
 
 

 اسالمک سٹڈیز پی ایچ ڈی  تحقیقی مقالہ برائے
ء میں انسانی حقوق  کے تصور اور   1948عالمی منشور 

سماجی اثرات کا سیرت نبوی  علی صاحبہا الصالة والسالم 
 کی روشنی میں ایک تقابلی جائزه

 

 

 

 

  بُرہان الدین      :مقالہ نگار

  محمد طاہرڈاکٹر      :مقالہ  نگراِن 

  

      ڈیپارٹمنٹ آف اسالمک سٹڈیز

     عبدالولی خان یونیورسٹی مردان،خیبرپختونخوا

  ء - 2018ء2015:اکیڈیمک سیشن

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 

 
 

  فہرسِت مضامین
 نمبر شمار عنوان صفحہ نمبر

ضامینفہرس م ا  1 

 2 انتساب ج

 Declaration by the Scholar 3 د

 Thesis Forwarding Sheet by the Supervisor 4 ه

 Certificate of Supervisor against Plagiarism 5 و

 Certificate against Plagiarism(QEC) 6 ز

 Certificate of Supervisory Committee 7 ح

 Certificate of Acceptance by the PhD public Defense committee 8 ط

 Certificate of Approval 9 ی

 Report of the PhD public Defense by the External Examiner 10 ک

 Article: Commonalities between the Universal Declaration of ل
Human rights(UDHR)1948and Seerat e Tayeba (Tahdib al Afkar 

July-Dec 2018) 

11 

 12 تشکرات 

 13 مقدمہ 

ء کاتعارف1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق :۔باِب اّول1 1  14 



 
 

حق کا لغوی واصطالحی مفہوم:۔فصِل اّول1.1 2  15 

کا "حق"عالمی منشور اور اسالمی تعلیمات میں :۔فصِل دوم1.2 11
 تصور

16 

عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے :۔فصِل سوم1.3 21
تعارفکا )15تا1(دفعات  

17 

عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے : ۔فصل چہارم1.4 41
کا تعارف)30تا16(دفعات  

18 

سیرِت نبوی علی صاحبہا الصالة والسالم میں سماجی :۔باِب دوم2 57
 حقوق

19 

کنبے،خاندان اور بچوں کے سماجی حقوق:۔فصل اول2.1 58  20 

دیگر رشتہ داروں عورتوں،میاں بیوی،والدین اور :۔فصل دوم2.2 96
 کے سماجی حقوق

21 

اور بزرگوں کے )بوڑھوں(جوانوں،عمر رسیده:۔فصِل سوم2.3 115
 سماجی حقوق

22 

یتیموں،فقراء ومساکین اور مریضوں کے سماجی :۔فصِل چہارم2.4 142
 حقوق 

23 

خّدام،طلباءوعلماء،ہمسائیوں،اولواالمر اور غیر :۔فصِل پنجم2.5 173
حقوقمسلموں کے سماجی   

24 

سیرِت نبوی علی صاحبہا الصالة والسالم کا عالمی :۔باِب سوم3 204
ء سے تقابلی جائزه1948منشور برائے انسانی حقوق   

25 

ء کے تمہید 1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق : ۔فصل اول3.1 205
 کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصالة والسالم سے تقابلی جائزه

26 

ءکے دفعہ 1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق : دوم۔فصل 3.2 213
کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصالة والسالم سے تقابلی جائزه10تا1  

27 

ءکے دفعہ 1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق : ۔فصل سوم3.3 269
کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصالة والسالم سے تقابلی 20تا11

 جائزه

28 

ءکے 1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق  :۔فصِل چہارم3.4 297
کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصالة والسالم سے تقابلی 30تا21دفعہ 
 جائزه

29 

ءاور 1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق : ۔فصِل پنجم3.5 339
 سیرت نبوی علی صاحبہا الصالة والسالم کے مشترکات 

30 

سفارشاتتجاویزواور بحث خالصۂ بحث،نتائج 358  31 

 32 خالصۂ بحث 359

 33 نتائجِ بحث 362

 34 تجاویز وسفارشات 364

)انگریزی(خالصہ 365  35 

)انگریزی(نتائج 367  36 

)انگریزی(تجاویز وسفارشات 369  37 



 
 

 38 فہرسِت آیات قرآنیہ 371

 39 فہرسِت احادیث نبویہ 378

 40 فہرسِت اعالم 385

 41 فہرسِت بالد واماکن 392

 42 فہرسِت مصادر ومراجع 395

  

  ٭انتساب٭
  اپنے بہت ہی پیارے والدین

  محترم اساتذه کرام
  اوراپنی اوالد کے نام
  اِن دعاؤں کے ساتھ

  َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبـََّياِني َصِغيًرا

  لِْلُمتَِّقيَن ِإَماًمارَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

  تشکرات
هللا تعالٰی کا شکر اداکرتا ہوں جس کی توفیق نے ہر مرحلہ زندگی پر حق کی راه 

نمائی نصیب فرمائی،اپنی الزوال نعمتوں سے بہره ور فرمایا اور اس قابل بنایا کہ یہ 
  علمی کاوش بخیریت پائہ تکمیل تک پہنچا۔



 
 

کو درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا  ی عالَم،نبئ رحمت سیدنا محمد محسِن انسانیت،ہادئ

اور ہم "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ  "ہوں جن کے بارے میں هللا تعالٰی خود فرماتے ہیں

نے آپ کوکسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر 
  "107:21اءاالنبی"مہربانی کرنے کے لیے

پروفیسر ڈاکٹر خورشید علی صاحب وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی،مردان 
کاشکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کوششوں سے آج یہ اداره کامیابی کی طرف رواں 

دواں ہے۔پروفیسرڈاکٹرنیازمحمدچیئر مین ڈیپارٹمنٹ آف اسالمک سٹڈیز،ڈین فیکلٹی 
مردان،سپروائزر پروفیسرڈاکٹر آف آرٹس، عبدالولی خان یونیورسٹی،

محمدطاہر،جملہ ممبراِن شعبہ علوم اسالمیہ اور اپنی اہلیہ  کو بھی ہدیہ تشّکر پیش 
  کرتا ہوں جنہوں نے اس مقالے کے تکمیل میں میرے ساتھ ہر ممکن تعاون کی۔

  آخر میں هللا تعالٰی سے دست بدعا ہوں کہ    

اے هللا ہم سے یہ ]127:2البقرة["رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  "    

  جاننے واال ہے۔)اور(خدمت قبول فرما بے شک تو سننے واال
  
  

                                                                              
  بُرہان الدین

  سکالر پی ایچ ڈی        

                                                                                                            
  عبدالولی خان یونیورسٹی،مردان

  
  
 
 
  
  

  مقدمہ
  الکريمهونصليونسلمعليرسولهنحمد

 پیدا فرمایا۔ "اشرف"تمام مخلوقات میں سے  یںہمجس نے ےہفضل وکرم  ا بے پایاں تعالی کهللا 
ایک امتیازی ماال مال کیا۔اس طرح یہ  کی دولت  سے" عقل"۔ اایمان کی دولت سےنواز پھر اور

  ۔احلمد وله املنه للهفشان عطاء فرمائی ۔

کامیابی  یاجتماعی زندگی ک انفرادی و نے ہر انسان کی دین ہے جس  واحد  وه"اسالم"
 ی تکمیل  اور حفاظت کاحقوق وفرائض ک ے انسانی اسالم ن نیزوضع کیے۔ اصول  لیے کے

 نظام پیش کیا ۔  ایک منصفانہ 



 
 

  موضوع کا پِس منظر

میگنا ‘‘میں انسانی حقوق کے حوالہ سے جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس کا آغاز مغرب 
کے کنگ جان اور جاگیرداروں کے درمیان  2ء میں برطانیہ١٢١۶سے کیا جاتا ہے۔  1’’کارٹا

اختیارات کی تقسیم کا معاہده اس عنوان سے ہوا تھا جس کا اصل مقصد تو بادشاه اور 
جاگیرداروں کے مابین اختیارات اور حدودکار کی تقسیم تھا لیکن اس میں عام لوگوں کا بھی 

صور قرار دیا جاتا ہے۔ کسی حد تک تذکره موجود تھا، اس لیے اسے انسانی حقوق کا آغاز ت
مغربی ممالک میں ایک عرصہ تک حکمرانی کا حق اور اس کے تمام تر اختیارات تین طبقوں 

مذہبی قیادت۔ ان میں مختلف مراحل ) ٣(جاگیردار اور ) ٢(بادشاه ) ١(کے درمیان دائر رہے ہیں 
ل جبر اور میں آپس میں کشمکش بھی رہی ہے لیکن عام شہری اس تکون کے درمیان جو دراص

ظالمانہ حاکمیت کی تکون تھی صدیوں تک پستے رہے ہیں، مغرب خود اس دور کو جبر و ظلم 
اور تاریکی و جاہلیت کا دور کہتا ہے اور اس تکون سے نجات حاصل کرنے کے لیے مغربی 
دنیا کے عوام کو طویل جدوجہد اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ بہرحال ان حکمران 

باہمی کشمکش کے پس منظر میں کنگ جان اور جاگیرداروں کے درمیان حقوق و  طبقات کی
کہا جاتا ہے اور مغربی دنیا اسے انسانی ’’ میگناکارٹا‘‘اختیارات کی باہمی تقسیم کے معاہده کو 

 جون کو طے پایا تھا۔ ١۵ء میں ١٢١۶حقوق کی ابتدائی دستاویز قرار دیتی ہے جو 

بغاوت کے نتیجے میں انقالبی فوج نے پارلیمنٹ کے اقتدار  ء میں عوامی١۶٨۴اس کے بعد 
حقوق کے (’’ بل آف رائٹس‘‘ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے ١۶٨٩اعلٰی کا قانون پیش کیا اور 

میں تھامس  3کی منظوری دی جو اس سمت پیش رفت کا اہم مرحلہ تھا۔ ادھر امریکہ) قانون

مار کے تسلط سے امریکہ کی مکمل آزادی ء کو برطانوی استع١٧٧۶جوالئی  ١٢جیفرسن نے 
ء میں امریکی کانگریس نے دستور میں ترامیم کے ذریعہ عوامی حقوق ١٧٨٩کا اعالن کیا اور 

ء کو ١٧٨٩میں زبردست عوامی جدوجہد اور بغاوت کے ذریعہ 4فرانسنایا۔کو دستور کا حصہ ب
مسترد کر کے قومی  جاگیرداری، بادشاہت اور ریاستی معامالت میں چرچ کی مداخلت کو

                                                           
ء میں رنی میڈ کے مقام پر اپنے 1215انسانی تاریخ کی ایک اہم قانونی دستاویز ہے۔اس کے ذریعے برطانوی عوام نے:میگنا کارٹا 1

کو مجبور کیا کہ وه یہ مانے کہ وه قانون سے باالتر نہیں ہے۔جان نے اس دستاویز کے ذریعے اس بات کو مانا۔میگنا " جان"بادشاه 
 گہرے اثرات مرتب کیے۔ کارٹا نے تاریخ عالم پر

. MAZHAR-UL-HAQ,PoliticalScience,Theory and   Practice,Page#13,Book land,Lahore,1991  
شمال مغرب یورپ کا ایک ملک ہے۔یہ جزیره برطانیہ اور شمالی آئر لینڈ کے عالوه )United Kingdom of  Bratain(برطانیہ2

ہے۔اس کے چاروں طرف بحر اوقیانوس اور اس کے ذیلی بحیرے ہیں جن میں بحیره  ملحقہ سمندر کے مختلف جزائر پر پھیال ہوا
شمال،رودبار انگلستان،بحیره سیلٹک اور بحیره آئرش شامل ہیں۔برطانیہایک سیاسی اتحاد ہے جوانگلستان،اسکاچستان،ویلز اور شمالی 

ا رکن ہےیورپ کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے۔اس ممالک ک 8آئرلیند سے مل کر بنا ہے۔اس میں آئینی بادشاہت ہے۔یہ ملک جی
  )13/08/2018آزاد دائرة المعارف،مملکت متحده(ملین ہے۔2۔60کی آبادی

براعظم شمالی امریکہ  میں واقع ہے۔امریکہ کے  یہ ملک United States of America :ریاستہائے متحده امریکہ 3
ریاستوں پر مشتمل 52اہل اور مشرق میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔شمال میں کینیڈا،جنوب میں میکسیکو،مغرب میں بحرالک

الکھ مربع میل ہے۔روس کے زوال کے بعد  دنیا میں امریکی 37ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن  ڈی سی ہے۔کل رقبہ 
 اثرورسوخ  بڑھی۔طرز حکمرانی آئینی جمہوری ہےاقوام متحده کے سالمتی کونسل کے مستقل رکن ہے۔

)https://ur.wikipedia.org/wiki/( 

یہ مملکت یورپ کے مغربی حصے میں واقع ہے ۔جس کا صدر مقام پیرس ہے اس کے آس پاس ممالک  :فرانسجمہوریہ 4
میں بلجیمم ،جرمنی،اٹلی ، سپین ،برازیل۔اور نیدر لینڈ ہیں۔طرز حکومت نیم صدارتی جمہوری  ہے۔دنیا کی پانچویں بڑی 

و کاحصہ ہے اقوام متحده کے بانی رکن کی معیشت  کی حامل اور ایک جدید ترقی یافتہ ملک ہے۔یورپی یونین اور نیٹ
حیثیت سے سالمتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔دنیا کی سات ایٹمی ظاقتوں میں سے ایک 

  2017/11/11مورخہ) /https://ur.wikipedia.org/wikiہے۔



 
 

منظور کرایا اور پورے ’’ ڈیکلریشن آف رائٹس آف مین‘‘اسمبلی سے شہری حقوق کا قانون 
کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ’’ انقالِب فرانس‘‘سیاسی اور معاشرتی نظام کی کایا پلٹ دی۔ اسے 

انقالب اور مغرب میں ظلم و جبر اور حقوق کے درمیان اسے حد فاصل قرار دیا جاتا ہے۔ 
ذریعہ نہ صرف بادشاہت اور جاگیرداری کا مکمل خاتمہ ہوگیا بلکہ اقتدار میں مذہبی  فرانس کےٖ 

قیادت کی شرکت کی بھی نفی کر دی گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ چرچ، پوپ اور مذہبی 
قیادت نے عوام پر بادشاه اور جاگیرداروں کی طرف سے ہونے والے دوہرے مظالم اور شدید 

و تشدد میں عوام کا ساتھ دینے کی بجائے بادشاه اور جاگیردار کا ساتھ دیا تھا اور مذہب  جبر
عمالً بادشاہت اور جاگیرداری کا پشت پناه بن کر ره گیا تھا۔ اس لیے بادشاه اور جاگیردار کے 

ے ساتھ ساتھ پوپ کی سیاسی قیادت کا بوریا بستر بھی لپیٹ دیا گیا اور نئے نظام میں ہمیشہ ک
لیے طے کر دیا گیا کہ مذہب اور چرچ کا تعلق انسان کے عقیده، عبادت اور اخالقیات کے ساتھ 
رہے گا جبکہ سیاسی و معاشرتی معامالت میں رائے دینے، راه نمائی کرنے اور مداخلت کرنے 

سے ’’ سیکولرازم‘‘کا مذہب، پادری اور چرچ کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ اسی کو آگے چل کر 
ا گیا اور معیاری نظام قرار دے کر پوری دنیا سے اسے اختیار کرنے اور اس کی تعبیر کی

 پابندی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

بیسویں صدی عیسوی کے دوسرے عشره میں یورپی ممالک یعنی برطانیہ اور جرمنی وغیره 
، اس لیے اسے کے درمیان جنگ ہوئی جس میں پوری دنیا بالواسطہ یا بال واسطہ لپیٹ میں آگئی

خالفت ‘‘کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عالم اسالم کی نمائنده حکومت ’’ جنگ عظیم اول‘‘
نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا چنانچہ جرمنی کے ساتھ ساتھ وه بھی شکست سے دوچار ’’ عثمانیہ

کھوں ہوگئی تھی اور نتیجے میں خالفت عثمانیہ کا خاتمہ ہوگیا تھا۔ جنگ عظیم اول میں ال
’’ لیگ آف نیشنز‘‘انسانوں کے قتل ہو جانے کے بعد اقوام و ممالک کی ایک بین االقوامی تنظیم 

قائم کی گئی تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اقوام و ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے 
تنازعات کو جنگ کی صورت اختیار نہ کرنے دی جائے اور اس بین االقوامی فورم کے ذریعہ 

لیگ آف ‘‘ن تنازعات کا حل نکال کر قوموں اور ملکوں کی باہمی جنگ کو روکا جائے، لیکن ا
اپنے اس مقصد میں ناکام ہوگئی اور بیسویں صدی کے چوتھے اور پانچویں عشرے کے ’’ نیشنز

درمیان پھر عالمی جنگ بپا ہوئی جس میں جرمنی اور جاپان ایک طرف جبکہ برطانیہ، فرانس 
دوسری طرف تھے۔ اس جنگ نے پہلی جنگ سے زیاده تباہی مچائی اور اس  اور روس وغیره

کے آخری مراحل میں امریکہ نے اتحادیوں کی حمایت میں جنگ میں شریک ہو کر جاپان کے 
دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جس پر 

  ا۔جنگ عظیم کا خاتمہ ہو

 (United Nations) ء میں ایک اور بین االقوامی تنظیم اقوام متحده١٩۴۵کے بعد اس   
کے نام سے وجود میں آئی جو اب تک نہ صرف قائم ہے بلکہ بین االقوامی معامالت کا کنٹرول 

  اسی کے ہاتھ میں ہے۔

 نےاُس وقتزیاده پرانی نہیں  بلکہ اس اصطالح  اصطالح  موجوده  کی" انسانی حقوق"  
دھچکا لگا  عظیم و ایک ں انسانی جانوں کشہرت حاصل کی جب جنگ عظیم اول ودوم می زیاده 

  ۔تھااور بہت بڑی تعداد میں انسانی جانوں کو ناقابل تالفی نقصان پہنچا تھا

انسانی "کے عالمی فورم پر  اقواِم متحده میں ء 1948دسمبر10چنانچہ اس تناظر میں 
س ۔ج ےہ پر مشتمل  دفعات30 سے ایک منشور پاس ہوا جو کہ  کے نام "حقوق کا عالمی منشور



 
 

قیام  عدل وانصاف کےمعاشرے میں مساوات اورمعاشرے کے افراد میں فرد کی آزادی، میں 
قرار دے " معیار اانسانیت ک" اور جسے آج کی دنیا۔ےہ  بار بار اعاده کیا گیا بارے میں کے 

  ۔ ےرہی ہ تشہیر کر اس کی  زور وشور سے بڑےکر

اور اس بات پر بہت ی بہت زیاده تاکید کی گئی ہے ک ےاحتراممنشور میں انسانی حقوق ک اس
ملنے چاہئیےتمام انسانوں کو بال امتیاز اُن حقوق  کو اُس کے  بنیادی  انسانکہ زور دیاگیا ہے 

میں کی ادائیگی اور ان حقو ق ۔ نا چاہئیےجائز حقوق دینے میں تامل نہیں کر کے
  رنگ،نسل،زبان،جنس اور مذہب کی تمیز روا نہیں رکھنی چاہئیے۔

ے جس کپر عائدکی گئی ہے " جنرل اسمبلی"حقو ق کے حصول کی بنیادی ذمہ داری 
س کاکام یہ ہے  کہ وه باقاعده رپورٹ تیار کرکے گیا ہے ج دیا  ایک کمیشن تشکیل باقاعده لئے

 مجلس عاملہ کے گروپ کا قیام عمل میں التا ہےساالنہ  کمیشن  یہ اپنی سفارشات پیش کرتا ہے۔
کے سلسلے " انسانی حقوق"جس میں اس بات پر انتہائی غور وخوض سے کام لیاجاتا ہے کہ 

میں جوخالف ورزیاں اور کوتاہیاں برتی جاتی ہیں اس کے صحیح طریقے سے روک تھام ہو 
 ۔ 1متعین کیا جاسکے اس کا صحیح رخ سکے اور آئنده کے لیے 

ے رکن ہونے کی حیثیت سے اُس کے معامالت ،پاس ممالک اقوام متحده ک اکثرم اسالم کے عال
عالم اسالم  اس حوالے سے  لیکن کرده قوانین اور نافذکرده فیصلوں میں برابر کے شریک ہیں۔

  ۔پائے جاتے ہیں  تحفظات  طرح کے دو میں کے باشعور حلقوں 

کاانتخاب کرکے ان کو قانون  پانچ ممالکنے اپنے فورم میں سے جن  اقوام متحده ۔1
 نے والے فیصلوں کے نفاذ کااختیار دیا ہے اُن میں عالم اسالم  ازی کرنے  اور یہاں سے نکلس

  ۔  کیاگیا شامل نہیںسے کسی بھی ملک کو  میں 

افکار ونظریات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیاگیا ہے جس کی  مغربی ۔اس منشور کو 2
اگر ان دفعات ۔ اور ات کا شریعِت اسالمیہ کے احکام سے کھال تصادم ہےدفعسےوجہ سے بہت 

ات سے مسلمانوں کو ہاتھ دھونا احکام بہت سے  قرآن و سنت کےشکل دی جائے تو  عملی کو 
جس کے لیے عالم اسالم میں سے کوئی )جس کی تفصیل مقالے میں آئے گی،ان شاء هللا (پڑے گا

  ۔2ےکسی صورت میں  تیار نہیں ہبھی 

                                                           
حقوق ی انساناور یونسکو کے ساتھ ملکر ILOوسرے آرگنائزیشن کمیشن نے اقوام متحده کی دس موضوع پر متعلقہ ا1

انٹر سول اور سیاسی حقوق کاونیورسل منشورکای انسانی  حقوقِ  اہم ترین ن میںجبنائے ہیں۔  اصول کیلئے  حفاظت کے
نام  اکعالمی  بل برائے حقوق طور پرمتفقہ کو 1976حقوق کا بین االقوامی معاہده  تہذیبی اور اقتصادی، معاشی اور نشنل

تے دیراہنمائی  اہمکی تشریح و تعبیر کیلئے  دفعات متحده کے منشور کی انسانی حقوق کی۔ یہ تینوں قوانین اقوام دیا گیا
جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے منظور کیا۔  اقوام متحده کےکو1948دسمبر  10سے عالمی منشورجہیں۔انسانی حقوق کا

ضع کیا جائے۔ چونکہ یہ کوئی معاہده و دنیا کے اقوام  کے لیےاس سے یہ مشتہر کرنا مقصود تھا کہ ایک مشترکہ معیار 
  پر مشتمل ہے۔ دفعات30حقوق کی تعریف میں یہ  بنیادی اس کی کوئی افادیت نہیں۔ قانونی طور پرنہیں اس لئے 

  

اقوام متحده کی پچاسویں سالگره کے موقع پر مالئیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ عالم اسالم 2
متحده کے فیصلہ سازی اور فیصلوں کے نفاذ کے نظام میں شریک کیا جائے اور انسانی حقوق کے منشور پر  کو اقوام

نظر ثانی کی جائے۔ اگر اس وقت عالم اسالم کی دیگر حکومتیں ان کا ساتھ دیتیں تو اس سلسلہ میں مؤثر پیش رفت ہو 
حال میں اب بھی اس کا بظاہر کوئی امکان دکھائی نہیں سکتی تھی لیکن بد قسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور موجوده صورت 

  دیتا۔



 
 

کسی کہ عالم اسالم کے بارے میں یہ کہنا  اسی تناظر میں دیکھتےہوئے مسلم امہ  کہتیہے
درست نہیں ہے کہ وه اقوام متحده کی تشکیل ،انتظام اور معاہدات میں برابر کے شریک طرح 

عالم اسالم  ہے۔کیونکہ اقوام متحده کی سالمتی کونسل میں عالم اسالم کو نمائندگی نہ دینے سے
نتیجے پرآسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ عالم اسالم کو صرف زبانی جمع خرچ  ممالک اسکے 

  ۔1کے طور پر رکھا گیا ہے

نیز ایک اہم بات یہ بھی ہے۔کہ اقوام متحده مذہبی آزادی،مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے 
ں تحفظ کی علمبردار ہونے کے ناطے ایسے قوانین بنا نے سے گریز کریں جس سے مذہب می

دخل اندازی ہوتی ہو،یامذہب کی آزادی میں خلل آتا ہو۔کیونکہ اُن کے پاس کسی بھی مذہب کی 
  حدودکو پامال کرنے یاطریقۂ کار متعین کرنے یا کمی بیشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

  )Research Problems(مشکلۃ البحث

رسائی انتہائی ضروری تحقیق ایک مشکل کام ہے جس میں  بنیادی مصادر اوراصل مواد تک 
ہوتیہے۔زیر بحث موضوع  کے اندردوراِن تحقیق جن مقامات میں مشکل پیدا ہوسکتی ہے اُن 

  :میں

۔موضوع زیِر بحث پر کافی سارا مواد موجود ہے لیکن عالمی منشور برائے انسانی حقوق :1
س میں ء میں مذکور ترتیب سے  اردو میں کوئی ایسی کتاب نظر سے نہیں گزری ہے ج1948

  شق وار منشور کے دفعات کا شرعی  جائزه لیا گیا ہو ۔

ء کے اصل نص تک پہنچنا  اور اُس سے 1948۔اقوام متحده کے منشور براے انسانی حقوق :2
  مشکل امور میں سے ہے۔باحث کے لیے حوالہ دینابھی 

ی کافی مواد ۔اسی طرح منشور میں  اسالمی نقطہ نظر سے جو امورقابل مواخذه ہیں اُن پر  بھ:3
  موجود ہیں لیکن دوِرجدید کی اصطالح میں  اُن مواد کا تذکره انتہائی کم ہے۔

کے فقدان نے یہ مسئلہ بھی پیدا کیا ہے کہ منشور میں  مذکور بعض  قابل مواخذه "اجتہاد"۔:4
دفعات پر جب  بحث کی جائے گی تو اگرچہ اُس حوالے سے مواد موجود بھی ہو لیکن  اصوِل 

  ے مطابق صراحۃ   اُس کا ذکر  نہ ہونے کی وجہ سے حوالہ دینے میں مشکل پڑے گی۔تحقیق ک

  )Reaserch Questions(سواالِت تحقیق

ی روشنی  انسانی حقوق کے عالمگیر اعالمیہ کا شق وارجائزه  اسالمی شریعت کس مقالے میں ا
  میں لیا جائے گا۔کہ

پرپی ایچ ڈی کی سطح پر تحقیقی کام کیا ۔کیا زیِر بحث موضوع اس قابل بھی ہے کہ اِس :1
  جائے؟

۔حق کی لغوی واصطالحی تعریف ذکر کرنے کے بعد قرآن وآحادیث میں حق کے اطالقات :2
  کیاہیں؟

اور عملی طور پر محسِن انسانیت، انسانی حقوق کے حوالے سے اسالمی تعلیمات  کیا ہیں ؟۔:3
  ارے میں کیا طرِز عمل اختیار فرمایاتھا؟نے حقوِق انسانیت کے ب نبئ رحمت محمد رسول هللا

                                                           
1

کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وه عالم اسالم کو باقاعده نمائندگی دے کر اپنے اس "او آئی سی"اس وجہ سے مسلمانوں کے عالمی تنظیم
  فرض منصبی سے  سبکدوشی کا مظاہره کرے۔



 
 

ء کے دفعات کیاہیں؟شرعی نقطہ نظر سے متفَقہ اور 1948۔عالمی منشور برائے انسانی حقوق:4
  مختَلف فیہ امور کیا ہیں؟نیزمختَلف فیہ امور میں اسالمی تعلیمات کیا ہیں؟

کو کیوں اتنی )ء1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق(۔ماضی قریب کی اس انسانی کاوش :5
اہمیت دی جاتی ہے؟حاالنکہ انسانیت کو انسانوں کی بندگی سے نکالنے اور خالِق کائنات کی 

کی شکل میں قانوِن نجات   نازل " اسالم"بندگی میں  النے کے لیے صدیوں پہلے هللا تعاٰلی نے
  فرمایا تھا۔

کو " مسلمان"اور"الماس"۔منشور کے تحت  فرد کی آزادی اورمذہبی رواداری کے نام پر:6
  مطعون تو نہیں کیا جارہا؟

اور اس منشور کو مکمل طور پر  ؟تحفظات کیا ہیںکے ۔ منشور کے بارے میں  امت مسلمہ :7
ہیں ؟اور اس کی عملی تطبیق میں   کیا خدشاتمسلم امہ کوکی صورت میں   قبول کر لینے

  اٹھانے پڑیں گے؟۔ نقصانات  مسلمانوں کو کیا

  
  )Statement of the Research Problem(قضیہ تحقیق 

چوں کہ دور حاضر میں ہر سطح پر حقوق کے لئے  ٓاواز اٹھائی جارہی ہےجس   کے لئے 
مختلف فکری  بنیادیں ہوتی ہیں ۔ان میں ایک فکر اجتماعی دانش اورسماج کی  اکثریتی   

،عالقائی اور خانگی سوچ ہے ۔اس نقطہ نظر نے حقوق کے تعین کے ساتھ ان گنت نظریاتی 
نبوی پیش  اسوه  مسائل کو بھی الکھڑا کردیا ہے ۔جن کی نشاندہی کرنا اور اس بارے میں

  کرنا ضروری تھا تاکہ دونوں کا تقابل کرکے ان کی حیثیت واضح کی جائے۔  
  

  (Objectives)اہداف 
  عالمی منشور برائے انسانی حقوق کا تعارف پیش کرنا ۔١

  عصری سماج اور اسالمی تعلیمات میں حقوق کا تصور واضح کرنا   ۔٢         

  عالمی منشور کے دفعات کا تعلیمات نبویعلی صاحبہا الصالة والسالم  سے تقابل کرنا ۔٣

منشور کے اندر اسالمی اصولوں سے متصادم دفعات کی نشاندہی کرکے ان کا تنقیدی جائزه ۔۴

  لینا 

  ات کا جائزه لینا ۔منشور کے سماجی اثر۵          

 )Significance of the Topic(اہمیِت موضوع 
موضوع زیر بحث ایک سماج مذہبی موضوع ہے جو بیک وقت سماج اور مذہب دونوں  

پہلووں کا احاطہ کرتا ہے ۔عالمی منشور کا دیباچہ  معاشرے کی اجتماعی فکر کی غماز ہے 
۔اسالم کے اندر حقوق کاتصور پختہ اور اس جس میں مذہب کو درخوراعتناء نہیں رکھا گیا ہے 

 ۔کے ثمرات مثبت ہیں جس کی نشاندہی کرنا دینی اور عصری لحاظ سے مفید کاوش ہے

  (Review of Previous Literature) سابقہ تحقیقات کا جائزه
اس موضوع پر اردو زبان میں تحقیقی کام نہ ہونے کے برابر ہے تا ہم عربی زبان میں   

  :جن کی تفصیل کچھ یوں ہے اس موضوع پر کام کیا گیا ہے 



 
 

الرعایۃ االجتماعیۃ فی "غزه فلسطین کے کلیہ اصول الدین کے زیر نگرانی –۔جامعہ اسالمیہ :1

د ابراہیم محمد الغرباوی نےاس موضوع پر کا م کے نام سے ولی" السنۃ النبویۃ دراسۃ موضوعیۃ

  کیا ہے۔

کے نام سے جامعۃ االمام محمد " حقوق االنسان فی االسالم والرد علی الشبہات المثارة حولہا"۔:2

بن سعود االسالمیۃ کے استادڈاکٹر سلیمان بن عبدالرحٰمن الحقیل نے بھی اس موضوع پر ایک 

  کتاب لکھی ہے۔

اس کتا  ۔ڈاکٹر محمد سید فہمی)تالیف(الرعایہ االجتماعیۃ من منظور اسالمیکتاب مدخل الی "۔:3

  ب میں چھ فصول ہیں جس کے

فصِل ثالث میں پُرانے زمانے کے معاشروں میں اجتماعیات کا مفہوم،اس کا فلسفہ اوراس ) الف(

  زیِر بحث الیا گیا ہے کو کی تدریجی ترقی

ور کا ذکر ہے جیسے فصِل سادس میں اسالم میں بعض سماجی ام)ب(

  اپنےُکنبے،مریضوں،یتیموں اور بوڑھوں کے سماجی حقوق ۔

مختصر تعداد میں  اِن دونوں فصلوں میں مصنِّف نے موضوع سے متعلق بعض ٓایاِت قرٓانیہ اور

  ذکر کی ہیں ۔ احادیثبھی

کاوش شیخ یہ " حقوق االنسان بین تعالیم االسالم واعالن االمم المتحده"ایک کاوش یہ بھی ہے۔4:.

  محمد غزالی کی ہے۔

  اردو میں اس موضوع پر بھی کام ہو اہے جیسا کہ

اسالمی تعلیمات کی روشنی میں،یہ پی ایچ ڈی سطح کا :۔انسانی حقوق کا جدید مغربی تصور:4

ایک مقالہ ہے جو  شعبہ علوم اسالمیہ بہاءالدین زکریا یونیورسٹی  میں ڈاکٹر سعیدالرحمان کے 

  لیم نے لکھا ہے۔زیر نگرانی محمدس

بنیادی انسانی حقوق اور "ء کےپی ایچ ڈی سطح کا ایک دوسرا مقالہ ہے2000۔اسی طرح :5

مقالہ نگار سیف هللا نے ڈاکٹر حمیدهللا عبدالقادر کے زیر نگرانی شیخ زاید اسالمک "مذاہِب عالم

  پنجاب یونیورسٹی،قائداعظم کیمپس میں یہ مقالہ لکھا ہے۔SZISسنٹر

لوم اسالمیہ بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ہی کے ایک سکالر محمدسلیم نےبھی اس ۔  شعبہ ع:6

پر کے نام )"اسالمی تعلیمات کی روشنی میں(بنیادی انسانی حقوق کا مغربی تصور"موضوع پر 

  سے ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔

ڈاکٹر کے BZUءمیں شعبہ علوم اسالمیہ بہاءالدین زکریا یونیورسٹی2015۔ جب کہ حال ہی :7

بنیادی انسانی حقوق کی امریکی "عبدالقدوس صہیب کے زیر نگرانی ایک سکالر عبدالرحیم نے

  کے نام سے ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔ "عہدفاروقی کی عالمی فتوحات کے تناظر میں:پالیسی



 
 

ان تمام کاوشوں میں ایک ہی بات مشترک ہے کہ کسی بھی کتاب یا مقالے میں زیر بحث 

ء اور اسالمی تعلیمات کا تقابلی 1948المی منشور برائے انسانی حقوق ع"موضوع یعنی

یکجا طور پر مذکور نہیں ہے بلکہ یا تو اسالمی تعلیمات سے کوئی شق لی گئی ہے اور "جائزه

صرف اُسی کے حولے سے عالمی منشور کے کسی ایک یا دو دفعات کا تقابلی جائزه  پیش کیا 

کے کسی مختلف فیہ دفعے کو زیر بحث الکر اس کا تقابل گیا ہے اور یا  توعالمی منشور 

اسالمی تعلیمات سے کیا گیا ہے۔جب کہ موضوع زیر بحث میں باحث کا طرزاِن مذکور کاوشوں 

  :سے الگ ہو گا کیونکہ

  ءمکمل طور پر ذکر کیا جائے گا۔1948الف۔عالمی منشور برائے انسانی حقوق 

ا جائے گا جہاں کوئی دفعہ اسالمی تعلیمات ب۔منشور کے ہر دفعے کا شق وارجائزه لی

سے  متصادم ہوگاوہاں دفعے کی خامی ذکر کی جائے گی اور متبادل طور پر اسالمی تعلیمات 

  ذکر کئے جائیں گے۔

ج۔منشور اور اسالمی تعلیمات کے آپس میں جو مشترکات ہوں گے اُن کوخصوصی طور 

  پر ذکر کیا جائے گا۔

منشور کے سماجی اثرات کا اسالمی تعلیمات سے تقابل  د۔دنیا کی جدید اصطالح میں

  کرتے وقت دنیا کی جدید اصطالح کو خاص طور پر مدنظر رکھا جائے گا۔

ه۔اقواِم متحده کا دوغال کردار واضح کیا جائے گا کہ ایک طرف منشور کا سہارا لے کر 

کرتی ہیں لیکن  محکوم قوموں پر ناجائز دباؤ کے ذریعے طاقتور اقوام اپنے مفادات حاصل

دوسری طرف کمزور ریاستوں اور اقوام کو اُن کا جائز حق دینے  کے لیے اقوام متحده ایک 

  خاموش تماشائی کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہے۔

و۔اسالم اور ملِت اسالمیہ کے خالف منشور کا سہارا لے کر مغرب متفق ومتحد نظر آرہا 

سائل سے مکمل طور پر بے توجہی کے شکار ہے جب کہ مسلماناِن عالم اپنے اہم ترین م

ہیں۔مقالے میں اسالمی تعلیمات کی روشنی میں امت مسلمہ کے مسائل کی نشاندہی اور اُن کے 

  حل کے  لیے قابل عمل سفارشات پیش کیے جائیں گے۔

 Research Methodology)(منہِج تحقیق 

متعلق مواد تالش  تحقیق کے دوران میرا منہج استقرائی ہوگا جس میں موضوع سے  
کرکے تحقیقی انداز میں مرتب کیا جائے گا ۔ تفسیر، حدیث ،سیرت کے عالوه عصری علمی  
ذخیره سے استفاده کیا جائے گا ۔علماء اور دانشور وں سے مالقات کے ذریعے معلومات جمع 

  کی جائیں گی ۔

  (Work Plan)منصوبۂتحقیق 



 
 

عالمی منشور برائے انسانی حقوق "ہے ۔باِب اول  ده فصول پر مشتملچومقالہ تین ابواب اور یہ 
  :ی ہے جس ک سے متعلق "ء1948

  کی لغوی واصطالحی تعریف کی گئی ہے،"حق اور انسان"میں  فصل اول

 پیش کیا گیا ہے"اسالمی تعلیمات اور عالمی منشور میں انسانی حقوق  کا تصور"میں  فصِل دوم
،  

  جبکہ کاتعارف١۵تا دفعہ نمبر١س کے دفعہ نمبرعالمی منشور کی تمہیداورامیں  فصِل سوم

  کاتعارف ذکر کیاگیا ہے۔ ٣٠تا١۶عالمی منشور کے دفعاتمیں  فصِل چہارم 

کا بیان ہے جس "میں سماجی حقوقعلی صاحبہا الصالة والسالم  سیرِت نبوی  "باِب دوم میں 
  :کی

  ،کنبے،خاندان  اور بچوں کے سماجی حقوقمیں  فصل اول

  ،کے سماجی حقوقدیگر رشتہ داروں  اور والدین میاں بیوی ،،عورتوں میں  فصل دوم

  ،جوانوں ، عمررسیده اور بزرگوں کے سماجی حقوق میں فصل سوم

  اور کے سماجی حقوق مریضوں ،فقراء ومساکین ، یتیموںمیں  فصل چہارم

ذکر کئے  کے حقوق غیر مسلموں اورھمسایوں، اولواالمر ،طلباء وعلماء ،خّدام  میں  فصل پنجم
  گئے ہیں۔

کا عالمی منشور برائے انسانی  علی صاحبہا الصالة والسالم سیرت نبوی"میں  باب سوم
  :ذکر کئے گئےہیں جس کی"اور سماجی اثرات ءسے تقابلی جائزه١٩۴٨حقوق

سے تقابلی  علی صاحبہا الصالة والسالم تمہید کاسیرت نبوی یعالمی منشور کمیں  فصل اول
  بیان  کئے گئے ہیں ۔"جائزه اور سماجی اثرات

 علی صاحبہا الصالة والسالم کاسیرت نبوی ١٠تادفعہ ١عالمی منشور کے دفعہ  میں  فصل دوم
  ،سے تقابلی جائزه

 کاسیرت نبوی ٢٠اتا دفعہ ١ءکے دفعہ ١٩۴٨عالمی منشور برائے انسانی حقوق میں  فصل سوم
  ،سے تقابلی جائزه علی صاحبہا الصالة والسالم

 کاسیرت نبوی٣٠تادفعہ ٢١کے دفعہ ١٩۴٨عالمی منشور برائے انسانی حقوق میں  فصل چہارم
  اور سے تقابلی جائزهعلی صاحبہا الصالة والسالم 

علی صاحبہا الصالة  ءاورسیرت نبوی١٩۴٨عالمی منشور برائے انسانی حقوق  میں فصل پنجم
  کو ذکر کیا گیا ہے۔ کے مشترکات والسالم

ذکر کئے گئے ہیں اور اس موضوع پر مزید کام کرنے  نتائجِ بحث اور خالصۂ بحثآخر میں 
اس ترتیب سے دئے  علمی و فنی فہارسپیش کی گئی ہیں۔اس کے بعد    تجاویزو سفارشات کی



 
 

فہرست ٓایات،فہرست احادیث و ٓاثار،فہرست رواة، فہرست اعالم، فہرست بالد  وا  گئے ہیں۔
  ۔ماکن، فہرست مصادر و مراجع

  :ہے  یاگ امنہج یوں رکھ اکمقالے :منہِج مقالہ

  ۔سب سے پہلے موضوع سے متعلق قرآنی آیات ذکر کی گئی ہیں ۔1

  کےترجمے سے کیا گیا ہے۔" فتح محمد جالندھری رحمہ هللا"کاترجمہ ۔آیات 2

جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں مختلف تفاسیر سے اُس کی مزید وضاحت اور مفسرین ۔3
  ہیں۔ ےکے مختلف اقوال  بھی ذکر کئے گئ

  گئی ہیں۔ یموضوع سے متعلق دوسرے نمبر پر احادیث الئ۔4

ہے کہ سب سے پہلے صحیحین کی احادیث ذکر کی گئی  ئیگ یمیں تر تیب یہ رکھ ۔احادیث 5
امت کااتفاق ہے اس وجہ سے اُن احادیث پر   کی صحت پر تمام احادیث یچونکہ صحیحین ک(ہیں

  نہیں لگایا گیا۔ حکم

ذکر کی  احادیث  ی سنن ابوداؤد،سنن ترمذی،سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ک۔صحیحین کے بعد6
  ہیں ۔ گئی 

بھی ملی ہے وہاں سے لی گئی  سے  حدیث جہاں موضوع سے متعلق  کے بعدصحاح ستہ ۔7
 یاحکم لگا ااحادیث ذکر کرنے کے بعد  اہل جرح وتعدیل ک ۔8اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ہے ۔

  ہے۔ یاگ

ہر بار  لیکنیث کوکئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے ہے کہ ایک حد  گئی عام طورپر ترتیب یہ رکھی ۔9
  ہے۔ ئی ن سے متعلق الگ الگ ذکر کی گموضوع اور عنوا

اس اسی طرح ۔ذکر ہوں"صحیحاحادیث "کوشش کی گئی ہے کہ اس بات کی حتی الوسع  ۔10
  ۔  ہو مکملہے وه گئی  بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ جو حدیث ذکر کی 

،پہلے کتاب کے مصنف کانام ذکر کیاگیا  کی گئی ہے کہاس طرح ی تخریج احادیث ک۔11
تالیف کانام لکھا /کی کنیت ذکر کی گئی ہے پھر کامہ لگاکر تصنیف مصنف لگاکر)،(پھرکامہہے،

محمد بن :گیا ہے،پھر کامہ لگا کرکتاب پھر باب اورآخر میں حدیث نمبر ذکر کیاگیا ہے  مثال
  ۔11:اسماعیل ،ابوعبدهللا،صحیح بخاری،کتاب االیمان،باب ای االسالم افضل،رقم

کی کتب سے استفاده کیا گیا "عالمہ البانی رحمہ هللا"ے کے لیے زیاده تر حدیث پر حکم لگان۔12
  ہے۔

حاالت  یک نرواِة حدیث میں زیاده تر آخری راوی یعنی صحابی کا ذکر کیا گیا ہے اور ا۔13
  لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔

  ہرصفحے کے حوالے اُسی صفحے پر دئے گئے ہیں۔۔14



 
 

ہے۔جس کے ذیلی عنوانات  ۔ہرعنوان کو الگ ذکر کیا گیا15
  سے دئے گئے ہیں۔)1،2،3،4،5،6(یا)۔وغیرهد۔ج۔با۔(

  ۔ آخر میں فنی فہارس کو تحریر کیا گیاہے۔16

چونکہ تحقیق ایک مشکل کام ہے جس کے لیے میں نے ہر مرحلے پراپنے اساتذه کرام   
کل اوراحباب سے مددلی۔بالخصوص میرے سپروائزر ڈاکٹرمحمدطاہر نے تحقیق کے اس مش

سفر میں میرا مکمل ساتھ دیا اور ہر کٹھن مرحلے پر میری راه نمائی کرکے میری حوصلہ 
افزائی کی ۔ان تمام خواتین وحضرات  کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون 

  اور مفید مشوروں سے یہ مقالہ پائہ تکمیل تک پہنچا۔

وفیسر عبدالرحیم اور   پروف ریڈنگ پر مفتی مقالے کے مواد کی فراہمی میں تعاون پر میں پر
ش کو اپنے فضل سے قبول اومحمدصدیق کا انتہائی شکر گزار ہوں۔هللا تعالٰی میری اس ناقص ک

ر میرے لیے نجات کاذریعہ بنائے اوفرماکر میرے والدین،اہل وعیال،تمام اساتذه کرام اور
  )  آمین(۔عہ بنائےلیے نیک نامی کا ذریعبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے 

  

  بُرہان الدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  باِب اّول

عالمی منشور برائے انسانی 

  کا تعارف ء1948حقوق

  

  



 
 

  

  فصل اول

حق اور انسان  کا لغوی 

  واصطالحی مفہوم
 

 

 

  

  

 

کے لغوی اور اصطالحی معنی بیان کریں " انسان"اور لفظِ "حقوق"اس فصل میں پہلے ہم لفظِ 
  گے۔

استعمال  ی کے لیےحق بہت سے معانلغت میں حق کی جمع ہے ۔اور  "حقوق "
کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔اسی طرح قُرٓان،ضد الباطل،فیصلہ  یٰ هللا تعال:احلق:ہوتاہےجیسے

 ۔ہوتا ہے لاستعماشده امر،عدل،اسالم،مال،صدق،حقیقۃ االمر اورموت کے معانی میں بھی 
دودھ والی اونٹنی پر حق ثابت  " 1فيها ذلك ثبت حين لقاحهاويكسرأي عندحقِّ  :عرب کہتے ہیںچنانچہ 

کو کسره کے ساتھ بھی پرھا گیا ہے یعنی جب اس میں حق " حق"ہونے کے وقت کہتے ہیں۔اور 
  "ثابت ہوجائے۔

                                                           
  ھ1417،داراحیاء التراث  العربی،228،ص3ج محمد بن یعقوب،الفیرزآبادی،القاموس المحیط،: 1



 
 

الشیء :اور االمر الواجب:معانی میں لغوی اعتبار سے موضوع کے قریب تر معنی هان مذکور
 :سے منقول ہے1ہے جیسا کہ عالمہ جوہری "چیز /کامثابت شده " الثابت

اورتو وأحققتالشيء،أيأوجبته، الزم ہواالشيءيِحقُّبالكسر،أيوجب، وحق"

 "نے اس چیز کو ثابت یعنی الزم  کردیا

 یکے قول سے بھی ہوت3ید ابن منظور ئاس قول کی تا2" اور تو نے اس حق طلب کیاواستحققته 

اور 4أياستوجبته  :استوجبه:،واستحق الشيء الزم ہواأيوجب : ،بالكسر،حقاً الشيءيحقُّ  وحق :ہے،فرماتے ہیں

  اس چیز کا مستحق ہوا۔

: لغة الحق :کہتے ہیں6۔عالمہ مناوی 5جو کہ مصدر ہے"الباطل خالف" :الحق:اور کہا گیا ہے کہ

کی گنجائش حق لغت میں ثابت شده چیز کو کہا جاتا ہے  جس میں انکار 7إنكاره اليسوغ الذي الثابت

  نہ ہو

کالفظ استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں مفکرین کے "Right"انگریزی میں حق کے لیے
 :"مختلف اقوال ہیں جیسا کہ

"Rights are those Conditions of the social life without which no man can 
seek, an general,  

to be himself at his best8” 

زندگی کے وه حاالت  یا شرائط ہیں جن کے بغیر عام طور پر انسان حقوق سے مراد سماجی 
  اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔

  :اور ایک تعریف یہ بھی ہےکہ  

"A Right is a reasonable claim of freedom in the exercise of certain 
activities1” 

                                                           
ھ کو وفات پا ١٠٠٣ھ کوپیدا ہوئے اور٣٩٣اسماعیل بن حماد؛جوہری،لغت کے امام گزرے ہیں،وطِن اصلی فاراب تھا۔1

،دارالعم ٣١٣ص:١خیرالدین بن محمود،الزرکلی،االعالم ج{گئے۔لغت،عروض اور نحو میں  بھی اُن کےتصانیف موجود ہیں۔
  }ء2002للمالئین،

  ھ1376،دارالعلم للمالئین١۴۶١:۴:الصحاحاسماعیل بن حماد،الجوہری، 2
ھ کو پیدا ہوئےادیب تھے اصل میں اشبیلیہ کے تھے قاضی بھی ره چکے ٧۵٠ن محمد،ابو بکر،ابن منظور،القیسیمحمد بن عبید هللا ب3

  ٢۶٠،ص۶االعالم ج(ھ کو طاعون میں وفات پا گئے١٣۴٩تھے،
 ھ1408،داراحیاء التراث العربی بیروت،49،ص10ج،العرب لسانر افریقی،ابن منظومحمد بن مکرم،4
 ،دارلکتب العلمیہ،بدون تاریخ۵۵ص:المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیراحمد بن محمد،الفیومی، 5
ھ کو پیدا ہوئے۔ كبار علماء دین والفنون میں سے تھے۔بہت کم 1545: ء 952۔ ،مناویمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین6

، )فیض القدیر) (التیسیر(،)كنوز الحقائق(کے قریب تصانیف فرماگئے۔جن میں  80کھاتے تھے،قاہره میں زندگی گزاری۔
 کو قاہره میں وفات پائے)م 1622 ـه 1031( وغیره شامل ہیں۔)التوقیف على مھمات التعاریف(اور )شرح الشمائل للترمذي(
  )204ص 6االعالم للزرکلی ،ج(۔
  ھ1410،دارالفکر،بیروت،287،ص1التوقیف علی مھمات التعریف،جمحمد عبدالرؤف،المناوی، 7
   MAZHAR-UL-HAQ,Political Science,Theory and کاقول ہے۔"Herold Joseph Laski" یہ8

Practice,Page#13,Book land,Lahore,1991 



 
 

  دعوٰی ہے۔حق سے مراد کچھ سرگرمیوں میں آزادی کا ایک معقول 

  :اسی طرح حق کی تعریف یوں بھی بیان کی گئی ہے

"A Right is a power claimed and recognized (by Society  or State)as 
contributory to common good2” 

حق سے مراد کسی اختیار یا طاقت کا وه دعوٰی ہے جسے معاشره یا ریاست فالح عامہ کے لیے 
  ۔معاون جان کر تسلیم کرے

  :کی چند تعریفیں ذکر کی گئیں ہیں" حق" اصطالح میں بھی

  مختلف اعتبارات کے لحاظ سے یہ تعریفیں دو بنیادی معنوں کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ 

پہلے معنی مادے کے اعتبار سے ہیں،جیسا کہ کہا گیا 
 االشخاص حيث من الناس عالئق االلزام سبيل علی التيتنظمالتشریعیۃالقواعدوالنصوصمجموعۃیھاحلقوق:ہے

حقوق ان شرعی مرتب اصول وضوابط کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے متعلق مالی 3الموالوا

  اور شخصی احکامات الزم قراردئیے گئے ہو۔

فی اصطالح :قانون:اور بمعنی 4فی اصطالح االصولیین:حکم:اس تعریف کے بناء پریہ بمعنی
  ۔5القانونیین کے قریب تر ہے

  ے اعتبار سے ہے اور وه یہ کہ یہ حقوق کس کے لئے واجب ہو تے ہیں۔ک" اثر" دوسرے معنی

اس صورت میں یہ وه مطالبہ ہوگا جو کسی شخص 6الطلب الذی یجب الحد علی غیره:فتکون ھی
  کے لیے دوسرے پر الزم ہوتا ہے۔

اس معنی کے اعتبار سے یہ تعریف اُس تعریف کے زیاده قریب ہے جو فقہاءکرام رحمہم هللا 
۔ اور حق کے عام معنی یہ ہیں کہ کوئی خاص چیز یا کام جسے 7کی تعریف کرتے ہیں"حکم"

  8شریعت الزمی طور پرطاقت کے زور سے تکلیفی طور پرکسی کے لئے خاص کرے۔

کو کہا جا تا ہے جس سے انکار )چیز،کام(حق لغت میں اُس ثابت شده:فرماتے ہیں 1امام جرجانی
کو کہا جاتا ہے الحکم المطابق للواقع :ممکن نہیں ہوتا اور اہِل معانی کے نزدیک اصطالح میں

  2جس کا اطالق اقوال،عقائد،ادیان اور مذاھب پرہوتا ہے

                                                                                                                                                                             
 Political Science,Theory and   Practice, Page#14 کاقول ہے۔"Oscar Wilde" یہ 1
 Political Science,Theory and   Practice, Page#15 کاقول ہے ۔" Prof.T.H Green" یہ 2
عبدهللا الدرعان /سالمی۔د،المدخل للفقہ اال٣۵ص:د،القطب محمد:االسالم وحقوق االنسان:،٩،١٠:٣:المدخل الفقہی العام،لمصطفٰی الزرقا3
  ومابعدھا ٢٣٧ص :
،مکتبۃ الدعوة،محمد االمین بن المختار،الشنقیطی،مذکرة اصول الفقہ علی روضۃ الناظرللعالمۃ ١٠٠عبدهللا،الخالف،علم اصول الفقہ، ص4

 ،٧ص:ابن قدامۃ رحمۃ هللا علیہ
  ،دارالکتب العلمیہ بیروت،بدون تاریخ١٣التشریع والفقہ فی االسالم تاریخا ومنھجا،صمناع بن خلیل ،القطان، 5
  ٣۵ص:القطب محمد/د:۔االسالم وحقوق االنسان٩،٠١:٣:المدخل الفقہی6
 ١٠٠علم اصول الفقہ،ص 7
 ٣۵ص:القطب محمد/د:۔االسالم وحقوق االنسان ١٠:٣:المدخل الفقہی8



 
 

  :مالکےلفظ کا مختلف معانی میں استع"حق"قرٓان کریم میں

۔ جو مختلف معانیوں میں 3مرتبہ ٓائے ہیں"٢٨٨" یا اس کے مشتقات قرٓان کریم میں"حق "لفِظ 
  استعمال ہیں۔جن میں سے چند یہ ہیں۔

) برحق(ئے هللاور اگر "4} أهواءهم الحق ولواتبع{ :۔هللا تبارک وتعاٰلی کے اسم گرامی کے طور پر1

اس )اس کی شان(تو هللا  جوسچا بادشاه ہے"6} الحق الملك اهللا فتعالى{ "5ان کی خواہشوں پر چلے

 ربكم اهللا فذلكم{  "یہ اس لیے کہ هللا کی ذات برحق ہے"7} هوالحق اهللا بأن ذلك{  "سے اونچی ہے

  "برحق ہے ربیہ هللا تو تمہارا "8} الحق

نبی یعنی (جب اُن کے پاس  حق "9} لماجاءهم فقدكذبوابالحق{ :کے طور پر نام مبارککے نبی۔2

 من الحق فلماجاءهم{ : فيها، أحداألقوال على"آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹالیا)علیہ السالم

  10}  موسى ماأوتي مثل عندناقالوالوالأوتي

پھر جب اُن کے پاس ہماری طرف سے حق آپہنچا تو کہنے لگے کہ "
  "موسٰی کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟)نشانیاں( جیسی

  11} الباطل وزهق جاءالحق وقل{  :کے معنی میں کریم قرآن -3

  "اور کہہ دو کہ حق آگیااور باطل نابود ہو گیا"
  12) لماجاءهم فقدكذبوابالحق:(  المتقدمة آيةاألنعام آخرفي قول فيها،وعلى أحداألقوال على

  ."جب اُن کے پاس  حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹالیا"

  13} كارهون للحق وأكثرهم بالحقم بلجاءه{  :دیِن قویم کے معنی پر -4

بلکہ وه اُن کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند "
  "کرتے ہیں 

  "اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین کرتے رہے".14}  وتواصوابالحق{ 

                                                                                                                                                                             
ھ کو جب ٧٨٩میں علم حاصل کیا۔ ھ کو پیداہوئے؛شیراز٧۴٠میں :تاکو:استر آباد کے نواحی گاؤں،علی بن محمد بن علی1
شیراز میں داخل ہو توجرجانی وہاں سے بھاگ کر سمرقند میں پناه گزیں ہوئے۔تیمور کے وفات کے بعد واپد شیراز تشریف "تیمور"

  ]٧ص۵ج:،االعالم١٢۵ص:الفوائد البہیہ[ھ کو شیراز میں وفات پائی٨١۶الئے۔فلسفی اور کبار علماء عربیت میں سے تھے۔
  ھ1405،دارالکتاب العربی،بیروت،٨٩التعریفات،صالجرجانی،،محمد علی بن 2
  208،212،287ص:المعجم المفہرس اللفاظ القرآن الکریم3
  71:23المومنون4
 ترجمہ فتح محمد جالندھری رحمہ هللا5
   116:  23المومنون6
  30:31لقمان7
  32:10یونس8
  5:6االنعام9

  48:28القصص10
  81:17االسراء11
 5:6االنعام 12
  70:23المومنون13
  3:103العصر14



 
 

{ "جائے گا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا"1} بالحق بينهم وقضى{ : عدل کے معانی پر -5

  . "اور اس روز اعمال کاتلنا برحق ہے"2} يومئذالحق والوزن

  "یہ تمام بیانات صحیح ہیں"3} الحق هذالهوالقصص إن{ : صدق اور یقین کے معنی پر-6

توآسمان اور زمین کی مالک کے قسم یہ اسی طرح قابل یقین "4} لحق إنه فورب السماءواألرض{ 

  "کا سچا وعده ہے یہ هللا"5} حقاً  وعداهللا{  "ہے

  .6} وظهرأمراهللا جاءالحق حتى{  :نصراور تائید کے معنی پر"۔.7

  "یہاں تک کہ حق آپہنچا اور هللا کاحکم غالب ہوا"
هللا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق "7} المتقين حقًاعلى{  :کے معنی پر" ضروری"اور" الزم" 8

  8} المحسنين حقًاعلى{ "حق ہے

  ."طرح کا حق ہےنیک لوگوں پر یہ ایک "

  9} يعلمون وهم شهدبالحق إالمن{ : توحید کے معنی پر -9

  )"وه سفارش کر سکتے ہیں(ہاں جو علم ویقین کے ساتھ حق کی گواہی دے"
  10} تعلمون وأنتم وتكتمواالحق بالباطل والتلبسواالحق{  :بمعنی حجج وبراہین - 10

  "بوجھ کر نہ چھپاؤاور حق کو باطل کے ساتھ مت مالؤاور سچی بات کو جان "
  11} بالحق الكتاب عليك نزل{  

  "اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی"
  12} بالحق جئت قالوااآلن{  : "ألمر الواضحا"بمعنی - 11

  "کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں"
 اليوم ذلك{ وقوله"نے اسے سچ کر دکھایا ربمیرے "13} حقاً  قدجعلهاربي{  :الواقع المتحقق  - 12

  "یہ دن برحق ہے"14} الحق

  15} بالحق نتلوهاعليك اهللا آيات تلك{  :یقینی خبر کے معنی پر - 13

  "یہ هللا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں"

                                                           
  69:39:الزمر1
  8:7االعراف2
  62:3آل عمران3
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یہ حق کے بعض اطالقات ہیں جو قرٓان کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان میں بعض ایسے ہیں 
کے معنی دین قویم کے کرتے :حق:دوسرے معنی بھی ٓاتے ہیں مثال جب ہمجس کے ضمن میں 

،عدل،صدق وغیره بھی ٓاتے نبی علیہ السالمہیں تو الزمی طور پر اس معنی میں قرٓان کریم،
  1ہیں۔

قرٓان کریم میں  حقو ق سے متعلق بعض ٓایات اس بات پرداللت کرتی ہیں کہ هللا تعالی نے :فائده
کی " �ىل س��ل التفضل و�حسان و�م�نان"اپنے اوپر الزمی کئے ہوئے ہیں لیکن یہ بندوں کے حقوق 

قبیل سے ہیں نہ کہ کسی چیز کے مقابلے  کی وجہ سے۔کیونکہ هللا تعالی پر کسی کا زور نہیں 
 حقًاعلينانصرالمؤمنين وكان{  :۔چند مثالیں یہ ہیںاور نہ ہی کوئی اُس کوامر نہی کرنے واال ہے

یہ وه حقوق ہیں  :فرماتے ہیں کہ 3امام ابن کثیررحمہ هللا:"ر مؤمنوں کی مدد ہم پر الزم تھیاو""2}

ہیں  جسے  هللا تعاٰلی نے اپنے اوپربطور تکریم کے واجب کئے ہوئے ہیناسی طرح هللا تعالی کا 
  4} الرحمة نفسه على ربكم كتب{  :فرمان 

  "رب نے اپنی ذات پاک  پررحمت کو الزم کرلیا ہے ے تمہار"

یعنی اس نے   6) الحق ووعده الصادق بخبره ذلك أوجب أي:( فرماتے ہیں 5امام قرطبی رحمہ هللا:

 أي(اور ابن کثیر رحمہ ا � کے بقول "رحمت کو اپنی سچی خبر اورحق وعده سے الزم قرار دیا

اس نے بطور فضل واحسان اپنی ذات کریمہ پر 7الكريمةتفضًالمنهوإحسانًاوامتناناً  نفسه أوجبهاعلى

  :حدیث میں ٓاتا ہے رحمت الزم قرار دیا ہے۔اور
جس  نبی علیہ السالمنے بیان کیا کہ 8رضی هللا عنہ عاذ سیدنام"

جس گدھے پر سوار تھے ، میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا 
نے  نبی علیہ السالم ہوا تھا ۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا ۔ 

 کہ هللا تعالٰی کا اپنے جانتے ہو کیا تم! اے معاذ “ فرمایا 
 ہے ؟ اور بندوں کا هللا تعالٰی پر کیا  حق پر کیا )بندوں (مخلوق

اور اس کے رسول ہی  میں نے عرض کیا هللا” ہے ؟ حق 
هللا کا اپنے بندوں پر یہ “ نے فرمایا  زیاده جانتے ہیں ۔ آپ 

کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ بندے هللا تعالی  حق ہے کہ 
کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق هللا تعالٰی پر یہ 

                                                           
  ھ1490،دار مکتبۃ الحیات،بیروت،١۴تا١١مقدمۃاصول التفسیر،صاحمد بن عبدالحلیم،ابن تیمیۃ، 1
   47:30الروم2
ھ کو ٧٠١اسماعیل بن عمر بن کثیر،عمان الدین،ابوالفدا،دمشقی،حافظ،مورخ اور فقیہ تھے۔بُصرٰی کے ایک چھوٹے سے گا وں میں3

ھ کو دمشق میں وفات ٧٧۴سفر کیے۔ ھ کواپنے بھائی کے ہمراه دمشق تشریف لے گئے۔طلب علم میں لمبے لمبے٧٠۶پیداہوئے۔
  )٣٢٠ص١ج:،االعالم١۵٣ص١ج:محمد بن علی،الشوکانی،البدرالطالع بمحاسن من بعد قرن السابع(پائی

  54:6االنعام4
سے تعلق )اندلس(محمد بن احمدبن ابی بکر،ابو عبدهللا،انصاری،خزرجی،اندلسی،قرطبی۔بیت بڑے مفسر اورٓصالح وعابد تھے۔قرطبہ 5

احمد بن [ھ کووفات پا گئے ۶٧١رمتقشفانہ زندگی گزارتے تھے؛ایک ہی کپڑا زیب تن فرمایا کرتے تھے۔تھا۔ساده او
  ]322،ص5ء،االعالم،ج1968،دارصادر،بیروت،428،ص1محمد،التلمسانی،نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب،ج

  ھ1423م الکتب،الریاض،،دارعال435،ص6ج)المعروف بقرطبی("الجامع الحکام القرآن"محمد بن احمد،قرطبی، 6
  140،ص2ابن کثیر،ج7
قبل ہجری کو پیدا ہوئے۔حالل وحرام کے بہت 20معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس۔انصاری،خزرجی،ابو عبدالرحٰمن رضی هللا عنہ۔ 8

من بھیجا نےاُنہیں معلم کی حیثیت سے یکے چھ جفاظ کرام میں سے تھے۔غزوه تبوک کے بعد رسول هللا بڑے عالم اور عہد نبوی 
عبدالرحمان بن علی،ابن الجوزی،صفۃ (ھ کو وفات پائی٨١ہے۔ ١۵٧تھا۔مرویات کی تعداد 

  )258،ص7ج:ھ،االعالم1399،دارالمعرفۃ،بیروت،489،ص1الصفوة،ج



 
 

ہے کہ جو بنده هللا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو هللا 
  1"اب نہ دے اسے عذ

�ون املطیع �س�تحق اجلزاء هو اس�تحقاق ٕانعام وفضل ، ل�س هو اس�تحقاق ( فرماتے ہیں  2امام ابن تیمیہ رحمہ هللا

هللا تعالٰی "فرمانبردار کا جزاء وبدلے کا مستحق ہونے سے مراد 3) مقاب� ، كام �س�تحق ا�لوق �ىل ا�لوق

اُس حق کی طرح نہیں ہے جو مخلوق میں ) ہرگز(ہونا ہے۔یہ "کے انعام ومہربانی کا حق دار
  سے کسی ایک کا دوسرے پر ہوتا ہے۔

  :"انسان
کے معنی بیان کرنے کے بعد ہم انسان "حق "ہے۔" انسان"فصل اول میں دوسرا لفظ 

  غوی اور اصطالحی مفہوم بیان کریں گے۔کال
کے الفاظ "انس "اور " الناس"ا،ن،س کے مادے سے بنا لفظ ہے اس کے عالوه "انسان 

"  ا�ىس اور ا�سني"کا ایک فرد ہوتا ہے۔ " بنی ٓادم"بھی مستعمل ہے ُعرف عام میں اس سے مراد

  5}َكِثيًرا َوُنْسِقيَـُهِممَّاَخَلْقَناأَنـَْعاًماَوأَنَاِسيَّ {جیسا کہ هللا  تعالی کا ارشاد ہے 4اس کی جمع ٓاتی ہے

تاکہ  ہم وه  پانی بہت سے اور ٓادمیوں اور مویشوں کو جوہم نے پیدا کئے ہیں 
  پالئیں۔

  :جگہوں میں ٓایا ہے جیسا کہ   ۶۵"انسان"قرٓان کریم میں لفظِ 
هللا چاہتا ہے کہ "6َضِعيًفا اِإلنَسانُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ُيَخفِّفَ  َأن يُرِيُداللَّهُ ۔ ١"

  "تم پر سے بوجھ ہلکا کرےاورانسان طبعاکمزورپیداکیاگیا ہے
  7،َأْوقَاِعًداَأْوقَآئًِما الضُّرَُّدَعانَاِلَجنِبهِ  اِإلنَسانَ  َوِإَذاَمسَّ ۔ه٢"

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تولیٹااور بیٹھا اور "
  "ہےکھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا 

  8َها،نـََزْعنٰـ  ِمنَّارَْحَمًةثُمَّ  َأَذقْـَنااِإلْنَسانَ  َولَِئنْ ۔٣"

اوراگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اُس "
  ۔"سے اس کو چھین لیں تو ناامید اور ناشکرا ہوجاتا ہے

اوراگر هللا کے "9َكفَّارٌ  َلظَُلومٌ  اِإلنَسانَ  تـَُعدُّوْانِْعَمَةاللَِّهالَُتْحُصوَهاِإنَّ  َوِإن۔"

کے احسان گننے لگو توشمار نہ کرسکو مگر لوگ نعمتوں 
کہ انسان بڑا بے انصاف ہے  شک  بےکاشکر نہیں کرتے،

  "ہے ناشکرگزار

                                                           
  ھ1407،دارالشعب،قاہره،2856:،کتاب ،باب اسم الفرس والحمار، رقم،الجامع الصحیح بخاریمحمد بن اسماعیل،ابو عبدهللا، 1
ھ کوحران میں پیدا ہوئے۔اپنے والد ماجد کی معیت ۶۶١بن عبدالحلیم،ابو العباس۔حرانی ،دمشقی،حنبلی،تقی الدین ابن تیمیہ۔  احمد2

اسماعیل بن کثیر،ابن (ھ کو قلعہ دمشق میں حالت اسارت میں وفات پائی728مینمصر منتقل ہوگئے۔بڑے فطین اور ذکی عالم تھے۔
  )144،ص1ھ،االعالم،ج1408داراحیات التراث العربی،،١۴١ص١۴ج:کثیر،البدایہ والنہایہ

بدون ،،دارالکتب العلمیہ،بیروت430محمد بن ابی بکر،ابن القیم،الجوزیہ ،مفتاح دارالسعادة ومنشور والیۃ العلم واالرادة،ص3
  )تاریخ

  10،ص6جس،،ماده انباب حرف السینلسان العرب، 4
  25؛49الفرقا ن5
  28:4النساء6
  12:10یونس7
  9:11ھود8
  34:14ابراھیم9



 
 

  1َحَمٍإمَّْسُنونٍ  مِّنْ  َصْلَصالٍ  ِمن َوَلَقْدَخَلْقَنااِإلنَسانَ ۔۵"

اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا "
  "کیا ہے

مُِّبينٌ  نُّْطَفٍةفَِإَذاُهَوَخِصيمٌ  ِمن اِإلنَسانَ  َخَلقَ ۔۶"
اسی نے انسان کو "2

  "نطفے سے بنایا مگر وه کھلم کھال جھگڑالو بن گیا
  3َعُجوالً  اِإلنَسانُ  بِاْلَخْيِروََكانَ  بِالشَّرُِّدَعاءهُ  اِإلنَسانُ  َويَدْعُ ۔،٧"

 اور انسان جس طرح جلدی سے بھالئی مانگتا ہے اسی طرح"
  "برائی مانگتا ہے ،اورانسان بڑا جلد باز ہے

  "اورانسان ہے ہی ناشکرا"4َكُفورًا اِإلْنَسانُ  وََكانَ ۔،٨"

اسالم میں انسان سے مراد ٓادم علیہ السال م اور اُن کے وه اوالد ہے  جن کے پیدائش کے 
  :بارے میں خود خالِق کائنات فرماتے ہیں 

ْنَسانَ "  ثُمَّ  قـََرارٍَمِكينٍ  نُْطَفًةِفي هُ َجَعْلنٰ  ثُمَّ  ِطينٍ  ُسَالَلٍةِمنْ  ِمنْ  َوَلَقْدَخَلْقَنااْإلِ

 مَ اْلِعظٰ َخَلْقَناالنُّْطَفَةَعَلَقًةَفَخَلْقَنااْلَعَلَقَةُمْضَغًةَفَخَلْقَنااْلُمْضَغَةِعظَاًماَفَكَسْونَا

  5"لِقينَ اْلخٰ  َأْحَسنُ  اللَّهُ  َخْلًقاآَخَرفـََتَباَركَ  أَْنَشْأنَاهُ  َلْحًماثُمَّ 

پیدا کیا ہے )بناکر(مٹی کے خالصے سے ہم نےانسان کواور" 
پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر 

 لوتھڑی اُس  ہم نے لوتھڑا بنایا پھرسے  رکھا پھر نطفے
بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہدیوں پر  "بوٹی"سے

 پس هللا بنایاگوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں 
 6"جو سب سے اچھا بنانے واال ہے  ہے برکت واالہی  بڑا 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

                                                           
  26:15الحجر1
  4:16النحل2
  11:17بنی اسرائیل3
  67:17بنی اسرائیل4
  12:23مومنون5
  ترجمہ فتح محمد جالندھری رحمہ هللا 6



 
 

 فصِل دوم
اسالمی تعلیمات اور عالمی 
منشور میں انسانی حقوق  

 کا تصور
  

  
 
  
  
 
  

کا مجموعہ " حقوق" اور" انسان"دو لفظوں " انسانی حقوق"جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ 
 ا۔ن۔س ہے:کا ماده"انسان"ہے۔کلمہ

نکلے ہیں۔عام معنی میں اس سے مرادبنی ٓادم کا ایک فرد "انسان،ناس اور انس"اور اس سے
قرٓان کریم میں "انسان "ہوتاہے۔قرٓان کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ لفظ با ر بار ٓایا ہے۔لفِظ 

 1۔دفعہ ٓایا ہے 18" انس" دفعہ اور 241"ناس"دفعہ،65
کے معنی میں ٓاتا ہے۔قرٓان کریم میں یہ " واجب اور ثابت"ہے۔حق باطل کا متضاد " حق"جب کہ 

میں  یٰ هللا تعالٰی کے اسماء حسن" حق"دفعہ ٓایا ہے۔١۵٨جب کہ احادیث مبارکہ میں دفعہ٢٨٣لفظ
کا ارشاد ہے کہ  هللا کا وصف بھی ہے ۔ هللا تعالیٰ  سے بھی ایک اسم ہے اوردین اسالم اور کتاب

 Human"ہیومن رائٹس"ماتا ہے۔انگریزی میں انسانی حقوق کو وه ہی حق کی نگہداشت فر
Rights کہاجاتا ہے۔ 

 

عالمی منشور برائے "مات اور تعلی یاسالمکے سلسلے میں  تعینحقوق کے 
اسالمی تعلیمات وحی اٰلہی کا مظہر ہیں خالِق کائنات نے  :کا طریقہ کار"  انسانی حقوق

مخلوق کی بہتری کے لیےماضی حال اور مستقبل کے حاالت کو مدنظر رکھ کرقوانین بناتے 
ہیں۔تمام مخلوقات هللا تعالٰی کے کنبے کی حیثیت سے یکساں حقوق کے مستحق ہیں۔اس میں 

                                                           
  ،ماده ا۔ن۔سلسان العرب1



 
 

ز روا نہیں رکھاگیا ہے مستحکم اور پُرامن رنگ،نسل،قوم ،دولت ،طاقت اورجنس کا کوئی امتیا
معاشرے کے وجود کے لیے فطرت سے ہم آہنگ اصول عطاء فرمائے ہیں۔جب کہ   عالمی 

منشور برائے انسانی حقوق محض ایک انسانی کاوش  ہے اوروحی اٰلہی کے مقابلے میں انسانی 
  :کاوش کی کوئی حیثیت  نہیں  کیونکہ 

  ور گمان کےدرجے میں قوانین  بناتی ہے۔الف۔انسانی کاوش محض توہم ا
ب۔انسانی کاوش میں انسان کی نفسانی خواہشات کا لحاظ رکھا جاتا ہے چاہے معاشرے پر  اُس 

  کےاچھے اثرات مرتب ہونہو یا بُرے۔
ج۔وحی اٰلہی کی بنیاد پر قائم قوانین پر عمل پیرا ہونے کے لیے صرف ایک ذات وحده الشریک 

ہے جب کہ اس کے مقابلے میں انسان کی ذہنی اختراع کی بنیاد پر قائم  کے سامنے جھکنا پڑتا
  کے سامنے جھکنا پڑے گا۔)طاقتور اور حاکم(طرز عمل سے ہر کسی 

د۔اسالمی تعلیمات انسان کی روحانی اور جسمانی پاکیزگی چاہتی ہے جب اس کے مقابلے میں 
ں رہتا ہے چاہے اس سے انسان اور بنایا جانے واال ہر قانون انسانی خواہش کے سامنے سرنگو
  انسانی معاشره غالظت کے دلدل میں کیوں نہ پھنس جائے۔

ء میں حقوق کے 1948ذیل میں اسالمی تعلیمات اور عالمی منشور برائے انسانی حقوق  
  تعیّن کے بارے میں بنیادی اصول ذکر کیے جاتے ہیں۔

ی حقوق کے تعیّن اور عملی نفاذکے ۔یہ بات شک وشبہ سے باالتر ہے کہ اسالم ہی نے انسان:1
ءسمیت  ہر انسانی کاوش سے  سبقت 1948سلسلے میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق

  حاصل کی ہے۔
کا مصدر ومنبع وحی اٰلہی  یعنی قرآن کریم واحادیِث نبویہ "انسانی حقوق"۔اسالم میں بیان شده:2

صان،جہل اورنفسانی خواہش سے علی صاحبہا الصالة والسالم ہے۔جو ہر قسم کے عیب ،نق
  1ب من شيء ما فرطنا يف الكتٰ "بالکلیہ پاک ہیں جیسا کہ هللا تعالٰی کا ارشاد ہے

میں کوتاہی نہیں ) کے لکھنے(میں کسی چیز ) یعنی لوح محفوظ(ہم نے کتاب "
  کی

۔اگر یہ هللا آیا یہ لوگ هللا تعالٰی کی آیات میں تدبر نہیں کرتے :اسی طرح ارشادباری تعالٰی  ہے
جب کہ ۔2کے سوا کسی اور کے ہوتے تو یہ لوگ ضرور ان آیات میں بہت سا اختالف پاتے

دنیوی قوانین و معاہدات محض انسان کی ذہنی اختراع ہیں جوکہ عام طور پرجہل،خطا،خواہِش 
اور " نفسانی،کمزوری اور کوتاہی سے خالی نہیں ۔اس بارے میں خالِق کائنات کا ارشاد ہے

بےشک وه ظالم 4"إنه كان ظلوماً جهوالً "۔اور ارشاد باری تعالٰی ہے3ن کو کمزور پیدا کیا گیا ہےانسا

تمام انسانوں سے خطا کا صدور ہوتا ہے اور "اور نبی علیہ السالم کا ارشاد ہےاور جاہل تھا۔
  5"خطا کاروں میں بہتر وه ہیں جو توبہ کرنے والے ہو

میں اسالم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حقوق ازلی اور  ۔انسانی حقوق کے تعیّن کے سلسلے :3
ابدی ہوتے ہیں نہ تو اس میں حذف،تعدیل اور تغییر کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی یہ نسخ اور 

  ۔تعطیل کو قبول کرسکتے ہیں جیسا کہ خود هللا جل شانہ کا ارشاد ہے

                                                           
  38:6االنعام1
  82:4النساء2
  28:4النساء3
  72:33االحزاب4
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پر سیدھا منہ کئے ) کے رستے هللا(تو تم ایک طرف کے ہوکر دین "
کی فطرت کو جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا  هللا) اور(لے جاؤ چ

میں تغیر وتبدل ) فطرت(کی بنائی ہوئی  هللا) اختیار کئے رہو(ہے 
  1"دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتےنہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا 

صرف دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی و بین االقوامی قوانین کے بنائے جانے کے  وقت 
انسانی خواہش کو مدنظر رکھا جاتا ہے جس میں ہروقت اور ہر زمانے میں انسانی عقل کے 

حسن و قبح کی پالیسی پر عمل پیرا ہوکرتبدیل،تغییر اور تعطیل کو الگو کیا جاتا ہے۔جس سے 
فساد فی االرض پیدا ہوتا ہے روزمره کا مشاہده اس پر ایک مضبوط گواه ہے۔جس کے طرف 

ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور ) ہے برحقجو( اگر هللا پاکاور "اشاره ہے۔اس آیت میں 

  2"زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہوجائیں
یہ صرف ایک مقولہ اور مفروضہ نہیں ہے بلکہ  دین اسالم  کے "حقوق االنسان فی االسالم"۔:4

وئی بھی شخص اور معاشره اس ایک اہم  جزء ہونے کے ناطے یہ ایک واجِب شرعی امر ہے  ک
کو اپنی حیثیت سے کم کرانے کی جرات نہیں کر سکتا اگر کوئی اس میں کمی کرنے کا ارتکاب 

اور ) حاکم(کرے گا تو اخروی سزاکا مستحق قرار پائے گا۔اور دنیا میں مسلمانوں  کے امیر
نون کی پاسداری کو صاحب ِ قدرت لوگوں  کا یہ فرض بنتا ہے کہ اِن حقوق کی ادائیگی میں قا

یقینی بنانے اور حقوق کی تکمیل پر زور دینے کی بات کرے گا۔ اس کے برعکس دنیوی 
سلطنتوں اور اُن میں حقوق کے بارے میں صرف وصیت تو کی جا سکتی ہے ،اُنہیں مشتہر 
کرکے عوام کو باخبر تو کیا جا سکتا ہے اور انفرادی واجتماعی حقوق کی تقسیم تو کی جا 

ہے لیکن ادائیگی کے بارے میں کسی قسم کی پوچھ گچھ  نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سکتی 
  سے یہ حقوق کاغذات کی  حد تک  محدود ہوکر سرد خانے میں پڑے رہتے ہیں۔

۔اسالمی تعلیمات میں بیان شده حقوق زندگی کے ہرلمحے اور ہر شعبے تک محیط ہیں جب کہ :5
ی خامیاں ہر دور میں زیر بحث رہی ہیں اور مقالے میں ک"عالمی منشور برائے انسانی حقوق"

  )انشاءهللا(بھی اس کی مکمل وضاحت کی جائےگی۔
۔اسالم   میں حقوق کی مکمل ضمانت دی جاتی ہے جس پر عمل پیرا ہونا حاکم اور محکوم :6

دونوں کے لیے یکساں طور پر ضروری ہوتا ہے۔حدوداور اقامِت حدود کا باب اسی وجہ سے 
کا طره امتیاز رہا ہے کیونکہ حدود کے نفاذ ہی سے دین،جان،مال،عزت اور عقل کی  اسالم

میں کسی قسم )عالمی منشور (حفاظت ممکن ہو سکتی ہے۔جب کہ  قومی اور بین االقوامی قوانین
کی کوئی  ضمانت موجود نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ تو اِن قوانین کی ایسی غلط  تاویلیں کی جاتی 

یا میں امن کے بجائے فساد پھیلتا ہے۔اس کے عالوه یہ بات بھی ہے کہ اس ہیں جس سے دن
قانون کی یکسر  مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی کسی قسم  کی سزاکا کوئی قانون موجود 

  نہیں ہے۔
۔انسانوں کے حقوق متعین کرنے اور انہیں  ادا کرنے کے بارے  میں اسالمی تعلیمات کا :7

انسان اخروی جزا کا مستحق قرارپاتا ہے۔ایک مسلمان جزائے اخروی  خالصہ یہ ہے کہ اس پر
کے حصول کے لیےخلوت اور جلوت دونوں میں اپنے آپ کو اِن حقوق کے ادائیگی کے لیے 

ہمہ تن تیار رکھتا ہے۔کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیده ہے کہ اگر دنیا میں وه کسی جرم کے 
ھی جائے لیکن آخرت میں هللا تعالٰی کی پکڑ سے ارتکاب کرلینے کے باوجود سزا سے بچ  ب

الدين إحساناً وبذي وبالو "نہیں  بچ سکتا۔مثال کے طور پر یتیموں کے حقوق کے بارے میں ارشادہے

                                                           
  30:30الروم1
  71:23المؤمنون2



 
 

اوروالدین،رشتے دار اور یتیموں  کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔اس کے ساتھ 1مىٰ القرىب واليتٰ 

  :ہی یہ وعید بھی سنائی گئی ہے
پر کھاتے ہیں وه اپنے پیٹ میں آگ )ناجائز(غلط طریقے یتیموں کا ماللوگ جو

  2"ہیں۔ اور دوزخ میں ڈالے جائیں گےبھرتے 
۔هللا تعالٰی اور بندوں کے 3۔خالص حق العبد2۔خالص حق هللا1حقوق کی چار بڑے قسمیں ہیں۔

  3)البحق العبدغ(۔هللا تعالٰی اور بندوں کے مشترک حقوق4)حق هللا غالب(مشترک حقوق
اورعبادات جبکہ حقوق العباد میں معامالت،اخالقیات اور زواجر )عقائد(حقوق هللا میں ایمانیات

  شامل ہیں۔
میں زمین آسماں کافرق "ہیومن رائٹس "اورمغرب کے"حقوق العباد "اسالم کے  

 انشاءهللاہم اُس کی وضاحت کریں گے۔ آگے کا جو تصور ہے" حقوق العباد"۔اسالم میں 4ہے

                                                           
  36:4النساء1
  10:4النساء2

ما يتعلق به النفع العام للعامل من غري اختصاص بأحد، ويقابله احلق العام أو : واملراد حبق اهللا تعاىل(حقوق اهللا خالصا۔1:أقسام ة اربعوتنقسم احلقوق إلى[3

ما يتعلق به مصلحة : واملراد حبق العبد(خالصا أيضاوحقوق العباد ۔2، )االصطالح القانوين احلديث، ويدخل فيه العبادات وحقوق اجلماعةحق ا�تمع يف 

وحق وما يشتمل عليهما ۔4وما يشتمل على احلقني وحق اهللا فيه أغلب، ۔3، )خاصة، كحق امللكية وحرمة مال الغري، ويقابله يف عرفنا اليوم احلق اخلاص

عبادات حمضة، وعقوبات حمضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بني العبادة والعقوبة، وعبادةفيها معىن : فأما حقوق اهللا خالصة فهي أنواع مثانية۔العباد فيه أغلب

نه أصال، وما يكون زائدا على االصل، ما يكون م: املئونة، ومئونة فيها معىن العبادة، ومئونة فيها معىن العقوبة، وما يكون قائما بنفسه وهي على ثالثة أوجه

وأما ما جيتمع فيه .وما جيتمع فيه احلقان وحق اهللا فيه أغلب فنحو حد القذف.وأما ما يكون حمض حق العباد فهو أكثر من أن حيصى.وما يكون ملحقا به

کتاب العلمیہ،بیروت، ،دارال296- 289،ص2السرخسی،محمد بن احمد،اصول سرخسی،ج] احلقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص

  ،بدون تاریخدمشق ،دارالفکر6264,6265ص8الفقہ االسالمی وادلتہ،جوھبۃ الزحیلی،ء،1919لبنان،
ہیومن رائٹس اور حقوق {اسالمی نکتہ نگاه سے ہیومن رائٹس کی حیثیت جاننے کے لئے چند باتوں کی تنقیح ضروری ہے4

کو مغربی تناظر میں پہچاننا اور تالش کرنا مسلم مفکرین کی بڑی اسالمی تعلیمات و تصوراِت زندگی }:العباد کا فرق
غلطی ہے۔ ان غلطیوں میں سے ایک بنیادی اور اہم ترین غلطی حقوق العباد کو ہیومن رائٹس کے تناظر میں سمجھنا ہے۔ 

ے ہم معنی تصور کر کے نہ صرف اُنہیں حقوق العباد ک" انسانی حقوق"عام طور پر ہیومن رائٹس کا ترجمہ غلط طور پر 
کرلیا جاتا ہے بلکہ یہثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ ہیومن رائٹس سب سے پہلے اسالم نے دنیا کو عطا کیے 

ان دونوں کا !العیاذ با�اِنہی حقوق کی تعلیمات دی تھیں  نیز خطبہ حجة الوداع میں حضور اکرم صلی هللا علیہ وسلم نے
۔ فرض کریں ایک )کے معنی کی تفصیلی بحث آگے آرہی ہے" ہیومن "لفظ (ا جا سکتا ہے فرق ایک آسان مثال سے سمجھ

کے دو مرد آپس میں میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اُنہیں  ریاست  دستوری جمہوری
چھا جائے کے عالم سے پو) یسائیت وغیرهاسالم،ع(ہے یا نہیں ۔ اگر اس سوال کا جواب کسی مذہب " حق"ایسا کرنے کا 

یعنی هللا کی کتاب کی روشنی میں دے گا ۔ مثالً ) شرعیہ ۀاراد(وندی میں ظاہر ہونے والے خیر ۀخداتو وه اس کا جواب اراد
" حق"ایک مسلمان عالم یہ کہے گا کہ چونکہ قرآن یاسنت میں اس کی ممانعت ہے لٰہذا کسی بھی فرد کو ایسا کرنے کا 

کو اعلٰی ترین قانون مانتا ہو، اس فعل کو اس دلیل کی " ہیومن رائٹس "ل نہیں ہے ۔ اس کے مقابلے میں وه شخص جو حاص
اپنی مرضی کے مطابق جیسے وه کا یہ بنیادی حق ہے کہ اپنی خوشی کا سامان کسی بنا پر جائز قرار دے گا کہ چونکہ ہر 

ی کرکے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو اُنہیں ایسا کرنے کا پورا چاہے مہیا کرلے، لٰہذا اگر دو مرد آپس میں شاد
حق حاصل ہے۔ یہی وه دلیل ہے جس کی بنیاد پر مغربی دنیا میں دو مردوں کی شادی، زنابالرضا اور اَغالم بازی وغیر ه 

ہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وه کو قانونی جواز عطا کر دیا گیا ہے۔ ایک دستوری جمہوری ریاست میں افراد کے پاس ہمیشہ ی
کا جواز حاصل کرلیں ۔ اس مثال سے واضح ہو  اغالم بازیوندی کو پس پشت ڈال کر ہیومن رائٹس کی آڑ میں ۀ خدااراد

کو ) عبد(وندی سے طے ہوتی ہے یعنی ایک انسان خداکا جواز اور اس کی ترتیب تو اراده " حقوق العباد "جانا چاہئے کہ 
یا نہ ہونے کا فیصلہ کتاب و سنت سے ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہیومن رائٹس کا جواز انسان کسی عمل کا حق ہونے 

کی خود مختاریت کے دعوے سے نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر دو حقوق میں اہم فرق سرچشمہ اورمصدر کا ہے۔اسالمی نقطہ نگاه 
سی فطری قانون سے نکلتا ہو بلکہ اس کا فرد کا کوئی ایسا حق نہیں جس کا جواز ماورائے اسالم ک " حق زندگی"سے 

ماخذ کتاب و سنت کی نصوص کے سوا اور کچھ نہیں ۔ چونکہ اسالمی نقطہ نگاه سے فرد اپنی زندگی کا مالک نہیں ، 
بلکہ یہ اس کے رّب کی عنایت ہے، اسی لئے فرد اپنی زندگی کو جیسے وه چاہے، ترتیب دینے کا حق بھی نہیں 

اور نہ ہی اس کے کسی ایسے ماورائے ) کہ وه اصالً عبد ہے(یہ مانتے ہیں کہ انسان قائم بالذات ہے  رکھتاچنانچہ نہ تو ہم



 
 

                                                                                                                                                                             
وندی سے باہر ہو اور جس کے مطابق اسے اظہاِر ذات اور اپنی خواہشات ۀخدااسالم حق کو مانتے ہیں جس کا جوازاراد

حق حاصل ہو، بلکہ اس کا حق بس اتنا ہی ہے جو  کی ترجیحات طے کرنے اور اُنہیں حاصل کرنے کا اخالقی اور قانونی
اس کے خالق نے اسے اپنے نبی کے ذریعے بتادیا اس کے عالوه وه جو بھی فعل سر انجام دے گا، نافرمانی اورظلم کے 

کا تقاضا ہے۔ انسان کا کوئی ایسا ذاتی حق ہے ہی نہیں کہ جس کا " عدل"زمرے میں شمار ہوگا اور جسے ختم کردینا ہی 
جائیکہ وه حق ناقابل تنسیخ بھی ہو۔ ہیومن رائٹس کی باال دستی ماننے کا مطلب ہی  ہواز از خود اس کی اپنی ذات ہو چج

" خیر و شر"پر فوقیت دینا اور اس بات کا اقرا ر کرنا ہے کہ انسان اپنا حاکم خود ہے نیز " خیر"کو " حق"انسان کے 
 وندی۔لہالۀکامعیار خواہشاِت انسانی ہیں نہ کہ اراد

یاد رکھنا چاہئے کہ حقوق و فرائض کی تمام تر تفصیالت کسی مخصوص مقصد کے حصول کا ذریعہ ہواکرتی ہیں اور 
مقصد یا تصوِر خیر بدل جانے سے حقوق کی تفصیالت بھی بدل جایا کرتی ہیں ۔ شارع کا اپنے بندوں کو حقوق عطا 

اکر ٓاخرکار اپنے بندوں کے لئے مراسم بندگی بجا التے رہنے کے حصول کو ممکن بن" مقاصد الشریعہ "کرنے کا مقصد 
کو ممکن بنا نا ہے جبکہ ہیومن رائٹس کا فریم ورک فرد کو ان حقوق کا مستحق گردانتا ہے جن کے ذریعے وه اپنی خود 

فروغِ ارادیت کی زیاده سے زیاده تکمیل کرسکے۔ چونکہ ہیومن رائٹس کا فریم ورک مقاصد الشریعہ کے حصول اور 
دی و اجتماعی مقاصد کے طور پر قبول نہیں کرتا لٰہذا وه شریعت کی بیان کرده حقوق اعبدیت کی باالدستی کو اہم ترین انفر

ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ فریم ورک حقوق کی وه تفسیر بیان کرتا ہے  کی تفسیر و تحدید کو بھی
ل پر ایسی معاشرتی تشکیل کو ممکن بنانا ہے جہاں ہر فرداپنی خواہشات کا زیاده جن کے ذریعے مساوی آزادی کے اُصو

سے زیاده مکلف ہوتا چال جائے۔ ایسی ریاست جو ہیومن رائٹس قانون کی پابند ہو، ہرگز مقاصد الشریعہ کی حفاظت و 
 مجھنا آسان ہوجائے گی ۔غلبے کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس بنیادیمقدمے کو ذہن نشین کرلینے کے بعد اگلی بحث س

بادی النظر مسلم مفکرین اس دھوکے کا شکار ہوجاتے ہیں :ہیومن رائٹس اور جمہوری ریاست کی غیر جانبداریت کا دعویٰ 
کہ ہیومن رائٹس کسی آفاقی، عقلی اور غیر جانبدار تصوِر خیر کی نشاندہی کرتے ہیں ۔ اس دھوکے کی وجہ یہ تاثر ہے 

رک میں ہر فرد کے لئے جو وه چاہنا چاہے، چاہنا ممکن ہوتا ہے۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ ہیومن کہ ہیومن رائٹس فریم و
تصور فراہم نہیں کرتا بلکہ یہ فریم ورک بھی خیر کے  (Neutral) رائٹس فریم ورک ہر گز بھی خیر کا کوئی غیر اَقداری

است اس فریم ورک کو باالتر قانون کی ایک مخصوص تصور کو محض بطوِر مفروضہ قبول کرتا ہے اور جو بھی ری
حیثیت سے قبول کرتی ہے، یہ فریم ورک ریاست سے مطالبہ کرتا ہے کہ وه خیر کی اس مخصوص تشریح کو فرد و 

سے خارج کردینا معاشرے پر غالب کرے۔ سیکولر طبقہ مذہبی تصوِر خیر کو جانبدار قرار دے کر اسے اجتماعی زندگی 
ں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ مذہب کی بنیاد پر قائم شده ریاست الزماً ، یہ طبقہ لوگوچاہتا ہے

جانبدار ہوتی ہے یعنی وه ریاست خیر کی ایک مخصوص مذہبی تعبیر کے عالوه دیگر تمام تعبیرات کو باطل قرار دے کر 
ونی نظام پر ریاست کی تشکیل کی جانی مغلوب کردیتی ہے، لٰہذا مذہب کو ریاستی معامالت سے الگ رکھ کر ایسے قان

چاہئے جو خیر کے معاملے میں غیر جانبدار ہو کر تمام تصوراِت خیر کو پنپنے کے مواقع فراہم کرے، اور ایسا قانونی 
  نظام ہیومن رائٹس فریم ورک فراہم کرتا ہے۔

برل سیکولر ریاست خیر کے مگر خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ مغرب اور سیکولر طبقے کا یہ دعوٰی کہ ل
ہوتی ہے، ایک جھوٹا دعوٰی ہے کیونکہ خیر کے معاملے میں غیر  Tolerant معاملے میں غیر جانبدار اور اسی لئے

خیر فرد کا حق ہونا "جانبداری کا رویہ ممکن ہی نہیں ۔ چنانچہ ہیومن رائٹس کے مطابق اصل تصوِر خیر آزادی یعنی 
ر تمام تصوراِت خیر کا مساوی ہونا ہے۔ اس تصوِر خیر کے مطابق خیر فرد کی محض ،دوسرے لفظوں میں اصل خی"ہے
حاصل کرسکنے کا مستحق بنا دے، ماورائے اس سے کہ وه " ہر چاہت"کا نام ہے کہ جو اسے اس کی " صالحیت "اس 
ہ نہیں بلکہ بذاِت خود خیر کا غیر جانبداری کا روی " تمام تصوراِت خیر مساوی ہیں"کیا ہے۔ معلوم ہوا یہ کہنا کہ  اچاہت

، اور ہیومن رائٹس پر مبنی "اصل خیر تمام تصوراِت خیر کا مساوی ہونا ہے"ایک مستقل مابعد الطبیعیاتی تصور ہے کہ 
 جمہوری دستوری ریاست الزماً اسی تصور خیر کے تحفظ اور فروغ کی پابند ہوتی ہے۔ 

ہونے کا دعوٰی ایک مضحکہ خیز دعوی بن کر ره " الحق "الم کے مساوی خیر کے اس تصور پر ایمان النے کے بعد اس
جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس پر ایمان النے کا تقاضا یہ مان لینا ہے کہ اسالم ہی واحد حق نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب اور نظریہ 

اہب اور نظام ہائے زندگی ہائے زندگی بھی اتنے ہی حق پر مبنی ہیں جتنا اسالم، لٰہذا مسلمانوں کو اسالم کی دو سرے مذ
پر برتری کے دعوے سے دستبردار ہو جانا چاہئے اور خصوصاً اقامت ِدین کی کوششیں ترک کردینی چاہئیں کیونکہ اسی 

مذہبی برتری کی سوچ کے نتیجے میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے ۔ ہیومن رائٹس پر معاشرتی تشکیل تب ہی 
 کے مغربی فلسفے پر ایمان الئیں ۔ممکن ہے جب افراد رواداری 

ریاست ہوتی ہے کیونکہ  tolerantیہیں سے اس فریب کی حقیقت بھی کھل جانی چاہئے کہ لبرل جمہوری ریاست کوئی 
یعنی تمام (عمل میں یہ ریاست صرف اُنہی تصوراِت خیر کو برداشت کرتی ہے جو اس کے اپنے تصوِر خیر  هاپنے دائر

سے متصادم نہ ہوں ، اور ایسے تمام تصوراِت خیرجو ہیومن رائٹس سے متصادم ) و الیعنیت  تصوراِت خیر کی مساوات
ہوں یا جو کسی ایک چاہت کو بقیہ تمام چاہتوں سے باالتر سمجھ کر اس کی برتری کے قائل ہوں ، ان کی بذریعہ قوت بیخ 

کی ریاست کا بذریعہ قوت خاتمہ ہے کہ یہ طالبان ماضی قریب میں افغانستان کے  کنی کردیتی ہے، جس کی واضح مثال 
ریاست مخصوص مذہبی تصوِر خیر کی برتری کا دعوٰی کرتی تھی اور اسے دیگر تمام تصوراِت خیر پر غالب کردینے 

" ونی کرنے "کے لئے قائم کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عالقے میں بسنے والے لوگ اپنی روایت کے مطابق 



 
 

 اور حقوق العباد کی دو بڑی قسمیں میں آتے ہیں" حقوق العباد "رو سے  انسانی حقوق  اسالم کی
  ہیں

۔شخصی آزادی سے متعلق حقوق                                                                                                   ١
 ۔معاشرتی زندگی سے متعلق حقوق ٢

  :۔شخصی ٓازادی سے متعلق حقوق١
 اس عنوان کے تحت چند حقوق ٓاتے ہیں۔

زندگی هللا تعالی کی طرف سے دیا گیا وه عظیم تحفہ ہے : زندگی کی حفاظت کا حق) الف(
جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی اس وجہ سے هللا تعالی کی اس نعمت اور تحفے کا تحفظ 

جو شخص کسی کو بغیر :هللا تعالٰی کا ارشاد ہےکرنا ہر عقل مند انسان کی اولین ذمہ داری ہے۔ 

                                                                                                                                                                             
کو خیر سمجھ کر اپنانا چاہتے ہوں تو ہیومن رائٹس قانون اُنہیں ان اعمال کی اجازت نہیں " ستی کرنے"پر  یا مذہبی بنیادوں

دیتا کہ یہ اعمال بنیادی انسانی حقوق کے فلسفے سے متصادم ہیں ۔ اسی طرح فرض کریں کہ ایک مسلمان لڑکی کسی 
گز اس کی اجازت نہیں دے گی، مگر چونکہ ہیومن کافر سے شادی کرنا چاہے تو ظاہر ہے اسالمی معاشره وریاست ہر

رائٹس قانون اس فعل کو فرد کا حق قرار دیتا ہے، لٰہذا لبرل ریاست میں افراد کو اس فعل کی قانونی اجازت اور ریاستی 
سرپرستی حاصل ہوگی۔ اگر مسلم اجتماعیت اس لڑکی پر اپنا تصوِر خیر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی تو لبرل ریاست 

ن کے خالف کاروائی کرکے ان کی سر کوبی کرنے کی پابندہو گی۔ چنانچہ ہیومن رائٹس فریم ورک کے تصوِر خیر کے ا
 بہر حال ناقابل تبدیل ہے۔" انسانی حق"کی تعریف تو بدل سکتی ہے مگر خیر کی تعریف متعین کرنے کا  "خیر"مطابق 

ہ کہ کسی گروه کے، لٰہذا لبرل جمہوری معاشروں میں سوائے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں ن" فرد" چونکہ ہیومن رائٹس 
" فرد "الزماً تحلیل ہو جاتی ہیں اور جو واحد شے بچ رہتی ہے، وه ہے اکیال ) مثالً خاندان وغیره(فرد کے تمام اجتماعیتیں 

معاشروں میں ریاست  درحقیقت لبرلمیں آتی ہیں  یا صرف ایسی اجتماعیتیں جو افراد کی اغراضپر مبنی تعلقات سے وجود
جس نظاِم زندگی کو جبراً مسلط کرتی ہے وه لبرل سرمایہ دارانہ نظاِم زندگی ہے جس کے نتیجے میں دوسرے تمام نظام 

چنانچہ ہیومن رائٹس پر مبنی دستوری جمہوری 8ہائے زندگی پر عمل کرنے کا دائره کار کم سے کم تر ہوتا چال جاتا ہے۔ 
اہے، چاه سکے ایک چاہنا چ "جو"نظاِم زندگی میں ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وه  ریاست کا یہ دعوٰی کہ اس

رّد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ۔ میں ) یعنی سرمایہ دارانہ نظام زندگی (کیونکہ فرد کو مساوی آزادی جھوٹا دعوٰی ہے
تا ہوں تو چاہوں ، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاه سکتا بحیثیت ِفرد اگر گوشت کھانا چاہتا ہوں تو چاہوں ، ہمہ وقت کھیلنا چاہ

جس سے اُصوِل آزادی یعنی دوسروں کا اپنی چاہت چاہنے اور اسے حاصل کرنے کا حق سلب ہوجائے۔ مثالً میں یہ نہیں 
سے روک دوں کیونکہ جونہی میں اپنی اس چاہت پر عمل کرتا ) مثالً زناکرنے(چاه سکتا کہ کسی شخص کو شرعی منکر 

وں تو اُصوِل آزادی کی خالف ورزی ہوتی ہے اور جمہوری ریاست مجھے ایسا کرنے سے بذریعہ قوت روک دے گی۔ ہ
عمل تو کرسکتا ہے مگراسے " بطوِر ایک حق"چنانچہ فرد اپنے کسی مخصوص تصوِر خیر مثالً اظہاِر مذہبیت پر 

یں کرسکتا کہ ایسا کرنا اُصوِل آزادی کے خالف ہے سمجھ کر دیگر تمام تصوراِت خیر پر غالب کرنے کا اراده نہ" الحق"
اور اگر اُصوِل آزادی ہی رّد کردیا گیا تو پھر میرا یہ حق کہ میں جو چاہنا چاہوں ، چاه سکتا ہوں خود بخود فسخ ہوجائے 

اه سکتا۔ فرد کی گا۔ لٰہذالبرل جمہوری نظام میں ہر فرد ہیومن بننے پر مجبور ہوتا ہے، وه آزادی کے سوا اور کچھ نہیں چ
ہر وه خواہش قانوناً اور اخالقاً ناجائز اور قابل تنسیخ ہے جو اُصوِل اظہاِر آزادی کے خالف ہویعنی جس کے نتیجے میں 

دوسروں کی آزادی چاہنے کی خواہش میں تحدید ہوتی ہو۔پس واضح ہوا کہ درحقیقت خیر کے معاملے میں لبرل جمہوری 
ہوتی ہے جتنی کوئی مذہبی ریاست کیونکہ دونوں ہی  intolerant اور (dogmatic) یدهریاست بھی اتنی ہی راسخ العق

اپنے تصوراِت خیر سے متصادم کسی نظرئیے کی باالدستی کو روا نہیں رکھتیں ۔ چنانچہ مشہور لبرل مفکر رالز 
(Rawls) وه مذہبی نظریات جو کہتا ہے کہ مذہبی آزادی کو لبرلزم کے لئے خطره بننے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ،

کا انکار کریں ، ان کو عمالً کچل دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ) یعنی فرد کے تعیین خیر وشر کے حق(لبرل آزادیوں 
کسی َوبا کو ختم کرنا ضروری ہوتاہے۔ پس خوب یاد رہے کہ تمام تصوراِت خیر کی مساوات و الیعنیت کا مطلب غیر 

جمہوری  (matured) ادی بطور اصل خیر کا اِقرار ہے۔ یہ اسی کا مظہر ہے کہ پختہجانبداری نہیں بلکہ مساوی آز
کی باالدستی تمام تصوراِت خیر پر غالب آجاتی ہے اور کسی مخصوص " انسانی حق"ریاستوں میں ارادئہ انسانی یعنی 

مثالً (کسی مخصوص خیر  خیر کی دعوت دینا ایک الیعنی اور مہمل دعوت بن کر ره جاتی ہے۔ ایسی ریاستوں میں آپ
کے اختیار تو کرسکتے ہیں مگر اس خیر کو دیگر تصوراِت خیر اور زندگی " بطوِر ذاتی حق "کے حصول کو ) مذہبیت

اسالم اور ہیومن (گزارنے کے دیگر طریقوں پر غالب نہیں کرسکتے، یہی ہیومن رائٹس کی حقیقت ہے۔
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کر ڈالے تو گویا اس نے تمام  قتلہو،المیں فساد مچانے وا اس کے کہ وه کسی کا قاتل ہو یا زمین
  :اسی طرح هللا تعالٰی فرماتا ہے۔1کردیا قتللوگوں کو 

کواُن اشیاء کے بارے  آؤ میں تم) لوگو(کہ  دو کہہاے پیغمبر ان کو"
پر حرام کر  آپنے  آپ کے ربسناؤں جو )هللا کا حکم(پڑھ کر میں 

والدین کے اور  ؤشریک نہ بنا کوکسی چیز  هللا کے ساتھ دی ہیں کہ
سے اپنی اوالد  )کے ڈر سے(غریبیسلوک کرتے رہنا اور ساتھ اچھا

ہم  بھیاور ان کو بھی تم کو واور یہ اس وجہ سے کہ کو قتل نہ کر
نہ بھی  بےحیائی کے پاس  ظاہری وباطنیہی رزق دیتے ہیں اور

 ،قتل کرنا نہناحق کو) انسان وغیره(والےجان  پھٹکنا اور کسی
 2هللا کے حکم کے مطابقمگر

ہر  عقل  مندانسان  اپنی محنت اور جائز کمائی کے ذریعے اپنے لئے :جائیداد کا حق)ب(
جائیداد بنانا چاہتا ہے۔اس کو اپنی جائیداد کے استعمال کرنے اوراس سے فائده اُٹھانے کا مکمل 

دے،فروخت کرے،رہن میں  کسی کو تحفے میں ل ہے۔اپنی زندگی میں چاہے وه حق حاص
اپنے "نبی علیہ السالم کا ارشاد گرامی ہے۔رکھے یا اُس کے بارے میں وصیت کرے۔

