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 )14( سورة لقمان ﴾أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴿                  
 .شكر اداكر اور اپنے والدين كا بهى) بهى(كہ تو ميرا) اسے يہ حكم ديا          (

                                               اسالمى ٹيليفون سروس كا تعارف
فون سروس كى بنياد عرب جمہوريہ مصر ميں فضيلت مآب امام اكبـر شـيخ االزهـر                 اسالمى ٹيلي 

ء ميں ڈالى گئى اور گذشتہ آٹهـ سالوں كے دوران اس سـروس نـے               2000كى منظورى سے اگست     
اپنے متعدد اعلى كاميابيوں كے ذريعے دين اسالم كى اعتدال پسندى كو احسن انداز سـے پـيش                  

  -كيا ہے
 اس سـروس مـيں كـوئى بهـى شـخص      ـ كاميابى سوال وجواب كى سروس ہےـ ان ميں پہلى نماياں  

اپنے ملكـ ميں اسالمى ٹيليفون سروس كے كسى بهى نمبر پر رابطہ قائم كركے اپنا مسئلہ مكمـل                  
آزادى اور رازدارى سے ريكارڈ كرتا ہے پهر چـوبيس گهنٹـوں كـے بعـد رابطـہ قـائم كـركے ازهـر                        

سـن  (  جانب سـے دئـيے گـئے اپـنے سـوال كـا جـواب پاتـا                 شريف كے چنيده ممتاز علماء كرام كى      
 . ہے) سكتا

دوسرى يہ كہ رابطہ كرنے واال شخص اركان اسالم كے بارے ميں مختصر مـذهبى خطابـات بهـى                   
سن سكتا ہے اسى طرح اسالمى ٹيليفون سروس نے پورے قرآن كريم كى آيات كريمـہ كـى آسـان                    

 كرنے واال انسان آيت كريمہ كى صحيح تالوت         فهم اور مكمل تفسير بهى پيش كى ہے اور رابطہ         
 -اسكے الفاظ كے معانى، اسباب نزول اور اسميں علمى وسائينسى اعجاز كوبهى سن سكتا ہے

اور يہ كتاب اسـالمى ٹيليفـون سـروس كـى كـوئى پہـلى كتـاب نہـيں ہـے بلكـہ اس سـےقبل يـہ                   
كے زيـر عنـوان بهـى ايكــ كتـاب           "ا كرو   پس تم اهل ذكر سے پوچهـ لي      " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  "سروس

جو منتخب اور تصحيح شده فتوؤں اور ازهر شريف كے جيد علماء كـرام كـے                . شائع ہو چكى ہے   
 .قلم سے دئيے گئے جوابات پر مشتمل ہے

جہاں تكـ پيش نظر اس كتاب كا تعلق ہے تو يہ ان بعض سخت اور متشدد فتـوؤں كـا علمـى رد                       
بيعت كى صحيح عكاسى نہيں كرتے، اور انكے مفتـى حـضرات كـو            ہے جو اسالم كى روادارانہ ط     
اثرات اس غلط تصوير كا ادراكـ اور شعور بهى نہيں جـو يـہ          ) منفى( لوگوں كى زندگيوں پر انكے    

 -متشدد فتوے اسالم اور اهل اسالم كے بارے ميں پيش كرتے ہيں
وه بہـت خطـر   (يا جا ر ہـے ان دنوں اسالم اور اهل اسالم كى تصوير كو جس طرح بگاڑ كر پيش ك           

اس صورتحال پر هميں خاموش تما شائى نہيں بننا چاہيئے بلكہ ہر غيـور مـسلمان اس                 ) ناكـ ہے 
حقيقت سے بخوبى واقف ہے كہ اگر ہم مذهبى امور كو ان لوگـوں كـے حـوالے كـر ديـن جونـہ تـو                        

قـف ہـيں جـو      اسالمى شريعت كے اعلى مقاصد كا ادراكـ ركهتے ہيں اورنہ ہى اس رحمت سے وا              
تو اس مذهب كى تصوير ميں كس قدر لگـاڑ پيـدا ہـو    . اسالم سارے جہانوں كے لئے ليكرآيا ہے     

 -سكتا ہے
لوگوں كى كسى جماعت كى عادات وتقاليد كو يہ سمجهتے ہوئے منتقـل كرنـا يـا انكـى پيـروى        

يہـاتى  تـشدد، سنگــد لـى، سـخت روى اور د          . كرنا كہ مذهب ہے غلط اور اهللا تعالى پر بهتان ہے          
حضرت  عائشہ  سـے مـروى        . گنواروں كى بد سلوكى كو اسالم سے منسوب كرنا بہت بڑا جرم ہے            

 ."إِثْمًا مَا لَمْ يَكُنْ أَيْسَرَهُمَا اخْتَارَ إِلَّا أَمْرَيْنِ بَيْنَ  خُيِّرَ مَا" .حديث مباركہ سے ثابت ہے كہ
ياگيا تو آپ صـلى اهللا عليـہ وسـلم    جب دو امور ميں اختيار د   "رسول كريم صلى اهللا عليہ وسلم كو      

 :ايكـ  اور حديث مقدسہ ميں ہے" نے ان ميں سے آسان كو اختيار فرمايا بشرطيكہ وه گناه نہ ہو



كـسى  " اسكا مفہـوم يـہ ہـے كـہ    ، "شَانَهُ إِلَّا شَيْءٍ مِنْ يُنْزَعُ وَلَا إِلَّا زَانَهُ شَيْءٍ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي"
مى اور ہمدردى ہى اسكى زينت ہوتى اور صرف اسكے عيب ہى ختم كئے جاتے               بهى چيز ميں نر   

 -"ہيں
همارى نسل نے ان علماء أفاضل كے زير سايہ پرورش پائى جنہوں نے همارے اندر دين اسالم كى                  

اسى طرح انكے بعد پيغام پنہچانے، ادائيگى امانـت اور تبليـغ اسـالم كـو جـارى             . محبت پيدا كى  
 والى نسلوں كـو ان لوگـوں پـر چهـوڑ دينـا جـو اسـالم كـى حقيقـت كـو نہـيں                          ركهنا چاہئيے، آنے  

ادراكــ ہـے جـو اسـالم مـيں پـورى انـسانيت كـى                ) صيح(سمجهتے، اور نہ ہى انہيں اس پيغام كا       
 .تو يہ دين حق كے خالف خيانت كى مانند ہے. بہترى  كے لئے موجود ہے

بغير اس مذهب كى آسانى كو بيان       اس وجہ سے ہر اس شخص پر جو كسى تشدد اور مبالغے كے              
كر سكتا ہے واجب ہے كہ وه ايسا كرے تاكہ هم نوجوانوں كـو اس مـذهب سـے متنفـر كـرنے كـے                         

 -موجب نہ ہوں، يہ دين اسالم دنيا وآخرت ميں انكى سعادت اور نجات كـا سـبب اور ذريعـہ ہـے                     
ده جـامع اور عمـده،   اس سلسلے ميں، ميرے نزديكـ اهللا رب العزت كے اس فرمان مباركــ سـے زيـا        

وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ النْفَـضُّوا مِـنْ           ﴿ :اور كوئى بات نہيں ہے جس ميں ارشاد بارى ہے كہ          
 .)159آل عمران ( ﴾حَوْلِكَ
 .       اور اگر آب تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ كے اطراف سے چهٹ كر بهاگ جاتے. ترجمہ

كرام كا پـر خلـوص شـكريہ اداكرتـا ہـوں جنہـوں نـے غلـط مفـاهيم كـى                      آخر ميں، ميں ان علماء      
تصحيح اور دين اسالم كى صحيح خوبصورت تصوير كشى كى ذمہ دارى اپنے كا نـدهوں پـر لـى،                    

 :اور وه ہيں
  كليہ شريعہ وقانون ـ استاد فقہ اسالمى ـاحمد عبد الحميد/ پروفيسر ڈاكٹر شيخ -1
  كليہ شريعہ وقانون ـ استاد فقہ اسالمىـ محمد فؤاد رشاد/ پروفيسر ڈاكٹر شيخ -2
  كليہ شريعہ وقانون ـ استاد فقہ اسالمى ـعلى منصور عثمان/ پروفيسر ڈاكٹر شيخ -3
  كليہ شريعہ وقانون ـ استاد فقہ اسالمى ـياسر عبد العظيم/ پروفيسر ڈاكٹر شيخ -4
  كليہ شريعہ وقانون ـ استاد فقہ مقارن ـانس ابو شادى/ پروفيسر ڈاكٹر شيخ -5
  كليہ شريعہ وقانون ـ استاد فقہ اسالمى ـمحمود عبد الجّواد/ پروفيسر ڈاكٹر -6

. صدر شعبہء اسالميات/ اس كتاب كى نظر ثانى پر ميں پروفيسر ڈاكٹر محمود خيامى حسن     
ازهــر شــريف، اور پروفيــسر ڈاكٹــر محمــود عبــد الجّــواد اســتاد فقــہ . فيكلٹــى آف ميڈيــسن

اور اسالمى ريسرچ اكيڈمى كے ركـن اور  . كريہ ادا كرتا ہے كليہ شريعہ وقانون كا ش     ،اسالمى
پروفيسر ڈاكٹر امام محمـد رأفـت عثمـان    / ازهر شريف كے كليہ شريعہ وقانون كے سابق ڈين       

كا خصوصى طور پر ممنوں ہوں جنہوں نے اس كتاب كـا مقدمـہ لكهـا، اور اس كـى طباعـت                      
وں نے اس پر نظر تانى كـى كـا بهـى    كيلئے ڈاكٹر ايهاب عيوطى اور پروفيسر سمير طلبہ جنہ  

 .ممنون ومشكور ہوں
كـو  ) ال يـصح إال صـحيح     . (آخر مـيں، مـيں اپـنے والـدين كـى مسلـسل مـدد اور اس مفہـوم                  

 -مضبوطى سے قائم كرنے پر ان دونوں انتهائى ممنون ومشكور اور زير بار احسان ہوں
 

                                شريف عصمت عبد الحميد 
                              صدر مجلس انتظاميہ                                                         

ان علمي ردود اور تبصروں ميں بيان كرده آيات قرآنيہ كا ترجمـہ، شـيخ الإسـالم پروفيـسر                   :  نوٹ
 .ہے مدظلہ العالى،  كے ترجمہ عرفان القرآن سے ماخوذ محمد طاهر القادرىڈاكٹر 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ـہدمــمق

 . إلي يوم الدين- - - - - -أحمداهللا 
 اهللا تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتا ہوں اسی سے معاونت اور ايت کا خواستگار ہوں صالة                   

 صـلی اهللا عليـہ وسـلم، آپکـی اوالد، اور     ـ و سالم ہو ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفی    
  کی اتباع کرنے والوں پر۔ـ صلی اهللا عليہ و سلم ـقيامت تک آپ 

اسالمی ٹيلفون سروس کی مجلس انتظاميہ کے صدر محترم شريف عصمت عبدالمجيد نے مجھـ           
سے کتاب فتاوی اور شريعت کے آسان احکام کا مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی ۔ يہ مالحظہ کيا                  

ں آسانی ، اسالمی تشريع کـی بنيـاد         گيا ہے بعض فتووں کا انداز بہت سخت ہے جبکہ احکام مي           
يُرِيـدُ اللَّـهُ بِكُـمْ الْيُـسْرَ وَال يُرِيـدُ      ﴿ :ہے ۔ جيسا کہ اهللا رب العزت نے قرآن کريم ميں ارشاد فرمايا      

 .  ﴾بِكُمْ الْعُسْرَ
 . اهللا تعالی تمھارے حق ميں آسانی چاہتا ہے اور تمھارے ليے دشواری نہيں چاہتا

اوراس نے تـم پـر ديـن مـيں کـوئی       ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿: ايک اورمقام پر فرمايا   
 .تنگی نہيں ركهي

 فقہ اسالمی کا مسلمہ امر يہ ہے کہ ظنی مسائل ميں کئی آرا ہو سکتی ہـيں بـشرطيکہ فقہـی                     
رائے شريعت اسالمی کے سر چشموں کے دالئل ميں سے کسی ايک دليل پر مبنـي ہـو ۔ چنانچـہ                     

مارے علم کے مطابق فقہ اسالمی کے کسی بھی امام يا بڑی مشہور شخصيت مـيں سـے کـسی                    ہ
نے اور نہ ہی شرعی علوم کی کسی بهي غير فقہی شخصيت نے کبھی يہ نہـيں کيـا کـہ اسـکی                       
رائےہى حق ہےجسميں کوئی قابل اعتراض بات نہيں ، بلکہ انکے بارے ميں ہـم يقينـی طـور پـر         

اء سے اختالف کرنے والوں کا مکمل احترام کرتے تھے ۔ اسوجہ سـے ہـم              جانتے ہيں کہ وہ اپنی آر     
فقہ اور ديگر شرعی علوم کی کتابوں ميں کئی اختالفی آراء پاتے ہيں انکے ساتھـ ساتھـ مؤلـف         
کتاب کے لئے رحمھ اهللا تعالی اهللا تعالی ان پر رحمت فرمائے جيسے دعائيـہ کلمـات بھـی ہـوتے                

 ہيں ۔
 کا يہ قول نقل کيا گيا ہے۔ ہم جانتے ہـيں کـہ يـہ    ـ رضی اهللا تعالی عنہ    ـھ   حضرت امام ابو حنيف   

رائے ہے اور ہماری صالحيت کے مطابق يہی بہترين رائے ہے پس اگر کوئی اس سے بہتـر الئـے                    
 تو ہم اسے قبول کرتے ہيں۔

مـيں  ميری صـحيح رائـے   :  کا يہ قول نقل کيا گيا ہےـ رضی اهللا تعالی عنہ     ـحضرت امام شافعی    
 غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، دوسرے کی غلط رائے صحيح ہو سکتی ہے۔

يعنـی پـر   ( کے بعد کسی کا قول غلطی سے محفوظ نہـيں ہـے            ـ صلی اهللا عليہ و سلم       ـرسول اهللا   
اس سلسلہ ميں ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت عبداهللا بن عباس، عطاء، ) ايک سے غلطی ممکن ہے
فرماتے ہيں کہ کوئی ايسا نہيں جـس کـا کـالم ليـا                ـهللا عنہم   رضی ا ـ مجا اور مالک بن انس      

 صـلی اهللا عليـہ و سـلم    ـگيا ہو اور پھر اسے اس کی طرف رد نہ کر ديا کيا ہو سوائے رسـول اهللا             
 کے کالم مقدس کے عالوہ کسی اور شخص کـا کـالم نـا               ـ صلی اهللا عليہ و سلم       ـرسول اهللا    (1کے۔

 ۔)قابل رد نہيں ہے
مـيں  (ئلہ کے بارے ميں فقہاء کے درميان اختالف رائے سے فقہ اسـالمی ماالمـال                 ايک ہی مس  

اور اسکا دائرہ وسيع ہوا ۔ اور فقہائے اسالم کی آراء ايک ہی کارخـانے مـيں ايـک                   ) ترقی ہوئی 

                                                 
، المطبعھ السلفيہ  20از شاہ ولی اهللا احمد بن عبدالرحيم الفاروقی الدھلوی صـ . ھيھاالنصاف فی بيان اسباب االختالف فی االحکام الفق 1

 ھ۔ ۔1385بالقاھرہ سنھ 



ہی سانچے ميں ڈھلے ہوے نمونے کی مانند نہيں تھيں ۔ بلکہ انميں تنوع اور رونما ہـونے والـے                    
ے ہيں جو افراد، جماعتوں اور ملکوں ميں پائے جاتے ہيں اور اس سـے آزادی                متعدد قضيئے ہوت  

رائے کے اصول کے احترام، عظمت اور شريعت اسالمی کی بلندی واضح ہوتی ہـے ۔ اگـر شـريعت                    
اسالمی ميں آزادی رائے اور اسکا احترام نہيں ہوتا تو ہمارے سامنے فقہ اسالمی کـا يـہ عظـيم                    

وتا۔ فقہی مسالک کے درميان کثرت رائے اور تعدد کے ساتھــ ساتھــ              اور زبردست ذخيرہ نہيں ہ    
ہمارے علمائے کرام کا مقصد دوسروں کی شان کو کم کرنا ہرگز نہيں تھا اور نہ ہی کسی ايـک     

۔ سوائے بعض حالتوں کے جن ميں بعض لوگوں نے اپـنے مـسلک               رائے کے خالف تعصب پايا گيا     
ت خود ان کے اپنے مذہب کے بانی کے اصـول کـے خـالف               کے لئے شہرت اختيار کی ہے اور يہ با        

۔ اور يـہ مـسالک بھـی         ہے اور ہمارے علم کے مطابق ايسا بہت ہـی کـم حـالتوں مـيں ہـوا ہـے                   
اسوقت سامنے آئے جبکہ دوسرے مذاہب کے خالف تعصب عام ہوا ليکن مذاہب کے اماموں نـے                 

 .اپنے مذاہب کے ليے شہرت اختيار نہيں کی
ہ حنفی کے ايک عالم کے بارے ميں مبالغہ آرائی کا ذکر کيـا گيـا ہـے اور وہ                    اس سلسلہ ميں فق   

 ھـ ہجری ميں ہوا تھا انہوں نـے         340ہيں حضرت عبيد اهللا بن الحسن الکرخی جنکا وصال سنھ           
کـی  ) جن سے انکا مقصد حنفی مـسلک کـے بـڑے فقہـاء ہـيں              (کہا ہر آيت جو ہمارے اصحاب       

وہ تاويل شدہ يا منسوخ ہيں، اسـی طـرح حـديث شـريف بھـی                مطابق نہيں ہيں    ) بظاہر(آراء کے   
 ۔)2(تاويل شدہ يا منسوخ ہے

ليکن يہ بات اس عام قاعدے سے ہٹ کر ہے چسپر مسالک کے آئمہ کرام عمـل پيـرار ہـے ۔ اور                       
جـسميں اجتہـاد نہـيں بلکـہ        . يہ قول فقہ اسالمی کے صـرف اس ايـک دور کـا اظہـار کرتـا ہـے                  

 عام تھا ۔ جبکہ يہ فقيہ جس مسلک سـے وابـستہ ہـيں اس مـسلک                  اماموں کی تقليد کا رجحان    
 نے نہ تو خود اور نہ ہی فقہی مسلک کـے کـسی              -  رضی اهللا تعالی عنہ    -کے بانی امام ابو حنيفہ      

 اور امام نے اپنے صحيح ہونے اور دوسرے كے صحيح نہ ہونے کا دعوی کيا ہے۔
 

ن مـيں سـے کـسی سـے بھـی مـسائل کـے                چنانچہ آئمہ کرام واضح طور پـر يـہ کہـتے تھـے کـہ ا               
اگـر  "استنباط ميں غلطی ہو سکتی ہے۔ يہانتک کہ ايک سے زائد آئمہ سے يہ قـول منقـول ہـے         

يہی وہ منہج اور اسـلوب  "حديث صحيح ہے تو يہ ميرا مسلک ہے اور ميری بات کو ترک کر دو      
 .ار ہے عمل پيرـ رضوان اهللا تعالی عليہم اجمعين ـ جسپر صحابہ کرام ـعلم ہے 

 جب کسی مسئلہ کے بارے ميں اجتہاد فرماتے تو ـ رضی اهللا تعالی عنہ ـ حضرت ابو بکر صديق     
يہ ميری رائے ہے اگر صحيح ہے تو اهللا رب العزت کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہـے تـو              : کہتے

 ـ۔ حـضرت عمـر بـن خطـاب      ميری طرف سے ہے اور ميں اهللا رب العزت سے اسـتغفار کرتـا ہـوں     
 کے کاتب نے جب يہ لکھا کہ يہ اهللا رب العزت کـی جانـب سـے ہـے اور يـہ                ـاهللا تعالی عنہ    رضی  

 ـتم نے برا کہا، کہو يہ عمـر  : نے فرمایا  ـ رضی اهللا تعالی عنہ  ـعمر کا خيال ہے تو حضرت عمر        
 کی رائے ہے۔ اگر صحيح ہے تو اهللا  رب العزت  کی جانب سے ہـے اور اگـر         ـرضی اهللا تعالی عنہ     

صلی اهللا عليـہ    ـغلط ہے تو عمر کی طرف سے ہے۔ اور کہا سنت وہ ہے جو اهللا اور اسکے رسول           
 )2( کا طريقہ ہے غلط رائے کو امت کے ليے سنت نہ بناؤ۔ـو سلم 

جب بعض لوگ اس عورت کے بارے ميں جسکے شوہر کا انتقال ہو گيا تھا اور اسکا مہر مقـرر                   
 رضی اهللا تعالی عنہ ـکرنے کے ليے حضرت عبداهللا بن مسعود نہيں کيا گيا تھا ۔ مسئلہ دريافت 
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 ـ کے پاس گئے۔ تو آپ نے جواب کے ليے ايک ماہ کی مدت مقرر کی ۔ ايک مـاہ کـے بعـد آپ              ـ
نے فرمايا۔ اس مسئلہ کے بارے ميں،ميں اپنی رائے کہتا ہـوں اگـر صـحيح                ـ رضی اهللا تعالی عنہ     

ر اگر غلط ہو تو ايک غالم کی ماں کے بيٹے کی جانب             ہو تو اهللا رب العزت کی جانب سے ہے او         
۔ اسکا مہر اسکی مثل عورت کے مہر کی ماننـد ہـے نـہ کـم اور نـہ زيـادہ، اسـکے لـيے                           سے ہے 

 ميراث ہے اور اسپر عدت ہے۔
 کـے بعـد    ـ صـلی اهللا عليـہ و سـلم          ـرسـول اهللا    . چنانچہ متعدد آراء ميں کوئی ممانعت نہيں ہے       

 محفوظ نہيں ہے۔ کسی کا قول غلطی سے 
اس کتاب ميں دی گئيں آراء ازھر شريف کے علماء کی ہيں۔ انہوں نـے علمـاء کـی بعـض آراء                      
سے اختالف کيا جوان سے پہلے دی گئيں تھيں اور جب مسائل ظنی ہوں تو اختالف مـيں کـوئی                    

پر حرج نہيں۔ ظنی مسائل ميں متعدد آراء ہو سکتی ہيں اور وہ رائے ہی معتبر ہوگی جو دليل                   
 مبنی ہو۔

 اور اهللا رب العزت صحيح راہ کی جانب ايت دينے واال توفيق عطا فرمانے واال ہے۔
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 ڈاکٹر محمد رأفت عثمان                                         
 شريعھ و قانون کللج آف ڈينق ساب ،پروفيسر تقابلی فقہ

 جامعھ االزھر الشريف،                                             
    .کن اکيڈمی اسالمی تحقيقاتر                                                 



 تمهيـد
 

 .بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليہ وسلم
 مثال كے طور پر وه نصوص جن سے عقيدے، ـ نصوص جن ميں كوئى اختالف نہيں ہےشرعى

فرائض اسالم اور اسكے متواتر ممنوعہ امور كے احكام استنباط كئے جائے ہـيں ان نـصوص                 
ميں زبان ومكان كے اختالف كے باوجود بهى كوئى اختالف نہيں كيونكہ يہ ہر زمـانے مـيں                  

 . كرتى ہيںملّت اسالميہ كا ٹهوس تصور پيش
انكے عالوه اكثر شرعى نصوص ظنى ہـيں انكـے سـمجهنے اور احكـام اسـتنباط كـرنے مـيں             

اور . مجتهدين كے درميان مختلف اراء ہو سكتى ہيں اور يہ اهللا رب العزت كى رحمـت ہـے                 
آسانى كى خاطر امت مسلمہ كو اجازت ہے كہ وه ائمہ مجتهدين كى ان آراء ميں سے كـسى                   

 .كرےكى رائے كى اتباع 
حضرت امام  احمد بن حنبل  سے مروى ہے كہ حضرت عمر بن عبد العزيز فرمايا كـرتے تهـے                     
كہ ميرے لئے باعث مسرت ہے كہ صحابہ كرام كى متعدد اراء ہيں اگر ان ميں اختالف رائے 

كئى صديوں سے ملت اسالميہ كى متفقہ رائے يہ ہـے  . نہ ہوتا تو سہولت كى اجازت نہ ہوتى  
ين بالخصوص وه چار ائمہ كرام جنكے مذاهب، اسالمى ممالكــ مـيں عـام ہـو         كہ ائمہ مجتهد  

 .چكے ہيں كے اقوال كى اتباع كرنے ميں كوئى حرج نہيں
ليكن آجكل ملّت اسـالميہ ايكــ مـصيبت سـے دوچـار ہـے كـہ بعـض لـوگ اس سـہولت اور                         

ى كـے   تخفيف كو منسوخ، اور امت كو اس رحمت سے محروم كرنے اور لوگوں كو مذهب حنبل               
شديد ترين ايكـ ہى قول كا پابند بنانےكى اس ليئے كوشش كررہے ہـيں كـہ يہـى سـنت ہـے                      

 .جبكہ يہ قول جملہ معروف  اقوال اور مروّجہ مذاهب سے خارج ہے
ان كى اس كوشش سے تمام اسالمى ممالكـ ميں اختالف اور اناركى پهيل رہى ہے جيسا كـہ                  

ہ كو كمزور كرديا ہے جبكـہ يـہ ملـت اسـالميہ             سب كو معلوم ہے كہ اس چيز نے ملت اسالمي         
تفرقے اور اختالفات كى بجائے اتحاد اور شيرازه بنـدى كـى انتهـائى شـديد ضـرورتمند ہـے                    

 . تاكہ يہ ہر جگہ اپنے دشمنوں كى مكاريو ں كا كاميابى سے مقابلہ كر سكے
، ابن باز كے اقـوال      اگر امت مسلمہ امام ابو حنيفہ اور امام مالكـ كے اقوال كو چهوڑ كرالبانى             

كو اپنا لے تو اسے كو نسا فائده فاصل ہوگا بلكہ يہ تـوبہتر چيـز كـو ادنـى سـے بـدلنے كـى                          
 .مانند ہے

اهللا رب العـزت نـے      . ان فتوؤں ميں اختيار كر ده سخت رجحان سے وسعت ميں تنگى آئى ہے             
 مـيں بہـت     لوگوں كو جو وسعت عطا فرمائى اسكا دائره لوگوں پر تنگ ہـو گيـا اور اس دور                 

سارے مسلمانوں كو اذيت وتكليف سے دوچـار كيـا اور ا نكـے درميـان اخـتالف اور انتـشار                  
 .پيدا كر ديا ہے

يہ متشدد فتوے اور انكے جوابات كئى ايكـ اسـالمى، بالخـصوص عربـى زبـان بـولنے والـے                    
 .ممالكـ سے جمع كئے گئے ہيں

يں جمـع اور مرتـب كـئے گـئے          يہ مطالعے اوراستفادے ميں آسانى كى خاطر فقهى ابـواب مـ           
 .اس كتاب كى نماياں، خصوصيات يہ ہيں. ہيں

فتوؤں، كو انتهائى ديانندارى سے انكے دينے والوں كى طرف منسوب كيا گيا ہے انكـى                 -1
مطبوعــہ كتــابوں يــا علمــى رســالوں، انكــے اجــزاء اور صــفحات يــا معلومــات كــے بــين 

ے اخذ كرنے كى صورت مـيں انكـے         يا سمعى يا بصرى ذرائع س     ) انٹرنيٹ( األقوامى نظام 
 .مكمل اور صحيح حوالے دئيے گئے ہيں



 .قران كريم كى سورتوں اور آيات كے نمبر كا بيان -2
 .حسب ضرورت احاديث شريف كے حوالے -3
ايكـ فتوى كئى ايكـ مفتيؤں نے ملكر ديا ہے اس حالت ميں تمام مفتيوں كے نـاموں كـا                    -4

الكــ سـے ہـے اور بعـض اوقـات ايكــ ہـى               ذكر كيا گيا ہے اگرچہ انكا تعلق مختلـف مم         
 .فتوے كے ايكـ سے زياده جوابات ہيں اور ہر جواب ميں اضافى استفاده ہے

 .قارئين كى آسانى كے پيش نظر متشابهہ فتوؤں كو ايكـ جگہ جمع كرنا -5
 .غير معروف الفاظ اور مفردات كى وضاحت اور مفهوم بيان كيا گيا ہے -6
داروں، متعدد فقهى دائره معارف اور بعـض مفتيـان          مصرى دار الإفتاء جيسے سركارى ا      -7

كے فتوؤں كى عبارتوں كو اس طرح پيش كيا گيـا ہـے كـہ انكـے مطلوبـہ مفهـوم تبـديل                       
 .نہيں ہوئے

عبارت كى وضاحت كيلئے ممكنہ حـد تكــ، نكـتے، كـامے اور اسـتفهام جيـسى مختلـف            -8
 .رموز اوقاف بهى لگائے گئے ہيں/ عالمات ترقيم

پہال    فتوے پـر مختـصر تبـصره جبكـہ دوسـرا      .  حصوں پر مشتمل ہےہر فتوے كارد دو    -9
ان فتوؤں پر تبصره اور انكے علمـى جوابـات ازهـر شـريف كـے كبـار                  . تفصيلى تبصره ہے  

 .علماء كرام اور پروفيسر نے لكهے ہيں
 

ازهر شريف كى ميڈيكل فيكلٹى كـے شـعبہء اسـالميات كـے سـر راه اور فقـہ    مقـارن كـے                          
ر محمود خيامى حسن نے نظر ثانى كى اور اسكا مقدمہ ازهر يونيورسـٹى كـى                پروفيسر ڈاكٹ 

 .فيكلٹى آف شريعہ وقانون كے پروفيسر ڈاكٹر محمد رأفت عثمان نے لكها ہے
اور مـشرق ومغـرب كـے       . اهللا تعالى ان جوابات كے لكهنے والوں كو جـزائے خيرعطـا فرمـائے             

اسكے آغاز اور اختتام    . ى ہر چيز پر قادر ہے     بيشكـ اهللا تعال    .مسلمان اس سے فائده اٹهائيں    
 .پر اهللا تعالى كا  شكر ہے

              



 باب أول عقيده
 

 ار كرنے والے شخص كى تكفير كرنا اصر معصيت پر اور اسالم سے خارج كرنے والے دس امور- 1

 ء كلمـہ  كيا ہے؟ اور كيا وه شخص جو زبان سـے         ) فرق(اسالم اور كفر كے درميان حد فاصل      : سوال
ادا كرنے كے بعد اسكے منافى اعمال كا مرتكب ہو تو كيا وه اپـنے روزوں                ) دو شهادتيں ( شهادت

اور نمازوں كى ادائيگى كے باوجود كفاركے زمرے مـيں شـامل كيـا جـائے گـا؟ اور معـصيت پـر                       
 .اصدار كرنے والے كا كيا حكم ہے

 
 :اسالم سے خارج كرنے والے دس امور: خالصہء فتوى

 ..شركـ -1
 .اهللا تعالى اور اسكے بندوں كے درميان واسطے بنانا -2
 .مشركين كى تكفير نہ كرنا -3
كسى شخص كے كالم اور حكم كو حضور صـلى اهللا عليـہ وسـلم كـے كـالم اور حكـم كـو          -4
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 .كرنا
 ) 91/ 10(5الدرر السنية ط . شيخ محمد بن عبد الوهاب             (                              

معصيت پر اصرار كرنے واال شخص وه ہے جو يـہ جانتـا ہـے كـہ يـہ گنـاه ہـے چنانچـہ يـہ حـالل                             
سود، ميں جانتا ہـوں كـہ يـہ حـرام           . سمجهنا ہوا اور يہ اسكا ظاہرى كفر ہے گويا وه يہ كہتا ہے            

اور زنا،  حرام ہے ليكن ميں اسے كرونگا چنانچہ يہى حالل قرار دينا ہے               ہے ليكن ميں يہ لونگا      
اسميں واضح طور پر جائز ٹہرانے كى خواہش ہے اس جيسے شـخص كـے كفـر مـيں كـوئى شكــ                       

 .نہيں
 )ابو اسحاق الحوينى  اتباع اور اسكے اثر كے زير عنوان انكى ٹيپ          (

 
 :تبصره

ر پر صحيح نہيں ہے يہ عام اور انشائيہ عبـارتوں مـيں لكهـا               يہ فتوى غير دقيق يعنى مكمل طو      
كيونكـہ اس سـے ان مـذهبى لوگـوں          . ہوا ہے جو كہ انتهائى خطر ناكـ نتائج كا موجب ہوتى ہيں           

كيلئے مسلمانوں كى تكفير كے دروازے پورے طور پر كهل جـاتے ہـيں جـو اسـكى عبـارتوں كـو                      
 .غلط سمجهـ كر اس پر عمل كرتے ہيں

ى بهى غافل انسان كے بارے ميں يہ كہا جا سكتا ہـے كـہ وه الپـروا ہـى كـا شـكار                        چنانچہ كس 
يعنى وه اهللا تعالى كے دين سے روگردانى كرتا ہے ، نہ تو اسكى تعليم حاصل كرتا ہے اور نہ ہـى                      

مثال . نتيجہ كے طور پر وه كافر ہوگا      . اس پر عمل كرتا ہے جيسا كہ اس فتوے ميں كہا گيا ہے            



يـا وه   . ر كوئى شخص علمى دروس ميں بالئے جانے كے باوجود حاضـر نہـيں ہوتـا               كے طور پر اگ   
حضور نبى كريم صلى اهللا عليہ وسلم كے كالم اور حكم پر كسى اور كے كالم اور حكم كو تـرجيح                     

  -اور اگر اس نے داڑهى منڈائى تب بهى كافر ہوگا.ديتا ہے تو وه بهى كافر ہوگا
 -كى تكفير كرنا خوارج كا مذهب ہےاور معصيت پر اصرار كرنے والے 

 :علمى رد
 مسلمان جس سے صغيره يا كبيره گناه سرزد ہو جائيں وه اهللا تعالى كـے اس فرمـان كـے مطـابق                      

 .دائره اسالم سے خارج نہيں ہوتا ہے
، )116النـساء   ( ﴾ يَـشَاءُ  إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَـنْ            ﴿: ارشاد بارى تعالى  

كو معاف نہيں كرتا كہ اسكے سا تو كسى كو شريكــ ٹہرايـا              ) بات(بے شكـ اهللا تعالى اس    : ترجمہ
 . اس سے نيچے ہے جيسكے لئے چاہے معاف فرما ديتا ہے) گناه(جائے اور جو

 اور حضرت عباده بن صامت سے مروى حديث مباركہ جسميں رسول كريم صلى اهللا عليہ وسلم نے         
 " فهوإلي اهللا إن شاء عفا عنه وإنشاء عاقبه‘ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره اهللا ".....فرمايا

اور جس نے ان چيزوں ميں سے كسى كى خالف ورزى كى پهر اهللا تعـالى نـے اسـكى پـرده پوشـى                        
فرمائى تو اسكا معاملہ اهللا تعالى پر ہے چاہے تو وه اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسـے سـزا      

 .)3(دے
اور علماء كرام نے بيان كيا ہے كہ بے شكـ كفر بہت بڑى چيز ہے چنانچہ جبتكـ كسى كے كفر نہ                     

سـوائے اسـكے كـہ علمـاء اسـكے          . كرنے كا احتمال پايا جائے تو مسلمان كى تكفير نہـيں جـاتى            
اور اسـى طـرح اس      . كسى ايسے عمل پر متفق ہو جائيں كہ جس سے مرتد ہونـا واجـب ہوتـا ہـو                  

ن كو بهى كافر نہيں كہا جائيگا جسكے كالم اور عمل ميں عدم  كفر پـر دور كـا احتمـال                      مسلما
 .بهى پايا جائے

 أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ«: حضور نبى كريم صلى اهللا عليہ وسلم كا ارشاد گرامى ہے
اهللا تعـالى كـا     ) اسے(نے كسى آدمى كو كافركہ كر پكارا يا       اور جس   "،  »وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا جَازَ عَلَيْهِ    

 ."پر ہوگا) كہنے والے(دشمن كہا اور وه ايسا نہيں تها تو اس كا اطالق اسى
اور يہ اس كيلئے بہت بڑى وعيد ہے جس نے مسلمانوں ميں سے كسى كو كافر كہا اور وه ايـسا                     

انے ميں تساهل كرنے والے بہت سے گر اور يہ ايسا گڑها ہے جسميں تكفير كا حكم لگ         . نہيں تها 
 .كيونكہ انكا مخالف حقيقتًا ايسا نہيں تها. چكے ہيں

در حقيقت اهل قبلہ ميں سے كسى كى تكفير نہيں كى جـاتى سـوائے اسـكے كـہ وه رسـول كـريم                        
تـو اس حالـت مـيں وه        . صلى اهللا عليہ وسلم كى شريعت كا تسلسل سےهم پہنچنے كا انكار كرے            

 .النےواال ہےجهٹ.شريعت كو 
تو وه شخص جس نے اس چيز كو حالل سمجها جسكے حرام ہونے پراجماع ہے اور مسلمانوں ميں              
يہ حكم معروف ہے جيسے خنزير كا گوشت، زنا اور اسى طرح كے دوسـرے امـور جـن مـيں كـوئى                    

اور اگر بے گناہوں كے قتل اور كسى شبہ كے بغيـر انكـے مـال                . اختالف نہيں، تو اس نے كفر كيا      
اگرچـہ خـوارج    . غصب كرنے جيسے ظاهرى گناہوں كو حالل سمجهتا ہے تويہ كفر كى علّت نہيں             

مـسلمانوں كـے خـون اور انكـے         ) انہـيں (ليكن اكثر فقهاء  . جيسوں كى تأويل كے مطابق ايسا ہے      
اموال كو انكى جانب سے حالل جاننے كے باوجود انكے عدم كفر كے قائل ہيں اور بر ممنوعہ امر                   

 .مجهنے والے شخص پر كفر كى تأويل نہ ہونے كى بناپر يہى حكم لگايا جاتا ہےكو حالل س
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ابن قدامہ نے كہا ہے كہ قدامہ بن مظعون كے بارے ميں مروى ہے كہ انہوں نے شراب كـو حـالل                      
 .جانتے ہوئے پى ليا، تو حضرت عمر نے ان پر حد لگادى مگر كفر كا فتوى نہيں لگايا

سهيل اور انكے ساتهـ ايكـ جماعت نے شام مـيں شـراب كـو حـالل      اسى طرح حضرت ابو جندل بن       
 .سمجهتے ہوئے اسے پى ليا، اور انہوں نے اس آيت كريمہ سے استدالل كيا

ان لوگوں پر جـو ايمـان       : ترجمہ،  )4(﴾لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا        ﴿
حكـم حرمـت اتـر نـے سـے          (ميں كوئى گناه نہـيں جـو وه       ) حرام(اس. ے رہے رائے اور نيكـ عمل كرت    

 .كها پى چكے ہيں) پہلے
جب انہيں اسكى حرمت سے اگاه كيا گيا تو انہوں نے توبہ كى            . چنانچہ انہيں كافر قرار نہيں ديا     

اسى . جو انكى مانند ہيں ان پربهى انہي جيسا حكم لگايا جائے گا           ) اب(اور ان پرحد لگائى گئى    
طرح كسى چيز كا علم نہ ركهنے واال شخص ہو سكتا ہے كہ اس سے نا واقف رہے اس سے اسپر                      
كفر كا حكم نہيں لگايا جاتا يہاں تكـ كہ وه اسے جان لے اور اسكے بارے ميں شبہ دور ہو جـائے          

 )5.(اور اسكے بعد وه اسے حالل سمجهے
تكفير ميں جلدى كرنے، اسالم كـو       ابن قدامہ جيسے اهل علم محققين سے منقول يہ ٹهوس قواعد            

توڑنے والے دس خود ساختہ امور جيسى عمومى غير صحيح اور غير دقيق عبارتيں وضـع كـرنے                  
سے كہيں بہتر ہيں، اور يہى مسلمانوں كى نا حق تكفير ميں مبـتال ہـونے كـے راسـتے ہـيں اور                     

ى وجـہ ان  جنكے چالوں ميں اس زمـانے كـے بہـت سـے مـذهبى نوجـوان گـر چكـے ہـيں اور اسـك              
عبارتوں كا عمومى، غير صحيح اور كسى بهى دليل وحجت كـے بغيـر تكفيـر كـا دروازه كهولنـا                     

 .واهللا أعلم بالصواب .ہے
شيخ ڈاكٹر عبد الوهاب بن ناصر الطريرى كہتے ہيں ابو الحسن األشـعرى كـے بـارے كـسى نـے                     

دو كہ مـيں كـسى بهـى    تم شهادت . كہا كہ جب انكى وفات كا وقت قريب آ گيا تو انہوں نے كہا      
. اهل قبلہ كى تكفير نہيں كرتا كيونكہ سارے لوگ ايكـ ہى معبود كـى جانـب اشـاره كـرتے ہـيں             

امام ذهبى نے كہا يہى انداز زياده دينى ہے اور همارے شيخ ابن تيميہ اپنے آخرى ايّام ميں اسـى          
اور كہتے ہيں كـہ  وه كہتے ہيں كہ ميں امت ميں سے كسى كى تكفير نہيں كرتا     . طريقے پر تهے  

چنانچـہ  . وضوء كى حفاظت صرف مومن ہـى كرتـا ہـے          : رسول اهللا صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا       
اب آپ ان ائمـہ كـرام ابـو الحـسن           . وضوء كے ساتهــ نمـاز كـى پابنـدى كـرنے واال مـسلمان ہـے                

حـاالت  االشعرى، ابن تيميہ اور امام ذهبى كو ديكهئيے وه فرقوں سے واقف تهے انہوں نے انكـے      
انكى شخصيتوں كے مطالعے كئے اور انكے افكار كے جوابات دئيے چنانچہ يـہ لـوگ ان فرقـوں                   
كے خياالت سے سب سے زياده واقف تهے اسكے باوجود وه كسى كى تكفير كـرنے مـيں انتهـائى          
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، حاشہ ابن عابدين ميں ہے كہ كفر بہت بڑى چيز ہے تو جب تكـ كسى كے كفر نہ كرنے كى روايـت موجـود ہـو تـو مـيں           31/ 9المغنى ابن قدامة،     5

 منـع   الخالصہ وغيره ميں ہے كہ اگر كسى مسئلے ميں اكثر وجوهات كفر ثابت كر رہى ہوں اور ايكـ وجہ كفر سـے                     . اسے كافر قرار نہيں ديتا ہوں     
بزازيہ مزيد بيان ہـے كـہ        كر رہى ہو تو مفتى پر الزم ہے كہ وه مسلماں پر حسن ظن كى وجہ سے كفر سے منع كرنے والے سبب كى طرف مائل ہو،                          

 اور كتاب التتارخانيہ ميں ہـے كـہ احتمـال كـى بنـا پـر      . اگر وه كفر كے موجب ارادے كا واضح اظہار كرے تو اس كيلئے تأويل سود مند نہيں ہے  
اور احتمال كى كوئى آخرى حـد  . كافر قرار نہيں ديا جاتا كيونكہ كفر آخرى سزا ہے چنانچہ يہ حرام كى  انتهائى آخرى حد كى متقاضى ہوتى ہے    

اور جو شخص مسلماں پر كفر فتوى ديتے كا عزم كرے  تو اسكى اس بات خوش كن سمجها جاتا ہے يا نيكـ نيتـى سـمجهى جـائے گـى، يـا           . نہيں
ر ميں خواه كمزور روايت ہى سے اختالف ہو اس پر كفر كا فتوى نہيں لگايا جائے گا اسى بنياد پر تكفيـر كـے اكثـر مـذكوره الفـاظ پـر                            اسكے كف 

عدم كفر كا حكم لگايا جائے گا  اور ميں نے اس امر كفركو اپنے اوپر الزم كيا كہ ان چيزوں ميں سے كـسى كـے بـارے مـيں فتـوى نہـيں دو نگـا،                  
 .334/ 4ابن عابدين،  باختصار حاشيةكالم البحر 



محتاط تهے، چانچہ ان كے عالوه دوسرے لوگ جو انكے علم تكــ نہـيں پہنچـتے اور كـسى بهـى             
 )6( لوگوں كى تكفير كرين انكے بارے ميں آپكا كيا خيال ہے؟ دليل كے بغير

ڈاكٹر عبد اهللا الفقيه كى زير نگرانى فتوى مركز ميں مسلمان كـى تكفيـر نہـيں كـى جـاتى بجـز                       
اسكے كہ وه كوئى ايسا قول يا فعل يا عقيده لے كر آئے جو كتاب وسنت كى رو سے بڑا كفـر ہـو                        

ا علماء كرام كا اتفاق ہو كہ يہ بڑا كفر ہے، كسى مسلمان كى اور وه ملت اسالميہ سے نكلتا ہو ي   
تكفير كفر كى شرطيں پورى ہو نے ، اس راه ميں مانع سارى باتيں ختم  ہونے پـر ہـى كـى جـاتى                         
ہے انہيں ميں سے ہے كہ   وه بالغ، عاقل اور خود مختار ہو اور ال علمى يا تأويل جيسا عذر نـہ   

 .اهللا أعلم بالصواب )7(ہو
 ٹر محمد فؤادڈاك

 
 تركـ نماز  ـ2

دريافت كيا گيا كہ نماز نہ پڑهنے والے شوهر كے ساتهـ عورت كا رہنا يا نماز ادانـہ كـرنے                    : سوال
 .والى بيوى كے ساتهـ مرد كے رہنے كا كيا حكم ہے

 
جواب ديا گيا ہے كہ بے نمازى شوہر كے ساتهـ بيوى كا رہنا جـائز نہـيں كيونكـہ                   : خالصہ فتوى 

ة كافر اور ملت اسالميہ سے خـارج ہـے اور اسـكا نكـاح خـتم ہـو چكـا ہـے، وه وراثـت                          تاركـ صال 
حاصل نہيں كريگا، اگر وه فوت ہو جائے تو اسے غسل بهى نہيں ديـا جـائے گـا نـہ ہـى اس كـى                          
نماز جنازه اداكى جائے گى، نہ مسلمانوں كے قبرستان ميں دفن كيا جائيگـا بلكـہ اسـے صـحراء                    

 .وں ہى ميں اسے دفن كيا جائے كيونكہ اسكا كوئى احترام نہيں ہےميں لے جاكر اسكے كپڑ
 30 - 29رسالة صفة صالة النبي صلى اهللا عليہ وسلم، . شيخ ابن عثيمين                                

 
 : تبصره

اس فتوے نے بيكـ قلم پورى دنيا كے تقريبًا ايكـ چوتهائى يا ايكـ تہائى مسلمانوں كو اسالم سـے                   
 ملين مسلماں مرتد ہوگئے اور انكا قتل كرنا واجب ہوگيا ہـے  500رج كر ديا ہے يعنى تقريبًا  خا

اور انكے انتقال پر نہ تو انكى نماز جنازه اداكى جائے اور نہ ہى انہـيں مـسلمانوں كـے قبرسـتان                      
ميں دفن كيا جائے نہ وراثت حاصل كريں اور نہ ہـى انكـا كـوئى وارث بـنے گـا اور شـوہروں اور                         
بيويوں كے درميان اس وجہ سے عليحدگى ہو گئى كہ وه نماز نہيں پڑهتے،  اور تاريخ اسالم كـے                    
كسى زمان ومكان ميں  اسالمى ممالكـ ميں بے نمازيوں كے ساتهـ كبهى ايسا نہيں ہوا بلكـہ وه                   

) فـوت ہـونے پـر     (اپنى بيويوں كے ساتهـ رہـتے ہـيں، وراثـت سـے حـصہ ليـتے اور ديـتے ہـيں اور                     
ں كے قبرستان ميں دفن كئے جاتے ہيں كيونكہ وه مسلمان ہيں، هم يہ جاننے سے قاصـر                  مسلمانو

ہيں كہ ان كمزور آراء پر قائم رہنے، ائمہء كرام، ملت اسالميہ كے جمہور علماء كى مخالفت اور                  
 .مسلمانوں كو اهللا كے دين سے فوج در فوج نكالنے كا مقصد كيا ہے

 : علمى رد
اركان ميں سے اهم ركن ہے اور ايمان ميں اسكا مقام ومرتبہ ايسے ہى ہے               نماز اسالم كے بنيادى     

پابندى نماز كى فرضيت ، اسے تركـ كرنے يا اسے ہـيچ سـمجهنے پـر                . جيسے جسم ميں سر كا ہے     

                                                 
يـہ  . فضيلت مآب شـيخ ڈاكٹـر عبـد الوهـاب بـن ناصـر الطربـرى، امـام محمـد بـن سـعود اسـالمى يونيورسـٹى كـے تـدريس عملـے سـابق ركـن                                      6

 .ويب سائيڈ  سے ليا گيا" اسالم اليوم"اقتباس
 28 امور جن كى بنا پر انسان پر كفر كا حكم لگايا جاتا ہے، تاريخ فتـوى،          وه: بعنوان.81،  6ڈاكٹر عبد اهللا كى زير نگرانى فتوى مركز فتوى نمبر            7
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اور تركـ نماز كے سلـسلے مـيں سـب سـے اهـم      . تحذير وتنبيہ كے بارے بہت سى نصوص آئى ہيں  
آدمى اور : ترجمہ »تَرْكُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ «: شريف ہےامام مسلم كى روايت كر يہ حديث 

 . كفر كے درميان حد فاصل نماز ہى ہے
اس حديث  پر امام نووى كى شرح كا خالصہ يہ ہے كہ تاركـ نماز اگر اسكى فرضيت كا منكر ہـو                      

سـوائے اس   . رج اور كا فر ہـے     تو وه تمام مسلمانوں كے نزديكـ متفقہ طور پر ملت اسالميہ سے خا            
كے كہ اسے اسالم الئے ہوئے زياده وقت نہيں گزرا اور مـسلمانوں سـے اس قـدر ملـنے جلـنے كـا              

اور اگر كسى نے نماز كى فرضـيت پـر عقيـده            . اتفاق نہيں ہوا كہ نماز كى فرضيت سے واقف ہو         
تـو  . ں كـا حـال ہـے      وايمان ركهتے ہوئے كاى اور سستى سے نماز تركـ ہو جيسا كـہ اكثـر لوگـو                

جمہور علماء كے نزديكـ اسے كافر نہيں بلكہ فاسق كہا جاتا ہے اور اسے توبہ كرنے كى ترغيـب                  
جبكہ امام احمد بن حنبل سے مروى دو روايتوں ميں سے ايكـ روايت كے مطـابق وه        . دى جاتى ہے  

 .اسے كافر قرار ديتے ہيں
 . استدالل كيا ہےاور انہوں نے مذكوره حديث شريف كے ظاهرى مفہوم سے

 
 :تاركـ نماز كى تكفير نہ كرنے والوں كے دالئل

ــنْ يَــشَاءُ ﴿.ارشــاد بــارى تعــالى ہــے -1 ــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ ــرُ أَنْ يُــشْرَكَ بِ ــهَ ال يَغْفِ      ﴾إِنَّ اللَّ
سى كو معاف نہيں كرتا كـہ اس كـے ساتهــ كـ       ) بات(بے شكـ اهللا تعالى اس    : ترجمہ،  )116النساء(

 .كو شريكـ ٹهہرايا جائے اور جو گناه اس سے نيچے ہے جس كيلئے چاہے معاف فرما ديتا ہے
 :جسميں آپ نے فرمايـا    . اور حضور صلى اهللا عليہ وسلم كا آرشاد گرامى اسى پر داللت كرتا ہے             

حَـرَّمَ عَلَـى   " :ليہ وسلم نے فرماياايكـ اور مقام پر آپ صلى اهللا ع "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ  مَنْ قَالَ "
 .اس پر جہنم حرام ہو گئى. ال الہ اال اهللا كہا.جس نے "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ النَّارِ

بَيْنَ الْكُفْـرِ وَالْإِيمَـانِ تَـرْكُ    ". اور وه لوگ جو تاركـ نماز كو كافر قرار نہيں ديتے وه اس حديث پاكـ             
 كے بارے ميں جواب ديتے ہيں        ر كفر وشركـ كے درميان حد فاصل نماز ہى ہے،         آدمى او  "الصَّلَاةِ

اور وه ہے قتل بشرطكہ اس سے توبہ كرنے كا          . كہ اسكا مفہوم يہ وه كفر كى سزا كا مستحق ہے          
مطالبہ كيا گيا اور وه تركـ نماز پر مصّر ر يا حالل سمجهنے پر قائم ر يا يہ كہ اسكے اس عمل                      

 .يا اسكے اس فعل كو كافروں كا فعل قرار ديا جائے. اويل كى جائےسے كفر كى ت
تاركـ نماز كے موضـوع پـر امـام شـافعى اور            . امام السبكى طبقات الشافعيہ ميں بيان كرتے ہيں       

تو امام شافعى نے امام احمد سے كہا كيا آپ كہـتے             :امام احمد بن حنبل كے درميان مناظره ہوا       
 .هاں. كافر كہا جائے؟ امام احمد بن حنبل نے كہاكو ) تاركـ نماز(ہيں كہ اس

 اگر وه كافر ہے تو پهر مسلماں كس سے ہوگا: امام الشافعى نے كہا
 ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا. وه كہے: امام احمد نے كہا

 وه ہميشہ يہ قول كہتا ہے اور اس نے كبهى تركـ نہيں كيا: امام شافعى نے كہا
 سالم قبول كرتا ہے كہ نماز اداكرےوا: امام احمد نے كہا

سے اسـكے اسـالم     ) نماز ادا كرنے  (كافر كى نماز صحيح نہيں ہوتى ہے اور         : امام شافعى نے كہا   
 )8(تو امام احمد خاموش ہو گئے. كا حكم نہيں لگايا جاتا

                                                 
اور يہ معمـولى رد وبـدل كـے ساتهــ انٹرنيـٹ سـے مـصرى وزارة                  . ء1996مفتى شيخ عطيہ صقر مئى      . 35موضوع  . فتاوى دار الإفتاء المصرية    8

 .اوقاف كى ويب سائيٹز سے نقل كيا گيا ہے



 امـام ) تاركــ نمـاز   (ميں اسى رائے كہ ترجيح دى ہے كـہ وه         " المغنى"امام ابن قدامہ نے اپنى كتاب     
تو ثابت ہوا كہ تاركـ نمـاز چـاروں ائمـہ           . احمد بن حنبل كے مذهب كے مطابق بهى كافر نہيں ہے          

 .كرام اور جمہور اهل علم كے نزديكـ كافر نہيں ہے
چنانچہ اسكے بعد اسميں بهى كوئى شبہ نہ ر كـہ اسـكے اپنـى بيـوى كـے ساتهــ تعلقـات بهـى                         

 .صحيح ہيں
ورى اسالمى تاريخ ميں يہ ثابت نہيں كہ كسى مـسلماں جـج             ابن قدامہ نے مزيد بيان كيا هيكہ پ       

بـاوجود اسـكے كـہ تمـام        . نے تركـ نماز كى وجہ سے بيوى اور شـوهر مـيں عليحـدگى كرائـى ہـو                 
اور انہوں نے كہـا كـہ همـيں يـہ معلـوم         ... زمانوں ميں بےنماز يوں كى تعداد بہت زياده رہى ہے         

ئيے بغيـر، اس پـر نمـاز جنـازه كـى ادائيگـى اور               نہيں كہ كسى زمانے ميں تاركـ نماز كو غسل د         
مسلمانوں كے قبرستان ميں اسكى تدفين نہ كى گئى ہو، اور نہ ہى اسكے ورثاء كو اسـكا وارث          

اور نہ ہى تاركين نماز كـى كثـرت كـے           . بننے اور اسے اپنے مورث كا وارث بننے سے منع كيا گيا           
وجہ سے ان مـيں عليحـدگى كرائـى گئـى،           باوجود زوجين ميں سے كسى كے تاركـ نماز ہونے كى           

 )9(اور اگر وه كافر ہوتا تو يہ سارے احكام ثابت ہوتے
 :فضيلت مآب ڈاكٹر سعود بن عبد اهللا الفنيسان كہتے ہيں

 پورى اسالمى تاريخ ميں آجتكـ ايسى بات سامنے نہيں آئى كہ كسى شخص كو نماز تركـ كرنے                 
 عالوه ازين اس قول كى وجہ سے اسكى بيوى كـو            -وكى وجہ سے مرتد كے طور پر قتل كيا گيا ہ          

 .طالق اور اسكى اوالد نا جائز ہوگى جبكہ نماز تركـ كرنے والوں كى تعداد بہت زياده ہے
اور ميرے نزديكـ  سستى اور عدم اهتمام كى وجہ سے نماز ادا نہ كرنے والوں كى تكفير نہ كرنے                    

 .واهللا أعلم بالصواب )10(واال قول صحيح ہے
بناپر نماز نہ پڑهنے واال شوهر اس وقت تكـ كافر نہيں سمجها جاتا جبتكـ كہ وه اسكے يعنى                  اس  

نماز كے واجب ہونے پر ايمان ركهتا ہے، اور بيوى كو چـاہيے كـہ اسـكو سلـسل نـصيحت كرتـى                       
رہے اور نا     ہوئے بغير اسے نماز كى طرف بالتى رہے اور اسے نماز تركــ كـرنے كـے انجـام كـا                            

ئى رہے اور ايسى اچهى صحبت دے جو اسے راه حق پر لے آئـے ان حـاالت مـيں اچهـى                      خوف دال 
اور نماز نہ پڑهنے والى بيوى كا بهى يہى حكم ہے اور هم اسكے              . صحبت جادوئى اثر ركهتى ہے    

كہ وه اسے نماز اور اسـتقامت كـى ترغيـب دے اور اسـے               . شوهر كو بهى يہى نصيحت كرتے ہيں      
وَأْمُـرْ أَهْلَـك بِالـصَّلَاةِ وَاصْـطَبِرْ     ﴿. كرے اور اهللا رب العزت كا يـہ فرمـان    طالق دينے ميں عجلت نہ      

                                                 
 :اس نے كہا كہ رسول كريم صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا. 158/ 2دامہ المغنى البن ق 9
اور مسلمانوں كـے درميـان اسـميں     .. اور يہ كہ يہ اجماع امت ہے      . كہ جو ال اله اال اهللا كہے اس پر نماز پڑها كرو           " صلّو على من قال ال اله اال اهللا       "

 نمازوں كى ادائيگى واجب اور فرض ہـے اور اگـر وه مرتـد ہوتـا تـو اس پـر روزوں اور                       بهى اختالف نہيں كہ تاركـ نماز پر اسكى قضاء ہونے والى          
 -نمازوں كى قضاء الزم نہ ہوتى

تشبيه دينے كے طور پر الئـى گئـى ہـيں حقيقـت           ) تاركـ نماز (اور جہاں تكـ بيان كر ده احاديث مباركہ كا تعلق ہے تو يہ سختى اور كفار سے اسے                   
مسلمان كو گـالى دينـا فـسق اور ا    " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. " آپ صلى اهللا عليہ وسلم كا فرمان عاليشان  ہےكے طور پر نہيں جيسا كه   

 .س سے لڑنا كفر ہے
 -ايكـ اور حديث مباركہ ہے

ورت سـے لواطـت كـى    كہ جس نے حائضہ عورت سے ہم بسترى، با كسى اور ع     " ومن آتى حائضا أو أمرأة في  دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد             " 
 .كا انكار كيا) شريعت(تو اس نے حضور صلى اهللا عليہ وسلم پر نازل شده

جس كسى نے كہا كـہ هـم پـر سـيّاروں نـے بـارش كـى        ". ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر باهللا، مؤمن بالكواكب "-ايكـ اور حديث شريف ہے  
 :  ايكـ اور مقام پر ارشاد فرمايا. ركهنے واال ہےچنانچہ وه اهللا تعالى كا منكر اور سياروں پر ايمان 

اور ايكــ اور حـديث مبـار كـہ          . جس نے اهللا تعالى كـے عـالوه كـسى اور كـى قـسم كهـانى يـس اس نـے شركــ كيـا                         " من حلف بغير اهللا فقد أشرك      "
سى طرح كى دوسرى احاديث مباركہ جن سـے         شراب نوشى كرنے واال بتوں كى عبادت كرنے والے كى مانند ہے، اور ا             " شارب الخمر كعابد وثن   "ہے

 .ہے) عدم كفر(اور دونوں اقوال ميں صحيح ترين يہى.  وعيد كى شدت بتانا مقصود ہے
بتـاريخ آٹهــ   . االسـالم اليـوم ويـب سـائيٹز    . جامعہ اسالميه امام محمد بن سـعود . فضيلت سعود بن عبد اهللا الفنيسان، سابق ڈين كليہ الشريعہ   10
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اور آپ اپنے گهر والـوں كـو         سوره طہ كى اس آيت كريمه كا مفہوم ہے        ). 132سورة طه   ( ﴾عَلَيْهَا
 .نماز كا حكم فرمائيں اور اس پر ثابت قدم رہيں

كى دعاؤں سے مد د حاصل كريں اور اسـے يـہ           اور ان دونوں كو چاہئے كہ وه نماز تہجد اور فجر            
جان لينا چاہيے كہ اگر اهللا رب العزت بے نمازى كو هدايت عطا فرمائے توبہ اسـكے ديـن و دنيـا                      

 .و اهللا أعلم بالصواب .اور جو كچهـ اسميں ہے اس سے كہيں بہتر ہے
 ؤاد                                                          ڈاكٹر محمد ف

 
 
 
 
  انبياء كرام اور صالحين سے توسل اور استغاثہ-3

 .انبياء كرام اور صالحين سے توسل اور استغاثہ كا حكم دريافت كيا گيا: سوال
 

جس كسى نے غير اهللا كى موت كے بعد اسے پكارا يا اس سے مدد طلب كى تو وه                   :  فتوى ہخالص
اور صـالحين كـو وسـيلہ بنانـا بـدعت اور      شخص شركـ اكبر كا مرتكب مشركـ ہے اور انبياء كرام  

 .وسائل شركـ ميں سے ہے
 319/ 5 مجموع فتاوى  ـشيخ ابن باز

 com.Alsalafway.www  ـالشيخ احمد فريد
 :تبصره

وء ظـن   يہ فتوى سابقہ فتوؤں كى مانند كمزور آراء، دالئل اور اكثر مسلمانوں كے با رے ميں سـ                 
 جبكـہ اكثـر   ـكى بناپر مسلمانوں كى ناحق تكفير كا دائره وسيع كرتا ہے اور انہيں كافر كہتا ہے            

علماء كے نزديكـ انكا دامن اعمال غبار سے پاكـ ہے اور نا واقف لـوگ جـو عقيـدے يـا عبـادت                       
 اور هم پر واجب ہے كہ هم انہيں وعـظ ونـصيحت           . ميں غلطياں كرتے ہيں وه ہميشہ موجود ہيں       

انكے ساتهـ شفقت ونرمى سے پيش آئيں اور انہيں اسالم سے خارج كريں             . انہيں تعليم ديں  . كريں
اور نہ ہى كفار كا نام ديں اور مسلمانوں ميں سے غالبًـا كـوئى شـخص بهـى ممنـوع اور كافرانـہ                        

 .انداز سے مدد طلب نہيں كرتا اور نہ ہى توسل كى تمام اقسام بدعت اور ممنوع ہيں
 :علمى رد

. مخلوق سے مدد چاہنا اگر ايسے سوال سے ہو كہ مستغاث بہ بهـى اسـكى قـدرت نہـيں ركهتـا               
گويا اس سے يہ مانگنا كہ وه اسكے دكهـ ومصيبت اور بے قرارى كو دور كردے يا اسے رزق عطا                  

 يَنفَعُـكَ   وَالَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ      ﴿: اهللا رب العزت كا ارشاد ہے     . كرے تو يہ نا جائز اور شركـ ہے       
يـہ حكـم رسـول اهللا صـلى اهللا           :ترجمہ ).106يونس  ( ﴾وَالَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ       

كـى عبـادت كـريں    ) بتـوں (عليہ وسلم كى وساطت سے امت كو ديا جا ر ہےاورنہ اهللا كے سـوا ان             
 پنچا سكتے ہيں پهر اگر تم نـے ايـسا كيـا             جونہ تمهيں نفع پنچا سكتے ہيں اور نہ تمهيں نقصان         

 .تو بے شكـ تم اس وقت ظالموں ميں سے ہو جاؤ گے
ليكن اگر اس نے كسى كے توسل سے اهللا تعالى سے تكليف ومصيبت كو دور كرنے كا سوال كيـا                    

اے اهللا اپـنے عـالى مرتبـہ        : اور متوسل به سے كوئى چيز نہيں مانگى جيسا كہنے والے كا يہ قول             
ريم صلى اهللا عليہ وسلم كے وسيلے سے ميرى تكليـف دور فرمـا تـو اس صـورت مـيں وه                      رسول ك 
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شخص متوسل به يعنى صاحب وسيلہ سے نہيں بلكہ اهللا تعالى وحده سـے سـوال كـرنے اور اسـى                     
 .سے مدد چاہنے واال ہے

لى فقهاء اسالم كا اس پر اتفاق ہے كہ اس طرح كا توسل شركـ نہيں ہـے كيونكـہ اسـميں اهللا تعـا           
سے مدد طلب كى جارہى ہے نہ كہ صاحب وسيلہ سے، ليكن اسكى حلت يا حرمت كے بارے ميں                   

 -انكا اختالف اور انكے دو اقوال ہيں
 انبياء كرام اور صالحين كى زندگيوں ميں انكـے وصـال كـے بعـد بهـى ان سـے توسـل                       :پہال قول 

 .دالئل ہيںاس پر انكے كئى ، مشروع اور جائز ہے، يہ جمہور علماء كا قول ہے
ميں، تجهـ سـے    ) اے اهللا (انہى ميں سے نبى كريم صلى اهللا عليہ وسلم سے وارد مأثور دعائيں ہيں             

 .مانگنے والوں كى خاطر، اور تيرى راه ميں چلنے والوں كے توسل سے تجهـ سے سوال كرتا ہوں
 مانگى تهى انہى دعاؤں ميں ايكـ دعا ہے جو آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد كيلئے               

اور تو اپنے نبى اور مجهـ سـے پہـلے         . ميرى ماں فاطمہ بنت اسد كى مغفرت فرما دے        ) اے اهللا (كہ
انبياء كے وسيلے سے اس پر جنت كے دروازے كهول دے بے شكـ تو سب سے زيـاده رحـم فرمـانے                      

 .واال ہے
 زار قبري وجبت    من": اور ان دليلوں ميں سے حضور صلى اهللا عليہ وسلم كى يہ حديث مباركہ ہے              

اور  جس نے ميرى قبر انور كى زيادت كى اس كيلئے ميرى شـفاعت واجـب ہـوگئى                ". له شفاعتي 
اس حديث مباركہ سے بهى انہوں نے استدالل كيا جسميں ہے كہ ايكـ نا بينے نے نبى كريم صلى                   

 .اهللا عليہ وسلم كو وسيلہ بنايا تو اسكى بصارت لوٹا دى گئى تهى
نـا جـائز ہـے انبيـاء كـرام اور      ) مدد طلـب كرنـا  (عالى كے سوا كسى سے استغاثہ اهللا ت : دوسرا قول 

 يـہ ابـن     -صالحين سے انكى زندگى يا انكے وصال كے بعد مدد طلب كرنے ميں توسل ممنوع ہے               
 .تيميہ اور انكے متبعين كى رائے ہے

دْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَـن لَّـا   وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَ   ﴿انہوں نے اهللا تعالى كے اس فرمان سے استدالل كيا ہے          
ــے     :ترجمہ .)5األحقاف  (﴾يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ــخص س اور اس ش

كى عبادت كرتا ہے جو قيامـت كـے         ) بتوں(بڑهـ كر گمراه كون ہو سكتا ہے جو اهللا كے سوا ايسے           
بـے خبـر    ) ہـى (ان كى دعـاء وعبـادت سـے       ) بت( دے سكيں اور وه    جواب نہ ) سوال كا (دن تكـ اسے  

 .ہيں
 :ڈاكٹر عبد اهللا فقيہ كى زير نگرانى فتوى مركز

انكے مركز ميں نبى كريم صلى اهللا عليہ وسلم كى ذات مباركہ اور آپ صلى اهللا عليـہ وسـلم كـے                      
 .طفيل اور وسيلے سے توسل كے مسئلے ميں علماء كرام كے درميان اختالف ہے

                          )11.(نانچــہ مــذهب مــالكى، شــافعى اور حنبلــى كــے اكثــر فقهــاء اســكو جــائز ســمجهتے ہــيں چ
 .واهللا أعلم بالصواب

                                                      ڈاكٹر محمد فؤاد                                                
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 حكما ےك غير اهللا كيلئے ذبح كرن-4
 غير اهللا كيلئے ذبح كرنے كا كيا حكم ہے؟ مثال كے طور پر اولياء كرام كـى زيـارت كـرنے                      :سوال

 طور پر ذبح كرنـا اور اس  والوں كى طرف سے اولياء كرام كيلئے ذبح كرنا اور ولى كيلئے نذر كے             
 .نذر كے گوشت كو قبريا قرار كے پاس رہنے والوں ميں تقسيم كرنا وغيره

 
 جس نے غير اهللا يا ولى يا كسى عرس ميں ولى كى تعظيم كيلئے ذبح كيـا تـو وه    -:فتوىہءخالص

 .شركـ اكبر كا مرتكب مشركـ ہے
 134/ 1. فتوى اور تحقيق كى دائمى كميٹى

 :تبصره
كـافر قـرار ديـنے والـوں فتـوؤں مـيں سـے ايكــ اور مـسلمانوں كـى                     ) مسلمانوں كو (بهىيہ فتوى   

اكثريت كے بارے ميں سوء ظن پر مبنى فتوى ہے كيونكہ عام لوگ اولياء كرام كيلـئے جـو نـذر                     
اور اسـكا   . ديتے يا ذبح كرتے ہيں ان ميں اكثريت كا مقصد اهللا تعالى كيلئے ذبح كرنا ہوتـا ہـے                  

اور يہى شرعى مفہـوم  . م كيلئے پيش كرنا ہے اور گوشت فقيروں كيلئے ہوتا ہے     ثواب اولياء كرا  
ميں ہوتا ہے ليكن كبهى وه اپنى كوتا ہيوں يا سستيوں كـى وجـہ سـے اپنـى              ) نيتوں(انكے ذهنوں 

چنانچہ مفتى كو نہيں چاہيے كہ وه اعمـال كـو انكـے احتمـال               -زبانوں سے اظہار نہيں كر سكتے     
 .سلمانوں كو كفر تكـ پہنچائےسے بڑها كر بال جواز م

  :علمى رد
كسى كيلئے جائز نہيں كہ وه غير اهللا كى اس قدر تعظيم كرے كـہ ذبـح كـے وقـت اسـكا نـام لـے          
چاہيے تو وه اونچى آواز ميں ہو يا نہ ہو جيسے كبهى كبهى مشركين اپـنے باطـل معبـودوں كـے                   

) چنانچہ اسكى حرمت پر   (ارتے تهے قرب كيلئے جانور ذبح كرتے وقت اونچى آواز ميں انكا نام پك           
وَمَـا  ﴿: ارشاد بـارى تعـالى ہـے      . قرآن كريم كے صريح حكم وجہ سے اسكے عدم جواز پر اتفاق ہے            

جس پر ذبح كے وقت غير اهللا كا نام پكارا گيا           ) جانور(اور وه  ).3سورة المائدة    (﴾أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ   
 .ہو

  
ں عام لوگ جو جانور اولياء كرام كے لئے ذبـح كـرتے ہـيں               مگر مسلمانوں كے مختلف ممالكـ مي     

اور وه نذور جو انكى قبروں پر پيش كرتے ہيں، يقينًا اس كـا مقـصد عمومًـا ان كـا ثـواب اوليـاء                         
 رہى بات، ذبيحہ كا گوشت اسكى قبر كے خـدام اور اسـكے اقـارب يـا                  -كرام كو پہنچانا ہوتا ہے    

ماننے واال ان ميں سے كسى چيز كا اراده كرے يـا مطلـق              تو اگر نذر    . فقراء ميں تقسيم كرنے كى    
دونوں صورتيں درست ہيں اور اگر اسكا اراده ميت كى ذات سے قرب ہو جيسا كـہ بہـت                   . ركهے

 )12.(سے نا واقف كرتے ہيں تو يہ صحيح نہيں ہوتا ہے
 فقبروں ميں گوشت تقسيم كرنے كى غرض سے مويشيوں كو ذبح كرنا ميت كى روح كيلئے صدقہ           

اور اسميں كوئى ممانعت نہيں كيونكہ حديث شريف ميں والدين كى وفات كـے بعـد انكـے                  . ہے
 : سـے فرمايـا  يـوالے رسول كـريم صـلى اهللا عليـہ وسـلم نـے سـوال كرن         :ساتهـ نيكى كا ذكر آيا ہے     

) والـدين (كہ صدقہ ان دونوں كـى جانـب سـے اور دعـا ان دونـوں                "الصدقة عليهما والدعاء لهما   "
 . كيلئے ہے

تو : (اولياء كرام كى قبور كيلئے نذر كے حكم كے بارے ميں ابن حجر الهيتمى سے سوال كيا گيا           
كہ ولى كيلئے نذر سے تو غالبًا اس ولى كى قبر كے خدام، اسكے اقـارب                ) انہوں نے يہ جواب ديا    

                                                 
 .مسلمانوں كا ولى اهللا كيلئے ذبح كرنے كا مقصد اسے ثواب پہنچانا ہے. 102/ 3حاشيہ الدسوقي  12



نے اور اسكے فقراء كيلئے صدقہ دينا مراد ہوتا ہے اگر نذر ماننے والے كا مقصد يہى ہو يا اس 
 اور اگر ناذر كا مقصد ميت سے تقرب حاصـل           -كسى كا تعين نہ بهى كيا ہو تب بهى صحيح ہے          

   . )13(كرنا ہے جيسا كہ اكثر ال علمى كى بناپر كرتے ہيں تويہ صحيح نہيں 
  ڈاكٹر محمد فؤاد

 
 
  آزادى فكر كى دعوت شركـ ہے-5

ہ عقيدے كى آزادى كى دعوت ہم آزادى فكر كى دعوت كے بارے ميں سنتے رہتے ہيں، ي      : سوال
 ہے چنانچہ اسكا كيا حكم ہے؟

 
 جو اسكو جائز قرار ديتا ہو كہ انسان عقيدے ميں آزاد ہے اور مـذاهب مـيں سـے                    :فتوىہ  خالص

 .جس مذهب پہ چاہے عقيده ركهے تو وه بہت بڑا كافر ہے
 218 - 217.  فتاوى العقيدة ـين                                                           شيخ ابن عثيم

  :تبصره
آزادى فكر كے كئى ايكـ شرعى معانى ہيں مثال كے طور پر كسى كو كـسى مخـصوص عقيـدے           
كے ماننے پر مجبور نہ كرنا، عقيدے كے مخالفين كـے ساتهــ رہنـا اور زنـدگى بـسر كرنـا اور يـہ                     

تا ہے، لوگوں كو انكـے عقيـدے   معاملہ انكا كهانا كهانے اور انكے ساتهـ شادى كرنا تكـ پہنچ جا     
اور كـسى  . ميں آزاد چهوڑنے كا مفهوم كسى طرح بهى كفر نہيں اور نہ ہى اسے پـسند كرنـا ہـے    

بهى معمولى وجہ اور انكے افعال كے انتهائى دور كے احتمال كى بنـاپر انكـى تكفيـر پـر اصـرار                      
 -كتنى عجيب بات ہے

  :علمى رد
بشرى طبيعت وفطـرت كـى بنـاء پـر رائـے، عقيـدے اور               يہ ايكـ معروف حقيقت ہے كہ لوگ اپنى         

برتاؤ ميں مختلف ہوتے ہيں، انسان اپنى فطرت كے اعتبار سے كبهى غلطى كرتـا ہـے اور كبهـى                    
 -صحيح ہوتا ہے

 مَن رَّحِـمَ    إِالَّ﴿ ،﴾وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ         ﴿ارشاد بارى تعالى ہے   
 .)118/119(القران هود  ﴾رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

مگـر  (اگر آپ صلى اهللا عليہ وسلم كا رب چاہتا تو تمام لوگوں كو ايكـ ہى امـت بنـا ديتـا    : ترجمہ
اور اب يـہ لـوگ      ) اس نے جبرًا ايسا نہ كيا بلكہ سب كو مذهب كے اختيار كـرنے مـيں آزادى دى                 
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يـا اسـى كـے    ) درگاه شـريف ( كى عمارت ںاور انہوں نے يہ بهى بيان كيا ہے كہ نذر دينے والے يا وقف كرنے والے كى نيت، اس جگہ لے لوگ، و                  
رام اور علماء كے مقامات كيلئے نذر دينـا         يا اسى طرح كى دوسرى صورتوں كيلئے ہو، اور كوئى اور چيز مقصود نہ ہو تو، اولياء ك                 . كسى فائدے 

سے تقرب كا قصد كيا يا انكى جانب اس جگـہ كـو منـسوب    ) شخص( اسكے بر عكس اگر اس نے وں پر مدفون      -يا وقف كرنا صحيح اور جائز ہے      
وغيره اور اسكے وقف كا بهـى        عالمہ اذرعى اور ديگر علماء كرام نے نذر كے سلسے ميں شمع، موم بتى                -كيا تو اس صورت ميں نذر نہيں ہوگى       

كہ اس سے بهى وہى بات سامنے آتى ہے جو ميں نے بيان كى ہے، اور حاصـل كـالم يـہ ہـوا كـہ جـس                     ) ابن حجر الهيتمى كہتے ہيں    (ذكر كيا ہے،    
صحيح ہـے   كسى نے نذر پيش كى يا كوئى چيز وقف كى جس كے غلے سے چراغ اور اس طرح كى ضرورت كى دوسرى چيزيں خريدى جائيں تو يہ                            

خواه يہ نذور ہى ميں سے كيوں نہ ہو، جس سے نمازى يا سونے والے كو فائده ہو وگرنہ يہ صحيح نہيں، اسـى طـرح اس مقـام كيلـئے نـذر بـاوقف                      
 كيا  اگر اس نے قبر كے باس روشنى كرنے كا اراده         . سے عالقے كے رہنے والوں يا اس جگہ آينوالوں كيلئے روشنى كرنا ہو تو يہ پسنديده عمل ہے                 

سـے مـراد جگـہ يـا      ) نذر يا وقـف   (اسى طرح جيسا كہ اكثر ہوتا ہے كہ اگر اس سے          . اگرچہ اسكے ساتهـ روشنى بهى مقصود ہو تو يہ صحيح نہيں          
قبريا اس ولىتقرب حاصل كرنا ہو تو يہ نذر اور وقف نہيں ہو گا كيونكہ ان لوگوں كا عقيده ہوتا ہے كہ ان جگہـوں كـى اپنـى خـصوصيات ہـيں                      

ــيں                                        اور ا ــى ہــــــ ــصيبتين ٹلتــــــ ــے مــــــ ــذر ســــــ ــى نــــــ ــانے والــــــ ــى جــــــ ــيش كــــــ ــاں پــــــ ــيں يہــــــ ــال مــــــ ــے خيــــــ نكــــــ
 .289/ 4فتاوى الفقهه البن حجرالهيتمى 
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سوائے اس شخص كے جس پر آپكا رب رحم فرمائے اور اس لئے             . يں گے   ہميشہ اختالف كرتے رہ   
 .اس نے انہيں پيدا فرمايا ہے

اهللا رب العزت نے انسان كواپنى طرف سے هدايت عطا فرمـائى، انہـيں بتايـا كـہ اسـى مـيں ہـى                        
بهالئى ہے اور اسكى طرف انہيں باليا اور اسى ميں انكو شر سـے اگـاه كيـا اور انہـيں اس سـے                        

ہ كيا، اور جب حضرت آدم عليہ السالم اور انكے ساتهــ زمـين پـر اتـر نـے والـے لوگـوں سـے                          متنب
 .)123طه ( ﴾فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴿ :فرمايا
خص ميـرى   آجـائے سـو جـو شـ       ) وحى(پهر جب ميرى جانب سے تمهارے پاس كوئى هدايت        : ترجمہ

 .بد نصيب ہوگا) آخرت ميں(گمراه ہوگا اور نہ) دنيا ميں(هدايت كى پيروى كرے تو وه نہ
اهللا تعالى نے لوگوں كو اس حقيقت سے اگاه كرنے كيلئے انكى جانـب يكـے بعـد ديگـرے رسـول                      
بهيجے چنانچہ ان ميں سے كچهـ لوگ ايمان الئے اور كچهـ  وه ہيں جنہوں نـے انكـار كيـا يہـاں        

 آپ صلى اهللا عليہ وسـلم    -خاتم النبيين حضرت محمد صلى اهللا عليہ وسلم تشريف فرما ہوئے          تكـ  
دعـوت اسـالم كـسى      . كى دعوت كى تصديق فرمـائى     ) سابقہ انبياء كرام  (نے بنيادى عقائد كى ان    

چنانچہ يہ تمام لوگوں كيلـئے ہـے خـواه ان مـيں وه     . زمان ومكان كيلئے خاص نہيں بلكہ عام ہے      
اهللا رب العـزت كـا      .  سابقہ مذهب پر ہے اور دوسرے وه ہـيں جنكـا كـوئى ديـن نہـيں                 ہو جو اپنے  

                          ﴾وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْالَمِ دِينًا فَلَـن يُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي اآلخِـرَةِ مِـنَ الْخَاسِـرِينَ                    ﴿ :ارشاد گرامى ہے  
 .)85آل عمران (

جو اسالم كے عالوه كسى اور دين كو چاہے گا تو وه اس سے ہرگز قبول نہـيں كيـا جـائے                      : ترجمہ
گا اور آخرت ميں نقصان اٹهانے والوں ميں ہوگا، عقيدے ميں كـسى قـسم كـى كـوئى زبردسـتى                     

دارى صـرف   نہيں ہے كيونكہ عقائد اطمينان سے دل ميں راسخ ہـوتے ہـيں اور رسـول كـى ذمـہ                     

        ﴾وَقُـلِ الْحَـقُّ مِـن رَّبِّكُـمْ فَمَـن شَـاء فَلْيُـؤْمِن وَمَـن شَـاء فَلْيَكْفُـرْ                   ﴿: تبليغ ہے ارشاد خداوندى ہـے     
 .)29الكهف (
 

حق تمهارے رب كى طرف سے ہے پس جو چاہے ايمان لے اور جو چـاہے                ) يہ(اور فرما ديجئيے كہ   

الَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدِّينِ قَـد تَّبَـيَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ               ﴿ : فرمان ہے  سوره بقره ميں اهللا تعالى كا     ،  انكار كردے 

 .)256البقرة  (﴾الْغَيِّ
دين ميں كوئى زبردستى نہيں بے شكـ هدايت، گمراہى سے واضح طور پر ممتـاز ہـوچكى     : ترجمہ

 .ہے
رض ليـا،   رسول كريم صلى اهللا عليہ وسلم نے يہوديوں سے تعامل فرمايا اور ان سے كهانا بطور قـ                 

اور انہـيں آزادى دى كـہ   . انہيں اسالم كى دعوت دى ليكن انہيں قبول اسالم پر مجبور نہيں كيا 
خواه ايمان لے آئيں يا نہ چناچہ ان ميں سے بعض ايمان لـے آئـے اور بعـض نـے كفـر كيـا اور آپ                           

ين صلى اهللا عليہ وسلم نے مسلمانوں كيلئے پـسند نہـيں فرمايـا كـہ يہوديـوں پـر جـار حيـت كـر                        
جنہوں نے حضرت موسى عليہ السالم كو آپ صلى اهللا عليہ وسلم پر فضيلت دى اور انبياء كـرام                   
پر آپكى فضيلت كا انكار كيا جبكہ آپ صلى اهللا عليہ وسلم سب سے افـضل ہـيں اور آپ صـلى                      

 .اهللا عليہ وسلم نے فتنے كو روكنے كيلئے ايسا كيا



األنبياء إخـوة مـن عـالّت ،أمهـاتهم         :ايت كى ہے    اور حضرت امام مسلم نے ايكـ حديث شريف رو        

  أَبْنَـاءُ   وَالْأَنْبِيَـاءُ إِخْـوَةٌ   وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا   بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ    أَنَا أَوْلَى النَّاسِ  «شتى ودينهم واحد ،

 »أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ  عَلَّاتٍ 
انكـى مـائيں مختلـف اور ديـن     . يكہ انبياء كرام ايكـ باپ سے بهائى بهائى ہيں     اسكا مفهوم يہ ہ   

ميں تمام لوگوں سے عيسى ابن مـريم كـے زيـاده قريـب ہـوں كيونكـہ ميـرے اور انكـے                       . ايكـ ہے 
 .درميان كوئى نبى نہيں

 حضرت عمر نے ايكـ نابينا يہودى كو مانگتے ہوئے ديكها چنانچہ آپ نے اس كيلئے بيت المال                 
اور اپنے گورنروں كو غريب ذميوں كى مدد كـرنے          . سے اتنا مال مقرر كيا جو اسكے لئے كافى ہو         

غير مسلموں كے ساتهـ يہ معاملہ اس حقيقت كے پيش نظـر ہـے كـہ    . كى تعليمات جارى فرمائيں 
 .اسالم امن كا دين ہے اور وه كسى بهى امن پسند كے خالف جنگ كا آغاز نہيں كرتا

 .)61األنفال ( ﴾وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴿ :ارشاد بارى ہےايكـ اورمقام پر
صلح كے لئے جهكيں تـو آپ بهـى اسـكى طـرف مائـل ہوجـائيں اور اهللا                   ) كفار(اور اگر وه  : ترجمہ

 .تعالى پر بهروسہ ركهيں
ے اور انكے ذبيحہ كـو كهـانے كـى    اسالم نے يہود ونصارى، اهل كتاب كى عورتوں سے شادى كرن    

اجازت دى ہے اور مسلمان شوهر كو اس بات كى اجازت نہيں كہ وه اپنى غير مـسلمہ بيـوى كـو                      
كو زندگى بسر كرنے كى اجازت دى ہے  ) مسلمان شوهر (اسالم قبول كرنے پر مجبور كرے اور اسے       

 .اپنے كفر ہى پر قائم ہے) اسكى بيوى(اور وه
و آزاد چهوڑنے سے مراد پر يہ نہيں كہ وه عقيده اسالم كے خـالف جـس                 چنانچہ اس طرح لوگوں ك    

حالت پر ہيں اسے قبول كرليا جائے بلكہ اسكا مفهوم يہ ہے كہ انہيں دين اسـالم قبـول كـرنے پـر                       
 -مجبور نہ كيا جائے

           ڈاكٹر محمود فؤاد
 
 
 



 سورج كے گرد زمين كى گردش  - 6
 گردش كا نظريہ صحيح ہے؟ اور علم جغرافيہ جسكے مطـابق            كيا سورج كے گرد زمين كى     : سوال

زمين سورج كے گرد گردش كرتى ہے اسكى تدريس كے فرائض جس شخص كے سپرد كئے جائيں               
 وه كيا كہے؟

 
كہ مضمون جغرافيہ پڑهانے والے اسـتاد سـے هـم كہـيں             : شيخ ابن عثيمين نے كہا    :  فتوى ہخالص

ريم اور حديث شريف دونوں اس ظـاہرى صـورت كـو بيـان     گے كہ وه طلباء كو يہ بتائے كہ قرآن ك     
كرتے ہيں رات اور دن دونوں ايكـ دوسرے كے بعد آتے ہيں جبكہ ايسا زمين كے گرد سـورج كـى                    

 -گردش سے ہوتا ہے نہ كہ اسكے بر عكس
 39/ 1مين ابن عثي-              كتاب مجموع فتاوى ورسائل                                               
 :اور شيخ ابن بازنے كہا

جس شخص نے يہ كہا كہ سورج متحركـ نہيں بلكہ ثابت ہـے تـو اس سـے توبـہ كـا مطالبـہ كـئے                          
اسكا خون بهى رائيگان گيا، كيونكہ سورج كى حركت كا انكار اهللا تعـالى اسـكے                . جانے كے بعد  

 -رسول كريم صلى اهللا عليہ وسلم اور قرآن كى تكذيب ہے
 )14(                                                    شيخ ابن باز ويب سائيٹز           

 :تبصره
ايسے امور جن ميں وحى كى قطعى نص نہ ہو تو ان ميں علم فلكيات اور اس سے متعلقـہ ديگـر     

اس قـسم كـے فتـوے       ) جبكہ ايسے موضـوعات پـر     . (علوم كے ماہر علماء سے رجوع كيا جاتا ہے        
 .ں اسالم اور مسلمانوں كى تصوير كو بہت ہى غلط انداز ميں پيش كرتے ہيںپورى دنيا مي

  :علمى رد
قرآن كريم اور احاديث مباركہ ميں ايسى كوئى بات نہيں جو زمين كى حركت اور اسـكى گـردش                   

 .كى نفى كرتى ہو يا اسكے ساكن اور ايكـ جگہ بر قرار رہنے كو ثابت كرتى ہو
ں بعض مفسرين نے لكها ہے كہ يـہ اجمـالى طـور پـر زمـين كـى                   بعض آيات مباركہ كے بارے مي     

حركت اور اسكى گـردش پـر داللـت كرتـى ہـيں اور مـسلم اور غيـر مـسلم مـاہرين فلكيـات نـے                           
مسلسل يكے بعد ديگرے يہى بتايا ہے كہ زمين گـردش مـيں ہـے اور اس كائنـات مـيں پهـيلے                       

س موضوع پر كسى كتاب كا مطالعـہ    ہوئے ديگر سياروں كى مانند حركت كرتى ہے، اگر آج أپ ا           
 .كريں تو آپ اسميں اسى حقيقت كو پائيں گے

كے زيرعنوان اپنـى كتـاب مـيں بيـان كـرتے            ) 15"(الكون من الذرة إلى المجّرة    " ڈاكٹرحماد عبيدى 
زمين همارے ساتهـ فضا ميں بحرى جهاز كى مانند حركت پذير ہے اور سورج كے گرد اپنى                  : ہيں

     كبهى دوسـرى طـرف مائـل       . تى اور جهٹكے كهاتے ہوئے كبهى ايكـ طرف       گردش ميں تنرى سے
اور ايسا معلوم ہوتـا ہـے كـہ وه بتـدريج پـيچهے آرہـى ہـے اور يـہ              . ہوتى ہوئى حركت كرتى ہے    

گهومتى ہے گويا ) اس طرح( كلوميٹر في سكيڈكى رفتار سے23گهڑى كى سوئيوں كے بر عكس  
 اسكى اس حيرت انگيز رفتار كے باوجود هم كـوئى چيـز     كہ وه بر اعظم پار كرنے واال ميزائل ہے،        

محسوس نہيں كرتے كيونكہ زمين كى كشش اور ہــوا كا دباؤ هميں اسـكى سـطح پـر اس طـرح                     
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 اور يـہ اهللا تعـالى اور        -مضبوطى سے قائم ركهتا ہے گويا كہ هم اسكى باالئى تہہ كا حـصہ ہـيں               
 اسكى قدرت كى عجيب نشانيوں ميں سے ہے

د زمين كى اسى گردش سے چار موسم پيدا ہوتے ہـيں اور اسـى شمـسى سـال مـيں                     سورج كے گر  
 عالوه ازين زمين كى ايكـ دوسرى گـردش  -لوگوں كى تمام تر سرگرميوں كا حساب لگايا جاتا ہے   

جو سورج كے گرد زمين كى اصل گردش كے ساتهـ ہى مكمل ہـوتى ہـے اور يـہ گـردش                     . بهى ہے 
 كلو ميٹر في گهنٹے كـى رفتـار         1609سوئيوں كے مطابق    مغرب سے مشرق كى جانب گهڑى كى        

) گـردش (اور يہـى  . سے اسكے اپنے ہى گر ہوتى ہے جو كہ چوبيس گهنٹے مـيں پـورى ہـوتى ہـے                  
 -رات اور دن كے آنے كا موجب بنتى ہے

عہد حاضر كے مفسّرين نے اسى خيال كا اظہار كيا ہے چنانچہ ڈاكٹر وهبـہ زحيلـى اپنـى كتـاب                     
 ميں لكهتے ہيں كہ سورج، چاند اور زمين ہر ايكــ آسـمان مـيں اپـنے مـدار مـيں                   التفسير المنير 

 93چنانچہ سورج   . ايسے گردش اور حركت كر رہے ہيں جيسے مچهلى پانى ميں حركت كرتى ہے             
ملين ميل نصف قطر كے دائرے ميں حركت كرتا ہے اور اسكا چكر ايكـ سال ميں پـورا ہوتـا ہـے             

زار ميل نصف قطر كے دائرے ميں ہرماه چكر لگاتا ہـے اور زمـين               چاند زمين كے گرد، جوبيس ہ     
 .سورج كے گرد ايكـ سال ميں، اور اپنے گرد رات اور دن ميں چكر پورا كرتى ہے

ہے اور سورج كے مد مقابـل       ) گيند كى مانند  (ايكـ دوسرے مقام پر وه لكهتے ہيں كہ زمين كروى         
سطح جو سورج كے سـامنے ہـوتى ہـے اس پـر             چنانچہ زمين كى كروى     . اپنے ہى گرد گهومتى ہے    

سورج كى شعائين پڑتى ہيں اور وں دن ہوتا ہے اور يہ حصہ ايكـ جگہ ثابت نہيں ہوتـا كيونكـہ                  
زمين گهومتى رہتى ہے تو اسكى حركت سے وه جگہ جہاں دن تها وں رات شـروع ہـونے لگتـى                     

 .ہے
م ہے اور نہ ہى مستحيل ہے بلكـہ     اور زمين كى حركت اور اسكى گردش عقلى اعتبار سے نہ الز           

اس حقيقت كو ثابـت كـر ديـں اور شـريعت            ) فلكيات(جائز ہے اور اگر مسلم اورغير مسلم ماہريں       
ميں اسكى مخالفت نہ ہو تو ہميں تسليم كرنا چاہيے اور ہمارا پختہ يقين ہيكـہ جـو وحـى سـے                  

ر جن ميں كوئى شـرعى  چنانچہ ايسے امو  . ثابت ہے وه ثابت شده سائنسى حقيقت كے خالف نہيں         
 قطعى نص نہيں ان ميں ماہرين فلكيات كى رائے پر انحصار كيا جاتا ہے

پـس   :ترجمـہ   )59آيـت  ( ﴾فَاسْـأَلْ بِـهِ خَبِيـرًا     ﴿: سوره الفرقان ميں اهللا تعالى كا ارشاد گرامـى ہـے          
 .اسكے بارے ميں كسى باخبر سے پوچهـ لو

: ترجمہ،  )43آيت( ﴾واْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ      فَاسْأَلُ﴿: سوره النحل ميں ارشاد خداوندى ہے     
 .معلوم نہ ہو) كچهـ(سو تم اهل ذكر سے پوچهـ ليا كرو اگر تمهيں خود

يہاں جو بات پيش نظر ركهنى چاہيے وه يہ كہ اس مسئلے پر حكم شرعى مرتب نہيں ہوتا اور نـہ   
چہ ماہرين فلكيات كـو اس مـيں تحقيـق كرنـى            ہى اس پر كوئى تكليفى عمل مبنى ہوتا ہے چنان         

 .اهللا أعلم بالصواب) 16.(چاہيے
                                                                                         ڈاكٹر محمود فؤاد

 
 
 
 

                                                 
 هـ1425 ذو القعده 4.  حركت زمين اور اسكى گردش تاريخ فتوى56931فتوى نمبر . فتوى مركز زبرنگرانى ڈاكٹر عبد اهللا الفقيه 16



 كوئى عذر نہيں) جہالت( عقيدے ميں العلمى - 7
 حكم كے بـارے مـيں دريافـت كيـا گيـا اور كيـا                عقيدے ميں العلمى كے عذر سے متعلق      : سوال

 .آخرت ميں العلمى يا جہالت كو عذر كے طور پر قبول كيا جائے گا
 

 جهل ،العلمى عقيدے ميں عذر نہيں ہوتا، جو كوئى شخص العلمى كى بناپر كفر               : فتوى ہخالص
ميـشہ  كر بيٹهے تو اسكى العلمى كى وجہ سے اسكى معذرت قبول نہيں ہوگى اور وه ہميـشہ ہ                 

 كيلئے جہنم ميں ہوگا
 398/ 9 مجموع فتاوى ومقاالت متنوع -        شيخ ابن باز                                               

 
 : تبصره

يہ فتوى ان جملہ فتوؤں كے متشدّد، سخت منهج كے مطابق ہے جسكا مقصد بظـاهر ہـر طـريقے                    
مكن ہو سكے مسلمانوں كى زياده سـے زيـاده         سے مسلمانوں كا محاصره كرنا ہے اور جس قدر م         

تعداد كو اسالم سے خارج كرنا ہے اسالم اور ہر دوسرے مذهب ميں جہالء پائے جاتے ہيں انہيں                  
وعظ ونصيحت كرنا اور تعليم دينا اور انكے ساتهـ نرمى سے پيش آنا الزم ہے، انہيں اسالم سـے                   

 -خارج كيا جائے اور نہ ہى كافر كہا جائے
 :علمى رد

 اهل سنت والجماعت كے مطابق اگر كوئى مسلمان العلمى كى بناپر كوئى كافرانہ عمل كرے تـو         
اسكى يہ العلمى اس پر كفر كا حكم لگانے سے مانع ہوتى ہے اور پهر يہ اس كےعذاب ميں بهى 
مانع ہوگى جو اهللا تعالى نے روز قيامت كافروں كيلئے تيار كيا ہے كہ وه ہميـشہ گمـرا ہـوں اور                      

 پر اهللا تعالى كا غضب ہوا ہے انكے ساتهـ نار جہنم ميں رہےاهـل سـنت كـے دالئـل مندرجـہ                       جن
 :ذيل ہيں

اهللا رب العزت نے سوره مائده ميں حواريوں كى خطاؤں اور انكى اپنے رب كے بارے ميں يہ                  : اوالً
بوت ہر چيز پر قادر ہے اور اسى طرح حضرت عيسى عليہ السالم كى ن) ذات عالى(العلمى كہ وه

