َ َ
َ
َ ّٰ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـ ُد ُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
ـح ۡـمـدُ ُل ِ ّٰل ِہُ َُربُُال ۡ ّٰـعـلَـمیۡ َ
اَل ۡ َ
نُ
نُ ُُُ َوُُالـصـلـوۃُ ُ ُ َوُُالـسـلامُ
ِ
ِ ِ
ِ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
الـر ۡح ّٰـمنُ ُُُ َ
ـسم ُ ُالـلّٰـہُِ ُُُ َ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـر ِح ۡـی ِمِؕ
اماُُبـعـد ُُفاعوذُ ُُُ بِاُلل ِہُ ُ ِمن ُُالشیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُبِ ِ
ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن َشا ٓ َءاهلل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَل ّٰل ُه َّم ا ْف َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوا ْن ُ ْ
ش َع َل ْي َنا َر ْح َم َتكَ َيـا ذَاا ْل َج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل َعز ََو َج َ َّل اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي
پنهنجي رحمت نازل فرماِء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص 04دار الفڪربيروت)

(نوٽ :اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو)

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت
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ڇاپو پهريون:
تعداد:
ُ
فيضان مدينه باب المدينه ڪراچي
ڇاپيندڙ :مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز
ِ

مدني التجا :ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي
ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن
ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ
۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.
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ت ب َ َر
ه
ڪاُت هم الْعَالِيه َّ َّکان ڪيل سوالن ۽ انهن جي
هي رسالو امير اهلسنت دَامَ ْ
جوابن تي مشتمل آهي

امير اهلسنت کان عورتنجي
باري ۾ سوال
اميراهلسنت جي جانشين جي دعا:

اي اهلل پاڪ! جيڪو به مڪمل رسالو ”اميراهلسنت کان عورتن جي
باري ۾ سوال“ پڙهي يا ٻڌي وٺي ،ان کي پنهنجي گھر جي عورتن کي
شريعت جي دائري ۾ رهندي ديني حڪمن تي عمل ڪرائڻ جي توفيق
عطا فرماِء.
جاه ِخا َت ِم ال َّنبيينال َّن ِبي َصلَّى اهّٰللُ َعل َْيهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم
ٰا ِمي ْنب ِ َ

درود پاڪ جي فضيلت

ِ
اهلل عَنْه فرمائن ٿا ته :منهنجو هڪ
حضرت سيدنا سفيان بن عيينه َر َ
ِض ه
اسالمي ڀاُء هو ،سندس وفات کان پوِء مون هن کي خواب ۾ ڏسي پڇيو:
َ َ
ك؟ يعني اهلل پاڪ اوهان سان ڪهڙو معاملو فرمايو؟ جواب
للا َ ِب َ َ
ل َ ہَ
َماف َع َ
ڏنائين؛ اهلل پاڪ مون کي معاف ڪري ڇڏيو .مون پڇيو :ڪهڙي عمل
جي سبب؟ چوڻ لڳو :مان حديث لکندو هئس .جڏهن به شاهه خير االنعام
عليه الصلوٰة والسالم

جو ذڪر خير ايندو هو ته مان ثواب جي نيت سان ” َصلَّى اهّٰللُ
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َعل َْيهِ َو َس َّلم“ لکندو هئس .انهيَء عمل جي برڪت سان منهنجي مغفرت ٿي
وئي.
ْـح ِب ْيـب!
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی ال َ

َ
ـحـمَد
َصـلـی ا ُّ
هلل َعلـی ُّم َ

غير محرم سان ڀاُء ڀيڻ جو رشتو ٺاهڻ ڪيئن آهي؟
سوال :غيرمحرم سان زباني چيل ڀاُء ڀيڻ وارو رشتو تمام جلدي قائم
ٿي ويندو آهي .جيڪڏهن اصالح جي نيت سان سمجهايو وڃي ته اهڙو
(رشتو قائم) ڪرڻ مناسب ناهي ته جواب ملندو آهي هي ته منهنجي پٽ
وانگر آهي يا هي ته منهنجي ڀاُء وانگر آهي .ڇا اسالم ۾ اهڙي طرح
ڪنهن غير محرم سان ڀاُء ڀيڻ جو رشتو ٺاهڻ جائز آهي؟
جواب :غيرمحرم کي ڀاُء يا ڀيڻ ٺاهڻ جي ضرورت ناهي ،قرآن ڪريم
پهريان ئي ٺاهي ڇڏيو آهي .جيئن ارشاد ٿئي ٿو:

ۡ ٌ
َ ۡ ۡ
اِن َماُالمؤ ِمن ۡو َنُاِخ َوۃُ

ترجمو ڪنزالعرفان؛ ”مسلمان ته صرف ڀائر آهن“
ته ايئن هر مسلمان عورت مسلمان مرد جي ڀيڻ آهي .پر جيئن ته نا
۽
محرم آهي ان الِء پردو فرض رھندو.
جيڪڏهن زباني چيل ڀاُء ڀيڻ بڻجي به ويا تڏهن به پردو ختم نه ٿيندو.
زباني چيل ڀاُء ڀيڻ بڻائڻ جو نقصان اهو ٿيندو ته بي تڪلفي ۽ بد
نگاهي وڌندي ۽ ” نه ٿيڻ وارو ٿي ويندو ".عورت جي الِء قرآن پاڪ ۾
اهو حڪم آهي ته هوَء ڪنهن غير مرد سان اهڙي نرمي ۽ لچڪيدار
انداز سان گفتگو نه ڪري جنهن سان دل جو مريض ۽ گندي ذهن وارو
www.dawateislami.net
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اللچ ڪري .1ان ڪري عورت کي گهرجي ته ڪنھن غير مرد سان
ڳالهائڻو پوي ته اھڙو آواز رکي جيڪو نرم ۽ لچڪيدار نه ھجي بلڪه
تمام سادو ۽ نارمل هجي .نه مسڪرائي ،نه کلي ۽ نه اهڙي لفٽ ڏي
جنهن سان سامهون وارو آزمائش ۾ مبتال ٿئي .البت انداز اهڙو نه هجي
جو سامهون وارو ماڻهو ڪاوڙجي جهڳڙو ڪرڻ لڳي .ھاڻي ته پياري
وطن پاڪستان ۾ به حاالت تمام خراب آھن .ڪنهن نامحرم کي
چاچي( )Auntyڪنهن کي چاچو ( )Uncle۽ ڪنهن کي ( Sisterيعني ڀيڻ)
بڻائي رکيو آھي .شايد ئي ڪو گھر هوندو جتي شرعي پردو هجي .ڏير ۽
ڀاڄائي هر جڳھ ”ننڍي ڀاُء ۽ وڏي ڀيڻ“ جي نالي سان رھي رهيا هوندا
آهن .ساڳيَء طرح ،ڀيڻويئي ۽ زال جي ڀيڻ جي وچ ۾ به پردو ناهي
هوندو .هڪ ئي دفتر ۽ فيڪٽري ۾  He۽ ( Sheيعني مرد ۽ عورت) جمع
هوندا آهن ۽ بي پردہ گڏجي ڪم ڪري رهيا هوندا آهن .ھاڻي ته Sales
( Girlsيعني شيون وڪڻندڙ مالزمت ڪرڻ واريون عورتون) به اچي
ويون آھن ۽ بسن ۾ ڪنڊيڪٽر ) (Conductorجي طور تي عورتون ڪم
ڪرڻ لڳيون آھن .اهلل پاڪ حفظ و امان ۾ رکي.