  3کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی کو قتل کیا جائے تو وه شہید ہوگا۔)جائیداد وغیره(مال

 زت وناموس کی حفاظت اس کے بنیادی حقوقہر انسان کی جان،مال اور ع:عزت کا حق)ج(
َوَال "اور ارشاد ہے۔4ایک دوسرےکا مزاق نہ اُڑاؤ!اے مومنو"۔ہے ہیں۔هللا تعالٰی فرماتے میں سے 

تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقابِ 
اور هللا تعالٰی فرماتا ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ "5

گناه ہے اور نہ کسی کا بہت گمانوں سے بچتے رہو بے شک بعض گمان !اے ایمان والو"۔ہے
کیا تم میں سے کوئی )یہ بڑا جرم ہے کیونکہ(راز تالش کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو

  6یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرده بھائی کا گوشت کھائے؟پس تم کو اس سے گھن آتا ہے۔

انسان برابر چونکہ تمام انسانوں کا باوآادم ایک ہی ہے اس وجہ سے تمام :برابری کا حق)د(
تمام انسان  ہیں۔ذات پات،رنگ ،نسل،زبان ا ور عالقے کی بنیاد پر ان میں کوئی  تفریق نہیں ہے۔

اوالد ہیں ان میں اگر قبیلوں اور  بنیادی انسانی حقوق میں برابر ہیں کیونکہ سب ایک ہی باپ کی
  : ہےخاندانوں کا کوئی فرق ہے وه صرف پہچان کے لیے ہے۔قرآن کریم میں ارشاد 

تم کو ہم نے ایک ہی  مرد اور ایک  ہی عورت سے پیدا کیا !  اے لوگو"
یہ محض ایک (ہے اور تم میں سے جو ذاتیں اور قبیلے بنائے ہے

  ۔7پہچان کے لیے بنائے ہے)دوسرے کے
 ان کومیں  جنگلدریا اورکو عزت بخشی اور  انسان اور ہم نے"اسی طرح هللا تعالٰی کا ارشاد ہے

  "8ی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دیزقدے دسواری دی اور پاکیزه ر
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اسالم تمام انسانوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وه اپنی مرضی سے ہر :کام کرنے کی آزادی)ه(
جائز کام  یا پیشہ  اختیا ر کر سکتا ہے اُنہیں اپنی مرضی کے موافق ہر اُس کام کا موقع ملنا 

 اسالم اجازت دیتا ہے۔چاہئیے جس کی 

ظلم اور ہے۔"انصاف کا حق"انسان کی بنیادی حقوق  میں  سےایک اہم حق :انصاف کا حق)و(
کوئی بھی معاشره اُس وقت تک قائم نہیں ره سکتا۔پُرامن معاشره  تب فساد کے ہوتے ہوئے 

ن کے حقوق معرض وجود میں ٓاتا ہے جب اُس میں تمام افراد کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہو اور اُ 
"اْعِدُلوْاُهَوَأقْـَربُِللتـَّْقَوى"۔ هللا تعالی فرماتا ہےںپامال نہیں کیے جاتے ہو

انصاف کیا کرو کہ  یہی پرہیز 1

میں بھی انصاف اور احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔فرماتے دشمن کے بارے گاری کی بات ہے۔
  ۔2کسی قوم کی عداوت تمہیں خالف عدل پر آماده نہ کردے"ہے

شعور علم ہی کے ذریعے پیدا ہو تا ہے اور شعور  انسان میں :تعلیم حاصل کرنے کا حق)ز( 
ہی کی کسوٹی پر کسی انسان کو توال جا تا ہے۔اچھے برے کی تمیز علم و تعلیم کے ذریعے 

حاصل ہو سکتی ہے۔رب کو پہچاننے کا ذریعہ تعلیم ہی ہے۔ہر عقل مند انسان کو یہ حق حاصل 
بھی کر سکے اپنے ٓاپ کو علم وتعلیم کے زیور سے ٓا راستہ کرے اور اس  ہے کہ وه جتنا

فرماتے  نبی علیہ السالمکسی کو بھی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔راستے میں 
 ۔3تم میں سے بہترین وه ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے"ہیں

اسی طرح لین دین کاحق،صحت اور دیگر متعلقہ سہولیات کا حق،سوچنے کی ٓازادی اور ظلم 
ظلم کے خالف کی ٓازادی بھی انسان  کے شخصی ٓازادی میں شامل ہیں۔کے خالف ٓاواز اُٹھانے 

هللا کو برائی کے ساتھ آواز بلند :آواز بلند کرنے کے حق کے بارے میں هللا تعالٰی کاارشاد ہے
صلی هللا  ارشاد نبوی اور"۔4سند نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہوکرنا پ

جب تم میں سے کوئی ناروا کام ہوتے دیکھے تو اُسے چاہئیے کہ اُس کام کو : "ہے علیہ وسلم
ہاتھ سے روکے  اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چاہئیے کہ زبان سے اُسے روکے اور اگر 

ں رکھتا ہو تو دل میں اُسے برا جانیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ اس کی بھی طاقت نہی
 ۔5ہے

  :۔معاشرتی زندگی سے متعلق حقوق٢

ایک انسان کادوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لئے الزمی ہے کہ وه معاشرے میں 
دوسرے اپنے فرائض بجا ٓاوری کے لیے ہمہ وقت تیار رہے کیونکہ ایک انسان کے فرائض 

انسان کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔اجماالََ◌معاشرتی حقوق میں چند اہم   حقوق ذیل میں ذکر کیے 
  )انشاءهللا(جاتے ہیں۔تفصیل مقالے کے دوسرے باب میں ٓائیگی۔

  والدین کے حقوق)ا(
  اساتذه کے حقوق)ب(
  اوالد کے حقوق)ج(
  میاں بیوی کے حقوق)د(
  یتیموں کے حقوق)ه(
  قوقرشتہ داروں کے ح)و(

                                                           
  8:5المائده1
  نفس مصدر2
  5027:بخاری،کتاب العلم،باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،رقم3
  148:4النساء4
  186:مسلم،کتاب االیمان،باب بیان کون النھی عن المنکر من االیمان،رقم5



 
 

  ہمسایوں کے حقوق)ز(
  ضرورت مند اور غریبوب کے حقوق)ح(
  قیدیوں کے حقوق)ط(
  بیماروں اور معذوروں کے حقوق)ی(
 مزدوروں کے حقوق)ک(

 :قوانین میں انسانی حقوق کی تعریف) سیکولر(وضعی
 وضعی قوانین میں انسانی حقوق  کے سلسلے میں دو نظرئیے  پائے جاتے ہیں۔

 :پہال نظریہ
ریہ یہ ہے کہ انسانی حقوق عام آزادیوں میں محصور ہو کررہے۔اٹھارویں اور انیسویں پہال نظ

سے ہوئی اور ٓاج بھی یورپ  کے 1صدی میں انسانی حقوق کے اس نظرئیے کی ابتدا یورپ 
 دستور ساز قانون دانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانی حقو ق عام انسانی ٓازادیوں کا نام ہے۔

  : دوسرا نظریہ
حقوق "دوسرا نظریہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا پیداوار ہے۔ جس کا خالصہ یہ ہے کہ  

 عام ٓازادیوں سے مختلف ہیں۔ "انسانی 
رنے یا نہ کرنے کی کیونکہ ٓازادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے  جب کہ انسان کسی کام کے ک

چلنے سے اور اس کے اوپر کوئی ایسی قوت نہ ہو جو اسے اپنی مرضی پر  قدرت رکھتا ہو
سے زیاده وسعت " ٓازادی"جمع ہے اور حق اپنے معنی میں کی" حق"روکے۔ چونکہ حقوق 

کا ایک جزء اور حصہ ہے تو بے جا نہ ہو " حق"رکھتا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ٓازادی 
احلق مصلحۃ حيمیھا "تعریف کچھ یوں ہے۔دیک  حق کی کے ماننے والوں کے نز گا۔ اس نظرئیے

۔حق  ایک ایسی مصلحت ہے جس کی حفاظت قانون کرتا ہے۔ٓاگے انہوں نے  انسانی 2"القانون

۔ کسی انسان کے 3"تلک احلقوق الىت یتعني ��رتاف بھا �لفرد �رد �ونہ ا�سا�َ "کی تعریف اس طرح کی ہے۔ قحقو

 حقوق کا اعتراف کیا جانا۔انسان ہونے کے ناطے اس کے 
  

  

  

  
                                                           

یہ دنیا کے سات روایتی براعظموں میں سے ایک ہے ۔اس کے شمال میں بحر منجمد شمالی،مغرب میں ) یورپ(1
ہیں۔آئرلینڈ،آئس بحراوقیانوس،جنوب میں بحیره روم اور مشرق میں بحیره قزوین واقع ہیں۔اس میں درجہ ذیل ممالک شامل 

لینڈ،آرمینیا،سپین،آسٹریا،اسٹونیا،البانیا،انڈورا،اٹلی،برطانیہ،بلجئیم،بلغاریہ،بوسنیا، بیالرس، پرتگال، 
پولینڈ،جارجیا،جرمنی،چیکیا،روس،رومانیہ،سان مارینو،سربیا،سلوواکیہ،سلووینیا،سوئٹزرلینڈ،سویڈن،قبرص،فرانس،فن 

برگ، مالٹا،مقدونیہ، مناکو،ناروے،نیدر لینڈ،ڈنمارک،یوکراین، یونان لینڈ،قازقستان،کرویئشیا،جبرالٹر، لکسم
 )2017/11/30:مورخہ(]/https://ur.wikipedia.org/wikiیورپ[:وغیره

  نامعلوم) س،م(١٣،صوالرد علی الشبہات المثارة حولہا ،الحقیل،حقوق االنسان فی االسالمڈاکٹر سلیمان بن عبدالرحمان 2
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 فصِل سوم
عالمی منشور کی 

تمہیداوراس کے دفعہ 
تا دفعہ ١نمبر

 کاتعارف١۵نمبر
  
  
  
  
  
  

  

کی تمہید "1ء1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق "کے  1اس  فصل میں اقوام متحده
ذکر کیا جائے میں دفعہ وار ) انگریزی،اردو(اوردفعات ایک تا پندره، دنیا کی  دو بڑی زبانوں
  .تعارف کچھ یوں ہے) 15تا1تمہید اور دفعات (گا۔پہلے اردو میں اور پھر انگریزی میں، ان کا

                                                           
لگ بھگ پہلی جنگ عظیم ہوئی۔جس میں ایک طرف جرمنی تھا اور دوسری طرف باقی یورپ تھا۔اس جنگ ء کے 11914

 League of(میں عظیم تباہی ہوئی۔جس کے بعد دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ایک اداره قائم ہوا جسے انجمن اقوام
Nations(ری جنگ عظیم ہوئی جس میں پہلی جنگ عظیم کا نام دیا گیا۔اس ادارے کی کارکردگی ناقص تھی،تبھی تو دوس

۔اس ادارے کے بنیادی مقاصد میں یہ بنی)United Nations(ء میں اقوام متحده 1945سے بھی زیاده تباہیاں ہوئیں۔پھر 



 
 

منظور "انسانی حقوقعالم منشور برائے "کو  ء1948نے 2اقوام متحده کی جنرل اسمبلی   
 3کرکے اس کا عام اعالن  کیا۔اعالن کے بعد اقوام متحد ه کی اس فورم نے اپنے ممبرز ملکوں  

کو اس منشور پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیں جو کہ اس منشور کی تشہیر اور دنیا بھر 
،پبلک مقامات میں اس کی نشر واشاعت پر مشتمل تھیں۔۔یعنی تدریسی اداروں میں پڑھ کر سنانا

پر اسے اویزاں کرنا اور تشہیر کی تمام تر وسائل استعمال کرکے اسے ہر فرد تک پہنچانا۔اس 
کے ساتھ ساتھ اس میں  منشور کی وضاحت   بھی تھی اور اس  بارے میں کسی ملک یا عالقے 

  4کی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔

  :تمہید
کے  ان اور  حرمت ،عزت  انسان کی ذاتی طور پر چونکہ"

ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں  برابری کے بنیاد پر
ٓازادی، انصاف اورامن کی بنیاد ہے،چونکہ انسانی حقوق سے ال 
پرواہی اور اُن کی بے حرمتی اکثرایسے وحشیانہ افعال کی 
شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کوسخت 

پہنچے ہیں اور عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی  صدمے
ہے کہ ایسی دنیا وجود میں ٓائے جس میں تمام انسانوں کو اپنی 
بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی ٓازادی حاصل ہو 
اور خوف اور احتیاج سےمحفوظ رہیں،چونکہ یہ بہت ضروری 

ے ذریعے محفوظ ہے کہ انسانی حقوق کو قانوں کی عملداری ک
رکھا جائے۔اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عاجز ٓاکرجبر 

یہ بات بھی اہم واستبداد کے خالف بغاوت کرنے پر مجبور ہو،
بڑھایا آگے م کےدرمیان دوستانہ تعلقات کو اقوہے کہ دنیاکے ا

 جائے،چونکہ اقوام متحده کے ممبر ممالک نے اپنے چارٹر میں 
شخصیت کی  نفِس انسان کی  بنیادی حقوق،انسان کی 

کے برابری مردوں  عورتوں اوراور قدر اور )حرمت(تقدیس
حقوق کے بارے میں اپنےعقیدے کی دوباره  کے بنیاد پر

کی فضا  کے مبنی بر وسیع مفہوم کر دی ہے اور ٓازادی صویبت

                                                                                                                                                                             
بھی تھا کہ اگر اقواِم عالَم کے درمیان کوئی تنازعہ ہوجاتی ہو،تصادم کے امکانات ہو،یاتصادم کے صورت میں ثالثی کا 

تک  193ممبرز تھے جو بڑھتے بڑھتے آج 51رادا کرنا ہو تویہ اداره ادا کریگی۔شروع میں اس ادارے کے صرفکردا
 https://ur.wikipedia.org/wiki:dated:20/10/2017 پہنچ گئی ہے۔

وہات کیا اقواِم متحده نے اقوام کے درمیان جنگوں کے اسباب کا جائزه لیا کہ دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟اس کے وج1
ہیں؟اس سلسلے میں اس ادارے نےکچھ اصول مقرر کیے جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ فالں بات درست ہے اور فالں 

بات نادرست ہے۔اس کے ساتھ ساتھ  ممبر ممالک نے اس ادارے میں اپنا فلسفہ حیات بھی شامل کیا۔ اور ایک چارٹر 
معامالت وغیره اس چارٹر اور منشور کے بنیاد حل ہو اکریں گے۔اسی منظور کرالیا کہ آج کے بعددنیا  کے تمام تنازعات،

  )نفس مصدر(کہا جاتا ہے۔"عالمی منشور برائے انسانی حقوق"ء میں ایک منشور شامل کیا گیا جسے 1948چارٹر میں 
ر نیو یارک اقوام متحده کا ڈھانچہ اس طرح ہے کہ اس کا ایک جنرل اسمبلی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے ایک شہ2

لمی پلیٹ امیں ہے۔ہرسال ستمبر میں جنرل اسمبلی کا اجالس ہوتا ہے۔ یہ ایک ع) Manhattan(کے ایک جزیرے مین ہیٹن
فارم ہے جہاں ہرممبر ملک کا نمائنده شریک  ہوکر جو چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔جنرل اسمبلی میں دنیا کے کسی بھی خطے 

قرارداد پاس کر سکتی ہے۔لیکن اس قرارداد کی حیثیت صرف ایک سفارش کی سے متعلق کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی 
 )نفس مصدر(ہوتی ہے۔

 2017/11/06:مورخہ:/https://ur.wikipedia.org/wiki ممالک اس کے ممبرز ہیں۔ 193آج تک دنیا کے  3
  opi/15-15377-june1965یارکآخری مستند متن،عالمی منشوربرائے انسانی حقوق،محکمہ اطالعات عامہ،اقوام متحده،نیو 4
  



 
 

کو کے معیار  زندگی تی ترقی کو تقویت دینے اور میں معاشر
کا اراده کر لیاہے،چونکہ ممبر  ترقی کی طرف لے جانے 

سے  تعاونممالک نےیہ عہد کرلیا ہے کہ وه اقوام متحده کے 
انسانی  عمومی طورپر حقوقِ  ساری دنیا میں اوراصولی طور پر

زیاده احترام کریں گے  سب سے اور بنیادی ٓازادیوں 
اوردوسرے ممالک کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں 

یہ  کے لیے پورا کرنےکی  وعدےس چونکہ ااسی طرح گے،
حقوق  کی نوعیت کو سب  آزادیوں اور  کہ ان بھی ضروری ہے

کی رو سے یہ سمجھ لینا چاہئیے  سمجھ سکیں،لہذاجنرل اسمبلی 
حصوِل  لیےانسانی کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے  حقوقِ  کہ

مقصد کامشترک معیار ہوگا تاکہ ہر فرد اور معاشرے کا ہر 
اس منشور کو ہمیشہ پیِش نظر رکھتے ہوئے تعلیم وتبلیغ اداره 

کے ذریعہ ان حقوق اور ٓازادیوں کا احترام پیدا کریں اور انہیں 
قومی اور بین االقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ممالک 
میں اور اُن قوموں میں جو ممبر ممالک کے ماتحت ہوں،منوانے 

  "کے لیے بتدریج کوشش کر سکے۔
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Universal Declarati0n 0f Human Rights 

Preamble   

"Whereas rec0gniti0n 0f the inherent dignity and 0f the 

equal and inalienable rights 0f all members 0f the human 

family is the f0undati0n 0f freed0m, justice and peace in the 



 
 

w0rld,  Whereas disregard and c0ntempt f0r human rights 

have resulted in barbar0us acts which have 0utraged the 

c0nscience 0f mankind, and the advent 0f a w0rld in which 

human beings shall enj0y freed0m 0f speech and belief and 

freed0m fr0m fear and want has been pr0claimed as the 

highest aspirati0n 0f the c0mm0n pe0ple,  Whereas it is 

essential, if man is n0t t0 be c0mpelled t0 have rec0urse, 

as a last res0rt, t0 rebelli0n against tyranny and 0ppressi0n, 

that human rights sh0uld be pr0tected by the rule 0f law,   

Whereas it is essential t0 pr0m0te the devel0pment 0f 

friendly relati0ns between nati0ns, Whereas the pe0ples 0f 

the United Nati0ns have in the Charter reaffirmed their faith 

in fundamental human rights, in the dignity and w0rth 0f the 

human pers0n and in the equal rights 0f men and w0men 

and have determined t0 pr0m0te s0cial pr0gress and better 

standards 0f life in larger freed0m,  Whereas Member 

States have pledged themselves t0 achieve, in c00perati0n 

with the United Nati0ns, the pr0m0tion 0f universal respect 

f0r and 0bservance 0f human rights and fundamental 

freed0ms,Whereas a c0mm0n understanding 0f these 

rights and freed0ms is 0f the greatest imp0rtance f0r the full 

realizati0n 0f this pledge,  N0w, theref0re,The General 

Assembly,  Pr0claims this Universal Declarati0n 0f Human 

Rights as a c0mm0n standard of achievement f0r all 

pe0ples and all nati0ns, t0 the end that every individual and 

every 0rgan 0f s0ciety, keeping this Declarati0n c0nstantly 

in mind, shall strive byteaching and educati0n t0 pr0m0te 

respect f0r these rights and freed0ms and by pr0gressive 
measures, nati0nal and internati0nal, t0 secure their 
universal and effective rec0gniti0n and 0bservance, b0th 
am0ng the pe0ples 0f Member States themselves and 
am0ng the pe0ples 0f territ0ries under their jurisdicti0n." 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

١:دفعہ نمبر  
تمام انسان ٓازاد پیدا کئے گئے ہیں۔عزت،ٓابرو اور حقوق کے حوالے سے تمام انسان   

دی گئی ہے اس وجہ سے اُس پر الزم ہے )کی نعمت(برابر ہے،انسان کو چونکہ عقل اور ضمیر

 کہ وه دوسرے انسان  کے ساتھ برادرانہ سلوک رکھیں

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

٢:دفعہ نمبر  
ہرانسان کو حق حاصل ہے کہ وه اس ڈیکلریشن میں ذکر شده تمام حقوق اور ٓازادیوں سے 

سے مرادرنگ،نسل،زبان،قوم،سیاسی یامذہبی )امتیاز( بالتفریق فائده حاصل کریں۔بالتفریق

اوردیگر نظریات۔وطن،معاشره،دولت یا پیدائش کی تمیز وشناخت ہے،اس کے عالوه جس 

سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اسکی سیاسی کیفیت دائره اختیار  یا بین االقوامی  عالقے یاملک

حیثیت  کی بناء پراس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گاچاہے وه ملک یاعالقہ ٓازاد 

 ہویاتولیتی ہو یاغیر مختار ہویاسیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣:دفعہ نمبر  
 .ہر شخص کواپنی جان،ٓازادی اورذاتی تحفظ کا حق ہے  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۴:دفعہ
نے کی بھی اجازت نہیں لونڈی بنانہیں بنایا جائے گا اسی طرح  کو غالم کسی بھی انسان   

 ہوگی ممنوعقطعا شکل ہو،کی جو بھی  غالمی انسانی جانوں کی تجارت اور۔ہوگی

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۵:دفعہ
کوئی بھی کسی بھی انسان کو ایسی سزا نہیں دے گی جس میں اُس کے جسم کو اذیت   

سلوک نہیں  سے گری ہوئی انسانیتپہنچے اسی طرح مبنی بر ظلم سزا بھی نہیں دی جائی گی۔

 کیا جائے گا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۶:دفعہ
  انسان کا حق ہے کہ اُس کی شخصیت قانونا ہر جگہ تسلیم کی جائے ہر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٧:دفعہ
قانون کے نظر میں سب برابر ہیں اور قانون کے اندر سب بغیر کسی تفریق کےاس "  

بات میں یکساں حق رکھتے ہیں کہ وه امان  پائے ۔عالمی منشور کے اعالن کے خالف جس 

تفریق کامعاملہ کیاگیا یا اس کی ترغیب دی گئی،تو اس سے تمام انسان بچاؤ طریقے سے بھی 

 "کے برابر کے حق دار ہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٨:دفعہ
ہر شخص کو ان افعال کے خالف جو اس دستور یا قانون کے خالف دئے ہوئے بنیادی   

ره جوئی کرنے کا حقوق کو تلف کرتے ہوں،بااختیار قومی عدالتوں سے موثّر طریقے پر چا
  پورا حق ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٩:دفعہ

نہیں کیا جائے  کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی سے گرفتار،نظربند یا جال وطن  
 گا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٠:دفعہ
پر یہ حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق وفرائض کا تعین برابری کے بنیاد کو  ہر انسان   

عائد کرده جرم کے بارے میں مقدمہ کی سماعت ٓازاداور غیر جانب یا اس کے خالف کسی 
 دارعدالت کے کھلے اجالس میں منصفانہ طریقے پر ہو۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :١١:دفعہ
جس شخص پر کسی قسم کا فوجداری مقدمے  کا الزام دائر کیا جائے،وه شخص )١("  

کھلی عدالت کے کٹھرے میں قانوناََ◌ اس وقت تک  بے گناه شمار کیا جائے گا جب تک کسی 

اس پر وه جرم ثابت نہ ہو جائے اورثابت ہونے کے بعد  مذکوره شخص کو  کھلی طور پر اپنے 

 "آپ سے وه الزام دور کرنے کے لیے صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جا ئے

بین االقوامی  ت کے وق کرنے یا فرگذاشت کی بنا پر جو  کامکو کسی ایسے  بھی انسان کسی)٢(
،کسی کہا جائےتعزیرکے رو سے ایسا جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا جس کو قومی قانون یا

 تعزیری جرم میں ماخوذ نہیں کیا جائے گا
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٢:دفعہ
کسی شخص کی نجی زندگی،خانگی زندگی،گھر بار،خط وکتابت میں من مانے طریقے  

نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کئے جائیں گے،ہر پر مداخلت نہ کی جائی گی اور 
 شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  ١٣:دفعہ
ہرشخص کاحق ہے کہ اسے ہر ریاست کی حدود کے اندر نقل وحرکت کرنے اور )١( 
 سکونت اختیار کرنے کی ٓازادی ہو

اس بات کا حق ہے کہ وه ملک سے چالجائے چاہے یہ ملک اس کا اپنا ہو۔اور  ہرشخص کو)٢(
  اسی طرح اسے ملک میں واپس ٓاجانے کا بھی حق ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١۴:دفعہ
ہرشخص کو ایذا رسانی سے دوسرے ملکوں میں پناه ڈھونڈنے،اور پناه مل جائے )١(  

  تواس سے فائده اٹھانے کا حق ہے
 

یہ حق عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لئےاستعمال میں نہیں الیا جاسکتا جو خالصتاََ◌ )٢(
غیر سیاسی جرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں ٓاتی ہیں جو اقواِم متحده کے مقاصد اور 

 اصول کے خالف ہیں۔
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

  ١۵:دفعہ
  ہرشخص کو قومیت کا حق ہے۔)١(  

 

شخص محض حاکم کی مرضی پراپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے کوئی )٢(
 گا اور اس کو قومیت تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصِل چہارم
عالمی منشور کے 

کاتعارف ٣٠تا١۶دفعات  
 
 



 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 

تک کا  ٣٠تا دفعہ ١۶اس فصل میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے بقیہ دفعات یعنی دفعہ 
  تعارف پیش کیا جائے گا۔ 

  ١۶:دفعہ
جب بالغ ہو جائے تو اسے یہ حقوق حاصل ہوں ) چاہے مرد ہو یا عورت(انسان)١"(

رکاوٹ نہیں بن ،گھر بسانا اور طالق۔اور اس باب میں رنگ،نسل،مذہب اورقوم )شادی(گے۔نکاح
 "سکتی نکاح اور طالق کے معاملہ میں مرد وعورت  برابر کے حقوق رکھنے والے ہوں گے۔

 

  نکاح فریقین کی پوری اور ٓازاد رضامندی سے ہو گا۔)٢(

خاندان، معاشرے کیایک  فطری اوراہم  اکائی کی حیثیت )٣"( 
سے خاندان کی تحفظ سٹیٹ اور معاشرے دونوں  کی ذمہ داری 

  "ہے۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ١٧:دفعہ
  ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کاحق حاصل ہے۔)١(

  کسی شخص کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔)٢( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٨:دفعہ
 کو فکر،ضمیر اور مذہب کی ) چاہے مرد ہو یا عورت(ہر انسان"

ٓازدی کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اور  اس حق میں ہر انسان آزاد ہوگا 
کہ وه  مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور عوام میں یا انفرادی 

طور ،اکیلے میں  یا معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر اپنے  
عقیدے کی تبلیغ، اُس پرعمل، عقیدے  پر ایمان النے کی صورت 



 
 

ه عبادات اور مذہبی رسومات  آزادی کے ساتھ میں اُس پر مقرر شد
  "پوراکرنا بھی شامل ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٩:دفعہ
تمام انسان اپنی مرضی کی رائے رکھنے اور اس کے اظہار " 

کے مکمل اور پورا حق رکھتے ہیں ۔اس حق میں یہ صورت  
بھی شامل ہے کہ  بغیر کسی دباؤ کے ٓازادی کے ساتھ اپنی 

قیام اور ہر ممکن طریقوں سے بغیر ملکی سرحدوں کا رائےکا 
خیال کئے، علم اورخیاالت کی جستجو کرکے اُس علم وخیال 

  "کی اشاعت کرے۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠:دفعہ
رہتے ہوئے  ہرشخص کا یہ حق ہے کہ وه آزادانہ طور پر دوسرے  ساتھامن کے )١(

  انجمنیں قائم کرسکتا ہے ۔ انسانوں کے ساتھ مل جل کررہنے  اور/انسان

کسی بھی شخص  پر زبردستی نہیں کی جا سکتی وه کسی )٢"(
  "انجمن میں شامل ہوجائے /تنظیم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ٢١:دفعہ
اپنے ملکی حکومت میں براه راست یاجمہوری طور پر )١"(

منتخب کئے ہوئے نمائندوں کے ذریعے  ہر شخص کوحصہ 
 "ہے۔لینے کا پورا حق حاصل 

 

اپنے ملک میں سرکاری نوکری  حاصل کرنے کا حق ملک )٢"(
  "کے تمام باشندوں کو یکساں حاصل ہے۔

 

عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔یہ )٣" (
مرضی مناسب اوقات میں  ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے 

ظاہر کی جائی گی جوعام اور برابری کے بنیاد پر رائے دہندگی 
کسی دوسرے  متبادل  یا اس کی Voteہوں گے اور جو خفیہسے 

  "ٓازادانہ طریقے سے رائے دینی  کے مطابق عمل میں ٓائیں گے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٢:دفعہ
ہر شخص کومعاشرے کے رکن کی حیثیت سے باقاعده "

معاشرتی تحفظ کا حق حاصل ہےاسی طرح یہ حق بھی  ہےکہ 
شده وسائل کے موافق مذکوره شخص  ملکی نظام اور فراہم 

قومی کوشش اورانٹر نیشنل  تعاون سے ایسے معاشی،معاشرتی 
اور تہذہبی حقوق حاصل کرے،جس  کے بعد اس کی عزت اور 

  "شخصیت کے ٓازادانہ نشوونما  ممکن ہو ۔

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :٢٣:دفعہ

ہرشخص کو کام کاج اور اس کی معقول ومناسب شرائط ، )١"(
سے روزگار کے انتخاب، اور ہر مرحلے پر ٓازادانہ طریقے 

  "بے روزگاری کے خالف  حِق تحفظ حاصل ہے۔

  ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیرمساوی کام کے لیےمساوی بدلے کاحق ہے۔)٢( 

 
بنده  جو کام کرتا ہے   اس کام کے بدلے کے طور پروه )٣"(

معقول و  مناسب تنخواه کا حق رکھتا ہے جس میں خود اس کے اور 
اس کےزیر نگرانی تمام افراد کے لیے ایک  باعزت زندگی کی 

گرانٹی ہو ۔اور اگر ضرورت محسوس کی جائے  تو معاشرتی تحفظ 
  "کے دوسرے ذریعوں سے اس تنخواه میں  اضافہ کیا جا سکے۔

 
ہرشخص کو اپنے مفاد کےبچاو کے لیےتجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس مین شریک )۴(

  ہے۔ہونے کا حق حاصل 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ٢۴:دفعہ
ہر انسان  )انسان کی بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے( 

کسی کے (کو فرصت کے لمحات  اور آرام کا حق ہے جس میں 
کام کے اوقات  کی حدبندی اورمعاوضے  ) پاسکام کرتے ہوئے

  کے عالوه مقرره وقفوں کے ساتھ تعطیالت بھی شامل ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢۵:دفعہ

ہرشخص کواپنی اور اپنے اہل وعیال کی صحت اور فالح وبہبود کے لیے مناسب معیار )١(
زندگی کا حق ہے۔جس میں خوراک ،پوشاک، مکان اور عالج کی سہولتیں اور دوسری ضروری 



 
 

معاشرتی  مراعات شامل ہیں  اور بے روزگاری،بیماری ،معذوری،بیوگی،بڑھاپا یا ان حاالت 
محرومی ،جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں،کے خالف تحفظ کا حق میں روزگا سے 

  حاصل ہے۔

بچہ اور زچہ  خصوصی  توجہ اور امداد کے مستحق  )٢"( 
ہیں۔سارے  بچے خواه وه شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہو یا 

کے بعد،معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ) نکاح(شادی
  "ہوں گے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢۶:دفعہ

تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے ۔  )١"(
مفت اور جبری  ) ریاست کی ذمہ داری پر(بنیادی و ابتدائی تعلیم 

سب کے (ہوگی ۔  پیشہ ورانہ اور فنی  تعلیم حاصل کرنے کا
عام انتظام کیا جائے گا۔اور لیاقت کی بنیاد پر اعٰلی تعلیم )لیے

  "ہوگا۔حاصل کرنا سب کے لیے یکساں  طور پر ممکن 

بامقصد تعلیم  ہوگی جس سے  انسان کی  شخصیت کی ) ٢"(
پوری نشوونما ہو گی ۔  جوانسان کے  حقوق اور بنیادی ٓازادیوں 

کے احترام میں اضافہ کرنے کاذریعہ ، اقوام عالم اور نسلی یا 
مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی رواداری، مفاہمت اور دوستی 

و برقرار رکھنے کے لیے اقوام کو ترقی دینی والی اور امن ک
  "متحده کے سرگرمیوں کو ٓاگے بڑھائے گی۔



 
 

بچو ں کے بارے میں والدین یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ )٣"(
  "وه اُن کو کس قسم کا تعلیم دیتے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٧:دفعہ

ہرشخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں ٓازادانہ حصہ ) ١(
اور سائنسی ترقی اور اس  کے لینے،ادبیات سے مستفید ہونے 

  "ثمرات میں  حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔

ہرانسان   اُس کے اخالقی اور مادی بچاؤکا حق حاصل ہے )٢"(
جو اسے ایسی ادبی، سائنسی یاعلمی  تصنیف سے،جس کا وه 

  "مصنف ہے،حاصل ہوتے ہیں۔/مؤلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

  :٢٨:دفعہ
حقوق اور آزادیاں ہر انسان  اس عالمی منشور میں مذکور تمام"

کو حاصل ہیں جس کے ذریعے وه معاشرتی اور بین االقوامی 
  نظام میں شامل ہو سکتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٩:دفعہ
چونکہ معاشره ہی میں ره کر انسانی شخصیت کی آزادانہ )١(

اور مکمل نشوونما ہوتی ہے اس وجہ سے ہرشخص  پر 
  معاشرے  کے حق ہیں ۔



 
 

اپنی  ٓازادیوں اور حقوق سے فائده اُٹھانے میں یہ بات ہر انسان پر اتنی سی پابندی ہے کہ  )٢( 
ملحوظ نظر ہو کہ  اس سے دوسروں کی ٓازادیوں اور حقوق کا احترام کرے اور انہیں  تسلیم 

کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخالق،امن عاّمہ اورعام فالح وبہبود کے مناسب 
  و پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کئے گئے ہیں۔لوازمات ک

یہ  آزادیاں اور حقوق  یونائٹیڈ  نیشن  کے مقاصد اور اصول  کے خالف کسی حالت میں )٣( 
  بھی عمل میں نہیں الئی جا سکتیں

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ٣٠:دفعہ
کے اعالن کی کسی چیز )میں بیان شده دفعات(عالمی منشور "

ایسی بات مراد نہیں لی جا سکتی جس سے کسی سے کوئی 
ملک،گروه یا شخص کو کسی ایسی سرگرمی میں مصروف 
ہونے یا کسی ایسے کام کو انجام دینے کاحق پیدا ہو جس کی 
غرض  ان حقوق اور ٓازادیوں کی تخریب ہو۔جو یہاں پیش کی 

  "گئی ہیں۔
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  باب دوم



 
 

 علی ہسیرِت نبوی

میں  صاحبہاالصالة والسالم

  سماجی حقوق

 

 

 

  

 فصل اول



 
 

کنبے،خاندان اور بچوں کے 

 سماجی حقوق
 

 

 

 

 

 

  

آدمی  1األسرة عشرية الرجل وأهل بيته:ابن منظور کے بقولکنبے کو عربی میں أسرٗة کہا جاتا ہے۔: کنبہ

  کا کنبہ واہل وعیال۔

جوعام طور پرماں،باپ اور ایک یا اورماہرین سماجیات کے نزدیک وه چھوٹی سی جماعت 

زیاده بچوں سے بنی ہوئی ہو۔جن کی باہمی محبت ہو اور ایک دوسرے سے حق مسؤلیت رکھتے 

ہو۔ اورجس میں بڑےچھوٹوں کی تربیت کا بیڑا اُٹھائے ہوئے ہو تاکہ آگے جا کر یہ بچے 

  2معاشرے کے اچھے فرد ثابت ہو۔

  ل ہیں۔کنبے کی اہم خصوصیات میں سے چند درجہ ذی

یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔کیونکہ معاشره افراد ہی سے وجود میں آتا ہے۔اور  ):الف( 

معاشرے میں کوئی بھی فرد اکیلے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔بلکہ وه ہر حال اور 

  مکان میں  دوسرے افراد کے تعاون کا محتاج رہتا ہے۔

میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ وه اپنی مادی ضروریات اُسرة یعنی کنبے کے بنیادی  اہداف ):ب(

پوری کرنے،بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنےاور اوالد کی بہترین تربیت کرنا چاہتے 

ہیں۔لیکن چونکہ یہ تمام کام صرف ایک فرد نہیں کر سکتا اس وجہ سے کنبے کی صورت میں 
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ں۔ تو جب کنبے میں ره کر  ره کر کنبے کے افراد مشترکہ طور پر یہ کام سر انجام دیتے ہی

بچے کی مشترکہ طور پر تربیت کی جاتی ہے تو وه الزماََ◌ معاشرے کا ایک بہتر فرد بن کر 

  ابھرے گا۔

ماں،باپ  اور بچوں کا ایک ساتھ رہنے سے یہ فائده بھی ہوتا ہے کہ اِن افراد میں ہر ایک ) ج(

  فرد اپنی حیثیت کے مطابق مسئول رہتا ہے۔

اسالم میں زندگی کے ہر موڑ پر کنبے کی اہمیت بہت زیاده ہے جو قرآن کریم                      

  :کے آیات سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ هللا تعالٰی کا ارشاد ہے

کو ایک  )سب(جس نے تم وه رب  سے ڈرو رباے لوگوں اپنے "

یعنی اول اس سے  فرمایاسے پیدا  )آدم علیہ السالم(شخص)ہی(

ان دونوں سے کثرت سے مرد  اُس کے بعداس کا جوڑا بنایا

وعورت پیدا کرکے روئے زمین پر پھیال دئیےاور هللا سے ڈرو 

حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور آپس میں  جس کے واسطے سے تم

قطع رحمی سے بچو کچھ شک نہیں ہے کہ هللا تمہیں دیکھ رہا 

  1"ہے

  :ادہےاور هللا تعالٰی کا ارش

حواعلیہ (عورت  )ہی( اےلوگوں ہم نے تم کو ایک مرداور ایک"

سے پیداکیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک )السالم

دوسرے کی شناخت کروبے شک هللا کے نزدیک تم میں زیاده 

عزت واال وه ہے جو زیاده پرہیزگار ہے بے شک هللا سب کچھ 

  2"ہےجاننے واال ہے سب سے خبردار 

  :اسی  طرح  مرد عورت کے باہمی شادی کے متعلق ایک  جگہ ارشادہے                 

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے "

تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی مائل ہو آرام 

حاصل کرواور تم میں محبت اورمہربانی پیدا کردی جو لوگ غور 

  3"کے لئے اِن باتوں میں بہت سے نشانیاں ہیںکرتے ہیں ان 

اسی طرح قرآن  کریم نے نکاح کے قواعد وضوابط بھی بیان کئے ہیں کہ نکاح کن  کن سے 

  :ہوسکتاہے یعنی نکاح کرنے والے دونوں مسلمان ہونے چاہیئےارشاد ربانی ہے 
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مشرک عورتوں نکاح نہ کروایمان النے سے پہلےمومنو اے  اور "

مشر ک عورت خواه تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے کیونکہ 

سے  مومن لونڈی بہتر ہے۔اور اسی طرح مشرک مرد جب تک 

ایمان نہ الئیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ 

مشرک مرد سے خواه وه تم کو کیسا ہی بھال لگے مومن غالم بہتر 

ر هللا اپنی یں  اویہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بالتے ہہے۔

 م احک ااور اپنے کی طرف بالتا ہے ت اور بخشجنمہربانی سے 

اور یہ اس لیے کہ  لوگوں سے بیان کرتا ہے۔وضاحت کے ساتھ 

  1"پکڑیں نصیحتلوگ 

کی اھمیت اور خصوصیت ) اُسرة(اسی طرح احادیِث نبوی  صلی هللا علیہ وسلم میں بھی  کنبے 
  بیان کی گئی ہے۔

اس بارے  میں نوجوانوں کی  کافی  :کنبے کی بنیاد رکھنا/۔نکاح کی ترغیب1
کرکے کنبے کی بنیاد رکھیں کیونکہ نکاح ہی وه ) شادی(حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ  وه نکاح

  واحد طریقہ ہے جس کی بدولت  کنبہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔
  :کی روایت ہے کہ 2صحیح بخاری وصحیح مسلم

کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں  3عنہ عبدهللا بن مسعود رضی هللا"
کے زمانہ میں نوجوان تھے نبی علیہ السالمنے ہم سے کہا کہ ہم 

نے ہم سے نبی علیہ السالماور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ 
تم میں جسے بھی نکاح ! نوجوانوں کی جماعتاے فرمایا کہ 

یہ کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ 
نظر کو نیچی رکھنے واال اور شرمگاه کی حفاظت کرنے واال عمل 

نہ رکھتا ہو  کی وجہ سے نکاح کی قدرت ہے اور جو کوئی غربت 
اسے چاہیے کہ روزه رکھے کیونکہ روزه اس کی خواہشات 

  4"نفسانی کو توڑ دے گا

ے ادا معاشرے میں  اپنے حقوق وفرائض پائیداری س:۔نکاح کی بنیاد  دین پر رکھنا2
کنبہ کی بنیاد مضبوط ہو۔ قرآن  /کرنے کے لئے یہ ضروری ہےکہ معاشرے کی بنیادی اکائی فرد

کریم نے اس باب میں شریک حیات  کے انتخاب کے لئے دین کو  بنیادبنایا ہے۔کہ دوسرے 
اساسی اصولوں کے ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہو  کہ شوہر بیوی دونوں مسلمان ہو جیسا کہ هللا 
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  ،بدون تاریخبیروت
رضی هللا عنہ۔اکابر سابقون االولون فقہاءصحابہ میں سے ،بن حبیب الھذلي، أبو عبد الرحمن عبد هللا بن مسعود بن غافل3

کے  انتہائی قریب تھے۔ اں ہونے  کے وجہ سے آپکے خادم  اوررازد تھے  ۔سفر وحضر اور غزوات میں رسول هللا 
کے وفات کے بعد کوفہ کے بیت المال کے  آپ"وعاء ملئ علما"نا عمر رضی هللا عنہ فرماتے تھےاِن کے بارے میں سید

ھ کو وفات 34سال کے عمر میں 60میں  ہں۔خالفت سیدنا عثمان رضی هللا عناحادیث مروی ہی848نگران تھے۔اُن سے 
  )137،ص4عالم،جاال(پائے۔

،صحیح مسلم،کتاب النکاح،باب استحباب النکاح لمن ثاقت 5066رقم:،باب من لم یستطع الباءة فلیصمالنکاحبخاری،کتاب  4
  3464نفسہ ووجد مؤنۃ،رقم



 
 

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وه ایمان لے آئیں مشرک "تعالی فرماتے ہیں۔
  1"عورت سے مسلمان باندی ہی بہتر ہے

احادیث مبارکہ میں بھی نکاح کے بنیادی اصولوں میں یہی حکم دیا گیا  ہے۔چنانچہ صحیحین کی 
  :روایت ہے 

نے فرمایا لیہ السالمنبی عنے بیان کیا کہ 2ابوہریره رضی هللا عنہ "
کہ عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کے 
مال کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس 
کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اور 
تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ 

یعنی اخیر میں تجھ کو )گی  کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے
  3"ندامت ہو گی

اسالم نے شریک حیات کے انتخاب میں دین کا جو معیار مقرر کیا ہے اس میں بہت سارے 
دوسرے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے 

وراسالم نے جو بیوی اپنے شوہر کے حکم ماننے،اُس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے ا
فرائض بیوی پر الزم کئے ہیں،اُن حقوق کی ادائیگی غرض یہ کہ مطمئن زندگی گزارنے کے 

تمام امور کے بجا آوری کرے گی۔شوہربھی قرآنی اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے بیوی کے 
تمام حقوق ادا کرے گا۔تب جا کر کنبے کے افراد اپنے حقوق وفرائض کی ادائیگی کرکے 

  یں پُرامن اور خوشحال زندگی گزارسکیں گے۔معاشرے م

امام نسائی رحمہ هللا )2(
4
  :کی روایت ہے 

: سے کہا گیانبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ "
وه ” :اایعورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرم

خوش کر دے  تو وه اُس کو شوہر اسے دیکھے س کاا بعورت ج
 بجا الئے خوش اسلوبی سےکسی کام کا حکم دے تو اُس کو ، جب 

ناپسندیده باتوں اپنی ذات اور مال کے سلسلے میں شوہر کی اور
  5،6"میں مخالفت نہ کرے

                                                           
  221:2البقرة1
کےنام کے بارے میں مورخین میں اختالف ہے۔آپ کا نام کفر میں عبدالشمس اور اسالم میں  رضی هللا عنہ  آپ2

عبدالرحمن ابن صخردوسی ہے،کسی نے عمر بن عامر، کسی نے عبدهللا بن عامر بھی لکھا خیبر کے سال اسالم 
،حتی کہ ایک بار اپنی الئے،چار سال سفر و حضر میں حضور کے ہمراه سایہ کی طرح رہے،آپ کو بلی بڑی پیاری تھی

آستین میں بلی لیے ہوئے تھے،حضور صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا تم ابوہریره یعنی بلیوں والے ہو،تب آپ اس کنیت 
سال عمر ہوئی۔آپ سے چار  ٨٧وفات ہوئی،جنت البقیع میں دفن ہوئے ھ میں 35سے مشہور ہوگئے،مدینہ منوره میں 

  )308،ص3،االعالم،ج364تلقیح فہوم اہل االثر،(ہیں۔ہزارتین سو چونسٹھ حدیثیں مروی 
،صحیح مسلم،کتاب الرضاع،باب استحباب 5090:صحیح بخاری کتاب النکاح،کتاب بدءالوحی،باب االکفاء فی الدین،رقم3

  3708:نکاح ذات الدین رقم
ھ کو خراسان  کے نساء نامی گاونمیں پیداہوئے۔آپ 215حافظ حدیث ہیں۔  ،احمد بن شعیب بن علؒی النسائی ابو عبدالرحٰمن 4

نے امام قتیبہ بن سعید ؒالبلخی سے فیض حاصل کیا۔ تالمذه میں علی بن جعفر الطحاوؒی، ابن السنؒی اور محمد بن قاسم 
الذہبی،سیر (یں وفات پائی۔ء کو رملہ م915/ ھ333االندلسؒی مشہور ہیں۔ السنن الکبرٰی آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ نے 

  ۔)171،ص1۔ الزرکلی،االعالم، ج67،رقم،132،ص27اعالم النبالء، ج
  3231لنکاح،باب ای النساء خیر،رقمسنن نسائی،کتاب ا5
،برنامج منظومۃ 303،ص7البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ناصرالدین،االلبانی،صحیح وضعیف سنن نسائی،ج6

  ندریہالتحقیقات الحدیثیۃ،االسک



 
 

نکاح کے بعد شوہرکو اس بات کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ وه بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے 
  گا اس پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا ۔

فطری طور پر مرد عورت کا محتاج ہوتا ہے اور عورت مرد کی محتاج :کامقصد۔نکاح 3
ہوتی ہے لیکن حاالت  اور معاشروں کے اختالف کی وجہ سے مرد وعورت کی احتیاج میں 
فرق ہوتا ہے ۔بعض مرد ایسے ہوتے ہیں  جو عورت کو صرف اپنی جذباتی تسکین کی نظر 

ہوتے ہیں جو عورت کوصرف کثرِت اوالد کا سے دیکھتے ہیں جب کہ بعض مرد ایسے بھی 
  ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔

لیکن اسالم نے ایک مرد اور عور ت کو نکاح کرتے وقت  کامیاب زندگی  اور مضبوط خاندان  
  کےلیےجو اہداف مقررکئے ہیں اُ ن میں سے چند یہ ہیں۔

ارے هللا میاں بیوی کےباہمی تعلق کے ب:آرام ،محبت اور مہربانی کاذریعہ):الف(
  :تعالی فرماتا ہے

 آپ لیے آپ کےاور اُسی کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے"

جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ اس کی طرف مائل ہو کر  کی ہی
آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کردی ان 

  1"بہت سی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے باتوں میں

انسان طبعی طو پر مخالف جنس کی :نظر کی حفاظت کا ذریعہشرمگاه اور )ب(
طرف رغبت رکھتا ہے اور جب انسان پر یہ کیفیت حاوی ہو جاتی ہےتو وه معاشرے میں  ہر 

طرح جائزو ناجائز طریقوں سے دلی تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے۔اسالم نے انسان کی اس طبعی 
ن راستہ،نکاح کا دکھالیا ہے تا کہ انسان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک آسان اور پُرتسکی

  :نے فرمایا نبی علیہ السالمنظر اور شرمگاه کہیں غلط استعمال نہ ہو۔
تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے !  ٹولیاے جوانوں کی "

مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ یہ نظر کو نیچی 
ال عمل ہے اور رکھنے واال اور شرمگاه کی حفاظت کرنے وا

جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے 
کہ روزه رکھے کیونکہ روزه اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ 

  2"دے گا 

هللا تعالی کی حکمت  ہے کہ  ایک حد تک انسانی نسل میں :نسل انسانی کی زیادتی)ج(
کرنے والے زیاده ہو،معاشرے میں الفت اضافہ اور تسلسل ہوتاکہ زمین آباد رہے هللا کی عبادت 

  :ومحبت پھیلے جیسا کہ بیٹوں کے متعلق ارشاد ہے
وزینت  زیبکی زندگی کی  یہاں مال اور بیٹے تو )دنیاوی("  

ثواب کے لحاظ سے تمہارے  ہینیکیاں  باقی رہنے والیہیں اور
  3"کے ہاں بہت اچھی اورامید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں رب

یث میں آیا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جوزیاده بچے پیدا  کرنے اس وجہ سے حد 
  :والیاں ہو۔ارشاد ہے

                                                           
  21:30الروم1
،صحیح مسلم،کتاب النکاح،باب استحباب النکاح لمن ثاقت 5066رقم:،باب من لم یستطع الباءة فلیصمالنکاحبخاری،کتاب 2

  3464نفسہ ووجد مؤنۃ،رقم
  46:18الکھف3



 
 

مجھے ایک عورت : ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا"
ملی ہے جو اچھے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے لیکن اس 
سے اوالد نہیں ہوتی تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ 

، پھر وه آپ کے پاس “نہیں” :ے فرمایانصلی هللا علیہ وسلم 
منع فرمایا، پھر  سےنے انبی علیہ السالم دوسری بار آیا تو بھی 

ایسی عورت سے نے فرمایانبی علیہ السالمتیسری بار آیا تو 
جننے  زیاده بچے محبت کرنے والی اورشادی کروجوزیاده 

میں تمہاری کثرت کی وجہ سے بروز قیامت، کیونکہ ہو والی
  1,2"امتوں پر فخر کروں گا دوسری

سیدناابو ہریرة رضی هللا عنہ سے روایت  :بچوں کی نگہداشت  اور ذریعہ تربیت)د(
  :ہے

نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وه ہے نبی علیہ السالم"
اوپر کا  (جسے دے کر دینے واال مالدار ہی رہے اور ہر حال میں

ہاتھ سے بہتر ہے (لینے والے کے)نیچے کے (دینے والے کا)ہاتھ 
ابتداء ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ (خرچ کی)اور 

عورت کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طالق 
دے۔ غالم کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ 
سے کام لو۔ بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھالؤ یا کسی اور 

یہ آخری ٹکڑا )کیا  !اے ابوہریره: وں نے کہاپر چھوڑ دو۔ لوگ
سے سنا نبی علیہ السالمکہتی ہے آخر تک۔ آپ نے  هکہ جوو(بھی

ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ ابوہریره کی خود اپنی سمجھ 
  3"ہے

  اس حدیث سے صراحۃََ◌ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوالد کا نفقہ باپ کے ذمے واجب ہے
  فرماتے ہیں۔ 4رحمہ هللامام ابن حجر الشافعی 

جمہور علماء اسالم کا مذہب یہ ہے کہ بیٹے کی بلوغت اور بیٹی کی شادی تک بچوں کا نفقہ "
باپ کے ذمے واجب ہے،اس کے بعد ضروری نہیں ہے۔ہاں اگر یہ بچے زمنی نہ ہو۔پس اگر ان 

بچوں کا مال ہو تو پھر باپ پر کچھ بھی الزم نہیں ہے۔اور امام شافعی ر حمہ هللا 
5

نے  اس حکم 

  "1پوتے اور نواسے بھی شامل کئے ہیںوں اور بیٹیوں کے ساتھ میں بیٹ

                                                           
لم یلد من سنن ابی داؤد،کتاب النکاح،باب النھی عن تزویج من سلیمان بن اشعث،سجستانی،ابوداؤد،1

  ،داراکتاب العربی،بیروت،بدون تاریخ2052قمالنساء،ر
  ،50،ص5البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح ہے۔االلبانی،محمد ناصر الدین،صحیح وضعیف سنن ابوداود،ج2
  5355:صحیح بخاری،کتاب النفقات،باب وجوب  النفقۃ علی االھل والعیال رقم3
ء میں پیدا ہوئے۔ 1372/ھ773العسقالنی ہیں۔ قاہره میں آپ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر احمد بن علی بن محمؒد 4

حدیث،رجال اور تاریخ کے بڑے عالم ہیں۔صاحب تصانیف ہیں۔  ان میں مشہورتصانیف  فتح الباری،االصابہ فی تمییز 
ابن حجر، (ء میں وفات پائی۔1449/ھ852الصحابہ،لسان المیزان، تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب  ہیں۔ 

۔  الزرکلی، 1،ص1،جء1998/ھ1406ابوالفضل احمد بن علی،لسان  المیزان ،مؤسسۃ االعلمی للمطبوعات بیروت عسقالنی،
  )178،ص1االعالم،ج

ء کو 767/ھ150آپ ابو عبدهللا محمد بن ادریس بن عباس ؒالہاشمی ہیں۔ فقہ و اجتہاد کے معروف ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ 5
م عرب، فقہ اور حدیث کے بڑے عالم تھے۔ صاحب التصانیف ہیں۔کتاب االم اور غزه میں پیدا ہوئے۔ آپ شعر،لغت، آیا



 
 

امام بخاری رحمہ  :معاشرے میں سسرال کے ساتھ مضبوط روابط کا ذریعہ)ه(
اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی :هللا کا ارشاد:نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے2هللا 

وٹے بڑے قبیلے پیداکیے تا کہ تم ایک مرد اور ایک پہی عورت سے پیدا کیا اور تم میں چھ
اسی " دوسرے کو پہچان سکو۔بے شک هللا کے ہاں وه سب سے بہتر ہے جو زیاده تقوٰی دار ہو

ومایُنھی عن دعوی الجاہلیۃ الشعوب " واتقواهللا الذی تساءلون بہ واالرحام:"طرح هللا کاارشاد ہے
  3"النسب البعید والقبائل دون ذلک

  :ارشاد ہے اور هللا تعالی کا
وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا۔پھر اس کوددھیال  " 

ننھیال اور سسرال واال بنایا۔اور تمہارا روردگا ہر طرح کی 
  4"قدرت رکھتا ہے

تونکاح کے اہم ترین فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ معاشرے کے افراد کے درمیان 
کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ صرف مرد وعورت    مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کرتا ہے

کامالپ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو دو خاندانوں کے درمیان ایک تعلق کاذریعہ بھی بن جا تا ہے اور 
پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اِس سے معاشرے میں مزید رشتے جنم لیتے ہیں جیسے 

ے  سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی کی سیرت کا مطالعہ کرن نبی علیہ السالمچچا،ماموں وغیره۔
  هللا علیہ وسلم کے زیاده نکاحوں کا مقصد معاشرے میں اجتماعی فائدے کی خاطر تھا۔

کا سیده جویریۃ رضی هللا عنہا کے ساتھ نکاح کا حال دیکھے تو  اس سے  نبی علیہ السالماگر ہم 
  :بخوبی اِس بات کی وضاحت مل جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ

مصطلق رضی هللا  بنت حارث بن5لمؤمنین جویریہام ا"

یا ان کے چچا زاد بھائی  6رضی هللا عنہ ثابتبنقیسبنشماس،عنہا

، اور اکے حصہ میں آئیں تو جویریہ نے ان سے مکاتبت کر لی
وه ایک خوبصورت عورت تھیں جسے ہر شخص دیکھنے لگتا 

 کے پاس اپنے بدل کتابت میں تعاوننبی علیہ السالمتھا، وه 

                                                                                                                                                                             
الرسالہ مشہور ہیں۔ شیوخ میں امام مالک بن انؒس ، امام محمد الشیبانؒی تالمذه امام غزالؒی،امام نووؒی اور تقی الدیؒن السبکی 

  ۔)367،ص1لذہبی،تذکرة الحفاظ،ج۔ا26،ص6الزرکلی،االعالم، ج(ء کو مصر میں وفات پائی۔820/ھ204شامل ہیں۔ 
  ھ1379دارالمعرفۃ،بیروت501،502ص9ابن حجر،فتح الباری شرح صحیح البخاری،جاحمد بن علی،1
ابو عبدهللا محمد بن اسماعیل بن ابراہیؒم ہیں۔ امام المحدثین اور امیر المحدثین فی الحدیث کی لقب سے مشہور ہیں۔ 2

محدثین کی ایک بڑی تعداد جن میں امام علی بن مدینی ؒ اور اسحاق بن راہویؒہ وغیره ء کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ 810/ھ194
شامل ہیں سے استفاده کیا ہے۔ تالمذه میں امام مسلؒم،امام ترمذؒی اور امام نسائؒی جیسے نامور محدثین شامل ہیں۔ مشہور 

ء کو وفات 790/ ھ256اور تاریخ اوسط ۔  تصانیف یہ ہیں۔ االدب المفرد، کتاب العلل، الجامع الصحیح، تاریخ کبیر
  171،رقم383،ص23سیر اعالم النبالء، ج۔ 555،ص2۔ تذکرة الحفاظ، ج34،ص6االعالم، جپائی۔

  64:،رقمصحیح بخاری،کتاب المناقب3
  54:25الفرقان4
کے زوجہ تھیں۔پہلی نکاح مسافع بن صفوان سے ہوئی تھی جو  رسول هللا  یۃ،بنت حارث بن أبي ضرار، خزاعیریہ جو5

ھ کو وفات پائے۔ اِن کے والد اپنے قوم کے سردار تھے۔یہ بھی بنی المصطلق کے قیدیوں کے ساتھ  6یوم المریسیع سنة 
 نبی علیہ السالمتھا "بره"نام  ساتھ نکاح کیا۔ان کاان کےکے  انے ان کا فدیہ دے کر آزاد کرنبی علیہ السالمقیدی بن گئیں۔

ھ بمطابق  56سال کی عمر میں  65مدینة  منوه میں ۔ جویریہ رکھ دیا۔ان سے سات احادیث منقول ہیں"نے تبدیل فرماکر 
  )148:2االعالم،261،262،ص2سیر اعالم النبالء،ج(م کووفات پائیں۔ 676

کے خطیب کہالتے ہیں۔احد اور اُس رسو ل هللا ثابت بن قیس بن شماس رضی هللا عنہ،خزرجی،انصاری صحابی ہے۔6
ھ کو 12میں " یمامہ"کے بعد کے معرکوں میں شریک رہے۔خالفت صدیق اکبر رضی هللا عنہ کے مشہور زمانہ معرکہ

  )98:2،االعالم569:،ترجمہ297:1اسدا لغابۃ(شہید ہوئے۔



 
 

مانگنے کے لیے آئیں، جب وه دروازه پر آ کر کھڑی ہوئیں تو 
اور میں نے  مجھے ناگوار گزرامیری نگاه ان پر پڑی  ان کا آنا

اپنے دل میں کہا کہ عنقریب آپ بھی ان کی وہی مالحت دیکھیں 
! هللا کے رسول: گے جو میں نے دیکھی ہے، اتنے میں وه بولیں

جو حال تھا وه آپ سے ت حارث ہوں، میرا بنمیں جویریہ 
کے حصہ میں گئی ہوں، میں نے ان سے  ثابتبنقیسپوشیده نہیں 

مکاتبت کر لی ہے، اور آپ کے پاس اپنے بدل کتابت میں تعاون 
کیا تم اس سے ” :نے فرمایانبی علیہ السالممانگنے آئی ہوں، 

وه کیا ! هللا کے رسول: وه بولیں“بہتر کی رغبت رکھتی ہو؟
میں تمہارا بدل کتابت ” :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم ہے؟  آپ 

میں کر : وه بولیں“ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں
۔ ام المؤمنین عائشہ (یعنی مجھے یہ بخوشی منظور ہےچکی 

رضی هللا عنہا
1
پھر جب لوگوں نے ایک دوسرے : کہتی ہیں 

ی کر لی ہے تو نے جویریہ سے شادنبی علیہ السالمسے سنا کہ 
ی مصطلق کے جتنے قیدی ان کے ہاتھوں میں تھے سب کو بن

کے نبی علیہ السالمآزاد کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ لوگ 
جیسی عورت ) رضی هللا عنہا(جویریہسسرال والے ہیں، ہم نے 

ان اپنی قوم کے حق میں زیاده برکت والی نہیں دیکھی کیونکہ 
  ۔2،3تھے قیدی آزاد ہوئےی مصطلق کے سو بنکی وجہ سے 

دلیل اس بات کی  یہ حدیث : کہتے ہیں 4رحمہ هللا ابوداؤدامام 
  "ہے کہ ولی خود نکاح کر سکتا ہے

اسالم نے  کنبے  :۔کنبے اور خاندان کے تمام افراد کے حقوق اور فرائض4
نی کے افراد کے بارے میں ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔شوہر اپ
بیوی،بیوی اپنے شوہر،والدین اپنے بچوں  اوربچے اپنے والدین کے بارے میں مسؤل ہیں 

  :۔حدیث میں آتا ہے
تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت "

کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ پس بادشاه حاکم ہی ہے اور 
اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان 
اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے 
میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور 

                                                           
ء کو پیدا ہوئی۔ فقیہ ، 613سال قبل ہجری 9میں  ۔ مکہ معظمہرضی هللا عنہما ن عائشہ بنت ابو بکر القرشیہام المومنی 1

سے ان  و هللاہجری کو رس 2عالمہ اور فاضلہ صحابیہ ہیں۔ اکابر صحابہ آؓپ سے میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔
ابن عبدالبر، (ء کو وفات پائی۔676/ھ57ی ہیں۔ آپاحادیث کی روایت کی گئ 2210سے  رضی هللا عنہا کی شادی ہوگئی۔ آپ

  ۔1145،رقم16،ص8۔ االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج108،ص4ستیعاب فی معرفۃ االصحاب، جاال
  ،مؤسسۃ قرطبہ،القاھرة277،ص6مسند احمد بن حنبل،ج،احمد بن حنبل،ابو عبدهللا2
3

  431،ص8البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے۔صحیح وضعیف سنن ابی داود،ج
ء کو 817/ھ202یں۔ بڑے محدث ہیں۔ سنن ابو داود آپ ہی کی تصنیف ہے۔ ابوداود سلیمان بن اشعث بن شداؒد السجستانی ہ4

پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبؒل، محمد بن بشاؒر اور ابن المدینی جیسے مشہور علماء سے علم حاصل کیا جبکہ شاگردوں میں 
۔ 203،ص13الء،جالذہبی،سیر اعالم النب(ء کو وفات پائی۔888/ ھ275الترمذؒی اور ابو عوانؒہ  مشہور ہیں۔ 

  )122،ص3الزرکلی،االعالم،ج



 
 

اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے 
آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے 

ی علیہ نبمیں سوال ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے 
نے نبی علیہ السالمسے سنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ السالم

یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس 
سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ پس ہر شخص 
حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں 

  1"سوال ہو گا

اس کے بعد اسالم نے تفصیلی طورپر  یہ حقوق وفرائض بیان کئے ہے۔شوہر کے ذمے 

نبی کھانا پینا،گھر کی فراہمی اورکپڑا دینا ہے حدیث میں آتا ہےایک صحابی رضی ا � عنہ نے 

  :سے پوچھا علیہ السالم

ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ ! هللا کے رسول اے "

م نے یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی آپ صلی هللا علیہ وسل

کھالؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، 

برا بھال نہ کہو، اور گھر کے عالوه اس سے جدائیاختیار نہ کرو 

کا مطلب یہ ہے " والتقبح"امام ابو داؤد رحمہ هللا فرماتے ہیں کہ ۔

 2،3"نہ کہو" قـَبََّحِك اللَّهُ  "کہ اسے

بیوی کو تو یہ بھی اجازت ہے کہ  جب شوہر  مقرره خرچ میں کمی کرتا ہےتو یہ اپنی بلکہ 
ضرورت کے تحت شوہر کا مال اُس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر سکتی ہے۔صحیحین 

  :میں حدیث ہے 
  

کہ  سے روایت ہے رضی هللا عنہا 4عائشہ ام المؤمنین سیده "

نبی نے  6کی والده ہنده رضی هللا عنہا 5معاویہ رضی هللا عنہ

                                                           
،صٰحح مسلم،کتاب االمارة،باب فضیلۃ االمام 2409صحیح بخاری،کتاب ،باب العبد راع فی مال سیده والیعل اال باذنہ،رقم1

  4828العادل وعقوبۃ الجائر والحث علیہ،رقم
  2144:سنن ابو داؤد،کتاب النکاح،باب فی حق المراة علی زوجھا،رقم2
3

  142،ص5حسن صحیح،صحیح وضعیف سنن ابی داود،ج:اللبانیقال ا
ء کو پیدا ہوئی۔ فقیہ ، عالمہ اور فاضلہ 613سال قبل ہجری 9شہ بنت ابو بکر القرشیؓہ ہیں۔ مکہ معظمہ میں ام المومنین عائ4

شادی ہوگئی۔ سے ان کی  ہجری کو رسو هللا 2صحابیہ ہیں۔ اکابر صحابہ آؓپ سے میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔
ابن عبدالبر، االستیعاب فی معرفۃ االصحاب، [ء کو وفات پائی۔676/ھ57ی ہیں۔ آپاحادیث کی روایت کی گئ 2210آؓپ سے 

  ]1145،رقم16،ص8۔ االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج108،ص4ج
ء کو مکہ میں پیدا 603ہیں۔  صخؓر بن حرب بن امیہ بن عبدالشمس القرشی االموی صحابی رسول)ابو سفیان(معاویہ بن 5

ہوئے۔فتح مکہ کے دن اسالم قبول کیا۔ حضرت عثماؓن کے دور میں شام کے والی مقرر ہوئے۔شام میں اموی دور حکومت 
ابن االثیر، اسد (ء میں وفات پائی۔680/ھ60کا بنیاد آپ نے رکھا۔ آپ نے پہال بحری جہاز ایجاد کیا۔ آپ نے دمشق میں 

  )393،ص2۔الزرکلی،االعالم،ج151،ص6ابہ،ج۔ابن حجر،االص220،ص5الغابہ،ج
ہنده بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبدشمس بن عبدمناف،اُم معاویہ بن ابی سفیان ہے۔آپ ان عورتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے 6

کے ساتھ بیعت کی۔آپ نے فتح مکہ کے دن اسالم الیا اور یرموک کی جنگ میں شہادت  رسول هللا 
  )3460،ص 6۔معرفةالصحابہألبینعیم،ج235 ،ص 8الطبقاتالكبرى،ج(پائی۔



 
 

بخیل آدمی ہے۔ تو کیا اگر میں  1ابوسفیانسے کہا کہ  علیہ السالم

ان کے مال سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ 
نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے صلی هللا علیہ وسلم آپ 

تم سب بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو 
  2"کے لیے کافی ہو جایا کرے

شریعت نے بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے اوراس کی جسمانی ضروریات پوری کرنا 
  :شوہر کے ذمے لگایا ہے،جیسا کہ روایت میں آتا ہے 

اور ابوالدرداء رضی  3رضی هللا عنہ نے سلماننبی علیہ السالم"

یا تھا۔ قائم ک مؤاخاة کارشتہہجرت کے بعدکے درمیان 4هللا عنہ

ایک مرتبہ سلمان رضی هللا عنہ، ابودرداء رضی هللا عنہ سے 
ام الدرداء رضی هللا (بیوی ان کی )مالقات کے لیے گئے۔ تو 

عنہا کو بہت پراگنده حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت 
کیوں بنا رکھی ہے؟ ام الدرداء رضی هللا عنہا نے جواب دیا کہ 

والدرداء رضی هللا عنہ ہیں جن کو دنیا کی تمہارے بھائی اب
کوئی حاجت ہی نہیں ہے پھر ابوالدرداء رضی هللا عنہ بھی آ 

کرکے کھانے کے لیے ے کھانا حاضر منگئے اور ان کے سا
انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اس پر سلمان  کہاتو

رضی هللا عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں 
ہو گے۔ راوی نے  ںؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہکھا

اور روزه توڑ (بیان کیا کہ پھر وه کھانے میں شریک ہو گئے
رات ہوئی تو ابوالدرداء رضی هللا عنہ عبادت کے لیے اٹھے )دیا

اور اس مرتبہ بھی سلمان رضی هللا عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو 
رضی هللا عنہ  جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان

نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ 

                                                           
ابو سفیان صخر ؓبن حرب بن امیہ بن عبدالشمس بن عبد مناف القرشی صحابی  ہیں۔ابن ماجہ کے عالوه صحاح کے راوی 1

ہیں۔ جاہلیت میں مشرکین کے سرادر تھے۔ جنگ احد اور خندق میں مشرکین آپ کی سربراہی میں لڑے۔  فتح مکہ کے 
ء میں وفات 652/ھ31الئے۔تالمذه میں عبدهللا بن عباؓس،معاویہ بن ابو سفیاؓن اور قیس بن ابی حازؒم شامل ہیں۔موقع پر ایمان 

  )181،ص7۔االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج215،ص1۔االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج21،ص5اسد الغابہ،ج(پائی۔
 ھم فی البیوع واالجارة والمکیال والوزن،ب من اجری امراالمصار علی ما یتعارفون بینبا،البیوع بخاری،کتاب2

  4574:،مسلم،کتاب االقضیۃ،باب قضیۃ ھند،رقم2211:رقم
کہا کرتےتھے۔اصل میں  ایرانی " سلمان االسالم"سیدناسلمان الفارسی رضی هللا عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔اپنے آپ کو 3

ہوداورعرب کے قصائد پڑھ چکے تھے۔وطن سے مجوسی تھے۔بہت زیاده عمر پائی۔جہاِن دیده شخصیت تھی۔اہل فارس،ی
آرہے تھے کہ راستے میں بنی کلب نے اُنہیں غالم بنایا۔بنوقریظہ کے ایک شخص نے خرید کر مدینہ منوره الئے۔قباء میں 

ب الرائے اورقوی جسم کے مالک سے مالقات کی ۔مسلمانوں نے اُنہیں خرید کر آزاد کرالیا۔صاح رسول هللا 
احادیث  60اُنہیں اپنے خاندان کا ایک فرد مانتے تھے،اُن سے  کے مشورے پر کھودا گیا تھا۔رسول هللا  اُنہی"قخند"تھے

  )112- 3/111االعالم(ھ کو وفات پائے36مروی ہیں ۔مدائن کے والی رہے اور وہیں پر
کےوالد کےنام مالک  اُن کے نام  عویمریاعامر ہےاور اُن عویمر بن شید بن قیس،انصاری،ابوالدرداء،رضی هللا عنہ۔4

یاعویمر یاعبدهللا اور یا ثعلبہ ہے ۔بدر کے دن ایمان الئے۔جلیل القدر صحابی ہیں۔بڑے عالم فاضل تھے۔ دمشق کے قاضی 
کے حیات مبارک میں قرآن کو جمع کیا تھا۔عہد عثمانی  رہے۔آپ اُن چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول هللا 

احادیث مروی ہیں۔سیدنا عثمان رضی هللا عنہ سے تین سال  199اضی رہے۔اُن سے رضی هللا ونہ میں دمشق کے ق
  )337- 2/335سیراعالم النبالء( ھ کو وفات پائے۔33ھ یا23پہلے



 
 

اس کے بعد سلمان رضی هللا عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا 
بھی تم پر حق ہے۔ جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی 

کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا 
کی خدمت میں حاضر ہوئے علیہ السالمنبی چاہئے، پھر آپ 

صلی هللا سے اس کا تذکره کیا۔ آپ صلی هللا علیہ وسلم اور آپ 
  1"نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہاعلیہ وسلم 

نبی شوہر کا بیوی کو مارنے اور گالے دینے کی بھی ممانعت آئی ہے۔جیسا کہ ایک صحابی نے 
  :سے پوچھا علیہ السالم

ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ ! هللا کے رسول اے "
آپ صلی هللا علیہ وسلم نے یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی 
کھالؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، 
برا بھال نہ کہو، اور گھر کے عالوه اس سے جدائیاختیار نہ 

کا مطلب " والتقبح"ں کہامام ابو داؤد رحمہ هللا فرماتے ہی کرو ۔
  2"نہ کہو" قـَبََّحِك اللَّهُ  "یہ ہے کہ اسے

اس حدیث سے تو بعض فقہاء نے استدالل کرتے  ہوئے  کہا ہے کہ بیوی کو کسی بھی حالت  
میں مارنے کی اجازت نہیں  خواه وه نافرمان ہی  کیوں نہ ہو۔ عالمہ عظیم  آبا دی رحمہ هللا 

۔حدیث کے ظاہر سے 3هی عن الضرب مطلقا وان حصل نشوز،وبه اخذالشافعيةظاهر احلديث النوَ لکھتے ہیں۔

مطلقا مارنے سے منع معلوم ہوتا ہے اگر چہ وه نافرمان ہو۔اور یہی  شوافع کا مسلک  ہے۔ 
حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے پر  نہیں مارنا  چاہیے ہاں نافرمانی یا :قلتُ 

  ۔4ت میں چہرے کے عالوه مار سکتے ہیںبدکاری وغیره کے ارتکاب کی صور
تم ” :نے فرمایانبی علیہ السالم۔:اسی طرح عائشۃ رضی هللا عنہا کی روایت ہے،فرماتی ہے کہ

میں سے بہتر وه ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے 
باد کہہ دو، یعنی اس کی سب سے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر 

  5،6برائیوں کو یاد نہ کرو

نے واضح طور پر فرمادیا کہ میں  اپنے اہل وعیال کے ساتھ حسن اخالق سے  نبی علیہ السالم 
اپنے اہل وعیال سے بہترین حسن معاشرت رکھتے تھے۔علیہ  نبی علیہ السالمپیش آتا ہو۔اور 

  صلٰوة هللا وسلم تسلیما کثیرا۔
تے ہوئے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ حسن معاشرت صرف زندگی کی حد تک حدیث کو دیکھ

محدودنہیں بلکہ موت کے بعد  بھی اہل وعیال کے ساتھ حسن  سلوک کا حکم ہے۔جیسا کہ 

یعنی موت کے بعد اُ س کی برائیوں کا ذکر نہ کیا کرو کیونکہ یہ بھی ،"وإذامات صاحبكم"فرمایا

  حسن اخالق میں آتا ہے۔

                                                           
  1968:بخاری،کتاب الصوم،باب من اقسم علی اخیہ لیفطر فی التطوع،رقم1
  2144:سنن ابو داؤد،کتاب النکاح،باب فی حق المراة علی زوجھا،رقم2
محمد بن  [کن امام شافعی رحمہ هللا نافرمان بیوی کو مارنے کے قائل ہے۔لی3

  ]1393،دارالمعرفۃ،بیروت،136،ص6ادریس،الشافعی،االم،ج
  ھ1388،دارالنشر،المکتبۃالسلفیۃ،المدینۃ المنورة،182،ص6عون المعبود شرح ابو داؤد،جمحمد شمس الحق ،عظیم آبادی،4
  دار احیات التراث العربی،بیروت3895:ازواج النبی صلی هللا علیہ وسلم،رقمسنن ترمذی،کتاب المناقب،باب فضل 5
  3895قال االلبانی،ھذاحدیث صحیح،سلسلۃ االحادیث الصحیحۃ،رقم6



 
 

قابلے میں بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں۔تاکہ  معاشرے کی بنیادی اکائی کنبہ پائیدار اس کے م
  اور مضبوط بنیادوں پر قائم  ہو،ذیل میں چند اہم ذکر کئے جاتے ہیں۔

زندگی کے اکثر مراحل میں انسان کو کسی نہ کسی قیادت کی  :شوہر کی اطاعت)الف(
ضرورت ہوتی ہے،کیونکہ قیادت ہی اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر ضروریات زندگی کے 

حصول اور اُن کے استعمال کے بارے میں ایک متوازن الئحہ عمل طے کرتی ہے۔ظاہر ہے کہ 
ل،جسم اور قوٰی کے اعتبار سے یہ وصف میاں بیوی میں شوہر ہی کو حاصل ہے کیونکہ عق

شوہر کوفوقیت حاصل ہے۔لہذاجن امور میں هللا تعالی کی نافرمانی نہ ہو،بیوی کو شوہر کی 
  :اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ هللا تعالی کا ارشادہے

حاکم ہیں اس لئے کہ هللا نے بعض کو  مردپرکے اوعورتوں  "

پنا مال خرچ بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد ا
کرتے ہیں۔تو جو نیک بیبیاں ہیں وه فرمان بردار ہوتی ہیں اور اُن 
کی پیٹھ پیچے هللا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی 
ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سر کشی اوربد 

ان کو زبانی  اول توخوئی کرنے لگی ہے تو
دوسرا (نہ سمجھیں تو )اس طریقے سے(سمجھاؤ،اگر)طورپر(

سونا ترک کر  )اکٹھا(پھر اُن کے ساتھ )طریقہ اختیار کرکے
دواگر اس  پربھی باز نہ آئیں تو زدوکوب کرو۔پھر اگر تمہارا 
کہنا مان لیں تو پھر اُن کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت 

  1"ڈھونڈو۔بے شک هللا بہت اونچاہے بڑا ہے

وه ہمیشہ شوہر کے اطاعت گزار رہے  چنانچہ ایک جگہ   اسالم نے بیوی کو تاکید کی ہے کہ
بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کو جہاد فی سبیل هللا کے برابر اجر وثواب قرار دیا 

کے پاس  نبی علیہ السالمہم :سے روایت ہے 2سیدنا جابر بن عبدهللا رضی هللا عنہ":ہے۔ارشاد ہے
اے هللا کے رسول میں آپ کے پاس  :م کیا اور کہابیھٹے تھے کہ اس دوران ایک عورت آئی۔سال

بھی )علیہ السالم(عورتوں کی نمائنده بن کر آئی ہو۔هللا مردوں اور عورتوں کا رب ہیں اور آدم 
مردوں اور عورتوں کا باپ ہیں۔اسی طرح هللا تعالٰی نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے 

ہاد کرکے هللا کے راستے میں شہید ہوجاتے ہیں جو هللا مرد ج)لیکن(لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہیں۔
اُن کے لیے اجر وثواب ) اسی وجہ سے(کے ہاں زنده ہوتے ہیں  اور اُن کورزق بھی ملتا ہے۔

نبی علیہ ہے اور ہم اُن کے خدمت کے واسطے گھر میں بیھٹے رہتے ہیں ۔تو ہمیں کیا ملے گا ؟
میرے طرف سے سالم کہہ کرکہہ دیجئیے کہ نے فرمایا میرے طرف سے عورتوں کو السالم 

لیکن تم میں ) جتنا مردوں کے لیے جہاد میں ہے(شوہر کی اطاعت میں بھی اُتنا ہی ثواب ہے 
  ۔ 3"سے بہت کم عورتیں شوہروں کے تابعدار ہوتے ہیں

                                                           
  34:4النساء1
ہیں۔ اٹھاره غزوات میں حصہ لیا۔ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے  نبی علیہ السالمجابر بن عبدهللا انصارؓی ہیں۔ صحابی 2

  ء کو وفات پائی۔697/ھ78سال کی عمر میں 94مرویات ہیں۔آخری عمر میں نابینا ہوگئے۔ 1540تھے۔آپ کے 
۔ 213،ص1۔االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج65،ص1ابن عبدالبر، االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج

  ۔104،ص2الزرکلی،االعالم،ج
،دارابن 144ص1ابن ابی الدنیا،مداراة الناس،باب مداراة المراة لزوجہا وحسن معاشرتہا،جعبدهللا بن محمد،االموی،القرشی،3

  ء1998حزم،بیروت،



 
 

کہتے  1عمرو بن حارث بن مصطلق:اسی طرح شوہر کی نافرمانی کو موجب گناه قراردیا ہے
ایک : کہا جاتا تھا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہو گا :ہیں

امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے اس 
  2،3"ہوں

  :هللا تعالی فرماتے ہیں :نظرا ورشرمگاه کی حفاظت)ب(
نیچی یں رتوں سے کہدو کہ وه بھی اپنی نظراور مومن عو"

 کریں اور اپنی شرمگاہوں کی تحفظ کیا کریں اور اپنی  رکھا
زیور  کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں 
سے کھال رہتا ہو۔اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا 
کریں اور اپنے خاوند اور باپ اورخسر اور بیٹوں اور خاوند 

اور بھانجوں اور اپنی کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں 
ت نیز ان خدم عالوهکے  وںلونڈیغال جیسی مومن عو رتوں اور 

کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے  کرنے والوں
لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ 
ہوں غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار 

ور اپنے پاؤں ایسے طور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ا
سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے  اور ان کا 
پوشیده زیور معلوم ہو جائے اور مومنو سب هللا کے آگے توبہ 

  4"کرو تاکہ فالح پاؤ

کے  زمانے میں کسی عورت کے ساتھ اس  شرط پر بیعت کی جاتی تھی کہ  نبی علیہ السالم
  :کو بچا کے رکھے گی۔ جیسا کہ قرآن میں ہےزنا سے اپنے آپ )عورت(وه

پیغمبر صلی هللا علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں  اے"
اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو هللا کے ساتھ شرک 

کریں گی نہ چوری کریں  گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اوالد 
کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان  کوئی بہتان باندھ 

ر اُن کے لیے هللا سے بخشش الئیں گی تو اُن سے بیعت لےلو او
  5"مانگو بے شک هللا بخشنے واال مہربان ہے

بیان کرتی تھی کہ جب یہ آیت  رضی هللا عنہا عائشہ ۔سیده : "صحیح بخاری کی ایک رویت ہے 
تو ” اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں “ کہ  }َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِ�ِنَّ {نازل ہوئی

  6۔اپنے تہبندوں کو دونوں کنارے سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں) انصار کی عورتوں نے(

                                                           
ام المؤمنین سیده جویریہ رضی هللا عنہا کے بھائی ہے،اِن سے احادیث عمرو بن حارث بن ابی ضرار،خزاعی،مصطلقی،1

 محمد بن(ھ کووفات پائے۔70ہے۔سیدنا عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ کے سسرتھے۔مروی ہیں۔کوفہ میں مقیم ر
  م2003،دارالغرب اسالمی،688،ص2احمد،ذھبی،تاریخ االسالم ووفیات المشاھیر واالعالم،ج

  ،دار احیاث التراث العربی،بیروت۔359سنن ترمذی،ابواب الصلوة،باب ما جاء فیمن ام قوما وھم لہ کارھون،رقم  2
  منظومۃ التحقیقات الحدیثیۃ،االسکندریۃ۔359،ص1صحیح االسناد،صحیح وضعیف سنن الترمذی،ج:ال االلبانیق3
  31:24النور4
  12:60الممتحنۃ5

  4759:صحیح بخاری،کتاب التفسیر،باب ولیضربن بخمرھن علی جیو بھن،رقم666



 
 

پہلے ذکر :شوہر کی خدمت،اموِرخانہ داری کا اہتمام اور اوالد کی تربیت  )ج(
کیا گیا کہ  بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے اسی طرح اسالم نے بیوی کی ذمہ داریوں یہ 

ہے کہ وه خاوند کے ساتھ امور خانہ داری میں تعاون کرے گی۔ جس  میں کھانا  بھی شامل کیا
تیار کرنا،صفائی کرنا اور اوالد کی تربیت کرنا شامل ہیں۔ پہلے بھی یہ حدیث ذکرگزرچکی ہے 

  :کہ
تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت "

ہی ہے اور  کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ پس بادشاه حاکم
اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان 
اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے 
میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور 
اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا 

کے بارے میں  کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت
  1سوال ہو گا۔

  :اسی بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے
زبیر بنت ابی بکر رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ 2اسماء"

رضی هللا عنہ
3

نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک 
اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، 
کوئی غالم، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، 
پانی پالتی، ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح 
روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی 

جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر  پکا
نے انہیں دی نبی علیہ السالمرضی هللا عنہ کی وه زمین جو 

تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر الیا 
کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی۔ ایک روز 

راستے میں میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں کہ 
کے ساتھ نبی علیہ السالمسے مالقات ہو گئی۔ نبی علیہ السالم

نے مجھے نبی علیہ السالمقبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ 
نبی علیہ کہا اخ اخ۔ (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے)بالیا پھر 

چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار السالم
کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور 
زبیر رضی هللا عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی هللا 

بھی سمجھ گئے کہ نبی علیہ السالمعنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ 
                                                           

  2409صحیح بخاری،کتاب ،باب العبد راع فی مال سیده والیعل اال باذنہ،رقم1
زبیر بن العواؓم کی بیوی سیدنا اسماء بنت ابو بکر صدیؓق القرشیہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشؓہ کی بہن اور صحابیہ ہے۔2

سے استفاده کیا اور صفیہ بنت شیبؓہ، فاطمہ بنت المنذؓر اور ابو واقدی الیثؒی  عبدهللا بن زبیؓر کی ماں ہیں۔ نبی سیدنا  اور
ء میں مکہ میں وفات 692/ ھ73سے روایات لی ہیں۔ رضی هللا عنہ  احبین صحاح ستہ نے آپفاده کیا۔صنے آؓپ سے است

  486،ص7۔ ابن حجر، االصابہ، ج11،ص7ابن االثیر، اسد الغابہ، ج۔ 74،ص2ابن عبدالبر ،االستیعاب ، ج(پائی۔
آپ ابو عبدهللا زبیر بن عوام بن خویلؓد  ہیں۔آؐپ کے پھوپھی زاد  ہیں۔جنگ بدر میں سیاه عمامہ باندھ کر اس سے نقاب کیا  3

ء  میں  وفات 656/ھ36ےہیں ۔آج کے دن آسمان کے فرشتے بھی زبیر کے مشابہ اتر:ہوا تھا ۔آؐپ نے دیکھ کر فرمایا 

  ۔295،ص2۔ ابن االثیر،اسد الغابہ،ج276،ص2جابن حجر، االصابہ فی تمیز الصحابہ ،پائی۔



 
 

ئے۔ پھر میں شرم محسوس کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گ
میں زبیر رضی هللا عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر 

سے میری مالقات ہو گئی تھی۔ میرے سر نبی علیہ السالمکیا کہ 
کے ساتھ آپ کے چند نبی علیہ السالمپر گٹھلیاں تھیں اور 

نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے نبی علیہ السالمصحابہ بھی تھے۔ 
سے شرم آئی اور تمہاری کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس 

مجھ ! غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر نے کہا کہ هللا کی قسم
کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں النے کے لیے نکلے 

کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت نبی علیہ السالماگر تو 
کیونکہ اسماء رضی هللا عنہا آپ کی سالی اور )کی بات نہ تھی 

اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی (دونوں ہوتی تھیںبھاوج 
هللا عنہ نے ایک غالم میرے پاس بھیج دیا وه گھوڑے کا سب 
کام کرنے لگا اور میں بےفکر ہو گئی گویا والد ماجد ابوبکر 

  1"مجھ کو آزاد کر دیا(غالم بھیج کر)رضی هللا عنہ نے 

۔ابن حجر 2ے تمام کام کرنا الزمی ہیںاس حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بیوی پر شوہر ک 
اس واقعہ سے استدالل پکڑتے ہوئےکہا گیا ہے کہ بیوی پرشوہر کے تمام :رحمہ هللا فرماتے ہیں

کا ہے۔لیکن اُن کے عالوه علماء فرماتے ہیں  3کام کرنا الزمی ہے۔یہی قول امام ابوثور رحمہ هللا
ی ہے  تواور بات ہے۔یہ  واقعہ ایک کہ الزمی تو نہیں ہیں ،ہاں اگر اپنی خوشی سے کرت

ضرورت  کےتحت پیش آیا تھا اس وجہ سے یہ حکم عام نہیں سمجھا جائے گا۔سیده فاطمہ رضی 
هللا عنہا کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد محترم سے خادم مانگا تو اُن 

کے ذکر کے کلمات هللا تعالی )چیز(نے خادم سے بہتر )نبی علیہ السالم(کے والد 
ارشادفرمائے۔ہر عالقوں میں بیوی کے ذمے کام کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔                    

4  

رحمہ 5اور امام احمد بن محمد بن حنبل                                                                       
۔میری پھوپھی کسی حاجت کے ":6فرماتے ہیںایک صحابی رضی هللا عنہ :هللا کی روایت ہے

نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔جب اُس کی حاجت پوری ہوئی تو  نبی علیہ السالمسلسلے میں 
نے دریافت  جی ہے۔آپ:کیاتیرا شوہر ہے؟ اُنہوں نےکہا :نے اُن سے فرمایا علیہ السالم

میں  حتی المقدوراُس کی :اتمھارا اُس کے ساتھ گزران کیسا ہے؟ میری پھوپھی نے کہفرمایا
                                                           

  5224:بخاری،کتاب النکاح ،باب الغیرة،رقم1
  جو ابوثور رحمہ هللا کا قول ہے۔2
سفیان بن ھ کو پیدا ہوئے۔ 170عراق کے مفتی تھے۔ابراہیم بن خالد،کلبی،بغدادی،ابوثور،االمام،الحافظ،الحجۃ،الفقیہ،3

وغیره علیہ،یزید بن ھارون،معاذ بن معاذ،روح بن عباده،ابی قطن،ابو عبدهللا شافعی،عیینہ،ابن ُحمید،ابو معاویہ۔وکیع،ابن 
اُن ابن حبان رحمہ هللا وغیره شامل ہیں۔مصنف کتب کثیره ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ سے استفاده کیا۔اُن کے شاگردوں میں

ْنیَا فِْقھاً َوِعلْ : کے بارے فرماتے تھے ِة الدُّ سیر اعالم (ھ کو وفات پائے۔240ماً َوَوَرعاً َوفَْضالً۔صفرَكاَن أََحَد أَئِمَّ
  )12/27،73النبالء

  1379،دارالمعرفۃ،بیروت324ص9فتح الباری،ج4
ابو عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل آئمہ اربعہ میں سے ہیں ۔ آپنے دادا کے نسبت سے ابن حنبل مشہور ہوئے۔ آپ کے والد 5

اہر تھے۔ شیوخ میں امام ابو یوسف اور امام شافعی بہت مشہور ہیں۔احادیث میں سرخس کے گورنر تھے۔ فن حدیث کے م
۔الذہبی، 203،ص1الزرکلی،االعالم ، ج(ء کو وفات پائی۔855/ھ241مسند لکھی۔جو کہ چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔

  ۔)212،ص21سیر اعالم النبالء،ج
  ،مؤسسۃ قرطبہ،قاھرة19025،رقم425،ص6د بن حنبل،جمسند احم ۔تھےرضی هللا عنہ یہ صحابی الحصین بن محصن 6



 
 

خدمت اور اطاعت (نے فرمایااُس کے  اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔آپ
کیونکہ وه تو تمھارا جنت اور دوزخ ) کہ کیسا ہے؟(حوالے سے اپنی حالت کو دیکھو) کے
  1،2ہے۔

وہر جب کوئی شرعی مانع نہ ہو تو بیوی کو ش: شوہر کی جنسی تسکین پورا کرنا)د(
کے اس تسکین کا  سامان ہونا چاہیئے تا کہ  کہیں شوہر کسی حرام اور ناجائز راستے پر  نہ 

  :چلے۔اس بارے میں صاف حکم ہے کہ
اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو ”نے فرمایا نبی علیہ السالم"

اپنے بستر پر بالیا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور 
تو صبح تک فرشتے اس  مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا،

  3"عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں

اورجہاں تک بچوں کا تعلق ہے وه بھی چونکہ کنبے کے افراد ہوتے ہیں لہذا                       
اُن پر بھی کچھ فرائض عائد کئے جاتے ہیں۔والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا خصوصاََ◌ 

کے وقت قرآنی حکم ہے۔یہی والدین  تھے جو اِن  اُن کے بڑھاپے اور قٰوی کے کمزور ہونے
اوالد کے بلوغت تک برابر قربانی دیتے ہوئے اِ ن کی ہر قسم خدمت میں ہمہ وقت مصروف 

 ی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ رہتے۔والدین نے اوالد کی تربیت کرتے ہوئے اپنی جوانی گنوادی ہوت
  :ہے

اچھا  اتھوالدین کے سحکم دیا ہے  کہ ور انسان کو ہم نےا"
۔اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا سلوک کرو

اور تکلیف ہی سے جنا۔اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ 
چھڑانا ڈھائی برس میں ہوتا ہے۔یہاں تک کہ جب وه پختہ عمر 
کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ 

ے جو احسان مجھ پر ،مجھے توفیق دے  کہ تو نرباےمیرے 
اور میرے ماں باپ پرکئے ہیں اُن کا شکرگذار بنوں اور یہ 
نیک عمل کرو جن کو توپسند کرے۔اور میرے لئے میری اوالد 
کو نیک بنا دے ۔میں تیری طرف رجوع کرت ہوں اور میں 

  4"فرمان برداروں میں ہوں

  :اور ارشاد ہے 
تکلیف سہہ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر "

کر پیٹ میں اٹھائی کھتی ہے پھر اس کو دودھ پالتی ہے اورآخر 
کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تاکید کی 
ہے کہ میرا بھی شکر کرتا ره اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم 
کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ۔اور اگر وه دونوں تجھ پر 

 ،کسی ایسی چیز کو ،ساتھ شریک کرےزور ڈالیں کہ تو میرے 
تو ان کا کہا نہ ماننا۔ہاں دنیا  ،جس کا علم نہینتجھے کچھ بھی

                                                           
  ،مؤسسۃ قرطبہ،قاھرة19025،رقم425،ص6مسند احمد بن حنبل،ج1
2

  196،ص2صحیح،صحیح الترغیب والترہیب،ج:قال االلبانی
 ذنبہ،ب اذاقال احدکم آمین والملئکۃ فی السماء فوافقت احداھما االخری  غفر لہ ماتقدم من با، بدءالخلق بخاری،کتاب33

  3616:۔مسلم،کتاب النکاح ،باب تحریم امتناعہا من فراش زوجہا،رقم3237:رقم
  15:46االحقاف4



 
 

کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص 
میری طرف رجوع الئے اس کے رستے پرچلناپھر تم کو میری 
طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کر تے رہے ہو سب سے تم 

  1"وں گاکو آگاه کر د

اسالم نے والدین کے  حقوق اور بچوں کے فرائض بھی وضاحت سے بیان کئے ہیں۔چند اہم 
  حقوق یہ ہیں۔

ضعیف اور کام کاج نہ کر سکنے والے والدین کا اپنی اوالد پر یہ  حق ہے کہ وه  :نفقہ)الف(
اپنی حیثیت کے مطابق اُن کے کھانے پینے،عالج معالجے اور دیگر بنیادی ضروریات کا خیال 

  :رکھیں۔روایت ہے کہ

عبدهللا بن عمرو "
2

علیہ ایک شخص نبی سے روایت ہے کہ 
میرے پاس !  کے رسولهللا: کے پاس آیا اور عرض کیاالسالم

کی  مالہے اور والد بھی ہیں اور میرے والد کو میرے  مال
 مالتم اور تمہارا ” :نے فرمایانبی علیہ السالم ضرورت ہے  تو 

یعنی ان کی خبرگیری تجھ پر الزم )تمہارے والد ہی کا ہے 
تمہاری اوالد تمہاری پاکیزه کمائی ہے تو تم اپنی اوالد کی (ہے

  3،4"سے کھاؤکمائی میں 

اس سے معلوم ہو ا کہ والدین کا نفقہ اوالد پر الزمی ہے یہ نہ تو کوئی احسان ہوتا ہے اور نہ ہی 
  صدقہ۔

دنیا  میں نیکی اورُحسن  :والدین سے نیکی کرنا اورحسِن معاشرت رکھنا)ب(
  :معاشرت کا سب سے زیاد ه حق دار والدین ہوتے ہیں۔حدیث پاک میں آتا ہے

نبی علیہ ایک صحابی رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ ابوہریرہ"
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول السالم

میرے اچھے سلوک کا سب سے زیاده حقدار کون ہے؟ ! هللا
فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا 

نبی کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ 
نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس علیہ السالم

نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ نبی علیہ السالمکے بعد کون ہے؟ 
  5"ہے

                                                           
  1415:31لقمان1
،عمر بن الخطاؓب اور معاذ  ہیں۔نبی کریم نبی علیہ السالمآپ ابو محمد عبدهللا بن عمرو بن العاص القرشؓی ہیں۔ صحابی 2

ء کو 686/ھ67بن جبؓل آپ کے شیوخ جبکہ انس بن مالؓک، ابراہیم بن محمؒد اور اسعد بن سہؒل آپ کے تالمذه میں سے ہیں۔
  ۔)292،ص1۔ابن عبدالبر،االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج462،ص5اسد الغابہ،ج(وفات پائی۔

  3532:ب فی الرجل یاکل من مال ولده،رقمسنن ابو داؤد،کتاب االجارة،با3
  30،ص8حسن صحیح،صحیح وضعیف سنن ابی داود،ج:قال االلبانی4
،مسلم،کتاب البروالصلۃ واالدب،باب بر الوالدین وانھما 5971:بخاری،کتاب االدب،باب من احق الناس بحسن الصحبۃ،رقم5

  6664:احق بہ،رقم



 
 

سے روایت رضی هللا عنہ 1عبدهللا بن مسعود :اسی طرح شیخین نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ
نبی علیہ ہے؟ افضلسب سے  کون سا عمل: سے پوچھاعلیہ السالم  ایک شخص نے نبیکہ  ہے

فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر هللا کے السالم 
  2راستے میں جہاد کرنا۔

  :والدین کی نافرمانی  کو گناه کبیره میں شمار کیا گیا ہے۔حدیث میں آتا ہے
کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناه نہ : نے فرمایانبی علیہ السالم "

صلی آپ ! بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول هللا
نے فرمایا کہ هللا کے ساتھ شرک کرنا اور والدین هللا علیہ وسلم 

اس وقت ٹیک لگائے ہوئے نبی علیہ السالمکی نافرمانی کرنا۔ 
جاؤ جھوٹی بات  تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاه ہو

آگاه ہو جاؤ )سب سے بڑے گناه ہیں(بھی اور جھوٹی گواہی بھی
اسے نبی علیہ السالمجھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ 

نبی علیہ مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ 
  3"خاموش نہیں ہوں گے السالم

  :رضی هللا عنہ سے روایت ہے4اور سیدنا مغیره بن شعبہ

اور (نے فرمایا، هللا تعالٰی نے تم پر ماںعلیہ السالم  نبی"
واجب حقوق (کی نافرمانی لڑکیوں کو زنده دفن کرنا،)باپ
دبا )دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر(ادائیگی نہ کرنا اور )کی

لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت 
ار دیا سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروه قر

  5"ہے

  :اور ارشاد ہے

عبدهللا بن عمرو "
6

رضی هللا عنہما  بیان کرتے تھے کہ ایک 
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السالم  صحابی نبی 

نبی سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔صلی هللا علیہ وسلم 

                                                           
بدری ابو عبدالرحٰمن،رضی هللا عنہ۔فقیہ االمۃ،االمام الحبر۔سابقون االولون عبدهللا بن مسعودبن غافل بن حبیب،ہذلی،مکی،1

صحابہ کرام میں سے ہیں۔عالم،فاضل اور فقیہ صحابی تھے۔بدر میں شریک رہے۔اُن کے مناقب بے شمار ہیں ۔جلیل القدر 
،ابوامامہ رضی هللا عنہم اُن صحابہ جیسے سیدنا ابوموسی اشعری،ابوہریره،ابن عباس،ابن عمر،عمران بن حصین،جابر،انس

  )461،ص1سیر اعالم النبالء ج(ھ میں مدینہ منوره میں وفات پائے33ھ یا32کے شاگرد رہے۔
وسمی النبی صلی هللا علیہ وسلم الصالة عمال،وقال الصالة لمن لم یقرا بفاتحۃ  ،بابالتوحید بخاری،کتاب  2

  266:یمان با� تعالی افضل االعمال،رقم،مسلم،کتاب االیمان،باب بیان کون اال7534:،رقمالکتاب
  269:،مسلم،كتاباإلیمان،باببیانالكبائروأكبرھا،رقم5976:كتاباألدب،بابعقوقالوالدینمنالكبائر،رقمبخاری،3
ھ کو 5قبل ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے۔جلیل القدر صحابی ہے۔20مغیره بن شعبہ بن ابی عامر رضی هللا عنہ،ثقفی،4

حدیبیہ،جنگ یمامہ اور فتوحات شام میں شریک رہے۔یرموک کے معرکے میں ایک آنکھ ضائع ہوئی۔اُن اسالم الئے۔صلح 
  7/277،االعالم3/452ھ کو کوفہ میں وفات پائے۔االصابہ50احادیث مروی ہیں۔136سے 

  4580:قمباب النھی عن کثرة المسائل من غیر حاجۃ،ر ،مسلم5975:نفس مصدر،رقمبخاری،5
،عمر بن الخطاؓب اور معاذ  ہیں۔نبی کریم نبی علیہ السالم۔آپ ابو محمد عبدهللا بن عمرو بن العاص القرشؓی ہیں۔ صحابی 6

ء کو 686/ھ67بن جبؓل آپ کے شیوخ جبکہ انس بن مالؓک، ابراہیم بن محمؒد اور اسعد بن سہؒل آپ کے تالمذه میں سے ہیں۔
  وفات پائی۔

  ۔292،ص1دالبر،االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج۔ابن عب462،ص5اسد الغابہ،ج



 
 

کیا تمہارے ماں باپ ”نے ان سے دریافت فرمایا علیہ السالم 
نے فرمایا نبی علیہ السالم !انہوں نے کہا کہ جی ہاں“زنده ہیں؟

یعنی ان کو خوش رکھنے کی )پھر انہیں میں جہاد کرو۔ ”
  1"کوشش کرو

اگر کسی بات پر والدین ناراض ہو جائیں چھین وآرام :والدین کو خوشی فراہم کرنا) د(
سے نہیں بیٹھنا چاہئیے۔چنانچہ والدین کی ناراضگی کی صورت میں ہجرت جیسے اہم کام کی 

  :کی روایت ہے2بھی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسا کہ سنن  ابو داؤد 
ایک عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ "

میں : کے پاس آ کر کہای هللا علیہ وسلم صلشخص نے نبی اکرم 
آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے ہجرت پر بیعت کروں، اور 

تم ” :میں نے اپنے ماں باپ کو روتے چھوڑا ہے، آپ نے فرمایا
ان کے پاس واپس جأو اور انہیں جس طرح تم نے رالیا ہے 

  3،4"اسی طرح ہنساؤ 

ہے  کہ اسالم نے کنبے کی  بقاء کے لیےمضبوط الغرض ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا 
بنیادیں فراہم کی ہیں جس میں ہر فرد کواپنی اپنی حیثیت کے مطابق حقوق وفرائض  سر انجام 
دینے ہوتے ہیں۔کوئی بھی معاشره اُس وقت تک ایک خوشحال اور مہذب معاشره نہیں بن سکتا 

ون،امن وامان اور حقوق وفرائض جب تک اس میں مذکوره اصولوں کی روشنی میں باہمی تعا
  کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو۔

  
  
  
  
  
  
  

  :چھوٹے بچوں کے سماجی حقوق
  ھوٹے بچےکو عربی میں  طفل کہا جاتا ہے۔چ

ابن منظور کے قول کے مطابق ہر حیوان کے  نومولود اور چھوٹےبچے کو طفل کہا جا تا 
  ا5والطفل الصغري من كل شيءہے۔

ْولوُد ووَلُد كلِّ وْحِشيَّةٍ : والطِّْفُل بالكسر 
َ
صبی کو اس کی پیدائش سے لے کر  1الصَّغُري من كلِّ شيٍء أو امل

کہا جاتاہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے یہ لفظ استعمال  ہواہے۔جیسا کہ "طفل"بلوغت تک
  :گہ  ارشاد ہےدوسری ج پھر تمہیں بچہ کی صورت میں نکالتا ہے۔2"ُمثَّ ُخيْرُِجُكْم ِطْفًال "ارشادہے۔

                                                           
،مسلم،کتاب البر والصلۃ واالدب،باب بر الوالدین وانھما احق 3004:بخاری،کتاب الجھاد والسیر،باب الجھاد باذن االبوین،رقم1

  6668:بہ،رقم
  ،بدون تاریخبیروت ـدار الكتاب العربي ی،سجستانشعث ا سلیمان بن ابوداود،2
  2530:رقم:داؤد،کتاب الجھاد،باب فی الرجل یغزو وابواه کارھانسنن ابو 3
  28،ص6صحیح،صحیح وضعیف سنن ابی داود،ج:قال االلبانی4
  401،ص11لسان العرب،ج5



 
 

یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع 
  3"نہیں

بچپن کا مرحلہ انسانی زندگی کا ایک اہم جزو ہوتا ہے۔علم ومعلومات کی ابتدا ،اس مرحلے سے 
شروع  ہو جا تی ہے۔طعام وشراب کے ساتھ دوسرے اموِر زندگی  کے ساتھ اُس کا واسطہ پڑتا 

ہرطرح کی  عادت اور خصلت اختیار کر سکتا ہے۔اور یہ سب وه اپنے  ہے۔اس وقت میں  وه
ماحول اور تربیت  کرنے والوں  کے سکھانے سے حاصل کرتا ہے کیونکہ اُس کا ذہن ایک 

صاف آئینے کی طر ح ہوتا ہے۔ہر اچھی اور بُری عادت کو قبول کرنے کی استعدادرکھتا ہے۔نہ 
لکہ ہمیشہ کےلیے اُس کے ذہن میں نقش ہوتا ہے۔یہ صرف قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے ب

مرحلہ زندگی  کےبننے اور بنانے  کا مرحلہ ہوتا ہے ۔اطوار،عادات اور اخالق کے بننے یا 
بگاڑنے کا یہ مرحلہ آنے والی  زندگی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسالم نے  

سے برتاؤ رکھنے کا حکم دیا خصوصی طور پراس مرحلے پر بچوں کے ساتھ انتہائی احتیاط 
ہے۔اور اِ س دورکی خصوصیات،ضروریات،خطرات اور ابتداوانتہا کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اُ ن 

کے حقوق کا ایک ایسا جامع پروگرام دنیا کو دیا ہے کہ آج تک دنیا کے کسی مذہب اور قانون 
  نے اُنہیں نہیں دیا۔ذیل میں چند ایسے ہی حقوق کاذکر کیاجاتا ہے۔

اسالم سے پہلے کےمعاشرے میں بچوں کومیراث کا حق دار نہیں :میراث کا حق)الف(
سمجھا جا تا  بلکہ عربوں میں تو یہ رواج تھا کہ بچوں میں جو اسلحہ استعمال کرنے اور قبیلے 

کے دفاع میں لڑ سکنے والے ہوتے تھے  صرف وه میراث کے حق دار ہوا کرتے تھے۔ظاہر 
جب قرآن نازل ہو ا تو 4لڑکیاں ہمیشہ کے لیے محروم رہتی تھیں۔ہے کہ اس قانون کے تحت 

صاف صاف حکم دے گیا کہ ورثا میں کوئی فرق نہیں ٖہونا چاہئیے بلکہ  ہر وارث میّت کی 
  :میراث میں اپنا مخصوص حصہ رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

