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رﺳﺎﻟہ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ

ﻓﻘﯿہ ﻣﺼﻠﺢ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋہ
ﻣﺆﻟﻒ:آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽٰ ڈاﮐﭩﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ)ره(
اﻟﺤﻤﺪ

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و اﻓﻀﻞ اﻟﺼﻠﻮة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ اﻧﺢ

ﯾہ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑہ ﻣﺴﺎﺋﻞ اور اﺣﮑﺎم ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن
ﮨﮯ اور اﯾﮏ طﺮف ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ۔اور ان ﺻﻔﺤﻮں ﻣﯿﮟ
)ﮐہ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﻘہ و ﻓﻘﺎﮨﺖ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﺷﻘﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﻮﻻ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ (ﺻﺮف اور ﺻﺮف
ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﺮﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم اور اﺋﻤہ اطﮩﺎر )ع(ﮐﯽ ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ ﺳﮯ اﺷﺎره ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ان ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ
روﺷﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
)اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ ﺳﻨﺖ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧہ رﺳﺎﻟﺘﯽ اور
ب َرﺑ َﱢﻚ ۖ◌ َﻻ ُﻣﺒَ ﱢﺪ َل ﻟِ َﻜﻠِ َﻤﺎﺗِ ِﮫ َوﻟَﻦ ﺗَ ِﺠ َﺪ
ﻲ ِإﻟَ ْﯿ َ
ﻚ ِﻣﻦ ِﻛﺘَﺎ ِ
ﺧﻼﻓﺘﯽ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ" َوا ْﺗ ُﻞ َﻣﺎ أُ ِ
وﺣ َ
ِﻣﻦ دُوﻧِﮫِ ُﻣ ْﻠﺘَ َﺤﺪًا")ﺳﻮره ﮐﮩﻒ آﯾﺖ (٢٧/اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ وﺣﯽ ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ آپ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ آپ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﮯ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮ
ﺑﺪﻟﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﭨﮭﮑﺎﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ "ﻟﻦ" ﮨﺮ ﮔﺰ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﻣﺤﺎل ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت
ﺣﻀﺮت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺣﯽ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮآن ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﻮره ﺟﻦ ﮐﯽ ٢٢وﯾﮟ آﯾﺖ "ﻗُﻞْ ِإﻧﱢﻲ ﻟَﻦ ﯾُ ِﺠﯿ َﺮﻧِﻲ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﻞـ ِه أَ َﺣ ٌﺪ َوﻟَ ْﻦ أَ ِﺟ َﺪ ِﻣﻦ دُوﻧِ ِﮫ
ُﻣ ْﻠﺘَ َﺤﺪًا" ﺧﺪاﺋﮯ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﺑﺎﻧﯽ اور اﻟﮩﯽ ﭘﻨﺎﮨﮕﺎه ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﺤﺎل ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
۔اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ آﻧﺤﻀﺮت ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ اور ٰ
ﻣﺎوی ان اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﯽ وﺻﻔﯽ
اور ﻟﻐﻮی دﻻﻟﺖ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ ۔ﺻﺮف ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌہ اور ﻗﺮآن ﮐﺎ رﻣﺰ ﺗﮭﺎ اور ﺑﺲ۔
ﭘﺲ ﺳﻮره ﮐﮩﻒ ﮐﯽ ٢وﯾﮟ آﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم
اوﻟﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻠﺠﺎ اور
ﭘﺮﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ وﺣﯽ اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺳﻮا ﺑہ طﺮﯾﻖ ٰ
ٰ
ﻣﺎوی ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﺳﮯ ﻣﺮوی ﺗﻮاﺗﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ آﮔﮯ
ﺑﮍھﯽ ﮨﻮﺋﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮭﯽ ان ﻣﻌﺼﻮم ﮨﺴﺘﯿﻮں ﻧﮯ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ
ﺑﻄﻮر وﺟﻮب رواﯾﺎت ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﮐﺴﻮﭨﯽ ﭘﺮ ﭘﺮﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮭﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺺ ﯾﺎ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ ظﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺮدود ﮨﮯ۔اﮔﺮ
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اﺳﻼم ﮐﮯ ﺿﺮوری ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ ۔ﻣﮕﺮ
ﯾہ ﮐہ)ﮐﭽﮭ ﺗﮭﺎ( اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﻔﯽ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ "اطﯿﻌﻮ ااﻟﺮﺳﻮل" ﮐﮯ
ﺑﺎب ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( اﯾﺴﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﯾﮟ
ﺗﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اﻟﺒﺘہ "اوﻟﯽ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ " ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ اﻟﺒﺘہ رواﯾﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮭﯽ
ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌہ ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﯿﮟ اور آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺎ رﻣﺰ ﮨﯿﮟ۔ﮐہ )ﺳﻮره ﮐﮩﻒ ﮐﯽ ٢وﯾﮟ
آﯾﺖ( ﺳﺎرے اﺣﮑﺎم ﮐﺎ ﺳﺮ ﭼﺸﻤہ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ۔ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻧﮑﺘہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ
ﭼہ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ روش ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﮨﮯ ﮐہ
اﻓﺴﻮس ﺣﻮزه ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﯽ اﻗﻠﯿﺖ )ﻓﺌۃ ﻗﻠﯿﻠہ(اﺳﻼم
ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﮯ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﮨﻮﺋﯽ اور ﯾﮩﯽ اﮨﻠﺒﯿﺖ )ع(ﮐﮯ واﻗﻌﯽ اور ﺳﭽﮯ ﺷﯿﻌہ
ﮨﯿﮟ۔(
ﺗﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ وه ﺑﮭﯽ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ادﻟہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ان دﻟﯿﻠﻮں
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﺣﮑﺎم اور ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﯿہ ﺳﮯ آﺷﻨﺎ ﮨﻮ ں ﺟﻦ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯآﺳﺎن ﮨﻮـ
ﯾہ ﻣﺨﺘﺼﺮ رﺳﺎﻟہ )ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ( اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﮐﯽ اﯾﮏ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮨﮯ ﮐہ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ) ٣٠ﺟﻠﺪی( "اﻟﻔﺮﻗﺎن" اور  ١٠ﺟﻠﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ"اﻟﻔﻘہ ﻣﻘﺎرن ﺑﯿﻦ
اﻟﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨۃ"اور "ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﺮآن" اور "ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﯽ"اور "ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻮﺳﯿﻠۃ" اور ﻓﻘﮩﯽ
دوره "ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎ"ﻣﯿﮟ ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ
اور ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﮯ اﺻﺮار اور ﺑﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ
)ﮐہ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﮐﮯ دروس ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﻌہ اور ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﮯ آﺷﻨﺎﺋﯽ رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﯿﮟ۔(ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔اور اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ اﺧﺘﻼف رﮐﮭﺘﯽ
ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﻗﺮآن اور وه رواﯾﺎت ﮨﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن
ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ﻗﻄﻌﯽ ﮨﯿﮟ۔
اس رﺳﺎﻟہ ﮐﮯ ﻣﺘﻦ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﯽ آﯾﺘﯿﮟ اور رواﯾﺎت اور ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻓﺘﻮے اس ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ
ﻣﯿﮟ دﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔ﮐہ اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرا اﺻﻞ ﻣﺂﺧﺬ وﮨﯽ ﮨﮯ۔اور ﻓﺮﻋﯽ ﮔﻮاه ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ اور ﻣﺆﻟﻒ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﯿﮟ دﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﮨﯿﮟ۔ﻗﺎرﺋﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﮯ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻦ ،ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺗﻌﺼﺐ ﺳﮯ دور اور
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ اس ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻣﻮﻟﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎز ﺗﻨﻘﯿﺪوں ﮐﮯ
ﺟﻮاﺑﺎت دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤہ ﺗﻦ آﻣﺎده ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﻘہ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﮏ آزاد ﻓﻘہ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ
ﺻﺤﯿﺢ واﺣﺪ راﺳﺘہ ادﻟہ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ۔
اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﭘﻮری ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﺎﮨﺖ ﻣﯿﮟ درﺳﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺘﻮے ذﮐﺮ ﮐﺌﮯ
ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﺧﻮاه ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﮐہ ﯾہ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﮐہ
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ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﮯ ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﺂﺧﺬ )ﻋﺒﺎرت ﮨﯿﮟ "اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ
اﻟﻔﻘﯿﮭہ،اﻟﺠﻮاھﺮ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣۃ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮاﻗﯽ،ﺧﻼف ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎ ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ
ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی
،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اور ﺷﯿﺦ
ٰ
،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺪر،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ ﯾﺰدی ﮐﮯ رﺳﺎﻟﮯ اور
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺑﺮوﺟﺮدی،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ
ﻧﮯ ﭼﺎر ﭼﺎر ﺣﺎﺷﯿہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﯿﮟ ،وﺳﯿﻠۃ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ،اور ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً
ﻓﻘﮩﺎ ﺷﯿﻌہ ﮐﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ١٠٠ﺟﻠﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اور ﺗﻘﻠﯿﺪی ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﻨﯽ ان
رﺳﺎﻟﻮں ﮐﮯ ﺣﻮاﺷﯽ ﭘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ۔
ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﯿﮟ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ رﻣﺰ)ذ( ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ ﻋﺪد
ﻣﺠﻠﺪ ﮐﯽ طﺮف اور دوﺳﺮی اس ﮐﮯ ﺻﻔﺤہ ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره ﮨﮯ اور دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎﺑﻮں
ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاه راﺳﺖ ان ﮐﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ ۔
اس رﺳﺎﻟہ ﮐﺎ دوﺳﺮا اﯾﮉﯾﺸﻦ ﭘﮩﻠﮯ اﯾﮉﯾﺸﻦ ) (١٩٨٩/٠۵/٠۵ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﺛﺎﻧﯽ اور اﺿﺎﻓﺎت
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮرﺧہ /٢١رﻣﻀﺎن  ١ ٢٠ھﺞ۔ق ﯾﻌﻨﯽ  ١٩٩٩/١٢/٢٩اور اس وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﺧﺪا
ﮐﯽ ﻋﻨﺎﯾﺘﻮں اور اس ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺳﮯ ﺗﯿﺴﺮا اﯾﮉﯾﺸﻦ ﻣﺘﻦ اور ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ اور
دوﺑﺎره ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮرﺧہ  ٢٠٠ /٠٩/٢٠ﮐﻮ ﭼﮭﭙﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮨﮯ اور
دﯾﮕﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ اور ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺟﯿﺴﮯ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺎ اس ﻣﺠﻤﻮﻋہ
ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎرﺋﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﮔﺬرے ﮔﺎ۔
اﻧﺸﺎ ﷲ اس رﺳﺎﻟہ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدی اور اس ﮐﯽ رﺿﺎ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮﮔﺎ۔ﻗﻢ
اﻟﻤﻘﺪﺳہ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ۔
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﯿﮟ ﮨﯿﮟ :اﻟﻒ( اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ :اﺻﻮل دﯾﻦ ﺧﻮد اﺟﺘﮩﺎدی اور دو
طﺮح ﮐﮯ ﮨﯿﮟ -١:ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮯ اﯾﮏ طﺮح ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮد آپ ﻟﻮگ ان ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰوں
ﮐﻮ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ان ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔-٢اﯾﮏ دوﺳﺮی ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﺪاروں ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﺳﮯ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ان ﺳﮯ
ﻗﺎﻧﻊ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔ ب( ﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﮐہ ان ﮐﯽ ﺑﮭﯽ دو ﻗﺴﻤﯿﻦ ﮨﯿﮟ :اﯾﺴﮯ اﺣﮑﺎم ﮐہ ﺑﮩﺮ
ﺻﻮرت ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮااﺟﺘﮩﺎد ﮐﺮے ﯾﺎ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧہ
رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮے ۔اﺟﺘﮩﺎد،ﺗﻘﻠﯿﺪ،اﺣﺘﯿﺎط اور ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﻠﻢ ﺟﯿﺴﮯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺧﺮی ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺑﻐﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور
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ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﺟﺲ ﮐﯽ رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ ﺗﮑﺮار ﮨﻮ ﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮟ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ،ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎ ﮨﮯ۔
آپ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺗﻘﻠﯿﺪی رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻮں ذﮐﺮ
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟اﮔﺮ آپ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺗﻮﺿﯿﺢ واﺿﺢ ﮨﮯ :
) ﺳﻮرج ﮐﻮ ﭼﺮاغ دﮐﮭﺎﻧﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮨﮯ( ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻟﻮگ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت آپ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ
ﭘﮭﺮ ﮐﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﮯ دوﺑﺎره آپ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﯾﮟ ؟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ آپ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮ
ﭼﮭﻮڑ دﯾﮟ اور اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻟﯿﮟ ؟ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں
ﻧﮯ اب ﺗﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ وﺟﻮب ﺧﻮد اﻧﮑﮯ ﻟﺌﮯ روﺷﻦ ﮨﮯ ﮐہ
آپ ﮐﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﯾﺎ اﺑﮭﯽ واﺿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی
ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔
ٰ
ﻓﺘﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﮯ
آﺧﺮ ﮐﺎر آپ ﮐﺎ اس ﻓﺘﻮی ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺨﺎطﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ آپ ﮐﺎ
ﻟﺌﮯ ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﯾہ ﺧﻮد دورﻣﺼﺮح اور ﻣﺤﺎل
ﮨﮯ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ وﺟﻮب ﺧﻮد آپ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ اور آپ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ
وﺟﻮب اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ۔ﮐہ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺑﮭﯽ ﺟﺲ طﺮح اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﮯاﺛﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯﺟﺎﻧﻨﮯواﻟﻮں ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ
ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﻋﺎم ﻓﮩﻢ ،ﺳﺎده اور رﺳﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﯿﮟ اﺟﺘﮩﺎد،ﺗﻘﻠﯿﺪ اور اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐﺮ اﻧﮭﯿﮟ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﯾﮟ ۔اور ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﻠﻢ وﻏﯿﺮه ﺟﯿﺴﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﻮﺑﮭﯽ ﮐﺘﺎب اور
ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎ ﮐہ ﮨﺮ ﻣﮑﻠﻒ
اﺟﺘﮩﺎدی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ راه طﮯ ﮐﺮے۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮯ ﮨﻢ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺪل
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ )ﻣﻨﺠﻤﻠہ وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﻠﻢ( اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ
ﻧﮯ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ طﺮﯾﻘﻮں ﮐﻮ ادﻟہ ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﮯ طﺎﻟﺐ ﺣﻀﺮات ﭘﺮ ﮐﮭﻮل
دﯾﺎ ﮨﮯ۔
اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﺲ طﺮح اﺻﻞ وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﮨﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﻠﻢ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ
ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﯽ طﺮح ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﺧﻮد
ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﺟﺘﮩﺎد ﺳﮯ ان ﮐﮯ
وﺟﻮب ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ -١ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ )اﺻﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﻠﻢ ﮐﮯ وﺟﻮب
ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ﺑﻠﮑہ ﮐﺎﻓﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﺳﮯ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد آپ ﺣﻀﺮات اﺟﺘﮩﺎد
ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﮐﮯ ﮐﺎﻓﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﯾﺌﮯ ،ﻓﺮوع دﯾﻦ
4
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ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺻﻞ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ،روزه وﻏﯿﺮه ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ)ﻣﮕﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻼ ﻗﺪم اﭨﮭﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور
اﺑﮭﯽ ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﺳﮯ واﻗﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔(ﻧﻤﺎز اور روزه وﻏﯿﺮه ﺟﯿﺴﮯ
ٰ
ﻧﺼﺎری ﮐﯽ طﺮح ﺑﮯ ﭼﻮن
اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اﻟﺒﺘہ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾﮩﻮد و
وﭼﺮا ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ﺑﻠﮑہ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮨﮯ ۔ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﯾہ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮ ﮐہ اس ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ "-٢اﺟﺘﮩﺎد" ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ اور رﺳﺎ ﮐﻠﻤہ "اﺳﺘﻨﺒﺎط"آﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ " َو ِإ َذا
ُﻮل َو ِإﻟَ ٰﻰ أُوﻟِﻲ ْاﻷَ ْﻣ ِﺮ ِﻣ ْﻨﮭُ ْﻢ
َﺟﺎ َءھُ ْﻢ أَ ْﻣ ٌﺮ ﱢﻣ َﻦ ْاﻷَ ْﻣ ِﻦ أَ ِو ْاﻟ َﺨﻮْ ِ
ف أَ َذاﻋُﻮا ِﺑ ِﮫ ۖ◌ َوﻟَﻮْ َر ﱡدوهُ ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠﺮﺳ ِ
ﻟَ َﻌﻠِ َﻤﮫ ُ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺴﺘَﻨ ِﺒﻄُﻮﻧَﮫُ ِﻣ ْﻨﮭُ ْﻢ ۗ◌ َوﻟَﻮْ َﻻ ﻓَﻀْ ُﻞ اﻟ ﱠﻞـ ِه َﻋﻠَﯿْ ُﻜ ْﻢ َو َرﺣْ َﻤﺘُﮫ ُ َﻻﺗﱠﺒَ ْﻌﺘُ ُﻢ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄَﺎنَ ِإ ﱠﻻ ﻗَﻠِﯿ ًﻞ "
)ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﺖ  (٨٣اﮔﺮ ) ﺧﻔﯿہ ﺟﻨﮕﯽ ﭨﮑﻨﯿﮏ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ( ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور ان ﮐﮯ
)ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻤﺎﻧﮉروں ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮو ﺗﻮ ﮨﻤﯿﺸہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻌﺾ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور"داﻧﺸﻮر ﮐﻤﺎﻧﮉر "اﺳﺘﻨﺒﺎط اور ﮐﺎوش ﮐﺮ ﯾﮟ ﮔﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ"-٣ﺗﻘﻠﯿﺪ"ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎظ اور ﻋﺒﺎرت ﻣﯿﮟ "اﺗﺒﺎع اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل")ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮﻧﮯ (ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ۔ﺷﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ" اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌُﻮنَ ْاﻟﻘَﻮْ َل ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌُﻮنَ
ب")ﺳﻮره زﻣﺮ آﯾﺖ (١٨
ﯾﻦ ھَ َﺪاھُ ُﻢ اﻟ ﱠﻞـهُ ۖ◌ َوأُو َلـ ٰ◌ ِﺋ َ
ﻚ اﻟﱠ ِﺬ َ
أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ ۚ◌ أُو َلـ ٰ◌ ِﺋ َ
ﻚ ھُ ْﻢ أُوﻟُﻮ ْاﻷَ ْﻟﺒَﺎ ِ
ﭘﺲ ﻣﯿﺮے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻣﮋده ﺳﻨﺎ دو ﮐہ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ )ﺣﻖ( ﺑﺎت ﮐﻮ ﮐﻮﺷﺶ و ﮐﺎوش ﺳﮯ
)دل( ﮐﮯ ﮐﺎن ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﯾﮩﯽ وه ﻟﻮگ
ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﯾﮩﯽ ﻟﻮگ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﮨﯿﮟ۔
ﯾہ دو ﮐﻠﻤہ ﮐہ اﺟﺘﮩﺎد اور اﺳﺘﻨﺒﺎط در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺎف اور ﭘﻮﺷﯿﺪه ﭘﺎﻧﯿﻮں ﺳﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺰاﻧﻮں اور ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ۔ﺗﻘﻠﯿﺪ اور
ﭘﯿﺮوی ﺑﮭﯽ وﮨﯽ ظﺎﮨﺮ ﺷﺪه ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔اور ﯾﮩﺎں ﮨﺮ ﮐﻠﻤہ "اﺣﺘﯿﺎط"
ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻨﺪﺳہ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﮐﺎ اﯾﮏ
ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -ﮨﺮ ﻋﺎﻗﻞ اور ﻣﮑﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﭘﻨﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه اﺣﮑﺎم
اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﺧﻄﺎب
)دورﺳﺮوں ﮐﮯ واﺳﻄہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ( ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔ اور ﻣﮑﻠﻒ ان اﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﺳﻨﺖ
" ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ ان ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺳﮑﮯ ۔ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ) َو َﻻ
ﻚ ِﺑ ِﮫ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ ۚ◌( )اﺳﺮاء آﯾﺖ  (٣٦ﺟﺘﻨﯽ آﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﺳﻼﻣﯽ
ْﺲ ﻟَ َ
ﺗَ ْﻘﻒُ َﻣﺎ ﻟَﯿ َ
اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور اﻧﮭﯿﮟ
ﻣﺠﮩﻮل اور ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ روﮐﺘﯽ ﮨﯿﮟ ۔اور اﻧﺪھﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺑﻐﯿﺮ
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ﺳﻮﭼﮯ ﺳﻤﺠﮭﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﻠﻨﮯ اور ﺑﺪون ﻋﻠﻢ اﺗﺒﺎع ﮐﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻤﻨﻮع
ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ۔ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺧﻮاه ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ آﮔﮩﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﺑﺲ ﮨﺎں ﻗﺮآن ﻧﮯ ﻋﻠﻤﯽ
راﮨﻮں ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﻮل رﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﮯ ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﮐﮯ اﻧﺴﺪاد
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ راه اﭘﻨﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدی ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﭘﺮ ظﻦ اور ﮔﻤﺎن ﮐﯽ راه ﮐﮭﻮل رﮐﮭﯽ ﮨﮯ۔ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ )ﻧﻌﻮذﺑﺎ ( ﮨﻢ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﯾﺎ ﻧﺎدان رﮨﺎ ﮨﮯ!!!
ﻮن ")ﺳﻮره اﻧﻔﺎل
دوﺳﺮی طﺮف " ِإ ﱠن َﺷ ﱠﺮ اﻟ ﱠﺪ َوابﱢ ِﻋﻨ َﺪ اﻟ ﱠﻞـ ِه اﻟ ﱡ
ﯾﻦ َﻻ ﯾَ ْﻌﻘِﻠُ َ
ﺼ ﱡﻢ ْاﻟﺒُ ْﻜ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬ َ
آﯾﺖ(٢٢
ﷲ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ وه ﺑﮩﺮے اور ﮔﻮﻧﮕﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﻞ ﺳﮯ ﮐﺎم
ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ)ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ(
ﯾہ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﯾﺎ ﺑﺮاه راﺳﺖ اور ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﺳﮯ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﺮے ﮐہ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﮨﮯ۔ﯾﺎ ﺧﻮد اس ﮐﯽ اﺗﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﯾﺎ ذاﺗﯽ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺸﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮوری ﺷﻐﻞ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﺿﺮوری اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺘﻌﺪاد
ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﯿﻨﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮ ے ﻣﮕﺮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺣﺘﯿﺎط ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮﻋﺼﺮ و ﺣﺮج ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ
"اﺣﺘﯿﺎط" اس ﭘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ،دﺷﻮار اور اﻧﮩﻮﻧﯽ ﺑﻨﺎدے اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ " ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ اﻟ ﱠﻞـهُ
ِﺑ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﯿُ ْﺴ َﺮ َو َﻻ ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ ِﺑ ُﻜ ُﻢ ْاﻟ ُﻌ ْﺴ َﺮ" )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ  (١٨۵ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہ ):ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻢ
ﺳﮯ آﺳﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻧہ دﺷﻮاری( اﯾﺴﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﺗﻨﮕﯽ اور ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔اس ﮐﮯ ﻋﻼوه "ﺗﻘﻠﯿﺪ"ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ
دﯾﮕﺮ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻮں ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد
اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺟﺘﮩﺎد ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺻﺮف ﻋﻘﻞ اور ﺷﺮع ﺳﮯ ﺳﺎزﮔﺎر ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺑﻨﯿﺎدی طﻮر ﭘﺮ
ﻮن" )ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﺖ
ﻋﻘﻠﯽ اور ﺷﺮﻋﯽ اﯾﮏ ﮐﺎم ﮨﮯ " ﻓَﺎﺳْﺄَﻟُﻮا أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ِإن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
 ( ٣ﺻﺎﺣﺒﺎن ذﮐﺮ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮو اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻨﺎ
ﺑﮯ ﻋﻘﻠﯽ )ﻧﺎداﻧﯽ( ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ اور ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﯾہ
ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﺻﺤﯿﺢ راه ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺟﺎن ﻟﮯ
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -۵اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﭘﻨﮯ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ:ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮوں ﺗﻮ ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮو ﮐہ اس ﮐﺎ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟ﺗﺎ ﮐہ ﻣﯿﮟ
ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ آﮔﺎه ﮐﺮوں )ﯾہ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮف دﻻﻟﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ اور
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ﺟﻮ اﺣﮑﺎم دﻻﻟﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اور اﺷﺎره اور رﻣﺰ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮ ﻧﺘﻮ اس
اﺳﺘﻨﺎد ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ( ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾہ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع( ﮐﯽ روش اور ﺷﯿﻮه
ﮨﮯ۔ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ اور اﭼﮭﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺎﺋﺐ ﮨﯿﮟ
وه ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ اور ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﮨﯽ رﻓﺘﺎر رﮐﮭﺘﮯ ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﮐﮩﯿﮟ
ﺟﺎﮨﻞ ﺳﮯ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮ ﮐﯿﺎ رﺑﻂ ﮨﮯ اور دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﻧہ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ اﻧﺪھﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﭘﺮ
اﺑﮭﺎرﯾﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ-٦اﺳﺘﻨﺒﺎط ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﯿﻨﻮں ﮨﯽ اﺻﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯿﮟ درﺟﺎت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﯿﮟ ۔ﺻﺮف ﺗﻔﺼﯿﻞ اور اﺟﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ
ﺳﮯ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اور ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور اﺣﺘﯿﺎط ان ﺳﺐ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ
اور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اور ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮨﮯ ۔اور ﯾہ ﺗﯿﻨﻮں ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺣﮑﺎم
ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﺎری ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾﺎ در اﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اور اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اب ﺗﮏ
آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ روﺷﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ دوﻧﻮں ﯾﺎ ﯾہ ﺗﯿﻨﻮں طﺮﯾﻘﮯ ﺻﺮف
اور ﺻﺮف اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ﺻﺤﯿﺢ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ آپ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺠﮩﻮل ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ
ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﮭﺎگ دوڑ اور ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺗﻤﮭﯿﮟ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍے ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ -اﻋﺘﻘﺎدی اﺻﻮل ﻣﯿﮟ دﯾﻦ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﮟ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور واﺿﺢ اور ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺑﺮھﺎن اور دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮا اور ﺑﺲ ﮐہ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﺻﺮف اﭘﻨﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﯿﻼن در ﭘﯿﺶ ﮨﮯ،ﺑﺎﻻﺧﺮ روﺷﻦ اور واﺿﺢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ دﻟﯿﻞ آپ ﮐﻮ
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮے اور ﮨﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﭘﻨﯽ ذاﺗﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﺎﯾﻮں ﮐﻮ اﺻﻮل دﯾﻦ
ﺳﮯ ﻣﺤﮑﻢ اور ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻨﺎﺋﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ ﻣﮑﻠﻒ اس ﺻﺤﯿﺢ اور ﺛﺎﺑﺖ رﺟﺤﺎن ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ ﮨﻮﮔﯿﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ ورﻧہ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﮯ،ﻧہ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﯽ طﺮح ﺑﻠﮑہ ان دﻟﯿﻠﻮں اور ﺑﺮاھﯿﻦ ﺳﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ ﻗﺎﻧﻊ اور ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻮں
اور ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ اﯾﮏ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺟﺘﮩﺎد اور اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮨﮯ )ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ( ﮐہ ﺑﺮاه راﺳﺖ
اﺟﺘﮩﺎد ﮐﯽ طﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﺘﻘﺎدی رﺟﺤﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔اور ﯾہ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ اورﻧہ
ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺿﺮوری ﭼﯿﺰﯾﮟ اﻋﺘﻘﺎدی اﺟﺘﮩﺎد ﮐﮯ ﻟﺰوم ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ
ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﺑﺮرﺳﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺳﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ﺳﺐ ﺻﺤﯿﺢ اﺻﻮل
اور ﻓﻄﺮی،ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدوں اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﮩﻢ ﭘﺮ اﺳﺘﻮار ﮨﯿﮟ۔ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﭘﺮ
دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻟﯿﻞ اور ﺑﺮھﺎن ﺳﮯ واﺟﺒﺎت اور ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﻮ واﺿﺢ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
۔ﺗﺎ ﮐہ ان ﮐﯽ ﻗﺼﻮری اور ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﺎرﺳﺎﯾﺌﻮں ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﯾﮟ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ-٨اﺟﺘﮩﺎد ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور ﺑﺎﻻﺧﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮره "ﻧﺤﻞ" اور ﺳﻮره "زﻣﺮ"ﮐﯽ
ﻚ
دو آﯾﺘﯿﮟ ﮐﺎوش اور ﺳﻮال ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﯿﮟ ۔ﮐہ " َو َﻣﺎ أَرْ َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ َ
ت َو ﱡ
اﻟﺰﺑ ُِﺮ ۗ◌
ﻮﺣﻲ إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ ۚ◌ ﻓَﺎﺳْﺄَﻟُﻮا أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﻮن ﴿ِ ﴾٤٣ﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
إِ ﱠﻻ ِر َﺟ ًﺎﻻ ﻧﱡ ِ
ﺎس َﻣﺎ ﻧُ ﱢﺰ َل إِﻟَﯿْ ِﮭ ْﻢ َوﻟ َ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ ﯾَﺘَﻔَ ﱠﻜ ُﺮونَ ﴿) "﴾٤٤ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﺖ ٣
َوأَﻧﺰ َْﻟﻨَﺎ إِﻟَ ْﯿ َ
ﻚ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ ﻟِﺘُﺒَﯿﱢﻦَ ﻟِﻠﻨﱠ ِ
اور ( )اور ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﻣ ِﺬﯾﺪوں ﮨﯽ ﮐﻮ رﺳﻮل ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ اور ان
ﮐﯽ طﺮف ﺑﮭﯽ وﺣﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﮨﻢ ﻧﮯ ان رﺳﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺠﺰات اور ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﮯ )( ٣ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮو
ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ اور آپ ﮐﯽ طﺮف ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﮐﻮ )ﻗﺮآن(ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان
اﺣﮑﺎم ﮐﻮ واﺿﺢ ﮐﺮدﯾﮟ ﺟﻮ ان ﮐﯽ طﺮف ﻧﺎزل ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺷﺎﯾﺪ ﯾہ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﮐﭽﮭ ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﮐﺮﯾﮟ) ((
ﯾﻦ اﺟْ ﺘَﻨَﺒُﻮا اﻟﻄﱠﺎ ُﻏﻮتَ أَن ﯾ َ ْﻌﺒُﺪُوھَﺎ َوأَﻧَﺎﺑُﻮا ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠﻞـ ِه ﻟَﮭُ ُﻢ اﻟْﺒُ ْﺸ َﺮ ٰى ۚ◌ ﻓَﺒَ ﱢﺸﺮْ ِﻋﺒَﺎ ِد
اور " َواﻟﱠ ِﺬ َ
ﻚ ھُ ْﻢ
ُﻮن ْاﻟﻘَﻮْ َل ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
ﯾﻦ ھَ َﺪاھُ ُﻢ اﻟ ﱠﻞـهُ ۖ◌ َوأُو َلـ ٰ◌ﺋِ َ
ﻚ اﻟﱠ ِﺬ َ
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫ ُ ۚ◌ أُو َلـ ٰ◌ﺋِ َ
ﯾﻦ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌ َ
﴿ ﴾١٧اﻟﱠ ِﺬ َ
ب ﴿)"﴾١٨ﺳﻮره زﻣﺮ آﯾﺖ  ١اور ) (١٨اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ )ﺑﮯ ﭼﻮن و
أُوﻟُﻮ ْاﻷَ ْﻟﺒَﺎ ِ
ﭼﺮا("طﺎﻏﻮت" ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ اور ﭘﯿﺮوی ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﯿﺎ اور )ﺧﺪا(ﮐﯽ طﺮف راﮨﯽ
ﮨﻮﮔﺌﮯ اور )ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺻﺮف اس ﮐﯽ طﺮف(ﮔﺬﺷﺘہ ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ
اور ﻣﻐﻔﺮت طﻠﺐ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﯽ ﺳﻤﺖ رواﻧہ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔) (١ﭘﺲ ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ
ُﻮن اور ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌُﻮن ﮨﮯ
ﻧﻮﯾﺪ دﯾﺪو،وه ﻟﻮگ ﮐہ ﺣﻖ ﺑﺎت ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ)ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌ َ
ﻧﮩﯿَ ْﺴ ِﻤﻌُﻮن او َرﯾَﺘﱠﺒِﻌُﻮن ،اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻖ ﮐﺎ ﺳﻨﻨﺎ ﺑﮭﯽ اور اس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ
ﮐﻮﺷﺶ اور اﮨﺘﻤﺎم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﻖ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﻧہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ(ﮐہ
ﮐﺎوش اور ﮐﻮﺷﺶ ﺳﮯ ﺣﻖ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ دل و ﺟﺎن ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل)ﺑﺎت( ﮐﯽ )ﺣﻖ ﮐﮯ ﺑﻨﯿﺎدی روﺷﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ(ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ۔ﺻﺮف ﯾہ ﻟﻮگ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ اور ﯾﮩﯽ ﻟﻮگ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ
ﺚ ِﻛﺘ َﺎﺑًﺎ ﱡﻣﺘَ َﺸﺎﺑِﮭًﺎ ﱠﻣﺜَﺎﻧِ َﻲ
ﮨﯿﮟ) ((١٨ﭼﻮﻧﮑہ ﭼﻨﺪ آﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ "اﻟ ﱠﻞـهُ ﻧَ ﱠﺰ َل أَﺣْ َﺴﻦَ ْاﻟ َﺤ ِﺪﯾ ِ
ﻚ ھُ َﺪى
ﯾﻦ ﯾَ ْﺨ َﺸﻮْ َن َرﺑﱠﮭُ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻠِﯿﻦُ ُﺟﻠُﻮ ُدھُ ْﻢ َوﻗُﻠُﻮﺑُﮭُ ْﻢ إِﻟَ ٰﻰ ِذ ْﻛﺮِ اﻟ ﱠﻞـ ِه ۚ◌ ٰ َذﻟِ َ
ﺗَ ْﻘ َﺸ ِﻌ ﱡﺮ ِﻣﻨْﮫُ ُﺟﻠُﻮ ُد اﻟﱠ ِﺬ َ
اﻟ ﱠﻞـ ِه ﯾ َ ْﮭ ِﺪي ﺑِ ِﮫ َﻣﻦ ﯾَ َﺸﺎ ُء ۚ◌ َو َﻣﻦ ﯾُﻀْ ﻠِ ِﻞ اﻟ ﱠﻞـه ُ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَﮫ ُ ِﻣ ْﻦ ھَﺎ ٍد " )ﺳﻮره زﻣﺮ آﯾﺖ (٢٣ﻗﺮآن
ﺻﺮف ﻗﻮل اﺣﺴﻦ ﮨﮯ ﺣﺴﻦ اور اﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪ
ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮐہ ﻗﺮآن ﻓﮩﻤﯽ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﻦ اور اﺣﺴﻦ درﺟﺎت ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﯿﮟ ﮐﮯ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺮف ﻓﮩﻢ اﺣﺴﻦ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ اور ﺑﺲ اﮔﺮ ﭼہ ﭘﻮرا ﻗﺮآن
اﺣﺴﻦ ﻗﻮل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﮯ ارﺗﻘﺎﺋﯽ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﯽ اور
اﻋﺘﻘﺎدی اور ﻋﻤﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اﮐﻤﻞ اور اﺣﺴﻦ ﮨﯽ ﺻﺮف اﺗﺒﺎع ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ۔ﺳﻮره ﻧﺤﻞ
ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ " أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" ﮐہ ﻗﺮآن ﺳﮯ آﮔﺎﮨﯽ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن اور
ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﯿﮟ۔ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﻻﺋﻖ اﻓﺮاد ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻧﺎداﻧﺴﺘہ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
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ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻮال ﮐﺎ ﻣﻮرد واﻗﻊ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾہ ﺳﻮال ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ؟آپ
ﻮن" ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ
ﻣﮑﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ" إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
اور ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎن ﺳﮑﺘﮯ ﮐہ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور ﮐﺸﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﯽ ﻣﺼﺮوﻓﯿﺘﯿﮟ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اور ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺗﻤﮭﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﮩﻠﺖ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﯽ ﮐہ اﭘﻨﮯ
ﻣﺠﮩﻮﻻت ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺗﻼش ﮐﺮو۔ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﺗﻤﮭﯿﮟ ان دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﭘﮩﻮﻧﭽﯽ ﮨﮯ اور
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺧﻮد ﮐﻔﺎﺋﯽ اﺟﺘﮩﺎدی طﻮر ﭘﺮ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﺸﺘﺮک
ﻮن"" أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ ﻻزﻣﯽ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺰاوﯾﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯿﮟ " إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﺗﯿﺴﺮے ﺿﻠﻊ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﺮ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻣﻮﺟﻮده ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﮏ
ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ آﻣﺎده ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﮐﯿﺎ ﯾﮩﺎﻧﺼﺮف ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻧﺪھﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮ؟ﮨﺮ ﮔﺰ اﯾﺴﺎ
ت َو ﱡ
اﻟﺰﺑ ُِﺮ " ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨﺪ ﭘﮩﻠﻮ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ" ِﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
ﻮﺣﻲ ِإﻟَﯿْ ِﮭ ْﻢ ....ﻓَﺎﺳْﺄَﻟُﻮ...أَ ْھ َﻞ
)ﻣﺎ أَرْ َﺳﻠْﻨَﺎ ....ﻧﱡ ِ
ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ)ﯾہ ﭼﻨﺪ ﭘﮩﻠﻮ اس طﺮح ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ َ
ت َو ﱡ
اﻟﺰﺑ ُِﺮ " ﮐﮯ ﻣﺤﻮر اور اس
اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ِ ...إن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﻮن(ﯾہ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے " ِﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
ت َو ﱡ
ت َو ﱡ
اﻟﺰﺑُﺮ" ِإن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ
اﻟﺰﺑ ُِﺮ" ﻓَﺎﺳْﺄَﻟُﻮا أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" ِﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
ﻮﺣﻲ ِإﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ " ِﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ۔.ﻧﱡ ِ
ت َواﻟ ﱡﺰﺑ ُِﺮ"و ھﮑﺬا۔
َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ " ﺑِﺎﻟْﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ اھﻞ ذﮐﺮ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ "ﺑﯿﻨﺎت و زﺑﺮ"ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ روﺷﻦ
ﺑﺮاھﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اور ﮐﺘﺐ وﺣﯽ ﮐﻮ روﺷﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﻘﻖ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻨﺎت اور زﺑﺮ دوﻧﻮں ﮨﯽ "ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ" ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ
دوﻧﻮں ﮨﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﻣﻌﺠﺰه اور ﺧﻮد رﺳﺎﻟﺖ ﮨﯿﮟ اور ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﻘﻼ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ راه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔اور اﮔﺮ دوﺳﺮی ﺷﺮﯾﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻨﺎت ،اﻧﺒﯿﺎء
ﮐﮯ ﻣﻌﺠﺰات اور زﺑﺮ ،آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ ۔ﻟﯿﮑﻦ ان دوﻧﻮں ﮐﯽ آﺧﺮی ﺷﺮﯾﻌﺖ )ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ( ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ اﺻﻞ ﻗﺮآن ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻟﻐﻮی دﻻﻟﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﮨﻮ ﺧﻮاه وﺣﯿﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص رﺳﻤﯽ رﻣﺰی ﺣﺮوف ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﺎ رﻣﻮز
ﮨﻮ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻠﻤﺎت اور آﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﻄﻮن۔
ت َواﻟ ﱡﺰﺑ ُِﺮ" ﻟﮯ ﻣﺤﻮر
ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ طﺮح " أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" ﺻﺮف " ِﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
ﭘﺮ ﻻﺋﻖ اور ﻓﺎﺋﻖ ﻋﻠﻤﺎء اور داﻧﺸﻮر ﺣﻀﺮات ﮨﯿﮟ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اور ان ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ
ت َو ﱡ
اﻟﺰﺑ ُِﺮ" ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮے ﻧہ ﯾہ ﮐہ ان ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺳﻨﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ
واﻟﮯ ﺑﮭﯽ " ِﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
دﻟﯿﻞ اور ﺑﺮھﺎن ﮐﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ اﻧﺪھﯽ اور ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﺟﯿﺴﯽ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﻮﮔﯽ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ-٩اﺻﻞ ذﮐﺮ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ آپ ﮐﮯ اﻧﺪر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﮐﺎ ﺳﻮال ﺑﮭﯽ "ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ " ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ
اﮔﺮ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور ﭘﯿﺮوی ﮐﺮو ﺗﻮ آپ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور ﭘﯿﺮوی ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ۔ورﻧہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺗﺎ ﮐہ آپ
ٰ
ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮑﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﺳﮯ آپ ﺳﻮال ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ وه ﺷﺨﺺ"ﺑﯿﻨﺎت اور زﺑﺮ")ﮐہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮨﮯ(ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﻮ اور ﺑﺲ ﮐہ " أَ ْھ َﻞ
اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" ﻋﻘﻼء ﮨﯿﮟ ﭼﺎﮨﮯ ﺟﺲ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻋﺎﻗﻞ ﮨﻮں اﮔﺮ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ ﻧہ دﯾﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت اور ﻓﺘﻮے ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﮐﻮﺋﯽ اھﻤﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ
ت
رﮐﮭﺘﮯ)اور ﯾہ ﻣﻮرد دوﺳﺮی دﻟﯿﻞ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ طﺎﻟﺐ ﮨﮯ ﮐہ " إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﻮن ﺑِ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
َواﻟ ﱡﺰﺑ ُِﺮ"اﮔﺮ ﺑﯿﻨﺎت اور زﺑﺮ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ ﺗﻮ اس آﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ (ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮟ ﺳﺎرے
ﮐﯿﺠﯿﺌﮯ ﮐہ آپ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان دو ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ
ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اﭘﻨﮯ دﯾﻨﯽ ﻣﺠﮩﻮﻻت ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺘﮩﺎد اور اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮﯾﮟ
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮐﺎوش ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﺮے ،ﮔﺮ ﭼہ اس ﮐﺎ دوﺳﺮا ﭘﮩﻠﻮ )اﺻﻄﻼﺣﺎً( ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ
،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد ﯾہ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺟﺘﮩﺎد ﮨﮯ ﮐہ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺮدے ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﺨﻮﺑﯽ واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﯽ ذﻣہ داری ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ اور ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﻘﻞ اور ﺑﮯ
ﻧﯿﺎز ﮨﻮ ۔ﺧﻮاه ﺑﺮاه راﺳﺖ اﭘﻨﮯ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﮯ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ اور ان ﻓﻘﮩﺎ ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ﺟﻮ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدﯾﮟ ﺧﻮاه ان دوﻧﻮن ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﻮﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﺪار اور ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺷﺮع ﻋﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﯾﮟ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ "اﺟﺘﮩﺎد"ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺼﺪاق ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺧﻮد ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ-١٠آﯾﺎ " أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" )ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ ﮐہ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺎطﺐ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮨﯿﮟ،ﻟﯿﮑﻦ "
أَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽٰ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﺎﺋﻞ اور
ﻣﺴﺌﻮل دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ
ﺑﺮﺗﺮ ﮨﮯ۔(ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯ ﺳﻮاﻻت ﮐﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ اور اﺳﺘﻌﺪاد رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ان ﺳﻮاﻟﻮں
ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ؟
ج:ﺳﻮره زﻣﺮ ﮐﯽ آﯾﺖ ﮐہ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﭘﺮ ﺷﺎﺋﺴﺘہ آﮔﺎﮨﯽ اور ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ دے رﮨﯽ ﮨﮯ
،اﺟﺘﮩﺎد اور ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﺳﮯدوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻮ "اﺣﺴﻨہ"ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور اس
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﮐﯽ آﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺻﺮف اس ﻋﻠﻢ و آﮔﮩﯽ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ راه ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﮨﯽ
ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ ،ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ "اﺣﺴﻨہ" ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ دﻋﻮت دے رﮨﯽ ﮨﮯ ۔اور ﭼﻮﻧﮑہ
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ﯾﮩﺎں ﭘﺮ "ﻋﺒﺎد"ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻮ ﭘﮭﺮ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻮن ْاﻟﻘَﻮْ َل" ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﭘﺮ ﻧﺎظﺮ ﮨﮯ ﻧہ ﮨﺮ ﺑﺎت اور ﻧہ ﮨﯽ ﮨﺮ ﮐﺲ اور ﻧﺎ ﮐﺲ
ﻣﯿﮟ" ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌ َ
ﮐﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺳﻨﻨﮯ ﻟﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﻮﺻﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔ﺻﺮف ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﮨﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮨﺮ ﺣﻖ اور ﺑﺎطﻞ
ﺑﺎت ﺳﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اور ﻟﯿﺎﻗﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﺎ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر اور اس
ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮے۔اور ﺧﻮد "اﺣﺴﻨہ"ﺑﮭﯽ)ﮐہ "ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ"ﮨﮯ(اس ﺑﺎت ﭘﺮ اﯾﮏ
دوﺳﺮی دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ "ﻗﻮل" اور ﺑﯿﺎﻧﺎت وه ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اور ﻋﺎدﻻﻧہ
طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اور ﺷﯿﻌہ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ
ﻧﻈﺮ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﻮ۔ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ وه ﻗﻮل اور ﺑﯿﺎن ﺧﻮﺑﺼﻮرت اور "ﺣﺴﻦ"
ﮨﮯ اور زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اور اﺣﺴﻦ وه ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐہ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ دوران ﻗﺮآن
اور ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻢ آھﻨﮓ اور رﺳﺎﺗﺮ ﮨﻮ ۔ﮐہ ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه" أَ ْھ َﻞ
اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ" ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﺎ ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﺣﺴﻦ ﮨﻮ۔
ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻓﺘﻮی دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﺻﻞ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﺣﮑﺎم
ﻗﺮآن ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ دوره اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ درﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ﺑﺮرﺳﯽ ﻧہ
ﮐﯽ ﮨﻮ۔اور اﮔﺮ دے ﺗﻮ وه ﺣﺮام ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﮐﺎ اﺗﺒﺎع اور ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﮔﻤﺎن ﮐﮯ ﺧﻼف ﻗﺮآن ﮐﯽ اﯾﮏ ﮨﺰار ﺳﮯ زﯾﺎده آﯾﺖ ﻗﺮآن
ﻣﯿﮟ ﻓﻘﮩﯽ اﺣﮑﺎم ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﯿﮟ ﺣﺘﯽ ﺻﺮف  ۵٠٠آﯾﺎت ﮐﮯ ان )ﻓﻘﮩﺎ( ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ آﯾﺎت
اﺣﮑﺎم ﮨﯿﮟ ؛ﺑﮭﯽ ﮐﻮ ﻋﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮات ﻧﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﺳﻨﺠﯿﺪه اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل واﻗﻊ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﮯ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮟ )ظﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟۃ(ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﮔﺮ رواﯾﺎت ﯾﺎ
اﺟﻤﺎﻋﺎت ،ﺷﮩﺮﺗﻮں ﯾﺎ ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ زﺑﺮدﺳﺘﯽ اس ﮐﯽ ﺗﺎوﯾﻞ اور ﺗﻮﺟﯿہ
ٰ
ﻓﺘﻮی
ﮐﺮدی ﮨﮯ۔ اور ﻣﻈﻠﻮم ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ دﯾﺘﮯ اور
ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
اﺳﯽ طﺮح اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻓﺘﻮ ٰی دﯾﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ)ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﮐﻮ ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور اس ﮐﯽ ﻟﻐﺎت اور ﺟﻤﻠﻮں ﮐﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﻮ ظﻦ اور ﮔﻤﺎن
ﮐﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اور ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺣﻀﺮات ﭘﺮ ﻗﺮآﻧﯽ
ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﺗﻼش اور ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ اﻓﺴﻮس اور ﺷﺮم ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ،اور ﻧﺺ ) ﻗﻄﻌﯽ اور واﺿﺢ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ دﻻﻟﺖ( ﯾﺎ
"ﻗﺮآن" ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ظﺎﮨﺮ) ظﺎﮨﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺛﺎﺑﺖ اور
آﺷﮑﺎر ﻣﻄﻠﺐ(ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺳﻨﯽ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﺷﺸﮕﺎﻧہ )ﺻﺤﺎح ﺳﺘہ(ﮐﺘﺎﺑﻮں
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮯ ﺗﻮﺟﮩﯽ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ۔اور ﺷﯿﻌہ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻗﻄﻌﯽ دﻻﺋﻞ ﮐﻮ ظﻨﯽ اور ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺳﻤﮭﺠﻨﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد اﺳﺎﻻﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺒﻮں
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ﻣﯿﮟ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﺣﻤﻠہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎدی اور
اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر اور ﺧﺎرﺟﯽ اور داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﮯ ﭘﭩﮭﻮ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
اﺳﻼم ﻗﺮآﻧﯽ اور ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﻤﺪی ﻧﮯ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﭼﺸﻤﻮں ﮐﻮ ﭘﺎؤں ﺗﻠﮯ روﻧﺪ
ﮐﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﻔﮑﺮات اور اﻧﻔﺮادی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اور ﺷﻮراﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور
ﺳﻨﺖ( اﺻﻠﯽ اور ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ۔
ت َواﻟ ﱡﺰﺑ ُِﺮ"ﺳﻮال اور ﺟﻮاب ﮐﻮ ﺻﺮف اور
ﻣﺴﺌﻠہ-١١ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ " ِﺑ ْﺎﻟﺒَﯿﱢﻨَﺎ ِ
ﺻﺮف "وﺣﯽ"ﮐﮯ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ "اﺣﺴﻨہ"ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺣﺴﻦ اﻻﻗﻮال
ﮐﻮ ﺻﺮف وﺣﯽ ﮐﮯ ﺣﺴﯿﻦ اور ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮨﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ
ٰ
ﮐﺮﯾﮟ۔ﻟﮩﺬ ا "ﻋﺒﺎد"ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻨﻨﮯ
ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ اس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی
اور ﮐﮩﻨﮯ ﮐﯽ وﮨﯽ ﺑﺎت ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﮨﮯ ﺟﻮ ﻗﻮل اﻟﮩﯽ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ اور ﺑﺲ۔اور
اﮔﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ "اﺣﺴﻨہ"ﮐﯽ ﻟﻔﻆ ذﮐﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور اس
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻔﺎت ذﮐﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ﺗﻮ اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
ﺣﻀﺮت ﻧﮯ اﻧﺪھﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮارد ﮐﻮ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮرﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﻻﺋﻖ اﻓﺮاد اس ﮐﮯ ﻣﺤﻘﻖ ﮨﯿﮟ۔ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ۔
اﺣﺘﺠﺎج طﺒﺮﺳﯽ اور ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( ﻣﯿﮟ آﻧﺤﻀﺮت ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﮨﮯ ﮐہ آپ
ﻧﮯ اﯾﮏ طﻮﻻﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﺎ اﮨﻠﻮں ﮐﻮ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎاوراس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
اﮨﻠﯿﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺻﻔﺎت ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ )آﯾﺖ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﻓﻘﮩﺎ )ﺑﯿﻨﺎت اور
زﺑﺮ(،ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻓﻘہ ﮨﮯ)وه ﺷﺨﺺ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﻧﻔﺲ ﮐﻮ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ(ﮐہ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﻋﻘﻠﯽ اور ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہ
ﮐﺮے )اور اﭘﻨﮯ دﯾﻦ ﮐﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮨﻮ( ﮐہ دﯾﻦ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﻮ ﻋﻘﯿﺪه،ﺟﺎن،ﻣﺎل،ﻋﻘﻞ اور آﺑﺮو
ﺟﯿﺴﮯ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮے اور اﺳﮯ ﺗﺮﺟﯿﺢ دے)اور اﭘﻨﮯ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﮨﺸﺎت
ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے(ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﯽ ﻟﮕﺎم ﭼﺎﻻﮐﯽ اور ﺧﻮﺑﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻘﻞ
اﯾﻤﺎن اور ﺗﻘﻮ ٰﯾﮑﮯ ﻗﻮی ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﻟﮯﻟﮯ ۔)اور اﭘﻨﮯ ﻣﻮﻻ)ﺧﺪا(ﮐﮯ اﻣﺮ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار
ﮨﻮ(ﺗﻮ ﻋﻮام ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ"ﻟﺌﮯ""ﻧہ ﭘﺮ"ﺻﺮف ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻮره زﻣﺮ ﮐﯽ آﯾﺖ "ﭘﺮ" ﮐﻮ ﮐہ
وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ"اﺣﺴﻨہ""ان ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯﺑﮩﺘﺮ" ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﻮا ﮐہ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺻﺮف اور ﺻﺮف اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ اور ﺑﺲ ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﮐﯽ
ﻮن" ﮐہ اس آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ
آﯾﺖ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ ﮐہ" ﻓَﺎﺳْﺄَﻟُﻮأَ ْھ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ِإن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﺑﮭﯽ ﺳﺎﺋﻞ اور ﻣﺴﺌﻮل ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد اور ﻣﻘﺎم ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺣﺴﻦ اور اﺣﺴﻦ
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ " ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ
ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﮯ ۔ﺳﻮره زﻣﺮ ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ " ﻓَﯿَﺘﱠﺒِﻌ َ
اﻗﻮال ﮐﺎ اﺗﺒﺎع ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﻗﻮل ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی واﺟﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﮨﮯ
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۔اور دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﮏ اﻗﻮال ﮐﮯ اﺗﺒﺎع ﮐﻮ "ﻋﺒﺎد"ﮐﯽ روش ﮐﮯ ﺧﻼف ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور
ﯾﻦ
ﻚ اﻟﱠ ِﺬ َ
"اﺣﺴﻨہ"ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاه اور اﺣﻤﻖ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ " أُو َلـ ٰ◌ﺋِ َ
ب" ﺳﻮره زﻣﺮ آﯾﺖ ١٨۔ﺷﺎﮨﺪ ﮨﯽ ﻣﺪﻋﺎ ﮨﮯ۔
ھَ َﺪاھُ ُﻢ اﻟ ﱠﻞـه ُ ۖ◌ َوأُو َلـ ٰ◌ﺋِ َ
ﻚ ھُ ْﻢ أُوﻟُﻮ ْاﻷَ ْﻟﺒَﺎ ِ
ﻣﺴﺌﻠہ-١٢اﺣﺴﻦ اﻻﻗﻮال ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اور ﺷﺮﻋﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم
ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ،ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ اور اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺷﺮﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻮ ﻣﺸﺨﺺ اور ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﮨﮯ ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆ ﻋﺒﺎد ﮐﺎ اطﻼق ﻋﻠﻤﺎء اور ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮام اور ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﺻﺮف ﻋﻠﻤﺎ اور ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﯾہ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ادﻟہ اور ﺑﺮاھﯿﻦ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﻢ ﻧﻮع اور ﮨﻤﺮاه دﯾﮕﺮ
ﻋﻠﻤﺎ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮﯾﮟ اور اﭘﻨﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺮھﺎن ﺳﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ٰ
ﺷﻮری آﯾﺖ ٣٨۔"اﺣﺴﻨہ"ﮐﮯ
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ۔" َوأَ ْﻣ ُﺮھُ ْﻢ ُﺷﻮ َر ٰى ﺑَ ْﯿﻨَﮭ ُْﻢ" ﺳﻮره
ﺣﺼﻮل ﮐﺎ ﺧﻮد اﯾﮏ ﮔﺮوﮨﯽ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ اور دوﺳﺮے ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯ اﺟﺘﮩﺎد
ﮐﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اﻧﮭﯿﮟ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺘﮩﺎد
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ وﺳﯿﻠہ ﺟﯿﺴﮯ دو ﻋﺎدل ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ اور ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﺷﺎﺋﻊ اور راﺋﺞ ﮨﻮ اور ﺷﮩﺮت ﺳﺎﻟﻢ ﮨﻮ اور ﻗﺮآن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎرض ﮐﮯ
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ۔۔۔ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ دوﺳﺮے ﮐﺴﯽ ﺷﺮﻋﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻻﺋﻖ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﺎ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﯾﮟ
ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎر ﻧﺎﯾﺎب ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﮯ
ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾہ دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ؟ﮨﺮﮔﺰ!!
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ " آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻣﺴﺌﻠہ "-١٣ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس "اﺣﺴﻨہ"ﭘﺮ
رﺟﺤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن "ﺣﺴﻦ" ﻣﻄﻠﻖ ﺗﮏ
رﺳﺎﺋﯽ ﮨﻮ ﮐہ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل اور ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮨﮯ،ﯾہ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻄﻠﻖ ذﻣہ داری ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ۔ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﺎرے اﺣﺴﻦ اﺻﻼًﺣﺴﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ،ﺑﻠﮑہ ﻗﺒﯿﺢ ﮨﮯ۔اور
"اﺣﺴﻨہ"ﺻﺮف ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮩﺎں ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ظﺎﮨﺮ ﻧہ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﻗﻮال ﮨﯿﮟ وه ﺣﺴﻦ اور اﺣﺴﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن داﺋﺮ ﮨﻮں ،ﮐہ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اور
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺗﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ اور ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ
"اﺣﺴﻨہ"ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ۔۔۔۔۔ ﮨﮯ اور ﺑﺲ،اور "اﺣﺴﻨہ" ﮐﺎ ﺻﺮف ﻣﻌﯿﺎر ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮ ﮐﻮﺷﺶ اور ﺗﻼش ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و
ﺧﻮض ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ زﯾﺎده ﻋﺎﻟﻢ ،زﯾﺎده ﭘﺎﺑﻨﺪ اور زﯾﺎده ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ "-١ﺗﻘﻠﯿﺪ"اور ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اور ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻋﺒﺎرت ﻣﯿﮟ "اﺗﺒﺎع اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﺻﺮف
ﻣﺘﻌﮩﺪ اور ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎ اﺗﺒﺎع ﮨﮯ اور ﺻﺮف اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ ﯾہ
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ﻓﺘﻮے ﺑﮩﺘﺮ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﺮﯾﺐ ﮨﯿﮟ ،ﻣﻮرد اﺗﺒﺎع ﮨﻮں ﮔﮯ ،ﮐہ اﮔﺮ اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﺎ
ﻣﺎﻟﮏ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﮨﻮ ،ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮرت ﯾﺎ ﺧﻮاﺟہ ﺳﺮا ،ﯾﺎ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺮاﺋﻂ
ﺑﯿﺎن ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ان ﭘﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ ﮨﻮ،ﺻﺮف اﻋﻠﻢ اور اﺗﻘﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯاور ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ رای ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮩﯽ روش ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ روش ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﯾﮩﯽ اس ﭘﯿﺮوی
ﮐﮯ ﻻزم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﮯ۔
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ " ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﻣﯿﺖ اﻋﻠﻢ اور
ﻣﺴﺌﻠہ-١۵اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ " ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
اﺗﻘﯽ ﻓﻘﯿہ ﮐﯽ ﮐﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ۔اور ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﮨﻢ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ،وه
ٰ
اﻋﻠﻢ،اﺗﻘﯽ اور
)ﻣﺠﺘﮩﺪ( ﺗﻤﺎم زﻧﺪه اور ﻣﺮده ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ اور ﺑﺮﺗﺮی رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ)ﺟﻮ
ٰ
اﻓﻘہ ﮨﻮﮔﺎ()ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪاﺋﻖ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﯾۃ ﷲ ﺣﮑﯿﻢ
،آﯾۃ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اور آﯾۃ ﷲ ﺧﻮﺋﯽ ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﺮده ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ
،اﺗﻘﯽ اور اﻓﻘہ ﮨﮯ ،واﺟﺐ ﮨﮯ اﮔﺮ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﺎ ﺟﻮ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم زﻧﺪه ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﺳﮯ اﻋﻠﻢ
ٰ
ﭼہ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ(ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺟﺘﮩﺎد،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎ اﺻﻠﯽ
ﻣﻘﺼﺪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اور ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮨﮯ  ،ﺧﻮاه ﻣﺮدوں ﮐﮯ
ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ ﯾﺎ زﻧﺪه اﻓﺮاد ﮐﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺟﻊ اور ﻣﻘﻠﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن
ﮨﮯ اور وه ﮨﻤﯿﺸہ زﻧﺪه اور ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ،اور ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء،اﺋﻤہ اور ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ اور ﭘﺎﺑﻨﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻀﺮات ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺑﺲ
۔اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻋﻠﻢ اور اﺗﻘﯽ ﻣﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪوں ﮐﯽ طﺮح در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﯽ و ﻗﯿﻮم ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ۔اس وﻗﺖ ﺳﺎرے ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﺳﺐ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻌﺼﻮم ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﭘﻨﮯ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ آﺧﺮی ﮐﮯ ﻋﻼوه ﯾہ ﺳﺎرے ﻟﻮگ ﻣﺮﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ اور ان ﺳﮯ ﺳﻮاﻻت ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺳﮑﺘﮯ ت ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور اس ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺳﺎرے اﺟﺘﮩﺎدات ﺑﮭﯽ
ﺣﺮام ﮨﻮﮔﮯ ،اور اﮔﺮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﺧﺪاﺋﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ﺑﻠﮑﻞ ﯾﮩﯽ ﺑﺎت ﻣﺮده ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﮑﺮار ﮨﻮﮔﯽ ﮐﯿﺎ
اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ ﺧﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اور اﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع(ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﭘﺲ
ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻣﺮده ﻓﻘﮩﺎ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﯿﻮں روﮐﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔اور ﺑﮩﺖ ﺣﯿﺮت ﮐﺎ ﻣﻘﺎم
اﺗﻘﯽ ﮐﮯ زﻧﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط)ﮐہ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮟ اﻋﻠﻢ اور ٰ
اس ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ(اﺗﻨﺎ زﯾﺎده ﻗﻮی اور اﺻﻠﯽ ظﺎﮨﺮ
ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﺑﮭﯽ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔اور ﯾہ ﺟﻮ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﻣﺮده
ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ راﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ راﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،ﺧﻮد ﯾہ
ﺑﺎت ﻣﺮده ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ اور ﺳﺎرے ﻟﻮگ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ"اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﺟﺐ ﺗﮏ ﺑﮩﺘﺮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮل ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧﮩﯿﮟ آﺗﺎ وه ﺑﮩﺘﺮ اﺳﯽ طﺮح زﻧﺪه اور ﻻﺋﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ اس ﮐﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮ ﭼﮑﺎ ﮨﻮ ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﮭﯽ ﺟﺐ ﺗﮏ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﮐﮯ
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ﻣﺮﺗﺒﮯ ﮐﻮ ﻧہ ﭘﮩﻮﻧﭻ ﺟﺎﺋﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻣﺮده ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ اس ﮐﺎ ﻗﺎﺗﻞ زﻧﺪه ﮨﻮ ،ﮐﯿﺎ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت )ان ﮐﯽ رﺣﻠﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ(ﻣﺮده ﮨﯿﮟ!!!؟؟؟
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ اﯾﮏ اﯾﺴﮯ زﻧﺪه ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐہ ﻣﺮده ﻣﺠﺘﮩﺪ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﮩﺘﺮ اور ﻻﺋﻖ
ﮨﮯ ،ﺧﻮد ﻣﺮده اﯾﮏ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور ﻣﺮده ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ ۔اور اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ اس ﻣﺮده ﮐﯽ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐہ اب ﺗﮏ ﺗﻤﺎم زﻧﺪه اور ﻣﺮده ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اﯾﮏ زﻧﺪه ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻠﮑہ زﻧﺪه
ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮف "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮨﮯ ﻧہ ﻣﺮده ﯾﺎ
زﻧﺪه ﺷﺨﺺ اور اﮔﺮ ﯾہ ﮐﮩﯿﮟ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ رﮨﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اور روﺣﺎﻧﯽ دو ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
ﮨﮯ اور ﻣﺮده ﺷﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﮨﺒﺮی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ؟
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﮩﺎدات زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اور ﺑﺪﻟﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺗﻤﺎم ۔۔۔۔۔ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪه ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ
اور "اﺣﺴﻨہ"ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ ﭼہ اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮده ﮐﺎ ﻣﺒﻨﯽ رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮاﺋﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ دﮔﺮﮔﻮں ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ اﺳﯽ
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫ ُ "ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺠﺘﮩﺪ
طﺮح" َﯾَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
ﺳﯿﺎﺳﯽ رﮨﺒﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ وه ﺳﯿﺎﺳﯽ رﮨﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺗﻘﯽ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ وه
اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ اﻋﻠﻢ اور ٰ
اﺗﻘﯽ ﮨﻮ ﺧﻮد اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﺠﺰی ﮐﯽ
)ﺑﺎﻟﻔﺮض(اﻋﻠﻢ اور ٰ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻠﯿﺪ واﺟﺐ ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮ ﺟﺰء ﺟﺰء ﮐﺮ ﮐﮯ اور
ﻋﺒﺎدی ﭘﮩﻠﻮ ﮐہ ﻣﺠﺘﮩﺪ اس ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ اﻋﻠﻢ ﮨﮯ ،اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺟﺲ طﺮح
ﺗﺠﺰی اﺟﺘﮩﺎد ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﺠﺰی ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﺑﮭﯽ
ﮐہ ۔۔۔۔ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ وﺟﻮب ﯾﺎ ﺟﻮاز ﮨﮯ ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﻮ ﺳﺴﺖ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ ،ﯾہ ﺧﻮد اﯾﺴﯽ
ﺳﺴﺖ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ،ﺣﺴﺎب ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ذﮐﺮ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﻮد ﻣﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ
رﮨﻨﺎ ان ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ اور اﺻﻞ اﺟﺘﮩﺎد اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﻣﻘﺎم اﺟﺘﮩﺎد ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درس ﭘﮍھﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﯾہ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ
اﻋﻠﻢ ،اﺗﻘ ٰﯿﺎور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ،ﺑﻠﮑہ "اﺟﺘﮩﺎد")ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ( اﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻋﺬر ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺗﻘﻠﯿﺪ اس ﮐﯽ ﺟﺎﮔﺰﯾﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔
اور اس وﻗﺖ اﮔﺮ اﺟﺘﮩﺎد ﺑﮭﯽ اﻋﻠﻢ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﺲ
ﻗﺪر ان ﮐﮯ ﭘﯿﺮو ﮐﺎر زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮں ﮔﮯ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ اور ﮐﺎوش ﺑﮭﯽ اس
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﺗﻨﯽ زﯾﺎده ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﮐﻤﺘﺮ ﮐہ اﮔﺮ آپ اﯾﮏ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﺗﻮ اس
ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ اﻋﻠﻤﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ
ﭘﮭﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻮزه ﻣﯿﮟ اﻋﻠﻤﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ۔ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اس طﺮح ﮐﮯ
ﻋﺬر و ﺑﮩﺎﻧہ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
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ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮨﮯ اور ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ۔ﮨﺮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻧﻘﺶ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﺮ
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ " اﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻧﻘﺶ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮨﮯ ۔اور ﺑﺎﻻﺧﺮ ﯾہ " َﯾَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﯿﺸہ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ اﺟﺘﮩﺎدی اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اور
ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﮭﮏ اور داﺋﻤﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﭘﺮ اﺑﮭﺎرﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐﻮﺷﺶ و ﮐﺎوش اور ﺗﻔﮑﺮ اور ﺳﺎﺗﮭﯿﻮں ﮐﯽ ﮨﻤﺎﮨﻨﮕﯽ ﺳﮯ
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ۔۔۔۔ﻣﺠﻤﻊ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل" ﮐﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻮں ﮐﻮ ﺟﮩﺖ دے ﮐﺮ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺎں ﮨﻮں ﺗﺎ ﮐہ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﺟﻤﻮد اور
رﮐﻮد ﺳﮯ )زﻧﺪه ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺮده( آزاد ﮨﻮ ﺟﺎﯾﺌﮟ ﮐہ ان ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﺎ واﺣﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺗﮏ
ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﺎ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﯽ راه ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ رﮨﺮوان ﺣﻘﯿﻘﺖ اس ﻣﯿﮟ ﻗﺪم
اﭨﮭﺎﯾﺌﮟ ﺗﺎ ﮐہ اﺳﮯ ﭘﺎﺳﮑﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ-١٦اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐہ اﺟﺘﮩﺎد اور ﺗﻘﻠﯿﺪ دوﻧﻮں ﮨﯽ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اﮔﺮ دوﻧﻮں وﺳﯿﻠہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دے اور ﮔﺮوه واﻗﻊ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﮨﻮ )ﮐہ ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺟﺘﮩﺎد ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺷﺶ اور ﺗﻼش ﮐﺎ
ﻣﻘﺼﺪ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﻧﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
ﮐہ ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎم ﮐﻮ ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﻮں اور اﮔﺮ واﻗﻊ ﮐﮯ ﺧﻼف
اور "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل" ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﮐہ اﺟﺘﮩﺎد اور ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ
دوﺳﺮا ﻣﻘﺼﺪ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﮐﺎ ﭘﺎﻧﺎ ﮨﮯ ۔ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﻮﺋﯽ وﺟہ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﯿﮟ آﺗﯽ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ وه ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻮ ﻧہ ﺟﺎﻧﮯ
اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﺟﺎﻧﮯ ﮐہ وه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ وه ﻗﺎﺻﺮان ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻏﯿﺮ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮ اور اس ﮐﺎ ﻋﻤﻞ اس ﮐﯽ رای
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﮨﮯ اور اب اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
دن ﮨﻮش ﻣﯿﮟ آﺟﺎﺋﮯ اور اﭘﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘہ ﺧﻄﺎ ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺋﯽ راه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮ ﺻﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اس
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اور وه ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ ان ﻣﺮﺣﻠﻮں ﺳﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم اور اﺋﻤہ
ؑ
دور ﮨﮯ اور ﻗﮩﺮی طﻮر ﭘﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﺎ ادراک ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﺗﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل اﻧﺪازه ﻟﮕﺎ
ﺳﮑﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ان ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮟ اس ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐﮯ ﺟﻮ
اﻋﻤﺎل اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧہ ﮨﻮں ﯾﺎ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﮭﮯ اﻧﮭﯿﮟ دوﺑﺎره
اﻧﺠﺎم دے ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ دوﺳﺮے ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﯾﻌﻨﯽ)اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ( ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﮭﺎ ﮐہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﮐﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﮭﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ"اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧہ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻓﺘﻮے ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ
ﺻﺤﺖ ﮐﺊ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ وﺟہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﻠﻢ اﮔﺮ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎم
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ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮں ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻤﮑﻨہ ﺣﺪ ﺗﮏ اﯾﺴﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮے
ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ -١زﯾﺎده ﺗﻘﻮی ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﻦ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ دوﺳﺮوں ﺳﮯ زﯾﺎده
ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ۔ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﺷﺮﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ راه ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﻣﺜﻼً
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮩﯿﮟ ۔۔۔ﮐہ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺎ ﻓﺪﯾہ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﯾہ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ ﯾہ
ﺷﺨﺺ دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ ۔ﻟﯿﮑﻦ اﻋﻠﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﻗﺮآﻧﯽ اﮨﻞ ﺧﺒﺮه دو ﻋﺎدل
ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐہ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎرض ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺷﮩﺮت اور ﺻﺤﯿﺢ ﭼﺮﭼﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ دھﻮﮐہ اور ﻓﺮﯾﺐ ﻧہ ﮨﻮ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ اﯾﺴﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﮐہ ﺧﻮد اﮨﻞ ﺧﺒﺮه
اور ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﯿﮩہ ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ﮐﻤﯿﭩﯽ( ﻣﯿﮟ ﮨﻮ،ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺳﮯ ان
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ )ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ( ﻋﺮﻓﯽ اور ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺸﺨﯿﺺ دے ﮐہ ﮨﺮ ﺻﻮرت اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻤﮑﻦ وﺳﯿﻠہ
ﺳﮯ ﻧہ اﻋﻠﻤﯿﺖ ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ اور ﻧہ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺨﯿﺮ ﮨﮯ)اﺳﮯ اﺧﺘﯿﺎر
ﮨﮯ ( ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﭼﺎﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮے ﯾﺎ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺗﺮوﯾﺞ
ﮐﺮے اور اﮨﻞ ﺧﺒﺮه )اس ﻓﻦ ﮐﮯ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ( ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ اﯾﮏ وﺟﺪاﻧﯽ
،ﻓﻄﺮی اور ﺷﺮﻋﯽ اﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ اﮨﻞ ﺧﺒﺮه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ اس
ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮو ﺗﺎ ﮐہ وه اﭘﻨﮯ ﻣﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﻠﻢ و
ٰ
ﺗﻘﻮی ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ اور ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮭﯿﮟ ﺑﺘﺎ ﺳﮑﮯ ۔اور
ﻣﮩﺎرت اور ﺷﮩﺮت ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﻧہ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐہ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل
ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﭼﻮﻧﮑہ ﮨﻢ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮨﻤﺎرے ﺣﻮزه ھﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ اﻓﺴﻮس
ﮐﮯ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ٰ
،ﻟﮩﺬا ﻋﺎم طﻮر ﺳﮯ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت
واﻗﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ۔
ٰ
ﺗﻘﻮی اور ﭘﺮﮨﯿﺰﮔﺎری ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٨اﮔﺮ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﻓﻘﮩﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
"اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔ﺗﺎ ﮐہ ﮨﺮ ﺻﻮرت
"اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ ﮨﻮ۔
ٰ
وﺗﻘﻮی ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮں ان ﻣﯿﮟ
ﻣﺴﺌﻠہ-١٩اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ
اﺗﻘﯽ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻋﻠﻢ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮﻧﺎ
اﺗﻘﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ٰ
ﺳﮯ ﺑﻌﺾ اﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ٰ
ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ )ﯾﺎد رﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮯ ﻋﻠﻢ،اﻋﻠﻢ اور اﻋﻠﻤﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﺗﻮ اس
ﺳﮯ ﻣﺮاد ﮐﺘﺎب ﷲ اور رﺳﻮل ﷲ ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ۔ورﻧہ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﺎ اﻋﻠﻢ
)اﻋﻠﻢ ﺑہ اﺟﻤﺎﻋﺎت،ﺷﮩﺮت،ﻗﺎﻻت،ﻗﯿﻼت و۔۔۔۔ ﺧﻮاه ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﮨﻮﮔﺎ ﭼﻮﻧﮑہ اس ﮐﺎ
ﻣﺒﻨﯽ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ(
ﻋﻠﻤﯽ ٰ
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ٰ
ﺗﻘﻮی واﻗﻊ ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻠﻢ ﺻﺮف واﻗﻌﯿﺖ )ﺣﻘﯿﻘﺖ( ﮐﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﻌﺎﮨﺪه اور ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮨﮯ اور واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﮩﺎرت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ زﯾﺎده ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮐﻢ
ٰ
۔ﺗﻘﻮی ﺑﮭﯽ دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮕﺮی
ﺗﻌﮩﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ زﯾﺎده ﻣﮩﺎرت ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ
ﺑﮩﺘﺮ اور ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ۔ﮐہ )إِن ﺗَﺘﱠﻘُﻮا اﻟ ﱠﻞـهَ ﯾَﺠْ َﻌﻞ ﻟ ﱠ ُﻜ ْﻢ ﻓُﺮْ ﻗَﺎﻧًﺎ()ﺳﻮره اﻧﻔﺎل،آﯾﺖ
) (٢٩اﮔﺮ ﺗﻢ ٰ
ﺗﻘﻮی ٰاﻟﮩﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ وه ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺮﻗہ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮدے ﮔﺎ(ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺗﻘﻮی ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﺻﻞ ﻋﻠﻢ ﺻﺮف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﻧﻈﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﺎ
وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ ﻧہ اس ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اور ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮯ ﻋﻠﻢ ﺗﻘﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻈﺮ
دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﮯ اﮔﺮ واﻗﻊ ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻄﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽہ واﻗﻊ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﻧہ ﮐﺮے اور اﺳﮯ درﯾﺎﻓﺖ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ
ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﻘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮاﻟﻮں ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ۔
اﻋﻠﻤﯿﺖ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ اﺻﻠﯽ رﮐﻦ درج ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ:
-١زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده اﺳﺘﻌﺪاد)ﺻﻼﺣﯿﺖ(
-٢اس اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎ زﯾﺰاده ﺳﮯ زﯾﺎده اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﻤﻨﯽ
-٣ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ
ٰ
اور اﺗﻘﯽ )ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﭘﺮﮨﯿﺰﮔﺎر( ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ-١:واﻗﻊ ﺳﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺟﺴﺘﺠﻮ اور ﺗﻼش )ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ﮐﺎوش(-٢ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮨﮯ اس
ﭘﺮ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮے -٣ﺟﺲ طﺮح ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮨﮯ اور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮے ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﺷﺨﺺ ﮐﮯ اﻧﺪر ان ﺗﯿﻨﻮں ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﮩﺪ ﻣﯿﮟ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
اﺗﻘﯽ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
اﺣﺘﻤﺎل اﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ٰ
ٰ
ﺑﺎﺗﻘﻮی ﮨﯿﮟ(ﻻزﻣﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﺮﺗﺮی رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
ﻧﺴﺒﺖ )ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻋﺎﻟﻢ اور
ٰ
اﺗﻘﯽ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل
۔ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻮ ﻋﻠﻢ اور
ﺗﻘﻮی ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮ ٰ
دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻮی ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎده ﮨﮯ)اور
اﺗﻘﯽ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
اﺳﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ( ٰ
ٰ
ﻣﺴﺌﻠہ-٢٠ﺟﺲ طﺮح اﺻﻞ اﺟﺘﮩﺎد اور ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮟ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی واﺟﺐ ﮨﮯ،اس
ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﯾہ ﺑﻨﯿﺎد )ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ(اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ﮨﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ
ﺗﻮ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﺳﻨﮯ ﻧہ ﮨﺮ ﻣﺴﺌﻠہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ اور اﮔﺮ
اﭘﻨﮯ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں رﺳﺎﻟہ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ اور ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﻧﺴﺎ ﭘﮩﻠﮯ
ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ زﯾﺎده اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮ اس ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ۔ﺑﺎﻻﺧﺮ ﮨﻤہ ﺟﮕہ اور ﮨﻤﯿﺸہ"اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﭘﯿﺸﻘﺪم اور آﮔﮯ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ-٢١اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻮض
ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺗﺎ ﮐہ ﯾہ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ
ﻣﻮﺟﻮده ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻮده ﻓﺘﻮی ﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
اس ﮐﮯ ﮔﺬﺷﺘہ ﻓﺘﻮی ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے ﮐہ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﮐﻮ ﻣﻮرد اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮔﺬﺷﺘہ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﮯ"اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ دور
ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ-٢٢اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی اس ﮐﮯ ﻣﻘﻠﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻏﻠﻂ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺎ ﯾﺎ اس
ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺘﻮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﻮض ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺻﻮرت اس ﻣﻘﻠﺪ
ٰ
ﻓﺘﻮی ﺳﮯ آﮔﺎه ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
ﮐﻮ اس
دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻮد ﻣﻘﻠﺪ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﺑﺪل
ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ-٢٣اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﮩﺎد ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻗﺪرت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﺮے
اور ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﻣﺠﺘﮩﺪ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ اس طﺮح ﺑﯿﺎن ﮐﺮے
ﮐہ وه ﻣﻄﻤﺌﻦ اور ﻗﺎﻧﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ۔ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ وه دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻧﻤﺎز اور ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺎ روزه ﮐہ
ﻧﺺ " ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ اﻟ ﱠﻞـهُ ﺑِ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﯿُ ْﺴ َﺮ َو َﻻ ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ ِﺑ ُﻜ ُﻢ اﻟْ ُﻌ ْﺴ َﺮ")ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ (١٨٥روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ
اﻓﻄﺎر ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ" ْاﻟ ُﻌ ْﺴ َﺮ"ﮐﻮ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ اﻓﻄﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه( روزه
ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ )اور ﻧﯿﺰ)ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐﯽ  ١٠١آﯾﺖ ﻣﯿﮟ(ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﭘﮍھﻨﺎ
ﺧﻄﺮه ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔وه ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﻧہ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮟ
ﭼﻨﺎﻧﭽہ)ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ آﯾﺖ ٢٣٩ﻣﯿﮟ(ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ" ﻓَﺈِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ ﻓَ ِﺮ َﺟ ًﺎﻻ أَوْ ُر ْﻛﺒَﺎﻧًﺎ"(ﺻﺮف
اور ﺻﺮف ﺧﻄﺮ ﮐﻮ ﻧﻤﺎز اور روزه ﮐﮯ ﻗﺼﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ )ﻧﻤﺎز ،روزه
ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ آﺋﮯ ﮔﯽ ﻧہ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮟ(اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ﻮن"ﮐہ ﻣﻮﺿﻮع " أَھْ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ"ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ" ِإن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﮨﮯ،ﺧﺎرج ﮨﻮﮔﯿﺎ اور اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﮨﯽ اﮨﻞ ذﮐﺮ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ ۔اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺠﺘﮩﺪ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮨﻮ )اﭘﻨﮯ ﻓﺘﻮی ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﯿﮟ)ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ (ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﮟ(ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺗﺒﺎع اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ان ﻓﺘﻮی ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ وه ﺗﻢ ﺳﮯ
ﺑﺮﺗﺮ ﮨﮯ ﺗﻤﮭﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اﻟﺒﺘہ اس اﺟﺘﮩﺎد ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐہ ﺧﻮد وه اﯾﮏ
اﺟﺘﮩﺎدی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮨﮯ ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﯾﺎ اﺟﺘﮩﺎد ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺠﺰی
اﻓﺮاد ﺑﻠﮑہ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﺑﮭﯽ ﮐﺘﺎب"ﻣﺴﺎﻓﺮان"ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﮐﮯ ﻗﺎﻧﻊ اور آﮔﺎه ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ اور
اﭘﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﻮ ﺑﺪل دﯾﺎ ﮨﮯ ۔ﮐہ ﻋﺎدل اور ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺰاج ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ وه ﮨﯿﮟ ﮐہ
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اﭘﻨﯽ راﺋﯽ ﭘﺮ ﺗﻌﺒﺪ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ وه ﻟﻮگ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﯿﮟ اور ﺟﺐ اﻧﮭﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔اور
ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ راﺋﯽ اور ﻧﻈﺮ ﮐﻮ اس ٰ
ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"ﮨﮯ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﯾہ ﺑﮩﺖ
دوﺳﺮے اس
ٰ
ﮨﯽ ﺣﮩﺮت ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﻧﻮﻋﺎ ً دﺷﻮار اور ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﻋﻮام
اﻟﻨﺎس ﮐﯽ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﻗﺮار دﯾﺪﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺒﮑہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے اﻓﺮاد اﺳﮯ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﭼﻮﻧﮑہ اﯾﺴﮯ ﺗﺨﺼﺺ اور اﯾﺴﯽ ﻣﮩﺎرت ﮐﮯ
ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘہ ﮐﮯ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﺮﻓﯿﺎت ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ اور
ان ﮐﺎ ﺳﻤﮭﺠﻨﺎ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻋﺮف ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ۔ان ﮐﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﮯ دور رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ
۔ﺟﺒﮑہ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻔﺎﮨﯿﻢ ﮐﺎ ادراک ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻋﺮف ﮐﮯ
ﻣﺤﺘﺎج ﮨﯿﮟ ۔ﮐﯿﻮں اس طﺮح ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ؟ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ اﮨﻞ ۔ﺟﺒﮑہ
اطﮩﺎرﮐﯽ روش ﯾﮩﯽ رﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻋﻈﻢ اور اﺋﻤہ
ؑ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﺗﮏ دﻟﯿﻠﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﺎ ﮐہ ﮨﺮ
ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ اﺳﺘﻌﺪاد اور ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ان ﺑﯿﮑﺮاں ﻣﻌﺎرف ﺳﮯ ﺑﮩﺮه ﻣﻨﺪ ﮨﻮ اور ﺣﺘﯽ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐہ ﻋﻼوه ﮐہ
اﻟﻤﻘﺪور دﯾﻨﯽ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﮯ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اﺋﻤہ
ؑ
ﯾہ ﮨﺴﺘﯿﺎں ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﮭﮯ ۔اور ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﺑﮭﯿﺪ ﺑﮭﺎؤ اور اﻣﺘﯿﺎز ﮐﮯ ﻣﻨﺒﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﻏﻮر ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ اور اﭘﻨﮯ دﯾﻨﯽ
اﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ اور ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﺎ۔۔۔ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸہ
ﭘﻮری ﺗﺎرﯾﺦ اور ﻣﮑﺎﻧﯽ وﺳﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻄﯿﻊ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار اور آزاد ﮨﻮں۔اور ﭼﻮﻧﮑہ ﮐﺘﺎب ﷲ
اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﷲ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اس طﺮح ﻣﺴﺘﺪل)دﻟﯿﻞ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ(ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور آﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﺨﺎطﺐ ﺳﺎرے ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﺗﮭﮯ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ
ان ﮐﺎ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﮔﺮوه ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ"ھﻮ ﻟﻠﻨﺎس "ﮨﮯ
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻤﮑﻨہ ﺣﺪ ﺗﮏ "ﻧﺎس"ﮐﯽ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب
اور ﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﻧﮭﯿﮟ ﻗﻮت ﭘﺮواز ﻋﻄﺎ
ﮐﺮﯾﮟ ۔اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن دﻟﯿﻞ اور ﺑﺮھﺎن ﺳﮯ ﮨﻮ۔ﺗﺎ ﮐہ ﯾہ
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺸﮏ اور ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ رواج ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﻋﻘﻞ و ﮨﻮش اور
ﻓﮩﻢ و ﻓﺮاﺳﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ آﮔﺎﮨﯽ ﻣﯿﮟ روز اﻓﺰوں اﺿﺎﻓہ ﮨﻮ ﮐہ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس
ﺑﮭﯽ ﮨﻢ ﺳﮯ ﯾﮩﯽ اﻣﯿﺪ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﺮده ﻣﻮﺟﻮد ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮ زﻧﺪه اور اﺟﺘﮩﺎدی ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ۔اور ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﮟ ﮐہ ﺗﻘﻠﯿﺪ دﻟﯿﻞ اور ﺑﺮھﺎن ﺳﮯ ﮨﻮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﻧہ ﺑﮯ ﺟﺎن اور ﻣﺮده ﮐہ اﮔﺮ ﻓﻘہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺮده ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯﺗﻮ اس ﺳﮯ
ﻣﺮاد ﯾہ ﺗﻘﻠﯿﺪ اور ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ ﺳﻤﺎج ﻣﯿﮟ راﺋﺞ ﮨﮯﯾہ ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ
دﻟﯿﻞ و اﺟﺘﮩﺎد ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﮩﻞ ،ﻻﻋﻠﻤﯽ اور ﻣﺮده ﮨﮯ ورﻧہ اﯾﮏ
اﯾﺴﮯ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﻮ ﻋﻠﻢ اور ﺗﻘﻮی ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ آﮔﮯ ﮨﻮ اور اﺑﮭﯽ اﺑﮭﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮨﻮا
اﺗﻘﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﮯ ﮨﻢ
ﮨﮯ ،زﻧﺪه ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ زﯾﺎده اﻋﻠﻢ اور ٰ
20

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﭘﻠہ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧہ ﺻﺮف ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﮨﮯ
ُﻮن
ُﻮن ْاﻟﻘَﻮْ َل ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
ﯾﻦ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌ َ
۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ "ﻓَﺒَ ﱢﺸﺮْ ِﻋﺒَﺎ ِد ﴿ ﴾١٧اﻟﱠ ِﺬ َ
ﯾﻦ ھَ َﺪاھُ ُﻢ اﻟ ﱠﻞـهُ ۖ◌ َوأُو َل ٰ
أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ ۚ◌ أُو َل ٰ
ب﴿)"﴾١٨ﺳﻮره زﻣﺮ آﯾﺖ
ـ◌ﺋِ َ
ﻚ اﻟﱠ ِﺬ َ
ـ◌ﺋِ َ
ﻚ ھُ ْﻢ أُوﻟُﻮ ْاﻷَ ْﻟﺒَﺎ ِ
 (١٨$١٧اﺳﯽ ﺑﺎت ﭘﺮ ﮔﻮاه اور دﻻﻟﺖ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ۔اﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻔﺮﻗﺎن اور ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎ ﻣﯿﮟ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﮐﻮ آﯾﺎت اﺣﮑﺎم ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آپ دﯾﮑﮭ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ( ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﮯ دﻟﯿﻞ
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﯽ ﯾﺎ ﻟﮑﮭﯽ ﮨﮯ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ،ﻣﺴﺎﻓﺮان،ﺳﭙﺎه ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﺎن ،ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ
ﻓﯽ اﻻرض ،ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران ،اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﮐﮯ ﺟﻮاﺑﺎت ۔ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﺳﻼم ،ﻓﻘہ
ﮔﻮﯾﺎ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮩﺎن اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﯽ روش ﮐﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺟﺪﯾﺪ روش ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم اور اﺋﻤہ اطﮩﺎر ﮐﯽ ﻗﺪﯾﻢ
روش ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮨﻮﮔﯽ اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﮯ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﭘﯿﺪا ﮨﻮ۔ﺻﻔﺤﻮں ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﯾہ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮی ﺗﻨﻘﯿﺪوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻔﮩﻮم اور
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮ ﮐﻢ اور زﯾﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﺳﯽ طﺮح ﮐﮭﻼ ﮨﮯ ۔اور ﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺧﺘﯿﺎر اور ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ ﺧﺎﺗﻤہ ﭘﺮ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﮐہ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اور ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﮨﮯ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ" َوأَ ْﻣ ُﺮھُ ْﻢ ُﺷﻮ َر ٰى
ﺑَ ْﯿﻨَﮭ ُْﻢ") ﺳﻮره ﺷﻮری آﯾﺖ (٣٨ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اور ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﺟﺘﮩﺎد اﯾﮏ
اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐہ ﭼﺎﮨﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﻋﻠﻢ اور ﺗﻘﻮی
اﻋﻠﯽ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺷﻮرای
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ اور ارﻓﻊ و
ٰ
ﻓﻘﮩﺎ ﮐﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻠﯽ اور ﺗﺮﻗﯽ اور دوﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﯿﺎل اور
ﻧﻈﺮﯾﻮں ﮐﺎ ﺗﺒﺎدﻟہ )اﮨﻞ ﻧﻈﺮ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن( ﻓﻘﮩﺎ ﮐﻮ زﯾﺎده ﻣﻄﻤﺌﻦ اور اس ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده اطﻤﯿﻨﺎن اور ﮐﻤﺎل ﻋﻄﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﯽ
ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ اور اس ﺳﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭼﯿﺰ اور
ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ۔اور اﮔﺮ اﺗﻔﺎق راﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ راﺋﯽ ﭘﺨﺘہ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ
ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮ ﮨﻮﮔﯽ اور ﯾﮩﯿﮟ ﭘﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ اور ﯾﮩﯽ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ اس طﺮح ﮐﺎ اﺗﻔﺎق ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ ورﻧہ )ﺷﻮراﺋﮯ ﻓﻘﺎ ﮨﺖ ﮐﮯ دو طﺮف ﮐﮯ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﺴﺎوی ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ( ان ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺟﻨﮭﻮں
ﻧﮯ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯽ اور اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﮭﯿﻮں ﮐﮯ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ان
ﮐﯽ راﺋﯽ اور ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ)ﻋﺞ( ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"اور
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ ۚ◌ ﮐﮯ ﺣﻘﯿﻘﯽ اور واﻗﻌﯽ
ُﻮن اﻟْﻘَﻮْ َل ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
ﯾﻦ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌ َ
ان ﮐﮯ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺑﮭﯽ ﴿ ﴾١٧اﻟﱠ ِﺬ َ
ﻣﺼﺪاق ﮨﻮں ﮔﮯ۔
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زﻧﺪه ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ راﺑﻄہ ﻣﺮده ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﺸﻖ) ﮐہ ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ طﺮف
رﺟﻮع ﮨﮯ( ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ دوﺳﺮا ﺻﺎﻣﺖ اور ﺧﺎﻣﻮش اور ﭘﮩﻼ ﮔﻮﯾﺎ اور ﻧﺎطﻖ ﮨﮯ ﮐہ
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮ رد و ﺑﺪل اور ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺳﮯ
ﻋﺸﻖ اور ﻟﮕﺎؤ ذﮨﻦ ﻧﺸﯿﮟ اور ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮨﮯ۔اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺻﺤﯿﺢ ﻓﮑﺮ اور اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﮟ ﺗﻮ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اور زﯾﺎده ﺳﮯ
ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐﺮ ﮐﮯ
زﯾﺎده ﮐﻢ رﻧﮓ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯿﮟ ﮐﮯ اس ﮐہ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ ﮨﮯ اور ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺑﮭﯽ اﻧﮩﯽ دو ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﯾہ ﻧہ وه اور ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ
ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اس ﻓﻘﯿہ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل" ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮے اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﻣﺠﺘﮩﺪﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ
ﺟﺴﮯ آپ ﻧﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﻋﺎﻟﻢ اور ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﭘﺮﮨﯿﺰﮔﺎر ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺰﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اور ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺳﮯ ﻣﻀﺒﻮط ﺗﺮ
ﺑﻨﺎﯾﺌﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ آپ ﮐﮯ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﯽ ﻓﻘﮩﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺠﯿﺌﮯ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮد آپ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮨﯿﮟ اور ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﻋﻠﻢ
اﺗﻘﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﻦ اس ﮐﯽ
اور ٰ
ُﻮن ْاﻟﻘَﻮْ َل
ﯾﻦ ﯾَ ْﺴﺘَ ِﻤﻌ َ
ﻣﺠﺘﮩﺪاﻧہ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اور ان ﮐﮯ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺑﮭﯽ ﴿ ﴾١٧اﻟﱠ ِﺬ َ
ُﻮن أَﺣْ َﺴﻨَﮫُ ۚ◌ ﮐﮯ ﺣﻘﯿﻘﯽ اور واﻗﻌﯽ ﻣﺼﺪاق ﮨﻮں ﮔﮯ۔
ﻓَﯿَﺘﱠ ِﺒﻌ َ
زﻧﺪه ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ راﺑﻄہ ﻣﺮده ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﺸﻖ) ﮐہ ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﯽ طﺮف
رﺟﻮع ﮐﺮﻧﺎﮨﮯ( ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ دوﺳﺮا ﺻﺎﻣﺖ اور ﺧﺎﻣﻮش اور ﭘﮩﻼ ﮔﻮﯾﺎ اور ﻧﺎطﻖ
ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮ ﯾﺎت رد و ﺑﺪل اور ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ
دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺳﮯ ﻋﺸﻖ اور ﻟﮕﺎؤ ذﮨﻦ ﻧﺸﯿﮟ اور ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮨﮯ۔اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﮟ ﺗﻮ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ
ﻓﮑﺮ اور اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐﺮ ﮐﮯ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اور زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﻢ رﻧﮓ ﮨﻮﺟﺎ ﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐہ
درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮨﮯ اور ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺑﮭﯽ اﻧﮩﯽ
دو ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻓﻘﮩﺎء
ﮐﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﯾہ ﻧہ وه اور ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اس
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ "اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل" ﮐﮯاﺗﺒﺎع ﺑﯿﺎن
ﻓﻘﯿہ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﯽ
ﮐﺮے اورآپ ﻧﮯاﯾﮏ اﯾﺴﮯﻣﺠﺘﮭﺪﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻮﺳﺎرے ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﺳﮯاﻋﻠﻢ اوراﺗﻘﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯﻗﺮآﻧﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮ
ﻣﻀﺒﻮ ط ﺳﮯ ﻣﻀﺒﻮط ﺗﺮ ﮐﯿﺠﯿﮯﯾﺎ آپ ﮐﮯ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﮯﻗﺮآﻧﯽ ﻓﻘہ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺮک ﮐﺮ دو،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﮭﺪ ﮨﻮں اور ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮے ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده اﻋﻠﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺠﺘﮭﺪاﻧہ ﺗﻘﻠﯿﺪ
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ﮐﯿﺠﯿﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت" اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل"اور
ﭘﺮ واﺟﺐ،ﻻزم اور ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﮯـ

ﻗﻮل اﺣﺴﻦ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﺳﺎرےﻣﮑﻠﻔﯿﻦ

ﺑﻠﻮغ ﮐﮯ ﻣﺮاﺣﻞ
ي َﺷ ْﻲ ٍء أ َ ْﻛﺒَ ُﺮ َﺷﮭَﺎ َدةً ۖ◌ ﻗُ ِﻞ اﻟ ﱠﻞـه ُ ۖ◌ َﺷ ِﮭﯿ ٌﺪ ﺑَ ْﯿ ِﻨﻲ َوﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ۚ◌ َوأُو ِﺣ َﻲ
ﻣﺴﺌﻠہ ٢۔آﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ)ﻗُﻞْ أَ ﱡ
ُون أَ ﱠن َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﻞـ ِه آﻟِﮭَﺔً أُ ْﺧ َﺮ ٰى ۚ◌ ﻗُﻞ ﱠﻻ
ِإﻟَ ﱠﻲ هَـ ٰ◌ َذا ْاﻟﻘُﺮْ آنُ ِﻷُﻧ ِﺬ َر ُﻛﻢ ِﺑ ِﮫ َو َﻣﻦ ﺑَﻠَ َﻎ ۚ◌ أَ ِﺋﻨﱠ ُﻜ ْﻢ ﻟَﺘَ ْﺸﮭَﺪ َ
ﻮن( )ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾۃ (١٩ﮐﯽ
اﺣ ٌﺪ َو ِإﻧﱠ ِﻨﻲ َﺑ ِﺮي ٌء ﱢﻣ ﱠﻤﺎ ﺗُ ْﺸ ِﺮ ُﻛ َ
أَ ْﺷﮭَ ُﺪ ۚ◌ ﻗُﻞْ ِإﻧ ﱠ َﻤﺎ ھُ َﻮ ِإ َلـ ٰ◌ه ٌ َو ِ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اور ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺮاد ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور ﺑﻠﻮغ
اور رﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻼ ﻗﺪم ،اﺳﻼم ﮐﮯ اﻋﺘﻘﺎدی اﺻﻮل ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ اور آﺳﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ۔ اس ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آور ﮨﻮ اور ﯾہ ﺑﻠﻮغ اور رﺳﺎﺋﯽ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور روﺣﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٢٥۔ اﺣﮑﺎم ﺑﻠﻮغ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻼ ﻣﺮﺣﻠہ ﻧﻤﺎز وﻏﯿﺮه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻄﻮر وﺟﻮب
ﻋﻘﻠﯽ رﺳﺎﺋﯽ اور ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺟ ّﻞ و ﻋﻠﯽ ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدﺗﻮں اور
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎرے راﺑﻄﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﮯ اور اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺧﺪا اور دﯾﻦ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﮨﯽ ﻋﻘﻠﯽ رﺷﺪ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٢٦۔ﻧﻤﺎز اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻋﺒﺎدﺗﻮں( ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ )ﻋﻘﻠﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ(
درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻮﻋﺎ ً  ١٠ﺳﺎل ﮐﮯ ﺳﻦ ﺳﮯ آﻏﺎز ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﮏ طﺮح ﯾﮑﺴﺎں طﻮر ﭘﺮاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ وارد ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٢٧۔ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻣﺮﺣﻠہ،روزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺑﻠﻮغ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮨﮯ اور ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺪ  ١٣ﺳﺎل ﮨﮯ اور
ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﮔﺮ ﻟﮍﮐﮯ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﺮاﺑﺮاور رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ)روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ(
 ١٣ﺳﺎل ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ۔ﻟﮩﺬا ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ ﻧﺎروا زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ وه ﻟﮍﮐﻮں ﺳﮯ
 ٦ﺳﺎل ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺳﮯ روزه رﮐﮭﻨﮯ ﻟﮕﯿﮟ! ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮟ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ  ١۵ﺳﺎل اور ﻟﮍﮐﯿﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ٩ﺳﺎل ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت اور ﻓﺘﻮے ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت اﺳﺎس اور ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮩﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٢٨۔ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎ ﺗﯿﺴﺮا ﻣﺮﺣﻠہ :ﺷﺎدی ﺑﯿﺎه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻠﻮغ ﮨﮯ ﮐﮯ اس ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر
ازدواﺟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور اس ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﯿﮟ ﻟﮍﮐﯿﺎں ﻟﮍﮐﻮں ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎﻟﻎ
ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﻟﮍﮐﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻠﻮغ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ٢٩۔ﭼﻮﺗﮭﺎ ﻣﺮﺣﻠہ :اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﻮغ ﮨﮯ ﮐﮯ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻟﮍﮐﮯ ﻟﮍﮐﯿﻮں ﺳﮯ آﮔﮯ ﮨﯿﮟ
،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐﮯ اﻧﺪر اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ رﺷﺪ اور ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ راﺳﺘہ زﯾﺎده
ﮨﯿﮟ ؛ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﺣﺞ،ﻋﻤﺮه اور ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدﺗﻮں ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﻣﺎل
ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٣٠۔ﭘﺎﻧﭽﻮاں ﻣﺮﺣﻠہ:اﺳﻼم ﮐﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ،اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﻠﻮغ
ﮨﮯ ﮐہ ﺿﺮوری ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﭘﺮ
واﺟﺐ ﮨﮯ ۔ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ذﻣہ داری اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻣﮑﺎن ﺑﮭﯽ
زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ )ﻟﮍﮐﮯ( وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬارﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٣١۔ﭼﮭﭩﺎ ﻣﺮﺣﻠہ:ﺟﮩﺎد اور دﻓﺎع ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻠﻮغ ﮨﮯ ﮐﮯ ﺟﻮ ﻟﮍﮐﮯ ان ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ
ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮں ان ﭘﺮ )ﺟﮩﺎد اور دﻓﺎع( واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﮐﻠﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﻮاج ﮐﯽ ﺿﺮورت
ﭘﮍﻧﮯ ﭘﺮ ﻟﮍﮐﯿﻮں ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٣٢۔ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻮغ ﮐﮯ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٣٣۔ﮨﻤﯿﮟ ﻣﺘﻮﺟہ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ آﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ "ﻣﻦ ﺑﻠﻎ" دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اس
ﮐﺎ ﭘﮩﻼ رخ ﻓﺮدی اور ذاﺗﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﺎ اﺛﺒﺎت ﮨﮯ اور اﺳﮑﺎ دوﺳﺮا رخ ﯾﺎ ﭘﮩﻠﻮ :ﻓﺮدی اور
ذاﺗﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺷﺮاﺋﻂ اور ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻠﻮغ ﻏﯿﺮ اور
اﺣﮑﺎم رﺳﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ"ﻣﻦ ﺑﻠﻐہ"ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآﻧﯽ دﻋﻮت
ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﺳﺎ اور ﻣﻔﮩﻮم ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺻﺮف ذاﺗﯽ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،ﺑﻠﮑہ اﭘﻨﯽ اور ﻏﯿﺮ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﮭﯽ اﺣﮑﺎم ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﻎ
ﺣﻀﺮات ﺧﻮد ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﯿﮟ ۔ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ داﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﻨﮩﯿﮟ
اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﯾہ ﻟﻮگ ﻣﻘﺼﺮ ﮨﯿﮟ اور ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻗﺎﺻﺮ ﮨﯿﮟ
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ :ﻣﻦ ﺑﻠﻎ"دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ:ﮐہ ﭘﮩﻼ "ﻣﻦ ﺑﻠﻎ"ﻻزم،ذاﺗﯽ ﺑﻠﻮغ اور ﺷﺨﺼﯽ
رﺳﺎﺋﯽ ﮨﮯ اور دوﺳﺮا "ﻣﻦ ﺑﻠﻎ"ﮐہ "ﻣﻦ ﺑﻠﻐہ"ﮨﮯ ﻣﺘﻌﺪی ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮدی اور ﻏﯿﺮ دوﻧﻮں
ﺑﻠﻮغ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٣۔ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﺲ طﺮح دﯾﻮاﻧﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﺎﻟﻎ اور ﻣﮑﻠﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اﺳﯽ
طﺮح ﺳﻔﮩﺎء اور وه ﻧﺎﺗﻮاں ﺟﻮ ﻋﻘﻠﯽ،ﻋﻤﻠﯽ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور ان ﺟﯿﺴﯽ ﮐﻤﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﯿﮟ
ﺑﮭﯽ ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﯿﮟ ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ دوﺳﺮوں ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﺮاﺋﺾ
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اور ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﻣﺜﻼً ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺠہ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟہ
اﻟﺸﺮﯾﻒ(  ۵ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮐﮯ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮨﮯ
اور ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﮟ ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ)ره(  ٨ﺳﺎل ﮐﮯ ﺳﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮨﻮﮔﺌﮯ ۔اور دﯾﮕﺮ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ
طﺮح ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻠﻤﯽ اور ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻠﻮغ ﮐﻮ ﭘﮩﻮﻧﭻ ﮔﺌﮯ،اور ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ
ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ دﯾﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔اور
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮯ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ  ١٠اور  ١٣ﺳﺎل وﻏﯿﺮه ﺧﻮد ﻋﻤﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﯽ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﮨﮯ۔
ﻣﻄﮩﺮات اور طﮩﺎرات
ﻣﺴﺌﻠہ  -٣۵اﺳﻼم،ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻨﺪوﺑﺎﻻدﯾﻦ اورﺷﺮﯾﻌﺖ ﮨﮯاور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم
ﺷﻌﺒہ ھﺎﺋﮯ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت وﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ اور ﮔﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮨﮯ،ﺧﻮاه ﺑﺎطﻨﯽ طﮩﺎرت ﮨﻮ)ﮐہ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ(اور ﺧﻮاه ظﺎﮨﺮی ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ظﺎﮨﺮی
ﺎس أ َ َﻣﻨَﺔً ﱢﻣ ْﻨﮫ ُ َوﯾُﻨَ ﱢﺰ ُل َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ﱢﻣ َﻦ
ﭼﮩﺮے ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ) ِإ ْذ ﯾُ َﻐ ﱢﺸﯿ ُﻜ ُﻢ اﻟﻨﱡ َﻌ َ
ﺎن َو ِﻟﯿَﺮْ ِﺑﻂَ َﻋﻠَ ٰﻰ ﻗُﻠُﻮ ِﺑ ُﻜ ْﻢ َوﯾُﺜَﺒﱢﺖَ ﺑِ ِﮫ
اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َﻣﺎ ًء ﻟﱢﯿُﻄَﮭ ﱢ َﺮ ُﻛﻢ ِﺑ ِﮫ َوﯾ ُْﺬ ِھ َ
ﺐ َﻋﻨ ُﻜ ْﻢ ِرﺟْ َﺰ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄَ ِ
ْاﻷَ ْﻗ َﺪا َم( )ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﯾہ (١١ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ"اﻟﻄﮩﺎرة ﻣﻦ اﻻ اﯾﻤﺎن" ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ
طﮩﺎرت ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮاﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺟﺰ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ"ﻣﻦ اﻻﯾﻤﺎن"ﺳﮯ ﻣﺮاد ظﺎﮨﺮی
اور ﺑﺎطﻨﯽ طﮩﺎرت ﮨﮯ"،ﻣﻦ اﻻاﯾﻤﺎن"ﻓﻄﺮت اﯾﻤﺎن اور طﮩﺎرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
اﺗﺤﺎد،ﮨﻤﺎﮨﻨﮕﯽ،ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺣﺪت رﮐﮭﯽ ﮨﮯ اور"ﻣﻦ" ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺟﻨﺲ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎطﻨﯽ اور ظﺎﮨﺮی ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺲ طﺮح اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ
ﻓﻄﺮت،ﻋﻘﻞ،ﻋﻠﻢ،اﺧﻼق،ﻋﻘﯿﺪه اور اﭘﻨﮯ ﺑﺎطﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮﺋﻮں ﮐﻮ ﺑﺮاﯾﺌﻮں اور
ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں اور ﮔﻨﺪﮔﯿﻮں ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ذﻣہ دار ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح وه اﭘﻨﮯ ظﺎﮨﺮ
ﮐﻮﺑﮭﯽ طﮩﺎرت اور ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺳﮯ آراﺳﺘہ ﮐﺮے ﮐہ " ِإ ّن َاﺳﺪ َﺟ ِﻤﯿ ٌﻞ ﯾُ ِﺤﺐﱡ ْاﻟ َﺠ َﻤﺎل "
)ﺧﺪا ﺟﻤﯿﻞ ﮨﮯ اور وه ﺟﻤﺎل ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ(-
اﯾﻤﺎﻧﯽ ھﻨﺪﺳہ ٣ﺿﻠﻌﻮں ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ١ :۔ ﺑﺪن،ﻟﺒﺎس،ﮔﮭﺮاورﺑﯿﻮی وﺑﭽہ وﻏﯿﺮه ﮐﻮﺗﻤﺎم
ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں اورﮐﺜﺎﻓﺘﻮں ﺳﮯ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ۔ ٢۔ ﻧﻤﺎز اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ ﻣﻌﺮاج ﺗﮏ
ﭘﮩﭽﻨﮯﮐﮯ ﻟﺌﮯﺿﺮوری ﮨﮯوﺿﻮ،ﻏﺴﻞ اورﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ۔٣۔ﺑﺎطﻨﯽ
اوراﻧﺪوروﻧﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﯽ ان طﮩﺎرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﯿﺖ،ﻋﻠﻢ،ﺑﺼﯿﺮت،ﻋﻘﯿﺪے،ﻣﻘﺎﺻﺪ و۔۔ ﮐﻮﺗﻤﺎم
ﮔﻨﺪﮔﯿﻮں،اور اﺧﻼﻗﯽ رزاﯾﻞ ﺳﮯﭘﺎک ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯذرﯾﻌہ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺑﺎطﻦ ﺗﻤﺎم
ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں اور ﮔﻨﺪﮔﯿﻮں ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﺟﺎﺋﮯاور وه ﭘﮩﻠﯽ دوطﮩﺎرﺗﯿﮟ اس اﻧﺪوروﻧﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ
ﻣﻘﺪﻣہ ﮨﯿﮟ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ان ﺑﺎطﻨﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎاداﻣہ ظﺎﮨﺮی دوطﮩﺎرت ﮨﮯ ﮐہ وه دوﻧﻮں
طﮩﺎرت وﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ اس اﻧﺪوروﻧﯽ اور ﺑﺎطﻨﯽ طﮩﺎرت ﮐﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎﺟﺰ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮯ طﺎﮨﺮ ﭘﺎﻧﯽ ظﺎﮨﺮی طﮩﺎرﺗﻮں اور ﭘﺎ ﮐﯿﺰﮔﯿﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯﺑﮩﺘﺮﯾﻦ
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وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ اس طﺮح ﻋﻠﻢ وداﻧﺶ،ﺑﺼﯿﺮت،ﻧﯿﺖ اور ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻋﻘﯿﺪه ظﺎﮨﺮی اور ﺑﺎطﻨﯽ طﮩﺎرت
وﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ-اور اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ظﺎﮨﺮو ﺑﺎطﻦ ﮐﯽ ﮨﻤﺎﮨﻨﮕﯽ
اور ﯾﮑﺴﺎﻧﯿﺖ اﭘﻨﯽ ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﯽ طﮩﺎررت اور ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮨﮯ اور ﺑﺲ
ورﻧہ ﺧﻄﺎب ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐﮯ"اﻟﻄﮩﺎره ﻣﻦ اﻻ ﯾﻤﺎن"اور ﭘﺎﻧﯽ ظﺎﮨﺮی ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں
ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع(ﮐﺘﻨﺎ ﺣﺴﯿﻦ اور ﺳﻨﮩﺮاﮐﻼم ﮨﮯﮐہ "
اﻟﻤﺎء ﯾﻄﮭﺮ وﻻ ﯾﻄﮭﺮ "ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﺎک ﮐﯿﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺗﺎ-اور ﺟﺐ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ وه ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﺎ ﮨﮯ-ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺐ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ رﻧﮓ،اس ﮐﯽ ﺑﻮ،اور ﻣﺰه
ﺑﺪل ﺟﺎﺋﮯ اورﭘﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮯ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ
ﺟﺐ ﺗﮏ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮ)اس طﺮح ﺳﮯ ﮐﮯوه اﺳﮯ)ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ(اﭘﻨﮯ اﻧﺪرﻣﺤﻮ
اور ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدے(ﺗﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺻﺮف اس وﻗﺖ اﯾﺴﺎﮨﻮﮔﺎ ﺟﺐ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺮ
ﻏﺎﻟﺐ اﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎ ں ﭘﺮﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭘﮭﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﯿﻮں ﮐہ اﭘﻨﮯ
اطﻼق ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ"ﺑﺎﻻﺧﺮﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ اس ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻣﯿﮟ اﺟﻤﺎع ﮨﮯ ﺟﺲ
ﺳﮯ ﭘﯿﺸﺎب اورﭘﺎﺧﺎﻧہ دھﻮﯾﺎ ﮨﮯ،اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﺗﻐﯿﺮ ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس طﺮح ﮨﻮ)اﮔﺮﭼہ اس
ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﮯ اﺟﺰا ﻧﻤﻮ دار ﮨﻮں(ﯾہ ﺧﻮداس ﺑﺎت ﭘﺮﻣﺘﻔﻖ اﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﻠﯿﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﺟﺐ
ﺗﮏ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﭘﮍﻧﮯ ﺳﮯﺑﺪل ﻧہ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﺎک ﮨﮯ)ﮔﺮﭼہ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧہ ﮨﻮ(؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﻠﯿﻞ ﭘﺎﻧﯽ
ﮐﺎ ﺗﻨﺠﺲ ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯرﯾﺰه ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﭘﺎﮐﯽ ﺳﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎﻣﺪﻓﻮع ﮐﺎ
ذره دﮐﮭﺎ ﺋﯽ دے اس ﻣﯿﮟ واﺿﺢ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﻠہ-٣٦آزاد ﭘﺎﻧﯽ ﺟﺴﮯ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺻﺮف اور ﺻﺮف"ﭘﺎﻧﯽ"ﮨﮯ
ﮐہ ﻧہ ﺧﻮد اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺿﺎﻓہ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اورﻧہ اس ﮐہ ﻧﺎم ﻣﯿﮟ اور ﮐﮭﺎرا)ﺷﻮر(
ﮐﮍوا،ﺷﯿﺮﯾﮟ،درﯾﺎ،ﭼﺸﻤہ،ﮐﻨﻮاں ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻒ اور ﻧﺎ ﭘﺎک ﺟﯿﺴﯽ ﻗﯿﻮداوران ﮐﮯﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں
ﻗﺴﻤﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﮐﺮاﺗﯽ ﮨﯿﮟ،ﯾہ ﻗﯿﻮدﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮﺋﯽ اﺿﺎﻓہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺳﺐ
ﮨﯽ اور ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎراﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯاورﺑﺲ-
ﻟﯿﮏ اﻧﮕﻮرﮐﺎﭘﺎﻧﯽ،اﻧﺎرﮐﺎﭘﺎﻧﯽ،ﻟﯿﻤﻮﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ،ﮐﮭﭩﮯﯾﺎﮐﭽﮯ اﻧﮕﻮرﮐﺎﭘﺎﻧﯽ وﻏﯿﺮه اوراس
ﮐﮯﻣﺎﻧﻨﺪﻣﭩﯽ ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ،ﮔﻼب ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ،ﮔﮍھﯽ ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ وﻏﯿﺮه اﺻﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ
آزاداورﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﺳﻮﻧﮯﮐﺎﭘﺎﻧﯽ،اﯾﺴﯿﮉ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ وﻏﯿﺮه اوراس
ﮐﮯاﮐﮭﭩﺎﮨﻮﺟﺎﻧﮯﭘﺮﮐﯿﺎﻣﻌﻠﻮم ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺗﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
ﯾﺎﺟﻮﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﺗﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﮏ
وﺗﺮدﯾﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﮭﺎ ﯾﺎﮐﭽﮭہ اورﭘﮭﺮاس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮردﺷﮏ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس طﺮح
ﮐﮯﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘہ ﮐﮯاﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎﺣﮑﻢ ﭘﺎﻧﯽ ﯾﺎﻏﯿﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح
ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ-
ﻣﺴﻠہ -٣ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯﺟﮩﺎں ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺟﺲ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮨﻮاور ﺟﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
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ﮨﻮ د و ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﺖ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎک ﺑﮭﯽ ﮨﮯاورﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺑﮭﯽ ﮨﮯَ " -وھُ َﻮ
اﻟﱠ ِﺬي أَرْ َﺳ َﻞ اﻟ ﱢﺮﯾَﺎ َح ﺑُ ْﺸ ًﺮا ﺑَﯿ َْﻦ ﯾَ َﺪيْ َرﺣْ َﻤﺘِ ِﮫ ۚ◌ َوأَﻧﺰ َْﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َﻣﺎ ًء طَﮭُﻮ ًرا" )ﺳﻮره
ﺴ َﻤﺎ ِء َﻣﺎ ًء ﻟﱢﯿُﻄَﮭ ﱢ َﺮ ُﻛﻢ ِﺑ ِﮫ
ﺎس أَ َﻣﻨَﺔً ﱢﻣﻨْﮫُ َوﯾُﻨ َ ﱢﺰ ُل َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻓﺮﻗﺎن،آﯾﺖِ " ( ٨إ ْذ ﯾُ َﻐ ﱢﺸﯿ ُﻜ ُﻢ اﻟﻨﱡ َﻌ َ
ﺎن َوﻟِﯿَﺮْ ِﺑﻂَ َﻋﻠَ ٰﻰ ﻗُﻠُﻮ ِﺑ ُﻜ ْﻢ َوﯾُﺜَﺒﱢﺖَ ِﺑ ِﮫ ْاﻷَ ْﻗﺪَا َم " )ﺳﻮره اﻧﻔﺎل،آﯾﺖ(١١ﮨﻢ
َوﯾ ُْﺬ ِھ َ
ﺐ ﻋَﻨ ُﻜ ْﻢ ِرﺟْ َﺰ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄَ ِ
ﻧﮯ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎک ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ اور ﭼﻮﻧﮑہ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮدﺳﺎرے ﭘﺎﻧﯽ اﺳﯽ آب
ْ
ب ﺑِ ِﮫ
ض ۖ◌ َوإِﻧﱠﺎ َﻋﻠَ ٰﻰ َذھَﺎ ٍ
طﮩﻮرﺳﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہَ " ،وأَﻧﺰَﻟﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َﻣﺎ ًء ﺑِﻘَ َﺪ ٍر ﻓَﺄ َ ْﺳ َﻜﻨﱠﺎهُ ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ﻟَﻘَﺎ ِد ُرونَ " )ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن آﯾﺖ(١٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﯿﺎاور)اﺳﮯ(زﻣﯿﻦ
ﻣﯿﮟ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﯿﺎ اور ﮨﻢ اس ﮐﻮ دوﺑﺎره واﭘﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﯿﮟ،ﮐہ ﭘﺎک اورﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﻧہ"ﮐﺮ"ﮨﻮﻧﺎاورﻧہ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﺷﺮط اور ﺻﺮف ﭘﺎک
ﮨﻮﻧﮯ اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﺎاورﻣﺘﺎﺛﺮﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯاور س ﮐﯿﻮﻧﮑہ"ﭘﺎﻧﯽ"اﺻﻞ
ﺧﻠﻘﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ"طﮭﻮر":ﭘﺎک اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ-
ﻣﺴﻠﺌہ-٣٨ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ،ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ اوراﺛﺮﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ ﯾہ ﺗﯿﻨﻮں ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ذاﺗﯽ
ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ اور ﮨﺮﮔﺰ زوال ﭘﺰﯾﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ -ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ
ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﭩﯽ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﻼب ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ےا وه)ﭘﺎﻧﯽ(ﺟﺲ ﮐﺎ رﻧﮓ ﺑﻮاور ﻣﺰه
ﺑﺪل ﮔﯿﺎ ﮨﻮﮐہ اب اس ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﺟﺴﺎﮐہ ﺷﯿﻌہ اورﺳﻨﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺸﮩﻮر ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯿﮟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﮐﺮم )ص(ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﮨﮯ :ﺧﻠﻖ ﷲ اﻟﻤﺎء طﮭﻮراً ﻻ ﯾﻨﺠﺴﮫ ﺷﻲء إﻻ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻟﻮﻧﮫ
أو طﻌﻤﮫ أو رﯾﺤﮫ ﺧﻠﻖ ﷲ اﻟﻤﺎء طﮭﻮراً ﻻ ﯾﻨﺠﺴﮫ ﺷﻲء إﻻ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻟﻮﻧﮫ أو طﻌﻤﮫ أو رﯾﺤﮫ
)وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌۃ :ج ١ص ١٠١ح (٩ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧﺠﺲ ﮨﻮﻧﺎاس طﺮح ﮐﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ)رﻧﮓ،ﺑﻮ،ﻣﺰه(ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮﮨﮯاورﺑﺲ-ان ﻟﻮﮔﻮ ﻣﯿﮟ ﺳﮯاﯾﮏ ﺟﻮﻗﻠﯿﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻐﯿﺮﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪﮨﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ)-١
(٨١ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ -اورﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اور ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ اور ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﻧﺮاﻗﯽ ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻓﯿﺾ ﻗﻤﯽ ﮨﯿﮟ ۔اور ﻗﺪﻣﺎء
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﮭﯽ
ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯿﮟ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اور ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻘﻖ اور اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﮨﯿﮟ اور ﺳﯿﺪ
ٰ
ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ زاﺋﻞ اور ﺑﺮ طﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎ م ﮐﻮ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ زاﺋﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه ﺟﮕہ ﺑﮭﯽ ﭘﺎک
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ۔ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ دور ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ:اﮔﺮ
ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ دوﺳﺮے ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮐﺮ ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎ دﯾﮟ ﺗﻮ ﭘﺎک ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
ﻣﻨﺘﮭﯽ اور ﮐﺘﺎب ﻏﻨﯿہ ﻣﯿﮟ
اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻼف ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اور ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ﮐﯽ
ٰ
ﮐﺮ اور ﻗﻠﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﺟﻤﺎع ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﮐﺮ ﺳﮯ ﮐﻢ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ
ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ﺧﻼف دو اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ ﺻﺤﺖ اور
ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،ﮐﺮ ﮐﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ اور اس ﮐﮯ ﺣﺠﻢ
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ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﮨﯿﮟ وه ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮐﮯ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ)(٣ﺑﺎﻟﺸﺖ اور )( )( ٣ﺑﺎﻟﺸﺖ اور وزن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ اس وﺻﻒ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ ﮐﺮ ﺳﮯ ﮐﻢ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧہ ﮐﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ
اور ﻧہ ﮨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ۔ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ:اﮔﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎ )ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر( ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﺮدے ﺗﻮ ﯾہ ﭘﺎﻧﯽ اﺳﯽ طﺮح ﭘﺎک ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
وﮨﯽ ﮐﺘﺎ اس ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﻟﮯ ﺗﻮ وه ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔اور اﮔﺮ ﮐﺮ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺳﯿﻨﮑﮍوں
ﺑﺎﻟﭩﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﺳﮯ ڈال دﯾﮟ ﮔﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﭘﺎک ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ! اس وﻗﺖ ﻗﻠﯿﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﺛﺮ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ آب ﻗﻠﯿﻞ ﺳﮯ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ
ﺗﻄﮩﯿﺮ ﻣﺤﺎل ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﭘﮭﺮ
ﮐﺲ طﺮح وه ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮے ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ ﭘﺎک ﺑﮭﯽ ﮐﺮدے
ﭘﮭﺮ اﺳﯽ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ )ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ(ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ !!!اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس
رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﺼﺮ ادﻟہ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﻋﻼوه ﭘﻮری ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﺎھﺖ
ﻣﯿﮟ وه اﻗﻮال اور رواﯾﺎت ﺟﻮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﮯ ﻣﯿﻞ ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮨﻢ ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﮐہ)ﻣﻌﺎذﷲ( ان ﻗﺮآﻧﯽ اﻗﻮال ﮐﻮ ﮐہ ﻓﻘہ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮯ ﻧﺎواﻗﻒ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﻮں ﮐﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺑﻄﻼن ﮐﯽ ﻣﮩﺮ ﻧہ ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ اﮔﺮ ﭼہ ﺑﺰرﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮨﻤﺎری
ﺣﻖ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻮ ﮨﺮ ﮔﺰ اﻧﺪھﺎ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﮯ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﮯ
اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﻓﻘﯿہ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اور ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز
ﮐﺮدﯾﮟ اور ﮐﺘﺎب)ﷲ( ﮐﮯ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ ﺧﻼف اﺳﺘﺎد ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ
اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﻧﺎروا اور ﻏﻠﻂ ﺑﺎت ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ طﺮف ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدﯾﮟ)
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﺮور اﻓﮑﺎرﻧﺎ و اﻋﻤﺎﻟﻨﺎ و اﻗﻮاﻟﻨﺎ( اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﻌﻮذﺑﺎﷲ
ٰ
ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮨﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮩﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ )ﷲ( اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ
ٰ
ﻓﺘﻮی
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮں۔ اور اﮔﺮ ﮐﭽﮭ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب ﻓﻘہ ﮐﮯ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف
ٰ
ﻓﺘﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ اور ﺑﺲ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ
دﯾﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻔﺎد
)ﻗﺮآن (اﯾﺴﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺘﺎب ﮨﮯ اور ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ اﺳﻼم اور ان ﮐﮯ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺒﮭﯽ
ﻣﻌﺼﻮم ﻧﮩﯿﮟ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯿﮟ اور ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻓﯿﺼﺪ اس وﻗﺖ
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﮟ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﻓﻘﮩﺎء ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف
ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﻣﺤﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت
ﮐﮩﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﺮ ﺧﺪﺷہ وارد ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )اﮔﺮ ﭼہ ﻣﻌﺼﻮم ﮨﺴﺘﯿﺎں ﮐﺒﮭﯽ ﻗﺮآن
ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﭽﮭ ﮐﮩہ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﯿﮟ(ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﻗﺮآن ﮐﺎ اﺗﺒﺎع
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ان ﺣﻀﺮات ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ
ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ راوﯾﻮں ﮐﯽ ﮐﺞ ﻓﮩﻤﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ۔اور اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ
اﻗﻮال ذﮐﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣہ واﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﻔﻘﯿﮩہ،ﺗﺬﮐﺮة
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ﻋﻼﻣہ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮاﻗﯽ اور ﺑﻌﺾ رﺳﺎﻟہ ﻋﻠﻤﯿہ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔اور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟہ ﻧﮑﺘہ ﯾہ
ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﺧﻼف ﻓﺘﻮے ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﭘﻨﮯ اﮐﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﯾﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮں ﮐﯽ ﺟﺮات ﮐﯽ ﮨﮯ (ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻗﻮں ﮐﯽ ﻣﺘﻔﻘہ ﺣﺪﯾﺚ ﮨﮯ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ
"طﮩﻮر"ﭘﺎک اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اﺳﮯ
ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ۔ﺳﻮاﺋﮯ اس ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ رﻧﮓ ،ﺑﻮ اور ﻣﺰه ﺑﺪل ڈاﻟﮯ
ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺑﻠﮑہ ﮔﻨﺪا اور ﻧﺎ ﭘﺎک ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮩﻼﺋﮯ
ﮔﺎ ﮐہ ﭘﮭﺮ اس ﻣﯿﮟ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور اس ﮐﺎ ﭘﮩﻨﻨﺎ ﺑﮭﯽ
ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ وزن ﮐﯽ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﺷﺮط اور ﺻﺮف ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﺎ
اور ﺑﺲ ﮔﻨﺪا ﭘﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﭘﺎک ﮨﮯ)و ﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ( ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ) ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﮐﺎ ﺳﺎرا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﯿﺴﮯ آﺑﯿﺎری اور ﻣﮑﺎﻓﺎت وﻏﯿﺮه ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ
ﮨﮯ( اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٣٩۔ان دوﻧﻮں آﯾﺘﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﭘﺎک اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور اﺛﺮ
ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺑﺘﺎرﮨﯽ ﮨﯿﮟ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﮐﺮم ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮭﯽ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻨﺠﺲ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ رﻧﮓ ،ﺑﻮ اورﻣﺰه ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﮯ ﺑﺪل ﺟﺎﻧﺎ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ
،ﺻﺮف اﯾﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ اور ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﮐہ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﮯ" إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺎء ﮐﺮ)ﻗﺪرﮐﺮ(
ﻟﻢ ﯾﻨﺠﺴﮫ ﺷﯿﺊ " ﺟﺐ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺮ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻮﻧﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ۔ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﻔﮩﻮم "اﮔﺮ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻧہ ﭘﮩﻮﻧﭽﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اﺳﮯ ﻧﺠﺲ
ﮐﺮدے ﮔﯽ "ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺎ ﻣﺤﻮر ﮨﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ "ﮐﺮ" ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧہ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔
اور ﯾہ ﻣﻔﮩﻮم )ﻧہ ﻣﻨﻄﻮق ﺻﺮﯾﺢ( اﮔﺮ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ان آﯾﺘﻮں اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮐﯽ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭨﮑﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﺎب ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ
دوﻧﻮں ﺣﺪﯾﺚ ﮐہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﭨﮑﺮا رﮨﯽ ﮨﮯ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ دوﺳﺮی
ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﭘﮩﻠﯽ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ اور
ﺛﺎﺑﺖ رﮨﮯ ﮔﯽ۔اور دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﮐہ اﻧﮩﯽ دو ﻗﺴﻤﻮں ﮐﯽ طﺮح دﻻﻟﺖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اﺳﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﯿﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺪﯾﺚ "ﮐﺮ"ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اس ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﻣﻌﺎرﺿہ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﯽ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ "ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮ"ﻣﯿﮟ"ﺷﺌﯽ"اﯾﮏ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮨﻮ
ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ دﮔﺮﮔﻮں ﮐﺮدے اور ﺑﮩﺖ روﺷﻦ اور ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺠﺎز ﺟﯿﺴﯽ ﮔﺮم
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺟﮩﺎں ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﻠﺖ ﮨﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ "ﮐﺮ"ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ زﯾﺎده
ﻧﺠﺎﺳﺖ ،ﻧﮩﯿﮟ ڈاﻟﮯ ﮔﺎ ﮐہ اﺳﮯ دﮔﺮﮔﻮں ﮐﺮدے اور ﯾہ دو"ﺷﺌﯽ"ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﮨﯿﮟ ﮐہ " ﯾﻨﺠﺴﮫ ﺷﯿﺊ" ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﮐﯽ
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ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮨﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ زﯾﺎده ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ"ﻏﯿﺮ۔۔"رﻧﮓ،ﺑﻮ،ﻣﺰه ﮐﻮ ﺑﺪل
دے اور" ﻟﻢ ﯾﻨﺠﺴﮫ ﺷﯿﺊ"دوﺳﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮭﯽ وﮨﯽ دﮔﺮﮔﻮں ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﯽ ﻓﻀﺎ اور ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﻠﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮐﺎ
اﺗﻔﺎق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ اﺳﯽ)ﭘﺎﻧﯽ(ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ڈال دے ﮐہ دﮔﺮﮔﻮں
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺟﺰ ﺣﻤﺎم ﮐﮯ ﻧﺎﻟﮯ،ﭘﺎﺧﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﮐﻨﻮﯾﮟ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻻﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ " ﻻ
ﯾﻨﺠﺴﮫ ﺷﯿﺊ"ﮐﺎ ﻣﻔﮩﻮم ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ زﯾﺎده ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﯽ اﺳﮯ ﻧﺠﺲ ﮐﺮدے
ﮔﯽ اور ﯾہ ﭼﯿﺰ ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﮨﺮ ﻣﺠﮩﻮل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮔﺬﺷﺘہ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﮯ ﯾہ وﮨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺑﺪل دﯾﺘﯽ ﮨﮯ اور رﺳﻮل اﮐﺮم ﺳﮯ ﺟﻮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﻔﻆ ﮐﺮ ﭼﻨﺪاں
ظﺎﮨﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﮐﺮ ﻟﻐﺖ ﻣﯿﮟ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻮں
ﻣﯿﮟ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﮨﮯ۔
رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ وزن اور ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﻧﺪازه "ﮐﺮ"ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﮭﯽ ﺧﻮد اس ﺑﺎت
ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﮯ ﮐہ "ﮐﺮ"ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺪازه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺻﺮف زﯾﺎده ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اس ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮﮔﺌﯽ اور اس ﻣﯿﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل
ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﺑﺎﻟﭩﯽ ﭘﺎﻧﯽ دو ﯾﺎ  ٣ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﺮ ﮨﮯ اور
اﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﻮن ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﯾﮏ ﺣﻮض ﻣﯿﮟ ﮐہ رﻧﮓ ،ﺑﻮ اور ﻣﺰه ﻧہ ﺑﺪﻟﮯ وه ﺣﻮض
اﯾﮏ ﮐﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح ﮐہ ﺻﺮف زﯾﺎده ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻗﻠﯿﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس طﺮح
ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ رﻧﮓ،ﺑﻮ ار ﻣﺰه ﺑﺪل دے اس ﻗﻠﯿﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ دﮔﺮﮔﻮں اور ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺧﺎرج ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت دو آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم)ع( ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺠﺲ
ﭼﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ ﻣﮕﺮ ﯾہ اوﺻﺎف ﺛﻼﺛہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ۔ﻣﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮨﻮ اور اس طﺮح
ﮐﮯ اﮨﻢ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺮف "اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اس
ﮐﻮ ﻧﺠﺲ ﮐﺮدے ﮔﯽ"ﮐﮯ ﻣﻔﮩﻮم ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﭼﯿﺰ اوﻻً ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺲ ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ
دﻻﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ اور ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺻﺮف اس اﯾﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺠﺲ ﭼﯿﺰ
ﮐﻮ ﮐہ ﻧﺠﺲ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ اور ﺑﺪﻟﻨﮯ واﻟﯽ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
ﻗﻠﯿﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺮ اور زﯾﺎده ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔اور ﯾہ ﮐﯿﺴﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐہ ﺷﺐ و روز ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﺠﺎز ﺟﯿﺴﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﻠﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ وه ﺑﮭﯽ ﻧﺰول وﺣﯽ ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﻠﺖ
)وﺣﯽ ﮐﮯ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ( آج ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺗﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﺣﮑﻢ وه ﺑﮭﯽ اﺗﻨﺎ ﻣﺠﻤﻞ اور ﻧﺎ
ﻣﻔﮩﻮم اور ﯾﺎ اﯾﺴﺎ ﻧﺎ رﺳﺎ ﻣﻔﮩﻮم ﺑﯿﺎن ﮨﻮ؟ﺟﺒﮑہ اس طﺮح ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ادﻟہ ﻗﻄﻌﯽ ﮐہ
ﺳﻨﺪ اور دﻻﻟﺖ دوﻧﻮں ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮ ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  ٠۔ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺗﯿﻨﻮں اوﺻﺎف ﮐﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﮐہ طﺎﮨﺮ اور ﻣﻄﮩﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺻﺮف ﺧﻮد ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ رﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﻮ اور ﻣﺰه ﮐﮯ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﯿﮟ اور ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﮐﯽ ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﺻﻔﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ آﻧﺎر ﮐﮯ ﺟﻮس ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﯿﺸﺎب ﭘﺎﻧﯽ
ﮐﻮ آﻧﺎر ﮐﺮدے اور ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﭘﻨﮯ اﻧﺪر ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ اس طﺮح
ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص اﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﺎ رﻧﮓ اس درﺟہ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اب اﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ )ﻧہ
ﺻﺮف دﮔﺮﮔﻮں ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ( ﻣﻄﻠﻖ "طﮩﻮر"ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
)ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ( ﯾہ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ "ﻣﻄﮩﺮ" اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ طﺮح ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ
ﯾہ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﮯ۔
ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اس طﺮح دﮔﺮﮔﻮں ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﮐﮯ اوﺻﺎف ﺛﻼﺛہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﮭﯽ ﻏﺎﻟﺐ آﺟﺎﺋﮯ اور اور "طﮩﻮر" ﭘﺎﻧﯽ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻔﺖ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﺮدے ﯾﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ طﺮھ ﮔﻨﺪﮔﯽ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
اس ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ان دوﻧﻮں آﯾۃ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﮯ
ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ "طﮩﻮر"ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺳﮯ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺎﭘﺎک اور ﮔﻨﺪه ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ ۔اور ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﺻﺮف اس وﻗﺖ ﺟﺐ ﻧﺠﺎﺳﺖ اس
ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﺟﺎﺋﮯ )ﮐہ ﮔﺬﺷﺘہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺗﯿﻨﻮں اوﺻﺎف ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
اﯾﮏ ﺻﻔﺖ اﭘﻨﺎﻟﮯ(ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﭘﺎک ﮨﮯ اور ﻧہ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ؛
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ وه ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﺲ
طﺮح ﻏﺎﻟﺐ آﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟!
ﻣﺴﺌﻠہ – ١ﮐﯿﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﭘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮی ﻣﺘﻨﺠﺲ ﭼﯿﺰ) ﻧہ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺲ( ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔ﯾﺎ ﺻﺮف ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﻣﺤﮑﻮم ﮨﮯ
؟ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
ﻣﺘﻨﺠﺲ )ﻧہ ﺧﻮد ﻧﺠﺲ( اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺎک ﮐﺮدے
اور ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ اﺗﻨﺎ زﯾﺎده ﻣﺒﺘﻠﯽ ﺑہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺷﺐ و روز ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺟﮩﺎں ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﻠﺖ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﺣﺠﺎز ﯾہ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ان ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﯾﮟ۔
ﮨﺎں اﮔﺮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺎک ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺗﺮ ﮐﺮدے ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮭﺎ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
وﮨﯽ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﮨﻮﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺧﺸﮏ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺎک اور ﺗﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮے
ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  - ٢اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ طﺮح ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
ﭘﺎک ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﯿﻤﯿﺎوی ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺎ طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺼﻔﯿہ ﮨﻮ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﻨﺠﺲ ﮐﯽ ﺷﺮط وﮨﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﻟﻐﻮر اوﺻﺎف ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ
آﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﮯ ﺟﻮش ﻣﺎرﻧﮯ واﻻ ﺻﺎف ﭘﺎﻧﯽ اور اس ﮐﯽ اور اس ﮐﺎ ﺳﺮ ﭼﺸﻤہ )ﮐﺒﮭﯽ
ﮐﺒﮭﯽ(آﻟﻮده ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس طﺮح ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﯿﮟ؟ﺗﺎ ﮐہ ﺗﺼﻔﯿہ ﺷﺪه) ﻓﯿﻠﭩﺮ( ﭘﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اور
ﮐﯿﻤﯿﺎﺋﯽ اﺳﺒﺎب ﺳﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻧﺎﭘﺎک ﮨﮯ ! ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺼﺤﺎب ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ اوﻻً ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮض ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﮏ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺸﻤﻮل طﮩﺎرت
ﮨﮯ ۔ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮟ "ﻣﺘﻨﺠﺲ")ﻧہ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺲ( ﮐﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ )رطﻮﺑﺖ
ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه( اﮔﺮ ﭼہ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﺎﻟﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ
ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮےﮔﺎ ﺧﻮاه ﭘﮩﻠﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺧﻮاه دوﺳﺮی ﺗﯿﺴﺮﯾﯽ
ﻣﻼﻗﺎﺗﻮں اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺻﺮف ﻧﺠﺲ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﻧﺠﺲ ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ،وه ﻧﺠﺲ اور ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﻣﮕﺮﻣﺘﻨﺠﺲ
ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎک ﺟﮕہ ﭘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬرا۔
ﻣﻀﺎف ﭘﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ طﺮح
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﮐﺮ اس ﭘﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮓ ﺟﺎﺋﮯ۔اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﭘﺎک ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﭩﯽ ﮐﮯ ﺗﯿﻞ ﮐﮯ ﮐﻨﻮﯾﮟ ﻣﯿﮟ ڈال دی ﺟﺎﺋﮯ
ﺗﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﯾہ ﺗﯿﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ)آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ آب ﻣﻀﺎف ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ﮐہ ﻋﺎدت ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ،ﺗﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﮩﺎ اﺳﮯ اﺳﯽ
طﺮح ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ (ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اس ﭘﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
ﺻﺮف ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﻣﻀﺎف ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺟﻮ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺪث اﺻﻐﺮ اور
ﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  - ٣ﯾہ دوﻧﻮں ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻋﯿﻨﯿہ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ
ﮐہ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ اﺣﮑﺎم )ﮐﺴﯽ ﻧﺎظﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ( ﺷﺮﻣﮕﺎه ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﺎ وﺟﻮب ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﮑﮭﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﯿﮟ
ﯿﻦ ﯾَ ُﻐﻀﱡﻮا ِﻣ ْﻦ
ﮨﮯ ﺗﻮ وﺟﻮب ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ اور اس ﮐﯽ ﻗﺮآن ﺳﮯ دﻟﯿﻞ"ﻗُﻞ ﻟﱢ ْﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ َ
ﺎر ِھ ْﻢ َوﯾَﺤْ ﻔَﻈُﻮا ﻓُ ُﺮو َﺟﮭُ ْﻢ ۚ◌ " )ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾۃ (٣٠ﮐﮯ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﺎ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻧﻈﺮ
أَ ْﺑ َ
ﺼ ِ
ﺳﮯ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﺮ ﺟﮩﺖ ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ ) ﺟﺰ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻮی اور ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﭽﻮں
ﮐﮯ ﻣﻨﺠﻤﻠہ دﯾﮑﮭﻨﮯ اور دﯾﮑﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻣﻮﻣﻦ ﮐﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮨﻮ ﺧﻮاه
ﮐﺎﻓﺮ ﮐﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ﻧﻌﻀﻮا"ﮐﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺤﺬوف اور ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ اور ﻧہ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰوں اور ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮯ دﯾﮑﮭﻨﮯ وﻏﯿﺮه ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  -ﭘﯿﺸﺎب ،ﭘﺎﺧﺎﻧہ اور ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﮯ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ رو ﺑہ ﻗﺒﻠہ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑہ
ﻗﺒﻠہ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐﯽ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ رو ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﻗﺒﻠہ رخ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان دوﻧﻮں ﮐﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر رواﯾﺎت ذﮐﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ اور ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اس ﺣﮑﻢ ﭘﺮ واﺿﺢ ﮔﻮاه ﮨﮯ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺮوی ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ "ﺟﺐ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﻗﺒﻠہ ﺳﮯ
)
ٖ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮو "ﮐہ طﺒﻌﺎ ً اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺟﺴﻢ ﮐﯽ ﭼﺎروں ﺳﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ آﮔﮯ اور
ﭘﯿﭽﮭﮯ ﮐﯽ دو ﺳﻤﺖ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭼﺎر ﺳﻤﺖ ﮐﺒﮭﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮐہ ﮐﻼً ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ
ﭘﺸﺖ ﺑہ ﻗﺒﻠہ ﮨﻮ (اور ﺑﻌﺾ اﺧﺒﺎر ﻣﯿﮟ اس ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ "ﮐﺮاھﺖ" ﮐﯽ ﻟﻔﻆ ﻧہ ﺻﺮف
ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﮔﻮاﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ۔
اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾہ ﻟﻔﻆ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﻣﯿﮟ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﯽ ﮔﮍھﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ
ﻚ َﻣ ْﻜﺮُوھ ًﺎ ﴾) (1ﯾہ ﺳﺐ ﺑﺮاﺋﯽ ﺗﻤﮩﺎرے رب ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺎن َﺳﯿﱟﺌُﮫ ُ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑﱢ َ
ﻚ َﻛ َ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﴿ ُﻛ ﱡﻞ َذﻟِ َ
ﻣﮑﺮوه ﮨﮯ‘‘ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺮک ،واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﯿﮑﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ،اﻗﺮﺑﺎ ﮐﮯ ﺣﻘﻮق
ادا ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ،اﺳﺮاف اور ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ اور ﺑﮭﻮک اور ﻋﺎرﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮﻧﺎ ،زﻧﺎ ،آدم ﮐﺸﯽ ،ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺠﺎوز اور ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻢ )ظﻦ اور وھﻢ( ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﮔﻨﺎﮨﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﯿﮟ۔ آﯾﺎ ﯾہ ﺳﺐ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻣﮑﺮوه ﮨﯿﮟ؟ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﺣﺮام ﮐﻮ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮐہ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺺ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ’’ﻣﮑﺮوه ‘‘ ﮐﮯ ﻣﺮﺟﻮح ﻏﯿﺮ ﺣﺮام
ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﮯﻣﻘﺎم ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ دھﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺴﯽ
اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﺟﻮ اﺳﮯ ﺑﺮ طﺮف ﮐﺮ دے  ،ﺳﮯ ﭘﺎک ﮐﺮو ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ’’ ﻣﺜﻠﯽ ﻓﺎﻋﻠﯽ اﻟﺤﺸﻔۃ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﻞ‘‘ ﮨﻮﮔﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﮯ دو ﮔﻨﺎ ﺟﻮ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﭘﺮره ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﭘﯿﺸﺎب ﮨﮯ ﺗﻮ
دو ﻗﻄﺮه ﭘﺎﻧﯽ ( اس ﮐﮯ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ )ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﯽ ﺷﺮاﺋﻊ اور ﺷﯿﺦ
ٰ
ذﮐﺮی اور ﺗﺬﮐﺮه اور ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﻣﻔﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﻘﻨﻌہ اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﮐﯽ ﻣﺒﺴﻮط اور ﺷﮩﯿﺪ اوّل ﮐﯽ
ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ ( ﺑﺎﻵﺧﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ دو ﮔﻨﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ ﻣﺜﻠﯽ ﻓﺎﻋﻠﯽ اﻟﺨﺸﻔۃ‘‘ﻋﻠﻤﺎء
اور ﺣﻮزوی ﺣﻀﺮات ﮐﯽ ؟؟؟ﺳﻠﯿﻘﻮں اور ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﻮں ﮐﮯ زﯾﺮ اﺛﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ
دوﺑﺎر دھﻮﻧﺎ ﻣﺮاد ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ اس رطﻮﺑﺖ ﮐﮯ دوﮔﻨﺎ ﺟﻮ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﭘﺮ ره ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
ﮐﺴﯽ ﻟﻐﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺮاد ﮨﮯ ﻧہ ﺗﻌﺪاد اور ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐہ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎب
ﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ دو ﮔﻨﺎ رطﻮﺑﺖ ﮐہ اﮔﺮ اس ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ڈاﻟﻮ ﺗﻮ ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﮨﺎں’’ ،ﭘﯿﺸﺎب‘‘ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﻧﺠﺲ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﭘﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ اس
طﺮح ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮨﻮﮔﯽ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﺑﭽہ ﮐﺎ ’’ﭘﯿﺸﺎب ‘‘ ﺧﻮاه ﻟﮍﮐﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻟﮍﮐﯽ
 ١۔ ﺳﻮره ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﯾہ .٣٨
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ﮐہ ﻟﻔﻆ ’’ ﺻﺒﯽ‘‘ زﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اور رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ طﻔﻞ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف
ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾہ ﮐہ ذﯾﻞ ﮐﯽ رواﯾﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ اس
ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﮟ۔)ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻠﺒﯽ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺤہ ﯾﺎ ﺣﺴﻨہ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اس ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ
ڈال دو اور اﮔﺮ ﻏﺬا ﮐﮭﺎﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ دھﻮؤ اور اس ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﯿﮟ ‘‘ اور ظﺎﮨﺮاً ﺑﺮاﺑﺮ دوﻧﻮں ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﺻﺮف ﻏﺬا ﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﭽہ ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب
دھﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ( ﺻﺮف اس ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯﻏﻠﺒہ ﺳﮯ طﮩﺎرت ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ
اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﺮش اور ﻟﺒﺎس ﭘﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ
اس ﭘﺮ ﮐﭽﮭ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ڈال دو اور ﺑﺲ اﮔﺮﭼہ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﭘﯿﺸﺎب اور دﯾﮕﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﮐﮯﻋﻼوه ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﻐﻠﻮب اور ﻣﺤﮑﻮم ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﭽہ
ﮐﮯ ﭘﯿﺸﺎب ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻧﺠﺎﺳﺎت
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺲ وه ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب واﺟﺐ
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﯾہ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮؤں ﺳﮯ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﺎطﻨﯽ اور
روﺣﯽ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﮨﻮں ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﮐہ ﮨﺮ ﺻﻮرت ان ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﯿﺮاب ﺧﻮری  ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی اورﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯ
اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع اور ان ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور آﻻت ﻗﻤﺎر اور
ﺑﺖ ﺷﺮاب ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی طﮩﺎرت ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ اور ﮐﺒﮭﯽ ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﮯ ،
ﭘﯿﻨﮯ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ اور ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺲ اور ﻧﺎ ﭘﺎک ﮨﮯ ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﺻﺮف اﺳﯽ رخ ﺳﮯ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺗﻤﺎم
ﭘﮩﻠﻮؤں ﻣﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺣﺞ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﮨﻤﺮاه رﮐﮭﻨﮯ ﺳﮯ
ﭘﺮﮨﯿﺰ واﺟﺐ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐہ ﻟﻔﻆ’’ ﻧﺠﺲ‘‘ ﺳﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اس ﺳﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩہ
ﻟﻔﻆ ﺳﮯ ﮨﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﻼً ﺟﻨﺐ ﮐﮯ ﭘﺴﯿﻨہ ﮐﮯ ﺑﺎرے
اﮔﺮﭼہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﮯ وﺟﻮب ﭘﺮ دﻟﯿﻞ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ دﻟﯿﻞ اس ﮐﯽ ﮐﻞ
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻢ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ اس ﺳﮯ
ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ اس ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺮام
ﮨﮯ۔
آﺧﺮ ﮐﺎر ﮨﺮ ﺣﺮام ﻧﺠﺲ ﮨﻮﮔﺎ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺧﻮاه
ﻓﮑﺮی  ،اﻋﺘﻘﺎدی اور اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮام ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺣﺮام ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ اور اﺳﯽ طﺮح ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﻠﻤہ رﺟﺲ  ،ﻧﺠﺲُ ،رﺟُﺰ،
اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻻﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ اﭘﻨﯽ
دﻻﻟﺖ ﮐﮯ ﺣﺪود ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ ﮨﻢ
ﻮن ﻧَ َﺠﺲٌ ﻓَﻼَ ﯾَﻘْ َﺮﺑ ْ
ُﻮا ْاﻟ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ ْاﻟ َﺤ َﺮا َم ﺑَ ْﻌ َﺪ
ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ در آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﴿ ِ ...إﻧﱠ َﻤﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ُﻛ َ
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َﻋﺎ ِﻣ ِﮭ ْﻢ ھَ َﺬا  (1)﴾...ﺻﺮف ﺷﺮک ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧہ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ روح ﻣﺸﺮک ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺟﺴﻢ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺴﻢ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺷﺮک ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﻦ آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻠﻤہ ’’ رﺟﺲ‘‘ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ  ،ﮨﻢ
ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﺧﺎص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﺴﮯ )رﺟﺲٌ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﯿﻄﺎن‘‘ ان ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻧﺎروا ﻋﻤﻞ ﮐﻮ رﺟﺲ اور
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺷﺮاب ﺧﻮاری اور ﮨﺮ وه ﮐﺎم ﺟﻮ ﭘﯿﻨﮯ ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﮨﻮ وﮨﯽ ﮐﮭﺎﻧﺎ،
ﭘﯿﻨﺎ اور اس ﺟﯿﺴﮯ اﻣﻮر ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﯾہ اس ﺑﺎت ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ’’ﺧﻤﺮ‘‘
ﮐﺴﯽ ﭘﺎک ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﮔﺎ )ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮاب ﺳﮯ آﻟﻮده اﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﮨﮯ ﮐﯿﺎ اس
ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﯿﮟ ﮨﮯ ؟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﻟﺒﺎس ﻣﺴﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اس ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز درﺳﺖ ﮨﮯ
اس رواﯾﺖ ﺳﮯ اﻧﺪازه ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮاب ﮐﺎ ﺻﺮف ﭘﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺑﺲ( ﭼﻨﺎﻧﭽہ ’’
َﻣﯿ ِْﺴﺮ‘‘ ﺟﻮا اﯾﮏ ﻧﺠﺲ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺟﻮے ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﺑﮭﯽ ﻧﺠﺲ ﮨﻮں ﮔﮯ ،اور اﺳﯽ
طﺮح اﻧﺼﺎب ﮐہ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺖ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ان ﮐﺎ ﺟﺴﻢ ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ رطﻮﺑﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﮯ  ،ﺑﻠﮑہ
ان ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ اور ﭘﻮﺟﺎ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺠﺲ اور ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﺳﯽ
طﺮح ’’ ازﻻم‘‘ ﮐہ ﺗﯿﺮا ﭼﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﺟﻮا ﺳﮯ اﯾﮏ دﯾﻮان ﮐﻮ اﯾﮏ ﮔﺮوه اﭘﻨﮯ درﻣﯿﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﺟﻮا اور اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ ’’ رﺟﺲ‘‘ اور
ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﻧہ وه ﺟﺲ ﭘﺮ ﺗﯿﺮ ﻟﮕﮯ ﻣﮕﺮ اﯾﮏ دوﺳﺮی دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ وه ﺣﯿﻮان ﺷﺮﻋﯽ
طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﻣﺮدار ﻧﺠﺲ ﮨﻮﮔﺎ ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرے
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﮨﻢ ﯾہ ﺑﮭﯽ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ رﺟﺲ‘‘ ان
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻗﻄﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ )ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﯾہ
ﻟﻮگ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﻧﺎﭘﺎک اور ﮔﻨﺪے ﮨﯿﮟ( ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ
ﮐہ ﴿ ...ﻓَﺄ َ ْﻋ ِﺮﺿ ْ
ُﻮا َﻋ ْﻨﮭُ ْﻢ ِإﻧﱠﮭُ ْﻢ ِرﺟْ ﺲٌ  (2)﴾...ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﺳﮯ رو ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮو ﮨﻤﯿﺸہ ﯾہ ﻟﻮگ ’’
رﺟﺲ‘‘ ﻧﺎﭘﺎک ﮨﯿﮟ ﺧﺪا اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ رﺟﺲ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﯾﻤﺎن ﻧﮩﯿﮟ
ﻻﺗﮯ ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ان ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮨﮯ اور دﻧﯿﺎوی اور اﺧﺮوی ﻋﺬاب ﮐہ ﴿ ﻗَﺎ َل ﻗَ ْﺪ َوﻗَ َﻊ َﻋﻠَﯿْ ُﻜﻢ
)(3
ﺲ
ﻀﺐٌ  ﴾...اور اﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮨﮯ ﴿ ...ﻓَﺎﺟْ ﺘَ ِﻨﺒُﻮا اﻟ ﱢﺮﺟْ َ
ﱢﻣﻦ ﱠرﺑ ﱢ ُﻜ ْﻢ ِرﺟْ ﺲٌ َو َﻏ َ
)
4
(
ﺎن َواﺟْ ﺘَﻨِﺒُﻮا ﻗَﻮْ َل ﱡ
ور ﴾
’’ رﺟﺲ‘‘ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﻮ ،ﺑﺘﻮں ﺳﮯ اور ﻧﺎﭘﺎک ِﻣ َﻦ ْاﻷَوْ ﺛَ ِ
اﻟﺰ ِ
اور ﮔﻨﺪی ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮو‘‘ ﮐہ ﺑﺘﻮں ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ان ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯿﮟ اﻋﺘﻘﺎدی اور
ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮨﮯ اور ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺎت ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ،ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ،ﻧہ ﺳﻨﻨﺎ اور ان ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ۔
 ١۔ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾہ .٢٨
 ٢۔ ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾہ .٩۵
 ٣۔ﺳﻮره اﻋﺮاف ،آﯾﺖ . ١
 ٤۔ﺳﻮره ﺣﺞ ،آﯾہ .٣٠
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اور ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﻮﻧہ ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ’’رﺟﺲ‘‘ اور رُﺟﺰ‘‘ ﭘﻮرے ﻗﺮآن
ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺮام اور
ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻮ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﺮدار ،ﺑﮩﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﺧﻮن اور ﺳﻮر ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐہ
ﻗﻄﻌہ ﻧﺠﺲ ﮨﯿﮟ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ان ﮐﮯ اﺟﺰاء ﮐﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﺎﺗﮭ رﮐﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
ﻧہ ﺳﻮر ﮐﺎ ﺑﺎل ﮐہ ﺣﯿﻮاﻧﯽ روح ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺟﯿﺴﮯ
ﮐﺘﮯ ﮐﺎ ﺑﺎل ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ ﮔﺮﭼہ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﻧﺠﺲ
ﮨﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﻠﻤہ ’’ رﺟﺲ‘‘  ’’ ،ﻧﺠﺲ‘‘ اور ’’رُﺟﺰ‘‘
دﯾﮑﮭﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻧﺠﺎﺳﺖ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﺮاد ﻟﮯ ﻟﯿﮟ ،ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ
اور ﭘﯿﻨﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﻓﻮراً اس ﭘﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯽ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دی ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﺎ
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﺎﺗﮭ رﮐﮭﻨﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺳﻤﺠﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ اس ﮐﮯ ﻧﻤﺎزی ﮐﮯ ﻟﺒﺎس
ﯾﺎ ﺑﺪن ﺳﻦ ﮨﻮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻧﯿﮟ ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻧﻤﺎز
ﻣﯿﮟ ﺳﺎﺗﮭ رﮐﮭﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﮐﮭﺎﻧﺎ  ،ﭘﯿﻨﺎ ﯾﺎ
اس ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ اس ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﻨﺎ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮے ﮐﻮ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ
ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﺎ ﺑﺎل ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﮐﺘﺎ اور ﺳﻮر اب ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ اﺣﮑﺎم
اور ان ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺟﺴﮯ ﻋﻠﻤﺎ دﯾﻦ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ
ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﺠﺎﺳﺎت ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد اور ﮐﺎﻓﺮوں اور ﺷﺮاب ﮐﯽ طﮩﺎرت
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﺻﺮف
ﺳﺎت ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ اور وه درج ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ:
١۔ ﭘﯿﺸﺎب ٢۔ ﭘﺎﺧﺎﻧہ۔ ٣۔ ﻣﻨﯽ ۴۔ ﺧﻮن  ۵ﻣﺮدار  ۶ﮐﺘﺎ اور ﺳﻮر ان ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻮں ﮐﮯ
ﻋﻼوه )ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺻﺮﯾﺎت ﻣﯿﮟ اور ﺻﺎﺣﺐ اﺻﺒﺎح اﻟﺸﺮﯾﻌۃ ﻧﮯ
ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ )ﺑﺎل( ﻣﯿﮟ ﺣﯿﻮاﻧﯽ روح ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ( ﻣﺬﮐﻮره ﺷﺮاﺋﻂ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺠﺲ ﻣﯿﮟ اور ﺑﺲ ﮐہ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﮯ ﭘﺎس ان ﺳﺎت ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧ﻓﻘﮩﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور رﺳﺎﻟہ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺠﺎﺳﺎت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﺷﺮاب اور اس ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﻮں اس طﺮح ﮐﺎﻓﺮ اور اس ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ان
ﮐﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور ’’ رﺟﺲٌ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﯿﻄﺎن‘‘ ﺷﺮا ب ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ’’ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﯿﻄﺎن‘‘
ﮐﮯ ﻗﺮﯾﻨہ ﮨﮯ ﮐہ اس اﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻧﯿﺰ ’’ ﻣﯿﺴ ٌﺮ‘‘ اﻧﺼﺎب اور ازﻻم
‘‘ ﮐہ ﺷﺮاب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯿﮟ ’’ رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﯿﻄﺎن‘‘ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا ﻟﻌﻠﮑﻢ
ﺗﻔﻠﺤﻮن‘‘ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ’’ رﺟﺲ‘‘ ﮐﻮ ﻋﯿﻨﯽ اور ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺳﮯ ﻣﻌﻨﻮی اور
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﮐﯽ طﺮف ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾﮟ ﭼہ
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( اﻧﮕﻮر 1ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻣﺎرﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﯿﺴﮯ اﻟﮑﺤﻞ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ اور ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎک ﮨﮯ
ﮐﺎ رس اور ﮐﮭﺠﻮر ﮐﺎ رس اﮔﺮ ﺛﻠﺚ ﻧہ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ اﮔﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ ﭘﺎک
اور ﺣﻼل ﮨﯿﮟ ؟؟؟ ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ۔) (2اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﺑﺎرے
َﺎب ِﺣ ﱞﻞ ﻟ ﱠ ُﻜ ْﻢ ﴾ ...ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﯿﺪه ﮐﯽ  ۵وﯾﮟ آﯾﺖ ﴿ َ ...وطَ َﻌﺎ ُم اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ أُوﺗُﻮاْ ْاﻟ ِﻜﺘ َ
ﻧﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮭﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﺟﻮ ﻧﺠﺲ ﮨﯿﮟ ۔ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺘﮯ اور ﺳﻮر ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ذﺑﯿﺤﮯ ﯾﺎ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ
ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﺮاب ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺧﻮاه ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ
ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﮯ اور ظﺎﮨﺮ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ زﯾﺎده ﺗﺮ ﻏﺬاﺋﯿﮟ ﻣﺮطﻮب اور طﺒﻌﺎ ً ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ
ﭘﮑﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ اس زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺒﺎب اور وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﻏﺬا ﭘﮑﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ
اﻣﮑﺎن ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﺎﺗﮭ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﭘﮏ ﮐﺮ ﺗﯿﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ اﮔﺮ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺠﺰ اﻟﻌﯿﻦ ﮨﻮں ﮔﮯ
ﺗﻮ ﯾہ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺲ طﺮح درﺳﺖ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ اور
رواﯾﺎت ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﭘﺘہ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﻠﺘﺎ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ
درﺳﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ اس آﯾہ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﯽ ﻧﺺ اور دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ )ﮐہ زﯾﺎده ﺑﮭﯽ
ﮨﯿﮟ( ﻧﺎ ﭼﯿﺰ اور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور طﮩﺎرت ﮐﺎ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
ﮨﻮﻧﺎ )ﻧہ ﺗﻤﺎم ﮐﺎ ﻓﺮوں ﮐﮯ ( اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب وﺣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻏﺬا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮭﺎﺗﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﻔّﺎر )ﺧﻮاه ﻣﺸﺮک ﮨﻮں ﯾﺎ ﻣﻠﺤﺪ( ﮐﺴﯽ
ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻏﺬا ﮐﻮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد ان ﮐﯽ ذاﺗﯽ طﮩﺎرت ﺳﮯ ﻣﻨﺎﻓﺎت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻮن ﻧَ َﺠﺲٌ ﻓَﻼَ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﴿ ِإﻧ ﱠ َﻤﺎ ْاﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ُﻛ َ
ﯾَ ْﻘ َﺮﺑ ْ
ُﻮا اﻟْ َﻤﺴ ِْﺠ َﺪ ْاﻟ َﺤ َﺮا َم َﺑ ْﻌ َﺪ َﻋﺎ ِﻣ ِﮭ ْﻢ ھَ َﺬا ’’(3)﴾...ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺻﺮف ﻧﺠﺲ ﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﻧہ ﮨﻮں ‘‘ ﯾہ ﻧﺠﺎﺳﺖ ’’ اﻟﻤﺸﺮﮐﻮن‘‘ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ارواح ان ﮐﮯ
ﻋﻘﺎﺋﺪ  ،اﺧﻼق اور اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ان ﮐﯽ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ) (4ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﺷﺮک ﮐﯽ ﺻﻔﺖ روح اور ﻗﻠﺒﯽ ﻋﻘﯿﺪه اور ان ﮐﮯ ﺷﺮک آﻟﻮد ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
ﻧہ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺴﻢ ﻧہ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ ﻣﺸﺮک ﺑﻠﮑہ ﻣﻮﺣﺪ اور ﻣﺸﺮک
ﮐﺎ ﺑﺪن ﮨﺮ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ اﮔﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ان ﮐﺎ ﻣﮑہ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ )ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ( ﺣﺮام ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺣﮑﻢ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎ(
ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﻧہ ﺻﺮف اﯾﮏ ﺧﺎص ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ
 ١۔ ﻣﺴﮑﺮات ﮐﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾہ ﻗﻤﯽ  ،ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ  ،ﺟﻌﻔﯽ ،اور ﺣﺴﻦ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ ):١
.(١ ٣اور ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣۃ اور ﻋﻼﻣہ ﮐﯽ ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻘﯿﻞ اور ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎء اﺳﮯ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﺳﻮاﺋﮯ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،داود اور رﺑﯿﻌہ ﮐﮯ ﺣﺮام ﺳﮯ ﺑﺠﻨﺐ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﺴﯿﻨہ ﮐﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ  ،ﺧﻮﺋﯽ ،ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ ،اراﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری  ،ﻣﯿﻼﻧﯽ اور ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﮯ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﺧﻤﯿﻨﯽ  ،ﺧﻮﺋﯽ ،ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ ﺻﺮف ان ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
 ٢۔آﻗﺎﺋﮯ
ؒ
٣
۔ ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾہ .٢٨
 ٤۔ ﻋﻼﻣہ ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ اور آﯾۃ ﷲ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ اﺷﮩﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ طﺮف دی ﮨﮯ اور ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﻣﺸﺮک ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اس رواﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﻧﮯ اﯾﮏ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺑﺮﺗﻦ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻟﮯﮐﺮ وﺿﻮ ﮐﯿﺎ
اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﺎﯾہ ﻣﯿﮟ اور ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﻤﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اورﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﷲ ﺣﮑﯿﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾۃ ﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﭘﺎک ﻋﯿﻨﯽ اور ﻧﺠﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
اﻧﮩﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﮐﺎ دوﺳﺮا ﮔﺮوه ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ
ؒ
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ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﻨﯿﺎدی طﻮر ﭘﺮ ﻣﮑہ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ان ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺿﺮوری وﺟﻮد ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮨﻮﮔﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ )ﻓﻼ ﯾﻘﺮﺑﻮا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام( ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ دﺧﻮل ﮐﻮ اس اﺻﻞ
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ’’ رﺟﺲ‘‘ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﻌﻨﻮی ﮨﮯ ﻧہ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ داﺧﻞ ﮐﺮﻧﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮ آﻟﻮده ﻧہ ﮐﺮے ﯾﺎ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﮨﺮﮔﺰ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﭘﻮرے ﻣﮑہ ﯾﺎ ﭘﻮرے ﺣﺮم ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ
دوﻧﻮں ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻮ ﮨﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻠﮑہ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ؑ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﮑہ اور ﺣﺮم ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اور ﮐﻌﺒہ ﻣﻌﻈﻤہ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ)ﮐہ ام اﻟﻘﺮی اور ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﺎ
ﻣﺮﮐﺰ اور ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ روﺣﺎﻧﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ان ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ(۔
ﮨﺎں ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام‘‘ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ )ﻧہ ﺻﺮف اس ﻣﯿﮟ دﺧﻮل( ﻣﻤﻨﻮع
ﮨﮯ اور ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻮرا ﻣﮑہ ﮨﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﺮم﴿ ،واِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ
َﻋ ْﯿﻠَۃً﴾ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اور ﺑﮯ ﻧﻮاﺋﯽ ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯ  ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺨﻮﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﭘﻮرا ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ
ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﺠﺎرت ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧہ ﺗﮭﯽ اور ﻧہ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺴﺎن) ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ اور ﺟﺲ ﻋﻘﯿﺪه اور ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ
ﮨﻮ( ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺘﺎ ،ﺳﺌﻮر اور ﺗﻤﺎم ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﯽ طﺮح ﻧﺠﺲ
اﻟﻌﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اورطﮩﺎرت اور ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ واﺣﺪ ﻓﺮق ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎزی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐہ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﯾﮏ ﻧﻤﺎز
ﮐﮯ ﭘﻮرے وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾہ ﺧﻮد ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﯽ ﮨﮯ
ﺗﻮ اس ﭘﺮ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺨﺺ اس طﺮح ﮐﺎ اﻟﺘﺰام اور ﭘﺎﺑﻨﺪی
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﮐﺴﯽ طﮩﺎرت ﻣﻠﺘﺰم اور ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،اس ﮐﺎ ﻗﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،
ﯾﺎ وه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻮ اﺻﻼً ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﺘﺎ اور ﻧہ ﮨﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ م ﯾﮟ اس
وﻗﺖ اس ﮐﯽ طﮩﺎرت ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﻢ ﺧﻮد دﯾﮑﮭﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺮﻋﯽ
طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﯾہ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ)ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺘﺰم( ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻧﺠﺲ ﺑﮭﯽ اور ﭘﺎک ﺑﮭﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮐہ ان
ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮن ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮ طﮩﺎرت ﮨﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ
اس ﮐﯽ طﮩﺎرت اور ﻧﺠﺎﺳﺖ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻮرد ﺷﮏ ﮨﮯ اور ﻗﺎﻋﺪه’’ ﮐﻞ ﺷﯿﺊ طﺎﮨﺮ ﺣﺘﯽ
ﺗﻌﻠﻢ اﻧہ ﻗﺬر ﻓﺎذا ﻋﻠﻤﺖ ﻓﻘﺪ ﻗﺬر‘‘ ﮨﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﯾہ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ وه ﻧﺠﺲ ﮨﮯ
اورﺟﺐ ﺟﺎن ﮔﺌﮯ ﮐہ وه ﻧﺎﭘﺎک ﮨﮯ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﺎ ﭘﺎک ﮨﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ‘‘ اورﻣﺸﮑﻮک
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮨﮯ ﯾہ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن طﮩﺎرت اور ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﺗﻘﺪم اور ﺗﺄﺧﺮ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ دو ﻣﺸﮑﻮک ﺣﺎﻟﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ
ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﭘﺮ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
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دوﻧﻮں ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺠﮩﻮل ﮨﮯ اور اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ دو اﺳﺘﺼﺤﺎب ﮐﮯ ﺗﻌﺎرض ﺳﮯ طﮩﺎرت
و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺷﮏ ﺑﺪوی ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﻮﮔﺎ اور ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﻮﮔﺎ آﺧﺮ ﮐﺎر ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺗﮏ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف طﮩﺎرت ﺣﺎﮐﻢ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
اور آﺧﺮ ﮐﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺬب ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﮔﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ ﻧﺠﺲ ﮨﻮں اور دوﺳﺮی طﺮف ﺳﮯ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﮐﻮة ﮐﮯ
ﻣﺼﺮف ﮐﺎ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺧﻮد ان ﮐﮯ ﺟﺬب اور دﻓﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﮨﺎﺗﮭ
ﺳﮯ اﻧﮩﯿﮟ اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﻮ دوﺳﺮے ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ طﺮف ﺟﺬب اور ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ر ّد ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺬب ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎده ﻗﻮی ﮨﮯ۔
اور اﮔﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻧﺠﺲ ﮨﻮں ﮔﮯ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر
ﭼﮑﺎ ﮨﮯ( ﺑﮭﯽ آﯾہ ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ اور )اس آﯾﺖ ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ (ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ اﮔﺮﭼہ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯿﮟ اﻧﺤﺮاﻓﺎت رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور وھﺎﺑﯿﻮں ﮐﯽ طﺮف ﺑﮭﯽ
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ان ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﺟﺎری ﮨﯿﮟ۔
ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩ﮐﯿﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﻧﺠﺲ ﮨﮯ؟ ﺗﻤﺎم
ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺧﻮن ﺟﮩﻨﺪه رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻼل
ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ ﺟﻮ ﺧﻮن ﺟﮩﻨﺪه ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮن ﺟﮩﻨﺪه رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﭘﺎک ﮨﮯ اور ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺧﻮن ﺟﮩﯿﻨﺪه رﮐﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﺷﮏ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
طﮩﺎرت ﺳﮯ ﻣﺤﮑﻮم ﮨﯿﮟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﻧﺠﺲ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺟﺎن ﻟﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﮨﮯ اور ﺧﻮن ﺟﮩﯿﻨﺪه رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
اس ﮐﮯ ﺑﯿﭻ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪوں ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﭘﺎک ﮨﮯ)’’(1ﮐﻞ ﺷﯿﺊ ﯾﻄﯿﺮ ﻓﻼ
ﺑﺄﻣﺲ ﺑﺒﻮﻟہ وﺧﺮه‘‘ 2ﮨﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﭘﺎک ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﮨﺮ’’ﯾﻄﯿﺮ‘‘ ﮐﺎ
ﻋﻨﻮان ﺻﺎدق آﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﯾہ ﺧﻮد طﮩﺎرت ﮐﯽ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﮩﺎرت
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺮف ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﮨﻮﻧﺎ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﭘﺮﻧﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﺟﺲ طﺮح طﮩﺎرت ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح
ﭘﻮرے ﻣﯿﮟ ﭘﺮﻧﺪه ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔

 ١۔ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺣﮑﯿﻢ ،ﺧﻮﺋﯽ ،ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ ،ﺷﺎھﺮدوی  ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری اورآﻗﺎﺋﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮی داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗہ اﻓﺎﺿﺎﺗہ ﺑﮭﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ اس ﮐﯽ طﮩﺎرت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ۔
ان ﮐﻮ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ
ؒ
 ٢۔ ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﮐﯽ ﺣﺴﻨہ ﮨﮯ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ؑ ﺳﮯ  ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ،اﺑﻮاب ﻧﺠﺎﺳﺎت  ،ب ،١٠ح.١

39

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ’’
ﮏ ِﻣ ْﻦ ﺑَﻮل ﻣﺎ ﻻ ﯾﺆﮐﻞ ﻟﺤﻤہ‘‘) (1اﭘﻨﮯ ﻟﺒﺎس ﮐﻮﻏﯿﺮ ﻣﺎﮐﻮر ﻟﺤﻢ ﮐﮯ ﭘﯿﺸﺎ ب ﭘﮍ
ا ْﻏ ِﺴﻞْ ﺛَﻮﺑ َ
ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ دھﻮو‘‘ ﮐہ طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭘﺮﻧﺪوں
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﺺ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ
ﺗﻌﺎرض ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﮐﺮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺑﮯ ﺳﻮد ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﭼﻮﻧﮑہ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪوں
ﮐﮯ ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﮯ ﻧﺠﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭘﺮ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ان ﺳﺐ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﺟﺎری ﮨﻮﮔﺎ۔ اس ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺻﺪوق،
ﻋﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﯽ اورﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﺮاﻗﯽ اورﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪاﺋﻖ ﮨﯿﮟ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻣﺒﺴﻮط
ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺻﺮف ﭼﻤﮕﺎڈر ﮐﮯ ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﻮ ﻧﺠﺲ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور
ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺒﮭﯽ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﺎ ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ طﺒﺎ طﺒﺎﺋﯽ  ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ  ،ﺣﮑﯿﻢ ﺷﺎﮨﺮودی ،ﺧﻮﺋﯽ اورﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﺪاری اور ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ۵٠۔ ﻣﺮدار اور اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ اس ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ’’ﻣﺮده‘‘ ﺟﻮ ﺧﻮن ﺟﮩﯿﻨﺪه رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺟﺰاء ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﯿﻮاﻧﯽ روح رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻧﺠﺲ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ
طﻮر ﭘﺮ ﮨﮉی ﮐہ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده اور ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮی ﺣﯿﻮاﻧﯽ روح رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ
ﮐہ اس ﮐﮯ ﭨﻮﭨﻨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﺪﻣہ ﭘﮩﻨﭽﮯﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ درد زﺧﻢ اور
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ ﭘﮭﭩﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺠﺲ ﮨﯿﮟ اور ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺣﯿﺮت ﮐﺎ
ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﮨﮉﯾﺎں اس طﺮح رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ اﺟﺰاء ﮐﺎ ﺟﺰو ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
) (2
روح ﮐﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﴿ ...أَﻧ َﺸﺄَھَﺎ أَ ﱠو َل َﻣ ﱠﺮ ٍة ﴾...
ﺟﯿﺴﯽ ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﺎﺗﮩﯿﮟ ﮐہ ’’ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ان ﮨﮉﯾﻮں ﮐﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﮨﻮﻧﮯ اور ﭘﺎک ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ زﻧﺪه ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ‘‘ ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ’’:وﮨﯽ ذات ﺟﺲ ﻧﮯ اﺑﺘﺪاﺋﯽ
ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮨﮉﯾﻮں ﮐﻮ زﻧﺪه ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ وﮨﯽ ذات دوﺑﺎره ان ﮐﻮ زﻧﺪه ﮐﺮے ﮔﯽ‘‘ ﮐہ ﺧﻮد
ﮨﮉی ﮐﯽ ﺣﯿﺎت اور ﻣﻮت ﭘﺮ واﺿﺢ ﻧﺺ ﮨﮯ۔ اور اﺳﯽ طﺮح داﻧﺘﻮں ﮐﯽ ﺟﮍ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ،
ﺳﯿﻨﮓ اور ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺣﺴﺎس ﺣﺼہ اور ﮐﮩﻨﯽ ﮐﯽ
ﮨﮉی ﮐہ دﯾﮕﺮ ﮨﮉﯾﻮں ﮐﯽ طﺮح ﺣﯿﻮاﻧﯽ روح رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎل ،اون  ،ﻧﺮم اون
اور ﻧﺎﺧﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ روح ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اور ﻧﺒﺎﺗﯽ روح ﻣﻮرد ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ
ﻣﺮﻏﯽ ﮐﺎ وه اﻧﮉا ﺟﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﮯ ﺷﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﺮ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ اور اﺳﯽ طﺮح ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺎﯾہ اور اس ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ ﺣﯿﻮا ﻧﯽ روح ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ )ﮐﺴﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ( ﭘﺎک ﮨﯿﮟ اﮔﺮﭼہ ﻣﺮدار
ﺳﮯ ﻣﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ان ﮐﮯ ظﺎﮨﺮ ﮐﻮ دھﻮ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
 ١۔ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻘہ ﯾﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮐہ اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺤہ ﮨﮯ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ؑ ﺳﮯ  ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ  ،اﺑﻮاب ﻧﺠﺎﺳۃ  ،ظﺮوف اورﺟﻠﺪﯾﮟ ،ب،٨
ح .٣
 ٢۔ ﺳﻮره ﯾﺲ ،آﯾہ . ٩
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ﻣﺴﺌﻠہ ’’ :۵١ﻣﺮدار‘‘ ﻧﺠﺲ ﺻﺮ اس ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﺮ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ،
ﺑﻠﮑہ وه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮭﯽ ﻣﺮدار ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻮﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں
اور وه اﺟﺰء ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺣﯿﻮاﻧﯽ روح رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺣﯿﻮان ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ
ﺗﻮ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻠﺪ ،ﮨﻮﻧﭧ ،اور ﻣﻨہ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﭼﮭﻮﭨﮯ اﻋﻀﺎء ﮐہ
ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺑﺪن ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺮاد ﮐﯽ دﻟﯿﻞ
ان ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﮯ اﺟﺰاء ﻣﺮدار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﭘﺮ
ﻣﺮدار ﮐﺎ ﺻﺎدق آﻧﺎ وه ﺑﮭﯽ ﻣﻮرد ﻧﺺ ﻣﺮدار ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﮯ
اﺟﺰاء ﻣﺮدار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺧﻮاه ﯾہ ﺟﻠﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﮔﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﮐﮭﺎڑی ﺟﺎ
ﺳﮑﮯ ،ﺑﮩﺮﺣﺎل ﭘﺎک ﮨﮯ۔) (1اور اﺳﯽ طﺮح ﻣﺮﻏﯽ ﮐﺎ وه اﻧﮉا ﮐہ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﮯ ﺷﮑﻢ ﺳﮯ
ﻣﺮده ﺑﺎﮨﺮ آﺋﮯ ﺧﻮاه اس ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﺨﺖ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ  ،ﺑﮭﯽ ذاﺗﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﮯ۔)ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﻗﺎﺋﮯ ﺣﮑﯿﻢ اور ﮔﻠﭙﺎﺋﮕﺎﻧﯽ اس ﮐﺎ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢وه ﮔﻮﺷﺖ اور ﮐﮭﺎل ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﺎزار ﻣﯿﮟ ﻓﺮوﺧﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،
ﭘﺎک ﮨﮯ اور ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﮑﻮں ﺳﮯ آﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﮭﺎل اس وﻗﺖ ﻧﺠﺲ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﯾہ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ذﺑﯿﺤہ ﮐﻔﺎر ﮐﮯ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﮨﻮاﺗﮭﺎ ﺟﺴﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺷﮏ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔)(2اور اس ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز
ﭘﮍھﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮﮔﺎ ﮨﺎں اﮔﺮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮐہ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺧﻮن
ﻣﺴﺌﻠہ :۵٣ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ ﺧﻮن ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﺠﺲ اور اس ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ اور ﻏﯿﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺧﻮن ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﭘﺎک اور ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐہ ﺧﻮن ﺟﮩﯿﻨﺪه رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ دو ﺣﺼہ ﮨﯿﮟ :ﭘﮩﻼ وه ﺧﻮن ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ذﺑﺢ
ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ طﺒﯿﻌﯽ اور ﻣﺘﻌﺎرف طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ
ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ) دﻣﺎ ً ﻣﺴﻔﻮﺣﺎً() (3ﺑﮩﺎﯾﺎ ﮨﻮا اﯾﮏ ﺧﻮن ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ
اور اس ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور دوﺳﺮا وه ﺧﻮن ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﭘﺎک ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ
ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺣﻼل ﺑﮭﯽ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ )دﻣﺎ ً ﻣﺴﻔﻮﺣﺎً( ﻧﮯ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﺑﮩﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﺧﻮن ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺧﻮن ﺑﮩﺎﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ
اوﻟﯽ ﭘﺎک ﮨﮯ۔ اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس
ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اورﺑﻄﺮﯾﻖ ٰ
ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻮن ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎ طﮩﺎرت ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اور ﺣﺮﻣﺖ اور ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ’’ دﻣﺎ ﻣﺴﻔﻮﺣﺎ ً‘‘ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
 ١۔ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ  ،اراﮐﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری ،اور ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﮭﯽ اس ﮐﻮ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
 ٢۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ آﻗﺎﺋﮯ ﺣﮑﯿﻢ ،ﺧﻮﺋﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺣﻮﻣﯿﻦ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﺬﮐﯿہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﺎک ﮨﮯ اور ﻋﻤﻮﻣﺎ ً )اﺻﻮﻟﯽ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ( ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﻣﺸﮑﻮک ﮐﺎ ﺣﮑﻢ طﮩﺎرت ﺳﮯ دو ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﺟﯿﺴﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﺣﯿﻮان
ﮐﯽ ﮐﮭﺎل ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮭﯽ اس وﻗﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﻣﺮدار ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺬﮐﯿہ ﺳﮯ
ﻣﺸﺮوط ﮨﮯ۔
 ٣۔ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ،آﯾہ .١ ۵
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) (1

اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺟﻮ ﺧﻮن ﮐﺒﮭﯽ اﻧﮉا ﻣﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﺎک اور ﺣﻼل ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺑﮩﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺧﻮن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻧﺠﺎﺳﺖ اور ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺮف ﺧﻮن
ﮨﻮو ﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺧﻮن  ،ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺧﻮن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻏﯿﺮ ﺣﯿﻮان ﺗﻤﺎم
ﺧﻮن ﭘﺎک اور ﺣﻼل ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ وه ﺧﻮن ﺟﻮ ﻟﯿﺐ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﮯ دن
) (2
ﺑﻌﺾ درﺧﺖ ﺳﮯ ﺧﻮن ﮐﺎ ﭨﭙﮑﻨﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﺴﻢ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮن ﺑﮭﯽ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا اﮔﺮ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﯿﮑﺸﻦ
اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ اﻧﺪر ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧﮑﻞ آﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ وه ﺧﻮن ﺑﮭﯽ ﺟﻮ
ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﻨہ ﯾﺎ داﻧﺘﻮں ﮐﯽ ﺟﮍ ﺳﮯ ﺑﮩﻨﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺗﮭﻮک ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮﮐہ
) (3
ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﭘﺎک اور ﺣﻼل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۴ان ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ ﺧﻮن ﺟﻮ ﺧﻮن ﺟﮩﯿﻨﺪه ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺟﯿﮯ
ﺳﺎﻧﭗ اور ﭼﮭﭗ ﮐﻠﯽ ﺗﻮ ﭘﺎک ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’دﻣﺎ ً ﻣﺴﻔﻮﺣﺎً‘‘ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ اور
اﮔﺮ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﻮں ﺟﯿﺴﮯ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﺗﻮ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﻼل ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ
ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ان ﮐﯽ طﺮح ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵ﻧﺠﺲ ﺧﻮن ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ )ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﯽ
طﺮح( اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ ﺷﺮﻣﮕﺎه ڈھﺎﻧﭙﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز اور اﺣﺮام ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﺮ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮن اﯾﮏ درﮨﻢ)
ﮐہ ﮨﻤﺎرے زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  /٢﷼ ﮐﮯ اﯾﮏ ﺳﮑہ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ( ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﻮﺗﻮ ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺎﺳﺘﯿﮟ اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﯿﮟ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﺠﺲ اﻟﻤﻌﻨﯽ اور ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ﺧﻮن اور ﺣﯿﺾ  ،ﻧﻔﺎس اور
اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ ﺧﻮن ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮐﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز و اﺣﺮام ﻣﯿﮟ
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ان ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯽ اور ﺻﺮف اﻧﺴﺎن
اور ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ ﺧﻮن ﺟﻮ اﯾﮏ درﮨﻢ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ اور زﺧﻢ  ،ﭘﮭﻮڑا ﭘﮭﻨﺴﯽ
اور ﺟﺴﻢ اﮔﺮ ﮐﭧ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺳﺐ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮨﮯ ﮔﺮﭼہ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺖ ﮐﮯ ﺧﻮن ﮐﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎء اس وﻗﺖ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﭨﮭﯿﮏ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ اور ان ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ ﻣﺸﻘﺖ اور ﺣﺮج ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﮨﻮ ﮐہ ان ﻣﻮارد ﮐﮯ ﻋﻼوه اﺳﯽ طﺮح ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ ﺻﺮف وه ﺧﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺟﺴﻢ ﭘﺮ ﮨﻮ اس
ﻟﺒﺎس ﭘﺮ ﺟﻮ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﻮزه ،ﭼﮭﻮﭨﺎ روﻣﺎل ،ﭘﺴﯿﻨہ
ﺧﺸﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ  ،ﮐﭙﮍے ﯾﺎ ﺟﺎﻟﯽ دار ﭨﻮﭘﯽ اور اس ﮐﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﭙﮍا ﺟﻮ
ﺷﺮﻣﮕﺎه ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧہ ﮨﻮ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔
 ١۔ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻧﮉا ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮن ﮐﻮ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻮﺋﯽ اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮨﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ
آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ اس ﮐﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﭘﮭﭩﯿﻨﺎ اور اس ﮐﻮ ﻣﺤﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
 ٢۔ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ دﯾﮓ ﮐہ اﻣﺴﺎل ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﮯ دن )ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ( ﺟﻮ ﻋﺰاداروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ
ﭘﻮری دﯾﮓ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮن ﮨﻮﮔﺌﯽ ،ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ اس ﺧﻮن ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟ ﻣﯿﮟ ﻧﮯﮐﮩﺎ :ﭘﺎک اور ﻣﺒﺎرک ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮐﭽﮭ ﻟﮯ آﺋﯿﮯ ﮐہ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ؑ ﮐﯽ ﺧﺎص ﺗﻮﺟہ ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮨﮯ۔
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ  ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری ،ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺮﻋﺸﯽ ،اور ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
 ٣۔ ﻣﺮﺣﻮﻣﯿﻦ ﺣﻀﺮات ﺣﮑﯿﻢ،
ؒ
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ﻣﻨﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﻣﺴﻠﻢ اور ﯾﻘﯿﻨﯽ طﻮرﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻨﯽ
ﻋﻠﯿہ
ﺧﻮاه ﻣﺮد ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻮرت ﻧﺠﺲ ﮨﮯ ،اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق
اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’:ذﮐﺮ اﻟﻤﻨﯽ )....ص  ۶١ﮐﺘﺎب( آﻧﺤﻀﺮت
ﻧﮯ ﻣﻨﯽ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﺪت ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺎ ﮐہ ﯾہ ﭘﯿﺸﺎب ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
زﯾﺎده ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺷﺮوع ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ )ﻣﻨﯽ( ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ آپ اﭘﻨﮯ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ
ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧہ دﯾﮑﮭﻮ اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﯽ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس )ﻟﺒﺎس( ﭘﺮﻣﻨﯽ دﯾﮑﮭﯽ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﻧہ
ﭘﮍھﻮ اور ﭘﯿﺸﺎب ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ۔
ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺮف اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﻣﻨﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﻣﻨﯽ ﺳﮯ واﺿﺢ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺼﺮاف رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﻣﻨﯽ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﻣﻨﯽ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ ﺗﺎﮐہ ﻟﻔﻆ ﻣﻨﯽ ﺳﮯ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﻣﻨﯽ ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮭﯽ ح اﺻﻞ ﮨﻮ ،اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ )ﻗﺎﻋﺪه
طﮩﺎرت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ( ﭘﺎک ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﻣﻨﯽ ﭘﺎک ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﮨﻮں ﯾﺎ ﺣﺮام
ﮔﻮﺷﺖ) ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮨﻠﺴﻨﺖ ﺳﮯ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اﺳﮯ ﭘﺎک ﺷﻤﺎرﮐﯿﺎ ﮨﮯ ( اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
اﻧﺼﺮاف ﮐﮯ ﺑﻘﺪر واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﻣﻨﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺳﻤﺠﮭ
ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ اس ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ اﺿﺎﻓہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﻠﮑہ ﺣﯿﺮت ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻟﯿﮑﻦ ،ﺷﺮاب اور  ٢/٣ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻧﮕﻮر ﮐﺎ ﻋﺮق ﺟﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ
ﮐﺒﮭﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﻧﮯ اﺳﮯ رﺳﺎﻟہ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺲ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰرا اور
آﺋﮯ ﮔﺎﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ان ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ طﮩﺎرت ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﻣﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اور آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺲ اور ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﮨﮯ۔
ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮭ وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩ﺻﺮف ﻧﺠﺲ اﻟﻌﯿﻦ ﮨﯽ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﮨﮯ اس ﺷﺮط ﺳﮯ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ رطﻮﺑﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﺳﮯ ﻣﺲ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﻟﯿﻦ
ﻣﺘﻨﺠﺲ ﭼﯿﺰ اس ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺲ ﮐﯽ طﺮح ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﮐہ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﺳﮯ
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ )رطﻮﺑﺖ( ﮐﮯ ﭼﮭﻮ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﺳﮯ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮ دے ﮐہ ﮨﻢ اﺻﻄﻼح
ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ
رطﻮﺑﺖ ﭘﺎک ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﺲ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠ﺧﻮد ﻧﺠﺎﺳﺖ اور ﺗﻨﺠﺲ ﭼﻨﺪ طﺮﯾﻘﻮں ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ آپ ﺧﻮد
ﮨﯽ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﻮ دﯾﮑﮭ ﮐﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﻮﮐﮩﮯ ﮐہ
ﻓﻼں ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اطﻤﯿﻨﺎن ﻧہ ﮨﻮ
ﯾﺎ وﺳﻮاﺳﯽ اور ﺷﮑﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮد اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺘﮩﺎد اور ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐہ
آپ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺟﺎﻧﮯ  ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ آپ
ﮐﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮨﮯ وه ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﮔﻮاﮨﯽ دے اﮔﺮﭼہ دو
ﻋﺎدل ﻧہ ﮨﻮں ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺻﻞ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﮯ اور اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎدل ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اطﻤﻨﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ آﺧﺮ ﮐﺎر ﻗﺎﻋﺪه ’’ ﻻﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮏ ﺑہ ﻋﻠﻢ‘‘ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﯾﮩﺎں اور ﮨﺮ ﺟﮕہ ﺣﺎﮐﻢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﻧﺠﺲ ﮨﮯ اور ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ
ﮐہ )ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ( ﮐﻮن ﻧﺠﺲ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺟﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت ﺷﺮط ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ان ﺳﺐ
ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ آپ ﮐﮯ
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ اور دﺳﺘﺮس ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ آپ ﺧﻮد ﮨﯽ اﺳﮯ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮ دﯾﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ دو ﺑﺮﺗﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ اﻧﮉﯾﻞ دﯾﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﮯ ﮔﺎ ﭼﻮﻧﮑہ ﺷﮏ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ اور ﺟﻦ
ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﮩﺎرت ﺷﺮط ﮨﮯ وﮨﺎں ﭘﺮ اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ ﺷﺒﮩہ
ﻣﺤﺼﻮره ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﮏ طﺮف آپ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ آپ ﮐﺎ ﻣﺸﺘﺒہ
ﺷﮏ ﺑﺪوی اور اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ درﺳﺖ ﮨﮯ ﮐہ
دو طﺮف ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ طﺮف ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﮭﯿﻨﮑﻨﮯ )ﮔﺮاﻧﮯ( ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ
ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺌﻮ ﯾﺎ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ اﻧﺠﺎم دو ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ آپ دوﻧﻮں ﮐﯽ
طﮩﺎرت ﮐﯽ وﺟہ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮں اس وﻗﺖ ان ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺟﻦ ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت ﺷﺮط ﮨﮯ اور طﺮﻓﯿﻨﯽ ﭨﮑﺮاؤ ﺳﮯ دوﻧﻮں ﮐﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب
ﺳﺎﻗﻂ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ان دوﻧﻮں ﯾﻤﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ
ان دو ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ )ﺧﻮاه ﺟﺲ طﺮ ح ﮨﻮ( آپ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺗﻮ اس دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺷﮏ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮨﮯ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﺎﻋﺪه
طﮩﺎرت ﺟﺎری ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﮔﺬﺷﺘہ ﻓﺮض ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺎرض اور
ﭨﮑﺮاؤ ﺗﮭﺎ اور اس وﻗﺖ ﻣﻌﺎرض زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﮔﺮا دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ آپ
ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﺑﻼ ﻣﻨﺎﻓﻊ اور ﻣﻌﺎرض
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﺳﮯ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺳﺮﻓﺮاز ﮐﺮ دے ﮔﺎ۔
اور ﯾہ ﺷﮏ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﺷﺮﻋﯽ راﺳﺘہ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور
اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﮐﻮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﮯ آزاد ﮐﺮے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم
ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﭘﯿﺸﺎ ب ﮐﺮﺗﮯ
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ﮐﮯ وﻗﺖ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﭨﭙﮑﺘﺎ ﮨﮯ  ،اﺳﮯ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺑﮩﺎ دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﺎﮐہ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ
ﺑﻌﺪﺗﺮﺷﺢ اور ﭨﭙﮑﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﯿﮟ ’’ ھﺬ ﻣﻦ ذﻟﮏ‘‘ ﯾہ طﮩﺎرت )ﺷﺎﯾﺪ( اﺳﯽ
ﭨﭙﮑﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﮭﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٢اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﯾﮏ ﻧﺠﺲ ﮨﮯ وه ﮐﺴﯽ
ﻣﺮطﻮب اور ﮔﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﺲ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﺲ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس
ﮐﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ﮨﻮﮔﺎ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ان ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺲ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﻮرد ﺷﮏ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺲ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﺎ )ﻣﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ( اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺘﻨﺠﺲ)ﻧﺠﺲ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ( ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻧﺠﺎﺳﺎت ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﯾﺎ ﻣﻄﮩﺮات
ﭘﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٣ﭘﺎﻧﯽ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻄﮩﺮ) ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ( ﮨﮯ ﺟﺐ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ دﮔﺮ ﮔﻮن ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ ﻧﯿﺰ ﮨﺮ ﭘﺎک ﻣﻀﺎف ﭘﺎﻧﯽ،ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯواﻻ ﮨﮯ-
۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴اس ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮ دے ﺗﻮ ﻣﮑﺎن ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﮐﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اس ﺑﺮﺗﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﺴﮯ ﮐﺘﮯ
اور ﺳﺌﻮر ﻧﮯ ﭼﺎٹ ﻟﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ظﺮف ﮐﻮﭘﺎک ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم
ﭘﮭﺮ اﺳﯽ طﺮح اﺳﮯ دھﻮﺋﯿﮟ)ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﮐﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق
ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﺘﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :رﺟﺲٌ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺠﺲ ﮨﮯ اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ وﺿﻮ ﻧہ ﮐﺮو اور اس ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ اﻧﮉﯾﻞ
دو اور اس ﮐﺎ ظﺮف اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ دھﻮ دو(
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵ﮐﺴﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﺎک ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ دﮔﺮ ﮔﻮں ﮨﻮﻧﺎ ﺧﻮن ﮐﯽ
طﺮح ﺳﮯﮐہ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮن ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ
اور ﺧﻮن ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﺋﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺟﻞ ﮐﺮ ﺧﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺮور زﻣﺎﻧہ ﺳﮯ
ﺧﺎک ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ اس ﻣﺮدار ﮐﯽ طﺮح ﮐہ ﻧﻤﮏ ﮐﯽ ﮐﺎن ﻣﯿﮟ ﮔﺮ ﮐﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﻦ
ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ان ﺗﻤﺎم ﻓﺮوض ﮐﻮ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺤﺎﻟہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﯾہ اﺳﺘﺤﺎﻟہ ﺧﻮد ﭘﺮ
ﻧﺠﺲ ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۶۶ﮔﯿﻠﯽ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﮨﺮ وه ﭼﯿﺰ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻤﺎرت ،درﺧﺖ اور دروازه اﮔﺮﭼہ ﺟﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﺳﻮرج ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﭘﮍﻧﮯ )ﺧﻮاه ﺑﺮاه راﺳﺖ ﭘﮍے ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ( ﺳﮯ ﺧﺸﮏ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮﭼہ ﮨﻮا ﯾﺎ ﮨﻮا
ﮐﯽ ﮔﺮﻣﯽ اس ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎون ﮨﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻋﺮف ﻋﻮام ﻣﯿﮟ اس ﺧﺸﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺳﻮرج ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﮍﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﺗﻨﮩﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ ﯾہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس رطﻮﺑﺖ ﮐﻮ آﻓﺘﺎب ﻧﮯ ﺧﺸﮏ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧ﺗﻠﻮا ﯾﺎﻋﺼﺎ ﮐﺎ ﻧﭽﻼ ﺣﺼہ ﯾﺎ )اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں( ﯾﺎ ﮔﺎڑی ﮐﺎ ﭨﺎﺋﺮ
آﺧﺮ ﮐﺎر ﺳﻮاری ﯾﺎ ﭘﯿﺪل ﭼﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ذرﯾﻌہ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ رﮔﮍ ﮐﮭﺎﻧﮯ ،ﻣﻠﻨﮯ ﯾﺎ
راﺳﺘہ ﭼﻠﻨﮯ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺣﮑﻢ
ﻣﯿﮟ زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﮐہ اﮔﺮ ڈاﻣﺮ اور ﺑﺎﻟﻮ ﯾﺎ اﯾﻨﭧ اور اس ﺟﯿﺴﺎ ﺑﮭﯽ
ﮨﻮ اور ﺟﺐ ﺗﮏ اﺳﮯ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﮐﮩﯿﮟ وه ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﺎ ﺧﻮاه )آب ﻣﻄﻠﻖ( ﺧﻮاه ﺧﺎﻟﺺ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ )(1ﻣﻀﺎف ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور ﭘﺎک ذرﯾﻌہ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ۔
اور ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ اﯾﺴﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﺮ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﭘﻼﺳﭩﺮ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ زﻣﯿﻦ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮ اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ زاﺋﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﻮرے ﻓﺮش ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ڈاﻟﻨﮯ
)(2
ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺳہ ﮔﺎﻧہ طﮩﺎرﺗﯿﮟ
]وﺿﻮ ،ﻏﺴﻞ اور ﺗﯿﻤﻢ[
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨اس طﺮح ﮐﯽ طﮩﺎرﺗﯿﮟ ﮐہ ﻋﺒﺎدﺗﻮں اور ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
واﺟﺐ ﮨﯿﮟ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ روﺣﺎﻧﯽ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﻻزم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ طﺮف اﯾﮏ
اﺷﺎره ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎرﮔﺎه رب اﻟﻌﺰت ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮی ﮐﮯ وﻗﺖ)رﺳﻤﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻟﺒﺎس اور اس
ﮐﮯ ﺑﺪن ﮐﮯ ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( اﺳﮯ ﺣﺪث ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ
اس ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ اور ان ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ ﮨﮯ وﺿﻮ اس ﺑﺎت ﮐﯽ طﺮف اﯾﮏ
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﺷﺎره ﮨﮯ ﮐہ اس ﺑﺎرﮔﺎه اﻗﺪس ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﭼﮩﺮه ﮐﺎ اس ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎ
اﺻﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ اور ﻣﻈﮩﺮ ﮨﮯ  ،وه دﯾﮑﮭﻨﮯ  ،ﺳﻨﻨﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ رﻣﺰ
ﭼﮩﺮه دھﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ ﻧﺎ ﭘﺎک اور ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻮں اور ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﺳﮯ
ﭘﺎک ﮨﻮں ﮐہ اس ﮐﺎ رﻣﺰ اس ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔ اور اﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻋﻘﻞ اور ﻓﮑﺮ ﮐﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﮨﮯ  ،اﭘﻨﺎک ﻧﯿﺖ ،اراده ،ﻋﻠﻢ اور ﮔﻨﺪه ﻋﻘﯿﺪه ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ رﻣﺰ
ﺳﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور آﺧﺮ ﮐﺎر اس ﮐﮯ ﻗﺪم ﺑﮭﯽ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اور ﻏﻠﻂ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ
ﭘﮍھﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮں ﮐہ اس ﮐﺎ رﻣﺰ اس ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮨﮯ ﻏﺴﻞ ﮐہ ﭘﻮرے ﺟﺴﻢ ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺟﻨﺎﺑﺖ ،ﺣﯿﺾ ،ﻧﻔﺎس  ،ظﺎﮨﺮی ﺟﺴﻢ دھﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﺑﺎت ﮐﯽ طﺮف
اﺷﺎره ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮑﻠﻒ اس ﺑﺎرﮔﺎه اﻗﺪس ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﻮرے وﺟﻮد ﺳﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺪﮔﯿﻮں ،
ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں اور ﮐﺜﺎﻓﺘﻮں ﺳﮯ دور اور ﭘﺎک ﮨﻮ ﮐہ ﺣﯿﺾ  ،ﻧﻔﺎس اور ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎ
اﯾﺴﯽ ﺷﮩﻮت ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﭘﻮرے ﺑﺪن ،اس ﮐﯽ روح اور ﻣﮑﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ
اور ﯾہ اﮔﺮﭼہ ﺣﻼل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﮐﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮔﻨﺪﮔﯽ،
ﻣﺮﺗﻀﯽ ):١
ﻣﺮﺗﻀﯽ  ،ﺻﺪوق ،ﻋﻤﺎﻧﯽ ﮨﯿﮟ ﻣﻀﺎف ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ طﮩﺎرت ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺳﯿﺪ
 ١۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪ
ؒ
ؒ
( اور ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ( ( :١١ﻣﻄﻠﻘﺎً )ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ طﺮح ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور ذرﯾﻌہ ﺳﮯ( اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ زاﺋﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﺐ
طﮩﺎرت ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
 ٢۔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ی ﺑﺮوﺟﺮدی.
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ﻧﺠﺎﺳﺖ اور ﺷﮩﻮت )اﮔﺮﭼہ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﮩﻮت ﮨﻮ( ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻧﺎﭘﺎک ﺧﻮاﮨﺸﺎت
اور ﺷﮩﻮﺗﯿﮟ ﮨﻮں)ﭼﻮﻧﮑہ ﭘﺎک اور ﺣﻼل ﺧﻮاﮨﺸﺎت اور ﺷﮩﻮﺗﯿﮟ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده اور ﻣﺎدی دﻧﯿﺎ
ﮐﯽ ﻗﮩﺮی ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺟﻮاز رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯﻣﺎوراء اور ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﭘﮩﻠﻮ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻌﻨﯽ اور ﺑﻘﺎ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﻧہ ﺻﺮف اس طﺮح ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻮاز ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ ،ﺑﻠﮑہ اس ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺟہ ﺑﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اس ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺪود اور ﻣﺤﺼﻮر ﺗﮏ ﺻﻌﻮد
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ) ﮐہ ﻓﺎﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯿﮏ اﻧﮏ ﺑﺎﻟﻮاد ﻣﻘﺪس طﻮی( اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ داﺋﻤﯽ ﮔﻮاه ﮨﮯ
ﮐہ اس راه ﻣﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺣﻼل اور ﺟﺎﺋﺰ ﻟﺬﺗﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ رد ﮐﺎ اور ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ
ﮨﮯ )ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﺮک ﮐﯽ ﻟﺬت ﮐﻮ ﻟﺬت ﺟﺎﻧﻮ( ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻟﺬت ﻧﻔﺲ ﮐﻮ ﻟﺬت ﻧہ ﮐﮩﻮ ﮔﮯ(
اور ﺗﯿﻤﻢ ﻣﭩﯽ ﻟﮕﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﺳﮯ ﭼﮩﺮه اور دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮ ﻣﻠﻨﺎ اور ﭘﮭﯿﺮﻧﺎ
ﮨﮯ اور ﯾہ اس ﺑﺎت ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺧﺎک ﯾﺎ ﮨﺮ ﭘﺎک زﻣﯿﻦ ﺳﮯ
اﭘﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﮐہ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﻣﺮﮐﺰ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ
ظﺎﮨﺮی ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﺎ ﻣﺤﻮر ﮨﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺧﺎک
ﻣﻠﮯ اور اب ان ﺗﯿﻨﻮں طﮩﺎرت ﮐﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻘہ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔
) (1
ُوا َﻣﺎء ﻓَﺘَﯿَ ﱠﻤ ُﻤ ْ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩وﺿﻮ ،آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ ...ﻓَﻠَ ْﻢ ﺗ َِﺠﺪ ْ
ﺻ ِﻌﯿﺪًا طَﯿﱢﺒًﺎ  ﴾...ﮐﯽ
ﻮا َ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻠﻖ اور ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﻮا درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ وﺿﻮ دو
دھﻮﻧﮯ اور دو ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﭼﮩﺮه دھﻮﻧﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ
دھﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﭘﮩﻼ ﺳﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮨﮯ اور دوﺳﺮا ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه  ،ﻣﺒﺎح اور ﺑﻐﯿﺮ
ﻧﻘﺼﺎن ﮐﮯ ﮨﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺠﺲ  ،ﮔﻨﺪا ،ﻧﺎﭘﺎک اور ﻣﻀﺎف ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ اور ﺣﺮج اور طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اور ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
ﻧﻤﺎز )ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه( اور طﻮاف ﺣﺞ اور ﻋﻤﺮه ﺟﯿﺴﮯ واﺟﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ
ﮨﮯ اور ﻧﯿﺰ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﻮ ﭼﮭﻮﻧﮯ( ﯾﺎ ﷲ ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﻮ ﭼﮭﻮﻧﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﺎﻣﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ )واﺟﺐ ﮨﮯ( اور ﻧﺎﻓﻠہ ﻧﻤﺎزوں ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ اﻣﻮر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮط ﮨﮯ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ زﯾﺎرت ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ
اور اﮨﻞ ﻗﺒﻮر ﮐﯽ زﯾﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﯾﺎ
ؑ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ اور
ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ اور ﷲ ﮐﮯ ﺗﻘﺮب ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٢ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐﯽ طﺮح
ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﭼﻨﺎﻧﭽہ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﯽ ﺗﻮ وﻗﺖ
داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن )ﮔﺮﭼہ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ
ﮨﻮ( ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
 ١۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .٦
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وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻧﺠﺎم دے ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﭘﻮرے وﻗﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ
اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺳﮯ ﻣﻌﺬور ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٣ﺻﺤﯿﺢ وﺿﻮ ﭼﮩﺮه اور دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ اور دو ﻣﺴﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ
اور دوﻧﻮں ﭘﺎؤں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﺮﺗﯿﺐ وار ذﮐﺮ ﮨﻮں
ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴وﺿﻮ ﻣﯿﮟ دھﻮﻧﮯ اور ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﻋﻀﺎ ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ارﺗﻤﺎﺳﯽ وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ
ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵وﺿﻮ ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه ﮐﻮ ﮐﺴﯽ طﺮح ﺑﮭﯽ ﭼﻮڑاﺋﯽ اور ﻟﻤﺒﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ
دھﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﮐﯽ طﺮف دھﻮﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶ﭼﮩﺮه دھﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﮩﻠﮯ داﮨﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﮨﺎﺗﮭ دھﻮﺋﮯ
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ اور ﭘﮭﺮ دوﻧﻮں ﭘﯿﺮوں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧ﺻﺤﺖ وﺿﻮ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺷﺮط ﻗﺮﺑﺖ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮨﮯ ﮐہ
)اذا ﻗﻤﺘﻢ اﻟﯽ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻏﺴﻠﻮ( ’’ ﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ دھﻮ‘‘ اور ﭼﻮﻧﮑہ
ﻧﻤﺎزﻋﺒﺎدت ﮨﮯ اور ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻟﮩﺬا ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ
ﮨﮯ طﺒﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﮐﮯ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﭨﮭﻨﮉا ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﭘﺎک و
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮے ﻗﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺒﮭﯽ وﺿﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺟﺲ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﺣﺪث ﺳﮯ طﮩﺎرت
ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد(ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ ﮐﯽ رواﯾﺖ
اس دﻻﻟﺖ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٨وﺿﻮ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ  ،ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﻮ
ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ
ﺗﺮﺗﯿﺐ وار ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮩﻠﮯ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﺎﺋﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور
ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ ﮔﮯ ﯾﺎ ﮔﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﯿﭽﮯ ﻟﮯ ﺟﺎ ﮐﺮ وﺿﻮ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ ﺑﭽﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﺮی ﺳﮯ ﺳﺮ ﮐﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮوں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
اور اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﻧﯽ وﺿﻮ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﺎﺗﮭ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ وﻗﺖ اﺳﮯ
وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﯿﺖ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ آﻏﺎز اور اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٩وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه اور ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ ارﺗﻤﺎﺳﯽ اور ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺐ اس ﮐﺎ ﭼﮩﺮه ﮨﺎﺗﮭ زﺧﻤﯽ ﮨﻮ اور ﺧﻮﻧﯽ ﮨﻮ اور ا س ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ اﯾﮏ ﮨﺎﺗﮭ ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﮩﺮی طﻮر ﭘﺮ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ وﺿﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮره ﻋﻀﻮ ﻣﯿﮟ ارﺗﻤﺎﺳﯽ وﺿﻮ ﮐﺮے ،ﻟﯿﮑﻦ
زﺧﻤﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﯿﮟ اس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮯ
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ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﻮن ﻧﮑﻠﻨﮯ )اﭼﮭﻠﻨﮯ( ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺗﻮ اس طﺮح دﺑﺎﺋﮯ ﮐہ اﯾﮏ
ﻟﺤﻈہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﺑﻨﺪ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٠ﺟﺴﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ دھﻮﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس ﮐﯽ طﻮل
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺮﮐﮯﺑﺎل اﮔﻨﮯﮐﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﭨﮭﮉی ﺗﮏ اور ﭼﻮڑاﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮے ﮐﯽ
ﭼﻮڑاﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﮯ ﺧﻮاه اﯾﮏ اﺑﯿﭻ ﮐﯽ اﻧﮕﻠﯽ اور اﻧﮕﻮﭨﮭﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﺎﺻﻠہ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﻢ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﻮ ظﺎﮨﺮی ﭼﮩﺮه ﮨﮯ اﺳﮯ دھﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ) ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ اور ﭼﮩﺮے ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻋﺮف
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﻨﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ  ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری،
اور ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﮭﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ ( ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﭼﮩﺮه ﮐﺎ ﺑﺎل ﮨﮯ اور ﺑﺎﻟﻮں ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ دھﻮﻧﺎ
ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﻢ ﺑﺎل آﮔﺌﮯ ﮨﻮں ﮐہ اس ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﺳﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﻧﻈﺮ آﺗﯽ
ﮨﻮ اور آﻧﮑﮭ ﻧﺎک اور ﻣﻨہ ﮐﮯ اﻧﺪر دھﻮﻧﺎ ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ظﺎﮨﺮی ﭼﮩﺮه ﮐﺎ
دھﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨١ﭼﮩﺮه اور ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﮯ دھﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
)ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮھﮑﻢ( ﻧﮯ ﺟﺲ طﺮح ﭼﺎﮨﻮ ﭼﮩﺮه ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
رواﯾﺎت ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﮐﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﮯ اوﭘﺮی ﺣﺼہ ﺳﮯ آﻏﺎز ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﺎ
ﻧﮩﯿﮟ آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻘﺶ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐہ ﺻﺮف ﭼﮩﺮه ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح ﮨﻮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور آﯾﺖ ﮐﮯ اطﻼق ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه دھﻮﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ رواﯾﺎت ﮐﺎ دوﺳﺮا ﮔﺮوه ﺟﺲ ﻧﮯ
ﭼﮩﺮه دھﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺣﺼہ ﺳﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وﺟﻮب ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ
آﯾﺖ اور ﺑﮩﺖ ﺳﺎری رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﮯ وﺿﻮ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ
دی ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ  ،ﻣﺮدود ﮨﮯ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ۔ اس اﺻﻞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻢ ﭼﮩﺮه دھﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص اﺳﻠﻮب اور طﺮﯾﻘہ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭ
ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺳﻮاﺋﮯ اس ﮐﮯ ﮐہ ’’ اﭘﻨﮯ ﭼﮩﺮوں ﮐﻮ دھﻮؤ‘‘ )ﺧﻮاه ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﮨﻮ ﮐہ اﮐﮭﭩﺎ اس
ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ڈاﻟﻮ ،ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮯ ﺟﺎؤ( اور ﺧﻮاه ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮨﻮ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﯾﺎ
ﻧﯿﭽﮯ ﺳﮯ ﯾﺎ درﻣﯿﺎن ﺳﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی طﺮح ﺳﮯ ﻟﯿﮑﻦ اوﭘﺮ ﺳﮯ دھﻮﻧﺎ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ
راﺋﺞ ﮨﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اﻟﺒﺘہ ﻧہ ھﻨﺪﺳﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ دﻗﺖ اور ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐہ رﺳﺎﻟہ
ھﺎی ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ذﮐﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ
ﻧﺎم ﭘﺮ ﯾہ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻨﯽ اور ﻏﻮر و ﺧﻮض اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ ﺧﻼف رﮨﯽ ﮨﮯ اور روح ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ
ﻣﺤﻮ اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭘﻮرے طﻮر ﺳﮯ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ظﺎﮨﺮی رخ ﮐﻮ ﻣﭩﺎ دﯾﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٢اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮩﻨﯿﻮں اور داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮے ﮐﻮ دھﻮﮐہ
دوﻧﻮں ﮨﮉﯾﻮں ﮐﮯ ﺗﯿﻨﻮں ﺣﺼﻮں ﮐﻮ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﮯ دو ﺟﺰا ﮐﮯ درﻣﯿﺎن راﺑﻄہ اور ﺟﻮڑ ﮨﮯ
اور طﺒﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ دو ﮨﮉﯾﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺼہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﺗﮏ دھﻮؤ اور اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺎﺋﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﻮ اور دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﮐﮩﻨﯿﻮں ﺳﮯ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮے
ﺗﮏ دھﻮو ﺧﻮاه اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ ﮐﮩﻨﯽ ﺗﮏ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل اس ﻣﯿﮟ
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ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺳﻮاﺋﮯ اس ﮐﮯ ﮐہ ﭘﮩﻼ ﻓﺮض ﻋﺮف ﻋﻘﻼء ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ اور
دوﺳﺮے ﻓﺮض ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﺟﺎﮨﻠﯽ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ)اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭼﮩﺮه ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ
ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﻮ درﺳﺖ ﮨﮯ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ ) (۵٧ :١اور اﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾہ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﮯ ﮔﺮوه ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ اور ﺷﯿﺦ
ﺑﮭﺎﺋﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک و ذﺧﯿﺮه اور ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ) (۴۵ :١ﺑﮭﯽ ﺻﺮف اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﮯ
ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ دھﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ ۔) (٢۵٢ :١ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣۃ
اور ﮐﺘﺎب اﺻﺒﺎح اﻟﺸﯿﻌۃ ﻣﯿﮟ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ دھﻮﻧﮯ ﮐﻮ’’ ﻗﯿﻞ‘‘ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ
ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﯾﮏ اﺷﺎره ﮨﮯ ﻣﺬﮐﻮره ان اﻗﻮال ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﮏ اﺷﺎره ﮨﮯ اور اﺑﻦ
ادرﯾﺲ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﺋﺮ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩﻨﯽ ﺳﮯ اﺑﺘﺪاء ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺬﮨﺐ
ﺷﯿﻌہ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮﺟﻮح ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺷﺮع
ﻣﯿﮟ ﮨﮯﮐہ ﮐﮩﻨﯽ ﺳﮯ دھﻮﻧﺎ ظﺎﮨﺮ ﺗﺮ ﮨﮯ اور ﻋﻼﻣہ ﻧﮯ ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه ﮐﮯ اوﭘﺮی
ﺣﺼہ ﺳﮯ دھﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ اور ان )ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ( ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺟﯿﺴﮯ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ اﮨﻞ ﺳﻨﺖ ﮐہ ﮨﺮ طﺮح
ﺳﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﭼﮩﺮه اور ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﮯ دھﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آﯾہ وﺿﻮ
ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ذﮐﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور ’’اﻟﯽ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‘‘ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻣﻐﺴﻮل ﮐﮯ ﺧﺎﺗﻤہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﻧہ ﻏﺴﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ ﮐﮩﻨﯿﻮں ﺗﮏ دھﻮﯾﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ دھﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻧﺪازه دو ﺣﺪ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﺎ ﺳﺮا ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم اور
اس ﮐﯽ آﺧﺮی ﺣﺪ ﮐﮩﻨﯿﺎں ﮨﯿﮟ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﮯ دھﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﮐﯿﻔﯿﺖ ذﮐﺮ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ’’ اﻟﯽ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‘‘ ’’ اﻏﺴﻠﻮا‘‘ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﻨﯿﻮں ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ دﻟﯿﻠﯿﮟ ﻓﻘہ اور ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯽ ﮨﯿﮟ)اور ﻣﺘﻦ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ اﺷﺎره ﮐﯿﺎﮨﮯ( اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ اور ﺑﮩﺖ ﺳﺎری
رواﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﮨﯿﮟ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ’’ ﮐﺎﺋﻦ‘‘ اور ’’ اﻟﯽ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‘‘ ﻣﻘﺪر ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ اس
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﮐﮩﻨﯿﻮں اور ﺗﻤﮩﺎری اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ ’’ اﻟﯽ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ‘‘ اور ’’اﻏﺴﻠﻮ‘‘ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺷﮑﺎﻻت ﭘﯿﺶ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ
ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﺟﺲ طﺮح ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ ﮐﮩﻨﯿﻮں ﺗﮏ دھﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﺳﯽ طﺮح ﭼﮩﺮه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ
)ﻋﻄﻒ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ( ﮐﮩﻨﯿﺎں ﮨﻮں ﮐہ دھﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﺒﮑہ ﭼﮩﺮه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت
ﮐﮩﻨﯿﻮں ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﻮ وﺿﻮ ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﭘﺎﻧﯽ
) (2
ﺳﮯ ﺧﻮاه داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﺑﺎﺋﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ) (1ﺧﻮاه اوﭘﺮ ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺴﯽ اور طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﺮو  ،واﺟﺐ ﺻﺮف ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﻮ
دو ﮨﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻣﺴﺢ ﮨﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﺺ )ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮوؤﺳﮑﻢ( اﭘﻨﮯ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
 ١۔ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی
ؒ
 ٢۔ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
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ﺳﺮوں ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﻮ ﻣﺴﺢ ﮐﺮو‘‘ ﻧﮯ اس ﺳﮯ زﯾﺎده واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ زراره ﮐﮯ ﺳﻮال ﮐﮯ ﺟﻮاب ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﮨﻢ ﯾہ ﮐﯿﺴﮯ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﮐہ ﺳﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﭘﻮرے ﺳﺮ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
’’ﻟﻤﮑﺎن اﻟﺒﺎء‘‘ ﮐہ ’’ ﺑﺮووﺳﮑﻢ‘‘ ’’ ﻣﯿﮟ ’’ﺑﺎ‘‘ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ) (1ﻟﯿﮑﻦ
ﭘﯿﺮوں ﭘﺮ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ طﻮل و ﻋﺮض ﻣﯿﮟ ﭨﺨﻨﮯ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ
ﺑﮭﺮی ﮨﻮﺋﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮨﮉﯾﻮں ﮐﮯ ﭘﻮرے ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اس ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺘﺮ
ﮨﮯ ﮐہ ﭘﻮری ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ ﮐﻮ ﭘﺎؤں ﮐﯽ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﭘﺮ رﮐﮭﯿﮟ اور ﭘﮩﻠﯽ اﺑﮭﺎر ﺗﮏ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ
ﭘﮭﯿﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﯾﮟ۔ اور ﯾہ ’’و ارﺟﻠﮑﻢ اﻟﯽ اﻟﮑﻌﺒﯿﻦ‘‘ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻨﺼﻮب
ﮨﮯ اور ﯾہ ﻣﺴﺢ ﺳﺮ ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﺳﮯ ﮐہ ’’ ﺑﺮوﺳﮑﻢ‘‘ ﮨﮯ ﯾہ ﻓﺮق رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور آﯾﺖ ﮐﮯ
اﺳﯽ ﺳﺎده ﺗﺮﺟﻤہ ﺳﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺑﻌﺾ ﺳﺮوں ﮐﻮ اور اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوں ﮐﻮ ﭨﺨﻨﮯ ﺗﮏ ﻣﺴﺢ
ﮐﺮو ﭘﺮ ﮨﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔) (2اور ﭘﺎؤں ﻣﯿﮟ ’’ اﻟﯽ اﻟﮑﻌﺒﯿﻦ‘‘ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ’’ اﻟﯽ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‘‘
ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ’’ ﮐﺎﺋﻦ ‘‘ ﻣﺤﺬوف ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ’’ اﻣﺴﺤﻮا‘‘ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎ
) (3
ﺗﻮ اﺗﻔﺎق ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺧﻼف ﭘﺎؤں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔
ﻣﺴﺌﻞ  :٨٣ﭘﯿﺮ ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﺟﺲ طﺮح داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ داﮨﻨﮯ ﭘﯿﺮ ﮐﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﺋﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ﺑﺎﺋﯿﮟ ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﺎ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ
ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮوں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﻣﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ رطﻮﺑﺖ اور ﺗﺮی ﮐﺎ ان ﺗﮏ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎﺳﺮ اور ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺧﺸﮏ ﮨﺮ ﯾﺎ اﮔﺮ اس
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ رطﻮﺑﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ رطﻮﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
ﮐہ اﺗﮭﻮں ﮐﯽ رطﻮﺑﺖ ﻧﮯ ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮوں ﭘﺮ اﺛﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺬر ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ رطﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ وﺿﻮ ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎره ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
ﭼﮩﺮه ﯾﺎ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ رطﻮﺑﺖ ﺳﮯ ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور
اﮔﺮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮا ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﻦ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮوں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ رطﻮﺑﺖ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻧہ ﺧﺸﮑﯽ ﺳﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۶ان ﭼﺎر دھﻮﻧﮯ اور ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ درﻣﯿﺎن اﺗﻨﺎ ﻓﺎﺻﻠہ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﻋﻤﻞ وﺿﻮ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اس طﺮح ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻟﻮگ ﯾہ ﮐﮩﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺷﺨﺺ
اﯾﮏ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﮯ ﻧہ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ اور ﯾﮩﯽ ﻣﻌﻨﯽ’’ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮ‘‘ ﮐﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎ اور
 ١۔ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ اور ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ اﮨﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ،داود ،ﺛﻮری ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﺰﻧﯽ اور ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ
ﺣﺼہ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
 ٢۔’’ اﻟﮑﻌﺒﯿﻦ‘‘ دو ﭘﺎؤں ﮐﺎ دو اﺑﮭﺎر ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮨﺮ ﭘﺎؤں ﻣﯿﮟ اﺑﮭﺎر ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺴﺢ ﮐﺎ آﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠہ دو ﭘﺎؤں ﮐﯽ ﭘﮩﻠﮯ اﺑﮭﺎر ﺗﮏ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ ورﻧہ ’’اﻟﯽ اﻟﮑﻌﺎب ‘‘ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ ’’ اﻟﯽ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ‘‘ آﺗﺎ ﮨﮯ۔
 ٣۔ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌہ و ﺳﻨﯽ ﻓﻘﮩﺎء اور ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﭘﺎؤں ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎﮨﮯ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮ ﺳﮯ آپ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﯾﮟ اور ﭼﺎه ﺑﺮﻋﮑﺲ
دوﻧﻮں ﮨﯽ طﺮح ﺳﮯ درﺳﺖ ﮨﮯ ،ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ اﻟﯽ ‘‘ ’’اﻟﯽ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‘‘ ﮐﯽ طﺮح ’ ﮐﺎﺋﻦ‘‘ ﻣﺤﺬوف ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ دوﻧﻮں
ﺗﻌﻠﻖ ان دوﻧﻮں آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﺳﮯ آﻏﺎز ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﺟﻮب ﺑﮭﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﻮﺗﺎ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ
اﺧﺘﻼف رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
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ﻣﻮاﻻت ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﺋﮯ وﺿﻮ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮے وه ﺑﮭﯽ
ﻓﺎﺋﮯ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ’’ ﻓﺎن
اﻟﻮﺿﻮء ﻻﯾﺘﺒﻌﺾ‘‘ وﺿﻮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ‘‘ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮏ ﮐﺎم ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺳﺎﺑﻖ اﻋﻀﺎء ﮐﮯ ﺧﺸﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
)ﻟﮕﺎ ﺗﺎر ﮐﺮﻧﮯ( اور ﻣﻮاﻻت ﺳﮯ ﺧﺸﮏ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺑﺮﻋﮑﺲ
اﮔﺮ ﻣﻮاﻻت ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺳﺎﺑﻖ اﻋﻀﺎء ﺧﺸﮏ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ
وﺿﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٧ﺳﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺳﺮ
ک ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه اﯾﮏ اﻧﮕﻠﯽ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﯾﺎ طﻮل ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ
زﯾﺎده اﺳﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اﮔﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﭘﮭﯿﺮا ﮨﮯ  ،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎؤں ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ ﺳﮯ ﭘﯿﺮ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﺮض ﻣﯿﮟ ﮐﮭﯿﻨﭽﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور
طﻮل ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮ ﺳﮯ ﭨﺨﻨﮯ ﺗﮏ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﯾہ طﻮل و
ﻋﺮض ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﯾﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اﯾﮏ ﻣﻨﺤﺮف زاوﯾہ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐہ اﻧﮕﻠﯿﻮں
ﮐﺎ زاوﯾہ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰرا۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٨دھﻮﻧﮯ اور ﻣﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ واﺳﻄہ ﻧہ ﮨﻮ ﺧﻮاه )وه واﺳﻄہ( ﮐﭙﮍا ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاه ﻣﯿﻞ ﮐﭽﯿﻞ اور رﻧﮓ
ﮨﻮ ﺟﻮ اﻋﻀﺎﺋﮯ وﺿﻮ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﺗﮏ رطﻮﺑﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮ اور ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ’’
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﮐہ ﺟﻮﺗﺎ ﭼﭙﻞ( اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ،ﭘﺮ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وه آﺧﺮت
ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﭘﺮ دﯾﮑﮭﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻠﺪ ﭘ ﺮ ﻣﺴﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ‘‘
اور اﭘﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ؟؟ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺟﻠﺪ ﭘﺮ ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٩وﺿﻮ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺟﺲ طﺮح ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح
اس ﮐﺎ ﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﻏﺼﺒﯽ ﭘﺎ ﻧﯽ ﺳﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
) (1
ﮐہ اﺿﻄﺮاری ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺧﻮد اس ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧہ ﺗﮭﺎ اﮔﺮﭼہ )اﻻ ﻣﺎ اﺿﻄﺮرﺗﻢ(
ﮐہ اﺿﻄﺮار ﮐﮯ وﻗﺖ ﺣﺮام ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺻﺮف ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺟﺲ
ﮐﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ اراده ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ وه ﭘﯿﺶ آﮔﯿﺎ ﮨﮯ وه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺼﺒﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ
اﺿﻄﺮاری وﺿﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺿﻄﺮار وﮨﺎں ﭘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﮩﺎں ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮ
اور اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺪل ﻧہ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ وﺿﻮ ﮐﮯ اب ﻣﯿﮟ ﭼﻮﻧﮑہ ﺑﺪل ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ
اﺿﻄﺮاری ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺘﯿﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﺪل ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺘﯿﻢ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز وﻗﺖ ﭘﺮ اﻧﺠﺎم دی ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﯿﺎری اﺿﻄﺮار ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ وﺿﻮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔

 ١۔ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ،آﯾہ .١١٩
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٠ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﯿﺮ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﭘﻮرے
طﻮر ﺳﮯ رطﻮﺑﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺟﺰ اس ﻣﻘﺪار ﮐہ ﺟﻮ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩١ﺳﺮ ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮ ﺳﮯ اوﭘﺮ ﮐﯽ
طﺮف ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ اوﭘﺮ ﺳﮯ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﯽ طﺮف ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﺎﺋﺰ
ﮨﮯ )اﻟﯽ اﻟﮑﻌﺒﯿﻦ( ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺢ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ’’ ﮐﺎﺋﻦ‘‘ ﻣﻘﺪر
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﭘﯿﺮوں ﮐﺎ ﮐﻌﺒﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ‘‘ ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺲ طﺮح؟ ﻧہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اور ﻧہ ﮨﯽ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺮ ﺳﮯ آﻏﺎز ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ( ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮭﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ اور ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٢ظﺎﮨﺮاً دوﻧﻮں ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ
دوﻧﻮں ﮨﯽ ﭘﯿﺮوں ﮐﺎ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺴﺢ ﮐﺮو ﯾﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎﺋﯿﮟ ﭘﯿﺮ ﮐﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ داﮨﻨﮯ ﭘﯿﺮ
ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮو ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ داﮨﻨﮯ ﭘﯿﺮ ﮐﻮ ﻣﻘﺪم رﮐﮭﯿﮟ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻣﻮﮐﺪ
،اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﺮ ﮐﺎﻓﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
آﯾﺖ ﺑﮭﯽ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﮩﻠﮯ داﮨﻨﺎ ﭘﮭﺮ ﺑﺎﯾﺎں دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭﻮں
ﮐﮯ )دھﻮﻧﮯ( ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻮاﺗﺮ رواﯾﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻻزم ﮨﮯ ﻧہ ﭘﯿﺮوں )ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٣ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ دھﻮﻧﺎ ﺻﺎدق آﻧﺎ ﺷﺮط ن ﮨﯿﮟ ﮨﮯ
ﮐہ ﻣﺴﺢ ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ اور ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺻﺮف ﻧﻢ ﮐﺮے ﯾﺎ ﺗﺮ ﮐﺮے ﯾﺎ وﺿﻮ ﮐﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺎ ﭘﺎﻧﯽ اﺗﻨﺎ زﯾﺎده ﮨﻮ ﮐہ دھﻮﻧﺎ ﺻﺎدق آﺋﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ اس
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻗﺼﺪ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ دھﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ آﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﮨﺎں ،اﮔﺮ ﻣﺴﺢ ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوں ﮐﻮ دھﻮﺋﮯ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﯽ ﺗﺮی ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺗﺮی ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ،ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭼﮩﺮه اور ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ دھﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺻﺮف ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﻧہ ان ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ اور اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﯾہ ﺑﺎت ﮐہ اﮔﺮ
ﺗﻢ ﻧﮯ دھﻮ دﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ زﯾﺎده ﺗﺮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺴﺢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺗﮑﻠﯿﻒ )ﻓﺮﯾﻀہ( ﺳﮯ
زﯾﺎده اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﯾہ ﺧﻮد زﯾﺎده ﺑﺎت ﮨﮯ اور ﻣﺮدود ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ
دﺳﺘﻮر ﭘﺮزﯾﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮨﺮ دھﻮﻧﺎ ﻣﺴﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﺲ طﺮح ﮨﺮ ﻣﺴﺢ ﮐﻮ
دھﻮﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻓﺮﯾﻀہ ﺻﺮف ﻣﺴﺢ ﮨﮯ۔اﮔﺮﭼہ دھﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺻﺎدق آﺋﮯ ﻧہ
دھﻮﻧﺎ ) ﻣﮑہ دو ﺳﺎﻟہ ﮨﺠﺮت ﮐﮯ دوران ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دن ﮐہ زﻣﺰم ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ وﺿﻮ
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﯾﮏ ﺳﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﻣﺠﮭ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ’’ :ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﻟﻤﺎ ذا ﻻ ﺗﻐﺴﻞ‘‘...اے ﺷﯿﺦ آپ اﭘﻨﮯ
ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮوں ﮐﻮ ﮐﯿﻮں ﻧﮩﯿﮟ دھﻮﺗﮯ؟‘‘ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ :ﷲ اﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ‘‘ ﺧﺪا
ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ‘‘ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ :أﻟﯿﺲ اﻟﻐﺴﻞ اﻧﻈﻒ‘‘ ﮐﯿﺎ دھﻮﻧﺎ
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺗﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؟ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ’’ :وﻟﮑﻦ‘‘ ﷲ اﻋﺮف‘‘ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا زﯾﺎده ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﮨﻮ ﮐﺮ ﺟﻠﺪی ﺳﮯ ﭼﻼ ﮔﯿﺎ۔‘‘
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٩۴ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﺗﻨﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﮐہ اول وﻗﺖ
اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﺳﮑﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ ﮐﺮے اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ
ﺻﺮف ﺻﺤﯿﺢ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﯾﺎ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﯽ
اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ادب ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﻮد ﮐﻮ وﻗﺖ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ آﻣﺎده ﮐﺮ ﻟﯿﮟ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ آﯾﺖ
اور ﺑﻌﺾ رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻧﺺ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس طﺮح ﮐﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ )ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ( اﺳﺘﺤﺒﺎب ﯾﺎ وﺟﻮب ﮐﺎ ﭘﺘہ دﯾﺘﯽ ﮨﮯ ۔ اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﯿﮟ
ﭼﻨﺎﻧﭽہ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﯾﮏ ﮔﮭﻨﭩہ ﯾﺎ ﮐﺌﯽ ﮔﮭﻨﭩﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ وﺿﻮ اس ﺣﺪ ﺗﮏ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺮﯾﮟ
ﮐہ آﺋﻨﺪه ﺑﮯ وﺿﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﺋﯿﮟ اور ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ’’ اذا ﻗﻤﺘﻢ اﻟﯽ اﻟﺼﻠﻮة( ﻧﻤﺎز
ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ واﺟﺐ ﯾﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎز ا ّول وﻗﺖ
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﻮﮐﺪ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾہ وﺿﻮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﮯ) اور ﯾہ ﺷﺮﻋﯽ ﭨﻮﭘﯽ
ﮐہ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ طﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ،ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ
ﻓﺎﺻﻠہ ﺳﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ واﺟﺐ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﯾﮏ ادب ﮨﮯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﮔﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﮐہ دو آﯾہ )ﺗﻄﻮع(
ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﯾہ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩۵اﮔﺮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎ وﺿﻮ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮی رﮐﺎوٹ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﻮ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺎ دے ﮔﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس وﺿﻮ ﮐﺎ
ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﺎﻗﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩۶اﮔﺮ اس وﻗﺖ ﺟﺲ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ وﺿﻮ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﮨﻮ،
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮف ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﻨﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ وﻗﺖ در ﮐﺎر ﮨﻮ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ
ﻣﻌﯿﻦ وﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮔﺰرے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺳﮯ
ﭘﮍھﮯ اور ﺗﯿﻤﻢ اس ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎءا ً‘‘ ﭘﻮرے وﻗﺖ ﻣﯿﮟ )آﺧﺮی وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ( ﺟﺲ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ وﺿﻮ ﮐﺮے ﮔﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٧اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل اور ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﭽﮭ ﻓﺎﺻﻠہ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ
ﺧﻮاه ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ زﯾﺎده ﮐہ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ
ﺗﻮ اس ﭘﺮ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻓﺎﺻﻠہ اﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﻮ ﺗﯿﺮ ﮐﺎ ﮨﻮ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﭘﻮرے ﻣﻌﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﺎ ﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﻣﻠﻨﺎ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ اور ر واﯾﺎت اﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﺗﯿﺮ ﮐﺎ ﻓﺎﺻﻠہ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﮏ ﻋﺪم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﭘﺮ ﮔﺬﺷﺘہ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ
رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ’’ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎءاً‘‘ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﻧﮯ ﭘﻮرے
وﻗﺖ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﻨﮯ )ﯾﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ( ﺗﯿﻤﻢ ﻓﺮﯾﻀہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
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ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﺟﻮ ﺑﺲ) ،ﭨﯿﮑﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﻮاری( ﺳﮯ روڈ ﭘﺮ ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻮ اور ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ
ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﺎ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﻤﺎن ﮐﺎ ﻓﺘﻮی دﯾﻨﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻔﮩﻮم رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ؟؟؟
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٨اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺻﺮف اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ ﻣﻔﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻨﺖ
و ﺳﻤﺎﺟﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ دے ﮔﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﻣﻔﺖ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ذﻟﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس طﺮح
ﮐﺎ ﻣﻔﺖ ﻣﻨﺖ اور اﺣﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺼﺪاق
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور وه ﻋﺰت ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﻤﯿﺸہ اﭘﻨﮯ ﺑﺎ
ﻋﺰت ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﻋﺰت ﮐﺎ ﺧﻮاﮨﺎں ﮨﮯ اور ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ’’ :وﷲ اﻟﻌﺰة وﻟﺮﺳﻮﻟہ و
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ‘‘) (1اور اﮔﺮ ﻣﻨﺖ اور ﺳﻤﺎﺟﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻤﯿﺸہ ﺳﮯ ﮨﮯ اوراس ﮐﺎ دﯾﻨﺎ اﺳﺮاف
اور ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ ﻣﯿﮟ ﻧہ آﺗﺎ ﮨﻮ اور اس ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﻮ )ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ( وﺿﻮ
ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ رﻗﻢ دﯾﻨﺎ اس ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﯾﺎ ادا
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ اﺳﺮاف اور ﻣﻔﺖ
ﮐﮭﻼﻧﺎ ﮨﮯ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ واﺟﺐ ﺑﻠﮑہ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔
ﮨﺎں اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﮔﺬر ﮨﻮ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﯽ وﺟﮩﺴﮯ اﺻﻮﻟﯽ
طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎده ﮨﻮ اورﻣﻔﺖ ﺧﻮری اور ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﮨﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﻣﮑہ اور ﻣﺪﯾﻨہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن راﺳﺘہ ﻣﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﻟﮓ اﻟﮓ ﮔﻼس ﭘﺎﻧﯽ
اﯾﮏ ﷼ اور اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺴہ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ  /٢٠٠ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
اﮔﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ اﻧﺠﺎم دے اور اس ﮐﮯ
ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اور ﺣﺮج ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﮨﺎں ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮ ﭘﺎﻧﯽ
ﺳﮯ طﮩﺎرت ﮐﺮﻧﺎ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾﮩﯽ  /٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﺟﮩﺎں ﭘﺎﻧﯽ
ﮐﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﮯ اس وﻗﺖ ﭘﺎﻧﯽ آپ ﮐﯽ
دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﯾﮏ ﮔﻼس ﭘﺎﻧﯽ  /٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪﯾﮟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
ﯾہ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻨﺎ اﺳﺮاف اور ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﯾہ وﺿﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام
ﮨﮯ اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ’’ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا‘‘ اس طﺮح ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ
اس واﺟﺐ ﮐﺎ راﺳﺘہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
وﺿﻮ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﻗﻢ دﯾﻨﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻋﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ اﺳﺮاف ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور
ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً اس ﻓﺮت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ دوزخ ﺳﮯ ﺣﺮﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور
ﻣﻨﺖ و ﺳﻤﺎﺟﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ وﺿﻮ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻮارد
ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

 ١۔ ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ،آﯾﺖ .٨
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ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺮ اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﺧﻼف اور ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﻨﮯ
ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ )و اﻟﻌﺰة و ﻟﺮﺳﻮﻟہ و ﻟﻠﻤﻮﻣﻨﯿﻦ( ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮨﻤﯿﺸہ ﻋﺰت ﭼﺎﮨﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮاﻓﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﯽ
ﮨﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻠﻨﺎ ﯾﺎ ﻧہ ﻣﻠﻨﺎ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﺮﻓﯽ
اور ﺷﺮﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﺣﺪود ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺷﺮﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﮨﮯ اور آپ ﻣﺒﺎح ﭘﺎﻧﯽ رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﻮﺋﮯ طﮩﺎرت ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﻣﺎﻧﻊ ﮨﮯ ﺗﻮ وﺿﻮ ﻧہ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧہ ﻣﺒﺎح ﮐہ
اﮔﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ وﺿﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت ﺷﺮط ﮨﮯ  ،ﺗﻤﮩﺎری ﻗﺒﻮل ﮨﻮ۔
اور ﮨﻤﺎرے دﻻﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس
ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ :
ﺿﻰ أَوْ َﻋﻠَﻰ َﺳﻔَ ٍﺮ أَوْ َﺟﺎء أَ َﺣ ٌﺪ ﱠﻣﻨ ُﻜﻢ ﱢﻣ َﻦ اﻟْ ﻐَﺎﺋِ ِﻂ أَوْ ﻻ َ َﻣ ْﺴﺘُ ُﻢ اﻟﻨﱢ َﺴﺎء ﻓَﻠَ ْﻢ ﺗَ ِﺠﺪ ْ
ُوا
﴿َ ...وإِن ُﻛﻨﺘُﻢ ﱠﻣﺮْ َ
ﺻ ِﻌﯿﺪًا طَﯿﱢﺒًﺎ ﻓَﺎ ْﻣ َﺴﺤ ْ
َﻣﺎء ﻓَﺘَﯿ َ ﱠﻤ ُﻤ ْ
ُﻮا ﺑِ ُﻮﺟُﻮ ِھ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْﯾ ِﺪﯾ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻨﮫُ َﻣﺎ ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ ّ
ج
ﻮا َ
ﷲُ ﻟِﯿَﺠْ َﻌ َﻞ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍ
َوﻟَ ِﻜﻦ ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ ﻟِﯿُﻄَﮭﱠ َﺮ ُﻛ ْﻢ َوﻟِﯿُﺘِ ﱠﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘَﮫُ َﻋﻠَﯿْ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠ ﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜﺮُونَ ﴾)’’ (1اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮ ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ
ﭘﺎﺧﺎﻧہ وﻏﯿﺮ ﻧﮑﻞ آﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﺎﮨﻢ ﻟﻤﺲ ﮐﯿﺎﮨﮯ اور ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ ﭘﺎک ﻣﭩﯽ
ﺳﮯ ﺗﯿﯿﻢ ﮐﺮ ﻟﻮ اور و اﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﻣﻠﻨﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺣﻔﻈﺎن
ﺻﺤﺖ اور ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﺒﺎح ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ )ﻧہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ( اور ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐہ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺬر ﮨﻮ’’ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا‘‘ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ
ﻣﻠﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﻓﺮﯾﻀہ ﺗﯿﻤﻢ ﮨﮯ۔
ﺷﺮاﺋﻂ ﺻﺤﺖ وﺿﻮ
ﺟﻮ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه وﺿﻮ ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ
ﺑﮭﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٩٩وﺿﻮ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺷﺮط اس ﮐﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ )ﺟﺲ
طﺮح اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﺗﮭﺎ( ’’ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًء‘‘ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺎ
ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ’’ طﮩﻮر‘‘ اس ﮐﺎ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ اس ﺷﺮط ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮨﮯ ﮐہ
ﺧﻮد ﭘﺎک ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺪث ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮے اور
ﺑﺎﻵﺧﺮ ’’ و ﯾﺤﺮم ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ‘‘) (2ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮔﻨﺪے ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﮔﺮﭼہ ﭘﺎک ﺑﮭﯽ
ﮨﻮ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﺟﯿﺴﯽ ﻋﺒﺎدﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٠وﺿﻮ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ اور اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺑﮭﯽ ﭘﺎک اور ﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ؛
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻋﺒﺎدت ﺑﺠﺎ ﻻﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ وه ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور
 ١۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه  ،آﯾہ .١٦
 ٢۔ﺳﻮره اﻋﺮاف ،آﯾہ .١۵
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ﺟﺲ وﺿﻮ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧہ ﮨﻮ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اس ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اور اس ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻣﻮرد ﻧﮩﯽ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ )ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًء( ﮐﺎ
واﺿﺢ ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺎﮔﺌﮯ ﮨﻮﮔﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺴﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻼ ﮨﻮ ﺷﺮﻋﺎ ً وﺿﻮ
ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ اور وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ وﺿﻮ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ اور
اس ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ اس ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه اس وﺿﻮ ﮐﺎ
ﺷﺮوع ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠١وﺿﻮ ،ﻏﺴﻞ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻮﻧﮯ اورﭼﺎﻧﺪی ﮐﮯ ﺑﺮﺗﻦ
ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٢اﯾﺴﯽ ﻋﺎم ﺟﮕﮩﻮں ﭘﺮ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ظﺎﮨﺮاً ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﻮ ﺗﻮ اس
ﺳﮯ وﺿﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻠﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ اس ﮐﺎ ﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٣وﺿﻮ ﮐﯽ ﭼﺎروں ﺟﮕﮩﻮں ﮐﻮ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻣﺘﻨﺠﺲ
ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﮔﻨﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺻﺎف ﺳﺘﮭﺮا اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ وﺿﻮ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻄﮩﯿﺮ اور وﺿﻮ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ
اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه ﯾﺎ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ
داﺧﻞ )اور ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه( ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﺿﻮ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ وﺿﻮ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﺎک و
ﭘﺎﮐﯿﺰه اﻋﻀﺎء ﭘﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠۴ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﺋﮯ ﺑﺪن ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﮭﯽ
ﺻﺤﺖ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮐﺎ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺿﺮوری ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠۵ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وﺿﻮ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ وﺿﻮ ﮐﮯ دھﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﻌﺾ اﻋﻀﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ
رﮨﮯ ﮨﻮں اور وﺿﻮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﮏ ﮐﺮے ﮐہ اس ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﯿﺎ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺒﮑہ وﺿﻮ ﮐﮯ وﻗﺖ
اس ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ اور طﮩﺎرت ﮐﯽ طﺮف ﻣﺘﻮﺟہ رﮨﺎ ﮨﻮ) ﺗﻮﺟہ رﮐﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
وﺿﻮ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﻧﺠﺎﺳﺖ اور طﮩﺎرت ﮐﯽ ﻣﺘﻮﺟہ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ
ﺗﻄﮩﯿﺮ ﻣﯿﮟ اس ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ادا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔( ﺗﻮ اس ﮐﺎ وﺿﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ورﻧہ ﭘﮭﺮ
ﺳﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻟﯿﮑﻦ ارﺗﻤﺎﺳﯽ وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﺻﻮرت اس ﮐﺎ وﺿﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ؛
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﭼﮩﺮه اور ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﺎ داﺧﻞ ﮐﺮﻧﺎ ان ﮐﯽ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮ ﮐﮯ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺣﺘﻤﺎ ً ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر
اس ﮐﯽ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮨﻮ ورﻧہ وﺿﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠۶وﻗﺖ ﮐﺎ ﻧﻤﺎز اور وﺿﻮ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ واﺟﺒﺎت ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ( ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﺣﺼہ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ وﺿﻮ ﻓﺮﯾﻀہ
ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ اور اس ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ وﻗﺖ اس درﺟہ ﺗﻨﮓ ﮨﻮ
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ﮐہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﺣﺼہ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ اﯾﮏ
رﮐﻌﺖ وﻗﺖ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﯿﻤﻢ واﺟﺐ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﻣﻦ ادرک رﮐﻌۃً ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻘﺪ
ادرک اﻟﻮﻗﺖ ﮐﻠہ‘‘ ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺿﻄﺮاری وﻗﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ
آﺧﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﮩﺎرت ﺿﺮوری ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور وه
ﻧﻤﺎز ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اﯾﮏ رﮐﻌﺖ وﻗﺖ ﮐﮯ اﻧﺪر اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ )ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ(
ﺗﯿﻤﻢ ﺟﯿﺴﯽ طﮩﺎرت ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ اور وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﺪاً ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﯾہ
ﺣﺎﻟﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻋﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺟﺐ ﮐﺴﯽ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﯽ ﮨﻮﮔﯽ اور ﺗﯿﻨﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﺗﻌﻤﺪ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٧ﻣﺴﺢ ﮐﮯ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺮ ﮐﮯ اور ﭘﮭﺒﺮا ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ اس
ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺴﺢ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﻣﺴﺢ ﮨﻮ رﮨﺎ
ﮨﮯ دوﻧﻮں اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،اﮔﺮ ﺑﻘﺪر واﺟﺐ ﮐہ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :١٠٨ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮ ﭘﺮ ﺻﺮف ﮨﺎﺗﮭ رﮐﮭﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮨﺎﺗﮭ رﮐﮭ ﮐﺮ ﮐﮭﯿﻨﭽﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐہ اس ﭘﺮ ﻣﺴﺢ ﺻﺎدق
آﺋﮯ اور ﻟﻮگ ﮐﮩﯿﮟ ﮐہ اس ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﮭﯿﺮا ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠٩وﺿﻮ ﮐﺎ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل وﺿﻮ دوﺳﺮا ﺑﺠﺎ ﻻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ
وه ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﻧہ ﮨﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﺧﻮد ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﻮ اﻧﺠﺎم دے اور ﺑﺎﻗﯽ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوﺳﺮا اﻧﺠﺎم دے اور ﺳﺮ اور ﭘﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ۔ اﻟﺒﺘہ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻋﻼوه وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﭘﺮ ﺻﺮف ﭘﺎﻧﯽ ڈاﻟﻨﮯ ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا اﻋﻀﺎﺋﮯ وﺿﻮ ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ڈاﻟﮯ اور
وه ﺧﻮد وﺿﻮ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ اور اس ﮐﮯ اﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎم دے ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١١٠اﮔﺮ اﺿﻄﺮاری ﻧﺎﺋﺐ اس ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺮت ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے اور
ﻣﮑﻠﻒ ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﻮ اور اﺳﺮاف اور ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس
اﺟﺮت ﮐﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﺗﯿﻤﻢ ﮨﮯ
اور اﮔﺮ اﺳﯽ طﺮح وﺿﻮ اﻧﺠﺎم دے ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ )ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ
روﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ( ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١١١اﮔﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﺎ وﺿﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﻧہ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﻟﺰام ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﺣﺮج ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ
وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﻟﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮﭼہ وﺿﻮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻣﻮﮐﺪ اور ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١١٢اﮔﺮ اس ﻧﮯ وﺿﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﯿﺎ اور اس ﺳﮯ ﺣﺪث ﺑﮭﯽ ﺳﺮ زد ﮨﻮ ﮔﯿﺎ اور
ﯾہ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﮐﻮن ﭘﮩﻠﮯ ﺳﺮ زد ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﯾہ ﺷﮏ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ
اﺳﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ دوران ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور اﺳﮯ
اﺳﯽ طﺮح وﺿﻮ ﮐﺮ ﮐﮯ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ ،ﭼﻮﻧﮑہ
طﮩﺎرت ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻓﺎرغ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
دوﺳﺮی ﻧﻤﺎزوں اور ﮨﺮ اس ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﺷﺮط ﮨﮯ اﺳﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺷﺮوع ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ اﭘﻨﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل اس طﺮح ﮐﯽ آﮔﺎﮨﯽ ظﺎﮨﺮ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ
اس ﻧﮯ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﯽ ﮨﮯ وه ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﺎرغ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎ ﺷﮏ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺷﺘہ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ درﺳﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺮاﺋﻂ
ﺳﮯ واﻗﻔﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١١٣اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﮏ ﮐﺮے ﮐہ وﺿﻮ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ )ﺑﺸﺮطﯿﮑہ
ﺣﺎﻟﺖ طﮩﺎرت ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ طﺮف ﻣﺘﻮﺟہ رﮨﺎ ﮨﻮ( ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﮔﺬﺷﺘہ
ﻧﻤﺎزﯾﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﯿﮟ اور آﺋﻨﺪه ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮔﺬﺷﺘہ وﺿﻮ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﮏ ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﮐﺎ وﺿﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮا ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ) :١١۴ﻻﺗﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺲ ﻟﮏ ﺑہ ﻋﻠﻢ() (1ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻮ
ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺼﺤﺎب )ﻻﺗﻨﻘﯿﺾ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﮏ اﺑﺪاً( ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻮ ﺷﮏ
ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻧﻘﺾ ﻧہ ﮐﺮو ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ آﯾﺖ ﮐﯽ طﺮح ﺳﺮ ﭼﺸﻤہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر
ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎ ﺷﮏ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس
ﭘﺎک رﮨﺎ ﮨﻮ اور اب ﺷﮏ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻧﺎ ﭘﺎک ﮨﻮا ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﺬﺷﺘہ
ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ
ﺗﻤﮩﺎرا ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺲ ﺗﮭﺎ اور اب ﺷﮏ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﮯ ﭘﺎک ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ
اس ﺷﮏ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح وﺿﻮ ،ﻏﺴﻞ اور ﺗﯿﻤﻢ ﺑﮭﯽ
ﺷﮏ اور ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١١۵اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻻﺣﻖ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ آﮨﺴﺘہ آﮨﺴﺘہ ﭘﯿﺸﺎب اور
ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﻧﮑﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ اور روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻋﺴﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺣﺮج
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ اﺗﻨﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﮐہ وﺿﻮ
ﮐﺮﻧﮯ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ)ان دوﻧﻮں واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻗﺖ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﺗﻮ
اﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﮯ اور اﺳﮯ ﻣﮩﻠﺖ ﺻﺮف واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز
اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس طﺮح ﮐﯽ ﻣﮩﻠﺖ ﮐﺎ اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ
 ١۔ﺳﻮره اﺳﺮاء ،آﯾﺖ .٣٦
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اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ دے ﺗﻮ اﺳﮯ )آﺧﺮ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ( ﻣﻔﻄﺮ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ
دوران ﺟﺐ اﺳﮯ ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس اس ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﯽ
آﻣﺎده ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﮨﺮ ﺑﺎر ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﺮے اور اﭘﻨﮯ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮے اور اﺳﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﺗﻮڑے ﺑﻐﯿﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﺘﺎ رﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻋﻤﻞ ﻋﺮج ﯾﺎ ﻋﺴﺮ
ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﯾﺎ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف اس ﮐﮯ ﻣﻘﺪورﮐﮯ ﺑﻘﺪر اور ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺮج ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﺤﺐ اور ﻋﺴﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :١١۶اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻧﯿﻨﺪ آرﮨﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ
رﯾﺎح ﺧﺎرج ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١١٧اﮔﺮ ﻣﻌﺬور ﺷﺨﺺ )ﮨﺮ ﻣﻤﮑﻦ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہ ﮨﻮ( اﭘﻨﺎ
ﻋﺬر ﺑﺮطﺮف ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻋﺬر ﮐﺎ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﺎ دو ﺟﮩﺖ ﺳﮯ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻼج ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ اور واﺟﺐ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺬر ﺑﺮطﺮف
ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻻزم ﮨﮯ اور ﻋﺬر ﺑﮭﯽ اس ﺗﮏ ﻋﺬر ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺑﺮ طﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١١٨اﮔﺮ ﺑﻌﺾ واﺟﺒﺎت ﯾﺎ اﻓﻌﺎل وﺿﻮ ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﭘﺎؤں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺷﮏ ﮐﮯ ﺗﻮ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﺮاغ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﭘﺮ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ
اﺑﮭﯽ وﺿﻮ ﺗﻤﺎم ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻮرد ﺷﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ اس
ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﮐﻦ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١١٩واﺟﺐ اور ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮاه ﯾﻮﻣﯿہ ﮨﻮں ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻣﯿہ
ﺟﺰ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ اور ﻧﺎﻓﻠہ ﺷﺐ ﮐﮯ )ﮐہ ان دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ وﺿﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ٢۔ ﺑﮭﻮﻟﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺳﺠﺪه اور ﺗﺸﮩﺪ اور ﻧﻤﺎز اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ۔  :٣طﻮاف واﺟﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮاه اس ﮐﺎ
وﺟﻮب اﺻﻠﯽ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﻧﺬر اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﻮا ﮨﻮ ﯾﺎ طﻮاف ﺣﺞ ﯾﺎ
ﻋﻤﺮه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ) اﺣﺮام ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ( ﻟﯿﮑﻦ
ﺣﺞ اورﻋﻤﺮه ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ طﻮاف ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔  :۴اﮔﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺎ ﮐﺴﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭼﮭﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ طﺒﻌﺎ ً ﺑﻐﯿﺮ وﺿﻮ ﮐﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ،
ﮐﯿﻮﻧﮑﮩﻎ )ﻻ ﯾﻤﺴہ اﻻ اﻟﻤﻄﮭﺮون() (1ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ’’ ﻻ ﯾﺴﻤہ‘‘ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا
ﺟﺴﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اس ﮐﺎ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی طﮩﺎرت ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں
ﮐﺜﺎﻓﺘﻮں ﯾﺎ ﺣﺪث ﺳﮯ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ اﺳﻤﺎء ﮐﮯ اﺻﻞ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ زﺑﺎن اور ﻟﻐﺖ
ﻣﯿﮟ ﮨﻮ طﮩﺎرت اور ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﺪن ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﮯ ﮨﻮ ﻣﺲ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﮐﮩﯿہ ﺑﮭﯽ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔
 ١۔ ﺳﻮره واﻗﻌہ ،آﯾﺖ . ٩
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ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﺟﺲ زﺑﺎن اور ﺟﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ اﺳﯽ طﺮح ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ
آﯾﺎت اور اس ﮐﮯ ﮐﻠﻤﺎت اس ’’ ﻻ ﯾﻤﺴہ‘‘ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ درﺧﺖ ﯾﺎ ﭼﻤﻦ ﯾﺎ
دﯾﻮارﯾﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮔﺎڑﯾﺎں ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮨﻮں ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﮯ ﻧﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ اﯾﮏ ﻧﺎم ﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﺎ ﮐﻠﻤہ ﯾﺎ ﺟﻤﻠہ ﯾﺎ آﯾﺖ ﺑﻨﺘﯽ ﮨﻮ وﺿﻮ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﺎﺗﮭ ﯾﺎ ﭘﺎؤں ﺳﮯ ﻣﺲ
ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﺑﺎﻏﺒﺎن اﯾﮏ اﯾﺴﮯ ﭼﻤﻦ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ
ﻣﯿﮟ ﷲ ﮐﺎ ﻧﻘﺶ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﺧﻮاه اﮐﺒﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ اﺻﻐﺮ طﮩﺎرت ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﺣﺪث
ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ﯾﺎ ﮔﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﭼﻤﻦ ﷲ ﮐﮯ ﻧﻘﺶ ﮐﻮ ﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے
ﮐﻠﻤہ ﮐﻮ )ﭼﮭﻮﻧﮯ ﮐﺎ( ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﺳﮑﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام اور اس ﮐﺎ
ﺑﺮ طﺮف ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢٢ﭼﮩﺎرده ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ اﺳﻤﺎء ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﯾہ
ﮨﺴﺘﯿﺎں ﮨﻮں )ﻧہ ان ﮐﮯ ﻋﻼ وه( ﺑﮭﯽ ﺣﺪث ،ﺧﺒﺚ ،ﻧﺠﺲ اور ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺳﮯ طﮩﺎرت ﮐﺌﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ ﭼﮭﻮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺒﻄﻼت وﺿﻮ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢٣ﻣﺒﻄﻼت وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ وه ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻏﺴﻞ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﯽ
ﮨﯿﮟ اور ﭘﯿﺸﺎب اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﺑﮭﯽ اﮔﺮﭼہ )اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﮐﮯ ﻋﻼوه( ﺟﺴﻢ ﮐﮯ دوﺳﺮے
ﺣﺼہ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮں وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﯿﮟ اور ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻨﮯ
ﺎس أَ َﻣﻨَﺔً ﱢﻣ ْﻨﮫ ُ
واﻟﯽ رﯾﺎح) ﮨﻮا( اور ﻧﯿﻨﺪ ﺟﻮ آﻧﮑﮭ اور ﮐﺎن ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﺟﺎﺋﮯ﴿ ِإ ْذ ﯾُ َﻐ ﱢﺸﯿ ُﻜ ُﻢ اﻟﻨﱡ َﻌ َ
ﻮﺑ ُﻜ ْﻢ
َوﯾُﻨَ ﱢﺰ ُل َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ اﻟﺴ َﱠﻤﺎء َﻣﺎء ﻟﱢﯿُﻄَﮭﱢ َﺮ ُﻛﻢ ِﺑ ِﮫ َوﯾ ُْﺬ ِھ َ
ﺎن َو ِﻟﯿَﺮْ ﺑِﻂَ َﻋﻠَﻰ ﻗُﻠ ُ ِ
ﺐ َﻋﻨ ُﻜ ْﻢ ِرﺟْ َﺰ اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄَ ِ
َوﯾُﺜَﺒﱢﺖَ ِﺑ ِﮫ اﻷَ ْﻗ َﺪا َم ﴾)’’ (1ﺟﺐ ﺧﺪا ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﯿﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﻮن
ﺗﮭﯽ اور آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻨﺎ دے اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﺷﯿﻄﺎن
ﮐﯽ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﻮ دور ﮐﺮ دے ‘‘...اور اﮔﺮ ’’ﯾﻐﺸﯿﮑﻢ اﻟﻨﻌﺎس‘‘ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻧہ
ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ ﻟﯿﻄﮭﺮﮐﻢ‘‘ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧہ ره ﺟﺎﺗﯽ اور ﺻﺮف ’’ ﻧﻌﺎس‘‘
اوﻧﮕﮭ آﻧﺎ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺘﺎ ﺑﻠﮑہ ’ ’ﯾﻐﺸﯿﮑﻢ اﻟﻨﻌﺎس‘‘ اﯾﺴﯽ ﻧﯿﻨﺪ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﻮرے
ﺣﻮاس ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﻮرے وﺟﻮد ﭘﺮ ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮯ واﻟﯽ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﮨﮯ۔ وﺿﻮ ﮐﻮ
ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ آﻧﮑﮭ ﮐﻮ ﻧﯿﻨﺪ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎن ﺑﯿﺪار رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آﻧﮑﮭ
اور ﮐﺎن دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺳﻮ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ طﺒﻌﺎ ً ﻗﻠﺐ اور روح ﺑﮭﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ ﯾﻐﺸﯿﮑﻢ اﻟﻨﻌﺎس‘‘ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺧﻮاب  ،ﻣﺴﺘﯽ
اور اﯾﺴﯽ ﺑﯿﮩﻮﺷﯽ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﻮاس ﮐﻮ ﭘﻮرے طﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮ دے ﺣﺪث ﮨﮯ۔
اور ﺟﻤﻠہ) ﻟﯿﺬھﺐ ﻋﻨﮑﻢ رﺟﺰ اﻟﺸﯿﻄﺎن‘‘ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺧﻮاب ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ
آﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ’’ﻟﯿﻄﮭﺮﮐﻢ‘‘ ﮐﺎ دوﺳﺮا راﺳﺘہ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻻت ﮐﺎ اﺛﺮ ﻧہ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ دوران ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎ ﮔﻤﺎن
 ١۔ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ،آﯾہ .١١
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ﺗﮭﺎ اس ﺑﺎرش ﮐﮯ ﺑﺮﺳﻨﮯ ﻧﮯ ﺗﻤﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ اور واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺪﮔﯿﻮں اور ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ
دﯾﺎ ﻟﯿﮑﻦ طﮩﺎرت ﮐﺎ ﺣﺘﻤﯽ اور واﻗﻌﯽ ﻣﻮرد وﮨﯽ ﭘﻮرے طﻮر ﺳﮯ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاب ﮨﮯ ﮐہ
ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﮨﮯ اور داﺋﻤﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﺎﺑﺖ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ ﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﮨﮯ داﺋﻤﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢۴ﮐﯿﺎ ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻋﻘﻞ ﮐﻮ ڈھﺎﻧﭗ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ وه ﺑﮭﯽ ﻣﺒﻄﻞ وﺿﻮ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ
ﻧﮩﯿﮟ؟ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺴﺘﯽ ﮐﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﮨﮯ )ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ( )ﻻﺗﻘﺮﺑﻮا
اﻟﺼﻼة و اﻧﺘﻢ ﺳﮑﺎری() (1ﻧﺸﺮ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧہ ﺟﺎؤ‘‘ اﮔﺮﭼہ وﺿﻮ ﮐﮯ
ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮ
وه ﺣﺪث ﮨﮯ  ،ﮐہ ﻏﺼﺒﯽ ﻣﮑﺎن اور ﻟﺒﺎس اور ﻣﻤﻨﻮع ﮐﭙﮍے ﭘﮩﻨﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺣﺪث ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
اور اس وﻗﺖ ذﯾﻞ آﯾہ )ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن( ’’ﺗﺎﮐہ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﯿﺎ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ‘‘
ﻧﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ رﮐﺎوٹ ﮐﻮ اس طﺮح ﮐﯽ ﻣﺴﺘﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﺴﺘﯽ ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف
ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮں ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﭘﮭﺮ وﺿﻮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻣﻄﮩﺮ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﯽ ﺻﺮف ﮨﻮش ﻣﯿﮟ آﻧﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ’’ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن‘‘ ﺗﺎﮐہ
ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﯿﺎ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ‘‘ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺳﮯ ﯾہ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﮭﯽ
ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﮨﻮش ﻣﯿﮟ آﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﺴﺘﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﻧہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﯽ ﭘﻮرے وﺟﻮد ﭘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاب
ﮐﯽ طﺮح ﮨﻮ ﮐہ ’’ ﯾﻐﺸﯿﮑﻢ اﻟﻨﻌﺎس‘‘ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﯽ ﮐہ ﭘﻮرے وﺟﻮد
ﭘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻧہ ﮨﻮ۔
ﯾﮩﺎں دﯾﮕﺮ ﺑﮯ ﮨﻮﺷﯿﻮں ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ره ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮨﻮش
ﻣﯿﮟ آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ اﮔﺮ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ
ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ورﻧہ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮو اور اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻮ ﮐہ آﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﺻﺮف ﺑﮯ ﮨﻮﺷﯽ اور ﺑﮯ ﻋﻘﻠﯽ ﺻﺤﺖ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
ﻣﺤﯿﻂ اور ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاب ﮐﯽ طﺮح ﮨﻮ۔
وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﺟﺒﯿﺮه
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢۵ﺟﺒﯿﺮه اس ﭘﭩﯽ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ زﺧﻢ ﭘﺮ ﺑﺎﻧﺪھﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺧﻮاه وه
دوا ﮨﻮ ،ﮐﭙﮍا ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﭘﻼﺳﭩﺮ( ﮐہ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اس ﮐﻮ دھﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ اس ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ
ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﮩﺖ دﺷﻮار ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف وﺿﻮ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ دھﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺑﮭﯿﮕﺎ
ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮭﯿﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ اطﺮاف ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ
دھﻮﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺟﺒﯿﺮه ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ’’ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج‘‘) (2اور ’’
 ١۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ . ٣
 ٢۔ ﺳﻮره ﺣﺞ ،آﯾہ . ٨
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ﯾﺮﯾﺪ ﷲ ﺑﮑﻢ اﻟﯿﺴﺮ وﻻ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ اﻟﻌُﺴﺮ‘‘) (1ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ظﺎﮨﺮ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ زﺧﻢ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮐﺎ
دھﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮا ﻋﺎرﺿہ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ زﺧﻢ اس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﭘﺎک ﮐﭙﮍا رﮐﮭ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐہ دھﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ،ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  :ﻣﯿﺮے ﭘﯿﺮ ﮐﮯ ﻧﺎﺧﻦ ﻣﯿﮟ زﺧﻢ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﮐﺲ طﺮح ﻣﺴﺢ
ﮐﺮوں؟ ﺣﻀﺮت ؑ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’ :اﻣﺴﺢ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺮارة‘‘ زﺧﻢ ﭘﺮ ﻟﮕﯽ دوا ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ
ﻣﺴﺢ ﮐﺮو‘‘ ﮐہ ﯾہ آﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﮩﯽ ’’ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج‘‘ ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ ﮐہ آﺧﺮ ﮐﺎر اس زﺧﻤﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ دوا
ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮐہ زﺧﻢ اور ﻣﺴﺢ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠہ ﮨﮯ  ،ﻣﺴﺢ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ اس
ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ اﭨﮭﺎؤ اور اﭘﻨﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﺑﮭﯽ اﻧﺠﺎم دے ﭼﮑﮯ ﮨﻮ ﮔﮯ۔ اور اﮔﺮ
زﺧﻢ اﯾﺴﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺴﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ دھﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻮ ﭘﻮرے طﻮر ﺳﮯ ﮔﮭﯿﺮے ﮨﻮ
ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ظﺎﮨﺮاً ﯾﮩﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺎ ﺿﻤﯿﻤہ ﮐﺮﮐﮯ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮو۔
ﻏﺴﻞ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢۶ﻏﺴﻞ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﮐﺎ
دھﻮﻧﺎ ﮨﮯ) (2اور واﺟﺐ ﻏﺴﻞ درج ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ:
 :(١ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ:(٢ ،ﺣﯿﺾ(٣ ،۔ﻧﻔﺎس (۴،اﺳﺘﺤﺎﺿہ (۵ﻣﺘﻮﺳﻄہ(۵ ،ﮐﺜﯿﺮه ،
:(۶ﻣﺲ ﻣﯿﺖ:(٧ ،ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ ﺟﺰ اس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﺟﻮ ﻣﻌﺮﮐہ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﮩﺎد ﻣﯿﮟ
ﺷﮩﯿﺪ ﮨﻮا ﮨﻮ ﮐہ ﮨﻮا ﮨﻮ ﮐہ ’’ ﻻ ﯾﻐﺴﻞ وﻻ ﯾﮑﻔﻦ ﺑﻞ ﯾﺼﻠﯽ ﻋﻠﯿہ و ﯾﺪﻓﻦ ﻓﯽ ﺛﯿﺎﺑہ‘‘ اس ﮐﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧﯿﺰ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻐہ اور وه ﻏﺴﻞ ﺟﻮ ﻧﺬر ،ﻋﮩﺪ اور ﻗﺴﻢ وﻏﯿﺮه ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن
ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻏﺴﻞ اﻟﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن آﺋﮯ ﮔﺎ ،ﺑﺎﻗﯽ ﯾہ
ﺳﺎرے ﻏﺴﻞ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﺲ طﺮح  /٢٨ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻏﺴﻞ ﺑﮭﯽ وﺿﻮ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﯿﮟ۔) (3اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﮐﻮ ﺟﻤﻌﺮات ﯾﺎ ﺳﻨﯿﭽﺮ ﮐﮯ دن
اﻧﺠﺎم دو ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﭘﻨﮯ اﺻﻠﯽ وﻗﺖ ﮐﮯ
اﺑﺘﺪاء ﺻﺒﺢ ﮐﯽ آذان ﺳﮯ ظﮩﺮ ﺗﮏ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻏﺮوب ﺗﮏ ﮨﮯ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮯ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دن ﮐﺎ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﺮات ﮐﻮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ے ﺟﺐ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دن اس ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﮐﺎ ﻋﻘﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ ﮨﻮ اور اﮔﺮ
اس ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﻤﻌہ ﮐﺎ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌﺮات ﮐﻮ ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دن ﻏﺴﻞ ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﮩﻠﮯ واﻻ ﻏﺴﻞ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺗﮭﺎ اور اب ﺟﺒﮑہ ﺳﻤﺠﮭ ﮔﯿﺎ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﺘﻤﺎل
 ١۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨۵
 ٢۔ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮭﯽ اس ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮ‘‘ ﮐﮯ اطﻼق ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
 ٣۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ای وﺿﻮ ﻧﻘﯽ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ‘‘ ﯾہ ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻞ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ  ،اﺳﮑﺎﻓﯽ  ،ﺟﯿﺴﮯ ﻓﻘﮩﺎ اور
ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ،ﻣﻘﺪ س اردﺑﯿﻠﯽ  ،ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻧﺴﺎری  ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک  ،وﺳﯿﻠہ اور ذﺧﯿﺮه ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ
ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﻓﺘﻮ دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻧﮯ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﻣﯿﮟ اس ﻓﺘﻮی ﮐﮯ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ اور ﮐﭽﮭ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﻓﺘﻮی ﭘﺮ
ﮔﻮاه ﮨﯿﮟ۔
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ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺮره وﻗﺖ ﭘﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﻤﻌہ
ﮐﮯ دن ﮐﺴﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﯾﺎ ﺳﺮے ﺳﮯ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺳﻨﯿﭽﺮ ﮐﮯ دن ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ
ﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺻﻮرت وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
اس ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮ دے۔
ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢٧ﻏﺴﻞ ﮐﯽ دو ﻗﺴﻢ ﮨﯿﮟ :ارﺗﻤﺎﺳﯽ اور ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ  ،ارﺗﻤﺎﺳﯽ وه ﮨﮯ ﮐہ
ﭘﻮرے ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ڈھﯿﺮوں ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﯾﺎ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﭘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻨﺎور ﮐﺎ ﯾﺎ آﺑﺸﺎر
)ﺟﮭﺮﻧﮯ( ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﭘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اس
طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﮍے اور اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﭘﮍ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﭘﮩﻠﮯ ﻏﺴﻞ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﭘﻮرے ﺟﺴﻢ ﮐﻮ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﻏﺴﻞ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ دھﻮﺋﮯ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺟﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ذﮐﺮ ﮐﯽ ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس
ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﭘﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
اوﻻً ﻏﺴﻞ آﯾﺘﯿﮟ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﯿﮟ اور ﺣﺘﯽ )وﺿﻮ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﮭﯽ( ﻏﺴﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮯ
وﺟﻮب ﭘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﮭﯽ اﺷﺎره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اس ﺑﺎپ ﮐﯽ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﺗﯿﻦ طﺮح
ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ،دوﮔﺎﻧہ ﺗﺮﺗﯿﺐ اور ﻋﺪم ﺗﺮﺗﯿﺐ  ،اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺳہ ﮔﺎﻧہ اور دو ﮔﺎﻧہ
رواﯾﺎت اﺳﺘﺤﺒﺎب ﭘﺮ ﺣﻤﻞ ﮨﻮں ﮔﯽ اور ﻋﺪم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯽ رواﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ اور آﯾﺎت ﻏﺴﻞ ﮐﮯ
ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ ﮐہ وﮨﯽ واﺟﺐ اور ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ ﻋﻈﺎم ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﭘﻨﮯ رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ
ﮨﯿﮟ :اول  :ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ( ﺳﺮ اور ﮔﺮدن اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ داﮨﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﭘﮭﺮ ﺑﺎﺋﯿﮟ ﺳﻤﺖ
ﮐﻮ دھﻮئ اﮔﺮﭼہ ﺟﺎﺋﺰ اور ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮯ وﺟﻮب ﭘﺮ
ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ
واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اطﻼق آﯾہ )ان ﮐﻨﺘﻢ ُﺟﻨُﺒﺎ ً ﻓﺎطﮭﺮوا() (1اور ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ  ’’ ،۴٣وﻻ
ﺟﻨﺒﺎ ً ِاﻻّ ﻋﺎﺑﺮی ﺳﺒﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﺴﻠﻮ‘‘ اس اﺧﺘﻼف ﮐﺎ ﺳﺮ ﭼﺸﻤہ ﺗﺮﺗﯿﺐ اور ﻋﺪم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮯ
وﺟﻮب ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮد ﻏﺴﻞ ﮐﯽ ﺳہ ﮔﺎﻧہ ،دوﮔﺎﻧہ ،اور ﻋﺪم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎ
)(2
ﻣﺜﻠﺚ ﮨﮯ اور ﯾہ آﺧﺮی رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻓﺘﻮے ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ۔
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ ﺳﻤﺠﮭﮯ ﮐہ ﺑﺪن ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﻮ اس ﻧﮯ ﻧﮩﯿﮟ
دھﻮﯾﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺳﺮ اور ﮔﺮدن ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎ اﻋﻀﺎﺋﮯ ﺑﺪن ﺳﮯ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت
 ١۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .٦
 ٢۔اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺮ اور طﺮﻓﯿﻦ )داﮨﻨﮯ اور ﺑﺎﺋﯿﮟ طﺮف( ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ا ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﯿﺴﮯ ذﺧﯿﺮ ه ﻣﯿﮟ
ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ اور ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ اور داﮨﻨﮯ اور ﺑﺎﺋﯿﮟ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﺪم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﺑﮭﯽ
ﻓﻘﮩﺎء  ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ (.٣ :١١:اور ﮔﺬﺷﺘہ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﮟ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣۃ و ﺻﺪوق  ،اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ  ،اﺑﻦ ادرﯾﺲ اور ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺟﯿﺴﮯ
اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔
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ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ﺟﺲ ﺟﮕہ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ دھﻮﯾﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﮐﮯ دوران ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﺳﺮ زد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻏﺴﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ وﺿﻮ ﺑﮭﯽ ﻻزم اور واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢٨ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ )ﺟﯿﺴﺎ
ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ( ﺑﺎﻟﻮں ﮐﮯ اوﭘﺮ دھﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ’’ اﻏﺴﻠﻮ‘‘ اور ’’اطﮭﺮوا‘‘ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور اﺻﻞ اس ﺳﻠﺴﻠہ
ﻣﯿﮟ ﺟﺴﻢ ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺎ دھﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﺪن ﺗﺒﯿﻌﺖ ﻣﯿﮟ اور ﺑﺎل ﺑﮭﯽ دھﻮﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ظﺎﮨﺮ وﺿﻮ
ﮐﮯ ﺧﻼف ﭼﮭﻮﭨﮯ اور ﺑﮍے ﺑﺎﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٢٩ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ( ﻣﻮاﻻت اور ﭘﮯ در ﭘﮯ
اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ ﺑﮭﻮﻟﮯ ﺳﮯ ﺑﺪن ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﺼہ ﮐﻮ ﻧہ
دھﻮﯾﺎ ﮨﻮ ﯾﺎد آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﭼﺎﮨﮯ ،اﺳﯽ ﺣﺼہ ﮐﻮ دھﻮ ﻟﮯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣٠ﻏﺴﻞ ﮐﮯ دوران ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﺳﺮ زد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ
واﻻ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻏﺴﻞ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﮐﺮﻟﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﺻﺮف وﺿﻮ
ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ،ﻧہ ﻏﺴﻞ ﮐﻮ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﻏﺴﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺻﻞ ﻏﺴﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﻟﮩﺬا
ﻏﺴﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﻋﺒﺎدت ﺣﺘﻤﺎ ً ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣١اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ اس ﮐﮯ دوران ﺷﮏ ﮐﺮے ﮐہ اس
ﻧﮯ اﭘﻨﺎ واﺟﺐ ﻏﺴﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ
اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ طﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزوں اور
ﺟﺲ ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ )ﮐہ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ دﯾﺎ ﮨﻮ( ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺷﺘہ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ
ﭘﮍھﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣٢اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ذﻣہ ﻣﺘﻌﺪد ﻏﺴﻞ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ اﯾﮏ
ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﺑﮩﺘﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺬﻣہ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ ﺟﻮ ﻏﺴﻞ
ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ اس وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
ﻧﯿﺖ ﮐﺮے )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻠﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﻮل ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( ﺗﻮ وﮨﯽ اﯾﮏ ﻏﺴﻞ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻏﺴﻞ ﭼﺎر وﻧﺎ ﭼﺎر ﮨﺮ ﺣﺪث ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻏﺴﻞ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻠﻮں ﺳﮯ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور ﯾہ ﺧﻮد
ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺻﺮف ﺧﺎص ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮨﮯ
ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺎﺳﺘﯿﮟ ﺑﮭﯽ )ﻣﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﯿﺴﮯ اس ظﺮف ﮐﻮ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ
ﻣﺎﻧﺠﮭﻨﺎ ﺟﺴﮯ ﮐﺘﺎ اور ﺳﻮر ﻧﮯ ﭼﺎٹ ﻟﯿﺎ ﮨﻮ( ﺑﺮ طﺮف ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣٣ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﯿﺰوں ﺑﻐﯿﺮ وﺿﻮ ﮐﮯ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ وﮨﯽ
ﺳﺎری ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻨﺐ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ  ،اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ ﺟﻨﺐ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺠﺪ
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ﯿﻞ َﺣﺘﱠ َﻰ َﺗ ْﻐﺘ َِﺴﻠُ ْ
ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ﴿َ ...و َ
ﻮا  (1)﴾...ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﻻ ُﺟﻨُﺒًﺎ ِإﻻﱠ َﻋ ِﺎﺑ ِﺮي َﺳ ِﺒ ٍ
ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻏﺴﻞ ﻧہ ﮐﺮ ﻟﮯ اور
ﭼﻮﻧﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﺴﻠﻮا‘‘ ﮨﮯ ﻧہ ’’ ﻓﺎطﮭﺮوا‘‘ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ اس ﻧﮯ ﻏﺴﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ) (2اور )ﻓﯿﺘﻤﻤﻮا
ﺻﻌﯿﺪاً طﯿﺒﺎً( ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻮ ﻧﻤﺎز
اور طﻮاف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ اور ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ)اﻟﺘﺮاب اور اﻟﻄﮭﻮرﯾﻦ( ﺑﮭﯽ ﮐہ دو
ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻮ
ﺻﺮف اﺿﻄﺮار ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾہ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’
ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﻮا‘‘ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ اور
’’ﻓﺎطﮭﺮوا‘‘ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺿﺮورت ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮے وه ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ ﮔﺰ اﯾﺴﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮐﯽ ﺑﺪﻟﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ واﺟﺐ طﻮاف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ وﻗﺖ ﮔﺰر ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )ﯾہ
ﺑﮭﯽ اﺿﻄﺮاری ﺻﻮرت ﮨﮯ( ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﺿﺮوری اور
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ اور اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠہ ﻏﺴﻞ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠہ ﻏﺴﻞ ﮐﺮے اور
اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ طﻮاف اور اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز اس طﮩﺎرت ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮨﮯ ﮐہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣۴ﺟﺲ طﺮح ﺟﻨﺐ )ﻧﺎﭘﺎک اﻧﺴﺎن( ﺻﺮف ﻋﺒﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف اس ﮐﺎ ﻋﺒﻮرﮐﺎ ﮐﺮﻧﺎ آﯾﺖ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﺳﻮاﺋﮯ
ﺿﺮورت ﮐﮯ اور ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ رﮐﮭﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اﭨﮭﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس
ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻦ رواﯾﺘﻮں ﻧﮯ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وه اس
ﺑﺎت ﭘﺮ ﻧﺎظﺮ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ رﮐﮭﻨﺎ ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﭨﮭﺎﻧﺎ
ﮐﺒﮭﯽ ﺿﺮوری ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮورت اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮨﻮ ﺗﻮ رﮐﮭﻨﺎ
ﺿﺮورت اور ﺟﺎﺋﺰ اور اﭨﮭﺎﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اور اﮔﺮ دوﻧﻮں ﺿﺮورت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ
ﺿﺮوری ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾﺖ ﻧﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮯ ﻣﺠﻨﺐ ﮐﮯ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﺒﻮر ﯾﺎ ﺿﺮوری
ورود ﺣﺮام ﮨﮯ۔

 ١۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ . ٣
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ
 ٢۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻋﻼﻣہ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﮯ ﯾہ
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣۵ﺟﻨﺐ ﮐﺎ ﺻﺮف ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اور ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﺴﺠﺪوں
ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ اور ان دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﻣﺴﺠﺪوں ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ اﯾﮏ
دروازه ﺳﮯ زﯾﺎده دروازه ﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ﺿﺮوری ﻋﺒﻮر ﮐﯽ راه ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺟﻨﺐ ﮐﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺿﺮوری ﻋﺒﻮر ﻧہ ﮨﻮ
ﺳﺒﯿﻞ( ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎث ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور ﻣﻘﺼﺪ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ )اﻻ ﻋﺎﺑﺮی
ٍ
طﻮر ﭘﺮ اس طﺮح ﮐﺎ ﮔﺰر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺻﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﮔﺰرﻧﺎ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﺪ دو راه رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ )اﻻ ﻋﺎﺑﺮی ﺳﺒﯿﻞ( ﮐﺎ ﺻﺎدق آﻧﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑہ اﯾﮏ دوﺳﺮی راه ﮨﮯ ﮐہ اﺳﯽ طﺮح اس ﮐﻮ ﻣﻘﺼﺪ
ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﯾﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﺰ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮯ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺎ
ﺻﺮف اﺻﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺌﮯ
ﺑﻐﯿﺮ دو راه ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ راه ﺳﮯ ﻧﺎ ﭼﺎر ﻋﺒﻮر ﮐﺮے ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ’’ﻋﺎﺑﺮی
ﺳﺒﯿﻞ‘‘ ﮐﮯ اطﻼق ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣۶ان آﯾﺎت ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ
ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ  ،ﻧﺎ ﭘﺎک اﻧﺴﺎن اور ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ
واﻟﯽ ﻋﻮرت ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻧہ ﺗﻤﺎم ان ﺳﻮروں ﮐﮯ ﭘﮍھﻨﮯ ﭘﺮ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧہ ﮨﻮ
اور آﯾﺎت ﺳﺠﺪه ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﭼﺎ ر ﮨﯽ ﺳﻮروں ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺑﻠﮑہ ان ﺗﻤﺎم
آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺠﺪه ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
ﮨﮯ ﻣﺤﺾ آﯾﺎت ﺳﺠﺪه ﮐﮯ ﺗﻼوت ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ظﺎﮨﺮ ﻣﻌﺮوف ﭼﺎر
ﺳﻮره ﻋﺰاﺋﻢ ﭘﺮ  /٨دﯾﮕﺮ ﺳﻮرے ﺑﮭﯽ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ  / ٢١آﯾﺎت ﺳﺠﺪه
ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ ﭘﮍھﻨﮯ ﯾﺎ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﻮرا ً ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے اور ﺳﺠﺪه ﮐﺮے ان ﮐﯽ ﺑﺎره آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه واﺟﺐ ﮨﮯ
اور  /٩دﯾﮕﺮ آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ واﺟﺐ ﺳﺠﺪوں ﮐﯽ آﯾﺘﯿﮟ درج ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ:
 :(١ﺳﻮره اﻋﺮاف ،آﯾﺖ ٢٠۶
 :(٢ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ،آﯾﺖ ٢۵۔١٠
 :(٣ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ  ،آﯾﺖ ٣٧
 :(١١ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ،آﯾﺖ ۶٢
 :(١٢ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ،آﯾﺖ ١٩
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺳﺠﺪوں واﻟﯽ آﯾﺘﯿﮟ در ج ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ:
 :(١ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان  ،آﯾﺖ ١١٣
 :(٢ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ،آﯾﺖ ٩٨
:(٣ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ،آﯾﺖ ۴٩
 :(۴ﺳﻮره ص ،آﯾﺖ ٢۴
 :(۵ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ ،آﯾﺖ ۵٨
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 :(۶ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ،آﯾﺖ ٢٩
 :(٧ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ ،آﯾﺖ ۶
 :(٨ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ،آﯾﺖ ٢٩
 :(٩ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق  ،آﯾﺖ٢١
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣٧اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ طﻮاف اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﮏ ﮐﺮےﮐہ اس ﻧﮯ
ان ﮐﮯ واﺟﺐ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﻨﺎﮔﺮدر وﺳﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ
ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ اس ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ طﺮف ﻣﺘﻮﺟہ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ورﻧہ
ﻏﺴﻞ ﯾﺎ وﺿﻮ ﮐﺮ ﮐﮯ دوﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﯾﺎ طﻮاف ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮے اور ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
)ﮐہ اس ﻧﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺗﮭﺎ( ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮏ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮯ ﻏﺴﻞ
ﯾﺎ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣٨ﭼﻮﻧﮑہ ﻏﺴﻞ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ )ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ( ﭘﮭﺮ ﻏﺴﻞ اور
وﺿﻮ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن وﺟﻮب ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺪﻋﺖ اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ’’ اﻟﻮﺿﻮ
ﻋﻠﯽ واﻟﻮﺿﻮ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر‘‘ ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﭘﮩﻼ وﺿﻮ
ﻏﺴﻞ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻐﺎ ﮨﮯ اور دوﺳﺮا وﺿﻮ اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٣٩ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم واﺟﺐ اور ﻣﺴﺘﺤﺐ اﻏﺴﺎل
وﺿﻮ ﺳﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ (1) :ﺟﺰ ان ﻣﻮارد ﮐہ ﻧﺺ اور وﺿﻮ ﮐﮯ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ
دﻻﻟﺖ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ) ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ( اﮔﺮﭼہ اﻏﺴﺎل ﻣﺴﺤﺒہ ﻣﯿﮟ
اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ وﺿﻮ ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴٠ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ
ﻧﮑﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ اور ﮨﺮ وﻗﺖ ان دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ
اﯾﮏ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮨﻮ) ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ
اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻨﯽ ﺑﺎﮨﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﭘﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ دﺧﻮل
ﺻﺎدق آﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔(
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴١ﻣﻨﯽ ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ
ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻨﯽ ﮐﺎ ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭼﮭﻠﻨﺎ ،ﺑﺪن ﮐﺎ ﺳﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ
اور اس ﮐﯽ ﺑﺪﺑﻮ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺎرے ﻟﻮگ ﮨﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔رﮨﺎ ﺳﻮال ان ﺑﯿﻤﺎروں ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮد
ﺳﺴﺖ ﮨﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺷﮩﻮت اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ ﻣﻨﯽ
ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ آپ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﮐہ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ رطﻮﺑﺖ
 ١۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ  ،اﺳﮑﺎﻓﯽ ،اور ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻓﻀﻼء ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ  ،ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ،
ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ  ،ﺧﻮاﻧﺴﺎری  ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک ،وﺳﯿﻠہ اور ذﺧﯿﺮه ﮨﯿﮟ اور ور اﺑﻮ ﻋﻘﯿﻞ اور اﺑﻦ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻨﯿﺪ ﺑﮭﯽ ان ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ )( ۵ :١
اور ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﻣﯿﮟ اس ﻗﻮل ﮐﯽ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ ان ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ.
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ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻨﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻣﻨﯽ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﺟﺎری ﮨﻮں ﮔﮯ اور اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ
ﺷﮏ ﮐﺮو ﺗﻮ ﯾہ اﺣﮑﺎم ﺟﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴٢اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﺮو ﮐہ ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﻨﮯ واﻟﯽ رطﻮﺑﺖ ﻣﻨﯽ ﮨﮯ
ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎب ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻣﺸﮑﻮک
رطﻮﺑﺖ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺣﺪث ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ وه ﺣﺪث اﺻﻐﺮ اور اﮐﺒﺮ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدد ﮨﮯ
ﮐہ اﮔﺮ ﺻﺮف ﻏﺴﻞ ﮐﺮ ﻟﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺷﮏ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﻓﺮﯾﻀہ
وﺿﻮ ﺗﮭﺎ ﻧہ ﻏﺴﻞ اور ﺻﺮف وﺿﻮ ﮐﺮ ﻟﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪث اﮐﺒﺮ ﺗﮭﯽ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﻓﺮﯾﻀہ ﻏﺴﻞ
ﺗﮭﺎ ﻧہ وﺿﻮ ﻟﮩﺬا ﺣﺪث ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻏﺴﻞ اور وﺿﻮ
دوﻧﻮں ﮨﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدد ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ،ﺑﺮأت ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﮨﮯ اور ﯾہ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﯾہ
رطﻮﺑﺖ ﺑﺪون ﺷﮩﻮت ﻣﻨﯽ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺷﮩﻮت ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎ
طﮩﺎرت ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﻧہ وﺿﻮ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧہ ﻏﺴﻞ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ آپ ﮐﺎ ﺷﮏ دو
ﺣﺪث ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف ﻣﺸﮑﻮک ﺣﺪث ﭘﯿﺸﺎب اور ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻨﯽ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺷﮩﻮت ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف
اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رطﻮﺑﺖ ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮨﻮﮔﯽ ﭘﯿﺸﺎب ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻧﺠﺲ اور اس ﮐﯽ ﻣﻨﯽ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﮯ۔
ﻣﺌﻠہ  :١۴٣اﮔﺮ ﻣﻨﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﺒﺮا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﻨﯽ
ﮐﯽ طﺮح ﮐﻮﺋﯽ رطﻮﺑﺖ ﺑﺎﮨﺮ آﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﺮے ﮐہ ﭘﯿﺸﺎب ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎب
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ﻻﺗﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮏ ﺑہ ﻋﻠﻢ‘‘ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ آﺧﺮی ﻓﺮض ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب ﮨﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﻓﺮض ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻣﻨﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه طﮩﺎرت ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﺳﺘﺒﺮاء ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
ﻋﻠﻢ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧہ اس ﭘﺮ ﭘﯿﺸﺎب ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ﻣﻨﯽ ﮐﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ) (1زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ دوﻧﻮں ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴۴ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﯾﺎ ﻧہ؟ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ )ﻻ ﻣﺴﺘﻢ
اﻟﻨﺴﺎء( ﻧﮯ ظﺎﮨﺮاً ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﻮ اﮔﺮﭼہ ﻣﻨﯽ ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
اﺧﺘﺼﺎص دﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﻏﯿﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﯽ ﻧﮑﻞ آﺋﮯ ﺧﻮاه ﺟﺎﺋﺰ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﯾﺎ
ﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ اور ﺟﺲ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎ ﻟﻮاط اور

 ١۔ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮨﮯ ،
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
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ﻣﺎ ﺣﻘہ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺳﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ آﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔
 :(٢اﮔﺮﭼہ ﯾہ اﻋﻤﺎل دﻧﯿﺎوی اور آﺧﺮوی ﻋﻘﺎب ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ )ﻋﻘﻼً ،ﺷﺮﻋﺎ ً اور
ﻋﺮﻓﺎً( ﺑﮩﺖ ﺑﮍا ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ان اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ ﺷﺪت ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮاﺧﺬه ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺷﮩﺘﻮں ﯾﺎ ﻣﻨﯽ ﮐﯽ
رﯾﺰش ﻧہ ﮨﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ( ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﻻﻣﺴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء‘‘ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ
اور ) ان ﮐﻨﺘﻢ ﺟﻨﺒﺎ( ﺑﮭﯽ اس ﻧﺺ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺻﺮف ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﻮ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻋﻮرﺗﻮں
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ اور اس زﯾﺎده ﯾہ ﮐہ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺴﯽ رواﺑﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
) (1
ﺑﺪون اﺧﺮاج ﻣﻨﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﮯ
اور ﯾہ )ﻻ ﻣﺴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء( ﺟﺲ ﻧﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ اور ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ
ﭘﺮ ﺻﺮف ﻏﺴﻞ ﮐﻮ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﺑﺎت ﺳﮯ اﻋﻢ ﮨﮯ ﮐہ آﮔﮯ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺳﮯ
)اﮔﺮﭼہ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ( اور رواﯾﺎت) اذا اﻟﺘﻘﯽ اﻟﺨﺘﺎﻧﺎن ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ و اﻟﻤﮭﺮ و
اﻟﺮﺟﻢ()(2ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻨﺎﺑﺖ آﮔﮯ ﺳﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ آﺧﺮ ﮐﺎر )ﻻ ﻣﺴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء( ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺣﻼل ﮨﻮ ﯾﺎ ﺣﺮام آﮔﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﮭﮯ
ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﻣﮩﺮ ﺣﺮام ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺟﯿﺴﮯ زﻧﺎ ،ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﯿﺾ ﻣﯿﮟ اور ﻧﻔﺎس ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﯾﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﯾہ
ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے )ﻻ ﻣﺴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء( ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﯾﮩﺎں ﺳﮯ واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد ﮐﺎ
ﻣﺮد ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮨﻮ اﮔﺮ ﻣﻨﯽ
ﺑﺎﮨﺮ آﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ) (3ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﺣﮑﻢ
ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﻏﺴﻞ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﮭﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼہ
ﺟﺎﺋﯿﮑہ وﺟﻮب ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ۔
اﺳﺘﺤﺎﺿہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴۵ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿہ ،ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اور ﻧﻔﺎس ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف زرد رﻧﮓ ﮐﺎ،
ﺳﺮد اور دﺑﺎؤ اور ﺳﻮزش ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻘﺎم ﺳﮯ
آﻧﮯواﻻ ﯾﺎ زﺧﻢ ﮐﺎ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اور ﻧﻔﺎس اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﺎرا ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴۶اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮨﮯ )ﻗﻠﯿﻠہ( ﯾﺎ زﯾﺎده ﮨﮯ )ﮐﺜﯿﺮه( ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮨﮯ
’’ﻣﺘﻮﺳﻄہ‘‘ ﮐﮩﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﻢ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف روﺋﯽ ﮐﮯ اوﭘﺮی ﺣﺼہ ﮐﻮ آﻟﻮده ﮐﺮےﮐہ
 ١۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮﯾﺢ اور ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ اور اس ﭘﺮ اﺟﻤﺎع ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺎ
ادﻋﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور واﺣﺪ رواﯾﺖ ﺟﻮ اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﯽ رواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ
ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :اﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﻟﮍﮐﮯ ﺳﮯ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐﺮے وه ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯽ
آپ ﻧﮯ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺸﻮر ﮨﻮﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ رواﯾﺖ اﮐﯿﻠﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ اور رﯾﺰش ﻣﻨﯽ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﯿہ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻏﺴﻞ ﺳﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ  ،اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ اس ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﺷﺪت ﺣﺮﻣﺖ ﮨﮯ۔
 ٢۔اور ﺣﺪﯾﺚ )اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺎﺗﯽ اھﻠہ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﮭﺎ ﻗﺎل ھﻮ اﺣﺪ اﻟﻤﺎﺗﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﮭﯽ اس ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ.
 ٣۔ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﻨﯽ ﻧہ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﯿﻌﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اور اﮨﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ
اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔہ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
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ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﻠﻮغ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﻋﺎدت ﮐﮯ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﯾﺎﺋﺴہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اور دوران آﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﺘﻮﺳﻄہ روی ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﻮ ﺑﮭﯽ آﻟﻮده ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ
اور زﯾﺎده )ﮐﺜﯿﺮه( وه ﮨﮯ ﮐہ روﺋﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴٧اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻗﻠﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ وﺿﻮ ﮨﮯ ﮐہ روﺋﯽ ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﮨﺮ وﺿﻮ ﻣﯿﮟ ﺑﺪل دے ﯾﺎ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮐﺮے اور ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﻮ ﺑﮭﯽ دھﻮﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۴٨اﺳﺘﺤﺎﺿہ )ﮐﺜﯿﺮه( ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎده ﺧﻮن آﻧﮯ ﭘﺮ ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ وﺿﻮ اور
ﻏﺴﻞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ )ﯾﻌﻨﯽ ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﺮے اور ﻏﺴﻞ
ﺑﮭﯽ( ﻣﮕﺮ ﯾہ دو ﻧﻤﺎز اﯾﮏ ﺟﮕہ ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺪون وﻗﻔہ ﭘﮍھﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اﯾﮏ وﺿﻮ اور اﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﯾﻮﻣﯿہ )روزاﻧہ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﻦ وﺿﻮ اور ﺗﯿﻦ
ﻏﺴﻞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﮔﺮ ﺗﯿﻨﻮں ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺤﺎﺿہ
ﻗﻠﯿﻠہ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ وﺿﻮ ﮨﮯ اور ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا
اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻣﺘﻮﺳﻄہ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﺮف اﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ظﮩﺮﯾﻦ اور ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺮف وﺿﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮ ﮔﺎ۔
اور اﮔﺮ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﺜﯿﺮه ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ )ﯾﻌﻨﯽ ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﺮے اور ﻏﺴﻞ ﺑﮭﯽ( ﻣﮕﺮ ﺟﻤﻊ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ان ﺗﯿﻨﻮں ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯿﮟ دو طﺮح ﯾﺎ ﺗﯿﻦ طﺮح ﮐﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ
ﻓﺮﯾﻀہ ﺑﮭﯽ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﺣﺪث
اﺻﻐﺮ اور وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﺜﯿﺮه ﺳﺐ ﮐﻮ اور ﻣﺘﻮﺳﻄہ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ دو ﺣﺪث ﮨﮯ )ﻟﮩﺬا اﯾﮏ وﺿﻮ اور اﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﺿﺮوری ﮨﮯ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵٠ﯾہ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ
اﻧﺠﺎم دﯾﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ورﻧہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ )ﮐہ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮے ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵١اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اس وﻗﺖ اس ﮐﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
اﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ ﺧﻮن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮨﮯ
ﺗﺎﮐہ اس وﻗﺖ ﻧﻤﺎزﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﯽ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﯾﻀہ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵٢ﺣﯿﺾ ،ﻧﻔﺎس اور اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮن
ان ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﺧﺎرج ﮨﻮ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﺧﻮن ﺑﺎطﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺟﺐ ظﺎﮨﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﻨﯽ ﮐہ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ
ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺘﺎ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻏﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﻧہ دے اس ﮐﺎ اﺛﺮ اﺳﯽ
طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻮرت اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻮن ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻏﺴﻞ
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واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ﺧﻮد ﮐﻮ ﺧﻮن ﺳﮯ ﭘﺎک ﮐﺮے اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﺿﻮ ﮐﺮے اور اﭘﻨﯽ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ ﮐہ ﻣﻌﯿﺎر اس ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮده ﺣﺎﻟﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵٣ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮐﺎ وﺿﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ دوﺑﺎره ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮن ﻧہ آﺟﺎﺋﮯ وه
وﺿﻮ اﭘﻨﯽ ﻗﻮت ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ اﭘﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﯾﮟ ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮی وﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﺎ وﺿﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵۴ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﻤﺎز اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﭘﻨﺎ ﺧﻮن
ﭘﺎک ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻏﺴﻞ ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺌﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ روزه ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ روزه ﮐﮯ ﺑﻄﻼن ﭘﺮ اﯾﮏ ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ اور دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯ روزه ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﻮﯾﺪات ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ روزه ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ وﺿﻮ
ﯾﺎﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵۵ﺟﻮ ﻋﻮرت اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﺜﯿﺮه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل
دﯾﺘﯽ ﮨﻮ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ وﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ اس ﮐﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿہ  ،ﻣﺘﻮﺳﻄہ ﯾﺎ ﻗﻠﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻣﺘﻮﺳﻄہ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اور ﯾہ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﺘﯽ ﮨﻮ
ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ آﺧﺮی وﻗﺖ ﺗﮏ اس ﮐﺎ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻗﻠﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﭘﺎک ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ آﺧﺮی وﻗﺖ ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻗﻠﯿﻠہ
ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس وﻗﺖ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵۶اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺤﺎﺿہ اس وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﺋﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﺐ ﺧﻮن آﻧﺎ ﺑﻨﺪ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮن ﮐﺎ ﻣﻘﺎم دھﻮﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵٧اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺤﺎﺿہ روﻧﻤﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﺮ
اﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﮑﻢ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﺮ اﺳﺘﺤﺎﺿہ
ﮐﮯ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺣﮑﺎم اس ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﺠﺎ ﻻﺋﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵٨ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﮐﮯ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺳﯽ
طﺮح آﯾﺎت ﺳﺠﺪه ﮐﮯ ﭘﮍھﻨﮯ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد ان ﺳﺐ ﮐﮯ ﺟﻮاز
ﭘﺮ اﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ۔
ﺣﯿﺾ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۵٩ﺧﻮن ﺣﯿﺾ وه ﺧﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮨﺮﻣﺎه ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ روز ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اوراﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻏﻠﯿﻆ  ،ﮔﺎڑھﺎ ﮔﺮم اور ﺳﺮخ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻧﯿﻠﮯ
رﻧﮓ ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ اور دﺑﺎؤ اور ﮐﭽﮭ ﺳﻮزش ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﺑﻠﻮغ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﯾﺎﺋﺴہ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮏ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶٠ﺟﻮ ﻟﮍﮐﯽ ﯾہ ﺷﮏ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﻮ ﮐہ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ اور وه ﻋﻮرت
ﮐﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﯾﺎﺋﺴہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎﺋﺴہ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ اﮔﺮ
ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺘﻮں ﮐﺎ ﺧﻮن دﯾﮑﮭﮯ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺣﯿﺾ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﯽ اور
ﯾﮩﯽ ﺧﻮن ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﻧﮯ اور ﻋﻮرت ﮐﮯ ﯾﺎﺋﺴہ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﮯ۔
ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺪت ﺗﯿﻦ دن اور زﯾﺎده ﺳﮯزﯾﺎده دس ﺳﮯ  ٨دن ﺗﮏ ﮨﮯ
اور ظﺎﮨﺮا ً اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﮐﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮨﻮﻧﺎ )ﭘﮯ در ﭘﮯ آﻧﺎ( ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔) (1ﮐہ ا ﮔﺮ ﺣﯿﺾ
ﮐﮯ ﻣﻘﺮر وﻗﺖ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮن ﺧﺎرج ﮨﻮ اﮔﺮﭼہ ﭘﮯ در ﭘﮯ ﻧہ ﮨﻮ وه ﺣﯿﺾ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﺷﺪﯾﺪ اﺣﮑﺎم ﺣﺎﺋﺾ اور اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ
ﮐہ ﻣﺜﻼً رﻣﻀﺎن ﮐﺎ روزه ﺑﮭﯽ رﮐﮭﮯ اور اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﺮے اﮔﺮﭼہ ظﺎﮨﺮاً اس ﮐﯽ
ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﯿﺾ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺣﯿﺾ ﮐﮯ ﺳﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪ
اور ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺲ اور ڈاﮐﭩﺮی ﻋﻠﻢ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ
)(2
ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶١ﯾہ ﺗﯿﻦ دن ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده دس دن ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ دس دن
ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ وه ﺣﯿﺾ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﺧﻮن
ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺷﺪﯾﺪا اﺣﺘﯿﺎط ﮨﮯ ﮐہ  ١۵وﯾﮟ ﺳﮯ  ١٨وﯾﮟ دن ﺗﮏ ﺣﺎﺋﺾ اور
ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﻟﺒﺘہ ﺟﺐ ﯾہ ﺧﻮن دس دن ﺳﮯ زﯾﺎده
ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﮐﮯ اوﺻﺎف رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶٢ﺟﺲ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﯿﺾ آﻧﮯ ﮐﯽ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮ ﻣﺜﻼ  ٧دن ﯾﺎ اس ﺳﮯ
زﯾﺎده ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺨﺼﻮص وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ ﺧﻮن ﮐﮯ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ )ﮐہ
ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﮐﮯ ﺻﻔﺎت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ( ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﻣﺤﺴﻮب ﮨﻮﮔﯽ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل
دے ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﺎﮨﺎﻧہ ﻋﺎدت ﺑﺪل ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح وه ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﻌﯿﻦ وﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ اﮔﺮ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ دو ﺣﯿﺾ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن دس دن ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺎ
ﻓﺎﺻﻠہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺎﺋﺾ ﮨﻮں ﮔﯽ ورﻧہ ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶٣ﺟﻦ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ )دس دن ﮐﮯ درﻣﯿﺎن( ﺧﻮن ﻧﮩﯿﮟ آﺗﺎ اور ﺧﻮن آﻧﮯﮐﮯ
دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻓﺎﺻﻠہ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎطﺎ ً ﺣﺎﺋﺾ اور ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮے
۔) (3ﮐہ ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎزﭘﮍھﮯ اور روزه رﮐﮭﮯ ﭘﮭﺮ ﺣﯿﺾ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره روزه
رﮐﮭﮯ ﺟﺒﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ظﺎﮨﺮاً روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﯿﺾ ﺑﮭﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ۔
 ١۔ اﺻﺒﺎح اﻟﺸﯿﻌہ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ اس ﻓﺘﻮی ﮐﻮ ’’ ﻗﯿﻞ‘‘ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮاس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﮯ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره ﮨﮯ
اورﮐﺘﺎب اﻟﻮﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه طﻮﺳﯽ ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ ’’ :رواﯾﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ‘‘ ﻋﻼﻣہ ﻧﮯ ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ ﻓﻘﮩﺎء ﺷﯿﻌہ ﮐﮯ اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه ﮐﯽ طﺮف
ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﮐﯽ طﺮح ﻧﮩﺎﯾہ ﻣﯿﮟ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﻗﺎﺋﮯ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﺧﻮاﻧﺴﺎری اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری  ،ﮔﻠﭙﺎﺋﮕﺎﻧﯽ اور ﻣﯿﻼﻧﯽ
اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺣﺎﺋﺾ ور ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮے اورﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ طﺒﺎ طﺒﺎﺋﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
اورﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ دن ﺗﮏ ﻋﺮﻓﯽ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﺗﯿﻦ دن ﭘﮯ در ﭘﮯ آﻧﮯ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ رواﯾﺖ
رﺿﻮی ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت ان ﺗﯿﻦ دن ﮐﯽ ﺷﺮط ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﯿﮟ۔
 ٢۔ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
 ٣۔ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ آﻗﺎﺋﮯ ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ :١۶۴اﮔﺮ ﺣﯿﺾ ﮐﮯﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن آﺋﮯ
ﺗﻮ اس ﭘﺮ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶۵اﮔﺮﭼہ ﺣﺎﺋﺾ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ظﺎﮨﺮا ً ﺗﻮﺑہ
) (1
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﮐﻔﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶۶اﮔﺮ ڈاﮐﭩﺮی دواؤں ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﺣﯿﺾ ﮐﻮ روﮐﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس
ﭘﺮ ﺣﯿﺾ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﺟﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮره روﮐﻨﮯ واﻟﯽ دواﺋﯿﮟ ﯾﺎ اﺳﺒﺎب
ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﮨﺎﻧہ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ زﯾﺎده اور دﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮ دﯾﮟ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ٣
ﺣﯿﺾ اور ٣طﮩﺮ ﺟﻤﻌﺎ ً  ٢٩دن ﮐﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮں ﻗﻄﻌﺎ ً ﻋﺪه طﻼق ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻧﺺ
)ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﯿﻦ طﮩﺮ ﺗﯿﻦ ﺣﯿﺾ ﮨﮯ  ،واﻗﻊ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ اور ﻋﺪه طﻼق ﺗﻤﺎم
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﮐﭽﮭ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﮐﻮ روک دﯾﮟ اﮔﺮﭼہ ﻣﮩﯿﻨہ طﻮﻻﻧﯽ
ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺣﯿﺾ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ  ،ﺑﻠﮑہ ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﮨﻮﻧﮯﻣﯿﮟ ﻋﺪه طﻼق
ﮐﮯﻟﺌﮯ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﯾﮟ ﻣﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﺪه ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ
رواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ طﻮاف ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﺣﯿﺾ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوا ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺣﯿﺾ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮی ﺧﻮن اﺣﮑﺎم ﺣﯿﺾ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶٧ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﺠﻨﺐ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ وه ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺣﺎﺋﺾ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام
ﮨﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی اور ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاه آﮔﮯ ﺳﮯ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺳﮯ وه ﺑﮭﯽ ﺣﺮام
ﮨﯿﮟ۔) (2ﺑﻠﮑہ ﺣﺎﺋﺾ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﻧﺎف ﺳﮯ زاﻧﻮ ﺗﮏ ﮨﺮ ﺷﮩﻮاﻧﯽ راﺑﻄہ ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ داﺋﺮه
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ اﻋﻀﺎﺋﮯ ﺑﺪن ﺳﮯ ﺷﮩﻮاﻧﯽ راﺑﻄہ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﻮﺳہ و ﮐﻨﺎر ،
ﭼﮭﻮﻧﺎ اور اس ﮐﮯ ﺟﯿﺴﮯ اﻣﻮر اﮔﺮﭼہ ان ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎط اور ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ’’ ﻗﻞ ھﻮ اذی‘‘ ﺳﮯ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺣﺎﺋﺾ ﻋﻮرت
ﺳﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ آﺗﯽ ﮐہ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ اذﯾﺖ اور
ﻧﻘﺼﺎن اور ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ اذی‘‘ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺧﻮاه ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اذﯾﺖ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮاه دوﻧﻮں ﮐﮯﻟﺌﮯ ﯾہ زﯾﺎده
ﮨﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ دو ﺟﮩﺖ ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺣﺎل
ﺣﯿﺾ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ’’ اذی‘‘ ﮐﯽ ﺟﮩﺖ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﮏ ﺑُﻌﺪی ﮨﮯ۔

 ١۔ آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ  ،آﻗﺎﺋﮯ ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ  ،آﻗﺎﺋﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری ،اور آﻗﺎﺋﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮی اس ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺎﺋﺾ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺳﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎﻣﺪﯾﻨﮯ ﭘﺮﮐﻔﺎره ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
٢
ﺂؤُﻛ ْﻢ
۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ازدواج ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ ،اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯﭘﭽﮭﻠﮯ ﺣﺼہ ﺳﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﴿ ﻧِ َﺴ ُ
ِِ
ث ﻟﱠ ُﻜﻢ ﻓَﺄْﺗُﻮاْ ﺣﺮﺛَ ُﻜﻢ أ ﱠَﱏ ِﺷﺌْﺘﻢ وﻗَﺪﱢﻣﻮاْ ﻷ ُ ِ
ﲔ ﴾ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻧﺴﻞ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﮐﺎذرﯾﻌہ اور ﮐﮭﯿﺘﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
َﻧﻔﺴ ُﻜ ْﻢ َواﺗـ ُﱠﻘﻮاْ اﻟﻠّﻪَ َو ْاﻋﻠَ ُﻤﻮاْ أَﻧﱠ ُﻜﻢ ﱡﻣﻼَﻗُﻮﻩُ َوﺑَ ﱢﺸﺮِ ا ﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ُْ َ ُ
َْ ْ
َﺣ ْﺮ ٌ ْ
اور ﯾہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭘﭽﮭﻠﮯ اﮔﻠﮯ ﺣﺼہ ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔ ﺣﺎﺋﺾ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﺣﺼہ ﺳﮯﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﻮ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ،
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی  ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ  ،ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی  ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﮯ اس ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻧﺎف ﺳﮯ زاﻧﻮ ﺗﮏ ﺗﻤﺎم
ﺷﮩﻮاﻧﯽ راﺑﻄہ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ اور ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔہ اور ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮯ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ
ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶٨ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ طﻼق دﯾﻨﺎ ﺣﺮام اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ
اس وﻗﺖ ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اطﻼع ﻧہ ﮨﻮ اور اس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ذرﯾﻌہ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ طﻼق دی ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ
ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﮯﺑﺎوﺟﻮد ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﭼﺎره اور وﺳﯿﻠہ ﻧہ ﮨﻮ
اوراﮔﺮ اس طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺠﮭ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯽ ﺗﻮ اﺳﮯ
طﻼق ﮐﯽ طﮩﺎرت ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١۶٩اﮔﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﺣﺼہ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺣﺎﺋﺾ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺣﯿﺾ آﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
داﻧﺴﺘہ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﺴﺘہ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻧہ ﭘﮍھﮯ اور ﺣﯿﺾ آ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز
ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮے
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧٠ﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ دﯾﮕﺮ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﯽ طﺮح وﺿﻮ
ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧١روزاﻧہ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺋﺾ ﻋﻮرت ﭘﺮ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ رو ﺑﻘﺒﻠہ ﺑﯿﭩﮭ ﮐﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ذﮐﺮ ﮐﺮے اور ﭼﻮﻧﮑہ
ﯾہ وﺿﻮ ظﺎﮨﺮی طﮩﺎرت اور ﺻﺤﯿﺢ وﺿﻮ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺷﺒﺎﮨﺖ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺎﻟﺶ اور
ﻧﯿﻞ ﭘﺎﻟﺶ ظﺎﮨﺮاً اس ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻧﻔﺎس
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧٢وه ﺧﻮن ﺟﻮوﻻدت ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ  ١٠دن ﺗﮏ ﻋﻮرت ﮐﮯﻣﻘﺎم وﻻدت
ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺧﻮن ’’ ﻧﻔﺎس‘‘ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور وﻻدت ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
ﺑﭽہ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ وﻻدت ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺑﭽہ ﺳﺎﻟﻢ ﮨﻮ
ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ  ،زﻧﺪه ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺮده ﮐہ اﮔﺮ ره ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﭽہ ﮐﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔) (1اورﺟﺐ
اﺳﮯ وﻻدت ﻧہ ﮐﮩﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﺻﺮف ’’ﻋﻠﻘہ‘‘ )ﺟﻤﺎ ﮨﻮ ﺧﻮن( دﻓﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ
وﻻدت اور ﺟﻨﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ وﻻدت ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮨﻮﺗﻮ وه ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻧﻔﺎس ﺻﺮف وه ﺧﻮن ﮨﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ وﻻدت ﮐﮯ وﻗﺖ ﺧﺎرج ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور
اﮔﺮ ﺧﻮن ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ وﻻدت ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻧﻔﺎس ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف وه ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﮐﮩﻼﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﻮ وﻻدت ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮨﻮ۔ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ وﻻدت ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﮨﮯ آﺋﮯ ﺗﻮ ﻧﻔﺎس ﮨﮯ
اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧٣ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﻣﺪت ﺗﮏ اﯾﮏ آن ﮨﮯ اور زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده
ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ﮐﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﮐہ دس دن ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻘﺪر ﮨﮯ اور اﺣﺘﯿﺎطﺎ ً  ١٨دن ﺗﮏ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧۴ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ وه ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻧﻔﺎس ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ اس ﮐﺎ طﻼق دﯾﻨﺎ اور اس ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
 ١۔ وﻻدت ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﺮﻓﯽ ﺻﺪق ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ :ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ اور آﻗﺎﺋﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮی.
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧۵اﮔﺮ وﻻدت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دس دن ﺳﮯ زﯾﺎده ﺧﻮن آﺋﮯ اور  ١٨دن ﺗﮏ
ﺟﺎری رﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﮐﮯ ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻋﺎدت ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﯽ ﻋﺎدت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻧﻔﺎس اور
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮨﮯ ﯾﺎ آﭘﺮﯾﺸﻦ ﮐﺎ ﺧﻮن ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻋﺎدت ﻧہ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت  ١٨روز ﺗﮏ ﻧﻔﺎس ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ  ١٨دن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ آﮔﮯ ﺑﮍھ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﻮں ﮐﺎ ﺧﻮن ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧۶اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮده اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ اﺳﮯ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺲ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اور ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﺲ ﮐﺮو ﺗﻮ ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧٧اس ﻣﺮده ﮐﻮﭼﮭﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﺟﺴﻢ ﭨﮭﻨﮉا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ ﯾﺎ
ﺟﺲ ﻋﻀﻮ ﮐﻮ ﭼﮭﻮا ﮨﮯ وه اﺑﮭﯽ ﮔﺮم ﮨﮯ ﺗﻮ ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧٨اﭘﻨﮯ ﺑﺎل ﮐﺎ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎل ﺳﮯ ﻣﺲ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﺑﺪن ﮐﺎ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎل ﺳﮯ
ﻣﺲ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎل ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ اور ﻧﺠﺲ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٧٩اﮔﺮ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده اﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻀﻮ)اس ﺳﮯ( ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺧﻮاه
ﮨﮉی ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﮉی ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻮﺷﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﻋﻀﻮ ﺧﻮد ﻣﺮده ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ اﻧﮩﯽ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﺸﺮوط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اور ظﺎﮨﺮاً ﻣﺮده ﮐﮯ ﻋﻀﻮ ﮐﺎ ﮨﮉی ﭘﺮ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﮩﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨٠ﻣﯿﺖ ﮐﻮ ﺗﯿﻨﻮں ﻏﺴﻞ دﺋﯿﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ ﻣﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ
ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨١ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ ﺑﮭﯽ )ﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ ﻋﻼوه( ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻠﻮں ﮐﯽ
طﺮح وﺿﻮ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ) اس ﻏﺴﻞ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ وه ﺗﻤﺎم ﮐﺎ ﺑﻐﯿﺮ وﺿﻮ ﮐﮯ اﻧﺠﺎم
دے ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ ﺷﺮط ﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨٢اور اس ﺣﺎل ﻣﯿﮟ )ﻣﺲ ﻣﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( ﻏﺴﻞ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ اور اس ﮐﮯ ﺣﺮوف اور اﺳﻤﺎﺋﮯ اﻟﮩﯽ
ﮐﺎ ﭼﮭﻮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ )ﻻ ﯾﻤﺴہ اﻻ اﻟﻤﻄﮭﺮون( ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ) (٧٩ :۵۶اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ
ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ واﺟﺐ ﮨﮯ وه ’’ ﻣﻄﮭﺮون‘‘ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨٣اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺖ واﺟﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺲ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮ
اور ﺷﮏ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﺮے ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿﺖ
ﮐﻮ دﻓﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻏﺴﻞ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ اﮔﺮ وه )ﻣﯿﺖ( ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺷﮩﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮں ﻣﯿﮟ دﻧﻒ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ان اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ظﺎﮨﺮ ﺣﺎل ﮐﺎ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ ﻏﺴﻞ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
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وه ﺟﺎن ﻟﮯ ﮐﺮ اﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ دﻓﻦ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻏﺴﻞ
ﻣﯿﺖ اور ﻣﺲ ﻣﯿﺖ دﻧﻮں ﮨﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨۴ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ اﯾﮏ واﺟﺐ ﻏﺴﻞ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮده ﮐﻮ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﺎ ﮨﮯ
اس ﺷﺮط ﮐہ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ وه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﮐہ ﻣﯿﮟ ﺷﮩﯿﺪ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ اور ﯾہ ان ﻏﺴﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺑﻌﻨﻮان واﺟﺐ ﮐﻔﺎﺋﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ
ﻣﻀﺎف ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮی ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﺳﮯ ﺧﺎرج ﻧہ ﮐﺮے
اور اﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺮ ﺗﯿﺴﺮی ﻣﺮﺗﺒہ ﮐﺎﻓﻮر ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻏﺴﻞ دﯾﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨۵اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﺣﺮام ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ
ﻋﻤﺮه ﮐﮯ اﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ آب ﮐﺎﻓﻮر ﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﻨﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﺻﺮف ﭘﮩﻠﮯ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮی ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ اور اﺳﮯ ﺗﯿﺴﺮا
ﻏﺴﻞ ﺑﮭﯽ ) ﮐﺎﻓﻮر ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ( ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻏﺴﻞ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨۶ﭼﺎر ﻣﺎه اور اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﻣﺮده ﮐﻮ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
اور اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﭼﺎر ﻣﺎه ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺮده ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺟﺴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ
ﭼﺎر ﻣﺎه ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺎں
ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﺑﭽہ ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻏﺴﻞ ﻣﺲ ﻣﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨٧ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﻣﺮده ﮐﯽ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﻋﻼوه اور اﯾﺴﺎ ﺑﭽہ ﮐﻮ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮐﺎ اس ﮐﯽ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ
ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨٨اﮔﺮ ﻣﺮده ﮐﻮ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﻢ ﺟﻨﺲ ﻧہ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ
ﻣﺤﺎرم اﺳﮯ ﻏﺴﻞ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ ﻟﺒﺎس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﻏﺴﻞ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﯿﺖ
ﮐﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺑﮭﯽ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه رﮐﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﺮم
ﯾﺎ ﮨﻢ ﺟﻨﺲ ﻧہ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﭼﺎدر ﻣﯿﮟ رﮐﮭ ﮐﺮ اس ﮐﮯ ﭼﺎروں ﮐﻮﻧﻮں
ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﮐﺮ ﻏﺴﻞ ارﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﻏﺴﻞ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ) اس ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ( ﺗﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﮯ ﺳﺮﮔﺎﻧہ ﭘﺎﻧﯿﻮں ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮯ ﺟﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻻ ﺟﺎﺋﮯ اور ﯾہ ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٨٩ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ ان واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ اﯾﺴﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ اﺟﺮت
ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ واﻻ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺮت ﻟﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ
ﮐﺮے ﮐہ اﻣﺮ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﻧہ اﺟﺮت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻏﺴﻞ دے ﺗﻮ ﯾہ ﻏﺴﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﯿﮑﻦ
ﺟﻮ اس ﻧﮯ اﺟﺮت ﻟﯽ ﮨﮯ وه ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩٠ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﺮﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﯿﯿﻢ ﮐﺮاﯾﺎ
ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﯿﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﺻﺮف اﯾﮏ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮩﻼ ﻏﺴﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ اور دوﺳﺮے دو
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ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﯿﯿﻢ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ دوﺳﺮے اور ﺗﯿﺴﺮے ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﺮی
اور ﮐﺎﻓﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻀﺎف ﭘﺎﻧﯽ
ﺳﮯ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩١ﻣﺮده ﮐﻮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮاﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮐﯽ طﺮح ﮐہ ﺧﻮدش ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﺎ  ،ﺧﻮد ﻣﺮده ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﺳﮯ اﻧﺠﺎم دے ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﻣﺸﻘﺖ اور ﺣﺮج
ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ۔
ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩٢ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮده ﮐﻮ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﮯ ﭘﺎک اور ﻣﺒﺎح ﺗﯿﻦ ﮐﭙﮍوں
ﻣﯿﮟ ﮐﻔﻦ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﮯ ﻟﺒﺎس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﺋﻂ  ،ﺷﺮط ﮨﮯ
اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺮدوں ﮐﯽ طﺮح ﺣﺮﯾﺮ ﮐﮯ ﮐﭙﮍے ﮐﺎ ﮐﻔﻦ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩٣ﻏﺴﻞ اور ﮐﻔﻦ ﭘﮩﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﻣﺒﺎح ﺟﮕہ ﭘﺮ اﺳﮯ دﻓﻦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ
اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﺪن ﭼﮭﭗ ﺟﺎﺋﮯ اس درﺟہ ﮐہ درﻧﺪوں ﮐﯽ رﺳﺎﺋﯽ  ،اور ﺟﺴﻢ
ﮐﯽ ﺑﺪﺑﻮ ﺳﮯ ﺑﺪن ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ آﻧﮯ اور ﻣﺤﻔﻮظ رﮨﮯ ،ﻣﺮده ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام اﺳﯽ طﺮح
واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح زﻧﺪه ﮐﺎ اﺣﺘﺮام واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩۴ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯿﺖ ﮐﻮ )ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ( ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ ﯾﺎ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮاﻧﮯ ،ﺣﻨﻮط
ﮐﺮﻧﮯ ،ﮐﻔﻦ دﯾﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺮدوں ،ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ
دﻓﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ داﮨﻨﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﮯ اس طﺮح ﺑﻞ ﻟﭩﺎﺋﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﺪن
ﮐﺎ اﮔﻼ ﺣﺼہ رو ﺑﻘﺒﻠہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩۵ﺟﻮ ﺷﮩﯿﺪ ﻣﺤﺎذ اور ﻣﻌﺮﮐہ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﺟﺎن دے دے اس ﮐﻮ ﻏﺴﻞ اور
ﮐﻔﻦ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺟﻨﮕﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ ﮨﯽ اس ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﯿﮟ ﮔﮯ
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺳﭙﺮد ﻟﺤﺪ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩۶ﻣﺮده ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام زﻧﺪه ﮐﯽ طﺮح واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﺳﮯ
اذﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐہ اﺳﮯ ﺟﻼﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﮔﺮم ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﭨﮭﻨﮉا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﺳﮯ ﭘﮭﯿﻨﮏ
دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ( ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩٧ﻣﯿﺖ ﮐﻮ ﻏﺴﻞ اور ﮐﻔﻦ دﯾﻨﮯ ،اس ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ اور اس دﻓﻦ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ اﺟﺮت ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز وﺣﺸﺖ ﯾﺎ اس ﺟﯿﺴﮯ
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﻣﻮر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩٨ﺳﺪر ،ﮐﺎﻓﻮر،ﮐﻔﻦ ﮐﺎ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﯿﺖ ﮐﯽ ﻗﺒﺮ ﮐﮭﻮدﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﺟﺮت ﻟﯿﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٩٩اﮔﺮﻣﯿﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺪر اور ﮐﺎﻓﻮر ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ،ﮐﻔﻦ ﮐﮯ ﮐﭙﮍے ﮐﯽ
ﻗﯿﻤﺖ اور دﻓﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮐﯽ اور ﻗﺒﺮ ﮐﮭﻮدﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺮت اس ﮐﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ
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ﻟﯿﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﻣﺬﮐﻮره اﺧﺮاﺟﺎت ادا ﮐﺮ دے ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل
ﺳﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﺮ دے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠٠ﻣﯿﺖ ﮐﺎ اﺷﺮف ﺟﮕہ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﮕہ
ﭘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﺜﻼ ﻣﺸﮩﺪ ﻣﻘﺪس رﺿﻮی ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺖ ﮐﻮ ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اس ﻧﮯ وﺻﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻒ ﺟﮕہ ﺳﮯ اﺷﺮف ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور ﺳﺐ ﻣﺴﺌﻠہ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﮨﮯ ﮐہ اﺑﮭﯽ ﻣﯿﺖ دﻓﻦ ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ورﻧہ ﮐﺴﯽ
ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ اور ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ
)(1
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠١واﺟﺐ ﻏﺴﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ واﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم واﺟﺐ اور
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﯽ طﺮح وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ )اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﺿﻮ ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ’’ ایﱡ وﺿﻮ ِء اﻧﻘﯽ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ‘‘ ﮐﻮﻧﺴﺎ وﺿﻮﻏﺴﻞ ﺳﮯ زﯾﺎده ﭘﺎک اور
ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ ﺗﻤﺎم ﻏﺴﻠﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ﺻﺤﯿﺢ اور ﺑﮩﺖ ﺳﺎری رواﯾﺎت ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯواﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﮩﺮت اس ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻧﻘﺾ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠٢ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﮯ ظﮩﺮ
ﺗﮏ ﮨﮯ واﺟﺐ ا ّوﻟﯽ ﮨﮯ اور ظﮩﺮ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب ﺗﮏ واﺟﺐ ﮨﮯ اوراس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
اﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺬور ﺷﺨﺺ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﮨﻔﺘہ ﮐﯽ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﮯ روز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ طﻠﻮع
ﻓﺠﺮ ﺗﮏ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ واﺟﺐ ﻗﻀﺎ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے ۔ ﮨﻔﺘہ ﮐﮯ ﻏﺮوب ﺗﮏ اس ﭘﺮ ﻗﻀﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺻﻮرت وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﺟﻤﻌﺮات ﮐﻮ ﺟﺒﮑہ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دن ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ ،ﯾہ ﻏﺴﻞ
اﻧﺠﺎم دے ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺗﯿﻤﻢ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠۴ﺗﯿﻤﻢ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﻋﻮض اﯾﮏ اﺿﻄﺮاری ﺑﺪل ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ ﮐﮯ وﮨﺎں ﭘﺮ اﺿﻄﺮار ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ اﺻﻞ ﻟﻐﻮی ﻣﯿﮟ اﯾﺘﻤﺎم ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﻣﺮود ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐﯽ  ۴٣وﯾﮟ آﯾﺖ )ﻓﻠﻢ
ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًء ﺗﺘﯿﻤﻤﻮا ﺻﻌﯿﺪاً( ﮨﮯ ﮐہ )ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًء( ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ
ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎک ﻣﭩﯽ ﮐﺎ ﺳﮩﺎرا ﻟﯿﻨﺎ اور ﭼﮩﺮه ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ اور
دوﻧﻮں ﮐﻮ اس ﭘﺮ ﻣﻠﻨﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﯾہ ﻋﻤﻞ وﺿﻮ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻣﻮﻗﻌﻮں ﭘﺮ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًء‘‘ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ ،دو ﻗﺴﻢ ﮐﯽ دﻻﻟﺖ

 ١۔اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ) (۵ :١ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﮯ ﻣﻘﻨﻌہ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ اﯾﮏ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ے اور ﺧﻮد آﯾﺎت اور
ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺎت ﻏﺴﻞ آﯾﺎت ﮐﺎ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮨﮯ اور ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ اﮨﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اور داود ﻧﮯ اﺳﮯ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔
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رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ اول ﯾہ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﻼش ﮐﺮو ﭘﮭﺮ ﯾہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﻣﻠﻨﺎ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﺎدی ،ﺷﺮﻋﯽ،
اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ وه ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ
ﮨﻮ ﮐہ ﯾﺎ ﻣﺒﺎح ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﮯ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﺟﺎن ﮐﻮ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﺧﻄﺮه ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻢ ﮐﻮﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز
ﮐﺎ وﻗﺖ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮا ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ان ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ’’
ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًء‘‘ ﺻﺎدق ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ اس ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ اور ﻋﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﯾہ ﮨﯿﮟ ﮐہ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ
ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬر ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ اﺑﮭﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﻤﮩﺎری
دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ ﻋﺬر رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ’’ﻓﻠﻢ
ﺗﺠﺪوا ﻣﺎءاً( ﮐﮯ ﻣﺼﺪاق ﮨﻮ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس وﻗﺖ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﻤﮩﺎری دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
آﺧﺮ وﻗﺖ ﺗﮏ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﮯ ﻓﺮﺿﺖ ﮨﻮ اور ﻣﺒﺎح ﭘﺎﻧﯽ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ’’ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎءاً( ﮐﮯ ﻣﺼﺪاق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﮏ ﺗﻤﮩﺎری رﺳﺎﺋﯽ
ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻓﺮاﮨﻤﯽ ﮐﺮے ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﺧﻮاه اﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ) ﺗﻼش ﮐﺮﻧﯽ ﭘﮍے( ﯾﺎ دس ﺗﯿﺮ ﮐﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺳﻮ ﺗﯿﺮ ﺗﮏ
ﺑﮭﯽ ﮨﻮ اور ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮨﮯ ﺻﺮف ﻋﺎﻗﻼﻧہ
اﺣﺘﻤﺎل ﮐہ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮏ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﺌﮯ ﮨﺮ رخ ﺳﮯ اﻣﮑﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (1اور ﯾہ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻼش ﺻﺮف ﻣﮑﻠﻒ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ ﻣﻤﮑﻦ اور ﺟﺎﺋﺰ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ )ﺗﻼش( واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠۵اﮔﺮ اس وﻗﺖ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ آﺧﺮ
وﻗﺖ ﺗﮏ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻘﺪر وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﭻ ﺟﺎﺋﮯ اور ﯾہ ﻧﻘﺼﺎن ده ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮ دو
ﺗﻮ اس رﮐﺎوٹ ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻣﻌﺎﻟﺠہ ﺑﮭﯽ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ آپ
ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﯽ طﮩﺎرت اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠۶ﭼﻮﻧﮑہ ’’ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎءاً( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﯿﻤﻤﻮا ﺻﻌﯿﺪاً ‘‘ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ
ﮐﻮ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ طﮩﺎرت ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮا اور اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎزﺗﯿﻤﻢ
ﺳﮯ ﭘﮍھﮯ ﺟﺒﮑہ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻠﻨﮯ اور اس ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﺮﯾﻀہ ﺗﯿﻤﻢ ﺻﺮف اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ
ﺗﮭﺎ ﮐہ )ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًءا( ﺟﺐ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ اور ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﻮرے وﻗﺖ
ﻧﻤﺎز ﺗﮏ ﺟﺎری رﮨﮯ اور ﻋﺎم طﻮر ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮ۔

 ١۔ آﻗﺎﺋﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﻓﺘﻮی دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠٧اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﯿﮟ ﭘﻮری ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ اور ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺗﯿﻤﻢ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﯽ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ
وه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎن ﺳﮑﺎ ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮﭼہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ درﺳﺖ وﺟہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس
ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ اور ﭘﺎﻧﯽ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺳﮑﯽ ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺟﯿﺴﯽ طﮩﺎرت ﺳﮯ ﮐﺮے ﻣﮕﺮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺎ ﮨﻮا ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺑﮭﯽ ) ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا( ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺟﯿﺴﯽ طﮩﺎرت ﺳﮯ ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠٨اﮔﺮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )اور ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺳﮯ
ﮨﮯ اور ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ اﮔﺮ اﭘﻨﯽ طﮩﺎرت ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
آﺧﺮ وﻗﺖ ﺗﮏ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ اﺳﯽ طﺮح طﮩﺎرت ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ
اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس طﮩﺎرت ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﺎ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس
طﺮح ﺳﺨﺖ ﮨﻮ ﮐہ ﻋﺎم طﻮر ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ
ﺑﮯ ﺿﺮر ﺣﺮج اور طﺎﻗﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٠٩اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ اس ﺣﺪ ﺗﮏ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﺗﺸﻨہ )ﺧﻮاه اﻧﺴﺎن ﮨﻮ ﯾﺎ
ﺣﯿﻮان( ﮐﻮ اﺿﻄﺮاب ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﻻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ )اس ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ( وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮے
ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ) اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ( ﺗﯿﻤﻢ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻮ ﭘﯿﺎﺳﺎ
ﺗﮍﭘﺘﺎ دﯾﮑﮭﮯ اور اﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ دے اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ’’ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا‘‘ ﻣﺤﻘﻖ ﮨﮯ
ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻞ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١٠اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺻﺮف اﺗﻨﺎ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﮯ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ دور
ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺗﯿﻤﻤﻢ ﮐﺮےﮐﯿﻮﻧﮑہ وﺿﻮ ﯾﺎ
ﻏﺴﻞ ﭘﺮ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﻤﻢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺪل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﺟﻮ
واﺟﺐ ﺑﺪل رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ وه ﺑﮯ ﺑﺪل واﺟﺐ ﭘﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﻘﺪم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( اور
رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١١ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ
ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﺮوت ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ آﺧﺮ وﻓﺖ ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف
ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﯾﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١٢اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ دوران ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻋﺬر ﺑﺮطﺮف ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺒﮑہ وﺿﻮ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺑﮭﯽ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ
اور اﺳﮯ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺳﮯ دوﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ﺑﭽﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ
وﮨﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔ اور ﺑﻌﺪ ﮐﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﯿﻤﻢ
اس وﻗﺖ ﺗﮏ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ )ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎءاً( ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ واﻗﻌﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ
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ﮨﻮ۔اور اس وﻗﺖ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺸﯽ ﮨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ ره
ﺟﺎﺗﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١٣اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ار ﺗﯿﻤﻢ
ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور ﻧﻤﺎز ﮐﺎ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﺐ اﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻞ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ دوﺑﺎره وﺿﻮ ﮐﺮ ﮐﮯ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺳﮯ ﻧﻤﺎزﭘﮍھﮯ اور اﮔﺮ وﻗﺖ ﮔﺬر ﮔﯿﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ اﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١۴اﮔﺮ ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ
ﺣﺮام ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ،وﺿﻮ ﯾﺎﻏﺴﻞ ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺣﺮام ﮨﮯ اور دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭼﻮﻧﮑہ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎوﺟﻮد
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﻮﮐﺪ ﮨﮯ  ،درﺳﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ )ﻣﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮاً ﻓﮭﻮا ﺧﯿﺮ ﻟہ( ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﻣﻀﻮﻋﯽ ﯾﺎ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮف اور
ﺑﺨﺎری )روم ﮨﯿﭩﺮ( ﮨﻮ ﮐہ اﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮے اور ﻋﺎم اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮف ﺳﮯ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺮے ﮐہ ﺻﺮف ﺑﺪن ﭘﺮ
ﻣﻠﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯﮐہ اس ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اس ﻏﺴﻞ ﻣﯽ
ﻣﺮض ﯾﺎ ﺷﺪت ﻣﺮض ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ دے ورﻧہ ﭘﮭﺮ اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﺗﯿﻤﻢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١۶ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯿﮟ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج وﺟﻮب ﮐﮯ اﺻﻠﯽ ذراﺋﻊ )رﮐﺎوﭨﻮں(
ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ آﺧﺮی ﺣﺪ ﺗﮏ اﻧﺴﺎن اﭘﻨﯽ ﭘﻮری ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮےﮐہ ’’ ﺣﺮج‘‘ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس طﺮح دﺷﻮاری ﮨﻮﮐہ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﻮ ،ﺑﻠﮑہ ﻧﻘﺼﺎن
ده اور دﺷﻮار ﮨﻮ ﮐہ ﻋﺴﺮ ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﮩﯿہ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﯽ رات ’’ وﺳﻊ‘‘
ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺳﺎری ﺻﻼﯾﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ )ﻓﺮﯾﻀہ( اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻧہ ﮐﺮے اور ﺗﻨﮕﯽ ،
ﺳﺨﺘﯽ اور ﻣﺘﻌﺎدل اور اﭘﻨﯽ طﺒﯿﻌﺖ اور ﻣﺰاج ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﮯ ﻧہ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﺗﯿﻤﻢ ﮨﯽ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ )ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮح ﮐﮯ ﻋﻼوه( وﺿﻮ اور
ﻏﺴﻞ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ اور ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ درﮐﺎر
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺻﺮف ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ واﺟﺒﯽ اﻣﺮ اﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ،
ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﯽ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ( ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١٧ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﯿﻤﻢ وﺿﻮ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،
ﺻﺮف ﺗﯿﻤﻢ واﺟﺐ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ اﺿﻄﺮاری ﺑﺪﻟﯿﺖ ﮐﮯﻋﻨﻮان ﺳﮯ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻏﺴﻞ ﺟﻤہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ
ﺗﯿﻤﻢ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ) اور ﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿہ( ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ دوﻧﻮں ﻏﺴﻞ ﺑﮭﯽ
واﺟﺐ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ﻟﮩﺬا وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﺻﺮف ﻏﺴﻞ
ﺟﻨﺎﺑﺖ ،ﺣﯿﺾ اور ﻣﺲ ﻣﯿﺖ ﮨﮯ ﮐہ طﮩﺎرت ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ
ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻦ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ
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ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ اور ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻏﺴﻞ ﺗﻮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ان
ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﻣﺘﻮﺳﻄہ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﺮه ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﯿﻢ
واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد وﺿﻮ ﺳﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮےﮔﺎ اور ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮوری
راﺳﺘہ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ’’ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪوا ﻣﺎ ًءا( ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎں وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻏﺴﻞ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﺴﺘﺤﺐ ﯾﺎ واﺟﺐ
ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﯿﺴﮯﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ اور اﺳﺘﺤﺎﺿہ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ
درﺳﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :٢١٨ﺻﻌﯿﺪاً طﯿﺒﺎ ً‘‘ ﻧﮯ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻮ واﺟﺐ اور وﺿﻮ اور
ﻏﺴﻞ ﮐﺎ ﺑﺪل ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اوﻻ ً اس ﭘﺮ ’’ ﺻﻌﯿﺪاً ‘‘ ﺻﺎدق آﺋﮯ ﮐہ ﺻﻌﯿﺪ زﻣﯿﻦ ﮐہ ﺗﻤﺎم
اﺟﺰاء ﮨﯿﮟ ﮐہ اﺳﮯ زﻣﯿﻦ اور زﻣﯿﻨﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ’’ طﯿﺐ‘‘ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮐہ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺰاج
اﺳﮯ ﻧﻔﺮت ﻧہ ﮐﺮے  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﻣﭩﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﭘﺎک ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ آﻟﻮده
اور ﺑﺪﺑﻮ دار ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ اس درﺟہ ﮐہ طﺒﯿﻌﺖ اس ﺳﮯ ﻧﻔﺮت ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻤﻢ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮ ﺑﮭﯽ ﻟﮯ ﺗﻮ وﺿﻮ ﮐﯽ
ﺟﮕہ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺲ طﺮح ’’ ﺻﻌﯿﺪ‘‘ ﺳﮯ ﻣﻘﯿﺪ ﮨﮯ ’’ طﯿﺐ ‘‘
ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﯿﺪ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ طﺮح ﺗﯿﻤﻢ ﻏﯿﺮ ﺻﻌﯿﺪ ﭘﺮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻏﯿﺮ ’’ طﯿﺐ‘‘ ﺳﮯ
ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﮐﻦ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢١٩ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ واﻟﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﯾﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺮ اﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ
ﮐہ ﺗﯿﻤﻢ )ﺻﻌﯿﺪا طﯿﺒﺎً( ﮐہ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎ اورﭼﻮﭨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮩﺖ ﺑﮍی ﭘﺎﮐﯿﺰه ﭼﯿﺰ ﮐﮯ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﭘﺎک ﮐہ ’’ طﯿّﺐ‘‘ ﮐﯽ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
اس ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ ﮐﻠﻤہ ﺻﻌﯿﺪ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆ ’’ ﻏﺎﺋﻂ‘‘ ﮔﮍھﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﮔﮍھﮯ ﻋﺎم طﻮر ﭘﺮ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻮڑا ﮐﺮﮐﭧ
رﮐﮭﻨﮯ اور ڈاﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﭘﮭﺮ وﮨﺎں ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﭘﺎﺧﺎﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا اس
اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ’’ ﺻﻌﯿﺪ‘‘ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﭘﺎک زﻣﯿﻦ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﭘﺴﺖ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ  ،ﺧﻮاه
ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف ﮨﻮ ﯾﺎ ﮔﻨﺪی اور ’’ طﯿﺒﺎ ً‘‘ﺑﮭﯽ اس ﺑﻠﻨﺪﯾﻮں ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ
ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯿﮟ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯿﮟ اﺻﻞ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﻤﻢ ﭘﺎک ﭘﺎﮐﯿﺰه زﻣﯿﻦ ﯾﺎ
زﻣﯿﻨﻮں ﭘﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﭘﺎک اور ﺻﺮف ﺑﻠﻨﺪ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺑﻠﻨﺪ اور ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮨﻮﻧﺎ
ﻧﻮﻋﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮨﯽ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اس طﺮح
ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’ :ﺟﻌﻠﺖ ﻟﯽ اﻻرض ﻣﺴﺠﺪاً و طﮭﻮراً‘‘ )زﻣﯿﻦ ﮨﻤﺎرے
ﻟﺌﮯ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه اور ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻗﺮار دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ( زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ’’طﮩﻮر‘‘ ﮨﻮﻧﺎ ﻧﺠﺎﺳﺘﻮں
ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اوﻻً ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ رﮔﮍ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻧﺠﺲ اور ﻣﺘﻨﺠﺲ
ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ اور ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اس ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺪث اﺻﻐﺮ اور ﺣﺪث
اﮐﺒﺮ ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﭘﺮ راﺳﺘہ ﭼﻠﻨﺎ ﺟﻮﺗﻮں ﮐﮯ ﺗﻠﻮوں اور
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ﻻﭨﮭﯽ ﮐﯽ ﻧﻮک اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻮں ﭘﺮ
ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اور
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮف ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﺑﻦ ﺣﻤﺰه طﻮﺳﯽ ﮐﯽ اﻟﻮﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺮف اور ﺧﺎک ﭘﺮ
اﯾﮏ ﮨﯽ ﺟﯿﺴﺎ ﮨﮯ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺮف ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ):١
 (۶١اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺑﺮوﺟﺮدی اور ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اس
ﮐﻮ اﺿﻄﺮاری ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﻧﺘﮯﮨﯿﮟ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢٠ﺟﺒﮑہ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ( ’’ طﯿﺐ ‘‘ ﭘﺎﮐﯿﺰه  ،ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ )ﺻﻌﯿﺪاً طﯿﺒﺎً( ﮐﯽ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ زﻣﯿﻨﻮں ﮐﯽ
ﭘﺎﮐﯽ اور ان ﮐﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﭘﺎک ﮨﻮﺋﯽ اور ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻌﻦ اور
آﻟﻮده ﮨﻮﺋﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﺋﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎک ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ’’ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﮭﻮرﯾﻦ‘‘ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا اﺳﯽ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧہ ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﺮع ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ۔
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢١ﭼﻮﻧﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺨﺎطﺐ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮨﯿﮟ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ’’ طﯿﺒﺎ ً‘‘ وه ﭼﯿﺰ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺮت ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ ،ﺑﻠﮑہ اس ﮐﯽ طﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس )زﻣﯿﻦ( ﮐﺎ ﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
ﺟﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﻏﻀﺒﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﮨﻮ اور اس ﺟﮕہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﮩﯿﮟ اور ﺗﯿﻤﻢ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮد ﮨﯽ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻏﺼﺒﯽ ﺟﮕہ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﻮ ﮐہ ’’ اﻻ ﻣﺎ اﺿﻄﺮرﺗﻢ‘‘
ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﺣﺮام ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ وﺟﻮب
ﻧﻤﺎز اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺿﻄﺮاری طﮩﺎرت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ
ﺣﺮﻣﺖ اس وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﮨﯽ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ اﯾﺴﯽ ﻏﺼﺒﯽ ﺟﮕہ ﻣﯿﮟ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐہ ﺧﻮد ﮨﯽ اس ﺟﮕہ ﭘﺮ اﯾﺴﮯ اﺿﻄﺮار ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮا ﮨﮯ  ،واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢٢ﺟﺐ ﺗﮏ ﻣﭩﯽ  ،ﻣﭩﯽ ﮐﯽ طﺮح رﯾﺖ ﺗﻤﮩﺎری دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ان
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﭩﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎ ﻧﺎ ﭘﺨﺘہ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ
ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ) (1ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺻﺮف زﻣﯿﻦ اور اس ﮐﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه اور ﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ
) (2
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮔﭻ اور ﭘﺨﺘہ ﭼﻮﻧﺎ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢٣اﮔﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﮯواﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
ﻓﺮش وﻏﯿﺮه ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻏﺒﺎر ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻤﮑﺮے اس ﮐﮯﺑﻌﺪ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮔﯿﻠﯽ ﻣﭩﯽ
)ﮐﯿﭽﮍ( ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﺗﻮ ﺟﺘﻨﺎ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ ﻣﭩﯽ ﮐﻮ ﺧﺸﮏ ﮐﺮے اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﭩﯽ،
 ١۔ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی
 ٢۔ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری،
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ﺑﺎﻟﻮ ،ﺳﻤﻨﺪری رﯾﺖ ،ﭘﮭﺘﺮ  ،ﮐﻨﮑﮍی ،ﻟﮑﮍی  ،ﭘﺘہ ﮔﭻ ،ﭼﻮﻧﮯ ،ﺗﺎرﮐﻮل اور ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
اور اس طﺮح ﮐﯽ زﻣﯿﻦ اور زﻣﯿﻨﻮں ﭘﺮ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮے اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢۴ﺗﯿﻤﻢ ﺧﻮاه وﺿﻮ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﻏﺴﻞ ﮐﮯ دو ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ ﮐﻮ
اﯾﮏ ﺑﺎر زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﺎرﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دو ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ
ﺳﮯ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺋﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮ
ﮔﭩﻮں ﺗﮏ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﺋﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﭩﻮں ﺗﮏ ﻣﺴﺢ
) (1
ﮐﺮے
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢۵ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﯾہ اﻣﯿﺪ ﮨﻮ ﮐہ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺗﮏ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺳﮯ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍھﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺎﯾﻮﺳﯽ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﻧﮯ ﺗﯿﻤﻢ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﯽ اور ﻧﻤﺎز ﮐﺎ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﻮ ﯾﺎ
ﻏﺴﻞ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮﺗﻮ اس ﭘﺮ دوﺑﺎره وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻧﮯ ﺗﺴﺎﮨﻠﯽ اور ﺳﮩﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﯽ اور ﻧﻤﺎز ﮐﺎ وﻗﺖ
ﻧﮑﻞ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ وﺿﻮ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎزﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ )ﻧﻤﺎز
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ( آﺧﺮ وﻗﺖ ﺗﮏ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﻣﻠﻨﺎ ﺗﯿﯿﻢ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢۶ﺟﺲ طﺮح ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻞ ﺟﺎﻧﺎ ﺗﯿﯿﻢ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ  ،اﺳﯽ طﺮح ﺟﻮ
ﭼﯿﺰﯾﮟ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ وﮨﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ وﺿﻮﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﯽ
ﮨﯿﮟ اور ﺗﻤﺎم وه ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻮ ﻏﺴﻞ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ وه ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢٧ﺟﺲ طﺮح اﯾﮏ وﺿﻮ ﯾﺎ اﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﭼﻨﺪ ﺟﮩﺖ ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اﺳﯽ
)(2
طﺮح وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ اﯾﮏ ﺗﯿﻤﻢ ﺑﮭﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﮩﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢٨ﺟﺲ طﺮح ﻏﺴﻞ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،اﺳﯽ طﺮح ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ
ﺗﯿﻤﻢ ﺑﮭﯽ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ان ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ ،ﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿہ
اور ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻏﺴﻠﻮں ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ اور ﻏﺴﻞ ﺟﻤﻌہ اور ﻏﺴﻞ اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﮐﮯ
ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٢٩اﮔﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ
اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮐﺮے ﺟﻮ وﺿﻮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ وﺿﻮ
ﺷﺮط ﮨﮯ  ،وﺿﻮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ وﺿﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺬور ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ
وﺿﻮ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﺗﯿﻤﻢ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
 ١۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﺘﺎب ﮨﺪاﯾہ ،ﻏﻨﯿہ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻞ ﮐﺎ ﺻﺮﯾﺢ اور ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﯽ ﻋﺮﯾہ ﻗﺪﯾﻤﯿﻦ  ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ذﮐﺮی ،اور ﮐﺘﺎب ﻣﻘﻨﻌہ
ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﮨﮯ اور ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ ﻣ ﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ،آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ،آﻗﺎﺋﮯ
ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ اور ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ اﮨﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اوزاﻋﯽ ،اﺣﻤﺪ ،اﺳﺤﺎق ،داود ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ طﺒﺮی ،اور ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮨﯿﮟ۔
 ٢۔ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ،اراﮐﯽ اور ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ.
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ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﭘﯿﺶ آﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﻏﺴﻞ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ دوﺑﺎره ﻏﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ اﺳﮯ
ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﮔﺬﺷﺘہ ﮐﯽ طﺮح ﯾہ ﺑﺪل ﺑﮭﯽ وﺿﻮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔)ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻮ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﮭﺮ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ (
ﻧﻤﺎز
ﻣﺴﺌﻠہ ’’ :٢٣٠ﻧﻤﺎز‘‘ ﮐہ ﷲ ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ آﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮواز ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ
ﮨﮯ اﯾﮏ )اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( اﯾﮏ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ ﯾہ ﺗﻤﺎم اﻟﮩﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻮں
ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ اور ﮨﮯ اور اﯾﺴﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺟﺐ ﮨﮯﮐہ )ﺟﺰ ﺣﯿﺾ اور ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ( ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت اور ﮐﺴﯽ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ’’ :٢٣١ﻧﻤﺎز‘‘ ﮐہ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﯽ ﻣﻌﺮاج
ﮨﮯ اور دﯾﻦ ﮐﺎ ﺳﺘﻮن ﮨﮯ اور ظﺎﮨﺮ و ﺑﺎطﻦ اور ﻣﻘﺪﻣﺎت اور ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
ﻧﻤﺎﯾﺎں ﺗﺮﯾﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اور ﻻﺋﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﯽ ﺗﻨﮩﺎ اﻋﺘﻘﺎدی اور
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺮاﺋﯿﻮں اور ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻋﻤﺎل ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور روﮐﺘﯽ ﮨﮯ
ﷲ أَ ْﻛﺒَ ُﺮ َو ﱠ
ﷲُ ﯾ َ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ
ﮐہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ﴿ ...إِ ﱠن اﻟﺼ َﱠﻼةَ ﺗَ ْﻨﮭَﻰ ﻋ َِﻦ اﻟْﻔَﺤْ َﺸﺎء َواﻟْ ُﻤﻨ َﻜ ِﺮ َوﻟَ ِﺬ ْﻛ ُﺮ ﱠ ِ
ُﻮن ﴾) (1ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﻤﺎز ﻓﺤﺸﺎ اور ﻣﻨﮑﺮ )ﺑﺮی ﺑﺎﺗﻮں( ﺳﮯ روﮐﺘﯽ ﮨﮯ اور ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺷﮑﺮ
ﺗَﺼْ ﻨَﻌ َ
ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﻧﮯ ﮐہ ﺳﺮاﭘﺎ ﻗﺼﻮر اور ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻧہ ﺻﺮف
اﺟﺎزه دی ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺷﺐ و روز ﻣﯽ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺮﺗﺒہ اس ﻣﻌﺮاج
اور دﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺘﻮن ﺗﮏ ﭘﺮواز ﮐﺮﯾﮟ اور ﺣﻀﺮت اﻗﺪس ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮨﻮں۔
’’ ﻧﻤﺎز ‘‘ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اور ظﺎﮨﺮی ارﮐﺎن رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ظﺎﮨﺮی ارﮐﺎن
ﯾﮩﯽ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ارﮐﺎن ﮨﯿﮟ:
 :(١ﻧﯿﺖ
 :(٢ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام
 :(٣رﮐﻮع
 :(۴دو ﺳﺠﺪے
 :(۵رﮐﻮع ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻗﯿﺎم )ﺟﺴﮯ ﻗﯿﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺑہ رﮐﻮع ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ( ﮐہ ﮨﻢ ﺳﺐ
ﻧﮯ اس ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی ﺷﮑﻞ ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺳﮩﺎرے ﺣﻀﺮت
اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﺮﯾﺐ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
رﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ارﮐﺎن ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾہ ﺟﺎﻧﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮن ﮨﻮ؟ اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ آﮔﺎه ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﮍے ﮨﻮ؟ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺟﺎﻧﻮ ﮐہ ﮐﺲ ﻟﺌﮯ اس
ﻣﻌﺮاج ﮐﯽ ﺳﻤﺖ راﮨﯽ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ؟ ’’ ﺗﻢ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﺗﮭﮯ اور ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭼﯿﺰ
ﺑﻨﺎ دﯾﺎ۔ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ وه ﺳﺎرے ﺟﮩﺎں اور ﮐﻞ ﮨﺴﺘﯽ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﺗﻤﺎم
 ١۔ ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت ،آﯾہ . ۵
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ﮨﺴﺘﯿﻮں ﮐﻮ وﺟﻮد ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﮨﺴﺘﯿﻮں ﮐﮯ ﮐﻤﺎﻻت ﮐﻮﮨﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ وه
ﺗﻤﺎم ﻣﻤﮑﻦ اور واﺟﺐ ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﯾہ ’’ ﺗﻢ‘‘ ’’ اس ‘‘ ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ اس وﻗﺖ ﺷﮑﺮ ﮔﺰاری اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز دراز ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﮭﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎری اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎری ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ ﮐﺴﯽ طﺮح ﻧہ اﺣﺘﯿﺎج ﺗﮭﯽ
اور ﻧہ ﮨﮯ۔ اور ﯾہ ﺗﻢ ﮨﻮ ﮐہ ﺳﺮاﭘﺎ ﻧﯿﺎز ﮨﻮ اور ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺗﻤﮩﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺑﺎرﮔﺎه
ﻗﺪس ﻣﯿﮟ ﺷﮑﺮ ﮔﺰاری اور ﺣﺎﺟﺖ طﻠﺒﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﻧﺎﺷﮑﺮی اور ﻧﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺗﻢ ﮨﻮ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اور ﻧﺎ ﺷﮑﺮی
ﺳﮯ ﭘﺴﺘﯽ اور ذﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﻤﯿﻖ اور ﻧﺎ ﭼﯿﺰ درﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺮان اور ﺑﯿﭽﺎره ره ﺟﺎؤ ﮔﮯ۔
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ
ﺗﯿﺮا اس ﮐﺎ ﺑﻨﺪه ﮨﻮﻧﮯ اور اس ﮐﮯ ﺗﯿﺮا ﺧﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﭨﻮٹ ﻻزﻣہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت
ﭨﻮﭨﻨﮯ واﻻ اور ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻧﺎزک اور ﺣﺴﺎس ﭘﺎﻧﭻ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯ اس ﺣﺴﯿﻦ،
ﺧﻮﺑﺼﻮرت اور ﻧﺎزک ﭼﮩﺮه ﮐﻮ ﺗﺠﮭ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺮ واﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺻﺒﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻓﺮﯾﻀہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ’’ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ‘‘ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﺮو اور آدھﯽ رات ﺗﮏ ﺳﻮﻧﮯ
ﮐﮯ وﻗﺖ ﺗﮏ ’’ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ‘‘ ﻓﺮﯾﻀﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﺧﺮی ﻓﺮﯾﻀہ ’’ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء‘‘ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم
دے ﮐﺮ ﺳﻮ ﺟﺎؤ۔
ﻧﻤﺎز ظﮩﺮﯾﻦ اور ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮﺑﯿﻦ ﮐﮯ ﺟﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ اور ﻟﺰوم ﻗﺮآن اور
رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﻧﮑﺎر اور ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺳﻮاﺋﮯ ﻣﻌﺬور ﯾﺎﺑﮯ ﺣﺎل
ﯾﺎ اس ﺟﯿﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور
ﺻﺮف ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ ،ﻋﺼﺮ ،ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ) ﮐہ اس ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﻮﺑﮯ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ( رﺑﺎﻧﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﻣﯿﮟ ان ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻮں ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﯽ ﺣﺪ ﮨﮯ۔
ﺻﺒﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ )ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ﮐﮯ طﻠﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ( ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﺿﺮوری
ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻣﯿﭩﮭﯽ ﻧﯿﻨﺪ ﺳﮯ ﺑﯿﺪار ﮨﻮ ﮐﺮ ﮨﺮ ﮐﺎم ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭘﮍھﻮ،
اور ظﮩﺮ ﮐﮯوﻗﺖ اﭘﻨﮯ روز ﻣﺮه ﮐﮯ ﺣﺪ درﺟہ ﺳﺮ ﮔﺮم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮨﺮ ﭼﯿﺰ اور
ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ڈال ﮐﺮ ﻣﻌﺮاج ﻧﻤﺎز ﮐﯽ طﺮف ُرخ ﮐﺮو اور ﻋﺼﺮ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ
ﮐہ اﺑﮭﯽ ﺗﻤﮩﺎرے )روز ﻣﺮه( ﮐﮯ ﮐﺎم ﻧﺎ ﺗﻤﺎم اور ادھﻮرے ﮨﯿﮟ اور ﺗﻢ ﮐﭽﮭ دﯾﺮ آرام ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﯽ ﻋﻤﻞ اور ﮐﺎم ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮو
اور ﻋﺼﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻮ اور اﺳﯽ طﺮح ﺷﺐ ﮐﮯ آﻏﺎز ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب اور آدھﯽ رات
ﺗﮏ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﭘﮍھﻮ ﮐﮩﺎ س ﭘﺎﻧﭻ ﺣﺴﺎس اور ﻧﺎزک وﻗﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﮐہ روز و ﺷﺐ ﮐﮯ اوﻗﺎت
ﮐﮯ ارﮐﺎن  ،ﻣﯿﮟ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ اس اﺻﻠﯽ رﮐﻦ ﮐﻮ اﻧﮩﯽ رﮐﻨﯽ اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم دو ﺗﺎﮐہ ﺗﯿﺮی
ﮨﺴﺘﯽ ﮐﺎ رﮐﻦ ﯾﺎد ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﻮر ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اور روﺷﻦ ﮨﻮ اور ﺗﻤﮩﺎری
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ
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ﷲِ ﺗ ْ
ﻣﯿﮟ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ دﺳﺘﻮرات ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﴿ ...أَﻻَ ِﺑ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ّ
َﻄ َﻤﺌِﻦﱡ ْاﻟﻘُﻠُﻮبُ ﴾
آﮔﺎه ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮐہ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺳﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ‘‘ اور ﺑﺮے ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ
دوری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو۔
آه ﮐﺘﻨﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮨﮯ ﺣﻀﺮت ﺳﺒﺤﺎن ﮐﮯدﻟﺪاده اﻓﺮاد ﮐﮯﻟﺌﮯ )اﯾﺎک ﻧﻌﺒﺪ و اﯾﺎک
ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ( ﮐﮩہ ﮐﺮ ﮐہ ﺻﺪاﻗﺖ اور ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺣﻀﻮر
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮨﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ اور ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺋﯽ ﻟﺬت ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ اور ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮐﻮﻧﺴﯽ ﻋﺰت ﮨﻮ
ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ اﻋﺘﺮاف ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اور اﭘﻨﯽ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﮯﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﻧﻤﻮﻧہ ﮐﮯﻋﻨﻮان ﺳﮯ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﺟﺎؤ اور’’ ﻣﻌﺮاج ﻣﻮﻣﻦ‘‘ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف رﮐﻮع ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎء
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ رﮐﻮع ﺳﮯ اﭨﮭﻨﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺧﺎک ﭘﺮ ﮔﺮاؤ ﮐہ ﯾہ ’’ ﺳﺠﺪه‘‘ ظﺎﮨﺮ
اور ﺑﺎطﻦ دوﻧﻮں ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﻨﺪﮔﯽ  ،ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع ﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﮨﻢ ﻟﻮگ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ اور اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﮐﻮ ﺟﺎن ﻟﯿﺘﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﺒﮭﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﺧﺎرج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ’’ ﻣﺒﺎرک ﮨﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﺟﻮ ﮨﻤﯿﺸہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ‘‘ اس وﻗﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮯ ﺣﺎﻻت اور ﺷﺮاﺋﻂ ﮨﻤﯿﮟ داﺋﻢ اﻟﺼﻼة ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﮯ ﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮩﯽ ﮨﮯ
ﮐہ ﺷﺒﺎﻧہ اور ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺎﻟﺖ )اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت اور ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ( ﮐﻮ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ’’ ﺗﻨﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎ و اﻟﻤﻨﮑﺮ‘‘ ﮐﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز
ﮨﻤﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻓﺤﺸﺎء اور ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﮯ۔ اور ﮨﻤﺎرے ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﮨﻤﺎری زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮯ ﮨﺮ ﺷﻌﺒہ ﻣﯿﮟ رﺑﺎﻧﯽ اور اﻟﮩﯽ رُخ اور ﺟﻠﻮه ﻋﻄﺎ ﮐﺮے ﮐہ اس ﻣﻘﺎم ﮐﮯﯾﻘﯿﻦ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ داﺋﻢ اﻟﺼﻼة اﻓﺮاد ﮐﺎ ﺛﻮاب ﮨﻤﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اﻧﺸﺎء ﷲ۔
اذان اور اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣٢اذان اور اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺧﻮاه ﺷﯿﻌہ ﮨﻮں ﯾﺎ
ﺳﻨﯽ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﮨﯿﮟ( اور ﺷﮩﺎدت ﺛﺎﻟﺜہ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اذان ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ
ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﮯ ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اذان اور اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮯ
اﺟﺰاء ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اس طﺮح ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﮐﺎ ذﮐﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ۔ ) (2ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﯾہ ﺳﺎری
ﺷﮩﺎدﺗﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﻮروں ﮐﮯﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻋﺖ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺑﺎت ﮐﺎ اﭘﻨﺎ اﯾﮏ ﻣﻘﺎم اور ﮨﺮ ﻧﮑﺘہ
ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﺜﻼً ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻌﺎد ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت اور ﮔﻮاﮨﯽ ﮐہ دﯾﻦ ﮐﺎ رﮐﻦ ﮨﮯ )اذان اور
) (1

 ١۔ ﺳﻮره رﻋﺪ ،آﯾہ .٢٨
 ٢۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻧﮯ اﺳﮯ )ﺷﮩﺎدت ﺛﺎﻟﺜہ ( ﻏﺎﻟﯿﻮں اور ﻣﻔﻮﺿہ ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﮯ ﻣﺮﺟﻮح ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ )ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ
اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ج ،١ص ١١٨اور ﺟﻮاﮨﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳﺐ ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف ﮨﮯﮐہ اذان و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﮟ اس ﺷﮩﺎدت ﭘﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس رواﯾﺖ
ﮐﮯﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ وﻻﯾﺖ ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﮐﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ واﺟﺐ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﮐﮩﻨﺎ
ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان
ﭼﺎﮨﺌﮯﮐہ ﯾہ ﻗﻀﯿہ ﺻﻠﻮات ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اذان اور اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮨﺎں ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﯽ آل ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺻﻠﻮات اﮔﺮﭼہ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ آپ ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ذﮐﺮ زﺑﺎن ﭘﺮ ﺟﺎری ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ذﮐﺮ
ﺻﻠﻮات ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آل ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﮐﺎ ذﮐﺮ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﮐہ اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ( ﮐﮩﻮ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اذان اور اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﻧﻤﺎز
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯﮐﮩﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﮯ /٢٣ﺳﺎﻟہ دور ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﯽ اور ﺑﻼ ﺣﺒﺸﯽ ؒ اور دوﺳﺮے ﺟﻮ ﻟﻮگ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ اذان ﮐﮩﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اور ﺗﻤﺎم آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐہ ﮨﻤﯿﺸہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اذان
و اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮩﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ان ﮨﺴﺘﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اس ﺷﮩﺎدت ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص )اﺷﮭﺪ ان ﻋﻠﯿﺎ وﻟﯽ ﷲ( ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﻟﯿﮑﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا اور
ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻌﺼﻮم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺛﻮاب ﮐﯽ اﻣﯿﺪ اور اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ اذان و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﮟ اس ﺷﮩﺎدت ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
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اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﮐﯽ آﯾﺘﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﮩﻨﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ( ﮨﺎں ،دوﺳﺮی ﺷﮩﺎدت
ﮐہ ’’ اﺷﮭﺪ ان ﻣﺤﻤﺪاً رﺳﻮل ﷲ‘‘ ﮨﮯ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾہ ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻨﺖ اﻟﮩﯿہ
ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ آل رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﺎ ﺿﻤﯿﻤہ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ’’ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿہ وآﻟہ وﺳﻠﻢ‘‘ ﮐﮩﻮ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺟﻤﻠہ ﺗﻤﺎم ﺣﻀﺮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
اذان و اﻗﺎﻣﺖ  ،ﻧﻤﺎز اور ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﮐﯽ آﯾﺘﻮں ﮐﮯﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﮩﻨﺎ اﮔﺮ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ رﮨﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺗﺸﮩﺪ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ آﻧﺤﻀﺮت اور آپ ﮐﯽ آپ ﮐﯽ آل ﭘﺮ
ﺻﻠﻮات ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور رﮐﻮع ،ﺳﺠﻮد اور ﻗﻨﻮت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ۔
واﺟﺐ ﻧﻤﺎزﯾﮟ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣۴روزاﻧہ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ،ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن ،
آﯾﺎت  ،ﻣﯿﺖ  ،طﻮاف اور ﻧﺬر ،ﻋﮩﺪ اور ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزﯾﮟ واﺟﺐ ﮨﯿﮟ اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزوں
ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺎ ﺑﮍے ﺑﯿﭩﮯ ﭘﺮ وﺟﻮب اور ﻋﺪم وﺟﻮب ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎزﯾﮟ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣۴ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﺎ وﻗﺖ ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ﮐﮯ طﻠﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻟﯿﮑﺮ طﻠﻮع
)(1
آﻓﺘﺎب ﺗﮏ ﮨﮯ اور ظﮩﺮ و ﻋﺼﺮ ﮐﺎ وﻗﺖ ظﮩﺮ ﺳﮯ ﺳﻮرج ﻏﺮوب ﮐﺮﻧﮯ ﺗﮏ ﮨﮯ اور
ﻣﻐﺮب اور ﻋﺸﺎء ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﺳﮯ ﻟﮯﮐﺮ آدھﯽ رات ﺗﮏ ﯾﻌﻨﯽ اس ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ آدھﯽ
رات ﮨﮯ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ اور ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺎ ﻏﺮوب اورطﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﮐﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺼہ ،ﺟﯿﺴﺎﮐہ
ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ’’ اﻟﯽ ﻏﺴﻖ اﻟﻠﯿﻞ‘‘) (2ﮨﮯ ﮐہ وﮨﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﮐﯽ ﭼﻮﭨﯽ اور اﻧﺘﮩﺎء ﮨﮯ )اس
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ آﻏﺎز ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اور آﺧﺮ طﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﮨﻮﮔﺎ ،ﻧہ وه ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ آﺧﺮ
طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اور آﻗﺎﺋﮯ
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺎرے ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ﻟﯿﻞ‘‘ ﮐﻞ ﻋﺮﻓﯽ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ’’اور ﻏﺴﻖ‘‘ ﺗﻤﺎم راﺗﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣۵ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﯽ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز اور ﻣﻐﺮب اور ﻋﺸﺎء ﮐﯽ دو رﮐﻌﺖ
ﻚ َوﻻَ ﺗُﺨَﺎ ِﻓ ْ
ﺖ ِﺑ ﮭَﺎ
ﺼﻼَ ِﺗ َ
ﻧﻤﺎز ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯ ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ﴿َ ...وﻻَ ﺗَﺠْ ﮭَﺮْ ِﺑ َ
ﻚ َﺳ ِﺒﯿﻼً ﴾) (3ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ
َوا ْﺑﺘ َِﻎ َﺑﯿ َْﻦ َذ ِﻟ َ
ﻧہ ﺑﮩﺖ ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯﮨﻮ اور ﻧہ ﮨﯽ اس طﺮح دھﯿﻤﯽ آواز ﻧﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﻧہ ﺳﻦ
ﺳﮑﻮ۔)(4اور ﺟﮩﺮ اﺧﻔﺎء ﮐﯽ ﺷﺸﮕﺎﻧہ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻀﺎد ﮨﯿﮟ۔

 ١۔ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﮐﺎ آﺧﺮی وﻗﺖ ﺳﻮرج ﮐﺎ ﻏﺮوب ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﻣﻐﺮب اور دو آﯾﺖ ’’ ﻏﺮب ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ‘‘ ﺳﻮره طہ ،آﯾﺖ(١٣٠
اور ’’ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب‘‘ ﺳﻮره ق آﯾﺖ  (٣٩اور ’’ ﻟﻠﻤﻐﺮب‘‘ ﮔﻮاه ﮨﮯ اور ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ﻧﮯ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯿﮟ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻧﮯ ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﯿﮟ اور ﺷﯿﺦ
طﻮﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻠﻤﺎء اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ آﻗﺎﺋﯽ ﺧﻮﺋﯽ  (۵٢ :١اور ﻓﻘﮩﺎ ﺷﯿﻌہ ﮐﺎ دوﺳﺮا ﮔﺮوه
ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
 ٢۔ ﺳﻮره اﺳﺮاء ،آﯾﺖ. ٨
 ٣۔ ﺳﻮره اﺳﺮاء ،آﯾﺖ.١١٠ ،
 ٤۔ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﻧﮯ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﮐﮯﺗﻮﺳﻂ ﮨﻮﺋﮯ اﺟﻤﺎع ﮐﮯ دﻋﻮی ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﮐﯽ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ
ﺷﯿﻌہ اﺳﮯ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی ﮨﯿﮟ اور ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺮھﺎن ،ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اﺟﻤﺎع ﮐﺎ ﺧﻮف ﻧہ ﮨﻮ ﺗﺎ ﺗﻮ اﺳﺤﺒﺎب ﮐﺎ
ﻓﺘﻮی اوﻟﻮﯾﺖ رﮐﮭﺘﺎ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک اور ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮟ اور ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،اﺳﺤﺒﺎب ﮐﻮ ﻗﻮی ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣۶ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ اﺷﺎره ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ  ،ظﮩﺮ ،ﻋﺼﺮ
ﻣﻐﺮب اور ﻋﺸﺎء اﺳﻤﺎء ﺧﻮد اﯾﮏ ﻟﻄﯿﻒ اﺷﺎره ﮨﯿﮟ ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ و ﻋﺼﺮ اور ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻓﺎﺻﻠﻮں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﺳﻮره ﻧﻮر ﮐﯽ آﯾہ اﺳﺘﺌﺬ ان ) (۵٨ﻣﯽ
اس طﺮح ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮐہ ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ اور ﻋﺸﺎء ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ ﻟﺒﺎﺳﻮں ﮐﻮ اﺗﺎرﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ
)واﻟﺪﯾﻦ( اﭘﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﮕﮩﻮں ﭘﺮ ﺑﭽﻮں ﮐﺎ آﻧﺎ و اﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳﮯ ﮨﻮ۔ ﮐﮩﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧہ
ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎری ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮں اور واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺳﻮﻧﺎ
ان دوﻧﻮں ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻮں ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اور دوﻧﻮں ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ
’’ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ‘‘ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ’’ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻤﺲ‘‘ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ وﺳﻌﺖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ  ،ﻋﺼﺮ اور ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ
وﺳﻌﺖ ﮐﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ’’ﻟﺪﻟﻮک اﻟﺸﻤﺲ اﻟﯽ ﻏﺴﻖ اﻟﻠﯿﻞ‘‘ ﮐہ اس ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﭼﺎر ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐﮯ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮﺑﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ اول وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ظﮩﺮﯾﻦ اور ﻋﺸﺎﺋﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﻮﮔﺎ اور آﺧﺮ اﻻﻣﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ رواﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ا ّول وﻗﺖ ﺳﮯ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﺮف ’’ذﻧﺐ
ﻣﻐﻔﻮر‘‘ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ دو ﻧﻤﺎزوں
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز
واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﯾہ ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس طﺮح ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ طﺮﯾﻖ ﺳﮯ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ وارد ﮨﻮﺋﯽ
) (1
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﺟﻤﻊ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣٧ﻣﻐﺮب ﮐﯽ ﺗﯿﻦ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور ﭼﺎر رﮐﻌﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر آدھﯽ رات ﺗﮏ ﻋﺸﺎء ﮐﺎ ﻣﺨﺼﻮص وﻗﺖ ﮨﮯ
اور ا ّول ظﮩﺮ ﺳﮯ ﭼﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ظﮩﺮ ﮐﺎ ﻣﺨﺼﻮص وﻗﺖ ﮨﮯ اور
ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﮯ ﻏﺮوب ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﭼﺎر رﮐﻌﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
ﮨﮯ ﯾہ ﻣﻐﺮب ﺳﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣٨ﻣﻐﺮب ﮐﮯﻣﺨﺼﻮص وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﭘﮍھﻨﺎ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ
)ﻣﻐﺮب ﮐﺎ ﻋﺸﺎء ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﺎ اور ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ظﮩﺮ ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص وﻗﺖ
ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﻨﺎ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻠﯽ طﻮرﭘﺮ ان ﺑﮯ ﺟﺎ اور ﺑﮯ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﺑﻄﻼن ﮐﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ۔ ﮔﺮﭼہ ﺟﮩﺎت ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﻣﺸﺘﺮک وﻗﺖ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮی ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﮯ ) ﻧہ ﻣﺨﺼﻮص وﻗﺖ ﻣﯿﮟ( اور ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﺳﻤﺠﮭ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﻏﻠﻂ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﻮ ﺑﺪل دے ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﮨﯽ اﭘﻨﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﯽ طﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس
ﮐﯽ وﮨﯽ دوﺳﺮی ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ ﮔﺎ؟
 ١۔ﮐﭽﮭ ﻓﻘﮩﺎء )ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ طﺮح( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ا ﺑﯽ وﻗﺎص  ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﯾﺪ ،اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ،ﻣﺎﻟﮏ،ﺛﻮری،
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ ،اﺳﺤﺎق ،اور اﺑﻮ ﺛﻮر ﻧﮯ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اس ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺑﻐﯿﺮ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ(۔

90

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٣٩اﮔﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اس ﮐﮯ ﭘﺎس وﻗﺖ ﮨﻮ
ﺗﻮ اﺳﮯ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠہ ﻓﻮراً ادا ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اذان ﮐﮯوﻗﺖ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﮍا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺻﻮرت اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﻣﻦ
ادرک ‘‘...ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﺎﻟﮯ اس ﻧﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﭘﻮرا وﻗﺖ ﭘﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ
 ،ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ظﺎﮨﺮاً آﺧﺮ وﻗﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﻧہ ا ّول وﻗﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص آﯾﺎت ﮐﯽ
ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﯽ ان ﻧﻤﺎزوں ﮐﺎ آﻏﺎز ا ّول وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴٠ﻧﻤﺎز اوّل وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﻮﮐﺪ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ واﺟﺐ ﮐﻮ
ﭼﮭﻮٹ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ اﻧﺪﯾﺸہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ
ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﯿﺴﮯﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ڈوب رﮨﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﺟﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اﺣﺘﻀﺎر
ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اور وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮ ﭘﮭﯽ
ﮐہ اﮔﺮ وﺻﯿﺖ زﯾﺎده واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﻮ وﺻﯿﺖ ﻣﻘﺪم ﮨﮯ اور وﺣﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﭘﻮرے
اطﻤﯿﻨﺎن اور ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﺟہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﻨﮯ اور اس طﺮ ح ﮐﮯ ﻣﻮارد ﯾﺎ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ،ﻣﻘﺪﻣﺎت،
ﺷﺮاﺋﻂ ،ﯾﺎ اﺟﺰاء ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬر رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎ
ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﯾہ ﻋﺬر ﺑﺮطﺮف ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ
اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻻزﻣﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮے  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس
وﺳﯿﻊ وﻗﺖ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴١اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍ ھ ﻟﯽ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮاﺋﯽ
ﺟﮩﺎز ﺳﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﭼﻠﮯ ﮔﺌﮯ ﮐہ دوﺑﺎره ﺗﻤﮩﺎری ادا ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﺎ وﻗﺖ آ
ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ دوﺑﺎره اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻮ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ اس ﮐﮯ ﺗﮑﺮاری اوﻗﺎت
) (1
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴٢اﮔﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﺷﺐ و روز ﻣﯿﮟ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﮩﯿﮟ دے ﺳﮑﺘﺎ اور ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ وﺳﯿﻠہ
ﺑﮭﯽ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ اﭘﻨﮯ آﻏﺎز ورود )ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﮨﮯ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻣﻮﺳﻤﻮں ﭘﺮ ﻧﻈﺮ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﮐﺎ ﺣﺴﺒﺎ ﮐﺮے اور اﻧﺪازه ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻓﺎﺻﻠﻮں اور ﮐﭽﮭ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﮯ
اﭘﻨﯽ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ادا ﮐﺮے اور اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺎ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮد ﮨﯽ اﯾﺴﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺪ
ﻣﯿﮟ ان ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮے ۔

 ١۔ ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ‘‘ ’’ ،اﻟﻈﮭﺮة‘‘  ’’ ،ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب‘‘ ’’ ،ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء‘‘ اور اﻟﯽ ﻏﺴﻖ اﻟﻠﯿﻞ‘‘ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻓﻖ
ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺰ رﻓﺘﺎری ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ان اوﻗﺎت ﮐﮯ اﯾﮏ ﺷﺐ و روز ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﻧﻤﺎزﯾﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ اور
رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ان ﻣﺬﮐﻮره آﯾﺎت ﮐﮯ اطﻼق ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ )اﮔﺮ ﺗﯿﺰ رﻓﺘﺎری ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺷﺐ و روز ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﺪد
اﻓﻖ ﭘﮍ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﮨﻮں ﮔﯽ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴٣ﻧﻤﺎز ﮔﺬار ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﻤﺎز
ﮐﮯ ﻟﺌﮯآﻣﺎده ﮐﺮے ﺧﻮاه وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ اﮔﺮ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ
وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم ﻧہ دے ﺳﮑﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ آﻣﺎده ﮐﺮے  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺑﺪن
ﻟﺒﺎس ﮐﯽ طﮩﺎرت  ،وﺿﻮ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﯾﺎ ﺗﯿﻤﻢ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎﻟﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻧﻤﺎز
ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻧﺠﺎم دے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴۴ﮨﺎﺗﮭ ﭘﺮ ﮨﺎﺗﮭ رﮐﮭﻨﺎ )ﮨﺎﺗﮭ ﺑﺎﻧﺪھﻨﺎ(  ،آﻣﯿﻦ ﮐﮩﻨﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ وارد ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯﻗﺼﺪ ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮ اور اﮨﻠﺴﻨﺖ ﺳﮯ ﺷﺒﺎﮨﺖ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ )ﯾہ ﮐﺎم( اﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔
اﺳﯽ طﺮح دوﺳﺮے ﮐﺎم ﺟﻦ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺮ اﺛﺮ ﻧہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﻮ اور ان ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﺻﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ )ﯾہ ﮐﺎم( ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﮨﺎﺗﮭ ﭘﺮ ﮨﺎﺗﮭ
رﮐﮭﻨﺎ اور آﻣﯿﻦ ﮐﮩﻨﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﻮ واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اور
اس ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻢ از ﮐﻢ اﮨﻠﺴﻨﺖ ﺳﮯ ﺷﺒﺎﮨﺖ ﮨﻮﮔﯽ اور ﺑﺪﻋﺖ ﺷﻤﺎر
ﮨﻮﮔﯽ۔
ﻗﺒﻠہ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴۵ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﯾﻘﯿﻨﯽ اور ﺣﺘﻤﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺒﻠہ
رو ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﻌﺒہ ﮐﯽ طﺮف ﻣﻨہ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮد ﮐﻌﺒہ
ﻗﺒﻠہ ﮨﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﻮ ﻗﺒﻠہ
ﻗﺮار ﻧﮩﯿﮟ دے ﺳﮑﺘﮯ۔’’ﺷﻄﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام‘‘’’،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﯽ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠہ ﮨﮯ ۔‘‘ ﻗﺒﻠہ
ﺑﮭﯽ ﮐﻌﺒہ ﮐﯽ ﻋﻤﺎرت ﯾﺎ ﮐﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﻌﺒہ اور ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺮام ﮐﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ آﺧﺮی ﻧﭽﻠﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﮯ ﻟﯿﮑﺮ ﺳﺎت آﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎ ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﭘﯿﻠﺮ
اور ﺳﺘﻮن ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﺧﻮد ﮐﻌﺒہ اور ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺳﺐ
)(1
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺒﻠہ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴۶اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﯽ ﺳﻤﺖ ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧہ دے
ﺳﮑﮯ اور آﺧﺮ وﻗﺖ ﺗﮏ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﺗﮭﺎ اور ﺟﺲ طﺮف ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
) (2ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﮏ اﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﮨﯽ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ ﮐہ ﻗﺒﻠہ
ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﭽﺎن ﺳﮑﺘﺎ) اﯾﻨﻤﺎ ﺗُ َﻮﻟّﻮا ﻓَﺜﱠ َﻢ َوﺟہ ﷲ() (3ﺟﺲ طﺮف رخ ﮐﺮو اس ﺟﮕہ ’’ وﺟہ ﷲ
‘‘ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﺳﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﯽ طﺮف ﺗﻮﺟہ ﺑﮭﯽ
ﺣﮑﻤﺘﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ طﺮف ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
اور ﻋﺬر ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻠﻖ’’ ﻓﺜّﻢ وﺟہ ﷲ‘‘ ﮨﺮ طﺮف ﻗﺒﻠہ ﮨﮯ ارو اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﭼﮩﺎر ﮔﺎﻧہ  ،ﯾﺎ ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ دو ﮔﺎﻧہ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ
 ١۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ.
 ٢۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺻﺪوق) (١ :١ﻋﻤﺎﻧﯽ ) (١١ :١ﺣﺴﻦ ،ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﮩﯿﺪ اوّل ذﮐﺮ ی ﻣﯿﮟ  ،اردﺑﯿﻠﯽ اور ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک،
ﺻﺪوق ،ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﯿﮟ اور ان ﮐﮯ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻒ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ۔
 ٣۔.١١۵ :٢

92

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

دﻟﯿﻞ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز
ﭘﺸﺖ ﭘﺮ ﻗﺒﻠہ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ درﺳﺖ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﮨﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﻮ اس ﻧﮯ اﻧﺠﺎم
دی۔) (1ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺧﻮاه اﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﻮ اور ﯾﺎ
ﺧﻮد ﮨﯽ اس ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﮨﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴٧ﮐﻌﺒہ ﮐﺎ اﻧﺪروﻧﯽ ﺣﺼہ اس ﮐﮯ ﭼﮭﺖ اور اس ﮐﯽ ﺳﻤﺖ ﺳﺐ ﻗﺒﻠہ
ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻗﺒﻠہ ﮨﮯ اور ﻗﺒﻠہ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﻗﺒﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺲ ﺳﻤﺖ
ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻮ وه ﻗﺒﻠہ ﮐﯽ طﺮف ﮨﻮﮔﯽ ،اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﮐﻌﺒہ ﮐﯽ ﭼﮭﺖ ﮐﮯ ﮐﻨﺎره
اس طﺮح رﮨﻮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا رخ )ﺧﻮاه ﮐﻢ ﮨﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ( ﮐﻌﺒہ ﮐﯽ ﺳﻤﺖ ﮨﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐﻌﺒہ ﮐﯽ ﭼﮭﺖ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻤﺖ )ﭼﮭﺖ ﮐﮯ ﮐﻨﺎره ﮐﮯ ﻋﻼوه( آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴٨ﻗﺒﻠہ ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﮔﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻗﺒﻠہ ﮐﯽ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ
ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﯽ ﻣﺤﺮاﺑﯿﻦ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻗﺒﺮﯾﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۴٩اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻗﺒﻠہ ﮐﯽ ﺳﻤﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠہ ﮐﮯ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﯽ اور وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﺠﮭ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻗﺒﻠہ
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧہ ﺗﮭﺎ ۔ اﮔﺮ  /٩٠درﺟہ ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺞ ﺗﮭﺎ اور دوﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ
ﻚ َﺷ ْ
ﻄ َﺮ اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ْاﻟ َﺤ َﺮ ِام (2)﴾...اور ﺣﺪﯾﺚ ’’ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮق و
ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ ...ﻓَ َﻮ ﱢل َوﺟْ ﮭَ َ
اﻟﻤﻐﺮب ﻗﺒﻠہ‘‘ ﮐﺎ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺸﺮق ﯾﺎ ﻣﻐﺮب ﮐﯽ ﺳﻤﺖ ﺳﮯ ﮐﺞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ۔
ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐہ  /٩٠درﺟہ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ  /٨٩درﺟہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ
ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﮔﻮاه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺧﺒﺎر ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۵٠اﮔﺮ وﻗﺖ ﮔﺰر ﮔﯿﺎ ﮨﻮ اور ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻠہ ﮨﮯ اس ﺳﮯ
زﯾﺎده ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ
ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس وﻗﺖ ﺟﻮ ﻓﺮﯾﻀہ ﺗﮭﺎ اﺳﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
وارد ﮨﻮا ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۵١ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اورﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﯿﮟ
ﭘﮍھﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺟﺴﻢ ﮐﮯﺳﮑﻮن ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯﮐﮯﻋﻼوه ﻗﺒﻠہ ﮐﯽ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮔﺎڑی ،ﺟﮩﺎز اور ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻗﺒﻠہ ﮐﯽ طﺮف ﺗﻮﺟہ ﮐﺮے۔
واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز:
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۵٢اس واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﮐﮯ دو ﺣﺼہ ﮨﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ رﮐﻦ ﮨﯿﮟ
 ١۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺷﮩﯿﺪ اوّل ،ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻋﻼﻣہ ،ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﻋﻠﯽ ﺑﻦ طﺎووس ﻧﮯ ﻗﺒﻠہ ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻗﺮﻋہ ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
 ٢۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١
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اورﺑﻌﺾ ﻏﯿﺮرﮐﻦ ﮨﯿﮟ اس ﮐﮯرﮐﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯿﮟ ﻧﯿﺖ  ،ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام  ،ﻗﯿﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺑہ
رﮐﻮع ،رﮐﻮع اور دو ﺳﺠﺪے ،ﮐہ ان ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﯾﺎ زﯾﺎده ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﮐﮯﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻋﻤﺪاً زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮐہ اﻣﺎم ﮐﯽ ﺗﯿﻌﺖ ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ
ﺳﮯﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﯾﺴﺎ اﺗﻔﺎق ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯﯾہ ﮐہ رﮐﻮع ﺳﮯ ﺳﺮا اﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ اورﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻮﺟہ
ﮨﻮ ﮐہ اﻣﺎم اﺑﮭﯽ رﮐﻮع ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﻣﺎم ﮐﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯿﮟ دوﺑﺎره رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﭼﻼﺟﺎﺳﮯ
اوراس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﮨﮯ  ،اس ﮐﮯﺑﻌﺪ واﺟﺒﺎت ﻏﯿﺮ رﮐﻨﯽ
ﺟﯿﺴﮯﻗﺮاﺋﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﻤﺪ وﺳﻮره ذﮐﺮو رﮐﻮع  ،ﺗﺸﮩﺪ وﺳﻼم ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۵٣ﻧﯿﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻗﺼﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ )اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ( ﻗﺼﺪ
ﻗﺮﺑﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور اورﯾہ دوﻧﻮں ﻗﺼﺪ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ واﺟﺐ اﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۵۴ﻧﯿﺖ ،ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام  ،ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﻧﯿﺰ رﮐﻮع وﺳﺠﻮد ﮐﮯﺗﺸﮩﺪ و
ﺳﻼم ﮐﮯواﺟﺐ ذﮐﺮ ،اس وﻗﺖ ﮐﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﺐ ﺟﺴﻢ ﺳﮑﻮن ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﺳﮩﻮ ،ﯾﺎ اﺿﻄﺮار ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۵۵ﻗﯿﺎم ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ رﮐﻨﯽ اورﻏﯿﺮرﮐﻨﯽ دو ﺣﺼہ ﮨﯿﮟ اس ﮐﺎ رﮐﻦ ﻗﯿﺎم
ﻣﺘﺼﻞ ﺑہ رﮐﻮع ﮨﮯ ﮐہ ﻗﯿﺎم ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﻏﯿﺮ رﮐﻨﯽ ﻗﯿﺎم ﺣﻤﺪ
اور ﺳﻮره ﭘﮍھﺘﮯ وﻗﺖ ﮐﺎ ﻗﯿﺎم ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﮯﻋﻼوه ﻣﯿﮟ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﭼﻠﮯﺟﺎؤ
ﺗﻮﺗﻢ ﻧﮯرﮐﻦ ﮐﻮﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺎﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮﺣﻤﺪ وﺳﻮره ﮐﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﺗﻢ
ﻧﮯﭘﮍھﺎﮨﮯ ﺗﻮﺗﻢ ﻧﮯﺻﺮف اﯾﮏ واﺟﺐ ﮐﻮﺗﺮک ﮐﯿﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۵۶ﻗﯿﺎم دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﮩﺎرے ﮐﮯﮐﮭﮍے ﮨﻮ اور ﺿﺮورت ﭘﮍﻧﮯ ﭘﺮﺳﮩﺎرا ارو اﮔﺮﮐﮭﮍا ﻧہ ﮨﻮﺳﮑﮯ
ﺗﻮﺑﯿﭩﮭ ﮐﺮ اورﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻟﯿﭧ ﮐﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ ﺑﺎﻻﺧﺮ اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯﻣﻘﺪر ﻗﯿﺎم
اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت ﺑﺠﺎ ﻻﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۵٧ﻧﻤﺎز ﮔﺬار ﮐﺎ ﻟﺒﺎس اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻏﺼﺒﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺎﺳﺖ اور ﮔﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﺒﻄﻞ ﻧﻤﺎز ﮨﮯ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺷﺮﻣﮕﺎه ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﻮﻟﺒﺎس ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮاس ﮐﮯﭘﺎس ﺟﻮﻟﺒﺎس ﮨﻮ اس ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم دےﻧہ ﺑﺮﮨﻨہ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﮔﺮﮐﻮﺋﯽ دﯾﮑﮭﻨﮯ واﻻ اﺳﮯ دﯾﮑﮭ رﮨﺎﮨﻮ۔ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺗﮑﺮار
)(1
ﮐﺮﻧﮯ ﮨﯽ ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط ﮨﮯﺟﻮا س ﻧﮯﺑﺮﮨﻨہ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﯽ ﮨﮯ۔
ﻗﺮاﺋﺖ:
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۵٨ﺗﮑﺒﯿﺮةا ﻻﺣﺮام ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اور آﯾﺎت ﺳﺠﺪه
واﻟﮯﺳﻮروں ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮره ﭘﮍھﮯﻣﮕﺮ آﯾہ ﺳﺠﺪه ﮐﻮﺗﺮک ﮐﺮﮐﮯ اور ﭘﮯ درﭘﮯ
ﭼﺎر آﯾﺖ ﭘﮍھﻨﺎ۔
 ١۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ  ،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ی ﺧﻮﺋﯽ اورﻣﺮﺣﻮم ،آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪار.
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۵٩ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ ﭘﮍھﻨﺎ ﮐہ ﺑﺴﻢ ﷲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭼﺎر
آﯾﺖ ﮨﮯ ،ﺣﻤﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اﮔﺮﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺳﻮره ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﭼﺎر آﯾﺖ ﭘﮍھﮯ ﺗﻮ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﺎت ﻧﮯ دو رﮐﻌﺖ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﻮروں ﮐﻮﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧﮯﮐﻮﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار
دﯾﺎﮨﮯ اورﭼﻮﻧﮑہ رواﯾﺎت اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎرض ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﯾہ
ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻤﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻮره ﮐﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ۔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﺣﮑﻤﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮﮐہ
ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان ﻧﮯ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺣﻤﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ
ﻗﺮآن ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﺿﺎﺋﻊ اورﻣﺘﺮوک ﻧہ ﮨﻮ ﺑﻠﮑہ ﻣﺤﻔﻮظ اورراﺋﺞ ﮨﻮ
اور ﺟﮩﺎﻟﺖ اورﮐﻤﺰوری ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﻧہ ﺑﻨﮯ ۔) (1اور ﯾہ ﺣﮑﻢ اﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ درﺳﺖ ﮨﮯ
ﮐہ ﺣﻤﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﻮروں ﮐﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮ ،ﺳﻮره ﯾہ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﮐﺎ
ﭘﮍھﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮﮔﺎ ،ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯﻣﺒﺴﻮط ﻣﯿﮟ ذﮐﺮﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺳﻮره ﮐﺎ ﺑﻌﺾ
ﺣﺼہ ﭘﮍھﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ اور ﺣﺲ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ
ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ :ﺣﻤﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﺳﻮره ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﭘﮍھﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮاﻗﯽ ﻣﯿﮟ
اس ﮐﯽ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯﺑﻌﺾ ﮔﺮوه ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯﺟﯿﺴﮯ اﺳﮑﺎﻓﯽ ،دﯾﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ
اورﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮا ﮔﺮوه اﯾﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﻮزﯾﺎده ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮩﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﻣﺸﮩﻮر
ﮐﺎم ﺳﻮره ﮐﺎ ﻧہ ﭘﮍھﻨﺎ ﮨﮯ۔ اورﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﺪارک ،ذﺧﯿﺮه ،ﮐﻔﺎﯾہ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻣﻨﺘﻘﯽ
اور ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ اورﺷﮩﯿﺪ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب روض ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﻮ
اوﻟﯽ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ( ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﻌﺾ ﺳﻮروں ﮐﻮﻣﮑﻤﻞ طﻮرﭘﺮ ﭘﮍھﻨﺎ اﮐﺜﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور
ٰ
ﺣﻮﺻﻠہ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯﺳﻮره ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان اور ﺗﻤﺎم ﺑﮍےﺳﻮرے ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶٠ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﺳﻮره ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﮨﺮ
ﺟﺎﺋﺰﮨﮯ۔) (2ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﭼﮭﻮڑے ﺳﻮرے اور اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺳﻮرے ﮐﮯﺑﺠﺎﺋﮯ ﭼﻨﺪ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺳﻮروں ﮐﮯﺑﺮاﺑﺮﮐﻮﺋﯽ ﺑﮍا ﺳﻮره ﭘﮍھﺎ
ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶١اﮔﺮ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﮐہ اس ﻧﮯ ﺣﻤﺪ ﯾﺎ
ﺳﻮره ﮐﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺮک ﮐﺮدی ﮨﮯ)ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ( ﯾﺎ ﺷﮏ ﮐﺮےﮐہ ﭘﮍھﺎ
ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ ﺳﻮره ﭘﮍھﺘﮯ وﻗﺖ ﺣﻤﺪ ﮐﮯ ﭘﮍھﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺮےﺗﻮاس ﺷﮏ
ﮐﯽ ﭘﺮواه ﻧہ ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺣﻤﺪ ﭘﮍھﺘﮯ وﻗﺖ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ آﯾﺖ ﯾﺎ آﯾﺎت ﮐﮯﭘﮍھﻨﮯ ﻣﯿﮟ
ﺷﮑﮑﺮےﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﻣﺸﮑﻮک ﻣﻮرد ﮐﻮﺷﺮوع ﺳﮯﭘﮍھﮯ
اور اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮےﮐہ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اﮔﺮ ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺎﻗﺺ ﭘﮍھﺎﮨﮯ ﺗﻮ
 ١۔وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ،ﺑﺎب اوّل  ،از اﺑﻮاب ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎز ﺣﺪﯾﺚ .٣
ٰ
ذﮐﺮی ،و دروس وﺑﯿﺎن روض ﺷﮩﯿﺪ اوّل  ،ﻣﺴﺎﻟﮏ  ،ﻣﺪارک ﺷﮩﯿﺪ
 ٢۔ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،اﺳﯿﺼﺎرﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ،ﺳﺮاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻘﻖ،
ﺛﺎﻧﯽ  ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار  ،ﮐﺎﺗﺐ ،ﺣﺴﻦ  ،دﯾﻠﻤﯽ ،ﻋﻼﻣہ ﻧﻔﻠﯿہ ﻣﯿﮟ  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ  ،ﺟﻌﻔﺮﯾہ اوراس ﮐﯽ ﺷﺮح  ،ﻓﻮاﺋﺪ ﺷﺮاﺋﻊ ،
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻠﯿہ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺮھﺎن  ،ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم اور اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﮐﯽ ﺳﺮاﺋﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻓﻘﯿہ ﺣﻤﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ دو ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮩﯿﮟ
ٰ
ﻓﺘﻮی ﮐﮯﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﺎﻧﺘﺎ اورﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً /١٩ﻓﻘﮩﺎء اﭘﻨﯽ  /٢٦ﻋﺪد ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ اس
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ﮨﺮ ﺻﻮرت ﺿﺮوری ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔اور اﮔﺮ رﮐﻮع ﮐﮯﺑﻌﺪ ﯾﻘﯿﻦ
ﮐﺮےﺣﻤﺪ ﯾﺎ ﺳﻮره دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍھﺎﮨﮯ ،اﮔﺮ ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺎﻗﺺ ﮨﮯﺗﻮﻧﻤﺎز ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮨﺮا
ﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺣﺘﯿﺎطﺎ ً دو ﺳﺠﺪه ﺳﮩﻮ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶٢ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ اورﮐﺎﻓﺮون ﮐﮯﺳﻮا ﮨﺮ ﺳﻮره ﺳﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺳﻮره
ﮐﯽ طﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔ ﺑﺴﻢ ﷲ ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻼ اﺷﮑﺎل ﮨﮯ۔
ﮐﭽﮭ رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ’’ ﻓﯿﻞ‘‘ اورﺳﻮره ’’ اﯾﻼف‘‘ اور ا ﺳﯽ طﺮح
واﻟﻀﺤﯽ‘‘ اور ’’ اﻟﻢ ﻧﺸﺮح‘‘ اﯾﮏ ﺳﻮره ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﺣﻤﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮره
’’
ٰ
ﮐﮯوﺟﻮب ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﭘﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻤﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮨﺮ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﭼﺎرآﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ’’ﺑﺴﻢ ﷲ ‘‘ﮐﺎ ﻓﺎﺻﻠہ ان ﺳﻮروں ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮ اﯾﮏ
وﺣﺪت ﭘﺮآﺷﮑﺎر اورروﺷﻦ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۶٣ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﭘﮍھﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ
ﺳﮯﺳﻮره ﭘﮍھﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻘﻞ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ارﺷﺎد
ک ﻧَ ْﻌﺒُﺪُ﴾...ﮐﯿﺎ ﺧﺪا ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺧﺪاﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﻣﻮﺣﺪ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ
ﮨﻮﺗﺎﮨﮯِ ﴿:اﯾﱠﺎ َ
ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ۔ﮨﻢ ﺻﺮف ﺗﯿﺮی ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ؟ﺑﻠﮑہ ﻻزم ﮨﮯ اس ﻋﻨﻮان ﺳﮯﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯﺗﻌﻠﯿﻢ دی ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ اس طﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﯾﮟ  ،اس ﮐﯽ ﺣﻤﺪ ﭘﮍھﯿﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﺣﻤﺪ رﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻨﺪے ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐﺲ طﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮﮐﺮﯾﮟ اور ﺻﺮف اور ﺳﻮره
ﻣﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺖ ﮨﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻚ َوﻻَ ﺗُﺨَﺎ ِﻓ ْ
ﻚ
ﺖ ِﺑﮭَﺎ َوا ْﺑﺘ َِﻎ ﺑَﯿ َْﻦ َذ ِﻟ َ
ﺼﻼَ ِﺗ َ
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶۴آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہَ ...﴿:وﻻَ ﺗَﺠْ ﮭَﺮْ ِﺑ َ
)
(ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﭼﯿﺨﻨﺎ ،ﭼﻼﻧﺎ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﺗﻨﺎ آﮨﺴﺘہ َ 1ﺳ ِﺒﯿﻼً﴾
ﮐہ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﻧہ ﺳﻦ ﺳﮑﻮ ﺑﻠﮑہ ان دوﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﯾﮏ ﻣﻌﺘﺪل راﺳﺘہ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو اور ﮐہ
ﺟﮩﺮ و اﺧﻔﺎت دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻔﯽ ﮨﻮ )ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ذﮐﺮ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﻮﮔﺎ(ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔اورﺻﺮف اﯾﮏ راه ﮐﮯﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ ﺳﺒﯿﻼ‘‘ ذﮐﺮﮨﻮا ﮨﮯ ﻧہ ’’
ﺳﺒﻠﯿﻦ‘‘ دو راه ﮐﯽ ﺟﮩﺮ و اﺧﻔﺎت ﮨﻮﮔﺎ اور ﯾہ راه زﯾﺎده ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯ ﭘﮍھﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
’’ وﻻ ﺗَﺠْ َﮭ َﺮ‘‘ اور اﺗﻨﺎ آﮨﺴﺘہ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧہ ﺳﻦ ﺳﮑﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ’’ وﻻَ
ﺗَﺨَﺎﻓِ ْ
ﺖ ﺑﮭﺎ‘‘ ﺑﻠﮑہ ﺗﻨﮩﺎ وه آﮨﺴﺘہ طﺮﯾﻘہ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﺳﻦ ﺳﮑﻮ ’’ اﮔﺮ ﻻَ ﺗَﺠْ ﮭَﺮ‘‘ اس ﮐﺎ
ﻣﻮرد ﺧﺪا ﮐﻮﺳﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﮍھﻨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﺘﻮں ﮐﯿﻮﺟہ ﺳﮯ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺎری ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان ﺳﺐ ﻣﯿﮟ آﮨﺴﺘہ ﭘﮍھﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰﮨﮯ۔ زﯾﺎده
ﺳﮯ زﯾﺎده ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯآﮨﺴﺘہ ﭘﮍھﻨﺎ ﻋﻼً رﺟﺤﺎن رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدوں
ﮐﮯﻟﺌﮯظﮩﺮﯾﻦ ﮐﮯﻋﻼوه ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯ ﭘﮍھﻨﺎ رﺟﺤﺎن رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اورﭼﻮﻧﮑہ ’’ﺻﻼﺗﮏ‘‘
 ١۔ﺳﻮره اﺳﺮاء ،آﯾہ .١١٠
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ﻧﻤﺎز ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﮐﮯﺗﻤﺎم اذﮐﺎر ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اورﯾہ ’’ﻻﺗﺠﮭﺮ‘‘ وﻻﺗﺨﺎﻓﺖ ‘‘ ﺑﮭﯽ ﮐﻠﯽ ﮨﮯ )
ﺳﻮره اﺳﺮاء آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ  ،ﻣﻐﺮب وﻋﺸﺎءﻣﯿﮟ ﺣﻤﺪ اورﺳﻮره
ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯ ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﮯ رﺟﺤﺎن ﻣﯿﮟ
ﺷﮏ وﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔اور ﺷﺸﮕﺎﻧہ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﮐﻠﻤہ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻀﺎد ﮨﯿﮟ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﯿﺪ
) (1
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶۵ظﺎﮨﺮاً ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دن ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ ﻣﯿﮟ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﺎ )ﺧﻮد ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ طﺮح( واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دن
ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺧﻮاه در رﮐﻌﺘﯽ ﮨﻮ ﮐہ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌہ ﮨﮯ
ﺧﻮاه ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﮐہ دو رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ
ﺑﺪل ﻣﺤﺴﻮب ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﯽ رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ
ﻣﻮﺳﻮم ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﮐﺎ ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯ ﭘﮍھﻨﺎ دوﻧﻮں ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۶۶ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﺎ ﮨﺮ ﮔﺰ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ
اور ﺟﻮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﮐﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﮯ ﺣﺎﻓﻈہ ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ اس
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮآن ﺳﮯ ﺳﻮره ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶٧ﮔﻮﻧﮕﺎ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﻟﮑﻨﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ اس وﻗﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧہ ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﯿﺴﮯ ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﭘﮍھﮯ ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ
اﺻﻼً ﻧہ ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮍھﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﯾﺎﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ ﮔﻮﻧﮕﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﯽ زﺑﺎن ﻟﮑﻨﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ
ﺟﺘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮨﮯ ﭘﮍھﮯ اور ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻮ اﯾﻤﺎ اور اﺷﺎرے ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﮐﺮے ’’ﻻﯾﮑﻠﻒ ﷲ
ﻧﻔﺴﺎ ً اﻻّ وﺳﻌﮭﺎ‘‘ اور ا ﮔﺮ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺗﮏ ﻗﺮأت درﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ا س ﭘﺮ ﻗﺮآن ﺻﺤﯿﺢ
ﮐﺮﻧﮯ ﺗﮏ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﺎوﻗﺖ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺿﺮورت ﮐﮯ اﻗﺘﻀﺎء ﭘﺮﺟﺲ طﺮح ﭘﮍھ
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﭘﮍھﮯ اور اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﮍھﮯ ﺟﺰ اس ﮐﮯ ﺟﻮ
ﮨﻤﯿﺸہ ﻣﻌﺬور ﮨﮯ اوراس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢۶٨ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺪاول اور راﺋﺞ ﻗﺮأت ﻗﺮآن ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ
ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم ﻗﺮأت ﮐہ اس راﺋﺞ ﻗﺮآن ﺳﮯ اﺧﺘﻼف رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﯿﮟ۔ ﺧﻮاه ﻣﻌﻨﻮی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﮯﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮں ﯾﺎ ﺻﺮف ان ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﻟﻔﻈﯽ ﮨﻮ ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﻌﻨﻮی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ( ﯾﮑﺴﺎں ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ )ﻓﺎذا ﻗﺮآﻧﺎه ﻓﺎﺗﺒﻊ
ﻗﺮآﻧہ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ )ﻣﺎﻟﮏ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ( ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ’’ َﻣﻠِﮏ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ‘‘ ﭘﮍھﮯ ﯾﺎ ’’ ُﮐﻔﻮا ً
 ١۔ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ ا ﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ج ،١ص .١٣
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اﺣﺪا‘‘ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ُﮐﻔﻮاُ ،ﮐﻔُﻮ ًء اور ُﮐﻔُﻮ ًءا ﺳﺐ اﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہ ﺗﮭﯽ اور ﻧہ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢۶٩ﻗﺮأت ﮐﮯ ﮐﻠﻤﺎت اور ﺣﺮوف ﮐﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ اوراﺳﯽ طﺮح اس ﮐﮯ اﻋﺮاب اور ﺣﺮﮐﺎت وﺳﮑﻨﺎت ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻟﮩﺠہ ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺑﮭﯽ ﺧﻮد اﯾﮏ ﺣﺮج ﮨﮯ ؛ ﺑﻠﮑہ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻠﻤہ ﯾﺎ آﯾﺖ ﮐﮯﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧہ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯿﻮﺟہ ﺳﮯ ﺑﺪل ﻧہ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور دوﺳﺮے ﻣﺮﺗﺒہ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد
اﻋﺮاب ﮐﯽ ﮐﻤﯽ اورزﯾﺎدﺗﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮﭼہ اﻋﺮاب ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻮ ﻧہ ﺑﺪﻟﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮨﻢ اﺳﮯ ﭘﮍھﯿﮟ ﻣﻨﺠﻤﻠہ اس ﮐﺎ
ﻋﺮﺑﯽ ﭘﮍھﻨﺎ ﮨﮯ  ،ﮐﺴﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن اﯾﻤﺎن
ﮐﺎ رﮐﻦ ﮨﮯ اورﻧﻤﺎز اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺳﺘﻮن ﮨﮯ اور دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ وﺣﯽ ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ
ﭘﮍھﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﺎﮐہ اس آﺧﺮی وﺣﯽ ﮐﯽ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ اس ﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎن ﻣﯿﮟ
ادﻧﯽ درﺟہ ﮐﯽ آﮔﺎﮨﯽ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ،دﯾﻦ ﮐﺎ
ﺛﺎﺑﺖ اور ﭘﺎﺋﯿﺪار ﮨﮯ اور زﺑﺎن وﺣﯽ ﺳﮯ ٰ
ﺳﺘﻮن ﮨﮯ اﺳﯽ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻨﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ
اورﺧﻮﺑﺼﻮرﺗﯽ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﮯ۔
ﺗﯿﺴﺮی اور ﭼﻮﺗﮭﯽ رﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٧٠ﯾﮩﺎں ﭘﺮ آپ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ ﮐہ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﭘﮍھﯿﮟ
ﯾﺎ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ اورﺗﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒہ ’’ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ وا ﻟﺤﻤﺪ وﻻ اﻟہ اﻻ ﷲ وﷲ اﮐﺒﺮ‘‘ ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎ
اور ﮨﯽ ﺑﮩﺘﺮﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻤﺪ اور ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺑﻌﺾ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ
)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﺣﻤﺪ ﮐﺎ اور ﺑﻌﺾ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎ( ﺟﺎﺋﺰ اور ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
رﮐﻮع:
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٧١رﮐﻮع ﺳﺠﺪه ﮐﯽ طﺮح ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺟﻼ و ﻋﻼ ﮐﮯ ﺣﻀﻮر
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎﻟﺖ اور اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ درﺟہ ﺧﻀﻮع ﮨﮯ اور ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﮯﻟﺌﮯ
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺷﺮک اور اس ﮐﮯ اﺣﺘﺮام
ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻖ اورﺧﺎﻟﻖ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻮ ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض اور ﻣﺼﺪاق آﯾﺖ﴿ ﺗَﺎ ﱠ ِ ِإن ُﻛﻨﱠﺎ
)
1
(
ﯿﻦ ﴾
ﮨﮯ اور ﯾہ رﮐﻮع ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺣﻀﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﮨﮯ ﻟَﻔِﻲ َ
ﺿ َﻼ ٍل ﱡﻣﺒِ ٍ
)اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ( ﺧﻮداﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣہ ﮨﮯ ﺳﺠﻮد ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐہ
اﯾﮏ ﺑﮩﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮨﮯ اور ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﻮ آﮔﺎه ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﮐﻮﻋﯽ ﺧﻀﻮﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﭘﮩﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ طﺮف ﭘﻠﭧ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﺳﺠﻮدﻣﯿﮟ ﭼﻠﮯ
ﺟﺎؤﮐہ ﻏﺎﯾﺖ درﺟہ ﺧﻀﻮع ﮨﮯ  ،ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﮐﻮع ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﮨﮯ اس ﺣﺪ ﺗﮏ
 ١۔ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء ،آﯾﺖ .٩٨