اسالمي ڀينرن جو ( )WhatsAppاستعمال ڪرڻ ڪيئن
آهي؟
سوال :ڇا اسالمي ڀينرون مدني ڪمن جي خاطر رابطي الِء ()WhatsApp
تي آواز جي ذريعي پيغام موڪلي سگھن ٿيون؟

ُ

َۡ َ ۡ َ َ
َۡ َ ٌ َ ۡ َ ً َۡ ً
ََ َ ََ َۡ َ
 ...ا ِِنُاتق ۡیتنُفلاُتخض ۡع َنُبِالق ۡو ِلُف َیط َمع ُال ِذ ۡیُ ُف ِ ۡیُقل ِب ٖہُمرَضُو ُقل َن ُق ۡولا ُمعر ۡوفا ُُ﴿ُ﴾۲۳
ترجمو ڪنزالعرفان :جيڪڏهن توهان اهلل کان ڊڄو ٿيون ته ڳالهائڻ ۾ اهڙي نرمي نه ڪيو جو دل جو مريض ماڻهو
ڪجھ اللچ ڪري ۽ توهان چڱي ڳالھ چئو.

1
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جواب :اسالمي ڀينرون ضرورت طور رابطي جي الِء ( )Messageجو
استعمال ڪن .مدني مرڪز جي طرفان ڪنهن به اسالمي ڀيڻ کي
( )WhatsAppتي آواز ذريعي پيغام ( )Audio Messageموڪلڻ جي اجازت
ناهي .ايسيتائين جو جيڪڏهن سامهون واري به اسالمي ڀيڻ هجي تڏهن
به پنهنجي آواز ۾ پيغام رڪارڊ ڪري نه موڪلي .ان ڪري جو هتي
اهو انديشو موجود آهي ته هن اسالمي ڀيڻ جي گهر جي مردن تائين اهو
آواز پهچي سگهي ٿو .اسالمي ڀينرن کي ته هونئن به سوشل ميڊيا کان
پري ئي رھڻ گھرجي ،بلڪه اسالمي ڀائر به ضرورت جي مطابق ۽
محتاط انداز ۾ ئي استعمال ڪن .ان ڪري جو سوشل ميڊيا جي
ذريعي وڏن وڏن پرديدارن جا پردا ظاهر ٿي ويندا آهن .ڪوئي معزز
ماڻھو پنھنجي ذاتي محفل ۾ خوش طبعي طور يا ايئن ئي ڪا ڳالھ
چوندو آهي پر سوشل ميڊيا تي اچڻ کانپوِء اها ئي معمولي ڳالھ طوفان
جو رخ اختيار ڪري وٺندي آهي ۽ پوِء اھو عزت دار پنھنجي عزت
خراب ٿيندي ڏسي حيران ٿي ويندو آهي ۽ ڪجهه به ناهي ڪري
سگهندو .بهرحال ھر ڪنھن کي ھر ڳالھ سوچي سمجهي ڪرڻ گھرجي،
ڇو ته ڀلي سوشل ميڊيا تي ڪا رڪارڊنگ نه به ٿئي تڏهن به ٻه معصوم
1
ً
ڪراما ڪاتبين ته ھر ھڪ جو قول ۽ فعل لکي ئي رھيا آھن.
مالئڪ

ٻارڙيَء جو’’عجوہ‘‘نالو رکڻ ڪيئن آهي؟

سوال :ٻارڙي جو’’ َع ْ
ج َوہ‘‘نالو رکڻ ڪيئن آهي؟
...1

ُ

َ
َ َ
َ ً َ ۡ
َ ۡ
َۡ
اما ُکاتِ ِبی َن ُُ﴿ ﴾۰۰ی َ ۡعلم ۡو َن َُماُتف َعل ۡو َنُ﴿﴾۰۳
جيئن ته اهلل پاڪ ارشاد فرمايوَُ :و ُاِن َُعل ۡیک ۡمُُل ّٰحفِظِ ی َن ُُ﴿ ﴾۰۱کِر

ترجمو ڪنزالعرفان :بيشڪ توهان تي ڪجھ ضرور نگهبان مقرر آهن .معزز لکڻ وارا .اهي ڄاڻن ٿا جيڪو ڪجھ
توهان ڪيو ٿا.
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جوابَ ’’ :ع ْ
ج َوہ‘‘ مديني پاڪ بلڪه دنيا جي سڀ کان اعلى کجور آهي.
انهيَء نسبت سان نالو رکڻ ۾ ڪوئي حرج ناهي.

گهوٽ ۽ ڪنوار جو ھڪٻئي جا تحفا استعمال ڪرڻ
ڪيئن آهي؟
سوال :شاديَء جي موقعي تي گهوٽ يا ڪنوار کي جيڪي تحفا ملندا
آهن ،ڇا انهن تي ٻنهي جو حق هوندو آهي؟ يا جنهن کي تحفو مليو هو
صرف انهيء جو حق هوندو آهي؟
جواب :جنهن کي تحفو مليو آهي اهو ئي تحفي جو مالڪ آهي.
 .ان جي اجازت کان بغير اها شيِء استعمال نٿي ڪري
سگهجي .البته هڪٻئي کي خوشي خوشي ڏيڻ چاهين ته منع ناهي.

مڙس ۽ زال ھڪٻئي سان ُحسن ظن رکن

سوال :مان پنھنجي گهر واريء تي گھڻو شڪ ڪندو آھيان ،جيتوڻيڪ
مون وٽ ڪو ثبوت ناھي .ان جو ڪو حل ٻڌايو؟ ( SMSجي ذريعي سوال)
جواب :جيڪڏھن اھو شڪ بدگماني جي حد تائين آھي ۽ ٻين جي
سامهون ان جو اظهار به ٿي ويندو آھي ته پوِء توبه فرض آھي.
بدگماني ،دل جي غيبت هوندي
جيڪڏهن صرف شڪ پيدا
آهي.
ٿئي ٿو ۽ انسان ان کي ٽاريندو رهي ٿو ته پوِء ان تي ڪو گناهه ناهي.
بدگماني کان بچڻو ئي آهي ،ڇو ته
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َّ
ُ ْ
ْ ُ ْ ْ َ َ
حديث پاڪ ۾ آهي ”:حس ُن الظن من حسن العبادة يعني مسلمان جي باري

۾ سٺو گمان سٺي عبادتن مان آهي“.