حکم کرتا ہے کہ ا� تعالٰی تمہیں اوالد کے بارے مین تمہاری 
  5"کاحصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے ایک لڑکے

بلکہ اس بارے میں تو یہاں تک ارشا د ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور صرف  رو کر ، چیخ  
مار کریا اُسے چھینک آجائے تو بھی وه میراث کا حق دار ہوتا ہے۔سیدنا جابر بن عبدهللا رضی 

  :هللا عنہ سے روایت ہے
تے فرمارضی هللا عنہما 6 جابر بن عبدهللا اور مسور بن مخرمہ"

بچہ وارث )والدت کے وقت( :نے فرمایا نبی علیہ السالمہیں کہ 
۔ راوی “نہیں ہو گا جب تک کہ وه زور سے استہالل نہ کرے

                                                                                                                                                                             
  1325،ص1القاموس المحیط،ج1
  67:40غافر2
  31:24النور3
  ھ1384دارالکتب المصریۃ،قاھره،46ص5محمد بن احمد،القرطبی،الجامع الحکام القرآن،ج4
  11:4لنساءا5
ہیں۔صحاح ستہ کے راوی ہیں۔شیوخ  نبی علیہ السالممسور بن مخرمہ بن نوفل بن وہیؓب  بن عبد مناف القرشی ہیں۔صحابی 6

میں عبدهللا بن عباؓس،عثمان بن عفاؓن اور عمر بن الخطاؓب جبکہ تالمذه میں سعید بن المسیؒب،عروه بن زبیؒر اور عبدهللا بن 
  ء کو مکہ میں وفات پائی۔683/ھ64حنیؒن شامل ہیں۔

  ۔1399،ص3۔االستیعاب فی معرفۃ الصحاب،ج95،ص10الصحابہ،ج۔ابن حجر،االصابہ فی تمییز 223،ص7اسد الغابہ،ج



 
 

بچے کے استہالل کا مطلب یہ ہے کہ وه روے یا : کہتے ہیں
  1،2"چیخے یا چھینکے

  :بچوں کااہِل خانہ پر حقوق)ب( 
کی کسی  غیر کی  طرف نسبت کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اس  اسالم نے بچے:۔حق نسب 1

ی"وجہ سے عربوں میں مرّوج قانون کا خاتمہ  بھی اس وجہ سے کیا گیا کہ اس میں بچے " متبنّٰ
  :کی نسبت اس کے والدین کے بجائے  کسی دوسرے کی طرف کیا جاتا تھا۔ارشاد ہوا

کے  باپوں کی طرف نسبت کر) حقیقی(لے پالکوں کو ان کے "
بالؤ هللا کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے ۔ پھر اگر تمہیں ان 

باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وه تمہارے دینی بھائی ) حقیقی(کے 
اور دوست ہیں ، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس 
میں تم پر کوئی گناه نہیں ، البتہ گناه وه ہے جس کا تم اراده دل 

  3"ن ہےمہرباالہی بخشنے واسے کرو ۔ هللا تعالٰی بڑا 

اسی وجہ سے اسالم میں زنا کی  حرمت کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں 
بچے کا نسب ضائع ہو جاتا ہے۔نسب کی حفاظت کے لیے مسلمانوں  کو اس سے منع کیا گیا 

  :ہے۔ تاکہ بچہ مجہول النسب نہ رہے۔
وه بڑی بےحیائی خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ 

  4"ہے اور بہت ہی بری راه ہے

اسالم میں طالق یافتہ   اوربیوه کے لیے عدت کا حکم  بھی اسی حکمت کے تحت دے دیا گیا 
ہے۔تاکہ بچے کا نسب محفوظ رہے۔چنانچہ طالق یافتہ عورت کو اس بات کا پابند بنایا  گیا۔کہ وه 

  :تی۔هللا تعاٰلی فرماتا ہےتین ماہواری تک  کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سک
طالق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں  "

، انہیں حالل نہیں کہ هللا نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو 
اسے چھپائیں ، اگر انہیں هللا تعالٰی پر اور قیامت کے دن پر 
ایمان ہو ، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے 

ر ہیں اگر ان کا اراده اصالح کا ہو ۔ اور عورتوں پورے حقدا
کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں 
اچھائی کے ساتھ ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضلیت ہے اور 

  5"ہےالهللا تعالٰی غالب ہے حکمت وا

  :اور بیوه کے لیے عدت چار ماه اور دس دن ہےجیسا کہ هللا تعالی کاارشاد ہے
اور جو لوگ تم میں سے مرجائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وه  "

کرجائیں کہ ان کو  تاکیدی حکم میں  بارے کے  بیویوں اپنی 
ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں 
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اگر وه خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیده کام 
زبردست  هللانہیں۔ اور  کرلیں تو تم پر کچھ گناه) یعنی نکاح(

  1"حکمت واال ہے

ہر  بچے کا والدین پر یہ  حق  بنتا ہے کہ دو، ڈھائی سال تک اُسے :۔دودھ پالنے کا حق2
دودھ پالئے۔ماں پر دودھ پالنے اور باپ پرکھانے،پینے اور کپڑے کاحق ہے۔اسی طرح بچے 

  :اٰلی کا ارشاد ہےکے ماں کے لیے خوراک فراہم کرنا بھی والد کے ذّمے ہے هللا تع
دودھ پالئیں یہ  تک دو سالمکمل مائیں بچوں کو اُن کی  اور "
اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا ) حکم(

دستور  خوراک ولباس چاہے۔ اور دودھ پالنے والی ماؤں کا 
کو اس کی بھی انسان  کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی

) خبردارتو( نہیں بنایا جاتا کسی چیز کامکلفسے زیاده حیثیت 
 وجہ سےبچے کے  )پرورش کے سلسلے میں(نہ تو ماں کو 

نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اوالد کی وجہ سے 
بچے کے وارث کے ،ذمے ہے ) خرچ خوراک(اور اسی طرح ۔

سے باہمی صالح و مشورے )یعنی ماں باپ(۔ اور اگر دونوں 
نہیں۔  حرجپر کچھ  والدین یں توچھڑانا چاہ سے دودھ وک بچے

 حرجاور اگر تم اپنی اوالد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ 
 رواجتم دودھ پالنے والیوں کواس شرط پر کہ )لیکن یہ(۔نہیں 

سے .هللاکے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو اور 
یکھ کہ هللا تعالٰی تمہارے اعمال کی د یہ جان لواورڈرتے رہو

  2"بھال کر رہا ہے

بچہ جب ابھی پیدا نہیں ہو اہو اُس وقت :پیدائش سے پہلے بچوں کی نگہداشت)ج(
بھی اسالم اُس کے لیے آسانیاں تالش کرتا ہے تاکہ پیدائش کے بعد اُس کے لیے کسی بھی قسم 

 کی کوئی پریشانی نہ ہو۔اس سلسلے میں سیرت  نبویہ علی صاحبہاالصالةوالسالم میں  واضح
ارشادات موجودہیں ۔بچے کی صحیح نگہداشت کے لیے الزمی ہے کہ بچے کی ماں  اوصاِف 

حمیده سے متصف ہو تاکہ وه بچے کے لیے ایک صالح ماں بن کر اس کی تربیت احسن طریقے 
سے سر انجام دیں۔اس کے عادات واطوار اوررہن سہن کا خاص خیال  رکھنے والی ہو کیونکہ 

  :حدیث میں آتا ہےایسی ہی عورت کے بارے 
نے نبی علیہ السالمکہ سے روایت ہے ابوہریره رضی هللا عنہ "

یعنی عرب )فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں 
بچے ہیں جوقریش کی صالح، نیک عورتیں  (کی عورتوں میں

پر بچپن میں سب سے زیاده مہربان اور اپنے شوہر کے مال 
  3"والیاں ہوتی ہیںکی سب سے زیاده حفاظت کرنے 

اس حدیث میں کسی عورت سے نکاح کا معیار بتالیا گیا ہے کہ ایسی عورت ایک اچھی بیوی 
ثابت ہو سکتی ہے جو اوالد کے بارے میں صحیح احساسات رکھنے والی ہو اُن کا خیال کرنے 

                                                           
  234:2البقره1

  233:2البقرة22
  5365:،رقمحفظ المرأة زوجھا في ذات یده والنفقةصحیح بخاری،کتاب النفقات،باب3



 
 

صفات جیسے " الولود"والی ہو۔پہلے یہ عرض کیا گیا ہے کہ دین داری،محبت کرنے والی،اور 
کو بھی مدنظر  رکھنا چاہیے۔اس حدیث میں اُ ن عورتوں کی اچھائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ 

وه قریشی ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وه اوالد اور شوہروں کے خیال رکھنے والے ہیں۔ اسی 
اس سے مرادقریش کی تمام عورتوں کا اچھا ":طرف عالمہ ابن حجر رحمہ هللا نے اشاره کیا ہے

اور اِس (مراد نہیں ہے بلکہ وه عورتیں مراد ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوکہونا 
  ۔1رکھنی والی ہو )جیسے دوسرے اچھا رویہ

دوسری طرف :لڑکی والوں کو بھی اچھے اور نیک لڑکے کاا نتخاب  کرنا چاہیے
ی کے لیے  سیرِت طیبہ میں لڑکی کے خاندان  والوں کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ وه   اپنی لڑک

کسی دین دار اور اچھے لڑکے کا انتخاب کریں اور   کافی چھان بین کرکے رشتہ کریں تاکہ  وه  
لڑکی اور اس کے بچوں کے لیے ایک مثالی شوہر اور  نیک باپ ثابت ہو۔  اس لیے لڑکی  کے 

ے رشتے خاندان والوں کے لیے  یہ ہدایات ہیں  کہ جب اُنہیں کوئی نیک لڑکا میّسر آئے لڑکی ک
دینے میں کوئی لیت ولعل سے کام نہ لے بلکہ  اُ س کے مانگے بغیر  خود اُسے آفر کردینا 

چاہئیے جیسا کہ سیدنا عمر رضی هللا عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔صحیح بخاری کی 
  :روایت ہے کہ

رضی هللا 3عمر بن خطاب سیدنا سے 2عبدهللا بن عمر سیدنا"

بنت  4حفصہ)ان کی صاحبزادی(جبعنہم کے متعلق سنا کہ 

کی  5خنیس بن حذافہ سہمی)اپنے شوہر(عمر رضی هللا عنہا

کے نبی علیہ السالموفات کی وجہ سے بیوه ہو گئیں اور خنیس 
صحابی تھے اور ان کی وفات مدینہ منوره میں ہوئی تھی۔ عمر 
بن خطاب رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ میں عثمان بن عفان 

ے پاس آیا اور ان کے لیے حفصہ رضی هللا ک 6رضی هللا عنہ

                                                           
  125ص،9ج،فتح الباری1
قبل ھجری کو مکہ معظمہ میں 10عبدهللا بن عمررضی هللا عنہماابن خطاب،عدوی،ابو عبدالرحٰمن۔جلیل القدر صحابی ہیں۔2

کھولیں۔اپنے والد محترم کی معیت میں ہجرت فرمائی۔تمام غزوات میں شریک رہے۔اُن کی ہیداہوئیں۔اسالم ہی میں آنکھیں 
سیراعالم (ھ کومکہ مکرمہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہے۔73ہیں۔آپ  2630مرویات  کی تعداد

  )4/108،االعالم3/203النبالء
کہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔دوسرے خلیفہ قبل ھجرت کو م 40عمرفاروق رضی هللا عنہ بن خطاب،قرشی،عدوی،ابوحفص۔3

ھ ک 13بھادر،جری اور شجاع تھے۔ ین کے لیے استعمال کیاگیا۔انتہائکانام سب سے پہلے اِ "امیر المؤمنین"راشد ہیں۔
ھ کو شہید کردئے گئے۔نماز 23وخلٖیفہ مقرر ہوئے۔اُن کی عدالت مشہور تھی۔سن ھجری کی ابتداء آپ کے دور سے ہوئی۔

  )5/45،االعالم21/317،تہذیب الکمال2/118- 1صفۃ الصفوة(صہیب بن سنان رضی هللا عنہ نے پڑھایا۔جنازه سیدنا 
قبل ھجری کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔جلیلۃ القدر صحابیہ اور ام 18خطاب رضی هللا عنہما۔حفصة بنت عمر بن ال4

تھیں۔دونوں نے اکٹھے ھجرت فرمائی۔آپ رضی هللا المؤمنین ہیں۔پہلے سیدنا خنیس بن حذافہ رضی هللا عنہ کے نکاح میں 
کے وفات کے بعد مدینہ منوره میں رہیں آپ علیہ السالم کے نکاح میں آئیں۔نبی علیہ السالم ھ کو3یا2عنہ کے وفات کے بعد

  )2/264االعالم(ھ کو وفات پائیں۔45؛
بھائی تھے سیده حفصہ رضی هللا عنہا کے سیدنا عبدهللا بن حذافہ رضی هللا عنہ کے خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی،5

پہلے شوہر تھے۔اولین مہاجرین میں سے تھے۔بدر میں شریک رہے۔احد کے لڑائی  میں زخم کھاکر مدیہ منوره میں شہید 
  )2/452االستیعاب فی معرفۃ االصحاب(ہوئیں۔ 

عشره مبشره میں سے ہیں۔مکہ میں اور  عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیؓہ ہیں۔تیسرے خلیفہ ہیں ۔صحابی رسول6
ءمیں پیدا ہوئے۔بعثت کے کچھ عرصہ بعد ایمان الئے۔ دور جاہلیت میں بھی شریف اور انتہائی مالدار شخصیت تھے۔  577

اسالم کے دور میں بھی مالدار اور بہت زیاده سخی تھے۔ آپ کے دور خالفت میں کرمان،قوقاز،خراسان اور آفریقہ کے 
ء کو وفات 656/ھ35وئے۔ آپ جامع القرآن کے نام سے بھی یاد کئے جاتے ہیں۔دیگر ممالک فتح ہ

  ۔)319ص،1۔االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج456،ص4۔االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج606،ص3اسدالغابہ،ج(پائی۔



 
 

عنہا کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملہ میں غور 
کروں گا۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا۔ پھر مجھ سے 

نے مالقات کی اور میں نے کہا کہ اگر 1ابوبکر رضی هللا عنہ 

سے  آپ  آپ پسند کریں تو میں حفصہ رضی هللا عنہا کی شادی
دوں۔ ابوبکر رضی هللا عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی  کر

جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بےرخی سے مجھے عثمان رضی 
هللا عنہ کے معاملہ سے بھی زیاده رنج ہوا۔ کچھ دنوں تک میں 

نے خود حفصہ رضی هللا عنہا علیہ السالم  خاموش رہا۔ پھر نبی 
سے اس السالمنبی علیہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے 

کی شادی کر دی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی هللا عنہ مجھ سے 
ملے اور کہا کہ جب تم نے حفصہ رضی هللا عنہا کا معاملہ 
میرے سامنے پیش کیا تھا تو میرے خاموش رہنے سے تمہیں 
تکلیف ہوئی ہو گی کہ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں 

کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی دیا تھا۔ عمر رضی هللا عنہ نے بیان 
ہوئی تھی۔ ابوبکر رضی هللا عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ 
میرے سامنے رکھا تھا، اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ 

نے نبی علیہ السالمسے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ 
نبی علیہ خود حفصہ رضی هللا عنہا کا ذکر کیا ہے اور میں 

نبی علیہ کے راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اگر السالم
  2"تالیچھوڑ دیتے تو میں حفصہ کو اپنے نکاح میں لے السالم

ا س سے معلوم ہو اکہ  سیدنا عمر رضی هللا عنہ  اپنی بیٹی کے بارے میں  فکر مند 
  تھے کہ اُ س کا نکاح  کسی اچھے اور نیک انسان سے ہو ۔

میں اسالم کی تعلیمات یہی تھیں کہ جب آپ کو اچھا رشتہ مل   ہمارے رسم ورواج کے مقابلے
جائے تو اس میں شرم وحیاء سے کام نہیں لینا چاہئیے  بلکہ دین داری کو دیکھ کر خود پہل کرنا 

اس حدیث میں "چاہئیے۔عالمہ  ابن حجر نے  بھی فتح الباری میں یہی مضمون ذکر کیا ہے کہ۔
نکاح (زیر کفالت کسی دوسرے انسان کی بیٹی کااُس شخص پر انسان کا اپنی بیٹی یا اُس کے 

پیش کرنا ہے جو کہ نیک وصالح ہوکیونکہ اس میں پیش کرنے والے انسان کا بھی )کے لیے
  ۔ 3فائده ہے  اور اس بارے میں شرم وحیا نہیں کرنی چاہئیے

الدہی کی بعداو)یعنی  دین داری کو دیکھتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کی انتخاب کے(  اس کے
تربیت اور نجابت کے خاطر سیرت طیبہ نے میاں بیوی  کو شادی کے بعد کی زندگی کے لیے 

زریں اصول فراہم کئے ہیں۔میاں بیوی کے مالپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی 
کے مرحلے  بھی اسالم ہدایات دیتا ہے کیونکہ آداب کے تحت جب یہ عمل کیا ) جماع(مالپ

  اثرات مستقبل میں بچے کی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔چند آداب یہ ہیں۔ جائے تو اس کے

                                                           
کرنے والے ق کو مکہ میں پیدا ہوئے۔سب سے پہلے اسالم قبول 51عبدهللا بن عثمان بن عامر،ابوبکر،الصدیق،القرشی۔1

دن ہے۔جاہلیت میں بھی بت پرستی کی اور  15ماه اور3سال 2ھ کو خلیفہ منتخب ہوئے۔مدت خالفت 11ہیں۔خلیفہ اول ہے۔
 ھ کو مدینہ منور میں انتقال کر گئے۔13نہ ہی شراب کو منہ لگایا۔آپ کے والدین،اوالد اوراہلیہ تمام صحابہ ہیں۔

  ۔)963ص،3۔االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج169،ص4صحابہ،ج۔االصابہ فی تمییز ال138،ص2اسدالغابہ،ج(
  5122:صحیح بخاری،کتاب النکاح،باب عرض االنسان ابنتہ او اختہ علی اھل الخیر،رقم2
  178،ص9فتح الباری ج3



 
 

  :صحیحین کی روایت ہے کہ:شوہر کے طلب پر بیوی انکار نہ کرے): 1(
اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بالیا، لیکن اس نے ”نے فرمایا نبی علیہ السالم

و گیا، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر س
  1“لعنت کرتے رہتے ہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے کہ اُ س کے مستقبل کے بارے 
میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔امام بخاری رحمہ هللا نے اپنی کتاب میں ایک  حدیث   ذکر کی ہے 

  :کہ
نبی علیہ ہم سےرضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ بن مسعودعبدهللا "

فرمایا  کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری  ارشاد نے السال م 
میں کی (نطفہ کی صورت)ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک 

صورت  یہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون ک ےجاتی ہے اتن
میں اختیار کئے رہتا ہے اور پھر وه اتنے ہی دنوں تک ایک 

ایک فرشتہ بھیجتا  پاک غہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد هللا مض
کا حکم دیتا ہے۔ اس سے (کے لکھنے)ہے اور اسے چار باتوں 

کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی 
لکھ لے۔ اب اس نطفہ میں روح ڈالی  وبد ہونے کو اور نیک

کرتا عمل (زندگی بھر نیک)ایک شخص (یاد رکھ)جاتی ہے 
رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا 

 وهفاصلہ ره جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور
دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک 

کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور (زندگی بھر برے)شخص 
تو اس اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ره جاتا ہے 

جنت والوں کے کام شروع کر  وهکی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور
  2"دیتا ہے

مباشرت کے لیے سازگا ر ماحول  اور دونوں طرف :بیوی سے نرمی اورہنسی مزاح)2(
سے آمادگی حمل اور  بچے کے والدت اور صحت پربھی  اثر انداز ہوتاہے۔اور میاں بیوی کی 

جیسا کہ سیدنا عبدهللا بن جابر رضی هللا عنہما کی حدیث سے تسکین  کا سامان بھی ہوتا ہے۔ 
  :معلوم ہوتا ہے

نبی علیہ ہم جابر بن عبدهللا رضی هللا عنہما نےبیان کیا کہ "
تھے۔  شریک  میں)غزوه تبوک(کے ساتھ ایک غزوهالسالم

واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منوره کے قریب پہنچے تو میں  
یز چالنے لگا۔ ایک صاحب نے اپنے سست رفتار اونٹ کو ت

پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی 
مارا۔ اس سے اونٹ بڑی اچھی چال  )جو ان کے پاس تھی(سے 

چلنے لگا، جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا 
تھے۔ میں نے نبی علیہ السالمہو گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو 

                                                           
ب اذاقال احدکم آمین والملئکۃ فی السماء فوافقت احداھما االخری  غفر لہ ماتقدم من باببا، بدءالخلق بخاری،کتاب1

  3616:۔مسلم،کتاب النکاح ،باب تحریم امتناعہا من فراش زوجہا،رقم3237:رقمذنبہ،
  3208:،باب ذکر الملئکۃ۔رقمخلقبدء الصحیح بخاری،کتاب 2



 
 

نبی علیہ میری نئی شادی ہوئی ہے۔ ! یا رسول هللا: عرض کیا
نے اس پر پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے السالم

عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کنواری سے کی ہے یا 
بیوه سے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ بیوه سے کی ہے۔ 

نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس نبی علیہ السالم
تھ کھیلتے اور وه تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ پھر کے سا

جب ہم مدینہ پہنچے تو شہر میں داخل ہونے لگے لیکن آپ 
نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ رات ہو جائے پھر صلی هللا علیہ وسلم 

داخل ہونا تاکہ پراگنده بال عورت  کنگھا کر لے اور جس کا 
  1"کر لے شوہر موجود نہ رہا ہو وه موئے زیر ناف صاف

میں یہ ترغیب دینا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان فاصلے نہیں ہونے "َهالَّ َجارِيًَة ُتَالِعبُـَها َوُتَالِعُبكَ "

چاہئیے بلکہ ایک دوسرے سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوب ہنسی مذاق اور دل لگی 
  کے الفاظ آئے ہیں۔"تضاحکھا وتضاحکک"کرنی چاہئیے۔ دوسری روایت میں

فـََهال ِبْكرًا تـََعضَُّها َوتـََعضُّكَ " "نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں2طبرانی رحمہ هللا امام 
کے " ".3

کے " تذاعبھا وتذاعبک"الفاظ آئے ہیں۔یہ چبانے کے معنی پر آتے ہے۔اور ایک روایت میں تو
میں  کے الفاظ بھی آئے ہیں۔اس)"رال(اورلُعاب) مصدر من المالعبۃ(لِعاب"الفاظ ہے۔اسی طرح 

اشاره ہے کہ ایک دوسرے کے زبان اور ہونٹ سے بھی استفاده کر سکتے ہیں۔جو کہ مالعبت 
  4اور تقبیل ہی میں ممکن ہوتا ہے۔

نفس وشیطان دونوں انسان کے ازلی :ہمبستری سے پہلے شیطان سے پناه مانگنا )3(

مدنظر یہ بھی  صرف جنسی خواہش کی تکمیل کا نام نہیں ہے بلکہ والدین کے: جماع"دشمن ہے۔
ہونا چاہئیے کہ اس کے نتیجے میں هللا تعالی ہمیں نیک اور صالح اوالد عطاء فرمائیں گے۔اس 
کے لیے ضروری ہے کہ جماع سے پہلے شیطان سے هللا کی پناه مانگی جائے تاکہ بچے کے 

  :پیدا ہونے کے بعد وه شیطان کے شرسے محفوظ رہے؛حدیث میں آتا ہے کہ
نے علیہ السالم نبینے بیان کیا کہ 5 عنہما ابن عباس رضی هللا"

فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا اراده 
ہمیں شیطان ! هللا کے نام سے، اے هللا:"کرے تو یہ دعا پڑھے

                                                           
  5245:،باب طلب الولد،رقم5247:،باب تستحد المغیبۃوتمتشط الشعثۃ،رقم5079:بخاری،کتاب النکاح باب تزویج الثیبات،رقم1
ھ کو فلسطین میں پیدا ہوئے۔مشہور محدث ہے۔علم کے حصول 260احمد،اللخمی الشامی،الطبرانی،ابوالقاسم ؒ،سلیمان بن 2

جن  میں تیس سال تک  بہت زیاده اسفار کیے۔امام بغوی،نسائی ابن مردویہ وغیره کے شاگرد رہے۔مصنف کتِب کثیره ہیں۔
ھ 360سال کی عمر میں 100۔ ر کبیر معجم  شامل ہیںمیں معجم کبیر،معجم صغیر،مسند سفیان،مسند شامیین اور تفسی

) Global Arabic Encyclopedia( پاگئے۔الموسوعة العربیة العالمیةکوایران کے شہر اصفہان میں وفات 
)http://www.mawsoah.net  
  ھ1404العربی،بیروت،،داراحیاء التراث العربی،بیروت،داراحیاء التراث 21،ص14سلیمان بن احمد،المعجم الکبیر،ج3
  122،ص9فتح الباری،ج4
کو  619کے چچا ذاد بھائی اور صحابی ہیں ۔ہجرت سے تین سال پہلے  آپ عبدهللا بن عباس ؓ بن عبدالمطلب ہیں ۔ نبی5

ابن (ء میں وفات پائی۔687/ھ28مکہ میں پیدا ہوئے ۔ ترجمان القرآن کے لقب سے نوازے گئے ہیں ۔ طائف میں 
عادل احمد الرفاعی،دار احیاء التراث العربی،  بیروت :االثیر،ابوالحسن علی بن محمد،اسد الغابہ،تحقیق

دار احیاء التراث العربی ، بیروت ۔ قرطبی،ابن عبدالبر ،االستیعاب فی معرفۃ االصحاب ، 295،ص3جء1996/ھ1417
  ۔)284،ص1جھ،1328،



 
 

سے دور رکھ اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی 
تو اگر اس صحبت سے کوئی اوالد مقدر “شیطان سے دور رکھ۔

ہو گی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے  میں
  1"گا

مختلف اسباب  سے بچوں کا قتل ،پہلے  زمانے کی قوموں میں :قتِل اوالد کی ممانعت)د(
مختلف شکلوں میں موجود  رہا ہے۔ مثالََ◌ کمزور اور مریض بچوں سے گلو خالصی بھی 

  ۔2ریکارڈ کی گئی ہے
اور عربوں کے ہاں تو قتل اوالد بلکہ اوالد کو زنده درگور کرنا دنیا کی تاریخ                    

میں انمٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں۔لڑکیوں کو زنده دفناتے تھے کیونکہ اُن کے نزدیک لڑکی کا پیدا 
اُن لوگوں عرب میں دوسراگروه ":ہونا  باعث شرم ہوتا تھا۔عالمہ ابن حجر رحمہ هللا فرماتے ہے

قتل کرتے تھے ،یا تو اس وجہ سے کہ اُن پر ) چاہے لڑکا ہو یا لڑکی(جو اپنے بچوں کو  3کا تھا

خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا تھا  یعنی بخل کرتے تھےاور یا اُن کے پاس بچوں پر خرچ 
  ۔4کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا

مت کے دن سخت عذاب  کے معاملے قُرآن حکیم نے اُن کے اس برے کام کی مذمت کرکے قیا
  :کاذکر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے

۔ وسے قتل نہ کر ڈراور اپنی اوالد کو مفلسی کے "
شک  بے۔ کو ہم ہی دیتے ہیں) دونوں( رزق تم اور اُن)کیونکہ(

  5"نا بڑا سخت گناه ہےقتل کر ان کا

سے اپنی اوالد کو قتل ) کے اندیشے(اور ناداری ":اور ارشاد ہے
  6"نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں 

َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة "قتل اوالد کی مذمت اوراسے قابل مؤاخذه شمار کرتے ہوئے هللا تعالی کا فرمان ہے

  ۔اور جب لڑکی سے جو زنده دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا"7ُسِئَلتْ 

  :قُرآ ن نے قتِل اوالد کے فعِل شنیع کو انتہائی درجے کی بے وقوفی بتالیا ہے،ارشاد ہے
نے اپنی اوالد کو بے سمجھی  ہوںجنبے وقوفی کے سبب " 

کر  اس کی عطا  کی جھوٹ باندھ پر  هللاور  مارڈااللسے 
رایا وه گھاٹے میں پڑ گئے وه بےشبہ ھہہوئی روزی کو حرام ٹ

  8"ہدایت یافتہ نہیں ہیںگمراه ہیں اور 

  بچے کی والدت کے فوراََ◌ بعد کچھ آداب ہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری ہوتا ہے مثالَ◌َ  

اسالم والدین کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ  بچے کی پیدائش  :۔۔۔۔اچھا اور بامعنی نام رکھنا
بامعنی ہو اور هللا تعالی کو پر اُس کا نام ایسا رکھ دیا جائےجواسالمی تعلیمات کی روشنی میں 

                                                           
  5165:ھُ،رقما أتى أھلذَ ا یقول الرجل إمصحیح بخاری،کتاب النکاح،باب1
  278اضواء علی الرعایۃ االجتماعیۃ،ص2
  ظاہر ہے کہ پہال گروپ اُن لوگوں کا تھا جوصرف لڑکیوں کو قتل کرتے تھے۔3
  406ص10فتح الباری،ج4
  151:6االنعام5
  31:17االسراء6
  8:81التکویر7
  140:6االنعام8



 
 

اس بات کی بہت احتیاط فرماتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی  نبی علیہ السالمبھی پسند ہو۔
ی  هللا علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے نام تبدیل فرمائے تھے۔حرب،حزن اور عبدالعّزٰ

کے بارے میں  جیسے ناموں کی تبدیلی اسی وجہ سے فرمائی تھی۔ اچھے ناموں کے رکھنے
احادیث میں واضح طور پر احکام آئے ہیں جیسا کہ عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما سے روایت 

نے فرمایا۔بے  نبی علیہ السالمسیدنا عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ :"ہے
  1"شک هللا کے نزدیک پسندیده نام عبدهللا اور عبدالرحمن ہیں

  :م بدلنے کا ذکر  ہےدوسری روایت میں نا

کی والدت ہوئی تو انہیں  3منذر بن ابی اسید رضی هللا عنہنے بیان کیا کہ 2سہل رضی هللا عنہ "
نے بچہ کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابواسید نبی علیہ السالمکے پاس الیا گیا۔ نبی علیہ السالمانہیں 

چیز میں مصروف ہو کسی اپنے سامنے  نبی علیہ السالمرضی هللا عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ 
 کی ران سے نبی علیہ السالمنے 4۔ ابواسید رضی هللا عنہ )اور بچہ کی طرف توجہ ہٹ گئی(گئے
متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ بچہ نبی علیہ السالم۔ پھر جب  ئے جانے کا حکم دیااٹھابچے کے  سے 

نبی ج دیا۔ ہم نے اسے گھر بھی! یا رسول هللا: کہاں ہے؟ ابواسید رضی هللا عنہ نے عرض کیا
نے فرمایا، بلکہ اس نبی علیہ السالماس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ فالں۔ : نے پوچھاعلیہ السالم

  5"نے ان کا یہی نام منذر رکھانبی علیہ السالمکا نام منذر ہے۔ چنانچہ اسی دن 

بچے کی پیدائش ایک عظیم نعمت ہے چنانچہ خوشی کے اس  :۔۔۔۔عقیقہ اور صدقہ کرنا
موقعے پر سیرِت طّیبہ  کی روشنی میں دعوت کا اہتمام کرنا بھی بچے کا حق اور اسالمی  

نے لڑکی  کی پیدائش پر ایک اور لڑکے  کے پیدائش  نبی علیہ السالمطریقہ ہے اس وجہ سے 
ے۔ تاکہ دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک پر دو بکریاں  ذبح کرنے  کو پسندیده قراردیا ہ

کیا جا سکے۔سیرت طیبہ کے اس پاکیزه طریقے سے بیک وقت دو فائدے حاؒص ہوتے ہیں ایک 
تو لوگوں کی دعوت ہو جاتی ہے اور دوسری طرف  اس مسنون عمل کی برکت سے بچے سے 

  .؛علیہ وسلم کا ارشاد ہےمستقبل میں آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جیسا کہ رسول هللا صلی 

سے سنا، نبی علیہ السالممیں نے رضی هللا عنہ نے بیان کیا، کہا کہ  6سلمان بن عامر الضبی"

نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے اس لیے اس کی صلی هللا علیہ وسلم آپ 
  ۔7کروسر منڈا دو یا ختنہ )طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے بال دور کرو 

                                                           
  5709:القاسم۔رقمصحیح مسلم،کتاب اآلداب،باب النہی عن التکنی بابی 1
ابو امامہ بن سہل کے والد جبکہ عثمان بن حنیف کے بھائی ہے ۔آپ بدر  یف ابوثابت االنصاری االوسی ہے۔سہل بن حن2

میں شریک ہوئے،آپ سے آپ کے بیٹے ابو امامہ اور عبدهللا نے روایت کی ہیں۔آپ کوفہ میں وفات ہوئے اور آپ پر 
  ۔93،ص  6۔الطبقاتالكبرى،ج325،ص  2یرأعالمالنبالء،جحضرت علی ؓ نے نماز جنازه پڑھائی۔ س

کے زمانہ میں پیدا ہوئے  منذربن ابواسید مالک بن ربیعہ بن عمروبن عوف،خزرجی، ساعدی،رضی هللا عنہ،رسول هللا 3
ب فی االستیعا(نے اپنے ران مبارک پر بھٹا کر  منذر نام رکھا۔صحیح قول کے مطابق  منذر بن ابو اسید تابعی ہے۔ آپ

  )356،ص7،تاریخ کبیر للبخاری،ج1448،ص4معرفۃ االصحاب،ج
مالک بن ربیعہ بن عمروبن عوف الخزرجی،الساعدی۔ابواسید رضی هللا عنہ۔فتح مکہ کے موقع پر بنو ساعده کا جھنڈا آپ 4

ہیں۔وفات کے احادیث مروی 28رضیا� عنہ کے ہاتھ میں تھا۔بدری صحابی ہے۔آخر وقت میں نابینا ہو گئے تھے۔اُن سے 
  ھ کو وفات پائے۔60اعتبار سے آخری بدری صحابی ہے۔

،مسلم،کتاب االداب باب استحباب تحنیک 6191:بخاری،کتاب االدب،باب تحویل االسم الی اسم احسن منہ،رقم5
  5745:المولود،رقم

وئی راوی صحابی سلمان بن عامر بن اوس بن حجر،الضبی رضی هللا عنہ۔بنو ضب میں آپ رضی هللا عنہ کے عالوه ک6
  2/633نہیں ہے۔بصره میں جامع مسجد کے قریب رہائش پذیر تھے۔االستیعاب

  5472:بخاری،کتاب العقیقۃ،باب اماطۃ االذی عن الصبی فی العقیقۃ،رقم7



 
 

بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک،دین دار اور صالح انسان  سے کھانے کی :۔۔۔۔تحنیک کرنا
نبی کہالتا ہے۔اور یہ عمل "تحنیک"کوئی چیز چبواکر بچے کودیا جاتا ہے۔چبوانے کا یہ عمل 

و سیدنا انس بن مالک رضی هللا سے روایت ہے  میں عبدهللا بن اب":سے بھی ثابت ہے علیہ السالم
نبی علیہ کے پاس لےگیا۔ نبی علیہ السالمطلحہ انصاری رضی هللا عنہ کو جب وه  پیدا ہوئے ، 

نے  اُس وقت ایک کملی اوڑھے تھے اور اپنے اونٹ پر روغن  مل رہے تھے۔ ۔آپ السالم
نبی علیہ پوچھا کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟میں نے کہا جی ہے۔ پھرمیں نے چند کھجوریں  

نے اُن کو منہ میں ڈال کر چبایا۔بعد میں اُس بچے کا منہ کھوال اور اُس کے  ں  آپکو دی السالم
نے فرمایا،انصار کو کھجور سے محبت ہے اور  منہ میں ڈال دیا۔بچہ اُس کو چوسنے لگا آپ 

  ۔1اُس کانام عبدهللا رکھ دیا

  :م ہوتی ہےنفقہ کی اھمیت اور فضیلت اس حدیث سے معلو : ۔۔۔۔نفقہ دینا باعث ثواب ہے

تمہارا هللا کے :نے فرمایا نبی علیہ السالمسیدنا ابوہریره رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ "
راستے میں دینار خرچ کرنا،غالم کے آزاد کرنے میں خرچ کرنا،غریب  پر خرچ کرنا اور اپنے 

اہل وعیال پر خرچ کرنا،ان  میں سب سے زیاده اجرو ثواب واال وه ہے جو تم نے  اپنے اہل 
  2"وعیال پر خرچ کیا

سے بغیر اُ س کی اجازت کا استعمال بھی  اوالد کا اپنے باپ اور بیوی کا اپنے شوہر کے مال
  :جائز ہے

سیده عائشہ رضی هللا عنہا ھند رضی هللا عنہا  کاواقعہ ذکر کرتی ہے کہ اُس نے نبی علیہ "
ابو سفیان  بخیل آدمی ہے،کیا میں اُس کے مال سے اُس کی )میراشوہر(یقیناَ◌َ :السالم کو کہا کہ

  3"اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو:مایانے فر اجازت کے بغیر کچھ لے سکتی ہو؟آپ

پیدائش کے بعدبچپن کی زندگی میں چندمراحل  ایسےآتے ہیں جن کا بچے کے مستقبل پر دور 
  رس اثرات  ہوتے ہیں۔

پہال مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے جو کہ تقریباََ◌ سات سال تک  کا ہوتا ہے۔یہ  کھیل  :پہال مرحلہ
کود کا زمانہ  ہوتا ہے بچہ بہت زیاده پیار چاہتا ہے  اسی مرحلے میں بچہ اپنے ارد گرد کے  
ماحول کے تمام امورسے غیر محسوس طریقے سے اثر لیتا ہے لہذا اس دور میں بچے کے 

سے کام لینا چاہئیے۔نماز کے بارے میں عمالََ◌ کچھ نہ کچھ سکھانا چاہئیے ساتھ انتہائی احتیاط 
اور جب اس مرحلے میں بچے کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے تو یہ بچہ مستقبل میں 

ایک کار آمد انسان کی صورت میں معاشرے کا ایک مفید شہری سامنے آجاتا 
ور انسان  کی تشکیل کرنا والدین کی ہے۔نرمی،شفقت،اور حکمت سے اُس کے اندر ایک باشع

اور اُن کے صحابہ رضی هللا عنہم کی زندگی انہی اصولوں  نبی علیہ السالمذمہ داری ہوتی ہے۔
  کا عملی نمونہ  تھی۔

                                                           
  5736:مسلم،کتاب اآلداب،باب استحباب تحنیک المولود عند والدتہ،رقم1
  2358:مملوک ،رقممسلم،کتاب الزکوة،باب فضل النفقۃ علی العیال وال2
،مسلم،کتاب االقضیۃ،باب قضیۃ 2211:،رقم باب من اجری امر االمصار علی مایتعارفون بینہم،البیوع بخاری،کتاب3

  4574:ھند،رقم



 
 

  :سیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ کی روایت ہے کہ)1(شفقت ،نرمی اور محبت کی چند مثالیں

علی رضی هللا عنہ کو  بنے حسن نبی علیہ السالم ن کہابوہریره رضی هللا عنہ نے بیان کیا " 
رضی هللا عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع رضی  1بنحابسکے پاس اقرعنبی علیہ السالمبوسہ دیا۔ 

هللا عنہ نے اس پر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ 
فرمایا کہ جو هللا کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر نے ان کی طرف دیکھا اور نبی علیہ السالم

  2"بھی رحم نہیں کیا جاتا

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسالم سے پہلے بچوں  کے ساتھ  شفقت اور محبت کا برتاؤ 
روا نہیں رکھا جاتا تھا چنانچہ جاہلیت کے غیر فطری قوانین میں سے یہ بھی تھا کہ باپ کا 

ا اور نرمی اختیا ر کرنا باعث  شرم  سمجھا جاتا تھا۔اسالم چونکہ دین فطرت بچے کوگود میں لین
ہے اس وجہ سے بچوں پر شفقت کرنا باعث اجر وثواب ہے۔ اسالم نے غیر مہذب معاشرے کایہ 

کیا کرو کیونکہ رحم کرنے والوں پر هللا "رحم "غلط  رسم جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔اور فرمایا کہ 
تا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے میں رحم نہ کیا جاتا ہو وه  کبھی بھی تعالٰی بھی رحم فرما

  قائم نہیں ره سکتا۔
سیرت  طیبہ میں تو اس بارے میں بے شمار واقعات موجود ہیں جو بچوں پر شفقت اور رحم کی 

  عملی تصویر ہیں۔ مثالَ◌َ 
انہیں اور حسن رضی هللا نبی علیہ السالمکہ کے روایت ہے  بن زید رضی هللا عنہما 3اسامہ )"2(

مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت ! اے هللا۔عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے
  "4رکھ

  :کی ہے جس میں ہے کہ 5دوسری روایت  سنن نسائی)3( 

 اس حال میں  مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے لیےنبی علیہ السالم"

کو اٹھائے ہوئے تھے، جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے  7یا حسین 6نکلے، اور حسن

نماز شروع کر دی،  ہ کربٹھا دیا، پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہ)زمین پر()تو انہیں
لمبا کر دیا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا  )بہت(نے ایک سجدهعلیہ السالم  اور نماز کے دوران آپ 

                                                           
اقرع بن حابس بن عقال،تمیمی۔جاہلیت میں سردار تھے۔وفد بنو دارم میں تشریف الکر مسلمان ہوئے۔حنین،فتح مکہ اور 1

  )4،5،ص2االعالم،ج(ینے منورے میں اقامت پذیر تھے۔جوزجان میں شہید ہوئے۔طائف میں شریک رہے۔مد
  5997:،رقم رحمۃ الولد وتقبیلہ ومعانقتہ ب،بااالدب بخاری،کتاب 2
نے آپ کو ایک لشکر کا آمیر بنایا ۔پھر ابوبکر صدیؓق اور عمؓر نے آپ  اُسامہ بن زیدبن حارثہ بن شراحیل ہےرسول هللا 3

برقرار رکھا۔ابوبکؓر نے آپ کو  شام کی طرف بھیجا،آپ اپنے باپ کےساتھ غزوه تبوک میں شریک کو اسی منصب پر 
ہوئے،پھر آپ دمشق پہنچ گئے اور ایک مدت تک المزه میں رہنے لگےپھر مدینہ واپس ہوئے اور وہاں پر وفات پاگئے 

  ۔)222،ص  1م الصحابة للبغوي،ج۔معج34،ص 6موطأمالك،ج(اور بعض  کہتے ہیں کہ وادی القرٰی میں وفات پاگئے۔
  3747:،باب مناقب الحسن والحسین رضی هللا عنہما،رقمفضائل اصحاب النبی کتاب ،بخاری4

الطبعة ،حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمیة ،النسائي ،أبو عبد الرحمن ،أحمد بن شعیب،،سنن النسائي ، المجتبى من السنن5

  1986 -  1406الثانیة ، 
تھے۔چہرے میں نبی علیہ ابی طالب بن عبدالمطلب،قرشی،ہاشمی،ابو محمدرضی هللا عنہ۔نواسۂ رسول حسن بن علی بن 6

اُن سے بے پناه محبت فرماتے تھے۔احتیاط سے کام لیتے ہوئے بہت کم احادیث اُن  السالم سے مشابہت رکھتے تھے۔آپ
  486- 4/483یر اعالم النبالءسے مروی ہیں۔سیدنا معاویہ رضی هللا کے لیےخالفت سے دستبردار ہوئے۔س

کے دل  تھے۔آپ حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب،قرشی ،ہاشمی،ابو عبدهللا رضی هللا عنہ۔نواسۂ رسول 7
- 3/280سے مشابہت رکھتے تھے۔کربال میں شہید کیے گئے۔سیر اعالم النبالء کے دھڑکن تھے۔سینے سے پاؤں تک آپ
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کی پیٹھ پر ہے، اور آپ سجدے میں ہیں، پھر میں اپنے نبی علیہ السالمتو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ 
نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے نبی علیہ السالمسجدے کی طرف دوباره پلٹ گیا، جب 

آپ نے نماز کے درمیان ایک سجده اتنا لمبا کر دیا کہ ہم نے سمجھا ! هللا کے رسول :عرض کیا
نے صلی هللا علیہ وسلم پ پر وحی نازل ہونے لگی ہے، آپ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، یا آ

تو  اتھ اان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لی” :فرمایا
  2"1"مجھے ناگوار لگا کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ وه اپنی خواہش پوری کر لے

  :ہے کہ اور امام ابو داؤد رحمہ هللا کی روایت میں)4(
ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں نبی علیہ السالمرضی هللا عنہ کہتے ہیں 3بریده عبدهللا بن "

صلی هللا حسن اور حسین رضی هللا عنہما دونوں الل قمیص پہنے ہوئے گرتے پڑتے آئے آپ 
هللا نے ” :منبر  سے اتر پڑے، انہیں اٹھا لیا اور لے کر منبر پر چڑھ گئے پھر فرمایاعلیہ وسلم 

اپنے آپ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مین"4تمہارے مال اور اوالد آزمائش ہیں":سچ فرمایا ہے

  5،6"، پھر آپ نے دوباره خطبہ دینا شروع کر دیا۔“نہ کر سکا کو قابو
  
 نبی علیہ السالمرضی هللا عنہا کا باربار آتا ہے کہ 7احادیث میں اسی قسم کاواقعہ سیدة امامہ )5(

  :  ن کو گود میں لیے ہوئے نماز پڑھی تھی۔ جیا کہ روایت میں ہےنے اُ 
نبی علیہ کہ  روایت ہے رضی هللا عنہ سے8ابوقتاده انصاری "

نماز )بعض اوقات(کونبی علیہ السالمامامہ بنت زینب بنت السالم
بن ربیعہ بن 9پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابوالعاص 
جاتے تو اتار دیتے عبدشمس کی حدیث میں ہے کہ سجده میں 

  10"اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے
  :اور پہلے  بھی یہ حدیث ذکر ہو اہے کہ)6(

نے نبی علیہ السالمکہ سے روایت ہے ابوہریره رضی هللا عنہ "
یعنی عرب )فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں 

                                                           
،کتاب التطبیق،باب ھل یجوز ان تکون سجدة اطول من )سنن نسائی(احمد بن شعیب،النسائی،المجتبٰی من السنن 1

  1406، مکتب المطبوعات االسالمیہ،حلب،1141:سجدة،رقم
  ،285ص3ِ،صحیح وضعیف سنن النسائی،ج البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے2
ہ کے تھے۔بصره كوف ◌َ أصالَ . میں سے تھے۔ ، رجال الحدیثی رہےقاض: سھلعبد هللا بن بریدة بن الحصیب االسلمي، أبو 3

  74،ص4ھ تک مرو کے قاضی رہے۔االعالم،ج115میں سکونت پذیر رہے۔وفات  
 15:64التغابن 4
  1111:ابو داؤد،کتاب الصلوة،باب االمام یقطع الخطبۃ لالمر یحدث،رقم5
  109،ص3داود،جصحیح،صحیح وضعیف سنن ابی "قال االلبانی6
اُن کو گود میں اٹھائے  سیده امامہ بنت ابوالعاص بن ربیع رضی هللا عنہما۔زینب بنت نبی علیہ السالم کی بیٹی تھی۔آپ7

ہوئے نماز پڑھتے تھے۔سیده فاطمہ رضی هللا عنہا کی وفات کے بعدسیدنا علی رضی هللا عنہ سے نکاح ہوئی۔اُن کے 
 122،ص2ئیں۔سیر اعالم النبالء جبعدمغیره بن نوفل کی نکاح میں آ

کے نام سے  رسول هللا  صحیح  قول کی بناء پر آپ کا نام حارث بن ربعي ہے، فارسُ ،السلمي  أبو قتادة االنصاري8
۔اُن سے أنس بن مالك، وسعید بن المسیب، میں شریک رہے۔اُن سے کافی احادیث مروی ہیں حدیبیةرواأحد ۔مشہور ہے

  449،ص2سیراعالم النبالء،جبن رباح، و عبد هللا بن رباح االنصاري نے روایات لی ہیں۔وعطاء بن یسار، وعلي 
ابوالعاص بن ربیع بن عبد شمس،قرشی،ہاشمی تھے۔ان کے اصل نام لقیط تھے۔سیده زینب بنت نبی علیہ السالم کے شوہر 9

ماه قبل اسالم الئے۔مسلمانوں 5ہ سے کےداماد اور سیده امامہ بنت زینب رضی هللا عنہا کے والد تھے۔ حدیبی اور آپ
  334- 1/330،سیر اعالم النبالء4/2356کےقیدی بنے لیکن چھوڑ دئے گئے۔معرفۃ الصحابہ

المساجد،باب جواز حمل  ۔مسلم،کتاب516:رقمالصالة،باب اذاحمل جاریۃ صغیرة علی عنقہ فی الصالة، بخاری،کتاب10
  1240:الصبیان فی الصلوة،رقم



 
 

بچے ہیں جوقریش کی صالح، نیک عورتیں  (کی عورتوں میں
بچپن میں سب سے زیاده مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی پر 

  1سب سے زیاده حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں

واضح رہے کہ یہ شفقت اور نرمی صرف اپنی اوالدتک محدور  نہیں رکھنی چاہئیے بلکہ تمام  
 بچوں تک یہ حلقہ وسیع کرنا اسالمی تعلیمات ہیں خود نبی علیہ السالم کی سیرت سے  معلوم

  :ہوتا ہے۔چنانچہ روایت میں آتا ہے
  :رضی هللا عنہ فرماتے ہیں 2سیدنا انس بن مالک)7(

کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کیاہم بچوں سے بھی دل لگی نبی علیہ السالم""
  3تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے؟! اے ابو عمیر۔فرماتےمزاحاً ابوعمیر  سے

بخوبی اندازه لگایا جا سکتا ہے کہ رسوِل اکرم صلی هللا علیہ ان چند احادیث سے اس بات کا 
  وسلم ہرحال میں چھوٹوں  کاکتنا خیال رکھنے والے تھے۔

دور جدید کے علم نفسیات کے ماہرین بھی اس بات کے قائل ہیں  کہ بچپن میں بچوں کے ساتھ 
ہیں اس کے نرمی اور احتیاط کا سلوک اُن کے مستقبل پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے 

برخالف جن بچوں سے سختی اور بے احتیاطی کا سلوک کیا جائے تو عام طور پر وه بچے 
 اطمینان کی زندگی نہیں گزارتےاور اکثر احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔

اس مرحلے میں بچے کی تعلیم وتربیت کی طرف کافی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی   
ی مراحل میں سے ہوتا ہے۔جسمانی اور عقلی مہارت کا ہے کیونکہ یہ مرحلہ زندگی کے بنیاد

حصول بھی اسی مرحلے میں ہو تا ہے۔نماز وغیره کا باقاعد ه حکم بھی اسی مرحلے میں دیا 
  :جاتا ہے ۔اسی مرحلے کے متعلق فرماِن نبوی صلی هللا علیہ وسلم ہے

تو انہیں نماز پڑھنے  بچے سات سال کے ہو جائیں” :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم نبی اکرم "
  4،5"پر انہیں مارو)کے ترک(و، اور جب دس سال کے ہو جائیں تو اسے دیا کرکا حکم د

اس حکم کا تعلق بچے اور بچی دونوں سے ہے اور مقصد یہ ہے کہ شعور کی عمر کو 
پہنچتے ہی شریعت کے اوامر ونواہی اور دیگر ٓاداب کی تلقین و مشق کا عمل شروع ہو جانا 

تاکہ بلوغت کو پہنچتے پہنچتے اس کے خوب عادی ہو جائیں۔ اسالم میں جسمانی سزا کا  چاہیے
تصور موجود ہے مگر بے تکا نہیں ہے۔ پہلے تین سال تک تو ایک طرح سے والدین کا امتحان 
ہے کہ زبانی تلقین سے کام لیں اور خود عملی نمونہ پیش کریں۔ اس کے بعد سزا بھی دیں مگر 

اور چہرے پر بھی نہ مارا جائے۔ کیونکہ چہرے پر  س سے بچے کو زخم آئےہو ج ایسی  نہ
  ۔نے منع فرمایا ہے نبی علیہ السالممارنے سے 

  اس حدیث میں دو بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔

کسی بچے کی تعلیم وتربیت کا مرحلہ سات سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس عمر میں ):الف(
ہوتا لیکن نبی علیہ السالم نےاس اہمیت کے پیش نظر،یہ ارشاد فرمایا اگر چہ بچہ مکلف تو نہیں 

                                                           
  5365:،رقمحفظ المرأة زوجھا في ذات یده والنفقةنفقات،بابصحیح بخاری،کتاب ال1
ابو حمزه انس بن مالک بن نضر بن ضمضم نجاری ہیں۔خزرجی ،انصاری اور بلند مرتبہ صحابی اور خادم رسوؐل 2

 نبیء کو پیدا ہوئے۔ بچپن میں اسالم قبول کیا اور 612ہے۔ ہجرت مدینہ سے دس سال پہلے  2286تھے۔مرویات کی تعداد 
ابن االثیر، اسد الغابہ، (ء میں وفات پائی۔712/ھ93کی وفات تک ان کی خدمت کرتے رہے۔بصره میں  علیہ السالم

  ۔)126،ص1۔ ابن حجر ، االصابہ،ج235،ص1۔ابن عبدالبر، االستیعاب،ج250،ص1ج
مولود عند ،مسلم،کتاب اآلداب،باب استحباب تحنیک ال6129:بخاری،کتاب االدب،باب االنبساط الی الناس،رقم3

  5747:والدتہ،رقم
  494:سنن ابو داؤد،کتاب الصلوة،باب متی یومر الغالم بالصلوة،رقم4
  494،ص1حسن صحیح،صحیح وضعیف سنن ابی داود،ج:قال االلبانی5



 
 

کہ بچہ کسی حد تک ذہنی پختگی کی عمر  تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اچھے بُرے کی کسی حد تک 
  تمیز کر سکتا ہے۔

بچے کو سب سے پہلے دین کے بارے میں تعلیم دینی چاہئیے۔خصوصاََ◌ دین کے اہم    ):ب(
  ل احکام  کے بارے میں تدریجی طور پر دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔اور کثیر االستعما

اس مرحلے میں اگر چہ بچہ  مکلف تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی سیرت طیبہ میں بچوں   
کی تعلیم وتربیت کے خاطر اُن پر کڑی نظر رکھنی کی تلقین کی گئی ہے ۔جائز وناجائز کے 

ی وجہ تھی کہ ایک دفعہ جب  سیدنا حسن رضی تصور سے اُنہیں آشنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔یہ
هللا عنہ نے بچپن میں صدقہ یعنی زکٰوة کے مال سے صرف ایک کھجور کا دانہ  منہ میں رکھا 

تو سرور دو عالم صلی هللا علیہ وسلم نے اُ ن کے منہ سے نکال کر باہر پھینکا کیونکہ 
  :رضی هللا عنہ فرماتے ہےاُ ن کے لیے جائز نہیں تھا،سیدنا ابوہریره ) زکٰوة(صدقہ

حسن بن علی رضی هللا عنہما نے زکٰوة کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے "
صلی هللا علیہ وسلم نکالو اسے۔ پھر آپ ! نے فرمایا۔ چھی چھینبی علیہ السالممنہ میں ڈال لی تو 

  1"کھاتےنے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں 

  :اس حدیث کی تشریح میں عالمہ  حجر عسقالنی رحمہ هللا نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ
اس سے بچوں کو مساجد النا اور منفعت بخش آداب کی تعلیم دینا،مضرت رساں ،ناجائز اور " 

حرام کاموں سے منع  کرنے کا جواز ملتا ہے۔اگر چہ وه ابھی سے غیر مکلف ہو تاکہ ابھی سے 
  2"کاموں کی عادی بن جائے نیک

پھر اِ س کے بعد یعنی سات سال کے بعد بچوں کی تربیت کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تین   
سال تک اسے نماز پڑھنے  کا حکم دیا جائے گا اور جب دس سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت 

  کا انداز بدل کر نماز نہ پڑھنے پر تادیباََ◌ مارنے کا حکم ہے۔
کر کیا گیا ہے کہ  تربیت کایہ مرحلہ  اساسی حیثیت رکھتا ہے اس وجہ سے سیرت نبویہ پہلے ذ

کھانے پینے،صحت کا (علی صاحبہاالصالةوالسالم میں اس مرحلے میں زندگی کے تمام لوازمات
کے بارے میں ہدایات فراہم کرتی ہے۔اور اُ س کو عملی ) خیال رکھنے،بچاؤ کی تدابیر وغیره

  و کرنےکے ہدایات دیتی ہے۔زندگی  میں الگ

ایک صحابی رضی هللا عنہ فرماتے   :کھانے پینے کے بارے میں بچوں کے لیے ہدایات
  :ہیں

میرا ہاتھ برتن میں (کھاتے وقت)کی پرورش میں تھا اور نبی علیہ السالممیں بچہ تھا اور "
بسم هللا ! کہ بیٹےنے مجھ سے فرمایا صلی هللا علیہ وسلم چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس لیے آپ 

پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے 
  3"نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا

  اس بارے میں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔:جسمانی تربیت وغیر ه کی تعلیم دینا
طاقتور مومن ” :نے فرمایانبی علیہ السالمہیں کہ  فرماتےرضی هللا عنہ  ابوہریره)الف"(

دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، ہر اس ،هللا تعالٰی کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے 
چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور هللا سے مدد طلب کرو، دل ہار کر نہ بیٹھ جأو، اگر 

                                                           
  1491:بخاری،کتاب الذکر،باب مایذکر فی الصدقۃ للنبی صلی هللا علیہ وسلم،رقم1
  355ص3فتح الباری،ج2
،مسلم،کتاب االشربۃ،باب آداب الطعام والشراب 5376:اب التسمیة على الطعام واألكل بالیمین،رقمب،االطعمہ بخاری،کتاب3

  5388:واحکامہما،رقم



 
 

کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ : تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو
شیطان کے عمل “اگر مگر”اس لیے کہ  ۔کیا،چاہا  جو هللا نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے: کہو

  1"کے لیے راستہ کھول دیتا ہے

قبیلہ اسلم کی ایک نبی علیہ السالمرضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ  2سلمہ بن اکوع ) "ب"(  

اے بنو ”نے فرمایا نبی علیہ السالمجماعت سے گزرے جو تیر اندازی میں مقابلہ کر رہی تھی۔ 
اندازی کئے جاؤ کیونکہ تمہارے بزرگ دادا بھی تیرانداز تھے اور میں بنو فالں تیر ! اسماعیل

نبی راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسرے فریق نے تیر اندازی بند کر دی۔ “کے ساتھ ہوں۔
یا : انہوں نے عرض کیا“تم لوگ تیر کیوں نہیں چالتے؟’ کیا بات ہوئی ”نے فرمایا علیہ السالم

آپ فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کس طرح تیر چال سکتے ہیں۔ اس پر  جب! رسول هللا
  3"میں تم سب کے ساتھ ہوں’ مقابلہ جاری رکھو ”نے فرمایا نبی علیہ السالم

یہ حدیث اگر چہ بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن چونکہ بچوں کے مستقبل  میں کارآمد  
عداد بھی زیاده ہوتا ہے۔مستقبل میں جہاد کے تیاری ہوتے ہیں۔کیونکہ  اُن میں سیکھنے کی است

کے لیے بچوں کی ذہن ابھی سے تیار کرنے کے لیے اس قسم کی سر گر میوں میں حصہ لینا 
  ہوتا ہے۔
جس طرح والدین  اوالد کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اُن کی   

جیسا کہ  پہلے صفحات میں ذکر کیا گیا تعلیم وتربیت کے ذمہ داری  بھی اُن پر آپڑتی ہے۔
  "4آدمی اپنے اہل کا نگران ہے اور اُس سے اپنے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا:ہے

ٖ◌الغرض سیرت طیبہ میں بچے کے  حمل سے لے کر اُس کی بلوغت تک کے تمام مراحل 
مند  کےلیے ہدایات موجود ہیں جس پر  عمل کرکے والدین  بچے کو معاشرے کا ایک صحت

  اور مفید شہری بنا سکتا ہے۔

  :طالق،خلع وغیره کی صورت  میں بچے کے حقوق
میا ں بیوی کی  آپس میں علحیدگی کی صورت میں بھی سنت نبوی صلی هللا علیہ وسلم         
نے بچے کی حفاظت ،دودھ پالنے اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے خاطر نہایت مثبت 

کے پاس رہے گا اور اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا۔  احکامات دئیے ہیں کہ بچہ کس
سیرت طیبہ میں اس کی تفصیل موجود ہے چنانچہ جب انتہائی چھوٹا ہو تو ماں کے ساتھ رہے 

  :گا جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ هللا نے روایت نقل کی ہے  کہ
سے السالم نبی علیہایک عورت نے عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ "

یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کا گھر رہا، میری چھاتی اس کے ! هللا کے رسول: عرض کیا
پینے کا برتن بنی، میری گود اس کا ٹھکانہ بنی، اب اس کے باپ نے مجھے طالق  دی ہے، اور 

اح نک)دوسرا(جب تک تو” :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، تو آپ 
  5،1"نہیں کر لیتی اس کی تو ہی زیاده حقدار ہے

                                                           
  6945:مسلم،کتاب االقدر،باب فی االمر بالقوة وتر ک العج زواالستعانۃ با�۔رقم1
غزوات میں شریک 7کے ساتھ  سلمہ بن   عمرو بن سنان االکوع رضی هللا عنہ۔بیعت رضوان میں شریک تھے۔آپ2

   3/113مرویات ہیں۔مدینے میں وفات پائے۔االعالم77رہے۔بال کے تیر انداز تھے۔آپ رضی هللا عنہ کے 
لھم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخیل  واعدوا:التحریض علی الرمی۔وقول هللا تعالی  باب،الجہادوالسیر بخاری کتاب3

  2899:رقمترھبون بہ عدوهللا وعدوکم،
،صٰحح مسلم،کتاب االمارة،باب 2409،باب العبد راع فی مال سیده والیعل اال باذنہ،رقمفی االستقراض صحیح بخاری،کتاب 4

  4828فضیلۃ االمام العادل وعقوبۃ الجائر والحث علیہ،رقم
  2278:ق،باب من احق بالولد،رقمسنن ابو داؤد،کتاب الطال5



 
 

اور جب کچھ بڑا ہوجائے اوراپنے پرائے میں تمیز کرنے واال بن جائے تو پھر اس کو   
ایک ""اختیا ر دیا جائے گا کہ وه کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جیسا کہ نسائی کی روایت ہے

میرا شوہر میرا بیٹا ! میرے ماں باپ آپ پر قربان: کے پاس آئی اور کہانبی علیہ السالمعورت 
ہے، وه مجھے عنبہ کے (و آرام)مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے جب کہ مجھے اس سے فائده 

کون میرے : اس کا شوہر بھی آ گیا اور اس نے کہا(اتنے میں)پالتا ہے، (ال کر)کنویں کا پانی 
اس کے )نے نبی علیہ السالمکرتا ہے؟ (اور اختالف)ھگڑا بیٹے کے معاملے میں مجھ سے ج

یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں ہے، تو تم جس کے ساتھ رہنا ! اے لڑکے(:بیٹے سے کہا
چاہو اس کا ہاتھ پکڑ لو چنانچہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور وه اسے اپنے ساتھ لے 

  2،3"گئی۔

تفریق کی صورت میں بعد بچے کس کے پاس رہیں گے؟ میاں بیوی کی باہمی :فائده  
  اس بارے میں ائمہ کرام کا اختالف ہے۔

احناف کےنزدیک بچہ ماں کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وه عورتوں سے متعلق 
سے بے نیاز نہ ہو ۔لڑکی تب تک ماں یا نانی کے ساتھ رہے ) کھالنا،پالنا،دھونا وغیره(خدمات

بالغ نہ ہو جائے کیونکہ وه  عورتوں سے متعلق آداب کے محتاج ہوتی ہے گی جب تک کہ وه 
اور یہ کام ماں ہی کر سکتی ہے۔بلوغت کے بعد باپ کے ساتھ رہے گی  کیونکہ اُس وقت اسے 

  مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ باپ ہی پورا کر سکتا ہے۔
ور لڑکی میں شادی کے زمانے مالکیہ کے نزدیک  حضانت کا یہ حق لڑکے میں بلوغت تک ا

  تک رہتا ہے۔
لڑکی  سات یا آٹھ سال کا ہو اور تمییز کرنے واالہو تو بچے کو /شوافع کے نزدیک اگر یہ لڑکا

  نے یہی عمل فرمایا تھا۔ اختیا دیا جائے گا کہ وه کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔کیونکہ رسول 
پہنچ جائے تو اُسے اختیا ر ہوگا  کما قال حنابلہ کے نزدیک جب یہ  عقل مند بچہ سات سال تک 

  ۔4الشوافع

  :ولد الزنا کے حقوق
کی نظروں سے اوجھل نہیں  بلکہ  والدین کی نعمت سے محروم یہ طبقہ  بھی سنت نبوی 

حقیقت یہ ہے کہ اسالم نے اُن کے ساتھ احسان کے سلو  ک کا حکم دیا ہے۔رضاعت،کفالت 
ں کی پرورش بھی شریعت نے باعث اجر وثواب قرار دیا اورگود  میں لینے کے مستحق ان بچو

ی کہ حالت حمل میں بھی ولدا لزنا کی زندگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ امام ابو داؤدر حمہ  ہے۔ حتّٰ
بریده رضی هللا عنہ روایت عبدهللا بن :"هللا نے اپنی سنن میں اس قسم کی  حدیث ذکر کی ہے کہ

رت نبی اکرم صلی هللا علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کرتے ہیں کہ قبیلہ غامد کی ایک عو
، چنانچہ وه “واپس جاؤ” :میں نے زنا کر لیا ہے، آپ صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا: عرض کیا

شاید جیسے آپ نے ماعز بن مالک : واپس چلی گئی، دوسرے دن وه پھر آئی، اور کہنے لگی
ہیں، قسم هللا کی میں تو حاملہ ہوں، آپ صلی هللا  کو لوٹایا تھا، اسی طرح مجھے بھی لوٹا رہے5

                                                                                                                                                                             
  276،ص5حسن،صحیح وضعیف سنن ابی داود،ج:قال االلبانی1
  3496:سنن نسائی،کتاب الطالق،باب اسالم احد الزوجین وتخییر ولده،رقم2
  68ص8،صحیح وضعیف سنن النسائی،ج"صحیح : قال الشیخ األلباني 3
  ،بدون تاریخ،دارالفکر دمشق742،743،744ص7وادلتہ،جالفقہ االسالمی وھبۃ الزحیلی،4
نے اس کے لیے اُس کے قوم کے نام خط تحریر  ماعز بن مالک،اسلمی رضی هللا عنہ۔اسالم النے کے بعد آپ5

کے سامنے اقرار کیا۔چونکہ آپ  سرزد ہوئی تھی،خود آکر رسول هللا )زنا(فرمایاتھا۔یہ وہی صحابی ہے جس سے گناه
کے بقول آپ رضی هللا عنہ کا  ہ محصن تھے اس وجہ سے آپ پر رجم کی حد جاری کردی گئی تھی۔آپرضی هللا عن

   3/1345توبہ قبول ہوئی تھی۔االستیعاب



 
 

چنانچہ وه پھر واپس چلی گئی، پھر تیسرے دن آئی تو  “جاؤ واپس جاؤ” :علیہ وسلم نے فرمایا
چنانچہ وه چلی گئی، جب اس  “جاؤ واپس جاؤ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا” :آپ نے اس سے فرمایا

اسے میں جن چکی ہوں، آپ صلی هللا علیہ : اور کہانے بچہ جن دیا تو بچہ کو لے کر پھر آئی، 
دودھ  “جاؤ واپس جاؤ اور اسے دودھ پالؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو” :وسلم نے فرمایا

چھڑا کر پھر وه لڑکے کو لے کر آئی، اور بچہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وه کھا رہا 
لمانوں میں سے کسی شخص کو دے دیا تھا، تو بچہ کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ اسے مس

جائے، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ اس کے لیے گڈھا کھودا جائے، اور حکم دیا کہ اسے 
رجم کر دیا جائے، تو وه رجم کر دی گئی۔ خالد رضی هللا عنہ اسے رجم کرنے والوں میں سے 

خسار پر آ کر گرا تھے انہوں نے اسے ایک پتھر مارا تو اس کے خون کا ایک قطره ان کے ر
قسم ہے ! خالد” :تو اسے برا بھال کہنے لگے، ان سے نبی اکرم صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا

اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ٹیکس اور چنگی 
یا تو ، پھر آپ نے حکم د“وصول کرنے واال بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی

  1،2۔اس کی نماز جنازه پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولدالزنا  کو حالت جنین میں بھی قتل کرنے کی اجازت   

  نہیں ہے۔

اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ حالت حمل میں عورت پر حد جاری نہیں کی :فائده
ہو یا زنا سے۔کیونکہ اس میں جنین کوناجائز   جائے گی۔چاہے یہ حمل حالل طریقے سے

طریقے سے قتل کرنا الزم  آتا ہے۔پھر جب عورت کا  وضع حمل ہو جائے تو اُس کے بعد 
عورت پر حد جاری کی جائی گی۔ اور اسی پر اجماع ہے کہ اسی طرح جس عورت کو 

کیا جائے قصاصاََ◌ قتل کرنے کا حکم ہو اُسے بھی وضع حمل تک قصاص  میں قتل نہیں 
َها َحىتَّ َتَضع ، َوَهَذا ُجمَْمع َعَلْيِه ، ُمثَّ َال تـُرْ : َوِفيِه "گا۔ َها ِقَصاص َوِهَي َحاِمل َال يـُْقَتّص ِمنـْ َجم اْحلَاِمل أَنَّ َمْن َوَجَب َعَليـْ

َها عورت پر جب ۔  اس باب میں اتفاقی اور اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ 3" الزَّانَِية َوَال يـُْقَتّص ِمنـْ

قصاص واجب ہوجائے تو جب تک وضع حمل نہ ہو تب تک اُسے قصاص نہیں کیا جائے گا۔نہ 
  تو اُسے رجم کیا جائے گا اور نہ ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔

نے انسان سے ایک کامل اور سلیم الفطرت  انسان بنانے  خالصہ کالم یہ ہے کہ سنت نبوی 
ئی بھی مذہب اور قانون اس کی نظیر پیش نہیں کر کے لیے جتنی کوشش کی ہے دنیا کا کو

سکتا۔اسالم اسے معاشرے کا ایک پُر امن،نیک اور باشعور فرد بناتا ہے اور اُسے اپنے حقوق 
  اور فرائض سے خبردار کرتا ہے۔

کسی بھی  انسان کی زندگی بننے  اور بگڑنے کا سب سے پہال مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے   
دور کی بہت زیاده  اہمیت بیان کی ہے،جس کا کچھ تذکره کیا گیا۔آج  اس وجہ سے اسالم نے اس

بھی ا گر اُنہی اصولوں پر عمل کیا گیا تو کچھ بعید نہیں کہ خیرالقرون کے معاشرے کی جھلک 
  ہمیں عملی طور پر نظر آئے ۔

  
  
  

                                                           
  4444:سنن ابو داؤد،کتاب الحدود،باب  المراة اللتی امر النبی برجمھا ،رقم1
  442،ص9البانی کے نزیک یہ حدیث  صحیح ہے،صحیح و ضعیف سنن ابی داود،ج2
،دارااحیاء التراث 117ص6النووی،المنھاج شرح صحیح مسلم،باب من اعترف علی نفسہ بالزنی،جیحی بن شرف،3

  ھ1392العربی،بیروت،



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  فصل دوم



 
 

خواتین،میاں بیوی، والدین 
اور دیگر رشتہ داروں کے 

  حقوق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عورتوں کے سلسلے میں سیرِت طیبہ کی روشنی میں مسلمانوں پر جتنے حقوق عائد کئے گئے 
ہیں وه صرف اسالم ہی کی خصوصیت ہے اسالم سے پہلے کسی بھی مذہب نے  عائد نہیں کئے 

  ۔اسالم کی نظر میں مرد اور عورت  بحیثیت انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں۔
رِْجٌس مِّْن :"فلسفے کا بڑا چرچا رہا ہے۔ان کے نزدیک  عورت ذاتدنیا میں یونانیوں کے   

  َعَمِل الشَّْيطَان

  "ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں"
تھی۔اہل روم اسے شیطان کے آلہ کار کہتے تھے کہ اسی ہی کی وجہ سے شیطان لوگوں کے 

۔کہ کیا عورت روح  دلوں میں فساد ڈالتا ہے۔بلکہ  عورت ذات کے متعلق اُن کا یہ قول بھی  ہے
  ہے؟ اور اگر روح ہے تویہ روِح انسانی ہے یا روِح حیوانی؟

ایک وقت تھا جب عورت کے بارے میں  بڑے بڑےعلمی مذاکرے ہوا کرتے تھے جس   
۔عورت ایک ایسی موجود چیز ہے جس کا کوئی نفس نہیں ہے،اسی وجہ 1:کا خالصہ یہ  تھا کہ 

  کا دوسرا نام ہے۔"گندگی"اور یہ کہ عورت ۔2سے وه اخروی زندگی نہیں پا سکتی۔
ماضی قریب ہی میں  ھندی تہذیب میں عورت لکڑی کی مانند سمجھی جاتی  تھی جو   

صرف  شوہر کی قبر پرجلنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔اُن میں دوامراء  ایسے بھی 
راء کی موت پر گزرے ہیں جن کے بیک  وقت  تیره اور ستره تک بیویاں تھیں اور پھر اُن ام

  ۔1ایک ہی وقت میں وه تیره  کی تیره اور ستره  کی ستره بیویاں آگ میں جال دئی گئیں
زمانہ جاہلیت میں عور ت کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا اُنہیں حقوق دینا تو 

نے  درکنار،انسان ہی نہیں سمجھتے تھیں۔وه عورت کو باعث ِ عار سمجھتے تھے۔بعض قبائل 
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۔ وه عورت کو صرف 1تو یہ حدود بھی پار کئے تھے کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زنده دفناتے 
  اپنی ضروریات  کو پوری کرنے کا سامان سمجھتے تھے۔

یہ توپُرانے زمانے کی باتیں ہیں اگر ہم آج کی  ترقی کے دعوے دار تہذیبوں کو دیکھے   
ں نے عورت کے حقوق چھین لئے ہیں۔آزادی کے تو صٖاف نظر آتا ہے کہ آزادی کے نام پر اُنہو

نام پر عورت سے حِق نفقہ چھین کر کسب  کے سلسلے میں  مردوں کے مقابل الکھڑاکیا۔ 
عورت کو باپرده رہنے  کے حکم کودقیانوسی کا نام دیا گیا۔صاحب ثروت لوگوں کے لیے ایک 

  کھلونا بنادیا گیا جو اس کی عزت سے کھیلنا آزادی سمجھتے ہیں۔
اسالم نے  عورت  کوظلم کے اندھیروں ، انسانیت سے گرے ہوئے ماحول اور پستی   

کی زندگی سے نکال کر آرام سے رہنے کا قابل بنایا۔ اسے مرد جیسے حقوق ملے الغرض 
تاریخ میں کہیں بھی عورت کو ایسے حقوق نہیں ملے ہیں جو اُنہیں اسالم نے دئے۔ذیل میں چند 

  کا تذکره کیا جاتا ہے۔

میت کے ورثاء میں اگر کوئی عورت ہو تو اسالم  میں اس کا باقاعده  حصہ  :حق میراث)1(
مقرر کیا گیا ہے۔چاہے یہ عورت ماں کی صورت میں ہو،بیٹی یا بیوی کی صورت میں ہو بلکہ 

بعض دفعہ توبہن  اور پھوپھی بھی وارث بن سکتی ہے۔جبکہ کبھی کبھی مر داور عورت میراث 
کام ىف �الۃ �خوة و�خوات الم،فل��ر و�نٰىث السدس،وکذلک �ب و�م اذاور� من "ابر ہوتے ہیں۔کے حصوں میں بر

۔جب ورثاء بھائی اور اخیافی بہنیں ہو تو اس صورت میں مرد وعورت دونوں  "ابنائھام،فللك م�ھامالسدس

وارث  بن جائے ہوگا ۔اسی طرح جب والد اور والده اپنے بیٹوں کے ) چھٹا حصہ(کے لیے سدس
  تو ہر ایک کے لیے سدس ہوگا۔

ا ور ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں عورت ،مردسے زیاد ه حصہ لیتی ہے۔اس کے عالوه 
یہ بھی ہے کہ عورت تو حصہ لے  اڑے اور مرد محروم رہے۔مثال میت کے ورثاء میں اگر 

حقیقی بہن کی وجہ سے حقیقی  بہن اورماں شریک بھائی یا باپ شریک بھائی جمع ہو جائے تو 
  ۔ 2ماں شریک یا باپ شریک  بھائی  میراث  سے محروم ہو جاتے ہیں

  :عورتوں کی میراث کے بارے میں هللا تعالی کا ارشادہے  

کے بارے میں کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں  اوالد تمہاری حکم دیتا ہے هللا تعالٰی تمہیں"
ور دو سے زیاده ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں ا

تہائی ملے گا ۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں 
د والکی ا) میت(سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے ، اگر اس 

تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے د نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں والہو ، اور اگر ا
، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے ۔ یہ حصے اس وصیت 

کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد ، تمہارے باپ ہوں یا  االکے بعد ہیں جو مرنے و) کی تکمیل(
چانے میں زیاده قریب ہے ، یہ تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہ

حصے هللا تعالٰی کی طرف سے مقرر کرده ہیں بے شک هللا تعالٰی پورے علم اور کامل حکمتوں 
  3"ہےاالو
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عورتوں کے حقوق کے بارے میں انسانیت کا اعٰلی :حدود اور سزاؤں میں مساوات)2(
عل کے ارتکاب کے ونہ صرف اسالم ہی نے پیش کیا ہے کہ مرد کو بھی کسی غیر اسالمی فنم

نتیجے میں وہی سزا ملے  گی جو کسی عورت کو ملتی ہے۔چاہے یہ سزا کسی بھی قسم کی 
  :ہو۔قُرآن کریم کا ارشاد ہے

کی   اورهللا ،ان کے فعلوں کی بدلہ ہے مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹ لو یہ والے  ےنچوری کر "
  1"ہے واال حکمت) اور(زبردست  هللا طرف سے عبرت ہے اور

  "دوسری جگہ ارشاد ہے
کرنے والی عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو  زنا"

پر ایمان کے روز اور آخرت  هللا سو درے مارو۔ اور اگر تم
میں تمہیں ان پر ہرگز  هللا کے حکم پورا کرنے رکھتے ہو تو 

وقت مسلمانوں کی ایک  دیتے سزا  وان ک ترس نہ آئے۔ اور
  2"نی چاہئیےجماعت موجود ہو

دیکھئے ، اسالم نے سزاؤں کے سلسلے میں مساوات کا جو درس دیا ہے دنیا کاکوئی مذہب اس 
  کی مثال نہیں  پیش کر سکتا۔

هللا جل شانہ نے مرد عورت کی  بحیثیت انسان تخلیق ایک ہی قسم :خلقت میں مساوات)3(
وئی فرق روا نہیں کی  فرمائی ہے۔ایک ہی نفس سے اِن کی تخلیق فرمائی ہے۔کسی بھی قسم کا ک

  :رکھا گیا ۔هللا جل شانہ کا ارشاد ہے
کو  )سب(نے تم رب  سے ڈرو جس رباپنے !لوگواے"

اس سے اس کا ،سے پیدا کیا )آدم علیہ السالم(شخص )ہی(ایک
پیدا (جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد وعورت 

جس کے  ڈرو سے هللاپھیال دیئے۔ اور ) روئے زمین پرکرکے 
کے (نام کو تم اپنی حاجت بر آری کا ذریعہ بناتے ہو اورارحام

  3"تمہیں دیکھ رہا ہے شک هللابے) بچو(سے  )قطع

  :اور ارشاد ہے
اور ایک  )آدم علیہ السالم(مرد)ہی(ہم نے تم کو ایک ! لوگو اے"

سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور )حوا علیہا السالم(عورت 
کے � ا ہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اور قبیلے بنائے۔ تاک

زیاده عزت واال وه ہے۔  سے تم میں زیاده پرہیزگار ہی  نزدیک
  4"سب سے خبردار ہے،سب کچھ جاننے واال بےشک هللا

زندگی کے تمام مراحل میں عورت کے  حقوق کی حفاظت  کے لیے  )4(
حقوق سے متعلق قرآن  کریم هللا جل شانہ نے عورت سے متعلقہ تمام : قانون سازی کرنا

میں اپنے ارشادات  کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔حالِت حمل سے لے کروفات اور کفن 
دفن تک زندگی کے ہر شعبے میں اسالم ہدایات فراہم کرتا ہے۔حق نکاح  میں اُ س کی مرضی 
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جنت چاہتے ہو تو یہ  کو الزمی قرار دیا گیا ہے۔اوراوالد کو یہاں تک پابند کیا گیا ہے کہ اگر
  تمہیں ماں کے قدموں  یعنی اُن کی خدمت میں ملے گی۔

سیرت طیبہ میں بھی اِن کے حقوق واضح طور پر بیان کئے گئیں ہیں چھوٹی لڑکی سے   
  لے کر بڑی عمر کے حد تک تمام عورتوں کے خیال رکھنے کا احکامات بیان کئے گئیں ہیں۔

جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی وه سیده  دنیائے اسالم میں سب سے پہلی عورت  
کی زوجیت بھی نصیب ہوئی  نبی علیہ السالمخدیجہ بنت خویلد رضی هللا عنہا ہے۔جسے 

  تھی۔اسالم نے اُنہیں  بہت زیاده درجہ دیا تھا۔
مسلمان عورتیں هللا کے راستے میں مرد کے شانہ بشانہ ره کر خدمات سرانجام دیتی  آ   

ن ہو یا جہاد کا،تیمارداری ہویامجاہدین کے عالج معالجہ کاانتظام ،ہر رہی ہیں،علم کا میدا
مرحلے میں اُنہوں نے قربانی دی ہے۔ام المئومنین سیده عایشہ رضی هللا عنہا علم کے باب میں 

یکتائے روزگار تھیں۔بہت ساری روایات اُ ن سے منقول ہیں۔صحابہ کرام رضی هللا عنہم اُن سے 
  مسائل پوچھتے تھے۔

س سے معلوم ہوتا ہے کہ اسالم نے عورت کو کتنا اہم  مقام دیا ہے۔اور صرف یہی نہیں بلکہ ا
اُن کی دلجوئی کے خاطر بعض امورمیں اُ ن سے مشور ه طلب کرنابھی اسالمی تعلیمات کے 

  مطابق ہیں۔

بلوغت  کے بعد جب انسان احکام کا :شرعی احکام  پر مساوی اجر وثواب ملنا)5(
ہے۔تو جب  وه کوئی  حکم بجا التا ہے چاہے مرد ہو یا عورت،اُسے ایک جیسا  مکلف بن جاتا

اجر وثواب ملے گا۔نماز،روزه،اور زکٰوة وغیره کی بجا آوری پر دونوں کے ثواب میں کمی 
بیشی نہیں ہوگی۔ہاں کچھ استثنائی صورتیں ایسی ہیں جن میں قدرت اور طاقت نہ رکھنے کی 

  :جاتے ہیں۔جیسے جہاد وغیره۔هللا تعالی کا ارشاد ہےوجہ سے کچھ احکام ساقط ہو 
بھی  مننیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت وه مو کوئیجو"

زندگی سے زنده ) اور آرام کی(پاک ) دنیا میں(ہوگا تو ہم اس کو 
اُن کے دیں گے بدلہنہایت اچھا ) آخرت میں(رکھیں گے اور 

  1"اعمال کا 

  :اسی طرح ارشا دہے
نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت تو ایسے  ن واالایما اور جو"

اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ  جائیں گے لوگ بہشت میں
  2"کی جائے گی

  :مرد عورت کے اعمال ثواب کے اعتبار سے یکساں ہے جیسا کہ ارشاد ہے
،اطاعت عورتیں  مومن مرد اور ،مسلمان مرد اور عورتیں"

 ،مرد اور عورتیں والے ،سچ بولنےمرد اور عورتیں گزار
فروتنی کرنے والے مرد  ،صبر کرنے والے مرد اور عورتیں

 روزے ،خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں ،اور عورتیں
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے  ،مرد اور عورتیں دار

یاد کرنے والے مرد اور بہت کو مرد اور عورتیں اور هللا
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 بہت بڑا اجراور مغفرت نے شک ان کے لئےهللابےعورتیں۔ 
  1"تیار کر رکھا ہے

  :اور ارشاد ہے
مومن عورتیں بیعت )ایمان النے کے خاطر(جب ! نبیاے "

کریں نہیں  ک یشر کسی کو کے ساتھ  کرنے کو آئیں کہ هللا
اپنی اوالد کو قتل  ۔کریں گی بھی نہیں  بدکاری اور چوری ،گی

اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ الئیں گی  ہی  کریں گی نہ
اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے 

 شککچھ سے بخشش مانگو۔  بیعت لے لو اور ان کے لئے هللا
 2"بخشنے واال مہربان ہے  هللانہیں کہ 

سیرت ِ اب ہم مرحلہ وار عورت کی پیدائش سے لے کر آخر تک کےحقوق وتکریمات  
  نبویہ   علی صاحبہاالصالة والسالم کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔

" لڑکیوں کو زنده درگور"اسالم کے پہلے مخا طبین وه لوگ تھے جو :پہالمرحلہ 
بے ضرر اور معصوم کا جرم تھا ۔اسالم نے آکر ان  کرتےتھے۔یعنی اُن کا پیدا ہونا ہی اُن

اُن کے اس  عمل کو گناه کبیره قرار دیا۔صحیحین میں انسانیت کے  قتل کو نہ صرف روکا بلکہ 
  :روایت ہے کہ

علیہ السالم  نبیمغیره بن شعبہ رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ  "
کی نافرمانی لڑکیوں )اور باپ(نے فرمایا، هللا تعالٰی نے تم پر ماں

ادائیگی نہ کرنا )واجب حقوق کی(کو زنده دفن کرنا،
دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ )طریقہ پر دوسروں کا مال ناجائز(اور

اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال 
  3"ضائع کرنے کو مکروه قرار دیا ہے

  رحمہ هللا شرح مسلم میں لکھتے ہیں4اس کی شرح میں امام نووی 

سے اس ماں کی نافرمانی حرام اورباتفاق علماء  کبیره گناہوں میں سے ہے۔بہت سارے احادیث "

کا کبیره ہونا ثابت ہے۔اسی طرح والد کی نافرمانی بھی کبیره گناه ہے۔یہاں صرف ماں کا ذکر 
اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ والده کی نافرمانی والد کے نافرمانی سےزیاده گناه ہے۔اسی وجہ 

نے جب ایک سائل نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیاده  نبی علیہ السالمسے 
باپ۔اور اسی وجہ :ار کو ن ہے؟ فرمایا،ماں۔تین دفعہ ماں فرمایا اور چوتھے دفعہ فرمایاحق د

والده کی نافرمانی زیاده ہوتی سے بھی یہاں صرف ماں کاتذکره ہے کہ والد کے مقابلہ میں 
اُن کو زنده درگور کرنا،تاکہ وه :کا تعلق ہے تو اس سے مطلب ہے" َوْأد اْلبَـَنات "جہاں تک""ہے

مٹی تلے مر جائیں۔یہ ہالک کرنے والے کبیره گناہوں میں سے ہے۔کیونکہ یہ بے گناه قتل  کے 
                                                           

  35:33االحزاب1
  12:60الممتحنہ2
،مسلم،کتاب االقضیۃ،باب النھی عن کثرة المسائل 2408:رقم ب ما ینھی عن اضاعۃ المال،با ،فی االستقراض بخاری،کتاب3

  4580:من غیر حاجۃ۔رقم
ھ کو پیدا ہوئے۔حصول علم کے لیے 631بن مری،نووی،شافعی،ابوزکریا،سوریا کے عالقے حوران میں  یحی بن شرف4

ھ کو وفات پائے۔تذکرة 676دمشق گئے اور طویل مدت تک وہاں اقامت پذیر رہے۔اپنے ہی گاؤں میں 
  8/149،االعالم41/470الحفاظ



 
 

ساتح ساتھ رشتہ داری قطع کرنا ہے۔صرف بیٹیوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ زمانہ جاہلیت میں 
  1تے تھے۔لوگ بیٹیوں کو زنده درگور کر

لڑکیوں کو زند ه درگو ر :جب کہ فتح الباری میں عالمہ ابن حجر عسقالنی رحمہ هللا کا قول ہے
کرنے کے دو طریقے تھے۔پہال یہ کہ جب عورت وضع حمل کے قریب ہوجاتی تو اُسے کہا 

ی جاتا کہ ایک گڑھے کے قریب جاؤ۔اگر لڑکا پید اہوجاتا تو اُسے واپس اور اگر لڑکی پیدو ہوجات
تو اسے اُس گڑھے میں ڈال دیتی تھی۔پہلے فریق کے ہاں یہ قول زیاده راجح ہے ۔دوسرا یہ کہ 

لڑکی جب کچھ بڑی ہوجاتی تو اُس کے ماں کو کہا جاتا کہ اسے تیار کرلو تا کہ میں اسے رشتہ 
داروں کے ہاں لے چلو۔اسی بہانے اُسے صحراء میں لے جاکر کسی کنویں کے قریب لے جاتا 

ے کہاجاتا کہ کنویں میں دیکھو اسی وقت اسے کنویں دھکیل دیا جاتا اور پتھر وغیره سے اور اس
  2ڈھانپ دیاجاتا۔

لڑکی جب پیدا ہوجائے تو اُس  کے لیے اچھا نام رکھنااور اُس کی پیدائش  کی خوشی میں بکری 
ا ہے وغیرذ بح کرکے رشتہ داروں کی دعوت کرنی چاہئیے اسالم ہی نے عورت کو یہ مقام دی

کہ پیدا ہوتے ہی عقیقہ کرکے خوشی منانےکا حکم ارشاد فرمایا ہے۔امام ترمذی رحمہ هللا  
3

کی 

سے عقیقہ کے نبی علیہ السالمانہوں نے کہتی ہیں کہ  4ام کرز رضی هللا عنہا:"روایت ہے کہ

لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ” :بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا
  6"5"بکری ذبح کی جائے گی، وه جانور نر یا ہو ماده اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیںایک 

  6"5"نہیں
اسالم نے تو عورت کے لیے نام بھی بامعنی  رکھنے کا حکم دیا ہے اور اگر کہیں کسی کانام 

اُسے تبدیل فرماتے جیسا کہ روایت  نبی علیہ السالممعنی کے لحاظ سے درست نہ ہوتا تو خود 
گناہگا (عاصیہ"نے نبی علیہ السالمسیدنا عبدهللا بن عمر سے روایت ہے کہ :"ےمیں آتا ہ

  7،8"رکھ دیا تھا)"خوبصورت عورت(جمیلہ"نام تبدیل کرکے )"عورت

  :اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ  

                                                           
  145ص6شرح النووی علی صحیح مسلم،باب النھی عن کثرة السؤال،ج1
  407،ص10فتح الباری،ج2
۔دریائے جیجون کے کنارے پر واقع ترمذ میں رحمہ هللا تعاٰلی یسٰی بن سورة بن موسٰی ترمذیابو عیسٰی محمد بن ع3

پیداہوئے۔علماء حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ آپ کے شیوخ میں سے امام بخارؒی، امام ابو داوؒد اور امام مسلؒم جبکہ تالمذه میں 
اسماعیؒل، احمد بن علی المقرؒی اور احمد بن یوسف نسفؒی شامل ہیں۔ آؒپ کی تصانیف میں کتاب ابو بکر احمد بن 

سال کی  70ء کو 892/ھ279الشمائل،جامع ترمذی،کتاب التاریخ،کتاب المفرد اور کتاب العلل وغیره شامل ہیں۔ ترمذ میں 
 ۔)84،ص2زرکلی، االعالم، ج۔ ال132،رقم271،ص25الذہبی،سیر اعالم النبالء،ج(عمر میں وفات پائے۔

اونٹ کا گوشت ام کرز صحابیہ جلیلہ ہے۔خزاعی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔حدیبیہ کے دن اسالم الئیں جب رسول هللا 4
االصابہ فی تمییز الصحابہ،  ۔احمد بن علی،ابن حجر عسقالنی،تقسیم فرما رہے تھے۔عقیقہ کی حدیث اُن سے مروی ہے

  ، 1412،  ،طبع اولیٰ یل،بیروتدار ج ،12219:رقم286،ص8ج
  1516:سنن ترمذی،کتاب االضاحی،باب االذان فی اذن المولود،رقم5
  16،ص4،صحیح وضعیفسنن ترمذی،ج ہے صحیح یہ حدیث 6
  5727کتاب اآلداب،باب استحباب تغییر االسم القبیح،رقم7
  338،ص6البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔صحیح وضعیف سنن الترمذی،ج8



 
 

 نبی علیہ السالمتھا تو " بّره"فرماتی ہے کہ میرا نا م 1سیده زینب بنت ام سلمہ رضی هللا عنہا" 
کا 2نے میرا نام زینب رکھ دیا۔ اور فرماتی ہے کہ زینب بنت جحش رضی هللا عنہا 

  3"تھا  اُ ن کا نام بھی زینب رکھ دیا" بره)"بھی(نام

دیکھئے سیرت طیبہ کیسے بیٹیوں کی  اچھی تربیت اور اُن کے ساتھ حسن سلوک کی 
سے نجات کا ذریعہ  حوصلہ افزائی کرتی ہے،کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت  قیامت کے دن آگ

  :ہوگی۔سیده عائشہ رضی هللا عنہا فرماتی ہے کہ
ایک عورت اپنی دو کہ  سے روایت ہے عائشہ رضی هللا عنہا "

بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی۔ میرے پاس ایک کھجور کے 
سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دی۔ وه ایک 

م کر دی اور خود کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسی
نبی علیہ نہیں کھائی۔ پھر وه اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد 

سے اس صلی هللا علیہ وسلم تشریف الئے تو میں نے آپ السالم
نے فرمایا کہ جس نے صلی هللا علیہ وسلم کا حال بیان کیا۔ آپ 

ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں 
یے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن ڈاال تو بچیاں اس کے ل

  4"جائیں گی

اسالم لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان  اونچ نیچ کا فرق کرنے کو روانہیں رکھتا بلکہ   
نبی دونوں کے ساتھ ایک جیسا پیار،محبت اور نرمی کا سلوک کرنے کا درس دیتا  ہے ۔خود 

رح پیار حسن اور حسین جس ط کا عمل مبارک اس بات کی عملی تصویر ہے۔آپ  علیہ السالم
رضی هللا عنہما سے کرتے بالکل اُسی طرح پیار اپنی پوتی سیده امامہ رضی هللا عنہا سے 

  :فرماتے تھے،صحیحین کی روایت میں ہے کہ
بعض (کو رضی هللا عنہمابنت زینب  امامہنبی علیہ السالم "

عاص بن ربیعہ پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابونماز )دفعہ
میں ہے کہ سجده میں جاتے تو اتار دیتے اور جب کی حدیث 

  5"قیام فرماتے تو اٹھا لیتے

عورت کا اس سے زیاده حق کون ادا کر سکتا ہے  جس طرح اسالم نے احکام دئیے             
اُس کی اچھی تعلیم (ہیں ۔عورت اگر باندی بھی ہو تو بھی اسالم اُس کے ساتھ احسان 

  :وثواب کا مستحق گردانتا ہے۔بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ کرنے پر بنده کو اجر)وتربیت

                                                           
کے عالوه ام سلمؓہ،ام  نبی علیہ السالمزینب بنت ابو سلمؓہ المخزومیہ صحابیہ ہیں۔صحاح ستہ کی راویہ ہیں۔شیوخ میں 1

ھ کو مدینہ میں 73حبیبؓہ اور حضرت عائشؓہ جبکہ تالمذه میں عامر شعبؒی،عروه بن زبیؒراور عمرو بن شعیؒب مشہور ہیں۔
  ۔)675،ص7۔االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج99،ص2فی معرفۃ االصحاب،ج۔االستیعاب 145،ص7اسد الغابہ،ج(وفات پائی۔

قبل ہجرت پیدا ہوئیں،پہلے سیدنا زید بن  33زینب بنت جحش بن رئاب،اسدیہ،قرشیہ،ہاشمیہ،ام المؤمنین رضی هللا عنہا،2
اح خود باری تعالٰی کے نکاح میں آئیں ۔یہ نک حارثہ رضی هللا عنہ کے نکاح میں تھیں ۔آپ نے طالق دی تو رسول هللا 

ھ کو وفات 22نے زینب رکھا۔اُنہیں کے سبب آیۃ الحجاب نازل ہوئی تھی۔ تھا آپ"بره"نے فرمائی۔اُن کانام 
  )66،ص3االعالم،ج(پائیں۔

  5732مسلم،کتاب اآلداب،باب استحباب تغییر االسم القبیح،رقم3
،مسلم،کتاب البر والصلۃ واالدب،باب فضل 1418:،رقمالزکاة،باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقۃ کتاب،بخاری4

  6862:االحسان الی البنات،رقم
،مسلم،کتاب الساجد،باب جوازحمل الصبیان 516:رقمالصالة،باب اذاحمل جاریۃ صغیرة علی عنقہ فی الصالة، بخاری،کتاب5

  1240:فی الصلٰوة،رقم



 
 

جس کسی کے پاس بھی کوئی ”نے فرمایا نبی علیہ السالم " 
آزاد  کر ادب سکھااچھے طریقے سےباندی ہو اور وه اسے

ملتا ہے اور  ہرااجرکر لے تو اسے دو نکاح اس سے اورےائکر
جو غالم هللا تعالٰی کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے 

  1"بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے

جب بالغ ہو جاتی ہے اور نکاح کے قابل بن جاتی ہے ) عورت(لڑکی:دوسرامرحلہ 
راه بنایا تو یہ اُس کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔اسالم نے اگرچہ مرد کو گھرانے کا سرب

ہے لیکن اس  کا یہ مطلب نہیں کہ وه ہر کام کو اپنی مرضی سے گھر کے افراد پر مسلط کر ے 
گا۔ کہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا ،وه مختار کل  بن کر اپنی من مانی شر وع کرے۔اس 

مرحلے پر کسی بھی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وه لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی 
نکاح میں لڑکی کی مرضی کومدنظر رکھنے کی شریعت نے بہت تاکید کی ہے ۔ ولی  کرائے۔

جیسا کہ ارشاد ( ہونے کی حیثیت سے  اس کا ایک گونہ والیت کا حق اگر چہ ضرور بنتا ہے
لیکن اس  کایہ مطلب نہیں ہے کہ صرف  )2،3"ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا:":ہے

ورت کو اپنے نکاح میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔بلکہ اُسی کی مرضی چلے گی اور ع
باقاعده لڑکی کی مرضی معلوم کی جائی گی اور اُسی ہی کے مشورے پر عمل کیا جائے 

کے مستقل احکام موجود ہیں۔ )شادی شده(اور ثیبہ )غیر شادی شده(گا۔شریعت میں تو  باکر ے 
  :سیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ فرماتے ہیں

بن نہ کیا جائے اور کی اجازت کے بغیر نے فرمایا کہ بیوه عورت کا نکاح اس نبی علیہ السالم"
اے  کہ پوچھانے کرام نہ کیا جائے۔ صحابہ کی اجازت کے بغیر اس  بھی  عورت کا نکاح نکاح

نے فرمایا کہ اس کی علیہ السالم کیونکر دے گی۔ نبی اجازت عورت  بن نکاح!رسول هللا هللا کے
  4"اجائے گ اسمجھ یاجازت خاموشی اس ک اُس کی صورت یہ ہے کہ 

  نکاح سے متعلق اس حدیث میں چند مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔لڑکی کے  
اس مسئلہ میں احناف کا اختالف ہے (۔ لڑکی کے ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔:1نمبر

  ۔5)ه اپنا نکاح خود  کر سکتی ہے۔احناف کے نزدیک جب لڑکی بالغ ہو تو و
۔غیر شادی شده عورت سے اجازت لینا ضروری ہو تا ہے۔ پھر اس میں ختالف ہے کہ آیا :2نمبر

اُس پر زبردستی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟توجمہور کے نزدیک   ولی باپ یا دادا ہو تو وه 
  کی اجازت نہیں ۔ زبردستی  کر سکتے ہیں۔ لیکن باپ داداکے عالوه کسی اور کو زبردستی

۔ غیر شادی شده عورت میں چونکہ نسبتاََ◌ حیا زیاده ہوتی ہے اس وجہ سے نکاح کی :3نمبر
اجازت دیتے وقت وه کچھ کہنے سے جھجھکتی ہے اس وجہ سے شریعت نے اس کی خاموشی 
کو رضامندی سمجھ   کر معتبر قرار دی ہے کیونکہ اگر وه راضی نہ ہوتی تو الزماََ◌ کسی نہ 

  شکل میں احتجاج ریکارڈ  کراتی۔ کسی
  ۔1پر نکاح کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی)ثیبہ(۔شادی شده عورت:4نمبر
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بہرحال عورت کی زندگی کے اس مرحلے میں شریعت ہر ایسے  کام کا انتخاب کرتی ہے جو 
  اُس کے کامیاب اور خوشحال مستقبل کا ضامن ہو۔

ر کیا حقوق  عائدہوتے ہیں اور وه کس طرح شادی کے بعد عورت کے شوہر پ:تیسرامرحلہ
اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟۔شرعی حدود کے اندر  رہتے ہوئےجب بیوی کے ساتھ 

زندگی گزار ی جائے توگھر کا ماحول جنت نظیر بن جاتا ہے۔کیونکہ بیوی شوہر کی زندگی کا 
ال ہو تو بیوی اس کی ایک اہم جزو بن جا تی ہے تو جب شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے وا

موجودگی اورعدم موجودگی دونوں صورتوں میں شوہر کی وفادار رہتی ہے۔احادیث مبارکہ میں 
اس حوالے سے بہت ہی خوشنما تعلیمات موجود ہیں  چنانچہ عورت سے انتہائی نرم سلوک سے 

  پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے مثالَ◌َ 
  :۔حدیث میں ہے1
عورتوں کے بارے میں بھالئی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وه پسلی :نے فرمایانبی علیہ السالم"

سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں بھی سب سے زیاده ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم 
اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وه ٹیڑھی ہی 

رتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا باقی ره جائے گی اس لیے میں تمہیں عو
 2"ہوں

عورت کی ترکیب خلقی مرد سے مختلف ہو تی ہے۔ حدیث میں اس طرف اشاره کرکے اُ  
ن کے ساتھ نرمی اور احسان کے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔عورت کو هللا تعالی نے ایسی ھیئت 

اُن پر نرمی،اور شوہر کی خدمت  میں پیدا کیا ہے جس میں تربیت اوالد، مرد کے مقابلے میں 
وغیره جیسے اوصاف موجود ہوتے ہیں۔اُس کی جسمانی اورذہنی ترکیب مرد سے کافی مختلف 

  ہو تی ہے لہذا اُن کے ساتھ اُن کی اس حیثیت کے مطابق  رواج رکھنا چاہئیے۔
  کی تفصیل میں علماء فرماتے ہیں۔" فَاْستَـْوُصوا بِالنَِّساء "  

میں  اس بات کی طرف اشاره ہے۔کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں " بالنساء خريا "یہاں"

جائے اور نہ )بگڑ(اعتدال سے کام لینا چاہئیے۔نہ تو اُن کے ساتھ اتنی سختی کی جائے کہ ٹوٹ
 "ہی کھال چھوٹ دیا جائے کہ مزید بگڑ جائے۔اسی طرف مصنف نے اپنے مابعد کے عبارت

میں اشاره کیا ہے۔اس سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ نہ تو اُن کو " هليكم ناراباب قوا أنفسكم وأ

گناہوں کاارتکاب کرنے لگیناور فرائض وواجبات ) مزید(مکمل چوٹ دینی چاہئیے کہ 
  3چوڑبیٹھیں ۔بلکہ مباحات کے سلسلے میں چشم پوشی اختیار کرنا ہے۔

ے درجے میں یہ بات ہے کہ  اس سے ۔حدیث میں استحباب ک  اس کے بعد مزید فرماتے ہیں
تالیف قلب حاصل ہوتا ہے۔اور اس میں عورتوں کے تربیت کاذکر ہے کہ اُن  میں موجود خامیوں 

کے باوجود اُن کو معاف کیا جائیں۔کیونکہ جو شخص اُن کو راه راست پر النے کی کوشش 
ار کی جائے۔ اُن کی بشری کمزوریوں سے چشم پوشی اختی) یہ تب ممکن ہے جب(کرے گا 

اُن کے تعاون سے مستغنی نہیں ہو سکتا  کیونکہ مرد اپنے معاش میں اُن سے مدد ) مرد(انسان

                                                                                                                                                                             
شوہر )3541:رقماستئذان الثیب فی النکاح بالنطق، کتاب النکاح،بابصحیح مسلم،(االیم احق بنفسہا"حدیث میں ہے 1

  اس سے واضح ہو تا ہے کہ ثیبہ پر اِکراه نہیں ہے)" عورت اپنے آپ پر اپنے ولی سے زیاده استحقاق رکھتی ہے(دیده
،مسلم،کتاب الرضاع،باب وصیۃ 3331:رقم ب خلق آدم صلوات هللا علیہ وذریتہ، با.كتاب أحادیث األنبیاءبخاری،2

  3719:النساء۔رقم
  254،ص9ابن حجر،فتح الباری،ج3



 
 

لیتا ہے۔اور اُن سے مدد لینا تب ممکن ہے جب اُن کی مشری کمزور یوں سے چشم پوشی 
  2"1"اختیارکی جائے

ا نے  شوہر کو بیوی کے ساتھ نیک سلوک کے برتاؤ ک اسی وجہ سے سنت نبوی 
تم ” :نے فرمایانبی علیہ السالمسیده عائشہ رضی هللا عنہا سے روایت ہے کہ :"حکم دیا ہے کہ

میں سے بہتر وه ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے 
سب سے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اس کی 

  3،4کو یاد نہ کروبرائیوں 

  :اسی طرح ایک سفر کا واقعہ ہے کہ   
ایک سفر میں تھے اور آپ کے نبی علیہ السالمانس بن مالک رضی هللا عنہ نے کہ "

جس کی وجہ سے (تھا وه حدی پڑھ رہا تھا 5ساتھ آپ کا ایک حبشی غالم تھا۔ ان کا نام انجشہ 

شیشوں ! اے انجشہ«ویحك»افسوس ”نے فرمایا نبی علیہ السالم۔ )سواری تیز چلنے لگی
  6"کے ساتھ آہستہ آہستہ چل)عورتوں(

کا لفظ  "اْلَقَوارِيرِ "عورتوں کے ساتھ  حسِن سلوک کرنے کی طرف اشاره کرتے ہوئے 

استعمال کیا گیاہے جس سے  ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنس نازک جسم وطبعیت کی مالک ہوتی ہے 
جمع ہے قارورة کی ۔شیشے کے معنی "اْلَقَوارِيرِ "چاہئیے۔لہذا ان کے ساتھ احتیاط سے گزران کرنا 

  میں آتا ہے۔جو کہ انتہائی نازک ہوا کرتاہے۔
اسالم میں عورت کی حیثیت کا اس سے اندازه لگایا جا سکتا ہے کہ ہرحال میں اس کے 

نفقے،حفاظت اور ضروریات زندگی کی تکمیل مرد ہی کے ذمے الزم ہوتی ہے۔چاہے یہ مرد 
ھائی ہو۔بیٹا ہو یا شوہر۔اِن پر عورتوں کے یہ حقوق   بطور احسان نہیں بلکہ بطور  باپ ہو،ب