98

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺗﻤﮩﺎری اﻧﮕﻠﯿﺎں ﺗﻤﮩﺎرے زاﻧﻮوں ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔) (1اور اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﯾہ
ﮨﮯ ﮐہ اﺗﻨﺎ ﺟﮭﮑﻮ ﮐہ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯿﺎں ﺗﻤﮩﺎرے زاﻧﻮوں ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٧٢ﺧﻮد رﮐﻮع ﻧﻤﺎز ﮐﮯ واﺟﺒﺎت رﮐﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ رﮐﻦ ﮨﮯ اور ذﮐﺮ
رﮐﻮع واﺟﺐ ﻏﯿﺮ رﮐﻦ ﮨﮯ اور ﺟﻮﮐﭽﮭ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻢ اورﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ واﺟﺐ ﮨﮯ ’’ ذﮐﺮا
‘‘ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ’’ﷲ اﮐﺒﺮ‘‘ ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ اور ﺑﮩﺘﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ‘‘ ﯾﺎ ’’ ﺳﺒﺤﺎن
رﺑﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ‘‘ وﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮐہ ﯾہ اذﮐﺎر ﻣﮑﺮرﺑﮭﯽ ﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٧٣رﮐﻮع ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس طﺮح ﮐﮭﮍا ﮨﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس )رﮐﻮع
ﮐﺮﻧﮯواﻟﮯ ( ﮐﯽ ﮐﻤﺮ ﺳﯿﺪھﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻤﺮﺧﻤﯿﺪه اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اس طﺮح ﮐہ
ﺳﯿﺪھﺎ ﮐﻤﺮﮨﻮﻧﺎ ﺻﺎدق ﻧہ آﺋﮯ اور اﺳﯽ طﺮ ح ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺷﮑﺎل ﮨﮯ ﻣﮕﺮ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻌﺬور ﮨﻮاور ﺳﯿﺪھﺎ ﮐﮭﮍا ﻧہ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺳﯿﺪھﺎ ﮐﮭﮍا
ﮨﻮﯾﺎ رﮐﻮع ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اور اﺗﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﮭﮍا
ﻧہ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﺗﻮا ﺳﯽ رﮐﻮع ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اﺷﺎره ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٧۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭ ﮐﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ رﮨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ رﮐﻮع
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﮑﻤﻞ طﻮرﺳﮯ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯﺗﻮﺟﺘﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ رﮐﻮع ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﮨﻮ اور ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﺗﻮ اﺷﺎره ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٧۵رﮐﻮع ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎزﮐﯽ طﺢ اﭘﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ رﮐﻮع ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﻧہ ﮐﺮے ،ﭼﺎﮨﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﺎم ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮے ﯾﺎ
ﺻﺮف ﺧﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ رﮐﻮع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ او ر رﮐﻮع ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﻣﯿﮟ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ اﯾﮏ رﮐﻦ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﺻﻞ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ اراده ﺳﮯ
اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮال ﮐﺮےﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﺗﻮوه ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ
ﻧﮯ رﮐﻮع ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
:٢٧۶اﮔﺮ رﮐﻮع ﺑﮭﻮل ﮔﯿﺎ ﮨﻮ اور اﺳﯽ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ ﭼﻼ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ د آﺟﺎﺋﮯ ﮐہ رﮐﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﮐﺮ
واﭘﺲ ﮨﻮ اور رﮐﻮع ﺑﺠﺎﻻﺋﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ اﺳﯽ ﺧﻤﯿﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﯿﺎم ﻣﺘﺼﻞ ﺑہ رﮐﻮع ﺧﻮد ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯاﯾﮏ رﮐﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﻧﺠﺎم
ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اوراﮔﺮ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﺠﺪ ه ﻣﯿﮟ ﯾﺎدوﺳﺮے ﺳﺠﺪه
ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎد آﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﻓﺮﯾﻀہ اﻧﺠﺎم دے ﮔﺎ۔اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯﺑﻌﺪ ان دو
اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮا ﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯدوﺳﺠﺪه ﺳﮩﻮﮐﺮے اوراﮔﺮ دوﺳﺮےﺳﺠﺪه ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
 ١۔ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﷲ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ.
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)ﺧﻮاه ﺳﺠﺪه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه اس ﮐﮯﺑﻌﺪ ( اﺳﮯ ﯾﺎد آﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ
اﺳﮯ دوﺑﺎره ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺧﻢ ﮨﻮﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾﺪل ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اﺻﻞ ﮐﯽ
طﺮح ﮨﻮﻧﺎ ﮨﻮﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﺑﺪل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪاق آﺋﮯ۔
ﺳﺠﻮد:
ﻣﺴﺌﻠہ :٢٧٨ﺳﺠﺪه ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﮔﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اورﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺣﻀﻮر زﻣﯿﻦ ﭘﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﺠﺪه ﺧﻀﻮع وﺧﺸﻮع ﮐﺎ آﺷﮑﺎر ﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻠﻮ ه ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ،اﺳﯽ ﻟﺌﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم
اور آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﺮﮔﺰ ﺳﺠﺪه ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ان
ﮨﺴﺘﯿﻮں ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﺠﺪه ﻣﻌﺒﻮد
ﯾﮑﺘﺎ ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ اور ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻋﺒﺎدت اور ﺷﺮک ﮨﮯ اور
ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﯽ ﺑﻨﺎﭘﺮ ﺣﻀﺮت آدم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ﺳﺠﺪه ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اس
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﮐہ ان ﮐﮯﻣﺴﺠﻮد اور ﻣﻮد ﺳﺠﺪه ﺣﻀﺮت آدم ﺗﮭﮯ ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻣﯿﮟ ذﮐﺮﮐﯿﺎﮨﮯ  ،ﯾہ ﺳﺠﺪه  ،ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ ﺗﮭﺎ ﮐہ
اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻌﻠﻢ و اﺳﺘﺎد ﮐﮯ ﺷﮑﺮاﻧہ ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ا ن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﮐہ ’’ اﺳﺠﺪ واﻵدم‘‘ ﺣﻀﺮت آدم ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮدی ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﺳﺠﺪه ﮐﺮو ﻟﯿﮑﻦ اﻓﺴﻮس ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧﮯ اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ دﻗﺖ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ اور ’’ اﺳﺠﺪ واﻵدم‘‘ ﮐﺎ ’’اﺳﺠﺪو ﻋﻠﯽ آدم ﮐہ آدم ﮐﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﯾﺎ اور ﺑﮩﺖ
ﺑﮍی ﻟﻌﺰش اور ﺧﻄﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮩﺮ ح ال ﺟﻮﮐﭽﮭ ﻣﺴﻠﻢ ﮨﮯ رﮐﻮع اور ﺳﺠﻮد ﮐﯽ ﯾہ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧہ
ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺣﻀﺮت اﻗﺪس رب اﻻرﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ اور ﺣﻀﺮت رب
ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﮟ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﯽ ﻣﻌﺮاج ﻣﯿﮟ  :ﻧﻤﺎز ﭘﮩﻠﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯿﮟ
دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﮭﺎ ﺳﮯﺗﻮﺟہ ﮐﻮﮨﭩﺎ ﮐﺮ ﺻﺮف اورﺻﺮف ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﺣﺎﺿﺮی ﮐﻮواﺟﺐ
ﺟﺎﻧﺘﮯﮨﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﻣﻨﻈﻢ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ روﺑﻘﺒﻠہ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﮐﺮ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل
ﮨﻮﺟﺎﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻏﺎﯾﺖ درﺟہ ﺑﻨﺪﮔﯽ اورﻋﺒﻮدﯾﺖ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮨﮯ ﭘﮭﺮ اس ﻟﺌﮯﮐہ ﯾہ
اﻗﺮار ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣہ ﭘﮩﻦ ﻟﮯ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع اور ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﭘﮩﻼ
آﺷﮑﺎر ﻧہ ﮨﮯ اورﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ رخ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﮐﮯ
ﺣﻀﻮر ﮐﮯ ﻻﺋﻖ اور ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﻟﮩﺬا ﮨﻤﺎری ﯾہ ڈﯾﻮﭨﯽ ﺑﻨﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﯽ طﺮف ﭘﻠﭧ ﮐﺮ ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ ﭼﻠﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﺧﻀﻮع اور ﺧﺎﮐﺴﺎری ﮐﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ رخ ﮨﮯ۔
ﮨﻢ ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﮯﻣﺮﮐﺰ اﭘﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺧﺎک ﭘﺮ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﮨﻢ اس
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﭘﻨﮯ واﺣﺪ ﻻﺷﺮﯾﮏ اور ﺑﮯ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﺒﻮد ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﻏﺎﯾﺖ درﺟہ ذﻟﺖ و
ﺧﻮاری اور ﺧﺎﮐﺴﺎری ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻋﺎﺟﺰی  ،ﺗﻮﺑہ اور رﻗﺎﺑﺖ اور ا ﻟﺘﻤﺎس و
درﺧﻮاﺳﺖ اورﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻋﻀﺎ ﮐﻮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ رﮐﮭ ﮐﺮ اوﻻً اﭘﻨﯽ ﻋﺎﺟﺰی اور ﺿﺮورت
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ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎء ﮐﺎ ﭘﺘہ دﯾﮟ اور ﺛﺎﻧﯿﺎً اس اﻣﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﻧﺸﺎء ﷲ ﮨﻢ اس راه ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﻧﺪر اﺳﺘﻌﺪاد
اور ﻟﯿﺎﻗﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺟﮩﻨﻢ ﮐﮯ ﺳﺎت دراوزوں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ اور
ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻣﻌﺮاج اﻟﻤﺆﻣﻦ ‘‘ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ راز اس ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ و ﺑﺎطﻦ  ،زﺑﺎن ﺣﺎل اور ﺑﯿﺎن،
اﻓﻌﺎل ﺳﺎرےﮐﺎ ﺳﺎرا ﻋﺮوﺟﯽ ﮨﮯ۔
اس ﺣﺴﯿﻦ اور ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﺳﻤﺖ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺒﺮ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺣﻀﺮ ت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯﮐہ ﯾہ دو ﺳﺠﺪے اور دوﺑﺎر ان ﺳﮯ ﺳﺮا
ﭨﮭﺎﻧﺎ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ﴿ ِﻣ ْﻨﮭَﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ َوﻓِﯿﮭَﺎ ﻧُ ِﻌﯿ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َو ِﻣﻨْﮭَﺎ ﻧ ُ ْﺨ ِﺮ ُﺟ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺎ َرةً أُ ْﺧ َﺮى﴾)(1ﮐﺎ اﯾﮏ ﻧﻘﺶ
ﮨﮯﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ اس ﺧﺎک ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ )اور ﯾہ ﺳﺠﺪه ا ّول ﮐﺎرﻣﺰ ﮨﮯ(
اور ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ اﺳﯽ ﺧﺎک ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻻ ﮨﮯ )ﮐہ ﯾہ دوﺳﺮے ﺳﺠﺪه ﺳﮯ اﭨﮭﻨﮯ ﮐﺎ رﻣﺰ
ﮨﮯ( اور ﯾہ دوﻧﻮں ﮨﯽ وﻣﻨﮭﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﮐﻢ ﻣﯿﮟ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮨﮯ اور دوﺳﺮا ﺳﺠﺪه ﮐہ ﮨﻤﯿﮟ دوﺑﺎره
اﺳﯽ ﺧﺎک ﮐﯽ طﺮف ﭘﻠﭩﺎﺗﺎﮨﮯ اور دوﺳﺮے ﺳﺠﺪه ﺳﮯ اﭨﮭﻨﺎ ﮐہ ﮨﻤﯿﮟ اﺳﯽ ﺧﺎک ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ
2
ﻻﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم
ﯾﺎ
ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻞ ﺑﺎﺳﻨﺎده اﻟﯽ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟ ّﺮاھﺐ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺟ ٌﻞ ﻻﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
اﻻوﻟﯽ‘‘ ﺳﺠﺪه رﮐﻮع ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻦ ﻋﻢ رﺳﻮل ﷲ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﺴﺠﺪه
ٰ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ  ،ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت اور ﮨﺮﺳﺠﺪه ﻋﺒﻮدﯾﺖ اور ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﮐﮯﻋﻨﻮان ﺳﮯﻋﺒﺎرت ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﻋﻼوه ﻣﯿﮟ رﮐﻮع ﻋﺒﺎرت ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﻨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اﮔﺮﭼہ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻘہ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ )واذا ﻗﯿﻞ ﻟﮭﻢ ارﮐﻌﻮا ﻻﯾﺮﮐﻌﻮن(
ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﺳﺠﻮد ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﺠﻮدﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ )وادﺧﻠﻮاﻟﺒﺎب ﻣﺴﺠﺪاً( ﺑﺎﻵﺧﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ
اﭘﻨﮯﻣﺮاﺗﺐ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس رﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ۔
ﺳﺠﺪه ﮐﮯ اﺣﮑﺎم:
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٧٩رﮐﻮع ﺳﮯ اﭨﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دو ﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﮯواﺟﺒﺎت رﮐﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯﮨﮯ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮا ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧہ طﻮر ﭘﺮ ﻏﯿﺮ رﮐﻨﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً
دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻨﺎ ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺮار اور ﮐﻢ زﯾﺎده ﮐﺮﻧﺎ رﮐﻦ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﻮﺑﮩﺮ
ﺻﻮرت ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨٠ﺳﺠﺪه ﮐﮯ رﮐﻨﯽ اﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯﻋﻼوه
ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯿﺎں اور ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ دوﻧﻮں اﻧﮕﻮﭨﮭﮯ ﯾﺎ ان ﮐﮯاطﺮاف اور زاﻧﻮ ﺑﮭﯽ زﻣﯿﻦ
ﭘﺮ رﮐﮭﮯﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ )ﮐہ ﻣﻨﺼﻮص ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ( ﺧﺎک ﺑﮭﯽ ﺧﺎک ﭘﺮ رﮔﮍو ﮐہ ﯾہ
ﺧﻮد ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻏﺎﯾﺖ درﺟہ ﮐﯽ اور ﺧﻀﻮع ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﺮاج ﻣﯿﮟ
 ١۔ﺳﻮره طہ ،آﯾہ .۵۵
 ٢۔ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ.٣٨٢ :٣ ،
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ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎک ﭘﺮ رﮐﮭﻮ اور ﺧﺎک ﭘﺮ ﻧﺎک ﺑﮭﯽ رﮔﮍو ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺎﮐﯽ ﮨﻮ اور اﺳﯽ
ﺧﺎک ﮐﯽ طﺮف ﭘﻠﭧ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﺗﻢ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺒﻮں اور ﭘﮩﻠﻮوں ﻣﯿﮟ
اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻋﺎﺟﺰی اورﺧﺎﮐﺴﺎری ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨١اﻟﮩﯽ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺷﺘہ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ذﮐﺮ رﮐﻮع ﮐﯽ طﺮح ذﮐﺮ
ﻣﺴﺠﻮد ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺳﻮاﺳﮯ اس ﮐﮯ ’’ ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺤﻤﺪه‘‘ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯﮐہ
ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮨﮯ ’’ ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻻﻋﻠﯽ وﺑﺤﻤﺪه‘‘ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺳﺐ اﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ اور
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ اور ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ۔ اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ’’ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ‘‘ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ
دوﺳﺮا ذﮐﺮ ﮨﮯ ﮐہ ذﮐﺮ ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﺳﮯﻣﺜﻼً /٣ﯾﺎ ٧ﻣﺮﺗﺒہ ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﺒﺤﺎن ﷲ
ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎری رﮐﻮع ﯾﺎ ﺳﺠﻮد ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ دوﺑﺎﻻ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨٢ﺗﻤﺎم ذﮐﺮ رﮐﻮع )ﺳﻮاﺋﮯ اس ﮐﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﮯ( ﺳﺠﻮد ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دو ﺳﺠﺪه ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺻﺤﯿﺢ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺑﺎاطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﮐہ ﴿ ِﻣ ْﻨﮭَﺎ َﺧﻠ َ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢَ ...و ِﻣﻨﮭَﺎ ﻧُ ْﺨ ِﺮ ُﺟ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺎ َرةً أُ ْﺧ َﺮى﴾ ﭘﺮ درﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮨﻮ ﮐہ ’’ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺧﺎک ﺳﮯ اﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ‘‘ اور ﯾہ دوﻧﻮں ﺳﺠﺪے )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ( اس ﻗﺮآن ﺧﺒﺮ
ﺳﮯ ادﯾﺒﺎﻧہ اور واﻗﻌﯽ ﮐﺮدار ادا ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﯽ ﻣﭩﯽ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎری ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺎده
ﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﮐﺮو اور اس ﮐﮯﺑﻌﺪ دوﺳﺮا ﺳﺠﺪه ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎر ﺳﺠﺪه
ﺳﮯ ﺳﺮا ﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺟﻠﻮه ﮨﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ ان دوﻧﻮں
ﺳﺠﺪےﻣﯿﮟ اس طﺮح ﺳﮯ ﺳہ ﭘﮩﻠﻮ ھﻨﺪﺳہ ﺷﮑﻞ اﭘﻨﯽ ﻣﻮت اور زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺮاﭘﺎ ﮐﯽ ظﺎﮨﺮ
ﮐﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف واﺟﺐ ،ﺣﺮام ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اور ﻣﮑﺮوه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﮔﺬارﺷﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺳﺮاﭘﺎ
ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف دو ﺳﺠﺪه ﮐﻮ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﻧﻤﺎز ﮨﮯ ،ان ﺣﻘﯿﻘﺘﻮں ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨٣ﺳﺠﺪه ﮐﮯ واﺟﺐ ذﮐﺮﮐﺮﺗﮯﮨﻮﺋﮯاﻋﻀﺎﺋﮯ ﺳﺠﺪه )دوﻧﻮں ﮨﺘﮭﯿﻠﯿﺎں،
دوﻧﻮں اﻧﮕﻮﭨﮭﮯ  ،دوﻧﻮں زاﻧﻮ اور ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎ ( ﺳﮑﻮن ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻗﺮار ﭘﺎﻧﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨۴ﺳﺠﺪه ﮐﯽ اﺻﻞ رﮐﻨﯽ وﮨﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﮩﻮاً
ذﮐﺮواﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﭘﮩﻠﮯ ﺳﺠﺪه ﺳﮯ ﺳﺮاﭨﮭﺎﻟﮯ ﺗﻮوﮨﯽ اﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﺎ ﻟﮩﺬا ﺻﺤﯿﺢ
طﻮر ﺳﮯ ﺑﯿﭩﮭﮯ اوردوﺑﺎره ﺳﺠﺪه ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء ﮐﻮ ذﮐﺮ واﺟﺐ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯزﻣﯿﻦ ﺳﮯ اﭨﮭﺎﻟﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ دوﺑﺎره زﻣﯿﻦ ﭘﺮ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺳﺠﺪه ﮐﮯﻓﺮاﺋﺾ
اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨۵ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﺳﮯ ﭘﯿﺮ ﮐﯽ اﻧﮕﻠﯿﻮں اور زاﻧﻮ ﮐﯽ ﺟﮕہ )اﯾﮏ اﯾﻨﭧ ﺳﮯ
زﯾﺎده( ﮐہ اس زﻣﺎﻧہ م ﯾﮟ ﭼﺎر ﺑﻨﺪھﯽ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﯽ(اوﻧﭽﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﭽﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﭘﺴﺘﯽ اور ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺸﯿﺐ و ڈھﺎل ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮨﻮﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺷﺮط ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﮐہ اﮔﺮ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ
102

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﭽﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺠﺪه ﺳﮯ ﺧﺎرج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ  ،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨۶ﭘﯿﺮوں ﮐﯽ دو ﺑﮍی اﻧﮕﻠﯿﻮں ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯﺳﺮے ﮐﺎ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﭨﮑﻨﺎ واﺟﺐ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﮯ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮواﻗﻊ ﮨﻮ ﺗﻮﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ۔)(1اﮔﺮﭼہ
اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﯽ ﻧﻮک )ﮐﺎﭨﮑﻨﺎ( ﺑﮩﺘﺮﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ دﻟﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﺻﺮف ﭘﯿﺮ ﮐﯽ دو ﺑﮍی اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﺎ
زﻣﯿﻦ ﭘﺮرﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ ﻧہ ان ﮐﯽ ﻧﻮک ﮐﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨٧اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮯ اﺧﺘﯿﺎر دوﺑﺎره ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ
ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اورﺧﻮد ﺑﺨﻮد دوﺑﺎره زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﭨﮏ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺷﻤﺎر
ﮨﻮﮔﺎ اور اﮔﺮ دوﺑﺎره ﭘﻠﭩﻨﮯ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮا ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﺣﺴﺎب ﮐﺮے
اور دوﺳﺮے ﺳﺠﺪه ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﺑﯿﭩﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺻﺤﯿﺢ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯﭘﯿﺸﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ
رﮐﮭﮯ اور اﮔﺮ ﭘﮩﻠﮯﺳﺠﺪه ﮐﮯ ﻟﺌﮯواﺟﺐ ذﮐﺮﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﮨﮯﺗﻮ اﺳﮯ ﻧﻤﺎزﮐﮯﺑﻌﺪ دوﺳﺠﺪه
ﺳﮩﻮ اﻧﺠﺎم دے۔
ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨٨زﻣﯿﻦ اور ﺟﻮﮐﭽﮭ اس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﯾﺎ اﻧﺪر ﻣﻌﺎدن اور ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﯿﮟ
ﺳﮯﮨﮯ ،ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ آﯾﺖ ﺳﺠﺪه ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ اور رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ )ﺟﻌﻠﺖ ﻟﯽ اﻻرض
ﻣﺴﺠﺪاً و طﮭﻮراً( زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﺳﺠﺪه ﮐﯽ ﺟﮕہ اور طﮩﺎرت ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ
اورﺻﺮف ﮐﭽﮭ رواﯾﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﺪا ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﭘﺮﺳﺠﺪه
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٨٩زﻣﯿﻦ ﺳﮯ اﮔﻨﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺻﺮف درﺧﺘﻮں اور ﮔﮭﺎس ﭘﮭﻮس ﻣﯿﮟ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻣﻌﺎدن) ﮐﺎﻧﯿﮟ( ﺑﮭﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﭘﯿﺪاوار اورا س ﺳﮯ اﮔﻨﮯ واﻟﯽ
ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ’’ ﻧﺒﺎت اﻻرض‘‘ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ از ﮐﻢ ’’ زﻣﯿﻦ‘‘ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﮨﮯ ﺧﻮاه ﯾہ ﺧﻮاه وه ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻌﺪن ﮐﻮ زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺟﺰء ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم اﺟﺰاﺋﮯ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ
طﺮح ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺎه ﮨﮯ اور ان ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﺠﺰ
ﺳﻮﻧﺎ ،ﭼﺎﻧﺪی ،ﻋﻘﯿﻖ ،اﻟﻤﺎس ،ﻓﯿﺮوزه اور ان ﮐﮯﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮯ ﮐہ ﺻﺮف ان ﮐﮯ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ
ﭼﯿﺰﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ان ﭘﺮﺳﺠﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻧہ ﮐہ ﯾہ ’’ زﻣﯿﻦ‘‘ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﻨﺘﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﺮ اور ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ اور ﺷﮩﯿﺪ ﻗﻮاﻋﺪ
اور ﺑﺲ )ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ﮐﺘﺎب
ٰ
ﻋﻼﻣہ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﯿﮟ اور دوﺳﺮے ﮔﯿﮩﻮں اور ﺟﻮ ﮨﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﻮ ﮐہ اﺑﮭﯽ ﺑﮭﻮﺳﺎﻧہ ﻧﮑﻼ ﮨﻮ
ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺘﮯﮨﯿﮟ اور ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اور ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ اور اﺳﯽ طﺮح ﺳﯿﺪ
ٰ
ﻣﻮﺻﻠﯿﺎت ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻟﺒﺎس ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯﺟﻮ روﺋﯽ اورﮐﺘﺎن ﮐﺎ ﮨﻮ اور
 ١۔ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک ،ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ  ،ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ،ﺗﺬﮐﺮه ﻋﻼﻣہ ،ﮐﺸﻒ اﻟﺨﻄﺎء ،ﺳﺮاﺳﺮ ،ﺟﻤﻞ ،ﻣﻨﺘﮭﯽ ،ﺣﺪاﺋﻖ اور ﻣﻨﻈﻮﻣہ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم
ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
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ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻮ ﮐﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﮩﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺗﯽ اس ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺻﺪوق ﮨﺪاﯾہ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ :ﺟﻮ ﮐﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﮩﻨﯽ ﻧہ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻮ ،اس ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﺟﺎﺋﺰ
ﮨﮯ۔ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﯿﮟ اور آﺋﻨﺪه ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﻓﺮش۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩٠ﮐﯿﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮔﭻ ،او ر ﭘﺨﺘہ ﻣﭩﯽ اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰ وں ﭘﺮ
ﺳﺠﺪه ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮔﻤﺎن ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐہ اس ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺳﮯ ’’ ارض‘‘)زﻣﯿﻦ(
ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ؟ ﺟﻮ اب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ارض‘‘ وﮨﯽ ’’ ارض‘‘ ﮨﮯ ﺧﻮاه
ﭘﺨﺘہ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧﺎ ﭘﺨﺘہ ﺧﻮاه ﺳﺎﺧﺘہ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘہ ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﺴﺘﺜ ٰﻨﯽ
ﮨﯿﮟ اور ﺑﺲ  ،ﺗﻮﮐﯿﺎ ﮔﭻ  ،ﭼﻮﻧﺎ اور ﭘﺨﺘہ ﻣﭩﯽ اس ذرﯾﻌہ ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ
)!(1ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺟﺰ ﺗﮭﯿﮟ اور اب زﻣﯿﻦ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﮨﺰﮔﺰ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩١ﮐﯿﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺑﮭﯽ
ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﻮں؟ﮐہ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﮐﭽﺎ ﮔﯿﮩﻮں  ،ﮐﭽﯽ روﭨﯽ  ،ﮐﺘﺎن ،ﺑﻐﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﮨﻮا
رﯾﺸﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ ؟ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﻣﺮاد وه ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ
ﺟﻨﮩﯿﮟ اﯾﺸﺎﺋﮯ ﺧﻮرد و ﻧﻮش ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل اﯾﺴﯽ ﻧہ ﮨﻮں اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯﭼﻨﺪ
رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ روﺋﯽ و ﮐﺘﺎن ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﺒﮑہ ﻣﻮﺟﻮده دور
ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ وه ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻮ ﻋﺎم
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ا ن ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﺟﯿﺴﮯ
ﮔﻮﺷﺖ ،ﮔﯿﮩﻮں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﭘﮩﻨﻨﮯ
ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﮨﻮں ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﻗﻮت ﮐﯽ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻮ ﺑﮩﺮﺣﺎل ان ﭘﺮﺳﺠﺪه ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩٢اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﮔﺮ آپ ﺳﻮال ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﻓﺮش اوردری ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧہ ﻣﻮﺟﻮده ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻣﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮨﺎں ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ اور ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺻﺮف ﺟﻮﭼﯿﺰﯾﮟ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ
 ،اورﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﮨﮯ وه ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﮨﺮات ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﯿﮟ
 ،ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮨﻮں ﮔﯽ اور ﺑﺲ۔
ﮐﯿﺎ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺎن ﮐﻮ ڈھﺎﻧﭙﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮐہ ﻓﺮش  ،دری اور اس ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ؟ طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ  ،ﺻﺮف ﻟﺒﺎس  ،ﭨﻮﭘﯽ  ،ﺟﻮﺗﺎ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﺴﻢ
ﮐﺎ آراﺋﺸﯽ ﻟﺒﺎس ’’ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩٣ﺑﮩﺮﺻﻮرت ﺟﻮﮐﭽﮭ ﻣﺴﻠﻢ ﮨﮯﯾہ ﮨﮯ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﮩﮯ
 ١۔ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭼﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﭘﺘﮭﺮ  ،ﮔﭻ اور ﭘﺨﺘہ ﭼﻮﻧﮯ ،اﯾﻨﭧ اور ﻣﭩﯽ ﮐﮯﮐﻮزه ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻤﯿﻨﯽ
اور آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔

104

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﺟﺎﻧﮯﭘﺮﮨﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﺮﺳﮑﺘﮯﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ طﻮر ﭘﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ،
ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﮯ آﻣﺎده ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ اس وﻗﺖ ﯾﺎ آﺋﻨﺪه
ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﮐﺎم آﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور ﻓﺮش اور دری ان ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﺧﺎرج
ﮨﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ‘‘ وه ﭼﯿﺰﮨﮯ ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﯾﺎ آﺋﻨﺪه ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﮐﺎم
آﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور ﻓﺮش اور دری ان ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ
’’ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ‘‘ وه ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﯾﺎ آﺋﻨﺪه ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮﮔﯽ ۔ ﻟﯿﮑﻦ
ﮔﺎڑھﮯ رﻧﮓ ﮐﺎ ﻧﺎﺋﯿﻠﻮن ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﮐہ اس ﮐﯽ اﺻﻠﯿﺖ ﺗﯿﻞ ﺳﮯ ﮨﮯ ﭼﻮﻧﮑہ اس وﻗﺖ
ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﮐﺎم آﺗﺎ ﮨﮯ ،اس ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ روﺋﯽ ،ﮐﺘﺎن اور اون ﮐہ
ﺗﯿﻨﻮں ﮨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﻟﺒﺎس ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ آﺋﻨﺪه
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ آﺧﺮﮐﺎر ﻟﺒﺎس اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﯽ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﯿﻨﻮں ﭼﯿﺰﯾﮟ
ﺣﺎل ﯾﺎ آﺋﻨﺪه ﻣﯿﮟ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﻓﺮش اور دری ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﺣﺎل اور آﺋﻨﺪه ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﮐﺎم ﻧہ آﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﻗﻄﻌﺎ ً ’’ اﻻرض و ﻣﺎ اﻧﺒﺘہ‘‘ ﻣﯿﮟ
داﺧﻞ ﮨﮯ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﯾﺎﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺳﮯ اﮔﺘﺎﮨﮯ  ،اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﻮں ﮔﮯ  ،اور ﻗﻄﻌﺎ ً ’’
ﻣﻠﺒﻮس‘‘ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
اور اﮔﺮ ﺗﺎرﮐﻮل اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺋﻨﺪ ﻣﯿﮟ دور ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﺳﮯ ﻧﺎﺋﯿﻠﻮن اور
ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﻟﺒﺎس ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ راﺳﺘہ طﻮﻻﻧﯽ ﮨﮯ۔ اور زﯾﺎده
واﺳﻄﻮں ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯﺗﻮﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮐہ ﯾہ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور
اس ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩۴ﺟﻮ ﭼﯿﺰﻋﺎم طﻮرﭘﺮ ﮐﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﮩﻨﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻋﺎم طﻮرﭘﺮ ﮐﮭﺎﺋﯽ ارو ﭘﮩﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﯿﺴﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﺺ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ وه ﺟﮍی ﺑﻮﭨﯽ ﺟﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ
راﺋﺞ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ظﺎﮨﺮاً اس طﺮح ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ اﺷﯿﺎء اس
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﺿﺮورت ﮐﮯﻋﻼوه ان
ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩۵ﺗﺎزه ﺑﺮگ ﻣﻮ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ
ظﺎﮨﺮاً اس ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺮﺑﻮز اور ﺧﺮﺑﻮز ﮐﮯ ﭼﮭﻠﮑﮯاور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﭘﺮﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺳﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﺎ ﻣﺮﺑﺎ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮﻧﺎ ،ﮐﮭﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺴﺌﻠہ
ﮐﯽ طﺮح ﺿﺮورت ﮐﮯﻋﻼوه ان ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ :٢٩۶ﮨﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮﺳﺠﺪه ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺧﻮاه روﺋﯽ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی
ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺺ’’ ﮐﺎﻏﺬ ‘‘ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اور اس
ﮐﯽ اﺻﻞ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﻮﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ ﻣﻠﺒﻮﺳﺎت ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﭼﮑﺎﮨﮯ اور ﻣﻌﻤﻮﻻً
اﺳﮯ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﯾہ ﻣﻠﺒﻮﺳﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮش اور دری ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩٧اﮔﺮ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ وه دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
دور اور ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰوں ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور
اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯽ ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﺮﻟﮯ اور آﺧﺮ
ﮐﺎر ﻋﻘﯿﻖ اورﻓﯿﺮوزه ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﺮے اورﺳﺠﺪه ﻓﺮش اور دری ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐہ ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٢٩٨اﮔﺮ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﭼﯿﮏ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
دوﺳﺮے ﺳﺠﺪه ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺳﮯﭼﮭﮍا ﮐﺮ دوﺑﺎره زﻣﯿﻦ ﭘﺮ رﮐﮭﻨﺎ ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﺮﯾﻀہ ﺻﺮف اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺠﺪه اس ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﻧہ
ﯾہ ﮐہ ﺣﺘﻤﺎ ً اس وﻗﺖ اس ﭘﺮواﻗﻊ ﮨﻮ ﺑﺎﻵﺧﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﺎ اطﻼق ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دوﺳﺮے ﺳﺠﺪه
ﮐﻮﺻﺤﯿﺢ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ اورﺳﺠﺪه اﭘﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﮕہ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٢٩٩اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ دوران ﺟﺲ ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ وه ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ
طﻮرﭘﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ان ﭼﯿﺰوں ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﺮے ﺟﻮﮔﺬﺷﺘہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﮔﺬرﭼﮑﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠٠ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﺮرﮨﺎﮨﮯ اﺳﮯ ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه اورﻣﺒﺎح ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﺟﺰﺿﺮورت ﮐﮯوﻗﺖ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧہ ﺑﻨﺎ ﮨﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﺎﭘﺎک اورﻏﺼﺒﯽ ﭼﯿﺰ در
اﺻﻞ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ وﻗﺖ ﺗﻨﮓ ﮨﮯ اورﮐﻮﺋﯽ
اﯾﺴﯽ ﭘﺎک اور ﻣﺒﺎح ﭼﯿﺰ ﻧہ ﮨﻮ ﺟﺲ ﭘﺮﺳﺠﺪه ﮐﺮﺳﮑﮯﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯽ ﻧﺎﭘﺎک
اورﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎح ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﺮے اور اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾہ ﺿﺮورت
اﺧﺘﯿﺎری رﮨﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ اس ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻋﺎده ﮐﺮے او ر اﮔﺮ وﻗﺖ
ﮔﺬرﭼﮑﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠١اﮔﺮاﭼﺎﻧﮏ  ،ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری طﻮرﭘﺮ ﯾﺎ ﺳﮩﻮاً ﯾﺎ ﻏﻠﻄﯽ ﺳﮯ اس ﮐﯽ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮواﻗﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﮐﮯ ﺣﺪود ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺗﻮﯾہ ﺳﺠﺪه اﭘﻨﯽ
ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯاور اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ ﺳﺠﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮯ اﯾﮏ ﺻﺤﯿﺢ
ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ او ر اﮔﺮ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﺗﻮاس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ؛ ﺳﺠﺪه
ﮔﺎه ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﮩﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮ ﻧﺎ ﻧﻤﺎزﮐﯽ دﯾﮕﺮﺷﺮطﻮں ﮐﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺮوط ﮨﮯ۔ ﮨﺎں ،اﮔﺮ اﺿﻄﺮاری ﺳﺠﺪه ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﮨﻮﺟﺲ ﭘﺮ ﺳﺠﺪه
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ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﯾہ ﺳﺠﺪه ﺧﻮد اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ رﮨﺎ ﮨﻮ ﮐہ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﯾہ
اﺿﻄﺮار ﺧﻮد اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﺗﮭﺎ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﯽ طﺮح ﺗﻤﺎم
ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ اﻋﺎد ه ﮐﺮے۔
ﺗﺸﮩﺪ اور ﺳﻼم
ﺟﻮﮐﭽﮭ ﺗﺸﮩﺪ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺻﺮف ﺷﮩﺎدﺗﯿﻦ ﮨﮯ ﮔﺮﭼہ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل  :اﺷﮭﺪ ان ﻻ
اﻟہ اﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻﺷﺮﯾﮏ ﻟہ واﺷﮭﺪ ان ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟہ اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﻣﺤﻤﺪ‘‘ ﮐﮩﮯ ﺗﻮﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اورﺣﻀﺮت ﭘﺮ ﺻﻠﻮات ﭘﮍھﻨﺎ دوﺟﮩﺎت ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺳﺐ
ﮐﺎ ﻧﺎم
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾہ ﮐہ ﻧﻤﺎز دو ﺗﺸﮩﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ واﺟﺐ ﮨﮯ اور دوﺳﺮے ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻨﺘﮯ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﻀﺮت ﭘﺮﺻﻠﻮة واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آل ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺑﮭﯽ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﻋﻼوه ﺑﮭﯽ اس طﺮ ح ﮐﯽ ﺻﻠﻮات ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ )اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻠﯽ
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ( اور ﻓﻮراً ﺑﻌﺪ )وآل ﻣﺤﻤﺪ( ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠٣واﺟﺐ ﺳﻼم آﺧﺮی دو ﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﮨﮯﮐہ ’’اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻨﺎ
و ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎدﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ‘‘ ﯾﺎ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ‘‘ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ’’ ورﺣﻤۃ ﷲ وﺑﺮﮐﺎﺗہ‘‘
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﮩﻼ ﺳﻼم ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﮨﻮﮔﺌﯽ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﻼم
ﻣﺴﺘﺤﺐ اور ﺑﺲ ۔ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً اﮔﺮﭘﮩﻠﮯ اﺳﻼم ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺶ
آﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس وﻗﺖ ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﺧﺎرج
ﮨﻮﭼﮑﺎﮨﮯ اور ﻧﻤﺎزﮐﮯﻣﺴﺘﺤﺎب ﮐﺎﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ )ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ( ﻧﻤﺎزﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ
ﻣﮕﺮﯾہ ﮐہ ﭘﮩﻼ ﺳﻼم اور اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﻮ ﮐہ دوﺳﺮاً طﺒﻌﺎ ً واﺟﺐ ﮨﮯ اوراس
ﮐﺎ ﺗﺮک ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﺎﮨﮯاور اﮔﺮ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﻧہ وﺟﻮب ﮐﯽ ﻧﯿﺖ
رﮐﮭﺘﺎﮨﻮ اور ﻧہ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﯽ ﺗﻮوﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯﮐہ دوﺳﺮے )ﺳﻼم( ﻣﯿﮟ وﺟﻮب ﮐﯽ ﻧﯿﺖ
ﮐﺮے ’’ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻨﺎ و ﻋﻠﯿﮑﻢ‘‘ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اورﻏﺎﺋﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﻼم ﮨﮯﮐہ
ﺧﻮد ﷲ ﮐﯽ ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﮨﮯﮐہ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺒﺖ اور
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺳﻼم ﮐﮯ اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠۴ﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﮯ ﻣﺨﺘﺼﺮ طﻮر ﭘﺮ اس
ﮐﮯﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﺳﻼم ﮐﮯ دو ﻣﻌﻨﯽ ﮨﯿﮟ:اﺧﺒﺎر اور دﻋﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ دﻋﺎ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯﮐہ ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺳﻼﻣﺖ رﮐﮭﮯاور اس ﮐﯽ اﺧﺒﺎر )ﺧﺒﺮ دﯾﻨﺎ( اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﯿﺮی طﺮف
ﺳﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﻼم ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﻮں ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮﺳﻼم دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ درﺳﺖ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺳﻼم ﮐہ آ پ ﺟﺎﻧﺘﮯﮨﯿﮟ وه اﮨﻞ دوزخ ﮨﯿﮟ  ،ان ﮐﮯﻟﺴﮯ ﺻﺤﯿﺢ اﺧﺒﺎر
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اور ﺧﺪا ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﯽ ﺟﮩﺖ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﮯﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﮐﺎﻓﺮ ﭘﺮ ﺳﻼم )ﺟﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اس ﮐﮯ ﺧﻼف( ﺣﺮام ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ا س ﮐﮯ اﺳﻼم
او ر اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﮔﺮوﯾﺪه ﮨﻮﻧﮯﮐﮯﻟﺌﮯ اﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﺑﮭﯽ ﮨﮯﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﮨﯿﻢ
ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ آذر ﺟﻮ ان ﮐﮯﺑﺎپ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ اور ﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﮯواﻟﻮں اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﺎ
ﺳﺮدار ﺑﮭﯽ ﺗﮭﺎ ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮏ‘‘ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﻼم ﮨﻮ ﮐہ ﺳﻼم ﮐﮯ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ وه ﺟﮩﻨﻤﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧہ اور اﺳﯽ طﺮ ح
اﻣﯿﺪوار ﺗﮭﮯﮐہ وه اﯾﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﺐ آپ ﻧﮯﺟﺎن ﻟﯿﺎ ﮐہ وه ﺟﮩﻨﻤﯽ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ
آپ ﻧﮯ اس)آذر( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ۔
ﺳﻼم ﮐﺎ ﺟﻮاب ﮐﻼً واﺟﺐ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﺳﻼم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺑﭽہ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮨﻮ ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﮐﮯ اﻟﻔﺎظ ﺳﻼم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯﮐﮯ اﻟﻔﺎظ
ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اوراﯾﮏ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻼم اس طﺮح ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﴿ َوإِ َذا ُﺣﯿﱢ ْﯿﺘُﻢ
ِﺑﺘ َِﺤﯿﱠ ٍﺔ ﻓَ َﺤﯿﱡﻮاْ ِﺑﺄَﺣْ َﺴ َﻦ ِﻣ ْﻨﮭَﺎ أَوْ ُر ﱡدوھَﺎ ِإ ﱠن ّ
ﺎن َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺣ ِﺴﯿﺒًﺎ﴾)(1ﺟﺐ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺳﻼم ﮐﯿﺎ
ﷲ َ َﻛ َ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮاس ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ا س ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﯾﺎ اﺳﯽ طﺮح ﮐﺎ ﺳﻼم ﮐﺮو‘‘ ﮐہ ﺳﻼم ﮐﮯ
ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ واﺟﺐ وﮨﯽ ﺳﻼم ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺳﻼم ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮐہ ﺟﻮاب ،ﺳﻼم
ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎت ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت
ﮐﮩﯽ ﺟﺎﺋﮯ اورا ﺳﻼم ﮐﮯﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﭘﺮاﮐﺘﻔﺎء ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﻼم ﮐﺎ
ﺟﻮاب ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ واﺟﺐ اور اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اﮨﺎﻧﺖ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ’’ﺑﺤﮑﻢ ﷲ
وﻣﺴﺎﮐﻢ ﷲ‘‘ ﺟﯿﺴﮯ دﯾﮕﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺳﻼم اور ﺗﺤﯿﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺑﺲ ﺳﻼم
ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮ د’’ اﺣﺴﻦ ﻣﻨﮭﺎ‘‘ )اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮﮨﮯ( ﮐہ ﮨﺮ ﺳﻼم اور ﺗﺤﯿﺖ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ
ﮨﮯ ۔)(2اور ﯾہ ’’ﺗﺤﯿﺖ‘‘ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ آﻏﺎز ﺳﻼم ﮨﮯ ،اﺳﮯ ﻟﻔﻆ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ
ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﺧﻮش رﮨﻮ ،زﻧﺪه رﮨﻮ ﺳﺐ ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اورﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
طﻮرﭘﺮﺗﻤﺎم ﺟﺎﺋﺰ ﺗﮑﻠﻔﺎت ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ۔
ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٠۵اﮔﺮﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭘﮍھ ﻟﯽ اور اس ﮐﮯﺑﻌﺪ
ﮨﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز ﺳﮯﺳﺮﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺴﯽ ﺳﻤﺖ ﭘﺮواز ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﮐہ راﺳﺘہ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ
ﺑﺎر ﭘﮭﺮ ﻓﺠﺮ طﻠﻮع ﮨﻮﮔﺌﯽ ﺗﻮ اﺳﮯ دوﺑﺎره ﭘﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ‘‘ﻧﮯ ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﭘﺮﻣﮑﻠﻒ ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﮐﮯوﻗﺖ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ
اﯾﮏ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮدے ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ
ﮨﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠۶ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﮐﺌﯽ ﺗﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮔﺎڑی ﺳﮯ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮے
 ١۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٨٦
 ٢۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺷﮩﯿﺪ اول ﻧﮯﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﺎ ﮨﮯ اورﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﮨﮯ۔
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ﮐہ  /٢۴ﮔﮭﻨﭩﮯ ﺗﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﻮﻋﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ
/٢۴ﮔﮭﻨﭩﻮں ﮐﻮ اس طﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮےﮐہ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ﭘﮍھ ﺳﮑﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠٧اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰار رﮨﺎﮨﮯ ﮐہ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﺷﺐ و روز
 /٢۴ﮔﮭﻨﭩﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺜﻼً  /۶ﻣﺎه رات ﮨﮯ اور /۶ﻣﺎه دن ﺗﻮ اﯾﺴﮯ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ
وﻗﺖ ﮐﻮ ﺷﺐ وروز ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ /٢۴ﮔﮭﻨﭩﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎز اور
اﺳﯽ طﺮح روزه ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ طﮯ ﮐﺮده ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮاردے اور ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ
ﮐہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﻖ ﮐﻮ ان ﺣﺼﻮں ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دے اور اس
ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﻖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اﭘﻨﮯﻓﺮﯾﻀہ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے  ،ﻟﯿﮑﻦ ان ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ اس
طﺮح ﮐﮯ ﻣﻮار ﻣﯿﮟ ان ﺳﺐ ﺳﮯ ﻣﮑہ ﮐﺎ اﻓﻖ ﮨﮯﮐہ ’’ادام اﻟﻘﺮی‘‘ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ام
اﻟﻘﺮی‘‘ ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ ﮐﮯ ﻣﮑﺎﻧﯽ اور ﻣﮑﺎن اور زﻣﺎن اور ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺤﻮر
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠٨ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ظﺎﮨﺮی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﮨﮯ  ،ﺑﺎطﻨﯽ
ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮی ﮨﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ظﺎﮨﺮی ﻟﺒﺎس ﮐﻮﺑﺎطﻨﯽ ﻟﺒﺎس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﭘﺎک
وﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻌﺮاج ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮوج ﮐﻮ ﺑﮭﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺮوج
ﮐﯽ طﺮح ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اس ﻣﻘﺪس ’’ ﻧﻤﺎز‘‘ ﮐﯽ وادی ﻣﯿﮟ
’’ ا ﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﯿﮏ‘‘ )ﺳﻮره طہ ،آﯾﺖ  (١٢ﮐﺎ دﺳﺘﻮر ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮﺗﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﯿﮟ
ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ وادی ﻣﻘﺪس ﮐﻮه طﻮر ﮐﯽ وادی ﻣﻘﺪس ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ اور
ﺑﺎﻵﺧﺮ وادی ﮐﺎ ﻣﻘﺪس ﮨﻮﻧﺎ ﺧﻮاه ﮐﻮه طﻮر ﮐﯽ ﻣﻘﺪس وادی ﮐﮯﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﭼہ
ﺟﺎﺋﯿﮑہ زﯾﺎد ه ﮨﻮ ،ﺻﺮف ’’ وادی ﻣﻘﺪس‘‘ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺟﻮﺗﺎ ﭘﮩﻨﻨﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ وادی
ﮐﯽ ﺟﻮﺗﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﻣﻘﺪس ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اورﺟﻮ رواﯾﺖ ﻧﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮐﺒﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ذﮐﺮﮐﯿﺎﮨﮯ وه ﮨﺮﮔﺰ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٠٩ﻣﺮد اور ﻋﻮرت دوﻧﻮں ﮨﯽ ﭘﺮﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﺎ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﻧہ ﺻﺮف اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺮم ﻧﺎظﺮ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻨﮩﺎﺋﯽ اورﺧﻠﻮت ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ  ،اس ﮐﮯﻋﻼوه ﻋﻮرت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﭘﺮده ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﺟﻮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻮں
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﭘﺮده اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺿﺮوری اور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ
اور )ﺧﺬوا زﯾﻨﺘﮑﻢ ﻋﻨﺪ ﮐﻞ ﻣﺴﺠ ٍﺪ() (1زﯾﻨﺖ ﺣﺠﺎب ﮐﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ
واﺟﺐ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﯿﻌہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯﮐہ ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺳﺮ ﺳﮯ ﺳﮯ
ﭘﺎؤں ﺗﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮده ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺮاج ﻣﺆﻣﻦ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮده ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮده ﺧﻮد ﮐﻮڈھﺎﭘﻨﺎ ﮨﮯ اور ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺗﻮﮨﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﭘﺮده اﺧﺘﯿﺎر ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣١٠اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﻟﺒﺎس اس طﺮ ح وﺳﯿﻊ اورﮐﮭﻼ ﮐﮭﻼ ﮨﻮﮐہ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ
 ١۔ ﺳﻮره اﻋﺮاف ،آﯾہ .٣١
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ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﻮ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﻧہ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺷﺮﻣﮕﺎه ڈھﺎﭘﻨﻨﮯ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﺻﺮف اس ﭘﺮده ﮐﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ
دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮨﻮ ﻧہ اﭘﻨﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣١١ﻧﻤﺎز ﻣﺮده ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ اور اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء اورﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ
ﮐﮯ اﺟﺰا ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮرﭘﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺟﺎن ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﮭﺎل اور اس
ﮐﮯﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﻣﺮده ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﮨﮯﺟﺲ ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ
طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎزﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮﮐﭽﮭ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﻣﺮﺑﻮط آﯾﺖ اور اﺧﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﻠﺘﺎﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧہ ﮨﻮ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮐہ
اﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﻣﺮدار ﮐﺎ ﺟﺰﮨﮯ ،ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻏﺼﺒﯽ ﮨﮯ  ،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :٣١٢ﻣﯿﺘۃ‘‘ ﮨﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﻣﺮدار ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺟﺰ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﮨﮯ
ﺧﻮاه ﻣﺮده ﮨﻮ ﯾﺎ زﻧﺪه ﯾﺎ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﮨﮯ اور ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﺟﺪا
ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ؛ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﺮﮔﯿﺎﮨﮯ ﺑﮩﺮﺣﺎل ﯾہ ﺳﺐ
ﻧﺠﺲ اورﻣﺮدار ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﮯﮨﯿﮟ اور ان ﮐﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﮐﮭﻨﺎ ﺣﺮام اور ﻧﻤﺎز
ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣١٣ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﮯ ﻟﺒﺎس ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮﻧﺎ اور ان ﮐﺎ
ﻏﺼﺒﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اورﺟﺒﮑہ ﻧﺎﭘﺎک ﮨﻮﻧﺎ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﺳﺎ ﮐﺎ ﻏﺼﺒﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ اس
ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯﮐہ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ ﻧہ آﺋﯽ ﮨﻮ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن ﺻﺮف اور ﺻﺮف اس وﻗﺖ ﻋﺬر ﮐﻮﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎﮨﮯﺟﺐ ’’ ﻣﺎاﺿﻄﺮ ﺗﻢ ‘‘
ﻋﺬر ﮨﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺐ ﺷﺪت ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﻣﻔﻄﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﻧہ وه ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﻮد ﮨﯽ ﺳﮯ ﺧﻮد
ﻣﻀﻄﺮ اور ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﻋﺬر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ
ﷲ أَ ْﻛﺒ َ ُﺮ َو ﱠ
ُﻮن﴾) (1ﻧﻤﺎز
ﷲ ُ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﺗَﺼْ ﻨﻌ َ
﴿...إِ ﱠن اﻟﺼ َﱠﻼةَ ﺗَ ْﻨﮭَﻰ َﻋ ِﻦ ْاﻟﻔَﺤْ َﺸﺎء َو ْاﻟ ُﻤﻨ َﻜ ِﺮ َوﻟَ ِﺬ ْﻛ ُﺮ ﱠ ِ
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮨﺮ ﻓﺤﺸﺎ اورﻣﻨﮑﺮ ﺳﮯ روﮐﺘﯽ ﮨﮯ‘‘ﺟﺐ اﯾﺴﺎ اظﮩﺎر ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﺮﻗﺴﻢ
ﮐﮯﻓﺤﺸﺎ اور ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ اﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ دورﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺮام
ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﺣﺮام اورا س ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ اور اﻧﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻏﺼﺒﯽ ﻟﺒﺎس
اورﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﮨﮯ  ،اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ اﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اورﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ
ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﻓﺤﺸﺎ اور ﻣﻨﮑﺮ ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ روﮐﻨﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﻋﻤﻮﻣﯽ اورﮐﻠﯽ
ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪﯾﺎ اس ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ظﺎﮨﺮی وه ﺗﻘﻮی ﮨﮯ ﮐہ
اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻨﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی ﺷﮑﻞ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اﮔﺮﭼہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺑﺎطﻨﯽ ﺷﮑﻞ
ﮐﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻠﻞ ﺳﮯ دوﭼﺎرﮐﺮﺗﺎﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﮯ ﺗﻘﻮاﺋﯽ روح ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎز
ﮔﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ۔
 ١۔ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت  ،آﯾہ . ۵
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ﻣﺴﺌﻠہ  :١١۴ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮐﺴﯽ ﻧﺎﭘﺎک ﭼﯿﺰﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ اوروه ﺻﺮف اﮔﻠﯽ
اورﭘﭽﮭﻠﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﻮڈھﺎﻧﭙﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ وه ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اور ﮔﻨﺪﮔﯽ ﺟﻮ ﺗﻨﮩﺎ ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﻮں
ﮐﻮﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :١١۵ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺻﻠﯽ اور ﺧﺎﻟﺺ رﯾﺸﻢ )ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎز
ﻣﯿﮟ ( ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮﻣﺠﺒﻮری ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری طﻮر ﭘﺮ ﭘﯿﺶ آﮔﯿﺎﮨﮯ ﯾﺎ
ﺟﻨﮓ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف ﺟﻨﮓ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺮﯾﺮ ﭘﮩﻨﻨﺎ ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ
ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔
ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣١٧اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﺳﺮزد ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮوﺿﻮ ﯾﺎ
ﻏﺴﻞ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﺟﺰ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯﺟﻮ )ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺒﻮل
،ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﯿﺸﺎب آﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺮض ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮں( اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﯿﮟ اور
طﮩﺎرت ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯﮐہ اﺿﻄﺮاری
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ دﺳﺘﻮر ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣١٨اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ،ﭘﺎؤں ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء ﮐﻮا س طﺮح ﺣﺮﮐﺖ دے ﮐہ
ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺗﮑﺮار
ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮐﺮےﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ واﺟﺒﺎت
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎری طﻮر ﭘﺮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدے ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻗﺎت ﻧﻤﺎزﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے ﺗﻮ ﺑﮩﺮﺣﺎل اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﺟﺰ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﺬرﮐﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣١٩اﯾﺴﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺻﻮرت ﺑﺪل دے ﮐہ ﻟﻮگ ﯾہ ﻧہ ﮐﮩﯿﮟ
ﮐہ وه ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ رﮨﺎ ﮨﮯﺗﻮوه ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎزﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﺎﮨﮯ ﻧہ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯﺑﻠﮑہ ﻧﻤﺎزﮐﺎ ﭼﮩﺮه ﻣﺤﻮﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯورﻧہ ا س ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺺ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٢٠اﮔﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ اورﺑﺎت ﮐﺮےﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ
ﺧﻮاه ﯾہ ﺑﺎت اﯾﮏ ،دو ﯾﺎﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﮨﻮ اﮨﻢ ﯾہ ﮨﮯﮐہ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٢١ﻣﺒﻄﻼت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯ ﮨﻨﺴﻨﺎ اور روﻧﺎ  ،ﻓﺮاس
ﮔﺮﯾﮩﮑہ ﺟﻮ ﺧﻮف ﺧﺪا ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺴﺮت آﻣﯿﺰ ﮨﻨﺴﯽ ﺟﻮ اطﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ﮐہ
ﯾہ ﻓﺮوض ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻧﺎدر اور ﮐﻤﯿﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٢٢ﮐﭽﮭ اﯾﺴﯽ ﻏﻠﻄﯿﺎں ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﻟﯿﮑﻦ ان ﻣﻮارد
ﻣﯿﮟ دوﺳﺠﺪه ﺳﮩﻮ واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﺳﮩﻮاً ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮ ﻧﺎ اور ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﺳﻼم ﮐﺮﻧﺎ اور ظﺎﮨﺮاً ﻏﯿﺮرﮐﻨﯽ اور ﺳﮩﻮاً ﮨﺮ ﮐﻤﯽ اور زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دو ﺳﺠﺪه
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ﺳﮩﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﺣﻤﺪ ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ارﺑﻌہ ﭘﮍھﮯ ﯾﺎ ﮐﮭﮍے
ﮨﻮﻧﮯﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺑﯿﭩﮭ ﺟﺎﺳﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ اور ﮨﺮﻋﻤﻞ اورﮐﻼم ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮐﻮﺋﯽ
دوﺳﺮا ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮐﻼم ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﮯ دو ﺳﺠﺪه ﺳﮩﻮا ﺑﺠﺎ ﻻﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻏﯿﺮ رﮐﻨﯽ
واﺟﺒﺎت ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﺳﮩﻮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺳﺠﺪه ﺳﮩﻮ ﺑﺠﺎﻻﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ زﯾﺎدﺗﯽ ﯾﺎ
ﮐﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ارﮐﺎن ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﺳﺠﺪه ﺳﮩﻮ اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور ان
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٢٣در رﮐﻌﺘﯽ اور ﺗﯿﻦ رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺷﮏ اورﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ
ﭘﮩﻠﯽ دو رﮐﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ ﺷﮏ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﯽ ﺻﻮرت ﺳﮯ
ﺧﺎرج ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯﺷﮏ ﺳﮯ ﻓﻮراً ﻧﻤﺎز ﮐﻮﺗﻮڑ دے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٢۴اﺿﻄﺮاری ﺻﻮرت ﮐﮯﻋﻼوه ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺗﻮڑﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
)ﻻﺗﺒﻄﻠﻮ اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ( ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﯾہ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدی اﻋﻤﺎل ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻧﻤﺎز ﮐہ اﯾﻤﺎن
ﮐﺎ رﮐﻦ ﮨﮯ اور اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﮨﮯ اور اﮔﺮ آپ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺴﯽ
ﮐﺎم ﯾﺎ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﯿﮟ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯﮐﺎم ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻮ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم
رﮨﻨﮯ دﯾﮟ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ دور ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮﮐﯿﺎ اﯾﺴﺎ ﻋﻤﻞ اس ﺑﺰرگ ﺳﮯ ﺑﮯﺗﻮﺟﮩﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؟ اورﮐﻮن ﺑﺰرگ ﺧﺪا ﺟﯿﺴﺎ ﺑﺰرگ ﮨﮯﮐہ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺣﺎﺿﺮی اورﺟﺲ ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ اس طﺮح ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ،ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اس طﺮح ﺑﮯ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﯿﺴﮯﮐﯽ
ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اگ اﭘﻨﯽ ﻋﺒﺎدﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻧﺺ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ
ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﺛﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮﺗﺎ ﮔﺮﭼہ ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
ﺷﮑﯿﺎت ﻧﻤﺎز
رﮐﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﮏ
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٢۵اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﮐہ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﯽ ﻣﻌﺮاج اورﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺟﻞ ﻣﻨﺎﻧہ
ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﺣﺎﺿﺮی ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﭘﻮری ﺗﻮﺟہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺧﻮاه ﻣﻌﻨﻮی ارﮐﺎن
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺧﻮاه اس ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی واﺟﺒﺎت ﮐﮯ ارﮐﺎن ﺳﮯ
ﮨﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ اﺟﺰاء اور اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﮐﻨﭩﺮول اور اس ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒہ ﮐﺮو اﮔﺮﭼہ اﻧﮕﻮﭨﮭﯽ
ﻣﺼﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯﺟﯿﺴﮯ ﺷﻤﺎر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﮨﻮ
ﮔﮭﻤﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﮔﺎه ﯾﺎ
ٰ
اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎزﮐﯽ رﮐﻌﺘﻮں ﮐﯽ ظﺎﮨﺮی اور ﺑﺎطﻨﯽ ﮐﻮﮐﻨﭩﺮول ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ
اورﺷﮏ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎزﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻼﻓﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ
اورﺷﮏ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ اور
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﻼﺷﺒہ ﻧﻤﺎز ﮨﮯ اس وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻮک
ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺷﮏ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋُﺾ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﮨﺎں وه
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ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸﮏ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺷﮏ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﺑﺮطﺮف ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ،ﻣﻌﺬور ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ
ﮐﮯﺑﺎرےﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺮرﮨﺎﮨﮯ ﺟﺲ طﺮف ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻟﮯ ﻟﯿﮑﻦ آﺧﺮ ﮐﺎر اﮔﺮ
ﺧﺎرﺟﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﺟﯿﺴﮯرﮐﻌﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎر ﮐﺮﻧﮯواﻟﮯ ﻗﻠﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺷﮏ
ﮐﻮﺑﺮطﺮف ﮐﺮﺳﮑﮯﺗﻮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان وﺳﺎﺋﻞ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ
ﻧﻤﺎز ﮐﻮ رﮐﻌﺘﻮں ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒہ ﮐﺮےﮨﻢ ﮐﯿﺎ ﻋﺮض ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﻮٹ ﺷﻤﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ
ﺗﻮﭘﻮرے طﻮر ﺳﮯ ﺣﻮاس ﺟﻤﻊ رﮨﺘﮯ ﮨﻮ اور اس ﻋﻈﯿﻢ ﮨﺴﺘﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ
ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﯿﮟ دﻋﻮت دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺣﺎﺿﺮی ﮐﮯ ﺗﻤﺎم آداب ﮐﻮ
آﻣﺎده ﮐﺮو ﮔﮯ ﮐہ ﮐﮩﯿﮟ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ اس ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧہ
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎزﮐﮯﻋﻼوه ﮨﺮﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺑﺎرےﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮨﻮ اور
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎز )ﻣﻌﺒﻮد( ﮐﮯﺳﻮا ﺗﻤﺎم اﮨﻢ اﻣﻮرﭘﺮ ﺗﻮﺟہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ؟
اﮔﺮ آپ ﺳﻮال ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺟﻮرواﯾﺎت رﮐﻌﺘﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﮏ
ﮐﮯﻓﺮاﺋﺾ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ رواﯾﺎت ﮐﺎ ذرﯾﻌہ اس طﺮح ﮐﮯﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯﻟﺌﮯظﺎﮨﺮی اورﺑﺎطﻨﯽ
ﮐﻨﭩﺮول ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺎﻓﯽ دﺷﻮار ﮨﮯ اور ﻗﺎﻋﺪه )ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ ﷲ اﻟﻌﺴﺮ
وﻻﯾﺮﯾﺪﺑﮑﻢ اﻟﯿﺴﺮ( )(1اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﺷﻮار ﻓﺮﯾﻀہ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎﺟﺎﺗﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﺟہ رﮐﮭﻨﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ رﮐﻌﺘﻮں ﮐﮯﮐﻨﭩﺮول ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﺨﺖ ﺷﮏ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ
اور اس ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮨﮯ اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ رﮐﻌﺘﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﮏ
ﮐﻮﻋﻨﻮان ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺎﺗﮯ اور ا ﮔﺮ ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪاں اﺧﺘﻼف ﻧﮩﯿﮟ
اور ﻣﺼﻨﻒ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ان ﻓﺮوﻋﺎت ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﯾﮩﺎں ﮨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﮯﻓﺘﻮے ﻣﯿﺮے آﺷﻨﺎ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر آﯾۃ ﷲ
ٰ
اور ﺑﺎﻻ ﮨﮯ اور ﻣﺨﺘﺼﺮ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺷﮏ ﻻﺣﻖ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻄﻼن
ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﺮو اور آﺧﺮ ﮐﺎر اﮔﺮ ﺷﮏ ﺑﺎﻗﯽ ره ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺷﮏ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﭘﺮﻋﻤﻞ
ﮐﺮو اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﺷﮏ دورﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮯ اﺣﮑﺎم ﺷﮏ ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺷﮏ
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٢۶ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺠﺎوز ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺮو ﮐہ اس
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ واﻻ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم دﯾﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺒﮑہ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮨﻮ اﭘﻨﮯ
ﺷﮏ ﭘﺮ ﺗﻮﺟہ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺮو ﮐہ ﺣﻤﺪ ﯾﺎ ﺳﻮره ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ
ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﺷﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ ﻣﺜﻼً رﮐﻮع ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺷﮏ ﮐﺮو ﮐہ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﭘﮍھﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ اس
 ١۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨۵
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ﭘﺮ ﺗﻮﺟہ دﯾﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺣﻮاس ﺟﻤﻊ رﮐﮭﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮره ﭘﮍھﺘﮯ وﻗﺖ ﺣﻤﺪ
ﮐﮯﺑﺎرےﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺮدﯾﺎ ﺣﻤﺪ ﯾﺎ ﺳﻮره ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ آﯾﺖ ﭘﮍھﺘﮯ وﻗﺖ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ آﯾﺖ ﯾﺎ
آﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺮو ﺗﻮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺷﮏ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ )ﭘﺮواه ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٢٧ﺳﻼم ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺷﮏ ﺑﮯ اﻋﺘﻨﺎء ﮨﮯ )ﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ
ﺷﮏ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت ﻧﻤﺎزﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺮو ﮐہ ﺳﻼم
ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اس ﺷﮏ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾہ ﺳﺎرے ﻣﻮارد اﯾﮏ
دوﺳﺮےﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺠﺎوز ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ آﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﮯوﻗﺖ ﺳﮯ آﮔﮯ ﺑﮍھ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮےﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﻮﮔﺌﮯﮨﻮﺗﻮﮔﺬﺷﺘہ ﻋﻤﻞ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٢٨ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯﺷﮏ ﻣﯿﮟ
ﻣﺒﺘﻼ ﮨﮯﺗﻮﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺷﮏ ﭘﺮ اﻋﺘﻨﺎء ﻧہ ﮐﺮے ﮔﻮﯾﺎ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺷﮏ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ
اور ﺟﺲ طﺮف ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺑﻨﺎ رﮐﮭﮯ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ ﺷﮏ ﮐﻮدورﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﺳﺒﺎب ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ
ﺟﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺗﻮڑ ی ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٢٩ﺑﻐﯿﺮ اﺿﻄﺮار ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺗﻮڑﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
’’ ﻻﺗﺒﻄﻠﻮا اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ‘‘ اﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮨﮯﺟﺲ ﻧﮯاﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻋﺒﺎدﺗﻮں
ﮐﮯﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﺬور ﮨﻮﻣﺜﺎل ﮐﮯطﻮرﭘﺮ اﯾﮏ اﮨﻢ اورواﺟﺐ
ﮐﺎم ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ وﻗﺖ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ اﻧﺪﯾﺸہ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ آﺟﺎﺋﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﭽہ ﮨﻼﮐﺖ ﮐﮯدﮨﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﻏﺮق ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﭼﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ﯾﺎ
ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﮔﺬار اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﺟﺎن ﮐﯽ ﻧﺴﺐ ﯾﺎ ﻧﻮاﻣﯿﮟ ﺧﻤﺴہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﻮ
ﺧﻄﺮه ﻻﺣﻖ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺗﻮڑﻧﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﯾﺎ واﺟﺐ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٣٠اﮔﺮ طﻠﺒﮕﺎر ﺗﻤﮩﺎری ﻧﻤﺎز ﮐﮯ دوران ﺗﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻗﺮﺿہ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ
ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻗﺮض ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ واﺟﺐ ﻓﻮری ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ وﻗﺖ آﭘﮩﻨﭽﺎ ﮨﮯ اور ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻄﺮه ﮨﻮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور آپ ﺑﮭﯽ
اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﺗﻮڑ ﮐﮯ ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺗﻮڑﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ
اس ﮐﮯﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﺣﺮام ﮨﮯ او ر ﺣﺮام
ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﻗﮩﺮی طﻮرﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮨﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮڑﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ’’
ﻻﺗﺒﻄﻠﻮا اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ‘‘ ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮﭘﻮری آن ﺑﺎن ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﯾہ آﯾﺖ
ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﺎم ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ دوﺳﺮوں ﭘﺮﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ
ﮐﮯﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﻗﺮاردﯾﺎﮨﮯ۔
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ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ؟
ِ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٣١ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ اس ﮐﮯ دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻻﻧﺎ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ اﮨﻢ ﺿﺮورت ﭘﯿﺶ آﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﺿﺮورت ﮐﺎ ﺑﺮطﺮف
ﮐﺮﻧﺎ اﮨﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻻﺋﮯﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اس ﮐﮯﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت
ﻧﮯﺟﻨﮕﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم
ﺗﺮک ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا
دی ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺎن ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎزﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﮯ زﯾﺎده
واﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﻮف ﮐﮯوﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ
ﺻﺮف ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧہ رﮐﻌﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮ ﺟﺰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاردﮐﮯ ﮐہ ﺑﻌﺪ
ﮐﮯ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮ اس ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮﺗﮯوﻗﺖ واﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺗﻤﺎم رﮐﻌﺘﻮں ﺳﻤﯿﺖ ﭘﮍھﺘﺎ رﮨﮯ اور ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ آﯾﺖ):١٢
) (١٣٩وان ﺧﻔﺘﻢ ﻓﺮﺟﺎﻻً اورﮐﺒﺎﻧﺎً( ﻧﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻮف ﮐﮯ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ
ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﮨﻤﺎرے زﻣﺎﻧﮯﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﺣﻮادث ﮐﻢ ﭘﯿﺶ آﺗﮯﮨﯿﮟ :ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس وﻗﺖ ﺳﻨﮕﯿﮟ
ﻓﺮداً ﻓﺮدا ً ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯿﮟ ﺗﺎﮐہ اﯾﺴﯽ ﺿﺮورت ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﺎﮨﮯ ﺟﺘﻨﯽ طﻮﻻﻧﯽ
ﮨﻮ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺻﺮف ﻧﻤﺎز ﮐﯽ رﮐﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ آﺗﯽ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﻻﺋﯽ
َ
ْﺲ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ُﺟﻨَﺎ ٌح أَن
ض ﻓَﻠَﯿ َ
ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ اوراس ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ َوإِ َذا َ
ﺿ َﺮ ْﺑﺘُ ْﻢ ﻓِﻲ اﻷرْ ِ
ﯾﻦ َﻛﺎﻧُ ْ
ﯾﻦ َﻛﻔَﺮ ْ
ﺼﺮ ْ
ُوا ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﻮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ًّوا
ﺗَ ْﻘ ُ
ُوا إِ ﱠن اﻟْ َﻜﺎﻓِ ِﺮ َ
ﺼﻼَ ِة إِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَن ﯾَ ْﻔﺘِﻨ َ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬ َ
ﱡﻣ ِﺒﯿﻨًﺎ﴾)(1اورﺟﺐ ﺗﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ
ﻧﻤﺎزﯾﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﺮو اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﺣﻤﻠہ ﮐﺮدﯾﻨﮯﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﮯﮐہ ﮐﻔﺎر ﺗﻤﮩﺎرے
ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ذﮐﺮ
ﻟﺌﮯ ﮐﮭﻠﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﯿﮟ۔‘‘ﺟﻨﮓ ﮐﮯوﻗﻮع ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﺮﺗﮯﮨﻮﺋﮯ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎﮨﮯ ،ﭘﮭﺮﺟﺐ وه ﻟﻮگ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ )ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ(
ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮو۔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺳﮑﻮن ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺮه ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﮩﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﯽ اﮔﺮﭼہ ﮨﺰاروں ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٣٢ﺟﺒﮑہ ﺧﻮد ﮐﺴﯽ ﺿﺮورت ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺒﮭﯽ واﺟﺐ اور
ﮐﺒﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﮯواﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮدو ﯾﺎ ﺑﯿﭩﮭ ﮐﺮ ﯾﺎ
ﻟﯿﭧ ﮐﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻻﻧﺎ ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٣٣ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﻮﮐﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮف اور
ﺻﺮف ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﮐہ اﮨﻢ اور ﻣﮩﻢ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺪم ﻣﯿﮟ ﮨﻮ اس طﺮح
ﺳﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻧہ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﻄﺮه ﻣﯿﮟ ﭘﮍ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﻄﺮه ﺑﺮطﺮف
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪرﯾہ ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ورﻧہ ﻧﻤﺎز )ﮐہ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﮩﯽ ﮨﮯ( ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ
 ١۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .١٠١
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ﻻﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٣۴ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ’’ ﻗﺼﺮ‘‘ ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﭘﺮﺣﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﺗﮭﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ اور
اﮔﺮرﮐﻌﺘﻮں ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص وه ﻧﻤﺎزﯾﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﻏﺮﯾﻖ)ڈوﺑﻨﮯ
واﻟﮯ اﻧﺴﺎن( ﮐﯽ ﻧﻤﺎز اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻢ ﮐﺮﮐﮯ اﭘﻨﺎ
ﻓﺮﯾﻀہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم دے ﮔﺎ اور ﮐﺒﮭﯽ اﯾﮏ ﺗﮑﺒﯿﺮﮐﮩہ ﮐﺮ ﻣﺜﻼً ﮐﻮﺋﯽ آگ ﻣﯿﮟ
ﺟﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ڈوب رﮨﺎ ﮨﮯ اور واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﮯ اﻧﺠﺎم
دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮭﯽ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻻﮐﺮ ﺻﺮف ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﮐﮩﮯ ﮔﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﺟﺎن
ﻏﺮﻗﯽ
ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮد ے ﮔﺎ وﮨﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮاﯾﮏ ﻧﻤﺎز ﮨﮯ اور اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﻧﻤﺎز
ٰ
ﯾﺎﻏﺮﯾﻖ ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ اورﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿہ وآﻟہ وﺳﻠﻢ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺻﺮف ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ رﮐﻌﺘﻮں ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﮭﯽ ﻧہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ رﮐﻌﺘﻮں
ﮐﮯ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺺ
ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮﮔﺎ اور اﺟﻤﺎع اور ﺷﮩﺮت ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﮨﺮﮔﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
ﮐﻤﯽ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ اورﺑﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ رﮐﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ وه ﺑﮭﯽ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﺻﺮف ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ دو رﮐﻌﺖ ﭘﮍھﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ
ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ اورﻣﺪرک ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﭽﮭ ﮨﮯوه ﻓﺘﻮ ے  ،اﺟﻤﺎﻋﺎت اور ﺷﮩﺮﺗﯿﮟ
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر
ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ رﮐﻌﺘﻮں ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻻﻧﮯ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اور ﺻﺮف )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺷﺎره ﮨﻮا ﮨﮯ( ﺧﻮف ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ
ﺑﻘﺪر ﺻﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺧﻮف ﺳﮯ زﯾﺎده ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻗﺮآن ﺗﻘﺪم
ﮐﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ زﯾﺎده واﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﮨﻤﯿﺸہ ﻣﻘﺪم اور ﻣﻌﯿﻦ ﮨﮯ۔ اﯾﮏ ﺑﮩﺖ اﮨﻢ واﺟﺐ ﮐﮯ ﺗﻘﺪم
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اور اﯾﮏ ﻏﯿﺮ واﺟﺐ اور ﯾہ ﻏﯿﺮ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ اس واﺟﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم اور
ﺣﺎﮐﻢ ﮨﻮ۔ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎز اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﺳﻔﺮ ﻧہ و اﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧہ
ﻣﻌﯿﻦ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻀﺮات اﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮواﺟﺐ ﮐہ ذرﯾﻌہ ﮐﺴﯽ دﻟﯿﻞ اور ﺗﻘﺪم ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ
ﺑﺪون ﺿﺮر اورﺧﻄﺮ ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻧﻤﺎز روزه ﮐﮯﻗﺼﺮ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮩﯽ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﮐﻢ از ﮐﻢ زﯾﺎدﺗﯽ اور
ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ اﮨﻢ ﮐہ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز اور روزه ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ ﯾہ دﯾﺘﮯ ﻟﯿﮑﻦ
اﻓﺴﻮس اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮات ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻀﺮات ﻧﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ اور راه ﺧﻄﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﻢ ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ
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ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﺮض ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﻮف وﮨﺮاس ﯾﺎﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﺿﺮورت
ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ رﮐﻌﺘﻮں اورﮐﯿﻔﯿﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ اور اﺻﻮﻟﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﻮﮐﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺧﻮف  ،ﺧﻄﺮه اورﺿﺮر ﺟﯿﺴﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﭘﮭﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ واﺟﺐ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ رﮐﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف
ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺲ طﺮح ﮨﮯ اور روزه ﺑﮭﯽ ﻗﺼﺮ ﮨﮯ ﺣﺎ ﺷﺎ و ﮐﻼّ؟
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٣۵ﺟﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻄﺮه )ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﮯﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﮨﮯ( ﻣﻮﺟﻮده ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ان ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺧﻮف اور ﮨﺮاس ﻣﺘﺼﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ؟ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف  /۴۴ﮐﯿﻠﻮﻣﯿﭩﺮ ﯾﺎ ﮨﺰار ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮﯾﺎ اس ﮐﮯ زﯾﺎده
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺧﻮف و ﮨﺮاس ﮐﮯ ﭼﺎر رﮐﻌﺘﻮں ﻧﻤﺎزﯾﮟ دور ﮐﻌﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ؟
ﺟﺲ طﺮح ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﻧﯽ اور ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﯽ وﺟہ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮف و ﮨﺮاس ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﻮﮔﺎ ؟ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﯾہ ﮐﻤﯽ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﭘﺲ ’’ ان ﺧﻔﺘﻢ
ان ﯾﻔﺘﻨﮑﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا‘‘ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻧﻘﺶ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ؟
ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺐ ﻓﺘﻮی ﮨﮯ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم اور ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن راﺳﺦ ﮨﻮﮔﯿﺎ اور ﮐﺎﻓﯽ ﺷﮩﺮت ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﮯ اس طﺮ ح ﺳﮯ ﮐہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﻔﺮ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﭼﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ ﮐﺎ ﺟﺰ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐہ
دﯾﻦ ﮐﺎ رﮐﻦ اور ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎ ﺳﺘﻮن ﮨﮯ ﮐﺴﯽ ﻋﺴﺮ وﺣﺮج اور ﺿﺮورت اور ﺧﻮف ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ
ﮐﺴﯽ ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ )ﮐہ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯﺟﺰوه
ﺳﮑﻮن اور اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮ( ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻗﺼﺮ ﮐﺎ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐﯽ آﯾﺖ  ١٠١ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻣﯿﮟ اس ﺳﻠﺴﻠہ
ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ا ﭘﻨﮯ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯطﺎﻟﺐ ﺣﻀﺮات ان
ﻣﺂﺧﺬ ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾﮟ )ﻣﺨﺘﺼﺮ طﻮر ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ
اور ﺳﻨﯽ ﮐﮯدرﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ(
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’:٣٣۶ارﮐﻌﻮا ﻣﻊ اﻟﺮاﮐﻌﯿﻦ‘‘ )(1ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اور
’’ وارﮐﻌﯽ ﻣﻊ اﻟﺮاﮐﻌﯿﻦ‘‘ ) (2ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺖ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪ
ﺗﮭﯿﮟ اور ﻗﺮآن ﻧﮯ ﻧہ ﺻﺮف اﺳﮯ ﻧﺴﺦ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯوﺟﻮب
ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎﮨﮯ اور ان دوﻧﻮں آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ رﮐﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﮐﻮع ﮐﺮﻧﺎ
واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺠﻮد ﮐﻮﺳﺠﺪه ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ رﮐﻮع ﻧﻤﺎز ﮐﯽ
 ١۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾﺖ . ٣
 ٢۔ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،آﯾہ.٢٣
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ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﯾہ ’’ ﻣﻊ اﻟﺮاﮐﻌﯿﻦ ﺿﺮور ت ﻧﻤﺎز ﮐﯽ طﺮف اﯾﮏ ﻟﻄﯿﻒ اﺷﺎره ﮨﮯ
اور اﺳﯽ طﺮ ح )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ( ﺟﻨﮓ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺻﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ
ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ اس ﮐﯽ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ آﺋﮯ اس ﮐﮯ
ﺑﺎوﺟﻮد ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺮک ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮩﺖ
ﺳﺎری رواﯾﺎت ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﺎن ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
اور اس ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮﻋﺬر ﮐﮯﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻨﺎ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اوراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺰاج اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﻨﺪه ﮐﺎ ذاﺗﯽ راﺑﻄہ ﮨﮯ  ،ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪوں
ﮐﮯﻣﺠﻤﻊ ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺎﻣﻮم ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ رﮨﻮ،
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮔﺮاروں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد اور ﺗﯿﺴﺮا ﮔﺮوه ﻧﮯ ﺑﺎﻗﯽ رﮐﻌﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﯽ اور ان دو ﮔﺮوﮨﻮں ﻧﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺗﻨﮩﺎ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﮐﺮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﯽ۔
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﮩﻮﻟﺖ اور آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ اﻣﺎم
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ ﺷﺮط دﯾﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٣٨ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﻣﺎم ﮐﮯرﮐﻮع
ﺳﮯ ﺳﺮاﭨﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺎﻣﻮم رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮم اﻣﺎم ﮐﻮ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ
ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٣٩ﻣﺎﻣﻮم اس طﺮح ﮐﮭﮍا ﮨﻮ ﮐہ ﻟﻮگ ﮐﮩﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻣﺎﻣﻮم ﮨﮯ ۔ ﻟﮩﺬا اﮔﺮ
اﻣﺎم ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍا ﮨﻮ ﺗﻮﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ اور اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ وه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ اور آﻗﺎﺋﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ) ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﻗﺎ
ؒ
ﮨﯿﮟ(
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۴٠اﻣﺎم ﮐﺎﻣﺎﻣﻮم ﮐﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﻧﮯﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎوی ﺳﻄﺢ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ طﺮح اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﻣﺎم ﮐﮯ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻣﺎﻣﻮم
ﮐﮯﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ظﺎﮨﺮا ان ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮاس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اوﻧﭽﺎﺋﯽ اس ﺣﺪ ﺗﮏ ﮨﻮ ﮐہ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ ﻟﻮگ ﯾہ
ﻧہ ﮐﮩﯿﮟ ﮐہ اﻣﺎم ﻣﺎﻣﻮم ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﮕہ ﭘﺮﮐﮭﮍا ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۴١اﮔﺮ ﺳﺎرے ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﮏ ﺟﮕہ ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﮐﮩﯿﮟ
ﺗﻮﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﺑﺠﺎ ﮨﮯ اور ا ﮔﺮ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮐﮩﯿﮟ ﺗﻮ اﮔﻠﯽ ﺻﻒ واﻟﻮں ﮐﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻌﺪ واﻟﯽ ﺻﻒ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ وه ﻟﻮگ )اﮔﻠﯽ ﺻﻒ واﻟﮯ( ان )ﭘﭽﮭﻠﯽ ﺻﻒ
واﻟﻮں( ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮩﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۴٢ﻣﺎﻣﻮم ،اﻣﺎم ﺳﮯ آﮔﮯ ﮐﮭﮍا ﻧہ ﮨﻮ ﻣﮕﺮ اﯾﺴﯽ ﺟﮕہ ﺟﮩﺎں ﭘﺮ
ﺻﻮرﺗﺤﺎل اس طﺮح ﮐﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮ ے ﺟﯿﺴﮯﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺻﻔﯿﮟ ﺧﺎﻧہ ﮐﻌﺒہ
118

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﮐﮯ ﭼﺎروں طﺮف ﻟﮕﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ داﺋﺮه ﻧﻤﺎﺻﻔﯿﮟ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯿﮟ ﻣﮕﺮ ا س ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ ﮐﻌﺒہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺎم ﺳﮯ آﮔﮯ ﯾﺎ اس
ٰ
ذﮐﺮی ﻣﯿﮟ
ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍے ﻧہ ﮨﻮں) ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺳﮑﺎ ﻓﯽ ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ ( اور ﺷﮩﯿﺪ ا ّول ﻧﮯ
ٰ
دﻋﻮی ﮐﯿﺎﮨﮯ(
اﺟﻤﺎع ﮐﺎ
ٰ
ﻓﺮدی اس طﺮح
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۴٣ﺟﺲ ﺟﮕہ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اﮔﺮ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز
ﭘﮍھﮯ ﮐہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﻧہ ﭘﮍھﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﯾﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻓﺎﺳﻖ
ﮐﯿﻨﮯﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻧﻤﺎز ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﯾﮏ ﻣﻨﮑﺮ اور ﺑﺮاﺋﯿﮩﮯ
ﺟﺒﮑہ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ﮐﻮ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺤﺸﺎء اور ﻣﻨﮑﺮ ﺳﮯ )ﮐﻢ
ازﮐﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ( روﮐﮯ ﭘﮭﺮﮐﺲ طﺮح وه ﻣﻨﮑﺮ اﻧﺠﺎم دے ﺟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﯾﺎ
اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻓﺎﺳﻖ ﻗﺮار دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ؟
ﻣﺴﺌﻠہ:٣۴۴ﺟﺐ اﻣﺎم ﺣﻤﺪ اورﺳﻮره ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳﮯ ﭘﮍھ رﮨﺎﮨﮯ ﺗﻮﺟﻮ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ اﻣﺎم
ﮐﯽ آواز ﺳﻦ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ان ﭘﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻣﺎم ﮐﮯ ﻗﺮأت ﮐﻮ ﺳﻨﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
اور ان ﭘﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺧﻮاه ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺣﺮا م ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۴۵اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﺐ ﻗﺮآن ﭘﮍھﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اور اﺳﮯ ﺳﻨﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﺎ ﺳﻨﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ
ﻧﺼﺘُ ْ
ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ َوإِ َذا ﻗُ ِﺮى َء ْاﻟﻘُﺮْ آنُ ﻓَﺎ ْﺳﺘَ ِﻤﻌ ْ
ﻮا ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُﺮْ َﺣ ُﻤﻮنَ ﴾)(1ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ
ُﻮا ﻟَﮫُ َوأَ ِ
ﮨﻮاﮨﮯ اور ﯾہ ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﺟﺐ ﻗﺮآن ﭘﮍھﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ
ﺗﻮﺟہ ﺳﮯ ﺳﻨﻮ اور )ﺧﻮد اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ( ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮو ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﻧﺎز ل ﮨﻮ(
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دو وﺟﻮﺑﯽ اﻣﺮ ﻧﮯ ’’ ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮا واﻧﺼﺘﻮا‘‘ ﻗﺮآن ﭘﮍھﺘﮯ وﻗﺖ دوﺳﺮوں ﮐﻮ
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺎ ﺣﺘﻤﯽ طﻮر ﭘﺮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﺧﺎﻣﻮش ﮨﻮﻧﺎ اور اس ﮐﮯ ﺗﺮک
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮﻋﺬاب ﮐﯽ دھﻤﮑﯽ دےرﮨﺎﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ ’’ ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن‘‘ ﮐہ رﺣﻤﺖ
ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۴۶اﮔﺮ ﻣﺎﻣﻮم اﻣﺎم ﮐﯽ آواز ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻦ رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ وﻋﺼﺮ
ﻣﯿﮟ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره اس طﺮح ﭘﮍھ رﮨﺎﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺻﺪا ﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ آرﮨﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮر ه ﭘﮍھﮯ اور اﮔﺮ اﻣﺎم ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮ ﺳﻦ رﮨﺎﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ
ﺳﻦ رﮨﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺣﺮج ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۴٧اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف اﮔﺮ
اﻣﺎم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻮﺑہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺴﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ اﻣﺎم ﻣﯿﮟ ﻋﺪاﻟﺖ
ﮨﮯﻣﮕﺮ وه اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ
اﻣﺎﻣﺖ ان ﮐﯽ اﯾﮏ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮨﮯ۔
 ١۔ﺳﻮره اﻋﺮاف ،آﯾہ .٢٠
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۴٨اﻣﺎم اور ﻣﺎﻣﻮم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ ﻣﮕﺮﯾہ ﮐہ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧہ ﮐﮩﯿﮟ )ﭼﻨﺎﻧﭽہ ’’ وارﮐﻌﻮ ﻣﻊ اﻟﺮاﮐﻌﯿﻦ‘‘ ﮐﮯ
اطﻼق ﺳﮯ اور ﺑﻌﺾ رواﯾﺎت ﺳﮯ اﻧﺪازه ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اور ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ﻧﮯ ﺧﻮد ﻓﺘﻮای دﯾﺎﮨﮯ
اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺻﺎدق آﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ ( اﻟﺒﺘہ راﺋﺞ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻣﺠﺘﮩﺪﯾﻦ ﯾﺎ
ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﯾﮏ ﻣﯿﮍ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﻣﺒﻄﻞ
ﺟﺎﻧﺘﮯﮨﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ )اﮨﻠﺴﻨﺖ ﮐﯽ طﺮح( ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاروں اور اﻣﺎم ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﺮ طﺮح
ﮐﮯ ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف ’’وارﮐﻌﻮ ﻣﻊ اﻟﺮاﮐﻌﯿﻦ‘‘ ﮨﻮ اور ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺮاه ﮨﻮﻧﺎ اور ﻣﻌﯿﺖ ﺻﺎدق آﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۴٩اﻣﺎم ﮐﮯ اﻣﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻗﺘﻀﺎء ﭘﺮ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ اس )اﻣﺎم( ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ
اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮﻋﻤﻠﯽ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ رﮐﻮع  ،ﺳﺠﻮد اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﮨﮯ اس
ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دﯾﮟ ،اﮔﺮﭼہ اﻣﺎم ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ازﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
اس ﮐﮯﺑﻌﺪ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮩﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۵٠اﮔﺮ ﻣﺎﻣﻮم ﻧﻤﺎز ﮐﮯ آﻏﺎز ﺳﮯ ﮨﯽ اﻗﺘﺪاء ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﻣﯿﮟ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ اﻗﺘﺪاء ﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﺬر ﮐﮯوﻗﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻧہ ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۵١اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﺎﺋﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍھﯽ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوﺳﺮی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ اس ﺷﺮط ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﻣﺎﻣﻮم ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻧہ ﭘﮍھﯽ ﮨﻮﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ
ﭼﮑﮯ ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﮯ ذﻣہ ﻣﺴﻠﻢ طﻮر ﭘﺮ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎز ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ
ٰ
ﻓﺮدی
ﻧﯿﺖ ﺳﮯ اس اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ اﻗﺘﺪاء ﮐﺮﯾﮟ اور اﮔﺮ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎزﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
ﭘﮍھ ﮨﻮ ﺟﺒﮑہ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اور ﻣﻌﺬور
ﻧہ رﮨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۵٢ﮨﺮ واﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﮐﻮﻋﻤﺪاً ﯾﺎ ﺳﮩﻮاً ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی وﺟہ ﺳﮯ
اس ﮐﮯ ﻣﻌﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺮک ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﺗﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح اوراﺳﯽ ﺻﻮرت
ﺳﮯﺟﯿﺴﮯوﻗﺖ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﺗﮭﯽ  ،اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺰ ان ﻋﺬر ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﻮﭘﮩﻠﮯﺗﮭﮯ اور
اب ﺑﺮ طﺮف ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻮﺟﻮده ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯﺳﺎ ﺗﮭ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور وﺟﻮب
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮو ﺟﺐ ﺗﻤﮩﯿﮟ
ﻗﻀﺎ ﭘﺮ ﻗﺮآﻧﯽ دﻟﯿﻞ ) اﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺬﮐﺮی( اس ﮐﮯ اﯾﮏ
ٰ
ﻣﯿﺮی ﯾﺎد آﺟﺎﺋﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ذﮨﻦ ﺳﮯ ﯾﺎد ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﮭﻼﻧﮯ ﮐﺎﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ
ﺧﻮاه ﻋﻤﺪاً ﮨﻮ ﯾﺎ ﺳﮩﻮاً ﭘﺲ ﺟﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ ﯾﺎد آﺋﮯ ﺧﻮاه ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻣﻘﺮره وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اس ﮐﮯ
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ﺳﮯ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎز وں ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔ اور ﻣﺸﮩﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﮐﺮم
ﻣﻨﻘﻮل ﮨﮯ ’’ :ﻣﻦ ﻗﺎﺗﺘہ ﻓﺮﯾﻀۃ ﻓﻠﯿﻘﻔﮭﺎ ﮐﻤﺎ ﻓﺎﺗﺘہ( ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﭼﮭﻮٹ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ
ﻗﻀﺎ اﺳﯽ طﺮح ﮐﺮے ﺟﺲ طﺮح ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮨﮯ‘‘۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۵٣ﻣﻘﺮره وﻗﺖ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ واﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﺗﮭﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻧہ ﺗﮭﯽ اور اس ﮐﮯﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮐﯽ
ﮨﻮﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮﺟﺲ طﺮ ح اﺻﻞ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮره وﻗﺖ ﻣﯿﮟ )ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ ( ﺑﯿﮩﻮش رﮨﺎ ﮨﻮ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ
ﮐﭽﮭ دﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﮐﯿﮉﯾﻨﭧ ﯾﺎ ﺳﮑﺘہ ﻣﻐﺰی ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮐﻮ ﻣﺎ اور ﺑﯿﮩﻮﺷﯽ ﻣﯿﮟ ﮔﺰارا
ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺘﯽ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﺎﻧﻊ ﮨﮯ ﻣﻌﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯽ اور ﻋﺪم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧہ ﺗﮭﯽ
ﻟﮩﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﻣﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺣﺮام ﺗﮭﺎ
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ اس ﻣﺴﺘﯽ ﮐﺎﺳﺒﺐ ﺧﻮد ﮨﯽ رﮨﺎﮨﮯ اور اس ﭘﺮ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻧہ ﭘﯿﺶ آﻧﮯ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻌﯿﻨہ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﺗﮭﺎ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ )ﻓﺎﺗﺘہ( ﺻﺎدق آﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ
ﻧﻤﺎز ﮐﻮ اس ﻧﮯ ﻣﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻋﻤﺪاً ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ وه ﻗﻀﺎ ﮐﺮےﮐہ ﺻﺮف ’’
ﺐ ﷲ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﮭﻮا ﻋﺬر ﻟہ‘‘ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﮐہ اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﺧﺎرج ﺗﮭﯽ ،
ﮐﻠﻤﺎ َﻏﻠَ َ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﭘﻮرے وﻗﺖ )ﻧﻤﺎز( ﻣﯿﮟ ﺳﻮﺗﺎ رﮨﺎﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ذرﯾﻌہ ﺳﮯ ﺑﯿﺪا ر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮےﮔﺎ۔
ﺐ ﷲ ‘‘ ﺻﺎدق
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﻨﺪ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺗﮭﯽ ﮐہ ’’ َﻏﻠَ َ
آﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ظﺎﮨﺮاً اس ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺻﺮف اس ﭘﺮ اس وﻗﺖ
ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﺐ وه ﻣﻘﺼﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻗﺼﻮر ﺑﮭﯽ ﺧﻮد اس ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮﮐہ ان
دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاه اس ﻓﺮض ﻣﯿﮟ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﺋﺾ
ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ  ١ :۔ﻗﺼﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،٢ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ٣۔ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻗﺼﻮر ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﻓﺮض ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﻌﺬور ﮨﮯ اور ﺑﻌﺪ ﮐﮯ دو ﻓﺮض ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﻌﺬور ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ظﺎﮨﺮاً اﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اﮔﺮﭼہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﻮﮐﺪ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮےﮐہ )اﻟﺼﻼة ﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع( ﻧﻤﺎز وه
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اورﭼﯿﺰ ﮨﮯﺟﯿﺴﮯ ﺧﺪاﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۵۴ﭼﮭﻮﭨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﮔﺬﺷﺘہ )ﺟﺲ ﭘﺮ
ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪه ﮐﻮﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ ﺑﻨﺪه اﯾﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﯾﺎده ﻣﻘﺪور ﮨﮯ( ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﺟﺐ ﺗﮏ ﻣﻮﺟﻮده دور ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮده ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ اﻣﮑﺎن اورﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﭘﻨﯽ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ادا
ﮐﺮے  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻘﺪم ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﻣﻮﺟﻮده  ،ﻧﻤﺎز
ﻣﺆﺧﺮ  ،ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل دے ﮐہ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ
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ﻣﻮﺟﻮده ﻧﻤﺎز ﮐﯽ وﻗﺖ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮده ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎز ﭘﺮ
ﺳﮯ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯﮐہ اس ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ )اﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﻟﺬﮐﺮی( ﺳﮯ
ﻣﻘﺪم ﮨﮯ اور رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺗﻤﺴﮏ ﮐﯿﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۵۴ﻣﯿﺖ ﮐﯽ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﮨﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎز اس ﮐﮯ ﺑﮍے ﺑﯿﭩﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﭘﺮ
واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ )ﺳﯿﺪ ﻧﮯﺟﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﯿﮟ اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺑﮍے
ٰ
ذﮐﺮی
ﺑﯿﭩﮯ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اورﺷﮩﯿﺪ ا ّول ﻧﮯ
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب اس ﮐﻮﮐﺎﺗﺐ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎﮨﮯ اور ﻋﺠﻠﯽ ﻧﮯاس ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ﺳﮯ
ٰ
ذﮐﺮی ﻣﯿﮟ اور ان ﮐﮯﭘﻮﺗﮯ ﻧﺠﯿﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﯿﺎﮨﮯ اور ﺷﮩﯿﺪ ﻧﮯ
ﻧﮯﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ
اور ﺷﺎرح ﻟﻤﻌہ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﮭﮑﺎؤ رﮐﮭﺘﮯﮨﯿﮟ(ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮداﯾﮏ ذاﺗﯽ
ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ اورﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎز ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ )ﮐﺴﯽ ﮐﺎ اﭘﻨﺎ
ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﮔﺮدن ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﮔﺎ(
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۵۶اﮔﺮاﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻘﺪر وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﻮ اوراس ﮐﺎ ﻋﺬر ا ﺑﺮطﺮف
ﮨﻮﺟﺎ ﺋﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺣﯿﺾ اور ﻧﻔﺎس ﻟﯿﮑﻦ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻧہ ﭘﮍھﮯ ﺗﻮاس ﭘﺮ وﻗﺖ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎ
ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻧﮯﻣﻮﺟﻮده ﻧﻤﺎز ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮدی ﮨﮯ اور
ﻗﺎﻋﺪه ’’ ﻣﻦ ادرک رﮐﻌہ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻘﺪ ادرک اﻟﻮﻗﺖ ﮐﻠہ ‘‘ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ وﻗﺖ ﮐﮯ
اﻧﺪر اﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ ﻟﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﭘﻮرا وﻗﺖ ﭘﺎ ﻟﯿﺎﮨﮯ ﮐﮯﺗﺤﺖ اﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﭘﺎ ﻟﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭘﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ وﻗﺖ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﺑﻐﯿﺮ طﮩﺎرت ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ اور اس ﮐﯽ ﺑﻌﺪﻣﯿﮟ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۵٧اﺟﺮت ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯاور وروزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ )وان ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ( ’’ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﮑﺮاﻣۃ ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﺟﯿﺮ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﺑﻄﻮرﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ اوروﺻﯿﺖ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮف ﻣﺸﺮوع
اورﺟﺎﺋﺰ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ اﺟﺎره ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ( ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮر
ﭘﺮ ﻣﺮدود ﮨﮯ اوراﺳﺎﺳﯽ طﻮرﭘﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ دوﺳﺮوں
ﺳﮯ ﺟﺰ ﺣﺞ ،وﻏﯿﺮه دﯾﻦ اور اس ﺟﯿﺴﮯ ﻣﻌﺪو د ﻟﮯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮارد ﮐﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ ﻗﻀﺎ
ﮐﮯوﺟﻮب ﭘﺮ ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ۔
ﻧﻤﺎز آﯾﺎت
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۵٨ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳﻮرج اورﭼﺎن ﮔﮩﻦ ﻧﯿﺰ زﻟﺰﻟہ اور ﺗﻤﺎم
آﺳﻤﺎﻧﯽ اور زﻣﯿﻨﯽ ﺣﻮادﺛﮑﮯ روﻧﻤﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺟﯿﺴﮯطﻮﻓﺎن ،ﺑﺎدل ﮐﯽ ﮐﮍک،
ﺑﺠﻠﯽ ،ﺳﯿﻼب وﻏﯿﺮه ﮐہ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺧﻮﻓﺰده ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮره ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
ﻧﻤﺎز آﯾﺎت واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺳﻮرج اورﭼﺎﻧﺪ ﮔﮩﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺐ ﺗﮏ ﭘﻮرے طﻮر ﺳﮯ
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ظﺎﮨﺮ ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﻓﻮراً ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ورﻧہ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﺗﻤﺎم
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻓﻮری اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ اورﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮا دا ﮨﻮﮔﺎ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۵٩ﻣﺬﮐﻮره ان ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮاﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻧﻤﺎز آﯾﺎت
واﺟﺐ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ ان ﺣﻮادث ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺳﻮرج
ﯾﺎﭼﺎﻧﺪ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﮩﻦ ﻟﮓ ﺟﺎﺋﮯ اورﺟﺘﻨﯽ ﺑﺎر ﮔﮩﻦ ﻟﮕﮯﮔﺎ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﻧﻤﺎز آﯾﺎت واﺟﺐ ﮨﻮﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶٠ﻧﻤﺎز آﯾﺎت ﺻﺮف ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮواﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ آﯾﺎت ان ﮐﮯ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ
روﻧﻤﺎ ﮨﻮں ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ اﮔﺮ ﺗﮩﺮان ﻣﯿﮟ زﻟﺰﻟہ آﺋﮯ ﺗﻮ ﻗﻢ واﻟﻮں ﭘﺮ ﻧﻤﺎز آﯾﺎت واﺟﺐ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اورﺑﺮﻋﮑﺲ  ،ﺑﻠﮑہ اﮔﺮ ﺗﮩﺮان ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻗہ ﻣﯿﮟ زﻟﺰﻟہ آﺋﮯ ﻧہ دوﺳﺮےﺑﻌﺾ
ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﺻﺮف اﺳﯽ ﻋﻼﻗہ )واﻟﻮں ﭘﺮ(ﻧﻤﺎز آﯾﺎت واﺟﺐ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ زﻟﺰﻟہ آﯾﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶١اﮔﺮ ﺳﻮرج ﯾﺎ ﭼﺎن ﮔﮩﻦ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺳﻤﺠﮭﮯ ﮐہ ﭘﻮرے ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ
اﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﭘﮍھﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾہ ﺳﻤﺠﮭﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﮐﭽﮭ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎ
ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻧہ ﺟﺎن ﺳﮑﮯ ﮐہ ﭘﻮرے ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﮩﻦ
ﻟﮕﺘﮯ وﻗﺖ ﺳﻤﺠﮭ ﻟﮯ ﮐہ ﺳﻮرج ﯾﺎ ﭼﺎﻧﺪﮔﮩﻦ ﻟﮕﺎﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ
ﻟﮕﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز آﯾﺎت ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶٢ﻟﯿﮑﻦ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف ﻧﻤﺎز آﯾﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر
وﻗﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎز ﭘﮩﻠﮯ ﭘﮍھﮯ ﮔﺎ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ دوﻧﻮں ﮨﯽ واﺟﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻘﺪم
ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶٣ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﯽ طﺮح ﻧﻤﺎز آﯾﺎت دو رﮐﻌﺖ ﮨﮯ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮨﺮرﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ رﮐﻮع ﮨﮯﮐہ ﯾﺎ ﺣﻤﺪ ﮐﮯ اورﮐﻮﺋﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﮯﮐﮯ ﺑﻌﺪ
رﮐﻮع ﮐﺮے ﯾﺎ اس طﺮح ﺳﮯ اﺳﮯ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﮯ ﭘﮍھﮯ ﮐہ ﺳﻮر ه ﺣﻤﺪ ﭘﮍھﻨﮯ
ﮐﮯﺑﻌﺪﮐﺴﯽ ﺳﻮره ﮐﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮےﯾﺎ ﮨﺮ ﺣﺼہ ﮐﻮ ﭘﮍھ ﮐﺮ )ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اﯾﮏ
آﯾﺖ( رﮐﻮﻋﻤﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ اورﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺣﻤﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮره ﺗﻤﺎم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اﺑﮭﯽ
ﭘﺎﻧﭽﻮاں رﮐﻮﻋﺘﻤﺎم ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮﺗﻮ اس ﭘﺮدوﺑﺎره ﺣﻤﺪ ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺋﯽ آﯾﺖ
ﯾﺎ ﺳﻮره ﭘﮍھﮯ اور رﮐﻮع ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶۴ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ وﮨﯽ ﻧﻤﺎز آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط
ﮨﮯ۔
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۶۵ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌہ ﮐﮯ اﺣﮑﺎﻣﯽ اورﺳﯿﺎﺳﯽ
دو ﻧﻘﻄہ ﻧﻈﺮ ﺳﮯﮨﻢ ﻧﮯ ادﻟہ و ﺑﺮاھﯿﻦ ﺳﮯ ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮨﮯ
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اورﻣﺨﺘﺼﺮ ﯾہ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﺎوﺟﻮب ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﮯ )ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً /۴٠ﻓﯿﺼﺪ اورﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ اﮨﻠﺴﻨﺖ ﺷﯿﻌہ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ واﺟﺐ ﺗﻌﯿﻨﯽ ﮨﮯ اور ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ﻧﮯ ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ اﺟﻤﺎع ﮐﺎد ٰ
ﻋﻮی ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری  ،ﻣﯿﺮزا
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی  ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی  ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ ﯾﺰدی ،ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺻﺪر اور ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺟﯿﺴﮯﻣﺎﯾہ ﻧﺎز ﻋﻠﻤﺎ اﺳﮯ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
اورﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اور ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﺴﯽ اور ﺷﺮط ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
ﮐہ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ اﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ظﺎﻟﻤﻮں ﮐﯽ اﻧﻔﺮادی ﯾﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﮔﺮوﮨﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮨﮯ
ﺧﻮاه ﻋﻤﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻋﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮨﻮﮐہ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﺣﻀﺮت
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ ا ﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺣﺪﯾﺚ ’’ اﻟﻈﺎﻟﻢ واﻟﻤﻌﯿﻦ ﻟہ واﻟﺮاﺿﯽ ﺑہ ﺷﺮﮐﺎء‘‘
ﮐﮯﻣﺼﺪاق ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﺴﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌہ ظﺎﻟﻤﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﻋﺎدل اﻣﺎم ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ /۶اﻓﺮاد ﮨﻮں
اور اﻣﺎم ﻣﺮد اور دوﺳﺮی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ اﯾﮏ ﻓﺮﺳﺦ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﮐہ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ /۵ﯾﺎ
 /۶اﻓﺮاد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣۶۶ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ اﻣﺎم اور ﻣﺎﻣﻮم دوﻧﻮں ﮨﯽ
ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺒﺎب ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺗﺮک ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
اﮔﺮﭼہ آپ ﮐﮯ ﺷﮩﺮ ﯾﺎ دﯾﮩﺎت ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺋﻢ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮاﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶٧اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ
ﮔﮭﻨﭩہ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﻋﺬر ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ
ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶٨ﺻﺮف ﻣﺎﻣﻮم ﭘﺮ ﮨﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
اﻣﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻋﺎدل اﻓﺮاد ﭘﺮ اﻣﮑﺎن اوراﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺎس ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ اور دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮔﺮوه اس ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﯾﮟ
اور /۵ﯾﺎ /۶اﻓﺮاد ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اس ﮐﺎ ﺟﻮاز اور ﺳﺎت اور اس ﺳﮯ زﯾﺎده اﻓﺮاد ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
اس ﮐﺎ وﺟﻮب دﯾﻮاﻧﻮں اور ﻧﺎ ﺳﻤﺠﮭ ﺑﭽﻮں  ،ﻋﻮرﺗﻮں  ،ﻣﺴﺎﻓﺮوں اور ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﮨﻮﻧﺎ ﮐﮯﻋﻼوه ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔)ﺳﯿﺪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮاً ﻋﻠﻤﺎء اﺗﻔﺎق
رﮐﮭﺘﮯﮨﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯﮐﺘﺎب ﺧﻼف ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺷﮩﯿﺪ
اول ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮی ﻣﯿﮟ اﺗﻔﺎق ﮐﺎ ادﻋﯽ ﮐﯿﺎﮨﮯ  ،ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ  ،ﺗﮩﺬﯾﺐ  ،ﻧﮩﺎﯾۃ  ،ﻏﻨﯿہ ،
اﺳﺮاﺋﺮ  ،اﻣﺠﺎﻣﻊ اور ﻣﺤﻘﻖ اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﺬور
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اﻓﺮاد ﮐﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ دﯾﻮاﻧﻮں اور اس ﺟﯿﺴﮯاﻓﺮاد
ﮐﮯﻋﻼوه( ﺟﺲ طﺮح ﻣﺮدوں ﮐﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ درﺳﺖ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔ اس ﺷﺮط
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻻﺋﻖ ﻣﺮد ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﮨﻮ ورﻧہ واﺟﺐ ﮨﮯﮐہ ﻣﺮد
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻧﻤﺎزﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯﻋﻼوه اس ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﺳﮑﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣۶٩آﯾﺖ ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﻧﺺ اورﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً /٢٠٠رواﯾﺎت ا ﻣﺎم ﮐﮯ ﮨﻮﻧﮯ اور ﻧہ
ﮨﻮﻧﮯ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﻮواﺟﺐ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا‘‘
ﻧﮯاﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﭘﮍھﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺎﻣﻮرﮐﯿﺎﮨﮯ اور آﯾہ
ﺷﺮﯾﻔہ ﴿ِ ...إ َذا ﻧُﻮ ِدي ِﻟﻠﺼ َﱠﻼ ِة ِﻣﻦ ﯾَﻮْ ِم ْاﻟ ُﺠ ُﻤ َﻌ ِﺔ ﻓَﺎ ْﺳ َﻌﻮْ ا ِإﻟَﻰ ِذ ْﻛ ِﺮ ﱠ
ﷲِ َو َذرُوا ْاﻟﺒَ ْﯿ َﻊ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﻟ ﱠ ُﻜ ْﻢ ِإن
ﻮن﴾)(1ﻧﮯ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯوﺟﻮب ﮐﻮوﻗﺖ ﮐﮯ اﻋﻼن ﻣﯿﮟ ﮐہ وﮨﯽ ظﮩﺮ ﺷﺮﻋﯽ
ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﻚ ﺑِﺄ َﻧﮭُ ْﻢ ﻗﻮْ ٌم ﻻﱠ
ﮨﮯﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﴿ َوإِ َذا ﻧَﺎ َدﯾﺘُ ْﻢ إِﻟَﻰ اﻟ ﱠ
ﺼﻼَ ِة اﺗﱠ َﺨ ُﺬوھَﺎ ھُ ُﺰ ًوا َوﻟَ ِﻌﺒًﺎ َذﻟِ َ
ﻮن﴾) (2اس ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آذان ﮐﮯﺳﻮا اﺳﯽ
ﯾ ْﻌﻘِﻠُ َ
ﮐﮯوﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺪا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺰ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﮯ آواز ’’ اﻟﺼﻼه اﻟﺼﻠﻮة‘‘
ﮨﮯ اور در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧٠ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ دو ﺧﻄﺒہ واﺟﺐ ﮨﮯظﮩﺮ ﮐﯽ آذان ﮐﮯ
ﺑﻌﺪاﯾﮏ ﮔﮭﻨﭩہ ﺑﻌﺪ ﺗﮏ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﯽ د ورﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﮨﮯ اور ’’ ذﮐﺮ ﷲ ‘‘ دوﻧﻮں ﺧﻄﺒﮯ اور دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ"ذﮐﺮﷲ" "ﻧﻤﺎزﺳﮯ ﻋﺎم ﮨﮯاور ﺳﻌﯽ ﺧﻄﺒہ اور
ﻧﻤﺎز دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺗﻮﮐﯿﺎ ’’ ذﮐﺮ ﷲ ‘‘ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯﮐﮯﻟﺌﮯ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ
ﺻﺮ ف ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﺧﻄﺒﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ؟ اس ﮐﺎ
ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﻓﺎﺳﻌﻮا اﻟﯽ ذﮐﺮ ﷲ ‘‘ ﺟﺲ ﮐﺎ آﻏﺎز دو ﺧﻄﺒہ اور اﺧﺘﺘﺎم دو رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ)اذا ﻧﻮدی ﻟﻠﺼﻠﻮة(اور آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ )ﻓﺎذا ﻗﻀﯿﺖ
اﻟﺼﻠﻮة(ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ اوﻻً دوﻧﻮں ﺧﻄﺒﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﺎﺟﺰ ﮨﯿﮟ اور ﺛﺎﻧﯿﺎ ً
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ا ّول وﻗﺖ وﮨﯽ ظﮩﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ دو ﻣﻄﻠﺐ ره ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ
اﯾﮏ ﯾہ ﮐہ ﺟﺲ طﺮح ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﻋﻼوه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح
ﺧﻄﺒﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﮭﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ دوﺳﺮے ﯾہ ﮐہ ﺧﻄﺒﮯ ﭼﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎزﮐﺎ
ﺟﺰ ﮨﯿﮟ اس ﺑﻨﺎﭘﺮ ﺧﻄﺒﻮں ﮐﻮﻣﻘﺪم رﮐﮭﻨﺎ ﺧﻮاه ظﮩﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ
ﺣﺮام اورﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯاور ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدےﮔﺎ اور اﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻋﺖ
اور ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٧١دوﺧﻄﺒﻮں ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠہ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﮐﯽ طﺮح دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌہ
 ١۔ﺳﻮره ﺟﻤﻌہ  ،آﯾہ.٩
 ٢۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .۵٨
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ﭘﮍھﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ رﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﻤﺪ اورﺳﻮره ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﻨﻮت
ﭘﮍھﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯﺑﻌﺪ رﮐﻮع ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ اور دوﺳﺮی رﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯرﮐﻮع
ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﻨﻮت ﭘﮍھﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٧٢ﭼﻮﻧﮑہ دوﺧﻄﺒﮯ اور دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز اﯾﮏ ھﯽ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ظﮩﺮ
ﮐﮯﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﺧﻄﯿﺐ اور اﻣﺎم ﺟﻤﻌہ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ دو ﺷﺨﺺ
ﮐﮯﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺒہ اور ﻧﻤﺎز دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧٣ان ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﺟﻮ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺧﻄﺒﻮں ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﺎرﮨﯽ
اور آﺋﻤہ
ﮨﮯ  ،ﯾہ ھﮯﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺧﻄﺒﮯ ﺣﻤﺪ اور ﷲ ﮐﯽ ﺛﻨﺎ  ،ﺷﮩﺎدﺗﯿﻦ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﭘﺮﺻﻠﻮات ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮ۔
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮی ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻮره اور آﯾہ﴿ إِ ﱠن ّ
ﷲ َ ﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ
ﺑِ ْﺎﻟ َﻌ ْﺪ ِل َوا ِﻹﺣْ َﺴﺎ ِن َوإِﯾﺘَﺎء ِذي ْاﻟﻘُﺮْ ﺑَﻰ َوﯾَﻨﮭَﻰ َﻋ ِﻦ ْاﻟﻔَﺤْ َﺸﺎء َو ْاﻟ ُﻤﻨ َﻜ ِﺮ َو ْاﻟﺒ ْﻐ ِﻲ ﯾَ ِﻌﻈُ ُﻜ ْﻢ ﻟ َ َﻌﻠ ﱠ ُﻜ ْﻢ
ُون﴾)(1ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮯ دوﺳﺮے ﺧﻄﺒﮯﻣﯿﮟ ﺳﻮره ﭘﮍھﻨﺎ
ﺗَ َﺬ ﱠﻛﺮ َ
واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﮏ اﯾﮏ ﮐﺮﮐﮯآﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧۴ﭘﮩﻼ ﺧﻄﺒہ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻄﯿﺐ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ داﺧﻠﯽ
اورﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت اور ان ﺣﺎﻻت ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ ﺳﮯ آﮔﺎه ﮐﺮے اور دوﺳﺮا ﺧﻄﺒہ ﺑﮭﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﺧﻄﺒہ ﮐﺎ ﺗﺘﻤہ ﮨﮯ ﮐہ اس
ﻣﮯن م وﻋﻈہ ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮے  ،ﺗﻘﻮی ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے اور دﻋﺎ ﭘﺮﺗﻤﺎم ﮐﺮدے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧۵ظﺎﮨﺮاً ﺟﻦ اﻟﻔﺎظ ﮐﻮ ی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ وه ﺻﺮف ﺳﻮره اور
آﯾﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧۶دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺧﻄﺒﮯ ﻣﯿﮟ زﺑﺎن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮐﯽ زﺑﺎن ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ دوﻧﻮں زﺑﺎن ﻣﮯن ﺧﻄﺒﮯ دﺋﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ اوراﮔﺮﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ
ﺧﻄﺒہ دے ﮐہ ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺟﻮاز ﻣﯿﮟ ﮐﻢ
ﺳﮯﮐﻢ ﭼﺎراﻓﺮاد ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﻗﯿﺎم ﮐﮯوﺟﻮب ﻣﯿﮟ  /۶اﻓﺮاد ﮨﻮں
ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ظﺎﮨﺮا ً اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺒہ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ )ﻓﺎﺳﻌﻮا
اﻟﯽ ذﮐﺮ ﷲ( ﺳﻮره ﺟﻤﻌہ آﯾﺖ  (٩ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﻌﯿﻦ ﺳﮯ ﺧﻄﺎب
ﮨﮯ اوراﮔﺮ ’’ذﮐﺮﷲ‘‘ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ دو ﺧﻄﺒہ ﮨﮯ ﮐﻮ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ ﺗﻮ ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺧﻄﺒﻮں ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﻨﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔
ان ﮐﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﺎ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﻠﮑہ ﺑﮯ
ٰ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧٧دوﻧﻮں ﺧﻄﺒﻮں ﮐﺎ ﺳﻨﻨﺎ واﺟﺐ اورﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮐﺎ
ﺧﻄﺒہ ﮐﮯ دوران آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮ ﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اوراﯾﺴﺎ ﻋﻤﺪاً ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺧﻄﺒﻮں اور
 ١۔ﺳﻮره ﻧﺤﻞ  ،آﯾہ .٩٠
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ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ظﮩﺮﺑﮭﯽ ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ)ﺟﻮ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ
ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺧﻄﺒﻮں ﮐﺎ ﺳﻨﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾہ ﻣﺸﮩﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﮨﮯﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺘﺎب ’’
ذﮐﺮی اورﮐﺸﻒ اﻻﻟﻘﺎ ب ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ‘‘ اوراﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﮨﮯﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻏﺮﯾہ ،ﻣﺪارک ،ﮐﻔﺎﯾہ اورذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮩﺎﯾۃ ،اﺷﺎرة اﻟﺴﺒﻖ  ،ﺗﮩﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﯿﺎن ،دروس ،اﻟﻤﮭﺬﯾﺐ
ٰ
ذﮐﺮی ﮨﮯ۔’’ﻓﺎ
اﻟﺒﺎرع ،اﻟﺘﻨﻘﯿﺢ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،اﻟﻤﺴﻤۃ ،ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻐﻼم ،ﻣﻨﺘﮭﯽ اور ظﺎﮨﺮ
ﺳﻌﻮا اﻟﯽ ذﮐﺮ ﷲ ‘‘ دوﺧﻄﺒﻮں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ دوﺧﻄﺒہ ﮨﮯ اور
اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﯽ طﺮف ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ وﺟﻮب دوﻧﻮں ﺧﻄﺒﻮں ﮐﮯ ﺗﻮﺟہ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ
ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ وﺟﻮب ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧٨ﻋﺬرﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ظﮩﺮ
ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﭘﮍھ ﻟﮯ ﺗﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻣﮕﺮا ﻣﺎم اور وﻗﺖ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ھﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٧٩ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ دوﻧﻮں ﺧﻄﺒﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ د ورﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎزﮐﯽ طﺮح
وﺿﻮ ،ﻏﺴﻞ ﯾﺎ ﺗﯿﻤﻢ اور ﻟﺒﺎس و ﺑﺪن ﮐﯽ طﮩﺎرت ﺷﺮط ﮨﮯ)ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ
ﻣﻨﺘﮩﯽ اور ﺗﺬﮐﺮ ه ﻣﯿﮟ اورﺷﮩﯿﺪ ا ّول ﻧﮯ دروس
ﺧﻼف اور ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯿﮟ اور ﻋﻼﻣہ ﻧﮯ
ٰ
ٰ
ذﮐﺮی ﻣﯿﮟ ذﮐﺮﮐﯿﺎﮨﮯ(
اور
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨٠ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن
ﭘﮩﻠﮯ ﺧﻄﺒہ ﮐﮯآﻏﺎزﺳﮯ ﮨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﻐﯿﺮﻋﺬر ﮐﮯﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﮔﻨﺎ ه
ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﻣﻮﻗﻮع ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ظہ ر ﭘﮍھﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨١ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ ﺧﻄﺒﺎء ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮﺗﺒہ ﻣﯿﮟ آﮔﺎه ﻣﺠﺘﮩﺪ  ،ﺷﺠﺎع ،اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ اور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮرﭘﺮ ا ﺳﻄﺮح ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﻮں ﮐہ ﻣﮑﻤﻞ طﻮر
ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ اور زﻣﺎﻧہ ﮐﮯﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮯ آﮔﺎ ه ﮨﻮں
ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور ﺳﻨﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ٰ
ﺗﻘﻮی اور زھ د و ورع ﺳﮯ آراﺳﺘہ ﮨﻮں اوردﻧﯿﺎ طﻠﺒﯽ اور ﺑﺎطﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﮯ
اور زﯾﻮر
ﺑﺎﻟﮑﻞ دور ﮨﻮں ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻋﺞ ﷲ ﻓﺮﺟہ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﮐﮯﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯿﮟ اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم ؑ ﮐﮯ ﻋﺎم ﻧﺎﺋﺐ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ روﺣﺎﻧﯽ روؤﺳﺎ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺮﺟﻊ
اﻋﻠﯽ اور ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ رﮨﺒﺮ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮں اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ
ٰ
اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ اﯾﺴﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮﺟﮩﺎں ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
ﮨﺮﺻﺎﻟﺢ اورﻋﺎدل ﺷﺨﺺ ﮐہ اﺟﺘﮩﺎد ﮐﮯﻋﻼوه ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ اورﯾہ ﻣﻨﺼﺐ ﮨﻮﻧﺎ اﻣﮑﺎن اوراﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اورﻧﻤﺎزﺟﻤﻌہ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨٢ﭼﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اور دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ
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ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﻻﺋﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاروں ﮐﮯ ﻣﺸﻮروں ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ اﻣﺎم ﺟﻤﻌہ اس
ﮐﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ رای ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨۴اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﮯ زﯾﺎده اﻓﺮاد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ
ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور
آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒہ اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨۵ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ دو  ٥/٥ﺳﺎڑھﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﮐﯿﻠﻮ
ﻣﯿﭩﺮ ﮨﮯ اور اس ﻓﺎﺻﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﺎر اﮔﻠﯽ ﺻﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﻤﻊ ﺳﮯ ﻟﮯﮐﺮ آﺧﺮ ﺻﻒ
ﺗﮏ ﮨﮯ اور ﻣﮑﻠﻒ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠہ /١١ﮐﯿﻠﻮ ﻣﯿﭩﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﮯ اﺣﺘﯿﺎط
واﺟﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ آج ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ اور دوری ﮨﮯ ﺟﻮ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﮯ ﮐﺌﯽ ﮔﻨﺎ ﮨﮯ ﮨﺎں
اﮔﺮ ﭘﯿﺪ ل ﺳﻔﺮ ﮐﺮرﮨﺎﮨﻮ ﺗﻮ وﮨﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨۶ﭘﺴﺘﯽ اور ﺑﻠﻨﺪی وﻏﯿﺮه ﺟﯿﺴﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ وﮨﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﮍی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﺟﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯿﮟ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺴﮯ ﻓﺮق
ﮐﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺟﯿﺴﮯﻋﺒﺎدی اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯽ ﺷﺎطﯽ اﻟﺠﻤﻌہ )ﻋﺮﺑﯽ( اور ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﻣﻼﺣﻈہ
ﮨﻮ۔
ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اور ﻗﺮﺑﺎن
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨٧ﯾہ دوﻧﻮں ﻧﻤﺎزﯾﮟ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ ﺳﻮاﺋﮯ اس
ﮐﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺧﻄﺒﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﯿﮟ اور ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ ﮐﯽ طﺮح واﺟﺐ ﮨﮯ )ﮐﭽﮭ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌہ واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ وه ﺳﻦ رﺳﯿﺪه،ﺑﻮڑھﮯ وﻏﯿﺮه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ
ﻣﻨﺘﮩﯽ  ،ﺗﺬﮐﺮه ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،روض اور ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﺟﯿﺴﯽ
ﮐہ ﺧﻼف ،اﻧﺘﺼﺎر  ،ﻣﻌﺘﺒﺮ،
ٰ
ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ اور ﻧﺎﺻﺮﯾہ ،ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  ،رﯾﺎض ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻼﻣہ اور ﻓﯿﺾ
ٰ
دﻋﻮی ﮐﯿﺎﮨﮯ اور
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﮨﮯ اور ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ﻧﮯ ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ اﺟﻤﺎع ﮐﺎ
اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔہ ﻧﮯ ا ﺳﮯ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ ( اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧہ
ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ ﮨﯽ ﺑﻐﯿﺮ ﺧﻄﺒﮯ ﮐﮯ ﭘﮍھﮯ اور اس ﮐﺎ وﻗﺖ اذان ﺻﺒﺢ ﺳﮯ
ظﮩﺮ ﺗﮏ ﮨﮯ اور ﭘﮩﻠﯽ رﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺣﻤﺪ اور ﺳﻮره ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻧﭻ ﺗﮑﺒﯿﺮ اور دوﺳﺮی
رﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﺎرﺗﮑﺒﯿﺮﯾﮟ ﮨﯿﮟ ﮐﻮ ﮨﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﻗﻨﻮت ﮨﮯ ﻣﺸﮩﻮر و ﻣﻌﺮوف دﻋﺎ
ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﭘﮩﻠﯽ رﮐﻌﺖ ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ’’ اﻋﻠﯽ‘‘ اور دوﺳﺮی رﮐﻌﺖ
ﻣﯿﮟ ﺳﻮره ’’ اﻟﺸﻤﺲ‘‘ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اور ﭘﺎﻧﭻ ﯾﺎ /٧اﻓﺮاد ﮐﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪﯾﻦ
ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐﯽ طﺮح اﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮم ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ
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ﮔﯽ۔
ﻣﺮدوں ﭘﺮ ﻧﻤﺎز
ﻣﺴﺌﻠہ :٣٨٨ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮدوں ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﺼ ِﻞ ﻋﻠﯽ اﺣ ٍﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﺎت اﺑﺪاً‘‘
ﮐہ’’ﻻﺗُ َ
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) (98ان ﭘﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎز ﻧہ ﭘﮍھﻮ ارو ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧہ ﮐﺮو۔
ﺟﺲ ﻣﺮده ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ /۶ﺳﺎل ﮨﻮ ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ اس
ﮐﯽ ﻋﻤﺮ  /۶ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎز ﻓﮩﻢ ﺗﮭﺎ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﺣﻔﺎظ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻔﻈﮭﻢ ﷲ وﮐﺜﺮ اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﮐہ ﮨﻤﺎرے دور ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﻢ ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ  /۴ﯾﺎ
 ۵ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ ﺣﺎﻓﻆ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﮨﻮﮔﺌﮯﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا اﮔﺮ ان ﻋﺰﯾﺰوں ﮐﯽ
طﺮح ﮨﻮ ﺗﻮﯾﻘﯿﻨﺎ ً ان ﮐﮯﻣﺮدوں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٨٩ﻣﺮده ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ ﻏﺴﻞ دﯾﻨﮯ اور ﮐﻔﻦ ﭘﮩﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﮨﮯ ﮐہ ا ﮔﺮ ﻏﺴﻞ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ اور ﮐﻔﻦ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ دوران ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ
اور ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﭘﮍھﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﮔﺮﭼہ دﻓﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﺒﺮ ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮨﻮﮔﯽ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩٠ﺟﻮ ﻣﺮده ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھ رﮨﺎﮨﮯ اﺳﮯ ﻗﺒﻠہ رو ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﺒﮑہ ﻣﺮده
ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻮاس طﺮح ﺳﮯﮐہ اس ﮐﺎ ﺳﺮ )اﻣﺎم ﮐﮯ( داﮨﻨﯽ طﺮف ﮨﻮ اورﭘﯿﺮ اس
ﮐﮯ ﺑﺎﺋﯿﮟ طﺮف ﮨﻮ اور اﮔﺮ اس ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮده
ﮐﮯﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ﻗﺒﻠہ رو ﮨﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺮده ﻧﻤﺎز
ﭘﮍھﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﻗﺒﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف اﻣﺎم ﻣﺮده ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ رو ﺑﻘﺒﻠہ ﮐﮭﮍا ﮨﻮ اور
ﻣﺎﻣﻮﻣﯿﻦ ﻗﺒﻠہ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ھﻮ ن ت اورﺗ ﻤﺎم ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﺳﺎرے ﺷﺮاﺋﻂ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺿﺮوری
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩١ﮐﻔﻦ اور ﺗﺎﺑﻮت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﺮده اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺋﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ دﻓﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ اﻋﺎده ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮐہ
ﻗﺒﺮﮐﺎ ﻓﺎﺻﻠہ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩٢ﻣﯿﺖ ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮭﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ اور ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﭘﮍھﯽ ﺟﺎ ﺋﮯ ﺧﻮاه اﯾﮏ ﻣﯿﺖ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﯾﮏ ﻧﻤﺎز ان ﺗﻤﺎم ﻣﺮدوں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﺟﻤﻠﻮں ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ اﯾﮏ ﻣﺮده ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻔﺮد ﮐﯽ ﺿﻤﯿﺮ )ﭼﻮﺗﮭﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮﻣﯿﮟ ( اوراﮔﺮ دو ﻣﯿﺖ ﮨﻮ
ﺗﻮ ﺗﺜﻨﯿہ ﮐﯽ ﺿﻤﯿﺮ اور اﮔﺮ دوﺳﮯ زﯾﺎده ﺧﻮاه ﮐﺘﻨﯽ زﯾﺎده ﺗﻌﺪاد ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﯽ
ﺿﻤﯿﺮ ذﮐﺮﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﯿﺖ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺆﻧﺚ ﮐﯽ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور
ﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺿﻤﯿﺮﯾﮟ ﻣﺬﮐﺮﮐﯽ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﮐہ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﻮﮔﯽ )ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺆﻧﺚ ﮐﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎﻣﺬﮐﺮ ﮐﯽ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﮔﺮﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ ﺟﻨﺎزه ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﺆﻧﺚ ﮐﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯاوراﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ
 ٩٨۔ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾﺖ .٨
 ٩٩۔ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮨﮯ اور ﮐﭽﮭ ﻓﻘﮩﺎء ﺟﯿﺴﮯ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﮐﺘﺎب ﻣﻘﻨﻌہ ﻣﯿﮟ  ،ﺳﯿﺪ ﮐﺘﺎب وﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ  ،اﺑﻦ زھﺮه ﺳﺮاﺋﺮ ﻣﯿﮟ  ،ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﮟ
اور ﺳﺎﻻر اس ﻓﺘﻮی ﺳﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ رواﯾﺎت ﺻﺮف ﺷﮩﺎدﺗﯿﻦ ﮐﻮ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ وه ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﯿﮟ۔
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ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ ﻣﺬﮐﺮ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩٣ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﯿﺖ ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ دار اس ﮐﺎ وﻟﯽ ﮨﮯ
ﺧﻮاه وه ﺑﺎپ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﯿﭩﺎ ،ﯾﺎ ﺷﻮﮨﺮان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮواﺟﺐ ﮨﮯ اوراﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﻧﮯوﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﮨﻮ ﮐہ
ان ورﺛہ ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا اس ﮐﮯ ﺟﻨﺎزه ﭘﮍ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ وﻟﯽ ﮐﯽ
اﺟﺎزت ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس )وﻟﯽ( ﮐﻮوﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور
وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧہ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩۴ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮩﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﮩﺎدﺗﯿﮟ
’’ اﺷﮭﺪ ان ﻻ اﻟہ وان اﺷﮭﺪ ان ﻣﺤﻤﺪاً رﺳﻮل ﷲ  ....اور دوﺳﺮی ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ
اور آل ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮ ﺻﻠﻮات ﺗﯿﺴﺮی ﺗﮑﺒﯿﺮﮐﮯﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﻠﺐ ﻣﻔﻐﺮت ﮐﺮ
ےاور ﭼﻮﺗﮭﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮﮐﮯﺑﻌﺪ اس ﻣﺮده ﯾﺎ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻋﺎﺋﮯ ﺧﯿﺮﮐﺮے ﺟﺲ ﭘﺮ ﻧﻤﺎز
ﭘﮍھ رﮨﺎﮨﮯ اور ﭘﺎﻧﭽﻮﯾﮟ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮐہ ﺳﻼم ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﻨﺎﺳﮑﮯﻋﻼوه ﮐﭽﮭ اور
واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩۵ﺟﻤﻠہ ’’ اﻟﻠﮭﻢ اﻧﺎ ﻻَﻧَ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻣﻨہُ َﺧﯿْﺮاً‘‘ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﭼﻮﺗﮭﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮩﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ’’ﺧﯿﺮ‘‘ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺻﺮف اور ﺻﺮف اﺳﻼم ﮨﮯ ﻧہ ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺮات ﮐہ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮨﻮﮔﺎ
ﺗﻮ اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺾ ﮐﺬب ﮨﻮﮔﺎ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﺎﺳﻖ ﯾﺎﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌہ ﻣﯿﺖ ﭘﺮ ﺟﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧہ ﮨﻮ
ﺷﺮﻋﺎ ً واﺟﺐ ﮨﮯ اورﯾہ اﻋﺘﺮاف اس ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﺧﺪاﯾﺎ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﺧﯿﺮ ﮐﮯﺳﻮا ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﯾہ ﺟﻤﻠہ اس ﮐﮯ اﺻﻞ اﺳﻼم ﭘﺮ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﮯﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ اس ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﺷﯿﻌﯿﺖ اور ﺗﻤﺎم دﯾﮕﺮ ﺧﻮﺑﯿﻮں ﭘﺮ۔
طﻮاف ﮐﯽ ﻧﻤﺎز
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩۶ﮨﺮواﺟﺐ طﻮاف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ د و رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﮐﯽ
ﭘﺸﺖ ﭘﺮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﮯآﺧﺮ ﺗﮏ اس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﮯ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ
زاوﯾہ ﮐﮯ ﮐﻨﺎر ے ،ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ دو دﯾﮕﺮ اﺿﻼع ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﮯآﺧﺮ
ﺗﮏ اﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﺎﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﺳﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮ اس ﮐﯽ
ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺗﻨﯽ ﮨﯽ زﯾﺎده ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﺐ ﮨﯽ ﺟﮕہ ﻧﻤﺎز طﻮاف ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ )ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﺣﺞ ﮐﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ( اورﺷﺨﺺ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﮯﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﯿﺎﺑﺖ
ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐہ ﻣﺤﺼﻮر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ،
ﯾﺎ ﻣﺮض ﻻﺣﻖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯﻣﺎﻧﻨﺪ اور وﻗﺖ ﭘﺮاور اس ﺟﮕہ ﻧﻤﺎز طﻮاف ﻧہ ﭘﮍھ
ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﭘﺮﺧﻮد ﭘﮍھ
ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﺧﻮد ﭘﮍھﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩٧واﺟﺐ طﻮاف ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻣﯿﮟ اﺻﻠﯽ وﺟﻮب ﺳﮯ ﻋﺎم
ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﻓﺮع ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﺣﺞ اور ﻋﻤﺮه ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺣﺮام ﺳﮯواﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﯽ ﮨﮯ۔
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ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮطﻮاف ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﻮرد ﺻﺮف ﻧﺬر ،ﻋﮩﺪ اور ﻗﺴﻢ ﮨﮯ اوراﮔﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻤﺪ ﯾﺎ اس ﮐﮯﺳﻮره ﻣﯿﮟ ) ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم واﺟﺐ اذﮐﺎ رﻣﯿﮟ( ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﺗﻮا
ﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دے ﻧہ ﺻﺮف ﻧﻤﺎز طﻮاف ﻣﯿﮟ ﺑﻠﮑہ
ﺗﻤﺎم واﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﻦ ﯾﮭﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﮔﺮﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﮐﮯ ﻧﻮاﻗﺺ
)ﻧﯿﺰﺗﻤﺎم ﻧﻮاﻗﺺ( ﮐﻮﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ا ﮔﺮ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ﺑﭽﺎ ﮨﻮﺗﻮاﻣﮑﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﭘﮍھﮯ ورﻧہ ﺟﺲ طﺮح ﭘﮍھ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﯽ واﺟﺐ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاه ﻧﻤﺎزطﻮاف ﮨﻮ ﯾﺎﻏﯿﺮ طﻮاف ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍھﮯ اور اﮔﺮ ﯾﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺬور ﻧہ
رﮨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﺮے۔
روزه
اﺳﻼم ﮐﮯ ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﺑﻌﺪ اﯾﮏ اﮨﻢ ﻓﺮﯾﻀہ روزه ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم
ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﭘﺮ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ﮐﮯﻋﻼوه وا ﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ روزه ﮐﻮ ﻟﻔﻆ ’’ﺻﯿﺎم‘‘ ﺳﮯﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ﻧہ ﺻﻮم ﺳﮯ ﺻﻮم،
زﺑﺎن ﮐﯽ ﺣﺮام ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ اور ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اورﺷﮑﻢ اور ﺷﺮﻣﮕﺎه دوﻧﻮں
ﮐﯽ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ روزه ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ اس ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ اور
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر
ﯾﻦ آ َﻣﻨُ ْ
ﺐ
ﺐ َﻋﻠَﯿْ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱢ
روﮐﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾہ ﺻﯿﺎم ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﴿ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬ َ
ﺼﯿَﺎ ُم َﻛ َﻤﺎ ُﻛﺘِ َ
ﻮا ُﻛﺘِ َ
َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟ َ َﻌﻠ ﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ ﴾) (100اے ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻤﺎن ﺗﻢ ﭘﺮ روزه ﻓﺮض ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ’’
ﺻﯿﺎم‘‘ ﺟﺲ طﺮح ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ ﻓﺮض ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﮨﯿﺰﮔﺎر ﮨﻮﺟﺎؤ‘‘
روز ﮐﺎ آﺧﺮی اوراﺻﻠﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﮐہ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﻮد روزه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﮩﻮﺗﻮں
ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺮام ﺷﮩﻮﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس
ﺳﮯ زﯾﺎده ﻋﻤﯿﻖ اور وﺳﯿﻊ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮨﮯ۔
روزه ﮐﮯ ظﺎﮨﺮی اور ﺑﺎطﻨﯽ دو ﺣﺎﻻت اور ﭘﮩﻠﻮ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎظﺎﮨﺮی ﭘﮩﻠﻮ ﺑﺎطﻨﯽ
روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ راه )ﻣﻘﺪﻣہ( ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺑﺎطﻦ ظﺎﮨﺮی اور ﺑﺎطﻨﯽ دوﻧﻮں ﻗﺴﻢ ﮐﮯ
زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﻘﻮی ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻓﻘہ اﮐﺒﺮ ﻣﯿﮟ روزه ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﮐﺎ روزه ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺎن ،دل و دﻣﺎغ  ،ﻋﻘﻞ
وﻓﮑﺮ ،آﻧﮑﮭ ،زﺑﺎن  ،ﮨﺎﺗﮭ ﭘﺎؤں )ﺷﮑﻢ اورﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﮯ ﻋﻼوه( ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اور ﺧﺪاﺋﯿﻮں ﺳﮯ
روزه ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ ﮐہ روزه ﮐﮯوﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻖ ﮐﯽ ﮨﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﻮ اور
ﮨﺮ ﻧﺎﺣﻖ ﺳﮯ ﻓﺮار ﮐﺮو اور اﮔﺮﻓﻘہ اﺻﻐﺮ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﭘﻨﮯ ﺷﮑﻢ اورﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﻮ ﺣﻼل
اور ﺣﺮام ﺳﮯاور زﺑﺎن ﮐﻮ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ؐ اور ﺗﻤﺎم آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ طﺮف
 ١٠٠۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨٣
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ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻮ ﺗﻮﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘہ اﮐﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ روزه وه
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮﻏﯿﺮ ﺧﺪا اورﺧﺪاﺋﯿﻮں ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دےاور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ اور ﮐﺴﯽ
ﺷﺨﺺ اور ﺧﺪا ﮐﮯﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻣﻮر ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻓﮑﺮ ﻧہ ﮐﺮو ’’ ﻟﻌﻠﮑﻢ
ﺗﺘﻘﻮن‘‘ ﮐہ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اور ﮐﺴﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ’’ ﺻﯿﺎم‘‘ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ
اوراﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اور ﻏﯿﺮ ﺧﺪاﺋﯽ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺮ ﻧﺎظﺮ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩٨ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﺎ روزه ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﺧﻮاه ﻟﮍﮐﺎ ھﻮ ﯾﺎ ﻟﮍﮐﯽ
درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ )ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﮐﯽ رو ﺳﮯ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  /١٣ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ اور
اﮔﺮ  /١٣ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻤﺮﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻠﻒ ﮨﻮﮔﯿﺎ اور روزه ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ
اس ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ’’ ﻻﯾﮑﻠﻒ ﷲ ﻧﻔﺴﺎً اﻻ وﺳﻌﮭﺎ‘‘ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ  ١٣ﺳﺎل ﺑﮭﯽ ﮔﺰر
ﺟﺎﺋﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ روزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﻧہ ﻋﺴﺮ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اور ﻧہ
ﺣﺮج ﮐﯽ ﺗﻮاس ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ روزه اور ﮨﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﻋﺒﺎ دت ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ
ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻤﮑﻦ )دﯾﻮاﻧہ اورﻓﻘﯿﺮ ﻧہ ﮨﻮ( ﮐﮯﻋﻼوه ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور دﯾﮕﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺘﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮط ﮨﯿﮟ۔
اول ﻣﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ راه
ﻣﺴﺌﻠہ  :٣٩٩ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﯾﺎﭘﮭﺮ ا ﯾﺴﮯ اﻓﺮادﮐﮯ ﻗﻮل ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ
ٰ
دﻋﻮی ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﺎدل ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﮯ /٣٠دن ﮔﺰر ﮔﺌﮯ
دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﺎ
ﮨﻮں ﯾﺎ ﺳﺐ ا ّول ﻣﺎه ﭘﺮﮔﻮاﮨﯽ دﯾﻦ اورﭼﺎﻧﺪ ﮐﺎ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﻋﺎدی آﻧﮑﮭ ﺳﮯ دﯾﮑﮭﻨﮯﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ اور ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن‘‘ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ آﻏﺎز اور اﻧﺠﺎم ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻤﻞ آﮔﺎﮨﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ راه ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور
ﺣﺪﯾﺚ ’’ ﺻﻢ ﻟﻠﺮوﯾۃ واﻓﻄﺮاﻟﺮوﯾہ‘‘ ﻧﮯ روﯾﺖ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص و ﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﯿﺎﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﯾﺎ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮑﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﺲ طﺮح اورﺟﺲ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﺻﺮف ﯾہ ﺟﺎﻟﯿﻨﺎ ﺟﯿﺴﮯﯾہ ﮐہ آج ﻣﮩﯿﻨہ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮨﮯ  ،روزه واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ
ﺧﻮاه ﻋﺎدی اور ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ آﻧﮑﮭ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮐہ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻗﻤﺮ ﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ زﻟﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﺒﮑہ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ
ﺳﮯ روﯾﺖ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺴﻠﮑﻮپ ﮐہ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ذرﯾﻌہ ﮨﮯ اور
ﭼﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ راه ﮐﮭﻮل دﯾﺘﺎﮨﮯ اور آﺳﺎن ﺑﻨﺎ دﯾﺘﺎﮨﮯ
اوراﻓﻖ دﯾﺪار ﭘﺮﮨﻮﻧﮯواﻟﮯ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﻮروک دﯾﺘﺎﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟہ
اورﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮨﻢ ﮨﺮ ﺳﺎل اﯾﮏ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اور ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ
ﻣﻨﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠٠ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮑﮭﻨﮯﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﺎر وﮨﯽ اﻓﻖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ آپ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰار رﮨﮯ
ﮨﯿﮟ اور دﯾﮕﺮ اﻓﻖ ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اورﭼﻮﻧﮑہ ﻣﮑہ ﮐﺎ اﻓﻖ
اﯾﺮان ﮐﮯ اﻓﻖ ﺳﮯ اﯾﮏ دن ﭘﮩﻠﮯ ﮨﮯ اور ﻣﮑہ ﻣﻌﻈﻤہ ﻣﯿﮟ روﯾﺖ ﮨﻼل ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ﻏﻮر وﻓﮑﺮ اور دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺮ ﺟﮕہ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺴﻠﻢ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﯾﺮان ﻣﯿﮟ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ
اور آﺧﺮی ﻋﺎم طﻮرﭘﺮ ﻣﮑہ ﻣﻌﻈﻤہ ﮐﮯاﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ﮨﯽ ﮨﮯ )ﺷﺎه ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﯾﻌﻨﯽ ١٧
ﺳﺎﻟہ ﮨﺠﺮت ﮐﮯ دو ﺑﺮﺳﻮں ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻣﮑہ ﻣﻌﻈﻤہ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﻣﺠﮭ ﭘﺮ ﯾہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﮨﻮﮔﺌﯽ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ذی اﻟﺤﺠہ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﭩﯽ ﮐﯽ رات ﮐﻮ اول ﻣﺎه ﮐﯽ روﯾﺖ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ
ﻣﯿﮟ ﻧﮯاس ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﯽ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﺎز ﮐﮯ اﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ )ﮐہ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ
ﺳﻨﺠﯿﺪه اور ﻣﻌﺘﺪل اﻧﺴﺎن ﺗﮭﮯ( ﺳﮯ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯽ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ :اس ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﯽ ﻋﻠﺖ ﯾہ
ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﭘﻮرے ﺣﺠﺎز ﺳﮯ اس روﯾﺖ ﮨﻼل ﮐﯽ  ۴٠ﻋﺎدل اﻓﺮاد ﮔﻮاﮨﯽ ﻧہ دﯾﮟ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐہ اﺳﯽ ﺳﺎل ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ﻧہ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺟﺲ ﮐﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻧﯿﺖ ﻗﺮﺑﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠١روزه ﺑﮭﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﮐﯽ طﺮح واﺟﺐ ﮨﮯﮐہ ﻗﺮﺑﺖ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ
ﮨﻮ ﻧہ ﮐﺴﯽ اور ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺧﺪا اورﻏﯿﺮ ﺧﺪا دوﻧﻮں ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﻧہ
ﻋﺎدت ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎرﺗﯿﮟ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﺎ روزه ﺧﻠﻮص اورﻋﻘﯿﺪت
ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻋﺎدت ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اوراﺳﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺲ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻮاب دو ﮐﮯﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روزه رﮐﮭﮯ ﮨﻮا ﮨﻮں
اور ﯾﮩﯽ ﻗﺮﺑﺖ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ اور اس ﺧﻮاه اﮐﮭﭩﺎ ﭘﻮرے ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮﻟﻮ ﺧﻮاه ﮨﺮ
دن ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮو اور ﺑﺲ اور اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯿﮟ ﺟﺴﮯ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ اﭘﻨﮯرﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎﮨﮯ
ﺟﺰو ﮨﻢ وﺧﯿﺎل ﮐﺌﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﮨﺎں اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ذﻣہ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ روزے ﮨﻮں ﺟﯿﺴﮯرﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﮐﮯروزے ﮐہ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ،ﻧﺪر ،ﻗﺴﻢ ،ﻋﮩﺪ  ،ﮐﻔﺎره اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮯ روزے
ﮨﯿﮟ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﻮ ﺧﻮد ان ﮐﮯ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم دوﮐہ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ درﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ اﮔﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ رﻣﻀﺎن ﮐﮯﻋﻼوه روزے ﮐﯽ ﻧﯿﺖ
ﮐﺮوﺗﻮ ﺳﮩﻮ ارو ﺟﮩﻞ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﺪاً
اﯾﺴﺎﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯرﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزے ﮐﮯ ﺗﺪاوم ﮐﮯﻋﻼوه رﻣﻀﺎن ﮐﮯﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ
ﺑﮭﯽ ﮐﺮو۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠٢ﻗﻀﺎﺋﮯ رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزه ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺎ وﻗﺖ ظﮩﺮﺗﮏ ﮨﮯ اور ﺧﻮد
رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺒﺢ ﮐﯽ اذان اور ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ روزوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻐﺮب ﮐﮯﻗﺮﯾﺐ ﺗﮏ ﮨﮯ
اور ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ اس ﮐﮯﻣﻘﺮره وﻗﺖ ﺳﮯ ﮔﺰرﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا روزه ظﺎﮨﺮا ً
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ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ رﻣﻀﺎن ﮐﮯروزه ﮐﻮ اﺳﯽ طﺮح ﻣﻐﺮب ﺗﮏ ﺟﺎری رﮐﮭﻮ
اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎﮐﺮو ﻟﯿﮑﻦ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ وﻗﺖ اﻣﺴﺎک
)ﭘﺮﮨﯿﺰ( واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا وﻗﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ
ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آج روزه ﺗﻮڑ دو اورﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا دن روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮو۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠٣ﺟﺲ دن ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮﮐہ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﯽ آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﮨﮯ ﯾﺎ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ
ﭘﮩﻠﯽ ﺗﻮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﯽ ﯾﺎ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﻟﮯ آﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻮ روزه رﮐﮭﮯ ﺗﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮭﯽ ﺗﻮ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎرﮨﻮﮔﺎ اور ﺷﻌﺒﺎن ﮨﯽ
ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺧﻮاه اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﯽ ﯾﺎواﺟﺐ ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﺑﮩﺮﺣﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ
اوراﮔﺮ اس طﺮح ﻧﯿﺖ ﮐﺮےﮐہ اﮔﺮ رﻣﻀﺎن ﮨﮯﺗﻮرﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور اﮔﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﮐﯽ
آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﺮﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ
) (101
ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﮩﯿﻨہ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔
روزه ﮐﮯآﻏﺎز اور اس ﮐﮯ اﻧﺠﺎم ﮐﺎ وﻗﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠۴روزه ﮐﮯ آﻏﺎز ﮐﺎوﻗﺖ ﻓﺠﺮﺻﺎدق ﮐﺎ طﻠﻮع اور اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم رات
ﮨﮯ ﮐہ )ﺛﻢ اﺗﻤﻮاﻟﺼﯿﺎم اﻟﯽ اﻟﻠﯿﻞ( ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ  (١٨٧ﺷﺐ ﻣﯿﮟ ﺻﺮاﺣﺖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اس
ﻣﺒﻨﯽ
اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺳﻮرج ﮐﺎڈوب ﺟﺎﻧﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے اﮨﻠﺴﻨﺖ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﮯآﺧﺮی وﻗﺖ ﺗﮏ ٰ
ﮨﮯ ﻧہ رات اور ﮐﭽﮭ ﻣﻨﭩﻮں ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺷﺐ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ روزه ﮐﮯآﺧﺮی وﻗﺖ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺮآن ’’ اﻟﯽ اﻟﻠﯿﻞ‘‘ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ اﻟﯽ اﻟﻐﺮوب اور
’’ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب‘‘ )ﺳﻮره ق ،آﯾﺖ  (٣٩اور ’’ ﻗﺒﻞ ﻏﺮوﺑﮭﺎ‘‘ (ﺳﻮره طہ ،آﯾﺖ  (١٣٠ﮐﯽ دو
آﯾﺘﻮں ﻧﮯﻋﺼﺮ ﮐﮯ آﺧﺮی وﻗﺖ ﮐﻮﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ روزه ﮐﮯ اﺧﺘﺘﺎم ﮐﺎ وﻗﺖ ﮐہ
ﺳﻮرج ﮐﯽ ﭨﯿﮑﯿﺎ ﮐﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﺑﮭﯽ دن ﮨﯽ رﮨﺘﺎﮨﮯ اورﺷﺐ ﮐﺎ اس وﻗﺖ آﻏﺎز
ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺐ ﮐﺎ ﭘﺮده ﮨﻠﮑﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﮯﺳﻮرج ﮐﮯ ڈوﺑﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ
ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ۔
رﻣﻀﺎن ﮐﮯروزه ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ ﺳہ ﺟﺎﻧﺒہ اﺣﮑﺎم
ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﮯروزه ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠۵اول وه ﻟﻮگ ﺟﻮروزه ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬر ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ
ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ روز ﺗﺮک ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﺧﻮاه وطﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﺧﻮاه ﺳﻔﺮ
ﻣﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠۶دوﺳﺮے وه ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﮐﺴﯽ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺿﺮوری ﺳﻔﺮ ﮐﯽ
) ١٠١ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﻨﻌہ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯﯾﻮم اﻟﺸﮏ ﮐﮯروزه ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯﺟﯿﺴﮯ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ؒﻣﺒﺴﻮط ﻣﯿﮟ ) (٢ ٦ :١اور اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻧﮯ ﺑﮭﯽ
اورﻋﻼﻣہ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﮟ اور ﺷﮩﯿﺪ اول اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ اورﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺣﮑﯿﻢ اورﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ )ﯾﮩﯽ( ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ(
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وﺟہ ﺳﮯ روزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اﻧﮩﯿﮟ روزه ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﮔﺮﭼہ
اﺑﮭﯽ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪه ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ روزه رﮐﮭﻨﮯ ﺳﮯﯾﻘﯿﻨﯽ طﻮرﭘﺮ ﯾﺎ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠٧ﺗﯿﺴﺮے وه ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﻤﺰوری اور ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﮔﺮﭼہ روزه
ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮےﮔﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﯽ طﺎﻗﺖ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮدے ﮔﺎ اور روزه ان ﮐﮯ
ﯿﻦ
ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﺣﺮج ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﴿ َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬ َ
ﯾﻦ ﯾُ ِﻄﯿﻘُﻮﻧَﮫ ُ ﻓِ ْﺪﯾَﺔ ٌ طَ َﻌﺎ ُم ِﻣ ْﺴ ِﻜ ٍ
)(102
ﻮن﴾
ﻓَ َﻤﻦ ﺗَﻄَ ﱠﻮ َع َﺧ ْﯿﺮًا ﻓَﮭُ َﻮ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﻟﱠﮫُ َوأَن ﺗَﺼُﻮ ُﻣﻮاْ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﻟ ﱠ ُﻜ ْﻢ ِإن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮﺟﻮروزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ طﺎﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ  ،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ روزاﻧہ
اﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮﺳﯿﺮﮐﺮﯾﮟ اور اﮔﺮ اﺳﯽ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ روزه رﮐﮭﯿﮟ )ﮐہ اس
وﻗﺖ ان ﭘﺮﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ( روزه رﮐﮭﯿﮟ ﺗﻮﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ اورﺗﻤﮩﺎرے )ﻧﺎﺗﻮاں( روزه
رﮐﮭﻨﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اﮔﺮ ﺟﺎن ﻟﻮ‘‘۔
واﺟﺐ روزه
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠٨واﺟﺐ روزه ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺗﺮک ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﮯﻋﻤﺪاً ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺎ ﺗﻮ روزه ﮐﮯ آﺧﺮ ﺗﮏ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻋﻼوه رﻣﻀﺎن ﮐﮯﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دو ﻣﺎه ﭘﮯ درﭘﮯ روزه رﮐﮭﻮ ،
/۶٠ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﮐﺮو اور اﮔﺮ ﺣﺮام ﭼﯿﺰوں ﺳﮯروزه ﺗﻮڑد ﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﻮﺳﺎرے
ﮐﻔﺎرےواﺟﺐ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺗﯿﺴﺮا ﮐﻔﺎره ﮐہ اﯾﮏ ﻏﻼم
آزاد ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ  ،اس وﻗﺖ زرﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼم ﮐﺎوﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮﭘﮭﺮ اﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻮاس
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﻻﻧﺎ ﺟﻮ ﻣﺎل وﻏﯿﺮه ﺟﯿﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ی رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ اورﯾہ
ﺧﻮد ﺗﻌﻤﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﮐہ ادﻟہ ﺗﻌﻤﺪ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ۔
ﺣﺮام روزه
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٠٩اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮ ﯾﺎ روزه رﮐﮭﻨﮯﺳﮯ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻮف ﻣﺤﺴﻮس
ﮐﺮوﺑﮩﺮ ﺻﻮرت روزه )ﮐہ ﺻﺤﺖ وﺳﻼﻣﺘﯽ اور ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ ﮐﺎ راز ﮨﮯ( ﺑﯿﻤﺎری ،ﯾﺎ
اس ﻣﯿﮟ ﺷﺪت ﯾﺎ اس ﮐﮯ دوام ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺗﻮ ﻧہ ﺻﺮف واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻢ روزه رﮐﮭﻮ ﺗﻮ رﻣﻀﺎن ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١٠اﮔﺮ ﺧﻮدﮐﻮروزه ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ’’ ﺣﺮج ‘‘ ﯾﺎ ’’ ﻋﺴﺮ‘‘ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ
ﮐﺮو ﺗﻮﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرا روزه واﺟﺐ ﮨﮯ اوراﺳﯽ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم دو اور
دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﺴﺮ اور ﻣﺮض ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
اﮔﺮ ﯾہ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺮض ﺑﮭﯽ دوﺳﺮے رﻣﻀﺎن )ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده( ﺗﮏ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ
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ﺳﮯ روزه ﮐﺒﮭﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﮯ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﮯﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ان ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ ﺟﮩﺎں آپ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﭘﯿﺶ آﺟﺎﺋﮯ ’’
ﻣﺎاﺿﻄﺮرﺗﻢ‘‘ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ اﺿﻄﺮار ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﻧہ ’’ ﻣﺎاﺿﻄﺮرﺗﻢ‘‘ ﮐہ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ
ﺎغ
اﺿﻄﺮار ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﯾﮟ دوﺳﺮی آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ...﴿ :ﻓَ َﻤ ِﻦ اض ۡ◌طُ ﱠﺮ ﻏَﯽ ۡ◌ َر َﺑ ٍ
ﱠو َﻻ َﻋﺎ ٍد ﻓَ َ ۤ
ﻼ اِث ۡ◌ َم َﻋﻠَﯽ ۡ◌ ِه ◌ؕ اِنﱠ ٰ ّ
ﷲَ َﻏﻔُﻮ ۡ◌ ٌر ر ِﱠﺣﯽ ۡ◌ ٌم ﴾) (103ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ
ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﯿﮟ ﻧہ اﺧﺘﯿﺎﯾﺮ ﻋﺴﺮ ﭘﺮ ﮐہ اﭘﻨﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ
ﺧﻮد ﮐﻮ اﺿﻄﺮار اورﻋﺴﺮ وﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮو اﮔﺮ ﭼہ ﺗﻢ اﭘﻨﺎ روزه ﻧہ ﺗﻮڑو ﻟﯿﮑﻦ اس ﻋﻤﻞ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﺗﻢ ﻧﮯﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا روزه ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﮔﺎ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎ ﮐﮯﻋﻼوه ﺗﻢ ﭘﺮﮐﻔﺎره ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١١دوﺳﺮوں ﮐﯽ طﺮح ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﻋﺴﺮ ﯾﺎ ﺣﺮج ﺑﻐﯿﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻣﺮض ﺟﯿﺴﺎ ﺳﻔﺮ روزه ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮرد
ﮨﮯ  ،ﺻﺮف ﻋﺴﺮ اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ روزه ﺗﺮک ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯﮔﺎ اور
ﺑﺲ ﺳﻔﺮ ﮐﺎ ﻣﺮض ﺳﮯ راﺑﻂ اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ روزه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﻔﺮ
ﻣﺮض ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﺋﮯﮨﯿﮟ ورﻧہ ﮨﺮﺳﻔﺮ ﻣﺮض ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اورﻣﻮﺟﻮده ﺳﻔﺮﻣﯿﮟ
ﮐہ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده راﺣﺖ رﺳﺎں ﮨﮯ اوراس ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد آﯾہ
ﷲ ﺑِ ُﮑ ُﻢ ال ۡ◌ﯾُﺲ ۡ◌ َر َو َﻻ ﯾ ُِﺮی ۡ◌ ُد ﺑِ ُﮑ ُﻢ ال ۡ◌ﻋُﺲ ۡ◌ َر َو ﻟِﺘُﮏ ۡ◌ ِﻣﻠُﻮا ال ۡ◌ ِﻋ ﱠﺪةَ َو
ﮐﺮﯾﻤہ﴿...ﯾ ُِﺮی ۡ◌ ُد ٰ ّ ُ
ﻟِﺘُ َﮑﺒﱢﺮُوا ٰ ّ
ﷲَ َﻋ ٰﻠﯽ َﻣﺎ ﮨَ ٰﺪ ُﮑﻢ ۡ◌ َو ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﮑﻢ ۡ◌ ﺗَﺶ ۡ◌ ُﮐﺮُو ۡ◌ َن ﴾)(104ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ آﺳﺎﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺘﺎﮨﮯ ﻧہ ﺳﺨﺘﯽ ﮐہ وطﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﺨﺘﯽ روزه ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ اور ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ آﺳﺎﺋﺶ روزه ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﮨﮯ )اس آﯾﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ روزه ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﭘﺮواﺟﺐ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ’’ :ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ
اﻟﺼﯿﺎم ‘‘...اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ روزه ﺳﻔﺮ اور ﻣﺮض ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ
ﻋﻠﺖ اوروﺟہ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ  :ﻋﺴﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ روزه رﮐﮭﻨﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ’’ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﮑﻢ اﻟﯿﺴﺮ‘‘ ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ آﺳﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ
اورﮐﺴﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً اﮔﺮ روزه ﺣﺮج ﯾﺎ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮ ﺗﻮواﺟﺐ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اوراﮔﺮ ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﮯ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ اوراس ﮐﮯ ﻋﻼوه واﺟﺐ
ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻔﺮ اور ﻣﺮض ﮐﺎ اس درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺰ ﺣﺮج ﯾﺎ ﻋﺴﺮ ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺣﺮج ﯾﺎ ﻋﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮﺑﻠﮑہ آﺳﺎﻧﯽ اورﺳﮩﻮﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ روزه رﮐﮭ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﻮﺗﻮواﺟﺐ ﮨﮯ اورﺣﺮج اورﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ
ﮐﯿﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ وطﻦ ﻣﯿﮟ ﺣﺮج طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺴﮯ
ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﺳﺨﺘﯽ اور ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ  ،ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ؟ ﯾہ ﺧﻮد ﻣﮩﻢ ﮐﻮ اﮨﻢ
ﭘﺮﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﻨﺎ ﮨﮯﮐہ ﺣﺮج اور طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ روزه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻟﯿﮑﻦ
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آﺳﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺳﻔﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯاورﺗﯿﻤﻢ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ ﮐہ ’’ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ًء‘‘ ﮐہ ﻣﺮض ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ذﮐﺮﮐﯿﺎﮨﮯ  ،ﻣﺴﻠﻢ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺻﺮف
وه ﺳﻔﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮ اور روزه ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳﻔﺮ
ﮐﮯﻋﻼوه ﻣﺮض ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ روزه ﮐﮯﻋﺴﺮ ﮐﯽ ﻋﻠﺖ ﯾﮩﯽ ﮨﮯ ﺧﻮد
ﺳﻔﺮﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺑﻌﺾ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﻮوﺟﻮب روزه ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اﺳﮯ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﺟﻮاﮨﺮ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﺧﻼف
ﻣﺮﺗﻀﯽ اور ﺳﻼّر ﻧﮯ ﻣﻮرد ﻧﺬر ﮐﻮﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯﺗﻮ
ﮐﯿﺎﮨﮯ اورﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ؒ  ،ﺳﯿﺪ
ؒ
ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ رﻣﻀﺎن ﮐﺎ واﺟﺐ اﺻﻠﯽ روزه ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﻮﺟﺎﺋﺰ ﺟﺎﻧﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ روزه ﮐﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﯾﺎ اﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ط رح ﻣﺮﺟﻮح ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﺮح
اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ(۔
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺮض اور ﺳﻔﺮ ﮐﮯ روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺬر ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺻﺮف
اور ﺻﺮف ﻋﺴﺮاور ﺣﺮج ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﺣﺎﻟﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ آﺗﺎﮨﮯ اس
اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ان دوﻧﻮں ﺣﺎﻟﺘﻮں ﻣﯿﮟ روزه واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اﻟﺒﺘہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اﺧﺘﯿﺎری ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﯽ اﺿﻄﺮاری ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺘﺤﺐ روزه:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١٢اﮔﺮ ﻧہ ﺑﯿﻤﺎری ﮨﻮ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮف ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ اس
طﺮح ﻧﺎﺗﻮاں ﮨﻮ ﮐہ روزه آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ روزه واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١٣اﯾﺴﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺲ ﻣﯿﮟ روزه رﮐﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اس ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﻋﺴﺮ و اﺿﻄﺮار ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻗﮩﺮی طﻮرﭘﺮ اس
ﺳﮯ روزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﻠﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺿﺮورت
ﭘﯿﺶ آﺟﺎﺋﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ اﯾﺴﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐہ اس ﮐﺎ روزه ﻋﺴﺮ آور ﮨﮯ ،روزه ﺳﮯ ﻓﺮار
ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری دوﺳﺮے ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺿﺮورت
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻠﯽ طﻮرﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻏﯿﺮ
ﺿﺮوری ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ روزه طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﯾہ رو زه واﺟﺐ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﻮد ﮨﯽ
ﺑﻐﯿﺮ ﺿﺮورت ﮐﮯ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ اور اﮔﺮ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ روزه ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮ ﺗﻮ
ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺬور ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد روزه ﺗﻮڑ دے ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻨﮩﮕﺎر
ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻌﻤﺪ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺎره )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
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ﮔﺬراﭼﮑﺎ ﮨﮯ( واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١۴ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح ﮐﺎ ﺳﻔﺮ )ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ(
ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺣﺮام ﮨﮯ اﮔﺮ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﺮڈاﻟﻮ ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻧہ
ﮐﺮو اور ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮﺟﺎؤ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎ ﻋﻼج ﻧہ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﯿﺎﮨﮯ اور واﺟﺐ روزه ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ۔ ﻟﮩﺬارﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان
روزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮو اور رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮو ﮐہ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻤﺎری
دﯾﮕﺮ روزوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ واﺟﺐ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے ﺳﮑﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١۵طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ روزه ﺑﮩﺮﺻﻮرت واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮد ﮨﯽ
طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﮯ ﮨﻮ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺟﺮم ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﺑﻮڑھﺎﭘﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺰاﺟﯽ ﮐﻤﺰوری ﯾﺎ رﻣﻀﺎن روزوں ﮐﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾﺎ
اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اﺿﻄﺮاری ﻋﻠﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮ ،روزه ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ
روزه اﮔﺮ دودھ ﻻﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮ ﺧﻮاه اس ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻣﺎں ﮨﻮ ﯾﺎ
داﯾہ ﺧﻮاه دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺮت ﻟﮯ ﯾﺎ ﻣﻔﺖ اﻧﺠﺎم دے)اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺿﺮورت
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( اس ﭘﺮ روزه واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ ﺻﺮف اس ﭘﺮ اﯾﮏ ﻣﺪ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﻧﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ ۔ ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﺑﺨﻮﺑﯽ واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ روزه اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار
ﺑﭽہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس روزه ﮐﯽ اس ﭘﺮ ﻗﻀﺎ
ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ؟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ )ﻋﺪة ﻣﻦ اﯾﺎم اﺧﺮ( ﻣﺴﺎﻓﺮ اور ﺑﯿﻤﺎر ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ
ﮨﻮا ﮨﮯ ۔ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮ ﻧہ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف اس ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ روزه طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﮯ ﺣﮑﻢ زﯾﺎده واﺿﺢ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١۶اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﺑﯿﻤﺎری زﺑﺮدﺳﺖ ﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ی ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﺻﺮف ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮے اور اﭘﻨﯽ ﮐﺎ ﻧہ ﭘﯿﻨﺎ اس ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮ ﯾﺎ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اس ﮐﺎ
روزه ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح ﺳﯿﮕﺮﯾﭧ ﯾﺎ ﺗﺮﯾﺎق ﯾﺎ دوﺳﺮی
ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻋﺎدی ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﮔﺮﭼہ اس طﺮح ﮐﯽ ﻋﺎدﺗﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام
ﮨﯿﮟ۔
اورﻣﻨﺸﯿﺎت ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻤﻨﻮ ع ﮨﮯ  ،اس ﮐﮯﺑﺎوﺟﻮد اﮔﺮ اس
ﮐﮯ روزه ﮐﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﻧﺎ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﮯ واﺑﺴﺘہ ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﺑﻘﺪرﺿﺮورت
)ﺿﺮورت ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر( اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور روزه رﮐﮭﮯ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر
ﭘﺮ دھﻮاں ﻣﺒﻄﻞ روزه ﮨﻮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻮاه
ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ دھﻮﺋﯿﮟ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﯿﮟ ﺧﻮاه ﺳﯿﮕﺮﯾﭧ
 ،ﺗﺮﯾﺎق ،ﺣﻘہ اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﻮں اﮔﺮﭼہ ﺣﺮام اور ﺗﺒﺎﮨﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺒﻄﻞ
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روزه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
روزه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام اﻣﻮر:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١٧ﯾہ اﻣﻮر دو ﺣﺼﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ :اﯾﮏ وه اﻣﻮر ﺟﻮ روزه ﮐﻮ
ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﯽ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ،ﮐﮭﺎﻧﺎ ،ﭘﯿﻨﺎ ﺧﺪا اور رﺳﻮل ﭘﺮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮭ
ﮐﺮ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪھﻨﺎ اور دوﺳﺮا ﺣﺼہ ان ﻣﻮر ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺻﺮف ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ
روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﺳﺮﻟﮯ ﺟﺎﻧﺎ ،اﻣﺎﻟہ ﮐﺮﻧﺎ اور روزه ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ دھﻮﺋﯿﮟ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐہ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١٨ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﺲ طﺮح ﺑﮭﯽ ﻣﻨﯽ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ اور ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﮐہ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری طﻮر ﭘﺮ ﺧﻮاب ﻣﯿﮟ ﮨﻮ )ﺣﻼل اور ﺣﺮام( دوﻧﻮں ﮨﯽ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ
ﮐﺮدﯾﺘﺎﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺮام طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﯿﻨﻮں ﮐﻔﺎرے ﺑﮭﯽ ادا
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴١٩اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮐﺮےﮐہ وه ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﻣﻨﯽ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ
ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ر وزه ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﻗﻀﺎ و ﮐﻔﺎره دوﻧﻮں واﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ اور
ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﯿﻨﻮں ﮐﻔﺎرے ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﯿﮟ  ،ﮨﺮ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﻣﻐﺮب ﺗﮏ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢٠آﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ آذان ﺻﺒﺢ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﻣﻨﭧ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﻮں
ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً اذان ﺻﺒﺢ ﺗﮏ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ ﭘﺮ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ؟ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﮏ ﮐﭽﮭ دﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺎﺑﺖ اور ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ
ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ طﺮح ﺑﺘﺎﯾﺎﮨﮯ اور اﺳﮯ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اور آﺋﻤہ طﺎﮨﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ راﯾﺎت ﺑﮭﯽ آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﺣﮑﻢ
اﮐﺮم
ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ رواﯾﺎت اس ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ ﭼﻮﻧﮑہ آﯾﺖ اور رواﯾﺎت ﮐﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺮوه ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﯿﮟ اور اﻧﺪروﻧﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﯿﮟ۔ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺎﭘﺎک ﮨﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﮏ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﺎ
ﻧہ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ) (105اور ظﺎﮨﺮ ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس
)ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص( اﺳﺘﺤﺎﺿہ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﻨﺎﺑﺖ  ،ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢١اس ﺑﺎت ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮐہ ﺻﺮف ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ اور ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭘﯿﻨﺎ روزه ﮐﻮ ﺑﺎ طﻞ
ﺼﯿَ ِﺎم اﻟ ﱠﺮﻓَ ُ
ﺚ إِﻟَﻰ ﻧِ َﺴﺂﺋِ ُﻜ ْﻢ ھ ﱠُﻦ ﻟِﺒَﺎسٌ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ ﻟِﺒَﺎسٌ ﻟﱠﮭ ﱠُﻦ
ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ،آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ أُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ ﻟَ ْﯿﻠَﺔَ اﻟ ﱢ
َﺐ ّ
َﻋ ِﻠ َﻢ ّ
َﺎب َﻋﻠَﯿْ ُﻜ ْﻢ َو َﻋﻔَﺎ َﻋﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َ
ﷲُ أَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗ َْﺨﺘﺎﻧُ َ
ﷲُ
ﺎﻵن ﺑَﺎ ِﺷﺮُوھُﻦﱠ َوا ْﺑﺘَ ُﻐﻮاْ َﻣﺎ َﻛﺘ َ
ﻮن أَﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺘ َ
 ١٠٥۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﻋﻼوه روزوں ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور ﻣﺮ ﺣﻮم آﻗﺎی ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ
اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
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ﻟَ ُﻜ ْﻢ َو ُﻛﻠُﻮاْ َوا ْﺷ َﺮﺑُﻮاْ َﺣﺘﱠﻰ ﯾَﺘَﺒَﯿ َﱠﻦ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ْاﻟ َﺨ ْﯿﻂُ اﻷَ ْﺑﯿَﺾُ ِﻣ َﻦ ْاﻟ َﺨﯿ ِْﻂ اﻷَ ْﺳ َﻮ ِد ِﻣ َﻦ اﻟْﻔَﺠْ ِﺮ ﺛُ ﱠﻢ أَﺗِ ﱡﻤ ْ
ﻮا
ﻚ
اﻟ ﱢ
ﷲ ﻓَﻼَ ﺗ َ ْﻘ َﺮﺑُﻮھَﺎ َﻛ َﺬﻟِ َ
ﻮن ﻓِﻲ ْاﻟ َﻤ َﺴﺎ ِﺟ ِﺪ ﺗِ ْﻠ َ
ﺼﯿَﺎ َم ِإﻟَﻰ اﻟﱠﻠﯿ ِْﻞ َوﻻَ ﺗُﺒَﺎ ِﺷﺮُوھ ﱠُﻦ َوأَﻧﺘُ ْﻢ َﻋﺎ ِﻛﻔُ َ
ﻚ ﺣُ ﺪُو ُد ّ ِ
)
106
( روزه ﮐﯽ رات ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﯾُﺒَﯿﱢﻦُ ّ
ﻮن ﴾
ﺎس ﻟ َ َﻌﻠﱠﮭُ ْﻢ ﯾَﺘﱠﻘُ َ
ﷲُ آﯾَﺎ ِﺗ ِﮫ ِﻟﻠﻨﱠ ِ
ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ﭘﺲ اب اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮو...ﮐﮭﺎؤ اور ﭘﯿﺌﻮ
ﺗﺎﮐہ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﮯ آﻏﺎز ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﻔﯿﺪ روﺷﻨﯽ رات ﮐﯽ ﺳﯿﺎه دھﺎﮔہ ﺳﮯ آﺷﮑﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ
اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ طﺮح ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ ﭘﻮری رات اور طﻠﻮع
ﺻﺒﺢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮏ ﮨﮯ  ،ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ اس ﻋﻤﻞ ﮐﯽ دوﺑﺎره
ﺗﮑﺮار ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ’’ ﻟﯿﻠۃ اﻟﺼﯿﺎم‘‘ روزه ﮐﯽ ﭘﻮری رات اور اس ﮐﮯ
ّ
ﺑﺎﺷﺮوھﻦ‘‘ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﮏ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮو‘‘ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور
ﺑﻌﺪ ’
اﮔﺮ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ردﯾﻒ او ر اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ
ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ؟)ﭘﺲ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺗﯿﻨﻮں ﻣﻔﻄﺮ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﮏ
ﺟﺎﺋﺰ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ ﺟﻨﺎﺑﺖ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ روﻧﻤﺎ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮨﺮﮔﺰ روزه ﮐﯽ ﺻﺤﺖ
ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔اور ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ دوﻧﻮں ﮨﯽ رواﯾﺎت آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ
ﺷﯿﻌﯽ رواﯾﺎت ﮐہ آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳہ طﺮﻓہ اﻧﺪروﻧﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ اور ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮨﯿﮟ اور ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻓﻘﯿہ ﻣﯿﮟ اور ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ) (۵٢ :١ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ
اور ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ اس ﻗﻮل ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮩﻮر ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ اور ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
اور ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ  ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻋﻼﻣہ ،ﻣﻘﺰع ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ اور ﺳﯿﺪ داﻣﺎد ﺳﮯ ﻧﻘﻞ
ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﺪاً ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﺎ رﻣﻀﺎن ﮐﯽ ﺻﺒﺢ ﺗﮏ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮨﻠﺴﻨﺖ
ﻓﻘﮩﺎء اور ان ﮐﯽ رواﯾﺎت اس ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ اﮔﺮﭼہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ
ﺷﯿﻌہ ﮐﯽ طﺮح ﺟﯿﺴﮯ اﺑﻮ ھﺰﯾﺮه  ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی  ،طﺎووس ،ﻋﺮوه ،ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اور ﻧﺨﻌﯽ اﺳﮯ ﻣﺒﻄﻞ روزه ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ دﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﯽ طﺮح ﻋﻠﻤﺎء ﺧﻄﺎ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ آﯾﺖ ﮐﮯ ظﺎﮨﺮ اور ﻧﺺ ﭘﺮ ﺗﻮﺟہ دﯾﺘﮯ
ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻓﻘہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﯽ ﻏﻠﻄﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ۔
اور ﯾہ ﺑﺎت ’’ ﺣﺘﯽ ﯾﺘﺒﯿّﻦ ‘‘...طﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺗﮏ ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ،اﯾﮏ ﺑﮯ ﺟﺎ ﺑﺎت ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﻣﺒﻄﻼت روزه ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮨﮯ  ،اس ﮐﮯ آﻏﺎز اور اﻧﺠﺎم ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ زﯾﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﮭﺎﻧﮯ
اور ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﮯ ،اور اﮔﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ان دوﻧﻮں ﮐﯽ ردﯾﻒ ﻣﯿﮟ طﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ﺗﮏ ﻣﺤﺪود ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ اس وﻗﺖ ﺳﮯ ﻣﺤﺪود
 ١٠٦۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨
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ﮨﮯ اور ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ وﻗﺖ ﻻﻣﺤﺪود ﮨﻮﮔﺎاس وﻗﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﻗﯿﺪ ﺑﮭﯽ آﺋﮯ ﮔﯽ
ﻓﺼﺎﺣﺖ اور ﺑﻼﻏﺖ ﮐﮯ ﻋﺎم ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ )ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اس ﮐﮯ ﻗﺮآﻧﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ
ﺗﺤﺖ( ﮐہ ﺗﻤﺎم ﮔﺬﺷﺘہ ﮐﻮ رﻧﮓ اور ﻗﯿﺪ ﮐﺮے ﮔﯽ اور اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ اور ﺳﺎﯾﺒﺎن ﮐﺎ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﭘﻨﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮرد ﺳﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﮨﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ’’ ﺑﺎﺷﺮوھﻦّ ‘‘ ’’ﺣﺘﯽ ﯾﺘﺒﯿﻦّ ‘‘ ﺳﮯ ﻣﻘﯿﺪ ﻧہ
ﮨﻮﮔﺎ ﭘﺲ ’’ ﮐﻠﻮ واﺷﺮﺑﻮ‘‘ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﻻزم ﮨﮯ ﯾﺎ اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اس طﺮح ﺑﯿﺎن ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮا ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب اﮐﻞ وﺷﺮب ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﮯ  ،اس وﻗﺖ اﮔﺮ ﻗﯿﺪ
ﺻﺮف آﺧﺮی ﭘﺮ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ اس ﺑﻨﺎﭘﺮ ﯾہ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﻣﯿﮟ ’’ ﺣﺘﯽ‘‘ ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
ﮨﻮﮔﺎ اور ؟؟؟اور اس ﮐﺎ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ واﺿﺢ ﮨﮯ۔
ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
ﺟﻮﮐﭽﮭ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ اس ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﺎ ﺗﻌﻤﺪ روزه ﮐﻮ
ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﺎﮨﮯ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﮔﺮ اس ﻧﮯ رﯾﺖ ﻧﮕﻞ ﻟﯽ ﮨﻮ اور ﮐﭽﮭ ﻧہ ﮐﮭﺎﯾﺎ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ
روزه ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ اور اﮔﺮ دھﺎﮔہ ﻣﻨہ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﮯ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﯽ رطﻮﺑﺖ ﻟﮯ ﺳﻮﺋﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر
دھﺎﮔہ ڈاﻟﮯ اور اﺳﮯ اﺳﯽ رطﻮﺑﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دوﺑﺎره ﻣﻨہ ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ر وزه
ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﺎرﺟﯽ( ﻧﮩﯿﮟ ﭘﯽ ﮨﮯ ۔ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
اﮔﺮﭼہ دﻟﯿﻞ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺻﺮف ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ  ،اس ﺻﻔﺖ
ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ آﯾﺖ اور ﮐﭽﮭ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺤہ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻨﺎ ﮐہ آپ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ
ﮨﯿﮟ :روزه دار ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﮐﺮے اس ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ ﺟﺒﮑہ ﭼﺎر ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ
دوری ﮐﺮے ﮐﮭﺎﻧﮯ  ،ﭘﯿﻨﮯ ﻋﻮرﺗﻮں اور ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻏﻮطہ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯ)(107اس ﮐﯽ
وﺿﺎﺣﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن د ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اﯾﮏ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻘﺼﺎن اور
دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻘﺼﺎن اﯾﮏ ﺻﺮف ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ارﺗﻤﺎس
ﮐہ اس ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن اﯾﮏ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﮐہ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور
روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺻﺪر ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ﻣﻮرد ،ﮐﮭﺎﻧﺎ ،ﭘﯿﻨﺎ اور ﻋﻮرﺗﻮں
ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ان ﺗﯿﻨﻮں ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزوں ﻣﯿﮟ دو ﺑﻌﺪی ﮨﮯ۔
ﺣﺮﻣﺖ اور روزه ﮐﺎ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﺎ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﺗﻮﺟﯿہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد
اﺳﺘﺪﻻل واﻗﻊ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ۔‘‘
اوﻟﯽ( ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ دھﻮاں ﯾﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر
اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ )اور ﺑﻄﺮﯾﻖ ٰ
ﺣﻠﻖ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮯ ﺟﺎﻧﺎ روزه ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧہ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ
ﻗﺴﻢ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص دھﻮاں اور ﻏﺒﺎر ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ
 ١٠٧۔ﺗﮩﺬﯾﺐ ٢٢ ، ٠٩ ،١ ،اور . ٠٦
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ﻋﻼوه روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺣﮑﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮨﻮاﮨﮯ۔)(108ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ اور ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
رﺿﺎ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﻮﺛﻘہ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ) :ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
ﺳﻮال ﮐﯿﺎ :اس روزه دار ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻮد اور اس ﺟﯿﺴﯽ اﮐﺜﺮ ﯾﻮں ﮐﺎ دھﻮاں ﺣﻠﻖ
ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮯ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮐہ روزه دار ﮐﮯ ﺣﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ )اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ
ﮨﮯ؟( ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اور ﻧﺮاﻗﯽ ﮐﯽ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ ﮐہ اﮐﺜﺮ
ﻋﻠﻤﺎء ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر اور دھﻮاں ﻣﯿﮟ ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺻﺪوق،
دﯾﻠﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ ﻣﺼﺒﺎح ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﮟ اور ﻏﻠﯿﻆ
ﺑﮭﺎپ دھﻮﺋﯿﮟ ﮐﮯ ﻣﺒﻄﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اور ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﮯ ﮔﺮوه ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﯿﮟ اور ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪاﺋﻖ ﻧﮯ ﺣﺪاﺋﻖ ﻣﯿﮟ) (109اور
ظﺎﮨﺮ ﻟﻤﻌہ اور ﻣﺪارک ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ان دوﻧﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﮭﯽ دھﻮﺋﯿﮟ ﮐﻮ
ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﮐﻮ ڈﺑﻮﻧﮯ ﮐﻮﻣﺮﺟﻮح ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺎﻟﮏ اور اﺣﻤﺪ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اﺳﺘﺒﺼﺎر ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ روزه ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻋﻼﻣہ ﻧﮯ
ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯿﮟ اﺳﯽ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎﮨﮯ اور اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ اﺳﮯ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﺒﻄﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢٣ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ ﺟﺲ راه ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
داﺧﻞ ﮨﻮں ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺟﯿﺴﮯ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻧﺠﮑﺸﻦ ﻟﮕﻮاﻧﺎ اور ﻏﺬاﺋﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ڈرﯾﭙﺲ ﻟﮕﻮاﻧﺎ اور ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﮯ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﺮواﻧﺎ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﮐہ ان ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐﮭﺎﻧﺎ ،ﭘﺎﻧﯽ اور ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج اور ﺑﺪن
ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه دﯾﮕﺮ اﻧﺠﮑﺸﻦ ﺟﻮ درد ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ )درد(
ﮐﻮ ﺑﮯ ﺣﺲ ﮐﺮﻧﮯ اور اس طﺮح ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ،اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح
وه ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺟﻮ ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ اور ﺣﯿﺾ وﻏﯿﺮه ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ﺑﮭﯽ
روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ
ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺻﺎدق آﺋﯿﮟ وه روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔) (110ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ
وﻗﺖ ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﻟﯿﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻄﻼت ﻣﯿﮟ ﮔﺮﭼہ ﺿﺮورت
ﮐﮯ وﻗﺖ ﮨﻮ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﺎﮨﮯ اور اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ
 ١٠٨۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺗﮩﺬﯾﺐ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ):١
 ١٠٩۔ ٢ :١٣
 ١١٠۔ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻔﻄﺮات روزه ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﮯ  ،ﭘﯿﻨﮯ  ،ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯا ور ﻣﻨﯽ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ) (۵ :٣اور اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺑﮭﯽ
ارﺗﻤﺎس ﮐﻮ ﻣﺮﺟﻮح ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ )(٢ :١ار ﻗﺌﮯ ﮐﻮ ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )(٢٨٩ :٦
(.
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واﺟﺐ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢۴اﮔﺮ ﺗﻢ ﯾہ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮﮐہ داﻧﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻨﺴﯽ ﻏﺬا ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﻣﻌﺪه ﮐﮯ اﻧﺪر
ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اﮔﺮ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮد
اﺧﺘﯿﺎری ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢۵ﺑﻠﻐﻢ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺣﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﻨہ ﮐﮯ اﻧﺪر ﭼﻼ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اﮔﺮ دوﺑﺎره
ﺳﯿﻨہ ﮐﯽ طﺮف ﭘﻠﭧ آﺋﮯ ﯾﺎ ﻣﻌﺪه ﮐﮯ اﻧﺪر ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺻﺮف ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﺻﺎدق آﺗﺎﮨﮯ )اور ﯾہ ﻧہ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮨﮯ
اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ( اور روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﯿﮟ۔ ﮐہ اﮔﺮ ﻋﻤﺪاً ﮨﻮ ﺗﻮ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢۶ﺧﺪا ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮوں اور آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﮭﻮﭨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻨﺎ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺧﺪا اور
رﺳﻮل ﮐﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮو ﯾﺎ ان ﮐﯽ طﺮف ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دو دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﭘﺮ
اﻓﺘﺮاء اور ﺑﮩﺘﺎن ﮨﮯ اور ﭼﻨﺪ آﯾﺘﻮں ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻔﺮ ﮨﮯ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾہ اﻓﺘﺮاء
ﭘﺮدازی دﺷﻤﻨﯽ اور ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮭ ﮐﺮﻧہ ﮨﻮ ،ﺑﻠﮑہ ﻧﺎداﻧﯽ  ،ﺟﮩﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻏﻀﺐ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ
روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺷﺮاﺋﻊ ﻣﯿﮟ اﺷﺒہ ﭘﮍھﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم
اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻓﻘﮩﺎء ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﮨﯿﮟ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢٧ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺮڈﺑﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
رواﯾﺎت ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ رواﯾﺎت ﯾﺎ ﺻﺮف اﺳﮯ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮرﮨﯽ
ﮨﯿﮟ ﮐہ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً اﮔﺮ ﯾہ دوﻧﻮں ﻧﺺ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ
ﮨﻢ ﭘﻠہ ﮨﻮں ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ڈﺑﻮﻧﺎ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮨﮯ ﮔﺎ)اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾہ ﻧﮯ اﻟﮭﺪاﯾہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ارﺗﻤﺎس ﮐﺎ ان ﻣﻔﻄﺮات ﭘﺮ اﺿﺎﻓہ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً
دھﻮاں اور ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﮭﺎپ اور ﺟﻨﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﺎ اور ﺗﻤﺎم وه ﺳﺐ ﺟﻮ ﻣﻔﻄﺮ ات
ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮاﮨﮯ ﮐہ ﻣﻔﻄﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ،ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ  ،ﻣﺪارک اور ﮐﺘﺎب ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮟ اور
ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻔﻄﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
اور ﺟﻮ ﻓﻘﮩﺎء اور ﺗﻤﺎس ﮐﻮ ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ  ،ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اﺳﺘﺒﺼﺎر ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺎﺿﻞ ،ان ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ اورﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ
ﮨﯿﮟ  :ﻣﯿﮟ ﻧﮯﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ارﺗﻤﺎس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﻀﺎ ﯾﺎ ﮐﻔﺎره ﭘﺮ
دﻻﻟﺖ ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﻮ اور ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯽ ﻓﻘﮩﺎء ﺑﮭﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺮڈﺑﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﻣﺒﻄﻞ روزه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
( اور ﯾﮩﺎں ﮨﺮ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻآﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﺒﻄﻼت روزه ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﮯ ﺑﺎرے
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ﻣﯿﮟ اطﻼق اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٢٨اﺳﯽ طﺮح ﺳﯿﺎل ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ اﻣﺎﻟہ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ )اﻣﺎﻟہ(
روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور ﻗﮯ ﮐﺮﻧﺎ ،ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً روزه
ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮭﺎﻧﺎ ،ﭘﯿﻨﺎ اور ﻗﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ اﯾﮏ
دوﺳﺮے ﮐﯽ ﺿﺪ اور اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ  ،دوﻧﻮں ﮨﯽ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ
ﮐﺮدﯾﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﻧہ ﮐﮭﺎﻧﺎ ،ﭘﯿﻨﺎ اور ﻧہ ﭘﯿﻨﺎ ،ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ اور اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ،ﺧﺪا
اور رﺳﻮل ﭘﺮ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪھﻨﺎ اور ان ﮐﯽ طﺮف ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻨﺎ اور اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﯾہ
ﺳﺐ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮨﯿﮟ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﮯ ﮨﻮں اور ﻗﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺪ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻔﻄﺮ ﮨﻮﻧﮯ
ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺧﻮد ﯾہ ﺗﻀﺎد اس ﺑﺎت ﭘﺮ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ
ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ طﺮح روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۴٢٩ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ اس ﺑﻨﯿﺎ د ﭘﺮ ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﭼﺎر ﭼﯿﺰﯾﮟ روزه ﮐﻮ
ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﭼﻮﺗﮭﯽ )ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اور آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪھﻨﺎ ﮨﮯ(
ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ روزه ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ
اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮐہ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ زﻣﺮه ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر
ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﺒﻄﻼت روزه ﮐﺎ
ان ﺗﯿﻦ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص آﯾہ روزه اور ﭼﻨﺪ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
دﻟﯿﻞ ﮨﮯ  ،آﯾﺎ روزه ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺒﻄﻼت روزه ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺒﻄﻼت روزه ﮐﮯ زﻣﺮ ه ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ؟ ظﺎﮨﺮا ً ﺟﺐ ﺗﮏ روزه ﮐﻮ
ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہ ﮐﺮے اس ﮐﺎ ر وزه اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اس طﺮح ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮨﺮﮔﺰ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ
ﻧہ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اول طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﮯ روزه ﻧہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
اس ﮐﺎ روزه ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اس دن ﻣﻔﻄﺮات ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮے اور رﻣﻀﺎن
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ( اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮے اﺳﯽ طﺮح ﻣﺼﺪر وﺣﯽ ﺳﮯ ﻣﺸﮑﻮک ﺧﺒﺮ ﮐﺎ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﺧﺪا اور رﺳﻮل ﮐﯽ طﺮف ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ طﺮح ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس
اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺟﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣٠ﻋﺬر ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ) اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ روزه ﮨﻤﯿﺸہ
طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ رﮨﺎﮨﮯ اور اﺳﮯ اﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺎ اور اس ﮐﺎ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﺎ اس طﺮح ﺑﺎﻗﯽ رﮨﺎ
ﮨﻮ( روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﭘﺮ ﻧﻈﺮ اﺻﻠﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮐﺒﮭﯽ
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ﮐﺒﮭﯽ ﮐہ ﺑﭽہ ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘہ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯽ ﻧﻘﺎﮨﺖ ﮐﻤﺰوری اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں
ﺳﮯ وﺟﻮد ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮐہ اس طﺮح ﮐﯽ ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ )ﻧہ ﻣﺴﺘﻤﺮ( اس ﻋﺬر ﮐﮯ
ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ روزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ
ﺻﺮف /١٠ﺳﯿﺮ طﻌﺎم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ( ﺻﺪﻗہ ﮨﺮ روز ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ اور
اس روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﯽ طﺮ ف دی ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮐہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﮑﻤﻞ ﺷﮩﺮت ﻋﺪم وﺟﻮب ﮨﮯ اور ﻋﻼﻣہ ﻧﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ آﯾہ
ﺳﻌﯽ( ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎﮨﮯ اور اﺑﻮاﻟﻤﮑﺎرم ﺑﻦ زھﺮ ه ﻧﮯ
ﻟﯿﺲ اﻻﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ
ٰ
ﮐﺮﯾﻤہ ) َواَ ْن َ
ان ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ اﻧﺼﺎری ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺤہ ﺑﮭﯽ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﻧﺺ ﮨﮯ
اور اس ﮐﮯ ﺧﻼف دﻻﻟﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮨﻤﺎرے ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﺑﻦ ادرﯾﺲ
اور ﻋﻼﻣہ ﺗﮭﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﺟﺎﻧﺖ ﮨﯿﮟ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣۃ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ
ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮارد ﯾﺎﮨﮯ اور ﺷﮩﯿﺪ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮی ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺺ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﯽ ﮨﮯ(
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اﺳﯽ طﺮح روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ )ان ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ( ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت
)ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﺖ  (٣٩اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﮔﻮاﮨﯽ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺟﻮ ﺣﻀﺮات اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﺎپ ﮐﯽ
ﻧﻤﺎز اور روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ اس ﮐﮯ ﺑﮍے ﺑﯿﭩﮯ ﭘﺮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ
اﺻﻞ اور دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﮐﻔﺎره
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣١روزه ﮐﺎ ﮐﻔﺎره اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﮯ ﻋﻤﺪاً اس ﻧﮯ
واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً روزه ﮐﮯ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮا ﮨﻮ ﮐہ اس وﻗﺖ ﺗﯿﻦ
ﮐﻔﺎروں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ /۶٠ :ﺑﮭﻮﮐﮯ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﻧﺎ ،ﯾﺎ ﭘﮯ درﭘﮯ /۶٠دن روزه
رﮐﮭﻨﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﻏﻼم ﮐﻮ آزاد ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔اور اﮔﺮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮭ ﮐﺮ ﺣﺮام ﺳﮯ اﻓﻄﺎر ﮐﺮے
)ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮام ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ذرﯾﻌہ روزه ﮐﻮﺑﺎطﻞ ﮐﺮدے( ﺗﻮ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﭘﺮ ﺗﯿﻨﻮں
ﮐﻔﺎرے ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ﺷﺨﺺ ان ﺗﯿﻨﻮں )ﮐﻔﺎروں( ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﯾﮏ
ﻏﻼم آزاد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ زﻣﺎﻧہ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﮏ زرﺧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐہ اس
ﮐﯽ اس زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﻓﻘﯿﺮوں ﮐﻮ دی ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے وﺳﯿﻠہ
ﺳﮯ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﻏﻼم ﮐﻮ ﻗﯿﺪ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﻻﻧﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ دﯾﮕﺮ رﻣﻀﺎن ﺗﮏ ﺟﺎری رﮨﮯ ﺗﻮ روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ اس ﺳﮯ
ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺤﺖ ﯾﺎب ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﻮد ﻗﺼﻮر
ﮐﯿﻮﻧﮑہ)ﻓﻌﺪﱠة ﻣﻦ اﯾﺎم اُﺧﺮ( اﭘﻨﮯ اطﻼق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮯ
وار ﻧہ ﮨﻮ،
ِ
زﻣﺎﻧہ ﮐﻮ آﺧﺮی ﻋﻤﺮ ﺗﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﻣﯿﮟ اور رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﮨﯿﮟ اور
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اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﻗﻀﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐہ اﺑﻦ اﺑﯽ
ٰ
ﮐﺎدﻋﻮی
ﻋﻘﯿﻞ اور اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾہ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ﺧﻼف ﻣﯿﮟ اﺟﻤﺎع
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﺑﻦ زھﺮه اور اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﺋﺮ ﻣﯿﮟ اور اﺑﻮ ﺻﻼح ﺗﻘﯽ ﺣﻠﺒﯽ اور
ﻋﻼﻣہ ﻧﮯ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺎره ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐﻮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ﻧﮯ
ﻗﻀﺎ اور ﮐﻔﺎره ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣٢اﮔﺮ ﻣﻌﺬور ﺷﺨﺺ رﻣﻀﺎن ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس
ﮐﮯ ورﺛہ ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﮨﻮﺋﮯ روزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﮯ
ذﻣہ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺗﮭﺎ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻧﻤﺎز و روزه ﮐﯽ ﻗﻀﺎ اس ﮐﮯ ذﻣہ
ﺗﮭﯽ اور اس ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﮐﺴﯽ اور
ﮐﮯ ذﻣہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯽ َدﯾﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﺎل ﺳﮯ ادا ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺧﻮد اس ﮐﮯ ذﻣہ ﺗﮭﺎ  ،ﺣﺞ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﯽ
اور ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﺑﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮداﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺴﻄﯿﻊ ﻣﻌﺬور ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﯿﺴﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﮓ اور ﺟﮩﺎد ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﮐﻮ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎز
و روزه اﯾﮏ ذاﺗﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ اور ﻓﺮﯾﻀہ اور ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز و روزوں ﮐﮯ ﻣﺨﺎطﺐ ﺻﺮف ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﻣﯿﮟ اور ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺑﮩﺮﺣﺎل
دﻟﯿﻞ ﮐﯽ طﺎﻟﺐ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ وﺟﻮب ﻧﯿﺎﺑﺖ ﭘﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
)ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص روزه ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﺑﻦ ادرﯾﺲ اور ﻋﻼﻣہ ﻣﻨﺘﮩﯽ ﻣﯿﮟ اس ﻧﯿﺎت ﮐﻮ
ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ(
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣٣اﮔﺮ اس اﻓﻖ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ روزه دار زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰار رﮨﺎﮨﮯ ،ﻣﻐﺮب ﮐﺎ
وﻗﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اس ﻧﮯ اﻓﻄﺎر ﮐﺮﻟﯿﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز ﺳﮯ اس ﻧﮯ ﺳﻔﺮ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ
اور ﻣﻐﺮب ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﯾﺴﯽ ﺟﮕہ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﮩﺎں ﺑﮭﯽ ﻣﻐﺮب ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس وﻗﺖ
ﺑﮭﯽ اس طﺮح روزه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﮯ ﮔﺎ؟ ظﺎﮨﺮاً ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اس اﻓﻖ ﮐﯽ ﻣﻐﺮب
ﺗﮏ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐہ ﺧﻮد روزه ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ اس
ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﮩﻮاً ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً روزه ﺗﻮڑ دﯾﺎ ﮨﻮ ﮐہ روزه دار ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺗﮏ اﺟﺘﻨﺎب واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﻨﺎب ﻧہ
ﮐﺮﻧﺎ روزه ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺻﺮف ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣۴اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘہ اﻓﻖ ﮨﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﻐﺮب ﮐﻮ ﭘﺎﻟﯿﺎ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ اﻓﻄﺎر ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور
اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﺎ ﺳﻔﺮ ﺟﺎری رﮐﮭﺎ اور اﯾﺴﮯ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﯿﺎ ﺟﮩﺎں اﺑﮭﯽ ﻣﻐﺮب ﮐﺎ وﻗﺖ
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ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ اس ﺟﮕہ ﮐﮯ اﻓﻖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻐﺮب ﺗﮏ روزه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ
رﮨﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )ﺛﻢ اﺗﯿﻤﻮ اﻟﺼﯿﺎم اﻟﯽ اﻟﻠﯿﻞ( ﮐﺎ اطﻼق اس اﻓﻖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ اور اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ روزه ﮐﺎ اﻓﻖ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺼﺪاق ﮐﮯ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
دوﺳﺮا ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﮐﺮے ﮔﺎ اور اس آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﺎ اطﻼق اورا س ﮐﺎ ﺷﻤﻮل اس طﺮح ﮐﮯ
ﻣﺮود ﮐﻮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﮐﯽ طﺮح اﭘﻨﮯ زﯾﺮ ﺳﺎﯾہ ﻗﺮار دے ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣۵ﺟﻦ ﻋﻼﻗﻮﻧﻤﯿﮟ روز و ﺷﺐ ﭘﮯ در ﭘﮯ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
ﮐہ وﮨﺎں ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺐ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دن ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﻋﻼﻗﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ روزه ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ ﺷﺐ و روز ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸہ زﻣﺎن اور وﻗﺖ ﮐﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ اس
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﻖ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ روز و ﺷﺐ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮے اور اﺳﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ روزه رﮐﮭﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﮔﯽ اور
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اﻓﻖ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم اﻓﻖ ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﮨﮯ ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ ﮐﺎ اﻓﻖ ﮨﮯ ﮐہ ام اﻟﻘﺮی ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣۶ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺟﮩﺎں روز و ﺷﺐ ﭘﮯ در ﭘﮯ ﺗﻮ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ رات ﯾﺎ دن
اس درﺟہ ﺑﮍاﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﻟﮕﺘﺎﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ان ﭼﻨﺪ ﮔﮭﻨﭩﻮں ﮐﺎ
اور رات ﮐﺎﻓﯽ طﻮﻻﻧﯽ اور ﺑﮍی ﯾﺎ ﺷﺐ ﭼﻨﺪ ﮔﮭﻨﭩﻮں ﮐﯽ اور دن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮍا ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ۔
اﯾﺴﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮاً روزه ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﭼﮭﻮﭨﮯ اور ﺑﮍے دن اور رات
ﺳﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ دن اﺗﻨﺎ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
ﺷﺐ ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﺣﺼہ ﮐﭽﮭ ﻣﻨﺎﺳﺐ اورﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اور ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﻖ ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮨﮯ )اﻓﻖ ﻣﮑہ
ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮨﮯ( روزه ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺷﻤﺎر ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً اﻓﻄﺎر ﮐﺎ وﻗﺖ اس اﻓﻖ ﮐﮯ رﺳﻤﯽ
وﻗﺖ ﺳﮯ دﯾﺮ ﺗﺮ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺷﺎﯾﺪ ’’ اﻟﯽ اﻟﻠﯿﻞ‘‘ ﻧہ ’’ اﻟﯽ ﻟﯿﻞ ‘‘ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره
ﮨﮯ ﮐہ ﺷﻨﺎﺧﺘہ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ راﺗﯿﮟ روزه ﮐﮯ اﺧﺘﺘﺎم ﮐﺎ آﺧﺮ ی وﻗﺖ ﮨﮯ ﻧہ ﮨﺮ رات ﮐہ
ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ دن اﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ روزه طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﮯ اس دن ﮐﺎ آﻏﺎز ﮨﻮ
اور آﺧﺮی ﻣﮩﯿﻨہ ﺗﮏ ﮐہ ﺷﺐ ﮐﺎر آﻏﺎز ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح روزه ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﺰرے۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ ’’ ﺣﺘﯽ ﯾﺘﺒﯿّﻦ ‘‘...ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﯽ طﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺪه ﮨﮯ اور ’
اﻟﯽ اﻟﻠﯿﻞ‘‘ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘہ ﺷﺪه ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ روز و ﺷﺐ ﮐہ ﺑﻌﺾ اﻓﻖ ﻣﯿﮟ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح وﻗﺖ ظﮩﺮ ﮐﺎ آﻏﺎز رﮨﯽ ﻋﺎم ظﮩﺮ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻏﺮوب
ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﮐﺎ آﺧﺮی وﻗﺖ ﮨﮯ وﮨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻏﺮوب ﮨﮯ ﻧہ وه دن ﮐہ
ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ /۶ﻣﺎه ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ آﻏﺎز روﺷﻨﯽ اور اﺟﺎﻟﮯ ﮐﺎ
آﻏﺎز اور اﺧﺘﺘﺎم روﺷﻨﯽ ﮐﮯ اﺧﺘﺘﺎم اور درﻣﯿﺎﻧﯽ وﻗﺖ ﮐہ ﺳﻮرج ﮐﮯ ڈھﻠﻨﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ﮨﮯ
ﺗﯿﺴﺮے ﻣﺎه ﮐﺎ آﺧﺮی وﻗﺖ اور ﭼﻮﺗﮭﮯ ﻣﺎه ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮨﮯ اس اﺻﻞ
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ اوﻗﺎت اور ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ روزوں
ﮐﮯ ﺷﻨﺎﺧﺘہ ﺷﺪه اوﻗﺎت ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﻓﻖ ﮐﺎ
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ﺣﮑﻢ  /٢۴ﮔﮭﻨﭩﮯ دو ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﭘﺎﻧﭻ ﻧﻤﺎزوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﻌﯿﻦ
وﻗﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روزوﺷﺐ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﺳﮯ
طﻮﻻﻧﯽ روزوﺷﺐ ﮐﮯ آﻏﺎز ﺳﮯ روزو ﺷﺐ ﮐﮯ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺎرﮨﺎ ﻋﺮض ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ام اﻟﻘﺮی‘‘ ﮐﺎ اﻓﻖ ﮐہ ﻣﮑہ ﻣﻌﻈﻤہ ﮐﺎ اﻓﻖ
ﮨﮯ ﮐہ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﻓﻖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﺎر اور ﻣﯿﺰار ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﻤﺎم
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﻓﻖ ﮐﺎ اس ﻣﻌﯿﺎر اور ﻣﯿﺰان ﭘﺮ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اورﺟﺲ طﺮح آﯾﺎت ﻣﺤﻤﮑﻤﺎت
 ،آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ’’ ام اﻟﮑﺘﺎب‘‘ اور ﯾہ )ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت( ان ﮐﮯ ﺑﭽﻮں
ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ اﺳﯽ طﺮ ح ﻧﻤﺎز اور روزه ﮐﮯ ﻣﺘﺸﺎﺑﮩہ ﻣﻮارد ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ام اﻟﻘﺮی ﮐﯽ طﺮف
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮨﻮ ﮐہ وﮨﺎں ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ اور وﻗﺖ ﺑﮭﯽ ام اﻟﺰﻣﺎن اور ﺑﺎﻗﯽ اس ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اُن آﻓﺎق ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎں روز و ﺷﺐ ﻋﺎدی اور ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ )ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اﻓﻖ ﺟﻮ ﻣﻌﯿﺎر اور ﻣﯿﺰان ﮨﮯ( وه ﻣﮑہ ﻣﮑﺮﻣہ ﮐﺎ اﻓﻖ
ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻮﻋﺎ ً وﮨﺎں ﺷﺐ و رو ز ﯾﮑﺴﺎں اورﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻠﯽ ﻧﻘﻄہ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ
ﺑﮭﯽ ﻣﮑہ ﮐﺎ اﻓﻖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻋﺎدی روز و ﺷﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮨﮯ ان
راﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ زﯾﺎده /۶ﻣﺎه ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎده ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
روز ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﮨﯿﮟ۔
اﻋﺘﮑﺎف:
ﻣﺴﺌﻠہ :۴٣٧اﻋﺘﮑﺎف زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ
اس ﮐﺎ ﻓﻘﮩﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور رﺳﺎﻟہ ﻋﻤﻠﯿہ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ
ﺷﺮط ﮐہ اﻋﺘﮑﺎف ﺣﺘﻤﺎ ً اور ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )واﻧﺘﻢ  ،ﮐﻔﻮن ﻓﯽ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ( ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ  ،٨٧ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯿﮟ اﻋﺘﮑﺎف ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ۔) (111ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ‘‘ ﮐہ ﻟﻐﻮی اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﻻم
اﺳﺘﻔﺮاق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اور زﯾﺎده
ﺟﺎﻣﻊ اورﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ  ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﻣﯿﮟ )ﺗﺮﺗﯿﺐ وار( دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﮯ اس ﮐﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎب
ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ اور ﻣﺴﺎﺟﺪ ارﺑﻌہ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ؐ ،ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓہ اور ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺼﺮه ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯿﮟ اﻋﺘﮑﺎف ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ۔)(112اﻋﺘﮑﺎف ﮐﮯ ﺧﻮاﮨﺸﻤﻨﺪ ورﻧہ اﮐﺜﺮ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اس
ﻋﺒﺎرت ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ره ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﻮد ان ﮐﯽ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر
ﭘﺮ اﯾﮏ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﺎم ﮨﮯ )ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر( ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
وه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﻌﯿﻦ زﻣﺎن اور ﻣﮑﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ اﻋﺘﮑﺎف ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ
 ١١١۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ :ﻟﻐﻮی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ( اور ﻟﻔﻆ ’’ ﺟﺎﻣﻊ ‘‘ ﺷﺮاﺋﻊ ﻣﯿﮟ ۔
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮩﻮر اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺷﯿﺦ
ٰ
 ١١٢۔اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﮩﯿﺪ اوّل ﻧﮯ ﮐﺘﺎب دروس ﻣﯿﮟ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎﮨﮯ اور ﮐﺘﺎب
طﻮﺳﯽ اور اﺑﻦ زھﺮه ﺳﮯ ﻧﻘﻞ اﺟﻤﺎع ﮨﻮاﮨﮯ اورﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾہ ﻧﮯاﻋﺘﮑﺎف ﮐﻮ ﺷﮩﺮوں ﮐﯽ ﻣﺴﺠﺪوں ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﻨﯽ ﺳﮯ
ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟہ ﻧﮩ ﯿﮟ ﮐﯽ ۔
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ﺳﻨﺖ ﻗﻄﯿﻌہ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﻣﮑﺎن اﻋﺘﮑﺎف ﮐﮯ ﺑﺎرےﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ ’’
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ‘‘ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﺧﻤﺲ
ﻣﺴﺌﻠہ’’:۴٣٨ﺧﻤﺲ‘‘ اور ’’ زﮐﻮة‘‘ اور ﺑﺮاه راﺳﺖ اور ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﭨﯿﮑﺲ( ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﮯﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﮨﯿﮟ ﮐہ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ
ﻣﺎﻟﯿﺎت)ﭨﯿﮑﺲ( وه رﻗﻮﻣﺎت ﮨﯿﮟ ﮐہ اس اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﮐﯽ ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﻋﺰت و آﺑﺮو ،ﻋﻘﻞ
 ،ﻋﻘﯿﺪه اور ﻓﺮوع ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
اﮔﺮﻓﺮض ﺑﮭﯽ ﮐﺮﻟﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻣﺎﻟﯿﺎت ادا ﮐﺮﻧﮯواﻟﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺘﯿﺠہ ﺑﺨﺶ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺑﺎت ﮐﮯﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﯾہ ﺳﺎرے اﻣﻮال اور ﺻﺎﺣﺒﺎن  ،ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺴﻢ ،ﻓﮑﺮی اور ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮﺗﯿﮟ اور ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﯽ ،ﮨﻮﺋﯽ اور درﯾﺎﺋﯽ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ
ﺳﺎری ﮐﯽ ﺳﺎری رﺣﻤﺖ اﻟﮩﯽ ﺳﮯﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﺎن ﺟﻮ ﺑﯿﭻ ڈاﻟﺘﺎ
ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﭘﻮدے ﻧﮑﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ اس ﻧﮯﺟﻮ ﮐﺎم ﮐﯿﺎﮨﮯ)اس ﮐﮯﺑﺎوﺟﻮد ﮐہ ﺳﺐ ﮐﭽﮭ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﻣﺪد اور اس ﮐﯽ دی ﮨﻮﺋﯽ ﻗﻮت ﺳﮯ ﮨﮯ( آب و ﮨﻮا  ،زﻣﯿﻦ اور زﻣﯿﻨﯽ
ذﺧﯿﺮوں ﮐﮯﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﮐﺴﺎن اورﮐﺎﺷﺖ ﮐﺎر ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اورﮐﺎر ﮐﺮدﮔﯽ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺗﻮﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎرﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﯾہ ﺑﺎت ﮐہ ان ﮐﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﯽ ﺑﮭﯽ
ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﻮت اور دورادﺳﮯ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺴﺎن ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﺪ رﺑﺎﻧﯽ ﻋﻄﯿﻮں ﮐﮯﻣﻘﺎﺑﻠہ
ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اور ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮨﮯﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ان ﮐﯽ ﻧﺼﻒ در آﻣﺪ ﺳﮯ زﯾﺎده ان ﮐﺎ
ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ وﮨﯽ آب وﮨﻮا زﻣﯿﻦ اور اﮔﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﺣﻀﺮت اﻗﺪس
اﻟﮩﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ  ،ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺧﻤﺲ وزﮐﻮة ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ دﺳﺘﻮر
اورﺣﮑﻢ ﮨﮯ اورزﻣﯿﻦ وزﻣﺎن ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ﮐﻮ ﮐﯿﺴﮯ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ؟ اس
وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ آپ ﺳﮯ دو اور ﻧﺼﻒ  ۵ﯾﺎ / ١٠ﻓﯿﺼﺪﯾﺎ /٢٠ﻓﯿﺼﺪ زﮐﻮة ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ
ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ  ،ﺧﻤﺲ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ در آﻣﺪ ﺳﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﺼﺎرف ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮐہ
درﺣﻘﯿﻘﺖ اس ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮﮐﯿﺎ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﺗﮯﮨﻮﺋﮯ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﺎڑھﮯ ﭘﺴﯿﻨہ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا
ﺣﻘﻮق اﻟﮩﯽ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎ ﮐﺮو؟ ﺑﺎﻟﻔﺮض اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﻧﺼﺎف اور وﺟﺪان اور ﺿﻤﯿﺮ
ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠہ ﺳﮯ ﯾہ ﺿﺮوری ﺗﮭﺎ ﮐہ آپ ﻟﻮگ اس ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﺎ ﮐﭽﮭ
ﻓﯿﺼﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪه اور اس ﮐﮯ ﭘﺮورده ﮨﻮ اور ﺗﻤﮩﺎری ﺳﺎری
طﺎﻗﺖ اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اس ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ’’اﻟﻌﺒﺪ وﻣﺎ ﻓﯽ ﯾﺪه ﮐﺎن ﻟﻤﻮﻻه‘‘ ﺑﻨﺪه اور
ﺟﻮﮐﭽﮭ اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺳﺐ اس ﮐﮯ ﻣﻮﻻ ﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ ‘‘ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اس ﻋﻘﯿﺪه اور
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ﯾﻘﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺴﻠﻢ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﯿﮯ ﺑﮩﺖ آﺳﺎن اورﺳﮩﻞ
ﮨﻮﮔﯽ۔‘‘
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٣٩ﺧﻤﺲ ﮨﺮﮔﺰ ﺟﻨﮕﯽ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ آﯾﺎت ﺟﻨﮓ
ﮐﮯﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ )ﻓﻌﻨﺪ اﻣﻮر ﻣﻐﺎﻧﻢ ﮐﺜﯿﺮه( ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺘﻮں ﮐہ ﺧﺪاﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮯ
ﺷﻤﺎر ﻏﻨﯿﻤﺘﯿﮟ ﮨﯿﮟ ‘‘ ﻟﻐﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﺮدﯾﺘﯽ ے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﺗﺼﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ وه ﺟﻨﮕﯽ ﻏﻨﺎﺋﻢ رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﻮ  ،ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم اﻣﻮاﻟﯽ )اور ﺧﻮ دﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال( ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﮨﯿﮟ اورﯾہ ’’ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﺧﻮد اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺪ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ زﮐﻮة ﮐﮯ ٢/٥ﻓﯿﺼﺪ
 ۵اور  ١٠ﻓﯿﺼﺪ ﺗﮏ ﮨﮯ اس ﮐﯽ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺪ  ۶ﻓﯿﺼﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻤﺲ  ٢٠/١٠٠ﻓﯿﺼﺪ ﮨﮯ۔
ﺷﯿﺊ ‘‘ ﺳﮯ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻓﻮاﺋﺪ اور
آﯾہ ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻠﻤہ ’’ ﻣﻦ ٍ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮر د ﺧﻤﺲ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﮭﺰﯾﺎر)اس ﺻﺤﯿﺤہ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮐہ  :ﻓﺎ ّﻣﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻓﮭ َﯽ واﺟﺒۃٌ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﯽ ﮐﻞ ﻋﺎم
ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻋﻠﻤﻮا اﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﯿﺊ ﻓﺎن ﺧﻤﺴہ و ﻟﻠﺮﺳﻮل وﻟﺬی اﻟﻘﺮﺑﯽ ...واﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
واﻟﻔﻮاﺋﺪ )ﯾﺮﺣﻤﮏ ﷲ ( ﻓﮭﯽ اﻟﻐﻨﯿﻤۃ ﯾﻐﻨﻤﮭﺎ اﻟﻤﺮء واﻟﻔﺎﺋﺪة ﯾﻔﯿﺪھﺎ واﻟﺠﺎﺋﺰة ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺎن
ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻟﺘﯽ ﻟہ ﺧﻄﺮو اﻟﻤﯿﺮاث اﻟﺬی ﻻ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اب وام وﻻ اﺑﻦ وﻣﺜﻞ ﻋﺪو ﯾﺴﺘﺴﻠﻢ
ﻓﯿﻮﺧﺬﻣﺎﻟہ و ﻣﺜﻞ ﻣﺎل ﯾﻮﺟﺪﻻﯾﻌﺮف ﻟہ ﺻﺎﺣﺐ وﻣﻦ )...اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ (٣٩٠ :١ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﮭﺰ ﯾﺎر
ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺤہ اوراس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻏﻨﺎﺋﻢ اورﻓﻮاﺋﺪﻣﯿﮟ آﯾہ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
اﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ )اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻓﻘﮩﺎء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﺑﻮ اﻟﻐﺎﻟﯿہ ای رﯾﺎﺣﯽ ﮐﻞ اﻣﻮال
ﻣﯿﮟ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ (اور ﺟﻮﻣﻮارد ﮐﻢ وﺑﯿﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ وه ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﮯﻣﺤﺘﺎج ﮨﯿﮟ ﮐﮩہ ﮨﻢ ﻧﮯ اب ﺗﮏ اﯾﺴﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﯽ
ﮨﮯ اور ﺟﻮ دﻟﯿﻠﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺣﻀﺮات ﻧﮯﺧﯿﺎل ﮐﺮﻟﯽ ﮨﮯ اور ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ
ﮐﯽ ﻗﻄﻌﯽ دﻻﻟﺖ ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اوراﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﺮ دﻟﯿﻞ ﮐہ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮ ﻧہ ﺻﺮف وه دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ  ،ﻋﻠﯿﻞ اور ذﻟﯿﻞ ﮨﮯ اور اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ’’ ﻏﻨﯿﻤﺖ‘‘ ﻋﺎم طﻮر ﭘﺮ وه ﻣﺎل
ﮨﮯﺟﻮﺑﻐﯿﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﯾﺎ ﺗﮭﻮڑی ﺑﮩﺖ زﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً وه ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﮐہ
ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﻧﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﯿﺎﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯﻣﺎل ﻣﯿﺮاث  ،ﻣﮩﺮ) ،اﺑﻮ ﺻﻼح ﺗﻘﯽ ﺣﻠﺒﯽ ،ﺷﮩﺪ
ا ّول روﺿہ اور ﻟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ ’’ ﺣﺒہ‘‘ ﮨﺪﯾہ اورﻣﯿﺮاث ﮐﻮﻣﻮارد ﺧﻤﺲ ﺳﮯﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﮩﺮ ﮐﻮﮐﻼ ًاور ﺑﺎپ اور ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯﻋﻼوه ﻣﯿﺮاث ﮐﻮ ﺧﻤﺲ
ﮐﮯﻣﻮاردﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮرث ﮐﯽ ﺧﻮاه ﻗﺮﯾﺐ ﮐﺎ ﮨﻮﯾﺎ دور ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﯿﺮاث ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺣﮑﯿﻢ ،ﺧﻮﺋﯽ ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺧﻮاﻧﺴﺎری اورﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﮐﮯﻓﺘﻮی ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼّ ﻣﻮرد ﺧﻤﺲ ﮨﮯ(
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ﻣﺜﺘﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ
ھﺒہ ’’ ﺑﺨﺸﺶ‘‘ ﮨﺪﯾہ ’’ﺗﻌﺎرﻓﯽ‘‘اور ا ن ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧہ ﺻﺮف
ٰ
ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺧﻤﺲ ﮐﮯﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اورآﯾہ ﻣﺒﺎرﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ
ﺧﻼف ﮨﮯ اور اﺣﺘﻤﺎل ﮨﮯﮐہ آﯾہ ﺧﻤﺲ زﮐﺎة ﮐﮯﺗﯿﺴﺮے اور اﺧﺘﺘﺎﻣﯽ ﻣﺮﺣﻠہ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻮﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﮑﯽ دور ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺼﺎب
ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﺗﮭﯽ اورﯾہ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺼﺎ ب ﮐﮯ درﻣﯿﺎن  ٦/١٠٠و ٢٠/١٠٠ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ
ﺟﺎﺋﮯاور ﻟﻔﻆ زﮐﻮة ،ﺻﺪﻗہ ،اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﯽ اور ﻣﺪﻧﯽ دو ﻋﮩﺪ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻧﺼﺎﺑﻮں
اور آﺧﺮ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﮐﻮﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮزﮐﻮة ﮐﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ  ٦/١٠٠ﮨﮯ اور اس
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯاﺳﯽ زﮐﻮة ﮐﻮ ﻟﻔﻆ ’’ﺧﻤﺲ‘‘ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ  ٢٠/١٠٠ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﯾﺎ ﮨﮯ
اﮔﺮﭼہ ان اوﺻﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮩﺖ ﺳﺎری رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﮯﻋﻼوه زﮐﻮة
ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺼﺎب ﮐﯽ ﺳﺎری رواﯾﺎت ﮐﺎ ﻋﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﮯ آﻏﺎز اور آﺋﻤہ
ﺳﮯﺧﻤﺲ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻋﺼﻤﺖ ﮐﮯ آﺧﺮی ﻋﯿﺪ ﺗﮏ رﺳﻮل اﮐﺮم
ﮐﮯ ﺳﯿﺮاه ﮐﻮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ  ،ﮐہ ﻣﺨﺼﻮص ﻧہ ﮔﺎﻧہ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻧﺼﺎب اس ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩہ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﺎر اورﮐﺴﻮﭨﯽ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﮯ ﭼﺎول اور ﻣﮑﺌﯽ و ...ﮐہ ﮔﮩﯿﻮں اورﺟﻮ ﺳﮯ
ﻣﻠﺤﻖ ﮨﮯ اورﻣﯿﻮ ه ﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺳﯿﺐ ،ﺳﻨﺘﺮه ،زرد آﻟﻮ ،ﮐﮭﯿﺮا اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻨﺎ ً ﯾﺎ
ﻗﯿﻤﺘﺎ ً ﺧﺮﻣﺎ اور ﮐﺸﻤﺶ ﺳﮯﻣﻠﺤﻖ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯿﮟ
ﺳﮯﺟﯿﺴﮯﮨﺮن ،ﻣﭽﮭﻠﯽ ،ﻣﺮغ ،ﻣﺮﻏﯽ ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﻣﺮﺟﻮح ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮔﮭﻮڑا  ،ﮔﺪھﺎ ،ﺧﭽﺮ وﻏﯿﺮه ﯾہ ﺳﺐ ﮔﺎﺋﮯ  ،ﺑﮭﯿﮍ اور
اوﻧﭧ ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮨﯿﮟ ﮐہ زﮐﻮةﮐﺎ وﺟﻮب ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ اور واﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ وه ﺗﻤﺎم
اﻣﻮال ﺟﻮ ﻧہ ﮔﺎﻧہ ﻣﻮارد ﮐﮯﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯان ﮐﺎﺣﺴﺎب ﭘﯿﺴﻮں ﮐﮯ ﻧﺼﺎب ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ  ٢٠/۵ﻓﯿﺼﺪ ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻣﻮارد
ﻣﺴﺌﻠہ ’’ :۴۴٠ﺧﻤﺲ‘‘ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ  /۶ﻣﻮاردﻣﯿﮟ اﺧﺘﺼﺎص
رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺗﯿﻦ ﺣﺼہ ﻣﺎل اﻣﺎم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اور اس ﮐﺎ دوﺳﺮا /٣ﺣﺼہ ﺗﻤﺎم ﯾﺘﯿﻤﻮں  ،ﺑﮯ
ﺳﮩﺎرا ﻟﻮﮔﻮں اور ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اوراس اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺎں
ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮨﻮﻧﮯواﻟﮯ ﺳﺎدات ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﯾﺎﺑﺎپ ﯾﺎدوﻧﻮں ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ )ﺧﻮاه ﻣﺎں ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮ ف ﺳﮯ ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮐﯽ
طﺮف ﺳﮯ اﮔﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﺳﯿﺪ ﮨﮯ اوراس ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ (
ﯾﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮﺳﯿﺪ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ) وه ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ
اول ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﻣﻮارد ﮐﯽ رﻗﻮﻣﺎت ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﮯ( اور ﺳﺎدات ﮐﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ
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ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳﺎدات ﭘﺪری اور ﻣﺎدری ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ) ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﺳﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪی ﭘﺪر ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﺳﯿﺎدت ﮐﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﯿﮟ اورﻋﻼﻣہ
ﺣﻠﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯿﮟ ﭘﺪرﮐﯽ طﺮف اﻧﺘﺴﺎب ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﻮﻋﻠﯽ رای ﮐﮩﺎﮨﮯ اورﻋﻼﻣہ
ﻧﺮاﻗﯽ ﮐﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎدری ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮ اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﮐﮯوﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎﮐہ
ﺑﻌﺾ ﺑﺰرﮔﻮں اوراﮐﺎﺑﺮﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯﮐﮩﺎ ﮨﮯ اورﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪاﺋﻖ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﭘﺮا ﺻﺮار
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻧﯿﺰ ﺣﻠﯽ ،ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ  ،ﻗﺎﺿﯽ  ،ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ
ﺷﺎذان ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻘﯿﻞ ،اﺑﯽ اﻟﺼﻼح ،ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯﮐﺘﺎب ﺧﻼف ﻣﯿﮟ اوراﺑﻦ زھﺮه و اﺑﻦ
ﺟﻨﯿﺪ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺘﻮج ﺑﺤﺮاﻧﯽ  ،ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )داﻣﺎد( ﻣﻼ ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ  ،ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﺟﺰاﺋﺮی اور ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﭘﺮ اﺗﻔﺎق
راﺋﮯرﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ ﻟﯿﻨﮯﻣﯿﮟ ﺳﯿﺎدت ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﮯﺳﯿﺎدت ﺑﮭﯽ ﺑﻨﯽ ﮨﺎﺷﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ﮨﻤﺎرےﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺰ’’ وا ّﻣﺎ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻮن ﺑﺎﻣﮭﺎﺗﮭﻢ اﻟﯽ ھﺎﺷﻢ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل
ﷲ ﻓﯿﮭﻢ )وادﻋﻮھﻢ ﻵﺑﺎﺋﮭﻢ( ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ آﯾﺖ ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ
ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮨﯿﮟ
اوﻻد ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ورﻧہ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﮭﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﻧہ ان ﮐﮯ ﻓﺮزﻧﺪوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯﻣﻨﺴﻮب ﮨﻮﻧﺎ ﺳﯿﺎدت ﮐﯽ
ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اوراس ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﻧﺼﻒ اوّل ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ
اورﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮرﭘﺮان )ﺳﺎدات( ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﯿﮟ
ﮐﯽ ذرﯾﺖ ﮨﻮﻧﺎ اس ﺑﺎت ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮ ﮐہ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف
اوراﮔﺮﺳﯿﺎدت اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﺳﮯ ﯾہ اﻧﺘﺴﺎب ﮨﻮﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﯿﮟ اور اﮔﺮ ﺳﯿﺎدت اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮐﯽ ذرﯾﺖ ﮨﻮﻧﺎ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﮐہ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﯾہ اﻧﺘﺴﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ
ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮨﮯﮔﺎ۔
اوراس وﻗﺖ ’’ ذرﯾﺖ رﺳﻮل ‘‘ ﮐﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﮐہ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف
ﺳﮯ اس اﻧﺘﺴﺎب ﺳﮯﻣﺸﺮف ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺳﺎرےآﺋﻤہ
ﮐﻮ’’ رﺳﻮل ﮐﯽ ذرﯾﺖ‘‘ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﺮدﯾﺘﺎﮨﮯ اورﺧﻮد ﯾہ ﮐہ ﻣﺎں ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮐﺎﻓﺮزﻧﺪ اور آپ ﮐﯽ ذرﯾﺖ ﮨﻮﻧﮯﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﯾﺎ
ﮐﯽ طﺮف اﻧﺘﺴﺎب ﺳﮯ رﺳﻮل
ﻧﮩﯿﮟ  ،آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم اور آپ ﮐﮯ دودﺷﻤﻦ ﺑﻨﯽ اﻣﯿہ اور ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼف اور ﻧﺰاع ﮐﺎﻣﻮرد رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ آﻧﺤﻀﺮت ﻧﮯ ﺳﯿﺎدت اور رﺳﻮل ﮐﯽ ذرﯾﺖ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﺛﺒﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﭼﻨﺪ آﯾﺎت ﺳﮯﺗﻤﺴﮏ ﮐﯿﺎﮨﮯ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ’’ اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ و
اﺑﻨﺎﺋﮑﻢ ) (۶١ :٣ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺣﺴﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )  (٨٣ :۴ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﺎﻧﺎم آﯾﺎ ﮨﮯ /٨۴وﯾﮟ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ’’ ﻣﻦ ذرﯾﺘہ‘‘ ﮨﮯ
او  /٨۵وﯾﮟ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺑﮭﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ذرﯾﺖ ﻣﯿﮟ
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ﻣﺤﺴﻮب ﮨﻮﺋﮯﮨﯿﮟ ﺟﺒﮑہ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ اوﻻد ﻣﯿﮟ
ﺳﮯﮨﯿﮟ ( اوردوﺳﺮی طﺮف ان اوﻻد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮﺟﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺗﮏ ﺳﻠﺴﻠہ ﻧﺴﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯ اﯾﮏ ﺷﻌﺮ اور ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ اﯾﮏ رواﯾﺖ
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮐہ ﯾہ ﺷﻌﺮ ﮨﮯ:
ﺑﻨﻮﻧﺎ ﺑﻨﻮا اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ و ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ
ﺑﻨﻮھﻦ اﺑﻨﺎ اﻟﺮﺟﺎل اﻻﻏﺎرب ؛ ﮨﻤﺎرے ﺑﯿﭩﮯ
ﮨﻤﺎرے ﺑﯿﭩﻮں ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯﮨﯿﮟ اور ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮍﮐﯿﺎں ان ﮐﯽ اوﻻد اﺟﻨﺒﯽ ﻣﺮدوں ﮐﯽ اوﻻد ﮨﯿﮟ
اور ﮨﻢ ﺳﮯ )ﻧﺴﺒﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ( دور ﮨﯿﮟ اوراﺳﻼم ﻧﮯﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯ اس ﺑﯿﮩﻮده اور
ﺧﺮاﻓﺎت ﺧﯿﺎﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ دﯾﮕﺮﺗﻤﺎم ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ طﺮح ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ور ﻣﺤﻮ
ﮐﺮدﯾﺎﮨﮯ اور ﻣﺎں اورﺑﺎپ دوﻧﻮں ﮐﯽ طﺮ ف ﺳﮯ اﻧﺘﺴﺎب ﮐﻮ ﺑﻄﻮرﯾﮑﺴﺎں ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ
) (113
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﮯ ﺑﺎرےﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎﮨﮯ )ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﺘﺮاﺋﺐ(
ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺻﻠﺐ اور ﻣﺎں ﮐﯽ ﺳﯿﻨﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﮯ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﯿﺎل ﮐہ
ﻟﮍﮐﺎ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﻧﻄﻔہ ﺳﮯ اور ﻟﮍﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﻧﻄﻔہ ﺳﮯ ﺑﻨﺘﯽ ﮨﮯ  ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮ آب ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ )
اورﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ رواﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯ اﯾﺴﯽ ﺷﻌﺮ ﺳﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﮨﮯ اور ﺑﺲ اوراﯾﺴﯽ
اﮐﻠﻮﺗﯽ اورﯾﺘﯿﻢ اور ﻣﻔﺼﻞ رواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ ) وﻣﻦ ﮐﺎﻧﺖ اﻣہ ﻣﻦ
ﺑﻨﯽ ﮨﺎﺷﻢ واﺑﻮه ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﻓﺎن اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺗﺤﻞ ﻟہ وﻟﯿﺲ ﻟہ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺲ ﺷﯿﺊ ّ
ﻻن ﷲ
ﯾﻘﻮل ’’وادﻋﻮاﻻﺑﺎﺋﮭﻢ‘‘ )(114وه ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﺎں ﺑﻨﯽ ﮨﺎﺷﻢ ﺳﮯﮨﻮ اور اس ﮐﺎ ﺑﺎپ
ﻗﺮﯾﺶ ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﻮﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺪﻗﺎت ﺣﻼل ﮨﯿﮟ اور ﺧﻤﺲ ﺳﮯ اس
ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف
ﺳﮯ ﻧﺴﺒﺖ دو‘‘ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ’’ ادﻋﻮھﻢ ﻵﺑﺎﺋﮭﻢ ‘‘ ﺻﺮف اورﺻﺮف
ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻧﺘﯿﺠہ اس طﺮح ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم
ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺑﺎت ﯾﮩﺎں ﺻﺮف
ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺣﯿﺮت اورﺗﻌﺠﺐ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺟﻤﮩﻮ ر ﻓﻘﮩﺎء اس ﺑﺎت ﭘﺮ اﺻﺮار
ﮐﺮرﮨﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﯾہ ﺷﻌﺮ اورﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ اس طﺮح ﻣﻘﺎم ﻟﮯﮐﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮐﮯ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺳﯿﺪ اورذرﯾﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﺻﻠﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺳﮯاﯾﮏ ﮨﻮ ﮐہ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف
ﺳﮯ اس طﺮح ﮐﺎ اﻧﺘﺴﺎب رﮐﮭﺘﮯﮨﻮں۔
ﮐﯽ طﺮف اﻧﺘﺴﺎب ﺻﺮف اورﺻﺮف ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ذرﯾﺖ
اﮔﺮﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮﻧﮯﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎرﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف اورﺻﺮف ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﮐﯽ ذرﯾﺖ ﻣﯿﮟ
ﮨﻮں ﮔﯽ اور ﺑﺲ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﮐﯽ ﺳﺎری اوﻻد ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﺮ ﮔﺰ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ وﻻدت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
 ١١٣۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾﺖ .٨٦
 ١١٤۔ ﮐﺎﻓﯽ  ، ۵ :١ﺗﮩﺬﯾﺐ  ٣٨٦ :١اوراﺳﺘﺒﺼﺎر ۵٦ :٢
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ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔
ﮐﯽ ذرﯾﺖ اورﺳﯿﺪ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﻤﺎری ﻓﻘہ ﮐﺎ ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﮩﺮه ﯾﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ ﻧہ ﻣﺎں ﮐﯽ طﺮف
ﺳﮯ ﮐﯿﺎ اﮔﺮ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ اﻧﺘﺴﺎب ﺳﯿﺎدت آور ﮨﻮﮔﺎ( ﺗﻮﺟہ ﺻﺮف ﮨﺎﺷﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎن
ﻣﮕﺮ اس اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ ﮐہ وه ﺑﮭﯽ ﮨﺎﺷﻢ ﮐﯽ
ﮐﯽ طﺮف اﻧﺘﺴﺎب ﺳﯿﺎدت آور ﮨﮯ ﻧہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﻧﺴﻞ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ؟ ﺟﺒﮑہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ ﺳﯿﺪ آﻗﺎ اور ﺳﺮدار ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﻗﺮآﻧﯽ اورﻏﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻟﻐﺖ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﮯ ﺧﻮاه’’ ﺳﯿﺪ‘‘ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺑﺰرگ ﺟﯿﺴﮯ
ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐہ ’’ ﺳﯿﺪاً وﺣﺼﻮراً‘‘ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﺖ  ،٣٩ﺧﻮاه ﺳﯿﺪ ﻧﺎ
ﺿﻠﱡﻮﻧَﺎ اﻟﺴ ِﱠﺒ َ
ﯿﻼ﴾)(115ﮐہ وه ﺳﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮨﮯ
ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐہ﴿ أَطَ ْﻌﻨَﺎ َﺳﺎ َدﺗَﻨَﺎ َو ُﻛﺒَ َﺮاءﻧَﺎ ﻓَﺄ َ َ
اورﯾہ ﺳﯿﺪ ﺑﺰرگ رذﯾﻠﺖ اورﺳﯿﺎدت ﻣﺤﻤﺪ ؐی ﺳﯿﺎدت ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎدت ﺳﯿﺎدت رذﯾﻠﺖ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ اورﻧﭽﻮڑ ﮨﮯ ان دوﻧﻮں ﺳﯿﺎدﺗﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
اﯾﮏ دوﺳﺮی ﺳﯿﺎد ت ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ’’ ﺳﯿﺪ ‘‘ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ آﻗﺎ اور ﺳﺮدار ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ
)(116
ب﴾
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎﮐہ زﻟﯿﺨﺎ ﮐﮯﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ ﴿ َوأَ ْﻟﻔَﯿَﺎ َﺳﯿﱢ َﺪھَﺎ ﻟَ َﺪى ْاﻟﺒَﺎ ِ
ﮐﯿﺎ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﮐﯽ ﺳﯿﺎدت اور ﺑﺰرﮔﻮار اس وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺑﻨﯽ ﮨﺎﺷﻢ
ﺳﮯﮨﯿﮟ ؟ ﮨﺮﮔﺰ  :ﺑﻠﮑہ ﺻﺤﯿﺢ اس ﮐﮯﺑﺮﻋﮑﺲ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮﻧﮑہ ﮨﺎﺷﻢ ﭘﯿﻐﺒﺮ اﮐﺮم
ﮐﮯﺟﺪ ﮨﯿﮟ وه ان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ ﺳﯿﺎدت اور ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ان ﮐﯽ اوﻻد ﻧﮯ ﺳﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﯿﺎﮨﮯ اور ’’ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر‘‘
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ؐ اور ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ؑ ان ﮐﯽ اوﻻد ﻧﮯ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن دﮨﺮی ﺳﯿﺎدت ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﯽ ﮨﮯ ان ﮐﯽ ﻣﺤﻤﺪی ؐ ﺳﯿﺎدت ﻋﻠﻮی ﺳﯿﺎدت ﺳﮯ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ؑ ﮐﯽ
ﺳﯿﺎدت ﺑﮭﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ؐ ﺳﮯ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور روﺣﺎﻧﯽ راﺑﻄہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮﮨﮯ۔
اﻟﻘﺮﺑﯽ‘‘ دوﮔﺮوه ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺗﯿﺴﺮا ﺣﺼہ ﻣﻌﯿﻦ
اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ آﯾﺖ ’’ اوﻟﯽ
ٰ
ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮑﯽ رﺷﺘہ دار ﮨﯽ  /١٣ﻣﻌﺼﻮم ﮨﯿﮟ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ طﺒﯿﻌﯽ طﻮرﭘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
)(117
ﺑﮭﯽ ﮐہ اﮔﺮ ﺳﺎدات ﺳﮯ
اورﺑﺲ اوراس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )واﻟﯿﺘﺎﻣﯽ واﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ(
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮ ﮐہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮﺻﺮف اور ﺻﺮف اس ﮐﮯﻣﺤﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﻧﺤﻀﺮت
ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ دار ﮨﯿﮟ ﮐہ )اوﻟﯽ اﻟﻘﺮﺑﯽ( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس رﺷﺘہ داری ﻣﯿﮟ ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ
رﮐﮭﺘﮯﮨﯿﮟ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺳﯿﺪ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ذرﯾﺖ ﮨﻮﻧﺎ ﻧہ ﻗﺮآن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﮔﺰرﭼﮑﺎﮨﮯ اس اﻧﺤﺼﺎر ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﺻﺮف اور ﺻﺮف دﻟﯿﻞ ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺷﻌﺮ اور
اﯾﮏ رواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮﻓﺘﻮی دﯾﺘﺎ ﺧﻮد ﺟﺎﮨﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﮨﮯ اوراس ﮐﮯ ﻋﻼوه
 ١١٥۔ﺳﻮره اﺣﺰاب  ،آﯾہ .٦
 ١١٦۔ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ،آﯾہ.٢۵
 ١١٧۔ﺳﻮره اﻧﻘﺎل ،آﯾہ ٢١
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اورﮐﯿﺎ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ؟
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۴١ﺧﻤﺲ ﮐﮯ  ۶ﻣﻮاردﮐہ ﺳﮩﻢ اﻣﺎم اوردﯾﮕﺮ دو ﺣﺼﻮﻧﻤﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ
ﯾہ ﺳﺎرےﮐﮯ ﺳﺎرے اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﻧہ ﻣﺴﺎوی
طﻮرﭘﺮ ﮐہ ﻣﺜﻼً دوﺳﺮے ﺣﺼہ ﮐﮯ ﺣﻀﺮ ت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﯽ
ﮐﯽ اﮐﻠﻮﺗﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮨﯿﮟ ﺳﮩﻢ ﺳﺎدات ﮐﮯﺗﯿﻨﻮں ﺣﺼﻮں ﮐﻮ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم
اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ؟ ﮨﺮﮔﺰ ﺑﻠﮑہ آﻧﺤﻀﺮت اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﻟﯿﺘﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔
اور آﺋﻤہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۴٢ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﭘﮩﻼ ﺣﺼہ ﺗﯿﻨﻮں ﺣﺼہ ﮐہ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن دﯾﻦ ﮐﮯاﺻﻮل
وﻓﺮوع ﮐﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﷲ‘‘ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﮯ اﻣﻮرﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﮨﮯ’’ ﻟﻠﺮﺳﻮل ‘‘
رﺳﺎﻟﺘﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ’’ اﻟﺬی اﻟﻘﺮﺑﯽ‘‘ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮯ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮف ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﮯﺑﻌﺪاور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮرﭘﺮ دﯾﻦ ﮐﮯ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﮐہ ان ﺗﯿﻨﻮں ﺣﺼﻮں ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺳﮯ دﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ اور ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﻮں ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﺎ ﻓﻘﯿﺮ
ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺷﺮ ط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس دﯾﻨﯽ اﺳﺎس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﺿﺮوری
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور آﮔﺎﮨﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺷﺮط ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۴٣اس ﮐﺎ دوﺳﺮا ﺣﺼہ ﯾﺘﯿﻤﻮں اورﺿﺮور ﺗﻤﻨﺪوں اور اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮ ﻟﻮگ راه ﺧﺪا ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﯿﮟ او ر
اﭘﻨﮯ ﻣﺎل اور ﮐﺎم ﺳﮯ روک دﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮوه ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ اﻓﺮاد
ﮐہ ﯾﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﮯ ﺧﺮاب ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﯾﺎﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ
اورﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻧہ ﺳﺴﺘﯽ ﺟﯿﺴﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺴﺘﯽ دﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
اورﺧﻤﺲ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﺎدات ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻟﻒ و اﻻم اﺳﺘﻐﺮاق ﮐﺎ ﮨﮯ
ﺟﻮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اور ﻏﯿﺮ ﺳﺎدات ﮐﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﮐﺜﺮاﻓﺮاد ﮐﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﮨﮯ اور ﯾہ ﻗﺒﯿﺢ ﮨﮯ اوردوﺳﺮے ﯾہ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﮨﻼﻧہ اور ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﮯﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻧﺼﻒ
ﺣﺼہ ﮐہ  ١٠/١٠٠ﭘﻮرے اﻣﻮال ﺳﮯﮨﮯ ﺳﺎدات ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﻮ)وه ﺑﮭﯽ ﺳﺎدات ﮨﺪوی
ﺳﮯ) ﮐہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻓﻘﺮا اﺳﻼم ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﯿﺼﺪی ﮐﮯﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ زﮐﻮة
ﮐﮯ درﻣﯿﺎﻧﯽ  ٦/١٠٠اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ ﻓﺘﻮےﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﻮال ﮐﯽ /٩ﻗﺴﻢ ﺳﮯ ﮨﮯ،ﺗﻤﺎم
ﻓﻘﺮاء اﺳﻼم ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﻮﮐہ ﺳﯿﮑﮍوں ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﺮاء ﻧﮯ ﺳﺎدات ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﯿﮟ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ
زﮐﻮة ﺑﮭﯽ ﮨﻢ ﺟﻮﮐﭽﮭ آﯾﺎت اوررواﯾﺎت ﺳﮯ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﭘﻮرے اﻣﻮال ﺳﮯ ﮨﻮﮔﯽ ﭘﮭﺮ
ﺑﮭﯽ ٦/١٠٠اس زﯾﺎده ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ اوراس ﮐﻢ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده
ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ :۴۴۴اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اس رﮨﺒﺮ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﺎ وﻟﯽ اﻣﺮ ﮨﮯ ﮐہ ا ﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ذﻣہ دار ﮨﮯ ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﮨﻮ ﺗﻮﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ زﮐﻮة ﮐﯽ طﺮح ﻣﺎل ﺧﻤﺲ ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﻗﺮاردﺋﯿﮯ
ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﮯﻋﻨﻮان ﺳﮯ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﯿﮟ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺼﺎرف ﻣﯿﮟ
ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اورﯾہ آپ ﮐﮯﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ  ،اور ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ اور ﺣﺪود
اﺳﻼم ﮐﮯ ﻧﻈﺎم ﮐﯽ ﻋﺎم ﻣﺼﻠﺤﺘﯿﮟ اس ﮐﺎ اﻓﺘﻀﺎء ﮐﺮﯾﮟ ﯾہ ﺑﮭﯽ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
ﺣﻮزه ﮐﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﺷﺨﺺ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ورﻧہ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺣﻮزه ﮐﮯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻀﺮات ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮ اﯾﮏ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ان
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ اﺗﻨﺎ دے دﯾﮟ ﮐہ دوﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻏﻮطہ ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ اور
دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ ان ﮐﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻘﺎم وﻣﺮﺗﺒہ  ،ﻗﺮﺑﺖ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﮨﻮ ﯾﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ اور ان ﮐﮯﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس درﺟہ ﻻﭘﺮواﮨﯽ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺳﮩﻢ اﻣﺎم ؑ ﮐﮯﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﮐہ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﮯ اﻟﮯ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮ آپ ﺳﮩﻢ اﻣﺎم اور ﺳﮩﻢ ﻓﻘﺮاء
ﮨﺮﻋﺎدل ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯﮨﯿﮟ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ اس ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﯽ اﺳﺎس اور ﺑﻨﯿﺎد
ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮨﻮ اور ﺑﺲ ﮨﺮ اس ﻋﺎدل ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دے ﺳﮑﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮﮐہ وه ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ
ﮐﺮے ﯾﺎ ﺧﻮد آپ ﺑﮭﯽ ﺑﺮاه راﺳﺖ اس ذﻣہ داری ﮐﻮادا ﮐﺮﺳﮑﺘﮯﮨﯿﮟ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۴۶ﻗﺎﻋﺪه ’’ اﻟﺨﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﻧۃ‘‘ ظﺎﮨﺮا ً ﺗﺠﺎرﺗﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﻧہ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﮯ واﻟﮯﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻻﻧہ ﻣﺨﺎرج ﮐﻮ اوراﮔﺮ ﺧﻤﺲ
دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯﺗﻤﺎم ﺳﺎﻻﻧہ ﻣﺨﺎرج ﻣﺮاد ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺧﻤﺲ ﺻﺮف ور ﺻﺮف آپ ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﺎری آﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻣﺨﺎرج
ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﺤﺎﺳﺒہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ’’ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﮨﮯ ﻧہ وه ﺟﻮاس ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻧﮯ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎﮨﮯ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﺠﺰ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻻﻧہ ﻣﺨﺎرج ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧہ
ﮨﻮ ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﮐﮯﻣﺤﺎﺳﺒہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻻﻧہ ﺿﺮورت ﮐﻮ
اﻟﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ ادا ﮐﺮو  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺗﻤﺎم ﻧﮩﻔﺘﮕﺎﻧہ ﻣﻮارد ﮐﯽ طﺮح ﺳﺎری ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﮯ
ﺧﻤﺲ ﮐﺮو ﻧہ ﺳﺎل ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮا ﻟﮓ ﮐﺮﮐﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ ﮨﺮ ﺳﺎل ﮐﮯ
اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﮨﺮگ ﮐﺴﯽ ﻧﺺ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ’’ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘
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ان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﺟﻮ ﺳﺎل ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﮨﯿﮟ
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺺ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ اﺗﻨﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
’’ ﻣﺎﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ آﯾہ ﺧﻤﺲ ﮐﻮﺳﺎل ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﮯﺗﺨﯿﺺ ﻧﮩﯿﮟ دے ﺳﮑﺘﮯ اور اس
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ’’ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮨﮯ ﻋﺒﺎدت’’ اﻟﺨﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﻧۃ‘‘ ’’ ﻣﺎ
ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮﮔﯽ اور ﭼﻨﺎﻧﭽہ ’’ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﻧۃ‘‘ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﯾہ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ اﺻﻠﯽ ﺧﻤﺲ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ اوردﺳﯿﻮں
ﮔﻨﺎ زﯾﺎده ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮨﮯ ﻧہ ﺗﻤﮩﺎری ﺗﻤﺎم در آﻣﺪ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۴۴٧اﮔﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺳﺎل ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت
ﺳﮯزﯾﺎده ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮ ﺧﺮچ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده روی
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاه اﺳﺮاف اورﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ زﯾﺎده ﻧہ آﺋﮯ ﯾﺎ
ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﺗﻮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ
طﻮرﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎل اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﯾﺎ ﺑﭽﻮں ﮐﻮﺑﺨﺶ دے ﮐہ اس ﮐﯽ ﺷﺎن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﺎ
ﻓﺮﯾﻀہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮے ﺟﻮاس ﮐﯽ ﭘﯿﺸہ اور ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺿﻮرت ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ
ﮨﮯ اس طﺮ ح ﮐﮯ ﻣﻮاردﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﻮﮐﭽﮭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﮯ زﯾﺎده اور روز ﻣﺮه ﮐﮯ
اﺧﺮاﺟﺎت ﺳﮯ زﯾﺎده ﺧﺮ چ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۴٨ﺟﺲ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﯿﮟ اور اﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺧﺮچ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﺎ اﭘﻨﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۴۴٩اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ اور ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮا ﮨﻮ
اور ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮐہ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮﮐﭽﮭ اس ﻧﮯ ادا ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ رﻗﻢ ﻟﮯ ﻟﮯ ﻣﮕﺮاس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ رﻗﻢ ﻟﯿﻨﺎ اس ﮐﺎ ﻻزﻣﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﻧہ رﮨﺎ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯﮨﺒہ اور ﮨﺪﯾہ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ادا
ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ رﮨﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮﺧﻤﺲ دے رﮨﺎﮨﮯ اس
ﺳﮯ اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵٠ﺟﺲ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ اس ﻣﺎل ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ  ،ﻣﮕﺮاس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ
اورﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ذﻣہ ﻟﮯ ﻟﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻣﺎل ﺳﮯ اﭘﻨﺎ
ﻗﺮض ادا ﮐﺮ دے ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ طﺮف
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﻣﺪﯾﻮن رﮨﻮﮔﮯ ؟ ﻟﯿﮑﻦ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﻣﺎل ﮐﮯ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﯿﺎر ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻘہ )ﭼﻮﻧﮑہ اس ﻣﺎل ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اورﺧﺮﯾﺪار ﮐﻮﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ ( رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ اس
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ﺣﺼہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎل ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮدے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵١ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﺎل ﮐﺎ ﮔﺬر ﻧﺎ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪ س ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ
ﺳﮯ ﺻﺮف ﻣﮩﻠﺖ اورﺗﻮﺳﯿﻊ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺳﺎل ﮔﺰرﻧﮯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭘﺮ ﺧﻤﺲ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ؟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﺎﻻﻧہ آﻣﺪﻧﯽ اور اﺧﺮاﺟﺎت اﮐﭩﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﻮں،
ﺗﺎﺟﺮوں اور ان ﮐﮯ ﺟﯿﺴﮯﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ورﻧہ ﮨﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ اس ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﮯ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،اﻟﺒﺘہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ آپ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﺳﺎل
ﮐﮯ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﮔﯽ ﺟﻮاس اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ
زﯾﺎد ﮨﻮﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵٢ﭼﻮﻧﮑہ ’’ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﻣﻮﺟﻮده ﻣﻨﻔﻌﺖ اورﻏﻨﯿﻤﺖ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ اس
ﺟﻨﺲ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺴﮯ ﺗﺠﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮﯾﺪا ﮨﮯ ﺑﮍھ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍھﻨﮯ ﮐﯽ اﻣﯿﺪ
ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻘﻼﺋﯽ وﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮے اورﻗﯿﻤﺖ ﮔﮭﭧ ﺟﺎﺋﮯ
ﺗﻮ ﺑﮍھﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﭽﻨﮯ ﻣﯿﮟ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﻧہ ﮨﻮا اورﯾہ ﺿﺮر ﻋﻤﺪ اً ﺿﺮر ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﺗﻮظﺎﮨﺮا ً ﺑﮍھﯽ ﮨﻮﺋﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ) ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ( ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵٣ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻼ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﺟﻮﺗﺠﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﺎ زراﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﯿﻦ
ﯾﺎ وه آﻻت اوروﺳﺎﺋﻞ ﺟﻮاس ﮐﯽ ﺗﺠﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯﺿﺮوری ﮨﻮں  ،وه اس ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت
ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮﮐﭽﮭ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ وﺳﻌﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺎم ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده
اﭘﻨﮯ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵۴ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ ﺟﮩﯿﺰ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﺧﻮاه
اﮐﭩﮭﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮے ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً اوراﮔﺮ ﺗﮭﻮڑی ﺗﮭﻮڑی رﻗﻢ ﺟﮩﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻟﮓ ﮐﺮﺗﺎرﮨﮯ
اوراﺳﯽ طﺮح ﺳﮯﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﺮﺳﻮں ﮔﺰرﺟﺎﺋﯿﮟ اس رﻗﻢ ﺟﻮ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﭘﺮ
ﺧﻤﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﺲ ﻣﺎل ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺧﺮاﺟﺎت ﺟﯿﺴﮯوه
رﻗﻢ ﺟﻮ ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﯾﺎ ﺿﺮورت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﮯ ﮐہ آﮨﺴﺘہ آﮨﺴﺘہ اﻧﮩﯿﮟ
ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮے اﮔﺮﭼہ ﺳﺎل ﺧﻤﺲ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮨﻮ ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺳﺐ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ اس
ﻟﺌﮯ ان ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ ﺷﺎن ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ اﭘﻨﯽ رﮨﺎﺋﺸﯽ ﻣﮑﺎن اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ اﯾﮏ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮدےا ور ﺳﺎل ﮔﺰرﻧﮯ ﺗﮏ اﭘﻨﮯ ﻣﺪﻧﻈﺮ
اﯾﮏ ﮔﮭﺮ ﺗﻼش ﮐﺮﻟﮯﺗﻮ اس ﮔﮭﺮ ﮐﯽ رﻗﻢ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ رﻗﻢ آﻣﺪﻧﯽ ﻣﯿﮟ
ﺷﻤﺎرﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ اوراﮔﺮ آﻣﺪﻧﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﻤﺎرﮨﻮﺗﻮ اﺳﮑﮯﮨﺎﺋﺸﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ اور
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ﺑﮩﺮﺻﻮرت اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵۶اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺧﺮچ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯﺧﺮﯾﺪ ﻟﮯ اورﮐﭽﮭ ﻣﺪت ﮐﮯﺑﻌﺪ
ﭘﮭﺮ اس ﮐﯽ اﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮورت ﻧہ ره ﺟﺎﺳﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﯿﺴﮯ
طﻼب اور ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ اﭘﻨﺎ ﺷﻐﻞ
ﻋﻮض ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ اس ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ اور ﻧﺎﺗﻮاں ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵٧ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ زراﻋﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮے ﮐﺎم ﮐﮯﻋﻼوه ﻣﯿﮟ
ﺧﺮچ اﯾﺴﺎﺧﺮچ ﮨﮯﺟﺲ ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺎﻻﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت اس ﺑﻨﺎ
ﭘﺮ وه ﻣﻌﺪن ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار  ١۵ﻣﺜﻘﺎل ﺳﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﻣﺜﻘﺎل
اﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎم ١٢ﻣﺜﻘﺎل ﮐﺎ ﺧﺮچ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﺧﻮاه ﺳﺎﻻﻧہ ﻣﺼﺮف ﺳﮯ زﯾﺎد ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ اور اﮔﺮ  ١۵ﻣﺜﻘﺎل ﺳﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﻤﺎم آﻣﺪﻧﯽ ﮐﮯ ﺿﻤﯿﻤہ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ
اورﺧﺰاﻧہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺪن ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵٨اﯾﺴﯽ درﯾﺎﺋﯽ ﺟﻨﺲ ﺟﻮ ﻏﻮاص اور ﻏﻮطہ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ
ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻧﺼﺎب  ١٨ﭼﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﺳﮯﮐﻢ ﮨﻮﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯرﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮاﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺰر ﺟﺎﺋﯿﮟ اورﻣﺠﻤﻮﻋﯽ آﻣﺪﻧﯽ
ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۵٩ﺟﻨﮕﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺼﺎب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اوراﺳﮯ ﺳﺎری
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶٠اﮔﺮﻣﺎل ﺣﻼل ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﺣﺮام ﺳﮯﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اوراﮔﺮﺣﺮام ﮐﯽ
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ اوراس ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ اﯾﺴﮯﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اورﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺪار ﮐﻮاس ﮐﮯﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ دے دے ﺻﺮف اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮨﮯ ﺟﮩﺎں
ﺣﺮام ﮐﯽ ﻣﻘﺪارﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻤﺲ ﺳﮯ زﯾﺎد ه ﮨﮯ ﯾﺎﮐﻢ ﯾﺎﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ اور اس ﮐﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ۔ اس ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎل ﮐﺎﭘﮩﺎں ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮ ﮐﮯﺑﺮی اﻟﺬﻣہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶١ﺧﻤﺲ ’’ ﻣﺎﻏﻨﻤﺘﻢ ‘‘ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﮨﻔﺘﮕﺎﻧہ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺟﺰ ﺣﻼل ﮐﮯ ﺣﺮام
ﺳﮯﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯿﺎس ﮐﺎﺣﮑﻢ اﺳﯽ آﯾﺖ ﺳﮯ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ اور ﺳﺎﺗﻮﯾﮟ ﻗﺴﻢ
ﺻﺮف رواﯾﺎت ﺳﮯﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ آﺗﯽ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﮯﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر
ﻋﺒﺎدت ’’ ﻣﺎﻏﻨﻤﺘﻢ ‘‘ ﮨﮯﮐہ ﺗﻤﺎم آﻣﺪﻧﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ داﺋﺮه ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﻟﯿﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ﺣﻼل طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو اس ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣﺼہ ﺧﻤﺲ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﭼﺎر
ﺣﺼہ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ﻣﺼﺮف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶٢اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ’’ ﻣﺎﻏﻨﻤﺘﻢ ‘‘ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯﮐﮯﺗﻤﺎم
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اﺧﺮاﺟﺎت ﺧﺮچ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﮨﯿﮟ ’’ ﻣﺎﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﻧہ ﺳﺎﻻﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﺳﮯ
اﭘﻨﮯ اطﻼق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻤﺎم آﻣﺪﯾﻨﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻣﺨﺎرج ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ
ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ’’ اﻟﺨﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﻧۃ‘‘ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎﮨﮯ  /۶دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﺳﺎل ﮐﮯ
اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ وﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ اورﮨﻢ ﺧﺎﻟﺺ و اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ
ﺳﺎﻻﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ اﻟﮓ ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺺ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯﻋﻼوه
ﯾہ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮچ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﻣﺎل ﮐﺎﺣﺼﻮل
ﺧﺮچ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ واﺟﺐ ﯾﺎﮐﻢ از ﮐﻢ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻤﺲ
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﮯ اداﮐﺮے اﻟﺒﺘہ ﺳﺎل ﮐﮯﺗﻤﺎم اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯﮨﻮﺋﮯ ﮐہ
ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺎﺋﮯ اورﺧﻮد ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ واﻻ
ﺧﻤﺲ ﮐﮭﺎﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶٣اس وﺟہ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﮐﺎ
ﺷﮑﺎر ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ،اس ﻟﺌﮯ ﯾہ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮاس طﺮ ح ﺗﺮﺗﯿﺐ دے
ﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮐہ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﮨﺎﻧہ  ،ﺳﺎﻻﻧہ
ﯾﺎ ان دوﻧﻮں ﮐﮯدرﻣﯿﺎن اس ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﮨﮯﺗﻮ ان زﻣﺎﻧﻮں ﮐﮯ آﻧﮯ ﭘﺮ ﮨﺮاﯾﮏ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮےﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اس ﮐﮯﭘﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ اور اﮔﺮ ﺑﭻ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس وﻗﺖ
اس ﻣﺪت ﮐﯽ ﺳﺎری آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎﺧﻤﺲ ﺣﺴﺎب ﮐﺮے اور ادا ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶۴ﮨﻢ ’’ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﮐﯽ دوﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﮐﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﮐہ
ﺟﻨﮕﯽ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮرد
ﺗﻤﺎم’’ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺎل ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﺳﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ ﭼﯿﺰ اور اﻟﺨﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﻧۃ‘‘
ﯾﮑﺴﺎل طﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﮨﻔﺘﮕﺎﻧہ ﻣﻮارد ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﮨﺮﮔﺰ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ
ﮐہ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎل ﺗﺠﺎرت ﯾہ ﺟﺰﺋﯽ ﺧﺮچ ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐﮯ ﮐﻠﯽ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﺮاﯾﺖ
ﮐﺮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ اورﺗﻘﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻗﺒﯿﺢ اور ﻧﺎﻣﺴﺐ ﮨﮯ اوراﮔﺮﮨﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺨﺎرج ﮐﻮرواﯾﺖ’’ اﻟﺨﻤﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﻧۃ‘‘ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮓ ﮐﺮدﯾﮟ ﺗﻮاس
وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯﮐہ طﺒﯿﻌﯽ طﻮرﭘﺮ ﯾہ اﺧﺮاﺟﺎت ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮨﻢ آﯾﺖ ﺳﮯ اس طﺮح ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﺗﻮ اس ﻣﺴﻠﻢ
رواﯾﺖ ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ اﺗﻨﺎ دﺷﻮار ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﺘﻨﺎ ﺳﺎل ﮐﮯ ﺧﺮچ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﺷﻮار ﮨﮯ ﻣﺜﺎل
ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ آپ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ اﮔﺮ آپ ﮐﯽ
ﺳﺎﻻﻧہ ﺧﺎﻟﺺ آﻣﺪﻧﯽ اﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دو ﺳﻮ ﮨﺰار ) ﺑﺎرﻻﮐﮭ( ﺗﻮﻣﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دو ﺳﻮ
ﭼﺎﻟﯿﺲ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎ ن ﮨﻮﮔﺎ اﮔﺮ اس ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎ ﺳﺎﻻﻧہ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﺮف دو ﺳﻮ ﭼﺎﻟﯿﺲ ﮨﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮاس ﮐﺎﺧﻤﺲ  ۴٨ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﮔﺬﺷﺘہ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ
ﺧﻤﺲ ﮐﮯ١/۵ﺳﮯﮐﻢ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﮐﺴﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﺧﻤﺲ ’’ ﻣﺎﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﮐہ
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درﺣﻘﯿﻘﺖ اس ﻣﺒﻠﻎ ﮐﮯﭘﺎﻧﭻ ﮔﻨﺎ ﮨﮯ  ،ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯاورﺻﺮف  ’’ ١/٥ﻣﺎﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘
ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ آﺋﮯاور ﺑﺲ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ آپ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ اس دس ﮨﺰار ﻣﯿﭩﺮ
ﻣﻠﮑﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﯿﺠﺌﮯ ﺗﻮﮐﯿﺎآپ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯﮨﯿﮟ اس ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﮐہ آپ ﻧﮯ طﮯ
ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮩﺎس ﮐﯽ  ٨ﮨﺰار ﻣﯿﭩﺮ رﺷﺘہ داروں ﯾﺎ ﻓﻘﺮاء ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدو اس ﻣﻘﺪار
ﮐﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺮﺗﮯﮨﻮﺋﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدو اور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﮐہ دو ﮨﺰار ﻣﯿﭩﺮ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل
ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ۴ﺳﻮﻣﯿﭩﺮ ﮐﻮﺑﻌﻨﻮان ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮدﯾﺠﺌﮯ۔
ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯاﻓﮑﺎر اورﻓﯿﺼﻠﮯ ﻣﺎل ﷲ اورﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻣﯿﮟ دﺧﻞ
وﺗﺼﺮف ﮨﯿﮟ اورﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ ﮨﺒہ ،ﺑﺨﺸﺶ اورﻣﯿﺮاث اور اس
ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﮨﮯ اورﯾہ ﺧﻤﺲ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﺎﻻﻧہ درﻣﯿﺎﻧﯽ
اﺧﺮاﺟﺎت ﺳﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻠﻎ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل آپ ﻧﮯ اﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ١٠ﻻﮐﮭ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ اور ﺳﺎل ﮐﮯ آﺧﺮ ﺗﮏ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯﮐﮯﺿﺮوری اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ٨
ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ اورﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ رﻗﻢ دو ﺳﻮ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎ ﺧﻤﺲ
ﮨﻮﮔﺎ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﻮرے دو ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻮاﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن )دس ﻻﮐﮭ( ﺗﻮﻣﺎن ﮐﮯ ﺧﻤﺲ
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ادا ﮐﺮﯾﮟ ﻧہ ﭼﺎﻟﯿﺲ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐہ دو ﺳﻮ  ١٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﮨﻮﮔﺎ اور
ﮐﺒﮭﯽ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﮐہ ﮐﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﮐﭽﮭ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺎﮨﮯ وه ﺧﻤﺲ ﮐﮯﺣﺴﺎب
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﻓﺮق ﮐہ آپ اﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  /٩٠٠ﻻﮐﮭ
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﭼﮑﺮدﯾﺎﮨﮯ اور ﺑﺎﻗﯽ  /١ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﮨﮯﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﭘﻮری رﻗﻢ ﮐﻮ
آپ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﻋﻨﻮا ن ﺳﮯ ادا ﮐﺮﯾﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ )ﯾﺴﺄﻟﻮﻧﮏ ﻓﺎذا ﯾﻨﻔﻘﻮن ‘‘ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎﺟﻮاب
’’ ﻗﻞ اﻟﻌﻔﻮ‘‘ ذﮐﺮﮨﻮاﮨﮯ ﮐہ ﭘﺲ اﭘﻨﮯاﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ رﻗﻢ ﮐﻮﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب
ﻣﯿﮟ اداﮐﺮﯾﮟ اﮔﺮﭼہ ﯾہ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ اور اﺿﺎﻓﯽ رﻗﻢ ﺳﺎل ﮐﮯآﻏﺎز ﻣﯿﮟ اﻣﻮال ﮐﺎ دﺳﻮاں
ﺣﺼہ ﮨﮯ ﺟﻮآ پ ﻧﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ آپ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﯿﮟ اﯾﺲ اﺧﺮاﺟﺎت
ﮐﮯﮐﻔﯿﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ اس رﻗﻢ ﮐﯽ آپ ﮐﻮﺷﺪﯾﺪ ﺿﺮورت ﭘﮍے ﮔﯽ  ،ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ آپ
اﭘﻨﮯﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﺷﺎد ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻤﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ آپ ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ﺑﮭﯽ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ آپ ﮐﮯ ذﻣہ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺧﻤﺲ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶۵ﺳﮩﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ اﺻﻞ ﺷﺮط ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺿﺮورت
ﮨﮯ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺲ ﻗﺪر ﺿﺮورت رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ’’ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ‘‘ ﮐﮯ ﺳﮩﻢ ﺳﮯ زﮐﻮة ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اور ﺳﮩﻢ ﺧﺪا،
اﻟﻘﺮﺑﯽ‘‘ اور آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
ﺳﮩﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ارو ﺳﮩﻢ ’’ ذی
ٰ
اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ اوراس ﮐﮯ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﺷﺮ ط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﮐﺴﯽ
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اﻗﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺻﺮف اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ ﻓﻼں طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ ﮨﮯ ،ﺳﮩﻢ ا
ﻣﺎم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺑﻠﮑہ ا س وﻗﺖ ﯾﺎ آﺋﻨﺪه ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮟ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺮدار رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﻧہ ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ
وه اﺳﻼ م ﮐﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮨﻮ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻓﻼں اور وه ﮨﺮ ﮔﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﺮدار ادا
ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶۶ﺧﻤﺲ ﮐﮯ دوﺳﺮے ﺗﯿﻦ ﺣﺼﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
’’ ﯾﺘﯿﻢ‘‘  ،ﻣﺤﺘﺎج اور ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ‘‘ اس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯ ﻣﻮارد ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ظﺎﮨﺮاً
ﯾﺘﯿﻤﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ ﻣﺎﻟﺪار ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺳﮩﻢ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎﺟﺎﺳﮑﺘﺎ
ﺑﻠﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﯾﺘﯿﻢ ﺳﮯ ﻣﺮاد درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮐﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﮨﮯﮐہ اس ﺳﮩﻢ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﻮ
ﻟﯿﻨﮯ ﺳﮯ اس ﮐﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اوراس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﺳﮯ
ﺑﮩﺘﺮﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اس ﮐﮯﺑﻌﺪ ’’ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ‘‘ ﮐﮯﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺘﺎج اورﺑﮯ ﭼﺎره ﮨﻮﮔﯿﺎ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ راه ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺧﺪا ﮐﯽ راه ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ وطﻦ ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪ
راﺳﺘہ ﮐﻮ ﺧﺘﯿﺎرﮐﯿﺎﮨﮯاور اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺑﮩﺘﺮ
ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ره ﮔﯿﺎﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ روزی اور ﻣﻌﺎش ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﺗﻮ
ﺧﻮد ﮐﻔﯿﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﺗﮭﺎ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﮯ طﻠﺒہ ﮐﮯ ﺣﻘﮑﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﻼم  ،ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺶ اورﻣﺠﺎﮨﺪت
ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﻟﻮگ ’’ اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ‘‘ ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ وه اور ﻻﺋﻖ ﻓﺮد ﺟﺲ ﻧﮯ
راه ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﻗﺪم اﭨﮭﺎﯾﺎ ﮨﻮ اوراس وﺟہ ﺳﮯ ﻣﻌﺎش ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﻗﺪم اﭨﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ره
ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﯾہ ﺳﺐ ’’ اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ‘‘ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ دوﺳﺮے ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ آﺗﮯﮨﯿﮟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﮑﯿﻦ ﯾﺎ اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف اﭘﻨﺎ ﺣﺼہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ اور
اﮔﺮ دوﮔﺎﻧہ ﯾﺎ ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺣﺼہ ،دو ﯾﺎﺗﯿﻦ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ
وه ﻣﺤﺘﺎج ﯾﺘﯿﻢ ﮐہ اﺑﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮا ﯾﺴﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ  ،زﯾﺎده
ﺗﺮﺟﯿﺢ اوراوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ ،اور ﯾہ ﮐہ ﻏﻠﻂ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻋﻮاﻣﯽ ﺷﮩﺮت ﮐﺎﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯿﺎ
ﮨﻮ ﮐہ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﺑﮭﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﯽ طﺮح ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﮐہ ﻣﺤﺘﺎج ﺳﯿﺪ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﻨﺎﻟﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ روزی ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
اﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﯿﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﮩﺎﻧہ ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧہ ﮐﺮے اﯾﺴﺎ ﺳﯿﺪ
ﺧﻤﺲ ﮐﮯﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﺣﻘﺪار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔اوراﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﮐﺎ ﻣﻮرد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اورﻣﻤﮑﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﮯﺑﺎوﺟﻮداﭘﻨﮯﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﺨﺎرج ﮐﻮﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮨﺎں ،اﺳﻼم ﺳﺴﺘﯽ اور ﺳﺴﺖ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ دﯾﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اورﺧﻤﺲ ﺑﮭﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﻧﻔﺮادی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،روﺣﯽ اورﻣﺎدی درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ۔
ٰ
زﮐﻮة
163