تنھنڪري سٺو گمان رکڻو ئي پوندو ،اهو ضروري آهي .بلڪه اعلى
حضرت امام احمد رضا خان َر م َۡح هة ا ِهلل عَل َ َّيمه فرمائن ٿا :مؤمن جي معاملي کي
يعني
سٺي ُرخ طرف محمول ڪرڻ واجب آهي.
مسلمان جي ڪنهن ڳالھ جو گناھ وارو ُرخ بيجا بيان نه ڪرڻ گهرجي
بلڪه الزم آهي ته سٺو ُرخ تالش ڪري ۽ سٺي ڳالھ ملي ٿي ته ان کي
ئي  OKڪري.
عيسي عَلَيه ا َلس َالم جو هڪ واقعو آهي.
بخاري شريف ۾ حضرت سيدنا
ٰ
صَ
عيسي عَلَيه ا َلس َالمَّ ڪنهن
اّٰلل عَلَيم ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ارشاد فرمايو” :حضرت
ٰ
سرڪار مدينه َ ّل ه ه
کي چوري ڪندي ڏٺو ته ان کي چيو :اي انسان! تو چوري ناهي ڪئي؟
هن چيوَ :واهلل (يعني اهلل جو قسم)! مون چوري ناهي ڪئي .جڏھن ان
شخص قسم کنيو ته سندن تي خدا جو خوف غالب ٿي ويو ۽ فرمايائون:
منھنجي اکين دوکو کاڌو آھي.
هي ڪيترو وڏو ڪمال درجي جو معاملو آهي ته هڪ مؤمن خدا جو
قسم کڻي رهيو آهي ته پوِء مان ڪيئن چوان ته ”تون ڪوڙو قسم کڻي
رهيو آهين “.ھن ۾ اسان جي الِء ھڪڙو سبق آھي ته جيترو ٿي سگھي
اسان کي حسن ظن(سٺو گمان) ئي رکڻو آهي .مثال طور اسان ڪنهن
کي  100روپين جو ڪريل نوٽ کڻندي ڏٺو ،ته اهو سوچڻ جي بدران ته
"هي چوري ڪري رھيو آھي" اهو سوچيو ته "هي ان جو ئي هوندو ۽
ڪري پيو هوندو ".اگر حسن ظن جو پهلو نڪري سگهي ٿو ته اهو ئي
خيال ڪيو وڃي.
www.dawateislami.net
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مؤمن جي باري ۾سٺو گمان قائم ڪرڻ گھرجي ۽ زال مڙس کي ته
سٺو گمان رکڻ جي وڌيڪ ضرورت آهي جو تڏهن ئي گهر هلندو .نه
ته گھر نه هلي سگهندو ڇوته شڪ جي بنياد تي طالق ٿي ويندي
آهي .مون ايئن (گهر ٽٽندي) ڏٺو آهي .ھڪڙو شخص ھو ،ان کي به
پنھنجي گهر واريء تي گهڻو شڪ ھيو ،سندس ڀاُء مون کي ان سان
ماليو ،مون کيس گھڻو سمجھايو ،پر ُان چيو ته منھنجو شڪ ختم
ئي نٿو ٿئي .آخرڪار ُان ويچاريَء کي ٽي طالقون ڏئي ڇڏيون.
جيڪڏھن اها واقعي ڪجھ غلط به ڪري رھي آھي ته ُان بابت
قيامت جي ڏينھن توھان کان ڪونه پڇيو ويندو .توھان ته حسن ظن
ئي رکو .جيڪڏھن گهر واري اڱڻ ۾ بيٺل آھي ته هي بدگماني ڇو
ڪري رهيا آھيو ته ”سامهون واري گھر ۾ جيڪو رهي ٿو ان سان
چڪر هلي رهيو آهي يا ان سان هيَء ٺهيل آهي “.حاالنڪ ُان
ويچاريَء کي هن ڳالھ جي خبر به نه هوندي .اهڙي طرح گهر واري
به پنھنجي مڙس تي بدگماني نه ڪري ته ”هي فالڻيَء سان سيٽ
آهي ،فون تي گهڻي دير تائين انهيَء سان ڳالهائيندو آهي ،ان ڏانئڻ
سان هن جو رابطو آھي ،ان سان پيو ڳالهائيندو آهي “.هاڻي جنهن
ويچاريَء کي هيَء ڏانئڻ چئي رهي آهي ،ان کي خواب ۾ به خبر
ناھي هوندي .مڙس پنهنجي ڪنهن دوست سان ڪي ڪاروباري
ڳالھيون ڪري رهيو هوندو آهي ۽ هيَء سمجهندي آهي ته ان سان
ڳالهائي رھيو آھي .اھڙيَء طرح شيطان ويڙهائيندو آهي.
مون کي هڪ روايت ياد اچي رهي آهي جنهن جو مضمون ڪجھ
هيئن آهي ته ”شيطان پنهنجو تخت درياَء تي وڇائيندو آهي ،ان جا
چيال گڏ ٿيندا آهن ،پوِء ُهو پڇندو آهي ته توهان ڇا ڇا ڪيو؟ ڪو
www.dawateislami.net
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چوندو آهي ته شراب پياري ڇڏيو ،ڪو چوندو آهي ته ڪوڙ ڳالهرايو.
پوِء ھڪڙو چوندو آهي ته مون زال مڙس ۾ جدائي ڪرائي ڇڏي.
اهو ٻڌي شيطان اٿندو آهي ۽ عزت سان ان کي پنهنجي ڀرسان تخت
تي ويھاري چوندو آهي ته ”ڪم ته رڳو تو ئي ڪيو آھي“.
اھڙيَء طرح شيطان ھن کان خوش ٿيندو آهي .جنهن کي
جيڪا شيِء پسند هوندي آھي اهو ان کي حاصل ڪرڻ جي الء
وڌيڪ ڪوشش به ڪندو آهي .توھان کي جيڪو ڪجھ پسند آهي
توھان ضرور چاھيندؤ ته مونکي اهو ملي وڃي ۽ ان جي الِء
ڪوشش به ڪندؤ .شيطان کي پسند آهي ته زال مڙس پاڻ ۾ وڙهن
۽ انهن ۾ طالق ٿي وڃي .انھيَء الِء پھريان گناھن ۽ غيبتن جو
دروازو کلندو آھي ،زال مڙس ھڪٻئي جا جاني دشمن ٿي ويندا آھن
۽ پوِء طالق ٿي ويندي آھي .اوهان پنھنجي ذهن مان شڪ کي
بلڪل ڪڍي ڇڏيو ۽ پنھنجي گهر واريَء جي الِء دعا ڪيو .هي ذهن
بڻايو ته منهنجي گهر واري الحمدهلل! سٺي آهي ڇو ته هوَء اهلل جو
نالو وٺي ٿي ۽ نماز پڙهي ٿي .فرض ڪيو جيڪڏھن ھوَء نماز نه به
پڙھندي هجي ته گھٽ ۾ گھٽ مسلمان ته آھي .توھان ڪوشش ڪري
ان کي نمازن جو عادي بڻايو ۽ پاڻ به نمازون ادا ڪريو .ايئن
نيڪيون ڪيو ۽ پاڻ ۾ پيار محبت سان رھو نه ته اهڙي صورت ۾
اوالد به تباھ ٿي ويندو آهي ۽ جڏھن گھر ٽٽي پوندو آهي ته اهي به
دربدر ٿي ويندا آهن .اهلل ڪريم اسان کي جھڳڙن کان بچائي ۽
ڪاش! سڀني مسلمانن جا گھر امن جو گهوارو بڻجي وڃن.
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پنھنجي زال سان سٺو سلوڪ ڪريو