قرار دیا ہے جیسا کہ پہلے  "  قـَوَّام"لزوم  عائدہوتے ہیں۔ کیونکہ مرد ہی کو عورت کے لیے 

  :سورة النساء کے حوالے سےذکر کیا گیا ہے
  "7الرجال قوامون اآلیۃ

  :کہ  امام قرطبی رحمہ هللا فرماتے ہیں
مبتدا خبر ہے۔یعنی مرد عورتوں ہتاکے "  الرِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِّساءِ  "هللا تعالٰی کا یہ ارشاد "

قوام ہوتا ہے۔علماء نے هللا تعالٰی کے اس /نان نفقے  اور اُن سے تکالیف دور کرنے کا ذمہ دار
ذ کیا ہے کہ جب شوہر بیوی کے نان نفقے سے سے یہ معنی اخ"  َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواهلِِمْ  "ارشاد

عاجز ہو جائے تو پھر وه قوام کے صفت پر باقی نہیں ر ہتا اور جب وه اس صفت پر باقی نہیں 
عقد کااختیار ہوگا کیونکہ جس مقصد کے لیے نکاح ہواتھا وه فوت /رہا تو بیوی کو فسخ نکاح 

نفقے فراہم نہ کرسکنے کی صورت ہوچکا۔اسی طرح اس میں یہ بھی واضح دلیل ہے کہ نان 
میں بیوی کو  فسخ نکاح کا اختیارحاصل ہوتا ہے۔یہی مذہب امام شافعی اور امام مالک رحمہما 
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هللا کا ہے۔امام ابوحنیفہ رحمہ هللا فرماتے ہیں  کہ اسی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار 
دار کے پاس قرض ادا کرنے کے قرض اور اگر  :حاصل نہیں ہے کیونکہ هللا تعالٰی فرماتے ہیں

  1")دو(تک مہلت ) کے حاصل ہونے( مال ) اسے(تو  لیے کچھ نہ ہو

  
نبی علیہ نفقہ کے بارے  میں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 

  :سے پوچھا السالم
ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ ! هللا کے رسول اے :میں نے عرض کیا "

صلی هللا علیہ وسلم نے یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھالؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی 
پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھال نہ کہو، اور گھر کے عالوه اس سے جدائی اختیار نہ 

  2،3"کرو

بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ هللا نے ایک مستقل باب عورت کے ساتھ مدارات کی اہمیت  
  :اور اس میں احادیث  بھی الئے ہیں جیسا کہ"باب اْلُمَدارَاِة َمَع النَِّساءِ "باندھا ہے 

ی نے فرمایا کہ عورت  پسلی کنبی علیہ السالمکہ سے روایت ہے  ابوہریره رضی هللا عنہ "
ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائده حاصل کرنا  طرح

  4"چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائده حاصل کرو گے

عورت کے احترام اور عزت کی خاطر مرد پربہت ساری پابندیاں لگائی گئی۔جس میں اس کے 
  :مارنے سے منع فرمایا گیا ہے

فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غالموں کی طرح نہ مارے کہ نے نبی علیہ السالم"
  5"پھر دوسرے دن اس سے ہمبستر ہو گا

عورت سے متعلق انسانی ضروریات کی رعایت  رکھنا بھی اسالم  کاخاصہ ہے۔ارشاد   
  :ہے نبوی 

نبی علیہ  عبدهللا بن عمرو بن العاص رضی هللا عنہما نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ"
دن میں روزے (روزانہ)کیا میری یہ اطالع صحیح ہے کہ تم ! نے فرمایا کہ عبدهللالسالم

نبی علیہ ! جی ہاں یا رسول هللا: رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا
نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بغیر روزے بھی رہو۔ رات میں عبادت السالم

بھی کرو اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر 
  6"حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے

عبادت میں اتنی مشقت  نہ اُٹھائی "اس بارے میں  بعض علماء کے قول کے مطابق 
  ۔7"جائے  کہ بیوی سے ہمبستری وغیره سے عاجز آجائے

نےعورت کی راحت اور تنشیط کے مواقع فراہم کرنے کی بھی حوصلہ  سنت نبوی 
  :  افزائی کی ہے جیسا کہ سیده عائشہ رضی هللا عنہا سے روایت ہے
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کو دیکھا کہ نبی علیہ السالم میں نےتی ہیں کہ فرماام المؤمنین عائشہ رضی هللا عنہا "
آپ مجھے اپنی چادر سے آڑ کئے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وه مسجد 
میں کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تم خود ہی اندازه لگا لو کہ ایک کم سن 

  1"کی کتنی حریص ہوتی ہے)دیکھنے(لڑکی کھیل کود 

والی تو ہوتی ہے لیکن  بعض حاالت میں شوہر عورت اگر چہ گھر کے کام کاج کرنے 
،اُس کے بچے اور گھر کے دیگر افراد اس کو  خدمت پر مجبور نہیں کرسکتے۔بلکہ اگر ہو 
سکے تو خدمت گا ر عورت رکھ دیا جائے۔تاکہ وه گھر کے کام کاج میں گھر کی عورت کا 

  :یت سے معلوم ہوتا ہےسیده اسماء کی رواابوبکر رضی هللا عنہ کی بیٹی  سہارابن جائے۔
زبیر رضی هللا عنہ نے مجھ سے بنت ابی بکر رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ اسماء "

شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، 
کوئی غالم، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پالتی، ان کا ڈول سیتی اور 

کیاں میری روٹی پکا آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑ
نبی علیہ جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی هللا عنہ کی وه زمین جو 

نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر الیا کرتی تھی۔ یہ السالم 
میرے سر پر تھیں زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں 

کے ساتھ قبیلہ انصار کے علیہ السالم  سے مالقات ہو گئی۔ نبینبی علیہ السالم  کہ راستے میں 
کہا اخ اخ۔ (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے)نے مجھے بالیا پھر آپ علیہ السالم کئی آدمی تھے۔
ں لیکن مجھے چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لینبی علیہ السالم

مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی هللا عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر 
بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر نبی علیہ السالمرضی هللا عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ 

رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی هللا عنہ کے پاس آئی اور ان سے 
سے میری مالقات ہو گئی تھی۔ میرے سر پر گٹھلیاں تھیں نبی علیہ السالمقعہ کا ذکر کیا کہ وا

نے اپنا اونٹ مجھے آپ علیہ السالم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ نبی علیہ السالماور 
بٹھانے کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر 

مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں النے کے لیے نکلے ! ر نے کہا کہ هللا کی قسمزبی
کیونکہ اسماء )کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی نبی علیہ السالماگر تو 

اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی (رضی هللا عنہا آپ کی سالی اور بھاوج دونوں ہوتی تھیں
نہ نے ایک غالم میرے پاس بھیج دیا وه گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بےفکر ہو هللا ع

  2"مجھ کو آزاد کر دیا(غالم بھیج کر)گئی گویا والد ماجد ابوبکر رضی هللا عنہ نے 

کہ ہر حال میں عورت  گھر کے کام کاج (امام ابوثور رحمہ هللا کے قول کے بر عکس
یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ  بیوی پر شوہر کی خدمت الزمی نہیں اس حدیث سے تو ) کی پابند ہے

ہے بلکہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ  اگر ہو سکے تواُس کے لئے خادم رکھ دیا جائے۔اسالم  میں  
اصل قاعده یہ ہے کہ عورت شریعت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی پابند ہے نہ کہ 

م عورت کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اور اُس کے شوہر کی خواہش کے مطابق۔اسال/مرد
فرائض  کی تعلیم بھی  دیتا ہے کیونکہ جو اِس کے حقوق ہیں وه مرد کے فرائض ہوا کرتے ہیں 

شوہر پر نان /اور جو  مرد کے حقوق  ہیں وه عورت کے  فرائض ہوتے ہیں۔تو جہاں اسالم مرد 
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کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وه مرد کے بیوی  /نفقے کے ذمہ داری ڈالتا ہے وہی  پرعورت
  :مال،اوالد اور عزت کی حفاظت بھی کرے۔ جیسا کہ پہلے حدیث ذکر کیا گیا یعنی

نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار نبی علیہ السالمکہ سے روایت ہے ابوہریره رضی هللا عنہ "
ہیں عورتیں قریش کی صالح، نیک  (یعنی عرب کی عورتوں میں)ہونے والی عورتوں میں 

بچے پر بچپن میں سب سے زیاده مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیاده حفاظت جو
  پچھلے صفحات میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ 1"کرنے والیاں ہوتی ہیں

عمرو بن حارث بن "اور اس بارے میں عورت کا شوہر کی نافرمانی بہت بڑا گناه ہے۔  
قیامت کے روز سب سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں  کہا جاتا تھا کہ :مصطلق کہتے ہیں

ایک اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے اس امام کو جسے : کو ہو گا
 2،3"لوگ ناپسند کرتے ہوں۔

میں یہاں تک مذکور ہے کہ اگر شوہر  کی اطاعت کے بارے میں تو سنت نبوی  شوہر 
ں کر سکتی،مثال نفلی روزه وغیره۔اسی طرح اگر وه اجازت نہ دےتو وه نفلی عبادات بھی نہی

اجازت نہ دے توکسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔جیسا کہ سیدنا 
  :ابوہریره رضی هللا عنہ کی روایت  میں ہے

نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس نبی علیہ السالم"
روزه رکھے اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی )نفلی(کے بغیرکی اجازت 

کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی 
  4"صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا

ور شوہر اُسے بُالئے تو انکار نہ اسی طرح عورت اگر کسی دنیاوی کام میں مشغول بھی ہو ا
کرے بلکہ وه کام ادھورا چھوڑ کر شوہر کے تقاضے کو پورا کر ے۔ ۔جیسا کہ حدیث میں آیا 

  :ہے
جب ٓادمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بالئے ” :نے فرمایانبی علیہ السالم "

 5،6"تو اسے فوراً ٓانا چاہیئے اگرچہ وه تنور پر ہو

شوہر پر الزم ہیں ،بالکل اسی طرح مرد کے /بیوی کے حقوق مرد/طرح عورتجس   
حقوق عورت پر الزم ہیں کیونکہ دونوں ایک گاڑی کے دوپہیے ہیں جب تک دونوں کو یکساں 
مواقع میسر نہ ہوں  یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔خوشحال اور پُر سکون زندگی تب ممکن ہے جب 

مور زندگی کا نگران اور مسؤل ہو جس کی فرمان کسی معاشرے یا کنبے میں ایک فرد ا
برداری اور اطاعت اُس معاشرےیا خاندان پر ضروری ہو۔پھر یہ بھی ملحوظ نظر رکھنا 

ضروری ہےکہ اُس نگران یا مسؤل  میں اہلیت بھی ہو تاکہ کسی اختالف کی صورت میں وه 
،اطاعت اور احترام کا مفیدالئحہ عمل اختیار کر سکے۔اسی وجہ سے اسالم نے بڑوں کے ادب

  حکم دیا ہے۔

اس مرحلے میں عورت ماں کی شکل اختیا ر کرتی ہے۔وقِت حمل سے لے کر :چھوتامرحلہ
والدت اورپھر موت تک والدین عموما اورماں خصوصا اوالد کے خاطر بے انتہاء قربانیاں دیتی 
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ن کا درجہ سب ہے،اس وجہ سے اسالم میں والدین اور خصوصا ماں کے بڑے حقوق آئے ہیں۔اُ 
سے بلند رکھا گیا ہے۔ اوالد کو اُن کے ساتھ احسان کے سلوک کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ان کے 

ساتھ احسان کرنے کی اہمیت کا اندازه اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ کئی دفعہ جہاں هللا تعاٰلی نے 
ارشاد فرمایا  اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے وہی والدین کے ساتھ حسن  سلوک کا بھی

َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا :"ہے۔جیسا کہ سورة النساء اورسورة اسراء میں ارشاد ہے
 والدین چیز کواس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور بھی  ہی کی عبادت کرو اور کسی  اور هللا""1

  "کرو  احسانکے ساتھ 
  :اورارشاد ہے  

 کسی میرے عالوه نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب اور تمہارے "
کرتے  اچھا سلوک کے ساتھوالدین نہ کرو اور پوجا  کی بھی 

 ،ان میں سے ایک یا دونوںبڑھاپے تک پہنچ جائیں رہو۔ اگر 
 )کے ساتھ اچھے سلوک کے واسطے( تمہارے سامنے تو اُن کو

اُن سے  جھڑکنا اور ادب کے ساتھ نہ  انہیںاُف تک نہ کہنا اور 
  2"کرنا بات

اور جب والدین دونوں یا اُ ن میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا کمزور ہو جائے تواُن کی  
عموما اورماں کی خصوصا رعایت رکھنی چاہئیے کیونکہ باپ کے بنسبت ماں بچوں کے لیے 
زیادة تکالیف اور مشقت اُٹھاتی ہے۔حمل کے وقت کی تکلیف،زچگی،دودھ پالنا،کھالنے پالنے 

ئی کےخیال رکھنے کی ترتیب اورمحبت وشفقت روا رکھنے کا مرحلہ الغرض کی خدمت،صفا
اوالد کے لیے ماں کی خدمات ناقابل فراموش ہوتی ہیں،ماں کی ان تکالیف سہنے کے خاطر 

  :اسالم نے اُن کے ساتھ احسان کا حکم باربار دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے
لیف سہہ اور ہم نے انسان کو جسے اُس کی ماں تکلیف پر تک" 

اور ) پھر اس کو دودھ پالتی ہے(کر پیٹ میں اُٹھائے رکھتی ہے 
) اپنے نیز(دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے ) آخرکار(

اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر 
میری ہی طرف ) کہ تم کو(کرتا ره اور اپنے ماں باپ کا بھی 

  3"لوٹ کر آنا ہے

  :جگہ ارشاد ہےدوسری 
 اچھے سلوک کے ساتھ  ماں باپ اپنے  ہم نے اور انسان کو"

کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں 
رکھا اور تکلیف ہی سے جنا۔ اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ 
چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب خوب جوان 

پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے ہوتا ہے اور چالیس برس کو 
مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور  ربمیرے 

میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک 
عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ اور میرے لئے میری اوالد 
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دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور ) وتقویٰ (میں صالح 
  1"ہوںسے  روں میں میں فرمانبردا

احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ عمومااور والده کے ساتھ خصوصا نیک برتاؤ   
  :کا حکم دیا گیا ہے ۔سیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ فرماتے ہیں کہ

کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی علیہ السالمایک صحابی رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ ابوہریرہ"
میرے اچھے سلوک کا سب سے زیاده حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ ! یا رسول هللا اور عرض کیا کہ

تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا 
نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد نبی علیہ السالماس کے بعد کون؟ 

  2"نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہےالسالمنبی علیہ کون ہے؟ 

رحمہ هللا کے حوالے سے  3تشریح میں عالمہ ابن حجر رحمہ هللا  عالمہ ابن بطال   
  :لکھتے ہیں کہ

ماں کے لیے باپ کے مقابلے میں تین چھوتائی حسن سلوک کرنا چاہئیے کیونکہ ماں "
میں ماں کے ساتھ شریک  حمل،والدت اور رضاعت کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔باپ تربیت

  :ہوتا ہے۔اسی طرف هللا جل شانہ کے اس  ارشاد میں اشاره ہے
اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ "

کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پالتی ہے 
  "اورآخرکار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے 

کو ایک درجے میں ذکر فرمایا اور ماں کو اِن تین )باپماں (یہاں وصیت میں دونوں 
  4"ذکر فرمایا)الگ(میں خاص طور پر ) حمل،وضع حمل اور رضاعت(کاموں

امام قرطبی رحمہ هللا فرماتے ہیں ۔اس سے مرادیہ ہے کہ ماں بچے کے حسن سلوک کی زیاده "
ے مقابلے میں ماں مزاحمت کی وقت  باپ ک)ماں باپ کے درمیان حقوق کی (حق دار ہے اور 

  5"حسن سلوک کی زیاده مستحق ہے

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حسن سلوک میں : "رحمہ هللا کے قول کے مطابق6اور امام عیاض 
  7"ماں کامقام باپ سے زیاده ہے

کا " اکبر الکبائر"سے تعبیر کرتی ہے بلکہ اُسے '' کبیره"والدین کی نافرمانی کو  سنت نبوی
  :نام دیا ہے

کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناه نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور : نے فرمایانبی علیہ السالم" 

نے فرمایا کہ هللا کے ساتھ شرک کرنا اور والدین صلی هللا علیہ وسلم آپ ! بتائیے یا رسول هللا
                                                           

  15:46االحقاف 1
،مسلم،کتاب البروالصلۃ واالدب،باب بر الوالدین وانھما 5971:بخاری،کتاب االدب،باب من احق الناس بحسن الصحبۃ،رقم2

  6664:احق بہ،رقم
اہل علم ہے۔ابن لجام کے نام سے بھی مشہور ہے۔ صحیح بخاری کی شارحی بن خلف بن بطال،قرطبی،ابن بطال،عل3

ھ ک وفات 449والمعرفۃ میں سے تھے۔علم کے حصول کے لیے اسفار کیے۔مالکی فقہ کے کبار علماء میں سے تھے۔صفر
  )48- 18/47سیر اعالم النبالء(پائے۔

  402،ص10فتح الباری،ج4
  402،ص10فتح الباری،ج5
عمرو بن موسٰی بن عیاض ہیں۔ اپنے دور میں علم حدیث،نحو،لغت اور ادب کے ابو الفضل عیاض بن موسٰی بن عیاض بن 6

تذکرة (کو مراکش میں آپ کو زہر دے کر قتل کر دئےگئے۔ ء1149/ھ544بڑے امام تھے۔سبتہ کے قاضی رہے ہیں۔ 
  ۔)374،ص10۔الزرکلی،االعالم،ج304،ص4الحفاظ،ج

  402،ص10فتح الباری۔ج7



 
 

اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور نبی علیہ السالمکی نافرمانی کرنا۔ 
آگاه ہو جاؤ (سب سے بڑے گناه ہیں)فرمایا آگاه ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی 

اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے نبی علیہ السالمجھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ 
  1"گے خاموش نہیں ہوں نبی علیہ السالمسوچا کہ 

کچھ اور ہے۔جس ذات کے پاؤں تلے جنت ہو وه  ہی تو شان یجیسی مقدس ہستی ک ںما  
والی ہو گی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول کتنے پیارے اور  نشا بڑی یتنک

  :نرالے ہوں گے،حدیث سے اس کا اندازه لگایا جا سکتا ہے
 نبی علیہمغیره بن شعبہرضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ "

کی نافرمانی (اور باپ)نے فرمایا، هللا تعالٰی نے تم پر ماں السالم
ادائیگی نہ کرنا (واجب حقوق کی)لڑکیوں کو زنده دفن کرنا، 

دبا لینا حرام قرار دیا (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر)اور 
ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور 

  2"یا ہےمال ضائع کرنے کو مکروه قرار د

دنیوی ضروریات میں  اہم ضرورت نفقہ کی ہوتی ہے اس وجہ سے اسالم نے ماں کے   
ایک شخص نبی اکرم  :"بیٹوں پر رکھ دی ہے۔روایت میں آتا ہے کہ)بالغ(خرچے کی ذمے داری 

میرے پاس مال ہے اور والد ! هللا کے رسول: کے پاس آیا اور عرض کیاصلی هللا علیہ وسلم 
 :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم تو آپ ،بھی ہیں اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے 

تمہاری اوالد (یعنی ان کی خبرگیری تجھ پر الزم ہے)تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے ”
  3،4"تو تم اپنی اوالد کی کمائی میں سے کھاؤ تمہاری پاکیزه کمائی ہے

حدیث میں جس طرح والد کے نفقے کا ذکر ہے بالکل اس طرح  حکم ماں کے نفقے کا   
زنده ہو اوراُس کے پاس مال ہو تو اپنی بیوی کا ) بیوی کا شوہر(بھی ہے۔ظاہر ہے جب تک والد

کے ساتھ مال نہ ہو یافوت ہو جائے  نفقہ اُ س پرواجب  ہے اور جب وه  بوڑھا ہو جائے اور اُس 
  تو پھر نفقہ  بے شک بیٹے کے ذمے ہے۔

ایک حدیث میں تو صراحۃََ◌ ماں کے نفقے کا حکم دیاگیا ہے۔ایک صحابی رضی هللا عنہ 
منبر پر کھڑے خطبہ دے نبی علیہ السالمہم مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ  :"فرماتے ہیں کہ5

دینے والے کا ہاتھ اوپر واال ہے، اور پہلے انہیں دو جن کی کفالت : رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں
پہلے اپنی ماں کو، پھر اپنے باپ کو، پھر اپنی بہن کو، پھر : و نگہداشت کی ذمہ داری تم پر ہو

  7"6"اپنے بھائی کو، پھر اپنے قریبی کو، پھر اس کے بعد کے قریبی کو۔

نے  نبی علیہ السالملگایا جا سکتا ہے کہ  ماں کے نفقے کی اہمیت کا اس بات سے اندازه  
ایک صحابی رضی هللا عنہ کو جہاد جیسے اہم فریضے سے ماں کی خدمت کے واسطے روک 

دیا تھا۔اور فرمایا تھا  کہ جنت چاہتے ہو تو وه تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے۔نسائی کی 
  :روایت ہے کہ

                                                           
  269:،مسلم،كتاباإلیمان،باببیانالكبائروأكبرھا،رقم5976:دینمنالكبائر،رقمكتاباألدب،بابعقوقالوالبخاری،1
  4580:رقم ،كتاباإلیمان،باببیانالكبائروأكبرھا،،مسلم5975:،رقم بخاری،كتاباألدب،بابعقوقالوالدینمنالكبائر2
  3532سنن ابو داؤد،کتاب االجارة،باب فی الرجل یاکل من مال ولده،رقم3
  30،ص8ح،صحیح وضعیف سنن ابی داؤد،جحسن صحی:قال االلبانی4
  "2532:سنن نسائی،کتاب الزکوة،باب ایتھما الید العلیا،رقم" یہ صحابی سیدنا طارق المحاربی رضی هللا عنہ تھے۔5
  2532:سنن نسائی،کتاب الزکوة،باب ایتھما الید العلیا،رقم6
  176،ص6ئی،جاصحیح،صحیح وضعیف سنن نسہے حدیث یہ عندااللبانی 7



 
 

هللا کے : کے پاس آئے، اور عرض کیالم صلی هللا علیہ وسرضی هللا عنہ نبی اکرم  1جاہمہ "

میں جہاد کرنے کا اراده رکھتا ہوں، اور آپ کے پاس آپ سے مشوره لینے کے لیے ! رسول
کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں : پوچھا(ان سے)نے صلی هللا علیہ وسلم حاضر ہوا ہوں، آپ 

کیونکہ جنت ان کے دونوں انہیں کی خدمت میں لگے رہو، ” :جی ہاں، آپ نے فرمایا: نے کہا
  2،3" قدموں کے نیچے ہے

ماں کے حقوق اور اُن کی اہمیت کا اندازه /بیوی/ان معدودے چند احادیث سے عورت  
لگایا جا سکتا ہے۔سنت نبویہ علی صاحبہا الصالة والسالم کے ذخیرے میں  اس کے عالوه بے 

نکہ جسمانی اور ذہنی طور شمار تعلیمات اِن کے حقوق  کے بارے میں موجود ہیں۔عورت چو
پر مرد سے کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے ہر مشکل ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اورعور 

ت کو گھر کی     ملکے کی حیثیت دے کر آرام اور سکون کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم 
کے کئے ۔ عورت کی ضروریات زندگی کی تمام صورتیں اور اُن کی رعایت رکھنا بھی مرد 

فرائض میں داخل ہیں۔قرآن وحدیث میں ان کے بارے میں جو تعلیمات  موجود ہیں اُن کی روشنی 
  :میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ

  ۔ان کے حقوق کی ادائیگی الزمی ہیں۔یہ اُن پر کوئی احسان نہیں ہے۔1  
  ۔ان کے یہ حقوق اپنی اصل میں واقعیت رکھتے ہیں یہ کوئی خیالی تصورات نہیں ۔2  

۔عورتوں کے  یہ حقوق شریعت اسالمی کی خصوصیات میں سے ہیں دنیا کا کوئی 3
  مذہب یا قانون اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتا۔

۔یہ حقوق ان کی زندگی کے تمام مراحل پر حاوی ہیں۔ یعنی ان کی ہر حیثیت کے 4
  متعلق ہیں ،ان کی جسمانی حیثیت ہویا نفسانی۔زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہیں،

اپنے ان حقوق کا وه خود مطالبہ کر سکتی ہیں اور اگر کوئی رکاوٹ آجائے تو عدالت ۔5
  سے رجوع کرکے بزور قانون یہ حقوق حاصل کر سکتی ہیں۔

۔اِنہیں حقوق کی ادائیگی ہی سے معاشره کی بقا ممکن ہے کیونکہ یہ حقوق صرف اُن 6
  کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے مفید ہیں۔

جب تک انہی اصولوں پر معاشره کاربند رہا،زندگی پُرامن، خوشحال اور   
پُرسکون رہی جیسا کہ صحابہ رضی هللا عنہم اور صالحین اُّمت  کے مختلف زمانوں 

میں دنیا نے دیکھا۔اپنے حقوق وفرائض کا اہتمام کرکے انہوں نے زندگی کا لطف اٹھایا 
  تھا۔

مسلمان عورت عالمہ اورمعلمہ بھی نظر   اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں  
آتی ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے مرد وعورت سب آتے تھے۔بلکہ هللا 

تعالی نے اُن میں ایسی عورتیں بھی پیدا فرمائی جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے 
مثا اّمت کے کبار علماء بھی تشریف التے تھے جیسا کہ سیدة عائشہ رضی هللا عنہا کی 

ل ہمارسامنے ہے۔اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصالة 
والسالم میں  سیده عائشہ رضی هللا عنہا سے بڑھ کر کوئی عالمہ پیدا نہیں ہوئی ۔صحابہ 

  ۔4اور تابعین جیسے جلیل القدر حضرات اُن سے  دینی مسائل پوچھنے آتے تھے

                                                           
بن عباس بن مرداس السلمی، جلیل القدر صحابی ہے۔ غزوه خندق میں شریک ہوئے ہے،اسی حدیث کے وجہ سے  جاھمہ1

  446ص 1مشہور ہوئے۔االصابہ،ج
  3104:سنن نسائی،کتاب الجھاد،باب الرخصۃ فی التخلف لمن لہ والدة،رقم2
  176،ص7ج،صحیح وضعیف سنن نسائی"ث صحیح ہے۔البانی کے نزدیک یہحدی3
  17،18،ص8االصابہ،ج4



 
 

بھی  اپنی ہی مرضی سے مسلمان عورت  کسی سے اسی طرح میدان جہاد میں   
پیچھے نہیں رہی ۔زخمیوں کی مرہم پٹی،اُن کی تیمارداری حٰتی کہ تلوار اٹھانے اور 

چالنے کے واقعات بھی  تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے ہیں۔اس 
کی ہیں۔سیده موقع پر انہوں نے ہر قسم کے حاالت سے بے نیاز ہوکر اپنی خدمات پیش 

رضی هللا عنہا وغیره کی مثالیں موجود ہیں۔جوغزوه احد ،حدیبیہ،خیبر اور  1ام عماره
ی کہ جنگ یمامہ میں اُن کے ہاتھ مبارک بھی شھید  جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں حتّٰ

  ۔2ہوئے
صحابیات کے بعد کے ادوار میں بھی دنیائے اسالم میں ایسی عورتیں آئیں جنہوں نے 

ہر شعبے میں کارہائے نمایاں  سرانجام دئیے۔دعوت،تعلیم وتعلم اورجہاد زندگی کے 
  جیسے شعبے میں اُن کی شرکت آج بھی تاریخ  کے اوراق میں محفوظ ہیں۔

ایک نیک اور صالح عورت معاشرے کے لیے وه کچھ کر سکتی ہے جو کہ بعض مرد 
لت ایسی شخصیات پیدا بھی نہیں کر سکتا۔دنیائے اسالم میں صالح ماں کی تربیت کی بدو

ہوئیں جن سے دنیا کی ایک کثیر تعداد نے  فیض حاصل  کیا،ہزاروں  لوگوں نے اُن کے 
ہاتھ پر اسالم قبول کیا۔الکھوں کی تعداد میں اُن کے شاگرد پیدا ہوئے۔ذیل میں ہم چند اہم 

  :شخصیات کا تذکره کرتے ہیں مثالَ◌َ 

دریس بن العباس بن عثمان بن ادبنمحم ان کا اصل نام:امام شافعی رحمہ هللا۔1  
حدیث کے امام گزرے ہیں۔اِن رحمہ هللا ہے۔فقہ اور  الشافعي،الہاشمی،شافع بن السائب 

کے والد اس وقت وفات پاگئے تھے جب یہ چھوٹے تھے ان کی والده ماجده نے ان کی 
  3تعلیم وتربیت کا ایسا انتظام کیا کہ وقت کے امام بن گئے۔

ان کا نام ابو عبدهللا احمد بن محمدبن :بل رحمہ هللا۔امام احمد بن حن2
حنبل،الذھلی،الشیبانی،المروزی،البغدادی  رحمہ هللا ہے۔فقہ کے امام تھے الکھوں کی 

تعداد میں آج بھی اُن کے متبعین دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔یہ بھی یتیم تھے 
  ۔4ام بنا دیاوالده  ہی کی اچھی تر بیت نے اُن سے اپنے وقت کا ام

ان کے عالوه بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جس میں کسی عورت  کی صحیح 
اور شرعی تربیت کی وجہ سے اُن کی اوالد میں ایسی شخصیات پیدا ہوئیں، جن سے 

کی تعلیمات کے مطابق معاشرے  نبی علیہ السالمخلِق کثیر نے استفاده کیا۔آج بھی اگر 
تو اُنہیں خطوط پر  معاشره بہتری کی طرف قدم بڑھا کو چالنے کی کوشش کی جائے 

  سکتا ہے۔
سے دور ہو ره کر ره گیا تو اُس  جب معاشره اسالمی تعلیمات اور اسوه نبوی   

میں طرح طرح کی مشکالت اور پریشانیاں آگئیں۔اِن  اعلٰی اسالمی حقوق  کے مقابلے 
گیا تو وه اسالم کے مقابل میں جب عورت کو آزادی کے پُرفریب نعرے میں پھنسا دیا 

کھڑی ہوگئی۔اگر غور کیا جائے تو یہ اُن کے حقوق کا نہیں بلکہ  اُن کے خرید وفروخت 

                                                           
نسیبہ بنت کعب،انصاریہ،بنو نجا ر سے تعلق رکھنی والی صحابیہ ہے۔بیعت عقبہ ثانیہ میں اسالم 1

  180،ص8الئیں۔االصابہ،ج
  نفس مصدر2
  6،ص10سیراعالم النبالء،جمحمد بن احمد،الذھبی،3
  179،ص11سیراعالم النبالء ،ج4



 
 

کے اس پُر فریب نعرے 1کا ایک غیر محسوس کاروبار شروع کیا گیا ہے۔مغربی دنیا 
نے دیا  میں آکر عورت نے اپنا مقام بھال دیا ہے جو اُسے اسالم اور سنت نبوی 

اہلیت کے زمانے کے ظلم اور زیادتی کو  نئی شکل دے کر عورت کو ایک بار تھا۔ج
  پھر ظلم وبربریت کے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

  
  

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  فصل سوم

                                                           
ڈ،بلجیم،لکسمبرگ،جرمنی،اطالیہ،آئرلینڈ،ڈنمارک،ناروے،سویڈن،فن برطانیہ،فرانس،نیدر لینعام طور پر اس سے مراد 1

ا وغیره کے ممالک ہوتے لینڈ،آسٹریا،پرتگال،یونان،ویٹی کن سٹی۔موناکو،انڈورا،مالٹ
  /https://ur.wikipedia.org/wiki۔ہیں



 
 

بوڑھ(جوانوں،عمررسیده
اور بزرگوں کے ) وں

  سماجی حقوق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
کہا "شباب"اور جوانی کو "شاب"ہے۔عربی میں جوان کو جوانی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا 

ہے جو بڑھاپے کے ناموں میں سے ایک  ہے۔جوانی بلوغت سے "شیب"جاتاہے۔اس کے مقابل
شروع ہوتی ہے اوربڑھاپے کی شروع ہونے تک رہتی ہے۔ایک قول کے مطابق جوانی ستره 

ت تک کے زمانے کو سال سے اکیاون سال تک کے زمانے کو کہا جاتا ہے۔اُس کے بعد مو
  ۔1بُڑھاپا کہا جاتا ہے

کسی نے بلوغت سے تیس سال تک کا زمانہ اور کسی نےسولہ سال کے بعد سے بتیس سال تک 
  " 2کا زمانہ جوانی کا بتایا ہے۔

جوانی کی عمرابتداَءَ◌ ناتجربہ کاری کی ہوتی ہے۔احساس ذمہ داری زیاده نہیں ہوتی اور طاقت 
نے اسی علی صاحبہا الصالة والسالم کا بے جا استعمال ہوتا ہے۔اس وجہ سے سنت نبویہ 

مرحلے کے لیے خصوصی ہدایات عطاء فرمائیں۔تاکہ درجہ ذیل مراحل میں کسی کو کوئی 
  نہ پہنچے۔ دنیوی واخروی نقصان

انسانی زندگی کا یہ مرحلہ قوت اور طا قت کا ہوتاہے۔بچپن اور بڑھاپے کے نسبت جوانی :*

  میں  اپنی قوت وطاقت  کے بل بوتے پرشجاعت زیاده ہوتی ہے۔

                                                           
محمد،الزبیدی،تاج العروس من جواھر محمد بن [یہ ابو جعفر محمد بن حبیب البغدادی،نحوی رحمہ هللا کا قول ہے۔ 1

  ]،دارالھدایہ92،ص3القاموس،ج
  نفس مصدر2



 
 

جوانی کے جوش میں انسانی خواہشات بہت زیاده انگڑالیاں لیتی ہیں ۔یہ اُس کی زندگی کا :*

وه  مخالف جنس کوایک مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش پہال مرحلہ ہوتا ہے جس میں 
  کرتاہے ۔

سمجھ،تجربے اور احتیاط کی کمی ہوتی ہے جس کے وجہ سے بعض اوقات  مختلف مسائل :*

  پیدا ہوتے ہیں۔

اپنی طاقت  اور قوت کے ذریعے وه ہر جائزناجائز طریقے سے اپنے لیےسہولت :*

  رتا ہے۔اورآسودگی کا ماحول پیداکرنے کی کوشش ک
اس وجہ سے اِ س مرحلے   میں جوانوں کو انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔تاکہ اُن 

  کی استعداد وصالحیت  کو مفید  طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔
ان بنیادی اصول کی روشنی میں اُن کی تربیت  کیسے کی جائے؟اُن کو پنپنےاور آگے بڑھنے 

  سلسلے میں چند معروضات پیش خدمت ہیں ۔کی طرف کیسے لے جایا جائے اس 

معلومات انتہائی کم  ہوتی )جوانی کے ابتدائی  ایام میں(انسان    کے پاس ابتداَءَ◌ ۔:1مرحلہ 
ہیں۔  اس  لیے سب سے پہلے اُ ن کی تعلیم وتربیت  کی طرف توجہ دینی چاہئیے۔جس کے لیے 

رباتی مثالوں سے استفادے کی ایک نیک اور صالح شخصیت اور اعٰلی نتائج کے حامل   تج
  ضرورت ہوتی ہے۔جس کے نتیجے میں اُس کی صحیح تعلیم و تربیت  ہو جاتی ہے۔

نو جوانی میں چونکہ عام طور پر احتیاط کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے دوسرے ۔:2مرحلہ
مرحلے پر اُن سے اُن کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے ۔اس سے ایک تو ان میں 

ذمہ داری پیدا ہوجائے گی اور دوسرے اُن میں یہ صالحیت اور استعداد پیدا ہوجائے گی احساس 
  کہ آئنده کے لیے وه اپنے چھوٹوں سے اُن کی کارکردگی کےبارے میں پوچھ  گچھ کرسکے۔

بزرگوں کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وه جوانوں کی شہوات نفسانیہ کا خیال ۔:3مرحلہ
ں اُن پر پابندیاں عائد کرکے باقاعده ان کی نگرانی کرے تاکہ وه بھی رکھے اور اس بارے می

  کسی ایسے کام  کا ارتکاب  نہ کر بیٹھے  جو اُن کے لیے نقصان ده ہو ۔
اسالم نے جوانی  کی زندگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے  اس کے بارے میں اصول بیان   

اُٹھانے اوراُس کے مضرات کئے ہیں۔جن پر عمل کرکے  وه زندگی میں درپیش مشکالت کے 
سے بچنے کی صالحیت اپنے اندر پیدا کرے۔سورة کھف میں اسی طرف اشاره موجود 

ہے۔جوانوں کی اُس جماعت نے اپنی بہادری کے بل بوتے اپنی کافر قوم اور زیب وزینت کی 
زندگی سے بغاوت کرکے اپنے عقیدے کی حفاظت کے خاطرپہاڑوں میں جاکر پناه لی جیسا کہ 

  : جل شانہ کا ارشاد ہےهللا
غار والے ہمارے نشانیوں  لوح اور کیا خیال کرتے ہو تم کہ "

میں سے عجیب تھے۔ جب وه جوان غار میں جا رہے تو کہنے 
ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما۔  ربلگے کہ اے ہمارے 

مہیا کر ۔ تو ہم نے غار ) کے سامان(اور ہمارے کام درستی 
یعنی ان (پرده ڈالے ) نیند کا(میں کئی سال تک ان کے کانوں پر 

رکھا۔ پھر ان کو جگا اُٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ) کو سالئے
کس  رہے دونوں جماعتوں میں سے) غار میں(جتنی مّدت وه 

ٹھیک  ہم  تم سے اس کی مقدار یاد ہے۔کواچھی طرح  ) بندے(



 
 

اُن کے حاالت بیان کرتے ہیں۔ وه کئی جوان تھے جو ٹھیک 
پر ایمان الئے تھے اور ہم نے ان کو اور زیاده ہدایت  رباپنے 

  1"دی تھی

کی خاطرخصوصی خطاب  اور جوانوں میں اُن " جوانوں کی اہمیت "قُرآن کریم کا 
کے اپنے بیٹے 2ا کرنے کی بھی اہمیت  معلوم ہوتی ہے۔جیسا کہ  سیدنالقمان صفات  کے پید

  :کونصیحت سے معلوم ہوتا ہے 
نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے یاد کرو وه وقت جب سیدنا  لقمان علیہ السالم  اور"

  3"نا۔ شرک تو بڑا  ظلم ہےٹھہراک نہ یشر کسی کو بھی  کے ساتھ هللاکو کہا کہ 

  :تعاٰلی نے سیدنا لقمان کی زبان سے فرمایااور  هللا 
بیٹا اگر کوئی عملرائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور ہو بھی  "

اُس کو  هللاکسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں۔ 
) اور(باریک بین اللہشک بےقیامت کے دن الموجود کرے گا۔ 

کاموں کے خبردار ہے۔بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور  اچھے 
اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو  حکمکرنے کا 

مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا۔ بیشک یہ بڑی ہمت 
پر تکبر  کے کام ہیں۔اور  لوگوں سے گال نہ پھالنا اور زمین

والے خود پسند کو پسند  تکبر کرنےکسی  هللاچلنا۔ کہ سے نہ 
ل کئے رہنا اور آواز نیچی نہیں کرتا۔اور اپنی چال میں اعتدا

  4"سب آوازوں سے بُری ہے  آواز رکھنا کیونکہگدھوں کی

اس میں سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا گیا ہے۔وه هللا کی وحدانیت ہے۔کہ جب عقیده 
توحید دل میں راسخ ہو جائے تو پھر بنده ہر وه کام کرتا ہے جو هللا کے حکم کے مطابق ہو اور 

تا ہے جو هللا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔عقیده توحید انسان کو ہر قسم کے ہر وه بات چھوڑ دی
  فکری اور عقلی خرافات سے بچاتا ہے۔

  دوسری بات جو اِن آیات سے  معلوم ہوتی ہےوه  ہر قسم کی عبادات کے بارے میں ہے۔  
نواہی سے تیسری یہ بات ہوئی  کہ عقیده توحید کے ماننے کا سبب اوامر کاارتکاب اور   

اجتناب کاذکر ہے ۔جس میں صبر اور حسن اخالق سے کام لینا ضروری ہو گا۔جیسا کہ قرآن 
مجید میں نوجوان کے لیے ایک بہترین اور بے مثل مثال  بیان کیا گیا ہے۔جس میں اس  جوان 

کے صبر،عفت،اپنے  مقصد حیات  کا  پاس رکھنا اورباوجود قدرت کے عورِت مائلہ سے 
  :ر ه بیان کئے گئیں ہیں ۔جیسا کہ قُرآن کریم میں سورة یوسف میں ہےاجتناب وغی

تو جس عورت کے گھر میں وه رہتے تھے اس نے ان کو اپنی " 
طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کرکے کہنے لگی 

پناه میں رکھےتو میرے  هللاجلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ) یوسف(
بےشک ظالم  ۔رکھا ہے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے

                                                           
  9،10،11،12،13: 18الکھف1
ایک بڑی ہونٹوں واالبڑی نتھنوں واال حبشی غالم تھے۔سیدناداؤد علیہ السالم کے دور میں پیدا ہوئے۔انتہائی نیک  لقمان2

وں سے نوازا تھا۔اس لیے حکیم کے نام سے مشہور ہوئے۔لمبی انسان تھے۔هللا تعالٰی نے حکمت ودانش کے بے پناه خوبی
  20/135،جامع البیان2/174عمر پائی۔سیدنا یونس علیہ السالم کے دور میں وفات پاگئے تھے۔البدایہ والنہایہ

  13:31لقمان3
  16:31/19لقمان 4



 
 

لوگ فالح نہیں پائیں گے۔اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور 
کی نشانی نہ دیکھتے   ربانہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وه اپنے 

یوں اس لیے  کہ ہم ان سے برائی اور بےحیائی کو روک دیں۔ 
  1"بےشک وه ہمارے خالص بندوں میں سے تھے

کے اس مرحلے کے لیے واضح اورکامیاب اصول احادیث مبارکہ میں بھی زندگی   
اوراحکامات موجود ہیں جس سے  اپنی طاقت وبساط کے مطابق استفاده  کرکے کامیاب زندگی 

کی ضمانت ملتی ہے۔ کیونکہ  کسی  بھی معاشرے میں جوان اُس معاشرے میں  اسلحہ کا کردار 
حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو ادا کرتے ہیں، اگر یہ اسلحہ اپنی دفاع،حفاظت،ترقی اورہدف 

اتو فائده ہی فائده ہے اور اگر اس کے برعکس استعمال ہو ا تو اپنے لیے بھی تباہی  
اورمعاشرے کے لیے بھی بربادی کا سبب ہے۔اگرقوم کا نوجوان طبقہ  بامقصد زندگی گزارے 

پوری دنیا کی تو دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی کے بھی مستحق بن جاتے ہیں۔آج 
مثال ہمارے سامنے ہے جس ملک کا نوجوان مثبت سرگرمیوں میں مصروف  رہتےہیں وه دنیا 
پر حکمرانی کرتے ہیں یا طاقت کے بل بوتے اور یااپنے پیداوار کے ذریعے۔اور جو نوجوان 
اپنے اوقات بھول کرفضول،عبث،لہو ولعب اور اس جیسے دیگر منفی سرگرمیوں میں ملوث 

  ہیں  جہالت،غربت،بدامنی اور بے حیائی اس معاشرے کامقدر بن جاتا ہے۔ نظر آتے 
اسالم اِس حساس اور اہم طبقے کی راه نمائی کے لیےبہت سارےہدایات  دیتا ہےجس   

  میں چند یہ ہیں۔

کسی بھی انسان کی صحیح اور بروقت :نوجوانوں کی  تربیت اوراصالح کا انتظام
ر انتہائی اثر انداز ہوتی ہے۔اسالم دور شباب میں نوجوان کے تربیت اُس کے مستقبل کی زندگی پ

ہر لحاظ سے اصالح چاہتا ہے۔تا کہ مستقبل میں وه عقیدے،اخالق اوررہن سہن کے لحاظ سے 
  وه ایک کامل شخصیت بن کر معاشرے کا ایک مفید فرد بن جائے۔

ت یہ ہیں کہ اسالم سب سے پہلے عقیدے کی اصالح چاہتا ہے ۔اس وجہ اسالمی تعلیما  
پہلے نوجوان میں صحیح عقیدے کی بنیاد رکھی جائے جس پر وه هللا تعالی سے دنیا وآخرت میں 

اجر کا یقین رکھتا ہو پھر اگر کسی دینی معاملے میں کوئی تکلیف اور مشقت پیش آجائے تو 
  :اُسے برداشت کر سکے۔ حدیث ِپاک میں آتا ہے

سات آدمی ایسے ہیں جنہیں هللا ”نے فرمایا علیہ السالمنبی ابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ " 
تعالٰی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا 

اور کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ عادل حاکم، نوجوان جس نے هللا کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا 
کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وه شخص  شخص جس نے هللا کو تنہائی میں یاد کیا اور اس

جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وه آدمی جو هللا کے لیے محبت کرتے ہیں، وه شخص جسے 
کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بالیا اور اس نے جواب دیا کہ میں هللا 

ائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ سے ڈرتا ہوں اور وه شخص جس نے اتنا پوشیده صدقہ کیا کہ اس کے ب
  2"؟چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے

سے مذکوره قول کی تائید ہوتی ہے۔یعنی  عقیدے کی " َوَشابٌّ َنَشأَ ِيف ِعَباَدِة رَبِّهِ  "    

اصالح سب سے اہم ترین عمل ہے۔اسی طرح کسی  اونچے مرتبے  رکھنے والی عورت کی 
کے بارے آیا ہے یہ حکم عام ہے چاہے جوان "جوانوں"طرف سے دعوت گناه قبول نہ کرنا بھی 
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۔لیکن جوانی میں اس فعل کے  ہو یا بوڑھا کسی بھی حالت میں بدکاری کا ارتکاب جرم ہوگا
  کی خصوصیت شاید اسی وجہ سے ہو ۔" َشابٌّ  "ارتکاب کا غالب گمان ہوتا ہے۔اس وجہ سے 

  : ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ
کے ساتھ سواری پر نبی علیہ السالممیں ایک دن عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما کہتے ہیں کہ "

تم هللا کے : بیشک میں تمہیں چند اہم باتیں بتال رہا ہوں! کےاے لڑ” :پیچھے تھا، آپ نے فرمایا
احکام کی حفاظت کرو، وه تمہاری حفاظت فرمائے گا، تو هللا کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم 

اپنے سامنے پأو گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف هللا سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو 
ت جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ صرف هللا سے مدد طلب کرو، اور یہ با

نفع پہنچانا چاہے تو وه تمہیں اس سے زیاده کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو هللا نے تمہارے 
لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وه تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے 

ے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور زیاده کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو هللا ن
  2"1"صحیفے خشک ہو گئے ہیں)تقدیر کے(
یہ حدیث تونو جوانوں کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے ایک مکمل ضابطہ کی حیثیت رکھتا  

  :ہے کیونکہ
حکم کے لحاظ سے توحدیث عام ہے لیکن  خاص توجہ نوجوانوں کی طرف ہے کیونکہ ):الف(

  کا لفظ اس طرف اشاره کرتا ہے۔" يا غالم "لفظ

کے مختصر الفاظ میں گویا سمندر کو کوزے میں بند کردیا گیا " احفظ اهللا حيفظك ):"ب(

ہے۔کیونکہ اس میں عبادات پر محافظت،هللا کی اطاعت پر دوام اورگناہوں سے اجتناب وغیره 
  سب کچھ داخل ہیں۔

پیدا کرنے والی ذات  سے تعلق جوڑنے کے نوجوانی میں عزت ،کرامت اور قوت نفس ):ج(
فرمایا۔کیونکہ هللا تعالی ہی تن تنہا وه ذات ہے جوسب کچھ دے بھی سکتا " إذا سألت فاسأل اهللا "لیے

  ہے اور لے بھی سکتا ہے۔
نوجوانوں سے تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنے کی تلقین کی گئی ہےکہ ہرخیر اور شر هللا  ):د(

جان لو کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو کر :سی طرف اس قول میں اشاره ہےکے ہاتھ میں ہے۔ ا
تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو نہیں پہنچا سکتی تمہیں صرف وه نفع پہنچی گی جو هللا 

کی طرف سے مقرر ہواسی طرح اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے توهللا کے مقرر کرده 
  "سکتینقصان کے عالوه کوئی نقصان نہیں پہنچا 

نبی علیہ اسالم   انسان کی اخالقی صفت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے ۔:اخالقی آداب سکھانا
نوجوانوں کی تعلیم ،آداب اور اچھی عادات کے بارے میں انتہائی تاکیدفرماتے تھے ۔خود  السالم

بھی اس کا اہتمام فرماتے  اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اُن 
آداب واخالق میں سےایک ادب کھانے پینے کے متعلق ہے۔اجتماعی کھانے کے ادب کے بارے 

  :سے مروی ہے رسول 3میں ایک صحابی 
کی پرورش میں تھا اور نبی علیہ السالممیں بچہ تھا اور " 
میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس (کھاتے وقت)
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بسم ! نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹےصلی هللا علیہ وسلم لیے آپ 
هللا پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں 

و جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے سے کھایا کر
  1"بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا

  اس حدیث سے چند مسائل نکلتے ہیں۔  
  ۔کھانے کی شروع میں هللا کا نام لینا چاہئیے۔1
  ۔شیطان سے پناه مانگنی چاہئیے۔2
اشاره ہے کہ ۔هللا کے نام سے شروع کرنے اور شیطان سے پناه مانگنے میں اس طرف 3

مسلمان ہر حال میں هللا کی عبادت سے غافل نہیں رہے گا۔بھوک کے ستائے ہوئے انسان کو بھی 
یہ حکم ہے کہ  کہیں بھوک تجھے هللا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور یہ کہ وه کھانا اس 

طریقے سے کھائے کہ اُس کی بھوک مٹ جانے کے ساتھ ساتھ وه عبادت بھی بن جائے گی۔اور 
ھانے میں برکت بھی آجائے گی۔جو اُس کے بدن کاحصہ بن کر اسے عبادات پر ابھارے۔نفس ک

  کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور شیطانی وسوسوں سے بھی حفاظت ہو جائے۔
۔کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئیے۔کیونکہ ہاتھ کھانے کا آلہ ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ عموما 4

ی وغیره کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔اس وجہ سے ایک سلیم الطبع استنجا،ناک کان  کی صفائ
  انسان اُس ہاتھ سے کھانا کھانے کو پسند نہیں کرے گا۔

۔اسی طرح کھانا صرف ایک ہاتھ سے کھانا چاہئیے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کھانا اخالقی 5
  اقدار کے منافی  ہے۔ 

ینا اورمصافحہ کرنا وغیره بھی دائیں ہاتھ سے ۔کھانے کے طرح پینا،کسی کو کوئی چیز دینا،ل6
  کرنے کا حکم ہے۔

۔ مشترکہ طور پر کھانے کے موقع پر اپنے سامنے سے کھانا چاہئیے۔کیونکہ اس میں 7
  حرص،طمع اوردوسروں کو ایذا رسانی سے بچاؤ ہے۔

س اسالم صر ف چندگنے چنے  اخالقی اقدارکا نا م نہیں ، بلکہ ا:بڑوں کا احترام سکھانا
میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایات موجود ہیں ۔عقائد ہو،عبادات ہو،معامالت ہو یا 

اخالقیات ،اسالم   تمام شعبہ ہائے زندگی  کے لیے احکامات دیتا ہے ۔اخالقیات میں بڑوں کا ادب 
واحترام بھی شامل  ہے۔ سنت نبویہ علی صاحبہا الصالة والسالم  نوجوانوں کو اس پہلو سے 

روشناس کرانا  بڑوں کے فرائض میں شمار کرتا ہے۔بات چیت اور گفتگو میں بھی اُن کا لحاظ 
  :رکھنا چاہئیے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے

رضی هللا عنہما خیبر گئے۔ ان دنونصلح تھی۔ پھر  3اور محیصہ بن مسعود 2عبدهللا بن سہل  " 

 عنہ عبدهللا بن سہل رضی هللا عنہ کے دونوں حضراتجدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ رضی هللا
پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وه خون میں لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے ان کو قتل کر ڈاال، خیر 

محیصہ رضی هللا عنہ نے عبدهللا رضی هللا عنہ کو دفن کر دیا۔ پھر مدینہ آئے، اس کے بعد 
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کی نبی علیہ السالمر حویصہ عبدالرحٰمن بن سہالور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ او
نے علیہ السالم خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو عبدالرحٰمن رضی هللا عنہ نے شروع کی، تو آپ

فرمایا، کہ جو تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وه بات کریں۔ عبدالرحٰمن سب سے کم عمر 
تھے، وه چپ ہو گئے۔ اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم 

لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو، کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو 
گوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں سکے۔ ان لو

نے فرمایا کہ پھر کیا یہود علیہ السالمجس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ آپ 
تمہارے دعوے سے اپنی برات اپنی طرف سے پچاس قسمیں کھا کر کے کر دیں؟ ان لوگوں نے 

نے علیہ السالم م کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپعرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہ
  1"خود اپنے پاس سے ان کو دیت ادا کر دی

سے مراد یہ ہے کہ جو عمر ) عمر میں بڑے ہوں وه بات کریں جو"( َكبـِّْر َكبـِّرْ   "اس حدیث میں 

ل  میں بڑا ہو  اُس کی موجودگی میں اُس کے احترام کی خاطر چھوٹے کو بات کرنے میں پہ
نہیں کرنی چاہئیے۔اگرچہ وه بات کتنی ہی اہم کیو ں نہ ہو۔کیونکہ یہاں سیدنا عبدالرحمان رضی 

نے  نبی علیہ السالمهللا عنہ اپنے مقتول بھائی  کے  قتل کے باب میں پوچھ رہے تھےپھر بھی 
  اُنہیں بڑوں کے احترام سکھانے کے خاطر چپ رہنے کا  ارشاد فرمارہے ہیں۔

  :روایت میں ہے کہ مسلم شریف کی  
نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السالمکہ  ہے ل ونقمابن عمر رضی هللا عنہما سے "
مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے۔ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا )خواب میں(

نے ان  تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تب میں
  2"میں سے بڑے کو دی

 مسواک کر رہے تھے، آپنبی علیہ السالم:"اور سیده عائشہ رضی هللا عنہا سے روایت ہے کہ
کے پاس دو آدمی تھے، ان میں ایک دوسرے سے عمر میں بڑا تھا، اسی وقت هللا علیہ السالم

کہ آپ اپنی پر وحی نازل فرمائی اور حکم ہوا علیہ السالم نے مسواک کی فضیلت میں آپ
  3،4مسواک ان دونوں میں سے بڑے کو دے دیجئیے۔

کامعنی یہ ہے بڑے کو پہلےکرو اور اُس کی عزت کرو۔اس حدیث سے یہ فوائد "  َكبـِّرْ   "  

بھی حاصل ہوتے ہیں کہ مجلس میں بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں  سے اُن کاحق پہلے ہے 
۔اور پہل بھی اُن سے کرنی چاہئیے۔اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ سالم،دعا،پینے کی چیزوں  

  ۔5بڑوں سے کرنی چاہئیےاور خوشبو وغیره میں پہل 

اسالم نوجوانوں  کے  لئے صحت مند ماحول کی حوصلہ :تربیت کرنا) بدنی(جسمانی
افزائی کرتا ہے۔ہروه تربیت جس میں بدن کو قوت ملے،بدن میں چستی پیدا کرے اور بدن میں 
مضبوطی الئے  ایک نوجوان کو وه سب اسباب  اختیار کرنے چاہئیے جو مذکوره صفات پیدا 

                                                           
صحیح بخاری،کتاب الجزیۃ والموادعۃ،باب الموادعۃ والمصالحۃ مع المشرکین بالمال وغیره،واثم من لم یف 1

  ،3173:بالعھد،رقم
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  6071:،رقم
   50:سنن ابو داؤد،کتاب الطھارة،باب فی الرجل یستاک بسواک غیره،رقم3
   128،ص1حسن االسناد عند االلبانی،صحیح وضعیف سنن ابی داؤد،ج4
،مکتبۃ 156،ص1و داؤد،کتاب الطھارة،باب الرجل یستاک بسواک غیره،جبدرالدین،العینی،شرح سنن اب5

  ھ1420الرشد،الریاض،



 
 

نے میں معاون  ہو۔ اور یہ بات کسی سے پوشیده نہیں ہے کہ جسمانی طور پر صحت مند کر
انسان  بہت سارے امراض اور دیگر  بہت سارے بدنی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔قوی اور 

جسمانی طور پر مضبوط مؤمن کی فضیلت تو حدیث میں بھی آئی  ہے۔سیدنا ابو ہریره رضی هللا 
  :عنہ سے روایت ہے

طاقتور مومن هللا تعالٰی کے ” :نے فرمایانبی علیہ السالموہریره رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ اب" 
نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے، دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، ہر اس چیز 
کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور هللا سے مدد طلب کرو، دل ہار کر نہ بیٹھ جأو، اگر تمہیں 

: تا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہوکاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہو: کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو
شیطان کے عمل کے “اگر مگر”جو هللا نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ 

  1"لیے راستہ کھول دیتا ہے

واملراد بالقوة هنا عزمية النفس والقرحية يف أمور  :"امام نووی رحمہ هللا شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ  

  ہے۔" دل کا پکا اراده اور طبیعِت قلبی"ادامور آخرت میں یہاں قوت سے مر"2اآلخرة

  عام ہے۔ہر اُس معنی کو شامل ہے جس میں یہ مفہوم آتا ہو۔" قوة"لیکن حدیث میں لفِظ 
کیونکہ طاقتور مسلمان جہاد میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے،کافر کے مقابلے میں ڈٹ سکتا 

سے بچنےکی استعداد رکھتا ہے۔تکالیف پر ہے،نیک کاموں کے کرنے اور گناه کے کاموں 
صبر،هللا تعالی کی رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرنے،نماز روزے اور حج جیسے احکامات 
کی بجا آوری میں ثا بت قدم ره سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ سب کام  بدنی طاقت ہی کے ذریعے 

  ممکن ہوتے ہیں۔
کی حوصلہ افزائی فرماتے  بلکہ کبھی جسمانی صحت کے مقابلوں  نبی علیہ السالمخود   

  :تو خود بھی شریک ہو جاتے تھے۔سیدنا سلمۃ بن اکوع رضی هللا عنہ سے روایت ہے
جو تیر  جو بنو اسلم سے تعلق رکھتے تھے اور کا چند لوگوں پر گزر ہوانبی علیہ السالم" 

تیر  !السالم کے بیٹواسماعیل علیہ : نے فرمایاعلیہ السالم  اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ 
تیر اندازی  !اندازی کرو کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السالم بھی تیرانداز تھے۔ ہاں

صلی هللا علیہ کی طرف ہوں۔ بیان کیا، جب آپ )ورع رضی هللا عنہکابن اال(کرو، میں بنی فالں
ریق نے ہاتھ دوسرے  ف)مقابلے میں حصہ لینے والے(ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو وسلم 

نے فرمایا کیا بات پیش آئی، تم لوگوں نے تیر اندازی بند صلی هللا علیہ وسلم روک لیے۔ آپ 
ایک فریق کے ساتھ ہو صلی هللا علیہ وسلم کیوں کر دی؟ دوسرے فریق نے عرض کیا جب آپ 

تیر اندازی نے فرمایا اچھا نبی علیہ السالمگئے تو بھال ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس پر 
  3"جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں

پہلے ذکر کیا گیا ہے :بلوغت کے بعدخواہشات کے پوری کرنے کا نبوی طریقہ
کہ جوانی میں بلوغت اور اس کے بعد کا زمانہ انتہائی حساس ہوتا ہے۔کیونکہ  اس زمانے میں 

ہے ۔اسالم اِس انسانی  انسان میں جنسی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔جس کی وه تکمیل چاہتا
ضرورت  کو پوراکرنے کا مناسب طریقہ بتالتا ہے۔اور اُس کے ساتھ ساتھ مسلمان کواپنی 

خواہشات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیتا ہے۔تاکہ ایک طرف اُس کی یہ ضرورت پوری ہو اور 
تکمیل دوسری طرف نوع انسانی کی حفاظت ہو۔اسالم  محدود دائرے کے اندرجنسی خواہش کی 
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  2899:صحیح بخاری،کتاب الجھاد السیر،باب التحریض علی الرمی،رقم3



 
 

کی اجازت دیتا ہے تاکہ بے حیائی  نہ  پھیلے  اس وجہ سے اسالم نے صرف اپنی منکوحہ 
  :بیوی اور مملوکہ سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ هللا تعالی کا ارشا دہے

 سے اور کنیزوں بیویوں ملکیت کی  مگر اپنی ہاں کی حفاظت کرتے ہیں۔فروج  اور جو اپنی "  
 کچھ اور چاہیں وہی اپنی ملکیت کے عالوه۔ جوکرنے میں  اُن پر کوئی مالمت نہیںمباشرت 

۔ اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہنکل جانے پاکرنے والے ہیں)شرع(وِد حد لوگ
  1"والے ہیں

ان دو جگہوں کے عالوه اسالم کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے جنسی   
نہیں دیتا کیونکہ یہ کبیره گناه ہے۔اور اگر کسی نے یہ جرات کی خواہش کی تکمیل  کی اجازت 

  :تو اس کے لیے سخت ترین سزا مقرر کی  گئی ہے۔ارشاد ربانی ہے
  2اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وه بےحیائی اور بری راه ہے۔

  :دوسری جگہ ارشاد ہے
شرم گاہوں کی حفاظت کیا  مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی "

ان سے خبردار  هللاکریں۔ یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں 
ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وه بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ 

اپنے گریبانوں پر  ہر ہے اورظانہ کریں ، سوائے اس کے جو   ظاہر آنے دیں اور اپنی زینت کو
ہر نہ کریں ، سوائے اپنے ظااپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں ، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے 

خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں 
ول کی کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل ج

عورتوں کے یا غالموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے 
بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں ۔ اور اس طرح زور زور سے پاؤں 

تم سب کے سب هللا کی ! مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیده زینت معلوم ہوجائے ، اے مسلمانو 
  3"بہ کرو تاکہ تم نجات پاؤجناب میں تو

احادیثمبارکہ میں تو اس موضوع پر بے شمار احکامات موجود ہیں جو مسلمان  نوجوان   
اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح اور شادی  عموماََ◌  کو خصوصاََ◌ اور عام مسلمان کو

جویز فرماتا ہے طاقت نہ ہو تو اُ س کا بھی عالج تنکاح کی  ےپر اُبھارتا ہے ۔اور اگر کسی ک
  :جیسا کہ  بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ

نبی علیہ عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم "
نے ہم نبی علیہ السالمکے زمانہ میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ السالم

تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو ! سے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت
اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے واال اور شرمگاه کی حفاظت کرنے 

واال عمل ہے اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزه 
  4"رکھے کیونکہ روزه اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا
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کی جنسی شہوت کی تسکین کا حل ) مرد ہو یا عورت(اس حدیث میں اسالم نے انسان  
ارشاد فرمایا ہے۔کہ یا تو شادی کی جائے اور یا روزه رکھ لیا جائے کیونکہ روزه جنسی قوت 

  کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ 
کو  ان  شادی  کے لوازمات  چونکہ بالعموم زیاده ہوتے ہیں  اس لیے بسا اوقات  کچھ لوگوں

لوازمات کے پورا کرنے  کی قدرت نہیں ہوتی  اس وجہ سے اسالم نے اُس کا متبادل  کا حل  
پیش کیا ہے۔جو کہ روزه  ہے کیونکہ روزه رکھنے سے بدن میں کمزوری آتی ہے جس کی 

  وجہ سے شہوت  میں کمی آجاتی ہے۔
میں مبتال ہو  شادی کی طاقت نہ رکھنے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ وه بدکاری  

جائے۔ بلکہ نوجوانوں  کو خصوصا  ایسے حاالت میں اپنی پاک دامنی کو ہرحال میں برقرار 
رکھنا چاہئیے۔اس کے لیے اُسے تقوی کا اہتمام اور انسانی جان کی عزت و توقیر کو مدنظر 

  رکھنا چاہئیے۔ کہ جس عورت سے بدکاری کی جاتی ہے وه بھی تو کسی کی بیٹی، بہن یابیوی
ہوگی۔تو جس طرح کوئی بھی اپنی بیٹی، بہن اور  بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد  کا ایسا فعل 
برداشت نہیں کر سکتا  تو اُسی طرح دوسروں کی بھی توقیر کرکے اُن کی عزت  سے نہیں 

کھیلنا چاہئیے۔ اس حوالے سے ایک نوجوان صحابی رضی هللا کا واقعہ حدیث میں آتا ہے جسے 
  :یں ذکر کیاگیا ہےم 1مسند احمد

کے پاس آیا۔اور  کہنے لگا  کہ اےهللا کو  نبی علیہ السالمایک دفعہ ایک نوجوان "  
ُچپ "مجھے زنا کی  اجازت دیجئیے۔پاس  بیٹھے لوگ اُسے ڈانٹنتے ہوئے کہنے لگے۔:رسول

 کے قریب آکر بیٹھ گیا۔آپ  نے فرمایا  اسے مجھے قریب آنے دو۔وه آپ  آپ "ره، ُچپ
کیا تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی  شخص ایسا :فرمایا)اُسے سمجھانے کی غرض سے(نے

فعل تمہاری والده کے  ساتھ کرے۔اُس نے کہا میں آپ پر قربان ہوجاؤ هللا کی قسم کبھی بھی 
نے اُس سے اُس کی  نہیں۔کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ غیر مرد کا یہ فعل نہیں چاہتا۔پھر آپ 

ھوپھی اور خالہ کے بارے میں اس قسم کے سواالت کیے اُس نے بھی پہلے جیسے بیٹی،بہن،پ
اے :نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر دعا فرمائی جوابات دئیے۔راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ 

هللا اِس کے گناه معاف فرمائے،دل صاف کردے اوراس کی  شرمگاه  کی حفاظت فرما۔پھر اِس 
  2،3"بھی بھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی  نہیں دیکھا تھاکے بعد اُس نوجوان نے ک

اس حدیث میں معلم انسانیت نے اُس نو جوان کی تربیت ایک انتہائی نفیس طریقے سے فرمائی 
نبی علیہ جس کو سمجھ کر وه آئنده کے لیے ایسی سوچ سے بھی کناره کش ہو گئے کیونکہ 

ے اپنی قریبی عورت  سے دی ،تو ظاہر  ہے  نے غیر کی  عورت کی تشبیہ جب اُ س ک السالم
کہ کوئی  بھی انسان  ایسی صورت حال برداشت نہیں کر سکتا ۔ اس وجہ سے وه بھی توبہ تائب 

  ہو ا۔

نوجوانوں میں خود اعتماد پیدا کرنے کی خاطر اُنہیں مختلف  ذمہ داریاں 
نوجوان  ہر کام کے لیے  نوجوانی میں چونکہ  انسانی طاقت بھر پور ہوا کرتی ہے اور:سونپنا

مطلوبہ صالحیت بھی رکھتے ہیں۔قوم  کے مفاد کے خاطر قربانیاں بھی دے سکتے ہیں۔جہاد 
جیسے پُر مشقت حکم کی بجا آوری کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔اسی وجہ سے سنت نبویہ علی 

تاََ◌  صاحبہا الصالة والسالم  نے اُن کی اس صالحیت کو برروئے کار النے کے لیے وقتا فوق
احکامات جاری کئے ہیں۔دعوت وارشاد کے سلسلے میں اُ ن کی خدمات حاصل کی گئیں 

                                                           
  ،ابو عبدهللا،الشیبانی،مسنداالمام احمد بن حنبل منؤسسۃ قرطبہ،قاہره ،بدون تاریخأحمد بن حنبل 1
  22265:مسند احمد،باقی مسند ااالنصار،حدیث ابو امامہ االباہلی،صدی بن عجالن،رقم2
  369،ص1اسناد ھذالحدیث صحیح،االلبانی،سلسلۃ االحادیث الصحیحۃ،ج3



 
 

ہیں۔کیونکہ اگر چہ وه عمر میں چھوٹے ہوتے  لیکن اُن پر اعتماد کرتے ہوئے اُن کو بڑے بڑے 
  اور اہم امور حوالے کئے گئے۔سیرت طیبہ  میں اس کے مثالیں بکثرت  ملتی ہیں۔مثالَ◌َ 

نےجنگ کا جھنڈا  تیس سال کے ایک نوجوان  نبی علیہ السالموقع پر جنگ خیبر کے م  
کے ہاتھ میں دے  دیا تھا اور هللا تعالی نے اُن کے ہاتھ پر فتح عطاء فرمائی۔صحیحین کی روایت 

  :ہے کہ
جھنڈا ایک ایسے  )جنگی(میں کے دن نے فرمایا تھا کہ کلنبی علیہ السالمغزوه خیبر میں "  

شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر هللا تعالٰی فتح عطا فرمائے گا اور جو هللا اور اس کے 
رسول سے محبت رکھتا ہے اور هللا اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ راوی نے 

عطا  کسے جھنڈانبی علیہ السالم’ بیان کیا کہ وه رات سب کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں 
فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ َعلم 

کہاں ہیں؟ عرض 1نے دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب نبی علیہ السالمانہیں کو ملے لیکن 
ہ نے فرمایا کنبی علیہ السالموه تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتال ہیں۔ ! کیا گیا کہ یا رسول هللا

نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں صلی هللا علیہ وسلم انہیں بال الؤ۔ جب وه الئے گئے تو آپ 
لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے 

یا : بیماری ہی نہیں تھی۔ علی رضی هللا عنہ نے َعلم سنبھال کر عرض کیا ان میں کوئی  پہلے 
میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وه ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ ! سول هللار

ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں ’ نے فرمایا کہ یوں ہی چلتے رہو صلی هللا علیہ وسلم آپ 
اگر تمہارے ذریعہ ایک ! اسالم کی دعوت دو اور بتاؤ کہ هللا کا ان پر کیا حق ہے۔ هللا کی قسم

  2"کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے شخص

نےکبارصحابہ کرام  رضی هللا عنہم کی قیادت ایک  اسی طرح دوسرے موقع پر آپ  
بیس سالہ نوجوان کو مرحمت فرمائی تھی۔بلکہ ایک قول کے مطابق اُس کی عمر اٹھاره سال 

  :۔جیسا کہ اس روایت میں ہے3تھی
نے ایک نبی علیہ السالم، انہوں نے بیان کیا کہ روایت ہےعبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما سے "

 لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی هللا عنہما کو بنایا لیکن ان کی سرداری پر 
ن نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی امارت کو مطعونبی علیہ السالم۔  لوگوں نے اعتراض کیا

کی امارت کو بھی )زید رضی هللا عنہ(قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد 
وه امارت کے لیے سزاوار تھے اور وه مجھے تمام لوگوں ! مطعون قرار دیا تھا اور هللا کی قسم

ان کے بعد سب سے زیاده مجھے )اسامہ رضی هللا عنہ(میں سب سے زیاده عزیز تھے اور یہ
  4"عزیز ہے

نے آپ رضی هللا عنہ کو ایک سریّے میں  نبی علیہ السالمبلکہ اس سے  دو، تین سال پہلے بھی 
اسامہ بن زید : "ایک قبیلے کےپاس بھیجا تھا۔خود اسامۃ بن زید رضی هللا عنہ سے مروی ہے کہ

                                                           
کے حقیقی چچازاد بھائی  ۔رسول هللا رضی هللا عنہ  بن ہاشم بن عبدمناف )شیبہ(علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب1

ب سے پہلے ایمان النے والے تھے۔اسالم قبول کرنے کے بعد تیره سال مکہ میں بسر ہوئے،پھر تھے۔چھوٹوں میں س
 63ماه خالفت کیا ،وفات کے آپ کی عمر  9سال 4کے ساتھ مدینہ ہجرت کیا۔آپ چوتھے خلیفہ ہے آپ نے  رسول هللا 
  )383ص  1۔االستیعابفیمعرفةاألصحاب،ج،38،ص  3ابن سعد، الطبقاتالكبرى،ج(سال تھی۔

،مسلم،کتاب فضائل 2942:کتاب الجہاد والسیر،باب دعاء النبی صلی هللا علیہ وسلم الناس الی االسالم والنبوة۔۔۔،رقم ،بخاری2
  6376:الصحابہ،باب من فضائل علی بن ابی طالب،رقم

  49ص1االصابہ،ج3
،مسلم،کتاب الفضائل،بابفضائل زید بن 3730:بخاری،کتاب االحکام،باب من لم یکترث بطعن من الیعلم فی االمراء حدیثا،رقم4

  6417:حارثۃ واسامۃ بن زید،رقم



 
 

نے قبیلہ حرقہ کی طرف نبی علیہ السالمہمیں انہوں نے بیان کیا کہ ’ رضی هللا عنہما سے سنا 
پھر میں اور ایک اور ’ بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست  دی 

سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس (مرداس بن عمر نامی)انصاری صحابی اس قبیلہ کے ایک شخص 
پر غلبہ پا لیا تو وه ال الٰہ اال هللا کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رک گیا لیکن میں نے اسے اپنے 

صلی هللا کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ نبی علیہ السالمبرچھے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے تو 
اال هللا کہنے کے باوجود تم نے اسے  نے دریافت فرمایا کہ اسامہ کیا اس کے ال الہٰ علیہ وسلم 

اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا (قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وه قتل سے بچنا چاہتا تھا 
کیا تم نے اس کے ال الہ اال هللا (باربار یہی فرماتے رہےصلی هللا علیہ وسلم ۔ اس پر آپ )تھا

رزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے کہ میرے دل میں یہ آ)کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا
  1"اسالم نہ التا

جھینہ کے اس سریے کے بارے میں اختالف ہے کہ اسامہ رضی هللا اس میں امیر تھے یا نہیں؟ 
امام بخاری رحمہ هللا کے ترجمۃ الباب باندھنے سے اس بات کی طرف  اشاره ہے کہ  قائد لشکر 

  :آپ ہی  تھے یعنی
کا قبیلہ جہینہ  کی طرف سیدنا اسامہ بن  نبی علیہ السالم:باب 

  "زید رضی هللا عنہ کا بھیجنا
  :نوجوانوں کو ذمہ داری تفویض کرنے کی ایک مثال اس حدیث میں بھی ہے  

وه بیان کرتے تھے کہ ’ سلمہ بن اکوع رضی هللا عنہ سے سنا "
کے ہمراه سات غزووں میں شریک رہا ہوں نبی علیہ السالممیں 

لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ اور نو ایسے 
کبھی ہم پر ابوبکر )مگر آپ خود ان میں نہیں گئے(کئے تھے۔

رضی هللا عنہ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ رضی 
  2"هللا عنہ ہوئے

الغرض سنت نبویہ  علی صاحبہا الصالة والسالم  میں جوانوں کی تربیت وغیره کے   
حکامات موجود ہیں۔کیونکہ آج کا نوجوان کل کا باپ ہوتا ہے۔وه حال بارے میں  بہت سارے ا

اور مستقبل کے امین ہواکرتے ہیں۔انقالباِت دنیا میں اُن کا ایک خاص کردار ہوتا ہے،دینی 
ودنیوی ضروریات زندگی کے حصول میں  پیش آنے والی مشکالت اور مشقتوں سے نبرد آزما 

ے عروج وزوال میں اُن کی کاکردگی کسی سے ڈھکی ہونے کی صالحیت رکھتے ہیں۔قوموں ک
چھہی نہیں ہے۔اس وجہ سے اسالم کبھی بھی اس بات کا رودار نہیں  کہ زندگی کے کسی بھی 

موڑ پر اُنہیں فراموش کیا جائے۔بلکہ ہر وقت اُن کی صالحیتوں کو نیکی کی طرف موڑ کر  
  اچھے  کاموں میں لگایا جائے۔

ت سلب نہیں کرتا بلکہ اس کے  زاویہ نگاه  کو موڑ دیتا ہے یعنی اسالم کسی سے اُس کی طاق
بدی کے کاموں سے نیکی کے کاموں کی طرف کردیتا ہے۔اسی طرح اسالم کسی سے اُس کی 

خواہشات   بالکلیہ سلب نہیں کرتا بلکہ اُسے حالل اور جائز جگہوں میں استعمال کرنے کا حکم 
  دیتا ہے۔

نے نو جوانوں  نبی علیہ السالمانہی زریں اصولوں کی بنیاد پر  اور یہی وجہ ہے کہ اسالم کے
نبی علیہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔کیونکہ 

کے تیار کرده جماعت نے وه کارہائے نمایاں انجام دئیے جن کی نظیر  تاریخ میں نہیں  السالم

                                                           
  4269:رقم،باب بعث النبی اسامۃ،بخاری،کتاب المغازی1
  4270،4271:رقمباب بعث النبی اسامۃ بن زید الی الحرقات من جھینۃ،،بخاری، کتاب المغازی2



 
 

اتھ اُن کی آپس کی محبت،خلوص،دکھ درد کا احساس ملتی۔عملی کارکردگی کے ساتھ س
اورخیرخواہی  آج بھی دنیا کے لیے نمونہ ہے۔هللا تعالی کی ذات پر کامل یقین رکھنے 

  والے،صاف دل اورصاف گو  انسانوں کی وه جماعت اپنی مثال آپ تھی۔
  
  

  کے سماجی حقوق)عمر رسیده انسانوں(بوڑھوں 
  ۔1کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں" کبیر،مسنّ "میں عمر رسیده انسان کے لیے عربی 
  چاہے یہ بڑائی جسمانی ہو یا عمر کے لحاظ سے۔" بڑا"کبیر تو  اپنے معنی میں ظاہر ہے۔

داڑھ کے " السنّ "۔ابن سیدة کے بقول2کا واحد ہے" اسنان"سے ہے جو : ِسنّ :تو لفظِ "ُمسنّ "اور
  ۔3معنی میں  آتا ہے  

  ہتے ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔اصطالحی طورپر بڑا کس کو ک  
  قانونی طور پر بوڑھا اُ س شخص کو کہا جاتا ہے جو ساٹھ  یا پینسٹھ سال تک پہنچ گیا ہو۔):الف(
معاشرے میں اُ س شخص کوبوڑھا کہا جاتا ہے جوعمر کی اُ س حد تک پہنچ گیا ہو جس ):ب(

ٰی کمزور ہو گئے میں وه معاشرے میں کوئی مثبت سرگرمی نہیں دکھا سکتا۔اس کےقو
ہوں۔ظاہری طور پر وه  اپنی افادیت کھو چکا ہو اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا قابل 

  نہیں رہا ہو۔
ماہریِن نفسیات کے مطابق وه شخص بوڑھا کہالئے گا جواپنے فائدے  کے حصول اور ):ج(

  نقصان  سے بچاؤ کے قابل نہیں رہا ہو۔
بوڑھا ہے جس کے اعضاء  میں عمر گزرنے کی وجہ وه شخص ) طبی طور پر(میڈیکل):د(

  ۔4سے ایسی کمزوری آچکی ہو جس کی تالفی  نہیں ہو سکتی
اسالم کے نقطہ نظر سےبڑائی کا دارومدارعمر  پرہے۔کوئی آپ سے عمر میں  ایک دن    

بڑا ہو تو اُس کی عزت  کرنا الزمی ہوتا ہے اور جب عمر کا یہ فرق  زیاد ه ہو توپھر تو اور 
  زیاده احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔

اگر ان سب باتوں کا خالصہ نکال دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ بوڑھا وه ہوتا ہے جو عمر 
کے ساٹھ،پینسٹھ بہاریں دیکھ چکا ہو جسے اُٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہو اور 

  ماحول سے مطابقت رکھنے کی صالحیت  سے محروم ہو چکا ہو۔
  ں اُن کے چند اوصاف کا تذکره کیا جاتاہے۔ذیل می

  ۔وه کافی عمر گزار چکا ہو۔عمر کے آخری حصے میں ہو۔1
  ۔عقلی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہو۔2
  ۔ جوانی کے افعال کے بجا النے سے قاصر ہو چکا ہو ۔3
  ۔دوسروں کے رحم وکرم پر ہو۔4

کی تعریف کے طور پر لکھا گیا ورنہ اس کا " بڑھاپے"یہ تو صرف لغوی اعتبار سے   
ہرگز  یہ مطلب نہیں  کہ بڑھاپا سراسر عیوب کا مجموعہ ہوتا ہے۔کیونکہ اسالم کے نقطہ  نظر 
میں اِس وقت میں اُن میں جوخیر وبرکت رکھی گئی ہے وه اس کی زندگی میں کبھی بھی نہیں 

س تجربات ہوتے ہیں ۔وه عملی زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہو سکتی۔اُن کے پا
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ہوتے ہیں۔جوانی کے ایام میں جو شہوات اور خواہشات  ہوتے ہیں اُن سب سے کناره کش ہو کے 
ضعف (کسی کام کے بارے میں سوچھتے ہیں۔اس وجہ سے اُن کے ساتھ  اُن کے دونوں حیثیتوں 

  لہ کرنا چاہئیے۔کو دیکھ کر معام)اور وسیع تجربے
آج دنیا میں بوڑھوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور اُن کی فالح و بہبود کے لیے   

کاوشیں کی جاتی ہیں کیونکہ اُنہوں نے اپنی جوانی اِسی معاشرے کی   فالح وبہبود کے لیے 
ے صرف کی ہوتی ہے۔اقوام عالم میں اُن کی باعزت زندگی گزارنے کے لیے قوانین بنائے جارہ

ہیں۔اُن کے لیے روزینے مقرر کئے گئیں ہیں اُن کے لیے ایسے ماحول فراہم کرنے کی کوشش 
  کی جا رہی ہے جس میں اُن کی زندگی کے اوقات اچھے گزرے۔

لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ اُن کے  حقوق کی  ادائیگی کا حقیقی اوریقینی   
  :حل نہیں ہے کیونکہ

ں بوڑھوں کے لیے جتنی بھی کاوشیں کی جاتی ہیں وه صرف اُن موجوده دنیا می):الف(  
کی  جسمانی اورمادی ضروریات کو پورا کرنے کے واسطے ہیں، اُن کی روحانی  ضروریات 

پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم اقدامات نہیں کئے جاتے حاالنکہ اِس عمر میں  اُن کے لیے 
  ہے۔روحانیات سے تعلق  استوار  کرناالزمی ہوتا 

اولڈ "اُن کی سہولت کے نام پر اُن کو معاشرے سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔):ب(  
کے نام پر اُن کے لیے کئی ادارے قائم کئے گئے ہیں۔تنہائی کی اس زندگی میں وه پہلے " سنٹر

  سے زیاده پریشان رہتے ہیں ۔
کہ شاید ہم   اُن کو ایک جگہ اپنے ساتھ   نہ رکھنے کی وجہ یہ  بیان کی جاتی ہے):ج(  

کی وجہ سےاُن کے حقوق کما حقہ ادا نہ کر پائے لیکن یہ بات ) نوکری وغیره(کسی مجبوری
بھی ٹھیک نہیں ہے  کیونکہ اس سے ایک تو اُن میں احساس کمتری پیدا ہوجاتی ہے  اور دوسرا 

  یہ کہ رفتہ رفتہ اوالد کا اُ ن کے ساتھ رابطہ ختم ہوتا جاتا ہے۔
اس مسئلے کا حل  چاہتی ہے تو اسالم ہی اس کا واحد ، مستقل اور آج بھی اگردنیا    

پائیدار حل ہے۔جو کہ افراط وتفریط سے پاک ایک متوازن نظام حیات ہو گا۔کیونکہ اسالم انسان 
کی ہر ضرورت کو دیکھتے ہوئے  ایسی تعلیمات دیتا ہے جو اُس  کی جسمانی،مادی اور 

  استعداد رکھتا ہے۔روحانی تمام ضروریات  پوری کرنے کی 
اسالم نے انسان کی زندگی کے کسی بھی لمحہ کو فضول اور عبث نہیں سمجھا بلکہ پیدائش 

سے لے کر موت اور مابعدالموت تک کے تمام حاالت کو اہمیت کاحامل سمجھا ۔اسالم کی نظر 
ایک کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتا بلکہ اسی معاشرے کا )چاہے کسی بھی عمر کا ہو(میں بوڑھا 

فرداور ٹھیک ٹھاک انسان ہوتا ہے اُس کے بچے ہوتے ہیں،بھائی بہن،دوست اور ہمسائے ہوتے 
ہیں  اسالم اِن سب رشتوں پر  یہ بات الزم کر تا ہے کہ بڑھاپے میں اِن لوگوں کا خیال رکھا 

کرے۔اور ریاست کی بھی ذمہ داری  ہے کہ وه اِن امور کی نگرانی کرے۔لیکن ان سب سے بڑھ 
ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ اِن لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم هللا رب العلمین کر 

  کی طرف سے ہے جس کی بجا آوری ایمان کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا ہے۔
قُرآن کریم میں جا بجا اس بارے میں ارشادات موجود ہیں۔انسانی زندگی کے مختلف    

ِن کریم  کچھ ایسے زبردست انداز میں  بیان فرماتا مراحل اور اُن مراحل کی خصوصیات قرآ
  :ہے

اُس (ھرپیا۔فرماجس نے تم کو مٹی سے پیدا هللا وه ذات ہے"
 )رحِم مادر میں اُس نطفے سے(نطفہ بنا کر پھر )مٹی سے

پھر تم اپنی جوانی کو  ،لوتھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے بّچے
ور کوئی تم میں بوڑھے ہوجاتے ہو۔ ااس کے بعدپہنچتے ہو۔ 



 
 

سے پہلے ہی مرجاتا ہے اور تم  وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو 
  1"اور تاکہ تم سمجھو

ان  مراحل میں خاص طور پرانسانی زندگی کے  ضعف وقوت کا تذکره کرتے ہوئے هللا   
  :تعالی فرماتا ہے

کمزور حالت میں پیدا ) بتدا میںا(ہی تو ہے جس نے تم کو  هللا"
طاقت عنایت کی پھر  )تمہیں(کمزوری کے بعد )اُس(ا پھرفرمای

کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وه جو  )تمہیں(طاقت کے بعد)اُس (
  2"ہے علم واال اورطاقت واالچاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وه 

اور پھر انسان جسمانی اور عقلی  طور پر جب بالکل کمزور ہو تا ہے وه بھی هللا تعالی   
  :ارشاد فرماتا ہے

ہی نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور  هللاور "
تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ 

جاننے کے بعد ہر چیز سے بےعلم ) بہت کچھ(جاتے ہیں اور 
  3"جاننے واال قدرت واال ہے هللاہوجاتے ہیں۔ بےشک 

کے حقوق کے  بارے  میں  احادیث مبارکہ میں بزرگوں،بوڑھوں اور عمر رسیده لوگوں  
  انتہائی تاکید آئی ہے۔ اُن میں سے چند کا تذکره کیا جاتا ہے۔

جس شخص کی پوری  زندگی ): 1(:۔۔۔۔عمر رسیده مسلمان  کی فضیلت٭  
اسالم  کی حالت میں گزری ہو اور وه اسالم ہی کی حالت میں  بوڑھا ہو گیا ہو  حدیث مبارک 

نبی کہا گیا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی نے ) یں  بہترین شخصلوگوں م"( خري الناس "میں اس کو

لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ ! هللا کے رسول"سے سوال کیا کہ  علیہ السالم
  5"4"جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو” :نے فرمایا

جو اسالم ” :ایفرما نےنبی علیہ السالم: "امام ترمذی رحمہ هللا نے ایک  روایت  ذکر کی ہے) 2(
  7"6"میں بوڑھا ہو جائے، تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور بن کر ٓائے گا

یہ حدیث عمر رسیده لوگوں کی جسمانی حالت سے متعلق ہے یعنی جس کی عمر اسالم میں گزر 
  کر ختم ہونے کے قریب ہو جائے۔

میں مسلمان اس امید پر  زندگی گزاررہا ہوتا ہے کہ اگر چہ اس کو اس  دنیا 
امراض،کمزوری،فتور اور تھکاوٹ  وغیره جیسے عوارض الحق ہیں  تاہم  آخرت پر ایمان 

رکھتے ہوئے وه ان سب حاالت سے ناامید اور دل بر داشتہ نہیں ہو تا  بلکہ اس کے اچھے بدلے 
کا یقین رکھتا ہے اس کے برعکس مغربی دنیا میں چونکہ آ خرت کا تصور نہیں ہے اس وجہ 

گ اس  طرح کے  حاالت  کا سامنا کرتے ہیں تو دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا سے جب وه لو
  خود ہی خاتمہ کر دیتے ہیں آئے روز کی خودکشیاں اسی کی عالمت ہیں۔

اسالم میں اگر بنده بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وه شرعی احکام کا مکلف رہتا ہے اس   
حیثیت ہے بالکل اُسی طرح اسالم بوڑھے کو سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک جوان آدمی کی 
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بھی اہمیت دیتا ہے۔نماز،روزه،تالوت قرآن اور اس جیسے دوسرے  احکام  کے بجاآوری 
بوڑھے کو تنہائی  میں ایک مستقل دوست کی حیثیت سے ساتھ رہتے ہیں ۔ان اعمال کے ہوتے 

  ہوئے وه کبھی بھی اپنے آپ کو  تنہا محسوس نہیں کرتا۔ 
نے  نبی علیہ السالمیں چھوٹوں بڑوں کے حقوق وفرائض بیان کرتے ہوئے احادیث م  

  فرمایا
َمْن َملْ يـَْرَحْم  :"کا یہ ارشاد نقل کیا ہے نبی علیہ السالمامام ابو داؤد رحمہ هللا نے اپنی سنن میں ) 3(

 انےچکا حق نہ پہ وںبڑ کرنے واال ہپر رحم ن وںہمارے چھوٹ"1،2»َصِغريَنَا َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبريِنَا فـََلْيَس ِمنَّا 

  “ہم میں سے نہیں واال

۔۔۔۔والدین کے ساتھ حسِن سلوک  کی اہمیت،فضیلت اور ٭  
اسالم کا یہی طره امتیاز ہے کہ اس کے احکام ابدی ہیں عقل اور تہذیب کی تائید :رعایت

اوالد کے لیے  اپنی کرنے والے ہیں۔ دنیا وآخرت  کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔اوروالدین چونکہ 
جوانی،خوشی،آرام وراحت  تک قربان کرتے ہیں اسی وجہ سے اسالم نے اُن کے بارے  میں 

حسن سلوک کی ایسی ہدایات دی ۔ جس کی نظیر نہ پہلے موجود ہے اور نہ آئنده کوئی پیش کر 
  سکتا ۔

ریں،اُن کی ہر اوالد کو پابند بنا دیا گیا ہے کہ وه والدین کی ہرجائز خواہش کا احترام ک
جائزضرورت پوری کریں،ہر وقت اُن کے لیے خوشی کا سامان مہیا کریں ۔اس کے نتیجے میں 

اُن کے لیے ہمیشہ کی خوشی اور جنت ملے  گی اور اگر ان فرائض منصبی میں دانستہ طور پر 
کسی نے کوئی کو تاہی برتی  تو وه سخت وعید اور عذاب کا مستحق ہو گا۔دنیا میں بھی وه 

  :ترسے گا اور آخرت میں  آگ اس کا ٹھکانہ   ہو گی۔ هللا تعالی کا ارشاد ہے وخوشی ک
نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی  رباور تمہارے "

کرتے رہو۔ اگر ان  اچھا سلوککے ساتھ والدینعبادت نہ کرو اور
میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں 
تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور اُن سے بات 

  3"ادب کے ساتھ کرنا

  :اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے
کی ماں تاکید کی ہے شکر کرنے کی،اُس اور انسان کو ہم نے"

کر پیٹ میں اٹھائی کھتی ہے پھر اس کو تکلیف پر تکلیف سہہ 
دودھ پالتی ہے اورآخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا 

کا والدین  کہ میرا بھی شکر کرتا ره اور اپنے  اور یہہوتا ہے 
بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ۔اور اگر وه دونوں 

ریک تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو ش
کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ہاں 
دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص 
میری طرف رجوع الئے اس کے رستے پرچلناپھر تم کو میری 
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طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کر تے رہے ہو سب سے تم 
  1"کو آگاه کر دوں گا

نا ابراہیم  علیہ الصلوة والسالم کو خطاب  ہے ۔اُ ن کے والد محترم  اُن اس آیت میں  سید  
کے دین پر نہ  تھے۔اپنے والد محترم کے ساتھ احسان کامعاملہ کرتے ہوئے اُن کے لیے ایمان 

کا انتہائی حرص رکھتے تھے۔تاکہ ایمان الکر وه ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب سے نجات 
اتھ دنیاوی لین دین میں ادب واحترام کا معاملہ رکھنا چاہئیے پائے،کافر اور مشرک باپ کے س

  :اسی  کی طرف هللا تعالی کے قول میں اشاره ہے
اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ بےشک وه نہایت سچے  " 

پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سےکہا کہ اباآپ ایسی 
چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھے اور نہ 
آپ کے کچھ کام آسکتے ہیں۔ابّا بجھے ایسا علم مال ہے جو آپ 

و سیدھی راه پر کو نہیں مال تو میرےساتھ ہو جائے میں آپ ک
لے چلوں گا  ابّا شیطان کی پرستش نہ کیجیئے۔ بےشک شیطان 

کا نافرمان ہے۔ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو هللا کا عذاب  هللا
  2"آپکڑے تو آپ شیطان کی ساتھی ہو جائیں

سیدنا ابراہیم علیہ السالم کے والد محترم نے آپ کی دعوت نہیں مانی لیکن پھر بھی آپ   
  :اُن کو بُرا بھال کہنے کے بجائے فرمایانے  

نے سالم علیکم کہا  اور کہا کہ میں آپ )علیہ السالم(ابراہیم" 
سے بخشش مانگوں گا۔بے شک وه مجھ پر  ربکے لیے اپنے 

  3"نہایت مہربان ہے

اسالم میں انبیاء کو بھی  والدین کے فرمان بردار رہنے کاحکم دیا گیا ہے ۔سیدنا عیٰسی   
اپنی والده کے  بہت   الم کی صفت  بیان فرماتے ہوئے هللا تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ الس

  :"ہی تابع فرمان تھے
اور سرکش وبدبخت نہیں  تھ نیک سلوک کرنے واال اپنی ماں کے سا اور  "

  4"بنایا

احادیث مبارکہ میں تو انتہائی وضاحت  کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ایک حدیث 
والدین کی خدمت اور اُن کے ساتھ نیکی بہترین اعمال میں شمار کی گئی ہے۔سیدنا عبدهللا بن  میں

  :مسعود رضی هللا عنہ کی روایت ہے کہ
علیہ السالم  ہے؟ آپ  افضلکون سا عمل سب سے : سے پوچھانبی علیہ السالمایک شخص نے "

ک معاملہ کرنا، پھر هللا کے راستے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نینے
  5"میں جہاد کرنا

یہاں ترتیب وار بہترین اعمال ذکر کئے گئے ہیں۔پہلے نمبر پر نماز جو                           
ارکاِن اسالم میں سے ہے اور اس کے فوراََ◌ بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا،اور آخر میں 
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دت جہاد۔تو معلوم ہو اکہ  والدین کی خدمت هللا تعالی کے راستے میں جہاد جیسی افضل ترین عبا
  سے بھی افضل ہے۔

نے ایک صحابی کو  نبی علیہ السالمصرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے موقع پر تو 
  :جہاد پر جانے سے  والدین کی خدمت  کی وجہ سے روک دیا تھا۔جیسا کہ روایت میں ہے 

کی نبی علیہ السالمکہ ایک صحابی  سے روایت ہے  عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما  "
۔ مانگیسے جہاد میں شرکت کی اجازت صلی هللا علیہ وسلم اضر ہوئے اور آپ خدمت میں ح

انہوں نے کہا “زنده ہیں؟والدین  کیا تمہارے ”نے ان سے دریافت فرمایا صلی هللا علیہ وسلم آپ 
یعنی ان کو خوش (پھر انہیں میں جہاد کرو۔”نے فرمایا صلی هللا علیہ وسلم آپ ! کہ جی ہاں

  1)"رکھنے کی کوشش کرو

جیسا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت کی سیڑھی ہے اسی طرح اُن کی نافرمانی 
کہا گیا ہے جیسا کہ "اکبر الکبائر"بھی  جہنم میں جانے کا سبب ہے۔والدین کی نافرمانی کو 

  :ارشاد ہے
کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناه نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا : نے فرمایانبی علیہ السالم" 

نے فرمایا کہ هللا کے ساتھ شرک کرنا اور صلی هللا علیہ وسلم آپ ! بتائیے یا رسول هللاضرور 
اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ نبی علیہ السالموالدین کی نافرمانی کرنا۔ 

آگاه (سب سے بڑے گناه ہیں)گئے اور فرمایا آگاه ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی 
دہراتے اتنا مسلسل  ی بات کو اسنبی علیہ السالمؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ ہو جا
  2"خاموش نہیں ہوں گے نبی علیہ السالمکہ  نے لگامیں  سوچ کہ رہے 

صحیحین کی روایت پہلی گزر چکی ہے جس میں والدین کی نافرمانی کی حرمت اور
  :بیان کی گئی ہے  کہ

نے فرمایا، هللا تعالٰی نے نبی علیہ السالممغیره بن شعبہ رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ "
ادائیگی نہ کرنا (واجب حقوق کی(کی نافرمانی لڑکیوں کو زنده دفن کرنا،)اور باپ(تم پر ماں 

دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور )دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر)اور 
  3"قرار دیا ہے حرام کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو 

والدین کے بہت سارے حقوق میں ایک اہم حق اُن کا نان نفقہ ہے جو اوالد کے   
  :ذمے واجب ہوتا ہے۔امام ابو داؤد رحمہ هللا کی روایت میں ہے

صلی هللا ایک شخص نبی اکرم رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ  عبدهللا بن عمرو "
ہے اور والد بھی ہیں اور  مالمیرے پاس ! هللا کے رسول: کے پاس آیا اور عرض کیاعلیہ وسلم 

تم اور ” :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم ہے تو آپ  بھی  کی ضرورت مالمیرے والد کو میرے 
تمہاری اوالد )تجھ پر الزم ہے کرنا یعنی ان کی خبرگیری(تمہارے والد ہی کا ہے  مالتمہارا 

  "تمہاری پاکیزه کمائی ہے تو تم اپنی اوالد کی کمائی میں سے کھاؤ
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والدین کے نفقے کے بارے میں اسالمی تعلیمات یہاں تک ہیں کہ اگر بچہ یتیم ہو تو بھی 
رضی هللا عنہا نے سیده عائشہ رضی  1یک صحابیہوالدین  کااس کے مال میں حق ہے جیسا کہ ا

  :هللا عنہا سے پوچھا 
میری گود میں ایک یتیم ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتی ہوں؟ تو  "

آدمی کی پاکیزه خوراک اس کی اپنی کمائی کی ” :نے فرمایا ہےنبی علیہ السالمانہوں نے کہا کہ 
  2"کمائی ہےہے، اور اس کا بیٹا بھی اس کی 

قال الشيخ فيه من الفقه أن :"اس  حدیث کی تشریح کرتے ہوئے معالم السنن شرح ابو داؤد میں ہے کہ

نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجداً هلا ، واختلفوا يف صفة من جتب هلم النفقة من اآلباء واألمهات ، فقال 

  .ان له مال أو كان صحيح البدن غري زمن فال نفقة له عليهالشافعي إمنا جيب ذلك لألب الفقري الزمن فإن ك

وقال سائر الفقهاء نفقة الوالدين واجبة على الولد وال أعلم أحدا منهم اشرتط فيها الزمانة كما اشرتطها 

  3"الشافعي

رحمہ هللا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا نفقہ صاحِب 4امام خطابی "

اوالد پر الزمی ہے۔پھر اس میں ائمہ کا اختالف ہے کہ والدین کی کس حالت کااعتبار کیا مال 
امام شافعی رحمہ هللا )آیا اس حالت کاکہ وه والدین ہیں یا اُن کی غربت اوربڑھاپے کا؟(جائے گا

کا اس بارے میں یہ  قول ہے کہ اگر والدین فقیر اور بوڑھے ہوں  تب اوالد پر واجب 
والدین خود مال دار ہوں  یا بدنی لحاظ سے اچھے اور صحت مند ہوں  تو پھر اوالد  ہے۔اوراگر

پر الزمی نہیں ہے،امام شافعی رحمہ هللا کے عالوه دیگر  فقہاء کا قول  یہ ہے کہ والدین  
  "بوڑھے ہو یا نہ ہو نفقہ اوالد ہی پر الزم ہے

  :ر تی۔حدیث میں آتا ہے کہشریعِت اسالمی  اس بارے میں غفلت بالکل برداشت نہیں ک  
 آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وه ان لوگوں کو” :نے فرمایانبی علیہ السالم"

5،6"و جن کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر ہ ضائع کردے 
  

والدین کی اتنی خدمت کرنی چاہئیے کہ  اُن کی خدمت کی وجہ سے  اوالد جنت کا   
میں والدین کی  خدمت میں کوتاہی اوالد کے لیے   تباہی کا موجب ہے  مستحق  بنے ۔بڑھاپے

کی بددعا کی مستحق بن جاتی ہے۔صحیح مسلم کی روایت میں آتا  نبی علیہ السالماور یہی اوالد  
  :ہے

اس شخص کی ناک خاک ٓالود ہواس شخص کی ناک خاک ٓالود ہواس شخص کی ناک خاک " 
 ٓالود ہو۔پوچھا گیا ۔یا رسول هللا کس کی؟ فرمایا جس شخص نے اپنےوالدین  میں سے کسی ایک 
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حالت میں پایا اور اُن کی اتنی خدمت نہ کی کہ جس کے بدلے میں  ی یا دونوں کو بڑھاپے ککو 
  1"وه جنت میں جائے

پہلے بھی عرض کیا  جا چکا ہے کہ والدین کی خدمت  کرناجہاد پر جانے سے     مقدم   
  :ہے۔ حدیث میں آتا ہے

کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں ھجرت اور جہاد پر  هللا کی  نبی علیہ السالمایک شخص " 
نے دریافت  رضا حاصل کرنے کی خاطربیعت کرنے کے واسطے آپ کے پاس آیا ہوں۔آپ 

رمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زنده بھی ہے ۔اُس نے کہا جی دونوں زنده ہے۔آپ ف
نے فرمایا واپس  نے فرمایا کیا تمہارا مطلوب هللا کی رضا ہے؟اُس نے کہا جی ہاں۔آپ  

  2)"اُن کی  اچھی طرح خدمت کرو(جاؤ اور اُن کے ساتھ نیک صحبت اختیار کرو

ث کے بارے میں ہے کہ یہ تمام احادیث والدین کے ساتھ نیک سلوک مسلم کی شرح میں اس حدی
کی فضیلت پر داللت کرتے ہیں۔اُن کی خدمت جہاد سے مقدم ہے۔اس حدیث سے استدالل کرتے 

ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا جائز نہیں 
ے بارے میں امام شافعی رحمہ هللا کے نزدیک ان سے  ہے۔اوروالدین اگر مشرک  ہوں تو اس  ک

اجازت لیناضروری نہیں ہے۔واضح رہے کہ جہاد پر نہ جانے کا حکم تب ہے جب جہاد فرِض 
عین نہ ہو۔ چنانچہ اگر فرض عین ہوجائے تو پھر والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں۔تمام 

سلوک کرنا ضروری ہے اور اُن کی علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن 
  3نافرمانی حرام ہے۔

والدین اگر تمہارے کسی ذاتی کام کے بارے ناپسندیدگی ظاہر کر دیں  تو بھی اُن کی دل   
دل جوئی  کی خاطر اُن کی بات ماننی چاہئیے۔چاہے وه کسی کو بیوی کو طالق دینے کا کیوں نہ 

هللا  عنہ  نے اپنے بیٹے سیدنا عبدهللا بن عمر کہیں ۔روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی 
نبی علیہ رضی هللا عنہما کو بیوی  چھوڑنے کا کہا۔جس پر عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما نے 

 4نے والد کا حکم ماننے کے لیے طالق کا مشوره دیا۔سنن ترمذی سے مشوره لیا آپ   السالم
  :کی روایت ہے کہ

میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے عنہما کہتے ہیں کہ عبدهللا بن عمر رضی هللا " 
محبت کرتا تھا، اور میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میں 

اسے طالق دے دوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی اکرم 
 5"تم اپنی بیوی کو طالق دے دو! عبدهللا بن عمر” :مایاسے کیا تو آپ نے فرصلی هللا علیہ وسلم 

  6، 5"دو
اس حدیث میں صراحت سے یہ حکم ذکر کیا گیا ہے کہ جب ماں  باپ کہے تو بیوی کو   

چھوڑنا چاہئیے اگر چہ وه اسے محبوب کیوں نہ ہو۔یہاں تو صرف والد کا ذکر ہے لیکن ایک  
  :زیاده بتالیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے دوسرے حدیث میں والد کے مقابلے میں والده کا حق

کی خدمت میں حاضر نبی علیہ السالمایک صحابی رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ ابوہریرہ" 
میرے اچھے سلوک کا سب سے زیاده حقدار کون ہے؟ ! ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول هللا

تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ 
                                                           

  6674:رقمالجنۃ، ،باب رغم انف من ادرک ابویہ او احدھما عنداالکبر فلم یدخلمسلم،کتاب البر والصلۃ1
  6671:رقم،ب،باب بر الوالدین وانھما احق بہمسلم،کتاب البر والصلۃ واالد2
  104،ص16نووی،ج3
  ،بدون تاریخبیروت –دار إحیاء التراث العربي ،الجامع الصحیح سنن الترمذي،الترمذي ،أبو عیسى  ،محمد بن عیسى 4
  1189:زوجتہ،رقمترمذی،کتاب الطالق،باب الرجل یسئالہ ابوه ان یطلق 5
  189،ص1قال االلبانی ھذا حدیث صحیح،صحیح وضعیف سنن ترمذی،ج6



 
 

نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس نبی علیہ السالمپھر پوچھا اس کے بعد کون؟ 
  1"نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہےنبی علیہ السالمکے بعد کون ہے؟ 

جب والد کا حکم ماننے کی وجہ سے بیٹے  کے لیے  :رحمہ هللا فرماتے ہیں کہ2امام  طحاوی 
یوی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے تو والده کا حکم ماننا  اس سے زیاده  ضروری ہے کیونکہ والده ب

  3کا حق والد کے مقابلے میں زیاده ہے۔
لیکن اس کے برعکس بعض علماء یعنی حنابلہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیٹے پر بیوی   

یعنی  بیٹے کے کے طالق کے سلسلے میں والدین کی طرف سے کوئی  زبردستی  نہیں ہے 
لیے ضروری  نہیں ہےکہ جب والدین اُسے بیوی کی طالق کا کہے اور وه مجبو ر ہو کر حکم 

مانے۔یا وه  اپنے بیٹے کو کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے سے روکے،کیونکہ طالق کے 
نقصانات خصوصا اوالد کے سلسلے میں کافی مشکالت پید ا کرتے ہیں  بخالف ِوالدین کے ، کہ 

ہ وه ناراض ہو جائیں گے لیکن ممکن ہے اُنہیں کسی طریقے سے راضی کیا جائے۔اور اگرچ
قاعده ہے کہ جب دو قسم کے شر  کسی ایک معاملے میں جمع ہو اور دونوں سے خالصی کی 

أنه ال جيب على الرجل : وصرح احلنابلة  "کوئی صورت نہ ہو تونسبتاََ◌ آسان کو اختیا ر کرنا چاہئیے۔