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶٧زﮐﻮة ،اﺳﻼم ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﮯﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮩﺎس ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ زﮐﻮة دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ ﻣﺎل ﺑﮭﯽ ﭘﺎک ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ
اوراس ﮐﯽ روح ﺑﮭﯽ او ﻣﺎل زﮐﻮة ﻟﯿﻨﮯواﻻ ﺑﮭﯽ ﺗﮩﯽ رﺳﺘﯽ اور ﻣﺤﺘﺎج ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ آزاد
ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﺷﺮ ه ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻋﻤﯿﻖ اور زﺑﺮدﺳﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﮯ ﭘﺎک ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ
اور ﻣﺤﺘﺎج اور ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺎﻟﺪاروں ﭘﺮﺣﻤﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ،
اور اﺳﻼم ﮐﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺳﮯ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯾﺘﺎﮨﮯ ﮐہ
’’زﮐﻮة ﮐﮯﭘﮩﻠﻮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ طﺮح ﮐﺎﻓﯽ وﺳﯿﻊ اورﻋﺎم ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴۶٨اس زﮐﻮة ﮐﮯ ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ ۶٠وﯾﮟ آﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ  ٨ﺣﺼﮯ
ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف اس ﮐﮯ دو ﺣﺼﮯﻣﯿﮟ ﻓﻘﺮاء اورﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﮨﯿﮟ اور طﺒﻘﺎ اس ﺣﺪ ﺗﮏ
زﯾﺎد ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻤﺎم  ٨ﻣﻮارد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮ اورﻧہ ﺻﺮف ٩ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ اﺳﮑﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﺟﻤﻊ ١/١٠٠ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﻮر ﮐﺎ اداره ﮐﺮے۔
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٣٠ﻣﮑﯽ اور ﻣﺪﻧﯽ آﯾﺘﻮں ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﻮال ﭘﺮ زﮐﻮة واﺟﺐ
اورآﺋﻤہ اطﮩﺎر ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ  ١٠٠ﺳﮯ زﯾﺎده
ﮐﯽ ﮨﮯ اوراﺳﯽ طﺮح ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﮐﺮم
رواﯾﺎت ﺳﮯ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﮐﻮة ﺻﺮف  ٩ﭼﯿﺰوﻧﻤﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال
ﺳﮯﺑﮩﺖ ﮔﮩﺮا رﺑﻂ ﮨﮯ )اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ زﮐﻮة ﮐﺎﻣﻮرد ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ
اﺧﺘﻼف ﮨﮯ اوراس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺷﮩﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺻﻤﺪی ﻣﻘﺪاد اور اﯾﮏ دوﺳﺮے ﻧﮯﮔﺮوه
ﻧﮯاس ﮐﯽ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾہ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ اورﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ ﻣﺒﺴﻮط اورﺧﻼف ﻣﯿﮟ
ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮯا ﺳﮯ اﺻﺤﺎب ﮐﮯ
اورﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﯿﻠہ اور ﺳﺮاﺋﺮ اور ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ٰ
اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ اورﺻﺪوق ﮐﯽ ﻓﻘﯿہ اورﻣﻔﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﻘﻨﻌہ اورﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ
ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ ﻧﮯ ﺗﺠﺎرت ﮐﯽ زﮐﻮة ﮐﻮواﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ اور اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻧﮯ زﮐﻮة ﮐﻮ ﺧﻮاه ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﮨﻮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ اور ﮐﻠﯿﻨﯽ  ،ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﮯﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﮯ اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﯽ رواﯾﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻧﮯزﯾﺘﻮن ،ﺗﯿﻞ اور ﺷﮩﺪ ﻣﯿﮟ
زﮐﻮةواﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ اور اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔہ اور ان ﮐﮯ اﺻﺤﺎب  ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،
ﻧﻮری ،اوزاﻋﯽ ،ﻧﺨﻌﯽ ،طﺎووس  ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ  ،اﺣﻤﺪ ،اﺳﺤﺎق ،اور اﺻﺤﺎب رأی اور اﮨﻞ
ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮩﻮر ﻓﻘﮩﺎء ﺑﮭﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ زﮐﻮة ﮐﻮواﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
اورزﯾﺘﻮن ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ زﮨﺮی ،اوزاﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ  ،ﻟﯿﺚ ،ﺛﻮری ،اﺑﻮ ﺛﻮراور اﺣﻤﺪ
زﮐﻮة ﮐﻮواﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯﮨﯿﮟ ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﺐ ﻧﮯﮨﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮﻋﮑﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﮨﻢ
رﺟﻮع ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻗﺮآن  ٣٠آﯾﺎت زﮐﻮة ﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮨﯿﮟ
اور ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة وﻏﯿﺮه زﮐﻮة ﮐﯽ ١٠٠ﺣﺪﯾﺚ وارد ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ زﮐﻮة ﮐﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﮯوﺟﻮب ﭘﺮدﻟﯿﻞ ﮨﯿﮟ اور رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﮯﺟﻮرواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ ’’ آﻧﺤﻀﺮت
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ﻧﮯ  ٩ﭼﯿﺰوں ﮐﮯﻋﻼوه ﻣﯿﮟ زﮐﻮة ﮐﻮﻣﻌﺎف ﮐﺮدﯾﺎﮨﮯ ،ﮐﺘﺎ ب اور ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ
اﯾﺴﺎ ﻟﮕﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ا س ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮﻣﺎﻟﺪاروں اور ان ﮐﮯ طﺮﻓﺪاروں ﻧﮯﺟﻌﻞ ﮐﯿﺎﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﮨﺮﮔﺰ ﺟﺴﮯ ﺧﺪا ﻧﮯواﺟﺐ ﮐﯿﺎﮨﻮا اﺳﮯ ﻣﻌﺎف ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ اورﯾہ
رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ زﮐﻮة اﭘﻨﮯ  ٨ﻣﺼﺎرف ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﺻﺮف ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ٩
ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﺟﺒﮑہ ﻏﯿﺮﺳﺎدات ﻓﻘﺮاء ﺳﺎدات ﻓﻘﺮاء ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻤﺲ
ﺟﺲ ﮐﺎ  ۶ﻣﺼﺮف ﮨﮯ وه ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﺟﺒﮑہ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﺎﻧﺼﻒ
ﺣﺼہ ﺳﺎدات ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻋﻤﺎ ﺳﻮ ذاﻟﮏ ‘‘ ﮐﯽ رواﯾﺖ ﮐﮯراوی ﺣﻀﺮات
ﺑﮭﯽ ﮐﺬاب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ اس ﭘﺮﮨﺮﮔﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﺘﺎ اور ظﺎﮨﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯﻟﺤﺎﻟﻆ
ﻧﮯ دﯾﮕﺮ اﻣﻮال زﮐﻮة ﮐہ ان  ٩ﭼﯿﺰوں ﮐﮯﻋﻼوه ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐہ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﻌﺎف ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺣﻀﺮت ؑ ﮐﯽ ﺷﺎن ﺳﮯ دور ﮨﮯ۔اور ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﺷﺎرع ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺣﺒﻞ ﯾﺎ ﻋﻮض
ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﺗﻮﯾہ ﮨﮯ ﮐہ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ اور ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﺮف اورﺻﺮف وﺣﯽ اﻟﮩﯽ ﮐﮯ اﻣﯿﻦ اور اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪی
ﮐﮯ ﻻﻧﮯ اور ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ وه اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎده ﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻣﺎﻟﺪاروں ﮐﯽ طﺮﻓﺪاری اورﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮟ
ﺿﺮورت ﻣﻨﺪوں اورﺑﮯﺳﮩﺎرا اﻓﺮاداور اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﻮﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﯿﮟ
)اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎ ( ﻟﮩﺬا اس رواﯾﺖ ﮐﺎ ﺑﻄﻼن اظﮩﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ اور رﺳﺎﻟﺖ اور ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ ﺷﺎن
ﺳﮯﺧﺎرج ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﮯ اﮐﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﮯﻋﻼوه اس ﮐﮯ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اورﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺗﮯﺗﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟہ
ﮨﻮﺟﺎﺗﮯﮐہ اس طﺮح ﮐﯽ رواﯾﺎت ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺳﺎری اﺳﻼﻣﯿﺎت ﭘﺮ ﺳﻮاﻟﯿہ ﻧﺸﺎن ﺑﻦ
ﻣﻌﻨﯽ
ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اور ﯾہ رواﯾﺖ وﺣﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اوﻻً ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻦ اور
ٰ
دوﻧﻮں ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﯿﻌہ ﺳﮯ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﺗﻀﺎد رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اﮔﺮ ﻣﺎن
ﻟﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺪ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮﮐﯿﺎ ﮨﻤﺎرے اﮐﺎﺑﺮ اور ﻋﺎظﻢ
ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻮﻏﻮروﻓﮑﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯﻋﻈﯿﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﯿﺴﮯ ﻧﺴﺒﺖ دی ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ؟ ﮐﯿﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻏﺮﯾﺒﻮں ،ﺑﮯﺳﮩﺎرا اﻓﺮاد،
ﺿﺮورت ﻣﻨﺪوں اور ان ﮐﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﺳﮯ اﺗﻨﺎ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ اور ﻻﭘﺮواه ﺗﮭﮯ؟ ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ آپ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ )ﻧﻌﻮذ ﺑﺎ ( وﺣﯽ ﺧﺪا اورﺧﻠﻖ اﻟﮩﯽ ﺳﮯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎ ﻗﺼﺪ رﮐﮭﺘﮯ
اورﮨﺮ ﺻﺪی ﻣﯿﮟ ﮐﺮوڑوں ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻘﺮاء ﮐﻮ اﭘﻨﮯﻋﺼﺮ ﺳﮯ ﻟﮯﮐﺮ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﮏ اس ﺑﯿﺎن ﺳﮯ ﮨﺴﺘﯽ ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯﺗﮭﮯ؟ﺣﺎﺷﺎ و ﮐﻼ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ اﺳﻼم وه
ﺑﮭﯽ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ اس درﺟہ ﺧﻮش ﺧﯿﺎل اورﻋﻘﯿﺪه ﮨﻮں ﮐہ ﻧہ ﺻﺮف اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﻠﮑہ
ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﺑﺎپ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﮯ ﻓﺘﻮےﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء
ﺧﻤﺲ ﮐﻮواﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﻓﻘﮩﺎءواﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ وه
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اس ﮐﮯ دﻓﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﮑﻢ دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ اس اﻣﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﯾﮏ دن ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ
ﻋﺞ ظﮩﻮر ﮐﺮﯾﮟ اور اﺳﮯ ﻣﭩﯽ ﮐﮯﻧﯿﭽﮯ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ،آﯾﺎ اس طﺮح ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﮐﻮ
اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﺎﻧﮯﻣﯿﮟ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ؟؟ ﮨﻤﯿﮟ ﻋﺮض ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯﮐہ اﺳﯽ طﺮح ﮐﮯﻓﺘﻮوں
ﻧﮯاﺳﻼم اور اﺳﻼﻣﯿﺎت ﮐﯽ ﮐﻤﺮ ﺗﻮڑ دی ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف اس ﮐﯽ ﻋﺰت وﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻠﮑہ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪار ﮐﻮﺳﺮﻧﮕﻮں ﮐﺮدﯾﺎ اوراﻧﮩﯿﮟ ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدﯾﺎﮨﮯ واﻋﻮذ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺷﺮور اﻗﻮاﻟﻨﺎ  ،ﻗﺎﻻﺗﻨﺎ وﻣﻘﺎﻻﺗﻨﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ۴۶٩:٩ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﻧﮑﻠﻨﮯ واﻟﯽ زﮐﻮة ﮐﺎ ﻧﺼﺎب ﻣﺸﮩﻮر ﮨﮯﻟﮩﺬا اس ﮐﯽ
وﺿﺎﺣﺖ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮرت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور دﯾﮕﺮﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﺎر ان ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺘﯿﮟ ﮨﯿﮟ
ﮐہ اﮔﺮ  ١۵ﻣﺜﻘﺎل ﺳﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯﮐہ ﺗﻮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﯽ زﮐﻮة اﺳﯽ
ﺳﻮﻧﮯ ﺳﮯ ادا ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ  ٢/۵ﻓﯿﺼﺪ ﮨﮯ ﮐﮭﯿﺘﻮں ﮐﮯﻋﻼوه ﮐہ ﻧﺼﺎب اوراس ﮐﯽ
زﮐﻮة ﮐﺎ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﺟﯿﺴﮯﮔﮩﯿﻮں  ،ﺟﻮ،اﻧﮕﻮر ،ﮐﺸﻤﺶ ،ﮐﮭﺠﻮر ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت )ﯾﺎﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت( ﮐہ ان ﺗﯿﻨﻮں ﺣﯿﻮاﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮاﯾﮏ اﭘﻨﮯﻣﺸﺎﺑﮩہ
ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧٠زﮐﻮة ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ
ﮨﮯ( ﺳﺎل ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت اﻟﮓ ﻧہ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ،ﺑﻠﮑہ ﺳﺎﻻﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺮﺗﮯﮨﻮﺋﮯ اﺻﻞ ﻣﺎں ﮐﯽ زﮐﻮة ادا ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﻧہ ﮔﺎﻧہ اﺟﻨﺎس ﮐﯽ زﮐﻮة ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ
ﺟﻮ ﻋﺬر ﺷﻤﺎر ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ )ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻓہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﯿﮟ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺳﻮﻧﮯ اور ﭼﺎﻧﺪی ﻣﯿﮟ ﺳﮑہ دار ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﻣﺎل
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮاﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ وه ﻣﺰدورﻋﺎت ﭼﮩﺎر ﮔﺎﻧہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻧﺼﺎب ﮐﺎ اﻧﺪازه اﮐﮭﭩﺎ اور اﯾﮏ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮرﭘﺮ ﻧﺼﺎب ﺳﮯ زﯾﺎده اس ﮐﮯ دس ﮔﻨﺎه
ﯾﺎﺳﻮ ﮔﻨﺎه ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ اﻧﻔﺮادی طﻮرﭘﺮ ﻧﺼﺎب ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً اس ﭘﺮ زﮐﻮة ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾہ ﻗﯿﺪ ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ اور ﺧﺪا اور رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ۔(
ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺬر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺻﺮف ان ﮐﺎ ﻧﺼﺎب ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﻨﺎ ﮨﯽ زﮐﻮة
ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ اوراﮔﺮﮨﻢ زﮐﻮةﮐﻮﺻﺮف ان  ٩ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ وه ﺑﮭﯽ ان
ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اورﺗﻌﺠﺐ ﺧﯿﺰ ﻗﯿﻮد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺎﻧﯿﮟ اورﺧﻤﺲ ﮐﮯﺑﺎب ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﺣﺼہ
ﮐﻮ ﺳﺎدات ﻣﯿﮟ وه ﺑﮭﯽ ﺑﺎپ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﺳﺎدات ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﯿﮟ ﺗﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒہ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﺮﻓﻘﯿﺮ اورﻣﺤﺘﺎج ﮐﻮ ﻣﺎھﺎﻧہ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﭼﻨﺪ ﷼ ﺳﮯزﯾﺎده ﻣﯿﺴﺮ ﻧہ
آﺋﮯ اور زﮐﻮة ﮐﮯ دﯾﮕﺮ ﺣﺼﮯ اور ﺣﻀﺮات ﺑﮯ ﺳﮩﺎرا ره ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اوراس ﺗﻮﺳﯿﻊ
ﭘﺮواﺋﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺬاﺑﯿﻦ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں  ،ﻣﻔﺘﯿﻮں اور رﺳﺎﻟہ ﻟﮑﮭﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ
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طﺮف ﺳﮯاس آﭨﮭ ﮔﺮوه ﭘﺮ ﺳﺘﻢ ڈھﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔
آﯾﺎوه زﮐﻮة ﮐہ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﮐﮯﮨﻢ ﭘﻠہ اﯾﻤﺎن ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ اور
ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ٣٠آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اورﯾہ زﮐﻮة ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ذاﺗﯽ اور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮨﺸﺖ ﺟﺎﻧﺒہ ﻓﻘﺮ ﮐﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮےاس ﺣﺪ ﺗﮏ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﮨﻮﮔﯽ
ﮐﮯﻏﺮﯾﺒﻮں اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں ﮐﮯﭼﻨﺪ روز ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﻮت ’’ ﯾﻤﻮت ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ؟ اورﺣﻀﺮت
اﻗﺪ س اﻟﮩﯽ )ﺟﻞ ﺟﻼﻟہ( ﮐﮯﻋﻠﻢ وﻓﻀﻞ  ،ﮐﺮم اور رﺣﻤﺖ ﺳﮯﮐﺘﻨﺎ دو ر ﮨﮯ ﮐہ وه زﮐﻮة
ﺟﻮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے اﻣﻮرﮐﺎاراده ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ ذﻣہ دا رﮨﮯ  ،اﺗﻨﯽ ﺧﺮاب ،
ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧہ اور رﻗﺖ ﺑﺎر ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮨﻮ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ
اورﺣﯿﺮت ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯﮐہ ﮨﺠﺮت ﮐﮯ آﺧﺮی ﺳﺎل
ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌہ اور ﺳﻨﯽ ﻣﻔﺘﯿﻮں  ،دﻋﻮﯾﺪاروں ﭘﺮواﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ
ﻋﻠﻮم ﮐﮯ اﺻﻮل وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور اﭘﻨﯽ اور اﭘﻨﮯﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﻟﯿﮟ
اورﺗﺠﺰﯾہ ﮐﺮﯾﮟ اس ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﮐہ ﷲ ﮐﮯ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ان ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻟﯿﻨﮯ آﺟﺎﺋﯿﮟ )ﮐہ ﻣﻮﻻ
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ ا ﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﺶ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ’’ ﺣﺎﺳﺒﻮ اﻧﻔﺴﮑﻢ ﻗﺒﻞ ان
ﺗﺤﺎﺳﺒﻮا ‘‘ ان ﮐﮯ ﺑﺎرےﻣﯿﮟ ﻣﺤﻘﻖ اﻣﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ اور ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮭ اور ذﻣہ
داری ان ﮐﮯ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮨﻮ )وﻣﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻ اﻟﺒﻼغ(
زﮐﻮة ﮐﮯ ٨ﻣﻮارد
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧١اول ،ﻓﻘﺮاء :وه ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻓﻘﺮ اور ﺗﮩﯽ دﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺷﺪت ﺳﮯ ﮔﻮﯾﺎ ان
ﮐﯽ ﮐﻤﺮ ﭨﻮﭨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ،وه اﭘﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧٢دوﺳﺮے؛ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ :ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻓﻘﺮاء
ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ ﮐہ وه ﻟﻮگ ﮐﻤﺮ ﺷﮑﺴﺘہ اورﯾہ ﻟﻮگ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧٣واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ زﮐﻮة ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯ اور اس
ﮐﮯﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اورﺣﻘﺪار ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﻓﺮض ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ان ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ اور ان ﮐﯽ ﺿﺮورﺗﯿﮟ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎﺟﺎﺋﮯ ﯾہ ﮐہ
اﭘﻨﮯذاﺗﯽ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ اورﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺧﯿﺎل ﮐﺮﯾﮟ ،ﺑﻠﮑہ اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ
’’ ﻣﻦ ﮐﺎن ﻏﻨﯿﺎ ً ﻣﻠﺘﻌﻔﻒ وﻣﻦ ﮐﺎن ﻓﻘﯿﺮاً ﻓﻠﯿﺎﮐﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے
ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ورﻧہ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﻓﻘﺮاء ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ
ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً اس ﮐﮯ ذﻣہ دار وه ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﯽ ﮨﮯ اس
ﮐﮯﻋﻼوه ﯾہ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اور ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﮭﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ اورﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧۴ﭼﻮﺗﮭﮯ ،اﻟﻤﺆﻟﻔۃ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ :ﯾﻌﻨﯽ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺷﺎﺳﺘہ ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﮯ
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ﻟﺌﮯ ﯾہ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﮐﭽﮭ زﮐﻮة ﮐﺎ ﺣﺼہ دےﮐﺮ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ اﺳﻼم ﮐﯽ طﺮف
ﻣﺎﺋﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وه ﻟﻮگ اﺳﻼم ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻋﺎم
طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺣﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ اﺳﻼم ﮐﯽ طﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﮯﮐﮯﻟﺌﮯ زﮐﻮ ة دی ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯﺟﻮاﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻧﺪان اورﻗﺒﯿﻠہ ﮐﯽ ﮨﺮ
ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ وﻏﯿﺮه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم اور ﻣﺤﺘﺎج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺧﻼﺻہ اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧۵ﭘﺎﻧﭽﻮﯾﮟ ،وﻓﯽ اﻟﺮﻗﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﯽ زﻧﺠﯿﺮ ﺳﮯ آزاد ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻏﻼم اور ﮐﻨﯿﺰ رﮨﮯﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ زرﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼم اورﮐﻨﯿﺰ
ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯﻣﺼﺎدﯾﻖ و ه ﺗﻤﺎم ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺎﻟﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﯽ
زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﮑﮍےﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا ان ﮐﻮ زﮐﻮة ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺳﮩﻢ دےﮐﺮ اس ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺳﮯ
ﻧﺠﺎت دﻻﺋﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯﺑﮯ ﮔﻨﺎه ﻗﯿﺪی ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه اور ﻧﺎدم
ﻗﯿﺪی اور ﺟﻮﻟﻮگ ﻗﺮض ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﯿﮟ اورﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎره ﮐﺎر ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧۶ﭼﮭﭩﮯ ،اﻟﻐﺎرﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  :ﺟﻮﻟﻮگ ﮔﻨﺎه ،ﺗﻘﺼﯿﺮ اور اﺳﺮاف اورﻓﻀﻮل
ﺧﺮﭼﯽ ﮐﮯﻋﻼوه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ اورﺑﮯﺧﺒﺮی ﻣﯿﮟ ﻗﺮض ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮﮔﺌﮯﮨﻮں اور
ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس طﺮح ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﮐﺎک ﻓﯽ دﺷﻮار ﮨﻮ ،ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺼﺮ
ﻣﻘﺮوض ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﻗﺮض ﮐﻮادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ اس ﺳﮯ
ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﭼﮑﮯﮨﻮں ،واﻟﻐﺎرﻣﯿﻦ  ،ﻣﻘﺮوض ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان ﺳﻮد ﺧﻮروں ﮐﮯﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﯽ ﮨﮯ اوراس وﻗﺖ ان
ﮐﮯاﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺳﻮدی ﻣﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺌﮯ ﭘﺮﺷﺮﻣﻨﺪه
ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ  ،آﯾہ رﺑﺎ ﮐﯽ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﺑﺨﺶ دﺋﯿﮯ ﮔﺌﮯﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧٧ﺳﺎﺗﻮﯾﮟ ،وﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ ا ﯾﻌﻨﯽ وه راه ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﮐہ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن
ﭘﮩﻠﻮؤں ﺳﮯ ﺑﻄﻮرﻋﻤﻮم ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺠﺎﮨﺪﯾﻦ )ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ( اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
ﮐﺮﻧﮯواﻟﮯ ،ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯواﻟﮯ اور ﮨﺮ وه ﻋﻤﻞ اورﮐﺎم ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٧٩آﭨﮭﻮﯾﮟ ،اﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ  :ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﮔﺰرﭼﮑﺎﮨﮯ اور
ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ آﭨﮭ ﮔﺮوه اﺳﻼم اورﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﻔﺮادی
اوراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻮر ﮐﻮ اﭘﻨﮯ داﺋﺮه ﻣﯿﮟ ﻟﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯﮨﯿﮟ اوراﺳﻼﻣﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﻮ ﮨﻤﯿﺸہ ﺑﮩﺘﺮ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﺋﮯ اﮔﺮﭼہ ﺳﺎرے اﻣﻮال ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﺑﮭﯽ
)رﺳﺎﻟﺖ ﮐﮯآﺧﺮی ﺳﺎل ﻣﯿﮟ( زﮐﻮة ﭘﺮ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮاﮨﮯ  ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﮨﮯﮐہ ﻓﻘﺮاء ،
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ،اﯾﺴﮯﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﮯ ﺣﯿﺎﺋﯽ اورﮐﺎﮨﻠﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم
اور ﻣﺤﺘﺎج ره ﮔﺌﮯﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﺑﻨﯿﺎدی ﻓﮑﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺮ ﯾﺎﮐﺴﯽ اور
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ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اداره ﮐﺮﻧﮯﭘﺮﻣﻌﺬورﮨﯿﮟ،ﺻﺮف ﯾﮩﯽ
ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﯿﮟ ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ زﮐﻮة دی ﺟﺎﺋﮯﮔﯽ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اوراس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ زﮐﻮة ﮐﮯآﭨﮭ ﻣﺼﺎرف
ﺑﻄﻮرﯾﮑﺴﺎں ﻣﺮاد ﻧﮩﯿﮟ ﻟﺌﮯ ﮔﺌﮯﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺟﻮﮐﭽﮭ اﮨﻢ ﮨﮯ ان آﭨﮭ ﮔﺮوه ﮐﯽ ﺿﺮورت
ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﻮﺟﺎﻧﻨﺎ اوراس ﮐﺎ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﻣﺴﺎوی طﻮرﭘﺮ ﮐہ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر
ﭘﺮ  ٨٠ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮯ  ٨ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ اور اس ﮔﺮوه ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﮔﺮوه ﮐﻮ
 ١٠ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻠﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ ﻓﺮد اورﮨﺮ ﮔﺮوه ﮐﻮاس ﮐﯽ واﺟﺒﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر دﯾﻨﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۴٧٩ﺳﮩﻢ زﮐﻮة ﻏﯿﺮ ﺳﺎدات ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾہ ﺻﺮف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم
اور آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﭘﺮزﮐﻮة ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح ﺧﻤﺲ ﮐﮯ
دوﺳﺮے ﺗﯿﻦ ﺣﺼﻮں ﮐﻮﻏﯿﺮ ﺳﺎدات ﮐﻮ ﺑﮭﯽ دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺳﺎدات ﮐﻮزﮐﻮة ﺑﮭﯽ
دی ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اوررواﯾﺖ ’’ ھﯽ اوﺳﺎخ ﻣﺎﻓﯽ اﯾﺪی اﻟﻨﺎس‘‘ ﮐہ زﮐﻮة ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯﮨﺎﺗﮭﻮں
ﮐﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﭽﯿﻞ ﮨﮯ ،ﺧﻮد ﻣﺎﻓﯽ اﯾﺪ ی اﻟﻨﺎس ﮐﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اورﻣﯿﻞ ﮐﭽﯿﻞ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
زﮐﻮة ﺑﮭﯽ اﻧﮩﯽ اﻣﻮال ﺳﮯ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻧہ ﮔﺎﻧہ ﺧﯿﺎل
ﻣﻮاردﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ زﮐﻮة ،ﺧﻤﺲ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﭘﺎک ﮨﮯ ) اس ﺑﺎت ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ زﮐﻮة ﮐﮯ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻓﻘﺮاء ﮐﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﻖ ﮨﮯ۔
اس ﻣﯿﮟ ﻓﻘﺮاء اورﺿﺮورت ﮐﮯﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ اور ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﺰ
اس ﮐﮯ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻗﻠﻮب اﺳﻼم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮں  ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺧﻤﺲ ﮐہ ﺣﻖ ﷲ ،ﺣﻖ اﻟﻨﺎس اورﺣﻖ ذی اﻟﻘﺮﺑﯽٰ ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﮨﮯاورﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﺳﮩﻢ
اﻣﺎم ﻣﻌﺮوف ﮨﮯ اس ﮐﮯ دوﺳﺮے ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ ﮐﮯﻋﻼوه ﻓﻘﺮاء ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ اور اﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ
ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮩﺮﺻﻮرت اس ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﺷﺮاﺋﻂ ﭘﺎﺋﮯﺟﺎﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ان ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس )ﺧﻤﺲ( ﮐﺎ ﮐﮭﺎم ﮨﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ زﯾﺎده اﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﭼﻮﻧﮑہ
ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اس ﮐﮯﭘﮩﻠﮯ ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﻓﻘﺮ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﭽﮭ
ﮨﮯﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﻓﻘﺮ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺳﮩﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﮯﻣﺼﺮف ﮐﭽﮭ اﺣﺘﯿﺎط اور
ﻧﻈﺮ رﮐﮭﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ زﮐﻮة ﮐﮯﻣﺼﺮف ﻣﯿﮟ ﺿﺮورت و  ...ﮐﮯﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ
اﺣﺘﯿﺎط درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ(
ﭘﮭﺮﮐﯿﺎ ﮨﻮاﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﻠﯽ طﻮر ﺳﮯ ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﮯ اورزﮐﻮة ﻧﺎﭘﺎک اور ﻣﯿﻞ
ﮐﭽﯿﻞ؟
اس وﻗﺖ ﯾہ ﮐﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ اورظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﮯﮐہ ﻣﯿﻞ ﮐﭽﯿﻞ ﮐﻢ ﻣﻘﺪار
ﺟﯿﺴﮯاﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﺳﺎدات ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه اور زﯾﺎده رﻗﻢ ﺳﺎدات
ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﺟﺒﮑہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﺳﺎدات ﺑﮩﺖ ﺳﺎرےﺳﺎدات ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﭘﺎک
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وﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﻮں ﮔﮯ اورﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ’’ اوﺳﺎخ ﻣﺎﻓﯽ اﯾﺪی اﻟﻨﺎس‘‘ ﮐﮯﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮں
ﺗﻮ ﻧﺼﻮص ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اور ﺻﺮف آﺋﻤہ اطﮩﺎر ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم اورآپ ﮐﮯ
ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻗﺮاﺑﺘﺪار )ﻓﻘﺮ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ اور ان ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ وﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮯ ﻣﺪﻧﻈﺮ( ﻣﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ زﮐﻮة
ﺳﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎث ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺎرے ﺳﺎدات ﮐﻮ اس ﻗﺎﻋﺪه اوراﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺧﻤﺲ
ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻧﺼﻒ ﺳﺎدات ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور ﻧہ زﮐﻮة ﻏﯿﺮ ﺳﺎدات ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ ﺧﻤﺲ اور زﮐﻮة ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﺎ زﮐﻮة اورﺧﻤﺲ ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ
اس ﺳﮯﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﯿﮟ ﮐہ
ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ اورﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم
روﺋﮯزﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﮐﮯ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮدﯾﮟ
وه ﺑﮭﯽ ﺻﺮف ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺻﺮف ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب اوﻻد ﻣﯿﮟ اورزﮐﻮة اس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﭘﻮری ﮐﯽ ﭘﻮری ﻏﯿﺮ ﺳﺎدات ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮدﯾﮟ اور ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧﺼﻒ ﺧﻤﺲ
اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﺳﺎرے ﻣﻨﺎﻓﻊ  ١٠/١٠٠ﻓﯿﺼﺪ ﮨﮯ ﺟﻮ  ١٠/١٠٠ﻓﯿﺼﺪ ﻓﻘﺮاء
ﺳﮯﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ زﮐﻮة اس طﺮح ﺳﮯﮐہ ﺻﺮف اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ٩ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎطﻞ اور ﺧﺎﻟﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ٩٠ﻓﯿﺼﺪ ﻓﻘﺮاء ﮐﮯ ﻟﺌﮯﮨﮯ ﮐہ
 ١٠/١٠٠ﻓﯿﺼﺪ )دس ﻓﯿﺼﺪ ﻓﻘﺮاء ﺳﮯاﺧﺘﺼﺎص رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اورﻣﺜﻠﺚ زﮐﻮة ﮐﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ
٢/۵-۵-١٠ﻓﯿﺼﺪ ﮐہ  ۶/١٠٠ﻓﯿﺼﺪ /٩٠ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎﻗﯽ ره ﮔﯿﺎ ﮨﻮ دﯾﮑﮭﻮ ﮐہ ﻓﺮق
ﮐﮩﺎں ﮐﮩﺎں ﺗﮏ ﮨﮯ آﯾﺎ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰار اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮯ ﺑﮩﺮ ه ﺗﮭﺎ؟ﯾﺎ
ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺗﻨﺎ ﺑﮯ
)اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎ ( اس طﺮح ﺳﮯ ظﺎﻟﻢ اور ﻏﺪار ﮨﮯﮐہ اوﻻد رﺳﻮل ﺧﺪا
رﺣﻢ ﮐہ ﮨﺮا ﯾﮏ ﮐﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﮨﺎﻧہ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮭﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ ؟ ﺗﻌﺠﺐ ﮨﮯ ؟ ﻟﻮگ ﺧﺪاوﻧﺪﻋﺎﻟﻢ
ﮐﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﮯ اﯾﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻮﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اورﻋﺪل وﻋﺪاﻟﺖ اور وﺟﺪان وﺿﻤﯿﺮ
ﮐﮯاورﻣﺮوت وﻣﺮداﻧﮕﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺷﻤﺎرﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ
اﯾﮏ رﻗﻢ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ اس ﺷﮩﺮ ﮐﮯ ﻓﻘﺮاء ﮐﮯدرﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدو ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﮯ ﮐہ
ﺟﺲ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺎ ﻗﺪ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﻠﻨﺪ ﮨﻮ اﺳﮯدس ﮔﻨﺎه دے دو ﯾﺎﺟﺲ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺎ دادا ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮭﺎ
اﺳﮯ دس ﮔﻨﺎه دے دو ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮩﯽ اﻧﺴﺎن ﺟﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﻧﺸﺎﻧہ ﻗﺮار ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟
ﮐﯿﺎ ﻟﻮگ اس ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻓﻘﺮاء ﮐﻮ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ رﻗﻢ
ﺣﻮاﻟہ ﮐﯽ اب ا س ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺎ ﻗﺪ ﺑﮍا ﮨﻮﯾﺎ ﭼﮭﻮﭨﺎ اس ﮐﺎﺑﺎپ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺟﺎﮨﻞ ﺷﮑﻢ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﻮﻧﺴﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ  ،ﻓﻘﯿﺮ  ،ﻓﻘﯿہ ﮨﮯ اورﺑﮭﻮﮐﺎ ﺑﮭﻮﮐﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه
ﯾہ ﮨﻮ ﯾﺎ وه؟ ﯾہ ﺳﺐ اﯾﺴﮯ ﺳﻮاﻻت ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﻋﺘﺮاض ﮐﮩﯿﮟ اور ﮨﮯ ﻧہ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﭘﺮاﻋﺘﺮاض ﮨﮯ اور آﺋﻤہ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﭘﺮ ﺑﻠﮑہ اﻋﺘﺮاض ﮨﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور ﻣﻈﻠﻮم اﺳﻼم ﺳﮯ
دوری ﻣﯿﮟ اﺷﮑﺎل ﮨﮯ۔
اور اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ آﯾہ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﻧﺰول ﮐﮯ وﻗﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮاﮐﺮم
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ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﻀﺮت زﮨﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ اور اوﻻد ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اور ﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻌﺪا د ﻧہ ﺗﮭﯽ ﮐہ اس وﻗﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺳﺎری آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ  ١٠ﻓﯿﺼﺪ ان ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮ اور /٩ ،٦/١٠٠
ﻗﺴﻢ ﮐﮯ اﻣﻮال ﺳﮯ ﮐہ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ان ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﺳﮯ ﻓﺘﻮی دﯾﺎﮨﮯ /٩٠ﻓﯿﺼﺪ
ﮐﮯ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﮯ ﻓﻘﺮاء ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ؟ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ،ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ،
ﺳﺒﺤﺎن ﷲ ،ﮨﻢ ﭘﻮری ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﻣﺎﯾہ داری ﮐﮯ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﮟ اس
طﺮح ﮐﺎ اﻧﺪھﺎ اور ﺑﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاغ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ اور
ﻓﺎﺿﻼﻧہ اﻗﺘﺼﺎد ﮐہ ﻋﺪاﻟﺖ ،رﺣﻤﺖ اور ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻮﭨﯽ ﭘﺮ ﮨﮯ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﺧﻤﺲ ،زﮐﺎت ﮐﮯ ﻧﺼﺎب ﮐﯽ آﺧﺮی ﺣﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﺬﺷﺘہ ﻧﺼﺎﺑﻮں ﮐﻮ ﻧﺴﺦ
ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ اور ﺧﻮد اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮ ﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم زﮐﻮة ﮐﮯ ﻣﺼﺎرف ﮐﺎ ﺟﻮاب ﮔﻮ
ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﯾﺎﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﺧﻤﺲ اور زﮐﻮة ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﮐﻞ آﻣﺪﻧﯽ  ٢۶ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎ ﮨﮯ اس
ﺑﮭﺎری رﻗﻢ ﮐﻮ ﺑﮯ ﺳﮩﺎرا اور ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﻮ ﮐﻢ اور زﯾﺎده ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧہ طﻮر
ﭘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور آﺧﺮی اﺣﺘﻤﺎل ﮐہ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ اور زﮐﻮة ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮩﻢ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻮاﺗﺮ رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ اس /٢۶ﻓﯿﺼﺪ ﮐﯽ وﺻﻮﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اور درﺳﺖ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻋﻤﻠﯽ
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اﺧﺮاﺟﺎت اور اس ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ طﻮر ﭘﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً روﺋﮯ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﻘﺮ وﻓﺎﻗہ ﮐﺎ ﻧﺎم
وﻧﺸﺎن ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻣﻌﺎﺷﺮه ان ﺳﺎری ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻮں اور ﻣﺸﮑﻼت اور ﻧﺤﻮﺳﺘﻮں ﺳﮯ
ﻧﺠﺎت ﭘﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﮨﯽ زﮐﻮة وﺻﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور زﮐﻮة ﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﻮں
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اس ﭘﺮ زﮐﻮة ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ زﮐﻮة ﮐﮯ ان ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺤﻘﺎق اور ﻣﺤﺘﺎج
ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ زﮐﻮة ﮐﺎ ﺟﻮ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ وﺻﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ وه ان ﮐﯽ اﺟﺮت
ﮨﮯ ﻧہ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻓﻘﺮاء اور ﺑﮯ ﺳﮩﺎرا اﻓﺮاد ﮐﮯ زﻣﺮه ﻣﯿﮟ ﮨﻮں اور اﮔﺮ ﯾہ
ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﮯ زﯾﺎده رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ اور زﮐﻮة
دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨٠اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﺧﻤﺲ وﮨﯽ زﮐﻮة ﮐﺎ آﺧﺮی ﻧﺼﺎب ﮨﻮ ﺗﻮ
زﮐﻮة ﮐﮯ آﭨﮭ ﻣﻮرد اور ﺧﻤﺲ ﮐﮯ  ۶ﻣﻮرد ﺑﺎﮨﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺳﺎﺑﻖ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻧﺴﺦ ﮨﻮا ﮨﻮ اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد ﺑﮭﯽ ﻓﺴﺦ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ،ﺗﺪاﺧﻞ اس طﺮح ﮨﮯ ﮐہ ﻓﻘﺮاء اور ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ  ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ
ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ اور ’’ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ‘‘ ﺧﻤﺲ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺣﺼہ ﮐﮯ ﺗﯿﻨﻮں ﮨﯽ ﻣﻮرد ﮐﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ طﺮح اﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﺧﻤﺲ ’’ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‘‘ اﻟﻐﺎرﻣﯿﻦ واﻟﻤﻮﻧﻔۃ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ
وﻓﯽ اﻟﺮﻗﺎب‘‘ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ زﮐﻮة ﮐﮯ ﺗﻤﺎم  ٨ﻣﻮارد ﺧﻤﺲ ﮐﮯ  ۶ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
171

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

درج ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ )ﻟﯿﮑﻦ ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ( ﺧﻤﺲ اور زﮐﻮة دوﻧﻮں ﮨﯽ اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ زﮐﻮة ﭘﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ رﮨﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
زﮐﻮة ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺧﻤﺲ ﻋﮩﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﮯ اواﺧﺮ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﻮاﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨١ﺗﻤﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮاه ﺧﻤﺲ ﮨﻮ ﯾﺎ زﮐﻮة ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﺎرے
ﮐﮯ ﺳﺎرے ﺧﻤﺲ اور زﮐﻮة دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻏﺎﯾﺖ درﺟہ اﺣﺘﺮام اور اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﻣﺤﺒﺖ اور
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﯾہ دو اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺿﺮورت
ﻣﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺧﻤﺲ اور زﮐﻮة دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﺻﻠﯽ
اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺿﺮوری ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة ﭘﺮ اﺿﺎﻓہ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮ ﮐہ )ﯾﺴﺌﻠﻮﻧﮏ ﻣﺎذا ﯾﻨﻔﻘﻮن ﻗﻞ اﻟﻌﻔﻮ( ﻋﻘﻮ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ
ﺿﺮورت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ اﺿﺎﻓہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ اﻧﻔﺮادی اور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ )ﺧﻤﺲ وزﮐﻮة ﮐﮯ ﻋﻼوه(
ﻣﺴﺌﻠہ:۴٨٢ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ اور ﺑﮯ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧہ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﭨﯿﮑﺲ( دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻟﻨﮯ  ،ﻣﮑﺮ اور دھﻮﮐہ
دھﮍی ﭘﺮﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﻧﮩﯿﮟ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺎری رﮐﮭﻨﮯ ﺳﮯ روک دے ﮐہ ان
ﮐﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﻗﻮی اور ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮯ اﯾﻤﺎن اور ﻻﭘﺮواه ﺑﻨﺎ دے
اور ﺳﺎری ﭼﯿﺰوں اور ﺳﺎرے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﮐﺮدے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨٣ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ادا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻻزﻣﯽ ﻣﮩﻠﺖ دﯾﻨﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ
ﮐہ اس ﮐﯽ ﻏﺎﯾﺖ درﺟہ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﺮﻣﺎﻧہ ﻣﺎﻟﯿﺎت اور اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺮ طﻮر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﺮ رﻗﻢ ﮐﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﻨﺎه اور ﻣﺎل ﮐﺎ ﺑﺎطﻞ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﺎﮨﮯ اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ )اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ(
ﺟﺮم اور ﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﻌﻞ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ
ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﭘﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﮨﮯ واﻗﻒ اور آﮔﺎه ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة ﮐﻮ اس طﺮح ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﺎ ﻓﯿﺼﺪ اور ان ﮐﮯ
ﻣﻮارد ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ رﻋﺎﯾﺖ ﮨﻮ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ اﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺟﻊ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮدی ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﺑﮭﯽ ﻧہ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨۴ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ وه دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﺟﻮ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة وﺻﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اور ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﺗﺎﮐہ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ
ورﻧہ اﯾﮏ اﯾﮏ ﭘﯿﺴہ ،﷼ اور ﺗﻮﻣﺎن ﮐﮯ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯿﮟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ان ﮐﺎ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﻮاﺧﺬه ﮨﻮﮔﺎ۔
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زﮐﻮة ﻓﻄﺮه:
ﻣﺴﺌﻠہ ’’ :۴٨۵ﻓﻄﺮه‘‘ ﮨﺮ اس ﻣﮑﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﺎﻻﻧہ  ،ﻣﺎﮨﺎﻧہ ﯾﺎ
روزاﻧہ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه اس ﻧﮯ رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزے رﮐﮭﮯ ﮨﻮں ﯾﺎﻧہ ﺧﻮاه
ﻋﺬر ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ روزه ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﭘﻨﺎ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﮐﯽ
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ان ﮐﺎ اس ﭘﺮ ﻓﻄﺮه دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨۶دوﺳﺮوں ﮐﺎ ﻓﻄﺮه ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ وه ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ وه
ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آپ ﮐﮯ ﻧﺎن ﺧﻮر ﺷﻤﺎر ﮨﻮں اور راﯾﺖ’’ ﻣﻦ
ﺗﻘﻮل‘‘ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﺎن ﺧﻮر ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﻣﮩﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮﮨﺮﮔﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔) (118ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺻﻞ زﮐﻮة ﻓﻄﺮه ﺧﻮد ﺗﻤﮩﺎرا اﮨﻞ وﻋﯿﺎل اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﺎن
ﺧﻮر اﻓﺮاد ﮐﺎ ﺗﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ اورﺑﺲ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻟﺪار ﮐﭽﮭ دﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرا
ﻣﮩﻤﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻓﻄﺮه ﺗﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻘﯿﺮ اور ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺐ ﻋﯿﺪ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻣﮩﻤﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻓﻄﺮه ﺗﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ۔ ﺧﻮاه وه ﺗﻤﮩﺎرا داﺋﻤﯽ ﻧﺎن ﺧﻮر ﮨﻮ
ﯾﺎ ﻧہ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻓﻄﺮه دﯾﻨﮯ ﮐﭽﯽ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ،ورﻧہ
ﻧہ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﮩﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﭘﺮ زﮐﻮة
ﻓﻄﺮه واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﻧﺎن ﺧﻮر ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﮩﻤﺎن ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ وه
ﺟﮩﺎں ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮔﺎ اس ﮐﺎ ﻓﻄﺮه ﺗﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻓﻄﺮه دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺷﺮطﯿﮟ ﮨﯿﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﺎ ﻓﻄﺮه
ﺗﻤﮩﯿﮟ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻧہ ﻋﺎﻗﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﻧہ ﻣﮑﻠﻒ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ﮐﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﺳﻼم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟہ دﻻﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ وه ﻟﻮگ ’’
اﻟﻤﻮﻟﻔہ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ‘‘ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨٧ﻓﻄﺮه ﮐﯽ ﻣﻘﺪار اﭘﻨﯽ اور اﭘﻨﮯ ﻋﯿﺎل ﮐﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬا ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮام
ﮨﮯ ۔)(119ﮐہ اﮔﺮ زﯾﺎده ﺗﺮ ﭼﺎول ﮐﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭼﺎول اور ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﺗﺎﮨﮯ ﮔﻮﺷﺖ اور
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﺲ ﮐﺎ زﯾﺎده اور اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭼﺎول  ،ﮔﻮﺷﺖ اور روﭨﯽ و ...ﮐﺎ
ﻣﺨﻠﻮط ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﺨﻠﻮط ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮام ﻓﻄﺮه دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻏﺬاﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﭽﮭ ﻏﺬاؤں ﮐﻮ ﯾﮑﺴﺎں طﻮر ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﯽ
ﻣﻘﺪاد ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﴿ِ ...ﻣ ْﻦ أَوْ َﺳ ِﻂ َﻣﺎ ﺗُ ْ
ﻮن أَھْﻠِﯿ ُﻜ ْﻢ ﴾)(120ﮔﺮﭼہ اس ﮐﺎ
ﻄ ِﻌ ُﻤ َ
ﻣﻮرد ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻔﺎره ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ )اس آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه( واﺣﺪ ﮐﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﮯ
ﻣﻨﺎط ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮدا ّل رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۴٨٨ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﺎ ﻓﻄﺮه اﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﻮ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،زﮐﻮة ﻓﻄﺮه
 ١١٨۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻏﻨﯽ اور ﻣﺎﻟﺪار ﻣﮩﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻓﻄﺮه اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺧﻮد ان ﮐﮯ ذﻣہ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
 ١١٩۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯽ ﮨﮯ.
 ١٢٠۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .٨
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ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﺼﺮف وﮨﯽ ﻋﺎم زﮐﻮة ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻋﺰه و اﻗﺎرب ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻏﺮب
اور ﻧﺎدار ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص آﺑﺮوﻣﻨﺪ اﻓﺮاد ﮨﻮں ﺗﻮان ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٨٩ﻋﻤﻮﻣﯽ زﮐﻮة اور زﮐﻮة ﻓﻄﺮه ﻣﯿﮟ دﯾﺘﮯ وﻗﺖ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﯾہ ﮐﮩﻨﺎ ﻻزم
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ زﮐﻮة ﻓﻄﺮه ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﮔﺮ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮨﺪﯾہ اور
زﮐﺎت ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ رﺷﺘہ دار دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﭘﺮ
ﻣﺮﺗﺒہ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺗﺮﺟﯿﺢ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺣﺞ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩٠ﺣﺞ ،اﺳﻼم ﮐﮯ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﮯ
اور اﺳﯽ اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ اﯾﮏ ﺳﻮره
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻮں ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ /١٠ﺑﺎر ذﮐﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ /٩ﺑﺎر ﺣﺞ اور دﺳﻮﯾﮟ ﺑﺎر’’ ﺣﺞ‘‘ ﮐہ وه ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اور ﯾہ ﻣﻘﺼﻮد زﯾﺎرت ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻌﺒہ ﻣﮑﺮﻣہ ﮐﻮ ﮐہ ﺣﺞ ﮐﯽ
اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ /١۶ﺑﺎر ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر ’’ ﺑﯿﺖ
ﷲ ‘‘ ﮐﮯ ﻟﻔﻆ ﺳﮯ ﺧﺎﻧہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اور ﺗﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ
ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اور دﯾﮕﺮ دس ١٠ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ زﯾﺎرت ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ زاﺋﺮﯾﻦ ﺧﺪا اس ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ارد ﮔﺮد ﮨﯿﮟ ،ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺧﺪا ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﮨﮯ۔
ﺧﺪا ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ’’ ﺣﺞ‘‘ اﮔﺮﭼہ اﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﻧﻔﺮادی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ  ،ﻋﺒﺎدی وﻏﯿﺮه ﻏﺮض ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﮐﮯ
ﺗﺤﺖ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ’’ ﺣﺞ‘‘ ﺳﺎرا اﺳﻼم ﮨﮯ ﺳہ ﮔﺎﻧہ،
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ  ،دھﮕﺎﻧہ اور ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے اﺻﻮل ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎﺟﯽ اﮔﺮ
ﺳﻤﺠﮭ ﻟﮯ اور ﺟﺎن ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ وه ﮐﯿﺎ ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ اور ﻣﺤﺮک ﺗﻤﺎم ﺳﭽﮯ
اﺳﻼم ﺣﺞ ﮐﮯ ﻣﮑﻤﻞ آﺋﯿﻨہ ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ
اور ادﻟہ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮨﻢ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدار ﺳﺎز اور
ﮐﺎﻣﯿﺎب دروس ﺳﯿﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ اﺣﺘﺮام  ٣٠ﮐﻼس ﺳﮯ زﯾﺎده ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﯾﮏ
ﻣﺪرﺳہ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﭼﺎر ﭘﮩﻠﻮ اﯾﺠﺎﺑﯽ اور ﺳﻨﻮارﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺑﺎﻗﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﺳﻠﺒﯽ اور
ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ طﻮاف ،ﺳﻌﯽ  ،ﺗﻘﺼﯿﺮ اورﺣﺞ وﻏﯿﺮه ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﮐہ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﮯ درس ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ اور ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﻔﯿﺪ اور ﮐﺎر ﺳﺎز ،
ﺗﺎﺑﻨﺎک اور ﮐﺎﻣﯿﺎب اﺳﺒﺎق ﮨﯿﮟ۔
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺞ اور ﻋﻤﺮه ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻧﯿﺖ اور ﻗﺼﺪ ﮨﮯ اور ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻟﻔﻆ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻟﺒﯿﮏ ﮐﮩﻨﮯ اور اس ﮐﯽ ﻧﻤﺎز طﻮاف اور دروس اور ﺗﻢ ﻧﮯ
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ﮨﻤﯿﺸہ ﻟﻔﻆ ﮐﮩﺎﮨﮯ اور ﭼﻨﺪاں ﻋﻤﻞ درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ اس ﻣﯿﺪان ﻣﯿﮟ ﭘﻮرے
اﺳﻼم ﮐﯽ ﻣﺸﻖ اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻞ اور ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺳﻨﻮارو اﯾﺴﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﭘﻮرا ﮐﺎ
ﭘﻮرا رﻣﺰ اور اﺷﺎره ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺲ طﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اور ﺿﺮوری ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﻨﻮارﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﻧﺴﺎ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺣﺞ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدﺗﻮں ﮐﯽ طﺮح ﻓﻘہ اﮐﺒﺮ اور اﺻﻐﺮ ﮐﯽ دو ﺑﻨﯿﺎدوں ﭘﺮ ﮨﮯ
ﮐہ اس ﮐﯽ ﻓﻘہ اﮐﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻓﻘہ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﻓﻘہ اﺻﻐﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮی رخ ﮨﮯ
اورﮐﺘﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺞ ﮐﯽ دوﻧﻮں ﻓﻘہ ﺳﮯ ﻣﮑﻤﻞ آﺷﻨﺎﺋﯽ اور اس ﮐﯽ دﻟﯿﻠﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
رﺳﺎﻟہ ’’ اﺳﺮار ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ اور ادﻟہ آن‘‘ ﻣﻼﺣﻈہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩١ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﮐﮯ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ واﺣﺪ ﺷﺮط)(121ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻓﺮاﺋﺾ ﺣﺞ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے ﺳﮑﮯ ﮐہ ﻧہ ا س ﮐﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﻧہ ﭘﮍے ﮐہ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ  ،طﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ اس وﻗﺖ ﺻﺮف ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﻧہ ﺣﺞ
ﮐﯽ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﺣﺞ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ
اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻋﻤﺮه اورﺣﺞ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺑﺠﺎﻻﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ اس
ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ دو ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﮨﮯ )ﮐہ ﻋﻤﺮ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ( ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻧﮯ
ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دﯾﺎﮨﮯ اور اس وﻗﺖ اس ﭘﺮ ﺻﺮف ﺣﺞ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩٢اﮔﺮ ﻓﺮﯾﻀہ ﺣﺞ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ،اﮔﺮ اس ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﯾﺎ اس ﺣﺮام ﮐﮯ
ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﻓﺮﯾﻀہ ﺣﺞ ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﺳﮯ زﯾﺎد ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف ﺣﺞ اور ﻋﻤﺮه
واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ ﺗﻮ ﺣﺞ
وﻏﯿﺮه واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ دوﻧﻮں ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﺣﺞ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ
اورﻓﻌﻞ واﺟﺐ ﯾﺎ ﺗﺮک ﺣﺮام ﮐہ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺳﮯ ﻣﻐﺎﯾﺮت رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﮐہ درﻣﯿﺎن ﻣﺨﯿﺮ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩٣اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺮم وﺳﯿﻠہ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﻮ اﺣﺘﺮام ﻣﺆﻣﻦ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧہ ﮨﻮ
اور وه ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه اﻧﺠﺎم دے ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮ وه ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﻣﺜﺎل
ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﺎروان ﺣﺞ اﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ رﮨﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ اس
ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮯ ﺧﻮاﮨﺎں ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﺗﻤﮩﺎرے اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ
 ١٢١۔اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺳﻔﺮ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ اس وﻗﺖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ ﯾﺎ اﮔﺮ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اﺧﺘﻼف
ﮨﮯ  ،ظﺎﮨﺮ ذﺧﯿﺮه ،ﻣﺪارک ،اور اس ﮐﯽ ﺷﺮح وﺻﺎﻋﺐ ﺣﺪاﺋﻖ ،ﺷﮩﯿﺪ اوّ ل اور ﺛﺎﻧﯽ اور ﺗﺬﮐﺮه ﻋﻼﻣہ ﻧﯿﺰ وه ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﮐﻮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﯽ ﮨﮯ  ،اس ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ وه ﻋﻤﺮه ﮐﺎ وﺟﻮب ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﻣﺸﮩﻮر ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﺣﺞ ﮐﮯ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻻزﻣہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻋﻤﺮه ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﯽ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺣﺞ ﻗﺮآن ﯾﺎ اﻓﺮاد واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻋﻤﺮه اس ﻧﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﮯ وﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ ان دوﻧﻮں ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ واﺟﺐ ﮨﻮ ﻧہ ﻋﻤﺮه ﺗﻮ ﺻﺮف وه دوﻧﻮں واﺟﺐ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻤﺮه واﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﮐﻮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ وه ﻋﻼﻣہ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮨﯿﮟ ۔
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ﭘﮭﺮ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺣﺘﺮام )ﻧہ ﺧﯿﺎﻟﯽ( ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﭘﺮ ﺣﺞ واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اور اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﻀہ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ
ذاﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ اور وﯾﮋه ﻧﯿﺰ دﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﮐﻮ ذﻟﯿﻞ وﺧﻮار ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﺗﻮ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ و ﺑﺎﻵﺧﺮ ’’ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﯿہ ﺳﺒﯿﻼً‘‘ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﺮﻓﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ،
ﺣﺎﻟﯽ ﻏﺮض ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻮں اور ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ رﺳﺎﻟہ
ﺣﺞ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻞ  :۴٩۴ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﺧﻮد ﺣﺞ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﻮوه اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ
ﮐﺴﯽ اﺟﺮت ﭘﺮ ﻏﯿﺮ ﮐﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ اور اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎاﺟﯿﺮ ﮨﻮﻧﺎ
ﺑﺎطﻞ  ،اﺟﺮت ﺑﯿﮑﺎر ،اور ﻣﺪﯾﻮن ﮨﮯ ﻟﮩﺬا اس ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﯽ ﮨﻮﺋﯽ رﻗﻢ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮدے اور ﺧﻮد اس ﮐﺎ ﺣﺞ ﺑﮭﯽ اﺷﮑﺎل ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺧﻮداس ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اس ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﺎ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس وﻗﺖ ﺣﺞ ﺧﻮد اس ﮐﺎ
ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻓﺮﯾﻀہ ﺑﺪل ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور
طﺒﻌﺎ ً ﺧﻮد اس ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﮯ اس طﺮح ﮐﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺎ روزه ﺧﻮد اس
ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم دے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩۵اﮔﺮ اﯾﺴﮯ ﻗﺮض ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﺴﮯ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﮐﺴﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اوراس ﮐﯽ ﺷﺎن اور اس ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﺣﺞ ﯾﺎ
ﻋﻤﺮه ﭘﺮ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ )ﮐہ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ
ﺳﻮا ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( اس ﭘﺮ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩۶اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ آپ ﮐﮯ اﺣﺴﺎن اور ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ واﺟﺐ
ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﮐﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮے ﺟﺒﮑہ آپ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺞ
ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﮐﮯ اﺳﺒﺎب اور اﺧﺮاﺟﺎت ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩٧ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺣﺞ) ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ
ﺣﺮج ﮐﮩﻼﺗﺎﮨﮯ( اﮔﺮﭼہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ واﺟﺐ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ( )ﺑﺪﺗﺮ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ( ﺷﻤﺎرﮨﮯ
)ﻣﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮاً ﻓﮭﻮا ﺧﯿ ٌﺮ ﻟہ() (123ﺟﻮ ﺷﺨﺺ زﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﯿﮏ ﮐﺎم ﮐﺮے ﺗﻮ
اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ ذﺧﯿﺮه ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ( ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ
)
(ﻧﮯ ﺻﺮف ﺣﺞ اور ﻋﻤﺮه ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اور ﺗﻮﻧﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﺣﺞ )124ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﯿہ ﺳﺒﯿﻼً(
ك ِر َﺟ ًﺎﻻ َو َﻋﻠَﻰ
ﺎس ِﺑ ْﺎﻟ َﺤ ﱢﺞ ﯾَﺄْﺗُﻮ َ
ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص﴿ َوأَ ﱢذن ﻓِﻲ اﻟﻨﱠ ِ
)(122

ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻗﺎ ﻣﯿﻼﻧﯽ اور آﻗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺣﺞ ﮐﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
 ١٢٢۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ
ؒ
 ١٢٣۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ ١٨
 ١٢٤۔ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،آﯾہ ٩
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125
ﯿﻖ﴾
( ﭘﯿﺎده ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺳﻮار ی ﺳﮯ آﻧﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﺿﺎ ِﻣ ٍﺮ ﯾَﺄْﺗِ َ
ُﻛ ﱢﻞ َ
ﯿﻦ ِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ ﻓَ ﱟﺞ َﻋ ِﻤ ٍ
دی ﮨﮯ اور ﺣﺞ ﮐﮯ ﻋﺒﺎدی اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ ۔ )ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮯ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ اس طﺮح ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯿﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ
’’ ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ ‘‘ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﺗﻮ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﭘﻨﯽ
طﺮف ﺳﮯ رواﻧہ ﮐﺮو ﻣﮕﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ
آپ ﮐﮯ اﻧﺪر اس ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺳﯿﻨﮑﮍوں ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﻣﻨﯽ ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اور اﯾﺎم ﺣﺞ
ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻮری ﮐﺘﺎب ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ذ ﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ٰ
ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮں ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف ﻏﺮﯾﺒﻮں اور ﺑﮯ ﺳﮩﺎرا ﻟﻮﮔﻮں
ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ﺑﺲ او ﺑﻌﯿﺪ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اس ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩٨ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﯽ ذی اﻟﺤﺠہ ﺳﮯ
آﺧﺮی ذی اﻟﺤﺠہ ﺗﮏ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس وﻗﺖ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ رﻗﻢ ﺣﺞ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ
ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور ﻏﺮﯾﺒﻮں ﮐﻮ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﮑہ ﮐﮯ اﻓﻖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﯽ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
ﮐﮯ دن اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ وطﻦ ﻣﯿﮟ ذﺑﺢ ﮐﺮﮐﮯ ﻏﺮﯾﺒﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎاس ﮐﯽ رﻗﻢ ﻏﺮﯾﺒﻮں اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﺑﺲ ﻧہ
ﺻﺮف ﺧﻮن ﺑﮩﺎﻧﮯ اورﻏﺮﯾﺒﻮں ﮐﺎ ﺣﻖ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف )اطﻌﻤﻮاﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﯿﺮ(
ﮨﮯ اور ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﺼﺮف ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﮐﮯ رﺑﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ
اور ﻋﺮﯾﺾ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﯿﮟ۔۔
ﺣﺞ ﮐﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﮯ اﺧﺘﺘﺎم ﭘﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻮں ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره
ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﮨﮯ اول ﯾہ ﮐہ اﺣﺮام ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ رات ﮐﻮ ﺳﺮڈھﺎﻧﭙﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎرش  ،ﮨﻮا ،ﺳﺮدی اور آﻓﺘﺎب وﻏﯿﺮه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﮔﺮﭼہ رات ﮨﯽ ﮨﻮ
ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﺮﮐﺎ ڈھﺎﻧﭙﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ دوﺳﺮے ﯾہ ﮐہ ﺟﺲ طﺮح ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺪﯾﺒﯿہ
ﺳﮯ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺣﺞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﻼ اﺷﮑﺎل ﮨﮯ اور ﻋﻤﺮ
ه ﻣﻔﺮده ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﯿﻘﺎت ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
اﺣﺮام )ﺧﻮاه ﻧﺬر ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ( ﺑﺎﻧﺪھﻨﺎ ﺑﺪﻋﺖ اور ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺞ ﮐﮯ ﺟﺰﺋﯿﺎت اور ان ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﻣﯿﮟ ﻣﻔﺼﻞ طﻮرﭘﺮ ﺑﯿﺎن
ﮐﯿﺎﮨﮯ ﺷﺎﺋﻘﯿﻦ ﺣﻀﺮات وﮨﺎں رﺟﻮع ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
اﺳﻼم ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ اور اﻗﺘﺼﺎدی اﺣﮑﺎم
ﺗﺠﺎرت

)
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۴٩٩ﺗﺠﺎرت ﺣﻼل آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ذرﯾﻌہ ﮨﮯ ﮐہ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ )ﺗﺠﺎرة
ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ( ﺣﻼل ﺧﻮری ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮاﮨﮯ ﮐہ ﴿...ﻻَ
اض ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َوﻻَ ﺗَ ْﻘﺘُﻠُ ْ
ﺗَﺄْ ُﻛﻠُ ْ
ﻮا أَﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ ِإنﱠ ّ
َﺎن
ﷲَ ﻛ َ
ﻮا أ َ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ِﺑ ْﺎﻟﺒَﺎ ِط ِﻞ ِإﻻﱠ أَن ﺗَ ُﻜ َ
ﻮن ِﺗ َﺠﺎ َرة ً َﻋﻦ ﺗَ َﺮ ٍ
ِﺑ ُﻜ ْﻢ َر ِﺣﯿ ًﻤﺎ﴾)(126ﺗﻢ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﻮ اﭘﻨﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﺎطﻞ اور ﻣﻔﺖ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻧہ ﮐﮭﺎؤ،
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اور ﺗﺠﺎرت ﮨﻮ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ
ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ اﺟﺎره ،زراﻋﺖ ،اور ﺗﺠﺎرت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺣﻼل ﮐﺎم ﺣﻼل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل’’ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ‘‘ ﮐﻮﺣﻼل ﺧﻮر ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ اﻋﻠﯽ ،اور ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮﻧہ
ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ اور ﯾہ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﯽ ﺗﻤﺎم
اﻗﺴﺎم ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ اورﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﻼل ﮐﯿﺎﮨﮯ
اور)ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ( ﮐﻮ ﺣﻼل ﺧﻮری ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ذرﯾﻌہ اور ﻧﻤﻮﻧہ ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٠٠ﺗﺠﺎرت ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
﴿ر َﺟﺎ ٌل ﱠﻻ ﺗُﻠْ ِﮭﯿ ِﮭ ْﻢ
ﺟﯿﺴﺎﮐہ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ’’ ﺑﯿﻊ‘‘ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ِ
ﺗِ َﺠﺎ َرةٌ َو َﻻ ﺑَ ْﯿ ٌﻊ َﻋﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ﱠ
ﻮن ﯾَﻮْ ًﻣﺎ ﺗَﺘَﻘ َﻠﱠﺐُ ﻓِﯿ ِﮫ ْاﻟﻘُﻠُﻮبُ
ﷲِ َو ِإﻗَ ِﺎم اﻟﺼ َﱠﻼ ِة َو ِإﯾﺘَﺎء اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎ ِة ﯾَﺨَﺎﻓُ َ
ﺼﺎرُ﴾) (127ﻣﺮدان )ﺧﺪا ﮐﻮ( ’’ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺳﮯ ﻧہ ﺗﺠﺎرت اور ﻧہ ﮨﯽ ﺑﯿﻊ ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮩﯿﮟ
َو ْاﻷَ ْﺑ َ
ﮐﺮﺗﯽ ‘‘ اﮔﺮﭼہ ﺑﯿﻊ اورﺗﺠﺎرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﯾہ ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﺑﯿﻊ‘‘ ﺗﺠﺎرﺗﻮں
ﻣﯿﮟ ﺳﮯاﯾﮏ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﯿﻊ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮐﺎم ﮨﮯ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ﺗﺠﺎرت  ،ﺑﯿﻊ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور ﻟﻐﻮی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺧﻮد ﺗﺠﺎرت ﺑﮭﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ دوﻟﺖ اور رﻗﻢ ﮐﺎ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﮨﮯ اس ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ’’ﺗﺠﺎرة‘‘ ﺑﯿﻊ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﺑﯿﻊ
ﺷﺮط  ،اﺟﺎره ،زراﻋﺖ  ،ﻣﻀﺎرﺑہ ،ﻣﺰارﻋہ ،ﻣﺴﺎﻗﺎت ،اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﺮ ﻟﯿﻦ دﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻣﺎﻟﯽ اور ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﯿﺴﮯ
ازدواج اور اس ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﻗﻠﻤﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،اورﻓﮑﺮی اﻣﻮر اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﮑﺮی  ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ وﻏﯿﺮه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻵﺧﺮ اﺳﻼم  ،ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮟ ﺗﻼش،
ﮐﻮﺷﺶ اور ﮐﺎم ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ اﻧﺪر ﺟﻮ ﮐہ ﻓﮑﺮ ،ﻋﻠﻢ ،ﻋﻘﻞ
ﮐﻮ اﯾﮏ طﺮف ﺳﮯ اور اﻋﻀﺎﺋﮯ ﺑﺪن ﮐﻮ دوﺳﺮی طﺮف ﺳﮯ اور زﻣﯿﻦ اور وﺳﺎﺋﻞ اور
راﺳﺘﻮں ﮐﻮا ﯾﮏ طﺮف ﺳﮯ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻻﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯا ور ﷲ ﮐﯽ دی ﮨﻮﺋﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺳﮯ ﺣﻼل
ﻚ َﻛ ْﺪﺣًﺎ
ﻚ َﻛﺎ ِد ٌح إِﻟَﻰ َرﺑﱢ َ
اﻹﻧ َﺴﺎنُ إِﻧﱠ َ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ ْ ِ
ﻓَ ُﻤ َﻼﻗِﯿ ِﮫ﴾) (128ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮩﯽ داﺋﻤﯽ ﮐﺎم اور ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﻣﺒﻨﯽ
ﭘﺮ اﺳﺘﻮار ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎم ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮩﺖ ﺑﺮی ﭼﯿﺰی
 ١٢٦۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ.٢٩
 ١٢٧۔ﺳﻮره ﻧﻮر ،آﯾہ .٣
 ١٢٨۔ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق ،آﯾہ .٦
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ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ اورﻓﮑﺮ ﺳﮯ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻨﺎ دﯾﺘﯽ ﮨﮯ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اور رو ﺣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺠﺎﮨﺪ اور ﻣﮩﺎﺟﺮ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺪا ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎد اورﮨﺠﺮت اور ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﺎز ﮐﺮدار اس ﮐﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۵٠١ﺟﺲ طﺮح اﺳﻼم ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻠﯽ طﻮر ﺳﮯ ﻣﺬﻣﻮم اور ﻧﺎ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﭼﯿﺰ ﮨﮯ اس طﺮح ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻣﻔﺖ دوﻟﺖ اور طﺎﻗﺖ اور دھﻮﮐہ دھﮍی ﮐﯽ
ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ اور اﺟﺮت ﻧہ ﻟﯿﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ﺳﮯ ﮐﻢ اﺟﺮت
ﻟﯿﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﺬﻣﻮم ﮨﮯ اور ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری اور دوﺳﺮی ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﮨﮯ
ﺻﺮف اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻠﺚ ﺗﯿﺴﺮاﺿﻠﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﮑﺮ ﮨﮯ اور ’’ ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ‘‘
ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮض ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪه ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎم اور ﮐﻮﺷﺶ و
ﻚ
ﻚ َﻛﺎ ِد ٌح إِﻟَﻰ َرﺑﱢ َ
ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻧہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﯿﺠﺌﮯ اور ﻧہ ﻣﻔﺖ ﮐﮩﻼﺋﮯ ﺑﻠﮑہ ’’ إِﻧﱠ َ
َﻛ ْﺪﺣًﺎ ﻓَ ُﻤ َﻼﻗِﯿ ِﮫ ‘‘اور ﺑﺲ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﯾﺎ اس ﻗﺴﻢ
ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯزﯾﺎده واﺟﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﯿﮟ اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪار ﺑﻨﻨﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ان ﮐﺎ ﮐﺎم ان ﮐﮯ ﻣﻌﺎش ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﻟﻮگ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ ﻣﻮرد ﺑﻼواﺳﻄہ ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﭨﯿﮑﺲ( ﮐﺎ ﮐہ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮨﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ
اور ﻋﺎدﻻﻧہ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ’’ ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ‘‘ ﮨﮯ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺟﺮ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺎل دﯾﻨﺎ اﭼﮭﺎﮨﮯﺟﯿﺴﮯ ،ﮨﺒہ ،ﮨﺪﯾہ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧہ
ﺻﺮف ﺳﺮ ﭘﺮ ﻋﻤﺎﻣہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﺸﮑﻮل اور دﻟﻒ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﻧﺴﺐ ﮐﮯ
ﻧﺎن ﺧﻮر ﮨﻮ ﮔﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮨﻢ ﺳﯿﺪ ﮨﯿﮟ اور اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﮯ وﺳﺎﺋﻞ ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﺎﮨﻠﯽ ،ﺳﺴﺘﯽ وﻏﯿﺮه ﺳﮯ ﻣﻮﺳﻮم ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ
اﯾﮏ ﺳﯿﺪ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟ اس ﻧﮯﮐﮩﺎ :ﻣﯿﺮا ﮐﺎم ﺳﯿﺪی ﮨﮯ
اور اﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﯾﮩﯽ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﻣﯿﺮا ﮐﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ
اور ﻣﻼﺋﯿﺖ ﮨﮯ  ،ﻧﮩﯿﮟ اﺳﻼم ﻧﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار ﻧﮩﯿﮟ
دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ دے ﮔﺎ  ،ﭼﻮﻧﮑہ ﺳﺐ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮨﯿﮟ اور اﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﯿﮟ اور اﯾﮏ
دوﺳﺮے ﻏﻢ واﻧﺪوه اور دﮐﮭ درد ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﯿﮟ  ،اﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺑﻌﺾ اﻣﻮال ﮐﻮ ﻏﺮﯾﺒﻮں
ﮐﮯ اﺳﺘﻤﺎل ﻣﯿﮟ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم اور آﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ
ﭘﮭﺮ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ان ﮐﮯ ﻣﻌﺎش ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﮨﻮں اور
ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور طﺎﻗﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺪھﮯ  ،ﻟﻨﮕﮍے ﻓﺎﻟﺞ
زده ،ﺑﻮڑھﮯ اور ﺳﻦ رﺳﯿﺪه ﮨﻮں  ،اور ﺑﻌﺾ دوﺳﺮا ﺣﺼہ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ
ﮨﮯ ’’ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ‘‘ اﺳﮯ اﯾﻤﺎن اور ان ﮐﻮ اﯾﮏ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮨﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﯾہ ﺣﺼہ ان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاروں ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن اورﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
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ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺼﻮن اﻻﺳﻼم اور
ﺳﺐ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ دﯾﻮارﯾﮟ اﺳﻼم ﮨﻮں اور ﺑﺲ۔
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٠٢آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )اﺣﻞ ﷲ اﻟﺒﯿﻊ()(129ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺑﯿﻊ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﯾہ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اور
اطﻼق ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء اور اﺳﺘﺪﻻل ﮨﮯ ﻧہ اﺳﺘﻐﺮاق ﮐﮯ
ﮨﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺴﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ دوﺳﺖ ﮨﻮ اور ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮨﺮ ﻣﺬﮨﺐ و ﻣﻠﺖ
اور ﮔﺮوه ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﺳﻼم ﮐہ ﻋﺪم
ﺿﺮر و ﻧﻘﺼﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ اور اﻧﺼﺎف ﮐﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ ﺗﻤﺎ م ﻗﺴﻤﻮں ﻣﯿﮟ
ﺣﺘﻤﯽ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ اس طﺮح ﮐﮯ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﻢ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اس ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب اور
ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻨﮩﺎ ﯾہ ﻗﺎﻋﺪه )ﮐﻠﯽ طﻮرﭘﺮ( اس
وﻗﺖ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎرض ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہ ﮨﻮ۔ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد
ﭘﺮ وه ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺤﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﻧہ ﯾہ ﮐہ آﻧﮑﮭ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﮐﮯ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺑﺮرﺳﯽ اور ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻮ درﺳﺖ ﺟﺎﻧﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾہ ﴿ ...ﻻَ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُ ْ
ﻮا
ﻮا أَﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠن ّ
اض ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َوﻻَ ﺗ َْﻘﺘُﻠُ ْ
ﷲَ َﻛﺎنَ ﺑِ ُﻜ ْﻢ
أَ ْﻣ َﻮاﻟ َ ُﻜ ْﻢ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻟﺒَﺎ ِط ِﻞ إِﻻﱠ أَن ﺗَ ُﻜﻮنَ ﺗِ َﺠﺎ َرةً ﻋَﻦ ﺗَ َﺮ ٍ
َر ِﺣﯿ ًﻤﺎ﴾) (130ﻧﮯ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮؤں اور اس ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﻮں ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ
ﻣﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﺗﺠﺎرت ﮐﻮ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﺳﮯ دور درﺧﺸﺎں ﺗﺮﯾﻦ اﯾﮏ
اور طﺮﻓﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ
ٰ
ﻧﻤﻮﻧہ ﺑﺘﺎﯾﺎﮨﮯ۔ ﻧہ ﺻﺮف ﺗﺠﺎرت ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻗﻼﻧہ اور
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮭﯽ ’’ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ‘‘ ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ اﺷﺎره اور )اوﻓﻮ اﺑﺎﻟﻌﻘﻮد(
ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ً ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اور ﻋﺎدﻻﻧہ ﻗﺮار داد ،ﻣﻌﺎﮨﺪه ﺟﻮ
ﮨﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ )ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ( اس ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ
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روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ اور ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯاور ازدواج ﮐﯽ طﺮح
ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺗﺠﺎرت ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ آﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ’’ﻋﻦ ﺗﺮاض‘‘ واﻗﻊ ﮨﻮ اورﺟﻤﻠہ ’’ ﺣﺮّم
اﻟﺮﺑﺎ‘‘ ﮐہ ’’ اﺣﻞ اﻟﺒﯿﻊ‘‘ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ رﺑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺳﮯ اﺿﺎﻓہ ﻟﯿﻨﺎ ﯾﺎ دﯾﻨﺎ ،ﻣﻤﻨﻮع
ﺎن
ﮨﻮاﮨﮯ اس ﻟﺌﯿﮯ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﮯ اور آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﴿ َوأَن ﻟﱠﯿ َ
ﻺﻧ َﺴ ِ
ْﺲ ﻟِ ْ ِ
إِ ﱠﻻ َﻣﺎ َﺳ َﻌﻰ﴾) (132ﻧﮯ ﺻﺮف ان آﻣﺪﻧﯿﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﺳﮯ دور ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻗﺮآن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﯿﺎدوں ﻧﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻔﺖ
ﺧﻮری ﮐﻮﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﺻﺮف ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﻣﺎل ﺣﻼل و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
 ١٢٩۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢ ۵
 ١٣٠۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٢٩
 ١٣١۔ﮐہ دو ﻗﺴﻢ ﮐﯽ اور دو طﺮﻓہ ﺗﺠﺎرت ﮨﮯ.
 ١٣٢۔ﺳﻮره ﻧﺠﻢ  ،آﯾہ .٣٩
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ﮐﻮﺋﯽ ذرﯾﻌہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺸﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮨﮯ اور ﯾہ
ﺧﻮد ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ،طﺎﻗﺖ اور دوﻟﺖ اور دھﻮﮐہ دھﮍی ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﯿﺸﯿﮟ ﯾﺎ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﺻﺎﻟﺢ اﻓﺮاد ﮐﺎ اﺣﺘﺮام اور ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ۔
اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ دھﻮﮐہ دھﮍی اور ﻓﺮﯾﺐ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﯿﮟ )ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎ
ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻨﮯ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ( ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ رﺑﺎ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺣﯿﻠہ
ﺷﺮﻋﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ اور ﺧﺮﯾﺪار ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٠٣ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ’’
ﺑﯿﻮﻗﻮف‘‘ ﯾﺎ ’’ ﻣﺠﻨﻮن‘‘ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﮨﻠﮑﮯ دﻣﺎغ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ
اﻣﻮال ﮐﻮﻏﻠﻂ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﺣﺴﺎب ﺧﺮچ ﮐﺮڈاﻟﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾہ ﴿ َوﻻَ ﺗُ ْﺆﺗُ ْ
ﻮا اﻟ ﱡﺴﻔَﮭَﺎء أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ
ﷲ ُ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ ﻗِﯿَﺎﻣﺎ ً َوارْ ُزﻗُﻮھُ ْﻢ ﻓِﯿﮭَﺎ َوا ْﻛﺴُﻮھُ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُ ْ
اﻟﱠﺘِﻲ َﺟ َﻌ َﻞ ّ
ﻮا ﻟَﮭُ ْﻢ ﻗَﻮْ ﻻً ﱠﻣ ْﻌﺮُوﻓًﺎ﴾)(133ﻣﯿﮟ آﯾﺎﮨﮯ ﮐہ
’’ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﻮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻗﯿﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ
ﺑﯿﻮﻗﻮﻓﻮں ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﻧہ ﮐﺮو‘‘۔
ﮐﯿﺎ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻋﺎﻗﻞ اور ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮ ،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ؟ اس آﯾﺖ ﺳﮯ
اس طﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف ﺳﻔﯿہ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮔﺮﭼہ اﺑﮭﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ
ﻰ إِ َذا ﺑَﻠ َ ُﻐﻮاْ اﻟﻨﱢ َﻜﺎ َح
ﻟﯿﮑﻦ اس آﯾﺖ ﺳﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﯾﺘﯿﻤﻮں ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﴿َ ...ﺣﺘﱠ َ
ُﻮا ِإﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ أ َ ْﻣ َﻮاﻟَﮭُ ْﻢ َوﻻَ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮھَﺎ ِإ ْﺳ َﺮاﻓًﺎ َو ِﺑﺪَارًا أَن ﯾَ ْﻜﺒَﺮ ْ
ﻓَﺈِ ْن آﻧَ ْﺴﺘُﻢ ﱢﻣ ْﻨﮭُ ْﻢ ُر ْﺷﺪًا ﻓَﺎ ْدﻓَﻌ ْ
ُوا َو َﻣﻦ َﻛﺎنَ
ُوف ﻓَﺈِ َذا َدﻓَ ْﻌﺘُ ْﻢ ِإﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ أَ ْﻣ َﻮاﻟَﮭُ ْﻢ ﻓَﺄ َ ْﺷ ِﮭﺪ ْ
َﻏ ِﻨﯿًّﺎ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﺴﺘَ ْﻌ ِﻔ ْ
ُوا َﻋﻠَﯿْ ِﮭ ْﻢ
ﻒ َو َﻣﻦ َﻛ َ
ﺎن ﻓَ ِﻘﯿﺮًا ﻓ َ ْﻠﯿَﺄْ ُﻛﻞْ ِﺑﺎﻟْ َﻤ ْﻌﺮ ِ
َو َﻛﻔَﻰ ِﺑﺎ ّ ِ َﺣ ِﺴﯿﺒًﺎ﴾) (134ﺳﮯ اس طﺮح ﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ آﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﯾﺘﯿﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺼﺮف ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ رﺷﺪ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺷﺮط ان ﮐﮯ ﯾﺘﯿﻢ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺑﻠﻮغ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺷﺮط رﺷﺪ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮔﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﮐﻠﯽ طﻮرﭘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ وه
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ زﺑﺎن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺎرے ﻣﯿﮟ ﻧہ رﺷﺪ ﺷﺮط ﮨﮯ اور
ﻧہ ﺗﮑﻠﯿﻒ ۔ﺳﻔﺎ ﮨﺖ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻋﯽ اور ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد اور ﭘﮩﻠﻮ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺷﺮﻋﯽ
ﺣﺮام طﺮﯾﻘﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﺎل ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ اﺳﺮاف اور ﻓﻀﻮل
ﺧﺮﭼﯽ ﮐﺮﻧﺎﮨﮯ۔ اور اس ﮐﺎ ﻋﺮﻓﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﻗﺼﻮر ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ
دھﻮﮐہ ﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ دھﻮﮐہ دے دﯾﮟ اور ﻟﯿﻦ دﯾﻦ ﮐﮯ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اور ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﻮ ﻧہ
ﺟﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﺮے اور اس ﺳﮯ زﯾﺎده اورﮐﯿﺎ ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ طﺮح
ﮐﯽ ﺳﻔﺎﮨﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ۔
 ١٣٣۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .۵
 ١٣٤۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٦
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٠۴ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ اور ﺧﺮﯾﺪاور دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﺎ ﮐﺎم اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﮨﻮ ﻧہ اﮐﺮاه
اور اﺟﺒﺎر ﺳﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﺗﺠﺎرة ﻣﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ‘‘ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻮ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯽ اﺻﻞ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ اور اﮐﺮاه ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ طﺒﻌﺎ ً
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﮭﯽ در ﮐﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۵٠۵ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺲ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ اﺳﮯ اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ
ﻣﻠﮏ‘‘ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮے۔ اور ’’ﻻﺑﯿﻊ اِﻻﱠ ﻓﯽ
ٍ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﻓﺮوﺧﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺧﻮاه
ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺷﺮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ ر ﮐﮭﺘﮯ
ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
ﺟﯿﺴﮯ ﺳﻔﯿہ اور دﯾﻮاﻧہ اور ﻣﺤﺠﻮر ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ اور ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺎل ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯿہ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳﮯ
اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اس ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۵٠۶ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ اور ﺧﺮﯾﺪار دوﻧﻮں ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺎ اراده رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﻮں ﮐہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﺠﺎرت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ اور
دﯾﮕﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻮ ﺷﺮطﯿﮟ ﻻزم ﮨﯿﮟ  ،آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ( اور
آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )ﻻﺗﻮﺗﻮاﻟﺴﻔﮭﺎء اﻣﻮاﻟﮑﻢ( ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﺮﻓﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺸﯿﺖ ،
رﺿﺎﯾﺖ ،اﺧﺘﯿﺎر ،ﻗﺼﺪ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﯾہ ﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ اﺻﻞ ﺷﺮطﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٠٧ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻔﻆ ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ
ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺮﺳﻮم ﮨﮯ وﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اورﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﺻﯿﻐہ اس ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﻤﯿﺖ ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ)ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور
ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺸﺮاﺋﻊ (۴٨ :٣) (۴۵ :٢) ،ﺗﺎﮐہ ﺑﯿﻊ ﻣﻌﺎطﺎت
)ﺑﯿﻊ ﮐﮯ ﺻﯿﻐہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ( ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری وﻏﯿﺮه ﺟﯿﺴﮯ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﺑﻘﻮل ﻻزم اور
ﺣﺘﻤﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺒﮑہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮﺑﯿﻊ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﻟﻔﻈﯽ ﺻﯿﻐہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮐﻢ اور ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﮐہ درﺳﯽ ﺣﻮزے ﮐﮯ ﻋﻼوه دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﮯ
ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻘﯿﺪ اور
ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٠٨اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﮐﺌﮯ
ﺑﻐﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺟﺎﺋﮯا ور طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ رﺿﺎﯾﺖ دے دے اور ﺟﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے اﺳﯽ وﻗﺖ
رﺿﺎﯾﺖ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ رد ﮐﺮ دے ﯾﺎ راﺿﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﯽ
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وﻗﺖ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔ اور ’’ ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ‘‘ اس وﻗﺖ اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ  ،ﻧہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ آﻏﺎز ﺳﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮩﮯ ﮐہ رد ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐہ اس
ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ‘‘ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﮑﺎن ،دوﮐﺎن ﯾﺎ
ﮔﺎڑی وﻏﯿﺮه ﮐﺎ ﻣﺜﻼً اﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﻮا اور اس ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮏ آج ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ اور رﺿﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮ اﺟﺎره ﮐﺎ ﻣﺎل ،ﺑﮍھﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ اور ﺗﻤﺎم اﻣﺘﯿﺎزات ﮐہ
اس اﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ،وه ﺳﺐ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﻣﻮال ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٠٩ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﺎل ﺟﻨﺲ اور اﻧﺪازه ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺠﮩﻮل اور دھﻮﮐہ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﮯ،
ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﺣﻤﻘﺎﻧہ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١٠ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ،ﺟﻨﺲ ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﺎ
طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس ﺟﻨﺲ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺧﻮد ﮨﯽ )ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ( ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﮯ
ورﻧہ اﮔﺮ ﯾہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻟﯿﻨﮯ اور دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮں ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﻔﺎﯾﺖ
ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ اورﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮ ﺑﯿﭽﻨﺎ ﺟﻮ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﭘﺮواز ﮐﺮرﮨﺎﮨﮯ
ﯾﺎ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﯽ اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﻮ ﺑﯿﭽﻨﺎ ﺟﻮ درﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﮐہ اس ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎ ﻋﻘﻼﺋﯽ اﻣﮑﺎن ﮨﻮ ورﻧہ اس ﮐﮯ ﻋﻼ وه ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اور ﻧہ ﮨﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١١ﻣﻮردﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﮐﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺣﻖ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﻧہ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ
ﺟﯿﺴﮯ وه ﺟﻨﺲ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐﯽ
ﭼﯿﺰﯾﮟ اور اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ )ﮨﺮ طﺮح ﺳﮯ اور ﮨﺮ زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ( ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺟﺎزت دے دے ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯽ ﻗﺴﻤﯿﮟ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١٢ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻤﯿﮟ ﮨﯿﮟ :ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻧﻘﺪ ﮨﮯ
ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ ادھﺎر ﮨﮯ ﯾﺎ اﯾﮏ ﻧﻘﺪ اور اﯾﮏ ادھﺎر ﮨﮯ  ،ﺗﯿﻨﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ﺗﯿﺴﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ رﻗﻢ ﻧﻘﺪ ﮨﮯ اور ﺟﻨﺲ ادھﺎر ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﻠﻒ ﮨﮯ
اور اﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﻧﻘﺪ ﮨﮯ اور ﻗﻢ ادھﺎر ﺗﻮ ادھﺎر ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﮨﮯ۔
اُدھﺎر:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١٣ادھﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ رﻗﻢ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ب ﻛَﺎ ِﺗﺐٌ
آﯾہ دﯾﻦ ﴿ِ ...إ َذا ﺗَ َﺪاﯾَﻨﺘُﻢ ِﺑ َﺪﯾ ٍْﻦ ِإﻟَﻰ أَ َﺟ ٍﻞ ﱡﻣ َﺴ ّﻤًﻰ ﻓَﺎ ْﻛﺘُﺒُﻮه ُ َو ْﻟﯿَ ْﻜﺘُﺐ ﺑﱠ ْﯿﻨ َ ُﻜ ْﻢ ﻛَﺎ ِﺗﺐٌ ِﺑ ْﺎﻟ َﻌ ْﺪ ِل َوﻻَ ﯾَﺄْ َ
ﻖ ّ
ﺐ َﻛ َﻤﺎ َﻋﻠﱠ َﻤﮫُ ّ
ﷲ ُ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﻜﺘُﺐْ َو ْﻟﯿ ُ ْﻤ ِﻠ ِﻞ اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠَﯿْ ِﮫ اﻟْ َﺤ ﱡ
ﷲَ َرﺑﱠﮫ ُ َوﻻَ ﯾَ ْﺒ َﺨﺲْ ِﻣ ْﻨﮫ ُ َﺷ ْﯿﺌًﺎ ﻓَﺈن
أَ ْن ﯾَ ْﻜﺘُ َ
ﻖ َو ْﻟﯿَﺘﱠ ِ
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َﺎن اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ اﻟْ َﺤ ﱡ
ﺿ ِﻌﯿﻔًﺎ أَوْ ﻻَ ﯾَ ْﺴﺘ َِﻄﯿ ُﻊ أَن ﯾُ ِﻤ ﱠﻞ ھُ َﻮ ﻓَ ْﻠﯿُ ْﻤﻠِﻞْ َوﻟِﯿﱡﮫُ ِﺑﺎﻟْ َﻌ ْﺪ ِل
ﻛ َ
ﻖ َﺳﻔِﯿﮭًﺎ أَوْ َ
َوا ْﺳﺘَ ْﺸ ِﮭﺪ ْ
ﺿﻮْ َن ِﻣ َﻦ
َﺎن ِﻣ ﱠﻤﻦ ﺗ َﺮْ َ
ُوا َﺷ ِﮭﯿ َﺪ ْﯾ ِﻦ ﻣﻦ ﱢر َﺟﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺈِن ﻟﱠ ْﻢ ﯾَ ُﻜﻮﻧَﺎ َر ُﺟﻠَﯿ ِْﻦ ﻓَ َﺮ ُﺟ ٌﻞ َوا ْﻣ َﺮأَﺗ ِ
ﻮا َوﻻَ ﺗَﺴْﺄ َ ُﻣﻮْ اْ
ب اﻟ ﱡﺸﮭَ َﺪاء ِإ َذا َﻣﺎ ُد ُﻋ ْ
ﻀ ﱠﻞ إْﺣْ َﺪاھ َُﻤﺎ ﻓَﺘُ َﺬ ﱢﻛ َﺮ ِإﺣْ َﺪاھ َُﻤﺎ اﻷُ ْﺧ َﺮى َوﻻَ ﯾَﺄْ َ
اﻟ ﱡﺸﮭَ َﺪاء أَن ﺗَ ِ
ﷲ َوأَ ْﻗﻮ ُم ِﻟﻠ ﱠﺸ َﮭﺎ َد ِة َوأَ ْدﻧَﻰ أَﻻﱠ ﺗَﺮْ ﺗَﺎﺑ ْ
ُﻮا ِإﻻﱠ
أَن ﺗَ ْﻜﺘُﺒُﻮْ هُ َ
ﺻ ِﻐﯿﺮًا أَو َﻛ ِﺒﯿﺮًا ِإﻟَﻰ أَ َﺟﻠِ ِﮫ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ أَ ْﻗ َﺴﻂُ ِﻋﻨ َﺪ ّ ِ
ْﺲ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ُﺟﻨَﺎ ٌح أَﻻﱠ ﺗَ ْﻜﺘُﺒُﻮھَﺎ َوأَ ْﺷ ِﮭ ُﺪوْ ْا إِ َذا ﺗَﺒَﺎﯾَ ْﻌﺘُ ْﻢ َوﻻَ
أَن ﺗَ ُﻜ َ
ﺎﺿ َﺮةً ﺗُ ِﺪﯾﺮُوﻧَﮭَﺎ ﺑَﯿْﻨَ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻠَﯿ َ
ﻮن ﺗِ َﺠﺎ َرةً َﺣ ِ
ق ﺑِ ُﻜ ْﻢ َواﺗﱠﻘُ ْ
ﻀﺂ ﱠر َﻛﺎﺗِﺐٌ َوﻻَ َﺷ ِﮭﯿ ٌﺪ َوإِن ﺗَﻔْ َﻌﻠ ُ ْ
ﷲُ َو ّ
ﷲ َ َوﯾُ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻜ ُﻢ ّ
ﻮا ّ
ﻮا ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻓُﺴُﻮ ٌ
ﷲُ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠِﯿ ٌﻢ
ﯾُ َ
)(135
﴾
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ دﯾﻦ )ﻗﺮض( ﮐﻮ ﻣﻌﯿﻦ وﻗﺖ ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮐﯿﺎ ے ﺧﻮاه ﻗﺮض ﮨﻮ
ﺧﻮاه ادھﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﻣﻘﺮوض ﮨﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﻒ ﯾﺎ دوﻧﻮں طﺮ ف ﺳﮯ ادھﺎر ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١۴اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ادھﺎر ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ طﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻧﻘﺪ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﮐہ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ادھﺎر ﯾﺎﭼﻨﺪ روزه ﻧﻘﺪ ﭘﺮ رﮨﺎ ﮨﻮ ﯾﺎور ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎت ﮐﻮ
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١۵ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﮐﮯ آﻧﮯ ﭘﺮ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻘﺮوض ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ
ﺟﺘﻨﺎ ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اﺗﻨﺎ ادا ﮐﺮے اور ﺑﺎﻗﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮯ ﻣﮩﻠﺖ دی ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ﴿َ ...و ِإن َﻛﺎنَ
ُذو ُﻋ ْﺴ َﺮ ٍة ﻓَﻨ َِﻈ َﺮةٌ ِإﻟَﻰ َﻣ ْﯿ َﺴ َﺮ ٍة  (136)﴾...اﮔﺮ ﻣﻘﺮوض ﺗﻨﮓ دﺳﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ وه ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ
ﮨﮯ اس وﻗﺖ ﺗﮏ اﯾﺴﮯ )اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ( ﻣﮩﻠﺖ دﯾﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اور ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﺑﮭﯽ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ ﮨﮯ  ،ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮدے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١۶اﮔﺮ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﮐﮯ آﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ وﻧﯿﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد رﻗﻢ
ادا ﻧہ ﮐﺮے اور اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور
ﺟﻨﺲ واﭘﺲ ﻟﮯ ﻟﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩہ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز واﭘﺲ ﻟﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١٧اﮔﺮ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﮯ ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﻧﻘﺪ / ١٠ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯿﮟ اودھﺎر ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺪت زﯾﺎده ﮨﻮﮔﯽ اﯾﺴﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮﮔﺎ۔ اﮔﺮ اس طﺮح
ﺳﮯ ادھﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وﻗﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻗﺮار دادی ﻣﺒﻠﻎ ﺑﮩﺖ
زﯾﺎده رﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ اور ﯾہ ﺳﻮد ﮨﮯ )ﻋﻼﻣہ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ اس ﻓﺘﻮی ﮐﻮ اظﮩﺮ اور
اﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور ﻗﺪﻣﺎ ء ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻧﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯿﮟ اور دﯾﻠﻤﯽ ،ﺣﻠﺒﯽ ،اﺑﻦ زھﺮه ،اورﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺤﻘﻖ ،ﻋﻼﻣہ ،ﺷﮩﯿﺪ ا ّول اور ﺛﺎﻧﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ  ،اﺑﻮا ﻟﻌﺒﺎس ،ﻣﻘﺪاد اور آﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ
اور ﺑﻌﺾ ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،اﺳﮑﺎﻓﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور ﻗﺎﺿﯽ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی
ﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ (۔ اﮔﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮ
 ١٣٥۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ.٢٨٢
 ١٣٦۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه  ،آﯾہ .٢٨٠
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ادھﺎر ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧﻘﺪ اور ادھﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧہ ﮨﻮ اور ادھﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪ ﺳﮯ
زﯾﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ رﺑﺎ )ﺳﻮد( اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ادھﺎر ﻣﯿﮟ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﮍھﺎ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺜﻼ
ﯾہ ﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ارش رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور ادھﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﮭﭧ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
اﯾﮏ دوﺳﺮی اﮨﻤﯿﺖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﻘﺪ ﭘﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻮﻧﮑہ زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺣﻼل ﺑﻠﮑہ اﻟﺰاﻣﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١٨ادھﺎر ﯾﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﯽ
ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ ﻣﺎل ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ دﯾﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻖ رﺑﺎ اور ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ زﯾﺎدﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﯿﮟ زﻣﺎﻧہ ﮐﺎ ﺳﺮﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
دﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﻣﺜﻼً ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪاری ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﻘﺪﯾہ دﯾﺎ ﺟﺎ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ
ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺪت ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮐہ ﻣﺜﻼً اﯾﮏ ﺳﺎل ﮨﮯ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﮐﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺒﻠﻎ
ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻧﺴﯿہ )ادھﺎر( ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ رﻗﻢ اﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دی ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﮔﮭﺮ ﻧﻘﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﻣﺒﻠﻎ
اﺟﺎره ﺑﮍھ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﮯ ﺑﮍھ ﺟﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ،ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﯾﺎ
زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻟﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ
اﺧﺮاﺟﺎت درﮐﺎر ﮨﻮں ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ دو ﻣﻮرد ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾہ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺒﻠﻎ رﺑﺎ )ﺳﻮد(
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﮩﺮﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺳﻮدی اﺿﺎﻓہ ﺟﻮ زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮨﻮ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵١٩اﮔﺮ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﮐﮯ اﭘﻨﯽ
رﻗﻢ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺧﻮد اس ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﮯ ﮨﻮ ﻧہ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﮯ ﻣﻌﺎﮨﺪه اور
ﻗﺮار داد ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻘﺮوض ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺪت
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ رﺑﺎ)ﺳﻮد(اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﮍھ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ۔
ﺳﻠﻒ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢٠ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﻠﻒ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﺴﯿہ )ادھﺎر( ﮐﯽ طﺮح ﻣﺪت ﮐﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم
ﮨﮯ اور ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﭘﻮری رﻗﻢ ﺑﻄﻮر ﻧﻘﺪ ادا ﮐﺮد ی ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺾ
ﺣﺼہ ﮐﻮ ادا ﮐﺮے اور ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺣﺼہ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﯾﺎ ﻣﺠﮩﻮل ﭼﮭﻮڑ دے ﺗﻮ
ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺮف اس دی ﮨﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر درﺳﺖ ﮨﮯ اور ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﮐﻠﯽ طﻮرﭘﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﮐﻢ ﮨﻮﻧﺎ رﺑﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﺟﻨﺲ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﯾہ ﮐﻢ ﻋﺎدﻻﻧہ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ
اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮے ﮐہ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺪ اور ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﺳﺎل اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮ اﻟﮓ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
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ﺟﻨﺲ ﮐﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ  :طﺮﻓﯿﻨﯽ ادھﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠہ:
وه ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ادھﺎر)اور ﻓﻘﮩﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ’’ ﺟﻨﺲ
ﮐﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ‘‘ اﮔﺮﭼہ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻓﺘﻮے ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ اور
درﺳﺖ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ) اوﻓﻮ اﺑﺎﻟﻌﻘﻮد( ) (137ﮐﺎ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻋﺪه اس ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ ﻣﻌﯿﻨہ
ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﻊ ﻻزم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﺳﮯاﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭼﻨﺪ ﻣﻮارد
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻓﺴﺦ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور ﯾہ ﻣﻮارد
ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ:
ﺧﯿﺎرات :ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎرات:
١۔ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢١طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻧﺸﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻓﺴﺦ
ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ) اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻔﮑﺮ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ اور وﺟہ ﻧہ ﮨﻮ( اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﮯ ﮐہ اﺑﮭﯽ دوﺳﺖ
طﺮﻓﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻧﺸﺖ ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮے ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﮭﺮ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اور ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ او ر اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﮐﮩﯿﮟ ﺗﻮﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﺤﮑﻢ اور ﻣﺴﻠﻢ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﯾﺎ اور
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ اور ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮﻧﺎ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ
اورﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﮔﺮ ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن ﯾﺎ ﭨﯽ وی ،ﭨﯿﻠﯿﮕﺮاف ﯾﺎ ﭨﯿﻠﯿﮑﺲ اور اس ﺟﯿﺴﮯ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ
دور ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﻧﺠﺎم ﭘﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﯾہ ﺗﯿﻨﻮں ارﺗﺒﺎطﯽ وﺳﯿﻠہ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﯿﮟ ﺣﻀﻮری
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﺟﺐ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﺧﺘﻢ
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ )ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮری ﺳﮯ( ﺗﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ اورو ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﺟﻮﮐﭽﮭ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ) ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ( اور ﭼﻨﺪ رواﯾﺎت ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻌﺎد ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور
ﺟﻠﺴہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧہ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف ﮐﺴﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﺟﻠﺴہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﻣﯿﮟ ﻧہ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺎ
ﺣﻀﻮر ﻻزم ﮨﮯ۔ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ
طﺮﻓﯿﻦ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺸﺖ درﮨﻢ ﺑﺮﮨﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ
ﺧﺮاﺑﯽ ﮐہ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﯽ اورﮐﻠﯽ طﻮرﭘﺮ
 ١٣٧۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾﺖ .١
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ﺟﺐ ﺗﮏ رﺿﺎﯾﺖ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد درﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﮭﯽ ﯾﺎد رﮨﻮا
اور ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﮨﮯ۔
 :(٢ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢٢اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﻣﻐﺒﻮن ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ راﺿﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ارزش ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﻧہ ﮐﺮے ﯾہ ﺧﻮد اس
ﺑﺎت ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ وه اﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﺮ راﺿﯽ ﮨﮯ اور اور اب ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮩﯿﮟ ر ﮐﮭﺘﺎ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻌﺬور ﮨﻮ ﺗﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﺟﺐ
ﺗﮏ ﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ وه اﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﺮ راﺿﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ او راﮔﺮ ﻏﺒﻦ زﯾﺎده ﺑﮭﯽ ﮨﻮ
ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﺮ رﺿﺎﯾﺖ اس ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮐﯿﻮں ﯾہ ﺧﻮد ﺳﻔﺎﮨﺖ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻘﻼﺋﯽ وﺟہ در ﮐﺎر ﮨﻮ۔
 :(٣ﺧﯿﺎر ﺷﺮط:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢٣اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮط
رﮐﮭﯿﮟ اور اس ﺷﺮط ﭘﺮﻋﻤﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺷﺮط ﭘﻮری ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﻮ ،وه ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﯽ ﺷﺮط ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﮐہ اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻠﯽ ﮨﻮ ﺟﺰ ﺣﺮام ﺷﺮط ﮐﮯ ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس
ﺷﺮط ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮﺗﻮ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ رﺿﺎﯾﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﮭﯽ دو ﺑﻌﺪی ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ اور اس ﮐﯽ
ﺷﺮط ﺣﺮام ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺷﺮط ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ درﺳﺖ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﮐﯽ ﺷﺮط ﺣﻼل
ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ۔
 :(۴ﺧﯿﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢۴اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﺘﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﻣﮩﻨﮕﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﮨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳہ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﺮوﻓﺮﯾﺐ اور ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻨﺎﺗﺎﮨﮯ۔
 :(۵ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﻨﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﻟﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﮨﮯ
 ،ﮐﻮﺋﯽ ﻋﯿﺐ رﮨﺎ ﮨﻮ اور طﺮف ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺳﮑﺎ ﺗﻮ وه اطﻼع ﻣﻠﻨﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﮐﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﮯ اور ﺳﻔﺎﯾﺖ وﻓﺎداﻧﯽ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
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اﺧﺘﯿﺎر اﺳﯽ طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ،اﻟﺒﺘہ ﺟﺐ ﺗﮏ طﺮف اس اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﻮ ورﻧہ
اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ﺳﻔﺎﮨﺖ اور طﺮف ﮐﮯ ﺗﺤﻤﻞ ﻧہ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮﮨﮯ۔
 :(۶ﺧﯿﺎر ﺗﺒ ّﻌﺾ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢۶اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧہ ﮨﻮﺗﻮ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ۔
 :(٧ﺧﯿﺎر رواﯾﺖ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢٧اﮔﺮ ﺟﻮﮐﭽﮭ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس وﻗﺖ دﯾﮑﮭ رﮨﺎﮨﮯ ﮐہ وه ﭼﯿﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺟﻮ طﺮف ﻧﮯ ﺗﻌﺮﯾﻒ اورﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ،ﺧﻮاه اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﮨﯽ ﺟﻨﺲ
ﮨﻮ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اوﺻﺎف ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮨﻮ ﻣﮕﺮ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎ ﺑﮩﺘﺮی ﯾﺎ زﯾﺎده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺰ اس ﺻﻮرت
ﮐﮯﮐہ ان ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺮف وﮨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺟﻨﺲ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮩﺮﺣﺎل ﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﺮراﺿﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ اﺧﺘﯿﺎر رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ۔
 :(٨ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢٨اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﻧﻘﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ طﺮف
ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﺳﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ
ﮐہ ﯾہ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻓﻼں وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﻋﺮﻓﯽ ﻣﮩﻠﺖ ان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﺟﺎری ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﻘﺪ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﻘﺪ ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ اورﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻧﻘﺪ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮨﻮ
ﮐہ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﮐﻮ طﺮف ﺟﻨﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﺴﺦ
ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ
ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ۔
 :(٩ﺧﯿﺎر ﺣﯿﻮان:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٢٩اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺣﯿﻮان ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ دن ﺗﮏ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺑﯿﭽﻨﮯ اور ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ واﻟﮯ اس ﻣﺪت
ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ )طﺒﻌﺎ ً ﮐﻢ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ( اس ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﮐہ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﺗﯿﻦ دن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮدﯾﮟ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ
ﻣﻮﻗﻌہ ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎر ﺣﯿﻮان درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﯿﻦ دن ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺪت
ﺗﮏ اس ﮐﻮ رﮐﮭﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
 :١٠ﺧﯿﺎر ﺗﻌﺬر:
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣٠اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﭘﺮ ﺟﻨﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧہ
دے ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧہ ﻟﮯ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺑﮭﯽ ﺧﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ،اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﮐہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺎرے اﺧﺘﯿﺎرات آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﮑﻢ( ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﮐہ ان ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺳﺮ ے ﺳﮯ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ رﺿﺎﯾﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻼل ﺷﺮط ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ اور ان ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﯿﮟ
ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣١اول ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ اﻋﺎﻗﻼﻧہ ﺣﺴﺎب اور ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات
ﮐﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدے ﺗﻮ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﻔﯿﮩﺎﻧہ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﯾہ ﺳﺎرے اﺧﺘﯿﺎرات اﺳﯽ
طﺮح ﮐﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﺟﺒﮑہ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﮭﯽ ان اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺻﻮرت اس طﺮح ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﮯ راﺿﯽ ﮨﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ رﺿﺎﯾﺖ ﻧہ ﺻﺮف ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ دوﺟﮩﺖ ﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣٢اﮔﺮ اس ﮐﺎ ﻣﺒﻐﻮن ﮨﻮﻧﮯ )دھﻮﮐہ ﮐﮭﺎﻧﮯ( ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ
ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﻟﯿﮑﯿﻦ
ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺟﺐ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﺟﻨﺲ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﻮب ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎﮨﻮ اور ﻗﮩﺮی طﻮرﭘﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ اس ﻋﯿﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺳﺴﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪا ﮨﻮا ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣٣اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﯿﺐ ﻧﮑﻞ
آﺋﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮﺋﯽ رﺑﻂ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ اور اﮔﺮ ﻋﺎدی ﺗﮓ
ودو اور آﭨﻮﻣﯿﭩﮏ اﯾﮏ واﻗﻌہ ﮨﻮ ﮐہ ﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ رﮨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻋﯿﺐ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻓﺴﺦ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ وﮨﯽ ﮔﺬﺷﺘہ ﺣﺎﻟﺖ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ ﻋﯿﺐ
ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻮد اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻋﯿﺐ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﺑﮭﯽ اس
ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣۴ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﭘﺮ اطﻼع ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ ﻋﻠﺖ ﺳﮯ ﮨﻮ( ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﯿﺎ ﮐہ اس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮﮔﯿﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺳﻤﺠﮭ
ﻟﮯ ﮐہ وه ﺣﻖ ﻓﺴﺦ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﻓﺮق ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ و اﭘﺲ ﮐﺮے
ﮔﺎ  ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾہ ﮐہ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ اس طﺮح ﮐﮯ ﻧﻘﺺ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﺗﺼﺮف ﮐﮯ
زﯾﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﮨﻮ اﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﻓﺮق ﮐﻮ
ادا ﮐﺮﮐﮯ اﺻﻄﻼح ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور ﺧﺮﯾﺪار ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣۵اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ اوﭘﺮ ،ﮨﻮا ﻣﯿﮟ ﯾﺎ درﯾﺎ ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﯾﺎ
اﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ اﻟﮑﭩﺮﯾﮏ اﺟﻨﺎس ﯾﺎ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ دوﺳﺮے آﻻت ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﯿﺐ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮔﺎ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻓﺴﺦ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ
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ﺳﮯ ﮐﻢ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﯿﺐ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﮨﯽ ﺳﺎﺑﻘہ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﯾﺴﮯ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻓﺴﺦ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﻮﻋﯿﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ وﻗﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘہ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ،اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻋﯿﻮب،
ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻓﺴﺦ ﻣﺤﻘﻖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﻮ آﭨﻮﻣﯿﭩﮏ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﯽ
ﮨﻮ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ١٠ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺎ م رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور اﺳﯽ طﺮح آﭨﻮﻣﯿﭩﮏ
طﻮر ﭘﺮ ﮐﺎم ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ ﮐﭽﮭ ﻣﺪ ت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﺧﺮی ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺗﺎﮨﯽ
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻋﯿﺐ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﺑﯿﮑﺎر ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺑﮭﯽ ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐہ
اﺑﮭﯽ ﮐﮭﮍی ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ظﺎﮨﺮا ً ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﮏ اﺳﯽ طﺮح ﮐﮭﮍی رﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻘﺮره ﻣﺪت
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺮﺟﺎﺋﮯ ،ﯾہ ﺧﻮد اﯾﺴﺎ ﻋﯿﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺗﮭﺎ اورﺟﺒﮑہ آﺷﮑﺎر ﮨﻮﮔﯿﺎ ﻓﺴﺦ ﮐﮯ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣۶اﮔﺮ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻮ ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ
ﺧﻼف ﺑﺘﺎﺋﮯ اور ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐﭽﮭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭘﺮ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮﻟﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺬﮐﻮره ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺑﯿﭽﻨﮯ
واﻟﮯ ﻧﮯ ﺟﻮ زﯾﺎده ﻟﮯ ﻟﯿﺎﮨﮯ اﺳﮯ واﭘﺲ ﮐﺮدﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮭﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎﺟﻨﺲ ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮدے ﯾﺎ اﺿﺎﻓﯽ رﻗﻢ واﭘﺲ ﮐﺮدے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣٧اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ رﮐﮭ دے ﮐہ ﻓﻼں ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭻ
دو اور ﺑﯿﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ اﺿﺎﻓہ رﻗﻢ ﮨﻮ وه اس ﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ ﮐہ
دو ’’وﮐﺎﻟﺖ‘‘ ﺳﮯ ﻣﺮﮐﺐ ﮨﮯ ﮐہ طﺮف ﺑﯿﭽﻨﮯ ﮐﯽ وﮐﺎﻟﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻌﺎﮨﺪه اور
ﻗﺮارداد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﺟﺘﻨﺎ اﺿﺎﻓﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﻮ وه اس ﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﺑﮭﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺧﻮد وه وﮐﯿﻞ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ۔ ﯾہ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﻮردﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ:
ﻣﺴﺌﻠہ :۵٣٨ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﮐﻮ ﺣﻼل اور ﻣﻘﺪور ﻣﻨﻔﻌﺖ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس
ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﺮام ﮨﻮں ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﻋﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
اﻣﮑﺎن ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﺣﻤﻘﺎﻧہ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺮف
ﺣﻼل ﻣﻨﻔﻌﺘﻮں ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ دی ﺟﺎﺋﮯ اور ﺣﺮام ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٣٩اﮔﺮ ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﺮﯾﺪار اس ﺣﻼل ﻣﺎل ﮐﻮ ﺣﺮا م ﻣﯿﮟ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮے ﮔﺎ۔ )اور اس ﺑﺪﺗﺮ ﮐہ اﺳﯽ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ اس ﺳﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮدے ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ
ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﭽﻨﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﮯ ﺷﺮاب
ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮﯾﺪ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻧﻤﻮﻧہ ﻣﯿﮟ اور ﺟﻦ
رواﯾﺘﻮں ﻧﮯ اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿َ ...وﻻ َ ﺗَ َﻌﺎ َوﻧُ ْ
اﻹ ْﺛ ِﻢ
ﻮا َﻋﻠَﻰ ِ
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ان (138)﴾...اور ﺗﻤﺎم آﯾﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف اور ’’ ﺛﻢ‘‘ )ﮔﻨﺎه( ﮨﺮ اس ﮐﺎم ﮐﻮﮐﮩﺘﮯ
َو ْاﻟ ُﻌ ْﺪ َو ِ
ﮨﯿﮟ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐہ اس ﮐﮯ واﺟﺒﺎت ﺳﮯ دور ﮐﺮے ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺴﺖ ﮐﺮدے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎم ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ اور آپ ﭘﺮ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ۔ ﮐہ ﺷﺮاب ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﭘﮭﺮ اﻧﮕﻮر ﺟﯿﺴﮯ ﺷﺮاب ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ اﮨﻢ وﺳﯿﻠہ ﮐﻮ ﮐﺲ طﺮح اس
ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮﮐہ ﯾہ ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮨﮯ اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﺗﺮک
ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﻣﻨﮑﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺮﮐﺰی وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ اور ﴿ ﱠﻣﻦ ﯾَ ْﺸﻔَ ْﻊ َﺷﻔَﺎ َﻋﺔ ً
ﺎن ّ
ﷲ ُ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
َﺼﯿﺐٌ ﱢﻣﻨْﮭَﺎ َو َﻣﻦ ﯾَ ْﺸﻔَ ْﻊ َﺷﻔَﺎ َﻋﺔً َﺳﯿﱢﺌَﺔ ً ﯾَ ُﻜﻦ ﻟﱠﮫُ ِﻛ ْﻔ ٌﻞ ﱢﻣ ْﻨﮭَﺎ َو َﻛ َ
َﺣ َﺴﻨَﺔً ﯾَ ُﻜﻦ ﻟﱠﮫ ُ ﻧ ِ
ﱡﻣﻘِﯿﺘًﺎ﴾) (139ﺟﻮ ﺑﮭﯽ اﭼﮭﯽ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﮯ اور ﺑﺮی ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ
اس ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﯿﺮ وﺷﺮ ﺛﺎﻟﺜﯽ اﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣہ ﮐﯽ طﺎﻟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﺎ وه
اﻧﮕﻮر ﺟﻮ ﺷﺮاب ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ آپ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﺳﯽ ﻏﺮض
ﺳﮯ اﺳﮯ ﺗﻢ ﺑﯿﭽﺘﮯ ﮨﻮ ﯾہ ﺧﻮد ﺷﺮاب ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺪد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؟
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۴٠ان ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺑﯿﭽﻨﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺎم اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﺎ
وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﺴﯽ ﻧﺠﺲ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺑﯿﭽﻨﺎ ﮐہ ان ﺳﮯ ﺣﻼل
اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮد ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎﮐﯿﺰ ه ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺑﯿﭽﻨﺎ ﮐہ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺎ اﯾﮏ
وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮﯾﺪا ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ  ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۵۴١اﮔﺮ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﮐﺎﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ
ﭼﯿﺰ اور ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮨﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﯿﭽﻮ ﮐہ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﮯ ﺣﻼل ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ وه ﺷﺮاب ﮐہ ﺧﺮﯾﺪار ﺳﮯ ﺳﺮﮐہ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اراده رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﺟﺒﮑہ اﻧﮕﻮر اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺑﯿﭽﻨﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻢ ﻗﻮی
ﮨﻮ ﯾﺎﻋﺎدی ﮔﻤﺎن ﯾﺎﻋﻘﻼﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﮯ ﺷﺮاب ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺣﺮام
ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﺮ ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش ﺟﺲ ﺳﮯ ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﯾﺎ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﻣﺪد ﮨﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺠﺴﻤہ ﺑﻨﺎﻧﺎ اور ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ:
ﻣﺴﻠﺌہ :٥٤٢وه ﮔﮍﯾﺎ ﺟﻮ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور ﻣﺠﺴﻤﮯ ﺟﻮ زﯾﻨﺖ ﯾﺎ ﮨﺮ
ﺣﻼل ﻓﺎﺋﺪه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ان ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻧﺎ اور ان ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ ﺣﻼل ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺟﻨﻮن ﻧﮯ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ )ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟہ ﻣﺎﯾﺸﺎ ُء ﻣﻦ
ﻣﺤﺎرﯾﺐ و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ (...ان ﮐﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﻣﺤﺮاب اور ﻣﺠﺴﻤﮯ ﺑﻨﺎ دﯾﺌﮯ اس
ﮐﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮﻧہ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻣﺠﺴﻤہ ﺗﻤﺜﺎل ﮨﮯ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﻧﺺ
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﺟﻨﺎﺗﻮں ﻧﮯ
ﺳﮯ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اور ﺣﻀﺮت
ٰ
ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﭘﺮ ﻣﺠﺴﻤﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ اور ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ
 ١٣٨۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .٢
 ١٣٩۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٨۵
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ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻨﺎﯾﺎ اور ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺎﺋﯽ اور ﺳﻨﻮاری ﺟﺎﺋﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﮨﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ آذر ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﻋﻮت
ﻮن﴾)  (٤٠ﺗﻤﺜﺎل ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ اس ﮐﮯ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
﴿...ﻣﺎ ھَ ِﺬ ِه اﻟﺘﱠ َﻤﺎ ِﺛﯿ ُﻞ اﻟﱠ ِﺘﻲ أَﻧﺘُ ْﻢ ﻟَﮭَﺎ َﻋﺎ ِﻛﻔ ُ َ
َ
ﻟﺌﮯ رﮐﮯ رﮨﮯ اور ان ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ داﻟﺪاه ﮨﻮﮔﺌﮯ؟‘‘
ﮨﺎں ،اﺳﻼم اﻧﺴﺎن اور ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﭼﮩﺮوں ﮐﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ان ﭼﮩﺮوں ﮐﮯ
ﺗﻤﺜﺎل ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮐﺮدے ،ﺑﻠﮑہ اﻧﺴﺎن ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺣﯿﻮان ﭘﺮﺳﺘﯽ ،اور ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺎ ﺗﻤﺎم ﭼﮩﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ۔ ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺴﻤہ ﮐﯽ ﺻﻮرت
اور ﻧﻘﺶ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﻮس ﭘﺮﺳﺘﯽ  ،ﻣﻘﺎم ﭘﺮﺳﺘﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ وه
ﻣﺠﺴﻤﮯ اور ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮﻧﮯ اﺳﮯ ﺧﺎک ﻣﯿﮟ
ﻣﻼﻧﮯ ،اس ﮐﯽ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﮩﻮت ﮐﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ،
ﺟﯿﺴﮯ ﻋﺮﯾﺎں اور ﺑﺮﮨﻨہ ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﺑﺮﮨﻨہ اور ﺑﮯ ﺣﺠﺎب ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ اور ﻣﺠﺴﻤﮯ
ﯾﺎ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺮﮨﻨہ  ،ﻧﯿﻢ ﺑﺮﮨﻨہ رد ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ اور ﻣﺠﺴﻤﮯ ﺟﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮں
ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻓﺤﺸﺎ اور ﻣﻨﮑﺮات ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﻮﮔﺎ۔
اﮔﺮ اﺳﻼﻣﯽ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﮯ ﻣﺠﺴﻤہ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ اور اس ﮐﺎ ﺑﻨﺎﻧﺎ
ﺣﺮام ﮨﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﺻﺮف اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩﯿﮟ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ واﻗﻊ ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﯾہ رواﯾﺎت اس وﻗﺖ ﺻﺎدر ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﻟﻮگ ﺗﺎزه ﺷﺮک و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﮐﺮ
ﺗﻮﺣﯿﺪ اور اﺳﻼم ﮐﮯ ﮔﺮوﯾﺪ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺻﺮف اس اﯾﻤﺎﻧﯽ دور ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ
ﺷﺮک ﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﭩﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدر ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺳﺮے ﺳﮯ ﯾہ
ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ ﻣﻤﻨﻮع ﮨﻮں اور ﯾہ ﺳﺐ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ وارد ﮨﻮاﮨﮯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ ان ﻣﺠﺴﻤہ
ﺳﺎز ﮐﻮ اس ﻣﯿﮟ روح ﭘﮭﻮﻧﮑﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﭘﺮ ﻋﺬاب ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﯾہ ﺧﻮد ﺟﻌﻠﯿﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ؛ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻣﺠﺴﻤہ ﺳﺎز ﮐﻮ اس ﻣﯿﮟ روح ﭘﮭﻮﻧﮑﻨﮯ ﭘﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﭘﺮ ﻋﺬاب ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ،ﯾہ ﺧﻮد ﺟﻌﻠﯿﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﺸﺮک ﻣﺠﺴﻤہ ﺳﺎز ﺑﮭﯽ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺪا ﮐﮯ ﻣﺜﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺠﺴﻤہ
ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺎﺗﺎ اور ﻧہ ﮨﯽ اس طﺮح ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد وه ؟؟؟ ﮨﮯ ﮐہ
اس ﮐﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﻋﻠﯿﻞ دﻟﯿﻞ دورﺳﺖ ﮨﻮﺗﻮ ﯾﮩﯽ ﺳﻮال درﺧﺘﻮں ﮐﺎ
ﻣﺠﺴﻤہ ﺑﻨﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﯿﮟ آﻣﺎده ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ان ﻧﺒﺎﺗﯽ روح ﭘﮭﻮﻧﮑﯽ
ﺟﺎﺋﮯ اور ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻧﯿﺮ اس طﺮح ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور اﻧﺴﺎن ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﮐﺎم
ﻣﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ﻧہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮐہ ﮐﮩﯿﮟ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﯽ طﺮح ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺗﻤﺜﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﺜﻠﺚ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﺿﻠﻊ ﻻزم ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ
ﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺿﻠﻊ ﮐﮯ اﺳﻼف ﮐﯽ ﯾﺎد ﮔﺎر ﮨﮯ ،ﮐہ اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ
ﻋﯿﺴﯽ اور اس
اور اس ﮐﺎ آﺧﺮی ﺿﻠﻊ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺒﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم او ر ﺣﻀﺮت
ٰ
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ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﺗﮭﯽ ،ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﯾہ ﺳﺐ ظﺎﮨﺮاً اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﻮں ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ
ﺗﮭﯿﮟ ﮐہ ڈراﺋﻨﮓ ﮐﯽ ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮرﮨﯽ ﺗﮭﯿﮟ  ،اﮔﺮﭼہ اﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﻣﺠﺴﻤہ ﺑﮭﯽ
اﮔﺮ دو ﮔﺬﺷﺘہ ﺿﻠﻌﻮں ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ،ﺗﻤﺜﺎل ﮐﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﮯ ،اور ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﺐ اﺳﻼف اور ﺑﺰرﮔﻮں ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﯾﻤﺎﻧﯽ اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎدﯾﮟ ﺗﺎزه ﮐﺮﻧﮯ اور
ان ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮرﭘﺮ اﮔﺮ ﯾہ ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺣﮑﻤﺘﻮں ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺣﺮام ﮨﮯ ،
اﮔﺮ ﺑﺎﺗﯿﮟ ودرﺳﺖ ﮨﻮں ﺗﻮ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻧﺠﺎم داده اﮐﺜﺮ اﻣﻮر اور وه ﺟﻮ
اﯾﺠﺎدات ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﺜﻼً درﺧﺖ ﮐﺎ ری ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺟﻨﮕﻞ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮨﮯ اور ﭘﺮﻧﺪه اور ﻣﺮﻏﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ڈھﻮﻧﮉﻧﮯ واﻟﯽ ﮔﺎڑی ﮐہ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﭘﺮ ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ اور ھﯿﻠﯿﮑﻮﭘﭩﺮ اور ﺣﯿﻮاﺋﯽ ﺟﮩﺎز ﻧﺒﻼ ﮐہ ﭘﺮوﻧﺪوں ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻌﯽ ﻧﻤﺮ ﻧﮯ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﺠﺴﻤہ ﺳﺎزی اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ ﺧﺪا
ﮐﯽ ﺷﺒﯿہ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﺧﯿﺎل ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﻣﺸﺮک ﺑﮭﯽ ﺧﯿﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﭼہ
ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻣﻮﺣﺪ!ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺠﺴﻤہ ﺳﺎزی ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ دﺧﺎﻟﺖ اور اس
ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺻﺮف اور ﺻﺮف اس ﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺖ اور ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﺑﯿﻊ ﺷﺮط
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۴٣ﺑﯿﻊ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﯾﺎ
ﺷﺮطﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎل ﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺖ اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ﺳﮯ ﻣﺤﺪود ﮨﮯ ﻣﺜﻼً ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨﺎ ﮔﮭﺮ دو
ﺳﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﮐﻮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﻊ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭽﺘﺎﮨﮯ ﮐہ اس ﮔﮭﺮ آپ
ﺻﺮف اور ﺻﺮف دو ﺳﺎل ﺗﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ
آپ ﮐﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧہ دے ﺗﻮ آپ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ
ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ اور ﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺟﻮ ﺗﻔﺎوت ﮨﻮاﮨﮯ ،اﺳﮯ ادا ﮐﺮدﯾﮟ
اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ
ﻋﺎدﻻﻧہ ﮨﻮ ﻧہ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐہ ﮐﺮوڑوں ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﮯ
ﮔﮭﺮ اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ادا ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺌﮯ ﮐہ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻟﺊ ﮐﺮاﯾہ ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ رﺑﺎ
اور ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۴۴ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﺑﯿﻊ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯽ طﺮح ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﯿﻊ
دو ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮨﮯ؛ ﯾﺎ ﮔﮭﺮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻋﻼ وه ﮐﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﮐہ ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﺑﺪون ﭼﻮن وﭼﺮا اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ و اﭘﺲ
ﮐﺮد ےﮔﺎ ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ ﺟﻮ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﺎ ﺟﺎرﮨﺎﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻏﯿﺮه
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ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اور ﻗﺪرت ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ اس ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮ واﭘﺲ ﻧہ ﮐﺮے اور اس ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪ ار اس
ﻣﺎل ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻠﻎ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻮ ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﮯ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ
ﻣﻠﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ رﮨﮯ ﮔﯽ۔اور ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ارزش اور
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﺑﯿﻊ ﻣﺸﺮوط ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮ )ﻋﺎﻗﻼﻧہ
اورﺷﺮﻋﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ( ﻣﻘﯿﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮے ﻣﺜﻼ ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ
ﺑﯿﭽﻮﮔﮯ اور ﻓﻼں ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮو ﮔﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ
ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭼﮭﺎﻧﭙﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻣﻘﯿﺪ اور ﻣﺤﺪود ﮨﮯ  ،اس
ٰ
ﻣﺆﻟﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﭼﮭﺎﻧﭙﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ
ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻻ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﮯ ﻧہ ﭼﮭﺎﭘﮯ ،اور ﯾہ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ
اور ﻧﺎﺷﺮ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺆﻟﻒ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ اﯾﮉﯾﺸﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ
اور زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﺮے ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻋﺘﻘﺎدی اور ﻓﻘﮩﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻒ  ،ﻣﺼﻨﻒ ،اور ﻧﺎﺷﺮ ﮐﯽ
ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اور اس ﮐﯽ ﻧﺸﺮو اﺷﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ زﺣﻤﺘﻮں ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
دوﺳﺮا )ﺟﻮ ﻧہ ﻣﺆﻟﻒ ﮨﻮ اور ﻧہ ﻧﺎﺷﺮ( اﺳﮯ ﭼﮭﺎﭘﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ
ﺿﺎﺋﻊ ﮐﯿﺎﮨﮯ اور ان ﮐﯽ زﺣﻤﺘﻮں اور ﮐﺎرﮐﺮدﮔﯽ ﮐﺎ ﻣﻔﺖ ﻓﺎﺋﺪه اﭨﮭﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﺘﺎب
ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اس طﺮح ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے ﮐہ اس ﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ﺳﮯ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ
او رﯾہ ﺧﻮد دو ﺑﻌﺪی اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ اﺻﻮل ﺳﮯ ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺮ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺿﺮوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ اور
ﻣﺆﻟﻒ اور ﻧﺎﺷﺮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﺤﺼﺮ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﺎﺋﺪه اﭨﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮭﯽ ﮔﺮاں ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اورﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﮐﯽ دﺳﺘﺮس ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﺮدﯾﮟ ﮔﮯ اﯾﺴﮯ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮﮐﮯ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳﮯ اس ﮐﺘﺎب ﮐﻮ
ذﺧﯿﺮه اﻧﺪوزی اور ﮔﻮﺷہ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻮ ﺻﺮف اﭘﻨﯽ
ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ اورﻋﺎدﻻﻧہ طﻮرﭘﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﻒ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان
ﺳﮯ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۴۵اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﯿﮟ اﮔﺮﭼہ ﮨﺮ
اﯾﮏ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺼہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس
ﻣﺠﻤﻮﻋہ)ﮐﻤﭙﻨﯽ( اداره وﻏﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﮨﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ اس
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ﻣﺸﺘﺮﮐہ راس اﻟﻤﺎل ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دوﻧﻮں ﮐﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﯽ
اورﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن ﻟﯿﻨﮯ ﯾﺎ اﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺻﯿﻐہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮ ف اور ﺻﺮف ﺷﺮﮐﺎء ﮐﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ ﻣﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ :۵۴۶ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﮯ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎ
ٰ
ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اور ﻗﺮار داد ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺧﻼف واﻗﻊ ﮨﻮﮔﯽ و ه ﺑﺎطﻞ
ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﯽ اﭘﻨﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ،اﭘﻨﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
اور رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﮭﺎﺋﮯ۔
ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۴٧ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﯾﺎ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
اور ﮐﺎم ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﺎم اور ﻧﯿﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اور ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎم ﮨﮯ ﺑﮩﺮﺣﺎل
اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐہ اﯾﮏ ﺷﺮﻋﯽ اور ﻋﻘﻠﯽ ﻋﻘﺪ ﮨﮯ ،آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ)اوﻓﻮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد( )(140ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﯾﺎ ﻣﻔﺖ
ﮐﮭﻼﻧﮯ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ آدﻣﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم اﯾﮏ دﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ آﻣﺪﻧﯽ ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں اور اس طﺮح ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﯽ در آﻣﺪ ﻣﯿﮟ
اﭘﻨﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎ ﺗﮭ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮں اﮔﺮ ﮐﺎم
ﮐﺎ ﻓﯿﺼﺪ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ )ﻗﺪﻣﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
اﺳﮑﺎﻓﯽ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﻗﺎ ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ اور آﻗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی اس ﻓﺘﻮی ﻣﯿﮟ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ(
اورﭼﻮﻧﮑہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺺ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺟﻤﺎع ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﻮ
آﮔﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﮍھﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ)اوﻓﻮ ا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد( ﮐﯽ ﺳﻮ ١٠٠ﻓﯿﺼﺪ اﺳﺘﻐﺮاﻗﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ً اﻟﻒ و ﻻم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ ’’ ا وﻓﻮا‘‘ ﮐﮯ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯿﮟ
اور ’’ اﻟﻌﻘﻮد‘‘ ﺳﮯ ﻣﺮاد اﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪه اور ﻗﺮار داد ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۴٨ﺷﺮﯾﮏ ﭘﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻋﯽ اور ﻋﻘﻠﯽ
ﻗﺮار داد اور ﻣﻌﺎﮨﺪه ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﺳﮯ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ اور
ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺧﻼف و رزی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮯ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﮔﯽ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺳﺎرے
ﮐﮯ ﺳﺎرے ﺷﺮﮐﺎء اﺳﮯ ﻣﻌﺬور ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۵۴٩ﺷﺮﮐﺖ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ذاﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ اﯾﮏ ﻻزم اور اﭨﻮٹ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ اور ﺷﺮﮐﺎء ﺑﮭﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ
 ١٤٠۔ﺳﻮره ،ﻣﺎﺋﺪه آﯾہ.١
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ﻣﯿﮟ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ
ﺑﺎﻗﯽ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵٠ﺑﻌﺾ ﺷﺮﮐﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﺳﮯ ﺷﺨﺼﯽ اور ذاﺗﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔ﺟﺲ طﺮح ﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ ذاﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾہ
ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﻣﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ
ﺳﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵١اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﮐﺎء ﯾہ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻧﮯ اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﮐﻤﯽ اور زﯾﺎدﺗﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ
زﯾﺎده ﺳﮯ ﺳﻌﯽ ﮐﻮﺷﺶ اور ان ﮐﯽ ﻓﮑﺮ اور ان ﮐﮯﮐﺎم ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﻧہ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ۔
ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :۵۵٢ﻣﻀﺎرﺑہ‘‘ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺎل اور ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ اس
ﻣﺎل ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻮد اور ﻗﺮاردادوں ﮐﯽ طﺮح )اوﻓﻮ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد( ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﺻﺤﺖ ﻗﺮار داد ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ درﺳﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵٣ﭼﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﻣﺎل دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اس ﮐﯽ دﯾﻦ اور ﻗﺮض ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮨﻮﺗﯽ
ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﯿﻨﮯ واﻻ اس ﻣﺎل ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ
طﺮف ﺳﮯ اﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ وه اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺠﺎرت ﮐﺮے اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ طﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺖ داری اورﮐﺎم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮ۔ اور ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﯽ ﻣﺪت
ﺑﮭﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮ اور ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﺪ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮ اور اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ﯾہ ﻣﺎل ﺣﻼل ﮐﺎری
ﮨﮯ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری  ،ﻣﺮده اور ﻧﻤﻮﻧہ اورﺟﻮ ﮐﺎم اس ﻣﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮ رﮨﺎﮨﮯ اﯾﮏ زﻧﺪه
ﺿﺮوری اور ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎم ﮨﮯ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯواﻟﻮں ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ
)ﻋﻤﻮﻣﺎً( زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﺣﺼہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﯾہ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﺎ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮔﺰار ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ اوﻻً
اﻣﺎﻧﺖ داری ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اور طﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮے اور
ﺛﺎﻧﯿﺎً :اس ﻣﺎل ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻢ اور ﺗﺠﺮﺑہ ﮨﻮ ورﻧہ ان
دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﻀﺎرﺑہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﺎ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺑﮭﯽ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﮯ اور ان ﺷﺮاﺋﻂ
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﮯ ﮐﺎر ﮔﺰار ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﮑﺎری ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻀﺎرﺑہ اور ﺗﻠﻒ ﺳﺐ ﮐﺎر ﮔﺰار
ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻀﺎرﺑہ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺘﺮک ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔
اس ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺟﻮ ان دوﻧﻮں ﻧﮯ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎﮨﮯ اﮔﺮ
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ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﯾﺎ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠہ اﯾﮏ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﭽﮭ اس طﺮح اﻧﺠﺎم
ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری اوردھﻮﮐہ دھﮍی ﺛﺎﺑﺖ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺳﮯ )ﺧﻮاه ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ(
)اوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد( ﮐﮯ
ٰ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎ زﯾﺎده
ﺣﺼہ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮےﯾﺎ ﮐﺎر ﮔﺰار ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﯽ ﻗﺮار داد رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬﻣﺖ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﻻﺷﻌﻮری اور ﻻﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯽ اور ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت اﻣﺎﻧﺖ
داری اورﮐﺎر داﻧﯽ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺳﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ اورﺑﺲ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻀﺎرﺑہ اور
ﺻﻠﺢ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ طﺮح ﺗﻤﺎم دھﻮﮐہ دھﮍی اور ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻮاز اور ﻣﻈﺎﻟﻢ  ،ﻣﻔﺖ
ﺧﻮری او رﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬﻣﺖ ﮨﮯ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﻼم ﮐﺎم،
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ  ،ﺟﺪوﺟﮩﺪ اور اﯾﻤﺎﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎ دﯾﻦ ﮨﮯ۔
ﻧہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ،ﮐﻼه ﮔﺰاری ،دھﻮﮐہ دھﮍی اورﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه اﺳﮯ
اﺳﻼم ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﺘﺎﮨﮯ ۔ ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﺎﻓﯿﺼﺪی
ﻧﻔﻊ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻻﺷﻌﻮری ﻧﻘﺼﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ ،ﺟﺒﮑہ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻔﻊ ﮨﮯ اور ﻧہ ﻧﻘﺼﺎن ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ
ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ اﭘﻨﺎ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﮐﮯ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔
ﺟﻌﺎﻟہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵۴ﺟﻌﺎﻟہ ﺑﮭﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادوں اور ﻣﻌﺎﮨﺪوں ﮐﯽ طﺮح ’’ اوﻓﻮا
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد‘‘ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم ﻗﺮار دادوں ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮاﺋﻂ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اور آﯾہ
ﯿﺮ(141)﴾...ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐﺎ زرﯾﮟ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﻟﮯ آﺋﮯ ﺗﻮ
ﮐﺮﯾﻤہ﴿ ...ﻟِ َﻤﻦ َﺟﺎء ﺑِ ِﮫ ِﺣ ْﻤ ُﻞ ﺑَ ِﻌ ٍ
اوﻧﭧ ﭘﺮ ﻟﺪے ﮔﯿﮩﻮں اس ﮐﮯ ﮨﯿﮟ ‘‘ ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻘﺪ ﮨﮯ ﻧہ ﺑﯿﻊ ﮨﮯ ،ﻧہ اﺟﺎره اور
ﻧہ ﮨﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ان )ﻋﻘﻮد( ﮐﯽ طﺮح ﻻزم اﻟﻮﻓﺎء ﮨﮯ ﻣﮕﺮ
ﯾہ ﮐہ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﺣﻖ درﮐﺎر ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺎم ﺷﺮوع ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﮨﻮ ﺗﻮ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﮨﮯ ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎم ﺷﺮوع
ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮐﺎر ﮔﺰار ﺑﺮرﺳﯽ اور ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل
ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻓﺴﺦ ﮐﺮدے ﺗﻮ اﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮت دے اور اﮔﺮ ﮐﺎر
ﮔﺰار )ﻋﺎﻣﻞ( ﻓﺴﺦ ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺟﺰ اس ﻋﺬر ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ
 ١٤١۔ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ،آﯾہ. ٢
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ﭘﯿﺸﻨﮕﻮﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔
اور ’’ اوﻓﻮاﺑﺎﻟﻌﻘﻮد‘‘ ﮐﮯ ﻋﻤﻮم ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ اور ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ’’ ﻻﻟﻤﻦ ﺟﺎ ﺑہ
ﺣﻤﻞ ﺑﺼﯿﺮ‘‘ﯾہ ﻗﺮار اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﮨﮯ ﮐہ
ﻗﺮارداد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ ﺟﻮ ﻗﺮار داد ﮐﯽ ﮨﮯ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﭘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮے اور طﺒﻌﺎ ً ﺟﻮ ﻋﻤﻞ اور ﮐﺎم ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور طﺮف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺣﻼل اور ﻣﻔﯿﺪ ﻧہ ﮨﻮﻧہ ﺣﺮام اور ﺑﮯ ﻓﺎﺋﺪه۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵۵ﻗﺮار داد ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ وه ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ورﻧہ
اس ﮐﮯ ﻋﻼ وه اس ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤۃ ادا ﮐﺮے ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ ادا ﮐﯽ
ﮨﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﮐﺲ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮨﮯ اور طﺮف ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﮯ )ﺧﻮاه ﮐﺎم ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮﯾﺎ زﯾﺎده اس ﮐﮯ
ﺑﺮاﺑﺮ( ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ درﺳﺖ ﮨﮯ ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر
ﭘﺮ وه ﮐﮩﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﯿﺮا ﯾہ ﻣﺎل ڈوﺑﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ /١٠٠ﺗﻮﻣﺎن
دوں ﮔﺎ ﮐہ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮی ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﺷﺌﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﻗﺮار داد ﮐﺎ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﺳﻔﯿﮩﺎﻧہ ﮨﮯ ﮨﺎں اﮔﺮ ﻗﺮار داد ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧہ ر ﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور طﺮف
ﻗﺮار داد اور ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺑﺖ اور ﻣﺘﺒﺮع ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵۶اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ)ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ( ﻓﺴﺦ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﮐﺎم
ﮐﺮدے ﺗﻮ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﺳﮯ اﺟﺮت دے اور وه ﻗﺒﻮل ﺑﮭﯽ ﮐﺮے اور اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﮯ ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﭼﮭﻮڑﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺟﺐ ﯾہ ﻧﻘﺺ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﮯ
ﻋﻼوه طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ۔ ﻣﺜﻼً آﭘﺮﯾﺸﻦ ﮐﻮ ادھﻮرا ﭼﮭﻮڑ دے اس
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮ ﺧﻄﺮه ﻻﺣﻖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دو اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻋﻘﺪ اور ﻓﺴﺦ
ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﻮ آﺧﺮی ﺣﺪ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ۔اور زﯾﺎده اﺟﺮت ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه
ﻣﺒﻠﻎ اور اس طﺮح ﮐﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺟﺮت ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻻزﻣﯽ طﻮر ﭘﺮ اس
ﮐﺎم ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ اور اﭘﻨﺎ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻘﺪار ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵٧اﮔﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎم ﮐﻮ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم اور ادھﻮرا رﮐﮭﻨﺎ طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺿﺮر رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﺗﻮ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎم ﮐﻮ
ﺳﺮ ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺬرﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﭘﻨﺎ ﮐﺎم ادھﻮرا ﭼﮭﻮڑ دے ﺗﻮ وه ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮ
ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻞ ﻗﺮارداد ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﮭﯽ اور
اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﻮا ﺣﺼہ ﻣﺬﮐﻮره ﻓﺮض ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ اور
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮨﮯ اور ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺮت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺳﮩﻢ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾہ ادھﻮرا
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ﮐﺎم اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮﮐﮯ اﺳﮯ
ﺗﻤﺎم ﮐﺮے ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻠﮉﯾﻨﮓ ﮐہ اﺳﮯ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺎﮨﮯ اور ﻧﺼﻒ ﮐﺎم
ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﭩﺮ ﮐہ ﮐﭽﮭ دﯾﻮار ﮐﻮ ﭘﻼﺳﭩﺮ ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﻮاور ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﮨﻮ اس
طﺮح ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺰدور اور ﻣﻌﻤﺎر ﮐﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻖ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺰارﻋہ اورﻣﺮده زﻣﯿﻨﻮں ﮐﻮ زﻧﺪه ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵٨ﻣﺰارﻋہ ﮐﮭﯿﺘﯽ ﺑﺎڑی ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮨﮯ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ اور ﮐﯽ او ر اس
ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده اور ﮐﮭﯿﺘﯽ ﮐﺴﯽ اور ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
اوﻟﻮﯾﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ اس ﻧﮯ اس زراﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﮨﻮ اور اﺳﮯ آﺑﺎد ﮐﯿﺎ ﮨﻮ
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﺎن اور زراع ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮدے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻘﺪ ﻣﺰارﻋہ ﻣﻌﻨﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اوﻟﯿﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ
اور ﻧہ ﮨﯽ زراﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮨﻮ ﺻﺮف طﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻞ ﺑﻮﺗﮯ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮨﻮ اور اب ﻗﺒﺎﻟہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس زﻣﯿﻦ
ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ وه اﯾﺴﺎ ﺣﻖ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ
رﮐﮭﺘﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﻣﻨﻔﻌﺖ زارع ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺎ ﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺳﮯ اور
اﮔﺮ ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎ ﺳﮩﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺑﮭﯽ ﻣﺰارﻋہ ﻣﯿﮟ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ
ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎ ﺣﺼہ ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﺳﮩﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ اور ﻋﺎﻣﻞ ﮐﮯ ﺳﮩﻢ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده
ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ ﺟﻠﻮه ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎ ﺟﻠﻮ ه
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺟﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮔﺰاری ﮐﺎ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ ﺣﺪ
ﺗﮏ زراﻋﺖ ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور ﺑﺲ ﮐﯽ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ
اور ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ )ان ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ( ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻧﺴﺎن
ﮐﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در آﻣﺪ ﺻﺮف اس ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ اور ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ وه
اﭘﻨﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اس ﺳﮯ ا ﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮے ﮔﺎ اور اﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺟﻮ اس ﻧﮯ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮔﺰاری ﮐﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﮐﺎم ﮐﯿﺎﮨﮯ ،
اس ﮐﺎ ﺣﻖ ﺑﻨﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد اس ﻣﯿﮟ زراﻋﺖ ﮐﺮے ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺰارﻋہ ﭘﺮدے دے ﺗﻮ اس ﮐﺎ
اﺳﺘﻔﺎده زارع اور ﮐﮭﺘﯿﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺼہ درﮐﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮑہ آﻣﺪﻧﯽ ﺳﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻓﯿﺼﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺑﮭﯽ ﺻﺮف زراﻋﺖ ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﮯ ﻓﯿﺼﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﮔﺎ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐہ ا س ﮐﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺣﻖ ﺳﮯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮨﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ طﺮ ح ﻣﺪت ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ورﻧہ ﻧﻘﺼﺎن
اور دھﻮﮐہ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۵٩اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﮐﮭﯿﺘﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﺷﺮط ﮐﺮے ﮐہ ﻓﻼں ﻣﻌﯿﻦ
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ﻣﻘﺪار ﮐﺎ ﺷﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور ﺑﺎ ﻗﯽ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﮯ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﯾﮟ ۔ ﯾہ ﻗﺮار داد ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﯾہ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری در ﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶٠ﻗﺮارد اد ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ زراﻋﺖ ﮐﯽ ﺟﮍﯾﮟ آﺋﻨﺪه ﺳﺎل ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﺎﻗﯽ ره ﺟﺎﺋﯿﮟ اور دوﺑﺎره ﺳﺒﺰ ﮨﻮ ﮐﺮ ﭘﮭﻞ دﯾﮟ ﺟﺒﮑہ ﻗﺮارداد اس ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﻮ ا
ﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﻟﻔﻈﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻗﺮارداد اس ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہ ﮨﻮ
ﺟﺒﮑہ ﻋﺮﻓﺎ ً اس ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ اور ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﺎل
ﯾﺎ ﺳﺎل ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻟﮏ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮں ﮔﮯ ﺑﺠﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﮐہ
ﯾہ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﺷﻤﺎر ﮨﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ زارع ﺷﺮﯾﮏ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ
ﻗﺮار داد ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﻟﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺣﻖ ﺳﻠﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔
اﮔﺮ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﯾﺎ ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﺎ
دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﯿﮟ ﻣﻤﻨﻮع اور ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬﻣﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﴿ َوﻻَ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُ ْ
ﻮا
ْ
أَ ْﻣ َﻮاﻟ َ ُﻜﻢ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜﻢ ِﺑ ْﺎﻟﺒَﺎ ِط ِﻞ َوﺗُ ْﺪﻟُ ْ
ﺎﻹ ْﺛ ِﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ
ﺎس ِﺑ ِ
ﻮا ِﺑﮭَﺎ ِإﻟَﻰ ْاﻟ ُﺤ ﱠﻜ ِﺎم ﻟِﺘَﺄ ُﻛﻠُﻮاْ ﻓَ ِﺮﯾﻘًﺎ ﱢﻣ ْﻦ أَ ْﻣ َﻮا ِل اﻟﻨﱠ ِ
ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ ﴾) (142ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور ﺑﺎﻵﺧﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم درﯾﺎؤں ،ﭘﮩﺎڑوں ،ﺟﻨﮕﻠﻮں ،ﻣﻌﺎدن) ﮐﺎﻧﻮں( اور ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰوں
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮨﺮ ﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
ﮔﺮوه ﮐﺎ ﻣﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ۔ ﺻﺮف ﺗﺠﮩﯿﺰ) ﮔﮭﯿﺮﻧﮯ( ،اﺣﯿﺎء اور ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﯿﻨﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ
اور اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻣﯿﮟ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﻣﻠﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ( ﮐہ اﮔﺮ اس زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﮐہ آپ
ﮐﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﮭﯽ ،ﺗﺮک ﮐﺮدو ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﺿﺮورت ﻧہ ره ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ
ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس زﻣﯿﻦ ﮐﻮ آپ
ﺑﯿﭽﻨﮯ ﯾﺎ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺻﺮف اس زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ
ارزش ﯾﺎ ﺟﻮ اس ﻣﯿﮟ اﻣﻮال ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ اس ﮐﻮو اﭘﺲ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ
ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﺬﺷﺘہ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اس زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺿﺮورت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اس زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎری ﺗﻤﺎم
ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﯽ ارزش ادا ﮐﺮﮐﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎری طﺮح اﭘﻨﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮟ
ﻻﺳﮑﺘﺎﮨﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮروں ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺖ ﺧﻮروں ﮐﮯ زﻣﺮے ﻣﯿﮟ دوات ﮐﯽ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ
زﯾﺎﺗﯽ ﺳﮯ ﮐﻮﺗﺎه اور ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﮯ ﺻﺮف اورﺻﺮف ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﻮﺷﺶ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﺳﻌﯽ
و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﺣﻖ ﻣﻘﺮر اور ﺣﻼل ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ اس ﻗﺼﺮ ﮐﺎ ﻏﻠﻂ اور ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤﺎرﺗﻮں ﮐﺎ ﻓﺎﺻﻠہ )ان ﻟﯿﺲ
 ١٤٢۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه  ،آﯾہ .١٨٨
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ﺳﻌﯽ( ﮐﮯ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮔﺮ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ اور
ﻟﻼﻧﺴﺎن اِﻻّ ﻣﺎ
ٰ
ﺗﻼش ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﻓﮑﺮی ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻠﻤﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ اورﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں
ﺳﮯ ﺣﻼل اور ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺪﻧﯽ رﮐﮭ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ
اور ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻮاز) ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ( ﮐﺎ راﺳﺘہ ﺑﻨﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺑﮯ ﺣﺪ و ﺣﺴﺎب طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻓﺎﺻﻠہ ﮐﺎم اور ﮐﺎم ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ اور ﻟﯿﺎﻓﺘﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻓﺎﺻﻠہ اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻟﮯ ﻟﮯ
ﮔﺎ ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ا ﮨﻤﯿﺖ اور ﮐﺎر ﮔﺰاروں ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﯿﮟ اور زراﻋﺖ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾﺎ ان ﮐﺎ
ﮨﺮ دوﺳﺮا ﮐﺎم ﯾﮑﺴﺎں ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ طﺒﻌﺎ ً ان ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﺑﮭﯽ ﯾﮑﺴﺎں ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳہ اﻟﮩﯽ ﻧﮯ ان ﻓﻘﺮاء ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ آﻣﺪﻧﯽ ان ﮐﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور
ﻋﺎ دﻻﻧہ ﺣﺼہ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﺎت اور ﮐﻔﺎره ان
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ طﻮر ﭘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻮ
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اﻧﻔﺮادی اور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﮍھﻮں ﮐﻮ ﭘﺮ
ﻚ ﯾُﺒﯿﱢﻦُ ّ
ﻮن ﻗُ ِﻞ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َﻛ َﺬﻟِ َ
ﻚ َﻣﺎ َذا ﯾُﻨﻔِﻘ ُ َ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﴿َ ...وﯾَﺴْﺄَﻟُﻮﻧَ َ
ﷲُ
ت ﻟ َ َﻌﻠ ﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺘَﻔَ ﱠﻜﺮُونَ ﴾) (143ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﯽ راه ﮐﮭﻮل دی ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺳﻮال
ﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻵﯾَﺎ ِ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﺲ ﺣﺪ ﺗﮏ اﻧﻔﺎق ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﻮ ’’اﻟﻌﻔﻮ‘‘ ﮐہ اس ﮐﮯ اﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اور ﻋﺎدی اﺧﺮاﺟﺎت ﺳﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﮨﮯ اور
اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺎدﻻﻧہ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺘﺎب ’’ ﻣﻔﺖ ﺧﻮران‘‘ ’’ ،ﻓﻘہ
ﮔﻮﯾﺎ‘‘’’ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن‘‘’’ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن‘‘ اور ’’ ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮩﺎء‘‘ ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭ دی ﮨﮯ۔
ﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﻮﺷہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﺷﺎره ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ آﯾہ
ﺳﻌﯽ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ارزش اور
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺨﺸﺘﯽ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت اداﺋﯿﮕﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﺎر آﻣﺪ ﻧہ ﮨﻮ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻞ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﮯ ﺗﻮ
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اور ﺳﺰاوار ﮨﮯ۔
ض َﺟ ِﻤﯿﻌﺎً ﺛُ ﱠﻢ ا ْﺳﺘَ َﻮى ِإﻟَﻰ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶١آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ ھُ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َ
ﻖ ﻟ َ ُﻜﻢ ﱠﻣﺎ ﻓِﻲ اﻷَرْ ِ
)
144
(
ت َوھُ َﻮ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋ ِﻠﯿ ٌﻢ ﴾
وه ﺧﺪا ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﻓَ َﺴ ﱠﻮاھ ﱠُﻦ َﺳ ْﺒ َﻊ َﺳ َﻤﺎ َوا ٍ
ﺟﻮ ﮐﭽﮭ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ’’ﻣﺎ ﻓﯽ اﻻرض ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻟﮑﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً‘‘
ﮨﮯ زﻣﯿﻦ اور زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾﮟ اس ﻗﺮار داد اﻟﮩﯽ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا
ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺧﺘﺼﺎص اور
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ان اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎ ذاﺗﯽ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﻮ اﮔﺮ اﮔﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ
 ١٤٣۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه  ،آﯾہ.٢١٩
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ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ ﻣﻦ اﺣﯿﯽ ارﺿﺎ ً ﻓ َ ِﮭ َﯽ ﻟہ‘‘ ) (145ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ زﻧﺪه ﮐﺮے وه
زﻣﯿﻦ اس ﮐﯽ ﮨﮯ ‘‘۔ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺮاﯾہ ﮐﺎ ﻣﮑﺎن ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ’’ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ‘‘ ﮐﮯ اطﻼق ﺳﮯ
ﺑﮭﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ)ان ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ( ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ اور ﺗﻼش ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
ﮨﻮ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﯽ ﺻﺮف ﺟﻮ اس ﻧﮯ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﯿﺎﮨﮯ ﯾﺎ اس ﭘﺮ ﺟﻮ رﻗﻢ ﺧﺮچ ﮐﯽ
ﻖ ﻟ َ ُﻜﻢ ﱠﻣﺎ
ﮨﮯ وه ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺑﺲ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ ھ ُ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َ
ت َوھُ َﻮ ِﺑ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠِﯿ ٌﻢ
ض َﺟ ِﻤﯿﻌﺎ ً ﺛُ ﱠﻢ ا ْﺳﺘَ َﻮى ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﻓَ َﺴ ﱠﻮاھ ﱠُﻦ َﺳ ْﺒ َﻊ َﺳ َﻤﺎ َوا ٍ
ﻓِﻲ اﻷَرْ ِ
) 146
(ﻧﮯ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮک طﻮر ﭘﺮ ﻗﺮار دی ﮨﮯ ﴾
اور اﺷﺨﺎص ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ اس اﻟﮩﯽ ﺟﻌﻞ اور ﻗﺮار داد ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ۔
ﭼﻮﻧﮑہ زﻣﯿﻦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت اور ﮐﺎروﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ
ﺑﻘﺪر ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮے اور
ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده اس ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ
اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﻣﻮرد ﺿﺮرت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر زﻣﯿﻦ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﺗﻮ ﯾہ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﮐہ
زﻣﯿﻦ ﮐﻮ زﻧﺪه اور اﺣﯿﺎء ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ اب ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺻﺮف ﮐﺎم ﮐﯽ
ارزش اور اس ﻧﮯ ﺟﻮ ﻣﺎل ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده ﺧﺮچ ﮐﯿﺎﮨﮯ  ،ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور زﻣﯿﻦ
ﺿﺮورت ﻣﻨﺪوں ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮدے اور اﮔﺮ ﯾہ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ اس ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ
ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﮯ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﮨﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﮐﻮ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ وه ﺣﻖ اﺳﮯ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ان زﻣﯿﻨﻮں
ﮐﮯ اﺣﯿﺎء ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﻋﺎدﻻﻧہ ﺣﻖ زﻣﯿﻨﺪاروں ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶٢اﮔﺮ ﻗﻨﺎة  ،ﭼﺸﻤہ ،ﮐﻨﻮاں ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ راﺳﺘہ ﻧﮑﺎﻟﮯ،
ﯾﺎ درﯾﺎ اور ﻧﺪی ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ راﺳﺘہ ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف اﭘﻨﮯ ﺧﺮچ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ان ﭘﺎﻧﯿﻮں ﻣﯿﮟ
ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﺼﺮف ﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺎﻧﯽ اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ اس اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮے
ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﯿﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﭘﺎﻧﯽ اس ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎ
ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﮯ ﺻﺮف ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اور ﺑﺲ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ اس ﻧﮯ درﯾﺎ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده )ﺧﻮاه
ﺧﻮدﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﻮ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ( ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﯾہ اﺿﺎﻓﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤۃ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ
 ١٤٥۔وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ ،ﺑﺎب  ١ازﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء اﻟﺤﻮادث  ،ﺣﺪﯾﺚ .۵
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ﻋﺎدﻻﻧہ اﺟﺮت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮدے ﻧہ اس ﮐﻮ ﺑﯿﭻ دے ﻣﺜﺎل ﮐﮯ
طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ اﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف  ١٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﭽﮭ
زﯾﺎده ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﭘﮑﮍﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺮت ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶٣زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎ ﺗﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻼ ﺗﺠﮩﯿﺰ
)دﯾﻮار ﮐﮭﮍی ﮐﺮﻧﺎ( زراﻋﺖ ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ دﯾﻮار ﮐﮭﯿﻨﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ زراﻋﺖ ﮐﮯ
ﺣﺪود ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﻧہ رﺳﻤﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﯾﻮار ﺟﺲ طﺮح ﮔﮭﺮوں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﮯ(۔
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده اور اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﻧﺎ اور اﺳﮯ آﺑﺎد ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ
اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اﺣﯿﺎء زﻧﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮨﮯ ﺧﻮاه زراﻋﺖ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻋﻤﺎرت ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اور ﯾہ اوﻟﻮﯾﺖ ان ﻣﺮﺣﻠﻮں ﻣﯿﮟ درﺟﺎت ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﯽ،
ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶۴ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت اور اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺻﺮف ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﮯ اور ﺑﺲ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور ﺿﺮور ت ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺎم
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور ﻋﺎﻣﻞ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺿﺮورت اور ﺗﻘﺎﺿﺎ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧہ ﮨﻮ اور ﯾہ ﮐﻮﺷﺶ اس ﮔﺮوه ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ اﻣﻮال درﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﻏﺮق ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮے ﮐﺎ ﻣﺎل ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻻ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﺎل ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﮯ وه ﺻﺮف اﭘﻨﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ اﺟﺮت
ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﮨﺎں اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻮ ﻓﺮق ﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺎل ﻧﮯ آپ ﮐﻮ اس طﺮح ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧہ دی ﮨﻮ ﺗﻮ آپ ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺮت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ اور اس ﮐﺎم ﮐﯽ اﺟﺮت ﻟﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ )ﻋﺎدﻻﻧہ اور ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺟﺮت ﭘﺮ( اس ﻣﺎل ﮐﻮ
اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮ دﯾﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ زﻣﯿﻦ اور زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ اﭘﻨﯽ
ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﮔﺌﮯ ﺗﻮ دوﺳﺮے ﻟﻮگ اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﻘﺪار ﮐﻮ آپ ﺳﮯ ﻟﯿﻨﮯﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ آپ ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺟﺮت ادا ﮐﺮدﯾﮟ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ )ان
ﻟﯿﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﺎﺳﻌﯽ( ﻧﮯ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﯿﺎ ﻣﻌﻨﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮں؟۔
ﺳﻮد