كى سچائى ميں انكے شكوكـ كا قصہ بياں فرمايا ہے عالوه ازيں اهللا تعالى نے انكے بـارے مـيں                    

مَائِـدَةً مِـنَ    يَـا عِيـسَى ابْـنَ مَـرْيَمَ هَـلْ يَـسْتَطِيعُ رَبُّـكَ أَنْ يُنَـزِّلَ عَلَيْنَـا          الْحَوَارِيُّـونَ  إِذْ قَـالَ ﴿ :فرمايا

 ).112المائدة (﴾ 17السَّمَاءِ
جب حواريوں نے كہا اے عيسى ابـن مـريم كيـا تمهـارا رب ايـسا كـر                 ) يہ بهى ياد كر   (اور :ترجمہ 

 -خوان اتار دے) كهانے كا(سكتا ہے كہ هم پر آسمان سے
چنانچہ باوجوديكہ اسميں شكـ كرنا كہ اهللا تعالى ہر چيز پر قادر ہے كفر ہـے لـيكن اس سلـسلے                     

كفير نہـيں كـى اور اور انكـا يـہ عـذر             ميں حواريوں كى جہالت اور العلمى كى وجہ سے انكى ت          
 .شمار كيا گيا

اجْعَـلْ لَنَـا إِلَهـاً    ﴿: نبى اسرائيل ميں سے جن لوگوں نے حضرت موسى عليہ سے كہا تها كـہ  : ثانيًا

 ).138األعراف اآلية ( ﴾18لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ كَمَا
موسـى  . معبود بناديں جيسے انكے معبود ہيں) ہى(اے موسى عليہ السالم همارے لئے بهى ايسا    

 "-عليہ السالم نے كہا تم يقينًا بڑے جا لوگ ہو
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حضرت موسى سے انكا يہ كہنا اور سوال كرنا كہ انكے لئے اهللا تعـالى كـے ساتهــ كـوئى معبـود                       
واضح كفر ہے جسميں كوئى شكـ نہيں ليكن انكى العلمى كے عذر كى وجہ سـے انكـى                  . بنادے
 .ر نہيں كى گئىتكفي
امام ابن ماجہ نے روايت كى ہے كہ حضرت معاذ جب شام سے تشريف الئـے تـو انہـوں نـے                      : ثالثًا

مـا هـذا   " :تو آپ صلى اهللا عليہ وسـلم نـے فرمايـا   . رسول كريم صلى اهللا عليہ وسلم كو سجده كيا  
شـام سـے آيـا      معاذ يہ كيا ہے، تو آپ نے عرض كى يا رسول صلى اهللا عليہ وسـلم مـيں                   ". يامعاذ

اور بطرقوں كو سجد كرتے ہيں تو مــيرے جـى       ) 19(ہوں چنانچہ ميں نے ديكها كہ وه اپنے اساقف        
فـال  " :ميں بهى آيا كہ هم بهى آپكے لئے ايسا كريں تو رسول كريم صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا     

  :ترجمـہ  )20"(جهـا تفعلوا فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغيـر اهللا ألمـرت المـرأة أن تـسجد لزو                  
بس تم ايسا نہ كرو اگر ميں كسى كو اهللا تعالى كےعالوه سجدے كا حكم ديتا تـو يقينًـا عـورت                      "

 ."كو حكم ديتا كہ وه اپنے شوهر كو سجده كرے
يہ ايكـ معروف حقيقت هيكہ غير اهللا كو سجده كرنا كفر ہے ليكن نبى كريم صلى اهللا عليہ وسلم                   

سجده كرنا عبادت ہے اور يہ اهللا تعالى كے سوا كسى اور كيلئے جـائز               نے انہيں يہ باور كرايا كہ       
 -نہيں مگر آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے ان پر كفر وارتداد كا حكم نہيں لگايا

بخارى نے حضرت ابن عمر سے روايت كى ہے كہ وه حـضرت عمـر بـن خطـاب كـے ساتهــ                       :  رابعًا
 چنانچہ رسول كـريم صـلى اهللا عليـہ وسـلم نـے      سوار ہوئے اور وه اپنے باپ كى قسم كها رہے تهے  

أَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِالَّ             « ):اور فرمايا (انہيں باليا 

 . )21( »فَلْيَصْمُتْ
سے منع نہيں فرمايا پس جو كوئى قـسم         كيا اهللا تعالى نے تمهيں اپنے أبا وأجداد كى قسم كهانے            

 .كهائے تو اسے چاہيے كہ وه اهللا تعالى كى قسم كهائے وگرنہ چپ رہے
اهللا رب العزت كے عالوه كسى اور كى قسم كهانا شركـ ہے جيسا كہ اس حديث مباركہ ميں ہـے،                    

تعـالى كـے    جـس نـے اهللا       )22"(من حلف بغير اهللا فقـد أشركــ       : "آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا      
ليكن حضرت عمر كو اس وقت علـم نہـيں          ." عالوه كسى اور كى قسم كهائى تو اس نے شركـ كيا          

انكى العلمى (تها كہ اهللا تعالى كے عالوه كسى اوركى قسم كهانا شركـ ہے اسى حقيقت كى بناپر      
 .عذر شمار كيا گيا) كو

ضح ہوتا ہے كہ مسلمان سے      يہ اور انكے عالوه اور بہت سے دالئل ہيں جن سے مكمل طور پر وا              
العلمى كى بناپر كفر سرزد ہو تو اس پر كفر كا  حكم نہيں لگايا جاتا ہے اور نہ ہـى اسـے كـافر                         

اور اگر العلمى كى معتبـر      . كہا جاتا ہے يہاں تكـ كہ اسكو بتا كر اس پر حجت قائم كردى جائے              
مـيں اسـكى العلمـى      وجوت اور اسباب ہوں جنهـيں دور نہـيں كيـا جـا سـكتا تـو اس صـورت                     

تو نتيجةًً اس پر نہ تو كفر كا حكم لگايـا جاتـا ہـے اور نـہ ہـى اس                     . بطورعذر قبول كى جاتى ہے    
 .كيلئے وعيد اور عذاب ہے

 :اور يہ شيخ ابن عثيمين كى  رائے ہے
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ان سے سوال كيا گيا كہ اگر كوئى كافر اسالم قبول كرے  اسكے بعد اس سـے العلمـى كـى وجـہ                        
افى امور ميں كوئى امر سرزد ہوجائے تو اسكے ساتهـ كيسے تعامل كيـا جـائے؟   سے اسالم كے من 

 كيا وه اپنے اسالم كى تجديد كرے؟
اسكے ساتهـ احسن طريقے سے . تمام تعريفيں اهللا تعالى كيلئے ہيں. جواب ديا) انہوں نے اسكا(

اسكے اسالم كى  اور - تعامل كيا جائے اور اسے بتايا جائے كہ يہ اسالم كے منافى امور ہيں
ارشاد بارى تعالى  تجديد كى ضرورت نہيں كيونكہ وه سرزد ہوئے ان نواقض سے واقف نہيں تها

اور هم ہرگز عذاب دينے والے  :ترجمہ، )15الإسراء  (﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴿. ہے
 .كسى رسول كو بهيج ليں) اس قوم ميں(نہيں يہاں تكـ كہ هم

 :ترجمـہ ، )49القـصص  ( ﴾َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الْقَُرى ِإلَّا َوَأْهلَُهـا ظَـاِلُمونَ  ﴿: ايكـ اور مقام پر فرمايا  
اور . اورهم بستيوں كو هالك كرنے والے نہيں ہيں مگر اس حال ميں كہ وں كے مكين ظالم ہـوں            

لخصوص وه شخص جو نو     جا ظالم نہيں ہوتا كيونكہ اس نے كسى گناه پر انحصار نہيں كيا با             
 .اهللا أعلم بالصواب. مسلم ہے اور اسے مشرف باسالم ہوئے زياده وقت نہيں گزرا

                                                        ڈاكٹر محمد فؤاد
 

 اسالم كى دعوت پہنچنے سے پہلے انتقال ہوجانا -8
قال ہوگيـا اور اسـے اسـالم كـى دعـوت            اس شخص كے بارے ميں سوال كيا گيا جسكا انت         : سوال

 .اور اگر پہنچى ہے تو صحيح انداز سے نہيں. پہنچى ہى نہيں
 

روز . نہيں پہنچى تو اسكا حكـم اهـل فتـره كـا ہـے             ) اسالم( جس شخص كو دعوت    : فتوى ہخالص
قيامت اسكا فيصلہ كيا جائے گا اور جس شخص كو غلط انداز پر اسالم كى دعوت پہنچـى ہـے                    

 .اسے چاہيے كہ وه صحيح بات كو دريافت كرے. كوئى عذر نہيںتو اسكے لئے 
 80 -79 الشيخ ابن جبرين، فتاوى واحكام،ص                                                                  

 
 :تبصره

 .يہ فتوى بهى ان تمام فتوؤں كى طرح تشدّ د كا حامل ہے
 كيلئے يہ شرط لگائى كہ جسے دعوت پہنچے تـو يـہ             محقق علماء كرام نے دعوت كے الزم ہونے       

صحيح ہو اسے بگاڑ كر پيش نہ كيا گيا ہو اور اگر اسے دعوت غلط طريقے سے پہنچـى ہـے تـو                       
 .وه اسالم قبول نہ كرنے ميں معذور ہے

 :علمى رد
همارے آج كے دور ميں كسى كو دعوت نہ پہنچى ہو تو يـہ غـاروں، جنگلـوں اور دور دراز واقـع                       

 كى مثال ہے جو اپنے اطراف كى دنيا ميں رابطـوں اور وسـائل سـے نـا واقـف ہـيں اور اس                         جزائر
زمانے ميں انكى تعداد بہت ہى كم ہے جبكہ آجكل سلكى وال سلكى اور ديگر وسائل اتصاالت         

اسفار، دنيا كے مختلف عالقوں ميں ان وسـائل سـے بهرپـور اسـتفاده كـرنے                 . بہت بڑهـ چكے ہيں   
 -ں اضافہ ہوچكا ہےكيلئے مقابلوں مي

جس شخص نے سنا كہ ايكـ رسول اسالم نام مذهب ليكر آئے ہيں تو اس پر واجب ہو گيا كـہ اگـر      
 اور اگر اس نےنہيں سنا يا سـنا اور تحقيـق نہـيں              -وه استطاعت ركهتا ہو تو اسكى تحقيق كرے       

 .كر سكا تو وه علماء كرام كى رائے كے مطابق معذور ہے



ئے علماء كرام نے يہ شرط لگائى ہـے كـہ جنكـو دعـوت پہـنچے تـو وه                 دعوت كے الزم ہونے كيل    
صحيح طريقے سے پہنچے غلط صورت ميں نہ پہنچے، اگر غلط صورت ميں پہنچے تو ايمـان نـہ               

 .النے ميں وه معذور ہيں
ميں بيان كيا ہيكـہ انكـے زمـانے مـيں اكثـر             " فيصل التفرقه "اور اسے امام غزالى نے اپنى كتاب      

 عيسائى صرف دعوت كے نہ پہنچے كى وجـہ سـے نجـات پـانے والـوں مـيں سـے                      رومى اور تركى  
 انہوں نے مزيد كہا كہ ميں تو يہ كہتا ہوں كہ وه لوگ جنهيں رسـول كـريم صـلى اهللا عليـہ                        -ہيں

وسلم كى دعوت غير صحيح صورت ميں پہنچى ہے اور انكے خاندان والـوں نـے بچـپن ہـى سـے             
ارے ميں غلط اور بے بنياد باتيں بتائيں وه بهى ميرے نزديكـ رسول اهللا صلى اهللا عليہ وسلم كے ب    

 .يعنى ناجى ہيں. پہلى قسم كى طرح ہيں
اور وه تمام اقوام جنہوں نے اپنے تواتر علم كے باوجود آپ صلى اهللا عليہ وسلم كے ظہور صـفات                     

هللا آپكے عقل كو خيره كرنے والے معجزات جن ميں سر فہرست قرآن كـريم ہـے كـے بعـد رسـول ا                      
صلى اهللا عليہ وسلم كى معاذ اهللا تكذيب كى، آپ صلى اهللا عليہ وسلم سے روگردانى كى اور آپ                   

 )اهـ ملخص.(صلى اهللا عليہ وسلم كى تعليمات ميں غور نہيں كيا تو يہ كافر ہيں
اس بناپر يہ كہہ سكتے ہيں كہ جسے اسالم كى دعوت سرے سے پہنچى ہى نہيں يا غلط طريقے  

حيح طور پر دعوت پہنچى اور اس نے تالش حق ميں كوتا ہـى نہـيں كـى تـو وه           سے پہنچى يا ص   
 .)23(يعنى اسكے لئے اميد كى جاتى ہے كہ وه ہميشہ جہنم ميں نہيں رہے گا. معذور ہے

 :)كى تحقيق كے مطابق(ڈاكٹر عبد اهللا الفقيه كى زيرنگرانى فتوى مركز
ور مذهب پر ہو جہـاں تكــ  اس شـخص    كافر وه  شخص ہے جسكا انتقال اسالم كے عالوه كسى ا         
يا جنہيں اسالم كى دعوت غلط انداز       . كا تعلق ہے جس نے اسالم كے بارے ميں بالكل نہيں سنا           

صحيح بات تويہ ہيكہ روز قيامت انكـا        ) انكے بارے ميں  .(اور غير صحيح طريقے سے پہنچى ہو      
 .امتحان ليا جائے گا

، مـيں تفـصيل سـے اسـكا بيـان           48406،  3191،  56323،  42857،  39860جيسا كہ فتـوى نمبـر       
 .آچكا ہے

انبياء كـرام كـے درميـانى زمـانوں اور جگہـوں مـيں لوگـوں كـو                  : شيخ االسالم ابن تيميہ نے كہا     
اور اهللا تعالى اس شخص كـى مغفـرت فرماتـا    . تهوڑے اور ضعيف ايمان پر بهى ثواب ديا جائيگا    

 .يں فرماتا جس پر حجت قائم ہوئى ہواور اسكو معاف نہ. ہے جس پر حجت قائم نہ ہوئى ہو
 

 .جيسا كہ مشہور حديث مباركہ ميں ہے
صرف بڑى عمر كـے  . لوگوں پر ايكـ ايسا زمانہ آئے گا جسميں وه نماز، روزے، حج، اور عمرے سے        

اشخاص اور بوڑهے ہى واقف ہونگے اور وه كہيں گے هم نے اپـنے ابـاء واجـداد كـو پايـا جـو يـہ                     
 .                    اهللا كہتے ہيں ال اله اال 

                چنانچہ حذيفہ بن يمان سے كہا گيا كہ ال اله اال اهللا كہـنے سـے انكـو كيـا فائـده حاصـل ہوگـا       
ــا     ــے گـــ ــات دالئـــ ــے نجـــ ــذاب ســـ ــيں عـــ ــہ انہـــ ــہ يـــ ــا كـــ ــے فرمايـــ ــو آپ نـــ                           .)24.(تـــ

 .لم بالصوابواهللا أع
                                                                                              ڈاكٹر محمد فؤاد

                                                 
 .1997المفتى فضيلة شيخ عطيہ صقر مايو ) 31(الموضوع. فتاوى دار االفتاء المصريہ 23
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  مشركين كے بچوں كا حكم - 9
 . مشركين كے بچوں كے حكم كے بارے ميں دريافت كيا گيا:سوال

 
جائے گا، تـو جـو اطاعـت كريگـا وه           مشركين كے بچوں كا روز قيامت امتحان ليا         :   فتوى خالصہ

 .اهل جنت ميں ہوگا اور جو نا فرمانى كر يگا وه دوزخى ہوگا
 365/ 3 اللجنة الدائمه للبحوث العلميہ واالفتاء                                                             

 :تبصره
عذاب ديا جائے گا اسالمى شـريعت       يہ فتوى كہ بچوں كا امتحان ليا جائے گا اور انہيں جہنم كا              

 اگـر كـسى     -رحيمہ اس بات كى اجازت نہيں ديتى اور نہ ہى عقل سـليم ايـسى بـات كہتـى ہـے                    
جيـسا كـہ اهللا     . عاقل كو اس وجہ سے عذاب نہيں ديا جاتا كہ اس تكـ دعوت اسالم نہيں پہنچى               

 .تعالى نے قرآن كريم ميں فرمايا ہے
ن ليا جائے گا اور كس طرح اس شريعت جو كہ تمام جہانوں             تو ايكـ غير عاقل كا كس طرح امتحا       

 .كيلئے سراسر رحمت ہے كے مطابق اسے عذاب ديا جائيگا
 :علمى رد

آخرت كے حاالت امور غيب سے ہيں اور اسے اهللا تعالى كے سوا كوئى نہيں جانتـا اور وه رسـول                 
اكـہ وه لوگـوں كـو       بهيج كر بعض مقدس ہستيوں كو اس لئے علم غيب سـے مطلـع فرماتـا ہـے ت                  

 .اسكے بارے ميں خبر ديں
 اور بلوغت انكے والدين كے افضل ديـن         -اور بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ہى فوت ہو جاتے ہيں           

كى اتباع ميں مكلف ہونے كى حد ہے اس وجہ سے مسلمانوں كى اوالد كا انجـام جنـت ہـے اس                       
 .روى حديث مباركہ ہے كہبارے ميں كئى صحيح احاديث ہيں انہى ميں سے امام مسلم سے م

ادخلوا " :بچے روز قيامت اپنے والدين كى شفاعت كريں گے چنانچہ اهللا تعالى ان سے فرمائے گا
  ."تم اور تمهارے والدين جنت ميں داخل ہو جاؤ" :ترجمہ "الجنة انتم وأباؤكم

يں دعا اور وه جنت ميں آزاد ہونگے جہاں چاہيں گے گهوميں پهريں گے، بعض احاديث ميں انہ
اور بعض مفسرين اهللا رب العزت كے اس قول كو اسى پر محمول . كہا گيا ہے) مددگار(ميص

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ ﴿: كيا ہے جس ميں اهللا تعالى نے فرمايا ہے

 باغات ہيں ان ميں وه لوگ داخل ہونگے اور سدا بہار) جہاں( :ترجمہ، )23الرعد ( ﴾وَذُرِّيَّاتِهِمْ
 .انكے اباؤاجداد اور انكى بيويوں اور انكى اوالد ميں سے جو بهى نيكو كار ہوگا

﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴿ايكـ اور مقام پر ارشاد خداوندى ہے
اور جو لوگ ايمان الئے اور انكى اوالد نے ايمان ميں انكى پيروى كى هم  :ترجمہ، )21الطور (

 .انكى اوالد كو بهى درجات جنت ميں انكے ساتهـ مال ديں گے
جہاں تكـ مشركين كے بچوں كا تعلق ہے تو يہ اپنے والدين كے ساتهـ دوزخ ميں نہيں جائيں گـے         

جائے وه فطرت پر فوت ہوئے ہيں چنانچہ اگر اهللا رب كيونكہ وه مكلّف نہيں كہ انكا معاقبہ كيا        
 .العزت نے چا تو انكے لئے جنت ہے

 .اور اسكى دليل امام بخارى كى روايت كر يہ حديث مباركہ ہے
جـس  . حضرت سمرة بن جندب كو خواب ميں رسول كريم صلى اهللا عليہ وسـلم كـى زيـارت ہـوئى         

ـ مرد كے اطراف ميں بہت سے بچـے ہـيں اور يـہ              ميں نے انہوں نے ايكـ باغ ديكها جس ميں ايك         
جو دين فطرت پر پيدا ہونے والے ہـر بچـے كـى نگرانـى كـرتے                 . حضرت ابراهيم عليہ السالم ہيں    



تو بعض صحابہ نے عرض كى يـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـہ وسـلم اور مـشركين كـى اوالد                        . ہيں
 بهى؟

مشركين كي اوالد بهى  يعنى وه بهى        " ركينواوالد المش . "تو آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا       
 .جنت ميں داخل ہوگى

امام النووى نے فرمايا كہ يہى اختيار كر ده صحيح مذهب ہے جس پر اكثر محققين عمل پيرا 

 ).15الإسراء  ( ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴿: جيسا كہ ارشاد بارى تعالى ہے. رہے ہيں
كسى رسول كو ) اس قوم ميں( هم ہرگز عذاب دينے والے نہيں ہيں يہاں تكـ كہ هماور :ترجمہ

 .بهيج دين
اور جب كسى عقلمند كو اس وجہ سے عذاب نہيں ديا جاتا كہ اس تكـ اسـالم كـى دعـوت نہـيں              

 .)25(پہنچى تو پهر غير عاقل كو عذاب نہ دنيا اولى ہے
 .ديث شريف روايت كى ہےحضرت امام احمد نے حضرت اسود بن سريع سے ايكـ ح

انہوں نے فرمايا كہ ميں ايكـ دن حضور صلى اهللا عليہ وسلم كى خدمت مـيں حاضـر ہـوا اور آپ         
ميرى كمر ميں زخم آيا اس دن لوگ جنگ         . صلى اهللا عليہ وسلم كے ساتهـ غزوے ميں شركت كى         

 .كرتے رہے يہاں تكـ كہ انہوں نے چهوٹے بچوں كو بهى مار ڈاال
اطالع نبى كريم صلى اهللا عليہ وسلم تكـ پہنچى تو آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے چنانچہ اسكى 

فقال رجل يا رسول اهللا انما هم اوالد " ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذريّة" :فرمايا
رية أال ال تقتلوا ذ" ثم قال" أال إن خياركم ابناء المشركين" فقال صلى اهللا عليہ وسلم. المشركين

 كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها - قال- أال ال تقتلوا ذريّةََ
اس قوم كے بارے ميں كيا كہا جائے جو آج قتل ميں تجاوز كر گئى يہانتكـ  :ترجمہ "وينصرانها

 عليہ تو ايكـ شخص نے عرض كى يا رسول اهللا صلى اهللا. كہ انہوں نے بچوں كو بهى مار ڈاال
كيا تم ميں سے . چنانچہ آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا. وسلم وه مشركين كى اوالد ہيں
خبر دار بچوں كو قتل : پهر آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا. بہتريں، مشركين كى اوالد نہيں

 پر پيدا ہر بچہ فطرت.  آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا نہ كرو، خبر دار بچوں كو قتل نہ كرو
پس اسكے والدين اسے يہودى اور . ہوتا ہے يہانتكـ كہ اسكى زبان فطرت كا اظہار كرتى ہے

 .واهللا أعلم بالصواب .نصرانى بناتے ہيں
                                                                                            ڈاكٹر محمد فؤاد
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 .اور ميں نے دالئل سے اسكى وضاحت كى ہے. صحيح قول ہے
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   سالسل طريقت-  10
 کي پيروي کے بارے ميں سوال کيا گيا؟) صوفياء کرام کے سلسلوں(سالسل طريقت  :سوال

 
) يعني بدعتي سلـسلے ہـيں     ( متصوفين کے سلسلے بعد ميں شروع کئے گئے ہيں           :خالصۃ فتوی 

  -اور اھل اسالم کيلۓ جائز نہيں کہ وہ بدعتي سلسلوں کي اتباع کريں
 148- 145-39 مجلۃ البحوث شمارۃ –شيخ ابن باز 

 :تبصرہ
کے سلسلے در حقيقت تربيتي مدارس ہيں اگر انکا طريقـہ واسـلوب ديـن    ) صوفياء کرام (طريقت  

ہيں وگرنہ جائز نہيں، يہ تمام علمـاء کـرام کـي رائـے ہـے اور                 ) جائز(کے مطابق ہو تو يہ مشروع       
ي يـا بـدعت     انہي ميں ابن تيميہ بھي ہين، اور کوئي بھي عالم دين تمام صوفياء کرام پر گہر رہ                

کا حکم نہيں لگاتا، جيسا کہ اس فتوی ميں دعوی کيا گيا ہے، بلکـہ علمـاء کـرام اسـميں فـرق                       
 .کرتے ہيں
 :علمي رد

طريقت کے سلسلے عمومي طـور پـر تربيتـي مـدارس ہـيں اگـر انکـا اسـلوب اور طريقـہ مـذھب،                         
ے حکمـت اور    عقيدے اور شريعت کے مطابق ہو تو يہ جائز ہيں وگرنہ غيـر مـشروع ہـيں اور اسـ                   

 .سے انکي اصالح کرنا واجب ہے) اچھي پند ونصيحت(موعظت حسنہ 
-ابن تيميہ نے ايک بيان ميں کہا کہ اھل تصوف ميں سے کچھـ علم دين اورمذھب کے ائمہ ہـيں      

اور باوجود اسکے اس ميں صراط مستقيم پر قائم عارفين مشايخ ،صوفیاء کے قلبی اعمال                 ) 26(
 کتاب وسنت کے عين مطابق ہيں، اسکے عالوہ عبادات اور ادب سے      کے بارے فرمودانت ہيں جو    

 .)27(متعلق بھی انکا کالم ہے جو کتاب وسنت کے مطابق ہے
اور انہوں نے يہ بھی کہا کہ امت کے مشہور صوفياء کرام جن کا امت ميں ذکر خير ہوتا ہـے وہ        

 .)28(اس قسم کي باتوں کو پسند نہيں فرماتے بلکہ ان سے روکتے ہيں
صـحيح ہـے،    ) مال يا جائيداد مخصوص کرنا    (ابن تيميہ نے ذکر کيا ہے کہ صوفياء کے لۓ وقف            

صوفيا کرام کيلۓ وقف کرنا صحيح ہے، چنانچہ جو شخص محض مال جمع کـرنے               : انہوں نے کہا  
واال ہو اور پسنديدہ اخالق کا مالک نہ ہو ، شرعی آداب سـے عـاری اور گھٹيـا عـادات اس پـر                        

  .)29(-کسی چيز کا بھی مستحق نہيں ہوتا ہے) وقف ميں سے( فاسق ہو تو وہ غالب ہوں يا وہ
اگر صوفياء کے تمام سلسلے بدعتي ہوتے جيسا کہ اس فتوی ميں کہا گيـا ہـے ، تـو ائمـہ کـرام                

 .انکے لۓ وقف صحيح قرار نہ دیتے
ار جنکـا  اور انہوں نے يہ بھی کہا کہ عقل صريح اور کشف صحيح والے مشائخ فقہ اور عبـادتگز      

امت ذکر خير کرتی ہے ، يہی علم اور مذھب کے ائمہ ہيں اور وہ تمام ائمہ علم اور مـذھب جنکـا                       
  .)30(-امت ميں عام طور پر ذکر خير ہوتا ہے يہی لوگ فقہ اور تصوف کی طرف منسوب ہيں

کـر  ان عبارتوں ميں يہ بيان ہيکہ اھل تصوف ہی علم اور دين کے ائمہ ہيں، اور امت ميں انکـا ذ                    
خير کيا جاتا ہے يہ ابن تيميہ کا کالم ہے جنکے بارے ميں اکثر لوگ گمان کرتے ہيں کہ وہ اھـل           

 .تصوف کی مطلقا مخالفت کرتے ہيں

                                                 
 . امام غزالی کي احياء علوم الدين ميں ہے 26
 .86 صـ – 5الفتاوی الکبری ج  27
 . 294/ 1الفتاوی الکبری ابن تيميہ  28
 .425/ 5الفتاوی الکبری  29
 .625/ 6الفتاوی الکبری  30



 
 :ڈاکٹر عبداهللا فقيھ کی زير نگرانی فتوی مرکز کے فتوے ميں آيا ہے

اخـل ہـوگۓ،   جب صحابۂ کرام اس دنيا سے تشريف لے گۓ اور دنياوی امور انسانی زندگی مـيں د        
                  کھانے پينے، لباس، اسی طرح کی دوسری اشياء کی فراوانی ہوئی تو لوگوں کو اس دنيا ميں ز
و تقوی اور ہر مشتبہ بات سے دور رہنے پر خلوص عبادت ،مجاھدہ نفس کـی پـر زور دعـوت دی                      

ديا گيا گئی، انہيں اچھے اخالق سے مزين کيا گيا اسکے بعد ان عبادتگزار بندوں کو زا کا نام          
آگے چل کر انہي کو صوفياء کا لقب ديا گيـا انہـی شخـصيات مـيں سـے حـضرت ابـو سـليمان                         
دارانی، حضرت معروف کرخی ، حضرت فضيل بن عياض ، حضرت سھل بـن عبـداهللا تـسترى اور                   

 .حضرت جنيد ہيں
اوائل صوفياء کرام نے کوئی نئی بات پيش نہيں کی بلکہ انہوں نے اسى کی دعوت دی جـسکی                   

 کے صحابہ کـرام نـے دی   -صلی اهللا عليہ وسلم – اور آپ    -صلی اهللا عليہ وسلم   –وت رسول کريم    دع
 ايک طرف تو يہ بات ہے اور جہاں تک بعض علماء حديث کی کسی سلـسلۂ طريقـت سـے                     -تھی

وابستگی کا تعلق ہے تو وہ تزکيہ نفـس مـيں مـشغول رہـنے والـے عبـادتگزاروں اور زاوں کـے                       
چہ انکی تعريف کی جاتی ہے اور وہ لوگ جو کہ خرافـات اور انحرافـات کـے                  طريقے پر ہيں، چنان   

-ۓ تو ان لوگوں کا کوئی عمل حجـت نہـيں ہـے             راستے پر چلے وہ شرک اور بدعت ميں ملوث ہو         
 .اهللا اعلم بالصواب. )31(

 ڈاکٹر محمد فؤاد
 
 

  اهللا تعالی کے نازل کر دہ حکم عالوہ فيصلہ کرنا- 11
کی نازل کر وہ وحی کے بغير فيصلہ کر نيکے حکم بارے ميں سوال کيا اهللا رب العزت  :سوال
 گيا؟

 
 اس سے انسان مذھب     -اهللا تعالی کی نازل کر وہ وحی کے بغير فيصلہ کرنا کفر ہے             :خالصہ فتوی 

 .سے خارج ہو جاتا ہے
 116شيخ فوزان ۔ عقيدہ التوحيد 

 :تبصرہ
وانين وضع کرنا بال شبہ حرام ہے ليکن سود اور شراب جيسی حرام اشياء کو حالل کرنے کے ق

انکے وضع کرنے والے اور انکے مطابق فيصلہ کرنے والے پر کفر کا حکم نہيں لگايا جاتا اور 

 ﴾وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴿ :اسکی دليل اهللا تعالی کا يہ فرمان ہے
نہ ) و حکومت(ر جو شخص اهللا کے نازل کر وہ حکم کے مطابق فيصلہ او :ترجمہ، )44المائدہ (

 .کرے ، سو وہی لوگ کافر ہيں
صحيح نہيں ہے اور قانون ) نعوذ باهللا(کہ يہ اعتقاد ہو کہ اهللا رب العزت کا حکم بجز اسکے 

  .وضعی صحيح ہے
ا انتھائی ضروری ايسے قوانین پر عمل جائز نہيں اور اس برائي کو جائز طريقوں سے تبديل کرن

ہے اس طرح کہ اسالمی معاشرے ميں کوئی فتنہ پيدانہ ہو ، اور يہ قول کہ حکم کو ترک کرنا 
  .مطلق کفر ہے تو اس سے ان معاشروں ميں فتنے کا دروازہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے
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 :علمی رد
ی محـدود   اهللا رب العزت کی اتاری ہوئی وحی کے بغير فيصلہ کرنـا حکـام اور قاضـيوں تـک ہـ                    

نہيں بلکہ اس ميں وہ تمام لوگ آتے ہيں جو کسی بھی چيز کے بارے ميں اهللا تعـالی کـے حکـم                       
ئـی   عالوہ کوئی اور حکم لگاتے ہيں خواہ يہ فتوی ہـو يـا عـدالتی فيـصلہ وغيـرہ جيـسا کـہ کـو                        

شخص شراب پيتا ہے اور کہتا ہے کہ يہ حالل ہے ، سود کا لين دين کرتا ہے اور کہتا ہيکـہ يـہ                
  .)حکم ہے(اسی طرح کے ديگر امور کا . حالل ہے

اهللا تعالی کے حکم کا انکار اور اسکا مذاق اڑانا کفر ہے تطبيق يا کوتا ہی ميں حـد سـے تجـاوز      
 .کے ساتھـ ساتھـ مذاق يا انکار کرنا کفر تو نہيں بلکہ ظلم اور نا فرمانی ہوگی

 تعالی کی شريعت کے مطابق فيصلہ       اور اس وجہ سے کسی ايسے فرد، يا جماعت يا ملک جو اهللا            
 کوئی بھی حکم يہ يقين کر لينے کے بعـد           -نہ کرے تو اسکے کفر ميں جلد بازی صحيح نہيں ہے          

 اور يہ پوشيد امر ہے -ہی لگا جائے کہ اهللا کے حکم کو ترک کرنا انکار يا مذاق کی وجہ سے تھا   
ی تاويـل کـے بغيـر اسـکا اظہـار           اور غالبا يہ بات صراحتا نہيں کہی جاتی ، اگر بـات کـسی بھـ               

صراحتا کيا جائے تو کفر کا حکم لگانا جائز ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا علم يقينی طور پر نہ ہـو                       
 .تو کفر کا حکم نہ لگانا واجب ہے

مـن قـال الخيـھ يـا کـافر فقـد بـاء بھـا              " : کی حديث مبارکہ ہے    ـصلی اهللا عليہ و سلم        ـحضور  
اسے امام مسلم نے متشابہ عبارتوں سے روايت کيا         (. " اال رجعت عليھ     احدھما ان کان کما قال و     

اے کافر تو اس نے اس سے دو ميں سے ايک کـو پايـا               : جس نے اپنے بھائی سے کہا       : ترجمہ،  )ہے
 .)يعنی وہ خود ايسا ہے(يا تو وہ ويسا تھا جسا کہ اس نے کہا يا پهر يہ اسی پر لوٹ آئی 

نے حضرت عکرمہ کا يہ قول بيـان کيـا ہـے            )  ھـ ميں ہوا   606انتقال  جنکا  (امام فخر الدين رازی     
 .کہ کفر کا حکم جھٹالنے اور انکار کی صورت ميں لگايا جائے

اور اهللا تعالی کے حکم پر ايمان رکھے کے باوجود اسکی مخالفت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور 

وَمَن لَّمْ ﴿::  حق ميں کمی ظلم ہےانہوں نے کہا کہ اهللا تعالی کے حق ميں کمی کفر اور نفس کے

اور جس نے اهللا کی نازل کی  :ترجمہ، )44المائدہ (﴾يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
 .كافرہيں ہوئی وحی سے فيصلہ نہيں كيا تو وه لوگ ہى

اور جس نے اهللا کی نازل کی  :ترجمہ، )45( ﴾ ظَّالِمُونَوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ ال﴿
  .ہوئی وحی سے فيصلہ نہيں كيا تو وه لوگ ہى ظالم ہيں

اور جس نے اهللا کی نازل  :ترجمہ، )47المائدہ ( ﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ﴿
  .و وه لوگ ہىفاسق ہيںکی ہوئی وحی سے فيصلہ نہيں كيا ت

اهللا (کـہ    :کہـا  كـى تفـسير ميں     نے  اس آيات كريمہ    )  ھـ ميں ہوا   685جنکا انتقال   (امام بيضاوی   
اسکے انکار کی وجہ سے انکا کفر ہے اور اسکے خـالف فيـصلہ کرنـا    ) تعالی نے جو نازل کيا ہے     

 . انکا ظلم ہے اور اس سے تجاوز کرنا انکا فسق ہے
جس نے اهللا کے حکم کـا انکـار کيـا اس نـے کفـر کيـا اور              :  ھـ نے کہا     528اور زمخشری متوفی    

 .جس نے اسکے مطابق فيصلہ نہيں کيا وہ  نا فرمان ظالم ہے
کہ غالبا مختلف اعتبار سے انکے تـين اوصـاف بيـان کـئے              :  ھـ نے کہا     1270اور الوسی متوفی    

 گئے ہيں ۔
ا ، اور خالف محل حکم لگانے کی وجہ سـے           چنانچہ انکے انکار کی وجہ سے انھيں کافر بتايا گي         

 .انہيں ظالم کہا گيا ، اور حق سے انکے تجاوز کرنے پر انہيں فاسق کہا



 : عالمہ پروفيسر ڈاکٹر عبداهللا بن بيھ ، کہتے ہيں کہ
جہاں تک تکفير کا تعلق ہے تو يہ حکم قطعی نہيں ، بجز اسکے کہ ان کـے فيـصلوں کـا مقـصد                

 اھميت کو کم کرنا ہو ۔ کيونکہ قوانين وضع کرنے والے کہـتے ہـيں    شريعت کی تنقيص با اسکی    
 .کہ شريعت نا قابل عمل ہے

اگر قوانين وضع کرنے والے يہ عقيدہ رکھتے ہو کہ شريعت ہی حق اور اسکے عالوہ دوسری 
کيونکہ محض قوانين کا بنانا کہيں بھی کفر نہيں ) تو اس حالت ميں کفر نہيں(باتيں غلط ہيں 

انين کی غلطی کی وجہ بنانے والوں کی ال علمی ، جہالت يا پيروى ہو سکتی ہے اس ہے ، قو

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ﴿ :وجہ سے حضرت ابن عباس اهللا تعالی کے اس ارشاد

صلہ نہيں كيا تو اور جس نے اهللا کی نازل کی ہوئی وحی سے في :ترجمہ، )44المائدہ  (﴾الْكَافِرُونَ
 .وه لوگ ہىكافرہيں

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ ﴿: انہوں نے کہا كفر کے بغير كفر اور فسق کے بغير فسق ہے
اور جس نے اهللا کی نازل کی ہوئی وحی سے فيصلہ نہيں كيا  :ترجمہ، )47المائدہ ( ﴾هُمْ الْفَاسِقُونَ

 . يںتو وه لوگ ہىفاسق ہ
اسكا معنى يہ ہيکہ وه مذهب سے خارج نہيں ہوگا،اور بہت سے لوگوں کے اقـوال کـی بنـاپر ھـم                      

اور اس سلسلے ميں شيخ االسالم تقی الدين بن تيميہ کا تذکرہ کـرتے ہـيں،                .بھی يہی کہتے ہيں   
اور زيادہ غالب خيال يہی ہے کہ يہاں کفر مذھب سـے خـارج کـرنے واال کفـر نہـيں اور يـہ بـات                         

تہ صدی کے بعض مفتيوں اور مشائخ کی آراء کے خالف ہے جنہوں نے يہ فتوی ديا تھا کہ                   گذش
محض عمل ہی کفر ہے ۔ اور ھم نے اس امر پـر ايـک طويـل تحقيقـی مقـالےميں بحـث کـی ہـے                           

اهللا رب العزت کـی اتـاری ہـوئی وحـی کـے بغيـر       ) التکفير بالحکم ما انزل اهللا(جسکا عنوان ہے۔    
چنانچہ عصر حاضر کی فقھی تحقيقات کے رسالے مـيں اسـے ديکھـيں              . رفيصلہ کرنے سے تکفي   

 .)مجلہ بحوث الفقھيہ المعاصرہ(
عالوہ ازيں تکفير کے فتووں کے اجراء سے ايسی جنگيں اور فتـنے برپـا ہـوتے ہـيں جـو نـہ خـتم                
ہوتے ہيں اور نہ ہی ان سے جان چھڑائی جا سـکتی ہـے اس سـے بہتـر تويـہ ہيکـہ لوگـوں مـيں                           

طہرہ کی اھميت کا شعور پيدا کيا جائے اور انہيں اس سے متنبہ اور شـريعت محمديـہ            شريعت م 
کے اعلی فوائد اور مقاصد سے اگاہ کيا جائے ۔ کيونکہ اکثر اسالمی ممالک غيـر مـسلموں کـی                    
نو آباديات رہے ہيں۔ انکے قوانين انہيں ورثہ ميں ملے اور دانستہ يا دانستہ طور پـر عمـل پيـرا       

 .وں نے ان قوانين کو بدلنے کی جرأت بھی نہيں کیرہے اور انہ
چنانچہ ھم شريعت محمديہ کی واضح طور پر لفظی تحقير يا اعتقادی کجروی نہ ہونے کی بنا پر                  

 . )32(تکفير نہيں کرتے
 ڈاکٹر ياسر عبدالعظيم
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  اهللا کی راہ ميں جہاد کے مقاصد-  12
 صد کے بارے ميں سوال کيا گيا؟ اهللا تعالی کے راستے ميں جہاد کے مقا:سوال

 
تبليغ اور دعوت کے بعد کفار کے خالف جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے، يہاں تک : خالصہ فتوی

 کی رسالت پر ايمان ـ صلی اهللا عليہ وسلم ـ کہ وہ اهللا وحدہ کی عبادت کريں، اور حضرت محمد 
 .لے آئيں يا جزيہ اداکريں

 15 / 12المجاھدين رسالۂ فضل الجھاد و : شيخ ابن باز
 : تبصرہ

جہاد کا مقصد دعوت اسالم ہے ، اور اگر لوگوں کو اسالم کی طرف بغير لڑائی کے بالنـا ممكـن                     
 .جہاد كو اختيار نہ كيا جائےہو تو 

 :علمی رد
جہاد فی سبيل اهللا شریعت ميں ايک اصطالح ہےجسکا مترادف اهللا تعالی کے کلمے کو بلند 

اسالم ميں جہاد فرض كفايہ ہے ـ اور .  پہنچانے کيلئے جنگ کرنا ہےکرنے اور اسالم کا پيغام
اس فريضہ كو مسلم حكمران انجام د ے ديتا ہے  نہ كہ افراد اور جماعتيںـ مگر مسلم ملک پر 

اور جہاد كا مقصد .جارحيت كى صورت  ميں ہر صاحب استطاعت پرجہاد فرض عين ہو تا ہے

الَ إِكْرَاهَ فِي ﴿ :جيسا كہ ارشاد بارى ہے. جبور كرنا نہيںلوگوں كو اسالم ميں داخل ہونے پر م

دین میں کوئی زبردستی نہیں، بیشک  :ترجمہ، )256البقرة ( ﴾الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
 .ایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے

 
 ہے انہيں اس پر مجبور كرنا نہيں بلكہ جہاد كا مقصد تو صرف لوگوں كو دعوت اسالم دينا 

اگر پرأمن طريقے سے لوگوں كو دعت اسالم دينا ممكن ہو تو لوگوں جبرا مسلمان كرنے كے . 
 .لئےجنگ كى ضرورت نہيں

مسلمان پر واجب ہے كہ وه اپنى استطاعت كے مطابق  نيكى كا حكم دے اور برائى سے منع 
ير مسلم كے ناحق قتل كى مذمت كرے كينكہ كرے اور كسى بهى آدمى خواه وه مسلم ہو يا غ
 .انسانى جان كا احترام اسالم كا اعلى مقصد ہے

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ الَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ « : نبى كريم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نے فرمايا
 قدرت ركهتا ہو كہ اس كے يہجو شخص  :ترجمہ، )7152صحيح بخاري ( »مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ

ہتهيلى بهر خون بہانے كى وجہ سے، اسكے اور جنت كے درميان كوئى چيز حائل نہيں ہوتى تو 
  .اسے چاہئے كہ وہ  ايسا كرے

اور  :ترجمہ، )190 البقرہ (﴾وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ﴿: ارشاد بارى ہے
 .مگر حد سے نہ بڑھو) ں(اهللا کی راہ ميں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہيں 

ہے اور اسے پوری دنيا تـک پہنچانـا انتھـائی ضـروری ہـے چنانچـہ        ) پيغام(اسالم عالمی دعوت    
وسيلہ سفر ايک جگہ دوسرى جگہ  پہنچنا ہے اورسفر پہلے بھـی خطرنـاک اور آج بھـی خطـرے                  

 خالی نہيں اس وجہ سے اسلحوں سے ليس ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن دعوت اسالم کـی راہ                   سے
 .ميں حائل نہ ہوں



اور چونکہ اسالم ايک نئی قوت ہے اس وجہ سے پہلے سے موجود طاقتوں کا اس سے جنگ کرنا 
کی ايک متوقع امر ہے يہاں تک کہ وں کے اقتدار ميں مزاحم نہ ہو اور ہر زمانے ميں لوگوں 

يہی حالت رہی ہے ، چنانچہ اسالم کا دفاع انتھائی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو قائم 
  .کرے اور اپنا پيغام پہنچائے

اور اگر ماضی ميں تلوار تھی تو يہ راہ تبليغ کی حفاظت کيلئے انتھائی ضروری ليکن آج کے 
 اور اسکے ماننے والوں کے خالف زمانے ميں اسکا سوائے اسکے کوئی اور مصرف نہيں کہ اسالم

شر پسندوں سے دفاع کرنا ہے جہاں تک اسالم کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے تو اسکيلئے کئی 
وسائل ہيں ، اسکے لئے سفر کی ضرورت نہيں اور نہ ہی راستے کے خطرات کا کوئی خوف ہے 

روں ميں بيٹھے ہوئے چنانچہ آج ذرائع ابالغ  سرحدوں کو پار کر رہے ہيں چنانچہ لوگ اپنے گھ
معلومات حاصل کر لينے ہيں ۔ اقتدار انہيں نہيں روک سکتا اور نہ سر حديں اور دروازے 

 .اسکی راہ ميں حائل ہوتے ہيں
اسالمی دعوت پيش کی جائی ہے مسلط نہيں اور عقائد کبھی زبردستی نہيں ٹھونسے گئے اهللا                

کيا ھم  : ترجمہ،  )28ھود (﴾وهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ   أَنُلْزِمُكُمُ﴿: تعالی نوح کے سلسلے ميں فرماتا ہے      
اسے تم پر جبرا مسلط کر سکتے ہيں درآنحاليكہ تم اسے نا پسند کرتے ہـو ، اور حـضرت محمـد                     

أَفَأَنْـتَ تُكْـرِهُ النَّـاسَ حَتَّـى يَكُونُـوا          ﴿ : سے اهللا تعالی فرماتـا ہـے       ـ صلی اهللا عليہ وسلم      ـ مصطفی  

  .تو کيا آپ لوگوں پر جبر کريں گے يہاں تک کہ وہ مومن ہو جائيں: ترجمہ، )99يونس ( ﴾مُؤْمِنِينَ
 نـے حـضرت علـی کـرم اهللا وجھـھ کـو خيبـر کـے         – صلی اهللا عليـہ و سـلم   –جب حضور نبی کريم   

کيـا تـم ان     :  نے ارشاد فرمايـا      – صلی اهللا عليہ و سلم       –يہوديوں سے لڑنے کے لئے بھيجا تو آپ         
 تک کہ وہ ھماری مانند ہو جائيں ؟ يعنی کيا تم انہيں اسالم پر مجبـور کـروگے،           سے لڑوگے يہاں  

 ۔...... انفذ علی رسلک :  نے ان سے فرمايا – صلی اهللا عليہ و سلم –چنانچہ آپ 
اس حديث شريف کا مفہوم ہے ۔ تم اپنی اونٹی پر وں جاؤ جب انکے عالقے ميں پہنچو تو انہيں                

نہيں اهللا تعالی کـے حـق سـے اگـاہ کـرو خـدا کـی قـسم اهللا رب العـزت                       اسالم کی دعوت دو اور ا     
تمھارے ذريعے ايک شخص کو بھی ھدايت دے دے تو اس سے بہتر ہے کہ تمھارے ليئے عمدہ                  

 : روايت کيا ہے اسےامام مسلم نے، چنے ہوئے اونٹ ہوں
و ايـسی   اگر ايسی نصوص وارد ہوئيں جو بظاھر قتـال کـے مطلـق حکـم پـر داللـت یرتـی ہـيں تـ                        

نصوص بھی ہيں جو اس حکم کو محدود کرتـی ہـيں جـن مـيں وقـوع پـذير جارحيـت کـا رد يـا                            
جارحيـت کـو روکـنے جيـسی        معاے کی خالف ورزی کـی جـزاء يـا مـستقبل مـيں ہـونے والـی                   

  ﴾عْتَـدُوا وَقَـاتِلُوا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِينَ يُقَـاتِلُونَكُمْ وَال تَ             ﴿: اهللا تعالی کا ارشاد ہے    ،  صورتيں ہيں 
) ں(اور اهللا کی راہ ميں ان سے جنگ کرو جـو تـم سـے جنـگ کـرتے ہـيں              : ترجمہ،  )190: البقرہ  (

 .مگر حد سے نہ بڑھو 

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُـوا فِـي دِيـنِكُمْ    ﴿: اور اهللا تعالینے ايک اور مقام پر فرمايا   

اور اگر وہ اپنے عہد کے بعـد اپنـی قـسميں تـوڑديں اور               : ترجمہ،  )12التوبة  ( ﴾ةَ الْكُفْر فَقَاتِلُوا أَئِمَّ 
 .کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو) ان(تمھارے دين ميں طعنہ زنی کريں تو تم 

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا    : " چنانچہ اهللا تعالی کے اس قول سے بھی امر مطلق محدود ہوتا ہے            
جنگ کيـا   ) جوابی(تمام مشرکين سےاس طرح     ) بھی(اور تم   : ترجمہ،  )36التوبة  ( "تِلُونَكُمْ كَافَّةً يُقَا



اور اسـی طـرح دوسـری       ،  تم سـے جنـگ کـرتے ہـيں        ) اكٹھے ہو کر  (کرو جس طرح وہ سب کے سب        
 .واهللا اعلم بالصواب.  )33(آيات کريمہ ميں ہيں 

 ڈاکٹــر انس ابو شادی         
 

  عدم تعلقی دوستی اور- 13
  .دوستی اور عدم تعلقی کس کيلئے ہو ، اور کفار سے دوستی کا کيا حکم ہے :سوال

 
کی تکفير کـی  ) دوست کی(کافروں سے ايسی دوستی جسکی وجہ سے اس شخص     :  فتوی خالصہ

جاتی ہے، وہ در حقيقت کافروں کيلئے اسکی محبت اور اسکی جانب سـے مـسلمانوں کـے خـالف      
 ہے ، اور ہر مسلماں پر واجب ہے کہ وہ ان سـے سـخت نفـرت کـرے، ان سـے                       کافروں کی مدد کرنا   

 .عداوت رکھے اور ان سے بيزار رہے
 47 / 2علمی تحقيقات کی دائمی کميٹی اور افتاء ج 

 
 :تبصرہ

 انکـے ساتھــ   ، كهـانے پيـنے اور   رہـنے سـہنے  ،قرآن كريم نے ا كتاب كے ساتهـ معـامالت كـرنے       
کے لوازمات ميں شوہر اور بيـوی کـے درميـان محبـت،       ) شادی(، ان   شادی بياہ کی اجازت دی ہے     

 .کے يقينی حقوق ہيں) ماں(جذبۂ مامتا، اور اسکے مسلم بيٹے پر اس 
 : علمی رد

ی يتـ آيات کريمہ غير مسلموں کے ساتھـ معـامالت کـرنے کـی اجـازت د              كى بہت سى    قرآن كريم   
 .ہيں

نْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّـذِينَ لَـمْ يُقَـاتِلُوكُمْ فِـي الـدِّينِ وَلَـمْ       ال يَ﴿ :جيسا کہ اهللا رب العزت کا يہ ارشاد ہے    
 إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّـهُ عَـنْ        )8(يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ            

 وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَـارِكُمْ وَظَـاهَرُوا عَلَـى إِخْـرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّـوْهُمْ وَمَـنْ يَتَـوَلَّهُمْ                  الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ   
اهللا تمھيں اس بات سے منع نہيں فرماتا کـہ جـن            : ترجمہ،  )9-8الممتحنة     (﴾فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ  

يعنـی  (نہ تمھيں تمھارے گھـروں سـے        ميں جنگ نہيں کی اور      ) کے بارے (لوگوں نے تم سے دين      
نکاال ہے کہ تم ان سے بھالئی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتـاؤ کـرو،                     ) وطن سے 

 .بے شک اهللا عدل وانصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے
اهللا تو محض تمھيں ايسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہـے جنہـوں نـے تـم سـے ديـن                        

سـے نکـاال اور تمھـارے بـاہر         ) يعنـی وطـن   (ميں جنگ اور تمھـيں تمھـارے گھـروں          ) کے بارے (
مدد کی ۔ اور جو شخص ان سـے دوسـتی کريگـا تـو وہـی                 ) تمھارے دشمنوں کی  (نکالے جانے پر    
 لوگ ظالم ہيں ۔
امام بخاری   غير مسلموں کے ساتھـ معامالت کرتے تھے ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ حضور نبى كريم 

ايک يہودی غالم نبی پـاک      : ۔ انہوں نے کہا     سے روايت کی ہے    ـ رضی اهللا عنہ     ـس  نے حضرت ان  
 صلی اهللا عليہ ـ جب وہ بيمار ہوا تو رسول کريم  ـ کی خدمت کيا کرتا تھا  ـ صلی اهللا عليہ وسلم  ـ

 . اسکی عبادت کيلئے تشريف لے گئےـوسلم 
 صلی اهللا عليہ ـی ہيکہ رسول اهللا   سے مرو ـ  رضی اهللا عنھا ـ  ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقہ

 . نے ايک يہودی سے قرض   پرکھانا خريدا اور اسکے پاس اپنی ذرعہ بطور رھن رکھی–و سلم 
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حـضور نبـى     سے مروى ہے كہ ہمارے پاس سے ايک جنـازہ گـزرا              -رض-حضرت جابر بن عبداهللا       
 ساته كهـڑے ہـوگئے، ہـم     اس كيلئے كهڑے ہوگئے اور ہم بهى انكے ـ  صلى اهللا عليه وسلمـكريم  

 صـلى اهللا عليـه   ـ يہ يہودى كـا جنـازہ ہـے، آپ      ـ  صلى اهللا عليه وسلم ـ نے عرض كى يا رسول اهللا
اور ) قـرآن و احاديـث  (ان نـصوص   "جب تم جنازہ ديكهو تو كهڑے ہوجايا كرو: " نے فرمايا ـ وسلم

مـسلموں کـے ساتھــ      غيـر   ہے كہ صحابہ كرام     حوادث کے عالوہ ايسے واقعات بھی ہيں جن ميں          
 عالقات  تهـايات بهى ہيں جو غير مسلموں كے س        آ ان كے ساتهـ ساتهـ ايسى    ۔معامالت کرتے تھے  

ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ اآلخِـرِ يُـوَادُّونَ            ﴿ :كو مقيد كرتى ہيں  جيسا كر ارشاد بارى ہے         
: ترجمـہ ،  )22المجادلة  (﴾  وا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ       مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُ     

آپ ان لوگوں کو اهللا پر اور يوم آخرت پر ايمان رکھتے ہيں کھی اس شـخص سـے دوسـتی نہـيں                       
تـا ہـے    سے دشمنی رکھـ صلی اهللا عليہ و سلم  ـ کرتے ہوتے نہ پائيں گے جو اهللا اور اسکے رسول  

ہوں يـا انکـے بھـائی ہـوں يـا انکـے قريبـی        ) اور پوتے(ہوں يا بيٹے ) اور دادا(خواہ وہ انکے باپ   
 رشتہ دار ہوں ۔

﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَـاءَ تُلْقُـونَ إِلَـيْهِمْ بِـالْمَوَدَّةِ               ﴿:  فرمايا  ايک اور 
) اپنـی (تم ميرے اور اپنے دشـمنوں کـو دوسـت نـہ بنـاؤ تـم                 ! اے ايماں والو    : ترجمہ،  )1الممتحنة  (

 کے باعث ان تک خبريں پہنچاتے ہو۔دوستی 
ان اجازت دينے اور ممانعت کرنے والی آيات کريمہ ميں مطابقـت النـے کيلـئے علمـاء کـرام کـا                      

ن کـو پـسند کـرنے کـی     کہنا ہے کہ قطعی ممانعت در حقيقت غير مسلموں کے عقائـد اور قـواني          
 مـدد بھـی ہـيں ، ۔ ان          اور انكـى   ان سے دوسـتی      خالف   مسلمانوں كے    صورت ميں ہے اسی طرح    

 دونوں امور سے روکنے ميں جنگ کرنے والے اور جنگ نہ کرنے والے کفار دونوں شامل ہيں۔
 ان سـے     جہاں تک ايسے ظـاہری معـامالت جـو کـہ پـسنديدگی اور دوسـتی کـے بغيـر ہـوں تـو                       

  .)34(ت کرنے ميں کوئی ممانعت نہيں معامال
) شـادی (قرآن کريم نے اھل کتاب کے کھانوں اور انکے ساتھـ شادی بياہ کی اجـازت دی ہـے، ان                    

کے لوازمات ميں شوہر اور بيوی کے درميان محبت ، جذبۂ مامتا، اور اسکے مـسلم بيـٹے پـر اس                
 کے يقينی حقوق ہيں ۔) ماں(

غير مسلوں سے دوسـتى  حـرام ہـے اور يہـى آيـات            ) كيلئےمسلمانوں  (حالت جنگ ميں    : خالصہ
قرآنيہ كے اسباب نزول كى تحقيق سے ثابت ہوتا ہے اور سيرت نبوى كے تمام واقعات بهى اسـى                   

 نـے يہوديـوں اور   -كى تائيد كرتے ہين اور يہ بهى ثابت ہے كہ  نبى كريم ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم    
كے ساتهـ  معاهـدے مـيں ہـر بيرونـى دشـمن كـے               مشركين سے معاهدے كئے تهے اور  يہوديوں         

) دوسـتى (ساتهـ جنگ ميں  تعاون پر اتفاق ہوا تهـا اور يـہ دوسـتى كـى ہـى قـسم ہـے لـيكن يـہ                          
التعلقى كا مفہوم يہ ہيكہ مسلمان ہـر غيـر مـسلم    ) ان سے(مسلمانوں كے خالف نہيں ہے جبكہ   

تعلقـى  غيرمـسلموں كـے ساتهــ         عقيدے سے ال تعلقى اور دستبردارى كا اظہار كريں،ليكن يہ ال          
ال يَنْهَـاكُمْ   ﴿: جيسا کہ اهللا رب العزت کا يہ ارشاد ہے        . اچهے انداز ميں رہنے سے منع نہيں كرتى       

نَّ اللَّـهَ  اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَـارِكُمْ أَنْ تَبَـرُّوهُمْ وَتُقْـسِطُوا إِلَـيْهِمْ إِ               
إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَـاهَرُوا             ) 8(يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ   

اهللا تمھـيں  : ترجمـہ ، )9-8 الممتحنـة  (﴾عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّـالِمُونَ       
ميں جنگ نہيں کی اور نہ ) کے بارے(اس بات سے منع نہيں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دين           
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نکاال ہے کہ تم ان سے بھالئی کا سلوک کرو اور ان            ) يعنی وطن سے  (تمھيں تمھارے گھروں سے     
 و پسند فرماتا ہے۔سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو ، بے شک اهللا عدل وانصاف کرنے والوں ک

اهللا تو محض تمھيں ايسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہـے جنہـوں نـے تـم سـے ديـن                        
سـے نکـاال اور تمھـارے بـاہر         ) يعنـی وطـن   (ميں جنگ اور تمھـيں تمھـارے گھـروں          ) کے بارے (

مدد کی ۔ اور جو شخص ان سـے دوسـتی کريگـا تـو وہـی                 ) تمھارے دشمنوں کی  (نکالے جانے پر    
 ظالم ہيں ۔لوگ 

چنانچہ ہر غير اسالمى عقيدے سے التعلقى، غير مسلموں كے ساتهـ رئش اختياركرنے كے 
امكان اورہر اس معاملے ميں جس كى اسالم نے تائيد كى ہے، اس ميں ان سے تعاون كى 

 .ممانعت نہيں ہے
 پس وه مسلمان جومذهبى اور تہذيبى طور پـر مخلـوط معاشـرے مـيں رئـش پـذير ہـے، اسـے                      

معلوم ہونا چاہئے كہ اسالم اسے ترغيب ديتا ہے كہ جس معاشرے ميں وہ رہتا ہے اسكے غير                  
مسلم باشندوں سے حسن سلوك اور اچهے تعلقات قائم كرے اور انكـا احتـرام كـرنے كـے ساتهــ       

غير مسلم شخص كو نقصان پہنچـائے بغيـر نيـک كـاموں مـيں انكـى                  يا   ساتهـ كسى مسلمان    
 ..مدد اور معاونت كرے

بعض طالبعلموں نے مجھـ سے سوال کيا ، کيا ميـرے لـئے يـہ جـائز                 : شيخ سليمان العودہ نے کہا    
ہے کافر کے سامنے مـسکراؤں اس سـے مـصافحہ کـروں اور اسـکے ساتھــ کـسی جگـہ عليحـدہ                        

 بيٹھوں؟
سبحان اهللا ،کيا اس ميں بھی کوئی اختالف ہے ؟ غـور کيجـئے کـہ رسـول       : ميں نے اس سے کہا      

 مکہ مکرمہ ميں قريش اور بت پرسـتوں کـے سـرغنوں ، اور مدينـہ               –ی اهللا عليہ و سلم       صل –کريم  
 منورہ ميں يہوديوں اور مشرکوں سے کس طرح معامالت فرمايا کرتے تھے۔

اب آپ بتائے کيا اچھے اخالق اور دوسروں کے ساتھـ ربط قائم کئے بغيـر دعـوت اسـالم دی جـا                      
   .)35(سکتی ہے ؟ 

 
 ظيمڈاکٹر ياسر عبدالع

 
 
 
 
 
 

 کا حکم) وسيلہ( توسل-14
 وسيلہ کے حکم کے بارے ميں دريافت کيا گيا؟ :سوال

 
انسان کي موت کے بعد اس سے توسل جائز نہيں اور يہ مـذہب مـيں نئـي بـدعت                    : خالصہ فتوى 

 ہے۔
 270 -267 شيخ ابن عثيمين، فتاوے العقيدہ 
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 :تبصرہ
يتے ہيں، مثال کے طـور پـر کہـنے والـے کـا              سے توسل کو جائز قرار د     ملسو هيلع هللا ىلص جمہور فقہا رسول اهللا     

کے اعلے مرتبے کو وسيلہ بنـا       ملسو هيلع هللا ىلص کے توسل سے يا تيرے نبي       ملسو هيلع هللا ىلص قول ہے اے اهللا ميں تيرے نبي        
کي حيـات   ملسو هيلع هللا ىلص کے حق کے وسيلے سے تجھـ سے سوال کرتا ہوں خواہ يہ آپ              ملسو هيلع هللا ىلص کر يا تيرے نبي     

ے کے بعد ہو، دونوں حالتوں      مبارکہ ميں ہو يا اس فاني دنيا سے رفيق اعلے کي طرف منتقل ہون             
 ميں جائز ہے۔

  :علمي رد
اهللا رب العزت نے اپنے مؤمن بندوں کو متعدد وسائل سے اسکا تقرب حاصل کرنے کـا حکـم ديـا                     

يَـا  ﴿ : ميں ارشاد خداونـدي ہـے      ۳۵ہے، ان ميں اعمال صالحہ ہيں، سورت المائدہ کي آيت نمبر            

سـے ڈرتـے رہـو اور    هللا ا! اے ایمـان والـو   :ترجمہ ﴾هَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّ 
 .وسیلہ تالش کرو) تقرب اور رسائی کا(تک ) کے حضور(اس 

 افراد سے متعلق حديث شريف ميں آيا ہے، اس کے عالوہ اهللا رب العزت کے                ۳اسيطرح غار ميں    
 ۱۸۰م ديا ہے، سورة االعـراف کـي آيـت نمبـر             ناموں اور اس کي حسنات کو وسيلہ بنانے کا حک         

اور اهللا ہـي کـے    :ترجمـہ ، ﴾وَلِلَّهِ األَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴿ :ميں اهللا رب العزت کا ارشاد ہے  
  .لئے اچھے اچھے نام ہيں، سو اسے ان ناموں سے پکارو

ا مانگنـا اور آخـرت    کے توسل سـے دعـ     ملسو هيلع هللا ىلص کو توسل بنانا دنيا ميں آپ       ملسو هيلع هللا ىلص اور انہي ميں رسول     
 .ميں شفاعت چاہنا ہے

کـے اس ظـاہري    ملسو هيلع هللا ىلص وسيلہ کے جائز ہونے ميں علماء کرام کے درميان اختالف نہيں ہـے، رسـول                
دنيا سے تشريف لے جانے کے بعد توسل کے جائز ہونے کے بارے مـيں علمـاء کـرام کـے درميـان                    

کے وسيلہ سے يـا تيـرے       ملسو هيلع هللا ىلص ي  اختالف ہے جيسا كہ کہنے والے کا قول ہے،، اے اهللا ميں تيرے نب             
کے حق کے وسيلہ سے تجھـ سـے سـوال          ملسو هيلع هللا ىلص کے مقام اعلے کو وسيلہ بنا کر يا تيرے نبي           ملسو هيلع هللا ىلص نبي  

کرتا ہوں، چنانچہ جمہور فقہاء ،،مالکي، شافعي اور بعد کے حنفي علماء اور حنبلي علمـاء،، اس   
ارکہ ميں ہـو يـا      کي اس ظاہري حيات مب    ملسو هيلع هللا ىلص قسم کے وسيلہ کو جائز کہتے ہيں، خواہ يہ حضور           

 .اس دنيا سے تشريف لے جانے کے بعد ہو، دونون حالتون ميں جائز ہے
 امام قسطالني نے کہا، روايت کي گئي ہے کـہ جـب بنـي عبـاس كـے دوسـرے خليفـہ ابـو جعفـر                          

کـي  ملسو هيلع هللا ىلص اے ابو عبداهللا کيـا مـيں رسـول          : منصور عباسي نے حضرت امام مالک سے دريافت کيا        
: وں يا قبلہ کي طرف رخ کروں، چنانچہ امـام مالـک نـے ان سـے کہـا                  طرف متوجہ ہوں اور دعا کر     
روز قيامت اهللا رب العـزت کـي        ملسو هيلع هللا ىلص سے کيوں پھيرو، جبکہ آپ      ملسو هيلع هللا ىلص اپنا چہرہ ان سے يعني رسول       

کـي جانـب    ملسو هيلع هللا ىلص طرف تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم عليہ السالم کا وسيلہ ہيں۔ بلکہ آپ               
کي شفاعت قبول فرماتا ہـے،  ملسو هيلع هللا ىلص  رب العزت آپ سے شفاعت چاہو سو اهللاملسو هيلع هللا ىلص متوجہ ہو اور آپ   

يہي واقعہ امام ابو الحسن علے بن الفہر نے اپني کتاب ،،فضائل مالک،، ميں قابل قبول سند سے                  
بيان کيا ہے اور قاضي ۜعياض نے اپني کتاب ،،الشفاء،، ميں اپنے متعدد باوثوق نتـائج سـے اپـنے     

 )36(۔)تخريج کي ہے( طريقے کي طرف منسوب کيا ہے،
                                                 

کے چہرہ مبارک کي طرف متوجہ ہـوتے        ملسو هيلع هللا ىلص آداب کے بيان ميں لکھا ہے، پھر زائر رسول          کي زيارت کے    ملسو هيلع هللا ىلص امام نووي نے روضہ اطھر رسول        36
سے شفاعت چاہتے ہيں اور زائر جو کچھ عرض کرتا ہے اس ميں سـب  ملسو هيلع هللا ىلص سے توسل کرتے ہيں اور اپنے رب کے حضور آپ       ملسو هيلع هللا ىلص ہيں، چنانچہ آپ    

 دوستوں نے عتبي سے انکے احسان بتاتے ہوئے بيان کيا ہـے،            جيسے حضرت ماوردي قاضي ابو الطيب اور ہمارے تمام         ۵۶سے بہتر وہ جسے ص      
السالم عليک يـا رسـول اهللا مـيں    : کے پاس آيا اور کہاملسو هيلع هللا ىلص کے روضہ اطہر کے پاس بيٹھا تھا کہ ايک اعرابي آپ   ملسو هيلع هللا ىلص ميں رسول   : انہوں نے کہا  

 کريمہ کا مفہوم ہے؛ اے حبيب اگر وہ لوگ جب اپني جانوں             ولوا انہم۔۔۔ توابا رحيما، سورت نساء کي اس آيت        : نے اهللا رب العزت کا يہ فرمان سنا       
بھي انکے لـئے مغفـرت طلـب کـرتے تـو وہ اس      ملسو هيلع هللا ىلص پر ظلم کر بيٹھے تھے آپکي خدمت ميں حاضر ہو جاتے اور اهللا سے معافي مانگتے اور رسول                



کي ذات اقدس سـے توسـل جـائز نہـيں،     ملسو هيلع هللا ىلص بعد ميں آنے والے حنبليوں کا خيال ہے کہ نبي کريم        
  )37(عالمہ ابن تيميہ نے بيان کيا ہے۔ 

کے واسـطے سـے سـوال کرتـا     ملسو هيلع هللا ىلص اسالک بنبيک محمد، ميں تيرے نبي محمد  : انہوں نے کہا ہے   
ے چنانچہ کہـنے والـے کـے اس         ہوں کے ان الفاظ سے وسيلہ جائز ہے، اگرچہ يہاں تقدير مضاف ہ            

سے يہ مراد ليا جائگا کہ اس کا ارادہ يہ ہے مـيں تجـھ سـے آپ                  ملسو هيلع هللا ىلص اسالک بنبيک محمد    : قول
پـر اپـنے ايمـان اور اپنـي       ملسو هيلع هللا ىلص پر اپنے ايمان اور آپ سے اپني محبت کے واسـطے سـے اور آپ                ملسو هيلع هللا ىلص 

ہے، چنانچـہ جـس کـا       محبت کو تيري بارگاہ ميں وسيلہ بناتا ہوں اور اسي انداز پر ہو تو يہ جائز                 
ارادہ يہ مفہوم ہو تو يہ بہتر ہے اور اس صورت مين مسئلہ ميں کوئي تنازعہ نہيں ہوگا، لـيکن                    
بہت سے لوگ يہ الفاظ تو کہتے ہيں ليکن انکا مقصد يہ مفہوم نہيں ہوتا پہر انہي لوگوں کے                   

 لئے انکار کيا گيا ہے۔
 توسل کا تعلق ہے تـو ان سـے توسـل کـا               جہانتک نبي کے عالوہ صالحين يعني اولياء کرام سے        

سے توسل کے بارے ميں جو اختالف بيان ہو چکـا ہـے اس سـے بـاہر نہـين ہـے،                    ملسو هيلع هللا ىلص حکم رسول   
عالمہ ابن تيميہ نے اقرار کيا ہے کہ يہ مسئلہ اختالفـي ہـے اور حـرام اور گنـاہ ہـے، مـسئلہ کـے                      

ہ جس نـے پہـال قـول کہـا          کسي نے بہي يہ نہيں کہا ک      : اختالف کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہيں       
اس نے کفر کيا، اور اس کي تکفير کي کوئي وجہ نہيں ہے، بس يہ مسئلہ خفي يعني پوشيدہ ہـے                     
اور اس کے دالئل واضح اور ظاہر نہيں ہيں اور يہاں کفر کـا مفہـوم ديـن کـي معلـوم بـاتوں کـا          

بلکہ اس قسم کے امور     انکار يا دين کے متواتر اور متفقہ احکام وغيرہ کا انکار ھونا، يہي نہين               
مين کفر کا فتوے دينے واال ايسي سخت سزا اور شرعي حد سے کم سزا کا مستحق ہوتا ہے جن                    

 سزاؤں کے مستحق مذہب ميں افتراء بازي کرنے والے اور انہي جيسے لوگ ہوتے ہيں۔
يا كافر فقـد بـاء بـه        : أيما رجل قال ألخيه    ":کي يہ حديث شريف ہے    ملسو هيلع هللا ىلص بالخصوص جبکہ رسول    

جو شخص بہي اپنے بھائي سے کہے اے کافر تو ان دونوں ميں سے کـوئي ايـک                   :ترجمہ،  "حدهماأ
 )38(ہوگا۔ 

 ڈاکٹر ياسر عبد العظيم                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 بس پاک ہو گئے انکي پاکيزگي سے ٹيلے اور ميدان  اے سب مخلوق سے بہتر دفن ہويں مٹي ميں جنکي ياں  
                اسي ميں ہے پاک دامني اور اسي ميں سخاوت اور شرافت    آپ کا قيام ہےميري جان فدا ہو اس قبر پر جسميں 

  
کـي دعـا اور شـفاعت اسـي         ملسو هيلع هللا ىلص پر صالة و سالم، آپ      ملسو هيلع هللا ىلص کي اطاعت، آپ    ملسو هيلع هللا ىلص سے محبت اور آپ     ملسو هيلع هللا ىلص پر ايمان آپ    ملسو هيلع هللا ىلص آپ  : ابن تيميہ نے کہا    37

 ۔2/322ابن تيميہ، :  ہے۔۔۔ الفتاوے الکبرىطرح کي دوسري باتوں سے توسل جائز ہے اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق
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  جادو کرنے اور اسے سيکھنے کا حکم-15
  جادو کرنے اور اسے سيکھنے کے حکم کے بارے ميں سوال کيا گيا؟:سوال

 
 -خارج کرنے واال کفر ہےجادو ، دين سے  : فتویخالصہ

 122 ۔ 2/118شيخ ابن باز ۔ مجموع فتاوی ۔ 
 :  تبصرہ

اگر جادوگر کا يہ عقيدہ ہو کہ جادو کا اثر اهللا رب العزت کے ارادے سے بعيد ہے تو وہ کفر کرتا                
 حتی کہ اسکا يہ خيـال ہـو         - لوگوں کو نقصان يا ضرر پہنچانے کی خاطر جادو کرنا حرام ہے            -ہے

 اور بندوں پـر سـے نقـصان    - رب العزت کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے تب بھی حرام ہے             کہ وہ اهللا  
کرنا کہ اهللا کے حکم سے اسکا اثر ہوتا ہـے اس            ) جادو(كے ازالے کی خاطراس عقيدے کے ساتھـ        

 -سلسلے ميں علماء کا اختالف ہے
 : علمی رد

ا ہے تو يہ کفر ہے، يہ متفقہ راۓ         يہ اعتقاد کہ جادو کا اثر اهللا تعالی کے ارادے کے بغير ہوت             -1
 -ہے

لوگوں کو ضرر پہنچانے کيلۓ جادو کرنا حرام ہے حتی کہ اس عقيدے کے ساتھـ تھـی حـرام                     -2
 چنانچہ اسالم ميں نہ تو ضرر قبول کرنا ہے -ہے کہ اسکا اثر اهللا تعالی کے حکم سے ہوتا ہے       

  -اور نہ ضرر پہنچانا ہے
ے ساتھـ جادو کرنا کـہ اس کـا اثـر اهللا تعـالی کـے      کسی مفاد کے حصول کيلۓ اس عقيدے ک     -3

 -حکم سے ہوتا ہے۔ اسکے حکم ميں علماء کا اختالف ہے
کيا جادوگر سے سوال کيا جاۓ کہ وہ جادو کا اثـر زائـل کـرنے کـيلۓ جـادو           : امام قرطبی نے کہا     

  -کرتا ہے
ائز ہـے اور  اس سلسلے ميں امام بخاری نے حضرت سعيد بن مسبب سے روايت کی ہے کـہ يـہ جـ     

 امـام   -امام مازری بھی اسی کی طرف مائل ہيں اور امام حسن بصری نے اسے نـا پـسند کيـا ہـے                     
شعبی کا خيال ہے کہ تعويذ سے جادو زائل کرنے ميں کوئی حرج نہيں اور اسکی تاويـل دم سـے                     

   .)39(-مسحور کا عالج کرنے سے کی گئی ہے
ڑ جادو سے کرنے کو جـائز قـرار ديـتے ہـيں             فضيلت مآب شيخ عبدالمحسن العبيکان جادو کا تو       

اور انہوں نے کسی جادوگر کے تھوں جادو کے اثر کو زائل کرنے کو کئی ايـک ائمـہ اور علمـاء          
کی طرف سے جائز بتانے کی جانب اشارہ کيا اور انہيں مـيں حـضرت سـعيد بـن مـسبب ، حـسن                        

ايک حنبلی فقھاء نے اپنی مـستند  بصری ، امام احمد ، ابن جوزی اور امام بخاری ہيں ، اور کئی               
 -کتابوں ميں اسے بيان کيا ہے

اور انہوں نے مفتی عبدالعزيز آل شيخ اور الشيخ عبداهللا جيسے بعض اھـل علـم کـے قـرآن کـريم                      

اور جادوگر کہيں سـے بھـی       : ترجمہ،  )69طہ   (﴾وَال يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى     ﴿کی اس آيت کريمہ     
 سے مطلق استدالل کرنے کی جانب اشارہ کيا ، جبکہ پہـلے کـسی بھـی                  ا،آئے کامياب نہيں ہوت   

عالم نے اپنے علم سے استدالل نہيں کيا کيونکہ يہ انکے اقوال پر دور يا قريب کہـيں سـے بھـی                      
داللت نہيں کرتی، اگر انکا مقصد اخروی کاميابی ہے جو کہ اس آيـت کريمـہ سـے مقـصود ہـے                      

" لح ـال يفـ "جادوگر فالح نہيں پاتا اور اسکا عمل باطل ہے اگر توھم اس سے اتفاق کرتے ہيں کہ       
سے انکا مقصد يہ ہو کہ وہ عالج اور جادو کا اثر دور کرنے ميں کامياب نہيں ہوگا توھم ان سے              
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 :کہــيں گــے کــہ قــرآن کــريم  اس مفہــوم کــی تکــذيب کرتــا ہــے، اهللا رب العــزت کــا فرمــان ہــے  
پھر لوگ ان دونـوں سـے        :ترجمہ،  )102البقرہ   (﴾فَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ    فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُ   ﴿

 .وہ سيکھتے ہيں جس سے خاوند اور بيوی ميں جدائی ڈال دے
تـی ہـے کـہ جـادوگر اس      چنانچہ انکے درميان جدائی ہو جاتی ہے ، اور اس سے يقـين دھـانی ہـو    

وہ اس کے اثر کو زائل کرنے ميں کامياب ہوتے ہيں،           جدائی ميں کامياب ہو جاتے ہيں جس طرح         
اس وجہ سے اس آيت کريمہ کی يہ تفسير نہيں کی جا سکتی کہ جادوگر جادو کا اثر زائل کـرنے                     

  -ميں کامياب نہيں ہوتا کيونکہ يہ قرآن کريم اور امر واقع کے خالف ہے
ص پر جادو کيا گيا ہـو        شيخ عبيکان سے انکے فتوی پر اس حالت ميں کہ انکے کسی قريبی شخ             

 اگر يہ ضـروری ہـو کـہ    ـ جی ں  ـعملدرآمد سے متعلق کئے گئے سوال کے جواب انہوں نے کہا  
ميرا قريبی شخص کسی جادوگر سے عالج اور جادو کو زائل کرائے ميں بال شبہ ہرگز تردد نہـيں                   

کـوئی بھـی    کرونگا کيونکہ ميں مکمل طور پر مطمئن ہوں کہ يہ حکـم صـحيح ہـے اور اسـميں                    
 -ابھام نہيں ہے

جادو ميں استعمال کئے جانے والـے وسـائل اور اشـياء سـے جـادوگر اور اسـکے مـاہرين بخـوبی                       
واقف ہوتے ہيں، اور وہ خود جـادوگر کـی ذات سـے تعلـق رکھتـی ہـيں يـا دوسـروں سـے اور يـہ                         

 کبھـی  دوسرے ، کمزور نفوس پر تسلط قائم کرنے والے قوی نفوس والے بھی ہو سـکتے ہـيں اور               
جن ، قوی ارادے، اور لوبان سے مدد لينا بھی ہو سکتا ہے اور جيسا کـہ انکـے بـارے مـيں کہـا                         
جاتا ہے کہ يہ تو کی صفائی ، آنکھوں کی قريبی ہے، اسی ميں معين خـصوصيات والـی ادويـہ                     

لگاتے ہـيں چنانچـہ   ) ئی چيز کو(بھی استعمال کی جاتی ہيں مثال کے طور پر وہ اپنے جسموں پر      
 -اهللا اعلم بالصواب  -ان پر آگ کا اثر نہيں ہوتا

 ڈاکٹر ياسر عبدالعظيم 
 
 
 

  لباس اور ديگر امور ميں کفار سے مشابھت کا حکم- 16
 لباس اور ديگر امور ميں کفار سے مشابھت کے حکم کے بارے ميں پوچھا گيا؟ :سوال

 
ار کی عـادات ، عقائـد       ممنوع مشابھت در حقيقت وہ مشابھت ہے جسکا تعلق کف          :خالصۂ فتوی 

اور عبادات سے ہے ۔ اور ہو سکتا ہے کہ انکی ممنوعہ مـشابھت مـيں غفلـت کفـر تـک پہنچـا                        
 دے۔

 42/94اللجنہ الدائمہ للبحوث العلميہ و االفتاء ۔ مجلہ البحوث 
 :  تبصرہ

اورکوٹ ، پتلون ، سليپنگ سوٹ اور جيکٹ جيسے لباس جو شرعی طور پـر ممنـوع لباسـوں کـی                     
ہ ہوں ، کا پہننا جائز ہے ۔ مذموم اشياء ، بری عادات ميں اھل کتاب کی مشابھت ممنوع                   مانند ن 

اور حرام ، اسی طرح اگر انکے باطل اعمال سے خوش ہوتے ہوئے انکـی مـشابھت کـی نيـت سـے                       
 ايسا کيا جائے تو بھی حرام ہے ۔

 :علمی رد
خاندان، زمانے اور جگـہ کـے       مرد اور عورت کے لباس عادی قسم کے امور ہيں جو کہ ہر ملت يا                

مطابق اور يہ کہ اسکے استعمال ميں کيا فوائد يا نقصانات ہيں اور يہ انکـا تعلـق عبـادت سـے                      



نہيں تاکہ پہنے واال کس نوعيت کے لباس کا تعين کر لے ، يہ اصـال جـائز ہـے يہـی نہـيں بلکـہ                          
يسا لباس جسميں آسـانی     تمام عادتيں جن سے دينی امور يا بدن کو نقصان نہيں ہوتا جائز ہے۔ ا              

اگر لباس نص شرعی سے ممنوع نہ ہو اور نہ ہی اس لباس .ہو يا منفعت آميز ہو تو پسنديدہ ہے 
کی مانند ہو جو شرعا ممنوع ہے۔ اگر کسی لباس کے بارے ميں ممانعت کی شرعی نص موجـود                  

ا ہے تو پھـر يـہ   ہو جيسے مردوں کيلئے ريشم اور سونا غير ضروری طور پر پہننا يا استعمال کرن  
لباس ممنوع ہے گويا کہ وہ فخر يا پسنديدگی کے طور پر لباس پہنتا ہے يا عـورت ايـسا لبـاس                      

ظـاہر ہوتـا ہـو يـا        ) جسم کا وہ حصہ جسے کا کھولنا معيوب ہو        (پہنتی ہے جس سے اسکا ستر       
 ايسا لباس پہنے جس سے اسکا مقصد کافروں کے لباس سے مشابھت کرنـا ہـو ، يـہ تمـام بـاتيں                      

شرعا ممنوع ہيں، اس وجہ سے نہيں کہ خود لباس ممنوع ہے ليکن ھم لفظ ممنوع کے مفہوم کـا         
مقارنہ کرتے ہيں تو کبھی يہ حرام ہوتا ہے اور کبھی مکروہ ہوتا ہے تو اسکا اندازہ اس لفظ کے 

 معنی مفہوم کے مطابق لگايا جاتا ہے۔
مردوں کا يا عورتـوں کـا پہننـا جـسکا           اس بناپر يورپين پينٹ اور اس نوعيت کی دوسری چيز کا            

مقصد صرف اپنی قوم کی عادت کی پيروی کرنا يا اسکا مقصد بدن کی حفاظت کرنا جيسے تيز                  
دھوب اور اس طرح کی دوسری چيزوں سے بچنا ، يا اس طـرح کـوئی اچھـا مقـصد ہـو تـو انکـے                          

 سے بچنے کيلـئے  پہننے ميں کوئی حرج نہيں ، يہی نہيں بلکہ کسی فائدے کے حصول يا نقصان  
 اسکی نيت اچھی ہو تو يہ بہتر ہے۔

تو يہ قومی لباس بن چکـے ہـيں اور     . جبکہ اورکوٹ ، پتلون ، سليپنگ سوٹ، جيکٹ ، ترکی ٹوپی          
جيسا کـہ گـزر چکـا ہـے کـہ  شـرعی              . عورتوں يا مردوں کيلئے انکے پہننے ميں کوئی حرج نہيں         

 طور پر ممنوع لباس کے مانند نہ ہو۔
 : فقيہ کی زير نگرانی فتوی مرکز سےڈاکٹر عبداهللا

پرانے لوگوں کے انداز کی قميص پہننے ميں کوئی حرج نہيں بلکہ اگـر اسـکے پہنـنے والـے کـی                      
 کی اقتداء ہو تو اسے سنت کا ثواب ملے گـا، اسـی طـرح    ـ صلی اهللا عليہ و سلم  ـ نيت رسول اهللا  

طيکہ وہ سـتر پوشـى کرتـی ہـوں،          عام قمصيں اور پتلونيں پہننے ميں بھی کوئی حرج نہـيں بـشر            
اهللا اعلـم   .  )40(جسم کے اعضاء کو ظاہر نـہ کرتـی ہـوں ، يـا يـہ ريـشم کـی بنـی ہـوئی نـہ ہـوں                             

 .بالصواب
جشمہ لگانے، ر، انگوٹھی، کنگن يا اسی طرح سونے کی بنی ہوئی دوسری چيزيں يـہ مـردوں پـر                    

چاندی کـے يـہ اور دوسـرے زيـور         حرام ہيں اور عورتوں کيلئے ان کا استعمال جائز ہے اسی طرح             
 .چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہےپہننا بھی جائز ہے ۔ اور مردوں کيلئے 

اور جہاں تک اس مشابہت كا تعلق ہے جو كہ كفرہے اور جس پر يہ حديث مباركہ داللـت كرتـى                     
 .ہے

،  )41.(مـن تـشبھ بقـوم فھـو مـنھم     :  کـی حـديث شـريف ہـے    ـ صلی اهللا عليہ و سلم  ـ حضور اکرم  
 ے ہے۔جس نے کسی قوم کی مشابھت اختيار کی تو وہ انہی ميں س: ترجمہ
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جس نے کسی قوم کی مشابھت اختيار کی تو وہ انہی ميں سے ہے ۔ ابن تيميہ نےاپنى كتاب اقتـضاء الـصراط المـستقيم مـيں لکھـا               : نے فرمايا   
 يد ہے۔  ہے کہ اسکی سند ج



سے اس کا مقصد ان کـے مـذھب کـی تـوقير     ہے جس   مشابھت   ميںہ ان کے کسی مذہبی شعار       ي
اهللا  ).ان حالتوں ميں وہ حديث پاک کی رو سے يقينا کافر ہے            )( 42(اور دين اسالم کی تحقير ہو ،      

 .تعالی اعلم بالصواب
 

 ر ياسر عبدالعظيمڈاکٹ
 

  غیر اسالمی ممالک میں رہنے کا حکم-17
 بارے میں دریافت کیا گیا؟ ےكغیر اسالمی ممالک میں رہنے :سوال

 
کام تجارت اور تعلیم کے لۓ ان ممالک میں رہنا جائز نہیں۔ صرف علم وبـصیرت                 : خالصہ فتوی 

 تبلیغ اسالم کے مقصد  سے رہ سکتے ہیں۔
 402- 9/401فتاوےالشيخ ابن باز مجموعھ 

 :تبصرہ
كسى بهى مسلمان كا ايسى جگہ سكونت اختيار كرنا جائز ہے جہاں وه اپنے دينى شعائر كى 
ادائيگى ، معاشرے ميں مثبت اقدامات ميں شركت، اپنے دين كى خوبيوں، اخالق حسنہ اور 

 .اعلى اقدار كو قائم ركهـ سكتا ہو
 كا حكم دے اور برائى سـے منـع كـرے خـواه وه               مسلمان پر بحيثيت مسلمان الزم ہے كہ وه نيكى        

اور يـہ كـہ جـس       . اسالمى يا غير اسالمى يا  دينى اعتبار سـے مخلـوط معاشـرے مـيں رہتـا ہـو                   
 .معاشرے ميں وہ رہتا ہے اسكے مفادات كيلئے مثبت سرگرميوں ميں شريک ہو

 :علمی رد 
و، اور اسـے ايـسے   جب زمين كے كسى بهى خطے ميں اگر مسلمان كى جان اور دين محفـوظ ہـ               

حقوق حاصل ہوں كہ وہ اپنے دينى شعائر بال ضـرر ادا كرسـكے تـو ايـسے خطـے مـيں سـكونت                    
 :اختيار كرنے كے بارے ميں تين احكام ہيں

 جائز ہے كيونكہ اس جگہ يا كسى دوسرى جگہ سكونت اختيار كرنے ميں كوئى فرق : پہال حكم 
 .نہيں

كــہ وہ اس خطــے اور كــسى دوســرے خطــے مــستحب ہــے يــہ اس حالــت مــيں ہے: دوســرا حكــم
كےمقابلے ميں ، معاشرے ميں مثبت سرگرميوں ميں شركت، اپنے دين كى خوبيوں، اخالق حسنہ  

 .اور اعلى اقدار كو قائم ركهـ سكتا ہو
 .واجب ہے يہ اس صورت ميں ہےكہ جب اسكے ہجرت كرنے سے ضرر اور فساد يقينى ہو: تيسرا حكم

 :ارشاد بارى ہے  حديث مباركہ كا اطالق كيا جاتا ہے، اسى پر ان آيات كريمہ اور

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَالئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي األَرْضِ قَالُوا               ﴿

،     )97النـساء  ( ﴾لَئِـكَ مَـأْوَاهُمْ جَهَـنَّمُ وَسَـاءَتْ مَـصِيراً     أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَـا فَأُوْ  
 حال میں قبض کـرتے ہـیں کـہ وہ دشـمن مـاحول               بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس       : تر جمہ 

میں رہ کے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو  وہ ان سے دریافت کرتے ہـیں کـہ تـم کـس حـال                            
کہـتے  ) معـذرۃ   (؟ وہ )دوجہد کی نہ سر زمین کفـر کـو چھـوڑا          تم نے اقامت دین کی ج     (میں تھے   

کہیں گـے کیـا اهللا کـی زمـین فـراخ نـہ       ) جوابا(ہیں کہ ہم زمین میں کمزور وبےبس  تھے،فرشتے   
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تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے۔ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہـنم ہـے ۔اور وہ           
 بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

میں مشرکوں کے درمیان ) انا بری من کل مسلم یقیم بین اظھر المشرکین      : (ےاور حديث مباركہ ہ   
 .) کی ہے1609 اور ترمذی نے 2645اسکی تخریج امام ابوداؤد نے  (  "رہنے والوں سے بری ہوں

 
محقیقین کا کہنا ہے اگر دار کفر میں مسلمان کا رہنـا دار اسـالم مـیں مفیـد ہـو،دار کفـر مـیں                         

توں کو پورا کرنے کی غرض سے دار کفر میں موجود مسلمانوں کیلۓ مفید              تعلیم اور اپنی مصلح   
ہو یا اسالم اور اسکے اصولوں کی نشر واشاعت نیز اسـکے بـارے مـیں پیـدا کـردہ شـبہات کـے                        
ازالے  کیلۓ مفید ہو تو اس حالت میں اسکی اس معاشرے میں موجودگی وں سے ہجرت کرنے                  

وہ قوی االیمان،قوی الشخصیت اور صاحب اثر نفود ہو سے افضل ہے ،اس کے لۓ ضروری ہے کہ 
 تاکہ وہ ا س کام کی ادائیگی کر سکے۔

ابتدائی زمانوں میں مبلغین اور تاجروں کا کافروں کے ممالک میں اسالم کی نـشرواشاعت مـیں                 
 .)43(بڑااثر ر ہے

ے خـواه وه    مسلمان پر بحيثيت مسلمان الزم ہے كہ وه نيكى كا حكم دے اور برائى سے منع كر                
اور يـہ كـہ جـس       . اسالمى يا غير اسالمى يا  دينى اعتبار سے مخلوط معاشرے مـيں رہتـا ہـو                

معاشرے ميں وہ رہتا ہے اسكے مفادات كيلئے اسالمى نقطہ نظر كے مطابق  مثبت سرگرميوں                
 .ميں شريک ہو

 
 :پروفیسر ڈاکٹر سعود بن عبداهللا الفنیسان
سے کافروں کے ملک کی طرف سفر کرنـا جـائز ہـے اور              حصول علم یا عالج یا تجارت کی غرض         

اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ تعلیم کی غرض سے آپکے سفر پر اجر بھی ملے گـا انـشاء اهللا،اور                     
آپ اهللا ربالعزت کی اطاعت ،نیک کـام اور ان ممالـک کـے لوگـوں، وں رہـنے والـوں کـو حـسب            

 ۔۔ان ممالک میںاستطاعت اسالم کی دعوت دینے کی پابندی کرتے رہیں 
 موجود مساجد اور اسالمی مراکز میں دعوت اسالمی اور عمـومی منفعـت کـے امکانـات کـافی          

انـا بـری مـن کـل مـسلم          "  :میسر ہیں ۔جہاں نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم کی اس حدیث شریف            
  ) کی ہـے   1609 اور ترمذی نے     2645اسکی تخریج امام ابوداؤد نے         ( "یقیم بین اظھر المشرکین   

مـیں وارد ممانعـت کـے بـارے مـیں آپکـے          " میں مشرکوں کے درمیان رہنے والوں سے بری ہوں          "
خوف کا تعلق ہے تو علماء کرام نے اسکی تفسیر یہ بیان کـی ہـے کـہ اگـر کـافروں کـے درمیـان                          
رہنے کی خواہش حصول علم یا عالج یا تجارت یا طلب رزق یا اهللا رب العزت کی طـرف دعـوت                     

سے شرعی اسباب کے عالوہ ہو اور مسافر صرف کـافروں کـے ممالـک یـا اسـکے            دینے وغیرہ جی  
 باشندوں سے محبت کا قصد کرتا ہے تو حدیث میں اسکی ممانعت ہے۔

 ۔اهللا آ پ کو توفیق دے اور آپکی مدد فرماۓ اور اس سے آپکو نفع پہنچاۓ
   

                          
 ڈاکٹریاسر عبدالعظیم
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 کی شہريت حاصل کرنے کا حکم) دار الحرب( غير اسالمی ملک  -18
 ۔ دريافت کيا گياکی شہريت کے حاصول کے بارے ميں) دار الحرب (  غير اسالمی ملک :سوال

 
غير اسالمی ملک کی شہريت حاصل کرنا جـائز نہـيں ۔ اسـميں انکـی پيـروی اور                    :خالصۂ فتوی 

 انکے باطل مواقف کو منظور کرنا ہے۔
  69 صـ2اللجنھ الدائمھ للبحوث العلميھ و االفتاء جـ

 : تبصرہ
سـكاحكم  كى شہريت حاصل كرنا بـرا عمـل ہـے نـہ اچهـا بلكـہ ا                ) كسى بهى ملک    (درحقيقت  

 .شہريت حاصل كرنے پر متوقع نفع ونقصان كے مطابق مترتب ہوتا ہے
 : علمی رد

پہلے بيان ہوچكا ہے كہ كسى بهى مسلمان كا ايسى جگہ سكونت اختيار كرنا جائز ہے جہاں وه                  
اپنے دينى شعائر كى ادائيگى ، معاشرے كى مثبت سرگرميوں ميں شركت، اپنے دين كى خوبيـوں،                 

۔ اگر اسپر يہ خيال غالب ہو يا اسے گمـان ہـو   ر اعلى اقدار كو قائم ركهـ سكتا ہو   اخالق حسنہ او  
کہ وہ اپنے اسالمی واجبات کو ادانہيں کر سکےگا، اور اسے اپنی اوالد کے فتنہ ميں مبتال ہـونے                   

  ۔ نا چاہيےکا خدشہ ہو تو اسے اپنے ملک واپس آجا
ر حاضـر کـے علمـاء کـی دو آراء          غير اسالمی ملک کی شہريت کے حصول کے بـارے مـيں عـص             

 ہيں۔
 ان ميں سے بعض کا خيال ہے کر يہ قطعی ممنوع امور ميں سے ہے ۔ يہی نہـيں بلکـہ يـہ گنـاہ                         
کبيرہ ميں سے ايک ہے اور يہ واضح کفر کے ارتکاب اور اسالم سے مرتد ہونے کـا موجـب بھـی                      

 ہو سکتا ہے۔
 تھا کہ فرانسيسی شہريت کا حاصل       تو نس کے علماء نے ، فرانسيسی قبضے کے وقت فتوی ديا           

کرنا اسالم سے خارج ہونا اور مرتد شمار ہونا ہے۔ کيونکہ اسکی شـہريت حاصـل کـرنے سـے وہ                     
شخص اپنے وطن سے وفاداری کو بيچ کر سامراج کی وفاداری خريدتا ہے۔ چنانچہ بڑے علماء نے     

زاحمت اور غير ملکی قبـضے      ايسا کرنے والے کے ليئے کفر کا فتوی ديا تھا ، کيونکہ يہ فتوی م              
 کے خالف وسيلہ اور جہاد کے اسلحوں ميں سے ايک اسلحہ ہے۔

كى شہريت حاصل كرنا برا عمل ہے       ) كسى بهى ملک    (اور بعض دوسروں كے نزديک، درحقيقت       
 ـنہ اچها بلكہ اسكاحكم شہريت حاصل كرنے پر متوقع نفع ونقصان كے مطـابق مترتـب ہوتـا ہےـ                   

 .يہى صحيح ہے
ہے اور وہ ان ممالـک کـا حـصہ    ) حقيقت( ممالک ميں مسلمانوں کی موجودگی امر واقع         مغربی

شہرى بنـنے   (شہريت سےمسلمان كو    )غير مسلم ممالک كى   (اس ميں شبہ نہيں كہ      بن چکے ہيں    
بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہيں، جنكى وجہ سـے وہ معاشـرے مثبـت سـرگرميوں مـيں                   ) كے بعد 