وما قد يرتتب على الطالق من أضرار، وخباصة األوالد، حيتمل يف سبيل .لو عدلني يف طالق أو منع من تزويجطاعة أبويه و 

۔حنابلہ نے  صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ مرد 4»خيتار أهون الشرين«: دفع ضرر أشد وأكرب، عمالً بالقاعدة

یں ہے۔کیونکہ طالق پر طالق  یا نکاح سے منع کرنےمیں صالح والدین کی اطاعت بھی الزم نہ
میں  خاص کر بچوں کے حوالے سے جو ضرر ہے اُسی ضرر کو دفع کرنے کی وجہ سے یہ 

برداشت کیا جاتا ہے۔کیونکہ قاعده یہ ہے کہ جب دو قسم کے ضرر ) والدین کا حکم نہ ماننا(
  ۔ "جمع ہو جائیں تو اس میں جو نسبتا کم نقصان واال ہو ،اُسی اختیار کرنا چاہئیے

سیدنا عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص  والدین کو اور  
نے اُسے واپس کر دیا جیسا  روتےہوئے چھوڑ کرہجرت کرنے کی غرض سے آیا لیکن  آپ 

  :کہ
صلی هللا علیہ ایک شخص نے نبی اکرم عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ "

میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے ہجرت پر بیعت کروں، اور میں : ہاکے پاس آ کر کوسلم 
تم ان کے پاس واپس جأو ” :نے فرمایا ، آپ وں ہ آیاچھوڑ ہوئے  نے اپنے ماں باپ کو روتے

  5"اور انہیں جس طرح تم نے رالیا ہے اسی طرح ہنساؤ 

ساتھ ۔۔۔۔والدین کی خوشی کے خاطر اُن کے رشتہ دار اور دوستوں کے ٭
یک خوشحال اور کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اُن کے افراد ا:ُحسِن سلوک

کےدرمیان  باہم  ربط ہو جو ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی غمی  کو محسوس کر سکے 
۔والدین کا چونکہ معاشرے میں دیگر افراد کے ساتھ عموما اور اوالد کے ساتھ خصوصا تعلق 

د کو اُن  کی خوشحالی کے خاطر اُن کی انتہائی رعایت رکھنے کا ہوتا ہے اس وجہ سے اوال
                                                           

،مسلم،کتاب البروالصلۃ واالدب،باب بر الوالدین وانھما 5971:بخاری،کتاب االدب،باب من احق الناس بحسن الصحبۃ،رقم1
  6664:احق بہ،رقم

ھ کو پیدا ہوئے۔فقہ اور حدیث 239طحا میں عالقہ احمد بن محمد بن سالمۃ،ازدی،حجری،مصری،طحاوی،حنفی،مصر کے2
ھ کو وفات پائے۔سیر 321میں کامل مہارت رکتھے تھے۔ابتدائی عمر میں شافعی المسلک تھے،پھر حنفی ہوگئے۔قاہره میں 

  1/206،االعالم32- 15/27اعالم النبالء
  ھ1415،مؤسسۃ الرسالۃ،418،ص3احمد بن محمد،ابن سالمۃ،شرح مشکل اآلثار،ج3
  336،ص9سالمی وادلتہ،جالفقہ اال4
  2530:رقم:سنن ابو داؤد،کتاب الجھاد،باب فی الرجل یغزو وابواه کارھان5



 
 

حکم دیا گیا ہے۔اس سے  یہ مقصود ہوتا ہے  کہ  اُن کو خوشی کے  مواقع فراہم کئے جائیں ۔اُن 
کے اصلی  حقوق کے بارے میں تو پہلے عرض کیا گیا ہے۔مزید اُن کی رعایت کے خاطر اُن 

سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔تاکہ والدین کو خوشی حاصل کے دوست احباب کے ساتھ بھی حسن 
ہو۔اسالم نےوالدین کو خوش  کرنے کے لیے   ہرممکن طریقے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ظا 
ہر ہے کہ  جب والدین بوڑھے ہو ں تو اُن کے دوست احباب بھی اُسی عمر کے ہوں گے۔اس 

ین جیسے سلوک  کرنا وجہ سے اُن کے بڑھاپے کو دیکھ کر بھی اُن کے ساتھ والد
  چاہئیے۔خاص کر اُن کے ساتھ مل بیھٹنے کا اہتمام  کیا جائے تاکہ اُن  کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔

والدین کے احباب ، عزیز واقارب  کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں                            
  :احادیث میں بہت سار ے واقعات اور احکامات موجود ہیں ۔جیسا کہ

  :سیدنا عبدهللا بن عمر رضی هللا کی روایت میں ہے): الف(                       
کے ساتھ  مکہ کی طرف  جاتے ہوئےراستے میں ایک دیہاتی   عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما "

ملے۔عبدهللا رضی هللا عنہ نے اُس کو سالم کیا اور  اس کواپنی سواری پربٹھایا،اپنے سر سے 
 کہ عمامہ اتار کر اُسے دیا۔اُن کے رفقاء میں سے ابن دینار رحمہ هللا  کہتے ہیں کہ ہم نے کہا 

آپ نے اسے اتنی  (هللا آپ کا بھال کرے  یہ دیہاتی لوگ تو بہت کم چیز پر بھی خوش ہوتے ہیں
اس پر سیدنا عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما نے فرمایا کہ اس کے والد کے ) اہمیت کیوں  دی؟

سب سے بہتر ” :کو فرماتے ہوئے سنانبی علیہ السالممیں نے میرے والد سے تعلقات تھے  اور 
لوک اور سب سے اچھا برتأو یہ ہے کہ ٓادمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی س

  1"کرے
امام نووی رحمہ هللا فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں والد کے دوستوں کے ساتھ احسان  اوراکرام  

کی فضیلت  بیان کی گئی ہے۔جو اصل میں والد کے ساتھ احسان اور اکرام ہے۔کیونکہ اُن کے 
احسان تو اپنے والد ہی کے واسطے سے ہے۔والد کاذکر تو یہاں صراحت کے ساتھ ہے ساتھ 

یعنی اِن  مذکوره رشتہ (لیکن اس کے ساتھ ماں،دادا،نانا،اساتذه،شوہر اور بیوی بھی شامل ہیں
  ۔2)داروں کے دوستوں  اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کا حکم ہے

شریعِت مطہره نے جتنے بھی احکام دئیے ہیں :احکام ۔۔۔۔بوڑھوں سے متعلق  فقہی ٭
سب میں آسانی کو ملحوظ نظر رکھ کر الزم کئے ۔ایسا کبھی نہیں ہو اکہ انسان  میں کسی کام 

کی طاقت نہ ہو اور اسالم اس سے مطالبہ کرتا ہو۔ کیونکہ هللا تعاٰلی نےانسان کو اُس کی طاقت 
  :ہیں۔جیسا کہ هللا تعاٰلی کا جا بجا ارشاد ہےاور قدرت کے مطابق  احکام دئیے 

 برے ا اچھا بدلہ  اور ۔ اچھے کام ککرتانہیں  پابند کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیاده  هللا" 
 3"کام کا برا بدلہ ملے گا 

  :اورا رشاد ہے
تا مگر اسی کے مطابق جو بنانہیں  مکلف کسی کو   تعالٰی هللا"

  4"ریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گاعنق هللاس کو دیا ہے۔ اور 

اسی وجہ سے  بنده جب جوان ہوتا ہے تو اسالم اُس کو عبادات وغیره میں کوئی رعایت نہیں 
رکھتا، لیکن جب وه کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کمزوری کی مناسبت سے اُسے 

بڑھاپے میں بیٹھ کر یا رعایت دی جاتی ہے مثالََ◌جوانی میں نماز کھڑے ہو کر پڑھتا تھا اب  

                                                           
   6677:صحیح مسلم،کتاب البروالصلۃ واالدب،باب فضل صلۃ اصدقاء االب واالم ونحوہما،رقم1
  109،110،ص16نووی شرح مسلم،ج2
  286:2البقرة3
      7:65الطالق4



 
 

لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہو گی،روزے  نہ رکھ سکنے کی صورت میں کفاره کافی ہوگا اور 
حج پر جانے کی اگر قدرت نہیں تو فرضیت کی صورت میں اپنا کوئی قائم مقام بھیجے جانے 

وجود کی اجازت ہوگی، اور جہاد کا ساقط ہونا وغیره ۔احادیث  میں صراحتہَ یہ رعایتیں م
  :ہیں۔جیسا کہ بخاری کی روایت ہے

مجھے بواسیر کا رضی هللا عنہنے کہا کہ 1عمران بن حصین " 
سے نماز کے بارے نبی علیہ السالممرض تھا۔ اس لیے میں نے 

نے فرمایا کہ کھڑے ہو صلی هللا علیہ وسلم میں دریافت کیا۔ آپ 
اور کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر 

  2"اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو

مریض کے لیے بیٹھ کر،لیٹ کر یا ٹیک لگا کرنماز پڑھنے کی اجازت اس حدیث میں صراحت  
کے ساتھ موجود ہے ۔کیونکہ مریض کے قوٰی  کمزور ہو چکے ہوتے ہیں جبکہ بڑھاپے میں تو  

  :ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے امراض وغیره کی وجہ سے اکثر یہی کیفیت  رہتی
کو کبھی نبی علیہ السالمآپ نے کہ  سے روایت ہےام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی هللا عنہا "

ہو گئے تو قرآت قرآن نماز میں بیٹھ  عمر رسیده بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ جب آپ 
قریباً تیس یا چالیس آیتیں کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر ت

  3"جب بوڑھے ہو گئے"کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ "  َحىتَّ َأَسنَّ  "پڑھ کر رکوع کرتے

اسی طرح اُ ن کے روزوں کا معاملہ ہے اگر روزے  نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھنے کی اجازت 
  :فرماتا ہے ہے اور پھر شریعت کی طرف سے مقرر کرده کفاره ادا کر دے۔ هللا تعاٰلی 

کے بدلے  وں روز والے اپنے ےسکن رکھ نہ  روزه ورا"
  4"محتاج کو کھانا کھال دیں

سے مراد بڑی عمر کے "  يُِطيُقونَهُ  "سیدنا عبدهللا بن عباس  رضی هللا عنہما کے  قول کے مطابق

  ۔5لوگ ہیں
باِب  ر رہے تھےیوں قرآت کعبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما ":جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے

ابن عباس رضی هللا عنہما نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس سے مراد بہت " ۔تفعیل سے
بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت ہے۔ جو روزے کی طاقت نہ ہو، انہیں چاہئیے کہ ہر روزه کے 

  6بدلے ایک مسکین کو کھانا کھال دیں۔
فرض ہوا ہو اور اس نے ادا نہیں کیا ہو تو حج کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جس پر حج 

اس کی جگہ دوسرا شخص حج بدل کر سکتا ہے جیسا کہ ابن عباس رضی هللا عنہما کی روایت 
  :میں ہے کہ

حجۃ الوداع کے موقع پر اور عرض  ایک خشعمی عورت آئی"
 حجمیرے والد پر هللا تعالٰی کی طرف سے ! ل هللاکی یا رسو

                                                           
خلف،الخزاعی،غزوه خیبر کے سال مسلمان ہوئے۔بہت سے غزوات میں شریک ہوئے۔فتح عمران بن حصین بنعبید بن 1

ھ کو وفات پائے۔االصابہ فی تمییز 53یا 52مکہ کے دن قبیلہ خزاعہ کا جھنڈا اُن کے ہاتھ میں تھا۔بصره میں سن 
  705،ص4الصحابہ،ج

  1117:،رقم اذا لم یطق قاعدا صلی علی جنب باب بخاری،کتاب تقصیر الصلوة،2
  1118:،رقم اذاصلی قاعدا ثم صح،اووجد خفۃ تمم مابقی بخاری ،کتاب الجمعۃ،باب3
  184:2البقره 4
  288،ص2الجامع الحکام القرآن،ج5
  4505:رقمایامامعدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر اآلیۃ،:التفسیر،باب قولہ تعالی بخاری،کتاب6



 
 

کیا میں ان کی طرف سے  ڑھا ہےفرض ہے لیکن وه بہت بو
  1"نے فرمایا کہ ہاںعلیہ السالم  آپ سکتی ہوں؟ حج کر

جہاں تک جہاد کا تعلق ہے  اس میں دیگر عبادات کے مقابلے میں قوت وطاقت  کی  زیاده 
ضرورت ہوتی ہے۔کمزوری فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بنتی ہے اور کمزوروں پر هللا 

ں فرمایا ۔قرآن کریم کے نقطہ نظر سے عمررسیده لوگوں  جہاد کا حکم تعالی نے جہاد الزم نہی
  :ساقط  ہوجاتا ہے ارشاد ربانی ہے

پر جن کے پاس خرچ لوگوں  ان  اوربیماروں ،ضعیفوں " 
اور اس کے رسول کے  هللاجب کہ  کچھ حرج نہیں  موجود نہیں

پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔  انسانوں  ہوں۔ نیک خواهخیر
  2"بخشنے واال مہربان ہے هللاور 

هللا کے اس "اس آیت کی تفسیر الجامع الحکام القرآن میں  کچھ یوں  ہے۔                      
اُٹھا دی جاتی "تکلیف"میں ارشادہے کہ  کسی کام سے عاجز بندے سے "لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء  "فرمان

ی بندے میں یہ صفت پائی گئی  وه مکلف نہیں رہے گا لیکن اس کی صورتیں ہے۔پس جب بھ
  مختلف ہوں گی مثال

  ۔ یا تو وه حکم  بالکلیہ ساقط ہو جائے گا 1
  ۔یا اس کا بدل دیا جائے گا۔2
  ۔ 3کی یہ حالت عام ہے چاہے بدنی کمزوری ہو یا مالی کمزوری ہو"عجز"

  : اوراس  کی نظیر اس آیت میں ہے
 کسی کام کا پابند کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیاده  هللا"

۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائده ملے گا برے بناتانہیں 
  4" کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا

جدید دنیا  نے عمررسیده انسانوں کو جتنے  حقوق دئیے ہیں  وه اس                                 
قابل بھی نہیں کہ اسالم کے مقرر کرده حقوق کے ساتھ ان کا تقابل کیا جائے۔کیونکہ اِن  کے 
 حقوق کا تعلق اُن کی مادی ضروریات سے ہوتا ہے۔جیسے  عالج معالجہ،اشیائے زندگی  کی

قیمتوں میں کمی وغیره۔بلکہ بعض مغربی ممالک میں تو باقاعده  اُن کو  ایک خاص جگہ تک 
محدود کر کے اُن کے خرچ خوراک،خدمت اور مکان کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔اس کے 

مقابلے میں اسالمی تعلیمات بالکل  مختلف  ہیں اسالم  سب سے پہلے انسان کے تکریم وتعظیم 
  :بانی ہےکی قائل ہے،ارشاد ر

اور ان کو جنگل اور دریا  دے دی ہم نے عزت انسان کو اور " 
ی اور اپنی بہت سی دے دمیں سواری دی اور پاکیزه روزی 

  5"مخلوقات پر فضیلت دی

اسالم نہ صرف انسان کی  مادی ٖضروریات کی بات کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان  کی 
ہے ۔جس کے ذریعے  انسان کرامت اور عزت کا روحانی ضروریات  کو بھی مدنظر رکھتا 

مستحق بن جاتا ہے۔اور موت تک تمام حقوق کا اہل قرار پاتا ہے۔اسالم معاشرے کے تمام افراد 

                                                           
  1854:،رقم الحج عمن الیستطیع الثبوت علی الراحلۃ بابصحیح بخاری،کتاب الحج،1
  91:9التوبۃ2
  226،ص8القرطبی،ج3
  286:2البقرة4
  70:17االسراء5



 
 

کے حقوق تسلیم کرتاہے لیکن دوسرے عام لوگوں کے بنسبت عمررسیده انسانوں کے حقوق  کو  
  کرتا۔ پہلے ذکر کرتا ہے اور اس میں غفلت بالکل برداشت نہیں

پھر یہ بات بھی اہمیت کی قابل ہے کہ اسالم نہ صرف مسلمان بوڑھوں کی بات کرتا ہے بلکہ 
غیر مسلم  عمررسیده افراد  بھی حسن  سلوک کے مستحق  ہیں۔کیونکہ انسان اسالم انسان کی 

بھی  حسن )  بوڑھے(کرامت کا سب سے بڑا داعی ہے پس اس لحاظ سے غیر مسلم بزرگ
ہوتے ہیں اور اُن کے ساتھ  احسان کرنا نیکی ہے جس کا بدلہ ضرور دیا  سلوک کے مستحق

جائے گا۔سیده اسماء بنت ابو بکر رضی هللا عنہما  کی والده اسالم النے سے پہلے ایک دفعہ وه 
سے اُن کے ساتھ  نبی علیہ السالمسیده اسماء رضی هللا عنہا کے پاس آئیں۔آپ رضی هللا عنہا نے 

نبی علیہ ) کہ کیا میں اُن کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہو؟(ے میں پوچھا صلہ رحمی کے بار
  :نے باقاعده اس کی اجازت دی جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے السالم

نبی علیہ اسماء بنت ابی بکر رضی هللا عنہا نے بیان کیا کہ " 
جو (قتیلہ بنت عبدالعزیٰ )کے زمانے میں میری والده السالم

صلی هللا علیہ وسلم مشرکہ تھیں، میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ 
مجھ سے مالقات )سے پوچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ وه 

بہت خواہشمند ہیں، تو کیا میں اپنی والده کے ساتھ صلہ (کی
نے فرمایا کہ ہاں صلی هللا علیہ وسلم رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ 

  1"اپنی والده کے ساتھ صلہ رحمی کر
میں ہرقسم کے صلہ رحمی کا حکم اور اجازت موجود ہے جس کی تائید هللا تعالی "ِصِلي أُمَّكِ  "

  :کے اس قول سے بھی ہوتا ہے
جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور  " 

نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکاال ان کے ساتھ بھالئی اور 
تو  هللایں کرتا۔ تم کو منع نہ هللانصاف کا سلوک کرنے سے 

  2"انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے
  ۔3اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر مانباپ کا نفقہ مسلمان بیٹے پرالزم ہے

شریعت مطہره کے  احکامات  کی تابع داری میں صحابہ کرام رضوان هللا عنہم اور اُّمت کے 
سلف صالحین  کا ہمیشہ یہ عمل رہاہے کہ وه غیر مسلموں کے ساتھ ایسے عمل کے روادار 

تھے جس طرح اپنے مسلمانوں سے برتاو رکھتے تھے۔اور اس کے مثالیں بے شمار ہیں جیسا 
 عنہ نے ایک یہودی سے اس وجہ سے جزیہ ساقط کیا تھا کہ وه بوڑھا کہ سیدنا عمر رضی هللا

تھا کمائی کے قابل نہیں رہا تھا بلکہ حسن سلوک کا اعٰلی ترین مثال قائم کرکے بیت المال سے 
نے بھی 4اُسے مال دیا تھا۔اُن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ هللا  

وه خود  اہِل ذمہ میں سے ایسے بوڑھے  تالش کرتے  اور اُن کے جزیے کو اس پر عمل کیا تھا 
  معاف فرما دیتے۔

                                                           
،صحیح مسلم،کتاب الزکوة،باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی 2620:رقم ب الھدیۃ للمشرکین،باصحیح بخاری،کتاب الھبہ،1

  2372:االقربین والزوج واالوال والوالدین،رقم
  8:60نہالممتح2
  234،ص5یہ امام ابن حجر رحمہ هللا کا قول ہے۔فتح الباری،ج3
ابو حفص عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکؒم القرشی ہیں۔ تبع تابعی ہیں۔متقی ،فقیہ ،محدث اور امیر المومنین تھے۔مثالی 4

ینہ منوره میں وفات ء  کو میں مد720/ھ101عدل و انصاف قائم کرکے عمر ثانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ 
  ۔)50،ص5۔الزرکلی،االعالم ، ج114،ص5الذہبی ،سیر اعالم النبالء،ج(پائی۔



 
 

اگر اہل ذمہ میں سے کوئی ایک دینار کی ادائیگی سے بھی :"  ابو عبید رحمہ هللا فرماتے ہیں
عاجز ہوجاتا تو اسے جزیہ معاف فرماتا یہاں تک کہ انہوں نے ایک بوڑھے ذمی کے لیے بیت 

روزینہ بھی مقرر فرمایا کیو نکہ انہوں نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں سے مانگتے  المال سے
  1ہوئے دیکھا تھا۔

آگے مزید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ هللا نے اپنے ایک عامل سے اہل 
ذمیوں میں جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہو،اُن کی : ذمہ سے جزیے لینے  کے متعلق  ارشاد فرمایا

قوت کمزور ہوچکی ہواورمعاش سے عاجز آگئے ہو تو اُن کے لیے اُن کی ضروریات کے 
مطابق مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ مقرر کرو اور اگر کسی مسلمان کا کوئی غیر مسلم 

غالم ہو اوروه بھی بوڑھا،کمزوراور کسب سےعاجز ہو تو اُس مسلمان آقا پر الزم ہے کہ وه اُس 
تک برداشت کرے جب تک وه زنده ہے یا آزاد ہو جائے۔ اور یہ حکم میں اس کا خرچہ اُس وقت 

لیے دے رہا ہو کہ مجھے امیر المؤمین عمر رضی هللا عنہ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے کہ ایک 
آپ رضی هللا عنہ ایک بوڑھے ذمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں سے مانگ رہا تھا۔آپ 

ے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ تیرے جوانی کے ایام رضی هللا عنہ نے فرمایاتھا کہ ہم ن
یعنی تمہارے ضروریات پورے نہیں (میں تم سے جزیہ لیتے تھے اورآج تمہیں نہیں پوچھ رہے

بیت المال سے پھر آپ رضی هللا عنہ نے اُس کےلیےاُس کے ضرورت کے مطابق  )کر رہے
  :روزینہ جاری فرمایا

کمزور اور کام کاج سے عاجزہوچکے ہو،پس اُن کے لیے اُن ذمیوں کو دیکھو جو بوڑھے ، 
مسلمانوں کے بیت المال سے اُن کے اخراجات کے مطابق وظیفہ جاری کرو۔اگرکسی  مسلمان 
کا کوئی مملوک بوڑھا ،کمزور اور کام کاج سے عاجزہوچکا ہوتو اُس کو چاہئیے کہ اُس کے 

میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ (ں۔اور یہ موت یا آزادی تک اُس کی  خرچ  خوراک کا انتظام کری
خبر امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی هللا عنہ سے پہنچا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ )مجھے یہ

رضی هللا عنہ ایک بوڑھے ذمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر 
ہم نے تیرے ساتھ :سیدنا عمر رضی هللا عنہ نے  اُسے فرمایا) یہ دیکھ کر(مانگ رہے تھے۔

انصاف نہیں کیا کہ تیری جوانی کے ایام میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور اب تیرے بڑھاپے 
میں تجھے بھال دیا۔اُس کے بعد آپ رضی هللا عنہ اُس کے اخراجات کے مطابق اُسے بیت المال 

  2۔  "سے وظیفہ جاری فرمایا
  
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                           

  ،بدون تاریخ،دارالفکر،بیروت51،ص1قاسم بن سالم،ابو عبید،کتاب االموال،ج1
  51،ص1کتاب االموال،ج2



 
 

 
 

 
  فصل چہارم

 ،فقراء ومساکین ،یتیموں
کے سماجی  مریضوں

  حقوق

  
  
  
  
  
  
  
  

یتیم  اُس  نابالغ  بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد  وفات پا چکاہو۔اور دیگر حیوانات میں  اُس 
کے مادے کے " يتم "۔اصل میں )یعنی وفات پا چکی ہو(1کو یتیم کہا جاتا ہے جس  کی ماں  نہ ہو

ہ یتیم کی زندگی میں باپ کے مرنے ۔ کیونک2معانی  میں تنہائی،غفلت اور سستی کے آتے ہیں
کے بعد تنہائی ہی آتی ہے۔اور اسی طرح باپ کے سایہ سے محروم ہونے کے سبب اکثر اُ س 

                                                           
  241،ص14تھذیب اللغۃج1
  292،ص5النھایہ،ج2



 
 

کے حقوق کی ادائیگی میں  غفلت برتی جاتی ہے۔اور باقاعده  نگران  نہ ہونے کی وجہ سے اُس 
  ول کی بات بن جاتی ہے۔کی ضروریاِت زندگی کی تکمیل  میں غفلت اور الپرواہی ایک عام معم

کا نام زائل ہو جاتا ہے۔لیکن کبھی کبھی مجازی طور پر  بالغ " يتيم "بلوغت کے بعد انسان سے 

کے نام سے بھی  "کو ابوطالب کا یتیم"نبی علیہ السالمکہا جاتا ہے جیسا کہ " يتيم "کوبھی 

  ۔1تھیپکارے جاتے تھے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السالم کی پرورش فرمائی 
جس کااس یتیمی کا زمانہ  ایک  تکلیف ده  مرحلہ ہوتا ہے۔جس  کاسامنا بچپن میں کیا جاتا ہے۔ 

کے مستقبل پر گہرااثر  پڑتا ہے۔بچپن میں والدین کی تربیت اور شفقت سے  بچے محروم ہوتے 
ا ہیں۔کمانے واال باپ نہ ہونے کی وجہ سے اِن میں اپنے  غیر محفوظ  ہونے اور کمزور ی ک

احساس ہمیشہ پایا جاتا ہے۔اس وجہ سے اسالم نے اِن یتیموں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا 
ہے۔اور گھر کے دیگر افراد،رشتہ داروں،ہمسائیوں اور پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری مقرر 

کی ہے کہ یتیموں کی کفالت،پرورش،نان نفقے اور دیگر ضروریات زندگی  کو پورا کرنا 
میں داخل ہیں۔قرآن کریم اورسنت نبویہ  علی صاحبہا الصالة والسالم  میں  تمہارے فرائض

یتیموں کی رعایت رکھنے کے بارے میں ایسی جامع ہدایات موجود ہیں جن پر عمل کرکے  
کوئی بھی معاشره صحیح معنوں میں انسانی فالحی  معاشره بن سکتا ہے۔یتیموں کے ساتھ حسن 

اتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ سلوک کا حکم کسی خاص فرد کے س
داری بنتی ہے۔اُن کی دنیاوی ضروریات کے پیش نظرزکٰوة،ماِل غنیمت،مال فئے اور میراث 

میں باقاعده اُن کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ هللا جل شانہ اپنے کالِم پاک میں باربار اُ ن کے  
  :یسا کہحقوق وغیره کے بارے میں فرماتے ہیں۔ج

سے دلوایا  کے لوگوں کو دیہات  رسولنے اپنے  هللاجو مال "
وں رشتے دار) کے سولر(کے اور  سولکے اورر هللاہے وه 

مندوں کے اور مسافروں ضرورت کے اور یتیموں کے اور 
کے لئے ہے۔ تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں ان ہی کے 

غمبر دیں وه لے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پی
سے  هللاباز رہو۔ اور ) اس سے(لو۔ اور جس سے منع کریں 

  2"سخت عذاب دینے واال ہے هللاڈرتے رہو۔ بےشک 

  :دوسری جگہ ارشاد ہے
رشتہ دار اور ) غیر وارث(اور جب میراث کی تقسیم کے وقت "

یتیم اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا 
  3"کالمی سے پیش آیا کروکرو۔ اور شیریں 

ایک اور جگہ هللا تعالٰی  یتیموں کو کھالنے پالنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں 
  :کہ

وں اور یتیموں اور قیدیوں غریبکی خواہش  ہے  خوراکباوجود کہ ان کو خود اس کے  اور " 
  4"کو کھالتے ہیں

  :نیکی کی حقیقت بتالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
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کی طرف منہ کرلو بلکہ  یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب  ینیک" 
پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر  هللانیکی یہ ہے کہ لوگ 

اور  کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان الئیں۔ اور مال باوجود 
عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور 

نوں  میں  اور نماز مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گرد
پڑھیں اور زکٰوة دیں۔ اور جب عہد کرلیں تو اس کو پورا کریں۔ 
اور سختی اور تکلیف میں اور کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ 

  1"یہی لوگ ہیں جو  سچے ہیں اور یہی ہیں جو  ڈرنے والے ہیں

ی مقام میں مال کر تاکید یتیموں کو کھالنا پالنا اتنا اہم ہے کہ اُسے والدین کے ساتھ ایک جگہ ہ
  :فرمائی

لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ  "
دو کہ جو مال خرچ کرنا چاہو وه  ماں باپ اور قریب کے رشتے 
داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو  اور 

  2"اس کو جانتا ہے هللاجو بھالئی تم کرو گے 

  :هللا تعالی فرماتا ہے۔شده ماِل  غنیمت میں بھی اُن کا حق الزمی  قرار دیا گیا جہاد میں  حاصل
 ا�خمسکہ جو چیز تم لوٹ کر الؤ اس میں سے  لواور جان "

کا اور یتیموں کا اور  داروں قرابتاور اور اس کے رسول 
پر اور اس  هللامحتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم 

فرق کرنے ) حق وباطل میں(پر ایمان رکھتے ہو جو ) نصرت(
جس دن دونوں فوجوں میں مڈھ ) یعنی جنگ بدر میں(کے دن 

ہر  هللاپر نازل فرمائی۔ اور ) محمد(بھیڑ ہوگئی۔ اپنے بندے 
  3"چیز پر قادر ہے

یتیم کے مال کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے۔گھر کے                
ہوں،رشتہ دار ہوں یا معاشرے کے دیگر افراد ہوں سب پر یتیم کے مال کی  نگران کو افراد 

ضروری قرار دیا گیا ہے۔  اور اُسے  ناحق  طریقے سے کھانے سے انتہائی سخت الفاظ میں 
منع کیا گیا ہے۔نہ تو خود اُس میں کوئی کھاسکتا ہے اور نہ ہی اُسے کسی دوسرے کے حوالے 

ہی اُسے ضائع کرنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ هللا تعالی کے اس ارشاد سے  کر سکتا ہے اور نہ
  :واضح ہوتا ہے

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق "
جوانی کو پہنچ جائے۔ اور  هسے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ و

  4"عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی

جو کوئی بھی اس حوالے سے اسالم کے مقرر کرده اصول سے انحراف                             
  :کرتے ہوئے ماِل یتیم کھانے کا مرتکب ہو، اُس کے بارے میں ارشاد ہے
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اپنے پیٹ میں آگ  نے والےتیموں کا مال ناجائز طور پر کھای"
  1"دوزخ میں ڈالے جائیں گے )قیامت کے دن (بھرتے ہیں۔ اور

اسالم نے  یہ بھی بتایا ہے کہ یتیم  کے مال کا نگران کب تک اس کے مال کی                    
نگرانی کرتا رہے گا،نیز کن حاالت میں  وه یتیم کے مال کو ذاتی استعمال میں السکتا ہےاور وه  

  :یتیم  کا مال  اُس کو  کس عمر میں واپس کرے گا؟ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے
کام کاج میں مصروف رکھو پھر  یتیموں کو بالغ ہونے تک  اور "

اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے 
کردو اور اس خوف سے کہ وه بڑے ہوجائیں گے اس کو فضول 
خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسوده حال ہو اس 

و وه مناسب طور پر کو  پرہیز رکھنا چاہیئے اور جو بے مقدور ہ
کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو 

ہی حساب لینے واال کافی  هللاگواه کرلیا کرو۔ اور حقیقت میں تو 
  2"ہے

نبی علیہ هللا تعالٰی کے نزدیک یتیم سے حسن سلوک  صفات اٰلہی میں سے ہے جیسا کہ هللا تعالٰی 
  3أََملْ جيَِْدَك يَِتيًما فَآَوى :"فرماتا ہے کو احسان کے طور پر  ارشاد السالم

  "اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی ؟ کیا"
تو تم بھی یتیم پر :"اس کے فوراََ◌ بعد ارشاد فرمایا کہ یتیم پرکبھی بھی بالوجہ غصہ نہ کرو 

  4"ستم نہ کرنا

یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کے  بارے میں اس سے زیاده کیا کہا جاسکتا ہے کہ جہاں  
هللا تعالی نے اپنی ذات میں  شرک کرنے سے منع  فرمانے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا 

  :حکم دیا ہے وہاں یتیم کو بھی ذکر کیا ہے۔ارشاد ہے
ھ کسی چیز کو کے ساتہی کی عبادت کرو اور اس  هللاور  " 

اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ٹھہراؤ شریک نہ 
محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور 
رفقائے پہلو  اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں 

تکبر کرنے والے بڑائی   هللاہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ 
  5"کھتامارنے والے کو دوست نہیں ر

احادیث مبارکہ میں  بھی یتیم کے تربیت،اُس کے مال اور  متعلقہ دیگر امور کے بارے میں 
  ارشادات موجود ہیں۔

یتیموں کی مادی ضرورریات پوری کرنے کے بارے میں نبوی 
جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یتیم وه ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے والد کے سایہ سے :ارشادات

۔اُس کے کھالنے پالنے،گھر کا سایہ فراہم کرنے والے اوردیگر حاجاِت دنیویہ  محروم ہوچکا ہو
پوری کرنے واال کوئی نہیں ہوتا ۔اس وجہ سے اسالم نے  سب سے پہلے اِس  کی طرف توجہ 
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دی ہے اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے معاشرے کے تمام افرادکو حکم دیا کہ وه یتیموں  
  :جیسا کہ ارشاد ہے کی  ضروریات پوری کریں ۔

میں اور یتیم کی پرورش کرنے واال جنت میں اس طرح ہوں گے نے فرمایا کہ  نبی علیہ السالم" 
  1"بتایا)قرب کو(اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشاره سے 

پرورش میں ہر قسم کی ضروریات زندگی آتی ہیں۔یتیم کی پرورش کرنے والے عموما ذوی 
سے ہوتے ہیں جیسے دادا،چچا،وه متوٰفی عنہا زوجہا جو اوالد کی خاطر دوسری االرحام میں 

شادی نہیں کرتی۔ اور کبھی کبھی ان کے عالوه بھی ہوتے ہیں ۔پرورش کرنے والے چاہے اپنے 
  ہوں یا پرائے سب کو ایک جیسا ثواب ملتا ہے۔

ہ اُسے جنت میں رسول کی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ک"کافل الیتیم "حدیث میں مذکوره 
کی ہمسائیگی میسر ہوگی۔عالمہ  ابن حجر رحمہ هللا کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات  اکرم

کے  درجات کے درمیان اتنا فرق ہو گا جتناکہ "کافل الیتیم "اورکی  طرف اشاره ہے کہ  نبی  
  ۔2شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان ہے

هللا کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ حدیث سنی اُس پر الزم ہے کہ وه نبی اور ابن بطال رحمہ 
کی رفاقت کے حصول کے خاطر اس پر عمل کرے۔ کیونکہ آخرت میں اس سے زیاده بہتر  

  ۔3کوئی درجہ نہیں ہے
کی ذمے داری کسی ایک فر د میں محصور نہیں بلکہ پورے  معاشرے کی " کفالت الیتیم"

نے صدقے میں یتیم کا کچھ  نبی علیہ السالمدی ذمہ داری  ہے ۔اس وجہ سے اجتماعی اور انفرا
  :نہ کچھ حصہ مقرر کر دینے کا حکم فرمایا ہے ایک حدیث میں ہے کہ

ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ہم بھی آپ نبی علیہ السالم" 
صلی هللا علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی هللا علیہ وسلم 

کہ تم متعلق اس بات کا خوف ہے تمہارے  جھےفرمایا کہ منے 
پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے 

! کھول دئیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول هللا
خاموش نبی علیہ السالمکیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر 

کیا بات تھی۔  ہو گئے۔ اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ
نبی علیہ سے ایک بات پوچھی لیکن نبی علیہ السالمتم نے 

تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ السالم
پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر صلی هللا علیہ وسلم 

جو وحی نازل ہوتے وقت (نے پسینہ صاف کیا نبی علیہ السالم
پھر پوچھا کہ سوال )آنے لگتا تھاکو صلی هللا علیہ وسلم آپ 

صلی کرنے والے صاحب کہاں ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپ 
صلی تعریف کی۔ پھر آپ )سوال کی(نے اس کے هللا علیہ وسلم 
مگر (نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتیهللا علیہ وسلم 

کیونکہ موسم بہار )بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے
عض ایسی گھاس بھی اگتی ہیں جو جان لیوا یا تکلیف ده میں ب

ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ ہریالی چرنے واال وه جانور بچ جاتا ہے کہ 
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خوب چرتا ہے اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو 
سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر 

خوشگوار سبزه  چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک
یتیم ’ زار ہے۔ اور مسلمان کا وه مال کتنا عمده ہے جو مسکین 

نے ارشاد نبی علیہ السالماور مسافر کو دیا جائے۔ یا جس طرح 
فرمایا۔ ہاں اگر کوئی شخص زکٰوة حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے 
تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس 

۔ اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خالف گواه کا پیٹ نہیں بھرتا
  1"ہو گا

کبھی ایسا بھی  ہوتا ہے کہ یتیم کے پاس بھی مال ہوتا ہے اور اسالم ہر کسی کو میراث میں اُس 
کاحق دیتا ہے چاہے وه چھوٹا ہو یا بڑا،مرد ہو یا عورت۔لیکن طبعی طور پر وه چونکہ چھوٹا 

کر سکتا اور نہ ہی اُس میں کوئی فائده مند تصرف کر ہوتا ہے اور اپنے مال کی حفاظت نہیں 
سکتا ہے اس وجہ سے اسالم نے اُس کے ولی کے ذمےیہ امورمقرر کئے ہیں  کہ اُ س کی 

بلوغت تک وه اُس کے مال کا انتظام وانصرام کرے اور بھول کر بھی یتیم کے مال سے کچھ 
ہے۔کیونکہ یہ گناه کبیره میں سے کھانے یا لینے سے انتہائی سخت الفاظ میں منع کیا گیا 

  :ہے۔حدیث کے الفاظ ہے کہ
سات مہلک گناہوں سے بچو۔ ”نے فرمایا نبی علیہ السالم"

نبی علیہ وه کیا کیا ہیں؟ ! کے رسول هللاے: پوچھا صحابہ نے
نے فرمایا کہ هللا کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق السالم

ہے، سود کھانا، یتیم کا  کسی کی جان لینا جو هللا نے حرام کیا
مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن 

  2"عورتوں کو تہمت لگانا
  ہالک کر دیتا ہے۔) آخرت میں(سے مراد وه گناه ہیں جو انسان کو" اْلُموِبَقات "

بق  کچھ ہاں یہ بات ہے کہ اگر ولی  خود فقیر ہو تو وه یتیم کے مال سے مناسب اندازے کے مطا
  :نہ کچھ لے سکتا ہے جیسا کہ  ابو داؤد کی روایت ہے

میں محتاج ہوں میرے : کے پاس آیا اور کہنے لگاصلی هللا علیہ وسلم ایک شخص نبی اکرم  " 
اپنے یتیم ” :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم پاس کچھ نہیں ہے، البتہ ایک یتیم میرے پاس ہے، آپ 

اس کے بڑے ہو جانے کے (خرچی نہ کرنا، نہ جلد بازی دکھاناکے مال سے کھاؤ، لیکن فضول 
  3"نہ اس کے مال سے کما کر اپنا مال بڑھانا)ڈر سے

  :اسی طرح کی دوسری روایت جو صحیحین میں ہے ،یہ ہے کہ
َفِقريًا  َوَمْن َكاَن َغِني�ا فـَْلَيْستَـْعِفْف ، َوَمْن َكانَ  "قرآن مجید کی اس آیت(عائشہ رضی هللا عنہا نےسیده " 

’ اور جو شخص مالدار ہو وه اپنے کو یتیم کے مال سے بالکل روکے رکھے " فـَْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروفِ 

کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں “البتہ جو شخص نادار ہو تو وه دستور کے مطابق کھا سکتا ہے
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و تو دستور کے کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہ
  1"مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے

بچپن میں بچے کو نہ  صرف کھانے :یتیم کی معصومانہ خواہشات کی تکمیل کرنا
پینے اور کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے عالوه دیگر بھی امور کی بھی ضرورت 

ہیں۔ایک بہترین ہوتی ہیں۔کامل محبت،نرمی اورشفقت کے برتاؤ کے بھی محتاج ہوتے 
استاد،مربّی،محافظ اوراُس سے مضّرات دفع کرنے واال بھی ہونا ضروری ہو تا ہے۔کیونکہ یہ 

ایسے  الزمی امور ہیں جن سے کوئی بھی انسان  عموما اور یتیم  خصوصا مستثٰنی نہیں ہو 
کی غیر سکتا۔کیونکہ یہ امور ایسے ہیں جن میں باپ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔اور باپ 

موجودگی میں بچہ اِن سہولیات سے محروم رہتا ہے۔اس وجہ سے غیر محسوس طریقے سے وه 
  اپنے آپ کواِن تمام سہولیات سے محروم سمجھتا ہے۔جن سے دوسرے بچے  مستفید ہوتے ہیں۔

سنت نبویہ نے اِن تمام امور کو مد نظر رکھ کرمعاشرے کے افراد کو اس طرف متوجہ کیا 
ہے۔تاکہ یتیم کی صحیح تربیت کئے جانے سے وه معاشرے کا ایک مفید شہری بن  کر 

ابھرے۔اور تخریبی ذہنیت سے محفوظ رہے۔اور یہ کہ یتیم اُس احساس سے  نکل جائے جس کے 
ں صحیح تربیت نہ ہونے کے وجہ سے نفرت کی نگاه سے دیکھا نتیجے میں ُاسے معاشرے می

میں اور یتیم کا کفالت ":نے فرمایا جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا نبی علیہ السالمجاتا ہے۔اس وجہ 
ہوں گے۔اور اپنےشہادت اور درمیان والی انگلی سے )اکٹھے(کرنے واال جنت میں اس طرح

  2اشاره فرمایا

ے میں ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں هللا کے دین کی خاطر الغرض  ایک اسالمی معاشر
مسلمانوں سے قُربانی مطلوب ہوتی ہے جس میں جہاد بھی آتا ہے۔جس کے نتیجے میں  بہت 

سارےبچے یتیم ہو جاتے ہیں۔اور یہ کہ عورت کےمقابلے میں مرد کو خطرات کا سامنا زیاده 
ی شرح فوتگی عورتوں کے مقابلے میں رہتا ہے اس وجہ سے  واقعات کے نتیجے میں اُن ک

  زیاده ہوتی ہے۔
اسالمی معاشره چونکہ ایک کامل اور مکمل معاشره ہوتا ہے اس   

وجہ سے اسالم نے زندگی میں معاشرے کے  تمام افرادکی رعایت رکھتے ہوئے احکامات 
سے یتیم بھی ہے۔قرآن کریم اور سنت نبویہ  میں اسی وجہ "  یتیم"دئیے ہیں۔جس میں ایک فرد 

سے متعلق تمام امور کے بارے میں  کسی بھی شکل میں کوتاہی سے انتہائی سخت الفاظ میں 
  منع کیا گیا ہے۔
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  فقراء ومساکین کے سماجی حقوق
  فقیر اور مسکین دونوں الفاظ قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔دونوں کے درمیان معمولی فرق ہے۔

لفظ فا،قاف اور راء کے مادے سے بنا ہے۔کسی چیز  کے ٹوٹنے پر یہ :ابن فارس کے بقول
داللت کرنے کے لیے آتا ہے چاہے کسی  عضو کےمتعلق ہو یا دوسری چیز کے متعلق۔اہل لغت 

کے نزدیک  ذلت اور غربت کی وجہ سے چونکہ فقیر کی  ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے 
  ۔1اس وجہ سے اُس کو فقیر کہا جاتا ہے

ْحَتاُج  ،الَِّذي له ما يَْأُكلُ : الَفِقُري  :"غنی کا ضد ہے جس کے بارے میں اہل لغت  کہتے ہیں"الَفِقريُ "
ُ
هو امل

  وه انسان جس کے پاس قوت الیموت موجود ہو فقیر کہالتا ہے۔"َمْن له بـُْلَغٌة من الَعْيشِ  ،، عند الَعَربِ 

وه "2من أََذلَّه الَفْقُر أَو َغيـْرُه من اَألْحَوالِ : واملِْسِكُني  "کے بارے میں اہل اللغۃ کا قول ہے۔"ِمْسِكني"اور 

شخص جس کو فقر وغیره نے بد حال کیا ہو۔یعنی وه شخص جس کے پاس اہل وعیال کی 
ضرورت اور کفالت کا سامان بھی نہ ہو۔اور یہ بھی ایک قول ہے کہ مسکین اُ س کو کہا جاتا 

  ۔3چار ہوہے کہ اُسے فقر نے حرکت کرنے سے ال

وه ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو "فقیر"پھر  فقیر  اور مسکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ
وه ہوتا ہے جس " مسکین"لیکن اتنا کچھ نہ ہو کہ جس سے  اُس کی ضروریات پوری ہوں ۔ اور 

  کی حالت فقیر سے بدتر ہوئی۔" مسکین"کے پاس کچھ بھی نہ ہو لہذا 
وه ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ " فقري:"سے منسوب ایک قول ہے کہ  امام شافعی رحمہ هللا

۔یعنی اُن کے نزدیک 4وه ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے"مسکني"ہو اور

  سے بدحال ہوتا ہے۔ "مسکني"فقیر

اور بعض علماء کے نزدیک فقیر اور مسکین ایک ہی قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے اگر چہ 
  5ف ہیں۔امام شافعی رحمہ هللا  سے  ایک قول یہ بھی منقول  ہے۔الفاظ مختل
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فقیروں اور مسکینوں کے بارے میں آج دنیا کی اقوام مختلف انداز میں                          
کوششیں کر رہی ہیں۔اور دیگر قوموں کو بھی اس بارے میں حتی المقدور سعی کرنے کی 

  استدعا کرتی ہیں۔
س قسم کے لوگوں کے لیے  مشاہره مقرر کیا گیا ہے۔جن میں بوڑھے،مریض بعض ملکوں میں ا

  اور کام کاج نہ کر سکنے والے سب لوگ شامل ہیں۔
اور بعض ممالک میں اُن کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی ذمہ داری حکومت 

رنے کے نے اپنے ذمے لی ہے۔اسی طرح دوسرے ملکوں کے پناه گزینوں کی ضروریات پوری ک
  لیے بھی دنیا ایک حد تک کوشش کر رہی ہے۔

لیکن اس سے ہٹ کر اسالم نے آج سے پندره صدی پہلے اس اہم پہلو پر روشنی                     
ڈالی ہے اور اس حوالے سے دنیا کو  ایک مکمل نظام حیات دیا ہے۔جو دنیاوی نظاموں میں 

قاء کی ضامن ہے۔کیونکہ اسالم صرف اُن کی موجود خامیوں سے بالکل پاک اور انسانیت کی ب
مادی ضروریات کی بات نہیں کرتا  بلکہ اُن  کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔اور یہ 

ایک ایسا نظام ہے جس کی نظیر دنیا کا کوئی بھی قانون پیش نہیں کر سکتا۔کیونکہ موجوده  
ارتر اور غریب غریب تر ہوتا جائے۔مالدار اقتصادی نظام اس بنیاد پر قائم  ہے کہ مالدار مالد

لوگوں کو غریب لوگ  اُس وقت یاد آتے ہیں جب اُن کی اپنی کوئی ضرورت پیش آجائے ورنہ 
فقیروں اور مسکینوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔عالمی معاشی نظام میں اِس قسم کے لوگوں 

آج  دنیا کی  دولت چند مخصوص   کے لیے باقاعده کوئی اصول مقرر نہیں ہیں۔یہی وجہ ہے کہ 
  لوگ سمیٹ رہے ہیں۔

اقتصادیات اوردنیاوی نظامونمیں بہت زیاده  فرق ہے  /اسالمی نظام معیشت                  
  اسالمی اقتصادیات کی چند خصوصیات درجہ ذیل ہیں۔

 سب سے اہم بات جو دنیا کے کسی بھی قانون میں نہیں ہے صرف اسالم میں ہے اور):الف(
وه یہ ہے کہ اسالم فقیر اور مسکین کے ساتھ  ہر قسم کےتعاون کو عبادت شمار کرتاہے اوریہی 

جیسے اہم رکن کے پورے کرنے کی غرض سے وه مال " زکٰوة"وجہ ہے کہ ارکاِن اسالم میں
اِنہی لوگوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر،نذراورکفّاره کے اموال کو 

ر وں اور مسکینوں کو  دینے کا حکم ہے۔یہ سب چونکہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں اس بھی فقی
  :وجہ  سے اِن لوگوں کے ساتھ تعاون بھی عبادت ہے۔هللا تعاٰلی کے ارشادات ہیں

چپکے ہے اور اگراچھا دو تو بھی  کو تم اگرعالنیہ  خیرات "۔1
ہوں دو تو وه خوب تر ہے اور  تمہارے گناسے حاجت مندوں کو

کو تمہارے سب کاموں کی خبر  هللاکو بھی دور کردے گا۔ اور 
  1"ہے

  :اسی طرح ارشاد ہے" 
ے چھتریوں پر فرمائپیدا اتہے جس نے باغذات ہیواللہاور "۔2

چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وه 
کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے  )اسی طرح(اور ۔بھی

اور زیتون اور انار جو  ایک دوسرے سے ملتے  پھل ہوتے ہیں
ہیں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن  کاٹو 
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 هللاکا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ  هللاتو 
  1"بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا

کیا گیاہے۔هللا تعالی  اس کی  اہمیت کے خاطر نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ باربار ذکر
  :فرماتا ہے

 هللاور نماز پڑھتے رہو اور زکٰوة دیتے رہو اور پیغمبر "۔3
  2"کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے

  :اور سورة التوبۃ میں ارشاد ہے
بہت س�ے ع�الم اور مش�ائخ لوگ�وں ) اہل کتاب کے! (مومنو "۔4

س�ے روک�تے ہ�یں۔ اور  هللاراه ) ان ک�و(کا مال ن�احق کھ�اتے اور 
ک�ے  هللاجو ل�وگ س�ونا اور چان�دی جم�ع ک�رتے ہ�یں اور اس ک�و 

رستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ان ک�و اس دن ع�ذاب ال�یم ک�ی خب�ر 
گ�رم کی�ا ج�ائے ) خوب(سنادو۔جس دن وه مال دوزخ کی آگ میں 

 ھپہل��و اور پیٹ��ک��ی پیش��انیاں اور ) بخیل��وں(گ��ا۔ پھ��ر اس س��ے ان 
ہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کی�ا تھ�ا داغی جائیں گی کہ ی

  3"سو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزه چکھو

فقراء ومساکین کے ساتھ کیا جانے واال تعاون اُن پر کوئی احسان نہیں بلکہ اس کو   اُن کا ):ب(
  حق اورایک اسالمی فریضہ قرار دیا گیا۔

  :اس بارے میں هللا تعالی کے ارشادات ہیں جیسا کہ
  4"کا حق ہوتا تھا) دونوں(ر ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے او"۔5

  :اور ارشاد ہے
اور وه لوگ جن کے مال میں مانگنے اور نہ " 5َوالَِّذيَن ِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم  لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  "۔6

  ایک مقررحصہ ہے۔) دونوں کا(مانگنے والے

ضروریات زندگی پوری کرنا ریاست اور معاشرے  کےافراد ،دونوں  کی ذمہ فقراء کی ):ج(
  داری ہے۔

اس سلسلے میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مسؤل ہے۔کوئی رشتہ داری کی وجہ 
  سے،کوئی ہمسائیگی کی وجہ سے اور کوئی کسی دوسری وجہ سے۔

  :قرآن کریم میں ارشاد ہے
نے کو نہیں منہ کرکی طرف مشرق یا مغرب  صرف نیکی"۔7

پر اور روز آخرت پر  هللایہ ہے کہ لوگ  تو نیکی کہاجاتااصل 
اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان الئیں۔ اور 

داروں اور یتیموں اور قرابت مال باوجود عزیز رکھنے کے 
محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں 

ھیں اور زکٰوة دیں۔ اور جب عہد کرلیں تو اس اور نماز پڑ ،میں
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کو پورا کریں۔ اور سختی اور تکلیف میں اور کارزار کے وقت 
ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو  سچے ہیں اور یہی ہیں جو 

  1"ڈرنے والے ہیں

  :ایک جگہ هللا پاک کا ارشاد ہے
اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق "۔8
  2"رو۔ اور فضول خرچی سے مال نہ اُڑاؤادا ک

مال داروں پر فقیروں کی مدد کرنا  الزمی ہوتا ہے۔اگر چہ مال دار غریبوں سے کسی معقول  
  :وجہ سے ناراض کیوں نہ ہوں۔جیسا کہ ارشاد ہے

ہیں ، وه قسم نہ  والے وسعت مالداراار اور جو لوگ تم میں"۔8 
 مہاجریناس بات کی کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور ، کھائیں

نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیئے کہ معاف خوراک کو کچھ خرچ 
تم کو  هللاکردیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ 

  3"تو بخشنے واال مہربان ہے هللابخش دے ؟ اور 

سے اُن کی عزت نفس فقراء سے تعاون ایسے طریقے سے کیا جانا چاہئیے کہ جس ):د(
مجروح  نہ ہو اور آخرت کے اچھے بدلے کا یقین بھی ہو۔دنیاوی قوانین میں فقراء اور مساکین 

کے ساتھ تعاون تو کیا جاتا ہے لیکن اس کا طریِق کار کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں اِن لوگوں کی 
حاصل کرنے  عزت نفس انتہائی مجروح ہوتی ہے ، کیونکہ اُن کی غرض اس سے مادی فوائد

ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسالم اِن کے ساتھ تعاون کرنے کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ یہ 
صرف اُن کی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے ثواب کی نیت سے دینا 

یے۔جیسا ہے لہذا مال وغیره دینے کے وقت بھی اور بعد میں بھی اُن پر احسان  نہیں جتالنا  چاہئ
  :کہ هللا تعالی کا ارشاد ہے

کرتے ہیں پھر  خرچکے رستے میں  هللاجو لوگ اپنا مال "۔9
اس کے بعد نہ اس خرچ کااحسان رکھتے ہیں اور نہ  تکلیف 

کے پاس ہے۔ اور  نہ ان کو  ربلہ ان کے بد۔ ان کا دیتے ہیں
  4"ہوگا اور نہ وه غمگین ہوں گے ڈرکچھ 

سان جتالیا تو اسالم کی رو سے بہتر یہ تھا کہ کچھ بھی نہ دیاجاتا اور اگر کسی نے اُن پر اح
  : کیونکہ هللا تعالی فرماتا ہے

 دی جائے اس سے تو تکلیفدینے کے بعد صدقہجس "۔10
درگزر کرنا بہتر ہے اور لی جائے، نرم بات کہہ  بہتر یہ ہے کہ

  5"بےپروا اور بردبار ہے هللا

خیرات کے بارے میں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے خفیہ  اس وجہ  سنت نبویہ  نے صدقات اور
طور پر دے تاکہ کسی اورکو  پتہ بھی نہ  چلے  بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ خود اُس فقیر 

  :کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ تعاون کرنے واال کون ہے۔صحیحن کی ایک روایت ہے
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سات آدمی ایسے ہیں جنہیں هللا ”نے فرمایا السالمنبی علیہ ابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ "  
تعالٰی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا 

اور کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ عادل حاکم، نوجوان جس نے هللا کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا 
نکھوں سے آنسو نکل پڑے، وه شخص جس شخص جس نے هللا کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آ

کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وه آدمی جو هللا کے لیے محبت کرتے ہیں، وه شخص جسے کسی 
بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بالیا اور اس نے جواب دیا کہ میں هللا سے ڈرتا 

ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ ہوں اور وه شخص جس نے اتنا پوشیده صدقہ کیا کہ اس کے بائیں 
  1"؟دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے

  فقراء ومساکین اورمعاشرے کے دوسرے افرادمیں فرق روا نہ رکھنا۔):ه(
اسالم کی نظر میں مال دار اور  غریب  سب برابر ہیں ۔ کیونکہ برتری اور فضیلت  کا معیار 

  :رشاد ہےمال نہیں ہے بلکہ تقٰوی ہے۔قُرآن کریم میں ا
اور اس کی  نےوالےرب کو پکارصبح و شام اپنے  " 

ہیں۔ ان کے ساتھ صبر کرتے  گار جو لوگ لبخوشنودی کے ط
ی کی زندگدنیوی رہو۔ اور تمہاری نگاہیں ان میننہ دوڑیں کہ تم

گار ہوجاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے طلبکے  زیبائش
کی پیروی کرتا  اپنی یاد سے غافل کردیا ہے اور وه اپنی خواہش

  2"ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہا نہ ماننا

  :دوسری جگہ ارشاد ہے
کے لئے سچی گواہی  هللانصاف پر اور قائم رہو !  مومنواے " 

تمہارا یا تمہارےماں باپ اور رشتہ داروں کا ) اس میں(دو خواه 
ا خیر خواه ان ک هللانقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو 

ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ 
 هللادینا۔ اگر تم پیچیدا شہادت دو گے یا  بچنا چاہو گے تو  

  3"تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

یہی اسالم کا طرۀ امتیاز ہے کہ اسالم  کی  نظرمیں معاشرے کے   
نے یہ  نبی علیہ السالمعملی طور پر تمام افراد حقوق،فرائض اور جزا وسزا میں برابر ہیں۔

کرکے دکھایا ہے کہ اسالم میں  مسلمانوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے جیساکہ بنی مخزوم 
نے منظور  سے  سفارش کی گئی تو آپ  کی  ایک عورت کی چوری کے موقع پر جب آپ 

  :روایت ہے کہنہیں فرمایا بلکہ اس پر ناراضگی کااظہار فرمایا،  بخاری ومسلم کی 
ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، عائشہ رضی هللا عنہا نے بیان کیا کہ "

سے اس نبی علیہ السالمقریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ 
کو بہت نبی علیہ السالممعاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی هللا عنہ کے سوا، جو 

نبی پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی هللا عنہ نے 
کیا تم هللا کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ”نے فرمایا نبی علیہ السالمسے بات کی تو علیہ السالم

تم سے پہلے ! اے لوگو”کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا صلی هللا علیہ وسلم پھر آپ “ہو۔
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کے لوگ اس لیے گمراه ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے 
اگر فاطمہ ! لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور هللا کی قسم

بنتمحمد
1

  2"التےاس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈ(صلی هللا علیہ وسلم )محمدنے بھی چوری کی ہوتی تو 

سنت نبویہ علی صاحبہاالصالة والسالم میں فقراء ومساکین کی مادی 
رآن مقدس اور احادیِث مبارکہ میں اس حوالے قُ  :ضروریات پوری کرنے کے احکامات

سے انتہائی تاکید کے ساتھ احکامات آئے ہیں۔کہ فقراء ومساکین کے ساتھ تعاون کرنا الزمی اور 
ہے۔چاہے کوئی اپنے ذاتی مال سے کچھ دے یا سرکاری خزانے سے۔لیکن  باعث ثواب بیان کیا گیا 

اس بارے میں بہت زیاده احتیاط  کی ضرورت ہے  کہ متعلقہ شخص واقعۃََ◌ مستحق ہو۔مسلمانوں 
کو اپنی زکوة اسی وجہ سے  فقراء ومساکین کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔اور اس میں کوتاہی 

  :ہے کہ ارشاد نبوی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔جیسا 
نبی علیہ ابن عمر رضی هللا عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ " 

نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سےاس وقت السالم
کر لیں کہ نہ  کہ وه اس بات کا اقرار جب تک تک جنگ کروں 

 نبی علیہ السالم ا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ هللا کے سو
ں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکٰوة دیں، کے سچے رسول ہی

جان و مال  یجس وقت وه یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپن
رہا ان کے (کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسالم کے حق کے۔

  3"ان کا حساب هللا کے ذمے ہے)دل کا حال تو

بھی " وةزک"اس حدیث سے زکوة کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے۔ارکان اسالم میں سے ایک رکن 
ہے۔ایک مسلمان معاشرے کو  مضبوط بنیادوں پرقائم کرنے میں زکوة کا بڑااہم کردار ہے۔اس 
وجہ سے جو کوئی زکوة نہیں دیتا وه اسالمی معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کررہا ہوتا ہے۔تب 

فہ کواس  کےادا نہ کرنے والوں کے خالف  جھاد کا حکم دیا گیا ہے۔خلی نبی علیہ السالمہی تو 
اول سیدنا ابو بکر رضی هللا عنہ نے اُن لوگوں سے جہاد فرمایا تھا جنہوں نے زکوة دینے سے 

کی  وفات  نبی علیہ السالمانکار کیا تھا۔اور اسالم کی تاریخ میں زکٰوة  پہال رکن ہے جس سے 
  :کے بعد بعض لوگوں نے ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے

نبی علیہ جب یره رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ ابوہر" 
کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابوبکر رضی هللا عنہ کو السالم

خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے۔ ابوبکر رضی 
هللا عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی هللا عنہ نے ابوبکر 
رضی هللا عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ 

ا تھا کہ مجھے نے یہ فرماینبی علیہ السالمکریں گے جب کہ 
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حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب 
تک وه کلمہ ال الٰہ اال هللا کا اقرار نہ کر لیں پس جو شخص 
اقرار کر لے کہ ال الٰہ اال هللا تو میری طرف سے اس کا مال 
اور اس کی جان محفوظ ہے۔ البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وه 

ال مار لے یا کسی کا خون مثالً کسی کا م)اور بات ہے 
اب اس کے باقی اعمال کا حساب هللا کے حوالے ہے (کرے

میں تو اس شخص  !لیکن ابوبکر رضی هللا عنہ نے کہا کہ وهللا
سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکٰوة میں فرق کیا ہے 

اگر وه مجھے ایک رسی ! کیونکہ زکٰوة مال کا حق ہے، وهللا
کو دیتے تھے نبی علیہ السالموه  بھی دینے سے رکیں گے جو

تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی 
هللا عنہ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا 
کہ هللا تعالٰی نے ابوبکر رضی هللا عنہ کے دل میں لڑائی کی 

  1"تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وه حق پر ہیں

احادیث میں منکر زکٰوةاور بخل کی وجہ سے زکٰوة ادا نہ کرنے والے کے                   
ا حکام میں بھی فرق کیا گیاہے چنانچہ منکرین زکٰوة کے بارے میں تو قتال کا حکم ہے کیونکہ 

وه  کفر کے مرتکب ہوجاتے ہیں۔اور دین سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔اور دوسری قسم 
  بور کرکے بزور قوت  زکوة لی جائے گی۔کے لوگوں کو مج

  :اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ
بنت لبون ہے، (١)میں ایک (۴٠)چرنے والے اونٹوں میں چالیس ” :نے فرمایانبی علیہ السالم"
اونٹ اپنی جگہ سے اِدھر اُدھر نہ کئے جائیں، جو شخص ثواب کی (زکاة بچانے کے خیال سے)

نیت سے زکاة دے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اسے روکے گا ہم اس سے اسے وصول 
اس کا آدھا مال لے لیں گے، یہ ہمارے رب عزوجل (زکاة روکنے کی سزا میں)کر لیں گے، اور 

  2،3"ے، آل محمد کا اس میں کوئی حصہ نہیںکے تاکیدی حکموں میں سے ایک تاکیدی حکم ہ

یہ تو اُن کے ساتھ دنیا میں قتال کاحکم ہے اورآخرت کا عذاب تو اس سے الگ ہے جیسا کہ اس 
  :ارشاد میں ہے

آپ رضی هللا عنہ نے بیان ’ ابوہریره رضی هللا عنہ سے سنا " 
نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالکوں کے پاس نبی علیہ السالمکیا کہ 

کیا کہ اس سے زیاده موٹے تازے نہیں  جنہوں نے ان کا حقادا 
ہو کر آئیں گے اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں 
بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دئیے 

پنے تھے پہلے سے زیاده موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں ا
نبی کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ 

نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی علیہ السالم
نے فرمایا کہ کوئی شخص لمصلی هللا علیہ وسپردوہا جائے۔ آپ 
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قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وه اپنی گردن پر ایک ایسی 
و اور وه مجھ سے کہے بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چال رہی ہ

مجھے عذاب سے بچائیے میں اسے یہ جواب دوں !کہ اے محمد
گا کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا سو میں نے پہنچا دیا۔ 
اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت 
کے دن نہ آئے کہ اونٹ چال رہا ہو اور وه خود مجھ سے فریاد 

مجھے بچائیے اور میں  !(لم علیہ وسصلی هللا)اے محمد ’ کرے 
یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں 

  1"پہنچا دیا تھا(هللا کا حکم زکٰوة)نے تجھ کو 
  :اسی بخاری کی دوسری روایت ہے

نے فرمایا جسے هللا تعالٰی نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زٰکوة نبی علیہ السالم"
اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو (آخرت میں)نہیں ادا کی تو 

نقطے ہوں گے۔ اس کی گردن میں طوق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ پھر وه سانپ اس کے دونوں 
جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، پھر آپ نے اس 

اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو هللا ”کی "  الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ الَ َحيِْسَنبَّ  "آیت کی تالوت

نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وه یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر 
  2"آخر تک“ہے۔

مال کے حوالے سے  اُن کے لیےاسالم صرف زکٰوة دینے کا حکم ارشاد نہیں فرماتا 
میں بھی اُن کا حصہ مقرر کیا گیا ہے جیسے صدقۃ الفطر۔عید کی خوشیوں  بلکہ دیگر صدقات

میں فقراء ومساکین کا حصہ کرنا ایک طرف اُن کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے اور 
دوسری طرف اُن سے احساس تنہائی کو دور کرنا ہوتا ہے۔جس سے  معاشرے  میں  ترقی اور 

ن سازی جیسے جرائم کی سدباب کیا جاتا ہے۔فطرانے کی امن  آتا ہے ۔چوری اور تخریبی ذہ
  خصوصیات میں سے چند یہ بھی ہیں۔

عید کے موقع پر فقراء ومساکین کی مہمان نوازی کے لیے دیا جانے واال مال باعث :٭
  اجر وثواب ہے۔

فطرانہ عموما عالقے  میں غالب االستعمال غذا میں سے دیا جاتا ہے۔جس سے غرض :٭
  ھوکے انسانوں کو کھالنا ہے۔عید  کے دن ب

  :حدیث پاک میں اس طرف کچھ یوں اشاره کیا گیا ہے
نبی علیہ عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ " 

نے فطر کی زکٰوةایک صاع کھجور یا ایک صاع َجو السالم
چھوٹے اور ’ عورت  ‘ مرد’ آزاد ’ فرض قرار دی تھی۔ غالم 

کا حکم یہ تھا صلی هللا علیہ وسلم بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ 
  3"کہ نمازکے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے

  :اورامام ابوداؤدرحمہ هللا  کی رویت میں ہے کہ 
اور  نے صدقہ فطر صائم کو لغونبی علیہ السالمعبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما کہتے ہیں کہ "

بیہوده باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لٰہذا جو 
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نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہو گا اور جو اسے نماز کے بعد (عید کی)اسے 
  1،2"ادا کرے گا تو وه عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہو گا

حاصل شده مال کی حصولی ریاست کی ذمہ زکٰوة،فطرانے اور دیگر کفارات  سے 
داری ہوتی ہے جن کے مصارف میں فقراء ومساکین بھی آتے ہیں۔اس سے اسالم نےاِن لوگوں 
کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک وسیع میدان فراہم کیا ہے۔جس  میں  بعض  ایسی  صورتیں ہیں 

عداد اور اخروی اجر کی امید جس میں مال دینے کی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ ہر انسان اپنی است
اور یقین کے مطابق اُن کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔اسی اہمیت کی وجہ سے احادیث نبویہ  میں  

مسلمانوں کو فقراء ومساکین کی ان  مادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے باربار احکامات 
  :ہے آتے ہیں۔ارشاد نبوی 

چو اگرچہ کھجور کہ جہنم سے ب نے فرمایاکونبی علیہ السالم"
مگر ضرور صدقہ کر کے )کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی 

  3"دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو
اس بارے میں عملی طور پر بہت عمده طریقے سے وضاحت فرماتے  نبی علیہ السالم

  :تھے۔جیسا کہ روایت  میں ایک صحابی سے منقول ہے
نے عصر کی نماز ادا کی پھر جلدی سے آپ نبی علیہ السالم"

گھر میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد صلی هللا علیہ وسلم 
باہر تشریف لے آئے۔ اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے 

نے فرمایا کہ میں گھر کے صلی هللا علیہ وسلم پوچھا تو آپ 
اندر صدقہ کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا مجھے یہ بات 

ند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کئے بغیر رات گزاروں پس میں پس
  4"نے اس کو بانٹ دیا

  :اور ایک روایت میں  مال جمع  کرکے رکھنے اور بار بار گننے کی ممانعت آئی ہے کہ
نبی علیہ مجھ سے اسماء رضی هللا عنہا نے بیان کیا کہ "

نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی السالم
 آپ :اور عبدة کی روایت میں ہے کہک دیا جائے گا۔رو

نےفرمایا کہ شمار کرکے نہ رکھ دو ورنہ هللا تعالی بھی تمہیں 
  5"دے گا) محدود(حساب

نبی صحیحین کی روایت میں ہے  سیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ  فرماتے ہیں کہ اور  
  :نے فرمایا علیہ السالم

جو هللا کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے "
یہ ! جنت کے دروازوں سے بالئیں گے کہ اے هللا کے بندے

دروازه اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہو گا اسے نماز کے 
دروازه سے بالیا جائے گا جو مجاہد ہو گا اسے جہاد کے 

باب »دروازے سے بالیا جائے جو روزه دار ہو گا اسے 
سے بالیا جائے گا اور جو زکٰوة ادا کرنے واال ہو گا «نالریا
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اسے زکٰوة کے دروازه سے بالیا جائے گا۔ اس پر ابوبکر رضی 
پر فدا صلی هللا علیہ وسلم هللا عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ 

میں سے کسی )جو لوگ ان دروازوں  !نبی علیہ السالمہوں یا 
سے بالئے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، (ایک دروازه

آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو گا جسے ان سب 
نے فرمایا صلی هللا علیہ وسلم دروازوں سے بالیا جائے گا؟ آپ 

  1"کہ ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہیں میں سے ہوں گے
  :روایت نقل کی ہے کہاور امام مسلم رحمہ هللا نے اپنی صحیح  مسلم میں ایک   

  :اور ایک روایت میں آتا ہے کہ
نے فرمایا کہ بیواؤں نبی علیہ السالمسیدنا ابو ہریرہرضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ "

اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے واال هللا کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا 
  2"کو عبادت کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات

  مادی ضروریات کے عالوه فقراء ومساکین کی دیگر ضروریات پوری کرنا
اسالم  فقراء ومساکین کی صرف مادی مدد کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اس کے عالوه بھی اُن 

کے ساتھ تعاون کرنے  کا حکم دیتا ہے ۔معاشرتی حقوق میں بھی اُن کو برابر کی حیثیت دیتا 
معاشرے میں اُن کو ایک باوقار مقام مل جائے۔ایک کامیاب اور ترقی یافتہ معاشره تب ہے۔تا کہ 

وجود میں آسکتا ہے جب اُس میں غریب ومال دار برابر ہو،چھوٹے  بڑے اور اچھے بُرے کے 
  لیے ایک جیسا قانون ہو۔اِن لوگوں کے متعلق سنت نبویہ    کی خصوصیات میں سے چند یہ ہیں۔

انسان پر فقرکا آناایک کڑا امتحان ہوتا :ومساکین کی اخروی حیثیت۔فقراء 1
ہے۔بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس سے پورا معاشره متاثر ہوتا ہے،کیونکہ اگر ایسے 

لوگوں کی بروقت اور مناسب مدد نہ کی گئی تو پھر  یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے 
احول میں انتشار اور بد امنی پھیلنے  کا قوی خطره  لیے  جرائم کے مرتکب ہوں گے جس سے م

ہے۔قوموں کے عروج وزوال پر ایسے لوگوں کا کردار انتہائی اثرانداز ہوتا ہے۔ لیکن ایک 
اسالمی معاشرے میں اس جیسے خطرات نہیں ہوتے کیونکہ اسالم ایسے فقراء ومساکین کے 

ں بہترین بدل اورانعامات کی یقین لیے جو اپنے فقر پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں،آخرت می
دہانی کرتا ہے۔دنیا کی زندگی  جیسی تیسی گزر جائے گی  لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونی 
والی زندگی ہے اوروہاں ایسے لوگ مزوں اور عیش وعشرت میں ہوں گے جو اپنی اس فانی 

مجھ کر اس پر صبر زندگی میں فقروفاقے جیسے امتحان  کو هللا تعالی کی طرف سے آزمائش س
کرنے والے ہوں۔اور اپنی حالت پر واویال نہ کرنے والے ہوں آخرت میں اعلی درجات کے 

  :نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا نبی علیہ السالممستحق ہوں گے۔
نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے نبی علیہ السالم"

تو وہاں عورتیں (شب معراج میں)لوگ تھے اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا  اکثر غریب
  3"تھیں

  :اسی طرح عبدهللا بن عمرو بن العاص رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ
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فقراء و محتاج مہاجرین جنت میں مالداروں سے ” :نے ارشاد فرمایانبی علیہ السالم"
  1"چالیس سال پہلے داخل ہوں گے

اسالم کی دوسری خصوصیت یہ ہے :ومال دار کے درمیان مساوات۔غریب 2
کہ اس میں سب انسان برابر ہے کسی کو کسی پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے۔کوئی مال دار ہو 

تو اُسے خصوصی اہمیت دی جائے اور کوئی غریب ہو تو وه کسی بھی حق کا مستحق نہ ہو 
خیال رکھنے والوں کی مذمت کرتا ہے ۔بحیثیت  اسالم میں ایسا تصور موجود ہی نہیں  بلکہ ایسا

  انسان سب لوگ آدم علیہ السالم کی اوالد ہیں۔
فضیلت کا معیار اگر کچھ ہے تو وه صرف  هللا تعالی سے ڈرنے پر ہے۔جیسا کہ هللا 

هللا کے نزدیک  بے شک  تم میں زیاده عزت واال 2"نَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم  :"تعالٰی کا ارشاد ہے

جو شخص جتنا زیاده تقوی  اختیا کرے گا اُتنا ہی وه هللا کے دربار "وه ہے جو زیاده متقی  ہو
نبی علیہ میں انعام کا مستحق ہوگا۔پس معاشرے میں بھی فضیلت کا معیار تقٰوی ہی ہو گی۔اگر ہم 

میں فقراء "مجلس نبوی"کی مجلس کے ارکان پر نظر دوڑائیں  تو ہمیں پتہ چلے گا کہ  السالم
کی ایک خاص حیثیت ہوتی تھی۔سیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔اہل 

صفہ میں یہ وہی صحابی ہے جس  کو زیاده احادیث حفظ ہونے کا اعزازحاصل ہے۔ اور یہ 
ے تھے۔فقیہ صحابی سیدنا عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ کا فقر نے اُنہیں  فقراء مہاجرین میں س

کی خاص  نبی علیہ السالمجماعِت صحابہ کے کبار علماء میں سے بننے سے  رکاوٹ نہیں بنی۔
شفقت اور مصاحبت  ہی تو تھی جس کے بدولت اہِل حبش سے سیدنا بالل رضی هللا عنہ مؤذن 

ی هللا عنہ  اور سیدنا عمار رضی هللا عنہ کی مثالیں بھی ہمارے بنے۔سیدنا خباب رض رسول 
میں اُن کا  کتنا اہم مقام تھا جن کے بارے خود هللا تعالی فرماتا "مجلِس رسول"سامنے ہیں کہ 

  :ہے
اس کی  صبح وشام دعا کرتے ہیں اپنی رب سے  جو لوگ"

ہیں ان کو  مت نکالو۔ ان کے حساب  کی  گارلبذات کے ط
ہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جوابدہی ان پر جوابد

اگر ان کو نکالوگے تو ظالموں ) پس ایسا نہ کرنا(کچھ نہیں 
  3"میں ہوجاؤ گے

کے اور ارشادات   کے بدولت مسلمان فقراء کو قدراور عزت کی نگاه  نبی علیہ السالم
بات کی ترغیب دی جاتی کی احادیث میں اسی  نبی علیہ السالمسے دیکھتے چلے آرہے ہیں ۔

  :تھی جیسا کہ ارشاد ہے
ولیمہ کا وه کھانا بدترین کھانا ہے جس میں ابوہریره رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ "

صرف مالداروں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھالیا جائے اور جس 
کے رسول کی نافرمانی نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے هللا اور اس 

  4"کی
اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس  طعام کو مذموم مقصد کے " َشرُّ الطََّعامِ  "ایسے طعام کو

خاطر  اغنیاء تک مخصوص کردیا جا تا ہے۔مال داروں کے لیے یہ طعام تیا ر کیا جاتا ہے اور 
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فقراء کو چھوڑدیا جاتا ہے؛کیونکہ بہترین اور زیاده  اجر واال طعام وه ہوتا ہے جس میں فقراء 
  ۔1وہی ہی  اس کے محتاج ہوتے ہیں ومساکین کومدعو کیا جائے  کیونکہ 

  :امام بخاری رحمہ هللا نے اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث ذکر کی  ہے کہ
نبی علیہ کے سامنے سے گزرے۔ نبی علیہ السالم)جو مالدار تھے(ایک صاحب "

نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ السالم
ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی یہ اس الئق 

سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ 
اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے، جو نبی علیہ السالمکیا کہ  انسہل نے بی

نے دریافت نبی علیہ السالممیں شمار کئے جاتے تھے۔ وں کے غریب اور محتاج لوگوں انمسلم
فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر 

کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اگر کسی کی سفارش کرے تو 
صلی ہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات ک

نے اس پر فرمایا کہ یہ شخص اکیال پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر هللا علیہ وسلم 
  2"ہے

حدیث کےیہ معنی نہیں ہیں کہ ہر فقیر ہر مال دار سے افضل  ہوتاہے بلکہ  اس کا 
  تقوی اور پر ہیزگاری ہے۔نہیں ہے۔بلکہ " مال"مطلب یہ ہے کہ اسالم  میں فضیلت کا معیا ر

۔فقراء کو صبر کی تلقین اور کسی سے مانگنے سے اپنے آپ کو 3
اسالم معاشرے میں امن واستحکام چاہتا ہے کوئی بھی ایسی :بچا کے رکھنے کی تلقین

حرکت جس سے معاشرے میں انتشار اوربے چینی پھیلے،اسالم قطعا اس کی اجازت نہیں 
کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیالکر اپنے آپ کو ذلیل کرے جس کے  دیتا۔اسالم یہ نہیں چاہتا کہ

بعد دوسرے لوگ اُسے حقارت کی نظرسے دیکھیں گے ،پھر وه ہمیشہ کے لیے احساس کمتری 
کاشکار ہوکر آخر کار بے راه روی کا شکار ہوجائے گا جو معاشرے کے لیے ایک ناسور کی 

م پہلو کی طرف خود فقراء ومساکین کی صورت میں ابھرے گا۔اس وجہ سے اسالم نے اس اہ
توجہ  دالئی ہے ۔دینی طورپر بھی یہ فعل ،فعِل شنیع ہے۔بلکہ دین تو یہ سکھاتا ہے کہ فقراء 

کواپنی حالت پرصبر کرنا چاہئیے اور یہ ایمان رکھنا چاہئیے کہ یہ هللا کی طرف سے 
ہت کچھ دے اور جسے ہے۔کیونکہ رزق تو هللا تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے جسے چاہے ب

چاہے کچھ بھی نہ دے۔اسی یہ بھی یقین رکھنا چاہئیے کہ رزق کے باب میں مخلوق میں جو 
کمی بیشی کا تفاوت پایا جاتا ہے یہ هللا کی حکمِت بالغہ کے تحت ہے۔جیسا کہ خود هللا جل شانہ 

  :کا ارشاد ہے
ہیں ؟ ہم نے  تقسیم کرتےکی رحمت کو ربکیا یہ لوگ تمہارے "
میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کردیا اور  ان

ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے 
کی  ربخدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے 

  3"رحمت اس سے کہیں بہتر ہے
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کرنے سے اپنے سے سوال  اسی وجہ سے فقراء کواُن کے فقر پر صبر کرنے اور کسی
نے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ اس  کے بدلےمیں اُن کے لیے آخرت میں بہترین آپ کو بچا

  اجرو ثواب ہے۔ 
  :اسی سلسلے میں بخاری کی روایت ہے جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ

نے فرمایا اوپر واال ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے نبی علیہ السالم"
زیز ہیں بہتر ہے اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور ع

اور بہترین صدقہ وه ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے اور 
جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے هللا تعالٰی بھی محفوظ 

’ سے بےنیاز رہتا ہے (کے مال)رکھتا ہے اور جو دوسروں 
  1"اسے هللا تعالٰی بےنیاز ہی بنا دیتا ہے

تو  اور خود نبی علیہ السالم تو ایسے حاالت میں صبر کے پہاڑ ہوا کرتے تھے،آپ 
نبی علیہ امت کےلیے بہترین نمونہ ہے،اسی وجہ سے ایک فقیر کے لیے یہ کیا کم ہے کہ 

مشترک ہے۔پس اُسے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں " خیر" اور اُس کے درمیان یہ السالم
  :کی فقر وفاقہ کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ  لیہ السالمنبی عجانے دینا چاہئیے۔ 
نبی علیہ کیا  گیا کہ  عائشہ رضی هللا عنہا سے پوچھا"

نے تین دن سے زیاده قربانی کا گوشت کھانے سے منع السالم
نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ نبی علیہ السالمکیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 

نبی سال قحط پڑا تھا۔ صرف ایک سال اس کا حکم دیا تھا جس 
کہ جو مال والے (اس حکم کے ذریعہ)نے چاہا تھا علیہ السالم

محتاجوں کو کھال دیں (گوشت محفوظ کرنے کے بجائے)ہیں وه 
اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے پندره 
پندره دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے 

؟ اس پر ام المؤمنین رضی هللا عنہا ہنس لیے کیا مجبوری تھی
نے سالن کے ساتھ صلی هللا علیہ وسلم پڑیں اور فرمایا آل محمد 

گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر کبھی نہیں کھائی یہاں تک 
  2"کہ آپ هللا سے جا ملے

  :اور مسلم کی روایت میں ہے  سیدنا عمر رضی هللا عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک دن ردی کھجور پیٹ بھرنے کے  کو دیکھا کہ آپ  السالمنبی علیہ میں نے "

  3"خاطر تناول فرمارہے تھے
کے ساده خوراک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ   فقیروں سے  اس  حدیث میں  آپ 

  " 4اظہار یکجہتی بھی واضح ہوتی ہے 
پتہ نہیں   الغرض  آج دنیا اقتصادی مسائل سے نکلنے کے لیے بہت زیاده کوششیں کررہی ہے ،

یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔کیونکہ کبھی ایک بات کو  اور کبھی دوسری بات کو بنیاد بناکر دنیا 
انسانی افکار  کی روشنی میں اس مسئلے کے حل کے لیے قوانین بنا رہی ہے جو کہ ظاہر ہے 

ے کہ پائیدار اور مستقل نہیں ہو سکتیں،اس وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے وه نظام چل  جاتا ہ
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لیکن پھر اُس کی خامیاں اتنی زیاده سامنے آتی ہیں کہ اُسے چھوڑے بغیر چاره کار نہیں 
ہوتا۔سوشلزم اور کمیونزم کی مثالیں آج بھی  ہمارے  سامنے ہیں دنیا میں سب سے زیاده تیزی 

سے پھیلنے واال یہ نظام آج پوری دنیا رد کر چکی ہے۔اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام 
۔جس کودنیا نے خوش آمدید کہا لیکن  اس نظام میں دولت چند مخصوص ہاتھوں میں سمٹ کر آیا

  ره گئی اسی  وجہ سے آج پوری دنیا کا امن وامان  تباه ہے۔
اس کے مقابلے میں اسالم  کانظام جو آج  پندره سو سال  گزرنے کے بعد بھی پرانا نہیں ہوا 

کالنے کی صالحیت رکھتا ہے بشرطیکہ صحیح بلکہ اب بھی وه دنیا کو اس جھنجھال سے ن
اسالمی ا صولوں کو بروئے کا الیا جائے۔آج دنیائے مغرب کے ماہریِن اقتصادیات بھی اس اٹل 

حقیقت کااعتراف کرکے تسلیم کرچکے ہیں ،کہ ہمارے موجوده معاشی بگاڑ کاحل صرف 
ہ سرمایہ دارانہ نظام اسالمی نظاِم معیشت میں موجود ہے ابھی چند برس پہلے کے بات ہے ک

کے نتیجے میں پوری دنیا جس بحران کی شکار ہوئی تھی اس سے صرف وه ادارے محفوظ ره 
  سکے تھےجو کسی نہ کسی شکل میں اسالمی اصولوں پر کاربند تھے۔

ختم کرنے کا عالج بھی "فقر"اسالمی نظاِم معشیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا سے 
کٰوة،صدقات اور کفارات وغیر ه کی صورتوں میں موجود ہیں۔اس خود تجویز کرتا ہےجو ز

سلسلے میں اسالم صرف فرد کے لیے  نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے کچھ قوانین 
ُكلُُّكْم رَاٍع   :"مقررکرتا ہے ۔ہر شخص کی مسؤلیت قائم کرتا ہے جیسا کہ احادیث  میں آیا ہے

  1َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

ے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں تم میں س "
  "اس سے سوال ہو گا

اس  وجہ سے اسالمی معاشرے میں مال داروں کی مسؤلیت یہ ہے کہ اُن کے                    
  :مال میں غریبوں کاحق ہے جیسا کہ هللا تعالٰی کے ارشادات ہیں

  2"کا حق ہوتا تھا) دونوں(نگنے والے اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ ما"

) دونوں کا(اور وه لوگ جن کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے:" اور ارشاد ہے
  3"ایک مقررحصہ ہے

جیسے اہم مسئلے " فقر"اور یہی اسالمی اصوِل اقتصادیات ہی دنیا کے تمام معاشروں سے
دارانہ نظام معیشت کی وجہ سے دولت  چونکہ چند کاخاتمہ کر سکتے ہیں ۔آج دنیا میں سرمایہ 

مخصوص ہاتھوں میں سمٹ کر ره گئی ہے جس کا نتیجہ باآلخر یہ ہوگا کہ یہ نظام  جلد یا بدیر 
  معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کرکے ختم ہو جائے گا ۔

 
  :سیرت نبویہ علی صاحبہاالصالة والسالم میں مریضوں کے سماجی حقوق

قصان کو کہا جاتاہے۔کیونکہ اس کی وجہ سےبدنی قوت  میں نقصان آتا اصل میں ن"  مرض"
۔ مریض کی جمع 4آتی ہے"نقصان یعنی کمی "ہے۔اور اس وجہ سےدینی افعال میں بھی 

  ۔1آتی ہے"مرٰضی"
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مرض وه کیفیت  ہے جس کے آنے کی وجہ سے :امام جرجانی رحمہ هللا فرماتے ہیں  
مرض اُس کمزوری کانام :۔ اور مناوی لکھتے ہیں کہ2بدن اپنے خاص اعتدال سے نکل جاتا ہے

  ۔3ہے جو قٰوی میں آکر افعال میں خلل ڈالتا ہے
پس مرض اُس  کیفیت  کانام ہےکہ جب یہ  انسانی جسم  کو پیش آتی ہے  تو اُس کو   

اپنے فرائض منصبی  کی بجا آوری سے کمزور کر دیتی ہے۔اور یہ کیفیت ہر انسان کو پیش 
ونکہ انسان  زندگی کے مختلف  مراحل میں  کسی نہ کسی صورت میں امراض کا آسکتی ہے کی

نشانہ بن سکتا ہے۔ہاں یہ الگ بات ہے کہ بڑھاپے میں عمر کے گزرنے کے  سبب امراض کی 
  کثرت ہوتی ہیں۔

مریض چونکہ وقتی طور پر متاثر ہو تا ہےیا ہمیشہ کے لیے  معذور ہوکر اپنی حاجاِت    
ی سے عاجز رہتا ہے کیونکہ وه نے چاره بیماری سے  متاثر ہو کر دوسروں اصلیہ کی ادائیگ

  کا محتاج بن چکا ہوتا ہے ۔
طاقت نہ رکھنے کے سبب اسالم نےبھی بہت سارے اعمال میں اُنہیں چھوٹ دی ہوتی    

ہے۔جس میں عبادات وغیره بھی شامل ہیں۔شریعت انسان کی حالت  اور طاقت کو دیکھ کر 
کردیتی ہے ۔شریعت کا ایک  حکم بھی ایسا نہیں جو انسان کی طاقت  سے باہر احکامات الگو 

شخص کو اس کی طاقت سے زیاده  )بھی(کسی  تعالیهللا":ہو۔ جیسا کہ خود هللا تعالی فرماتےہے
  4" تکلیف نہیں دیتا

  :فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السالماورسیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ کی روایت ہے،   
نے فرمایا بیشک دین آسان ہے اور جو شخص علیہ السالمنبی "

دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے 
اپنے عمل )اس لیے)پس (اور اس کی سختی نہ چل سکے گی(گا

میں پختگی اختیار کرو۔ اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو 
فوائد  کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے(اور خوش ہو جاؤ 

عبادت سےنماز پنج وقتہ بھی مراد ہو سکتی ،حاصل ہوں گے
  5"ہے کہ پابندی سے ادا کرو

ہے اس لیے  مریض کی مخصوص حالت  کی وجہ سے اُسے " دین میں چونکہ  آسانی"  
سے مستثٰنی قراردیا ہے جیسا ) جس میں قوت زیاده استعمال  ہوتی ہے(بعض مشقت والے احکام
  :نے اُسے عذر کا نام دے کر اُنہیں معاف کیا ہے۔ هللا تعالٰی کا ارشاد ہے کہ جھاد وغیره۔ شریعت

کہ سفر جنگ سے پیچھے ره (نہ تو اندھے پر گناه ہے  "
اور نہ لنگڑے پر گناه ہے اور نہ بیمار پر گناه ہے۔ اور ) جائے

اس  هللاور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا  هللاجو شخص 
کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔ 

  6"اور جو روگردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا
اسی طرح روزے میں بھی کافی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔جس کی ادائیگی مریض کے   

 لیے مشکل ہوتی ہے لیکن  بیماروں کی حیثیت  مختلف ہوتی ہے بعض بیماری توعارضی ہوتی
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ہے  اور کچھ بیماری دائمی ہوتی ہےلہذا جو مریض عارضی  طور پر بیمار ہوتے ہیں   وه جب 
صحت یاب ہوجائیں  تو بعدمیں اُن کو روزوں کی قضاء کرنے کا حکم دیا جائے گااور اگر 

مرض دائمی ہو تو پھر روزوں کی قضاء کرنے کے بجائے فدیہ کاحکم ہے۔سورة البقرة میں اس 
  :هللا تعالٰی فرماتے ہیں طرف اشاره ہے 
گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا  "

سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرلے 
) لیکن رکھیں نہیں(اور جو لوگ روزه رکھنے کی طاقت رکھیں 

وه روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھال دیں اور جو کوئی 
اس کے حق میں زیاده اچھا ہے۔ اور  شوق سے نیکی کرے تو

  1"اگر سمجھو تو روزه رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے
نماز کے معاملے میں وضوء کی اہمیت مسلّم ہے لیکن دین کی بنیاد چونکہ آسانی پر   

  :ہے،اس لیے بیمار کے لیے وضوء کرنے کے بجائے تیمم کا حکم ہے ۔قرآن میں ارشاد ہے
شے کی حالت میں ہو تو جب تک  جو منہ جب تم ن! مومنو اے "

سے کہو سمجھنے  لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی 
حالت میں بھی  جب تک کہ غسل  کرلو ہاں اگر بحالت سفر 
رستے چلے جارہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ 

اور اگر تم بیمار ہو سفر میں ) کرسکو تو تیمم کرکے نماز پڑھ لو
یں سے کوئی بیت الخالء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں ہو یا تم م

سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور 
معاف کرنے واال اور  هللامنہ اور ہاتھوں پر مسح کرلو بےشک 

  2"بخشنے واال ہے
بھی ایک اہم رکن  ہے۔جس کے بارے میں "قیام"اسی طرح  نماز کی ادائیگی میں   

مریضوں کے لیے آسانی  کا حکم ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مریض کھڑے ہوکر نماز نہیں پڑھ 
  سکتا تو اُسے  بیٹھ کر،لیٹ کر یا اشارے  سے ادا کرنے کی اجازت ہے۔

سیرت نبویہ علی صاحبہاالصالة والسالم میں مریضوں کے ساتھ خصوصی رعایت کاحکم ہے 
  اتی ہے۔۔ذیل میں اُن کے بارے میں تفصیل پیش کی ج

بیماری کی حالت میں انسان کمزوری  :کی بدنی خبر گیری) بیماروں(مریضوں)الف(
کا شکاررہتا ہے  جس کی وجہ سے وه دوسرے لوگوں کی طرح امور زندگی کی انجام دہی  کی 
طاقت نہیں رکھتا۔بلکہ وه تواپنے آپ کو موت کے قریب دیکھتا ہےاس وجہ سے اُس پر نفسیاتی 

عض اوقات اُس کی بیماری میں شدت کا باعث بنتا ہے۔اس وجہ سے سیرت نبویہ اثر ہوتا ہےجو ب
علی صاحبہاالصالة والسالم  میں اُن  کے ساتھ ایسے رویے کا حکم ہے جو اُسے نفسیاتی طور 

  پر قابو میں رکھے۔لہذا اُن کے ساتھ درجہ ذیل طریقوں سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔
ے ذریعے اُس کی ایمانی طاقت کو تقویت  پہنچانے اخروی اجر وثواب کی تلقین ک)1(  

جب کسی  مریض کے پاس بیٹھے لوگ اُسے اُس کی بیماری کےبدلے میں  :کی کوشش کرنا
آخرت کے اجر وثواب کا تذکره کرتے ہیں تو اس سے بیمار کی حوصلہ افزائی ہوجاتی ہے اور 

ہ ہر بیماری پر اجروثواب  وه جزع فزع کے بجائے صبر سے کام لیتا ہے حدیث میں آتا ہے ک
  :ملتا ہے
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نے نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ "
فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و مالل، 
تکلیف اور غم میں مبتال ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی 

ں کا کفاره کانٹا بھی چبھ جائے تو هللا تعالٰی اسے اس کے گناہو
  1"بنا دیتا ہے

  :اسی طرح صحیحین کی روایت میں ہے کہ  
کی زوجہ مطہره عائشہ رضی هللا عنہا نے  نبی علیہ السالم"

سے طاعون کے متعلق نبی علیہ السالمآپ نے خبر دی کہ 
نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا هللا تعالٰی نبی علیہ السالمپوچھا۔ 

ا تھا پھر هللا تعالٰی نے اسے جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجت
رحمت بنا دیا اب کوئی بھی هللا (امت محمدیہ کے لیے)مومنین 

کا بنده اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں 
طاعون پھوٹ پڑا ہو اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ هللا تعالٰی 
نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی 

پہنچ سکتا اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو نقصان نہیں 
  2"جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا

  :ایک حدیث میں ہے کہ  
کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نبی علیہ السالمعبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ نے کہا، میں "

یا رسول : عرض کیا کا جسم چھوا اورنبی علیہ السالمکو بخار آیا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے 
نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم میں کے دو آدمیوں نبی علیہ السالمآپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ ! هللا

کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہو گا کہ آپ کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ 
فرمایا کہ کسی بھی مسلمان نے نبی علیہ السالمنے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد صلی هللا علیہ وسلم 

کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو هللا تعالٰی اس کے گناہوں کو اس 
  3"طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے

اس حدیث میں  بہت سے ایسے فوائد کا تذکره ہے جو بیماروں کی جسمانی حالت کاخیال   
ر عمل کرنے کی صورت میں مریضوں کے لیےبہت ساری رکھنے  سے متعلق ہے۔جس پ

َباُب أََشدُّ النَّاِس َبالًَء األَْنبَِیاُء ُثمَّ  :"سہولتیں ملتی  ہیں۔ امام بخاری رحمہ هللا نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے

لُ  ُل َفاألَوَّ کرنے اسی  ترجمۃ الباب  میں اگر غور کیا جائے تو مریض کواپنی بیماری پر صبر " األَوَّ
کی دعوت ملتی ہے۔ کیونکہ جب مریض کی بیماری میں شدت آتی ہے تو وه  ثواب کے اعتبار 

سے اپنے آپ کو انبیاءکے قریب سمجھتا ہے اور وه اس بیماری کو هللا تعالٰی کی طرف سے 
  سمجھ کر  اس پر صبر کرتا ہے ۔

باب وضع اليد على  :"اسی طرح امام بخاری رحمہ هللا نے ایک دوسرا باب باندھا ہے کہ  

جو سیدنا عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ کے )یعنی مریض کے سر وغیره پر ہاتھ رکھنا"( املريض

اور سنت نبویہ  کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے "  َفَمِسْسُتُه بَِيِدى "اِن الفاظ سے معلوم ہوتا ہے

  کہ اس طرح کرنا مریض کی عیادت کرنے کے آداب میں سے  ہے۔
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اْلَمْبطُوُن َشِهيٌد  :"بیماری  کے باعث اجر وثواب ملنے کے بارے میں  حدیث  میں آتا ہے   

نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں علیہ السالم  نبیابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ "1َواْلَمْطُعوُن َشِهيدٌ 

  ہے۔یعنی ہیضہ سے مرنے واال شہید ہے اور طاعون کی بیماری میں مرنے واال شہید 
ابیماری میں انسان کا دل :مریضوں کی بیمار پُرسی اور  اُن کے ساتھ نرم گفتاری)2(  

بہت تنگ ہوتا ہے ۔ہر وقت نفسیاتی دباؤ کا شکار رہتا ہے اس وجہ سے شریعت نے اُن کی 
عیادت  کرنے  کا حکم دیا ہے۔تا کہ اُن کو تسلی ہو ۔مریض کی عیادت  کرنا سنت نبویہ  میں 

  :کہ ارشاد ہےسے ہے، جیسا
نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھالؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی نبی علیہ السالم"

  2"کرو اور قیدی کو چھڑاؤ

بیمار :"اور مریض کی عیادت پر کتنا اجر ملتا ہے اس کا اندازه ان احادیث سے ہوتا ہے  
کے راستے پر ہوتا ہے ) تک جانے (جنت) ایسا ہے جس طرح کوئی(کی بیمارپرسی کرنے واال

  3"جب تک وه واپس نہ ہو

  :دوسری روایت ہے کہ
جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے ٓادمی کے پاس ٓأو تو ” :نے فرمایانبی علیہ السالم"

  4"اچھی بات کہو اس لیے کہ جو تم کہتے ہو اس پر مالئکہ ٓامین کہتے ہیں

یا کسی اور کے لئے دعا مانگنا نبوی اپنے لئے :بیمار کے لیے شفا کی دعا کرنا)3(  
عمل ہے لیکن مریض کے سامنے  اس کے لیے صحت یابی کی دعا کرنے سے اس کی تسلی 

  :کے عمل مبارک سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السالمہوجاتی ہے  ۔
جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا نبی علیہ السالمعائشہ رضی هللا عنہا نے کہ "

  :یہ دعا فرماتےصلی هللا علیہ وسلم مریض آپ کے پاس الیا جاتا تو آپ  کوئی
شفاء عطا فرما، تو ہی ! بیماری دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے! لوگوں کے رباے 

شفاء دینے واال ہے۔ تیری شفاء کے سوا اور کوئی شفاء نہیں، ایسی شفاء دے جس میں مرض 
  5"بالکل باقی نہ رہے

لیے جب کوئی دعا کی جائے تو مریض کو  پورے یقین کے ساتھ اس پر مریض کے   
آمین کہنا چاہئیے کیونکہ وه قبولیت کے زیاده قریب ہوتی ہے۔ناامیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہئیے 

کیونکہ هللا تعالی اپنے بندے کے ساتھ اُس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔حدیث قدسی 
  :ہے
هللا تعالٰی فرماتا “ نے فرمایا  نبی علیہ السالمکہ   ضی هللا عنہ سے روایت ہےر ابوہریره سیدنا" 

  ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وه میرے متعلق رکھتا ہے ۔
  :حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے کہ

ایک اعرابی کی عیادت کے لیے نبی علیہ السالمابن عباس رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ "
تمہارے لیے پاکی کا باعث (بیماری)شریف لے گئے اور اس سے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں یہ ت
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ہے، اس پر اس نے کہا کہ جناب یہ وه بخار ہے جو ایک بڈھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے 
  1"نے فرمایا کہ پھر یونہی ہو گانبی علیہ السالمقبر تک پہنچا کے رہے گا، 

عیادت کرنے واالجو بھی دعا مانگے مریض کو اُس پر یقین کرتے اس سے واضح ہوتا ہے کہ 
  ہوئے آمین کہنا چاہئیے ورنہ پھر وہی حالت باقی رہے گی۔

سب :مریضوں کاعالج کرنا،امراض کے لیے مخصوص نبوی ادویات)ب(
سے پہلے تو یہ سمجھ لیناچاہئیے کہ عالج کرنا سنت نبوی ہے۔دوائی  میں اپنی کوئی تاثیر نہیں 

ی لیکن چونکہ شریعت نے اس طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے ہمارا ہوت
یقین ہے کہ یقیناََ◌ اس میں خیر وبر کت ہوگی دوسرا یہ کہ بیماری  کے لیے هللا  نے عالج  پیدا 
فرمایا ۔لہذا مریض کو خود بھی  عالج معالجہ  کرنا چاہئیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین 

  :یے۔ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہکرنی چاہئ
کے پاس آیا آپ صلی هللا علیہ وسلم میں نبی اکرم رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ 2اسامہ بن شریک "

تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو میں نے سالم (بیٹھے)کے اصحاب اس طرح 
هللا : کیا پھر میں بیٹھ گیا، اتنے میں ادھر ادھر سے کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے عرض کیا

دوا کرو اس لیے کہ هللا نے ” :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم کیا ہم دوا کریں؟ آپ ! کے رسول
ہے جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، سوائے ایک بیماری کے اور وه  کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی

  3،4"بڑھاپا ہے

نے باقاعده دوائی استعمال کرنے کی اجازت بلکہ  تلقین   نبی علیہ السالماس حدیث میں   
فرمائی ہے  کہ عالج کے لیے دوا ئی استعمال کرنی چاہئیے۔پھر اس میں علماء کا اختالف ہے 

کا استعمال کرنا  صرف مباح ہے یا مستحب ؟اس حدیث سے استدالل کہ مریض کے لیے دوائی  
کے فعل نے یہ ثابت کیا ہےکہ دوائی  کا  نبی علیہ السالمکرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ خود 

نےکچھ بیماریوں کے لیے خاص عالج  استعمال کرنا مستحب اور باعث ثواب ہے،کیونکہ آپ 
داللت کرتاہے کہ عالج اور دوائی   استعمال کرنا مستحب  بھی تجویز فرمایا ہے ۔جو اس بات پر 

  "5ہے

  :امام مسلم رحمہ هللا نے اپنی صحیح میں یہ رویت بھی نقل کی ہے کہ
ہر مرض کے لیے دوا ہے پس جب اسی مرض کو :کا ارشاد مبارک ہے  نبی علیہ السالم"

  6"دواپہنچے تو هللا کے حکم سے وه مرض ٹھیک ہوجاتا ہے

  :کے عالج کے لیے نبوی طریِق عالجبیماریوں 
بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فالں 

کے متعلق ارشاد فرمایا " کلونجی"بیماری  میں مؤثر ہے۔فالں بیماری کے لیے مفید ہے جیسا کہ 
  :ہے کہ
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صلی هللا سے سنا، آپ نبی علیہ السالمے ن سے روایت ہے کہ میںابوہریره رضی هللا عنہ "۔ )1(
کے۔ ابن شہاب نے «سام»نے فرمایا کہ سیاه دانوں میں ہر بیماری سے شفاء ہے سوا علیہ وسلم 

  1"موت ہے اور سیاه دانہ کلونجی کو کہتے ہیں«سام»کہا کہ 

  :نے شہد وغیره کے متعلق ارشاد فرمایا ہے نبی علیہ السالماسی طرح ) 2(
نے فرمایا کہ شفاء تین چیزوں نبی علیہ السالمعبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ " 

میں ہے پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ 
  2"سے داغنے سے منع کرتا ہوں

  :سا کہ ارشاد ہےاور شہد کے متعلق  مزید فرمایا کہ یہ اسھال میں مفید ہے جی)3(

ابو سعید خدری رضی هللا عنہ "
3

کی خدمت میں حاضر نبی علیہ السالمایک صاحب نے کہ 
نے فرمایا کہ نبی علیہ السالمہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتال ہے۔ 

نے اسے اس صلی هللا علیہ وسلم انہیں شہد پال پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے۔ آپ 
حکم کے )مرتبہ بھی شہد پالنے کے لیے کہا وه پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ 

نے فرمایا کہ هللا تعالٰی سچا ہے نبی علیہ السالم۔ (لیکن شفاء نہیں ہوئی)میں نے عمل کیا (مطابق
الیا اور اسی اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پال۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پ

  4"سے وه تندرست ہو گیا

  :کا ارشاد ہوا عود ہندی کے متعلق آپ)4(
تم لوگ اس عود ہندی کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں کا عالج ہے۔ حلق  "

  5"کے درد میں اسے ناک میں ڈاال جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے

کی دوا تجویز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا " کھنبی" لیے  اسی طرح آنکھوں کے عالج کے ) 5(
  6میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاء ہے۔«من»کھنبی  :"

عجوه :"کھجور کے متعلق فرمایا کہ اس میں تریاق ہے جیسا کہ ارشاد ہے" عجوه)"6(
جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفاء موجود ہے اور صحرائے عرب کا (کھجور)
  8"7"ہے، اس کا عرق ٓانکھ کے لیے شفاء ہے"من"سلوی واال "من"یک طرح کا ١"قعہف"

احلُْمَّى ِمْن فـَْيِح َجَهنََّم  :"بخار میں کمی کے لیے ٹھنڈا پانی اکسیر ہوتا ہے۔اس کے متعلق فرمایا)7(

  "بخار جہنم کی بھاپ ہے، لٰہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو"9َفأَْبرُِدوَها بِاْلَماءِ 
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نے اسے  اونٹ کا دودھ اور پیشاب بھی اپنے اندر شفاء رکھتا ہے   اس وجہ سے آپ )8(
  :بطور عالج تجویز فرمایا،جیساکہ انس بن مالک رضی هللا عنہ سے روایت ہے

نے نبی علیہ السالمکچھ لوگوں کو مدینہ منوره کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی تو )عرینہ کے("

کے چرواہے کے ہاں چلے جائیں یعنی اونٹوں میں (نبی علیہ السالم)ان سے فرمایا کہ وه آپ 
کے چرواہے کے پاس چلے نبی علیہ السالماور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وه لوگ 

گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا جب وه تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل 
گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تالش کرنے کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے 

کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ نبی علیہ السالمکے لیے لوگوں کو بھیجا جب انہیں الیا گیا تو 
جیسا کہ انہوں نے )اور پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں سالئی پھیر دی گئی 

  1"چرواہے کے ساتھ کیا تھا

کی۔اب اس طریقے سے عالج  نبی علیہ السالمیہ تو شاید اُن لوگوں کی خصوصیت ہو یا :نوٹ
  کی اجازت نہیں ہے۔

التـَّْلِبيَنُة َجمَمٌَّة لُِفَؤاِد اْلَمرِيِض َتْذَهُب  :"دل کے امراض اور پریشانی سے بچاؤ کے بارے میں فرمایا) 9(

مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم  )مال کر دلیہ روا، دودھ اور شہد(تلبینہ  "2بِبَـْعِض اْحلُْزنِ 