203

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶۵رﺑﺎ )ﺳﻮد( ﻟﻐﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﺟﺎﻧﻔﺦ اور اﻧﺪر ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اور اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﺑﮯ ﺟﺎ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻓﻘﮩﯽ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ دوﻟﺖ  ،طﺎﻗﺖ اوردھﻮﮐہ دھﮍی ﮐﮯ ﺑﻞ ﺑﻮﺗﮯ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ طﺮﯾﻘﮯ ﮐﺎ ﺑﻌﺾ
ﺣﺼہ ﮨﮯ ﮐہ دوﻟﺖ اور طﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﺠﺎرﯾﻮں ﻧﮯ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﺳﮯ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﻟﮯ ﻟﯿﺎﮨﮯ اور
دھﻮﮐہ دھﮍی ﺳﮯ اس ﻣﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ َوﻻَ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮاْ
ْ
أَ ْﻣ َﻮاﻟ َ ُﻜﻢ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜﻢ ﺑِ ْﺎﻟﺒَﺎ ِط ِﻞ َوﺗُ ْﺪﻟُ ْ
ﺎﻹ ْﺛ ِﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ
ﺎس ﺑِ ِ
ﻮا ﺑِﮭَﺎ إِﻟَﻰ ْاﻟ ُﺤ ﱠﻜ ِﺎم ﻟِﺘَﺄ ُﻛﻠُﻮاْ ﻓَ ِﺮﯾﻘًﺎ ﱢﻣ ْﻦ أَ ْﻣ َﻮا ِل اﻟﻨﱠ ِ
ﻮن﴾) (147ﮐﯽ ﻋﺎم ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﻮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ
ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
درﻣﯿﺎن ﺣﺮام اور ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﮐﻮﺷﺶ اور اﺳﺘﺤﻘﺎق اور
ﺗﻼش ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﮐﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮے۔
رﺑﺎ)ﺳﻮد( ﺑﮩﺖ ﺑﮍا ﺧﺎﻧہ ﺑﺮﺑﺎد ﺧﻄﺮه ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺑﻌﺎد وﺟﻮاﻧﺐ ﮨﯿﮟ ﺗﺒﺎه
ﮐﻦ اور وﯾﺮان ﮐﺮدﯾﻨﮯ واﻻ اﯾﮏ اﺛﺮ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎﺑﻞ ﮔﺮوه  ،دوﻟﺖ  ،طﺎﻗﺖ اوردھﻮﮐہ
دھﮍی ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ اﭘﻨﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎ ﺳﻮد ﻟﯿﮟ اور ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﮯ ﺳﮩﺎرا رﮔﺮوه ﮐﻮ زﯾﺎده ﺳﮯ
زﯾﺎده ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﮐہ ﯾہ ﮐﺎﮨﻞ ﻋﯿﺶ ﭘﺮﺳﺖ اﻓﺮاد ﮐﺴﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﭘﻨﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎ ﻧﺎﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻓﺎﺋﺪه اﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ داﺋﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﮯ ﺟﻮ
ﻟﻮگ اس ﺳﻮدی رﻗﻢ ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺎم اور ﮐﺎﻓﯽ زﺣﻤﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
اﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﯽ زﻧﺪ ﮔﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے اور دوﺳﺮی طﺮح
ﮐﺎم اور وه ﺟﻨﺲ ﺟﻮ ﺳﻮدی رﻗﻢ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮﺟﻮده ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮔﺮاں اور
ﻣﮩﻨﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﮩﻨﮕﺎﺋﯽ ﮐﻮ اور ﮔﺮاﻧﯽ
ﺟﻮان ﮐﯽ ﺳﻮد ﺧﻮری ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﯾﮟ  ،اس ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اﮨﻢ
ﺣﺼہ روز و ﺷﺐ ﮐﺎ م ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮر اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﯿﮟ داﺋﻤﯽ اور ﮐﻤﺮ
ﺷﮑﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﻼش  ،ﮐﻮﺷﺶ اور ان ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت
اورﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﯾﮟ اور دوﻟﺖ ﮐﮯ درﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﻏﺮق رﮨﯿﮟ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﮭﺎری ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ
ﻣﺤﺮوم اس ’’ رﺑﺎ‘‘ )ﺳﻮد( ﮐﯽ دو ﺻﻮرت ﮨﮯ اﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ اور اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐہ ﻗﺮض
اور ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ رﺑﺎ ﮨﮯ اور دوﺳﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ طﻮرﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻟہ اورﻋﻮض ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﺒﻠﻎ وﺻﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺟﻨﺲ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دﯾﺘﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﻣﻀﺎرﺑہ ،ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺰارﻋہ وﻏﯿﺮه ﻣﯿﮟ
ﻟﮕﺎﺗﺎﮨﮯ اﮔﺮ ان ﻣﻌﺎﻣﻼت اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﮯ
زﯾﺎده ﻟﮯ ﯾﺎ ا س ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻟﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ ’’ رﺑﺎ‘‘ ﮨﮯ اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﯾﺎ ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﺎ
ﮨﮯ اور ﯾہ ﷲ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام اور ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ اور ﺟﮭﻮﭨﯽ
 ١٤٧۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨٨
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ﺟﻌﻠﯽ ﻣﮩﻨﮕﺎﺋﯽ اور ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ )ﻧہ ﻗﮩﺮی( ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ راﺋﺞ ﮨﮯ ﺳﻮد ﻟﯿﻨﮯ اﭘﻨﮯ
اور ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﭼﯿﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اورﯾﮩﯽ ﺳﻮد ﮐﺎ ﻟﯿﻦ دﯾﻦ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﺎم
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ دﯾﻦ اور اس ﮐﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﺗﺒﺎه اور ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮدﯾﺎﮨﮯ اور دﻧﯿﺎ ﮐﮯ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺻﻮل اور ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﯿﺮوں ﻣﯿﮟ آگ ﻟﮕﺎ دی ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮڈاﻻ ﮨﮯ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ
ﻮن ﻓِﻲ ﺑُﻄُﻮﻧِ ِﮭ ْﻢ ﻧَﺎرًا(148)﴾...ﮐﮯ ﻣﺼﺪاق ﯾﮩﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﻏﻀﺐ اﻟﮩﯽ ﮐﺎ
﴿ ...إِﻧ ﱠ َﻤﺎ ﯾَﺄْ ُﻛﻠُ َ
ﺷﮑﺎر ﮨﻮں ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ’’:۵۶۶رﺑﺎ‘‘ ﻗﺮض ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه ﻟﯿﻨﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﺎط ِﻞ َوﺗُ ْﺪﻟُ ْ
دﯾﻨﺎ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﴿ َوﻻَ ﺗَﺄْ ُﻛﻠ ُ ْ
ﻮا ِﺑﮭَﺎ ِإﻟَﻰ
ﻮا أ َ ْﻣ َﻮ اﻟَ ُﻜﻢ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜﻢ ِﺑ ْﺎﻟﺒَ ِ
ْاﻟ ُﺤ ﱠﻜ ِﺎم ِﻟﺘَﺄْ ُﻛﻠُ ْ
ﻮن﴾)(149ﻧﮯ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﻮ ﺣﺮام
ﺎﻹ ْﺛ ِﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﻮا ﻓَ ِﺮﯾﻘًﺎ ﱢﻣ ْﻦ أَ ْﻣ َﻮ ِ
ﺎس ِﺑ ِ
ال اﻟﻨﱠ ِ
ﻮن اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ﴾) (150ﺳﻮد ﻟﯿﻨﮯ اور اس ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﺳﻮد دﯾﻨﮯ ﮐﻮ
ﯾﻦ ﯾَﺄْ ُﻛﻠُ َ
ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﴿اﻟﱠ ِﺬ َ
ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ )دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺿﺮوری ﻣﻮارد ﮐﮯ ﻋﻼ وه( ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮد ﮐﮭﺎﻧﺎ اﺳﻼم
ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺳﻮد دﯾﻨﺎ اور ﻟﯿﻨﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﺎن ِإ ﱠﻻ َﻣﺎ َﺳ َﻌﻰ﴾) (151ﻧﮯ زﯾﺎده
ﺣﺮام اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﮨﮯ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ َوأَن ﻟﱠﯿ َ
ﻺﻧ َﺴ ِ
ْﺲ ﻟِ ْ ِ
ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺣﻖ ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﺣﻖ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ان ﮨﺪﯾﻮں
اور ﺑﺨﺸﺸﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﺟﮕﮩﻮں ﭘﺮ ﮨﮯ  ،ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﻮ ﮨﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﻣﻮم ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﻮال  ،ھﺒہ ،ﮨﺪﯾہ ،ﺑﺨﺸﺶ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺋﺴﺘہ
طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ادا ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ان ﮐﺎ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری اور رﺑﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﺷﺮﻋﯽ دﻟﯿﻠﻮں اور ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﺿﺮوری ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶٧اﮨﻤﯿﺖ ﺻﺮف اورﺻﺮف ﮐﺎم ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ ﺿﺮورت ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﮐہ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻧہ زﻣﺎﻧہ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﭽﮭ دﻧﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻗﺮض دے اور اس ﻣﺪت ﮐﮯ ﻋﻮض ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ اﯾﮏ ﻧﻔﻊ اور ﺳﻮ د ﻟﮯ
ﻟﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﯾﺎ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ اور ارزش ﺳﮯ زﯾﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﯿﮟ
ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧٨ﻗﺮض دﯾﻨﺎ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪ اﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺒہ اور
ﮨﺪﯾہ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺑﮩﺘﺮ اور اﻋﻠﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻟﻮگ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﮨﻠﻮں ﮐﯽ ﭘﺮورش
ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮض ﮐﺎم اور ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اور
ﻗﺮض ﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﮯﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﺳﮯ ﻣﺎ ّدی ﮨﻮﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﮐﺒﮭﯽ اﻣﯿﺪ رﮐﮭﻨﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮد ﭘﺮ ﻗﺮض دﯾﻨﺎ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ اﻧﺪھﺎ ﭘﻦ اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮد ﭘﺮ ﻗﺮض
ﻟﯿﻨﮯ واﻻ ﺧﻮاه ﮐﻢ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﯾﺎ زﯾﺎده ﯾﺎ اﺻﻼً ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺎم ﮐﯽ
 ١٤٨۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .١٠
 ١٤٩۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨٨
 ١٥٠۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ.٢ ۵
 ١٥١۔ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ،آﯾہ .٣٩

205

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮨﻮﻧﮯ اور اﻣﺎﻧﺖ داری ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﻣﺒﻠﻎ
ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻻ ﺳﻮد ﮐﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﭘﻨﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰرا( ﮨﺮﮔﺰ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵۶٩ﺟﻮ ﻣﺎل ﻗﺮض دے رﮨﺎﮨﮯ اس ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ
ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ آﯾہ دﯾﻦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪت ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اور ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺮض ﮐﮯ واﺟﺒﺎت
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧٠ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻻ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻟﮕﺎﻧﮯ
ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﯾﮩﺎ ں ﺗﮏ ﮐہ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤہ ﭘﮍھﻨﺎ ﺑﮭﯽ او ر اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ ا ﮔﺮ ﻗﺮض
ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻟﯽ ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻗﺮض ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ
ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﮯ ﻋﻤﻠﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧١ﻗﺮض ﻟﯿﻨﮯ واﻻ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﺮض ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺟﺐ اس ﮐﯽ
اداﺋﯿﮕﯽ ﻧﯿﺖ اور اﺳﮯ ﻣﻘﺮره ﻣﺪت ﻣﯿﮟ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
اﯾﮏ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺷﺮط ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﻮد ﯾہ ﻗﺮض ﻟﯿﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﺎ اﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧٢طﻠﺐ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ ﻗﺮض ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اﮔﺮ ﻣﻘﺮوض وﻗﺖ
ﭘﻮرا ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اﭘﻨﺎ ﻗﺮض ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﭘﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﻻزم ﮨﮯ ،
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﻘﺮوض ﻗﺒﻮل ﮐﺮے ﮐہ ﺟﺲ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻻ ﻣﺎﺋﻞ ﮨﮯ اﺗﻨﯽ ﻣﺪت ﺗﮏ
اﭘﻨﺎ ﻗﺮض واﭘﺲ ﻟﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧٣ﺟﻮ رﻗﻢ اس ﻧﮯ ﺑﻄﻮر ﻗﺮض ﻟﯽ اﮔﺮ داﺋﯿﮕﯽ ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐﯽ ارزش اور
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ زﯾﺎده ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺧﺴﺎره ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﯽ ﮐﻮ ادا
ﮐﺮے اور دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮨﮯ ﮐہ وﮨﯽ ﻣﺒﻠﻎ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
دن ﮐﯽ ارزش ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ادا ﮐﺮے؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ اس ﻧﮯ ﻟﯽ ﮨﮯ وه ارزش ﮨﮯ
اﮔﺮﭼہ اس ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ڈاﻟﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮨﻮ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﭼﻨﺪ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐہ
اس وﻗﺖ ﭘﺎﻧﭻ ﮔﺮام ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ اﮨﻤﯿﺖ ﮨﮯ ،اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮض دے اور ﻣﺪت
ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اس ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ  ۵ﮔﺮام ﺳﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﺧﺴﺎره ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ
ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﯾﻌﻨﯽ اس  ۵ﮔﺮام ﺳﻮﻧﺎ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ادا ﮐﺮے ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻧﮯ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ دی
ﮨﮯ وه ارزش ﺗﮭﯽ اور ڈاﻟﺮ اس ﮐﺎ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪه اور ارزش ﮐﺎ ﺣﻮاﻟہ ﮨﮯ اور ﺑﺲ اور ﻧﯿﺰ اس
ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮍھﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧۴رﺑﺎ اور ﻏﯿﺮ رﺑﺎ ﻣﯿﮟ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻮاز ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ وه
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ دھﻮﮐہ دﯾﻨﮯ اور ﻓﺮﯾﺐ دﯾﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐﯿﺴﮯ
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ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ رﺑﺎ ﮐﮯﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﮨﯽ )ﮐہ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮨﮯ( ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اس ﮐﯽ اﺟﺎزت دے دے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ رﺑﺎ ﮐﮯ ﺧﺎﻧہ ﺑﺮﺑﺎد ﺧﻄﺮه ﮐﻮ
ﭨﺎل دے ﮔﯽ؟ ﮐﯿﺎ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﮐﻼه ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻮار د ﻣﯿﮟ ﺳﻮد ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دﯾﻨﮯ
ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ اور ﻣﺠﺒﻮر ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﺳﮯ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮ؟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ رواﯾﺎت ﮨﻢ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻌﻠﯽ ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ ﻏﺪار اورﻣ ّﮑﺎر ﺳﻮد ﺧﻮروں
ﮐﯽ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯿﮟ اور آپ ﮐﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ  ١ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن اﯾﮏ ڈﺑہ ﻣﺎﭼﺲ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺳﮯ ا ﻻﮐﮭ ﭼﻨﺪ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﮯ ﻋﻮض ﻓﺮوﺧﺖ
ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯿﺎﮨﮯ؟ﯾﺎ ﻗﺮض دﯾﺎ ﮨﮯ؟ اﮔﺮ ﻗﺮض ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ
آپ ﻧﮯ دﯾﺎﮨﮯ وﮨﯽ واﭘﺲ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻣﺬﮐﻮره ﻣﺒﻠﻎ اور ﻣﺎﭼﺲ ﮐﯽ ڈﺑﯿہ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﻓﺮوﺧﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﮐﻮن ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺣﺘﯽ دﯾﻮاﻧہ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ڈﺑﯿہ ﻣﺎﭼﺲ
ﭼﻨﺪ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪ ے ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮے ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎھﺖ
اور ﮨﻠﮑﺎ دﻣﺎغ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﺳﮯ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ان اﻟﻘﻮم ﺳﯿﻔﺌﻨﻮن ﺑﺎﻣﻮاﻟﮭﻢ....
اور رﺳﻮل ﺧﺪا
وﯾﺴﺘﺤﻠﻮن ﺣﺮاﻣۃ ،ﺑﺎﻟﺸﺒﮭﺎت اﻟﮑﺎذﺑہ واﻻھﻮاء اﻟﺴﺎھﯿۃ ﻓﯿﺴﺘﺤﻠﻮن اﻟﺨﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﺒﺰ واﻟﺴﺤﺖ
ﺑﺎﻟﮭﺪﯾہ واﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ‘‘)(152ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺣﺮام اﻟﮩﯽ ﮐﻮ
ﺟﮭﻮﭨﮯ ﺷﺒﯿﮩﻮں ﺳﮯ اور ﻏﻠﻂ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﻮ ﺣﻼل ﮔﻤﺎن ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور رﺑﺎ )ﺳﻮد( ﮐﻮ ﺑﯿﻊ
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺣﻼل ﺷﻤﺎر ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﺎﻓﯽ واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﭼﻨﺪ ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
ﮔﺮﭼہ اﯾﮏ ڈﺑﯿہ ﻣﺎﭼﺲ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﯿﻊ ﺳﻔﯿﮩﺎﻧہ اور ﺣﺮام ﮨﮯ اور
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮩہ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ اس طﺮح ﮐﯽ ﮐﻼه
ﮔﺰاری ﮐﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’:ﻻن اﻻﻧﺴﺎن اذا اﺷﺘﺮی اﻟﺪرھﻢ
ﺑﺎﻟﺪرھﻤﯿﻦ ﮐﺎن ﺛﻤﻦ اﻟﺪرھﻢ درھﺎ ً وﺛﻤﻦ اﻻﺧﺮ ﺑﺎطﻼً ﻓﺒﯿﻊ اﻟﺮﺑﺎ وﺷﺮاءه و ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺣﺎل
ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺸﺘﺮی و ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺎﺋﻊ‘‘ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺐ اﻧﺴﺎن اﯾﮏ درﮨﻢ دو درﮨﻢ ﮐﮯ ﻋﻮض ﺧﺮﯾﺪے
ﺗﻮ اﯾﮏ درﮨﻢ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﮏ ﮨﯽ درھﻢ ﮨﮯ اور دوﺳﺮے دو درﮨﻢ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎطﻞ اور ﻣﻔﺖ
ﺧﻮری ﮨﮯ ﭘﺲ ﺳﻮدی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﺑﮩﺮﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪار اور ﺑﯿﭽﻨﮯ واﻟﮯ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻧﺤﺲ اور ﻧﺎروا ﮨﮯ۔
آﯾہ  ١۶٣ﺳﻮره اﻋﺮاف ﻧﮯ اس ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻮ ﺷﻨﺒہ ﮐﮯ دن ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ
ﮐﮯ واﻗﻌہ ﮐﻮ )اذ ﯾﻌﺪون ﻓﯽ اﻟﺴﺐ( ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ذﮐﺮﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﭽﮭﻠﯿﺎں ﺟﺎن ﭼﮑﯽ
ﺗﮭﯿﮟ ﮐہ ﺳﻨﯿﭽﺮ ﮐﮯ دن ان ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ ،اس ﻟﺌﮯ ﮔﺮوه در ﮔﺮوه ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ اﭘﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮﺗﯿﮟ اوررﻗﺺ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯿﮟ اور دوﺳﺮے دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ
 ١٥٢۔ﻧﮩﺞ اﻟﺒﻼﻏہ ،ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ان رﺳﻮل ﷲ

ﻗﺎل ﻟہ ...۔
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ﺗﮭﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﯾﮩﻮدی ﺷﻨﺒہ ﮐﮯ دن ﮨﯽ ان ﮐﮯ واﭘﺴﯽ ﮐﮯ راﺳﺘہ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور
اﺗﻮار اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻟﯿﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﺧﺪا ن ے اس ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮ ﺑﻨﺪر ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﺎ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ روﮐﺎ اور اس
ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﮐﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ روﮐﺘﮯ اور ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ
دوﺳﺮے ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﯿﺎ اور اس ﻣﻌﺮﮐہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﺋﯽ
ﮐﯿﺎ ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﯽ اس طﺮح ﮐﯽ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻼل
اور ﻧﻮش ﺟﺎن؟
ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﮟ ﺳﻮد
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧۵اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧہ او ر وزن ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧہ ﮨﻮ
ﮐہ اﮔﺮ اﯾﮏ ﺟﻨﺲ اور اﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﮯ ﮨﻮں اور ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﯾﺎ وزن اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺑﮍھ
ﺟﺎﺋﮯ ﻧﻈﺮ ﯾہ رﺑﺎ اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺿﺎﻓہ ﺳﮯ ﻣﺮاد ارزش ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮨﮯ ﻧہ ﻣﺎل
ﮐﮯ ﭘﯿﻤﺎﻧہ اور وزن ﮐﺎ اﻧﺪازه اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﺳﮯ ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﯾﺎ وزن ﮐﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﻧﺎ اس
ﺑﺎت ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﻟﯿﻦ دﯾﻦ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ دو ﺟﻨﺲ ﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎﻋﺪم ﻣﺴﺎوات ﮐﮯ دو ﻣﺸﺨﺺ
ﺟﻠﻮے ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۵٧۶ﮐﺒﮭﯽ ﻣﻮرد ﺗﺒﺎدﻟہ ﺟﻨﺲ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ارزش ﮐﺎ
اﺧﺘﻼف رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور دوﻧﻮں ﮐﯽ ارزش اﯾﮏ ﮨﯽ
ﮨﮯ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﮨﮯ ﭘﯿﻤﺎﻧہ اور و زن ﮐﮯ ﺣﺠﻢ ﮐﺎ اﻧﺪازه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
اﮨﻢ ارزش ﮨﮯ۔)اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻓﻘﮩﺎء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ داؤد اور اﮨﻞ ظﺎﮨﺮ ﺳﻮﻧﮯ اور ﭼﺎﻧﺪی ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﺟﻨﺲ
ﮐﯽ ﮐﻢ اور زﯾﺎده ﺳﻮد ﮔﯿﮩﻮں ،ﺟﻮ  ،ﺧﺮﻣﺎ اور ﻧﻤﮏ ﮐﻮ ﺻﺮف ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ( ﻣﺜﺎل
ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﮯ  ٢٠ﺑﮍے اﻧﮉوں ﮐﺎ  ٢٠ﻋﺪد ﭼﮭﻮﭨﮯ اﻧﮉوں ﺳﮯ ﻣﻌﺎوﺿہ
ﮐﺮﯾﮟ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻋﺪد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﮨﮯ ﭘﯿﻤﺎﻧہ اور وزن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺳﻮد
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ روز روﺷﻦ ﮐﯽ طﺮح رﺑﺎ ﮨﻮﻧﺎ واﺿﺢ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ  ١ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮام ﺧﺎﻟﺺ ﺗﯿﻞ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ اور ﭼﻨﺪ ﮔﺮام ﻣﭩﮭﮯ ﮐہ ﺗﯿﻞ ﮨﯽ ﮐﯽ
ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ﮨﮯ  ،ﺳﮯ ﻣﻌﺎوﺿہ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﭩﮭﺎ زﯾﺎده ﻟﯿﺎﮨﮯ اس ﻧﮯ ﺳﻮد ﮐﮭﺎﯾﺎﮨﮯ ،
ﺟﺒﮑہ / ١ﮐﯿﻠﻮ ﺗﯿﻞ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ /١ﮐﯿﻠﻮ اور ﭼﻨﺪ ﮔﺮام ﻣﭩﮭﮯ ﺳﮯ ﮐہ اﺳﯽ ﺗﯿﻞ ﮐﯽ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ
ﮨﮯ ،ﺳﻮ ﮔﻨﺎ زﯾﺎده ﮨﮯ اور و اﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻔﺖ ﺧﻮر اور ﺳﻮد ﺧﻮرﮐﻮن
ﮨﮯ؟
اﯾﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮن ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧہ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻞ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻣﻐﺒﻮن
اور ﻣﭩﮭﺎ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر اور ﺳﻮد ﺧﻮر ﺟﺎﻧﺘﺎﮨﮯ ﮨﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪار اﻓﺮاد اﯾﺴﯽ
ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟
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ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻮد ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ آﯾﺎت رﺑﺎ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ دﻗﺖ ﮐﯽ اور ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮐہ رﺑﺎ )ﺳﻮد( ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻟﯿﻨﺎ اور دﯾﻨﺎ
ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﺧﻮاه ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠہ )ﺟﻨﺲ( وزن اور ﭘﯿﻤﺎﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧٧ﺳﻮد ﻟﯿﻨﮯ واﻻ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ  ٢٧۵وﯾﮟ آﯾﺖ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ  ٢٧٩وﯾﮟ
آﯾﺖ ﺗﮏ اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ دﯾﮕﺮ آﯾﺎت روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت اور ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮ ﻟﯽ ﺗﻮ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ و اﭘﺲ
ﮐﺮدے ان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻦ ﮐﻮ اس ﻧﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻮض ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﯽ طﺮح ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﺎ ﺗﻮﺑہ ﺻﺮف ان
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺑﺪل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﭽﺎ ﮨﮯ  ،ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔ ﻟﮩﺬا
اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﻮدی ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﮨﮯ ﺳﻮد ﮐﻮ اﺧﺘﺼﺎص دﯾﻨﮯ
واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اس ﮐﯽ اﺻﻞ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ ﺣﺮام ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺳﻮد ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ
ﮐﯽ ﮨﻮ  ،اس ﮐﯽ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس ﻧﮯﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ اور اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮڈ اﻻ ﮨﮯ
اور اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺪل ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻣﻌﺎف ﮨﮯ اﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ او ر ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻣﺪﯾﻮن ﮨﯿﮟ ،ﺳﮯ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﺑﮭﯽ ﺗﻮﺑہ ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ اس ﻧﮯﻣﺼﺮف ﮐﯿﺎﮨﮯ اور اس
وﻗﺖ اس ﮐﺎ ﺑﺪل ﺑﮭﯽ ن ﮨﯿﮟ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮑﻮں ﮐﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﻓﻮراً ادا ﮐﺮے ﺟﺒﮑہ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮩﯽ دﺳﺘﯽ اورﻓﻘﺮ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ’’ ﻓﻨﻈﺮة اﻟﯽ ﻣﯿﺴﺮة‘‘ ﺣﺎﮐﻢ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ اﺳﮯ ﻣﮩﻠﺖ دی ﺟﺎﺋﮯ ،اورا ﮔﺮ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
ﺑﮩﺘﺮ’’وان ﺗﺼﺪﻗﻮا ﺧﯿﺮﻟﮑﻢ‘‘ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾہ رﺑﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اس اﻣﯿﺪ
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺸﺎء ﷲ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮے ورﻧہ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﮩﻠﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎ ﺳﻮال ﮨﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ ﺧﻮد ﺳﻮد ﺧﻮری ﭘﺮ ﺟﺮأت دﻻﻧﺎ اور ظﻠﻢ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧٨ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐہ ﺳﻮد ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﯽ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ
ﻋﺎدﻻﻧہ طﻮر ﭘﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﺮأت دے ﮐہ ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮے ﺷﮩﺮ ﻣﯿﮟ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻟﮯ ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ دﯾﻨﺎ اور ﻟﯿﻨﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﻋﺎدﻻﻧﺎ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺮوات ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ۔ اﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﺑﯿﻨﮏ ﮐہ اس ﮐﺎر ﮔﺰار ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺻﺮف
واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ )ﻧہ ﻣﺒﻠﻎ اورﻣﺪت ﮐﯽ ﮐﻤﯽ اور زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ(
اﮔﺮ ﻗﺮض ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮے ﺗﻮ رﺑﺎ اور ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ
زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده وﻗﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ ﮐہ طﻠﺒﮑﺎر ﮐﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺮاﺟﻌہ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اور ﺑﯿﻨﮏ ﮐﮯ ﮐﺎرﮐﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﯾﺎده زﺣﻤﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً زﯾﺎده ﺳﮯ
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زﯾﺎده اﺟﺮت ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺟﺮت ﺑﮭﯽ ﻗﺮض ﮐﮯ ﮐﻢ اور زﯾﺎده
ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٧٩اﮔﺮ ﻗﺮض ﻟﯿﻨﮯ واﻻ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻮ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﮨﺪﯾہ ﻋﻨﻮان ےس اﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ دے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺣﺮام
ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه  ،ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺑﻠﮑہ ﺿﺮوری ﮨﮯ
اور ﺻﺮف ﺷﺮط اور اﻟﺰام ﮨﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﯿﻨﮯ اور دﯾﻨﮯ ﮐﻮﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﻟﺰام ﻧﻔﻊ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮ ﮐہ ﻗﺮض ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ اور اس ﮐﯽ
ﺿﺮوری ﺣﺎﺟﺖ ﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨٠ﯾہ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ دﯾﺎ ﺗﻢ
ﻧﮯ اس رﻗﻢ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﮐﮯ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ وه ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﻮ اس
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﻮ ادا ﮐﺮو اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐہ اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ
ﻗﺮض ﻣﺎﻧﮕﺎ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﻮ اﻣﮑﺎن اورﺗﻮ اﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اُﺳﮯ دو،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﴿ َو ِإ َذا ُﺣﯿﱢ ْﯿﺘُﻢ ِﺑﺘ َِﺤﯿﱠ ٍﺔ ﻓَ َﺤﯿ ْ
ﱡﻮا ِﺑﺄَﺣْ َﺴ َﻦ ِﻣﻨْﮭَﺎ أَوْ ُر ﱡدوھَﺎ ِإ ﱠن ّ
ﺎن َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
ﷲَ َﻛ َ
َﺣ ِﺴﯿﺒًﺎ﴾) (153ﺳﻼ م ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺷﺎد اور آﺑﺎد رﮨﻮ ،ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﮑﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻠﻤہ ﺗﻮ اس
ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﯾﺎ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاب دو۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨١اﮔﺮ ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻄﻮر اﻣﺎﻧﺖ رﮐﮭﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮ ﻣﺎﮨﺎﻧہ اﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ اﯾﺴﯽ ﺷﺮط ﻧہ ﮐﯽ
ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﯿﻨﺎ ﮐﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ )ﻟﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ﻟﯿﮑﻦ ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ اﺳﮯ ﻣﻀﺎرﺑہ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤہ
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ رﮐﮭﺘﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﮔﺰر ﭼﮑﺎﮨﮯ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم
ﮐﮯ ارﺷﺎد ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻻﭘﺮواﮨﯽ اورﺷﺮﻋﯽ ﮐﻼه ﮔﺰاروں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے
ﮔﺮوه ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﮐﮭﻼﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﮐہ ’’اﻟﺮﺑﺎ ﺛﻼﺛۃ وﺳﺒﻌﻮن ﺑﺎﺑﺎ ً‘‘) (154ﺳﻮد
ﮐﮯ  ٧٣دروازے ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ رﺳﻤﯽ اور ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻮد ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ
ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اورﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ ﮨﮯ اور ’’ﻟﯿﺎﺗﯿﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس زﻣﺎنٌ ﻻﯾﺒﻘﯽ اﺣ ٌﺪ اِﻻﱠ ﮐﻞ اﻟﺮﺑﺎ ﻓَ َﻤﻦ
ﻟﻢ ﯾﺄﮐﻠہ اﺻﺎﺑہ ﻣﻦ ﻏﺒﺎره‘‘)(155ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ اﯾﺴﺎ زﻣﺎﻧہ آﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ رﺑﺎ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻏﺒﺎر اس ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ۔
ﺳﻮد ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺚ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﻟﯿﻦ دﯾﻦ  ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ﭘﯿﺴہ ﮐﺎ
ﭘﯿﺴہ ﺳﮯ اور ﺟﻨﺲ ﮐﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﻟﯿﻨﺎ اور دﯾﻨﺎ دوﻧﻮں ﺣﺮام ﮨﯿﮟ
اور زﯾﺎدﺗﯽ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺣﺠﻢ  ،ﻋﺪد اور و زن ﮐﯽ زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ارزﺷﯽ ﮐﯽ زﯾﺎدﺗﯽ
 ١٥٣۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٨٦
 ١٥٤۔ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟہ ،ﺗﺠﺎرات.۵٨ ،
 ١٥٥۔اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ٣٦ :١ ،ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ
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ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻣﺒﺎدﻟہ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤہ ﺣﻼل ﮨﮯ اور
ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ۵٨٢۔ﺑﺎپ اور اوﻻد ،ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺸﮩﻮر ﺳﻮد ﮐﮯ ﺧﻼف
اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﺮ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﭘﮩﻠﮯ دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ
زﯾﺎده ﮨﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﻣﺰﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ۔) (156اور رواﯾﺎت
ﺑﮭﯽ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻀﺎد ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ  ،اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ
ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ’’ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻮﻟﺪ‘‘ ﮐہ ﺑﺎپ اور ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺳﻮد
ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﮐﮯ ﺧﯿﺎل
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ’’ ﻻرﺑﺎ‘‘ ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ رﺑﺎ)اس ﮐﯽ ﻣﻠﯿﺖ
ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف( ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺑﺎ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻠﯽ
طﻮر ’’ اﮐﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ‘‘ اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ د ﭘﺮ ﮨﮯ ﯾہ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﻗﺮﯾﺒﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﮯ اﮐﺜﺮ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
)ﺑﺎﻟﺨﺼﻮ اوﻻد( ﮐہ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ ﺳﺰاوار ﮨﯿﮟ  ،زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧﺎراﺿﮕﯽ
اور ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اورﮐﺎ ﻓﺮوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﯽ ان ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﮐﻮ اﭘﻨﯽ طﺮف ﻣﺎﺋﻞ
ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ دوری ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ﮐہ زﮐﻮة ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣﺼہ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﺬب ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور دوﺳﺮی طﺮف ان ﺳﮯ ﺳﻮد ﻟﮯ ﮐﺮ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﺘﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص وه ﮐﻔﺎر ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻮد ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﯾﮩﻮدی
اور ﻧﺼﺮاﻧﯽ۔
رﮨﻦ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨٣رﮨﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮض ﻟﯿﻨﮯﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﻄﻮر ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮔﺮو رﮐﮭﻨﺎ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﴿ َوإِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺳﻔَ ٍﺮ َوﻟَ ْﻢ
ﺗ َِﺠﺪ ْ
ُوا َﻛﺎﺗِﺒًﺎ ﻓَ ِﺮھَ ٌ
ﷲ َرﺑﱠﮫُ
ﺿﺔٌ ﻓَﺈِ ْن أَ ِﻣ َﻦ ﺑَ ْﻌ ُ
ﺎن ﱠﻣ ْﻘﺒُﻮ َ
ﻖ َّ
ﻀ ُﻜﻢ ﺑ َ ْﻌﻀًﺎ ﻓَ ْﻠﯿُ َﺆ ﱢد اﻟﱠ ِﺬي ْاؤﺗ ُ ِﻤ َﻦ أ َ َﻣﺎﻧَﺘَﮫُ َو ْﻟﯿَﺘﱠ ِ
َوﻻَ ﺗ َ ْﻜﺘُ ُﻤ ْ
ﺸﮭَﺎ َدةَ َو َﻣﻦ ﯾَ ْﻜﺘُ ْﻤﮭَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ آﺛِ ٌﻢ ﻗَ ْﻠﺒُﮫُ َو ّ
ﻮا اﻟ ﱠ
ﻮن َﻋﻠِﯿ ٌﻢ﴾)(157ﮐہ ﻗﺮض اور اس ﮐﯽ
ﷲُ ﺑِ َﻤﺎ ﺗَﻌ َْﻤﻠُ َ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ :اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ اور اﭘﻨﮯ ﻗﺮض ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ
ﻟﮑﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﮐہ ﻧہ ﭘﺎؤ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮔﺮوی رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﯿﮟ اﯾﮏ
دوﺳﺮے ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎری اﻣﺎﻧﺖ
رﮐﮭﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ وه ﺗﻤﮩﺎری اﻣﺎﻧﺖ واﭘﺲ ﮐﺮ دے اور اﭘﻨﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈر ے  ‘‘...اﻣﺎﻧﺖ
 ١٥٦۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﮭﯽ اﺳﮯ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺻﻠﯿﺎت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﺳﮑﺎﻓﯽ وارث ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اوﻻد ﮐﮯ ﻣﻘﺮوض
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اوﻻد ﺳﮯ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺣﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﻮﺗﮯ اس ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ
اور ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺳﮯ ﺳﻮد ﻟﯿﻨﮯ ﮐﻮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
اور اس ﮐﺎ ﻓﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐہ اﺳﻼم ﮐﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻮد ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس
ﺳﻮد ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور ﮐﺎﻓﺮ ﻏﯿﺮ ذﻣﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ ۔
 ١٥٧۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٨٣
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واﭘﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﻄﻮر و ﺟﻮب اور اﻟﺰام ﯾہ ﺣﮑﻢ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ
اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ دو طﺮح ﺳﮯ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور
ﺗﯿﺴﺮی ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮨﮯ اوروه دور ﺻﻮرت ﮔﺮوی رﮐﮭﻨﺎ اور وﺛﯿﻘہ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮض ﮐﯽ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور دوﺳﺮی
ﺻﻮرت ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ آپ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺎ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ اور اس
ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮے اور ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه اﮔﺮ آپ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯿﮟ
ﺗﺼﺮف ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس رﮐﮭﻨﺎ اور روﮐﻨﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ
ﮔﺮوی رﮐﮭﻨﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰﮨﮯ ﮐہ اس ﻗﺮض ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﻮﺋﯽ اور ﭼﺎره ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺟﻮ آپ ﻧﮯ دﯾﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﮔﺮوی رﮐﮭ ﻟﯿﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻗﺮض ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﻮد وه )ﻣﻘﺮوض( )آپ ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﮯ( آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺐ ﺗﮏ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﻣﺎﻧﺖ
رﮐﮭﻨﮯ ﭘﺮ راﺿﯽ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨۴ﭼﻮﻧﮑہ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اﯾﮏ
اﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا وه اس )اﻣﺎﻧﺖ( ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دے ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮔﺮوی
رﮐﮭﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮔﺮوی ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮرﭘﺮ وه ﮔﮭﺮ ﺟﺴﮯ اس ﻧﮯآپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺮوی رﮐﮭﺎﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ
ﺗﻌﻤﯿﺮ اور آﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﮩﺎری )ﻣﺎﻟﮏ( ﮐﯽ اﺟﺎزت
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮔﮭﺮ ﺑﯿﭽﻨﮯ ﯾﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دﯾﻨﮯﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨۵اﮔﺮ ﮔﺮوی ﻟﯿﻨﮯ واﻻ ،ﮔﺮوی رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﺷﺮط ﮐﺮے ﮐہ
ﻗﺮض ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد واﺿﺢ
اور آﺷﮑﺎر اﯾﮏ رﺑﺎ )ﺳﻮد( اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﮩﺬا اس ﻗﺎﻧﻮن اور اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ
ﺳﺎرے رﮨﻦ ﺑﺎطﻞ اور ﺣﺮام ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﺰ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨۶ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ
ﻣﻘﺮوض ﻟﯿﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺮض ﮐﻮ ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ادا ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ طﻠﺒﮕﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﺑﮩﺘﺮ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻗﺮض ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﮔﺮوی ﮐﻮﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دے ﯾﺎ ﮔﺮوی
رﮐﮭﮯ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮری ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺘﻤہ ﮐﭽﮭ ﺑﺎﻗﯽ ره ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻘﺮوض ﮐﻮ ادا
ﮐﺮے اور اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺳﺎرے ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﯿﮟ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﺮاد ﮨﮯ اور ﺑﮩﺘﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﺑﺘﺪا ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮوض ﺳﮯ ﯾہ ﺷﺮط ﮐﺮے ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺪت
ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اﭘﻨﺎ ﻗﺮض ادا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮوﮔﮯ ﺗﻮ وه )ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻻ( ان وﺳﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
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ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ )اﭘﻨﺎ ﻗﺮض( ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ )ﻗﺮض دﯾﻨﮯ واﻻ( اس
طﺮح ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧہ ﮐﺮے ﮐہ اﺻﻞ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻟﯿﻨﮯ واﻻ ﺑﮭﯽ ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ
واﻟﮯ دن اس ﺳﮯ ﻗﺮض ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺟﻮ اس ﻧﮯ دﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﺟﺎﻧﮯواﻟﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮط ﮐﺮے ﮐہ ﮔﺮو ی ﭼﯿﺰ ﮐﺒﮭﯽ ﻗﺮض ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﺷﻤﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﮔﺮوی رﮐﮭﻨﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً اس ﮐﺎ ﻗﺮض ﮨﯽ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺷﺮط ﻗﺮض واﭘﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﭼﯿﺰ وﯾﺴﮯ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﺮوی ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺮض ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﮯ ﺑﻐﯿﺮ طﻠﺒﮑﺎر ﮐﻮ ﮔﺮوی
ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﯽ اﺟﺎزت دے دے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ
ﺣﻼل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨٨ﻣﻘﺮوض ﺷﺨﺺ ﻗﺮض ادا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺮوی ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻓﺮوﺧﺖ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دﯾﻨﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور ﺳﮯ ﮔﺮوی رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻣﮕﺮاس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ طﻠﺒﮕﺎر ﮐﺎ ﺣﻖ ﻣﺤﻔﻮظ رﮨﮯ اور وه )طﻠﺒﮑﺎر(
ﺑﮭﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ اور راﺿﯽ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٨٩ﭼﻮﻧﮑہ ﮔﺮوی رﮐﮭﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰ اﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﮔﺮوی
رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ اور ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺺ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس )طﻠﺒﮑﺎر( ﮐﮯ ذﻣہ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻗﺮض اﺳﯽ طﺮح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ
ﯿﻞ(158)﴾...اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺳﺎری ﻗﺴﻤﯿﮟ اﺣﺴﺎن ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﴿َ ...ﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﺤْ ِﺴﻨِﯿﻦَ ِﻣﻦ َﺳ ِﺒ ٍ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ ﯾہ ﮔﺮوی اﻣﺎﻧﺖ طﻠﺒﮑﺎر ﮐﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد
ﻣﻘﺮوض ﮐﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ اس ﻧﮯ ﻗﺮض ﻟﯿﺎﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻣﺎل اور
اﺻﻞ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩٠دوﮐﺎﻧﻮں ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ رﻗﻢ ﮔﮭﺮوں ﮐﻮ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ
ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوی ﻟﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اورﮐﺮاﯾہ ﮐﮯ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ وه ﮔﺮوی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
درﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﮏ ﻗﺮض ﮨﮯ اور ﮐﺮاﯾہ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﮭﯽ اس ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻣﻀﺎرﺑہ ﯾﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺤہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ ورﻧہ رﺑﺎ )ﺳﻮد( ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ طﻠﺒﻌﺎ ً اس
ﻗﺮض ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﻗﺮض ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﮐﺮاﯾہ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮨﮯ اور ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان
ﺳﮯ اﮔﺮ ﯾہ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺮوی ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﯿﻨﮯ واﻻ ﻧہ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﺮاﯾہ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻢ ﮨﻮﮔﺎ اور اﮔﺮ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ
ﮨﯽ ﮨﻮﮔﺎ )اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ( ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﺟﺎره ﮐﺎ ﮐﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور اﮔﺮ
 ١٥٨۔ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾہ .٩١
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ﻣﻀﺎرﺑہ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﮐﻢ ازﮐﻢ اﺟﺎره ﮐﯽ
ﮐﻤﯽ اور ﮐﺎم اورﺗﺠﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﺎدﻻﻧہ ﻣﻌﺎوﺿہ ﭘﮩﻠﮯ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﮐہ ﮐﺎم ﮐﯽ اﺟﺮت ﮐﮯ ﻋﻼ وه اﺟﺎره ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ اس اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﮯ ﮨﺒہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ،اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻮد ﻣﯿﮟ ﺳﻮد ﺳﮯ ﭼﮭﭩﮑﺎر ا ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ راه
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻀﺎرﺑہ اور ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ان ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﻮد ذﮐﺮ
ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﮨﻮﮔﯽ۔
اﻣﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩١اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس اﭘﻨﺎ ﻣﺎل اﻣﺎﻧﺖ رﮐﮭﮯ اور آپ ﺑﮭﯽ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ اور ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﯽ طﺮح اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮو اور ﻣﻌﯿﻨہ وﻗﺖ ﭘﺮ
اﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮدو ﮐہ ﴿ إِ ﱠن ّ
ت إِﻟَﻰ أَھْﻠِﮭَﺎ َوإِ َذا
ﷲَ ﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ أَن ﺗُﺆ ﱡدواْ اﻷَ َﻣﺎﻧَﺎ ِ
) (159
ﺎس أَن ﺗَﺤْ ُﻜ ُﻤ ْ
ﷲَ ﻧِ ِﻌ ﱠﻤﺎ ﯾَ ِﻌﻈُ ُﻜﻢ ﺑِ ِﮫ ِإ ﱠن ّ
ﻮا ِﺑ ْﺎﻟ َﻌ ْﺪ ِل ِإ ﱠن ّ
ﺼﯿ ًﺮا﴾
ﷲ َ َﻛ َ
ﺎن َﺳ ِﻤﯿﻌًﺎ ﺑَ ِ
َﺣ َﻜ ْﻤﺘُﻢ ﺑَﯿ َْﻦ اﻟﻨﱠ ِ
اﭘﻨﯽ اﻣﺎﻧﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧہ ﮐﺮو ‘‘ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭘﺮ اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ اﺣﺴﺎن ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ
ﯿﻞ (160)﴾...اﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻋﻮض دﯾﻨﮯ ﮐﯽ راه ﺑﻨﺪ ﮐﺮدی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
﴿َ ...ﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﺤْ ِﺴ ِﻨﯿﻦَ ِﻣﻦ َﺳ ِﺒ ٍ
ﮐہ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺎرداﻧﯽ اور ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾہ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ ﯾﺎﻧﺎﻗﺺ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
ﻣﺎﻟﮏ اس ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﻋﻮض ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩٢ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ اور ﻧﺎﺗﻮاں ﮨﮯ ﺗﻮ
اﺳﮯ اﻣﺎﻧﺖ داری ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ اس ﻣﺎل ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ
ﺧﺒﺮ دے اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﮔﺮﻣﺎﻟﮏ ﺑﮭﯽ اﺳﮯ اﻣﺎﻧﺖ دار ﭘﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮے ﺟﺰ اس
ﺻﻮرت ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﮨﻮ۔
اور ﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا اس ﻣﺎل ﮐﯽ ﺑﮩﺘﺮ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﮏ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﭼﻨﺪان ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧہ ﯾہ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮨﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور
ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ،ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ آپ ﺧﻮد اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺪاری ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﺘﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اور دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ
ﺑﮩﺘﺮﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩٣اﻣﺎﻧﺖ اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے اور اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ ازﮐﻢ
اﻣﺎﻧﺖ داری ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﺗﻠﻒ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺿﺎﻣﻦ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اﻣﮑﺎن
 ١٥٩۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .۵٨
 ١٦٠۔ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾہ .٩١
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اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺷﺎں
ﮨﻮ ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﯽ طﺮح ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ
ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ واﺟﺐ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻞ اﻣﺎﻧﺖ داری ﻣﻔﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ اﻣﺎﻧﺖ دار اس
اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮد ﻣﻔﺖ اﯾﮏ اﺣﺴﺎن ﮨﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺑﮭﯽ اﺧﻼص ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
رﮐﮭﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اس ﺧﺴﺎره ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩۴ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺎﻧﺖ اﻣﯿﻦ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے ﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺟﻠﺪ ﺳﮯ ﺟﻠﺪ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺎ وا ﭘﺲ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮐﺮے
ﻟﯿﮑﻦ اﻣﯿﻦ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ اور ﻧﺎﺗﻮاں وه ﺗﻮ اﻣﺎﻧﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﮐہ ﯾہ
ﺑﺎت ﻣﺎن ﻟﯿﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﻋﻼ وه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ
اﻣﯿﻦ ذﻣہ دار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺪاری اور
ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮩﻞ اﻧﮕﺎری اور ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩۵اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖ رﮐﮭﻮاﻧﮯ واﻻ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﺳﻔﯿہ اور دﯾﻮاﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻣﺎﻧﺖ اس ﮐﮯ ورﺛہ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور دوﺳﺮی و ﺗﯿﺴﺮی
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ وﻟﯽ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮﺧﻮد ﮨﯽ اس وﻻﯾﺖ اورﺣﻔﺎظﺖ
ﮐﯽ اﮨﻠﯿﺖ اور ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮨﯽ اس ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺪاری ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩۶اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ اس اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺪاری اور ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﯾﮏ اﺟﺮت ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻣﺎﻧﺖ داری ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺿﺎﻣﻦ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﺳﮩﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻣﺠﮩﻮل رﮨﯽ ﮨﮯ۔
اﺟﺎره
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩٧ﻣﺎل ﮐہ ﺧﻮد ﺟﻠﻮه ﯾﺎ ﻓﺘہ اﯾﮏ ﮐﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮔﮭﺮ ،زﻣﯿﻦ ،ﮔﺎڑی ،
ﭨﯿﮑﺴﯽ وﻏﯿﺮه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮف ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻧﻤﺎﺋﺶ ﯾﺎﻓﺘہ
ﮐﺎم ﮐﻮ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دﯾﻨﺎ ﺳﻮد اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮاری ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ) اور ﺑﯿﮩﻮده ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ
ﭘﺮ ( اور اس ﻣﺎل ﮐﻮ اﺟﺎره دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻓﺮق ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﯿﺴﻮں ﺳﮯ ﻓﺮاﮨﻢ ﮨﻮا ﮨﻮ ﯾﺎ آپ ﮐﻮ
ﺑﺨﺸﺶ دﯾﺎ ﮨﻮ؟ ﻓﺮق ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ اﺳﮯ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ
ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻔﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮارد اﺟﺎره ﻣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﺎم اور ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ ﻧﻔﻊ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ رﮨﺎﺋﺶ ،ﮔﺎڑی ﺳﮯ اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮﻧﺎ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﯾہ ﺳﺐ
اﯾﺴﮯ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺿﺮوری ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اور ﮐﯿﻮں ﺻﺎﺣﺐ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ اس ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﻔﺖ ﻓﺎﺋﺪه اﭨﮭﺎ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ان
اﻣﻮال ﮐﺎ اﺟﺎره ﮨﺮ دﯾﻨﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
215

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ اﺟﺎره ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺴﻮں ﮐﺎ اﺟﺎره ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری
ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﯿﺴہ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻧﻔﻊ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم
ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻧﻔﻊ ﺻﺮف اور ﺻﺮف اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﺟﺲ
ﻧﮯ اﺳﮯ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ رﻗﻢ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﻀﺎرﺑہ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﮏ اور ﻋﺎﻣﻞ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺳﻮد ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﯿﮟ
اور ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻣﺎﻧﺖ داری اور ﮐﺎرداﻧﯽ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧہ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور ﻧہ
ﻧﻘﺼﺎن اﭨﮭﺎﯾﺎ ﮨﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺎﻟﮏ اﭘﻨﯽ اﺻﻞ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﮯ ﻧہ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﮯ ’’ وﻣﺎ ﻋﻠﯽ
اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ‘‘ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩٨وه ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻮ طﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮاور دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻻزم
ﮨﯿﮟ  ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯽ اور زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﺲ ﮐﯽ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص طﺒﻊ اﺟﺎره ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۵٩٩ﻣﻮرد اﺟﺎره ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﺣﺮام ﮐﺎ ﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ
اﺟﺎره دﯾﻨﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ اﺟﺎره ﭘﺮ دﯾﻨﺎ اﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﺟﺎره ﮔﻨﺎه ﭘﺮ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﻤﻮﻧﻮں
)(161
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ )وﻻﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﯽ اﻻﺛﻢ واﻟﻌﺪوان(
ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۶٠٠اﮔﺮ ﮔﮭﺮ ،دوﮐﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ اس ﺷﺮط ﭘﺮ اﺟﺎره ﭘﺮ دے ﮐہ اس
ﺳﮯ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﯾﺎ ﺑﯿﻮی اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ اور ﺑﭽﻮں ﮐﻮ اﺟﺎره ﻧﮩﯿﮟ دے ﺳﮑﺘﮯ اﮔﺮﭼہ ﺧﻮد
ﺑﮭﯽ ان ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ۶٠١۔ اﮔﺮ اﯾﺴﯽ ﺷﺮط ﻧہ ﮨﻮ اور اﺟﺎره ﭘﺮ دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ وه اﺟﺎره ﮨﺮﮔﺰ ﻧہ دے ﮐہ اﺟﺎره ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ
اورﮐﺴﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﮯ اﮔﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﺟﺎره ﭘﺮ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﻮ
دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺌﮯ ﺳﺮ ﺳﮯ اﺟﺎزت ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻮرد
اﺟﺎره اﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ اور اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ
ﺣﻮاﻟہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ اس اﺟﺎره ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﻮﮔﺎ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮرد اﺟﺎره
ﺟﻨﺲ آپ ﮐﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ اﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے
ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﻧﺎ اﺻﻞ اﺟﺎره دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ
ﺻﺮف اور ﺻﺮف اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﺟﺎره ﭘﺮ او راس ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ
 ١٦١۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .٢
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ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﺻﻞ اﺟﺎره اس طﺮح ﮐﺎ ﺗﻤﮩﯿﮟ اﺟﺎزت دی ﮔﺌﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ اس اﺟﺎره ﮐﺎ ﻋﺎدی
ﺳﻠﺴﻠہ اس طﺮح ﮨﻮ ﮐہ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﻮ اﺟﺎره ﭘﺮ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ اس طﺮح ﮐہ ﺗﻤﮩﯿﮟ اﺟﺎزت
دی ﮔﺌﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ اس اﺟﺎره ﮐﺎ ﻋﺎدی ﺳﻠﺴﻠہ اس طﺮ ح ﮨﻮ ﮐہ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﻮ اﺟﺎره ﭘﺮ دے
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻮ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﺟﺎزت ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠٢ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺟﻨﺲ ﮐﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳﮯ
دوﺳﺮے ﮐﻮ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮے ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍھ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﮯ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﭼﻨﺪ
ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎم ﮐﺮے ﯾﺎ آﺧﺮ ﮐﺎر اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﯿﻤﺖ واﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﻮ ﮐہ
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺟﺮت ﮐﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭘﯿﺪا ﮨﻮا۔
ﺟﺒﮑہ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺎره ﮐﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،اس ﮐﺎ زﯾﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ
اﺟﺎره دﯾﻨﺎ ﺳﻮدی اﺟﺎره ﮨﮯ اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰرﭼﮑﺎﮨﮯ ﮐہ رﺑﺎ
)ﺳﻮد( ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﺎ اﯾﮏ ﺟﺰ ﮨﮯ اور ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠٣اس اﺟﺎره ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻻزم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ  ،ﻣﻮرد
اﺟﺎره اور اس ﮐﯽ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮارد ﮐﮯ ﺳﻮا اﺳﮯ ﺧﺘﻢ
ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠۴اﺟﺎره ﮐﺴﯽ طﺮح اورﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﺘﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﻮرد
اﺟﺎره ﺳﮯ ﻣﻄﻠﻮﺑہ اور ﻗﺮاردادی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻓﺴﺦ
ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮﯾﮟ ،ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺋﻂ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠۵اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺮ) اﺟﺎره دﯾﻨﮯ واﻻ( ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ )اﺟﺎره ﭘﺮ ﻟﯿﻨﮯ واﻻ(
ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﺟﺎره ﻓﺴﺦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻮﺟﺮ ﻧﮯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ
اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ اﺟﺎره ﭘﺮ دی ﮨﮯ  ،اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮭﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﻮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮدے ﯾﺎ
ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ اور وارث ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اس ﻣﻠﮏ ﮐﮯ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت اﺳﯽ
طﺮ ح ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ اور اﺟﺎره ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ وﺟہ ﭘﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺗﯽ ) ﺟﯿﺴﮯ
ﺑﯿﻊ ﺷﺮط( ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﮐہ اﺟﺎره )ﻣﻮﻗﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد( ﮐہ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﮯ زﻧﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻘﯿﺪ ﮨﻮ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﯽ ﻣﻮت ﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ ورﻧہ ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه
اﺟﺎره ﮐﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠۶ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﯾہ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﺟﺮت ﺑﮭﯽ دی ﮨﻮ ﯾﺎ دے ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ اس
ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ اور اﺟﺎره ﻟﻔﻈﯽ اور ﻏﯿﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﯿﮟ
ﺟﻮ ﺷﺮط ﯾﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﮭﮯ  ،ان ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺧﻼف ورزی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد
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ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ذﻣہ داری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻧﻘﺺ اس ﺗﻠﻒ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﺎم ﻻزﻣہ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ اﺳﺘﻔﺎده
ﮨﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎل ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻤﯿﮟ ﮨﯿﮟ اﯾﮏ وه ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ اس
ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﻟﯽ ﮨﮯ اور ﻧہ دی ﮨﮯ دوﺳﺮے اس اﺟﺎره ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ﮐﭽﮭ
ﻣﺎل ﺑﮭﯽ دے ،ﺗﯿﺴﺮے ﮔﺮوی اﻣﺎﻧﺖ ،اﮔﺮﭼہ زﯾﺎده ﺗﺮ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖ رﮐﮭﻮاﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻧﻔﻊ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﻨﻮں ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ) ﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ()(162ﮐﻮ ﻣﺸﻤﻮل ﮨﮯ
۔ﻧﻘﺺ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اور اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺗﯿﻨﻮں ﻗﺴﻤﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ
ﻣﯿﮟ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺿﺎﻣﻦ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠٧اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮭﯽ ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ طﺮح ﻋﺎدﻻﻧہ
ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻋﻼ وه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ رﺑﺎ اور ﺣﺮا م ﮨﮯ۔
اﮔﺮﭼہ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ اﺳﮯ رﺑﺎ ﻧہ ﮐﮩﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮨﮯ اور﴿ َوﻻَ
ﻮا ﺑِﮭَﺎ ِإﻟَﻰ ْاﻟ ُﺤ ﱠﻜ ِﺎم ِﻟﺘَﺄْ ُﻛﻠُ ْ
ﻮا أ َ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜﻢ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜﻢ ِﺑ ْﺎﻟﺒَﺎ ِط ِﻞ َوﺗُ ْﺪﻟُ ْ
ﺗَﺄْ ُﻛﻠُ ْ
ﺎﻹ ْﺛ ِﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ
ﻮا ﻓ َ ِﺮﯾﻘًﺎ ﱢﻣ ْﻦ أ َ ْﻣ َﻮ ِ
ﺎس ِﺑ ِ
ال اﻟﻨﱠ ِ
ﻮن﴾) (163اور آﯾﺎت رﺑﺎ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﻣﺴﺌﻠہ ۶٠٨۔اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﻣﺎﮨﺎﻧہ ﮐﺮاﯾہ  ۵ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮨﮯ اور ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺜﻼً ١
ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪ دﯾﺘﺎﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﮨﺎﻧہ ﻗﺮار داد ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٣ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ادا ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ
ﺟﺒﮑہ  ٢ﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻢ ﮐﺮﻧﺎ اور / ١ﻻﮐﮭ ﺗﻮﻣﺎن ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺳﻮد ﺧﻮری اور
ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮره ﻣﺒﻠﻎ اور اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺟﺎره ﻧہ دے
ﺗﻮ اﺗﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ اس ﻣﺒﻠﻎ
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺴﻮں ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ دوﻧﻮں ﺟﮩﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮨﻮﺗﻮ ﯾہ اﺟﺎره ﺳﻮد ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ ﻣﻀﺎرﺑہ اﻧﺠﺎم
ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮرد ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﺪ
اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎﮨﮯ ھﺒہ ﻣﻮﺿہ اور ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻌﺎوﺿہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮ
ﮐہ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐہ ﻣﻮﺟﺮ ﭘﯿﺸﮕﯽ رﻗﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٠٩اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻗﺮار داد ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ
ﮐہ اﮔﺮ طﮯ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮐہ ﭘﻮری ﻣﺪت ﮐﺎ ﮐﺮاﯾہ ﻧﻘﺪ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
 ١٦٢۔ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾہ ٩١
 ١٦٣۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨٨
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ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﯾﺎ اﮔﺮ طﮯ ﮨﻮا ﮐہ ﻣﺎﮨﺎﻧہ ﭘﮭﺮ ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ادا ﮐﺮے ﺗﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
طﺮﻓﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن طﮯ ﮨﻮا ﮨﮯ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١٠اﮔﺮﭼہ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺬرﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﮏ
اﺟﺎره ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺬور ﮨﻮ ﺗﻮ )ﻓﻨﻈﺮة اﻟﯽ ﻣﯿﺴﺮة( )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه،
آﯾہ  (٢٨٠ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎری ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دے ﻣﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻣﮩﻠﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ اﻧﺪازه
ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﺟﺎره ﮐﺮﻟﯿﺎ اور اس اﺟﺎره ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺎ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ
ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﭘﺮ اﺟﺎره ادا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺎری
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺎره ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١١ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﺗﮏ اس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺳﻮا اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ )اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﮯ( ﮐﺎ ﺣﻖ ﻋﺮﻓﯽ اور
ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﺟﺎزت اور رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﻮ
ﺣﻖ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔ ﻣﮕﺮ
)ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ( ﯾہ ﺣﻖ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ اﺟﺎره ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۶١٢ :ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﮯ
ﺣﻖ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﯾہ ﺣﻖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ
ﺟﻮ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﮯ ﭘﯿﺶ آﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺟﺎره ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﯾﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ )ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اس ﮐﯽ اﺟﺎزت(
ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﮔﺮاں ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١٣اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﭼﯿﺰ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ
اﺟﺎره اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻌﺬور ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻠﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ
ﻗﺎﺑﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﺟﺎره ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮرد
اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﺟﺎره ﭘﺮ دے ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ اﺟﺎزت ﻧہ دے ﺗﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﺟﺎره ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮدے ،ﻣﮕﺮ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﮯ د رﻣﯿﺎن ﻋﺎدﻻﻧہ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١۴ﮨﺮ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ وه ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﺟﻮ
ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﺎری ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﻮ اﺻﻞ اﺟﺎره ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﯾﺎاس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮ اﺟﺎره ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮردﮨﮯ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮے ﯾﺎ
اﺟﺎره ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮے ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﻮاری ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻮر  ٣دن ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺪت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ ﻟﮯ اﮔﺮ  ٣دن ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وه ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
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ﻗﮩﺮی طﻮر ﭘﺮ اﺟﺎره ﻓﺴﺦ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اﺳﯽ طﺮح ﮔﺎڑی
ﮐﮯ اﺟﺎره ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺟﺎره ﮐﯽ ﻣﺪت آﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ اﺟﺎره ﻣﻮرد ﻓﺴﺦ ﮨﮯ اور ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﮯ اس ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻋﺎدﻻﻧہ اﺟﺮت ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻧﺎ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻔﻊ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ۔
وﮐﺎﻟﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١۵وﮐﯿﻞ اورﻣﻮﮐﻞ دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﮨﯿﮟ
اورﭼﻮﻧﮑہ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﻣﺰاج ﺟﺎﺋﺰ اور ﻏﯿﺮ ﻻزم ﻣﺰاج ﮨﮯ ﻟﮩﺬا وﮐﯿﻞ اورﻣﻮﮐﻞ دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﺟﺐ ﭼﺎﮨﯿﮟ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﻮ ﺿﺮر ﮨﻮ اﮔﺮ اﺻﻞ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ دوام ﮐﯽ ﺷﺮط ﯾﺎ اﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے )ﺟﺰ ﺿﺮوری
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮯ ( ﺗﻮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﮭﯽ درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور وﮐﺎﻟﺖ ﻻزم و ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ
وﮐﺎﻟﺖ ﮐﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﺑﻼ ﻋﺰل وﮐﺎﻟﺖ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١۶وﮐﯿﻞ ﮐﮯ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات اور اس ﮐﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﻣﺪت طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ
ﻗﺮارداد ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮی اوروﮐﯿﻞ اس ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور
ﺧﻼف ورزی ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻣﻮﮐﻞ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد وﮐﯿﻞ ﮐﻮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اﮔﺮ اﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ وﮐﯿﻞ اس ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼہ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١٧ﺟﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﮐﻞ ﻧﮯ ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ
ﻋﺎدﻻﻧہ اور دھﻮﮐہ دھﮍی اور ﭨﻮﭘﯽ ﭘﮩﻨﺎﻧﮯ وﻏﯿﺮه ﺳﮯ دور ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ذﻣہ ﺻﺮف
وﮨﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮨﮯ اور ﮐﻢ اور زﯾﺎده ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ ﺗﻮ وﮐﯿﻞ
ﻋﺮف ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ۔ﺻﺮف اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﮐﯿﻞ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐہ ﯾﺎ واﺿﺢ ﻟﻔﻈﻮں
ﻣﯿﮟ )ﺳﻔﺎﮨﺖ ﺳﮯ دور( اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدے ﯾﺎ ظﺎﮨﺮی ﺻﻮرت ﮐﭽﮭ اس طﺮح ﮨﻮ ﮐہ
اس ﻧﮯ اس وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﻣﻔﺖ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١٨وﮐﯿﻞ اﭘﻨﮯ ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم دﯾﺘﺎﮨﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﻌﺰوﻟﯽ ﮐﯽ
اطﻼع ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ درﺳﺖ اور ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻌﺰول ﮐﺮے ﺗﻮ ﺟﺐ
ﺗﮏ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺰول ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮاﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﺎم ﺑﮭﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد
اور اس ﮐﮯ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﮯ ﺷﺮﻋﺎً درﺳﺖ اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶١٩اﮔﺮ وﮐﯿﻞ اور ﻣﻮﮐﻞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ٰ
دﻋﻮی
اﺧﺘﻼف ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻣﻌﺰوﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮاً وﮐﯿﻞ ﮐﺎ
ﻣﻘﺪم ﮨﻮﮔﺎ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ وﮐﺎﻟﺖ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮯ اﺛﺮ ﺳﻤﺠﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﮨﻢ
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ﻣﺎﻧﯿﮟ ﮐہ ﻣﻌﺰوﻟﯽ ﮐﯽ اطﻼع ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﮭﺎ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻮﮐﻞ اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ اس ﺧﺒﺮ ﮐﯽ اطﻼع ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﻮاه رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺷﮩﺎدت اور ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
وﮐﺎﻟﺖ ،اﺟﺎره ﮐﯽ طﺮح ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﺛﺎﺑﺖ رﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
اﻧﺴﺎن ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ  ،ﺷﺮﻋﯽ ﺟﺠﻮں اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ وﮐﺎﻟﺘﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯاور ﯾہ وﮐﻼ اس طﺮح ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﮐﻠﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﺤﺘﺎج
ﮨﻮں ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﻣﻮﮐﻞ ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﯾہ وﮐﺎﻟﺖ
ﻣﯿﺮے ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ ﺟﺎری رﮨﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ۔ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ ﺧﻮد اس ﮐﮯ اﻣﻮال اور اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ﻧہ دوﺳﺮوں
ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﷲ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٢٠اﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﻗﺮض اﭘﻨﮯ ذﻣہ ﻟﮯ ﮐہ
اﮔﺮ اس ﻧﮯ ادا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮوض اﭘﻨﺎ ﻗﺮض ادا ﻧہ ﮐﺮے
ﺗﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اس ﻗﺮض ﮐﯽ ﻣﺪت ﭘﻮری ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ادا ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﻮﮔﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮوض ﺳﮯ اﭘﻨﮯ دﺋﯿﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ اس طﺮح ﮐﯽ ﻗﺮار د اد ﮐﯽ ﮨﻮ۔ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﺎ ﻗﺮض ادا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮو
ﮔﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮا ن ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎر ا ﻗﺮض ادا ﮐﺮوں ﮔﺎ اورﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ
ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ ﯾﺎ ﻓﻼں وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﮭﮯ واﭘﺲ دے دﯾﻨﺎ۔ اﮔﺮ اس ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪه ﻧہ ﮐﯿﺎ
ﮨﻮا ور اس ﮐﮯ ظﺎﮨﺮی اﻗﺪام ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﭽﮭ ظﺎﮨﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻔﺖ اس ﻧﮯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﯽ
ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺌﻠہ اس طﺮح ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺿﺎﻣﻦ اس ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻗﺮض ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ
اور اس ﮐﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﮭﺎ ،اب اﮔﺮ ﻧہ ﻣﻔﺖ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
اور ﻧہ ﮨﯽ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان
ﺳﮯ دﯾﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﯾہ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻔﺖ اور ﺑﻼ ﻋﻮض ﺗﮭﯽ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﺿﺎﻣﻦ ) ﺑﻼ ﻋﻮض( اس
ﮐﮯ ﻗﺮض ﮐﻮ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻗﺼﺪ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﯾہ ﺿﻤﺎﻧﺖ اس وﻗﺖ ﺛﺎﺑﺖ اور ﭘﺎﺋﯿﺪار
ﮨﮯ ﮐہ طﺎﻟﺐ اور ﻣﻘﺮوض دوﻧﻮں ﮨﯽ اس ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﯾﮟ ﺧﻮاه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻔﺖ اور ﺑﻼ
ﻋﻮض ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ۔
ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺪم ﺳﻔﺎﮨﺖ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﭘﺮ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﺎ اراده ،اس
ﮐﺎ اﻣﮑﺎن اور اس ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ
ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺿﺎﻣﻦ اور ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ طﺮح ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﺣﻞ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﻘﺮوض ﮐﯽ
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ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﻮی ارزش ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﺎدی ارزش ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
اﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ اورﻣﻔﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺨﺺ
ﺿﺎﻣﻦ ﮐﻮ ادا ﮐﺮ ے ﻣﮕﺮ ﯾہ اس ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد ه ﺻﻮرﺗﺤﺎل اس ﮐﮯ داﺋﻤﯽ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ اور
ﺧﺎﻟﯽ ﮨﺎﺗﮭ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﻮ اور ﺿﺎﻣﻦ ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮨﻮ۔
ﺑﯿﻤہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٢١ﻗﺮار داد ﺑﯿﻤہ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺮارداد ’’ اوﻓﻮا
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد‘‘ ﮐﮯ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﻧﻘﺼﺎن  ،دھﻮﮐہ دھﮍی  ،ﻓﺮﯾﺐ
ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ دور ﮨﻮ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﺣﻼل ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﮐﻞ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻟﺒﺎطﻞ  ،ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﯾﺎ ﺳﻔﺎﮨﺖ اور اس ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﯾہ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺑﮩﺮﺣﺎل ﺑﺎطﻞ
اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺎذ ﮨﮯ ان ﺑﯿﻤﻮں ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ طﺮف ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤہ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ زور
زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺣﯿﺮان اور ﺳﺮﮔﺮداں ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﻮ اور اس ﮐﻮ ﺧﻮد ﺑﯿﻤہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن اور ﻻ
اُﺑﺎﻟﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ۔
ازدواج:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٢٢ازدواج اورﺷﺎدی ﺑﯿﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ اور ﺑﻨﯿﺎدی ﺿﺮورﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ اﯾﮏ اﮨﻢ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﻟﺒﺎس ،ﻏﺬا اور ﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اور اﮨﻢ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺮﮨﻨہ  ،ﺑﮭﻮﮐﮯ اور ﺑﮯ ﮔﮭﺮ ره ﮐﺮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﻣﻮت ﮐﮯ ﻣﻨہ
ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰار ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﺴﯽ ﺿﺮورت ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اس درﺟہ ﺷﺪﯾﺪ
ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﻋﺮﺻہ ﺣﯿﺎت ﮐﻮ ﺗﻨﮓ اور دﺷﻮار ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﮯ اور اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ اور ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮔﮭﭩﻦ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﮑﺎﻧﯽ،
ﻏﺬاﺋﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ  ،ﺟﺎﻧﯽ اور ﻟﺒﺎس ﺳﺐ ﺿﺮورﺗﻮں ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ آﻣﺎد ه ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ۔
اﺳﯽ اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﻟﮩﯽ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﯾﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﻨﺖ ﮐﮩﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ :
ﮐﺮے ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎ وه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺲ ِﻣﻨﱟﯽ‘‘ ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ
ﺐ َﻋ ْﻦ ُﺳﻨﱠﺘِ ْﯽ ﻓَ ْﻠ َ
اﻟﻨﮑﺎح ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﻓَ َﻤ ْﻦ َر ِﻏ َ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳہ ﮐﯽ زﺑﺎن ﺳﮯ اﯾﺴﯽ ﺗﮩﺪﯾﺪ ﮐﺎ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس وﺟہ ﺳﮯ ﮔﻮﻧﺎ
ﮔﻮں ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ازدواﺟﯽ راﺳﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ اور ﻗﯿﻮد ﮐﻮ اﺳﻼم ﻧﮯ ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ راﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﮨﭩﺎ دﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ اﯾﮏ
ﭼﮭﻮﭨﮯ اور ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻮره ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﮩﺮ رﮐﮭ داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮی ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮨﻮﭼہ
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ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻣﻮﻗﺖ اور ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ اور ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﻣﮩﺮ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ وه ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮرﺗﻮں
ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﺮدوں اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎﮨﻤﯽ ازدواج ﮐﻮ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ اورﻋﻘﻠﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮨﻢ آﮨﯿﻨﮕﯽ ﮐﻮ ﻻزم ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
ﮐہ ﺳﺎری ﺧﻮﺷﯿﺎں اس ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ﺑﺲ ﮨﻢ اﮔﺮ ﺑﮩﺖ ﺣﺴﯿﻦ و ﺟﻤﯿﻞ ﺧﺎﺗﻮن ﮐﻮ ﺑﮭﺎری ﻣﮩﺮ
ﭘﺮﺑﯿﻮی ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮯ اﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﺪ ا ﺧﻼق اور ﻧﺎﺳﺎز ﮔﺎر ﮨﻮ ﮐہ اﯾﺴﯽ
ﻋﻮرت )اﮔﺮﭼہ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﮩﺮ ﮐﮯ ﮨﻮ( ﮨﺮﮔﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﻣﻮر اور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﮟ ﮐﺎر آﻣﺪ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ۔ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺟﻮان رﻋﻨﺎ ﻣﺮد ﮨﻮ اور ظﺎﮨﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﮯ ﭘﺮواه اور ﻻ اﺑﺎﻟﯽ  ،ﺑﮯ اﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﮐﻤﺰور ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ اور اﮔﺮ اﭘﻨﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﺧﺎطﺮ ﺧﺎﺗﻮن ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺮڑوں روﭘﯿہ ﺑﮭﯽ ﻣﮩﺮ رﮐﮭ دے ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑہ
اﯾﻤﺎن اور ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ وه ﮨﺮﮔﺰ ﮨﻤﺴﺮی ﮐﯽ ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻦ
ﺳﮑﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﻋﻮرت اس ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﺳﮯ
ﺑﮭﯽ ﮐﭽﮭ دے دے ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ ﭼﮭﭩﮑﺎرا ﭘﺎﺟﺎﺋﮯ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ اﮔﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ
طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﺗﻮ ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﯽ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور ﺑﮩﺖ ﮐﻢ طﻼق ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ آﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻮزوں ازدواﺟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﯾﺴﯽ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎه ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮ اﺑﺘﺪا ﮨﯽ ﺳﮯ ﺣﺮام اور ﻧﺎ درﺳﺖ
ﮨﮯ۔
ازدواج ﮐﮯ اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٢٣ازدواج ﮐﯽ دو ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ١داﺋﻢ ٢ﻣﻮﻗﺖ داﺋﻤﯽ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ وﻗﺖ ﮐﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮرت ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮐﯽ آﺧﺮ ی ﻋﻤﺮ ﺗﮏ اس
ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور وه ﺑﮭﯽ ﻣﺠﮩﻮل ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﮟ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﮨﻮ ،ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮ اس ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺪت ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻣﺪت ﺳﮯ ﮐﻢ ﮐﺎ ﺧﻮاﮨﺎں ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﻟﮩﺬا اس ﮐﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺪت ﮐﮯ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ وﻗﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎرن ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮﻧﮯ ﺗﮏ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور داﺋﻢ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻣﯿﮟ دوام اور ﮨﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﯾہ ﻋﻘﺪ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻮ ﻋﻘﻮد /٨٨ﺳﺎﻟہ ﯾﺎ /٩٩ﺳﺎﻟہ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﻣﻮﺳﻮم ﮨﯿﮟ ﻧہ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﯿﮟ اور ﻧہ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻋﻘﻮد ﺑﺎطﻞ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
زﻧﺎ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻋﻘﺪ ﻧہ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﺋﻂ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اور ﻧہ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﮯ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻋﻘﻮد ﺳﺮ ﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﯿﮟ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ  /٩٩ﺳﺎﻟہ ﯾﺎ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ
ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮐہ ﻋﻘﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮐﺎ ﮨﮯ اور اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮨﮯ اور ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوام ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
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ﮐﯿﻮﻧﮑہ  /٩٩ﺳﺎﻟہ ﻗﺼﺪ ﮐﺎ ﻣﺰاج دوام ﮨﯽ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻗﺼﺪ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﻠﮑہ اﻧﻘﻄﺎع ﮐﺎ اراده ﻋﻘﺪ
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﺑﺲ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ اﮔﺮ دوام ﮐﺎ ﻗﺼﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮﭼہ
اﻧﻘﻄﺎع ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺪت ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾﺎ وﮨﯽ ﻣﺪت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻣﯿﮟ
ﺷﻤﺎر ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﯿﮟ ﺷﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٢۴ﻟﻔﻆ ﻧﮑﺎخ  ،ازدواج ﻋﻘﺪ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﺎظ داﺋﻢ اور ﻣﻮﻗﺖ
دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ آﯾہ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ﴿ ...ﻓ َ َﻤﺎ ا ْﺳﺘَ ْﻤﺘ َ ْﻌﺘُﻢ ﺑِ ِﮫ
ﻀ ِﺔ ِإ ﱠن ّ
ﺎن
ﷲَ َﻛ َ
ﺿ ْﯿﺘُﻢ ِﺑ ِﮫ ِﻣﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ْاﻟﻔ َ ِﺮﯾ َ
ﯿﻤﺎ ﺗَ َﺮا َ
ِﻣ ْﻨﮭ ﱠُﻦ ﻓَﺂﺗُﻮھ ﱠُﻦ أُﺟُﻮ َرھ ﱠُﻦ ﻓَ ِﺮﯾ َ
ﻀﺔً َوﻻَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَﯿْ ُﻜ ْﻢ ﻓِ َ
َﻋﻠِﯿ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜﯿ ًﻤﺎ﴾) (164ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﯿﺎﮨﮯ ان ﮐﯽ اﺟﺮت ﺟﻮ ﻓﺮﯾﻀہ اور واﺟﺐ ﮨﮯ  ،ادا ﮐﺮو‘‘۔ ان ﺗﻤﺎم آﯾﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ
اﻟﻔﺎظ ﻧﮑﺎ ح اور ازدواج ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﯿﮟ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ اور ﻣﻮﻗﺖ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ
ﺟﺰ ان آﯾﺎت ﮐﮯ ﮐہ آﺷﮑﺎر اور واﺿﺢ ﻗﺮآﺋﻦ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﭘﺮدﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ
ﭼﻮﻧﮑہ ﺟﻨﺴﯽ ﺿﺮورت ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اور ﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ رﮐﮭﻨﺎ ﻋﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﺿﺮورﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﻏﺬا ،ﻣﮑﺎن اور ﻟﺒﺎس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ اس
ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍﺗﯽ ﮨﮯ ،اﺳﯽ ﻟﯿﮯ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ازدواج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺳﮩﻮﻟﺘﯿﮟ اور
آﺳﺎﻧﯿﺎں ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮرت ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ داﺋﻤﯽ ازدواج ﻣﻤﮑﻦ
ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس داﺋﻤﯽ ازدواج ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮨﮯ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮں  ،ﻓﺮاﺋﺾ
اور ذﻣہ دارﯾﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٢۵ازدواج ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺣﻼل ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮﺣﺮام ﺑﮭﯽ
ﮨﻮﺟﺎﺗﺎﮨﮯ۔
ﻋﻘﺪ ازدواج:
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :۶٢۶ﻋﻘﺪ‘‘ ﯾﺎ ازدواﺟﯽ ﻗﺮارداد ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ،ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
اس ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﻔﻆ ’’ اﻧﮑﺤﺖ‘‘ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﯿﺎ( ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮ ﺟﺒﮑہ ﻣﺮد
اورﻋﻮرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ازدواج ﮐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮ،ﺧﻮاه ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اﺷﺎره
)(165
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ازدواج ﭘﺮ واﺿﺢ طﻮر ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﺻﺮف طﻼق ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ذ ﮐﺮ آﺋﮯ ﮔﺎ( اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ
اﮔﺮ ازدواج ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺎص اور راﺋﺞ اﻟﻔﺎظ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧہ ﮨﻮ ،
ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﻟﻔﻆ ﺑﮭﯽ ازدواج ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮے وه ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ
اﮔﺮ ﻣﺮد ﮐﮩﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﻣﯿﺮی ﺑﯿﻮی ﺑﻨﺎﻧﺎ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ؟ او ر وه ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ
 ١٦٤۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٢
 ١٦٥۔ﻗﺪﻣﺎ ﻣﯿﮟ اور ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﮯ ﮔﺮو ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮑﺎح ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻟﻔﻆ ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪؒ ﻧﮯ اس
ﻓﺘﻮی ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮨﮯ۔
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ﺗﻮ اﺗﻨﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻋﻘﺪ ازدواج اﻧﺠﺎم ﭘﺎ ﮔﯿﺎ اور ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ اﯾﮏ
دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺤﺮم ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ان اﻟﻔﺎظ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ازدواﺟﯽ
راﺑﻄہ ﮐﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻮں ﯾﺎﺧﺒﺮ دے رﮨﮯ ﮨﻮں ﻧہ ﺻﺮف ﺳﻮال ﮐہ اس ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ
ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﯽ رای ﻣﺜﺒﺖ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﮐہ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺷﺮط اس ﮐﯽ ﻣﺪت ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺐ ﺗﮏ اور ﮐﺲ ﺷﺮط ﭘﺮ اور اﺧﺒﺎر
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﺟﺲ طﺮح ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﻣﯿﺎں اور
ﺑﯿﻮی ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎواﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﻟﻔﻆ ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﮨﻮ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮﺷﺘہ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ وﺿﺎﺣﺖ ﺳﮯ ﮨﻮ ،ﻋﻤﺪه ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﻮ ﮐہ رﻓﯿﻖ ﺑﺎزی اور زﻧﺎ در ﮐﺎ رﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ازدواج اور ﻧﺌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮨﮯ ﺧﻮاه داﺋﻤﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ اور ﺟﺐ ﺻﯿﻐہ ﻋﻘﺪﭘﮍھ ﻟﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮاور اس ﮐﯽ
دﻻﻟﺖ ﺑﮭﯽ واﺿﺢ ﺗﺮ ﮨﮯـاور ﻗﺮآن ﮐﯽ دو آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ َ " :زﱠو ْﺟﻨَﺎ َﻛ َﻬﺎ" )ﺳﻮره اﺣﺰاب،آﯾﺖ(٣٧
ﺎل إِﻧﱢﻲ أُ ِرﻳ ُﺪ أَ ْن أ ِ
ﻚ إِ ْﺣ َﺪى اﺑْـﻨَﺘَ ﱠﻲ َﻫﺎﺗَـ ْﻴ ِﻦ" )ﺳﻮره ﻗﺼﺺ آﯾﺖ  (٢ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ دو ﻟﮍﮐﯿﻮں
"ﻗَ َ
ُﻧﻜ َﺤ َ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻤﮩﺎرا ﻧﮑﺎح ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﻮں ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﯾﺠﺎب ﻣﺮد ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﻗﺒﻮل ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ان دوﻧﻮں آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﮑﺎح ﮐﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮد ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻣﻮرد ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ
اور ادب ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ ،ﺟﺲ طﺮح رﺷﺘہ دﻧﯿﺎ ﻣﺮد ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ
اور اس ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮐہ ﻧﮑﺎح ﮐﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﮐﺮدار ﭘﺮ
ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح ﻧﮑﺎح ﮐﮯ ﺻﯿﻐہ ﻣﯿﮟ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺮد ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ۔اﮔﺮ ﭼہ اس
ﮐﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺟﮩﺎں ﻋﻮرت رﺷﺘہ دے رﮨﯽ ﮨﻮ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ )ﺳﻮره اﺣﺰاب ﮐﯽ ۵٠وﯾﮟ آﯾﺖ ( ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﻋﻮرت ﻧﮯ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﮯ
اﭘﻨﺎ رﺷﺘہ دﯾﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﻮاه ﯾہ ﮨﻮ ﯾﺎ وه ﮐہ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ۔ اور اﺗﻨﯽ ﺳﺎری ﺗﮑﺮار
ﮐہ ﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺎر ﺻﯿﻐہ ﭘﮍھﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﺎ اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﭼﻮده ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ؑ ﺳﮯ
ﺗﺒﺮک ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ  ١ﺑﺎر ﭘﮍھﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ ورﻧہ ﯾہ
ﺳﺐ دوﮐﺎﻧﺪاری ﺑﮭﺎؤ ﻣﺎرﻧﺎ اور ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ اﺳﻼم ﺑﯿﺰار ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﻧﮑﺎح ﮐﮯ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﯽ ﻧﮑﺎح ﮐﯽ ﺑﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ اور ﯾہ
ﺑﺎر ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ؟اور اﮔﺮ ﯾہ
ﺗﮑﺮار اس وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﮩﻼ ﺻﯿﻐہ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﯾہ
ﺷﺎﯾﺪ وﻏﯿﺮه ﮐﯽ اﮔﺮ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺻﯿﻐہ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ
اور اﮔﺮ ﻟﻔﻈﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻏﻠﻂ ﮨﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد ﻧﮑﺎح ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ واﺿﺢ اور
ﺻﺮﯾﺢ اﺷﺎره ﮨﮯ اور ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،ﺑﺎﻻﺧﺮ ﯾہ ﺑﮯ ﻣﻌﻨﯽ اور ﻣﻀﺤﮑہ ﺧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﯽ
ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔
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ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٦٢اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺻﯿﻐہ ﻋﻘﺪ ﭘﮍھ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
دوﻧﻮں رﺿﺎﯾﺖ دﯾﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧہ
ﺳﮯ ﮨﯽ درﺳﺖ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٦٢٨۔ ﺑﺎپ اور دادا ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻗﻮف اور دﯾﻮاﻧہ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﯽ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺟﺐ ﻟﮍﮐﺎ اور
ﻟﮍﮐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ اور اس ازدواج ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯿﺎ ﺗﻮ ﭨﮭﯿﮏ اور اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ
ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐﯽ وﻻﯾﺖ ﮐﯽ ﺣﺪ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﮨﮯ
)ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻮﺋﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﮐہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ طﻼق دﯾﺪﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔(
ﻣﺴﺌﻠہ٦٢٩۔ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ اور ﺑﺎﮐﺮه ﻟﮍﮐﯽ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ وﻻﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ)ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﯿﺴﮯ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ﺧﻼف اور ﻣﺒﺴﻮط
ﻣﯿﮟ اور ﻓﺨﺮ اﻻﺳﻼم ،ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ٰ
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ ﯾﺰدی ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ
ﺷﺎﮨﺮودی ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔ اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ اراﮐﯽ ،ﮔﻠﭙﺎﺋﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی،ﺑﺎپ ﯾﺎ دادا ﮐﯽ
اﺟﺎزت اﺣﺘﯿﺎط ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﺎپ ﯾﺎ دادا
ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور آﻗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﻨﻮاری ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ازدواج ﮐﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺖ اور ﺑﺎپ ﯾﺎ دادا ﮐﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺟﺎزت ﮐﻮ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ
ﺟﺎﻧﺘﮯ۔(ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﯾہ ﺷﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﯽ وﻻﯾﺖ
ﺳﺐ ﭘﺮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ داروں ﭘﺮ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﯽ اور
ﻮﻫ ﱠﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻞ أَن
"وإِن ﻃَﻠﱠ ْﻘﺘُ ُﻤ ُ
اس وﻻﯾﺖ ﮐﮯ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺟﻮ آﯾﺖ ﮨﮯ وه ﯾہ آﯾﺖ ﮨﮯ َ
ﺎح ۚ◌ َوأَن
ﺿﺘُ ْﻢ إِ ﱠﻻ أَن ﻳَـ ْﻌ ُﻔﻮ َن أ َْو ﻳَـ ْﻌ ُﻔ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﻋُ ْﻘ َﺪةُ اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
ﺗَ َﻤ ﱡ
ﻒ َﻣﺎ ﻓَـ َﺮ ْ
ﺼ ُ
ﻮﻫ ﱠﻦ َوﻗَ ْﺪ ﻓَـَﺮ ْ
ﺿﺘُ ْﻢ ﻟ َُﻬ ﱠﻦ ﻓَ ِﺮ َ
ﻳﻀﺔً ﻓَﻨِ ْ
ﺴ ُ
ﺗَـﻌ ُﻔ ﻮا أَﻗـْﺮ ِ
ﻀﻞ ﺑـﻴـﻨَ ُﻜﻢ ۚ◌ إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ﺑِﻤﺎ ﺗَـﻌﻤﻠُﻮ َن ﺑ ِ
ۚ
ﺼ ٌﻴﺮ" )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾہ (٢٣
ْ
َُ
َ َْ َ
ﻨﺴ ُﻮا اﻟْ َﻔ ْ َ َ ْ ْ
ب ﻟﻠﺘﱠـ ْﻘ َﻮ ٰى ◌ َوَﻻ ﺗَ َ
اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻮرت ﮐﻮ طﻼق دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻣﮩﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وه ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ
ﻧﮑﺎح ﮐﯽ ﮔﺮه ﮨﮯ اور ﯾہ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﮑﻮﺣہ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اس ﮐﺎ ﭘﮩﻼ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ اور دوﺳﺮے ﻧﮑﺎح ﮐﯽ ﮔﺮه ﺗﻨﮩﺎ اس ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺑﯿﻮی ﮐہ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ وه اﭘﻨﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
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رﮐﮭﺘﺎ اور دوﺳﺮے اس ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﮑﺎح ﻣﯿﮟ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﺑﮭﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اور ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﮯ
،آﺧﺮ ﮐﺎر اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﺴﺮے ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﺎ ﺣﻖ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ آﯾﺖ ﻧﮑﺎح ﮐﯽ ﮔﺮه ﮐﻮ اس ﮐﮯ
ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ ،اس وﻗﺖ ﻧﮑﺎح ﮐﯽ ﮔﺮه ﮐﮭﻮﻟﻨﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ طﻮر ﭘﺮ
ﻋﻮرت ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﮑﺎح ﮐہ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﮯ ﻋﻼوه طﻼق
ﮐﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻠﺒﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ورﻧہ "ﺑﯿﺪه"اﮔﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺻﺮف ﯾہ
ﺷﻮﮨﺮ ﮨﮯ ﺟﺴﮑﻮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ وه اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ
ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ دے ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎ اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اس)ﺑﯿﻮی( ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ اور
دوﺳﺮے ﯾہ ﺑﺨﺸﺶ طﻼق ﮐﯽ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮے ﮔﯽ ﮐہ "و ان
ﺗﻌﻔﻮااﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘﻮی" طﻼق ﮐﯽ اس ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ "و ﻻ ﺗﻨﺴﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﯿﻨﮑﻢ" ﺑﮭﯽ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮی
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ طﻼق ﮐﮯ ﺑﺮے ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ اور ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
)رﺷﺘہ ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺎ( ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ ﮐﯿﺎ رﺑﻂ ﮨﮯ ،ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ،ﻧہ
اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ دوﺳﺮے ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﻋﻘﺪ،طﻼق اور ﻣﮩﺮ وﻏﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﮨﺎں،ﯾہ " ﺑﯿﺪه ﻋﻘﺪة اﻟﻨﮑﺎح" اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺷﻮﮨﺮ ﮨﮯ ﻧہ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ ﺑﺎپ
ﮐہ ﻋﻘﺪة اﻟﻨﮑﺎح ﻣﯿﮟ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﻧہ ﮨﯽ ﻋﻮرت ﮐہ ﯾہ
"ﻋﻘﺪة اﻟﻨﮑﺎح" ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﮨﮯ اور ﻓﻄﺮی طﻮر ﭘﺮ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﻣﺸﺘﺮﮐہ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﻠﺒﯽ داﺳﺘﺎن ﮐہ طﻼق ﮨﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده اس ﮐﮯ
ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺳﻠﺒﯽ داﺳﺘﺎن ﮐﺎ ﯾﮩﯽ اﻣﺘﯿﺎز اور طﻼق ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ اﻟﻔﺖ اور ﻣﺤﺒﺖ اﭘﻨﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ اور
ﺑﺨﺸﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس طﺮح ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﻨﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دﯾﮕﺮ آﯾﺎت ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﺎت اور اطﻼﻋﺎت ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ وﻻﯾﺖ ﮐﯽ ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﻧﻔﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ َ ِ ﱠ
ﻮﻫ ﱠﻦ أَن
َﺟﻠَ ُﻬ ﱠﻦ ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻌ ُ
ﻀﻠُ ُ
ﺎء ﻓَـﺒَـﻠَ ْﻐ َﻦ أ َ
ﱢﺴ َ
"وإ َذا ﻃَﻠ ْﻘﺘُ ُﻢ اﻟﻨ َ
ِ
ِ
ِ
ﻆ ﺑِ ِﻪ َﻣﻦ َﻛﺎ َن ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ﻳـُ ْﺆِﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ۗ◌
ﻮﻋ ُ
ﻚ ﻳُ َ
اﺿ ْﻮا ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬﻢ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮوف ۗ◌ ٰذَﻟ َ
اﺟ ُﻬ ﱠﻦ إِذَا ﺗَـ َﺮ َ
ﻳَﻨﻜ ْﺤ َﻦ أَ ْزَو َ
َٰذ ﻟِ ُﻜ ْﻢ أَ ْزَﻛ ٰﻰ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوأَﻃ َْﻬ ُﺮ ۗ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن" )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾہ  (٢٣٢ﻧﮯ ﻣﻄﻠﻘہ ﻋﻮرت
ﺳﮯ دوﺑﺎره ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻮ ﻟﻐﻮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔)ﺧﻮاه ﮐﻨﻮاری ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ( اور آﯾہ
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ﮐﺮﯾﻤہ "ﻓَِﺈن ﻃَﻠﱠَﻘﻬﺎ ﻓَ َﻼ ﺗَ ِﺤ ﱡﻞ ﻟَﻪ ِﻣﻦ ﺑـﻌ ُﺪ ﺣﺘ ٰ ِ
ﺎح َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ َﻤﺎ أَن
َ
ُ َْ َ
ﱠﻰ ﺗَﻨﻜ َﺢ َز ْو ًﺟﺎ َﻏﻴْـ َﺮﻩُ ۗ◌ ﻓَِﺈن ﻃَﻠﱠَﻘ َﻬﺎ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َ
ِ
ود اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳـُﺒَـﻴﱢـﻨُـ َﻬﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن" )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ (٢٣٠
ود اﻟﻠﱠ ِﻪ ۗ◌ َوﺗِﻠ َ
ْﻚ ُﺣ ُﺪ ُ
ﻴﻤﺎ ُﺣ ُﺪ َ
ﻳَـﺘَـ َﺮ َ
اﺟ َﻌﺎ إِن ﻇَﻨﱠﺎ أَن ﻳُﻘ َ
ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر طﻼق ﯾﺎﻓﺘہ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺧﻮد ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
اﮔﺮ ﭼہ ﯾہ آﯾﺎت ﻣﻄﻠﻘہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ
ﻣﯿﮟ ﺑﺎپ ﮐﯽ وﻻﯾﺖ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮآﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﮨﺮ ﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﺑﺎب
ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﺗﻨﺎﻗﺺ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ،ﮨﺎں ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ،اﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ ﻣﺎں اور ﺑﺎپ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮩﺘﺮ
ﮨﯿﮟ ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ازدواج ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اس ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ظﻠﻢ ﮐﺮﯾﮟ
اور ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ۔اﮔﺮ ﭼہ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ
اوﻟﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل اور ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻓﻀﺎ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس
رﻋﺎﯾﺖ
ٰ
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻋﯿﻮب
ﻣﺴﺌﻠہ٦٣٠۔ﻣﺮد ﮐﮯ ﻋﯿﻮب ﻋﺒﺎرت ﮨﯿﮟ:دﯾﻮاﻧﮕﯽ،ﺧﺼّﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﻮﻧﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﯿﻀﮯ ﻧﮑﺎل
دﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﻮٹ دﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮں ﯾﺎ اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﯿﺐ دار ﯾﺎ ﺑﯿﻀﻮں ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮﻧﺎ اور ﻧﺎ ﻣﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ،اﺳﯽ طﺮح آﻟہ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﮐﺎ ﮐﭩﺎ
ﮨﻮا ﮨﻮﻧﺎ ﯾہ ﺳﺐ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻋﯿﻮب ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮد ﻓﺴﺦ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔دﯾﻮاﻧہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬارﻧﺎ ﺧﻮد دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﮨﮯ اور آﺧﺮ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ
ﻋﯿﻮب ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺘﺮک اور ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺷﺎدی ﺑﯿﺎه
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﺮط ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮩﻠﯽ ﺷﺮط ﮐﻠﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮨﮯ ﺑﺠﺰ اس
ازدواج ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺻﺮف ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ﻧہ ﮐﺴﯽ اور ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻘﻞ ﮐﮯ ﺳﻮا
ﮐہ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٦٣١۔ﯾہ ﭼﮩﺎر ﮔﺎﻧہ ﻋﯿﻮب ﺧﻮاه ﻋﻘﺪ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﯿﺶ آﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻋﻘﺪ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﻋﯿﻮب ﻋﻘﺪ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ رﮨﮯ ﮨﻮں
ﺗﻮ ﯾہ ﻋﻘﺪ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﻮں ﺗﻮ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﺪاﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﯽ ،اس ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ وه آﯾﺎت
اور رواﯾﺎت ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس طﺮح ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﻋﺴﺮ
اور ﺣﺮج ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ وه اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﯾﮏ طﺮف ﺳﮯ
ﻗﺎﻋﺪه "ﻻ ﺿ َﺮ َر"ﻋﺴﺮ اور ﺣﺮج ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس طﺮح ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ٦٣٢۔ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎت ﻋﯿﻮب :دﯾﻮاﻧﮕﯽ،ﺑﺮص)ﺳﻔﯿﺪ داغ( ،ﺟﺰام)ﮐﻮڑھ(
،اﻧﺪھﺎﭘﻦ،ﻟﻨﮕﮍا ﻟﻮﻟﮭﺎ اور ﻣﻔﻠﻮج ﮨﻮﻧﺎ،ﭘﯿﺸﺎب اور ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻣﻘﺎم ﮐﺎ اﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ،ﭘﺎﺧﺎﻧہ اور ﻣﻘﺎم
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ،ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ رﮐﺎوٹ ڈاﻟﻨﮯ واﻻ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﮨﮉی ﮐﺎ ﺑﮍھ ﺟﺎﻧﺎ،ﻋﻮرت
ﻣﯿﮟ ان ﻋﯿﻮب ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻘﺪ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻋﯿﻮب ﻣﯿﮟ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٦٣٣۔ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﺳﺎرے )ﻋﯿﻮب ( ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ وه ﻋﯿﺐ ﺟﻮ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﮯ ﺧﻼف
ﮨﻮ وه ﻣﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﮐﮯ ﻧﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ طﻼق دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻋﻮرت
اس طﺮح ﻣﻌﯿﻮب ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﮯ ﻣﺮد ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻓﺴﺦ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﮩﺮ ﮐﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ
اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺮف ﻣﮩﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اور ﺑﺲ،ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻋﯿﻮب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ
طﻼق ﮐﮯ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﯿﮟ ﻧﺸہ ﮐﯽ اﯾﺴﯽ ﻋﺎدت ﮨﮯ ﺟﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ اور ﺑﺮﺑﺎد ﺗﮩﺲ ﻧﮩﺲ
ﮐﺮدے ﯾﺎ ﻧﻔﻘہ ﻧہ دﯾﻨﺎ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎز اﺧﻼق ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ﻋﺴﺮ اور ﻧﻘﺼﺎن ﺟﻮ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮨﻮ۔
ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﺣﺮام ﮨﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ ٦٣۔ ﯾہ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ:ﭘﮩﻼ ﮔﺮوه ان ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﺴﺒﯽ راﺑﻄہ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺎں اور ﻣﺎں ﮐﯽ ﻣﺎﺋﯿﮟ اور ﭘﺮ ﺗﮏ
،ﻟﮍﮐﯽ،ﺑﮩﻦ اور ان ﮐﯽ اوﻻد اور ﻧﺎﺗﯽ ﭘﻮﺗﮯ ﺧﻮاه ﮐﺘﻨﺎ ﻧﯿﭽﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ،ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ اور
ﺧﺎﻟہ ﮐﺘﻨﯽ اوﭘﺮ ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﻧہ ان ﮐﯽ اوﻻد ﺧﻮاه ﺟﯿﺴﮯ ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﮐﯽ ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ،ﺧﺎﻟہ ﮐﯽ
ﺧﺎﻟہ ﺧﻮاه اﭘﻨﯽ ﺧﺎﻟہ اور ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﺎپ اور ﻣﺎں ﮐﯽ ﯾﺎ دادا اور دادی ﮐﯽ ان ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،ﺳﺎری ﮐﯽ ﺳﺎری ﻣﺤﺎرم ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﺑﮭﺎﺋﯽ اور
ﺑﮩﻦ ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮭﺘﯿﺠﯽ اور ﺑﮭﺎﻧﺠﯽ اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﺧﻮاه ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ ﻧﭽﻠﮯ طﺒﻘﮯ
ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﺳﺐ ﻣﺤﺎرم ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﯿﮟ۔
دوﺳﺮا ﮔﺮوه ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ دودھ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﺳﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف دو ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﮨﯿﮟ :ﺻﺮف رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں اور
رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻦ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ دو ﻧہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ ۔
ﺗﯿﺴﺮا ﮔﺮوه ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ
اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ ﺳﺒﺒﯽ رﺷﺘہ اﯾﺠﺎد ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور اﺳﯽ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں ﺑﺸﺮطﯿﮑہ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ
ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ اور ﺗﻤﮩﺎری آﻏﻮش ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺎﺋﯽ اور ﺟﻮان ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ
اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺻﻠﺒﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﻧہ ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی اور ﺑہ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﮯ
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ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﺧﻮاه داﺋﻤﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﺮﺗﮯ دم ﺗﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮨﯿﮟ )ان ﮐﻮ طﻼق دﯾﺪی ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺘﻌہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ دی
ﮨﻮ (ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ﯾہ ﻋﻮرﺗﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮوں
ﮐﯽ اوﻻد اور اوﻻد ﮐﯽ اوﻻد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻧﺎﺗﯽ ﭘﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺘﻨﺎ ﻧﭽﻠﮯ طﺒﻘہ
ﻣﯿﮟ ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﺮم ﮨﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح ﺷﻮﮨﺮ
ﮐﮯ ﺑﺎپ اور اس ﮐﮯ دادا ،ﭘﺮ دادا اور ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ آﺑﺎؤ اﺟﺪاد ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ
اﺟﺪاد ﮨﯿﮟ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺮﺗﮯ دم ﺗﮏ ﻣﺤﺮم ﮨﯿﮟ اور وه
ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎپ ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ زﻧﺎ ﮐﯽ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ ازدواج
ﺣﺮام ﮨﮯ اور ازدواج ﮐﮯ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ )ﻧہ ﻣﺤﺮﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ( وﮨﯽ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎر ﮨﮯ۔
ﭼﻮﺗﮭﺎ ﮔﺮوه ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ان راﺑﻄﻮں اور رﺷﺘﻮں ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ دو
ﺑﮩﻨﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﻌﻨﯽ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﻋﻔﯿﻒ و
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺮد ﮐﺎ زﻧﺎ ﮐﺎر اور ﺑﺪ ﮐﺎر ﻋﻮرت ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ
اور ﻧہ ﮐﺮے ﮔﯽ اﺳﯽ طﺮح زاﻧﯽ اور ﺑﺪ ﮐﺎر ﻣﺮد ﮐﺎ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﻠﮑہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﺪﮐﺎر اور زاﻧﯽ اور زاﻧﯿہ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ
ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ)ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾﺖ  (۵ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﮨﻮﻧﺎ
ازدواج ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ازدواج ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮯ راه
روی اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ﻧﯿﺰ اﺳﯽ ﻋﻮرت ﺳﮯ ازدواج
ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺴﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺗﯿﻦ ﺑﺎر طﻼق دی ﮨﮯ)اور ﮐﻮﺋﯽ رﺟﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﺗﯿﺴﺮی طﻼق
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ اس ﻋﻮرت ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ داﺋﻤﯽ ﺷﻮﮨﺮ
ﮐﯿﺎ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ اور اس ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ طﻼق دﯾﺪے
ﺗﻮ ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﻼل ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ۔اور ﻧﻮﯾﻦ طﻼق
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﻤﯿﺸہ ﮨﻤﯿﺸہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اﺳﯽ طﺮح وه ﻋﻮرت ﺟﺲ ﮐﯽ
طﺮف ﺗﻢ ﻧﮯ زﻧﺎ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ اور ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻼﻋﻨہ ﮐﯿﺎ اور ﺧﻮد ﮐﻮ
ﺑﺮی اﻟﺬﻣہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺑﺮأت ﺳﮯ وه ﺗﻢ ﭘﺮ ﮨﻤﯿﺸہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ،ﻧﯿﺰ وه
ﻟﮍﮐﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ اﻓﻀﺄ ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ اس ﮐﮯ ﭘﯿﺸﺎب اور ﺗﻨﺎﺳﻞ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﮐﻮ اﯾﮏ
ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف اس ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی
ﺣﺮام ﮨﮯ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻮﺋﯽ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ( اور ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺷﺎدی
ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮﻋﯽ رﮐﺎوﭨﻮں ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ازدواج ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﯽ ﻋﺪة ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ زﻧﺎ ﮐﺮدی
ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس طﺮح ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ )ﺑﺸﺮطﯿﮑہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﯾﮟ( )اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ
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ﻣﻄﺎﺑﻖ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﻋﻮرت ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﻋﺪه ﻣﺘﻌہ ﯾﺎ طﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﯾﺎ ﻋﺪه وﻓﺎت ﻣﯿﮟ زﻧﺎ ﮐﯽ ﮨﻮ( اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )و
ِ
اﺣ ّﻞ ﻟﮑﻢ ﻣﺎ ورأ ذﻟﮑﻢ( ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ دﯾﮕﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ازدواج ﺣﻼل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٦٣۵۔ﭘﮩﻠﮯ ﺳﺎت ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ داﺋﻤﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺮﻣﺖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ
،ان ﮐﺎ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ "ﺣﺮﻣﺖ" ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ازدواﺟﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ
ﺧﻮد وه ﻟﻮگ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﺟﻮ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﻄﻠﻮب ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺜﻼ ً )ﺣﺮﻣﺖ
ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ وﺑﻨﺎﺗﻜﻢ وأﺧﻮاﺗﻜﻢ وﻋﻤﺎﺗﻜﻢ( )ﺳﻮره ﻧﺴﺄ ،آﯾﺖ  (٢٣ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺎﺋﯿﮟ )ﺗﻢ ﭘﺮ( ﺣﺮام
ﮨﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺷﮩﻮت اور ﺑﯿﻮی ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم
ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ وه ﻣﺎں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺑ ﻌﺎد اور ﺟﻮاﻧﺐ
ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ،ﮐہ ان ﮐﺎ ﭼﻮﻣﻨﺎ ،ان ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﭘﺮ )ﻟﺬت ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ ( ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮭﯿﺮﻧﺎ اور
اﻧﮭﯿﮟ ﺷﮩﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ دﯾﮑﮭﻨﺎ اور ان ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ان ﺳﮯ ازدواﺟﯽ راﺑﻄہ ﺟﯿﺴﮯ ان ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﺎ اﮔﺮ ﭼہ ان ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ
ﻧﻄﻔہ ﮐﺎ داﺧﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮ)ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ طﻮر ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄہ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ( ﯾہ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اس ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘہ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ
ﺳﺎرے راﺑﻄﮯ ان ﺗﻤﺎم ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ،ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ
ﻗﻄﻌﺎ ً ﮐﻮﺋﯽ اﺳﺘﺜﻨﺄ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٣۶ﻣﺎﺋﯿﮟ ﺑﻼو اﺳﻄہ ﻣﺎؤں ،ﻣﺎؤں ﮐﯽ ﻣﺎؤں اور آﺑﺎء ﮐﯽ ﻣﺎؤں اﮔﺮﭼہ
واﺳﻄہ زﯾﺎده ﮨﯽ ﮨﻮ ں ،ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻟﮍﮐﯿﺎں ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ اور ﺑﻼ واﺳﻄہ ﺗﻤﺎم
ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻧﻮاﺳﯿﺎں ﮨﻮں ﯾﺎ ﭘﻮﺗﯿﺎں ،اﺳﯽ طﺮح ﺑﮭﺎﻧﺠﯽ اور ﺑﮭﺘﯿﺠﯽ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم
ﻧﻮاﺳﯿﻮں اور ﭘﻮﺗﯿﻮں ﮐﮯﺳﻠﺴﻠہ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ  ،اﺳﯽ طﺮح ﭘﮭﻮﭘﮭﯿﺎں اور ﺧﺎﻻﺋﯿﮟ ﺧﻮاه
ﺗﻤﮩﺎری ﺑﻼ واﺳﻄہ ﺧﺎﻟہ اور ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﮨﻮں ﯾﺎ ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺎں ﯾﺎ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﭘﻮﭘﮭﯿﺎں اور ﺧﺎﻻﺋﯿﮟ
ﮨﻮں ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﯾﺎ دادا ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﺧﻮاه ﺳﻠﺴﻠہ ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ اوﭘﺮ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯاور
ﻣﺎں ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﭼﺎﮨﮯ ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﺘﻨﺎ اوﭘﺮ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾہ ﺳﺐ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻧﮩﯽ ﮐﻠﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻠﺴﻠہ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ)ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ  (٢۴ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﺎ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ازدواج ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮاﮨﮯ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد ﺑﺎﻗﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ازدواج ﮐﻮ
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ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ے اور اﺳﺘﻤﺮاری ﮨﻮ ﮨﮯ َ ...﴿:وأُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟ َ ُﻜﻢ ﱠﻣﺎ َو َراء َذﻟِ ُﻜ ْﻢ ﴾...ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ازدواج ﺳﮯ
اﻓﻀﺎ ﺷﺪه اور ﻣﻼﻋﻨہ ﮐﺮده ﻋﻮرت ﺟﺲ ﮐﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور ﮨﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف
ﮨﯿﮟ اور ﺣﻼل ﺧﺪا ﮐﻮ ﺣﻼل اور ﺣﺮام اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﺣﺮام ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً م ان ﮐﻮ ﻣﺮدود ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﮨﯿﮟ اور ان ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺟﻤﺎﻋﺎت ،ﺷﮩﺮﺗﻮں  ،رواﯾﺘﻮں
)(166
ﻧﯿﺰ ان ﮐﮯ اور ان ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﮐﯽ طﺮف دی ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٣٧اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎ ن ﺗﻤﺎم ازدواج ﻣﻨﺠﻤﻠہ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ
)(167
ﺣﻼل ﮨﯿﮟ
ازدواج آﯾہ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ ﻧﺺ ﺳﮯ )واﻟﻤﺤﺼﻨﺎت ﻣﻦ ﻟﻠﺬﯾﻦ اوﺗﻮ اﻟﮑﺘﺎب(
)ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ،آﻗﺎﺋﮯ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ،اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮯ داﺋﻤﯽ
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ،آﻗﺎﺋﮯ ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور آﻗﺎﺋﮯ
ؒ
ازدواج ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ( اور ﯾہ )اس ﺗﺼﻮر ﮐﮯ ﺧﻼف
(ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯﻣﺘﻌہ ﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻘﺪ
داﺋﻢ ،ﻧﮑﺎح ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻼ ﻧﺘﯿﺠہ اور اس ﻋﻤﻮم اور اطﻼق ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻧﺺ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ
ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ازدواج اور ﺷﺎدی ﺑﯿﺎه ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﺧﺮاب اور ﺗﺒﺎه ﮐﻦ ﻧہ
ﺎر
ﻚ ﯾَ ْﺪﻋ َ
ﮨﻮ ،ﺣﻼل ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ ...أُوْ ﻟَ ِﺌ َ
ُﻮن ِإﻟَﻰ اﻟﻨﱠ ِ
 (168)﴾...ازدواج ﮐﺎ اﮨﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎری دﻋﻮت اور ﺟﮩﻨﻤﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ۔ ﯾہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ
ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻣﺸﺮک ﻋﻮرت اور ﻣﺮد ﺳﮯ ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺮد ﺳﮯ ﺧﻮاه اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮨﯽ ﮨﻮ ،ﺷﺎدی ﺑﯿﺎه ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮط
آﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎری اور ﺟﮩﻨﻤﯽ دﻋﻮت ﮐﺎ ﺧﻄﺮه ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮨﮯ اور
اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ؑ
اورﺣﻀﺮت ﻟﻮط ؑ ﮐﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﺎ ﻣﺸﺮک ﮨﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﺣﻀﺮت آﺳﯿہ ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺎ
ﻣﺸﺮک ﯾﺎ ﻣﻠﺤﺪ ﮨﻮﻧﺎ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮨﻤﺴﺮی ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﺳﮯﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ اور ﻗﺮآن ﻧﮯ ﺑﮭﯽ
ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﺗﮭﺎﮐہ ﻣﺬﮐﻮره دو ﺻﻮرﺗﻮں
ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﻮﻧﺎ اور
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﺒﺎه ﮐﻦ اور ﺟﮩﻨﻤﯽ دﻋﻮت ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
 ١٦٦۔ﺟﺰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازدواج ﮐﮯ ﮐہ ’’ ﻣﺎورا ذﻟﮑﻢ‘‘ ﮐﺎ ﺟﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اورﺳﻮره ﻧﻮر ﮐﯽ ﺗﯿﺴﺮی آﯾﺖ ﻧﮯ اس ﮐﻮ واﺿﺢ
اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ان ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮره آﯾﺖ ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾﻘﯿﻨﯽ طﻮرﭘﺮ اور ﮨﻤﺎرے
ﻋﻘﯿﺪه ﺳﮯ اس طﺮح ﮐﯽ اﺣﺎدﯾﺚ اور رواﯾﺎت آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ ﺻﺎدر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ اور ﻗﮩﺮی طﻮرﭘﺮ
ان رواﯾﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺟﻮ ﻓﺘﻮے ﺻﺎدر ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ اور ﺛﺎﻧﯿﺎ ً اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ رواﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﮭﯽ
ﺳﺎری ﺳﺎری آﭘﺲ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺗﻀﺎد رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺣﻠﯿﺖ ﮐﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻮ ’’ واﺣﻞ ﻟﮑﻢ ﻣﺎ
وراء ذﻟﮑﻢ‘‘ ﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اورﮐﻠﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﯿﮟ۔

 ١٦٧۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه  ،آﯾہ .۵
 ١٦٨۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه،آﯾہ .٢٢١

232

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ آﯾﺖ ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ازدواج ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺎ
اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه) طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه ( ﮔﻤﺮاﮨﯽ اور اﻧﺤﺮاف ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ اور
ﻧﮕﮩﺪاری ﮨﮯ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ  ۵وﯾﮟ آﯾﺖ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ’’ ﻣﺤﺼﻨﯿﻦ‘‘ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ’’ اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت‘‘ ﮐﯽ ﺷﺮط
ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺑﻌﺪ اس ﮐﺎ ﺳﻠﺒﯽ ﻗﺎﻋﺪه ’’ اوﻟﺌﮏ ﯾﺪﻋﻮن اﻟﯽ اﻟﻨﺎر‘‘ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ۶٣٨۔ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ رو ﺳﮯ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮدوں ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺟﺲ طﺮح ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ اور ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮد دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ،
ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﭘﺮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ۵وﯾﮟ آﯾﺖ واﺿﺢ
اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ)واﻟﻤﺤﺼﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت()(169ﺟﺲ طﺮح ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺣﻼل ﮨﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺣﻼل
ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ اس )ﺷﻮﮨﺮ( ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧہ ﮨﻮ اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﮯ ﯾﺎ
اس ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﺎ راﺳﺘہ ﻧہ دﯾﮑﮭﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ’’ اوﻟﺌﮏ ﯾﺪﻋﻮن اﻟﻨﺎر‘‘ ﻣﺸﺮک ﺳﮯ
ازدواج ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ اور ﻋﻠﺖ ﺟﮩﻨﻤﯽ دﻋﻮت ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﻌﻤﻮﻻً اورﻋﺎم
طﻮر ﭘﺮ اﯾﺴﯽ دﻋﻮت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ اور اﻧﺤﺮاﻓﯽ دﻋﻮت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﮔﻤﺮاه اور
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺧﻮاه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﻮی رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻋﻮرت ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻟﮯ ﺗﻮ ﯾہ ازدواج ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﻣﺮد ﮐﮯ
اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻋﻮرت ﺳﮯ ﻣﻨﺼﺮف ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮐﻮ اس )ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﻮﮨﺮ( ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ اور اﯾﮏ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﮨﻮﺋﮯ اس ﮐﯽ ﺧﺒﺮ
دﺋﯿﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻟﮯ اور ﯾہ ﻋﻮرت ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
راﺿﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
اور ان دﯾﮕﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ازدواج ﮐﯽ اﺑﺪی ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﻘﮩﺎ ﻧﮯ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ
۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ ) ،٢۴اﺣﻞ ﻟﮑﻢ ﻣﺎوراء ذﻟﮑﻢ( ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ان ﻋﻮرﺗﻮں
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺺ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ اﺑﺪی ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ان ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﺷﻮﮨﺮ دار ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﯾﺎ ﻋﺪه ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ازدواج ﮨﮯ ﮐہ اس
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻀﺎد رواﯾﺎت ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٣٩اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه اﭘﻨﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﮨﺮ
ﭘﺮﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﺷﻮﮨﺮ ﮐﻮ اس ﺳﮯ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ )وه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت( ﯾﮩﻮدی ،ﯾﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

 ١٦٩۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾﺖ .۵
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴٠اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ  ،اﺳﻼم
ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺧﻮاه ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﯾﮩﻮدی اور ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی
طﻼق ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ اس ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﻧﺺ اور ﻣﺤﮑﻢ
رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮐﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺮدﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻠﯽ طﻮرﭘﺮ ﺣﺮام
ﮨﮯ اور ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﺪه وﻓﺎت ﮐہ ﭼﺎر ﻣﺎه دس رات ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ
رﮐﮭ ﮐﺮ اس ﻋﺪه وﻓﺎت ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﺳﺮا ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ
ﻣﯿﮟ آزاد ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ ﻋﺪه ﮐﮯ دوران ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﮐﮯ دوﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻘﺪ ،ارﺗﺪاد ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻓﺴﺦ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ ﻟﮩﺬا ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ اور ﻗﺮار داد ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴١ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺑﮭﺘﯿﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﺠﯽ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺟﺐ اس ﻣﺮد ﮐﯽ ﺑﯿﻮی )ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻟہ( اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دے ورﻧہ ﯾہ
ازدواج ﺑﮭﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﺮام ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ
ﺟﯿﺴﮯ اس ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ )اس ﻣﺮد ﻧﮯ( ﻟﻮاط ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ
ازدواج ﺑﮭﯽ اﮔﺮﭼہ ﻣﺮﺟﻮ ح ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ وه ﺗﻤﺎم ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺟﻮ آﯾہ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﺷﻮﮨﺮدار ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ﺣﺮا م
ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ان ﮐﮯﺷﻮﮨﺮوں ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ طﻼق ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه دﯾﮕﺮ
ذاﺗﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺟﻦ ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ)واﺣﻞ ﻟﮑﻢ ﻣﺎ وراء ذﻟﮑﻢ( ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
)(170
ذاﺗﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ وﮨﯽ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴٢وه ﻣﺮد او ر ﻋﻮرت ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ طﻮاف ﻧﺴﺎء ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ
طﻮاف ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﺮ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﭘﺮ اس ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺧﻮاه ﻣﺮد اور ﻋﻮرت آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮨﻮں ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺮد اور
ﻋﻮرت اﺟﻨﺒﯽ ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ دوران آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اراده رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں۔
دودھ ﭘﻼﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴٣اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اور ﺻﺮف رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎؤں اور
ﺑﮩﻨﻮں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ان دو ﮔﺮوه ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص دﯾﻨﺎ ان ﺳﺎت ﻗﺴﻤﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دو
ﻗﺴﻤﻮں ﮐﮯ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﮨﮯ؟ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﯿﻮﻧﮑہ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں اور ﺑﮩﻦ ﮐﺎ ﺣﺮام
ﮨﻮﻧﺎ ﺻﺮف اور ﺻﺮف اﺻﻠﯽ ﻣﺎؤں اور ﺑﮩﻨﻮں ﺳﮯ اﻟﺤﺎق ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ اور ﺑﺲ اور
اس وﻗﺖ ﮐہ ﯾہ دوﻧﻮں ﺻﺮف ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎؤں اور ﺑﮩﻨﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ،ﺑﺎﻗﯽ ﭘﺎﻧﭻ
ﻗﺴﻤﻮں ﮐﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس وﻗﺖ طﮯ
 ١٧٠۔ﻓﻘﮩﺎء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻓﻘﯿہ ﺷﻮﮨﺮ دار ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ زﻧﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ اﺑﺪی ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ وه آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔
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ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ اس دو ﻣﻮرد ﮐﮯ ﻋﻼوه اﻓﺮاد )رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں او ر ﺑﮩﻦ( ان دوﻧﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ
ﮨﻮں ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻼﻏﺖ ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ دو ادﻧﯽ اور ﻧﭽﻠﮯ ﻓﺮد ﮐﺎ ذ ﮐﺮ ﮐﺮےﺗﺎﮐہ اﻋﻠﯽ اور
ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ان دوﻧﻮں ﺳﮯ ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ )ﺑﺮﻋﮑﺲ( ﺟﺒﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ
ﺿﺎ َﻋ ِﺔ َوأ ُ ﱠﻣﮭَ ُ
ﺎت ﻧِ َﺴﺂ ِﺋ ُﻜ ْﻢ
ﺿ ْﻌﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأَ َﺧ َﻮاﺗُ ُﻜﻢ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺮ َ
دو اﻋﻠﯽ ﻓﺮد ﮐﻮ ﮐہ ﴿َ ...وأ ُ ﱠﻣﮭَﺎﺗ ُ ُﻜ ُﻢ اﻟﻼﱠ ِﺗﻲ أَرْ َ
ُﻮر ُﻛﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱢ َﺴﺂﺋِ ُﻜ ُﻢ اﻟﻼﱠﺗِﻲ َدﺧ َْﻠﺘُﻢ ﺑِ ِﮭﻦﱠ ﻓَﺈِن ﻟﱠ ْﻢ ﺗَ ُﻜﻮﻧُ ْ
ﻮا َدﺧ َْﻠﺘُﻢ ﺑِ ِﮭﻦﱠ ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح
َو َرﺑَﺎﺋِﺒُ ُﻜ ُﻢ اﻟﻼﱠﺗِﻲ ﻓِﻲ ُﺣﺠ ِ
ﯾﻦ ِﻣ ْﻦ أَﺻْ ﻼَﺑِ ُﻜ ْﻢ َوأَن ﺗَﺠْ َﻤﻌ ْ
ﻒ إِ ﱠن ّ
ﺎن
ﷲَ َﻛ َ
َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ َو َﺣﻼَﺋِ ُﻞ أَ ْﺑﻨَﺎﺋِ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬ َ
ُﻮا ﺑَﯿ َْﻦ اﻷُ ْﺧﺘَ ْﯿ ِﻦ إَﻻﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ َﺳﻠَ َ
ﱠﺣﯿ ًﻤﺎ﴾) (171ﻣﯿﮟ ﺻﺮف رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں اور ﺑﮩﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﭽﻠﮯ
َﻏﻔُﻮرًا ر ِ
طﺒﻘﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﮭﺎﻧﺠﯿﻮں ،ﺑﮭﺘﯿﺠﻮں  ،ﭘﮭﻮﭘﮭﯿﻮں اور ﺧﺎﻻؤں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻖ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ اور ﯾہ ا ﻟﺤﺎ ق ﺑﺎﻟﮑﻞ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ’’وﻻﺗﻘﻞ ﻟﮭﻤﺎ اف‘‘ ﮐﯽ طﺮح ﮨﻮﮔﺎ )ﮐہ
ﺑﺎپ اور ﻣﺎں ﮐﻮ اف ﺗﮏ ﻧہ ﮐﮩﻮ ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اذﯾﺖ اور
آزار ﮐﺎ ادﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧہ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ اﻋﻠﯽ اور ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒہ اﻓﺮاد ﮐﻮ ﻣﺎرﻧﺎ ،ﮔﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ
وﻏﯿﺮه ﮨﮯ ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اس ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮨﻮ اور ﯾہ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﮐﮯ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﮐﺎ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر اور ﺑﺲ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔ ﻟﯿﮑﻦ
ﺟﺲ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ )رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ( ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ اور اﻋﻠﯽ
اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دوﻣﻮرد ﮐﺎ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻧﮯ ﻣﻨﺤﺼﺮ طﻮر ﭘﺮ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ آپ اس
اﻧﺤﺼﺎر ﮐﻮ ﮐﯿﺴﮯ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ادﻧﯽ اور ﻧﭽﻠﮯ طﺒﻘﮯ ﮐﮯ اﻓﺮاد ﺟﯿﺴﮯ
ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﮐﯽ ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﯾﺎﺧﺎﻟہ ﯾﺎ ﺧﺎﻟہ ﮐﯽ ﺧﺎﻟہ ﯾﺎ ﺑﮭﺘﯿﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺎﻧﺠﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮ ان
دو ﻓﺮد ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان دو ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ آپ ﮐﮯ ﭘﺎ س ﺗﻮﺟﯿہ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اور اس اﻟﺤﺎق ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﺗﯿﻦ ﻋﻤﺪه اور ﺑﮍے اﻋﺘﺮاض ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور ﮨﮯ اور رﮨﮯ
ﮔﺎﯾﺎ ان ﺳﺐ ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ اوﻻً ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺖ ﻧﮯ ان دوﻧﻮں ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎؤں اور
ﺑﮩﻨﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﯿﺎ اور اﮔﺮ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻈﺮ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﺮض ﮐﯿﺎ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت)وﻣﺜﻠﮭﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ( ﺗﮭﯽ ﻧہ وه طﻮﯾﻞ اور ﻧﺎرﺳﺎ ﻋﺒﺎرت ﮐہ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ
ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ وه ﺳﺎﺗﻮں ﻣﻮارد ﺟﻮ آپ ﻧﮯ ذ ﮐﺮ ﮐﯿﺎﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﮯ ،ﭘﺲ ﻣﻄﻠﺐ اور ﺑﺎت
ﮐﭽﮭ اور ﮨﯽ ﮨﮯ  ،اﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ ﺟﺲ ﻣﺎں ﻧﮯ دودھ ﭘﻼﯾﺎ ﮨﮯ ،وه دادای ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﻮﮔﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﮐﯽ ﺑﮩﻦ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺷﯿﺮ ﭘﻼﻧﮯ
واﻟﯽ ﮐﯽ ﻣﺎں ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﻮﮔﯽ اور اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ وه آپ ﮐﺎ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ
ﺑﯿﻮی ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺤﺮم اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﻋﻮرت ﺳﮯ ازدواج ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﻮﮔﯽ  ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺧﻮب ﻏﻮر ﮐﯿﺠﺌﮯ ﮐہ ﻓﻘﮩﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﻧﮯ ﮐﺲ طﺮح ﮐﺠﺮوی ﮐﯽ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ
رواﯾﺖ ﺟﻮ ﻣﺘﻦ اور ﺳﻨﺪ دوﻧﻮں ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺸﮑﻞ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻧﺺ
ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﯿﻨﮑﮍوں ﺻﺤﯿﺢ اور ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ﻧﺺ ﯾﺎ ﻗﺮآن
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ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭨﮏ ﺳﮑﯿﮟ(۔ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ آپ ﮐﮩﯿﮟ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﮐﺎ ذﮐﺮ
اﺧﺘﺼﺎر ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮآن اﺻﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻧﻮﻋﺎً اﺧﺘﺼﺎر ﺳﮯ ﮐﺎم
ﻟﮯ رﮨﺎﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ اور ﺗﻔﺼﯿﻞ رواﯾﺎت ﮐﮯ ذﻣہ ﭼﮭﻮڑ دی ﮨﮯ ؟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
ﮨﺮﮔﺰ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺮاد ﺗﮭﯽ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮩﻦ ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﻟﮍﮐﯽ
ﮨﮯ اس ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﻮں ﻧﮩﯿﮟ آﯾﺎ اور ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ اس اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮯ
ّ
وھﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ‘‘ ﯾﺎ ’’ وﻣﺜﻠﮭﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ‘‘ ﮨﮯ
ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﯿﺴﮯ ’’
ﮐہ ﻟﻔﻈﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ’’ اﻣﮭﺎﺗﮑﻢ اﻟﻠﺘﯽ ارﺿﻌﻨﮑﻢ واﺧﻮاﺗﮑﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ‘‘ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮨﮯ  ،ان اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ اﮐﭩﮭﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’:وﻣﺜﻠﮭﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ‘‘ ﮐہ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ
ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻮﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﺗﺎ اور اس ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ آپ ﺷﻤﺎ ر
ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ۔ ﺟﺒﮑہ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﭘﺲ آپ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮐﮩﯿﮟ
اور ﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺤﺮﻣﺎت رﺿﺎﻋﯽ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﯾﮩﯽ دو
ﮔﺮوه ﮨﯿﮟ اور ﺑﺲ۔
رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎﺋﯿﮟ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻨﯿﮟ :اور ﻣﺸﮩﻮر ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ اﺳﺘﻨﺎد ’’ﯾﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع
ﻣﺎ ﯾﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ‘‘ ﺟﻮ ﻧﺴﺐ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ وه رﺿﺎﻋﺖ اور ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ
ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮨﺮﮔﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺪﯾﺚ آﯾﺖ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ اﺳﯽ دو ﮔﺮوه ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻏﺎﯾﺖ درﺟہ اﻓﺴﻮس
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮩﻨﺎ ﭘﮍ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ان ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﯿﻌہ ﺳﻨﯽ ﻓﻘﮩﺎ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺻﺮف دو ﻣﻮرد ﮐﻮ ﮔﺰﺷﺘہ ﮨﻔﺘﮕﺎﻧہ ﻣﻮرد
ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ دﯾﮕﺮه  ۵ﻣﻮرد ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﮐﮯ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد  ١٢ﮐﺮدی ﮨﮯ۔
ﻣﻨﺠﻤﻠہ ان ﮐﺎ ﻓﻘﮩﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻣﯿﮟ ’’ ﻣﺼﺎﮨﺮه‘‘ ﮐہ ﺳﺒﺒﯽ راﺑﻄہ ﮨﮯ ﮐﻮ ﻧﺴﺒﯽ
راﺑﻄہ ﮨﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ اﮔﺮاس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮯ اطﻼق ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ
رﺿﺎﻋﯽ راﺑﻄہ ﮐﻮ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﻮ ﮨﻔﺘﮕﺎﻧہ ﻧﺴﺒﯽ راﺑﻄہ ﮐﺎ ﺟﺎﮔﺰﯾﻦ ﮨﻮ ﮐہ
رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں اور ﺑﮩﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﻟﮍﮐﯽ ،ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﺧﺎﻟہ اور رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮭﺘﯿﺠﯽ ﮨﻮں ﮔﯽ ﻧہ
ان ﮐﮯ ﻋﻼ وه ﺟﺒﮑہ ان ﻓﺘﻮی دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ رﺿﺎﻋﯽ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی اور اس ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﺿﺎﻓہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ﺟﺒﮑہ رﺿﺎﻋﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ازدواج ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ دو ﻣﺬﮐﺮ اور دو ﻣﺆﻧﺚ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ازدواج ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺣﺮام ﯾﺎ ﺣﻼل ﮨﻮ؟
اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﺿﺎ ﺋﯽ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ اور ﻣﻔﮩﻮم
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ۔
اس آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﺮف وه ﻣﺎں ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ
ﻣﺎں ﮐﯽ ﻣﺎں اور اس ﮐﯽ ﻣﺎﺋﯿﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻧﺺ اس ﻋﻮرت ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ
ﮐہ ﺟﺲ ﺑﻼ واﺳﻄہ ﺧﻮد ﺗﻢ ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ ان ﮐﯽ ﻣﺎﺋﯿﮟ ،ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﮨﯽ
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ﻣﺎں ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﻧﯿﺰ ﺗﻤﮩﺎری رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﮩﻨﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ (١:ﺗﻤﮩﺎری رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻦ ﮐﻮ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻧﮯ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮏ اﺟﻨﺒﯽ ﻟﮍﮐﮯ اور ﻟﮍﮐﯽ ﻧﮯ
ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﻋﻮرت ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﮯ۔  :(٢وه ﻟﮍﮐﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺎں ﮐﺎ
دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﮯ۔ :(٣وه ﻟﮍﮐﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺎں ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ وﺟہ
ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﺎ دودھ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﯿﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ‘‘ ﺻﺮف اور ﺻﺮف اﺟﻨﺒﯽ
ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ ﮐہ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ اﻟﻒ و ﻻم
ﮐﮯ دودھ ﮐﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس دودھ ﮐﻮ ﺟﺴﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﻮ اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ )اﺧﻮاﺗﮑﻢ ﻣﻦ
اﻟﺮاﺿﺎﻋۃ( ﺑﻌﺪی) اﻣﮭﺎﺗﮑﻢ اﻟﻼﺗﯽ ارﺿﻌﻨﮑﻢ( )(172اﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﮨﮯ اور ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮨﻮں ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴۴ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں ﺧﻮاه وه داﺋﻤﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺒﮑہ اس ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺗﻢ
ﻧﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ)ﺧﻮه اﺑﮭﯽ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮨﮯ ﯾﺎ ﻣﺮﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ طﻼق دے دی
ﮨﮯ( ﺗﻢ ﭘﺮﺣﺮام ﮨﮯ ﯾﺎ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں اﻋﻢ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼواﺳﻄہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ
اور ﻧﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﻧﺎﻧﯽ اور ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ اوﭘﺮ ﮐﻮ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴۵ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻧﻮاﺳﯽ ﺟﺒﮑہ اس ﻋﻮرت ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی
ﮐﯽ ﮨﻮ اور ﯾہ ﻟﮍﮐﯽ ﺗﻤﮩﺎرے داﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﮨﻮ ﺗﻮان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ
وه ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺤﺮم اور اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ازدواج ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺗﻢ ﻧﮯ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﯾہ ﻟﮍﮐﯽ ﺗﻤﮩﺎری آﻏﻮش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﯽ ﭘﺮورده ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ
وه ﺗﻤﮩﺎری ﻣﺤﺮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺎدی ﺑﮭﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ اور طﻼق
دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ اس ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﴿َ ...و َرﺑَﺎ ِﺋﺒُ ُﻜ ُﻢ
ُﻮر ُﻛﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱢ َﺴﺂﺋِ ُﻜ ُﻢ اﻟﻼﱠﺗِﻲ َدﺧ َْﻠﺘُﻢ ﺑِ ِﮭ ﱠﻦ ﻓَﺈِن ﻟﱠ ْﻢ ﺗَ ُﻜﻮﻧُ ْ
ﻮا َدﺧ َْﻠﺘُﻢ ﺑِ ِﮭ ﱠﻦ ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ
اﻟﻼﱠﺗِﻲ ﻓِﻲ ُﺣﺠ ِ
َو َﺣﻼَﺋِ ُﻞ أَ ْﺑﻨَﺎﺋِ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣ ْﻦ أَﺻْ ﻼَ ِﺑ ُﻜ ْﻢ َوأَن ﺗَﺠْ َﻤﻌ ْ
ُﻮا ﺑَﯿْﻦَ اﻷُ ْﺧﺘَﯿ ِْﻦ إَﻻﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْﺪ َﺳﻠَﻒَ إِ ﱠن ّ
ﷲَ َﻛﺎنَ َﻏﻔُﻮرًا
ﱠﺣﯿ ًﻤﺎ﴾)(173اﮔﺮ ان )ﻟﮍﮐﯿﻮں( ﮐﯽ ﻣﺎؤں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ
ر ِ
ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ‘‘۔ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺳﮯ
ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس ﻋﻮرت ﮐﻮ طﻼق دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﮩﺮی طﻮر ﭘﺮ اس ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻣﺎں اس ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں
ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﯽ ﮔﯽ اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﯽ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻘﺪ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻗﮩﺮی طﻮر
ﭘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻓﺴﺦ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
اور ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﮯ ﺟﻮ ﯾہ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺎں اور ﺑﯿﭩﯽ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮨﻮﮔﺎ اور ﯾہ ﺟﻤﻊ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺟﻤﻊ
 ١٧٢۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾﺖ .٢٣
 ١٧٣۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٢٣
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درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻗﮩﺮی اور آﭨﻮﻣﯿﭩﮏ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﯽ ﺗﻢ ﻧﮯ اس
ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﺳﮯ ازدواج اور ﻧﮑﺎح ﮐﯿﺎ  ،اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ
ﮔﯽ اور ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻨﻮان ﮐﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﺗﮭﯽ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮﮔﺮ’’ واﻣﮭﺎت ﻧﺴﺎﺋﮑﻢ‘‘ ﮐﮯ
ﻋﻨﻮان ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﺻﺮف اس ﻋﻮ رت ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ اس
ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﮯ،ازدواج ﺣﺮام ﮨﮯ)ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﮑﻢ‘‘ ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆ’’ ﻣﻦ ‘‘ ﮐﺎ دو
ﻣﺮﺟﻊ اور ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ’’ اﻣﮭﺎﺗﮑﻢ ﻧﺴﺎﺋﮑﻢ‘‘ ﻣﯿﮟ ﻧﺴﺎء ﮐﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ
’’ﻣﻦ‘‘ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ  ،اس ﻣﻌﻨﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﻦ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی
ﮐﯽ ﮨﮯ ان ﮐﯽ ﻣﺎﺋﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﮩﯽ’’ ﻣﻦ ‘‘ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﮯ ان ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯿﺎں ،اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ رﺑﯿﺒہ ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮ ی رﺑﯿﺒہ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮط ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی
ﺑﮭﯽ اس ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮط ﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں )ﺳﺎس( ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﯾہ ﺷﺮط ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﻓﺼﺎﺣﺖ اور ﺻﺤﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾہ
ﺗﮭﺎ ’’ اﻣﮭﺎت ﻧﺴﺎﺋﮑﻢ‘‘ ’’رﺑﺎﺋﺐ‘‘ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﮨﯿﮟ اورﺟﻮ ﭼﯿﺰ آﯾﺖ ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﮯ وه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ
اس ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﺎ ﻣﺤﺮم ﮨﻮﻧﺎ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﻧﺎﻣﺤﺮم ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﺰ ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﻗﻮی ﮨﮯ( ﭼﻮﻧﮑہ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﺳﮯ زﻧﺎ ﮐﺮے ﺗﻮ اس
ﭘﺮﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ اور وطﯽ ﺑﺎ ﻟﺸﺒﮩہ ﻣﯿﮟ
ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ ۔ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده اس ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﮨﻮﻧﺎ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺻﺮف اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻤﮩﺎری اس ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺐ
ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ اور اﺳﯽ طﺮح ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ اس ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻣﺎں
ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﮯ ﻣﺬﮐﻮره ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴۶ﺗﻤﮩﺎری ﺻﻠﺒﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐہ )و ﺣﻼﺋﻞ اﺑﻨﺎﺋﮑﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ اﺻﻼﺑﮑﻢ
()’’(174ﻣﻦ اﺻﻼﺑﮑﻢ‘‘ ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ﮨﮯ ﮐہ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﯿﭩﮯ
ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ اور ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ’’ رﺿﺎﻋﯽ ﻟﮍﮐﺎ‘‘ )ﺑﺎب
ﻧﮑﺎح ﻣﯿﮟ ( ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺎدی
ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ ﯾہ ﺣﺮﻣﺖ )ا س ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻓﺮض ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ( ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮے
ﺻﺮف وه ﻟﮍﮐﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﻮ اس ﻋﻮرت اورﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﭩﯿﻮں ﭘﺮ
ﺗﻤﺎم دﯾﮕﺮ ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﯽ طﺮح ﺟﻦ ﮐﮯ ﮨﻢ ﺷﯿﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ ،ﺣﺮام ﮨﯿﮟ  ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﯾہ ﻟﮍﮐﺎ ﺑﮭﯽ
ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮﺗﺎﮐہ اس ذرﯾﻌہ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﺑﮭﯽ ﺗﻢ ﭘﺮﺣﺮام ﮨﻮ ﯾہ ﮐﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮐہ وه
 ١٧٤۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٢٣
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ﻟﮍﮐﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﮯ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﺗﻤﮩﺎری ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮨﮯ  ،ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﮭﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﻟﮍﮐﺎ ﮨﻮ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ
دودھ ﭘﻼﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺗﻤﮩﺎرا رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﺎ ﮨﻮ ،ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻮ دودھ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﺗﮭﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺲ طﺮح ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﺎ ﮨﻮﮔﺎ  ،ﺑﮩﺮﺣﺎل اس طﺮح ﮐﯽ ﺑﮯ رﺑﻂ ﺑﺎﺗﯿﮟ
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘہ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ اور ﮨﻢ ﺑﮭﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎره ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ آﺧﺮ ﮐﻼم ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﺻﺮف ازدواﺟﯽ
رخ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺗﻤﮩﺎرے اﺻﻞ ﮐﯽ طﺮح ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮ ،ﮐﯿﺎ ﯾہ ﻟﮍﮐﺎ
ﺑﮭﯽ ﺗﻢ ﭘﺮﺣﺮام ﮨﮯ؟ ﺗﺎزه اﮔﺮ رﺿﺎﻋﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﻮ ﺗﺎ ﺗﻮ
رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی اور ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮯ ﻋﺎم ادﻋﺎ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ رﺿﺎ
ﮐﻮ ﺻﺮف ﻧﺴﺐ ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺒﺐ اور داﻣﺎدی ﺳﮯ ﮐہ داﻣﺎدی ﺑﮭﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴٧ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﻧہ ﺻﺮف ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ وه ﻋﻮرت ﺟﺲ ﺳﮯ
ﺑﺎپ ﻧﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﮯ ﺧﻮاه ازدواج ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺣﻼل طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺷﺒﮩہ ﮐﮯ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﯾﺎ ﺣﺮام طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺖ’’ ﻣﺎ ﻧﮑﺢ
آﺑﺎﺋﮑﻢ‘‘ ذﮐﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﯾہ ﺧﻮد ﻋﺎم ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻋﻘﺪ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﯾﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ اور رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ آﯾﺖ ﺳﮯ اﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮑﺎﻻ ﮔﯿﺎﮨﮯ
ﮐہ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ راﺑﻄہ ’’ ﻧﮑﺎح‘‘ ﺧﻮاه ﻟﻔﻈﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ  ،ﺣﻼل ﮨﻮ ﯾﺎﺣﺮام ﺑﺎپ ﮐﯽ ﻣﻨﮑﻮﺣہ
ﻋﻮرت ﺳﮯ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ آﺑﺎﺋﮑﻢ‘‘ ﻣﺎدری  ،ﭘﺪری آﺑﺎؤ
اﺟﺪاد ﺳﺎرےﺳﻠﺴﻠہ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺮف ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧہ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﯾﺎ
اس ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐہ ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﺎں ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس
ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﮩﺎرے داﻣﻦ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﺮورش ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺧﻮد اس ﭘﺮﺣﺮام ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۴٨دو ﺻﻠﺒﯽ ﺑﮩﻨﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ دو ﺑﮩﻨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﮐﭩﮭﺎ ﯾﺎ
ﯾﮑﮯ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ے ازدواج ﮐﺮ ﻟﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺧﻮ اه ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ اور اس ﮐﯽ ﻓﺮع ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ اس ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺟﻮ طﻼق رﺟﻌﯽ ﮐﺎ ﻋﺪه رﮐﮭ رﮨﯽ ﮨﮯ  ،ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﯾہ
ﻋﻮرت اﯾﺴﮯ ﻋﺪه ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﻋﺪه
ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻢ اس ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻤﻊ )ﮐﻨﯿﺰ(
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی اور ﺗﻤﺎم ﺷﮩﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ
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ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان دوﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮﻧﺎ ازدواج اور ﻧﮑﺎح ﮐﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ دوﻧﻮں ﺳﮯ ﺷﮩﻮا ﻧﯽ راﺑﻄہ رﮐﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٣٩ﻋﺪه ﺑﺎﺋﻦ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه دو ﻗﺴﻢ ﮐﮯ طﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﻋﺪه ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻋﺪت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﺳﮯ رﺟﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ،ﻋﺪه رﺟﻌﯿہ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس طﺮح ﮐﮯ ﻋﺪه
ﻣﯿﮟ اﮔﺮ اس ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﺳﮯاس ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻋﺪه ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ازدواج ﮐﺮو ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ
اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ دو ﺑﮩﻨﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ او ر ﻧہ ﮨﯽ )ﻓﻘﮩﯽ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ( ﺟﻤﻊ ﺗﻨﺰﯾﻠﯽ ﮐہ ﯾہ ﻋﻮرت اﭘﻨﮯ ﻋﺪه ﮐﮯ دوران ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮ ی ﮨﻮ۔ ﺟﺒﮑہ
طﻼق ﺧﻠﻊ اور ﻣﺒﺎ رات ﮐﮯ ﻋﺪه ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻮرت ﻧﮯ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯاس ﻋﻮرت ﮐﮯ
رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺗﻢ اس ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ اﮔﺮﭼہ دوﺳﺮے ﮐﯽ طﺮف ﮐﺴﯽ
ﺻﻮرت رﺟﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ۔
اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اس ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻋﻘﺪ
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ ﻋﺪت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ طﺮف ﺗﻤﮩﺎر
ےرﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮال ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ اورﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﺎت
ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﯾﮏ ﺟﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس
ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﺳﮯ ازدواج ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﻧﺺ آﯾﺖ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﺶ ادا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯿﮟ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﮩﺮﺻﻮرت
ﺻﺮف اور ﺻﺮف دو ﺻﻠﺒﯽ ﺑﮩﻨﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ اور ﻓﺮﻋﯽ ﺟﻤﻊ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
دو رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻨﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﻋﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ ﺗﺎﮐہ اس
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اس ﺑﺎب ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﺑﮩﻨﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮں ﮐﯿﺎ ﯾہ دوﻧﻮں ﺑﮩﻨﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮےﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن رﺿﺎﻋﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮨﻮ اور اﮔﺮ
رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺗﻮ
ﯾہ ﺣﮑﻢ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ان ﮐﮯ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ﻧہ ﺧﻮد ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾہ ﺣﺮﻣﺖ ان ﮐﮯ د رﻣﯿﺎن
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﺑﺎﻵﺧﺮ رﺿﺎﻋﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮف ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ازدواج ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ دو ﺑﮩﻨﻮں ﯾﺎ دو ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں )دو ﻣﺬﮐﺮ اور دو ﻣﺆﻧﺚ( ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اس اﺻﻞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎ ﻋﯽ ﺣﺮﻣﺖ ان دوﻧﻮں ﻣﻮرد
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺮ ﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص دو ﮨﻢ ﺟﻨﺲ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺜﻼً ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻮرت اﭘﻨﮯ
ﻧﻮاﺳﯽ ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﺋﮯ ﺗﻮ ﻓﺘﻮای ﯾہ ﮨﮯ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﻟﮍﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﺿﺎﻋﯽ
ﺑﮩﻨﯿﮟ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﻋﻮرت )ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻣﺎں( اس ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻦ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ
اس ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﭘﺮﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻣﺮد اﭘﻨﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﻮد
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اس ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ،اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮨﮯ !!! ﻧﮩﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ اس طﺮح ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ﺷﺮﻋﯽ
زاوﯾہ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐﺎ دودھ ﭘﻼﻧﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۶۵٠زﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ اﻟ ﱠﺰا ِﻧﻲ َﻻ ﯾَﻨ ِﻜ ُﺢ ﱠإﻻ زَا ِﻧﯿَﺔً أَوْ
ُﻣ ْﺸ ِﺮ َﻛﺔً َواﻟ ﱠﺰاﻧِﯿَﺔُ َﻻ ﯾَﻨ ِﻜ ُﺤﮭَﺎ إِ ﱠﻻ زَا ٍن أَوْ ُﻣ ْﺸ ِﺮ ٌ
ﯿﻦ﴾) (175زاﻧﯽ ﻣﺮد
ﻚ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ َ
ك َو ُﺣﺮ َﱢم َذﻟِ َ
ﺻﺮف اور ﺻﺮف زاﻧﯿہ اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ اور ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮ
اس طﺮح ﮐﺎ ازدواج )ﮐہ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻧہ زﻧﺎ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﻧہ زﻧﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ(
ﺣﺮام ﮨﮯ۔)ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺮد ﮐﺎ ﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﺳﮯ اور اﺳﯽ طﺮح ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﮑﺎح
ﮐﺮﻧﺎﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اورﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﺳﮯ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ(ﯾہ ’’ ﻻﯾﻨﮑﺢ‘‘ اور’’
ﻻﯾﻨﮑﺤﮭﺎ‘‘ ﮐہ ظﺎﮨﺮاً ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﻧﺸﺎء اور ﻧﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺒﺮ ﮐﮯ
ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اور اﮔﺮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﮯ ﮨﻨﮕﻢ ازدواج ﮐﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ زاﻧﯽ اور ﺑﺪﮐﺎر ﻣﺮد ﮨﺮﮔﺰ
ﺑﺪﮐﺎر اور زاﻧﯿہ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺗﻼش ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ طﺮح اس ﮐﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ
ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ ’’ ﺣﺮم ذﻟﮏ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ‘‘ اس ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﮑﺎح ﺳﮯ ﻣﺮاد زﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ زﻧﺎ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ
اور ’’ ﺣﺮم ذاﻟﮏ ‘‘ ﮐہ دو ﻣﺬﮐﺮ ﻟﻔﻆ ﮨﮯ اﮔﺮ زﻧﺎ ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮوه
ﻣﺆﻧﺚ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻟﻔﻈﯽ اور ﻣﻌﻨﻮی ادب ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮ ز
ﻧﺎ ﺣﺮام اور ﮐﻔﺎر ،ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اور ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن واﻟﮯ اﺳﯽ طﺮح زﻧﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ آزاد ﮨﯿﮟ
اور اﮔﺮ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ان آﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮں ﮔﯽ ﺗﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اس !!!
وﻗﺖ ﺑﻌﺾ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ’’ﻻ‘‘ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ازدواج ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ
ﮨﮯ اور’’ ﻻﯾﻨﺒﻐﯽ‘‘ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻟﻐﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ا ﮔﺮ ﻣﺮﺟﻮح ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ آﯾﺖ اور رواﯾﺎت ’’ ﻻ‘‘ ﮐﯽ ﻧﺺ
ﺳﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ ’’ﻻﯾﻨﺒﻐﯽ‘‘ ﮐﻮ ’’ﺣﺮام‘‘ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯ۔ اس آﯾﺖ ﮐﮯ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺲ طﺮح ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﻮرت ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺮد ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺪﮐﺎر ﺗﻮﺑہ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ اورﺟﺲ
طﺮح ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮد ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨہ ﻋﻮرت ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺗﻮﺑہ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﺑﺪﮐﺎر ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ۔اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪﮐﺎر ﻣﺮد
ﺣﻼل ﮨﮯ ۔ اﺳﯽ طﺮح ﻣﺸﺮک ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ۔ اورﺟﺲ طﺮح ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺎ
ﮐﺎر ﻣﺮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﭘﺮ ﺣﻼل ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
 ١٧٥۔ﺳﻮره ﻧﻮر ،آﯾہ .٣
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ﺣﻼل ﮨﮯ ۔ اﻟﺒﺘہ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ آ ٢٢١ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺖ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮدوں ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اور اﺳﯽ طﺮح ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﮭﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﮐہ اس رخ ﺳﮯ ﺳﻮره ﻧﻮر ﮐﯽ آﯾﺖ ﺳﮯ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ
آﯾﺖ ﺳﮯ ﻧﺴﺦ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور آﯾہ ﻣﺎﺋﺪه ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اس زﻧﺎ ﮐﺎر ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ آﺧﺮی ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ
ﻟﯿﮑﻦ آﯾﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺣﮑﻢ اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۶۵١اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐﯽ
ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺟﻮ ﻣﺮد ازدواج ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﯾہ ﮐہ اوﻻ وه ﺷﻮﮨﺮ دار ﻋﻮرت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
دوﺳﺮےﻋﺪه ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﮐﯿﺎاس طﺮح ﮐﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐہ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧہ ،ﯾﺎ ﯾہ ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻋﺪت ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں،ﺷﺮﻋﺎً ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﮨﮯ؟ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﻮره ﻧﻮر ﮐﯽ آﯾﺖ ﻧﮯ ﮐﮭﻠﮯ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اوراﯾﮏ
ﺑﺪﮐﺎر ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ازدواج ﮐﻮ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ  ،اﮔﺮﭼہ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻋﻮرت ﻋﺪت
ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺷﻮﮨﺮ دار ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ آﯾﺖ ﻧﺴﺦ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ
آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ آﺧﺮی ﺳﻮره ﻣﯿﮟ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اورﮐﺎﻓﯽ
َﺎت ِﻣﻦَ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ أُوﺗُ ْ
ﺼﻨ ُ
ﺼﻨ ُ
ﻮا
ت َواﻟْ ُﻤﺤْ َ
َﺎت ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ َﺎ ِ
ﭘﮩﻠﻮں ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﴿َ ...و ْاﻟ ُﻤﺤْ َ
ان َو َﻣﻦ ﯾَ ْﻜﻔُﺮْ
ﯿﻦ َﻏ ْﯿ َﺮ ُﻣ َﺴﺎﻓِ ِﺤ َ
ﺼﻨِ َ
َﺎب ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ إِ َذا آﺗَ ْﯿﺘُ ُﻤﻮھ ﱠُﻦ أُﺟُﻮ َرھ ﱠُﻦ ُﻣﺤْ ِ
ْاﻟ ِﻜﺘ َ
ﯿﻦ َوﻻَ ُﻣﺘﱠ ِﺨ ِﺬي أَ ْﺧ َﺪ ٍ
َﺎﺳ ِﺮﯾﻦَ ﴾)(176ﻧﮯ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨہ اور اﮨﻞ ﮐﺘﺎب
اﻵﺧ َﺮ ِة ِﻣﻦَ ْاﻟﺨ ِ
ﺎﻹﯾ َﻤﺎ ِن ﻓَﻘَ ْﺪ َﺣ ِﺒﻂَ َﻋ َﻤﻠُﮫُ َوھُ َﻮ ﻓِﻲ ِ
ِﺑ ِ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻋﻮرت ﮨﯽ
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺑﻞ ازدواج ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺑﺪﮐﺎر ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ
اورﻓﺮﯾﻀہ واﺿﺢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ اور ﺑﺪﮐﺎر دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﺌﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’
اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت‘‘ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺑﺪﮐﺎر ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ ﮐہ اس آﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺻﺮف ﻣﺸﺮک اور ﺑﺪﮐﺎر ﮐﺎ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﻋﻔﯿﻒ اور ﻣﺆﻣﻦ
ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ازدواج ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺑﺪﮐﺎروں ﮐﺎ ازدواج ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اﮔﺮﭼہ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﺑﺪﮐﺎر ﮨﻮ ،ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮨﮯﺟﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ
) (177
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯداﻣﻦ ﮐﻮ ﺑﺪﮐﺎری اورﺟﻨﺴﯽ ﺑﮯ راه روی ﺳﮯ ﭘﺎک و ﺻﺎف رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
 ١٧٦۔ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .۵
 ١٧٧۔آﯾہ ﻧﻮر ﮐﮯ ﻧﺰول ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اورﻣﻌﻘﻮل ازدواج ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ اور آﯾہ ﻧﻮر ﮐﮯ ﻧﺺ ﺳﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ذ ﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ،
ﺣﺮام ﮨﻮﮔﯿﺎ ،اور ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ آﯾﺖ ﺳﮯ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺎ ﻣﺸﺮک ﺳﮯ اور ﻣﺆﻣﻨہ ﮐﺎ ﻣﺸﺮک ﺳﮯ ازدواج ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺣﺮام ﮨﻮ ﮔﯿﺎ۔ اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﺳﻮره
ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻧﺎﭘﺎک اور ﺑﺪﮐﺎر اﻓﺮاد ﮐﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﻮﮔﯿﺎ اور آﺧﺮ ﮐﺎ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
ﻧﺎﭘﺎک اور ﺑﺪﮐﺎر اﻓﺮاد ﮐﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﻮﮔﯿﺎ۔ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اور ﻋﻔﯿﻒ اﻓﺮاد ﮐﺎ اور ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺎم ﺑہ ﮔﺎم آﯾﺎت
ﻓﻘﮩﯽ ﮐﺎ ﻧﺰول ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﭘﺎک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﺎﭘﺎک اور ﺑﺪﮐﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ازدواج ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﮨﻮﮔﯿﺎ
اور ﺑﺪﮐﺎر ﮨﻤﯿﺸہ ﮨﻤﯿﺸہ ﮐﻨﻮارے ﮨﯽ رﮨﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮨﯽ زﻧﺎ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﮟ.
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵٢ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاه اﺑﺘﺪاء ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ اور ﺑﻘﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﭘﺎک
ﻣﺮد اور ﻋﻮرت )ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﺎ ﭘﺎک ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ازدواج( ﺣﺮام اور
ﻧﺎﭘﺎک ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﻮﮨﺮ دار ﻋﻮرت ﺑﺪﮐﺎر ی ﮐﺮے اور ﺧﻼف ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم
دے اور اس ﮐﺎ داﻣﻦ ﻋﻔﺖ آﻟﻮده ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وه طﻼق ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ
ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ طﻼق دے دﯾﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﺐ وه ﮨﻮش ﻣﯿﮟ آﺋﮯ اور اس ﮐﯽ ﻋﻘﻞ
ﭨﮭﮑﺎﻧﮯ ﮨﻮ اور اﭘﻨﮯ ﮐﺮﺗﻮت ﭘﺮ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮨﻮ اور ’’ ﻟﻌﺎن ‘‘ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﺧﻮد ﮨﯽ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﺮ واﺿﺢ اور ﺑﻮﻟﺘﺎ ﮔﻮاه ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ )ﻟﮕﺎﺋﯽ( ﺗﮩﻤﺖ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ وه اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺳﺰا ﭘﺎﺋﮯ اور ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ ﻟﻌﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻐﯿﺮ طﻼق ﮐﮯ
اس ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﮔﯽ ﮐہ اﯾﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس )ﻟﻌﺎن(
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻣﺤﮑﻮم )ﻣﺠﺮم( ﮨﻮﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵٣اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪ ﮐﺎر ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ ازدواج ﮐﮯ ذرﯾﻌہ
ﺑﺪﮐﺎری ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﻻﺋﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯازدواج ﮐﺎ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ
ﺗﻮ دور ﺑﻠﮑہ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮاﻧﺎ ﮐﺒﮭﯽ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﺗﮭﯽ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾہ ازدواج
ﺑﺮاﺋﯽ ﭼﮭﻮڑﻧﮯ اور ﻣﻨﮑﺮ ﺳﮯ دور رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ
ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔
ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ )دودھ ﭘﻼﻧﮯ( ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵۴آﯾہ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ دودھ ﭘﻼﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻣﺎں ﮐﮩﻨﺎ ﺷﺮط
ﮨﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ اﮐﺜﺮ رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اس دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺎں
ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ اورﻣﺎدراﻧہ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ دودھ ﭘﻼﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﮑﻞ آﺋﯿﮟ
اورﮨﮉی ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮ ﮐہ رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  /١۵ﺑﺎر دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس
ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻧہ ﺑﻨﮯ ﯾﺎ ﮨﮉی ﻣﻀﺒﻮط ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﯾﺎ اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﮐﻢ
ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ اور ﮨﮉﯾﺎں ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ دودھ ﭘﻼﻧﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﻨﺎ  /١۵ﻣﺮﺗﺒہ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻧہ ﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ۶۵۵ﺑﭽہ ﮨﺮ ﻣﺮﺗﺒہ داﯾہ ﮐﮯ دودھ ﻟﮯ ﺳﯿﺮ ﮨﻮ )ﭘﯿﭧ ﺑﮭﺮ ﮐﮯ ﭘﺌﮯ( ﯾﺎ اﮔﺮ
ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ  ٢ﯾﺎ /٣ﺑﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺻﻞ
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎ ﺑﻨﻨﺎ اور ﮨﮉی ﮐﺎ ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه اس طﺮح دودھ ﭘﺌﯿﮯ ﯾﺎ اس طﺮح۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵۶آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ) واﻣﮭﺎﺗﮑﻢ اﻟﻠﺘﯽ ارﺿﻌﻨﮑﻢ وآﺧﻮاﺗﮑﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ( ﻣﯿﮟ ’’
ارﺿﻌﻨﮑﻢ ‘‘ اور ’’ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋۃ‘‘ ) (178ﺳﮯ اﺑﺘﺪاﺋﮯ اﻣﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﮩﯽ ﺳﻤﺠﮭ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ
دودھ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﭘﻼﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻧہ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﮐہ اﺣﺘﻤﺎﻻً ’’ارﺿﻌﻨﮑﻢ‘‘
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ﮐﮯ ﻣﺼﺪاق ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ اور آﺧﺮ ﮐﺎر دودھ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ’’ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺷﯿﺮ
ﺧﻮارﮔﯽ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ‘‘،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ارﺿﻌﻨﮑﻢ‘‘ ﮐﺎ اطﻼق ﺗﯿﻨﻮں ﻣﻮرد ﯾ ﻌﻨﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﺳﮯ
ﺑﺮاه راﺳﺖ اور ﺑﻼواﺳﻄہ دودھ ﭘﺌﮯ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ اورﮐﺴﯽ ظﺮف ﻣﯿﮟ دودھ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ اﺳﮯ
ﭘﻼﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺒﮭﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﺳﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ظﺮف ﻣﯿﮟ دودھ ﻧﮑﺎل
ﮐﺮ‘‘ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎ ﻣﺤﺮم اور ﺣﺮﻣﺖ ازدواج
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵٧اس ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﻮﮐﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ /١۵ﻣﺮﺗﺒہ دودھ ﭘﻼﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﻓﺎﺻﻠہ ﻧہ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﮨﻮ ﺗﻮ ظﺎﮨﺮاً اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﯿﺮ
ﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ا ﮔﺮ اﯾﮏ ﺷﺐ و روز ﺳﮯ زﯾﺎده طﻮﻻﻧﯽ )ﮐہ ﺧﻮد
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اور ﻓﺮض ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ( ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﺑﭽہ ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﺋﮯ
اور ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻓﺎﺻﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ اور ﻋﻮرت ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺌﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻏﺬا ﺑﮭﯽ دﯾﮟ اﮔﺮ
اﺳﮯ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ظﺎﮨﺮاً اﺗﻨﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﻋﯽ
ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻨﻨﺎ اور اور ﮨﮉی ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮﻧﺎ
ﮨﮯ ﺧﻮاه ﭘﮯ در ﭘﮯ اور ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠہ دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ طﺮح ﮐﻢ ﻓﺎﺻﻠہ ﺳﮯ
دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﺳﮯ ﮐہ اس ﺑﭽہ ﮐﻮ اس ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﺷﻤﺎر ﮐﺮﯾﮟ اور ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ
اﺣﺘﯿﺎط ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵٨ظﺎﮨﺮاً ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﭽہ ﺑﮭﯽ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ
ﻣﯿﮟ ﮨﻮ اور ﻋﻮرت ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ دو ﺳﺎل ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧہ ﮔﺬرے ﮨﻮں ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﮐﺮم ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺸﮩﻮر رواﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ’’ ﻻ رﺿﺎ َع ﺑﻌﺪ ﻓِﻄَ ٍﺎم‘‘ ﮐہ ﺷﯿﺮ
ﺧﻮارﮔﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﺿﺎﻋﺖ اور دودھ ﭘﻼﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺣﺪﯾﺚ
رﺿﺎﻋﺖ ﻧﮯ ان دو ﺳﺎﻟﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ﻓﻄﺎم‘‘
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﻣﺪت ﮨﮯ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )واﻟﻮاﻟﺪات ﯾﺮﺿﻌﻦ اوﻻدھﻦ ﺣﻮﻟﯿﻦ
ﮐﺎﻣﻠﯿﻦ() (179ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ دوﺳﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ اس ﮐﮯ اﺻﻠﯽ اور
ﺻﻠﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﮯ دودھ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮﮔﺊ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﺷﺮﻋﯽ طﻮر
ﭘﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺘﮯﺗﻮﭘﮭﺮ ﻓﺮﻋﯽ )رﺿﺎﻋﯽ( ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮ دو ﺳﺎل ﮔﺬرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﯿﺮ
ﺧﻮار ﮐﯿﺴﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﮔﮯ؟
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۵٩ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ دودھ اﯾﮏ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺎ ﮨﻮ اور ﺑﺲ؟ اس ﺷﺮط ﭘﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ )اﻣﮭﺎﻟﮑﻢ اﻟﻼﺗﯽ ارﺿﻌﻨﮑﻢ( ﻧﮯ ﺻﺮف اور
ﺻﺮف ﻣﺎں ﮐﻮ اس ﺣﮑﻢ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺑﺎپ ﮐﻮ اور اﮔﺮ اﺗﻨﺎ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯﮐہ
ﻓﻼں ﻋﻮرت ﻓﻼں ﮐﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﻣﺎں ﮨﮯ ،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧہ رﺿﺎﻋﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس
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ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ رﺿﺎﻋﯽ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﺎ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﯾہ
ﺻﺮف دودھ ﭘﻼﻧﮯ واﻟﯽ ﻣﺎں ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﮐہ دودھ ﭘﯿﻨﮯ واﻟﮯ
ﻟﮍﮐﺎ ﺧﻮد اس ﭘﺮ اور اس ﻟﮍﮐﯽ ﭘﺮ ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﻣﺎں ﮐﺎ دودھ ﭘﯿﺎ ﮨﮯ
ﺧﻮاه اس ﮐﯽ ﻧﻮاﺳﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ ﯾﺎاس ﮐﯽ داﯾہ ﮨﻮ ﯾہ ﺗﯿﻨﻮں ﮨﯽ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﮐہ ﯾہ دودھ ﭘﻼﻧﺎ ﺻﺮف دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻮ )اﻣﮭﺎﺗﮑﻢ اﻟﻼﺗﯽ ارﺿﻌﻨﮑﻢ( ﻣﺎوں اور
ﺑﮩﻨﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮨﺎں ،اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻮرت دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ دو ﺳﺎل ﮐﮯ دوران
ﻣﺬﮐﻮره ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺴﯽ ﺑﭽہ ﮐﻮ دودھ ﭘﻼﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﻟﮍﮐﺎ ﺧﻮد اس ﭘﺮ اوراﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم
رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻨﻮں ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺑﺲ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺼﯿﻼت اس ﻗﺮآﻧﯽ
دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﻣﺤﻮر ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮨﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ اس آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ۔
ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺑﺎﮨﻤﯽ ﺣﻘﻮق:
ﺎل َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ َد َر َﺟﺔ ٌ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶٠آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ َ ...وﻟَﮭ ﱠُﻦ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠَﯿْ ِﮭ ﱠﻦ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ُوف َوﻟِﻠ ﱢﺮ َﺟ ِ
َو ّ
ﷲُ َﻋ ِﺰﯾ ٌﺰ َﺣ ُﻜﯿ ٌﻢ ﴾) (180ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ان ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ
اور ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ اﯾﮏ درﺟہ ﺑﺮﺗﺮی ﮨﮯ ۔‘‘ اور ﻣﺮد ﮐﯽ ﯾﮩﯽ ﺑﺮﺗﺮی اور
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد طﻼق رﺟﻌﯽ ﮐﯽ ﻋﺪت ﻣﯿﮟ اﺻﻼح ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور طﻼق ﺑﮭﯽ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺮد ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ
رﺟﻮع )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﻧﮯ اﺻﻼح ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺎﺋﺰ اور ﻧﺎﻓﺬ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ درﺟہ
ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻗﻮت ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﮐﺎ درﺟہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯﺑﻌﺾ
ﻗﻮ ٰی ﻣﯿﮟ ﻗﻮی ﺗﺮ ﮨﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺴﺎء( ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾﺖ  (٣۴ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ۔ ﮐہ ﻣﺮد ﺣﻀﺮات ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ اور ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﺳﺘﻮار
اور ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺷﺎں رﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت  ١/۴ﯾﺎ  ١/٨اور
ﻣﺮد  ١/٢ﯾﺎ  ١/۴ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ دو ﮔﻨﺎ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﻮﺋﯽ درﺟہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ۔
اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ زن و ﺷﻮﮨﺮ ازدواﺟﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ اور
ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻤﺎم ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﺪاﻟﺖ اور ﺣﮑﻤﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎ ﺣﻖ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﻣﺮد ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﻮی ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻟﮩﺬا ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ زﯾﺎده ﺣﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ،ﮨﺮﮔﺰ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ان ﮐﯽ ذﻣہ دارﯾﺎں
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ان )ﻋﻮرﺗﻮں (ﮐﯽ ذﻣہ دارﯾﻮں ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﯿﮟ اور ﯾہ رواﯾﺖ
ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ )ﻣﻌﺎذ ﷲ( ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﮐﺎ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﻣﺮد ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﺣﻖ ١/١٠٠
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ﻣﺮد ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ  /١ﻓﯿﺼﺪ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔) (181اﮔﺮﭼہ اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻏﻠﻂ اور ﺟﻌﻠﯽ ﮨﮯ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم اس طﺮح ﮐﯽ ﻋﻘﻞ اور وﺟﺪان
اور ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺑﺮی ﮨﯿﮟ اور ﯾہ رواﯾﺎت ﺑﺎﻟﮑﻞ اس آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﻧﮯ زن و ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﺑﺮاﺑﺮ اور ﻣﺴﺎوی ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد
ﮐﺎ درﺟہ ﺑﮭﯽ وﮨﯽ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ  ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،اور ﻣﺎﻟﯽ اورﻋﺪت رﺟﻌﯿہ ﻣﯿﮟ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﻗﻮت ﮐﺎ درﺟہ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﺟﻮ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اور
ذﻣہ داری ﻻﺗﺎ ﮨﮯ ’’ ﺟﺲ ﮐﯽ ﭼﮭﺖ ﺟﺘﻨﯽ وﺳﯿﻊ و ﻋﺮﯾﺾ ﮨﻮﮔﯽ اس ﭘﺮ ﺑﺮف ﺑﮭﯽ اﺗﻨﯽ
ﮨﯽ زﯾﺎده ﮨﻮﮔﯽ‘‘۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶١ﺟﺲ طﺮح ﻣﺮد ازدواﺟﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮐہ اﺻﻄﻼح
ﻣﯿﮟ ﻧﺎﺷﺰ )ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎن( ﮐﮩﻼﺋﮯ ﮔﺎ اﺳﯽ طﺮح ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
ﭘﮩﻨﭽﺘﺎورﻧہ وه ﺑﮭﯽ ﻧﺎﺷﺰه)ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎن( ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﻧﺸﻮز  ،ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ
اﯾﮏ ﮐﯽ ﮔﺮدن ﭘﺮ ﺟﻮ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اس ذﻣہ داری ﺳﮯ ﺷﺎﻧہ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶٢ﻋﻮرت )ﻣﺮد ﮐﯽ طﺮح( ﯾہ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ اﻣﻮر ازدواﺟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اﺳﮯ اﻧﺠﺎم دے ﺧﻮاه ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ اﻣﻮر ﮨﻮں ﯾﺎ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮯ
ذﻣہ ﯾہ ﮐہ ﻏﻼم اور ﮐﻨﯿﺰ ﮐﯽ طﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎش اور ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻨﯽ رﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﭘﺮ
ﺑﮩﺮه ،اﻧﺪھﺎ اور ﮔﺪھﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﺎﻓﺬ ﮨﻮ۔ ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿﺎ اور ﺟﺎﺋﺰ
ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﻮرد اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮ ﮐہ ﺑﺪﮐﺎری ،اﻋﺘﻘﺎدی اور
ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ اور اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺤﺮاف ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﻣﺮد اﯾﺴﯽ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﮔﺮ ﻣﺮد
ﺑﻌﺾ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻋﻮرت ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﭘﻨﮯ ﺣﻘﻮق ﮨﻤﺴﺮی ﮐﮯ دﻓﺎع ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ( اﯾﺴﯽ آﻣﺪ و
رﻓﺖ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶٣اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻋﻮرت ازدواﺟﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﮯ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ
اﺣﺘﯿﺎط ’’ﻧﺎﺷﺰه‘‘ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻣﺮد ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ
ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ازدواﺟﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻋﻮرت اس ﮐﻮ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﮐﺎ دﻓﺎع ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﺎﮐہ ﺷﺎﯾﺪ اس
ﮐﯽ اﺻﻼح ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ َو ِإ ِن ا ْﻣ َﺮأَةٌ ﺧَﺎﻓَ ْ
ﺖ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌﻠِﮭَﺎ ﻧُ ُﺸﻮ ًزا أَوْ ِإ ْﻋ َﺮاﺿًﺎ ﻓَﻼَ
ت اﻷَﻧﻔُﺲُ اﻟ ﱡﺸ ﱠﺢ َو ِإن ﺗُﺤْ ِﺴﻨُ ْ
ﻮا
ُﺟﻨَﺎْ َح َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ َﻤﺎ أَن ﯾُﺼْ ﻠِ َﺤﺎ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ َﻤﺎ ﺻ ُْﻠﺤًﺎ َواﻟ ﱡ
ﻀ َﺮ ِ
ﺼ ْﻠ ُﺢ َﺧﯿْ ٌﺮ َوأُﺣْ ِ
)
( ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯿﮟ اﺻﻼح َ 182وﺗَﺘﱠﻘُ ْ
ﻮا ﻓَﺈِ ﱠن ّ
ﻮن ﺧ َِﺒﯿ ًﺮا ﴾
ﺎن ﺑِ َﻤﺎ ﺗَﻌ َْﻤﻠُ َ
ﷲ َ َﻛ َ
ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ اﺳﮯ ﯾہ ﺣﻖ دﯾﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﯾﮏ دوﺳﺮی آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮرت
ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ ﺣﻖ دﯾﺎ ﮐہ اﺳﮯ ﻧﺎﺷﺰه ﮐﮩﮯ ﮐہ ﴿َ ...واﻟﻼﱠﺗِﻲ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻧُ ُﺸﻮ َزھ ﱠُﻦ
 ١٨١۔ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿہ ،اور ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ) (٣٢ :١اور ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ)(٣:٦
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ﻀﺎ ِﺟ ِﻊ َواﺿْ ِﺮﺑُﻮھُﻦﱠ ﻓَﺈ ِ ْن أَطَ ْﻌﻨ َ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻼَ ﺗَ ْﺒ ُﻐﻮاْ َﻋﻠَﯿْ ِﮭﻦﱠ َﺳ ِﺒﯿﻼً ِإنﱠ ّ
ﻓَ ِﻌﻈُﻮھُﻦﱠ َوا ْھ ُﺠﺮُوھُﻦﱠ ﻓِﻲ اﻟْ َﻤ َ
ﷲَ
)
183
ﺎن َﻋﻠِﯿًّﺎ َﻛ ِﺒﯿﺮًا ﴾
( ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺧﻮف ﮨﻮ )ﮐہ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،آوارﮔﯽ
َﻛ َ
ﺧﺎﻧہ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮨﻮ ۔ ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮو اور ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ ان ﺳﮯ دور رﮨﻮ اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ )ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت( ﻣﺎرو ‘‘...ﮐہ ﯾہ ﻣﺎرﻧﺎ اﺻﻼح ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ (ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺑﺎپ
ﺳﮯ آﺧﺮی ﭼﺎره ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ آﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﺑﺴﺘہ اور
ﻟﻄﯿﻒ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس طﺮح ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾﺖ
 ،٧١ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﮯ ﺣﻖ دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ازدواﺟﯽ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﺿﺮوری اور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ۔ﻟﯿﮑﻦ ان ﺗﯿﻨﻮں
ﻣﺮﺣﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ ،آﯾﺖ /١٢٨ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﺑﺴﺘہ اور
ﻟﻄﯿﻒ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ’’ ﻓﻼ ﺟُﻨﺎح‘‘ ﻧﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺻﻼح ﮐﮯ ﮔﻨﺎه
ﮐﻮ ﺳﻠﺐ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮر ﮔﻨﺎه ﮐﻮ
ﭘﺎک ﮐﺮدو ،ﺟﺎﮨﻠﯽ ﻋﺮب ﮐﮯ ﺗﺼﻮر ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐہ ﻋﻮرت اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﯽ
ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﺻﻔﺎ اور ﻣﺮوه ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮔﻨﺎه ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اور ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮ اس طﺮح ﮐﮯ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :۶۶۴ﭼﻮﻧﮑہ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی
دوﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ رﮐﮭﻨﮯ اور ﻓﻌﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اواره ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﺪد
ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻧہ ﻣﺮدﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﻮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﮐﺎﻧﺪھﻮں
ﭘﺮ ڈال دے اور ﻧہ ﮨﯽ ﻋﻮرت ﻣﺮد ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس طﺮح ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور
ﭼﻮﻧﮑہ ﺷﺮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اواره ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺮد ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ اور طﺒﻌﯽ
طﻮر ﭘﺮ آﭘﺴﯽ ﺗﺎل ﻣﯿﻞ اور ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ اور ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﻧﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﻋﻮرت ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﮐﺎﻣﻮﻧﻤﯿﮟ ﻣﺮد ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﻮﺷﺎں ﮨﻮ۔ ﺟﺲ طﺮح ﻣﺮد داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ
اداره ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اور ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮨﮯ
ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت زﺣﻤﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎوات ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ اﺳﺘﻌﺪاد اور ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺘﻮں ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اس طﺮح ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﮐﮩﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮯ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه داﺧﻠﯽ اور ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ اﻣﻮر ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺸﺘﺮﮐہ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺠﺎم دے ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻟﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ
)اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺴﺎء() (184اور )ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻋﻠﯿﮭﻦ درﺟۃ() (185ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ
ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺘﻨﯽ زﯾﺎده ﻗﻮت ﮨﮯ اﺗﻨﯽ ﮨﯽ اس ﺳﮯ ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯽ اور ﮐﺎر ﮐﺮدﮔﯽ ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ۔