رے كے ہر باشندے كـو فوائـد حاصـل ہـوتے ہـيں، لـيكن                شركت كر سكتا ہے جس سے اس معاش       
ہميں يہ بهى ہميشہ  ياد ركهنا چاہئے كہ مسلمان كى  زندگى كـا اعلـى مقـصد اپـنے ديـن كـى                         

 ۔حفاظت ہے
ووٹ حاصـل کـرنے کـے       ) اميدوار  ( جس سے مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی ہے ، چنانچہ نامزد            

ل بذات خـود نـہ شـر ہـے اور نـہ خيـر ، اس وجـہ                ليئے مقابلہ کرتے ہيں ، اسليئے شہريت کا حصو        
 اسکا حکم  شہريت کے حصول سے مسلمانوں کو پہنچے والے نفع يا نقصان کے مطابق ہوتا ہے ۔

 اوالد کے گمراہ ہونے کا      سے فرزندوں اور     ا  سے  غالب خيال ہوكہ شہريت کے حصول      اور اگر اسے  
ا كـ وات مـيں ڈوب جـانے اور ہالکـت          يا عقيدے اور عملی طور پر راہ راست سے ہٹنے کا يـا شـہ              



خدشہ يا شک بھی ہو تو اسے مسلم معاشرے ميں رہنا چاہنے ۔ اور وہ دوسری شہريت حاصل نہ                   
کرے ۔ معيار ہميشہ يہ ہے کہ وہ ، اسکا خاندان اور اوالد اپنے اسالم پر قائم رہنے کی کہان تک                     

            .و اهللا اعلم )44(قدرت رکھتے ہيں ۔
 بدالعظيم ياسر عاكٹرڈ

 
  غير مسلموں کو انکے تہواروں پر مبارکباد دينے کا حکم-19

 غير مسلموں کو انکے تہواروں پر مبارک باد دينے کے حکم کے بارے ميں سوال کيا گيا۔ :سوال
 

 کافروں کو انکے تہواروں پر مبارکباد دينا جائز نہيں کيونکہ يہ گنـاہ مـيں تعـاون                  :خالصۂ فتوی 
يں اس سے رضا مندی ہے ہميں اس سے منع کيا گيا ہے اور يہ جـائز نہـيں      اور وہ حب باطل پر م     

 ہے۔                               
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 :تبصرہ

رح کے ديگـر تعلقـات رکھـنے والـے غيـر مـسلموں کـو انکـے                  رشتہ داری ، ہمسائيگی اور اس ط      
تہواروں پر مبارکباد دينے ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن انکے مذھبی رسـم و رواج نـصاری کـی                    

قطعـی   ،ميں شرکت نـہ کـرے  ) قربت حاصل کرنے کی رسوم ( خصوصيات اور انکے مذھبی قربان  
و پسند کرنے کی صورت مـيں ہـے اسـی    ممانعت در حقيقت غير مسلموں کے عقائد اور قوانين ک    

 ۔طرح مسلمانوں كے خالف  ان سے دوستی اور انكى مدد بھی ہيں 
 : علمی رد

اهللا رب العزت نے  قرآن کريم کی دو آيات ميں مسلمانوں کے درميان اور غير مسلموں کے ساتھـ  
 کريمـہ بـت     انکے تعلقات کا دستور و قانون وضع کيا ہے ۔ سورۃ الممتحنھ کی يـہ دونـوں آيـات                  

ال يَنْهَـاكُمْ اللَّـهُ عَـنْ الَّـذِينَ لَـمْ           ﴿: پرست مشرکوں کے بارے ميں نازل ہوی ہيں ۔ ارشاد بـاری ہـے             
 )8(يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الـدِّينِ وَأَخْرَجُـوكُمْ مِـنْ دِيَـارِكُمْ وَظَـاهَرُوا عَلَـى إِخْـرَاجِكُمْ أَنْ                   

نـع  اهللا تمھيں اس بات سے م     : ترجمہ،  )9-8: الممتحنة   (﴾تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ     
ميں جنگ نہيں کی اور نہ تمھـيں تمھـارے   ) کے بارے(نہيں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دين    

نکاال ہے کہ تم ان سے بھالئـی کـا سـلوک کـرو اور ان سـے عـدل و                     ) يعنی وطن سے  (گھروں سے   
 انصاف کا برتاؤ کرو ، بے شک اهللا عدل وانصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

                                                 
 قـائم   پـر نبہ کرنا ضروری ہے ۔ ان ممالک ميں اپـنے مـذھب    نئی نسل بالخصوص عرب باشندوں پر مغربی ممالک ميں قيام کے خطرات سے مت              44

رہنے والے مسلماں دس فيصد سے زيادہ نہيں ہيں ۔ بلکہ ان ممالک ميں موجود مساجد ميں گنجائش بھـی تقريبـا اتنـی ہـی ہـوتی ہـے ۔ اسـکا                               
الب خيـال يہـی ہـے کـہ انکـی آئنـدہ نـسليں               مفہوم يہ ہے کہ مغربی ممالک ميں قيام پذير نوے فيصد مسلماں مساجد کے قريب نہيں جاتے ۔ غ                  

کی نگاہ سے ديکھتے ہيں ۔ ان ممالک مـيں  ) اکتاہٹ ( اسالم کے بارے ميں کچھـ زيادہ نہيں جانتيں بلکہ غالبا وہ اسے نا پسنديدگی اور نفرت           
المی ملک ميں پرورش نے کی وجـہ  مستقل رہنے والے اور وہ جنکا اسالمی ممالک سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے وہ سنگين خطرے ميں ہيں ۔ اس    

 مـيں ملـک سـے رشـتہ کمـزور ہـونے ، انکـے                پرديسوتے اکثر محفوظ نہيں ہيں اور بالخصوص        پسے اگر وہ خود محفوظ ہے تو اسکی اوالد اور           
تہ صـدی کـے     منتشر ہونے اور ان غير مسلم معاشروں ميں گھل مل جانے کی سہوليات ميسر ہونے کی وجہ سے عربوں کی يہی حالت ہـے۔ گزشـ                         

اثر بـاقی نہـيں ر بلکـہ وہ سـب ان            ) اسالم کا   ( اوائل ميں ، مغربی ممالک کی جانب ہجرت کا عربوں کا تجربہ نا کام ر ۔ انکی نسلوں پر کوئی                     
 والـد و  باقيات ميں ارجنٹائن کے صدر کارلوس منعم اور امريکی صـدر بـاراک حـسين اوبامـا کـے                ) عربوں  ( معاشروں ميں ضم ہوگئے اور انکی       

 غيرہ ہيں ۔

 



ايسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہـے جنہـوں نـے تـم سـے ديـن                    اهللا تو محض تمھيں     
سـے نکـاال اور تمھـارے بـاہر         ) يعنـی وطـن   (ميں جنگ اور تمھـيں تمھـارے گھـروں          ) کے بارے (

مدد کی ۔ اور جو شخص ان سـے دوسـتی کريگـا تـو وہـی                 ) تمھارے دشمنوں کی  (نکالے جانے پر    
 لوگ ظالم ہيں ۔

ن سے رہنے والوں اور جنگ کرنے والوں کے درميان فرق کر ديا ہـے ۔                ان دونوں آيات کريمہ نے ام     
يعنی : امن سے رہنے والوں کے ساتھـ نيکی کرنے اور انکے ساتھـ انصاف کرنے کے ليئے کہا ہے 

انکے ساتھـ عدل و انصاف و احسان اور فضل کرنا ہے جبکہ دوسری آيت کريمہ ميں انکے ساتھـ                
ے منع کيا گيا ہے ۔ اور يہ وہ لوگ ہيں جنہوں نے مسلمانوں سے   دوستی اور انکی پيروی کرنے س     

 دشمنی کی ان سے جنگ کی اور انہيں انکے وطنوں سے نا حق نکاال ۔
 سـے  ـ رضـی اهللا عنہمـا    ـنے حضرت اسماء بنت ابـی بکـر    ) امام بخاری اور امام مسلم ( شيخان 

 کی خـدمت مـيں حاضـر ہـوئيں     ـلم   صلی اهللا عليہ و سـ روايت کی ہے کہ وہ ايک دن رسول اهللا  
 صـلی اهللا عليـہ و سـلم،    ـ کی خدمت ميں عرض کيا يا رسول اهللا  ـ صلی اهللا عليہ و سلم  ـاور آپ  

يعنی تعلق قائم رکھنے اور انہيں (ميری ماں ميرے يہاں آئيں اور وہ مشرکہ ہيں ، وہ راغب تھيں 
اپنی :  نے فرماياـی اهللا عليہ وسلم   صلـکيا ميں ان سے تعلق رکھوں ؟ آپ  ) تحفہ دينے کی طرف 
يہ حکم تو اس حالت ميں ہے جبکہ وہ مشرکہ ہـيں اور             ) متفق حديث شريف  (ماں سے تعلق رکھو     

قـرآن  . يہ تو معلوم ہے کہ ا کتاب کے ليئے اسالم کا موقف بت پرست مشرکوں سے خفيف ہـے                  
اجـازت دی ہـے ۔ شـوہر و    کريم نے انکے کھانوں اور ان سے شادی اور اس سے متعلـق امـور کـی                 

پيوی درميان لگاؤ اوالد کے ليئے ماں کی محبت اور اوالد پر ماں کـے حقـوق اسـالم مـيں ثابـت                       
ہيں ۔ چنانچہ نيکی اور اچھے سلوک ميں سے يہ ہر کہ انہيں انکی عيد پر مبارک باد دی جائے                     

 نے وصـيت  ـيہ و سلم   صلی اهللا علـ اور ہميشہ اچھے اخالق کا اظہار کيا جائے جبکی رسول اهللا  
  .45"و خالق الناس بخلق حسن:" فرمائی ہے حديث شريف ہے

 صـلی اهللا عليـہ      – اسکا مفہوم ہے لوگوں سے اچھے اخالق سے پيش آؤ ، غور کريں حضور اکـرم                 
 نے خالق الناس فرمايا يہ نہيں فرمايا خالق المسلمين بخلق حـسن مـسلمانوں سـے اچھـے     ـوسلم  

 غير مسلم ، مسلمانوں کی عيـدوں پـر انہـيں مبارکبـاد ديـنے مـيں پہـل                    اخالق سے پيش آؤ ۔ اگر     
مبـارک اپـنے کـی مـشروعيت ثابـت ہـو جـاتی ہـے۔         ) يعنی انکے تہوار پر     ( کريں تو اس موقع پر      

چنانچہ ہميں حکم ديا گيا ہے کے ہم سالم کا جواب اس سے اچھا يـا کـم از کـم ويـسا ہـی ديـں                           

 سـورہ   (﴾  إِذَا حُيِّيـتُمْ بِتَحِيَّـةٍ فَحَيُّـوا بِأَحْـسَنَ مِنْهَـا أَوْ رُدُّوهَـا             وَ﴿ :جيسا اهللا رب العزت نـے فرمايـا       
سـالم کـے ذريعـے      ) کـسی لفـظ     ( اور جـب    : "اس آيت کريمہ کا مفہوم ہـے ۔        :ترجمہ،  )86النساء  

" سالم پيش کيا کرو   ) لفظ کے ساتھـ    ( اس سے بہتر    ) جواب ميں   ( تمہاری تکريم کی جائے تو تم       
 تاکيد اس حالت ميں بھی ہوتی جب ہم انہيں اسالم كى دعوت دينـا اور انکـے قريـب                    اور اسکی 

ہونـا چــاہتے ہــوں اور يــہ ہـم پــر واجــب ہــے اور ايــسا ہمـارے اور انکــے درميــان دوری يــا غيــر    
شائستگی سے نہيں ہو سکتا ۔ بلکہ ايسا اچھے تعلق اور اچھے اخالق ہی سـے ہـو سـکتا ہـے ۔                       

 اپنی پوری مکی زندگی ميں مشرکين قريش کی ايـذاؤں اور آپ  ـ وسلم   صلی اهللا عليہـنبی کريم  
 ـ اور آپکے صحابہ کرام کے خالف کمعلم کھال دشـمنی کـے بـاوجود آپ     ـ صلی اهللا عليہ و سلم  ـ

 ان سے اعلی اخالق سے پيش آئے اور انکے ساتھــ ائـنے شـريفانہ اور بہتـر     ـصلی اهللا عليہ و سلم  
 پر ہی اعتماد کرتے تھے اور اپنی ـ صلی اهللا عليہ وسلم ـا مکہ آپ انداز سے زندگی گزاری کہ 

 کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کوئی مـانع نہيں کـہ  ـ صلی اهللا عليہ و سلم  ـامانتيں آپ  
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مسلمان انہيں براہ راست مبارکباد ديں يا انہيں ايسے عيد کارڈ بھيجيں جن پـر اسـالمی اصـول                   
ں اور شعار نہ ہوں ۔ ايسے موقعوں پـر مبارکبـاد کـے عـام الفـاظ مـيں                   کے مخالف مذھبی عبارتي   

انکے مذھب کو قبول کرنے يا خوشی جيسی کوئی بات نہيں ہوتی بلکہ يہ خوش خلقی کے الفاظ       
تحفہ قبـول کـرنے اور پھـر اپنـی          ) غير مسلموں سے    ( ہوتے ہيں جنہيں لوگ جانتے ہيں ، ان سے          

 نـے غيـر   – صـلی اهللا عليـہ و سـلم    –عت نہيں ہے رسول اهللا جانب سے تحفہ دينے ميں کوئی ممان     
مسلموں مثال کے طور پر مصر کے عظيم قبطی مقوقس و غيرہ کے تحفہ قبول فرمائے ، بشرطيکہ 

  46یہ تحفے شراب اور خنزير کے گوشت جيسے مسلمانوں کيلئے حرام اشياء نہ ہوں ۔
 طـرح کـی ديگـر معاشـرتی اور قـومی      جہاں تک يوم آزادی يا اتحاد يـا طفولـت اور مامتـا اسـی            

کا تعلق ہے تو انکی مبارک باد دينے ميں مسلمانوں پر کوئی حرج نہيں بلکـہ وہ                 ) ايام  ( عيدوں  
ان ميں ممالک کے باشدے ہونے يا مقيم ہونے کے طور پر شرکت کريں ليکن انہـيں ان موقعـوں                    

 پر واقع ہونے والی ممنوعہ يا حرام باتوں سےبچنا چاہنے ۔
 ر ياسر عبدالعظيمڈاکٹ
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 باب دوئم  عــلم

 
        ایک مسئلہ کو ایک سے زیادہ فقیہ سے دریافت کرنا - 20  

 اُس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو ایک ہی مسئلہ کو کسی فقیہ سے دریافت :سوال
  کرے پھر اسی مسئلہ کو دوسرے فقیہ سے دریافت کرے۔ 

 
دریافت کیا پھر اسی مسئلہ کو دوسرے مفتی سے         جس شخص نے ایک مفتی سے       : خالصہ فتویٰ 

 دریافت کرنا جائز نہیں۔ 
 ٢٢۔١/٢١التفقہ فـی دیـن اهللا       : الشیخ الفوزان                                                        

          
  :تبصرہ

جس نے کسی مفتی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا پھر اسی مسئلہ کو دوسرے مفتی سے دریافت                 
    کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

  :علمی رد
علماء نے کہا کہ دو مفتیوں کے فتوے میں اگر اختالف ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں میں سـے                      
کسی ایک کی رائے کو اختیار کرے کیونکہ وہ خود ا اجتہاد میں سے نہیں ہے ۔ بلکہ اُس پـر                     

 ایسا کیـا گیـا ہـے ۔ دو آراء مـیں سـے جـو       کسی عالم کی تقلید واجب ہے جو اس کا ا ہو اور           
رائے بہتر معلوم ہوئی لی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہـا گیـا ہـے کـہ تیـسرے مفتـی سـے وہ مـسئلہ                          
دریافت کرے اور وہی مسئلہ دریافت کرے اور وہ فتویٰ اختیار کیا جائے جو اُس کے مطـابق ہـو۔       

)47(.   
 سے زائـد علمـاء سـے دریافـت کـرنے            اِس سے واضح ہوجاتا ہے کہ ایک مسئلہ کو ایک یا ایک           

ــم     ــے۔ واهللا اعل ــے ل        .مــیں کــوئی حــرج نہــیں اور ان اســس میںــسے جــس کــی رائــے چــاہے ل
  

 ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم                                                                                             
 
 

 فتویٰ دینا طالب علم کا کسی دلیل کے بغیر - 21  

   کسی دلیل کے بغیر طالبعلم کے فتویٰ دینے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ :سوال

 

    طالبعلم دلیل کے بغیر فتویٰ نہ دے۔ :خالصہ فتویٰ

           ١٧٤۔٤٧/١٧٣الشیخ ابن باز مجلۃ البحوث                                                            

  :تبصرہ
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ــ طالــب ــا ہــے۔   عل       م فتــویٰ نہــیں دیتــا۔ بلکــہ وہ مجتہــد علمــاء کــے مــسالک کــو نقــل کرت

  :علمی رد

شرعی احکام کا فتویٰ دینے والے مفتیوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کتاب و سنت اور دیگـر      

۔ ) چـار امـام   (شرعی ادلہ میں اپنی مستقل نگاہ اور رائے رکھنے والوں کی ہے۔ جیسے ائمہ اربعہ                

م غیر مستقل فقہا ء کی ہے ۔ یہ پہلی قسم سے منسوب ہوتے ہـیں۔  اور انہـیں کـے                      دوسری قس 

مسلک کی پابندی اور ان کے اصولوں کی اتباع کرتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں۔ مـستقل مفتـی کـی        

 شرائط یہ ہےں ۔ 

مکلف مسلمان ہو۔ باثقہ ہـو۔ محفـوظ و مـأمون ہـو۔ فـسق و فجـور کـے اسـباب اور مـروت کـی                           

 پاک ہو۔ دالئل پر غور و فکـر کـرکے احکـام کـے اسـتنباط کـا ملکـہ و صـالحیت                        کمزوریوں سے 

رکھتا ہو۔ صحیح ذہن اور مضبوط و مستحکم فکر کا مالک ہـو۔ صـحیح تـصرف اور اسـتنباط        

کی قدرت رکھتا ہو۔ عالوہ ازیں قرآن و سنت ، اجماع، قیاس ، ادلہ احکام شرعیہ کی معرفـت اور     

حات کا علم رکھتا ہو۔ دالئل کـی شـرطوں ، اُن کـی داللـت کـی                  ان سے متعلق افضلیت اور ترجی     

طریقوں ، اُن سے احکام کے استنباط کے طریقوں کا عالم ہو۔ اصول الفقہ سـے اسـتفادہ کرتـا ہـو۔                      

علوم قرآنی ،حدیث شریف ،ناسخ و منسوخ، علم النحو ، علم اللغت اور علم الصرف کـا عـالم ہـو ،                      

ے واقف ہو، تاکہ وہ دالئل اور ان سے اقتباس اور استنباط کی             قدیم علماء کے اتفاق و اختالف س      

شرطوں کو پورا کرسکتا ہو۔ ان علوم کو استعمال کرنے اور اس سے مـشکالت کـو حـل کرنےکـی                     

قدرت رکھتا ہو۔ بنیادی مسائل اور فروعی مسائل جو پہلے طے کئے جـاچکے ہـیں ان کـا اُسـے                      

ےںوہ مفتی مطلـق مـستقل ہوتـا ہـے ۔وہ فـرض             علم ہو۔ جس شخص میں یہ تمام صفات پائی جائ         

کفایہ کی ادائیگی کرتا ہے اور یہی مطلق مستقل مجتہـد ہوتـا ہـے کیونکـہ وہ کـسی دوسـرے                      

مجتہد کا پابند ہوئے اور تقلید کئے بغیر ادلہ اربعہ سے شـرعی احکـام کـو جـاننے کـی کوشـش                       

      کرتا ہے۔ 

 نہـیں ہـوتے۔ علمـاء نـے ان کـی متعـدد       دوسری قسم کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ مستقل مفتـی       

قسمیں بیان کی ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے الزمی شرط ہـے کـہ وہ اپـنے مـسلک کـا پابنـد ہـو ۔                           

دالئل پر غور و فکر کرکے احکام کے استنباط کی صالحیت رکھتا ہو۔ فتویٰ دینے والے میں اگر                  

کہـا کـہ مقلـد کیلـئے اپـنے ہـی            یہ صفات نہ ہو تو وہ عظیم گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ علماء نے               

مسلک میں فتویٰ دینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہے کہ شافعی مسلک میں یہ مـسئلہ                    



      ) 48(اور ۔۔ اس طـــــرح ہـــــے۔ تـــــو اس مـــــیں کـــــوئی حـــــرج نہـــــیں۔        اس طـــــرح ۔۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ طالبعلم کو چاہئیے کہ اگر وہ فتویٰ دے تـو چـاروں معتمـد ائمـہ کـے                        

 کی پابندی اور اُن سے نقل کرتے ہوئے فتویٰ دے نہ کہ ان کے دالئـل اور اصـول و قواعـد                    مسلک

میں غور و خوص کرے۔ صحابہ کرام سے جب کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا جاتا تـو وہ                    

: نے فرمایا ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (ابو بکر صدیق    ) حضرت(اسے دوسرے کی طرف منتقل کردیتے۔       

 مجھـ پر سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے دی اگر میں کتـاب اهللا                  کون سا آسمان  

میں ایسی بات کہوں جو اهللا تبارک و تعالیٰ کا مقصود اور ارادہ نہ ہـو۔ قـدیم علمـاء کـے یہـاں                        

 کا ایک مقام و مرتبہ تھا ۔) میں نہیں جانتا ( ''الادری''عبارت 

ایک روایت میں خبر ہے کہ علم تین ہیں ،کتاب نـاطق             اس عبارت پر بکثرت عمل کیا جاتا تھا۔         

ابـن مـسعود    ) حضرت( )49) (میں نہیں جانتا  (اور الادری   ) قائم سنت (، سنت قائمہ    )کتاب گویا   ( 

۔ اگـر وہ اس کـے اسـتعمال مـیں           ) مـیں نہـیں جانتـا     ('' ال ادری ''کہ عالم کی ڈھال ہے      : نے فرمایا 

رضـی  (ابـن عمـر     ) حضرت(یف تک پہنچا دیتی ہے۔      غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اُسے اُس کے حر         

سے دس مسائل دریافت کئے جاتے تو آپ صرف ایک کا جواب دیتے اور نو مـیں                 ) اهللا تعالیٰ عنہ  

امام مالک سے اڑتالیس مسئلے دریافت کئے گئے تـو انہـوں            ) حضرت(خاموشی اختیار فرماتے ۔     

۔ یـہ سـب سـلفی صـالحین         ) نہیں جانتا میں  ( ''ال ادری ''نے ان میں سے بتیس کے بارے میں کہا          

کی قابل شرف حالتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کے بغیر فتویٰ دینے میں کس قدر خـوف                    

زدہ رہتے تھے۔ باوجود یہ کہ دعوت پہنچانے کا حکم عام تھـا۔ اور علـم کـو چھپـانے کـے بـارے                        

 چاہئے کـہ وہ جـو کچـھ         میں تنبیہ موجود تھی اور جس کسی کو علم پھیالنے کی رغبت ہو اسے             

کہے اسے اس کا پورا علم کو اور وہ اس پر ثابت قدم ہو۔ اور جو شخص کسی اجتہادی رائے سے                     

واقف ہو اسے چاہئے کہ وہ اسی رائے سے چمٹا نـہ رہـے۔ اور نـہ ہـی تعـصب اختیـار کـرے۔ واهللا              

 .اعلم

       

 رسـائی حاصـل نہـیں       وہ شـخص جـو دالئـل تـک        ('' العـامی '': شیخ محمد صالح المنجد نے کہـا      

پر تقلید اور ا علم سـے       )کرسکتا اور ا علم کے طریقوں کے مطابق سمجھ نہیں سکتا تو اس              
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 صفحہ ١ن ماجہ نیز دیگر نے اسے مرفوم روایت بتایا ، العراقی علی االحیاء ج  خطیب نے اسے ابن عمر پر موقوف روایت کیا۔ ابو داؤد اور اب49

           .٦١نمبر 



 ﴾فَـسْئَلُوْۤا اَھْـلَ الـذِّکْرِ اِنْ کُنْـتُمْ لَـا تَعْلَمُـوْنَ            ﴿: اهللا رب العزت کا ارشاد ہے      دریافت کرنا فرض ہے۔   

 .)50 ( ہو تو علم والوں سے دریافت کرو۔اگر تم کو معلوم نہ: تر جمہ، )٧سورۃ االنبیاء (

    

 یاسر عبدالعظیم  ڈاکٹر                                                                                             

 

    کے درمیان منتقل ہونے کا حکممذاهب ۔ فقہی 22

نے کے حکم کے بارے میں  کی طرف منتقل ہو   مذهب سے دوسرے فقہی     مذهب ایک فقہی    :سوال

   .سوال کیا

 

 مسلمان کےلئے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے ایک فقہـی مـسلک             :خالصہ فتویٰ 

  کی طرف منتقل ہو۔ بلکہ اسے دلیل کے مطابق عمل کرنا چاہئے ۔ مذهبسے دوسرے فقہی 

           ١٢/٩٦ واالفتاء  الدائمہ للبحوث العلمیہ و    اللجنۃ                                                           

 :تبصرہ

مجتہد علماء پر واجب ہے کہ وہ اُس پر عمل کریں جو دلیل سے ثابت ہو اور دوسروں پـر اُن کـی                       

 کی مذاهب کی پابندی کرے۔ مذهبتقلید کرنا واجب ہے ۔ مقلد پر واجب نہیں کہ وہ کسی معین 

 ئی ممانعت نہیں ہے۔ اتباع کرنے کی اجازت دینے میں کو

 :علمی رد

شرعی احکام میں کچھ ایسے احکام ہیں جن پر غور و خـوص اور ان مـیں اجتہـاد کـی ضـرورت                       

نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان انہیں مذہبی احکام کے طور پر جانتا ہے۔ مثال کے طور پـر اسـالم کـے                

 امور ہیں جن پر غور و       اور بڑے ممنوعہ امور۔ ان کے عالوہ کچھ ایسے        ) پانچ ارکان (ارکان خمسہ   

خوص اور اجتہاد ضروری ہوتا ہے۔ فقہہ کے اکثر مسائل یہی ہیں اور اجتہاد کی ایت رکھـنے   

اور شرطے پوری کرنے والے مجتہد ان مسائل کے بـارے مـیں حکـم تـالش کـرتے ہـیں ۔ اس کـے                         

 رب العزت    کی پیروری کریں۔ اهللا    مذهبعالوہ عام مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مجتہد علماء کے            

ــے   ــاد ہـ ــا ارشـ ــوْنَ     ﴿ :کـ ــا تَعْلَمُـ ــتُمْ لَـ ــذِّکْرِ اِنْ کُنْـ ــلَ الـ ــسْئَلُوْۤا اَھْـ ــاء   ( ﴾فَـ ــورۃ االنبیـ   ،)ا٧سـ
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ــہ   ــر جمــ ــرو۔     : تــ ــوں ســــے دریافــــت کــ ــم والــ ــو علــ ــو تــ ــہ ہــ ــوم نــ ــو معلــ ــم کــ ــر تــ   اگــ

وہ شخص جو مـسئلہ     (کیونکہ عام مسلمان استنباط احکام کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ا لعامی            

پر واجب نہیں کہ وہ کسی معین مجتہد کے مسلک کی پابندی کـرے بلکـہ وہ   )  کرسکے تالش نہ 

کسی مسئلہ میں اماابو حنیفہ کے قول پر عمل کرے اور دوسرے مسئلہ میں قطعی طور پر کسی                  

دوسرے مجتہد کے قول پر عمل کرے۔ کیونکہ فتویٰ دریافت کرنے والے ، صحابہ کرام کـے عہـد                   

انے سے کبھی کسی ایک مجتہـد سـے فتـویٰ لیـتے اور کبھـی کـسی                  سے اور ان کے بعد کے زم      

دوسرے سے۔ اور وہ کسی ایک فقیہ کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اور جب کوئی عام شخص کسی                  

مجتہد سے فتویٰ دریافت کرنے اور مسئلہ کے حکم سے واقف ہوجانے کے بعد دوسـرے مجتہـد                  

م ہوجانے کے بعد اسے اختیار ہوتا ہے کہ         سے اس کا حکم دریافت کرتا ہے اور اس کا حکم معلو           

اور اسی پر اس کـی اتبـاع جـائز ہـے۔        ) 51(وہ اس میں سے کسی بھی ایک کے قول پر عمل کرے۔             

) 52( نے مختلف مسائل میں اس کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ اکثر علماء کـی رائـے ہـے                     مذاهب

 کے لئے جائز ہـے کـہ        کے مطابق وضوء کیا اس     مذهب   چنانچہ جس شخص نے امام ابو حنیفہ کے       

وہ امام شافعی کے مسلک کے مطابق نمـاز پـڑھے۔ اور اس کـے بـرعکس یعنـی وضـو ء تـو امـام                          

 کے مطابق نماز ادا کرے۔یہ جائز ہے کیونکـہ  مذهب کے مطابق کرے اور حنفی      مذهبشافعی کے   

 کـا   مقلد اس کا پابند نہیں کہ وہ کسی معین مفتی سے ان امور کے بارے میں دریافت کـرے۔ ان                   

     .)53(ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ 

  :ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے

آرا ء میں اختالف سے اهللا رب العزت کی منشا یہ ہوئی کہ وہ اپنے بندوں پر وسعت فرمائے۔ اگـر                     

کسی زمانے میں ایک عالم کے قول پر عمـل مـشکل ہوجـائے تـو وہ دوسـرے کـے قـول پـر عمـل                           

                                                 
       االمدی اور ابن الجمـام نـے التحریـر مـیں اور صـاحب الجوامـع اور مـسلم الثبـوت نیـز دیگـر علمـا ء اصـول نـے یہـی بـات لکھـی ہـے۔                                          51

 
یعنی وہ کسی معین مسلک کی پابندی نہیں کرتے اور اس کی اتباع کا            ) اور اس سے تخریج کی جاتی ہے      (التحریر کی شرع میں لکھا ہے کہ         52

 اور  مـسلم الثبـوت   ى طـرح جواز مسالک کی اجازت ہے۔ یعنی مسائل پیش آنے پر انہوں نے ہر مسلک سے وہ بات لی جو زیادہ آسان ہو۔ اور اسـ   
ہ ں بيـان كـرد  ے فقهـى مـذاهب مـي   ہـ ے نقل كيا ہ سے سيد بادشاں شرنباللى حنفى نشرح التجريد مي.ےہں ہ العطارميپر حاشيالمحلى  شرح الجالل   

ے ابن امير الحاج ن  .ںہيں كوئى شرعى ممانعت ن    ں مي ے اور اس  ہجائز  ) پر عمل كرنا  ے  ئے آسان را   مكلف كيلئ  ںے مي كسى مسئل (ں  كى اتباع   رخصتو
ہ شـرعى اور عقلـى   ں كـ ہـي ے معلـوم ن ، مجهـ ں  مـي ےپر عمل كرنے قول ے  كسى بهى مجتهد كپنى آسانى كيلئا اام شخص ك ں ع ے مي ہر مسئل ہا  ك

 جہاں تک اُس کا تعلق ہے جو انہوں نے ابن عبدالبر سے نقل کیا ہے کہ العـامی کیلـئے جـائز نہـیں کـہ وہ اجـازت        . هـ1 .ےہپر كيا ممانعت   طور  
اس سلسلے میں کہیں گے کہ یہ علی االطالق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہـوں نـے امـام احمـد سـے دو روایتـیں       کی اجماعی طور پر اتباع کرے۔    

بیان کی ہیں۔ اور قاضی ابو یعلی نے اُس روایت پر محمول کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسالک کی اجازت غیر متـأول کیلـئے منـسوخ ہـے۔                        
 لیکن مقلد کیلئے نہیں۔
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۔ اور اگر اهللا رب العزت چاہتا کہ کتاب و سنت کی نصوص کا صرف ایک ہـی مفہـوم ہـو                      کرلیں

 رائـے مـیں اس کـی        ٩اور اس میں کوئی اختالف نہ ہو تو وہ ایـسا کرسـکتا تھـا لـیکن اخـتالف                  

حکمتیں ہیں جنہیں اهللا رب العزت ہی جانتا ہے۔ امام ابن عبـدالبر نـے اپنـی کتـاب جـامع بیـان                       

عمر بن عبد العزیز اور قاسم بن محمد نے نشست منعقد   )حضرت(کھا ہے کہ    العلم و فضلہ میں ل    

عمـر بـن عبـدالعزیز ایـسی بـات          ) حضرت(کی اور دونوں ایک حدیث شریف کا ذکر کررہے تھے۔           

کہہ رہے تھے جو قاسم کی رائے کے خالف تھی ۔ اور یہ بات قاسم پر سخت گراں تھی یہاں تـک                      

عمـر بـن عبـدالعزیز نـے ان         ) حـضرت (ضح ہوگئی۔ چنانچہ    کہ حدیث شریف کے بارے میں بات وا       

وہ کام نہ کرنا جس سے مجھے خوشی ہو۔ میری رائے میں ان کا اختالف بہترین نعمـت                  : سے کہا 

ہے اور یہی بات بعض ا علم نے کہی ہے کہ مفتی کو چاہئے کہ وہ سوال کرنے والـے کـو اپنـی          

 رائے اور دوسرے کی رائے میں اختیار دے۔

اء نے اس کے بارے میں لکھا ہے ان میں امام البھوتی الحنبلی کا نام آتا ہے ۔ انہوں نے                    جن علم 

منتہی االرادات کی شرع میں یہ بات لکھی ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت کے حوالے سے اس                  

کا ذکر کیا ہے۔ اور شیخ السالم ابن تیمیۃ نے کہـا کـہ حـاکم کـو اختیـار نہـیں کـہ وہ ان جیـسے             

دوسروں کی رائے کی مخالفت کرے اور نہ ہی کوئی عالم یـا مفتـی لوگـوں کـو اپنـی      مسائل میں  

رائے کا پابند بنائے۔ جب رشید نے امام مالک سے مشورہ کیا کہ اپنی رعیت کـو کـس قـسم کـے                       

 -مسائل کا پابند کیا جائے تو امام مالک نے انہـیں اس سـے منـع کردیـا اور کہـا کـہ رسـول اهللا                    

 کے صحابہ کرام دور دراز عالقوں میں پھیل گئے ہیں اور ہـر قـوم نـے اتنـا                    -صلى اهللا عليه وسلم   

ہی علم لیا جتنا کہ اسے پہنچا ہے۔ ایک شخص نے فقہاء کے اختالفات کـے بـارے مـیں کتـاب               

اس کا نام کتاب االختالف نہ رکھيں بلکہ اس کا نام کتاب            : لکھی تو امام احمد نے ان سے کہا         

ض علماء کہا کرتے تھے کہ ان مجتہدین کا قطعی حجت پر اجماع       السعۃ رکھیں۔اس وجہ سے بع    

اور ان کا اختالف دونوں وسیع رحمت ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایک ہی قول یا رائے پر متفـق                   ) اتفاق(

ہوجائےں تو ایک گمراہ آدمی ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر مجتہدین ایک دوسرے سے اخـتالف                 

 ہے اور دوسرا دوسـری بـات کہتـا ہـے تـو مـسئلہ مـیں                کرتے ہیں ، ایک مجتہد ایک بات کہتا       

 لوگـوں پـر     مـذهب وسعت پیدا ہوتی ہے۔ امام مالک کے عالوہ دوسرے ائمہ نے کہا کہ فقیہ اپنـا                 

امام شافعی کے عالوہ امر باالمعروف والنھی عن المنکر کے موضـوع     )حضرت(مسلط نہیں کرتا۔    

ا کہ اس قسم کے اجتہـادی مـسائل مـیں           پر امام شافعی کے ساتھیوں اور دوسرے مصفین نے کہ         



تھ سے انکار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی لوگوں کو اپنی اتباع کا پابند بنایاجاتـا ہـے بلکـہ فقہـاء                       

علمی حجتوں اور دالئل سے گفتگو کرتے ہیں اور جس کو دو اقـوال مـیں سـے جـو قـول صـحیح                   

 کے قول کی تقلید کـی تـو اس          مذهبمعلوم ہوتا ہے اسی کو قبول کرتا ہے۔ اور جس نے دوسرے             

  .ختم شد) 54(کیلئے ممانعت نہیں ہے۔ 

 ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم                                                                                                

 

       ۔ شرعی علوم کے عالوہ جدید علوم میں مشغول ہونا23

 وہ شرعی علـوم بارے میں دریافت کیا گیا ہے جسے خدشہ ہو کہ           اُس شخص کے حکم کے       :سوال

ــالوہ   ــے ع ــر  ( ک ــوڑ ک ــائے۔     )چھ ــشغول ہوج ــیں م ــوم م ــسے عل ــزکس جی ــیات اور فی        ریاض

 

) چھـوڑ کـر   (جس شخص کو اس بات کا خدشہ ہوکہ وہ شـرعی علـوم کـے عـالوہ         :خالصہ فتویٰ 

 ہوجائے تو اسے چاہئے کـہ وہ ان         ریاضیات اور فیزکس اور اسی طرح کے دیگر علوم میں مشغول          

علوم کو ترک کردے اور شرعی علوم کے حصول میں مشغول ہوجائے۔ کیونکہ یـہ زیـادہ اہـم اور                    

 مفید ہیں۔

           ١٠٣۔١٢/١٠٢ اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء                                            
 :تبصرہ
کیات ، فزیکـل کیمـسٹری اسـی طـرح کـے دیگرجدیـد علـوم کـا                  انجینئرنگ ، فل  ) میڈیسن(طب  

پـیچھے رہ   (حاصل کرنا ملت اسالمیہ پـر فـرض الزم ہـیں اور اس مـیں کوتـاہی اُس پـسماندگی                     
      اور کمـــزوری کـــی وجـــہ ہـــے جـــس ســـے ملـــت اســـالمیہ آج دو چـــار ہـــے۔          ) جـــانے

  :علمی رد
 أَنْزَلَ مِنْ الـسَّمَاءِ مَـاءً فَأَخْرَجْنَـا بِـهِ ثَمَـرَاتٍ مُخْتَلِفـاً               أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ   ﴿ :اهللا رب العزت کا فرمان ہے     

وَمِـنْ النَّـاسِ وَالـدَّوَابِّ      ) 27(أَلْوَانُهَا وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَـا وَغَرَابِيـبُ سُـودٌ              
ــ    ــذَلِكَ إِنَّمَ ــهُ كَ ــفٌ أَلْوَانُ ــامِ مُخْتَلِ ــاءُ   وَاألَنْعَ ــادِهِ الْعُلَمَ ــنْ عِبَ ــهَ مِ ــشَى اللَّ ــاطر  (﴾ا يَخْ   ،)28 ,27الف

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اهللا نے آسمان سے پانی اُتارا ، پھر ہـم نـے اس سـے مختلـف                       )اے مخاطب (
پہا ڑوں میں مختلف رنـگ کـے راسـتے ہـیں، بعـض سـفید،                ) اسی طرح (رنگ کے پھل نکالے اور    

ر نہایت کالے اور آدمیـوں اور جـانوروں اور چوپـایوں کـے              بعض سرخ رنگ کے اور بعض کالے او       
اهللا سـے اس کـے بنـدے وہـی     )جیسے پھلوں اور پہاڑوں میں ۔ پس       (رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔      

 ۔اس آیت کریمہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہـے اس کـی               ٢٧:ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں ۔ فاطر         
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فزکس ، علـم کیمیـا، علـم نباتـات ، طبقـات ارض،              بناء پر جو لوگ اهللا سے ڈرتے ہیں وہ فلکیات،           
انسانی تاریخ، نفسیات ، طب اور انسانوں سے متعلقہ دیگـر علـوم کـے علمـاء اور جـانوروں کـے                      
ماہر علماء ہی ہیں۔ جب وہ گہرائی ، انصاف، دیانتداری،نیک نیتی اور ارادے سـے ان علـوم کـا                    

ی تخلیق کے اصرار و رموز سے واقف ہوتے مطالعہ کرتے ہیں ، انہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ ان ک
ہیں اور اهللا رب العزت کی خالقیت پر ایمان التے ہیںیا ان کے ایمـان مـیں اضـافہ ہوتـا ہـے۔ ان                        
علماء کی کوششوں سے وہ خود اور دوسرے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جدید علوم حاصل کرنا 

ی اس پسماندگی اور کمزوری کی وجـہ        ملت اسالمیہ پر فرض الزم ہے۔اور اس میں کوتاہی یا کم          
   ) 55(ہیں جس سے ملت دوچار ہے۔ 

 :عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے/ڈاکٹر 
،ریاضـیات ،ٹیکنولـوجی، فـزیکس ، کیمـسٹری، میکیـنکس وغیـرہ             ) میڈیـسن ( انجینئرنگ، طب   

رنا فـرض کفایـہ ۔ بعـض     جیسے دنیاوی علوم جو انسانی زندگی کیلئے مفید ہیں۔ ان کا حاصل ک            
کرنا چاہئے کیونکہ اگر ان علوم کو مکمل طور پر          ) خصوصی مہارت (لوگوں کو ان میں تخصص      

ترک کردیا جائے تو معاشرے تباہ ہوجائےںگے اور بعض عبادتوں کی ادائیگی مـیں بھـی تعطـل                  
 .واهللا اعلم )56(پیدا ہوجائے گا۔ 

          
 یاسر عبدالعظیم    ڈاکٹر                                                                          

 
      کی زبانیں سیکھنے کا حکم) دوسری اقوام( ۔ اجنبی 24

 .زبانیں سیکھنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا) دوسری اقوام کی(اجنبی  :سوال
         

 کـی ضـرورت نـہ ہـو تـو ان کـا       زبـانیں سـیکھنے  ) دوسری اقـوام کـی     ( اگر اجنبی    :خالصہ فتویٰ   
 .)ناپسندیدہ(سیکھنا مکروہ 

 12/133اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء          
  

  :تبصرہ
زبانیں اچھی طرح سیکھنا ان میں مہارت حاصل کرنا ، ان کے اسرار سـے واقـف ہونـا جـائز امـر                       

وتـا ہـے جـس کـی نـہ      ہے۔ ا س میں مشغول ہونے واال ایک ایسے علم کے حصول میں مـشغول ہ   
صرف قدر و قیمت اور اہمیت ہے بلکہ ثواب بھی ہے۔ بشرطیکہ نیـت اچھـی ہـو اور اسـے جـائز                       

 طریقہ پر استعمال کیا جائے۔ 
 : علمی رد

اسالم کی دعو ت دینے کیلئے مسلمانوں میں دوسری اقوام کی زبانیں جاننا نہایت ضروری ہـے۔                 
ے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور دوسری اقوام کی          بالخصوص آج کی دنیا میں زندگی گزارنے کیلئ       

زبان کو سیکھنے سے منع کرنے والی کوئی نص نہیں ملتی۔بلکہ اس کی طرف بالنـے اور اس پـر                    
 زور دینے والی نصوص موجود ہیں۔ 

 -سے روایـت کـرتے ہـیں کـہ رسـول اهللا             ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (زید بن ثابت    ) حضرت(امام بخاری   
 نے یہود کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کـا حکـم فرمایـا۔ یہـاں تـک کـہ              -لمصلى اهللا عليه وس   

                                                 
جو شخص علم اور اس کی مختلف شاخوں کـے            ء ۔ ١٩٩٧مئی  : عطیۃ صقر المفتی شیخ   : حدیث) ٦٢: (الموضوع: فتاوی دار االفتاء المصریۃ    55

 کا مطالعہ کرے۔'' احیاء علوم الدین''بارے میں اسالم کا مؤقف جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ امام غزالی کی کتاب 
 ھ۔١٤٢٥نی  ربیع الثا٢١:  بتاریخ ٤٩٧٣٩فتویٰ نمبر  :عبداهللا الفقیہ/ مرکز فتویٰ زیر نگرانی ڈاکٹر 56



 -جانـب سـے آپ   )یہـود  ( کے فرامین لکھے۔ اور ان کـی  - صلى اهللا عليه وسلم    -میں نے رسول اهللا     
 کے نام آئی تحریروں کو پڑھ کر سنایا۔ اور ابو جمرہ نے کہا میں ابـن عبـاس                   -صلى اهللا عليه وسلم   
ان ترجمہ کیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے حاکموں کیلئے ترجمـہ کـرنے                اور لوگوں کے درمی   

 والوں کا ہونا انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے۔
 کو ان کا مدینہ     - صلى اهللا عليه وسلم    -زید مدینہ شریف تشریف الئے تو رسول اهللا         ) حضرت(جب  

 نـے اُن  - صلى اهللا عليه وسـلم -شریف آنا پسند آیا کیونکہ وہ اکثر قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آپ   
) تحریـر (یہـود کـی کتـاب       ،  "تعلم كتاب يهود، فإنى ما آمن مـن يهـود علـى كتـابى              " :سے فرمایا 

سیکھو، مجھے اپنی تحریر کے بارے مـیں یہودیـوں پـر بھروسـہ نہـیں۔  چنانچـہ آ پ نـے آدھـے                         
 کـے  -هللا عليـه وسـلم    صلى ا  - دن میں یہ زبان سیکھ لی اور یہودیوں کے نام آپ             ١٥مہینے یعنی   

 صلى - کو تحریر بھیجی تو اُسے آپ - صلى اهللا عليه وسلم-فرامین لکھے۔ اور جب انہوں نے آپ     
  کی خدمت میں پڑھ کر سنایا۔ -اهللا عليه وسلم

 کے حکم پر عبـری اور سـریانی زبـانیں    - صلى اهللا عليه وسلم -زید نے رسول اهللا     ) حضرت(چنانچہ  
وں کی ضرورت تھی۔ علماء کرام نے زبان کو اچھی طرح سـیکھنے اور              سیکھیں ۔ کیونکہ ان زبان    

صحیح ترجمہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تاکہ احکـام اور قـضیوں کـے بـارے مـیں یـہ ترجمـہ                        
 دستاویز کی مانند اور موسوخ ہو۔ 

اس کی روشنی میں یقین دھانی ہوتی ہے کہ زبانوں کو اچھـی طـرح سـیکھنا اور ان کـے اصـرار                     
ے واقف ہونا جائز امر ہے اور اس کے حصول میں مشغول رہـنے واال شـخص درحقیقـت                   ورموز س 

ایسے علم کے حصول میں مشغول رہتا ہے جس کی قدر و قیمت ، اہمیـت اور جـس کـے حاصـل                       
  )57(کرنے پر ثواب ہے۔ بشرطیکہ سیکھنے والـے کـا قـصد و ارادہ اور اس کـا اسـتعمال جـائزہو۔                     

ضرورت ہو تو انگریزیں اور اسـی طـرح         : رانی مرکز فتویٰ کی رائے    ڈاکٹرعبداهللا الفقیہ کی زیر نگ    
کی دوسری زبانیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں اوراگرمعاشرےکےبعض مفادات انہـیں زبـانوں              

 .واهللا اعلم) 58(پرموقوف ہو ں تو ان کا سیکھنا فرض کفایہ ہوجاتا ہے۔ 
  

       ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم                                                                          
   

      قــوانین کــی تعلــیم حاصــل کــرنے کــا حکــم      ) انــسانوں کــے وضــع کــردہ    (۔ وضــعی 25

قوانین کـی تعلـیم حاصـل کـرنے کـے حکـم کـے بـارے مـیں                   )انسان کے وضع کردہ   ( وضعی   :سوال

 دریافت کیا گیا۔ 

 

ں وضعی قوانین کی تعلیم کو عـام کرنـا جـائز             تعلیمی اداروں اور دانش گاہوں می      :خالصہ فتویٰ   

کـی  ) ہٹ جانے   (نہیں بلکہ اسے خاص لوگوں تک محدود رکھنا چاہئے تاکہ وہ حق سے انحراف               

 نشاندہی کریں۔  

                                                 
           .ء١٩٩٧مئی : فضيلۃ الشيخ عطيۃ صقر : المفتی) ٣٢٨(الموضوع : فتاوی دار االفتاء المصريۃ  57
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 ٣٥۔١٢/٣٤                                      اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیہ واالفتاء 

  

 :تبصرہ

 کاموں میں ایک دوسرے سـے تعـاون ، ظلـم دور کـرنے ، حـق کـو                  وضعی قوانین بھالئی اور نیک    

باطل سے نمایا کرنے کی خاطر تقابلی مطالعہ جیسے صحیح مقاصد اور غرض کیلـئے پـڑھے اور             

 پڑھائے جائے تو اس میں کوئی حرج یا ممانعت نہیں۔ 

  :علمی رد

وں مـیں بـاہمی   کے مـضامین کـو بھالئـی اور نیـک کـام     ) Faculties of Law(اگرکلیات قانون 

، انـسانى حقـوق و فـرائض كـى معرفـت  يـا انكـے اور        تعاون، حق تک رسائی اور ظلم  دور کـرنے      

 باطل كے مقابلے حق واضح ہو جـائے           تا كہ  کیلئے استعمال کیا جائے   شريعت كے درميان موازنہ     

کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے والے کی نیت .  يہ جائز ہے  اور شريعت اسالمى كى برترى ظاہر ہو تو       

 ۔  اور حق وہ ہے جو شریعت نے اپنے معروف مصادر مـیں بیـان کیـا ہـے        انہیں ثواب دیا جاتا ہے۔    

وَ ﴿ :رہنا چاہيے ہ  متنب سے اس آیت کریمہ     عمومی طور پر  قوانین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو      

اور جواهللا کے اتارے پـر حکـم نـہ          ،  )٤٤ لمائدہ   ا( ﴾مَنْ لَّمْ یَحْکُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰہُ فَاُولٰۤئِکَ ھُمُ الْکٰفِرُوْنَ        

تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایـک اور آیـت مـیں             ﴾فَاُولٰۤئِکَ ھُمُ الظّٰلِمُوْنَ  ﴿کرےں وہی لوگ کافر ہیں۔      

    .)59 ()٤٧۔٤٥المائـــدہ (تـــووہی لـــوگ فاســـق ہـــیں     ﴾ فَاُولٰۤئِـــکَ ھُـــمُ الْفٰـــسِقُوْنَ   ﴿:ہـــے

  ،)١٠٧النـساء   ( ﴾تَانُوْنَ اَنْفُسَھُمْ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِـبُّ مَـنْ کَـانَ خَوَّانًـا اَثِیْمًـا              وَ لَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِیْنَ یَخْ     ﴿

اور ان کے طرف سے نہ جھگڑوں جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالـتے ہـیں بـے شـک اهللا تعـالیٰ                        

زت کـا   ۔اس کے بعد کی آیت کریمہ میں اهللا رب الع         : نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز ،گنہگار کو         

ھٰۤاَنْتُمْ ھٰۤؤْلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْھُمْ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا فَمَنْ یُّجَادِلُ اللّٰہَ عَنْھُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَـۃِ اَمْ مَّـنْ                 ﴿ :ارشاد ہے 

تم آگاہ ہو تم نے خیانت کـرنے والـوں کـی طـرف              ! اے لوگوں   ،  )١٠٩ا لنساء    (﴾یَّکُوْنُعَلَیْھِمْ وَکِیْلًا 

 کی زندگانی پر جھگڑا کیا پس کون جھگڑے گا اهللا سے ان کے بدلے قیامـت کـے دن یـا                  سے دنیا 

  کی حـدیث شـریف جـو ابـو         - صلى اهللا عليه وسلم    -کون ہے کہ ان کا کارساز ہوگا۔ اور رسول اهللا           

                                                 
  ..ئ١٩٩٧ الشیخ عطیۃ صقر مائی المفتی فضیلت): ٤٦(الموضوع :  فتاویٰ دار االفتاء المصریۃ 59

  



وفـي روايـة أو     -من خاصم في باطل وهو يعلم        ":داؤد اور طبرانی نے اسناد جید سے روایت کی ہے         

اس کـا مفہـوم ہـے ، جـس نـے جـانتے ہـوئے باطـل                   ،  "لم يزل في سخط اهللا حتى ينزع      -أعان عليه   

کیلئے جھگڑا کیا ، ایک دوسری روایت میں ہے ، جس نے جانتے ہـوئے باطـل کـی مـدد کـی اس           

وقت تک اهللا رب العزت کے غضب میں رہتا ہے جب کہ وہ اس سے مکمل طور پر باز نہـیں آتـا۔    

 .اهللا رب العزت کا ارشاد ہے

 :ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے

 وضعی قوانین کی درس و تدریس اگر صحیح مقصد کیلـئے ہـو تـو اس مـیں کـوئی حـرج نہـیں          

جیسا کہ اس کی تعلیم کا مقصد اس سے واقف ہونا ہو۔ تاکہ اس کـا پـڑھنے واال شـرعی احکـام                       

ا ان معلومـات سـے خـود اسـتفادہ کـرے اور             کی ان قوانین پر برتری اور فضیلت سے واقـف ہـو یـ             

دوسروں کو فائدہ پہنچائے جو شریعت مطہرہ کے خالف نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس                  

کی تعلیم حاصل کرنے واال اس میں اتنا مشغول نہ ہوجائے کہ یہ فرائض عین کی تعلیم اور خـود           

زیں شریعت کے مخالف قـوانین کـو        اس پر واجب امور کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے۔ عالوہ ا           

 .واهللا اعلم) 60(برا سمجھے اور اس سے بغض رکھے۔ 

 یاسر عبدالعظیم                                                                                         ڈاکٹر

                                                 
  .ھ١٤٢٢ رجب ٢٩: بتاریخ ١٠٩٤٢فتویٰ نمبر :  ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ 60

  



 

  بدعت اور اسكا اطالقباب سوئم

 
 حقيقت بدعت -26

 دعت حسنہ اور بدعت سيئہ کے بارے ميں سوال کيا گيا؟ بدعت کی حقيقت اور ب:سوال
 

  .تمام بدعتيں گمراہياں ہيں اور بدعت حسنہ نہيں ہے: خالصۂ فتوی
 2/321اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیہ واالفتاء 

 :تبصرہ
بدعت وہ عمل ہے جو عصر نبوت اور صحابہ کرام کے عہد کے بعد شـروع کيـا گيـا ہـو جمہـور                        

ہ بدعت کی دو قسميں ہيں بدعت ھدایت اور بدعت گمـراہ ۔ اور جـو چيـز بھـی        علماء کا کہنا ک   
شريعت کے خالف ہو وہ مذموم ہے ۔ اور جو شريعت کے مطابق وہ بھالئی ہـے اور بـدعت صـرف                      
مذھبی امور ميں ہے جہاں تک دنياوی امور کا تعلق ہے تو انہـيں عـصر حاضـر کـی ترقـی کـی                        

 ہمرکابی کيلئے چھوڑ ديا جائے۔
 : ردعلمی

بدعت عصر نبوت کے بعد ميں شروع کردہ نئے مذھبی امور ہيں بـدعت کـی دو قـسميں بـدعت                     
 .ھدايت اور بدعت گمراہ 

اگر يہ عمومی طور پر اهللا اور اسکے رسول کے حكم كے خـالف ہـو تـو مـذموم ہـے ، اور جـسکی                          
  نے باليا ہے وہ خير ہے۔– صلی اهللا عليہ و سلم –جانب اهللا اور اسکے رسول 

من سن سنة حسنة كـان لـه أجرهـا وأجـرمن عمـل              " : نے فرمايا    – صلی اهللا عليہ و سلم       –بی کريم   ن
وہ جس کسی نے اچھے طريقے کی ابتدا کی تو اسکيلئے اسکا اور اس پر عمـل کـرنے والـے                      "بها

" من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهـا        : "اور اسکے بر عکس فرمايا       کا ثواب ہے۔  
پر عمـل کـرنے والـے کـا         ) برائی  (  نے برے طريقے کا آغاز کيا تو اس پر اسکا اور اس              جس کسی 
 گناہ ہے ۔

نعمت " کا يہ قول داللت کرتا ہے ۔         – رضی اهللا عنہ     –بدعت حسنہ کی مشروعيت پر حضرت عمر        
 کا لوگـوں کـو نمـاز تـراويح          – رضی اهللا عنہ     –يہ کتنی اچھی بدعت ہے اور يہ آپ         " البدعھ ھذہ   

 –ںجمع کرنے کيلئے ہے ۔ يہ نيک اعمال ميں سے ہے اور تعريف کے زمرے ميں آتـی ہـے آپ                مي
 –کيونکـہ نبـی کـريم       .  نے اسے بدعت کام ديا ہے اور اسکی تعريف فرمـائی ہـے             –رضی اهللا عنہ    

 انکے لئے سنت نہيں بنايا اور نـہ ہـی لوگـوں کـو تـراويح کـے لـئے جمـع                       –صلی اهللا عليہ و سلم      
 – رضی اهللا عنہ –ہ ہی يہ حضرت ابو بکر صديق کے زمانے تھيں جبکہ حضرت عمر           فرمايا ،اور ن  

: اس وجہ سے انہوں نے اسے بدعت کہـا          . اس بر لوگوں کو جمع کيا اور انہيں اسکی طرف باليا            
در حقيقت يہ سنت ہے ۔ کيونکہ يہ شريعت کے مطابق اچھا عمل ہے ايک دوسری حديث شـريف                   

سے مراد وہ نئی بات ہے جو شريعت کـے اصـول کـے              ) ی چيز بدعت ہے   ہر نئ " (محدثة بدعة کل  " 
مخالف اور سنت کے مطابق نہ ہو ، اور اکثر عـرف مـيں نئـی بـات مـذمت کـے مفہـوم ہـی مـيں                            
استعمال کی جائی ہے جبکہ مذموم بدعت دين ميں ہے ہی نہيں ۔ جہاں تـک دنيـاوی امـور کـا                       

 تے ہيں ۔تعلق ہے تو اسکے بارے ميں لوگ زيادہ بہتر جان



حضرت امام شافعی ، امام غزالی ، . اس طرح بدعت کی تعريف ميں ممدوح اور مذموم شامل ہيں          
 :العز بن عبدالسالم اور جمہور نے كےنزديک  بدعت کی کئی قسميں ہيں 

 جيسے عربی علوم کا وضع کرنا اور انکی تعليم دينا۔: واجب 
 جيسے سکولوں اور مدارس کا قيام۔: مندوب 
 جيسے قرآن کريم غلط پڑھنا جس سے اسکے الفاظ عربی حالت سے بدل جائيں۔: ممنوعہ 
 جيسے مساجد بر نقش و نگار بنانا۔: مکروہ 

 جيسے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے رکھنا ۔: مباح 
ايک قوم کا خيال ہے کہ بدعت ہر حال ميں مذموم ہے اور اسکی تقسيم ميں واجب ، مندوب اور        

کا مفہوم ہے ۔ صحيح تو پہـلی بـات ہـی            ) بدعة ضاللة   کل  ( اور يہی اس حديث     مباح نہيں آتے    
اسکے ساتھـ يہ تاکيد کہ بدعت ان امور تک محدود ہو جنکا تعلق ديـن               . ہے جس پر جمہور ہيں    

اور دنياوی امور عصر حاضر کی ترقی کی ہمرکابی کيلئے چھوڑ دئيے جـائيں اور حکـم                 .سے ہے   
 کہ ناموں پر جيسے سالگرہ منانا جائز ہے کہ نہيں ، اور يہ کـہ کـسی                  حقيقت پر لگايا جاتا ہے نہ     

بات پر اتفاق ہو جائے کہ يہ برائی ہے تو اسے حکمت اور عمدہ نصيحت سـے بـدلنا چـاہيے ۔ اور                       
کسی اختالقی امر کی خاطر لڑائی جھگڑا يا تنازع نہيں ہونا چاہئے اور جو شخص اپنی رائے يـا                   

ہو اور اسکا يہ اعتقاد ہو کہ وہـی اکـيال نجـات پـانے واال ہـے اور                   گمان سے دھوکے ميں مبتال      
 .)61(دوسرے ھالک ہونے والے ہيں تو وہ سب سے پہلے ھالک ہو نيواال ہے

 
 ڈاکٹر ياسر عبدالعظيم

                                                 
:  نے فرمايا – صلی اهللا عليہ و سلم   – نے روايت کی ہے کہ رسول اهللا         – رضی اهللا عنہ     – ۔ حضرت ابو ھريرہ      6850امام مسلم نے روايت کی ہے        61

  ھالک ہونے واال ہے۔ےلہپے ئی شخص کہے کہ لوگ ھالک ہو گئے تو وہ ان ميں سب ساگر کو



  پرچم کو سالم کرنے کا حکم-27
  پرچم کو سالم کرنے کے حکم کےبارے ميں د ريافت کيا گيا؟:سوال

 
 سالم کرنا جائز نہيں بلکے يہ نئي دريافت ہے۔پرچم کو  :خالصہ فتوي

 ۱/۱۵۰اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیہ واالفتاء 
 :تبصرہ

پرچم کو ترانے کے ساتھـ سالم کرنا يا وطن سے وفاداري کے اظھار کي معين حالـت مـيں اسـکي                     
ہش طرف تھـ سے اشارہ ، احترام کے طور پر اسکے اطراف جمع ہونا اور اسکے حفاظت کـي خـوا                   

یہ سارے امور اسکی عبادت کرنے کے مفہوم ميں نہں آتے۔ یہاں تک کھ یہ بھي کہـا جاتـا ھـے                      
 کے يھ بدعت یا غير اهللا سے تقرب ہے۔

 :علمي رد
عصر جديد میں پرچم وطن کي عالمت ہےاور عربون کے يہان يھ قبيلے یـا جماعـت کـے عالمـت                     

ا تھا اور قبيلے يا جماعـت کـا ھـر فـرد             اسے اپنے آگے رکھت   ) جماعت يا قبيلھ  (ہوتی تھی اور وہ     
اسکي حفاظت کرتا تھا، پرچم کي بلندي قوم يا جماعت کي سر بلندي اور اسـکا سـر نگـون ھونـا                      

 کے نام سے معروف تھا۔) الرایھ یا اللواء(قوم کي ذلت پر داللت کرتا تھا۔ عربون کے ن پرچم
ر حضرت زيد بن حارثھ تھـے اور جـب          کہا گيا ہے کھ غزوۂ تبوک مين حامل اللوا يعني علم بردا           

آپ شھيد ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابي طالب نے فورا اسے تھام ليا آپ لڑتے رہے يہـان تـک                      
کہ وہ بھي شھيد ہو گے اسکے بعد عبد اهللا بن رواحھ نے علـم سـنبھاال اور وہ لـڑتے رہـے يہـان                          

نے سنبھاال اسـے حـضرت   تک کھ وہ بھي شھيد ھو گئے تو پرچم حضرت ثابت بن ارقم العجالني         
خالد بن وليد کے پاس لے گئے اور انکي ايت کے باعث انکے حوالے کر ديا گيا اسـي طـرح يـھ                       
بھي  بيان کيا گيا ھے کے جب حضرت جعفر کا دايان بازو کٹ گيا تو آپ نے اسـے اپـنے دانتـون                        

نکـو جنـت مـين      سے تھام ليا پھر شھيد ہو گئے رسول کريم نےآپ کے لئے دعا فرمـائي کـھ اهللا ا                  
 دونون تھون کي جگھ دو پر عطا فرمائے اسي وجہ سے آپکو جعفر الطيار کا نام ديا گيا۔

اگر پرچم يا لواء کا احترام صحابھ کرام اور سلف صالح سے منقـول ہـے تـو پـرچم کـو سـالم کرنـا            
م مذکورہ احترام سے بڑھ کر نہين ھے  اور اس عمل کو بدعت مذموم نہين کہـا جـا سـکتا مـذمو        

 صرف قرآن اور سنت کي نصوص کي مخالفت کي صورت مين ہي ہوگا۔
 داکٹر ياسر عبد العظيم

 
 

  يوم والدت منانے کا حکم-28
 يوم والدت کا جشن منانے کے حکم کے بارے مين دريافت کيا گيا؟: س

 
 يوم والدت کا جشن منانا جائز نہين يھ مذھب مين بعد مين آئي بدعت ھے: خالصھ فتوئ

 ۸۱ /4ن باز مجموعھ فتاوے اور مقاالت الشيخ اب
 com.alsalafway.www                                         الشيخ ياسر برھامي 

  :تبصرہ
اس زمانے مين جشن يوم والدت منانا جائز ھے کيونکہ نوجوان ان ديگر جشنون کي بھتـات  جـو                    

د کوتقريبـا بھـال رہـے ہـين اس وجـہ            مذھبي مناسبات پر چھا رھے ميں اپنے مذھب اور اباو اجدا          
سے مرد عورت کے اختالط کھانے پينے مقابلے کھيل اور اهللا کے گھر  کـے عـدم احتـرام جيـسے                      



تمام ممنوعہ اعمال ، مذھب اور ادب کي منافي ہر بات سـے دور رہـتے ہـوے والدت منانـا جـائز       
 .ہے

  :علمي رد
شن کـا انکـار کيـا ہـے يہانتـک کـھ       بہت سے علما نے کئي بدعات  کے باعث يوم والدت کے ج  

انہون نے يوم والدت منانے ہي کا بنيادي طور پر انکار کار ديا ہـے اور نـوين صـدي لوگـون کـے        
درميان جائز اور نا جائز کے مختلف احکام لے کر آئي، امـام سـيوطي  ابـن حجـر اور ھيثمـي نـے                         

ى  بدعت کا انکـار کيـا ہـے۔        جشن يوم والدت کو پسنديدہ بتايا ہے۔ اور اس موقع پر کيجا نيوال            
 اور  :تـر جمـہ   ،  ﴾وَذَكِّـرْهُمْ بِأَيَّـامِ اللَّـهِ     ﴿: انکے راے کى بنياد  سورة ابراھيم کى يہ آيـت كريمـہ ہـے              

 جو ان پر اور پہلی امتوں پر آچکے تھے۔ (کے دنوں کی یاد دالؤ هللا انہیں ا
رسول اهللا اهللا کي سب سے بـڑي        اور ايام اهللا اهللا رب العزت کي نعمتين اور اسکي قوتين ھين۔ اور              

نعمت ہے صحيح مسلم مين حضرت ابو قتادہ سے روايت ھے انھون نے کھا نبي اکرم سے پير کے                   
أُنْـزِلَ   أَوْ وَيَوْمٌ بُعِثْـتُ   ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ":دن کے روزھ کے بارے دريافت کيا گيا تو آپ نے فرمايا

 مين پيدا ہوا ا ور اس دن مـين مبعـوث کيـا گيـا اس دن مجھــ                    وہ اس لئے کھ اس دن     ،  "عَلَيَّ فِيهِ 
يہ رسول اهللا کي طرف سے تعليم ہے کہ بھالئيـون اور اسـکي اطاعـت کـر                  "  پروحى نازل کي گئي   

 کے اپنے اور اهللا رب العزت کي نعمتون کا شکريھ ادا کرين۔
ے اس وجھ سے شريعت نبي کريم کي والدت با سعادت اور ايت ہم پراهللا رب العزت کي نعمت ہ

کے اصول کے مطابق اس کا جشن منانا اهللا رب العزت کے حضور شکر ادا کرنا ہے۔ ليکن محض                   
مخصوص رسوم کي ادائيگي نھ ہو بلکھ اطراف کے لوگـون مـين اس جـشن کـو پھياليـا جـائے ،                       
جائز طريقون سے اهللا  رب العزت سے قربت حاصل کي جائے اور لوگون کو اس کـي فـضيلت سـے                      

اقف کرايا جائے اور شرعا ممنوعہ باتون سے اجتناب کيا جائے۔ جہان تک کھـانون کـي عـادات                   و
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا ﴿ :کا تعلق ہے تو يھ اهللا رب العزت کے اس فرمان کے ضمن مين آتي ہے            

 چیـزوں مـیں   ان پاکیزہ! اے ایمان والو :ہتر جم، )172البقرة ( ﴾مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ   
  .کا شکر ادا کروهللا سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور ا

چنانچہ اس زمانہ مين جشن والدت منانا جائز ہے جس مين نوجوان ان ديگر جشنون کـي بھتـات                 
جہ سـے   مين جو مذھبي مناسبات پر چھا رہے ہين اپنے آباو اجداد کو تقريبا بھال رہے ہين اس و                 

مرد و عورتون کا مشکوک حالتون مين ايک جگھ جمع ہونا کھانے پيـنے مقـابلے ناجـائز اعمـال              
کے مواقع اور اهللا رب العزت کے گھر کي بے حرمتـي جيـسے تمـام ممنوعـہ، اعمـال اور مـذھب و         
ادب کے منافي ہر بات سے دور رہتے ہوے يوم والدت منانـا جـائز ہـے۔ اور اگـر ان غيـر شـرعي                         

 غلبھ ہو جائے تو فساد کو روکنے کے لئے جشن منانا بہتر ہے۔ جيسا کـے اصـول تـشريع                    امور کا 
سے ثابت ہوتا ہے اگر مثبت امور اور جائز منفعتين زيادہ ہون  تو اسـتطاعت کـے مطـابق آگہـي                      
اور منفي باتون کو روکتے يا انکي حد بندي کرتے ہوئے ان جشنون کے منانے مين کوئي ممانعـت             

سے اچھے اعمال مخالف باتون سے خراب ہو جاتے ہين خـواہ يـہ کـسي حـد تـک                    نہين ھے۔ بہت    
ہون مجموعي طور پر مطلوب اور جائز طريقون سے اچھي باتون کا حکم دينا اور برائي سے روکنا             

 ہے۔
امام زرقاني، قسطالني کي کتاب المواھب اللدنيھ کي شرح مين لکھتے ہين کھ قرآن کـريم کـي                  

ھ نے امام بخاري اور دوسرون کي روايت کردہ ابو لھـب            ۸۳۳ متوفى سن    قرات کے امام ابن حزري    
 کي والدت کي خوشخبري النے والي        - صلى اهللا عليھ وسلم    -کي اس خبر پر کہ اس نے رسول اهللا          

اپني کنيز ثوبيھ کو آزاد کر ديا تھا تو اهللا نے جھنم مين اس پر عذاب کم کر ديـا ۔ اس پـر تبـصرہ                      



 صـلى اهللا عليـھ      -افر جس کي قرآن کريم نے مذمت کي ہے اگـر رسـول اهللا               کرتے ہوئے لکھا يھ ک    
 کي شب والدت اس کے خوش ہونے پر جہنم ميں اس پر عذاب کم ہو تا ہے تـو آپ صـلى                        -وسلم

اهللا عليہ وسلم  کے امتي اهللا رب العزت کي واحدانيت پر ايمان النے والے مسلمان کـي کيـا شـان     
 عليہ وسلم کي والدت با سعادت پر خوش ہو اور آپ کي محبـت               ہوگي جب وہ رسول اهللا صل اهللا      

 مين اپني قدرت و استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہو۔
 :حافظ شمس الدين محمد بن ناصر اپنے اشعار مين کھتے ہين جنكا ترجمہ ہے

اگر يھ کافر جس کي مذمت آئي ہے اور وہ اپنے ٹوٹے ھوئے دونون ھاتھون سے ہميشھ جہنم مـين       
 کي والدت پـر خـوش ہـونے          - صلى اهللا عليھ وسلم    - جب بھي پير کا دن آتا ہے تو رسول اهللا            ہو ، 

 .کي وجہ سے
ہميشھ اس پر عذاب کم ہو جاتا ہے ، تو اس بندے کے بارے مـين کيـا خيـال ہےجـو اپنـي پـوري                          

 زندگي احمد سے خوش ر اور موحد مرا۔
 کـي والدت بـا سـعادت عـام          - عليـھ وسـلم     اهللا  صـلى  -ے کہ رسول اهللا   ابن اسحاق نے ترجيح دي ہ     

الفيل کے ماہ ربيع االول کي بارہ تاريخ کي شب ہوئي تھي اور انھون نے ابن ابي شيبہ سے انہون                    
نے حضرت ابن عباس اور ان دونون کے عالوہ دوسرون سے بھي روايت کـي ہـے۔ اور کھـا لوگـون                      

االسالم نـے فلکـي حـساب سـے         کے نزديک يہي مشہور ہے۔ اور مؤلف  کتاب تقويم العرب قبل             
 کـي والدت باسـعادت       - صـلى اهللا عليـھ وسـلم       -بہت ہي دقيق تحقيق کر کے بتايا ہے کہ رسـول          

 کے دن ہوئي تھـي۔ ديکھـئے الحـاوي    ۵۷۱ اپريل  ۲۰تاريخ مطابق   ۹بروز پير ماہ ربيع االول کي       
 )62(م۔۱۳۹۴للفتاوے للسيوطي مجلہ الھدايہ شائع تونس ماہ ربيع االول 

  ياسر عبدالعظيمڈاکٹر
 

 
  مذھبي اور قومي عيد دن اور مناسبات کو منانے کا حکم-۲9

  مذہبي اور قومي عيد دن اور مناسبات کو منانے کے بارے ميں حکم دريافت کيا گيا؟:سوال
 

مذہبي مناسبات کے عالوہ دوسري مناسبات کا منانا جائز نہيں۔ صرف ان عيد کـا  : خالصہ فتوى 
منانے کا شرعي طور پر ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور عيد الفطـر اور عيـد                 منانا جائز ہے جنکے     

 االضحے۔
قومي دن اور سالگرہ يہانتک کـہ اسـرا اور معـراج جيـسے ايـام مـساجد کـے افتتـاح                      : عيد مادر 

 اسيطرح کے ديگر ايام منانا جائز نہيں۔ يہ بدعت اورمذہب ميں بعد کي پيدہ کردہ چيزيں ہيں۔
 61-3/59ج حوث العلمیہ واالفتاء اللجنۃ الدائمۃ للب

 :تبصرہ
کسي مناسبت کا جشن منانا اچھا ہے اسمين کوئي حرج نھيں جبکہ مقـصد جـائز اور منـانے کـا                     
طريقہ مذہب کے دائرے ميں ہو۔ جشن کو عيد کا نام ديـنے مـيں کـوئي نقـصان نہـيں۔ نـصيحت              

نہـيں۔ حـضرت عمـر نـے     اعلے کامون ميں ہے نامون مين نہين۔ اور ہر نئـي بـات بـدعت مـذموم                  
مسلمانون کے ايک بڑے مجمع ميں ايک امام کے پيچھے نماز تراويح کے بارے مـيں فرمايـا يـھ                

 کتني اچھي بدعت ھے۔

                                                 
 م۔۱۹۹۷۔ مفتي فضيلہ الشيخ عطيہ صقر۔ مئي ۹۲داراالفتا المصريہ۔ موضوع  فتاوے 62

 



 : علمي رد
عيدون کا لفظ ہر آدمي کے بارے ميں بوال جاتا ہے جو واپس اور بار بار آتـي ھـے اور غالبـا يـہ                         

يا ا گاوں يا ا قلم۔ ان عيدون پر جشن منانے جماعت کي سطح پر ہوتي ہے خواہ يہ خاندان ہو 
کا مفہوم انہيں اہميت دينا ہے۔ اور جن مناسبات کا جشن منايا جاتا ہے يھ محض دنيـوي بھـي                    
ہوتى ہيں اور ديني بھي۔ مذہب اسالم دنيوي جشن کو منـع نہـيں کرتـا بـشرطيکہ انکـا مقـصد                      

انتک مذہبي جشن کا تعلق ہـے تـو ان          اچھا ہو اور اسکے مظاہر شريعت کي حدود ميں ہوں۔ جہ          
ميں سے بعض مقرر ہيں جيسے عيد الفطر اور عيد االضحے۔ اور بعض غيـر مقـرر ہـيں جيـسے                     
ہجرت اسرا اور معراج اور عيد ميالد النبي۔ جو عيديں غير مقـرر ہـيں انہـيں اسـي طريقـہ سـے                       

ہـيں ہونـا چـا ہـئے۔        منايا جائے جو شريعت نے بتايا ہے اور انہيں شريعت کي حدود سـے بـاہر ن                
جہانتک غير مقرر عيدون کا تعلق ہے تو انکو منانے کے بارے ميں لوگوں کـے دو مواقـف ہـيں                     
ايک موقف منع کا ہے کيونکہ يھ بدعت ہے اور ايک موقف جائز ہونے کا ہے۔ کيونکے ممانعت 

 کے بارے ميں کوئي نص يعني عبارت نہيں ہے۔
ن کي صحيح سند سے روايت کـردہ اس حـديث شـريف             ممانعت کے حامي امام نسائي اور ابن حبا       

 مدينـہ شـريف      - صـلى اهللا عليـھ وسـلم       -نبـي کـريم     : کو حجت بناتے ہيں کہ حضرت انس نے کہا        
  - صلى اهللا عليـھ وسـلم      -تشريف الئے اور انکے لئے دو دن تھے جنميں وہ کھيلتے تھے۔ سو آپ                 

اهللا رب العزت نـے   :تر جمہ، "الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَوْمَ رًا مِنْهُمَاقَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيَْ" :نے فرمايا
تمھارے لئے ان دو دنوں کـو ان سـے بہتـر دوسـرے دو دنـون سـے بـدل ديـا، يـوم الفطـر اور عيـد                

 االضحے۔
اس بنياد پر ان دو عيدوں کے عالوہ دوسري جتني عيديں ہيں وہ بدعت ہيں اسکا جواب يـہ ديـا              

ہ حديث شريف نے عيدون کو ان دو عيدون ميں محدود نہيں کيا ہے، بلکہ ا مدينہ کـي                   جاتا ک 
عيدوں جو انہوں نے فرس سے لي تھي ان دو عيدوں کي افضليت بيان کي گئي اور اسـکا ثبـوت                     

 يہ ہے کہ يوم جمعہ کو عيد کا نام ديا گياہے۔
 کرنے والي کوئي عبارت وارد      اور ان دو عيدون کے عالوہ کسي اور دن خوشي اور مسرت کو منع             

نہيں ہوئي، قرآن کريم ميں سورة روم کے آغاز ميں روم کي فتح و نصرت کي خاطر دوسري اقوام                   
پر اهللا رب العزت کي مدد پر مسلمانون کي خوشي کو بيان کيا ھے، جبکے روم مغلـوب تھـے، اور                     

رت عمر نـے ايـک امـام        جيسا کہ جواب ديا جاتا ہے کہ ھر نئي بات بدعت مذموم نہيں ہے، حض              
يـہ کتنـي اچھـي      : کي اقتدا ميں نماز تراويح کے بارے ميں مـسلمانوں کـے اجتمـاع سـے فرمايـا                 

 بدعت ہے۔
کسي بھي اچھي مناسبت کا جشن منـانے مـيں کـوئي حـرج نہـيں بـشرطيکہ           : خالصہ کالم يہ ہے   

 مـيں بھـي     اسکا مقصد جائز اور اسلوب مذہب کي حدود ميں ہو اور جشن کو عيد کا نام ديـنے                 
 کوئي نقصان نہيں ھے، کيونکہ نصيحت اعلے کاموں ميں ھے ناموں ميں نہيں۔

شيخ سلمان عودہ کے نزديک والدت پر ايک سال گزرنے کا جشن يعني سـالگرہ منانـا جـائز ہـے،      
انہوں نے يہ بھي کہا، والدت پر ايک سال گزرنے يا انسان کے کسي بھي خوشي کے موقع  مثال                    

 سال گزرنے کا جشن منانا جائز ہے اور وہ وليمہ کي تقريب منعقـد کـرے             ۲۰ر  کے طور پر شادي پ    
جسميں وہ رشتہ داروں اور دوستوں کو مدعو کرے، شيخ عودہ نے ام بي سـي چينـل پـر ،، الحيـاة                       
کلمہ ،، کے زير عنوان اپنے پروگرام ميں مزيد کہا، اس جشن کو عيد کا نام ديـنے کـا حکـم پہـلے                        

 ممانعت کا ہے، اور ساالنہ مناسبات کا جشن عيد کـي اصـطالح کـا ذکـر                  سے معروف ہے، اور وہ    
کئے بغير منانا جائز ھے، جيسے والدت کي مناسبات ايک سال گزرنے کـي مناسـب کـا جـشن يـا           

  سال ھونے کي مناسبت اسيطرح کي ديگر مناسبات کا جشن منانا جائز ہے۔۲۰شادي پر 



دعوت دي ہے جو شـريعت اسـالم کـے منـافي            شيخ عودہ نے لفظ عيد سے بچنے کي ضرورت کي           
 ہے، جيسے شريعت اسالم مسلمانوں کے لئے سال ميں دو عيديں مقرر ہيں۔

 
 

 ڈاکٹر ياسر عبدالعظيم
 
 
 

 ۔ صالحين اولياء کرام کے مزارات کي زيارت کے لئے سفر کا حکم30
 دريافت کيـا    اولياء کرام کے مزارات کي زيارت کے لئے سفر کرنے کے حکم کے بارے ميں               :سوال
 گيا؟

 
 مزارات کي زيارت کے ليے سفر کرنا منکر ہے ايسا کرنا جائز نہين۔: خالصہ فتوى

 ۔۱۴۵۔۱۴۳ صفحہ ۳۹الشيخ ابن باز مجلہ البحوث شمارہ       
 :تبصرہ

صالحين اولياء کرام خواہ وہ زندہ ہوں يا وفات پـا چکـے ہـوں کـي زيـارت کـے لـئے رخـت سـفر                           
 ئي حرج نہيں۔باندھنے اور سفر کرنے ميں کو

 
  :علمي رد

تُشَدُّ   لَا  ": نے فرمايا - صلى اهللا عليھ وسلم-امام بخاري اور امام مسلم  نے روايت کي ہے کہ آپ
تـين   :تـر جمـہ  ، "الْأَقْـصَى  وَالْمَـسْجِدِ  وَمَـسْجِدِي هَـذَا    مَسْجِدِ الْحَـرَامِ     إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ     الرِّحَالُ

ے سوا اور کسي طرف سفر نہ کيا جائے، مسجد بيت اهللا، مسجد مقدس اور ميـري يـہ                   مسجدوں ک 
 ميں محصور کرنا، کسي بھي جـائز کـام  مثـال کـے طـور پـر                   ۳مسجد، رخت سفر باندھنے کو ان       

جہاد، حصول علم، اهللا رب العزت کے فضل رزق کي تالش، بھائيوں سے مالقات، صلہ رحمـي کـے                   
ئے سفر کرنا منع نہيں ہے اور قرآن کريم اور حديث شـريف مـيں ان                عالوہ قرب حاصل کرنے کے ل     

 سب کے بارے ٹھوس دالئل موجود ہيں۔
 مساجد کا تعين، درحقيقت دوسري  مساجد کے مقابلے مـيں اضـافي تعـين                ۳حديث شريف ميں    

 مـساجد کـے،     ۳ہے، يعني ادائيگي نماز کے لئے تمام مساجد افضليت ميں برابر ہـيں سـوائے ان                 
 ہ يہ افضل ہيں اور ان ميں نماز کا ثواب زيادہ ملتا ہے۔چنانچ

أن الصالة فـي المـسجد       ": صحيح اسناد سے روايت کي ہے کہ       ۲امام احمد اور امام ابن ماجہ نے        
 نماز کا ثـواب     ۱مکہ مکرمہ ميں مسجد حرام ميں       " الحرام بمكة تعدل مائة ألف صالة فيما سواه       

ماز کے ثواب کے برابر ہوتا ہـے، امـام بخـاري اور امـام                الکهـ ن  ۱دوسري مسجد کے مقابلے ميں      
أن الصالة في مسجد المدينة بـألف صـالة فيمـا سـواه إال المـسجد                " :مسلم نے روايت کي ہے کہ     

 نماز  کا ثواب سوائے مسجد حـرام کـے دوسـري مـساجد               ۱مدينہ منورہ کي مسجد ميں      ،  "الحرام
  ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے۔۱کے مقابلے 

 نمـاز کـے     ۵۰۰ نماز کا ثواب     ۱بزار نے سند حسن سے روايت کي ہے کہ مسجد اقصے ميں             امام  
ثواب کے برابر ملتا ہے، امام احمد اور ابن ابي شيبہ کي سند حسن سے روايت کـردہ حـديث مـيں                      

 يہ ہے ان تينوں مساجد کي افضليت کي وجہ سے ان ميں ادائيگي نماز کے لئے سفر کيا جائے۔



ال ينبغى أن تـشد رحالهـا إلـى         " : دري سے مرفوع حديث روايت کي جاتي ہے       حضرت ابو سعيد خ   
 "مسجد يبتغى فيه الصالة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى 

کہ کسي مسجد ميں ادائيگي نماز کے لئے رخت سفر باندھا جائے سوائے مسجد حرام اور ميـري                  
 اس مسجد اور مسجد اقصے کے۔

ہ ان ميں نماز کا ثواب زيـادہ حاصـل کـرنے کـي خـاطر انکـي طـرف سـفر کرنـا                    اس بنياد پر ہے ک    
جسماني اور مالي مشقت برداشت کرنا جـائز  يـا کـم از کـم منـع نہـيں ہـے، جہـان تـک دوسـري                            
مساجد کا تعلق ہے تو صرف نماز ادا کرنے کي خاطر سفر کـرنے اور مـشقت برداشـت کـرنے کـي                       

اس سے منع کيا جاتا ہـے۔ ديکھـئے خالصـہ الوفـاء از              : ضرورت نہيں، بلکہ بعض علماء نے کہا      
 ۔۷۰سمہودي، ص 

جہان تک صالحين خواہ وہ زندہ ہوں يا اس دنيا سے پردہ فرما چکے ہـوں کـي زيـارت کـے لـئے                        
 )63(جانے کا تعلق ہے تو اس کے لئے رخت سفر باندھنے اور سفر کرنے ميں کوئي حرج نہيں ہے۔ 

 
 ڈاکٹر ياسر عبدالعظيم          

 
 کے روضہ اطہر پر حاضري دينے کے لئے سفر کرنے کا حکم اهللا عليھ وسلم صلىنبي کريم  -31

 کے روضہ اطہر پر حاضري دينے کے لئے سـفر کـرنے کـے               - صلى اهللا عليھ وسلم    -نبي کريم    :سوال
 حکم کے بارے ميں دريافت کيا گيا؟

 
کے لئے سفر کرنـا نعـوذ        کے روضہ اطہر کي زيارت        - صلى اهللا عليھ وسلم    -رسول  : خالصہ فتوى 

باهللا جائز نہيں ہے۔ اسي طرح ان پر بني ہوئي عمارتوں کو مسجد بنانا يـا وں نمـاز ادا کرنـا يـا                        
 مردوں کو دفن کرنا جائز نہيں ہے۔

 ۲۵ - ۲۳الشيخ ابن جبرين فتاوے في التوحيد ص 
  :تبصرہ

کـي  زيـارتوں  مـيں سـب           کے روضہ اطہر کي زيارت قبروں         - صلى اهللا عليھ وسلم    -سرور کونين   
سے زيادہ مستحب ہے، قبروں کو مساجد بنانا يعني اهللا رب العزت کـي عبـادت کـي غـرض سـے                      

 وں اور ان ميں جو ہيں کي طرف جانا مستحب ہے۔
 : علمي رد
 - کے روضہ اطہر کي زيارت يا زيادہ صحيح طور پر يہ کـہ آپ                 - صلى اهللا عليھ وسلم    -نبي کريم   

 کي زيارت، تمام مزاروں کي       - صلى اهللا عليھ وسلم    - روضہ اطہر ميں آپ         -مصلى اهللا عليھ وسل   
 صـلى اهللا  -زيارت ميں سر فہرست  مستحب ہے، اور زيارت کے مقصد سے سـفر کـي غايـت آپ           

 کے روضہ اطہر کے ساتھـ مدينہ شريف کي مسجد ہـے اور زائـر کـا قـصد اس ذات                      -عليھ وسلم 
 ظـاہري    - صـلى اهللا عليـھ وسـلم       - ہـے، جـس طـرح کـہ آپ           اقدس کي تعظيم ہے جو وں موجـود       

زندگي ميں تھے اور قصد بعينہ بقعہ قبر نہيں بلکہ انکي تعظيم مقصود ہـے جـو وں ہـيں، اور                     
کـي زيـارت ہـے، جـسکي     ملسو هيلع هللا ىلص  کي مسجد کي زيـارت درحقيقـت آپ    - صلى اهللا عليھ وسلم-آپ  

 صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَـذَا   ":ن مبارک ہے کا يہ فرما - صلى اهللا عليھ وسلم-افضليت کے بارے آپ 
   :تـر جمـہ  ، "الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ  فِيمَا سِوَاهُ مِنْ   أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ    خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ

                                                 
 م ۔۱۹۹۷ مفتي فضيلہ الشيخ عطيہ صقر مئي ۵۵فتاوے داراالفتاء المصريہ، موضوع  63
 



 .رام کـے  ميري اس مسجد ميں نماز دوسري مسجد کي ہزار نماز سے بہتر ہے، سوائے مـسجد حـ                 
الـشفا  :اور انبياء و صالحين کے مزارات کي زيارت مستحب ہے، قاضي عياض نـے اپنـي کتـاب          

في التعريف بحقوق المصطفے ميں امام مالک بن انس کے بارے وہ واقعہ بيان کيا ہـے جـب ابـو                  
اے اميـر   : جعفر المنصور نے مسجد نبوي ميں ان سے مناظرہ کيا تھا، امام مالک نے ان سے کہـا                 

ؤمنين اس مسجد ميں اپني آواز بلنـد نـہ کـرين، پـس اهللا تعـالے نـے ايـک قـوم کـو يـوں ادب                            الم
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَـا تَجْهَـرُوا          ﴿: سکھايا ہے، چنانچہ اهللا رب العزت نے فرمايا       

 تـم   :تـر جمـہ   ،  )2الحجـرات   ( ﴾مَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَـشْعُرُونَ    لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْ       
کی آواز سے بلند مت کیـا کـرو اور اُن کـے             ) صلی اهللا علیہ وآلہ وسلم    (اپنی آوازوں کو نبیِ مکرّم      

نہ کیا کرو جیسے تـم ایـک دوسـرے سـے بلنـد آواز کـے         ) بھی(ساتھ اِس طرح بلند آواز سے بات        
غـارت ہـو جـائیں اور    ) ایمـان سـمیت  (کہ تمہارے سارے اعمـال ہـی   ) ایسا نہ ہو (ساتھ کرتے ہو    

 .شعور تک بھی نہ ہو) ایمان اور اعمال کے برباد ہوجانے کا(تمہیں 
 : اور ايک قوم جو آداب بجا الئي انکي يوں تعريف کي

تَحَنَ اللَّـهُ قُلُـوبَهُمْ لِلتَّقْـوَى لَهُـم مَّغْفِـرَةٌ           إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْ         ﴿
 کـي    - صـلى اهللا عليـھ وسـلم       -بيـشک جـو لـوگ رسـول اهللا           :تر جمہ ،  )3الحجرات  ( ﴾وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

بارگاہ ميں ادب اور نياز کے باعث اپني آوازوں کو پست رکھتے ہيں يہي وہ لوگ ہـيں جـن کـے                      
 کر خالص کر ليا ہے، ان ہي کـے  لـئے بخـشش اور اجـر عظـيم             دلوں کو اهللا نے تقوے کے لئے چن       

 .ہے
إِنَّ الَّـذِينَ يُنَادُونَـكَ مِـن وَرَاءِ        ﴿ :اهللا رب العـزت نـے فرمايـا       :  ايک قـوم کـي يـوں مـذمت فرمـائي          

  - صلى اهللا عليھ وسلم-بيشک جو لوگ آپ  :تر جمہ ،  )4الحجرات   ( ﴾الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ   
و حجروں کے باہر سے پکارتے ہيں ان ميں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظـيم                     ک

 کي سمجھ نہيں رکھتے۔ 
 کے اپنے رفيق اعلے کے پاس جانے کے بعد آپکـا احتـرام ويـسے ہـي       - صلى اهللا عليھ وسلم    -آپ  

جعفـر نـے     کـي حيـات مبارکـہ مـيں تھـا، ابـو               - صـلى اهللا عليـھ وسـلم       -ضروري ہـے جيـسے آپ       
 -تابعداري کي اور کہا، اے ابو عبداهللا ميں قبلے کي طرف رخ کر کے دعـاء کـروں يـا رسـول اهللا                        

کـي  ملسو هيلع هللا ىلص  کي طرف منہ کروں؟ چنانچہ امام مالک نے کہا تم اپنا چہـرہ آپ                 -صلى اهللا عليھ وسلم   
 کـي    روز قيامـت اهللا رب العـزت        - صلى اهللا عليھ وسلم    -طرف سے کيں پھيرتے ہو؟ حاالنکہ آپ        

بارگاہ ميں تمہارا وسيلہ ہيں، اور تمہارے باپ حضرت آدم عليہ السالم کا وسيلہ ہيں، بلکـہ تـم                   
 سـے شـفاعت      - صلى اهللا عليھ وسـلم     - کي طرف ہي رخ کرو اور آپ          - صلى اهللا عليھ وسلم    -آپ  

کـي شـفاعت قبـول فرماتـا ہـے، اهللا رب       - صـلى اهللا عليـھ وسـلم   -کے طالب ہو، پس اهللا تعالے آپ     
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا اللَّـهَ وَاسْـتَغْفَرَ لَهُـمْ الرَّسُـولُ                 ﴿ :العزت کا ارشاد ہے   

  .)4النساء (﴾لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً
ضر ہو  اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حا               !) اے حبیب (اور  

بھـی ان کـے لـئے مغفـرت         ) صلی اهللا علیہ وآلہ وسـلم     (جاتے اوراهللا سے معافی مانگتے اور رسول      
ضرور اهللا کو توبـہ قبـول فرمـانے واال نہایـت     ) اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر     (طلب کرتے تو وہ     

 .مہربان پاتے
يں مساجد بنـانے    انبياء اور صالحين کے مزارات کي زيارت کے مستحب ہونے کے ساتہ ساتہ انہ             

سے منع کرنے کي وعيد آئي ہے اس سے تنبيہ ضروري ہـے، اس سلـسلہ مـيں کئـي نـصوص وارد                       



لعن اهللا اليهود   ":  کي يہ حديث شريف ہے      - صلى اهللا عليھ وسلم    -ہوئي ہيں، انہي ميں رسول اهللا       
نہوں نے اپنے   ، اهللا تعالے نے يہود ونصارے پر لعنت کي ا         "والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد    

اللهم ال تجعل قبري وثنـا يعبـد،        ": انبياء کي قبور کو مساجد بنايا، اور ايک يہ حديث شريف ہے           
ميـري قبـر کـو بـت نـا بنانـا            اے اهللا      ،"اشتد غضب اهللا على قوم اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد              

يـاء کـي    جسکي عبادت کي جاتي ہے، اس قوم پر اهللا کا غضب شديد ہـو گيـا جـس نـے اپـنے انب                      
ال تجعلـوا بيـوتكم      ": کـا يـہ فرمـان ہـے         - صلى اهللا عليھ وسلم    -قبروں کو مساجد بنايا،  اور آپ        

اپنے گھروں کو قبريں    ،  "قبورا،وال تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم          
 درود مجھ تـک  نہ بناؤ اور نہ ميرے روضہ کو عيد بنانا اور مجھ پر درود شريف پڑہو، سو تمہارا            

 .پہونچايا جاتا ہے تم جہاں کہيں ہو
کي طرف  ) صاحب قبر (قبروں کو مساجد بنانے کا مفہوم عبادت کے لئے انکي اور انميں جو ہيں               

جانا ہے اور يہ جائز نہيں سو عبادت صرف اهللا وحدہ کے ليے ہے اور يہي مفہوم قبر کو بت بنانا                     
 ـ جسکي كہ عبادت کي جاتي ہےـ کا ہے۔

ں مسجد سے مراد نماز وغيرہ کي عبادت کي جگہ ہے، اور اسے عيد بنـانے سـے مـراد معـين                      يہا
 زمانے اور وقت ميں وں اهللا رب العزت سے تقرب حاصل کرنا ہے جيسا کہ عيدوں ميں ہوتا ہے۔

 صـلى اهللا    -بعض صحابہ کرام مثل حضرت عبداهللا ابن ام مکتوم آرزو منـد رہـتے کـہ نبـي کـريم                     
ان کے گھر ميں نماز ادا فرمائيں تاکہ اسے مسجد بنائيں اور حضرت ابن عمر رضي                  -عليھ وسلم 

کـي جگہـوں اور آثـار کـي تـالش و جـستجو مـيں رہـتے،             - صلى اهللا عليھ وسـلم     -اهللا عنہما آپ    
حضرت موسى بن عبداهللا کو راستے ميں جگہوں کو تالش کرتے اور وھاں نماز پڑھتے ديکھا اور                 

ن کے والد عبداهللا بن عمر ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہـوں نـے                  بيان کرتے تھے، اور ا    
 کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ديکھا، موسى نے کہـا نـافع نـے                 - صلى اهللا عليھ وسلم    -نبي کريم     

 مجھـ سے بيان کيا کہ ابن عمر ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے۔
 کے آثار سے برکت حاصل کيا کرتے تھے، بخاري          صحابہ کرام رضوان اهللا تعالے اجمعين نبي کريم       

 صـلى اهللا    -رسول اهللا کے دست مبارک ميں چانـدي کـي انگـوٹھي تہـي، آپ                : شريف ميں آيا ہے   
 کے بعد يہ حضرت ابوبکر صديق رضي اهللا تعالے عنہ کے تہ ميں تھي، اسکے بعـد                   -عليھ وسلم 

ضي اهللا عنہ کے تھ ميں تھي يہـان    حضرت عمر رضي اهللا عنہ کے تھ ميں پھر حضرت عثمان ر           
تک کہ ،، اريس،، کنويں ميں گر گئي، اس پر ،، محمد رسول اهللا ،،  نقش تھا، اور بعض روايت مـيں       

 سال تک رہي، اسـے کنـويں مـيں تـالش کيـا گيـا لـيکن         ۶ہے کہ يہ حضرت عثمان کے تھ ميں         
ر بئر الخاتم يعنـي انگـوٹھي کـے         کوئي فائدہ نہيں، اريس کنواں مسجد قباء کے برابر ميں ہے او           