سوال :جيڪڏهن مڙس پنهنجي گهر واريَء سان نرمي ڪندو آهي ته
ماڻهو چوندا آهن ته تون ” َزن مريد“ (يعني زال جو مريد) بڻجي ويو
آهين .ان جو ڇا حل آهي؟
جواب :جيڪڏھن ڪو شخص خوف خدا جي سبب پنھنجي گهر واري
سان سٺي اخالق سان پيش ايندو آهي يا ان سان نرمي جو ورتاُء
ڪندو آهي ته ماڻھو ان کي ” َزن مريد “ ھئڻ جو طعنو ڏيندا آهن ته
يقينا اهو ُان جي دل آزاري جو سبب ٿيندو .پر مڙس کي گھرجي ته
پنھنجي گهر واري سان حسن سلوڪ جاري رکي .ماڻهن جي ڪجھ
به چوڻ تي مايوس نه ٿئي ۽ هرگز پنهنجي رويي ۾ تبديلي نه آڻي
بلڪ ويتر نرمي سان پيش اچي .اڄڪلهه ماڻهن جو انداز بلڪل
تبديل ٿي چڪو آهي ،خاص ڪري پنهنجي گهر واري سان انهن جو
رويو انتهائي نامناسب ٿيندو پيو وڃي .ان جي باوجود اهي ماڻھو
پنھنجي گهرواري کان معافي وٺڻ پنهنجي شان جي خالف سمجھن
ٿا .حاالنڪ گهرواري تي ظلم ڪيو هجي ته معافي گھرڻ واجب آھي.
ً
ً
فوقتا معافي گهرندا
وقتا
انهن کي گهرجي ته پنهنجي زال سان
رهن .هي ضروري ناهي ته ظلم ڪيو هجي پوِء ئي معافي گهرجي
پر احتياطي معافي به گهري وڃي تڏهن به ڪو حرج ناهي بلڪه
احتياطي معافي گهرڻ زال مڙس جي وچ ۾ محبت وڌڻ جو سبب
آهي .الحمداهلل! منهنجو معمول آهي مان احتياطي معافي گهرندو
رهندو آهيان جيئن ڪا وڏي رات يا وڏو ڏينھن ايندو آهي ته مان
معافي تالفي جي ترڪيب بڻائي وٺندو آهيان .ان سان هرگز ڪنهن
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جي شان ۾ گهٽتائي ناهي ٿيندي نه ئي ڪنهن جي عزت گهٽ ٿي
ويندي آهي.

ڇا طالق جو سوچڻ سان طالق ٿي ويندي آهي؟
سوال:

ڇا طالق جي باري ۾ سوچڻ سان طالق ٿي ويندي آهي؟

( Facebookجي ذريعي عبدالرشيد جو سوال)

جواب :جي نه ،طالق جو سوچڻ سان طالق ناهي ٿيندي )1( .طالق جي
مسئلن بابت مدني مذاڪري ۾ سوال نه ڪيا وڃن ،انهن جا جواب
هتي ناهن ڏنا ويندا .ڪڏھن ڪڏھن ماڻھو ايئن ئي سوال پڇي وٺندو
آھي ۽ ڇا مان ڇا وڃي ڪندو آھي ،تنھنڪري ”داراالفتاء
اھلسنت“ فريقين کي سڏائيندو آهي ۽ ٻنهي کي ٻڌڻ کان بعد طالق
جي متعلق فيصلو ڏيندو آهي.

شاديَء کانپوِء مڙس جو نالو پنھنجي نالي سان لڳائڻ
ڪيئن آهي؟

سوال :ڇا مسلمان عورتون شادي کان پوِء پيُء جي نالي بدران
پنھنجي مڙس جو نالو پنهنجي نالي سان لڳائي سگھن ٿيون؟
(SMSذريعي سوال)

جواب :شريعت مطابق هن ۾ ڪو به حرج نه آهي ،پر ( Riskيعني
خطرو) وڏو آهي ته جيڪڏهن گهر نه هلي سگهيو ۽ مڙس ” One Two
1

ۡح هة ا ِ
هلل عَل َ َّي مه فرمائن ٿا؛دل ۾ طالق ڏيڻ سان ناهي ٿيندي جيسيتائين زبان سان نه
 ...اعلى حضرت امام احمد رضا خان رَ م َ

چوي( .فتاوى رضويه )182/21
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 “ Threeڪري ڇڏيو (يعني طالق ڏئي ڇڏي) ته هاڻي ڪنهن جو نالو
لڳائيندي؟ انھيَء ڪري پيُء جو نالو لڳائڻ ۾ ھر صورت ۾ ڀالئي
آهي .اڄڪلهه ته عورت پنهنجي مڙس جي نالي سان ئي سڃاتي
وڃي ٿي ته هيَء مسز فالڻي آهي .جيڪڏهن مڙس ”One Two Three
“ ڪري ڇڏيو ته مسز ڪيئن َچورائيندي؟ بلڪ پوِء ته ان جي نالي
سان به نفرت ٿي ويندي جڏهن ته پيُء پيُء ئي رهندو آهي ۽ ان سان
نفرت به ناهي ٿيندي.

ميڪ اپ ٿيل هجي ته وضو ٿي ويندو آھي؟
سوال:

جيڪڏھن ميڪ اپ ٿيل هجي ته وضو ٿي ويندو آهي؟

(سوشل ميڊيا جي ذريعي سوال)

جواب :جيڪڏهن ڪا اهڙي شيِء آهي جنهن تي کل يا تھ ڄميل آهي
۽ پاڻي ان جي هيٺان نٿو وهي ته وضو نه ٿيندو.
) جيڪڏھن بلڪل تيل وانگر لڳل آهي جنهن جو تھ
نه آھي ۽ پاڻي وهي وڃي ٿو ته وضو ٿي ويندو .جيڪڏھن گيھ جو
تھ ڄميل آهي ته وضو نه ٿيندو ڇوته ان جي هيٺان پاڻي نه وهندو،
البته جيڪڏھن گيھ به تيل وانگر آھي ۽ ڄميل نه آھي ته وضو ٿي
ويندو .ڪا اهڙي شيِء وضوَء واري عضون تي نه ھئڻ گھرجي جنھن
جو جسم هجي ۽ اها اکڙندي هجي جيئن کل جو مٿيون تھ اکڙندو
آهي.