 ١٨٣۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٣
 ١٨٤۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٣
 ١٨٥۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٣
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶۵ﺟﻮ ﻋﻮرت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ازدواﺟﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ
ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ اس ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ اور اﭘﻨﮯ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﮯ ﺧﻼف اس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ
اس طﺮح اداره ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﻋﻮرت ﮨﺮ ﻣﻤﮑﻦ ذرﯾﻌہ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﻘﻮق اس ﺳﮯ ﻟﮯ
ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻔﻘہ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﻟﮯ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور
وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ اﺳﮯ ﻟﮯ ﻟﮯ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ وه اﭘﻨﯽ واﺟﺐ
ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﻣﺮد ﮐﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﺧﻮاﮨﺸﺎت
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮ دے اور ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ
اﺳﮯ ﻧﻔﻘہ دﯾﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے۔ ورﻧہ اﺳﮯ طﻼق دﯾﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے اور اﮔﺮ ﻧﻔﻘہ
اور طﻼق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ا ﯾﮏ ﺑﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ،وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﺳﮯ طﻼق دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻋﻮرت )ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ(
ﺧﻮد ﮐﻮ طﻼق دے دے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶۶ﺟﺲ طﺮح ﻣﺮد اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ
)ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ( ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮے اﺳﯽ طﺮح ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ ﻣﺮد )ﺷﻮﮨﺮ( ﺳﮯ اس
طﺮح ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺮد ﺟﺎﺋﺰ طﺮﯾﻘﻮں ﺳﮯ دوﺳﺮی
ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﯾﺴﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮان ﻋﻮرت ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ آﺧﺮی ﺣﺪ ﭼﺎر ﻣﺎه
دس دن ﮨﮯ ) ﻋﺪه وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر( ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﺳﮯ ﮐﻢ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﺿﺮورت
رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ،اﮔﺮ اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﺑﯿﻮی ﯾﺎ ﺑﯿﻮﯾﺎں رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮان ﮐﮯ
ﻮا ِﻓﻲ ْاﻟﯿَﺘَﺎ َﻣﻰ ﻓَﺎﻧ ِﻜﺤ ْ
درﻣﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮے ﮐہ ﴿ َو ِإ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَﻻﱠ ﺗُ ْﻘ ِﺴﻄُ ْ
ﺎب ﻟ َ ُﻜﻢ
ُﻮا َﻣﺎ طَ َ
ﻚ أَ ْدﻧَﻰ أَﻻﱠ
اﺣ َﺪةً أَوْ َﻣﺎ َﻣﻠ َ َﻜ ْ
ﱢﻣ َﻦ اﻟﻨﱢ َﺴﺎء َﻣ ْﺜﻨَﻰ َوﺛُﻼَ َ
ﺖ أَ ْﯾ َﻤﺎﻧُ ُﻜ ْﻢ َذ ِﻟ َ
ث َو ُرﺑَﺎ َع ﻓَﺈِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَﻻﱠ ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟُﻮاْ ﻓ َ َﻮ ِ
ُ ْ )
( اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﺎ دو ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧہ ﮐﺮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ 186ﺗَﻌُﻮﻟﻮا ﴾
ﺗﻮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﮨﯽ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮو اور اﮔﺮ اس اﯾﮏ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺳﮯ ﺳﻨﮕﯿﻦ ذﻣہ دارﯾﻮں واﻟﮯ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ اور ﮐﺴﯽ اور ﺟﺎﺋﺰ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺿﺮورت ﭘﻮری ﮐﺮو ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮﺣﻠہ
ﻣﯿﮟ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اس ﺿﺮورت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﮏ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اور اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﮨﻢ اور ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﺻﻠﯽ واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﭼﻨﺪ ﻋﻮرﺗﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﺧﻮد اﯾﮏ وﺳﯿﻊ اور ﺳﺨﺖ ﻋﺮﯾﺾ ﻣﯿﺪان ﮨﮯ ﻋﻮرﺗﻮں اور ﻣﺮدوں ﮐﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ ﭘﺮورش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺮد ﺣﻀﺮات اس طﺮح ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ
ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس طﺮح
ﮐﯽ اﮨﻢ ﻋﺪاﻟﺖ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﯾﺎه ﺳﮯ زﯾﺎده ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮﯾﮟ
 ١٨٦۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٣

248

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﯾﮩﺎں ﺗﮏ اﻧﮩﯿﮟ ﻋﺎدﻟﻮں ﮐﺎ ﺳﺮدار ﺑﻨﺎ دﯾﮟ۔ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﻧہ اﻧﮩﯿﮟ ﺧﻮد ﺑﮯ ﺟﺎ ﺑﮩﺎﻧہ ﺗﺮاﺷﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﺑﻠﮑہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧﮩﯿﮟ دﯾﻨﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﺗﺎﮐہ اس ﭘﺎﮐﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ اس ﻋﺎدل ﻣﺮد اور دﯾﮕﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧہ ﮨﻮں۔
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺣﺴﺪ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﺟﻮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺮی ﺧﺼﻠﺖ ﮨﮯ ،ﻋﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﮐﺎﻓﯽ راﺋﺞ اور ﻋﺎم ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﺳﮯ اس ﺧﺎﻧہ ﺑﺮﺑﺎد ﺣﺴﺪ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﺮی
اور ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺻﻔﺖ ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺛﺎﻧﯿﺎ ً دوﺳﺮی ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮐہ
اس ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺮی ﺧﺼﻠﺖ ﺳﮯ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ا ن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﮑﻮن و اطﻤﯿﻨﺎن
ﮐﻮﻏﺎرت ﮐﺮ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت اﭘﻨﯽ
ذاﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧہ دﯾﮟ اورا ﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی اور اﭘﻨﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮐﺎ ﺳﮑﻮن و ﻋﯿﺶ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶٧اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻣﮩﺮ ﻧﻘﺪ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮩﺮ ﯾہ ﻟﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ ﻧہ دے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر
راﺿﯽ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﺳﮯ دوﺳﺮی اور ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎر ﺟﺐ ﺗﮏ اﭘﻨﺎ ﻣﮩﺮ ﻧہ ﻟﮯ ﻟﮯ اﺳﮯ
ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ؟ ظﺎﮨﺮاً ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﮩﺮﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﻣﮩﺮ ،ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻧﻘﺪی ﺣﻖ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ اﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﻏﺮض ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ
ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﺣﻖ ﻧہ ﻟﮯ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎص ﮐﮯ ﻋﻨﻮان
ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﺎوی اور وﻗﺘﯽ طﻮر ﭘﺮ دوﺳﺮے ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﮐﻮ
ﺳﻠﺐ ﮐﺮ ﻟﮯ ﮐہ اﮔﺮ اﯾﺴﮯ ﺗﻘﺎص ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧہ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﯽ ﮐﻤﺰور ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮد ﭘﺮ اﯾﮏ ظﻠﻢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ’’ ﻓﻨﻈﺮة اﻟﯽ ﻣﯿﺴﺮه‘‘ ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﻣﺮد ﮐﮯ اﻧﺪر اس ﮐﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﮩﻠﺖ دﯾﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس ﮐﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ روﮐﻨﺎ
ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶٨ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﮩﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ازدواج ﮐﯽ
اﺟﺮت اور ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺤﻠہ ﯾﺎ ﺻ ُﺪﻗہ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ اور ) ﻧہ ﺻ َﺪﻗَہ( ﺳﮯ ذ ﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ان
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﯽ اﮨﻢ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ ﭼﺎر ﺷﻮﮨﺮ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﺮم اور واﺟﺐ
ﺣﻖ ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶۶٩ﻣﮩﺮ ﮐﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘہ ﻗﺮار داد ﻣﯿﮟ طﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ اور
اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﮩﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ طﺮﻓﯿﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻣﺮد ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧٠ﻋﻘﺪ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯽ ﻣﺮد ﮐﮯ ذﻣہ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ آﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ)ﺧﻮاه ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻧہ( اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄہ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ طﻼق دے دےﺗﻮ
ﻀﺔً ﻓَﻨِﺼْ ﻒُ َﻣﺎ
آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ﴿ َو ِإن طَﻠﱠ ْﻘﺘ ُ ُﻤﻮھُﻦﱠ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ أَن ﺗ ََﻤﺴﱡﻮھُﻦﱠ َوﻗَ ْﺪ ﻓَ َﺮﺿْ ﺘُ ْﻢ ﻟَﮭُﻦﱠ ﻓ َ ِﺮﯾ َ
ﻮن أَوْ ﯾَ ْﻌﻔُ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي ِﺑﯿَ ِﺪ ِه ُﻋ ْﻘ َﺪةُ اﻟﻨﱢ َﻜﺎح َوأَن ﺗَ ْﻌﻔُ ْ
ﻮا أ َ ْﻗ َﺮبُ ﻟِﻠﺘﱠ ْﻘ َﻮى َوﻻَ ﺗَﻨ َﺴ ُﻮ ْا
ﻓَ َﺮﺿْ ﺘُ ْﻢ إَﻻﱠ أَن ﯾَ ْﻌﻔُ َ
ِ
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ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اور 187اﻟْﻔَﻀْ َﻞ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ ِإنﱠ ّ
ﺼﯿ ٌﺮ ﴾
ﷲ َ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَﻌ َْﻤﻠُ َ
ﻮن ﺑَ ِ
ﺻﺮف ﻣﺮد ﮐﮯ ذﻣہ ﻧﺼﻒ ﻣﮩﺮ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ دﺧﻮل)ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ( ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮﺟﺎﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﮐﮯ ذﻣہ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ ﮨﮯ۔ ا ورﮐﯿﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮐہ دﺧﻮل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ طﻼق ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﯾہ ﻧﺼﻒ ﻣﮩﺮ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﻟﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ( ﮐہ
ﺷﻮﮨﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﺎ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ ادا ﮐﺮ دے ﮐہ ﺟﺲ طﺮح آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﻣﮩﺮ ﺧﻠﻮص اور ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﮭﺎ اﺳﯽ طﺮح ﺟﺪاﺋﯽ اور طﻼق ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺧﻠﻮص و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮ اور ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ ﺗﮏ ﯾہ ازدواﺟﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺴﯽ اور ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧہ ﮨﻮ اور اس
ﮐﮯﻟﯿﮯ دوﺳﺮے ازدواج ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ره ﺟﺎﺋﮯ ’’ ﻟﻌﻞ ﷲ ﯾﺤﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ اﻣﺮاً‘‘ اور
’’ اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺧﻮه‘‘ ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮداری اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧١ﻣﺮد ،ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﻖ ﺳﮯ ﺷﻤہ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
ﻀﻠُﻮھُﻦﱠ
رﮐﮭﺘﺎ ﺧﻮاه وه ﺣﻖ ﺟﻮ اﺳﮯ دے ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﴿َ ...وﻻَ ﺗ َ ْﻌ ُ
ْ ْ
ُوف ﻓَﺈِن
ْﺾ َﻣﺎ آﺗَ ْﯿﺘُ ُﻤﻮھ ﱠُﻦ إِﻻﱠ أَن ﯾَﺄْﺗِ َ
ﺎﺷﺮُوھ ﱠُﻦ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ﺎﺣ َﺸ ٍﺔ ﱡﻣﺒَﯿﱢﻨَ ٍﺔ َو َﻋ ِ
ﯿﻦ ﺑِﻔَ ِ
ﻟِﺘَﺬھَﺒُﻮا ﺑِﺒَﻌ ِ
َﻛ ِﺮھْﺘُ ُﻤﻮھ ﱠُﻦ ﻓ َ َﻌ َﺴﻰ أَن ﺗ َ ْﻜ َﺮھُﻮاْ َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوﯾَﺠْ َﻌ َﻞ ّ
ﷲُ ﻓِﯿ ِﮫ َﺧ ْﯿﺮًا َﻛﺜِﯿﺮًا ﴾) (188اﻧﮩﯿﮟ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧہ ﮐﺮو ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ دے ﭼﮑﮯ ﮨﻮ اﺳﮯ واﭘﺲ ﻟﮯ ﻟﻮ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﮭﻠﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب
ﮐﺮﯾﮟ۔‘‘ اور واﺿﺢ طﻮر ﭘﺮ ﺳﻤﺠﮭﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﯽ ﺑﻘﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ زﻧﺎ اور ﺗﻤﺎم اﺧﻼﻗﯽ  ،اﻋﺘﻘﺎدی اوراس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ وه ﺗﻤﺎم
ﮔﻤﺮاﮨﯿﺎں ﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺗﺒﺎه و ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ
اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ ﺟﻮ دﯾﺎ ﮨﮯ )اس ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﯾﺎ ﺳﺎرا( واﭘﺲ ﻟﮯ ﻟﮯ اور اس
ﺻﻮرت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﴿ َوآﺗُ ْ
ﺻ ُﺪﻗَﺎ ِﺗ ِﮭ ﱠﻦ ِﻧﺤْ ﻠَﺔً ﻓَ ِﺈن ِطﺒ َْﻦ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﱢﻣﻨْﮫُ ﻧ َ ْﻔﺴًﺎ
ﻮا اﻟﻨﱠ َﺴﺎء َ
ﻓَ ُﻜﻠُﻮه ُ ھَ ِﻨﯿﺌًﺎ ﱠﻣ ِﺮﯾﺌًﺎ ﴾) (189ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﻣﮩﺮ ﮐہ ﺻﺪق ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ اور ﺷﮩﺪ ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﯿﺮﯾﮟ اورﺧﻮﺷﮕﻮار ﮨﮯ ،اﻧﮩﯿﮟ دے دو ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ اور
ﺗﮩہ دل ﺳﮯﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ دھﻮﮐہ اور ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎری اور ﺣﯿﻠہ ﮐﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ
ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮐﮭﺎؤ ،ﺷﯿﺮﯾﮟ اور ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اور ﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ﺷﯿﺌﺎ ً‘‘ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﻣﮩﺮ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺷﺎره دﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ
ﭘﻮرے ﻣﮩﺮ ﮐﺎ ،اس اﺻﻞ اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻮﮨﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﻖ ﮐﻮ ﮐﻢ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ اورﭨﺎل ﻣﭩﻮل ﮐﺮے ﮐہ ﯾہ اﯾﮏ ’’
ﻓﺮﯾﻀہ‘‘ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺟﻮواﺟﺐ ﺣﻖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻓﻀﯿﻠﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺰ طﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ
’’ ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ‘‘ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ طﻼق ﺧﻠﻊ ﻣﯿﮟ ﻣﮩﺮ ﮐﺎ اﮐﺜﺮ ﺣﺼہ ﻣﻌﺎف
ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺒﺎرات ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺼﻒ ﻣﮩﺮ ﺳﮯ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮨﻮﺗﯽ اور ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ
ﻗﺮار ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ’’ اﻻ ﯾﺎﺗﯿﻦ
)

 ١٨٧۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٣ب
 ١٨٨۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .١٩
 ١٨٩۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .
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ﺑﻔﺎﺣﺸۃ ﻣﺒﯿﻨۃ‘‘ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﮨﮯ ﮐہ طﻼق ﺧﻠﻊ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرات ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ ﺑﺨﺸﺶ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ  ،دو درﺟہ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ:
:(١اﺻﻠﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻋﻮرت ﮨﻮ اور وه ﮨﻮا ﮨﻮس اور ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﺎ اور دوﺳﺮے ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﮩﺮ
ﮐﺎ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﮩﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﮨﮯ۔
 :(٢ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮﻣﺮد ﮔﻨﮩﮕﺎر اور ﻣﻘﺼﺮ ﮨﻮ اور ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﯾﺴﺎ
ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ طﻼق ﻟﯿﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور
ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﮐﮯ ﺑﻘﻮل )ﻣﮩﺮم ﺣﻼل و ﺟﺎﻧﻢ آزاد( ﻣﯿﺮا ﻣﮩﺮﺣﻼل اور ﻣﯿﺮی ﺟﺎن آزاد ﮐﮩﮯ(
ﻟﮩﺬا اﮔﺮ اس طﺮح ﮨﻮ اﮔﺮﭼہ ﻣﺠﺒﻮراً اس ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﮩﺮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻮﮨﺮ
ﻋﻮرت ﮐﺎ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ ﺑﻠﮑہ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻗﻌﻮں ﭘﺮاس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﮐﺎ
ﺟﺰ ﮨﮯ اﮔﺮ ادا ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﻋﺬاب اﺧﺮوی ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮے۔
ﻧﻔﻘہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧٢ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺗﻤﺎم واﺟﺐ اور ﺿﺮوری اﺧﺮاﺟﺎت ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﯿﮟ ﮐہ
اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﺳﮯ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮے اور ﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
﴿أَ ْﺳ ِﻜﻨُﻮھُﻦﱠ ِﻣ ْﻦ َﺣﯿ ُ
ﻀﯿﱢﻘُﻮا َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭﻦﱠ َو ِإن ُﻛﻦﱠ أُ َ
ت َﺣ ْﻤ ٍﻞ
وﻻ ِ
ﻀﺎرﱡ وھُﻦﱠ ِﻟﺘُ َ
ْﺚ َﺳﻜَﻨﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ُوﺟْ ِﺪ ُﻛ ْﻢ َو َﻻ ﺗُ َ
ُوف
ﺿﻌ َْﻦ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺂﺗُﻮھ ﱠُﻦ أُﺟُﻮ َرھ ﱠُﻦ َوأْﺗَ ِﻤﺮُوا ﺑَ ْﯿﻨَ ُﻜﻢ ِﺑ َﻤ ْﻌﺮ ٍ
ﻀﻌ َْﻦ َﺣ ْﻤﻠَﮭ ﱠُﻦ ﻓَﺈِ ْن أَرْ َ
ﻓَﺄَﻧ ِﻔﻘُﻮا َﻋﻠَﯿْ ِﮭ ﱠﻦ َﺣﺘﱠﻰ ﯾَ َ
)
190
( ان ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺶ ﮐﺎ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﺮو ﺟﺲ طﺮح ﺗﻢ ﻧﮯ
ﺿ ُﻊ ﻟَﮫُ أُ ْﺧ َﺮى﴾
َو ِإن ﺗَ َﻌﺎ َﺳﺮْ ﺗُ ْﻢ ﻓَ َﺴﺘُﺮْ ِ
اﭘﻨﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ‘‘ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ازدواج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ اور ﯾہ اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﺪه رﺟﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ﮔﺰار رﮨﯽ ﮨﮯ  ،ﭼہ
ﺟﺎﺋﯿﮑہ وه ﻋﻮرت ﺟﻮﺷﺮﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﮨﮯ ﯾہ رﮨﺎﺋﺶ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم اور اس ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺮورﺗﯿﮟ
ﻮﺳ ِﻊ ﻗَ َﺪ ُرهُ َو َﻋﻠَﻰ
دوﺳﺮی آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﻣﻄﻠﻘہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﴿َ ...و َﻣﺘﱢﻌُﻮھ ﱠُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ِ
ﯿﻦ ﴾) (191ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ ﭼﺎﮨﺖ اور وﺳﻌﺖ
ُوف َﺣﻘًّﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤﺤْ ِﺴ ِﻨ َ
ْاﻟ ُﻤ ْﻘ ِﺘ ِﺮ ﻗَ ْﺪ ُره ُ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ رﮨﺎﺋﺶ اور ﻧﻔﻘہ ﮐﮯ ﻋﻼوه طﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ھﺪﯾہ
دے ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺘﻘﯿﻦ ﮐﮯ ذﻣہ اﯾﮏ ﺣﻖ ﮨﮯ اور اﯾﮏ
دوﺳﺮی آﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﮐہ وه ان ﻣﻄﻠﻘہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﭽہ دار
ُوف ﻻَ ﺗُ َﻜﻠﱠﻒُ ﻧَﻔْﺲٌ ِإﻻﱠ ُو ْﺳ َﻌﮭَﺎ ﻻَ
ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﴿َ ...وﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﻤﻮْ ﻟُﻮ ِد ﻟَﮫُ ِر ْزﻗُﮭ ﱠُﻦ َو ِﻛ ْﺴ َﻮﺗُﮭ ﱠُﻦ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
اض
ث ِﻣ ْﺜ ُﻞ َذﻟِ َ
ﻚ ﻓَﺈِ ْن أَ َرا َدا ﻓِ َ
ار ِ
ﺗُ َ
ﻀﺂ ﱠر َواﻟِ َﺪةٌ ِﺑ َﻮﻟَ ِﺪھَﺎ َوﻻَ َﻣﻮْ ﻟُﻮ ٌد ﻟﱠﮫُ ِﺑ َﻮﻟَ ِﺪ ِه َو َﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﻮ ِ
ﺼﺎﻻً َﻋﻦ ﺗَ َﺮ ٍ
ﺿﻌ ْ
ُﻮا أَوْ ﻻَ َد ُﻛ ْﻢ ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ِإ َذا َﺳﻠﱠ ْﻤﺘُﻢ
ﱢﻣ ْﻨﮭ ُ َﻤﺎ َوﺗَ َﺸﺎ ُو ٍر ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ َﻤﺎ َو ِإ ْن أَ َردﺗﱡ ْﻢ أَن ﺗَ ْﺴﺘَﺮْ ِ
)
192
ﷲ َوا ْﻋﻠ َ ُﻤ ْ
ﻮا أَ ﱠن ّ
( اور ﺑﺎپ ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ
ﺼﯿ ٌﺮ ﴾
ﷲَ ﺑِ َﻤﺎ ﺗَﻌ َْﻤﻠُ َ
ﻮن ﺑَ ِ
ﱠﻣﺂ آﺗَ ْﯿﺘُﻢ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ُوف َواﺗﱠﻘُﻮاْ ّ َ
روزی اور ﻟﺒﺎس ﻧﯿﮑﯽ ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ‘‘ اور ﺟﺐ ﻣﻄﻠﻘہ ﮐﮯﺧﻮاه رﺟﻌﯽ ﮨﻮں ﯾﺎ ﺑﺎﺋﻦ ﺻﺎﺣﺐ
 ١٩٠۔ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .٦
 ١٩١۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٣٦
 ١٩٢۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٣٣
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اوﻻد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺎن ﻧﻔﻘہ  ،ﻟﺒﺎس اور ﻣﮑﺎن واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﻤﮭﺎری زوﺟﯿﺖ ﻣﯿﻦ ھﯿﻦ اور ﺗﻤﮩﺎری ﺷﺮﯾﮏ ﺣﯿﺎت ھﯿﻦ ﺗﻤﮩﺎری ذﻣہ
داری ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ رزﻗﮭﻦ‘‘ ’’ﮐﺴﻮﺗﮭﻦ‘‘ اور ’’اﺳﮑﻨﻮھﻦ‘‘ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ اور ﻋﻨﻮان رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اور ﻋﺎم ﺿﺮورﺗﻮں
ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮯ ﻋﻼج اور واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻔﺮ ﮐﺎ ﺧﺮچ ﺟﻮ
ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ راﺋﺞ ﮨﮯ ،ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧٣اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﻮﮨﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﺎ واﺟﺐ ﻧﻔﻘہ ﻧہ دے ﺗﻮ
ﻋﻮرت ﺟﺲ طﺮح ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ اﭘﻨﺎ ﺣﻖ ﻧﻔﻘہ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﯾہ ﻧﻔﻘہ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ
ﮔﺮدن ﭘﺮ اﯾﮏ َدﯾﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت اس ﮐﯽ ﮔﺮدن ﺳﮯ
ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧۴اﮔﺮﻋﻮرت ﻧﻔﻘہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬار ﻧہ ﺳﮑﮯ ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﻘہ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﮯ ﭘﻮرا ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰار ﻧہ ﺳﮑﮯ ﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ
آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﻮ ﯾﺎ ان ﺗﻤﺎم ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﺎ
اس ﭘﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ طﻼق ﻟﯿﻨﺎ ﺿﺮوری اور واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع اﺳﮯ طﻼق دﯾﻨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺷﺎﺋﺴﺘہ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬارﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﮔﺎ اور اﮔﺮ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺑﮭﯽ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺠﺘﮩﺪ ﻋﺎدل اﺳﮯ وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ طﻼق دے ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اﺗﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻧہ ﮨﻮ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻋﺎدل
اﻓﺮاد ﭘﺮ ﯾہ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺠﺎت اور ﭼﮭﭩﮑﺎرے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ
ﮐﺮﯾﮟ اور ﺿﺮورت ﭘﮍﻧﮯ ﭘﺮ اﺳﮯ طﻼق دے دﯾﮟ اور ان ﺗﻤﺎم ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﺪه ﮐﮯ
اﻧﺪر رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﮯ ،آﺧﺮ ﮐﻼم ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺲ طﺮح ﮨﻮ ﺳﮑﮯ اور ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﺧﻮد ﮐﻮ طﻼق دے دے ،اﮔﺮ ﺧﻮد اس
ﮐﮯ اﻧﺪر طﻼق دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ں۔
ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﻌﺖ)ﻣﺘﻌہ(
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧۵ﯾہ )ﻣﺘﻌہ( ﺑﮭﯽ داﺋﻤﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ طﺮح اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺟﺰ ﮨﮯ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ان ﻣﺮدوں اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ داﺋﻤﯽ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮭ اﭨﮭﺎﻧﮯ
ﺳﮯ ﻣﺠﺒﻮر اور ﻋﺎﺟﺰ ﮨﯿﻦ ﺧﻮاه ﻣﺎﻟﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎت اور ﺣﺎﻻت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻧہ ﮨﺮ ﻣﺮد داﺋﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دے ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮨﺮ ﻋﻮرت اس
طﺮح ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﺟﻮ داﺋﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ  ،ﮐﯿﺎ وه ﻣﺘﻌہ ﺟﯿﺴﯽ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﺤﺮوم رﮨﯿﮟ؟ اﮔﺮ
ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﺻﺮﯾﺢ آﯾﺖ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ آﯾﺎت ﻧﮑﺎح
ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﺎت اور اطﻼﻗﺎت ﻋﻘﺪ داﺋﻢ اور ﻣﻮﻗﺖ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ )اﺣﻞ
ﷲ اﻟﺒﯿﻊ( ﺟﺲ طﺮح ﺑﯿﻊ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
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ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ آپ ذاﺗﯽ ﮔﮭﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﯽ
ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،اﺳﯽ طﺮح ازدواج
ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده اﮨﻤﯿﺖ اور ﺿﺮورت ﮨﮯ  ،اﮔﺮ داﺋﻤﯽ ازدواج ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ ﺗﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ اس ﮐﺎ ﺟﺎﮔﺰﯾﮟ اور ﺑﺪل ﮨﮯ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ ...ﻓ َ َﻤﺎ ا ْﺳﺘَ ْﻤﺘ َ ْﻌﺘُﻢ ِﺑ ِﮫ ِﻣ ْﻨﮭ ﱠُﻦ
ﻀ ِﺔ إِ ﱠن ّ
ﷲَ َﻛﺎ َن َﻋﻠِﯿ ًﻤﺎ
ﺿ ْﯿﺘُﻢ ﺑِ ِﮫ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ْاﻟﻔ َ ِﺮﯾ َ
ﻀﺔً َوﻻَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﻓِﯿ َﻤﺎ ﺗ َ َﺮا َ
ﻓَﺂﺗُﻮھ ﱠُﻦ أُﺟُﻮ َرھ ﱠُﻦ ﻓَ ِﺮﯾ َ
َﺣ ِﻜﯿ ًﻤﺎ﴾) (193ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻤﺘﺎع ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺗﻤﺎم آﯾﺎت ﻧﮑﺎح اور ازدواج ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ ﻧﻈﺮ آ
رﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺣﺴﺎس اور ﻧﺎزک ﺣﺎﻟﺖ اور ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﮐﯽ
ﻧﻤﺎﺋﻨﺪه ﮨﮯ اور ﺟﺲ طﺮح داﺋﻤﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻣﮩﺮ ’’ ﻓﺮﯾﻀہ‘‘ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﯾﮩﺎں ﺑﮭﯽ
’’ ﻓﺮﯾﻀہ‘‘ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ اور ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮق ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧۶داﺋﻤﯽ ازدواج ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ،اﻣﮑﺎن اور ﻗﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ وه اﯾﮏ ﻓﻄﺮی اور طﺒﯿﻌﯽ اﻣﺮ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﯿﮟ ’’ ﻓﻤﺎاﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ‘‘ ﮐﯽ ﻟﻔﻆ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﻟﺬت ﮐﻮ
ﺧﻮاه ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﯾہ )ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ( ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﮯ ﻣﮩﺮ اور اﺳﮑﮯ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﯽ اﺻﻞ ﺷﺮط ﺟﺎﻧﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﮩﺮ ﺑﮭﯽ اس اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ’’ ھﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮات‘‘ ﯾہ ﺳﺐ ﻣﻮرد اﺟﺎره
ھﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ داﺋﻤﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﻣﮩﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﻟﻔﻆ اﺟﺮ آﯾﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﺎ اﺟﺮ ازدواج ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ اﺳﺘﻤﺘﺎع ﮐﮯ ﮐہ ﺷﮩﻮاﻧﯽ اور ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮨﮯ دوام اور اﻧﻘﻄﺎع ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﮭﯽ اس طﺮ ح ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮا اور
ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﺎﺑﮭﯽ ﻗﺼﺪ ﻧہ ﮨﻮ
ﺗﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻘﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻋﺮﻓﺎ ً
اور ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﮨﮯ اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ  /٩٩اور اس ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻮں ﮐﺎ ﻋﻘﺪ ﮨﺮﮔﺰ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ داﺋﻢ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﮨﮯ اور ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ان
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾہ ﻋﻘﺪ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﯾﺪ دو ﺟﮩﺖ ﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ اﮔﺮﭼہ اﯾﮏ ﻋﻘﺪ
طﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻣﺪت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ داﺋﻤﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﮔﺰرا۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧٧ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ذﻣہ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺨﺰ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ اس ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﯽ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ ﭘﺮ رﮐﮭﯽ ﮔﺌﯽ
ﮨﻮ ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ اﯾﮏ داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮی رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور ﻣﻮﻗﺖ ﺑﯿﻮی ﮐﺎ ﻧﻔﻘہ ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮐﺮ دے ﺗﻮ ﮨﯿﺎں ﭘﺮ ﻧﻔﻘہ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧٨اﮔﺮ ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮی داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﮯ
ﮔﯽ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ )اوﻟﻮ اﻻرﺣﺎم ﺑﻌﻀﮭﻢ اوﻟﯽ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﷲ( اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺷﻮﮨﺮ
 ١٩٣۔ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٢
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ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث داﺋﻤﯽ ﻋﻮرت ﻣﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻋﻘﺪ ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮨﻮ ﺗﻮ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ اﻣﮑﺎن اور ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل ﺳﮯ ﮐﭽﮭ
ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﺐ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮ دی ﺟﺎﺋﮯ اور ﯾہ وﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ ورﺛﺎ
ﮐﻮﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ داﺋﻤﯽ ﺻﻮرت در ﮐﺎر ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ’’ ازواﺟﮑﻢ‘‘ ﮐﮯ
اطﻼق ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﯿﻮی ﮐﺴﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻮﮨﺮ ﮨﺮ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٧٩ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﻼق ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻔﮩﻮم ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﯿﻨہ ﻣﺪت ﮐﮯ ﺗﻤﺎم
ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺪت ﮐﮯ ﺑﺨﺸﺶ دﯾﻨﮯ ﭘﺮ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً
اس ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﻣﺸﺮوط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮨﻮ ﻧﯿﺰ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻋﺎدل اﻓﺮاد ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،
)(194
ﮐﯽ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﮨﻮ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ)اﺷﮭﺪوا ذوی ﻋﺪل ﻣﻨﮑﻢ(
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺷﮩﺎدت طﻼق اور ﻋﺪت رﺟﻌﯿہ ﻣﯿﮟ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
ﮨﮯ ﻧہ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﮨﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﮯ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮد ﻓﺴﺦ ﮨﻮ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ طﻼق ﮐﯽ ﺷﺮطﯿﮟ در ﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨٠ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐہ ﺗﯿﺴﺮی طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ً ﺣﺮام اور
ﻧﻮﯾﮟ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻤﯿﺸہ ﮨﻤﯿﺸہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﻗﺼہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﺳﮯ  /١٠٠ﺑﺎر ﺑﮭﯽ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﯾﮯ
ﮨﺮﮔﺰ اس ﻣﺮد ﭘﺮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨١ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ازدواﺟﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺠﺰ
ﺷﺮط ﮐﮯ ﮐہ وﮨﺎں ﭘﺮ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻻزم ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻋﻮرت ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨٢ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی
اور ﮨﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺎ ﺣﻖ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﯾہ واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾہ ﺳﺐ ﻓﺮق ﮐﮯ ان اﮨﻢ
ﻣﻮاردﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ اور ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ازدواج ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ
ﻣﮑﻤﻞ ﮨﻤﺎﮨﻨﮕﯽ اور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨٣ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ )ﻣﺘﻌہ( ﺑﮭﯽ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﯽ طﺮح اﯾﮏ ﻻزﻣﯽ ﻋﻘﺪ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا
طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﮯ اﺳﮯ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺻﺮف
ﻋﺴﺮو ﻋﺮج اور اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ ﮐہ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻘﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺎ
ﺳﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺟﺪاﺋﯽ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨۴رﮨﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻋﺪت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﻮﻋﻠﻤﺎء
ﻧﮯ دو طﮩﺮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﮐﻨﯿﺰ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﯾﮏ طﮩﺮ ’’ ﭘﺎک رﮨﻨﺎ‘‘ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
 ١٩٤۔ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ.٢

254

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻋﻘﻞ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻨﯿﺰ ،ﻣﺘﻌہ اور داﺋﻢ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﯿﻨﻮں ﮨﯽ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ اور طﻼق
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ  / ٣طﮩﺮ اور ﺗﯿﻦ ﺣﯿﺾ ﻋﺪه رﮐﮭﯿﮟ اور ﺧﻮد ان ﺗﯿﻦ ﻣﮩﯿﻨﻮں ﻣﯿﮟ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻞ ﮐﯽ
ﺣﮑﻤﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ طﻼق ﮐﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮟ ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ازدواج ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ اور ﻏﻠﻂ ﺷﺮطﯿﮟ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨۵ﺟﻮ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﮩﯽ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮﮔﯽ،
ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دے ﮔﯽ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﻋﻮرت ﻣﺮد
ﺳﮯ ﺷﺮط ﮐﺮے ﮐہ دوﺳﺮی ﺑﯿﻮی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐہ اﮔﺮ اس ﻧﮯ دوﺳﺮی ﺑﯿﻮی ﮐﺮ ﻟﯽ ﺗﻮ
ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اس ﻋﻘﺪ ﺳﮯ وه ﻋﻮرت راﺿﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﯾﺎ طﻼق ﻣﯿﮟ وﮐﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﯾہ ﻋﻘﺪ
اﺑﺘﺪاﺋﮯ ﮨﯽ ﺳﮯﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس طﺮح ﮐﯽ ﺷﺮط ﻣﺮد ﮐﻮ ﺷﺮﻋﺎ ً ﺟﺎﺋﺰ ﮐﺎم ﮐﮯ ﺗﺮک
ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﺣﻼل ﮐﺎ ﺣﺮام ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺷﺮطﯿﮟ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ وه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
رﮨﺎﺋﺶ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺷﺮط ﻟﮕﺎﻧﺎ اور اس ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ طﻼق ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ اﺻﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺣﻼل
ﺷﺮط ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮨﻮ ﺗﻮ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻋﻘﺪ ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﻼق
ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﺣﻼل ﺷﺮط ﺿﻤﻨﯽ ﮨﻮ ﻧہ اﺻﻠﯽ ﺗﻮ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺧﻼف
ورزی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ )اس ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد( ﻋﻮرت ﮐﻮ
طﻼق ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ اور ﻣﺮد ﮐﯽ ﺷﺮطﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ
ﺣﺮام ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اس ازدواج ﭘﺮ راﺿﯽ ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﻋﻘﺪ ﺻﺮف
ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﺑﺘﺪاﺋﮯ ﮨﯽ ﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻮرت ﮐﮩﮯ ﮐہ
ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ اس ﺷﺮط ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮوں ﮔﯽ ﮐہ ﺗﻢ ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو ﯾﺎ اس ﺷﺮط
ﺳﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﭘﺮده رﮨﻮں ﮔﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮوں ﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﺣﺮام ﺷﺮط
اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﺷﺎدی ﭘﺮ راﺿﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺷﺮط اور ﻋﻘﺪ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﺑﺘﺪاء ﺳﮯ ﮨﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت
ﻋﻮرت ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ در ﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨۶اﮔﺮ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ
اﺻﻠﯽ ﺣﺮام ﺷﺮط ﻟﮕﺎ دے ﺗﻮ اس ﺷﺮط ﮐﯽ ﺧﻼف وزی واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻓﺴﺦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮﭼہ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ اور ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪی ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﮔﺬر
ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﻋﻘﺪ ﺣﻼل و ﺣﺮام دوﻧﻮں ﺷﺮطﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎ:
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨٧ﻧﺎ ﻣﺤﺮم ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺗﯿﻦ طﺮح ﮐﺎ ﮨﮯ ١ :ﺷﮩﻮت اور
رﯾﺒہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮ  ٢ﺷﮩﻮت ﮨﻮ رﯾﺒہ ﻧہ ﮨﻮ  ٣رﯾﺒہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ رﯾﺒہ ﺳﮯ ﻣﺮاد وه ﺷﮩﻮت
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ﮨﮯﺟﻮ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮨﮯ ﺧﻮاه ﭼﻮﻣﻨﺎ ﮨﻮ ﮨﺎﺗﮭ ﭘﮭﯿﺮﻧﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ ﮐﮯ اﻓﻌﺎل ﮐہ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮟ ﺧﻼﺻہ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
آﺧﺮی دو ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ
ﺣﺮام ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻋﻤﺪه رواﯾﺎت’’
اﻟﻨﻈﺮة ﺳﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﮭﺎم اﺑﻠﯿﺲ‘‘ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ
ﺗﯿﺮوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﮨﮯ اور واﺿﺢ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﺮﮐﺒﮭﯽ ﭨﮭﯿﮏ ﻧﺸﺎﻧہ ﭘﺮ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ وه
ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎ ﺗﯿﺮ ھﮯﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﻧﻈﺮ ﺷﮩﻮت ﺳﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮨﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ اﺻﻼً ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اور
ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﺗﯿﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺸﺎﻧہ ﭘﺮ ﻟﮕﮯ ﺟﻦ آﯾﺘﻮں ﻧﮯ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ
ﮨﮯ ﺻﺮف اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﮩﻮت ﯾﺎ رﯾﺒہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﮐﯽ اذﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﮐہ ﺣﺠﺎب ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ
ﺿﯿ َْﻦ ﺑِ َﻤﺎ آﺗَ ْﯿﺘَﮭُﻦﱠ ُﻛﻠﱡﮭُﻦﱠ َو ﱠ
ﷲ ُ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ
﴿َ ...ذﻟِ َ
ﻚ أَ ْدﻧَﻰ أَن ﺗَﻘَ ﱠﺮ أَ ْﻋﯿُﻨُﮭُﻦﱠ َو َﻻ ﯾَﺤْ ﺰَنﱠ َوﯾَﺮْ َ
ﺎن ﱠ
ﷲُ َﻋﻠِﯿ ًﻤﺎ َﺣﻠِﯿ ًﻤﺎ ﴾) (195ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﺮدوں ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﮯ اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﮐہ
َو َﻛ َ
)ﻋﻔﺖ اور ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺳﮯ( ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ اور اذﯾﺖ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﻧہ ﺑﻨﯿﮟ‘‘ اور اﺳﯽ طﺮح
)ذﻟﮏ اطﮭﺮ ﻟﻘﻠﻮﺑﮑﻢ وﻗﻠﻮﺑﮭﻦ()) (196ﯾہ ﭘﺮده اور ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف ﻧﻈﺮ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ( ﺗﻤﮩﺎرے
دﻟﻮں اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﯾﺎده ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮨﮯ ‘‘۔
)(197
ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭼﻮﻧﮑہ )ﯾﻐﻀﻮا ﻣﻦ اﺑﺼﺎرھﻢ( ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ۔
اور ﯾہ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﮯ روک ﺗﮭﺎم ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔ اور ﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺐ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ واﻗﻌہ ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور ﺟﺐ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎ ﺳﻮال ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ اور اس طﺮح ﮐﺎ
دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﻮڑھﯽ اور ﭘﯿﺮ ﻓﺮﺗﻮت ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﯾﺎ اﯾﺴﯽ
ﻋﻮرت ﺳﮯاﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺴﺎن اس ﺳﮯ ﻧﻔﺮت ﮐﺮﺗﺎ اور ﺑﯿﺰار رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس
ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ رﻏﺒﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨٨ﻏﺾ ،ڈھﺎﻧﭙﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ )ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼف اور ﭘﺮده وﻏﯿﺮه( اور ’’ﻣﻦ
اﺑﺼﺎرھﻢ‘‘ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﻮں ﺳﮯ )ﺧﻮاه ﻣﺮد ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻋﻮرت( اﭘﻨﯽ ﻧﮕﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﺎﺋﯿﮟ اور اﺳﯽ طﺮح ’’ ﯾﻐﻀﻀﻦ ﻣﻦ اﺑﺼﺎرھﻦ‘‘ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ دو ﭘﮩﻠﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮده اور ﺣﺠﺎب ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ اس طﺮح دﯾﮑﮭﻨﮯ
ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﯾﮟ۔ اور ﻧﮕﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺑﻨﺪ رﮐﮭﯿﮟ اور دوﺳﺮے وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ
دﺳﺘﺮس ﺳﮯ دور رﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ دوﻧﻮں ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ’’

 ١٩٥۔ﺳﻮره اﺣﺰاب  ،آﯾہ.۵١
 ١٩٦۔ﺳﻮره اﺣﺰاب،آﯾہ .۵٣
 ١٩٧۔ﺳﻮره ﻧﻮر ،آﯾﺖ .٣١
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وﻻ ﯾﺒﺪﯾﻦ زﯾﻨﺘﮭﻦ‘‘)(198اﭘﻨﯽ زﻣﯿﻨﻮں ﮐﻮ آﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺧﻮاه اﺻﻠﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻓﺮﻋﯽ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٨٩ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺣﺠﺎب اور ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اور ﻣﺆﻣﻨﺎت ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ طﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﭽہ ﮐﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ
طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎ اس ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ ﺟﺰ اس ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ ﺟﻮ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ)او
ت اﻟﻨﺴﺎء() (199وه ﺑﭽﮯ ﺟﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻄﮭﺮوا ﻋﻠﯽ ﻋﻮرا ِ
ﮨﻮں اس ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﯿﮟ ﮐہ ظﮩﻮر ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺷﺮﮔﺎه ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎ
اﻣﮑﺎن اور اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اطﻼع رﮐﮭﺘﮯﮨﯿﮟ ﻧہ ﺻﺮف اطﻼع رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اس
ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎرت ’’ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﻌﻮا ﮨﮯ ﻧہ ’’ ﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮوا‘‘ ﯾﻌﻨﯽ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺟﻮ
ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ دور ﮨﯿﮟ اس طﺮح ﮨﯿﮟ
ﮐہ اﺳﯽ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ)اواﻟﻘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮاوﻟﯽ اﻻرﺑۃ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل() (200ﺟﻮ ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮯ آﺧﺮی ﻟﻤﺤﺎت ﮔﺰار رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ‘‘ ﮐہ ﺟﻨﺴﯽ ﺿﺮورت ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﯾﺎ
ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﺑﻮڑھﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ آﻟہ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﮯ اﻧﺪر اﯾﺴﯽ
ﺟﺮأت ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮐہ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﺧﺎﺗﻮن ﺳﮯ ﺟﺲ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﯾﮟ
اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﻧﺎ ﻣﺤﺮﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩٠ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭘﺮده ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دو ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ اﯾﮏ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﺎ اﺣﺘﺮام
اورﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ اور ﯾہ ﮐہ اذﯾﺖ اور ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﻧہ ﺑﻨﯿﮟ اور دوﺳﺮا ﻣﺮدوں
ﮐﯽ ﻋﻔﺖ اور ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮﺳﺮاﻧﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ
رﮨﯿﮟ اور ﯾہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﮨﮯ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ
ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﯾﺎ اﯾﺴﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮯ ﭘﺮدﮔﯽ ﺳﮯ رﮐﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ
ﮔﯽ اور دﯾﮩﺎﺗﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ رواﯾﺎت ﮨﯿﮟ اور وه ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ طﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ’’ﻻﻧﮭﻦ اذا ﻧﮭﯿﻦ ﻻﯾﻨﺘﮭﯿﻦ‘‘ اﮔﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﻨﻊ ﺑﮭﯽ ﮐﺮو ﮔﮯ
ﺗﻮ وه ،ﻣﺎﻧﯿﮟ ﮔﯽ ﻧﮩﯿﮟ ‘‘۔ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﻋﻮرت ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﺟﻮ ﺣﺠﺎب ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ان
ﮐﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﮯ ﻋﻼوه )ﺣﺴﺎس ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه ( ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﮯ۔
اور ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮا اور اﯾﮏ ﭘﮩﻠﻮ ره ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺷﮩﻮت اور رﯾﺒہ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺮد ﺧﻮف ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮے
ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﻨہ ﮔﮭﻤﺎ ﻟﮯ اور ﻣﻨﻈﺮ ﮨﯽ ﺑﺪل ﮐﺮ رﮐﮭ دے۔

 ١٩٨۔ﺳﻮره ﻧﻮر ،آﯾﺖ .٣١
 ١٩٩۔ ﺳﻮره ﻧﻮر ،آﯾﺖ .٣١
 ٢٠٠۔ ﺳﻮره ﻧﻮر ،آﯾہ .٣١
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ﻣﺴﺌﻠہ :۶٩١آپ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﻟﮍﮐﮯ اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ اوﻻد ﮐﯽ طﺮف ﭘﺮوان ﭼﮍھﺎ
ﯾﺎ ﯾﺎ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ وه ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎر ےﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻼن درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻟﮍﮐﺎ ’’ﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮوا ﻋﻠﯽ ﻋﻮرات ِ اﻟﻨﺴﺎء‘‘ اور
’’ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ اوﻟﯽ اﻻرﺑۃ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل‘‘ ﮨﮯ اور ان ﮐﯽ ﻟﮍﮐﯿﺎں ﺑﮭﯽ )واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء( آﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎرم ﮐﮯﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻧہ اس ﻟﮍﮐﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﻟﮍﮐﯽ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻋﻮرت اور ﻣﺮد ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻼن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔)ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
ﻣﺤﺎرم ﻣﯿﮟ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎذﺑہ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﺣﺠﺎب ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ( اس ﮐﮯ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻋﺎرﺿﯽ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ  ،ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ان ﻟﮍﮐﻮں اور ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﺎ ان )ﮔﮭﺮ
واﻟﻮں( ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﮩﻮت ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﺎ
ﮐﺎﻓﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺣﺴﺎس ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﯽ طﺮف ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ؟ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺘﻌﻠﻘہ
آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﻧﺎ ﻣﺤﺮﻣﻮں ﮐﯽ طﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮف ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ
ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ اور ﺗﻤﺎم ﺷﮩﻮاﻧﯽ راﺑﻄﮯ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اور ﺑﺲ اور ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮭﯽ ظﺎﮨﺮاً ﻧہ ﺻﺮف اس طﺮح ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨہ اﺻﻮل ﮐﮯ ﻋﻼوه
طﺮﯾﻘﻮں ﺳﮯ ﺷﮩﻮت راﻧﯽ ﮐہ ﺻﺮف ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮﯾﺎں ﮨﻮں ،ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن) اﻻ ﻋﻠﯽ ازواﺟﮭﻢ( آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
ﺷﮩﻮت راﻧﯽ ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ )وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮ اﻟﺰﻧﺎ()(201زﻧﺎ ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ)ﻧہ
ﺻﺮف زﻧﺎ ﮐﻮ( ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩٢اﮔﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺠﺎب ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻮرت ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ دﯾﮑﮭﮯ ﮐہ وه اس
ﮐﯽ طﺮف ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻈﺮ ﺳﮯ دﯾﮑﮭ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ او اﮔﺮ اﺛﺮ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ
اس ﮐﯽ ﻧﻈﺮوں ﺳﮯ اوﺟﮭﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﻮ ﮐہ اﺻﻮﻻً ڈھﺎﻧﭙﻨﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎب ﺳﮯ اس ﺳﮯ ﭼﮭﭙﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩٣اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺠﺎب ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه اور ﮔﭩﮯ ﺗﮏ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﺎ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد )اﻻ ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻣﻨﮭﺎ( ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ دوﻧﻮں ﻋﻀﻮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ظﺎﮨﺮ ﮨﮯ
’’ وﻻ ﯾﺒﺪﯾﻦ‘‘ ان ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ’’ ﺧﻤﺮھﻦ‘‘ ان ﮐﮯ دوﭘﭩﮯ اور اﺳﮑﺎرف
اور ’’ﺟﻼ ﺑﯿﮭﻦ‘‘ ان ﮐﮯ ﺳﺮ ﺳﮯ ﭘﺎؤں ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﺒﺎس ﮐہ ان ﮐﮯ ﮔﻠﮯ اور ﺳﯿﻨﻮں ﮐﻮ
ﭼﮭﭙﺎﺋﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﮨﺘﮭﯿﻠﯿﺎں اور ﭼﮩﺮه ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﻣﻦ‘‘ ان دوﻧﻮں ﻣﻮرد
ﻣﯿﮟ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﻧہ ﭘﻮرے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ان ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺰ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮارد ﮐﮯ ﻋﻮرت ﮐﮯ ان دوﻧﻮں ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﯾﺎت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺠﺎب
 ٢٠١۔ ﺳﻮره اﺳﺮاء ،آﯾہ .٣٢
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اور ﻧﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﭘﺮده ﺗﮭﺎ۔ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭼﮩﺮوں ﮐﮯ ﻋﻼوه ان ﮐﮯ ﮔﻠﮯ
اور ﮔﺮدن ﭼﮭﭙﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﺳﺮ ﺳﮯ ﭘﺎؤں ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ
ﺳﯿﻨﮯ اور ﭘﺎؤں ﮐﺎ ﺣﺠﺎب ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ اور ﯾہ دو آﯾﺖ’’ ﺧﻤﺮ‘‘ اور ’’ﺟﻼﺑﯿﺐ‘‘ ﻧﮯ اس ﺑﺪ
ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اور اس ﻣﻘﺪار ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اور اس ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻧﮩﯽ دو ﺣﺠﺎب ﺳﮯ
ﮐﯽ ﻧہ ﭘﻮرے ﺑﺪن اور ﺻﻮرت ﮐﺎ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ ﺟﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮارد ﮐﮯ ﺟﯿﺴﮯ اس ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﺟﮩﺎں
ﮐﻮﺋﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﻋﻤﺪاً اور ﺷﮩﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﻮ دﯾﮑﮭ رﮨﺎ ﮨﻮ۔ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺗﮑﻠﯿﻒ  ،ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮨﮯ اور ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه
ﮐﺎ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻻزم ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﭼﮩﺮ ه ﮐﮭﻼ ر ﮐﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺣﺮام ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﮩﺮه ﮐﺎ ﮐﮭﻼ رﮨﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ وﮨﺎں ﭘﺮ
ﺑﮭﯽ ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﺋﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ ﻣﻤﮑﻦ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ اس ﮐﯽ روک ﺗﮭﺎم ﮐﺮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﺳﻤﺠﮭ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﯽ طﺮف ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻈﺮ ﮐﺮ رﮨﺎﮨﮯ
ﺗﻮ اس طﺮح اﭘﻨﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﺋﮯ ﮐہ ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ اس ﮐﯽ ﺻﻮرت ﺳﮯ ﻧہ
ﭨﮑﺮاﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩۴ﺟﺲ طﺮح ﻣﺮد ﮐﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﺟﺒﻨﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ
اﺳﯽ طﺮح اﺟﻨﺒﯽ ﻣﺮد ﮐﯽ طﺮف ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻈﺮ ﺳﮯ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﺮدوں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺠﺎب ﮐﮯﻋﻼوه ﮐہ ﻣﺮدوں ﭘﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﭘﺮده واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ رﮨﺎ
ﻣﺮدوں ﮐﺎ ﺣﺠﺎب ﺗﻮ ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ ﺑﻼ اﺷﮑﺎل ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﮯ ﭼﮩﺮه،
ﮔﺮدن  ،ﮔﭩﻮں ﺗﮏ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭ ﯾﺎ ﮐﭽﮭ اوﭘﺮ ﺗﮏ اور دوﻧﻮں ﭘﺎؤں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اور
ﺳﯿﻨہ ،ﮐﻤﺮ ،ﺷﮑﻢ  ،راﻧﻮں اور ﺑﺎزووں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻮں ﺳﮯ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯاور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﯿﺎر اور ﻣﯿﺰان ﺷﮩﻮت اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮨﯿﮟ ﮐہ ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﯽ
ﺣﮑﻤﺖ اﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ اﺳﺘﻮار ﮨﮯ  ،اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﭘﻮر ﺑﺪن ﮨﯽ
ﻣﺤﺮک اور ﺷﮩﻮت اﻧﮕﯿﺰ ﮨﮯ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺳﺎرے اﻋﻀﺎء اس طﺮح ﮐﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ،
ﺑﻠﮑہ ﺑﻌﺾ اس ﮐﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﻧﮩﯽ ﮐﺎ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ﺑﻶﺧﺮازدواج ﮐﮯﻗﺎﺑﻞ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ طﺮﻓﺎن ﮐﮯ ﭼﮩﺮﮨﺎورﮨﺎﺗﮭ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ،ﻟﯿﮑﻦ
ان دوﻧﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﮩﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯاور ﻗﺮآن ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
طﻮر ﭘﺮﭼﮩﺮه اور ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ اﻧﺪام ﻧﮩﺎﻧﯽ
ﺟﯿﺴﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﯽ طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯﻧہ ﺻﺮف ان ﮐﮯ اﻧﺪام ﻧﮩﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑہ
ﺷﮩﻮت اﻧﮕﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺳﮯان ﮐﮯ ﭼﮩﺮه ان ﮐﮯ ﻟﺒﺎس ﮐﯽ طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎ اورﮨﯿﺠﺎن آور ﺣﺮﮐﺎت
و ﺳﮑﻨﺎت اور رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ،ﺟﯿﺴﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ آﻋﻈﻢ ﮐﯽ ازوا ج ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ وه اﭘﻨﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯿﮟ ﻧﺮم ﻟﮩﺠہ ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ورﻧہ ﺑﯿﻤﺎر دل ان ﮐﯽ طﺮف ﮨﻮس
ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﯿﮟ ﮔﮯـ
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ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩۵ﯾہ ﺳﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻔﯿﺲ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭼﮩﺮه ﮐﯽ
طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭨﯿﻠﯿﻮﯾﮋن ﭘﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﺷﮩﻮت ﮐﮯ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧہ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭﻨﺎﮨﺮﮔﺰ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﯾہ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﻮرت
ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ  ،ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اس طﺮح دﯾﮑﮭﻨﺎ ﮐہ
ﺣﺮام ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ ،ﺣﺮام ﮨﮯ۔
اور ﻣﮑﯽ /١٣ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻤﻞ ﺣﺠﺎب ﮐﺎ واﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ اس ﭘﺮ واﺿﺢ ﺧﻮد اﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ
ﮐہ ﭘﺮده ﮐﺎ اﺻﻞ وﺟﻮب ﺷﮩﻮاﻧﯽ اور ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎﻻت ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯورﻧہ ﻣﮑہ
ﮐﮯ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﻣﺎﺣﻮل اور اﺳﻼم ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻤﻞ ﺣﺠﺎب واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ۔ اور ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺧﻮاه ان ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺠﺎب واﺟﺐ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﻤﯿﺸہ اور ﮨﺮ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام
ﺷﮩﻮاﻧﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔
طﻼق
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩۶طﻼق داﺋﻤﯽ ﻧﮑﺎح ﺳﮯ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
وﮨﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻋﺪاﻟﺖ اور
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل اور ﻓﺮوع ﻣﯿﮟ ﺷﺮاﮐﺖ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ اور طﻼق ﮐﺎ
ﻣﻘﺎم وﮨﺎں ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻘﺎ ﻣﯿﮟ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ  ،ازدواج واﺟﺐ
ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ آﻏﺎز اور اﻧﺠﺎم دوﻧﻮﻧﮩﯽ ﻣﯿﮟ طﺮﻓﯿﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮟ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻓﺮﯾﻀﮩﮑﯽ اداﺋﯿﮕﯽ
ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮨﮯ۔
اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﯾﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اور ﺣﺪود اﻟﮩﯽ
ﮐﯽ ﭘﺎﭘﻨﺪی ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
طﻼق ﮨﮯ -اس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺳﮯ روﮐﺘﯽ ﮨﮯ ،اﯾﮏ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اور واﺟﺐ ﺧﺎﺗﻤہ اور ﺟﺪاﺋﯽ ﮨﮯ۔
اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ آﯾﺎت طﻼق اور اس ﮐﮯ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت
ﻧﮯازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﻮی ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﺸﺘﺮﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﻘﻮق اور
ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ اﮨﻢ ﮨﮯ۔ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﮨﻤﺎﮨﻨﮕﯽ اور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮨﺮﮔﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ۔ ﻟﮩﺬا ﺟﺲ طﺮح ﺧﺪا ﺳﮯ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ اﺳﯽ طﺮح ﺧﺪا ﮨﯽ
ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺟﺪاﺋﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﭼﻮﻧﮑہ ﺑﻌﺾ طﻼق ﺟﻠﺪ ﺑﺎزی ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠہ اور ﻋﺠﻠﺖ
ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ آﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ اور
اﭼﮭﮯ ﻟﻮگ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ طﻼق ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﮨﻮ
ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻋﺪت رﺟﻌﯿہ ﮐﮯ اﺧﺘﺘﺎم ﺗﮏ وه ﻣﻄﻠﻘہ ﻋﻮرت ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﮑﻦ ﮐﯽ طﺮح
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ﻋﺪت ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ اﺳﯽ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ رﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎه ﮐﺮ آﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔ )ﻻﺗﺪری ﻟﻌ ّﻞ ﷲ
ﯾﺤﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﮏ اﻣﺮاً() (202ﺗﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ اس ﮐﮯ دوران )ﻧﯿﺎ( ﮐﺎم اﻧﺠﺎم
دے ﮐہ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺤﺎل ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﯽ ﺑﻘﺎ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ اور اﺳﯽ
اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮﻋﻮرت طﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ وه ﻧہ ﻣﺮد ﺳﮯ ﭘﺮده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮐہ روز وﺷﺐ ﺳﺎﺑﻘہ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ
طﺮح ﻣﺮد ﮐﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﻣﺮد ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻨﮯ ﮐﺌﮯ ﭘﺮ ﻧﺎدم و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮨﻮ اور ﭘﮭﺮ
ﺳﮯ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﺤﺎل ﮐﺮ ﻟﮯ اور اﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﮭﯽ ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻮ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﺤﺎﻟﯽ اور واﭘﺴﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﴿...
ﻚ إِ ْن أ َ َراد ْ
َوﺑُﻌُﻮﻟَﺘُﮭ ﱠُﻦ أَ َﺣ ﱡ
ُوا إِﺻْ ﻼَﺣًﺎ  (203)﴾...ان ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ اﺻﻠﯽ ازدواﺟﯽ
ﻖ ﺑِ َﺮ ﱢد ِھ ﱠﻦ ﻓِﻲ َذﻟِ َ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﺤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ زﯾﺎده ﺣﻘﺪار ﮨﯿﮟ )ﻋﺪت رﺟﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ( اﮔﺮ اﺻﻼح ﮐﺎ اراده
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺻﻼح ﮐﺎ اراده اﺻﻞ ازدواج ﮐﯽ طﺮح ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﺻﺮف
اﺻﻼح ﮐﺎ اراده ﮨﯽ ﮨﮯﮐہ ﻣﺮد ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ اراده ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور اس
ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﮐہ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﺎ اراده رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس طﺮح ﮐﺎ رﺟﻮع ﺟﺎﺋﺰ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اور زﻧﺎ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﺪت رﺟﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻋﻘﺪ
ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ رﺟﻮع ﺷﺮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﺎﻗﯽ رﮐﮭ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺎ ﺋﺴﺘہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ
اراده اور ﮔﺬﺷﺘہ ﺧﻄﺎؤں ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮨﻮ  ،ﻧہ ﮨﻮس ﭘﺮﺳﺘﯽ اور ﻋﻮرت ﮐﻮ
اذﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻨﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﺗﻨﯽ ﺟﻠﺪی ﻧﺌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ
آﻏﺎز ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﻘﺪ اور طﻼق زﯾﺎده ﺗﺮ ﻓﯿﺼﺪ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ ﻣﯿﮟ
اﯾﮏ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﯿﮟ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺟﻮ ﻋﺪه رﺟﻌﯿہ ﻣﯿﮟ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﺎاﺻﻼح ﮐﮯ اراده ﺳﮯ
ﻣﺸﺮوط ﮨﮯ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ اﺻﻞ ازدواج ﺑﮭﯽ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ازدواج،
ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﻣﻔﺎﮨﻤﺖ  ،ﺳﻤﺠﮭﻮﺗہ  ،ﺳﺎز ﮔﺎری ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ اور ﺣﺪود
اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اس طﺮح ﮐﺎ ازدواج اﺻﻼً ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ،اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ اﭼﮭﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺰاﺣﻢ
ﮨﻮں اور ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧہ ﮨﻮﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ازدواج ﮐﻮ ﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﷲ ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ اور ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا
اﭘﻨﮯ اﯾﺴﮯ ازدواج ﯾﺎ طﻼق ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ زﻧﺪﮔﯽ اور ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ’’ اﻟﻨﮑﺎح‘‘ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮره ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﮩﻠﻮؤں ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ ﺳﻮره طﻼق‘‘ ﻧﺎﻣﯽ ﺳﻮره ﮨﮯ اور
ﺷﺎﯾﺪ اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾﮩﯽ ﮨﻮ ﮐہ طﻼق ﮐﯽ ذﻣہ داری ازدواج ﺳﮯ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ
 ٢٠٢۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .١
 ٢٠٣۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾﺖ .٢٢٨
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ﺟﮕہ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮨﮯ اور دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﺗﺨﺮﯾﺐ اور وﯾﺮان ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯاﺳﮑﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ دﻗﺖ اور
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺑﻨﺎﯾﺎ اور ﺳﻨﻮارا ﮨﮯ اﺳﮯ اﺗﻨﯽ آﺳﺎﻧﯽ
ﺳﮯ وﯾﺮان ﺗﻮ ﻧہ ﮐﺮ دﯾﮟ ﮐہ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﻣﺸﮑﻞ اور وﯾﺮان ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮩﺖ آﺳﺎن ﮨﮯ ﮐﮩﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ
اﺗﻨﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮯﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﺎﺗﮭ ڈال دﯾﮟ اور اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ آﯾﺎت طﻼق
ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﺗﺎﮐﯿﺪﯾﮟ آﺋﯽ ﮨﯿﮟ اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ازدواﺟﯽ
اداره وﯾﺮان ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺎﺋﮯ اور ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺪود اور ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎ
ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﻧﮑﺎح ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﺻﺮف دو اﻓﺮاد اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻠﮯ ﮨﯿﮟ اور اب
ﺟﺒﮑہ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎ ﮔﯿﺎ اور اوﻻد ﺑﮭﯽ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﺗﻮطﻼق ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اوﻻد ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﺎ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺒﺎه و ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﯽ روک ﺗﮭﺎم
ﻣﺤﺒﺖ اور ﮨﻢ آﮨﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ اﮨﻢ اور ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﻟﻮگ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮨﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ
اﯾﮏ رﺷﺘہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن آﺷﻨﺎﺋﯽ اور ﻣﺤﺒﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اﮔﺮ ﯾہ
ﭘﯿﻮﻧﺪ اور راﺑﻄہ دﺷﻤﻨﯽ اور ﺟﺪاﺋﯽ ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺑﺮا ﮨﮯ طﻼق ﺧﻮاه ﻣﺮد ﮐﯽ
طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺟﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻘﺎ
اور اس ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﺴﺮو ﺣﺮج ﺳﮯ دو ﭼﺎر رﮨﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ )ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻤﯿﻦ(
ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮ
اﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ اور ﺣﻼل ﮨﮯ -ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺻﺮف ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒہ ﮨﻮﻧﺎ طﻼق ﮐﺎ ﺟﻮاز
ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ طﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﻟﺰوم ﮐﺎ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ
ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﯽ طﺮح ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﯾﮏ طﺮﻓہ ﻋﺬر درﮐﺎر ﮨﻮ اور ﯾہ
طﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﻟﺰوم ﮐﮯﻋﻼوه ﭼﻨﺪ آﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ’’ ﻋﺎﺷﺮو ھ ﱠُﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺮوف‘‘ ﮐہ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ازدواﺟﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻣﻌﺎﺷﺮت
واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﺎ طﻼق ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﻮ؟ ﻧﯿﺰ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ)وﻟﮭﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬی
ﻋﻠﯿﮭﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﯿﮭﻦ درﺟۃ( ﮐہ ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺰ اﯾﮏ درﺟہ ﮐﮯ ﮐہ اﺳﯽ آﯾﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﺪت رﺟﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ﻋﺎدﻻﻧہ اور
ﻣﺼﻠﺤﺎﻧہ رﺟﻮع ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ازدواﺟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯽ وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ وﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﮯ زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﮯﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮩﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﮯ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﺋﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﺳﺐ
وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮭﯽ اﻧﺪر ﺳﮯ ﮐﮭﻮﮐﮭﻠﯽ اور ﺑﻮﺳﯿﺪه ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ۔ ﮨﻢ اﻧﮩﯽ اﺻﻮل ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ اﺳﻼم ﻣﯿﮟ طﻼق ﮐﮯ
ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﯽ ﮐﭽﮭ اس طﺮح ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮭﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﺧﻮد اﯾﮏ دوﺳﺮا راﺑﻄہ ﮨﮯ ﺟﻮ ازدواج ﮐﺎ ﺟﺎﮔﺰﯾﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ)واﺋﺘﻤﺮوا
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ﺑﯿﻨﮑﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف() (204اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺮو اور اﯾﮏ
دوﺳﺮے ﺳﮯ اس اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮاو ﮐہ ﯾہ ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺤﺒﺖ اور ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ رﺑﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ۔
اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ازدواج ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ دو ﺟﺴﻢ ﮐﮯ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دو دل
ﮐﮯ اﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ راﺑﻄہ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور
اﮔﺮ ﮐﭽﮭ ﻣﺪت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮐہ ﯾہ دوﺟﺴﻢ )اور اس ﺳﮯ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ دو ﻗﻠﺐ( آﭘﺲ ﻣﯿﮟ
ﻣﺘﺤﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ )ﻋﺪم اﺗﺤﺎد ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( ﺗﻮ اس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ
دﯾﮟ ﻧہ ﮐہ ازدواج ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎ ﯾہ ﻋﺎم اور ﺳﺎده راﺑﻄہ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
طﻼق ﮐﺎ اﺻﻮل اس ﻣﻘﺼﺪ ﮐﯽ ﺧﺎ طﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩﯿﮟ اس اﺧﺘﻼف ﻣﯿﮟ ﺣﺪود اﻟﮩﯽ
ﺗﺮک ﻧہ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور اﺳﻼﻣﯽ اﺧﻮت ﺑﮭﯽ ﻣﺨﺪوش ﻧہ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻣﺸﮩﻮر ﻣﺜﻞ ﮨﮯ ﮐہ
’’دوری اور دوﺳﺘﯽ‘‘ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان دوﻧﻮں اﺻﻞ ﮐﯽ رﻋﺎت اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻨﯿﺎدوں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺷﻼق وار آﯾﺎت
)(205
ﻀﯿﱢﻘُﻮا َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ ﴾...
ﻀﺎرﱡوھ ﱠُﻦ ﻟِﺘُ َ
طﻼق دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﭘﮍﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﴿َ ...و َﻻ ﺗُ َ
’’اﭘﻨﮯ اور ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﻗﺎﺋﻢ ﻧہ ﮐﺮو ﮐہ ان ﭘﺮ ﻋﺮﺻہ ﺣﯿﺎت
ﻀﺂ ﱠر َوا ِﻟ َﺪةٌ ِﺑ َﻮﻟَ ِﺪھَﺎ َوﻻَ َﻣﻮْ ﻟُﻮ ٌد ﻟﱠﮫ ُ ِﺑ َﻮﻟَ ِﺪ ِه ’’ (206)﴾...ﺑﭽہ ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﻮ ﺟﻮ
ﺗﻨﮓ ﮐﺮدو ‘‘﴿...ﻻَ ﺗُ َ
درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﺒﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﯾﺎ ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺑﺎپ ﮐﻮ اس
ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ‘‘ﮐہ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﭽہ دﺷﻤﻨﯽ
ﮐﺎ آﻟہ اور ﻧﻘﺼﺎن ده ﺳﻠﻮک ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺑﺮﻋﮑﺲ﴿ ...ﻓَﺈِ ْﻣ َﺴﺎ ٌ
ُوف أَوْ
ك ِﺑ َﻤ ْﻌﺮ ٍ
ﺎن  ’’ (207)﴾...ﯾﺎ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ )ﻣﺮﮐﺰ ازدواج ﻣﯿﮟ ( ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ْﺮﯾ ٌﺢ ِﺑﺈِﺣْ َﺴ ٍ
ﺗَﺴ ِ
ت
ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻧﯿﮑﯽ اور ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﮩﯿﮟ آزاد ﮐﺮ دو‘‘ ﻧﯿﺰ ﴿ َو ِﻟﻠْ ُﻤﻄَﻠﱠﻘَﺎ ِ
ُوف َﺣﻘًّﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤﺘ ﱠ ِﻘﯿﻦَ ﴾) (208ﻣﻄﻠﻘہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻣﺘﺎع)ﺟﺎﺋﺰه( ﮨﮯ
َﻣﺘَﺎ ٌع ِﺑﺎﻟْ َﻤ ْﻌﺮ ِ
)ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ( ﮐہ ان ﮐﮯ ﻣﮩﺮ ﮐﮯ ﻋﻼوه ( ﭘﺮﮨﯿﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ذﻣہ اﯾﮏ اﯾﮏ ﺣﻖ
ﮨﮯ ‘‘ ﮐہ ﯾہ ﮨﺪﯾہ ان ﮐﮯ ﻣﮩﺮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ )ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ( اﯾﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ
ﮨﮯ اور ﻧﯿﺰ﴿َ ...وﻻَ ﯾَ ِﺤﻞﱡ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬ ْ
ﷲ ﻓَﺈِ ْن
وا ِﻣ ﱠﻤﺎ آﺗَ ْﯿﺘُ ُﻤﻮھ ﱠُﻦ َﺷ ْﯿﺌًﺎ ِإﻻﱠ أَن ﯾَﺨَﺎﻓَﺎ أَﻻﱠ ﯾُ ِﻘﯿ َﻤﺎ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
ﯿﻤﺎ ا ْﻓﺘَ َﺪ ْ
ﷲ ﻓَﻼَ ﺗ َ ْﻌﺘَﺪُوھَﺎ َو َﻣﻦ ﯾَﺘ َ َﻌ ﱠﺪ
ت ﺑِ ِﮫ ِﺗ ْﻠ َ
ﯿﻤﺎ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
ﻚ ُﺣﺪُو ُد ّ ِ
ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَﻻﱠ ﯾُ ِﻘ َ
ﷲ ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ َﻤﺎ ِﻓ َ
ﻮن ﴾) ’’ (209ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اﻧﮩﯿﮟ )ﻣﻄﻠﻘہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ( ﺟﻮ ﭼﯿﺰ دے
ﻚ ھُ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎ ِﻟ ُﻤ َ
ﷲ ﻓَﺄُوْ ﻟَ ِﺌ َ
ُﺣﺪُو َد ّ ِ
دی ﮨﮯ  ،اﺳﮯ واﭘﺲ ﻟﯿﻨﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ
اﻧﮩﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﮐﻮ آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﺪود
اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
 ٢٠٤۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .٦
 ٢٠٥۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .٦
 ٢٠٦۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٣٣
 ٢٠٧۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٢٩
 ٢٠٨۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ.٢ ١
 ٢٠٩۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ.٢٢٩
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ﻋﻮرت ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ واﭘﺲ ﮐﺮ دے اور ﺧﻮد ﮐﻮ آزاد ﮐﺮ ﻟﮯ‘‘ ﮐہ اﺻﻄﻼح
ﻣﯿﮟ اس طﻼق ﮐﻮ طﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اور اﺳﯽ طﺮح﴿َ ...و َﻣﺘﱢﻌُﻮھ ﱠُﻦ َﻋﻠَﻰ
ﯿﻦ ﴾) (210اﻧﮩﯿﮟ ان ﮐﮯ
ُوف َﺣﻘًّﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﺤْ ِﺴﻨِ َ
ﻮﺳ ِﻊ ﻗَ َﺪ ُره ُ َو َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻤ ْﻘﺘِ ِﺮ ﻗَ ْﺪ ُرهُ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ْاﻟ ُﻤ ِ
ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺪﯾہ دو ﺟﻮ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﺘﻨﯽ ﮔﺸﺎﺋﺶ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻘﺪر
اورﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺗﻨﮓ ﮨﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر دے اور ﯾہ ﮨﺪﯾہ اﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺎع
اور ﻣﺘﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﮔﺮدن ﭘﺮ اﯾﮏ ﺣﻖ ﮨﮯ اور ﻧﯿﺰ ﴿ ﻟِﯿُﻨﻔِ ْﻖ ُذو َﺳ َﻌ ٍﺔ ﱢﻣﻦ َﺳ َﻌﺘِ ِﮫ َو َﻣﻦ ﻗُ ِﺪ َر َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
ﷲُ ﻧ َْﻔﺴًﺎ إِ ﱠﻻ َﻣﺎ آﺗَﺎھَﺎ َﺳﯿَﺠْ َﻌ ُﻞ ﱠ
ﷲُ َﻻ ﯾ ُ َﻜﻠﱢﻒُ ﱠ
ِر ْزﻗُﮫُ ﻓَ ْﻠﯿُﻨﻔِ ْﻖ ِﻣ ﱠﻤﺎ آﺗَﺎهُ ﱠ
ْﺮ ﯾُ ْﺴﺮًا ﴾) (211ﺟﻮ
ﷲُ ﺑَ ْﻌ َﺪ ُﻋﺴ ٍ
ﺷﺨﺺ )ﺟﺘﻨﯽ( ﮔﺸﺎﺋﺶ اور وﺳﻌﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ وه اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور وﺳﻌﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻧﻔﻘہ
دے اورﺟﺲ ﮐﯽ روزی ﺗﻨﮓ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮﮐﭽﮭ اﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ دﯾﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ اﻧﻔﺎق
ﮐﺮے اور ﮨﻢ اﺳﯽ طﺮح ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ اس طﺮح ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
طﻼق اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮﺗﺎﮐﯿﺪ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ان ﺗﺎﮐﯿﺪوں ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ﮐہ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮯ دھﺎﻧہ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺪاﺋﯽ اور دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ
ﭘﻮری دﻗﺖ اور ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﺟﺪاﺋﯽ اور دﺷﻤﻨﯽ ﮐﯽ روک
ﺗﮭﺎم ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﯾہ ﻣﺤﺒﺖ ﮔﺬﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ واﭘﺴﯽ اور ﺑﺤﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ
 ،ﺧﻮاه ﻋﺪت رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻋﺪة ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور ﮨﻢ
ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻠﺨﯿﻮں اور دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ طﻼق ﻣﯿﮟ دﺧﻮل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )
ﮐہ ﻧﺼﻒ ﻣﮩﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ( ﻋﻮ رت ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﯽ اور ﻣﺮد ﮐﯽ طﺮف
ﺳﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺳﺎرا ﻣﮩﺮ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ ﮐہ ﻧہ رﺟﻮع
ﮐﺮﺗﮯﮨﻮ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗﮯﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﮩﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮨﻮ ﮐﺴﯽ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ
ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﮯ ازدواج ﺳﮯﺗﻢ ﻣﺎ ﻧﻊ ﮨﻮ ﺟﺎؤ۔
ﺿﻮْ ْا َﺑ ْﯿﻨَﮭُﻢ
﴿ َو ِإ َذا طَﻠﱠ ْﻘﺘُ ُﻢ اﻟﻨﱢ َﺴﺎء ﻓَﺒَﻠ َ ْﻐﻦَ أَ َﺟﻠَﮭ ﱠُﻦ ﻓَﻼَ ﺗَ ْﻌ ُ
ﻀﻠُﻮھُ ﱠﻦ أَن ﯾَﻨ ِﻜﺤْ ﻦَ أَ ْز َوا َﺟﮭ ﱠُﻦ ِإ َذا ﺗ َ َﺮا َ
اﻵﺧ ِﺮ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ أَ ْز َﻛﻰ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوأَطْﮭَ ُﺮ َو ّ
ﻚ ﯾُﻮ َﻋﻆُ ﺑِ ِﮫ َﻣﻦ َﻛ َ
ُوف َذ ِﻟ َ
ﷲُ
ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ﺎن ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ﯾ ُْﺆ ِﻣﻦُ ِﺑﺎ ّ ِ َو ْاﻟﯿَﻮْ ِم ِ
ﻮن﴾) (212اور ﺟﺐ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ طﻼق دے دو اور ان ﮐﯽ ﻣﺪت
ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ ﻻَ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ
ﺗﻤﺎم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہ ﮨﻮ۔ اور ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ’’ ان ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮوں( دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اﯾﮏ ﯾہ ﮐہ ﻋﺪه طﻼق ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﮯ ﯾﺎ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﮯ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺗﺠﺪﯾﺪ ازدواج ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہ
ﮨﻮں اور دوﺳﺮے ﯾہ ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ ﯾﺎ ﺧﻮد اس ﮐﺎ )ﺳﺎﺑﻖ( ﺷﻮﮨﺮ اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮے ﻣﺮد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہ ﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩٧ﻋﻘﺪ ﮐﯽ طﺮح طﻼق ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ طﻼق ﺑﮭﯽ اراده و اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﮯ ﮨﻮ  ،ﺧﻮف وﮨﺮ اس اور زور زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮ ،ﺟﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮارد ﮐﮯﮐہ طﻼق
 ٢١٠۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٣٦
 ٢١١۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .
 ٢١٢۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٣٢
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اﻟﺰاﻣﯽ ﮨﮯ  ،ﮐہ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں طﻼق ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﺎ ﺧﻮاه ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮭ ﮐﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻻﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ
زﺑﺮدﺳﺘﯽ  ،ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮر ت
ﻣﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﻼق واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩٨طﻼق اس ﺣﺎل ﻣﯿﮟ دی ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ
اور ﻧہ ﮨﯽ ﺷﻮﮨﺮ ﻧﮯاس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ
ﮨﻮ اور اﮔﺮ اس ﮐﮯﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ طﻼق ﮐﮯ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :۶٩٩ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
طﻼق دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ :
 :(١اس ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﻧﮯ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺳﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ۔
 :(٢ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ وه ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﮯ۔
 :(٣ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎﺟﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی وﺟہ ﺳﮯاس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻧہ ھﻮ ﺳﮑﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ اور اس ﮐﺎ طﻼق ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﻄﻠﻊ
ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اطﻼع ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻮرت ﮐﻮ طﻼق
دﯾﻨﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ طﮩﺎرت ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ اﺗﻔﺎق ﮨﻮ ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﺎل ﺳﮯ آﮔﺎه ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺎ داﻧﺴﺘہ طﻮر ﭘﺮ اﺳﮯ طﻼق
ﻧﮩﯿﮟ دے ﺳﮑﺘﺎ اورﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ طﻼق ﺻﺮف اور ﺻﺮف اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ وﺳﯿﻠہ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﮨﻮ اور طﻼق ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﺿﺮوری ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺣﺪ ﺗﮏ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮے ﮐہ اﺳﮯ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠٠اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﺎل ﺳﮯ آﮔﺎﮨﯽ ﻧہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ اس ﮐﻮ طﻼق دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺳﻮچ رﮨﺎ ﮨﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﮯ آﻏﺎز
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ اﺗﻨﯽ ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﻋﺎم طﻮر
ﭘﺮ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺣﯿﺾ اور ﻧﻔﺎس ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺗﺎﮐہ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﭘﺎک
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ طﻼق دے ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ
ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ طﻼق ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠١ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺟﺎﻧﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﺬور ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ
ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺟﺎن ﺳﮑﮯ اور طﻼق دے دے ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﭘﺎک ﺗﮭﯽ ﺗﻮ اس ﮐﯽ طﻼق درﺳﺖ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐہ ﯾہ ﻋﻮرت
ﭘﺎک ﺗﮭﯽ اوروه طﻼق دے دے اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﭘﺎک ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ ﺗﻮ طﻼق ﺑﺎطﻞ
ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠٢ﺟﻮ ﻋﻮرت ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ھﮯﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﯽ
ﺳﺒﺐ ﺳﮯ اﺳﮯﺣﯿﺾ ﻧﮩﯿﮟ آرﮨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﻟﯿﮑﺮ ٣
ﻣﺎه ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ اﺳﮯ طﻼق دے ﺳﮑﮯ ﮐہ طﻼق ان  ٣ﻣﺎه ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﯽ
اورطﮩﺮ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ طﻼق ﮨﮯ ﺟﺲ طﮩﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠٣طﻼق ﺟﺎری ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮑﺎح ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻟﻔﻈﯽ ﺻﯿﻐہ ﺷﺮط ﮨﮯ ﴿
ق ﻓَﺈِ ﱠن ّ
ﷲَ َﺳ ِﻤﯿ ٌﻊ َﻋﻠِﯿ ٌﻢ ﴾)(213اﮔﺮ طﻼق دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺧﺪا
َوإِ ْن َﻋ َﺰ ُﻣﻮاْ اﻟﻄﱠﻼَ َ
داﻧﺎ اور ﺳﻨﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ‘‘ﯾہ اس ﺑﺎت ﮐﯽ اﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ طﻼق ﻟﻔﻆ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﻧﺠﺎم
ﭘﺎﺋﮯ ورﻧہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ ﺳﻤﯿﻊ‘‘ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻔﮩﻮم ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠۴طﻼق ﺟﺎری ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﺮﺑﯽ ﻟﻔﻆ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﺴﯽ زﺑﺎن
ﻣﯿﮟ طﻼق ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯽ ﺣﻔﺎ ظﺖ ﮐﺮﺗﮯﮨﻮﺋﮯطﻼق واﻗﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ
ﮐہ طﻼق ﺻﺮف ﺟﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ ﻟﻔﻆ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠۵طﻼق اور رﺟﻮع ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دو ﻋﺎدل ﻣﺮد ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط
ﮨﮯ  ،ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﮨﺪ ﮐﯽ ﮨﺮﮔﺰ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ طﻼق
اور اﺳﯽ طﺮح ﻋﺪت رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ رﺟﻮع دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﯿﮟ دو ﻋﺎدل ﮔﻮاه ﮐﺎﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ
﴿َ ...وأَ ْﺷ ِﮭﺪُوا َذ َويْ َﻋ ْﺪ ٍل ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ  (214)﴾...طﻼق اور رﺟﻮع دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
رﺟﻮع ﭘﺮ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ دوﻋﺎدل ﮔﻮاه ﺧﺒﺮ دﯾﮟ ﮐہ ان ﮐﺎ ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮع
ﮨﮯ ﺟﺰ اس رﺟﻮع ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﯾﺎ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻄﻮر ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠۶اﯾﮏ ﺟﮕہ ﭘﺮ اﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﯾﮏ طﻼق ﺳﮯ زﯾﺎده درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﮩﮯ ’’اﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﺷﺌﯿﻦ او ﺛﻼﺛۃ‘‘ ﺗﺠﮭﮯ دو ﻣﺮﺗﺒہ ﯾﺎ ﺗﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒہ طﻼق دﯾﺎ ﮔﯿﺎ
ﺗﻮ ﯾہ ﺻﺮف اﯾﮏ ﮨﯽ طﻼق ﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ طﻼق ﻋﻘﺪ ﮐﻮﺗﻮڑﻧﺎ اورﺟﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ
ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﺟﮕہ ﭘﺮاﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺳﮯزﯾﺎده ﻋﻘﺪ ﺗﻮڑا ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﻋﻘﺪ
اورﮔﺮه ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﮐﮭﻮﻟﻨﺎ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا اﯾﮏ ﺑﺴﺘہ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﮭﻮﻻ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﯿﺎ آپ اﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺎره ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ رﺳﯽ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﺎﭨﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟ ﮨﺮﮔﺰ ﮨﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﮏ
ﺑﺎرﺳﮯ زﯾﺎده ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور دوﺳﺮا ﻗﻄﻊ دوﺑﺎره ﯾﺎ ﺑﻨﺪھﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﮯ زﯾﺎده
ﮐﮭﻮﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ دوﺳﺮی طﻼق ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﺗﯿﺴﺮی طﻼق اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﻨﯽ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ دوﺳﺮ ا ﻋﻘﺪ ،ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ رﺟﻮع ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻮ
اﺳﯽ طﺮح ﺗﯿﺴﺮی طﻼق ﮨﮯ اور ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﯾﺎ دوﮔﺎﻧہ طﻼق ﯾﮑﺠﺎ ﻧہ ﺻﺮف ﺟﺎﺋﺰ اور
ﻣﺸﺮوع ﮐﺎم ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻧﺎ ﻣﻌﻘﻮل اور ﺣﺲ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ،ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﻮ
ﮐﯿﺴﮯ اﯾﮏ ﺟﮕہ ﭘﺮ  ٣ﺑﺎر ﮐﮭﻮﻻ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﺻﺮف اﯾﮏ ﮨﯽ ﺑﺎر ﮐﮭﻮﻟﻨﮯ ﯾﺎ
ﺗﻮڑﻧﮯ ﯾﺎ اﻟﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔
 ٢١٣۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٢
 ٢١٤۔ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ.٢
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ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے اﮨﻠﺴﻨﺖ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﻧﮯ اس ﻧﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻤﻞ ﮐﻮ
ﮐﺲ طﺮح ﺷﺮﻋﯽ رخ دے دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻘﻞ اورﺣﺲ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﮐﮯ ﺑﮭﯽ اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اس ﻣﯿﮟ ادﺑﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ
ﺎن َوﻻَ ﯾَ ِﺤﻞﱡ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬ ْ
َﺎن ﻓَﺈِ ْﻣ َﺴﺎ ٌ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮨﮯ ﴿اﻟﻄﱠﻼَ ُ
وا
ك ِﺑ َﻤ ْﻌﺮ ٍ
ْﺮﯾ ٌﺢ ِﺑﺈِﺣْ َﺴ ٍ
ق َﻣ ﱠﺮﺗ ِ
ُوف أَوْ ﺗَﺴ ِ
ﷲ ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح
ِﻣ ﱠﻤﺎ آﺗَ ْﯿﺘ ُ ُﻤﻮھ ﱠُﻦ َﺷ ْﯿﺌًﺎ إِﻻﱠ أَن ﯾَﺨَﺎﻓَﺎ أَﻻﱠ ﯾُﻘِﯿ َﻤﺎ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
ﷲ ﻓَﺈِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَﻻﱠ ﯾُﻘِﯿ َﻤﺎ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ َﻤﺎ ﻓِﯿ َﻤﺎ ا ْﻓﺘَ َﺪ ْ
ﻮن﴾﴿ﻓَﺈِن
ﻚ ھُ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤ َ
ت ﺑِ ِﮫ ﺗِﻠْ َ
ﷲ ﻓَﺄُوْ ﻟَﺌِ َ
ﻚ ُﺣﺪُو ُد ّ ِ
ﷲ ﻓَﻼَ ﺗَ ْﻌﺘَﺪُوھَﺎ َو َﻣﻦ ﯾَﺘَ َﻌ ﱠﺪ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
ﻰ ﺗَﻨ ِﻜ َﺢ َزوْ ﺟًﺎ َﻏ ْﯿ َﺮهُ ﻓَﺈِن طَﻠﱠﻘ َﮭَﺎ ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ َﻤﺎ أَن ﯾَﺘَ َﺮا َﺟ َﻌﺎ إِن
طَﻠﱠﻘَﮭَﺎ ﻓَﻼَ ﺗَ ِﺤ ﱡﻞ ﻟَﮫ ُ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ُﺪ َﺣﺘﱠ َ
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ﷲ َوﺗِ ْﻠ َ
ﷲ ﯾُﺒَﯿﱢﻨُﮭَﺎ ﻟِﻘَﻮْ ٍم ﯾَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ
ﯿﻤﺎ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
ﻚ ُﺣﺪُو ُد ّ ِ
ظَﻨﱠﺎ أَن ﯾُﻘِ َ
طﻼق دو ﻣﺮﺗﺒہ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ان ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ
ﭘﮭﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ آزاد ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎر طﻼق دے دی ﺗﻮ اس ﮐﮯﻟﯿﮯ
ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﻮھﺮﺳﮯھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧہ ھﻮ ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾہ ﺷﮭﺮ
ﺑﮩﯽ اﺳﮯ طﻼق دے دےﺗﻮ ان دوﻧﻮن ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ و ه ﻟﻮگ)ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ( ﺟﺪﯾﺪ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﯾﮟ ﺟﺒﮑہ اﻧﮩﯿﮟ ﯾہ ﮔﻤﺎن ﮨﻮ ﮐہ اس ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻮ ﺑﺤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﺪود وﻣﻘﺮرات اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ﯾہ ﺳﺐ ﺣﺪود اﻟﮩﯽ
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ‘‘
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠٧ﻣﺤﻠﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ داﺋﻤﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دوام ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ
ازدواج ﮐﺮے( ﻧہ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ )ﻟﻔﻆ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ( ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈہ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮔﺰارے اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﻮ طﻼق دے دے ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮨﻮ ﺳﮑﮯ اور اﺳﯽ ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎﺗﮯﮨﯿﮟ:
’’ ﻟﻌﻦ ﷲ اﻟﻤﺤﻠﻞ واﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟہ ‘‘ ﺧﺪا ﻣﺤ ِﻠﻞ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﻠﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ اس
ﭘﺮ ،ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮے‘‘ اور ﯾہ ﻟﻌﻨﺖ اﺳﯽ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﮯﺑﻌﺪ واﻟﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ
ﻧﯿﺖ ظﺎﮨﺮاً داﺋﻤﯽ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ طﻼق دے ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﮭﯽ
ﻋﻘﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺤﻠﻞ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ داﺋﻢ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ دوام ﮐﺎ
اراده ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﯾہ ﻋﻘﺪ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺤﻠﻞ ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ازدواج ﮐﺮے اور ﻋﻘﺪ ﮐﺎ داﺋﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﺻﺮف ﻟﻔﻆ ﻋﻘﺪ
ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ذﮐﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ دوام ﮐﮯ
اراده ﺳﮯ ازدواج ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ طﻼق ﮐﺎ رﺟﺤﺎن ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ازدواج ﮐﺎ
ﻓﯿﺼﻠہ ﺻﺮف ﺣﻠﯿﺖ ﮐﺎ راﺑﻄہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻋﻼن ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آزاد ﮐﺮ دﯾﻨﺎ ﻋﻘﺪ ﮐﻮ
داﺋﻢ اور ﻣﻮﻗﺖ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اس ﻋﻮرت ﺳﮯﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﺎ
ﺣﺮام اور زﻧﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور زﻧﺎ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ ﻣﺤﻠﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ دوﺳﺮی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎ
ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺷﺎدی ﺑﯿﺎه ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﯾہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ
 ٢١٥۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه،آﯾہ .٢٣٠ ،٢٢٩
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رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﮯﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ﺻﺤﯿﺢ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮے ﭘﮭﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﺘﻮں
ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﮯ طﻼق دے دے ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻧﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ورﻧہ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺲ راه ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ وه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ اور
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﮐﯿﺴﮯ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ؟
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :٧٠٨ﺣﺘﯽ ﺗﻨﮑﺢ زوﺟﺎ ً ﻏﯿﺮه‘‘ ﺳﮯ اس طﺮح اﻧﺪازه ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس
ازدواج ﻣﯿﮟ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ
ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮف ﺻﯿﻐہ ﻋﻘﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑﮩﻮه ﻋﻮرت ﻋﻘﺪ ﮐﺎ ﺻﯿﻐہ ﺷﻮﮨﺮ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ اورﺟﯿﺴﮯ ﮨﯽ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﮑﺎح ﮐﺮے
اورﻣﮑﻤﻞ ﺷﺮﻋﯽ ازدواج ﺗﻮاس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﮭﯽ ﮨﻮ۔
ﯾہ ارﺷﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ’’ ﺣﺘﯽ ﯾﻨﮑﺤﮭﺎ زو ٌج ﻏﯿﺮه‘‘ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﺷﻮﮨﺮ
اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮے‘‘ ﺑﻠﮑہ ارﺷﺎد ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻨﮑﺢ زوﺟﺎ ﻏﯿﺮه‘‘ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ وه
ﻋﻮرت ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮے اور ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ ﻏﯿﺮت
دﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اس طﺮح ﮐﮯ طﻼق ﮐﺎ اﻗﺪام ﻧہ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٠٩ﯾہ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاه ﻋﻮرت ﮐﮯ اﮔﻠﮯ ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﭽﮭﻠﮯ
دوﻧﻮ ں ﮨﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ’’ ،ﺣﺘﯽ ﺗﻨﮑﺢ‘‘ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺣﺮام
ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ دﯾﮕﺮ ﺣﺮام ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﯿﺴﮯ اﺣﺮام ،روزه ،اورﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
ﯾﺎ ﻧﺬر ،ﻗﺴﻢ ،ﻋﮩﺪ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾہ ﺳﺎرے ﮐﮯ
ﺳﺎرےﻣﻮارد’’ ﺣﺘﯽ ﺗﻨﮑﺢ‘‘ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ  ،اﮔﺮﭼہ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١٠طﻼق ﮐﯽ دو ﻗﺴﻢ ﮨﮯ :(١ :ﺑﺎﺋﻦ اور رﺟﻌﯽ اورﺑﺎﺋﻦ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﯿﻦ
ﻗﺴﻤﯿﮟ ﮨﯿﮟ :طﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﮐہ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺟﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ طﻼق ﮐﯽ طﺮح اور وه ﺑﺎﻟﻎ
ﻟﮍﮐﯽ ﮐہ ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﯽ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﯿﺾ ﮐﮯ
ﺳﻦ ﺳﮯ ﮔﺰر ﮐﺮﯾﺎﺋﺴہ ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﮨﻮ اور ﺗﯿﺴﺮی طﻼق ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﺟﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ وه ﻋﻮرت اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮے اور وه ﺷﻮﮨﺮ
اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﮯ طﻼق دے دے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻋﻮرت
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺎﺑﻞ رﺟﻮع ﮨﻮﮔﯽ اور اس ﺳﮯ اﮨﻢ ﻧﻮﯾﮟ طﻼق ﮨﮯ ﮐہ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ طﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻗﻄﻌﯽ اور ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﺟﻮع ﮨﮯ ﺟﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ ﻧﻮﯾﮟ طﻼق
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ داﺋﻤﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ۔اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺋﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐہ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ
ﺧﻠﻊ اور ﻣﺒﺎرات ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﻠﻊ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻋﻮرت
طﻼق ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ﻧہ ﻣﺮد ﮐہ ﻋﻮرت اﭘﻨﮯ اﻧﺪر ا ﻟﮩﯽ ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ اور ﻣﺒﺎرات اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺎراﺿﮕﯽ دوﻧﻮں طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ
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ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮں اور ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس طﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﺎﻗﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ دﺷﻮار  ،ﻣﻮت ﮐﺎ
ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ اور دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯاﻟﮩﯽ ﺣﺪود و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ۔
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ طﻼق ﮐﯽ ان دوﻧﻮں ﻗﺴﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اس طﺮح ارﺷﺎد ﮨﻮا
ﮨﮯ َ ...﴿:وﻻَ ﯾَ ِﺤ ﱡﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗَﺄْ ُﺧ ُﺬ ْ
ﷲ ﻓَﺈِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ
وا ِﻣ ﱠﻤﺎ آﺗَ ْﯿﺘُ ُﻤﻮھ ﱠُﻦ َﺷ ْﯿﺌًﺎ إِﻻﱠ أَن ﯾَﺨَﺎﻓَﺎ أَﻻﱠ ﯾُﻘِﯿ َﻤﺎ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
ﷲ ﻓَﻼَ ُﺟﻨَﺎ َح َﻋﻠَﯿْ ِﮭ َﻤﺎ ﻓِﯿ َﻤﺎ اﻓْﺘَ َﺪ ْ
ﷲ ﻓَﻼَ ﺗَ ْﻌﺘَﺪُوھَﺎ َو َﻣﻦ ﯾَﺘَ َﻌ ﱠﺪ ُﺣﺪُو َد
ت ﺑِ ِﮫ ﺗِ ْﻠ َ
أَﻻﱠ ﯾُﻘِﯿ َﻤﺎ ُﺣﺪُو َد ّ ِ
ﻚ ُﺣﺪُو ُد ّ ِ
ﻮن ﴾) (216ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ان ﮐﻮ دی ﮨﻮﺋﯽ اﭘﻨﯽ ﭼﯿﺰ واﭘﺲ ﻟﯿﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ
ﻚ ھُ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤ َ
ﷲ ﻓَﺄُوْ ﻟَﺌِ َ
ِّ
ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ دوﻧﻮں ﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﻮف ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮ )ﮐہ اس زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﯽ ﺑﻘﺎ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ( اﻟﮩﯽ ﺣﺪود اور ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ طﺮﻓﯿﻦ ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﺎ ﭘﺎس و ﻟﺤﺎظ ﻧﮩﯿﮟ ر ﮐﮭ ﭘﺎﺋﯿﮟ
ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﻋﻮرت ﻧﮯ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻓﺪﯾہ دے د ے‘‘ ﮐہ
ﺧﻮد ﮐﻮ اس طﺮح ﮐﯽ ﻣﻮت ﺑﮭﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ دے اور
ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ آزاد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﯾہ ’’ﯾﺨﺎﻓﺎ‘‘
اﻋﻢ
ﮨﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﮯﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﻮﻓﺰده ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺒﺎرات
ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﻋﻮرت ﮨﮯ )ﻧﺎراﺿﮕﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ( ﮐہ اس ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﺑﮭﯽ اس زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﺧﻮف زده ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﻼق ﺧﻠﻊ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ۔
!ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﺮد ان دوﻧﻮں ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﮩﺮ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟ﮨﺮﮔﺰ
ﮐﺎ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﯿﻨﺎ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری اور ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﮐﺎم ﮨﮯ اور ﺻﺮف ﯾہ ’’ﻓﺪﯾہ‘‘ ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﻣﮩﺮ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﮐہ اﮔﺮ ﺻﺮف ﻋﻮرت طﻼق ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ
زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻟﯿﻨﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﻣﮩﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ وه واﭘﺲ ﮐﺮ دے اور اﮔﺮ دوﻧﻮں
ﮨﯽ اس ﻗﻀﯿہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻧﺼﻒ ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اس ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ
ﻣﮩﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﭽﮭ واﭘﺲ ﮐﺮے اورﻣﺮد ﺑﮭﯽ اس ﻣﮩﺮ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ واﭘﺲ ﻟﮯ ﻟﮯ۔
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺻﺮف ﻣﺮد طﻼق ﮐﺎ ﺧﻮاﮨﺸﻤﻨﺪ ﮨﻮ ﮐہ وه ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ازدواﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دﯾﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﮩﺮ ﮐﻮ ﻋﻮرت
ﺳﮯ واﭘﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮯﺳﮑﺘﺎ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ان ﺗﻤﺎم ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ طﻼق واﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻘﺎ ﻣﯿﮟ اس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
ﺷﺮﮐﺖ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ اور ﻣﺸﺮوع ﮨﮯ ﺟﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧہ
ﮨﻮ اور ﺣﻼل طﻼق ﮐﺎ ﻣﻮرد ﺑﮭﯽ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﺗﯿﻦ ﻣﻮرد ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻋﻮرت ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ
ﭼﯿﺰ ﻟﯿﻨﺎ ﺧﻮاه دﯾﺎ ﮨﻮ ﻣﮩﺮ ﮨﯽ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
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ﺎﺣ َﺸ ٍﺔ ﱡﻣﺒَﯿﱢﻨَ ٍﺔ َو َﻋﺎ ِﺷﺮُوھُﻦﱠ
ﺟﺰ ان دو ﻣﻮرد ﮐﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﴿ِ ...إﻻﱠ أَن ﯾَﺄْﺗِ َ
ﯿﻦ ِﺑﻔَ ِ
ُوف ﻓَﺈِن َﻛ ِﺮ ْھﺘُ ُﻤﻮھ ﱠُﻦ ﻓ َ َﻌ َﺴﻰ أَن ﺗَ ْﻜ َﺮھ ْ
ُﻮا َﺷﯿْﺌًﺎ َوﯾَﺠْ َﻌ َﻞ ّ
ﷲُ ﻓِﯿﮫِ َﺧ ْﯿﺮًا َﻛﺜِﯿﺮًا ﴾) (217ﮐہ
ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻮ ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺪاری اور رﻋﺎﯾﺖ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ اوراس واﻗﻌہ ﮐﺎ
ﺳﺒﺐ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾہ طﻼق ﻣﺒﺎرات ﮨﮯ ﯾﺎ ﺻﺮف ﻋﻮرت ﮨﻮ ﺗﻮطﻼق ﺧﻠﻊ ﮨﮯ  ،اور
اﮔﺮ ﺻﺮف ﻣﺮد ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اور ﺻﺮف طﻼق رﺟﻌﯽ ﮨﮯ اور ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ
ﻣﺮد ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ اور ﯾﮩﯽ وه طﻼق ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﻋﺪت ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ رﺟﻮع
ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺐ اﺻﻼح ﮐﺎ اراده ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮩﻠﯽ دو ﺻﻮرﺗﻮں
ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه اس وﻗﺖ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ رﺟﻮع ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻋﻮرت ﻧﮯاﺳﮯ
ﺟﻮ دﯾﺎ ﮨﮯ وه واﭘﺲ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺷﻮﮨﺮ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮاس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ طﻼق
ﺧﻠﻊ اور ﻣﺒﺎرات طﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١١طﻼق رﺟﻌﯽ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ
اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺘﺎ اور ﻋﻮرت ﺑﮭﯽ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﯽ ﺟﺰ ﺿﺮورت ﮐﮯوﻗﺖ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ رﮨﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ درﮨﻢ ﺑﺮﮨﻢ
ﮨﻮﻧﮯ اور ﺑﮯ ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ داﺋﻤﯽ ﯾﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮورت ﭘﯿﺶ آﺟﺎﺋﮯ -ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ
اوراس ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ رﮨﻨﺎ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﻋﺎم اور ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺿﺮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ طﻼق ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻗﺴﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﺗﮭﯽ ﭼہ
ﺟﺎﺋﯿﮑہ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ ﮔﺰﺷﺘہ ﺳﮯ زﯾﺎده اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﮔﺌﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١٢رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﺎر ﺑﺎر ارﺷﺎد ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ (اﺻﻼح ﮐﺎ
ﻚ ِإ ْن أَ َراد ْ
اراده ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ ﴿َ ...وﺑُﻌُﻮﻟَﺘُﮭ ﱠُﻦ أَ َﺣ ﱡ
ُوا ِإﺻْ ﻼَﺣًﺎ َوﻟَﮭ ﱠُﻦ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اﻟﱠ ِﺬي
ﻖ ِﺑ َﺮ ﱢد ِھ ﱠﻦ ِﻓﻲ َذ ِﻟ َ
ﺎل َﻋﻠَﯿْ ِﮭ ﱠﻦ َد َر َﺟﺔٌ َو ّ
َﺰﯾ ٌﺰ َﺣ ُﻜﯿ ٌﻢ ﴾) (218ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻋﺪه رﺟﻌﯽ
َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ ِﺑﺎﻟْ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ُوف َو ِﻟﻠ ﱢﺮ َﺟ ِ
ﷲُ ﻋ ِ
ﻣﯿﮟ اﺻﻼح ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯﺳﺎﺗﮭ ان ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﻟﻮﭨﺎﻧﺎ ﮐﺎ زﯾﺎده ﺣﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﴿...
)( 219
ﻀﯿﱢﻘُﻮا َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ َو ِإن ُﻛ ﱠﻦ أُ َ
ﻀﻌ َْﻦ َﺣ ْﻤﻠَﮭ ﱠُﻦ ﴾...
ت َﺣ ْﻤ ٍﻞ ﻓَﺄَﻧ ِﻔﻘُﻮا َﻋﻠَﯿْ ِﮭ ﱠﻦ َﺣﺘﱠﻰ ﯾَ َ
وﻻ ِ
ﻀﺎرﱡ وھ ﱠُﻦ ِﻟﺘُ َ
ﺗُ َ
ﻧﯿﺰان ﺳﮯ ﻧﻘﺼﺎن ده روﯾہ ﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ﭘﺮ ﻋﺮﺻہ ﺣﯿﺎت ﺗﻨﮓ ﮐﺮ
دو‘‘
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١٣رﺟﻮع ،ﻗﻠﺒﯽ اور ﻋﻤﻠﯽ دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﮩﻠﻮ
طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ طﺮف واﭘﺴﯽ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﮩﻠﻮ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﮩﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ ،ﭼﮭﻮﻧﺎ ،ﭼہ
ﺟﺎﺋﯿﮑہ دﯾﮕﺮ ﮐﺎم اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ اس رﺟﻮع ﭘﺮ دو ﺷﺎﮨﺪ ﻋﺎدل ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮐہ
رﺟﻮع ﮐﮯوﻗﺖ ﻧﻮ ﻋﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﺳﮯ رﺟﻮع ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ رﺟﻮع ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دو
 ٢١٧۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .١٩
 ٢١٨۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٢٨
 ٢١٩۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .٦
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ﻋﺎدل ﮔﻮاه اس ﮐﮯ رﺟﻮع ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﮟ ﴿َ ...وأَ ْﺷ ِﮭﺪُوا َذ َويْ َﻋ ْﺪ ٍل ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ  (220)﴾...رﺟﻮع
اور طﻼق دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ )اﺷﮭﺪوا( طﻼق ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ رﺟﻮع ﺳﮯ ﺑﮩﺖ
زﯾﺎده ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ )اﮔﺮ ﻋﺪت ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺮد ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻋﺪت ﮐﮯ اﻧﺪر
) (221
رﺟﻮع ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١۴اﮔﺮ رﺟﻮع اﺻﻼح ﮐﮯ اراده ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﮐہ
اذﯾﺖ اور آزار ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﺣﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﮨﺮ
ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ازدواﺟﯽ ﻋﻤﻞ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﮔﺮ اس )ﺑﯿﻮی( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮے ﺗﻮ زﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١۵اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮐﺮے ﺟﻮﻋﺮف ﻣﯿﮟ رﺟﻮع ﮐﮩﻼﺋﮯ ﺗﻮ اس ﭘﺮ
ﺻﺤﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اس ﻋﻤﻞ ﺳﮯ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ  ،ﻧہ ﯾہ ﮐہ اس ﻧﮯﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اراده ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮨﺎں ،اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﻮ ﮐہ اس ﻧﮯ رﺟﻮع ﮐﺎ اراده ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ
ﮨﮯ۔
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ رﺟﻮع ﺗﯿﻦ ﺷﺮطﻮں ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ  :ﻧﯿﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رﺟﻮع
اور اﺻﻼح ﮐﺎ اراده ﮐہ اﮔﺮ ان ﺗﯿﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮﺷﺮﻋﯽ رﺟﻮع ﻣﺤﻘﻖ
اور ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١۶رﺟﻮع اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻮ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت ﺣﻖ
ﮨﮯ و ه ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪه  ،ﻗﺮار داد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺧﺘﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور اﮔﺮﻣﺎل ﻟﯿﻨﮯ ﯾﺎ
ﻧﺬر اورﻋﮩﺪ و ﻗﺴﻢ وﻏﯿﺮه ﺳﮯ ﺣﻖ رﺟﻮع ﮐﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﻮ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ؛
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﮑﻤﺖ اور ﻓﻠﺴﻔہ ﴿ ...ﻟَ َﻌ ﱠﻞ ﱠ
ﷲَ ﯾُﺤْ ِﺪ ُ
ﻚ أ َ ْﻣﺮًا ﴾) (222ﮐﺴﯽ
ث ﺑَ ْﻌ َﺪ َذ ِﻟ َ
دوﺳﺮی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻼﻓﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ رﺟﻮع ﺻﺮف ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮ ،ﺑﻠﮑہ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺣﻖ اور ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ اور ﯾہ ’’اﺣ ﱡ
ﻖ( ﮐہ اس ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺻﺮف
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ’’ﻟﻌﻞ ﷲ‘‘ اور ’’ ان ارادو اﺻﻼﺣﺎً‘‘ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت
دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ اور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ رﺟﻮع
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﻖ ﮨﮯ اور ﺑﯿﻮی ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اور ﺣﮑﻢ اﻟﮩﯽ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١٧اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ دوﺑﺎر طﻼق دے اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس
ﺳﮯ رﺟﻮع ﮐﺮے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺗﯿﺴﺮی ﻣﺮﺗﺒہ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻧہ اﺳﮯ
رﺟﻮع ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﯿﺴﺮی
 ٢٢٠۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .٢
 ٢٢١۔ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻮﺋﯽ اور ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ .
 ٢٢٢۔ ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .١
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طﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﮨﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﻠﻞ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻘﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ اور ﮨﻢ ﻧﮯ
ﻣﺤﻠﻞ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧١٨اﮔﺮ ﻣﺮد اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﻤﺎ ﺣﻘہ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ ﻧہ
دے ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس )ﺷﻮﮨﺮ( ﮐﺎ روﯾہ ﮐﭽﮭ اس طﺮح ﮨﻮ ﮐہ ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ
ﺣﺮج ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﻋﺴﺮ آور ﮨﻮ اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﺣﺪود اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ
ﺗﻤﺎم ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﻧہ ﮨﻮﺗﻮ
ﻣﺮد ﭘﺮ اﺳﮯ طﻼق دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺮد اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺮع وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ طﻼق دے ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ طﻼق
ﮨﺮﻟﺤﺎ ظ ﺳﮯطﻼق ﺑﺎﯾﻦ ﮨﮯاور ﺑﮭﯽ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻣﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﮯ
- ٧١٩اﮔﺮ ﻣﺮد ﮐﭽﮭ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯاور
ﺳﺎﺗﮭ ﯾﺎﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ -
اس ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺒﺮ ﻧہ ﻣﻠﮯ ﮐہ وه ﻣﺮده ﮨﮯ ﯾﺎ زﻧﺪه ﺗﻮ اﮔﺮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺣﺎد ﺛہ
ﮐﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﺴﺮ اور ﺣﺮج ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯿہ
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﺳﮯ طﻼق دے ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ رﮐﮭﺘﯽ
ﮨﻮ ﺗﻮﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪه ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻋﺪه طﻼق ﻣﻨﻔﯽ اور اس ﮐﮯ ﻋﺪه وﻓﺎت )اﮔﺮ وﻓﺎت ﮐﮯ
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮨﻮ( ﺗﻮ وه ﻣﺸﮑﻮک ﮨﮯ؛ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﯿﻦ ﺣﯿﺾ ﺳﮯﮐﻢ ﻣﺪت ﮔﺰری ﮨﻮ اور
ﺣﻤﻞ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ دو ﻋﺪت)ﺣﻤﻞ ﮐﮯ اﻣﮑﺎن اور اس ﮐﮯ ﺗﺤﻘﻖ( ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻊ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ )وﻻدت ﮨﻮﻧﮯ( ﺗﮏ
اﺗﻨﻈﺎر ﮐﺮے اور اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ دو ﻋﺪه ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧ ٢٠ﻋﺪه رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎرے اﺧﺮاﺟﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﮐﯽ طﺮح ﻣﺮد
ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ ﻋﻮرت اس طﺮح اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺮے ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اس ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻧہ رﮨﻨﺎ ﮨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﭘﺮ اس )ﺑﯿﻮی( ﮐﺎ ﻧﻔﻘہ
ﮨﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﺰ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﮐہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﭘﺮ ﺻﺮف وﮨﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ ﻧﻔﻘہ
واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٠ ٧٢ ١آﯾﺎ دو طﻼق ﺷﻤﺎر ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ﺳﮯﮐﻢ ﻓﺎﺻﻠہ ﺳﮯ رﺟﻮع
ﮐﺮے اور ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ دوﺑﺎره اﺳﮯ طﻼق دے دے اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﺴﺮی طﻼق ﮐہ
ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﮯﮐﻢ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت
ﺗﯿﺴﺮی طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﺪه ر ﮐﮭﮯ ﺑﻐﯿﺮ ازدواج ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ؟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎء
ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﯾہ طﻼق اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﺳﮯ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﯽ طﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ
اور ﻋﺪه ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؟
اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﮐﻼه ﮔﺰاروں ﻧﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ آڑ ﻣﯿﮟ اس ﮐﻼه
ﮔﺰاری ﮐﻮ رواج دﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﭘﮩﻠﯽ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ / ٣ﺣﯿﺾ ﮐﯽ ﻣﺪت ﮔﺰرے ﺗﺎﮐہ اس
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ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮ ﺳﮑﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﮩﻠﯽ طﻼق ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﺎ اس طﺮح ﮐﮯ ﻋﺪه ﮐﺎ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ اﺗﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ اس طﺮح ﮐﺎ رﺟﻮع ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻼه ﮔﺰاری ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ رﺟﻮع ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ ﻧﺌﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﮯ ﮐﺎ اراده ﮨﻮ اور ﺑﺲ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﯾﻘﯿﻦ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﮯ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﺪه طﻼق رﮐﮭﺎ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٧٢ ٢ﻋﺎم طﻮر ﭘﺮ ﭘﮍھﺎ ﺟﺎﻧﮯ واﻻ ﺻﯿﻐہ طﻼق ’ اﻧﺖ طﺎﻟﻖ‘‘ ﯾﺎ اس ﮐﺎ
ﺗﺮﺟﻤہ )ﺗﻢ ﻣﻄﻠﻘہ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ( اور طﻼق ﺧﻠﻊ ﮐﺎ ﺻﯿﻐہ ’’ زوﺟﺘﯽ ﺧﺎﻟﻌﺘﮭﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﮭﺎ
ﻓﮭﯽ طﺎﻟﻖ‘‘ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ )ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﻮ اس ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺑﺬل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،اس
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺧﻮد ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮ دﯾﺎ ( اور طﻼق ﻣﺒﺎرات ﮐﺎ ﺻﯿﻐہ ’’ ﺑﺎ رأت
زوﺟﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﮭﺮ ھﺎ( ﯾﺎ ’’ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﮭﯽ طﺎﻟﻖ‘‘ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ ) اورﺑﯿﻮی
ﻧﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ( دوری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮاس ﻧﮯ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ(
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٧٢ ٣ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ واﻟﯽ ﻋﻮرت اور اﺳﯽ طﺮح زر ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺰ ﮐﯽ ﻋﺪت
داﺋﻤﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮح  ٣ﺣﯿﺾ اور ﺗﯿﻦ ﭘﺎﮐﯽ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ )اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت( اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ
ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﻣﻄﻠﻘﺎت ﮐہ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﺻﻮرت ﮨﮯ  (١ :رﺳﻤﯽ طﻼق ﺟﻮ دا ﺋﻤﯽ ازدواج ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور دﯾﮕﺮ
طﻼق اﺻﻞ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻌہ ﮐﯽ ﻣﺪت ﺑﺨﺶ دﯾﻨﮯﯾﺎ اس
ﮐﺎ وﻗﺖ ﭘﻮرا ﮨﻮ ﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﺎ ﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اورﮐﻨﯿﺰ ﺑﮭﯽ ﺟﺪاﺋﯽ اور طﻼق ﻣﯿﮟ آزاد
ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ﺧﻮاه اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺘﻌہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﻋﻘﺪ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل اس ﮐﯽ
ﻋﺪت  ٣ﺣﯿﺾ اور ٣طﮩﺮ )ﭘﺎﮐﯽ( ﮨﮯ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ  ٣ﺣﯿﺾ اور  ٣طﮩﺮ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮی اور ﻣﻮﻗﺖ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ
طﻼق ﻣﯿﮟ ﻋﺪت ﺣﻤﻞ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ اور اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮟ داﺋﻤﯽ اور ﻏﯿﺮ
داﺋﻤﯽ ﻋﻮرت اور ﮐﻨﯿﺰ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ڈاﮐﭩﺮی ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﮭﯽ اﺳﯽ  ٣ﺣﯿﺾ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ اورﭼﻮﻧﮑہ طﻼق ﮐﯽ ﻋﺪت
وﻓﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻞ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧہ زوﺟﯿﺖ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻋﺪت ﻣﯿﮟ ﯾﮑﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ۔اور داﺋﻤﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ
ﻋﺪت)اﺳﺘﺜﺎﺋﯽ ﻣﻮارد ﮐﮯﻋﻼوه ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻋﺪت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ (  ٣ﺣﯿﺾ اور  ٣طﮩﺮ ﮨﮯ ﮐہ
ﺗﯿﺴﺮے ﺣﯿﺾ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﺪت ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﺒﮑہ طﻼق ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﮐﭽﮭ دﻧﻮں ﺗﮏ ﭘﺎک رﮨﯽ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺾ آﯾﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ اﯾﮏ طﮩﺎرت
ﮔﺰر ﭼﮑﯽ ﮨﮯ اﯾﮏ طﮩﺮ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﺎ؟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ َو ْاﻟ ُﻤﻄَﻠﱠﻘَ ُ
ﺎت ﯾَﺘَ َﺮﺑﱠﺼْ َﻦ ِﺑﺄَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ﱠﻦ
ﻖ ّ
اﻵﺧ ِﺮ
ﺛَﻼَﺛَﺔَ ﻗُ ُﺮ َو ٍء َوﻻَ ﯾَ ِﺤﻞﱡ ﻟَﮭ ﱠُﻦ أَن ﯾ َ ْﻜﺘُﻤْﻦَ َﻣﺎ َﺧﻠَ َ
ﷲُ ﻓِﻲ أَرْ َﺣﺎ ِﻣ ِﮭ ﱠﻦ ِإن ُﻛ ﱠﻦ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ﱠﻦ ِﺑﺎ ّ ِ َو ْاﻟﯿَﻮْ ِم ِ
ﻚ ِإ ْن أ َ َراد ْ
َوﺑُﻌُﻮﻟَﺘُﮭُﻦﱠ أَ َﺣ ﱡ
ف
ﻖ ِﺑ َﺮ ﱢد ِھﻦﱠ ﻓِﻲ َذﻟِ َ
ُوا ِإﺻْ ﻼَﺣًﺎ َوﻟَﮭُﻦﱠ ِﻣ ْﺜ ُﻞ اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠَﯿْ ِﮭﻦﱠ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮُو ِ
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ﺎل َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭﻦﱠ َد َر َﺟﺔٌ َو ّ
ﷲُ َﻋ ِﺰﯾ ٌﺰ َﺣ ُﻜﯿ ٌﻢ ﴾
( ﻧﮯ اس ﻋﺪت ﮐﯽ ﻣﺪت ﺗﯿﻦ طﮩﺮ اور ﺗﯿﻦ
َوﻟِﻠ ﱢﺮ َﺟ ِ
ﺣﯿﺾ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺮء ﺳﮯ ﻣﺮاد طﮩﺎرت اور ﺣﯿﺾ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎم ذﮐﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ ’’ ﺛﻼﺛہ اطﮩﺎر‘‘ ﯾﺎ ’’ ﺛﻼﺛہ
ﺣﯿﺾ‘‘ ﮨﻮ اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ’’ﺛﻼﺛہ ﻗﺮوء‘‘ ﺗﯿﻦ ﭘﺎﮐﯽ اور ٣ﺣﯿﺾ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ٣ﺣﯿﺾ ﮐﮯ ﻋﻼوه  ٣طﮩﺎرت ﺑﮭﯽ ﺻﺎدق آﺋﮯ اور ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺣﯿﺾ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ
ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﮐﮯ دوران طﻼق دی ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ طﻼق ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه طﮩﺎرت
ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﮐﻢ ﮨﻮ ﮐہ اﯾﮏ طﮩﺎرت ﮔﺰرﻧﺎ ﻧہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺗﯿﺴﺮے ﺣﯿﺾ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ طﮩﺎرت
ﮐﮯ ﺗﺘﻤہ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺧﻮاه ﮐﻢ ﮨﯽ ﮨﻮ ،اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎﮐہ  ٣طﮩﺮ اور  ٣ﺣﯿﺾ ﮐﺎﻣﻞ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮﭼہ ﯾہ ﭘﮩﻠﯽ طﮩﺎرت اﯾﮏ طﮩﺎرت ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﯽ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ
اﺣﺘﯿﺎط ﻟﻄﻒ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٢۴ﻋﺪه وﻓﺎت ﺧﻮاه داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮی ﮨﻮ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﭼﺎر ﻣﺎه
دس رات ﮨﯽ ﮨﮯ ﻧہ دس دن؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ )ارﺑﻌۃ اﺷﮭﺮ ﻋﺸﺮاً( ﮨﯽ ﮨﮯ ﻧہ ’’
ﻋﺸﺮة‘‘ ﮐہ دس دن )ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﺮﺑﯽ ا دب ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ  ٣ﺳﮯ  ١٠ﺗﮏ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﮐﯽ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﺆﻧﺚ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﺪد ﻣﺬﮐﺮ اور اﮔﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﺪد ﻣﺆﻧﺚ اﺗﯽ ﮨﮯ اور ’’
اﯾﺎم‘‘ ﮐﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐہ ﻣﺬﮐﺮ ﮨﮯ ’’ﻋُﺪه‘‘ ﮨﮯ ﻧہ ’’ ﻋﺸﺮاً‘‘ اور ﺣﺎﻣﻠہ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻋﺪة اﮔﺮ اس
ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ زﻧﺪه ﮨﮯ ﺗﻮ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺗﮏ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺑﭽہ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺧﻮن ﮐﺎ
ﻟﻮﺗﮭﮍا ﯾﺎ ﻧﻄﻔہ ﮨﻮ اور اﮔﺮ اس ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮ ﻣﺮ ﭼﮑﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻋﺪه وﻓﺎت اور وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﺟﻮ زﯾﺎده ﻣﺪت ﮨﻮ اس ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯطﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ
وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﺎ اﻧﮩﯽ اﯾﺎم اور ﻣﮩﯿﻨﻮں ﻣﯿﮟ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻋﺪت ﺳﮯ ﺧﺎرج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ
ﺑﻠﮑہ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ وﻓﺎت ﺳﮯ  ۴ﻣﺎه دس رات ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮے اور ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ وﻓﺎت
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ )وﻻدت( ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ
اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ’’ اﺑﻌﺪ اﻻﺟﻠﯿﻦ ‘‘ )ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺪت( ﯾﻌﻨﯽ وه اس ﻣﯿﮟ زﯾﺎده
ﻣﺪت ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻋﺪه ﻗﺮار دے اور ﯾہ ﻋﺪت ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ وﻓﺎت ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
)واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻮﻓﻮن ﻣﻨﮑﻢ وﯾﺬرون ازواﺟﺎً() (224ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﮐﻮ )ﻧہ ﻣﻮت ﮐﯽ
ﺧﺒﺮ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﻮ( ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ اس وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮﺋﯽ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ و ﻓﺎت
ﮐﻮ  ۴ﻣﺎه دس رات ﺳﮯزﯾﺎده ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑہ ﻋﺪه وﻓﺎت ﭼﺎر ﻣﺎه اور دس رات ﮨﮯ اس
ﻟﺌﮯ اس ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻋﺪت ﺗﻤﺎم ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ اور اب اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ) (225اور
اس ﻋﻮرت ﮐﮯ طﻼق ﮐﯽ ﻋﺪت ﺟﻮ ﺣﯿﺾ آﻧﮯ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮯﺣﯿﺾ
ﻧﮩﯿﮟ آﺗﺎ  ٣ﻣﺎه ﮨﮯ۔

 ٢٢٣۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٢٨
 ٢٢٤۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢٢
 ٢٢٥۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ اس وﻗﺖ ﺷﺮط ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﺷﻮﮨﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﯾﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ : ٧٢ ٥ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﺪه وﻓﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ اور ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﻮرت ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ زوﺟﯿﺖ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐہ اس ﻣﺪت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اﮔﺮﭼہ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس
ﺳﮯزﯾﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ اس ﺳﮯ ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﮯ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت آﯾہ وﻓﺎت ﮐﯽ ﻧﺺ
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾہ ﻋﺪت ﮐﻠﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ’’ : ٧٢ ٦اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ‘‘ ﻧﮯﮐہ اﻧﮭﯿﮟ ﻋﺪت رﮐﮭﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ’’ﻻﯾﺤﻞ ﻟﮭﻦ‘‘ ﮐﯽ
ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯاﭘﻨﮯ ﻧﻄﻔہ ﯾﺎﺣﻤﻞ ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
)’’ ھﻦ ‘‘ ﻟ ﮭُﻦ ﻣﯿﮟ‘‘ ﺗﻤﺎم ’’ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت‘‘ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ
اﺳﯽ اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﯾہ ﻣﻄﻠﻘﺎت اول  ٣ﻗﺮوء ﻋﺪت ر ﮐﮭﯿﮟ ﮔﯽ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان
ﮐﯽ وﻻدت ﺗﮏ اﯾﺴﯽ طﻼق ﯾﺎ ﻓﺘہ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻧﻄﻔہ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﮯ اﭘﻨﮯ رﺣﻢ ﮐﮯ
اﻧﺪر رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ا ن ﮐﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯوﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺗﮏ ﻋﺪت رﮐﮭﯿﮟ اور
ﭼﺎﮨﺌﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺣﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﯽ ﻋﺪت ٣ﻗﺮء ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻣﻠہ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﮨﯽ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ان ﮐﯽ ﻋﺪت ﺑﮭﯽ ﮨﮯ( اور اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺣﺎﻣﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺣﻤﻞ ﮐﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﮩﯽ ٣طﮩﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ
آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ)ﺣﺘﯽ ﯾﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﮭﻦ( ان ﮐﮯ ﻋﺪت ﮐﯽ آﺧﺮی ﻣﺪت وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ اور
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺷﺎره ﮨﻮا ﻋﺪة طﻼق ﺣﻤﻞ ﯾﺎ اس ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ
ﻧہ زوﺟﯿﺖ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﺣﺘﺮام اس ﯾﺎﺋﺴہ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮨﮯﺟﺲ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺼﻒ ﺻﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰاری ﮨﮯ اور اوﻻد ﻧﯿﺰ ﻧﺎ ﺗﯽ اور ﭘﻮﺗﮯ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﯽ
ﮨﮯ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻋﺪه طﻼق ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﮏ ﻣﺠﮩﻮل اﻟﺤﺎل
ﻋﻮرت ﺟﺴﮯ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﻧﮯ طﻼق دے دی ﮨﮯ ﺣﻤﻞ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻋﺪه رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﻧہ زوﺟﯿﺖ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻓﻘﮩﺎء ﻋﻈﺎم ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ْ
اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ َو ﱠ
ﯿﺾ ِﻣﻦ ﻧ ﱢ َﺴﺎ ِﺋ ُﻜ ْﻢ ِإ ِن ارْ ﺗَ ْﺒﺘُ ْﻢ ﻓَ ِﻌ ﱠﺪﺗُﮭ ﱠُﻦ ﺛ َ َﻼﺛَﺔُ أَ ْﺷﮭ ٍُﺮ
اﻟﻼ ِﺋﻲ ﯾَ ِﺌﺴ َْﻦ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻤ ِﺤ ِ
ﻖ ﱠ
َو ﱠ
اﻟﻼ ِﺋﻲ ﻟَ ْﻢ َﯾ ِﺤﻀْ َﻦ َوأُوْ َﻻ ُ
ﷲَ ﯾَﺠْ َﻌﻞ ﻟﱠﮫ ُ ِﻣ ْﻦ أ َ ْﻣ ِﺮ ِه
ﺎل أَ َﺟﻠُﮭ ﱠُﻦ أَن ﯾَ َ
ت ْاﻷَﺣْ َﻤ ِ
ﻀﻌ َْﻦ َﺣ ْﻤﻠَﮭ ﱠُﻦ َو َﻣﻦ ﯾَﺘ ﱠ ِ
ﯾُ ْﺴﺮًا ﴾) (226ﮐہ ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎﺋﺴہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻋﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﮨﮯ ﯾہ ﺑﮭﯽ ان ﮐﮯ
ﺣﻤﻞ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻋﺪه طﻼق زوﺟﯿﺖ ﮐﮯ اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ
ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻋﺪه طﻼق رﮐﮭﯿﮟ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺻﺮف ﻋﻮرت زوﺟﯿﺖ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام
ﮐﺮے اور ﻣﺮد ﻧہ ﮐﺮے ،ﺑﻠﮑہ اس زوﺟﯿﺖ ﮐﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﯾﺎده ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ اور ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ
ﺟﯿﺴﮯ ’’ ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻻ ﺗﻠﺪ‘‘ اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﯽ اور ’’ اﻧﻤﺎ اﻟﻌﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﺎء‘‘ ﻋﺪت ﺻﺮف ﻣﻨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ -اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ طﻼق ﮐﯽ ﻋﺪت ﺻﺮف اور
ﺻﺮف ﺣﻤﻞ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﭽﯽ اور ﯾﺎﺋﺴہ
 ٢٢٦۔ﺳﻮره طﻼق ،آﯾہ .
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ﻋﻮرت ﮐﮯﻋﺪه ﮐﻮ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺷﯿﻌہ ﻓﻘﮩﺎء ﺻﺮف ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﻮ ان دو
ﻣﻮرد ﮐﮯﻋﻼوه ﻋﺪت ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﯾہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻓﺘﻮے ﮐﺘﺎب ،ﺳﻨﺖ اور ﺣﺴﯽ
دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ : ٧٢ ٧ﺟﻮ طﻼق ﻣﺮد ﭘﺮ ) اس ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ( ﺣﺮام ﮨﮯ اس ﮐﯽ
ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺟﺪاﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﯾﮩﯽ ﺑﻐﺾ اﻟﮩﯽ ﮐﺎ
ﻣﻮرد ﮨﮯ ﮐہ’’ اﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل ﻋﻨﺪﷲ اﻟﻄﻼق‘‘ اور طﻼق ﮐﯽ ﻣﻄﻠﻖ آﯾﺎت اس طﻼق ﮐﻮ
دﯾﮕﺮ طﻼﻗﻮں ﮐﯽ طﺮح ﻧﺎﻓﺬ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص
ﮨﮯ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮر ت ﮐﺎﯾﺎ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﮐہ ﮐﭽﮭ واﻗﻌﺎت
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ طﻼق ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ : ٧٢ ٨دو ﻋﺎدل ﻋﯿﻨﯽ ﮔﻮاه ﮐﺎ طﻼق ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﺎ اس ﮐﯽ ﺻﺤﺖ
ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯﺟﯿﺴﮯ دور دراز ﺳﮯ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﯿﺴﮯ ﭨﯿﻠﻔﻮن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐہ ﺳﻤﻌﯽ ﮨﮯ
اور ﺑﺼﺮی ﮐہ دور ﺳﮯ ﺣﺎﻟﺖ طﻼق ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻀﻮر زﯾﺎده
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﯾہ دوﻧﻮں ﮔﻮاه ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﺎ ﻓﺴﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ طﻼق ﮐﯽ دوﺑﺎره ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮨﻮ۔
 - ٧٢٩طﻼق اس اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ رﺟﻌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻄﻔہ ﺣﻤﻞ ﮐﮯﮨﻮﻧﮯﮐﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺎ وﺟﻮد واﻗﻌﯽ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﻋﻮرت ﮐﺎ رﺣﻢ ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﯽ ﺻﻠﺐ ﻋﻘﯿﻢ ﮨﻮ
ﮐہ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻋﻮرت ﮨﺮﮔﺰ ﻋﺪت ﻧﮩﯿﮟ ر
ﮐﮭﮯﮔﯽ ﮐہ ﻋﺪت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن رﺟﻮع ﻣﻌﻨﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ واﻗﻌﯽ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ اور اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﺮﮔﺰ
ﻣﺸﺎﮨﺪه ﻧہ ﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٧٣٠ﯾﺎﺋﺴہ ﻋﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮨﻮ ﺗﻮ طﻼق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ  ٣ﻣﺎه
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ ٣ﻣﺎه ﮐﯽ ﻣﺪت ﮐﮯ اﻧﺪر رﺟﻮع ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾﺎﺋﺴہ ﻧہ ﮨﻮ ﻣﺜﻼً
ﻣﺪﺗﻮں اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ رﺣﻢ ﮐﻮ ﻧﮑﺎل دﯾﻨﮯ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﮐﺮ دﯾﻨﮯ ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﮯ
ﻧﻄﻔہ ﮐﻮﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻋﺪه ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ اور ﻋﻘﺪ ﻣﺠﺪد ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ رﺟﻮع ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٧ ٣١اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻋﺪه طﻼق وﮨﺎں ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﮩﺎﻧﮑﺴﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﮨﻮ ورﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪ ه درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ دو
ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮ ﺑﻠﮑہ ﻣﺬﮐﻮره ﻣﻮارد ﮐﯽ طﺮح دﯾﮕﺮﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ
ﺗﻤﮩﺎرا اطﻤﯿﻨﺎن ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٧٣ ٢اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ طﺮح ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﺑﺎﮨﺮﺳﮯ ﻧﻄﻔہ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﺬب ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ اﺳﯽ طﺮح ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ رﺣﻢ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﺟﯿﺴﮯ ﻣﯿﮟ اﺗﻔﺎق ﮨﻮا ﮨﻮ ﮐہ ﻋﻮرت ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ اﺳﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﻋﺪم ﻋﺪه ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ اور ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺣﺎﻣﻠہ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ
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ﻋﻮرت ﺣﻤﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہ ﮐﺮ ﻟﮯ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﻣﺠﺪد ازدواج ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻋﺪت رﮐﮭﻨﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮﺣﻤﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮﻋﺪت رﮐﮭﮯ دوﺳﺮا ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺮے اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻤﻞ در ﮐﺎر ﻧہ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﯾہ ازدواج ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺣﻤﻞ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻓﻮراً ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮے اور وﻻدت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ طﺮﻓﯿﻨﯽ ﺗﻮﺑہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﻋﻘﺪ
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اس ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ : ٧٣ ٣اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﮐﻮﻏﺼﺐ ﮐﺮے ﺗﻮﺟﻮ ﻣﺪﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮ
ﻏﺼﺐ ﮐﯽ ﭘﻮری ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ان ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮےاور اﮔﺮ ﻣﻮر ﻏﺼﺐ
ﻣﺎل ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﻔﺎده رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺻﻞ ﻣﺎل ﮐﯽ طﺮح ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ اور
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﮯﺗﺼﺮف ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد ﻏﺼﺐ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮨﺮ اﯾﮏ
ﻣﺴﺘﻘﻞ طﻮرﭘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻀﺐ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ) ﺑﺪل ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ( ﮨﺮ اﯾﮏ
ﮐﮯ ذﻣہ اس ﭘﻮرے ﻣﺎل ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﮭﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐہ طﻮر ﭘﺮ ﻧہ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﻏﺼﺐ ان ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮨﺮ اﯾﮏ ﺑﻌﺾ ﻣﻮرد ﻏﺼﺐ ﮐﮯ
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎع ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﺿﺎﻣﻦ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  : ٧٣٤اﮔﺮﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻏﻀﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس طﺮح ﺑﺪل ڈاﻟﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﭨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﻓﺮق ﺟﻮ ﮨﻮا ﮨﮯ اﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ دے اور اﮔﺮ اﯾﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ
اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﻢ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻏﺎﺻﺐ ﺳﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
اوراﮔﺮ ﻏﺼﺒﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍھ ﺟﺎﺋﮯﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮﺑﮭﯽ
ﻏﺎﺻﺐ ﺳﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ اس ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﺪل دے
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﯾہ ﻣﻄﺎﻟﺒہ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ واﭘﺲ ﻟﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ : ٧٣ ٥ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮨﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﯽ ٗ
ﻓﺮاﺋﺾ اور ذﻣہ دارﯾﺎں
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اﭘﻨﮯ رﺷﺘہ داروں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ
ﮨﯿﮟ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ اس ذﻣہ داری ﮐﻮﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ اﯾﮏ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮟ
وارﺛﻮں ﮐﮯ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوﮨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم
اﻣﻮال اور ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﮯاﯾﮏ ﺳﻮم  ١/٣ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارﺛﻮں
اورﻏﯿﺮ ورﺛہ ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯاﺳﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭘﺮ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ اﺿﺎﻓہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ طﻮر ﭘﺮ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ وﺻﯿﺖ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻓﺮاد ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر
اﺳﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ورﺛﺎ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﯿﺮاث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
وﻗﺖ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﯿﺮاث ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اور ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ‘‘ ان ﮐﻮ ﺑﮯ ﻓﯿﺾ
ﻮا اﻟْﻘُﺮْ ﺑَﻰ َو ْاﻟﯿَﺘَﺎ َﻣﻰ َواﻟْ َﻤ َﺴﺎ ِﻛﯿﻦُ ﻓَﺎرْ ُزﻗُﻮھُﻢ ﱢﻣ ْﻨﮫ ُ َوﻗُﻮﻟُ ْ
ﻀ َﺮ ْاﻟﻘِ ْﺴ َﻤﺔ َ أُوْ ﻟُ ْ
ﻮا
ﻧہ ﭼﮭﻮڑﯾﮟ ﮐہ ﴿ َو ِإ َذا َﺣ َ
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( اور ﺟﺐ رﺷﺘہ دار  ،ﯾﺘﯿﻢ اور ﺿﺮوت ﻣﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ 227ﻟَﮭُ ْﻢ ﻗَﻮْ ﻻً ﱠﻣ ْﻌﺮُوﻓًﺎ ﴾
ﮐﮯ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺟﻮﭼﯿﺰ ان ﮐﯽ ﺷﺎن ﮐﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے اﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ ا
ﻧﮭﯿﮟ دو اور ﻧﺮم ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ )ﻧہ ڈﺳﻨﮯ واﻟﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎن واﻟﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ( ان ﺳﮯ
روﯾہ رﮐﮭﻮ اور ان ﭼﻨﺪ طﺒﻘﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﭘﮩﻠﮯ طﺒﻘہ ﻣﯿﮟ
واﻗﻊ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺪ واﻟﮯ طﺒﻘﮯ ﺑﮭﯽ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺮﺗﯿﺐ وار ﺷﺮﯾﮏ ﮨﯿﮟ اﻟﺒﺘہ ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻧﺎ ان ﻣﻮارد ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ وارث ﻧﮯ ﻣﺆرث ﮐﻮ ﻧﺎ ﺣﻖ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ﯾﺎ اس ﮐﺎ وارث ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ان دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﯾہ دوﻧﻮں وارث
ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ دوﺳﺮے ﻓﺮض ﻣﯿﮟ ﻣﻮرث ﮐﯽ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ ﮐﺎﻓﺮ وارث ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ) ﯾﮩﺎں ﭘﺮ دو ﻧﻈﺮﯾہ ﮨﮯ١ :۔ ﯾہ
ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﮯ ارﺷﺎد ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور٢۔ اس
ﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﮐہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮨﮯ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ وﺳﯿﻠہ  ،ﺗﺤﺮﯾﺮ  ،اﯾﻀﺎح ﻣﺴﺎﻟﮏ ،روﺿہ
اور ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻮرث ﮐﯽ ﻣﻮت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث
ﻣﻨﻘﻮل اور ﻣﺤﺼﻞ دو اﺟﻤﺎع ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺗﺮﮐہ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ( ﮐہ ’’
اوﻻدﮐﻢ‘‘ وﻏﯿﺮه ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﻣﯿﺮاث دﯾﻨﺎ اس ﮐﯽ اﯾﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ
اﮔﺮﭼہ اس ﮐﺎ اﺳﻼم ظﺎﮨﺮی ﮨﻮاور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ورﺛﺎ ،ﻣﻮرث ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال
ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﻟﯿﮟ ﮔﮯ اور ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
’’ ﻣﺎﺗﺮ ک‘‘ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ ﮨﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾہ ﺳﮯ
اﺧﺘﻼف رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ : ٧٣ ٧ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮرﭘﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ
ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ  ١/۴ﯾﺎ  ١/٨ﻣﯿﺮاث ﮐﻮ )ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
ﺟﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ ﯾہ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﺣﺼہ
اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﻦ ﺗﺮﮐﻮں ﮐﮯ )ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اور ﻣﻨﻘﻮل اﻣﻮال ﮐﮯﻋﻼوه( ﮐہ
ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺼہ ﮐﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ اس طﺮح ﮐﻢ ﮐﺮ دﯾﮟ ﻣﺜﻼً اس ﻣﺮد ﮐﯽ
ﻣﯿﺮاث ﺟﻮ ﺻﺎﺣﺐ اواﻟﺪ ﮨﻮ /٢٠ ،ﻻﮐﮭ ﮨﮯﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ١٠ﻻﮐﮭ ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ﮨﮯ اور
ﺑﺎﻗﯽ  ١٠ﻻﮐﮭ ﮐﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰﯾﮟ اور ﭼﺎر ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ اﯾﮏ
ﻋﻮرت  ١/٣٠اور  ٣٠ﮨﮯ  ١٠ﻻﮐﮭ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ  ١/٨ﺗﮭﺎ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ
دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﮯ  ٢/٣٠ ١/٣٠ﮨﻮﮔﺌﯽ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻋﻼوه  ١/۶۴ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮد ﮨﺮ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺗﺮﮐہ ﺳﮯ  ٢٠ﻻﮐﮭ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ١/۴ﭼﺎروں ﻋﻮرﺗﻮں
ﮐﮯ ﺗﺮﮐہ ﺳﮯ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث
 ١/٢۵۶ﮨﮯ۔
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اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﻮ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ’’ ﻣﺎﺗﺮﮐﻦ‘‘ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺗﺮک ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ
ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ وﮨﯽ ’’ ﻣﺎﺗﺮک‘‘ ﻣﺮد ﮐﺎ ’’ ﺗﺮﮐہ‘‘ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻮں ﮐﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺴﮯ ﮐہ اﮔﺮ  ١/٨ ١/۴دﯾﮕﺮﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ
ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﺮﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﻢ
آﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ اور ﺑﮯ اﺳﺎس ﮨﮯ آﯾﺎ اﯾﺴﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ اور
دﯾﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ اس ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ زﯾﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ زﻣﯿﻦ
ﻋﻤﺎرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه رﮨﺎﺋﺸﯽ ﮔﮭﺮﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه؟ ﺟﺒﮑہ وﺻﯿﺖ اور دﯾﻦ دﯾﮕﺮ آﯾﺘﻮں
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮨﻮﺋﮯﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ
اﺑﮩﺎم ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ره ﺟﺎﺗﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ زﻣﯿﻦ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮﻧﺎ ﻗﺮآن ﻣﯿﮟ ﮐﮩﯿﮟ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ اور ﺧﻮد ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻣﺒﮩﻢ
ﭼﮭﻮڑﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اﯾﮏ ﺑﺎر ﮨﯽ ﺳﮩﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﺗﮭﺎ اور وﺻﯽ اوردﯾﻦ ﮐﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭼﺎر
ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﻣﯿﮟ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ طﺮف ﮨﺮ ﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎره ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﯾﮩﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧہ
ﮐﺮﻧﺎ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺧﻮد اﯾﮏ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﺤﮑﻢ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرت اور ﻣﺮد ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐہ
ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
اس اﺻﻞ ﮐﯽ ’’ﻣﺎﺗﺮک‘‘ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﺮد اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ’’ ﻣﺎﺗﺮﮐﻦ‘‘ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻮرت اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ واﺿﺢ اﯾﮏ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺺ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ،ﭼﻮﻧﮑہ اس ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﮔﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻨہ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻧﺺ ﮨﮯ اور ﺷﯿﻌہ
و ﺳﻨﯽ دوﻧﻮں ﺳﮯ اس ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺺ ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس رواﯾﺎت ﮨﯿﮟ اور ﭼﻮﻧﮑہ
اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﷲ ﮨﮯ اور رواﯾﺎت اس ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ اور ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﭼﻨﺎﻧﭽہ
ﮐﺴﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺺ ﯾﺎ ظﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ رواﯾﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ رواﯾﺖ
ﻣﻌﺼﻮم ؑ ﺳﮯ ﺻﺎدر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﻨﺤﺮف اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﺮده
ﮨﯿﮟ اور ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﮯ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻓﺘﻮے ﺑﮭﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اور ﻓﺮق ﮐﺮﺗﮯ
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ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺷﯿﻌہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮨﯿﮟ :(١ :ﻋﻮرت ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ
ﮨﯿﮟ
زﻣﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﮩﺎﯾۃ  ،ﻣﺒﺴﻮط ﺷﺮاﺋﻊ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ارﺷﺎد  ،ﺗﺒﺼﺮه ،ﻗﻮاﻋﺪ ،اﯾﻀﺎح ،ﮐﻨﺰ،
ﻣﻘﺘﺼﺮ ،ﻏﺎﯾۃ اﻟﻤﺮام ،ﻟﻤﻌۃ ،ﻏﺎﯾۃ اﻟﻤﺮاد ،ﺣﺎﺷﯿہ ﻗﻮاﻋﺪ و ارﺷﺎد  ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اور وﺳﯿﻠہ ﺟﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ
ﮨﻮاﮨﮯﻋﻼﻣہ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻓﺘﻮی ﮐﯽ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ  ،ﻗﺎﺿﯽ اور ﺣﻠﺒﯽ ﮐﯽ طﺮف
ﻧﺴﺒﺖ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اور ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮯ ﺷﺮاﺋﻊ اور ﻋﻼﻣہ ﻧﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﮟ اور ﺷﮩﯿﺪ ا ّول ﻧﮯ ﻟﻤﻌہ
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اور دروس ﻣﯿﮟ اور ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﻣﺴﺎﻟﮏ اور ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﮯ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺷﯿﺦ
طﻮﺳﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻼف ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﻧﻘﻞ اﺟﻤﺎع ﮨﻮا ﮨﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﮯ ﺷﮩﺮت ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﯿﺎ .ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻼﻣہ
ﺗﺤﺮﯾﺮ اور ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب اﯾﻀﺎح ﻧﮑﺚ ارﺷﺎد اور ﺣﺎﺷﯿہ ﺷﺮاﺋﻊ ؟؟؟ﯾہ ﺳﺐ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﮯ ﻓﺘﻮے ﺗﮭﮯ
ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ رواﺋﯽ اﺻﺎﻟﺖ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اور ان ﮐﮯ اور ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت  ،اﺟﻤﺎﻋﺎت اور
ﺷﮩﺮﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮐہ اس طﺮح ﮐﯽ ﺑﻼ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮﮔﺌﮯ ﻧہ ﺻﺮف اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم
ﻓﻘﮩﯽ اﺑﻮاب ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ’’ ﮐﻞ ﺣﺮب ﺑﻤﺎ ﻟﺬﯾﮭﻢ ﻓﺮﺣﻮن‘‘ ﻋﻮرت ﮐﻮ زﻣﯿﻦ اور )ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﮯ ﻋﻼوه( ﺗﻤﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻓﺘﻮی ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﯾہ رواﯾﺎت ﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻣﺎم ﺳﮯﮐﮩﺎ
 :ﻋﻮرت ﮐﯿﻮں ﻓﺮع ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ اﺻﻞ ﺳﮯ آپ ؑ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻮرت ﻣﺮد ﮐﮯ ﻧﺴﺐ ﻣﯿﮟ )ﮐہ
اﺻﻠﯽ راﺑﻄہ ﮨﮯ( داﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اوراس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﺻﻞ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﮩﻢ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻢ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﭘﮭﺮ ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻧﺴﺐ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،
اﺻﻞ و ﻓﺮع دوﻧﻮں ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ؟ ﺟﺒﮑہ اس ﻋﺪم و اﺻﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﮯ اﺻﻞ ﻣﯿﺮاث
ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ اورﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺻﻠﯽ اﻣﻮال ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺒﯽ وارﺛﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﮔﺎ۔  :(٢ﻋﻮرت ﺻﺮف
اورﺻﺮف ﮔﮭﺮوں ﮐﯽ زﻣﯿﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺮوم ﮨﮯ ﻧہ ﺑﺎﻏﺎت ،ﮐﮭﯿﺘﻮں ،اﺳﺒﺎب وﺳﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺘﻮں اور ﮔﮭﺮوں ﮐﯽ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﺳﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ،اﺑﻦ ادرﯾﺲ  ،ﻋﺠﻠﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮯ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ  ،ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد،
ﻣﺠﻤﻊ اور ﮐﻔﺎﯾہ ﻧﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ :(٣ﺗﻤﺎﻣﻤﺎل ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل
ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﮯﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﮯﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
 :(۴اﮔﺮ ﺷﻮﮨﺮ اوﻻد رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮاث ﻟﮯ ﮔﺎ ورﻧہ ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺳﮑﺎﻓﯽ  ،ﻓﻘﯿہ ،ﻧﮭﺎﯾۃ ،ﻣﺒﺴﻮط ،وﺳﯿﻠہ ،ﺷﺮاﺋﻊ ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻗﻮاﻋﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ارﺷﺎد ،ﺗﺒﺼﺮه ،اﯾﻀﺎح ،ﮐﻨﺰ ،اروس ،ﻟﻤﻌہ ،ﻏﺎﯾۃ اﻟﻤﺮاد ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﻏﺎﯾۃ اﻟﻤﺮام ،ﺻﻤﯿﺮی ،ﺗﻨﻘﯿﺢ ،ﺣﺎﺷﯿہ ارﺷﺎد،
و ﻧﺎﻓﻊ و ﻗﻮ اﻋﺪ ﺷﮩﯿﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﮏ ،اور روﺿہ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ۔
 :(۵ﻋﻮرت ﮨﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﺳﮑﺎﻓﯽ ،اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻦ اﻟﺒﺮاج اور
ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ اﺳﺘﺒﺼﺎر ﮐہ ﻓﻀﯿﻞ اور اﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻔﻮر ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ اور اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ’’ ﻣﯿﺎں
اور ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻞ ﺗﺮﮐہ ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ‘‘ اور ﻋﺠﻠﯽ اور ﯾﻮﺳﻔﯽ آﺑﯽ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ
ﮨﯿﮟ اور ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﻮرت ،ﻣﺮد ﮐﮯ ’’ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐہ‘‘ ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ وﻟﮭﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﮐﻨﻢ ...ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﯿۃ ﺗﻮﺻﻮن ﺑﮭﺎ أو دﯾﻦ‘‘ ﺻﺮف وﺻﯿﺖ اور دﯾﻦ ﮐﻮ )ﻣﺮدوں
ﮐﯽ طﺮح( ﺗﺮﮐہ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻨہ اس ﮐﮯ ﭘﻮرے ﺗﺘﻤﮩﻤﯿﮟ ﮨﮯ اوراﺳﻼﻣﯽ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ
ﺧﻮاه ﺷﯿﻌہ ﺳﮯﮨﻮں ﯾﺎﺳﻨﯽ ﺳﮯ اس طﺮح ﮨﯿﮟ اور ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻌہ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﯿﺎ

ﮨﮯ ،ﻣﺘﻦ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﺷﮑﺎل رﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ اورﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺮدود ﮨﯿﮟ( رواﯾﺎت
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ رواﯾﺖ ﺟﻮ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﺳﻮال ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﺘﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺮے اور اﭘﻨﮯ )ﺟﺪﯾﺪ( ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﮯ
ﻟﮕﺘﮯ اور ﺗﻤﺎم ورﺛﺎ ﮐﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﮨﻮ‘‘ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮد ﮐﮯﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ
زﯾﺎده ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﺮد ﮐﯽ
ﺑﯿﻮی ﻣﺮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ وه دوﺳﺮی ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ زﯾﺎده ﮨﯽ ﻋﺠﻠﺖ ﺳﮯﮐﺎم ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ اور
ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺷﻮﮨﺮﻣﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وه ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ)ﺑﺴﺎ
اوﻗﺎت  ١۶اور  ١٨ﺳﺎل ﮐﯽ ﺑﯿﻮه ﭘﻮری ﻋﻤﺮ ﯾﻮں ﮨﯽ ﮔﺰار دﯾﺘﯽ ﮨﮯ( اور ﻏﺼﺐ اور
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺮد ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎده ﻗﻮی ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﻣﺮد ﺑﮭﯽ ﻋﻮرت
ﮐﮯ رﮨﺎﺋﺸﯽ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﯿﺮاث ﮨﯽ ﻧہ ﻟﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮ
اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﯾہ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯿﮟ ﺗﻤﺎم ورﺛﺎء ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
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ﻧﺘﯿﺠہ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﮨﯽ ان ﻋﯿﻦ اﻣﻮال ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮں ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ ان ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺘﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺟﺴﺎ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﮔﮭﺮ اور ﻋﻤﺎرت ﮐﮯ
ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔ﺟﺰ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﺮدوﻧﮑﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﯽ اس طﺮح ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﮭﺎ)ﺑﺎت ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ( ﮐہ طﻠﺒﺎ ﮐﯽ اﺻﻄﻼﺣﻤﯿﮟ
ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ ’’ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺮ وﺑﺎﺋﯽ ﻻﺗﺠﺮ( ’’ ﭼﺖ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ اور ﮨﭧ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ‘‘ ؟؟؟ اور ﺑﮩﺖ
ﮨﯽ ﺣﯿﺮت ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﮐہ اﮐﺜﺮ ﺷﯿﻌہ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ان دو ﻗﺴﻢ ﮐﯽ رواﯾﺘﻮں ﮐﻮ آﯾﺖ ﮐﯽ ﻧﺺ
اور واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف )ﭼﻮﻧﮑہ اﮨﻠﺴﻨﺖ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺺ آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ
ﮨﻮﮔﺎ(ﻋﺎﻣہ )اﮨﻠﺴﻨﺖ( ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اس ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻗﺮآن ﮐﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اور رواﯾﺖ ﮐﻮ ﭼﻮﻧﮑہ ﻋﺎﻣہ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﮯ اس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﮯ ﺟﺮم ﻣﯿﮟ ﻣﺮدود
ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور وه رواﯾﺎت ﺟﻮ آﯾﺖ اورﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ ﮐہ ﺻﺮف ﻋﺎﻣہ ﮐﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ...۔ اور ﯾﮩﯽ ﻋﺠﯿﺐ و وﻏﺮﯾﺐ ﻓﺘﻮی ﺳﺒﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺷﯿﻌہ
ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯﺷﻮﮨﺮ ﺳﻨﯽ ﮨﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ ﻣﺮﻧﮯﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﯽ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﺳﻨﯿﻮں ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ
اور ﯾہ ﮐﻮﻧﺴﯽ ﻓﻘﮩﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن اس درﺟہ اﺟﻨﺒﯽ اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮨﮯ اور اس
ﻗﺴﻢ ﮐﯽ رﺳﻮاﺋﯽ دﯾﮑﮭﯿﮟ؟ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ’’ﻣﺎ اﻧﺰل ﷲ‘‘ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﭽﮭ ﮐﮩﻨﺎ ﻓﻘﺎﮨﺖ
ﮨﮯ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ؟؟؟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﺳﻮال ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮدوں
ﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﮐﯿﻮں ﮨﮯ اورﺟﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯿﻮﯾﺎں ﮨﻮ ﺗﻮ ﻧﺼﻒ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؟
اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﻣﺮد ﺣﻀﺮات ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺰﮐﻢ ﻣﻮارد ﮐﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻣﻮارد ﮐﮯ اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
ﻟﯿﻨﮯ واﻟﯽ ﮨﯿﮟ وﮨﯽ ﻧﺼﻒ ﺟﻮﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻟﯿﺘﯽ ﮨﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎل ﮨﮯ اوروﺟﻮ دو
ﮔﻨﺎ ﻣﺮد ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ وه ﻧﻮﻋﺎ ً ﻋﻮرﺗﻮﻧﺴﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ
ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ دوﻟﺖ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﯾﮏ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺮد ﭼﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اداره ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ وه
ﭼﻨﺪ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ اوراﮔﺮ ﻣﺮد دو ،ﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﭼﺎر ﺑﯿﻮﯾﺎں رﮐﮭﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ان ﭼﻨﺪ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ اداره ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮد
ﮨﻮں اور اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ان ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث اﯾﮏ ﻋﺎم ﻋﻮرت ﺳﮯ ﮐﻢ ﻧﮩﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر
ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﮯ ﭘﺎس  ۴٠ﻻﮐﮭ ﮐﯽ دوﻟﺖ ﮨﻮ اور ﭼﺎرﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ اداره ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ اس
ﻣﺮد ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ١٠ﻻﮐﮭ ﮐﯽ دوﻟﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور اﯾﮏ ﻋﻮرت ﮐﺎ اداره ﮐﺮ رﮨﺎﮨﮯ
ﺗﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮد ﮐﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده اورﮐﺌﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﯽ ﮨﺮﺑﯿﻮی
ﺑﮭﯽ دوﺳﺮے ﻣﺮد ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﮯزﯾﺎده ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﯾﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ
ﭘﺎس ﺟﺘﻨﯽ زﯾﺎده دوﻟﺖ ﮨﻮﮔﯽ ﭼﺎر داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﺳﮯ زﯾﺎده ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭ ﺳﮑﺘﺎ اور ﻧﮩﺞ اﻟﺒﻼﻏہ
ﻣﯿﮟ ﺟﻮ’’ ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﺤﻈﻮظ‘‘ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ؑ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﮏ ﻧﺎروا ﻧﺴﺒﺖ
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ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ’’ ﻧﻮاﻗﺺ اﻻﯾﻤﺎن‘‘ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز و روزه ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾہ ﻧﺴﺒﺖ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ان ﺣﺎﻻت
ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز و روزه ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﻧﻘﺺ اﯾﻤﺎن اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز و روزه اﻧﺠﺎم دﯾﮟ ﯾﺎ ان ﺣﺎﻻت ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ
ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﻤﺎز وروزه ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ دﯾﮟ ﯾہ ﺳﺐ ﺑﮯ ﻋﻘﻠﯽ اور ﺑﮯ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮨﮯ
اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﯿﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ اور ﺑﮯ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮨﮯ؟؟؟
ٰ
ﮐﺒﺮی )س( ﻧﺎﻗﺺ اﻻﯾﻤﺎن ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز
ﺗﻌﺠﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﺎ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ
اور اﭘﻨﺎ روزه ﺗﺮک ﮐﺮﯾﮟ ؟ ﯾﺎ ﯾہ ﻧﻘﺼﺎن ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯاس
طﺮح ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎﮨﮯ ؟؟؟
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯﮨﯿﮟ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﮩﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺮاث
ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺻﺮف ظﻠﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺼﻮرﮐﮯ ﺧﻼف ان ﮐﺎ
ﺣﺼہ )ان ﮐﮯ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ( ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﺮدوں ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﮐہ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﺟﯿﺴﺎ ان ﭘﺮﺳﺘﻢ روا رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ رﺑﻂ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮاردﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﻣﯿﺮاﺛﮑﺎ
ﺣﺼہ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾہ ﻣﻮرث ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﻤﯽ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻟﺌﮯ  ١/٢ﻣﺎل
ﺳﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے اﻟﺒﺘہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ  ١/٣ﻣﺎل ﮐﯽ وﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ ورﺛﺎء ﮐﻮﺋﯽ
ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٣۵ﻋﺪت رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺣﻖ رﺟﻮع درﮐﺎر ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ
وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺣﻖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻔﮩﻮم ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺗﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ زوﺟﯿﺖ ﮐﺎ راﺑﻄہ ﮐﻠﯽ
طﻮرﭘﺮ ﻗﻄﻊ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ اور رﺟﻮع ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ره ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﻗﮩﺮی طﻮر
ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﯿﺮاث ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ)ﯾﮩﺎں ﭘﺮ طﻼق رﺟﻌﯽ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ
اﺛﺒﺎت ﻣﯿﮟ دو ﻣﺘﻌﺎرض رواﯾﺖ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دوﻧﻮں ﮨﯽ
درﺟہ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﻗﺮآن ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ رواﯾﺖ ﻧﻔﯽ
ﻣﻘﺪ م ﮨﮯ( ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﺪت ﺣﻤﻞ ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﻧہ زوﺟﯿﺖ ﮐﮯ دوام
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺎں اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻤﻞ ﺑﮭﯽ درﮐﺎر ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﺑﮭﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ورﺛﺎ ﮐﯽ طﺮح ﻣﯿﺮاث
ﭘﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻮﮔﯽ رﮨﯽ وه ﺑﯿﻮی ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎرے ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﭼﮑﺎ ﮨﻮ اور
ﻣﮑﻤﻞ ﺟﺪاﺋﯽ اور ﻓﺮاق ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﻮ اور اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ اﺟﻨﺒﯽ اور ﺑﯿﮕﺎﻧہ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ
ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮐﺲ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﻋﺪت ﮐﮯاﻧﺪر ﻣﯿﺮاث ﻟﯿﻨﮯ واﻟﯽ ﮨﻮﮔﯽ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺟﻮﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات
ﻧﮯ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻮرت ﻋﺪت رﺟﻌﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯﯾہ ﻓﺘﻮی ﺳﺮے ﺳﮯ
ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اورﻏﺎﯾﺖ درﺟہ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ ) :٧٣۶ﯾﻮﺻﯿﮑﻢ ﷲ ﻓﯽ اوﻻدﮐﻢ() (229ﯾہ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ اس وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﮯ؟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه
ﻣﺮده ﺷﺨﺺ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ رﮐﮭﺘﺎﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ذﻣہ داری ﮐہ اس ﮐﮯ
ﻣﺮﻧﮯﮐﮯﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس ﮐﯽ اوﻻد اور اﻓﺮاد ﮐﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ’’ﮐﻢ‘‘ زﻧﺪه اﻓﺮاد
ﺳﮯ ﺧﻄﺎب ﮨﮯﻧہ ﻣﺮدوں ﺳﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺮدوں ﭘﺮ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ذﻣہ داری اور ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮨﮯ اور
ﻧہ ﮨﯽ اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻔﯽ واﺛﺒﺎت ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
’’ﯾﻮﺻﯿﮑﻢ‘‘ وﻓﺎت ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﮏ اﻟﮩﯽ وﺻﯿﺖ اور اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ
وﺻﯿﺖ ﺟﺎری ﮨﮯ ﮐہ ورﺛﺎء اس ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﮟ اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اوﻻد اﭘﻨﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ اﻣﻮال ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ )ﻟﻠﺬﮐﺮ ﻣﺜﻞ
ﺣﻆ اﻻﻧﺜﯿﻦ( ﮐﺎ ﺳﮩﻢ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور واﻟﺪﯾﻦ اﭘﻨﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺟﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮارد ﮐﮯ ﮐہ ﺣﮑﻤﺖ اورﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺒﮭﯽ
ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﯾﺎ ﻟﮍﮐﮯ ﭘﺮ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﮩﯿﺰ اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯﺗﻤﺎم
ﺗﺤﻔﮯ اور ﮨﺪﯾﻮں ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن  /٣ﻣﺎل ﺳﮯ ﮨﮯ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﺟﺲ طﺮح ﺗﻤﮩﺎری
اوﻻد ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﺎ ﺣﺼہ ’’ اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻻﻧﺜﯿﻦ‘‘ ﮨﻮﮔﺎ اﮔﺮ ﻟﮍﮐﮯ ﯾﺎ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ اور ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﻧﻈﺮ آﺋﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﯾہ  ١/٣ﻣﺎل اس ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﮯ ﯾﮩﯽ  ١/٣ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﻤﮩﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ  ١/٣ﻣﺎل ﺧﻮد ﺗﻤﮩﺎری اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻓﺮزﻧﺪوں اور دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﮐﯽ
ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮاه ﻣﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٣٩زﻧﺎ زاده ﺑﮭﯽ ﺣﻼل زادوں ﮐﯽ طﺮح اﭘﻨﮯ و اﻟﺪﯾﻦ اور اﭘﻨﮯ دﯾﮕﺮ
رﺷﺘہ داروں ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﯿﺮاث دﯾﮟ ﮔﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اوﻻدﮐﻢ‘‘
ﺑﮭﯽ ان )ﺣﺮام زادوں( ﮐﻮ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮوں ﮐﯽ طﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ’’ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش و
ﻟﻠﻌﺎھﺮاﻟﺤﺠﺮ‘‘ ﮐہ ﺑﭽہ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺎ ﮨﮯ اور زﻧﺎ ﮐﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺘﮭﺮ ﮨﮯ ،اس ﮐﺎ
ﻣﻮرد ﺻﺮف اس ﺟﮕہ ﮨﮯ ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮﯾہ ﺑﭽہ زﻧﺎ زاده ﮨﮯ ﯾﺎ ﺣﻼﻟﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ اور ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺣﺮام زاده ﮐﺲ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮨﮯ ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ ﻣﺮد ﮐﺎ
ﻧﻄﻔہ ﺣﺮام طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﻋﻮرت ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺑﮭﯽ ﺣﻼﻟﯽ ﺑﭽہ ار وﻟﺪ ﺷﺒﯿہ ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ﮐہ ﻣﯿﺮاث ﻟﮯ ﮔﺎ ﺑﮭﯽ اور ﻣﯿﺮاث دے ﮔﺎ ﺑﮭﯽ۔
ﺑﺎﻵﺧﺮ اﮔﺮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﺑﭽہ ﮐﺲ ﮐﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮن ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اس
ﮐﮯ اور اس ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﮭﯽ ﻣﯿﺮاث ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ،ﺧﻮاه وﻟﺪ ﺷﺒہ ﮨﻮ ﯾﺎ زﻧﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
اﻧﺠﮑﺶ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﻋﻮرت ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﻧﻄﻔہ داﺧﻞ ﮨﻮا ﮨﻮ ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ وه زﻧﺎ زاده ﺟﻮ دوﺳﺮوں

 ٢٢٩۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .١١
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ﺳﮯﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎپ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻧﺎ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐﮯ ﺟﺮم ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮاث
ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ؟
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :٧۴٠اوﻻدﮐﻢ‘‘ ﭘﻮﺗﻮں اور ﭘﺮﭘﻮﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ
ﭘﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮨﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ اور ﻟﮍﮐﮯ ﭘﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ ﻧﺼﺐ ﮐﮯ ﻣﯿﺮاث ﻟﮯ ﮔﯽ
اور ﯾہ ﺧﻮد آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ’’ اوﻻدﮐﻢ‘‘ ﮐﮯ ﻋﻤﻮم اور اطﻼق ﮐﮯ اﻗﺘﻀﺎ ﮨﮯ ﮐہ دور اور
ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎرے رﺷﺘہ دار ﭘﻮﺗﻮں اور ﻧﻮاﺳﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ اﮔﺮﭼہ ﯾہ دوﻧﻮں ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ
ﭘﮯ در ﭘﮯ طﺒﻘﮯ ﮨﯿﮟ۔)(230اور ’’ﺣﺒﻮه‘‘ )ﮐﭙﮍے ،اﻧﮕﻮﭨﮭﯽ ،ﺗﻠﻮار اور ﻗﺮآن( ﺟﯿﺴﮯ
اﻣﻮال ﺑﮍے ﻟﮍﮐﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس آﯾﺖ ﮐﮯ اطﻼق اورﻋﻤﻮم ﮐﮯ ﺧﻼف
ﮨﮯ )اﮔﺮﭼہ ﺷﮩﯿﺪ ﻧﮯ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ اﺷﮩﺮ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﻣﺸﮩﻮر
آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ(۔ اور ﮨﺮﮔﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴١آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿َ ...وأُوْ ﻟ ُ ْ
ب ّ
ﻮا اﻷَرْ َﺣ ِﺎم ﺑَ ْﻌ ُ
ْﺾ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ ِ
ﷲِ
ﻀﮭُ ْﻢ أَوْ ﻟَﻰ ﺑِﺒَﻌ ٍ
 (231)﴾...اﮔﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﻟﮍﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻮرے ﻣﺎل ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻟﮯ ﮔﯽ
اور ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺼﻒ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮔﯽ اور دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﺟﻮ
اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دور ﺗﺮ ﮨﯿﮟ ان ﮐﺎ اس ﻧﺼﻒ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻋﻮرت ﯾﺎ
ﺷﻮﮨﺮ در ﮐﺎر ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺣﺼﻮں ﮐﻮ اﻟﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﻧﺼﻒ ﮐﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺣﺼہ ﺳﮩﻢ
اﻻرث ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ اﮐﯿﻠﯽ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺷﺎره ﮨﻮا ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺼﻒ ﺑﮭﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ
ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﮐﻞ ﺗﺮﮐہ اس ﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور اﮨﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐہ ’’ ﻋﺼﺒہ‘‘ ﮐﺎ اس ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴٢اﮔﺮﻣﯿﺖ ﮐﯽ اوﻻد اور واﻟﺪﯾﻦ ﮨﻮں ﺗﻮ اوﻻد ﮐﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﻣﺎں اور ﺑﺎپ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﺎ  ١/۶ﺣﺼہ ﮨﮯ اور اوﻻد ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﮩﻦ ﻧہ ﮨﻮں )ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ’’ اﺧﻮة‘‘ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺻﺮف اﯾﮏ
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺑﮩﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ دو ﺑﮭﺎﺋﯽ اور دو ﺑﮭﻦ  ،ﯾﺎ
اﯾﮏ ﺑﮭﺎﺋﯽ اور اﯾﮏ ﺑﮩﻦ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ( ﺗﻮ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ دو ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ اس
طﺮح ﺳﮯ ﮐہ  ١/٣ﻣﺎں ﮐﻮ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور  ١/۶ﺑﺎپ ﮐﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴٣اﮔﺮ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺗﯿﻨﻮں طﺒﻘﮯ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ وارث ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف داﻣﺎد
ﯾﺎ ﺻﺮف ﺑﮩﻮ ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ داﻣﺎد ،ﺑﮩﻮ ﮐﮯ دو ﮔﻨﺎ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ اوراﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﺻﺮف ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﻮرا وﮨﯽ اﯾﮏ آدﻣﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ’’
اوﻟﻮاﻻرﺣﺎم‘‘ ان ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯽ۔

 ٢٣٠۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﮩﺎﯾۃ ،ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺴﺎﻟﮏ  ،ﻣﻘﻨﻌہ ﺻﺪوق اور ﻓﻘﯿہ ﮨﯿﮟ ﻣﺠﻤﻊ و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻓﻘﯿہ ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﻣﯿﮟ اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ اﭘﻨﯽ ﺗﮩﺬﯾﺐ ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ
ﺑﻌﺾ ﺷﯿﻌہ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮨﮯ اور ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے اﮨﻠﺴﻨﺖ ﻓﻘﮩﺎء ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ۔
 ٢٣١۔ ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ،آﯾہ . ۵
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴۴ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ داروں ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ دور ﮐﮯ رﺷﺘہ داروں ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ
ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﭽﮭ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﻢ ﺗﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯﻣﺎدری ﺑﮩﻦ ﯾﺎ ﭘﺪری ﮐہ ﭘﺪری ﯾﺎﻣﺎدری ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں اور ﺑﮩﻨﻮں ﮐﺎ ﺣﺼہ ﭘﺪری اور
ﻣﺎدری ﺑﮭﺎﺋﯽ اور ﺑﮩﻦ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺪری اور ﻣﺎدری ﺑﮭﺎﺋﯽ اور ﺑﮩﻦ ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮯ دو ﮔﻨﺎ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﯾﺎ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدری ﺑﮭﺎﺋﯽ ﭘﺪری اور
ﻣﺎدری ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اس ﮐﺎ ﺣﺼہ ﻧﺼﻒ ﮨﮯ اور ﭘﺪری ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﮩﻦ ﯾﺎ ﻣﺎدری
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﮩﻦ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ رﺷﺘہ داری ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺗﮯ اور ﻧﻮاﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺎں اور ﺑﺎپ ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﺣﺼہ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور اﺳﯽ طﺮح ان ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘہ
دار ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں ﺗﻮ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼہ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺼﻮص ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
ان ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﻢ ﺗﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺪری اور ﻣﺎدری ﺑﮭﺎﺋﯽ اور ﺑﮩﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﺎﺋﯽ ،ﺑﮩﻦ ﮐﮯ دو ﮔﻨﺎ
ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور دوﺳﺮے طﺒﻘﮯ واﻟﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑہ ﭘﮩﻠﮯ طﺒﻘﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ
ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺑﮭﺎﺋﯽ اور ﺑﮩﻦ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﮟ اور ان ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺎ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ’’اﻗﺮﺑﻮن‘‘ اور ’’ اوﻟﻮاﻻرﺣﺎم‘‘ ﺳﮯ ﻣﻮازﻧہ ﮨﻮا اور ﺟﻮ
ﮐﭽﮭ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴۵اﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺖ ﮐﯽ اوﻻد ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ
ﻗﺮﯾﺒﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮﺗﮯ اور ﻧﻮاﺳﮯ ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدری ﭼﭽﺎ،
ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ  ،ﻣﺎﻣﻮں اور ﺧﺎﻻﺋﯿﮟ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﭘﺪری اور ﻣﺎدری ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﻣﯿﺮاث
ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدری ﭼﭽﺎ ﮐﮯﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺪری اور ﻣﺎدری ﭼﭽﺎ زاد ﺑﮭﺎﺋﯽ
ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ اورﮐﻠﯽ طﻮر ﺻﺮف ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﯾﺎ زﯾﺎده ﻣﯿﺮاث
ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﺻﯿﱠﺔً ﱢﻷَ ْز َوا ِﺟ ِﮭﻢ ﱠﻣﺘَﺎﻋًﺎ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴۶ﺑﯿﻮی ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿َ ...و ِ
اج  (232)﴾...ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮩﻢ اﻻرث ﮐﮯﻋﻼوه ﻣﮑﺎن اور دﯾﮕﺮ
ِإﻟَﻰ ْاﻟ َﺤﻮْ ِل َﻏ ْﯿ َﺮ ِإ ْﺧ َﺮ ٍ
ﻋﺎم ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﮏ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ ﻧﻔﻘہ
ﺧﻮر ﮨﻮﻧﮯﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ اس زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ دوری اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮ ﻟﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ دوﺳﺮا ﺷﻮﮨﺮ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮ
ﻟﯽ ﮨﻮ اور ان اﯾﮏ ﺳﺎﻟہ اﺧﺮاﺟﺎت ﺳﮯ ﺑﮯ ﻧﯿﺎزی ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﺮے ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس اﯾﮏ ﺳﺎل
ﻣﯿﮟ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ ﻟﮯ ﮐہ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺰارے ﮔﯽ ﺗﻮ اس اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ورﺛﺎء ﺳﮯ اس ﮐﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اور ﻣﻮرث ﮐﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐہ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻋﺎدﻻﻧہ طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﻋﺎم ﻧﻔﻘہ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
 ٢٣٢۔ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .٢ ٠
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴٧ﻣﯿﺮاث ﮐﺎ وه ﻣﺎل ﺟﻮﭘﻮرا ﮐﺎ ﭘﻮرا ﻣﺸﻤﻮل ﺧﻤﺲ ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح
ﺳﺎرے ﮨﺪﺋﯿﮯ اور ﺻﺪﻗﮯ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﻤﺲ ﮨﯿﮟ  ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺳﺐ ’’ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ‘‘ ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧہ
ﮨﻮں ﮔﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮐﺜﺮ ﻣﻔﺖ ﮨﺎﺗﮭ آﯾﺎ ﮨﮯ ﯾہ ﺳﺎرے ﻣﻮارد ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮩﺎء ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﻧﻈﺮﯾہ
ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﮯ ﻧﻤﻮﻧﮯ ﮨﯿﮟ اور ظﺎﮨﺮاً ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرا ان ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
اﺧﺘﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴٨ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ ﯾہ ﻋﺎدﻻﻧہ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﮯ ﺧﻮاه اس ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺧﻮاه وﺻﯿﺖ ﮐﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺗﺒﺼﺮه
ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ اﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﻋﺎدﻻﻧہ اﺻﻞ ﮨﮯ :(١ :ﺑﻌﺾ ﻣﯿﮟ ﯾﮑﺴﺎں اور ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ
ﻣﯿﺖ ﮐﯽ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدری ﯾﮏ طﺮﻓہ ﺑﮩﻦ ﯾﺎ ﻟﮍﮐﯽ اور اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺲ ﮐﯽ
اوﻻد ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ  ١/۶ﮨﮯ۔
 :(٢ﺑﻌﺾ اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ وارث ﺑﺮاﺑﺮ اور ﻣﺴﺎوی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻟﮍﮐﮯ اور ﻟﮍﮐﯿﺎں
ﮐہ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﺎ دو ﮔﻨﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ اس ﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث ﮨﻮﮔﯽ اور ﻣﺎں ﮐﺎ ﺑﺎپ ﮐﮯ دو ﮔﻨﺎ
ﮨﮯ ﺟﺒﮑہ ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ اوﻻد ﻧہ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ اوﻻد ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﮭﺎﺋﯽ  ،ﺑﮩﻦ ﯾﺎ ﺑﺮادران اور
ﺧﻮاﮨﺮان رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺎں ﮐﺎ ﺣﺼہ  ١/۶ﮨﻮﮔﺎ اور ﯾہ) ﻟﻠﺬﮐﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻻﻧﺜﯿﻦ( ﺻﺮف اوﻻد،
دو ﺟﺎﻧﺒہ ﺑﺮادران اور ﺧﻮاﮨﺮان اور ﭼﭽﺎؤں اور ﻣﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ
دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ آﺑﺎؤ و اﺟﺪاد اور اﻣﮭﺎت ﮐﺒﮭﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﮟ اورﮐﺒﮭﯽ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ
دو ﮔﻨﺎ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ ﺣﻘﺪار ﮨﮯ اﮔﺮ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ  ١/٣ﮐﯽ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺧﻮاه وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ واﺟﺐ ﮨﮯﯾﺎ وﺻﯿﺖ ﻧہ ﮐﺮے ﮐہ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع وﻏﯿﺮه ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻋﻼوه ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮے۔
اور اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ وارث ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ
ﻣﯿﺮاث )ﻋﺪم وﺻﯿﺖ اور دﯾﻦ ( ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﮔﯽ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺳﺎرے اﻣﻮال ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﺧﺮاﺟﺎت
ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ وﺻﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ اور ﻧﺎﻓﺬ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﯾﺴﺎ
ﺷﺨﺺ اﮔﺮ اﭘﻨﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺳﺎری دوﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﺨﺶ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺎل ﺧﻮد اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ۔
وﺻﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۴٩وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﻋﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ
اﯾﺴﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ اس ﮐﯽ وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اورﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺮﻧﮯﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺎت ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ
اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﻧﯿﮏ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺪاد ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اور ذﻣہ داری رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ،وﮨﯽ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن اس ﮐﯽ وﻓﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان
ﺳﮯاﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺎل ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯﺗﻮ ﺟﺲ طﺮح وه اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ
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واﻟﺪﯾﻦ  ،اوﻻد  ،ﭘﻮﺗﮯ  ،ﻧﻮاﺳﮯ ،ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ داروں اور ﻗﺮﯾﺒﯽ اﻓﺮاد اور دﯾﮕﺮ ﺻﺎﻟﺢ
اﻓﺮاد ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺒﺎت رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ اﺳﯽ طﺮح اﭘﻨﯽ وﺻﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﮯ ﮐہ  ١/٣ﻣﺎل ﺳﮯ ان ﮔﮍھﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺣﺼہ ﺳﮯ
ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ طﺒﻘﻮں ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺣﻘﺪار ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ
اس وﺻﯿﺖ ﻣﯿﮟ ان ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﮯ اﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اور اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ
ﮐﯽ آﯾﺖ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﯾﮏ واﺟﺐ ﻓﺮﯾﻀہ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔)اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐہ وه ﻟﻮگ
اس ﮐﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﯾﮏ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه اس آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﮯ اور وﺻﯿﺖ
ﮐﯽ رواﯾﺎت ﮐﻮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﻌﺾ ورﺛہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﮩﻢ اﻻرث ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﮯ
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ طﺒﻘﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﻧﻮاؤں اور ورﺛﺎ ﮐﮯﻋﻼوه ﺿﺮورت
ﺻﯿﱠﺔ ُ
ﻀ َﺮ أَ َﺣ َﺪ ُﻛ ُﻢ ْاﻟ َﻤﻮْ ُ
ت إِن ﺗَ َﺮ َ
ك َﺧ ْﯿ ًﺮا ْاﻟ َﻮ ِ
ﺐ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ إِ َذا َﺣ َ
ﻣﻨﺪوں ﮐﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ(﴿ ُﻛﺘِ َ
ﯿﻦ ﴾) (233ﺗﻢ ﭘﺮ ﻓﺮض ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ
ُوف َﺣﻘًّﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﺘﱠﻘِ َ
ﻟِ ْﻠ َﻮاﻟِ َﺪﯾ ِْﻦ َواﻷ ْﻗ َﺮﺑِ َ
ﯿﻦ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌﺮ ِ
ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻣﻮت آ ﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﯿﺮ)ﻣﺎل اور وارﺛﻮں ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻖ( ﭼﮭﻮڑ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ واﻟﺪﯾﻦ اور )ﺗﻤﺎم( ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ داروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﺮو
اور ﺧﻮد ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺘﻘﯿﻦ ﮐﮯ ذﻣہ اﯾﮏ ﺣﻖ ﮨﮯ ‘‘ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﯽ وﺻﯿﺖ ﮨﺮﮔﺰ
درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﻟﮩﺬا وه وﺻﯿﺖ ’’ﺧﯿﺮاً‘‘ ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﮨﮯ ﺟﻮ وارث ﮐﮯ
ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح اور اس ﮐﯽ ﺿﺮورت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎون ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﻧﺎ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻘﺼﺎن ده اور ﺷﺮ ﮨﮯ۔
ﮨﺎں ’’،ﺧﯿﺮ‘‘ ﻣﺎل ﺳﮯ اﻋﻢ ﮨﮯ اور وه ﻣﺎل ﺧﯿﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺧﯿﺮ ﮐﺎ
ﺳﺒﺐ اور راه ﮔﺸﺎ ﮨﻮ اور  ١/٣ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ داروں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐہ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ طﺒﻘﮯ ﻣﯿﮟ
ﮨﯿﮟ اور دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ،ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻀ َﺮ
وارﺛﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﯿﮟ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮟ ﮐہ﴿ َو ِإ َذا َﺣ َ
ﻮا اﻟْﻘُﺮْ ﺑَﻰ َو ْاﻟﯿَﺘَﺎ َﻣﻰ َواﻟْ َﻤ َﺴﺎ ِﻛﯿﻦُ ﻓَﺎرْ ُزﻗُﻮھ ُﻢ ﱢﻣ ْﻨﮫ ُ َوﻗُﻮﻟ ُ ْ
ْاﻟ ِﻘ ْﺴ َﻤﺔ َ أُوْ ﻟُ ْ
ﻮا ﻟَﮭُ ْﻢ ﻗَﻮْ ﻻً ﱠﻣ ْﻌﺮُوﻓًﺎ ﴾)’’ (234اور
ﺟﺐ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯوﻗﺖ رﺷﺘہ دار  ،ﯾﺘﯿﻢ اور ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮں ﺗﻮ اس
ﻣﯿﺮاث ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﺑﮭﯽ روزی دو اور ان ﺳﮯ ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ اور ﻧﺮﻣﯽ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ آؤ‘‘۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﮯ آﯾﺖ ﻧﮯ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻄﻌﯽ رواﯾﺎت ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ  ١/٣ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺤﺪود ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ آﯾﺎت وﺻﯿﺖ ﺳﮯ ﺳﺎزﮔﺎر ﮨﮯ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﺮاث اﺻﻞ ﮨﮯ اور وﺻﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﺧﯿﺮ و ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻓﺮع
ﮨﮯ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ )ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾﺎت  ١١اور  (١٢ﭼﺎر ﺑﺎر وﺻﯿﺖ دﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
’’ ﻣﺎ ﺗﺮک‘‘ ﺳﮯﺟﺪا ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اس ﻓﺮق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ دﯾﻦ ﺻﺮف ﻣﻮﮐﺪ ﺣﺘﻤﯿﺖ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
وﺻﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺘﻤﯿﺖ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾﺎت ١١
 ٢٣٣۔ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آﯾہ .١٨٠
 ٢٣٤۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .٩
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ﯿﻦ ِﺑﮭَﺎ أَوْ َدﯾ ٍْﻦ َوﻟَﮭُﻦﱠ اﻟﺮﱡ ﺑُ ُﻊ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗَ َﺮ ْﻛﺘُ ْﻢ ِإن ﻟﱠ ْﻢ ﯾَ ُﻜﻦ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ َوﻟَ ٌﺪ ﻓَﺈِن
ﺻ َ
ﺻﯿ ﱠ ٍﺔ ﯾُﻮ ِ
اور ِ ...﴿ (١٢ﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َو ِ
ﺎن َر ُﺟ ٌﻞ ﯾُﻮ َر ُ
ث
ُﻮن ِﺑﮭَﺎ أَوْ َد ْﯾ ٍﻦ َوإِن َﻛ َ
ﺻﯿﱠ ٍﺔ ﺗُﻮﺻ َ
َﻛ َ
ﺎن ﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟَ ٌﺪ ﻓَﻠَﮭ ﱠُﻦ اﻟﺜﱡ ُﻤﻦُ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗ َ َﺮ ْﻛﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َو ِ
َﻛﻼَﻟَﺔً أَو ا ْﻣ َﺮأَة ٌ َوﻟَﮫُ أَ ٌخ أَوْ أُ ْﺧ ٌ
ﻚ ﻓَﮭُ ْﻢ ُﺷ َﺮ َﻛﺎء
اﺣ ٍﺪ ﱢﻣ ْﻨﮭُ َﻤﺎ اﻟ ﱡﺴ ُﺪسُ ﻓَﺈِن َﻛﺎﻧُ َﻮاْ أ َ ْﻛﺜَ َﺮ ِﻣﻦ َذﻟِ َ
ﺖ ﻓَﻠِ ُﻜ ﱢﻞ َو ِ
ﷲ َو ّ
ﷲُ َﻋﻠِﯿ ٌﻢ
ﻀﺂ ﱟر َو ِ
ﺻﻰ ِﺑﮭَﺂ أَوْ َدﯾ ٍْﻦ َﻏ ْﯿ َﺮ ُﻣ َ
ﺻﯿﱠ ٍﺔ ﯾُﻮ َ
ﺚ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َو ِ
ﻓِﻲ اﻟﺜﱡﻠُ ِ
ﺻﯿﱠﺔً ﱢﻣﻦَ ّ ِ
َﺣﻠِﯿ ٌﻢ﴾)(235آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﮐہ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ وﺻﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟہ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ’’
ﺧﯿﺮاً( ﮐﻮ اس ﮐﮯ واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵٠وﺻﯿﺖ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ واﺟﺐ ﮨﮯ اوراس ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ اور آﺳﺘﺎﻧہ ﻣﺮگ ﺑﮭﯽ ﻣﻮت ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
ﻧہ ﺻﺮف ﻣﻮت ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اس طﺮح ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐہ ﻓﻼں
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ اﻧﺴﺎن ﻣﻮت ﮐﮯ دﮨﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﮭﺮ
دوﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮت ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﻮ ﮨﯽ ﻧہ اور
اﭼﺎﻧﮏ ﻣﻮت آ ﺟﺎﺋﮯ۔اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ’’اذا ﺣﻀﺮاﺣﺪ ﮐﻢ اﻟﻤﻮت‘‘ وﮨﯽ آﺳﺘﺎﻧہ
ﻣﺮگ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮت ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﻣﻮت ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ،ﺑﻠﮑہ
ﺻﺮف اس ﮐﺎ ﮔﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور واﺿﺢ ﮨﮯ ﺳﮑﺮات ﻣﻮت اور اﺣﺘﻀﺎر ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮭﯽ
ﻣﺮاد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﺴﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺣﺎﻟﺖ اور ﮨﻮﻟﻨﺎک ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
وﺻﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﮐﺎم ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﻋﺎم ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﮩﻠﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اﻧﺴﺎن
اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻮت ﺳﮯ دﺳﺖ و ﮔﺮﯾﺒﺎں ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس وﻗﺖ اﮔﺮ ﺳﮑﺮات ﻣﻮت ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ’’ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻮت‘‘ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﻧہ" اذا ﺣﻀﺮ اﺣﺪﮐﻢ
اﻟﻤﻮت‘‘
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵١وﺻﯿﺖ  ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺣﻖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ ﮐہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ ﻓﻼں ﺷﺨﺺ اس ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
واﺿﺢ ﺗﺮﮐہ اس ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﻣﯿﮟ وﮐﯿﻞ ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ان ﺗﺮک ﺧﯿﺮاً ‘‘ ﻣﺎل ،ﺣﻖ او
رﺣﺎل ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺲ طﺮح ﺧﻮد اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ رﮨﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح
ﺣﻖ اور ﺣﻘﻮق ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﮭﺎ ۔ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﻣﻮال ،ﺣﻖ اور ﺣﻘﻮق ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ
وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪه ﺑﻨﺎﺋﮯ اور اب ﺟﺒﮑہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮ ﮨﯽ رﮨﺎ ﮨﮯﺗﻮ اﯾﮏ اﮨﻢ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺲ ﮐﯽ
اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رﻋﺎﯾﺖ واﺟﺐ ﮨﮯ ،ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﮐﻮ اﭘﻨﮯﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻣﺎل اوران ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﮐﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵٢وﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﮨﺪوں اور ﻗﺮار دادوں ﮐﯽ طﺮح ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﻟﻔﻆ
ﮐﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﺤﺮﯾﺮ ،واﺿﺢ اﺷﺎره  ،ﯾﺎ اﯾﺴﺎ ﻋﻤﻞ ﮐہ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮ
 ٢٣٥ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ.١٢
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رﮨﺎ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺟﺐ ﺗﮏ وﺻﯿﺖ ﭘﺮ واﺿﺢ طﻮر ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ( ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ  ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﺮ ﮐﺎم  ،ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ اور ﮔﻔﺘﺎر ﺟﺴﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﮩﺘﮯﮨﯿﮟ ’’
اﻟﻮﺻﯿۃ‘‘ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور وﺻﯿﺖ ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اس ﮐﺎ اس طﺮح ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ
ﻻزم اور ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ واﺿﺢ اور ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﮐہ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ دو ﻋﺎدل
ﮔﻮاﮨﻮں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﯾﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ وﺻﯿﺖ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﺴﯽ
ﺗﺤﺮﯾﺮ  ،ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﻟﻔﻈﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ دو ﻋﺎدل ﮔﻮاه ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی طﺮح
ﺳﮯ اس طﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﮨﻮ ﮐہ اﻧﮑﺎر ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵٣وﺻﯿﺖ ﺑﮭﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد ﮐﯽ طﺮح واﺿﺢ اور ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اور
ﺗﺄوﯾﻞ ﮨﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻢ اور زﯾﺎده اﻣﻮال ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ زﯾﺎده
ﮨﻮ ﺗﻮ ﻟﻔﻆ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ اورﮐﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺷﺎره ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﻢ ﮨﻮ ﯾﺎ زﯾﺎده ﺟﺲ طﺮح ﺑﮭﯽ
اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ اﺳﮯ واﺿﺢ اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵۴وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﮑﺎر  ،رﺷﯿﺪ اور
وﺻﯿﺖ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ وﺻﯿﺖ ﻧہ ﮐﺮے ؛ﮐﯿﻮں ﮐہ دﯾﻮاﻧہ،
ﯾﺎ ﺳﻔﯿہ اور اﯾﺴﺎ ﺑﭽہ ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﺳﻦ رﺷﺪ ﮐﻮ ﻧہ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﮨﻮ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﻋﺎﻗﻼﻧہ  ،ﻋﺎدﻻﻧہ اور ﺷﺮﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺻﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ  ،اﮔﺮﭼہ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯواﻻ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮ ورﻧہ ﯾہ وﺻﯿﺖ ﮨﺮﮔﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﺑﺎﻟﻎ اور ﻋﺎﻗﻞ
ﮨﯽ ﮨﻮ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‘‘ ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﺻﺮف ﺷﺎﺋﺴﺘہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ،
ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ اور وﺻﯽ ﮐﮯ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺻﯿﺘﻮں ﮐﻮﻧﺎ درﺳﺖ
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵۵ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮدوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺑﮭﯽ )اذا ﺣﻀﺮ اﺣﺪﮐﻢ اﻟﻤﻮت( ﮐﺎ واﺿﺢ ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﻮﮔﺎ  ،ﻧﯿﺰ اﯾﺴﮯ ﻣﺠﺮم
ﮐﻮ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ زﯾﺎده ﺿﺮورت ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﮐﻢ
ﮐﺮے)ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور روﺿہ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﮟ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺌﻠہ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﮭﯽ اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺎ ﮐﺮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اوراس ﮐﮯ ﺧﻼف ﻓﺘﻮی