 کنويں کے نام سے معروف ہے۔
بخاري شريف ميں يہ بھي آيا ہے کہ حضرت زبير بن العوام کے پـاس ايـک نيـزہ تھـا، جـس سـے                   

 صـلى اهللا عليـھ      -انہوں نے يوم بدر عبيدہ بن سعيد بن العاص کو مـارا تھـا، چنانچـہ نبـي کـريم                     
 کي خدمت مين پـيش کـر    - صلى اهللا عليھ وسلم-يہ آپ  نے اس کا سوال کيا تو انہوں نے   -وسلم

 اپنے رفيق اعلے سے جا ملے تو اسـے لـے ليـا، پھـر حـضرت                   - صلى اهللا عليھ وسلم    -ديا، جب آپ    
                    ،عنـزہ ابوبکر نے مانگا انکے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علـي کـے پـاس ر 

يا ہے کہ حضرت عمر رضـي اهللا عنـہ نـے وہ       نيزہ کي مانند ہوتا ہے، اسيطرح بخاري شريف ميں آ         
درخت نہيں کاٹا جسکے پاس بيعت رضوان ہوئي تھي، مگر بعد ميں اسکے اور اسکي جگہ کـے                  

 بارے ميں لوگوں کے اختالف کي وجہ ہے۔
 ڈاکٹر ياسر عبد العظيم

 



  مدينہ منورہ کي قديم تاريخي مساجد کي زيارت کا حکم-32
 يخي مساجد کي زيارت کے بارے ميں حکم دريافت کيا گيا؟ مدينہ منورہ کي قديم تار:سوال

 
احترام اور تعظيم کے طور پر قديم تاريخي مقامات کا اہتمام کرنا شرک کا موجب     : خالصہ فتوى 

 ہوتا ہے۔
 ۔۸۲اللجنہ الدائمہ للبحوث العلميہ واالفتاء، کتاب فتاوے و بيانات مہمہ 

 : تبصرہ
رک حاصل کرنا محبت کي دليل ہـے اور يـہ ممنـوع نہـيں               سے تب ) قديم اشياء (صالحين کے آثار    

 ہے اگر يہ معقول حد ميں ہو۔
 : علمي رد

يہ ايک معروف بات ہے جب کوئي انسان دوسرے انسان سے محبـت کرتـا ہـے تـو اس سـے تعلـق          
رکھنے والي ہر چيز سے بھي محبت کرتا ہے، ليکن اس محبت ميں غلـو نھـيں کرنـا چـاہئے، کـہ        

اور مقام ومرتبے سے بھي بلند ہو جائے، چنانچہ اقوام نے اپنے انبياء کرام سے               محبوب اپنے درجہ    
 نـے    - صلى اهللا عليھ وسلم    -محبت کي اور انہيں اهللا کا يا اس سے قريب درجہ دے ديا، نبي کريم                

ال تطرونـي كمـا أطـرت        ":آپ سے محبت کرنے مـيں حـد سـے بـڑھ جـانے سـے تنبيـہ فرمـائي ہـے                     
ميرے بارے ميں مبالغـہ آرائـي نـہ کـرو           ،  "ريم ولكن قولوا عبد اهللا ورسوله     النصارى المسيح ابن م   

اور اس  ) اهللا کا بندہ  (جس طرح نصارے نے مسيح بن مريم عليہ السالم کي کي، ليکن کہو عبدهللا               
 يہ حديث شريف امام بخاري نے روايت کي ہے۔" کا رسول

سـے تبـرک    ) اپنـي اشـياء   ( اپـنے آثـار       نے اپنے صحابہ کرام کـو       - صلى اهللا عليھ وسلم    -رسول اهللا   
 :حاصل کرنے کي اجازت فرمائي، اس سلسلہ ميں يہ اخبار ہيں

 صـلى اهللا عليـھ   -صلح حديبيہ کے موقع پر صـحابہ کـرام رسـول اهللا    : ۔ سيرت نگار لکھتے ہيں    1
 نـے جـب کبھـي        - صـلى اهللا عليـھ وسـلم       -اهللا قـسم رسـول اهللا       :  کے اطراف جمع ہو جـاتے       -وسلم

ر پھينکا ہے تو وہ اصحاب ميں سے کسي نہ کسي کے تھ ميں گرا ہے، جـسے انہـوں نـے                  کھنکا
اپنے منہ اور جسم پر مل ليا ہے، جب وہ اپنے اصحاب کو حکم ديتے ہيں تو وہ اس کي تعميل کے            
لئے دوڑتے ہيں اور جب وضو کرتے ہيں تو ان کے وضو کے پاني کے لئے باہم جھگڑنے کي نوبـت            

 )64(پہونچنے لگتي۔ 
 مکہ کي کشادہ وادي مـيں   - صلى اهللا عليھ وسلم-۔ امام بخاري روايت کرتے ہيں کہ رسول اهللا  ۲

 کے دست مبارک سے اپنے چہروں پر  - صلى اهللا عليھ وسلم-تشريف فرما تھے کہ لوگ رسول اهللا     
  کـا دسـت   - صـلى اهللا عليـھ وسـلم   -مسح کرتے، اور راوي ابو جحيفہ کہتے ہيں کہ مـيں نـے آپ            

 .مبارک اپنے چہرہ پر رکھا، يہ برف سے زيادہ ٹھنڈے اوركستورى سے زيادہ خوشبودار ہيں
 حضرت امام احمد کي روايت ميں ہے کہ حجہ الوداع کے دن فجر کي نماز کے بعد لـوگ رسـول                     

 کي خـدمت اقـدس مـيں کثيـر تعـداد مـيں جمـع ہـوئے اور وہ ايـک                       - صلى اهللا عليھ وسلم    -اهللا  
 صـلى  -ھ رہے تھے، ابو زيد بن االسود اپني جواني اور طاقـت سـے رسـول اهللا              دوسرے سے آگے بڑ   

 کا دست مبارک اپنے چہرہ       - صلى اهللا عليھ وسلم    - کے پاس پہونچ گئے اور آپ         -اهللا عليھ وسلم  
اور سينہ پر رکھا تو ميں نے اسے سب سے اچھا اور سب سے ٹھنڈا پايا، امام شوکاني کہتے ہـيں                     
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ہـے،  ) جـائز ہونـا   ( ا فضل کو چھو کر تبـرک حاصـل کـرنے کـي مـشروعيت                 کہ ان واقعات ميں   
 )65( نے اسے باقي رکھا ہے اور منع نہيں  فرمايا۔  - صلى اهللا عليھ وسلم-کيونکہ رسول اهللا 

 کے  -  صلى اهللا عليھ وسلم-۔ امام احمد سے منقول ہے وہ اپني قميص کي آستين ميں نبي کريم ۳
تھے اور انہي موئے مبارک کي برکت سے المعتصم نـے ،، خلـق قـرآن،،     رکھتے  ) بال(موئے مبارک   

کے فتنہ ميں اس قميص کو نہيں جاليا، اور اهللا رب العزت نے امام احمد کـو حـق پـر ثابـت قـدم                         
يعني قمـيص   (رکھا تو امام شافعي نے انکي قميص  کو دھوئے ہوئے پاني سے تبرک حاصل کيا،                 

  )66(۔) حاصل کياکو دھونے کے بعد کے پاني سے تبرک
 کـي جـائے      - صلى اهللا عليھ وسلم    -اور بہت سي روايات ہيں کہ صحابہ کرام نماز ميں رسول اهللا             

 المنبر الشريف پر جس جگـہ  اپـنے دسـت مبـارک               - صلى اهللا عليھ وسلم    -نماز اور اس رسول اهللا      
عالوہ ديگر اخبـار    رکھتے تھے وں صحابہ کرام اپنے تھ رکھـ کر تبرک حاصل کرتے تھے، انکے               

 صـلى اهللا    -ہيں، امام نووي نے اس حديث شريف کے سلسلے ميں کہا ہے کہ نبي کـريم                 ) روايات(
 )67( نے کھجور کو چبا کر نومولود بچہ کے تالو سے لگائي۔ -عليھ وسلم

امام نووي نے لکھا ہے کہ علماء کھجور کو چبا کر اسے نومولود بچے کے تالو سـے لگـانے کـے                      
 پر متفق ہيں، کھجور کے مفہوم  ميں ہر ميٹھي چيز شامل ہے، اور يہ کہ چبا کـر                    مستحب ہونے 

بچہ کے تالو ميں لگانے واال صالحين ميں سے ہو يعني ولي ہو، اور تبرک مـرد و عـورت دونـوں                  
 سے حاصل کيا جا تا ہے۔

 بخاري  صحابہ کرام رضوان اهللا تعالے اجمعين نبي کريم کے آثار سے برکت حاصل کيا کرتے تھے،               
 صـلى اهللا    -رسول اهللا کے دست مبارک ميں چانـدي کـي انگـوٹھي تهـي، آپ                : شريف ميں آيا ہے   

 کے بعد يہ حضرت ابوبکر صديق رضي اهللا تعالے عنہ کے تہ ميں تھي، اسکے بعـد                   -عليھ وسلم 
حضرت عمر رضي اهللا عنہ کے تھ ميں پھر حضرت عثمان رضي اهللا عنہ کے تھ ميں تھي يہـان               

 کہ ،، اريس،، کنويں ميں گر گئي، اس پر ،، محمد رسول اهللا ،،  نقش تھا، اور بعض روايت مـيں       تک
 سال تک رہي، اسے کنـويں مـيں تـالش کيـا گيـا لـيکن        ۶ہے کہ يہ حضرت عثمان کے تھـ ميں         

کوئي فائدہ نہيں، اريس کنواں مسجد قباء کے برابر ميں ہے اور بئر الخاتم يعنـي انگـوٹھي کـے                    
  کے نام سے معروف ہے۔کنويں

بخاري شريف ميں يہ بھي آيا ہے کہ حضرت زبير بن العوام کے پـاس ايـک نيـزہ تھـا، جـس سـے                   
 صـلى اهللا عليـھ      -انہوں نے يوم بدر عبيدہ بن سعيد بن العاص کو مـارا تھـا، چنانچـہ نبـي کـريم                     

مت مين پـيش کـر    کي خد - صلى اهللا عليھ وسلم- نے اس کا سوال کيا تو انہوں نے يہ آپ   -وسلم
 اپنے رفيق اعلے سے جا ملے تو اسـے لـے ليـا، پھـر حـضرت                   - صلى اهللا عليھ وسلم    -ديا، جب آپ    

ابوبکر نے مانگا انکے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علـي کـے پـاس ر، عنـزہ                     
وہ نيزہ کي مانند ہوتا ہے، اسيطرح بخاري شريف ميں آيا ہے کہ حضرت عمر رضـي اهللا عنـہ نـے                

درخت نہيں کاٹا جسکے پاس بيعت رضوان ہوئي تھي، مگر بعد ميں اسکے اور اسکي جگہ کـے                  
 )68(بارے ميں لوگوں کے اختالف کي وجہ ہے۔ 
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سے برکت حاصل کرنا محبت کي دليل ہے، اگـر معقـول حـد              ) اشياء(بيشک اولياء کرام کے آثار      
 .ميں ہو تو اس ميں کوئي ممانعت نہيں ہے، واهللا اعلم

 ڈاکٹر ياسر عبدالعظيم              
 

 ۔ نماز کے بعد عام طور پر مصافحہ کرنے کا حکم33

      نماز کے بعد عام طور پر مصافحہ کرنے کا حکم دریافت کیا گیا۔:سوال

 

 نماز کے بعد مصافحہ کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ بدعتِ مذموم ہے۔ :خالصہ فتوی

  ١٧٩                                 الشیخ ابن باز فتاویٰ اسالمیہ                                      

   :تبصرہ

       مصافحہ کی اصل سنت ہے بعض حاالت میں اس کی حفاظت کرنا سنت کےخالف نہیں ہـے۔               

 :  علمی رد

مصافحہ بذات خود مباح ہے بلکـہ کہـا گیـا ہـے کـہ یـہ محبـت ،احتـرام ،الفـت اور تعلقـات کـی             

ر کے طور پر سنت ہے ۔ اس کے فضیلت کے بارے میں متعدد احادیـث شـریف                  مضبوطی کے مظہ  

 روایت کی گئی ہیں۔ 

مـیں نـے     :قتادہ سے مروی حدیث شریف ہے، انہوں نے کہـا         ) حضرت  (صحیح بخاری شریف میں     

 کــے - صــلى اهللا عليــه وســلم-ســے کہــا کیــا رســول اهللا )رضــی اهللا تعــالیٰ عنــہ (انــس ) حــضرت (

ــا  صـــــــحابیوں مـــــــیں مـــــــصافح ــا ا نہـــــــوں نـــــــے کہـــــ ــا رواج تھـــــ   ))69ں۔:ہ کـــــ

 صلى  -سے روایت ہے کہ رسول اکرم       ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (ابوامامہ  )حضرت  ( سنن الترمذی میں  

مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم میں سے کـوئی اپنـا تـھ اسـکی     ''  نے فرمایا-اهللا عليه وسلم 

 اسکے تھ پر رکھ کر پوچھے کہ مـزاج کیـسا   : نے فرمایا- صلى اهللا عليه وسلم  -پیشانی پر یا آپ     

ــوری تحیــت   ــان پ ــا(ہــے اور تمہــارے درمی ــا جــائے  ) ســالم کرن ــہ ہــے کــہ مــصافحہ کی   )70(۔ ''ی

 نـے   - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -البراء سـے روایـت ہـے کـہ رسـول اهللا             ) حضرت  (سنن ابی داؤد میں     

جـب دو    :تـر جمـہ   ،  "انِ إِالَّ غُفِـرَ لَهُمَـا قَبْـلَ أَنْ يَفْتَرِقَـا          مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَـانِ فَيَتَـصَافَحَ       '':فرمایا
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مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اُن دونوں کے جدا ہونے سے پہـلے ہـی ان       

 )71(۔''دونوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں

انہـوں نـے   :ہـے  سے روایـت  ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ(انس بن مالک  ) حضرت(مسند امام احمد میں     

يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً أَقْوَامٌ هُـمْ أَرَقُّ قُلُوبـاً لِلإِسْـالَمِ    " : نے فرمایا- صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا   : کہا  

کل تمہارے پاس اقوام آئیں گی اسالم کیلئے ان کے دل تم سے زیـادہ               '' اس کا مفہوم ہے      ،  "مِنْكُمْ  

ابـو موسـیٰ عـشری تھـے، جـب وہ مدینـہ       ) حضرت( آئے ان میں ۔ انہوں نے کہا االشعری ''نرم ہےں 

 کے احباء   - صلى اهللا عليه وسلم    -شریف کے قریب پہنچے تو رجز پڑھنے لگے کہتے کل ہم محمد             

سے اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے مـصافحہ کیـا اور وہ پہـلے آدمـی                        

 ہے کہ انہوں نـے مـصافحہ کـر کرنـا شـروع کیـا            ہیں جنہوں نے آکر مصافحہ کیا اور اس میں یہ         

اسے برقرار رکھا اور نماز کے بعد مخصوص کیا۔ ابن تیمیہ نے نماز کے بعد مصافحہ کـرنے کـو                    

 کے زمانے میں ایـسا نہـیں کیـا          - صلى اهللا عليه وسلم    -اس وجہ سے مکروہ بتایا کہ سرورِ کونین         

ابـن  (سا تھا۔ اکثـر علمـاء کـرا م نـے ان کـی               جاتا تھا اور نہ ہی خلفاء راشدین کے زمانے میں ای          

کی مخالفت کی کیونکہ کسی عمل کے وارد نہ ہونے کا مفہوم ممانعت نہیں ہوتـااور نـہ             ) تیمیہ

 .یہ بدعت

امـام نـووی نـے کہـا     ) حـضرت (کہ خالف نہ ہـو۔     ) عبارت(مذموم ہے۔ بشرطِ کہ کسی معلوم نص        

اظـت کرنـا سـنت کـے خـالف نہـیں۔         صافحہ کی اصل سنت ہے اور بعض طریقوں سے اس کـی حف            

مصافحہ کرنے کے حکم کے بارے میں اختالف کی وجہ درحقیقت بدعت کی تعریف میں اختالف                

ہے اور جب مسئلہ اختالفی ہو تو کسی بھی رائے کی طرف داری یا اُس کے بـارے مـیں تعـصب                      

 . نہیں کیا جانا چاہیئے۔ واهللا اعلم 

 یاسر عبدالعظیم ڈاکٹر                                                                    

  

  قرآن کریم کو چومنے کا حکم -34

      قرآن کریم کو چومنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔:سوال
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 قرآن کریم تالوت اور غور و فکر کیلئے نازل کیا گیـا ہـے اسـے چـومنے اور بوسـہ                      :خالصہ فتوی 

  ثبوت نہیں ہے۔ دینے کے جائز ہونے کا کوئی

  ٤٥/٩٦                                                          ا للجنۃ الدائمہ ۔ مجلۃ البحوث 

  

 :تبصرہ

قرآن کریم کو چومنا ،تکریم اور احترام ہے یہ اهللا رب العزت کی نـشانیوں کـی تعظـیم ہـے۔ قـرآن                       

چـہ یـہ مبـاح ہـے ۔ اگـر چـومنے سـے               کریم کو چومنے سے منع کرنے کا کوئی حکم نہیں آیـا چنان            

     مقصود تعظیم و تکریم ہو تو یہ سنت ہے۔ 

  :علمی رد

شریعت میں جنہیں چومنے یا جن کو بوسہ دینے کا ذکر آیا ہے ان میں حجر اسود کو بوسـہ دینـا                 

 صـلى اهللا عليـه   - نے اسے چوما اور یہ سنت ہـے۔ رسـول اهللا   - صلى اهللا عليه وسلم-ہے۔ رسول اهللا    

 نے اسے کیوں چوما ؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا شخصیتوں اور سرداروں کے -لموس

تھ چومنے سے مشابہت کے طور پر کیا گیا اور حجر اسود جیسا کہ بعض روایات میں آتـا ہـے                     

کہ زمین پر اهللا رب العزت کا عہد ہے جس کے ذریعہ اُس کے بندے اُس سے مصافحہ کرتے ہـیں                     

 چومنا اهللا رب العزت کی عظمت اور اس کے جالل کـو تـسلیم کرنـا ہـے یـا اُس کـی                        چنانچہ اُسے 

کی پابندی کرنے کا اُس کے ساتھ عہد ہے جیـسا کـہ لوگـوں کـے     ) احکام(اطاعت کا اور اُس کے      

درمیان خرید و فروخت ، تعلق و دوستی اور باہمی معاہ کیلئے ہوتا ہے۔ یـا اسـے چومنـا کعبـہ                      

قیہ حصوں کـی تعظـیم و تکـریم ہے۔جـس کـی تعمیرابـواال نبیـاء حـضرت         شریف کے احجار کے ب 

 اور صـحابہ کـرام رضـوان اهللا     -ابراہیم علیہ السالم نے کی تھی ۔ رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم               

تعالیٰ علیہم أجمعین کے ایسے بہت سے آثار وارد ہوئے ہیں جن میں انہـوں نـے عـزت و تکـریم                      

 . انہیں واقعات میں سے یہ ہیںرے کو چوما اور بوسہ دیا ہے۔اور احترام کے طور پر ایک دوس

جعفر بن ابی طالب کی حبشہ سے واپسی پـر اُن           )حضرت  (  نے - صلى اهللا عليه وسلم    -۔ رسول اهللا    ١

      کا خیر مقدم کیا انہيں گلے لگایا اور اُن کی دونوں آنکھوں کے درمیـانی حـصہ کـو چومـا ۔                       

رضــی اهللا تعــالیٰ (عائــشہ صــدیقہ ) حــضرت) (م المــومنین اُ(زیــد بــن حارثــہ جــب ) حــضرت(۔ ٢

 کی خدمت مـیں حاضـر ہـوئے تـو حـضور             - صلى اهللا عليه وسلم    -کے حجرے میں رسول اهللا      )عنہا

 - اُٹھـ کر کپڑا کھینچتے ہـوئے اُن کـی طـرف تـشریف لـے گـئے۔ آپ                    - صلى اهللا عليه وسلم    -اکرم  



ــلم ــه وســـ ــا اور  -صـــــلى اهللا عليـــ ــا۔  نـــــے انہـــــیں گلـــــے لگایـــ ــا دیـــ       انہـــــیں بوســـ

 کـے   - صلى اهللا عليـه وسـلم      -مؤتہ سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اهللا          ) مجاین(جب غازی    ۔٣

 دست اقدس کو بوسہ دیا۔

جب اهللا رب العزت نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی توبہ قبول فرمائی تـو انہـوں                     ۔٤

          قــــدس کـــو بوســـہ دیــــا۔    کـــے دســـت ا  - صـــلى اهللا عليــــه وســـلم  -نـــے رســـول اهللا   

 نے عبـدالقیس کـے وفـد کـو اپـنے دسـت مبـارک بلکـہ قـدم                 - صلى اهللا عليه وسلم    -رسول اهللا    ۔٥

 مبارک کا بوسہ لینے کی اجازت دی۔

اسید بن حضیر کو بوسہ لینے کی اجازت دی جب کہ انہوں نے لکڑی کی ضـرب کـا                   ) حضرت(۔  ٦

مطالبہ کیا۔ اور یہ بوسہ لینا برکت کـے طـور پـر             قصاص لینے کیلئے جسم مبارک کو کھولنے کا         

     تھا۔ 

کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور انہوں ) - صلى اهللا عليه وسلم-۔ دو یہودی سرکار مدینہ ٧

 - سے نو کھلی ہوئی نشانیوں کے بارے یں دریافت کیـا۔ جـب آپ                - صلى اهللا عليه وسلم    -نے آپ   

 نشانیاں بتـادیں تـو اُن دونـوں نـے پیـارے آقـا تاجـدار                 ٩یہ   نے ان دونوں کو    -صلى اهللا عليه وسلم   

 کے مبارک تھوں اور قدمین شریفین کو بوسـہ دیـا اور مـشرف بـہ     - صلى اهللا عليه وسلم -مدینہ  

 اسالم ہوئے۔ 

ابـو  ) حـضرت  (ملک شام تشریف الئے تو  ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (عمر بن خطاب    ) حضرت(۔ جب   ٨

ابا عبیدہ نے آپ کـے      ) حضرت(ا بوسہ لیا ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ           عبیدہ نے اُن کے تھوں ک     

  )رضـی اهللا تعـالیٰ عنـہ      (عمـر   ) حـضرت (تھوں کو چـومنے کـا یـا بوسـہ دیـنے کـا ارادہ کیـا تـو                    

کـے قـدموں کـا      ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (ابو عبیدہ نے آپ     ) حضرت(نے اپنے تھ کھینچ لیئے ۔ سو        

 بوسہ لیا۔

) حـضرت (نے علماء کرام کے احترم کے طـور پـر           ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   ( ثابت   زید بن ) حضرت(۔  ٩

کے تھوں کا اُس وقت بوسـہ لیـا جـب کـہ وہ سـواری پـر             ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (عبداهللا بن عباس    

 سوار ہورہے تھے۔

 کـے   -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -نے ا بیـت رسـول اهللا        ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (زید  ) حضرت(چنانچہ  

          حتـــــــرام کـــــــے طـــــــور پـــــــر اُن کـــــــے تھـــــــوں کـــــــا بوســـــــہ لیـــــــا۔         ا



  -صلى اهللا عليـه وسـلم     -سلمہ بن االکواع نے رسول اهللا       )حضرت(جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ        ۔١٠

 )72سلمہ بن االکوع کے تھوں کا بوسہ لیا۔ ) حضرت(کے دست حق پر بیعت کی ہے تو انہوں نے 

لینا انہیں سابقہ مفہوم کے ضمن میں آتـا ہـے۔ اور وہ ہـے               قرآن شریف کو چومنا یا اُس کا بوسہ         
عزت و تکریم ، تعظیم و توقیر، اجالل و احتـرام، اطاعـت و تقـویٰ کـا عہـد اور یـہ شـعائر اهللا کـی                   

ذٰلِـکَ وَ مَـنْ یُّعَظِّـمْ    ﴿:  میں اهللا کـا ارشـاد ہـے کـہ      ٣٢عظیم میں سے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر          
اورجو کوئی اهللا کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بـے      :تر جمہ ،  ﴾ا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوْبِ   شَعَآئِرَ اللّٰہِ فَاِنَّھَ  

شک یہ دلوں کی پرہیز گاری سے ۔اور یہ اهللا رب العزت کی نعمت کے شکر میں سے ہـے۔ سـورۃ                      
مْ وَ لَـئِنْ کَفَـرْتُمْ اِنَّ عَـذَابِیْ         وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَاَزٍیْـدَنَّکُ       ﴿:  میں ہے  ٧ابراہیم کی آیت نمبر     

اوراُس وقت تمہارے پروردگار نے تم کـو خبـردار کیـا کـہ اگـر تـم میـری شـکر                       :تر جمہ  ﴾،لَشَدِیْدٌ
گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دو ں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت                     

   ہے۔ 
 جنہیںگننا ممکن نہیں ۔ ان نعمتـوں پـر اهللا رب العـزت              اهللا رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں       

کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ شکر گزاری سے اِن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا کم سے کم اهللا انہیں                  
محفوظ رکھتا ہے اور ان میں برکت دیتا ہے۔ کفران نعمت سے یہ ضائع ہونے اور ان سے لطـف و               

ہے۔ قرآن کریم کو چومنے اور اُس کـا بوسـہ لیـنے سـے منـع      اندوز ہونے سے انسان محروم ہوجاتا  
کرنے کا کوئی حکم وارد نہیں ہوا چنانچہ یہ مباح ہے اور اگر اس سے قـرآن کـریم کـی تعظـیم و                        

  .توقیر مقصود ہو تو یہ مباح ہے۔ وهللا اعلم
  

 ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم                                                                                    

 صالہ التسبیح کا حکم -35

  صالہ التسبیح  کے بارے میں حکم دريافت كيا گيا؟:سوال

 

 صالہ التصبیح  بدعت ہے ، اور اسکی حدیث ثابت نہیں بلکہ منکر ہے۔: خالصہ فتوی 

 8/164تاء اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیہ واالف                                            

 : تبصرہ

نماز تسبیح ادا کرنے مین کوئی ممانعت نہیں بلکہ یہ فضیلت ہے اور اعمـال کـی فـضیلت مـیں                     

 ضعیف احادیث بھی قبول کی جاتی ہین ۔

 :  علمی رد

                                                 
  .١٩٩٧فضیلۃ الشیخ مطیہ صقر مئی : ، المفتی ) ٦٣(یٰ دارالفتاء المصریہ الموضوع  فتاو72

  



صالہ التصبیح  کی حدیث امام ابو داوود ،ابن ماجہ ،الطبرانی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح مـین                   

کی جماعت سے بہت سے طرق سے مروی ہے جیسا کـہ ابـن حجـر نـے      روایت کی ہے صحابہ کرام      

کہا ہے اسکی مثال عکرمہ ابن عباس  رضی اهللا عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جس مین نبی پـاک              

اسْـتَطَعْتَ أَنْ تُـصَلِّيَهَا فِـي     إِنْ ":صلی اهللا علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایـا 

 كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَـمْ تَفْعَـلْ   لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي لْ فَإِنْكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَ

 ۔"فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً

 اگر قدرت رکھتے ہو تو ہر روز ایک مرتبہ  اگر اسکی طاقت نہیں تو ہر جمعہ کـو ایـک مرتبـہ                        

و سال مین ایک مرتبہ  اگر یہ بھـی نـہ کـر سـکوتو توزنـدگی مـین ایـک            ،اگر یہ بھی نہ کر سکوت     

اس حدیث کو حفاظ کی ایک جماعت نـے صـحیح قـرار دیـا۔      ابـو                      " ادا کرو ]اسے ضرور [مرتبہ  

الفرج بن جو زی نے نماز تسبیح کی احادیث اور انکی اسناد کو بیان کرنے کے بعد انہیں ضعیف                   

ائمـہ  ) شـافعی (ہمارے  بہت سے:  ی ہے ،اور امام نووی نےکہا     قرار دیتے ہوئے انكا ضعف بیان ک      

کی رائے میں نماز تسبیح مستحب ھے ،انہیں میں سے امام بغوی نے حضرت عبداهللا بـن مبـارک                   

اور ہـر  .رحمةاهللا عليه  کے بارے مین نقل کیا ہے کہ وہ اس نماز تسبیح کو بہت پسند کرتے تھے   

 اس سے غفلت نہ کی جائے۔وقت اسکا معمول بنانا مستحب ہے،اور 

اور علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز مشروع نہـیں ھـے کیونکـہ اسـمین بغیـر                        

 کسی معتمد دلیل کے نماز کے نظام تبدیلی ميں واقع ہوتی ہے۔

الغرض اس میں علماء کرام کے اختالف کے باوجود جو اسکو ادا کرے اسکا انکار نہیں کیونکہ                 

انکار نہیں کیا جاتا ہے پھر یـہ تـو فـضائل مـین سـے ہـے اور جیـسا کـہ کثیـر                   جسمیں ہے انکا    

  ۔علماء نے فرمایا ہے کہ اعمال کی فضیلت مین ضعیف احادیث بھی قبول کی جاتی ہيں

اور یہ نماز کی قسم ہے اسمیں اهللا تعالی کـا ذکـر ہـے اور ایـسی چیـزوں پـر مـشتمل نہـیں جـو                            

چہ یہ بھی نفل نماز کـی ماننـد ہـے ،جـس مـین تـسبیحات                 ،مقررکردہ اصولوں کے خالف ہو ،چنان     

زیادہ ہین اور صبح و شام اهللا تعالی کی تسبیح کرنے کا حکم ہے اور نمـاز ایـک عمـدہ موضـوع                       

 ہے ۔۔واهللا اعلم ۔

 احمد عید ڈاکٹر

 

 



 باب چہارم طہارت اور فطرى سنتيں

 

 ۔ نیت کی الفاظ سے ادائیگی کا حکم36   

  ادا کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ نیت کو الفاظ سے:سوال

  

- صلى اهللا عليه وسلم    - نیت کی الفاظ سے ادائیگی بدعت ہے کیونکہ یہ رسول اهللا           :خالصہ فتویٰ 

       اورآپ کے اصحاب سے منقول نہیں ہے ۔

   ٢٩ المرآۃصالشیخ ابن باز۔ فتاویٰ                                                                  

         

 : تبصرہ

شافعیوں کا کہنا ہے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکـہ اسـے سـنت بتایـا                       

جاتا ہے اس میں زبان دل کی معاون ہوتی ہے ۔اگر زبان سے نیت کے الفـاظ نـہ کہـیں جـائیں تـو         

  بھی نماز صحیح ہوگی ۔

  :علمی رد

ور قصد ایک قلبی عمل ہے ۔نماز یا دوسری عبـادات مـیں اسـے        نیت کا مفہوم قصد ، ارادہ ہے ا       

زبان سے ادا کرنا واجب نہیں ہے ۔اورنماز کے قبول ہونے کا انحصار نیت کو زبان سے آہستہ یـا                    

آواز سے ادا کرنے پر نہیں ہےشوافع کا کہنا ہے کہ نیت کو الفاظ سے ادا کرنے میں کـوئی حـرج                      

اکہ زبان دل کی معاون ہو۔نیت کوزبان سـے ادا نـہ کـرنے کـے                نہیںبلکہ اسے سنت بتایا جاتا ہے ت      

حالت میں بھی نماز صحیح اور مقبول ہوتی ہے اهللا رب العزت نے چا بشرطیکہ ظاہری طور پـر                

اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع اور اخالص سے قبولیت کے تمام عوامـل بھـی               

 ہوں۔

کـی ادائیگـی خـالف اولـیٰ ہـے ۔ سـوائے ان لوگـوں کـے                  مالکیوں کا کہنا ہے کہ نیت کے الفـاظ          

  جنہـــــیں وسوســـــے آتـــــے ہـــــوں وسوســـــے دور کـــــرنے کـــــے لـــــئے یـــــہ ســـــنت ہـــــے ۔

 صـلى اهللا عليـه      -احناف کا کہنا ہے کے نیت کی الفاظ میں ادائیگـی بـدعت ہـے یـہ رسـول اهللا                     

نے کـے    کے صحابہ سے ثابت نہیںلیکن وسوسوں کـودور کـر          - صلى اهللا عليه وسلم    -اور آپ   -وسلم

لئے الفاظ سے ادائیگی بہتر ہے۔ خالصہ کالم یہ کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے                  



ہر رائے کے لئے دلیل ہے اورحکم جیسا کہ بتایا گیا ہے یہ بدعت ہے جو                )اس میں اختالف ہے     (

مسلم نہیں ہے ۔ علمائے افاضل نے اسے وسوسوں جیسے بعض حـاالت مـیں سـنت اور مـستحب                    

ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت کی زبان سـے ادائیگـی سـے نقـصان تـو نہـیں البتـہ                         بتایا  

 فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

 : ڈاکٹر عبداهللا لفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے

بعض ا علم نیت کی الفاظ میں ادائیگی کو بدعت بتاتے ہیں کچھ ا علم اسے مستحب قرار                  

بھی ہیں جوان لوگوں کے لئے مستحب کہتے ہیں جنہیں وسوسـے آتـے              دیتے ہیں انہیں میں وہ      

  ۔واهللا اعلم )73(ہیں۔

    احمد عید                                                                          ڈاکٹر     

    

 ۔ داڑھی منڈوانا اور لباس کو چھوٹا کرنا37

 جو یہ کہتا ہوں کہ داڑھی منڈوانا اور لباس  اس شخص کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے     :سوال

  کو چھوٹا کرنا سطحی امور میں سے ہےں۔

  

ٹخنـوں سـے    (متفقہ طور پر واجب ہے اورلباس کو طول دینـا         ) رکھنا( داڑھی چھوڑنا  :خالصہ فتویٰ 

 خواہ یہ خودپسندی اورتکبرکے طورپرہو یا کسی اور مقصد سے ،حرام ہے ۔)نیچے تک ہونا

  ١٦٠٧الدعوۃ العدد  الشیخ ابن باز مجلۃ                                                                    

 

  :تبصرہ

داڑھی کو موزوں شکل دینا اسے درست کرنا اور اس کے کچھ بالوں کـو ترشـوانہ تمـام ائمـہ کـے                       

ں نزدیک جائز ہے یہ سنت یا واجب ہوسکتا ہے۔ داڑھی مکمـل طـور پـر منـڈوانے کـے بـارے مـی                     

علماء کی آراء مختلف ہےں۔ اسالف میں سے بعض نے اسے حرام بتایـا ہـے اور بعـض نـے اسـے                       

 . حرام قرار نہيں ديا ہے

                                                 
      ۔ھ١٤٢٥ ذوالحج١٣تاریخ فتوی٥٨٢١٠ٰفتویٰ نمبر: ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ 73

  



اگـر خودپـسندی اور تکبـرکے طـور پـر ہوتـو حـرام               ) ٹخنوں سے نیچے ہونـا    ( لباس کا طویل ہونا     

     اورخودپسندی اور تکبر کے طور پر نہ ہوتو حرام نہیں ہے۔

  :علمی رد

الترمذی میں حدیث شریف جو حضرت عمر وبن شعیب سے انہوںنے اپنے والد اورانہوں نـے                سنن  

 اپنی داڑھی مبارکہ کـے طـول عـرض          - صلى اهللا عليه وسلم    -دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اهللا         

  ۔)74(میں سے کچھ ترشواتے تھے 

ڑھـی کـو درسـت کـرتے        صحابہ اکرام رضوان اهللا تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ اپنی دا             

اور کسی کو بھـی     ) 75(اور اس میں سے کچھ ترشواتے تھے        ) یعنی اسے موزوں شکل دیتے تھے       (

صحابہ اکرام کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ وہ تـسا پـسند یـا سـنت کـے مخـالف          

ت تھے ۔داڑھی چھوڑنے کے بارے میں علماء میں اس بات پر اختالف ہے کہ یہ واجـب ہـے یاسـن                    

 ۔)76(ہے 

شیخ البانی نے داڑھی ترشوانے کے بـارے مـیں کئـی صـحابہ کـرام کـے آثـار کـا ذکـر کـرنے کـے                            
بعداپنی تحقیق میں کہا میرا خیال ہے کہ بعض اسالف اور ائمہ کی انہـیں نـصوص کـی اہمیـت           
کے پیش نظر،میںکچھ وسعت کے ساتھ اسے پیش کروں کیوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ                  

کے خالف ہے اور انہوں نـے اس قاعـدے کـی طـرف              )داڑھی چھوڑ دو  (''واعفو اللحی ''دازیہ عام ان  
توجہ نہیں کی کہ اگر کوئی عام شخص اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یـہ                       

جہاں تک لباس کو لمبا کرنے کـے حکـم کـا تعلـق ہـے توامـام          )77(اس سے مقصود ہی نہیں ہے       

                                                 
کہ عمر بن ھارون جنہوں نے حـدیث بیـان کـی    یہ حدیث غریب ہے میں نے امام بخاری سے سنا ہے وہ کہتے ہیں              : اورکہا  ٢٩٨٨:سنن الترمذی  74

ہے ان کی بیان کردہ کسی اور حدیث سے میں واقف نہیںاور بنیادی طور پر ان کی کوئی سند نہیں ،یا کہا انہوں نـے صـرف یہـی حـدیث شـریف                                 
اتے تھے ۔یہ بـات ہـم صـرف عمـر      اپنی لحیہ مبارکہ کے طول عرض میں سے ترشو     - صلى اهللا عليه وسلم    -بیان کی ہے جس کا مفہوم ہے رسول اهللا          

بن ھارون کی حدیث شریف سے جانتے ہیں اوروہ حسن الرأی ہے یعنی ان کے بارے میں اچھی رائے ہے۔ابوعیسی کہتے ہیں میں نے قتیبہ کو یـہ                            
حبـان نـے اس حـدیث    کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمر بن ھارون صاحب حدیث تھے ۔اورگویا کہ وہ کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل کـا نـام ہـے ابـن                            

          .٩/٣٧٦تحفۃ المحتاج فی شرح المنھاج: کوصحیح بتایا ہے دیکھئے 
جابر سـے  ) حضرت(عمر رضی اهللا تعالیٰ عنہ کے اپنی لحیہ میں سے ترشوانے سے متعلق حدیث شریف ابوداؤد نے                  )حضرت  ( بخاری شریف میں   75

یعنی ترشواتے نہـیں  (ترشواتے تھے ان کے عالوہ دوسرے ایام میں چھوڑدیا کرتے تھے      روایت کی ہے انہوں نے کہا ہم حج اورعمرہ میں داڑھی کو             
علی اپنی لحیہ مبارکہ کے سامنے کے حـصے  ) حضرت(سماک بن یزید سے روایت کی ہے انہوں نے کہا     )٦/١٠٨(منصف میں عبدالرزاق نے     )تھے  

رہ رضی اهللا تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور ایـک مٹھـی         ابوہری) حضرت(سے ترشواتے تھے ابی زرعہ سے روایت ہے انہوں نے کہا            
سے زیادہ حصے کو ترشوادیتے تھے عطا بن ابی رباح سے روایت ہے انہوں نے کہا وہ داڑھی کوچھوڑنا پسند کرتے تھے سوائے حج اور عمـرہ کـے                              

تے تھے ابن طاؤوس نے اپنے والد سے روایـت کـی ہـے وہ اپنـی داڑھـی      ترشوا)اطراف کے بالوں کو   (اور ابراہیم داڑھی میں تعارض کرنے والے بالوں         
وہ داڑھی کے ایک مٹھی سے زائد حصے کـو ترشـوانے           :انہوں نے کہا    :کے غیر ضروری حصے کو ترشواتے تھے ۔حضرت امام حسن سے روایت ہے              

تے تھے ۔حـضرت جـابر سـے روایـت ہـے کـہ ہـم داڑھـی              کی اجازت دیتے اور قاسم جب اپنا سر منڈواتے تو اپنی داڑھی اورمونچھوں کو بھی ترشوا               
امام حسن اور ابن سیرین سـے دریافـت   )حضرت(میں نے :لمبائی میں صرف حج اور عمرہ میں ترشواتے تھے ابی ہالل سے روایت ہے انہوں نے کہا           

راہیم سے روایت ہے کـہ انہـوں نـے کہـا            اب) حضرت(اپنی داڑھی کی لمبائی کے کچھ حصہ کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں            :کیا توان دونوں نے کہا      
  ۔کہ وہ اپنی داڑھیوں میں خوشبو لگاتے اور اطراف میں سے ترشواتے تھے

شوافع کی یہاں معتمد بات یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑنا سنت اور اسے منڈوانا مکروہ ہے ۔شوافع کی حنابلہ کے یہاں بھی دوروایات ہےں  76
مقرر نہیں کی ہے ان کے یہاں اسے چھوڑنے یا چھوٹی کرانے پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کے سنت اور واجب مالکیہ نے داڑھی کی حد 

یہاں داڑھی اتنی چھوڑنا الزم ہے کے یہ نہ تو بے ہنگم ہو اور نہ ہی بہت چھوٹی ہو اس کے لئے کوئی حد نہیں احناف کا کہنا ہے کہ ایک 
      ی سے زیادہ حصہ کو کاٹنا واجب یا سنت ہے ۔مٹھی سے کم داڑھی کاٹنا جائز نہیں اور ایک مٹھ

          ۔اسکے بعد٣٧٥ص ٥ـالسسلۃ الضعیفۃج :الشیخ ناصر الدین االبانی  77



 نـے فرمایـا جـس       - صلى اهللا عليه وسلم    -ئے روایت کی ہے کہ رسول اهللا        بخاری نے تعلیق کرتے ہو    
کا مفہوم ہے کھاؤ اور پیو اور پہنوں اورصدقہ دو اسراف اور تکبر نہ کرو۔یہ اس بـات کـا ثبـوت                      
ہے کہ جو بات ممنوع ہے وہ درحقیقت اسراف اور تکبر ہے اور اگر یہ دونوں نـہ ہـو تـو اس مـیں                         

 صلى اهللا -بکر صدیق رضی اهللا تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یارسول اهللا           ابو)حضرت(کوئی حرج نہیں    
 صـلى اهللا  - اگر میں گرہ نہ لگاؤ ںتو میرا تہبند ڈھیال ہو جاتا ہے چنانچہ رسـول اهللا                 -عليه وسلم 
 نے آپ رضی اهللا تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ان میں سے نہیں جو تکبر اور خود پـسندی    -عليه وسلم 

ہے خواہ یہ لباس ہی سـے ہـو۔او جـو کـوئی             ) ناپسندیدہ(یعنی تکبر کرنا مذموم     کرتے ہیںیہ بات    
اهللا رب العزت کی نعمت کے اظہار کے مقصد سے اچھا لباس پہنتا ہے اسـکی تیـاری کرتـا ہـے                      
اس پر اهللا رب العزت کا شکر ادا کرتـا ہـے اور جـس کـے پـاس ایـسا لبـاس نـہ ہواسـے حقیـر نـہ                     

ا اس کے لئے مباح ہے حتیٰ کہ لباس انتہائی نفـیس ہـو تـو بھـی              سمجھتا ہو تو اچھا لباس پہنن     
 - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ۔صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اهللا               

جس شخص کے دل مـیں   :تر جمہ، "ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ" :نے فرمایا
ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔چنانچہ ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی ) تکبر (ذرہ برابر بڑائی 

اچھی ہو تـو آ  ) جوتی (شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کے اسکا لبا س اچھا ہو اسکی پاپوش  
وَغَمَـصَ     بَطَـرَ الْحَـقَّ    نْ الْكِبْـرَ مـَ   إِنَّ اللَّهَ يُحِـبُّ الْجَمَـالَ وَلَكِـنَّ   :  نے فرمایا- صلى اهللا عليه وسلم-پ 

ا ترانـا غـرور     '' کبـر ''اهللا رب العزت جمیل ہـے اور وہ جمـال کـو پـسند کرتـا ہـے                    :تر جمہ ،  ''النَّاسَ
     )78 (۔لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے'' غمط''اورتکبر کرناہے اور 

  

 احمد عید            ڈاکٹر                                                                        

  

 ۔ بالوں کو سیاہ رنگنے کا حکم38

 ۔ بالوں کو سیاہ رنگنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا:سوال

  

 ۔ بالوں کوسیاہ رنگنے کی ممانعت ہے اس وجہ سے یہ جائز نہیں:خالصہ فتویٰ

                                                 
مختلف مسالک کے علماء کی رائے یہ ہے کہ کپڑوں کا غیر ضروری لمبا ہونا اگر یہ تکبر اور خودپسندی کے طور پر ہو تـو حـرام ہـے اوریـہ              78

ورپرنہ ہو توحرام نہیں،فقہ حنفی کی کتاب فتاوی ہند میں ہے کہ مرد کا اپنی چادر یعنی تہبنـد کـو ٹخنـوں سـے نـیچے تـک           تکبر اوربڑائی کے ط   

میں ہـے کـہ جـس نـے طویـل لمبـاس گھـسیٹا               ) مالکی  (لمبا کرنااگر غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے المنتقی شرح الموطأ                

ہو یا کوئی عذر ہو تو اس کے لئے وعید نہیں ہے ۔ الحسن بن ابی الحسن البصری نے ابی بکر سے روایت کـی ہـے         یااس کے پاس دوسرا لباس نہ       

 کھـڑے ہـوئے اور تیـزی سـے اپنـا لبـاس       - صلى اهللا عليه وسـلم - کے پاس تھے آپ - صلى اهللا عليه وسلم-کہ سورج گہن ہو اس وقت ہم رسول اهللا         

میں ہے لباس۔تہبند اور شلوار کو تکبر اور خود پـسندی کـے طـور پـر ٹخنـوں                )شافعی  (جموع از اللنووی    کھینچتے ہوئے مسجد تشریف الئے ۔الم     

امـام احمـد نـے کہـا تہبنـد کـا گھـسیٹنااورنماز مـیں                ):حنبلـی   (تک لمبا کرنا حرام ہے اور تکبر نہ کرنے والوں کے لئے مکروہ ہے کشاف القنـاع                  

 ے طور پر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔چادرکو دراز کرنا اگر خود پسندی اورتکبر ک

  



          

   ١١/123 الشیخ ابن عثیمین مجموع فتاوی                                                                  

     

  :تبصرہ

بالوں کو سیاہ رنگنے کا مسئلہ اختالفی ہے بعـض کـے نزدیـک یـہ ممنوعـہ بعـض کـے نزدیـک                        

   ہے ۔)جائز (مکروہ اور بعض کے نزدیک مباح 

 :علمی رد

 :تـر جمـہ   ،  " فَلْيُكْرِمْـهُ  شَـعْرٌ  مَنْ كَانَ لَـهُ   " : کی حدیث شریف ہے    - صلى اهللا عليه وسلم    -سرور کونین   

 ۔)انہیں سنوارے(جس کے بال ہوں اسے چاہئے کہ وہ ان کی عزت کرے 

یہ حدیث شریف امام ابوداؤد نے روایت کی ہے ان کے عالوہ دیگر احادیث شـریف ہـیں جـن مـیں         
سے بعض صحیح ہے مرد اور عورت کے لئے عزت وتکریم کی کئی صورتیں ہیںہـر وہ بـات جـو                     

ور ان کے الئق ہو عزت وتکریم ہے مثال کے طـور پـر ۔ ترجیل،بـالوں مـیں کنگھـی             انکے مناسب ا  
ــے۔         ــی ہ ــا بھ ــیں رنگن ــئے انہ ــے ل ــانے ک ــو چھپ ــاپے ک ــرح بڑھ ــی ط ــے اس ــا ہ ــل لگان ــا ، تی   کرن

علماء اکرام نے بالوں کو سیاہ رنگنے کے بارے میں گفتگو کی ہے چنانچہ اکثر نے اس سے منـع                    
اور اُن سن رسیدہ خواتین پر مرکوز ہےں۔ جـو اپنـی شـادی کـی               کیا ہے لیکن ان کے دالئل مردوں        

خواہش میں جوان دیکھائی دینے کی خواں ہوتی ہیں۔جہاں تک شادی شدہ عورت کا تعلق ہے                
جس کا شوہر بیوی کے بالوں سے اچھی طرح واقف ہے اس کا بالوں کو رنگنے مـیں کـوئی حـرج                      

ہیں بلکہ ابن الجوزی نے تو مـردوں کـو بھـی            نہیں جو اسکے اور اسکے شوہر کے الئق ہو۔یہی ن         
اس کی اجازت دی ہے اور اسکی ممانعت کے بارے میں جـو کچـھ واردہـوا ہـے اسـے فریـب اور                        
اطاعت کی طرف عدم توجہی پر محمول کیا ہے ۔جب کـے سـن رسـیدہ انـسان کـو اپـنے رب سـے                         

ہـے کـہ بـالوں کـی      مالقات کی تیاری کے طور پر اس کی اطاعت کرنی چاہئے ۔حنابلـہ کـا خیـال                  
سفیدی کو تبدیل کرنے کے لئے یہ سنت ہے اور سیاہ رنگنـا مکـروہ ہـے اسـحاق بـن راھویـہ نـے                         
عورت کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کـے لـئے بنـاؤ سـنگھار کرسـکتی ہـے اور یـہ                     
جنگ کے لئے مکروہ نہیں ہے شوافع کے نزدیک مردوعورت دونوں کے لئے سفید بـالوں پـر زرد                   

  ســرخ رنــگ کــا خــضاب لگانــا مــستحب ہــے لــیکن ســیاہ خــضاب لگانــا حــرام ہــے خــتم ۔   یــا 
جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالوں کو سیاہ رنگنے کے بارے میں علمـاء                     
کے درمیان اختالف ہے بعض نے اس سے روکا ہے بعض کے نزدیک یہ مبـاح ہـے اور بعـض کـے                       

    ۔نزدیک یہ مکروہ ہے۔ واهللا اعلم
 :ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے

مرد اور عورت دونوں کے لئے بالوں کو سوائے سیاہ رنگ کے کسی بھی رنـگ مـیں رنگـنے کـی                  
ممانعت نہیں ہے ا علم میں سے بعض نے اسے مکروہ اور بعض نـے حـرام بتایـا ہـے غالبـا یـہ                         

   ۔)79(آخری رائے راجح ہے 
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                                                                           ڈاکٹر احمد عید           

 
          ۔ داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم39   

           داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں سوال کیا گیا۔:سوال
 

ے اور داڑھی منڈوانے پر اصرار کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہـے              داڑھی منڈوانا حرام ہ    :خالصہ فتویٰ 
 اور داڑھی منڈے کو ہٹانا اور اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنی چاہئے۔

 
 ٥/١٣٩    اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیۃ واالفتاء                                                       

     
  :تبصرہ

بیرہ نہیں ہے اورداڑھنی رکھنے کے واجب ہونے کے بارے میں اختالف ہـے              داڑھی منڈوانا گناہ ک   
اور اختالفی مسئلے میں مذمت نہیں کی جاتی بلکہ متفقہ امورمیں مذمت یا اس سے منـع کیـا                   

واجب نہـیں اور اس کـے پـیچھے         )ہٹانا(جاتا ہے اس وجہ سے داڑھی منڈے امام کو علیحدہ کرنا          
 نماز جائز ہے۔

  :علمی رد
خاری نے روایت کی ہے کہ عبداهللا ابن عمر الحجاج ابـن یوسـف الثقفـی کـے پـیچھے نمـاز       امام ب 

عبداهللا بن مسعود نے ولید بن عقبـہ بـن ابـی معـیط کـے پـیچھے نمـاز                ) حضرت(پڑھتے تھے اور    
پڑھی اور یہ شراب نوش تھے ۔انہوں نـے ایـک مرتبـہ نمـازیوں کـو صـبح کـی چـار رکعتـیں پڑھـا               

 بن عفان رضی اهللا تعالیٰ عنہ نے ان کے کـوڑے لگـائے ۔صـحابہ کـرام                  عثمان)حضرت  (دیںاس پر   
اور تابعین ابن عبید کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جبکہ ان پر الحاد اور گمراہی کی طرف دعـوت                   
دینے کا الزام تھا چنانچہ ہـر وہ شـخص جـس کـی نمـاز اپـنے لـئے صـحیح ہـے اس کـے پـیچھے                         

 .)80(دوسروں کی نماز بھی صحیح ہے 
یں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسا شخص موجود ہو جو راہ راست پر ہو تـو اس کـے پـیچھے                      اس م 

نماز کی ادائیگی اولیٰ وافضل ہے لیکن کسی منحرف ،راہ راست سے ہٹے ہوئے شـخص کـا کـام                    
ہی امامت کرنا ہو تو اس کے پیچھے نماز جائزہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسـے نـصیحت بھـی        

 کی جائے۔
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِـنْهُمْ   ثَلَاثَةٌ" :ن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث شریف روایت کی ہےابن ماجہ اور اب

 ".مُتَصَارِمَانِ وَأَخَوَانِ عَلَيْهَا سَاخِطٌ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا صَلَاةً
یں ہوتی امام جس کی قوم اسے ناپسند کرتـی ہـو ۔عـورت    اس کا مفہوم ہے تین کی نماز قبول نہ 

نے جس نے رات اس طرح گزاری کے اس کا شوہر اس سے ناراض ہـو او ر آپـس مـیں لـڑنے والـے                
دوبھائی۔ اس طرح فاسق کے پیچھے نماز تو مکروہ ہے لیکن صحیح ہے باطل نہیں اور اس کـی                   

اجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا       صلوا خلف كل بر وف    "  :ہے:تائید حدیث البیھقی سے ہوتی    

                                                 
امام حسین رضی اهللا تعـالیٰ عنہمـا   ) حضرت(امام حسن اور ) حضرت(جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ     ٥٥٠٩امام بیہقی نے     80

مروان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ان سے دریافت کیا گیا آیا یہ دونوں گھر واپس آکر نماز دھرا یا کـرتے تھـے ؟تـو انہـوں نـے کہـا نہـیں یـہ            

 دونوں ائمہ کی نماز پر اضافہ نہیں فرماتے یعنی ائمہ کی نماز کے عالوہ نماز نہیں پڑھتے تھے ۔

  



ہر نیک وبد کے پیچھے نماز پڑھو،ہر نیک وبد کے پـیچھے        ''اس کا مفہوم ہے     ،  "مع كل بر وفاجر   
ــرو۔    ــاد کــــــ ــاتھ جہــــــ ــر نیــــــــک وبــــــــد کــــــــے ســــــ ــاز پڑھــــــــو  اور ہــــــ   ''نمــــــ

داڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ میں سے نہیں ہے ۔داڑھی رکھنا یـا اسـے منـڈوانا اس کـے بـارے مـیں                 
 درمیان اختالف ہے ۔آیا یہ واجب ہے یا سـنت ہـے یـا منـذوب ہـے ۔ اور یـہ طـے شـدہ                          علماء کے 

اصول ہے کے اختالفی مسائل میں انکار یا مذمت نہیں کی جاتی بلکہ متفقہ مسئلہ میں انکـار                  
یا مذمت کی جاتی ہے اس وجہ سے داڑھی منڈے امام کو چھوڑنا یا اسے ہٹانا نہیں چـاہئے اس                    

   ہے ۔کے پیچھے نماز جائز 
 :الشیخ عبداهللا بن حمیدکا فتویٰ

کے پیچھے  ) فاسق( اکثر ا علم کا کہنا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز جائز ہے اور جس نے اس                  
 کـا فرمـان   - صـلى اهللا عليـه وسـلم      -نماز پڑھی اسے نماز دھرانے کا حکم نہیں دیا جاتا رسول اهللا             

و اسکے پیچھے جس نے کہا نہـیں کـوئی معبـود            نماز پڑھ ،  "صلو اخلف من قال الالہ اال اهللا      : "ہے
مـیں روایـت کـی ہـے۔        ٢/٥٦اور دارقطنی نے    )١/٣٢٠(سوائے اهللا کےیہ حدیث شریف ابونعیم نے        

 .)81(واهللا اعلم
     ڈاکٹر احمد عید                                                                                                     

      

 ۔ داڑھی موڑھنے والے کو فاسق کہنا40

          داڑھی مونڈنے والے کو فاسق کا نام دینے والے کـے بـارے مـیں دریافـت کیـا گیـا۔                       :سوال

 

واال اگر نصیحت کا انکار کرے تو اسـے فاسـق کہـنے             ) شیو کرنے ( داڑھی مونڈنے    :خالصہ فتویٰ 

     میں کوئی ممانعت نہیں۔ 

 ١٤٧۔ ٥/١٤٦                    اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء                         

  

  :تبصرہ

داڑھی رکھنے کے واجب اور سنت ہونے کے حکم کے بارے میں علماء کے درمیـان اخـتالف پایـا                    

جاتا ہے۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ اختالفی مسئلہ میں مذمت یا انکار نہـیں کیـا جاتـا اس وجـہ                       

ڈنے والے کو فاسق کہنا جائز نہیں کیونکہ اس کے حکم کے بارے میں علماء کے                سے داڑھی مون  

 درمیان اختالف پایا جاتا ہے۔ 

  :علمی رد
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اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ داڑھی رکھنے کے واجب یا سنت ہونے کے حکم کے بارے میں میں      

فی مسائل میں انکار    علماء کے درمیان اختالف پایا جاتا ہے۔ اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ اختال              

یا مذمت نہیں کی جاتی ۔ بلکہ ایسا متفقہ امور میں کیا جاتا ہے اس وجہ سے داڑھـی منـڈوانے                     

والے شخص کو فاسق کہنا جائز نہیں کیونکہ معتمدمجتہد ائمہ کے مـسلک کـی پیـروی کـرنے                   

مستحب ہـے   واال ہے ان ائمہ کی رائے یہ ہے کہ داڑھی منڈوانا حرام نہیں ہے بلکہ اسکے رکھنا                  

یہ شافعیوں اور بہت سے حنابلہ کی رائے ہے ابن مفلح نـے فـروع مـیں اور ابـن حـزم نـے کہـا کـہ               

مونچھے کٹوانا اور داڑھی چھوڑنا متفقہ طور پر فرض ہے ہمارے بہت سے احبـاب اور دوسـروں                  

امام نووی نے کہا یہ صحیح ہے کہ داڑھی مکمل طور پـر مونـڈنا               )82(نے اسے مستحب بتایا ہے      

  ) 83( روہ ہے اور یہ شوافع کی معتمدرائے ہے اور امام نووی اور رافعی کـا یہـی مـسلک ہـے۔           مک

ڈاکٹر عبداهللا فقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کے اجتہـادی مـسائل                    

میں انکار یا مذمت نہیں کی جاتی اور کسی کو بھی اپنے متبعین کو اس کـا پابنـد نہـیں بنانـا                       

بلکہ انہیں علمی دالئل سے گفتگو کرنی چاہئے اور دوآراء میں سے جو رائے صحیح ہو                چاہئے  

اسے قبول کرلینا چاہئے اگر کوئی شخص دوسرے کی رائے کو قبول اور اس پر عمل کرتا ہـے تـو                     

داڑھی منڈھنے والے کو فاسق کہنا کسی مسلمان کو نا حق ایذا دینا           اس میں برائی نہیں ۔ ختم ۔      

العزت کسی مومن کو ایذا دینے کو پـسند نہـیں کرتـا جـو اهللا یـوم آخـرت پـر ایمـان                        ہے اهللا رب    

  رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں دیتا۔ اور جواهللا اور یوم آخرت پر ایمـان رکھتـا ہـو اسـے                      

ــے۔    ــاموش رہـــ ــا خـــ ــے یـــ ــات کہـــ ــہ وہ اچھـــــی بـــ ــاہئے کـــ ــم) 84( چـــ      )85( ۔واهللا اعلـــ

  عید ڈاکٹر احمد                                                                                                        
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ان کا یہ قول کہ داڑھی منڈنا ناپسند ہے یا مکروہ ہے تو الحلیمی نـے اپنـی کتـاب            (میں ہے   :١/٥٥١، اسنی المطالب  ١/٣٤٣المجموع از نووی     83
۔تحفہ المحتاج میںیہ ہے کہ داڑھی ترشوانے کے بـار      منھاج میں کہاکہ کسی کیلئے بھی داڑھی منڈوانا یا بھنوں کو نوچناجائز نہیں ،ضعیف ہے                

ــرح المنھـــاج               ــا فـــی شـ ــے ۔تحفـــہ المحتجـ ــت کـــی ہـ ــے مطلـــق کراہیـ ــومی اور ظـــاہری رائـ ــہ کـــی عمـ ــیں ہمـــارے ائمـ   ۔٩/٣٧٦ے مـ
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  ۔ وضو ء کے دوران ذکر کرنے کا حکم41

  وضوء کے اثنا ء میں ذکر کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ :سوال   

      
ابـت نہیںاوراسـکی کـوئی اصـل      وضوء کے دوران ذکر کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ ث    :خالصہ فتویٰ 

     نہیں ہے۔
  ٢٠٥ /٥                                                       اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء 

 

 :تبصرہ

 - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -وضوء کے دوران دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ حضور اکرم             

منے نہیں ہے لیکن یہ سلف صالحین سـے منقـول ہـے۔ اور اهللا               کے کوئی حدیث شریف ہمارے سا     

رب العزت کے عمومی حکم کے ضمن میں آتاہے ۔ اور اس سے منع کـرنے کـا کـوئی حکـم نہـیں                        

         ہے۔ 

  :علمی رد

 کـی حـدیث     - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -وضوء کے آغاز میں بسم اهللا پڑھنا سنت ہـے ۔ رسـول اکـرم                

 " ال ال يبدأ فيه ببسم اللَّه الرحمن الرحيم فهو أقطع كل أمر ذي ب" : شریف ہے

جو بھی اہم کام بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمـل رہ جاتـا                     

رتے جـو وضـوء شـروع کـ       ،  "لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْـهِ       لَا وُضُوءَ " :ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے     

وقت اهللا کا نام نہیں لیتا اُس کا وضوء نہیں۔ یہ دونوں احادیث شریف روایت کی ہیں۔ لیکن اگر                   

کوئی بھول سے یا ارادۃً اسے ترک کردے تـو اکثـر علمـاء کـی رائـے کـے مطـابق اُس کـا وضـوء                           

 صحیح ہوتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک بسم اهللا پڑھنا واجب ہے اور اگر کـوئی ارادۃً اسـے تـرک کرتـا        

ہے تو اُس کا وضوء باطل ہوجاتا ہے۔ وضوء کرنے کے بعد یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اُشـھد ال الـہ                      

میں گواہی دیتا ہـو کـہ نہـیں کـوئی           : اال اهللا وحدہ ال شریک لہ، واشھد ان محمد عبدہ ورسولہ            

 معبود سوائے اهللا کے ، وہ یکتا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد                   

  اُس کے بندے اور رسول ہیں۔ - صلى اهللا عليه وسلم-

مسلم میں حدیث شریف ہے جس نے یہ کہا ،اُس کے لیے جنـت کـے آٹھـوں دروازے کھـول دیـئے                       

اللھم اجعلنی  : جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے اُس میں داخل ہو۔ ایک اور روایت میں ہے                 

 من التوابین واجعلنی من المتطھرین ۔



ھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے پاکی حاصل کرنے والـوں مـیں سـے          اے اهللا مج  

 :  بنا۔ ایک اور روایت میں ہے

 )86(سبحانک اللھم وبحمدک اشھد ان ال الہ اال انت استغفرک و اتوب الیک ۔ 

نہـیں   اے اهللا میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد و ثناء کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہـوں کـہ    

کوئی معبود سوائے تیرے ،میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہـوں۔ جہـاں                   

ابی موسیٰ االشعری سے مروی صحیح حدیث       ) حضرت(تک وضوء کے دوران ذکر کا تعلق ہے تو          

 وضوء کا پانی لے کر تشریف الئے چنانچـہ مـیں نـے    - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا    :شریف ہے 

لـی فـی داری،     اللھم اغفر لـی ذنبـی، ووسـع         '':  کو یہ فرماتے ہوئے سنا     - صلى اهللا عليه وسلم    -آپ  

میرے گناہوں کی مغفرت فرمادے ، میرے لئے میرا گھـر وسـیع             !  ا ے اهللا     ،  ''وبارک لی فی رزقی   

 نـے یـہ دعـا وضـوء         - صلى اهللا عليه وسلم    -فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ حضوراکرم          

از میں پڑھی تھی یا درمیان میں یا آخر میں اس میں اختالف ہے ،بعض نے کہا یہ وضوء                   کے آغ 

کرنے سے اثناء میں پڑھی تھی اور بعض نے کہا کہ وضوء کے آخر میں پڑھی تھی اور اسی مـیں                     

 صـلى اهللا    - مـیں نـے آ پ        - صلى اهللا عليـه وسـلم      -یا رسول اهللا    : یہ ہے کہ اباموسی نے عرض کیا      

:  نے فرمایا جس کا مفہوم ہـے       - صلى اهللا عليه وسلم    - کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ۔آپ         -عليه وسلم 

کیا تم نے کوئی چیز چھوڑی؟ جہاں تک وضوء کے دوران اعضاء کی دعاؤں کا تعلق ہے تـو اس                    

 سے کـوئی شـئی وارد نہـیں۔ امـام نـووی اپنـی               - صلى اهللا عليه وسلم    -کے بارے میں حضور اکرم      

فقہا نے کہا سلف صالحین کی دعائیں پڑھنا مـستحب ہـیں ۔             : میں کہتے ہیں    '' االذکار''کتاب  

اسی میں انہوں نے اضافہ اور کمی کی ہے ۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا خالصہ یہ ہے کہ بسم                      

تمام تعریف اهللا رب العزت کیلئے ہـے جـس           :الحمد اهللا الذی جعالالماء طہوراً     :اهللا کے بعد کہے   

 -اللھم اسقنی من حوض نبیـک        :ے واال بنایا ، کلی یا غرارا کرتے ہوئے کہے         نے پانی کو پاک کرن    

 - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -مجھے اپنے نبـی     !  کأسا ال أظمأ بعدہ أبداً ،ا ے اهللا        -صلى اهللا عليه وسلم   

 :کے حوض سے ایک پیاال پال جس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوں ۔ ناک مـیں چڑھـاتے ہـوئے کہـے                      

مجھے اپنی نعمتوں اور جنتوں کی خوشبو سـے  ! ائحۃ نعیمک وجناتک،اے اهللا اللھم ال تحرمنی ر  

  اللھـم بـیض وجھـی یـوم تبـیض وجـوہ وتـسود وجـوہ،                :محروم نہ کرنا۔ چہرہ دھـوتے ہـوئے کہـے           

بنانا جس دن کے روشـن ہوجـائےں گـے کچـھ چہـرے اور               ) روشن(میرا چہرہ اُس دن سفید    ! اے اهللا 
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اللھـم أعطنـی کتـابی بیمینـی      :ے دونوں تھ دھوتے یـہ پـڑھے  کچھ چہرے سیاہ ہوجائےں گے ۔ اپن   

مجھے میـری   ! اے اهللا    وحاسنبی حسابا یسیرا، اللھم ال تعطنی کتابی بشالی وال من وراء ظہری،           

میری کتـاب   ! میرے سیدھے تھ میں دینا اور میرا حساب آسان کرنا اے اهللا           ) نامہ اعمال (کتاب  

اللھـم حـرم شـعری و        :ا۔ اور سر کـا مـسح کـرتے وقـت کہـے            بائیں طرف سے یا پیچھے سے نہ دین       

میرے بال اور بـشرے پـر آگ   ! اے اهللا بشری علی النار، وأظلنی تحت عرشک یوم ال ظل االظلک،       

حرام کردے اور اُس دن اپنے عرش کے نیچے مجھ پر سایہ کرنا ،جـس دن تیـرے سـائے کـے عـالوہ                        

اللہـم اجعلنـی مـن الـذین        : ح کرتے ہوئے کہـے    کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ دونوں کانوں کا مس         

 یستمعون القول فیتبعون أحسنہ ۔ 

مجھے اُن لوگوں میں بنادے جو کان لگا کربات سنتے ہیں پھر اُس کی بہترین باتوں کی                 ! اے اهللا 

  اللھم ثبت قدمی علـی الـصراط المـستقیم۔         : پیروی کرتے ہیں۔ دونوں پیروں کو دھوتے ہوئے کہے        

ــرے ! اے اهللا ــردے۔        میـ ــائم کـ ــے قـ ــضبوطی سـ ــر مـ ــستقیم پـ ــراط مـ ــو صـ ــدموں کـ           قـ

 کـی کـوئی حـدیث وارد        - صلى اهللا عليه وسلم    -یہ دعائیں ہیں۔ اگرچہ اِن کے بارے میں رسول اهللا           

نہیں ہوئی لیکن اِن کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ۔ بالخصوص جب کہ یہ سلف صـالحین سـے                     

ذکر کے بارے میں عمومی حکم کے ضمن میں آتـی ہـیں۔         وارد ہوئی ہیں۔ اور اهللا رب العزت کے         

      ۔اور اِن سے منع نہیں کیا گیا۔  واهللا اعلم

  

 احمد عید  ڈاکٹر                                                                                   

 

 

  جمعہ کے غسل کا حکم- 42

 ے؟ جمعہ کے غسل کے بارے مین کیا حکم ہ:سوال

 

 جمعہ کى نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل جمعہ واجب ہے ۔ :خالصہ فتوی

 16/135،مجموع فتاوی و رسائل الشیخ ابن عثیمین                                   الشیخ 

  : تبصرہ

 ہے۔ اکثر ا علم کے نزدیک جمعہ کا غسل  واجب نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی پر اجماع 



 :  علمی رد 

جمعہ کے نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا ،صاف کپڑے پہننا اور خوشـبو               

لگانا مستحب ہے ،اسکے مستحب ہونے مین کو ئی اختالف نہیں  اور اسـکے بـارے مـین بہـت                     

سی صحیح احٓادیث  ہيں ،انہیں میں سے حضرت سـلمان فارسـی رضـی اهللا عنـہ سـے مـروی ہـے              

يَغْتَسِلُ رَجُـلٌ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ     لَا" :ں نے کہا کہ نبی پاک صلی اهللا علیہ و صلم نے ارشاد فرمایا،انہو

بَيْتِهِ ثُـمَّ يَـرُوحُ إِلَـى الْمَـسْجِدِ فَلَـا       مِنْ طِيبِ  يَمَسُّ    مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ  وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ

مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ  لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ يُصَلِّي مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ   اثْنَيْنِ ثُمَّ  يْنَيُفَرِّقُ بَ

جو آدمی جمعہ کـے دن غـسل کـرے جہـان تـک ہـو       ، اسے امام بخاری نے روایت کیا ھے    " الْأُخْرَى

اور جو تیل خوشبو اسکے گھر مین ہو وہ لگائے ،پھـر وہ    کا خیال کرے سکے  صفائی و پا کیزگی     

گھر سے نماز کے لے جائے اور مسجد مین پہنچ کر اسکی احتیاط کرے کہ جو آدمـی پہـلے سـے          

پھـر نمـا ز یعنـی سـنن و     ] جگہ تنگ نـہ کـرے    [ایک ساتھـ بیٹھے ہوئے ہوں انکے بیچ نہ بیٹھے،        

ر ہون پڑھے ،پھر جب امام خطبہ دے تـو توجـہ و خٓاموشـی               نوافل کی جتنی رکعتین اسکے لے مقد      

سے اسکو سنے تو اهللا تعالی كى طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اسكى سـاری                   

 خطائین معاف كردى جائین گى ۔

. اور کہا گیا ہے کہ اسی پر اجماع ھے. اور اکثر ا علم کی رائے کے مطابق یہ غسل واجب نہیں         

کہ جدید و قدیم علماء اسالم کا اس بات پر اتفـاق ہـے کـہ جمعـہ     : دالبر نے کہا ہےعالمہ ابن عب  

اور انہون نے امام احمد ابن حنبل سے ایک روایت کی ہـے کـہ               ,کے دن غسل فرض و واجب نہیں        

غـسل الجمعـة    [وہ واجب ہے ،اسکی دلیل نبی پاک نبی صلی اهللا علیہ و صلم کی یـہ حـدیث ہـے                     

 ۔"غسل جمہ ھر بالغ پر فرض ھے] "واجب علی کل محتلم 

جبکہ جمھور علماء نے اس سے سنت کی تاکید مراد لی ہے جمھور علمـاء نـے اجمـاع اور  نبـی                       

 :پاک صلی اهللا علیہ و صلم کی اس حدیث مبارکہ سے استدالل کیا ہے جس مین آپ نـے فرمایـا                    

ہ کـے دن وضـو      جس نـے جمعـ    ،  " فبھا و نعمت ،ومن اغتسل فالغسل افضل         ’من توضأ یوم الجمع   "

اس حدیث کو امـام نـسائی   ] کیا سو اس نے اچھا  کیا  اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے    

 )87 (و ترمذی نے نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
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عبد اهللا فقیہ کی زیر نگرانی فتوی مرکز كا فتوی ہے کہ چارون فقہی مذاہب مـین غـسل جمعـہ                     

نہیں ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے اور اسی کو ترجیح حٓاصـل ہـے اور                مستحب ہے اور یہ واجب      

  ۔جہان تک ہو سکے غسل جمعہ باقاعدگی سے کرنا چاہئے کیونکہ اسکی ترغیب دالئی گی ہے

                                                                      ڈاکٹر علی منصور
  

 عمال کا حکم عطر وغیرہ میں كيميكل کے است-43
 عطر وغیرہ میں كيميكل کے استعمال کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ :سوال

 
 چنانچہ جواب دیا گیا کہ ناجائز ہے کیونکہ یہ نشہ آور اور نجس ہے۔ :  خالصہ فتوی

 )                           55 -54 -13(                                                                       فتاوی اللجنہ الدائمہ 
 com.alsalafway.wwwالشیخ سعید عبدالعظیم 

 :تبصرہ
 كيميكل کى نجاست میں اختالف ہـے ۔اور اسـکا اسـتعمال میڈسـن ،صـفائی مختلـف تجزیـاتی                  

معاینوں  اور عطر وغیرہ میں عام ہو چکا ہے ۔اور اسکی پاکیز گی کا قول معتبر دالئل پر مبنى                  
 ہیں ۔

 :علمی رد
كيميكل سے تیا ر کردہ عطور کے استعمال کا حکم كيميكل کے حکم پر منحصر ہے کہ کیـا وہ                    

ہ نشہ آور ہے نجس ہے یا ناپاک؟   اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اسکا پینا حرام ہے کیونکہ ی              
 شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے ۔جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔) خمر(اور ہر نشہ آور چیز 

چنانچـہ چـاروں     اسکو شراب کی مانند کہنے والو ں کے درمیان اسکى ناپـاکی پـر اخـتالف ہـے۔                 
  ائمہ کرام کے نزدیک شراب نجس ہے ،کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے۔

ذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْالَمُ رِجْسٌ مِّـنْ عَمَـلِ الـشَّيْطَانِ فَـاجْتَنِبُوهُ               يَا أَيُّهَا الَّ  ﴿
عبـادت کـے    (اے ایمان والو ںبےشـک شـراب اور جـوا اور             :تر جمہ ،  )90المائدہ   (﴾لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

فال سب ناپاک اور شیطانی کام ہے سو        ) کرنے کے لۓ    قسمت معلوم   (نصب کۓ گۓ بتوں اور      ) لۓ
 .تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فالح پاجاؤ

اس حکم میں بعض اسالف جیسے امام مالک کے استاد امام ربیعـہ ،لیـث بـن سـعد او رالمزنـی                      
وغیرہ  نے اختالف کیـا ہـے ۔اور انکـی راۓ مـیں شـراب پـاک ہـے ،اور انہـو ںـنے اسـکے حـرام                      

ۓ جـانے کـے واقعـہ سـے اسـکی            نازل ہونے پر مدینہ منورہ میں شراب کے بہـا         کرنےکی نص کے    
پاکیزگی کا استدالل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر یہ ناپاک ہوتی تو صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے    
اور یقینا نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم بھی اس سے منع فرماتے تھے جیسے آپ صلی اهللا علیـہ                    

 پاخانہ اور پیشاب کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس بنا پر كيميكل پاک ہے۔وسلم نے رستے میں 
اور جمہور کے نزدیک اسکے نجس ہو نے کی دلیل جوکہ مذکورہ آیت کریمہ ہے، کا جواب دیـا                   

 :ہے کہ یہا ں نجاست حکمی ہے ۔جیسا کہ مشرکین  کے نجس ہونے پر اهللا تعالی کا ارشـاد ہـے     
مشرکین تو سراپا نجـس ہـیں۔ اور اس مـیں کـوئی              :تر جمہ ،  )28التوبہ   (﴾نَجَسٌإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ   ﴿

 شک نہیں کہ حرام چیز حکما نجس ہے۔



اور اسکی تائید اس سے ہوتی ہے كہ آیت کریمہ میں الرجس جوکہ شراب ،جوۓ نـصب کـۓ گـۓ                     
یقی بت اور فال کے تیرو ں کی صفت ہے ۔اور کسی نے بھی ان چیزوں کی نجاست کو نجاست حق           

نہیں کہا ۔لہذا شراب بھی ایسے ہی ہے اور اسکی نجاست حقیقی نہیں بلکـہ نجاسـت حکمـی                   
 ۔)88(ہے ،اور اسے نجاست حقیقی ثابت کرنے کے لۓ دلیل کی ضرورت ہے

اور متاخرین مـیں سـے امـام شـوکانی ،ضـعانی مؤلـف کتـاب سـبل الـسالم ،صـدیق حـسن خـان                          
تفـسیر مـیں اسـکے بـارے مـیں اس طـرح بیـان               ،روضۃالھبہ اور شیخ محمد رشید رضا نے اپنـی          

 کیاہے کہ علماء اسالم کے نز دیک شراب کی ناپاکی  کا مسئلہ اختالفی ہے ۔
امام ابو حنیفہ کے نز دیک نبیذ پاک ہـے اور اس مـیں كيميكـل ہوتـا ہـے اور كيميكـل شـراب                         

ار پـائی   نہیں ہوتی ہے اور   یورپی عطور كيميكل نہیں بلکہ ان میں كيميكـل کـی کچھــ مقـد                    
جاتی ہے جیسے باالتفاق دوسری اشیاء میں پائی جاتی ہے ۔ اور بے شک اسکو نجس کہنےکـی                  

 کوئی وجہ نہیں ۔یہاں تک کہ شراب کو نجس کہنے والو ں کے پاس بھی دلیل نہیں ۔
اور جبکہ یـہ ایـک اختالفـی معاملـہ ہـے اور شـاید میڈسـن ،صـفائی کـرنے ، مختلـف تجزیـاتی                          

یرہ میں اسکا استعمال عام ہونے کے بعـد آسـانی کـے لـۓ رجحـان اسـکی               معاینوں اور عطور وغ   
  اور وہ آجکل مختلف چیزو ں سے نکاالجاتاہے ۔1پاکیزگی کے قول کی طرف ہے

اس بنا پر جسم یا لباس وغیرہ کو اگر کو لو نیا  لگ جاۓ تو اسکا دھونا الز م  نہـیں اوراسـکے                   
  )89(ساتھـ نماز ادا کرنا بھی صحیح ہے

بن عثمین نے کہا ہے کہ ایسی خوشبو جن میں کولونیا یا الکو ہو تا ہے ان دونو ں میں                    شیخ ا 
ہمیں فرق کرنا چاہۓ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اسکا استعمال کم ہو جاۓ تو نقـصان نہـیں دیتـی                      

 فیـصد  5تو انسان کو چاہۓ کہ وہ اسے بغیر پریشانی کے استعمال کرے جیسے کہ اسکی مقـدار            
ی کم ہو تو اسکی تاثیر نہیں ۔ ں اگر اسکی مقدار زیادہ ہو کہ وہ اثر کرتی ہے تـو                 یا اس سے بھ   

پھر افضل یہ ہے کہ انسان اسے ضرورت جیسے زخم کی صـفائی وغیـرہ كـے عـالوہ اسـتعمال نـہ            
کرے ۔جبکہ اگر ضرورت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ وہ استعمال ہی نہ کرے اور ہـم یـہ بھـی نہـیں                    

  )90(ےکہتے کہ یہ حرام ہ
 

 أنس أبو شادى ڈاکٹر 
 

 ۔ کتے رکھنے کا حكم4٤

                                                 
 امام نودی نے  مجموع میں کہا ہے آیت کریمہ سے واضح داللت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ ا لغت کے نزدیک الرجس سے مراد گنـدگى ہـے            88

ہیں آتی ،اور اسی طرح اجتناب کا معاملہ ہے اس سے بھی نجاست الزم نہیں ہوتی اور اس کے بـارے مـیں جـو کچھــ      اور اس سے نجاست الزم ن 
بھی کہا گیا اس میں امام غزالی نے جو  بیان کیا ہ ےوہ اقرب ہے کہ کتے کے جوٹھے پر قیاس کرتے ہوۓ اس سـے منـع کـرنے کـے لـۓ نجاسـت                             

  ۔582/ 2م  المجموع از نودی  غلیظہ کا حکم لگایا جاتاہے ۔ اهللا اعل
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ایسے کتوں کی پرورش سے متعلق دریافت کیا گیا جو شکار کے مقصد سے نہیں ہے، اور                  :سوال

 اگر شکار کرلے تو اس کے شکار کا حکم کیا ہے؟

  

جواب دیا گیا کتے رکھنا ناجائز ہے ، سوائے اسـكے كـہ وہ شـکار یـا کھیتـی یـا                       : خالصہ فتوی 

مویشیوں کی حفاظت کے لئے ہو، جہاں تک اس کی قیمت کـی بـات ہـے تـو حـضرت نبـی کـریم            

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے

  ٧٤ الشیخ ابن عثیمین، نور علی الدرب ص                                                                    
 :  تبصرہ

ــوں   ــد کت ــدہ من ــے          فائ ــائز ہ ــا ناج ــو رکھن ــتے ک ــدہ ک ــے فائ ــیکن ب ــے ل ــائز ہ ــا ج ــو رکھن   . ک
کتوں کی تجارت امام مالک کے نزدیک جائز ہے ،اور اگر ضرر رساں نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے                    

 .نزدیک بھی جائز ہے
   :علمی رد

نِ مَ ": امام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے                 
 إِالَّ كَلْـبَ زَرْعٍ  «وفـي روايـة    . »اقْتَنَى كَلْبًا إِالَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ              

اگر شکار یا مویشی کے کتے کے سوا کوئی کتا رکھا تو اس کے ثواب میں سے                 ،  "أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ   
کھیتی یا بکریوںیـا شـکار      '' اور ایک دوسری روایت میں ہے     '' یں گے ہر روز دو قیراط کم ہوجائ     

اس روایت سے بے فائدہ کتے رکھنے کی حرمت واضح ہے اور احادیث مبارکہ               ''کے کتے کے سوا     
میں خود فائدہ مند کتوں کو اس حکم سے مستثنی رکھا گیا ہے جن میں شـکاری اور حفـاظتی                    

 لئے ہوں یا مویشی کی حفاظـت کـے لـئے ہـوں، اور               کتے شامل ہیں خواہ زراعت کی حفاظت کے       
اسی پر گھروں اور گلیوں کی حفاظت کے لئے رکھے گئے کتے اور پولیس کـے کـتے بھـی قیـاس                  

 .کئے جائیں گے
جہاں تک ان کی تجارت کی بات ہے، تو امام مسلم نے ابو مسعود انصاری سـے روایـت کـی ہـے                       

ے کی قیمت ، اورزنا کـی کمـائی،اور کہانـت کـے             کہ حضرت رسول اهللا صلی اهللا علیہ وسلم نے کت         
پیسے سے منع فرمایاہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک کتے کـی تجـارت درسـت نہـیں بـرخالف                    
امام مالک کے کیونکہ انہوں نے اس کی تجارت کو جائز قرار دیا ہے بلکہ سحنون نـے تـو یہـاں                      

بو حنیفہ نے کاٹنے والـے کـتے        تک کہا ہے کہ اس کی کمائی سے حج بھی کرسکتا ہے اور امام ا              
ــے     ــا ہـــ ــرار دیـــ ــائز قـــ ــو جـــ ــارت کـــ ــی تجـــ ــاتھ اس کـــ ــے ســـ ــتثنا کـــ ــی اســـ   )91(.کـــ

اس کی دلیل امام نسائی کی روایت کردہ حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اهللا عنہ سـے مـروی                    
ہے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول اهللا صلی اهللا علیہ وسلم نے کـتے کـی قیمـت سـے منـع فرمایـا                         

  .ے کـــــے، لـــــیکن اس روایـــــت کـــــی ســـــند مـــــیں کـــــالم ہـــــےســـــوائے شـــــکاری کـــــت
سحنون امام مالـک رحمـۃ      : مذکورہ باال تفصیالت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ بقول           

 .اهللا علیہ کے نزدیک کتے کی تجارت درست ہے
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 اسی طرح اگر ضرر رساں نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جـائز ہـے لـیکن امـام شـافعی                    

                )92(.واهللا أعلم. کل ناجائز ہےکےنزدیک بال

 انس ابو شادی                                                                    ڈاكٹر

  ۔ سونے یا چاندی کے برتن کے استعمال کا حكم45
ریافت  سونے کا پانی چڑھائے ہوئے برتن کے استعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، اور یہ د                 :سوال

 کیا گیا ،کیاسونے کے استعمال کی ممانعت کا حکم اسے بھی شامل ہے؟
 

جواب دیا گیاكـہ ناجـائز ہـے ، کیونکـہ سـونے کـا پـانی چڑھـائے ہـوئے بـرتن کـے                         : خالصہ فتوی 
 .استعمال پراصل سونے کے استعمال کی ممانعت صادق آتی ہے

  
 ٤/١٢٤جموع فتاوی ومقاالت الشیخ ابن باز م                                       

  
 :تبصرہ

بالضرورت سونے کی زینت مرد پر حرام ہے، لیکن عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں،جہاں تـک                 
سونے کے برتن کی بات ہے تو اس کا استعمال دونوں کےلئے مطلقاً حرام ہے یہـاں یـہ بـات ذہـن                  

عـت مـیں داخـل نہـیں ہـے          نشیں رہے کہ جس دھات پر سونے کا پانی چڑھا یا گیا ہووہ اس ممان              
 .کیونکہ اسے جداکرنا ممکن نہیں

  :علمی رد
عورتوں کے لئے سونا جائز ہے اور مردوں پر بالضرورت حرام ہے لیکن بصورت مجبوری مرد کـے         
لئے بھی جائز ہے چنانچہ حضرت علی رضی اهللا عنہ کی روایت میں ہے انہوں نے بیـان کیـا ہـے                      

علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اهللا علیہ وسلم نے ریـشم لیـا              میں نے حضرت رسول اهللا صلی اهللا        (
اوراسے اپنے داہنے دست مبارک میں رکھا، اور سونا لیا اوراسے اپنے بـائیں دسـت مبـارک مـیں                    

امام ابو داود نے سند حـسن    ) یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں        : رکھا پھر ارشاد فرمایا   
کا اضافہ ہے یعنـی ان  '' حل لإناثھم''ن ماجہ کی روایت میں سے اس کی روایت کی ہے اور امام اب  

اور ابو موسی اشعری رضی اهللا عنہ سے مروی ہے انہوں نـے بیـان               .کی عورتوں کے لئے حالل ہیں     
وَالـذَّهَبِ   حُـرِّمَ لِبَـاسُ الْحَرِيـرِ     " :کیا ہے کہ حضرت رسول اهللا صلی اهللا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا            

میری امت کے مردوں پرریشم اور سونا حرام کـئے گـئے لـیکن ان               " ( تِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ  عَلَى ذُكُورِ أُمَّ  
  .امـــام ترمـــذی نـــے اس کـــی روایـــت کـــی ہـــے) کـــی عورتـــوں کـــے لـــئے حـــالل کـــئے گـــئے

واضح رہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کـا اسـتعمال مردوخـواتین دونـوں کـے لـئے حـرام ہـیں،                        
عنہا کی روایت میں ہے انہوں نے بیان کیا حضرت رسول اهللا صلی اهللا              چنانچہ ام سلمہ رضی اهللا      

مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِـهِ نَـارًا مِـنْ            ﴿ :علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا    

                                                 
فضیلۃ الشیخ : المفتی)١٠٦٧(مضمون نمبر. ١٩٩٧فضیلۃ الشیخ عطیۃ صقر، مئی :المفتی ٥٩ون نمبرمضم: فتاویٰ دار االفتاء المصریۃ 92

 .م١٩٦٨ اکٹوبر٢٦احمد ھریدی



ں جہـنم کـی آگ      جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں پیا تودرحقیقـت وہ اپـنے پیـٹ مـی                 ﴾  جَهَنَّمَ
  93.''اتارتا ہے

اورسونے اور چاندی کے عالوہ جیسے لو تانبا وغیرہ وغیرہ تو وہ اپنی اصلی حکم جواز پر برقرار      
ہیں، اس بارے میں حنفی فقہائے کرام کے عالوہ کسی کا اختالف نہیں ہے کیونکہ یـہ حـضرات                   
  .مــــــذکورہ بــــــاال دھــــــاتوں کــــــی انگــــــوٹھی کــــــو مکــــــروہ قــــــرار دیــــــتے ہــــــیں

حال جس دھات پر سونے کا پانی چڑھا یا گیا ہوکہ جدا کرنا ممکن نہ ہـو تـو وہ اس ممانعـت                       بہر
  94.واهللا أعلم. میں شامل نہیں ہے

                                                                        
 ادی                                                         ڈاكٹرانس ابو ش

 

                                                 
 .٥٥٠٩ امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے مالحظہ ہو 93
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 باب پنجم نماز

  اذان کے بغير نماز کا حکم -46
  اذان کے بغير نماز کے حکم کے بارے ميں سوال کيا گيا؟ :سوال

 
  . اذان کے بغير نماز اداکرنا جائز نہيں کيونکہ اذان فرض کفايہ ہے:خالصۂ فتوی

 56 – 6/55اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء 
  :تبصرہ

ا ہرنماز کيلئے اذان اور اقامت سنت ہے ، اگر ان دونوں کے بغير بھی باجماعـت                 باجماعت اور تنہ  
 يا تنہا نماز ادا کی تو صحيح ہے ۔

 :علمی رد
جمہور علماء کی رائے کے مطابق سفر اور قيام ميں باجماعت اور تنہا ہـر نمـاز کيلـئے اذان اور                     

ن دونـوں کـے بغيـر بھـی     اقامت سنت ہـے اور يـہ کـسی حالـت مـيں بھـی واجـب نہـيں اور اگـر ا          
 باجماعت يا تنہا نماز اداکی تو صحيح ہے۔

 اور يہی رائے امام اعظم ابو حنيفہ ، امام شافعی اور اکثر علماء کی ہے۔
) اذان اور اقامـت (امام مالک نے کہا کہ صرف مسجد ميں باجماعت نمـاز کـی ادائيگـی کيلـئے                 

 دونوں واجب ہيں ۔
کہ يہ دونوں فرض کفايہ ہيں ، اور ظاھريہ  نے کہا ہے کـہ يـہ                 اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے         

دونوں ہر نماز کيلئے واجب ہيں ، اس سے مراد يہ ہوا کہ انکے لئے جائز نہيں کہ وه اسکے بغيـر                      
 نماز اداکريں ۔

اهللا اعلـم   .95اور بعض علماء کی رائے ہے کہ يہ دونوں نمـاز کـے صـحيح ہـونے کـی شـرط ہـيں        
 .بالصواب

  عيدڈاکٹر احمد
 

 پڑھنے كا) الصالة (  پر درود پاک – صلی اهللا عليہ و سلم –اذان کے بعد حضور نبی کریم  - 47
 حكم
پڑھنے  کے ) الصالة (  پر درود پاک – صلی اهللا عليہ و سلم – اذان کے بعد حضور نبی کریم :سوال

 حکم کے بارے ميں سوال کيا گيا؟
 

ن نہ ہونے كى وجہ سـے مـؤذن اذان کـے بعـد بـآواز                اذان کے بعد کسی ذکر کا بيا      :  خالصۂ فتوی 
 نہ پڑهے۔)  الصالة (  پر درود پاک – صلی اهللا عليہ و سلم –بلند حضور نبی کریم 

  102 – 101 /6اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء 
 :تبصرہ

ا ممنـوع   پڑھنـ ) الـصالة   (  پـر درود پـاک       – صلی اهللا عليہ و سـلم        –اذان کے بعد حضور نبی کریم       
قـرآن و  ( نہيں کيونکہ ايسی کوئی حديث مبارکہ نہيں جو اس سے منع کـرے ، اور عـام نـصوص        

 بھی اسکے مخالف نہيں ۔) حديث 
  :علمی رد
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 – جـب اذان سـے فـارغ ہـوتے تـو وہ حـضور       – رضی اهللا عنـہ  –تاريخ ميں آيا ہے کہ حضرت بالل  
اے ) السالم عليك يا رسول اهللا    ( تے تھے    کے دراقدس پر کھڑے ہو کر کہ       –صلی اهللا عليہ و سلم      

 صلی –يا رسول اهللا ميرے ماں باپ آپ : اهللا تعالی کے رسول آپ پر سالم ہو ، اور  غالبا يہ کہتے
 پر سالم ہو ۔ آپ نماز کيلئے تشريف         – صلی اهللا عليہ و سلم       – پر فدا ہوں ۔ آپ       –اهللا عليہ و سلم     

  ۔96 رسول اهللا آپ پر سالم ہوالئيے آپ نماز کيلئے تشريف الئيے ۔ يا
 مسند خالفـت پـر جلـوہ افـروز ہـوئے ، مـؤذن سـعد          – رضی اهللا عنہ     –جب حضرت ابو بکر صديق      

 صلی اهللا عليـہ و      –آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے رسول اهللا            ) اذان کے بعد    ( القرظی  
ں ہـوں ، آئـيے نمـاز کـی      کے خليفہ آپ پر سالمتی ، اهللا تعالی کی رحمت اور اسکی بـرکتي           –سلم  

  کے خليفہ ۔ – صلی اهللا عليہ و سلم –طرف آئيے نماز کی طرف ، اے رسول اهللا 
 نے عہدہ خالفت سـنبھاال ، تـو حـضرت سـعد القرظـی               – رضی اهللا عنہ     –جب حضرت عمر فاروق     

 کے دروازے پر کھڑے ہوکر ايسے ہی کلمات کہتے جيسے           – رضی اهللا عنہ     –آپ  ) اذان کے بعد    (
 – رضی اهللا عنہ     – کيلئے کہتے تھے ۔ جب حضرت عمر         – رضی اهللا عنہ     –ت ابو بکر صديق     حضر

نے لوگوں سےفرمايا کہ تم مؤمن ہو اور میں تمھارا امير ہوں چنانچہ آپ کـو اميـر المـؤمنين کـا      
 کہنا شروع کر ديا۔ " السالم عليك يا امير المومنين " لقب ديا گيا تو مؤذن نے بھی اذان کے بعد 

 مسند خالفت پر جلوہ افروز ہوئے تو اسی پر عمـل            – رضی اهللا عنہ     –ب حضرت عثمان بن عفان      ج
ہوتا ر اور مؤذنين اسی پر کابند رہے کہ جب وہ اذان کہتے تو خلفـاء پر سالم بھيجتے ، پھـر وہ                      

ھاتے سالم کے بعد نماز کيلئے اقامت کہتے ۔ تو خليفہ يا امير تشريف التے اور لوگوں کو نماز پڑ              
۔ بنی اميہ اور بنی عباس کے عہدوں ميں مصر ، شام ، حجاز اور ديگـر تمـام عالقـوں مـيں اسـی                         

 طرح عمل جاری ر ۔ 
جب مصر ميں فاطمی بر سر اقتدار آئے تو جوھر الصقلی نے حکم ديا کہ اذان آل بيـت کـے عمـل                       

 کيـا گيـا ، اور مـؤذن         کے الفاظ اور کلمات کا اضـافہ      " حی علی خير العمل     " پر ہو ۔ تو اس ميں       
السالم عليك يا امير المومنین ، اور شايد     : اذان کے بعد محل کے دروازے پر کھڑا ہوتا اور کہتا            

، اے " الصالة و السالم عليك يا امير المومنين و علی آبائـك الطـاھرين   " اسکے بعد يہ کہتا تھا     
  سالم ہو ۔ امير المومنين آپ پر اور آپ کے طاہر آباؤ اجداد پر صالہ اور

جب فاطمی حکومت ختم ہوئی اور ايوبی حکومت قائم ہوئی تو صالح الدين ايوبی نے انکے تمام                 
 پـر سـالم پھيجـنے    – صـلی اهللا عليـہ و سـلم    –شعائر ختم کر ديئے ۔ اور خليفہ پر سالم کو حضور     

 رسـول اهللا و     السالم عليك يـا   : مؤذن اذان کے بعد کہتا      ) اس زمانے ميں    ( ميں بدل ديا ۔ چنانچہ      
الصالة و السالم ۔ اور يہ عمل صرف ايوان حکومـت تـک             : رحمة اهللا و برکاتھ ، اور غالبا وہ کہتا          

محدود تھا يعنی شاہی مسجد اور اسی طرح كى دوسری مـسجدوں مـيں يہـی عمـل تھـا آخـری            
تمـام  ايوبی بادشاہ الملک صالح نجم الدين ايوب نے اپنے زمانۂ حکومت ميں مصر اور قاہرہ کے                 

الصالة و السالم عليك يـا رسـول اهللا و رحمـة     " مؤذنوں کو حکم ديا کہ وہ اذان کے بعد منبروں پر            
بآواز بلند پڑھيں اور اسے عشاء کی آذان تک محدود رکھيں ۔ اور منصور حـاجی                " اهللا و برکاتھ    

جاری بن اشرف شعبان بن حسين بن ناصر محمد بن المنصور قالوون کے زمانے تک اسی پر عمل                  
ر ۔ اور اس نے حکم ديا کہ مغرب کی اذان کے عالوہ فجر اور دوسری تمام آذانوں کے بعد بھـی                      