  ۔"کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے یہ زود ہضم بھی ہے)غم کو دور کرتا ہے 
بچھو کے کاٹے کا قُرآن  کریم پڑھ کر دم کرنے سے عالج بھی ثابت :قُرآن کریم سے عالج)10(

کے چند نبی علیہ السالم":نہ سے روایت ہےہے جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی هللا ع
صحابہ در حالت سفر عرب کے ایک قبیلہ پر گزرے۔ قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی 

کچھ دیر بعد اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اب قبیلہ والوں نے ان صحابہ سے کہا 
کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے واال ہے۔ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے 

ہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی ہمیں م
ابو سعید )مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں پھر 

سورة فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس (خدری رضی هللا عنہ
ے۔ اس سے وه شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلہ والے بکریاں لے کر آئے لیکن جگہ پر ڈالنے لگ

سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے پھر نبی علیہ السالمصحابہ نے کہا کہ جب تک ہم 
سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السالمجب 

یا جا سکتا ہے، ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ سورة فاتحہ سے دم بھی ک
  3لگاؤ۔

  :قُرآن کریم پڑھ کر  دم کر لینا بھی حدیث میں آیا ہے)11(
جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوذتین نبی علیہ السالمعائشہ رضی هللا عنہا نے خبر دی کہ "

اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیا  پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے(سورة الفلق اور سورة الناس)
کرتے تھے، پھر جب وه مرض آپ کو الحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں معوذتین 

کے جسم پر پھیرا کرتی نبی علیہ السالمپڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور ہاتھ پر دم کر کے 
  4"تھی
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  :ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں) 12(
آپ نے اس طرح (نے مجھے حکم دیا یا نبی علیہ السالمعائشہ رضی هللا عنہا نے بیان کیا کہ "

  1"حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے)نےعلیہ السالم  بیان کیا کہ نبی

  :اسی طرح صحیحین کی روایت میں  ہے کہ) 13(
نظر بد لگنے کی )کھی جس کے چہرے پر نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دینبی علیہ السالم"

نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نبی علیہ السالمکالے دھبے پڑ گئے تھے۔ (وجہ سے
  2"نظر بد لگ گئی ہے

بعض اوقات مریض کی حالت :شرعی احکام میں بیماروں کے لیے رعایت)ج(
نہیں رکھ سکتا۔اس وجہ سے ایسی ہوجاتی ہے کہ وه شرعی احکام کی تکمیل کی پوری طاقت 

شریعت نے اُس کی کمزوری کا لحاظ کرکے احکام کی بجاآوری میں اُسے کچھ نہ کچھ رعایت  
دی ہے۔جیسے اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کرے۔سیدنا عمران 

  :بن حصین رضی هللا عنہ کی روایت ہے کہ
مجھے بواسیر کا نے کہا کہ  عمران بن حصین رضی هللا عنہما"

سے نماز کے بارے نبی علیہ السالممرض تھا۔ اس لیے میں نے 
نے فرمایا کہ کھڑے ہو صلی هللا علیہ وسلم میں دریافت کیا۔ آپ 

کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور 
  3"اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو

کی تو یہاں تک رعایت رکھی گئی ہے کہ امامت کرتے ہوئے امام کو پابند بیماروں   
کردیا گیا ہے کہ وه جماعت مختصر کردے تا کہ  مقتدیوں  کو تکلیف نہ ہو۔روایت میں آتا ہے 

  :کہ
نے (ایک شخصسے روایت کرتے ہیں کہ 4ابومسعود انصاری "
! عرض کیا۔ یا رسول هللا(کی خدمت میں آ کرنبی علیہ السالم)

جماعت (فالں شخص لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے میں 
 کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو )کی

تھک جاتا ہوں اور طویل قرآت سننے کی طاقت نہیں بہت زیاده 
نبی کہ اس دن سے زیاده میں نے کبھی )راوی کہتا ہے(۔رکھتا

کو وعظ کے دوران اتنا غضب ناک نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السالم
ایسی شدت اختیار )تم  !نے فرمایا اے لوگوصلی هللا علیہ وسلم 

جو (سن لو)نفرت دالنے لگے ہو۔ (کر کے لوگوں کو دین سے
شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وه ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان 

سب ہی قسم کے )میں بیمار، کمزور اور حاجت والے 
  5"ہوتے ہیں(لوگ
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  :اور بیمار کی تسلی کرتے ہوئے سنت نبویہ   ہے کہ  
کے ساتھ ایک غزوے میں شریک  نبی علیہ السالمہم کہ فرماتے ہے  رضی هللا عنہ سیدنا جابر"

نے فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم صلی هللا علیہ وسلم آپ  تھے
تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ وه کسی (اپنے دل سے)چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وه 

  1"عذر کی وجہ سے رک گئے تھے

اسالم ایک جامع دین اور مکمل ضابطۂ :وبائی امراض کے متعلق نبوی ارشادات)د(
ہر مرحلے کے لیے ہدایات دیتا ہے۔ایسی صورِت حال میں سنت نبویہ   حیات ہے جو زندگی کے

لوگوں کو یہ  ہدایت جاری کرتی ہے کہ جہاں وبائی ا مراض پھیل جائیں وہاں نہ جایا کریں اور 
جہاں تم رہتے ہوں اگراس  عالقے وبائی امراض ہوں تووہاں سے نہیں  بھاگنا  چاہئیے جیسا کہ 

  :ارشاد ہے
نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں المنبی علیہ الس"

مت جاؤ لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو 
  2"بھی مت

الغرض سنت نبویہ  میں بیماروں کے حقوق اور اُن کے لیے فائده مند  تمام امور کے   
ت موجود ہیں  جن پر عمل پیرا ہو کر ایک طرف تو مرض میں کمی بارے میں واضح ارشادا

آتی ہے اور دوسری طرف مریض  کی تسلی ہو جاتی ہے۔آج دنیا بیماروں کے لیے کاوشیں تو 
کررہی ہیں لیکن امراض ختم ہونے کے بجائے اورزیاده ہوتے جا رہے ہیں۔کیونکہ تمام ادویہ 

ڈ ایفیکٹ بہت زیاده ہوتا ہے ۔ کیمیکل سے بنی ہوئی میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جس کا سائی
ادویات سے بیماری عارضی طور پر دب جاتی ہے۔لیکن  بیماری ختم ہونے کے بجائے اپنے 
ساتھ دیگر بہت ساری بیماریاں  لے کر آتی ہے۔اس وجہ سے آج ترقی یافتہ دنیا ایسے طریقۂ  

بھی ہو اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ عالج دریافت کرنے کے درپے ہے جو مریض کے لیے مفید 
بھی نہ ہو۔اس سلسلے میں نظر سنت نبویہ  کی طرف جاتی ہے کہ یہی واحد وه  طریقہ ہے جو 

امراض کا سد باب کر سکتی ہے۔جس میں حجامہ،شہد سے عالج،دودھ اور کلونجی  وغیره سے 
وره اشیاء میں سے عالج کرنا ہے۔دنیا میں جہاں بھی ایسی ادویات تیار ہوتی ہیں جن میں مذک

  کوئی چیز استعمال ہوتی ہو تو اُس کا مرجع سنت نبویہ  ہی ہوگا۔
آج کی  ترقی یافتہ دنیا جب تاریخ  پر نظر ڈالتی ہے تو اُن کو واضح طور پر دکھائی دیتا   

ہے کہ اِن مذکوره طریقوں کے استعمال ہی کے وجہ سے خیرالقروں میں بیماریوں کی شرح آج 
ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔اس وجہ سے وه مجبور ہوکر سنت نبویہ  کے بنسبت  بہت 

  کے طرف آرہے ہیں۔
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  فصل پنجم

،ہمسائیوء،طلباء،علماُخدَّام
اور غیر ) حکاّم(ں اولواالمر

  مسلموں کے سماجی حقوق
  
  
 
  
 
 
  

کے "غالمی" اسالم نے دنیا کو آقا وغالم کا تصور نہیں دیا ہےبلکہ پہلے سے آتے رہنے والے
نظام  کی بیخ کنی کی ہے ۔اسالم غالم بنانے پر نہیں بلکہ غالموں کو آزاد کرانے پر زور دیتا 

ہے۔ غالموں کوآزاد کرانے کے بارے میں اسالمی تعلیمات  ہمارے سامنے ہیں کہ یہ کتنے 
بڑے  اجر وثواب  کی بات ہے۔بلکہ کچھ مخصوص صورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ اُن میں  

مان سےاگر کہیں کوئی  غلطی  سرزد ہو جائے تو اُن صورتوں میں غالم آزاد کرکے اپنی مسل
اُس غلطی کا ازالہ کرے گا۔اور یہ اس وجہ سے ہے کہ هللا تعالی نے انسان کو مکرم پیدا فرمایا 

ہے اس وجہ سے وه کسی کی غالمی میں زندگی بسر کرکے اپنی تکریم برقرار نہیں رکھ 
  :فطری طور پر انسان کو آزاد ہو نا چاہئیے۔۔جیسا کہ هللا تعالی کا ارشاد ہےسکتا۔اس وجہ سے 

ی اور ان کو جنگل اور دریا دعزت ہم نے انسان کو  اور "
 سواری دی اور پاکیزه )بوجھ وغیره اُٹھانے کے لیے(میں

اپنی بہت سی مخلوقات اُسے  اور فضیلت دی خوراک دے دی
  1"پر

                                                           
  70:17االسراء1



 
 

گذشتہ زمانے میں عام طور پرغالموں سے  خدمت لی جاتی تھی۔جیسا کہ آج کل  عام   
خادموں سے بھی لی جاتی ہے۔آج کل  غالموں  کا تصورتوتقریباََ◌  ختم ہوچکا ہے۔لیکن آج بھی 

م کے حقوق کے سلسلے میں بھی اللہخادموں اور نوکروں کی ضرورت موجود ہے۔پس اسالم 
یں یہ بات مشترک ہے کہ خادم تمہاری طرح ہی کا انسان ہوتا ہے اپنے ہدایات دیتا ہے۔اُن سب م

لیے خدمت کاپیشہ اختیا کرنے کی وجہ سے وه اچھوت نہیں بن جاتا لہذا اُ سکے ساتھ انسانوں 
  جیسا سلوک روا رکھنا چاہئیے۔ذیل میں چند حقوق کا تذکره کیا جاتا ہے۔

دی ضرورتیں  ہیں جو کہ تقریباََ◌ یہ دونوں ایسی بنیا: ۔ خوراک وپوشاک میں حق1  
ہر  انسان  کی جزو زندگی ہے اور ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے اسالم کی نظر میں 

سے 1کو نقالََ◌  سیدناابوذررضی هللا عنہ   تمام انسان اس حق میں برابر ہیں۔ارشاد نبوی 
  :روایت  کرتے ہوئے ایک صاحب کہتے  ہے

هللا عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن میں نے ابوذر غفاری رضی "
ہم نے جوڑا تھا ہی قسم کا ایک اور اُن کے غالم کے بدن پر پر

کہ ایک دفعہ میری ایک صاحب  فرمایا تو  ی وجہ پوچھیاس ک
نبی علیہ کچھ گالی گلوچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے  میری سے

نے مجھ صلی هللا علیہ وسلم سے میری شکایت کی، آپ السالم
ہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے عار سے پوچھا ک

نے فرمایا، تمہارے غالم صلی هللا علیہ وسلم دالئی ہے؟ پھر آپ 
بھی تمہارے بھائی ہیں اگرچہ هللا تعالٰی نے انہیں تمہاری 
ماتحتی میں دے رکھا ہے۔ اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس 

جیسا نے اور پہنانے میں خو د کے قبضہ میں ہو اسے کھال
اور ان پر ان کی طاقت سے زیاده بوجھ نہ ڈالے۔  سلوک کرو

لیکن اگر ان کی طاقت سے زیاده بوجھ ڈالو تو پھر ان کی خود 
  2"مدد بھی کر دیا

اس حدیث میں امت کے لیے یہ  ہدایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خادم یا نوکر کی    
یے۔اور ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق اوالد میں سے ہو تو اُ سے اُس پر عار نہیں دالنی چاہئ

واضح ہے کہ خادموں کو اپنے جیسا کھانا اور لباس دینا چاہئیے۔ اور اُن سے اُن کی طاقت سے 
زیاده کام نہیں لینا چاہئیے۔ خوراک اور پوشاک دینا مالک پراگر چہ  واجب تو نہیں ہے لیکن 

  3"ا جائز نہیں ہےمستحب ضرور ہے اور طاقت سے زیاده کام لینے پر مجبور کرن

کے الفاظ سے  واضح  ہے کہ اُن کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک "  ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكمْ  "اسی طرح 

اختیار کرنا چاہئیے۔ہر مسلمان  اپنے خادم اور نوکر  کو اپنے  بھائی کی نظر سے دیکھے نہ کہ 
ایک آقا کی نظر سے۔صحابہ کرام رضی هللا عنہم اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 

  ایسی شکایت کرنے کا موقع نہیں دیا ہے۔انہوں نے کبھی بھی اپنے خادم کو 
  :ایک دوسری حدیث میں اُن کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھانے سے متعلق تاکید آئی ہے 

                                                           
اور معاویہ بن ابو سفیاؓن سے روایت لی  لیہ السالمنبی عہیں۔ نبی علیہ السالمابوذر غفاری جندب بن جنادؓه ہیں۔صحابی سیدنا1

اسد (ء میں وفات پائی۔652/ھ32میں  انس بن مالؓک،اسامہ بن سلماؒن اور احنف بن قیؒس شامل ہیں۔  ه تالمذہے۔
  ۔)125،ص7۔ابن حجر،االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج75،ص1۔االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج369،ص8الغابہ،ج

  30:رقم،، باب المعاصی من امر الجاھلیۃماناالی اببخاری،کت2
  133،ص11النووی،ج3



 
 

نے فرمایا کہ جب تم میں کسی شخص کا خادم اس کا کھانا الئے تو اگر وه اسے نبی علیہ السالم"
انے میں سے اسے کھال دے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمہ اس کھ

  1"اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے(پکاتے وقت)اس نے (کیونکہ)

خادم کا اپنے ساتھ بٹھانا مستحب ہے  کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔اس حدیث میں مکارم 
اخالق اورخوراک میں برابری  کا درس ہے۔اور خاص کر اس کھانے  میں جو اُس خادم نے 

یا کہیں دوسری جگہ سے  الیا ہو،کیونکہ ایک طرف اُس نے اُس طعام  کو  تیا  ار کیا ہوخود تی
ر کرنے میں گرمی برداشت کی  اور دوسری طرف اُس کھانے  کی خوشبو سونگھ کر کھانے 

  کی طرف  رغبت دل میں ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔

انسان ہو نے کے ناطے خادم سے غلطی ہو  :۔خادموں کو مارنے کی ممانعت2  
سکتی ہے  لہذا اگر کسی خادم سے  غلطی  سرزد ہو جائے تو اس وقت مالک کو چاہئیے کہ 
اسے نہ مارے اور اگر مارے بھی تو چہرے ہر بالکل نہ مارے کیونکہ رسول هللا کی صریح 

  :حدیث ہے
مار رہا تھا  کوڑے سے یک غالم کومیں اپنے اابومسعود انصاری رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ " 

ن میں غصے لیکجان لو،! اے ابومسعود: اتنے میں میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی
بات نہیں سمجھ سکا۔پھر فرماتے ہیں کہ جب وه میرے قریب آیا۔تو وة  میں ہونے کی وجہ سے 

میں نے کوڑا "  وجان ل! جان لوابومسعود! ابومسعود "تھے جو فرماتے تھے نبی علیہ السالم
جان لو هللا تعالٰی تم پر اس سے زیاده قدرت و ! ابومسعود :نے فرمایا زمین پر پھینک دیا،آپ 

آئنده کے لیے کبھی بھی :پر رکھتے ہو،  میں نے عرض کیا(غالم)اختیار رکھتا ہے جتنا تم اس 
  2"نہیں ماروں گا

  :فرمایانے ارشاد اس سے زیاده سختی کا حکم فرماتے ہوئے آپ   

جو شخص اپنے غالم کو تھپڑ لگائے یا اسے مارے تو اس کا کفاره یہ ہے کہ اس کو آزاد کر "

  3"دے

حسِن معاشرت کالحاظ کرتے  ہوئے نوکروں  کو مناسب الفاظ سے )3(  
نے کبھی  کسی خادم کو  سنت نبویہ  کا مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہے  کہ آپ :پکارنا

مخاطب  نہیں فرمایا جس میں اُس عزت نفس مجروح ہوئی ہو،امام  ایسے نامناسب  الفاظ سے
بخاری اور امام مسلم رحمہما هللا نے سیدنا ابو ہریره رضی هللا  عنہ کے حوالے سے ایک حدیث 

  :نقل کی ہے کہ
کوئی شخص یہ نہ کہے۔ اپنے رب "نبی علیہ السالم نے فرمایا"

۔ "کو پانی پالکو کھانا کھال، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب 
بلکہ صرف میرے سردار، میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہئے۔ 

میرا بنده، میری بندی، "اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے۔
بلکہ یوں کہنا چاہئے میرا چھوکرا، میری چھوکری، میرا 

  4"غالم

                                                           
  5460:بخاری،کتاب االطعمۃ،باب االکل مع الخادم،رقم1
  4396:مسلم،کتاب االیمان،باب صحبۃ الممالیک وکفارة من لطم عبده،رقم2
  4388:مسلم،کتاب االیمان،باب صحبۃ الممالیک وکفارة من لطم عبده ،رقم3
،مسلم،کتاب االلفاظ من االدب،باب حکم اطالق لفظۃ العبد 2552:،باب کراھیۃ التطاول علی الرقیق۔رقمالعتق بخاری،کتاب 4

  6014:واالمۃ والمولی والسید،رقم



 
 

اچھی تربیت  سے انسان میں انسانیت آتی ہے اس :خادموں کی اچھی تربیت کرنا)4(  
خادموں کی بھی اچھی  تر بیت کا اہتمام کیا جائے تو اس سے ایک طرف  وجہ سے اگر

معاشرے کا فائده ہے دوسری طرف مالک کا بھی،کیونکہ پھر وه اچھے طریقے سے مالک کی 
  :خدمت کر سکے گا اس سلسلے میں ایک حدیث میں اس طرف اشاره ہے

جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ”نے فرمایا نبی علیہ السالم"
و اور وه اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے، ہ

پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوگنا ثواب ملتا 
ہے اور جو غالم هللا تعالٰی کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے 

  1"آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے

کمزوری کی وجہ سے نوکری اور م چونکہ بنفسہ آزاد ہوتے ہیں لیکن اپنی مالی  اللہ  
خدمت  کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں۔یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی۔خدمت 

تھے جن میں سب خادم  کے  نبی علیہ السالمگاری کا پیشہ  زمانۂ قدیم سے چال آرہا ہے۔خو د
  سے زیاده مشہو ر جلیل القدر صحابی سیدنا انس بن مالک رضی هللا عنہ ہے۔

ادم کسی معاوضے کے بدلے  میں لوگوں کی خدمت کرتا ہے جو کہ دنیاوی حیثیت   خ  
سے ایک کمزور پیشہ ہے۔مالک اور خادم کے درمیان خدمت کی وجہ سے باربار ملنے مالنے 
کے مواقع آتے ہیں جس میں کبھی کبھار خادم سے  کوتاہی ہوجاتی ہے اس وجہ سے سنت نبویہ 

لم سے پر ہیز،مارنے  اور گالی دینے کی ممانعت کے بارے میں اُن کی خوراک،پوشاک،ظ 
کی زندگی مبارک اس حوالے سے بھی ہمارے  نبی علیہ السالممیں واضح احکامات آئے ہیں۔

لیے مشعل راه ہے۔خادموں کے ساتھ حسن سلوک  بیان کرتے ہوئے سیدنا انس رضی هللا عنہ 
  :اپناواقعہ بیان کرتے ہیں

کی لیکن آپ  خدمتکی دس سال تک نبی علیہ السالممیں نے یان کیا کہ انس رضی هللا عنہ نے ب"

نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فالں کام کیوں کیا اور فالں کام کیوں 
  2"نہیں کیا

خادموں کے ساتھ اس سے بھی زیاده آسانی کے برتاؤ اور تعاون کرنے کا حکم   
  :هللا کی روایت ہے کہہے۔سیدنا عبدهللا بن عمر رضی 

ہم خادم کو کتنی بار ! هللا کے رسول: کے پاس آیا اور عرض کیانبی علیہ السالمایک شخص "
چپ رہے، پھر اس نے اپنی بات دھرائی، آپ پھر خاموش رہے، (سن کر)معاف کریں، آپ 

  3،4"ہر دن ستر بار اسے معاف کرو” :تیسری بار جب اس نے اپنی بات دھرائی تو آپ نے فرمایا

جیسا کہ سنت نبویہ  نے مالکوں کے لیے  ہدایات دی ہے اسی طرح خادموں کی بھی    
کچھ ذمہ داریاں مقرر کی ہے۔وه یہ کہ  مالک کے مال،جان اور عزت کی حفاظت تمہاری ذمہ 

  :داری ہے جیسا کہ ارشاد ہے
ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت  کوئیتم میں سے ہر "

سوال ہو گا۔ پس بادشاه حاکم ہی ہے اور کے بارے میں اس سے 
اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان 

                                                           
  2547رقم ب العبد اذااحسن عبادة ربہ ونصح سیده،باالعتق، بخاری،کتاب1
  6038:بخاری،کتاب االدب،باب حسن الخلق والسخاء ومایکره من البخل۔رقم2
  5166:نن ابو داؤد،کتاب االدب،باب فی حق المملوک،رقمس3
  164،ص11صحیح،صحیح وضعیف سنن ابی داؤد،ج:قال االلبانی4



 
 

اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے 
میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور 
اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے 

کم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے آقا کے مال کا حا
نبی علیہ میں سوال ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے 

نے نبی علیہ السالمسے سنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ السالم
یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس 

شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ پس ہر 
حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں 

  1"سوال ہو گا

الغرض سنت نبویہ  نے  زندگی کا کوئی ایساشعبہ نہیں  جس کے لیے سنت نبویہ  نے    
ہدایات نہ دی ہو ۔معاشرے کے استحکا م کے لیے شریعِت مطہره جتنا اہتمام فرماتی ہے دنیا کا 

کر سکتا۔اسالم طاقتوروں کے مقابلے میں  کمزوروں کے کوئی بھی مذہب اس کا مقابلہ نہیں 
حقوق کی زیاده  اہمیت بیان کرتا ہے۔ تاریخ  اسالم میں جتنی نامور شخصیات گزری ہیں ،اُن  

کمزور خاندانوں سے رہا ہے۔صحابہ ہوں،تابعین ہوں ،تبع ) مالی طور پر (میں اکثر کا تعلق 
ر علما،فقہاء،مفتی حضرا ت،سپہ ساالر،میدان جہاد کے تابعین ہوں  یا سلف صالحین ۔اُن  میں کبا

شہسوار اور دیگر شعبہ ہائے زندگی  سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں ۔سب نے ایسے 
کارنامے انجام دئے ہیں کہ تاابد ان کے نام یاد رکھے جائیں گے ۔مسلمانوں کی قیادت جیسے اہم 

اسی طرف هللا تعالی کے اس ارشاد میں شعبہ میں بھی ان کی خدمات کسی سے پوشیده  نہیں ۔
  :اشاره ہے

اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیئے "
ہیں انگئے ہیں اُن پر احسان کریں اور اُن کو پیشوا بنائیں اور 

  2"وارث کریں) ملک کا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،صحیح مسلم،کتاب االمارة،باب فضیلۃ االمام 2409ل اال باذنہ،رقممصحیح بخاری،کتاب ،باب العبد راع فی مال سیده والیع1

  4828العادل وعقوبۃ الجائر والحث علیہ،رقم
  5:28القصص2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ورعلما کے سماجی حقوقاطلبا
افراد قابل عزت ہو تے ہیں ۔پھر اُن میں جنہوں نے هللا کے دین سے منسلک رہنے والے تمام 

اپنی زندگیاں هللا تعالی کے دین کے لیے وقف کی ہوں اُن کے حقوق دوسرےعام لوگوں  کے 
بنسبت بہت اہم ہوتے ہیں۔چونکہ یہ براه راست علوم وحی کے امین ہوتے  ہیں اس وجہ سے 

  ے لیے ضروروی ہے۔معاشرے میں  اُن کی توقیرواحترام کرنا سب مسلمانوں ک
هللا تعالی جسے چاہتا ہے علم کے ذریعے سر بلندی عطا فرمادیتا ہے جیسا کہ هللا تعالی کا ارشاد 

  :ہے
ان  هللایا گیا ہے دکو علم  لوگوں  جو لوگ ایمان الئے ہیں اور جنتم میں سے "

  1"ہے خبردارتمہارے سب کاموں سے  هللاکرے گا۔ اور  اونچےکے درجے 

علم کاذکر ایسے محل میں کیا گیا ہے جو هللا تعالی کی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا یہاں پر 
  ہے۔

اور آیت  ِقرآنی  کے مطابق هللا جل شانہ نے  انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وه ہر وقت هللا 
    "2ِعْلًماَربِّ زِْدِين :"تعالٰی  سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتا رہے ۔جیسا کہ  هللا کا ارشاد ہے

هللا تعالی کے دین کے سمجھ رکھنے والے هللا کے دربار میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے 
 :"ہیں۔اور وه ہی حقیقی طور پر هللا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ هللا جل شانہ کاارشاد ہے

َا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ہی ڈرتے ہیں صاحب علم  ندوں میں سےسے تو اس کے ب  تعالی هللا"3ِإمنَّ

"  
اس وجہ کی بناء پر سے عام مسلمانوں سے ان کا درجہ بلند رکھا گیا۔تعلیم کی اہمیت کا   

اس سے بھی اندازه ہوتا ہے  کہ امام بخاری رحمہ هللا نے اپنی صحیح بخاری میں قُرآنی آیات 
  اوراحادیث مبارکہ کو  عنوان کے طور پر الئے ہیں۔

  هللا تعالی کے اس ارشاد سے علم کی اہمیت معلوم ہوجاتی ہے  
آپ جان لیجیئے کہ هللا کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں "

  "هللا تعالٰی نے علم سے ابتداء فرمائی(گویا)تو (4ہے
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علماء انبیاء کے وارث ہیں۔پیغمبروں نے علمکا ورثہ چھوڑا ہے۔ ""اور حدیث میں ہے
یا اس نےبہت بڑی مقدار حاصل کر لی۔ اور جو شخص کسی راستے پھر جس نے علم حاصل ک

  1"پر حصول علم کے لیے چلے، هللا تعالٰی اس کے لیے جنت کی راه آسان کر دیتا ہے

َا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ {اور هللا جل شانہ کا ارشاد ہے۔ سے تو اس کے بندوں میں  تعالی  هللا.}2ِإمنَّ

اور اس کو .}3ِلُمونَ َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلعٰ {:"دوسری جگہ ارشاد ہے کہ"  ہی ڈرتے ہیںصاحب علم  سے

  ا۔ عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھت
  ایک جگہ ارشاد ہے

اور ان ""}4ِب السَِّعريِ نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِيف َأْصحٰ  َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع ، أَوْ {"

  "نہ ہوتےدوزخی  گر ہم سنتے یا عقل رکھتے تولوگوں نے کہا ا
  5"برابر ہیں؟ بے علمکیا علم والے اور:" "اور ارشاد ہے

نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ هللا بھالئی  چاہتا ہے تو نبی علیہ السالم"اور حدیث میں ہے
اور علم تو سیکھنے ہی سے  :دوسری جگہ ارشاد ہے۔6اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے

  7،8"آتا ہے

اور ابوذر رضی هللا عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار "

اور مجھے گمان ،اپنی گردن کی طرف  اشاره کیا  رکھ دو، اور
سے جو ایک کلمہ سنا ہے، گردن نبی علیہ السالمہو کہ میں نے 

کر ہی  کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان
کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ نبی علیہ السالمدوں گا اور 

  9"غائب کو پہنچا دے(میری بات)

 ِنيِّنيَ ُكونُوا رَبّٰ   »اور ابن عباس رضی هللا عنہما نے کہا ہے کہ آیت 

  10"سے مراد حکماء، فقہاء، علماء ہیں« 

اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے «رباني»اور 
تربیت (علمی)پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی 

  11"کرے

علماء وطلبا چونکہ  :مسلمان ہونے کے ناطے علماء  سے حسن سلوک کرنا
انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں اور پھر مسلمان بھی ہوتے ہیں اس جہ سے اُن کا سب سے 
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ور مسلمان کی نظر سے دیکھنا ہے۔جو حقوق عام مسلمانوں کو حاصل پہال حق اُن کو انسان ا
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  :"ہیں  وه اُن کو بھی حاصل ہیں۔کیونکہ هللا جل شانہ کاارشاد ہے تمام مسلمان "1ِإمنَّ

" 2المؤمن اخو المؤمن الیظلمہ والیسلمہ:"اور حدیث میں آتا ہے" آپس میں بھائی بھائی ہے

سلمان کا بھائی ہے نہ اُس پر خود ظلم کرے گا اورنہ اُسے ظلم کے حوالے کیا جائے مسلمان م
لہذا ایک مسلمان اور عالم ہونے کے ناطے اُن کو وه حقوق ملنے چاہئیے جو کہ تمام " گا

  انسانوں کو ملتے ہیں۔ 

چونکہ هللا تعالٰی  اسالم کی حفاظت علماء ہی کے ذریعے فرماتا ہے  :علماء کی توقیر کرنا
اس وجہ سے اِن کی توقیر وعزت کرنا ہرمسلمان پر الزم ہے۔خود باری تعالی نے اُن کی صفت 

هللا گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اُس کے عالوه کوئی معبود نہیں  اور علم ":بیان فرمائی ہے
  3"پر قائم ہے وه بھیوالے  اور مالئک، جوانصاف 

اس آیت میں هللا تعالی نے اپنی شہادت کے ساتھ اہل علم  کی شہادت کا تذکره فرمایا۔دوسرا یہ "
کہ یہ تذکره علماء کی تعدیل کی طرف بھی اشاره کرتا ہے۔ هللا تعالی نے علماء کے عالوه   

ء ہی کے حصے میں کسی اور کا تذکره  شہادت کے طور پر ارشاد  نہیں فرمایا یہ صرف علما
  آیاہے

هللا تعالی نے دنیا میں علمائے حق کو دینی بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ   
سے اُن کی زندگیاں تقٰوی کا نمونہ پیش کرتی ہیں  اور تقٰوی کے بارے میں هللا تعالی فرماتا ہے 

ہے )انسان(بے شک هللا کے نزدیک تم میں سے  زیاده عزت واال وه  4"ُكْم َرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـقٰ ِإنَّ َأكْ  "

  "جو زیاده متقی ہو
  اسی تقوی کی  وجہ سے بھی هللا تعالی کے دربار میں علماء  کامقام بہت بلند  ہے۔

  :حدیث شریف میں آتا ہے 
پر  وه ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی توقیر ،چھوٹوں:نے فرمایا  نبی علیہ السالم"

  5،6"شفقت  نہیں کرتااور عالموں کے حقوق نہ جاننے واال ہو 

  :اورصحیحین کی روایت ہے کہ  
سے  نبی علیہ السالم7سیدنا ابو موسی اشعری رضی هللا عنہ" 

نے فرمایا کہ هللا صلی هللا علیہ وسلم آپ روایت کرتے ہیں کہ 
تعالٰی نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی 

برسے۔ (خوب)مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر 
بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وه پانی کو پی لیتی ہے اور بہت 
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بہت سبزه اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی 
هللا تعالٰی لوگوں کو فائده  ہے وه پانی کو روک لیتی ہے اس سے

پہنچاتا ہے۔ وه اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے 
ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل 
چٹیل میدان ہوتے ہیں۔ نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزه 
اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا 

دے، اس کو وه چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کرے اور نفع 
کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص 

اور جو (یعنی توجہ نہیں کی)کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا 
  1"ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا

" بارش"اور "حلم"کہ بارش کے ساتھ دی گئی ہے۔کیون" غیث"اس حدیث میں علم کی تشبیہ 
سے انسان  کی جسمانی زندگی  قائم )پانی(مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں ۔ ایک

وهللا الذی ارسل الرٰیح فتثیر سحابا فاحیینا بہ االرض بعد  :ہے،جیسا کہ هللا  تعالی کا ارشاد ہے
  2:موتہ

سے انسان کی روحانی زندگی قائم ہے۔جیسا کہ "علم"اور " 
آیا وه جو پہلے مرده تھا اُس کے بعد ہم نے  :ربانی ہےارشاد 

اُسے زندگی دی اور اُس کے چلنے پھرنے کے لیے روشنی 
کردی اُس آدمی کے طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہواور 
اس سےنکل نہ سکے اسی طرح کا فر لوگوں کو اپنا عمل اچھا 

  3دکھائی دیتا ہے

اور اُس کے رسول کاحکم مانو جب هللا کا رسول تمہیں ایسے هللا ! اے ایمان والو:"اور ارشاد ہے
  4کا م کے واسطے بالتاہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے

 واال شخص ےنقدری کر ناعلماء کی  :"اسی طرح علماء کی توقیر کے بارے میں آیا ہے  
دنیوی زندگی  واال  شخص ےنقدری کر نارانوں کی ماخروی زندگی سے محروم رہے گا، حک

سے  وکردار اچھے اخالق واال شخص ےنقدری کر ناحروم رہے گا اور اپنے بھائی کی سے م
  5-محروم رہے گا

علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کے ساتھ :مالقات میں آداب کاخیال رکھنا
مالقات  کے آداب بیان کرتے ہوئے قرآن کریم  نے بہت زیاده تاکید کی ہے ۔کیونکہ یہ ایمان 

  :ہوتا ہے۔جیسا کہ هللا تعالی کے اس ارشاد میں ہےکاحصہ 
اونچی نہ کرو  اپنی آوازیںسے آوازکی  پیغمبر!  والو اے ایمان"

اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو 
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ان کے روبرو زور سے نہ بوال کرو کہ تمہارے اعمال ضائع 
  1ہوجائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

علماء ومشایِخ دین کا بھی یہی :  تے ہوئےبعض علماء نے فرمایا  کہاسی آیت کو دیکھ  
 حکم ہے۔کیونکہ وه  انبیاء کے وارث  ہیں۔اور اس کی دلیل  وه واقعہ ہے  جس میں نبی کریم

نے سیدنا ابوالدرداء کو سیدنا ابوبکر رضی هللا عنہ کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھ کر تنبیہ  
یسے شخص کے آگے چلتے  ہو  جو دنیا وآخرت میں تم سے بہترہے فرمائی اور فرمایا کہ تم ا

اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع وغروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد 
سے بہتر ہو۔اس لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ )رضی هللا عنہ (ابوبکر

  2ے۔بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئی

علماء کا عامۃ المسلمین پر یہ :دینی امور میں اُن کی ره نمائی حاصل کرنا  
حق بنتا ہے کہ دینی مسائل میں اُ ن سے استفاده کیا جائے تا کہ مسلمان گمراہی سے بچے اور 

َال تـَْعَلُمونَ  فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتمْ  :"سیدھی راه پر چلے۔ قرآن کریم میں هللا تعالی فرماتے ہیں
3" :

  :اور هللا کا ارشاد ہے" جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو کہ اگر تمہیں علم نہ ہو
  4"وه جس کو چاہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی"

شانہ اس آیت کریمہ  میں علماء کے بارے میں  قرآن کریم کایہ ارشاد ہے کہ علماء کو هللا جل 
کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا گیا  ہے اس وجہ سے عام مسلمانوں کو ان سے مستفید ہونا 

  چاہئیے اور اپنے تمام دینی امور میں اُن سے ہدایات لینی چاہئیے۔
  :طلباء کے بارے میں ارشاد ہے کہ

نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر  نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ سے روایت ہے  "
سے کوئی سختی دنیا کی دور کرے تو هللا تعالی اُس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے ایک 

سختی دور کرے گا اور جو شخص مفلس کو مہلت دیوے هللا تعالی اُس پردنیا وآخرت میں  آسانی 
تعالی دنیا وآخرت میں کرے گا۔اور جوشخص  دنیا میں کسی مسلمان کا عیب ڈھانکے گا تو هللا 

اس کا عیب ڈھانکے گا۔اور هللا تعالی بنده کی مدد میں رہے گا جب تک بنده اپنے بھائی کی مدد 
میں رہے گا۔اور جو شخص علم حاصل کرنے کی راه چلےهللا تعالی اُس کے لیے جنت کا راستہ 

ور پڑھانے کے لیے آسان فرمائے گا۔اور جولوگ  هللا کی کسی گھر میں هللا کی کتاب پڑھنے  ا
جمع ہو تو اُن پرهللا تعالی کی رحمت  اتری گی  اور رحمت اُن کو ڈھانپ لے گی اور فرشتے اُن 

کو گھیر لیں گے اور هللا تعالی فرشتوں کے مجلس میں اُن لوگوں کا ذکر کرے گا۔اور جس کا 
  5"عمل کوتاہی کرے تو اس کا خاندان کچھ کام نہ آئے گا

سے روایت کرتے ہیں میں صلی هللا علیہ وسلم نبی اکرم : "ایت ہے کہاور ابوداؤد کی رو  
نبی علیہ میں نے : آپ کے پاس کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں، اس پر ابوالدرداء نے کہا

جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے هللا تعالٰی ” :کو فرماتے ہوئے سنا ہےالسالم
اس کے بدلے اسے جنت کی راه چالتا ہے اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں 

یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے 

                                                           
  1،2،3: 49الحجرات1
  ھ1422،ادارة المعارف،کراچی،100ص8محمد شفیع،مفتی،معارف القُرآن،ج2
  43:16النحل3
  269:2البقرة4
  7028:القرآن وعلی الذکر،رقم مسلم،کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ،باب فضل االجتماع علی تالوة5



 
 

انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنا  جیسے چودھویں رات کی تمام ستاروں پر، اور علماء
وارث درہم و دینار کا نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک 

  1،2"وافر حصہ لیا

ان احادیث سے علم کی طلب میں نکلنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔چونکہ اِن لوگوں کا  
اس وجہ سے ان کامرتبہ دوسروں کے بنسبت بہت اونچا ہوتا تعلق علوِم اٰلہیہ سے ہوتا ہے 

ہے۔ایک مسلمان معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کے کچھ  حقوق  ہیں جن کا 
  پورا کرنا معاشرے کے افراد کے فرائض میں داخل ہیں۔مثالَ◌َ 

  لماء کے لیے ُدعا اوراستغفارکرنا،ع
  ،علماء کی توقیر،احترام کرنا

  ،ے تواضع کے ساتھ ملناعلماء س 
  علماء کو سالم کرنا،

  اجازت  لئے بغیربات شروع نہ کرنا،علماء کے 
  کے لیےمناسب وقت کا انتحام کرنا، علماء سے کوئی سوال پوچھنا ہو  تو اس

  اُن کی مجالس میں شرکت کرنا،
  عد اُن کی جنازوں میں شریک ہونا اوروفات کے ب

  ن کے علوم کو لوگوں میں پھیالنااُ 

  :طلباء کی سر پرستی وحوصلہ افزائی کرنا
چونکہ وحی کے علوم حاصل کرنے والے هللا تعالٰی کے محبوب ہوتے :طلباء سے محبت کرنا

نے کہتے ہیں کہ میں 3ہیں اس وجہ سے اُن سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ایک صاحب 
  :عمر بن عبدالعزیز رحمہ هللا سے پوچھا

اگر تم میں ایک : کہا جاتا ہے کہپوچھا کہ یہ جو عمر بن عبد العزیز سےمیں نے امیر المومنین "

عالم بننے کی صالحیت ہو تو جہاں تک ممکن ایک عالم بننے کی کوشش کرو، اور اگر تم نہیں 
بن سکتے تو پھر ایک طالب علم بنو، اور اگر طالب علم بننے کی بھی صالحیت نہیں ہے تو پھر 

سے محبت کرو، اگر تم ان سے محبت کے قابل بھی نہیں ہو تو پھر  )علماء ؤ طالب علم(ان سے 
نے  ،هللا تعالیسبحان هللا ":عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا"-ان سے نفرت مت کرو) کم از کم(

 4-بندے کو بھی مہلت دی ہے) آخری (اس 

  
  :ہمسائیوں کے سماجی حقوق

اُس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے قریب " جار"میںکہا جاتا ہے۔لغت "اْجلَار"ہمسائے کو عربی میں

المجاورة،والجارالذی : الجار،والجوار: میں رہتا ہو جیسا کہ لسان العرب میں ہے
 ُجواراوروِجوار  ہمسائے کو کہا جاتا ہے۔"جار"یجاورک،وجاورالرجل مجاورة،وجوارا ،وُجوارا

                                                           
  3643:سنن ابوداؤد،کتاب العلم،باب الحث علی طالب العلم،رقم1
  141،ص8یہ حدیث صحیح ہے،االلبانی،صحیح وضعیف سنن ابی داؤد،ج2
 المعرفۃ والفارسي الفسوي،  ،ابویوسف،یعقوب بن سفیان یہ صاحب عالمہ عون بن عبدهللا رحمہ هللا تھے ۔3

  ۔ه 1401 ،بیروت،طبع ثانی،مؤسسۃ الرسالۃ،380،ص3التاریخ،ج
 ۔ه 1401الثانیة، : الطبعة،مؤسسة الرسالة، بیروت،380،ص3التاریخ،ج المعرفۃ والفارسي الفسوي،  ،ابویوسف،یعقوب بن سفیان 4

  ١٤٣- ١.١٤٢ابن عبدالبر جامع البیان العلم ، 



 
 

ہر اُس شخص کو  اصطالح میں۔1دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیکن کسرے کے ساتھ زیاده فصیح ہے

کہا جاتاہے جو کسی کے قریب رہتا ہو،بیٹھا ہویاجارہاہو۔دوست ہو یا دشمن،نیک ہو "جار"

  "یابد،اچھا ہو یا بُراوغیره جیساکہ  لسان العرب میں ہے
سےمراد ہر وه شخص ہے جو تیرے ہمسائیگی میں رہتا ہو چاہے مسلمان ہویاکافر ،نیک "جار"

ست ہو یادشمن ،نفع  دینے واال ہو یانقصان دینے واال ،اپنا ہویاپرایا  اور ملکی ہو یاگناه گار ،دو
  2ہو یا غیر ملکی۔

لیکن ہمسائیگی صرف سکونت کی حد تک محدود نہیں  بلکہ یہ بازار،دکان،زمین،سکول،کالج 
  اوردوسرے چیزوں میں بھی آتی ہے۔

ہے کیونکہ وه بدن اور  مکان ساتھی بھی ہمسائے کی تعریف میں آتا "ہم سفر" اسی طرح   
 "دونوں  کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے بیوی کو 

  کہا جاتا ہے۔" جارة

کہا جاتا ہے کیونکہ وه بھی اپنے ساتھ "ہمسایہ"سفر میں ساتھ بیھٹے ہوئے ساتھی کو  بھی 
ار کرنے وال ہوتا ہے۔اور ہر ایک کا بیھٹے ہوئے انسان کے بدن اور جگہ  میں ہمسائیگی اختی

  کہا جاتا ہے۔" جارة "دوسرے پے ہمسائیگی کا حق ہے۔یہی وجہ ہے کہ  بیوی کو بھی

ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن اور  سنت نبویہ میں بہت تاکید آئی ہے۔هللا تعالی کا  
  :ارشاد ہے

ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو  هللاور  "
وں اور یتیموں اور رشتہ داراور والدینشریک نہ بناؤ اور 

محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور پاس 
بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں 

ائی مارنے تکبر کرنے والے بڑ  هللاسب کے ساتھ احسان کرو کہ 
  3"والے کو دوست نہیں رکھتا

ہمسائے کے حق کی اہمیت کا اندازه  هللا تعالٰی کے اس انداِز کالم سے ہوتا ہے کہ جس 
میں هللا تعالی نے  ہمسایہ کے ساتھ حسِن سلوک کو اپنی وحدانیت کے عقیدے  کے ساتھ اکٹھا 

  ذکر کیا ہے۔
  : حدیث پاک میں آتا ہے  

جو هللا اور آخرت پر :نے فرمایا  نبی علیہ السالمنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریره رضی هللا ع"
  4"ایمان رکھتا ہے وه اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے

  :دوسری روایت میں ہے  
  5"جو هللا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وه اپنے ہمسائے کے اکرام کرے" 

یعنی جو هللا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ :" اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں 
  6"احسان کرے

                                                           
  153ص،4لسان العرب،ج1
  نفس مصدر2
  36:4النساء3
  6018:رقم االدب،باب من کان یومن با� والیوم اآلخر فالیوذ جاره، بخاری،کتاب4
  6019:رقماالدب،باب من کان یومن با� والیوم اآلخر فالیوذ جاره، بخاری،کتاب5
  185:رقم،باب احث علی اکرام الجار،مسلم،کتاب االیمان6



 
 

اسالم کسی بھی صورت میں :ہمسائے کو تکلیف  دینا گناه اورباعِث عذاب ہے  
اس بات کا روادار نہیں  کہ کوئی اپنے ہمسائے کو تنگ کرے اور اگر کوئی اس فعل کا مرتکب 

  :ووه هللا تعالی کی لعنت کا مستحق ہوا جیسا کہ  روایت میں آتا ہےکہہوا ت
ایک شخص نبی اکرم ابوہریره رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ  "

کے پاس آیا، اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا صلی هللا علیہ وسلم 
پھر وه آپ کے پاس دوسری “جاؤ صبر کرو” :تھا، آپ نے فرمایا

جاؤ اپنا سامان نکال کر ” :نے فرمایایا تیسری دفعہ آیا، تو آپ 
تو اس نے اپنا سامان نکال کر راستہ “راستے میں ڈھیر کر دو

میں ڈال دیا، لوگ اس سے وجہ پوچھنے لگے اور وه پڑوسی 
اس پر لعنت (سن کر)کے متعلق لوگوں کو بتانے لگا، لوگ 

کرنے اور اسے بد دعا دینے لگے کہ هللا اس کے ساتھ ایسا 
اب : رے، اس پر اس کا پڑوسی آیا اور کہنے لگاکرے، ایسا ک

واپس آ جائے آئنده مجھ سے کوئی ایسی بات نہ (گھر میں)آپ 
  1،2"دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہو

اور بُری ہمسائیگی کو قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا ہے جیسا مسند بزار کی   
برے ) لوگوں میں(ہیں ہوگی جب تک کہهللا کی قسم  قیامت اُس وقت تک قائم ن،:روایت ہے

  3۔"ہمسائیگی نہ آئے

کو هللا تعالٰی کی طرف سے  نبی علیہ السالم:ہمسائیگی کے حقوق کی اہمیت  
کے دل میں یہ بات آئی کہ  ہمسائیوں کے بارے میں اتنی تاکید آتی رہی جس کی وجہ سے آپ

  :شاید یہ لوگ میراث میں بھی حصہ دار ہوں گے۔جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ
السالم  جبرائیل علیہ”نے فرمایا نبی علیہ السالمکہ  ۔سیده عائشہ رضی هللا عنہا سے روایت ہے"

مجھے اس طرح باربار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید 
  4"پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں

مسلمان جتنے :ہمسایوں کو تکلیف نہ دیناجنت کے داخل ہونے  کا ذریعہ ہے  
بھی نیک اعمال کرتا ہے،اُ س کا اس بات پر  ایمان ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وه هللا تعالی کی 

رضا حاصل کرکے جنت میں جانے کا مستحق بن سکتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے ہمسائے کو 
کے اس ارشاد  نبی علیہ السالمبالوجہ تکلیف دی وه اس نعمت سے محروم ہو سکتا ہے۔جیسا کہ 

  سے واضح ہوتا ہے 
شخص   جنت  وه” :نے فرمایانبی علیہ السالمکہ  سے روایت ہے  رضی هللا عنہسیدناابو ہریره "

  5"ہوں نہ  محفوظ اُس کے ہمسائے س کے شر سےسکتا جہو نہیں  میں داخل 
  :اور صحیح بخاری کی روایت  ہے کہ  

هللا کی قسم کوئی شخص  اس وقت هللا کی قسم کوئی شخص  اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا، "
تک مسلمان نہیں ہوسکتا، هللا کی قسم کوئی شخص  اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک 

  1"کہ اُس کے ہمسائے اُس کے شر سے محفوظ نہ ہو

                                                           
  5155:سنن ابو داؤد،کتاب االدب،باب فی حق الجوار،رقم1
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اسالم نے ہر کسی پر الزم کیا ہے :ہمسائے کی چادر اور چاردیواری کا تحفظ کرنا  
حفاظت کرے۔کیونکہ معاشره تبھی پُرامن بن سکتا ہے جب اُس کہ وه اپنے ہمسائے کی آبرو کی 

میں ہر کسی کی ناموس وعزت محفوظ ہو۔تمام افراد پورے اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام 
دے سکتے ہوں،لیکن اگر اُسے اپنے ہمسائے سے اپنی عزت و ناموس کے حوالے سے کوئی 

ره سکتا جس کی وجہ سے  اس کے تمام خطره ہو تو وه زیاده دیر تک گھر سے باہر نہیں 
اموِرزندگی متاثر ہو سکتے ہیں۔اس وجہ سے سنت نبویہ  میں ہمسائے کی عزت پر حملہ آور 

  :ہونے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا  جیسا کہ  ارشاد ہے
کے  هللا اے :ایک صاحب یعنی خود آپ نے کہاعبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ "

نے فرمایا یہ کہ تم هللا کا نبی علیہ السالمهللا کے نزدیک کون سا گناه سب سے بڑا ہے؟ ! رسول
نے نبی علیہ السالمپھر کون سا؟ : کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا

کھائے گا۔ فرمایا کہ پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وه تمہارے ساتھ کھانا 
پھر کون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر هللا تعالٰی نے : پوچھا

اور وه لوگ جو هللا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں "اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی
نہ زنا پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے هللا نے حرام کیا اور 

  3"آخر آیت تک۔۔۔2کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا
  :اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے  

آپ لوگ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے :نے صحابہ سے پوچھا نبی علیہ السالم"
جواب دیا ۔یہ تو حرام ہے هللا اور اُس کے رسول نے اِسے حرام قرار دیا ہے پس قیامت تک یہ 

آدمی کا دس عورتوں سے زنا کرنا اتنا بڑا گناه نہیں جتنا بڑا گناه :نے فرمایا ام ہے۔آپحر
چوری کے بارے میں آپ لوگ  کیا )نے پوچھا پھر آپ (ہمسائے کے بیوی سے زنا  کرنا ہے۔

کہتے ہو؟صحابہ نے جواب دیا یہ تو حرام ہے هللا اور اُس کے رسول نے اِسے حرام قرار دیا 
آدمی کا دس گھروں سے چوری  کرنا اتنا بڑا :نے فرمایا تک یہ حرام ہے۔آپ ہے پس قیامت

  4،5"گناه نہیں جتنا بڑا گناه ہمسائے کے گھر سے چوری  کرنا ہے

مسلمان جو خود کھاتا ہے اُس کو چاہئیے کہ وه :ہمسائے کو کھالنے پالنے  کا حق  
  :کا ارشاد مبارک ہے نبی علیہ السالماپنے ہمسائےکا بھی خیال رکھے۔اس بارے 

جب تو گوشت ! نے فرمایا۔اے ابوذر نبی علیہ السالمسیدنا ابوذر رضی هللا عنہ سے روایت ہے "
پکاوے تو شوربا بہت رکھ اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھ۔جب تو گوشت پکاوے تو شوربا بہت 

  6"رکھ اور اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھ۔اُن کو اُس میں سے بھیج

  :مام بخاری رحمہ هللا کی روایت ہے کہا  
هللا تعالٰی کے نزدیک بہترین لوگ وه ہیں جو اپنے گھر والی سے :نے فرمایا نبی علیہ السالم"

اچھا سلوک کرنے والے ہو اور هللا تعالٰی کے نزدیک بہترین  ہمسایہ وه ہے جو اپنے ہمسائے 
  7"کے ساتھ اچھا ہو
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یہ   میں اس حوالے سے بھی احکام موجود ہیں۔کہ کس سنت نبو:ہمسائیگی میں قُرب وبُعد 
ہمسائے کا حق پہلے ہے اور کس کا دوسرا؟ سیدنا عائشہ رضی هللا عنہا فرماتی ہے کہ میں نے 

  :سے اس بارے میں پوچھا نبی علیہ السالم
میرے دو ! هللا کے رسول: میں نے عرض کیاام المؤمنین عائشہ رضی هللا عنہا کہتی ہیں کہ "

 ان” :کروں؟ آپ نے فرمایا اندونوں میں سے پہلے کس کے ساتھ احس انی ہیں، میں پڑوس
  1"دونوں میں سے جس کا دروازه قریب ہو اس کے ساتھ

بھی ہے  کہ کسی " شفعہ"ہمسائے کے حقوق میں سے ایک حق  :شفعہ کا حق  
گھر،زمین یادکان  وغیره فروخت کرتے وقت ہمسائے کا  یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وه لینا چاہے تو 

  :کوئی دوسراُسےا نہیں لے سکتا۔تاآنکہ وه خود اجازت نہ دے ۔ بخاری کی  روایت ہے کہ
  2"نے فرمایا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیاده حقدار ہے نبی علیہ السالم"

  : دوسری حدیث میں اس سے زیاده وضاحت ہے کہ  
جس کے پاس کھجور کے ” :نے فرمایانبی علیہ السالمکہ  بن عبدهللا سے روایت ہے  جابر "

درخت ہوں یا زمین ہو تو وه اسے اس وقت تک نہ بیچے، جب تک کہ اسے اپنے شریک پر 
  3،4"دے پیش نہ کر

  :اسی طرح ایک روایت میں آتا  ہے  
پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفعہ کا زیاده حقدار ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا اگر وه موجود  "

  5،6"نہ ہو جب دونوں کا راستہ ایک ہو
  :دوسری روایت ہے  

  7،8"گھر بیچنے کے وقت گھر خریدنا، سب سے پہلے ہمسائے کا حق بنتا ہے " 
حقوق میں سے ایک  یہ بھی ہے کہ اگر وه اپنی کسی  ضرورت  کے لیے ہمسایوں کے   

تمہاری دیواراستعمال کرنا چاہے تو اُس کو اِس کی اجازت دینی چاہئیے جیسا کہ صحیحین کے 
  :روایت میں ہے کہ

نے فرمایا، کوئی نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ "

کھونٹی گاڑنے سے نہ شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں 
روکے۔ پھر ابوہریره رضی هللا عنہ کہا کرتے تھے، یہ کیا بات 

اس ! ہے کہ میں تمہیں اس سے منہ پھیرنے واال پاتا ہوں۔ قسم هللا
  9"کھونٹی کو تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا

انسانی زندگی  میں ہر قسم :دنیاوی امور میں ہمسائے کے ساتھ تعاون کا حق  
واقعات پیش آتے ہیں ۔بیماری،کمزوری،ضرورت مندی،شادی غمی،فوتگی اور اس جیسے کے 
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بہت سے حاالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ایسی حاالت میں ہمسائے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم 
دیا گیا ہے۔تاکہ اُس کے ساتھ ہمدردی بھی ہو  اورتکلیف ،مشقت میں کمی بھی۔حدیث شریف میں 

  :آتا ہے کہ
نے فرمایا وه شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اپنے اہل ومال کے ڈر کی  لیہ السالمنبی ع"

س کے وجہ سے  اُس سے اپنا دروازه بند رکھتا ہے۔ اور وه شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا  ج
۔کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں؟یہ ہوں نہ  محفوظ اُس کے ہمسائے شر سے

مدد مانگے تو اُس کی مددکرو،اگر قرض مانگے تو اُسے قرض دو،اگر غریب کہ اگر وه تم سے 
ہو جائے تو اُس کے ساتھ تعاون کرو،اگر بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو،اگر فوت ہو جائے 
تو اُس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ،اگر اُسے کو ئی انعام مل جائے تو اُسے مبارکباد دو،اگر 

جائے تو اُس کی تعزیت کرو،اُس کی اجازت کے بغیر اپنی آبادی اتنی اُسے کوئی مصیبت پہنچ 
اونچی نہ کرو کہ ہو اُرک  جائے،اگر کچھ پھل وغیره الؤتو اُسے بھی کچھ  ہدیے کے طور پر 

تمہارے )تاکہ وه یا اُس کے بچے نہ دیکھے(بھیج دو ،اگر نہیں بھیج سکتے تو چپکے سے الؤ
نبی علیہ اہر نہ الئے تا کہ اُس کے بچے پریشان نہ ہو،پس اوالد میں سے کوئی اُس پھل کو ب

ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید ہمسایہ میراث میں  السالم
  1"بھی شریک ہوگا

حقوق سے متعلق  ی مختلف اقسام بیان کرکے اُن کے میں آگے ہمسائیوں ک روایت اسی   
ہمسایہ مسلمان ہو،مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو ،ہمسایہ غیر مسلم کہ مزید ارشاد ہے۔

  :ہو،سب کے لیے الگ الگ ہدایات موجود ہیں
ہمسائے کے تین اقسام ہیں۔ایک وه جس کے تین حقوق ہیں :نے فرمایا نبی علیہ السالمپھر "

وق ہیں یہ دوسرا وه جس کے دو حقوق ہیں اور تیسرا وه جس کا ایک حق ہے۔جس کے تین حق
وه ہمسایہ ہے جومسلمان رشتہ دار ہمسایہ ہو اُس کے لیےہمسائیگی،رشتہ داری اور مسلمان 

ہمسایہ ہے )غیر رشتہ دار(ہونے کے حقوق ہیں۔اوروه ہمسایہ جس کے دو حقوق ہیں  وه مسلمان
جس کے لیے ہمسائیگی اور مسلمان ہونے کے حقوق ہیں۔اور وه ہمسایہ جس کا صرف ایک حق 

غیر مسلم ہمسایہ ہے جس کے لیےصرف حِق ہمسائیگی ہے۔صحابہ نے دریافت کیا،اے  ہے وه
نے فرمایا غیر  کیا ہم غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں ؟آپ! هللا کے رسول

  2"مسلموں کو قربانی کا گوشت نہ دیا کرو
نے فرمایا وه  نبی علیہ السالم:" ہمسائے کے کھانے پینے کے متعلق ارشاد ہو اکہ  

  3،4"شخص مومن نہیں ہوسکتا جو خود تو پیٹ بھر کر رہے اور اُس کا ہمسایہ بھوکا رہے

نبی علیہ ایک دفعہ :ہمسائیوں کو تکلیف دینا جہنم کے داخل  ہونےکا سبب ہے  
کی  مجلس میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہوا جو نماز روزے کی پابند تھی لیکن اپنے السالم

  :ہے  تکلیف دیتی رہتی تھی اُس کے بارے میں ارشاد نبوی ہمسائیوں کو 
رسول هللا کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ فالں عورت دن کوروزه رکھتی ہے اور  "

نے فرمایا اُس میں کوئی  رات کو تہجد پڑھتی ہے لیکن اپنے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی ہے آپ
ایک دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وه وه دوزخی ہے۔پھر ) کیونکہ(خیر نہیں ہے
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نے فرمایا وه  صرف فرض نمازوں کی پابند ہے لیکن اپنے ہمسائیوں کو تکلیف نہیں دیتی آپ
  1،2"جنتی عورت ہے

هللا تعالٰی اُس شخص سے محبت رکھتا ہے جس کا  ایک برا ":اسی طرح ارشاد ہے 
اُس تکلیف پر صبر کرتا ہو یہاں تک کہ هللا  ہمسایہ ہو جو اُسے تکلیف دیتا ہو لیکن یہ شخص

  3"یا موت کے ذریعے نجات دیتا ہے)ےمیں نیک بناتاہ(تعالٰی اُسے زندگی

نے  هللا کے رسول :اچھی ہمسائیگی هللا تعالی کی طرف سے ایک  نعمت ہے
  4،5"آدمی کی نیک بختی میں سے ایک یہ ہے کہ اُس کا ہمسایہنیکہو":فرمایا 

ہمسائے کے نفع نقصان کا اتنا خیال رکھنا چاہئیے جتنا آدمی اپنے نفع نقصان کا خیال 
  :کا ارشاد ہے نبی علیہ السالمرکھتا ہے کیونکہ 

هللا کی قسم  :سیدنا انس رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السالم نے فرمایا "
بھائی کے لیے وه پسند /ے ہمسائےکوئی بھی اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وه اپن

  6"نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے

اسالم میں :کسی بھی ہمسایہ  کو حقارت کی نظر سے  نہیں دیکھنا چاہئیے
کسی بھی صورت میں انسان کی تحقیر کی اجازت نہیں ہے ۔مسلمان اور وه بھی ہمسایہ،اُس کی 

یں کرنی چاہئیے۔لیکن داد رکھنا چاہئیے کہ تو اور زیاده خیال رکھ کر اشارةََ◌ بھی تحقیر نہ
انسان اپنی طاقت کے مطابق  مکلف ہو تا ہے ۔اس وجہ سے اگر وه اپنے ہمسائے کو زیاده کچھ 

نہیں دے سکتا ،تو کوئی حرج نہیں ہے جتنا اُس کی طاقت میں ہو ،اُتنا ہی دیا جائیں۔   اس 
  :کا فرمان مبارک ہے کہ نبی علیہ السالمسلسلے میں 

اے مسلمان ”فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السالمضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ ابو ہریره "
دینے )ہدیہ میں(تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو! عورتو

  7"کے لیے حقیر نہ سمجھے خواه بکری کا پایہ ہی کیوں نہ ہو

اگر کوئی ہمسایہ کسی کبیره گناه کا :چاہئیےگناه گارہمسایے کی بھی  پرده پوشی کرنی 
مرتکب ہوجائے  اور اُس کا وه گناه عالنیہ نہ ہو تو پھراس سے  اعراض ہی بہتر ہے تاہم  اس 

کی خیر خواہی کی نیت سے تنہائی میں اُس کو سمجھانا چاہئیے۔اور اگراُس کا گناه عالنیہ ہو اور 
سے سوشل بائیکاٹ کرکے بالکل تعلق توڑنا ہی  نصیحت بھی اُس پر اثر نہیں کرتی تو پھر اُس

بہتر ہے۔لہذااگر اکثر اوقات میں تارِک نماز ہو اور باربار نصیحت کرنے  پروه نمازکی طرف  
نہیں آتا تو  اُس کو راه راست پر النے کی خاطر عارضی طور پر اس سے قطع تعلق کی 

  گنجائش ہے ۔

لوگ  ایسے ہوتے ہیں جن پر نہ  کچھ:کچھ  ہمسایہ سے   تعلق توڑنے کی اجازت  
نصیحت اثر کرتی ہے اور نہ سوشل بائیکاٹ۔ایسی صورت میں اسالم ہمیں درجہ ذیل صورتیں 

  اختیار کرنے کی اجازت دیتاہے۔ 
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ہو یا بے غیرت ہو یا اس کی بیونی بد چلن ہو۔تو )من ال یغار �ىل اھلہ(۔کسی کا ہمسایہ دیّوث 1

ایسے ہمسائے سے دور رہناہی  بہتر  ہے۔اپنے گھر کی عورتیں اُس کی عورتوں سے دور 
  رکھیں ۔اپنے گھر میں اسے کبھی بھی داخل نہ ہونے دیں۔ 

۔اسی طرح کسی کا ہمسایہ ایسا ہو کہ وه مسلمانوں کو اور خصوصا صحابہ کو 2  
افر کہتا ہویا گالی دیتا ہویا بد عتی ہو۔تو جہاں تک ممکن ہو اُس کی اصالح کی جائے ک)نعوذبا�(

  اور وه ہدایت پر نہیں آتا۔تو اس سے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔
ہو۔تو عام معاشرت میں اس کے ساتھ )یہودی یا عیسائی( ۔اگر ہمسایہ کوئی غیر مسلم 3  

دلی تعلق کبھی بھی غیر مسلم سے جائز نہیں ۔البتہ  رواج کے مطابق معاملہ رکھنا چاہئیے۔لیکن
کبھی کبھار اگر وه کوئی ہدیہ دے یا تم اُسے اپنی عید وغیره کے موقع پر کوئی کھانا دو تو 

کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی  عادت  بنانا بہر حال ٹھیک نہیں کیونکہ یہ نص قُرآنی کے 
  :خالف ہے هللا تعالی فرماتے ہیں

پر ایمان رکھتے ہیں تم ان  کے دن  پر اور قیامت هللاجو لوگ  "
اور اس کے رسول کے دشمنوں  هللانہیں دیکھو گے کہ وه  کو

بھائی یا خاندان  ،بیٹے والد،سے دوستی کرتے ہو۔ خواه وه ان کے 
نے ایمان  تحریر  هللاکے دلوں میں ان لوگوں ہی کے لوگ ہوں۔ 
ی ہے۔ اور وه ان کو سے ان کی مدد ک فیض  کردیا ہے اور غیبی

نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ  نیچے بہشتوں میں جن 
سے خوش۔ یہی  هللان سے خوش اور وه  هللان میں رہیں گے۔ 

ہی کا لشکر مراد حاصل  هللاکا لشکر ہے۔  سن رکھو کہ  هللاگروه 
  1"کرنے واال ہے

ہے کہ کہیں یہ قربت  مطلب یہ ہے کہ  اُن کی قربت میں اس بات کا خدشہ ضرور  
خودپر اثر انداز نہ ہو  ۔ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وه تمہارے رشتے دار ہو تو پھر اس کا حکم 
بدل جاتا ہے۔پس اگر والدین ہو،بہن بھائی ہو یا کوئی دوسرے رشتے دار،تو اُن کے ساتھ حسن 

ایک رشتے داری سلوک کاحکم اپنی جگہ موجود ہے۔یہاں دو قسم کے حقوق جمع ہوجاتے ہیں 
کا حق اور دوسرا ہمسائیگی کا حق۔دونوں کا لحاظ رکھنا چاہئیے۔غیرمسلم پر سالم میں پہل نہیں 

۔لیکن اُن کے ساتھ محبت میں مبالغہ "وعلیکم"کرنا چاہئیے اور اگر وه سالم کہے تو تم بھی کہو
  :نہیں کرنا چاہئیے کیونکہ هللا تعالی کا ارشاد ہے

جن کو وه دوست  وں کو،دا کر دے گاایسے لوگپی هللا تعالٰی تو  "
رکھے اور جسے وه دوست رکھیں اور جو نرمی کرینمومنوں 

  2"کے حق میں اور سختی سے پیش آئینکافروں سے 
اس سے واضح ہوتا ہے کہ مومن اپنے ہم مذہب کے ساتھ تواضع کرنے واالاوراپنے آپ   

ت ہو گا ۔غیر مسلم کی اتنی زیاده تعظیم کو کمزور سمجھنے واال ہوگا  جبکہ  کافر  کے لیے سخ
نہیں کرے گا  جتنی کہ ایک مسلمان کی کرتاہے۔کیونکہ اُس کا عزت کرنا اُس کے مذہب کو 
تقویت دینے کا باعث بنتا ہے جو کہ ازروئے شریعت حرام ہے۔اسی طرح اُن کے ساتھ دلی 

سی وجہ کے تکلیف محبت رکھنی کی بھی اجازت نہیں ہے۔یہ الگ بات ہے کہ اُسے بغیر ک
  پہنچانا گناه اور حرا م ہے۔کیونکہ اسالم کافر سے نہیں اُس کے کفرسے نفرت کرتا ہے۔ 
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اولواالمر سے مرادوه لوگ ہیں جو حکومت چالنے :کے حقوق) حاکموں(اولواالمر 
والے ہوتے ہیں،عوام کی  مٗلی اور دینی ضروریات اور تقاضے پورا کرنے والے ہوتے ہیں 

 1"الرَُّؤَساُء والُعَلماُء : اَألْمِر *!أُوُلو  "کے مطابق اس سے مراد ۔تاج العروس

  "أُوُلو اَألْمرِ  :انگریزی میں اولواالمر کی تعریف یوں کی گئی ہے  

وه مسلمان جو نگران ہو،یا جن کے پاس اختیار ہو اور یا جو رہنما ہو،مسلمانوں کو اُن کے 
 نبی علیہ السالماحکامات بجا النے کا حکم دیا جاتا ہے جب تک وه هللا تعالی کے احکامات اور 

  2۔"کی تعلیمات کے مخالف نہ ہو
ود ہیں۔قُرآن کریم میں ارشاد میں احکام اور ہدایات موج اولواالمر کے بارے میں سنت نبوی 

 :ہے
کرو اور جو  اطاعتاور اس کے رسول کی  هللا! مومنو  اے  "

ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم  حکمران تم میں سے
اور روز آخرت پر ایمان رکھتے  هللامیں اختالف واقع ہو تو اگر 

کی طرف ) کے حکم(اور اس کے رسول  هللاہو تو اس میں 
رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مآل بھی اچھا 

  3"ہے
نبی :ہے  روایتصحیح بخاری شریف میں  سیدنا عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما سے   

نے ایک چھوٹے سے لشکر میں عبدهللا بن حذافہ بن قیس کو بھیجا تھا ان کے بارے  علیہ السالم
  ۔ہےنازل ہوئی آیت میں یہ 

عبدهللا بن "اطیعواهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم"ابن عباس رضی هللا عنہما فرماتے ہیں کہ
  4حذافہ کے بارے میں نازل ہوئی

  :رحمہ هللا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ5اور امام طبری
سدی رحمہ هللا سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی هللا علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس  "

کا امیر سیدنا خالد بن ولید رضی هللا عنہ کو بنایا اس لشکر میں سیدنا عمار بن یاسر رضی هللا 
عنہ بھی تھے یہ لشکر جس قوم کی طرف جانا چاہتا تھا چال، رات کے وقت اس کی بستی کے 

کر پڑاؤ کیا ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چل گیا اور چھپ چھپ کر سب  پاس پہنچ
راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک شخص ره گیا اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار 

کر دیا انہوں نے اس کا سب اسباب جال دیا یہ شخص رات کے اندھیرے میں سیدنا خالد رضی 
یدنا عمار رضی هللا عنہ سے مال اور ان سے کہا کہ اے هللا عنہ کے لشکر میں آیا اور س

کا ہوں کہ هللا کے سوا کوئی معبود نہیں چم قبول کر چکا ہوں اور گواہی دے ابوالیقظان میں اسال
اور یہ کہ محمد صلی هللا علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میری ساری قوم 

قی ره گیا ہوں تو کیا کل میرا یہ اسالم مجھے نفع تمہارا آنا سن کر بھاگ گئی ہے صرف میں با
دے گا؟ اگر نفع نہ دے تو میں بھی بھاگ جاؤں سیدنا عمار رضی هللا عنہ نے فرمایا یقیناً یہ 

اسالم تمہیں نفع دے گا تم نہ بھاگو بلکہ ٹھہرے رہو۔ صبح کے وقت جب سیدنا خالد رضی هللا 
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ہاں کسی کو نہ پایا اسے اس کے مال سمیت عنہ نے لشکر کشی کی تو سوائے اس شخص کے و
گرفتار کر لیا گیا جب سیدنا عمار رضی هللا عنہ کو معلوم ہوا تو آپ سیدنا خالد رضی هللا عنہ 

کے پاس آئے اور کہا اسے چھوڑ دیجئیے یہ اسالم ال چکا ہے اور میری پناه میں ہے سیدنا خالد 
ناه دے سکو؟ اس پر دونوں بزرگوں میں کچھ رضی هللا عنہ نے فرمایا تم کون ہو جو کسی کو پ

کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا  نبی علیہ السالمتیز کالمی ہو گئی اور قصہ بڑھا یہاں تک کہ 
گیا۔ آپ صلی هللا علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی هللا عنہ کی پناه کو جائز قرار دیا اور فرمایا 

دونوں میں کچھ تیز کالمی ہونے لگی اس پر سیدنا خالد آئنده امیر کی طرف سے پناه نہ دینا پھر 
رضی هللا عنہ نے حضور سے کہا اس ناک کٹے غالم کو آپ صلی هللا علیہ وسلم کچھ نہیں 

خالد، عمار کو ” :نے فرمایا نبی علیہ السالمکہتے؟ دیکھئے تو یہ مجھے برا بھال کہہ رہا ہے؟ 
 گالیاں دے گا، عمار سے دشمنی کرنے والے سے برا نہ کہو، عمار کو گالیاں دینے والے کو هللا

۔ اب تو سیدنا “هللا دشمنی رکھے گا، عمار پر جو لعنت بھیجے گا اس پر هللا کی لعنت نازل ہو گی
خالد رضی هللا عنہ کو لینے کے دینے پڑھ گئے سیدنا عمار رضی هللا عنہ غصہ میں چل دیئے، 

معذرت کی اور اپنی تقصیر معاف کرائی تب تک آپ دوڑ کر ان کے پاس گئے، دامن تھام لیا 
پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ سیدنا عمار رضی هللا عنہ راضی نہ ہو گئے، پس هللا تعالٰی نے یہ 

  1"آیت نازل فرمائی

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جائز کاموں میں اولواالمر کی :اولواالمر کی اطاعت  
اطاعت بالکل نہ کرے ۔جیسا کہ  صحیحن کی اطاعت کرے اور ناجائز کاموں میں اُن  کی 

  :روایت میں آتا ہے کہ
نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری رضی هللا عنہ کو دی  نبی علیہ السالم"

نے  نبی علیہ السالمایک مرتبہ وه لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کیا تمہیں 
ے کہا ہاں بیشک دیا ہے، فرمانے لگے اچھا لکڑیاں میری فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا؟ سب ن

جمع کرو پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جالئیں پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان 
نے کہا لوگو سنو آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول صلی هللا علیہ وسلم میں پناه 

سے مالقات نہ ہو جائے پھر اگر آپ بھی  لسالمنبی علیہ الی ہے تم جلدی نہ کرو جب تک کہ 
کی  نبی علیہ السالمیہی فرمائیں تو بے جھجھک اس آگ میں کود پڑھنا چنانچہ یہ لوگ واپس 

اگر تم اس آگ میں کود ” :خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا
  2"صرف معروف میں ہےپڑھتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ سنو فرمانبرداری 

  :ہے کہاسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا 
مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے جی چاہے یا طبیعت رو کے لیکن اس وقت تک کہ  "

نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ )هللا تعالٰی اور رسول کی(
  3"مانے 

  :اور ارشاد ہے کہ
نے بیعت لی کہ کام  نبی علیہ السالمرضی هللا عنہ فرماتے ہیں ہم سے  1عباده بن صامتسیدنا "

کے اہل سے اس کام کو نہ چھینیں۔ لیکن جب تم ان کا کھال کفر دیکھو جس کے بارے میں 
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 2"تمہارے پاس کوئی واضح اٰلہی دلیل بھی ہو 

چھوٹا ہو یا بڑا،نسب کے  امیر کی اطاعت بہر حال الزم  اور ضروری ہے۔چاہے وه عمر میں 
کے اس فرمان مبارک میں  نبی علیہ السالماعتبار سے اعلی ہو یا کم۔آزاد ہو یا غالم ۔جیسا کہ 

  :ہے
سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غالم امیر بنایا گیا ہو چاہے کہ اس کا سر کشمکش  "
  3"ہے)جیسا(

امیر سے بغاوت کرکے الگ اس سلسلے میں یہ حکم بھی ہے کہ کسی بھی صورت میں 
  :نہ ہوجاؤ۔اگر چہ تمہیں اُس کا کوئی فعل اچھا نہ لگے جیسا کہ ارشاد ہے

جس نے ”نے فرمایا علیہ السالم نبی عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ "
اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہئے کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک 

  4"بالشت بھی جدا ہو تو وه جاہلیت کی موت مرے گا

  :مسلم کی   حدیث میں ہے کہ صحیح 
چاہے تم پر غالم عامل بنایا ” :نے حجتہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا نبی علیہ السالم"

  5"جائے جو تمہیں کتاب هللا کے مطابق تمہارا ساتھ چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو

 غالم حبشی اعضاء کٹا کے الفاظ ہیں ۔ "6َعْبًدا َحَبِشي�ا ُجمَدًَّعا َوقَالَ "ایک روایت میں

  :تفسیر طبری میں اس آیت کے ذیل میں ہے کہ
میرے بعد والے تم سے :ہے  ذکر کیا میں"طبری"رحمہ هللا نے اپنے تفسیرابن جریر "

ی سنو اور ملیں گے نیکوں سے نیک اور بدوں سے بد تم ہر ایک اس امر میں جو مطابق ہو ان ک
مانو کہ میرے بعد نیک سے نیک اور بد سے بد تم کو ملیں گے تم پر ایک میں نے جو حق پر 
ہو اس کا سننا اور ماننا تم سے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو اگر وه نیکی کریں گے۔ 
ی تو ان کے لیے تفع ہے اور تمہارے لیے بھی اور اگر وه بدی کریں گے تو تمہارے لیے اچھائ

  7"ہے اور ان پر گناہوں کا بوجھ ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو امیر کی اطاعت سے نہیں نکلنا 
  چاہئیے۔کیونکہ اس سے بہت سے مفسدات کا راستہ کھلتا ہے۔

اگر :قانونی معزولی کے بعد دوسرے امیر کی اطاعت/امیر کی وفات
ره کی وجہ سے معزول کیا جائے تو اُسی ایک امیر وفات پا جائے یا کسی کبیره گناه وغی

حاکم کے نہیں رہنا چاہئیے بلکہ مشورے کے ذریعے  دوسرے امیر /صورت میں بھی بغیر امیر
  :کا انتخاب کر کے اُس کی اطاعت کرنی چاہئیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے

بنو اسرائیل میں مسلسل لگاتار رسول آیا کرتے تھے ایک ” :نے فرمایا نبی علیہ السالم"
پھر : ، لوگوں نے پوچھا“کے بعد ایک اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء بکثرت ہوں گے
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پہلے کی بیعت پوری کرو پھر اس ” :آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا! اے هللا کے رسول 
کے بعد آنے والے کی ان کے حق انہیں دے دو هللا تعالٰی ان سے ان کی رعیت کے بارے میں 

  1"واال ہےسوال کرنے 

مسلم شریف کی ایک طویل روایت میں ہے  ایک صحابی رضی هللا عنہ  فرماتے ہیں 
  :کہ

میں بیت هللا شریف میں گیا دیکھا تو سیدنا عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما کعبہ کے  " 

سایہ میں تشریف فرما ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع جمع ہے میں بھی اس مجلس میں ایک طرف 
ٹھ گیا اس وقت سیدنا عبدهللا رضی هللا عنہ نے یہ حدیث بیان کی فرمایا ایک سفر میں ہم ہوکر بی

کے ساتھ تھے ایک منزل میں اترے کوئی اپنا خیمہ ٹھیک کرنے لگا کوئی اپنے  نبی علیہ السالم
نیز سنبھالنے لگا کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، اچانک ہم نے سنا کہ منادی واال ندا دے 

ہر نبی پر هللا کی ” :فرما رہے ہیں نبی علیہ السالمرہا ہے۔ ہم ہمہ تن گوش ہو گئے۔ اور سنا کہ 
طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وه جانتا ہے سکھادے اور تمام 

برائیوں سے جو اس کی نگاه میں ہیں انہیں آگاه کر دے۔ سنو میری امت کی عافیت کا زمانہ اول 
زمانہ ہے آخر زمانے میں بڑی بڑی بالئیں آئیں گی اور ایسے ایسے امور نازل ہوں گے کا 

جنہیں مسلمان ناپسند کریں گے اور ایک پر ایک فتنہ برپا ہو گا ایک ایسا وقت آئے گا کہ مومن 
سمجھ لے گا اسی میں میری ہالکت ہے پھر وه ہٹے گا۔ تو دوسرا اس سے بھی بڑا آئے گا جس 

ی ہالکت کا کامل یقین ہو گا بس یونہی لگاتار فتنے اور زبردست آزمائشیں اور کامل میں اسے اپن
تکلیفیں آتی رہیں گے پس جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کا 

مستحق ہو اسے چاہیئے کہ مرتے دم تک هللا تعالٰی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور 
کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سنو جس نے امام سے بیعت کر لی  لوگوں سے وه برتاؤ

اس نے اپنا ہاتھ اس کے قبضہ میں اور دل کی تمنائیں اسے دے دیں۔ اور اپنے دل کا پھل دے 
دیا اب اسے چاہیئے کہ اس کی اطاعت کرے اگر کوئی دوسرا اس سے خالفت چھیننا چاہے تو 

رحمہ هللا فرماتے ہیں میں یہ سن کر قریب گیا اور کہا آپ کو  ۔ عبدالرحٰمن“اس کی گردن اڑا دو
کی زبانی سنا ہے؟ تو آپ  نبی علیہ السالممیں هللا تعالٰی کی قسم دیتا ہوں کیا خود آپ نے اسے 

سے  نبی علیہ السالمنے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان اور دل کی طرف بڑھا کر فرمایا میں نے 
ر میں نے اسے اپنے اس دل میں محفوظ رکھا ہے۔ مگر آپ کے اپنے ان دو کانوں سے سنا او

چچا زاد بھائی سیدنا معاویہ رضی هللا عنہ ہمیں اپنے مال باطل سے کھانے اور آپس میں ایک 
دوسرے سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں حاالنکہ هللا تعالٰی نے ان دونوں کاموں سے ممانعت 

  :فرمائی ہے، ارشاد ہے
سے تجارت کا لین دین ہو   باہمی رضادوسرے کا مال نہ کھاؤ ہاں اگر ایکناحق ! مومنو 

اسے سن کر عبدهللا ذرا (۔2تم پر مہربان ہے هللاور اپنے آپ کو ہالک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ 

سی دیر خاموش رہے پھر فرمایا هللا کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اگر هللا کی نافرمانی 
  3"ہ مانوکا حکم دیں تو اسے ن

اور جیسا کہ پہلے عرض  کیا گیا  کہ اولواالمر میں علماء بھی داخل  ہیں اس سلسلے   
 سمجھ بوجھ  دین میں  االمر سے واول :"سیدنا ابن عباس رضی هللا عنہما وغیره فرماتے ہیںمیں 
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علم ظاہر بات تو یہ معلوم ہوتی ہے آگے حقیقی مراد ہیں۔یعنی علماء رکھنے والے اور دین دار 
هللا کو ہے کہ یہ لفظ عام ہیں امراء علماء دونوں اس سے مراد ہیں جیسے کہ پہلے گزرا قرآن 

  :فرماتا ہے
اور جگہ 1"ان کے علماء نے انہیں جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا؟ ”یعنی "

 3والوں سے پوچھ لیا کرو کہ اگر تمہیں علم نہ ہو۔جاننے : "2فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُمونَ »ہے 

“  

اسالم حاکموں کو صرف حکومت چالنے تک محدود نہیں رکھتا :جمعہ وجماعت پڑھانا
بلکہ اس کے عالوه بھی اُن کے حقوق ہیں جیسے جمعہ پڑھانا،جماعت کرانا وغیره۔اس سلسلے 

یے مشعل راه ہے کہ وه ان امور کا اور خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے ل نبی علیہ السالممیں  
ی رحمہ هللا حاکموں کے  حسن بصر":رحمہ هللا فرماتے ہیں4اہتمام کرتے تھے ۔حسن بصری 

بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وه لوگ ہیں جو ہمارے پانچ کاموں کے ذمےدار ہوتے ہیں۔جمعہ 
پڑھانا،امامت کرنا،عیدین پڑھانا،ملکی سرحدات کی تحفظ کرنا اورحدودهللا قائم کرنا۔هللا کی قسم 

تی کریں۔هللا کی قسم اِن کی نہیں ره سکتا،اگر چہ یہ لوگ ظلم وزیاد)قائم(اِن کے بغیر دین برابر
فساد کے مقابلے میں ان کی وجہ سے قائم ہونی والی اصالح زیاده ہے۔باوجود اس کے کہ اِن کی 

  5۔"یں۔اور اِن سے عٰلحیدگی کفر ہےاطاعت کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہ

اسالم ویسے بھی ہر مسلمان :اجتماعی امور میں حاکموں کے ساتھ تعاون کرنا
ن کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ تعاون ہی کے ذریعے معاشرے میں سکون کے ساتھ تعاو

واطمینان کی زندگی ممکن  ہے۔مسلمانوں کا حاکم اور امیر چونکہ اُن کے تمام امور کے ذمے 
دار ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ تمام امور وه اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے اس وجہ سے 

کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا الزمی ہوتا ہے هللا تعالی کا ارشاد  بحیثیت ایک مسلم رعایا کے اُن
  :ہے

نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک ) دیکھو(اور "
دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناه اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ 

  6"کیا کرو

َوُهَو اْلَعَمُل , ا اْلُمْؤِمُنوَن بـَْعًضا َعَلى اْلِربِّ َوْلُيِعْن بـَْعُضُكْم أَيـُّهَ :"اس کی تفسیر میں علماء  کے مختلف اقوال ہیں

اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہئیے۔اور وه  7"ِمبَا أََمَر اللَُّه بِاْلَعَمِل بِهِ 

  یہ ہے کہ هللا تعالٰی کی طرف سے دئے گئے احکام کو بجاالئیں۔
چاہئیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔اور هللا کی طرف :اور قرطبی رحمہ هللا کہتے ہیں

سے دئیے گئے احکام کی لوگوں کو ترغیب دیں اور اس پر عمل کریں۔اور جن امور سے هللا 

                                                           
  63:5المائده1
  43:16النحل2
  9934:،رقم180،ص7طبری،ج 3
4

ھ کو پیدا ہوئے سیدنا علی 21الحسن،بصری،مشہور تابعی ہے۔علم ،زہد ،تقوی اور عبادت میں بے مثل تھے۔مدینہ میں حسن بن ابی 
ھ کو وفات پائے،کثرت سے تدلیس کرتے تھے۔اس لیے اُن کی معنعن روات مقبول نہیں ۔وفیات 110رضی هللا عنہ کے شاگرد تھے۔

  2/226،االعالم1/527،میزان االعتدال2/69االعیان
  ،س م نامعلوم11،ص30عبدالرحمان بن شہاب،ابن رجب،جامع العلوم والحکم،ج5
  2:5المائده6
  52،ص8طبری،ج7



 
 

کے اس ارشاد کے موافق ہے  نبی علیہ السالمتعالٰی نے منع فرمایا ہے اُس سے منع ہو جائیں۔یہ 
نیکی کا راستہ دکھانے واال ایسا ہے جیسا کہ اُس نے وه نیکی کی۔اور :نے فرمایا آپ جس میں

نیکی وتقوی کے کاموں میں تعاون کے چند اقسام ہیں۔ایک عالم پر الزم ہے کہ وه اپنے علم کے 
ذریعے ،مال دار اپنے مال کے ذریعے  اور بہادر هللا تعالٰی کے راستے میں  اپنی بہادری کے 

وگوں کے مدد کریں۔اور یہ کہ تمام مسلمان ایک ہاتھ کی مانند ایک دوسرے کی مدد ذریعے ل
کرنے والے ہو۔مؤمنوں کا خون برابر ہے ان میں سب سے زیاده کمزور بھی اِن کی عہد پالنے 
کی کوشش کرے گا۔کیونکہ مسلمان غیر مسلموں کے خالف ایک ہاتھ کے مانند ہوتے ہیں۔ظالم 

  1کے مدد سے ہاتھ کھینچنااور اس پر رد کرناالزمی ہوگا۔ سے اعراض کرنا  ، اُس

انسان کے ساتھ بہت سے امور متعلق :اجتماعی امور اولواالمر کے حوالے کرنا
ہوتے ہیں جن میں بعض انفرادی ہوتے ہیں اور بعض اجتماعی۔انفرادی امور میں کسی  دوسرے 

مور میں خود مختار ہوتا ہے لیکن انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا ۔وه جس طرح چاہے اپنے اِن ا
اجتماعی امور چونکہ تمام معاشرے کے ساتھ متعلق ہو تے ہیں اس وجہ سے اِن کا خیال رکھنا 

کی ذمہ داری ہوتی ہے لہذا ایسے امور اُن کے حوالے کرکے اس میں )حاکموں(اولواالمر
رجہ امور،بین انفرادی طور پر عمل دخل نہیں رکھنا چاہئیے۔مثالََ◌ملکی دفاع،کرنسی،خا

االقوامی تعلقات اور اس جیسے دیگر اہم امور چونکہ کوئی بھی انسان انفرادی طور پر سر انجام 
حاکموں سے (نہیں دے سکتا اس وجہ سے یہ امورحاکموں کے حوالے کئے جانے کا حکم ہے۔

مراد یہ ہے کہ جہاں لوگوں نے اپنے اندرونی نظاِم انتخاب کے ذریعے اپنے امیروں 
  ۔)کو منتخب کیا ہے)وں،حکومتی اہلکاروں،عوامی نمائندوںحاکم(

اسالم حاکم اور محکوم :اپنے اولواالمر سے محبت رکھنا،اُن کا اکرام کرنا  
کے درمیان  کے تعلق کا ایسا کوئی تصور نہیں دیتا جس میں حاکم اپنے آپ کو اعلٰی  اوراپنے  

طریقہ کار ہے  جس میں حاکم اور رعایا کو کمزور سمجھتا ہو ، حکومت  تو ایک انتظامی 
محکوم کے درمیان  اگر فاصلے زیاده نہ ہوں بلکہ باہمی محبت اور بھائی چارگی ہو۔دونوں ایک 

دوسرے کے خیر خواه ہوں ۔تو ایسی صورِت حال میں  امور حکومت چالنا آسان ہوتا ہے 
نے رعایا سے محبت کرنے احادیِث مبارکہ میں ایسے اولواالمر کو بہترین قرار دیا گیا ہے جو اپ

والے ہوں اور رعایا اُن سے محبت کرنے والے ہوں  اور بدترین حاکم وه ہے جن پر لوگ لعنت 
  :ہے  کریں جیسا کہ ارشاد نبوی 

کاارشاد ہے ۔تمہارے بہترین حاکم وه ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وه تم کو  نبی علیہ السالم"
یں اور تم اُن کے لیے دعا کرتے ہو اور تمہارے برے چاہتے ہیں وه تمہارے لیے دعا کرتے ہ

حاکم وه ہیں جن کے تم دشمن ہو اور وه تمہارے دشمن ہیں تم اُن پر لعنت کرتے ہو اور وه تم پر 
ہم ایسے برے حاکموں کو تلوار سے دفع نہ ! لعنت کرتے ہیں ۔لوگوں نے عرض کیا،یا رسول هللا

ات اپنے حاکموں سے دیکھو تو دل سے اسے برا نے فرمایا،نہیں۔جب تم کوئی ب کریں آپ
  2"جانو لیکن اُن کی اطاعت سے باہر نہ ہو

  :اور سلطان کی عزت کرنا بھی هللا تعالی کی عزت کرنا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

                                                           
  1384،دارالکتب المصریہ،القاھره،45،46،ص6محمد بن احمد،القرطبی،الجامع الحکام القرآن،ج1
  4910:سلم ،کتاب االمارة،باب خیراالئمۃ وشرارھم،رقمم2



 
 

معمر اور ” :نے فرمایانبی علیہ السالم کہ  سے روایت ہے  رضی هللا عنہ1ابوموسٰی اشعری "
حافظ قرآن کی جو نہ اس میں غلو کرنے واال ہواور نہ اس سے دور سن رسیده مسلمان کی اور 

پڑ جانے واال ہو، اور عادل بادشاه کی عزت و تکریم دراصل هللا کے اجالل و تکریم ہی کا ایک 
  2"حصہ ہے

اولواالمر بھی چونکہ :اصالح  کی غرض  سے حاکموں کو نصیحت کرنا
سے علماء وفقہاء کی یہ فرض بنتا ہے کہ وه   انسان ہیں اُن سے غلطیاں  ہو سکتی ہیں اس وجہ

اُن کی بروقت اصالح کریں۔تاکہ امیر کی ایک غلطی سے  پوری قوم کا نقصان نہ ہو جائے۔ امام 
اہل علم،دین دار اورفضیلت والے لوگ کبھی بھی کسی کو :ابن تیمیۃ رحمہ هللا کا قول ہے کہ

ی،اور کسی بھی طرح کی بغاوت  کی حاکموں کی  کسی بھی فعل میں نافرمانی ،دھوکے باز
  3"ل السنۃ واہل دین کاشیوه رہا ہےیم وجدیداہداجازت نہیں دیتا۔جیسا کہ  ق

انسان چاہے کسی بھی حالت میں ہو اپنی بے :حاکموں کی عزت نفس کا خیال رکھنا
عزتی برداشت نہیں کر سکتا ۔اولواالمر چونکہ ایک ذمہ دار منصب پر بیٹھا ہوتا ہے اس وجہ 

سے بھی اور ایک انسان اور مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی اُن کی عزت نفس کا خیال رکھنا 
اُن کا حق بنتا ہے اور اُن کے پیچھے باتیں کرنا،گالیاں دینا اوراُن کی بے عزتی کرنا گناه اور 

  :ناجائز ہے جیسا کہ ارشاد ہے
تو هللا اسے ذلیل کرے  کو ذلیل کرے(حاکم)سلطانجو شخص زمین پر هللا کے بنائے ہوئے  "
  4"گا

  :اور انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ
کہ اپنے امراء کو :نے اس بات سے منع کیا ہے )صحابہ کرام رضی هللا عنہم(ہمیں اپنے بڑوں "

گالیاں نہ دو،اُن سے دھوکہ نہ کرو اور اُن سے دشمنی نہ رکھو۔هللا سے ڈرتے رہو کیونکہ 
  5"قیامت قریب ہے

سیدنا ابوالدرداء رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ اپنے حاکموں :اور ابو عاصم کاقول ہے کہ 
کے لعن طعن سے بچ کے رہو،کیونکہ یہ کام بندے کو ہالک کرنے واالہے۔پوچھا گیا کہ  اگر ہم 

صبر :اُن کے کچھ کام کو ناپسند کرتے ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ رضی هللا عنہ نے فرمایا
کرو کیونکہ ایسے وقت میں هللا جل شانہ اُن کی موت کے ذریعے تمہاری گلوخالصی  اختیار

  6فرمائی گی۔
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اُن کااصل نام عبدهللا بن قیس بن سلیم تھا۔مکہ مکرمہ میں اسالم قبول کرکے اپنے قبیلے میں چلے گئے اور فتح خیبر کے موقع پر 
نے اُنہیں یمن کے عالقے ،عمر رضی هللا عنہ نے بصره اور عثمان رضی هللا عنہ نے کوفہ کا گورنر مقرر  مدینے تشریف الئے۔آپ
    15/477،تہذیب الکمال4/211ھ کو مکہ مکرمہ میں وفات پائے۔االصابہ42قرر ہوئے فرمایا۔صفین میں َحَکم م

  4845:سنن ابو داؤد،کتاب االدب،باب فی تنزیل الناس منازلھم،رقم2
  ھ1426،دارالوفاء،12،ص35عبدالحلیم،ابن تیمیۃ،مجموع الفتاٰوی،جاحمد بن 3
  2224:رقمھانہ هللا،من اھان سلطان هللا فی االرض ا الترمذی،کتاب الفتن،باب4
  ھ1400،المکتب االسالمی،بیروت،488،ص2عمروبن ابی عاصم،السنۃ،ج5
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  غیر مسلموں کے سماجی حقوق
اسالم انسانیت کا درس دینے واال دین ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں ۔جس 

لکل اُسی طریقے سے غیر مسلموں کے طرح اسالم مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے با 
حقوق کے لیے بھی آوازاٹھاتا ہے ۔اسالم ہی کی خصوصیت ہے کہ یہ اپنے نہ ماننے والوں کی 

مذہب اس کی مثال /جتنی رعایت کرتا ہے  اور اُن کو جو مراعات دیتا ہےدنیا کا کوئی بھی دین
کے حقوق میں سے چند ذکر  پیش نہیں کر سکتا۔ذیل میں ایک اسالمی معاشرے میں غیر مسلموں

  کئے جاتے ہیں۔

تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اوالد ہے :غیر مسلم کی بحیثیت انسان تکریم کرنا
اسی حیثیت سے اُن  میں کوئی فرق نہیں ہے ۔اور انسان کی تکریم کے بارے میں اسالم 

بھی انسان ہی تو ہو تا باربارہدایات دیتا ہے کہ اس کے حقوق وفرائض کیا ہیں؟ چونکہ غیر مسلم 
  :ہے اس وجہ سے اُس کی تکریم کرناضروری ہوگا جیسا کہ هللا تعالی کا ارشاد ہے

ی اور ان کو جنگل اور دریا دہم نے کو عزت  انسان کو  اور"
سواری دی اور پاکیزه  )سامان وغیره لے جانے کے لیے(میں
  1"ی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دیقدےدرز

  میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں ۔اس حکم  
  :اور هللا تعالی فرماتے ہیں

اور )آدم علیہ السالم(مرد)ہی(اےلوگوں ہم نے تم کو ایک "
عورت سے پیداکیا اورتمہاری قومیں اور قبیلے بنائے  )ہی(ایک

تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کروبے هللا کے نزدیک تم میں 
زیاده عزت واال وه ہے جو زیاده پرہیزگار ہے بے شک هللا سب 

  2"کچھ جاننے واال ہے سب سے خبردار ہے
  :مزید فرماتے ہیں 

سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص  رباے لوگوں اپنے  "

سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا )آدم علیہ السالم(
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بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد وعورت پیدا کرکے 

روئے زمین پر پھیال دئیےاور هللا سے ڈرو جس کے واسطے 

سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع 

  1"ہےرحمی سے بچو کچھ شک نہیں ہے کہ هللا تمہیں دیکھ رہا 

اسالمی معاشرے میں رہنے والے تمام شہری برابر کے :جان،مال اور عزت کا تحفظ
حقوق رکھتے ہیں۔اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہوتا۔لہذا اگر  کوئی مسلمان  کسی 

غیر مسلم کوبالوجہ قتل کردے،یا اُس کا مال ناجائز طریقے سے لے لے یااُس کی عزت پر حملہ 
ے تو اُس سے قصاص لیا جائے گااور اس طرح دوسرے ناجائز کاموں کی سزا دی آور ہو جائ

جائے  گی۔قُرآن کریم اور سنت نبویہ   میں کھلے الفاظ میں اُن کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔جس کا 
هللا تعالٰی  ہرمسلمان کوانفرادی اور اجتماعی  طور پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنا دیاگیا ہے۔

  :کاارشاد ہے
کو قتل نہ کرو جس کا قتل هللا تعالی نے حرام کیا  کسی اس اور"

توپھر (ہو۔لیکن اگرشریعِت اسالمی اس کے قتل کی اجازت دے 
  2)"جائز ہے

اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ بالوجہ غیر مسلم قتل کرنا هللا تعاٰلی کے نزدیک حرام  
ی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا ہے۔اسالم کسی کواس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھ

جس نے کسی شخص کو بغیر :""جائے۔قتل انسانی کے بارے میں  هللا تعالی کا فرمان ہے
تمام لوگوں کو قتل ) معاشرے کے (قتل کر دیا تو گویا اس نے )ناحق(قصاص کے یا زمین کے 

استعمال ہوتا کا لفظ آیا ہے جو مسلمان اور کافر دونوں کے لیے " نفس"۔اس آیت میں کر ڈاال 
ہے۔ناحق کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ،اس وجہ سے اسالمی معاشرے میں آباد 

  غیر مسلموں کا قتل بھی اسی حکم کے تحت آتا ہے۔
اسالمی  معاشرے میں غیر مسلم کی حیثیت ایک معاہد کی ہوتی ہے جس کی     

۔اس وجہ سےکسی معاہد کا قتل جان ،مال اور عزت کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری  ہے
کسی بھی صورت  میں قابل معافی جرم نہیں ،اور آخرت میں بھی  جواب دہی ہوگی؛حدیث میں 

  :آتا ہے کہ
صلی هللا نبی اکرم ابوہریره رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ "

جس نے کسی ایسے ذمی کو قتل ! خبردار” :نے فرمایاعلیہ وسلم 
کی پناه صلی هللا علیہ وسلم کیا جسے هللا اور اس کے رسول 

حاصل تھی تو اس نے هللا کے عہد کو توڑ دیا، لٰہذا وه جنت کی 
خوشبو نہیں پا سکے گا، حاالنکہ اس کی خوشبو ستر سال کی 

  3،4"سے ٓائے گی)دوری(مسافت 

نے پر جتنی دیت ضروری ہے اُتنی ہی دیت غیر مسلم اور کسی مسلمان کو قتل  نہ کر  
  :کو قتل کرنے پر بھی  ہوگی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے 
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  1،2"نے ایک ذمی کو پورا دیت ادا فرمایا تھا۔ نبی علیہ السالم" 

  :اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ
جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس ! سنو” :نے فرمایانبی علیہ السالم"

کی طاقت سے زیاده اس پر بوجھ ڈاال یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو 
  3،4"ہوں گا“وکیل”قیامت کے دن میں اس کی طرف سے 

ل لینا غیر مسلم معاہدکے مال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ناجائز طریقے سے اُس کا ما  
  :حرام ہے 

جو کافر تم سے عہد کر لیں ان کے اموال تمہارے لیے ! خبردار” :نے فرمایانبی علیہ السالم"
  5،6"جائز نہیں ہیں سوائے ان کے جو جائز طریقے سے ہوں

اسالمی معاشرے :"اسی طرح غیر مسلم کا مال لینا بھی ناجائز ہے   
پر الزم ہے مسلمانوں مال کی حفاظت بھی  ےکس غیر مسلم شہری کی جان کی طرح امیں 

غیر مسلم شہری کی شراب اور اس خنزیر کو تلف کرنے کی صورت “:میں ہے ” الدر المختار“
اور یہ تو هللا تعالی کے حکم کے مقابلے  ”میں مسلمان بطور تاوان اس کی قیمت ادا کرےگا۔

ایسے ام ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ حران کے گھروں کو جال دیا جائے ۔ بڑی جرات ہوگی،کہ 
مال کی کسی بھی انسان کے  کی بد نامی ہوتی ہے ۔اسالم نے  کے نا لیواؤں  عمل سے اسالم

نے سزا مقرر کی۔ایک موقع پر آپ سخت  چوری کو حرام قرار دیا ہے اور ا س پر نہایت 
تو اُس پر بھی حد بھی چوری کرتی  )رضی هللا عنہا(فاطمہ )سیده(ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی

  :جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ"جاری کی جاتی 
ایک مخزومی عورت کا عائشہ رضی هللا عنہا نے بیان کیا کہ "

معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے 
سے نبی علیہ السالماہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ 

مہ رضی هللا عنہ کے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسا
کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے نبی علیہ السالمسوا، جو 

سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی هللا عنہ نے 
کیا ”نے فرمایا نبی علیہ السالمسے بات کی تو نبی علیہ السالم

صلی هللا پھر آپ “تم هللا کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو۔
تم ! اے لوگو”کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا علیہ وسلم 

سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراه ہو گئے کہ جب ان میں 
کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر 
کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور هللا کی 
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نے بھی چوری کی ہوتی تو  بنتمحمداگر فاطمہ ! قسم
  1"اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے( علیہ وسلم صلی هللا)محمد

جس طرح کسی غیر :غیر مسلم کے مذہبی رہنماؤں کے قتل سے اجتناب کرنا
مذہب کے بھیجے ہوئے  ایلچی  کو قتل کرنے سے سخت  ممانعت آئی ہے اسی طرح اُن  کے 

  :وایت ہےمذہبی ره نماؤں کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔جیسا کہ مسند احمد میں ر
غداری :نبی علیہ السالم  جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو اُن کو یہ حکم دیا جاتا تھا" 

) پادریوں(نہ کرو،دھوکہ نہ دو،نعشوں کی بے حرمتی نہ کرو،بچوں اور اُن کے مذہبی رہنماؤں 
  2"کو قتل نہ کرو

ہی ہے ،اس کے عالوه اس روایت سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ  عام حاالت میں تو قتل حرام 
  بھی دوراِن جنگ بھی کسی قوم کے پادریوں کا قتل جائز نہیں ہے۔   

اسالمی تعلیمات کے :قاتل کے عالوه کسی دوسرے غیر مسلم سے بدلہ نہ لینا
مطابق ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب ده ہے۔جس نے بھی کوئی غیر قانونی کام کیا بدلہ 

چاہے قاتل سے اس کی کسی بھی قسم  کی (سراکوئی بھی شخصاُسی ہی سے لیا جائے گا۔دو
اُس کام کے بدلے کا مستحق نہیں ہوگا۔قتل کے معاملے میں اُس کے اہل )رشتہ داری ہو

  :وعیال،احباب یا قوم کے دوسرے افراد سے قصاص نہیں لیا جا سکتا ۔هللا تعالی کا ارشاد ہے
اُسی متعلقہ )بالاُسی کا و(اور جو کوئی بھی  جو گناه کرتا ہے،"

شخص پر ہوتا ہے۔اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ 
  3"نہیں اُٹھا سکتا

اسالمی معاشرے میں  سزا میں ملوث شخص  کے عالوه  کسی دوسرےپُرامن شہریوں کو نہیں 
  دی جا سکتی۔

انسان کو زندگی گزارنے  کے لیے بہت :تجارت کے یکساں مواقع  کے فراہم کرنا
سارے شعبوں سے واسطہ پڑتا ہے جس کے بغیر اُس کی زندگی مشکل  ہو جاتی ہے،جس میں 

اُس کے کھانے پینے کے لیے تگ ودو بھی شامل ہے۔اس کے لیے تجارت کا پیشہ ہی زیاده 
ع میسر ہوں منافع بخش ہوتا ہے ۔کسی غیر مسلم کو ایک اسالمی معاشرے میں ویسے ہی مواق

گے جیسے ایک مسلمان کے لیے ہوں گے۔بلکہ اُن کے ساتھ اشتراک کے طور پر بھی تجارت 
  کرنا جائز ہے جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے 

نے خیبریہودیوں کے پاس ہی رہنے دیئے تھے نبی علیہ السالم"
کہ وه ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں اور انہیں ان کی 

  4"ار کا آدھا حصہ ملے گاپیداو

کی سنت سے غیر مسلم  کی عیادت کرنا ثابت  نبی علیہ السالم:غیر مسلم کی عیادت کرنا
  :ہے

                                                           
،مسلم،کتاب الحدود،باب قطع السارق 6788:بخاری،کتاب الحدود،باب کراھیۃ الشفاعۃ فی الحد اذا رفع الی السلطان،رقم1

  4506:رقمالشریف وغیره والنھی عن الشفاعۃ،
  2728:،رقم300،ص1مسند احمد،ج2
  164:6االنعام 3
  4248:اھل خیبر ،رقم بخاری،کتاب المغازی،باب معاملۃ النبی 4



 
 

اس صلی هللا علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا بیمار پڑا تو نبی اکرم انس رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ "
  1،2"کے پاس عیادت کے لیے آئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے

یہ عمل  بھی حدیث سے ثابت  :اٹھانے میں اُس کے مذہب کی رعایت کرناحلف 
  :ہے،جیسا کہ روایت میں آتا ہے

تمہیں اُس هللا کی قسم :فرمایا)ایک موقع پر قسم دیتے ہوئے(نے  یہودیوں کو  نبی علیہ السالم" 
  3،4"یا ہے؟توراة میں زانی کی سزا ک:بتاؤ:پر نازل فرمائی)علیہ السالم(جس نے توراة  موٰسی 

دےکرقسم دلوائی گئی ۔ جس سے یہ بات واضح  ) تورات(یہاں یہودیوں سےاُن کی کتاب   
  ہے کہ اسالم کسی بھی  مذہب کی بے احترامی کا قائل نہیں ۔

اسالم کسی بھی انسان کو جبراََ◌ مسلمان بنانے کا حامی نہیں ہے ۔جیسا کہ :مذہبی آزادی