ڇا گهر جون ڳالهيون ٻين کي ٻڌائڻ گهرجن؟
سوال :ڇا گهر جون ڳالهيون ٻين کي ٻڌائڻ گهرجن؟
www.dawateislami.net
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جواب :سٺا ٻار گهر جي ڳالھ ٻاهر ناهن ڪندا ۽ ٻين جي گهر بابت
سوال به ناهن پڇندا .اهڙن سوالن جي جواب ۾ ڪڏهن ڪڏهن يا ته
گھر جا عيب کلي پوندا آهن يا ماڻهو ڪوڙ ڳالهائيندو آهي .ٻنهي
صورتن ۾ نقصان آهي .تنھنڪري بنا ضرورت سوال نه ڪرڻ کپن.
ڪجھ ماڻهو طرح طرح جا سوال ڪندا آهن .ته ”ڀينرون ڪيتريون
اٿئي؟ ڌيئرون ڪيتريون اٿئي؟ ڪيترا پٽ اٿئي؟ شادي ڪنهن
ڪنهن جي ٿيل آهي؟ ڪنهن ڪنھن کي ٻار آھن؟ شادي ناهي ٿي ته
ڇو نه ٿي آهي؟ ڪوشش ڪري رهيا آهيو؟ عمر وڌي وئي آهي جلدي
شاديون ڪرايو!“ وغيره .اهڙي نموني جا سوال معاشري ۾ تمام
گهڻا پڇيا ويندا آهن .عورتون گڏجي ويھنديون ته انھن جا الڳ
( Topicsيعني موضوع) هوندا ،مرد گڏ ويھندا ته انھن جا الڳ Topics
ھوندا .دوستن جا الڳ  Topicsهوندا ۽ ٻارن جا الڳ  Topicsهوندا.
ايئن مختلف  Topicsتي پنچائتون پيا ڪندا آهن ۽ سوال پيا پڇندا
آهن .ائين نه ٿيڻ گهرجي .صرف ڪم جي گفتگو ڪرڻ کپي .قيامت
جي ڏينهن هڪ ھڪ لفظ جو حساب ٿيندو.
حڪيم االمت مفتي احمد يار خان نعيميَّ
َر م َۡح هة ا ِهلل عَل َ َّيمه َّ وڏو پيارو واقعو بيان ڪيو آهي ته هڪ شخص هو جنهن
کي پنهنجي زال سان مسئال هئا ،ان جي دوست پڇيو ته ڇا مسئلو
آهي؟ هن جواب ڏنو ته گهر جي ڳالھ ٻاهر ڪرڻ سٺي ڳالھ ناهي.
اهو هڪ انتهائي حقير عمل آهي ته ماڻهو زال مڙس جي ڳالھ ٻاهر
ڪري .جڏهن زال مڙس جو تڪرار وڌي ويو ته آخرڪار انهن جي
وچ ۾ طالق ٿي وئي .هينئر سندس دوست چيو ته ھاڻي ته تنهنجي
طالق ٿي وئي ،ھاڻي ته ٻڌاِء! مسئلو ڇا هو؟ هن جواب ڏنو ته ڀاُء!
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هاڻي هوَء منهنجي الِء بلڪل هڪ غير عورت بڻجي وئي آهي ۽ مان
َ
شخص
غير عورتن جي چڪر ۾ ناهيان پوندو .اھڙيَء طرح ھن
اھڙا
پنھنجي جان ڇڏائي.
سمجھدار ماڻھو ھاڻي معاشري ۾ ڪيترا آھن! ھتي ته گھر ٽٽڻ کان
پھريائين ھزارين غيبتون ،ھزارين تهمتون ۽ ھزارين ڪوڙ ڳالهايا
ويندا آهن .گناھن جو سلسلو الڳ شروع ٿي ويندو آهي جنھن کان
پوِء گھر ٽٽندو آهي ۽ تباھي مچي ويندي آهي .ٻنهي طرفن کان ايترا
َْ َ َ ُ
ان َو ْ َ
اْلف ْیظ .اهلل ڪريم اسان کي سچ
گناھ ڪيا ويندا هوندا جو اْلم
ڳالهائڻ جي توفيق عطا فرمائي .هر سچي ڳالھ ٻين کي ٻڌائڻ جي به
ناهي هوندي ڇو ته ڪنهن ۾ واقعي عيب هوندو آهي ۽ اهو ٻڌائڻ
سچ به چورائيندو پر ان کي عيب کولڻ سمجهيو ويندو جيڪا گناهه
اهلل پاڪ اسان کي ان کان
جي هڪ صورت آهي.
به بچڻ جو ذهن نصيب ڪري.

عورتن کي ڊوڙڻ جو حڪم نه ڏيڻ ۾ حڪمت

ْ َْ َ ْ َ َ ْ
َضین ۾عورتن کي ڊوڙڻ جو حڪم
سوال :سعيَء جي دوران میلیاخ
ناهي ڏنو ويو ،ان ۾ ڪهڙي حڪمت آهي؟ حاالنڪ حضرت سيدتنا
ِ
ِض اهلله عَن ْهََّا َّته ڊوڙيون هيون؟
هاجره َر َ

ِ
ِض اهلله عَن ْهََّا َّبيچيني ۽ پريشانيَء جي ڪري
جواب :حضرت سيدتنا هاجره َر َ
ڊوڙيون هيون ۽ اهلل پاڪ جي ڪرم سان انهن جي اها ادا صرف
مردن الِء باقي رکي وئي ۽ عورتن کي ان کان الڳ قرار ڏنو ويو.
عورتون ڇو ته عام طور تي ڪمزور هونديون آهن شايد انھيَء
ڪري انھن کي ڊوڙڻ جو حڪم نه ڏنو ويو .عورتن جي نه ڊوڙڻ
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جون حڪمتون مون ڪنھن ڪتاب ۾ ناهن پڙهيون پر هڪ حڪمت
پردو به سمجھ ۾ اچي ٿي ته جيڪڏھن عورتون ڊوڙنديون انھن جا
عضوا حرڪت ۾ ايندا جيڪو معاذاهلل غير مردن جي الِء بدنگاهي
جو ذريعو ٿيندو .ياد رکو! شريعت جو ڪوبه حڪم حڪمت کان
خالي ناهي هوندو ۽ سڀ کان وڏي حڪمت اهلل پاڪ ۽ ان جي
صَ
اّٰلل عَلَيم ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جو ڪنهن ڪم کي ڪرڻ يا نه ڪرڻ جو
پياري حبيب َّ َ ّل ه ه
حڪم ڏيڻ آهي.