پڑھـا جـائے اور     ) بلنـد آواز سـے      " الصالة و السالم عليك يا رسول اهللا و رحمة اهللا و برکاتـھ            (يہی  
  ۔97مؤذن آجتک بدستور اسی پر عمل پيرا ہيں 
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 پـر الـصالة و   – صـلی اهللا عليـہ وسـلم    – حضور نبی کريم  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے بعد        
السالم پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں بلکہ ثواب ہے اور بعد کے لوگـوں نـے اسـے لوگـوں کـو وقـت                       
نماز کے شروع ہونے کی اطالع دينے ميں مبالغہ کرنے ميں مستحسن قرار ديا ، اور جس چيز کو                   

  بھی عمدہ اور بہتر ہے ۔مسلمان بہتر سمجھيں وہ اهللا تعالی کے نزديک
مـيں آيـا ہـے کـہ        ) چاروں مذھبوں کی فقـھ کـی کتـاب          ( اور کتاب الفقھ علی المذاھب االربعھ       

بعض متأخرين نے اذان کے بعد اور اس سے پہلے کچھـ امور کا اضافہ کيا ہـے انھـيں مـيں سـے                       
ے پہلے تسبيحات اور اذان س ) - صلی اهللا عليہ و سلم –الصالہ علی النبی ( رات کو اذان کے بعد 

مناجات کرنا و غيرہ ۔ اور يہ بدعت حسنہ ہے کيونکہ احاديث مبارکہ ميں ايسی کوئی بات نہيں                  
 جو اس سے منع کرے اور عمومی نصوص انہيں کا تقاضا کرتی ہيں ۔

کا حکم لگانے ميں جلدی نہـيں کرنـی چـاہئے اور            ) سيئہ  ( چيز پر بدعت    ) نئی  ( اور کسی بھی    
توقـف ، تحقيـق اور گہرائـی سـے غـور و خـوض اور                ) حکم لگانے سے پہلے     ( ہے کہ   واجب تو يہ    

مطالعہ کيا جائے تاکہ مسلمانوں ميں کسی ايسے فروعی مسئلہ کے شرعی حکـم کـی وجـہ سـے                    
 .98تفرقہ پيدا نہ ہو جسکے بارے ميں قرون اولی سے ہی مشاہير فقھـاء کـی آراء مختلـف ہـيں         

  .اهللا اعلم بالصواب
  عيدڈاکٹر احمد

 

  ترک نماز اور اسے ترک کرنے والے خاندان سے تعامل کی کيفيت -48
 نماز ترک کرنے والے خاندان سے تعامل کرنے کی کيفيت کے بارے ميں دريافت کيا گيا؟  :سوال

 
اگر اھل خانہ نماز ادا نہ کرتے ہوں تو وہ مرتـد اور کـافر ہـيں ۔ انکـے ساتھــ رہنـا        :خالصۂ فتوی

 جائز نہيں ہے۔
 30 – 29 صـ– صلی اهللا عليہ و سلم – ۔ رسالة صفة صالة النبی ابن عثیمینخ شي

  
 :تبصرہ

اگر تارک نماز نے نماز کی فرضيت پر عقيدہ رکھتے ہوئے سستی سے نماز ترک کی تـو وہ کـافر            
 نہيں اور نہ ہی اسکے اور اسکی بيوی کے درمياں عليحدگی کرانا جائز ہے۔

 :علمی رد
 فرضيت کا منکر ہے تو وہ تمـام مسلمانوں کے نزديک متفقہ طور پر کـافر  تـارک نماز اگر اسکی 

ہے ۔ اور اگر نماز کی فرضيت پر عقيدہ رکھتے ہوئے اس سے سستی اور كای کی وجہ سے نماز   
ترک ہوئی جيسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے تو وہ ائمہ اربعہ اور پہلے اور بعد کے عام علمـا کـے                       

 ے ۔نزديک وہ کافر نہيں ہ
ابن قدامہ نے بيان کيا ہيکہ پوری اسالمی تاريخ ميں يہ ثابت نہيں کہ مسلمان حجـوں نـے تـرک                     
نماز کی وجہ سے شوہر اور بيوی ميں عليحدگی کرائی ہو ۔ باوجود اسکےكہ ہر زمانے ميں نماز                  

 ترک کرنے والوں کی تعداد زيادہ رہی ہے ۔
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تعلقـات  ) ازدواجی( اسکی بيوی کے درميان   اس بناپر اس ميں بھی کوئی شبہ نہيں کہ اسکے اور          
  ۔99صحيح ہيں 

اسی بناپر نماز نہ پڑھنے واال شوھر اس وقت تک کافر نہيں سمجھا جاتا جبتک کہ وہ نمـاز کـے                     
واجب ہونے پر ايمان رکھتا ہے ، اور بيوی کو چاہيے کہ اسکو مسلسل نصيحت کرتی رہـے ، اور                    

انجـام کـا    ) برے  ( ی رہے اور اسے نماز ترک کرنے کے         نا اميد ہوئے بغير اسے نماز کی طرف بالت        
پـس اچھـی   .خوف بھی دالتی رہے اور اسے ايسی اچھی صحبت دے جـو اسـے راہ حـق پـرلے آئـے          

 صحبت ان حاالت ميں طلسماتی اثر رکھتی ہے۔
اور انسان ايسی واضح اور بال واسطہ دعوت نا پسند کرتا ہے جسکی بنياد مطالبے اور حکـم پـر                    

 سے فرار اختيار کرتا ہے ليکن اگر اسکا تعلق کـسی دينـدارگروپ کـے ساتھــ ہـو تـو                 ہو اور اس  
 انکے اخالق اور صفات بغير کسی حکم اور مطالبے کے اس ميں سرايت کر جائيں گی ۔

انـسان  " :تـر جمـہ   ،  "المرء علـی ديـن خليلـھ         :" – صلی اهللا عليہ و سلم       –سچ فرمايا ہے نبی کريم      
 ."وتا ہےاپنے دوست کے مذھب پر ہ

اور اس طرح نماز نہ پڑھنے والی بيوی کا حکم بھی يہی ہے اور اسکے شـوھر کيلـئے بھـی وہـی                       
نصيحتيں ہيں کہ وہ اسے نماز اور استقامت کی طرف الئے اور اسے طالق ديـنے مـيں جلـدی نـہ        

الةِ وَاصْـطَبِرْ   وَأْمُـرْ أَهْلَـكَ بِالـصَّ     ﴿: کرے ، اور اسے چاہيے کہ وہ اهللا تعالی كا يہ فرمان يـاد رکھـے               

ت اور آپ اپنے گهر والوں کو نماز کا حکم فرمـائيں اور اس پـر ثابـ                 :تر جمہ ،  )132 –طہ  ( ﴾عَلَيْهَا
 قدم رہيں۔

اور ان دونوں کو چاہيے کہ وہ نماز تہجد اور فجر کی دعاؤں سے مدد حاصـل کـريں ، اور  وه اهللا                        
توفيق عطا فرمائے اور کثرت سے يہ تعالی سے سوال کرے کہ وہ اسکو اپنے آگے سجدہ کرنے کی            

الفرقـان   (   ﴾رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُـرَّةَ أَعْـيُنٍ وَاجْعَلْنَـا لِلْمُتَّقِـينَ إِمَامـاً          ﴿  :دعا مانگے 
اے ھمارے رب ہميں ہماری بيويوں اور ہماری اوالد کی طـرف سـے آنکھـوں کـی           : ترجمہ  ،   )74

 ا فرما اور ہميں پر ہيزگاروں کا پيشوا بنادے۔ٹھنڈک عط

كَذَلِكَ كُنـتُمْ مِـنْ قَبْـلُ فَمَـنَّ اللَّـهُ عَلَـيْكُمْ             ﴿: اور اسے اهللا تعالی کا يہ فرمان بھی ياد رکھنا چاہئے          

تو ايسے  ) ی  بھ( اس سے پيشتر تم     : ترجمہ  ،  ) 94النساء   (﴾فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً      
دوسـروں کـے بـارے     ( پـس   )  مسلمان ہو گئے     اور تم ( ہی تھے پھر اهللا تعالی نے تم پر احسان کيا           

 تحقيق کر ليا کرو ۔ بيشک اهللا تعالی تمھارے کاموں سے خبردار ہے۔) ميں بھی 
اور اسے جان لينا چاہيے کہ اگر اهللا تعالی بے نمازی کو ھدايت عطا فرما دے تو يـہ اسـکے ديـن                       

 کيلئے بہتر ہے اور اسکے لئے دنيا اور اسکی تمام اشياء سے کہيں زيادہ ہے۔
اور اسے چاہيے کہ وہ اسے مختلف انداز اور طريقوں سے نماز کی دعـوت دے ، اور بہتـر طريقـہ                      
تو يہ ہيکہ اسے علماء اور نماياں واعظـيں کـے مـؤثر وعـظ و نـصيحت سـنائے اور اسـے سـنانے                         

تيار نہ کرے بلکہ ايسا طريقہ تالش کـرے کـہ جـس سـے وہ اکتـا ہـٹ                    کيلئے براہ راست طريقہ اخ    
محسوس نہ کرے اور چاہيے کہ اهللا رب العزت کی صفـات ، مخلوق پر اسکے انعـام   و اکرام ، تو                 
بہ کرنے والوں کے قصوں ، جنت ، دوزخ سے متعلق بيانـات ، وعـظ و نـصيحت اور آسـان ليکچـر                        

                                                 
پوری اسالمی تاريخ ميں آجتک ايسی بات سامنے نہيں آئی کہ کسی شخص کـو تـرک نمـاز کـی                : فضيلت ڈاکٹر عبداهللا الفنيسان کہتے ہيں        99

 اور اسکی اوالد نـا جـائز ہـوگی جبکـہ نمـاز تـرک       وجہ سے مرتد کے طور پر قتل کيا گيا ہو ۔ عالوہ ازيں اس قول کی بناپر اسکی بيوی کو طالق             
کرنے والوں کی تعداد بہت زيادہ ہے اور ميرے نزديک سستی اور عدم اھتمام کی وجہ سے نماز ادا نہ کرنے والوں کی تکفيـر نـہ کـرنے واال قـول                                 

 .صحيح ہے ۔ اهللا اعلم بالصواب 
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 دوسرے احکام سے شروع نہ کرے اور اسکے ساتھـ عجلـت            رسے آغاز کرے، نماز اور اس طرح کے       
 .بھی نہ کرے ۔  اهللا اعلم بالصواب

 ڈاکٹر احمد عيد

 

 کو کام سے منع کرنے کا وجوب) محنت کش(۔ نماز کے وقت عمال 49
 کام کرنے والوں کو کام سے روکنے کے بارے میں حکم دریافـت            )  اسٹاف  ( نماز کے وقت       :سوال

 کیاگیا ہے۔  
 

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جونہی نماز کے لیے اذان دی جاۓ کام سـے روکنـا    :صۂ فتویخال
 واجب اور الزمی ہے ۔

     28الدر الثمين ص  الشيخ ابن جبرين
 :تبصرہ 

کارکن کے لیے یہ ضرووی نہیں کہ وہ پانچوں نمازیں پہلے وقت میں ادا کرے ۔ اگرچـہ وقـت کـے               
  افضل ہے۔پہلے حصے میں نماز کی ادائیگی

:  علمی رد  
)  کـام کـرنے والـے   ( نماز کا وقت آغاز سے انتہا تک وسیع ہوتا ہے ، اس لیے کسی بھـی  عامـل     

کے لیے  یہ الزمی نہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر پانچوں نمازیں اپـنے پہـلے وقـت مـیں ادا کـرے،                         
یـا موقـع تـب ہـے        اگرچہ پہلے وقت میں نماز کے لیے جلدی کرنا افضل ہے ، لیکن اس کا محـل                  

جب انسان کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہو کہ اگر اسے چھوڑ کر وہ پہلے وقت میں نمـاز کـی        
ادائیگی کے لیے چال جاۓ تو اس کام کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایسے میں دوسری نماز کـے                    
وقت کے داخل ہونے سے پہلےتک وہ نماز کو مؤخر کر سـکتا ہـے  ۔ جہـاں تـک نمـاز جمعـہ کـا                      
تعلق ہے تو اس کے لیے واجب یہ ہے کہ خرید و فروخت اور ہر اس کام کـو جـو نمـاز جمعـہ کـی                           
پہلی اذان کے بعد سعی جمعہ کے لیے سد راہ ہو اسے ترک کردے ۔ اور زوال شمس کـے بعـد اهللا                      

 يَـوْمِ الْجُمُعَـةِ     يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُـودِي لِلـصَّالةِ مِـنْ         ﴿ :رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرے       

بالیا جـاۓ   )  تمھیں(جب  !  اے ایمان والو     :تر جمہ ،  )9عہ  مالج (﴾فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ     
چھـوڑ دو خریـد و      ) فـورا (نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اهللا کے ذکـر کـی طـرف اور                    

 فروخت ۔ 
 جو جمعہ کے روز کاروباری اداروں کو بند کـرنے  کـے         اس آیت کریمہ میں ایسی کوئی بات نہیں       
ے وقت اور نہ ہی نماز سے فارغ ہونے کـے بعـد ۔اس      کوجوب پر داللت کرتی ہو اور نہ ہی نماز          

 مراکز کے کھلے رکھنے یا بند کرنے کی اباحت اپنے اصل پر بـاقی ہـے ۔ اهللا         یاعتبار سے کاروبار  

 ﴾      الـصَّالةُ فَانتَـشِرُوا فِـي األَرْضِ وَابْتَغُـوا مِـنْ فَـضْلِ اللَّـهِ              فَـإِذَا قُـضِيَتْ   ﴿ :جل مجدہ کا فرمان ہے    



پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تالش کرو اهللا کے  :تر جمہ،  )10الجمعہ (
 فضل سے۔  

ے یہ آیت کریمہ کاروبار کے لیے نکلنے ، اپنی ضرویات کے لیے تدبیر کرنے اور رزق کی تـالش کـ          
معاملے میں واضح ہے ۔ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ جواز اور اباحت کـے لـیے ہـے ۔ ایـسا                        
کوئی شرعی حکم نہیں جس کے بموجب جمعہ کے دن تجـارتی یـا کاروبـاری محـل کـا بنـد کرنـا           
واجب ہو ۔ البتہ شرعا جو چیز واجب ہے وہ نماز جمعہ کے لیے سعی کرنا ہـے ۔ واهللا تعـالی اعلـم             

 ۔    بالصواب
  ڈاکٹر انس ابو شادی 
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 با جماعت نماز کا حکم - 50
  با جماعت نماز کے حکم کے بارے ميں دريافت کيا گيا؟:سوال

 
  مسجد ميں با جماعت نماز ادا کرنا ہر مکلف پر فرض عين ہے۔:خالصۂ فتوی
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 : تبصرہ
جمہور علماء کے نزديک با جماعت نماز ادا کرنا ہر مکلف پر فرض عين نہيں ہے بلکہ يہ سنت                   

) جماعت(مؤکدہ  يا فرض کفايہ ہے ، اگر بعض لوگ با جماعت نماز ادا کر ليں تو باقيوں پر سے                     
 ساقط ہو جاتی ہے۔

 :علمی رد
کے بارے ميں علمـاء کرام کـے درميـان اخـتالف ہـے ۔ امـام احمـد بـن                    بـا جماعت نماز کے حکم      

 کی رائے کے مطابق با جماعت نماز کی قدرت رکھنے والے ہر شخص پـر            – رضی اهللا عنہ     –حنبل  
آپ :  کی يہ حديث مبارکہ ہے ۔ کہ         – صلی اهللا عليہ و سلم       –يہ فرض عين ہے انکی دليل حضور        

نابينے آدمی کو گھر ميں نماز ادا کرنے کی اجازت ديـنے سـے    نے ايک – صلی اهللا عليہ و سلم       –
انکار فرما ديا ، اور يہ با جماعت نماز کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے کيونکـہ اگـر يـہ              

  اسے اجازت دے ديتے۔– صلی اهللا عليہ و سلم –واجب نہ ہوئی تو آپ 
ی مـسلم شـريف کـی يـہ حـديث       سـے مـرو  – رضی اهللا عنہ –انکی دوسری دليل حضرت ابو ھريرہ    

لقد هممت أن آمـر فتيتـي فيجمعـوا لـي        ":  قال – صلى اهللا عليه و سلم       –ان النبى   : مبارکہ ہے کہ    
ميں نے :  نے فرمايا – صلی اهللا عليہ و سلم –اس کا مفہوم يہ ہيکہ نبی کريم ، "حزما من الحطب    

ں ۔ پھر ايسے لوگوں کی طرف آؤں ارادہ کيا کہ اپنے نوجوانوں کو لکڑياں اکٹھی کرنے کا حکم دو   
 جو بغير عذر کے گھروں ميں نماز ادا کرتے ہيں ، اور انکے گھروں کو آگ لگا دوں ۔

 يہ حديث مبارکہ بھی با جماعت نماز کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے ۔
 – عنـہ   رضـی اهللا – ، امام مالـک  – رضی اهللا عنہ –امام ابو حنيفہ  ) جيسے  (  جمہور علماء کرام    

 اور اکثر فقھاء شافعيہ کے نزديک با جماعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔
 صلى اهللا عليـه و  –أن رسول اهللا : انہوں نے اس متفق عليہ حديث شريف سے استدالل کيا ہے کہ        

 ۔) 100(" صالة الجماعة تفضل على صالة الرجل وحده بسبع و عشرين درجة " قال –سلم 
با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے         :  نے فرمايا    –اهللا عليہ و سلم      صلی   –حضور نبی اکرم    

 پر ستائيس درجے قضيلت رکھتا ہے ۔ 
يہ حديث جواز پر داللت کرتی ہے کيونکہ واجب کيلئے افضل و غيرہ کے الفاظ نہيں کہے جاتے                  

کـا نابينـا صـحابی       – صـلی اهللا عليـہ و سـلم          –، اور جمہور علماء نے بيان فرمايا ہے کہ حـضور            
کو با جماعت نمازسے پيچھے رہنے کی اجازت نہ دينا اسکے واجب ہونے ) حضرت ابن ام مکتوم(

 – صلی اهللا عليـہ و سـلم         –کی دليل نہيں يہانتک کہ عذر والوں پر بھی ۔ يہ اس وجہ سےكہ آپ                
هللا عليہ   صلی ا  –حضرت ابن ام مکتوم كى نيکی اور بهالئى کی خواہش سے واقف ہيں،  اور آپ                 

                                                 
  .5/2بخاری و مسلم اور اصحاب سنن نے روايت کيا يہ ترمذی کے الفاظ ميں  100



 انکی ذنت اور کسی بھی راہنما کے بغير جماعت ميں شريک ہونے کی قدرت رکھـنے                 –و سلم   
 سے بھی واقف ہيں ۔

کے عالوہ  دوسرے  صاحب عذر       ) حضرت ابن ام مکتوم     (  نے   – صلی اهللا عليہ و سلم       –جبکہ آپ   
 اجازت فرمائی تھی۔کو انکے گھر ميں نماز ادا کرنے اور مسجد ميں جماعت کيلئے نہ جانے کی 

چنانچہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے روايت کی ہے ، حضرت عتبـان بـن مالـک جـو کـہ                       
يـا رسـول اهللا     : غزوہ بدر ميں شرکت کرنے والے صحابہ کرام ميں سے ہيں، انہـوں نـے عـرض کـی                  

وتی ميری نظر کمزور ہوگئی ہے اور ميں نمازميں اپنی قوم کی امامت کرتا ہـوں ۔ جـب بـارش ہـ                     
ہے تو ميرے اور انکے درميان برساتی نالہ حائل ہو جاتا ہے اور ميں انکـی مـسجد مـيں جـا کـر                  
انہيں نماز نہيں پڑھا سکتا ، يا رسول اهللا ميری شديد خواہش ہـے کـہ آپ ميـرے يہـاں تـشريف                      

 کو جائے نماز نبالوں ۔) اس جگہ ( الئيں اور ميرے گھر ميں نماز ادا فرمائيں ۔ تاکہ ميں 
دو ) نماز کی ( نے اسکی دعوت قبول فرمائی اور اسکے گھر ميں           – صلی اهللا عليہ و سلم       –آپ  تو  

 رکعتيں ادا فرمائيں ۔
اور انہوں نے يہ بھی بيان کيا ہے کہ وہ حديث جو جماعت سے پيچھے رہ جانے والوں کے گھروں                    

تـی ۔ کيونکـہ     کو جال دينے كےبارے ميں ہے يہ حديث جماعت کے واجب ہونے پر داللت نہيں کر               
با جماعت نماز اگر واجب ہوتی تو پيچھے رہنے والوں کے گھروں كو جالنا صـحيح ہوتـا اور آپ                    

 انکی نا فرمانی کی سزا کے طور پر انکے گھروں کو جالنے مـيں تـاخير               – صلی اهللا عليہ و سلم       –
 نہ فرماتے۔
ونے کـی دليـل ہـے اور         نے ايسا نہ کيا جو اسکے واجب نـہ ہـ           – صلی اهللا عليہ و سلم       –ليکن آپ   

اھم ہے يا يہ کـہ اس سـے مـراد حقيقـی معنـی نہـيں                 ) با جماعت نماز    ( اسکا مقصد يہ ہيکہ يہ      
بلکہ ڈرانا مقصود تھا کيونکہ جالنا صرف کفار کيلئے ہے اور مسلمانوں کو جالنے کی ممانعت                

تمـام  ) اسـالم مـيں   ابتـدائے   ( پر اتفاق ہے ، يا  اس سے مراد نماز جمعہ ہے، يا يہ کـہ پہـلے پہـل                     
 کـی  – صـلی اهللا عليـہ و سـلم    –لوگوں کو پيغام حق پہنچانے اور انکی راہنمـائی کيلـئے حـضور        

 انکو جمع کرنی کی خواہش کی وجہ سے فرض تھی اور پھر اسکی فرضيت منسوخ ہوگی ہو ۔
و اور اکثر اھل علم کی رائے يہ ہيکہ با جماعـت نمـاز ادا کرنـا فـرض کفايـہ ہـے ۔ اھـل محلـہ کـ                   

جماعـت كـى    ( چاہيے کہ وہ اسے قائم کريں اور اگر ان ميں سے بعض نے ادا کرلی تو باقيوں سـے                  
ساقط ہو جائيگی ۔ اور انکے حق ميں سنت ہوگی ۔ اور يہ اس لئے کہ مـوذن کـی اذان                     ) فرضيت  

 کا جواب دينا اور با جماعت نماز ادا کرنا اسالمی شعائر کا اظہار ہے ۔
 دی جاتی ہے کيونکہ يہ تمام دالئل کی جامع ہے ۔اور اسی رائے کو ترجيح 

اور ايک جماعت کی رائے ہے کہ اگر کسی کی بيوی اور بچے ہوں تو وہ انکے ساتھـ گھر ميں با                     
جماعت نماز ادا کرتا ہے ۔ اور اگر وہ انہيں چھوڑ کر مسجد ميں لوگوں کے ساتھـ نماز ادا کـرے                

انکـو چھـوڑ نـے اور مـسجد مـيں اپنـی نمـاز ادا        ) اس صورت ميں ( تو وہ نماز ترک کرتے ہيں ۔  
کرنے سے افضل يہ ہيکہ وہ انکے ساتھـ با جماعت نماز ادا کرے ۔ جبتک کہ مسجد ميں اسـکے                    

ــرے ۔       ــت کــ ــی امامــ ــوں کــ ــو لوگــ ــو جــ ــود ہــ ــخص موجــ ــسا شــ ــوئی ايــ ــالوہ کــ                           )101(عــ
 . اهللا اعلم بالصواب

 ڈاکٹر احمد عيد
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  فاسق اور بدعتی کی امامت کے بارے ميں دريافت کيا گيا؟:سوال
 

 فاسق اور بدعتی کے پيچھے نماز ادا نہ کی جائے۔:  خالصۂ فتوی
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  :تبصرہ
  کرام اور تابعين فرسقوں اور بدعتيوں کے پيچھے نماز ادا کرنے تھے۔ صحابہ

دوسـروں کـی نمـاز بھـی صـحيح      ) پيچھے  ( ہر وہ شخص جسکی اپنی نماز صحيح ہے تو اسکے           
 ہے۔

  :علـمی رد
 – رضی اهللا عنـہ  – نے روايت کی ہے کہ حضرت عبداهللا بن عمر            – رضی اهللا عنہ     –امـام بخـاری   

لثقفی کے پيچھے نماز ادا کرتے تھے ، اور امام مسلم نے روايت کی ہے کـہ ابـو          حجاج بن يوسف ا   
کے پيچھے نماز عيد ادا کی اور حـضرت عبـداهللا           " مروان  "  نے   – رضی اهللا عنہ     –سعيد الخدری   

 نے وليد بن عقبھ بـن ابـی معـيط کـے پـيچھے نمـاز ادا کـی اور وہ                      – رضی اهللا عنہ     –بن مسعود   
ايک مرتبہ اس نے نماز فجر کی چار رکعتـيں پڑھـاديں تـو              )  اسی وجہ سے     اور( شراب پيتے تھے    

 اس وجـہ سـے اسـے کـوڑے مـارے تھـے ، اور صـحابہ کـرام اور                     – رضی اهللا عنہ     –حضرت عثمان   
تابعين ابن عبيد کے پيچھے نماز ادا کرتے تھے در آنحاالنکہ اس پر بے دينيت کـا الـزام تهـا اور                      

  تھے۔وہ گمراہی کی طرف باليا کرتے
دوسروں کی نماز بھـی صـحيح ہـے         ) پيچھے  ( ہر وہ شخص جسکی اپنی نماز صحيح ہے اسکے          

 ليکن منحرفين کے پيچھے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
ايک مرتبہ ايسا ہوا کہ کسی شخص نے ايک قوم کی امامت کـی ، اور اس نـے قـبلے کـی سـمت                         

 صـلی اهللا  –ـ رہـے تھـے چنانچـہ آپ     اسـے ديکھـ  – صلی اهللا عليہ و سلم  –تھوکا جبکہ نبی کريم     
وہ تمھيں نماز نہ پڑھائے ۔ تـو انہـوں نـے اس    ) اب ( فرمايا کہ ) ان لوگوں سے    (  نے   –عليہ و سلم    

 سـے   – صـلی اهللا عليـہ و سـلم          –وجہ سے اسے نماز پڑھانے سے منع کر ديا ۔ جـب اس نـے حـضور                  
، )102("نعم، انك آذيت اهللا و رسـولھ      : " نے اسے فرمايا   – صلی اهللا عليہ و سلم       –شکايت کی تو آپ     

 ۔"ھاں، تم نے اهللا اور اسکے رسول کو اذيت دی ہے"
اگر نيک شخص موجود ہو تو اسکے پيچھے نمـاز ادا کرنـا افـضل ہـے اور اگـر کـسی بـدنام اور         
منحرف کے پيچھے نماز اس وجہ سے ضروری ہو جائے کہ اسکا کام امامت ہے تو اسکے پيچھے                  

سکے ساتھـ اسے يہ نصيحت کرنا واجب ہے تاکہ لـوگ اس  سـے راضـی اور                  نماز جائز ہے ليکن ا    
اسکی امامت سے مطمئن ہوں ۔ چنانچہ ابن ماجہ نے اپنی سـنن ، اور ابـن حبـان نـے اپنـی صـحيح          

اهللا تعالی تين آدميوں کی نماز قبول نہيں کرتا ۔ وہ امام " ميں ايک حديث مبارکہ روايت کی ہے   
۔ اور وہ عورت جس نے اس حالت ميں رات گزاری کہ اسکا شوھر اس جسے قوم نا پسند کرتی ہو 

گو کہ فاسق کے پيچھے نماز ادا کرنـا مکـروہ   ، "سے ناراض تھا ، قطع تعلقی کرنے والے دو بھائی        
 ہے مگر يہ صحيح ہے باطل نہيں ۔
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ی اور امام بخاری اور امام مسلم کی بيان کردہ روايات کے عالوہ امام بيھقـی کـی يـہ حـديث بھـ                    
ہر نيک اور بدکار کے پيچھے نماز ادا کرو، ہر  ،  "صلوا خلف كل برّ وفاجر    "اسکی تائيد کرتی ہے ۔    

 نيک اور بدکار کے پيچھے نماز ادا کرو اور ہر نيک اور بدکار کے ساتھـ ملکر کوشش کرو۔
اھل علم کی اکثريت نے بيان کيا ہيکہ فاسـق کـے            : شيخ عبداهللا بن حميد کے فتاوی ميں ہے کہ          

  –يچھے نماز ادا کرنا صحيح ہے ۔ اور جـس نـے اس کـے پـيچھے نمـاز ادا کـی اس کـو حـضور                            پ
کے مطابق اسے نماز لوٹانے کا حکـم نہـيں ديـا جاتـا ہـے                : کے اس فرمان     –صلی اهللا عليہ و سلم      
ہـر اس کـے پـيچھے نمـاز ادا       ۔)103(" صلوا خلف من قال ال الھ اال اهللا   "  :جسميں آپ نے فرمايا   

 . اهللا اعلم بالصواب کہا ہے۔" ال الھ اال اهللا  " کرو جس نے
 ڈاکٹر احمد عيد

 
 امام کيلئے نماز کو طويل کرنے کے قواعد -52

  با جماعت نماز کو طويل کرنے کے قواعد کے بارے ميں دريافت کيا گيا؟:سوال
 

ہ با جماعت نماز طويل کرنيکا قاعدہ يہ ہے کـہ سـنت کـی اتبـاع کـی جـائے نـہ کـ                  :خالصۂ فتوی 
 مقتديوں کی خواہش کی ۔

  91 – 2/90 )5(الشيخ ابن عثيمين ۔ کتاب الدعوہ 
 :تبصرہ

نماز کی طوالت کا مسألہ لوگوں کی قوت برداشت پر منحصر ہے نہ کہ امام کی خواہش پر کہ وہ                    
جس سنت کا چاہيے انتخاب کرے ، جسميں طويل اور مختصر نماز ميں ، ہر ايک کيلئے مناسب        

  ہيں ۔اورمختلف پيمانے
 :علمی رد

سنت يہ ہيکہ نماز فجر اور ظہر ميں سـورة ق اور            : ميں آيا ہے    " االذکار  " امام نووی کی کتاب     
طويل سورتيں ، عصر اور عشاء ميں سورة نبـأ سـے الـضحی              ) 104(الحجرات جيسی طوال مفصل     

تک درميانی سورتيں اور مغرب ميں سورة الضحی کے بعد سے الناس تک کی چھـوٹی سـورتوں            
 ميں سے کوئی سورت پڑھی جائے۔

امام کيلئے مستحب يہ ہے کہ وہ قرات قرآن اور تسبيحات مختصر پڑھے             : علماء کرام نے فرمايا     
اور مستحب کو بھی بطريق کمال ادا نہ کـرے ، اور اکـيال نمـاز ادا کـرنے واال ہـے تـو طويـل اور                 

 درميانی سورتيں ، اور رکوع و سجود ميں طويل تسبيحات پڑھے۔
 کی حديث مبارکہ – صلی اهللا عليہ و سلم – سے مروی حضور – رضی اهللا عنہ   –رت ابو ھريرہ    حض

 ۔ )105("اذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير:"ہے کہ 
اگر تم ميں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہيے کہ وہ اسے مختصر کـرے کيونکـہ ان                     

اتوان اور بوڑھے بھی ہيں اور جب اکيال اپنے لئے نماز ادا کرے تو جتنا چاہے                ميں کوئی بيمار ، ن    
  .اسے لمبا کرے

                                                 
  پر روايت کی ہے۔56 / 2 ۔ دارقطنی 320 / 1ابو نعيم نے  103
سـورة  : سورة ق اور الحجرات سے ليکر آخر تک قرآن کريم کی تمام سورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے اسکی تين اقسام ہيں ۔ طويـل                 : مفصل   104

 سورة نبأ سے سورة الضحی تک ۔ جبکہ چھوٹی سورتيں الضحی سے الناس تک ہيں۔ : تک ، درميانی ) نبأ ( ق سے سورة عم 
امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ھريرہ کے عالوہ صحابہ کرام کی ايک جماعـت سـے بھـی يـہ حـديث روايـت کـی ہـے اور انکـی بعـض                                     105

 روايات ميں ذا الحاجھ يعنی ضرورتمند کا لفظ آيا ہے۔



ايسی قوم کو نماز پڑھائے جـو کـہ محـصور ہـے اور        ) امام  ( نماز کو لمبا کرنا مکروہ ہے ، اگر وہ          
ہ امام کو معلوم ہے کہ وہ طويل نماز کو ترجيح ديتے ہيں تو اس حالـت مـيں مگـر وہ نہـيں بلکـ                        

 مستحب ہے۔ 
کيونکہ ممانعت انکے لئے ہےتو جب وہ اس پر راضی ہيں تو پھر مستحب ہے ، اور بعض اوقـات                 

 کی طويل قراءت کے بارے ميں صـحيح احاديـث مبارکـہ کـو               – صلی اهللا عليہ و سلم       –نبی کريم   
 اسی پر محمول کيا جائے گا۔

و لمبی قراءت کو نا پسند کرتے ہيں اور اگر امام انکے حال سے نا واقف يا ان ميں وہ بھی ہيں ج    
اور وہ بھی ہيں جو پسند کرتے ہيں تو طويل نہ کرے ، اور صحيح احاديث مبارکہ اسی کی تائيد                    

 کرتی ہيں ۔
 صلی  – سے مروی ہے کہ نبی کريم        – رضی اهللا عنہ     –اور انہی ميں سے ايک حديث حضرت انس         

 ."ة أريد أن أطول فيھا فاسمع بکاء الصبی إنی ألقوم فی الصال" : نے فرمايا–اهللا عليہ و سلم 
ميں جب نماز ميں کھڑا ہوتا ہوں تو ميں اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں ۔ پھر بچے کا رونا سنتا ہـوں                      

اسـے  ( تو ميں اسکی ماں پر مشقت کو نا پسند کرتے ہوئے اپنی نماز کو مختـصر کـر ديتـا ہـوں                   
طويل نمـاز کـو پـسند کـرتے ہـيں مگـر             )  لوگ   (اور اگر وہ    ) بخاری اور مسلم نے روايت کيا ہے        

مسجد ايسی جگہ يہ ہے جہاں لوگ امام کے نماز شروع کرنے کے بعد بھی شامل ہوتے ہـيں تـو                     
 ۔)106(پھر نماز کو طويل نہ کرے 

نماز کو طويل کرنے کا معاملہ لوگوں کی برداشت پر منحصر ہے ، امام کی مرضی پر نہيں کـہ وہ         
رے جس ميں طويل نماز اور مختصر نماز کـے ، ہـر ايـک کيلـئے                 جس سنت کا چاہيے انتخاب ک     

  ).107(مناسب اور مختلف پيمانے ہيں 
 اور اسی طـرح چھـوٹی سـورتوں کـی تـالوت        )108(سنت ميں سورہ اعراف کی تالوت کرنا وارد ہے        

  اور يہ امام کی مرضی پر منحصر نہيں کہ وہ چاہيے تو سورہ اعراف پڑھے اور       109بھی سنت ہے      
اهللا اعلـم     چھوٹی سورتيں پڑھے بلکہ يـہ مـسئلہ لوگـوں کـی برداشـت پـر منحـصر ہـے۔                    چاہيے تو 
 .بالصواب

 ڈاکٹر احمد عيد
 

                                                 
  .124 / 4ع از نووی المجمو 106

 صلی اهللا   – پر عمرو بن شعيب نے اپنے والد اور اپنے داد سے روايت کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ميں نے رسول اهللا                         814سنن ابی داود ميں صـ       107
  سے فرض نمازوں کی امامت ميں طويل اور چھوٹی سورتوں کی تالوت سنی ہے ۔–عليہ و سلم 

 کو فجر کی پہلی رکعت – صلی اهللا عليہ و سلم –ميں نے رسول اهللا   : پر قطبہ بن مالک سے مروی ہے آپ نے کہا            307اور سنن الترمذی ميں صـ      
 ميں النخل باسقات يعنی سورہ ق کی تالوت کرتے ہوئے سنا ہے ۔

پڑھی تھی اور يہ بھی روايت ہـے     نے صبح سورہ واقعہ      – صلی اهللا عليہ و سلم       – کے بارے ميں مروی ہے کہ آپ         – صلی اهللا عليہ و سلم       –اور آپ   
 صلی اهللا عليہ و     – آيات کريمہ تک تالوت فرماتے تھے اور يہ بھی مروی ہے کہ آپ               100 سے   60 نماز فجر ميں     – صلی اهللا عليہ و سلم       –کہ آپ   

  -کی تالوت فرمائی " اذا الشمس کورت "  نے –سلم 
 – رضـی اهللا عنـہ   –کہ مجھـ سے زيد بن ثابت      :  سے مروی ہے کہ آپ نے کہا         –نہ   رضی اهللا ع   – پر مروان بن حکم      814سنن ابی داود کے صـ       108

 کـو طـولی   – صـلی اهللا عليـہ و سـلم    –تجھے کيا ہے ؟ کہ تم مغرب ميں چھوٹی ہی سورتيں پڑھتے ہو جبکہ مـيں نـے مغـرب رسـول اهللا     : نے کہا  
  الطوليين سے کيا مراد ہے آپ نے فرمايا سورہ اعراف اور سورہ انعام ۔  الطوليين ، پڑھتے ديکھا ہے ۔ آپ نے کہا کہ ميں نے پوچھا ۔ يہ طولی

 : پر عبداهللا بن بربرہ نے اپنے والد سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہا 310سنن الترمذی کے صـ  109
ے اور يہ بھی مروی    ہت فرمائی    نماز عشاء ميں سورہ الشمس ، سورہ الضحی اور ان جيسی سورتوں کی تالو              – صلی اهللا عليہ و سلم       –رسول کريم   
 رضـی اهللا  – نے نماز عشاء ميں سورہ التين اور سورہ الزيتون کی تالوت فرمائی اور حضرت عثمان بن عفـان           – صلی اهللا عليہ و سلم       –ہے کہ آپ    

 کرتے تھے ں کـی تـالوت     کے بارے ميں مروی ہے کہ آپ نماز عشاء ميں درميانی سورتيں جسے المنافقوں اور اس طرح کی دوسری سورتو                    –عنہ  
ا ہے اور انکے – صلی هللا عليہ و سلم –اور حضور نبی کريم   کے صحابہ کرام اور تابعين کے بارے ميں مروی ہے کہ انہوں نے اس سے زياده اور کم بھی پڑھ

  نزديک اس مسئلے ميں وسعت ہے ۔
ريم ےاس مسئلے ميں سب س ات وه ہيکہ جو نبی ک ل– افضل ب ہ و س ا ك–م  صلی هللا علي ي رے ب لم –ں مروی ہيکہ آپ ے م ہ و س از عشاء – صلی هللا علي  نے نم

 سوره الشمس ، سوره التين اور سوره الزيتون کی تالوت بھی فرمائی ہے ۔ نمي



 
  جس مسجد ميں قبر ہو اس ميں نماز ادا کرنے کا حکم  -53

  جس مسجد ميں قبر ہو اس ميں نماز ادا کرنے کے بارے ميں حکم دريافت کيا گيا؟:سوال
 

ں قبريں ہوں ان ميں نماز ادا نہ کی جائے ، ان ميں نمـاز ادا کرنـا             وہ مساجد جن مي    :خالصۂ فتوی 
 حرام ہے۔

 389 – 388 / 5الشيخ ابن باز ۔ مجموع فتاوی مقاالت 
 :تبصرہ

اگر نماز سے نمازی کا مقصد قبر کی تعظيم ہو تو يہ حرام اور باطل ہے ۔ قطع نظر اسکے کہ قبر                      
ے سـامنے ہـو تـو نمـازى صـحيح ہـونے کـے ساتھــ                 کہاں ہے ۔ اگر يہ مقصد نہ ہو اور قبر نماز ک           

 ساتھـ مکروہ ہے اگر قبر نمازی کے سامنے نہ ہو تو مکروہ بھی نہيں ہے۔
  :علمی رد

:  نـے فرمايـا    – صـلی اهللا عليـہ وسـلم         –امام بخاری اور امام مسلم نے روايت کی ہے کہ نبی کريم             
الی نے يہوديوں پر لعنت بھيجی کيونکہ       اهللا تع ،  "قاتل اهللا اليھود  اتخذوا قبور انبياءھم مساجد       "

 ۔انہوں نے اپنے انبياء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنايا
 نے اپنے وصال مبارک سے – صلی اهللا عليہ و سلم –اور امام مسلم نے روايت کی ہے کہ نبی کريم 

کہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبيـاء اور صـالحين کـی قبـروں کـو مـسجد               : پہلے فرمايا   ) دن  ( پانچ  
بـے شـک مـيں       نـہ بنانـا،   ) سـجده گـاہ   ( تم قبروں کـو مـساجد         بنا ليتے تھے خبر دار،    ) سجده گاہ (

 تمھيں اس سے منع کرتا ہوں ۔ 
 – صلی اهللا عليہ وسـلم       –ايک جماعت نے آپ     ) راويوں کی   ( امام بخاری اور ابن ماجہ کے عالوہ        

منـہ کـر    ( قبروں کی طرف    ،  "اال تصلوا الی القبور وال تجلسوا عليھ      "کی يہ حديث روايت کی ہے       
 نماز ادا نہ کرو اور نہ ہی ان پر بيٹھو ۔) کے 

أرا ء کا اظہار کيا ہـے ۔ چنانچـہ بعـض       ) اپنی  ( علماء کرام نے ان احاديث مبارکہ کے بارے ميں          
قابل مذمت بات يہ ہے کہ دفن کے بعد مسجد بنائی جائے ۔ اور يہ قابل مذمت نہيں کہ                    :نے کہا 

ميں مسجد وقـف کـرنے والـے    ) يا کو نے    ( تعمير ہو اور پھر اسکے ايک حصے        پہلے مسجد کی    
 کہ ظـاہرا ان مـيں کـوئی فـرق نہـيں،            : يا کسی اور کو دفن کيا جائے ۔ ليکن امام عراقی نے کہا              

اگر کسی نے اس مقصد کے لئے مسجد بنائی کہ اسکے کچھـ حصے ميں اسے دفن کيا جـائے تـو      
يں بلکہ مسجد ميں دفن کرنا حرام ہے ۔ اور اگر اس نـے يـہ شـرط               يہ بھی لعنت ميں داخل ہی نہ      

رکھی کہ اسے وں دفن کيا جائے تو يہ صحيح نہيں کيونکہ يہ مسجد وقف کرنے کے مقصد کے 
 خالف ہے۔

سے ممانعت ، تو بعض دوسرے علمـاء نـے اس سـے             )نھی  (اگرچہ اس حديث سے بعض علماء نے        
 کراہت مراد لی ہے يعنی قبر کی جانب نماز صحيح تو ہے مگر کراہت کے ساتھـ ہے۔ 

اور جنہوں نے اسکو صحيح کہا ان ميں پھر اختالف ہے ۔ بعض کہتے ہيں کـہ قبـر خـواہ نمـازی                       
 مکروہ ہے۔) نماز ( ائيں يا بائيں جانب ہو توبهى کے سامنے يا پيچھے ہو يا د

کـو  ) قبر(اگر قبر نمازی کے سامنے ہو تو مکروہ ہے کيونکہ اسی حالت ميں وہ    : دوسروں نے کہا    
نمـازی  ( نماز ادا کرتا ہـے ۔ اور اگـر قبـر            ) منہ کر کے    ( مسجد بناتا۔ اور اس ميں با اسکی طرف         

 ئيں ہو تو کراہت نہيں ہے۔پيچھے با اسکے دائيں يا اسکے با) کے 



کے نزديک، اگر قبر نمازی کے سامنے ) امام ابو حنيفہ ، امام مالک ، اور امام شافعی         ( ائمہ ثالثھ   
ہو تو نماز صحيح ہونے کے ساتھـ ساتھـ مکروہ ہـے اور اگـر قبـر نمـازی کـے سـامنے نـہ ہـو تـو                            

  حرام اور باطل ہے۔جبکہ امام احمد بن حنبل کے نزديک) بلکہ صحيح ہے ( کراہت بھی 
اور يہ اختالف اس صورت ميں ہے کہ قبر مسجد ميں ہو اور اگر اس سے الگ ہو اور لوگ مزار                     
ميں يا اس حصے ميں جہاں قبر ہے نماز ادا نہيں کرتے بلکہ مسجد ميں ادا کرتے ہيں تو اسکے                    

 جائز ہونے ۔ حرام يا مکروہ نہ ہونے ميں کوئی اختالف نہيں ۔
ہيکہ قبر کی طرف نماز ادا کرنے کا مقصد اگر قبر کی تعظيم ہے تو يہ حـرام اور                   خالصہ کالم يہ    

باطل ہے قطع نظر اسکے کہ قبر کہاں ہے ۔ اور اگر يہ مقصد نہ ہو اور قبر نمازی کے سـامنے نـہ                        
  ۔اهللا اعلم بالصواب  ۔ )110(ہو تو کراہت بھی نہيں ہے 

 ڈاکٹر احمد عيد
 
 
 

 نماز ادا کرنے کا حکم مسجد ميں جوتوں کے ساتھـ  -54
 مسجد ميں جوتوں کے ساتھـ نماز پڑھنے کے حکم کے بارے ميں سوال کيا گيا؟ :سوال

 
جوتوں کے ساتھـ نماز ادا کرنا جائز ہـے ۔ اور قـاليں جوتـوں کـے ساتھــ نمـاز کـی                       : خالصۂ فتوی 

 ادائيگی ميں رکاوٹ نہيں ۔
  387 / 12شيخ ابن عثيمين مجموع فتاوی و رسائل 

 :تبصرہ
کھلی فضا يا جگہ جو آلودگی سے پـاک ہـو وں جوتـوں کـے ساتھــ نمـاز ادا کـرنے مـيں کـوئی                  
ممانعت نہيں اور اگر مسجد ميں صاف ستھری جائے نماز بچھی ہوں تـو ہمـيں چـاہتے کـہ ہـم                      

 پاک ہی کيوں نہ ہو ۔) آلودگی ( انهيں آلودگی سے بچائيں خواہ وہ 
  :علمی رد

اد ، انکی نگہداشت اور ان ميں بکھری ہوئی چيزوں کو درست کرنـا  مساجد کی تعمير ، انہيں آب   
کہ مـيں نـے   :  سے مروی ہے ۔ آپ نے فرمايا – رضی اهللا عنہ –سنت ہے ، حضرت عثمان بن عفان        

بَنَـى اللَّـهُ لَـهُ     مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَـسْجِدًا " : کو يہ فرماتے ہوئے سنا– صلی اهللا عليہ و سلم –رسول مکرم 
جـو اهللا تعـالی کيلـئے        :تـر جمـہ   ،  )امام بخاری اور امام مسلم نے روايت کی ہـے         " (  فِي الْجَنَّةِ  مِثْلَهُ

  ۔تعمير کرتا ہے) محل ( مسجد تعمير کرتا ہے تو اهللا تعالی اس کے لئے اسکی مانند جنت ميں 
 اور فقھاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجدوں کو گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھنـا واجـب                   

ہے اور نا پاک چيزيں مسجد ميں لے جانا ، يا وہ شخص جسکے بدن يا کپڑوں پر نجاست يا زخـم      
 ہو اسے داخل ہونے کی اجازت دينا جائز نہيں ۔

سے بچانا ، مـسجد مـيں جھـاڑو دينـا،           ) خواہ وہ پاک ہی کيوں نہ ہو        ( اور مسجدوں کو آلودگی     
ی طرح کی دوسری چيزيں اسميں نظـر آئـيں   اسکی صفائی کرنا ، اور اس سے بلغم ، تھوک اور اس       

 تو انہيں زائل کرنا بھی سنت ہے۔
 صـلی  – سے مروی ہے کہ نبی کريم  – رضی اهللا عنہ –صحيح بخاری اور مسلم ميں حضرت انس        

  نے مسجد ميں تھوک ديکھا تو اسے اپنے دست مبارک سے کھرچ ديا۔–اهللا عليہ و سلم 
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مسجد مـيں تھوکنـا خطـا ہـے اور اسـے دفـن کرنـا        :  فرمايا  نے – صلی اهللا عليہ و سلم       –اور آپ   
 اسکا کفارہ ہے۔ 

 صـلی اهللا عليـہ      –آپ  ) کيونکـہ   ( نا پسنديدہ چيـز ہـے       ) بھی  ( اور مسجدوں ميں بد بو پھيالنا       
 ،)111(" دَنَافَلْيَعْتَـزِلْ مَـسْجِ    أَوْ قَـالَ   أَكَـلَ ثُومًـا أَوْ بَـصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَـا          ":  كى حديث مبارکہ ہـے     –وسلم  
نے لہسن يا پياز کھايا تو وہ ھم سے عليحـدگی اختيـار کـرے يـا ھمـاری                   ) شخص  ( جس   :ترجمہ

  ۔مساجد سے کنارہ کش رہے
 نے ايک شخص کـو مـسجد کـے سـتوں سـے اپـنے                – رضی اهللا عنہ     –مروی ہے کہ امام ابو حنيفہ       

ی داڑھی سے صاف کرتـا      موزے صاف کرتے ہوئے ديکھا تو آپ نے اسے فرمايا کہ اگر تو اسے اپن              
 ۔ )112(تو يہ تمھارے لئے بہتر تھا 

اور مسجد ميں داخل ہونے والے ہر شخص کو چاہئے کہ مسجد کو آلودگی سـے بچـانے کيلـئے                    
اس ميں داخل ہونے سے پہلے جوتے اور چمڑے کے موزے اتار دے ۔ اور يہ کہا گيا ہے کہ جـوتے                      

 پہنے ہوئے مسجد ميں داخل ہونا خالف ادب ہے ۔
 کے پاس جوتوں – رضی اهللا عنہ – کے بارے ميں مروی ہے کہ آپ – رضی اهللا عنہ –ضرت علی ح

 وضو کرتے تو ان ميں سے ايـک پہـن کـر مـسجد               – رضی اهللا عنہ     –کے دو جوڑے تھے ، جب آپ        
پھر اسے اتار کر دوسرا پہن ليتے تھے اور مسجد ميں نمـاز کـی اپنـی                 ) جاتے  ( کے دروازے تک    
 ۔  )113(جگہ داخل ہوتے 

اور يہ وہ وقت تھا جب مسجد کا فرش کچا ہوتا تھا ، تو آج جب مسجدوں ميں جائے نمازيں اور                     
 ۔قالين بچھے ہوئے ہوں ، تو آپ کا کيا خيال ہے

پس مسجد کے صاف ستھرے فرش ، جائے نماز کـی حفاظـت انتھـائی ضـروری ہـے خـواہ آلـودہ                       
ںميں داخل ہونے کے جائز ہونے کا فتوی  اشياء پاک ہی کيوں نہ ہوں ، جوتوں کے ساتھـ مسجدو          

شريعت اور عقل کے خالف ہے ۔ کيونکہ ان مساجد ميں قيمتی قـالين بچھـے ہـوئے ہـيں جنکـو                     
روزانہ آالت اور مشينوں سے صاف کيا جاتا ہے تاکہ يہ بہترين حالت ميں ہوں جبکہ جوتوں ميں 

نماز ادا کرنـا مـستحب نہـيں        اکثر گندگی اور شايد نجاست بھی ہوتی ہے اور جوتوں کے ساتھـ             
 بلکہ اجازت کے طور پر ہے کيونکہ يہ اجازت نماز کے اصل مفہوم ميں سے نہيں ۔

 شيخ محمد صالح المنحد کی نگرانی ميں سوال و جواب کے زير عنوان ديئے جانے والے اسالمی        
 فتوؤں ميں ہے کہ ۔

 مـسجد مـيں داخلہـونے       آج کل مسجدوں ميں قالين بچھے ہوتے ہيں چنانچہ جوتے پہـنے ہـوئے             
سے يہ گندے ہو سکتے ہيں اور ہو سکتا ہے کہ بعض ال پرواہ لوگ گندگی و نجاست سے آلودہ                    
اپنے جوتوں کے ساتھـ مسجد ميں داخل ہوتے ہوں ۔ اور اگر تمام نمازيوں کـو جـوتے پہـنے ہـوئے                 

ہـيں  مسجد ميں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو ہميں مـسجد کـی صـفائی کيلـئے ہـر روز ن                 
بلکہ ہر نماز کے بعد صفائی کيلئے صاف کرنے والوں کی ايک بڑی تعداد درکار ہـوگی، اور ھـم                    
يہ گمان بھی نہيں کر سکتے کہ کوئی شـخص بھـی مٹـی ، گـرد و غبـار کـے عـالوہ گنـدگی اور                           

 نجاستوں سے بهرے قالينوں پر نماز ادا کرنا پسند کريگا۔
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ھــائيوں کــو مــشورہ ديــا کــہ اس مــسئلہ يعنــی  مــيں نــے اپــنے ســلفی ب: شــيخ البــانی نــے کہــا 
مسجدوںميں جوتوں کے ساتھـ نماز ادا کرنے ميں تشدد اور سختی نہ کريں کيونکہ عصر حاضر                
کی مساجد جن ميں اعلی قسم کے قالين بچھے ہوئے ہيں ۔ ان ميں، اور  زمانـہ اول کـی مـسجد                       

 –سامنے اس مسئلہ ميں حضور           ميں فرق ہے ، اور ميں نے انکے          – صلی اهللا عليہ و سلم       –نبوی
 صـلی اهللا عليـہ و       – کی سنت سے ايک دوسرا قصہ بيان کيا کہ نبی کريم             –صلی اهللا عليہ و سلم      

 نے حالت نماز ميں ہر تھوکنے والے يا ناک کی رطوبت صاف کرنے والے کو حکـم ديـا کـہ                      –سلم  
 وہ اپنی بائيں طرف يا اپنے قدموں کے نيچے تھوکے۔

ح اور زمين کی نوعيت کے عين مطابق ہے ، مسجد کی زمـين جہـاں وہ مجبـورا              اور يہ حکم واض   
تھوکے گا ۔ ريت اور پتھروں سے عبارت ہے ليکن آج مساجد ميں قالين بچھے ہوئے ہيں تو کيا                   

 ۔ )114(وہ يہ کہتے ہيں کہ قالين پر تھوکنا جائز ہے، اور يہ بات اسی کی مانند ہے 
  

امات يا آلودگی سے پاک جگہ ميں جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھ            خالصہ يہ کہ ايک انسان کھلے مق      
مساجد جـن مـيں عـام لـوگ نمـاز ادا کـرتے ہـيں اور انکـی صـفائی،                     ) ان  ( سکتا ہے جہاں تک     

گندگی سے حفاظت کا بہت زيادہ خيال رکھتے ہيں کا تعلق ہے ۔ تو جوتـوں کـے ساتھــ نمـاز ادا                
ے کا سبب اور انکے درميان شـر کـے دروازوں کـو             کرنے کے جائز ہونے کا فتوی لوگوں کيلئے فتن        

 .کھولنا ہے۔ اهللا اعلم
 ڈاکٹر احمد عيد

 
 

جماعت يـا  (کي عالمت ہےاور عربون کے يھان يھ قبيلے یا جماعت کے عالمت ھوتی تھی اور وہ                 
اسے اپنے آگے رکھتا تھا اور قبيلے يا جماعت کا ھر فرد اسکي حفاظـت کرتـا تھـا، پـرچم                     ) قبيلھ

 قوم يا جماعت کي سر بلندي اور اسکا سر نگون ھونا قوم کي ذلت پر داللت کرتا تھا۔                   کي بلندي 
 کے نام سے معروف تھا۔) الرایھ یا اللواء(عربون کے ھان پرچم

کہا گيا ہے کھ غزوۂ تبوک مين حامل اللوا يعني علم بردار حضرت زيد بن حارثھ تھـے اور جـب                     
ب نے فورا اسے تھام ليا آپ لڑتے رھے يھـان تـک           آپ شھيد ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابي طال         

کہ وہ بھي شھيد ہو گے اسکے بعد عبد اهللا بن رواحھ نے علـم سـنبھاال اور وہ لـڑتے رھـے يہـان                         
تک کھ وہ بھي شھيد ھو گئے تو پرچم حضرت ثابت بن ارقم العجالني نے سنبھاال اسـے حـضرت           

 انکے حوالے کر ديا گيا اسـي طـرح يـھ    خالد بن وليد کے پاس لے گئے اور انکي اھليت کے باعث 
بھي  بيان کيا گيا ھے کے جب حضرت جعفر کا دايان بازو کٹ گيا تو آپ نے اسـے اپـنے دانتـون                        
سے تھام ليا پھر شھيد ھو گئے رسول کريم نےآپ کے لئے دعا فرمـائي کـھ اهللا انکـو جنـت مـين                    

  الطيار کا نام ديا گيا۔دونون ھاتھون کي جگھ دو پر عطا فرمائے اسي وجھ سے آپکو جعفر
اگر پرچم يا لواء کا احترام صحابھ کرام اور سلف صالح سے منقـول ہـے تـو پـرچم کـو سـالم کرنـا            
مذکورہ احترام سے بڑھ کر نہين ھے  اور اس عمل کو بدعت مذموم نھين کھا جـا سـکتا مـذموم                      

 صرف قرآن اور سنت کي نصوص کي مخالفت کي صورت مين ہي ہوگا۔
 عبد العظيمداکٹر ياسر 
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  نئ چیزوں کا حکمـنماز تراویح میں کچھ - 55

نماز تراویح اهللا   [صالہ القیام اثابکم اهللا     :   نماز تراویح میں بعض نئ چیزوں جیسے یہ کہنا          :سوال 

 ذکرو اذکار کے بارے میں کیا حکم ہے؟] تعالی آپ كو اجر دے

 

کہنـا اور نمـازکی     ] هللا تعالی آپ كـو اجـر دے       نماز تراویح ا  [ صالہ القیام اثابکم اهللا      خالصہ فتوی۔ 

 رکعتوں کے درمیان تسبیح یا ذکر کرنا بدعت ھے اور اسالم میں کو ئی بدعت حسنہ نہیں ہے ۔

 353۔۔2/352اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء                                             

 :تبصرہ

 :چیزوں کی دو قسمیں ھےجمہور علماء کے مطابق دین میں نئ 

وہ قسم ھے جو کہ ؛اهللا اور اسکے رسول صلی اهللا علیہ و صلم کے حکـم کـے                   :  پہلی قسم مذمو م   

 خالف ھو۔

وہ قسم ہے جو کہ عممومی حکم کے تحت آتی ہے ۔اور اهللا اور اسکے رسول           : دوسری قسم ممدوح  

 نے اسکی ترغیب دی ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے ۔

 :  علمی رد 

 نووی نے مجموع میں بیان کیا ھے کہ اذان اور اقامت دونوں صحیح نصوص اور اجماع سے                   امام

پانچوں نمازوں کے لے مشروع ہیں اور ان پانچوں نمازں کے عالوہ اذان اور اقامت متفقہ طـور پـر                    

کـے الفـاظ سـے نـدا        )115(ناجائزہیں،لیکن نماز عید ،کسوف اور استسقاء کے لے ۔الصالہ جامعة           

ے ،اس طرح اگر نماز تراویح با جماعت ادا کی جاے تو اس کے لے بھی الصالة جامعة           دی جا تی ھ   

 ۔ )116(الفاظ سے ندا دی جاتی ھے

کہنـا  " صالة القیـام اثـابکم اهللا     "کہنا اور اسی طرح     " الصالة جامعة " اس سے اخذ کیا جاتا ہے کہ      

روود و سالم پـڑھنے مـیں       اور تراویح کی رکعتوں کے درمیان  نبی پاک صلی اهللا علیہ و صلم پر د               

 کوئی حرج نہیں۔

                                                 
،حضرت عمر سے مروی ھے ،انھون نے فرمایا  جب حضور صلی اهللا علیہ وسـلم کـے زمـانے مبـارک مـیں سـورج گـرھن ھـوا تـو                                1051بخاری   115

 الصالہ جامعہ الفاظ کی ندا دی گئ۔
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 جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھین  تو وہ اهللا کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔

 جمھور علماء کے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ھین  حسنہ اور سیہء،اور دلیل  نبی پاک صـلی                   

و اجـر مـن عمـل       من سن فی االسـالم سـنہ حـسنہ فلـھ اجرھـا              :  [اهللا علیہ و صلم کا يہ فر مان ھے        

 ۔)117(بھا

جو شخص اسالم میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے  لـے اسـکے اپـنے اعمـال اور جـو                         

لوگ اس پر عمل  کریں گے ان کا بھی ثواب ھے بغیر اسکے كہ انكے ثواب میں کوئی کمـی کـى                       

مـال اور   جائے ۔اور جس نے اسالم مین کسی بری بات کی ابتدا کی  تو اس کے  لے اسکے اپنے اع                    

جو لوگ اس پر عمل  کرین گے ان کا بھی گناہ  ھے  اسکے گنـاہ مـین کـوئی کمـی کئےبغیـر،اور                          

 )118( ۔نعمت البدعھ ھذہ:[حضرت عمر رضی اهللا عنہ کا فر مان ھے 

یہ کتنی اچھی بدعت ہے جبکہ وہ نیک اعمال مین سے ہے اور مـدح  کـے زمـرے مـین ائـی ھـے                          

یف فر مائی  کیونکہ نبی پاک صلی اهللا علیہ وسلم نـے اسـے       اسے بدعت کا نام دیا اور اسکی تعر       

صحابہ کرام کے لے سنت نہیں بنایا بلکہ اسے کبھی ادا کیا پھر ترک فرما دیا اور اسکی پابندی                   

نہیں فرمائی ، اورنہ ہی لوگون کو اسکے لے جمع فرمایا اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضـی                    

رت عمر  رضی اهللا عنہ نے لوگون کو اسکے لـے جمـع کیـا                اهللا عنہ کے زمانے مین تھی جبکہ حض       

  ۔اور انہیں اسکی ترغیب دی ، اسی  لئے اسے بدعت سے موسوم کیا  درحقیقیت یہ سنت ہی ہے

 

چنانچہ بدعت کی دو قسمین ہيں  ،بدعت ھدایت و بدعت ضاللت ، سـو جـو  بـات اهللا اوراسـکے                        

ور   جو  بات اهللا تعالى كـى عمـومى دعـوت              رسول کے حکم کے خالف ہو وہ منکر و مذموم ہے ا           

يا  رسول اهللا صلى علیہ وسلم نـے  اسـکی ترغیـب دی ہـو تـو وہ      ,كے تحت آتى ہے اور اهللا تعالى       

ممدوح ہے ،اور یہی راے جمھو ر ا علم کی ہے اور اکثر ا علم کی رائے بھی یہـی ہـے۔ واهللا                       

 ۔اعلم

 احمد عید                                  ڈاکٹر                                         
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 باب ہفتم جنائز
 

   تارک نماز اور اولیا ء کرام کے لے ذبیحہ کرنے والوں کا حکم- 56

 تارک نماز اور اولیا ء کرام کے لے ذبیحہ کرنے والوں اور ان سے توسـل کـرنے والـوں کـی                       :سوال 

 گيا؟نماز جنازہ کا کے بارے میں حکم دريافت كيا 

 

 انکی نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ وہ اسالم سے خٓارج اور کفار ہین ۔ :خالصہ فتوی

 410۔8اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء                                     

 :تبصرہ

 مسلمانون کی اکثریت کے نزدیک سستی سے نماز ترک کرنے واال کافرنہيں ہے۔

انہیں کافر قرار دینے مین جلدی نہیں کرنی چاہئے جن کے صحیح ہو نے کـے                عام مسلمانون کو    

احتمال سے ممکن ہےوہ کافر نہ ہوں اور مسلمانون کے عمل کو ایک حد تک صحیح قـرار دینـا                    

 واجب ہے۔

 :علمی رد

 اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ھے کہ نماز ترک کـرنے واال اگـر اسـکی فرضـیت کـا منکـر ھـے                          

ن کے نزدیک متفقہ طور پر کافر ہے اور اگر نماز کی فرضـیت پـر عقیـدہ رکھـتے                    توعام مسلمانو 

ہوئے  اس سے سستی کی وجہ سے نماز ترک ہوئی جیسا کہ اکثر الوگون کا حال ہے تو وہ چارون    

 ائمہ کرام اور پہلے و بعد کے علماء کے نزدیک کافر نہیں ہوتا ہے۔

ام کے لے جو جانور ذبح کـرتے ہـین اگـر اس سـے               اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ عام لوگ اولیاء کر          

انکا مقصد ان اولیاء کرام کو ثواب پہچانا ،ذبیحـة  کـا گوشـت فقـراء مـین تقـسیم کرنـا تـو یـہ                           

صحیح ہے اگر اس کا مقصد ولی کـی ذات سـے قـرب ہـے تـو صـحیح نہـیں  ہـے ۔چنانچـہ عـام                             

سـے کـام نہـیں لینـا چـاہئے          مسلمانون کو ان اعمال کی وجہ سے کافر قرار دینے مین جلد بـازی               

جنکے صحیح ھونے کے احمتال سے ممکـن ہـے وہ کـافر نـہ ہـوں اور مـسلمانون کـے اعمـال کـو                          

ممکنہ حد تک  صحیح قراردینا واجب ہے ۔ اور ال علمی ان موانع ميں سے ہے جو كسى شـخص                     

 كو كافر قرار دينے میں مانع ہوتےہيں ۔

 ہے تو جب تک کسی کـے کفـر نـہ کـرنے کـی                کتاب فتاوی صغری مین ہے کہ کفر بہت بڑی چیز         

 روایت موجود ہے توميں مومن کو کافر نہیں قرار دیتاہون۔



خالصہ وغيرہ میں ہے کہ اگر کسی مسئلہ مین اكثر وجوہ کفر ثابت کر رہی ہـوں اور ایـک وجـہ                      

کفر سے منع کر رہی ہو تو مفتی پر الزم  ہے کہ وہ مسلمان سے حسن ظـن کـی وجـہ سـے تكفيـر           

کرنے والے سبب كى طرف مائل ہو اور جو شخص مسلمان پر کفر کا فتوی نـہ لگـانے کـا                     سےمنع  

عزم کرے تو یہ اس کی نیک نیتی شمار کی جائيگی یا اس کے کفر میں خواہ کمزور روایت ہـی                     

سے اختالف ہو تو اس پر کفر کا فتوی نہیں لگایا جا سکتا اسی بنیاد پر تکفیر کے اکثر مذکورہ  

کفر کا حکم لگانا نہیں اور میں نے اس امر کو اپنے اوپر الزم کیـا کـہ ان چیـزوں                  الفاظ سے مراد    

    ۔4/224حاشية ابن عابدين )1(مین کسی کے بارے مین فتوی نہیں دونگاْ

 علی منصور                                                ڈاکٹر
 

  کا حکمپہچانے) نفع(  قرآن کریم کی تالوت سے میت کو فائدہ -57
 قرآن کریم کی تالوت سے میت کو فائدہ پہچنے کے بارے میں دریافت کیاگیا؟  :سوال

 
میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قـرآن کـریم کـی تـالوت کرنـا اسـکے وارد نـہ               :خالصہ فتوی 

 ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔
 49-9/47اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء 

  :تبصرہ

اء کے نزدیک قرآن کریم کی تالوت کا ثّواب میت کو پہنچتـا ہـے اور ہـر زمـانے اور                     جمہور علم 

عالقے میں بغیر انکار کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ جمع ہوتے اور قرآن کـریم پـڑھتے                     

 کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔) اعزہ واقارب(ہیں اور اپنے فوت شدگان

 :  علمی رد
 کہ صدقہ اور دعا کا نفع میت کو پہنچتا ہے اور انکے عالوہ دوسرے ا علم کا اس پر اتفاق ہے

نفلی اعمال صالحہ جیسے اسکی طرف سے روزہ رکھنا ،قرآن کریم کی تالوت کرنا ،ایـسے اعمـال                
 میں انکا اختالف ہے۔چنانچہ جمہور علماء کی راۓ میں میت کو ان اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔

صلی اهللا علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی رو سے منع کیا ہے             جبکہ بعض علماء نے حضور کریم       

  جَارِيَـةٍ    أَشْيَاءَ مِـنْ صَـدَقَةٍ    إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ" :جس میں آپ نے فرمایا
جب ابن آدم کا انتقال ہوجاتا ہے تو اسکے اعمـال   :ترجمہ، "وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ 

یا وہ علم جس سے نفـع حاصـل         ,صدقہ جاریہ   , کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے سواۓ تین چیزوں کے        
 یا نیک اوالد جو اسکے لۓ دعا کرتی ہے۔, کیا جاۓ 
 خـتم  نے فرمایا تین چیزوں کے عالوہ اسکے اعمـال  کـا سلـسلہ             -صلی اهللا علیہ وسلم      -نبی کریم   

ہو جاتا ہے،اور آ پ صلی اهللا علیہ وسلم نےیہ نہیں فرمایا کہ اسے دوسروں کے عمـل سـے فائـدہ                      
نہیں پہنچتا ،تو جب کوئی اور شخص اسکے لۓدعا کرتا ہے تو یہ اس آدمی کے عمـل مـیں سـے            



نہیں لیکن اسے فائدہ پہنچتا ہے اور اس طرح اگر اسکے لۓ قرآن کریم پڑھاجـاۓ تـو بھـی اسـے                      
  پہنچتا ہے۔فائدہ

اور جنکی راۓ میں تالوت کا ثواب فوت ہو نیوالوں کو نہیں پہنچتا۔ ان میں سے بعض نے کہـا                    
کہ اگر  کسی نے تالوت کی اور اسکے بعد کہا کہ اے اهللا اس تالوت کا ثـواب فـالں شـخص کـو                          

اسـپر  اور احادیـث مبارکـہ      . پہنچا دے  تو  يہ صحیح ہے ۔اور اسکو انہوں نے دعا قـرار دیـا ہـے                  
داللت کرتی ہيں کہ میت کے پاس اگر قرآن کی تالوت كي جائےخواه اسکا ایصال ثواب اسے کیا                  
جاۓ یا نہیں ،اسکو فائدہ پہنچاتی  ہے کیونکہ جب بھی قرآن کی تـالوت کیجـاۓ بطـور خـاص                     
جماعت کی صورت میں تو تالوت کرنے والوں کو فرشتے اپـنے گھیـرے مـیں لـے لیـتے ہـیں اور                       

ھی انکو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔اور ان پر طمانینت اور راحت نازل ہوتی ہـے                 رحمت الہی ب  
بلکہ فرشتوں کے نزول کے لۓ جماعت کی صورت میں تالوت یا ذکر کرنا شرط  نہیں کیونکہ یـہ   

 اکیلے شخص کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔)سعادت(
ہ اصطبل میں اپنے بیـٹے  امام بخاری اور مسلم  نے اسید بن حضیر کی حدیث روایت کی ہے جوک  

اچانـک مـیں    )تالوت کرتے ہـوۓ     (اور گھوڑے کے پاس تالوت کرتے تھے اس حدیث میں آیا ہے             
کوئی چیز ہـے    (اپنے سر کے اوپر ساۓ کی مانند کوئی چیز دیکھتا کہ اس میں چراغوں کی طرح                 

جھـل  وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتی جـاتی ہـے یہـاں تـک کـہ وہ میـری نظـر وں سـے او         ) 
تلك المالئكة تستمع لك، ولـو قـرأت        " : نے آپ سے فرمایا    - صلی اهللا علیہ وسلم    -ہوجاتی تو رسول  

 ".ألصبحت يراها الناس ما تستتر منهم
کہ یہ فرشتے ہیں جو آپکی تالوت سنتے ہیں اور اگـر تـم تـالوت کـرتے رہـتے تـو لـوگ پوشـیدہ                       

 چیزوں کا مشاہ کرتے۔
 پڑھنے کے بارے میں نص ہـے امـام احمـد امـام ابـوداؤد امـام       اور یہ کہ میت کے پاس سورۃ یسن    

بان ماجہ،ابن حبان،حاکم  سے مروی ہے جـسے ابـن حبـان کـو حـاکم       ) اسی کے الفاظ ہیں     (نسائی ، 
قلب القرآن يس، ال يقرؤها رجـل       " :نے صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے فرمایا            

 ۔)119("ر اللَّه له، اقرؤوها على موتاكميريد اللَّه والدار اآلخرة إال غف
قرآن کریم کا دل سورۃ یسن ہے اور جو شخص بھی رضاۓ الہی اور دار آخـرت کـے لـۓ اس کـی         
تالوت کرتا ہے تو اهللا اسکے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور تم اپنے مـردوں پـر اسـکی تـالوت کيـا                        

 ۔)120(کرو
 ،امام احمد بن حنبل رحمۃاهللا  کے بارے اور قبر کے پاس تالوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں

میں مروی ہے کہ آپ نے کہا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو آیت الکرسی اور تین بار سورۃ 
 )اللهم إن فضله ألهل المقابر(اخالص پڑھو پھر یہ کہو 

  اے اهللا اسکا ثواب ا قبر کے لۓ ہو ۔
وں کا اس پر اتفاق رہـے کـہ وہ جمـع ہـوتے              اور بغیر انکار کے ہر زمانے اور عالقے میں مسلمان         
 کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔) اعز اقارب(اور قرآن کریم کی تالوت کرتے اوراپنے فوت شدگان 

                                                 
ابن قطان اور دارالقطنی نے اس حدیث کو ضعيف كے قريب بتايا ہے اور ابن حاكم اور ابن حبان نے اسے صحيح  كہا اور ميت كـى مـوت كـے                     119

 كى حديث كى بنا پر حالت نزع كے وقت قرن كريم كى تالوت كو جـائز قـرار                   اور صحيح بتانے والوں نےمسند فردوس     .وقت تالوت كرنا مراد ليا ہے     
ليكن بعض  . حديث كا مفهوم يہ ہےكہ جب مرنے والے كے سامنے سورة يس كى تالوت كى جاتى ہے تو اهللا تعالى اس پر آسانى فرماتا ہے                        . ديا ہے 

نہيں ہےچنانچہ اسكے پاس تـالوت كـرنے سـے اسـے فائـدہ پہنچـنے        علماء كا كہنا ہے كہيہاں لفظ ميت عام ہے اور حالت نزع كيلئے مخصوص               
 .ميں كوئى ركاوٹ نہيں جب اسكى زندگى ختم ہو گئى خواہ اسے دفن كيا گيا ہو يا دفن نہ كيا گيا ہو

  
 ۔2/225المغنى از ابن قدامة  120

  



إن الميـت يعـذب     ( کیونکہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم سے مـروی صـحیح حـدیث مبارکـہ ہـے                 
 ۔عذاب ہوتا ہےبے شک میت کو اسکے ا وعیال کے رونے سے ، )ببكاء أهله عليه

کے ثـواب   ) نیک اعمال (اور اهللا تعالی اسکے گناہوں کی سزا دینے سے زیادہ کریم ہے کہ وہ اسے                
 ۔سے محروم نہ کرے

اگر چہ میت کے لئے قرآن کریم كى تالوت  کرنے میں اختالف ہے پھر               : عالوہ ازیں  األبی نے کہا     
چنا ہے  لـیکن یـہ امـور ہـم سـے             بھی اس سے غفلت نہیں کرنی چاہۓ غالبا صحیح ثواب کا پہن           

پوشیدہ ہیں اس وجہ سے اور یہ کسى حکم شرعی میں اختالف نہیں بلکہ اس امر مـیں اخـتالف                    
ہے کہ کیا ایسا واقعی ہوتاہے یاکہ نہیں یہی بات بہتر ہے کیونکہ میت كيلئےکی گـئ تـالوت                   

, ے اسـتفادہ کرتـاہے    فرآن کریم اگر میت کو فائدہ نہيں پہنچاتی  توبهى پڑھنے واال ضرور اس سـ               
اور اهللا تعالی کی رحمت اور قضل سے غالبا امید  یہ رکھی جاۓ کہ میت کو اس سے فائدہ ہوتا                     
ہے جیسے شفاعت اور دعا میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسری چیزوں سے بھی فائدہ حاصل                 

 کرتی ہے۔
 :ڈاکٹر عبداهللا فقیہ کے زیر نگرانی فتوی مرکزكے فتوى میں ہے

کرنا جائز ہے اور یـہ      ) ایصال وثواب (بن عثمین کی راۓ ہے کہ تالوت  قرآن کا ثواب ھدیہ             شیخ ا 
 کہ یہ اسے پہنچتا اور انشاء اهللا اس سے اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے ۔

جمہور علماء  ا    ،  جبکہ قبروں کے پاس اجتماع اور ان پر پڑھنے کو انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے               
دیکھـۓ مجمـوع فتـاوی      ،  )121( بھی یہی ہـے جـو شـیخ نـے کہـا ہـے۔              علم اور محققین کا مذہب    

 ۔305ص2العقیدہ الشیخ بن ابن عثمین  ۔ج 
 

 علی منصور ڈاکٹر
 

 مزارات پر گنبد تعمیر کرنے کا حکم - 58  

 ۔ مزارات پر گنبد تعمیر کرنے کا کیا حکم ہے؟:سوال 

 

  میں سے ہے۔مزارات پر گنبد تعمیر کرناحرام اور شرک کے ذرائع :خالصہ فتوی

 83۔9/82اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء 

 :تبصرہ

 قبورپر کچھـ تعمیر کرنا اور اسے ا س  طرح بلند کر نا کہ وہ نمایا ں ہوں مکروہ ہـے اور اگـر یـہ                 

 گزرگاہ یا دفن کے لے وقف کردہ زمین پر ہو تو حرام ہے ۔

 :  علمی رد 
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 کیا ہے کہ ثمامہ بن شقی نے کہا  ہم فضالہ بن عبید کے                امام  مسلم اور دوسرے ائمہ نے روایت       

مین تھے تو ہمارے ا یک ساتھی کا وصال ہو گیا چنانچہ فضالہ بن ] روڈس [ساتھـ سرزمین روم 

 -میں نـے رسـول اهللا        :پس انکی قبر کو ہموار کیا پھر کہا       : عبید نے اسے دفن کرنے کے لئے کہا       

 کو ہموار کرو۔)قبر ( وے سنا كہ اس کو حکم دیتے ہ-صلی اهللا علیہ و سلم

: ابو الھیاج االسدی سے روایت ہے کہ آپ نے کہا مجھے حضرت علی رضی اهللا عنـہ نـے فرمایـا                   

میں تمہین اسکی ترغیب نہ دون جسکی ترغیب مجھے دی گئ ہے کہ کسی خیمے کو نہ چھوڑو                  

 ر دو ۔یہانتک کہ اسکا نشان مٹا دو اور کوئی قبر بلند نہ ہو سو اسے ہموار ک

امام ترمذی نے کہا ہے کہ بعض ا علم قبر کے زمـین سـے بلنـد ہـونے کـو ناپـسند کـرتے ہـین                           

سوائے یہ کہ وہ اتنی بلند ہو کہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے تاکہ لوگ اسے پاؤں سے نہ رونـد یـن اور                         

 نہ اس  پربیٹھیں ۔

عہ ،میں آیا ہے کہ قبر پـر        مصری وزارت اوقاف کی  شائیع کردہ کتاب ، الفقہ علی المذاھب االرب            

گھر یا گنبد یا مدرسہ یا اسکے گرد چاردیواری بنانے کا مقصد زیب وزینت او ر فخـر نـہ ہـو تـو             

مکروہ ہے ورنہ حرام ہے اور اگر زمین گزرگاہ یا دفن کـے لـے وقـف شـدہ ہـو تـو بھـی حـرام ہـے                             

 کیونکہ تعمیر لوگوں کے لے تنگی کا باعث بنتی ہے۔   

 کہا ہے کہ  انبیاء کرام ، شھداء عزام اورصالحین کی قبر پر گنبد تعمیـر کرنـا            فقھاء شافعیہ نے  

 جائز ہے خواہ وقف کردہ زمین میں ہو اور یہ انکے ذکركے احیاء کيلئے ہے۔

جو کچھـ بیان ہو چکا ہے اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ قبروں کی تعمیر کرنا اور انہـیں اس طـرح                       

ہ ہے حرام نہیں ہے سوائے فخر کے لئے یا گزرگاہ یا دفن کيلئے              بلند کرنا کہ وہ نمایاں ہوں مکرو      

 وقف کردہ زمین ھو تو حرام ہے۔

فقھاء شافعیہ نے انبیاء کرام، شھداء عزام اور صالحین کے مزارات کـو کراہـت اور حرمـت سـے                    

ذکركے احیاء کيلئے انكى قبروں پـر گنبـد تعمیـر کـرنے کـی               ) انبیاء( مستثنی قرار دیا اور انكے    

 ۔ازت دی ہے اور جمہور کی رائے زیادہ قوی ہے۔ واهللا اعلماج

 علی منصور                                                                ڈاکٹر

 

 قبروں پر پھول چڑھانے کا حکم - 59

  قبروں پر پھول چڑھانے کاکیا حکم ہے؟:سوال



  ۔نکہ یے کفا ر سے مشا بہ ہےقبروں پر پھول چڑھاناشرعا بد عت ہےکیو :خالصہ فتوی

 92۔9/89اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء 

 :  تبصرہ

شاخیں جبتک تروتا زہ رہہتی ہیں تسبیح کر تی ہیں تو تسبیح کی برکت سے میت پر عذاب کـم                    

ہو تا ہے  اس بنیاد پر عام قاعدہ سے اس کا اطالق درختون اور ان کـے عـالوہ ہـر اس چیـز سـے                           

 جس مین نمی یا رتوبت پائی جاتی ہے۔ہوتا ہے 

   :علمی رد

امام بخاری  نے حضرت ابن عبا س سے روایت کی ہـے کـہ نبـی کـریم صـلی اهللا علیـہ وسـلم  دو                             

إنهمـا ليعـذبان، ومـا يعـذبان        " : قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اهللا علیہ وسلم  نے فرمایا             

ان دونـوں    "ا هذا فكان يمشى بين الناس بالنميمة      في كبير، أما هذا فكان ال يستنزه من البول، وأم         

کو عذاب ہو ر تها ااور انکو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سـے نہـین ہـو ر تھـا، یـہ شـخص                          

پیشاب کرتے  وقت محتاط نہین رہتا تھا جبكہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا ، پھر آپ صلی                   

لمبا ئی مین اسکے دو ٹکـڑے كـر کـے ایـک             اهللا علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگو ا کر            

جـب   "لعله يخفف عنهما مـا لـم يبـسا        " :اس قبر پر اور دوسری، دوسر ی قبر پر لگا دی اور فرمایا            

 .تک یہ دونوں خشک نہ ہوں ہو سکتا ھے کہ عذاب ان سے کم ہو جائے

 اس سلـسلہ  کھجور رکی ہو شاخ جـس پـر پـتے لگـے ہـوں ااور اس پـر پـتے اگـے ہـوں                      ] العسیب[

میںایک اور دوسرا  قصہ ہے جسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ھریرہ رضی اهللا عنہ 

سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم ایـک قبـر کـے پـاس سـے گـزرے اور کھـڑے                 

تو آپ صـلی    " میرے پاس کھجور کی دو ٹہنیاں الؤ      " ايتونى بجريدتين : " ہوئے تو آپ نے فرمایا    

سرنے لگائی اور دوسری اس کے دونوں قدموں کـے طـرف              وسلم  نے ایک ٹہنی اس کے       اهللا علیہ 

 لگآئی۔

جبتک ٹہنیاں تازہ رہیں اس وقت تک عذاب میں تخفیف کی حکمت کے بـارے مـیں بـات کہـا                     

كہ تازہ ٹہنیاں تسبیح کرتی ہیں چنانچہ تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوتی ہـے                 :گیا ہے 

ق درخت اور ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس مین تازگی اور نمی موجود ہو اور      اور اس اصول کا اطال    

اسی بنیاد پر مزاروں پر پودے اور پھول لگانے میں کوئی حرج نہـیں ہـے بـشرطیکہ اس بـات پـر                       

ایمان ہو کہ نفع و نقصان  پہچانے والی ذات صرف اهللا تعالی کی ہے اور دعا و صدقہ کے عالوہ                     



یش کرتے یہ بطور اسباب کے ہے جس سے اهللا تعالی کی رحمت برسـتی               جو کچہ ہم میث کے لے پ      

 ہے ۔

جہاں تک مشابھت کا تعلق ہے تو جب تک ان سے مشابھت کی نیت نہ ہو تو یہ بھی حرام نہین                     

 ہے ،اهللا اعلم ۔ 

  ڈاکٹر علی منصور                                                                              

 

  میت کو تلقیں کرنیکا حکم-60

  میت کو تلقیں کرنےکا کیا  حکم ہے؟:سوال

 

 دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ وارد نہیں ہوا ہے۔: خالصہ فتوی

 8/340اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء   

 :تبصرہ

 نہیں جبکہ بچے کو مکلف نـہ        بڑی عمر کی میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنے میں ممانعت            

شافعی اور حنبلی فقھاء کے نزدیک میـت کـو تلقـین            .  ہو نے کی وجہ سے تلقین نہین کی جاتی        

 کرنا مستحب ہے اور امام مالک  کے نزدیک مکروہ ہے۔    

   :علمی رد

امام نووی نے بیان کیا ہے کہ تلقین مستحب ہے اور یہ شوافع ،کی کئی جماعتون سے منقول ہے                   

چنانچہ کوئی شخص اسکے  سـرنے بیٹھتـا ہـے         . ہوں نے کہا میت کو تلقین کرنا مستحب ہے        ان

کہ اے فالں ابن فالں اور اے عبداهللا ابن أمة اهللا  اس عھد کو یاد کـرو جـس پـر تـو                        : اور کہتا ہے  

اس دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ شھادت کہ اهللا تعالی کے سـوا کـوئی معبـود نہـیں وہ اکـیال ہـے                        

 اسکے عبد مقرب اور رسـول ہـیں         -صلی اهللا علیہ وسلم   -ی شریک نہین  ہے اور محمد        اسکا کوئ 

۔اور بیشک جنت برحق ہے دوزخ حق ہے، دوبارہ اٹھایا جانا برحق ھے، قیا مت کے آنے میں کوئی                   

 .شک نہیں اور جو قبروں میں ہیں اهللا تعالی انہيں دوبارہ اٹھائے گا

 صـلی اهللا علیـہ      - رب ہے ،اور اسالم دین ہے ، حضرت محمـد          اور یہ کہ تو راضی ہواکہ اهللا تعالی       

  نبی، قران کریم امام ، کعبہ قبلہ اور مو منین آپس مین بھايی بھائی ہیں ۔-وسلم 



شیخ نصر نے ان کلمات كا اضافہ کيا ہے کہ میرا رب اهللا ہے اس کے سـوا کـو ئـی معبـود نہـیں                          

 یہ تلقین انکے نزدیک مستحب ہے ۔اسی پر میرا بھروسہ ہے اور عر ش عظیم کا رب ہے 

اس بارے میں ابو امامہ کی حدیث ہے جسے اما م طبرانی نے اپنے اپنی معجم مین ضعیف اسناد                   

سعید ابن عبد اهللا االزدی سے مروی ہے کـہ انہـوں نـے              : سے روایت کیا ہے کہ اس كےالفاظ ہیں       

 کہا اگر میں انتقال کر جا وں        کہا کہ میں ابو امامہ کی وفات کے وقت انکے پاس تھا ۔انہو ن نے              

 -اور آپ   . نے ہميں حکم دیـا ھـے       - صلى اهللا عليھ وسلم    -تو میرے ساتھـ وہی کرنا جو رسول اهللا         

ی انتقال کـر جـاے اور تـم         ۴نے فرمایا ہے تمھاریے بھائوں میں سے جب کو         -صلى اهللا عليھ وسلم   

 اس کی قبر کے سرهانے کھـڑا    اس قبر پرمٹی ہموار کر دو تو تم ميں سے کسی ایک کو چاہيےكہ             

   ۔ہو کر یہ کہے اے فالن ابن فالنة، وہ اسے سنتا ہے مگر جواب نہین دیتا

پھر وہ کہے اے فالں ابن فالں تو وہ مردہ سیدھا بیٹھـ جاتا ہے پھر وہ کہـے  اے فـالں ابـن فـالں                           

 زندوں کو شعو ر     لیکن ان . تو صاحب قبر کہتا ہےہماری رھنمائی کر اهللا تعالی تم پر رحم فرمائے            

کو یا د کـرو جـس پـر تـو اس دنیـا سـے                ) اس عھد ( نہیں ہوتا چنانچہ اسے چاہيے کہ کہ وہ کہے        

رخصت ہوا ہے یہ شھادت کہ اهللا تعالی کے سوا کـوئی معبـود نہـیں وہ اکـیال ہـے اسـکا کـوئی                         

شک اسکے عبد مقرب اور رسول ہیں ۔اور بی        - صلى اهللا عليھ وسلم    -شریک نہین  ہے اور محمد       

جنت برحق ہے دوزخ حق ہے، دوبارہ اٹھایا جانا برحق ھے، قیا مت کے آنے میں کوئی شـک نہـیں     

 .اور جو قبروں میں ہیں اهللا تعالی انہيں دوبارہ اٹھائے گا

 صـلى اهللا عليـھ   -اور یہ کہ تو راضی ہواکہ اهللا تعالی رب ہے ،اور اسالم دین ہے ، حضرت محمد               

 ،اور بیشک منکر و نکیر میں سے ہـر ایـک اپـنے سـاتھی کـا ھاتھــ                      نبی، قران کریم امام      -وسلم

پکڑتا ہے اور کہتا ہے او ہم چلیۗن ھم اسكے پاس نہیں بیٹھتے جسںے اپنی حجت حاصل کر لـی                    

 اگر ہـم اسـکی مـاں کـو نـہ             - صلى اهللا عليھ وسلم    -ہو، تو ایک آدمی نے عر ض کیا یا رسول اهللا          

نے فرمایـا اسـے اس اکـی مـاں حـواکی طـرف منـسوب                 -وسلم صلى اهللا عليھ     -جانتے ہوں تو آپ     

 .کردو

 :اے فالن ابن حوا

امام نووی نے کہا کہ اگر چہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر اس سے تائید لی جاتی ہـے اور محـدچین       

اور دیگر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ترغیب و تر ھیب اور فضائل مـیں کـی جـاتی ہـے                         



اور " واسـألوا لـه التثبيـت   " : مزید مضبوط  کرتے ہـیں ،جیـسے حـدیث   اور احادیثكے شواهد اسے  

  ۔اسکى کيلئے ثابت قدمی کی دعا کرو

اور حضرت عمر وبن العاص رضی اهللا عنہ  کی وصیت اور یہ دونوں صحٰيح ہیں جنکا ذکر پہـلے                    

 كـو  ہو چکا ہے اور ا شام پہلے زمانے سے آج تک اسی پر عمل پیرا ہیں اور یہ تلقین اس ميت        

 )122( ۔واهللا اعلم ہو گى جو دنياميں مکلف تهی جبکہ بچے کو تلقین نہین کی جاتی ۔

اور ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ تلقین صحابہ کرام اور تابعین سے بھی منقـول ہـے اور اس                  

  ۔)123 (مین تین اقوال ہین مستحب ،مکروہ ، مباح

 :عبد اهللا فقییہ کی زیر نگرانی فتوی مرکز کا فتوی

دفن کرنے کے بعد میت کو تلقین کرنا واجب نہین ہے اور یہ عمل حـضور صـلی اهللا علیـہ وسـلم                        

کے عھد اور آپ کے خلفاء راشدین کے زمانے میں مشهور مسلمانوں کا عمل نہيں تھا لیکن یہ                  

اور ائمـہ کـرام مـیں سـے امـام           . کئ صحابہ کرام سے منقول ہے جیسے امامہ اور واثلہ بن االسقع             

 بن حنبل نے اجازت دی اور آپ کے اور امام شافعی کے ساتھیوں نے مستحب قـرار دیـا اور           احمد

 کچھـ علماء نے بدعت کے اعتقاد کی وجہ سے مکروہ قرار دیا ہے۔

واهللا )  124(۔چنانچہ اس مین تین آراءہیں مستحب ،مکروہ ،مباح اور یہ سب سے صـحیح قـول ہـے       

 اعلم۔

                                                ڈاکٹر علی منصور                                

 

 باب ہشتم روزه
 

 نماز روزے دار کا حکم  بے– 61 
جو روزہ رکھتا ہـے مگـر نمـاز نہـیں ادا کرتـا اسـکے  حکـم کـے بـارے مـیں                          )شخص(وہ   :سوال

 دریافت کیا گیا؟
 

 تارک نماز کـافر ہـے چنانچـہ اسـکا           نماز کے بغیر روز ہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ        : خالصہ فتوی 
 روزہ صحیح نہیں ہے 

  34فتاوی الصیام صالشیخ ابن عثیمین    
  :تبصرہ 
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جس نے نیت ،طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے ،پینے اور عمل زوجیـت سـے اجتنـاب کـی                     
جیسے روزے کے ا رکان پورے کۓ تـو اس کـا روزہ صـحیح ہـے اور نمـاز تـرک کرنـا روزے  کـے                            

 ونےپر اثر  انداز نہیں ہوتا ہے۔صحیح ہ
   :علمی رد

اگر عبادت اسکے ارکان وشرائط پورے کرتے ہوۓ ادا کی جاۓ تو وہ صحیح ہـوتی ہـے اور اسـے                 
لوٹا نا واجب نہیں اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اگر وہ طلوع فجر سے لیکر مغرب تک مفطرات    

حیح ہے باطـل نہیں،یہـاں تـک کـہ     یعنی کھانے پینے اور شھو ت سے رکا رہے تو اسکا  روزہ ص            
 صحیح ہے۔) روزه(اگر وہ جھوٹ ،ترک نماز جیسے کچھـ گناہوں کا  بھی مرتكب ہو  تو بھی 

لیکن کیا یہ روزہ صحیح ہونے کے ساتھـ ساتھـ قبول بھـی ہوگـا اور اسـے روزے دار پـر اهللا کـے                        
 جانب سے اجر ملے گا؟

 :رکہ ہیں جیسے حدیث مبارکہ ہےاس روزے دار کی عدم قبولیت پر صحیح احادیث مبا
امـام مـسلم کـے     "وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَـهُ وَشَـرَابَهُ   وَالْعَمَلَ بِهِ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ مَنْ لَمْ" 

جـو شـخص بحالـت روزہ جھـوٹ          :ترجمـہ ،  عالوہ محدثین کی ایک جماعت نے اسے روایت کیا ہے         
پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اهللا تعالی کو اس کـی کـوئی ضـرورت نہـیں کـہ وہ                        بولنا اور اس    

 .کھانا پینا چھوڑ دے
روزے کی عدم مقبولیت سے مراد اس کے اجر ثواب سـے محرومـی ہـے، لـیکن اسـے لوٹـا نـے یـا                          
اسکی قضاء کرنے کا اس سے  مطالبہ نہیں کیـا جـا تـا ،کیونکـہ وہ حقیقتـا صـحیح ہـے اگرچـہ                         

ہیں ، جیسے جو روزہ رکھتا ہے اور نماز  ادا نہیں کرتا ،اسکا  روزہ صحیح ہے اور تـرک         مقبول ن 
نمازکی وجہ سے اسکا لوٹانا واجب نہیں جبکہ اسکی عدم قبولیت پر حدیث مبارکہ داللت کرتی                

 ہے۔
 فرض کریں کہ اسکا روزہ مقبول ہے اور اسے ثواب بھی حاصل ہوگیـا پھـر بھـی تـرک نمـاز کـا              

شدید ہے اور اگر اهللا تعالی کی طرف سے معافی نہ ہوئی تو قیامت کے دن یہ میـزان                عذاب بہت   
 میں ظاہر  ہوگا۔

چنانچہ ہمیں چاہۓ کہ اهللا کا یہ فرمان اپنے مد نظر  رکھـیں اور اسـے دلـوں مـیں بٹھـالیں جـس             
-7الزلزلـہ  (﴾مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ    وَمَن يَعْ )7(فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه      ﴿:میں اهللا نے فرمایا     

اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لےگا او رجس نـے ذرہ بھـر برائـی                    : ترجمہ،   )8
 کی ہو گی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔

ا وَمَـا رَبُّـكَ بِظَلَّـامٍ       مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَـاءَ فَعَلَيْهـَ        ﴿ : ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے      
لـۓ  ) نفـع کـے   ( جس نےنیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کـے              :ترجمہ،  )46فصلت   (﴾لِّلْعَبِيدِ

اسی کی جان پر ہے اور آپکا رب بندوں پـر ظلـم کـرنے    ) اسکا وبال  (کیا اور جس نے گناہ کیا سو        
 ۔واال نہیں ہے

ہ سے اسکا روزہ صحیح نہـیں تـو یـہ پہـلے           جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسکے کفر کی وج           
بيان ہو  ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک  سستی سے ترک کرنے واال کافر نہیں                     

 ۔ہے۔ اهللا اعلم
                                    ڈاکٹر علی منصور

 
 
 



  رمضان کے روزے کى قضا کا حکم-62
ا گیا جـس نـے کئـی سـالوں تـک رمـضان کـے روزے         اس شخص کے بارے میں دریافت کی    :سوال

نہیں رکھے اسکے بعد اس نے اهللا تعالی سے توبہ کی تو کیا ان سالوں کے ماہ رمضان کے روز ے 
 کی قضاء اس پر واجب ہے؟

 
اس پر قضاء الزم نہیں،لیکن اس پر واجب ہے کہ وہ اهللا تعالی سے توبـہ کـرے اور                    :خالصہ فتوی 

 کثرت سے نیک اعمال کرے۔
 )41(ف)87/ 19( مجموع فتاوی ورسائل عثيمينابن        الشیخ                                      

 :تبصرہ 
یہ فتوی علماء کے اتفاق کے خالف ہے اور لوگوں ميں روزے اور ماہ رمضان کے دنوں کی قضاء      

 ہے۔سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور چھوڑے ہوۓ روزوں کی قضاء متفقہ طور پر واجب 
 :علمی رد

وہ عبادات جنکے لۓ اوقات معین ہیں ، معین وقت پر ادا نہ کی جائیں تو  قضاء ہـو جـاتی ہـیں           
اور جب تک انہیں ادا نہ کیا جاۓ انکی قضاء واجب ہوتی ہے وقت  پر ادا نہ کـی گئـی عبـادت                      