ينِ  :"ارشاد ہے ۔اس وجہ سے جہاں بھی اسالمی "جبر نہیں ہے)کوئی(دین میں5"َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

معاشره ہو گا وہاں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہو تواُس کا یہ حق ہے کہ وه پوری آزادی کے ساتھ 
اور خلفائے راشدین کے زمانے میں غیر مسلم جب  نبی علیہ السالماپنے مذہب پر عمل کریں۔

  معاشرے میں رہتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ تک مسلم
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  باب سوم

علی صاحبہا  ہسیرت نبوی

الصالة والسالم کا عالمی 

منشور برائے انسانی 

ء سے تقابلی 1948حقوق

  جائزه
  

  

  

  

  



 
 

  

  فصل اول

عالمی منشور کے تمہید 

علی  ہکاسیرت نبوی

صاحبہاالصالة والسالم سے 

  تقابلی جائزه
  

  

  

  

  

ااقوام متحده کی جنرل :ء کی تمہید1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق 
منظور کرکے اس کا عام اعالن  "انسانی حقوق عالم منشور برائے "کو  ء1948اسمبلینے 

منشور پر عمل  کیا۔اعالن کے بعد اقوام متحد ه کی اس فورم نے اپنے ممبرز ملکوں کو اس
کرنے کے احکامات جاری کیں جو کہ اس منشور کی تشہیر اور دنیا بھر میں اس کی نشر 

واشاعت پر مشتمل تھیں۔۔یعنی تدریسی اداروں میں پڑھ کر سنانا،پبلک مقامات پر اسے اویزاں 



 
 

 کرنا اور تشہیر کی تمام تر وسائل استعمال کرکے اسے ہر فرد تک پہنچانا۔اس کے ساتھ ساتھ
اس میں  منشور کی وضاحت   بھی تھی اور اس  بارے میں کسی ملک یا عالقے کی سیاسی 

  حیثیت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔

  :تمہید
ناقابل  برابری کے بنیاد پرکے  ان اور  حرمت ،عزت  انسان کی ذاتی طور پر چونکہ"

من کی بنیاد ہے،چونکہ انسانی حقوق انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں ٓازادی، انصاف اورا
سے ال پرواہی اور اُن کی بے حرمتی اکثرایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن 
سے انسانیت کے ضمیر کوسخت صدمے پہنچے ہیں اور عام انسانوں کی بلند ترین ٓارزو یہ رہی 

بات کہنے اور اپنے عقیدے پر ہے کہ ایسی دنیا وجود میں ٓائے جس میں تمام انسانوں کو اپنی 
قائم رہنے کی ٓازادی حاصل ہو اور خوف اور احتیاج سےمحفوظ رہیں،چونکہ یہ بہت ضروری 

ہے کہ انسانی حقوق کو قانوں کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے۔اگر ہم یہ نہیں 
ات بھی اہم یہ بچاہتے کہ انسان عاجز ٓاکرجبر واستبداد کے خالف بغاوت کرنے پر مجبور ہو،

بڑھایا جائے،چونکہ اقوام متحده کے آگے م کےدرمیان دوستانہ تعلقات کو اقوہے کہ دنیاکے ا
شخصیت کی  نفِس انسان کی  بنیادی حقوق،انسان کی  ممبر ممالک نے اپنے چارٹر میں 

حقوق کے بارے میں  کے برابری کے بنیاد پرمردوں  عورتوں اوراور قدر اور )حرمت(تقدیس
کی فضا میں  کے مبنی بر وسیع مفہوم کر دی ہے اور ٓازادی صویباپنےعقیدے کی دوباره ت

کا اراده کر  ترقی کی طرف لے جانے کو کے معیار  زندگی تی ترقی کو تقویت دینے اور معاشر
طور  اصولیسے  تعاونلیاہے،چونکہ ممبر ممالک نےیہ عہد کرلیا ہے کہ وه اقوام متحده کے 

زیاده احترام  سب سے انسانی اور بنیادی ٓازادیوں  عمومی طورپر حقوقِ  ساری دنیا میں اورپر
چونکہ اسی طرح کریں گے اوردوسرے ممالک کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں گے،

حقوق  کی نوعیت  آزادیوں اور  کہ ان یہ بھی ضروری ہے کے لیے پورا کرنےکی  وعدےاس 
انسانی کا یہ  حقوقِ  کی رو سے یہ سمجھ لینا چاہئیے کہ کیں،لہذاجنرل اسمبلی کو سب سمجھ س

حصوِل مقصد کامشترک معیار ہوگا تاکہ ہر فرد اور معاشرے  لیےعالمی منشور تمام اقوام کے 
کا ہر اداره اس منشور کو ہمیشہ پیِش نظر رکھتے ہوئے تعلیم وتبلیغ کے ذریعہ ان حقوق اور 

م پیدا کریں اور انہیں قومی اور بین االقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ٓازادیوں کا احترا
ممالک میں اور اُن قوموں میں جو ممبر ممالک کے ماتحت ہوں،منوانے کے لیے بتدریج کوشش 

  "1کر سکے۔

یہ چارٹر تمام ممبر ممالک کے لیے الزمی طور پر :سیرت طیبہ سے موازنہ
تھ ساتھ اس کی نشرواشاعت بھی کریں  گے۔گویا یہ دنیا کے قابل قبول ہوگا۔اور قبولیت کے سا
  لیے ایک بین االقوامی دستور ہے۔

میں انسان کو دنیا میں هللا تعالی کا خلیفہ بنا کر بھیجنے کا )قُرآن وحدیث(سیر ت طیبہ 
  :ارشاد ہے۔جیسا کہ هللا تعالی فرماتے ہیں

فرمایا کہ نے فرشتوں سے ربوه وقت  جب تمہارے یاد کرو  اور" 
  2"میں زمین میں اپنا نائب بنانے واال ہو

اس ارشاد کی روشنی میں انسان کو هللا تعالی اور اُس کے بندوں کے ساتھ تعلق کاپتہ 
چلتا ہے۔کہ ایک طرف وه هللا تعاٰلی کا نائب ہوکر اُس کے ساتھ تعلق رکھےگا اور دوسری طرف 
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رکھے گا۔پس انسان کودو قسم کے تعلقات  انسان ہونے کے ناطے اپنے جیسے انسانوں سے تعلق
  استوار رکھنے ہوں گے۔خالق کے ساتھ  بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی۔

اس تعلق میں انسان کے کچھ حقوق  اور کچھ فرائض ہوں گے او رحقوق وفرائض 
  دونوں کی بجا آوری الزمی ہوگی۔اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق دو قسم پر ہیں۔

  )حقوق هللا(تعالٰی کے حقوق۔هللا 1نمبر
  )حقوق العباد(۔مخلوق  کے حقوق2نمبر

اور یہ تقسیم انسان کی بنائی  ہوئی نہیں ہے بلکہ  هللا جل شانہ کی جانب سے آج سےپندره صدی 
قبل نازل ہونے والی کتاب کی تقسیم ہے جس میں حق هللا اور حق العبد کا تذکره ہے جیسا کہ هللا 

  :میں ہےجل شانہ کے اس ارشاد 
ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو  هللاور "

شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور 
محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور رفقائے 

اور مسافروں اور جو لوگ ) یعنی پاس بیٹھنے والوں(پہلو 
  1"تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو

  :سری جگہ ارشاد ہےدو
نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا  رباور تمہارے "

کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھالئی 
  2"کرتے رہو

والدین،رشتہ (اور حق العبد )هللا کی عبادت(دونوں آیات میں حق هللا  
  کاذکر ہے۔))خادم(دار،یتیم،مسکین،ہمسائے،مسافراورغالم

کہ انسان پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں اور دونوں کا پورا کرنا  اس سے واضح ہوتا ہے
جب ہم اقوام متحده کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کی انسان  کے لیے ضروری  ہے۔

کا " انسانی حقوق"طرف دیکھتے ہیں  تو دنیا اسے ایک تاریخی کارنامہ سمجھتی ہے حاالنکہ 
نے عملی طور پر دنیا کو دیا تھا اور اس کی  علیہ السالم نبیدرس  تو آج سے پندره صدی قبل 

اقوام متحده کا عالمی "کے موقع پر فرمائی تھی اور "حجۃ الوداع"تشریح اپنے آخری خطبے
تو بالکل قریبی  زمانے میں کی گئی ایک ناقص کوشش ہے ۔ناقص " منشور برائے انسانی حقوق

کا ذکر ہے خالِق کائنات کے حقوق کا  تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف انسانی حقوق
تذکره تک نہیں ۔حاالنکہ انسانی حقوق سے زیاده اہم حقوق هللا  ہوتے ہیں۔ اسالم میں حقوق کا 

تصور کیا ہے؟تقدیم کن حقوق کو حاصل ہے؟ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے جسے 
  :امام بخاری رحمہ هللا نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے

نے سلمان اور ابوالدرداء رضی هللا عنہ ہ السالمنبی علی"
بھائی چاره کرایا تھا۔ ایک مرتبہ (ہجرت کے بعد)میں 

سلمان رضی هللا عنہ، ابودرداء رضی هللا عنہ سے مالقات 
ام الدرداء رضی هللا (ان کی عورت)کے لیے گئے۔ تو 

عنہا کو بہت پراگنده حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ 
بنا رکھی ہے؟ ام الدرداء رضی هللا عنہا نے حالت کیوں 

جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابوالدرداء رضی هللا عنہ ہیں 

                                                           
 36:4النساء1
 24:17االسراء2



 
 

جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے پھر ابوالدرداء 
رضی هللا عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر 
کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا کہ میں تو 

اس پر سلمان رضی هللا عنہ نے فرمایا  روزے سے ہوں،
کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم 
خود بھی شریک نہ ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وه 

رات ہوئی (اور روزه توڑ دیا)کھانے میں شریک ہو گئے 
تو ابوالدرداء رضی هللا عنہ عبادت کے لیے اٹھے اور اس 

هللا عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو  مرتبہ بھی سلمان رضی
جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی هللا 
عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے 
نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی هللا عنہ نے فرمایا 

ہے۔ جان کا بھی تم پر  حقکہ تمہارے رب کا بھی تم پر 
ہے، اس لیے  حقبھی تم پر ہے اور تمہاری بیوی کا  حق
نبی کو ادا کرنا چاہئے، پھر آپ  حقوالے کے  حقہر 

صلی هللا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السالم
صلی هللا علیہ وسلم سے اس کا تذکره کیا۔ آپ علیہ وسلم 

  1"نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا

اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا سلمان رضی هللا عنہ اصالََ◌عربی نہیں تھے   
بلکہ عجمی  تھے  مدینہ منوره میں ایک یہودی کے غالم تھے۔اُس سے مکاتبت کاعقد  کرکے 

ہجرت کرکے مدینے منورے  نبی علیہ السالمآزاد ہوئے اور حق کی تالش میں نکلے ۔اُنہی دنوں 
سلمان رضی هللا عنہ بڑی عمر کے آدمی تھے۔اُن کی کم سے کم عمر تشریف لے گئے تھے۔ 

سےمالقات کرکے ایمان الئے۔ مہاجرین وانصار  ۔قبامیں آپ 2اڑھائی سو سال بتائی جاتی ہے
نے قائم فرمایا تھا ۔اس سلسلے میں سیدنا ابوالدرداء  نبی علیہ السالمکے درمیان مواخات کا رشتہ 

مان رضی هللا عنہ کے درمیان بھائی بندی فرمائی گئی۔بھائی بننے کے رضی هللا عنہ اورسیدنا سل
بعد سیدنا ابوالدرداء رضی هللا عنہ اُنہیں گھرالئے۔ جب یہ گھر گئے تو اُنہیں گھرکا ماحول  ایسا 

لگا گویا یہاں کوئی عورت ہی  نہیں رہتی کیونکہ گھر میں صفا ئی ستھرائی کا کوئی خاص  
کسی گھر میں کوئی خاتون  ہوتی ہےتو گھر کے ماحول  سے پتہ چلتا ہے اہتمام نہیں تھا۔جب  

کہ یہاں کوئی ضرور رہتا ہے۔اور یہاں حاالت بالکل مختلف تھے۔سلمان رضی هللا آتے ہی ام 
اپنے گھر کایہ کیا حال بنا رکھا ہے؟انہوں نے جواب دیتے ہوئے : الدردآء سے کہنے لگے

جہ سے یہ حالت ہے کیونکہ وه تو نہ گھرمیں کوئی  دلچسپی کی و)ابوالدردآء(تمھارے بھائی:کہا
لیتے  ہیں اور نہ مجھ میں۔دن کو روزے سے رہتا ہے اور ساری رات نماز پڑھتے ہوئے 

گزارتے ہیں،تو میں کیونکر اپنے آپ  کواور گھر کو صاف رکھ سکتی ہو۔دوپہر کے کھانے پر 
ے معذرت کرلی کہ میرا روزه ہے۔سلمان بیٹھ گئے تو ابوالدردآء رضی هللا عنہ نے کھانے س

رضی هللا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے پوچھنے پر بتایا کہ جب آپ نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں 
  گا۔مجبور ہوکر کھانے پر بیٹھ گئے۔ 
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ہیں "هللا کے حقوق"قرآن وسنت کی تعلیمات کا یہی نچوڑ ہے کہ فرائض میں سب سے مقدم (
فل،مستحبات اور مباحات میں حقوق العباد کا نمبر آتا ہے۔یعنی فرائض پھر فرائض کے بعد نوا

میں هللا کے حقوق سب سے پہلے ہیں اور باقی سب معامالت میں بندوں کے حقوق پہلے ہیں۔تب 
۔عشا ءکی نماز کے بعد سلمان رضی هللا عنہ )ہی تو ابوالدرداء روزه توڑ کر کھانے پر بیٹھ گئے

م فرمالیں میں تہجد کے لیے کھڑاہو جاتا ہوں۔ سلمان رضی هللا عنہ سے فرمانے لگے کہ آپ آرا
نے یہاں بھی اُنہیں بستر پر لیٹ جانے پر مجبور کردیا۔درمیان میں ایک دو دفعہ ابوالدردآء 

رضی هللا عنہ اُٹھے بھی لیکن سلمان رضی هللا عنہ نے اُنہیں آرام کرنے کا کہتے رہے۔رات کے 
عنہ خود بھی اُٹھے اور اُن کو اُٹھایا۔تہجد  پڑھی۔فجر کی نماز کے  آخری پہر سلمان رضی هللا

تم پر :لیے مسجد چلے،راستے میں سلمان رضی هللا عنہ اُنہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
تمہارے رب کا حق ہے،تمہارے نفس کا حق ہے،تمہارے اہل وعیال کا حق ہے پس ہر کسی 

  " کاحق ادا کیا کرو
میں حقوق کے تصور کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔حقوق هللا کا اپنا  اور یہی نصیحت اسالم 

نے ابوالدردآء رضی  نبی علیہ السالموقت ہوتا ہے اور حقو ق العباد کا اپنا۔فجر کی نماز کے بعد 
سلمان کو کیسے پایا؟آپ رضی هللا عنہ نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔اپنا روزه :هللا عنہ سے پو چھا

ی رات  نماز سے رکوانے کی بھی شکایت  کی،اور ساتھ ہی سلمان رضی هللا تڑوانے اور سار
نے ایک ہی جملے میں امت کے لیے پورا  نبی علیہ السالمعنہ کی نصیحت کا بھی ذکر فرمایا۔

  " َصَدَق َسْلَمانُ  :"قانون بیان فرمایاکہ

حقوق "اور "حقوق هللا"الغرض اس واقعے میں واضح طور پر مسلمانوں کے لیے   
عالمی منشور برائے انسانی "کا تصور موجود ہے۔اس کے برعکس اقوام متحده کے اس "العباد

بھی پورے اور واضح طور پر موجود "حقوق العباد"میں حقوق هللا کا ذکر تو درکنار "حقوق 
  نہیں ہیں۔

ات کی واضح رہے کہ اِن دونوں حقوق کے ادا کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہئیے۔اسالم اس ب
قطعاََ◌ اجازت نہیں دیتا کہ صرف حقوق هللا پورے کئے جائیں اور حقوق العباد کی کوئی اہمیت 

ہی نہیں رہے اور نہ ہی اسالم  اس بات کا قائل ہے کہ حقوق هللا کو یکسر چھوڑ کر ساری 
توانائی حقوق العباد پرصرف کی جائے۔ بلکہ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں ۔اور ہر ایک کا 

پنااپنادائره کار ہوتا ہے اسی دائرے میں ره کر ہی دونوں کی بجاآوری کا حکم  ہے۔اسی وجہ ا
کی نفی کرتا ہے جیسا کہ " رہبانیت"کے نام پرخود ساختہ نظام " حقوق هللا"سے  اسالم دنیا میں 

  :هللا تعالی کے اس ارشاد میں ہے
اور لذات سے کناره کشی کی تو انہوں نے خود ایک  "

ت نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا نئی با
پھر جیسا اس  ،حاصل کرنے کے لئے  رضا کی هللامگر 

  1"کو نباہنا چاہیئے تھا نباه بھی نہ سکے
  :اور حدیث میں آتا ہے کہ  

علی بن ابی طالب، (صحابہتین انس بن مالک نے بیان کیا کہ " 

عبدهللا بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون 
2

رضی هللا 

                                                           
 27:57الحدید1
نبی کی کنیت ابو سائب ہے۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جن کی نماز جنازه  سیدنا عثمان بن مظعون رضی هللا عنہ ۔2

میں جنگ بدر کے بعد وفات  ء624/ھ2نے پڑھائی۔پہلے صحابی ہیں جو بقیع میں دفن ہوئے۔ دو ہجرتیں کئے۔  علیہ السالم
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کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف نبی علیہ السالم)عنہم
نبی علیہ آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے، جب انہیں 

کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور السالم
آپ کی تو تمام اگلی ! سے کیا مقابلہنبی علیہ السالمکہا کہ ہمارا 

گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا پچھلی لغزشیں معاف کر دی 
کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے 
نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں 
ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی 

نبی علیہ اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر 
الئے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں تشریف السالم

هللا رب العالمین سے میں ! هللا تعالٰی کی قسم! کہی ہیں؟ سن لو
تم سب سے زیاده ڈرنے واال ہوں۔ میں تم میں سب سے زیاده 
پرہیزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی 

 ہوں اور میں اور سوتا بھی(رات میں)کرتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں 
  :کرتا ہوںشادی بھی 

  "َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيت فـََلْيَس ِمينِّ  "

میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وه مجھ میں سے 
  1"نہیں ہے

سے "رہبانیت"ہمیشہ نماز پڑھنے،ہمیشہ روزے  رکھنےاور نکاح نہ کرنے کی توجیہ  
اورنہ ہی اُن کو اس کی اجازت ملی۔یہ ہی ہو سکتی ہے۔جس پر اُن حضرات کو نہ شاباش ملی 

فـََلْيَس  "حقو ق هللا میں غلو ہے جو اسالم کی نظر میں پسندیده نہیں ۔بلکہ حدیث کے آخری الفاظ

  سے تو اُن کی اور زیاده  قباحت سامنے آجاتی ہے ۔" ِمينِّ 

ایک حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ ذکر ہے جس سے بھی اس امر کی توثیق ہوتی   
  :میں بیلنس رکھنا چاہئیےَ " حقوق العباد"اور " حقوق العباد" ہے کہ

عبدهللا بن عمرو بن عاص رضی هللا عنہما نے بیان کیا، کہ "  
کیا یہ خبر صحیح ! نے فرمایا، عبدهللانبی علیہ السالممجھ سے 

ہے کہ تم دن میں تو روزه رکھتے ہو اور ساری رات نماز 
 !نبی علیہ السالمیا پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صحیح ہے 

آپ نے فرمایا، کہ ایسا نہ کر، روزه بھی رکھ اور بے روزه 
کے بھی ره۔ نماز بھی پڑھ اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم 
کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور 
تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے مالقات کرنے 

حق ہے بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں  والوں کا بھی تم پر
تین دن روزه رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ملے 
گا اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزه ہو جائے گا، لیکن میں 
نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے 

س پر میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ ا! عرض کی، یا رسول هللا
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آپ نے فرمایا کہ پھر هللا کے نبی داؤد علیہ السالم کا روزه رکھ 
اور اس سے آگے نہ بڑھ، میں نے پوچھا هللا کے نبی داؤد علیہ 

نے فرمایا، ایک صلی هللا علیہ وسلم السالم کا روزه کیا تھا؟ آپ 
دن روزه رکھتے اور ایک دن بے روزه رہا کرتے تھے۔ عبدهللا 

میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے رضی هللا عنہ بعد 
  1"کی دی ہوئی رخصت مان لیتانبی علیہ السالممیں ! کاش

ہوا یوں کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی هللا نے اپنے بیٹے کی شادی  کرائی اور الگ    
مکان بنواکراُنہیں وہاں منتقل کیا،کچھ روز بعد حال احوال پوچھنے کی غرض سے وہاں تشریف 
لے گئے ۔بیٹا تو گھر پرموجود  نہیں تھا ۔بہو سے حال احوال پوچھے ۔اُس نے سب اچھا کہا۔لیکن 

ہمارے لیے ابھی تک فارغ نہیں ہوئے ۔سیدنا عمرو بن :ضی هللا عنہ کے بارے میں کہاعبدهللا ر
العاص رضی هللا عنہ سمجھ گئے کہ  بہو کتنے حسین پیرائے میں اپنے شوہر کی شکایت 

کررہی ہے۔کیونکہ آپ رضی هللا عنہ اپنے بیٹھے کے بارے میں  جانتے تھے۔پھر آپ رضی هللا 
نے اُنہیں بال لیا     کے سامنے اپنے بیٹے کا معاملہ رکھ دیا۔اس پر آپ   نبی علیہ السالمعنہ  نے

 اور اوپر حدیث میں بیان  کرده ارشادات فرماکر  اُن کو نصیحت کی ۔
مذہب کے ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سےانسانی زندگی دوانتہاؤں سے متاثر ہوتی  

رجہ باال اسالمی تعلیمات ہمارے سامنے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں د"رہبانیت"ہے۔ایک کو
ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو کسی بھی مذہبی "فراموشی هللا"آگئیں اور دوسری انتہا

غلط اور قابل "انتہائیں"تعلیمات کا پابند بنانے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوتا۔یہ دونوں 
  مؤاخذه ہیں۔

ور کو دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر اب جب ہم اقواِم  متحده کے اس عالمی منش  
ثانی الذکر موضوع کے اشارات ملتے ہیں۔کیونکہ کسی بھی لفظ سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ اس 
منشور پر عمل کرنے کے نتیجے میں مذہب انسان کو کیا دے گا ؟یا عمل نہ کرنے کی صورت 

کا کوئی تصور  " پرستی هللا"   میں مذہب  کیاسزا تجویز کرتا ہے خالصہ یہ کہ اس منشور میں
  نہیں ہے۔
انفرادی یا (پرستی کا تصور اس لیے بھی انسان کے لیے الزمی ہوتا ہے کہ انسان هللا  

جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وه وقتی حاالت کے پیش نظر کرتا ہے اور ) اجتماعی طور پر
وجہ سے انسانی کوششوں حاالت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیسے حاالت پیدا ہوتے ہیں اس 

پرستی کے اصول کے تحت  شریعت میں انسانی  هللاکوحتمی نہیں کہا جا سکتا ۔اس کے برعکس 
حاالت کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وه صرف وقتی حاالت کے پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ 

ہوتے " حتمی"انسان کےمستقبل کے حاالت کے لیے بھی ہوتاہے اس وجہ سے وه فیصلے
۔کیونکہ هللا کو پتہ  ہے کہ آئنده کے لیے اس انسان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟حاالت کیسے پیدا ہیں

پرستی ہی کے تصور اللہہوں گے؟ان سب سے عہده برآں ہونے کے لیےجو اصول ہوتے ہیں وه 
کو ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ۔اگرچہ انسانی ذہن  اس کو قبول نہ کرے یا سمجھ نہ 

  آئے۔
وق هللا اور حقوق العباد ذکر کرکے اسالم نے معاشرے میں اعتدال قائم کرنے کی بنیاد حق  

آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے اسالم آنے سے پہلے بھی اور آج بھی "فراموشی هللا"رکھی ہے ۔ 
کو کیا "هللا"یہ تصور موجودہے۔جب حقوق هللا کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 

ہے ہی ،کوئی اُس کی عبادت کریں یا نہ کریں  کوئی اُس کا کچھ نہیں   هللاو ت هللاضرورت ہے؟
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بگاڑسکتا۔اس کے برعکس اُن لوگوں کا کہنا ہے کہ آپس کے حقوق کوادا کرو کیونکہ یہ ادا نہیں 
  ہوں گے تو نقصان پیدا ہو جائے گا ۔اسالم نے جو تصور پیش کیاوه اِس افراط وتفریط سے  ہے ۔

کا مسوده مغربی فلسفے کے بنیاد پر بنایا "عالمی منشور برائے انسانی حقوق "ہ خالصہ یہ ہے ک
گیا ہے جس میں خالِق کائنات سے مکمل التعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔علوِم وحی سے استفاده نہ 

  کہال نے کا مستحق نہیں ۔" حقیقی انسانی فالحی منشور"کرکے یہ منشور 
کیا خواہشات ہیں ؟ اور وه اپنی خواہشات کوکیسے  معاشرے میں بسنے والے  لوگوں کی  

میں صرف اسی بات کو مٗد نظر رکھا گیا ہے۔ لہذااس منشور کی "عالمی منشور "پوری کریں؟
رو سے ہر وه کام ہوجانا چاہئیے جو معاشرے کے افراد چاہتے ہوں ۔چاہے وه دوسروں کے 

نیاد اپنی پسند وناپسند کے بجائے علوم لیے  فائده مند ہو یا نقصان ده۔جبکہ اسالم معاشرے کی ب
  :وحی پر رکھتا ہے ،جیسا کہ هللا تعالی کا ارشاد ہے

کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا  کرده حکم ے نازلکاللہاور " 
کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا  مرضیاور ان کی 

تم کو بہکانہ  یہ لوگ کہیں کرده حکم سے ے نازل کاللہکہ تا
ان کے بعض گناہوں کے  هللادیں اگر یہ نہ مانیں تو جان لو کہ 

لوگ  زیاده تراور  نا چاہتا ہےسبب ان پر مصیبت نازل کر
  1"ہیں اطاعت کرنے والے نہیںتو

یعنی حقوق العباد  هللا تعالی کے حکم کے مطابق ادا کرنے چاہئیے نہ کہ افراد کی پسند وناپسند 
  کے مطابق۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ اسالم افراد کی پسند کو یکسر مسترد نہیں کرتا بلکہ جہاں انسان کی   یہاں
  :کے خالف ہو وہاں اسالم اسے  قبول نہیں کرتا جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے" حق"پسند

ان کی خواہشوں کی پیروی نہ  حق کے مقابلے میں اور "
  2"وکر

  
  
  
  
  

  
  فصل دوم
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عالمی منشور برائے 
ءدفعہ 1948انسانی حقو ق  

 ہکا سیرت نبوی10تا دفعہ 1
علی صاحبہا الصالة والسالم 

  سے تقابلی جائزه
  
 
  

  :1ء کادفعہ نمبر1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق 
تمام انسان ٓازاد پیدا کئے گئے ہیں۔عزت،ٓابرو اور حقوق کے حوالے سے تمام انسان "  

دی گئی ہے اس وجہ سے اُس پر الزم ہے )کی نعمت(یربرابر ہے،انسان کو چونکہ عقل اور ضم
  ۔"کہ وه دوسرے انسان  کے ساتھ برادرانہ سلوک رکھیں

  :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کاتقابلی  جائزه
جنس ،رنگ، نسل (میں فرد کی عزت، آزادی،بالتفریق ِ) 10تا1(اس فصل کے دفعات 

کاتحفظ،جسمانی سزا، غالمی کی نفی اورحقوق نہ ملنے یا برابری،جان اور مال ) اورمذہب کے
پر بات کریں  1غصب ہو نے کی صورت میں عدالت سے رجوع کا تذکره ہے۔یہاں ہم دفعہ نمبر

  گے۔
حقوق کے حوالے سے ایک بات ذہن میں  رہے کہ اقواِم متحده نے مغربی فلسفے کی روشنی 

ہے  کیونکہ اس میں فرد کو یہ سبق دیا جاتا میں حقوق کا جوذکر کیا ہے وه مانگنے کا طریقہ 
ہے کہ تمہارا یہ حق ہے جب کہ اسالم حقوق دینے کا درس دیتا ہے۔یہی سے یہ فرق واضح 
طور پر نظر آتا ہے کہ مغرب حقوق لینے  کی بات کرتا ہےجب کہ اسالم حقوق دینے کا درس 

گر اس فرق کے نتیجے پر غور دیتا ہے کہ تمہارے ذمے فالں کا یہ حق ہے  اسے ادا کرو ۔اب ا
کیا جائے تودونوں میں  زمیں وآسماں کا فرق نکل آئے گا کہ جب معاشرے کے تمام افراد 
مانگنے پہ آجائیں گے  تو اُس معاشرے کی حالت کیسے دگرگو ں ہوگی۔اور اسالمی تعلیمات کی 

الحی اور کامیاب روشنی میں جب معاشرے کے تمام افراد حقوق ادا کرنے پہ آجائیں  تو کیسا ف
  معاشره وجود میں آجائے گا۔



 
 

انسانی  جان،عزت  اور قانونی حیثیت کے حوالے سے اسالمی تعلیمات بالکل واضح اور 
  انصاف کے حامل ہیں۔اس میں کسی قسم کی تفریق روا نہیں رکھی گئی۔

میں انسان کی عزت وتکریم کے  1دفعہ نمبر : انسان کی عزت اور اس کی توقیر
کہا گیا ہے ۔سواس حوالے سے اسالم نےایک جامع قانون دیا ہے جیسا کہ  قُرآن  بارے میں
  :فرماتا ہے

ی اور ان کو جنگل اور دریا دہم نے کو عزت  انسان کواور"
 سواری دی اور پاکیزه )سامان وغیره اُٹھانے کے لیے(میں

  1"اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ان کو ی اوررزقد

کوئی فرق نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو یہ سہولیات میسر ہوں بلکہ حکم یہاں بحیثیت انسان 
عام ہے مسلمان اور کافر سب کو شامل ہے کہ ہر کسی کو هللا تعالی نے معزز ومکرم پیدا فرمایا 

  ہے۔
اسالم میں انسانی مساوات  کے بارے میں  باربار ہدایات دی گئی ہیں جن پر عمل پیرا   

ضروری ہے۔سیدنا عمر رضی هللا عنہ مسلمانوں کے دوسرےخلیفہ  ہونا ہر مسلمان کے لیے
تھے۔ایک اُن کے کسی گورنر نے ایک شخص کو بالوجہ مارا۔عمر رضی هللا نے اُسے طلب 

  :کرکے باقاعده پوچھ گچھ کی  اورپھر اُس کی سرزنش بھی کی جیسا کہ  منقول  ہے
مصر کا ایک شخص  سیدنا عمر فاروق رضی هللا عنہ کے " 
اس گورنر کے بیٹے کے شکایت لے کر آئے۔کہ ہم ایک پ

مقابلے میں شریک تھے جس میں گورنر کا بیٹا بھی شریک 
تھا۔میں مقابلہ جیتا تو وه مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور کہتا 
رہا کہ میں عزت مند خاندان سے ہوں۔سیدنا عمر رضی هللا عنہ 

صری نے گورنر کو بیٹے سمیت طلب کیا۔بھرے دربار میں م
کو کہا گیا کہ  یہ کوڑا لو اور اسے مارو۔اور کہتے رہے 

کو مارتے رہو۔انس رضی هللا عنہ فرماتے ہیں "ابن االلیمین"کہ
کہ ہم اُسے مارتے مارتے دیکھتے رہے۔یہاں تک کہ ہم  یہ تمنا 
کرتے رہے کہ اب بس ہونا چاہئیے۔پھر عمر رضی هللا عنہ نے 

کی بھی خبر ) عنہرضی هللا(اُس مصری کو کہا کہ اب عمرو
امیر المؤمنین اس کے بیٹے نے مجھے مارا :لو۔مصری نے کہا 

اُس کے والد سے میرا کیا لینا دینا (تھا۔میں نے اس سے بدلہ لیا
۔پھر عمر فاروق رضی هللا عنہ نے سیدنا عمرو رضی هللا )ہے؟

تم لوگوں نے کب سے دوسرے لوگوں :کو مخاطب کرکے فرمایا
ع کیا ہے حاالنکہ اُن کے ماؤن نے اُنہیں آزاد کو غالم بنانا شرو

امیرالمؤمنین نہ مجھے  :جنے ہیں۔عمرو رضی هللا کہنے لگے
اس مصری پر ظلم ہونے کےبارے میں کچھ علم تھا اور نہ ہی 

۔دیکھیے یہاں گورنر کے بیٹے کو "یہ شخص میرے پاس آیا تھا
 أمها�م أحرارا مذكم تعبدمت الناس وقد ولد�م :"سزا بھی دی اور فرمایا
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آپ لوگوں نے کب سے آزاد لوگوں کو غالم بنانا شروع کیا "
  1"ہے؟

کا سیرِت طیبہ کی روشنی میں جائزه لیتے ہیں۔ اس سلسلے  1اب ہم عالمی منشور کے دفعہ نمبر
میں دو رائے نہیں  کہ  انسانوں میں مساوات  ہو۔بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور قانون سے 

کا درس دیتا ہے۔تو  اس دفعے اوراسالم میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن  " مساوات" بڑھ کر اسالم
منشور کی روشنی میں دونوں میں  تطبیق دیتے ہوئے  اسالم میں  ایک تحفظ ضرور ہے کیونکہ 
منشور کے اس دفعے میں تمام انسان عزت نفس کے اعتبار سے برابر ہیں۔اور وه تحفظ یہ ہے 

یں ہیں  ایک حالت میں وه تکریم کے الئق ہے چاہے کسی بھی کہ  انسان کی دوحالت
مذہب،ملک،قوم یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔اور دوسری حالت میں وه اس تکریم کے قابل نہیں 
رہتا بلکہ  وه قابل مواخذه ہو جاتا ہے۔           دونوں حالتوں کا تذکره اسالمی تعلیمات میں 

سے کچھ اسالمی تعلیمات ذکر کرتے ہیں اس کے بعد اس موجود ہیں ۔ بطور تمہید اس حوالے 
  دفعے کی طرف آتے ہیں۔

  :قُرآن کریم میں هللا جل شانہ کا ارشاد ہے                               
بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا "

ترین حالت میں حالت کو بد )وه بہترین (ہے۔پھر ہم نے اس کی
  2"ل کردیاتبدی

  :اس آیت  کی تفسیر میں ہے کہ  
انسان کو هللا تعالی نے:یہی چیز ہے جس پر قسم کھایا گیا ہےکہ"

 صحیح قد و قامت واال، درستاچھی شکل و صورت میں 
چہرے واال پیدا  پیارےاعضاء واال خوبصورت اور  متناسب اور

نیچوں کا نِیچ کر انسان کو اپنے اعمال کے نتیجے میں کیا پھر 
 نبی پاککی اطاعت اور  تعالی ہو گیا، اگر هللا دوزخیدیا یعنی 

کو  مسلمانوںنہ کی تو اسی لیے تابعداری صلی هللا علیہ وسلم کی 
  3"کر لیا جدااس سے 

انتہائی بڑھاپے کی طرف  اس کا مطلب:علماء کاقول ہےبعض "

قرآن  ”ہیں رضی هللا عنہ فرماتے  5سیدنا عکرمہ" 4لوٹا دینا ہے

۔  ابن “رذیل عمر کو نہ پہنچے گا کرنے واال اس انتہائی جمع

ہم اس قول کو  اگر  ترجیح دی ہے۔کو قول  اس رحمہ هللا نے جریر

اس کے بعد والی آیت تو ےیہی بڑھاپا مراد ہ لیتے ہیں کہ اس سے

کفار (بڑھاپا تو کیونکہ ؟کیا جاتاہےمومنوں کا استشناء کیوں  میں
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بات وہی  وجہ سے درست  س امومنوں پر بھی آتا ہے )کے عالوه

  1"کی ہے ہے جو اوپر ہم نے ذکر 

 انسان کو  اور":دوسری جگہ ارشاد ہے جو کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ

سامان وغیره (ی اور ان کو جنگل اور دریا میںدہم نے کو عزت 

اپنی  )اُن کو(ی اورزق دسواری دی اور پاکیزه ر )اُٹھانے کے لیے

  2"بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی

تمام مخلوقات :"(اس کے وضاحت کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ

سا کہ هللا تعالی پیدائش انسان کی ہے جی بہترینسب سے )میں

کیونکہ "ہم نے انسان کو بہترین صفت پر پیدا کیا ہے۔"فرماتے ہیں 

سیدھا کھڑا اپنے پیروں پر یہ صحیح چال چلتا ہے  یہ انسان  جو

آداب کے ساتھ اپنا ، اپنے ہاتھوں سے  نے کی وجہ سے ہےہو

حیوانات ہاتھ پاؤں سے  )اس کے بر عکس(کھاتا ہے اور خوراک 

دوسرے (۔ پھرکھاتے ہیں۔)چاراوغیره(خوراکچلتے ہیں منہ سے 

 دی ہے جس  کی نعمت  سمجھ بوجھنسان کو ا )مخلوق کے برعکس

کر  ائی برائی سوچاوراچھ ان نفع نقصانسان اپنے سے کے ذریعے

دنیاوی فائده معلوم کر  اور دینی اسی طرح وه اپنی تا ہے،کام کر

سہولت کے خاطر سفر میں آسانی کے (کیانسان لیتا ہے۔

خشکی میں  کا انتظام فرمادیا جو کہ سواریبحروبر میں )لیے

پانی جانور وغیره اور اور دوسرے خچر اونٹ ،چوپائے  ،گھوڑے 

نسان بنانی سکھا دیں۔ اوغیره  انسان کو سفر کے لیے کشتیاں میں 

کھیت  یہدیں۔ خوراکی اشیاءخوشگوار اور بہترین، خوش ذائقہکو

 بہت سے دیگر اور ےگوشت ہ ،پھل ہیں، ، دودھ ہے  وه ،ےہ

اس کے عالوه (۔ اشیاء ہیںذائقے دار اور مزیدار ،لذیذ ،بہترین

زیب تن کے (مکانات ،اچھے اچھے)سکونت اختیار کرنے کے لیے

 یہاں  اشیاء، یہاں وہاں کی ہرطرح کےاچھے خوشنما لباس ، )لیے

لے آنے کے اسباب اس کے لیے مہیا کر  اور  لے جانےسے وہاں 

فضیلت پر اسے  کسی مخلوق میں سے عموماً ہرتمام دیئے اور 

  3"بخشی

  :اس کے بعد فرماتے ہیں
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کہ انسان  یں کرتے ہوئے کہتے  ہ استداللسے  اس آیتعلماء"

ہیں کہ  فرماتے ہے۔ زید بن اسلم رحمہ هللا  برترسے مالئکہ 

 )نعمتیں(آدم کو دنیا بنی تو نے  تعالی سے کہا کہ هللامالئکہ نے 

کھاتے پیتے ہیں  انسانکہ  اور وه اس طرح دے رکھی ہے

آخرت میں  ارے لیےہم میں  اس کے بدل ۔ہیں پہنتے )کپڑے(اور

 رہے سے محروم ن نعمتوں ہم ا دنیا میں تو  ہی عطا فرما کیونکہ

مجھے اپنی عزت اور :ارشاد فرمایا جواباَ◌َ  نے  تعالی ہیں۔ هللا

کی نیک اوالد کو جسے میں نے )آدم(جالل کی قسم اس 

 یںنہ،ہرگز اُس مخلوق کےبرابر ہاتھ سے پیدا کیا )قدرت کے(اپنے

ا کیا کلمہ سے پیدکے"  کن "میں نے  )مخلوق کو ( کروں گا جس

 1،2"ہے

  :میں ہے یک دوسری روایت ا

سے روایت  نبی علیہ السالمسیدنا انس بن مالک رضی هللا عنہ " 

تو نے ہمیں  :یا هللا:هللا تعالی سے عرض کیافرشتوں نے :کرتے ہیں

تو  بنی آدم کو،  اور اُس کے اوالد کو بھی پیدا فرمایا بھی اور  آدم

کپڑے  وه پہنتے ہیں،  پہننے کے لیے  ، یتا ہےپینا د دیتا ہے کھانا

سفر (نکاح شادیاں وه کرتے ہیں،)خوشیاں وه مناتے ہیں جیسا کہ (

 راحت انوسواریاں ان کے لیے ہیں، آرام  )میں آسانی کی خاطر

میں  چیز  بھی  کسی ہم) مذکوره نعمتوں میں(حاصل ہے، ان  کو

تو  یںلیے ہ ان کے )یہ تمام نعمتیں (حصے دار نہیں۔  اگر دنیا میں

تعالٰی نے فرمایا  یں مرحمت فرما دیں۔هللاآخرت میں تو ہم اشیاءیہ 

سے پیدا کیا ہے اور  دسِت قدرتمیں نے اپنے )مخلوق کو ( جس

 میں اس مخلوق کو جس میں اپنی روح پھونکی ہے اس

ہو "کہ  حکم دیاکروں گا جسے میں نے  یں جیسا نہ)مخلوق(

 3،4"ه ہو گیااور و"ؤجا

نے  نبی علیہ السالم:"ہے کثیر نےایک روایت نقل  کیاورابن 

 سے زیاده انسان قیامت کے دن هللا جل شانہ کے دربار میں:فرمایا

پوچھا گیا کہ فرشتے بھی نہیں؟  جبکوئی نہ ہو گا۔فضیلت واال
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تو مجبور ہیں   وه)ہاں فرشتے بھی نہیں کیونکہ(جواب مال کہ 

  1"وغیره سورج چاند، جیسے

هللا کے نزدیک سب سے زیاده عزت واال تم میں سے بے شک  :"ا ایک اور ارشاد ہےهللا تعالی ک
بے شک هللا سب کچھ جاننے واال ہے سب سے  هللا سے ڈرنے واال ہو زیاده سب سے وه ہے جو

  2"خبردار ہے
اس آیت کے بارے میں فرماتے 3امام قتاده رحمہ هللا  .:اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں

  4"ہے"گناه"تقٰوی ہے اور سب سے بدترین بے عزتی"سب سے بہترین عزت:ہیں 

صلی هللا علیہ وسلم نبی اکرم کہتے ہیں کہ  5رضی هللا عنہبن جندب  سمره :"ایک حدیث میں ہے 

  6،7"سے مراد تقوٰی ہے "کرم"مال کو کہتے ہیں اور "حسب"نے فرمایا

 "مال داری "دنیاکی عزت  :کے نزدیک اس سے مراد اور سیدنا عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما
  8"ہے "تقٰوی"اور آخرت کی عزت 

  :ایک روایت میں ہے
سے روایت ہے کہ فتح مکہ  عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما"

نے اپنی سواری پر خانہ کعبہ کا طواف  نبی علیہ السالمکے دن 
ے فرمایا اپنے  الٹھی سے ارکاِن خانہ کے استالم فرماتے رہ

پھر جب واپس ہوئے تو سواری کے ٹھہرانے کے لیے جگہ نہ 
پائے۔نیچھے تشریف الئے۔پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد 

تمام تعریفیں اُس "فرمانے لگے۔حمد وثنا کے بعد ارشاد فرمایا
هللا کے لئے ہیں جس نے تم لوگوں سے جاہلیت کا تکبر دور 

ر متقی ہو وه کیا۔لوگ دو قسم پر ہیں ایک قسم وه ہے جو نیک او
ہے اور دوسرا قسم  گناه گا بد بخت ہے " معزز"هللا کے نزدیک 

  9"بھی نہیں ہے"کچھ"جو هللا کے دربار میں

  :اوربخاری کی روایت ہے
سے نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ " 

کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیاده شریف 
نے فرمایا کہ سب سے زیاده  علیہ وسلم صلی هللاہے تو آپ 
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شریف وه ہے جو سب سے زیاده متقی ہو۔ صحابہ نے عرض 
نے فرمایا نبی علیہ السالمکیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں۔ 

نبي هللا »کہ پھر سب سے زیاده شریف یوسف علیہ السالم ہیں 
۔ صحابہ نے عرض کیا کہ «ابن نبي هللا ابن نبي هللا ابن خلیل هللا

نے فرمایا نبی علیہ السالمہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں۔ 
کہ اچھا، عرب کے خاندانوں کے متعلق تم معلوم کرنا چاہتے 

نے فرمایا کہ نبی علیہ السالمہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ 
جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے، اسالم النے 

یف ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں کے بعد بھی وه شر
  1"حاصل ہو جائے

  :اور امام مسلم رحمہ هللا نے اس حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے
صلی هللا علیہ نبی اکرم ابوہریره رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ "

بیشک هللا تعالٰی تمہاری صورتوں اور ” :نے فرمایاوسلم 
تمہارے اعمال اور دلوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وه 

  2"کو دیکھتا ہے

  :اسی طرح  کے انسانوں  کے بارے میں هللا تعالی فرماتے ہیں  

یہ  لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیاده "

  3"بھٹکے ہوئے ہیں ۔یہی وه ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں

  :امام قرطبی رحمہ هللا اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

اس مکرم ومعزز انسان نے جب اپنا مقصِدحیات  پس پشت "(

کیونکہ یہ لوگ )ڈاال تو اُس کی حیثیت چوپایوں کی ہوگئی 

درست سمت کی طرف نہیں جارہے۔اس وجہ اِن کی حیثیت 

جانوروں جیسی ہو گئی۔کہ اِن کا غرِض زندگی صرف کھانا پینا 

ہیں  ره گیا۔چوپائے تو کیا ایسے لوگ چوپایوں سے بھی بدتر

کیونکہ چوپائے تو پھر بھی اپنے نفع،نقصان اور اپنے مالک کو 

جانتے ہیں،جبکہ یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے۔امام عطاء 

هللا کی )اپنی حیثیت کے مطابق(چوپائے :رحمہ هللا فرماتے ہیں 

معرفت رکھتے ہیں جبکہ کافرنہیں رکھتے۔ایک قول یہ بھی ہے 

بردار ہیں جبکہ کافر نافرمان  چوپائے هللا تعالی کے فرمان:کہ

کا  مطلب یہ ہے کہ اِن لوگوں نے تدبر اور )أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ (ہیں۔

سوچ چھوڑدیا ہے اور جنت جانے اور  جہنم  سے بچنے سے 

  4"اعراض کرنے والے ہیں
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عالمی منشوربرائے انسانی "اس تمہید کے بعدمنشور کے اس دفعے کی تطبیق میں   

م کا تصادم  نظرآتا ہے۔منشور میں نفس انسان کی تکریم وتوقیر کی بات کی گئی حقوق اور اسال

ہے۔جرم کے مرتکب شخص اورغیر مجرم " تقٰوی"ہے جبکہ اسالم میں توقیر وتکریم کا معیار

دونوں کی عزت یکساں نہیں ہے۔اسالم  یہ اصول  سکھاتا ہے کہ معاشرے کو تباہی کی طرف 

رح تکریم کے الئق نہیں ہے جس طرح ایک مفید شہری الئق لے جانے واال اُس شخص کی ط

تحسین ہوتا ہے۔جرم چھوٹا ہو یا بڑا،انفرادی ہو یا اجتماعی،قتل کا ہو یا کسی دوسرے معاشرتی  

جرم کا ارتکاب ہو اس کے مرتکب لوگ اُن لوگوں کی طرح توقیر وتکریم کے مستحق نہیں ہیں 

قے سے رہنے والے ہوں جبکہ اس دفعہ کے تحت پھر جواِن تمام برائیوں سے دور پُرامن طری

کہاجاتا ہے کہ مجرم خواه کتنا ہی قابل مواخذه جرم کر بیٹھا ہو اُسے ایسی سزا نہیں دینی چاہئیے 

جس سے اُس کی تذلیل ہوتی ہو۔یہ منشور  ہر حال میں انسان کی عزت وتوقیر کے قائل ہے لیکن 

گر مجرم اور غیر مجرم  ایک جیسی عزت وتوقیر کے اسالم کی نظر میں ایسا نہیں ہےکیونکہ ا

الئق  قرارپائیں تو پھر دنیا میں جرائم کا روک تھام کیسےہو گا؟کردار کی بنیاد پر اسالم افراد 

کے درمیان عزت وتکریم میں فرق کا قائل ہے۔ورنہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ اسالم اور 

لیکن اس دفعے کے بنیاد پر جو تطبیقات ہوتے  اس پہلے دفعہ کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے

  ہیں اس میں اسالم مجرم اور غیر مجرم کی یکساں توقیر کا قائل نہیں ہے۔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

٢:دفعہ نمبر  
ہرانسان کو حق حاصل ہے کہ وه اس ڈیکلریشن میں ذکر شده تمام حقوق اور ٓازادیوں سے 

سے مرادرنگ،نسل،زبان،قوم،سیاسی یامذہبی )امتیاز (بالتفریق فائده حاصل کریں۔بالتفریق
کے ساتھ جو کوئی  وطن،معاشره،دولت یا پیدائش کی تمیز وشناخت ہے،اس،اوردیگر نظریات
تعلق رکھتا ہے اسکی سیاسی کیفیت دائره اختیار  یا بین االقوامی حیثیت  کی بناء جہاں سے  بھی 

وه ملک یاعالقہ ٓازاد ہویاتولیتی ہو یاغیر سلوک نہیں کیا جائے گاچاہے  الگپراس سے کوئی 
 ۔کسی دوسری بندش کا پابند ہو طورپر مختار ہویاسیاسی 

اس دفعے میں ایسا :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کا جائزه 
کوئی   سقم نہیں ہے جو اسالمی تعلیمات  کے کسی  شق سے متصادم ہو۔کیونکہ سیرت طیبہ کی 

ے،جس میں عمالََ◌  دنیا کو یہ سکھالیا گیا ہے کہ تمام حقوق سب کے لیے مثال ہمارے سامنے ہ
برابر ہیں۔عربی ہو،عجمی ہو،گورا ہو ،کاال ہو،افریقہ سے تعلق رکھتا ہو،یورپ کا ہو یاامریکی 
ہو، تمام انسانی حقوق میں سب  برابر ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی 

کی شہریت رکھتا ہو،کسی بھی طرزحکمرانی کا قائل  نظرئے سے ہو،کسی بھی ملک
ہو،شہنشائی نظاِم حکوت کے تحت زندگی گزارتا ہو ،جمہوری طرز حکومت کے تحت ہو 

مردہو،عورت ہو،بچہ ہو،جوان (یاکسی اور طرزحکومت کاپابند ہو،تمام صورتوں  میں  تمام لوگ
کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر  تمام انسانی حقوق میں برابر ہوتے ہیں ۔جیسا)ہویابوڑھا ہو
  :نے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا رسول اکرم 

کسی عربی کو عجمی !تمہارا رب ایک ہے۔خبردار!اے لوگو"
پر اور عجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور 
کالے کو گورے پر  کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔مگر تقوٰی 

بے شک تم )نہ کاارشاد ہےکیونکہ هللا جل شا(کے لحاظ سے۔
میں سے سب سے زیاده فضیلت واال وه ہے جو سب سے زیاده 

  1,2"تقوٰی واال ہو

  
  
  
  
  
 
 

  
٣:دفعہ نمبر  

  ۔ہر شخص کواپنی جان،ٓازادی اورذاتی تحفظ کا حق ہے  
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اس دفعے میں کسی کی :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کا جائزه
کیا گیا ہے۔اس حوالے سے اسالمی تعلیمات کسی بھی انسان  اوراُس کا تحفظ  بیان)زندگی(جان

کی جان کی تحفظ کی بات کرتی ہیں۔انسان تو انسان ہے اسالم تو حیوانات کے حقوق اورا ُن کے 
  :۔ انسانی جان کے حوالے سے قُرآن فرماتا ہےتحفظ کی بات کرتا ہے

اُس  سزا کی خاطر،ایسا ہے فساد پھیالنے کی یا ملک میں  واال شخص ےنکر قتلناحقکسی کو "
  1"کیا قتلنے گویا تمام لوگوں کو

ہوتا ہے کہ ناحق کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے  اس قُرآنی حکم سے واضح
  مترادف  ہے۔جس سے انسانی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔

  :ابن کثیر رحمہ هللا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایاکہ
کسی  قانونی سبب کے قتل کیا یا زمین میں بگاڑ پیدا کی اوراپنے اس جس نے ایک انسان بال "

فعل کو جائز اور حالل جانا یہ ایسا ہے گویا اُس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ۔کیونکہ ایک انسان 
  2"اور تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے

  :اور روایت میں آتا ہے
ر لیتے ہیں، تو سیدنا عثمان رضی هللا عنہ کو جب باغی گھی"

سیدنا ابوہریره رضی هللا عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے 
آپ رضی هللا عنہ کی طرف داری میں آپ رضی هللا ”ہیں میں 

عنہ کے مخالفین سے لڑنے کیلئے آیا ہوں، آپ رضی هللا عنہ 
۔ یہ سن “مالحظہ فرمایئے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے

کیا تم اس بات پر ” عنہ نے فرمایا، کر معصوم خلیفہ رضی هللا
آماده ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو، جن میں ایک میں بھی 

۔ “نہیں نہیں”سیدنا ابوہریره رضی هللا عنہ نے فرمایا “ہوں
سنو ایک کو قتل کرنا ایسا برا ہے جیسے سب کو قتل ”فرمایا 

کرنا۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میری یہی خواہش ہے هللا تمہیں اجر 
، یہ سن کر آپ رضی هللا عنہ واپس چلے “دے اور گناه نہ دے

  3"گئے اور نہ لڑے

  :اورابن عباس رضی هللا عنہ فرماتے ہیں

یعنی انسانیت کو زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ بالکسی حق "
کے کسی کا خون نہ کیا جائے یہ ایسا ہے گویا اس نے تمام 
انسانوں کو زندگی دی۔ جس نے انسانیت کے ناحق قتل کو 
ناجائز  اور حرام جانا اسی نظرئے کی بنیاد پرانسانیت کی 

اجر دنیا کی  مطلب یہ ہے کہ قتل کا(زندگی کا تحفظ ہوجاتا ہے
بربادی کا باعث ہے اور اس کی روک لوگوں کی زندگی کا 

  4)"سبب ہے

  :ایک جگہ ارشادہے
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ناحق ایک کا قتل پوری :ابن عباس رضی هللا عنہما فرماتے ہیں "
فرماتے ہیں 1علیہ  سعید بن جبیر رحمة هللا انسانیت کی قتل ہے۔ 

قاتل ہے ایک مسلمان کا خون حالل کرنے واال تمام لوگوں کا ”
اور ایک مسلم کے خون کو بچانے واال تمام لوگوں کے خون کو 

  2"گویا بچا رہا ہے

  :کی روایت نقل کی ہے سیدنا ابن عباس رضی هللا عنہ اور طبری نے
کو اور عادل مسلم بادشاه کو قتل کرنے والے  نبی علیہ السالم"

پر ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کا گناه ہے اور نبی اور امام 
عادل کے بازو کو مضبوط کرنا دنیا کو زندگی دینے کے 

 3"مترادف ہے
  :روایت میں ہے کہدوسری ایک 

اہد رحمة هللا فرماتے مج۔ایک کو بے وجہ مار ڈالتے ہی جہنمی ہو جاتا ہے گویا سب کو مار ڈاال"
مومن کو بے وجہ شرعی مار ڈالنے واال جہنمی دشمن رب، ملعون اور مستحق سزا ہو ”ہیں 

جاتا ہے، پھر اگر وه سب لوگوں کو بھی مار ڈالتا تو اس سے زیاده عذاب اسے اور کیا ہوتا؟ جو 
  "قتل سے رک جائے گویا کہ اس کی طرف سے سب کی زندگی محفوظ ہے

  :فرماتے ہیں کہ4اور بعض 

اس آیت کی "اور ایک روایت میں مجاہد رحمہ هللا کاقول ہے"

ایک قتل کے ۔تفسیر میں حسن اور قتاده رحمہ هللا کا قول ہے
بدلے ہی اس کا خون حالل ہو گیا، یہ نہیں کہ کئی ایک کو قتل 
کرے، جب ہی وه قصاص کے قابل ہو، اور جو اسے زندگی 

ر کرے اور اس نے گویا دے یعنی قاتل کے ولی سے درگز
کہ جس نے انسان مجاہد کا قول ہےاور ۔"لوگوں کو زندگی دی

کی جان بچا لی مثالً ڈوبتے کو نکال لیا، جلتے کو بچا لیا، کسی 
اس :حسن اور قتاده رحمہما هللا فرماتے ہیں کو ہالکت سے ہٹا لیا۔

ہے۔قتاده )گناه کاکام(میں اشاره ہے کہ قتِل ناحق ایک عظیم 
هللا تو فرماتے ہیں۔هللا کی قسم انسان کا قتل اور بچاؤ بہت رحمہ 

  5"بڑےکام ہیں

  :انسانی  عظمت کا اس سے اندازه ہوتا ہے روایت  میں آتا ہے

                                                           
ہیں۔محدثین نے آپ کو ثقہ کہا سعید بن جبیر بن ہشام االسدی ہیں۔کبار تابعین میں سے ہیں۔ صحاح ستہ کے راوی 1

ثابؒت اور ثابت بن عمؓر جبکہ تالمذه میں بکیر بن شہاؒب،حبیب بن  شیوخ میں عبدهللا بن زبیؓر،عبدهللا بن عباؓس اور عبدهللاہے۔
تہذیب ۔242،ص6۔الزرکلی،االعالم،ج355،ص7الذہبی،سیر اعالم النبالءج(ءمیں وفات پائی۔714/ھ95بن عجالؒن شامل ہیں۔ 

  ۔)17،ص11التہذیب،ج
 93،ص3ابن کثیر،ج 2
 233،ص10ج،طبری 3
 93،ص3یہ عبد الرحمن بن زید بن أسلم کا قول ہے۔ابن کثیرج 4
 93،ص3ابن کثیرج 5



 
 

نبی علیہ نے 1رضی هللا عنہ ایک مرتبہ حمزه بن عبدالمطلب

مجھے کوئی ایسی  نبی علیہ السالمسے درخواست کی کہ  السالم
بات بتائیں کہ میری زندگی با آرام گزرے۔ آپ صلی هللا علیہ 

کیا کسی کو مار ڈالنا تمہیں پسند ہے یا کسی کو  :وسلم نے فرمایا
بس اب  :بچا لینا تمہیں محبوب ہے؟ جواب دیا بچا لینا، فرمایا

  2"اپنی اصالح میں لگے رہو 

نے  نبی علیہ السالمداع کے موقع پر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خطبہ حجۃ الو  
  :پوری انسانیت کے بچاؤ اور قتِل ناحق کی ُحرمت کے سلسلے میں  واضح طور پر ارشاد فرمایا

نبی دسویں تاریخ کو عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما نے کہ "
صلی هللا علیہ نے منٰی میں خطبہ دیا، خطبہ میں آپ علیہ السالم

آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت ! نے پوچھا لوگووسلم 
نے پھر پوچھا اور یہ شہر صلی هللا علیہ وسلم کا دن ہے، آپ 

صلی هللا کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے، آپ 
نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علیہ وسلم 

نے فرمایا بس لم صلی هللا علیہ وسحرمت کا مہینہ ہے، پھر آپ 
تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر 
اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر اور 

صلی هللا علیہ وسلم اس مہینہ کی حرمت ہے، اس کلمہ کو آپ 
  3"نے کئی بار دہرایا

سے مراد یہ ہے " أَْبَشارَُكمْ "یہاں:"اور اسی بخاری کی دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے  

  4"کہ کسی کا چمڑا بھی کسی دوسرے انسان کے لیے جائز اور حالل نہیں ہے

 
  

  ۴:دفعہ
انسانی تجارت کی  ۔غالمی اوریا جائے گابنانہیں  غالم یا لونڈی  کسی کی آزادی سلب کرکے  

  ہر ممکنہ صورت ممنوع ہے۔

غالمی کا اس دفعے میں :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کا جائزه
  مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

غالمی کے حوالے سے مغربی دنیا اسالم پر اعتراض کرتی ہے کہ  ہم غالمی کا خاتمہ   
" غالمی"چاہتے ہیں ،اور تم بھی اس بارے میں ہم سے متفق ہوں لیکن  عمالََ◌ مسلمان دنیا میں 

میں قُرآن کی وه آیات   کا تصور دیتا ہے۔اور وه اس طرح کہ آج بھی  تم مسلمان اپنے اداروں

                                                           
ء کو پیدا 556کے چچا ہیں۔ مکہ میں  نبی علیہ السالمحمزه بن عبدالمطلب بن ہاشم ؓ جلیل القدر صحابی ہیں۔  ابو عماره 1

ہوئے۔ قریش کے شرفاء میں سے ہیں۔ جنگ بدر اور دیگر غزوات میں شرکت کی۔ آپ بہت شجاع تھے۔ جب ایمان لے 

ابن (ءکو جنگ احد میں شہید ہوئے۔625/ھ3آئے تو ابو جہل کے سامنے جاکر اپنے ایمان کا اظہار کیا ۔ آپ 

 )236،ص5۔ الزرکلی، االعالم، ج121،ص2حجر، االصابہ فی تمییز الصحابہ،ج ۔ابن109،ص1عبدالبر،االستیعاب ،ج
 6639:،رقم175،ص2مسند احمد بن حنبل،ج2
 1739:بخاری،کتاب الحج،باب الخطبۃ فی ایام منی،رقم3
 7078:رقمالفتن،باب قول النبی الترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، بخاری،کتاب4



 
 

والمحصٰنت من :کا تصور موجود ہیں جیسے"غالمی "اوراحادیث پڑھا رہے ہوں جس میں 
  1اآلیۃالنساء

  2"اال علی ازواجہم اوماملکت ایمانھم اآلیۃ:اسی طرح قُرآن میں ہے کہ" 

دیتے غالم بنانے والی ذہنیت کا درس  اب بھی )مسلمان(یعنی قرآن،حدیث اور فقہ میں تم لوگ"
  جیسے عنوانات پڑھاتے ہوں۔" ام ولده"اور "مدبر "،"مکاتب"ہو۔اسی وجہ سے فقہ میں 

کے حوالے " عالمی منشور برائے انسانی حقوق"اس بات پر مغرب بھی متفق ہے کہ   
سے تو مسلمان ظاہراََ◌غالمی کے خاتمے پر ہمارے ساتھ  کھڑے ہیں لیکن ذہن کے اعتبار سے 

کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہیں۔سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں " غالمی"آج بھی مسلمان 
غالمی کا خاتمہ چاہتے ہیں )جسے مغرب ظاہراََ◌ کہتے ہیں(شک نہیں ہے کہ مسلمان عمالَ◌َ 

۔اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے  کہ جہاں بھی اسالمی دنیا نے اپنے دفاع کے لیے جتنی بھی 
ں نے کسی ایک فرد مخالف کو بھی غالم نہیں بنایا جنگیں کی ہیں کسی ایک میں بھی مسلمانو

  ، 3ہے۔کشمیر

استعمار کے وقت افغانستان وغیره میں کب سے آزادی کی جنگیں لڑی جاتی 5،روسی 4فلسطین

  ہیں لیکن کہیں بھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔کہ کسی کو غالم یا لونڈی بنایا گیا ہو۔
کا درس دیا جاتا ہے،سو اس کے لیے "میغال"رہی یہ بات کہ اسالمی تعلیمات میں   

اسالم کوقریب سے  سمجھنے کی کوشش کریں۔آپ ) مغرب والے(آپ:مختصراََ◌ عرض ہے کہ
بنانے کا درس دیتی ہیں اس وجہ سے اِن "غالم"کہتے ہیں کہ اسالمی  تعلیمات  انسانوں کو 

ہو ،احادیث میں ہو یا تعلیمات میں ترمیم کردو یا اس کو اسالم سے نکال دو۔چاہے یہ قرآن میں 
فقہی کتب کے ذخیرے میں ہو۔اور اگرنکال نہیں سکتے تو کم از کم اس پر ایمان الناچھوڑ دیں یا 

  ان کی پڑھائی چھوڑ دیں۔
نبی علیہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایمان ہے کہ هللا تعالی کے احکامات اور   

کرنے کا اختیار کسی بھی فرد،سوسائٹی یا کے فرامین میں ترمیم کرنے یا اُسی ختم  السالم
اتھارٹی کے پاس موجود  نہیں ۔چاہے کتنا بڑا مدرسہ ہو،دارالعلوم ہو،یونیورسٹی ہو کسی کو بھی 

یہ اختیار نہیں ہے۔اور مغرب کا یہ  اعتراض  کوئی نیا نہیں ہے بلکہ ان کے اباءواجداد نے آج 
  :رآن میں ہےسے پندره صدی پہلے یہی بات کہی تھی جیسا کہ قُ 

                                                           
 24:4النساء1
 6:23المؤمنون 2
کاعالقہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔تقسیم سے پہلے یہ ایک آزاد ریاست تھی۔جس میں اکثریت مسلمانوں کی کشمیر3

تھی ۔کشمیر کے راجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعالن کیا جس کو عوام نے رد کیا۔مقبوضہ کشمیر پر بھارت جبکہ 
ئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعہ کی اصل جڑہے اب آزاد جموں وکشمیر پر پاکستان کی حکمرانی ہے ۔مس

بھارت اس وقت کشمیر کے زیاده ہوئیں ہیں۔) ء1999ء،اور1965ء،1947(تک دونوں ملکوں کے درمیان اس پر تین جنگیں
 )/https://ur.wikipedia.org/wiki(۔ابض ہیںمربع کلومیٹر پر ق 37،555اور چین  کم حصے حصے پر جبکہ پاکستان

اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس سرزمین ہے ۔یہ عالقہ مصر اور لبنان کے درمیان واقع )یہود ،عیسائی(اہل کتاب:فلسطین 4

ہے ۔یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے ۔آج کل اس کے زیاده حصے پر اسرائیل کی ناجائز حکومت قائم ہے ۔فلسطین کا صدر 

 )/https://ur.wikipedia.org/wikiدس ہے۔بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔مقام بیت المق
ء سے پہلے یہ سویت یونین کہالتا تھایہ ایک یورپی ملک ہےجس کا دارالحکومت ماسکو ہے۔قومی زبان 1979:روس5

حملہ  ء میں ہمسائے ملک پر1979تھی۔ 144192450ء میں آبادی 2015روسی ہے۔طرز حکومت نیم صدارتی ہے۔

کرنےکے بعد کچھ ریاستیں اس کے تسلط سے آزاد ہوئیں۔جن میں قازقستان،ازبکستان،تاجکستان،ترکمانستان اور 

 )/https://ur.wikipedia.org/wikiآذربائیجان شامل ہیں



 
 

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن "
) یا تو(لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وه کہتے ہیں کہ 

  "الؤ یا اس کو بدل دو) بنا(اس کے سوا کوئی اور قرآن 
پر نے هللا تعالی کے ارشاد کو جواب کے طور  یہ اُن لوگوں کی بات تھی لیکن هللا کے رسول 

  :ارشاد فرمایا
  1"کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دو "

دیکھیے یہاں هللا کے رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وه هللا تعالی کے احکامات میں ردوبدل 
 الئیں۔تو دوسرا کون قرآنی تعلیمات میں تبدیلی کا مجاز ہو سکتا ہے؟۔معلوم ہوا کہ قیامت تک کے

  "قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی:انسانوں کے لیے ایسے سوال کرنے  والوں کا بس یہی
  :جواب ہوگا۔قرآن نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا

  2"میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے

کہہ سکتا جس کی هللا میں صرف وحی الہی کا پابند ہوں کیونکہ  میں ایسی کوئی  بات  نہیں  
  :تعالی کی طرف سے اجازت نہ ہو کیونکہ

بڑے  دن کے  یں رب کی نافرمانی کروں تو ماگر میں اپنے  "
  3"وتا ہڈر عذاب سے

  قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہوگی۔ 
اب اُن کے اعتراض  کی طرف آتے ہیں۔کہ اقوام متحده کے رکن ممالک ہونے کے   

اس کے منشور پر ِمن وَعن عمل کریں۔اس وجہ سے اب کیوں یہ  ناطے تم سب پر الزم ہے کہ
موضوع علمی طور پر آپ لوگ باقی رکھے ہوئے ہیں؟کفارات،استیالد،مکاتبت اور تدبیر کے 
مسائل کیوں مسلمانوں کے نصاب میں داخل ہیں؟اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ غالمی 

  ے اسالم کا مؤقف کیا ہے؟اپنی اصلی حقیقت میں کیا ہے ؟اور اس حوالے س
نے جب نبوت کا اعالن کیا تو اُس وقت کسی بھی انسان کوغالم بنانے   نبی علیہ السالم  

  کے تین طریقے تھے۔
۔کسی طاقت ور انسان نے کمزور کو پکڑکر زبردستی  غالم بنالیا۔آج کل کی اصطالح میں 1

اور سیدنا سلمان فارس رضی 4کہا جاتا ہے۔صحابہ میں سیدنا زید بن حارثہ "برده فروشی "اسے 
هللا عنہما ایسے ہی طریقے سے غالم بنائے گئے تھے۔آج بھی  دنیا کے بعض عالقوں میں کسی 

  ے آگے بیچ دیا جاتا ہے۔کرک"اغوا"کو
ہوتا تو اپنے " تاوان"۔کسی انسان سے کوئی گناه سرزد ہو جاتا،یا اُس کے ذمے کسی کا کوئی 2

اپنے عدالتی نظام کے تحت اُس شخص کو سزا کے طور پر غالم بنا دیا جاتا تھا۔اور ایسا بھی 
کوکسی کی غالمی مجبورہو کر  اپنے آپ )قرض وغیره کی وجہ سے(ہوتا تھا کہ کوئی بنده  

  میں دے دیتا ۔ 
۔تیسرا طریقہ یہ تھا کہ  جنگ میں مخالف فریق کے آدمی گرفتار ہوتے اُن  کے متعلق فاتح قوم 3

کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ۔ یاتو کچھ رقم  لے کر چھوڑ دیا جاتا  یا اُسے قتل کیا جاتا  
                                                           

 15:10یونس1
 15:10یونس2
 15:10یونس3
ہیں۔سابقون االولون میں سے ہیں۔حضرت  السالمنبی علیہ آپ زید بن حارثہ بن شراحیؓل الکلبی ہیں۔جلیل القدر صحابی 4
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الے کیا جاتا اوریا اُسے قید کر لیا جاتا   یا اُسے اپنے جنگی قیدی سے تبادلہ کرکے اُن کے حو
۔قید ہونے کی صورت میں چونکہ اُس زمانے میں اجتماعی قید خانے نہیں ہوا کرتے تھے اس 

وجہ اُن قیدیوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔اور وہی لوگ پھر اُن سے اپنی  
  خدمت لیتے تھے۔

بند کردیں۔برده فروشی  اور کسی کو تاوان میں  پہلی دو صورتیں تو اسالم نے قطعاَ◌َ   
  :کا ارشاد مبارک ہے نبی علیہ السالمغالم بنانے کو حرام قرار دیا۔جیسا کہ 

نے فرمایا هللا نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ "
تعالٰی کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا 

ا، ایک وه شخص جس نے قیامت کے دن میں مدعی بنوں گ
میرے نام پر عہد کیا اور وه توڑ دیا، وه شخص جس نے کسی 
آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور وه شخص جس 
نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، 

  1"لیکن اس کی مزدوری نہیں دی

یہ کوئی  آج کا حکم نہیں  بلکہ آج کی صریح  ممانعت آئی ہے۔اور" برده فروشی"اس حدیث میں 
سے  پندره سوسال پہلے دیا گیا  ہے جس پر مسلمان پندره سو سال  پہلےسے  عمل کرتے چلے 

  آرہے ہیں۔
اس کے مقابلے میں غالمی کو ختم کرنے کے نا م نہاددعوے داروں کا  یہ حال  تھا کہ    

میں تو گزشتہ  2ں۔بلکہ امریکہصرف ایک صدی پہلے تک اُن کے انسانوں کی منڈیان لگتی تھی

صدی میں یہ بحث عام تھا کہ غالمی جائز ہے یا ناجائز؟امریکہ کے شمال میں اٹالنٹا کے میدان 
میں جنگ کے بعد جب جنرل رابرٹ ایڈورڈلی نے ہتھیا ر ڈالے ۔تواسی جنگ کے زمانے میں 

ء تک 1964ھیں۔امریکہ کے دانشوروں نے غالمی کے جواز ہر دالئل دیتے ہوئے کتابیں لک
امریکہ میں افریقی نسل کے  لوگوں کے لیے ووٹ دینے کاحق نہیں تھا پھر ایک طویل عدالتی 

جنگ کے نتیجے میں وه اس حق کے مستحق ٹھہرے۔ تو جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ اسالم نے  
سب سے پہلے غالمی کے ختم ہونے کا حکم دیا ہے۔لہذا اس بارے میں مغرب کا پروپیگنڈه 

  ائق کے منافی اور جھوٹ  پر مبنی ہے۔ حق
غالم بنانے کا جوتیسراطریقہ ہے  اس کو اسالم نے بطور ایک آپشن باقی رکھنے کی   

اجازت دی ہے۔کہ اسالم نے کسی جنگ میں آئے ہوئے قیدی کوغالم بنانے   کو ضروری  قرار 
قیدی کوغالم  بنانا چاہتے کسی جنگی :نہیں دیا بلکہ اس کو حاالت اور افراد پر چھوڑا ہے کہ وه

ہو،قتل کرنا چاہتے ہو،قیدی کے تبادلے کی صورت میں دینا چاہتے ہو ،فدیہ لے کر اُسے چھوڑ 
دینا چاہتے ہو یا بالکل مفت میں چھوڑ دینا چاہتے ہو یہ سب طریقے  وقت اور حاالت کو دیکھ 

  :انہ فرماتے ہیںکر اختیار کئے جا سکتے ہیں ۔اور ان طریقوں کے بارے میں هللا جل ش
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پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیئے یا کچھ "
ہتھیار رکھ ) کے(لڑائی ) فریق مقابل(مال لے کر یہاں تک کہ 

  1"دے

اگربنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو غالم بنانا زیاده سے   
باح کے بارے میں حکم یہ  ہے کہ چاہے اس پر کے دائرے  میں آتا ہے۔اور م" مباحات"زیاده 

عمل کرو،چاہے  چھوڑ دو۔لہذا ہم بر مال کہہ سکتے ہیں کہ غالمی کے خالف جو بین االقوامی 
لیکن واضح رہے کہ غالمی کے (  معاہده طے پا گیا ہے  اسالم بھی اس کی اجازت دیتا ہے

عمالََ◌ موجوده حاالت کے پیِش )ہ سلسلے میں اسالم کاحکم بہرحال اپنی جگہ برقرار ہے ۔البت
بنانے کے آپشن سے  ہم دستبردار ہو سکتے ہیں لیکن اصولی طور "غالم"نظر جنگی قیدی سے 

پر اب بھی مسلمان اپنے موقف پر قائم ہیں کیونکہ قرآن وسنت   کی تعلیمات اپنی جگہ پراب بھی  
  ت بردار ہوئے ہیں۔قائم ہیں ،ہم اسالمی احکام سے نہیں بلکہ اُس کی تطبیق سے دس

پس مسلمان اپنے دین پر بھی قائم ہیں اور جہاں احکاِم منصوصہ متاثر نہیں ہوتیں وہاں   
بین االقوامی معاہدات کو بھی قبول کرتے ہیں۔اس کے مقابلے میں مغرب کے جیلوں میں قید 

وق کا لوگوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے وه اسالم میں قیدیوں کو دئیے گئے حق
مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ان کی جیلوں کے حاالت سے پوری دنیا واقف ہے۔اسالم جنگی 

قیدی کوایک آپشن کی صورت میں غالم بنانے کا قائل ضرور ہے جس کے نتیجے میں وه کسی 
کے گھر میں کام کاج پر مقرر کیاجاتا ہے جواُس کے لیے  مغرب کی جیلوں سے بہر حال 

  ہے۔      ہزارہا درجہ بہتر
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  ۵:دفعہ
کو بھی ایسی سزا نہیں دی جائی گی جس میں اذیت ہو،اس کے ساتھ ساتھ مبنی بر  کسی  

  ظلم اور تذلیل واال  سزا نہیں دیا جائے گا

مطلب یہ کہ کسی :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کا تقابلی جائزه
کیا جائے گا جس میں اُس  کو بدنی اذیت ہو،یاسزا سے اس  بھی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں

  کی تذلیل ہوتی ہو۔اسی طرح انسان کو بدنی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔
اسالم عزت نفس کا درس دیتا ہے اور جہاں انسان کی عزت نفس پر کوئی حرف آتا ہو   

سے چونکہ انسانی تقدس  وہاں حکمت کے ذریعےاُس کےسدباب کے لیے ہدایات دیتاہے ۔سزا
متاثر ہوتا ہے اس وجہ سے اسالم میں  بنفسہ سزا کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ سزا کو 
سدِّذرائع کے طور پر استعمال کیا جاتاہے ۔پھراسالم میں کسی قابل جرم  فعل کے ارتکاب پر جو 

  سزائیں دی جاتی ہیں اُن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
  تعزیر)ج(  حدود)ب(  قصاص)الف(

  :قصاص کے بارے میں هللا تعالی فرماتے ہیں  
اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ "

کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور 
  1"سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے

  :کثیر رحمہ هللا سے منقول ہےابن 
ان کی کتاب  ”یہودیوں کو اور سرزنش کی جا رہی ہے کہ "

میں صاف لفظوں میں جو حکم تھا یہ کھلم کھال اس کا بھی 
خالف کر رہے ہیں اور سرکشی اور بے پرواہی سے اسے بھی 

۔ نضری یہودیوں کو تو قرظی یہودیوں کے “ چھوڑ رہے ہیں
قریظہ کے یہود کو بنو نضیر کے بدلے قتل کرتے ہیں لیکن 

یہود کے عوض قتل نہیں کرتے بلکہ دیت لے کر چھوڑ دیتے 
ہیں۔ اسی طرح انہوں نے شادی شده زانی کی سنگساری کے 
حکم کو بدل دیا ہے اور صرف کاال منہ کر کے رسوا کر کے 

اُن کے  مار پیٹ کر چھوڑ دیتے ہیں۔اسی لیے وہاں تو انہیں 
ظالم اور مظلوم  کے درمیان   ر کہا یہاں کافانکار کی وجہ سے 

اُس حکم  کے بارے میں جس کے بارے میں هللا تعالی نےعدل 
نصاف نہ کرنے کی اُس میں ااور برابری کا حکم فرمایا  تھا

کیونکہ انہوں نے اُس کی خالف کی وجہ سے انہیں ظالم کہا۔
  2"َاور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے
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لی پچھپڑھنا بھی مروی ہے۔ علماء کرام کا قول ہے کہ "اْلَعْنيُ "کا  السالم نبی علیہایک حدیث میں 

شریعت چاہے ہمارے سامنے بطور تقرر بیان کی جائے اور منسوخ نہ ہو تو وه ہمارے لیے بھی 
  1"شریعت ہے۔ جیسے یہ احکام سب کے سب ہماری شریعت میں بھی اسی طرح ہیں

  2"اُن پر اور عام لوگوں پر ہےیہ دیت :حسن بصری رحمہ هللا سے منقول ہے"

  :فرماتے ہیں  رحمہ هللا امام نووی 
اس مسئلے میں تین مسلک ہیں ایک تو وہی جو بیان ہوا، ایک "

اس کے بالکل برعکس ایک یہ کہ صرف ابراہیمی شریعت 
جاری اور باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس آیت کے عموم سے یہ 
بھی استدالل کیا گیا ہے کہ مرد عورت کے بدلے بھی قتل کیا 
جائے گا کیونکہ یہاں لفظ نفس ہے جو مرد عورت دونوں کو 

عورت  کو۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مرد“شامل ہے
ور حدیث میں ہے کہ ا۔ 3کے خون کے بدلے قتل کیا جائے گا 

  4،5"مسلمانوں کے خون آپس میں مساوی ہیں 

  :طرح ایک قول یہ بھی ہےاسی 

مرد جب کسی عورت کو ”بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ 
قتل کر دے تو اسے اس کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا بلکہ 

۔ لیکن یہ قول جمہور کے خالف ہے۔ “صرف دیت لی جائے گی
ذمی کافر کے قتل ”امام ابوحنیفہ رحمة هللا تو فرماتے ہیں کہ 

دیا جائے گا اور غالم کے قتل کے بدلے بھی مسلمان قتل کر 
۔ لیکن یہ مذہب جمہور “کے بدلے آزاد بھی قتل کر دیا جائے گا

  6"کے خالف ہے

کافر کوفرماتے ہیں مسلمان  نبی علیہ السالمہے  روایت  سلم میںاور صحیح مبخاری صحیح "
 7"کے بدلے قتل  نہ کیا جائے گا 

 "آزاد"کا قصاص "غالم "کہ وه  ہیں نقولے بہت آثار اس بارے مسسلف اس بارے میں  اور 
دیث بھی اس بارے میں احاسے نہیں لیتے تھے اور آزاد غالم کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ 

اس ”نہیں پہنچیں۔ امام شافعی رحمة هللا تو فرماتے ہیں  ے درجے تک  مروی ہیں لیکن صحت ک
ان باتوں سے اس قول کا بطالن ۔ لیکن “مسئلہ میں امام ابوحنیفہ رحمة هللا کے خالف اجماع ہے

 8"الزم نہیں آتا تاوقتیکہ آیت کے عموم کو خاص کرنے والی کوئی  دلیل نہ ہو

  :قصاص کے حوالے سے صحیحین کی روایت ہے
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بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی هللا عنہ بن ".

نضر کی پھوپھی ربیع نے ایک لونڈی کے دانت توڑ دیئے، اب 
نبی علیہ لوگوں نے اس سے معافی چاہی لیکن وه نہ مانی۔ 

کے پاس معاملہ آیا۔ آپ صلی هللا علیہ وسلم نے بدلہ لینے  السالم
نہ نے فرمایا کا حکم دے دیا، اس پر انس بن نضر رضی هللا ع

کیا اس عورت کے سامنے کے دانت توڑ دیئے جائیں گے؟ آپ 
هللا کی کتاب میں ! ہاں اے انس :صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا

نبی قصاص کا حکم موجود ہے ۔ یہ سن کر فرمایا نہیں نہیں یا 
قسم ہے اس هللا کی جس نے آپ صلی هللا علیہ وسلم  علیہ السالم

ہے، اس کے دانت ہرگز نہ توڑے جائیں  کو حق کے ساتھ بھیجا
گے، چنانچہ ہوا بھی یہی کہ لوگ راضی رضامند ہوگئے اور 
قصاص چھوڑ دیا بلکہ معاف کر دیا۔ اس وقت آپ صلی هللا علیہ 

بعض بندگان رب ایسے بھی ہیں کہ اگر وه هللا  :وسلم نے فرمایا
  1"پر کوئی قسم کھا لیں تو هللا تعالٰی اسے پوری ہی کر دے 

  :اور ابوداؤد کی روایت میں ہے"

سیدنا عمران بن حصین رضی هللا عنہ سے مروی ہے "

کہ ایک دفعہ غریب لوگوں کے غالم نے مالدار لوگوں 
کے غالم کا کان  کاٹ ڈاال۔تو وه نبی علیہ السالم کے 

ہم ! پاس آئے اور کہنے لگے کہ  اے هللا کے رسول
غریب لوگ ہیں پس نبی علیہ السالم نے اُن پر کچھ بھی 

  2،3" الزم نہیں فرمایا

إن اجلاين كان قبل البلوغ، فال قصاص عليه، : اللهم إال أن يقال. "

ولعله حتمل أرش ما نقص من غالم األغنياء عن الفقراء، أو استعفاهم 

اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وه جا نی عنه

  " غالم نابالغ تھا اور نابالگ پر قصاص نہیں ہے
۔ نسائی “ے نہ تو معافی دی نہ دیت لینی منظور کیپہلے انہوں ن”دوسری روایت میں ہے کہ 

وغیره میں ہے، ایک غریب جماعت کے غالم نے کسی مالدار جماعت کے غالم کے کان کاٹ 
سے آکر عرض کیا کہ ہم لوگ فقیر مسکین ہیں، ہمارے  نبی علیہ السالمدیئے، ان لوگوں نے 

ہو سکتا ہے کہ یہ غالم بالغ  (نے ان پر کوئی جرمانہ نہ رکھا ۔ نبی علیہ السالمنہیں تو  مال  پاس
نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی هللا علیہ وسلم نے دیت اپنے پاس سے دے دی ہو اور یہ بھی 

 ہو سکتا ہے کہ ان سے سفارش کرکے معاف کرا لیا ہو۔
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ری جائے گی، آنکھ جان جان کے بدلے ما”سیدنا ابن عباس رضی هللا عنہ فرماتے ہیں کہ  "

پھوڑ دینے والے کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ناک کاٹنے والے کا ناک کاٹ دیا جائے گا، دانت 
  1"توڑنے والے کا دانت توڑ دیا جائے گا اور زخم کا بھی بدلہ لیا جائے گا

اس میں آزاد مسلمان سب کے سب برابر ہیں۔ مرد عورت ایک ہی حکم میں۔ جبکہ یہ کام قصداً "
  2"گئے ہوں۔ اس میں غالم بھی آپس میں برابر ہیں، ان کے مرد بھی اور عورتیں بھی کئے

انسانی "اس تفصیل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مذکوره باال  حکم میں تشدد بھی ہے اور   
کی جو سزا ہے وه تو ہے ہی  تشدد اور " رجم"بھی۔اسی طرح حدود کی سزاؤں میں " تذلیل

  :تعالی کا ارشاد ہےتذلیل۔جیسا کہ هللا 
مرددونوں میں سے ہر ایک کو سو  زناکارعورت اور زناکار"

پر ایمان رکھتے ہو تو  قیامتاور  هللادرے مارو۔ اور اگر تم 
کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور ت عیشر

چاہیئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی 
  3"موجود ہو

  :یں بھی تشدد ہے جیسا کہ ارشاد ہےچوری کی سزا م  
چوری کے سزا کے طور  ان کے،اور چور مرد ہو یا عورت "

کی طرف سے عبرت ہے اور  ا�یہڈالوکاٹہاتھ پر ان کے
  4"ہے واال حکمت غالباللہ

  اسی طرح تعزیر میں کوڑے لگانے کی سزا مقرر ہے،اُس میں بھی تشدد ہے۔  
  :بھی ہےبدکاری کی سزا دیتے وقت میں یہ حکم 

  "َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  "

جس میں خفیہ طریقے سے سزا دینے کے مقابلے میں برسر عام سزا دینے میں تذلیل بھی 
" ہے۔مختصراََ◌ یہ کہ   سزاؤں کےحوالے سے  اسالم میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو

مقابل نہ ہو۔تبھی تو دنیا اِن سزاؤں کے بارے عجیب کے "عالمی منشور برائے انسانی حقوق 
استعمال کرتی ہے ۔اصل میں اس ) جیسے وحشیانہ،غیر انسانی اور ظالمانہ وغیره(وغریب الفاظ 

منشور کا یہی دفعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر دنیا قصاص وحدود کو مختلف نفرت انگیز نام دے 
  کسر ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔کر اسالم میں حدود وقصاص کے سارے نظام کو ی

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ  اسالم اورمسلمان احکاِم اٰلہیہ  کے مقابلے میں نہ کسی   
معاہدے کے پابند ہیں اور نہ کسی دوسرے چیز کے۔اس کے عالوه ہر معاملے میں اسالم عرف 

کے بحث میں "غالمی"ے۔کو بھی اور انفرادی،قومی اور بین االقوامی معاہدات کو تسلیم کرتا ہ
ذکر کیا گیا کہ تطبیق کے لحاظ سے مسلمان اس عالمی معاہدے پر عمل پیراہیں۔کیونکہ وه نص 

قطعی نہیں ہے جس کو مسلمان کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے ۔لیکن  یہ مسلمات  میں 
ی سطح سے ہے کہ اسالم اور مسلمان احکاِم منصوصہ کے مقابلے میں کوئی بھی اور کسی بھ

کا معاہده،منشور یا عرف کا نہ ہی پابند ہے اور نہ ہی اُسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت 
کے اس دفعے کو  قبول توکیا ہے "عالمی منشور"کرنا ضروری ہے  کہ مسلمانوں نے  عمالَ◌َ 
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لیکن اگر عقیدةََ◌ بھی قبول کریں تو پھر مسلمانوں کو اسالم  کے پورے نظاِم تعزیرات سے 
  بردار ہونا پڑے گا۔  دست

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۶:دفعہ
  کسی کی شخصیت تسلیم کرنا اُس کا قانونی حق ہے۔ ہر  

اسالم میں یہی حق :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کاتقابلی  جائزه
اپنی اصل روح کے ساتھ موجود ہے۔انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں اسالم اُس کی 

کرتا ہے۔حالِت حمل میں ہو،زچہ ہو،بچہ ہو،جوان ہو،بوڑھا ہو،مرد ہو یا شخصیت تسلیم 
عورت،شادی شده ہو یا غیر شادی شده۔باپ ہو یابیٹا،تندرست ہو یا بیمار،حاکم ہو یا رعایا۔الغرض 
تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسالم انسان کی شخصیت تسلیم کرکے اُسے اپنے حقوق دیتاہے۔ذیل 

روشنی میں  انسان کے مختلف حاالت میں اُس کی شخصیت تسلیم کرتے میں  سیرت طیبہ کی 
  ہوئے حقوق ذکر کیے جاتے ہیں۔

ہرمقام پر اسالم انسانی شخصیت کو تسلیم کرتا ہے :جنین کی حیثیت سے مقام)1( 
  :کی شخصیت تسلیم کرتے ہوئے اسالم کہتا ہے کہ) حمل(جیسا کہ جنین

تیں تھیں، ایک نے دو عورابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ "
دوسری کو پتھر دے مارا جس سے اس کے پیٹ کا حمل گر 

نے اس معاملہ میں ایک غالم یا باندی کا نبی علیہ السالمگیا۔ 
  1"دیت میں دیئے جانے کا فیصلہ کیا
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اس سے معلوم ہوتا ہےکہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور اسالم نے اُس کی حیثیت   
کے دیئے جانے کا حکم فرمایا۔اسی طرح  " باندی"یا "غالم"تاوان میں تسلیم کرکے اس کے 

  :ہدایہ میں ہے
اور اگر ماں مار سے مر گئی پھر اس کے بعد بچہ زنده پیدا ہوا پھر مر گیا۔تو اس پر ماں  اور "

  1"بچے دونوں کی دیت  ہوگی۔کیونکہ در حقیقت وه دو افراد کا قاتل ہے

  :عد کی حالت کے بارے میں ارشاد ہےپیدائش کے فورا ب:طفولیت )2(
تمہیں اور  اپنی اوالد کو قتل نہ کرنا ناداری کی ڈر سے اور"

نا بڑا سخت قتل کرشک ان کا بےدیتے ہیں۔ اُنہیں ہم ہے روزی 
  2"گناه ہے

  :اور ارشاد ہے
کرنا کیونکہ  مارڈالنا اپنی اوالد کو نہ مفلسی کے ڈر سےاور "
  3"دیتے ہیں  یزوہم ہی ر ہیںاور انہیں تم

قتل اوالد کی مذمت کرتے ہوئے  اوراسے قابل مؤاخذه شمار کرتے ہوئے هللا تعالی کا فرمان  
  :ہے

کس گناه کے بدلے  اور جب لڑکی سے جو زنده دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا"
  4"تجھے قتل کیا گیا تھا

شمار کیا ہے جیسا کہ ارشاد قُرآ ن نے قتِل اوالد کے فعِل شنیع کو انتہائی درجے کی بے وقوفی 
  :ہے

جن لوگوں نے اپنی اوالد کو بیوقوفی سے بے سمجھی سے " 
کر  اس کی عطا  کی ہوئی جھوٹ باندھ پر ا هللاقتل کیا اور 

رایا وه گھاٹے میں پڑ گئے وه بےشبہ گمراه ھہروزی کو حرام ٹ
  5"ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں

اسالم :" پر اسالمی تعلیمات کچھ یوں ہیں۔ارشاد ہے جوانی کے زمانہ کے لیے نو:شباب )3(
نے شباب کی زندگی کی اہمیت اور اس کے بارے میں اصول بیان کئے ہیں۔ جوانوں میں صفاِت 

جمیلہ  کے پیدا کرنے کی اہمیت  اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔جیسا کہ  سیدنالقمان کے اپنے 
  :بیٹے کونصیحت سے معلوم ہوتا ہے 

جب لقمان نے اپنے بیٹے کو ) اُس وقت کو یاد کرو(اور  "
کے ساتھ شرک نہ کرنا۔  هللانصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا 

  6"ظلم ہے) بھاری(شرک تو بڑا 

  :اور  هللا تعاٰلی نے سیدنا لقمان کی زبان سے فرمایا
رائی ) بالفرض(بیٹا اگر کوئی عمل ) لقمان نے یہ بھی کہا کہ("

ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے ) چھوٹا(بر بھی کے دانے کے برا

                                                           
 کتاب الدیات،فصل فی الجنینمحمد بن محمد،البابرتی، العنایہ شرح الہدایہ، 1
  31:17االسراء2
  151:6االنعام3
  8:81التکویر4
  140:6االنعام5
  13:31لقمان6



 
 

اُس کو قیامت  هللایا زمین میں۔ ) مخفی ہو(اندر یا آسمانوں میں 
باریک بین  هللاکے دن الموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ 

) لوگوں کو(خبردار ہے۔بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور ) اور(
ع کرتے اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے من

رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا۔ بیشک یہ 
لوگوں سے گال نہ ) ازراه غرور(بڑی ہمت کے کام ہیں۔اور 

کسی اترانے والے  هللاپھالنا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ کہ 
خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا 

اُونچی آواز گدھوں (نیچی رکھنا کیونکہ  آواز) بولتے وقت(اور 
سب آوازوں سے بُری آواز ) کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ

 1"گدھوں کی ہے

صفاِت جمیلہ  پیدا کرنے کے حوالے سے  قرآن مجید میں نوجوانوں کے لیے ایک 
  :بہترین اور بے مثل مثال  بیان کی گئی ہے۔ ۔جیسا کہ قُرآن کریم میں سورة یوسف میں ہے

تو جس عورت کے گھر میں وه رہتے تھے اس نے ان کو اپنی  "
طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کرکے کہنے لگی 

وه یعنی (پناه میں رکھے  هللاجلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ) یوسف(
تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح ) تمہارے میاں

الم لوگ بےشک ظ) میں ایسا ظلم نہیں کرسکتا(سے رکھا ہے 
فالح نہیں پائیں گے۔اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں 

تو (کی نشانی نہ دیکھتے  ربنے اس کا قصد کیا۔ اگر وه اپنے 
کہ ہم ان سے برائی اور ) کیا گیا(یوں اس لیے ) جو ہوتا ہوتا

بےحیائی کو روک دیں۔ بےشک وه ہمارے خالص بندوں میں 
  2"سے تھے

کسی بھی انسان کی صحیح اور بروقت تربیت اُس کے :اوراصالح کا انتظامنوجوانوں کی  تربیت 
مستقبل کی زندگی پر انتہائی اثر انداز ہوتی ہے۔اسالم دور شباب میں نوجوان کی ہر لحاظ سے 

  :اصالح چاہتا ہے۔اسالم سب سے پہلے عقیدے کے اصالح چاہتا ہے ۔ حدیث ِپاک میں آتا ہے
نے فرمایا نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ " 
سات آدمی ایسے ہیں جنہیں هللا تعالٰی قیامت کے دن اپنے ”

عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ 
کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ عادل حاکم، نوجوان جس 

 کو نے هللا کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے هللا
تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وه 
شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وه آدمی جو هللا کے 
لیے محبت کرتے ہیں، وه شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور 
خوبصورت عورت نے اپنی طرف بالیا اور اس نے جواب دیا 

اتنا پوشیده  کہ میں هللا سے ڈرتا ہوں اور وه شخص جس نے
صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں 
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؟اور وه شخص جس نے تنہائی نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے
  1"میں هللا کو یاد کیااوررویا

سے  اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ   عقیدے کی اصالح سب سے اہم " َوَشابٌّ َنَشأَ ِيف ِعَباَدِة رَبِّهِ  "

عمل ہے۔ اسی طرح کسی مرتبے والی عورت کی طرف سے دعوت گناه قبول نہ کرنا بھی  ترین
کے بارے آیا ہے یہ حکم عام ہے چاہے جوان ہو یا بوڑھا کسی بھی حالت میں "نوجوانوں"

بدکاری کا ارتکاب جرم ہوگا ۔لیکن نوجوانی میں اس فعل کے ارتکاب کا غالب گمان ہوتا ہے۔اس 
  کا لفظ آیا ہے۔" َشابٌّ  "وجہ سے 

  :ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ
نبی میں ایک دن عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما کہتے ہیں کہ "

 :کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایاعلیہ السالم
تم هللا : بیشک میں تمہیں چند اہم باتیں بتال رہا ہوں! اے لڑکے”

فرمائے گا، تو  کے احکام کی حفاظت کرو، وه تمہاری حفاظت
هللا کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے پأو گے، جب 
تم کوئی چیز مانگو تو صرف هللا سے مانگو، جب تو مدد چاہو 
تو صرف هللا سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر 
ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وه 

بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو هللا نے  تمہیں اس سے زیاده کچھ
تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وه تمہیں کچھ نقصان 
پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیاده کچھ نقصان 
نہیں پہنچا سکتی جو هللا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا 

  2،3"صحیفے خشک ہو گئے ہیں(تقدیر کے)لیے گئے اور 
یہ حدیث تو نوجوانوں کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے ایک مکمل ضابطہ کی حیثیت رکھتی  

  :ہے کیونکہ
حکم کے لحاظ سے توحدیث عام ہے لیکن  روئے سخن  نوجوانوں کی طرف ہے کیونکہ ):الف(
  کا لفظ اس  بات کی طرف اشاره کرتا ہے۔" يا غالم "

یا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف  کے مختصر الفاظ  گو" احفظ اهللا حيفظك "):ب(

ہے۔کیونکہ اس میں عبادات پر محافظت،هللا کی اطاعت پر دوام اورگناہوں سے اجتناب وغیره 
  سب کچھ آتا ہے۔

نوجوان میں عزت ،کرامت اور قوت نفس پیدا کرنی والے ذات  سے تعلق جوڑنے کے ):ج(
 تعالی ہی تن تنہا وه ذات ہے جوسب کچھ دے بھی فرمایا۔کیونکہ هللا" إذا سألت فاسأل اهللا "لیے

  سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے۔
نوجوانوں میں تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنے کی کوشش کرانا۔کہ ہرخیر اور شر هللا ہی ):د(

  :کے  اس  ارشاد میں اشاره ہے نبی علیہ السالمکے حکم سے ممکن ہوتا ہے اسی طرف 
ر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وه تمہیں اور یہ بات جان لو کہ اگ

اس سے زیاده کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو هللا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وه 
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تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیاده کچھ نقصان نہیں پہنچا 
  "کھ دیا ہےسکتی جو هللا نے تمہارے لیے ل

اسالم   انسانی اخالقی صفت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے ۔ اجتماعی کھانے :اخالقی آداب سکھانا)ه(
  :سے مروی ہے رسول 1کے ادب کے بارے میں ایک صحابی 

کی پرورش میں تھا اور نبی علیہ السالممیں بچہ تھا اور "
میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس (کھاتے وقت)

بسم ! نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹےصلی هللا علیہ وسلم لیے آپ 
هللا پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں 
سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے 

  2"بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا
اسالم صر ف چند اخالقی اقدار کا نا م نہیں ہے بلکہ اس میں زندگی :بڑوں کا احترام سکھانا)و(

کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایات موجود ہیں ۔بات چیت اور گفتگو میں بھی اُن کا لحاظ رکھنا 
  :چاہئیے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے

 عنہما عبدهللا بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی هللا "
صلح )خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی(خیبر گئے۔ ان دنوں

خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کام کے (تھی۔ پھر دونوں حضرات
جدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ رضی هللا عنہ عبدهللا بن )لیے

سہل رضی هللا عنہ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وه خون 
تل کر ڈاال، خیر محیصہ میں لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے ان کو ق

رضی هللا عنہ نے عبدهللا رضی هللا عنہ کو دفن کر دیا۔ پھر 
عبدهللا رضی هللا (مدینہ آئے، اس کے بعد عبدالرحٰمن بن سہل

اور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ اور )عنہ کے بھائی
کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو نبی علیہ السالمحویصہ 

صلی هللا علیہ نہ نے شروع کی، تو آپ عبدالرحٰمن رضی هللا ع
نے فرمایا، کہ جو تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وه وسلم 

بات کریں۔ عبدالرحٰمن سب سے کم عمر تھے، وه چپ ہو گئے۔ 
اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت 
کیا، کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو، کہ جس شخص کو تم 

ہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے۔ ان لوگوں قاتل کہہ ر
نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا 
سکتے ہیں جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ 

نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے صلی هللا علیہ وسلم آپ 
دعوے سے اپنی برات اپنی طرف سے پچاس قسمیں کھا کر 

ر دیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کے ک
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صلی هللا علیہ وسلم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ 
  1"نے خود اپنے پاس سے ان کو دیت ادا کر دی

سے مراد یہ ہے کہ جو عمر ) عمر میں بڑے ہوں وه بات کریں جو"( َكبـِّْر َكبـِّرْ   "اس حدیث میں 

کی موجودگی میں اُس کے احترام کی خاطر چھوٹے کو بات میں پہل  نہیں میں بڑا ہوتا ہے  اُس 
  کرنی چاہئیے۔

  :مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ
نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السالمکہ  ہے ل ونقمابن عمر رضی هللا عنہما سے "
دوسرے سے بڑا  مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے۔ ایک ان میں سے)خواب میں(

تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تب میں نے ان 
  2"میں سے بڑے کو دی

اسالم نوجوانوں  کے صحت مند ماحول کی حوصلہ آفزائی کرتا :تربیت کرنا) بدنی(جسمانی)ز(
  :ہے۔جیسا کہ  سیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ سے روایت  میں ہے

نے نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ کہتے ہیں کہ "
طاقتور مومن هللا تعالٰی کے نزدیک کمزور مومن سے ” :فرمایا

بہتر اور پیارا ہے دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، ہر اس 
چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور هللا سے مدد طلب 
کرو، دل ہار کر نہ بیٹھ جأو، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو 

ا تو ایسا ہوتا، بلکہ کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوت: یہ نہ کہو
جو هللا نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس : یہ کہو

شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا “اگر مگر”لیے کہ 
  3"ہے

  :امام نووی رحمہ هللا شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ
  4" واملراد بالقوة هنا عزمية النفس والقرحية يف أمور اآلخرة "

  عام ہے۔ہر اُس معنی کو شامل ہے جس میں یہ مفہوم آتا ہو۔" قوة"ں لفِظ لیکن حدیث می"
جسمانی صحت کے مقابلوں کی حوصلہ آفزائی فرماتے تھے بلکہ  نبی علیہ السالمخود   

  :کبھی تو خود بھی شریک ہو جاتے تھے۔سیدنا سلمۃ بن اکوع رضی هللا عنہ سے روایت ہے
کا قبیلہ بنو اسلم کے چند لوگوں پر گزر ہوا جو نبی علیہ السالم"

نے صلی هللا علیہ وسلم تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ 
تیر اندازی کرو کہ  !اسماعیل علیہ السالم کے بیٹو: فرمایا

 !تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السالم بھی تیرانداز تھے۔ ہاں
کی )رضی هللا عنہورع کابن اال(تیر اندازی کرو، میں بنی فالں

ایک فریق کے صلی هللا علیہ وسلم طرف ہوں۔ بیان کیا، جب آپ 
دوسرے  فریق )مقابلے میں حصہ لینے والے(ساتھ ہو گئے تو 
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نے فرمایا کیا بات صلی هللا علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیے۔ آپ 
پیش آئی، تم لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ دوسرے 

ایک فریق کے صلی هللا علیہ وسلم پ فریق نے عرض کیا جب آ
ساتھ ہو گئے تو بھال ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس پر 

نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو میں تم نبی علیہ السالم
  1"سب کے ساتھ ہوں

پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جوانی میں بلوغت اور اس کے بعد کا زمانہ انتہائی :نکاح  کرانا)ح(
ہوتا ہے۔کیونکہ انسان میں جنسی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔جس کی وه تکمیل چاہتا ہے حساس 

۔اسالم اِس انسانی ضرورت  کو پوراکرنے کا مناسب طریقہ بتالتا ہے۔اور اُس کے ساتھ ساتھ 
  :مسلمان کواپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیتا ہے هللا تعالی کا ارشا دہے

مگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی اور جو اپنی شر"
ان (جو ان کی ِملک ہوتی ہیں کہ ) کنیزوں سے(بیویوں سے یا 

مباشرت کرنے سے انہیں مالمت نہیں۔ جو اس کے سوا ) سے
کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرجانے والے ہیں۔ اور جو 

کی مقرر کی ہوئی حد  هللا(ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وه 
  2"ل جانے والے ہیںنک) سے

  3اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وه بےحیائی اور بری راه ہے۔:"ارشاد ربانی ہے

اور اگر کسی کے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اُ س کا  عالج بھی تجویز فرماتا ہے جیسا کہ  
  :بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ

، عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا"
کے زمانہ میں نبی علیہ السالمانہوں نے ہم سے کہا کہ ہم 

نبی علیہ نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ 
تم میں جسے ! نے ہم سے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعتالسالم

بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا 
شرمگاه کی  چاہئے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے واال اور

حفاظت کرنے واال عمل ہے اور جو کوئی نکاح کی بوجہ 
غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزه رکھے کیونکہ 

  4"روزه اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا

اس حوالے سے ایک نوجوان صحابی رضی هللا کا واقعہ حدیث میں آتا  :حکمت سے تربیت)ط(
  :یاگیا ہےہے جسے مسند احمد میں ذکر ک

کے پاس آیا۔اور   نبی علیہ السالمایک دفعہ ایک نوجوان " 
مجھے زنا کی  اجازت :کہنے لگا  کہ اےهللا کو رسول

ُچپ "دیجئیے۔پاس  بیٹھے لوگ اُسے ڈانٹنتے ہوئے کہنے لگے۔
 نے فرمایا  اسے مجھے قریب آنے دو۔وه آپ  آپ "ره، ُچپ

                                                           
  2899:صحیح بخاری،کتاب الجھاد السیر،باب التحریض علی الرمی،رقم1
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  3464نفسہ ووجد مؤنۃ،رقم



 
 

اُسے سمجھانے کی غرض (نے کے قریب آکر بیٹھ گیا۔آپ 
ے کہ کوئی  شخص کیا تو یہ برداشت کر سکتا ہ:فرمایا)سے

ایسا فعل تمہاری والده کے  ساتھ کرے۔اُس نے کہا میں آپ پر 
قربان ہوجاؤ هللا کی قسم کبھی بھی نہیں۔کوئی بھی اپنی ماں کے 

نے اُس سے اُس  ساتھ غیر مرد کا یہ فعل نہیں چاہتا۔پھر آپ 
کی بیٹی،بہن،پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اس قسم کے 

ھی پہلے جیسے جوابات دئیے۔راوی سواالت کیے اُس نے ب
نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر دعا  کہتے ہیں کہ پھر آپ 

اے هللا اِس کے گناه معاف فرمائے،دل صاف کردے :فرمائی
اوراس کی  شرمگاه  کی حفاظت فرما۔پھر اِس کے بعد اُس 
نوجوان نے کبھی بھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی  نہیں 