اسالمي ڀينرن کي پنھنجي  IDٺاهڻ ڪيئن آھي؟
سوال :ڪيتريون ئي عورتون انٽرنيٽ تي بنت عطار ۽ ڪنيز عطار
وغيرہ نالن سان پنھنجي فيس بڪ  ID۽ پيج ٺاهينديون آهن جنهن
جي ڪري ڪيترا ئي غلط رابطا قائم ٿي ويندا هوندا .ڇا انهن جو
ايئن ڪرڻ درست آهي؟
جواب :عورتن کي سورة نور جي تعليم ڏيڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي
۽ سورة يوسف جي تفسير پڙهائڻ کان منع ڪيو
ويو آهي جو ان ۾ هڪ عورت جي مڪر جو ذڪر آهي .جيئن ته
منهنجا آقا اعلى حضرت امام اهلسنت موالنا شاهه امام احمد رضا
خان َّ َر م َۡح هة ا ِهلل عَل َ َّيمه فرمائن ٿا :صحيح حديث مان ثابت آهي ته ڇوڪرين کي
سورة يوسف جو ترجمو (۽ تفسير) نه پڙهايو جو ان ۾ َمڪر َزنان
(يعني عورتن جي دوکي ڏيڻ) جو ذڪر فرمايو آهي.
جڏهن عورتن کي قرآن پاڪ جي سورة يوسف جي تفسير پڙهائڻ
کان منع ڪيو ويو آهي ته فيس بڪ هالئڻ جي اجازت ڪهڙي طرح

www.dawateislami.net

اميراهلسنت کان عورتن جي باري ۾ سوال

15

ڏئي سگھجي ٿي جتي بي حيائي جون ڳالهيون ٿين ٿيون .عورتن
کي ته پنهنجو نالو به ظاهر نه ڪرڻ گهرجي .منهنجي هڪ ئي ڌيَء
آهي .شايد ئي ان جو نالو حاضرين مان ڪنهن اسالمي ڀاُء کي خبر
هجي ڇو ته مان سندس نالو کڻندو ئي ناهيان .ڪجهه ماڻھو بي
پرواهيَء سان سرعام پنھنجي ننهن ۽ ڌيئرن جا ناال پڪاريندا آھن،
مون کي اھو پسند ناھي .جڏھن مان ڪنھن جي سامهون پنهنجي
ڌيُء جو نالو کڻڻ پسند نٿو ڪريان ،ته پوِء ان جي نالي وارو پيج
ڪيئن ٿو پسند ڪري سگھان جيڪو عام طور تي ڪيترن ئي
خرابين ۽ گناھن جو مجموعو هوندو آھي ۽ جنھن ۾ تصويرون،
آواز ۽ نه ڄاڻ ڇا ڇا اپلوڊ ڪيو ويندو هوندو .بهرحال جيڪڏهن
ڪا ”بنت عطار“ جي نالي سان پيج کولي اهو ڏيکارڻ چاهي ٿي ته
هوَء ”بنت عطار“ يعني عطار جي حقيقي ڌيَء آهي ته پوِء اهو حرام
۽ ڪبيرہ گناهه آهي .حديث پاڪ ۾ ان تي لعنت ڪئي وئي آهي)1( .
ان کان عالوه جيڪڏھن ماڻھن کي دوکو ڏيڻ جي نيت سان ”بنت
عطار“ جي نالي سان پيج ٺاهيو ته جيئن ماڻھو دوکي ۾ اچي ھن جي
پيج کي ڏسن ته پوِء ان صورت ۾ ڪوڙ ۽ دوکي جي گناھ کان به
توبه ڪرڻ واجب آھي .جيڪي اسالمي ڀينرون پنھنجي نالي سان گڏ
عطاريه ،قادريه ۽ رضويه لکي  IDٺاهن يا پيج ھالئن منهنجي طرفان
انھن کي نه پذيرائي آهي ۽ نه ئي حوصال افزائي .جيڪي اسالمي
ڀينرون واقعي عطاريه آهن ۽ جن جي خمير ۾ عطاريت شامل آهي
انهن کي منهنجي طرفان پيج هالئڻ جي اجازت ئي ناهي ،بلڪه
 ...1حديث پاڪ ۾ آهي؛جيڪو پنهنجي پيُء کان سواِء ڪنهن ٻئي يا ڪنهن غير والي(مالڪ) جي طرف منسوب هجڻ
جي دعوى ڪري ته ان تي اهلل پاڪ ،فرشتن ۽ سڀني ماڻهن جي لعنت آهي .اهلل پاڪ قيامت جي ڏينهن ان جو نه
ڪوئي فرض قبول فرمائيندو ۽ نه ئي ڪوئي نفل( .مسلم ص  ،645حديث )1113
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جيڪڏهن عطاريه نه به هجي ،جيڪا به مون سان محبت ۽ عقيدت
رکڻ واري منهنجي مسلمان مدني ڌيَء آهي .اها پيج نه هالئي.
لفظ ”عورت“ جي لغوي معني ئي لڪائڻ جي شيِء آهي ،لهذا
عورت جي الِء چادر ۽ چؤديواري آهي .بهار شريعت ۾ آهي :عورت
جو آواز به عورت آهي ،يعني غير محرم کي بنا ضرورت ٻڌائڻ جي
لهذا سنورجي سينگارجي پيج تي
اجازت ناهي.
اچڻ ۽ گهٽين بازارن ۾ گهمڻ باحيا عورتن جو ڪم ناهي .اسالمي
ڀينرن کي منهنجي مدني التجا آهي ته اھي ڪنھن جي پيج کي
الئيڪ به نه ڪن جو اها نا الئقي آهي .انٽرنيٽ هالئڻ ۽ سوشل ميڊيا
جي طرف وڃڻ اسالمي ڀينرن جو ڪم ئي ناھي ،تنھنڪري جيترو
ٿي سگھي ان کان بچو.

دُعاِء عطار:
يا اهلل! جيڪا به منھنجي مدني ڌيَء پنھنجو پيج بند ڪري ڇڏي ۽
جيڪا پنھنجو پيج ٺاهڻ جو سوچي رھي آھي اها ان کان باز رھي ۽
جيڪا پهريان ئي ان کان بچيل آهي ،انھن سڀني کي بي حساب
مغفرت سان نوازي جنت الفردوس ۾ خاتون جنت بي بي فاطمة
ٰ
َّ
َ َّ ْ
ٰ
َّ
ِ
ِض اهلله ع َن ْهََّا جو پاڙو نصيب فرما .امیِباہخاتم البییصّلاہللعلیهواهل َوسلم
الزهراء َر َ

شڪريه“ نالو رکڻ ڪيئن آهي؟
منين جو ” ُ
مدني ُ

سوال :ڇا ڪنهن مدني مني جو نالو ”شڪريه“ رکي سگھون ٿا؟

جواب:

”شڪريه“ نالو رکڻ ۾ حرج ته ڪونھي پر ھن نالي جي ڪا
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فضيلت به ناھي .بلڪه ٿي سگهي ٿو ته هي نالو رکڻ تي ماڻھو مذاق
اڏائين ۽ جڏھن ھيَء مدني مني وڏي ٿيندي ته ممڪن آهي ته ان نالي
جي سبب هن کي پريشاني ٿئي .اھڙا ناال رکڻ جي بدران بھتر اھو
آھي ته مدني منن جا ناال انبياء ڪرام ع َل َيهم َّا َلس َال م َّ۽ صحابهِء ڪرام ۽
بزرگان دين َّ َِّر ْض َوان ا ِهلل عليهم امجعني ۽ مدني منين جا ناال صحابيات ۽ وليات
ِ
اهلل عَنْ هَّهنََّّجي نالن تي رکيا وڃن.
َر َ
ِض ه

اُم المؤمنين جو بي مثال پردو

ِ
اهلل عَنْ َّهَا کي عرض ڪيو ويو :توهان کي
ام المؤمنين حضرت سوده َر َ
ِض ه
ِ
اهلل عَنْ َّهَا
ڇا ٿي ويو آهي جو توهان نه حج ڪيو ٿيون نه عمرو؟ پاڻ َر َ
ِض ه
جواب ڏنو :مون حج به ڪيو آهي ۽ عمرو به ڪيو آهي .اهلل پاڪ
مون کي حڪم ڏنو آھي ته مان گھر ۾ رھان .خدا جو قسم! مان
ٻيهر گهر کان نه نڪرن َدس .راوي جو بيان آهي :خدا جو قسم! اھي
پنھنجي دروازي کان ٻاھر نه نڪتيون ايسيتائين جو اتان سندن
ڏٺو اوهان!
جنازو ئي ڪڍيو ويو.
ِ
اهلل عَنْ َّهَا جي ڪيڏي مبارڪ سوچ هئي ته
ام المؤمنين حضرت سوده َر َ
ِض ه
هڪ ڀيرو فرض حج ڪرڻ کان پوِء صرف پردي جي ڪري نفلي حج
نه ڪيو حاالنڪ ان وقت اڄڪلھ وانگر رش نه هوندي هئي.
تنھنڪري اسالمي ڀينرن کي گهرجي ته َح َ
رمين َطي َبين ۾ پردو
ڪرڻ سان گڏوگڏ ھر جڳھ تي پنهنجي پردي کي يقيني بڻائن.
طواف ۾ به ڪوشش ڪري مردن سان ٽڪرائجڻ کان پاڻ کي بچائن.
احرام جي حالت ۾ عورتن الِء پنھنجو چهرو کليل رکڻ ،ضروري
هوندو آھي پر پردو پوِء به ڪرڻو پوندو .لهذا ڪنهن ڪتاب يا َگتي
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وغيرہ جي آڙ ڪري پنهنجي چهري کي لڪائن .ڪجھ اسالمي
ڀينرون اهڙي ٽوپي ( )Capپائينديون آهن جنهن جي اڳيان ڪپڙو
لڙڪيل ھوندو آهي ،ان سان به پردو ته ٿي ويندو پر ان ۾ هي مسئلو
آھي ته پگهر اگهڻ وقت يا ھوا هلڻ جي ڪري اهو ڪپڙو جڏهن به
چهري سان چنبڙندو ته ڪفارو الزم ايندو .لهذا ھن پريشاني کان
بچڻ جي الِء ڪتاب يا گتي وغيرہ جي آڙ سان چهرو لڪائڻ بهتر
آهي.

ڇا زال مڙس جنت ۾ گڏ رهندا؟
سوال :ڇا زال مڙس ٻئي جنت ۾ گڏ رھندا؟
جواب :جي ها! جيڪڏھن زال مڙس جو خاتمو ايمان تي ٿيو ته اھي
جيڪڏهن
ٻئي جنت ۾ گڏ رھندا.
انهن مان ڪنهن جو َمعاذاهلل ايمان سالمت نه رهيو ته دوزخ ان جو
ٺڪاڻو هوندو ۽ جيڪو جنت ۾ ويندو ان جو ڪنهن ٻئي جنتيَء
سان نڪاح ٿي ويندو .جنت ۾ وڃڻ واري کي پنهنجي ٻئي ساٿيَء
جي جدا ٿيڻ جو ڪو غم يا صدمو به نه ٿيندو ڇو ته جنت غم ۽
صدمي جو مقام ناهي.

” 10بيبين جي ڪهاڻي “جي شرعي حيثيت

سوال :جيڪڏھن ڪنهن َ
باس باسي ته منهنجو فالڻو ڪم ٿي وڃي ته
مان  21بيبين جي ڪهاڻي پڙھائي َ
ندس .ته انھن کي چيو وڃي ته اھا
باس پوري ڪرڻ ضروري ناھي ،اھي ڪهاڻيون َمن گهڙت آھن .ان
جي جڳھ تي قرآن شريف جو ختم پڙهايو يا ڪجھ قرآني سورتون
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پڙهايو ته اهي چونديون آهن؛ ”مون َباس باسي آهي ،جيڪڏهن مون
پوري نه ڪئي ته دل ۾ طرح طرح جا وسوسا ايندا .انهن کي ڪيئن
سمجهايو وڃي؟
جواب :اھو شرعي مسئلو آھي ته جيڪڏھن ڪنهن ناجائز ڪم جي
باس باسي ته ان کي پورو ڪرڻ به ناجائز آھي ،ان کي پورو نه ڪيو
تنھنڪري” 21بيبين جي ڪهاڻي“پڙھڻ يا
ويندو.
ٻڌڻ جي باس باسي ته انھيَء جي جاِء تي سورة ياسين شريف پڙهڻ به
ضروري ناھي .ها! جيڪڏهن ڪو پڙهي ٿو ته سٺي ڳالهه آهي البته
21بيبين جي ڪهاڻي جي باسيل باس پوري نه ڪئي وڃي.
جيڪڏھن ڪو هن طرح باس باسي ته منهنجو فالڻو ڪم ٿي ويو ته
مان َاڄ عشاء جي نماز نه پڙھندس ته ظاھر آھي انھيَء تي اھا باس
پوري ڪرڻ واجب نه ٿيندي بلڪه اھڙي باس باسڻ ئي ناجائز ٿيندي ڇوته
ته ھن باس کي پورو ڪرڻ جي الِء عشاء جي نماز ڇڏڻي پوندي جنهن
جي سبب ٻانهو گناھگار ٿيندو .بهرحال ” 10بيبين جي ڪهاڻي ،شهزادي
جو س ُر ۽ جناب سيده جي ڪهاڻي“ اهي سڀ َمن گهڙت آھن .انھن جي
ڪا شرعي حيثيت ناھي ،انھن کي پڙھڻ ۽ انهن جي باس باسڻ ناجائز
آھي .جيڪڏھن ڪجھ پڙھڻو آھي ته ياسين شريف پڙهي وڃي ان ۾ به
ايترو ئي وقت لڳندو جيترو ان ڪهاڻين کي پڙهڻ ۾ لڳندو آهي بلڪه
ان کان به گھٽ وقت لڳندو ۽ وري ان جون برڪتون ۽ فضيلتون به آهن.
جيئن ته حديث پاڪ ۾ آهي ته هڪ ڀيرو ياسين شريف پڙهڻ سان 10
) معلومات جي
قرآن پاڪ جو ثواب ملندو آهي.
ُکوٽ جي ڪري انهن ڪهاڻين جو رواج پيو آهي پوِء اھي ذهنن ۾ نقش
به ٿي ويون آھن انھن کي ڇڏڻ تمام مشڪل آھي پر اسان سمجهائي ئي
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َ
سائل سمجهائڻ جي ڪوشش
سگهون ٿا ،ڏنڊو کڻي مڃائي نٿا سگھون.
ڪري ڏاڍو سٺو ڪيو جو سمجهائي پنهنجو فرض پورو ڪري ڇڏيو،
هي ضروري ناهي ته سامهون واري کي مڃائڻو ئي آهي ،بس ان جي حق
۾ دعا ڪندا رهو.