 کی قضاء  تمام فقہاء کے نزدیک واجب ہے۔ 
ی چیز واجب ہـو اور ادا نـہ کـی تـو اسـکے فوائـد کـے                   کہ ہر وہ جس پر کوئ     : امام سیوطی نے کہا   

 حصول کے لۓاس كى قضاء الزم ہے۔
کہ  اگر کسی شـخص نـے واجـب عبـا دت تـرک کـر دی تـو  اس پـر                        :  اور صاحب تلخیص نے کہا    

 قضاء کا کفارہ الزم ہے۔
فتاوی الہندیہ میں آیا ہے فرض کی قضاء ،فرض، واجب  کی قضاء واجب اور سـنت کـی قـضاء                     

 ۔)125(ےسنت ہ
عمدا ترک کرنے کی قضاء واجب ہونے کی دلیل ، حضرت ابو ھریرہ رضی اهللا عنہ سے مـروی یـہ                     

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر المجـامع فـي نهـار رمـضان أن يـصوم يومـا مـع                     " :حدیث ہے کہ  
  نے  ماہ رمضان کے دنوں میں ازدواجـی تعلقـات قـائم             - صلى اهللا عليھ وسلم    -نبی کریم   ،  "الكفارة

کرنے والے کو حکم فرمایا کہ وہ کفارہ کے ساتھـ ایک دن کـا روزہ رکھـے یعنـی اس دن کـا روزہ                        
 رکھے جس دن اس نےازدواجی تعلقات  سے روزہ توڑا ہے۔

ترک كرنيوالے پر  قضاء واجب ہو جاتی ہے  تو عمـد ا تـرک                ) عبادت(اور کیونکہ جب بھول ميں    
  ۔کرنے والے پر بدرجہ اولى واجب ہوتی ہے

اور امام بخاری ومسلم رحمہما اهللا کی روایت کردہ یہ حدیث اسکی دلیل ہـے کـہ ایـک آدمـی نـے           
رسول اهللا سلم علیہ وسلم کی خدمت میں اپنى ماں کے بارے میںدریافت کیـا کـہ وہ فـوت ہـوگئی                      

 صـلى  -ہیں اور ان پر ایک ماہ کے روزے واجب ہیں تو کیا وہ ا نکی طرف سے قضاء کرے تـو آپ    
ں پـس اهللا تعـالی کـا     :ترجمـہ ، "يُقْـضَى  نعم، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ: "نے اس سے فرمایا -يھ وسلماهللا عل

 ادا کیا جاۓ۔) پہلے(قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسکو 
اور ایک روایت میں کہ ایک عورت نے حضور صلی اهللا علیہ وسلم سے اپنی ماں کے بـارے مـیں              

 مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ فوت ہو گئی               دریافت کیا کہ اسنے حج کی منت      
  :نے فرمایا - صلى اهللا عليھ وسلم-تو وہ اسکی طرف سے حج کرے تو  آپ 
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تم اسکی طرف سے حج کرو ۔ بھال بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تـو کیـا تـم اسـے ادا نـہ                           
  قرض  ادا کیا جاۓ۔  ہے کہ اسکا کرتیں ؟ پس اهللا کا حق ادا کرو کیونکہ وہ ز یادہ حقدار

 .چنانچہ یہ حدیث مبارکہ عموما اهللا تعالی کے قرض کی ادائیگی کے واجب ہو نـے کـی دلیـل ہـے                     
               بغيرعذر کـے جـس نـےروزہ تـرک کیـا اسـکی قـضاء کـے واجـب ہـو نـے پـر اور بھـی دالئـل ہـیں                     

تـم پـر روزے فـرض کـۓ          :ترجمہ،  )183سورۃ البقرہ    (﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  ﴿:اهللا تعالی کا ارشاد ہے    
 گۓ ہیں۔

اپنے وقت میں یـا اسـکے بعـد ہـو، اوريـہ روزے کـے          ) اسكى ادائيگى (اس میں فرق نہیں کیا کہ       
 وقت اور غیر وقت میں وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اسکی ادائیگي واجب ہے۔

وں گناہگـار بھـی نہـیں    مریض اور مسافر پر قضآء کرنا ثابت ہـے اور اسـکے ساتھــ وہ دونـ         .1
 چنانچہ عمدا ترک کرنےوالے  پر اسکی قضاء پہلے ہوتی ہے۔

لوگوں کے قرضے وقت سے مربوط ہیں پھر جب وقت آگیا تو انکے واجب ہونے کے بعـد انکـی          .2
ادائیگی ساقط نہیں اور یہ ان ميں سے ہیں جو ادائیگی سےہی ساقط ہـوتے ہـیں ۔ چنانچـہ اهللا                     

ت صحیح نہیں اور افضل یہ ہے کہ اسکے اذن کے بغیر انکی قـضاء               تعالی کے قرضوں میں براء    
 ساقط نہ ہو ۔اور یہ اذن موجود نہیں ہے۔

رمـضان کـے   (علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ رمضان میں نہ رکھـے گـۓ روزوں کـی قـضاء          .3
 .میں واجب ہے) عالوہ دوسرے مہینوں

کسی نـے روزہ تـوڑ نـے والـی          )  کو رمضان میں دن  (ابن قدامہ نے المغنی میںبیان کیا ہے کہ          .4
چیزوںسے روزہ توڑ لیا تو اس پـر قـضاء الزم ہـے ۔ہـم نہـیں جـانتے کـہ اس مـیں اخـتالف ہـے                             
کيونکہ روزہ اسکے ذمے واجب االدا تھا تو وہ اسکو ادا کۓ بغیر اس سے بـری نہـیں ہـو سـکتا                       

 ۔ اعلماهللا) 126(تھا وہ باقی ر ) واجب(،اور اس نے ادا نہیں کیا تو اس پرجو 
                                                                                                                                                  

تـاخیر جـسے وہ     ) ادائیگـی مـيں   (فتاوی اسالم سوال وجواب میں ہے کہ عذر کے بغیر قضاء کی             
ں تک کہ اگال رمـضان آگیـا تـو وہ           ' قدرت رکھتا ہے لیکن اس نے قضاء ادا نہ کی یہا           قضاء پر 

بغیر کسی عذر کے قضاء کی ادائیگی میں تاخیر کى وجہ سے گناہگار ہے اور ائمہ کرام اس پـر       
  )127 (اتفاق ہے کہ اس پر قضاء الزم ہے۔

 ڈاکٹر علی منصور
                          

                                                   
  رمضان میں دن کے وقت انجکشن لگوانے کا حکم-63

لگوانے کے بارے میں دریافت کیا      ) یکہٹ(رمضان المبارک میں دن کے وقت انجکشن         :سوال
 گیا ؟ 

 
اگر انجکشن غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہو تو روزے  کـو تـوڑ دیتـاہے اور                   : خالصہ فتوی 

 اگر غذائی ضرورت کو پورا نہ کر تا ہو تو نہیں توڑتا۔
 58مجموع فتاوی الصيام  الشیخ ابن عثیمین                                
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  :تبصرہ 
ہو یا مغذی نہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یـہ جـسم کـے                 ) 128(کشن خواہ مغذی    انج

 عمومی  راستو ں  میں سے داخل نہیں ہوتا ۔
 :  علمی رد

سـابق مفتـی مـصر      ) لگـوانے کـے بـارے مـیں       ( عضالت یا رگوں یا جلد کے نیچے انجکـشن          
 یہ انجکشن لگواۓ تو     ء میں فتوی دیا تھا کہ اگر روزہ دار        1919محمد بخیت المطیعی نے     

اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ یہ مواد جسم کے عام راستوں سے پیٹ اور معـدے تـک                    
سـے روزہ  ) والی چیـز (پہنچتا اور غیر عمومی راستوں یا مسام کے ذریعے جسم میں پہنچنے     

ے نہیں ٹوٹتا اور یہی جمہور علماء کی راۓ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ روزہ توڑنے والی چیـز کـ                    
 شرط ہے کہ وہ پیٹ میں پہنچ کر وں رہے اس سے مراد یہ ہیکہ وہ پیٹ مـیں داخـل ہـو                         لۓ

اور پیٹ کا خارجی کنارہ نہ ہو اور نہ ہی  وہ پیٹ سے باہر کسی چیز سے ملی ہوئی ہو ۔ اور                       
یہ کہ وہ عمومی راستوں سے پیٹ میں پہنچے کیونکہ مسام وغیـرہ عـام طـور پـر وہ راسـتے                      

 یعے عموما چیز پیٹ تک پہنچتی ہے۔نہیں جن کے ذر
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جلد کے نـیچے معـروف طریقـوں جیـسے بـازؤں یـا دونـوں                        
رانوں یا کولہوں کے باالئی حصوں پر یا جسم کى کسی ظاہری جگہ پر انجکشن لگانے سـے                  

سـتوں  روزہ نہیں ٹوٹتا ،کیونکہ اس طرح کے ٹیکے سے کوئی چیز بنیادی طور پـر عمـومی را                 
 سے پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے۔

اور فرض کریں کہ پہنچتی بھی ہے تو وہ فقط مسام كے ذریعے سے پہنچتی ہـے  اور جہـاں                     
ــے            ــا ہ ــیں آت ــم م ــے حک ــٹ ک ــہ پی ــی ی ــہ ہ ــیں اور ن ــٹ  نہ ــے وہ پی ــی ہ ــک پہنچت                           )129(ت

 واهللا اعلم۔
ڈاکٹر علی منصور                          
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 باب نہـم حج
 

  محرم کے بغیر عورت کے حج کا حکم-64
یں دریافت   محرم کے بغیر کسی عورت کے لۓ حج اور عمرے کے سفر کے حکم کے بارے م                 :سوال

 کیا گیا؟
 

 محرم کی عدم موجودگی میں عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ : خالصہ فتوی
 2/590ورسائل   مجموع فتاویالشیخ ابن عثیمین                                            

 : تبصرہ 
اس حکم کا دارو مدار اس پر ہے کہ عورت کو امن وامان اور آرام میـسر ہـو اگـر کـسی صـورت                         
میں بھی اسے یہ حاصل ہو جاۓ جیسے محرم يا پرامن  ساتھـ یا سرکاری ذ مہ دار  کـی نگرانـی                       

 یا اسی قسم کا کوئی اور ذریعہ ہو تو اس کے لۓ حج اور سفر کر نا جائز  ہے۔
  :علمی رد

: امام بخاری اور مسلم رحمہمااهللا نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نـے فرمایـا                   
وَمَعَهَـا أَبُوهَـا أَوْ    سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا ا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَلَ "

ر ایمــان اهللا تعــا لــی اور یــوم آخــرت پــ :ترجمــہ، "مِنْهَــا ذُو مَحْــرَمٍ    أَخُوهَــا أَوْ زَوْجُهَــا أَوْ ابْنُهَــا أَوْ 
رکھنےوالى عورت کے لۓ جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ یا  اپنے بھائی یا اپنے شوہر یـا  اپـنے بیـٹے                      

 یا کسی محرم کے بغیر تین دن یا اس سے زیادہ سفر کرے۔
انہوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اهللا علیہ وسلم سے عرض کیـا کـہ      

 بیوی حج کے لۓ چلی گئی تو آپ صـلی اهللا علیـہ وسـلم نـے                  وہ غزوے میں شریک ہے اور اسکی      
  اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔،"حج مع امرأتك"اس ےفریایا 

ان دونوں اور دیگر نصوص کی روشنی میں عورت کے لۓ حج فرض ہونے کی محرم کی شرط کے             
 بارے میں علماء کے درمیان اختالف ہے۔

 تہائی ضروری ہے۔احناف کے نز دیک شوہر یا محرم کا ہونا ان
اور امام شافعی رحمۃ اهللا نے فرمایا کی شرط نہـیں بلکـہ اسـکی حفاظـت شـرط ہـے ۔اور آپکـے                        
ساتھیوں نے کہا کہ شوہر یا محرم یا قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ ہونے سے تحفظ حاصـل ہـو                    

 ۔ اور   جاتا ہے ۔اور بعض کا خیال ہے کہ اگر عورت بھی ساتھ ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہـے                     
کبھی اتنا امن اور حفاظت ہوتی ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہو تی بلکـہ وہ خـود قـافلے کـے                       

 ساتھ  اکیلی ہی محفوظ ہو تی ہے۔
اور مالکیوں کے نزدیک اگر امن یقینی ہو تو عموما سفر کے لۓ محرم کی شرط نہـیں، او رامـام                     

کے لۓ شوہر  اور محـرم کـا ہونـا           احمد بن حنبل رحمۃ اهللا کے نز دیک عورت پر حج فرض ہو نے               
 شرط ہے۔

 اورانہی سے ایک روایت  میں ہے کہ فریضئہ حج کے لۓ یہ شرط نہیں۔
ابن حزم نے اپنی کتاب المحلی مـیں اسـکو تـرجیح دی کـہ سـفر حـج مـیں شـوہر اور محـرم کـی                            
 موجودگی واجب نہیں ہے۔اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اسے نہ ملے تو وہ حـج کـرلے اس                    

 پر کو ئی گناہ نہیں ۔
اور جنہوں نے شوہر اور محرم کی موجودگی کی شرط رکھـی وہ صـرف  عـورت کـو انکـے بغیـر                        
سفر کرنے کی وجہ سے گناہ اور حرج کو ختم کرنے کے لۓ ہے۔   لیکن اگر وہ انکے بغیر حـج کـے                         

فـرض  كے ارکان اور شروط پورى ہوں تو اسكل حج صـحيح ہـے اور اس سـے    )حج (لۓ گئی تو اگر   



ساقط ہو جاتا ہے اور محرم کے ساتھ اسے لوٹا نا ضروری نہیں ہے   اگر چہ شرط لگـانے والـوں                        
کے نز دیک  وہ شوہر یا محرم یا ان دونوں کے قائم مقام کے بغیـر نکلنےکـی وجـہ سـے گناہگـار                 

  ۔ہے
سفر میں عورت کيلۓ شوہر یا محرم کی موجودگى كى شرط میں حکمت یہ ہـے کـہ اسـے دوران                     

 تحفظ فراہم ہو ۔ اور ان امور کے پورا کرنے میں اسے مدد حاصـل ہـو جـن مـیں اخـتالط یـا                      سفر
 تھکن کی وجہ سے اسے ضرورت ہوتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اب وسائل سـفر مـیں ترقـی، وطـن سـے دوری کـی مـدت مـیں کمـی ،آرام                           
ے مقابلے مـیں    آشائش کی فراہمی اور امن امان قائم ہو نے کی وجہ سے اس زمانے میں ماضی ک                

اس ميں كوئى شک نہيں كہ عورت كے اكيلے سفرسے          . شعائر حج آسانی س ےادا کۓ جاتے ہیں       
 ۔خاص حديث مباركہ سمجهنے ميں ان تمام چيزوں كا اثر ہونا چاہئے،متعلق 

صحیح بخاری میں عدی بن حاتم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے اسے 
 ۔ "تتب األمن حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة ال تخاف إال اهللايس ":بیان فرما یا

کہ اس طرح امن قائم کرے یہاں تک  کہ عورت پالکی میں سفر کرے ،وہ خانہ کعبـہ کـا طـواف               " 
 ۔"کرے ۔اور اهللا تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈرے

امان اور آرام میسر ہو اگـر  پس ظاہر ہے کہ اس حکم کا دارو مدار اس پر ہے کہ عورت کو امن و              
کسی صورت میں بھی اسے یہ حاصل ہو جاۓ جیسے محرم يا پرامن  ساتھـ یا سرکاری ذ مہ دار                     

 ۔کی نگرانی یا اسی قسم کا کوئی اور ذریعہ ہو تو اس پر حج فرض ہے
 از واج رسول صلی اهللا علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اهللا عنہ کی اجازت کے بعد حج کیـا اور                     

کے ساتھـ حضرت عثمان بن عفان رضی اهللا عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اهللا عنہ                 ان
کو بھیجا اور انکا یہ حج سنت تھا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم کے ہمراہ حج                    

 ۔)130(کیا تھا 
 دالجواد                                                            ڈ اکٹر محمود عب

 
 تارک صالۃ کے حج کا حکم -65

  تارک صالۃ کے حج کے  حکم کے بارے میں دریافت کیاگیا؟:سوال 
 

تارک صالۃ خواہ اسکی فرضیت کا اقرار یا انکار کرنیواال ہو وہ کفـر کـرنے واال                  : خالصہ فتوی 
 بڑا کافر ہے اور اسکے کفر کی وجہ سے اسکا حج صحیح نہیں ہے۔

 2/185                                                    الشیخ ابن باز فتاوى اسالميہ                   
 : تبصرہ

جس نےحج کے ارکان پورے کۓ اسکا حج صحیح ہے اسکے صحیح ہونے میں نماز ترک کرنے کا                  
 اس پرکو ئی اثر نہیں ہوتا ۔

    :علمی رد
 کی جاۓ تو وہ صحیح ہو تی ہے اسـے لوٹانـا             عبادت اگر اسکے ارکان و شرائط پورا کرتے ہوۓ ادا         

واجب نہیں جو شخص حج کے ارکان جیسے احرام باندھنا ،طواف کرنا ،سـعی کرنـا ،میـدان عرفـات                    
میں ٹھہرنا او ر سر منڈ انا وغیرہ پور ے کرتا ہے تو اسکا حج صحیح ہے فاسد نہـیں ،یہـاں تـک                        
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 سے گفتگو میں دیا ہے۔
  



یرہ کا بھی مرتکب ہو ۔لیکن كيا یہ حـج          کہ وہ اگر کچھـ گناہوں جیسے جھوٹ بولنا، ترک نماز وغ          
صحیح ہونے کے ساتھ مقبول بھی ہوگا اور اسے اس پر اهللا تعا لی سے اجر ملےگـا ؟ ،،مقبـول ہوگـا         
یا کہ نہیں ، اسکے حج کی عدم قبولیت یعنی اجر وثواب سے محرومی حضور صلی اهللا علیہ وسـلم           

وَلَـمْ     يَرْفُـثْ      فَلَـمْ      الْبَيْـتَ      مَـنْ حَـجَّ      ":اکی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمای           
جس ن ےحج کیا پس وہ نہ تو عورت کے قریـب گیـا اور نـہ ہـی      :ترجمہ، "وَلَدَتْهُ أُمُّهُ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا

اس طرح لو ٹا جیسے اس کـی مـاں نـے اسـےجنم دیـا                ) تمام گاہوں سے پاک ہوکر    (کوئی گناہ کیا تو   
 تھا۔

سكو لو ٹانے یا اسکی قضاء کرنے کا اس سـے مطالبـہ نہـیں کیـا جاتـا کیونکـہ وہ حقیقتـا        لیکن ا 
 صحیح ہے اگر چہ وہ مقبول نہیں۔

فرض کریں کہ اسکا حج مقبول ہے او راس ےاسکا ثواب بھی مال پھر بھـی تـرک نمـاز کـا عـذاب                        
 ہ ظاہر ہوگا۔شدید ہوگا اور اهللا کی طرف سے معافی نہ ہوئی تو قیامت کے دن میزان میں ی

چنانچہ ہمیں چاہۓ کہ ہم اهللا تعالی کا وہ ارشاد اپنے مد نظر رکھيں او راسے دلـوں مـیں بٹھـائیں                      
 ﴾وَمَـن يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ      )7(فَمَـن يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـرًا يَـرَه     ﴿ :جس میں اس نے فرمایا

ہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لےگا او رجس نے ذرہ بھر              اور جس نے ذر    :ترجمہ،   )8-7الزلزلہ(
 ۔برائی کی ہو گی وہ اسے بھی دیکھ لے گا

اور جہاں تک اسکے کفر کی وجہ سے حج کے صحیح نہ ہونے کی تعلق ہـے تـو یـہ پہـلے بیـان ہـو                     
 ۔  چکا ہے كہ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے نز دیک سستی سے نما ز ترک کرنے واال کافر نہیں                   

 ۔اهللا اعلم
                                                                                   ڈاکٹر محمود عبدالجواد

 
 میں بال اور ناخن کاٹنے کا حکم  قربانی کا ارادہ کرنے والے کے ليۓ ذوالحجہ کے شروع -66

 کـے اوئـل مـیں بـال اور نـاخن             قربانی کی نیت رکھنے والسے شخص کے لۓ ماہ ذوالحجـہ           :سوال
 کٹوانے کے حکم کے بارے میں دریا فت کیا گیا؟

 
جس نے قربانی کا ارادہ کیا اس کے لـۓ ذوالحجـہ کـے شـروع مـیں بـال یـا نـاخن                         : خالصہ فتوی 

 کٹوانا حرام ہے۔
  ھ8/12/1421الشیخ ابن جبرین فتوی بتاریخ 

 : تبصرہ
ے والے شخص کے لۓ بال اور  ناخن کٹوانـا حـرام   جمہور فقہاء کے نز دیک قربانی کا ارادہ رکھن  

 نہیں ہے بلکہ ان کے  نز دیک یا تو جائز یا تو مکروہ ہے۔
  :علمی رد

امام بخاری کے عالوہ دیگر ائمہ کی ایک جماعت نے حضرت ام سلمہ رضی اهللا تعالی عنہا سـے                   
تُمْ هِلَـالَ ذِي الْحِجَّـةِ وَأَرَادَ       إِذَا رَأَيـْ  " :روایت کی ہے کہ نبی کریم صـلی اهللا علیـہ وسـلم نـے فرمایـا                

 مـن شـعره وأظفـاره    فـال يأخـذن  " رواية لمسلم ى وف"وَأَظْفَارِهِ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھـ لو اور تم میں سـے کـوئی قربـانی کـا ارادہ                    :ترجمہ،  "ىحتى يضح 

اپنے بال اور ناخنوں کو کٹـوانے سـے پرہیـز کـرے اور امـام مـسلم کـی                 رکھتا ہوتو اسے چاہۓ کہ      
وہ قربانی کرنے تـک ہـر گـز         " :ترجمہ،  "فال يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي      " روایت میں ہے  

 ۔"اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے



قربانی کا ارادہ کرنے والے شخص کے بال اور ناخن کاٹنے کـے بـارے مـیں علمـاء کـے اقـوال کـا                         
 صہ یہ ہے۔خال

امام شافعی رحمہ ااهللا نے فرمایا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی اس میں گنـاہ نہـیں ہـے                     .1
اس کی دلیل مذکورہ حدیث شریف ہے انہوں نے اس میں نہیں سے  مراد کراہت لی ہے                  
حرمت نہیں اسکی تائید صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ کرتی ہے ۔حـضرت عائـشہ                

 کہ رسـول صـلی اهللا علیـہ وسـلم ا مدینـہ کـی جانـب سـے                    رضی اهللا عنہا فرماتی ہیں    
کـے لـۓ    ) کے جـانوروں    (قربانی فرماتے تھے تو میں آپ صلی اهللا علیہ وسلم کی قربانی             

اجتنـاب کرتـاہے    ) احـرام بانـدهنے واال    (گلے کے پٹے تیار کرتی اور جن چیزوں سے محرم         
 تناب نہیں فرماتے تھے۔آپ صلی اهللا علیہ وسلم  ان چیز و ں میں سے کسی سے بھی اج

امام احمد ابن حنبل اور بعض فقہاء شافعیہ کے نز دیک یہ حرام ہـے انہـوں نـے حـدیث                      .2
 میں نہی سے حرام مراد لیا ہے۔

یا چھوٹے کرانـا    ( التقصیر) سر منڈوانا ( اور امام ابو حنیفہ رحمہم ااهللا کے نز دیک حلق            .3
 مکروہ نہیں ہے۔

ل امام ابو حنیفہ کی طرح عدم کراہت کا مـروی ہـے             سے ایک قو   - رحمہ اهللا    -امام مالک  .4
 جبکہ ان کا ایک قول ہے کہ واجب تو نہیں البتہ غير واجب  ممانعت ہے۔

ان تمام اقوال سے اخذ ہوتا ہے کہ قربانی کا ارادہ کرنے والےکے لۓ بال اور نـاخن کٹوانـا جمہـور             
 تـو مکـروہ ہـے۔ اورفقہـی راۓ     فقہاء کے نزدیک حرام نہیں ہے بلکہ انکے نزدیک یا تو جائز یـا       

 ۔)131(کے لئے تعصب نہیں ہونا چاہۓ بطور خاص جب کہ جمہور کی راۓ یہ نہ ہو 
 

 :ڈاکٹر عبداهللا فقیہ کی زیر نگرانی فتوی مرکز کا فتوی ہے
قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو چاہۓ کی وہ ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اپنے بـال                   

ناب کرے ان میں سے معمولی کٹوانا بھی ممنـوع ہـے اور مکـروہ بھـی               اور ناخن کٹوانے سے اجت    
بتایا گیا ہے ،اور اکثر ا علم کی راۓ جیسا کہ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی هللا عنہ سے     

إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فال يأخذ من شعره وال مـن أظفـاره شـيئاً       ":روایت کی ہے  
حجہ کا پہال عشرہ شروع ہو جاۓ اور تم میں سے کوئی قربانی کـا                کہ جب ماہ ذوال    "حتى يضحي 

ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور اپنےناخن قربانی کرنے تک نہ كاٹے اور ایک روایت میں ہے کہ     
 اپنےچہرے سے بھی۔

اور اگر اس نے اپنے بال اور ناخن کاٹ لۓ تو وہ اهللا تعا لی سے استغفار کرے اور اس پر کوئی 
 اهللا اعلم۔                                                                                                                  )132( نہیں ہے۔فدیہ

                          
 ڈاکٹر محمود عبدالجواد
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 باب دہم خريد وفروخت اورمعامالت
 

 تجارتی دکانون کے انعامات کا حکم -67

سامان کو رواج دینے کے لے تجارتی دکانون کی جانب سے پیش کے جانے والـے انعامـات                   :سوال 
 کیا گيا؟کے بارے میں حکم  دريافت 

 

  جائز نہیں کیونکہ شرعی طور پر ممنوع ہے۔:خالصہ فتوی

 19/398الشيخ ابن باز مجموعھ فتاوے اور مقاالت

 : تبصرہ

وہ انعامات جو سامان خریدنے والے کو دئے جاتے ہيں یہ بیچنے والے کے طرف سے خریدنے والے                  
ل ہے اورت یـہ ایـسے ہـی         کے لے ھبہ ہے اور شرعی ممانعت نہ ہو نے کی وجہ سے اصل میں حال               

 ۔ہے جیسے قیمت مین کمی اور رعایت ہے
  :علمی رد

تجارتی دکانون کے انعامات جو کہ خریدنے والے کو مختلف سامان خریدنے پر دئيے جـاتے ہـین،                  
کبھی یہ سامان کے ساتھـ مربوط یا ڈبوں کے اندر بند یـا فروخـت شـدہ اشـیاء کـی مقـدار مـین                         

 مین کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ فروخت کرنے والـون کـے طـرف سـے                 ان انعامات . اضٓافہ ہوتا ہے  
عطیہ ہوتا ہے اور انعامات کے وعدہ کے زمرے مین آتے ہیں،  جسے فقہـاء نـے جـائز قـرار دیـا                         
اور شرعی ممانعت نہ ہو نے کی وجہ سے اصل مین حالل ہے اور یہ قیمت مـین رعایـت یـا کمـی                      

 ۔دھوکا نہیں ہےکی طرح ہے،اور اس تحفہ مین کسی قسم کا 
وہ کمپنیان جو اپنی مصنوعات كى مشہورى انہيں رواج دینے کے لئے اس طریقے پر عمل کرتـی                  
ہین  یہ جوا نہیں اور نہ اس ميں جوے کا مفہوم ہے بلکہ انکی مصنوعات خریدنے والون کے لے            

 پـر   عین چیز یا نقد مال کے تحفون کی مختلف انواع ہـین اور انہـيں انكـى مـصنوعات خريـدنے                    
آمادہ كرنے كے مختلف اسلوب اور طريقے ہيں اور اسطرح بڑے پيمانے پر ان اشياء كى مقبوليـت   

 ۔اور دائرہ وسيع ہونے سے منافع زيادہ ہوتا ہے
يہ ممنوعہ الٹرى سے مختلف ہے جس ميں بعض ادارے يا سوسـائٹياں مخـصوص نمبـروں والـے                   

ت پرفروخـت كرتـى ہـيں اور معـين اوراق     پرائز بانڈ چهاپ كر عام لوگـوں كـو معـين قيمـ       ) اوراق(
كيلئے رقم مختص كرتى ہيںتو يہ الٹرى حرام اور شرعا ناجائز ہے كيونكہ يہ جوا ہے اور اسطرح                   

جہـاں تـک اشـياء خريـدنے        . يہ بغير عوض اور ناجائز ذريعے سےدوسروں كا مال حاصل كرنا ہے           
مت ادا نہيں كرتا بلکـہ وہ صـرف         كے انعامات كا تعلق ہے تووہ تحفے ہيں خريدار انكى كوئى قي           

اس سامان کی قیمت ادا کرتا ہے جو وہ خریدتا ہے ،اور اگر اسے تحفہ ملے تو وہ  اسے کمپنی کی 
    ۔ اهللا اعلم)133(مصنوعات خریدنے پر حوصلہ افزائی کے طور پر بغیر عوض کے حاصل کرتا ہے ۔
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اور شیخ ابن عثمین رحمہ اهللا نے کہا آجکل کمپنیاں خریداروں کے لۓ انعامات مقرر کرتـی ہـيں             
  کہ دو شر طوں کا ہونا ضروری ہے۔ان ميں کوئی حرج تو نہیں مگر ہم کہتے ہیں

انعـام کـی وجـہ سـے قیمـت مـیں            ) کمپنـی   (یہ كہ سامان کی قیمت حقیقی ہو یعنی         : پہلی شرط 
 ضافہ کرنا جوا  ہے اور وہ جائز نہیں۔"اضافہ نہ کرے کیونکہ انعام کی وجہ سے قیمت میں ا

اس نے انعام کی غرض     یہ کہ انسان انعام کے حصول کے لۓ سامان نہ خریدے اگر             :  دوسری شرط 
 )134(سے بغیر ضرورت سامان خریدا تو یہ مال کا ضیاع ہوگا۔

ہم نے سنا ہے کہ  بعض لوگ بغیر ضرورت کے دودھ يا دھی کا ڈبہ بغیر ضـرورت خریـدتے ہـیں                       
کہ شاید اس سےانعام مل جاۓ تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ اسے خریدتا ہے اور اسے بازار یـا                     

بہا دیتا ہے ۔ اور یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں مال کا ضـیاع ہـے اور                  گھر کے کسی کونے میں      
       ۔ اهللا اعلم)135(مال ضائع کرنے سے نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

     
 أنس أبو شادىڈاکٹر 

 
  قسطوں پر خرید وفروخت کا حکم-68

فروخت کرنے کے بارے مـیں دریافـت         اشیاء کی قیمتیں ںبڑھا کر انہیں قسطوں پر خرید و          :سوال
 کیا گیا؟

 
 جواب دیا گیا کہ یہ حرام سود کھانے کے لۓ اهللا کے نزدیک حیلہ بازی ہے۔:خالصہ فتوی

 52- 47 فتاوی معاصرہ الشیخ ابن عثیمین
 : تبصرہ

قسطوں کے عوض میں قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے جبكہ سودی فائدے کے بارے میں نص نہ         
 ہو۔

 :علمی رد
ادائیگی میں سہولت کے عوض قیمت میں اضافہ شرعا جائزہے۔ یہـی ائمـہ اربعـہ کـی راۓ ہـے                     

 بشرطیکہ یہ معاملہ شرعی ممنوعات سے پاک ہو۔
مـؤخر  ) ادائیگی  (اس بیع کے جائز ہونے کی اہم شرو ط میں سے یہ ہے کہ فریقین عقد کے وقت                   

 ں۔کرنے کی مقررہ مدت کی کیفیت اور مجموعی قیمت پر متفق ہو
وَأَحَـلَّ اللّـهُ الْبَيْـعَ    ﴿ :قسطو ں پر خرید وفروخت کے جائز ہونے کی دلیل اهللا تعالی کا یـہ ارشـاد ہـے      

کو حالل فرمایا اور سودکو حـرام       ) سود اگری   (اور اهللا نے تجارت      :ترجمہ،  )275البقرہ  ( ﴾وَحَرَّمَ الرِّبَا 
 کیا ہے۔

ل و مؤخر دونو ں کو شامل کیا ہے اسی طرح           اور مؤج ) نقد(اس میں لفظ بیع عام ہے اس میں حال          
سـواۓ اس کـے کـہ        :ترجمـہ  ،)29النـساء    ( ﴾أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّـنكُمْ          ﴿ :اهللا کا فرمان ہے   

  اس میں لفظ تجارت بھی عام ہے۔۔تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو

                                                 
میں مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے فرمایہ اهللا تعا لی نے تمہارے لۓ تین چیز                    ) 1477(صحیح بخاری میں     134

 وں کو ناپسند فرمایا ہے فضول گوئی ،مال کا ضائع کرنا او رکثرت سوال۔
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يَا أَيُّهَـا   ﴿:  کا یہ ارشاد بھی داللت کرتا ہے       قسطو ں پر خرید و فروخت کے جائز ہونے پر اهللا تعا لی            
اے ایمـان والـو ںجـب    : ترجمہ، )282البقرہ ( ﴾الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 

 تم کسی مقررہ مدت کی لۓ آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھـ لیا کرو۔
 

بن عمرو رضی اهللا عنہ سے مروی حدیث مبارکـہ ہـے کـہ رسـول اهللا صـلی اهللا                   اور حضرت عبداهللا    
چنانچہ اونٹ ختم ہو گـۓ تـو آپ صـلی           : علیہ وسلم نے انہیں لشکر کو تیار کرنے کا حکم فرمایا          

کہ وہ صـدقے کـے اونـٹ لےلـے تـو وہ دو اونٹـو ں کـے بـدلے                     : اهللا علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا      
ے ، یہ حدیث مبارکہ واضح دلیل ہے کہ تاخیر کے عوض قیمت میں              صدقے کا ایک اونٹ لیتےتھ    

 اضافہ کرنا جائز ہے۔
اور بعض لوگو ں کے نز دیک تاخیر کے عوض قیمت میں اضافہ ناجائز ہے اور اضافہ حرام سـود                    
کے باب میں شمار کیا جاتا ہے  اور یہ ابوبکر جصاص حنفی اور بعض اسـالف کـا قـول ہـے ۔اور         

 ۔ اهللا اعلم)136(علماء کی ہے۔بہتر راۓ جمہور 
                                                                                                                                                       

یسے سامان کی  نقـد قیمـت اور معلـو م            نقد کے بجاۓ مؤخر قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے ۔ ج           
مدت میں اقساط کی صورت میںقیمت کـا بیـان جـائز ہوتـا ہـے اور جبتـک فـریقین یـہ قطعـی                         
فیصلہ نہ کر لیں کہ قیمت کی ادائیگی فوری ہوگی یا تاخیر سے تب تک یہ بیع صحیح نہیں ہو           

 تی ہے ۔
نی ایک قیمت پـر قطعـی اتفـاق         اور اگر قیمت کی فوری یا مؤخر ادائیگی میں تردد کے ساتھ یع            

  اهللا اعلم۔)137(کے بغیر یہ خرید وفروخت ہو گئی تو شرعا نا جائز ہے
 أنس أبو شادى ڈاکٹر 

 

  كيميكل کی خرید وفروخت کا حکم- 69
  كيميكل کی خرید وفروخت کے بارے میںحكم دریافت کیا گیا؟:سوال

 
 آور اور نجس ہے۔ جواب دیا گیا کہ یہ نا جائز ہے کیونکہ نشہ :خالصہ فتوی

 13/53اللجنۃ الدائمہ فتاوى 
  :تبصرہ

 جس میں فائدہ ہو اسکی خرید وفروخت اور تجارت کـو            قہاء احناف او رظاہریہ ہر نجس شئے      ف
 حرمت  سے مستثنی كرتے ہيں اس رائے كے مطابق كيميكلز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

  :علمی رد

                                                 
کـی چھٹـی کـانفرس    ) اسالمی فقہ اکیڈمی (   سعودی عرب کے شہر جدہ میں قسطوں پر خرید وفروخت کے موضوع پر مجمع الفقۃ االسالمی   136

 کی قرار داد میں آیا ہے۔
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 نـے   -صلی اهللا علیہ وسلم   -وایت ہے کہ رسول اکرم       سے ر  -رضى اهللا عنہ  -حضرت  جابر بن عبداهللا      
اسے راویـوں کـی ایـک جماعـت نـے         ،  "إن اللّه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام        ":فرمایا

 اهللا تعالی نے شراب ،مردار خنزیر اور بتوں کی  خرید وفروخت کو حرام کیا ہے۔، روایت کیا
 صلی -مردار کی چربی کے بارے میں آپ - علیہ وسلمصلی اهللا- -عرض کی گئی کہ یا رسول اهللا 

کیا فرماتے ہیں ا سے جہازوں پر لگایا جاتاہے اور اسے کھالوں پر لگایا جاتا ہے                -اهللا علیہ وسلم  
نہـیں یـہ     "،"ال، هو حـرام   ": نے فرمایا  - صلی اهللا وسلم   -اور لوگ اس سے چراغ جالتے ہیں تو آپ          

 حرام ہے۔
 نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہےکہ حضرت ابـن عمـر رضـی اهللا              امام بيہقی رحمہ اهللا عنہ    

اس : عنہ سے اس تیل کے بارے  میں دریافت کیا گیا جس میں چو گر گیا ہو تـو آپ نےفرمایـا   
 )138(سے چراغ جالؤ اور جسم پر لگاؤ۔

-  قبيلہ میمونہ کی بکری کے پاس سـے گـزرے چنانچـہ آپ                 -صلی اهللا علیہ وسلم   -اور نبی کریم    
هالَّ أخذتم " :نے فرمایا-صلی اهللا علیہ وسلم   - نے اسے مردہ پڑے ہوۓ پایا تو         -صلی اهللا علیہ وسلم   

تم اس کی کھال کیو ں نہیں لیتے ہـو اور اسـے دباغـت کـے بعـد                ،  "إهابها فدبغتموه وانتفعتم به   
مـردہ  یـہ    -صلی اهللا علیـہ وسـلم     -یا رسول اهللا     : تو انہوں نے عرض کیا      اس سے فائدہ حاصل کرو    

  فقـط اس کـا کھـا نـا حـرام ہـے               ،"إنمـا حـرَّم أكلهـا      ": نے فرمایا  -صلی اهللا علیہ وسلم   آپ   ہے تو 
 ۔ اسے ابن ماجہ کے عالوہ ایک جماعت نے روایت کیا۔) دوسرے فوائد حاصل کرسكتے ہو(

جمہور علماء کے نزدیک نجس چیز کی خرید وفروخـت یـا تجـارت حـرام ہـے ۔اور اس پـر عقـد                        
ے اسکی دلیل پہلی حدیث مبارکہ ہے جو کـہ اس کـے حـرام ہـو نـے  کـی صـراحت                        باطل ہ ) بیع(

 کرتی ہے۔
دوسری حدیث اورحضرت ابن عمر رضی اهللا عنہ کـے قـول کـی روشـنی مـیں کھـانے کـے عـالوہ                        

 ناپاک چیز کا استعمال جائز ہے۔ 
ز فقہاء حنفیہ کے نزدیک ہر نجس چیز جس میں نفع ہو اسکی خرید وفروخـت اور تجـارت جـائ                   

ہے اور فقہاء ظاہر یہ نے انکی پیروی کی اور انہوں نے کہا جانوروں کا گـوبر اور ناپـاک کـوڑا                      
کھاد  اور ایندھدن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسکی بیع بھی جائز ہے اسی طرح ناپـاک تیـل                     

 )139(اور ناپاک رنگو ںسے کھانے کے عالوہ استفادہ کرنا جائز ہے۔
کھـانےکے  (تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے تو اس مقصد کے لـۓ  اس میں انکی دلیل یہ ہے جب   

اسکی خرید فروخت بھی جائز ہے ۔ اور انہوں نے حضرت جابر رضی اهللا عنـہ کـی حـدیث            ) عالوہ
کے بارےمیں جواب دیا ہے كہ خرید وفروخت کی ممانعت اوائل اسالم مـیں تھـی جـب مـسلمان                    

لو ں  میں راسخ ہو گیا تو کھـانے کـے سـوا           اسے کھانا جائز سمجھتے تھے تو جب اسالم انکے د         
 )140(انکے نفع کو حالل قرار دیا۔

ــو شــادى  ڈاکٹــر                                                                                              أنــس أب
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  ویڈ یو کیسٹس کی تجارت کا حکم-70
 فت کیا گیا؟ویڈیو کیسٹس کی تجارت کے بارے میں دریا :سوال

 
جواب دیا گیا کہ یہ ناجائز ہے کیونکہ یـہ فـساد کـی دعـوت دیتـی ہـے اس لـۓ               : خالصہ فتوی 

 انکی خرید وفروخت حرام ہے ۔
              1045شمارہ  شیخ ابن باز مجلۃ  الدعوہ ۔

  : تبصرہ
اسـکے  یہ جدید آالت بھالئی اور برائی میں استعمال کۓ جاتے ہیں اور اسکی شرعی ذمہ داری                 

 نشر کرنے اور استعمال کرنے والے پر ہے۔
 : علمی رد

یہ جدید آالت کسی ايسے آلے کی طرح ہے جو نيكى اور برائی دونں كيلـئے کـے لـۓ اسـتعمال                      
کیا جاسكتا ہے جیسے قلم اس سے ہم علمی سبق بھی لکھتے ہیں اور اس سے گالی او ر غلـط     

 خبریں بھی لکھتے ہیں ۔
 آپ پانی اور حالل چیزیں نوش کرتے ہیں اور اسی مـیں آپ حـرام                او راسی طرح گالس جس میں     

مشروب بھی  پیتے ہیں اور متعدد معامالت ایـسے ہـیں کـہ اگـر یـہ آالت  نـہ ہـوں تـو انہـیں                            
حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔چنانچہ وہ معامالت اور اشیاء جو اصال یا غالبـا حـالل ہـیں اور                    

ہیں ہے اور نہ کو ئی فرض ترک ہوتا  تـو انکـا سـننا اور     عقیدے اور اخالق پر انکی بری تاثیر  ن        
 دیکھنا حالل ہے اور اسی طرح ان میں تجارت  بھی حالل ہے وگرنہ جائز نہیں ۔

اگر ان آالت کو نیکی کی ریکارڈ نگ یا براڈکاسٹنگ یا دیکھنے اور سـننے کـے لـۓ اسـتعمال                     
  اسـی وقـت ممکـن ہـے کـہ وہ ان      کیا جاۓ تو انکے بہت عظيم فوائد ہیں او ر یہ انسان کے لـۓ           

آالت استعمال كى قدرت ركهتا ہو اور ہر انسان کے لۓ  ممكن ہے كـہ وہ ان کـو کنٹـرول کـرے                
چنانچہ شرعا اس كى ذمہ دارى  اسنعمال كرنے والے پر ہے، بنانے يل فروخت كرنے والے پر نہيں،                   

 پیش کرنے والوں پر الزم ہے       اور اگر وہ کنٹرول کرنےکی قدرت نہیں رکھتا تو پھر نشر کرنے اور            
کہ وہ اهللا تعالی سے ڈريں اور ایسی چیز اختیار کريں جو نفع بخش اور سـود منـد ہـوں اور دیـن                 

 اور ذوق کے منافى ہر چیز سے اجتناب کريں ۔
اسکی بنا پر جب کوئی چیز نشر یا پیش کیا جاۓ تو نشریات کے ذمہ داروں کو قرآن کی روشنی                

ادْعُ إِلَـى سَـبِيلِ رَبِّـكَ بِالْحِكْمَـةِ         ﴿: نبيـہ کـی جـاۓ ۔ارشـاد بـاری ہـے           می ںاس کی رعایـت کـی ت       
آپ اپنے رب کـی راہ       -صلی اهللا علیہ وسلم   -اے رسول   " :ترجمہ،  )125النحل  ( ﴾وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

 ۔ اهللا اعلم)141(۔"کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بالیۓ
 أنس أبو شادىڈاکٹر 
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 ں کے معامالت کا حکم بینکو-71
  بینکوں کے ساتھـ معامالت کرنے کے بارے میں دریافت کیاگیا؟:سوال

 
 جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ انکی بنیاد سود پر ہے اور یہ لـین دیـن مـیں               :خالصہ فتوی 

پر ہی معامالت کرتے ہیں اور ان میں فوائد کے بغير اموال رکھنـا بھـی جـائز نہـیں          ) سود( اسى
 یونکہ یہ ظلم اور گناہ  میں تعاون ہے۔ہے ک

 19/137الشیخ ابن باز مجموع فتاوی و مقاالت 
  : تبصرہ

کـو  ) كےسـود (اسالم نے نقد میں سود کے اضافے اور مدت کی شرط پر سود، دونوں قـسموں               ) 1(
حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ حرمت قرآن کریم ، حدیث نبوی کی قطعی نصوص او رائمـہ کـے اجمـاع                      

 ت ہے۔سے ثاب
بیکنو ں کے فوائد بھی حرام سود میں سے ہیں ليكن بینکوں میں فوائـد کـے بغیـر حفاظـت                     ) 2(

نہیں ہو تا اور سودی   ) ممكن(کے لۓ اموال جمع کرنا جائز ہے کیونکہ تعین کرنے سے انکا تعین              
 سےانكا جمع کرانا حرام نہیں ہوتا۔)كے خوف(اموال ميں انكے اختالط 

 :علمی رد
د اور مدت یا تاخیر سے ادائیگی کے عوض مخصوص پیشگی فوائد پر قرض کی اسالم نے سو

 اہم انواع کو حرام قراردیا ہے۔
حدیث نبوی كى قطعی نصوص او رائمہ کے اجماع سے ثابت ہے             اور اس کا حرام ہونا قرآن کریم ،       

يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِـنَ الْمَـسِّ        الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا الَ يَقُومُونَ إِالَّ كَمَا        ﴿ :۔ ارشاد باری ہے   
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّـهِ فَـانتَهَى         

 يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَـا     )275( وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ        فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ     
جو لـوگ سـود کھـاتے    " :ترجمہ، )275/276البقرہ  ( ﴾وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ الَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ       

سے وہ شخص کھڑا ہوتـاہے جـسے شـیطان    ہیں وہ روز قیامت کھڑ ے نہیں ہو سکیں گے مگر ج          
بھی سـود   ) خریدو فروخت (نے چھوکر بد حواس کردیا ہو ،یہ اس لۓ کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت                

کی مانند ہے ،حاالنکہ اللہنے تجارت کو حالل فرمایا اور سود کو حـرام کیـا ہـے ،پـس جـس کـے         
 پہل ےگـزر چکـا  وہ        پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آگیا تو               

اسی کا ہے اور اسکا معاملہ اهللا کے سپرد ہے ،اور جس نے پھر بھی لیا سو ایـسے لـوگ جہنمـی           
یعنی سودی مال سے برکت ختم کرتـا  (ہیں ،وہ ہمیشہاس میں رہینگے ،او راهللا سود کو مٹاتا ہے       

ر اهللا کسی بھـی  او)یعنی صدقہ کے ذریعے مال کو زیادہ کرتاہے        (اور صدقات کو بڑ ھاتاہے      ) ہے
 ۔"نافرمان کو پسند نہیں کرتا

تھوں تـھ سـونے      "الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا      ":نے فرمایا -صلی اهللا علیہ وسلم   -حضور  
 لینا اور دینا اور اضافہ سود ہے۔) قرض(سونا ) برابر (کے بدلے 

ینکوں اور ڈاکخانوں ان شرعی نصوص وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سود حرام ہے اور وہ مبلغ جو ب
میں رکھی جا تی ہے اگر اس پر مقررہ کردہ پیشگی فوائد ہو ں جنہیں قانون قرضوں کـے فوائـد                     
قرار دیتا ہے تو یہ مذکورہ  نصوص اور مسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے اسال م میں حرام سـود                     

 کی اقسام ہوتی ہیں۔



جائز ہے کیونکہ تعین کـرنے سـے انکـا          جبکہ فوائد کے بغیر حفاظت کے لۓ نقد اموال جمع کرانا            
سےانكا جمع کرانا حـرام     )كے خوف (نہیں ہو تا اور سودی اموال ميں انكے اختالط          ) ممكن(تعین  

نہیں ہوتا ۔ اور اگرایسا ہوتا ہےتو مسلمانوں میں سے صاحبان ثروت پر الزم ہے کہ وہ اپنےاموال                  
 اهللا سـبحانہ وتعـالی ہـر انـسان سـے            کی ایسی سرمایہ کاری کريں جس سے حرام نہ آۓ ،کیو نکہ           

اسکے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اسے کیسے کمایا اور کیسے خـرچ کیـا ۔جیـسا کـہ                       
 حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔

خاص طور پر اگر یہ بینک اموال کی سرمایہ کاری اور تعامل کـرتے اور اسـالم کـے تقاضـوں کـے                 
 ۔)میں سرمایہ کاری جائز ہےتو ان (مطابق انکی زکاۃ بھی نکالتے ہیں 

اور یہ وہ راۓ ہے جس پر ازہر شریف کے جمہور معاصر علماء اور انکے عالوہ علماء بھی ہیںا                   
       )142(ور صحیح شرعی نصوص اسی کی تائید کرتی ہے۔

       ) 143(فوائد حالل ہیں۔) بينک كے( اور بعض کے نزدیک یہ
ہ مروجہ نقد پیسوں مـیں سـود کـا اطـالق نہـیں              اور اسکی تائید صرف شافعیہ کا قول کرتاہے ک        

اور جو،اب شافعیہ نے کہا ہے یہ انکـے پـرانے قـول کـے خـالف ہـے              )  جیسے ورق کے نوٹ   ( ہوتا  
ورق کے پیسے تمام زمانو ں اور مکانوں میں عام قیمت بن چکـے ہـیں جـسکی وجـہ سـے انہـیں                       

 ۔سونے اور چاندی سے مالنا واجب ہے۔ اهللا اعلم
  شادی     ڈاکٹر انس ابو

  
                                                                                                                        

                                                                                                                                               
   بینکوں کے حصص کا حکم-72

 کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟) تجارت( بینکو ں کے حصص کے لین دین :سوال
 

 جواب دیا گیا کہ بینکو ں کا کام حرام ہونے کی وجہ سے جائز  نہیں۔: خالصہ فتوی
  هـ كو اسے لكها9/7/1412عثيمین نے                                                 الشیخ ابن 

 :تبصرہ
حصص جاری کرنے والی کمپنی اگر حالل شعبے میں کام کرتی ہے تو عـام حـصص کـا لـین دیـن                       

جائز ہے ۔ اور اگـر کمپنیـاں حـرام او ر خبیـث شـعبوں مـیں کـام کرتـی ہـین تـو                ) خرید وفروخت   (
 حصص کی خرید وفروخت جائزنہیں۔

 : علمی رد
جائز ہے بشرطیکہ حـصص جـاری کـرنے والـی کمپنـی             ) تجارت  (فروخت  عام حصص میں خرید و    

حالل شعبے میں کام کرتی ہو ،وار انکے معـامالت ، سـود ، مـالوٹ ذخیـرہ انـدوزی ،دھوکـہ،فریب         
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،جہالت جوۓ اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی ہر صورت سے خـالی ہـوں ،اور اگـر            
 رتی ہوں تو حصص کی تجارت جائز  نہیں۔کمپنیاں حرام و خبیث شعبوں میں کام ک

كـو تبـدیل    جو شخص ممنوعہ چیزوں کی تجارت کرنيوالی کمپنیوں میں انکـی تمـام سـرگرمیوں                
تو اگر   ،گا ہ انہيں شریعت اسالمی کی مخالفت  سےروكے       کہ و حصص ڈالے    کے  ارادے سے      كرنے

 سے مطلوب ہے کیونکہ اس      وہ صرف اپنا  حصہ ڈ النے سے تبدیل کرنے پر قادر ہے تو یہ امر اس                
میں شریعت اسالمی کے احکام پر عمل پيرا ہونے ميں مسلمانوں میں اضافہ ہے اور اگر وہ حصہ                  
ڈالتے وقت اسکی قدرت نہیں رکھتا،لیکن وہ مستتقبل میں کوشش کرے گا اور وہ جنرل کمیٹی  

کـی کوشـش     ) تبـدیلی ( ، مجلس منتظمہ ،کے عالوہ دوسرے شعبوں ميں اجالسوں کے دوران اس             
ان دونـوں حـالتو ں      . کرے  گا تو اس حالت میں حصہ ڈالنا ،اس کے جائز ہونے مـیں اخـتالف ہـے                  

میں حصہ داروں کو چاہے كہ وہ حرام چیزوں سے چھٹکاراحاصل کـرکے کمپنـی  کـی سـرگرمیوں          
 )144(کو بھالئی اور خیر کے طریقوں میں تبدیل کریں۔

 
 ڈاکٹر انس ابو شادی

 
 م کرنے کا حكم بینکوں میں کا-73

  بینکوں میں کام کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟:سوال
 

جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ انکی بنیاد سود پر ہے اور لین دین میں اسـی    : خالصہ فتوی 
 کرتے ہیں ۔اور جو بھی ایسے ہیں انکے ساتھ کام کرنا جائز نہیں ہے۔) کاروبار(سود پر تعامل 
  هـ كو اسے لكها9/7/1412                                            الشیخ ابن عثيمین نے        

 : تبصرہ
عام حاالت میں بینک کچھـ سرگرمیاں ایسی کرتے ہـیں جـو دیـن کـے مخـالف نہـیں ہـوتی اور                     
کچھـ ایسی ہيں جو مخالف ہو تی ہیں ۔چنانچہ انکے اموال میں شبہ ہوتا ہے کیـو نکـہ ان مـیں                      

ملے ہوتے ہیں ،چنانچہ اگر مالزم براہ راست سودی کام اور معاھدے میں             ) دونوں  (الل اور حرام    ح
 شریک نہیں ہوتا تو اس کے لۓ بینکو ں میں کام کرنا جائز ہے۔

   :علمی رد
بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ، چیک کیش کرنا ، تصدیق نامے اور داخلی ڈرافـٹس جـو کـہ تـاجروں                     

کے اندر انجام دئیےجاتےہيں ۔اور اس طرح کے اعمال سے جو حاصل ہوتـا              کے درمیان یا بینکوں     
 وہ سود نہیں اور بینک میں ان اعمال كا انجام دینا بهى حرام  نہیں ہوتا۔
انہى ميں سـے ائتمـان    .لیکن بینک کچھـ ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں  جو کہ دین کے خالف ہین               

ی بینکوں کا بنیـادی کـام ہـے ،تـو اس وجـہ سـے       یعنی فائدے کے ساتھ قرض لینا اور دینا اور یہ  
 بینکوں كے اموال ميں حالل اور حرام دونوں ملے ہو تے ہیں ۔

اس بنا پر ان بینکوں میں کام کرنے میں شبہ ہے اور شبہ اگرچہ حـرام نہـیں مگـر حـرام کـی چـراہ                 
 ہے۔) ضرور(گاہ

 ے۔جیسے کہ امام بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی نص ہ
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 اسْتَبْرَأَ الشُّبُهَاتِ  يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى  لَا   مُتَشَابِهَاتٌ  الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا "
، "الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَـهُ  لَحَوْ يَرْعَى كَالرَّاعِي وَقَعَ فِي الْحَرَامِ  لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ 

بھی  واضح ہیں ان دونـوں کـے درمیـان کچھــ مـشتبہ               ) امور(واضح اور حرام    ) امور(حالل   ":ترجمہ
امور ہیں انہین اکثرلوگ نہیں جانتے ۔پس جو شبھات سے بچ گیا تـو اس نـے اپنـا دیـن اور عـزت                        

چـروا کـسی ممنـوع      ) کـوئی (ڑ گیـا حیـسے      بچالی اور جو شبھات میں پڑ گیـا تـو وہ حـرام مـیں پـ                
 ۔"چراہگاہ  کے گرد بکریا ں چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جاۓ

اگر مومن چاہے کہ وہ مکمل طور پر یا كچهـ مطئن ہو تو اسے چاہۓ کہ وہ ایسا عمل تـالش کـرے                        
ہو جو کہ زیب وزینـت کـے      جس میں زيادة یا واضح طور پر شبہ نہ ہو خواہ کمائی یا اجر تھوڑا ہی                 

عالوہ ضرورتوں كيلئے كافى ہو  اور اگر حالل روزگار میسر نہ ہو تو حرام اور شبہ سے خـالی بہتـر         
عمل کی تالش کے ساتھـ وقتی طور پر ضرورتا اس میدان میں کام جـائز ہـے ۔اور اگـر نیـت سـچی                       

وَمَـن يَتَّـقِ اللَّـهَ يَجْعَـل لَّـهُ          ﴿ : ہوئی تو اهللا تعالی وہ کام آسان کر دیگا ۔جیسا کـہ ارشـاد بـاری ہـے                 

اور جـو اهللا سـے ڈرتـا ے وہ اس کـے             : ترجمہ،  )3،2الطالق( ﴾وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ     )2(مَخْرَجًا  
نکلنے کی راہ پیدا کر دیتاہے اور اسـے ایـسی جگـہ سـے رزق              )  دنیا و آخرت کے رنج وغم سے      (لۓ  

وَمَـن يَتَّـقِ اللَّـهَ      ﴿" :گمان بھی نہیں ہوتا ۔ایک اور مقام پر فرمایـا         عطا فرماتا ہے جہا ں سے اسکا        

اور جو شخص اهللا سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں      : ترجمہ،  )4الطالق     (﴾يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا    
 )145(آسانی فرمادیتا ہے۔

 الل ہیں۔اور پہلے بیان ہوچکا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک بینکوں کے فوائد ح
پـر اعتمـاد    "مروجہ روپیو  ں جیسے ورق کے نوٹ پر سود کا اطالق نہـیں ہوتـا                 " شوافع کے قول کہ   

کرتے  ہوۓ وہ شخص جو  بینکوں میں کام کرنے کی آزمائش کا شکار ہـے اسـے چـاہۓ کـہ وہ اس                     
 ۔م  اهللا اعل)146(راۓ کی تقلید کرے ۔اور یہ حرام کا اعتقاد لے کر کام پر جانے سے افضل ہے۔

اور اگر مالزم براہ راست سودی کام اور معاھدے میں شریک نہ ہو تو بعض علماء نے بینـک مـیں                    
ئـی کـورٹ    :    کام کرنے کی اجاز ت دی ہے ۔ شیخ عبدالمحـسن بـن ناصـر آل عبیکـان نـے کہـا                       

کمیٹی کے سابق سر براہ عزت مآب ہمارے شیخ عبداهللا بن محمد بن حمید کے نزدیک اگر مـالزم                   
 )147(اہ راست سودی کام اور عقد سے تعلق نہ ہو تو  بینک میں مالزمت کرنا جائز ہے۔کا بر
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 اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کی آزمائش میں ہے کـے بـارے مـیں کہـا                   او ریہ ایسے ہی ہے جیسے ا علم نے اس شخص جو کہ سونے              146

ہے کہ اسے چاہے کہ وہ ابوداؤد ظاہری کے قول سے انکا استعمال کرنا مکروہ تن یہی ہے ۔حرام نہیں جوکہ جمہور علماء کہتے ہـیں ،تاکـہ حـرام                
 ۔1/41حاشیہ البیجوری علی ابن قاسم العزی  سے نجات ملے

  
 :ی نص یہ ہےایک قول ک 147
جب تک تمہاری تنخواح  میں باالذات عین سود نہیں بلکہ مخلوط ہے احتمال ہے کہ وہ سود ہو اور احتمال ہے کـہ وہ  سـود نـہ ہـو تـو اس                                   : ں

رتے ہـو  میں کو ئی حرج ،چنانچہ جب تک معاملہ میں اشتباہ ہے ،تبرا کے لۓ اسے تنخواہ لینا جائز ہے خاص طور پر تم لکھنے مـیں مـدد نہـیں کـ             
اور نہ ہی تم وہ پیسے لکھتے ہو جن میں سود کا شائبہ ہوتا ہے ۔حدیث  شریف میں آیا ہے کہ نبی صلی اهللا علیـہ وسـلم نـے فرمایـا اهللا تعـا لـی                                 
سود کھانے ،اسکے کھالنے والے ،اسکے لکھنے والے اور اسکی گواہی دینےوالوں پـر لعنـت بھیجتـا ہـے ۔ ایـک اور حـدیث مبارکـہ مـیں اپ نـے                          

 ۔" دروازے ہیں ان میں کم تر ایسے ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے73سود کے ( فرمایا   
چنانچہ سود بہت ہی بڑا گناہ ہے ۔اور ابن دقیق عید نے کہا کہ معاذاهللا سود کھانے والوں کا انجام برا ہے ۔خالصہ یہ ہے کـہ جـب معـاملے مـیں                                 

ر تمہیں معلوم نہیں کہ وہ عین سود یا اسکے عالوہ ہے تو اسکے لینے میں حرج ہے جیسا کـہ                 تمہیں شک اور تمہیں تمہاری تنخواہ دی جاۓ او        
شیخ االسالم ابن تیمیہ نے  اس کی تائید کی ہے ۔اور اگر تم سود نہیں لکھتے ،نہ لکھنے میں مـدد کـرتے ہـو بلکـہ دوسـری چیـزیں لکھـتے ہـو                               

انٹرنیـٹ پـر شـیخ عبیکـان      )188 -1871(مجمـوع فتـاوی   ۔  اهللا اعلـم   وئی گنـاہ نہـیں ۔     جیسا کہ تمہارے سوال سے ظاہر ہے تو انشاءاهللا تم پر کـ            
website۔               

  



  ۔ ۓ صحیح ہے یہی را: شیخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبیکان نے کہا
 

      ڈاکٹر انس ابو شادی 
 

  بینکوں کے فوائد سے نفغ اٹھا نے کا حکم - 74
 ے میں سوال کیا گیا؟ بینکوں کے فوائد سے نفغ اٹھا نے کے حکم کے بار:سوال

 
اس فائـدہ کےحـرام ہـونے کـی وجـہ سـے جـائزنہیں        ) بينک كـے  (جواب دیا گیا کہ   : خال صہ فتوی  

کیونکہ یہ واضح  سود ہے اور یہ کہ بینکو ںسے تعامل کے حرام ہـو نـے کـی وجـہ سـے بھـی نـا               
 جائزہے۔

 390-3/386مجموع دروس فتاوی الحرم المکی   ۔عثیمینشیخ ابن 
 : تبصرہ
ں میں رکھے گۓ  اموال پر فوائد حاصل كرنا جائز ہوتا ہے لیکن ان فوائد سے نفع نہ اٹھایا            بینکو

 جاۓ اور  انہیں عام مسلمانوں کے لۓ مفید منصوبوں پر خرچ کیا جاۓ۔
 :علمی رد

اسالم نے سود اور طویل مدت یا تاخیر سے ادائیگی کے عوض مقررہ پیشگی فوائد پر  قرض کی               
 قرار دیا ہے۔اہم اقسام کو حرام 

اور یہ حرمت قرآن کریم ،حدیث نبوی کی قطعی نصوص اور ائمہ کرام کـے اجمـاع سـے ثابـت ہـے ۔                        
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا الَ يَقُومُونَ إِالَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ              ﴿: ارشاد باری ہے  

نَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَـهُ مَـا        بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِ  
لّهُ الْرِّبَـا وَيُرْبِـي     يَمْحَقُ ال )275 (سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ           

جو لـوگ سـود کھـاتے ہـیں وہ          " :ترجمہ،  )275/276البقرہ  ( ﴾الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ الَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ      
روز قیامت کھڑ ے نہیں ہو سکیں گے مگر جسے وہ شخص کھڑا ہوتاہے جسے شیطان نے چھـوکر          

بھی سود کی مانند ہے     ) خریدو فروخت (تجارت  بد حواس کردیا ہو ،یہ اس لۓ کہ وہ کہتے تھے کہ             
،حاالنکہ اللہنے تجارت کو حالل فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے ،پس جـس کـے پـاس اس کـے رب          
کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آگیا تـو پہـل ےگـزر چکـا  وہ اسـی کـا ہـے اور                          

ایسے لوگ جہنمی ہیں ،وہ ہمیشہاس      اسکا معاملہ اهللا کے سپرد ہے ،اور جس نے پھر بھی لیا سو              
اور صدقات کـو    ) یعنی سودی مال سے برکت ختم کرتا ہے       (میں رہینگے ،او راهللا سود کو مٹاتا ہے         

اور اهللا کسی بھی نافرمان کو پسند نہیں        )یعنی صدقہ کے ذریعے مال کو زیادہ کرتاہے         (بڑ ھاتاہے   
 ۔"کرتا 

 تھـوں تـھ سـونے       "بالذهب يدا بيد والفضل ربـا     الذهب   ":حضور صلی اهللا علیہ وسلم نے فرمایا      
 لینا اور دینا اور اضافہ سود ہے۔) قرض(سونا ) برابر (کے بدلے 

ان شرعی نصوص وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سود حرام ہے اور وہ مبلغ جو بینکوں اور ڈاکخانوں 
 قرضوں کـے فوائـد      میں رکھی جا تی ہے اگر اس پر مقررہ کردہ پیشگی فوائد ہو ں جنہیں قانون               

قرار دیتا ہے تو یہ مذکورہ  نصوص اور مسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے اسال م میں حرام سـود                     
 کی اقسام ہوتی ہیں۔



حرام کمائی ہونے کی وجہ سے ان بینکوں کے فوائد سے استفادہ کرنا مسلمان کے لۓ جـائز نہـیں                   
 )148(ا دے۔اور اسے چاہۓ وہ انہیں لیکر کسی بھی نیکی کے کام میں لگ

جیسے مساجد ،یا ہسپتالوں کی تعمیر یا انہيں کسی فقیر یا مسکین کو دےدے ،جیسا کہ سنت 
رسول اهللا صلی اهللا علیہ وسلم  ميں حرام مال کو خرچ کرنے کا اشارہ ہے تاکہ مسلمان اهللا تعا لی                      

 ۔ اهللا اعلم)149(کے سامنے بری الذمہ ہو۔
 ڈاکٹر انس ابو شادی

 
  ں حالل سرمایہ کاری کا حکم سودی بینکوں می- 75

  سودی بینکوں میں حالل سرمایہ کاری کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟:سوال
 

جواب دیا گیا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ  بینکو ں کی بنیاد سود پر ہے اور ان سـے              : خالصہ فتوی 
 لین دین کرنا اور ان میں سرمایہ کاری کرنا جائز نہیں ہے۔

 21406الدائمہاللجنۃ فتاوى 
  :تبصرہ

جب بینک یہ دعوی کريں کہ وہ شـریعت اسـالمیہ کـے مطـابق کـام کـر رہـے ہـیں اور انکـے لـۓ                            
معروف علماء کرام پر مشتمل ایک نگراں کمیٹی ہے ۔اور اس نےان کے معامالت کی تائيـد كـى            

 ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں تو ايسے بینکوں سے معامالت کرنا جائز ہے ۔
  :علمی رد

جب یہ دعوی کیا جاۓ کہ بینک شریعت اسـالمیہ کـے مطـابق کـام کـر رہـے ہـیں اور انکـے لـۓ              
معروف علماء کرام پر مشتمل ایک نگراں کمیٹی ہو ۔اور یہ علماہ کرام ان بینکوں کے معامالت                 
کی تو ثیق   کریں کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں تو اس وقت ان بینکوں سے معـامالت کرنـا جـائز                   

 ہے۔
 ۔سی صورت میں ان معامالت کی ذمہ داری شرعی نگرا ں کمیٹی پر ہوگی۔  هللا اعلمتو ای

 
               ڈاکٹر انس ابو شادی 
 

 
  سرمایہ کاری کے سر ٹیفیکیٹس کا حکم-76 

  سرمایہ کاری کے انعامى سر ٹیفیکیٹ کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟: سوال
 

 ز نہیں کیونکہ یہ جوۓ میں سے ہے۔ جواب دیا گیا کہ جائ:خالصہ فتوی
  4/443فتاوی اللجنہ الدائمہ نمبر 

 com.alsalafway.www ،شیخ یاسر بر نی
 : تبصرہ

                                                 
  ۔ زیر عنوان الحالل والحرام النطر الثانی فیا ا لصرف93 ،92 مسلسل 883 ،882دیکھۓ امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین  148

  
 ۔)1 981( نومبر 2 ھ ،1402 محرم 5یلت شیخ جادالحق علی جاد الحق فض) 126(تاوي داراالفتاء المصريہ موضوع  149

  



وہ انعامات جو گروپ ج میں سے سرمایہ کاری کے سرٹیفیکیٹس رکھنے والوں میں سے کامیاب                
ہ یا انعام کـے وعـدے       ہونے والوں اور بچت دفتروں میں ذخیرہ اندوزوں کو دیۓ جاتے ہیں یہ تحف             

 میں شمار ہو تے ہیں جنہیں فقہاء نے حال ل قرار دیا ہے۔
 : علمی رد 

وہ انعامات جو گروپ ج میں سے سرمایہ کاری کے سرٹیفیکیٹس رکھنے والوں میں سے کامیاب                
ہونے والوں اور بچت دفتروں میں ذخیرہ اندوزوں کو دیۓ جاتے ہیں یہ تحفہ یا انعام کـے وعـدے                    

 ہو تے ہیں جنہیں فقہاء نے حال ل قرار دیا ہے کیونکہ ان میں فائدہ مـشروط ہـے نـہ                      میں شمار 
تو یہ ان فقہاء کےنزدیک جنہوں نے انعام کے وعـدے کـی اجـازت               . ہی مدت اور مقدار مقرر ہے     

میں سےنہيں ہے ،اور اسکے    )اقسام  (اور یہ جوۓ کی     . دی یہ جائز معامالت میں داخل ہوتے ہیں       
 يہ ہے کہ اس میں شریک ہونے واال فائدہ حاصل کرے گا یـا نقـصان اٹھـاۓ                  جوا ہونے کی شرط   

 )150(گا۔
یہى جوۓ کی تعریف ہے ۔اور سرماکاری کےيہ سر ٹیفیکیٹ ایسے نہیں ہیں بلکہ ان میں فقـط                   

فوائد  حاصل کرنا ہے اور نقصان نہیں ہے کیونکہ ان میں حصہ لینے والوں کو اگر انعام نہ ملـے               
ان بهى نہیں ہے ،اس وجہ سے انکے معـامالت جـائز ہـوتے ہـيں اور گـروپ ج                    تو اسکا مالی نقص   

سے سرمایہ کاری  كے سرٹیفیکیٹس یا بچت دفاتر سے اسـکو انعـام ملنـاہے تـو اسـکی ملکیـت                      
 ۔اهللا اعلم )اسے لينا جائزہے ()151(جائزہوتی ہے۔

 
                ڈاکٹر انس ابو شادی

 
 انشورنس کا حکم - 77 

 ی انشورنس کے حکم کے  بارے میں دریافت کیا گیا؟ تجارت :سوال
 

  جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ یہ جوا ہے اور اس میں دھوکا ہے۔ :خالصہ فتوی
 

 191- 190شیخ ابن جیرین اللؤلو المكين
 com.alsalafway.www شیخ یاسر بر نی 

 : تبصرہ
مگـر عـصر    .اء كـا اخـتالف ہـے      انشورنس ايک جديد معاملہ ہے اس كے حكم ميں معاصـر علمـ            

حاضر کی زندگی کے حاالت ، تنگی ومشقت کو دور کرنے کے لۓ انشورنس کـی کچھــ  قـسموں                  
 ۔کو ضرور ی قرار دیتے ہیں

 : علمی رد
انشورنس کا نظام بنیادی طور پر نفع پہنچانے ، باہمی تعاون اور ہمدردی پر قائم ہے ،اس معنـی                   

اری ، اپنے معاھدوں اور نظام میں شرعی احکام کـی پابنـدی             میں اگر وہ اپنے اموال کی سرمایہ ک       
کرے تو يہ اصل اسالمی اقدار میں سے ہے ۔ اور آج ہمارے زمانے میں انـشورنس کـے معاھـدوں        

                                                 
امـــام شـــوکانی نـــے نیـــل االطـــار مـــیں کہـــا ہـــے کـــہ ہـــر وہ کھیـــل جـــو فائـــدے اور نقـــصان ســـے خـــالی نہـــیں ہوتـــا وہ جـــوا ہـــے۔                                         150

  ۔8/107نیل االوطار 
 

 ۔1980 جنوری 10 ھ 1400 صفر 22مفتی فضیلت شیخ جادالحق علی جادالحق ) 1253(موضوع  151
  



سوشل انشورنس يا  باہمی ضمانت وغيـرہ        .تجارتى انشورنس   . اور نظام كى مختلف قسميں ہيں     
 اور ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ 

مستفید ہو نے والوں /وشل انشورنس جسکا مقصد نفع نہیں بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے والوں س
یہ اس طرح کہ مالزم کی پوری مدت مالزمت کے دوران قانونی . کی سوشل حفاظت ہوتى ہے

چنانچہ اس سے ) کٹوتی کی جاتى ہے (طریقے سے اسکی تنخواہ کا کچھـ حصہ منھا کیا جاتاہے 
رجو ادارے  یہ کا م انجام دیتے ہیں ان میں کرنا جائز ہوتا ہے ۔اور اسی کی مانند فائدہ اٹھانا ،او

  ۔اسالمی انشورنس یا ضمانتی انشورنس یا تعاونی انشورنس ہے۔ اهللا اعلم
 

جبکہ تجارتی انشورنس میں اختالف ہے اور جمہور علماء عصر کے نز دیک تجارتی انـشورنس                
یرہ کا بیمہ کرانا ممنوع ہے ۔اور ان چیزوں کی انـشورنس اس             یا زندگی اورغیر منقولہ جائداد وغ     

طرح ہوتی ہے ان کے آگ سے جلنے یا تلف ہونے کی صورت میں عوض کے طور پر مقـررہ مـدت               
كيلئےمعتمد کمپنی کو معین مبلغ دی جاتى ہے ،اوراس کے بدلے میں حادثات وغیـرہ کـی وجـہ                   

کـی ذمـہ داری لیتـی ہـے اور انکـے            )  صاننقـ (سے جو چیز ھالک یا تلف ہوئی وہ کمپنی اسـکے          
نزدیک اس صورت میں انشورنس جائز نہیں ہے کیونکہ یہ معاھدہ خطرے یا حـادثے کـے ہـونے                   
سے مشروط ہے کبھی واقع ہوتا ہے اور کھبی نہیں ،اس معنی میں يہ جانبـداری اور جـوۓ کـے                     

عاصرعلماء  کرام کـے       اور بعض م    )152 (اسکے فاسد ہونے کا راز ہے۔     )  يہى(مشابہ ہے اورشرعا  
نزدیک یہ حالل ہے ان میں سے شیخ علـی الحفیـف ،محمـد یوسـف موسـی ،عبـد الـوب خـالف                        

 )153( ۔،مصطفی  الزرقا اور مفتی  دیار مصر ڈاکٹر علی جمعہ ہیں
اور احتیاط کے لۓ جمہور علماء کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے ۔مگر عصر حاضر کی زندگی                    

 دور کرنے کے لۓ انشورنس کی کچھــ  قـسموں کـو ضـرور ی قـرار             کے حاالت ،تنگی ومشقت کو    
دیتے ہیں ،اور یہ اس کے لۓ جسے اپنےاموال کے ضائع ہونے کا خوف رہتا ہو۔ خاص طـور پـر وہ                      

 بہت سے لوگ شامل ہوں ۔بس ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتـی               اسكے ساتهـ  اموال جن میں  
 ۔ہیں ،اور انشورینس سے اسکا لین دين

رت کے باب میں یا یقینی طور پر شدیدحاجت ہوگی  چنانچہ تجارتی انـشورنس کـے نظـام                    ضرو
 ۔میں موجود دھوکہ قابل معافی ہوگا ۔ اهللا اعلم

 ڈاکٹر انس ابو شادی 
 

 
                                                 

 1337 ربیع االخـر  13مفتی فضیلت شیخ محمد بخیت )660(ء ۔موضوع 1328 شعبان 10مفتی فضیلت شیخ بکری الصدفی     ) 666(موضوع   152
مفتـی فـضیلت   )  1278( ء موضوع 1921 ستمبر 23مفتی فضیلت شیخ عبدالرحمن قر عہ جمادی الثانی ) 668( ء موضوع 1919 جنوری  15ھ ۔   

  ۔ م1980 دسمبر 14 ھ 1401 صفر 7شیخ جاد الحق علی جادالحق 
  

ا کرتا ہے ،یہـی  انہوں نے عاقلہ پر قیاس سے استدالل کيا ہے ۔العاقلہ دیت دینے واال شرعی طور پر قتل خطا میں قاتل کی طرف سے دیت اد             153
 حیثیت و حالت انشورنس کمپنیوں کی ہے کہ وہ نقصانات کی تالفی اور  مصائب میں کمی کرتی ہے۔

اور انہوں نے راستے خطرات کی ضمانت کے مسألۃ سے بھی اسبدالل کيا ہے اور احناف نے اسکو جائز قرار دیـا ہـے  اسـکی صـورت یـہ ہـے کـہ                
ے پر چلو یہ محفوظ ہے اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں ضامن ہـے ۔ اور وہ اس راسـتے پـر     ایک آدمی دوسرے سے کہتاہے تم اس راست       

 ۔چال اور اسے ڈاكوؤں نے لوٹ ليا تو كہنے والے پر ضمان ہے
ں سے  کچھــ  اور انہوں نے پینشن اور اسکے مشابہ انشورنس کے نظام کے معاھدے پر قیاس سے بھی استدالل کیا ہے جوکہ مالزم کی تنخواہ می 

حصہ ماہوار کٹوتی کی جاتی ہے تاکہ  اسکی مالزمت کے اختتام پر اسکے بدلے میں اسے دیا جاۓ ۔اور یہ انشورینس کی اقساط کے مـشابہ اور                          
ی اسکا عوض ہے اور ان دونوں صورتوں میں اس شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا عرصہ دیگا اور اسکی مبلغ کتنی جمع ہوگی پھر وہ کبھ                         

کا نظام جـائز ہـے تـو انـشورنس     ) پینشن(جمع شدہ اقساط سے زیادہ وصول کرتا ہے اور کبھی کچھـ بھی وصول نہیں کرتا ۔چنانچہ اگر رٹائرمنٹ                
 کا حکم بھی ایسے ہونا چاہۓ۔

  



 نس کمپنیوں میں کام کرنے کا حکم انشور -78
  بیمہ يا انشورنس کمپنیوں میں کام کرنےکے بارے میں دریافت کیا گیا؟ :سوال

 
 جواب دیا گیا کہ انشورنس کے ممنوع ہونےکی وجہ سے نا جـائز ہـے ۔کیونکـہ یـہ                    :الصہ فتوی خ

 گناہ  اور ظلم  میں تعاون ہے۔
 8 /15 ہ  فتاوی اللجنہ الدائم

 :تبصرہ
تجارتی انشورنس  کمپنیوں میں کام کرنےکا حکم شرعی حکـم کـے تـابع ہـے ۔ چنانچـہ نـا جـائز                         

 کرنا جائز نہیں ،اور ہم نے اسکی اجـازت دی ہـے جیـسا کـہ          کہنے والوں کے نز دیک ان میں کام       
 کام کرنا جائز ہے۔) ان کمپنیوں میں ( پہلے بیان ہو چکا ہےكہ 

 :    علمی رد
پر متفق ہیں کہ اسالمی یا تعاونی انشورنس کمپنیوں میں کام کرنا جائز  ہـے جبکـہ                   فقہاء اس   

 ں شرعی حکم کی پیروی کی جاۓ۔تجارتی انشورنس کمپنیوں میں کام کرنے کے سلسلے می
جمہور علماء کی راۓ ہے کہ ان میں دھوکہ ،فراڈ اور نقصان کی وجہ سے کـام کرنـا جـائز نہـیں                       
کیونکہ اس میں  گناہ اور ظلم میں معاونت ہے اور اهللا تعالی نے قرآن میں اس سـے منـع فرمایـا                       

ں مـیں کـام کرنـا جـائز      ہے چنانچہ جو شخص اس راۓ کی پیروی کرتا ہے اس کے لـۓ ان کمپنیـو     
 نہیں ۔

اور جواز کے قائل علماء کی راۓ کی پیروی کرنے والے كيلئے ان کمپنیو ںمـیں کـام کرنـا جـائز                      
ہے ۔ بہر حال اس معاملے میں شبہ ہے جوکہ حرام تو نہیں  لیکن حرام کـی چـراہ گـاہ ضـرور ہـے           

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَـرَامُ  ": ےجیسے کہ امام بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی نص ہ           
لِعِرْضِهِ وَدِينِـهِ وَمَـنْ    اسْتَبْرَأَ الشُّبُهَاتِ  يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى  لَا   مُتَشَابِهَاتٌ  بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا 

حـالل  " :ترجمـہ ، "الْحِمَى فَيُوشِـكُ أَنْ يُوَاقِعَـهُ   لَحَوْ يَرْعَى كَالرَّاعِي وَقَعَ فِي الْحَرَامِ  وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ 
بھی  واضح ہـیں ان دونـوں کـے درمیـان کچھــ مـشتبہ امـور ہـیں                    ) امور(واضح اور حرام    ) امور(

انہین اکثرلوگ نہیں جانتے ۔پس جو شبھات سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور عزت بچـالی اور                    
چروا کـسی ممنـوع چراہگـاہ  کـے          ) کوئی(ڑ گیا حیسے    جو شبھات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پ         

 ۔"گرد بکریا ں چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جاۓ
اگر مومن چاہے کہ وہ مکمل طور پر یا كچهـ مطئن ہو تو اسے چاہۓ کہ وہ ایسا عمل تالش کرے      

ہـو جـو کـہ زیـب وزینـت      جس میں زيادة یا واضح طور پر شبہ نہ ہو خواہ کمائی یا اجر تھوڑا ہی      
کے عالوہ ضرورتوں كيلئے كافى ہو  اور اگر حالل روزگار میسر نہ ہو تو حرام اور شبہ سے خـالی               
بہتر عمل کی تالش کے ساتھـ وقتی طور پر ضرورتا اس میدان میں کام جـائز ہـے ۔اور اگـر نیـت          

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَـل     ﴿ : سچی ہوئی تو اهللا تعالی وہ کام آسان کر دیگا ۔جیسا کہ ارشاد باری ہے              

اور جـو اهللا سـے ڈرتـا ے وہ اس    : ترجمہ، )3،2الطالق( ﴾وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ   )2(لَّهُ مَخْرَجًا   
نکلنے کی راہ پیدا کر دیتاہے اور اسے ایسی جگـہ سـے             )  دنیا و آخرت کے رنج وغم سے      (کے لۓ   

  گمان بھی نہیں ہوتا۔رزق عطا فرماتا ہے جہا ں سے اسکا 

اور جـو   : ترجمـہ ،  )4الطـالق   (﴾  وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِـنْ أَمْـرِهِ يُـسْرًا          ﴿ :ایک اور مقام پر فرمایا    
 )154(شخص اهللا سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرمادیتا ہے۔

                                                 
 ۔1997 مفتي فضيلت شيخ عطيہ صقر مئي 8فتاوي داراالفتاء المصریہہ موضوع  154



 ڈاکٹر انس ابو شادی
 

 کا حکم)تجارتی کا رڈز(سامبا ویزاکارڈ  -79
 کے بارے میں  دریافت کیا گیا؟) تجارتی کارڈز(سامبا ویزاکارڈ  :السو

 
 جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ یہ سود خوروں کا کام، اور باطـل طـریقے سـے         :خالصہ فتوی 

 لوگوں کا مال کھانا ہے۔
  524/ 13                                                                  فتاوی اللجنہ الدائمہ

  :تبصرہ
اگر کریڈیٹ کارڈ کے کے مالک کے بینک اکاؤنٹ میں  کارڈ سے خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت 

اور بغیر غالف کے    . کے مطابق عمل کرنا جائز ہے     ) كارڈز(کے برابر یا اس سے زیادہ رقم ہو تو ان         
 روط ہوں ۔کریڈٹ کارڈز سے لین دین کرنا جائز نہیں ۔ جبكہ وہ زيلدہ سودی فوائد سے مش

  :علمی رد
تجارتی کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ، كسى بینک كى جاری کنندہ وہ دستاویز ہے جـو وہ کـسی شـخص          

کـو دیتـا ہـے اس سـے وہ فـورا            ) حامـل کـارڈ     (کے ساتھـ معاھدے کی بنا پر حقیقی یا اعتبـاری           
نکـہ  قیمت ادا کۓ بغیر کسی معتمد تاجر سے سامان خرید ، یا خدمات حاصل کر سکتا ہـے کیو                  

بینک اکاؤنٹ سے ادا ہو گی پھـر وہ         ) یہ قیمت ( قیمت دینے کا پابند ہے  اور        ) بینک(وہ مصدر   
وہ ہـيں جـو     ) كارڈز(معینہ مدت کے دوران کارڈ کے مالک کی طرف لو ٹا دی جاۓگی اور کچھـ              

ادا نہ کی گئی رقم کے مجموعے پر مقررہ ادائیگی کی تاریخ کے بعد سـودی فوائـد عائـد کـرتے                       
 فوائد الگو نہیں کرتے۔ ) سودی(بکہ کچھـ دوسرے ہیں ج

او ریہ دو قسم کے ہیں جمیع اخراجات کو محیط کریڈٹ کارڈ اور جمیع اخراجات کوغیر  محیط 
 .کریڈٹ کارڈ

 جمیع اخراجات کو محیط کریڈٹ کارڈز وہ ہيں جن كے مالک کے بینـک اکاؤنـٹ مـیں   کـارڈ                       
 یادہ رقم موجود ہوتی ہے۔سے خریدی ہوئی چیزوں کے برابر یا اس سے ز

اور جمیع اخراجات کو غیر محیط کارڈ وہ ہیں جنکے مالک کے بینک اکاؤنـٹ مـیں کـارڈ سـے                     
 خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت کے لۓ رقم کافی نہیں ہوتی ہے۔

 :ا ن کارڈ ز کا حکم
یٹـی  اگر اس کارڈ کا جاری کنندہ کوئی ایسا ادارہ یا  کمپنی ہے جس میں نگراں شرعی کم            : اوال

ہو جو اسکے اعمال کی پیروی کرتی ہو  تو ان کارڈ ز کے مطابق عمل کر نا جـائز ہـے بـشرطیکہ                
پر واجب االدا قرضوں کـی ادائیگـی مـیں تـاخیر کـی وجـہ سـے               ) گاہكوں(یہ ادارے اپنے كسٹمرز   

سودی اضافہ نہ کریں  بلکہ اس کے اکاؤنٹ کی رقم قرضوں کے لۓ پوری نہ ہو تـو ، ضـرورت اس         
 ہے کہ قرض ادا کرنے تک اسکے کارڈ کو روک دیں ۔امر کی 

تبصرہ اگر کریڈیٹ کارڈ کے کے مالک کے بینک اکاؤنـٹ مـیں  کـارڈ سـے خریـدی ہـوئی                      : ثانیا
.     کے مطابق عمل کرنـا جـائز ہـے      ) كارڈز(چیزوں کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ رقم ہو تو ان            

ن دین کرنا جائز نہیں ۔ جبكـہ وہ زيلـدہ سـودی             تبصرہ بغیر غالف کے کریڈٹ کارڈز سے لی       : ثالثا
فوائد سے مشروط ہوں، یہاں تک کہ کارڈ کا خواہش مند اگر فراہم کـردہ فـری مـدت کـے انـدر                        

                                                                                                                                            
  



 بیرون ملک مقیم مسلمانوں کـو دی  )155(بعض فقہاء نے) تب بھی نہیں ( ادائیگی کا عزم کرلے     
ت کے لـۓ ان کـارڈ ز کـو اسـتعمال            گئى مہلت کے اندر ادائیگی کی پابندی کے ساتھ شدید حاج          

 کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ اس پر تاخیر کے فوائد كا اطالق نہ ہوں۔
چنانچہ سود کھالنے واال بھی گناہ میں شامل ہوتا ہـے او ربیـرون ممالـک یـا اسـالمى ممالـک                    

 میں ر ہنے والوں کے درمیان بڑ ا فرق ظاہر نہیں ہوتا۔
ے خالی، بغیـر غـالف كےکـارڈ جـاری کرنـا جـائز ہـے ۔ هللا                  اصل قرض پر سود کی شرائط س      : رابعا
 ۔اعلم

 ڈاکٹر انس ابو شادی 
 

 ڈسکاؤنٹ کارڈ ز کا حکم -80
 ڈسکاؤنٹ کارڈ ز كے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ :سوال

   
جواب دیا گیا کہ جائز نہیں ۔کیونکہ اس میں دھوکہ ،سود ،خرچ کی زیادتی اور يہ                : خالصہ فتوی 

  كے درمیان بغض وعناد اور دشمنی کا سبب ہے۔دکانداروں
 16-14/13فتاوی اللجنہ الدائمہ 

 :تبصرہ
ڈسکاؤنٹ کارڈ خریدنے واال شخص اگر یہ جانتا ہو کہ جو اس نے کـارڈ کـی قیمـت ادا کـی ہـے          
اس سے عمومی طور پر خریداری کے مقابلہ میں کارڈ سے زیادہ فائدہ حاصـل کـر سـکتا ہـے تـو           

 نے کی وجہ سے کارڈ سے لین دین کرنا جائز ہے ۔کیونکہ یـہ ڈسـکاؤنٹ ،یـا      شرعی ممانعت نہ ہو   
 کمی کرانے کے قائم مقام ہے۔

 :علمی رد
ڈسکاؤنٹ کارڈز جاری کرنا اور قبول کرنا شرعا جائز ہے بشرطیکہ یہ بغیر عوض اور فـری                 : اوال

 کی طرف سے عطا جاری کۓ جاتے ہوں ،کیونکہ  یہ عطیہ دینے کا وعدہ یا بيچنے والے يا ایجنٹ       
 کردہ تحفہ ہے۔

جاری کرنا اور قبول کرنـا جـائز ہـے          ) شرعی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے      ( ڈسکاؤنٹ کارڈ : ثانیا
جب ان کی قیمت کا عوض قطعی یا ساالنہ اشتراک ہو اور ان کارڈز کا خریـدارا جانتـا ہـے کـہ                       

ت کـارڈ سـے ز یـادہ      جو اس نےکارڈ کی قیمت ادا کی ہے وہ عمومی طور پـر خریـداری کـی نـسب                  
فائدہ حاصل کرتا ہے اور بیچنے واال اپنے سامان کی قیمـت کـم کـرنے سـے اسـکی اشـاعت سـے                        
فائدہ حاصل کرتا ہےکیونکہ یہ قیمت ميں ڈسکاؤنٹ یا کمـی کـرنے کـی طـرح ہـے اور اس مـیں                   

 کسی قسم کا دھوکہ فریب نہیں۔
ئز نہیں جب انکی قیمـت کـا عـوض    مذکورہ ڈسکاؤنٹ کارڈ جاری کرنا یا انہیں خریدنا جا    : ثالثا

قطعی ہو یا ساالنہ اشتراک  تو ہو مگر خریدنے والے کو خریدنے کی عادت نہ ہو اور نـہ ہـی وہ                  
جانتا ہے کہ اس سے استفادہ کر سکے گا یا کـہ نہـیں ۔ کـارڈ خریـدنے واال مـال دیتـاہے اور وہ                          

کہ یقینی ہے  اور اسـکے       نہیں جانتا کہ اسکے عوض اسے کیا حاصل ہو گا چنانچہ اس ميں دھو             
مقابلے میں فائدے کی حصول میں احتمال ہے اور نبی کریم صـلی اهللا علیـہ وسـلم نـے بیـع غـرر                        
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منع فرمایا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کـی روایـت کـردو حـدیث               ) دھوکہ سے خرید وفروخت سے    (
 مبارکہ میں ہے۔

 :کہا ڈاکٹر  سامی بن ابراہیم السویلم نے
ٹ کارڈ کا نام دیا جاتا ہے ۔اسکے حکم کے بارے میں عصر حا ضر کـے               مذکورہ کارڈ کو ڈسکاؤن   
 فقہاۓ کا اختالف ہے۔

کسی کی راۓ میں یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ دھوکے اور جوۓ کـی قـسم ہـے ۔کیـو نکـہ مـشترک                    
کارڈ کی قیمت ادا کرتا ہے اور اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس سے فائـدہ حاصـل کریگـا یـا                   

 ۔ نفع اور نقصان میں متذ بذب ہوتا ہےنہیں ، چنانچہ وہ
 بعض دوسروں کـے خیـال مـین یـہ جـائز ہـے اس وجـہ سـےکہ اشـتراک کـی قیمـت  خریـدار کـو                              

پر قائل کرنے اور دکان پر کارڈ جاری کرنے والے کے ایجنٹ کـا عـوض                ) کارڈ خریدنے (ڈسکاؤنٹ  
۔ تفـصیل اهللا    192 ۔ 179دیکھۓ الحوافز  التجاریۃ ،خلـد مـصلح         ( ہے اور یہی کام کی اجرت ہے        

  ۔)تعالی بہتر جانتا ہے
 

اور اس لۓ کہ شرعا اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ آدمی دوسرے سے کہے اگـر تـم فـالں دکـان                       
 سے میرے لۓ ڈسکاؤنٹ لے آؤ تو تمہارے لۓ اتنا ہے۔

امام احمد رحمہ اهللا نے اس کے جائز ہونے کى وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سـے کہـے                     
 ۔6/1441المغنی دار ھجر ( قرض الؤ تو دس تمہارے ہیں ) روپۓ( لئے  تم فالں سے سو کہ میرے

۔ )156(پس اگر قرض کے حصول پر ا یجنٹ یا وکیل کا عوض جائز ہے تو يہ بدرجہ اولی جـائز ہـے                     
 ۔اهللا اعلم

 ڈاکٹر انس ابو شادی 
 

  کا حکم)leaseليز( ملکیت پر ختم ہونے والے کرایہ- 81
  کےحکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟)leaseليز(ختم ہونے والے کرایہ  ملکیت پر :سوال

 
 جواب دیا گیا کہ جائز نہـیں کیونکـہ یـہ ایـک چیـز  پـر دو عقـد ہـیں اور دونـوں                 :خالصہ فتوی 

 میںسے ایک جاری نہیں رہتا اور دونوں حکم میں مختلف اور ایک دوسرے کے منافی ہیں۔
  1421 محرم 22لعدد ھئیہ کبار العلماء ،مجلتہ الدعوہ ا

 :تبصرہ 
کراۓ کہ سرمایہ کاری ایسا معاملہ ہـے جـو کـہ مختلـف معـامالت جیـسے وکالـہ ،کرایـہ خریـد                        
وفروخت کا وعدہ اور پھر بیچنے یا شراکت وغیرہ کا مجموعہ ہے ۔ اور یہ سارے معـامالت جـائز      

وری ہـیں تـو یـہ    ہیں تو جو ان سے مرکب ہو گا اگر اس میں عقد صحیح ہونے کی تمام شرائط پـ  
 بھی انہی کی مانند جائز ہوگا۔

   :علمی رد
 اور بیع دوعقدوں یا کراۓ دار کی سرمایہ کـاری کـے             )leaseليز(ملکیت پر ختم ہونے واال کرایہ     

نسبت وکالت کے اعتبار سے یہ تین عقد کا مجموعہ ہے اس طـرح کـہ عقـد کـے آغـاز مـیں جـو                          
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ور يہ مضاربت کی طرح شرعی عفود میں جائز ہـے           سامان جو وہ خریدنا چاہتا ہے اسے خریدلے ا        
       ) 157(،اور جمع کرانا ،وکالت شراکت اور کرایہ وغیرہ ہیں۔

جب ہم نے کراۓ كى سرمایہ کـاری كـو ، جـو کـہ مختلـف معـامالت جیـسے وکالـہ ،کرایـہ خریـد                       
 وفروخت کا وعدہ اور پھر بیچنے یـا شـراکت وغیـرہ کـا مجموعـہ شـماركيا ہـے ۔ اور یـہ سـارے                         

معامالت جائز ہیں ، تو جو ان سے مرکب ہو گا اگر اس میں عقد صحیح ہونے کـی تمـام شـرائط                       
 پوری ہیں تو یہ بھی انہی کی مانند جائز ہوگا۔

 اور یہ مندرجہ ذیل  امور سے واضح ہوتا ہے۔
آالت پر بینک کے قبضے کے بعد سرمایہ کار کی طرف سے انہیں گاہک کو کراۓ پر                  )1(

 شرعی طور پر جائز امر ہے۔دینے کا وعدہ کرنا 
 سرمایہ دارے کا گاہک کو اس کی ضرورت کے مخصوص اوصاف کے آالت و اشیاء                )2(

اور ان جیسی چیزرں کی خریداری کےلۓ اپنے حساب سے قیمـت کـی ادائیگـی پـر اس                   
غرض سے وکیل بنانا کہ ان اشیاء كے حصول کے بعـد وہ اسـی کـو کـراۓ پـر دے ۔یـہ                        

 شرعا جائز ہے۔
 کہ آالت اور اشیاء کی حقیقی ملکیت اور ان پر قبضے کے بعد کراۓ کا  افضل یہ ہے )3(

معاھدہ مکمل ہو اور یہ کہ وکا لت اور وعدے سـے الـگ مـستقل معـاہ ہـو، لـیکن                      
عموما ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سرمایہ کار کـراۓ دار کـے سـاتھ سـامان خریـدنے سـے                  

 پہلے ہی معاہ طے کر لیتا ہے۔      
وہ چیز کـراۓ پـر دیتـا  ہےجـسکا وہ     (چیز کی ملکیت کے بغیر کراۓ پر دیتا ہے    اور اس طرح وہ     