دے دﯾﺎ ﮨﮯ( اس وﺻﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺑﯽ وﻻد ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺤہ ﮐہ اس )ﻣﺠﺮم( ﺳﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﻖ
ﭼﮭﯿﻦ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺮدار ادا ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ اور ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ وه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﮯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺑﮯ اﻋﺘﺒﺎر ،
ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اور ﻣﺮدود ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اطﻼق آﯾﺖ ﮐﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﻓﺮد ﯾﮩﯽ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ
اور دوﺳﺮے ﻟﻮگ اس ﮐﮯ ﺣﺎﺷﯿہ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ اور اس طﺮح ﮐﮯ اطﻼق ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮯ اس طﺮح ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ وه ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺘﻦ اس
ُ
ﺳﻤﻌﺖ اﺑﺎ ﻋﺒﺪﷲ
طﺮح ﻣﺘﺰﻟﺰل اور ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮ )ﻗﺎل
)ع( ﯾﻘﻮل :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴہ ﻣﺘﻌﻤﺪاً ﻓﮭﻮ ﻓﯽ ﻧﺎر ﺟﮭﻨﻢ ﺧﺎﻟ ٌﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﻞ ﻟہ اراﯾﺖ ان ﮐﺎ اوﺻﯽ ﺑﻮﺻﯿۃ ﺛﻢ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴہ ﻣﺘﻌﻤﺪاً
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘہ ﺗﻨﻔﺬ وﺻﯿﺘہ؟ ﻗﺎل ﻓﻘﺎل ان ﮐﺎن اوﺻﯽ ﻗﺒﻞ ان ﯾﺤﺪث ﺣﺪﺛﺎ ً ﻓﯽ ﻧﻔﺴہ ﻣﻦ ﺟﺮاﺣہ او ﻓﻌﻞ ﻟﻌﻠہ ﯾﻤﻮت ﻟﻢ
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ﺗﺠﺰ وﺻﯿﺘہ ()  (236ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﮐہ آپ ﻓﺮﻣﺎ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ  :ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
ﺑﮭﯽ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻋﻤﺪاً ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ڈاﻟﮯ وه آﺗﺶ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ،ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے
اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﮨﮯ ؟ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اﮔﺮ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے
ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﺮے ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؟(۔

ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ﮐہ وه ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺟﮩﻨﻤﯽ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﮔﺰ ﯾہ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ ل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ دوﺳﺮے ﻓﺮض ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ
وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﺋﯽ ﮨﮯ اور ﭘﮩﻠﮯ ﻓﺮض ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﭼہ ﺟﮩﻨﻤﯽ ﮨﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ
ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﭼﮭﻮڑﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﯿﻮں ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺟﻮ آدﻣﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وه دﯾﻮاﻧہ ﮐﯽ طﺮح
ﺳﻔﯿہ ﮨﮯ اﺳﯽ ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐﯽ اس طﺮح ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺟﻮ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺑﯿﻮﻗﻮﻓﯽ اور ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﮐﺴﯽ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ وﺻﯿﺖ
ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﮨﻮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﻧﮯ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮ اور ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اس ﮐﯽ
ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وه وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮐﯿﻮں رﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﺋﮯ
اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﺷﺎﺋﺴﺘہ وﺻﯿﺖ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻓﺮاد اس
ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﮯ ﺟﺮم ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﻗﻮاﺋﺪ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم رﮨﯿﮟ ﮐہ" َوَﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْﺧ َﺮى
" ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﺎ ﺑﻮﺟﮭ ﻧﮩﯿﮟ اﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵۶ﻣﻮت ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯽ ﺟﺘﻨﺎ ﺟﻠﺪ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺘﯿﮟ
اور ﻗﺮﺿﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮑﻮں ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮ دے ﯾﺎ اﻧﮩﯿﮟ اطﻼع دے ﮐہ وه ﻟﻮگ آﮐﺮ اﭘﻨﺎاﭘﻨﺎ
ﺣﻖ ﻟﮯ ﻟﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ ﻣﺠﮭ ﭘﺮ اس طﺮح ﺳﮯ ﻗﺮض ﮨﮯ اور ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت
ﻣﺴﻠﻢ دﯾﻮن اور ﻗﺮﺿﮯ اس ﮐﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ ادا ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵٧اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻗﺮﺿہ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ آ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان
ﮐﮯﺑﺎرے ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﮨﯽ اس ﮐﻮادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵٨ﻣﻮت ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﺎرے اﻟﮩﯽ اور ﻋﻮاﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﮐہ ﺟﻦ ﮐﺎ وه ﻣﻘﺮوض
ﮨﮯ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮے اورﺟﺎﺋﺰه ﻟﮯاور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اس طﺮح ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮے ﺟﯿﺴﮯ ﺧﻤﺲ  ،زﮐﻮة  ،دﯾﺎت ،ﮐﻔﺎرات ،ﺻﺪﻗﺎت واﺟﺒہ  ،ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮨﻮاﺣﺞ ،ﻧﻤﺎز
اور روزه ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ اس ﮐﯽ ﮔﺮدن ﭘﺮ ﮨﮯ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﮨﯽ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ،
ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎز اور روزه ﮐﮯ
ﻋﻼوه )ﮐہ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ﮐﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺺ ﮐﻮ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ’’ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
وﺻﯿۃ‘‘ وﺻﯿﺖ ﮐﻮ ﮐہ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ١/٣ﻣﺎل ﮨﮯ ،ﮐﻮاﻟﮓ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ’’ او دﯾﻦ‘‘ ﺧﺎﻟﻖ
اور ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﺿﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺳﺎرے ﻗﺮﺿﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۵٩ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﻣﺸﮩﻮر ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﯿﺖ ﮐﮯ ﻧﻤﺎز و روزه ﮐہ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﮍے ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ ذﻣہ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ دوﻧﻮں
واﺟﺐ ان ﮐﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﺨﺼﯽ واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا اﺳﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دے
دﯾﻨﮯ ﺳﮯﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ دﯾﻨﯽ ﺣﺞ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻮ اﺳﯽ ﺣﯿﺎت ﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﺋﮯ اور ﻧہ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮے اور اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮐﯽ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم د ﯾﻮ ن ﮐﯽ طﺮح اس ﮐﮯ اﺻﻞ
ﺗﺮﮐہ ﺳﮯ )اﺗﻨﯽ رﻗﻢ( ﻧﮑﺎل ﮐﺮ اﻟﮓ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶٠وﺻﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺑﻞ اطﻤﯿﻨﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور ﺳﻔﯿہ  ،ﻧﺎﻻﺋﻖ
اور ﮐﺎم ﺳﮯ ﻧﺎ واﻗﻒ ﺷﺨﺺ ﻧہ ﮨﻮ اﮔﺮﭼہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وﺻﯽ ﻣﯿﮟ ﯾہ )ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ( ﺷﺮط ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور
وﺻﯽ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶١اﮔﺮ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮرد
وﺻﯿﺖ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﺸﻮره ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮨﺮ اﯾﮏ
ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ طﻮر ﭘﺮ اﭘﻨﺎ وﺻﯽ ﻗﺮار دے ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﭘﺮﻋﻤﻞ
ﮐﺮے اور دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﻧﺎور ﭨﮑﺮاؤ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﺻﻠﺢ ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶٢ﭼﻮﻧﮑہ وﺻﯿﺖ  ،وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯواﻟﮯ ﮐﯽ ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ اور اﺳﯽ طﺮح
ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭘﺮ ﮨﮯ ،ﻟﮩﺬا وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﭘﻨﯽ وﺻﯿﺖ ﺳﮯ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
َﺎف
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﻮ ﺑﺪل دے ﻣﮕﺮﯾہ ﮐہ ﯾہ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﴿ ﻓ َ َﻤ ْﻦ ﺧ َ
ص َﺟﻨَﻔًﺎ أَوْ ِإ ْﺛ ًﻤﺎ ﻓَﺄَﺻْ ﻠَ َﺢ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ ْﻢ ﻓَﻼَ ِإ ْﺛ َﻢ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ِإ ﱠن ّ
ﷲَ َﻏﻔُﻮ ٌر ﱠر ِﺣﯿ ٌﻢ ﴾) (237ﭘﺲ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
ِﻣﻦ ﱡﻣﻮ ٍ
ﺑﮭﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎم ﺳﮯ اﻋﺮاض
ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ڈرﺗﺎ ﮨﮯ)ﺧﯿﺮ اور ﻧﯿﮑﯽ ﺳﮯ دور ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ( ﭘﮭﺮ اﺻﻼح ﮐﺮے اس ﮐﮯ اور
ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻏﻠﻂ ﻧﺘﯿﺠہ ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﻧﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه )ﺑﮭﯽ(ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺧﻮد واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﺟﺲ طﺮح اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ظﻠﻢ ﮐﺎ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﺟﺲ طﺮح اﻧﺴﺎن ﮐﺎ اس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭘﺮ
ﻣﻮﻗﻮف ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺣﻤﻘﺎﻧہ  ،ظﺎﻟﻤﺎﻧہ اور ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﺗﺼﺮف ﻧﺎﻓﺬ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اور ﺟﻮ وﺻﯿﺖ اﭘﻨﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﮯ اﺳﮯ
ﻋﺪاﻟﺖ اور ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ وارﺛﻮں ﮐﮯ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ  ١/٣ﻣﺎل ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺤﻠہ ﮐﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺰاده ﮐﮯ روﺿہ ﯾﺎ اس
ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ورﺛﺎ ﮐﻮ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﻣﺸﮑﻞ اور
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ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ وﺻﯿﺖ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اور ﻧﻔﺎذ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور وﺻﯿﺖ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺑﮭﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﮯ اور ’’ﺟﻨﻔﺎ ً‘‘ ﯾﺎ ’’اﺛﻢ‘‘ ﮐﮯ داﺋﺮه ﻣﯿﮟ اس وﺻﯿﺖ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ
اﻧﺪاز ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶٣ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺻﯿﺖ ﮐﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﮨﺮﮔﺰ
ﱠِ
ِ
ِ
ﻴﻊ
ﻳﻦ ﻳـُﺒَ ﱢﺪﻟُﻮﻧَﻪُ إِ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ َﺳﻤ ٌ
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اور ﻧﻔﺎذ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﴿ ﻓَ َﻤﻦ ﺑَ ﱠﺪﻟَﻪُ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ َﺳﻤ َﻌﻪُ ﻓَِﺈﻧﱠ َﻤﺎ إِﺛْ ُﻤﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ َ
ِ
ﻴﻢ ﴾) ’’ (238ﭘﺲ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ اس ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮے)اس ﮐﮯ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( ﺗﻮ ﮔﻨﺎه
َﻋﻠ ٌ
ﺻﺮف ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮔﺮدن ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮا س ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﺻﺤﯿﺢ اور
ﺷﺮﻋﯽ وﺻﯿﺘﻮں ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﮯ ﻧہ ﺟﺎﮨﻼﻧہ  ،ﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ اورﺧﻮد ﻏﺮﺿﯽ واﻟﯽ
وﺻﯿﺘﻮں ﺳﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶۴وﺻﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ
وﺻﯿﺖ اﻧﺼﺎف اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮ ﯾﺎ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ورﺛہ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ اور اس ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﮯ
ﺧﻼف اﻋﻤﺎل اور ﻓﺘﻮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶۵وﺻﯿﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻣﻮرد ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺻﺮف
وﺻﯿﺖ ﮐﺎ رد ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯﺟﻮ اﺳﮯ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ وﺻﯽ ﺑﻨﺎﯾﺎ اور
اﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﮭﯽ دی اور وه اﺳﮯ رد اور اﻧﮑﺎر ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ وﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اور
ﻧﺎﻓﺬ ﮨﮯ اور ﺟﺐ اﺳﮯ رد ﮐﺮ دے ﺗﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﯾﺴﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ
وﺻﯿﺖ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮے ﺟﺐ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﺮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ وه
وﺻﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ اور ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ رد ﮐﺮﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور
اﺻﻼً اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ وﺻﯿﺖ ﮐہ ذﻣہ داری ﻧﺒﮭﺎ ﻧہ ﺳﮑﮯ
ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺳﮯ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ اﺳﮯ رد ﮐﺮ دے ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ
ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ وﺻﯿﺖ ﻣﯿﮟ وﺻﯽ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اس ﮐﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﺎﺋﺐ
ٗ
اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﺎ ﮐﻢ

ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﻮ اور وﺻﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اور ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶۶اﮔﺮﮐﺴﯽ ﻣﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ اﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
اﺷﺨﺎص ﮐﻮ دے دے ﮔﺎ ﺧﻮاه اس ﻧﮯ اس وﺻﯿﺖ ﻣﯿﮟ اس ﻣﺎل ﮐﻮ اﻧﮩﯿﮟ)اﻓﺮاد( ﮐﻮاس
)ﻣﻮﺻﯽ( ﻧﮯوﺻﯽ ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﮐﺮے ﯾﺎ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮ دے
اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﮐﺎ ﺻﺮف اﻧﮑﺎر ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﯽ اس
وﺻﯿﺖ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اور ﻧﺎﻓﺬ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﺑﺨﺸﺶ
ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﻣﺎل ﮐﺎ اﺻﻞ ﻣﺎل ارث ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﮯ
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اور ﮐﻣﺎ ﻓرض ﷲ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﷲ ﻧﮯ ﻓﺮض ﮐﯿﺎ ﮨﮯ( ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ طﺒﻘﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶٧اﮔﺮ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ﯾﺎ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮے ﮐہ ﻣﯿﮟ
ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﻣﻘﺮوض ﮨﻮں اﮔﺮ اس اﻗﺮار ﻣﯿﮟ ورﺛﺎ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﮩﻢ ﻧہ ﮨﻮ
اور ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﻣﻮرد اﻗﺮار ﻣﺎل اﺻﻞ ﺗﺮﮐہ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﺎ ،
اور ان ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ وارث
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﻗﺮار ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺮار ﮨﮯ۔اور ’’ اﻗﺮار
اﻟﻌﻘﻼء ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﮭﻢ ﺟﺎﺋﺰ‘‘ ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻮرد ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧﺴﺎن
ﮐﺎ ﻣﻮت ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺮار ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺮاه راﺳﺖ ورﺛﺎ ﮐﮯ ﺧﻼف اﻗﺮار ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮرد اﻗﺮار
ﻣﺎل ﺑﮭﯽ ان ﺗﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻮت
ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺷﻤﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺮار ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﻮد اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﻣﺘﮩﻢ
ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ  ،ﺳﻔﺎﮨﺖ  ،ﺟﻨﻮن ﯾﺎ ﺳﺘﻢ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶٨اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ اس ﮐﺎ  ١/٣ﻣﺎل ورﺛہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮ دﯾﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮯﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﯾہ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻋﺎدﻻﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل
ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ اﻣﻮال ﮐﯽ طﺮح ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮯ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺣﺼﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ؟ ظﺎﮨﺮاً اﮔﺮﭼہ وﺻﯿﺖ ﻣﯿﺮاث ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ اور
ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ طﺮح ﮨﻮﮔﯽ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد وﮨﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺣﺼﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾہ وﺻﯿﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ اور ﺑﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﮯ ﭘﺲ اس ﺛﻠﺚ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ) اور ﯾہ ﻓﺘﻮی ﻣﻮرد
اﺟﻤﺎع ﻣﻄﻠﻖ اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ﮐہ ﻋﺎدﻻﻧہ اور ﻣﺴﺎوی طﻮر ﭘﺮ ورﺛہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧۶٩اﮔﺮ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﺗﯿﻨﻮں طﺒﻘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
ﮔﺬﺷﺘہ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ
ﻣﺮاد ﺣﺼﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﮭﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٧٧٠ﺟﺲ طﺮح اس ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﺟﻮ اﺑﮭﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ
اور وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﻋﻮرت ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮ اور ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺗﻮ
اﺗﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﻣﺎل اس ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﮔﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﻣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﮐﻮں ﮐﯽ طﺮح ورﺛہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧١اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﯿﺰ واﺟﺐ اور ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮط
ﮨﻮ اور ﻣﺬﮐﻮره ﻣﺎل دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺒﺎت ﮐﻮاس ﮐﮯاﺻﻞ ﻣﺎل
ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ )ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ( اور اس ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل ﺳﮯ ﮨﯿﮟ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧٢واﺟﺐ ﺣﺞ اور ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮﺿﮯ ﺧﻮاه وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﯾﺎ ﻧہ ﮐﺮے
اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯﺷﻤﺎر ﮨﻮﮔﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ اَو َدﯾﻦ‘‘ ’’ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﯿۃ‘‘ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور ﺣﺞ ﺑﮭﯽ
دﯾﻮ ن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ وﺻﯿﺖ )اﺛﺒﺎت اور ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﮯ ﺳﻮا( ﮐﻮﺋﯽ اور
ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :٧٧٣ﺣﺞ ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ‘‘ اس ﺣﺞ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ
ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯿﮟ اﮨﻞ ﻣﮑہ ،ﻣﺪﯾﻨہ اور اس ﮐﮯ اطﺮاف ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور’’
ﺣﺞ ﺑﻠﺪی‘‘ اس ﺣﺞ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ وطﻦ ﯾﺎ اس
ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺸﮕﺎه ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻮل ﺣﺞ ﮐﺮے اور اﻧﺠﺎم دے؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺞ ﺑﻠﺪی ﮐﯽ
ﻧﯿﺎﺑﺖ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺞ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ زﯾﺎده ﮨﯿﮟ اور ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺞ ﻣﯿﺖ ﮐﯽ ﮔﺮدن ﭘﺮ ﮨﮯ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺣﺞ ﺑﻠﺪی ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺞ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﮯ ﮐﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﺣﺞ ﺑﻠﺪی ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ اﺧﺮاﺟﺎت اس ﮐﮯ  ١/٣ﻣﺎل ﺳﮯ
ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﺛﻠﺚ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﮨﯽ ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺞ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور
ﺷﮩﺮی اور ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﺞ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺧﺮاﺟﺎت ١/٣ﮐﮯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻣﯿﺖ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺧﯿﺮات ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮف ﮨﻮﮔﺎ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص دﯾﮕﺮ زﯾﺎرﺗﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻤﺮه وﻏﯿﺮه۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧۴اﮔﺮ ﺣﺞ ﻧہ ﺷﮩﺮی ﮨﻮ اور ﻧہ ﮨﯽ ﻣﯿﻘﺎﺗﯽ اور ﻣﮑہ ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﺟﮕہ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺮچ دو دوﺳﺮے ﺣﺞ ﮐﺎ ﺧﺮچ ﮨﮯ اور ﯾہ اﺻﻞ
اور  ١/٣ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧۵اﮔﺮ ﺛﻠﺚ) (١/٣ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﭽﮭ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے ﺟﻦ ﮐﮯ
اﺧﺮاﺟﺎت  ١/٣ﺳﮯﮐﻢ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺛﻠﺚ ﮐﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎ ﺣﺼہ ورﺛﺎ ﮐﺎ ﮨﮯ اوراﮔﺮ اس ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت
زﯾﺎده ﮨﻮں ﺗﻮ ورﺛﺎ ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮨﻮﻧﮯ اور ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ وارث ﮐﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
وﺻﯿﺖ ﮐﮯﺗﻤﺎم ﻣﻮرد ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ان )ورﺛﺎ( ﮐﯽ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ وﮨﯽ ﺑﻘﺪر ﺛﻠﺚ ﮨﯽ ﮨﻮﮔﺎ اور اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ورﺛﺎء ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﻮں اور ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮ ﺛﻠﺚ
ﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ رﻗﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﮩﻢ ﺳﮯ دی ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧۶اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ اس ﮐﺎ ﻗﺮض ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دے دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻧﯿﺰ
ﺣﻘﻮق ﮐﺎ ﻗﺮض ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت اﻧﺠﺎم دﯾﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ اب اﮔﺮ  ١/٣ﻣﺎل اس
ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر
ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺑﮩﺮﺻﻮرت ﺣﻘﻮق ﷲ اور ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﮐﮯ ﻗﺮﺿﮯ اﺻﻞ ﻣﺎل
ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮں ﮔﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﯿۃ ﯾﻮﺻﯽ ﺑﮭﺎ او دﯾﻦ‘‘ ﺟﺲ طﺮح وﺻﯿﺖ ﮐﻮ
ﺛﻠﺚ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح دﯾﻦ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه وﺻﯿﺖ
ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧٧اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺖ ﭘﺮ اﭘﻨﮯ
ﻗﺮﺿہ ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﺮے ﮐہ ﻣﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﯿﺮا اﺗﻨﮯ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎ ﻣﻘﺮوض ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ
وه ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ دو ﻋﺎدل ﻣﺮد اس ﮐﮯ ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﮟ ﯾﺎ ﻗﺴﻢ ﮐﮭﺎﺋﯿﮟ اور اﯾﮏ ﻋﺎدل ﻣﺮد
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ﮔﻮاﮨﯽ دے ﯾﺎ دو ﻋﻮرت اور اﯾﮏ ﻋﺎدل ﻣﺮد ﮔﻮاﮨﯽ دے ﺗﻮ ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ وه دﻋﻮے دار
ﮨﮯ اﺳﮯ ﭘﻮرا ﮐﺎ ﭘﻮرا دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﺻﺮف اﯾﮏ ﻋﺎدل
ﻣﺮد ﯾﺎ اﯾﮏ ﻋﺎدل ﻋﻮرت ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮔﻮاﮨﯽ ﺳﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ
ان ﻧﺎﻗﺺ ﮔﻮاﮨﻮں ﺳﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ اور ﮔﻮاﮨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮔﻮاﮨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﻢ ﻣﻘﺪار ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس
ﮐﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﮔﺎ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﺳہ ﺟﺎﻧﺒہ ﮨﮯ:
 :(١ﺳﺎرے ورﺛﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﮐﺴﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﻗﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ
اور ﯾہ اس ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﯾہ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ اوروه اس دﯾﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺣﺼہ
ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ادا ﮐﺮے ﮔﺎ۔
 :(٢اﮔﺮ ﺳﺐ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﮯ ﺣﺼہ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ اﭘﻨﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
 :(٣اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻮرث ﮐﮯ ﻗﺮض ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ اور اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿﺰان اور
ﻣﻌﯿﺎر ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻗﺮض ﺑﮭﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧٨اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮐﭽﮭ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے اور ﻣﻮرد
وﺻﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﺳﮯ ﻣﻨﺼﺮف ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ اور ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ورﺛہ ﻧﮯ اﻧﮑﺎر ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ
ﺗﻮ ﯾہ ﻣﺎل اس ﮐﮯ ورﺛہ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮد ﻣﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﻖ اور اس ﮐﮯ
ﺗﺮﮐہ ﮐﺎ ﺟﺰ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے اﭘﻨﮯ
ﺳﮩﻢ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اس ﻣﯿﮟ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ظﺎﮨﺮاً ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺎوی ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﮐﭽﮭ
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﮩﺎں ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮں ﺣﺼﮯ در ﮐﺎر ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰرا۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٧٩اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ وﺻﯿﺖ ﮐﺮے ﮐہ ﮐﭽﮭ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﺟﺒﮑہ وارﺛﻮں ﭘﺮ ظﻠﻢ ﻧہ ﮨﻮ اور ﯾہ وﺻﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ رﺟﺤﺎن رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮﺗﻮ
ﻧﺎﻓﺬ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ۔
ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻮ اﺳﻼم ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮے ﯾﺎ وه ﮐﺎﻓﺮ اس ﮐﺎ ﻟﮍﮐﺎ ﯾﺎ
رﺷﺘہ دار ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻓﺴﺎد روﻧﻤﺎ ﮨﻮﮔﺎ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﻮ ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺖ اس طﺮح ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﻮ وه ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٨٠ﭼﻮﻧﮑہ وﺻﯽ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ اﻣﻮال ﮐﺎ اﻣﯿﻦ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﺟﺐ ﺗﮏ وه ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻧہ ﮐﺮے اس وﻗﺖ ﺗﮏ اس ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ) ﻣﮩﺎرت
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ( ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ اﻣﻮال ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻮارد وﺻﯿﺖ ﮐﮯاﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ اﺟﺮت ﺑﮭﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،
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ﯿﻦ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ وﺻﯽ ﮨﺮ ﺻﻮرت اﻣﯿﻦ ﮨﮯ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ﴿َ ...ﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﺤْ ِﺴﻨِ َ
ﯿﻞ  (239)﴾...اس ﮐﻮﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮨﮯ۔
ِﻣﻦ َﺳ ِﺒ ٍ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٨١وﺻﯽ ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﮐﺎم ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ اﺟﺮت ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺟﺮت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ اﺟﺮت اﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ﮨﻮﮔﯽ،
ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺐ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻔﺖ ﭘﺮ ﮨﻮ اور وﺻﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﻮ
اور اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺎﻟﯽ وﺻﯿﺖ ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ اور ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﭘﮩﻠﮯ طﺒﻘہ ﮐﮯ وارﺛﻮں ﯾﺎ دوﺳﺮے وارﺛﻮں ﮐﻮ اﺷﺪ
ﺿﺮورت ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﮯ  ١/٣ﻣﺎل ﺳﮯ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ
ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮے ﺗﻮ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﯾہ ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺐ اس ﮐﮯ ﻣﺎل ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ
ﮨﺎﺗﮭﻮں اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ‘‘ ﮐہ ﻣﺎﻟﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﺮو ﯾﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﮯ اﺳﮯ ﺗﺮک ﮐﺮ دو اور
اﭼﺎﻧﮏ ﻣﻮت آ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ’’ ﮐﺘﺐ‘‘ ﺗﻢ ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﺗﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ
’’ﺧﯿﺮاً‘‘ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ اور ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
 ١/٣ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺎل ﺳﮯ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺛﻠﺚ وﺻﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻮرد ﮨﮯ ﮐہ
ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺿﺮورت  ١/٣ﺳﮯزﯾﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ ﻗﻄﻌﺎ ً اس ﮐﺎ ﻣﻮرد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ١/٣
ﺳﮯﮐﻢ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﮨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﮨﮯ اور ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس طﺮح
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﻣﺎل دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﻮ اور ﯾہ وﺻﯿﺖ ﻧﺸﺪه ﺛﻠﺚ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح
ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﺎ وﺻﯽ اﻧﺠﺎم دے اور وﺻﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ اور
ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ دﯾﮕﺮ ورﺛﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﯽ ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ ﭘﺮ ﯾہ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ادا
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
اﺷﯿﺎﺋﮯ ﺧﻮرد و ﻧﻮش
ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﺴﺌﻠہ  :٧٨٢ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ
ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮاﻧﺎت وه ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻓﺮار ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺧﻮاه اﺻﻞ
ﻣﯿﮟ ﻓﺮاری رﮨﮯ ﮨﻮں ﯾﺎ اﮨﻠﯽ رﮨﮯ ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻓﺮار ﮨﻮﮔﺌﮯﮨﻮں ﺗﻮ ﯾہ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﮭﯽ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻏﯿﺮﻓﺮاری اﮨﻠﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ
ﻓﺮاری ﮐہ اس وﻗﺖ آپ ﮐﯽ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺻﺮف ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﻮں ﮔﮯ اور
ﺑﺲ ﻟﯿﮑﻦ اﮨﻠﯽ ﺣﯿﻮان ﺟﻮ ﻓﺮاری ﮨﻮ اور ﺷﮑﺎر ﮨﻮا ﮨﻮ طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ادﻟہ ﺷﮑﺎر ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’ ﺻﯿﺪ‘‘ اور ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ اور ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﻓﺮاری ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺟﺲ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺧﻮاه ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﯾﺎ
 ٢٣٩۔ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ،آﯾہ.٩١
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ﻏﯿﺮ ﺷﮑﺎر ،ﺧﻮاه ﻓﺮاری ﮨﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﺮاری اورﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اوزار ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮدور
ﺳﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮف ان ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ﮐہ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮨﻮ
،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﯽ ﺟﺐ زﻧﺪه ﺷﮑﺎرﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ آپ ﻧﮯ ﮨﺮن ﮐﻮ زﻧﺪه ﭘﮑﮍ ﻟﯿﺎ اور
اس وﻗﺖ وه آپ ﮐﮯ ﭼﻨﮕﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ اس ﻧﮯ ﻓﺮار ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف ذﺑﺢ
ﺷﺮﻋﯽ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ اوزار ﺳﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٨٣۔ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان
ﺳﮯ( ﺷﮑﺎر ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ان ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ اور
ان ﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وه اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ اور
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺷﮑﺎر ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺣﺮام ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ
ﺟﺎن ﺳﮯ ﮐﮭﻠﻮاڑ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ طﻮر ﺳﮯ ظﻠﻢ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ اس طﺮح ﮐﮯ
ﺷﮑﺎر ﮐﻮ آزﻣﺎﺋﺶ اور اﺑﺘﻼء ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ ﮐﮭﻠﻮاڑ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯاور
ﺣﺮم ﯾﺎ اﺣﺮا م ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام ﮨﮯﮐہ اﮔﺮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ
اس ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٨۔ ﮨﺎں اﺣﺮام ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺣﺮام ﮐﮯ وﻗﺖ ﺗﻢ
ﺧﻮد ﮨﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﭘﺲ اس ﮐﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﺎ ﮐﯿﺴﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﺮوﮔﮯ؟
درﯾﺎﺋﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﻋﻼوه۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨۵۔ ﺷﮑﺎر ﯾﺎ اﺳﻠﺤہ ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮨﺮ درﻧﺪه ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ذرﯾﻌہ )ﺟﻮاﮨﺮ ﻣﯿﮟ
ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﮐﺘﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﻮ زﯾﺎده ﻣﺸﮩﻮر ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ
ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮩﻮر ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺸﮩﻮر ﻓﻘﮩﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﮨﯿﮟ
۔اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ آﯾہ "اﻟﺠﻮارح" ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﮯ
وه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﯽ ﻣﺸﮩﻮر ﻗﻮل ﮨﮯ۔(
ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اوزار ﺗﯿﺰ ﮨﻮﻧﺎﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺧﻮاه ﻟﻮﮨﮯ ﮐﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ اور
ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺧﻮاه ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺰ ﮐﺎﭨﻨﮯ واﻻ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﺣﯿﻮان ﺳﮯ ﺷﺪﯾﺪ ﭨﮑﺮاؤ ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﮨﻮ اﮔﺮ ﭼہ ﮔﻮﻟﯿﻮں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﻮ ﮐہ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺻﻞ اوزار ﮐﺎ
ﺗﯿﺰ ﮐﺎﭨﻨﮯ واﻻ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﻮاه اس طﺮح ﺧﻮاه اس طﺮح اور اﺳﻠﺤہ و اوزار ﺟﺘﻨﺎ ﺗﯿﺰ
دھﺎر ﮨﻮﮔﺎ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﮨﻮﮔﯽ ۔اس وﻗﺖ آﭨﻮﻣﯿﭩﯿﮏ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﺎم ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ)ﻋﺎم طﻮر ﺳﮯ ﮐﺎﭨﻨﮯ
ﮐﮯ ﻋﻼوه( اﮔﺮ آﭨﻮﻣﯿﭩﯿﮏ اوزار ﺳﮯ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ ذﺑﺢ اور ﻧﺤﺮ ﻣﯿﮟ وﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﻟﯿﺰر ﮐﺎ آﭘﺮﯾﺸﻦ ۔اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻟﯿﺰر ﮐﮯ ﻋﺎم اﻣﮑﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺴﺮ
وﺣﺮج ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮨﻮ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  ٨٦ﺣﯿﻮان ﺳﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ درﻧﺪه ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘہ ﮨﻮ ﮐہ اوزار ﮐﯽ طﺮح اﭘﻨﮯ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﺷﮑﺎر ﮐﺎ ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺮدے ،ﺧﻮاه
ﺷﮑﺎری ﮐﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﺎز ﯾﺎ ﻋﻘﺎب ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﮑﺎری اور ﻏﯿﺮ ﺷﮑﺎری ﭘﺮﻧﺪه ﮐہ وه زﻣﯿﻦ
ﮐﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﻮا ﮐﺎ ﯾﺎ درﯾﺎ ﮐﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ "اﻟﺠﻮارح" ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ
اﺳﺘﻐﺮاق ﺳﺎرے درﻧﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ "ﻣﮑﻠﺒﯿﻦ" ﮐﯽ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ
اس ﮐﯽ درﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘہ ﮨﻮ ۔)ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ
،ﺣﺎﺷﯿہ(٢٠ ،٢-
اور ﯾہ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ ﺷﮑﺎر رواﻧہ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ اور ﯾہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺎروں اور ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
درﯾﺎﺋﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﮐﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٨۔ "ﻣﮑﻠﺒﯿﻦ" ﮐہ اس ﮐﯽ اﺻﻞ َﮐﻠَﺐ اور درﻧﺪﮔﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮐَﻠﺐ ﺳﮯ ﮐہ ﮐﺘﺎ ﮐﮯ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ َﮐﻠَﺐ ﺧﻮد ﺻﯿﺎد اور ﺷﮑﺎری ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اور ﺻﻔﺖ ﮨﮯ
اور ﻧہ ﺷﮑﺎری ﮐﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﮐہ ﮐﺘّﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﮐﮯ "اﻟﺠﻮارح" رواﻧہ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ اﭘﻨﮯ درﻧﺪوں ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ طﺮح اﺳﮯ
درﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﮯ اور ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ دی ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اور ﺣﯿﻮاﻧﯽ
درﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎم ﮨﮯ ۔اس ﮐﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ درﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺎر ڈاﻟﻨﺎ اور اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ
اور اس ﮐﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﺷﺮﻋﯽ طﻮر ﺳﮯ ﻣﺎرﻧﺎ ﮨﮯ ۔اور ﯾہ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺷﮑﺎری ﮐﻮ ﺷﮑﺎر ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺿﺮوری ﻣﺎرﻧﮯ ﮐﮯ
ﻋﻼوه )ﻧہ اس ﮐﺎ ﮔﻼ ﮔﮭﻮﻧﭩﻨﺎ( اور ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﮭﺎﻧﺎ وه ﺷﮑﺎر ﮐہ دو
درﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﮯ ﺷﮑﺎری ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ
"ﻣﮑﻠﺒﯿﻦ" ﮐﺎ ﮐﺮدار ادا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٨۔ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺠﺲ اﻟﻌﯿﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه )ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺘّﺎ اور ﺳﺆر( ﺷﮑﺎر
ﮐﺮﻧﮯ اور ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ اﮔﺮ ﭼہ ان ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ
)ﮐﮭﺎﻧﺎ( ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻦ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﺎک ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯ ان ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻧﻤﺎز،اﺣﺮام اور ﮐﻔﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٩۔ ﻣﺮده ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯﮐہ اس ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﮯ
وﻗﺖ ﻣﺮده ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ اﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮨﮯ ﺗﻮ ) اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ( ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ ﺟﺎن اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻧﮑﻠﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٩٠۔ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻗﺘﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻧہ ﮐﮭﺎ ﺋﮯ اوراﮔﺮ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت
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اور ﺣﺎﺟﺖ ﮐﮭﺎﺋﮯ۔آﺧﺮ ﮐﺎر ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﻧہ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﮐﮭﺎﻟﮯ اور ﻋﺮف ﻣﯿﮟ وه ﺷﮑﺎر ﺧﻮد اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر
ﺳﮩﻢ اس ﮐﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻤﺠﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﮑﺎر
ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﺗﻨﺎ ﮐﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﮐہ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﻌﯿﺖ اور
ﻧﯿﺎﺑﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اورﺣﻼل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٩١۔ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺷﮑﺎری ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻮ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رواﻧہ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺧﻮاه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رواﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ
اﯾﮏ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور اﻧﺠﺎم دے ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﯾہ ﺷﮑﺎر
ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﻼل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٩٢۔ اﮔﺮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎر ﮐﮯ اوزار ﯾﺎ ﺷﮑﺎری ﺣﯿﻮان ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﻣﺮا ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﮔﻼ ﮔﮭﻮﭨﻨﮯ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی
ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﮐﯽ طﺮف ﭘﮭﯿﻨﮑﻨﮯ وﻏﯿﺮه ﺳﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺮﻧﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﺻﺮف ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ وه ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ " إِﻻﱠ َﻣﺎ ذَﱠﻛ ْﻴﺘُ ْﻢ "اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﻣﺎرﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻮ ﺷﺮط
ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٩٣۔ اﮔﺮ ﺷﮑﺎر ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﭘﺎس اس وﻗﺖ ﭘﮩﻮﻧﭽﮯ ﮐہ ﺷﮑﺎری
ﺣﯿﻮان ﮐﮯ زﺧﻢ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾﺎ اﺳﻠﺤہ ﮐﯽ ﺿﺮب ﺳﮯ ﻣﺮا ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﺷﮑﺎر
ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ دم ﮔﮭﭩﻨﮯ اور ﺷﮑﺎر ﮐﮯ اوزار ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﮯ ﻣﺮا ﮨﻮ ﺗﻮ
ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﯾﺴﮯ وﻗﺖ ﭘﮩﻮﻧﭽﮯ ﮐہ ﺣﯿﻮان اﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺳﺮ ﺗﻦ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮے اور اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﮐﺎﭨﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ وﺳﯿﻠہ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮨﮯ ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﮐہ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎرﻧﮯ ﮐﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺷﺮﻋﯽ ذﺑﺢ ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘﯽ اور ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ۔
ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر
ﻣﺴﺌﻠہ  ٩۔ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
ﻻﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯﯾﺎ ﺧﻮ د ﮨﯽ ﺑﺎﮨﺮ آﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎن
ﻓﻠﺲ ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾﺎت "ﻟﺤﻤﺎ طﺮﯾﺎً" اور
ﮨﮯ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت آﯾﺎت ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﻮﻧﮯ
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وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ان دوﻧﻮں آﯾﺘﻮں ﮐﯽ طﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻄﻠﻖ
ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ) ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮاﻗﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﺎ ﻓﻠﺲ دار ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺸﮩﻮر ﮐﯽ ﺑﻨﺎ
ﭘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺸﮩﻮر ﮨﮯ اور اﯾﮏ ﮔﺮوه اس ﮐﻮ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﯿﺦ
طﻮﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﮩﺬﯾﺐ ،ﻧﮩﺎﯾہ اور اﺳﺘﺒﺼﺎر ﻣﯿﮟ اور ﻣﺤﻘﻖ اﭘﻨﯽ ﺑﻌﺾ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ اور
ﮐﺘﺎب ﮐﻔﺎﯾہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﺎ
ﻧﮯ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ اور ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ اﺧﺒﺎر ﺳﮯ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮ ﮐﮯ
ﮨﮯ اور ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ ﻓﻠﺲ دار ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )  (٢:١٨اور ﻓﻠﺲ دار
ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ دوﺳﺮے ﮔﺮوه
ﮐﯽ رواﯾﺎت ﻓﻠﺲ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮑﻮک ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ﺣﻠﯿﺖ ﮨﮯ )ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮯ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﮯ ﻣﻮرد
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ ۔(
ﻣﯿﮟ ﺣﻠﯿﺖ ﮐﺎ
ﻣﺴﺌﻠہ ٩۵۔ ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﺎ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﺎ ﺻﺮف اور ﺻﺮف اس ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ زﻧﺪه ﺑﺎﮨﺮ
آﻧﺎ ﮨﮯ ٰ
ﻟﮩﺬا ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ اس ﮐﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺎرﻧﺎ اس ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ
اﺳﮯ زﻧﺪه ﻧﮕﻞ ﺟﺎؤ ﺟﯿﺴﮯ ﭨﯽ ﺑﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻟﺠہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﺎ
ﻧﮕﻠﻨﺎ ﯾﺎ اﺳﮯ زﻧﺪه ﭘﮑﺎؤ ﯾﺎ ﺗﻠﻮ ﺗﻮ اس اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ
اذﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻋﻘﻼ اﯾﮏ ﺑﺮا ﮐﺎم اور ﺷﺮﻋﺎ ً ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﻧﮕﻠﻨﺎ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ
ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔اﮔﺮ ﭼہ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺪﻣہ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ "ﻧہ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ
ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎ زﮨﺮ وﻏﯿﺮه ﮐﯽ وﺟہ ﺟﯿﺴﮯ داﺧﻠﯽ ﺻﺪﻣہ" ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻣﺮ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ دو دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﻗﺎ ﺧﻮﺋﯽ ،آﻗﺎ ﮔﻠﭙﺎﺋﮕﺎﻧﯽ اور آﻗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی اس
ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﻮ ﺟﻮ ﺟﺎل ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﭘﮑﮍﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه
ﺣﻼل ﮨﮯ( ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ آﯾﺎت ﮐﮯ اطﻼق ﮐہ درﯾﺎﺋﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ داﺧﻠﯽ ﺻﺪﻣہ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺮﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺚ " ﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺣﯿﺎﺗہ " ﭼﻮﻧﮑہ ﺣﯿﺎت
ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ ﻣﺮی ﮨﻮﺋﯽ )ﻣﭽﮭﻠﯽ( ﺣﺮام ﮨﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﻮت ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ
ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﺣﯿﺎت ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ؛اس ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺪروﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﮨﻮﮔﯽ ،اس اﺻﻞ
اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ وه ﻣﭽﮭﻠﯿﺎں ﺟﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﻢ ﯾﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﮯ دﯾﮕﺮ اوزار
ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ وه ﺣﻼل ﮨﯿﮟ اور ﺻﺮف وه ﻣﭽﮭﻠﯿﺎں ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﯿﻤﺎری
ﯾﺎ زﮨﺮ وﻏﯿﺮه ﺳﮯ ﻣﺮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٩٦۔ ﺟﮭﯿﻨﮕﺎ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ﮐہ درﯾﺎﺋﯽ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮان ﮨﮯ اور ﭨﮉی ﺧﻮاه درﯾﺎﺋﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﻮاﺋﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ
ﭘﮑﮍی ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﯽ طﺮح ﺣﻼل ﮨﻮﮔﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ وه ﭨﮉی ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﭘﺮواز
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ وه ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  ٩۔اﮔﺮ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ آﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ
اﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﭘﮭﯿﻨﮏ دے اور ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ ؟ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ رواﯾﺎت ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ
ٰ
ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮨﺮ آﻧﮯ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ اور اﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎ ﻧﮯ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور دوﺳﺮی طﺮف ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﮯ ﺷﮑﺎر ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ِ
ﺴﻴﱠ َﺎرةِ(
ﺎﻋﺎ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﻠ ﱠ
ﺻﻴْ ُﺪ اﻟْﺒَ ْﺤ ِﺮ َوﻃَ َﻌ ُﺎﻣﻪُ َﻣﺘَ ً
آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ):أُﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َ
)ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﺖ  (٩٦اور ﭼﻮﻧﮑہ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ اور
ﻓﺮاری اور ﻣﻮرد ﺻﯿﺪ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﮟ دوﺳﺮا ﻣﻌﻨﯽ ﮐہ ﺗﻤﺎم
درﯾﺎﺋﯽ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اس
اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ آﯾہ ﮐﮯ ﺳﮩﺎرے ظﺎﮨﺮاً ﺟﻮ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ زﻧﺪه ﺑﺎﮨﺮ آﮔﺌﯽ ﮨﻮ
اور درﯾﺎ ﮐﮯ ﻣﻮج ﮐﮯ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﮯ ﻗﮩﺮی ﺻﯿﺎد ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺷﮑﺎر ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮩﺮ
ﺣﺎل ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻣﺮی ﮨﮯ وه اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﯽ طﺮح ﺣﻼل
ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٧٩٨۔اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﻣﭽﮭﻠﯿﺎں ﺷﮑﺎر ﮐﯽ ﺟﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﺎرﻧﮯ واﻟﮯ زﮨﺮ وﻏﯿﺮه
ﺳﮯ ﻣﺮ ﮔﺌﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺻﺮف اس ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدوں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧہ ﮨﻮں ،ﺣﻼل
ﮨﯿﮟ،ﺟﺰ ان ﻣﺮده ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺟﻮ ﺷﮑﺎر ﮐﯽ ﭼﻮٹ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور ﭼﻮٹ وﭨﮑﺮ ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﻣﺮﮔﺌﯽ ﮨﻮں ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻢ ﭘﮭﭧ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺑﻢ ﭘﮭﭩﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ
ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻣﭽﮭﻠﯿﺎں ﻣﺮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﺳﺐ ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﮨﯿﮟ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﺻﺮف ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﻧﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ اور ﺑﺲ۔ان ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻮ اس
ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﻢ ﭘﮭﭩﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ زﮨﺮﯾﻠﯽ اور ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮں۔
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺌﻠہ٧٩٩۔ﺣﻼ ل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﭽﮭ ﺷﺮاﺋﻂ ﮨﯿﮟ :اول ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ ،دوﺳﺮے ﻗﺒﻠہ رو رﮐﮭﻨﺎ اور ﮔﻠہ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﮔﺮدن ﮐﯽ ﭼﺎروں
رﮔﻮں ﮐﺎ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﺧﻮاه ﮔﻠہ ﮐﮯ ﻧﭽﻠﮯ اﺑﮭﺎر ﺳﮯ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﺳﻤﺖ ﺳﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠٠۔ ان ﭼﺎروں رﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﮑﻞ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﺧﻮاه ﮔﻠہ ﮐﮯ اﮔﻠﮯ ﺣﺼّہ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﺲ ﮔﺮدن ﺳﮯ )ﻋﻼﻣہ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺲ ﮔﺮدن ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ
ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ﯾﺎ داﮨﻨﮯ اور ﺑﺎﺋﯿﮟ ﭘﮩﻠﻮ ﺳﮯ ﮔﻼ ﮐﺎﭨﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﯾہ ﺳﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ " اﻧﻤﺎ اﻟﺬﺑﺢ ﻓﯽ اﻟﺤﻠﻘﻮم " ذﺑﺢ ﺻﺮف ﺣﻠﻘﻮم ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
ﺣﻠﻘﻮم ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ؟ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮ ﻣﺸﺨﺺ اور ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور
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اس اﻧﺤﺼﺎر ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺣﻠﻘﻮم ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ذﺑﯿﺤہ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮨﮯ اور " إِ ﱠﻻ َﻣﺎ

ذَ ﱠﻛ ْﻴﺘُ ْﻢ" ﻧﮯ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﺟﺎن ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت ﻗﯿﺪ ﮔﻠہ ﮐﺎ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠١۔ ان ﭼﺎروں رﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﯾﮏ
ﺟﮕہ ﺳﮯ ﮐﺎﭨﮯ ﺑﻠﮑہ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺮﮐہ طﻮر ﭘﺮ ان ﭼﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﭨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐہ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺒﻠہ رخ ﭼﺎر رﮔﻮں ﮐﺎ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ۔ﻟﯿﮑﻦ
ﺣﯿﻮان ﮐﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺎن ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐہ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اذﯾﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﯾﮟ اور
ذﺑﺢ ﮐﺎ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ طﺮﯾﻘہ ﯾﮩﯽ راﺋﺞ اور ﻣﻮﺳﻮم طﺮﯾﻘہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ رﺣﻢ اور اﻧﺼﺎف
ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠٢۔ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﯿﺦ
ﺻﺪوقؒ ) (٢۵٨:١اور اﺳﯽ طﺮح ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﺷﺮح ﻟﻤﻌہ ﻣﯿﮟ اور ﺻﺎﺣﺐ رﯾﺎض ﺑﮭﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﯿﮟ اور
ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻖ رواﯾﺎت )ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﮯ( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ۔(
ﺑﻠﮑہ اﺳﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮐہ ﻣﻮﺣﺪ ﮨﻮ اور ﮨﻢ ﺟﺎن ﻟﯿﮟ ﮐہ اس ﻧﮯ ان ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﮯ
،ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮟ ﯾﮩﻮدی اور ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﮐﺎ ذﺑﯿﺤہ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﮔﻤﺮاه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ ذﺑﯿﺤہ ﮨﻮ
ﮨﮯ،اور)و ﻣﺎ ﻟَ ُﮑ ْﻢ أَﻻﱠ ﺗَﺄْ ُﮐﻠُﻮا
ذﺑﺢ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ان ﮐﺎ ذﺑﯿﺤہ ﺣﻼل
َ
ِ ِ
اﺳ ُﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ( ) ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﺖ  ( ١١٩ﮐہ "ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ
ﻣ ﱠﻤﺎ ذُﮐ َﺮ ْ
وه ﮐﯿﻮں ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮭﺎﺗﮯ" ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﺮزﻧﺶ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﮭﺎﺗﮯ ﻧﯿﺰﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﯽ ﺟﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ ﻧﺎم ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﺎ ذﺑﯿﺤہ
ِ
ﱠِ
ﺎب ِﺣ ﱞﻞ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ(
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْﻜﺘَ َ
ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾﺖ َ
)وﻃَ َﻌ ُﺎم اﻟﺬ َ
)ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﺖ  (۵اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ان ﮐﯽ ﻏﺬا ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ۔اﮨﻞ ﮐﺘﺎب
ﮐﯽ ﺳﺎری ﺣﻼل ﻏﺬاؤں ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮨﯿﮟ ،ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻧہ ﻟﯿﺎ ﮨﻮ
ﮐہ)وﻻ ﺗﺎﮐﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﮐﺮ اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻧﻪ ﻟﻔﺴﻖ( )ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﺖ  (١٢١ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﮐہ
ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻧہ ﮐﮭﺎؤ ﮐہ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﯾہ "ﻓﺴﻖ" ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم
ﻧہ ﻟﯿﻨﺎ ﺑﮭﯽ اور اس ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ،دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻓﺴﻖ
ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﻋﻤﺪاً ﻗﺒﻠہ رو ذﺑﺢ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور ﻣﺘﻌﻠﻘہ رﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﻮاه ﻋﻤﺪاً ﺧﻮاه ﺳﮩﻮا ﮐﺎﭨﺎ
ﻧہ ﮨﻮ،ﺣﺮام ﮨﮯ۔
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اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ذﺑﯿﺤہ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ ذﺑﺢ ﮐﮯ
ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺣﺮام اور ﻣﺮدار ﮨﮯ۔اور ﭼﺎﻟﯿﺲ ﺳﮯ زﯾﺎده رواﯾﺎت
ﻣﯿﮟ اس ﺟﻤﻠہ )اﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ و ﻻ ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻻ ﻣﺴﻠﻢ( ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ،اﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮرد اطﻤﯿﻨﺎن
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮے )ﯾﺎ اس ﮐﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﺎ
ﮐﺴﯽ طﺮح ﺳﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔( ﺗﻮ ﯾہ ﻋﺪم اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﮭﯽ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
اور ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠٣۔ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻧﯿﺖ اور ﺧﻄﻮر ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﻧﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﻮ ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ذﮐﺮ ﮐﺮے ﮐہ "ﻟﻠﻠہ"ﯾﺎ
اس ﺳﮯ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ " ذﮐﺮ اﺳﻢ اﷲ" ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ "ﺑﺴﻢ ﷲ" ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ۔اور
اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺷﺎره ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ اﻧﺪروﻧﯽ
ﯾﺎد ﮐﺎ ﮐﺎﺷﻒ ﮨﻮ ٰ
ﻟﮩﺬا اس اﺻﻞ اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﮯ اﮔﺮ ﺳﻮ
ﺑﺎر ﺑﮭﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ ﯾﺎد ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺸﺮک ﺗﻮ ﻓﻄﺮﺗﺎ ً ﺧﺪا ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪاؤں ﮐﺎ ﺧﺪا ﮨﮯ ) ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب( ﯾہ ﻟﻮگ اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﮟ اور
ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻮ ﯾہ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠٤۔ اﮔﺮ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ان
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻗﺒﻠہ رو ﮐﺮے دوﺳﺮا ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﺗﯿﺴﺮا ﭼﺎروں رﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﭨﮯ
ﺟﺒﮑہ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ظﺎﮨﺮاً ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻏﺮض )اﮔﺮ ﭼہ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮯ( اﻧﺠﺎم ﭘﺎ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
طﻮر ﭘﺮ ذﺑﺢ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﮭﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠٥۔ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺗﺘﻤہ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﻮ ﮐہ " إِ ﱠﻻ َﻣﺎ

ذَﱠﻛ ْﻴﺘُ ْﻢ" ﺑﮭﯽ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺳﯽ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ
ﺷﺮﻋﯽ وﺳﯿﻠہ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺳﮯ زﺧﻤﯽ ﮐﺮے ﯾﺎ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻗﺮﯾﺐ اس ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﮯ اور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎن ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ
ﯾہ ﺧﻮد ﺗﺬﮐﯿہ ﮨﮯ اور آﯾہ ﺗﺬﮐﯿہ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ" إِ ﱠﻻ َﻣﺎ ذَﱠﻛ ْﻴﺘُ ْﻢ" ﻣﺎرﻧﮯ واﻟﮯ
اﺳﺒﺎب ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ
ﺳﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎن ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ زﻧﺪه ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ آﻧﮑﮭ ﮐﮭﻮﻟﮯ اور ﺑﻨﺪ ﮐﺮے ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﮯ ﯾﺎ ﭘﯿﺮ ﮐﻮ ﺣﺮﮐﺖ
دے ۔اور اﮔﺮ اس طﺮح ﻧہ ﮐﺮے ﺟﺒﮑہ آپ ﻧﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ ﺟﺎن ﻟﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد
ﺗﺬﮐﯿہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﭘﮩﻮﻧﭽﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮨﮯ
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آﺧﺮ ﮐﺎر اﮔﺮ آُ ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﯽ ﺟﺎن ﻧﮑﻠﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺧﻮد ﺗﺬﮐﯿہ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﻣﺎرﻧﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺿﺎﻓﯽ اﺛﺮ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور ﺗﺬﮐﯿہ ﺑﮭﯽ ﺟﺎن ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ
ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮا ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔اور" ذَ ﱠﻛ ْﻴﺘُ ْﻢ" ﻣﯿﮟ " ﺗُ ْﻢ" اﮔﺮ ﭼہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﺧﻄﺎب ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎ ﮐﺸﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ
ذﺑﯿﺤہ ان ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ذﺑﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
،ﺣﻼل ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﯿﮟ دوﺳﺮے ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﮯ اور اﺳﻼم ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ " ذَﱠﻛ ْﻴﺘُ ْﻢ" ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ
"ذُّﮐﯽ" ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﮭﯽ درﮐﺎر ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﻢ " ذَﱠﻛ ْﻴﺘُ ْﻢ"

ﻣﯿﮟ" ﺗُ ْﻢ" ﺳﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳﮯﺧﻄﺎب ﮨﮯ ،ﺻﺮف اﺳﻼﻣﯽ ذﺑﺢ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻧہ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ ﮐہ اﮔﺮ اﯾﮏ ﻋﯿﺴﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﻟﺤﺎدی
دﯾﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺎ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﻗﺒﻠہ رخ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﻢ ﷲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ذﺑﺢ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ ﺣﯿﻮان ﺣﻼل ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ
دﻟﯿﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠٦۔ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﻣﺸﮩﻮر ﭼﺎر رﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﭘﺮ ﮐﺎﭨﯽ ﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﭧ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺣﯿﻮان اﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ رﮔﻮں ﮐﺎ
ﺗﺬﮐﯿہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﺗﺬﮐﯿہ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٠۔ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺳﺮ ﺗﯿﺰ ﮐﺎﭨﻨﮯ واﻟﮯ اوزار ﺳﮯ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ اﮔﺮ
ﮐﺎﭨﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﺳﮯ ﭘﻮرا ﺳﺮ ﮐﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
ظﺎﮨﺮاً ﯾہ ﮐﺎم ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ اذﯾﺖ اور ازار ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ ﻗﺒﻠہ رو رﮐﮭﻨﮯ اور ﺑﺴﻢ ﷲ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﮯ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ
ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻼل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٠٨۔ ﻗﺒﻠہ رو ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺳﺮ اور ﮔﻼ
ﺣﺼہ ﻗﺒﻠہ رو ﮨﻮ ﺧﻮاه ﻟﯿﭩﺎ ﮐﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﮐہ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﯾﺎ داﮨﻨﮯ ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺌﮟ ﭘﮩﻠﻮ ﯾﺎ ﺑﻠﮑﻞ ﮐﮭﮍا ﮐﺮ ﮐﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮے طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺒﻠہ
ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ذﺑﺢ اور ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ۔ رو ﮨﻮﻧﺎ ﺷﺮط ﮨﮯا
ﻣﺴﺌﻠہ- ٠٨ ٩ﻗﺒﻠہ رو ﮐﺮﻧﺎاورﺧﺪاﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ
ﺳﮯﮨﻮﮐہ اس ﮐﮯﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ً ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ان دو ﺷﺮطﻮں ﮐﮯ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ان دوﻧﻮں ﺷﺮطﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ
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ﺷﺮط ﮐﮯ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﭼﺎروں رگ ﮐﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
ﺣﻼل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻣﻤﮑﻦ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨١٠۔ اس ﺑﺎت ﮐﯽ اﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﮐہ ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﻣﻮت آپ ﮐﮯ ﻓﻌﻞ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ
ﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺧﻮن اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ اور اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮن ﭘﺎک ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﺣﻼل ﺑﮭﯽ"
أ َْو َدﻣﺎً ﱠﻣ ْﺴ ُﻔﻮﺣﺎً" ﻧﮯ ﺻﺮف ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ،ﻧہ
ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮن ﮐﻮ۔ دﯾﮕﺮ آﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﯿﮟ"اﻟﺪم" ﮐہ اﺳﻨﮯظﺎﮨﺮاً ﺳﺎرے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ،اس ﮐﺎ اﻟﻒ و ﻻم ﻋﮩﺪ
ذﮐﺮی ﮐﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ " َدﻣﺎً ﱠﻣ ْﺴ ُﻔﻮﺣﺎً" ﮐﯽ طﺮف اﺷﺎره ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ "ﻻ اﺟﺪ" ﻧﮩﯿﮟ
ﭘﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺻﺮف ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯﺧﻮن ﮐﻮ ﺟﻮ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ
ُ
وﺟﺪت" ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ﮐہ ﺻﺮف آﯾﺖ ﮐﮯ ﻧﺰول
ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔"ﻣﺎ
ﺗﮏ ﮔﺬﺷﺘہ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ ۔ﺑﻠﮑہ"ﻻ اﺟﺪ" ﻣﺎﺿﯽ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺣﺎل اور
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ﭘﮭﺮ اس وﻗﺖ ﻧﺴﺦ ﻗﻄﻌﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﮯ اور اﻟﻒ و ﻻم
ﮐﺎ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اﺷﺎره ﮐﻠﻤہ "اﻟﺪم" ﻣﯿﮟ اﻟﻒ و ﻻم " َدﻣﺎً ﱠﻣ ْﺴ ُﻔﻮﺣﺎً" ﮐﯽ طﺮف ﺷﺎﺋﺴﺘہ
اﺷﺎره ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﻧﺴﺦ ﮐﻮ )ﮐﻢ از ﮐﻢ ( ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﺳﮯ دور ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨١١۔ اوﻧﭧ ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﺰ دھﺎر ﭼﺎﻗﻮ ﺳﮯ اوﻧﭧ
ﮐﮯ ﮔﻠہ ﭘﺮ ﺳﻮراخ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﻧَﺤﺮ ﮐﮩﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﮯ ﭼﺎر رﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﭨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻮ اوﻧﭧ ﮐﯽ طﺮح ذﺑﺢ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮨﺮ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ اس
ﮐﮯ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺣﯿﻮان زﻧﺪه ﮨﮯ اس وﻗﺖ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﯾﻀہ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﺗﺬﮐﯿہ ﮨﮯ اور ﺣﻼل
ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨١٢۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﮐﻨﻮﯾﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮی
ﺟﮕہ ﮔﺮ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺮ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اے ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﭨﻨﮯ
ﮐﮯ اوزار ﺳﮯ ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور وه ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﷲ ﮐﮯ ﻧﺎم
ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﯿﮟ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺷﮑﺎر ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
اس ﭘﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ٨١٣۔ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽہ اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﭘﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﻣﺎں ﮐﻮ ذﺑﺢ
ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﯽ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﮨﻮ
ﭼﮑﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﺣﻼل ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨١۔ﮔﻮﺷﺖ اور ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﮐﮭﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻤﺎم اﺟﺰا اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﮯ ﺑﺎزار ﺳﮯ ﺧﺮﯾﺪے ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﺳﻮال ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮨﯽ وه طﺎﮨﺮ اور ﺣﻼل ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻔﺎر اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزار ﮨﻮ اور آپ ﻧﮯ اﯾﮏ ﻣﺠﮩﻮل اﻟﺤﺎل )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ( ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰﺧﺮﯾﺪی ﮨﮯ ﺗﻮ
اس ﭘﺮ طﮩﺎرت اور ﺣﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ۔ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺳﮯ ﺧﺮﯾﺪا ﮨﻮ ﺧﻮاه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزار ﮨﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺎ ﺑﺎزار ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
طﮩﺎرت اور ﺣﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﮨﻮﮔﺎ ،ﮨﺎں اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ اور ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻ اﺑﺎﻟﯽ اور ﻻ ﭘﺮواه ﮨﮯ ﺟﻮ
ﺣﻼل و ﺣﺮام ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔
ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
)ﺧﻮاه ﭘﺮﻧﺪ ﮨﻮ ں ﯾﺎ ﭼﺮﻧﺪ(
ﻣﺴﺌﻠہ٨١۵۔ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻟﺘﻮ اور ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﺟﻮ درﻧﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ وه ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﮨﯿﮟ
اور ﺳﺎرے درﻧﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮاه ﭘﺎﻟﺘﻮں ﮨﻮں ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﮨﯿﮟ ۔درﻧﺪه
ﺣﯿﻮان اس ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ )ﭼﯿﺮ ﭘﮭﺎڑ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ( داﻧﺖ اور
ﭘﻨﺠﮯ ﮨﻮں ﺟﻮ درﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ ،اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﮔﻮش ﮐﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻼل ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه درﻧﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اور ﺣﻠﯿﺖ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ دو ﻣﺘﻌﺎرض رواﯾﺖ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﯿﮟ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﻠﯿﺖ واﻟﯽ رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ درﻧﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ واﻟﮯ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭼﻮﭘﺎﯾﻮں ﮐﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﮯ ﻋﻤﻮﻣﺎت اور
اطﻼﻗﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﻣﻌﺎرﺿہ اور ﭨﮑﺮاؤ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
دوﻧﻮں ﮨﯽ درﺟہ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس
ﮐﺎ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ "اﻧﻌﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮﭘﺎﺋﮯ"
ﮐﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ ﺧﺮﮔﻮش ﮔﮭﺎس
ﮐﮭﺎﻧﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻧہ درﻧﺪه ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮر اور اﺳﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺑﺎﺑﯿﻞ اور ﮨُﺪ ﮨُﺪ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ان ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﻼل ﮨﮯ ﺟﻮ درﻧﺪه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎز اور ﻋﻘﺎب ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﮨﯿﮟ اور ﮐ ّﻮے
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺎرض ﮨﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﯿﺴﮯ
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ﺑﻌﺾ ﻣﺮﻏﻮں ﮐﯽ درﻧﺪﮔﯽ اﻧﮭﯿﮟ "اﻧﻌﺎم" ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﯽ اور اس
وﻗﺖ"اﻧﻌﺎم")ﭼﻮﭘﺎﺋﮯ( ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ زﺧﻢ ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﯾﺎ ﺑﮩﺖ ﭼﮭﻮﭨﮯ درﻧﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﯿﺴﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﻣﺮغ وﻏﯿﺮه اﻧﻌﺎم ﺳﮯ ﺧﺎرج
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ؛ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت "اﻧﻌﺎم" ﮐﺎ ﺻﺎدق آﻧﺎ )اﮔﺮ ﭼہ ﻗﻮی اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ( ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ زﺧﻢ ﺑﮭﯽ
وارد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔ﯾﺎ ﻣﺮغ ﮐﯽ طﺮح ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﭘﻨﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﻤﻠہ
ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺳﺘﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﮔﺎﺋﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﺳﯿﻨﮕﮭ اور ﻻت ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮاب ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﮯ اور ﻗﻮی اور ﻣﻀﺒﻮط ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮑﺮی وﻏﯿﺮه۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨١٦۔ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺻﺮف ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮩﺎﯾﺎ ﮨﻮا ﺧﻮن ﯾﺎ ﮐﺴﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺑﮩﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺧﻮن اور ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﭘﻠﯿﺪ اﺟﺰا
ﮨﯿﮟ )ﺟﯿﺴﮯ ﺗﻠّﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾہ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﯿﺴﮯ اﺳﮑﺎﻓﯽ ﻧﮯاﺳﮯ ﻣﺮﺟﻮح ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ اور ﻣﺜﺎﻧہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ
ﭘﯿﺸﺎب ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ) ﭘﯿﺸﺎب ﮐﯽ ﺗﮭﯿﻠﯽ( اور ﻧﺨﺎع)رﯾﮍھ ﮐﯽ ﮨﮉی ﮐﯽ ﺳﻔﯿﺪی ﮨﮯ(
اور ﻏﺪود اور ﮐﮍواﮨﭧ ﮐہ ﺻﻔﺮا ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ اور ﺑﭽہ داﻧﯽ اﺷﮩﺮ اﻟﻘﻮل ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮨﮯ اور دوﺳﺮے ان ﮐﻮ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ آﻟہ ﺗﻨﺎﺳﻞ اور
ﺣﺮام ﻣﻐﺰ ﺟﻮ رﯾﮍھ ﮐﯽ ﮨﮉﯾﻮں ﮐﮯ دوﻧﻮں طﺮف ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﻧﺎک
ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﮯ ﻣﻮاد اور آﻧﮑﮭ ﮐﺎ ڈھﯿﻼ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺣﺮام اور ﺑﻌﺾ ﻧﮯ
ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ(
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻼ ﮨﻮا ﺧﻮن ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﯽ
اﻧﺤﺼﺎری ﺣﺮام ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﺟﺰ ﮨﮯ اور ﺧﺒﺎﺋﺚ ﺑﮭﯽ ﮐہ دﯾﮕﺮ آﯾﺘﻮں
ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﻏﯿﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﺒﺎﺋﺚ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺧﻮن ﮐﮯ ﺿﻤﯿﻤہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﺮام ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ،اور ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺖ ﺧﻮد
ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﯿﺴﮯ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﺌﻮر اور ﻓﺮع ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺟﺎﻧﻮر ﮐﺎ ﻣﺮدار ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﮯ اﺟﺰا ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾہ " َدﻣﺎً ﱠﻣ ْﺴ ُﻔﻮﺣﺎً" ﮐﮯ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺟﻮ ﺣﯿﻮان ﮐﮯ اﺟﺰا
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور اس اﺳﺎس ﭘﺮ "ﻻ اﺟﺪ" اس ﺣﯿﻮان ﮐﮯ اﺟﺰا ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺧﻮن
ﮐﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﺺ ﮨﮯ اور ﺧﺒﺎﺋﺚ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘہ آﯾﺎت ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ -اس اﺻﻞ اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ اﻧﮉے
)ﺧﻮاه ﭘﺮﻧﺪے ﮨﻮ ں ﯾﺎ ﭼﺮﻧﺪے( اور وه ﺗﻤﺎم اﺟﺰا ﺟﻮ ﺣﺮام ﺷﻤﺎر ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﮨﯿﮟ،ﺣﻼل ﮨﯿﮟ )  ١۵ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺣﺮام اﺟﺰا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﯿﺴﮯ
ٰ
ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﮯ
ﻓﻘﯿہ ﮐﮯ
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ﺑﺎب ﺳﮯ ﮨﮯ ۔آﻗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ :آﻧﮑﮭ ﮐﮯ ڈھﯿﻠﮯ اور ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﮐﮭﺮ
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻮاد ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﮯ۔
ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﮔﻠﭙﺎﺋﮕﺎﻧﯽ اور ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺧﻮﺋﯽ ظﺎﮨﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺮﻧﺪوں ﻣﯿﮟ ﺧﻮن
،ﭘﺎﺋﺨﺎﻧہ،ﺗﺨﻢ دان،ﺗﻠّﯽ اور ﭘﭽﮭﻠﮯ ﺣﺼہ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﮭ اور ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( ان
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﭘﺎﺋﺨﺎﻧہ ﺻﺮف ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﭘﺎﺋﺨﺎﻧہ ان
ﮐﮯ اﺟﺰا ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ " َدﻣﺎً ﱠﻣ ْﺴ ُﻔﻮﺣﺎً" ﺳﮯ ﯾﺎد ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،اور اﻧﮉے اور
ﻧﺎک ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﯽ ﻏﻼظﺖ ﮐہ ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻀﺮات ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮام
ﮨﮯ،ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﭘﺎک ﺣﯿﻮان ﮐﯽ ﺟﻠﺪ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف اس ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪم
ﺗﺬﮐﯿہ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺠﺲ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ
ﺟﺎﻧﻮر ﮐﯽ ﮐﮭﺎل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﺗﺬﮐﯿہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﭘﺎک ﮨﮯ
اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻤﺎز ﺑﮭﯽ ﭘﮍھﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺣﯿﻮان ﮐﮯ ﺗﺬﮐﯿہ ﻧﺸﺪه اﺟﺰا ﮐﺎ رﮐﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻧہ ﻣﺸﮑﻮک ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻋﻠﻤﯽ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت ﮐﺎ اس ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﭼﻮﻧﮑہ اس ﮐﺎ ﺗﺬﮐﯿہ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﮨﮯ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﮭﯽ
ﻋﺪم ﺗﺬﮐﯿہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﮯ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس
ﮐﮯ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اس ﮐﺎ ﺗﺬﮐﯿہ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ " إِﻻﱠ َﻣﺎ ذَ ﱠﻛﻴْﺘُ ْﻢ" ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ ﮐﮭﺎل
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻣﺮدار ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨١۔ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﻣﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺮﻧﺎ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ﮐہ
اس ﮐﺎ اﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮف ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ)ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﮯ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ
ﮐﯽ ﺧﻼف ﺳﮯ اور ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ ،راوﻧﺪی،ﻓﺎﺿﻼن ،ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ
اور ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾۃ اور ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﮐﮯ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ آﺧﺮ
ﮐﮯ دو اﻓﺮاد اور ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﮐﮯ ﺷﺎرح ﻧﮯ اس ﮐﯽ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮩﺎ ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ
دی ﮨﮯ اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﮐﯽ ﺧﻼف ﺳﮯ ﻧﻘﻞ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺟﻤﺎع ﮐﺎ
ٰ
دﻋﻮی ﮐﯿﺎ ﮨﮯ( اﮔﺮ ﭼہ ﭨﮑﮍے ﭨﮑﮍے ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﭨﻨﺎ وﻏﯿﺮه ظﻠﻢ اور ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﺗﻤﺎم ﺣﺮام اﺷﯿﺎﺋﮯ ﺧﻮر و ﻧﻮش
ﻣﺴﺌﻠہ٨١٨۔ وه ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺰاج اور طﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺮت ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﮯ)"اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ"ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ( ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اور اﻧﺴﺎﻧﯽ طﺒﯿﻌﺖ اور ﻣﺰاج ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺴﺎن اوﻟﯿہ ﮐﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﮨﮯ ﮐہ اِن ﺳﮯ اور اُن ﺳﮯ اﺛﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ اور ﮔﻤﺮاه
ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﭽﮭ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ ﻧﻔﺮت ﮐﺮﺗﯽ اور ﺑﯿﺰار ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ۔ﻧہ وه ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﺴﮯ
ﺑﻌﺾ دوﺳﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور دوﺳﺮے ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اُﺳﮯ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ﺟﯿﺴﮯ ﭘﻨﯿﺮ،زﯾﺘﻮن اور ﭼﮭﯿﻨﮕﺎ ﻣﭽﮭﻠﯽ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اور ﻧہ ﮨﯽ وه اﻧﺴﺎن
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ﻣﻌﯿﺎر ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﺴﺎﻧﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﺳﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ دور ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ
ﺣﯿﻮان ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﭘﺴﺖ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ داﻧﺘﻮں ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ
ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮭﺎﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮨﺮ ﺳﯿّﺎل ﭼﯿﺰ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺣﻠﻖ ﺗﮏ ﺟﺎﺋﮯ اُﺳﮯ ﭘﯽ
ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﺎﮐﺮوچ اور اس ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﺑﻠﮑہ ﮐﺘﮯ اور ﺳﺌﻮر ﮐﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ۔اور ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﺗﻨﮓ
ٰ
ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺧﺒﯿﺚ ﯾﺎ ﺣﺮام ﺷﻤﺎر
ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺸﮩﻮر
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ اور ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺮف ان ﻣﯿﮟ اﺛﺮ اﻧﺪاز ﮨﮯ اور ﻧﺨﺎع ﺟﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰ
ﺟﺴﮯ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﻣﻐﺰ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﻧہ دھﻮﯾﺎ ﮨﻮا ﮔﻮﺷﺖ اور ﺟﮕﺮ اور
ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺎ ﺧﻮن اور ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ
ﺑﯿﻀﻮں و۔۔۔ ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ ﺧﺒﺎﺋﺚ ﮐﻮ
ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺟﻮ ﺧﺒﯿﺚ ﭼﯿﺰ وں ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺳﺐ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺧﺒﯿﺚ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور دو ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ ،ﺣﻼل ﮨﯿﮟ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ
ﭘﯿﺸﺎب ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺨﻮﺑﯽ واﺿﺢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب
ﻗﻄﻌﯽ ﺧﺒﺎﺋﺚ ﺳﮯ ﮨﮯ ۔ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻗﻄﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﺑﻌﺾ
رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ اوﻧﭧ ﮐﮯ ﭘﯿﺸﺎب ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﺳﺘﺜﻨﺄ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻋﺮض
ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﯾہ رواﯾﺖ ﺑﻌﺾ اﻣﺮاض ﮐﮯ ﻋﻼج اور ﻣﺪاوا اور ﺿﺮورت ﮐﮯ
وﻗﺖ ﺻﺎدر ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭘﯿﺸﺎب ،ﭘﯿﺸﺎب ﮨﮯ اور
ﺧﺒﯿﺚ،ﺧﺒﯿﺚ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ اور اﮨﻢ اور ﻣﮩﻢ ﮐﮯ دوران ﻣﺴﻠﻢ
طﻮر ﭘﺮ "اﮨﻢ "ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﻓﻘﻂ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ
ﭘﯿﺸﺎب ﭘﯿﻨﺎ رواﯾﺖ ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت
ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ورﻧہ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮔﻨﺪی ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﮐﮭﺎﺗﮯ اور
ﭘﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ وه ﺑﮭﯽ ﺣﯿﻮان ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺎب ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺧﺒﺎﺋﺚ اور ﮔﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮع اور ﻋﺮف دوﻧﻮں ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺻﺮف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﺻﺮف
ﻋﺮف ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻧﺎﭘﺎک اور ﻧﺠﺲ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻢ طﻮر ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ۔اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﺳﺌﻮر ﮐﮯ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ
ﮐہ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺣﺮام ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﺴﺮی ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼہ ﺻﺮف ﻋﺮف ﮐﯽ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﮟ ﻧﺎﭘﺎک ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﺎ ﺧﻮن ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨١٩۔ﮨﺮ وه ﭼﯿﺰ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس
ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن اس ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ " إﺛﻤﻬﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ" ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺮاب اور ﺟﻮا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد
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اﯾﮏ ﮐﻠﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن اس ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮﮔﺎ
وه ﺣﺮام ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻋﻘﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﻘﺼﺎن ده
ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﺮا ب اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اور ﻣﭩﯽ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اس ﮐﮯ ﺧﺒﯿﺚ
اور ﻧﺎﭘﺎک ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻧﻘﺼﺎن ده ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ،ﺣﺮام ﮨﮯ۔ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ ؑ ﮐﯽ ﻗﺒﺮ ﮐﯽ ﺗﮭﻮڑی ﻣﭩﯽ ﺟﻮﺷﻔﺎاور ﺗﺒﺮک ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ،
ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺑﮩﺖ ﺳﺎری ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﭩﯿﺎں ﺟﻮ
ﺑﮯ ﺿﺮرﺑﮭﯽ ﮨﻮں اور ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺒﺎﺋﺚ اور ﻧﺎﭘﺎک ﻧہ ﮨﻮں ﺟﯿﺴﮯ
ﻣﺸﮩﻮر ﭘﮭﻮل ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻞ ارﻣﻨﯽ ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﺎﻧﺎﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٢٠۔ ﺳﯿﮕﺮﯾﭧ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﮐﺎ دھﻮاں اور ﺗﺮﯾﺎق ،ھﯿﺮوﺋﯿﻦ،ﺑﮭﺎﻧﮓ ،ﺣﻘہ و ﻏﯿﺮه
وﻏﯿﺮه دو ﺟﮩﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎز ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﺎری رﮐﮭﻨﮯدوﻧﻮں ﺟﮩﺖ ﺳﮯ
ِ
ﻳﻦ َﻛﺎﻧُﻮا
ﺣﺮام ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺳﺐ ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ ﮐﮯ ﻧﻤﻮﻧﮯ ﮨﯿﮟ اور آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )إ ﱠن اﻟ ُْﻤﺒَ ﱢﺬ ِر َ
إِ ْﺧﻮا َن اﻟﺸﱠﻴ ِ
ﺎﻃﻴ ِﻦ( )ﺳﻮره اﺳﺮا آﯾﺖ  (٢٧ﺗﻤﺎم ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺷﯿﺎطﯿﻦ ﮐﮯ ﺑﮭﺎﺋﯽ
َ
َ
ﮨﯿﮟ " ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ دھﻮﺋﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ آپ
ﭘﯿﺴہ دے ﮐﺮ دھﻮﺋﯿﮟ ﮐﮯ ﻣﻮاد ﮐﯽ اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪﺗﮯ اور اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ
آپ )ﻧﮯ ﮐﻢ از ﮐﻢ( دو اﺳﺮاف ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اول اس ﭘﯿﺴہ ﮐﻮ ﭘﮭﯿﻨﮑﻨﺎ اور اﺳﮯ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺮاف ﮨﮯ اور دوﺳﺮا اﺳﺮاف ،اﭘﻨﯽ طﺒﯿﻌﺖ ،اﭘﻨﮯ ﻣﺰاج اور اﭘﻨﮯ ﺟﺴﻢ
ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺎﻟﺖ اور ﺻﺤﺖ ﮐﺎ اﺳﺮاف ﮨﮯ۔اس ﻗﺎﻧﻮن اور اﺻﻞ ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ دھﻮﺋﯿﮟ واﻟﯽ اور اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﻨﺸﯿﺎت اور ﺗﻤﺒﺎﮐﻮ ﻧﻮﺷﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﯽ دو
ﺟﺎﻧﺒہ ﺑﺮادری ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ ﻣﻔﺖ ﺑﮭﯽ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اﺳﺮاف ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ اور ﻧﻘﺼﺎن ده
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس ﮐﺎ ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺗﻤﺒﺎﮐﻮ ﮐہ اس
ﺳﮯﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳﺮاف ﺑﮭﯽ ﮐﮯ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺼﺮف
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ)ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﮐہ دور ﭘﮭﯿﻨﮏ دﯾﻨﺎ ﮨﮯ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ اس آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﯽ ﺑﺮادری ﮐﯽ طﺮح ظﺎﮨﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ
اور ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﻧہ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﻮا اور ﻧہ ﻧﻘﺼﺎن ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﮏ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور
اس وﻗﺖ ﺗﻮ ﻧﻘﺼﺎن ده ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ٰ
ﻟﮩﺬا اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮭﯽ دو ﺟﺎﻧﺒہ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٢١۔ دھﻮﯾﮟ واﻟﮯ ﻧﻘﺼﺎن ده ﻣﻮاد اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺮاج ﮐﯽ اﯾﮏ ﻣﺪد ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ
اﻣﺮﯾﮑہ اور اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﮐﯽ ﺑﻨﯽ ﺳﮕﺮﯾﭧ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺗﯿﺴﺮی ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ
۔
ﮐہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﻮﮔﯽ
اور اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﭼﻮﺗﮭﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور وه ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ دوﺳﺮوں
ﮐﯽ اذﯾﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻼل ﮐﺎم ﺑﮭﯽ اﮔﺮ دوﺳﺮوں ﮐﯽ اذﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ
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ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ اذﯾﺖ ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﮐﺎ ﭼﯿﺨﻨﺎ اور ﭼﻼﻧﺎ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ
اﯾﺴﺎ ﺣﺮام ﮐﺎم ﺟﻮ اذﯾﺖ رﺳﺎں ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﯿﮟ ﺳﮕﺮﯾﭧ ﭘﯿﺌﮯ ﮐہ
ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﺎراﺿﮕﯽ اور اذﯾﺖ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٢٢۔ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ ﮨﯽ ﺻﺮف ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ دﺳﺘﺮﺧﻮان اور اﯾﮏ ﺑﺰم ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﯾہ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮ اور ﻗﺮآن
ﺳﮯ اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﮐﯽ آﯾﺖ )وإِ َذا رأَﻳ َ ﱠ ِ
ﱠﻰ
ض َﻋﻨْـ ُﻬ ْﻢ َﺣﺘ ٰ
ﺨ ُ
ﻳﻦ ﻳَ ُ
ﻮﺿﻮ َن ﻓِﻲ آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَﺄَ ْﻋ ِﺮ ْ
َ َْ
ﺖ اﻟﺬ َ
ﻳﺚ ﻏَﻴ ِﺮِﻩ وإِ ﱠﻣﺎ ﻳ ِ
ِ ﱠ ِِ
ﻮﺿﻮا ﻓِﻲ ﺣ ِﺪ ٍ
ﱠﻚ اﻟ ﱠ
ﻴﻦ( )ﺳﻮره اﻧﻌﺎم
ﻨﺴﻴَـﻨ َ
ﺨ ُ
ﻳَ ُ
ْ َ ُ
َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻘ ُﻌ ْﺪ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ ٰى َﻣ َﻊ اﻟَْﻘ ْﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤ َ
آﯾﺖ  (٦٨اور ﺟﺐ ﺗﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻮ ﺟﻮ ﮨﻤﺎری ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و
ﺧﻮض ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﯿﮟ )ﮐہ ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﮟ (
ﺗﻮ ان ﺳﮯ دوری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو ﺗﺎ ﮐہ دوﺳﺮی ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐﺮﯾﮟ اور اﮔﺮ
ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻤﮭﯿﮟ ﺑﮭﻼ دے ﺗﻮ ﮨﻮش ﻣﯿﮟ آﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺒﮭﯽ ظﺎﻟﻢ ﮔﺮوه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧہ
ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ۔اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺳﯽ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ظﻠﻤﻮں ﮐﯽ ﮨﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار
دﯾﺎ ﮨﮯ ۔اﮔﺮ ﭼہ اس ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ظﺎﻟﻤﻮں ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﯽ ﮨﮯ ۔اس اﺻﻞ اور
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ )ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﯾﮏ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﮨﻮ( ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮوں ﮐﯽ ﮨﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺣﺮام
ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ اور ﻧﺎزﯾﺒﺎ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﻏﯿﺮه ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٢٣۔ﺻﺮف ﺷﺮاب ﭘﯿﻨﺎ ﮨﯽ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﺴﺖ
ﮐﺮدے ﺧﻮاه ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻘﺪار
ﻣﯿﮟ اﻧﮕﻮر ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﺳﺎﻟﻦ دار ﮔﻮﺷﺖ ﺟﯿﺴﯽ ﻧﺮم اور ﭼﺮب ﻏﺬا وﻏﯿﺮه ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرج ﮐﯽ روﺷﻨﯽ اور ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﻧﺎ ﺗﻤﮭﯿﮟ ﻣﺴﺖ ﮐﺮدے ﮔﺎ ﺗﻮ اس
طﺮح ﮐﺎ ﮐﺎم ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺴﺘﯽ اﺧﺘﯿﺎری ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﮯ ﺟﺲ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ
ﮨﻮ ﺷﺮاب ﺧﻮری ﮐﯽ طﺮح ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٢٤۔ﮐﮭﺎﻧﮯ،ﭘﯿﻨﮯ،ﭘﮩﻨﻨﮯ،رﮨﺎﺋﺶ،ﺷﺎدی ﺑﯿﺎه اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﺳﺮاف
ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﭼﻨﺪ آﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺳﺮاف ﮐﯽ ﺳﺎری ﻗﺴﻤﯿﮟ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳہ
اﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام اور ﻣﻤﻨﻮع ﮨﯿﮟ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﺗﺒﺬﯾﺮ ﮐہ ﻣﺎل اور ﺣﺎل دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﺎ
اور دور ﭘﮭﻨﮑﻨﺎ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٢۵اﻧﮕﻮر اور ﮐﮭﺠﻮر ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮐہ ﺛﻠﺚ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ)اﮔﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧہ
)(240
ون
ﮨﻮ( ﺗﻮ ﺣﻼل اور ﭘﺎک ﮨﮯ۔
ب ﺗَﺘﱠ ِﺨ ُﺬ َ
ﯿﻞ َواﻷَ ْﻋﻨَﺎ ِ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ َو ِﻣﻦ ﺛ َ َﻤ َﺮا ِ
ت اﻟﻨﱠ ِﺨ ِ
)(241
ﻮن﴾
ﻚ ﻵﯾَﺔً ﻟﱢﻘَﻮْ ٍم ﯾَ ْﻌﻘِﻠُ َ
ِﻣ ْﻨﮫ ُ َﺳ َﻜﺮًا َو ِر ْزﻗًﺎ َﺣ َﺴﻨًﺎ إِ ﱠن ﻓِﻲ َذﻟِ َ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﺮ ﮐﻮ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ’’ رزﻗﺎﺣﺴﻨﺎ ً‘‘ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﯾﺎد ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﮕﻮر
اور ﮐﮭﺠﻮر ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﮨﺎں ’’ ،ﺗﺘﺨﺬون‘‘ ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﻣﺴﮑﺮات ﮐﻮ ﺣﻼل اور ﻧﯿﮏ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔ اور ذﯾﻞ ﮐﯽ آﯾﺖ ’’ ّ
ان ﻓﯽ ذﻟﮏ ﻻﯾۃً ﻟﻘﻮم ﯾﻌﻘﻠﻮن‘‘
ﻧﮯ ان دوﻧﻮں ﺣﮑﻤﻮں ﮐﻮ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﷲ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺸہ ﻻﻧﮯ واﻟﯽ
ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ’’ ﻣﺴﮑﺮاً‘‘ اور ’’رزﻗﺎ ً ﺣﺴﻨﺎ ً‘‘‘ ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪ س ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﻋﻘﻞ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔
ﮐﯿﺎ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭼﮭﺎ رزق ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ؟ ﺟﺒﮑہ ’’ ﺗﺘﺨﺬون‘‘ ﮐﮭﺠﻮر
اور اﻧﮕﻮر ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ’’ ﻣﺴﮑﺮ‘‘ ﻣﺴﺘﯽ
آور ﮨﮯ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﺎﻗﯽ ’’ رﻗﺎ ً ﺣﺴﻨﺎً‘‘ ﮨﮯ اور ﺑﺲ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اس ﮐﯽ
ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﻓﻘﮩﺎء ﮐﯽ ﺷﮩﺮت ﯾﺎ ﮐﭽﮭ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ
ﻟﯿﮑﻦ اﻓﺴﻮس ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮔﺮوه ﻧﮯ ’’ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ‘‘ ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ
اور ﺟﻦ رواﯾﺎت ﻧﮯ ﺑﮭﯽ  /٣اﻧﮕﻮر ﮐﮯ رس ﮐﻮ ١ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور  ٢/٣دوﺳﺮوں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ  / ٢ﺛﻠﺚ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺸہ آور ﯾﺎ ﺧﻮد ان ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ رواﯾﺎت
ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﻮﻗﺮآن ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ ،اس وﻗﺖ اﮔﺮ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ  ١/٢ﺣﺮام ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮐﯿﻮں
ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﯽ طﺮح وه ﺑﮭﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٢۶اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﻮﮐﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﺳﺎ اﺿﻄﺮار ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور آپ ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺿﺮرت ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﺗﻤﺎم ﮐﮭﺎﻧﻮں اور ﭘﺎﻧﯿﻮں ﮐﺎ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﺳﺮاف اور ﺗﺒﺬﯾﺮ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﮭﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٢٧ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﺗﺼﺮف
ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ان ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﮯ ﺣﻼل ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ  ،ﺟﺰ ان ﻣﻮارد ﮐہ ﺟﻦ
ﮐﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ آﺋﮯ ﮔﺎ اور ان ﻣﯿﮟ اﺟﺎزت ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٢٨اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ )ﮐہ ﺧﻮد ﺗﻤﮩﺎرا  ،ﺗﻤﮩﺎری ﺑﯿﻮی اور
ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﭽہ ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻣﺎں اور ﺑﺎپ  ،ﺑﮭﺎﺋﯽ  ،ﺑﮩﻦ ،ﭼﭽﺎ ،ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ،ﻣﺎﻣﻮں
 ٢٤٠۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻧﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻘﻖ ،ﻋﻼﻣہ ،ﺷﮩﯿﺪ اوّل  ،ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﺳﯿﻮری اور اﮐﺜﺮ ﺗﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻧﮯ ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺣﮑﯿﻢ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺪاری ،ﮔﻠﭙﺎﺋﯿﮕﺎﻧﯽ اور ﻣﯿﻼﻧﯽ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ
اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ اور اراﮐﯽ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﮭﺠﻮر اور اس ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ  ٢/٣ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺣﻼل ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور آﻗﺎﺋﮯ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﮯﮐﺸﻤﺶ
اور اس ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﮔﺮ ﮐﮭﺠﻮر ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ آگ
ﯾﺎ ﺳﻮرج ﮐﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﺳﮯ ﺟﻮش ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯﺗﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮ ح ﮨﮯ ﺟﻮش دی ﮨﻮﺋﯽ ﮐﺸﻤﺶ اور ﻣﻔﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﻘﻨﻌہ اور ﺳﻼر ﮐﯽ ﻣﺮاﺳﻢ
اور ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﯽ ﺳﺎری ﮐﺘﺎﺑﻮں  ،ﻋﻤﺎﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ،اور ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮی ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺣﻠﯿﺖ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﻓﺘﻮی ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻣﺸﮩﻮر
ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ،ﺷﯿﺮازی اور ﺻﻤﯿﺮی ﻧﮯ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اﺟﻤﺎع ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮕﻮر اور ﮐﮭﺠﻮر
ک  ٢/٣ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺣﺮام ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
 ٢٤١۔ ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ،آﯾﺖ .٦
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اور ﺧﺎﻟہ  ،ﻧﯿﺰ ان ﮔﮭﺮوں ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ
ﮨﯿﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺧﺎص دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ( ﺣﻼل ﮨﮯ اور ان ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ )ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻋﻼوه( ﺗﻤﮩﯿﮟ اس ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ )ﺳﻮره ﻧﻮر( ﮐﯽ  /۶١وﯾﮟ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٢٩ﺗﻢ ﮐﻮ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﮔﮭﺮوں ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻣﮩﻤﺎن ﮨﻮ ﯾﺎ ﺗﻤﮩﯿﮟ ان ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣٠ﺟﻦ ﺗﮑﻠﻔﺎت ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ وه ﺗﻤﮩﺎرے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ
ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯿﮟ اور ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﯾہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ’’ :٨٣١ﺣﻖ اﻟﻤﺎره‘‘ )ﮔﺰرﻧﮯ واﻟﮯ( ﮐﺎ ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﯾﺎ ﮐﮭﯿﺘﯽ
ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﮯ ﮔﺬرﻧﮯ واﻻاس ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﯾﺎ اﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺑﻌﺾ ﺣﻀﺮات ﻧﮯ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ اﺳﯽ آﯾہ ﺷﺮﯾﻔہ ﮐﯽ ﻧﺺ ﺳﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ
ﺣﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﮐﮯ ﻣﻮارد ﮐﻮ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺣﺮام ﮨﻮﮔﺎ ﮐﯿﻮں ﮐہ ان درﺧﺘﻮں ﮐﮯﻣﯿﻮوں
ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے راﺳﺘﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﮍﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ  ،ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ ﮐﮭﺎؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺣﺮام
)(242
ﮨﮯ۔
ﻧﺬر اور ﻋﮩﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣٢ﺟﺘﻨﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﻣﻮر ﮨﯿﮟ ان ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﻗﺮار داد  ،ان
ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﻮ واﺟﺐ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﺮﺟﻮح ﮨﯿﮟ ،ان ﮐﮯﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ
ﺣﺮام ﮐﺮ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﺗﯿﻨﻮں ﻗﺮارداد ﮐﺎ ﻣﻮرد ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﺮﺗﺮی رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﻮ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اور ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺮﺟﻮح ﮨﮯ اور
اﮔﺮ ﻧﺬر ﯾﺎ ﻋﮩﺪ و ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ ﻓﻌﻞ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﻓﻌﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ
واﺟﺐ واﺟﺐ ﺗﺮ اور وه ﺣﺮام  ،ﺣﺮام ﺗﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﺬر
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣٣ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺬر درﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﺪا اور اس
ﮐﯽ رﺿﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ذﻣہ ﻟﮯ اور اﺳﮯ
ﮐﺴﯽ واﺿﺢ ﻟﻔﻆ اور ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ زﺑﺎن اور ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ
ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﮯ ’’ ﻣﺠﮭ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻓﻼں
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ رﻗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎؤں ﮔﺎ‘‘ ﺧﻮاه اس ﻗﺮار داد ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ
ﮐﺮے ﺟﯿﺴﮯ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺻﺤﺖ اور ﺷﻔﺎ دے دی ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ۔

 ٢٤٢۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻼﻣہ ﺣﻠﯽ،ﻗﺪﻣﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ اور ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻋﻼﻣہ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ،ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی  ،طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ،ﯾﺰدی ،ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺪر اور ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮩﺎﻧﯽ ﺟﯿﺴﮯﻋﻠﻤﺎء
ﮐﮯﮔﺮوه ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣۴ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻧﺬر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮ وه ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﺮﺗﺮی
رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ اور ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﮨﻮ ،ﺑﯿﻮﻗﻮف اور ﮨﻠﮑﮯ دﻣﺎغ ﮐﺎ ﻧہ ﮨﻮ ورﻧہ اﯾﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ اور ﮨﻠﮑﮯ دﻣﺎغ ﮐﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﮨﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻗﻞ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﻧﺬر ﺑﮭﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧہ اور
ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣۵ﻣﻮرد ﻧﺬر ﮐﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ داﻧﺴﺘہ ﯾﺎ ﻧﺎ داﻧﺴﺘہ طﻮر
ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺬر ﮐﺮ ﻟﮯ ﮐہ ﻋﻘﻼ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎ ً ﯾﺎ ﺷﺮﻋﺎ ً اس ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﻧﺬر
ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﻧﺬر ﮐﺮےﮐہ اﻣﺴﺎل ﻋﺮﻓہ ﮐﮯ دن ﮐﺮﺑﻼﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺒﮑہ
اﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اﻣﺴﺎل اس ﭘﺮﺣﺞ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﻣﮑہ ﻣﻌﻈﻤہ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﺎ
ﻧﺎداﻧﺴﺘہ طﻮر ﭘﺮ اﯾﺴﯽ ﻧﺬر ﮐﺮے اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس ﭘﺮ اﻣﺴﺎل ﺣﺞ واﺟﺐ ﮨﮯ
ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ﻧﺬر ﮐﺮے ﮐہ ﻓﻼں دن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﺎ آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ
ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ اﻣﺎم ﮐﯽ زﯾﺎرت ﮐﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ اس
دن رﻣﻀﺎن ﮨﮯ اور اس دن روزه رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﯾہ ﺳﻔﺮ ﻋﺴﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﮯ روزه ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور ﯾہ ﻧﺬر ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ
ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺟﻮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن )ﺗﻤﺎم واﺟﺐ اور ﻣﻌﯿﻦ روزوں ﻣﯿﮟ(
روزه ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ وه ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺰ ﺿﺮورت اور اﺿﻄﺮاری
ﺻﻮرت ﮐﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣۶ﻧﺬر )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ( ﺻﺮف ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ واﺟﺐ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﮨﮯ اور ﺧﻮد ﮐﺒﮭﯽ
رﺟﺤﺎن دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ ﻣﯿﻘﺎت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺣﺮام ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎطﻞ
ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﻘﺎت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺣﺮام ﺑﺎﻧﺪھﻨﺎ ﻧہ ﺻﺮف ﯾہ ﮐہ رﺟﺤﺎن ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺑﻠﮑہ
ﺑﺪﻋﺖ اور ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﺑﺪﻋﺖ ﮐﻮ ﻧﺬر ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺲ طﺮح داﺧﻞ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ؟
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣٧اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﻮﮨﺮ دار ﻋﻮرت ﯾہ ﻧﺬر ﮐﺮے ﮐہ وه ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﯿﮟ
) (243
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﯽ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﺒﮭﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
اور ﺷﻮﮨﺮ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﻧﺬر ﮐﺮے اور ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺣﻖ ﺳﮯ ﻣﺰاﺣﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
 ٢٤٣۔ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺋﮯ ﺧﻮﺋﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور آﻗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل ﺟﺎﻧﺘﮯﮨﯿﮟ اور ان ﻓﻘﮩﺎء ﮐﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮ
ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﯾﺎ اس ﮐﮯ اﻧﮑﺎر ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺷﺮط ﺟﺎﻧﺘﮯﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ’’ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻤﺮاة ﻣﻊ زوﺟﮭﺎ اﻣﺮٌ ﻓﯽ
ﻋﺘﻖ وﻻ ﺻﺪﻗہ وﻻ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻻھﺒۃ وﻻ ﻧﺬر ﻓﯽ ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻻ ﺑﺎذن زوﺟﮭﺎ او ﺑﺮّ واﻟﺪﯾﮭﺎ اور ﺻﻠۃ ﻗﺮاﺑﺘﮭﺎ‘‘ ﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ آزاد ﮐﺮﻧﮯ ،
ﺻﺪﻗہ دﯾﻨﮯ  ،ﻧہ ﻏﻼم اورﮐﻨﯿﺰ آزاد ﮐﺮﻧﮯ ﻧہ ﺑﺨﺸﺶ ،ﻧہ ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺰ ﺣﺞ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ زﮐﻮة دﯾﻨﮯ
،واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺻﻠہ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺷﺮط ﮨﮯ۔ اور اس ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮯ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺻﺮف ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت
ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﭘﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﮨﺮ رﻗﻢ ﮐﮯ ﺗﺼﺮف ﮐﻮ ﮐہ ﻧﻤﺎز اور روزه ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﯽ طﺮح ﮨﻮ اور اس وﻗﺖ اس
ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﯾہ ﮨﻮ ﮐہ ﺷﻮﮨﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮐﻮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻋﻮرت ﻣﺼﻠﮭﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دے ﮐﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺷﻮﮨﺮ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده
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ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻋﻮرت ﻣﺸﺮوع اﺟﺎزت دے دے اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﻮ ﻧﺬر ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ
ﺣﻖ ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮے  ،ﺣﺮام اور ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻮرت ﮐﯽ
ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺬر )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮩﺎء ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣٨اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳﮯ ﻧﺬر ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧﺬر ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ اس ﮐﺎ ﺣﻖ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ اور ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﭘﻨﯽ ﻧﺬر ﭘﻮری ﮐﺮے ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ
اﺟﺎزت دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﻧﺬر ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﻮد ﯾہ اﺟﺎزت
اﺣﻤﻘﺎﻧہ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻧﺬر اﺑﺘﺪا
ﺳﮯ ﮨﯽ ﺑﺎطﻞ ﺗﮭﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٣٩ﻧﺬر ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻧﺬر ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ان ﮐﺎ ﺣﻖ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ )اور ان ﮐﯽ ﺧﻄﺎ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ( اس
ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ )وه ﻣﺼﻠﺤﺖ( ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﻧﺎراﺿﮕﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﮐہ ان ﮐﯽ ﻧﺎرﺿﮕﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ رﮨﯽ ﮨﻮ اور اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﺎپ ﮐﯽ وﻻﯾﺖ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ۔ ﻧہ ظﻠﻢ و
ﺟﻮر ،ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی ،اور ﺑﯿﮩﻮده ﺧﯿﺎﻻت ﭘﺮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وﻻﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﻖ ﮐﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧہ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی اور ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﮟ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴٠ﺟﺲ ﻧﺬر ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺮار
دادی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﻧﺬر ﮐﯽ
ﮐہ ﻓﻼں دن روزه رﮐﮭﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس دن ﻣﺸﻘﺖ ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ روزه ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم
ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺟﺰ ﺿﺮورت ﮐﮯ وﻗﺖ ،اور اﮔﺮ اس ﮐﺎ ﯾہ
ﺳﻔﺮ ﺿﺮوری ﺗﮭﺎ اور روزه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﺎ روزه ﺣﺮام ﮨﮯ اور
اس ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ روزه طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ روزه رﮐﮭﻨﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺎم ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﺬر ﺻﺮف ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﻧہ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﮯ ﺻﺮف طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ وﺟہ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴١اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﯿﻦ دن روزه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺮے اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ
ﮐہ اس دن ﮐﺴﯽ وﺟہ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روزه رﮐﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺎ ﺣﯿﺾ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس
ﯾﺎ اس دن ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﯾﺎﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺎ دن ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس دن ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ ان
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ روزه ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴٢اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻧﺬر ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ اﯾﺴﺎ ﻋﻤﻞ ﮨﻮ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﺟﺎ
ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اﺻﻼً اس طﺮح ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ وﺟہ ﺳﮯ رﺟﺤﺎن ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﮯ ﯾہ ﻧﺬر ﮐﺮے ﮐہ ﻓﻼں ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻓﻼں ﺣﺮم ﯾﺎ ﻓﻼں
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت اس طﺮح
ﮐﯽ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺻﻮاب دﯾﺪ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ ﻧﮯ ﭼﺎﮨﯿﺌﮟ ۔
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ﻣﺪرﺳہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﻓﺮش ﺧﺮﯾﺪے ﮔﺎ ﺟﺒﮑہ اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺎ ﻓﺮش ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﺧﻮد اس
ﻧﮯ ﯾﺎ دوﺳﺮوں ﻧﮯ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﯾہ ﺑﮯ ﻣﻮﻗﻊ اور اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ
ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس طﺮح ﮐﮯ ﻓﺮش ﮐﯽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﯿﮟ اس ﺟﮕہ ﮐﻮ ﺿﺮورت ﮨﻮ،
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ دراز ﻣﺪت اور ﺑﺮﺳﻮں ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﮯ ﻓﺮش ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس
طﺮح ﮐﯽ ﻧﺬر ﺑﮯ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮭﯽ اور ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ اﺳﺮاف ﻧﺬر ﮐﮩﻼﺋﮯ ﮔﯽ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﺐ
دوﺳﺮی ﺟﮕﮩﻮں ﭘﺮ ﻓﯽ اﻟﻔﻮر اس طﺮح ﮐﮯ ﻓﺮش ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴٣اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺬر اﯾﺴﺎ ﻣﺎل ﮨﮯ ﮐہ اﻣﺎم ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﺎل اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﺟﮕہ ﭘﺮ
ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﮩﺎں زﯾﺎده ﺿﺮورت ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﻣﺰار ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﺮورت ﻧہ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﻣﺎل ﮐﻮ زاﺋﺮﯾﻦ اور اس ﺟﮕہ ﮐﮯ ﻓﻘﯿﺮ اور ﻣﺤﺘﺎج ﺧﺎدﻣﻮں ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻘﺪس ﺟﮕہ ﮐﮯ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮔﻮﺷﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اس
ﺟﮕہ ﮐﮯ ﻏﺮﺑﺎء ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور ان ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ ﮨﮉﯾﺎں
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴۴اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز و روزه ﺟﯿﺴﯽ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﺻﺪﻗہ ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺮے
 ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ اﮔﺮ وه ﻣﺎل ،اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﺬر ﭘﻮری ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴۵اﮔﺮ اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ وه ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮨﻮں ﮐہ ﺧﻮد ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ،ﺧﻮاه اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮨﻮ ﺧﻮاه وه اﺧﺘﯿﺎر ﮨﻮ ﺟﻮ وه دوﺳﺮوں
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﮟ اﮔﺮ ﻧﺬر ﮐﺮے ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﻮ
ﻟﮍﮐﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ ﺗﻮ وه اس ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ازدواج ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﻧﺬر
ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور
ﺷﺮﻋﯽ وﺟہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧہ ﮐﺮے اور اس )ﻟﮍﮐﯽ( ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ
ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮨﺎں اﮔﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﺷﺎدی ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﻮ راﺿﯽ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس طﺮح ﮐﯽ ﻧﺬر ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎ اﯾﮏ ﮐﺎم ﮨﮯ
اﮔﺮﭼہ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﮯ ﮨﻮ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮاﮨﺶ اور
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮں ،ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﻟﺖ و رﺳﻮاﺋﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮں۔ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ اس ﮐﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﮯ اور اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وه ﻧﺬر ﺑﮭﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہ ﮨﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺧﻮد ﮐﻮ زﺣﻤﺖ اور ﺣﺮج ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ
ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ ﺣﺮج واﻟﯽ ﻧﺬر ﺑﮭﯽ اﺳﯽ طﺮح ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺮج ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﮐﺎ واﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺻﺮف ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﯽ اﺻﻞ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧہ اس ﺣﺮج ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ واﺟﺐ ﺣﺞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ
ﺑﺎوﺟﻮد ﻋﻤﺪاً ﺗﺮک ﮐﺮ دﯾﺎ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮاه ﻋﻤﺪی ﮨﻮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺧﺘﻢ ﮨﻮ
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ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﺑﮭﯽ اس طﺮح اس ﮐﮯ ذﻣہ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺴﺮ و ﻧﻘﺼﺎن
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﺳﮯ اﻧﺠﺎم دے  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺴﺮ اور ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ اس طﺮح ﮐﺎ ﺣﺞ ﮨﺮﮔﺰ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ۔ اﮔﺮﭼہ ﻋﺴﺮ
اﺧﺘﯿﺎر ﮨﯽ ﮨﻮ ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﻧﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف ﮔﻨﺎه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻗﻀﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﮭﺎ۔ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﺷﺎدی ﮐﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے
ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﺷﺎدی ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ذﻣہ
دے دے )اﮔﺮ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﻧہ ﮨﻮ( ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ وه اﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ
ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺮے ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﻧﺬر ﮐﺮے ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯿﺮی ﻣﺮاد
ﭘﻮری ﮐﺮ دے ﺗﻮ اس ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﺻﺮف اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺷﺎدی ﮐﺮوں ﮔﺎ ﺟﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اس ﻟﮍﮐﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﮯ ﯾہ ﻧﺬر ﺻﺤﯿﺢ
اور واﺟﺐ اﻻﺟﺮاء ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﯾہ دوﻧﻮں )ﻣﺼﻠﺤﺖ اور ﻣﻮاﻓﻘﺖ( ﺷﺮطﯿﮟ ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﻧﺬر اﺑﺘﺪا ﺳﮯ ﮨﯽ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺗﺮک
ﮐﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﺳﮯ ﮐﻔﺎره ﺑﮭﯽ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴۶ﻧﺬر ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻔﺎره وﮨﯽ ﻋﻤﺪا ً واﺟﺐ روزه ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﮐﻔﺎره ﮨﮯ ﮐہ )اﭘﻨﯽ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﻣﯿﮟ ﺳﮯ(  /۶٠ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﺋﮯ ،ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺌﮯ در
ﭘﺌﮯروزه رﮐﮭﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻏﻼم ﮐﻮ آزاد ﮐﺮے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴٧اﮔﺮ ﻧﺬر ﮐﺮے ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﮕﺮﯾﭧ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺌﯿﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺗﺮک
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ وه ﻣﮑﻠﻒ ﮨﮯ اور وه اﭘﻨﯽ ﻧﺬر ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮے اور ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس ﮐﯽ ﻧﺬر ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ان
ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﻧﺬر ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ رﺟﺤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺑﻌﺾ رﺟﺤﺎن ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺻﺤﯿﺢ اور ﺑﻌﺾ ﺑﺎطﻞ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮرد ﻧﺎﻓﺬ اور
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اور ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮرد ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ۔
ﻋﮩﺪ و ﻗﺴﻢ
وه ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﻋﺎت اور ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺬر ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮨﯿﮟ  ،وه ﺳﺎری ﮐﯽ ﺳﺎری
ﻋﮩﺪ و ﻗﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﺎری ﮨﯿﮟ اور ﻋﮩﺪ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻔﺎره روزه اور ﻧﺬر
ﮐﮯ ﮐﻔﺎره ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻔﺎره درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد اور ﺗﻤﮩﺎرے اﮨﻞ
وﻋﯿﺎل ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ  ١٠ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮ ﭘﯿﭧ ﺑﮭﺮ ﮐﺮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺧﻮد ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﻮ )اﮔﺮ
ﺗﻨﮩﺎ ﮨﻮ( ﯾﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻟﺒﺎس ﮐﯽ طﺮح  ١٠ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮ ﻟﺒﺎس دﯾﻨﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻏﻼم
آزاد ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺐ ان دوﻧﻮں ﭘﺮ ﻗﺎدر ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف  ٣دن روزه رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ َﻛﻔﱠﺎ َرة ُ أَ ْﯾ َﻤﺎﻧِ ُﻜ ْﻢ ِإ َذا َﺣﻠَ ْﻔﺘُ ْﻢ َواﺣْ ﻔَﻈُ ْ
ﻚ ﯾُﺒَﯿﱢﻦُ ّ
ﷲُ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ
ﻮا أَ ْﯾ َﻤﺎﻧَ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﺬﻟِ َ
آﯾَﺎﺗِ ِﮫ ﻟ َ َﻌﻠ ﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜﺮُونَ ﴾) (244ﮐﺎ ﮐﻔﺎره دس ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﮨﮯ اس درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﮐﯽ
 ٢٤٤۔ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،آﯾہ .٨٩
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طﺮح ﺟﻮ ﺗﻢ ﺧﻮد اور ﺗﻤﮩﺎرے اﮨﻞ و ﻋﯿﺎل ﮐﮭﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اﻧﮩﯿﮟ ﻟﺒﺎس دﯾﻨﺎ ﻗﯿﺪ ﺳﮯ آزاد ﮐﺮاﻧﺎ
ﮐﻮﺋﯽ اور ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاه ﻏﻼﻣﯽ ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﮨﻮ) ﮐہ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯽ( ﯾﺎ ﻣﻘﺮوض ﻗﯿﺪی ﮨﻮ ﯾﺎ
ﺷﺨﺺ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻏﻼم ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ﭘﺲ ﺟﺴﮯ ﯾہ ﺳﺐ ﻣﯿﺴﺮ ﻧہ آﺋﮯ ﺗﻮ ٣
دن روزه رﮐﮭﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۴٩ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻧﺬر ،ﻧﺬر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﻮ اور ﺷﺮﻋﯽ
رﺟﺤﺎن ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺻﺮ ف ﺧﺪا ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﻋﮩﺪ وﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
ﻣﻮرد اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻗﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻧﺎم
ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻗﺼﺪ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻏﯿﺮ ﷲ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺑﮭﯽ ﻋﮩﺪ و ﻧﺬر ﮐﯽ طﺮح ﮨﺮ
ﮔﺰ ﺷﺮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ص(
اور آﺋﻤہ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ اور ﮐﯽ ﻗﺴﻢ
ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ ذﻣہ داری ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ اور ﻋﮩﺪ و ﻗﺴﻢ ﺑﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺸﺮوط ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ
اﯾﺴﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮوں ﮔﺎ اور ﮐﺒﮭﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺬر ﺳﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم
اﺣﮑﺎم اور ﻓﺮوع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮨﯿﮟ وﮨﯽ ﺳﺎری ﻋﮩﺪ و ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ )ﮐﻔﺎره
ﮐﮯ ﺳﻮا( ﺗﯿﻨﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻗﺮار داد ﮐﺎ ﻣﻮرد ﺧﺪا ﮨﮯ اور
ﺑﺲ۔
وﻗﻒ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵٠وﻗﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻟﮕﺎﻧﮯ اور اﺳﮯ ادھﺮ اُدھﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ
روﮐﻨﺎ ﮨﮯ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺼﺎرف ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺼﻠﺤﺘﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﻣﺎل ﮐﻮ دوﻧﻮں ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ
دﺧﻞ ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﮨﮯ اﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧہ ﻋﻤﻞ دﺧﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺲ
طﺮح ﭼﺎﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮے ﮐہ ﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮ دے ﮔﺎ ﯾﺎ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دے دے ﮔﺎ
ﯾہ ادھﺎر اور ھﺒہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ دے دے ﮐہ وﻗﻒ ﻣﺤﻘﻖ اور ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﯾہ
ﺳﺎرے ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور دوﺳﺮے ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ دﺧﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ
ﻣﺎﻟﮑﺎﻧہ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور وﻗﻒ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧہ ﻋﻤﻞ دﺧﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮨﻮ ﮔﯿﺎ اور دوﺳﺮا ﻋﻤﻞ دﺧﻞ ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار داد ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮯ وﻗﻒ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ
ﮐﯽ ﮨﮯ  ،ﺟﺎری ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵١ﺟﺲ طﺮح ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻟﻔﻆ ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،
وﻗﻒ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯﮐہ ﻋﻤﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ وﻗﻒ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﯿﺴﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮟ ﻓﺮش ﺑﭽﮭﺎ دے ،وﻗﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﺎرﯾہ ﺟﯿﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ اظﮩﺎر ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ
ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻧﯿﺖ ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵٢ﭼﻮﻧﮑہ وﻗﻒ ﺻﺮف اور ﺻﺮف واﻗﻒ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اس
ﻗﺎﻧﻮن اور اﺻﻞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻮال ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ )ﻣﮕﺮ
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ﻣﺬﮐﻮره ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ( ﻟﮩﺬا وﻗﻒ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ )ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﮟ زﻣﯿﻦ،درﯾﺎ،ﺟﻨﮕﻞ اور ﻧﮩﺮﯾﮟ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﮐہ اس ﮐﯽ اﺻﻞ
ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ رﻗﻢ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ( ﺟﺰ اس ﺳﮯ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ
ﺳﺎرے ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ اﺻﻞ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﮐﯽ طﺮح دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آزاد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ
 ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺎرے اﺳﺘﻔﺎدے وﻗﻒ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺜﺎل
ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ زﻧﺪه ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎدے ،اس ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﺟﺲ طﺮح ﯾہ زﻧﺪه ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اس ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻮ
ﺧﻮد دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح اﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ اس وﺳﯿﻊ
ﻓﻮاﺋﺪ ﮐﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻗﻒ ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮐﻮ اس اﺧﺘﺼﺎص
ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﺮ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﺟﮩﺖ ﯾﺎ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺮار دے۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵٣ﭼﻮﻧﮑہ )وﻗﻒ  ،ﻧﻤﺎر ،روزه اور ﺣﺞ ﮐﯽ طﺮح ( رﺳﻤﯽ ﻋﺒﺎدﺗﻮں ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﯿﮟ رﺳﻤﯽ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺻﺮف اس ﮐﯽ اﺻﻠﯽ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ذاﺗﯽ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ )ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺖ اﻟﮩﯽ ﮨﮯ( اﮔﺮﭼہ راه ﺧﺪا ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵۴اﮔﺮ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﮐﮯ رد ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎطﻞ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه )ﺧﻮاه ﻗﺒﻮل ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺳﮑﻮت
ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮨﻮ( ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵۵وه ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻮ ﻋﻘﻮد اور اﯾﻘﺎﻋﺎت ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ  ،وﮨﯽ
وﻗﻒ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ وﻗﻒ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ ﺳﻔﯿہ اور ﻣﺠﺒﻮر ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵۶ﺟﺐ وﻗﻒ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﻮﺟﻮده ﻣﻮرد وﻗﻒ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿہ )ﺟﺲ ﭘﺮ وﻗﻒ ﮨﻮ اﯾﮏ ﮨﻮﯾﺎ زﯾﺎده( ان ﮐﺎ وﻗﻒ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم ﮨﮯ
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﮔﺮوه ﭘﺮ وﻗﻒ ﮐﺮ دﯾﮟ ﺟﻮ اﺑﮭﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﯽ ﻧہ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮩﯿﮟ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﭘﺮ وﻗﻒ ﮨﻮ اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ اس ﻧﺴﻞ ﮐﺎ اﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠہ وﻗﻒ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت
ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻟﯿﮑﻦ آﺋﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﯾہ وﻗﻒ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﮐہ
اس ﮐﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯽ ﯾہ وﻗﻒ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮوں ﺗﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ دﯾﮕﺮ اوﻗﺎف ﻣﯿﮟ
ﺑﮭﯽ آﺋﻨﺪه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺑﮭﯽ ﺳﮯ وﻗﻒ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵٧اﮔﺮ ﮐﭽﮭ اﻣﻮال ﮐﺎ وﻗﻒ ﮐﺮﻧﺎ ،ورﺛﺎ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﮐﻮ ﺧﺮاب
ﮐﺮدے ﺗﻮ اﯾﺴﺎ وﻗﻒ ﮨﺮﮔﺰ ﺻﺤﯿﺢ اور ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وﻗﻒ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ذاﺗﯽ
اور ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس وارث ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ
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وه اﭘﻨﮯ ﺳﺎرے ﯾﺎ اﮐﺜﺮ اﻣﻮال ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ اور ان ﮐﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮯ ﺧﻼف وﻗﻒ
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﺟﺰ  ١/٣ﻣﺎل ﮐﮯ وه ﺑﮭﯽ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ وارﺛﻮں ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ورﺛﺎء ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺼﺎن ده ﻧہ ﮨﻮ اور وﻗﻒ ﻋﻠﯽ اﻻوﻻد ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﺑﮭﯽ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ
ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮ ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ طﺒﻘہ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ اس وﻗﻒ ﺳﮯ ان ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻧہ ﭘﮍﺟﺎﺋﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وﻗﻒ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ طﺮح اﯾﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار داد ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ
ﭘﮩﻠﮯ طﺒﻘﮯ ﮐﮯ ﻟﻮگ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﺑﻌﺪ واﻟﮯ طﺒﻘﮯ ﮐﻮ ﻣﯿﺮاث ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ اور اس ﺛﻠﺚ
 ١/٣ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ  ١/٣ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ورﻧہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ اور ﺷﺎرع ﮐﺒﮭﯽ اس ﺑﺎت ﺳﮯ راﺿﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار داد ﮐﮯ ذرﯾﻌہ واﻗﻒ ﺧﻼف ﺷﺮع ﯾﺎ اﻧﺼﺎف ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮے ،ﻣﺜﺎل ﮐﮯ
طﻮر ﭘﺮ ان ﮐﺘﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﭽﮭ اﻣﻮال وﻗﻒ ﮐﺮے ﺟﻮ ﻓﻼں ﺑﺰرگ ﮐﯽ ﻗﺒﺮ ﮐﮯ اطﺮاف
ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺒﮑہ اس ﮐﯽ اوﻻد ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﻮگ ﯾﺎ اس اطﺮاف ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﮯ واﻟﮯ
اﺟﻨﺒﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮت آور اور ﺑﮯ ﭼﺎرﮔﯽ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰار رﮨﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ اﯾﺴﺎ وﻗﻒ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔)ﮐﺘﻮں ﮨﯽ ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ(
ﺑﺎﻵﺧﺮ وﻗﻒ ﺑﮭﯽ ﻧﺬر ،ﻋﮩﺪ ،ﻗﺴﻢ ،اور وﺻﯿﺖ ﮐﯽ طﺮح دﻗﯿﻖ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺴﺎب و
ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮨﻮ ،ﺗﺎﮐہ وه اﻣﻮال
ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ اور ان ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﯿﮟ اﺣﻤﻘﺎﻧہ اور ﺧﻮد ﺳﺮاﻧہ
ﺿﺎﺋﻊ ﻧہ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور اس ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ راه ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راﮨﻮں ﻣﯿﮟ اس
ﮐﺎ ﻣﺼﺮف ﻧہ ﮨﻮ اور ﺟﺲ طﺮح ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪے ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻣﮩﺮ اور اﮨﻞ
و ﻋﯿﺎل ،واﻟﺪﯾﻦ اور اوﻻد ﮐﺎ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﺳﺮاف
اور ﺗﺒﺬﯾﺮ ﺳﮯ دور ﮨﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺳﮯ دور ﮨﻮ اﺳﯽ طﺮح
وه اﻣﻮال ﺟﻮ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ وﺻﯿﺖ ،وﻗﻒ  ،ﻧﺬر ،ﻋﮩﺪ و ﻗﺴﻢ ﺟﯿﺴﮯ اﻟﺰام ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮑﻮں
ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮ اﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﻻﮨﻢ ﻓﺎﻻﮨﻢ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐﯽ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﴿ َوﻻَ ﺗُ ْﺆﺗُﻮاْ اﻟ ﱡﺴﻔَﮭَﺎء أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠ ِﺘﻲ َﺟ َﻌ َﻞ ّ
ﷲ ُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻗ َﯿﺎﻣﺎ ً َوارْ ُزﻗُﻮھُ ْﻢ ِﻓﯿﮭَﺎ
َوا ْﻛﺴُﻮھُ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُ ْ
ﻮا ﻟَﮭُ ْﻢ ﻗَﻮْ ﻻً ﱠﻣ ْﻌﺮُوﻓًﺎ ﴾) (245ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ،ﺗﻢ اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﻮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﯿﺎم ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ) اور ﺗﻤﮩﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ اﻧﮩﯿﮟ ،
اﺣﻤﻘﻮں  ،ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮوں اور ﮨﻠﮑﮯ دﻣﺎغ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﻧہ ﮐﺮو ‘‘۔ اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﺣﻤﻘﻮں ﮐﮯ اﻣﻮال ﮐﻮ ’’ اﻣﻮاﻟﮑﻢ‘‘ ﺗﻤﮩﺎرے اﻣﻮال ﺳﮯ ﯾﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﻮال دو
ﺧﺼﻮﺻﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اﻣﻮال ﮐﻮ ﻋﻤﻮم ﮐﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮف ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﺳﮯ اﺳﮯ روﮐﻨﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ  ،ﯾہ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﻮال ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ﭼہ
 ٢٤٥۔ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ،آﯾہ .۵
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ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻮال ﮐہ اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان اﻣﻮال ﮐﻮ ﻋﻤﻮم ﮐﯽ
دﺳﺘﺮس اور ان ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮورﺗﻮں اور ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ۔
اور اﮔﺮ وﻗﻒ ﺷﺪه ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎل ﺑﮭﯽ وﻗﻒ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺿﺮورت ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ
ﺗﻮ ﻣﯿﺮاث ﮐﯽ طﺮح ورﺛہ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﻣﻮرد رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ
اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮف ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮨﻮ ﺟﮩﺎں ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎز ﻧہ ﭘﮍھﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻋﺎم راﺳﺘہ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ وﯾﺮان ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس
ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ادارے ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﮯ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮف ﮨﻮ ﮔﯽ ۔
’’اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ‘‘
اﮔﺮﭼہ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻓﻘہ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺘﺎب ﻟﮑﮭﯽ ﮨﮯ
،ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺻﺮف اﺳﻼم ﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اور ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﻘہ ﺳﮯ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺑﻠﮑہ ﻋﺒﺎدی ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اﺳﯽ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ
ﻣﺨﺘﺼﺮ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۵٨اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ٓاﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اور ٓاﯾﺎت ﮐﮯ
ﭘﺮ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﺎری رواﯾﺎت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾہ دوﻧﻮں دﯾﻦ ﮐﮯ دوﺳﺘﻮن ﮨﯿﮟ اور ﮨﻢ ﻧﮯ دﯾﻦ
ﮐﮯ ان دوﻧﻮں ﺳﺘﻮﻧﻮں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ’’اﺳﻼم ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻮج‘‘ﻧﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﺑﺴﻂ و
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮨﮯ ۔ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’ﻣﻌﺮوف ‘‘ اﻣﺮ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﮐہ وﺟﻮب
ٓاور ﮨﮯ ،وه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﺣﻮل اور ﻓﻀﺎ ﻣﯿﮟ ﺷﻨﺎﺧﺘہ ﺷﺪه واﺟﺒﺎت ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ اور
’’ﻣﻨﮑﺮ ‘‘ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﮐہ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ،اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻀﺎ اور
ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﺷﻨﺎﺧﺘہ ﺷﺪه ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﮯ ﻋﺒﺎرت ﮨﮯ ،ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ان
واﺟﺐ اور ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﯾﺎ ان ﮐﺎ وﺟﻮب ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ،اﺳﯽ طﺮح ﺟﺲ ﮐﻮ اس ﺳﮯ روﮐﺎ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
دﯾﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ،ورﻧہ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻣﺮ ﯾﺎ
ﻧﮩﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ٓاپ اﭘﻨﮯ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﯾﮟ اور وه ﺑﮭﯽ ﻗﺎﻧﻊ اور
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮے اور اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اس ﺧﻼف ورزی
ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ واﺟﺐ ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اور ﺣﺮام ﮐﺎم اﻧﺠﺎم
دﯾﻨﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان دو ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑہ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ
اور ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ واﺟﺐ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ او ر ﺣﺮام ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اراده ﮨﮯ ﺗﻮ
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ۔اور
اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮯ ﻣﺮﺣﻠﻮں ﮐﻮ ﮔﺎم ﺑہ ﮔﺎم طﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮨﮯ ۔
ْﺨﻴ ِﺮ وﻳﺄْﻣﺮو َن ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮ ِ
ِ
وف َوﻳَـ ْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ
َ ُْ
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨۵٩آﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ ) َوﻟْﺘَ ُﻜﻦ ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ أُ ﱠﻣﺔٌ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن إﻟَﻰ اﻟ َ ْ َ َ ُ ُ
ِ
ﺤﻮ َن ( )ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ٓ ،اﯾﺖ ( ١٠۴ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺐ ﺗﮏ واﺟﺐ ﮐﺎ
اﻟ ُْﻤﻨ َﻜ ِﺮ َوأ ُْوﻟَﺌِ َ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﻔﻠ ُ
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ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﺣﺮام ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﺷﺨﺺ اس ﮐﮯ وﺟﻮب ﯾﺎ اس ﮐﯽ
ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﻧہ ﭘﮩﭽﺎﻧﮯ ﯾﺎ ان ﮐﮯ وﺟﻮب ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻊ اور ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ ،اﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺬﮐﻮره ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس
ٓاﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ’’ﯾﺪﻋﻮن اﻟﯽ اﻟﺨﯿﺮ ‘‘ﮨﮯ ﮐہ ﺧﯿﺮ  ،ﻋﻠﻢ ،ﻋﻘﯿﺪه اور ﻋﻤﻞ
ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ’’ﯾﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﯾﻨﮭﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ‘‘ﮨﮯ ﮐہ
ﺟﺲ واﺟﺐ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮ
ﺗﺎﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور اس ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اس اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻟﻔﻈﯽ اور ﻋﻤﻠﯽ
ﺗﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دل ﺳﮯ واﺟﺐ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺣﺮام ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اراده ﮐﺮے اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ واﺿﺢ ﻟﻔﻈﻮں اور ﻧﺮم ﻟﮩﺠہ ﻣﯿﮟ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺮے
اور اﮔﺮ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﻣﻠﻨﺎ ﺟﻠﻨﺎ ٓ ،اﻧﺎ ﺟﺎﻧﺎ اور
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺳﺐ ﮐﭽﮭ ﺗﺮک ﮐﺮ دے اور ٓاﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﻧﺎراض
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ،اﺳﮯ دھﻤﮑﯽ دے ،ڈراﺋﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ اور ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮے
اور ٓاﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﮯ طﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﻣﺎر ﭘﯿﭧ ﮐﺮ اﺳﮯ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺮے اور ﯾہ ﺧﻮد اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺎ ﺗﯿﺴﺮا ﻣﺮﺣﻠہ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐہ اس ﮐﺎ
ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺼہ ﮨﮯ ۔

اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﮯ وﺟﻮب ﯾﺎ ﺟﻮاز ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶٠اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ واﺟﺐ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﻮ
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮯ وﺟﻮب ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ اور
ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر اور ﺿﺮورت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮ اور ﺗﻮﺑہ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮐﺮے اور ﻧہ ﮨﯽ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اراده رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶١اﻣﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اس ﭼﯿﺰ ﮐﺎ اﻣﺮ ﮐﺮے ﮐہ ﺧﻮد اﺳﮯ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﺮک
ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اس ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮے ﮐہ اس ﻧﮯ ﺧﻮد ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﮐﮯ اس
ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ اور ﺣﺮام ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ
ِ
ﺗﻮﺑہ ﮐﺮ ﻟﯽ ﮨﻮ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ٓاﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ )أَﺗَﺄْﻣﺮو َن اﻟﻨ ِ ِ
ﺎب أَﻓَ َﻼ
ﻨﺴ ْﻮ َن أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﺘـﻠُﻮ َن اﻟْﻜﺘَ َ
َ
ُُ
ﱠﺎس ﺑﺎﻟْﺒ ﱢﺮ َوﺗَ َ
ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن( ) ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ٓاﯾﺖ ۴۴۔(ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﮯ ﮨﻮ اور ﺧﻮد ﮐﻮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﺒﮑہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﮐﺘﺎب اﻟﮩﯽ ﮐﻮ ﭘﮍھﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻋﻘﻞ ﺳﮯ ﮐﺎم
ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﺘﮯ ‘‘ اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ اﻣﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮐﺎ
ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ واﻗﻊ ﮨﻮ اﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﺎ ﻋﻘﻠﯽ ﺳﮯ ﯾﺎد ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
واﺟﺐ ﮐﺎ اﻣﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎﻋﻘﻠﯽ اور ﻣﻮر ﻣﺬﻣﺖ ﮨﮯ؟ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺷﺨﺺ واﺟﺐ ﮐﺎ
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ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،اس ﻟﺌﮯ اس ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ اور
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ۔
ﱠِ
ﻨﺪ اﻟﻠﱠِﻪ أَن ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َﻣﺎ َﻻ
آﻣﻨُﻮا ﻟِ َﻢ ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻣﺎ َﻻ ﺗَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن ) َ ( ٢ﻛﺒُـ َﺮ َﻣ ْﻘﺘًﺎ ِﻋ َ
ﻳﻦ َ
ﻧﯿﺰ ٓاﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ )ﻳَﺎ َأﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﺗَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن ) ) (( ٣ﺳﻮره ﺻﻒٓ ،اﯾﺖ ٢اور ٣۔(ﺗﻢ )اﯾﺴﯽ (ﺑﺎت ﮐﯿﻮں ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮩﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮨﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺟﺐ ﻣﻮرد
اﻣﺮ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم ﻧہ دﯾﮟ اور ﻣﻮرد ﻧﮩﯽ ﮐﻮ ﺗﺮک ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﯾہ ٓاﯾۃ ان ﮐﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮨﮯ
،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ طﺮﻓﯿﻦ ﮐﯽ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﺳﮯ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ
اﺛﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ
ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﮯ اطﻼﻗﺎت اور ﻋﻤﻮﻣﺎت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ،ﻧﯿﺰ
ِ
ٍ
ﺲ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن( ) ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ٓاﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ ) َﻛﺎﻧُﻮا َﻻ ﻳَـﺘَـﻨَ َ
ﺎﻫ ْﻮ َن َﻋﻦ ﱡﻣﻨ َﻜﺮ ﻓَـ َﻌﻠُﻮﻩُ ﻟَﺒﺌْ َ
ٓ ،اﯾﺖ ٧٩۔( ﺑﮭﯽ ان ﮐﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺮام ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے
ﮐﻮ ﻧﮩﯽ ﮐﺮﯾﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧہ ﮨﻮ اور ﯾہ ﻟﻮگ واﺟﺐ ﮐﮯ ﺗﺮک
ﮐﺮﻧﮯ اور ﺣﺮام ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ اﺳﯽ طﺮح اﺻﺮار ﮐﺮﺗﮯ رﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ
ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣہ ﻣﻮرد اﻣﺮ ﮨﺮ ﻋﻤﻞ اور ﻣﻮر ﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﺗﺮک ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺧﻮد ﮨﯽ اﺻﻼح ﮐﺮے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮے اس ﮐﮯ
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ﺑﻌﺪ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ ’’ﻻ ﯾﺘﻨﺎھﻮن ‘‘ ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﻧہ ﺑﻨﮯ
۔
ﮨﺎں ،ﭼﻮﻧﮑہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح اس ﮐﮯ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﯽ ﻓﺮاﮨﻤﯽ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس ﻣﻌﺮوف ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﻧﮩﯽ ﮐﻮ
اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ واﻻ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ واﺟﺐ ﭘﺮ ﮐﺎر ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ اﻣﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ
اور ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﮯ اس اﺻﻞ اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد اﻣﺮ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ اور ﻣﻮرد ﻧﮩﯽ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اس ﻧﮯ اﺳﯽ
ﻓﺮﯾﻀہ اور واﺟﺐ ﮐﻮ ﺧﯿﺮ ﺑﺎد ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮ
ﮐﮯ ﺑﺪون ﺷﺮط ﮐہ واﺟﺐ ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ اور ﺣﺮام ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اﯾﺴﮯ ﺣﺮام ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ وﺟﻮب و ﺣﺮﻣﺖ ﺳﮯ ﭨﮑﺮا ٔو ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﺟﮩﺖ ﺳﮯ واﺟﺐ
ﮨﮯ اور دوﺳﺮی ﺟﮩﺖ ﺳﮯ ﺣﺮام اور اس اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺧﻮد ﮨﯽ
ذﻣہ دار ﮨﮯ ،ﻋﻘﻞ او ﺷﺮع ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺑﺎطﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﮑﻠﻒ ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻣﺮدار ﮐ ﮭﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺎن ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اس ﭘﺮ
واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﺣﺮام ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ )اور ﺑﺎﻻﺗﺮ (اس ﮐﯽ ﺟﺎن ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ،اور ﺣﺮام ﮨﮯ
)اور اس ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ (؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس اﺿﻄﺮار ﮐﺎ ﺧﻮد ﮨﯽ ﺳﺒﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ اور ﻗﺮ ٓان ﮐﺮﯾﻢ ﻧﮯ
’’اﻻ ﻣﺎ اﺿﻄﺮرﺗﻢ ‘‘ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اس اﺿﻄﺮار ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ ﮨﻮ اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﮐہ اس ﻧﮯ ﮨﺮ
ﮔﺰ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻢ آﮔﮩﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻓﺮاﮨﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶٢ﯾہ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ،اﺳﮯ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﺳﮯ اﮨﻢ ﺧﻄﺮوں ﺳﮯ دو ﭼﺎر ﻧہ ﮐﺮے
؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮨﻢ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﮏ داﺋﻤﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﮯ دو واﺟﺐ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ اﮨﻢ ،واﺟﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده واﺟﺐ ﮨﮯ اور دوﺳﺮا ﮐہ اس اﮨﻢ ﮐﮯ
ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ،ﺣﺮام ﮨﮯ ۔ﭼﻮﻧﮑہ ﺟﺎن،ﻣﺎل،ﻋﺰت و آﺑﺮو ،ﺧﺎﻧﺪان اور ﻋﻘﻞ و
اﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐہ اﻧﮩﯿﮟ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﻣﯿﮟ اﺻﻮل
واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺑﻠﮑہ ﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ان ﺳﮯ ﻧﭽﻠﮯ درﺟہ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ
ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ۔ﯾہ ﺳﺐ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﮯ
واﺟﺐ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﺿﺮر ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل
اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ۔ﺟﺰ اس ﺿﺮر ﺳﮯ ﮐہ اﻣﺮ ﮐﮯ ﺗﺮک
ﮐﺮﻧﮯ اور ﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﻻﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻣﺮ و
ﻧﮩﯽ ﺣﺮام اور دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧہ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺣﺮام ،ﺑﻠﮑہ

324

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ُﺧﺮ وﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬ ِ
ود ٍ
ات ﻓَ َﻤﻦ َﻛﺎ َن ِﻣﻨ ُﻜﻢ ﱠﻣ ِﺮ ً
ﻳﻀﺎ أ َْو َﻋﻠَ ٰﻰ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَ ِﻌ ﱠﺪةٌ ﱢﻣ ْﻦ أَﻳﱠ ٍﺎم أ َ َ َ َ
’’ أَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ ﱠﻣ ْﻌ ُﺪ َ
ﻳﻦ ﻳُﻄﻴ ُﻘﻮﻧَﻪُ
َ
ِ
ﻮﻣﻮا َﺧﻴْـٌﺮ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ‘‘ )ﺳﻮره
ﻓِ ْﺪﻳَﺔٌ ﻃَ َﻌ ُﺎم ﻣ ْﺴ ِﻜﻴ ٍﻦ ﻓَ َﻤﻦ ﺗَﻄَﱠﻮ َ
ع َﺧﻴْـ ًﺮا ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﻟﱠﻪُ َوأَن ﺗَ ُ
ﺼُ

ﺑﻘﺮهٓ ،اﯾﺖ ١٨۵۔(ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﮔﺎ ۔اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﻧﺎﻻﺋﻖ
ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﻮں ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻗﮩﺮی طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ
واﺟﺐ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﺮک ﮨﻮا ﮨﻮ اور ﺣﺮام اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺼ َﻼ َة َوأ ُْﻣ ْﺮ
ﺣﻀﺮت ﻟﻘﻤﺎن ﮐﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ۔)ﻳَﺎ ﺑُـﻨَ ﱠﻲ أَﻗِ ِﻢ اﻟ ﱠ
ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰِم ْاﻷ ُُﻣﻮِر( ) ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ٓ ،اﯾﺖ ١٧۔(
ﻚ إِ ﱠن ٰذَﻟِ َ
َﺻﺎﺑَ َ
ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮوف َواﻧْ َﻪ َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻨ َﻜ ِﺮ َو ْ
اﺻﺒِ ْﺮ َﻋﻠَ ٰﻰ َﻣﺎ أ َ
اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮو اور اﺳﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺟﻦ )ﻣﺼﺎﺋﺐ و ٓاﻻم ( ﮐﺎ
ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے اﺳﮯ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮو ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ )دﯾﻨﯽ ( اﻣﻮر ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اور ﭘﺎﺋﯿﺪاری
ﮨﮯ ۔ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ ﺻﺮف اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﮐہ ﻣﺠﮭﮯ ﻓﻼں ﺳﮯ ﻧﻔﺮت ﮨﮯ ﯾﺎ ﻣﺠﮭﮯ ڈر ﮨﮯ ﮐہ وه
اﯾﺴﺎ اور وﯾﺴﺎ ﮐﺮے ،ﯾہ ﺳﺐ اس اﮨﻢ واﺟﺐ اﻟﮩﯽ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ
۔ورﻧہ اس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮯ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او رﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﭘﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮨﯽ ﻓﺎﺗﺤہ ﭘﮍھ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﺎ اور اس ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮨﮯ ﮔﯽ ۔اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور
ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺟﻮ ﺟﮩﺎد اور دﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺘﻮﻧﻮں ﮐﮯ دﻓﺎع ،اور ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ
،ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ اور ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﺳﺒﺎب اور وﺳﺎﺋﻞ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﮏ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﮐﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ذرﯾﻌہ ﮨﮯ ،ﮨﺮ ﮔﺰ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﺿﺮر ﺳﮯ ﺣﻔﺎظﺖ اس ﮐﮯ
وﺟﻮب ﯾﺎ ﺟﻮاز ﮐﯽ ﺷﺮط ﮨﻮ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺿﺮر ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ٔو ﮐﯽ ﻗﯿﺪ ﺳﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﯾہ دوﻧﻮں
ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻧﮕﮩﺒﺎں ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﮯ ﮐﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور اﻣﻦ و
اﻣﺎن ﮐﮯ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﺟﻮاز ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﻨﺎ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐہ ظﻠﻢ
و ﺟﻮر ،ﻓﺘﻨہ و ﻓﺴﺎد اور ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﮨﯽ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﮯ اور ﺑﮯ
ﮐﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﯾہ ﺑﺎﻟﮑﻞ اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ﮐہ ٓاپ ﮐﮩﯿﮟ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال اور ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر
ٰ
ﻓﺘﻮی
اس وﻗﺖ واﺟﺐ ﺟﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺿﺮر اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ
ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾہ راه ﺧﺪا ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎد ﯾﺎ ﻗﺘﺎل ﮐﮯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اور ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮ دﯾﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮ ٓان ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻤﺪوح اور ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺘﻌﺎرف ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ
ﱠِ
ﮐہ )إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳ ْﻜ ُﻔﺮو َن ﺑِﺂﻳ ِ
ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ وﻳـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن اﻟﻨﱠﺒِﻴﱢ ِ
ﻳﻦ ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮو َن ﺑِﺎﻟ ِْﻘ ْﺴ ِﻂ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس
ََ
ََ ُ َ
ﻴﻦ ﺑﻐَ ْﻴ ِﺮ َﺣ ﱟﻖ َوﻳَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن اﻟﺬ َ
َ
ﻓَـﺒَﺸ ْﱢﺮ ُﻫﻢ ﺑِ َﻌ َﺬ ٍ
اب أَﻟِﻴ ٍﻢ( )ﺳﻮره ٓال ﻋﻤﺮان ٓ ،اﯾﺖ ٢١۔( ٓاﯾﺎت ان اﻣﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻗﺎﺗﻠﻮں ﮐﯽ
ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﯿﮟ ،اور ﯾہ ﺧﻮد ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﺳﮯ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ
ﻗﺘﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻮف درﮐﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﭼﺎﻧﮏ اس راه ﻣﯿﮟ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
اور ﮐﺒﮭﯽ اﯾﮏ اﯾﺴﺎ واﺟﺐ ﮐہ ﻣﻮرد اﻣﺮ ﮨﮯ ،ﺟﺎن ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐہ
ﺳﯿﻨﮑﮍوں ،ﮨﺰاروں ﯾﺎ ﺳﺎری ﺟﺎﻧﯿﮟ اس ﭘﺮ ﻗﺮﺑﺎن ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ وﻟﯽ اﻣﺮ )ﺣﻀﺮت
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ﺗﻌﺎﻟﯽ (اور آپ ﮐﮯ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﻠﻘہ زﯾﺎرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﻢ
ﺣﺠﺖ ﻋﺠﻞ ﷲ
ٰ
ﭘﮍھﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ )ارواﺣﻨﺎ ﻟﺘﺮاب ﻣﻘﺪﻣہ اﻟﻔﺪاء (ﮨﻤﺎری ﺳﺎری ﺟﺎﻧﯿﮟ اس اﻣﺎم ﮐﮯ
ﺣﮑﻢ اور ٓاپ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺮ ﻓﺪا ﮨﻮں ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶٣رﮨﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺴﮯ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ
َﺖ أُﻣﱠﺔٌ ﱢﻣﻨْـ ُﻬ ْﻢ ﻟِ َﻢ ﺗَ ِﻌﻈُﻮ َن
)وإِ ْذ ﻗَﺎﻟ ْ
ﺷﺮاﺋﻂ وﺟﻮب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،ﯾہ ﺑﮭﯽ ٓاﯾۃ اﻋﺮاف ﮐﯽ ٓاﯾﺖ َ
َﻰ َرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ َوﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن( )ﺳﻮره اﻋﺮاف
ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ۙ◌ اﻟﻠﱠﻪُ ُﻣ ْﻬﻠِ ُﻜ ُﻬ ْﻢ أ َْو ُﻣ َﻌ ﱢﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ َﺷ ِﺪﻳ ًﺪا ۖ◌ ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣ ْﻌ ِﺬ َرةً إِﻟ ٰ
ٓ ،اﯾﺖ ١۶۴۔(ﺟﯿﺴﮯ ٓاﯾﺖ ﮐﮯ ﻧﺺ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ۔ﯾہ ٓاﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ ﺳﻨﯿﭽﺮ ﮐﮯ دن
ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ
دھﻮﮐہ دھﮍی ﺳﮯ ﺳﻨﯿﭽﺮ ﮐﮯ دن ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﮯ راﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور اس
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ واﻟﮯ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﯾہ ﺗﻮﺟﯿہ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻟﻮگ
ﺳﻨﯿﭽﺮ ﮐﮯ دن ﺷﮑﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ان ﮐﮯ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ اﻧﮩﯿﮟ اس ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﮭﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ وه ﻟﻮگ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﮯ ۔اور اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ ﺳﺎﮐﺖ رﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧہ وه ﻟﻮگ اﺳﯽ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ
روﮐﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور اﯾﮏ ﮔﺮوه ان ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ :ان ﮐﻮ ﮐﯿﻮں
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﮨﻼک ﯾﺎ دردﻧﺎک ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮے ﮔﺎ
ﺗﻮ وه ﻟﻮگ ﺟﻮاب دﯾﺘﮯ :ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺬور ﮨﻮﻧﮯ اور ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﮨﯿﺰ
ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﯿﮟ ۔ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ واﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﺪا دو
ﻣﺤﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﮯ اﯾﮏ ’’ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺬور ﮨﻮﻧﺎ ‘‘اور دوﺳﺮا ’’ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ
‘‘ﮐہ اﮔﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﺮ ﮔﺰ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ اور ان ﮐﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧہ ﮨﻮا
،ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اس ﻧﮩﯽ اور ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌﺬور ﮨﻮں ﮔﮯ ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺮوں
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اس طﺮح ارﺷﺎد ﮨﻮ ﺗﺎﮨﮯ )ﻋﺬراًاو ﻧﺬراً()ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت ٓ ،اﯾﺖ (۶ﯾﺎوه ﻟﻮگ
اﭘﻨﯽ دﻋﻮت ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺬور ﮨﻮں ﮔﮯ ﯾﺎ ﻣﻮ ﺛﺮ ۔اس وﻗﺖ اﮔﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﮐﻮ ﺋﯽ دﻟﯿﻞ
رﮐﮭﺘﯽ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﯽ ﮐہ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﺻﺮف اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ واﺟﺐ ﮐﻮ
اﻧﺠﺎم دے اور ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ دے ،ﺑﻠﮑہ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮟ آﺛﺎر اور ﻓﻮاﺋﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﺎ آﮔﺎه ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎط ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺎ ﯾہ
ﺳﻠﺴﻠہ ﺗﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎر اور ﺗﻤﺎم ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﭘﺮ دوﮔﻨﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﻣﯿﮟ دو ام ﻧہ
ﮨﻮ ﺗﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ زﺑﺎن زﯾﺎده دراز ﮨﻮﺗﯽ اور ﺑﮍھ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﺑﻮﻟﺘﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺠﮭﮯ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺘﺎط ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ اور اﭘﻨﮯ ﮐﺮﺗﻮت ﺳﮯ ﺑﺎز ٓاﺟﺎﺗﺎ ۔اور ﮔﻨﺎه ﻧہ
ﮐﺮﺗﺎ ۔اور ٓاﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )ﻟﺋﻼﱠ ﯾﮑون ﻟﻠﻧﺎس ﻋﻠﯽ ﷲ ﺣﺟۃ ﺑﻌد اﻟرﺳل( )ﻗﺮآن ﺳﮯ ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ
(ﮐہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ﺑﮭﯿﺠﻨﮯ ﮐﺎدرﻣﯿﺎن ﺳﮯ ﻣﻘﺼﺪ اﭨﮭﺎ ﻟﯿﻨﺎ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
ﺣﺠﺖ ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﻧﯿﺰ اس ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﮔﻮاه ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎ ﺟﻮاز ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﺮ ﮔﺰ
وﺟﻮب دﻋﻮت ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔
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دوﺳﺮی ﺑﺎت ﯾہ ﮐہ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮ دو ﭘﮩﻠﻮں ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻣﻮﺟﻮد ه ﭘﮩﻠﻮﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﯾہ ﺟﺎﻧﮯ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎ ل دے ﮐہ اس ﮐﮯ ﮐﺎ م ﻣﯿﮟ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ٓاپ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده وﺳﯿﻊ ﮨﮯ ۔اور اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﮨﮯ اور ﺻﺮف آپ ﮐﮯ ﻣﻮﺟﻮد ه ﻓﮑﺮ و ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﺧﻮاه ﻣﻮﺟﻮده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎ
اﺣﺘﻤﺎل دو ﯾﺎ ﻧہ دو اﮔﺮ اس ﺳﮯ اﮨﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺮه ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭼﯿﻠﻨﺞ ﻧہ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮ اور اﻣﺮ ﺑﺎ
ﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اس طﺮح واﺟﺐ ﮨﮯ ۔ﮨﺮ ﺻﻮرت ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﺳﯿﻨﭽﺮ ﮐﮯ دن اﺻﻠﯽ ﯾﮩﻮد ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺪ ﮐﯽ آﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﮩﯽ ﮐﺮ ﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﺎ ت ﯾﺎﻓﺘہ ﺑﺘﺎﺗﺎﮨﮯ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ اور اس ﺳﮯ ﺑﺪ
ﺗﺮ ﮐہ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ،ﺗﻮ ﻟﻮگ
ﻋﺬاب اﻟﮩﯽ ﻣﯿﮟ اﺻﻠﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﺳﮯ ﻣﻞ ﮔﺌﮯ اﮔﺮ ﭼہ ان ﮐﺎ ﻋﺬاب ان ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﮭﺎ،ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ارﺷﺎد ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯ  ):ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻧَﺴﻮا ﻣﺎ ذُﱢﻛﺮوا ﺑِ ِﻪ أَﻧﺠﻴـﻨﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳـﻨْـﻬﻮ َن ﻋ ِﻦ اﻟ ﱡ ِ
ﻮء وأ َ ﱠ ِ
ﻳﻦ ﻇَﻠ َُﻤ ﻮا
َ َ َْ َ
ََْ
ﺴ َ
َﺧ ْﺬﻧَﺎ اﻟﺬ َ
ُ َ ُ
ِ
ِِ
اب ﺑَﺌِ ٍ ِ
ﺑِ َﻌ َﺬ ٍ
ﻴﻦ( )
ﺴ ُﻘﻮ َن )  ( ١٦٥ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻋ َﺘـ ْﻮا َﻋﻦ ﱠﻣﺎ ﻧـُ ُﻬﻮا َﻋﻨْﻪُ ﻗُـﻠْﻨَﺎ ﻟ َُﻬ ْﻢ ُﻛﻮﻧُﻮا ﻗ َﺮَدةً َﺧﺎﺳﺌ َ
ﻴﺲ ﺑ َﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻔ ُ
ﺳﻮره اﻋﺘﺮاف ٓاﯾﺎت ١۶۶، ١۶٠۔(اور ﺟﺐ اﻧﮩﯿﮟ ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ روﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
،ان ﮐﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮ دﯾﺎﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دی اور ظﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﻓﺴﻖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪ ﺗﺮ ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﯿﺎ ﭘﺲ ﺟﺐ ان ﺳﮯ روﮐﺎ
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ﮔﯿﺎ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﻨﺪ ر ﮨﻮ ﺟﺎ ؤ اور وه ﮨﻮ ﮔﺌﮯ
۔
اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﻣﻌﺮﮐہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﻧﮯ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﺋﯽ ﮨﮯ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﺗﮭﮯ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺗﮭﮯ اور
’’ﻧﮩﯽ ‘‘ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﮭﮯ )،ﭼہ ﺟﺎ ﺋﯿﮑہ اس ﺳﮯ روﮐﻨﮯ واﻟﮯ (دوﻧﻮں
ﮨﯽ ﮔﺮوه ﻋﺬاب ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯿﮟ ﻗﺮار ﭘﺎ ﺋﮯ اور ﮐﯿﺴﺎ ﻋﺬاب ــ؟ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺻﺮف ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ ﺳﺮداروں اور ﺗﺒﺎه ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ رﯾﺌﺴﻮں ﮐﮯ ﻣﺴﺦ ﮨﻮﻧﮯ
ﺟﯿﺴﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮه ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﻨﺪروں ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶۴اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ واﺟﺐ ﮐﻔﺎﺋﯽ ﮨﮯ اس
ٰ
ْﺨﻴ ِﺮ وﻳﺄْﻣﺮو َن ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮ ِ
ِ
ﻚ
وف َوﻳَـﻨْـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻨ َﻜ ِﺮ ۚ◌ َوأُوﻟَﺌِ َ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ) ’’ َوﻟْﺘَ ُﻜﻦ ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ أُ ﱠﻣﺔٌ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن إﻟَﻰ اﻟ َ ْ َ َ ُ ُ
َ ُْ
ِ
ﺤﻮ َن ‘‘ )ﺳﻮره ٓال ﻋﻤﺮان ٓ ،اﯾﺖ ١٠۴۔(ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ ﮔﺮوه ﮐﻮ آﻣﺎده رﮨﻨﺎ
ُﻫ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﻔﻠ ُ
ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐہ دﻋﻮت اﻟﮩٰﯽ ﮐﯽ ﮨﻨﺪﺳہ ﮐﯽ ’’ﯾﺪﻋﻮن اﻟﯽ اﻟﺨﯿﺮ ‘‘ ’’ﯾﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ‘‘اور’’
ﯾﻨﮭﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ‘‘ﺟﯿﺴﮯ ﺗﯿﻨﻮں ﺷﻌﺒﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻨﯿﺎد ڈاﻟﻨﯽ ﭼﺎﮨﯿﮯ اور اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﯽ ﮨﺮ
ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺳﻌﺎدت اور ﺧﻮش ﺑﺨﺘﯽ ﮐﮯ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻞ ﮐﻮ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔
اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﻮ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺗﺮک ﮨﻮ اور ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺗﺮک اور ﻓﻌﻞ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ وه ذﻣہ دار ﮨﯿﮟ ،ﺟﺰ ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﺪود اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ ادا ﮐﺌﮯ ﮨﯿﮟ
اور اﺳﻼم ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺮوه ﮐﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺗﻤﺎم اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﮐﭽﮭ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﺪود اﻣﮑﺎن اور اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ
اﻧﺠﺎم دﯾﺎ اور ﻣﻄﻠﻮﺑہ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮨﻮ اﺗﻮ ان ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮوه ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﻤﺮاه ﻟﯿﮑﺮ ﮨﻤﺎﮨﻨﮕﯽ اور اﺗﻔﺎق ﺳﮯ اﻧﮩﯿﮟ
)اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ (ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﯾﮟ اور اﮔﺮ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﯽ ﯾہ ﮨﻤﺎﮨﻨﮕﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﮔﺮوه اﯾﮏ وه ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮨﻮا ﮨﮯ دوﺳﺮو ں ﮐﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده
ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ،ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎ ﮐہ وه اﭘﻨﮯ اﻧﺪر اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾﮟ اوراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺳﺮﮔﺮم اور ﻓﻌﺎل ﮔﺮوه اس اﮨﻢ ﻓﺮﯾﻀہ اﻟﮩٰﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل
ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ اس )ﻓﺮﯾﻀہ (ﺳﮯ دھﻮﮐہ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ،ذﻟﯿﻞ اور رﺳﻮا ﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶۵اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ واﺟﺐ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے ﺟﺲ ﭘﺮ وه ﺧﻮد ﺑﮭﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮے واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮاﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ؟ ﺟﺒﮑہ ﺟﺲ واﺟﺐ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﺲ ﺣﺮام ﺳﮯ ﻣﻨﻊ
ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ  ،اس ﮐﺎ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ اور اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ
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ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ آﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺮف وه ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻌﺮوف ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
دﯾﺘﮯ ﯾﺎ اﯾﺴﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯ وه ﺧﻮد ﮨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ او راﮔﺮ
اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺎدل ﮨﻮں ﺗﻮ ﯾہ ﻟﻮگ اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮔﻨﺎه ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ ﻋﺎدل
اﻓﺮاد ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ اس ذﻣہ داری ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﭘﻨﯽ
ﺣﺪ اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ۔اور دوﺳﺮی طﺮف ﺳﮯ ٓاﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮﻧﺎ اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ،دوﻧﻮں ﮨﯽ ﭘﺮ واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺎ اور
اﻣﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘہ ﮐﯽ ﺷﺮط ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﯾﮏ دوﺳﺮی
دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ،ﮐہ ﺟﻮ ﺗﻢ اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﮩﯽ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ ،ﺗﻢ ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ
ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﮨﮯ  ،اس ﮐﺎ اﻣﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ٓاﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ )و أﺗﻤﺮوا ﺑﯿﻨﮑﻢ ﺑﻤﻌﺮوف(ﺳﻮره طﻼق ٓ ،اﯾﺖ ۶۔(ﺗﻤﮩﯿﮟ اﯾﮏ
دوﺳﺮے ﮐﺎ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﯾہ اﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور )ﮐﺎﻧﻮا ﻻ
ﯾﺘﻨﺎھﻮن ﻋﻦ ﻣﻨﮑﺮ ﻓﻌﻠﻮه ( )ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ٓ ،اﯾﺖ  (٧٩ﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﻣﺬﻣﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ ﯾﮑﻄﺮﻓہ ﻧﮩﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ۔
ﺑﺎﻻﺧﺮاﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﯽ وزارت و ﺑﺎﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺧﯿﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻮت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ،اﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ )اﻟﺒﺘہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ اور ﺗﮑﻠﻔﺎﺗﯽ ارﺷﺎد و ﻧﺼﯿﺤﺖ (اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ واﺟﺒﺎت اوﻟﯿہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ۔ﺗﺎﮐہ ﯾہ ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﻓﺮاﺋﺾ درﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﯿﮟ اور اﮔﺮ اﺳﯽ طﺮح ﮐﯽ وزارت ان ﺳہ ﮔﺎﻧہ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ
اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺳﮯ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﮐﺎوٹ ﮐﮭﮍی ﮐﺮﯾﮟ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﺐ ﺧﻮد ان
وزارﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺎﺋﺺ ،ﮐﻤﯽ  ،ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ اور ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻮ اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﯾہ
وزارت ﺧﺎﻧﮯ ﺑﮭﯽ ان ﺗﯿﻨﻮں ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﯿﮟ ارﺷﺎد و ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﻮں ۔ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت
ﺳﺎرے ﻣﺴﻠﻤﺎن اس ﻋﻈﯿﻢ ذﻣہ دارﯾﻮں اور ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯿﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﮯ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﯿﮟ ﻧہ ﺻﺮف
ﺧﺎص اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺧﺎص ﮔﺮوه ،اﮔﺮﭼہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺮوه ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ڈاﻟﻨﺎ اس ﻋﻈﯿﻢ ذﻣہ
داری ﮐﮯ واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ۔ﺑﺎﻻﺧﺮ اﺣﮑﺎم اﻟﮩٰﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻧﯿﺎ اور اس ﮐﻮ ﺳﯿﮑﮭﻨﺎ ﭘﮭﺮ
اس ﮐﺎ ﮔﺮوﯾﺪه ﮨﻮﻧﺎ اور اﺳﮯ اﮨﻤﯿﺖ دﯾﻨﺎ اور ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ
اﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اور درﺟﺎت ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ان ﺗﯿﻨﻮں ﭘﮩﻠﻮ ٔوں ﻣﯿﮟ ﮨﻢ
ٓاﮨﻨﮕﯽ رﮐﮭﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره ’’اﻟﻌﺼﺮ ‘‘ اﯾﻤﺎن اور ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )و
ﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ ( ﻋﻠﻢ  ،ﻋﻘﯿﺪه اور ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﺣﻖ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﺳﮯ او ر)و ﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ (
ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ان ﺗﯿﻨﻮں ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺳﻠﺒﯽ رخ ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮ ذﻣہ داری ﻋﺎﺋﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﯿﺸہ
اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﯾﮟ اور ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﯾﮟ ۔ ٓاﺧﺮ ﮐﺎر ﮐﮩﻨﺎ
ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐہ ﺟﺐ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺎ اﻟﭩﺎ اﺛﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں
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ﻧﮯ واﺟﺐ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم ﻧہ دﯾﺎ ﮨﻮ اور ﺣﺮام ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ واﺟﺐ اور
ﺣﺮام ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﮨﮯ  ،ﯾﻌﻨﯽ واﺟﺐ اﯾﮏ ﺟﮩﺖ ﺳﮯ اور ﺣﺮام دوﺳﺮی ﺟﮩﺖ
ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ واﺟﺐ ﮐﺎ اﻣﺮ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺣﺮام ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ان دو واﺟﺐ ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ اﺛﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﻮی اور ﻣﺎدی ﺑﯿﻤﺎر ﮐہ ﺧﻮد ﮨﯽ
اﭘﻨﮯ ﻋﻼج ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ دوﺳﺮے ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻮ ﻋﻼج ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶۶اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺧﻮاه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی طﻮر ﭘﺮ اﺻﻼح ﮐﮯ راﺳﺘﻮں ﮐﻮ طﮯ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه اﭘﻨﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ
ﮐﮭﻮﻧﮯ ﻧہ ﭘﺎﺋﮯ اور ) اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن اﻟﺦ ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ٓ ،اﯾﺖ  ٧١۔( ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﻮاه ﻣﺮد ﮨﻮں
ﯾﺎ ﻋﻮرت ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﻨﮯ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ وﻻﯾﺖ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺟﯿﺴﯽ ٓاﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﺮ اور ﻧﮩﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ
ﻣﻌﺎون اور ﻣﺪد ﮔﺎر ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺧﻮد ﮐﯽ اور
اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﯽ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﯾﮟ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻨﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﮨﻞ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ دوڑے اور ﺟﺎﮨﻞ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ
ﮐہ ﮨﺮ ﮐﺎﻣﻞ اور ﻧﺎﻗﺺ اﭘﻨﯽ اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ اﺻﻼح اور ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے
ﮐﮯ ﻣﻌﺎون اور ﺷﺎﻧہ ﺑہ ﺷﺎﻧہ ﮨﻮں ﮐہ اﮔﺮ ﺑﺎﮐﻤﺎل ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻧﺎﻗﺺ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﻼش ﮐﺮو
ﺗﺎﮐہ ان ﮐﮯ ﻧﻘﺺ ﮐﻮ دور ﮐﺮو اور ﻧﻘﺺ و ﮐﻤﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎﮐﻤﺎل اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺗﻼش
ﺑﻨﺎو۔
ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﮯ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ٔ
ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت واﺟﺐ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺣﺮام ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺪم ﺑہ ﻗﺪم
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻧﻘﺺ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده
اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎدﯾﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﮨﻮ ،اﻟﺒﺘہ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ اور ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺣﮑﺎم رﺑﺎّﻧﯽ ﻣﯿﮟ اﮔﺮﭼہ ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺦ ﻋﻤﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﯾﮩﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ،اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ اﮐﯿﺪ ،ﮐﻼم ﻣﯿﮟ ﺳﺨﺘﯽ ،ﻏﯿﻆ و ﻏﻀﺐ
،دھﻤﮑﯽ ،ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ،ﺷﻐﻞ ﮐﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﻧﺎ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﮨﺮ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اور اس ﮐﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮﻧﺎ اس اﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﮔﺎم ﺑہ ﮔﺎم اﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ اور ﭘﺎﺋﯿﺪار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮨﮯ ۔
)ﺑﻌﺾ ﮔﻨﺎﮨﺎن (
١۔ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻟﻨﺎ
ﻣﺴﺌﻠہ ’’ :٨۶٧ﺟﮭﻮٹ ‘‘ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﭽﮭ ﮐﮩﻨﺎ ﯾﺎ دﮐﮭﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ٣٠؍ ﺑﺎر اس ﮐﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺗﺬﮐﺮه ﮨﻮا
ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﭼﻨﺪ ﭘﮩﻠﻮ ﮨﯿﮟ  :ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﻘﺎدی ﭘﮩﻠﻮ اور د رﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ ﮐہ
ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻧہ وه اس ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﮯ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻘﯿﻘﺖ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اس ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور
ﭘﮩﻠﻮوں ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اور ﻣﻘﺪار دوﻧﻮں ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ
ﯾہ ﺗﯿﻨﻮں ﮨﯽ اﭘﻨﮯ
ٔ
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اور ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد اور ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﯿﮟ راﺳﺘﮕﻮ ﮨﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﭼﻨﺪ درﺟﻮں ﮐﺎ
ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﮭﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺘﯿﺠہ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ۔
ﮐﺒﮭﯽ ﻋﻘﯿﺪه ،ﻧﯿﺖ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺳﭻ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﺟﮭﻮٹ
ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ’’ﺗﻮرﯾہ ‘‘ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ان ﭼﺎروں ﺿﻠﻌﻮں ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﭻ
ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ : ٨۶٨ﺟﮭﻮٹ اس ﮐﮯ ﮨﺮ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﯿﮟ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺒﺮ دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺸﺎﺋﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺟﮭﻮﭨﯽ ﺧﺒﺮ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ درروغ اور
ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ دﺳﺘﺮ ﺧﻮان ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭﻨﮯ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻧہ ﮐﮭﺎﻧﺎ
ﮨﻮ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﺳﺘﺮ ﺧﻮان ﯾﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﮨﮯ اور دوﺳﺮا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﻣﮩﻤﺎن ﻧﻮازی ﮐﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺗﯿﻨﻮں اﻟﻔﺎظ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﮭﻮ ٹ ﮨﮯ ﮐہ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف اﯾﮏ ﺿﻤﻨﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨۶٩ﺟﮭﻮٹ ﮐﺎ داﺋﻤﯽ اور ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﭘﻨﮯ ﭼﺎروں رخ ﺳﮯ اور اﺧﺒﺎر اور
اﻧﺸﺎء ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﺮام اور ﻧﺎﮨﻨﺠﺎر ﮨﮯ ،ﺟﺰ ان ﻣﻮارد ﮐﮯ ﮐہ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ
اﻧﮩﯿﮟ اﻟﮓ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ واﺿﺢ دﻻﻟﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﮭﻮٹ
ﺳﮯ اﮨﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ ﺟﮭﻮٹ واﺟﺐ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا اﮨﻢ ﮐﺎم ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﮨﻢ
ٓاﮨﻨﮓ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺟﮭﻮ ٹ ﻧہ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺣﺮام ﮐہ اﮔﺮ آپ ﻣﺠﺒﻮراً ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ طﻮر ﭘﺮ
ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﺳﮯ دو ﭼﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ
اﯾﮏ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻼل ﮨﮯ ﻧہ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے اﮔﺮ ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﻋﺰت و ٓاﺑﺮو ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﮭﯽ ﺟﮭﻮٹ ﺳﮯ اﮨﻢ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻟﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
ﮐہ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺟﮭﻮٹ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻠﺤﺖ زﯾﺎده ﮨﮯ ،ﯾﺎ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻘﯿہ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ۔اﻟﺒﺘہ ﻣﮩﻢ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ اﮨﻢ
ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﺴﺎﺗﮭ ﮐہ ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻟﻨﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮه اور ﻧﻘﺼﺎن ﺳﭻ ﺑﻮﻟﻨﮯ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﻮ )ﮐہ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ٓاﯾﺎت اﺿﻄﺮار ،ﺣﺮج اور ﺗﻘﯿہ ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﺟﮭﻮ ٹ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ اﮨﻢ رواﯾﺎت وارد ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﮑﻮﻧﯽ ﮐﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ
ﻣﻨﻘﻮل رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮭﺎ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دو اور اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﺳﻌﺪ اﺷﻌﺮی ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﮟ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ؑ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﺳﮯ اﯾﮏ اﯾﺴﮯ
ﻣﺮد ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ﺳﻠﻄﺎن ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻄﺮه
ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ وه ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮭﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ره ﺳﮑﮯ ؟
ﺗﻮ ﺣﻀﺮت ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔(اﮨﻢ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ
ﺟﺲ طﺮح ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻟﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺳﭻ ﺑﻮﻟﻨﺎ ﺣﺮام ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻮرﯾہ ﮐﺎ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ طﺮﯾﻘہ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :٨٧٠ﺟﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺟﮭﻮٹ ﺟﺎﺋﺰ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺗﻮرﯾہ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐہ ﺟﮭﻮٹ ﺑﺎت اور ﮐﺬب ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺻﺤﯿﺢ اور درﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ
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ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﻮ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﮨﯿﻢ ؑ ﻧﮯ ﺑﺘﻮں ﮐﮯ
ﺗﻮڑﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻤﺮودﯾﻮں ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎ ):ﺑﻞ ﻓﻌﻠہ ﮐﺒﯿﺮھﻢ ھﺬا ﻓﺎﺳﺌﻠﻮھﻢ ان ﮐﺎﻧﻮا
ﯾﻨﻄﻘﻮن (ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎ ء ٓ ،اﯾﺖ  ۶٣۔(’’ﺑﻠﮑہ ان ﺑﺘﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺑﮍے ﻧﮯ ﺗﻮڑا ﮨﮯ ﭘﺲ ان
ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮو اﮔﺮ ﺑﻮل ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ‘‘ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ’’اﮔﺮ ۔۔۔۔‘‘ﺑﮍے ﺑﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
اﺑﺮاﮨﯿﻢ ؑ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﯾہ ﺑﺖ ﺑﻮل ﺳﮑﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﮐﺎم ان ﮐﮯ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺑﻮﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﭘﺲ اس ﮐﺎ ﮐﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺣﻀﺮت ﻧﮯ
اس ﺗﻮرﯾہ ﺳﮯ ﮐﺬب ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺷﻌﻮر ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﯿﺪار ﮐﺮ
دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﺛﻢ ﻧﮑﺜﻮا ﻋﻠﯽ رﺋﻮوﺳﮭﻢ اﻟﺦ ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎٔ ٓ ،اﯾﺖ (۶۵ﭘﮭﺮ وه ﻟﻮگ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮨﻮﺋﮯ
اور ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺟﺎن ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺑﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﮯ ‘‘۔
اور ﺟﺐ ﻧﻤﺮودﯾﻮں ﻧﮯ اس ﺣﺎدﺛہ ﮐﻮ روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻀﺮت ﮐﻮ ﻋﯿﺪ ﮐﮯ دن
دﻋﻮت دی ﮐہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷﮩﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎ ﮐﺮ اس طﺮح ﮐﺎ ﻋﺬر ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ’’اﻧﯽ ﺳﻘﯿﻢ
‘‘)ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮں ( ﮐہ اس ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻣﺮاد روﺣﺎﻧﯽ اور اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﮭﯽ
ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﮭﺎری اﮐﺜﺮﯾﺖ آﺧﺮ ان ﺑﮯ ﺟﺎن ﺑﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﭘﻨﺎ ﺳﺮ ﮐﯿﻮں ﺟﮭﮑﺎﺗﯽ
ﮨﮯ ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻮرﯾہ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮨﮯ اس وﻗﺖ رﺳﻤﯽ دروغ ﮨﺮﮔﺰ ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺻﺮف ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ اور ﺣﺎدﺛﺎﺗﯽ اﺿﻄﺮار ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﯿﮟ
ﺟﮭﻮٹ ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻮرﯾہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ ﺳﯿﮑﮭ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ ﺗﺎﮐہ
ﺑﮯ دﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﮯ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﮩﻠﮑہ ﺳﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دﻻﺋﮯ ﺗﻮ وه رﺳﻤﯽ ﺟﮭﻮٹ
ﺑﻮﻟﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ )اﻟﻀﺮورة ﺗﻘﺪّر ﺑﻘﺪرھﺎ (ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﮭﻮٹ
)ﺑﮭﯽ ()ﺻﺮف ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ ﺿﺮورت ﺑﻘﺪر (ﺣﻼل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺐ ظﺎﮨﺮ ی ﺟﮭﻮٹ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻮرﯾہ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﮔﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮطﺮف ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ
ﻧﮩﯿﮟ ٓاﺋﮯ ﮔﯽ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٧١اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻮرﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ ﺻﺮف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﺎ ت ﺑﻮﻟﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ
ﺧﻼف ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ اﮨﻢ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ،ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
اور ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﮭﻮٹ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮩٰﯽ ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳﮯ
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺳﭻ ﺑﻮﻟﻨﮯ اور ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﻗﺴﻢ
ﮐﯽ ڈﯾﻨﮕﯿﮟ ﻣﺎرﻧﮯ ،ﺑﯿﮩﻮده ﮔﻮﺋﯽ اور ﻓﻀﻮل ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ اور ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﮯ
ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ ۔ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﭼﺎر ﻗﺴﻤﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯽ
ﮨﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﭘﮩﻠﻮ ٔوں ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے ﮐﻠﻤہ
’’ﺟﮭﻮٹ ‘‘ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اور ﮐﺒﮭﯽ اس ﮐﺎ اول ﺗﯿﻨﻮں ﭘﮩﻠﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؛
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﻮرﯾہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ )ﻧہ ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻟﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ( ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﮐہ ﺗﻮرﯾہ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ره ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ )ﻻ ﯾﮑﻠﻒ
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ﷲ ﻧﻔﺴﺎً اﻻ ّ وﺳﻌﮭﺎ (ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﻮ اس ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎ ‘‘۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٧٢ﺟﮭﻮٹ اﭘﻨﮯ اﺑﻌﺎد و ﺟﻮاﻧﺐ اور ﻣﻔﮩﻮم ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﮑﺴﺎں ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
،ﻟﮩٰﺬا ﺟﮭﻮٹ ﮐﺎ ﺟﺘﻨﺎ داﺋﺮه وﺳﯿﻊ ﮨﻮ ﮔﺎ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ اس ﮐﺎ ﮔﻨﺎه زﯾﺎده ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺧﺪا
ﮐﯽ طﺮف ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻨﺎ ﯾﺎﻋﺎدی اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟہ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﮭﻮﭨﯽ ﺑﺎت
ﮐﮩﻨﺎﮨﺮﮔﺰ ﯾﮑﺴﺎں ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺟﮭﻮٹ ﮐﻔﺮ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮨﮯ اور ﯾہ دوﺳﺮ
اﻓﺴﻖ اور ﻋﺎم ﮔﻨﺎه ﮨﮯ اور درﻣﯿﺎﻧﯽ ،درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٧٣ﮐﯿﺎ ﺻﺮف وه ﺟﮭﻮٹ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﻘﺼﺎن ده ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن
ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ؟اور ﺟﻦ آﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﻧﮯ ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯽ
ﮨﮯ وه ﻧﻘﺼﺎن ده ﺟﮭﻮٹ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور اس وﻗﺖ ﺟﮭﻮٹ ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ
اس دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ اس ﻧﮯ ﺟﮭﻮ ٹ ﺑﻮﻻ
ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اس ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺧﻮد ﺗﻤﮩﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻓﻀﻮل ﮔﻮﺋﯽ اور
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﭘﺮ ﭘﺮده ڈاﻟﻨﮯ ﺳﮯ ٓاﻟﻮده ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔ﮨﺎں !ﺳﭻ ﺑﻮﻟﻨﺎ ،ﺳﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ ،ﺳﭽﺎ ﻋﻘﯿﺪه
رﮐﮭﻨﮯ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ طﺮح ﺧﺪاﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﯽ
اﭼﮭﯽ اور ﺳﭽﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﮔﺰ ﮐﺠﯽ ﮐﯽ طﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ اور
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﮐﺠﺮوی اور ﺟﮭﻮٹ ﺳﮯ آﻟﻮده ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٧۴ﺟﮭﻮٹ ﮐﺎ ﮔﻨﺎه ﺟﮭﻮٹ ﺑﻮﻟﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮭﻮ
ٹ ﮐﺎم  ،ﺟﮭﻮﭨﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﺟﮭﻮﭨﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اور ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﺶ اور ظﺎﮨﺮ داری ﺟﻮ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﭘﺮ ﭘﺮده ڈاﻟﮯ وه ﺑﮭﯽ ﺟﮭﻮٹ اور ﮔﻨﺎه ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻓﻀﻮﻟﯿﺎت ﻟﮑﮭﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﮭﻮﭨﯽ
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﭘﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮو ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﺷﺎره ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮯ
ﺧﻼف دﮐﮭﺎ ٔو ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو ﯾہ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ
اور ﺟﮭﻮٹ ﮐﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﮭﯽ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ( اﭘﻨﮯ اﺑﻌﺎد اور ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺮﺣﻠﮯ
رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ﺳﺎرے ﺟﮭﻮٹ ﯾﮑﺴﺎں ﻗﺮار دﯾﺪﯾﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٧۵ﺟﮭﻮٹ ﯾﺎ ﺗﻮرﯾہ ﺟﻮ ﺟﮭﻮٹ ﺳﮯ ﮐﻢ درﺟہ ﮐﺎ ﮨﮯ اﺿﻄﺮار اور ﺗﻘﯿہ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮭﻮﭨﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد اس اﺿﻄﺮار اور ﺗﻘﯿہ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧہ
ﮨﻮ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ’’اﻻ ﻣﺎ اﺿﻄﺮرﺗﻢ ‘‘ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﮯ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اس اﺿﻄﺮار
ﮐﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﭼﺎﻧﮏ اور ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ ﭘﯿﺶ ٓاﺟﺎﺋﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻋﺮﺑﯽ ادب ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺠﮩﻮل ﮐﺎ ﺻﯿﻐہ ﮨﮯ ﮐہ ’’اﮔﺮ ﻣﻀﻄﺮ اور ﻧﺎﭼﺎر ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ‘‘ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺠﺒﻮری ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺧﻮاه آپ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯ ﯾﺎ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﮟ ﯾہ ﺟﮭﻮٹ اور
ﺗﻮرﯾہ اﺿﻄﺮار ﯾﺎ ﺗﻘﯿہ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﺬر ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس وﻗﺖ ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ٓاپ اس
اﺿﻄﺮار ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧہ ﺑﻨﮯ ﮨﻮں اور ﯾہ ٓاپ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘہ اﺿﻄﺮار ﭘﯿﺶ ٓاﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺟﮭﻮٹ ﯾﺎ ﮨﺮ ﺣﺮام ﺟﻮ ﺟﮭﻮٹ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻢ
ﮐﻮ اﺿﻄﺮار ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ورﻧہ ﯾہ ﺣﺮام دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻮں ﻣﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح
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ﺣﺮام ﮨﮯ ،اﮔﺮﭼہ ﺟﺎن ،ﻣﺎل ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﮨﻢ ﺷﯽ ٔ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ اﻣﺮ و ﻧﮩﯽ ﮐﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮨﻮ ﮔﺎ ﺗﻮ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﺣﺮام
ﺑﮭﯽ ؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﮯ ﺗﻢ ﺧﻮد ﮨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﯽ ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ اور ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ
دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺻﻞ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﺗﮭﺎ اور ﯾہ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﺎ اﺿﻄﺮار اﺳﮯ
ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺎن و ﻣﺎل وﻏﯿﺮه ﮐﯽ
ﺣﻔﺎظﺖ اس ﺳﮯ زﯾﺎده واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٧۶اﻓﺮاد ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﺟﮭﻮٹ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ
اﺧﻼﻗﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮﻣﻦ ﺟﺲ طﺮح ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ اس اﺧﺘﻼف ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮے ﮐہ
ِ
ِِ
َﺻﻠِﺤﻮا ذَ َ ِ
ِ
ﱠ
ﻴﻦ( )ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ٓ ،اﯾﺖ ١۔( اور
)ﻓَﺎﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﻪ َوأ ْ ُ
ات ﺑَـ ْﻴﻨ ُﻜ ْﻢ ۖ◌ َوأَﻃ ُﻴﻌﻮا اﻟﻠ َﻪ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ إن ُﻛﻨﺘُﻢ ﻣﱡ ْﺆﻣﻨ َ
ِ
َﺧ َﻮﻳْ ُﻜ ْﻢ ۚ◌ َواﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗُـ ْﺮ َﺣ ُﻤﻮ َن( )ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ٓاﯾﺖ ١٠
َﺻﻠِ ُﺤﻮا ﺑَـ ْﻴ َﻦ أ َ
)إِﻧﱠ َﻤﺎ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨُﻮ َن إِ ْﺧ َﻮةٌ ﻓَﺄ ْ
(ﭘﺲ ﷲ ﺳﮯ ڈرو اور اﭘﻨﮯ درﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﮐﺮو ،ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ٓاﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﮩٰﺬا
اﭘﻨﮯ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﮐﺮو ۔
دو ﻓﺮﯾﻖ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﮐﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺟﺒﺎت ﮐﺎ ﺟﺰ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
اﯾﺴﺎ ﺟﮭﻮٹ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﺻﻼ ً ﻓﺴﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻓﺴﺎد ﮨﮯ ﺑﮭﯽ ﺗﻮ اﺻﻼح ﺳﮯ ﺑﮩﺖ
ﮐﻢ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺻﺮف ﻣﺼﻠﺢ )اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ واﻻ (ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﺟﮭﻮٹ واﺟﺐ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ اس ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ۔)ﻣﻌﺎوﯾہ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ
ﮐہ وه اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺟﮭﻮﭨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ‘‘اور ﮨﺮ ﺟﮭﻮﭨﺎ ﻣﺴﺌﻮل اور ذﻣہ دار ﺑﮭﯽ ﮨﮯ
ﯾﺤﯽ
ﺟﺰ ﺗﯿﻦ ﻣﻮرد ﮐﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ دو ﺷﺨﺺ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور ٰ
واﺳﻄﯽ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ’’ﮐﻼم ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ﺳﭻ ،ﺟﮭﻮٹ اور دو ﻓﺮﯾﻖ ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﮐﺮﻧﺎ ‘‘ﺗﯿﺴﺮے ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﺗﻢ
ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺳﻨﻮ اور وه اس ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻧﺎراض ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﮩﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﻓﻼں )ﺟﺲ ﻧﮯ ﻧﺎراض ﮐﯿﺎ ﮨﮯ (ﺗﻤﮩﺎری اس اس طﺮح ﺳﮯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اور
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ؑ ﺳﮯ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ دﯾﻨﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﺳﭻ ﺑﺎت ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ زﺣﻤﺖ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﺘﺎ اور اﺳﮯ ﻧﺎراض ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﺧﺪا ﮐﮯ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﮭﻮﭨﺎ ﺷﻤﺎر ﮨﮯ اور اﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ دﯾﻨﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﮭﻮﭨﯽ
ﺑﺎت ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ۔(

٢۔ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ ’’:٨٧٧ﻏﯿﺒﺖ ‘‘ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﭩﮭ ﭘﯿﭽﮭﮯ دوﺳﺮوں
ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﮯ ﺟﻮ اس ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اﮔﺮ وه
ﺳﻨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎم ﺳﮯ ﻧﺎراض ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ٓاﯾﺎت اور رواﯾﺎت )(١ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ )ﻗﺮ ٓان
ﺐ
ﮐﺮﯾﻢ (ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ۔ﮐہ ﻣﻨﺠﻤﻠہ َ
ﻀﺎ ۚ◌ أَﻳُ ِﺤ ﱡ
ﻀ ُﻜﻢ ﺑَـ ْﻌ ً
)ﻻ ﻳَـﻐْﺘَﺐ ﺑـﱠ ْﻌ ُ
334

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

َﺧ ِﻴﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﻓَ َﻜ ِﺮ ْﻫﺘﻤﻮﻩ ۚ◌ واﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ۚ◌ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ ﱠﻮ ِ
أَﺣ ُﺪ ُﻛﻢ أَن ﻳﺄْ ُﻛﻞ ﻟ ِ
ﻴﻢ( )ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ٓ ،اﯾﺖ
َ
َﺤ َﻢ أ َ ًْ
َ ٌ
َ ْ َ َ ْ
اب ﱠرﺣ ٌ
ُُ ُ َ
(١٢اے ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ’’ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ،ﺑﻌﺾ ﮐﯽ ﮨﺮ ﮔﺰ ﻏﯿﺒﺖ ﻧہ ﮐﺮے ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه اﭘﻨﮯ ﻣﺮده ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﺋﮯ ؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻢ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
‘‘اور)وﻳْ ٌﻞ ﻟﱢ ُﻜ ﱢﻞ ُﻫ َﻤَﺰٍة ﻟﱡ َﻤ َﺰةٍ( )ﺳﻮره ھﻤﺰه ٓ ،اﯾﺖ ١۔(واﺋﮯﮨﻮ ﮨﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﮐﺮو ﮔﮯ
َ
ِ ِ
ِ
ﺐ اﻟﻠﱠﻪ اﻟْﺠﻬﺮ ﺑِﺎﻟ ﱡ ِ ِ
ﻋﯿﺐ ﺟﻮ ﮨﻮ ﱠ ِ
ِ
ﻴﻤﺎ( )ﺳﻮره ﻧﺴﺎٔ
ﺴﻮء ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮل إِﱠﻻ َﻣﻦ ﻇُﻠ َﻢ ۚ◌ َوَﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ َﺳﻤ ًﻴﻌﺎ َﻋﻠ ً
)ﻻ ﻳُﺤ ﱡ ُ َ ْ َ
ٓ ،اﯾﺖ  ١۴٨۔(ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺎ ﻣﮕﺮ اس
ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﮨﻮا ﮨﮯ ‘‘ﮐہ وه ظﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ظﻠﻢ ﮐﺎ ﭘﺮده ﻓﺎش ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ وه
ِ
ظﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎز آﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﻢ از ﮐﻢ اﻧﮩﯿﮟ رﺳﻮ ا ﮐﺮ دے اور )إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬ ِ
ﻴﻊ
ﻳﻦ ﻳُﺤﺒﱡﻮ َن أَن ﺗَﺸ َ
َ
اﻟَْﻔ ِ
ﺎﺣ َﺸﺔُ ﻓِﻲ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﻟَﻬﻢ َﻋ َﺬاب أَﻟِ ِ
ِ ِ ۚ ﱠ
َﻤﻮ َن( )ﺳﻮره ﻧﻮر
َﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠ ُ
ٌ ٌ
َ َ ُْ
ﻴﻢ ﻓﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ْاﻵﺧ َﺮة ◌ َواﻟﻠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠ ُ
ٓ ،اﯾﺖ (١٩ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﺠﺎوز اور ظﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﻓﺎش ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درد ﻧﺎک ﻋﺬاب ﮨﮯ ‘‘) )(١ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﮐﯽ
رواﯾﺖ ﮨﮯ ﮐہ’’ ﻏﯿﺒﺖ زﻧﺎ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﺷﺪﯾﺪ )ﮔﻨﺎه (ﮨﮯ ‘‘ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ زﻧﺎ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )واﻗﻌﯽ اور ﺗﮩہ دل ﺳﮯ (ﺗﻮﺑہ ﮐﺮ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا اس ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ
ﻟﮯ ﮔﺎ ۔ﻟﯿﮑﻦ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
وه ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے اور ﻧﯿﺰ ٓاﻧﺤﻀﺮت ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﮨﮯ ﮐہ ’’ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ اور
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﻋﯿﻮب ﮐﻮ ﻓﺎش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ اس راه ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﭘﮩﻼ ﻗﺪم اﭨﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﮩﻨﻢ ﻣﯿﮟ )ﺟﺎﺗﺎ (ﮨﮯ ‘‘اور ﺳﺐ ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻔﺮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﺑﺮادر
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﺮے ﮐہ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﺳﮯ رﺳﻮا اور ﺑﮯ ٓاﺑﺮو ﮐﺮے
‘‘ﯾہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼہ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اور ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ؑ ﺳﮯ ﻣﺮوی ﮨﮯ
ﮐہ ’’ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ٓاﻧﮑﮭﻮں ﺳﮯ
دﯾﮑﮭﺎ اور ﮐﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﺳﻨﺎ ﮨﻮ ﻣﮕﺮ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﮯ ﺑﮯ ٓاﺑﺮو ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮ اور اس ﮐﯽ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی
ﮐﻮ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮﻧﺎﮨﻮ ﺗﻮ وه ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ
) ’’ :إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳ ِﺤﺒﱡﻮ َن أَن ﺗَ ِﺸﻴﻊ اﻟْ َﻔ ِ
ﺸﺔُ ﻓِﻲ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻟَﻬ ﻢ ﻋ َﺬ ِ
ﻴﻢ ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮِة ۚ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ
ﺎﺣ َ
َ َُ ُ ْ َ ٌ
َُ
َ
اب أَﻟ ٌ
َوأَﻧﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن( )ﺳﻮره ﻧﻮر ٓ ،اﯾﺖ ١٩۔( اور ﮨﻢ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﻠﻤہ ’’ﺑﻌﻀﮑﻢ ‘‘ﻧﮯ
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﮔﺮوه ﮐﻮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﮕہ ظﺎﮨﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮔﻮﯾﺎ
اس اﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮ ﮐﺎﻋﻀﻮ اور رﮐﻦ ﮨﮯ اور اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ اور ﻋﯿﺐ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﻮ داﻏﺪار ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٨٧٨آﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺑﺲ اور اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮادری ﮐﯽ ﺷﺮط ﺻﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ﮐہ ان
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ٓاﯾﺎت اور رواﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺮادران اﮨﻠﺴﻨﺖ ﮐﯽ ٓاﺑﺮو ﺑﮭﯽ ﺷﯿﻌﻮں ﮐﯽ طﺮح ﻣﺤﺘﺮم
اور ان ﮐﮯ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
ِ
ﺼﻞ ْاﻵﻳ ِ
ﺎت ﻟَِﻘ ْﻮٍم
ﮐہ ٓاﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )ﻓَِﺈن ﺗَﺎﺑُﻮا َوأَﻗَ ُﺎﻣﻮا اﻟ ﱠ
ﺼ َﻼ َة َوآﺗَـ ُﻮا اﻟ ﱠﺰَﻛﺎ َة ﻓَِﺈ ْﺧ َﻮاﻧُ ُﻜ ْﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ ۗ◌ َوﻧـُ َﻔ ﱢ ُ َ

ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن( )ﺳﻮره ﺗﻮﺑہ ٓ ،اﯾﺖ (١١ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﻮت اور ﺑﺮادری ﮐﯽ ﺻﺮف ان ﺗﯿﻦ