ڇا عورت پنھنجي مڙس جي اجازت کان بغيرگهر مان
نڪري سگهي ٿي؟
سوال :ڇا عورت جو پنھنجي مڙس جي اجازت کان بغير ڪيڏانهن وڃڻ
جائز آهي؟ جيڪڏهن ان کي روڪيو وڃي ته اها چوندي آهي ته مون حق
مهر معاف ڪري ڇڏيو هو ،ان ڪري اجازت وٺڻ ضروري ناهي .ان
حوالي سان رهنمائي فرمايو.
جواب:

عورت کي (بنا ڪنهن شرعي ُعذر جي) بغير اجازت گھر کان

ٻاهر نڪرڻ جي شرعي طور اجازت ناهي ( .اميراهلسنت

مالْعَالِيه َّ
تبَ َر
ه
ام ْ
َد َ
ڪاُت ه

جي ويجهو ويٺل مفتي صاحب فرمايو ):عورت هفتي ۾ هڪ ڀيرو
پنھنجي ماُء پيُء کي سان ملڻ الِء وڃي سگهي ٿي ان ۾ شرعي طور
مڙس کان اجازت وٺڻ ضروري ناهي پر پوِء به بھتر اهو ئي آھي ته
پنھنجي مڙس جي اجازت سان ئي وڃي .اهڙي طرح محارم يعني
ويجھي رشتيدارن جھڙوڪ ڀاُء ڀيڻ وغيره سان سال ۾ ھڪ دفعو مڙس
جي اجازت کانسواِء ملڻ وڃي سگھي ٿي پر اجازت سان ئي وڃڻ
گهرجي ته جيئن گھر جو ماحول سٺو رھي.
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عورت جي اک ڦڙڪڻ مان فال وٺڻ ڪيئن آهي ؟
سوال :جڏھن عورت جي ساڄي يا کاٻي اک ڦڙڪي ته ڇا ٿيندو آهي؟
جواب( :مرد يا عورت ڪنهن جي به) ساڄي يا کاٻي اک ڦڙڪڻ سان
ڪجھ به ناهي ٿيندو .ھي عوام جون ڳالهيون آهن ته کاٻي اک ڦڙڪڻ
1
مان بد شگوني ۽ بري فال وٺندا آهن حاالنڪ بري فال وٺڻ جائز ناھي.
وڌيڪ معلومات جي الِء مڪتبةالمدينه جو  218صفحن تي مشتمل
ڪتاب ”بدشگوني“ جو مطالعو ڪيو .ھن ڪتاب ۾ ايتري گھڻي
معلومات آھي جو هن کي پڙھڻ کانپوِء توھان جون اکيون کلي وينديون
۽ توھان حيران ٿي ويندا ته مون کي هن وقت تائين انهن مسئلن جي
خبر ئي نه هئي.

گهوٽ ڪنوار جي پيسا وٺڻ جي جائز ۽ ناجائز صورت
سوال :ڇا گهوٽ ڪنوار جو گڏ ويهي رشتيدارن کان پيسا وٺڻ جائز آھي
جڏهن ته ان دوران مووي ۽ تصويرون به ٺهنديون آهن ۽ گهوٽ ڪنوار
غير محرم کان به پيسا وٺندا آهن؟
جواب :سوال ۾ جيڪا صورت پڇي وئي آهي اها ته ناجائز آهي جو
نامحرم اتي موجود هوندا آهن ۽ گهوٽ ڪنوار انهن سان ملي پيسا
وٺي رهيا هوندا آهن .ڪنوار نامحرم مردن جي سامهون هجي ۽ گهوٽ
جي سامهون نامحرم عورتون هجن ۽ هي پاڻ ۾ ڏين وٺن ،مذاق
مسخري ڪري رهيا هجن ،بدنگاهي جو ماحول هجي ۽ موسيقي به هلي
رهي هجي ته هن طرح جو ماحول بڻائڻ گناھ آھي .ها! جيڪڏھن صرف
1

…بد شگوني وٺڻ حرام ۽ نيڪ فال يا سٺو شگون وٺڻ مستحب آهي( .حديقه نديه )231-236/1
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گھر جا محارم جھڙوڪ ماُء ۽ ڀينرون ويٺيون هجن ۽ تحفن جو ڏيڻ
وٺڻ ٿي رهيو آهي ۽ اتي ڪو نامحرم نه هجي ۽ نه ئي ڳائڻ وڄائڻ
وغيرہ ڪا بيهودہ حرڪت هجي ته پوِء جائز آھي.

نامحرم جي نڇ ۽ سالم جو جواب ڏيڻ جون صورتون

سوال :جيڪڏهن ڪنهن نامحرم کي ن َ
ڇ اچي ته ڇا ان جو جواب ڏيڻ
گهرجي؟ (سيالڪوٽ کان سوال)
جواب :بهار شريعت جلد  3صفحي  444تي آهي :جيڪڏهن عورت کي ن َ
ڇ
آئي ،جيڪڏهن اها پوڙهي آهي ته مرد ان جو جواب ڏي ،اگر جوان آهي
ته اهڙي طرح جواب ڏئي جو اها نه ٻڌي .مرد کي ن َ
ڇ آئي ۽ عورت ان جو
جواب ڏنو ،جيڪڏهن جوان آهي ته مرد ان جو جواب پنھنجي دل ۾ ڏي
۽ جيڪڏھن پوڙھي آھي ته بلند آواز سان جواب ڏئي سگھي ٿو
انهيَء ۾ 461صفحي تي آھي :مرد ۽ عورت جي مالقات ٿئي
ته مرد عورت کي سالم ڪري ۽ جيڪڏھن اجنبي عورت يعني نامحرم
عورت مرد کي سالم ڪيو ۽ اھا پوڙھي آھي ته اهڙي طرح جواب ڏئي
جو اها به ٻڌي ۽ جيڪڏهن اها جوان ھجي ته اهڙيَء طرح سان جواب
ڏئي جو اھا نه ٻڌي.
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