اور یہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ  حکيم بن حزام کے بارے میں حـدیث مـیں ممانعـت                   ) مالک نہیں 
 ﴾هُ  إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَالَ تَبِعْـهُ حَتَّـى تَـسْتَوْفِيَ         ﴿ :کہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے اس سے فرمایا          

 اگر تم کسی چیز کو بیچو تو اسکے مکمل وصول کرنے تک اسے نہ بیچو۔ :ترجمہ، )158(
یہ حدیث مبارکہ قبضے سے پہلے بیچنے کے بارے میں ہے اور کـراۓ پـر دیـنے کـا مفہـوم نہـیں            
کیونکہ کراۓ دار پر کرائےدار پر لی جانے والی چیز کے وصـول کـرنے اور اس سـے فائـدہ اٹھـاۓ                       

نا الزم نہیں ہوتا، کرایہ منفعت کی ملکيت ہے نہ کہ عین کی ملکيـت تـو اس سـے              بغیر کرایہ دی  
 ) 159(۔وہ دھوکا جسکی وجہ سے قبضے سے پہلے خریدنے یا بیچنے کی ممانعت ہے ختم ہوگئی

کراۓ کی مدت ختم ہونے پر ان آالت کو بیچنے کـا وعـدہ يـا ان کـو ھبـہ کرنـا ،یـا ان مـیں                            )  4(
 ت میں جائز ہے ۔ھدے کی صورالگ معاشراکت وغیرہ، ايک 

شرعی طور پر اصل یہ ہے کہ کراۓ كے آالت و اشیاءکی ضمانت مالک پر ہے نہ کہ کـراۓ                    )  5(
دار پر اور اگر اس نے اس کے خالف شرط رکھی تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ کرایـہ                     

انکـے عیـب دار اور      دار تو فقط امین ہوتا ہے۔ اس لۓ آالت اور اشیاء کی ملکيت کی وجہ سـے                  
ضائع ہونے کی ذمہ دارى سرمایہ کار پر ہوتی ہے بشرطیکہ وہ کراۓ دار کی کوتاہی اور زیادتی                  

تو پهر کرائے دار کی ذمہ داری ہوتی ہـے۔ اور کـراۓ کـی               ) اگر ایسا ہو  (کی وجہ سے نہ ہوئی ہو       
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اسکی ضـمانت کـی     سرمایہ کاری میں بھی عموما ايسا نہیں ہوتا بلکہ سرمایہ کار کراۓ دار پر               
 شرط  عائد کرتا ہے۔

 اور مذہب حنبلی میں امام احمد کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان سے اس کا ذکـر کیـا گیـا                       
ہیں۔ اور یہ قول داللت کرتا ہے کہ اگر معاھدے          ) ہوتے(تو آپ نے فرمایا  مؤمنين اپنی شروط پر          

 کے وفت یہ شرط رکھی تو ضمانت نہیں رکھی ہے ۔اهللا اعلم
کراۓ پر لۓ آالت کی حفاظت انکا اچھا استعمال ،انکی دیکھ بھال ،کام کـرنے کـی شـرائط                   )  6(

کا خیال اور مالک کی اجازت کے بغیر ان کی ھیئت تبدیل نہ کرنا۔اور اسی طرح دوسـری چیـزیں                   
  ۔یہ سب کچھـ فقہ اسالمی میں کراۓ کے  احکام کے مطابق ہے۔اهللا اعلم

                          
 ڈاکٹر انس ابو شادی

 
 لینے والے سے تحفہ خریدنے کا حکم) دینے کے بعد( تحفہ دینے والے کا - 82

 فہ دینے والے کا لینے والے  سے تحفہ خریدنےكے حکم کے بارے میں  دریافت کیا گیا؟تح :سوال
 

الْعَائِدَ في صَـدَقَتِهِ كَالْعَائِـدِ فـي        " :جواب دیا گیا کہ حدیث میں اسکی ممانعت  کہ         :  خالصہ فتوی 
 ۔"ہےصدقہ کرنے کے بعد اسے لوٹا نے واال ایسے ہے جیسے قے چاٹنے واال " :ترجمہ  ،"قَيْئِهِ

 16/172فتاوی اللجنہ الدائمہ 
  :تبصرہ

اگر  باپ اپنی  ملکیت  یا اسکا کچھـ حصہ کسی عوض کے بغیر تحفہ کے طور پر اپنے بیٹے کو 
دے تو جمہور علماء کے نزدیک اسے واپس لینے کا حق ہے ، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے 

 واپس لینے کا حق نہیں،   جمہور کی راۓ قوی ہے۔
 : ی ردعلم

دے کر واپس لینا حرام ہے سواۓ اسکے کہ باپ کـی طـرف              ) هبہ(جمہور فقہاء کے نزدیک تحفہ      
 .سے بیٹے کے لۓ ہو تو باپ کو واپس لینے کا حق ہے

 اصحاب سنن ،ترمذی،ابوداؤد،نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس اور ابن عمر سـے روایـت                 
کسی شـخص کـے لـۓ جـائز نہـیں کـہ وہ         : ( نے فرمایا  -صلی اهللا علیہ وسلم    -کی ہے کہ نبی كريم      

کسی کو عطیہ دے  یا تحفہ دے اور پھر واپس لے ،سواۓ والد کے  کہ جو وہ اپنے بیٹے کو دیتـا                        
 ۔)ہے

اور والدہ کا بھی وہی حکم ہے جو والد کا ہے اور بیٹے کے چھوٹا یـا بـڑا ہـونے مـیں کـوئی فـرق                           
م ہونے کے بارے میں جمہور فقہاء کی راۓ ہے لیکن           کو  واپس لینے کے حرا     ) تحفہ(نہیں یہ ھبہ  

اسی حالت میں ہو تو اسے واپس لینـا جـائز ہـے اور اگـر اس                 ) تحفہ(اگر ھبہ   : امام مالک نے کہا   
نہیں،اور امام ابو حنیفہ کے نزدیـک اسـکو اپـنے           )جائز  (کی حالت تبديل ہو گئی ہو تو پھر رجوع        

ے بعد واپس لینے کا حق نہیں، اور غیـروں كـو دیـۓ              بیٹے اور قریبی رشتہ داروں کو تحفہ دینے ک        
گۓ تحفے واپس لینے کا اسے حق ہے ، لیکن یہ راۓ احادیث کی مخالفت کی وجہ سے قوی نہیں                    

کی حدیث مبارکہ   - صلی اهللا علیہ وسلم    -اور ھبہ کو واپس لینے کی ممانعت کے بارے میں حضور          
،  "فَأَكَلَـهُ  قَيْئِهِ فِي إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ هِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّىفِي عَطِيَّتِ   يَعُودُ     مَثَلُ الَّذِي : "ہے

جو شخص تحفہ دیتا ہے پھر واپس لیتا ہے اسکی مثال اس کتے کے مانند ہے جس نـے                   " :ترجمہ
 اسـے ترمـذی نـے روایـت       (۔  "پیٹ بھر کر کھایا اور قے کردی پھر اس نے اپنـى قـے کـو چـاٹ لیـا                   

 ۔"کیااور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے



اسے خریدنا جائز ہے ،کیونکہ یہ تحفہ واپس لینـا          )تحفہ دینے کے بعد   (امام ابو حنیفہ کے نزدیک      
 )160(نہیں بلکہ اسکا خریدنا ہے اور وہ نہی میں شامل نہیں۔

                          
 ڈاکٹر انس ابو شادی

 
 

 سودی بینکوں میں صدقات و خیرات جمع کرنا حرام ہے -  83
  سودی بینکوں میں صدقات و خیرات جمع کرانے کے بارے میں در یافت کیا گیا؟ :سوال

 
 کے حرام اور انکـے سـاتھ معـامالت کـی            جواب دیا گیا کہ سودی بینکوں میں کام        :خالصہ فتوی 

 ئز نہیں ہے۔                               حرمت کی وجہ سے جا
 16/259 فتاوی اللجنہ الدائمہ 

 :  تبصرہ
صدقہ وخیرات جمع کرنے کے بعد فوائد کے بغیر کسی بینک بھی بینک میں رکھنا شرعا جـائز                  

 .ہے
 :علمی رد

ہ مما نعت نہ ہونے کی وجہ سے صـدقہ وخیـرات جمـع کـرنے            ي) منع ہے ( شريعت ميں سود کھا نا    
،مگـر اس شـرط کـے       .کے بعد فوائد کے بغیر کسی بینک بھی بینک میں رکھنا شرعا جـائز ہـے               

 .)161(ساتھ كہ اس میں غیر شرعی تصرف نہ ہو
 ڈاکٹر انس ابو شادی                                                             

 
 
 

 ی ،اخباری، میگزینز اور تجارتی مراکز کے مقابلوں میں شرکت کرناعلم  -84
 علمی، اخباروں، میگزینوں اور تجارتی مراكزکے مقابلوں ميں شرکت کے بـارے مـیں سـوال                 :سوال

 کیا گیا؟
 

جواب دیا گیا کہ جائز ہے بشرطیکہ یہ مقابلہ فقہ،توحید اور تفسیر جیـسے دینـی                : خالصہ فتوی 
  كہ اس میں میگزینز کیلۓ پروپيگنڈہ اور وقت کا ضیاع نہ ہو۔امور میں ہو اور يہ

 214-213المکین  لو اللو ابن جبرين                                                              شیخ 
 :تبصرہ

 وہ مقابلہ جائز ہوتا ہے جسکا مقصد تفريح کرنـا، مـشق کرنـا ،عـام ثقافـت سـیکھنا ، یـا ایـسی                         
سکے حــرام ہــونے کــی نـص وارد نــہ ہــو اور وہ دینــی اور دنیــا وی فــرائض و ذمــہ  منفعـت ہــو جــ 

داریوںسے غافل نہ کرے،اور نہ ہی اسمیں مخلوق کے لۓ اذیت یا حرام کی آمیزش یـا فـساد کـا                     
 باعث ہو۔
 : علمی رد

                                                 
  ۔1997 ۔مفتی فضیلت شیخ عطیہ صقر مئی 54داراالفتاء المصریہ موضوع  160
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شرعی دالئل کا خالصہ یہ ہے کہ وہ مقابلہ جائز ہوتا ہے جسکا مقـصد تفـريح کرنـا، مـشق کرنـا                
ثقافت سیکھنا ، یا ایسی منفعت ہو جسکے حرام ہونے کی نص وارد نہ ہـو اور وہ دینـی اور    ،عام  

دنیا وی فرائض و ذمہ داریوںسے غافل نہ کرے،اور نہ ہی اسمیں مخلوق کـے لـۓ اذیـت یـا حـرام                
 ۔کی آمیزش یا فساد کا باعث ہو

انی اســکی مــشروعیت اس وقــت ثابــت ہــوتی ہــے جــب مقابلــہ مــیں شــریک ہــونے واال جــسم    
 قوت،حصول علم اور خداداد صالحيتوں کی نشو نماں جیسے فوائد حاصل کرے۔

اور اس بنیاد پر دوڑمیں،گھڑ سواری اور اونٹـوں کـا مقابلـہ،یا جـانوروں اور پرنـدوں کـے درمیـان                      
گولی اور تیر پھینکنا،تمام اسلحہ جات،کشتیوں سے چھالنگ لگـانے،وزن اٹھـانے  کـشتی کـرنے                 

نے کے مقابلے شرعی قواعد وضوابط کے ساتھـ  جبکہ علمی اور معلومـاتی       پھینک)گولہ(اور پتھر 
 مقابلے صرف دینی نہیں بلکہ علم کے تمام میدانوں میں جائز ہیں۔

 
اور خطرناک اور تشد د آ میز کھیل جن میں مد مقابل کو اذیت دی جاتی ہے جیـسے باکـسنگ                     

،اور نہ ہی حماقت،سخت دلـی بـے        کی بعض قسمیں یا ریسلنگ یا کونگفو کے مقابلے جائز نہیں          
 رحمی اور جانوروں کو اذیت پہنچانا ۔ جیسے جانوروں کے درميان لڑائى کرانا صحیح نہيں ہے۔

چنانچہ کتوں،مرغوں،مینڈھوںاور بیلوں کی لڑائ کرانا بهى ناجائز ہے۔ کیونکہ اسـمیں انکـے لـۓ                
 ۔مالمت ہے۔     اسے ابوداود نے روایت کیا

 
رسول کریم صلی " نھی ـ الرسول ـ عن التحریش بین البھائم  " :روی ہے کہحضرت ابن عباس سے م

 اهللا علیہ وسلم نے جانوروں کے درمیان لڑائی كرانے سے منع فرمایا ہے۔
 اسى طرح جانوروں کو نشانے بازی کے لۓ استعمال کرنا بهى جائز نہیں۔

 
 نے پرنـدے کـو لٹکایـا        حضرت عبداهللا بن عمر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے گزرےانہوں           

ہوا تھا اور وہ نشانہ چوکنے پر اسکے مالک کیلۓ مخصوص معاوضـہ  طےکـرنيكے بعـد اس پـر                  
نشانہ بازی کر رہے تھے۔جب انہوں نےابن عمر کو دیکھا تو منتشر ہو گۓ۔تو حضرت ابن عمر نے               

 کہا کس نے ایسا کیا؟جس نے ایسا کیا اس پر اهللا کی لعنت ہے۔
نے ذی روح کو نشانہ بنـانے والـوں پـر لعنـت بھیجـی               - صلی اهللا علیہ وسلم    -بے شک رسول کویم     

 ۔) بخاری نے روایت کیااماماسے ()162(ہے
                                                                            ڈاکٹر انس ابو شادی
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  بجامعۃ العمارات المتحدہ مقالہ فی مجمع الفقہ االسال می۔     

  



 

 ، شادى اور خاندان مرد وعورت كے درميان تعلقاتباب يازدهم 
  

 ۔ مخلوط تعلیم کا حکم85

          مخلوط تعلیم کا حکم دریافت کیا گیا ہے۔ :سوال

 

مخلوط تعلیم جائز نہیںاور نہ ہی مخلوط اسکولوں میں تعلیم حاصـل کرنـا جـائز                 :خالصہ فتویٰ 

 ہے۔

  ٣/١٠٣ویٰ اسالمیہ اللجنۃ الدائمہ فتا                                                                              

  :تبصرہ

میں تجاوزات ہونے کی وجہ سے تعلـیم اور کـام کـر تـرک     ) مرد اور عورت کا ساتھ ہونا(اختالط  
کرنا درحقیقت دو نقصانات میں سے بڑے نقصان کا ارتکاب کرنا ہے۔ جبکہ شرعاً واجـب یـہ ہـے            

ف ورزیـاں وقـوع     کہ دو نقصانات میں سے کم نقصان کو قبول کیا جـائے۔ اگـر تجـاوزات اور خـال                  
پذیر ہوں تو حکمت اور اچھی نصیحت سے انہیں سمجھایا جائے اور راہ راسـت پـر الیـا جـائے ۔                      

          
  :علمی رد

آغاز ِ اسالم کے وقـت ہـی سـے بـازاروں ، مـساجد اور دوسـری جگہـوں پـر مـرد اور عورتـوں کـا                    
 دائرے میں تھـا۔ کـسی بھـی         اختالط پایا جاتا ر۔ لیکن یہ پابندی کے اندر اور شرعی آداب کے            

دانشگاہ اورکام کے ادارے میں مـرد اور عـورتیں اُسـی طـرح موجـود ہـوتی ہـیں جـس طـرح کـہ                          
راستوں میں ، بازاروں میں ، اور عمومی اجالسوں میں جاتے ہـوئے ہـوتے ہـیں اور ہـر جـنس کـو                        

 : ارشاد ہے  چاہئے کہ وہ شرعی آداب کی پابندی کرے۔ جن میں سب سے اہم اهللا رب العزت کا یہ                 
 صـلى   -اے محبـوب     :ترجمـہ ،  )٣٠النورر   (﴾قُلْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِہِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوْجَہُمْ      ﴿

مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچـی رکھـیں اور اپنـی شـرم گـاہوں            ) اهللا عليه وسلم    
 حفاظت کریں۔  کی

 لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِہِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوْجَہُنَّ وَالَ یُبْـدِیْنَ      وَقُلْ﴿ :دوسری آیت کریمہ میں ہے    
مـسلمان  ) اسـی طـرح   (، )٣١النـورر   (﴾زِیْنَتَہُنَّ اِِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَلْیَـضْرِبْنَ بِخُمُـرِہِنَّ عَلٰـی جُیُـوبِہِنَّ            

ھیں اور اپنی عصمت کـی بھـی حفاظـت کـریں           عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رک         
                     اور اپنا بناؤں ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پـر ڈالـیں ر

 سنت نبوی شریف میں مشکوک خلوت ابھـارنے والـے مـس             ٣١۔٣٠آیت نمبر : کریں ۔ سورۃ النور   
م، اسی طرح کے دیگر امور جن باتوں سے         غیر مؤدب گفتگو ، تیز عطر اور انتہائی ازدحا        ) چھونا(

روکا گیا ہے ان کی پابندی کی جائے۔ ہر جنس اپـنے مطلوبـہ آداب کـی پابنـدی کـرے اور جـو ان                         
وَالْمُؤْمِنُـوْنَ وَالْمُؤْمِنٰـتِ بَعْـضُھُمْ    ﴿ :آداب کی خالف ورزی کرے تـو اهللا رب العـزت کـے فرمـان ہـے        

ــالْمَعْ    ــاْمُرُوْنَ بِــ ــضٍ یَــ ــآءُ بَعْــ ــرِ  اَوْلِیَــ ــنِ الْمُنْکَــ ــوْنَ عَــ ــۃ  (﴾رُوْفِ وَ یَنْھَــ ــہ) ٧١التوبــ     :ترجمــ
اورمسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مدد گار ہـیں۔ حکـم کـرتے ہـیں اچھـے                     "



۔ لـیکن ایـسا حکمـت اور خـوش اسـلوبی سـے کیـا                "کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے        
ــم اس    ــم از ک ــا ک ــے ی ــان ل ــائے۔ اور وہ اســے م ــائے۔    ج ــونے کــی امیــد کــی ج ــہ ہ ــری الذم   کــے ب

واِذْ قَالَتْ اُمَّـۃٌ    ﴿: وعظ و نصیحت کے واجب ہونے کے سلسلے میں اهللا رب العزت کا یہ ارشاد ہے               
مْ وَ لَعَلَّھُـمْ  مِّنْھُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا نِ اللّٰہُ مُھْلِکُھُمْ اَوْ مُعَذِّبُھُمْ عَـذَابًا شَـدِیْدًا قَـالُوْا مَعْـذِرَۃً اِلٰـی رَبِّکـُ          

اور جب کہا ایک گروہ نـے اس بـستی والـوں مـیں سـے کیـوں                   :ترجمہ،  )١٦٤ألعراف  ا( ﴾یَتَّقُوْنَ  
نصیحت کرتے ہو اُن لوگوں کو جنہیں اهللا تعالیٰ ہالک کرنے واال ہے یا سخت عذاب انہیں دینے               

  ہ ڈر بھـی جـائےں۔      واال ہے۔ بولے تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے والوں کیلئے اور شـاید کـہ و                
اهللا رب العزت کے اس فرمان کے مطابق آداب اسالمی کی مخالفت پر خاموشی اختیار کرنا جائز                 

المائـدۃ   (﴾عَلَیْکُمْ اَنْفُسَکُمْ لَا یَضُرُّکُمْ مَّنْ ضَـلَّ اِذَا اھْتَـدَیْتُمْ  ﴿: .نہیں۔ ا هللا رب العزت کا ارشاد ہے       
ہ بگاڑے گا وہ شـخص جـو گمـراہ ہـوا جـب کـہ تـم راہ                   تم اپنی حفاظت کرو ،تمہارا کچھ ن      ،  )١٠٥

 راست پر ہو۔
چنانچہ ایت اور راہ راست پر اسی وقت آیا جاسکتا ہـے جـب کـہ امـر بـالمعروف و النھـی عـن                         
المنکر کے واجب کی ادائیگی کی جائے۔ جیسا کہ دوسری نصوص میں آیا ہے اور اگـر نـصیحت                   

 تو اس برائی کو دل سے برا جاننا اور اُس کا انکار کرنے کے بعد بھی اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے        
کرنا واجب ہے۔ اور مخالفین سے ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ یہ محـسوس کـریں کـہ ہـم اُن سـے                        
خوش نہیں ہیں۔ اس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے رویہ اور سلوک کو تبدیل کرنے کے بارے مـیں                    

 تعلیم یا کام ترک کرنے مـیں مـشقت اور           سوچےں ۔ اس قسم کے مخلوط فضاؤں یا معاشروں میں         
پریشانی ہے۔ تقریباً تمام یا اکثر میدانوں میں خواہ وہ عالمی معاشرے ہو ں یا مقـامی ، مـرد اور                     
عورت دونوں ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو کوئی بھی ایسی جگہوں پر ہو اسے چـاہئے کـہ وہ آدابِ                    

 نصیحت کے فرض کی ادائیگـی بھـی         اسالمی کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ حکمت اور اچھی         
کرتا رہے۔ اور یہی بات شرعاً واجب ہے۔ تمام جگہوں پر مردوں اور عورتوں کو مکمـل طورایـک                   
دوسرے سے علیحدہ کرنا بالخصوص اس زمانہ میں ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہـے۔                

 کو ترک کرنا دو شـر   مرد اور عورت کے اختالط یا حد سے تجاوز ہونے کی وجہ سے تعلیم یا کام               
میں سے بڑے شر کا ارتکاب ہے۔ کیونکہ اس میں کام یا حصو ل علم کا ضیاع ہے جو انـسان یـا                       

واجب ہے کہ ہم علم حاصل کـرےں اور کـام کریںخـواہ             ) الٹ(امت پر فرض ہے۔ اور اس کا عکس         
، اور  یہ مخلوط طریقے پر ہو اس طرح ہم دو شر میں سے کے یا کم شر کـے مرتکـب ہـوتے ہـیں                       

اسی کے ساتھ ساتھ حکمت اور موعظہ حسنہ سے نصیحت کـرنے کـے واجـب کـی ادائیگـی بھـی                   
کرتے رہیں۔ جو ہم پر شرعاً واجب ہے۔ اور یہ واجـب انـسان کـو گنـاہ اور پریـشانی سـے محفـوظ                         

  ۔)163(رکھتا ہے۔ واهللا اعلم 
             ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم                                                                    

 
  مخلوط اور بناؤ سنگھار کی جگہوں میں کام کرنے کا حکم- 86

 مخلوط اور غیر شرعی لباس کی جگہوں میں کام کرنے کے بارے میں حکـم دریافـت کیـا                    :سوال
 گیا ہے۔

 

                                                 
ء ، فـضیلۃ الـشیخ عبدالمحـسن العبیکـان          ١٩٩٧فضیلۃ الشیخ عطیۃ صـقر مئـی        : المفتی) ١٠٤(الموضوع  : یٰ داردار االفتاء المصریہ     فتاو 163

forum/com.alwatanyh.www.      



 ں۔ جائز نہی)  کام کرنا (  جواب دیا گیا کہ جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو وں :خالصۂ فتوی
  15/161اللجنۃ الدائمہفتاوى 

 : تبصرہ 
شرعی اداب کی حفاظت کے ساتھ مردوں اور عورتوں کے مابین مشترکہ طور پر کـا م کرنـا جـائز                     

 ہے۔
 : علمی رد

  مردوں اور عورتوں کے مابین میل جول فی نفسہ حرام نہیں بلکہ جائز اور مطلوب ہے  جـب اس                    
رنا ہو یا نیک کام ہو یا فالحی منصوبہ ہو یـا جہـاد   کا مقصد نیک ہو ، نفع بخش علم حاصل ک  

و کوشش واجب ہو وغیرہ ۔ جو مرد و زن سے باہمی کوششوں کا متقاضی ہو نیز منصوبہ بنـدی ،         
جہت و تنفیذ کے لیے ان کے مابین مشترکہ تعاون کا تقاضا کرتا ہـو ۔ اس کـا ہـر گـز یـہ مطلـب        

 اصولوں کی قیود سے تجاوز کیا جـاۓ  بلکـہ   نہیں کہ فریقین کے مابین ہر میل جول میں شرعی  
اس میں ضروری ہے کہ ہر اشتراک عمل بھالئی ،  نیکی و تقوی اور باہمی تعاون اور اسالم کـی                     

 طے کرہ حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوۓ ہو۔
 

 :مرد وزن کے مابین تعلقات کے لیے اسالم کی وضع کردہ حدود
  :کی پابندی) نظریں نیچی رکھنے (  بصر  سے غض) مرد اور عورت ( ۔   فریقین 1 

فرمـان بـاری تعـالی      ،  کـو نـہ دیکھـے اور نـہ ہـی شـہوة سـے              ) سـتر   ( قابل پوشیدہ اعضاء جسم     
قُـلْ لِلْمُـؤْمِنِينَ يَغُـضُّوا مِـنْ أَبْـصَارِهِمْ وَيَحْفَظُـوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِـكَ أَزْكَـى لَهُـمْ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيـرٌ بِمَـا                           ﴿:ہے

آپ حکم دیجیے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنـی نگـاہیں اور              " :ترجمہ،  )30النور (﴾يَصْنَعُونَ
بہت پاکیزہ ہـے ان کـے لـیے ۔ بیـشک اهللا تعـالی               ) طریقہ  (حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی ۔یہ       

 ۔"خوب اگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں
 بدن کو سواۓ چہرے اور ہتھیلیـوں        ۔   عورت کے لیے ایسے شرعی لباس کی پابندی جو اس کے             2

کے ڈھانپے رکھے ۔  نہ ان کو ظاہر کرے اور نہ ہی زبان سے جـسمانی اعـضاء کـی کیفیـت بیـان       
وَال يُبْـدِينَ زِينَـتَهُنَّ إِالَّ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَلْيَـضْرِبْنَ بِخُمُـرِهِنَّ عَلَـى                  ﴿: کرے ۔ اهللا تعالی کا فرمان ہـے       

اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی ارائش کو مگر جتنا خـود بخـود نمایـاں                " :ترجمہ،  )31النور ( ﴾جُيُوبِهِنَّ
 ۔ "ہو اس سے اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر

  ﴾ذَلِكَ أَدْنَـى أَنْ يُعْـرَفْنَ فَـال يُـؤْذَيْنَ    ﴿ :اهللا رب العزت نے اس معاملے کی سنگینی یوں ظاہر کی ہے     
طــرح وہ بآســانی پہچــان لــی جــائیں گــی پھــر انہــیں ســتایا نہــیں اس  " :ترجمــہ، )59االحــزاب (

 ۔"جائیگا
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس آزاد و پاک طینت خاتون  کو کھلنڈری اور فضول عورت سـے                     
ممتاز کرتا ہے ۔ کوئی شخص پاک باز عورت سے چھیڑ خانی کی جرات نہـیں کرسـکتا کیونکـہ                  

 والے کو احترام پر مجبور کرتا ہے۔اس کا لباس اور طور طریقہ ہر دیکھنے 
۔  ایک مسلمان عورت کے لیے ہر چیز میں حسن عمل کی پابندی ہـونی چـاہیے ، بالخـصوص                     3

مردوں کے ساتھ معامالت اور بات چیـت مـیں اس کـا تعامـل ،  چلـنے اور حرکـات مـیں اشـتعال             
اس سـے کـوئی   انگیزی اور بھڑکانے کے اسباب سے دور ہو ، لچک یا مٹک مٹک کـر نـہ چلـے ،                    

 ایسا فعل صادر نہ ہو جس سے دور جایت کی خواتین کے اوصاف کا اظہار ہوتا ہو۔ 



۔  ہر اس چیز سے اجتاب برتے جو برانگیختگی اور اشـتعال انگیـزی کـا باعـث بـنے جیـسا کـہ             4
خوشبو کا استعمال اور زیب و زینت جو گھروں مین کـی جـانی چـاہیے نـہ کـہ راسـتوں مـیں اور                         

 اتھ میل جول کے دوران ۔مردوں کے س
۔  اس بات سے بچا جاۓ کہ کوئی مرد بغیر محرم کے کسی عورت کـے سـاتھ تنہـا ہـو ، ایـسی                          5

مـرد  )  نـامحرم   :  "  (باتوں سے صحیح احادیث میں منع کیا گیا ہے ۔ حدیث شریف میں آتا ہـے                 
چھوڑنا خطرے  جس طرح آگ اور لکڑی کو اکٹھا        "  اور عورت کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے ۔          

سے خالی نہیں ہوتا ،  بالخصوص جب خاوند کے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ خلوت ہو ۔ اس                    
اے : عورتوں کے پاس نہ جانا ، دریافت کیاگیا       ! خبردار  "  بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے ۔         

ا حکـم ہـے؟      تنہائی میں بیٹھنے کے بارے میں آپۖ کـا کیـ          ) صلی اهللا علیہ وسلم     ( اهللا کے رسول    
علیحدگی میں بیٹھنا تو ہالکـت ہـے  یعنـی وہ ہالکـت کـا سـبب ہـے ، کیونکـہ کبھـی                         : فرمایا  

    ۔"بیٹھک طویل بھی ہو سکتی ہے اور یہ خطرے سے خالی نہیں
۔   یہ میل جول ضرورت سے زیادہ نہـیں ہونـا چـاہیے ۔ مـشترکہ کـام سـے میـل مالقـات مـیں                            6

ے دور کردیتی ہے یا پھر اسے طرح طرح کے ہیلے بہانوں            زیادتی عورت کو اس کے نسوانی پن س       
میں ڈال کراسے گھر کی نگرانی یا دیکھ بھال اورنسلوں کی تربیت کے مقدس فرض سـے معطـل     
کر دیتی ہے ،اگر مرد و زن کے مابین مشترکہ کام ایسی حدود کے اندر ہو جو شرعا مقبـول ہـیں                    

رعی اداب کی حفاظت کے سـاتھ ایـسا کـام جـائز             یا کم از کم ان کے قریب ہیں تو پھر مذکورہ  ش            
  ) 164( ہے ۔  واهللا تعالی  اعلم بالصواب۔

 
قانونی مشیر اور سینٹ کے رکن شیخ ڈاکٹر عبدالمحسن عبیکان کـی راۓ مـیں کـام کـرنے کـی                     
جگہوں میں مرد و زن اور عورتوں کے مابین میل جول کی حرمت کـے بـارے مـیں کـوئی شـرعی                       

بیکان نے بریدہ میں ساتویں قومی مکالمے کے پہلے اجـالس مـیں اپـنے               نص نہیں پائی جاتی ۔ ع     
صرف کسی فتنہ کے اندیشے کی حالت کے ؛  خدمات کے مواقع پر کسی       : خطاب کے دوران کہا     

خاتون کے خدمت انجام دینے کو خلوت نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی یـہ حـرام ہـے ۔  انھـوں نـے                          
الط طواف ، سعی اور بازاروں میں بھـی پایـا جاتـا ہـے ، ہـر                  مرد و زن  کے مابین اخت      : مزید کہا   

قسم کے گڈ مڈ ہونے کو حرام شمار نہیں کیا جاسکتا بلکہ یـہ حرمـت صـرف اس اخـتالط تـک                       
 )165(محدود رہے گی جو کسی گمراہی کا باعث بن سکتا ہو۔ 

 ڈاکٹر انس ابو شادی 
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  نابالغ لڑكى كى شادى كا حكم-87
 بچوں كى شادى كے بارے ميں سوال كيا گيا؟) ل سےدس سال كى عمر كےدوسا(  نابالغ :سوال

 
 .نابالغ بچوں كى شادى كرنا جائز ہے: خالصئہ فتوى

 18/123 اللجنۃ الدائمہفتاوى 
 : تبصرہ

اس زمانے ميں شادى كى عمر كـا تعـين ايـک انتظـامى عمـل ہـے اور مـصلحت كيلـئے قـوانين                 
ازدواجى ذمـہ داريـاں اٹهـانے كـے قابـل ہـو             ) اور شوهر  بيوى(اسكى تعيين كرتے ہيں تاكہ دونوں       

 .جائيں
بعض حكومتـوں نـے جـو شـادى كـى عمـر كـى تعيـين كـى ہـے اس مـيں بہتـرى ہـے بـشرطيكہ                              
عمركےتعين ميں تمام حاالت كا خيال ركها جائے، اور جبتك مصلحت ہو اس وقت تك قوانين اور        

  .فيصلوں پر عملدرآمد ميں ولى األمر كى اطاعت واجب ہے
 :علمى رد

 اسالم نے شادى كيلئے كوئى خاص عمر متعين نہيں كى بلكہ عمومى طور پر مكلف ہـونے كـى                    
 قمـرى سـال     15ايک حد مقرر كى ہے اور وه ہے بالغ ہونا خواه يہ فطرى عالمت سـے ہـو يـا كـہ                       

ہونے سے ہو ، فطرى عالمت حاالت بهى اثر انداز ہوتے ہيں مگر اسالم نے اس عمر كو نكاح كے                    
قرار نہيں ديا بلكہ  اس عمر سے پہلے بهى سرپرستوں كے ذريعے             ) الزمى(صحيح ہونے كى بنياد   

شادى عمر متعين نہ هونے كے باوجود بہتر يہ ہے كہ بلوغت كـے              .كى اجازت دى ہے   ) شادى(اس  
كيلئے صحيح وکت   ) دونوں(اوائل سالوں ميں ہى جلد شادى كر دى جائے  جو كہ لڑكے اور لڑكى                

مگر يہ كہ بہت جلد شـادى كـر نـے سـے             . ور اسى ميں دونوں كى عصمت و حفاظت ہے        ہوتا ہے ا  
 .پر ايسى ذمہ دارياں سنبهالنا پڑتى ہيں جن ميں عقل وفہم كى ضرورت ہوتى ہے) دونوں(

چنانچہ نكاح كے صحيح ہونے كيلئے قانى عمر شرط نہيں ہے ليكن يہ جو اكثر اسالمى ممالک                
دى كى تصديق كى ممانعـت كـا قـانون وضـع كيـا گيـا ہـے، يـہ                    ميں معينہ عمر سے پہلے كى شا      

شادى كى اهميت كى زجہ سے ہے كيونكہ بلوغت كى عمر سـے پہـلے شـوهر اور بيـوى اس قابـل               
 .نہيں ہوتے

عالوه ازيں لڑكى ، لڑ كے كى نسبت سمجهدار اور بالغ ہوجاتى ہے تو مناسـب يـہ هـے كـہ شـادى                        
 . سال ہو16 عمر سال اور لڑكى كى18كيلئے لڑكے كى عمر 

جمہور علماء كے نزديک جب لڑكا اور لڑكى جنسى ميل جول كے قابل ہو جائيں تو ان كى شادى             
اور انہوں نے نابالغ بچوں كے سرپرستوں كو انكى شادى كرانے كى بهى اجازت دى    . كرنا جائز ہے  

 جمہـور   .كى شادى اسكے سرپرست كى معرفت سے كرنا واجب ہے         )نابالغ(ہے ، اور اس حالت ميں     
وَالالَّئِـي يَئِـسْنَ مِـنْ الْمَحِـيضِ مِـنْ          ﴿ :علماء اس آيت كريمہ سے استدالل كيا ہے ارشاد بارى ہے          

اور تمہـارى عورتـوں مـيں       ،  )4الطـالق  (﴾ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَالثَةُ أَشْهُرٍ وَالالَّئِي لَمْ يَحِضْنَ        
تـو ان   ) كہ ان كى عدت كيـا ہـو گـى         (گر تمہيں شک ہو   سے جو حيض سے محروم ہو چكى ہوں ا        

كہ ان كى عدت بهى يہى (حيض نہيں آيا ) ابهى(كى عدت تين مہينے ہے اور وه عورتيں جنہيں 
 ).ہے



اسطرح  آيت كريمہ نـے اس عـورت كـى عـدت جـسكو حـيض نہـيں آيـا تـين مہيـنے مقـرر كـى                             
سـكا تقاضـا ہـے كـہ شـادى ہـو            اورعدت طالق اور فسخ نكاح كے بغير نہيں ہوسـكتى اور ا           .ہے

 .چكى ہے
 سال كى عمر كـو نـہ بهـى پہنچـى ہـو              16 سال اور بيوى     18اس سے واضح ہوتاهے كہ اگر شوهر        

 اس  مگر نكاح شرائط كے مطابق ہوتو صحيح ہے،يہ اس لئے كہ شادى كى كوئى معين عمر نہيں                
ت كيلـئے اسـكى     زمانے ميں شادى كى عمر كا تعين ايک انتظامى عمل ہے اور قـوانين، مـصلح               

 .ازدواجى ذمہ دارياں اٹهانے كے قابل ہو جائيں)بيوى اور شوهر(تعيين كرتے ہيں تاكہ دونوں 
بعض حكومتـوں نـے جـو شـادى كـى عمـر كـى تعيـين كـى ہـے اس مـيں بہتـرى ہـے بـشرطيكہ                              
عمركےتعين ميں تمام حاالت كا خيال ركها جائے، اور جبتک مصلحت ہو اس وقت تـک قـوانين                  

 :چنانچـہ اهللا تعـالى فرماتـا ہـے       .  پر عملدرآمد ميں ولى األمر كى اطاعت واجب ہـے          اور فيصلوں 
 ۔)59النساء   (﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنْكُمْ﴿

اطاعت كو اور اپنے مـيں       كى   - صلى اهللا عليه وسلم    -اهللا كى اطاعت كرو اور رسول     : اے ايمان والو  
 )166(صاحبان امر كى،) ا حق(سے

 
ڈاكٹر انس ابو شادى                          
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  چھال پہننےکا حکم- 88

یا شادی شدہ شخص کیلئے سونے کےعـالوہ کـوئی چھـال پہنـنےکے              ) منگیتر( منسوب :سوال
 حکم کےبارے میںدریافت کیا گیا۔

 
) بـدعت ہـے   ( چھال پہننـا مـن گھـڑت امـور مـیں سـے ہـے                 جواب ديا گيا كہ    : فتوىخالصئہ  

 اورشائد یہ حرام امور میں سے ہے۔ 
 18/100شیخ ابن عثیمین مجموع فتاوی 

 com.alsalafway.wwwشيخ ياسر برهامي 
 :تبصرہ

تو اگر چھال چاندی کا ہو     مقصد اگر کفار سے مشابھت نہ ہو تو حرام نہں۔اور          چھال پہننےکا 
کے لے جا ئز ہے اور اگر سونے کا ہو تو اسـکا پہننـا مـردوں کـے                   ] دونوں[مردوں اور عورتوں    

   ۔لئے حرام اور عورتوں کے لئے جائز ہے
 :علمی رد

کی تاریخ ہزارھا سال تک لوٹتی ہے چنانچـہ یـہ کہـا             ) پہننے(منگنی یا شادی کی انگوٹھی      
یہ انمریق کےں طـاہر ہـوئی پھـر رسـم           گیا کہ سب سے پہلے اسے فرعون نے شروع کیا ۔ پھر           

ورواج کے طور پر پوری دنیا میں انگوٹھی عادت بن گئ ۔ اور اس انگوٹھی کـو بـائیں  تھــ      
کی تیسری انگلی میں پہننے کی عادت اغریق کے اس عقیـدے سـے مـاخوذ ہـے کـہ دل کـی           

 کرتے ہـیں۔    رگ اس انگلی سے گزرتی ہے اور لوگوں میں انگریز سب سے زیادہ اسکا اھتمام              
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منگنـی کـی انگـوٹھی عیـسائیوں کـی رسـم ہـے۔ اور مـسلمانوں                        

اختیارکرلیـا اور خـواتین و حـضرات          اسکے اسباب سے صرف نظر کرتے ہوئے اس عادت کـو          
 اسے پہننے کا اھتمام کرتے اور اسےنہ   پہننےاوراتارنے کو بد شگونی سمجھتے ہیں۔

چیزوں کوتسلیم نہیں کرتا، الغرض اھم بات ی ہیکہ ہم اسکے پہننے کـا              جبکہ اسالم ان تمام     
 حکم معلوم کریں۔

جہاںتک اسکے پہننے کا تعلق ہے تو فی نفسہ یہ حرام نہیں کیونکہ اسکے حرام ہـونے کـے                   
بارے مـیں نـص وارد ہـیں ہـوئی اور اسـکا مقـصد کفـارکی مـشابھت بھـی نہـیں۔ چنانچـہ                         

وم میں ہو تو ممنوع ہے اور اسالم اسے پسند نہـیں کرتـا              مشابھت بطور خاص اگر دینی مفھ     
کے لے جا ئز ہے اور اگر سونے کـا          ) دونوں( اگر چھال چاندی کا ہو تو مردوں اور عورتوں           ہے۔

 ہو تو اسکا پہننا مردوں کے لئے حرام اور عورتوں کے لئے جائز ہے۔
ث شـریف ہـے جـسے    اس بارے  میں کئی احادیث مبارکہ آئی ہیں، ان میں سـےایک یـہ حـدی        

حُـرِّمَ  " : نے فرمایا  - صلی اهللا علیھ وسلم    -امام ترمذی اسناد حسن سے روایت کیاہے کہ حضور        
میری امت کے مردوں پر ریـشم  " :ترجمہ، "أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ لِبَاسُ الْحَرِيرِ

 ۔"اورسونا حرام ہے اورعورتوں کیلئےحالل ہے
ہمـیں سـونے کـی      "  بالـذھب  -نھاناعن خواتم۔أوعن تختم  ": لم شریف کی حدیث مبارکہ ہے     مس

يعمدأحـدكم إلـي    "انگوٹھیوں سے منع کیا گیا۔اور مسل ہی کی ایک اور حدیث شـریف ہـے                
تم میں سےکوئی دہکتی ہوئی آگ کاقـصد کرتـا اوراسـےاپنے            "،  ؟"جمرة نار فيجعلها في يده    

 ۔"تھـ میںرکھتا ہے



 - صـلی اهللا علیـھ وسـلم       -جـب آپ  :   نـے اس وقـت فـر مایـا          - صـلی اهللا علیـھ وسـلم       -اور یہ آپ  
  )167 (۔نےکسیکے تھـ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی ، تواس نےاسے اتار کر پھینک دیا

 
 شادی ڈاکٹر انس ابو

 
  شادیوں پر سیٹیاں اور تالیاں بجانے کا حکم-89

اور تالیـاں بجـانے کـے       )سـیٹیاں (صوص آواز   شادیو ں میں عورتو ں کی اپنے منہ سے مخـ           :سوال 
 حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

  
عورتوں کا مخصوص آوازیں نکالنا جائز نہیں کیونکہ عورت کی آواز ستر یعنی               :خالصہ فتوی 

پردے میں شامل ہے۔ اور ضروتاّّ یعنی مردوں کو متنبہ کرنے کیلۓ عورتوں کا تالیاں بجانـا جـائز                   
 ہے۔

                       فتوی شیخ ابن جبرین اور اس پر انکے دستخط ہیں           
  : تبصرہ

عـام آواز مـيں اگرفتنـہ       ) سیٹیاں( عورت کی آواز ستر نہیں ۔ اور عورتوں کی مخصوص آوازیں            
انگیز نہ ہوں تو ان میں بھی کوئی حرج نہیں بطورخاص جب عورتوں کے درمیان ہوں۔ اور تالیاں                  

ت نہیں اور نہ انکا مقصد اهللا تعالئ کا قرب ہے ،اور اس سے ممانعت بھی نہیں                 بجانا بھی عباد  
 ہے۔                             

   :علمی رد
پر عـورت کـی آواز    ) سیٹیاں بجانے (شادیوں میں عورتوں کی جانب سے مخصوص آوازیں نکالنے        

ور اگـر انکـی مخـصوص       اوراسکے گانے کا حکم لگایا جاۓ گا۔ اور عورت کی آواز سـتر نہـیں ا               
آونچی اور فتنہ انگیز نـہ ہـوں اور بطـور خـاص عورتـوں کـے درمیـان ہـوں اور                      ) سیٹیاں(آوازیں  

 اجنبی مردوں تک نہ پہنچتی ہوں تو جائز ہیں۔
ہو تو پھر اس میں ) کاخطرہ(جبکہ ان مخصوص آوازوں میں اگر فتنہ انگیزی اور شہوانی ہیجان 

 ت نہیں دیتی ہے۔فتنے کی وجہ سے شریعت اسکی اجاز
وَمَـا  ﴿ :اور جہاں تک تالیاں بجانے کا تعلق ہے تو اهللا تعا لی کفار کے بارے میں فرماتـا ہـے کـہ                     

کـے  )خانـہ کعبـہ   (اور بیـت اهللا     " :ترجمہ،  )35 االنفال( ﴾كَانَ صَالتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِالَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً      
 ."یاںبجانے سوا کچھـ نہیںنماز سیٹیاں اور تال) نام نہاد( پاس انکی

کـا معنـی تـالی بجانـا ہـے          " التـصدیھ "کا معنی سیٹی بجانا اور      " ألمكاء)"اس آیت کریمہ میں   (
قریش مکہ ننگی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے، تالیاں اور سـیٹیاں بجـاتے تھـےاور انکـے                    

 زعم باطل کے مطابق یہی عبادت تھی۔  
سيٹیاں اور تالیاں بجانے کو اهللا تعالی کے قرب کا ذریعہ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ  

            صـوفی جـو رقـص کـرتے        ) نام نہاد (عبادت سمجھتے ہیں وہ خطاکار ہیں ، جیسا کہ بعض جا
 اور تالیاں بجاتے ہیں۔

لیکن اس فتوی میں جن تالیوں کا ذکرہے وہ نہ عبادت ہیں اور نہ ہی انکا مقصد قرب الہی کـا                     
یہ ایکٹقلیدی رسـم ہـے جـسے بعـض لوگـوںنے اپنـی خوشـی کےاظہـار کیلـئے                    حصول ہے، بلکہ    

 ۔اختیار کر رکھا ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں
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ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ مساجد میں منعقدکیجانے والی محا فل میں ایسانہ ہو تاکہ مشرکین 
  )168(کی اس صورت سے مشابھت نہ ہو جو قرب کیلئے مسجد میں ہوتی تھی ۔

 
 : کا فتوی ہےکہڈاکٹر عبداهللا فقیہ کی زیرنگرانی فتوی مرکز

عورت کی آواز کے ستر ہونے میں اختالف کی بنا پر اھل علم کے درمیان عورتوں کی مخصوص                  
 کےبارے میںاختالف ہے۔ ) سیٹیوں(آوازیں نکالنے 

)  نکالنـا  مخصوص آوازیں (مختار قول یہ ہے کہ عورت کی آوازستر نہیں ہے، اور اس بنیاد پریہ               
جائزہیں،بشرطیکہ انکی وجہ سے، مردوںکے فتنے میںمبتال ہونے، یا انکے سننے سـے لـذت کـے                 

 ۔اهللا اعلم۔) 169(حصول کا خوف نہ ہو
 شادی ڈاکٹر انس ابو

 
 دلہن کی رخصتی کا حکم -90

عورتوں کے دف بجاتےہوئےدلھن کو شادی ل کے دروازےسےسٹیج تک النـے، اهللا تعـالی                :سوال
ور درود پاک پر مشتمل ترانے گانے، دولھا دولھن کیلۓ دعاء کرنے کے حکم کـے بـارے   کے ذکر ا 

 میں دریافت کیا گیا۔ اور اس رخصتی اورسٹیج پر بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟  
 

جواب دیا گیا کہ اس طرح رخصتی کرنا جـائز نہـیں کیونکـہ یـہ نـئے مـن گھـڑت                       :خالصہ فتوی 
ے۔اوریہ کہ عورتوں کیلۓ اصل حکم وقاراورشـرم وحیـاء          امورمیں سے ہے اورہر نئی چیز بدعت ہ       

ہے اوردلھن کا لوگوں کے سامنےآنااورسٹیج پر بیھٹنا اسکے اوچھےپن اورحیاء کی کمـی دلیـل                
 ہے۔

                                          فتوی شیخ ابن جبرین اور اس پر انکے دستخط ہیں
 :تبصرہ

رنا سنت ہےاور دلھن کـی رخـصتی مـسنون تـشھیرمیں سـے              شادی کا اعالن اور اسکی تشھیر ک      
 ہے۔

   :علمی رد
شادی کا اعالن اوراسکی تشھیر سنت ہےتاکہ لوگوں کو اس شادی کا علم ہو جائے، حـضورصلی                 

َعلَْيـِه   َأْعِلنُوا َهذَا النِّكَاَح َواْجَعلُوُه ِفي الَْمَساجِِد َواْضـرُِبوا ": اهللا علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہـے   
تم اس نکاح کـا اعـالن کـرو         " :ترجمہ،  )اسے امام ترمذی نے روایت کیااور حسن کہا ہے        ("الدُّفُوِفبِ

 ۔"ار اس مسجد میںمنعقد کرو اس پر دف بجاؤ
یہ حدیث مبارکـہ میـسر وسـائل سـے تـشھیر کـرنے کـی دعـوت دیتـی ہـے ،اورعورتـوں کـے دف                           

ترانے گانا، یـہ سـب شـادی کـی          بجاتےہوئےدلھن کو شادی ل کے دروازےسےسٹیج تک النا اور          
 سنتیں ہیں۔
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 سـے روايـت كـى ہـے         – رضی اهللا عنہـا      – نے حضرت عائشہ صديقہ      - رحمة اهللا عليه   -امام بخارى 
 -کے پاس پاس بھیجا تو نبئ کریم) دولھے( نے ايک دلهن كو انصاری مرد– رضی اهللا عنہا  –آپ  

 ۔)170"(نصار یعجبھم اللھوماکان معکم لھو فان اال" : نے فرمایا-صلی اهللا علیھ وسلم
نہیں ہے، کیونکہ انصار کھیل اور تفریح پـسند         ) دف وغیرہ (اےعائشہ تمہارےپاس تفریح کیلئے   "

 ۔"کرتے ھیں
   یہ جودلہن اسٹیج پربیٹھتی تاکہ عورتیں اسے دیکھیں اور مبـارک دیـں اس مـیں شـرعا کـوئی                    

يكے بارے میں ہم پہلے بیـان  حرج نہیں، اور ایسے موقعوں پر عورتوں ميں عورتوں کے رقص کرن    
کرچکےہیں کہ یہ جائزہے۔اوراگردولہا اور دلہن اسٹیج پر بیٹھتے اور بالئے گئے تمام خـواتین و                

یـہ  کـہ  ) 171(حضرات ان دونوں کو دیکھتے ہـیں، تـو ہـم اسـکے بـارے پہـلے بیـان کـرچکے ہـیں                  
وں کے شریک ہونے    عورتوں اور مرد  تقریبات منعقد کرنے والوں کواگر معلوم ہو کہ ایک جگہ پر            

عورتـوں اور مـردوں کـی       (سے شرعی خالف ورزی نہیں ہوگی تو شـرعی قواعـد کـی حـدود مـیں                
جائز ہے۔ اگرچہ عموما ان سے تجاوز ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر شـہروں مـیں                  ) باہمی شرکت 

ہوتا ہے،تو ایسی صورت میں احتیاطا ضروری اوربہتر یہ ہیکہ ان مناسبات اور مواقع پـر ایـک                  
ل مردوں اوردوسرا ل عورتوں کیلئے مخصوص کیا جـائے، جہـاں عـورتیں ان قیوداورپابنـدیوں                 

  شریک ہونے سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک جگہ پرعورتوں اور مردوں کے سے آزاد ہوں جو کہ
 ۔اهللا اعلم

 شادی ڈاکٹر انس ابو
 

  
 
 

 ۔ بیمار بیوی کے عالج کا حكم91
ــوال ــار     :س ــی بیم ــوال کیــا گیــا        شــوہر کــا اپن ــيں س ــارے م ــرانے كــے ب ــالج ک   .بیــوی کــا ع

 
جواب دیا گیا کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ بیمار بیوی کا عالج شوہر پر عائـد                   :خالصہء فتوى 

 .نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر واجب ہے
  ١٩/٢٦٠الدائمۃ یٰ اللجنۃفتاو                                                                                     

 :تبصرہ
بعض مالکی فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ بیمار بیوی کا عالج شوہر پر واجب ہے اور یہ رائـے                     
نہایت معقول ہے ،اسے اختیارکرنا چاہئے اور اس پر فتویٰ دیا جانا چاہئے لہذا بیوی کـے عـالج                   

ــی     ــا بھـ ــا تقاضـ ــلوک کـ ــسن سـ ــیں اور حـ ــب ہـ ــر واجـ ــوہر پـ ــات شـ ــے اخراجـ ــےکـ ــی ہـ   . یہـ
 :علمي رد

اور ان کـے سـاتھ اچھـے    "  :ترجمـہ ، )172 (﴾وَعَاشِـرُوهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ  ﴿ :اهللا تعالیٰ ارشـاد فرماتـا ہـے     
 ۔"طریقے سے برتاؤ کرو

                                                 
 ۔5162: البخاری 170
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وَكِـسْوَتُهُنَّ   وَلَهُـنَّ عَلَـيْكُمْ رِزْقُهُـنَّ   " :اور حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم نـے ارشـاد فرمایـا    

 امـام مـسلم     "اور عرف کے مطابق ان کا کھانا اور کپڑا دینا تم پر واجـب ہـے               '' :ترجمہ،  "بِالْمَعْرُوفِ
كَفَـى  : "اور اس مـیں کوتـاہی پـر متنبـہ فرمایـا چنانچـہ ارشـاد فرمایـا                 .نے اس کی روایت کی ہے     

اپـنے عیـال کـو    آدمی کے گناہ کے لئے اتنا کافی ہے کہ '': ترجمہ، "مَنْ يَقُوتُ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ
 ابو داوود نے اس کی روایت کی ہے اور اسی طرح امام مسلم نـے بھـی روایـت کـی                    ،''ضائع کردے 

 . ہے
اور علمائے کرام نے مطلوبہ حسن سلوک اور واجبی نان ونفقہ کـے اقـسام کـو تفـصیل سـے بیـان                       

موما ً عید فرمایا ہے جیسے کھانا کپڑا رئش نوکر چاکر اور چھوٹے موٹے اخراجات، اسی طرح ع   
 .وشادی وغیرہ جیسے موقعوں پر جو لئے دئے جاتے ہیں

البتہ فقہائے کرام کی ایک جماعت نے اس کے عالج کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ بیوی کے عـالج                    
کے اخراجات شوہر پر واجب نہیں ہیں لیکن بعض مالکی حضرات کـا مـذہب عـالج کـے وجـوب           

بنی ہے لہذا اس پر فتوی دیا جاسکتاہے، اور اسی کے حق میں ہے اور یہ مذہب معقول علت پر م
بنیاد پر بیوی کے عالج کے اخراجات شوہر پر واجب ہےں اور شوہر اپـنے جیـب خـاص سـے خـرچ                       
کرے گا اگرچہ بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو اور حسن سلوک کا مطلب بھی یہی ہے ،مزید یہ کـہ                     

رک جاتـاہے، اور اس کـے عـوض مـیں     بیوی کی بیماری سے شوہر کا حق استمتاع بے مـزہ بلکـہ    
 .بیوی پر گھر کی ذمہ داریاں نبھانی ہے

اسی طرح بیوی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز وتکفین کے اخراجات بھی شـوہرہی پـر واجـب                    
ہے، یہی امام ابویوسف کا قول ہے اور احناف کے نزدیک اسی پر فتویٰ ہے یہاں یہ بات یاد رہے                    

مطابق ہونگے نہ فضول خرچی ہوگی نہ کنجوسی ہوگی، اسے شوہر           کہ یہ اخراجات عرف عام کے       
اپنے مال سے ادا کرے گا اگرچہ بیوی مالدار ہو ،اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے اخراجـات زنـدگی                      
میں واجب ہیں اس کی تجہیز وتکفین بھی واجب ہیں، اور اگر ان کی ادائیگی سـے پہـلے فـوت                     

 گے جیسے خود اس کی اپنی تجہیز وتکفین سے ترکہ           ہوجائے تو اس کے ترکہ سے ادا کئے جائیں        
 .۔اهللا اعلم. کا معاملہ شروع ہوتا ہے

                                                                                          ڈاکٹر انس ابو شادی
 
 

 ۔ کیا بے نمازی بیوی سے ہونيوالى اوالد شرعى ہے92
ــوال ــ   :سـ ــا گیـ ــوال کیـ ــے؟      سـ ــرعى ہـ ــوالى اوالد شـ ــے ہونيـ ــوی سـ ــازی بیـ ــے نمـ ــا بـ   ا کیـ

 
 جواب دیا گیا کہ بے نمازی بیوی سے ہونے والی اوالد جائز اوالد سمجھی جائے                :خالصہء فتوى 

 .گی کیونکہ نکاح کا شبہہ قائم ہے
  ٢٠/٣4٠  فتـــاویٰ اللجنـــۃ الدائمـــۃ                                                                       

 :تبصرہ
 بیوی شوہر میں سے کسی ایک یا دونوں کے نماز چھـوڑنے سـے ازدواجـی رشـتے پـر کـوئی اثـر                        
نہیں پڑتا ہے اگر وہ نماز کی فرضیت پر ایمان رکھتے ہیں لہذا اوالد کا نسب زوجین سـے قـائم                      

 .ودائم ہے

 :علمی رد



 سـے کـسی امـام کـے          بے نمازی شوہر اکثر ا علم کے نزدیک اسـی طـرح چـارون امـاموں مـیں                 
نزدیک بھی کافر نہیں ہے بشرطیکہ اس کی فرضیت پر ایمان رکھتا ہو اور یہی حکم بے نمازی        
بیوی کا بھی ہے، ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسالم میںکوئی ایسا واقعہ مـذکور نہـیں ہـے                    

مـانے  کہ کسی قاضی نے ترک نماز کی وجہ سے بیوی کو شوہر سے جدا کیـا ہـو جبکـہ ہـر ہـر ز                        
 .میںتا رکین نماز کی کثرت رہی ہے

ہمیں پوری تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کسی بے نمازی : ابن قدامہ کہتے ہیں
کی تجہیز وتکفین کو روکا گیا ہو یا اس کی نماز جنازہ پر مالمت کی گئی ہو یا مسلمانوں کے                    

کے وارثین کو اس کی وراثت سے محروم        قبرستان میں دفنانے پر پابندی عائد کی گئی ہو یا اس            
رکھا گیا ہو یا خود اسے دوسروں کی وراثت سے بے بہرہ کیا گیا ہو یا نماز ترک کئے جانے کـی               
بنیاد پر بیوی اورشوہر کے درمیان جدائی کی گئی ہو جبکہ ہر ہر زمانے میں تـارکین نمـاز کـی                     

وجاتا تو یہ سارے کے سارے احکـام  ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے اگر تارک نماز واقعتاکافر ہ       
 )173(.مرتب ہوئے ہوتے

 لہذا دونوں کے درمیان ازداجی رشتے کی درستگی میں کسی قسم کا کوئی شـک و شـبہ نہـیں              
ہے اور اس نکاح کو شبہے کا نکاح قرار دینا درست نہیں بلکہ ان کا نکاح جائز ودرست ہـے اور                   

 .اوالد کا نسب ان سے ثابت ہے

نمازی کو مسلسل نصیحت کی جائے گی، اور ناامید ہوئے بغیر اسے نماز کـی               اس کے باوجودبے    
ترغیب دی جائے گی اور ترک نماز کے برے انجام سے روشناس کرایاجائے گا ، اس سلـسلے مـیں                    
نیک صحبت کا بھی سہارا لیا جائے گا جس سے راہ راست کی طرف ان کی دسـتگیری ہوسـکے            

  .۔اهللا اعلمو جیسی تاثیر ہوتی ہے کیونکہ ایسے وقتوں میں صحبت کی جاد

     ڈاکٹر انس ابو شادى                                                                           

  ۔ اوالد کا نسب باپ سے کب ثابت ہوتا ہے93 
  ناجائز اوالد کی وراثت کے متعلق سوال کیا گیـا كـہ اگرناجـائز اوالد کـا نـسب والـد سـے                 :سوال

 ثابت ہوجائے تو کیا وہ اس کا وارث ہوگا؟ 
اوالد کا نسب صـرف اس صـورت میںہـی ثابـت ہوتـاہے جبکـہ جمـاع کـا عمـل                       :خالصہء فتوى 

درست یا فاسدنکاح یا کم از کم شبہہء نکاح کے تحت ہوا ہو اگر زنا کـے ذریعـہ مباشـرت واقـع                   

 .ہوئی ہو تو زانی سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوگا

 ٢٠/٣٨٧  فتاویٰ اللجنۃ الدائمۃ                                                            

  :تبصرہ

                                                 
 .٢/١٥٨ ۔المغنی البن قدامہ 173



جمہور فقہائے کرام کے نزدیک ناجائز اوالد زانی کی طرف منسوب نہیں ہوگی، لیکن اسحاق 
  .بن راہویہ اور ابن تیمیۃ وغیرہ کی رائے میں زانی کی طرف بھی نسب کا سلسلہ ہوسکتاہے

  :علمی رد
ناجائز اوالد ایسی اوالد کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کی غلط کاری کـے             : ئز اوالد کی تعریف   ناجا

نتیجے میں پیدا ہوئی ہو، اس صورت میں اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت ہوگا اور اسی کـی   
طرف وراثت بھی چلے گی ،کیونکہ اس سے اس کا رشتہ ایک جسمانی نوعیت کا ہے جـس مـیں                    

ہے البتہ جمہور فقہائے کرام کے نزدیک زانی کـی طـرف نـسبت درسـت                شک کی گنجائش نہیں     
نہیں ہے اگرچہ زانی اس رشتے کا اعتراف بھی کرلے کیونکہ نـسب ایـک قـسم کـی نعمـت ہـے                       
جبکہ زنا ایک جرم ہے اور نعمت کا حصول جرم کے ذریعے نہـیں ہوسـکتاہے، لـیکن اگـر کـوئی                      

ے کہ یہ ولدیت زنا کـا نتیجـہ ہـے اور اقـرار     شخص صرف ولدیت کا اقرارکرے اور یہ ظاہر نہ کر      
کے شرائط بھی تکمیل کو پہونچ جائیں تو اس صورت میں عمومی حسن ظن اور ظاہر پـر عمـل                    
کرتے ہوئے اس کا نسب اس سے ثابت ہوجائے گا،چنانچہ اگر دونوں مـیں سـے کـوئی ایـک فـوت                      

  )174(.ہوجائے تو دوسرا اس کا وارث ٹھہرے گا
  

یہ اور ابن تیمیہ وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ ناجـائز اوالد کانـسب زانـی کـی                   لیکن اسحاق بن راہو   
طرف ہوگا ،بشرطیکہ عورت کسی اور کے ساتھ رشتہء زوجیت میں منسلک نہ ہو، اس کی وجـہ                  
یہ ہے کہ اس کی غلط کاری ایک واقع حقیقت ہے اور اس کے باوجود جب ماں سے اس کا نسب                     

کا رشتہ ثابت ہوگا تاکہ اس اوالد کا نـسب ضـائع نـہ ہـونے           ثابت ہور ہے تو زانی سے بھی اس         
پائے اور بدنامی اور رسوائی کا نشانہ نہ بنے خصوصاً جبکہ اس جرم میں اس کا کوئی دخل نہیں 

اور کـوئی  "  : ترجمـہ ،)١٦٤االنعـام  ( ﴾وَال تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿  :ہے، اهللا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے   
 ۔ " واال دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گابوجھـ اٹھانے

بہرحال اس رائے کی روشنی میں زنا پر بھی باہم وراثت ہوسکتی ہے، کیونکہ وراثت کـا مـسئلہ                   
ثبوت نسب کا نتیجہ ہے اور مذکورہ باال علمائے کرام اس صورت میں بھی ثبوت نسب کے قائل                  

 . ۔اهللا اعلم)175(.ہیں
                                             ڈاکٹر انس ابو شادى                                 

 ۔ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کے نام اضافہ94
 ۔ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام یا لقب لگانے كا حكم دريافت كيا گيا:سوال

  
 اور   اس پرعدم جواز کا فتویٰ دیا گیا کیونکہ اس صورت میںباپ کے سوا کـسی               :خالصہء فتوى 

 .کی طرف منسوب ہونے کا عمل پایا جاتاہے اور یہ عمل حرام ہے
  ٢٠/٣٨٧فتاویٰ اللجنۃ الدائمۃ                                                                             

  :تبصرہ
اگر نام کی تبدیلی سے باپ کے عالوہ کسی اور کی طرف نسب کا ثبوت پایـا جـائے تـو البتـہ یـہ                         

 ناجائز ہوگا اور اس پر بڑی سخت وعید وارد ہے لیکن بیوی کے نام کے ساتھـ شوہر کے نام                 عمل
کے اضافے سے والد سے یا خاندان سے رشتہ منقطع نہیں ہوتا ہے بلکـہ اس سـے صـرف رشـتہء                      

 .زوجیت کا اضافہ مقصود ہے نہ کہ رشتہء نسب کی تبدیلی
                                                 

م، مـضمون  ١٩٢٤ جـوالئی  ٨ھ ١٣٤٢ذوالحـج  ٦فـضیلۃ الـشیخ عبـدالرحمن قراعـۃ       :المفتی) ٩٢٤(مضمون نمبر : فتاوی دار االفتاء المصریۃ    174
 .م١٩٥٧ مارچ ٢٦ھ ١٣٧٦ شعبان ٢٤٠فضیلۃ الشیخ حسن مامون: المفتی) ٩٩٥(نمبر 
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  :علمی رد
 بشرطیکہ بہتر نام کی جستجو میں ہـو لـیکن اگـر نـام               دراصل نام کی تبدیلی ایک جائز امر ہے       

کی تبدیلی سے نسب کی تبدیلی الزم آئے یا باپ کے نـسب کـو چھـوڑ کـر کـسی اور کـی طـرف                          
 .نسب جوڑا جائے تو البتہ یہ عمل ناجائز ہے

چنانچہ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلى اهللا عليه وسـلم نـے            
بـدترین جھـوٹ مـیں یـہ بـات      ''، "أبيـه  إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير: "ایاارشاد فرم

واضـح  ''بھی شامل ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کـی طـرف نـسب جـوڑے                    
رہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا یا اس کے خاندان کے نام کا اضافہ کرنا اور باپ کے نـام                       

اسالمی عادتوں میں سے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے طور و طریقے کا کوسرے سے چھوڑدینا  
اهللا تعـالیٰ   . ایک جز ہے جو باہمی بودوباش اور اختالط سے مسلمانوں میں بھی منتقـل ہـوگئے               

انُكُمْ فِـي الـدِّينِ     ادْعُوهُمْ آلبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُـوا آبَـاءَهُمْ فَـإِخْوَ             ﴿ :رشاد فرماتاہے 
سے پکارا کرو، یہی ) ہی کے نام(کو ان کے باپ ) منہ بولے بیٹوں(تم اُن " :ترجمہ، )176(﴾وَمَوَالِيكُمْ

دین میں تمہارے   ) وہ(اهللا کے نزدیک زیادہ عدل ہے، پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو                 
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْـصَنَتْ   ﴿: ہے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں  اور ارشاد باری تعالیٰ          

جـس نـے   ) بیان فرمائی ہے(عمران کی بیٹی مریم کی ) دوسری مثال(اور " :ترجمہ ،  )177( ﴾ فَرْجَهَا
 ۔"اپنی عصمت و عفّت کی خوب حفاظت کی

ین قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلى اهللا عليه وسلم کی دیـن و دنیـا مـیں عظـیم تـر                
قدرومنزلت کے باوجود آپ صلى اهللا عليه وسلم کی ازواج مطہرات اپنے نسب کـو چھـوڑ کـر آپ                    
کی طرف منسوب نہ ہوئیں چنانچہ عائشہ بنـت ابـو بکـر، اور حفـصہ بنـت عمـر ، اور زینـب بنـت                          

 .جحش ہی کہا جاتا راور اسی پر بقیہ ازواج مطہرات کو بھی قیاس کرلیجئے
 معروف ہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑدیا جاتـا ہـے                 لیکن اب اس زمانے میں جو     

تو واضح رہے کہ اس سے باپ کی یا ان کے خاندانی نسبت کا انکارالزم نہیں آتا ہـے، اور بیـوی           
کے نام کے ساتھ شوہر کے نـام کـے اضـافے کـی یـوں بھـی تـشریح ہوسـکتی ہـے کـہ یـہ نـسبت                              

ضَرَبَ اللَّهُ مَـثَالً لِلَّـذِينَ كَفَـرُوا اِمْـرَأَةَ     ﴿ :ریمہ میں ہےازدواجی ہے نہ کہ نسبی جیساکہ اس آیت ک 
علیـہ  (اهللا نے اُن لوگـوں کـے لـئے جنہـوں نـے کفـر کیـا ہـے نـوح                   " :ترجمہ،)178( ﴾نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ  

کـی مثـال بیـان فرمـائی        ) واـہ اور واعلـہ    (کی عورت   ) علیہ السالم (کی عورت اور لوط     ) السالم
 ۔"ہے

 کا مطلب یہ ہوگا کہ فالنی عورت فالں کی بیوی یا فالں کی عورت ہے، اس کا ہرگز یـہ                     اور اس 
مطلب نہیں ہوگا کہ باپ کو چھوڑکر کسی اور سے نـسب جـوڑا گیـا ہـے لہـذا اگـر لوگـوں کـے                          
درمیان اس طرح کا کوئی رواج جڑپکڑجائے تو ممانعت کی کوئی بات نہیں ہـے لـیکن نـسب اور                    

کی طرف ہی نسبت کی جانی چاہئے اور فالنی بنت فالن جیسے الفـاظ     دفتری کاغذات میں باپ     
 .باپ کے نام کے ساتھ اندراج ہونا چاہئے

لیکن یہاں یہ اعتراض ہوسکتا ہے کہ شوہر کے نـام کـو شـامل کـرنے کـے ا س عمـل مـیں غیـر                   
مسلموں سے ایک قسم کی مشابہت الزم آتی ہے لیکن معلوم ہونا چـاہئے کـہ صـرف مـشابہت                    

                                                 
 ۔٥: االحزاب  176

 ۔١٢: التحریم 177
 ۔١٠: التحریم178



ی عمل حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ حرام تو اس وقت ہوگا جبکہ بالقصد مـشابہت کـا ارادہ                   سے کوئ 
کیا گیا ہو لہذا اگر غیر مسلموں سے مشابہت کا ارادہ کیا گیا ہو تو البتہ یہ عمـل حـرام ہوگـا                       

 .۔اهللا اعلم. ورنہ نہیں

  ڈاکٹر انس ابو شادى

 ھبہ یا تحفہ دینے میں اوالد کے درمیان عدل واجب- 95
   تحفہ دینے میں اوالد کے درمیان  عدل کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟:سوال

 
واجـب ہـے اور اوالد مـیں سـے بعـض کـو بعـض پـر              ) عدل(جواب دیا گیا کہ یہ      :   خالصہ فتوی  

فضیلت دینا، حضرت نعمان بن بشیر  رضی اهللا عنہ سے مروی حدیث کی وجہ سے حرام ہے ۔ جس         
ال تـشہدنی علـی جـور ان لبنیـک علیـک مـن الحـق ان        ( علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ صلی اهللا 

تم مجھے ظلم و جور پر گواہ مت بناؤ تم پر تمہاری اوالد کے حقوق میں سے ہے کـہ                    ) تعدل بینہم 
 تم انکے درمیان عدل کرو۔

  194- 192 /16فتاوی اللجنہ الدائمہ 
   :تبصرہ  

 کچھـ مال دینے میں اوالد ميں سے کسی کو فضیلت دینا            جمہور علماء کے نزدیک  پورا مال یا       
 حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے اور اگر اس تخصیص کا کوئی سبب ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے ۔

 : علمی رد
چاروں مذاہب کے فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام مال یا اس کا کچھـ حـصہ دیـنے مـیں اوالد                  

 ینا یا خاص کرنا مکروہ ہے۔کو ایک دوسرے پر فضیلت یا تر جیح د
 جبکہ اس تخصیص یا تر جیح کے حرام ہونے میں ان کا ا ختالف ہے ۔

 پھر اس میں ان کا اختالف ہے کہ کیا تخصیص کرنا یا ترجیح دینا حرام ہے؟
تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی راۓ کے مطـابق یـہ حـرام نہـیں ہـے اور امـام مالـک  کـے                            

 مال میں کچھ مال اپنی بعض اوالد کو دینا جائز ہے۔نزدیک آدمی کا اپنے 
اور امام احمد  بن حنبل کی راۓ میں اوالد میں کسی کو دوسرے پر فضیلت یـا تـرجیح دینـا یـا                        

 اسکی تخصیص کرنا جائز نہیں اور جس نے ایسا  کیا تو  اس نے برا کیا۔
کہ مـال کـے لـۓ اوالد        پسندیدہ ہے بـشرطی   /اور عمل فتوی کس لۓ جمہور علماء قول مختار ہے         

میں سے بعض کو خاص کرنے کا کوئی سبب ہو اور حنبلی فقہاء نے بھی یہی کہا ہے جیسا ابن                  
 قدامہ کی کتاب المغنی میں ھبہ کے باب میں آیا ہے ۔

سے بعض کو کسی ضرورت اور اجازت یا حاجت یا دائمی مرض یـک              )انہی اوالد (اگر اس نے ان     
دہ ہونے یاعلم وغینہ میں مصروف ہونے یا ایسے ہی فـضائل کـی              اندھا ہونے یا اسکی اوالد زیا     

وجہ سے خاص کیا تو جائز ہے اسی طرح اگر اسنے انہی بعض اوالد کو عطیہ دیـا اور کـسی کـو                       
اسکی نا فرمانی یا بدعت یا یہ کہ جو چیز وہ اس سے لیتا ہے یـہ اهللا تعـالی کـی نافرمـانی میـڑ                          

محـروم رکھـا تـو اس لـۓ جـائز           /انی کی وجـہ سـے نـہ دیـا         معاونت ہونے یا اسے والدین کی نافرم      
                                                                                                                                ۔)179(ہے۔اهللا اعلم
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  ابو شادیڈاکٹر انس

 ۔ بیٹوں میں کسی ایک کو اس کے دوسرے بھائیوں پر فوقیت دینے کا حكم96
 .کے متعلق سوال كيا گیا  عطيہ كرنے میں بعض بیٹوں كودوسروں پر فوقیت دینے:سوال

  
جواب ديا گيا کہ  جائز نہيں، سوائے اسكے كہ بـاقی سـب اس سـے راضـی ہوں،یـا                     : خالصہ فتوى 

 .                                                          ہ کمانے سے الچار ہوپھر جن کو دیا جارہے و

  ٢٠٥                                             الشیخ ابن باز فتاوی المرأۃ ص

 com.alsalafway.www                                             الشیخ یاسر برھامی 

  
 :    تبصرہ

عطيہ میں اوالد کے درمیان امتیاز برتنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی معقول سـبب کـے پـیش نظـر        
 .ہو تو بال کراہت جائز ہے

   :علمی رد
امام مسلم ،ابو داود اور امام احمد نے حضرت جابر رضی اهللا عنہ سے روایت کی ہـے بـشیر نـامی     

ے اپنے شوہر سے کہا میرے بیٹے کو ایک غالم دیجئے اور حضرت رسول اهللا               صحابی کی اھلیہ ن   
صلى اهللا عليه وسلم کو اس پر گواہ بنا لیجئے، چنانچہ وہ حضرت رسـول اهللا رسـول اهللا صـلى اهللا                      

یعنی میری ایہ نـے اور      ( عليه وسلم کی خدمت میںحاضر ہوئے اور عرض کی فالں کی دختر نے            
اپنے بیٹے کو غالم دینے کا مطالبہ کیا تو آپ صـلى اهللا عليـه وسـلم نـے                   ) اان کا نام بھی ذکر کی     

دریافت فرمایا کیا ان کے بھائی بھی ہیں؟ انہوں نے جـواب دیـا جـی ں تـو آپ صـلى اهللا عليـه          
وسلم نے دریافت فرمایا تو کیا ان میں سے ہر ایک کو ان کے برابر دیا؟ انہوں نے عرض کیا جـی                  

تـو  "،  "فليس يصلح هذا،ال أشهد إال على حق      : " عليه وسلم نے ارشاد فرمایا     نہیں، تو آپ صلى اهللا    
ــکتاہوں            ــن س ــواہ ب ــی گ ــر ہ ــات پ ــق ب ــرف ح ــو ص ــیں ت ــے، اور م ــیں ہ ــب نہ ــو مناس ــسا ت   .ای

جب یہ بات واضح ہوگئی تو اب یہ بات بھی اچھی طرح یاد رہے کہ چاروں مـذاہب کـے فقہـائے                      
 لین دین میں کمی بیشی کرنے کے عمل کی کراہیـت پـر             اور کرام کا امتیاز برتنے،يا فوقیت دینے     

اتفاق ہے لیکن اس بارے میں ان کے درمیان اختالف پایا جاتا ہے کہ کمی بیشی یا امتیاز برتنے                   
 کا یہ عمل حرام بھی ہے یا نہیں؟

امام ابو حنیفۃ اور امام شافعی کی رائے میں یہ عمل حرام نہیں ہـے، جبکـہ امـام مالـک فرمـاتے                       
نی اوالد میں  ایک کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا درسـت ہـے، اور امـام احمـد ابـن حنبـل            ہیں اپ 

فرماتے ہیں اپنی اوالد میں ایک کو دینا اور دوسرے کو مطلقاًنہ دینا،یاکمی بیشی کرنایاامتیاز               
  .برتنــا درســت نہــیں ہــے، اور جــس نــے ایــسا عمــل کیــا اس نــے حقیقــت مــیں ناانــصافی کــی    

حنیفۃ اور امام شافعی کا ہی قول راجح ہے بشرطیکہ کمی بیشی یا دینے اور نـہ                 ان میں امام ابو     
 .دینے کے لئے معقول وجہ ہو
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چنانچـہ ابـن    . واضح رہے کہ حنبلی مذہب کے بعض فقہائے کـرام سـے بھـی ایـسا قـول وارد ہـے                    
نامی کتاب ميں ھبہ کی بحث کے ضـمن مـیں آیـا ہـے وہ فرمـاتے ہـیں اگـر                      '' المغنی  ''قدامہ کی 

کسی اوالد کو کسی معقول سبب کے پیش نظر دیتا ہوجیسے شدید ضرورت مند ہے یا العـالج                  
بیماری میں مبتال ہے یا نابینا ہے یا زیادہ ا وعیـال واال ہـے یـا تحـصیل علـم وغیـرہ جیـسے                         
نیک کاموں میں مشغول ہے تو ایسا عمل جائز ہے،اسی طـرح اگـر کـسی اوالدکـو دیتـا ہـے اور                       

ھتا ہے لیکن محروم رکھنے کے پیچھے معقول حکمت ہو جیسے حکـم الہـی      کسی کو محروم رک   
سے روگرداں ہو یا بد دین ہو یا اس مال کو اهللا تعالیٰ کی نافرمانی میں بہاتـا ہـو تـوبھی ایـسا                        

 ۔)180(اور اهللا سبحانہ وتعالی بہتر جاننے واال ہے. عمل جائز ہے

  
 : ال فتویٰ سینٹر کے فتاویٰ میں آیا ہےاور ڈاکٹر عبد اهللا الفقیہ کی زیر نگرانی چلنے وا

سـے اوالد کـے درمیـان انـصاف و          )یعنی نعمان بن بشیر کی روایـت      (بعض ا علم نے اس حدیث       
برابری کے وجوب پر استدالل کیا ہے، اور اگر کوئی عمل اس کے خالف واقع ہو تو وہ عمل باطل                    

امـام بخـاری نـے بھـی اسـی کـی       ہےاور یہی قول عالمہ اسحاق اور امام ثـوری کـا بھـی ہـے اور              
ليكن دیگر حضرات  کا مذہب یہ . صراحت کی ہے اوریہی رائے امام احمد ابن حنبل کی بھی ہے          

ہے کہ اوالد کے درمیان برابری کرنا ایک مستحب امر ہـے اور اس بـارے مـیں وارداحادیـث کـو                      
و بھـی مکـروہ   استحباب پر محمول کیا ہے اسی طرح امام مسلم کی روایت میں وارد ممانعـت کـ         

کیا تمہاری خواہش یہ ہے کہ وہ تمہارے        ''تنزیہی پر محمول کیا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں            
ساتھ حسن سلوک میں یکساں رہیں اس نے عرض کیا جی ں تـو آپ صـلى اهللا عليـه وسـلم نـے                        

 .''تب تو نہیں: ارشاد فرمایا

کی حالت میں اپنی خـواہش      لہذا جمہور کے مذہب کے مطابق جس نے ہوش و حواس اور صحت              
ومرضی سے اپنی اوالد میں سے کسی کو کچھ د یا يا دینے میں کمی یا بیشی کا معاملہ کیا تو            
اس کا تصرف نافذ ہے اور باقی وارثین کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، اورمحمد بـن الحکـم اور                    

 مالـک اور امـام   میمونی کی روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی موقف ہـے اور یہـی امـام                
                                                        )181(.واهللا أعلم .شافعی اور اصحاب قیاس اور اکثر ا علم کا مذہب ہے

                                                                     ڈاكٹرانس ابو شادی

  ستر۔ عورت کے حق میں عورت کا 97
 عورت کے حق میں عورت کے سترسے متعلق سوال کیا گیا،کیا ناف سے لیکر گھٹنے تک                 :سوال

 کا حصہ ہے؟

 عورت کے حق میں عورت کے ناف سے لیکر گھٹنے تک کے ستر ہونے کـی نفـی                   :خال صہ فتوی  
کرتے ہوئے بیان کیا کہ عورت کو عورت کے ساتھ کف دست سے لیکر ٹخنے تـک چھپاناچـاہئے         

 ضرورت پڑے تو گھٹنے تک کپڑا اٹھا سکتی ہے اسی طرح تھـ کوصرف بازو تک بقـدر                  اور اگر 
 .ضرورت کھول سکتی ہے

                                                 
  .فضیلۃ الشیخ حسن مامون، فضیلۃالشیخ جاد الحق علی جاد الحق: المفتی)١٢٨٥(،)١٠٦٣(مضمون نمبر: فتاوی دار االفتاء المصریۃ 180
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 ھ٢٠/١١/١٤١٤                         فتوی مصدقہ از الشیخ ابن عثیمین مؤرخہ 

 :  تبصرہ
 مسلمان عورت کے حق میں عورت کى ناف سے لیکر گھٹـنے تـک کـے سـتر ہـونے پـر مختلـف                        

فکر کے علمائے کرام کا اتفاق ہے، اس حد تک ان کـے مـابین کـوئی اخـتالف نہـیں ہـے،                       مکاتب  
ــے        ــافی ہ ــے من ــاق ک ــاع واتف ــے اجم ــسئلہ ان ک ــردہ م ــر ک ــیں ذک ــوی م ــاال فت ــذکورہ ب ــذا م   .لہ

  :علمی رد
 مسلمان عورت کے حق میں عورت کا ستر ایسے ہی ہے جیسا کہ مرد کا ستر مرد کے حق مـیں                     

نے تک، لہذا ایک عورت دوسری عورت کواس کے ناف سے گھٹنے تک یعنی ناف سے لیکر گھٹ
کو چھوڑ کرباقى جسم کو دیکھـ سکتی ہے،کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ہـی جـنس سـے ہـے اور        

  .شہوت کا پہلو مفقود ہے،لیکن اگر شـہوت کـا پہـلو ہویـا فتـنے کـا اندیـشہ ہـو تـو حـرام ہـے                           
ر تک اختالف کـا کـوئی نـا م ونـشان نہـیں ہـے                اس بارے میں فقہائے کرام کا اتفاق ہے ،دور دو         

 ۔لہذا مذکورہ باال فتوی ان کے اجماع واتفاق کے بالکل منافی ہے

عورت کے لـئے عـورت کـے نـاف     :میں ہے٥/١٢٤کے '' بدائع صنائع''چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب    
  .ســـے گھٹـــنے تـــک کـــو چھـــوڑ کـــر بـــاقى اس کـــے پـــورے جـــسم کـــو دیکھنـــا جـــائز ہـــے  

دیکھـنے کـے    : میں ہے  ١/٢٤٧تالیف خرشی کے    '' شرح مختصر خلیل    '' کتاب   اور فقہ مالکی کی   
مسئلے میںآزاد عورت کا ستر آزاد یا باندی عورت کے سـاتھ اگرچـہ کـافر ہـو نـاف سـے لیکـر                        

 .گھٹنے تک ہے

عورتوں کا آپس میں ایـک  : میں مذکور ہے٣/١١کے  '' اسنی المطالب ''اور فقہ شافعی کی کتاب      
نے تک کو چھوڑ کر بقیہ جسم کودیکھنا جـائز ہـے کیونکـہ آپـس مـیں                  دوسرے کا ناف سے گھٹ    

 .عورتوں کے حق میں یہ ستر میںشامل نہیں ہیں

عـورت کـا    :میںـذکر کیـا گیـا ہـے       ٢/٦٢٦کـے   '' شرح منتھی االرادات  ''اور فقہ حنبلی کی کتاب      
 کـا   عورت کے لئے ، اگرچہ کافر عورت اور مسلمان عورت کے درمیان ہی کیـوں نـہ ہـو،اور مـرد                    

مرد کے لئے اگرچہ بے ریش لڑکا ہی کیوں نہ ہـو سـتر کـے سـوا جـسم کـا دیکھنـا جـائز ہـے،اور                            
 .عورت کا سترناف سے گھٹنے تک کا حصہ ہے 

مذکورہ باالفقہائے کرام کی تصریحات سے دیکھنے کا جواز ثابت وروشن ہے، لیکن یہ بات یـاد                 
 .واهللا أعلم. و ورنہ ممنوع ہےرہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ شہوت وفتنہ نہ ہ

  
 یاسرعبدالعظیم                                                                 ڈاكٹر

  ۔ اجنبی عورت سے مصافحہ کا حكم98

  ۔اجنبی عورت سے تھ مالنے کے بارے میں سوال کیا گیا :سوال

 



ردہ ہـو یـا نـہ ہـو بہـر صـورت ناجـائز          خواہ عورت جوان ہو یا عمر رسیدہ تھ پر پ          :خالصہ فتوی 
 .ہونے کا حکم دیا گیا

 ٨٨٥                                      الشیخ ابن باز ۔مجلۃ الدعوۃ، شمارہ نمبر

  
 :  تبصرہ

اجنبی عورت سے مصافحہ کے بـارے مـیں علمـائے کـرام کـے درمیـان اخـتالف پایـا جاتـا کچـھ                         
رمـت کـے قائـل ہـیں ،لـیکن اگـر مـصافحے مـیں                حضرات جواز کے قائل ہیں اورکچھ حضرات ح       

ــے        ــش ہ ــد کــی گنجــا ئ ــائلین کــی تقلی ــواز کــے ق ــو ج ــو ت ــود ہ ــلو مفق ــا پہ ــہ ک   .شــہوت و فتن
 :  علمی رد

جمہور علمائے کرام کا مذہب يہ ہے كـہ ، مـرد کـا بـے شـہوت ،عمـر رسـیدہ اجنبـی عـورت سـے                        
ر شـافعی حـضرات بوقـت       مصافحہ کرنا جائزہے، لیکن اگـر دونـوں جـوان ہـوں تـو ناجـائز ہـے، او                  

ضرورت اور فتنہ نہ ہونے کی صورت مـیں پـردہ کـے اوپـر سـے مـصا فحـہ کـو جـائز قـرار دیـتے                             
. اور امام احمد بن حنبل ایک روایت کے مطابق صرف کراہت کے قائل ہیں حرمت کے نہـیں                 .ہیں

اور عصر حاضر کے بعض علماء بہرصورت جواز کے قائل ہیںاگر شـہوت کـا اندیـشہ نـہ ہـو،ان                     
مصافحہ کے جواز کے قائلین نے مندرجہ       .یں سے ہرہر فریق اپنے اپنے شرعی دالئل رکھتے ہیں         م

یہ بات طے ہے کہ حضور نبی کـریم صـلی اهللا علیـہ وسـلم کـا                   :پہلی دلیل  :ذیل دالئل دئيے ہیں   
کسی چیز کو ترک فرمانا اس کی حرمت کـی دلیـل نہـیں ہے،کیونکـہ آپ صـلی اهللا علیـہ وسـلم             

ی اس لئے ترک فرماتے تھے کہ وہ حرام ہے اور کبھی اس لئے ترک فرماتے تھے کسی چیز کوکبھ
کہ وہ مکروہ ہے اور کبھی اس لئے کہ خالف اولی ہے اور کبھی اس لئے تـرک فرمـاتے تھـے کـہ                        
اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی تھی جیـسا کـہ آپ صـلی اهللا علیـہ وسـلم  کـا  گـوہ کوتنـاول نـہ            

ود اس کے کہ ضب جائز ہے، اور کبھی کسی خاص وجہ سے ترک              فرمانے کے واقعے میں ہے باوج     
مـیں   "إني ال أقبـل هديـة مـشرك       : "فرماتے تھے چنانچہ آپ صلی اهللا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا          

لیکن کسی اور موقعے پر آپ صلی اهللا علیـہ وسـلم            ''  کسی مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا ہوں       
یعنـی مـیں عورتـوں سـے        '' ال اصـافح النـساء    '' مـیں    نے قبول بھی فرمالیا اور اسـی کـی روشـنی          

ــوں  ــا ہــــ ــیں كرتــــ ــصافحہ نہــــ ــے  '' مــــ ــکتا ہــــ ــمجھا جاســــ ــو ســــ ــدیث کــــ   .اس حــــ
آپ صلی اهللا علیہ وسلم کابیعـت مـیں عورتـوں سـے مـصافحے سـے گریـز فرمانـا          : دوسری دلیل   

متفق علیہ بـات نہـیں ہے،کیونکـہ حـضرت ام عطیـۃ رضـیاهللا عنہـاکی روایـت سـے بیعـت مـیں               
ا ثبوت ملتا ہے بر خالف حضرت عائشہ رضـی اهللا عنہـا کـی روایـت کـے جـس مـیں                       مصافحے ک 

ــائیں     ــسم کھــ ــر قــ ــونے پــ ــہ ہــ ــصافحہ نــ ــا اور مــ ــار کیــ ــا انکــ ــے اس کــ ــوں نــ   )182.(انہــ
تـم  " ألن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة ال تحـل لـه       :"تیسری دلیل 

ا جانـا زیـادہ بہتـر ہـے اس سـے کـے کـسی                میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کا چبھای          

                                                 
  .رضاوی اوردار االفتاء المصریۃ کے شرعی تحقیقات سینٹر کے ویب سائٹ پر مالحظہ فرمائےاس کی مزید تفصیل شیخ ق 182

  



والی حدیث سے استدالل مـتن وسـند        ''ایسی عورت کو تھ لگائے جو اس کے لئے حالل نہیں ہے           
 )183(.دونوں لحاظ سے قابل تسلیم نہیں ہے

حدیث صحیح میں ایسے شوا وارد ہـیں کـہ شـہوت اور فتـنے سـے ہـٹ کربـاہم                     : چوتھی دلیل 
ھـ چھونااپنی جگہ جائز ہے،بلکہ ایسا بھی احتمال قائم ہے کـہ       عورت ومردکا ایک دوسرے کا ت     

حضرت نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا، اور اصل تو یہی ہے کـہ آپ صـلی اهللا                     
              :اهللا تعــالی ارشــاد فرماتــا ہــے. علیــہ وســلم کــا فعــل تــشریع کــے لــئے ہــے اور قابــل اقتــدا ہــے

فـی الحقیقـت تمہـارے لـئے     " :ترجمـہ ، )٢١االحـزاب ( ﴾ي رَسُولِ اللَّهِ أُسْـوَةٌ حَـسَنَةٌ    لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ   ﴿
 ۔"ہے) حیات(میں نہایت ہی حسین نمونۂ ) صلی اهللا علیہ وآلہ وسلم کی ذات(هللا رسول ا

چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے ، حضرت انس رضـی اهللا عنـہ سـے مـروی                      
أهل مدینہ منورہ کی بچیـوںمیں سـے کـوئی بھـی بچـی حـضرت رسـول اهللا                   ' 'ہے بیان کرتے ہیں     

اور امـام   '' صلی اهللا علیہ وسلم کے دست مبارک کوپکڑ کر جہـاں چـاہتی تھـیں لـے جـاتی تھـیں                    
 ۔احمد کی ایک روایت میں ہے

تو حضرت رسول اهللا صلی اهللا علیہ وسلم کے دست مبارک کووہ پکڑتیں اور آپ صـلی اهللا علیـہ                    ''
  ''م اپنے دست مبارک نہ کھینچتے تھے یہاں تک کہ وہ جہاں چـاہتی تھـیں لـے جـاتی تھـیں                     وسل

مزید صحیحین اور سنن میں حضرت انس رضی اهللا عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی       
ام حـرام بنـت ملحـان حـضرت عبـادہ بـن        ) یعنی حضرت انس کی خالہ    (اهللا علیہ وسلم ان کی خالہ       

اں قیلولہ فرمائے،اور اپنا سر مبارک ان کی آغوش میں رکھــ کـر اسـتراحت                ثابت کی ایہ کے یہ    
ــیں       ــرنے لگــ ــالش کــ ــوں تــ ــیں جــ ــارک مــ ــر مبــ ــے ســ ــائى اور وہ ان کــ ــدیث'' فرمــ   .الحــ

اگرچہ بعض حضرات نے یہ دعوی کیا ہے کہ وہ آپ صلی اهللا علیـہ وسـلم کـے محـارم مـیں سـے                         
یــہ آپ صــلی اهللا علیــہ وســلم کــی تھیں،لــیکن حــافظ دمیــاطی نــے اســے رد کردیــا ، یــا یــہ کــہ  

ــا ہـــے       .خـــصوصیات مـــیں ســـے ہـــے، لـــیکن قاضـــی عیـــاض نـــے اســـے تـــسلیم نہـــیں کیـ
ان تمام روایتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ صرف چھونا حرام نہیں ہے، اور            
 اگر اختالط کے اسبا ب پائے گئے جیساکہ حضرت نبی کریم صلی اهللا علیہ وسـلم اورام حـرام اور                   

ام سلیم رضی اهللا عنہما کے درمیان تھا اور طرفین سے فتنے کا اندیشہ نہ رہے تو وقت ضـرورت   
  .جیسےسفر سے واپسی یا مالقات وغیرہ کـے وقـت مـصافحہ کـرنے مـیں کـوئی حـرج نہـیں ہـے                       

اور یہاں اس بات کی وضاحت مناسب ہے کہ اگر مصافحے سے فتنے کا اندیشہ ہـو تـو بالشـک                     
ال یہ اجازت ضرورت کی حد تک ہی محدود رہے،اور ایک مسلمان کے لئے              وشبہ حرام ہے، بہرح   

ــو کــرلے      ــا جــائے ت ــیکن اگــر تــھ بڑھادی ــہ کــرے ل   .بہتــر یہــی ہــے کــہ مــصافحے مــیں پہــل ن
یاد رہے کہ مذکورہ باال حکم کو ہم نے اس لئے قطعیت دی ہے تاکہ ضرورت منـد آدمـی اس پـر        

یں کوتاہی کے احساس کـی زد مـیں نـہ رہـے،             عمل کرسکے ،اور اس عمل کی وجہ دین کے حق م          
نیز دیکھنے والے کی طرف سـے نـشانہء مالمـت نـہ بـنے کیونکـہ مـسئلہ اجتہـادی نوعیـت کـا                         

 ) 184.(ہے

                                                 
طبرانی اور بیہقی نے حضرت معقل بن یسار رضی اهللا عنہ کے حوالے سے حضرت نبی کریم صـلی اهللا علیـہ وسـلم سـے روایـت کـی ہـے، اس                        183

ئی کا آلہ جیسے سوئی وغیرہ مـرادہے، اس حـدیث سـے اسـتدالل پـر ردوقـدح       کالفظ واقع ہوا ہے اس کامعنی سال'' مخیط''حدیث شریف میں جو   
 .مذکورہ باال مصادر میں مالحظہ فرمائے

  .الشیخ قرضاوی کی تحقیق کا خالصہ،اوردار االفتاء المصریۃ کے شرعی تحقیقات سینٹر کے ویب سائٹ مالحظہ فرمائے184



 یاسر عبدالعظیم ڈاكٹر

               
 

  ۔  خواتین کے پتلون پہننے کا حکم99 
 خواتین کے پتلون پہننے کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا ہے۔ :سوال

 
پہننا جائز نہیں اگرچہ کـشادہ اور ڈھیلـی ڈھـالی ہـی             )  پینٹ  (خواتین کا پتلون      : خالصۂ فتوی   
 کیوں نہ ہو ۔

 1/1476 الشيخ ابن عثيمين ۔ کتاب الدعوہ
 : تبصرہ

مرد یا عورت کا لباس عام طور پر ان امـور مـیں سـے ہـے جـو عـرف ، زمـان ، مکـان اور اس کـا                               
ضرر سے بچنے کے تابع ہوتا ہے ۔یہ اصـل مـیں مبـاح ہـے             استعمال کسی مصلحت کے حصول یا       

 جب تک شريعت کے اعتبار سے ممنوع نہ ہو ۔
 :علمی رد

مرد یا عورت کا لباس عام طور پر ان امور میں سے ہے جو ہر قوم اور خاندان میں وقت اور جگہ          
 کے اعتبار سے متعارف، نیز اس کے استعمال سے کسی مصلحت کا حـصول یـا ضـرر سـے بچنـا                     

مقصود ہوتا ہے ۔ یہ ان امور میں سے نہیں جو عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں حتی کہ ان کو             
۔ لبـاس اصـل   ) جیسا کہ حج اور عمرہ کے لیے احرام ( پہننے واال کسی خاص بھیس کا پابند ہو    

کوئی خاص ( میں مباح چیزوں میں سے ہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں اور نص شرعی سے  
نوع نہیں ہے ۔ اور نہ ہی اخالقی طور پر شرعااس سے دور رہنے کا کوئی قریبی تعلق                  مم) فیشن  