ﺷﺮط ﭘﺮ ﺑﻨﯿﺎد رﮐﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ’’ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﮯ ﺑﮯ زاری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﯾﮟ،ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﯾﮟ
،اور زﮐﻮة ادا ﮐﺮﯾﮟ ‘‘اور ﯾہ ﮨﻤﺎر ی ﻓﻘہ ﮐﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ
اﻧﺼﺎری ﺟﯿﺴﮯ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻓﻘﯿہ )ﮐہ ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن (ﻋﻠﯽ اﻻطﻼق ﺷﯿﺦ
اﻟﻔﮭﺎٔواﻟﻤﺠﺘﮩﯿﺪﯾﻦ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ(ﺷﯿﻌہ ﺑﭽﻮ ں ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮ ﺣﺮام ﺟﺎ ﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور
ﺑﺮادران اﮨﻠﺴﻨﺖ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﻼل ﺟﺎ ﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﺷﻤﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ٓاﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ )وإِن ﺗُ َﺨﺎﻟِﻄُﻮﻫﻢ ﻓَِﺈ ْﺧ ﻮاﻧُ ُﻜﻢ ۚ◌ واﻟﻠﱠﻪ ﻳـﻌﻠَﻢ اﻟْﻤ ْﻔ ِﺴ َﺪ ِﻣﻦ اﻟْﻤ ِ
ﺎء اﻟﻠﱠﻪُ
َ ُ ْ
ُ ْ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ
َ
ﺼﻠ ِﺢ ۚ◌ َوﻟ َْﻮ َﺷ َ
ِ
ﻴﻢ( )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ٓاﯾﺖ ’’(٢٢٠ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ‘‘ﮐﺎ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﮐﮯ ﮐہ ﯾہ
َﻷَ ْﻋﻨَﺘَ ُﻜ ْﻢ ۚ◌ إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ َﺣﻜ ٌ
ﺐ
ﮐﻠﻤہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اطﻔﺎل ﺷﯿﻌہ ﮐﯽ دﯾﻨﯽ اﺧﻮت ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﯾہ )أَﻳُ ِﺤ ﱡ
َﺧ ِﻴﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﻓَ َﻜ ِﺮ ْﻫﺘﻤﻮﻩ ۚ◌ واﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ۚ◌ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ ﱠﻮ ِ
أَﺣ ُﺪ ُﻛﻢ أَن ﻳﺄْ ُﻛﻞ ﻟ ِ
ﻴﻢ( )ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ٓاﯾﺖ
َ
َﺤ َﻢ أ َ ًْ
َ ٌ
َ ْ َ َ ْ
اب ﱠرﺣ ٌ
ُُ ُ َ
(١٢ﮐﯽ رو ﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اطﻔﺎل ﺷﯿﻌہ ﮐﻮ اس ٓاﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐہ ’’ ﻓﯽ اﻟﺪﯾﻦ
‘‘ ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﮐﯽ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ دﯾﻨﯽ ﺑﺮادری ان ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻗﺮار دﯾﺎﮨﮯ
ﺟﻮ ﺷﺮک ﺳﮯ ﺑﯿﺰاری ﮐﺮ ﺗﮯ ،ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗﮯ اور زﮐﻮة دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﯾﮩﯽ ﺟﺎ ﺑﺠﺎ اﻟﭩﺎ
اﺳﺘﺪال ﺟﺎ ﺑﺠﺎ اور ﺑﮯ ﺟﺎ ﻓﺘﻮوں ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ اﮨﮯ ۔ ﺟﻮ ﻓﻘہ اور ﻓﻘﮩﺎ ء ﮐﯽ ) ﻗﺮ ٓان ﮐﺮﯾﻢ (
ﺳﮯ دوری ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ ۔
ﮨﺎ ں !ﯾﮩﺎ ں ﭘﺮ’’ﮐﻢ ‘‘ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﺷﯿﻌﻮں ﮐﻮ اور اﯾﻤﺎن
ﺑﮭﯽ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ ﺷﯿﻌہ ،ﺳﻨﯽ ﮐﻮ اور
ﺳﻨﯽ،ﺷﯿﻌہ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯽ ﻧہ ﺟﺎﻧﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻗﺮ ٓان ﮐﮯ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯﮨﻮں !ﺑﺎﻻ ﺧﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم
ﻣﮑﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻧہ ان ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﻣﮕﺮاس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﻮں ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺮا ﻟﮕﮯ اور ٓازرده ﺧﺎطﺮ ﮨﻮں ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ﺟﻮ ﮐﺎم ﺑﮭﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﻧہ
وه واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺣﺮام ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺐ ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اور ﺣﺮام ﮐﺎ م ﮐﺮﻧﺎ
ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﯿﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮﺿﻮع رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ )اﮔﺮ ﭼہ اس ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﻧﺎ اور ﮐﺮاﻧﺎ
ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮨﮯ (ﺗﺎﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ۔ﻣﮕﺮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺟﺎن ﻟﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺮ اﻟﮕﮯ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ان ﮐﯽ اذﯾﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ
ﮨﮯ اور )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً(ﺣﺮام ﮨﮯ ﻧہ ان ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﯿﻮان ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ٓاذﯾﺖ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ ۔ﻟﯿﮑﻦ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﯽ ﺧﻮاه ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮨﻮں ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻏﯿﺒﺖ ﺣﺮام
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﻏﯿﺒﺖ ﺳﮯ آﮔﺎه ﮨﻮ ﮐﺮ آزرده ﺧﺎطﺮﮨﻮ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﺎ ﺣﻖ اذﯾﺖ
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دﯾﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮨﺎ ں اﮔﺮ اذﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ں اﮔﺮ ﭼہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ
ان ﮐﮯ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٧٩۔اﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾہ ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﭘﻮ ﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎه ﮐﻮ
ﺑﺮ ﻣﻼ ﮐﺮ ﺗﺎﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ٓاﺑﺮو رﯾﺰی ﺑﮭﯽ ﮐﺮدی اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﮔﻨﺎه ﭘﺮ اﺑﮭﺎر ﺑﮭﯽ دﯾﺎ
اور ﮔﻨﺎه ﮐﯽ ﻗﺒﺎﺣﺖ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻮ ﻋﺎم ﺑﮭﯽ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮐہ اﮔﺮ
ﮔﻨﮩﮕﺎر زﯾﺎده ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﻟﻮ ﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺎه ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﻢ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ اوران
ِ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ راﺳﺘہ ﺑﮭﯽ ﮐﮭﻞ ﮔﺌﮯ اور ٓاﺳﺎن ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ )إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬ ِ
ﻴﻊ
ﻳﻦ ﻳُﺤﺒﱡﻮ َن أَن ﺗَﺸ َ
َ
ﺎﺣ َﺸﺔُ ﻓِﻲ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻟَﻬﻢ ﻋ َﺬ ِ
اﻟَْﻔ ِ
ﻴﻢ ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮِة ۚ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن( )ﺳﻮره ﻧﻮ ر
َ َُ ُ ْ َ ٌ
اب أَﻟ ٌ
ِ ِ
ِ
ﺐ اﻟﻠﱠﻪ اﻟْﺠﻬﺮ ﺑِﺎﻟ ﱡ ِ ِ
ٓاﯾﺖ  ( ١٩اور ﱠ ِ
ِ
ﻴﻤﺎ( )ﺳﻮره
ﺴﻮء ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮل إِﱠﻻ َﻣﻦ ﻇُﻠ َﻢ ۚ◌ َوَﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ َﺳﻤ ًﻴﻌﺎ َﻋﻠ ً
)ﻻ ﻳُﺤ ﱡ ُ َ ْ َ
ﻧﺴﺎء ٓاﯾﺖ (١۴٨اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺎ م ﺑﮭﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺑﺮ ﻣﻼﮐﺮ دے
اور ﮔﻨﺎه ﮐﮯ راﺋﺞ اور ﻋﺎم ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ وه ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
اور ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎ دوﺳﺮ اﻧﻈﺮﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
وه اس ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﻮﺟﺎ ﺋﮯ اور ٓازرده ﺧﺎطﺮ ﮨﻮ اور ﯾہ ﺧﻮد اﯾﮏ دوﺳﺮ اﮔﻨﺎه ﮨﮯ ،ﺑﺎ
ﻻﺧﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﮭﯽ اﯾﮏ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮ ﻧﺎ
ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ دو ﭘﮩﻠﻮﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﮔﻨﺎه ﮐﺎ ﻋﺎم اور ﺑﺮ ﻣﻼ ﮐﺮﻧﺎ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
ﮔﻨﺎه ﭘﺮ اﺑﮭﺎ رے اورﮐﺒﮭﯽ ﺗﯿﻦ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﮔﯽ ﮨﮯ  ،وه ٓاﮔﺎه
ﮨﻮ ﮐﺮ ٓازرده ﺧﺎطﺮ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎ ﮔﻨﺎه ﯾﮩﯽ ﭘﮩﻼ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ دوﺳﺮا
اور ﺗﯿﺴﺮ ا ﺟﻮ دو ﺑﻌﺪی اور ﺳہ ﺑﻌﺪی ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺘﺎﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ۔٨٨٠۔ﺟﺲ طﺮح ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﺎ ﺑﺮ ﻣﻼ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح
ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎﮨﻮ ں ﮐﻮ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮ ﻧﺎ اور ﺑﯿﺎ ن ﮐﺮ ﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ
؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮد )ﺗﺸﯿﻊ اﻟﻔﺎﺣﺸۃ (ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ٓاﺑﺮ و ﺑﮭﯽ ﻟﻮ ﭨﺘﺎ ﮨﮯ اور دوﺳﺮو ں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮔﻨﺎه ﮐﮯ راﺳﺘہ ﺑﮭﯽ ﮐﮭﻮﻟﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﭘﻮ ﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎه ﺷﺨﺼﯿﺎ ت ﮐﮯ ﮨﻮں ﮐہ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ اﯾﻤﺎﻧﯽ ارﮐﺎن ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮ ﺗﮯ ﮨﻮ ں ﻟﮩﺬا اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ رو ﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﺎ اﻗﺮار ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎ ده ﺣﺮام ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮاﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ،
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﯾﺴﮯ ﮔﻨﺎه ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺪ اور ﺗﻐﺮﯾﺮ ﮨﻮ ﺗﯽ ﮨﮯ ؛ ﮐﯿﻮ ﻧﮑہ اﮔﺮ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮐﻮ ﭘﺎ ک
ﮐﺮ ﻧﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ راﺳﺘہ ﺗﻮﺑہ ﮨﮯ ۔ﺟﺲ ﮐﺎ ٓاپ ﺳﮯ ﮐﻮ ﺋﯽ رﺑﻂ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﺧﻮد
اس )ﮔﻨﮩﮕﺎر( ﺳﮯ رﺑﻂ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺣﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﺮﯾﺮ ﺟﺎ ری ﮐﺮ ﻧﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ دو ﻋﯿﻨﯽ
ﮔﻮاه ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ؟ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮ ٓان ﮐﺮ ﯾﻢ زﻧﺎ اور
ﻟﻮاط ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ دو ٓاﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﮔﻮاه اور ﻣﺴﺎﺣﻘہ )ﭼﭙﭩﯽ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ
(ﻣﯿﮟ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﮔﻮا ﮨﯽ اس ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ (ﺷﺮط ﮨﮯ ﮐہ اﻗﺮار ﯾﺎ اس
ﺗﻌﺪاد ﺳﮯ ﮐﻢ ﺣﺪ ﮐﮯ ﻣﻮر دﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ان ﮐﺠﺮ دی اور اﻧﺤﺮاف
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ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اور
رﺳﻮل اﺳﻼم ؐ ﺳﮯ ﻣﻨﻘﻮل ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﻏﺎ ﻣﺪﯾہ ﻧﺎم ﮐﯽ ﻋﻮرت ﻧﮯ آپ ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ زﻧﺎ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﯿﺎ ﺗﻮﺣﻀﺮت ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :واﭘﺲ ﺟﺎ ﮐﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎرﮐﺮ وــــ۔۔۔ﮐہ
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ اﻗﺮار ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ اﺳﺘﻔﻐﺎر ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٨١۔ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﺎ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ٓاﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﯽ
اﺳﮯ ﮐﻮ ﺋﯽ ﭘﺮ واﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﻮ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﺮ ﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﮯ اور اس ﮐﺎم ﺳﮯ
اﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ۔ﭼﻨﺎﭼہ اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﺑﺎ ت ﻧہ ﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻼل ﮨﮯ ،
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﯾہ راز ﮐﺎ ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ دوﺳﺮوں ﮐﻮﮔﻨﺎه ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اﺑﮭﺎرے )ﭘﮭﺮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﮭﯽ ﺟﺎ ﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﯽ ( ﮐہ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ذاﺗﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻧﻮں ﺣﻖ
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ د ﭘﺮ ﮨﮯ ۔او ر ﯾﮩﺎ ں ﭘﺮﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ذاﺗﯽ ﺣﻖ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮ دﯾﺎﮨﮯ ﻟﮩﺬا اس ﮐﺎ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٨٢۔ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻣﻮاد ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﯾہ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ ﺑﮭﯽ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﺎ ﮨﮯ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
ﺻﺎﺣﺐ ﻏﯿﺒﺖ ظﺎﻟﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻟﻮ ﮔﻮں ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ رﺳﻮ ا ﮨﻮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﮯ ظﻠﻢ
ﺳﮯ ﺑﺎز ٓاﺋﮯ ﯾﺎ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮ ے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﻋﺘﺒﺎ ر اور ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮔﺮ ﺟﺎ ﺋﮯ ﺗﺎﮐہ دوﺳﺮے
اﻓﺮاد اﺳﮯ دوری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﯾﮟ اور اس ﮐﮯ ظﻠﻢ ﮐﺎ ﺷﮑﺎ ر ﻧہ ﮨﻮ ں ﮐہ )اﻻﻣﻦ ظﻠﻢ (ﺟﺰ
اس ﮐﮯ ﮐہ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﮨﻮ اﮨﮯ اﺳﯽ ﺳﻠﺴﻠہ ﮐﻮ ﺑﯿﺎ ن ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٨٣۔ﯾہ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ دو ﭘﮩﻠﻮ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ :ذاﺗﯽ اور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﮩﻠﻮ ﺗﻤﺎ م ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ اﺳﻼم ﮐﺎ ﻣﻈﻠﻮم ﮨﻮ ﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ظﺎﻟﻢ ان
دوﻧﻮں ﭘﮩﻠﻮں ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ذاﺗﯽ ﺣﻖ ﮐﻮ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه اور اس ﮐﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ اس
ﮐﮯ ظﻠﻢ ﮐﺎ ﭘﺮ ده ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ اس ﮐﻮ رﺳﻮ ا ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮨﻢ اور ﻣﮩﻢ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ اﮨﻢ ﭘﮩﻠﻮ اس طﺮح ﮐﮯ ظﺎﻟﻢ ﺳﮯ ﮐﮭﻠﻢ
ﮐﮭﻼ ﭨﮑﺮاﺋﻮ اور ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٨۴۔اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ذاﺗﯽ ظﻠﻢ اس ظﻠﻢ ﮐﮯ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﺮ ﮨﻮ ﺗﻮﯾﮩﺎں
ﭘﺮ اﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ راز ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ ﺟﺎ ﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ دوﺳﺮے طﺮﯾﻘہ
ﺳﮯ اس ﮐﮯ ظﻠﻢ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ظﻠﻢ ﺳﮯ ﺑﺪ ﺗﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧہ
رﮐﮭﺘﺎﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٨٨۵۔اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﭘﻮ ﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد ﮔﻨﺎ ه ﺳﮯ
ﺑﺪﺗﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ظﻠﻢ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ
راز ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ رﮐﮭﺘﺎﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٨۶۔ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮔﻨﺎﮨﻮ ں ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮ ﻧﺎ
اور اس ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻻ زم ﮨﮯ ۔ﺟﺲ ﮐﺎ ﮔﻨﺎ ه ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ اس ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ
ﺟﺎ ﺋﮯ او ر ﯾہ ﻣﻮازﻧہ ﻗﺮ ٓان او رﺳﻨﺖ ﻗﻄﯿﻌہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ ﻧہ ﺗﻤﺎم ﻣﻮازﻧہ اور دﻻﺋﻞ ﮐہ
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ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮ ﺋﯽ وزن اور اﮨﻤﯿﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ں اور اب ﮨﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﮯ
ﺣﻼ ل ﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺘﺸﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮارد ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٨٧۔اس ﮐﺎ ﭘﮩﻼﻣﻮ ردﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ
ﺳﮯ ﮐﺮ ﻧﺎ ﮨﻮ ﺟﻮ اﺳﮯ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ روک ﺳﮑﺘﺎﮨﻮ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮐﯽ طﺮف رﮨﻨﻤﺎ ﺋﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎﮨﮯ
ﺗﻮ ﯾﮩﺎﻧﭙﺮ اس طﺮح ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻧہ ﺻﺮف ﺣﻼل ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﮐﮯ ﺑﺎ ب ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮ ﻧﮑہ ))ان ﺷﯿﻊ اﻟﻔﺎ ﺣﺸہ (( ﮐﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور
اس ﮐﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﮩﻠﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ ﮨﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ اور ﺑﮯ ﻋﺰﺗﯽ ﮨﮯ اس ﺑﺮ اﺋﯽ ﮐﮯ ﺗﺮ ک
ﮐﺮ ﻧﺎ ﮐﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺗﺮک ﮐﺮ ﻧﺎ واﺟﺐ ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٨٨۔اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﮯ ﺧﻄﺮه ﺳﮯ ﻧﺠﺎ ت دﻻﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ
ﺟﻮ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﮯ ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎ ده اﮨﻢ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﻣﺎ م ﺻﺎدق ؑ ﮐﯽ ﮐﭽﮭ اﯾﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎ س ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ ﺗﮯ
ﺗﮭﮯ ﺗﺎﮐہ دﺷﻤﻨﻮں ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺟﺎن ﺑﭽﺎﺳﮑﯿﮟ ﺑﺎﻻﺧﺮ ﺟﺲ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﻮرد ﻏﯿﺒﺖ ﺷﺤﺺ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻔﺴﺮه ﺳﮯ زﯾﺎده
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎ ﺣﺮام ﮨﻮ ﻧﺎ ﺗﻮ دور ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﺮوه ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﻮ ﻋﯿﺐ دار ﺑﻨﺎ ﻧﺎ ﮐہ وه اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮه ﺳﮯ اس ﮐﻮ ﻧﺠﺎ ت ﮐﺎ
ﺳﺒﺐ ﮨﻮ  ،واﺟﺐ ﮨﮯ ۔ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ ؑ ﻧﮯ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ اورﻓﻘﯿﺮ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯿﮟ
ﺳﻮراخ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺑﺎدﺷﺎه وﻗﺖ اﺳﮯ ﻧہ ﻟﮯ ﺳﮑﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٨٩۔اﮔﺮ ﮐﻮ ﺋﯽ ﺷﺨﺺ ٓاپ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ  ،ﮐﺴﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ،ﻓﯿﮑﭩﺮی ،ﺷﺎدی
ﺑﯿﺎ ه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ دوﺳﺮے اﻣﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻮره ﮐﺮے ﮐہ ﯾہ ﺟﻮ ﮐﺮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺣﻖ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﮔﺮ اس ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﻋﯿﻮب ﮐﮯ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮره ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮨﻮ ﮐہ اس ﻧﮯ وه ﮔﻨﺎه ﺧﻔﯿہ طﻮ ر ﭘﺮ اﻧﺠﺎ م دﯾﺎﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮯ ﮔﻨﺎﮨﯽ
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ اس ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺧﺮاب ﮐﺮ ڈاﻟﮯ ،ﯾﻘﯿﻨﺎﯾﮩﺎ ں
ﭘﺮ اس ﺑﮯ ﮔﻨﺎ ه ﮐﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮ ﺗﺮ ﺟﯿﺢ دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ۔اور ﻗﺮ ٓاﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺷﺮاب اور ﺟﻮے ﮐﯽ ﻋﻠﺖ ﮐﮯ ﺑﺎ رے ﻣﯿﮟ )وا ﺛﻤﮭﺎ اﮐﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﮭﺎ( ذﮐﺮ ﮨﻮ ا ﮨﮯ
ﯾہ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﺮ اﮨﻢ اور ﻣﮩﻢ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺿﺮوری او ر ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اور
ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧہ اور ﮨﺮ راﺳﺘﻮں ﻣﯿﮟ اﮨﻢ ،ﻣﮩﻢ ﺳﮯ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٨٩٠۔اﮔﺮ ﮔﺰﺷﺘہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آپ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﻣﺸﻮره ﻟﯿﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ ﺗﻮ ﮨﺪاﯾﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﺳﮯ اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺎه ﮐﺮ ڈاﻟﯽ ﮨﮯ ،روﮐﻨﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ ۔اور اﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اس ﮐﮯ راز ﮐﺎ ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت ﮨﻮ ﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﻧہ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﮍے ﺳﺎرے ﮔﻨﺎﮨﻮ ﻧﮑﻮ ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﺑﺎن
ﮐﮭﻮل دو ﯾﺎ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮭﯽ ﻓﺎش ﮐﺮ و ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ ٨٩١۔ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﺻﺮف ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﻮ ﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﻓﺎش ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ،اس
ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮨﯽ ﻓﺎش ﮐﺮ ﺗﺎﮨﮯ ،اس ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
۔ﺧﻮاه اس ﮐﮯ وه ﮔﻨﺎه ﮨﻮ ں ﺟﺴﮯ اس ﻧﮯ ﭼﮭﭗ ﮐﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎﮨﮯ اور ﺧﻮدﮨﯽ اس ﮔﻨﺎه ﮐﻮ
ﻋﻠﯽ اﻻﻋﻼ ن ﻓﺎش ﮐﺮ ﺗﺎ ﭘﮭﺮﺗﺎﮨﮯ ﺧﻮاه ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭘﺮ واه ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮ ﺗﺎ
ﮨﻮ۔ﮨﺮ ﺻﻮرت اس طﺮح ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ راز ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ اور ﮨﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ
ﻧﮩﯿﻨﮩﮯ ،ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﮔﻨﺎه ﭘﺮ اﺑﮭﺎرﻧﮯ اور ٓاﻣﺎده ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﻮ ﺋﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اس رخ ﺳﮯ اس
ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﺣﺮام ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ اس ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﺮوه ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﯿﺎ ﮨﻮ اور اس ﺑﺎت ﺳﮯ راﺿﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮔﺮوه ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﻮ
ﺋﯽ اورﺟﺎ ﻧﮯ ﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎ ﮔﻨﺎه دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٩٢۔ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ ﻓﻖ ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﮯ ﻟﺴﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﻟﻮ ﮔﻮں
ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ اﻻﻋﻼ ن ﮔﻨﺎه ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮ ﺗﺎﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ اس
وﻗﺖ ﺟﺎ ﺋﺰ ﮨﮯ ﺟﺐ اس ﮐﮯ اﺳﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ اور ﻋﺎم
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﻧہ اس ﮐﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻓﻖ )ﮔﻨﺎه ( ﮐﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮ ﻋﻠﯽ اﻻﻋﻼ ن ﻓﻖ اس ﮐﮯ ٓاﺷﮑﺎ ر ﭘﮩﻠﻮ
ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮ ﺟﺎ ﺋﺰ اور ﺣﻼل ﮐﺮ ﺗﺎﮨﮯ ﻧہ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮ وں اور اﺳﻌﺎد ﻣﯿﻨﮑہ اﮔﺮ اس
ﻓﻖ ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﻧﺎ اﯾﮏ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ اور ﻻ ﻋﻠﻢ ﮔﺮوه ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮨﻮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ
ﮨﻠﮑﺎ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻗﺴﻤﮑﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
،ﭼﻨﺎﭼہ ﻏﯿﺒﺖ ان ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﭘﻮ ﺷﯿﺪه طﻮر ﺳﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺣﺮام
ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٩٣۔اﮔﺮ ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﺟﮭﻮﭨﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﮟ ﯾﺎ ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻧہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ں ﺗﻮﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻋﺰت و ٓاﺑﺮو اور ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ
ﺟﺲ ﮐﮯ ﺧﻼف ﯾہ ﺟﮭﻮﭨﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ،ان ﺟﮭﻮﭨﮯ ﮔﻮاﮨﻮں ﮐﯽ ﻋﺰت اور ٓاﺑﺮو ﮐﯽ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ان ﺟﮭﻮﭨﮯ ﮔﻮاﮨﻮں ﻧﮯ
ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﻋﺰت و ٓاﺑﺮو ﻟﻮﭨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮔﻮاﮨﯽ دی ﮨﮯ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻓﺎش ﮐﺮﻧﮯ
ﺳﮯ اس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ آﺑﺮو ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮو ۔ﻣﺴﺌﻠہ ٨٩۴۔اﺳﯽ طﺮح اس راوی ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ
راز ﻓﺎش ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﻓﺎﺳﻖ اور ﺟﮭﻮﭨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﻟﯿﺎ ﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﮐﯿﻮ ﻧﮑہ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﭘﺎ ﺳﺪاری ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﺎﮐہ ﺧﻮش ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ اﻓﺮاد
اﯾﺴﮯ ﺟﮭﻮﭨﮯ راوی ﮐﯽ رواﯾﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﮐﮯ ﮔﻤﺮا ه ﻧہ ﮨﻮں اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮔﻤﺮاه
ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ۔اﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ وه ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺟﻮ داﻧﺴﺘہ ﯾﺎ ﻧﺎ داﻧﺴﺘہ طﻮر ﭘﺮ دﯾﻦ ﮐﯽ
طﺮ ف ﺟﮭﻮ ﭨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺘﯽ ﮨﯿﮟ،ان ﮐﺎ ﺑﮭﯽ راز ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ،اﻟﺒﺘہ اس طﺮح ﮐﮯ
ﻣﻮارد ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ دوﻧﻮں ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﻋﺎدل اور ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺳﮯ ﺟﻮ ﻗﺮ ٓان اور اﯾﻤﺎن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧہ اور ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻧہ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻧہ وه
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ﻟﻮ گ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﮯ ﺗﺎﻧﮯ ﺑﺎ ﻧﮯ اور ﻓﺮ ﺿﯿﻮں ﯾﺎ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻓﺮﺿﯿﻮں ﺳﮯ ﻋﻘﯿﺪه
ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ ﺋﮯ ﮨﯿﻨﺎور اﺳﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﻮ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٩۵۔اﺳﯽ طﺮح وا ﻋﻈﯿﻦ،ﻧﻈﻢ ﭘﮍھﻨﮯ واﻟﮯ ﯾﺎ وه ﺷﺮﯾﻌﺖ دان اﻓﺮاد ﺟﻨﮩﻮں
ﻧﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ اور اﺳﻼم ﮐﻮﮐﮭﻠﻮ اڑ اور اﭘﻨﮯ رزق ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﺑﻨﺎﻟﯿﺎ ﮨﮯ اور
اﭘﻨﯽ ﮔﻔﺘﺎر اور رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸہ اﭘﻨﮯ ذاﺗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﻨﮑہ اﺋﻤہ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ؑ ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﻨﺎﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﺧﺎﺋﻦ اور ﻏﺪار ﭼﺮواﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا ﺟﺲ
ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻟﻮگ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اس ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ راز ﻓﺎش ﮨﻮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٩۶۔اﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺰاروں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ راز ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ ﺟﻮ دﯾﻦ
ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻋﺖ اﯾﺠﺎ د ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﻨﮑہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻓﺘﻨہ ﮨﮯ اور ﭼﻨﺪ ٓاﯾﺎ ت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﻨﺎٓدم ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﯾﮩﺎں ﭘﺮاﯾﺴﮯ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ راز ﻓﺎش ﮨﻮ ﻧﺎ
اﮐﺮم ﮐﯽ ﺻﯿﺤﺢ رواﯾﺖ
ﭼﺎﮨﺌﮯ ﺗﺎﮐہ دھﻮﮐہ دھﮍی ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ذﻟﯿﻞ اور رﺳﻮا اورﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ؐ
ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺰاروں اور ﺷﮏ ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺗﻮان ﺳﮯ
ﺑﯿﺰاری ﮐﺮ ﻧﺎ اور ﺟﺘﻨﺎ ﭼﺎﮨﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﻟﻌﻨﺖ اور ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮ و اور اﭘﻨﮯ دﯾﻦ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻧﮩﯿﮟ
ﻣﻮرد ﺑﮩﺘﺎن ﻗﺮار دو ﺗﺎﮐہ اﺳﻼ م ﮐﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﯽ ﻻ ﻟﭻ ﭘﯿﺪ اﻧہ ﮨﻮ اور ﻟﻮ گ ان ﺳﮯ
دوری اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﯾﮟ اوران ﮐﯽ ﺑﺪﻋﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮐﺮ ﯾﮟ ﮐہ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ اس ﮐﮯ
ذرﯾﻌﮯ ﺗﻤﮩﺎ رے ﻧﺎ ﻣہ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮑﯿﺎں ﻟﮑﮭﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے درﺟﺎ ت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮ ے ﮔﺎ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٨٩٧۔اﺻﻮﻻ ﮨﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯾﺎ ﻣﺰدور او ر ﻧﻮ ﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ
ﮐﺴﺎن ﯾﺎ ڈاﮐﭩﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎ ر ،ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﮨﺮ وه ﺷﺨﺺ ﺟﻮ دﯾﻨﯽ اور دﻧﯿﺎوی اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ
ﻣﺮﺟﻊ ﮨﮯ  ،ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮟ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﯾﺎ ﻏﺪاری ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮ و ﮐہ ان
ﺳﮯ رﺟﻮ ع ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن اور اﻧﮩﯿﮟ ﺗﺒﺎﮨﯽ ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮨﻮ ﻧﺎ ﭘﮍے ﺗﻮﺻﺮف
رﺟﻮ ع ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ راز ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﺎ ﺗﻤﮩﺎ ری ذﻣہ داری ﮨﮯ او ر
ﺑﺲ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺷﻤﺎر ﮐﯿﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺳﺐ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٨٩٨۔راز ﮐﺎ ﻓﺎش ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺬﮐﻮره ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﺋﺰ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺻﺮف اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ راز ﻓﺎش ﮐﺮ ﻧﮯ واﻻ اس طﺮح ﮐﯽ اﮨﻠﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻮد ﻗﺮ ٓاﻧﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ دان ،ﻋﺎﻟﻢ اور ٓا ﮔﺎه ﮨﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮ اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ ﻧہ ﮨﺮ ﮐﺲ و ﻧﺎ
ﮐﺲ ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﻮ ھﺮج ﻣﺮج اور ﺑﮯ ﺳﺮوں ﻣﺎﻧﯽ
ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮐﺮے ۔ﺟﯿﺴﮯ وه اﺣﻤﻖ اﻓﺮاد ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﮯ ﺗﺼﻮر ﺳﮯ
ﺿ ﱠﻞ ﺳﻌﻴـﻬﻢ ﻓِﻲ اﻟ ِ
ﱠِ
ﺴﺒُﻮ َن
َ
ﻳﻦ َ َ ْ ُ ُ ْ
ﻟﻮ ﮔﻮں ﮐﯽ ٓاﺑﺮاور ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮ ڈاﻟﯽ ﮨﮯ )اﻟﺬ َ
ْﺤﻴَﺎة اﻟ ﱡﺪﻧْـ َﻴﺎ َو ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﺤ َ
ِ
ﺻ ْﻨـ ًﻌﺎ( )ﺳﻮره ﮐﮩﻒ ٓاﯾﺖ  ( ١٠۴وه ﺧﯿﺎل ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮐﺎ م ﮐﺮ رﮨﮯ
أَﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳُ ْﺤﺴﻨُﻮ َن ُ
ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ وه ﻟﻮگ ﺻﯿﺤﺢ وﺳﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺒﺖ اور ﺗﮩﻤﺖ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﺑﻨﺎ ڈاﻻ ،ﻧﺎ
اﻣﻨﯽ اور ﺑﮯ ﺳﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎ د ﮐﺮ ﮐﮯ ٓاﺑﺮو رﯾﺰی ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ
ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮ ﻧﺎ ﮨﮯ ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ٨٩٩۔ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎ اﮨﻢ اور اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ راز ﮐﻮ ﻓﺎش ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺗﻮﮨﯿﻦ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ اور ان
ِ
ﻜﺮﻩُ " ﮨﮯ اﮔﺮ
ﻛﺮ َك َ
أﺧﺎك ﺑﻤﺎ ﻳَ َ
ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻏﯿﺒﺖ "ذ ُ

ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ ﮐﻮ اس طﺮح ﯾﺎد ﮐﺮو ﮐہ اﮔﺮ وه ﺳﻨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اﭼﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ
ﮨﻮ)اور وه اﺳﮯ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے( اور ﻧﺎراض ﮨﻮ ﺗﻮ آﯾۃ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ)أَﻳُ ِﺤ ﱡ
ﺐأَ

َﺤ َﻢ أ َِﺧ ِﻴﻪ َﻣﻴْﺘًﺎ ﻓَ َﻜ ِﺮْﻫﺘُ ُﻤﻮﻩُ( )ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﺖ  (١٢ﺑﺮادر ﻣﻮﻣﻦ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮده
أَن ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ ﻟ ْ
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺮده ﮨﻮﻧﺎ اس ﮐﮯ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ
اور اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﻧﺎ اس ﮐﯽ آﺑﺮورﯾﺰی ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﮐﺎ راز ﻓﺎش ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺳﺐ ﺻﺮف ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ ﻧﻘﺺ و
ﮐﻤﯽ و ﻧﻘﺼﺎن ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ۔

ﻣﺴﺌﻠہ ٩٠٠۔"ﻏﯿﺒﺖ" اس ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ واﻗﻌﯿﺖ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﻮﺷﯿﺪه رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺧﻮاﮨﺎں اور ﻋﺎﺷﻖ ﮨﮯ اور ﻓﺎ ش ﮨﻮﻧﮯ
ﺳﮯ ﭘﺮﯾﺸﺎن اب اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ طﺮف ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دی ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧہ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮩﺘﺎن اور ﺗﮩﻤﺖ ﮨﮯ اور ﻏﯿﺒﺖ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺑﺮا اور ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل
ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ طﺮف زﻧﺎ ﯾﺎ ﻟﻮاط ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دو ﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ
ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﻠﮑہ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎﺗﻢ ﻧﮯ ﺧﻮد دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ
ﮔﻮاﮨﯽ ﮐہ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﮔﻮاه ﮨﻮں ،ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ﮨﮯ ﮐہ اﻣﮑﺎن
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻓﺘﺮا ﮐﯽ ﺣﺪ ﺟﺎری ﮐﺮے ؛اس ﻟﺌﮯ ﮐﮯ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ طﺮف
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﺗﻮ وه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ
ﻧﺺ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﻓﺘﺮا ﮐﯽ ﺣﺪ ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﯿﮟ ﮐہ)واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳـﺮﻣ ﻮ َن اﻟْﻤﺤ ِ
َﻢ ﻳَﺄْﺗُﻮا
ُْ َ
َ َ َُْ
ﺼﻨَﺎت ﺛُ ﱠﻢ ﻟ ْ
ﺑِﺄَرﺑـﻌ ِﺔ ُﺷﻬ َﺪاء ﻓَ ِ
ﻚ ﻫﻢ اﻟْ َﻔ ِ
ِ
ِ
ﺎﺳ ُﻘﻮ َن ( )ﺳﻮره ﻧﻮر
ﻴﻦ َﺟﻠ َْﺪةً َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﺒَـﻠُﻮا ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺷ َﻬ َ
ﺎﺟﻠ ُﺪ ُ
َْ َ َ
ْ
وﻫ ْﻢ ﺛَ َﻤﺎﻧ َ
ﺎدةً أَﺑَﺪاً َوأ ُْوﻟَﺌ َ ُ ُ

آﯾﺖ  (٤ﯾہ ﻧﺎروا ﺗﮩﻤﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻋﯽ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﻘﻖ ﮨﻮا ور
ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﭘﺮ ﯾہ ﺣﺪ ﺟﺎری ﮐﺮے اور اس ﺗﮩﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﻨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ذﻣہ
داری ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ )اور دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ( ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس اﻓﺘﺮا ﮐﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع
ﮐﻮ ﺧﺒﺮ دﯾﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠١۔ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﮩﻤﺖ ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮩﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ
ﻟﮑﮭﻨﺎ،اﺷﺎره ﮐﺮﻧﺎ اور ﺳﮑﻮت اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﮩﻤﺖ
ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ )ﻻﯾﻐﺘﺐ( ﻏﯿﺒﺖ ﻧہ ﮐﺮو اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﺧﻼف
راز ﻓﺎش ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه زﺑﺎن ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻟﮑﮭﻨﮯ ﯾﺎ اﺷﺎره اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮯ ﮨﻮ۔
342

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٢۔ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ ﮨﻮﺷﯿﺎری اور ﺷﺮﻋﯽ)ﮐﻼه ﮔﺬاری( ﺣﯿﻠہ ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﺳﮯ
اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻮ ﮔﺮادﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس طﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﺑﺪﺗﺮ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ :ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ،
اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﮐﮩﻨﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﮨﮯ،ڈرﺗﺎ ﮨﻮں ﮐﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﻏﯿﺒﺖ ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ورﻧہ اس
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ اﮔﺮ آپ ﺳﻨﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ دﻣﺎغ ﮐﮭﻮﻟﻨﮯ
ﻟﮕﮯ ﮔﺎ ۔اس طﺮح ﮐﮯ ﺟﻤﻠﮯ ﺟﺒﮑہ آپ ﻧﮯ اس طﺮح ﮐﮯ ﺟﻤﻠﻮں ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﮐﭽﮭ ﮐﮩہ دﯾﺎ ﮐہ اﮔﺮ وه اﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎه ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ اِس
ﺑﮯ رﻧﮓ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻮزوں رﻧﮕﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٣۔ﺟﺲ طﺮح ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺳﻨﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ "ﻻ ﯾﻐﺘﺐ" دوﻧﻮں ﮐﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ »اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﻐﯿﺒﮥ اﺣﺪ اﻟﻤﻐﺘﺎﺑﯿﻦ«ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٤۔اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺒﺖ ﺳﻨﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اس ﻏﯿﺒﺖ
ﺳﻨﻨﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﮯ ﮐہ ﯾہ ﻏﯿﺒﺖ
ٰ
ﮐﮯ ﺣﺮام ﯾﺎ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ وه ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻮﮔﺎ اﮔﺮ ﭼہ اﺣﺘﯿﺎطﺎ ً ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯿﮟ اﺻﻞ
ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اس ﮐﻮ ﻧہ ﺳﻨﮯ اور دوﺳﺮی طﺮف ﺳﮯ ﺟﻮ دﻟﯿﻞ اس ﻣﺸﮑﻮک
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮ ﺣﺮام ﭘﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ اور اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐہ اﺻﻮﻟﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮ ﻧہ ﺳﻨﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐﮯ ﻣﯿﺮے ﻟﺌﮯ اس ﮐﺎ ﺣﻼل ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﻮ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ ادﻟہ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ان ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻮارد ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط ﺣﻖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٥۔ﮐﭽﮭ اﯾﺴﮯ ﺑﮭﯽ ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ "اﻧﺸﺎﷲ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ" ﮐﮩﮑﺮ ﺣﺮام ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮ
ﺣﻼل ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ اور ﻧﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ واﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ ﺷﻤﺎر
ﮐﺮ ﮐﮯ ﻧہ ﺻﺮف ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اﺳﮯ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ان
ﮔﻤﺮاﮨﯿﻮں اور ﮐﺠﺮوﯾﻮں ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻨﺎه ﮐہ ﺑﯿﮩﻮده ﺧﯿﺎﻻت ﺳﮯ ﺣﺮام ﺧﺪا ﮐﻮ ﺣﻼل
ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٦۔ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺸﮩﻮر رواﯾﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ
دوﺳﺮے ﻣﻮﻣﻦ ﭘﺮ  ٣٠ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯﮐہ اس ﺳﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﺮی اﻟﺬﻣہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﻣﮕﺮ ان
ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ واﻗﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯو اوروه ﺣﻘﻮق درج ذﯾﻞ ﮨﯿﮟ:
١۔ﻟﻐﺰش ﺳﮯ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮے
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٢۔اس ﭘﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ رﺣﻢ ﮐﺮے
٣۔اس ﮐﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻋﯿﻮب ﮐﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه رﮐﮭﮯ۔
٤۔اس ﮐﮯ ﻋﺬر ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے
٥۔اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮ رد ﮐﺮدے
٦۔ﮨﻤﯿﺸہ اﺳﮯ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﮯ
٧۔اس ﮐﯽ دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮے
٨۔اس ﮐﮯ ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن اور اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮے
٩۔ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮯ وﻗﺖ اس ﮐﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮے
١٠۔اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﻦ اور ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮے
١١۔اس ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے
١٢۔ اس ﮐﮯ ﮨﺪﯾہ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے
١٣۔ﺻﻠہ رﺣﻢ ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮے
١٤۔اس ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎ ﺷﮑﺮﯾہ ادا ﮐﺮے
١٥۔ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮے
١٦۔اس ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮے
١٧۔اس ﮐﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻮ ﭘﻮری ﮐﺮے
١٨۔اس ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣہ ﭘﮩﻨﺎﺋﮯ
١٩۔ﺟﺐ اﺳﮯ ﭼﮭﯿﻨﮏ آﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﺮﺣﻤﮏ ﷲ)ﺧﺪا ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮے( ﮐﮩﮯ
٢٠۔اس ﮐﮯ ﮔﻤﺸﺪه ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮے
٢١۔اس ﮐﮯ ﺳﻼم ﮐﺎ ﺟﻮاب دے
٢٢۔اس ﺳﮯ ﻧﺮم ﻟﮩﺠہ ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮے
٢٣۔اس ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎ ﺟﻮاب دے
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٢٤۔اس ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮے
٢٥۔اس ﮐﮯ دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ دوﺳﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ان ﺳﮯ دﺷﻤﻨﯽ ﻧہ ﮐﺮے
٢٦۔اس ﮐﮯ ظﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮے)ظﻠﻢ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ ظﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ روﮐﮯ اور ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﻖ واﭘﺲ ﮐﺮاﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮے
٢٧۔اﺳﮯ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ ﻧہ ﭼﮭﻮڑے
٢٨۔اﺳﮯ ذﻟﯿﻞ ﻧہ ﮐﺮے
٢٩۔ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ وﮨﯽ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے
٣٠۔اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺗﻤﮭﯿﮟ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ اﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮو ۔
اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ان ﺑﺮادراﻧہ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ
وه ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اس ﺳﮯ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﺑﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٧۔ان ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠہ ﮨﯿﮟ اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ اس ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اور ﻣﻄﻠﻖ واﺟﺐ ﮨﯿﮟ ۔ﻣﺜﺎل ﮐﮯ
طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ وه ﺗﻤﮩﺎری ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﻧہ ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻢ ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ اور اﮔﺮ وه ﺗﻤﮩﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﮩﺎری ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﻔﺎظﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺎع ﻧہ ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻢ
اس ﮐﮯ ﭘﯿﭩﮭ ﭘﯿﭽﮭﮯ اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮو ،اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎری ﻧﺎﻣﻮس ،ﻋﺰت و آﺑﺮو
،ﻣﺎل وﻏﯿﺮه ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﯽ ان ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮو
ﺑﺎﻻﺧﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ان  ٣٠ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ
طﻮر ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﮐﻮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠہ اور ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٨۔اﮔﺮ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﺟﺎری ﮨﮯ وه ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ
ﻋﻠﯽ اﻻﻋﻼن ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺴﯽ
ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻼل ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺳﻨﻨﮯ
واﻟﮯ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ ﮔﻨﺎه ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ
ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎ ﺳﻨﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﻘﺎم
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﻨﮑﺮ اس ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﮑﺮ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﮨﻮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺗﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ روﮐﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺎ
ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ وه ﺧﻄﺎ ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
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اﮔﺮ اس ﻏﯿﺒﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﺪاً اور ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮭ ﮐﺮ اﺻﺮار ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﺳﻨﻨﮯ
ﮐﮯ ﻋﻼوه اﺳﮯ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮﺑﮭﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩٠٩۔ﻏﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ اﯾﮏ ﭘﮩﻠﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺟﺲ ﮐﯽ
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دورﺧﯽ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
آﺗﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﯿﭩﮭ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ اس
ﮐﺎ راز ﻓﺎش ﮐﺮے ﮐہ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ رواﯾﺎت ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ "ذوﻟﺴﺎﻧﯿﻦ" ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ :ذوﻟﺴﺎﻧﯿﻦ )دو رﺧﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﻧﺴﺎن( ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن دو آﺗﺸﯿﻦ
زﺑﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯿﺪان ﻣﺤﺸﺮ ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ اور ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻋﻈﻢ ﺳﮯ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﺑﺮادر ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﭘﯿﭩﮭ ﭘﯿﭽﮭﮯ
اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮے اور اس ﮐﺎ راز ﻓﺎش ﮐﺮے اور ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﮩﮯ ﺗﻮ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻋﺼﻤﺖ ﺗﺎر ﺗﺎر ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ؑ ﺳﮯ
ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐہ وه ﺑﻨﺪه ﮐﺘﻨﺎ ﺑﺮا ﺑﻨﺪه ﮨﮯ ﺟﻮ دو رخ اور دو زﺑﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﭘﯿﭩﮭ ﭘﯿﭽﮭﮯ اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ
ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ٩١٠۔ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﮔﻨﮩﮑﺎر اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮯ
ﺧﺒﺮ ﮨﯿﮟ ،ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ اور اور اس ﮐﮯ راز ﮐﻮ ﻓﺎش ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﮯ طﺮح
ﺣﺮام ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﮔﻨﺎه ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ آﮔﺎه ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور
اس ﺳﮯ رﻧﺞ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮐہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ راز ﻓﺎش ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﮩﺖ
زﯾﺎده ﺳﺨﺖ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼہ ﮐﺒﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ راز ﻓﺎش ﮐﺮﻧﮯﺳﮯﺑﮭﯽ
ﺑﺪﺗﺮ ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﭘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ دﻓﺎع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ
،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﭩﮭ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺟﺒﮑہ اس ﺳﮯ آﮔﺎه ﻧہ ﮨﻮ ﯾہ اﻣﮑﺎن ﺑﮭﯽ ﺳﻠﺐ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﮯ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻮارد ﺟﺎری ﮨﯿﮟ۔

ﺗﮩﻤﺖ
ﻣﺴﺌﻠہ ٩١١۔ﺗﮩﻤﺖ  ،ﻏﯿﺒﺖ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺑﺮ ی اور ﺑﺪﺗﺮ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ
طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ طﺮف زﻧﺎ ،ﻟﻮاط ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺣﻘہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دی ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺣﺪ
 ٨٠رﺗﺎ زﯾﺎ ﻧہ ﮨﮯ  ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﺳﮯ ﮐﻢ ﻣﺜﻼً  ,٣ﻋﺎدل ﮔﻮاه ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺣﺮام ﮐﺎ ری اور ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دﯾﻨﺘﻮ ان ﺗﯿﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ
اﯾﮏ ﮐﻮ ٨٠ ٨٠ﮐﻮ ڑا ﻣﺎرا ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٩١٢۔ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﺣﺮام ﮨﮯ ،اﺳﯽ طﺮح ﻋﯿﺐ ﺟﻮ
)ﻫ ﱠﻤﺎ ٍز ﱠﻣ ﱠ
ﺸ ٍﺎء ﺑِﻨَ ِﻤﻴ ٍﻢ( )ﺳﻮره ﻗﻠﻢ ٓاﯾﺖ  (١١دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ
ﺋﯽ اور ﭼﻐﻠﺨﻮری ﮨﮯ ۔اور َ
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ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور اﯾﺴﺎ ﮐﺮ ﻧﮯ واﻟﮯ ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮐہ )ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ
ٍ
ﱠِ
ِ
ﺴ ٍﺎء َﻋ َﺴ ٰﻰ أَن ﻳَ ُﻜ ﱠﻦ َﺧ ْﻴـ ًﺮا
ﻳﻦ َ
اﻟﺬ َ
آﻣﻨُﻮا َﻻ ﻳَ ْﺴ َﺨ ْﺮ ﻗَـ ْﻮٌم ﱢﻣﻦ ﻗَـ ْﻮم َﻋ َﺴ ٰﻰ أَن ﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮا َﺧﻴْـ ًﺮا ﱢﻣﻨْـ ُﻬ ْﻢ َوَﻻ ﻧ َﺴﺎءٌ ﱢﻣﻦ ﻧﱢ َ
ﺎب ۖ◌ ﺑِﺌْ ِ
اﻹ ِ
ﱢﻣﻨْـ ُﻬ ﱠﻦ ۖ◌ وَﻻ ﺗَـﻠ ِ
ْﻤ ُﺰوا أَﻧ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ َوَﻻ ﺗَـﻨَﺎﺑَـ ُﺰوا ﺑِ ْﺎﻷَﻟْ َﻘ ِ
ﺐ
ﻳﻤﺎن ۚ◌ َوَﻣﻦ ﻟﱠ ْﻢ ﻳَـﺘُ ْ
َ
ﺴﻮ ُق ﺑَـ ْﻌ َﺪ ِْ َ
َ
ﺲ اﻻ ْﺳ ُﻢ اﻟْ ُﻔ ُ
َ
ٰ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن( )ﺳﻮره ﺣﺠﺮات ٓاﯾﺖ  ( ١١ﺟﺲ طﺮح ﻏﯿﺒﺖ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮩﯿﮟ
ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ٓاﯾﺎ ت و رواﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﺮ ده ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﮭﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﺗﮩﻤﺖ اورﻏﯿﺒﺖ
ﮐﺒﮭﯽ اس طﺮح ﺑﺪ ﺗﺮ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﺷﺎره ،ﮐﻨﺎﯾہ ﺗﺤﺮﯾﺮ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﺳﺐ ﺣﺮام ﮨﻮں ﮔﮯ ۔اور
ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ اذﯾﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﮨﻮ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ
ﻧﺎ ،ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
اذﯾﺖ رﺳﺎﺋﯽ
) واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻮذون اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﻟﺦ ص  ۴٢٢ﺳﻮ ره ﺣﺠﺮات ٓاﯾﺖ  (۵٨اورﺟﻮ ﻟﻮگ
ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮد اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮﻧﺎﺣﻖ اذﯾﺖ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ )ﺗﻮ ان ﻟﻮ ﮔﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺷﺎن
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ( ﯾﻘﯿﻨﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﮩﺘﺎن اور ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻨﺎه ﮐﺎ ) اﭘﻨﯽ ﮔﺮدن ﭘﺮ (
ﺑﻮﺟﮭ اﭨﮭﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ اذﯾﺖ دﯾﻨﺎ اﯾﺴﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ ﻗﺮار ﭘﺎﯾﺎﮨﮯ ﮐہ اس
ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧہ ﮨﻮں اور ﺑﺲ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ اذﯾﺖ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﻮ ﮐہ وه اس ﮐﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﻤﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﯾﺴﮯ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ ﻣﺘﮩﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﯽ ﮐہ ﮔﻮﯾﺎ وه اس اذﯾﺖ ﮐﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٩١٣۔ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ  ،ﺗﮩﻤﺖ اور
اذﯾﺖ ﮐﯽ راه ﮨﻤﻮار ﻧہ ﮨﻮ ﻧﮯ ﭘﺎ ﺋﮯ اور ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ ﮐہ اﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ اﺛﺮ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ
،ﺣﺮام ﮨﮯ ﯾہ ٓاﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ اﺧﻼ ق ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺎرے اﻣﻮر
درﺳﺖ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻗﻄﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ۔ﺑﺎﻻﺧﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺎﺷﺮه اس درﺟہ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه اورظﺮﯾﻒ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮ ﺋﯽ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺣﻖ
ﺳﮯ ﺗﻌﺎ رض ﻧہ ﮐﺮے ،ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﮐہ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎ روں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﮯ
ﺗﻌﺮض اور اذﯾﺖ ﮐﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق رﮐﮭﺘﺎﮨﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ
اذﯾﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮ ے ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٩١۴۔ﺟﺲ طﺮح اﻓﺮاد ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﻮر ﺳﮯ
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ ﺑﺪ ﺗﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﻮ ﺋﯽ ﮐﯿﺴﮯ
ﻓﻼں ﺷﮩﺮ ﯾﺎ دﯾﮩﺎ ت ﯾﺎ ﻣﺤﻠہ واﻟﮯ اﯾﺴﮯ وﯾﺴﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اس ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ
اﯾﺴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اس ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻟﻮ گ ﻏﯿﺒﺖ ،ﺗﮩﻤﺖ اور ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﮯ
ﯾﺎ ﯾہ ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻓﻼں ﮔﻠﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻋﻮرت ﻓﺎﺳﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮔﻠﯽ ﮐﯽ
ﺳﺎری ﻋﻮرﺗﯿﻨﺒﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﯿﮟ ﮔﯽ اور ﯾہ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ٩١۵۔ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن اذﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮﯾہ ﮐہ اذﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﺧﻮد وه ﮐﺮ
رﮨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻣﺼﺤﻠﺖ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮ ے
ِ ِ
َﻋﻠَﻢ ﺑِﻤﺎ ﻳ ِ
ﺼ ُﻔﻮ َن( )ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن ٓ ،اﯾﺖ  (٩۶ﺟﯿﺴﯽ
َﺣ َﺴ ُﻦ اﻟ ﱠ
اور ْ
)ادﻓَ ْﻊ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻲ ﻫ َﻲ أ ْ
ﺴﻴﱢﺌَ َﺔ ۚ◌ ﻧَ ْﺤ ُﻦ أ ْ ُ َ َ

ٓاﯾﺎت اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﮔﻮاه ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ روش ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ دو ر ﮐﺮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٩١۶۔ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ اذﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ اﺳﯽ طﺮح اس ﮐﺎ ﻓﺮ ﮐﻮ اذﯾﺖ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﺎ ﺟﺲ
ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اذﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ دی ﮨﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮ اذﯾﺖ ﮐﺮ ﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ
۔
ﻣﺴﺌﻠہ ٩١٧۔اذﯾﺖ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﺪااور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﻮ اذﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ
ﮐہ ان ﻣﯿﮟ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق )ﻗﺮ ٓان ﮐﺮﯾﻢ ( ﮐﻮ طﺎق ﭘﺴﯿﺎں ﺑﻨﺎدﯾﺘﺎاور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ ۔اور اﮔﺮ ﻗﺮ ٓان ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟہ ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﺠﺎ ﺋﮯ ﺻﺮف اﺳﮯ ﺣﻔﻆ ﮐﺮ ﻧﮯ اور ﭘﮍھﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﻤﺖ ﮐﺮ ے اوراس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺳﮯ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﺪ ﺗﺮ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﯿﺎ ن اور ﻋﻤﻞ ﮐﺮ ے ﺗﻮ ﯾہ
ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه اور اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔

ﻟﮭﻮ و ﻟﻌﺐ ،ﺟﻮا اور ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﻣﺴﺌﻠہ ’’ ٩١٨ﻟﮭﻮ‘‘ ﺣﻖ ﺳﮯ اﻋﺮ اض اور روﮔﺮداﻧﯽ ﮨﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ
ﻓﺮﯾﻀہ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ اورﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎ ب ﭘﺲ ﺟﻮ ﮐﺎ م ﺑﮭﯽ و اﺟﺐ ﮐﮯ ﺗﺮک
ﮐﺮﻧﮯ اور ﺣﺮام ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ وه ﻟﮩﻮ اور ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  ٩١٩۔ﻟﮩﻮ ﮐﺒﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﺻﻞ دﯾﻦ ﺳﮯ رو ﮔﺮداﻧﺒﻨﺎدﯾﺘﺎﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﭘﮩﻠﮯ
درﺟہ ﮐﮯ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ واﺟﺐ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ اور ﺣﺮام
ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ آﻣﺎده ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ دوﺳﺮے درﺟہ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ اﻧﺴﺎن
ﮐﻮ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ اور ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺖ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ
ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﺗﯿﺴﺮا درﺟہ ﮨﮯ اور ﯾہ اﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮨﮯ ﮐہ واﺟﺒﺎت ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت واﺟﺐ
اور ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٢٠ﻟﮩﻮ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻻزﻣہ )ﺟﻮا اور ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮐﯽ طﺮح (ﮨﺎرﻧﺎ اور ﺟﯿﺘﻨﺎ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺧﻮد ﻟﮩﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﻣﯿﮟ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ
ﻣﯿﮟ ﻣﺎل ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ دو ﮔﻨﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٢١ﺟﻮ ﮐﺎم ﺑﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ روک
دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻟﮩﻮ اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﻄﺮﻧﺞ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐہ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ی
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺘﯿﺠہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ وﻗﺖ ﺑﺮﺑﺎد
ﮐﺮﻧﺎ ،دو ٓادﻣﯿﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﯽ ڈاﻟﻨﺎ اور دﯾﮕﺮ ﻓﻀﻮﻟﯿﺎت اور ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺳﻨﺖ
ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ :٩٢٢اس ﭼﯿﺰ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺟﻮ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻟﮩﻮ ﮨﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ ﻣﻤﻨﻮع
ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ٓاپ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻔﯿﺲ ﺧﻮد اس ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﻧہ ﮨﻮں ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ’’:٩٢٣ﺟﻮا ‘‘ﮐہ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﮐﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاه درﻣﯿﺎن
ﻣﯿﮟ ﻣﺎل ﮨﻮ ﺗﻮ اور ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاه ﻧہ ﮨﻮ دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻟﮩﻮ ﮨﮯ
اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮨﺎر ،ﺟﯿﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻟﮩﻮ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ٓاﯾﺎت اور رواﯾﺎت
ﻧﮯ ﻟﮩﻮ ﮐﻮ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،اس ﮔﻨﺎه ﮐﻮ ﻣﺎﻟﯽ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﻮ اس ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ  ٩٠اور  ٩١؍وﯾﮟ آﯾﺖ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ واﺿﺢ ﮔﻮاه ﮨﮯ ﮐہ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻤﮩﺎرے
درﻣﯿﺎن ﺷﺮاب اور ﻣﯿﺴﺮ )ﺟﻮ ّا ( ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺑﻐﺾ اور ﻋﺪاوت اﯾﺠﺎد ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ۔اور
ﺗﻤﮩﯿﮟ ﯾﺎد ﺧﺪا اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ روﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ان ﺳﺐ )ﺑﺮی ﻋﺎدﺗﻮں اور ﺣﺮام ﮐﺎﻣﻮں
(ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ دو ﮔﮯ ؟
اس اﺻﻞ اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺑﮭﯽ ﻋﺪاوت ﺧﯿﺰ اور ﺑﻐﺾ اﻧﮕﯿﺰ ﮨﻮ
ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﯾﺎد ﺧﺪا اور ﻧﻤﺎز ﯾﺎ دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت ﺳﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ روک دے ،ﺳﺐ ﺣﺮام ﮨﮯ
اور ﺟﻮااﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎﻟﯽ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﻐﺾ و
ﻋﺪاوت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﯾﺎد ﺧﺪا ،ﻧﻤﺎز اور اﻧﻔﺮادی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺟﺒﺎت
ﺳﮯ روﮐﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٢۴اس ﻗﺎﻧﻮن اور اﺻﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻮا اﭘﻨﯽ ﺳﺎری ﻗﺴﻤﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺣﺮام ﮨﮯ )ﺟﻮا ﮐﯽ ﺳﺎری ﻗﺴﻤﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ (ﺧﻮاه ﺟﻮا ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺒﺎب ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ
،ﻣﺎﻟﯽ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻧہ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﺟﻮا ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮨﮯ اﺻﻞ ﮔﻨﺎه ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﯿﮟ ،اﮔﺮﭼہ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﺷﺪت اور ﺿﻌﻒ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮔﻨﺎه دوﮔﻨﺎ ﮨﮯ ۔ﺣﻀﺮت
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ؑ ﺳﮯ ﻣﺮوی ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ٓاپ ؑ ﻧﮯ ’’ﻣﯿﺴﺮ ‘‘ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
 ’’:ﮐﻞ ﻣﺎ اﻟﻬﯽ ﻋﻦ ذﮐﺮ اﷲ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺴﺮ ‘‘ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮ دے وه ﻣﯿﺴﺮ ﮨﮯ
‘‘ﮐہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾﺎد اﻟﮩٰﯽ ﺳﮯ اﻧﺤﺮاف اور ﻣﻨﺼﺮف ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ دﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﺮده اور ﭘﮋ
ﻣﺮده ﺑﻨﺎﯾﺎ اور دل ﺳﮯ ﯾﺎد اﻟﮩٰﯽ ﮐﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٢۵ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ اور ﺟﻮے ﮐﮯ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺘﻨﺎ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ
ﮔﯽ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ اس ﮐﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﮨﮯ اور ﺟﻮا اور ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ
ﻓﮑﺮ ورزش ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﺳﮯ اس ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﺧﻮد ﺧﺎﻧہ ﺑﺮﺑﺎد ﺟﻮا
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺌﯽ ﮐﺌﯽ دن ،ﮨﻔﺘﮯ اور ﻣﮩﯿﻨﮯ ﻟﮓ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔اور اﺻﻮﻻ ً اﻧﺴﺎن ﮐﻮ
ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے واﺟﺒﺎت اﻟﮩٰﯽ اور اس ﮐﯽ ﻋﺎم اﺳﻼﻣﯽ اور ﻋﻮاﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ روک
دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﺻﺮف اس ﺟﻮا ﻓﮑﺮی ورزش اور ﮐﮭﯿﻞ ﮨﻮﻧﺎ اس ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﺮ دے ﮔﺎ
ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺟﻮا ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺟﺰ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﮐﯽ
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ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎم ﺟﻮا )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﯿﮟ (ﻣﺎﻟﯽ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده اﮨﻢ
ﺣﺎﻟﯽ اور ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﮨﺎ ر،ﺟﯿﺖ ،وﻗﺖ ﮐﺎ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے واﺟﺒﺎت ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم
ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾﺖ ﻧﮯ ﺷﺮاب اور ﺟﻮے ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ
ان ﭼﺎر اﺻﻮل ﭘﺮ ﻗﺮاردﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﻨﮩﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﻮا ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﮯ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ اﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ
ﻋﻼوه ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ اﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ او ر)ﻗﺮ ٓان ﮐﺮﯾﻢ (ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺟﻮا اور
ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮا ﮐﻠﯽ طﻮر ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ اور ﻣﯿﺴﺮ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺧﻮد ان
دوﻧﻮں ﮐﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﻮ ﮔﺎ۔
:٩٢۶ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻏﯿﺒﺖ اور ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎ ٔ ﮨﻮا ﮨﮯ ،ﮨﺎر اور
ﺟﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ،ﮔﮭﻮڑ ﺳﻮاری ،ﺗﯿﺮاﮐﯽ اور دوڑ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺼﻮص ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﺣﻼل ﮨﮯ ﮐہ اس وﻗﺖ ﮔﮭﻮڑ ﺳﻮاری ﮐﮯ
ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮨﻮاﺋﯽ ،درﯾﺎﺋﯽ اور زﻣﯿﻨﯽ ﮔﺎڑﯾﻮں ﮨﯿﮟ اور ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ )ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮ و
ﮐﻤﺎن ﺳﮯ (ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﻣﯿﮟ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺳﻠﺤﮯ ،ﻣﯿﺰاﺋﯿﻠﯿﮟ ،ﺗﻮپ ،ﭨﯿﻨﮏ اور ان ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻠﺤﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﯿﺮاﮐﯽ اور دوڑ ﮐہ اب ﺗﮏ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﮨﯽ ﮨﮯ ۔
ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ دوڑﻧﮯ اور ﺗﯿﺮاﮐﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﮨﻢ ﮨﻮں ﮐہ
ﺗﯿﺮاﮐﯽ اور دوڑ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﮨﻮ ں اور ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﯾہ ﺳﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﯽ دﻓﺎﻋﯽ اور ﺟﻨﮕﯽ
ﻓﻮج ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺳﻼﻣﯽ
اﻗﺪار ﮐﮯ ﺿﺮوری اﺳﺒﺎب ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ اس ﮐﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﮐﺎم ﮐﻮ ﺗﯿﺰی ﺳﮯ ٓاﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻏﯿﺐ اور اﻟﮩٰﯽ
ﻓﻮج ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﮯ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﮔﺎ ۔اور ﺑﺎﻻﺧﺮ ﯾہ ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری
اور ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺟﻨﮕﯽ اﻓﻮاج ﮐﯽ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
َﻋﺪﱡوا ﻟَﻬﻢ ﱠﻣﺎ اﺳﺘﻄَﻌﺘﻢ ﱢﻣﻦ ﻗـُ ﱠﻮٍة وِﻣﻦ ﱢرﺑ ِ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔اور ٓاﯾﺎت)وأ ِ
ْﺨ ْﻴ ِﻞ ﺗُـ ْﺮِﻫﺒُﻮ َن ﺑِ ِﻪ
ﺎط اﻟ َ
ْ َ ُْ
ُ
َ َ
َ
ﱠِ
آﺧ ِﺮ ِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠِﻪ ﻳـُ َﻮ ﱠ
َﻤ ُﻬ ْﻢ ۚ◌ َوَﻣﺎ ﺗُ ِﻨﻔ ُﻘﻮا ِﻣﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓِﻲ َﺳﺒِ ِ
ف
َﻤﻮﻧَـ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠ ُ
ﻳﻦ ﻣﻦ ُدوﻧ ِﻬ ْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠ ُ
َﻋ ُﺪ ﱠو اﻟﻠﻪ َو َﻋ ُﺪ ﱠوُﻛ ْﻢ َو َ َ
إِﻟ َْﻴ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗُﻈْﻠَ ُﻤﻮ َن( )ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ٓ ،اﯾﺖ (۶٠ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﯽ ٓاﻻت او اﺳﺒﺎب ﮐﯽ
ﻓﺮاﮨﻤﯽ ﮨﮯ ﮨﺮ ﻓﻮج اور ﻗﻮت ﮐﮯ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اﺳﮯ اﺳﻼم ﮐﺎ دﻓﺎع اور
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻣﮕﺮ اس ﮐﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ
ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺪان ﮐﺎر زار ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘﯽ دﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ’’:٩٢٧ﻣﯿﺴﺮة ‘‘ﻟﻐﺖ ﻣﯿﮟ آﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ٓاﺳﺎن ﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻣﺼﺪر ﯾﺎ اﺳﻢ ﻣﮑﺎن ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﮨﯽ ﺑﻐﺾ وﻋﺪاوت اور ذﮐﺮ ﷲ اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ
روﮐﻨﮯ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺎﻟﯽ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ،ﻋﺰت و آﺑﺮو اور ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﮯ ﮨﺎرﻧﮯ اور
ﺟﯿﺘﻨﮯ اور ﻏﻠﺒہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ ﮨﮯ ﺟﻮ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ اور ﭼﻮﻧﮑہ ان ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ
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ﺳﺎرے اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ ﮔﻨﺎه ﮨﯿﮟ ،اس ﮐﮯ ٓاﺳﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﻣﯿﺴﺮ اور ﻗﻤﺎر ﮨﮯ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮔﻨﺎه
ﮨﯿﮟ ،ﺑﻠﮑہ ﺑﮩﺖ ﺑﮍا ﮔﻨﺎه ﮨﮯ اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮨﺮ وه ﮐﺎم ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺎدی اور ﺧﻼف
ﮐﺎری اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے اور ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ
روﮐﮯ اور ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ’’اﺛﻢ‘‘اور ﮔﻨﺎه ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اس
ﮐﮯ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ ﺳﺴﺖ ﮐﺮﺗﺎ اور ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮟ ﭼﺴﺖ اور ﺗﯿﺰ ﺗﺮ
ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﯽ ٓاﯾﺖ ﻣﯿﮟ ’’ﺷﺮاب اور ﻣﯿﺴﺮ ‘‘ﮐﮯ ﺟﻮاب ﮐﮯ ﺑﺎرے
ْﺨ ْﻤ ِﺮ َواﻟ َْﻤ ْﻴ ِﺴ ِﺮ ﻗُ ْﻞ ﻓِﻴ ِﻬ َﻤﺎ إِﺛْ ٌﻢ َﻛﺒِ ٌﻴﺮ َوَﻣﻨَﺎﻓِ ُﻊ ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس َوإِﺛْ ُﻤ ُﻬ َﻤﺎ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ ِﻣﻦ
ﻚ َﻋ ِﻦ اﻟ َ
ﺴﺄَﻟُﻮﻧَ َ
ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ )ﻳَ ْ
ِٰ
ِ
ﻚ ﻳـ ﺒـﻴﱢﻦ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَ ُﻜ ﻢ ْاﻵﻳ ِ
ﺎت ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـﺘَـ َﻔ ﱠﻜ ُﺮو َن( )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
ﻧـﱠ ْﻔ ِﻌ ِﻬ َﻤﺎ َوﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَ َ
ُ َ
ﻚ َﻣﺎذَا ﻳُﻨﻔ ُﻘﻮ َن ﻗُ ِﻞ اﻟ َْﻌ ْﻔ َﻮ َﻛ َﺬﻟ َ َُ ُ
ٓ ،اﯾﺖ (٢١٩ﭼﻮﻧﮑہ ’’اﺛﻢ ‘‘ﮨﺮ اس ﮐﺎم ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ
ﺳﺴﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ’’اﺛﻢ ﮐﺒﯿﺮ ‘‘ﺑﮭﯽ ﻓﻄﺮی طﻮر ﭘﺮ وه ﮨﮯ ﺟﻮ واﺟﺒﺎت ﺳﮯ روﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ
واﺟﺒﺎت ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ اور ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺣﺮام
ﮨﺎر اور ﺟﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ )دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﮯ ﻋﻼوه (وه ﻣﺎل ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﺎطﻞ طﺮﯾﻘہ
ﺳﮯ ﮐﮭﺎﺗﺎ اور ﮐﮭﻼﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه اس ﮐﮯ ﺟﻤﻠہ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﻐﺾ و
ﻋﺪاوت ﮐﺮﻧﺎ اور ذﮐﺮ ﷲ اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﮨﮯ ،ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ان
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ان ﺳﮯ ٓاﻟﻮده ﮐﺮ دے
ﮐہ ﯾہ ﭼﺎروں طﺮﯾﻘﮯ،ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ طﺮح ’’اﺛﻢ ‘‘ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ
’’اﺛﻢ ﮐﺒﯿﺮ‘‘ ﮨﻮ ﮐہ ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت اور ﯾﺎد اﻟﮩٰﯽ اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﮐہ
ﯾہ اﻋﻤﺎل ﮔﻨﺎﮨﺎں ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ دو ﮔﻨﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اور ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ
اور دوﺳﺮے دو ﮔﻨﺎه ﺑﺮاه راﺳﺖ ﺣﻀﺮت اﻗﺪس اﻟﮩٰﯽ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮨﯿﮟ اور ان ﭼﺎروں ﮔﻨﺎه ﮐﺎ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ اﺻﻮل ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٢٨ﯾہ ’’ﻣﯿﺴﺮ ‘‘ﺑﺎطﻞ اور ﺣﺮام ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺣﻖ ’’ﻣﯿﺴﺮ ‘‘
ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﺳﺎرﻋ ﻮا اﻟﻲ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ رﺑﮑﻢ ‘‘ ﮐہ راه ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯿﮟ ﺟﻠﺪی ﮐﺮﻧﮯ اور ﺳﺮﻋﺖ
دﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﻮ واﺟﺐ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ آﺳﺎن راﺳﺘہ ﻣﯿﺴﺮ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﮩﺘﺮ اور ﺗﯿﺰی
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٢٩ﮨﺮ وه ﮐﺎم ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺗﮑﻠﯿﻒ اور ﻓﺮﯾﻀہ اﻟﮩٰﯽ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ
ﺳﺴﺖ ﮐﺮے ،ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اس ﺳﮯ روک دے ’’اﺛﻢ ‘‘ﮨﮯ اور ٓاﯾﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
’’اﺛﻢ ‘‘ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ اور ﮐﺎم ﺑﮭﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ٓاﺳﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﺮام
ﮐﮯ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ ٓاﻣﺎده ﮐﺮ دے ﺑﺎطﻞ ’’ﻣﯿﺴﺮ ‘‘ﮨﮯ ﮐہ
اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اور اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮐﺎم ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ اور ﺣﺮام ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ
ٓاﺳﺎن ﺑﻨﺎ دے ﺗﻮ وه ﺣﻖ ﮨﮯ اور ﯾہ دوﻧﻮں ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ ،اس ﮐﺎ ﺣﻖ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اور ﺑﺎطﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺣﻖ اور زﯾﺎده ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ
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،ﻟﮩٰﺬا ﺟﺲ طﺮح واﺟﺒﺎت اور ﻣﺤﺮﻣﺎت اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اﺳﯽ طﺮح ان
ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ ﻣﺮاﺗﺐ اور درﺟﺎت ﮨﯿﮟ ۔

۶۔’’آواز ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،رﻗﺺ اور ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ‘‘
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٣٠رﻗﺺ و ﺳﺮور ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اور ٓاواز وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺟﺐ )ﻋﻘﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ( ﺣﺮام ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ واﺟﺐ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ اور
ﺣﺮام ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺖ ﮐﺮے وه ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ اور ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮف ﭘﺮ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٣١ﻣﺮد ﮐﺎ ﻧﺎ ﻣﺤﺮم ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور ﻋﻮرت ﮐﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ’’:٩٣٢ﻟﮩﻮ ‘‘ﮐﮯ دو ﭘﮩﻠﻮ ﮨﯿﮟ ١ :۔زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ واﺟﺒﺎت ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ۔٢۔
ﻋﺒﺎدی واﺟﺒﺎت ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ
اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻻ اﺑﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ٓاﮨﻨﮓ اور ﻣﺘﺤﺪ ﮨﯿﮟ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻋﯿﺶ و طﺮب ﮐﯽ
ﻣﺤﻔﻠﯿﮟ ﮐہ رﻗﺺ و ﺳﺮور اور ﺳﺎزو ٓاواز ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺟﺐ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺤﻔﻠﯿﮟ ﻗﻄﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ اور ﭼﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺒہ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ’’:٩٣٣ﻟﮭﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ‘‘ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐہ ﭼﻨﺪ ٓاﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺮام
ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ،ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ اور اس ﮐﺎم ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ان دوﻧﻮں ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
)وِﻣ َﻦ
ﮔﻤﺮاﮨﯿﻮں ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ ،ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ﮐﯽ ٓاﯾﺖ  ۶ﻣﯿﮟ َ
ٰ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠِﻪ ﺑِﻐَﻴ ِﺮ ِﻋﻠ ٍْﻢ وﻳـﺘ ِ
ﻳﺚ ﻟِﻴ ِ
ﱠﺎس ﻣﻦ ﻳ ْﺸﺘَ ِﺮي ﻟ َْﻬﻮ اﻟ ِ ِ
ﻀ ﱠﻞ َﻋﻦ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻦ(
ﱠﺨ َﺬ َﻫﺎ ُﻫ ُﺰًوا أُوﻟَﺌِ َ
ْ
ﻚ ﻟ َُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ْﺤﺪ ُ
َ َ
ََ
اﻟﻨ ِ َ َ
اب ﱡﻣ ِﻬ ٌ
)ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن ٓ ،اﯾﺖ ۶۔(ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﮯ طﺎﻟﺐ اور ﺧﺮﯾﺪار ﮨﯿﮟ ﺗﺎﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
(راه اﻟﮩٰﯽ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮ دﯾﮟ ۔اﭘﻨﯽ ﺟﮩﺎﻟﺖ اور ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ )اور ﯾہ وه ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ
ﺟﻮ ( راه ﺧﺪا ﮐﺎ ﻣﺬاق اڑاﺗﮯ اور اﺳﮯ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﺎﺗﮯ ۔ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺟﻮ
ﮔﻨﺎه ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﮨﮯ ’’ﻟﮭﻮاﻟﺤﺪﯾﺚ ‘‘ﮔﻤﺮاه ﮐﺮﻧﺎ ،ﮔﻤﺮاه ﮨﻮﻧﺎ اور ﺧﺪا ﮐﮯ راﺳﺘﮯ ﮐﻮ
ﮨﻠﮑﺎ ﻟﯿﻨﺎ ﮨﮯﮐہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ او رﺑﺎطﻞ ﻗﺼﮯ ،ﮐﮩﺎﻧﯿﻮں ﮐﻮ اﮨﻤﯿﺖ دے اور اس ﺳﮯ دل ﻟﮕﺎﺋﮯ
اور ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﺣﻖ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ دور ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :٩٣۴اس اﺻﻞ اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزات
ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﮯ راﺋﺞ ﻋﻠﻮم ﺟﻮ ﻗﺮ ٓاﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ،ﺑﻠﮑہ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ طﻼب ﮐﻮ
ﻋﻠﻮم ﻗﺮ ٓان ﺳﮯ دور ﮐﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮ ٓان ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺪ راه ﺑﻦ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﯾہ
ﺳﺐ ’’ﻟﮭﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ‘‘ﮐﮯ ﻧﻤﻮﻧﮯ ﮨﯿﮟ اور ان ﺳﮯ دل ﻟﮕﺎﻧﺎ ﮔﻨﺎه اور ﺑﮯ راه روی اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور اﻧﮑﺎر ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺣﻮزوں ﻣﯿﮟ ﻗﺮ ٓان اﯾﮏ اﺟﻨﺒﯽ ﮐﺘﺎب
ﮐﯽ طﺮح ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﺗﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻨﺒﯽ اور ﺣﺎﺷﯿہ دروس ﮐﮯ ﻋﻨﻮان
ﭨﮑﺮاو ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺳﮯ اور ﺟﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﻋﻠﻮم ﺣﻮزه ﮐﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت اور ﺧﯿﺎﻻت ﺳﮯ
ٔ
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ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺑﺎطﻞ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ان ﮐﮯ اور ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﮯ ٓاﯾۃ ﺷﺮﯾﻔہ
ﮐﻮ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻧﺺ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ظﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾہ دے ﮐہ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ ’’:٩٣۵ﻟﮭﻮ ‘‘ ﮨﺮ ﮐﺎم اور ﮨﺮ ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ٓادﻣﯽ ﮐﺎ دل ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮ ﮐﮯ اس ﮐﻮ
ﻣﺮده ﺑﻨﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ روح و اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﯾﺎ ﺷﮩﻮت ﻣﯿﮟ ﻏﺮق ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ
،ﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﮟ ٓاپ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺖ ﯾﺎ اس ﺳﮯ رو ﮔﺮداں ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
۔ ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺳﺴﺖ ﺑﻨﺎﺗﺎ اوراس ﺳﮯ ﺑﺪ ﺗﺮﮐہ اﺳﮑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﯾہ ﺳﺐ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ،رﻗﺺ و ﺳﺮور ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﮔﺎﻧﮯ
ﺑﺠﺎﻧﮯ اور آواز ﻣﯿﮟ ﭼﺎر ﭘﮩﻠﻮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺟﻮان رﻋﻨﺎ ﻋﻮرت
رﻗﺺ ﮐﺮے اور ﮔﺎﺋﮯ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﮔﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮨﻮ اور ﺳﺎز ﺑﮭﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮐہ ﯾہ
ﺳﺐ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ اور ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﯾہ ﺣﺮﻣﺖ وﺳﯿﻊ اﺑﻌﺎد و ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ  ٢ﯾﺎ  ٣ﯾﺎ  ۴ﭘﮩﻠﻮ ﺳﮯ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﺣﺮام ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٣۶ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﮔﺎﻧﮯ واﻻ ﺟﻮ ﮔﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﻌﻨﻮی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺻﺮف دل ﮐﻮ ﻣﺸﻐﻮل
ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳﮯ ﻣﺮده ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ زﻧﺪه ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ وزن ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ طﺮب آور اور ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮨﮯ ﭼﻮﻧﮑہ اس ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﮨﮯ ﺻﺮف
اس رخ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﯾﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺮاﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﮯ ﮨﻢ آھﻨﮓ
ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ اﺳﮑﮯ وزن ﮐﯽ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ واﻟﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮ اور ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
اور اﮔﺮ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﮯ ﻗﺮآن  ،ﻣﺮﺛﯿہ اور
اﺳﮑﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻟﻨﻮاز ﺻﺪا )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ اﺳﮑﺎ ﻓﺘﻮی دﯾﺎ
ﮨﮯ(ﻧﯿﺰ ﮨﺮ وه دﻟﻨﻮاز آواز ﺟﻮ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٣٧ﮐﺒﮭﯽ ﮔﺎﻧﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮨﮯ ﮐہ آواز ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻟﮩﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﻣﻄﻠﺐ
ﭘﮍھ رﮨﺎ ﮨﮯ وه ﻟﮩﻮ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮯ ﻟﮩﻮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ،
ﺟﯿﺴﮯ اﯾﺴﯽ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ آواز ﺟﻮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻟﮩﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﭘﮍھ رﮨﺎ ﮨﮯ وه ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﮩﺎں ﭘﺮ ﻟﮩﻮ ﭘﯿﺶ آﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ آواز ﯾﺎ رﻗﺺ و
ﺳﺮور ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﮯ ﻣﻌﻨﯽ اور ﮔﻤﺮاه ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺣﺮام
ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  " -٩٣٨ﻟﮩﻮ" ﮐﺎﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮوں ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ،اس ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ
ﺻﺮف اﯾﺴﯽ ﺑﺰم ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ آﻧﮑﮭ اور ﮐﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﻟﮯ ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﻟﮩﻮ ﮐﺴﯽ
ﻓﺮد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﺮوه ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺋﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﺑﺰم ﻣﯿﮟ رﮨﻨﺎ
ﺑﮭﯽ دو ﺟﮩﺖ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
 " -٧ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺑﺰﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ"
اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺑﺰﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ اﮔﺮﭼہ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮟ آﻟﻮده ﻧہ ﮨﻮ ﭘﮭﺮ
ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ان ﺑﺰﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮو اور وﻋﻆ و
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ﻧﺼﯿﺤﺖ اور رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﮐﯽ ۶٨وﯾﮟ آﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻮﻣﯽ
طﻮر ﭘﺮ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ" :وإِ َذا رأَﻳ َ ﱠ ِ
ﻮﺿﻮا ﻓِﻲ
ﱠﻰ ﻳَ ُﺨ ُ
ض َﻋﻨْـ ُﻬ ْﻢ َﺣﺘ ٰ
ﺨ ُ
ﻳﻦ ﻳَ ُ
ﻮﺿﻮ َن ﻓِﻲ آﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ﻓَﺄَ ْﻋ ِﺮ ْ
َ َْ
ﺖ اﻟﺬ َ
ﻳﺚ ﻏَﻴ ِﺮِﻩ وإِ ﱠﻣﺎ ﻳ ِ
ِ ﱠ ِِ
ﺣ ِﺪ ٍ
ﱠﻚ اﻟ ﱠ
ﻴﻦ ْ◌ " " 246اور ﺟﺐ ﺗﻢ
ﻨﺴَﻴـﻨ َ
ْ َ ُ
َ
ﺸﻴْﻄَﺎ ُن ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻘ ُﻌ ْﺪ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ ٰى َﻣ َﻊ اﻟَْﻘ ْﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤ َ
دﯾﮑﮭﻮ ﮐہ ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎری آﯾﺎت اور ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﻏﺮق ﮨﯿﮟ ﮐہ اﻧﮑﻮ ﺑﮯ اﺛﺮ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ
ﻧﻘﺾ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ان ﺳﮯ روﮔﺮداﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ وه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻏﺮق ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور
اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺑﮭﻼ دے ﺗﻮ ﯾﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﺮ ﮔﺰظﺎﻟﻢ ﮔﺮوه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧہ
ﺑﯿﭩﮭﻮ" ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﮑﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮ ﺟﻮ آﯾﺎت
اﻟﮭﯽ ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔ اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮوں
ﮐﯽ ﺑﺰم ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﻨﮯ ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺣﺮام ﺑﺰم ﺟﺘﻨﯽ ﺑﺮی ﺳﮯ ﺑﺮی ﮨﻮ ﮔﯽ اﺗﻨﺎ
ﮨﯽ اس ﺑﺰم ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮی ﺳﮯ ﺑﺮی ﮨﻮ ﮔﯽ۔ﮐہ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐﯽ آﯾﺖ  ١۴٠ﮐﯽ روﺷﻨﯽ
ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺎه ﮐﯽ ﻣﺤﻔﻠﻮں اور ﻣﺠﻠﺴﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ طﺮح ﺟﺎﻧﺎ ﮔﯿﺎ
ﮨﮯ اور ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ :و ﻗَ ْﺪ ﻧَـ ﱠﺰَل َﻋﻠَﻴ ُﮑﻢ ﻓِﻲ اﻟ ِ
ﺘﺎب أَ ْن إِذا ﺳ ِﻤﻌﺘُﻢ ِ
ْﮑ ِ
آﻳﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳُ ْﮑ َﻔ ُﺮ ﺑِﻬﺎ َو ﻳُ ْﺴﺘَـ ْﻬ َﺰأُ
َ ْ ْ
ْ ْ
َ
ِ ﱠ ِ
ٍ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ﻳﻦ
ﺑِﻬﺎ ﻓَﻼ ﺗَـ ْﻘﻌُ ُﺪوا َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ُﺨ ُ
ﻘﻴﻦ َو اﻟْﮑﺎﻓﺮ َ
ﻮﺿﻮا ﻓﻲ َﺣ ﺪﻳﺚ ﻏَ ْﻴ ِﺮﻩ إﻧﱠ ُﮑ ْﻢ إذاً ﻣﺜْـﻠُ ُﻬ ْﻢ إ ﱠن اﻟﻠ َﻪ ﺟﺎﻣ ُﻊ اﻟ ُْﻤﻨﺎﻓ َ
ﱠﻢ َﺟﻤﻴﻌﺎً " 247ﯾﻘﯿﻨﺎ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ )اﻧﻌﺎم ﮐﯽ آﯾﺖ ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﮨﮯ( ﮐہ ﺟﺐ
ﻓﻲ َﺟ َﻬﻨ َ
ﺗﻢ ﺳﻨﻮ ﮐہ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﻣﺬاق اڑاﯾﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻧﮑﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﺮ
ﮔﺰ ﻧﺸﺴﺖ ﻧہ ﮐﺮو ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﯿﮟ )واﻻ( ورﻧہ ﺗﻢ
ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ اس ﻧﺎﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯽ ﮐﯽ طﺮح ﮨﻮ اور ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻔﺎر اور
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ" اﮔﺮﭼہ اس ﺑﺰم ﻣﯿﮟ آﯾﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر اور اﺳﮑﺎ
ﻣﺬاق اڑاﻧﮯ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﮐﯽ آﯾﺖ ﮐﮯ آﺧﺮی ﺣﺼہ ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  :وإِذَا رأَﻳ َ ﱠ ِ
ﻮﺿﻮا ﻓِﻲ
ﱠﻰ ﻳَ ُﺨ ُ
ض َﻋﻨْـ ُﻬ ْﻢ َﺣﺘ ٰ
ﺨ ُ
ﻳﻦ ﻳَ ُ
ﻮﺿﻮ َن ﻓِﻲ آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَﺄَ ْﻋ ِﺮ ْ
َ َْ
ﺖ اﻟﺬ َ
ﻳﺚ ﻏَﻴ ِﺮِﻩ وإِ ﱠﻣﺎ ﻳ ِ
ِ ﱠ ِِ
ﺣ ِﺪ ٍ
ﱠﻚ اﻟ ﱠ
ﻴﻦ  248ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮوں
ﻨﺴﻴَـﻨ َ
ْ َ ُ
َ
ﺸﻴْﻄَﺎ ُن ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻘ ُﻌ ْﺪ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ ٰى َﻣ َﻊ اﻟَْﻘ ْﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤ َ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ )ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻧﮑﮯ ظﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ( ﺣﺮام ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﭼﻮﻧﮑہ
اس ﮐﺎ رﻧﮓ ﻧﻔﺎ ق ﮐﺎ رﻧﮓ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﻮد اس ﭘﺮ راﺿﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﭩﮭﺘﮯ ﮐﯿﻮں ﮨﻮ ؟ اور اس اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻧہ ﺻﺮف ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﺟﻠﺴہ
ﮐﻔﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﯾﺎ ﺷﺮاب ﺧﻮروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﮑﯽ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ ﮐﯽ ﺑﺰم ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﺑﻠﮑہ
ﻋﻤﻮﻣﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﺘﻢ ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮوں ﮐﮯ ﮨﻢ
ﻗﺪم ﭼﻠﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ اﺳﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﮯ اس ظﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮو ﮔﮯ ۔ اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯽ ﮐﮯ زﻣﺮه ﻣﯿﮟ ﻗﻠﻤﺪاد ﮨﻮ ﮔﮯ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﯾﺴﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﮟ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ اور
-٢٤٦ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﺖ ٦٨
-٢٤٧ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﺖ ١ ٠
-٢٤٨ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﺖ ٦٨
354

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ادا ﮐﺮو ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ  ،اﺗﻨﯽ ﮨﯽ دﯾﺮ
ﺗﮏ ﮐہ اﭘﻨﺎ واﺟﺒﯽ ﻓﺮﯾﻀہ اﻧﺠﺎم دو ﻧہ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﮏ اور آﺧﺮﮐﺎر اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻮﻋﻈہ
اﺛﺮ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ ﻓﻮرا اس ﺑﺰم ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ دو اور ﯾہ ﺧﻮد ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠہ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴٠ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ )ﻟﮩﻮ( ﺳﺎرے رخ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺷﮑﺎر ﻣﯿﮟ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﺟﺎن ﺳﮯ ﮐﮭﻠﻮاڑ ﮐﺮو اور ﺗﻤﮩﯿﮟ اس ﮐﮯ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﮨﻮ ورﻧہ ﯾہ ﺷﮑﺎرﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﺣﯿﻮاﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﺎن ﺳﮯ ﮐﮭﻠﻮاڑ ﮐﺮﻧﺎ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ
ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺧﻮد اﯾﮏ ظﻠﻢ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴١ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎزی ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان ﻧہ ﮨﻮ ﺻﺮف ﮐﺒﻮﺗﺮوں ﮐﻮ اڑا ﮐﺮ اﯾﮏ ﺣﻼل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮو ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ رﮐﺎوٹ ﻧہ ڈاﻟﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮط ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺟﻼد
ﮐﺒﻮﺗﺮوں ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﮐﺒﻮﺗﺮوں ﺳﮯ دﺳﺖ درازی ﻧہ ﮐﺮو۔
" -٨ظﺎﻟﻤﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ"
ﻣﺴﺌﻠہ  – ٩۴٢ظﺎﻟﻤﻮں ﮐﯽ ان ﮐﮯ ظﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ اﯾﺴﺎ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ
ﱠِ
آﻣﻨُﻮاْ ﻻَ
ﻳﻦ َ
ظﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ اور زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ظﻠﻢ ﮐﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﺷﻤﺎر ﮨﻮ اور ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ ا ﻟﺬ َ
ِ
ﺗُ ِﺤﻠﱡﻮاْ َﺷ َﻌﺂﺋَِﺮ اﻟﻠ ِّﻪ َوﻻَ اﻟ ﱠ
ﻀ ًﻼ ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢِﻬ ْﻢ
ْﺤ َﺮ َام ﻳَـﺒْﺘَـﻐُﻮ َن ﻓَ ْ
ﻴﻦ اﻟْﺒَـﻴْ َ
ﺖ اﻟ َ
ﺸ ْﻬ َﺮ اﻟ َ
ْﺤ َﺮ َام َوﻻَ اﻟ َْﻬ ْﺪ َي َوﻻَ اﻟْ َﻘﻶﺋ َﺪ َوﻻ آ ﱢﻣ َ
ٍ
ِِ
ْﺤ َﺮ ِام أَن ﺗَـ ْﻌﺘَ ُﺪواْ َوﺗَـ َﻌ َﺎوﻧُﻮاْ
َوِر ْ
ﺎﺻﻄَ ُ
ﺿ َﻮاﻧًﺎ َوإِذَا َﺣﻠَﻠْﺘُ ْﻢ ﻓَ ْ
ﺻ ﺪﱡوُﻛ ْﻢ َﻋ ِﻦ اﻟ َْﻤ ْﺴﺠﺪ اﻟ َ
ﺎدواْ َوﻻَ ﻳَ ْﺠ ِﺮَﻣﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َﺷﻨَﺂ ُن ﻗَـ ْﻮم أَن َ
َﻋﻠَﻰ اﻟْﺒ ﱢﺮ واﻟﺘﱠـ ْﻘﻮى وﻻَ ﺗَـﻌﺎوﻧُﻮاْ َﻋﻠَﻰ ا ِﻹﺛْ ِﻢ واﻟْﻌ ْﺪو ِ
ان َواﺗﱠـ ُﻘﻮاْ اﻟﻠ َّﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ َﺷ ِﺪﻳ ُﺪ اﻟ ِْﻌ َﻘ ِ
ﺎب 249ﮔﻨﺎه اور
َ ُ َ
َ َ َ ََ
ﺗﺠﺎوز ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﻧہ ﮐﺮو  ،ﯾہ اس ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ واﺿﺢ ﻧﺺ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ َﻣ ْﻦ
ِ
ﻔﺎﻋ ًﺔ َﺳﻴﱢﺌَ ًﺔ ﻳَ ُﮑ ْﻦ ﻟ َُﻪ ﮐِ ْﻔ ٌﻞ ِﻣ ْﻨﻬﺎ َو ﮐﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠﻰ ُﮐ ﱢﻞ
ﺼﻴﺐ ﻣْﻨﻬﺎ َو َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺸ َﻔ ْﻊ َﺷ َ
ﻳَ ْﺸ َﻔ ْﻊ َﺷ َ
ﻔﺎﻋ ًﺔ َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ ﻳَ ُﮑ ْﻦ ﻟَﻪُ ﻧَ ٌ
َﺷ ْﻲ ٍء ُﻣﻘﻴﺘﺎً  250ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اور ﺑﺮی ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ اﺳﯽ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ  ،ﮐہ ظﻠﻢ اور ﮨﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺪاﺧﻠﺖ اور ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار
دﯾﺎ ﮨﮯ۔ اور اس ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ ﮨﻢ ﭘﻠہ اور ان ﮐﮯ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دﯾﺎ
ﮨﮯ  ،اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻼل ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ
اﺳﮯ ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدے ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺣﺮام طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﻣﺼﺮف ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ ﺳﺐ ﺣﺮام
ﮨﮯ ﺧﻮاه ﺣﺮام ﮐﮯ ﻣﻘﺪﻣہ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﺳﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﮏ ﮐﺮو
ﮔﮯ۔

-٢٤٩ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﺖ ٢
-٢٥٠ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﺖ ٨۵
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ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴٣اﮔﺮ ظﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺛﺮ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ
ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻣﺜﺎل ﮐہ طﻮر ﭘہ ظﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﮐﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﯽ وﻏﯿﺮه
ﺟﯿﺴﮯ ﺑﮍے ظﻠﻢ ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﮨﻮ۔
"-٩ﻧﺎﻻﺋﻖ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮﻧﺎ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴۴ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻻﺋﻖ ﯾﺎ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﮯ ﺣﻘﺪار اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮔﻨﺎه
ﱠِ
ﻳﻦ ﻳَـ ْﻔ َﺮ ُﺣﻮ َن ﺑِ َﻤﺎ أَﺗَـ ْﻮا َوﻳُ ِﺤﺒﱡﻮ َن
ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﮐﯽ  ١٨وﯾﮟ آﯾۃ ﮐﺮﯾﻤہ َﻻ ﺗَ ْﺤ َﺴﺒَ ﱠﻦ اﻟﺬ َ
اب ۖ◌ وﻟَﻬﻢ ﻋ َﺬ ِ
ٍِ
ِ
ﻴﻢ" 251ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﱠﻬ ْﻢ ﺑِ َﻤ َﻔ َﺎزة ﻣ َﻦ اﻟ َْﻌ َﺬ ِ َ ُ ْ َ ٌ
ﺴﺒَـﻨـ ُ
اب أَﻟ ٌ
أَ ْن ﻳُ ْﺤ َﻤ ُﺪوا ﺑ َﻤﺎ ﻟ ْ
َﻢ ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮا ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺤ َ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﯿﺎل ﻧہ ﮐﺮو اس وﺟہ ﺳﮯ ﺟﻮ وه ﮐﺮ ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ
اس ﮐﯽ ﺷﮑﺮ ﮔﺰاری ﮐﮯ ﺧﻮاﮨﺶ ﻣﻨﺪ ﮨﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺧﯿﺎل ﻧہ ﮐﺮو ﮐہ وه ﻋﺬاب ﺳﮯ دور
ﮨﯿﮟ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درد ﻧﺎک ﻋﺬاب ﮨﮯ" ﭘﺲ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
اﯾﺴﮯ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺳﺘﺎﺋﺶ ﮐﺮے  ،اس ﻧﮯ ﺟﮭﻮﭨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﯽ ﮐﯽ اور ﺟﻮ ﷲ ﮐﯽ ﻧﺎراﺿﮕﯽ
ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻣﺪح ﺑﮭﯽ ﮐﯽ اوراﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﭘﺮ ﭘﺮده ڈاﻟﻨﺎ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ
ﯾہ ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮے ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮں ﮨﮯ ۔
" -١٠ﮨﺎﺗﮭ دﯾﮑﮭﻨﺎ اور ﺟﺎدو"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴۵ﮨﺎﺗﮭ دﯾﮑﮭﻨﺎ اور ﻗﯿﺎﻓہ )ﭼﺎل ،ڈھﺎل ،رﻧﮓ روپ ،ﺣﺎﻻت و آﺛﺎر ﺳﮯ ﮐﺴﯽ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺑﺘﺎﻧﺎ( ﮐہ ﻏﯿﺐ ﮔﻮﺋﯽ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮ ﮔﻨﺎه ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻏﯿﺐ
ﮔﻮﺋﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺳﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻨﺪے ﮨﯿﮟ اور ﮨﺎﺗﮭ
دﯾﮑﮭﻨﮯ واﻟﮯ  ،ﻗﯿﺎﻓہ دﯾﮑﮭ ﮐﺮ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎﻧﮯ واﻟﮯ  ،ﻓﺎل دﯾﮑﮭﻨﮯ واﻟﮯ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺮاد اﭘﻨﮯ ﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎ ﺧﯿﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﻟﻢ اور ﭘﺮﺳﮑﻮن
ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﻮ درﮨﻢ ﺑﺮﮨﻢ ﮐﺮ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺣﺮام ﮐﺎم اور ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﮯ
ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴۶ﺟﺎدو اورﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ﮐﯽ ﺳﺎری ﻗﺴﻤﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اورﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ رو ﺳﮯ
ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺟﺮاﺋﻢ اور ﺳﯿﺎه
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺧﺒﺮﯾﮟ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ  ،ﺧﻮد ﺟﺮم  ،اﻓﺘﺮاء اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﯽ طﺎﻟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐﺴﯽ ﭘﺮ
ﭼﻮری  ،زﻧﺎ ﯾﺎ آدم ﮐﺸﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﺣﺮام اور ﺗﺤﻘﯿﻖ
اور ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴٧اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﺤﺮ ﮐﮯ اﺛﺮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠہ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ  ١٠٠آﯾﺘﻮں ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻮره
ِ
ﺼﻠِ ُﺢ َﻋ َﻤ َﻞ
ﯾﻮﻧﺲ ﮐﯽ آﯾﺖ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَﻟْ َﻘﻮاْ ﻗَ َ
ﻮﺳﻰ َﻣﺎ ِﺟﺌْﺘُﻢ ﺑِ ِﻪ اﻟ ﱢ
ﺴ ْﺤ ُﺮ إِ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ َﺳﻴُﺒْﻄﻠُﻪُ إِ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ ﻻَ ﻳُ ْ
ﺎل ُﻣ َ
-٢٥١ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﺖ ١٨٨
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ِِ
ﻳﻦ
اﻟ ُْﻤ ْﻔﺴ ﺪ َ
ﺑﺎطﻞ اور ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ دے ﮔﺎ  ،ﮐہ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﺳﺎﺣﺮوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮨﻤﺎرے
زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺎدو ﮐﯽ اﻋﻠﯽ ﻗﺴﻢ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﺟﺎدوﮔﺮوں ﮐﮯ ﺳﺤﺮ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﮐﮯ ﻋﺼﺎ ﮐﺎ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ﮐﮯ اﻋﺠﺎز ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮨﮯ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ  ١٠٠ﻓﯿﺼﺪ ﺳﺎﺣﺮ ﮐﮯ ﮨﺮ ﺳﺤﺮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ،ﺧﻮاه ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺣﺮ
اور ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﺎ ﺳﺤﺮ ﮨﻮ اﺳﮯ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮ دے ﮔﺎ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﺎرﮨﺎ ﺗﺠﺮﺑہ ﺑﮭﯽ ﮨﻮا ﮨﮯ  ،ﻗﺮآن
ﮐﯽ  ١٠٠آﯾﺎت ﮐﺎ ﭘﮍھﻨﺎ اس وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﮐﻮ ﺑﺎطﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ اﯾﻤﺎن اور ﻋﻘﯿﺪه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﮨﻮ اور ﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒہ "ﯾﺎ ﷲ" ﮐہ ﮐﺮ اﺧﻼص ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻗﺪوس ﺳﮯ ﺣﺎﺟﺖ طﻠﺐ
ﮐﺮے۔
" -١١ﮔﺎﻟﯽ ﺑﮑﻨﺎ اورﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﮩﻨﺎ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴٨ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﮔﺎﻟﯽ دﯾﻨﺎ اور اﺳﮯ ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﮩﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت
ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اذﯾﺖ ﮨﮯ اور اﺳﻮﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺟﮭﻮٹ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﮩﻨﺎ اور اﻧﮩﯿﮟ ﮔﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﯾہ ﻧﺎزﯾﺒﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ اور اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﮐﻮ ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ
ِ
ﱠِ
ِ
ﻚ َزﻳـﱠﻨّﺎ ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ أُ ﱠﻣ ٍﺔ
ﺴﺒﱡﻮا اﻟﻠّﻪ َﻋ ْﺪواً ﺑِﻐَﻴْ ِﺮ ِﻋﻠْ ٍﻢ َﻛﺬﻟِ َ
ﺴﺒﱡﻮا اﻟﺬ َ
ﻳﻦ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن ﻣ ْﻦ ُدون اﻟﻠّﻪ ﻓَـَﻴ ُ
ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ َوﻻ ﺗَ ُ
252

ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وه ﺟﺎدو ﮨﮯ اور ﺑﯿﺸﮏ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺤﺮ ﮐﻮ

َﻋ َﻤﻠَ ُﻬ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ إِﻟﻰ َرﺑﱢِﻬ ْﻢ َﻣ ْﺮِﺟ ُﻌ ُﻬ ْﻢ ﻓَـﻴُـﻨَﺒﱢﺌُـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن" 253ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ ﮐﯽ

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اﻧﮭﯿﮟ ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﻧہ ﮐﮩﻮ ﮐہ وه ﻟﻮگ ﺟﮩﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﮩﯿﮟ
ﮔﮯ " ﮨﺎں ﮔﺎﻟﻢ ﮔﻠﻮچ اور ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐﮩﻨﺎ ﻧہ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐہ ﺟﺘﻨﯽ زﯾﺎده اور
ﺑﮩﺘﺮ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۴٩اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﮔﺎﻟﯽ دے دی ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮔﺎﻟﯽ ﺳﮯ ﺟﻮاب
دﯾﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﺟﺲ ﻧﮯ ﭘﮩﻞ ﮐﯽ ﮨﮯ وه زﯾﺎده ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ان دو اﻓﺮاد ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﮔﺎﻟﯽ دے رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳﮯ
ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐہ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اﺑﺘﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ زﯾﺎده ظﺎﻟﻢ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ
واﻻ ﺑﮭﯽ ظﺎﻟﻢ ﮨﮯ۔
" -١٢واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اﺟﺮت ﻟﯿﻨﺎ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵٠واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اﺟﺮت ﻟﯿﻨﺎ ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻋﯿﻨﯽ واﺟﺒﺎت ﮨﻮں ﯾﺎ
ﮐﻔﺎﺋﯽ اور ﺧﻮد ﮨﯽ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮨﮯ اور اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ )ﺑﺪون
اﺟﺮت ﺑﻐﯿﺮ اﺧﺮوی اﺟﺮ ﮐﮯ ( ﺗﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ اس ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ اﺟﺮت ﻟﻮ
اﮔﺮﭼہ وه ﺷﺨﺺ اس واﺟﺐ ﮐﮯ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ رﮨﺎ ﮨﻮ اور ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اس
ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﭽﮭ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮩﯽ از
-٢٥٢ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ آﯾﺖ ٨١
-٢٥٣ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﺖ ١٠٨
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ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﺎ واﺟﺐ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﮯ اﺟﺮت ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﯿﮟ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،اﮔﺮﭼہ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮐﺎ ﺗﻤﮩﺎری
ﺿﺮورت ﭘﺮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﺎ ذﻣہ دار ﮨﻮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ آپ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ
ﺑﮭﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ واﺟﺒﺎت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺟﻮاز ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮐہ آپ ﮐﯽ
ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺿﺮورت ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے طﺮﯾﻘہ ﯾﺎ آﺧﺮﮐﺎر ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﮯ ﭘﻮری ﮐﯽ
ﺟﺎﺋﮯ۔
" -١٣ﺑﺮاه راﺳﺖ وﻻﯾﺖ ﭘﺮ اﺟﺮت"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵١ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻣﻮارد ﺟﮩﺎں ﭘﺮ اﺟﺮت ﻟﯿﻨﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺘﯿﻢ ﮐﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻮ
اس ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ وﻻﯾﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اﻟﺒﺘہ ﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻌﻤﻮﻻ اس
طﺮح ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺰدور ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﮐﯽ
ﺎح ﻓَِﺈ ْن آﻧَ ْﺴﺘُ ْﻢ ِﻣﻨْـ ُﻬ ْﻢ
ﭼﮭﭩﯽ آﯾﺖ اس ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﻗﻮی ﻧﺺ ﮨﮯ ﮐہ َواﺑْـﺘَـﻠُﻮا اﻟْﻴَﺘَ َﺎﻣ ٰﻰ َﺣﺘ ٰ
ﱠﻰ إِذَا ﺑَـﻠَﻐُﻮا اﻟ ﻨﱢ َﻜ َ
ﻒ ۖ◌ َوَﻣ ْﻦ
ﻮﻫﺎ إِ ْﺳ َﺮاﻓًﺎ َوﺑِ َﺪ ًارا أَ ْن ﻳَ ْﻜﺒَـ ُﺮوا ۚ◌ َوَﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻏَﻨِﻴﺎ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺴﺘَـ ْﻌ ِﻔ ْ
ُر ْﺷ ًﺪا ﻓَﺎ ْدﻓَـ ُﻌﻮا إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣ َﻮاﻟ َُﻬ ْﻢ ۖ◌ َوَﻻ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُ َ
َﻛﺎ َن ﻓَِﻘﻴﺮا ﻓَـﻠْﻴﺄْ ُﻛﻞ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮ ِ
وف ۚ◌ ﻓَِﺈ َذا َدﻓَـ ْﻌﺘُ ْﻢ إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣ َﻮاﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓَﺄَ ْﺷ ِﻬ ُﺪوا َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ۚ◌ َوَﻛ َﻔ ٰﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ِﺴﻴﺒًﺎ 254اﮔﺮ
ً َ ْ َ ُْ
ﯾﺘﯿﻢ ﮐﺎ وﻟﯽ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ اﭘﻨﯽ وﻻﯾﺖ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺮت ﻧہ
ﻟﯿﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت اس ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻟﮯﻟﮯ ﮐہ
ﯾﺘﯿﻢ ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮨﻮ اور ﯾﺘﯿﻢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﯾﺘﯿﻢ ﮐﮯ ﺑﮯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﺎﻟﺪار اﻓﺮاد ﻣﻔﺖ اور ﺑﺪون اﺟﺮت اور
ﻧﺎﺗﻮاں اور ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت اﺟﺮت ﻟﮯ ﮐﺮ ﯾﺘﯿﻢ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﭘﻨﯽ وﻻﯾﺖ
ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ اﻧﺠﺎم دﯾﮟ۔)ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﻧﮯ ﻧﮩﺎﯾہ اور اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﻧﮯ ﺳﺮاﺋﺮﻣﯿﮟ ﺑﻘﺪر
ﺿﺮورت اﺟﺮت ﻟﯿﻨﮯ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ اﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ﮐﻮ اور ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب
ﻣﺒﺴﻮط اور اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﮐﯽ ﺳﺮاﺋﺮ اور ﺷﮩﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﻓﻘﺮ اور اﺣﺘﯿﺎج
ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ( اﮔﺮ ﺑﮯ ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ اﻓﺮاد
ﺑﮭﯽ اﺟﺮت ﻟﮯ ﮐﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵٢واﺟﺒﺎت ﮐﻔﺎﺋﯽ ﺟﻮ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﯿﮟ  ،اس ﺣﮑﻢ ﺳﮯ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﺠﺎرت ،ﻣﻌﻤﺎری ،زراﻋﺖ ،اور طﺒﺎﺑﺖ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺷﻐﻞ
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں اور ﺻﺮف ﻋﺒﺎدی واﺟﺒﺎت ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﺟﺮت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت  ،اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧﮩﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ،ﻣﺮده ﮐﮯ ﻟﺌﮯ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ  ،ﯾﺘﯿﻢ
ﮐﯽ وﻻﯾﺖ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﺎﺷﯽ واﺟﺒﺎت اﯾﺴﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ  ،ﺑﻠﮑہ اﻧﮑﺎ
وﺟﻮب اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اداره ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه
-٢٥٤ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﺖ ٦
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ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﺎ اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﺎم اﺟﺮت
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں اور ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮯ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻌﺎوﺿہ ﮨﻮں  ،آﺧﺮ ﮐﺎر ﮨﺮ وه ﮐﺎم ﺟﻮ
ﻣﻌﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اﺳﯽ اﺳﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ
ﮐﻔﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ اﺳﺮار ﻣﻌﺎش
ﮨﮯ ۔اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ "ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض" ﮐہ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ واﺟﺒﺎت
ﮐﻔﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ واﺟﺐ ﮨﮯ اس وﻗﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﮨﮯ ﺟﺐ اس ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﻮ اور زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎ اراده ﮐﺮے ورﻧہ ﺗﺠﺎرت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﺳﺴﺘﯽ ،ﮐﺎﮨﻠﯽ ،ﺑﮯ ﮐﺎری اور ﺧﺴﺎره ﮨﮯ ﮐہ
ﺑﮯ ﮐﺎری ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ اور
ﻣﺪد ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﻮ اور آپ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اس ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵٣ﺟﺲ طﺮح ﮨﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح دوﺳﺮوں ﮐﻮ
ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ اﺑﮭﺎرﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺲ طﺮح ﮨﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ
ﺣﺮام ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﭘﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﮐﮭﻼﻧﺎ اور ﭘﻼﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام
ﮨﮯ۔
" -١۴ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﯾﺸﻢ اور ﺳﻮﻧﺎ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵۴ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﯾﺸﻤﯽ ﻟﺒﺎس اور ﺳﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺳﮯ زﯾﻨﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ ،ﺟﺰ ﺿﺮوری ﻣﻮارد ﮐہ ﺟﯿﺴﮯ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ داﻧﺖ ﻟﮕﻮاﻧﺎ ﮐہ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل داﻧﺘﻮں ﮐﯽ
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ )ﻧہ زﯾﻨﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( اور ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ رﯾﺸﻤﯽ ﻟﺒﺎس ﮐﮯ ﻋﻼوه۔

" -١۵ﻟﺒﺎس ﺷﮩﺮت ﭘﮩﻨﻨﺎ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵۵ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻨﻨﺎ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻨﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح ﻟﺒﺎس ﺷﮩﺮت ﺑﮭﯽ ﮨﮯﺟﺲ ﭘﺮ
اﻧﮕﻠﯽ اﭨﮭﮯ اور ﻏﯿﺒﺖ ﺗﮩﻤﺖ اورﻣﺬاق اڑاﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ۔
"-١۶رﺷﻮت"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵۶رﺷﻮت ﻟﯿﻨﺎ اور دﯾﻨﺎ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺑﮩﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﯿﮟ  ،ﺟﺰ اس
راه ﮐﮯ ﮐہ رﺷﻮت ﮐﮯذرﯾﻌہ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮے اﮔﺮﭼہ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﮨﻮ اور
ﺣﮑﻢ دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻖ ﮐﻮ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮯ رﺷﻮت دﯾﻨﺎ ﺣﺮام
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص آﯾﺘﻮں ﻣﯿﮟ َو ﻻ
ِ
ْﺤ ﱠﮑ ِﺎم ﻟِﺘَﺄْ ُﮐﻠُﻮا ﻓَﺮﻳﻘﺎً ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِ
ﱠﺎس ﺑِ ِْ
ﻮال اﻟﻨ ِ
ﺎﻹﺛْ ِﻢ َو أَﻧْـﺘُ ْﻢ
ﺗَﺄْ ُﮐﻠُﻮا أ َْﻣﻮاﻟَ ُﮑ ْﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَ ُﮑ ْﻢ ﺑِﺎﻟْﺒﺎﻃ ِﻞ َو ﺗُ ْﺪﻟُﻮا ﺑِﻬﺎ إِﻟَﻰ اﻟ ُ
ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن 255ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮐہ رﺷﻮت ﻟﮯ ﮐﺮ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﺮو اور رﺷﻮت ﻣﺎل دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ وه ﺗﻤﺎم ﮐﺎم ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
اور ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮےﺧﻮد ﻣﻌﻨﻮی رﺷﻮت اور ﺣﺮام ﮨﮯ۔
-٢٥٥ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ١٨٨
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" -١٧ﺑﮯ ﻣﻮرد اﺟﺮﺗﯿﮟ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵٧ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻟﯿﻨﺎ ﯾﺎ دﯾﻨﺎ ﺟﺴﮑﯽ اﺟﺮت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اور ﺳﮯ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻟﮯ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ  ،ﺣﺮام ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ رﺷﻮت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،
ﮐﯿﻮں ﮐہ رﺷﻮت ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ  ،ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﮐﺎر ﮔﺰار ﺟﻮ ﺗﻨﺨﻮاه ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ رﺟﻮع
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﮐﺎم ﮐﺮے  ،اﮔﺮ اﭘﻨﮯ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻟﮯ ﺗﻮ ﯾہ
ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺟﻠﺪی اﻧﺠﺎم دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﺟﺮت ﻟﮯ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﯽ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﮐہ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
اور ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﺮت ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻟﮯ ﺗﻮ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اﮔﺮﭼہ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵٨ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺑﮭﯽ اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ داﻧﻮں ﮐﯽ طﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﮯ دﯾﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ  ،ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻟﯿﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﻣﯿﺪ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ  ،ﺷﺮﻋﯽ ﺟﺠﻮں ﮐﺎ اس طﺮح
اداره ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ روز ﻣﺮه ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ان ﮐﯽ ﺷﺎن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اداره ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮﺋﯽ اور اﺿﺎﻓہ طﻠﺒﯽ ﮐﺎ ﻋﺬر ﮐﻠﯽ طﻮر ﺳﮯ ﺑﺮطﺮف ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ طﺎﻗﺖ
اور دوﻟﺖ اس ﭘﺮ ﺣﺎﮐﻢ اور ﻣﻮﺛﺮ ﻧہ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۵٩ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯ ﻣﻮارد ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﮭﯽ اﭘﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻖ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ
ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اﮔﺮﭼہ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ رﺑﺎ )ﺳﻮد( ﮐہ ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮورت اور ﻣﺠﺒﻮری ﮐﮯ وﻗﺖ دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ۔

" -١٨ﻣﺴﺘﯽ ﮐﮯ ﻋﻮاﻣﻞ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶٠ﮨﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺑﻨﺎﻧﺎ  ،ﮐﮭﺎﻧﺎ  ،ﮐﮭﻼﻧﺎ  ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ
اور اس ﮐﺎ ﻻﻧﺎ ﻟﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮐہ اﻧﮩﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮔﺎڑی
ﮐﺎ ﮐﺮاﺋﮯ ﭘﺮ دﯾﻨﺎ ﻟﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﺷﺮاب ،ﻋﺮق اور ﮨﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ دﯾﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ۔

" -١٩ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮام ﮨﮯ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶١ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  ،ﺟﻮا اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻻت ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ
ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﻮاه اﺟﺮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﻐﯿﺮ اﺟﺮت ﮐﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس
ﮐﺎ ﺣﻼل ﻣﺼﺮف ﮨﻮ۔

" -٢٠ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب"
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ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶٢آڈﯾﻮ اور وﯾﮉﯾﻮ  ،ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ اور ﺳﯿﮉﯾﺎں اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ  ،ﻟﮩﻮ و
ﻟﻌﺐ اورﺑﮯ ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﯽ اور ﺗﻤﺎم ﺣﺮام ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﮐﯽ
طﺮح ﺣﺮام ﮨﯿﮟ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﺳﻄﺮح ﮐﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻧﻘﺾ اور رد
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ واﺟﺐ ﮨﮯ۔

" -٢١ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﺠﺲ اﺷﯿﺎء"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶٣ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﺠﺲ ﺗﯿﻞ اور ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﯾﺎ ﻏﺼﺐ ﮐﺮﻧﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﮐﮭﺎﻧﺎ
اور ﭘﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﻏﺼﺐ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺣﻼل ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮ ،
ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺼﺐ ﮐﮯ ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺣﻼل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اس ﮐﺎ دوﺳﺮوں
ﮐﻮ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ۔

" -٢٢اﯾﺴﺎ ﺣﻼل ﺟﻮ ﺣﺮام ﯾﺎ ﺑﮯ ارزش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎ ﻣﻮرد ﮨﻮ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶۴ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﭽﻨﺎ ﮐہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ اور ﻋﻘﻼﺋﯽ
اﺣﺘﻤﺎل دےﮐہ اﺳﮯ ﺷﺮاب ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮﯾﺪرﮨﺎ ﮨﮯ  ،اﺳﯽ طﺮح ﮨﺮ اس ﺣﻼل ﭼﯿﺰ ﮐﺎ
ﺧﺮﯾﺪﻧﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﮯ ﺣﺮام ﮐﺎﻣﻮں اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮے ﮔﺎ ﭼہ
ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﻧﮕﻮر ﺷﺮاب ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮےﯾہ ﺳﺐ )ﺷﻔﺎﻋۃ ﺳﯿﺌۃ( ﺑﺮی ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﮯ
ﱠِ
ي َوﻻَ اﻟْ َﻘﻶﺋِ َﺪ
آﻣﻨُﻮاْ ﻻَ ﺗُ ِﺤﻠﱡﻮاْ َﺷ َﻌﺂﺋَِﺮ اﻟﻠ ِّﻪ َوﻻَ اﻟﺸ ْ
ﱠﻬ َﺮ اﻟ َ
ﻳﻦ َ
ْﺤَﺮ َام َوﻻَ اﻟ َْﻬ ْﺪ َ
ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﺎدواْ َوﻻَ ﻳَ ْﺠ ِﺮَﻣﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َﺷﻨَﺂ ُن ﻗَـ ْﻮٍم أَن
ﻀ ًﻼ ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢِﻬ ْﻢ َوِر ْ
ْﺤ َﺮ َام ﻳَـ ْﺒﺘَـﻐُﻮ َن ﻓَ ْ
ﻴﻦ اﻟْﺒَـ ْﻴ َ
ﺎﺻﻄَ ُ
ﺿ َﻮاﻧًﺎ َوإِ َذا َﺣﻠَﻠْﺘُ ْﻢ ﻓَ ْ
ﺖ اﻟ َ
َوﻻ آ ﱢﻣ َ
ﺻﺪﱡوُﻛﻢ َﻋ ِﻦ اﻟْﻤﺴ ِﺠ ِﺪ اﻟْﺤﺮ ِام أَن ﺗَـﻌﺘَ ُﺪواْ وﺗَـﻌﺎوﻧُﻮاْ َﻋﻠَﻰ اﻟْﺒ ﱢﺮ واﻟﺘﱠـ ْﻘﻮى وﻻَ ﺗَـﻌﺎوﻧُﻮاْ َﻋﻠَﻰ ا ِﻹﺛْ ِﻢ واﻟْﻌ ْﺪو ِ
ان َواﺗـﱠ ُﻘ ﻮاْ
َ ُ َ
َ َ َ ََ
ْ َََ
َ ْ
َْ
ََ
اﻟﻠ َّﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ َﺷ ِﺪﻳ ُﺪ اﻟ ِْﻌ َﻘ ِ
ﺎب 256ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﭘﺮ ﻣﺪد اور ﺣﺮام ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶۵ﻗﺎﺗﻠﻮں اور ﻟﭩﯿﺮے اﻓﺮاد ﮐﻮ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮی ﮐﮯ اوزار ﺑﯿﭽﻨﺎ ﺧﻮاه ﮐﺎﻓﺮ
ﮨﻮں ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺪد اور ﺣﺮام ﮐﺎم ﮐﺎ وﺳﯿﻠہ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﺮام اور ﻣﻤﻨﻮع ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶۶ﺑﮯ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺑﮯ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﺟﺮت دﯾﻨﺎ ﯾہ ﺳﺐ ﺑﯿﻮﻗﻮﻓﯽ  ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ  ،ﺑﻼ ﻋﻮض ﻣﻔﺖ ﺧﻮری اور ﮐﮭﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﮯ۔

" -٢٣ﺷﺮط ﺑﻨﺪی"
-٢٥٦ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﺖ ٢
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ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶٧ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن راﺋﺞ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ﺣﺮام ﮨﮯ  ،اﮔﺮﭼہ ﯾﮏ
طﺮﻓہ ﮨﻮﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﯿﮟ اﺗﻨﺎ ﭘﯿﺴہ دوں ﮔﺎ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﯾہ
ﮐﺎم ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﮐہ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ )ﺟﻌﺎﻟہ( ﮨﮯ اور ﺣﻼل ﻗﺮارداد
ﮨﮯ  ،ﺧﻮاه دو طﺮﻓہ ﮨﻮ ﮐہ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺟﻮا ﮨﮯ ،ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت ﺟﻮ ﺷﺮطﯿﮟ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ
اور اس ﮐﮯ ﻋﻮض ﺟﻮ رﻗﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﭘﮭﺮ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﮐﺮﻧﮯ اور ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺟﻮا ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐہ ﻟﮩﻮ
وﻟﻌﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ان ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒہ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﮐﻼه ﺷﺮﻋﯽ
ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﻠﻤہ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﺷﺮط "ﷲ ﻋﻠّﯽ" )ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺠﮭ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ( ﮐﻮ
ﺣﻼل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ آپ اﮐﮭﭩﺎ  ۵ﮐﻠﻮ اﻧﮕﻮر ﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ آپ
ﮐﻮﮨﺰار ﺗﻮﻣﺎن دوں ﮔﺎ  ،ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ؛ﮐﯿﻮں ﮐہ ﯾہ ﮐﮭﺎﻧﺎ رﺟﺤﺎن ﺗﻮ رﮐﮭﺘﺎ ﻧﮩﯿﮟ
ﻣﺎل اور ﺣﺎل ﮐﮯ اﺳﺮاف ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ دو ﺟﺎﻧﺒہ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻧﺬر ﻣﯿﮟ ﺣﻼل ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺎﺋﺪه ﺷﺮط ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں
ﭘﺮ ﻣﺎﻟﯽ  ،ﺟﺎﻧﯽ اور ﺣﺎﻟﯽ ﺿﺮر ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﻗﮩﺮی
طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒہ ﮨﮯ اور ﺟﻌﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ  ،ﻗﺮار
داد ﻋﺎﻗﻼﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻘﺪ ﮐﯽ طﺮح ﻧﺎﻓﺬ ﮨﻮ اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻼه
ﺷﺮﻋﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﭨﮑﭧ اﯾﺴﮯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭽﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻏﺮﯾﺒﻮں ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪه ﭘﮩﻮﻧﭽﺎﻧﮯ اور
دوﺳﺮی طﺮف ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪه ﮐﺎ وﻋﺪه دﯾﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻗﺮﻋہ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﺒﮑہ
ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻓﯿﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ واﻟﮯ ﻏﺮﯾﺒﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾہ ﭨﮑﭧ ﺧﺮﯾﺪﯾﮟ ﮔﮯ ﻧہ وه ﺳﺐ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ
ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﺮاد ﺻﺮف ﻏﺮﺑﺎء ﮨﻮں ﺗﻮ ﮐﺒﮭﯽ اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮟ
ﮔﮯ ﮐہ ﻗﺴﻤﺖ آزﻣﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮط ﮨﻮ ﺑﻠﮑہ ﺑﺮاه راﺳﺖ ﺧﻮد ﮨﯽ ان ﻏﺮﯾﺒﻮں ﮐﻮ ﺟﻨﮭﯿﮟ وه
ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ دے دﯾﮟ ﮔﮯ ۔ آﺧﺮ ﮐﺎر اس طﺮح ﮐﯽ ﻗﺴﻤﺖ آزﻣﺎﺋﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﻓﯿﺼﺪ ﺑﮭﯽ ﻏﺮﯾﺒﻮں ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ﺣﺮام
اور ﺧﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮا ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻮا ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺬﻣﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺐ اس ﮐﺎ
ﮐﭽﮭ ﻓﯿﺼﺪ ﻏﺮﯾﺒﻮں ﮐﻮ ﻣﻠﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﺣﺼہ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﮨﺎں ﻋﻠﻤﯽ  ،ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ اور اﯾﻤﺎﻧﯽ وﻏﯿﺮه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮟ ﺷﺮط ﻟﮕﺎﻧﺎ ﺟﯿﺴﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ اور
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳﮯ ﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧﮯ اور اﺳﻼم ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﯽ آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺿﺮوری اور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اس وﻗﺖ ﮐہ ﺟﺐ ﻣﺎل دﯾﻨﮯ
واﻻ ﮐﻮﺋﯽ اور ﮨﻮ ﮐہ ﺧﻮد ﻧﯿﮑﯽ اور ﺗﻘﻮی ﻣﯿﮟ ﻣﺪد اور ﺗﻌﺎون ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﺛﻢ اور ﻋﺪوان
ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺎون ﻣﻔﺖ ﺧﻮری اور ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﺮط دوﻧﻮں
ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶٨ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﻮﻗﻮف ﺑﻨﺎﻧﮯ اور اﻧﮭﯿﮟ ﭨﻮﭘﯽ ﭘﮩﻨﺎﻧﮯ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دھﻮﮐہ
دھﮍی ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﺣﺮام ﮨﯿﮟ ۔ ﺧﻮاه ﺣﯿﻠہ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﮐہ اور ﮨﯽ ﺑﺮا اور
ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﮨﮯ  ،ﺧﻮاه ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻼه ﮔﺰاری ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺳﺎری دھﻮﮐہ دھﮍی اور ﺑﮯ
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اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﻔﺖ ﺧﻮری ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور ﯾہ ﺳﺎری ﮐﯽ
ﺳﺎری ﺑﺎطﻞ اور ﺣﺮام ﮨﯿﮟ اورﻳﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗَﺄْ ُﻛﻠُﻮا أَﻣﻮاﻟَ ُﻜﻢ ﺑـﻴـﻨ ُﻜﻢ ﺑِﺎﻟ ِ
ْﺒﺎﻃ ِﻞ إِﻻّ أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮ َن
َ َُ
َ
ْ ْ َْ َ ْ
ِ
ﺠﺎرةً َﻋ ْﻦ ﺗَ ٍ
ﺮاض ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو ﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠّﻪ ﻛﺎ َن ﺑِ ُﻜ ْﻢ َرِﺣﻴﻤﺎً 257ﺟﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ
ﺗ َ
ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩۶٩آﺧﺮ ﮐﺎر ﮐﻠﯽ اور ﻣﺨﺘﺼﺮ طﻮر ﭘﺮﺳﺎرے ﮔﻨﺎه ﺳﻮره اﻋﺮاف ﮐﯽ آﯾﺖ ﻗُ ْﻞ إِﻧﱠ َﻤﺎ
ِ
ِ
ِ ِ
َﻢ ﻳـُﻨَـ ﱢﺰ ْل ﺑِ ِﻪ ُﺳﻠْﻄَﺎﻧًﺎ
ﺶ َﻣﺎ ﻇَ َﻬ َﺮ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َوَﻣﺎ ﺑَﻄَ َﻦ َوا ِﻹﺛْ َﻢ َواﻟْﺒَـ ْﻐ َﻲ ﺑِﻐَْﻴ ِﺮ اﻟ َ
َﺣ ﱠﺮَم َرﺑﱢ َﻲ اﻟْ َﻔ َﻮاﺣ َ
ْﺤ ﱢﻖ َوأَن ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛ ﻮاْ ﺑﺎﻟﻠّﻪ َﻣﺎ ﻟ ْ
َوأَن ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮاْ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠ ِّﻪ َﻣﺎ ﻻَ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن 258ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ " -٩٧٠اﻟﻔﻮﺣﺶ" ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ ﮔﻨﺎه ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ  ،ﭼﻮری  ،ﺗﮩﻤﺖ  ،ﻏﯿﺒﺖ  ،ﮔﻤﺮاه
ﮐﺮﻧﮯ  ،ﻓﺴﺎد ﭘﮭﯿﻼﻧﮯ وﻏﯿﺮه ﺟﯿﺴﮯ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﺮاب ﺧﻮری اور اﮔﺮ دوﻧﻮں ﻗﺴﻢ ﮐﮯ
ﮔﻨﺎه ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺗﺠﺎوز ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ واوﯾﻼ اور ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ دوﺳﺮوں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے دو اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ
اور ﺣﺮﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺣﺮام ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ َ ) -٩٧١ﻣﺎ ﻇَ َﻬ َﺮ ِﻣﻨْـ َﻬﺎ َوَﻣﺎ ﺑَﻄَ َﻦ( ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﺷﻤﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ دو ﻗﺴﻢ
ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﯾﮏ آﺷﮑﺎر اور ﮐﮭﻠﻢ ﮐﮭﻼ اور دوﺳﺮا ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐہ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺟﯿﺴﮯ ﺷﺮک
ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪه اور ﺗﻤﺎم اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮨﯿﮟ  ،اور اس ﮐﺎ آﺷﮑﺎر ﺟﯿﺴﮯ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﺎ
اور ﻏﻠﻂ ﭘﺮوﭘﯿﮕﻨﮉا ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﮐﻔﺮ  ،ﺷﺮک  ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ  ،اور ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ " -٩٧٢اﺛﻢ" ﺗﻤﺎم ﮔﻤﺮاه ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﻓﮑﺎر و ﺧﯿﺎﻻت ،رﻓﺘﺎر  ،ﮔﻔﺘﺎر  ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ،
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺖ ،ﻋﻘﺎﺋﺪ اور اﻣﻮر ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اس ﮐﮯ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺖ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ واﺟﺐ ﮐﺎم ﺟﻮ ﭨﺎل ﻣﭩﻮل اور ﮐﺎﮨﻠﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﮨﻮ
ﮐہ اس ﮐﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻻ ﭘﺮواه ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾہ
ﺳﺎرے ﮐﮯ ﺳﺎرے اﺛﻢ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮﺗﮯ اور اﺳﮯ اس
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺳﺎن ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ وه ا"اﺛﻢ "ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ  ۴٨وﯾﮟ آﯾﺖ
ﻣﯿﮟ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺣﺮام ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺣﺮام ﮨﯿﮟ۔
ْﺤ ﱢﻖ( ﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﻧﺎﺣﻖ ظﻠﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ اﺳﮑﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ظﻠﻢ ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻧہ
ﻣﺴﺌﻠہ َ ) -٩٧٣واﻟْﺒَـﻐْ َﻲ ﺑِﻐَﻴْ ِﺮ اﻟ َ

ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﮨﺮ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒہ اور ﮨﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ ﺳﺘﻢ ﮔﻨﺎﮨﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ۔

-٢٥٧ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ٢٩
-٢٥٨ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﺖ ٣٣
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ِ ِ
َﻢ ﻳُـَﻨـ ﱢﺰ ْل ﺑِ ِﻪ ُﺳﻠْﻄَﺎﻧًﺎ( ﮐہ ﺗﻤﺎم اوﺻﺎف ﻣﯿﮟ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ َ ) -٩٧۴وأَن ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮاْ ﺑﺎﻟﻠّﻪ َﻣﺎ ﻟ ْ
ﻟﺌﮯ ﯾﺎ ذات اﻟﮩﯽ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻮ ﺟﺒﮑہ ﺧﺪا
وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﻣﯿﮟ رﺑﻮﺑﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺎ ﮨﮯ
ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ رﺳﻮل ﺟﻮ وﺣﯽ ﮐﮯ ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺷﺮک  ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ  ،ﺗﯿﻨﻮں زاوﯾﻮں
ﺳﮯ ﮨﮯ ،ﺣﺮام ﮨﮯ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪی ﮔﻤﺮاﮨﯿﻮں اور رﯾﺎ ﮐﺎری اﮔﺮﭼہ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻓﺮق
ﮨﮯ۔
)وأَن ﺗَـ ُﻘ ﻮﻟُﻮاْ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠ ِّﻪ َﻣﺎ ﻻَ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن( اور ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺗﻢ ﻟﻮگ وﺣﯽ رﺳﺎﻟﺖ اور ﮐﺘﺎب
ﻣﺴﺌﻠہ َ -٩٧۵
و ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اس ﮐﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دو ﺗﻮ اس آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ ﮐﺎ
ﻣﺼﺪاق ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف ﺟﮭﻮﭨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻨﺎ اور اﻓﺘﺮا ﭘﺮدازی ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ۔ اﻓﺴﻮس ان
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﭘﺮ ﮐہ ﮐﺘﺎب اور ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ رﮐﮭﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ
ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺘﮯ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﷲ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻓﺘﻮے
ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﯿﺎن دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﻋوذ ﺑﺎ ان اﮐون ﻣن اﻟﺟﮭﻠﯾن۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٧۶ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺗﻤﺎم ظﺎﮨﺮی ﮔﻨﺎه " ﻣﺎظﮭﺮ " اور ﺑﺎطﻨﯽ " ﻣﺎ ﺑﻄﻦ " "واﻻﺛﻢ واﻟﺒﻐﯽ
ﺑﻐﯿﺮ اﻟﺤﻖ" اﺳﯽ اﯾﮏ آﯾہ ﮐﮯ ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ
ﻣﯿﮟ واﺿﺢ طﻮر ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ۔
اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ
ﮨﮯ ،آﻧﮑﮭ  ،ﮐﺎن  ،زﺑﺎن  ،ﻣﻨہ  ،ﮨﺎﺗﮭ  ،ﭘﺎؤں  ،ﺷﺮﻣﮕﺎه اور ﺳﺎرے اﻋﻀﺎﺋﮯ ﺑﺪن ﮐﮯ
ظﺎﮨﺮی ﮔﻨﺎه اور روح  ،ﻋﻘﻞ  ،ﻏﻠﻂ ﻋﻠﻢ اور ﻋﻘﯿﺪه اور ان ﭘﺮ اڑے رﮨﻨﺎ وﻏﯿﺮه ﯾہ ﺳﺐ
ﺑﺎطﻨﯽ ﮔﻨﺎه ﮨﯿﮟ اور اﺳﯽ اﯾﮏ آﯾﺖ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﯿﮟ اور ﮔﻨﺎﮨﺎن ﮐﺒﯿﺮه اور ﺻﻐﯿﺮه ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﯿﺰ
ﺑﮭﯽ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ واﺿﺢ ﮨﮯ۔
" -٢۴ذاﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎ دﻓﺎع"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٧٧اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ آپ ﮐﯽ ﺟﺎن  ،آپ ﮐﮯ ﻣﺎل اور آپ ﮐﯽ آﺑﺮو ﺳﮯ ﮐﮭﻠﻮاڑ
ﮐﺮے ﺗﻮ آپ اﺳﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﭘﻨﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻋﻔﻮ و
درﮔﺰر ﮐﮯ ذرﯾﻌہ اﺳﮯ ﮔﻨﺎه ﺳﮯ روک ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ اﭼﮭﺎ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﻧﮩﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٧٨ذاﺗﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﯽ ﺗﻼﻓﯽ ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺪود ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
دوﺳﺮا اﺷﮑﺎل ﻧہ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ آپ ﭘﺮ ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮے ﯾﺎ ﮔﺎﻟﯽ دے
ﺗﻮ آپ اس ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ اس ﭘﺮ ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﯾﺎ اﺳﯽ ﮐﯽ طﺮح ﮔﺎﻟﻢ ﮔﻠﻮچ ﮐﺮ ﮐﮯ اﭘﻨﯽ
ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮯ ﺣﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮے ﺗﻮ وه
ﺷﺨﺺ اس ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ! ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺟﮭﻮٹ
ﺑﻮﻟﮯ ﺗﻮ آپ اﺳﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﺟﮭﻮٹ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻮل ﺳﮑﺘﮯ  ،اور اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
ﺗﺠﺎوز ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺻﺮف اور ﺻﺮف اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ان ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ
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ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم ﺟﺎری ﮨﯿﮟ ﮐہ ان اﻓﺮاد ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﺪود اور ﺗﻌﺰﯾﺮات ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ
ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮا ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٧٩ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﻣﻮﻣﻦ ﮐﯽ ﺟﺎن  ،اس ﮐﮯ ﻣﺎل اور اﺣﺘﺮام ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮ
ﺸ ْﻬ ِﺮ اﻟْﺤﺮ ِام واﻟْﺤﺮﻣ ُ ِ
ْﺤ َﺮ ُام ﺑِﺎﻟ ﱠ
اس ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ،ﺗﻼﻓﯽ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﮐہ اﻟ ﱠ
ﺎص ﻓَ َﻤ ِﻦ
ﺼ ٌ
ﺎت ﻗ َ
ﺸ ْﻬ ُﺮ اﻟ َ
َ َ َ ُ َُ
ِ
ِ ِ
ﻴﻦ◌ 259ﻧہ ﯾہ
ا ْﻋﺘَ َﺪی َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺘَ ُﺪواْ َﻋﻠَﻴْﻪ ﺑِﻤﺜْ ِﻞ َﻣﺎ ا ْﻋﺘَ َﺪی َﻋﻠَ ْﻴ ُﮑ ْﻢ َواﺗـﱠ ُﻘﻮاْ اﻟﻠ َّﻪ َوا ْﻋﻠَ ُﻤﻮاْ أَ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ َﻣ َﻊ اﻟ ُْﻤﺘﱠﻘ َ
ﮐہ اس طﺮح ﮐﺎ ﺟﻮاب ﺧﺪا ﮐﮯ اﺻﻞ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﺨﺺ آپ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯿﮟ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮے ﺗﻮ آپ اﺳﯽ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﮯ
ﮔﻤﺮاه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﻓﺴﺎد دور ﮐﺮﻧﮯ
اور ﺻﻠﺢ و اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨٠اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ آپ ﭘﺮ ﻗﺎﺗﻼﻧہ اور ﺟﺎن ﻟﯿﻮا ﺣﻤﻠہ ﮐﺮ دے ﺗﻮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اﭘﻨﺎ
دﻓﺎع ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اﮔﺮ آپ ﻧﮯ دﻓﺎع ﮐﯿﺎ اور اس ﻣﯿﮟ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ
ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨١اﮔﺮ آپ ﺗﻦ ﺗﻨﮩﺎ اﭘﻨﺎ دﻓﺎع ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﭘﺮدوﺳﺮوں ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﯿﻨﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ اور اس ﻏﯿﺮ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ  ،ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﮐہ اﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺟﺎن ﮐﺎ ﺧﻄﺮه ﻻﺣﻖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ ﭘﺮ اﭘﻨﺎ
دﻓﺎع ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨٢اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻮر آﭘﺎ ﮐﺎ ﻣﺎل ﭼﺮاﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ ﮐﺮ دے ﺗﻮ آپ ﭘﺮ
اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ دﻓﺎع ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور اس ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮه ﻧہ ﮨﻮ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭼﻮر آپ ﮐﺎ ﻣﺎل ﻟﻮﭨﻨﮯ اور
ﭼﺮاﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﮐﯽ ﺟﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺟﺎن
ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮔﺬﺷﺘہ دو ﻣﺴﺌﻠﻮں ﮐﺎ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﻻ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮟ
اور ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘہ طﻮر ﭘﺮ ﺷﺮﻋﯽ دﻓﺎع ﮐﮯ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ آپ ﭘﺮ اس ﮐﯽ
دﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨٣اﮔﺮ آپ ﭼﻮر ﭘﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ اﺳﮯ ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﮯ ﯾﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤہ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اوﻻ اس ﻧﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﭼﺮاﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﭼﺮاﯾﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ دو ﻋﺎدل ﮔﻮاه ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ آپ ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ
ﺻﺮف اﺳﮯ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ آزاد ﮐﺮ دﯾﻨﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨۴اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﺿﻄﺮار ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘہ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورت
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻮری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻘﺪر ﺿﺮورت ﭼﻮری ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
-٢٥٩ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ ١٩
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ﭼﻮروں ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﺟﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﮐﻮ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ وه اس ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح اﮔﺮ ﺑﯿﻮی اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﻋﻮرت
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻨہ ﮐﺎﻻ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ دﻓﺎع اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
واﺟﺐ ﮨﮯ،اس ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﭘﻨﮯ دﻓﺎع ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ وه ﺷﺨﺺ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ طﻮر
ﭘﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎ دﻓﺎع اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﮨﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﺧﻮاه اﻋﺘﻘﺎدی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﻮ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﺧﻼﻗﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاه ﮨﺮ وه ﺣﻖ ﺟﻮ
اﺳﻼم ﻧﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
" -٢۵ﻓﯿﺼﻠہ"
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اور ﻓﯿﺼﻠہ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﻮرﻣﯿﮟ ﺳﻮال و ﺟﻮاب ذﮐﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﯾﮏ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺰوه ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ﯾﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨۶ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺪود ﮐﺎ اﺟﺮاء ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ
ﺟﺰ ﺟﺎﻧﯽ  ،ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨٧ﺟﻨﺴﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻋﺎدﻻﻧہ ﮔﻮاﮨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور
ﺑﺲ ﺑﺸﺮطﯿﮑہ اس طﺮح ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﺎ ﭨﮑﺮؤﻧہ ﮨﻮ ورﻧہ ﻣﻮﺿﻮع ﮨﺮ ﮔﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ
اور ﻗﮩﺮی طﻮر ﭘﺮ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﮐﮯ ﺑﻘﺪر ﻋﻤﻠﯽ رﮐﺎوٹ ڈاﻟﻨﮯ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨٨اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع اﯾﺴﮯ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ زﻧﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺧﻮد اﭘﻨﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﺳﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﻮ  ،ﺣﺪ ﺟﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ورﻧہ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ
اس ﺣﺪ اور ﺣﺪ اﻓﺘﺮاء ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ  ،اﮔﺮﭼہ ﺧﻮد دو دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
اس واﻗﻌﮯ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﻮ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﺳﮑﺎ ذاﺗﯽ ﻋﻠﻢ ﺟﻮ ﻗﺮاﺋﻦ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
آﯾﺎت ﺣﺪ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﻮﺷﯿﺪه طﻮر
ﭘﺮ زﻧﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔اور اﺻﻮﻟﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪ اس ﻟﺌﮯ ﮨﮯ
ﮐہ ﮐﮩﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه اس طﺮح ﺳﮯ ﻧﺎﭘﺎک ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺎﺋﮯ ﮐہ ﻋﻠﻨﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺟﻨﺴﯽ
ﻋﻤﻞ اس طﺮح ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﭼﺎر ﻋﺎدل ﻣﺮدوں ﮐﮯ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ره
ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺼﻒ اور ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ اور اس ﺳﮯ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ زﻧﺎ ﮐﺎر ﮐﺎ ﭼﺎر
ﺑﺎر اﻗﺮار ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺒﮭﯽ ﺷﮩﺎدت ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ،ﺟﺒﮑہ ﻋﻠﻢ ﻋﺎدی اﻗﺮار ﮐﯽ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺗﮑﺮار ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وه ﻋﻠﻢ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺷﮩﺎدت اور ﮔﻮاﮨﯽ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﺒﮭﯽ زﯾﺎده ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺪ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
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ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺣﺪ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻋﻠﻢ اور وه اطﻤﯿﻨﺎن ﺟﻮ ﻋﺎدﻻﻧہ ﮔﻮاﮨﯽ ﭘﺮ
ﮨﻮ وه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٨٩ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮯ راه روی ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﮩﺎدت ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور طﺮﯾﻘﺖ
ﺑﮭﯽ ﮐہ اس ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺑﮭﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﻮ ﻋﻠﻢ اور اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ  ،اس اﺻﻞ اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺷﮩﺎدت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ اور ﻋﻠﻢ و
اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺷﮩﺎدت ﮨﺮ ﮔﺰ ﺣﺪ ﺟﺎری ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩٠اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ زﻧﺎ ﮐﯽ ﻓﻠﻢ ﺣﺪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﺮﺗﯽ ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﯾﮏ دوﺳﺮا ﺣﺮام ﮐﺎم ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ
ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺪ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ اورﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰرا ﺟﻨﺴﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺣﺪ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﭼﺎر
ﻋﺎدل ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺷﮩﺎدت ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔اﮔﺮ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﭨﮑﺮاؤ
ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩١ﺟﻨﺴﯽ اﻣﻮر ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻗﺮار ﮐﺮﻧﺎ اور اﻗﺮار ﻟﯿﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯاور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﺨﺺ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ اور اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮯ ﭼﺎر ﺑﺎر اﻗﺮار ﺑﮭﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑہ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
وه اﻗﺮار ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ وه ﻋﻠﻢ آور ﮨﮯ ﻟﮩﺬا اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﮯ ﺳہ ﮔﺎﻧہ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم دﺋﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺪ ﮐﮯ ﺟﺎری ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺧﻮد
ﯾہ اﻗﺮار ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ روﮐﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ آور
اور ﻧﮩﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ذرﯾﻌہ ﮨﮯ۔

ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩٢دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﻧﺎ اور اﻧﮑﯽ ﭨﻮه ﻣﯿﮟ ﻟﮕﻨﺎ آﯾﺖ " ﻳَﺎ
أَﻳﱡـﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ِ ِ
ﻀ ُﻜﻢ
ﺾ اﻟﻈﱠ ﱢﻦ إِ ْﰒٌ ۖ◌ َوَﻻ ََﲡ ﱠﺴ ُﺴﻮا َوَﻻ ﻳَـ ْﻐﺘَﺐ ﺑﱠـ ْﻌ ُ
اﺟﺘَﻨﺒُﻮا َﻛﺜ ًﲑا ﱢﻣ َﻦ اﻟﻈﱠ ﱢﻦ إِ ﱠن ﺑَـ ْﻌ َ
َ َ ْ
َ
ﻀﺎ ۚ◌ أ ُِ
َﺧ ِﻴﻪ ﻣﻴﺘًﺎ ﻓَ َﻜ ِﺮْﻫﺘُﻤﻮﻩ ۚ◌ واﺗـﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ۚ◌ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ ﱠﻮ ِ
ِ
ﻴﻢ
َﳛ ﱡ
ﺑَـ ْﻌ ً
َ ٌ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أَن ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ َﳊْ َﻢ أ َ ْ
َ
ﺐأَ
اب ﱠرﺣ ٌ
ُُ َ
" 260ﮐﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮام ﮨﮯ
ﻣﮕﺮاس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﺴﺎ ﮔﻨﺎه ﮨﻮ ﺟﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ دﻗﺖ ﻣﮑﻤﻞ اﺣﺘﯿﺎط اور اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﮯ ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ اور
اس ﮐﯽ ﮨﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ اور آﺑﺮو رﯾﺰی ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ) ﻣﮕﺮ ﻋﺎدﻻﻧہ ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﮯ( اس ﮐﮯ
ﺣﻖ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﮐﺮے ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﮐﺎﻓﺮ اور ﻋﺎدل و
ﻓﺎﺳﻖ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﮭﯽ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮے  ،ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ رﺷﻮت ﻟﮯ ﮐﺮ ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠہ دﯾﺪے۔

-٢٦٠ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾہ ١٢
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ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩٣ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ )ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻼف ورزﯾﻮں ﮐﮯ اﻗﺮار ﻣﯿﮟ( ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﺴﯽ
ﺣﺪ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﺳﯽ طﺮح اﻗﺮار ﺑﮭﯽ ﮨﮯ  ،اﮔﺮﭼہ ﺷﮩﺎدت )ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﮐﮯ
ﺧﻼف( واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﯽ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آﯾﺎت ﺷﮩﺎدت ﻋﻤﻮﻣﯽ اور ﺧﺼﻮﺻﯽ دوﻧﻮں
ِ
ﱠِ
ﻴﻦ
ﻳﻦ َ
آﻣﻨُﻮاْ ُﻛﻮﻧُﻮاْ ﻗَـ ﱠﻮاﻣ َ
طﻮر ﭘﺮ اس طﺮح ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ "ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ﻴﻦ إِن ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻏَﻨِﻴﺎ أ َْو ﻓَـ َﻘ ًﻴﺮا ﻓَﺎﻟﻠّﻪُ أ َْوﻟَﻰ ﺑِ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﻼَ
ﺑﺎﻟْﻘ ْﺴﻂ ُﺷ َﻬ َﺪاء ﻟﻠّﻪ َوﻟ َْﻮ َﻋﻠَﻰ أَﻧ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ أَ ِو اﻟ َْﻮاﻟ َﺪﻳْ ِﻦ َواﻷَﻗـ َْﺮﺑِ َ
ﺿﻮاْ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ َﻛﺎ َن ﺑِ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن َﺧﺒِ ًﻴﺮا" 261ﮐہ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﻮرد
ﺗَـﺘﱠﺒِ ُﻌﻮاْ اﻟ َْﻬ َﻮى أَن ﺗَـ ْﻌ ِﺪﻟُﻮاْ َوإِن ﺗَـﻠ ُْﻮواْ أ َْو ﺗُـ ْﻌ ِﺮ ُ
ﻧﺺ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ اور دﯾﮕﺮ ﮔﻮاﮨﻮں ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮯ ﺑﺠﺎ اور واﺟﺐ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
" -٢۶دﯾﺎت"
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩۴ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﮐﺎ ﺧﻮں ﺑﮩﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﺳﮯ دوﮔﻨﺎ ﮨﮯ ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ
اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ُﻛﺘِﺐ َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ اﻟ ِْﻘﺼ ِ
ْﺤ ﱢﺮ َواﻟ َْﻌ ْﺒ ُﺪ ﺑِﺎﻟ َْﻌ ْﺒ ِﺪ َواﻷُﻧﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻋُ ِﻔ َﻲ ﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ
ْﺤ ﱡﺮ ﺑِﺎﻟ ُ
ﺎص ﻓﻲ اﻟْ َﻘﺘْـﻠَﻰ اﻟ ُ
َ ْ ُ َ ُ
َ َ
ِ
أِ
وف وأ ََداء إِﻟَﻴ ِﻪ ﺑِِﺈﺣﺴ ٍ
َﺧ ِﻴﻪ َﺷﻲءٌ ﻓَﺎﺗـﱢﺒَ ٌ ِ
ﻚ ﺗَ ْﺨ ِﻔ ٌ
اﻋﺘَ َﺪى ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َ
ﻴﻒ ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ َوَر ْﺣ َﻤﺔٌ ﻓَ َﻤ ِﻦ ْ
ﺎن َذﻟِ َ
ﻚ ﻓَـﻠَﻪُ
ﺎع ﺑﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮ َ
ْ َْ
ْ
ﻋ َﺬ ِ
ﻴﻢ 262اس آﯾﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہ ﻣﺮد ﮐﻮ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ اور ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻋﻮرت ﮐﮯ
َ ٌ
اب أَﻟ ٌ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ اور ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻣﺮد ﮐﺎ ﺧﻮں ﺑﮩﺎ ﻋﻮرت
ﮐﮯ دوﮔﻨﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﻮﮨﺎت ﮨﯿﮟ ﮐہ ان ﺳﺐ ﻣﯿﮟ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺮد ﮐﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ ﯾہ دوﮔﻨﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ارزش ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻧہ
روﺣﯽ ارزش ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ )ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﮑﻢ( ﮨﮯ )ﺟﻮ
ﺳﺐ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩۵ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﮯ اﻋﻀﺎء ﮐﯽ دﯾﺖ ﺧﻮد ان ﮐﮯ ﺧﻮن
ﺑﮩﺎ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮨﮯ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﮟ )ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮩﺎء ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺧﻼف( ﻋﻮرت ﮐﯽ ﭼﺎر اﻧﮕﻠﯿﮟ
ﮐﯽ دﯾﺖ اس ﮐﯽ ﺗﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﯽ دﯾﺖ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ اور دو اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ اور اس
ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﯽ آﯾﺖ َوَﻛﺘَﺒْـﻨَﺎ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓِ َ ﱠ
ﺲ ﺑِﺎﻟﻨﱠـ ْﻔ ِ
َﻧﻒ
ﺲ َواﻟ َْﻌ ْﻴ َﻦ ﺑِﺎﻟ َْﻌﻴْ ِﻦ َو ْاﻷ َ
ﻴﻬﺎ أَن اﻟﻨﱠـ ْﻔ َ
ﺴ ﱢﻦ واﻟْﺠﺮ ِ
ِ ِ
َﻧﻒ و ْاﻷُذُ َن ﺑِ ْﺎﻷُذُ ِن واﻟ ﱢ ِ
ﺼ ﱠﺪ َق ﺑِِﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻛ ﱠﻔ َﺎرةٌ ﻟﱠﻪُ ۚ◌ َوَﻣﻦ ﻟﱠ ْﻢ ﻳَ ْﺤ ُﻜﻢ
ﺎص ۚ◌ ﻓَ َﻤﻦ ﺗَ َ
ﺼ ٌ
وح ﻗ َ
ﺴ ﱠﻦ ﺑﺎﻟ ﱢ َ ُ ُ َ
ﺑ ْﺎﻷ َ
َ
ٰ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن263ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﻮ
َﻧﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
ﺑِ َﻤﺎ أ َ
زﺧﻢ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ دﯾﺖ ﺧﻮد ان ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ  ،اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﯾہ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ
ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﺧﻼف ﮨﮯ ﮐہ ﭼﺎر اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﯽ دﯾﺖ ﺗﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﯽ دﯾﺖ ﺳﮯ ﮐﻢ اور دو
اﻧﮕﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮ۔
-٢٦١ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﺖ ١٣۵
-٢٦٢ﺳﻮوره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ ١ ٨
-٢٦٣ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﺖ ۵
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ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩۶ﻣﮑﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﺧﻮں ﺑﮩﺎ ﮨﺮ ﮔﺰ اس ﮐﮯ اﻋﻀﺎء ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﮨﺮ
ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﮐﻮ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﮐﻞ ﮐﺎ ﺑﻌﺾ ﺧﻮں ﺑﮩﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور اﮔﺮ اﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ دو ﻋﻀﻮ ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﮐﮯ ﺧﻮں
ﺑﮩﺎ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪن ﮐﮯ  ٢۶ﮔﻨﺎ زﯾﺎده ﮨﻮﮔﺎ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﮐﮩﻨﺎ
ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺧﻮں ﺑﮩﺎ ﻣﺮد ﮐﮯ اﯾﮏ ﺑﯿﻀہ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﮨﻤﺎری
ﻣﻮﺟﻮده راﺋﺞ ﺟﻌﻠﯽ ﻓﻘہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘہ ﻗﺮآﻧﯽ اور اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اور اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﻌﻮر ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﺮد ﮐﺎ ﯾہ اﯾﮏ ﻋﻀﻮ اس ﮐﮯ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ﮐﮯ ٣/١
ﯾﺎ ٣/٢ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﮯ  ،ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اﯾﮏ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺧﻮں ﺑﮩﺎ ﮨﻮ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﯾﮏ ﻋﻮرت
ﮐﮯ ﮨﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮد ﮐﮯ اﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﯽ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮨﮯ  ،ﺟﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑہ ﻋﻀﻮ
ﻣﯿﮟ ﮐہ داﺧﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﺎ ﭘﻮرے ﺑﺪن ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﺳﯽ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﮨﮯ۔(

"ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ"
اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻋﻀﺎء ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ اور ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩٧ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯿﺖ ﮐﮯ اﻋﻀﺎء ﮐﻮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ زﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ ورﺛﺎء ﮐﯽ
اﺟﺎزت ﯾﺎ ﻣﯿﺖ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﮨﺮ ﮔﺰ ﺷﺮط ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اس ﺣﮑﻢ
ﮐﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﯾہ ﻟﻮگ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﺻﺮف ان اﻋﻀﺎء ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ وه ﺑﮭﯽ
ﻟﯿﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ اﻣﮑﺎن اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩٨ﯾﻘﯿﻨﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻮت ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ اﻧﺴﺎن ﺟﻮ ﻧﻔﺮی ﯾﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﮑﺘہ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﮯ
دوﺳﺮوں ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎﻧﺎ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وه اس وﻗﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ
ﻣﺮﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻘﺎء ﮐﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ ﮨﻮ  ،ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﯽ ﺑﻘﺎء ﮐﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺪن ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻮ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ دوﺳﺮے
ﻣﯿﮟ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ اور اﻣﮑﺎﻧﯽ اور ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﮭﯿﻮری اﻧﮑﺸﺎف ﮐﺮﺗﯽ رﮨﺘﯽ ﮨﮯ ( اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮯ ﺟﺎن ﺑﺪن ﮐﺎ ﺿﺮوری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﺑﻨﺎﻧﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ُﻣﺮدوں ﮐﮯ اﻋﻀﺎء ﮐﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻟﮕﺎﻧﺎ اور ان ﮐﮯ اﻋﻀﺎء ﮐﻮ
ﭨﮑﮍے ﭨﮑﮍے ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮورت ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -٩٩٩ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪن ﮐﺎ ﭘﻮﺳﭧ ﻣﺎرﭨﻢ ڈاﮐﭩﺮی ﭘﮍھﻨﮯ واﻟﮯ طﺎﻟﺒﻌﻠﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس
وﻗﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﺟﺐ ان ﮐﯽ ڈاﮐﭩﺮی ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﮨﻮ اور دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﺎن
ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ  ،اﻟﺒﺘہ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﻣﺸﺮوط ﮐہ اس ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻨﺎزه ﻧہ
ﻣﻠﮯ اور ﺟﺴﻢ ﺑﮭﯽ ﭘﻮﺳﭧ ﻣﺎرﭨﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺟﻨﺲ ﺳﮯ ﮨﻮ۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠٠ﻣﺴﻠﻤﺎن اﭘﻨﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﻌﺾ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺟﺰا ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﮐﯽ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺿﺮورت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﮨﻢ اور ﻣﮩﻢ ﻣﯿﮟ اﮨﻢ ﮐﮯ
ﻣﻘﺪم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﯾﺴﮯ واﻗﻌﺎت ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﺟﺎن ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻔﺖ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠١ﺧﻮن ﮨﺪﯾہ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﺟﺎﺋﺰ اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت اﮨﻢ ﮐﯽ ﻣﮩﻢ ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاه اﻧﻔﺮادی ﮨﻮ
ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﺑﺠﺎ ﮨﮯ۔

"ﺗﻠﻘﯿﺢ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠٢ﻣﺮد ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ اﺟﻨﺒﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﯽ ﮐﺎ
ڈاﻟﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،اﮔﺮﭼہ اﯾﺴﺎ ﮐﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﭽہ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ
اور ﻣﯿﺮاث ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ اور اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻠﻘﯿﺢ
ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺒﮩہ ﻧہ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮ اور ﯾہ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄہ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮاس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ  ،اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺎت ﮐﯽ
ﱠِ
وﺟ ِﻬﻢ ﺣﺎﻓِﻈُﻮ َن؛ إِ ﱠﻻ َﻋﻠَﻰ أَ ْزو ِ
ِ ِ
اﺟ ِﻬ ْﻢ ْأو َﻣﺎ
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻟ ُﻔ ُﺮ ْ َ
َ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ َواﻟﺬ َ
ﺖ أَﻳﻤﺎﻧُـﻬﻢ ﻓَِﺈﻧﱠـﻬﻢ َﻏﻴـﺮ ﻣﻠُ ِ
ﻮﻣﻴﻦ 264ﻧﮯ ﺳﺎرے ﺟﮩﻨﻤﯽ راﺑﻄﻮں )اوراﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ( اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ
َﻣﻠَ َﻜ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َ
ﻋﻼوه ﺳﮯ ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ راﺑﻄہ ﮐﻮ ﺣﺮام ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺒﯿہ ﭘﯿﺪا
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻄﻔہ ﮐﺴﯽ طﺮح ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﭽہ اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﺳﮯ ﻣﻠﺤﻖ
ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﺑﺲ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠٣اﮔﺮ ﻣﯿﺎں اور ﺑﯿﻮی دوﻧﻮں راﺿﯽ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻮرت ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ
ﻧﻄﻔہ ﮐﯽ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮨﻮ ﺗﻮﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﻄﻔہ ﺣﻼل طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ اور ﺷﻮﮨﺮ ﯾﺎ ﻋﻮرت ڈاﮐﭩﺮ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺣﻼل طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺑﯿﻮی ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ
ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﻨﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اﻟﺒﺘﺎ ﺿﺮورت اس وﻗﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﺒﺴﺘﺮی
ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﭽہ دار ﮨﻮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ﮨﻮ اور ﺑﭽہ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ان ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ
دﺷﻮار ﮨﻮ اور اﮔﺮ دﺷﻮاری ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ )ﮐہ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ
ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ طﻼق ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮭﯽ آ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐہ
ﺷﺮﻣﮕﺎه ﮐﺎ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﮨﮯ( ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ اس ﮐﮯ
ﺗﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور اﮔﺮ دو ﺷﻮھﺮ ﮐﺎ ﻧﻄﻔہ ﺣﻼل طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ
)ﻣﺜﻼ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﮯ دوﺳﺮی ﺑﯿﻮی ﻣﯿﮟ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﺮے( ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ
اﺟﻨﺒﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ رﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﻧﻄﻔہ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﮯ اور ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﭽہ دو ﻣﺎں ﮐﺎ
ﮨﻮ ﮔﺎ ۔
-٢٦٤ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن آﯾﺖ ۵،٦
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ْﺐ َواﻟﺘـ َﱠﺮاﺋِ ِ
ﺼﻠ ِ
ﺐ
ج ِﻣﻦ ﺑَـ ْﻴ ِﻦ اﻟ ﱡ
 -١ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻄﻔہ ﮐﺎ َ
ی ْﺧ ُﺮ ُ
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ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻄﻔہ

ﮨﮯ۔
ِ
ﺎﻋﺔَ وﻋﻠَﯽ اﻟْﻤﻮﻟ ِ
ات ﻳـﺮ ِ
ُﻮد
ﺿ ْﻌ َﻦ أ َْوﻻَ َد ُﻫ ﱠﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻴْ ِﻦ َﮐ ِﺎﻣﻠ َْﻴ ِﻦ ﻟِ َﻤ ْﻦ أ ََر َاد أَن ﻳُﺘِ ﱠﻢ اﻟ ﱠﺮ َ
َْ
ﺿَ َ
 -٢ﺻﺎﺣﺐ رﺣﻢ ﮐﺎ َواﻟ َْﻮاﻟ َﺪ ُ ُ ْ
ِ
َﺪﻫﺎ وﻻَ ﻣﻮﻟُﻮٌد ﻟﱠﻪ ﺑِﻮﻟ ِ
ﻒ ﻧَـ ْﻔﺲ إِﻻﱠ وﺳﻌﻬﺎ ﻻَ ﺗُ َ ِ ِ ِ
ِ
َﺪ ِﻩ َو َﻋﻠَﯽ
ﻟَﻪُ ِرْزﻗُـ ُﻬ ﱠﻦ َوﮐ ْﺴ َﻮﺗـُ ُﻬ ﱠﻦ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮوف ﻻَ ﺗُ َﮑﻠﱠ ُ ٌ ُ ْ َ َ
ﻀﺂ ﱠر َواﻟ َﺪةٌ ﺑ َﻮﻟ َ َ َ ْ ُ َ
اض ﱢﻣﻨْـﻬﻤﺎ وﺗَ َﺸﺎوٍر ﻓَﻼَ ﺟﻨَﺎح َﻋﻠَﻴ ِﻬﻤﺎ وإِ ْن أَردﺗﱡﻢ أَن ﺗَﺴﺘـﺮ ِ
ﮏ ﻓَِﺈ ْن أَر َ ِ
ﺿ ُﻌﻮاْ
اﻟ َْﻮا ِر ِث ِﻣﺜْ ُﻞ ذَﻟِ َ
ادا ﻓ َ
َْْ
ُ َ ْ َ َ َ ْ
ﺼﺎﻻً َﻋﻦ ﺗَـ َﺮ ٍ ُ َ َ ُ
َ
ِ 266
أَوﻻَ َد ُﮐﻢ ﻓَﻼَ ﺟﻨﺎح ﻋﻠَﻴ ُﮑﻢ إِذَا ﺳﻠﱠﻤﺘﻢ ﱠﻣﺂ آﺗَـﻴﺘﻢ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮ ِ
اﻋﻠَ ُﻤﻮاْ أَ ﱠن اﻟﻠ َّﻪ ﺑِ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ﺑَﺼ ٌﻴﺮ
وف َواﺗﱠـ ُﻘﻮاْ اﻟﻠ َّﻪ َو ْ
َُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
ْ ْ
ُْ َ ْ ُ
ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ رﺣﻢ ﮨﮯ ﻟﮩﺬا ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﮯ ﺳﺎرے اﺣﮑﺎم ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ،ﻣﺎں اور ﺑﭽہ ﮐﮯ
ﺣﻘﻮق ،اﯾﮏ ﻣﺎں ﮐﯽ ﻣﯿﺮاث ﮐﺎ ﺣﻖ دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ اور اس طﺮح ﮐﮯ
ﺣﻘﻮق اس ﻣﺎں اور اس ﺑﭽﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اس ﻣﻮرد ﻣﯿﮟ ﺑﺮﻗﺮار ﮨﯿﮟ۔

"ﺑﯿﻨﮏ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت"
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠۴اﮔﺮ آپ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ ﻓﮑﺲ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور آپ ﮐﻮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﺑﯿﻨﮏ
طﺮﻓﯿﻨﯽ ﻗﺮارداد ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎﮨﺎﻧہ آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ دے ﮔﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﻧہ دے ﺗﻮ آپ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ
ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﺑﯿﻨﮏ اﮔﺮ اس رﻗﻢ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮭﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ اﯾﮏ
رﻗﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ اﻧﺪر دے ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﮨﯽ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ( " ﻓﺣﯾوا
ﺑﺎﺣﺳن ﻣﻧﮭﺎ او ردوھﺎ " ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠۵اﮔﺮ آپ ﺑﯿﻨﮏ ﺳﮯ ﺑﻄﻮر ﻗﺮض ﮐﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ
ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻔﻊ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ  ،ﻣﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻀﺎرﺑہ اور اس ﻣﻀﺎرﺑہ ﻣﯿﮟ
ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐہ آپ اﭘﻨﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﮐﭽﮭ ﻓﯿﺼﺪ ﺑﯿﻨﮏ ﮐﻮ دﯾﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠۶اﮔﺮ آپ ﺑﯿﻨﮏ ﺳﮯ دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﮐﺎ ﺣﻮاﻟہ ﺻﺎدر ﮐﺮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اس
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﻨﮏ ﮐﻮ ﻋﺎدﻻﻧہ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﺖ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠٧ﺣﯿﻠہ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻣﺰدوری اور اﺟﺮت ﻟﯿﻨﺎ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﮩﺎﻧﮯ
ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﮨﯿﮟ اور اس ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺻﺮف ﻋﺎدﻻﻧہ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور اس
ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ اور زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ
ﮐہ زﯾﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﯾﺎده ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﮨﻮں ﮐہ ﭘﺌﮯ در ﭘﺌﮯ ﻣﺮاﺟﻌہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ
ﮐﺜﺮت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﺟﺮت ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺮاﺟﻌہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤۃ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
"ﺳﻔﺘہ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠٨ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺪت دار ﺳﻔﺘہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ
ﮐہ ﯾہ ﮐﻤﯽ زﺣﻤﺖ اور اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﻋﻮض ﮨﻮ ﺟﻮ ﺳﻔﺘہ ﮐﯽ رﻗﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
-٢٦٥ﺳﻮره طﺎرق آﯾﺖ
-٢٦٦ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ ٢٣٣
371

رﺳﺎﻟہ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
www.OlumQuran.com

ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﻟﯿﻨﺎ ﺳﻮد اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﮍھ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ آﺋﻨﺪه ﮐﺎ زﯾﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
ﯾﮑﺴﺎں ﮨﻮ ﮐہ ﻋﺎﻗﻼﻧہ اور ﻋﺎدﻻﻧہ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﺳﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٠٩ﻧﻮٹ ﮐﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﺳﻮد اور ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ
اﯾﺴﺎ ﻧﻮٹ ﮨﻮ ﺟﻮ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺴﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺧﺮاﺟﺎت اور زﺣﻤﺘﻮں
ﮐﺎ طﺎﻟﺐ ﮨﻮ ﮐہ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮ ﮐﻢ اور زﯾﺎده ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١٠ﺳﻔﺘہ ﯾﺎ ﭼﯿﮏ ﮐﮯ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻗﺮض دﯾﻨﮯ
واﻻ دﯾﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ دﯾﺮ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺟﻮ رﻗﻢ ﺑﮭﯽ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﯿﮕﯽ اﮔﺮﭼہ طﺮف ﮐﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺳﻮد اور ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﺰ اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ دﯾﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ اس ﻣﺒﻠﻎ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﮭﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف ﮔﺰﺷﺘہ رﻗﻢ ﮐﯽ ارزش اور
ﻗﯿﻤﺖ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١١دو ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﭘﯿﺴﻮں ﮐﮯ ﻣﺒﺎدﻟہ ﻣﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ڈاﻟﺮ اور اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮٹ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ
ﺻﺮف ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤۃ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ ۔ اﮔﺮ رﻗﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ اور ڈاﻟﺮ ﺑﯿﭽﻨﮯ ﮐﯽ زﺣﻤﺖ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﻟﮯ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﯿﻤﺖ اور ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤۃ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣﻔﺖ ﺧﻮری
اور ﻣﻔﺖ ﮐﮭﻼﻧﺎ ﮨﮯ۔
"ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ"
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١٢ﺟﺐ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ )ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮐﺮاﺋﮯ ﭘﺮ ﻟﯿﻨﮯ واﻻ( ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﻘﺎم ﮐﻮ
اﯾﮏ ﻋﻨﻮان دے ﮐہ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮯ زﯾﺎده اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮ وه اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﮐﮯ
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮط ﮐﺮ
دے ﮐہ آپ اس ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﮭﯽ دے دﯾﮟ ﯾﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺿﺮوری اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﺮ
دﯾﮟ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮوں ﮔﺎ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﯾہ ﺷﺮط ﺑﺎطﻞ اور ﻟﻐﻮ ﮨﮯ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﮐﺎ ﮐﺎم
ﺳﺎﺑﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮ ﺑﺎﻻ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ اﺿﺎﻓﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ
طﺮف ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑﺎطﻞ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺳﮯ ﻓﺴﺦ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١٣اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﺟﮕہ ﮐﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮص اور
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ اﺟﺎره ﭘﺮ دﯾﺪے ﺗﻮ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺻﺮف اﺟﺎره ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐﺎ راﺋﺞ ﻧﻮٹ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﯽ ارزش اﺟﺎره ﮐﯽ ﭘﻮری ﻣﺪت ﻣﯿﮟ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻮرد
اﺟﺎره ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻌﺾ ﺟﮩﺘﻮں ﺳﮯ ﮐہ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﮯ  ،زﯾﺎده ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اس ﻋﺎدﻻﻧہ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ ادا
ﮐﺮے۔
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ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺟﮕہ ﮐﻮ ﻋﺎدﻻﻧہ طﻮر ﭘﺮ اﺟﺎرے ﭘﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﻮ اور
ﻣﺎﻟﮏ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﺟﺎره ﭘﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻟﮯ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ اس
ﺟﮕہ ﮐﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﮍھ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻗﯿﻤﺖ اوﻧﭽﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﭘﮩﻼ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
ﺳﮯ اس اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١۵ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﮯ اﺟﺎره ﮐﮯ آﻏﺎز ﻣﯿﮟ اس ﻋﺎدﻻﻧہ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻮ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ
ﺣﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺳﮯ ﺷﺮط ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﯽ
ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ اور اﻋﺘﺒﺎر ﮐﯽ اﺿﺎﻓﯽ رﻗﻢ ﻋﺎدﻻﻧہ طﻮر ﭘﺮ
آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﺿﺎﻓﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ
ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺳﺎرا اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﺎ ﮨﮯ۔

"دﻓﺎع"
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١۶اﺳﻼم ﮐﮯ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺟﺒﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ اور ﻧﮕﮩﺒﺎن
ﮨﮯ  ،داﺧﻠﯽ اور ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻏﯿﺎر ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ دﻓﺎع ﮨﮯ ۔ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ اس ﮨﻤہ ﺟﺎﻧﺒہ
دﻓﺎع ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸہ ﺳﺎﻣﺮاج  ،اﺳﺘﮑﺒﺎر  ،اﺳﺘﺒﺪاد  ،ﮐﻤﺰور ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ واﻟﻮ اور ذﻟﯿﻞ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ داﺋﻤﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ  ،اﺧﻼﻗﯽ  ،اﻋﺘﻘﺎدی  ،ﻓﻘﮩﯽ
،ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﮩﻠﻮوں ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺟﻤﻠﻮں ﮐﺎ اﺛﺮ
ﺑﺎطﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯاور ﮐﻮد ان ﮐﯽ طﺮف ﭘﻠﭧ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١٧ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اس اﮨﻢ ﻧﮑﺘﮯ ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮩﯿﮟ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﭙﯿﺌﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﺳﻼم دﺷﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻏﺎز ﺳﮯ آج ﺗﮏ ﮨﻤﺎرے ان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎرف ﮐﻮ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﮐﮯ
ﺑﯿﮑﺮاں ﻣﻌﺎرف ﮐﮯ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮨﻤﺎرے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮨﻤﺎره ﺣﻮزه ھﺎئ ﻋﻠﻤﯿہ
ﺑﮭﯽ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١٨ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ اﭘﻨﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﭘﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ آﻣﺎدﮔﯽ رﮐﮭﻨﺎ
واﺟﺐ ﮨﮯ ﺧﻮاه اﻋﺘﻘﺎدی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺧﻮاه ﻣﺎدی اور ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺗﺎﮐہ
ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺗﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺎﺋﯿﮟ اور اﮔﺮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ
ﺧﺎرﺟﯽ طﺎﻗﺘﯿﮟ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﻮر اﻧﺠﺎم دﯾﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺳﻼم ﮐﮯ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻮں اور ذﻣہ داروں ﭘﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﻼم ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺪاری اوراﺳﮯ واﺿﺢ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﺎ ﺣﻤﻠہ ﺧﻮد ان ﮐﯽ طﺮف ﭘﻠﭧ ﺟﺎﺋﮯ۔
"ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﮐﮯ ﺟﻮاﺑﺎت"
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠١٩ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ داڑھﯽ رﮐﮭﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﻣﻮﻧﮉﻧﺎ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ اس ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺮ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮨﺮ ﮔﺰ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﭼﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻓﻘﮩﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻠﯽ ﺑہ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ اس ﮐﺎ ﻗﻄﻌﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎده واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﺟﻦ رواﯾﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎل
ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﺻﺮف ﯾﮩﻮد ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ ﮐﮯ ﺑﺎب ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ وه
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ﻟﻮگ داڑھﯽ ﻣﻮﻧﮉوا دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور ﻣﻮﻧﭽﮭﯿﮟ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ اس ﺑﺎب ﺳﮯ اﺳﮯ ﻣﻨﻊ
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﺸﺎﺑﮩہ اور اﯾﮏ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻋﻨﻮان ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺻﺮف اﺳﯽ داڑھﯽ ﮐﻮ
ﮨﯽ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﯽ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﻮﻧﮉواﻧﮯ ﮐﻮ ﯾﺎ ﺻﺮف ﻣﻮﻧﭽﮭ ﻣﻮﻧﮉواو ﯾﺎ دوﻧﻮں ﭼﮭﻮڑ
اس دو ﺣﻼل ﮨﮯ ﺻﺮف اورﺻﺮف ﯾﮩﻮدﯾﻮں اور ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ ﺣﺮام ﮨﻮﺗﯽ ﻟﯿﮑﻦ
وﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﺎرے ﻟﻮگ ﮨﯽ اﯾﮏ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ اس ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ وه ﺑﮭﯽ
ﭘﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ  ،ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ داڑھﯽ ﻣﻮﻧﮉﻧﺎ ﺟﺲ طﺮح ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢٠ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﯿﺸﻨﻮں ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی اور ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ اﺳﺮاف اور ﺗﺒﺬﯾﺮ ﮐﮯ
ﻋﻼوه دوﺳﺮی ﺣﺮﻣﺖ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎرے ﭘﮩﻠﻮوں ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اور اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﮐﻮ اﻏﯿﺎر ﮐﯽ ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻀﺒﻮط ﭘﻞ اور ﺑﺎﻧﺪ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢١اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺠﺎب ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭼﮩﺮه اور ان ﮐﮯ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﭘﻮرے ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ڈھﺎﻧﭙﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺧﻼﺻہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺧﻮاه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﺎدر ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻣﻘﻨﻌہ اور ﮐﺸﺎده اور ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮک ﻣﺎﻧﺘﻮ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮨﻮ اور ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﺎت ﺻﺮف ﻋﻮرﺗﻮں
ﮐﮯ ﻣﻘﺎم زﯾﻨﺖ ﮐﮯ ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮨﯿﮟ )ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻣﻨﮭﺎ( ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﺿﺮوری اور طﺒﯿﻌﯽ طﻮر ﭘﺮظﺎﮨﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺎﺗﮭ اور ﭼﮩﺮه ﮨﯽ ﮨﻮﮔﺎاور رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ اﺳﯽ
ﺻﺮف ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ ﭘﺮده ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ
ﺧﻮاه اﭘﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﻮں ﯾﺎ ﮐﭙﮍوں ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﺻﻞ ﺣﺠﺎب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﮑﺎ ﭘﺮده اور
ڈھﺎﻧﭙﻨﮯ ﮐﺎ ذرﯾﻌہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اور ﺟﺬﺑﺎت اﺑﮭﺎرﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢٢ﻣﻌﻄﺮ اور ﺷﮩﻮت ﺑﮭﮍﮐﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں )آڈﯾﻮ وﯾﮉﯾﻮ وﻏﯿﺮه( ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اس ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺟﮩﺎں ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﺤﺮم ﮨﻮ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﺷﮩﻮت
ﺑﮭﮍﮐﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﮯ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢٣ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻋﻮرت ﮐﯽ آواز ﮐﺎ ﻏﻮر ﺳﮯ ﺳﻨﻨﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ
ﺳﻨﻨﮯ واﻻ ﺑﮯ ﻗﺮار ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺻﺮف ﺑﻌﺾ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ دﻟﻨﻮاز اور دﻟﺮﺑﺎ
آواز ﺳﮯ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد ﺳﻦ ﮐﺮ ﺑﯿﻘﺮار ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻋﻮرت ﮐﯽ
آواز ﺳﻨﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺣﻀﺮت زھﺮاء ﮐﺎ ﺧﻄﺒہ اور آپ ﮐﯽ ﺑﯿﭩﯿﺎں زﯾﻨﺐ
و ام ﮐﻠﺜﻮم اور آپ ﮐﯽ ﭘﻮﺗﯽ ﺳﮑﯿﻨہ اور دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺮدار اور ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﺧﻄﺒہ ﮐہ
ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﺎزک ﻣﻮﻗﻌﻮں ﭘﺮﻧﺎﻣﻮس اﺳﻼم اور ﻗﺮآن ﮐﺎ دﻓﺎع ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﯿﺎم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
اوراﭘﻨﮯ طﺮز ﻋﻤﻞ اور ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﺎن ﺳﮯ اﺳﻼم ﮐﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢۴ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺷﮩﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻋﻮرت ﮐﮯ ﭼﮩﺮه
ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﺎ اور ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻣﺮد ﮐﯽ
طﺮف دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺧﻮاه ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﭨﯽ وی ﺳﮯ ﻧﺸﺮ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ رﯾﮑﺎرڈ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻓﻠﻢ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮨﻮ ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت
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ﻣﯿﮟ ﮐہ اس ﻋﻮرت ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ اور دﯾﮕﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ظﺎﻟﻤﺎﻧہ ﺷﮩﻮت اﯾﺠﺎد ﻧہ
ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﮩﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ ﻧہ ﮨﻮ ﯾﺎ اﺻﻼ ﺷﮩﻮت اﻧﮕﯿﺰ ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮐﻮﺋﯽ
اﺷﮑﺎل ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﮍﮐﻮں اور ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻼﺳﻮں ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺒﮑہ اﻟﮓ اﻟﮓ
ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﻮں اور ﺷﮩﻮاﻧﯽ اور ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻼس ﮐﮯ اﻧﺪر ﯾﺎ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮﮐﺖ اور
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮں )اﮔﺮﭼہ اس ﻓﺮض ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ( ﺑﮩﺮﺣﺎل اﮔﺮ
اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﻮﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﻤﮩﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮟ ﻟﮍﮐﻮں اور ﻟﮍﮐﯿﻮں ﮐﯽ ﮐﻼﺳﯿﮟ ﺟﺪا ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﺌﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺎزب اور
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺳﮯ ﺑﮭﯽ دور رﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻟﮍﮐﺎ اور ﻟﮍﮐﯽ ﮐﺎ اﮐﮭﭩﺎ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ اور اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮﻧﺎ
ﻗﮩﺮی طﻮر ﭘﺮ ﻻﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺷﮩﻮاﻧﯽ راﺑﻄہ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﮨﯽ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﺣﺮام ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢۵ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺿﺮورت اور ﮨﻤﺠﻨﺲ ﮐﮯ ﻧہ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮد ﮐﺎ
ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺮس ﺳﮯ اﻧﺠﮑﺸﻦ ﻟﮕﻮاﻧﺎ اور اﺳﯽ طﺮح ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻼن ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻧہ ﮐﺴﯽ طﺮح ﺷﮩﻮت اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﮨﻮ اور ﮨﻤﺠﻨﺲ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺎ ﻣﺤﺮم ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻠﯽ
طﻮرﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢۶ان وﺳﺎﺋﻞ ﺳﮯ ﻧﺴﻞ ﺑﻨﺪی اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﮯ ﻧﺎﻗﺺ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اور داﺋﻤﯽ ﺑﭽہ
دار ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﮐﻠﯽ
طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﮟ ﺣﺮج ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﻮ اور اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺮج ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺸﮑﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮں ﮐہ
ِ
ﻧِﺴﺂ ُؤُﻛﻢ ﺣﺮ ٌ ﱠ
ﱢﻣﻮاْ ﻷَﻧ ُﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ َواﺗﱠـ ُﻘﻮاْ اﻟﻠ َّﻪ َوا ْﻋﻠَ ُﻤﻮاْ أَﻧﱠ ُﻜﻢ ﱡﻣﻼَﻗُﻮﻩُ َوﺑَ ﱢ
ﺸ ِﺮ
ث ﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄْﺗُﻮاْ َﺣ ْﺮﺛَ ُﻜ ْﻢ أَﻧﱠﻰ ﺷ ْﺌﺘُ ْﻢ َوﻗَﺪ ُ
َ ْ َْ
ِِ
ﻴﻦ 267اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ
اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢٧ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼہ ﻧﻄﻔہ ﮨﻮ ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﮨﻮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﮔﺮ
زﻧﺪه ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ
ﻣﺎں ﮐﯽ ﺟﺎن ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎره ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد ﻣﺎں ﮐﯽ
ﺟﺎن ﮐﯽ ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎں ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ اﯾﮏ دﻓﺎع ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢٨ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﻧﺎ ﭘﮩﻨﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻋﻼوه
ﺑﮭﯽ اﮔﺮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﺎ زﯾﻨﺖ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮔﮭﮍی اور اﻧﮕﻮﭨﮭﯽ  ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ زﯾﻨﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﻌﺎﻟﺠہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ
داﻧﺖ ﯾﺎ داﻧﺘﻮں ﮐﻮ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
-٢٦٧ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ ٢٢٣
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ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٢٩ﮐﻨﮓ ﻓﻮ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻋﺎم ﺧﻄﺮه ﯾﺎ اس ﺳﮯ اﮨﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻄﺮه ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﻣﺎده ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ،
ﺻﺮف ﺟﺎﺋﺰ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﻣﮑﺎن اور ﺣﺮج ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ
َﻋﺪﱡواْ ﻟَﻬﻢ ﱠﻣﺎ اﺳﺘﻄَﻌﺘﻢ ﱢﻣﻦ ﻗُـ ﱠﻮٍة وِﻣﻦ ﱢرﺑ ِ
ﮐﯿﻮں ﮐہ وأ ِ
ﻳﻦ ِﻣﻦ
ْﺨﻴْ ِﻞ ﺗُـ ْﺮِﻫﺒُﻮ َن ﺑِ ِﻪ َﻋ ْﺪ ﱠو اﻟﻠ ِّﻪ َو َﻋ ُﺪ ﱠوُﮐ ْﻢ َو َ
ﺎط اﻟ َ
ْ َ ُْ
ُ
َ َ
َ
آﺧ ِﺮ َ
ﻴﻞ اﻟﻠ ِّﻪ ﻳـُ َﻮ ﱠ
ُدوﻧِ ِﻬ ْﻢ ﻻَ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮﻧَـ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠّﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ ْﻢ َوَﻣﺎ ﺗُ ِﻨﻔ ُﻘﻮاْ ِﻣﻦ َﺷ ْﯽ ٍء ﻓِﯽ َﺳﺒِ ِ
ف إِﻟ َْﻴ ُﮑ ْﻢ َوأَﻧﺘُ ْﻢ ﻻَ ﺗُﻈْﻠَ ُﻤﻮ َن268ﻧﮯ
دﺷﻤﻦ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﻤﺎم آﻣﺎدﮔﯿﻮں ﮐﻮ اﯾﮏ ﻋﺎم ﻓﺮﯾﻀہ اور ذﻣہ داری ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣٠ﺑﺎﮐﺴﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮨﺎر ﺟﯿﺖ ﻧہ ﮨﻮاور ﺑﺎﮐﺴﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ
درﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧہ ﮨﻮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺟﺐ دﻓﺎع ﮐﮯ ﮐﺎم آﺋﮯ اور ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت اور زﺧﻢ
ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎح ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﯾﺎ واﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺑﺎﮐﺴﻨﮓ اور اس ﮐﮯ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﺧﻮد ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻔﯿﺲ ﺣﺮام ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﮟ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎ
ﻣﻘﺪﻣہ ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣١ﮨﯿﭙﻨﻮﭨﺰم ﯾﺎ ﮨﺮ وه ﮐﺎم ﺟﻮ طﺮف ﮐﻮ ﺑﮯ ﺑﺲ ﮐﺮ دے اور اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﯾﺎ
دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺧﻼف اﻗﺮار ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﺗﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﯾﺴﺎ اﻗﺮار  ،اﻋﺘﺮاف
اور ﺧﺒﺮ دﯾﻨﺎ ﺟﻮ اﺧﺘﯿﺎری ﻧہ ﮨﻮ اﺧﺘﯿﺎری اﻗﺮار  ،اﻋﺘﺮاف اور ﺧﺒﺮ دﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ
رﮐﮭﺘﺎ اور ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮ اﺻﻞ ﮨﯿﭙﻨﺎﭨﺰم اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﻟﺒﺘہ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﯾﺎ
ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ( ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ
ﮨﻮ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣٢ﺗﻌﺰﯾہ اور ﺷﺒﯿہ ﺧﻮاﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺷﺎن ﻣﯿﮟ ﺗﻮﮨﯿﻦ وﻏﯿﺮه ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ
ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮩﺬا اﺳﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ
ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻤہ زﻧﯽ اور اس ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ
ﺧﻮد ﮐﻮ زﺧﻤﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧﮯ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﻣﯿﺮی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭼﺎک ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ
اور اﭘﻨﮯ رﺧﺴﺎر ﭘﺮ طﻤﺎﻧﭽﮯ ﻧہ ﻣﺎرﻧﺎ اور ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﺎ ﻣﺤﻤﻞ ﺳﮯ ﺳﺮ ﭨﮑﺮاﻧﺎ
اﺧﺘﯿﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣٣ﺟﻔﺮ اور ﺳﺤﺮ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮام ﮨﮯ اور
ﺷﻌﺒﺪه )ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪی( اﮔﺮ ﺳﺤﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﮯ ﺑﻘﺪر اﮔﺮ ﻟﮩﻮ و ﻟﻌﺐ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣۴ﻣﺮﺗﺪ اﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮے دﯾﻦ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﻟﮯ اب اﮔﺮ وه ﻣﺮﺗﺪ ﻓﻄﺮی ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎں اور ﺑﺎپ ﮐﯽ
آﻏﻮش ﻣﯿﮟ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧہ ﭘﺎﯾﺎ ﮨﻮ اورﻣﮑﻤﻞ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اور ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه
ﻣﺮﺗﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﮔﺮ اس ﮐﺎ ارﺗﺪاد ﻋﻠﻢ اور ﻋﻨﺎد و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص
-٢٦٨ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﺖ ٦٠
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اﮔﺮ اس ﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺺ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﮔﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻢ اور ﻋﻘﯿﺪه ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﻤﺎن ﻟﮯ آﺋﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺎد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﮭﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور دوﺑﺎره ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮه ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻮ راﺋﺞ اور
ﻋﺎم ﮐﺮے ﺗﻮ اﮔﺮ اس ﮐﺎ ﯾہ ارﺗﺪاد دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﺗﻮ وه واﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ ﮨﮯ
 ،ﮐﯿﻮں ﮐہ )اﻟﻔﺘﻨﺔ اﮐﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ( اور )اﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ(۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣۵ﺑﻌﺾ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ان ﮐﺎ اﻧﮑﺎر اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ
ﺗﻮﺧﻮد ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﻨﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﺧﻮد اﯾﮏ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﮏ ﮨﮯ ۔ ﺑﺎﻵﺧﺮ دﯾﻦ اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم ﭘﮩﻠﻮوں ﻣﯿﮟ
ﺑﺮھﺎن اور دﻟﯿﻞ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﷲ ﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ ﺟﯿﺴﯽ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ
ﻓﻘﯿہ ﮐﮯ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺘﻮوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﻮ ﮨﺮ ﮔﺰ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮑہ ﺳﺐ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ،
ﮐﯿﻮں ﮐہ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل )ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل( وه ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻗﻮل ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ اور واﺿﺢ
ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﮐﺮے اﮔﺮﭼہ ﻗﺎﺋﻞ اﭘﻨﮯ ﻧﻈﺮﯾہ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﮩﺎ ﮨﻮ ﮐہ ﯾہ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﮔﺮ
ﺳﯿﻨﮑﮍوں اﻓﺮاد ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ )ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍﺗﺎ(  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺐ
اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮاه ﮐﺘﻨﮯ ﮨﯽ زﯾﺎده ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮں ﻧہ وه اﺳﮯ رد
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺗﻮ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﻔﮩﻮم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺗﺮﻏﯿﺐ دﻻﺋﯿﮟ ورﻧہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ دﯾﻦ اور اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
اور ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣۶اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﭘﮍھﻨﮯ اور ﻣﻄﺎﻟﻌہ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺎ دﯾﻨﺎ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮨﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺮﻣﺖ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﮐﺎ ﭘﮩﻠﻮ ﮨﻮ اور
ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻮ ﯾہ ﻗﺮآن دﯾﻨﺎ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﮨﮯ ﻧہ ﺗﻮﮨﯿﻦ اور اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﻣﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ طﮩﺎرت
ﺑﮭﯽ ﺷﺮط ﮨﻮ ﮔﯽ ﺗﻮ اﮨﻢ ﮐﮯ ﻣﮩﻢ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﯾہ
ﺷﺮط ﺑﮭﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣٧اﺣﺘﺮام ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﭼﻮﻣﻨﺎ ﺣﺮام ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ
ﭼﻮﻣﻨﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
)اذ ﻧﺴﻮﯾﮑﻢ ﺑﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ(
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣٨ﮐﺴﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ رﮐﺎوٹ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻣﺒﺎح ﮐﺎم ﮐﮯ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﺣﺮام
ﮨﮯ اور اﺳﯽ طﺮح ﮨﺮ وه ﻋﻤﻞ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣہ ﮨﻮ ﺣﺮام ﮨﮯ اور واﺟﺐ ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣہ
ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠٣٩ﮨﻨﺮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﯿﺎروں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮ  ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﮟ ﻣﻨﺎره  ،ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻨﺎﻧﺎ  ،ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری  ،ﺳﻮﻧﮯ ﮐﺎﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ وﻏﯿﺮه ﮐﮯ ﺑﺎرے وﺟﻮب ﯾﺎ
اﺳﺘﺤﺒﺎب ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﺑﻠﮑہ ان ﮐﮯ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ
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وارد ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اﮨﻢ اور ﻣﮩﻢ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺪم ﮐﮯ ﻣﻮﻗﻌہ ﭘﺮ ﮨﻤﯿﺸہ اﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﮨﻢ اس وﻗﺖ ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺷﺎدی ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ
)ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺿﺮوری اور واﺟﺐ ازدواج ( ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اور ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗہ ﻣﯿﮟ ﮔﺰار رﮨﯽ ﮨﮯ
اور ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ان ﮐﺎ ﺑﯿﮑﺎر رﮨﻨﺎ اور ان ﮐﯽ واﺟﺐ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﺎ ﭘﻮرا ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺮے ﻧﺘﺎﺋﺞ
اور ﻏﻠﻂ اﺛﺮات ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﻟﮩﺬا ﻣﺬﮐﻮره ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ دور ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﻣﻮارد اور
اس ﺟﯿﺴﮯ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺟﯿﺴﮯ ﺣﺞ اور ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ زﯾﺎرﺗﯿﮟ اوﻗﺎف ﻧﺬورات ﺑﮯ ﺟﺎ
ﻣﮩﻤﺎن ﻧﻮازی وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﺑﮭﯽ ﻣﻮرد اﺷﮑﺎل ﮨﯿﮟ اور ﺟﻮ اﻣﻮال اور دوﻟﺘﯿﮟ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﮐﺎﻣﻮں ﯾﺎ ﺑﻌﺾ واﺟﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ان ﮐﺎ اﮨﻢ ﺗﺮﯾﻦ اور زﯾﺎده واﺟﺐ ﮐﺎﻣﻮں
ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور رواﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞ ﷲ ﻓﺮﺟہ
اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻻﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯿﻮں اور ﺑﮯ ﺟﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺎ ﺳﺪ
ﺑﺎب ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے اﻣﻮر ﺟﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻌﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ راﺋﺞ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ آپ
اﻧﮭﯿﮟ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠۴٠اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘہ دﯾﻨﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ اور ﺑﮯ راه روی اﯾﺠﺎد ﮐﺮے ﺗﻮ وه
ﮔﻤﺮاه ﮐﻦ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور ﻧﻮﺷﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﮟ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻨﮑﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ
ﺑﻠﮑہ ﮐﺴﯽ ﻧہ ﮐﺴﯽ طﺮح ﺳﮯ ان ﮐﮯ رد ااور ﻧﻘﺾ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺷﮑﺎل ﺗﻮ
دور ﺑﻠﮑہ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﺎ ﺧﺮﯾﺪﻧﺎ  ،ﭘﮍھﻨﺎ اور ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯿﮟ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠۴١ﻣﻌﺼﻮم ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﺣﺪود ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻓﻘﯿہ ﮐﯽ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘہ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺼﻮم ﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮی اور
ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ واﻻ اﻣﺮ ﮨﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠۴٢ﺣﻮزه ھﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﮯ طﻠﺒہ ﺧﻮاه اﺑﺘﺪاﺋﯽ طﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﮨﻮں ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ان ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ
ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯿہ اور ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﮯ راﺋﺞ ﻋﻠﻮم طﻼب ﮐﻮ اﺳﻼم ﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻌﺎرف ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے رخ ﺳﮯ دور ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﮐہ ﮐﻠﻤہ ﻻ اﻟہ اﻻﷲ ﺣﻮزه ھﺎﺋﮯ ﻋﻠﻤﯿہ اور دﯾﻨﯽ ﻣﺪارس ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﮭﻮڑے ﺗﻮ ﺳﺐ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﻮ دروس اور ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﯿﮟ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺤﻮر
ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﯿﮟ درﺳﯽ ﻧﺼﺎﺑﻮں ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﺮ دی ﺟﺎﺋﯿﮟ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ
ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮ روز روﺷﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﻮرج ﮐﯽ طﺮح واﺿﺢ ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف اور
روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﮨﯿﮟ  ،اﻧﮭﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﮨﻢ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ اور ﺗﻌﻠﻢ ﺳﮯ ﻗﺮآﻧﯽ
ﻣﻌﺎرف ﮐﮯ طﻼب اور اﭘﻨﮯ ﻗﻠﻮب ﮐﻮ ان ظﻠﻤﺘﻮں اور ﺗﺎرﯾﮑﯿﻮں ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯾﻨﮯ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﻧﻮر ﺳﮯ روﺷﻦ اور ﻣﻨﻮر ﮐﺮﯾﮟ اس طﺮح ﮐﮯ
ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﻮں ﯾﺎ ﺟﻮ
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اس ﺳﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐﻮ درﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﯾﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﮐﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮ ﮐﮯ اس ﺧﻼ ﮐﻮ ﭘﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور ﯾہ ﺧﻮد ﻣﺪرﺳﯿﻦ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮐﮯ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﭘﺮ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ اﮨﻢ اور ﺣﺴﺎس ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﺳﻮ ﻓﯿﺼﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺪرﺳہ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ڈاﻟﯿﮟ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  -١٠۴٣ﺟﺎن ﮐﮯ ﻗﺼﺎص ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ اﮨﻢ ﻣﺴﺌﻠہ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﻗﺼﺎص ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎوات ﮐﺎ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯاور آﯾہ
ﮐﺮﯾﻤہ ))اﻟﺤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮواﻻﻧﺜﯽ ﺑﺎﻻﻧﺜﯽ(( اس ﻋﺪم ﻣﺴﺎوات ﭘﺮ ﺧﻮد اﯾﮏ واﺿﺢ اور روﺷﻦ
دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺧﻮن اور اس ﮐﮯ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﮐﻮ ﻋﻮرت ﺳﮯ زﯾﺎده ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻨﺖ
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮭﯽ دوﮔﻨﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﻋﺪم ﻣﺴﺎوات ﻣﺮد ﮐﯽ ﻋﻮرت ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺻﺮف ﻣﺮد ﮐﮯ زﯾﺎده اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮟ آﻧﮯ اور اس ﮐﮯ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺜﻞ ﺑﭽہ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت دوﻧﻮں ﮨﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﻟﺤﺎظ
ﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮی رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮد ﻣﯿﮟ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﻮرت ﮐﮯ دوﮔﻨﺎ ﮨﮯ اور
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﮭﯽ ﻣﺮدوں ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ادراه ﮐﺮﻧﮯ
ﻣﻌﺎﺷﯽ آﻣﺪﻧﯽ اور ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﺮد ﮐﮯ اﻧﺪر ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
زﯾﺎده ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺟﺲ ﻣﺮد ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﻋﻤﺪا ﻗﺘﻞ ﮐﺮ
ڈاﻻ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮔﺮﭼہ ﻣﺮد ﮐﺎ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺼﻒ ﺧﻮن
ﺑﮩﺎ اس ﮐﮯ ورﺛﺎء ﮐﻮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اور ﻣﺜﻞ
ﺳﮯ زﯾﺎده آﮔﮯ ﺑﮍھﻨﮯ ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ورﺛﺎء ﺻﺮف
اورﺻﺮف ﻣﺮد ﮐﯽ ﻧﺼﻒ ﺟﺎن ﮐﺎ ﻗﺼﺎص ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور دوﺳﺮے ﻧﺼﻒ
ﮐﻮ ﻣﺎل ﺳﮯ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺗﯿﺴﺮی راه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭻ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﭼﻮﻧﮑہ
ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ اﻣﮑﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ اور اس ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ رواﯾﺎت ﺑﮭﯽ وارد ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ اور
ﺸ ْﻬ ِﺮ اﻟْﺤﺮ ِام واﻟْﺤﺮﻣ ُ ِ
ْﺤ َﺮ ُام ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﮨﻢ اﻟ ﱠ
ﺎص ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْﻋﺘَ َﺪى َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺘَ ُﺪوا َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺑِ ِﻤﺜْ ِﻞ َﻣﺎ ا ْﻋﺘَ َﺪى
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َﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َواﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﻪ َوا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ َﻣ َﻊ اﻟ ُْﻤﺘﱠﻘ َ
ﻣﺮد ﮐﯽ ﻧﺼﻒ ﺟﺎن ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ،اﺳﮯ ﻧﯿﻢ ﺟﺎن ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اس ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺪ
ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن ﮐﻮ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻣﻔﻠﻮج اورﺑﮯ ﮐﺎر ﺑﻨﺎدﯾﮟ ﮔﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﺳﺮ
ﮐﮯ ﺑﺎل ﻣﺤﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻟﯿﮑﺮ اس ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﭘﺎؤں ﮐﺎﭨﻨﮯ ﺗﮏ ﻣﻮت ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﻧﮯ
واﻟﮯ اﻋﻀﺎ ء ﮐﮯ ﻋﻼوه)ﻣﺮد ﮐﮯ ﺑﺪن ﮐﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﭨﻨﺎ اور ﺑﮯ ﺣﺲ وﺑﮯ ﮐﺎر ﺑﻨﺎﻧﺎ اﮔﺮ
ﻣﻮت ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے اﻋﻀﺎﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﺣﺼہ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﮯ ورﺛہ ﮐﺎ ﮨﮯ ۔(ﮐﺎﭨﻨﮯ ﯾﺎ ﺑﮯ
ﺣﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﮯ اﺧﺮﺟﺎت اس ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮده ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ ﭘﻮرے
ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ اﮔﺮ اﯾﺴﺎﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺮه ﻧہ ﮨﻮ اور اﮔﺮ آﭘﺮﯾﺸﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
-٢٦٩ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﺖ ١٩
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ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻮرت ﮐﮯ ورﺛہ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻣﺠﺮم
ﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن ﮐﮯ ﯾہ ﻟﻮگ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﯿﮟ ۔اور اس ﻣﺮدﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن ﮐﮯ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺎﺗﮭ ﯾﺎ ﭘﺎؤں ﯾﺎﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ ورﺛہ
ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻣﻔﻠﻮج ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اس ﺷﺮط ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اس ﮐﮯ دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎﺋﮯ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﯽ ﺟﺎن ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮨﻮ ﭼﻮﻧﮑہ ﻋﻮرت ﮐﮯ ورﺛہ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺮد
ﮐﮯ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن ﺳﮯ ﻗﺼﺎص ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎﺣﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﮩﺬا آﭘﺮﯾﺸﻦ ﮐﮯ اﺧﺮﺟﺎت ﺑﮭﯽ
ان ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﯿﮟ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﯾﮏ ﮔﺮده ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﮯ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮐﻮﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ
آﭘﺮﯾﺸﻦ او ر ﮨﺴﭙﺘﺎل ﮐﺎ اﺧﺮﺟﺎت ﭘﻮرے ﮐﺮﯾﮟ اور ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎ ﮐﺴﺮ ﺑﮭﯽ اﻧﮩﯽ ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ او
راﻣﮑﺎن ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ذﻣہ دار ﮨﮯ ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﺴﯽ اﻋﻀﺎء
ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﭘﺮﯾﺸﻦ ﮐﮯ اﺧﺮﺟﺎت ﺳﮯ ﺑﭽﯽ ﮨﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ورﺛہ ﺳﮯ
ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ۔
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾہ واﻗﻌہ ﺑﮭﯽ ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﯾﮏ ﺗﻨﺒﯿہ اور اﺷﺎره
ﮨﮯ اور دوﺳﺮے ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﮐہ اس طﺮح ﮐﺎﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ
اور اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﮭﯽ ﮐﻠﯽ ﻗﺼﺎص ﮐﯽ طﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ آﮔﮯ ﺑﮍھﺎﻧﮯ ﮐﺎ
ِ ِ
ﺎص َﺣﻴَﺎةٌ ﻳَﺎْ أُوﻟِﯽ اﻷَﻟْﺒَ ِ
ﺼ ِ
ﺎب ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﮑ ْﻢ ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن)اور ﻗﺼﺎص ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺎت ﮨﮯ
ﻣﻮﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ َوﻟَ ُﮑ ْﻢ ﻓﯽ اﻟْﻘ َ
ْ

ٰ
ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو(اور ﺟﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص ﺑﮭﯽ دو ﭘﮩﻠﻮ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر
اے ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﮐہ
ﺳﮯ ﺑﮭﯽ اﺳﺘﻤﺮاء ﺣﯿﺎت ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ اورظﺎﻟﻤﺎﻧہ آدم ﮐﺸﯽ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮨﮯ ۔
ﯾﮩﺎں ﭘﺮ اﮔﺮ ﻋﻮرت ﮐﮯ ورﺛہ ﻣﺘﻔﻘہ طﻮر ﭘﺮ اس طﺮح ﮐﯽ ﭼﯿﺰ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﮨﺮ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص ﯾﺎ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺟﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﮭﯽ ان ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮﮔﯽ ۔
اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﻣﺠﺮم ﺷﺨﺺ)ﻣﺮد( ﻋﻮرت ﮐﮯ ورﺛہ ﮐﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ اﭘﻨﺎ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ
ﻗﺼﺎص ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪے اور ﯾہ واﺟﺐ ﮨﮯ ورﻧہ )اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ(دوﺳﺮوں ﮐﮯ ذﻣہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮ ﺣﻘﻮق ﷲ ﺳﮯ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮﯾﮟ اور ﺧﻮن ﮐﮯ وارﺛﻮں ﭘﺮ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ اور اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس
ﻗﺼﺎص ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠۴۴اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں اور ﻣﻠﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ رواﺑﻂ اور ان ﮐﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اس طﺮح ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﮐہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ روش ﺳﮯ اﺳﻼم ﺳﮯ
ﻗﺮﯾﺐ ﮐﺮے ﻧہ ﯾہ ﮐہ اﺳﻼم اور اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﮐﮯ دوﺳﺮوں ﺳﮯ رواﺑﻂ
رﮐﮭ ﺳﮑﮯ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :١٠۴۵ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺠﻞ ﷲ ﻓﺮﺟہ اﻟﺸﺮﯾﻒ(ﮐﮯ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯿﮟ دﯾﻨﯽ
ِ
ﱠِ
ﻮرى ﺑَـ ْﻴـ َﻨـ ُﻬ ْﻢ َوِﻣ ﱠﻤﺎ
ﻳﻦ ْ
اﺳﺘَ َﺠﺎﺑُﻮا ﻟ َﺮﺑﱢِﻬ ْﻢ َوأَﻗَ ُﺎﻣﻮا اﻟﺼ َﱠﻼةَ َوأ َْﻣ ُﺮُﻫ ْﻢ ُﺷ َ
رﮨﺒﺮی اور ﺳﯿﺎﺳﺖ آﯾہ ﮐﺮﯾﻤہ َ :واﻟﺬ َ
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ﺎﻫ ْﻢ ﻳُ ِﻨﻔ ُﻘﻮ َن 270ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﻮروں ﻋﻠﻤﺎء اورﻓﻘﮭﺎء ﮐﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﮐﻤﯿﭩﯽ
َرَزﻗـْﻨَ ُ
ﮐﮯ ذﻣہ اﯾﮏ ٰاﻟﮩﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﮨﮯ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اوﻻً ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﮏ دوﺳﺮے
ﺳﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ ﭘﮭﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ اورﺧﺪا
واﻟﻮں ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮدر ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﮨﻮں ﮔﮯ اﻧﺸﺎﷲ ﮐہ ﯾہ ﺧﻮد )اﺣﺴﻦ(ﮐﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ
اور )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ(ﺳﻮره زﻣﺮ ﮐﯽ آﯾﺖ  ٣٩ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
اﻋﻠﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ :١٠۴۶ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ رﮨﺒﺮی ﮐﯽ
ٰ
ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ اور ﺟﺎﻧﮑﺎر اﻓﺮاد ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺷﻮراﺋﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮯ
ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے ﺑﮭﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ان ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐہ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﻨﭧ ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﯿﮟ  ،ﯾﻘﯿﻘﻦ ﮨﻮ اور ﺑﺎﻻﺧﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ
ﺷﻮرة ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﮔﺎﮨﯽ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ اﻓﺮاد ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮨﮯ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ااور ﺻﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ آرائ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺎﺋﺴﺘﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮨﮯ
اور ﺑﺲ ﮐہ راﺋﮯ دﯾﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪادﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﮐﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮے ﺟﻮ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ اس
ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﯽ راﺋﮯ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل اور ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ راﺋﮯ
ﮐﯽ اﯾﮏ ﻣﻨﻔﺮد اور آﺧﺮوٹ ﺳﯿﻨﮑﮍوں ﺧﺎﻟﯽ اور ﺳﮍے ﮔﻠﮯ آﺧﺮوٹ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ
ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯿﻌﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ :١٠۴٧ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﮐﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﮔﺰ اﺳﺘﺒﺪاد اور ﺧﻮد راﺋﮯ
ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ،ﺳﺎرے ﮐﺎم ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اور ﺷﺒﯿہ ﮨﯿﮟ ﮐﻮاه اﻧﻔﺮادی اﺣﮑﺎم ﮨﻮں ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اور ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻻﺋﻖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﻮروں اور ﻣﺎﮨﺮﯾﮟ ﮐﮯ ﻣﺸﻮرے ﺳﮯ
ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﻮں ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﻋﺼﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﮩﺎرے ﺧﺪا وﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﮑﻢ ﻧﮩﯿﮟ دے ﺳﮑﺘﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ۔
ﻣﺴﺌﻠہ  :١٠۴٨اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﮐﺎر ﮔﺰران ﮐﻮ ﻣﮩﺎرت اور اﻣﺎﻧﺖ داری ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
اﭘﻨﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﺋﺾ اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ اور ﺣﮑﻮﻣﺖ ان ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ
ان ﮐﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اور ﻣﻌﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﻣﻤﮑﻨہ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ اراده ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ وه ﮐﻢ ﮐﺎم
ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ رﺷﻮت ﺧﻮری ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ ﮨﻮں ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣ ّﮑﺎم اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﻨﺼﻔﯿﻦ
ﺣﻀﺮات ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ان ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺣﺴﺎس اور ﻧﺎزک ﮨﮯ اور
ﮐﻠﯽ طﻮر ﭘﺮاس وﻗﺖ ﺗﻮﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐہ ﺻﺪﯾﻮں ﺑﻌﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮨﻢ ﺗﮏ ﭘﮩﻮﻧﭽﯽ
ﮨﮯ۔ اﭘﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اور اﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺣﺪ ﻣﯿﮟ اﺳﻼم ﮐﯽ اس طﺮح ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺿﺮوری ﮨﮯ
اور ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺌﮯ ﺣﻔﺎظﺖ اور ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﻠﮏ ﮐﮯ اﻧﺪر اور ﺑﺎﮨﺮ اﯾﮏ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧہ اور اور ﻋﻤﺪه دﻋﺎ ﮐﮯ ﻋﻨﻮان ﺳﮯ ﺗﻌﺎرف واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮩﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ
٢٧٠
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طﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﻼﻣﻤﺨﺎﻟﻒ اﻣﻮر ﮨﻢ ﺳﮯ ﺳﺮ زدﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﻧﺘﯿﺠﺎ ً رﺳﻤﯽ اور ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎﻓﺮ اور ظﺎﻟﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻢ ﺑﺪ ﺗﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ اور ظﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﮨﻤﺎری ﺑﮯ ﺳﺮوں
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﯿﮟ ۔
ﮨﻢ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن اور ﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺘﺮوک اﺣﮑﺎم ﮐﮯ طﺎﻟﺒﻮں ﮐﻮ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ
ﺟﻮ ﮐﭽﮭ اس رﺳﺎﻟہ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮨﻮا ﮨﮯ اس وﻗﺖ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺎآﺧﺮی ﻧﻈﺮﯾہ ﮨﮯ ﻣﺨﺘﺼﺮ
طﻮر ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮨﻮا ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ )ﺗﺴﻠﺴﻠﯽ اور ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ( ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن
،ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻔﻘﮭﺎ ء اﺻﻮل اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ،ﻋﻠﯽ ﺷﺎطہ اﻟﺠﻤﻠہ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ،ﻓﻘہ ﮔﻮﯾﺎ،ﻟﻐﺖ
ﺧﻮاران ،اﺳﺮاروﻣﻨﺎﺳﮏ اورادﻟہ ﺣﺞ  ،ﺣﻘﻮق زﻧﺎن  ،ﺳﭙﺎه ﻧﮕﮩﺒﺎن اﺳﻼم ،اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت
وﻏﯿﺮه اور ﻣﯿﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﻣﻮﻟﻒ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﻮاﻟﻮں ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ طﺮح ﮐﮯ ذراﺋﻊ اﺑﻼغ اور ارﺗﺒﺎط ﺳﮯ آﻣﺎده ﮨﮯ ۔
وﻣﺎﺗﻮﻓﯿﻘﯽ اﻻ ﺑﺎ ﻋﻠﯿہ ﺗﻮﮐﻠﺖ واﻟﯿہ اﻧﯿﺐ
ﻗﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳہ )ﺟﺎﻣﻌہ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن(ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﮩﺮاﻧﯽ ۔
ﭨﯿﻠﯿﻔﻮن ٣٢٩٣۴۴٢۵۔
ﭘﺘہ  :ﺟﺎﻣﻌۃ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻧﮍﻧﭧ
URL:www.forghah-ORG
forghah-ORG@Email:sadeqi
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