ہو یا شرعا حرمت کا تعلق ہو۔ اگر حرمت کے لیے شرعی نص پـائی جـاتی ہـو تـو حـرام ہـو گـا ،                            
جیسا مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننے کی حرمت ۔ اور اگر لباس کسی ایسی چیز کـے سـاتھ          

ا حرام ہو  مثال ایسا لباس پہننا جس سے تفاخر اور اتراہٹ کا اظہار ہوتا ہو                 مال ہوا ہو جو شرع    
یا عورت کا ایسا  لباس زیب تن کر نا جس سے نسوانیت ظاہر ہوتی ہو یا ایسافیشن جـس سـے                      
کسی سے مشابہت کا اظہار کیا جاۓ ۔ مثال کے طور پر کافروں کے کسی خاص روپ کـا انـداز                     

جائز نہیں ۔لباس کی نوعیت کی وجہ سے نہـیں بلکـہ جـب یـہ ممنوعـہ              اختیار کرنا ، تو یہ شرعا       
معانی کا اظہار کرتا ہو ۔ کبھی یہ انداز حرام اور کبھی مکروہ ہوتا ہے ۔یہ ممانعت معانی سـے                    

 :تعلق کی مقدار سے ہوگی ۔ اس اعتبار سے
ں رائج عادت کے     ۔ مردوں یا عورتوں کا برطانوی یا الیبریا کا لباس پہننا اس سے اپنی قوم می                1

سوا کوئی ارادہ نہ ہو یا مقصد اپنے جسم کو راحت پہنچانا ہو ، جیسے کڑی دھوپ سے بچاؤ یـا                     
اس کے عالوہ کوئی دوسرا نیک مقصد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کسی مصلحت کے                  

 حصول اور ضرر سے بچنے  کی نیت سے ایسا کرنا اچھا ہوگا ۔ 
، پجامہ ، ویسٹ کوٹ اور ترکی ٹوپی کا تعلق ہے تو یـہ قـومی لبـاس     ۔ جہاں تک کوٹ ، پتلون     2

بن چکا ہے ۔ خواتین و حضرات کے اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں جب تک یہ مذکورہ بنیاد                  
 واهللا تعالی اعلم بالصواب ۔) 185(کے لحاظ سے شرعا ممنوع نہ ہو ۔ 
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 باب دوازدهم حالل و حرام

 

 ۔ فوٹو گرافی تصویروں ، مجسموں اور بچوں کے کھلونوں کا حکم100

فوٹو گرافی ، تصویروں ،مجسموں اور بچوں کے کھلونوں کـے حکـم کـے بـارے مـیں بـارے           :سوال

 دریافت کیا گیا۔ 

 

کی تصویر بنانا حرام ہے۔ خواہ یہ مجسم ہو یا کاغذ یا کسی اور ) جاندار( ذی روح :خالصہ فتویٰ
   تھ یا آلے سے بنائی گئی ہو۔ اور تصویر کی کمائی حرام ہے۔ اور اسے دیواروں پر لٹکانـا               چیز پر

یا یادگار کے طور پر انہیں رکھنا حرام ہے۔ جس جگہ تصویریں ہو وں یا جن کپڑوں پر تصویریں       
ہو انہیں پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں سوائے ضرورت کے۔ بچوں کـی گڑیـا حـرام ہـیں۔ ضـرورت                      

نے کـی اجـازت     مثال کے طور پر پاسپورٹ اسی طرح ویزا کے امور کے لئے تصویر کھنچوا             کیلئے  
 دی جاتی ہے۔ 

   ٤٥٧۔ ١/٤٥٥                                                 اللجنۃ ادائمۃ للبحوث العلمیہ واالفتاء  
  

  :تبصرہ
 یـا تـصویر بنـانے مـیں کـوئی           انسان اور جانوروں کی فوٹو گرافی تصویروں یا تھـ سے تصویریں          

حرج نہیں بہ شرطیکہ لوگوں کیلئے مفید علمی مقاصد کیلئے کی گئی ہوں۔ تصویریں اور رسوم                
تعظیم کے مظاہر اور تکریم و عزت کے خیاالت یا فـواحش اور ممنوعـہ امـور کـے ارتکـاب کـے                       

ں ۔ بچـوں کـی      خاطر خواہشات کو ابھارنے سے خالی ہوں۔ اور جاندار کا پورا مجـسمہ جـائز نہـی                
تعلیم اور ان کی تفریح کیلئے بچوں کے کھلونوں خواہ یہ مجسموں کی صورت میں ہو اسـتعمال                  

 کرنا جائز ہے۔
  :علمی رد

  پر قرآن کریم نازل ہـوا۔ یـہ          -صلى اهللا عليه وسلم   -ایک بت پرست قوم اور معاشرے میںرسول اهللا         
ہ تـصویریں بنـاتے اور اُن کـی عبـادت     قوم اپنے بت تراش کر خانہ کعبہ کے اطراف رکھتـی تھـی و   

  نے اپنی بہت سی احادیث مـیں تـصویروں اور انہـیں         -صلى اهللا عليه وسلم   -کرتے تھے۔ رسول اهللا     
بنانے کی مذمت کی ہے۔ غالباً یہ اهللا رب العزت کی تخلیق سے مـشابہت اور اسـے چھـوڑ کـر اِن       

 اور حدیث شریف کی کتـابوں کـے         تصویروں اور بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ۔ امام بخاری           
دیگر مؤلفین کی روایت کردہ احادیث شریف اسی مفہوم پر داللت کرتی ہیں ۔ فقہاء کی کتابوں                 



میں بار بار آیا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کـی اس وقـت معـروف ضـوئی تـصویر اور تـھ کـی                         
ن مـیں کـوئی حـرج       بنائی ہوئی تصویر اگر لوگوں کیلـئے مفیـد علمـی مقاصـد کیلـئے ہـوں تـو ا                   

نہیں۔اور یہ تصویریں اور خاکے تعظیم کے مظاہر ، عزت و تکـریم کـے خیـاالت اور عبـادت سـے                      
خالی ہوں اسی طرح یہ تصویریں ممنوعہ جنسی خواہشات کـو ابھـارنے ، فحاشـی کـو پھـیالنے ،        

  کــے ارتکــاب پــر آمــادہ کــرنے والــے عوامــل ســے پــاک ہــوں۔  ) حــرام افعــال(ممنوعــہ بــاتوں کــے 
ں تک سنگ تراشی اور کھدائی کے کام جن سے جاندار کا پـورا مجـسمہ تیـار ہوتـا ہـے كـا                        جہا

 :مـسروق سـے روایـت کـی ہـے         ) حـضرت (تعلق ہے  تو یہ حرام ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے              
ہم عبداهللا کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئے جس میں مجسمے تھے انہـوں نـے                 : انہوں نے کہا  

یـہ  : یـہ کـس کـا مجـسمہ ہـے؟ انہـوں نـے کہـا        : ہ کـے بـارے مـیں کہـا     ان میں سے ایک مجسم 
  نـے    -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -رسـول اهللا    : عبداهللا نے کہا  ) حضرت(مریم کا مجسمہ ہے،     ) حضرت(

 وفـي روايـة الـذين يـصنعون هـذه الـصور       ،إن أشد الناس عـذابا يـوم القيامـة المـصورون          : "فرمایا
روز قیامت مصوروں کو شـدید تـرین عـذاب دیـا            "،  ''ما خلقتم يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا       

ان تصویروں کو بنانے والوں کـو روز قیامـت عـذاب دیـا              '': ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ      ''جائے گا 
 ۔ )ان میں جان ڈالو(جائے گا۔اور ان سے کہا جائے گا ، تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ کرو۔ 

ناہ ہے اور اس کی حکمت بت پرستی اور انہـیں اهللا رب             یہ نص واضح ہے کہ مجسموں کا بنانا گ        
امـام قرطبـی نـے اپنـی کتـاب الجـامع        العزت سے تقرب کا وسیلہ بنانے کا دروازہ بند کرنـا ہـے۔        

﴾ یَعْمَلُوْنَ لَہ، مَا یَشَآءُ مِنْ مَّحَارِیْبَ وَ تَمَاثِیْـلَ        ﴿ :الحکام القرآن میں اهللا رب العزت کے اس فرمان        
اُس کیلـئے وہ چیـزیں بنـاتے جـو کچـھ وہ چاہتـا ، اونچـے                  ) وہ جنـات  (،  )١٣ نمبر   سورۃ سبأ آیت  (

 اونچے محل اور تصویریں۔ 
  

کو بت تراشی کـی حرمـت سـے مـستثنیٰ           ) گڑ یوں (اسکی تفسیر میں لڑکیوں کے مجسم کھلونوں        
رضـی اهللا تعـالیٰ     (عائـشہ صـدیقہ     ) اُم المـومنین حـضرت    ( قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ثابت ہے کـہ        

  کے پاس آئیں اور ان کا کھلونـا اُن کـے             - صلى اهللا عليه وسلم    -جب دلھن بن کر رسول اهللا       ) عنہا
  کے سامنے اس کھلونے سے کھیال کرتی تھیں۔ اور          -صلى اهللا عليه وسلم   -پاس تھا ، وہ رسول اهللا       

 اهللا  صـلى -ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی ان کے ساتھ کھیال کرتی تھـیں۔ اور جـب رسـول اهللا                   
  سـے چھـپ جـاتی        - صلى اهللا عليـه وسـلم      -  تشریف التے تو وہ حیاء کرتی ہوئی آپ           -عليه وسلم 

 )186(تھیں۔ 
  

       : قسم کی ہـوتی ہـیں      ٣ کی زیر نگرانی فتویٰ مرکز کے مطابق تصویریں          ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ  
ہـیں ہونـا   یہ شرعی طـور پـر ممنـوع ہـے اور اس مـیں اخـتالف ن       : جاندار کی مجسم تصویر   ) ١(

 چاہئے۔ 
یہ تصویر اهللا رب العزت کی تخلیق کے  : تھـ سے بنائی ہوئی جاندار کی غیر مجسم تصویر)٢( 

مشابہہ ہونے کے ضمن میں آتی ہے اس وجہ سے اکثر ا علم نـے اس سـے منـع کیـا۔ اور بعـض             
 علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ 
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یں ہوتی ہیں۔ ان کـے بـارے مـیں ا علـم           یہ کیمرے اور ویڈیوں کی تصویر     : عکسی تصویر ) ٣( 
کے درمیان اختالف ہے۔ بعض اسے جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس سـے روکـتے ہـیں۔ ہـم اس                      

  .واهللا اعلم) 187(کے جائز ہونے کی طرف مائل ہیں ۔ 
   یاسر عبدالعظیم/                                                                               ڈاکٹر         

  
     
 
 
 

  ٹیلی ویژن دیکھنے کا حکم -101
      ٹیلی ویژن کا مشاہ کرنے کا حکم دریافت کیا گیا۔:سوال

   
  عقیدے اور اخالق پر ٹیلی ویـژن کـے نقـصانات پـر ، ان مـیں گـانے، موسـیقی اور                        :خالصہ فتوی 

ہ سے اسـے دیکھنـا جـائز    تصویریں ہونے نیز اسی طرح کے دیگر منکر امور دکھائے جانے کی وج 
     نہیںہے۔ 

 ٣/٢٢٧مجموعہ فتویٰ : الشیخ ابن باز
  

 : تبصرہ
اگر ٹیلی ویژن مفاسد سے محفوظ ہو تو مفید پروگرام کا مشاہ کرنا اور ا سے رکھنا جائز ہـے۔                    
اور اگر ٹیلی ویژن کے مفاسد سے محفوظ نہ ر جائے تو اسے اپنے یہاں رکھنا اور اسکا مـشاہ                    

 جائز نہیں۔کرنا 
 : علمی رد

ٹیلی ویژن پر ایسی متعدد معلومات پیش کی جاتی ہیں کہ ان آالت کـے نـہ ہـونے کـی صـورت                       
میں ان معلومات کا حصول بہت سے لوگوں کے لئے مشکل ہوتـا ہـے یـہ معلومـات اور پروگـرام                      

ہـوتے۔ اور   اصالً جائز ہوتے ہیں۔ اور انسانی عقیدے اور اخالق پر ان کے منفی اثرات مرتب نہیں                 
اگر یہ نقصان دہ نہ ہو تو ان کا سننا اور مشاہ کرنا جائز ہے۔ اور اگر ٹیلی ویـژن پـر پـیش کـئے                          
جانے والے پروگرام اس کے برعکس ہو ںتو یہ ممنوع ہیں اور اس کی ذمـہ داری مـشاہ کـرنے                     

ہ دریافت کیا والے اور پروگرام پیش کرنے والے دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اکثر ی     
جاتا ہے کہ اس میں ناچنے والی عورتوں ، اداکاراؤں اور دوسری عورتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جـو                   
اپنی زیب و زینت اور سنگھار کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور جسم کے اُن حصوں کو کھال رکھتـی ہـیں                     

                                                 
. ء١٩٨٠ مئـی    ١١ھ ،   ١٤٠٠فضیلۃ الشیخ جاد الحق علی جـاد الحـق جمـادی اآلخـر              : المفتی) ١٢٧٩(موضوع  : فتاویٰ داراالفتاء المصریہ     187

ھ ۔ اور شـیخ عثیمـین کـے فتـووں مـیں ہـے               ١٤٢٠ صـفر    ١٦ تـاریخ فتـویٰ      ٦٨٠ویٰ نمبـر    فتـ : ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانـی فتـویٰ مرکـز            
فوٹو گرافی تصویریں جو آج ہم دیکھتے ہیں فوری طور پر آلہ تیار کرتا ہے اور اس تصویر کی تیاری میں انسان کـا کـوئی عمـل نہـیں                    )٢/٣١٨(

ادیث شریف میں جن تصاویر کا ذکر ہے وہ وہ تصویریں ہیں جـو بنـدے کـے    ہوتا ہمارے خیال میں یہ تصویر بنانے کے ضمن میں نہیں آتی اور اح        
فعل سے ہوں۔ اور وہ اس سے تخلیق خدا سے مشابہہ ہوتا ہو۔ اور یہ بات آپ کے سامنے اس طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کـو                            

ر سامنے آتی ہے تو یہ خط جو تصویر ہے اس شـخص کـا    خط لکھے اور فوٹو گرافی کے آلے سے اس کی تصویر لے لی جائے تو اس خط کی تصوی                  
عمل نہیں جس نے آلہ استعمال کیا اور اس آلہ کو حرکت دی۔ کیونکہ یہ شخص جس نے آلـے کـو حرکـت دی ممکـن ہـے کـہ وہ بنیـادی طـور پـر                   

کـت دیـنے والـے کـا کـوئی عمـل نہـیں۔        لکھنا ہی نہ جانتا ہو۔ اور لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ پہلی تحریر ہے۔ اور دوسری تحری میں آلہ کـو حر                      
لیکن یہی آلہ ممنوعہ مقاصد کیلئے تصویر بنائے تو وسائل کے حرام ہونے کی وجہ سے تصویر حرام ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کـہ جدیـد                           

یسا کہ ویڈیوں تصویر کـے  ذرائع سے تصویر بنانے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی تصویر کشی میں کوئی منظر ، مشہداور مظہر نہیں ہوتا ج                     
بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ مطلق حرام کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس وجہ سے کیمرے سے کاغذ پر تصویر لینے والے کو منع کرنے والے علمـاء                            

  .١٩٩۔١/١٩٧اس میں کوئی حرج نہیں۔ الشرح الممتع : نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور انہوں نے کہا 



ا ہـے کـہ   جنہیں ڈھاپنے کا اهللا رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تـو اس کـے جـواب مـیں یـہ کہـا جاتـ          
مشاہ کرنے واال عورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کی تصویروں کـو دیکھتـا ہـے ۔ ٹیلـی ویـژن           
کے آنے سے پہلے فقہاء کرام نے آئینہ میں عورت کی صورت کو دیکھـنے کـے حکـم کـے بـارے                       
میں اپنی آرا ء کا اظہار کیا تھا آیا آئینہ میں عورت کی شبیہہ دیکھنا عورت کو دیکھنے کے                   

 میں آتا ہے یا نہیں؟اس کے بارے میں اُن کی آرا ء مختلف ہےں۔ راجح رائے یہ کـہ اگـر یـہ              حکم
شہوت کے ارادے سے ہو تو یہ جائز نہیں۔ کیونکہ یہ ممنوعہ امر اور بڑی معصیت اور گناہ مـیں                
مبتال ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کا ہر مشاہ اور فعل دونوں حرام ہیں۔ خواہ یہ براہ راست ہو                    
یا آئینہ کے واسطہ سے ہو۔ اور اگر معیار اور وجہ فتنہ ہو تو لوگوں مـیں اس امـر مـیں اخـتالف                        
ہے کہ کس میں فتنہ ہے اور کس میں فتنہ نہیں۔ ہر شخص اپنے آپ سـے زیـادہ واقـف ہـے۔ بـے                         
ضرر اور اچھے کھیلوں نیز ڈراموں کے مشاہ کے جائز ہونے کی دلیل وہ حدیث شریف ہـے جـو                    

سـے  ) رضی اهللا تعالیٰ عنہـا    (عائشہ صدیقہ   ) اُم المومنین حضرت  (  اور امام مسلم نے      امام بخاری 
 صلى  - کو دیکھا کہ آپ      - صلى اهللا عليه وسلم    -میں نے نبی اکرم     : روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا       

 مجھے اپنی چادر مبارک میں چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی        -اهللا عليه وسلم  
نو عمر لڑکی جو کھیلنے     ) اے مسلمانوں   (ھیل رہے تھے اور میں نو عمر تھی۔ تم بھی           تھی جو ک  

حبشی عیـد کـی خوشـی مـیں         :پر مفتون ہو، کی قدر کیا کرو۔ ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے              
رضـی  (عائشہ صدیقہ ) اُم المومنین حضرت( نیزے ہال ہال کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔         

 آگـے اور وہ پـیچھے       - صـلى اهللا عليـه وسـلم       - نے یہ کرتب دیکھنـا چـا تـو آپ            )اهللا تعالیٰ عنہا  
 برابـر اوٹ  - صلى اهللا عليه وسـلم -کھڑی ہوگئیں۔ اور جب تک وہ خود تھک کر نہ ہٹ گئیں  آپ         

 کئے کھڑے رہے۔ 
رضـی  (عائشہ صدیقہ   ) اُم المومنین حضرت  ( میں ہے کہ    )188(کتاب المطالب العالیہ از ابن حجر       

در گلہ نامی کھیل دیکھتی تھیں یہ بچوں کے مارنے کے کھیلوں میں سے ایک       ) عالیٰ عنہا اهللا ت 
ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ رقص ہے ۔ اسالم نے بے ضرر لطف اندوزی کی اجازت دی ہـے۔ اور                  

حـضرت  ( نـے    - صلى اهللا عليه وسـلم     -اس کی تاکید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ رسول اهللا             
رضـی اهللا   (سے اس وقت جب کہ حـضرت ابـو بکـر صـدیق              ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ    (ابو بکر صدیق  )

رضـی  (عائـشہ صـدیقہ     ) اُم المومنین حضرت  ( نے اُن بچیوں کو گانے سے منع کیا جو          ) تعالیٰ عنہ 
دعهن يـا أبـا بكـر فإنهـا أيـام           : "کے لئے عید کے دن گارہی تھیں ، یہ فرمایا کہ          ) اهللا تعالیٰ عنہا  
اے ابـو بکـر انہـیں گـانے      "هود أن في ديننا فسحة، وإنى أرسلت بالحنيفية السمحةعيد، لتعلم الي

دو یہ عید کے ایام ہیں تاکہ یہودی جان لیں کہ ہمارے مذہب میں خوشی ہے اور مـیں رواداری                    
عائـشہ  ) اُم المومنین حضرت  ( والے دینِ حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث امام احمد نے              

 سے روایت کی ہے۔)  تعالیٰ عنہارضی اهللا(صدیقہ 
  

اُم المـومنین  ( نـے  - صـلى اهللا عليـه وسـلم     -یہاں یہ کہنے کی چنداں ضرورت نہیں کـہ رسـول اهللا             
کـو حبـشہ کھیـل دیکھـنے اور گیـت سـننے کـی        ) رضی اهللا تعالیٰ عنہـا (عائشہ صدیقہ   ) حضرت

) پـردہ ( یا ان پـر حجـاب   اجازت اس وجہ سے دے دی تھی کہ وہ ابھی کم سن اور بالغ نہیں تھیں۔           

                                                 
  .١٢٨ صفحہ نمبر ٤ۃ از ابن حجر جلد المطالب العا لی 188

  



فرض اور کھیل ممنوع ہونے سے پہلے تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اس حکم کے بارے مـیں فقہـاء                      
     )189(کے درمیان اختالف نہیں ہوتا۔ 

 
 :ڈاکٹر عبداهللا الفقیہ کی زیر نگرانی مرکز فتویٰ کی رائے

وچکا ہے ۔ سابق جـواب نمبـر         ٹیلی ویژن رکھنے اور اس کا مشاہ کرنے کا بیان اس سے پہلے ہ             
ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ٹیلی ویژن کـے مفاسـد سـے محفـوظ ر جـائے تـو مفیـد                            ۔   ١٨٨٦

پروگرام دیکھنا اورٹیلی ویژن رکھنا جـائز ہـے اور اگـر اس کـے فـساد اور خرابیـوں سـے بچـا نـہ                        
ــیں۔     ــائز نہـــ ــا جـــ ــشاہ کرنـــ ــکا مـــ ــا اور اســـ ــے رکھنـــ ــو اســـ           )190(جاســـــکے تـــ

                                                                              
 یاسر عبدالعظیم  ڈاکٹر

     

            انبیاء اور صحابہ کرام کی شخصیت کی اداکاری-  102
 انبیاء اور صحابہ کرام کی شخصیت کی اداکاری کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا۔  :سوال

 
انوں اور کافروں کے درمیان ہوئے واقعات کی اداکـاری مـیں برائـی اس کـی                  مسلم :خالصہ فتویٰ 

فوائد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تـو          ) نقصانات(اچھائی پر غالب رہتی ہے۔ اس کے فساد         
ــا چــاہئے۔      ــارے مــیں ســوچ و فکــر کــو بھــی خــتم کردین ــا واجــب ہــے اور اس کــے ب   اســے روکن

                                                  
 ١٩٨۔٣/١٩٧اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ واالفتاء 

  
   :تبصرہ

مذہبی قرآنی قصوں اور کہانیوں کو جدید انداز اور زبان میں پیش کرنا اورا نہیں ہمـاری اوالد                 
کے ذہنوں کے قریب النا اچھا ہے۔ بجـائے اس کـے کـہ وہ دوسـری اقـوام کـی کہانیـاں اور قـصہ                          

رسـل اور   /ان کے ذہن خراب اور وہ خود انتـشار کـا شـکار ہـوتے ہـیں۔ انبیـاء                    دیکھےں جن سے    
اولیاء اس سے کہیں باال اور اکرم اور اشرف ہیں کہ کوئی انسان ان کی اداکاری کرے یا شیطان                   

         ان کے روپ میں ظاہر ہو ۔
  :علمی رد

ہ بنـدے ہـیں، وہ اس اعلـیٰ         اهللا رب العزت کے انبیاء اور رسل انسانوں میں اس کے بہترین چنیـد             
اداکاری (مقام و مرتبہ کے باعث اس سے کہیں زیادہ معزز و مکرم ہیں کہ ان کی نقل اتاری جائے                  

۔ یا کوئی یا شیطان ان کا روپ یا بھیس اختیار کرے ۔ اهللا رب العزت نے رسـالت سـے    ) کی جائے 
اور ان کـی حفاظـت فرمـائی۔        قبل اور بعد میں ہر ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے انہیں دور رکھا               

 صلى  -اور اس کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے رسول اکرم                   
مَـنْ رَآنِـى فـي الْمَنَـامِ     " : نے فرمایا- صلى اهللا عليه وسلم-آپ : سے روایت کی ہے -اهللا عليه وسلم

جس نے خواب میں میری زیارت کی اس        '' :ترجمہ، "صُورَتِيي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ الَ يَتَمَثَّلُ في       فَقَدْ رَآنِ 
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یـہ حـدیث شـریف اس بـات کـا           ) 191(''نے میری زیارت کی اور شیطان میری ہم شکل نہیں بنتـا             
 کی صـورت مـیں ظـاہر        - صلى اهللا عليه وسلم    -واضح ثبوت ہے کہ شیطان سرور کونین رسول اهللا          

عزت نے اپـنے رسـولوں کـی شخـصیت ، ذات اور             نہیں ہوتا جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے اهللا رب ال         
نفوس کی حفاظت کے بعد ان کی سیرت کی حفاظت بھی فرمائی۔ اگرچہ یہ حدیث شـریف ہمـیں                   

 کـی  - صلى اهللا عليـه وسـلم  -بتاتی ہے کہ اهللا رب العزت نے خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی       
 بنـا سـکتا تـو اس کـا      کـی صـورت نہـیں   - صلى اهللا عليـه وسـلم  -حفاظت فرمائی کہ شیطان آپ   

 کـی شـکل بنـائے    - صلى اهللا عليه وسـلم -مفہوم یہ ہے کہ یہ ہر انسان کےلئے حرام ہے کہ وہ آپ  
 کا کردار ادا کرے۔ اگرچـہ یـہ حکـم اور فقـہ خـاتم النبـین حـضرت                 - صلى اهللا عليه وسلم    -اور آپ   

 سـے پہـلے     - وسلم  صلى اهللا عليه   - کے حق میں ہے تو آپ        - صلى اهللا عليه وسلم    -محمد مصطفی   
مبعوث ہوئے تمام رسولوں کےلئے بھی یہی حکم ہے کیونکہ قرآن کریم اعزاز و تکـریم ،عـصمت                  
اور حفاظت کےاعتبار سے تمام انبیاء اور رسولوں کو ایک ہی درجـہ دیتـا ہـے۔ اور جـب اهللا رب                      
 العزت کی جانب سے ان کی عصمت اور ان کا تحفظ ہے کہ شـیطان ان کـی شـکل اختیـار نہـیں                       

کرسکتا تو یہی تحفظ اور عصمت صرف شیطان ہی سے نہیں بلکہ اس کا دائـرہ تمـام بنـی نـوع                   
انسان تک وسیع ہے ۔ اور کسی بھی انسان کےلئے کسی طرح بھی جائز نہیں کہ وہ رسولوں کـی     
نقل اتارے یاان کی اداکاری کرے۔ کیونکہ انسان کا بھـی صـفحہ اعمـال اور اس کـا بـاطن پـاک                       

اور اهللا رب العزت نے کسی کـو غلطیـوں ،پـست بـاتوں              ) ر گناہوں سے پاک نہیں    غلطیوں او (نہیں
سے اس طرح محفوظ نہیں رکھا جس طرح کہ اس نے اپنے انبیاء کرام اور مرسـلین کـی حفاظـت                     

كُـلٌّ آمَـنَ    آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُـونَ          ﴿:فرمائی ہے۔ اهللا رب العزت کا فرمان ہے         
 الیا پیغمبـر    یقین" :ترجمہ،  )285البقرة  ( ﴾بِاللَّهِ وَمَالئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ         

اُس پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کے پروردگار کی طرف سے اور مومن بھی تمام ایمـان الئـے اهللا                      
 ." کے سب کتابوں پر اور اس کے سب پیغمبروں پرپر اور اس کے سب فرشتوں پر ، اس

اور اگر ان کے قصوں میں عقلمندوں کیلئے عبرت ہے جیـسا کـہ قـرآن                .  اسی پر داللت کرتا ہے      
لَقَدْ کَانَ فِیْ قَصَـصِھِمْ عِبْـرَۃٌ لِّـاُولِی الْاَلْبَـابِ مَـا کَـانَ               " :١١١کریم کی سورۃ یوسف کی آیت نمبر        

ایسا )یہ قرآن (البتہ عقلمندوں کیلئے پیغمبروں کے قصوں میں بڑی نصیحت ہے۔            "،"حَدِیْثًا یُّفْتَرٰی 
۔ تو انہی شخصیتوں کے قصوں اور واقعات سـے عبـرت حاصـل کـی                "کالم نہیں کہ بنالیا جاوے      

جاتی ہے جنہیں اهللا رب العزت نے اپنا پیغام پہنچانے اور امت کو بچانے کیلئے چن لیـا ہـو۔ اهللا                     
یدہ نبی کے اعمال کی اداکاری ایسا شـخص کـرے جـو اس سـے پہـلے کـسی                    رب العزت کے برگز   

جواری ، شرابی، شراب خانوں کے دلداؤں ، قحبہ گر مرد و خواتین کی اداکاری کرچکا ہو تو ایسی 
شخص کی اداکاری سے کس طرح استفادہ کرسکتے ہیں۔ مذہبی قرآنی حکایات ، اُس کـی زبـان                  

 سے پیش کرنا اور اپنے بچوں کے ذہنوں کے قریـب النـا              اور مضامین کو عصر حاضر کے طریقوں      
اچھی بات ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ دوسری اقوام کے قصوں کا مشاہ کرےں جو انہـیں مـذہب                    
سے دور اور انتشار کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ قرآنی مذہبی حکایتوں کو جدید انداز میں پـیش                  

آداب اور آیات قرآنی کے احترام کـی پابنـدی          کرنا بال شبہ اچھی بات ہے لیکن اس میں اسالمی           
کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور واقعات کی عکس بندی ویسے ہی ہو جیسا کہ قرآن کریم نے بیان                  
کیا ہے۔ اُس نبی کی شخصیت کو ظاہر نہ کیا جائے جس کے ، اُن کی اقوام کـے سـاتھ پـیش آئـے                

اداکاری نـہ کـرے بلکـہ ہـم اُن کـے            واقعات کو ہم پیش کررہے ہیں اور کوئی شخص بھی اُن کی             
پیغام کو قوم کو دیئے دالئل ، حجت اور اُن کے معجزات کو صرف سنے جیسا کہ قرآن کریم میں                    
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وارد ہوا ہے۔ اهللا رب العزت ہی صحیح راہ کی طرف ایت دینے واال اور وہی توفیـق دیـنے واال                  
 )192(ہے۔

                                    ڈاکٹر یاسر عبدالعظیم                                                 
 

  

 ۔ استاد کیلئے تالیاں بجانے اور کھڑے ہونے کا حکم103

           اســتاد کیلــئے تالیــاں بجــانے اور کھــڑے ہــونے کــا حکــم دریافــت کیــا گیــا ہــے۔  :ســوال

 

  ونــا۔ تالیــاں بجانــا شــدید مکــروہ ہــے اســی طــرح اســتاد کیلــئے کھــڑا ہ         :خالصــہ فتــویٰ 
    ١٣٢٥الشیخ ابن باز مجلۃ الدعوۃ نمبر                                                                         

  :تبصرہ
ان دنوں معروف تالیاں بجانا عبادت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے تقرب الی اهللا مقصود ہے۔ بلکـہ                    

 شـرعاً ممنـوع کـرنے والـی کـوئی بـات       یہ پسندیدگی کے اظہار کا عرف اور طریقہ ہـے اور اسـے          
نہیں۔ اگر آنے واال تعظیم اور احترام کا مستحق ہے تو اس کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حـرج                    

 نہیں۔ مثال کے طور پرعادل امام ،والدین اور علماء۔
  :علمی رد

 خیـال   قریش تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھـے اور اُن کـے                  
کے مطابق یہ عبادت تھی۔ اسالم میں اُن کے اس عمل کو قبول نہیں کیا چنانچـہ اهللا رب العـزت                     

اور کعبـہ کـے پـاس اُن         :ترجمـہ ،  ﴾وَ مَا کَانَ صَلَاتُھُمْ عِنْدَالْبَیْتِ اِلَّا مُکَآئً وَّ تَصْدِیَۃً        ﴿: کا ارشاد ہے  
، مکاء سیٹی اور تصدیۃ تالیاں بجانـا        )٣٥األنفال    (کی نماز نہیں مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا         

ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجا کـر اهللا رب العـزت کـی قربـت حاصـل                
کرنا چاہتے ہیں اور اس کی عبادت پر ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس    

کـی جـو رقـص کـرتے ہـیں اور تالیـاں             کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور اُن جا صوفیوں کی مـذمت             
اس کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں جیسے دوسرے عقلمند صـوفی             : بجاتے ہیں۔ انہوں نے کہا    

اس سے پاک ہیں۔ تالیاں اورسیٹیاں بجا کر عبادت کرنے واال اُن مشرکوں سـے مـشابہت رکھتـا                   
 بجانـا عبـادت نہـیں       لیکن آج کل معروف تالیاں     :ہے جو خانہ کعبہ کے پاس کیا کرتے تھے۔ ختم         

ہے اور نہ ہی اس سے مقصود اهللا رب العزت سے قربت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ یـہ عـرف عـام                       
اور طریقہ و اسلوب ہے جسے لوگ بعض اعمال کی پسندیدگی کے اظہار کیلئے اپناتے ہیں۔ اورا 

یں منعقـد   س میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اسے شرعاً منع کیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ مساجد م                 
کی جانے والی تقریبات میں ایسا نہ کیا جائے۔ تاکہ ظاہری طور پر مشرکین کے ساتھ شـرکت اور            
مشابہت سے بچا جائے جو ان سے اهللا رب العزت کی قربت حاصل کرنے کیلئے مسجد میں واقـع                   

نـے  ہوتا ہے۔ جہاں تک آنے والے کی تعظیم اور احترام کیلئے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے تو اگر آ                  
واال شخص اس احترام کا مستحق ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ جیسے عـادل امـام ، والـدین                      
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اور علماء ۔ اسی طرح سفر سے آنے والوں ، سن رسیدہ افراد اور استاد وغیرہ جـن کـا کـہ احتـرام                        
ــیں۔       ــوئی حــرج نہ ــیں ک ــونے م ــئے کھــڑے ہ ــر ان کــے ل ــرام کــے طــور پ ــاہئے۔ احت ــا چ ــا جان   کی

 نـے اُس وقـت      - صلى اهللا عليه وسـلم     - شریف میں حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم          بخاری اور مسلم  
سـعد بـن معـاذ گـدھے پـر سـوار تـشریف الئـے اور زخمـی                   ) حـضرت (جبکـہ   : انصار سـے فرمایـا    

 ۔'اپنے سردار کیلئے کھڑے ہوجاؤ ''قوموا لسيدكم".تھے
مرد کہا کرتے تھے کـہ       یہ کھڑا ہونا محض ان کی اعانت کیلئے نہیں تھا بلکہ بنی االشھل کے               

ہم دو صفوں میں اپنے پیروں پر ان کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم میں سے ہر شـخص نـے انہـیں سـالم                        
طلحـہ  ) حـضرت ( تک یہ سلسلہ خـتم ہـوا۔ اور       - صلى اهللا عليه وسلم    -کیا یہاں تک کہ رسول اهللا       

ھڑے ہـوئے جـب     کیلئے ک ) رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (کعب بن مالک    ) حضرت  ) (رضی اهللا تعالیٰ عنہ   (
 نے انہیں اس سـے      - صلى اهللا عليه وسلم    -کہ اهللا تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور رسول اهللا             

منع نہیں فرمایا جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایـت کـی ہـے۔ امـام ترمـذی نـے سـند                       
ليس منا من لم " : کی یہ حدیث شریف روایت کی ہے - صلى اهللا عليه وسلم    -صحیح سے رسول اهللا     

جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتـا اور بـڑوں سـے             " :ترجمہ،  "يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا    
 ."عزت و شرف سے واقف نہیں ہوتا وہ ہم میں سے نہیں ہے

وہ شخص میـری امـت مـیں سـے نہـیں جـو       : " امام احمد نے بھی یہ حدیث شریف روایت کی ہے        
 نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پـر رحـم نہـیں کرتـا اور ہمـارے             ہمارے بڑوں کی بزرگی کا احترام     

 ۔"عالموں کے حق کو نہیں جانتا
امام ابو داؤد نے جید سند سے حدیث شریف روایت کی ہے کـہ اهللا رب العـزت کـی عظمـت مـیں                       
سے یہ ہے کہ سن رسیدہ مسلمان اور قرآن کریم پر عمل کرنے،اس میں غلو نہ کـرنے اور اس سـے                      

ے والے اور انصاف کرنے والے حاکم کی عزت و تکریم کی جائے۔ بعض علماء نے لکھا                 دور نہ رہن  
 :ہے کہ چار اسباب کی بناء پر کھڑا ہوا جاتا ہے 

ایسے شخص کیلئے کھڑا ہونا جو یہ چاہے کہ لوگ اُس کی تعظیم اور بڑائی کیلئے     :اول ۔ ممنوع  
    کھڑے ہوں۔ 

ا ہے جو یہ تو نہیں چاہتا کہ کھڑے ہونے والے لـوگ             یہ اُس شخص کیلئے کھڑا ہون     : مکروہ دوم۔
اُس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوں لیکن یہ اس بات کا خدشہ ہو کہ کہیں ممنوعہ باتوں کا سـبب                    

ــے۔         ــاتی ہــ ــائی جــ ــشابہت پــ ــے مــ ــابروں ســ ــیں جــ ــن مــ ــائے۔ اور جــ ــن جــ ــہ بــ           نــ
 کی خواہش نہ ہو     یہ کسی ایسے شخص کی تعظیم و اکرام کیلئے کھڑا ہونا جسے اس            :سوم۔ جائز 

  اور وہ جـــــــــابروں کـــــــــی مـــــــــشابہت ســـــــــے بھـــــــــی بـــــــــچ ســـــــــکتا ہـــــــــو۔ 
یہ کسی سفر سے آنے والے کیلئے خوشی کے طور پر اسے سالم کـرنے ، اس کـا خیـر                     :چہارم۔ سنت 

مقدم کرنے ، کسی کو دوبارہ نعمت حاصل ہونے پر مبارک بادی دینے یا مصیبت آنـے پـر تعزیـت          
 ) 193(کیلئے کھڑا ہونا۔ 

حادیث کی وضاحت ہوتی ہے جن میں کھڑے ہونے کو منع کیا گیا ہـے۔ جیـسے ابـی           اس سے اُن ا   
من أحب أن يتمثل له الرجِال قياما  ":داؤد اور ترمذی كى وہ حدیث حسن جس میں کہا گیا ہے کہ

جس شخص نے اس بات کـو پـسند فرمایـا کـہ مـرد اُس کیلـئے                " :ترجمہ،  "فليتبوأ مقعده من النار   
 گ میں اپنا ٹھکانا بنالیا۔کھڑے ہوں تو اُس نے آ

سـے روایـت    ) رضی اهللا تعالیٰ عنـہ    ( اسناد حسن سے ابی داؤد اور ابن ماجہ کی ابی امامہ البای             
 عـصا   - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -رسـول اهللا    : کردہ وہ حدیث شریف ہے جـس مـیں انہـوں نـے کہـا                

                                                 
   اور اس کے بعد۔٢٧٥ ص ١غذا االلباب از سفارینی ج  193



یلـئے کھـڑے ہـوگئے ۔     ک- صلى اهللا عليه وسـلم -ٹیکتےہوئے ہمارے پاس تشریف الئے تو ہم آپ  
،  "يعظـم بعـضهم بعـضا     -ال تقومـوا كمـا تقـوم األعـاجم          " : نـے فرمایـا    - صلى اهللا عليه وسلم    -آپ  

۔ )194"(کھڑے نہ ہو جس طرح کہ اعجمی ایک دوسرے کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوتے یں              '' :ترجمہ
 .واهللا اعلم

   یاسر عبدالعظیم             ڈاکٹر                                                               
 

 

    ۔ تعلیم میں موسیقی اور آالت موسیقی استعمال کرنے کا حکم104

 تعلیم میں موسیقی اور آالت موسیقی استعمال کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت :سوال

      کیاگیا۔ 

 

 دوسـرے مقاصـد      تعلیم اور اسالمی نغموں وغیرہ میں موسـیقی اور ان کـے عـالوہ              :خالصہ فتویٰ 

    کیلئے لھوو لعب کے آالت استعمال کرنا جائز نہیں۔ 

١٨٦۔١٢/١٨٣ اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیہ واالفتاء                                             

  
   :تبصرہ

موسیقی کے ساتھ نغمے گانے کے حکم کے بارے میں فقہاء کی آرا ء مختلف ہیں جو حـرام اور                    
درمیان ہیں۔ جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے انہوں نے حسن کـالم کـی موجـودگی اور       مباح کے   

  نـــسواں ســـے ہـــم کالمـــی اور فـــضولیات ســـے پـــاک ہـــونے کـــی شـــرط لگـــائی ہـــے۔           
  :علمی رد

موسیقی کے ساتھ نغمے اور گانوں کے بارے میں فقہا کی آراء مختلف ہیں جو جائز اور ناجـائز                   
ے کی آرا ء زیادہ ہیں۔ تحقیق کار علماء کی جماعت کـا خیـال   ہونے کے درمیان ہیں۔ ناجائز ہون  

ہے کہ گانے کے بارے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں وہ یا تو صحیح نہیں ہـیں اور جـو                     
صحیح ہیں ان سے استدالل صحیح طور پر نہیں کیا گیا۔ یعنی اُن سے صحیح مفہوم اخذ نہـیں                   

  ائز قـرار دیـنے والـی کـوئی قرآنـی آیـات نہـیں ہـیں۔                 کیا گیا۔ یا پھر موسیقی کـو حـرام یـا ناجـ            
ابن العربی المالکی کا کہنا ہے کہ یہ احادیث جو گائیکی کے بارے میں ہم پـیش کـرتے ہـیں ان                      
میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو بیـان اور منتقـل کـرنے والـے ا ثقـہ نہـیں ہـیں                         

ند ہوتا ہے ،اسی طرح نکاح کی شـہرت اور  جہاں تک کھیل کے طبلہ کا تعلق ہے جو دف کے مان   
اسکا اعالن کرنے والے آالت ہیں۔ ان آالت کا استعمال شادی بیاہ میں جائز ہے بشرطیکہ کـالم                  
اچھا ہو اور یہ نسوانی گفت و شنید سے پاک ہو ۔ انہوں نے شـادی مـیں بعینـہ دف بجـانے کـی                          

                                                 
نے الفتح  ، عراقی نے احادیث احیاء کی تخریج میں ابو العدیس کے بارے میں کہا یہ غیر معروف ہے، ابن حجر ٥٢٣٢ابو داؤد فی االدب  194

       میں الطبری کے حوالے سے اسے ضعیف بتایا ہے۔
  
  



ی اجازت دی ہے جـس سـے شـادی          اجازت نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے ہر اس آلے کے استعمال ک            
رضـی اهللا   (ابو بکـر صـدیق      ) حضرت(کا اعالن ہوتا ہو اور لوگوں میں اسے مشہور کیا جاتا ہو۔             

  کے گھر میں شیطانی بانـسری؟      - صلى اهللا عليه وسلم    -یہ کیا ؟ رسول اهللا      ''کے اس قول  ) تعلی عنہ 
یعنـی  ( ابـوبکر، انہـیں چھـوڑ دو    اے''دعهـن : " نے فرمایا- صلى اهللا عليه وسلم  -چنانچہ رسول اهللا    

کی بناء پر کہ شـادی مـیں بانـسری کـا اسـتعمال جـائز ہـے ۔ لـیکن                     '' آج یوم عید ہے     )بجانے دو 
یعنی عورتوں کے   (عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا جانا اور بے پردگی جائز نہیں اور نہ ہی رفث                 

 )195 (جائز ہے۔) ساتھ گفتگو 
 کی گئی تو یہ ابتدا ء ہـی سـے جـائز نہـیں اور یـہ اپـنے                    اگر اس میں مذکورہ کوئی خالف ورزی      

اصل حکم سے علیحدہ ہوجاتی ہے۔ ابی مالک االشعری کی بخاری شـریف مـیں وارد وہ حـدیث                   
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ " : نے فرمایا- صلى اهللا عليه وسلم-شریف جس کا مفہوم ہے کہ رسول اهللا 

یقینا میری اُمت میں ایسی اقوام ہونگی جو  '' :ترجمہ، "الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَيَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَ
 )196(لباس کو طویل ، ریشم ، شراب اور موسیقی کو حالل کرلیگی۔ 

 ابن حزم نے اس حدیث کو منقطع بتایا ہے اور امام بخاری اور اور صدقہ بـن خالـد کـے درمیـان                        
اب میں کوئی چیز صحیح نہیں اس میں جو بھی ہے وہ موضوع ہـے۔       اس کا صلہ نہیں۔ اور اس ب      

 -خدا کی قسم یہ تمام یا ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائـد سلـسلہ ثقـات سـے رسـول اهللا                       
 ) 197( تک پہنچتی تو ہم انہیں قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں کرتے۔-صلى اهللا عليه وسلم

  
اتھ گانے بجانے کـے بـارے مـیں علمـاء کـے درمیـان               ان بیانات سے واضح ہوا کہ موسیقی کے س        

اختالف ہے اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جس مسئلہ مـیں علمـاء کـا اخـتالف ہـو توکـوئی                        
شخص کسی ایک مفتی کے قول کو لےتا ہے اور دوسرا شـخص کـسی دوسـرے مفتـی کـے قـول                        

کـی گنجـائش ہـوتی      کوقبول کرتا ہے۔اور اس میں جس کسی کی رائے پسند آئے اسے قبول کرنے               
ہے۔ نغمے گانے کے مسئلہ میں انتہائی ضروری بـات یـہ ہـے کـہ یـہ آداب اسـالمی اور اس کـی                         
تعلیمات کے خالف نہ ہوں۔ مثالً کسی نغمے میں شراب کی تعریف کی جائے، اس کے پینے پالنے                  

 ہر چیز   کی طرف رغبت دی جائے، تو ایسا گانا پیش کرنا اور اس کا سننا دونوں حرام ہے اور دین                  
یہاں تک کہ عبادت میں بھی غلو اور حد سے بڑھنے نیز اصراف کے خـالف جنـگ کرتـا ہـے تـو                        
ــے؟          ــال ہ ــا خی ــا کی ــیں آپ ک ــارے م ــے ب ــرنے ک ــائع ک ــت ض ــیں اصــراف اور وق ــود م ــل ک   کھی
جب کہ وقت زندگی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جـائز امـور مـیں وقـت کـا اسـراف کیـا                          

 ادائیگی کا وقت بھی ضائع ہوجاتا ہے اور کسی نے یہ بـات بالکـل                جائے تو ان میں واجبات کی     
صحیح کہی ہے کہ میں نے کوئی اسراف نہیں دیکھا جس کے ساتھ ساتھ حق کا ضیاء نـہ ہوتـا                     

     .ہو۔واهللا اعلم
 العظیمیاسر عبد                                                                                      ڈاکٹر
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     .٣/٥٢٧احکام قرآن از ابن عربی  195
      .٥٥٩٠البخاری معلقا  196
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  کھیلوں کے مقابلے ديكهنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟:سوال
 

 جواب دیا گیا کہا گریہ انعامات ،یا کسی عوض کے لۓ ہوں تو جـائز نہـیں لـیکن              :خالصہ فتوی 
عوض کے بغیـر ہـو تـو        جب اسمیں بے پر دگی و عریا نیت نہ ہو ،یا فرائض سے غافل نہ کرےاور                 

 جائز ہيں۔
  239- 15/238 ہ                                                                فتاوی اللجنہ الدائم

 com.alsalafway. www                                                الشیخ سعید عبدالعظیم
 : تبصرہ

اصل جائز ہے بشرطیہکہ تمام کھیلوں میں مطلوبہ آداب         کھیلوں کے مقابلے اور انکا دیکھنا در      
 کی حفاظت کے عالوہ کھیل میں حد سے تجاوز اور فرائض سے غفلت نہ ہو۔

 : علمی رد
یہ ایک واضح حقیقت ہے کی وہ اشیاء جن میں کوئی ضرر نہ ہو اور انکی ممانعت مـیں شـرعی     

باقی رہتی ہیں ۔جسکی عمومی دلیل      نص بھی وارد نہ ہوئی ہو تو وہ اپنی اصل حالت  جواز  پر                

وہ جـس نـے سـب        :ترجمـہ ﴾،  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي األَرْضِ جَمِيعـاً        ﴿: یہ ارشاد باری تعالی ہے    
 کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لۓ بنایا۔

اور " : ترجمـہ  ﴾مِيعًـا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْـأَرْضِ جَ         ﴿ :اور اهللا تعالی کا فرمان ہے     
اسنے تمہارے لۓ جو کچھـ آسمانوں میں ہے اور جو کچھـ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سـے                    

 ۔"مسخر کر دیا ہے)نظام کے تحت(
اور شرعی ذمہ داریاں بھی وسعت اور استطاعت کی حدود میں ہیں اور معقول حد تـک  انـسان                    

ر جـسم و روح کـی تـسکین سـے محـروم             کو  زندگی كى اچھی چیزوں سے لطف اندوز ہـو نـے  او              
دلی خوشی سے ہے اور  ہر قـوم ان مـیں سـے    )  کا تعلق بھی(نہیں کیا جاتا  اور ورزشی کھیلوں       

کو پسند کرتی ہے ، فٹ بال قدیم کھیلوں میں سے ہے اور کہـا جاتـا ہـے              )کھیل(اپنے لۓ مناسب    
کے زمانے مـیں یونـان مـیں عـام           ہزارسال پہلے چین میں شروع ہوا تھا اور اغریق           3کہ یہ تقریبا    

سےتقریبا تمـام دنیـا مـیں عـام     ) وں(ہوا پھر ا روم نے اسے پایا ، انگلینڈ  میں منتقل ہوا پھر             
چھا گیا۔خالصہ کالم یہ ہے کہ کھیلـوں کـے مقـابلے اور انکـا دیکھنـا دراصـل جـائز ہـے                       /ہوگیا

یل میں حد سـے تجـاوز اور        بشرطیہکہ تمام کھیلوں میں مطلوبہ آداب کی حفاظت کے عالوہ کھ          
 فرائض سے غفلت نہ ہو۔

 
 :عبداهللا فقیہ کی زیر نگرانی فتوی مرکز کا فتوی ہے کہ

فٹ بال اور دیگر کھیلوں کـے مقـابلوں مـیں کـوئی شـرعی ممانعـت نہـیں بـشرطیکہ یـہ شـرعی             
ممنوعات سے خالی ہوں ۔جیسے مردوں كا عورتوں یا عوتوں کا مردوں کو دیکھنا یا فـرض عـین      

سےنمازپنچگانہ، والدین سے حسن سـلوک مـیں غفلـت کرنـا ،یـا کـسی ایـک ٹـیم کـی ایـسی                        جی
طرفداری کرنا جو دوسری ٹیم سے دشمنی یا بغض تک پہنچا دے یا ایـسے الفـاظ کہنـا جـو کـہ                       

 )198(شریعت اور آداب عامہ کے منافی ہوں۔
                          

 ڈاکٹر انس ابو شادی
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  اخبار میں کام کرنے کا حکم- 106
 کسی اخبار میں کام کرنے کے حکم کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ :سوال

 
جواب دیا کـہ اخبـاروں پـر  شـر کـے غلـبے اور حقیقـت  سـے انحـراف، اداکـاروں                         :  خالصہ فتوی   

ان میں (راداکارؤں کی خبریں نشر کرے، فتنے،فساد کی اشاعت اور اشتعال انگیزی کی وجہ سےاو
 جا ئز نہیں ۔ ) کام کرنا

  53۔15/52                                                فتاوی اللجنہ الدائمہ                            
 : تبصرہ

قواعد کی پا بندی کرنے والـے اخبـار مـیں انـسان کـا               اکثر شرعی قواعد یا مکمل طور پر شرعی         
کام کرنا جائز ہے۔اور اگر اس پر حرام اور مفسد مواد کا غلبہ ہو تو اس میں کام کرنا جائز نہـیں                      

 ۔ہے
 :علمی رد

نسل در نسل اخالقیات ،افکار اور معارف کی منتقلی کا بنیادی ذریعہ شمار ہوتـا               )ميڈيا(اخبار  
 عمدگی اسکی تہذیب کی تشکیل اور اسـکی اخالقیـات کـی حفاظـت               ہے اور معاشرتی فکر کی    

میں شریک ہوتا ہے ۔جیسا کہ وہ عام راۓ سازی اور زندگی کے تمام پہلؤ ں میں فیـصلے کـرنے                     
میں بهى معاون ہو تا ہے اور یہ دعوت اسالم کے بنیادی وسائل میں سے ایک ہے جسے ہر جگہ                    

طور پر اورداعیان اسالم کے لۓ خاص طور اسـتعمال          اور زمانے میں عام مسلمانوں كيلۓ عمومی        
 کرنا الزم ہے۔

خبر رسـانی  اور نـشر و اشـاعت اصـال مبـاح ہـے اور اسـپر پـانچ قـسم کـے احکـام مترتـب ہـوۓ                     
ہیں۔واجب، مندوب،مباح، مکروہ اور حرام ۔اور یہ حکم پیش کردہ معلومات ، مستعمل وسـیلے اور         

  افعال کے انجام كے مطابق ہوتا ہے۔اس پر  مترتب آثار اور کيۓ جانے والے
خبر رسانی میں اخبار اور ان پر تبصرے افکار اور ان پر بحـث و مباحثـہ اور اسـکے عـالوہ دیگـر                        
موضوعات پیش کۓ جاتے ہیں اور اس پر الزم ہے کہ وہ ان اقـدار وآداب اور قـانون کـی پابنـدی                     

انت ہیں ان میں سے کچـھ یـہ         کرے جو اسکے عدم انحراف اور اسکے پیغام کی کامیابی کی ضم           
 ہیں۔

اخبار نقل کرنے میں سچائی اور حقیقت معلوم کرنے کی پابندی کرنا، صحافی كـا مقـابلے                 )   1 (
 نشر کرنے میں جلدی نہ کرنا۔)اسے(میں کامیابی کے ليۓ 

ان معلومات کا نشر کرنا جو کہ دینی اقدار اور صحیح قوانین کو تقویـت دیـں اور شـاذ اور                     )  2(
 ف افکار کی ترویج سے اجتناب کرنا ۔منحر

تبصرے اور اآراء كى تنفید میں غیرجانبداری ، بـے جـا طرفـداری اور تعـصب نـہ کرنـا اور                      )   3(
 آداب کی حدود سے نہ نکلنا۔

دین کے مقررہ قواعد  کے بارے میں تنقيد سے اجتناب کیونکہ یہ  انکے انکـار اور افکـار                     )   4(
 موجب بنتا ہے ۔کے بارے میں افرا تفری کا 

صحافت کی آزادی مطلق آزادی نہیں بلکہ یہ دینی شعائر ، اخالق اور صحیح رسم رواج کی           ) 5(
 جانب سے عائد کردہ قیودات کے پابندی ہے۔

کیونکہ دین کی   ) کی ضرورت ہے  (دینی حوالے سے لکھنے اور شائع کرنے میں شدید اہتمام           ) 6(
 سلوکیات کی اصالح کرنے میں کوئی مقابلہ نہیں۔وہ تا ثیر ہے جسکا فکر کی درستگی اور 



اسالم دشمنی میں معروف اداروں میں کام کرنے سے اجتناب کرنا جبکہ انکـے اعمـال مـیں                   )7  (
ظلم وستم اور عدوان کے مظاہر ہوں ،اور ان اداروں میں کام کرنے سے باز رہنا جو کہ شرعی طور          

 فحاشى کے ليۓ خاص کـردہ میگـزین اور ٹـی وی             پر ممنوعہ اعمال پر قائم ہیں جیسے رذائل اور        
 چینل وغیرہ۔

مکمل طور پر یا اکثر شرعی قواعد کی پابندی کرنے والے اخباروں میں کام کرنا جائز ہے اور اگر            
  اس میں حرام اور فتنہ انگیز مواد کا غلبہ ہو تو کام کرنا جائز نہیں۔

                          
 ڈاکٹر انس ابو شادی

 
 

  چارٹر اکاؤنٹينٹ کے طور پر کام کرنے کا حکم- 107
 یا؟ چارٹر اکاؤنٹنٹ كےطور پر کام کرنے کے بارے میں دریافت کیا گ:سوال

 
 جواب دیا گیا کہ جائز نہیں کیونکہ اس میں گناہ اور ظلم میں تعاون ہے۔  :  خالصہ فتوی

 15/20فتاوی اللجنہ الدائمہ 
 : تبصرہ

اکاؤنٹنگ یا  جانچ پڑتال کرنا در حقیقت جائز ہے جب تک کہ وہ مبـاح سـر گرمیـوں سـے متعلـق       
 سـواۓ ضـروری و اضـطراری حـاالت     ہو۔اور حرام سر گرمیوں میں اکا ؤنٹنگ کا کام جـائز نہـیں    

 میں جو کہ ممنوعات کو مباح کردیتے ہیں۔
 :علمی رد

چنانچہ  اکاؤنٹنگ کے شعبے میں کام كرنا جائز ہے کیونکہ اکاؤنٹنٹ ایک فنی کام انجـام دیتـا                   
ہےجسکی بنیاد ایک مباح کام پر ہے، اور اشیاء میں اصل حکم مباح ہـے اور شـرعی دلیـل کـے                      

،مگر وہ کمپنییاں یا ادارے جو براہ راست حرام اعمال انجام ديتے ہیں جیـسے               بغیر ممانعت نہیں  
شراب یا خنزیر کی تجارت وغیرہ تو ان میں مالزمـت جـائز نہـیں مگـر شـریعت كـے مقـرر کـردہ                         

کـہ وہ  ) اسـےچاہۓ (ضوابط کے مطابق شدید حاجت کی صورت میں بقدر ضـرورت جـائز ہـے۔اور         
رے ۔اور اسکی نیت یہ ہو کہ جیسے ہی اسے متبادل موقع           کو زائل کرنے کی کوشش ک     ) عذر(اس  

 میسر آیا تو وہ اس کام کو ترک کر دیگا۔
جہاں تک تعلق ہے ان اعمال کا جن میں حالل اور حرام دونوں ملے ہوں اڈیٹر اسکے جـانچ پڑتـال                     
 کا ذمہ دار ہو  تو ضرورتا رخصت کی وجہ سے جائز ہے۔ اور اسـے چـاہۓ اہ وہ اپنـی تنخـواہ مـیں            

سے حرام کام کی مقدار کے مطابق مال نکال دے  چونکہ اس کام میں شبہ باقی ہـے لہـذا مـالزم            
 کو چاہۓ کہ وہ اسکے ساتھـ ساتھـ ایسے کام کی تالش جاری رکھے جس میں شبہ نہ ہو۔

کے کام میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ اسـکا کـردار           ) اکاؤنٹینٹ(اکاؤنٹنگ میں مشترک مالزم     
ں کی اڈیٹنگ تـک محـدود ہوتـا ہـے اور وہ بـراہ راسـت شـریک نہـیں ہوتـا                       صرف مالی فیصلو  

صرف امر واقع کا ناقل ہے۔ اور اس سے کوئی مستثنی نہیں سـواۓ ان کمپنیـوں کـے                    کیونکہ وہ 
 جنکی سرگرمیوں کا دائرہ کار بنیادی طور پر محرمات پر مشتمل ہے۔

 
 : عبداهللا فقیہ کی زیر نگرانی فتوی مرکزكا فتوى ہے

ؤنٹنگ کا علم لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں مفید اور اہم ہے ۔دنیوی اعتبار سـے تـو                    اکا
 بہت واضح ہے۔



 جہاں تک تعلق ہے دینی امور کا تو اسکے لۓ قریب ترین مثال یہ ہے کـہ میـراث کـو سـمجھنے                    
 کے لۓ اس قسم کے علوم کی ضرورت ہے۔

ے کہ اس علم مـیں مـاہر ہـوں اور اس مـیں              جب یہ ثابت ہو گیا تو اب مسلمانوں کیلۓ ضروری ہ          
حاصل کرلیں تو پھر اسے شرعی ) اکاؤنٹنگ کا علم  (اعلی درجات حاصل کریں ۔چنانچہ جب اسے        

کـا میـدان    ) اعمـال (طور پر مباح چیزوں میں استعمال کریں اور شریعت کی جانب سے مباح کردہ               
 بہت وسیع ہے۔

 کیونکہ نبی کریم صلی اهللا علیہ وسـلم  سـے   جبکہ سود كے حساب وکتاب میں کام کرنا حرام ہے      
اسے امام مـسلم نـے   " وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا" أنه: مروی صحيح حديث مباركہ ہے

رسول کریم صلی علیہ وسلم نے سود کھانے والے،کھالنے والے اور اسـکے             " :ترجمہ،  روایت کیا ہے  
 )199(اهللا اعلم ۔"ہےگواہوں پر لعنت فرمائی 

 ڈاکٹر انس ابو شادی  
 
 

 ۔ قرآن مجید کی قسم اٹهانےکا حكم108

سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی جھوٹی قسم کھائی تو کیا اس پر کـوئی                    :سوال
 کفارہ ہے؟

 اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن مجید کی قسم کھانا ناجائز ہے کیونکہ اس طـرح                  :خالصہء فتوى 

 .کی سنت مطہرہ میںکوئی سند نہیں ہےکی قسموں 

  ٤٣ الشیخ ابن عثیمین ، نور علیٰ الـدرب، ص                                                                         
  :تبصرہ

قرآن مجید کی قسم عرف عام میں قسم سمجھی جاتی ہے لہذا شریعت میںبھی قسم شمار کـی                 
ب ہے اال یہ کہ گناہ کرنے کی قسم کھائی جائے کیونکہ اس             جائے گی اور قسم کو پوری کرنا واج       

 .صورت میں قسم کاتوڑنا اوراس کا کفارہ واجب ہے

 : علمی رد

کالم پاک یا قرآن مجید کی قسم کا رواج لوگوں میںعام ہوچکا ہے اسـی وجـہ سـے شـرعاً بھـی                       
یہ قسم گنـاہ    اسے قسم کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے اور قسم کو پوری کرنا واجب ہے بشرطیکہ                

کے ارتکاب کی نہ ہو کیونکہ گناہ پر قسم کی صورت میں قسم کھانے والے پر یہ ضروری ہے کہ     
'' قسم توڑ کر اس کا کفارہ اداکرے چنانچہ حضرت نبی کریم صلى اهللا عليـه وسـلم کـا ارشـاد ہـے            

کفـارہ  اگر کوئی قسم کھائے لیکن اس کے خالف میں بھالئی پائے تو بھالئی کرلے اور قـسم کـا                     
  .''دے
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اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھالنا ہے یا ان کو کپڑے پہناناہے اگر کھانا کھالنـے اور                   
  .کپــــڑے پہنــــانے کــــی قــــدرت نــــہ ہــــو تــــو متــــواتر تــــین دن روزے رکھنــــا ہــــے          

اور کھانا کھالنے کا مطلب یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دووقت کھالیا جائے ،دوپہر اور رات کـا                   
 سیرہوجائیں اور مذہب حنفی کے مطابق قیمت کی ادائیگی بھی کـافی ہـے اس                کھانا اتنا کہ وہ   

کی صورت یہ کہ ہر ہر مسکین کو اتنی رقم دے دی جائے جودو وقت سیر ہوکر کھانے کـے لـئے      
 )200(. کافی ہو

 ى                                                                                ڈاکٹر انس ابو شاد

 
 
 

 چھوٹے پائجامے میں کھیل کی مشق کا حكم ۔ 109
  .چھوٹے پائجامے میں کھیل کی مشق کرنے سے متعلق سوال کیا گیا :سوال

 
 .جواب دیا گیاکہ کھیل میں بھی ران کو بے ستررکھنا جائزنہیں :خالصہ فتوی

 4/431                                     الشیخ ابن عثیمین فتاوى إسالميہ 
  

 : تبصرہ
امام مالک رضی اهللا عنہ کے نزدیک ران ستر میں شامل نہیں ہے،لہـذا اس رائـے کـی بنیـاد پـر                       

 .چھوٹے پائجامے میں کھیل کی مشق درست ہے
 : علمی رد

ہر نماز کے وقت اور ستر پرنظر پڑنے کـے وقـت سـتر کـو چھپانـا مـرد وعـورت دونـوں پـر فـرض                            
ائش میں اختالف ہے،چنانچہ چہرہ اور تھ کو چھوڑ     ہے،لیکن مرد وخواتین ہر دو کے سترکی پیم       

وَال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِالَّ مَا     ﴿ :کر عورت کا پورا بدن ستر میں شامل ہے،اهللا تعالی ارشاد فرماتا ہے            

اسـی  (اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیـا کـریں سـوائے               " :ترجمہ ،  )٣١النور  ( ﴾ظَهَرَ مِنْهَا 
  ." میں سے خود ظاہر ہوتا ہےکے جو اس) حصہ

جہاں تک مرد کے ستر کا مسئلہ ہے تو واضح رہے کہ علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہـے کـہ                       
دونوں شرمگاہ عورت ہیں انہیں دیکھنا جائز نہیں،اوران کو چھپائے بغیر نماز باطل ہـے، لـیکن                

 مـیں علمـائے کـرام کـے     دونوں شرمگاہ کے عالوہ جیـسے ران ، نـاف اور گھٹنـا تـو ان کـے بـارے          
جمہور فقہائے کرام کی رائے میں یہ اعضاء ستر میں شامل ہـیں اور ان کـا                  درمیان اختالف ہے،  

چھپانا فرض ہے،امام احمد ،حاکم اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہـے کـہ حـضرت                    
 ران بے ستر تھیں     نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم کا معمر کے پاس سے گزر ہواجبکہ ان کی دونوں               

                                                 

م، مـضمون نمبـر     ١٩٥٧ جـون  ١٥ھ١٣٧٦ ذوالقعـدہ    ١٧فضیلۃ الشیخ حـسن مـامون     : المفتی)٩٢٤(مضمون نمبر : فتاوی دار االفتاء المصریۃ    200

   .م١٩٦٣ جوالئی١٠فضیلۃ الشیخ احمد ھریدی : المفتی'' قرآن کی قسم شرعی قسم ہے '') ٩٢٥(

  



اپنـی دونـوں رانـوں    " غطِّ فخذيك فإن الفخذين عورة: "تو آپ صلی اهللا علیہ وسلم نے حکم فرمایا  
اورایک دوسرے شخص کو بھی آپ صلی اهللا علیہ وسلم          . کو چھپاؤ کیونکہ دونوں ران ستر ہیں      

ے اسـے حـسن     نے ایسا ہی حکم فرمایا جیساکہ امام مالک کی روایت میں ہے اور امام ترمذی نـ                
 .قراردیاہے

اسی وجہ سے جمہور فقہائے کرام نے شورٹس میں نماز کو باطل قرار دیا ہے جس میں ران کھلے          
ہوںاس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹے پائجاموں میں کھیل کی مشق کرتے ہیں ان لباسـوں                   

شـی کـرنے   میں ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ ورزش مکمل ستر پو 
والے لباس میں ہی ہونی چاہئے، لیکن ضرورت اور مجبوری کے پـیش نظـر ایـسے لـوگ ان کـی                      
رائے اختیار کرسکتے ہیں جو ران کے ستر کے قائل نہیں ہیں کیونکـہ امـام بخـاری کـی روایـت                   
میں ہے حضرت انس رضی اهللا عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صـلی اهللا علیـہ وسـلم نـے                       

اپنی ران مبارک کو کھوال یہاں تک کـہ مـیں ان کـی ران مبـارک کـی سـفیدی کـو                       خیبر کے روز  
  )201(.واهللا أعلم. دیکھ ر ہوں اور امام مالک رضی اهللا عنہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے

 انس ابو شادی                                                                                ڈاكٹر
  
  

 یاں بجانا جایت کی رسم ہے ۔ تال110
  .تقاریب اور جشنوں میں تالیاں بجانے کے کے بارے میں سوال کیا گیا :سوال

 
جواب دیا گیا کہ تالیاں بجانا جایت کی رسموں کا ایک جـز ہـے، اور کـم از کـم                      :خالصہ فتویٰ 

 .                                           مکروہ تو ضرور ہے
 ٦٧                          الشیخ ابن باز فتاوی معاصرۃ ص             

  
  :تبصرہ

تقاریب کے موقعے پر تالیاں بجانا عبادت نہیں، اور نہ ہی ان میں اهللا تعالی کی عبادت کی نیت                   
شامل ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک قسم کی رسم ہے جسے کچھ لوگوں نے اپنا لیا ہے ، اس کے ذریعے       

  .دیدگی کا اظہـار کـرتے ہـیں، اس لـئے اس مـیں شـرعاً کـوئی قباحـت نہـیں                     وہ اپنے جذبہء پسن   
 :  علمی رد

بے شک جو لوگ تالیوں اور سیٹیوں کے ذریعے اهللا تعالی کی عبادت کـرتے ہـیں وہ راہ خطـا پـر         
ہیں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے،اور ان نـادان صـوفیوں کـی            

ہے جو تالیاں بجاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں ان کی رائے میں یہ ایـسا عمـل                  بھر پور مذمت کی     
ہے جس سے باشعور لوگ اپنا دامن بچایا کرتے ہیں، درحقیقت ایسی حرکت کرنے والے مـشرکوں        

. کی مشا بہت اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ کعبۃ اهللا کے نزدیک اس فعل کے مرتکب ہوتے تھـے                  
ر کردہ تالیاں بجانا عبادت میں شامل نہیں،کیونکہ اس سـے اهللا            لیکن اس فتوی میں ذک     ختم شد 

تعالی کی قربت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ رسم و رواج کا ایک حصہ ہے جـسے کچـھ لوگـوں نـے            
اپنے جذبہء پسندیدگی کے اظہار کے لئے اپنا رکھا ہے، شرعاً اس کی کوئی ممانعـت نہـیں ہـے                    

 ہـونے والـی تقاریـب مـیں اس سـے بچاجـائے ،تاکـہ                ،اگرچہ افضل یہی ہے کہ مساجد میں منعقد       

                                                 
  .١٩٩٧فضیلۃ الشیخ عطیۃ صقر، مئی :المفتی )١٧٣(مضمون نمبر: فتاویٰ دار االفتاء المصریۃ 201



ظاہری طور پر بھی ان مشرکوں کی مشابہت سے احتراز ہوسکے جو مسجد میں عبادت کی نیت 
 .سے ایسی حرکت کرتے تھے

اس لئے فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کـردی ہـے کـہ خطبـہ و نمـاز کـو چھـوڑ کـر بـاقی                            
اً جبکہ اجازت لینے کے لئے یا باخبر کرنے کے لئے یـا             مقامات پر تالیاں بجانا درست ہے، خصوص      

حسن ترنم کو دوباال کرنے کے لئے یا عورت کا اپنے بچوں کو بہالنے جیسے خاص ضـرورت کـے                    
 .واهللا أعلم )202(.پیش نظر ہو تو درست ہے  لیکن بال ضرورت مکروہ ہے

  ابو شادیانس                                                       ڈاكٹر
 
 
 

  شطرنج کھیلنے کا حكم ۔111
  .گيا   شطرنج کھیلنے کے بارے میں سوال كيا:سوال

 
  .شطرنج بازی کی ممانعت کا فتوی دیا گیا:   خالصہ فتوی

 
  ١٨ص)اہم سواالت(                           الشیخ ابن عثیمین اسئلۃ مہمۃ

 
 :  تبصرہ

ی جـاتی ہـیں تـو شـطرنج حـرام نہـیں ہـے ، جـوا پـر                    شافعی فقہاء کے نزدیک اگرتین شرطیں پائ      
 .مشتمل نہ ہو ، نماز سے غافل نہ کرے، کھیلتے وقت بدگوئی سے زبان پاک رہے

 : علمی رد
اگر شطرنج میں جوا یا اور کوئی حرام امر شامل ہو جیسے شراب نوشـی، بـے پردگی،نـامحرم کـے                     

ا نقـصان تـو اس کـا کھیلنـا ناجـائز      ساتھ تنہائی،گالی گلوج،فرائض میں کوتاہی، یا کسی قسم کـ  
 .ہے

ا علم کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شطرنج حرام نہیں ہے، انہیں مـیں شـافعی فقہـائے               
یہ ایک بے فائدہ کام کـے مـشابہ ہـے ،اورمجھـے             : کرام بھی شامل ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں       

 ہـے، اور امـام نـووی    ناپسند ہے لیکن اس کی حرمت مجھ پر اچھـی طـرح واضـح نہـیں ہوسـکی          
فرماتے ہیں جہاں تک شطرنج کا معاملہ ہے تو اس بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ مکروہ ہـے                    
حرام نہیں،لیکن علمائے کرام کی ایک جماعت کا مذہب اس کی حرمت کـے حـق مـیں ہے،لـیکن                
اس بارے میں کوئی قابل حجت حدیث نہیں پائی جاتی ہے جس میں اس کی حرمت کی صـراحت         

اور جس کی حرمت پر شریعت میں کوئی نص نہ ہو تو وہ اپنی جگہ جـائز ہـے، بـشرطیکہ                     )203(،ہو
نقصان دہ نہ ہو یا نقصان دہ کام میںاس کا استعمال نہ ہو،لہذا اگرکوئی جـائز فعـل کـسی حـرام       
امر کا سبب بنے تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا نہ کہ بذات خود،مثال کے طور پـر اگـر شـطرنج                        

الاهللا تعالی کے فرائض یا اپـنے ا وعیـال کـے حقـوق کـو ضـائع کـر بیـٹھے تـو حـرام                       کھیلنے وا 
 ) 204(.واهللا أعلم. ہوجائے گا

                                                 
 .٤/٣٥٦، الفتاوی الفقہیۃ الکبری٢/١٥٠، تحفۃ المحتاج٦/٣٩٥رد المحتار 202
 .٤/٤الترغیب والترھیب  203
   .١٩٩٧ضیلۃ الشیخ عطیۃ صقر، مئی ف:المفتی )٧١(مضمون نمبر:  فضیلۃ الشیخ محمدرشیدرضا ، فتاویٰ دار االفتاء المصریۃ204



یہاں یہ اعتراض بھی بے جا ہے کہ اس میں مجسمے ہوتے ہیں لہذا حرام ہے،کیونکہ اس کا جوا 
یکھنے ب یہ دیا گیاہے کہ یہ پتھر کے مجسمے مکمل نہیں ہوتے ہیں بلکہ نـاقص ہـوتے ہیںـد                   

واال ان جانوروں کے خدوخال عالمات واجسام میں امتیاز نہیں کرپاتـاہے کیونکـہ وہ مـٹے مـٹے                   
سے ہوتے ہیں اور مکمل بھی نہیں ہوتے، اور جب صورت حال یوں ہے تو حرام ہـونے کـی کـوئی                      

 .)205(بات نہیں
ا چـاہئے کـہ     اور یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے اهللا تعالی کی یاد سے غفلت ہوجاتی ہے،تو یاد رہنـ                  

دنیا کے تمام جائز وناجائز امور کایہی حال ہے کہ وہ اهللا تعالی کی یاد سے غافـل کـردیتے ہـیں،                   
لہذا جو شخص ان چیزوں میں منہمک ہوکراپنی ذمہ داریـوں کـو پامـال کـردے تـو اس پـر حـرام                        

ایں ہے،اور اس کو شراب پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ شراب اهللا تعـالی کـی یـاد سـے بـ            
طور غافل کردیتی ہے کہ عقل پرپردہ ڈال دیتی ہے جیساکہ حضرت علی رضی اهللا عنہ کے ساتھ                  
پیش آیا،اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اهللا عنہ کے متعلق مروی ہے کہ لوگوں کی نمـاز                   

قـل یـا ایھـا الکـافرون، اعبـد ماتعبـدون،            ''میں امامت کی تو انہوں نـے اس طـرح قـراء ت کـردی              
جسکی تم عبادت کرتے ہو اسی کی مـیں  !یعنی آپ فرما دیجئے اے کافرو     ) 206('' ماعبدتم اناعابد

 لـیکن   207.بھی عبادت کرتاہوں،جسکی تم نے عبادت کی اسی کی میں بھی عبـادت کـر ر ہـوں                 
شطرنج میں عقل زائل نہیں ہوتی ہے لہذا اگر ارادہ پختہ ہو تـو اهللا تعـالی کـے ذکـر سـے غافـل            

 .نہیں کرسکتی ہے
یہاں اس اعتراض کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہـے،                  اور  

کیونکہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جب معتدل لوگ کھیلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتـا ہـے،اور                   
شرپسند لوگوں کا حوالہ درست نہیں کیونکہ یہ کھیلیں یا نہ کھیلیں بہرحـال عـداوت ودشـمنی              

سی طرح شراب سے عداوت و دشمنی اس طورپر بھی پیدا ہـوتی ہـے کـہ شـراب                   میں پڑتے ہیں، ا   
نشاط وکیف،دلیری وہمت کے جذبہ کو ہوادیتی ہے اور دشمنوں کی گرفت وانتقـام کـی خـواہش        
میں اضافہ کردیتی ہے، چنانچہ حسان بن ثابت رضی اهللا تعالی عنہ شراب کی کیفیت کے متعلـق     

وہ ہمیں بادشاہ بنا کر رکھـ دیتی ہے، اور شیر بنا کرچھوڑ تـی       ہم اسے پیتے ہیں تو       :فرماتے ہیں 
  .واهللا أعلـــم. ہـــے ايـــسا کـــہ جنـــگ ســـے ہمـــیں کـــوئی چیـــز بـــاز نہـــیں رکھــــ ســـکتی ہـــے

 
                                                            ڈاكٹرانس ابو شادى

 
 

                                                 
حـضرت معاویـہ رضـی اهللا عنـہ نـے پیتـل کـے        :اور مسروق رحمہ اهللا سے مروی ہـے بیـان کیـا ہـے       :٢٤/٤٧، المبسوط ١/٤١٦۔شرح فتح القدیر  205

 تھے،چنانچـہ  مجسموں کو فروخت کئے جانے کےلئے سرزمین ہندوستان کو روانہ کیا تھا،کہا گیا ہے کہ یہ مجسمے مـیں غنیمـت مـیں تـھ آئـے                 
حضرت معاویہ رضی اهللا عنہ نے انہیںسرزمین ہندوستان میں بیچنے کا حکم فرمایـا تاکـہ ان کـی قیمـت سـے جنگجـو سـپاہیوں کـے لـئے اوزار                                
وہتھیار فراہم کئے جاسکے، اس روایت کی توجیہ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ مجسمے اتنے چھوٹے چھوٹے تھـے کـہ دور سـے دیکھـنے           

و نظر نہیں آتے تھے، اور اس طرح کے مجسمے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اهللا عنـہ کـے                             والے ک 
زمانے میںحضرت دانیال علیہ السالم کی انگوٹھی دستیاب ہوئی جس پر دو بیلوں کے درمیـان ایـک آدمـی کـی تـصویر تھـی اور وہ دونـوں اس                         

ور حضرت ابوہریرہ رضی اهللا عنہ کی انگوٹھی پر دومکھیوں کی تصویریں تھیں اس سے ہمیں یہ بـات معلـوم ہـوگئی                       آدمی کو چاٹ رہے تھے، ا     
اور فتاوی سبکی میں ہے ، حضرت عمر رضی اهللا عنہ کے پـاس ملـک شـام سـے مجـسموں پـر مـشتمل                        . کہ چھوٹے کو رکھنے میں حرج نہیں ہے       

سجد نبوی شریف کـے مـؤذنین کـے دادا حـضرت سـعد کـے حـوالے کردیـا ، اور فرمایـا جمعـہ اور              ایک چاندی کا عود دان آیا تو انہوں نے اسے م          
رمضان شریف میں اس میں عود جالؤ، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سعد ہر جمعہ کو اس میں عود جالیا جاتا اور حضرت عمر رضی اهللا عنہ کـے                 

 .سامنے رکھا جاتا تھا
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ــم   112 ــا حكـ ــنے کـ ــال کھیلـ ــٹ بـ ــل فـ ــتے اورٹیبـ ــو  ۔ پـ ــو ۔Unoاونـ   اورMonopolyپلی، منـ
 .جیسےکھیلوں کا حکم Pokemonپوکيمون
ــوال ــا        :سـ ــا گیـ ــوال کیـ ــیں سـ ــار مـ ــے بـ ــنے کـ ــوپلی کھیلـ ــال،اونو۔ منـ ــٹ بـ ــل فـ   .  تاش،ٹیبـ

 
 ان کے ناجائز ہونے کا فتوی دیا گیا، کیونکہ اهللا تعالی کی یاد اور نماز سے غافل                  :خالصہ فتوی 

 .ب بنتے ہیںکرتے ہیں، اور عموماً دیرینہ عداوت ودشمنی کا سب
 ١٥/٢٣٨                                        فتاوی اللجنۃ الدائمۃ

 : تبصرہ
ان کھیلوں کی حرمت پر کوئی نص نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جس کی حرمت پر شریعت میں کـوئی            
نص نہ ہو،تو وہ اپنی جگہ جائز ہے، بشرطیکہ نقصان دہ یا نقصان دہ امور مـیں اس کـا اسـتعمال              

 .ہونہ 
 : علمی رد

ان میں سے کوئی کھیل بھی اگر جوا پر مشتمل ہو تو درست نہیں ہے کیونکہ اس صـورت مـیں              
کسی نہ کسی کوایک فریق کے نقصان پر دوسرے کو نفع ملتا ہے، اسی طرح اگر ان کھیلوں کـے                    
ساتھ کسی حرام چیز کی آمیزش بھی ہو توبھی حرام ہیں جیسےشراب نوشی کـا سـاتھ ہونـا یـا                      

ی گلوج اوربدگوئی کا پایا جانا، یا کسی فریضےکا فوت ہونا یا کسی بھی قـسم كـے نقـصان                    گال
 .کاپایاجانا

شافعی فقہائے کرام کا ان کھیلوں کے بارے میںجن کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے ایک عـام                  
قاعدہ ہے ، کہ جس میں حساب یا غوروفکرکا مادہ ہو جن سـے ذہـن تیـز ہوتـاہے تـو جـائز ہـے                          

 ).208(نرد اور بے فائدہ کھیل درست نہیںلیکن 
اس قاعدہ کی روشنی میں شطرنج اور نرد قیاس کی اصل ٹھہرے لہذا ان کھیلوں میں سـے جـو                    
نرد کے مشابہ ہیں اور قسمت ونصیب پر مبنی ہیں ممنوع ہیںاور زمانہء جایت کے پانسے کی                 

 جیـسے شـطرنج تـووہ جـائز     طرح ہیں،اور جو کھیلنے والے کی مہارت اور چاالکی پـر مبنـی ہـیں          
 .ہیں

لیکن ظاہری حضرات کا قاعدہ اس سے قدرے مختلف ہے،چنانچہ ان کے نزدیک اصل یـہ ہےکـہ              
 :اهللا تعـالی ارشـاد فرماتـا ہـے        . جس میں حرمت کی کوئی تصریح نہیں ہے وہ اپنی جگہ جائز ہے            

ھ جـو زمـین مـیں ہـے تمہـارے           سب کچ " :ترجمہ،  )٢٩البقرۃ  ( ﴾خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي األَرْضِ جَمِيعاً     '﴿

، )١١٩االنعـام ( ﴾وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَـا حَـرَّمَ عَلَـيْكُمْ        ﴿ :لئے پیدا کیا، اوراهللا تعالی ارشاد فرماتا ہے       
چیزوں کو تفصیالً بیان کر دیا ہے جو اس نـے تـم             ) تمام(حاالنکہ اس نے تمہارے لئے ان       " :ترجمہ

  ."پر حرام کی ہیں
ی چیزکی حرمت پرکوئی نص موجود نہ ہو تو وہ جائز ہے اور یہی مذہب لہذا اگر ان میں سے کس

شیخ محمد رشید رضا کا ہے چنانچہ ان کے نزدیک ان کھیلوں میں سے صرف وہـی ناجـائز ہـے                     
جو ضرررساں ہو،اور کھیلوں کے متعلق ان کا قاعدہ یہ ہے کہ کھیلوں میں سے جو حرام ہـیں ان                    

قصان ہے خواہ یہ نقصان دین سے متعلق ہو یـا نفـس سـے    کی حرمت کی علت یہ ہے کہ ان میں ن         
یا عقل سے یا عزت وآبرو یا مال سے متعلق ہولہذا جس میں نقصان بھی نہیں ہـے اور اس کـی                      

ــیں         ــرام نہـــ ــو وہ حـــ ــے تـــ ــیں ہـــ ــود نہـــ ــی موجـــ ــص بھـــ ــوئی نـــ ــر کـــ ــت پـــ   .حرمـــ

                                                 
 .٤/٣٥٧ الفتاوی الفقہیۃ الکبری ابن حجر الھیتمی ٤/٣٤٤المطالب  اسنی208



 چنانچہ تفریحی کـام یـا کھیلـوں کـے بـارے     .اسی وجہ سے بعض شافعی حضرات کا مذہب یہ ہے       
اگر مال نقصان سـے دور ہـو، اور زبـان بـدگوئی سـے پـاک رہـے اور نمـاز                      :میں وہ کہتے ہیں کہ      

نسیان سے محفوظ رہے، تو ایسا کام درحقیقت دوستوں کے ساتھ دل لگی کا سامان ہے اور حرام                  
، بہرحال اس کے باوجود کھیل میں منہمـک ہوجانـا اور            )209(ہونے کا اس میں کوئی سوال نہیں      

 .ے تجاوز کرجانا کراہت سے خالی نہیں ہےحد اعتدال س
جہاں تک ان کھیلوں میں مجسمے کی موجودگی سے متعلق سوال ہے یا یہ کھیل اهللا تعالی کی                  
یاد سے غافل کرتے ہیں، یا دشمنی اور عداوت پیدا کرتے ہیں تو ان کا جواب شطرنج سے متعلق                   

  .هللا تعــالی بہتــر جــاننے واال ہــےاور ا.  ســابقہ فتــوے مــیں گزرچکــا ہــے وں مالحظــہ فرمــالیں 
بہرحال اگر یہ کھیل اس قسم کے محرمات سے پاک ہوں تو ممنوع نہـیں ہـیں لـیکن بچـوں کـو                       
وقت پر نماز کی پابندی کی تاکید کرنا اور ان کھیلوں کے ممکنہ نقـصانات سـے بـا خبـر رکھنـا                       

 .ضروری ہے
ات کے درمیان جنـگ وجـدال   جیسے وہ کھیل جن میں نیک ا زمین اور آسمان کے برے مخلوق     

کی عکاسی کی جاتی ہے اور ان میں ایسے افکار کی ترجمانی کی جاتی ہے جـن سـے اهللا تعـالی           
ــاہے، اورمعززفرشــتوں کــی شــان مــیں گــستاخی كــي جــاتی ہــے     ــا جات ــزام ٹھہرای   .کــو مــورد ال
  .اسی طرح وہ کھیل جو صلیب یا کفر کے تشخص کی تعظیم توقیر کی تلقین مشتمل ہـوتی ہـے                   

نیز وہ کھیل جن میں جادو کی حقانیت کی نمائندگی ہوتی ہے،اور جادو گروں کـی عظمـت شـان                    
 .دکھائی جاتی 

اسی طرح وہ کھیل جو اسالم دشمنی اور مسلمانوں سے عداوت پر مبنی ہـیں، یـا مـسلمانوں کـی      
 .توہین اور غیر کی تعظیم پر مبنی ہوں

 .نیز وہ کھیل جو جوا یا شرط پر مبنی ہوں
ــسم ــا جـ ــوں     یـ ــأثر ہـ ــصاب متـ ــا اعـ ـــ یـ ــے آنکھـ ــن سـ ــا جـ ــوں یـ ــشتمل ہـ ــر مـ ــرر پـ   .انی ضـ

ــو       ــی ہـ ــوا ملتـ ــو ہـ ــارت کـ ــل وغـ ــا قتـ ــروری یـ ــرم پـ ــا جـ ــسندی یـ ــدت پـ ــے شـ ــن سـ ــا جـ   .یـ
یا بچے کی طبیعت میں واقعیت پسندی کی بجائے اوم وخیاالت اور ناممکنات کـی دنیـا مـیں                   

 میں واپـس ہـونے کـا شـوق          جینے کا مزاج پیدا کیا جائے جیسے موت کے بعد پھر سے اسی دنیا             
پیدا کرنا، یا ایسی طاقت کی نمائش کرنا جو درحقیقت اس وجود میں ممکـن نہـیں، یـا فـضائی                     

 .کائنات کی ایسی عکاسی کرنا وغیرہ وغیرہ
واضح رہے کہ یہ نقصانات ان کھیلوں کے شرعی جواز کے درمیان ضرور رکاوٹ ہیں، اال یـہ کـہ                    

جو بچوں کی مصلحت کے موافق ہو، جیسے انہیں راہ راسـت            ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے        
کی طرف رہنمائی کرتے رہنا اور اگر ضرورت پڑے تو ان کھیلوں کو مکمل طور پرموقوف کردینا                 
،اور تمام تر صورتوں میں ان کھیلوں میں ر جیـت کـی ہرگـز اجـازت نـہ دی جـائے، کیونکـہ اس                         

وہ اپنی جگہ جائز بھی رہوتو شرط کـی وجـہ           صورت میں کسی بھی طرح جائز نہیں ہے اگر چہ           
 )                        210.( واهللا أعلم.سے حرام ہوگیا

 انس ابو شادی                                                    ڈاكٹر

                                                 
 .٤/٣٤٣اسنی المطالب  209
، بحوالہ المسابقات واحکامھا ٢٨٩٨ سوال نمبر ٣٠٠٨ص  ...١ ماخوذ از کتاب فتاوی االسالم سوال وجواب، الشیخ محمدصالح المنجدج210

 .سعد الششری/فی الشریعۃ االسالمیۃ تالیف ڈ
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  :تبصرہ

ہ پسندیدہ مقصد جسکا حصول بغیر جھوٹ کے ناممکن ہو تو اس صورت میں جھوٹ جـائز   ہر و 
ہے ،بشرطیکہ مقصد بھی جائز ہو،اور اگر مقصد واجب کے درجے میں ہو تو جھوٹ بھـی واجـب     

 .ہے

 :علمی رد

دراصل بات مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے ،چنانچہ ہر وہ پاکیزہ مقصد جسکا حـصول سـچ اور                   
ریقوں سے ہوسکتا ہو تـو اس صـورت مـیں جھـوٹ حـرام ہے،لـیکن اگـر اس کـا                      جھوٹ دونوں ط  

حصول صرف جھوٹ کے ذریعہ ہی ممکن ہو سـچ کـے ذریعـہ نـاممکن ہـو تـو اس صـورت مـیں                         
جھوٹ جائز ہے،بشرطیکہ وہ مقصد بھی پاکیزہ ہوبلکہ اگر مقـصد ضـروریات مـیں سـے ہـو تـو                     

 .جھوٹ واجب ہے

کہ مصلحت کی خـاطر جھـوٹ درسـت ہـے لـیکن کـسی               اس پر حدیث صحیح کی دلیل شا ہے         
کونقصان پہچانے کے لئے درست نہیں، چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے ام کلثوم بنت عقبـہ             

مـیں حـضرت رسـول اهللا صـلی اهللا علیـہ وسـلم کـو        : بن ابی معیط سے روایت کی ہے بیان کیاہے      
 صلح کرتا ہے،کیونکـہ وہ خیـر کـو          وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان        ''فرماتے سنی 

اور ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی پایا جاتا ہے ''فروغ دیتا ہے یا بھلی بات ہی کہتا ہے
میں آپ صلی اهللا علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں میں سے کسی بھی بات كي             : وہ بیان کرتی ہیں   

وں کے درمیان صـلح، شـوہر کـا         اجازت دیتے نہیں سنی ہے سوائے تین امور کے، یعنی جنگ، لوگ           
یہاں بیوی شوہر کے درمیان جھوٹ کـا مطلـب          . اپنی بیوی کے لئے ، بیوی کا اپنے شوہر کے لئے          

وہ باہمی پیار ومحبت کی باتيں ہيں جن سـے خوشـگوارزندگی پـر مـدد ملتـی ہـے اس پـر بہـت                         
زنـدگی  سارے دالئل موجود ہیں، لیکن ایسے امور میں جھوٹ درست نہیں جـس سـے ازدواجـی                  

 . متأثر ہوتی ہے

واضح رہے کہ بعض علمائے کرام نے صرف اسی حد تک جھوٹ کو جائز قرار دیا ہـے جتـنے کـے          
بارے میںحدیث پاک میں صراحت ہے لیکن محققین نے ہر اس چیزمیں جھوٹ کو جائز قرار دیا     
ہے جس میں مصلحت ہو اور کسی کا نقـصان نـہ ہـو، اور اسـی نوعیـت کـی وہ جھـوٹ ہـے جـو              

رت عبد اهللا بن عمر بن العاص رضی اهللا عنـہ نـے اس شـخص کـے سـاتھ کیـاجن کـے متعلـق          حض



حضرت نبی کریم صلی اهللا علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشـخبری دی تھـی چنانچـہ وہ ان کـی        
کیفیت دریافت کرنے کے لئے کئی دنوں تک ان کے ساتھ رہے اور یہ بتایا کہ ان کـے والـد ان پـر                        

 )211.(برہم ہیں

ہء کالم یہ ہے کہ جائز جھوٹ میں صرف وہی شامل ہے جس سے کوئی نقصان نہ ہو بلکـہ                  خالص
پاکیزہ مفاد برآئے، یاد رہے یہ جھوٹ جائزتو ہے لـیکن نہایـت ہـی محـدود دائـرے مـیں اس کـا                   
استعمال ہونا چاہئے، کیونکہ اس سے لوگوں کو نقـصان پہونچتـا ہـے اگرچـہ وہ نقـصان جھـوٹ                  

ظر سے مختصر ہی کیوں نـہ ہـو ،بہـت ممکـن ہـے کـہ وہـی نقـصان اس                      بولنے والے کے نقطہء ن    
ــو             ــصان ہـ ــڑا نقـ ــا ہـــے بـ ــا گیـ ــوٹ کہـ ــیں جھـ ــق مـ ــے حـ ــئے جـــس کـ ــخص کـــے لـ   .شـ

اور بچوں کے قصے ایسی شخصیات کے واقعات پر مشتمل ہوتے جو واقعتاً پیش آئـے ہـیں، اور                   
 جـوڑ دیـا جاتـا    کبھی کبھی خیالی قصے بھی ہوتے جن کا تعلق ماضی ، حاضر ، یا مستقبل سـے  

ہے، اور اس قسم کا اسلوب درحقیقت تعلیمی اور تفریحی اسـلوب ہـے اور اگـر شـکل ومـضمون                      
. راست بازی پر مشتمل ہو اور پاکیزہ مقصد پیش نظر رہے تو جواز میں خبر صادق کی طرح ہـے                   

اور اگر یہ شخصیات خیالی ہوں جیساکہ عمومـاً ان قـصوں مـیں ہوتـاہے جـن سـے غیـر متعـین                 
ا رول مراد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے قصے جانوروں کی زبان پر ترتیـب دے جـاتے                   شخص ک 

میں ہوا ہے، بہرحال اگر مقصد درست ہـو اور مـضمون مـیں کـوئی                '' کلیلۃ ودمنۃ   ''ہیں جیساکہ   
ممنوع چیز شامل نہ ہو، اور اس کے سیکھنے میں کسی فریضے کی ادائیگی کا ضیاع نہ ہو اور                   

جسمانی ،یا عقلی، یا مالی ،یا اخالقی ضرر ہواور تمام تر نقصانات سے پاک ہـو                نہ ہی اور کوئی     
 )212(تو جائز ہے

یادرہے کہ باریکیوں پر مشتمل یہ قیود مقبول ومردود قصوں کے درمیان امتیاز کے لـئے از حـد                   
ضروری ہیں، ان میں سے کسی بھی شرط کی خالف ورزی اس کی ممانعت کـے لـئے کـافی ہـے،                      

ی کے اعتبار سے جس قدر خالف ورزی ہوگی اسی قدر حرمت وکراہـت کـے احکـام        اور کمی بیش  
مرتب ہونگے،لہذا اگر کسی قابل تعظیم شخصیت پر کیچڑ اچھالنا مقصود ہـو ،یـا دیـن واخـالق                  
کے منافی امور کی طرف دعوت دی جائے، یا حرام مضمون پـر مـشتمل ہـو جیـسے حـدیث نبـوی                  

 ناقابل برداشت فتنے یا ضـرر کـا اندیـشہ ہـو ان تمـام                شریف کی طرف جھوٹی بات کی نسبت، یا       
 ) 213.(واهللا أعلم .صورتوں میں جھوٹ درست نہیں

انس ابو شادی                                                                                 ڈاكٹر

 
 

                                                 
 .٢١٩ص/٣مد نے قابل قبول سند سے اس کی روایت کی ہے ،الترغیب والترہیب ج امام اح211
یعنی بنی اسرائیل سے بیان کرو، والی حدیث سـے غیـر یقینـی جھـوٹ پـر مـشتمل       '' حدثوا عن بنی اسرائیل '': اور رد المحتار میں مذکور ہے    212

ی حد تک نہ کہ دلیل کے طور پر، بلکہ یقینی طور پر آدمیوں کـے                عجیب وغریب قصوں کے سننے کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن صرف دل بہالنے ک              
م کے لئے بیان کرنا درست ہے، ابن حجر نے اسـے ذکـر   يیاجانوروں کے جھوٹے قصے بھی مثال کے طور پر، یا نصیحت کی خاطریا شجاعت کی تعل              

مثـال مـیں مقامـات حریـری کـو پـیش کیاجاسـکتاہے کیونکـہ         اس کی . کہ مثال بیان کرنے کی خاطر جائز ہے الخ: ابن حجر کا یہ کہنا ،   ( کیاہے،  
بظاہر حارث بن ھمام اور سروجی کے قصے جو اس میں مذکور ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے اس عجیب وغریب اسلوب میں بیان                     

 .٦/٤٠٥رد المحتار . کیاہے جو مطالعے کرنے والے پر مخفی نہیں ہے
 .١٩٩٧فضیلۃ الشیخ عطیۃ صقر، مئی :المفتی )١١٦)(٦٥)(١٣(مضمون نمبر: ۃفتاویٰ دار االفتاء المصری 213