  1،2"دیکھا تھا

نوجوانی میں انسانی طاقت بھر پور ہوا کرتی ہے نوجوانوں :نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرنا)ی(
میں  ہر کام کو پورا کرنے  کے لیے مطلوبہ طاقت بھی موجود ہوتی ہے ۔اُن پر اعتماد کرتے 
ہوئے اُن کو بڑے بڑے اور اہم امور حوالے کئے گئے ہیں۔سیرت  طیبہ  میں  اس  کی  مثالیں 

  :سے ملتی ہیں۔مثالَ◌َ کثرت 
نےجنگی جھنڈا  تیس سال کے ایک نوجوان  نبی علیہ السالمجنگ خیبر کے موقع پر   

کے ہاتھ میں دیا تھا اور هللا تعالی نے اُن کے ہاتھ پر فتح  عنایت فرمائی  تھی۔صحیحین کی 
  :روایت ہے کہ

نے فرمایا تھا کہ کل میں نبی علیہ السالمغزوه خیبر میں " 
ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر هللا  جھنڈا ایک

تعالٰی فتح عطا فرمائے گا اور جو هللا اور اس کے رسول سے 
محبت رکھتا ہے اور هللا اور اس کے رسول بھی اسے عزیز 
رکھتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ وه رات سب کی اس فکر میں 

ے کسے عطا فرمات جھنڈانبی علیہ السالم’ گزر گئی کہ دیکھیں 
ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس 

نے نبی علیہ السالمامید کے ساتھ کہ َعلم انہیں کو ملے لیکن 
کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا 3دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب 

نبی وه تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتال ہیں۔ ! کہ یا رسول هللا
نے فرمایا کہ انہیں بال الؤ۔ جب وه الئے گئے تو آپ علیہ السالم

نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا اور صلی هللا علیہ وسلم 
ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی 

بیماری ہی نہیں تھی۔  ان میں کوئی  اچھی ہو گئیں جیسے پہلے 
! یا رسول هللا: ض کیاعلی رضی هللا عنہ نے َعلم سنبھال کر عر

                                                           
  22265:مسند احمد،باقی مسند ااالنصار،حدیث ابو امامہ االباہلی،صدی بن عجالن،رقم1
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میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وه ہمارے ہی 
نے فرمایا کہ یوں صلی هللا علیہ وسلم جیسے نہ ہو جائیں۔ آپ 

ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسالم کی ’ ہی چلتے رہو 
اگر ! دعوت دو اور بتاؤ کہ هللا کا ان پر کیا حق ہے۔ هللا کی قسم

یعہ ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے ذر
  1"تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے

نےکبارصحابہ کرام  رضی هللا عنہم کی قیادت ایک  اسی طرح دوسرے موقع پر آپ  
بیس سالہ نوجوان کو مرحمت فرمائی تھی۔بلکہ ایک قول کے مطابق اُس کی عمر اٹھاره سال 

  ۔2تھی
نے ایک نبی علیہ السالم، انہوں نے بیان کیا کہ روایت ہےعنہما سے  عبدهللا بن عمر رضی هللا"

 لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی هللا عنہما کو بنایا لیکن ان کی سرداری پر 
نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی امارت کو مطعون نبی علیہ السالم۔  لوگوں نے اعتراض کیا

کی امارت کو بھی )زید رضی هللا عنہ(قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد 
وه امارت کے لیے سزاوار تھے اور وه مجھے تمام لوگوں ! مطعون قرار دیا تھا اور هللا کی قسم

ان کے بعد سب سے زیاده مجھے )هللا عنہاسامہ رضی (میں سب سے زیاده عزیز تھے اور یہ
  3"عزیز ہے

نے آپ رضی هللا عنہ کو ایک سریّے میں  نبی علیہ السالمبلکہ اس سے  دویا تین سال پہلے بھی 
  :ایک قبیلے کےپاس بھیجا تھا۔خود اُسامہ بن زید رضی هللا عنہ سے مروی ہے کہ

انہوں نے بیان کیا کہ ’ اسامہ بن زید رضی هللا عنہما سے سنا "
نے قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے نبی علیہ السالمہمیں 

پھر میں ’ صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست  دی 
اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلہ کے ایک شخص 

ر غلبہ پا سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس پ(مرداس بن عمر نامی)
لیا تو وه ال الٰہ اال هللا کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رک گیا 
لیکن میں نے اسے اپنے برچھے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے 

صلی هللا علیہ کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ نبی علیہ السالمتو 
نے دریافت فرمایا کہ اسامہ کیا اس کے ال الٰہ اال هللا کہنے وسلم 

تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وه  کے باوجود
۔ )اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا(قتل سے بچنا چاہتا تھا 

کیا تم (باربار یہی فرماتے رہےصلی هللا علیہ وسلم اس پر آپ 
کہ )نے اس کے ال الٰہ اال هللا کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا

آج سے پہلے  میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں
  4"اسالم نہ التا
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نوجوانوں کو ذمہ داری تفویض کرنی کی ایک مثال اس حدیث میں بھی ہے سیدنا سلمہ   
 :بن اکوع رضی هللا عنہ فرماتے ہیں

کے ہمراه سات غزووں میں شریک رہا نبی علیہ السالممیں " 
ہوں اور نو ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ 

کبھی ہم پر ابوبکر )آپ خود ان میں نہیں گئے مگر(کئے تھے۔
رضی هللا عنہ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ رضی 

 1"هللا عنہ ہوئے
والدین چونکہ اوالد کے لیے زندگی،جوانی،خوشی،آرام :بحیثیت والدین اُن کا مقام)5(  

سلوک کی ایسی وراحت  تک قربان کرتے ہیں اسی وجہ سے اسالم نے اُن کے بارے  میں حسن 
ہدایات دی ہے جس کی نظیر نہ پہلے تھی اور نہ آئنده کےلیے  کوئی پیش کر سکتا ہے۔ ۔ هللا 

  :تعالی کا ارشاد ہے
نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی  رباور تمہارے "

کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھالئی کرتے رہو۔ 
منے بڑھاپے کو پہنچ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سا

جائیں تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور اُن سے 
  2"بات ادب کے ساتھ کرنا

  :اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے
اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ "

کر پیٹ میں اٹھائی کھتی ہے پھر اس کو دودھ پالتی ہے اورآخر 
میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تاکید کی  کار دو برس

ہے کہ میرا بھی شکر کرتا ره اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم 
کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ۔اور اگر وه دونوں تجھ پر 
زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے 

نا۔ہاں دنیا جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان
کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص 
میری طرف رجوع الئے اس کے رستے پرچلناپھر تم کو میری 
طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کر تے رہے ہو سب سے تم 

  3"کو آگاه کر دوں گا

ا چاہئیے اسی  کافر اور مشرک باپ کے ساتھ دنیاوی لین دین میں ادب واحترام کا معاملہ رکھن
  :کی طرف هللا تعالی کے قول میں اشاره ہے

اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ بےشک وه نہایت سچے "
پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سےکہا کہ اباآپ ایسی 
ہ چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھے اور ن

جھے ایسا علم مال ہے جو آپ مآپ کے کچھ کام آسکتے ہیں۔ابّا 
کو نہیں مال تو میرےساتھ ہو جائے میں آپ کو سیدھی راه پر 

لے چلوں گا  ابّا شیطان کی پرستش نہ کیجیئے۔ بےشک شیطان 

                                                           
  4270،4271:رقمبعث النبی  اسامہ الی الحرقات  من جھینۃ، بخاری، کتاب المغازی، باب1
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کا نافرمان ہے۔ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو هللا کا عذاب  هللا
  1"آپکڑے تو آپ شیطان کی ساتھی ہو جائیں

سالم کے والد محترم نے آپ کی دعوت نہیں مانی لیکن پھر بھی آپ سیدنا ابراہیم علیہ ال  
  :نے اُن کو بُرا بھال کہنے کے بجائے فرمایا 

نے سالم علیکم کہا  اور کہا کہ میں آپ )علیہ السالم(ابراہیم" 
سے بخشش مانگوں گا۔بے شک وه مجھ پر  ربکے لیے اپنے 

  2"نہایت مہربان ہے

اور ) بنایا ہے(اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے واال ) مجھے(اور  :"اور ارشاد ہے  
  3سرکش وبدبخت نہیں بنایا۔

  :احادیث میں بھی ہدایات ہیں سیدنا عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ کی روایت ہے کہ 
کون سا عمل سب : سے پوچھانبی علیہ السالمایک شخص نے  "

ایا کہ اپنے وقت پر فرمصلی هللا علیہ وسلم ہے؟ آپ  افضلسے 
نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر هللا کے 

  4"راستے میں جہاد کرنا

نے ایک صحابی کو  نبی علیہ السالمصرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے موقع پر تو 
  :جہاد پر جانے سے اس لیے روک دیا تاکہ وه والده کی خدمت کر سکے

کہ ایک  سے روایت ہے   عنہما  عبدهللا بن عمرو رضی هللا"
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نبی علیہ السالمصحابی 

۔ آپ مانگیسے جہاد میں شرکت کی اجازت صلی هللا علیہ وسلم 
 کیا تمہارے ”نے ان سے دریافت فرمایا صلی هللا علیہ وسلم 

صلی هللا علیہ آپ ! انہوں نے کہا کہ جی ہاں“زنده ہیں؟والدین 
یعنی ان کو خوش (پھر انہیں میں جہاد کرو۔”نے فرمایا وسلم 

  5)"رکھنے کی کوشش کرو

  :کہا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے"اکبر الکبائر"والدین کی نافرمانی کو 
کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناه نہ : نے فرمایانبی علیہ السالم"

صلی آپ ! بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول هللا
نے فرمایا کہ هللا کے ساتھ شرک کرنا اور والدین هللا علیہ وسلم 

اس وقت ٹیک لگائے ہوئے نبی علیہ السالمکی نافرمانی کرنا۔ 
تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاه ہو جاؤ جھوٹی بات 

آگاه ہو جاؤ (سب سے بڑے گناه ہیں)بھی اور جھوٹی گواہی بھی 
ی بات اسنبی علیہ السالمی گواہی بھی۔ جھوٹی بات بھی اور جھوٹ

                                                           
  44تا41: 19:مریم1
  47:   19مریم2
  32نفس مصدرآیت3
،مسلم،کتاب 7534:،رقمالصالة لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب:الصالة عمال وقال وسمی النبی  ،بابالتوحید بخاری،کتاب  4

  266:االیمان،باب بیان کون االیمان با� تعالی افضل االعمال،رقم
،مسلم،کتاب البر والصلۃ واالدب،باب بر الوالدین وانھما احق 3004:بخاری،کتاب الجھاد والسیر،باب الجھاد باذن االبوین،رقم5

  6668:بہ،رقم



 
 

نبی علیہ کہ  نے لگامیں  سوچ کہ دہراتے رہے اتنا مسلسل  کو 
  1"خاموش نہیں ہوں گے السالم

  :صحیحین کی روایت پہلی گزر چکی ہے کہاور
نبی علیہ مغیره بن شعبہ رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ "

کی نافرمانی )اور باپ(نے فرمایا، هللا تعالٰی نے تم پر ماں السالم
ادائیگی نہ کرنا اور (واجب حقوق کی(لڑکیوں کو زنده دفن کرنا،

دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ )دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر)
اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال 

  2"قرار دیا ہے حرام ضائع کرنے کو 

حق اُن کا نان نفقہ ہے جو اوالد کے والدین کے بہت سارے حقوق میں ایک اہم   
  :ذمے واجب ہوتی ہے۔امام ابو داؤد رحمہ هللا کی روایت میں ہے

ایک عبدهللا بن عمرو رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ "
کے پاس آیا اور عرض صلی هللا علیہ وسلم شخص نبی اکرم 

ہے اور والد بھی ہیں اور  مالمیرے پاس ! هللا کے رسول: کیا
صلی ہے تو آپ  بھی  کی ضرورت مالمیرے والد کو میرے 

تمہارے والد ہی کا  مالتم اور تمہارا ” :نے فرمایاهللا علیہ وسلم 
تمہاری اوالد )تجھ پر الزم ہے کرنا یعنی ان کی خبرگیری(ہے 

تمہاری پاکیزه کمائی ہے تو تم اپنی اوالد کی کمائی میں سے 
  3"کھاؤ

  :حدیث کی تشریح کرتے ہوئے معالم السنن شرح ابو داؤد میں ہے کہ اس
اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ اگر باصالحیت ہو تو "

والدین کا نفقہ بچے پر واجب ہے۔البتہ اس بات میں اختالف ہے 
کہ کن والدین کا نفقہ بچوں پر واجب ہے؟امام شافعی رحمہ هللا 

اپاہج والدین کا نفقہ بچے پر  فرماتے ہیں کہ صرف فقیر اور
واجب ہے۔پس اگر والد مال دار ہو اور صحیح سالم ہو اپاہج نہ 
ہو تو اس کا نفقہ بچے  پر واجب نہیں ہے۔جب کہ دیگر تمام 
فقہاء فرماتے ہیں کہ والدین کا نفقہ بچے پر واجب ہے۔امام 
شافعی رحمہ هللا کے عالوه میرے علم میں  کوئی فقیہ ایسا نہیں 

  4"جس نے اپاہج کی شرط لگائی ہو ہے

شریعت اس بارے میں کمزوری اور غفلت بالکل برداشت نہیں کر تی۔حدیث میں آتا ہے   
  :کہ

                                                           
  269:،مسلم،كتاباإلیمان،باببیانالكبائروأكبرھا،رقم5976:كتاباألدب،بابعقوقالوالدینمنالكبائر،رقمبخاری،1
  4580:،مسلم نفس مصدر رقم5975:نفس مصدر،رقمبخاری،2
  3532:سنن ابو داؤد،کتاب االجارة،باب فی الرجل یاکل من مال ولده،رقم3
  ھ1351لعلمیۃ،حلب،،المطبعۃ ا165،ص3احمد بن محمد،الخطابی،معالم السنن،ج4



 
 

آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے ” :نے فرمایانبی علیہ السالم"
جن کے اخراجات  ضائع کردے  یہ کافی ہے کہ وه ان لوگوں کو

  1"و کی ذمہ داری اس کے اوپر ہ

نبی علیہ بڑھاپے میں والدین کی  خدمت کرنے میں کوتاہی کرنا  تباہی کا موجب ہے اور   
  :کی بددعا کا استحقاق  ہے۔صحیح مسلم کے روایت میں آتا ہے السالم

اس شخص کی ناک خاک ٓالود ہواس شخص کی ناک خاک  "
ٓالود ہواس شخص کی ناک خاک ٓالود ہو۔پوچھا گیا ۔یا رسول هللا 

ایا جس شخص نے اپنےوالدین  میں سے کسی کس کی؟ فرم
حالت میں پایا اور اُن کی  ی یا دونوں کو بڑھاپے ککو  ایک 

  2"اتنی خدمت نہ کی کہ جس کے بدلے میں وه جنت میں جائے

والدین اگر تمہارے کسی ذاتی کام کے بارے ناپسندیدگی ظاہر کر دیں تو بھی اُن کے دل   
چاہئیے۔چاہے وه کسی کو بیوی چھوڑنے کا کیوں نہ کہیں، رکھنے کی خاطر اُن کی بات ماننی 

  :ترمذی کی روایت ہے کہ
میرے نکاح میں عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما کہتے ہیں کہ "

، اور میرے والد یاس سے محبت تھ جھےایک عورت تھی، م
اسے ناپسند کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ 

یں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں اسے طالق دے دوں، لیکن م
سے کیا صلی هللا علیہ وسلم پھر میں نے اس کا ذکر نبی اکرم 

  4، 3"تم اپنی بیوی کو طالق دے دو! عبدهللا ” :تو آپ نے فرمایا
والدین کی خوشی کے خاطر اُن کے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ ُحسِن سلوک بھی والدین 

  :عبدهللا بن عمر رضی هللا کی روایت میں ہےسیدنا :۔جیسا کہکے حقوق میں سے ہیں
کے ساتھ  مکہ کی طرف   عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما "

جاتے ہوئےراستے میں ایک دیہاتی  ملے۔عبدهللا رضی هللا عنہ 
نے اُس کو سالم کیا اور  اس کواپنی سواری پربٹھایا،اپنے سر 

دینار  سے عمامہ اتار کر اُسے دیا۔اُن کے رفقاء میں سے ابن
هللا آپ کا بھال کرے  یہ  کہ رحمہ هللا  کہتے ہیں کہ ہم نے کہا 

آپ نے (دیہاتی لوگ تو بہت کم چیز پر بھی خوش ہوتے ہیں
اس پر سیدنا عبدهللا بن عمر ) اسے اتنی  اہمیت کیوں  دی؟

رضی هللا عنہما نے فرمایا کہ اس کے والد کے میرے والد سے 
 :کو فرماتے ہوئے سناعلیہ السالمنبی میں نے تعلقات تھے  اور 

سب سے بہتر سلوک اور سب سے اچھا برتأو یہ ہے کہ ٓادمی ”
  5"اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے

                                                           
  1694:رقم:سنن ابو داؤد،کتاب الزکوة،باب فی صلۃ الرحم1
  6674:،رقم ب رغم انف من ادرک ابویہ او احدھما عندالکبر فلم یدخل الجنۃبامسلم،کتاب البر والصلۃ،2
  1189:ترمذی،کتاب الطالق،باب الرجل یسئالہ ابوه ان یطلق زوجتہ،رقم3
  189،ص1،صحیح وضعیف سنن ترمذی،جہے حدیث صحیحکے نزدیک یہ  البانی4
   6677:صحیح مسلم،کتاب البروالصلۃ واالدب،باب فضل صلۃ اصدقاء االب واالم ونحوہما،رقم5



 
 

عورتوں کے بارے میں سیرِت طیبہ نے  :کامقام) ماں،بیٹی،بیوی ،بہن وغیره(عورت )6(
بھی مذہب نے الزم نہیں مسلمانوں پر جتنے حقوق الزم کئے ہیں اسالم سے پہلے کسی 

  کئے۔اسالم کی نظر میں مرد اور عورت  بحیثیت انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں۔
ناپاک کام ) یہ سب("(نرِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطٰ "یونانی عورت ذات کو  

کہا کرتے تھے۔اہل روم اسے شیطان کے آلہ )  اعمال شیطان سے ہیں
لکڑی کی مانند تھی جو صرف  کار کہتے تھے۔ ہندی تہذیب میں عورت 

شوہر کی قبر پرجلنے کے لیے استعمال ہو۔زمانۂ جاہلیت میں بعض قبائل  
  ۔1میں تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زنده دفناتے تھے

آج کی ترقی کے دعوے دار تہذیبوں نے آزادی کے نام پر عورت کے حقوق چھین لئے  
  ہیں۔آزادی کے نام پر عورت سے حِق نفقہ چھین کر میدان عمل میں دھکیالیا گیا ۔

اسالم آنے سے عورت ظلم کے اندھیروں ،قہروجبر کے ماحول،انسانیت سے گرے   
کی زندگی جینے کی قابل ہوئی۔اسے مرد  ہوئے ماحول اور پستی کی زندگی سے نکل کرسکھ

جیسے حقوق ملے الغرض تاریخ میں کہیں بھی عورت کو ایسے حقوق نہیں ملے تھے  جو 
  اُنہیں اسالم نے دئے۔ذیل میں چند کا تذکره کیا جاتا ہے۔

چاہے یہ عورت ماں کی صورت میں ہو،بیٹی یا بیوی کی صورت میں ہو  :حِق میراث)1(
  ن  اور پھوپھی بھی وارث بن سکتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ توبہ

  :عورتوں کی میراث کے بارے میں هللا تعالی کا ارشادہے  
کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ  اوالد هللا تعالٰی تمہیں تمہاری"

ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف 
لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیاده ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 
دو تہائی ملے گا ۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے 
آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس 

کی ) میت(ل کا چھٹا حصہ ہے ، اگر اس کے چھوڑے ہوئے ما
د نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو والد ہو ، اور اگر اوالا

اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے ، ہاں اگر میت کے کئی 
بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے ۔ یہ حصے اس 

کر گیا ہو یا  االکے بعد ہیں جو مرنے و) کی تکمیل(وصیت 
ئے قرض کے بعد ، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں ادا

نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہچانے میں زیاده 
قریب ہے ، یہ حصے هللا تعالٰی کی طرف سے مقرر کرده ہیں 

  2"ہےاالبے شک هللا تعالٰی پورے علم اور کامل حکمتوں و

مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا اسالم عورت  اور:حدود اور سزاؤں میں مساوات)2(
بلکہ دونوں کو کسی غیر اسالمی فعل کے ارتکاب کے نتیجے میں ایک ہی قسم کی  سزاتجویز 

  :کرتا ہے۔قُرآن کریم کا ارشاد ہے

                                                           
  349تا343ص2موسوعۃ االسرة تحت رعایۃ االسالم،جصقر،،الشیخ عطیۃ1
  11:4النساء 2



 
 

 هللاور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور  "
  1"صاحب حکمت ہے) اور(زبردست  هللاکی طرف سے عبرت ہے اور 

  :دوسری جگہ ارشاد ہےاور
دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے ،مرد وعورت  زناکار" 

پر ایمان رکھتے ہو تو قیامت کے دن  اور  هللامارو۔ اور اگر تم 
ان کی  ر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور کے حکم میں تمہیں ان پاللہ

نی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو
  2"چاہئیے

هللا جل شانہ نے  بحیثیت انسان مرد عورت کی تخلیق ایک ہی قسم :خلقت میں مساوات)3(
  :کی  فرمائی ہے۔دونوں میں کوئی تفریق نہیں فرمائی ۔هللا جل شانہ کا ارشاد ہے

سے پیدا  سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص ربلوگو اپنے "
اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے  ۔کیا 

 هللاپھیال دیئے۔ اور ) پیدا کرکے روئے زمین پر(مرد وعورت 
سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت بر آری کا ذریعہ بناتے ہو 

 هللاکچھ شک نہیں کہ ) بچو(ارحام سے ) قطع مودت(ڈرو اور 
  3"تمہیں دیکھ رہا ہے

  :ہے اور ارشاد
ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ! لوگو "

تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت 
کے نزدیک تم میں زیاده عزت واال وه ہے جو  هللاکرو۔ اور 

سب ) اور(سب کچھ جاننے واال  هللازیاده پرہیزگار ہے۔ بےشک 
  4"سے خبردار ہے

زندگی کے تمام مراحل میں عورت کے حقوق کی حفاظت  کی قانون )4(
هللا جل شانہ نے  عورت سے متعلقہ تمام حقوق کے بارے میں ارشادات فرمائے : سازی کرنا

ہیں جو عورت کو زندگی اور اُس کی حفاظت کی ذمہ داری فراہم کرتے ہیں۔حالِت حمل سے لے 
بے میں اسالم ہدایات فراہم کرتا ہے۔حق نکاح  میں اُ کروفات اور کفن دفن تک زندگی کے ہر شع

ن کی مرضی کوالزمی قرار دیا گیا ہے۔اوراوالد کو یہاں تک پابند کیا گیا ہے کہ اگر جنت 
  چاہتے ہو تو یہ تمہیں ماں کے قدموں  یعنی اُن کی خدمت میں ملے گی۔

سرانجام دیتی  آ  مسلمان عورت هللا کے راستے میں مرد کے شانہ بشانہ ره کر خدمات  
رہی ہے،علم کا میدان ہو یا جہاد کا،تیمارداری ہویامجاہدین کی زخم پٹی کرانی ہو ،ہر مرحلے 
میں اُنہوں نے قربانی دی ہیں۔ام المئومنین سیده عایشہ رضی هللا عنہا علم کے باب میں یکتائے 

عنہم اُن سے مسائل  روزگار تھیں۔بہت ساری روایات اُ ن سے منقول ہیں۔صحابہ کرام رضی هللا
  پوچھتے تھے۔

                                                           
  38:5النساء1
  2:24النور2
  1:5النساء3
  13:49الحجرات4



 
 

بلوغت  کے بعد جب انسان احکام کا :شرعی احکام  پر مساوی اجر وثواب ملنا)5(
مکلف بن جاتا ہے۔تو جب وه کوئی حکم بجا التا ہے چاہے مرد ہو یا عورت،اُسے ایک جیسا اجر 

  :وثواب ملے گا۔ هللا تعالی کا ارشاد ہے
ام کرےگا ہم اُسے دنیا مسلمان مرد یا عورت کوئی نیک کجو"

کی پاک زندگی دیں گے اور آخرت میں بہت ہی اچھا بدلہ دیں 
  1"گے

  :اور ارشاد  ہے
میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی  جنت مرد یا عورت مومن  نیک "

  2"جائے گی

 اب ہم مرحلہ وار عورت کے پیدائش سے لے کر آخر تک کےحقوق وتکریمات سیرت ِ 
  نبویہ علی صاحبہاالصالة والسالم کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔

لڑکی  کے قتل کے ارتکاب کو گناه کبیره قرار دیا گیا ۔ صحیحین کی روایت ہے :پہالمرحلہ 
  :کہ

نبی علیہ مغیره بن شعبہ رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ  "
کی )اور باپ(نے فرمایا، هللا تعالٰی نے تم پر ماں السالم

ادائیگی )واجب حقوق کی(نافرمانی لڑکیوں کو زنده دفن کرنا، 
دبا لینا حرام (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر)نہ کرنا اور 

قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال 
  3"کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروه قرار دیا ہے

ماں کی نافرمانی حرام  :یں لکھتے ہیںاس کی شرح میں امام نووی رحمہ هللا شرح مسلم م
اورباتفاق علماء  کبیره گناہوں میں سے ہے۔بہت سارے احادیث سے اس کا کبیره ہونا ثابت 

ہے۔اسی طرح والد کی نافرمانی بھی کبیره گناه ہے۔یہاں صرف ماں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا 
نے  نبی علیہ السالم۔اسی وجہ سے ہے کہ والده کی نافرمانی والد کے نافرمانی سےزیاده گناه ہے

جب ایک سائل نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیاده حق دار کو ن ہے؟ 
باپ۔اور اسی وجہ سے بھی یہاں صرف :فرمایا،ماں۔تین دفعہ ماں فرمایا اور چوتھے دفعہ فرمایا

  ۔ماں کاتذکره ہے کہ والد کے مقابلہ میں والده کی نافرمانی زیاده ہوتی ہے
اُن کو زنده درگور کرنا،تاکہ وه مٹی :کا تعلق ہے تو اس سے مطلب ہے" َوْأد اْلبَـَنات "جہاں تک" 

تلے مر جائیں۔یہ ہالک کرنے والے کبیره گناہوں میں سے ہے۔کیونکہ یہ بے گناه قتل  کے ساتح 
ساتھ رشتہ داری قطع کرنا ہے۔صرف بیٹیوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ 

  4تے تھے۔بیٹیوں کو زنده درگور کر

لڑکیوں کو زند ه درگو ر : جب کہ فتح الباری میں عالمہ  ابن حجر عسقالنی رحمہ هللا کا قول ہے
کرنے کے دو طریقے تھے۔پہال یہ کہ جب عورت وضع حمل کے قریب ہوجاتی تو اُسے کہا 
اتی جاتا کہ ایک گڑھے کے قریب جاؤ۔اگر لڑکا پید اہوجاتا تو اُسے واپس اور اگر لڑکی پیدو ہوج

                                                           
  97:16النحل1
  124:5النساء 2
،مسلم،کتاب االقضیۃ،باب النھی عن کثرة المسائل 2408:رقم ب ماینھی عن اضاعۃ المال،با ،فی االستقراض بخاری،کتاب3

  4580:من غیر حاجۃ۔رقم
  145ص6شرح النووی علی صحیح مسلم،باب النھی عن کثرة السؤال،ج4



 
 

تو اسے اُس گڑھے میں ڈال دیتی تھی۔پہلے فریق کے ہاں یہ قول زیاده راجح ہے ۔دوسرا یہ کہ 
لڑکی جب کچھ بڑی ہوجاتی تو اُس کے ماں کو کہا جاتا کہ اسے تیار کرلو تا کہ میں اسے رشتہ 
داروں کے ہاں لے چلو۔اسی بہانے اُسے صحراء میں لے جاکر کسی کنویں کے قریب لے جاتا 

اسے کہاجاتا کہ کنویں میں دیکھو اسی وقت اسے کنویں دھکیل دیا جاتا اور پتھر وغیره سے اور 
  1ڈھانپ دیاجاتا۔

  :کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ترمذی کی روایت ہے کہ)عقیقہ کرنے (پیدائش پر خوشی منانے  
نبی علیہ انہوں نے رضی هللا عنہا کہتی ہیں کہ 2ام کرز "

 :ں پوچھا تو آپ نے فرمایاسے عقیقہ کے بارے میالسالم
لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ”

ایک بکری ذبح کی جائے گی، وه جانور نر یا ہو ماده اس میں 
  4"3"تمہارے لیے کوئی حرج نہیں

  :اسالم نے تو عورت کے لیے نام بھی بامعنی  رکھنے کا حکم دیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ
 نبی علیہ السالمسیدنا عبدهللا بن عمر سے روایت ہے کہ "

نام تبدیل کرکے )"گناہگا عورت(عاصیہ"نے
  5"رکھ دیا تھا)"خوبصورت عورت(جمیلہ"

  :اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ  
سیده زینب بنت ام سلمہ رضی هللا عنہا فرماتی ہے کہ میرا نا " 
را نام زینب رکھ دیا۔ اور نے می نبی علیہ السالمتھا تو " بّره"م

فرماتی ہے کہ زینب بنت جحش رضی هللا عنہا کا 
 6"تھا  اُ ن کا نام بھی زینب رکھ دیا" بره)"بھی(نام

لڑکی کو جہنم سے بچاؤ کاذریعہ بتایا گیا ہے جیسا کہ سیده عائشہ رضی هللا عنہا فرماتی 
  :ہے کہ

ایک عورت اپنی دو کہ  سے روایت ہے عائشہ رضی هللا عنہا "
بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی۔ میرے پاس ایک کھجور کے 
سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دی۔ وه ایک 
کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود 

نبی علیہ نہیں کھائی۔ پھر وه اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد 
سے اس صلی هللا علیہ وسلم تشریف الئے تو میں نے آپ السالم

نے فرمایا کہ جس نے صلی هللا علیہ وسلم کا حال بیان کیا۔ آپ 
ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں 

                                                           
  407،ص10فتح الباری،ج1
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ڈاال تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن 
  1"جائیں گی

  :صحیحین کی روایت میں ہے کہ
بعض )کو نبی علیہ السالمبنت زینب بنت  امامہلسالمنبی علیہ ا"

نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابوالعاص بن ربیعہ (اوقات
بن عبدشمس کی حدیث میں ہے کہ سجده میں جاتے تو اتار 

  2"دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے

  :اسی  طرح بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ
جس کسی کے پاس بھی کوئی ”نے فرمایا نبی علیہ السالم"

باندی ہو اور وه اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب 
سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوگنا 

ثواب ملتا ہے اور جو غالم هللا تعالٰی کے حقوق بھی ادا کرے 
  3"اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے

وغت کے بعد عموما نکاح  کا مرحلہ آتا ہے،نکاح میں بل):بلوغت(دوسرامرحلہ 
اسالم نے  لڑکی کی مرضی ضروری قرار دی ہے۔ ولی ہونے کے واسطے اگر چہ ایک گونہ  

  :اس کا حق  بنتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے
  4،5"ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا" 

  ):بحیثیت بیوی(تیسرا مرحلہ
کے متعلق اسالمی احکامات مبنی بر " بیوی"ے اس وجہ سے بیوی چونکہ جیون ساتھی ہوتی ہ

  :حقیقت اور دائمی ہیں جیسا کہ  درجہ ذیل ہیں
اسالم دین فطرت ہے اور فطری طور عورت کمزور پیدا کی گئی ہے اس :۔نرمی کا سلوک 1

  :وجہ سے سیرت میں بیوی کے ساتھ انتہائی نرمی کے سلوک کاحکم ہےحدیث میں آتا  ہے
عورتوں کے بارے میں بھالئی کی :نے فرمایاالسالمنبی علیہ "

وصیت کرتا ہوں کیونکہ وه پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور 
پسلی میں بھی سب سے زیاده ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ 
اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر 

لیے اسے چھوڑ دو گے تو وه ٹیڑھی ہی باقی ره جائے گی اس 
میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت 

  6"کرتا ہوں
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  کی تفصیل میں علماء کہتے ہیں۔" فَاْستَـْوُصوا بِالنَِّساء "  

میں  اس بات کی طرف اشاره ہے۔کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں " بالنساء خريا "یہاں"

جائے اور نہ )بگڑ(اعتدال سے کام لینا چاہئیے۔نہ تو اُن کے ساتھ اتنی سختی کی جائے کہ ٹوٹ
 "ہی کھال چھوٹ دیا جائے کہ مزید بگڑ جائے۔اسی طرف مصنف نے اپنے مابعد کے عبارت

یں اشاره کیا ہے۔اس سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ نہ تو اُن کو م" باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا

گناہوں کاارتکاب کرنے لگیناور فرائض وواجبات ) مزید(مکمل چوٹ دینی چاہئیے کہ 
  1چوڑبیٹھیں ۔بلکہ مباحات کے سلسلے میں چشم پوشی اختیار کرنا ہے۔

  :اس کے بعد مزید فرماتے ہیں
بات ہے کہ  اس سے  حدیث میں استحباب کے درجے میں یہ"

تالیف قلب حاصل ہوتا ہے۔اور اس میں عورتوں کے تربیت 
کاذکر ہے کہ اُن  میں موجود خامیوں کے باوجود اُن کو معاف 
کیا جائیں۔کیونکہ جو شخص اُن کو راه راست پر النے کی 

اُن کی بشری ) یہ تب ممکن ہے جب(کوشش کرے گا 
اُن ) مرد(نسانکمزوریوں سے چشم پوشی اختیار کی جائے۔ ا

کے تعاون سے مستغنی نہیں ہو سکتا  کیونکہ مرد اپنے معاش 
میں اُن سے مدد لیتا ہے۔اور اُن سے مدد لینا تب ممکن ہے جب 

  3"2"اُن کی مشری کمزور یوں سے چشم پوشی اختیارکی جائے

نبی علیہ سیده عائشہ رضی هللا عنہا سے روایت ہے کہ :""اور ارشاد فرمایا ہے کہ
تم میں سے بہتر وه ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے ” :نے فرمایامالسال

گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر باد کہہ 
  4،5۔دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو

  :اسی طرح ایک سفر کا واقعہ ہے کہ   
ایک سفر نبی علیہ السالمانس بن مالک رضی هللا عنہ نے کہ "

میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غالم تھا۔ ان کا نام 
جس کی وجہ سے سواری تیز (تھا وه حدی پڑھ رہا تھا 6انجشہ 

اے «ویحك»افسوس ”نے فرمایا نبی علیہ السالم۔ )چلنے لگی
  7"آہستہ چلکے ساتھ آہستہ )عورتوں(شیشوں ! انجشہ

  :عورتوں کے  نان نفقے کے حقوق   مرد پرالزم ہیں کیونکہ 
مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ هللا نے بعض کو بعض  "

سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ 
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کرتے ہیں۔تو جو نیک بیبیاں ہیں وه فرمان بردار ہوتی ہیں اور 
اظت میں مال و آبرو کی خبرداری اُن کی پیٹھ پیچے هللا کی حف

کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سر 
کشی اوربد خوئی کرنے لگی ہے تو پہلے ان کو زبانی 
سمجھاؤ،اگر نہ سمجھیں تو پھر اُن کے ساتھ سونا ترک کر 
دواگر اس  پربھی باز نہ آئیں تو زدوکوب کرو۔پھر اگر تمہارا 

ر اُن کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت کہنا مان لیں تو پھ
  1۔"ڈھونڈو۔بے شک هللا بہت اونچاہے بڑا ہے

  :امام قرطبی رحمہ هللا فرماتے ہیں کہ 
مبتدا خبر "  الرِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِّساءِ  "هللا تعالٰی کا یہ ارشاد "

ہے۔یعنی مرد عورتوں ہتاکے نان نفقے  اور اُن سے تکالیف دور 
قوام ہوتا ہے۔علماء نے هللا تعالٰی کے اس /مہ دارکرنے کا ذ

سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ جب "  َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواهلِِمْ  "ارشاد

شوہر بیوی کے نان نفقے سے عاجز ہو جائے تو پھر وه قوام 
کے صفت پر باقی نہیں ر ہتا اور جب وه اس صفت پر باقی نہیں 

عقد کااختیار ہوگا کیونکہ جس مقصد /رہا تو بیوی کو فسخ نکاح 
کے لیے نکاح ہواتھا وه فوت ہوچکا۔اسی طرح اس میں یہ بھی 
واضح دلیل ہے کہ نان نفقے فراہم نہ کرسکنے کی صورت میں 
بیوی کو  فسخ نکاح کا اختیارحاصل ہوتا ہے۔یہی مذہب امام 
شافعی اور امام مالک رحمہما هللا کا ہے۔امام ابوحنیفہ رحمہ هللا 
فرماتے ہیں  کہ اسی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار 

دار اور اگر قرض  :حاصل نہیں ہے کیونکہ هللا تعالٰی فرماتے ہیں
تک مہلت ) کے حاصل ہونے( مالداری ) اسے(ہو تو غریب 

  2")دو(

  ":نفقہ کے بارے  میں حدیث میں آتا ہے
ہمارے اوپر ہماری ! هللا کے رسول اے :میں نے عرض کیا "

بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی هللا علیہ وسلم نے یہ کہ جب تم 
کھاؤ تو اسے بھی کھالؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، 
چہرے پر نہ مارو، برا بھال نہ کہو، اور گھر کے عالوه اس 

  3"سے جدائی اختیار نہ کرو

ن کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ هللا نے  اپنی صحیح عورت کے ساتھ مدارات کی اہمیت بیا
  :بخاری میں ایک مستقل باب باندھا ہے 

  "باب اْلُمَدارَاِة َمَع النَِّساءِ "

  :اور اس میں احادیث  بھی الئے ہیں جیساکہ 
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نبی علیہ کہ سے روایت ہے  ابوہریره رضی هللا عنہ " 
ہے، اگر تم اسے  ی طرحنے فرمایا کہ عورت  پسلی کالسالم

سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائده 
حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائده حاصل 

  1"کرو گے

  :اسالم میں عورت  کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے 
نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو نبی علیہ السالم"

رے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہمبستر غالموں کی طرح نہ ما
  2"ہو گا

عورت سے متعلق انسانی ضروریات کی رعایت  رکھنا بھی اسالم ہی سکھاتا ہے۔ارشاد   
  :ہے نبوی 

عبدهللا بن عمرو بن العاص رضی هللا عنہما نے بیان کیا، انہوں "
کیا میری ! نے فرمایا کہ عبدهللانبی علیہ السالمنے بیان کیا کہ 

دن میں روزے رکھتے ہو (روزانہ)صحیح ہے کہ تم یہ اطالع 
جی ہاں یا : اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا

نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے نبی علیہ السالم! رسول هللا
بھی رکھو اور بغیر روزے بھی رہو۔ رات میں عبادت بھی کرو 

ہے، اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق 
تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم 

  3"پر حق ہے

نےعورت کی راحت اور تنشیط کے مواقع علی صاحبہاالصالة والسالم سنت نبویہ    
  :فراہم کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے جیسا کہ سیده عائشہ رضی هللا عنہا کی روایت ہے

نبی میں نے تی ہیں کہ فرمانہا ام المؤمنین عائشہ رضی هللا ع"
کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے آڑ کئے علیہ السالم

ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وه مسجد 
میں کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تم خود 

کی )دیکھنے(ہی اندازه لگا لو کہ ایک کم سن لڑکی کھیل کود 
 4"ہوتی ہےکتنی حریص 

اسی طرح عورت اگر اپنی مرضی سے چاہے توگھر وغیره کاکام کر سکتی ہے اُسے 
  :مجبو رنہیں کیا جاسکتا۔ سیده اسماء بنت ابوبکر رضی هللا عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے

زبیر رضی بنت ابی بکر رضی هللا عنہما نے بیان کیا کہ اسماء "
هللا عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور 
ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی 
غالم، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی 
پالتی، ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روٹی 
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کیاں میری روٹی پکا نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑ
جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی هللا 

نے انہیں دی تھی، اس سے نبی علیہ السالمعنہ کی وه زمین جو 
میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر الیا کرتی تھی۔ یہ 
زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی 

نبی علیہ یرے سر پر تھیں کہ راستے میں تھی اور گٹھلیاں م
کے ساتھ قبیلہ انصار نبی علیہ السالمسے مالقات ہو گئی۔ السالم

اپنے )نے مجھے بالیا پھر نبی علیہ السالمکے کئی آدمی تھے۔ 
چاہتے تھے نبی علیہ السالمکہا اخ اخ۔ (اونٹ کو بٹھانے کے لیے

یکن کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں ل
مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی هللا 
عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی هللا عنہ بڑے ہی 

بھی سمجھ گئے کہ میں شرم نبی علیہ السالمباغیرت تھے۔ 
محسوس کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں 

کا ذکر کیا  زبیر رضی هللا عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ
سے میری مالقات ہو گئی تھی۔ میرے سر پر نبی علیہ السالمکہ 

کے ساتھ آپ کے چند صحابہ نبی علیہ السالمگٹھلیاں تھیں اور 
نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے نبی علیہ السالمبھی تھے۔ 

بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی 
مجھ کو تو اس ! ے کہا کہ هللا کی قسمخیال آیا۔ اس پر زبیر ن

نبی سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں النے کے لیے نکلے اگر تو 
کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ علیہ السالم

کیونکہ اسماء رضی هللا عنہا آپ کی سالی اور بھاوج )تھی 
اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی هللا عنہ (دونوں ہوتی تھیں

نے ایک غالم میرے پاس بھیج دیا وه گھوڑے کا سب کام کرنے 
لگا اور میں بےفکر ہو گئی گویا والد ماجد ابوبکر رضی هللا عنہ 

 1"مجھ کو آزاد کر دیا(غالم بھیج کر)نے 

جہاں هللا تعاٰلی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے وہی والدین کے  )ماں(چھوتامرحلہ
  :ساتھ نیک سلوک کا بھی ارشاد فرمایا ہے۔جیسا کہ سورة النساء اور اسراء میں ارشاد ہے

ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو  هللاور "
  2"کرو احسانشریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ 

  :ہےاور ارشاد 
نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی  رباور تمہارے "

رہو۔  اچھا سلوک کرتےکے ساتھ والدینکی عبادت نہ کرو اور
اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ 
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جائیں تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور اُن سے 
 1"بات ادب کے ساتھ کرنا

خدمات ناقابل فراموش ہوتی ہیں،ماں کی ان تکالیف سہنے کے خاطر اسالم نے اُن کے ماں کی  
  :ساتھ بارباراحسان کا حکم دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

اور ہم نے انسان کو جسے اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ  "
) پھر اس کو دودھ پالتی ہے(کر پیٹ میں اُٹھائے رکھتی ہے 

اپنے (اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے  دو برس میں) آخرکار(اور 
اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی ) نیز

میری ہی ) کہ تم کو(شکر کرتا ره اور اپنے ماں باپ کا بھی 
  2"طرف لوٹ کر آنا ہے

احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ عمومااور والده کے ساتھ خصوصا نیک برتاؤ   
  :ہے ۔سیدنا ابو ہریره رضی هللا عنہ فرماتے ہیں کہکا حکم دیا گیا 

نبی علیہ ایک صحابی رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ ابوہریرہ"
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول السالم

میرے اچھے سلوک کا سب سے زیاده حقدار کون ہے؟ ! هللا
مایا فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فر
نبی کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ 

نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس علیہ السالم
نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ نبی علیہ السالمکے بعد کون ہے؟ 

  3"ہے

کھتے ہیں تشریح میں عالمہ  ابن حجر رحمہ هللا،  عالمہ ابن بطال رحمہ هللا کے حوالے سے ل
  :کہ

ماں کے لیے باپ کے مقابلے میں تین چھوتائی حسن سلوک "
کرنا چاہئیے کیونکہ ماں حمل،والدت اور رضاعت کی تکالیف 
برداشت کرتی ہے۔باپ تربیت میں ماں کے ساتھ شریک ہوتا 

اور :"ہے۔اسی طرف هللا جل شانہ کے اس  ارشاد میں اشاره ہے
ف پر تکلیف سہہ کر ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلی

پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پالتی ہے 
یہاں " اورآخرکار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے 

کو ایک درجے میں ذکر فرمایا اور )ماں باپ(وصیت میں دونوں
میں ) حمل،وضع حمل اور رضاعت(ماں کو اِن تین کاموں

  4"ذکر فرمایا)الگ(خاص طور پر 
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قرطبی رحمہ هللا فرماتے ہیں ۔اس سے مرادیہ ہے کہ ماں بچے کے حسن سلوک کی زیاده  امام"
مزاحمت کی وقت  باپ کے مقابلے میں ماں )ماں باپ کے درمیان حقوق کی(حق دار ہے اور 

  1"حسن سلوک کی زیاده مستحق ہے

سلوک میں  جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حسن: "رحمہ هللا کے قول کے مطابق2اور امام عیاض 
  3"ماں کامقام باپ سے زیاده ہے

سے تعبیر کرتی ہے '' گناه کبیره"سنت نبویہ علی صاحبہاالصالة والسالم  والدین کی نافرمانی کو 
  :قرار دیا ہے"اکبر الکبائر"بلکہ اُسے 

کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناه نہ : نے فرمایانبی علیہ السالم"

صلی آپ ! بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول هللا
نے فرمایا کہ هللا کے ساتھ شرک کرنا اور والدین هللا علیہ وسلم 

اس وقت ٹیک لگائے ہوئے نبی علیہ السالمکی نافرمانی کرنا۔ 
جاؤ جھوٹی  تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاه ہو

آگاه ہو (سب سے بڑے گناه ہیں)بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی 
نبی علیہ جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ 

نبی علیہ اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ السالم
 4"خاموش نہیں ہوں گے السالم

  :نے فرمایا آپ جس میں  کا اندازه لگایا جا سکتا ہےماں کی تقدس  حدیث سے اسی 
کی نافرمانی لڑکیوں کو زنده (اور باپ)هللا تعالٰی نے تم پر ماں "

دوسروں کا )ادائیگی نہ کرنا اور (واجب حقوق کی)دفن کرنا، 
دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول (مال ناجائز طریقہ پر

بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع 
 5"دیا ہےکرنے کو مکروه قرار 

  :تمہاری کمائی  میں والدین کا حصہ ہے روایت میں آتا ہے کہ
کے پاس آیا اور صلی هللا علیہ وسلم ایک شخص نبی اکرم  "

میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں ! هللا کے رسول: عرض کیا
صلی هللا تو آپ ،اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے 

تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے ” :نے فرمایاعلیہ وسلم 
تمہاری اوالد تمہاری (یعنی ان کی خبرگیری تجھ پر الزم ہے)

  6"پاکیزه کمائی ہے تو تم اپنی اوالد کی کمائی میں سے کھاؤ
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فرماتے 1ایک حدیث میں تو صراحۃََ◌  ماں کے نفقے کا حکم آیا ہے۔ایک صحابی رضی هللا عنہ 
  :ہیں کہ

منبر پر نبی علیہ السالمہم مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ  "
دینے والے کا : کھڑے خطبہ دے رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں

ہاتھ اوپر واال ہے، اور پہلے انہیں دو جن کی کفالت و نگہداشت 
پہلے اپنی ماں کو، پھر اپنے باپ کو، : کی ذمہ داری تم پر ہو

کو، پھر اپنے قریبی کو، پھر  پھر اپنی بہن کو، پھر اپنے بھائی
  3"2"اس کے بعد کے قریبی کو

 ماں کی خدمت جہاد سے مقدم  ہے جیسا کہ نسائی کی روایت ہے  ایک صحابی آیا اور آپ 
  :سے کہنے لگاکہ

کے صلی هللا علیہ وسلم رضی هللا عنہ نبی اکرم  ایک صحابی
میں جہاد کرنے کا ! هللا کے رسول: پاس آئے، اور عرض کیا

راده رکھتا ہوں، اور آپ کے پاس آپ سے مشوره لینے کے ا
ان )نے صلی هللا علیہ وسلم لیے حاضر ہوا ہوں، آپ 

جی : کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا: پوچھا(سے
انہیں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ ” :ہاں، آپ نے فرمایا

  5"4"جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے

اسالم نے  تسلیم کرکے اُسے سیدة عائشہ رضی هللا عنہا   عورت کی شخصیت کو
جیسی عالمہ کا مقام دے دیا۔کہ صحابہ اور تابعین جیسے جلیل القدر حضرات اُن سے  

۔ میدان جہاد میں بھی  اپنے ہی مرضی سے مسلمان 6دینی مسائل پوچھنے آتے تھے
عنہا وغیره کی مثالیں رضی هللا  7عورت  کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے۔ سیده ام عماره

ی کہ  مثالیں موجود ہیں۔جوغزوه احد ،حدیبیہ،خیبر اور جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں حتّٰ
۔عورت کی شخصیت کو تسلیم 8جنگ یمامہ میں اُن کے ہاتھ مبارک بھی شھید ہوئے

امام : کرنے  سے ہی عورتوں کی تربیت  کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے مثالَ◌َ 
  )تفصیل باب دوم میں گذر چکی(10:مام احمد بن حنبل رحمہ هللا 9:شافعی رحمہ هللا

عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی کرنے کو بہت بڑا گناه قراردیاگیا  ہے   :شوہر کا مقام)6(
  :حدیث میں آتا ہے 
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کہا جاتا تھا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب  :عمرو بن حارث بن مصطلق کہتے ہیں"
ایک اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے : گادو طرح کے لوگوں کو ہو 

 1"اس امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں

بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔جیسا کہ سیدنا ابوہریره رضی هللا 
  :عنہ کی روایت ہے

کی موجودگی میں اس نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر نبی علیہ السالم"
روزه رکھے اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی )نفلی(کی اجازت کے بغیر

کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی 
 2"صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا

  :ا کہ حدیث میں آیا ہےشوہر کی اطاعت کریں ۔جیس
جب ٓادمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے ” :نے فرمایانبی علیہ السالم"

  3،4"لیے بالئے تو اسے فوراً ٓانا چاہیئے اگرچہ وه تنور پر ہو

هللا تعالی نے مرد کو قوٰی کے حولے سے مضبوط پیدا فرمایا ہے  :بحیثیت حاکم اُن کامقام)7(
اس وجہ سے مرد انتظامی امور میں عورت کے لیے ایک قسم کاحاکم ہوتا ہے۔ اورحاکموں  

میں احکام اور ہدایات موجود ہیں۔قُرآن علی صاحبہاالصالة والسالم کے بارے میں سنت نبویہ  
  :کریم میں ارشاد ہے

اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں  هللا! مومنو  "
اور روز آخرت پر ایمان  هللان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختالف واقع ہو تو اگر 

کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی ) کے حکم(اور اس کے رسول  هللارکھتے ہو تو اس میں 
  5"ھا ہےبات ہے اور اس کا مآل بھی اچ

  :اور طبری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ
سدی رحمہ هللا سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی هللا علیہ  "

وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر سیدنا خالد بن ولید رضی 
هللا عنہ کو بنایا اس لشکر میں سیدنا عمار بن یاسر رضی هللا 

چاہتا تھا چال،  عنہ بھی تھے یہ لشکر جس قوم کی طرف جانا
رات کے وقت اس کی بستی کے پاس پہنچ کر پڑاؤ کیا ان 
لوگوں کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چل گیا اور چھپ چھپ کر 
سب راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک شخص ره گیا 
اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا انہوں نے اس کا 

میں سیدنا خالد سب اسباب جال دیا یہ شخص رات کے اندھیرے 
رضی هللا عنہ کے لشکر میں آیا اور سیدنا عمار رضی هللا عنہ 
سے مال اور ان سے کہا کہ اے ابوالیقظان میں اسالم قبول کر 
چکا ہوں اور گواہی دے طکا ہوں کہ هللا کے سوا کوئی معبود 
نہیں اور یہ کہ محمد صلی هللا علیہ وسلم اس کے بندے اور اس 
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ساری قوم تمہارا آنا سن کر بھاگ گئی ہے  کے رسول ہیں میری
صرف میں باقی ره گیا ہوں تو کیا کل میرا یہ اسالم مجھے نفع 
دے گا؟ اگر نفع نہ دے تو میں بھی بھاگ جاؤں سیدنا عمار 
رضی هللا عنہ نے فرمایا یقیناً یہ اسالم تمہیں نفع دے گا تم نہ 

رضی  بھاگو بلکہ ٹھہرے رہو۔ صبح کے وقت جب سیدنا خالد
هللا عنہ نے لشکر کشی کی تو سوائے اس شخص کے وہاں 
کسی کو نہ پایا اسے اس کے مال سمیت گرفتار کر لیا گیا جب 
سیدنا عمار رضی هللا عنہ کو معلوم ہوا تو آپ سیدنا خالد رضی 
هللا عنہ کے پاس آئے اور کہا اسے چھوڑ دیجئیے یہ اسالم ال 

خالد رضی هللا عنہ نے چکا ہے اور میری پناه میں ہے سیدنا 
فرمایا تم کون ہو جو کسی کو پناه دے سکو؟ اس پر دونوں 
بزرگوں میں کچھ تیز کالمی ہو گئی اور قصہ بڑھا یہاں تک کہ 

کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی  نبی علیہ السالم
هللا علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی هللا عنہ کی پناه کو جائز 
قرار دیا اور فرمایا آئنده امیر کی طرف سے پناه نہ دینا پھر 
دونوں میں کچھ تیز کالمی ہونے لگی اس پر سیدنا خالد رضی 

و آپ صلی هللا هللا عنہ نے حضور سے کہا اس ناک کٹے غالم ک
علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے؟ دیکھئے تو یہ مجھے برا بھال کہہ 

خالد، عمار کو برا نہ کہو، ” :نے فرمایا نبی علیہ السالمرہا ہے؟ 
عمار کو گالیاں دینے والے کو هللا گالیاں دے گا، عمار سے 
دشمنی کرنے والے سے هللا دشمنی رکھے گا، عمار پر جو 

۔ اب تو سیدنا “هللا کی لعنت نازل ہو گی لعنت بھیجے گا اس پر
خالد رضی هللا عنہ کو لینے کے دینے پڑھ گئے سیدنا عمار 
رضی هللا عنہ غصہ میں چل دیئے، آپ دوڑ کر ان کے پاس 
گئے، دامن تھام لیا معذرت کی اور اپنی تقصیر معاف کرائی تب 
تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ سیدنا عمار رضی هللا عنہ 

  1"ہ ہو گئے، پس هللا تعالٰی نے یہ آیت نازل فرمائیراضی ن

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جائز کاموں میں حاکموں  کی :حاکموں  کی اطاعت  
ایک قسم کا حاکم ہوتا ہے۔ )انتظامی امور میں(اطاعت کریں اور بیوی کے لیے اُس کا شوہر بھی 

  :جیسا کہ  صحیحن کی روایت میں آتا ہے کہ
نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک  منبی علیہ السال"

انصاری رضی هللا عنہ کو دی ایک مرتبہ وه لوگوں پر سخت 
نے  نبی علیہ السالمغصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کیا تمہیں 

میری فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں بیشک دیا 
ہے، فرمانے لگے اچھا لکڑیاں جمع کرو پھر آگ منگوا کر 

یاں جالئیں پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک لکڑ
نوجوان نے کہا لوگو سنو آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے 
دامن رسول صلی هللا علیہ وسلم میں پناه لی ہے تم جلدی نہ کرو 

                                                           
  9929:،رقم178،ص7طبری،ج1



 
 

سے مالقات نہ ہو جائے پھر اگر  نبی علیہ السالمجب تک کہ 
یں کود پڑھنا آپ بھی یہی فرمائیں تو بے جھجھک اس آگ م

کی خدمت میں حاضر  نبی علیہ السالمچنانچہ یہ لوگ واپس 
اگر تم اس آگ ” :ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا

میں کود پڑھتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ سنو 
  1"فرمانبرداری صرف معروف میں ہے

  :ہے کہاسی طرح ایک دوسری روایت میں 
هللا (مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے جی چاہے یا طبیعت رو کے لیکن اس وقت تک کہ  "

نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ )تعالٰی اور رسول کی
  2"مانے 

  :اور ارشاد ہے کہ
نے بیعت لی کہ کام کے  نبی علیہ السالمسیدنا عباده بن صامترضی هللا عنہ فرماتے ہیں ہم سے  "

اہل سے اس کام کو نہ چھینیں۔ لیکن جب تم ان کا کھال کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے 
 3"پاس کوئی واضح اٰلہی دلیل بھی ہو 

امیر کی اطاعت کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہئیے کہ امیر کس قبیلے،رنگ اور نسل سے تعلق 
  :اس فرمان مبارک میں ہے کے نبی علیہ السالمرکھتا  ہےجیسا کہ 

 سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غالم امیر بنایا گیا ہو چاہے کہ اس کا سر کشمکش"  
  4"وہ جیسا

  ٧:دفعہ
  ،امان اور بچاؤ کےحقدار ہیں۔برابر  نظر میں یقانون کتمام لوگ  

اسالم میں خطبہ :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کاتقابلی  جائزه
نبی حجۃ الوداع کو انتہائی اھمیت حاصل ہے۔جوکہ اسالم کا عالمی منشورکہاجاتا  ہے۔ویسے تو 

کی " مساوات" کی پوری زندگی مساوات کی عملی تصویر تھی  اس کے عالوه علیہ السالم
ے نے دیگر اہم امور کے ساتھ ساتھ اس ک نبی علیہ السالماہمیت کے پیش نظراُس خطبہ  میں 

  :بارے میں  بھی ارشادات فرمائے۔ارشاد ہے
ایام :سیدنا جابر بن عبدهللا رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ"

نے ہمیں آخری خطبہ دے کر  نبی علیہ السالمتشریق کے دوران 
بے شک تمہارا رب ایک ہے،تمہارا باپ ایک !اے لوگو:فرمایا

ہے۔خبردار کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی 
،کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پرکوئی پر

فضیلت نہیں ہے،مگر تقوٰی کے لحاظ سے۔بے شک هللا تعالی 
کے نزدیک تم میں سب سے زیاده عزت واال وه ہے جو هللا 

  5"تعالی سے زیاده ڈرتےہو
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،مال اور عزت وآبرو کو یکساں نجا یاور بخاری کی روایت ہے جس میں تمام انسانوں ک
  :اوی قرار دیتے ہوئے فرمایاطورپر مس

نے فرمایا تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر حرام  آپ"
 محمدرحمہ هللا فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ)راوی(ہیں۔
بھی ایک دوسرے پر حرام (کہ تمہاری عزت)یہ بھی فرمایا(نے 
،اس )عرفہ(۔جس طرح کی حرمت تمہاری  آج کی دن )ہے

  1"کی ہے) ذو الحجہ(اس ماه اور)  مکہ مکرمہ(شہر

  :اور مسند احمد کی روایت ہے
 نبی علیہ السالمسیدنا ابوذر رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ "

تمہاری فضیلت تمہارے گورے یاکالے رنگ کی :نے فرمایا
وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہاری پرہیزگاری کی وجہ سے 

  2،3"ہے

  :مسند احمد کی دوسری روایت میں ہے
نبی سیدنا عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ "

مجھے پانچ ایسی صفات دی گئی ہیں جو :نے فرمایا علیہ السالم
مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دئے گئے ہیں  اور یہ بات 
میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔مجھے ہر گورے اور کالے کی 

اال ایمان الئے وه اس طرف بھیجا گیا ہے ۔پس جو بھی گورا یا ک
میں داخل شمار ہوگا۔اور میرے لیے پوری زمین مسجد بنایا گیا 

  4"ہے
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  ٨:دفعہ
  ۔اپنے حقوق کے سلسلے میں ہر شخص قانونی چاره جوئی کا حقدار ہے  

سیرت طیبہ ہر :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کاتقابلی  جائزه
انسان کی حیثیت تسلیم کرتی ہے چاہے حقوق ہو یا فرائض ہر دو حالتوں میں اسالم انسان کو 

تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔اس سلسلے میں اسالم اپنا ایک الگ عدالتی نظام 
رکھتا ہے ،لیکن جہاں تک  عالمی  منشور کے دفعات کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں بعض 

دفعات احکام اٰلہیہ سے متصادم ہیں اس وجہ سے  جب سیرِت طیبہ کے حوالے سے بات کی 
جائے گی تو یہ بات مدنظر رہے گی کہ تمام دفعات میں بیان شده حقوق میں اسالم کو فالں فالں 
دفعہ پر اعتراض ہے،اس وجہ سے اسالم چونکہ تمام دفعات کو بالکلیہ درست نہیں کہتا لہذا ہر 

قانونی چاره جوئی کے ذریعے وه حقوق حاصل کرنے کے لیے )یعنی تمام دفعات میں(حالت میں
  اسالمی عدالت کا دروازه نہیں کٹھکٹایاجا  سکتا۔    

البتہ اس کے عالوه تمام حقوق کے لیے وه عدالت جا سکتا ہے اور قانونی چاره جوئی کے 
موجود ہیں۔وقت کے نبی کی ذریعے اُسے حاصل کر سکتے ہیں۔سیرت طیبہ میں اس کی مثالیں 

کی ہوتی ہے۔اُس کے پاس مقدمات آتے ہیں وه مدعی اور مدعا علیہ کے " عدالت"حیثیت 
اور دالئل ُسن کر فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔درجہ ذیل روایات سے  اس بات  کی " دعوی"

  وضاحت ہو جائے  گی۔
آئی اور اپنے خاوند کی کے پاس  نبی علیہ السالم۔ایک دفعہ سیده خولہ رضی هللا عنہا )1(

سے  شکایت عرض کررہی تھی۔لیکن هللا   نبی علیہ السالمشکایت کرنے لگی۔چپکے چپکے سے 
تعالی تو انسان کے شہہ رگ سے بھی قریب ہے۔خولہ رضی هللا کی شکایت سن لی اور ظہار کا 

  :حکم آیا
جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں ) غمبراے پی(" 

کرتی تھی۔ ) رنج ومالل( شکایتسے  هللابحث جدال کرتی اور 
تم دونوں کی گفتگو سن رہا  هللانے اس کی التجا سن لی اور  هللا

  1"سنتا دیکھتا ہے هللاک نہیں کہ تھا۔ کچھ ش

کی ذات حمد و ثناء کے الئق ہے  هللا تعالیٰ : سیده عائشہ صدیقہ رضی هللا عنہا فرماتی ہیںاور"
نبی علیہ جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے، یہ شکایت کرنے والی خاتون آ کر 

سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کر رہی تھیں کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے  السالم
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کے میں مطلقاً نہ سن سکی کہ وه کیا کہہ رہی ہیں؟ هللا تعالٰی نے اس پوشیده آواز کو بھی سن لیا 
  1،2"اور یہ آیت اتری

  :اوربخاری کی روایت ہے
کت ہے وه هللا جو ہر اونچی نیچی بابر :کا یہ فرمان اس طرح منقول ہے کہ روایت میں آپ 

  3۔آواز کو سنتا ہے

  :اور ابن ابی حاتم نے یہ روایت نقل کی ہے
هللا تعالٰی کی ذات حمد و ثناء کے الئق ہے جس : سیده عائشہ صدیقہ رضی هللا عنہا فرماتی ہیں" 

 4کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے،یہ شکایت کرنے والی  سیده خولہ بنت ثعلبہ

کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس طرح سرگوشیاں کر رہی  نبی علیہ السالمرضی هللا عنہا جب 
تھیں کہ کوئی لفظ تو کان تک پہنچ جاتا تھا ورنہ اکثر باتیں باوجود اسی گھر میں موجود ہونے 
کے میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھیں۔ اپنے میاں کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول 

میری جوانی تو ان کے ساتھ کٹی، بچے ان سے ہوئے، اب جبکہ میں بڑھیا ہو گئی، بچے ! هللا
پیدا کرنے کے قابل نہ رہی، تو میرے میاں نے مجھ سے ظہار کر لیا، اے هللا میں تیرے سامنے 

اپنے اس دکھڑے کا رونا روتی ہوں، ابھی یہ بی بی صاحبہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں کہ 
  5،6"یہ السالم یہ آیت لے کر اترےجبرائیل عل

 ۔ 7ان کے خاوند کا نام سیدنا اوس بن صامت رضی هللا عنہ تھا اور" 
انہیں بھی کچھ جنون سا ہو جاتا تھا اس حالت میں اپنی بیوی صاحبہ سے ظہار کر لیتے پھر جب 

لم سے اچھے ہو جاتے تو گویا کچھ کہا ہی نہ تھا، یہ بی بی صاحبہ حضور صلی هللا علیہ وس
 فتوٰی پوچھنے اور هللا کے سامنے اپنی التجا بیان کرنے کو آئیں تھیں جس پر یہ آیت اتری۔ 

  :سیده خولہ رضی هللا عنہا خود اپنا واقعہ سناتی ہے

سیده خولہ بنت ثعلبہ رضی هللا عنہا فرماتی ہیں کہ هللا کی قسم "

میرے اور میرے خاوند اوس بن صامت رضی هللا عنہ کے 

بارے میں اس سورة المجادلہ کی شروع کی چار آیتیں اتری ہیں، 

میں ان کے گھر میں تھی، یہ بوڑھے اور بڑی عمر کے تھے 

باتوں ہی باتوں  اور کچھ اخالق کے بھی اچھے نہ تھے، ایک دن

میں میں نے ان کی کسی بات کے خالف کہا اور انہیں کچھ 

جواب دیا، جس پر وه بڑے غضب ناک ہوئے اور غصے میں 

فرمانے لگے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے پھر 

گھر سے چلے گئے اور قومی مجلس میں کچھ دیر بیٹھے رہے 
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رنی چاہی، میں پھر واپس آئے اور مجھ سے خاص بات چیت ک

جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے ! اس هللا کی قسم: نے کہا

تمہارے اس کہنے کے بعد اب یہ بات ناممکن ہے یہاں تک کہ 

هللا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ ہو، لیکن 

وه نہ مانے اور زبردستی کرنے لگے مگر چونکہ کمزور اور 

ئی اور وه اپنے مقصد میں ضعیف تھے میں ان پر غالب آ گ

کامیاب نہ ہو سکے، میں اپنی پڑوسن کے ہاں گئی اور اس سے 

کے پاس پہنچی، اس  نبی علیہ السالمکپڑا مانگ کر اوڑھ کر 

واقعہ کو بیان کیا اور بھی اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں بیان کرنی 

اپنے خاوند ! شروع کر دیں، آپ یہی فرماتے جاتے تھے خولہ

ں هللا سے ڈرو، وه بوڑھے بڑے ہیں، ابھی یہ باتیں کے بارے می

پر وحی کی کیفیت طاری  نبی علیہ السالمہو ہی رہی تھیں کہ 

 :ہوئی، جب وحی اتر چکی تو آپ صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا

تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں قرآن کریم کی ! اے خولہ”

جاؤ ” :اور فرمایا۔سنادی، پھر آپ نے آیات “آیتیں نازل ہوئی ہیں

یا : ، میں نے کہا“اپنے میاں سے کہو کہ ایک غالم آزاد کریں

ان کے پاس غالم کہاں؟ وه تو بہت مسکین شخص ! رسول هللا 

اچھا تو دو مہینے کے ” :ہیں، آپ صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا

وه تو ! اے هللا کے رسول : ، میں نے کہا“لگاتار روزے رکھ لیں

وڑھے ناتواں کمزور ہیں انہیں دو ماه کے بڑی عمر کے ب

 :روزوں کی بھی طاقت نہیں، آپ صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا

 ( تقریباً چار من پختہ )پھر ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق ”

اس مسکین ” ! یا رسول هللا: ، میں نے کہا“کھجوریں دے دیں

اچھا ” :۔ آپ صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا“کے پاس یہ بھی نہیں

میں نے  “آدھا وسق کھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دیدوں گا

بہتر آدھا وسق میں دیدوں گی۔ آپ صلی هللا علیہ وسلم نے : کہا

یہ تم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤ یہ ادا کر ” :فرمایا

دو اور اپنے خاوند کے ساتھ جو تمہارے چچا کے لڑکے ہیں 

  1،2"اور فرمانبرداری سے گزارا کرومحبت، پیار، خیر خواہی 

حق مانگنے کی ایک اور مثال ۔اپنا مقدمہ عدالت لے جاکر )2(

 :"ند رضی هللا کا واقعہ ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہےسیده ہ

  :صحیحین میں حدیث ہے 

                                                           
 27360:،رقم410،ص6ج، بلمسند احمد بن حن1
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نبی کہ معاویہ رضی هللا عنہ کی والده ہنده رضی هللا عنہا نے فرماتی ہے عائشہ رضی هللا عنہا"
ابوسفیان بخیل آدمی ہے۔ تو کیا اگر میں ان کے مال سے چھپا کر کچھ سے کہا کہ  علیہ السالم

نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے صلی هللا علیہ وسلم لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ 
  1"بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے

۔ایک مدعی کے لیے سیدنا داؤد علیہ السالم اور سیدنا سلیمان علیہ السالم کے الگ الگ )3(
فیصلے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے حق کے لیے باال عدالت سے رجوع کرکے 

  ۔قانونی چاره جوئی کی اجازت ہے 
  :ہے"حدیِث عسیلہ "۔ایک اور مثال)4(

ہ رفاعہ قرظی رضی هللا ک فرماتی ہےعائشہ رضی هللا عنہا  "
کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نبی علیہ السالمعنہ کی بیوی 

رفاعہ نے مجھے طالق دے دی تھی ! یا رسول هللا :عرض کیا
اور طالق بھی بائن، پھر میں نے اس کے بعد عبدالرحٰمن بن 
زبیر قرظی رضی هللا عنہ سے نکاح کر لیا لیکن ان کے پاس تو 

نبی علیہ ۔ (یعنی وه نامرد ہیں)ے کپڑے کے پلو جیسا ہ
نے فرمایا کہ غالباً تم رفاعہ کے پاس دوباره جانا چاہتی السالم

ہو لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے 
موجوده شوہر کا مزا نہ چکھ لو اور وه تمہارا مزه نہ چکھ 

  2"لے

  :۔جیساکہ بخاری کی روایت ہے کہ ۔احادیث میں  ایک واقعہ بھی اس قسم سے متعلق ہے )5(
بنی سہم کا عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما سے انہوں نے کہا "

ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر کو نکال 
وه ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ ’ 

دونوں شخص اس کا متروکہ مال لے کر مدینہ واپس آئے۔ اس 
صلی هللا علیہ ے اسباب میں چاندی کا ایک گالس گم تھا۔ آپ ک

انہوں نے قسم )نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا وسلم 
پھر ایسا ہوا کہ وه گالس مکہ میں مال، انہوں نے کہا ہم (کھا لی

نے یہ گالس تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس وقت میت کے 
کھڑے ہوئے اور انہوں عمرو بن العاص اور مطلب )دو عزیز 

نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے 
یہ گالس میت ہی کا ہے۔ عبدهللا بن عباس ’ زیاده معتبر ہے 

رضی هللا عنہما نے کہا ان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل 
  3"آخر آیت تک" يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكمْ  "ہوئی
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  ٩:دفعہ
قانون سے باالتر محض حکمران طبقے کے مرضی پر کسی کو ملک بدر،نظربند یا   

  گرفتار نہیں کیا جائے گا۔

انسان بنیادی طور :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کاتقابلی  جائزه
اور نہ  پر آزاد پیدا ہوا ہے۔اُس کی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ اسالم برداشت کر سکتا ہے

ہی دیگر مذاہب۔دنیا میں رہتے ہوئے انتظامی امور چالنے کے لیے مختلف  افراد کو مختلف ذمہ 
داریاں تفویض کی جاتی ہیں۔حاکم اوررعایا کا تصور اسی وجہ سے ہے ورنہ کسی انسان پر 
اپنی مرضی مسلط کرنی کی اجازت نہیں ہے۔جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ حاکم اگر 

کے اصولوں پر حکومت چال رہا ہو تونہ صرف اُس کی اطاعت ضروری ہے بلکہ اُس مساوات 
کے ساتھ ہر ممکن تعاون بھی ضروری ہے۔ایسے حاکموں کی عزت،تکریم اور وقار کا خیال 
رکھنے کی تاکیدکی گئی ہے۔اس کے برعکس اگر کوئی حاکم رعایا کو اپنے غالم تصور کرتے 

سمجھ کر اپنے ذاتی غیر منصفانہ "محکوم"ے اور رعایا کو ہوں۔اُن کےحقوق اُنہیں نہیں دیت
فیصلے اُن پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور رعایا کو جب چاہیں گرفتار ،نظربند یا 
جالوطن کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو اس بات کی اجازت نہ اسالم دیتا ہے اور نہ ہی عالمی 

  منشور۔
ی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ سزا وجزا اسالم دشمن کے ساتھ سلوک کرتے وقت بھ  

دیتے وقت حاکم اپنی مرضی سے کسی کو زیادتی کا نشانہ نہ بنائے۔جیسا کہ هللا تعالی کا ارشاد 
  :ہے

کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور  هللا! اے ایمان والوں  "
لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آماده نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی 

تمہارے سب اعمال سے  هللاسے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ  هللاپرہیزگاری کی بات ہے اور 
 1"خبردار ہے

حاکم ایسا نہیں ہونا چاہئیے کہ وه لوگوں کوخود  سے  دور کرنے پر مجبور کریں  بلکہ حاکم کو 
رعایا کے ساتھ ایسی نرمی کا برتاؤ رکھنا چاہئیے کہ جس سے لوگ  اُس کے ساتھ رہنا پسند 

  :کی دعا بھی منقول ہے جیسا کہ ارشاد ہے نبی علیہ السالمکریں۔اس بارے 
جو کوئی میری امت کا ! اے هللا:فرمایا نے نبی علیہ السالم" 

حاکم بنا،اور لوگو پر سختی کرتا رہا،تو تو بھی اس کے ساتھ 
سختی کامعاملہ رکھ۔اور جو کوئی میری امت کا حاکم بنا اور 
لوگو کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا رہا ،توتو بھی اُس کے ساتھ 

  2"نرمی کا معامل فرما

ہونا چاہئیے کہ لوگ اُس کی سرپرستی میں چین وسکون کی  حاکم کو رعایا کے لیے پناه گاه
زندگی بسر کر سکیں نہ یہ کہ وه رعایا کی آزادی کو سلب کرکےاُسے پابند سالسل کریں،مسلم 

  :شریف کی روایت ہے

                                                           
 8:5المائده 1
 4826:مسلم،کتاب االمارة،باب فضیلۃ االمام العادل وعقوبۃ الجائر،رقم2



 
 

نبی علیہ سیدنا ابوہریره رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ "
 حاکم تو ڈھال کی طرح ہوتا ہے جس کے:نے فرمایا السالم

سایے میں لوگ لڑتے ہیں اور اُس کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے 
ہیں۔پس اگر حاکم نے لوگوکو هللا سے ڈرنے کا حکم دیا اورعدل 

کیا تو اُس کے لیے اجر ہے اور اگر اِس کے خالف کیا تو یہ 
  1"اُس کے لیے وبال ہوگا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٠:دفعہ
اُس کے خالف دائر شده مقدمے کی سماعت شہری کا حق ہے  کہ کھلی عدالت میں ہر  

  کی جائے۔

اس سلسلے میں :سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ باالدفعے کاتقابلی  جائزه
کی پوری زندگی  ایک کھلی کتاب  کی مانندہے۔انسانوں کے حقوق  نبی علیہ السالمخود 

رد،حکومت ف(وفرائض کے تعین کے بعد اگر کسی بھی طریقے سےاِن حقوق وفرائض میں کوئی
مداخلت کرتا ہے تو اس بارے میں مقدمہ عدالت ) یا کسی بھی طریقے سے قانونی یاغیر قانونی 

جائے گا۔پھر عدالت اُن حقوق کا تعین کر یگی کہ مدعی کے کیا حقوق ہیں اوروه  کیسے حاصل 
رے کی جا سکتی ہیں؟ اسی طرح اگر کسی فرد وغیره پر کوئی جرم عائد کیا گیا تو اُ س کے با

                                                           
 4878:وعدل کان لہ اجر،رقم مسلم،کتاب االمارة،باب فی االمام اذا امر بتقوی هللا1



 
 

میں جو بھی  سماعت یافیصلہ کیا جائے گا وه ایک کھال مقام ہوگا یعنی دوسرے شہریوں کی 
  موجودگی میں اُس کے بارے میں کارروائی ہوگی۔

احادیث میں بہت سارے واقعات اس حوالے سے موجود ہیں۔مثالََ◌ زنا ایک جرم ہے   
ہیں۔اس کے لیے  کوڑے)غیرشادی شده کے لیے(رجم اور)شادی شده کے لیے(جس کی سزا

ضروری ہے کہ چار گواه مخصوص طریقے سے زانی کے خالف گواہی دیں یا خود اس فعل 
  کے مرتکب چار دفعہ اپنے خالف  گواہی دے۔

  ۔جیسا کہ سیدنا ماعز رضی هللا عنہ کا واقعہ احادیث کی کتب میں  موجود ہے )1(
ں گواہی دینے کے بعد کا چار دفعہ اپنے خالف می" مدعی"اس سے صاف معلوم ہوا کہ   

ایک کھلی عدالت میں اُسے سزا سنوائی گئی اور پھرسب کے سامنے  کھلی عدالت میں اُس پر 
  عملدرآمد   کرایا گیا۔

۔سیدنا عمررضی هللا عنہ کے دوِرخالفت میں اُن کے اپنے بیٹے کے خالف کھل عدالت قائم )2(
  :""کرکے مقدمہ سنایا گیا۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ

نے منظور  کو سفارش کی گئی تو آپ  ۔ ایک عورت کی چوری کے موقع پر جب آپ )3(
نہیں فرمائی  اور کھلی عدالت میں اس کی سماعت فرماتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا، جیسا کہ  

  :بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ
ایک مخزومی عائشہ رضی هللا عنہا نے بیان کیا کہ سیده "

عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں 
نبی علیہ کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ 

سے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی السالم
کو بہت پیارے ہیں اور نبی علیہ السالمهللا عنہ کے سوا، جو 

کتا؟ چنانچہ اسامہ کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر س
نبی علیہ سے بات کی تو نبی علیہ السالمرضی هللا عنہ نے 

کیا تم هللا کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ”نے فرمایا السالم
کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور صلی هللا علیہ وسلم پھر آپ “ہو۔

تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراه ہو گئے ! اے لوگو”فرمایا 
بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے  کہ جب ان میں کوئی

لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور 
نے بھی چوری کی ہوتی تو  بنتمحمداگر فاطمہ ! هللا کی قسم

اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ اس (صلی هللا علیہ وسلم )محمد
نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان نبی علیہ السالمکے بعد 

کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے صدق دل سے توبہ کر 
لی اور شادی بھی کر لی۔ عائشہ رضی هللا عنہا نے بیان کیا کہ 
بعد میں وه میرے یہاں آتی تھیں۔ ان کو اور کوئی ضرورت 

 1"کے سامنے پیش کر دیتینبی علیہ السالمہوتی تو میں 

  
                                                           

،مسلم،کتاب الحدود،باب قطع 4304،6788:بخاری،کتاب الحدود،باب کراھیۃ الشفاعۃ فی الحد اذا رفع الی السلطان،رقم1
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  فصِل سوم
عالمی منشور برائے "

تا 11دفعہ "حقو ق   انسانی
علی  ہکا سیرت نبوی20دفعہ 



 
 

صاحبہا الصالة والسالم 
  سے تقابلی جائزه

  
 
  
 
  
 

  :11ء کادفعہ نمبر1948عالمی منشور برائے انسانی حقوق 

جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کو بے گنا ه تصور کیا جائے گا۔اس کے ساتھ ساتھ اُسے )١(
  صفائی کا پوراموقع دیا جائے گا۔

شخص کو کسی ایسے فعل یا فرگذاشت کی بنا پر جو ارتکاب کے وقت قومی یا بین  کسی)٢(
جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا،کسی تعزیری جرم میں ماخوذ نہیں  1االقوامی قانون کے اندر تعزیری

  کیا جائے گا۔
اصولی طور پریہ دونوں دفعات  معقول ہیں لیکن دوسرے دفعے کے اس جملے سے   

مطابقت نہیں رکھتیں۔کہ قومی یا بین االقوامی قانون جس فعل کو  تعزیری سزا اسالمی تعلیمات 
سمجھتا ہو،وه قابل گرفت ہو اور جو فعل اس قانون کی رو سے جرم تصور نہیں ہوگا ،اُس پر 

  کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔
کہ آج کے بین االقوامی قوانین عوام کی مرضی کے مطابق بنتے ہیں چاہے وه کسی بھی مذہبی 

علیمات سے ہم آہنگ ہوں یا  نہ ہوں   بلکہ صریح  مخالف بھی ہوں،تب بھی چونکہ عوام کی ت
اکثریت اُسے چاہتی ہے اس وجہ سے عوامی رائے کے احترام میں وه قانون بن جائے گا۔مثال 

پینا پالنا چاہتی ہے،اُن کی اس رائے کا احترام کرتے " شراب"بعض مغربی ممالک میں   عوام 
  کی غیر مشروط اجازت دی جاتی ہے۔"شراب پینے پالنے"وہوئے اُن ک

چاہے  عام  انسان ہو یا (اسالمی تعلیمات اور  عمالََ◌ سیرِت طیبہ میں  ہے کہ  انسان کو  
خاص طور پرهللا تعالی کا خلیفہ بناکر دنیا میں بھیجا گیاہے۔اس وجہ سے وه جو بھی )حکمران 

کرے گا۔حکمران ہو کر جب وه کوئی قانون بنائے  کام کرے گا هللا تعالی کے منشاء کے مطابق
گا تو اس کی بنیاد اسالمی تعلیمات  پرہوگی ۔خواہشاِت نفسانیہ،ذاتی مفاد،رعایا کے ہر جائز 
ناجائز مطالبے کو ماننا اور اٰلہی احکام کی بجائے انسانی ذہنوں کی اختراع سے بنے ہوئے 

نا اُس کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہو گا ۔آج قوانین کو الگو کرنا یا الگو کرنے کی کوشش کر
دنیا میں اس  عوامی رائے کو حرِف آخر سمجھا جاتا ہے  جس  پر عوامی رائے کی اکثریت ہو  

                                                           
سزائیں ہیں ان کو جرائم کی فہرست کی یہ  وه سزائیں جنہیں کتاب وسنت نے متعین تو نہیں کیا ہے مگر جن برے کاموں1

میں داخل کیا ہے اور سزا کے تعین کا مسئلہ حاکم یا حکومت کے سپرد کر دیا ہے کہ وه موقع ومحل اور ضرورت کے 
مطابق سزا خود متعین کریں گویا اس قسم کی سزاؤں میں حکومت کو قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے مگر اس دائره 

۔محمد بن کہالتی ہے" تعزیر" ت نے متعین کر رکھا ہے اس طرح کی سزا شریعت میں کے اندر ره کر جو شریع
 ،س م نامعلوم349،ص5فراموز،منالخسرو،دررالحکام شرح غرراالحکام،ج



 
 

حکمران  چاروناچار اس پر عمل کرنے اور کرانے کے پابند ہوں گے۔اور اس کی بے شمار 
س پرستی کو قانونی تحفظ فراہم کیا مثالیں موجود   ہیں ۔مثال مغرب میں بعض ملکوں میں ہم جن

گیا ہے۔کیونکہ عوامی رائے اس کے حق میں ہے۔اس کے مقابلے میں جہاں عوامی رائے 
نبی علیہ اورانسانی رائے  هللا تعالی کےاحکامات کے خالف ہو  اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔

  :کا ارشاد مبارک  کا مفہوم ہے السالم
  "لق الطاعة ملخلوق يف معصية اخلا"

  :جیسا کہ روایات میں آتا ہے
مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے جی چاہے یا طبیعت رو  "

نافرمانی کا )هللا تعالٰی اور رسول کی(کے لیکن اس وقت تک کہ 
حکم نہ دیا جائے، جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ 

  1"مانے 

اس وجہ سے جہاں قوانین اسالمی احکام کے خالف ہو بحیثیت ِ مسلمان وه قابل قبول نہیں ہوں 
  گے۔ اور جہاں ایسی صورِت حال نہ ہو تو اسالم اس کے بارے میں کسی کو منع نہیں کرتا۔  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  ١٢:دفعہ
  ۔ہر شخص کو پرائیویسی کا مکمل حق ہے

                                                           
  2955:،باب السمع والطاعۃ لالمام،رقمالجہاد والسیر بخاری،کتاب1



 
 

اختالف کی کوئی گنجائش نہیں ۔کیونکہ ہر انسان کو اپنی اس دفعہ سے اصولی طور پر   
کا حق حاصل ہے جس میں اس کی انفرادی زندگی،عائلی زندگی اور معاشرتی "پرائیویسی"

زندگی سب شامل ہیں۔سیرِت طیبہ میں اس حوالے سے واضح  ہدایات موجود ہیں۔مثال کسی کی 
جازت نہیں ہے ۔جیسا کہ سورة نور اجازت کے بغیر اُس کے گھر،کمرے میں داخل ہونے کی ا

  :میں هللا جل شانہ کا ارشاد ہے
گھروں ) لوگوں کے(اپنے گھروں کے سوا دوسرے ! مومنو "

میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سالم کئے بغیر 
یہ ) اور ہم(داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے 

  1"ونصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھ

  :ابن کثیر میں اس آیت کے تحت یہ تفسیر درج  ہے
کسی کے گھر میں داخل  ”شرعی ادب بیان ہو رہا ہے کہ یہان" 

ہونے سے پہلے اجازت مانگو، جب اجازت ملے، جاؤ پہلے 
سالم کرو، اگر پہلی دفعہ کی اجازت طلبی پر جواب نہ ملے تو 

بھی اجازت نہ پھر اجازت مانگو۔ تین مرتبہ اجازت چاہو اگر پھر 
  2"ملے تو لوٹ جاؤ

 
  :صحیح حدیث میں ہے کہکیونکہ ایک 

سیدنا ابوموسٰی رضی هللا عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی هللا عنہ "
کے پاس گئے۔ تین دفعہ اجازت مانگی، جب کوئی نہ بوال تو آپ 
رضی هللا عنہ واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں سیدنا عمر 

دیکھو عبدهللا بن قیس رضی ! ارضی هللا عنہ نے لوگوں سے کہ
هللا عنہ آنا چاہتے ہیں، انہیں بال لو لوگ گئے، دیکھا تو وه چلے 
گئے ہیں۔ واپس آ کر سیدنا عمر رضی هللا عنہ کو خبر دی۔ 

سیدنا عمر رضی هللا عنہا نے پوچھا آپ رضی هللا عنہ بالنے پر
کا نبی علیہ السالمواپس کیوں چلے گئے تھے؟ جواب دیا کہ 

ہے کہ تین دفعہ اجازت چاہنے کے بعد بھی اگر اجازت نہ  حکم
  3"ملے تو واپس لوٹ جاؤ

  :کی تشریف لے جانے کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السالمدوسری روایت میں خود 
نبی سیدنا انس رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ "

کے گھر تشریف )رضی هللا عنہ(4نے سعد بن عبادهعلیہ السالم
ارشاد فرماکر داخلے کی " السالم عليك ورمحة اهللا " لے جاکر

اجازت مانگی۔اندر سے سعد رضی هللا عنہ جواب دیا لیکن 
سن نہ سکے۔جب تین دفعہ ارشاد  آہستگی کے وجہ سے آپ 

                                                           
 27:24النور1
 27:24النور2
 2062:،رقم} فانتشروا فی االرض وابتغوا من فضل هللا{:التجارة وقول هللا تعالیٰ ب الخروج فی با ،البیوع کتاب،بخاری3
لوگوں کے ساتھ شریک ہوئے،آپ بدر  70سعد بن عباده بن دلیم بن حارثہ ہے آپ کی کنیت ابوثابت ہے،عقبہ کے دن سعد 4ؓ

ھ کو عمؓر کے دوِر خالفت 20 سال کی عمر 60میں شریک نہیں ہوئےلیکن اس کے بعد اُحد اور خندق میں شرکت کی۔آپ 
 )47،ص  7،ج بۃ صاال۔ا280،ص 7الطبقات الكبرى،ج(میں وفات پاگئے۔



 
 

فرماگئے اور سعد نے آہستہ آواز سے جواب بھی دے دیا لیکن 
سن نہ سکے تو واپس ہونے لگے۔سعد رضی هللا عنہ اُن  آپ 

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کے پیچھے گئے اور کہا کہ 
جواب دیا تھا اور )آہستہ آواز سے(میں نے آپ کے ہر سالم کا 

آپ سن نہ سکے اور یہ اس لیے کہ آپ باربار میر ے لیے 
 رحمت کی دعا فرمائے تاکہ مجھے برکت حاصل ہو۔پھر آپ 

  1،2"کو گھر لے گئے  

  :دے دیا جیسا کہ ارشاد ہے میں بے جا مداخلت کو جرم قرار" پرائیویسی"اور کسی کی 
صلی هللا علیہ ابوالقاسم ابوہریره رضی هللا عنہ نے بیان کیا کہ "

اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر ”نے فرمایا وسلم 
جھانک کر دیکھے اور تم (جب کہ تم گھر کے اندر ہو)تمہیں 

اسے کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم 
  3"نہیں ہےپر کوئی گناه 

چپکے چپکے )گھر کے اندر وغیره میں (اور پرائیویسی میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کو 
  :دیکھنا بھی داخل ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ

عثمان کی روایت )کے پاس آیا، نبی علیہ السالمایک شخص 
صلی هللا تو وه نبی اکرم (میں ہے کہ وه سعد بن ابی وقاص تھے

کے دروازے پر اجازت طلب کرنے کے لیے رکے علیہ وسلم 
ہ کر کے کھڑے ہو مناور دروازے پر یا دروازے کی طرف 

تمہیں : نے ان سے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم گئے، تو نبی اکرم 
یعنی دروازه سے ہٹ )اس طرح کھڑا ہونا چاہیئے یا اس طرح؟ 

  4،5"کیونکہ اجازت کا مقصود نظر ہی کی اجازت ہے(کر

  
  
  

  ١٣:دفعہ
  کا مکمل حق ہے۔ نقل وحرکترہائش اورریاست کے اندر ہرشخص کو )١(

  ملک سے باہر جانے اور پھر آنے کا بھی ہر کسی کو حق ہے۔)٢( 
اصولی طور یہ دفعہ بھی اسالمی تعلیمات سے تضاد نہیں رکھتا یعنی اسالم بھی ہر 

۔کیونکہ جہاں کوئی رہتا ہو شہری کو ملک  کے اندر اور باہررہنے یاآنے جانے کاحق دیتا ہے
تو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کے نقل وحمل پر کوئی پابندی نہ ہو 

تاکہ وه ضروریاِت زندگی بآسانی حاصل کر سکے۔اسی طرح کسی بھی جائز غرض کے 
حصول کے لیے وه ملک سے باہر چال جائے یا واپس آجائے  تو اُسے  آنے جانے کا مکمل حق 

  لنا چاہئیے۔  م
                                                           

 12429:،رقم138،ص3مسند احمد،کتاب مسندالمکثرین من الصحابہ،باب مسند انس بن مالک رضی هللا عنہ،ج1
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 174،ص11البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے،صحیح وضعیف سنن ابی داؤد،ج5



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  ١۴:دفعہ
ہرشخص کو ایذا رسانی سے دوسرے ملکوں میں پناه ڈھونڈنے،اور پناه مل جائے تواس )١(

  سے فائده اٹھانے کا حق ہے

یہ حق عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لئےاستعمال میں نہیں الیا جاسکتا جو خالصتاََ◌ )٢(
کی وجہ سے عمل میں ٓاتی ہیں جو اقواِم متحده کے مقاصد اور غیر سیاسی جرائم یا ایسے افعال 

  اصول کے خالف ہیں۔
کی اُسی حیثیت کے قائل ہے جس حیثیت " انسان"پناه گزینی کی حالت  میں بھی اسالم   

میں وه اپنے ملک  میں رہتا ہے یعنی انسان بہر حال انسان ہوتا ہے اُس کی تکریم کے بارے میں 
  :ہےهللا تعالی فرماتا 

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزه روزی "
  1"عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی

انسان کا دوسرے ملک میں جا  کرپناه لینا کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا   
مسئلہ اور بھی زیاده ہوجاتا ہے۔لیکن ہے۔اِیسے حاالت میں انسان کے لیے عزت وتکریم کا 

جیساکہ دفعے کی دوسر ی شق میں ہے،کہ یہ پناه گزینی کسی عدالتی کارروائی سے بچنے کے 
لیے نہ ہو تب یہ پناه گزین انسان اس حق کا مستحق ہوتا ہے ورنہ نہیں۔مطلب یہ  ہے کہ کسی 

وه سزا کا مستحق ہوتا نے اپنے ملک میں کوئی ایسا غیرقانونی کام کیا جس کی وجہ سے 
ہے،اُسی سزا سے بچنے کے لیے وه بھاگ کر کہیں پناه لیتا ہے ایسے حاالت میں اس بھگوڑے 

انسان کے کچھ بھی حقوق نہیں ہوتے۔کیونکہ اقوام متحده کے قوانین میں یہ بھی ہے کہ کوئی 

                                                           
  70:17االسراء1



 
 

رت میں بھی انسان اقوام متحده کے بیان کرده قوانین کے خالف ورزی کے ارتکاب  کی صو
  تمام حقوق سے محروم ہوجاتا ہے۔

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  ١۵:دفعہ
  ہرشخص کو قومیت کا حق ہے۔)١(

کوئی شخص محض حاکم کی مرضی پراپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور اس )٢(
  کو قومیت تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا۔

یا " قوم"کی طرح عیاں ہے کہ انسان کے لیےسیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات روز روشن 
قومیت کسی بھی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔یہ تو صرف ایک تعارفی نشان  ہے جس کے ذریعے 

  :لوگ ایک  دوسرے کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسا کہ هللا جل شا نہ کا ارشاد میں ہے
ومیں اور قبیلے بنائے۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ق! لوگو "

کے نزدیک تم میں زیاده عزت واال وه ہے جو زیاده  هللاتاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اور 
  1"سب سے خبردار ہے) اور(سب کچھ جاننے واال  هللاپرہیزگار ہے۔ بےشک 

  :اس کی تفسیر میں ابن کثیررحمہ هللا  فرماتے ہیں 
نے تمام انسانوں کو ایک ہی اس  ”هللا تعالٰی بیان فرماتا ہے کہ "

یعنی آدم علیہ السالم ہی سے ان کی بیوی “ نفس سے پیدا کیا ہے

صاحبہ حواء علیہا السالم کو پیدا کیا تھا اور پھر ان دونوں سے 

قبائل سے عام ہے مثال کے طور  «شعوب»نسل انسانی پھیلی۔ 

میں داخل ہے پھر قریش غیر قریش پھر  «شعوب»پر عرب تو 

سیم میں یہ سب قبائل داخل ہے۔ بعض کہتے ہیں ان کی تق

سے مراد عجمی لوگ اور قبائل سے مراد عرب  «شعوب»

 کہا گیا ہے  «اسباط»جماعتیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کو 

مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ آدم علیہ السالم جو مٹی سے 

پیدا ہوئے تھے ان کی طرف سے نسبت میں تو کل جہان کے 

رتبہ ہیں اب جو کچھ فضیلت جس کسی کو حاصل ہو آدمی ہم م
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گی وه امر دینی، اطاعت هللا اور اتباع نبوی کی وجہ سے ہو 

گی۔ یہی راز ہے جو اس آیت کو غیبت کی ممانعت اور ایک 

دوسرے کی توہین و تذلیل سے روکنے کے بعد وارد کی کہ 

سب لوگ اپنی پیدائشی نسبت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں، 

قبیلے برادریاں اور جماعتیں صرف پہچان کے لیے ہیں  کنبے

تاکہ جتھا بندی اور ہمدردی قائم رہے۔ فالں بن فالں قبیلے واال 

کہا جا سکے اور اس طرح ایک دوسرے کی پہچان آسان ہو 

جائے ورنہ بشریت کے اعتبار سے سب قومیں یکساں ہیں۔ 

حلیفوں کی فرماتے ہیں قبیلہ حمیر اپنے  1سفیان ثوری رحمہ هللا

طرف منسوب ہوتا تھا اور حجازی عرب اپنے قبیلوں کی طرف 

هللا تمہیں جانتا ہے } ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري { اپنی نسبت کرتے تھے۔

اور تمہارے کاموں سے بھی خبردار ہے، ہدایت کے الئق جو 

ہیں انہیں راه راست دکھاتا ہے اور جو اس الئق نہیں وه بے راه 

۔ رحم اور عذاب اس کی مشیت پر موقوف ہیں، ہو رہے ہیں

فضیلت اس کے ہاتھ ہے جسے چاہے جس پر چاہے بزرگی 

عطا فرمائے یہ تمام امور اس کے علم اور اس کی خبر پر مبنی 

  2"ہیں

ترمذی کی ایک روایت قومیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بھی ہدایات آئی ہیں جیسا کہ  
  :ہے کہ

نسب کا علم حاصل کرو تاکہ ” :فرماتے ہیں نبی علیہ السالم"

صلہ رحمی کر سکو صلہ رحمی سے لوگ تم سے محبت 
کرنے لگیں گے تمہارے مال اور تمہاری زندگی میں هللا برکت 

حسب نسب هللا کے ہاں نہیں چلتا وہاں تو  ”۔پھر فرمایا  “دے گا
  3،4"فضیلت، تقوٰی اور پرہیزگاری سے ملتی ہے

  :ہے کہ اور بخاری کی روایت
سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیاده بزرگ  نبی علیہ السالم"

جو سب سے ” :کون ہے؟ آپ صلی هللا علیہ وسلم نے فرمایا
ہم یہ عام بات نہیں پوچھتے۔ : ۔ لوگوں نے کہا“زیاده پرہیزگار ہو

پھر سب سے زیاده بزرگ یوسف علیہ السالم ہیں جو ” :فرمایا
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دا بھی نبی تھے پردادا تو خلیل خود نبی تھے نبی ذادے تھے دا
ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ : ، انہوں نے کہا“هللا علیہ السالم تھے

ان کے جو ! پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سنو” :فرمایا
لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسالم میں بھی 

  1"پسندیده ہیں جب کہ وه علم دین کی سمجھ حاصل کر لیں

  :طرح مسلم کی روایت ہے کہاسی 
نے  نبی علیہ السالمابو ہریره رضی هللا عنہ فرماتے ہیں کہ "

هللا تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ  :فرمایا
  2"ل کو دیکھتا ہےاعماتمہارے دلوں اور 

اس آیت کریمہ اور احادیث شریفہ سے استدالل کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ نکاح 
  "میت اور حسب نسب کی شرط نہیں، سوائے دین کے اور کوئی شرط معتبر نہیںمیں قو

اس سے معلوم ہوا کہ قومیت کسی بھی فضیلت کا معیار نہیں ہے بلکہ یہ تو جان پہچان  
اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔قومیت عام ہے چاہے نسل کی بنیاد 

پر ہو،رنگ کی بنیاد پر ہو،زبان کی بنیاد پر ہو یا وطن کی بنیاد پر ہو سب میں یہ بات موجود 
 ض ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے دنیاوی امور میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہے کہ یہ مح

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  ١۶:دفعہ
عورت کو نکاح،طالق کا یکساں حق ہے جس میں مذہب،قومیت یا نسل رکاوٹ  بالغ مرد)١(

  نہیں بن سکتی۔
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  اور ٓازاد رضامندی سے ہو گا۔ مکمل کی مرد وعورت نکاح)٢( .

فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وه معاشرے اورریاست دونوں کی خاندان، معاشرے کی )٣(
  طرف سے حفاظت کا حق دار ہے۔

  :سیرت طیبہ کی روشنی میں اس دفعے کے مندرجات کا تقابلی جائزه
سے " خاندانی نظام"اس دفعے کے تینوں مندرجات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تینوں 

نی نظام ہے۔اُس نظام میں خاندان کے مختلف افراد کے مختلف متعلق ہیں۔اسالم کا اپنا ایک خاندا
حقوق وفرائض  ہیں۔کہیں پر آزادی اور کہیں پر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔خاندانی نظام سے 

کہا جاتا ہے۔کسی ملک کے قانون کا تعلق تین قسم کے امور سے "عائلی قوانین"متعلق قوانین کو
ی۔اول الذکر قوانین جھگڑوں لڑائیوں سے متعلق  ہیں۔ثانی ہوتا ہے۔فوجداری،دیوانی اور عائل

الذکرعوام کے آپس کے امور میں شکایات سننے اور اُس پر فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے 
  جبکہ آخری وه ہے جس میں خاندان کے افراد سے متعلق امور زیِر بحث آتے ہیں۔ 

کے " Public Law"اور"Personal Law"اس خاندانی نظام کے لیے انگریزی میں   

جبکہ اردو میں اُسے شخصی قوانین "القوانني الشخصیہ"الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔جس کو عربی میں  

اور عائلی قوانین کہاجاتا ہے۔ان  عائلی قوانین میں نکاح ،طالق،کفالت، حضانت، والیت اور 
عمل پیرا ہیں۔ہمارے  ۔پرسنل الء  پر تقریبا تمام لوگ یکساں طور پرکفاءت زیربحث  آتے ہیں

کے اپنے )وراثت،حضانت،طالق اور بچوں کے کفالت وغیره (ملک میں اوپر ذکرشده امور
نکات پیش کئے تھے اس میں بھی 22قوانین موجود ہیں۔پاکستان  میں بھی علماء کرام نے جو 

پرسنل الء کے حوالے سے حقوق موجود تھے۔اسالم میں خاندانی نظام کے حوالے سے جو 
ن  اور اصول موجود ہیں   یعنی وراثت،طالق،حضانت،کفالت،نکاح،کفالت اور کفاءت قوانی

وغیره  سے متعلق جو اصول ہیں ،اُن سب پر اسی عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے اسی 
ہی کی وجہ سے دنیا کو اعتراض ہے۔کیونکہ اُن کے نزدیک اس دفعے کی وجہ  16دفعہ نمبر

  ے ہیں۔سے درجہ ذیل حقوق حاصل ہوت
بالغ ہو جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کے )چاہے مرد ہو یا عورت(جب انسان۔)الف(

ساتھ بھی چاہے  نکاح کر سکتا ہے،گھر بسا سکتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل ،قوم یا 
مذہب سے ہو۔اسی طرح جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا،گھر بس گیا تو اب یہ میاں بیوی اپنے نکاح 

برقرار رکھنے،ختم کرنے یا اپنی ازداوجی زندگی کے متعلق دیگر امور میں یکساں حقوق کو 
  کے حامل ہیں۔

  نکاح میاں بیوی کی مکمل آزادی اور باہمی رضامندی سے ہوگا۔۔)ب(
ہے۔ریاست اور معاشرے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس "خاندان "معاشرے کا بنیادی جزء ۔)ج(

  کی حفاظت کریں۔
علیمات کی روشنی میں جب ہم اس دفعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے اسالمی ت  

کے ) لڑکے ،لڑکی(واضح ہوتا ہے کہ نکاح صرف بالغ انسان کا منعقد متصور ہوگا۔اور نابالغ 
نکا ح کی اجازت نہیں دی جائیگی۔یعنی اسالم میں صغیر اور صغیره کے نکاح کے بارے میں 

وه سب کے سب اس دفعے کی وجہ سے معطل سمجھے جوہدایات اور احکامات موجود ہیں 
سے متعلق ہیں تمام کے )صغیروصغیره(جائیں گے۔نیز ہمارے فقہی ذخیرے میں جتنے احکام اِن

  تمام یکسر ناقابل عمل ہوجائینگے۔
دوسری بات یہ ہے کہ دفعے کی اس شق سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر بالغ    

تے ہیں ۔اس نکاح میں مذہب،قومیت یا نسل رکاوٹ نہیں بن مرد وعورت آپس میں نکاح کر سک



 
 

سکتا ۔کوئی ایشائی عورت یورپین مرد سے شادی کر سکتی ہے۔افریقہ کے صحراؤں میں بسنے 
واال مرد امریکی عورت کو اپنے نکاح میں السکتا ہے۔کاال گورے سے اور گورا کالے سے 

ان عورت کسی عیسائی مرد سے نکاح کر سکتے ہیں۔یہودی مردکسی ہندو عورت سے،مسلم
نکاح کرسکتے ہیں۔کوئی سکھ مسلمان عورت سے اسی طرح کوئی دہری کسی یہودی سے نکاح 
کر سکتا ہے۔خالصہ یہ کہ نکاح کے حوالے سے مرد اورعورت  کے درمیان مذہب رکاوٹ 

  نہیں بن سکتا۔
میں مرد جہاں تک نسل اور قومیت کی بات ہے  اس حوالے سےاسالم نکاح کے سلسلے   

عورت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا،کوئی بھی امریکی مسلمان ایک پاکستانی عورت سے 
نکاح کر سکتا ہے اسی طرح کوئی روسی مسلمان عورت کسی مسلمان چینی مرد سے نکاح کر 
سکتی ہے۔افریقہ کے کالے رنگ والے مسلمان یورپ کی گوری مسلمان عورت سے نکاح کر 

یک غیر مسلم کسی مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتا مذہب کے حوالے سے سکتے ہیں۔لیکن ا
اسالم مرد اور عورت کے درمیان فرق کا قائل ہے ۔کوئی بھی مسلمان کسی بھی غیر کتابی غیر 

  ۔قُرآن میں هللا تعالی کا واضح ارشا دہےاس بارے میں شادی نہیں کر سکتا۔/مسلم سے نکاح 
ت نص قطعی سے ثابت ہے ۔جہاں تک مسلمان عورت غیر مسلم کے ساتھ نکاح کی حرم  

کی بات ہے وه تو کسی بھی صورت میں غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی لیکن مسلمان 
مرد کسی  ایسی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اپنے اصلی  دین پر عمل پیرا 

  :"ہو۔جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے
ں آیت میں نکاح کی جو ممانعت آئی یعنی اس اوپر والے می" 

) یہودی،عیسائی(ہے وه مشرکین عورتوں سے ہے ،اہِل کتاب
سے نہیں ہے کیونکہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی هللا عنی نے 

  1"ایک اہل کتاب عورت سے نکاح کیا تھا

بہر حال مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا یہ اسالمی تعلیمات کا نچوڑ ہے   
آج کی دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس پر بڑے بڑے تنازعات ہوتے رہتے جو 

ہیں۔ہمارے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں یہ سوال اٹھایا جارہا ہے کہ 
میں یہ مسئلہ سنگین 2مسلمان کسی معاشرے میں ایڈ جسٹ نہیں ہو سکتے خاص کر بھارت 

ا ہے۔یورپی ممالک میں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو صورت حال اختیار کرچک
کسی بھی مذہب کا پیروکار کسی دوسرے مذہب کے پیروکار سے نکاح کر لیتے ہیں ۔نیز قانونی 
تحفظ بھی اُن کو حاصل ہے لیکن بھارت میں یہ مسئلہ اس وجہ سے سنگین  ہے کہ وہاں کے 

یہ  کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے مذاہب کےلوگ مسلمانوں سے 
دوسرے کے ساتھ نکاح کر تے ہیں تم مسلمان  کیوں  دوسرے مذاہب والوں سے نکاح نہیں 
کرتے ۔تم لوگوں نے پوری دنیا سے اپنے آپ کو الگ کیوں رکھا ہے؟نیز یہ اعتراض بھی 
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آبادی  یہ ملک ۔ جس کا صدر مقام نئی دہل ہے میں واقع ایک ملک ہےبراعظم ایشیاکے جنوبی حصے : ارتبھیا ہندوستان2

بنگلہ دیش،میانمار،شمال میں  مشرق میں۔مختلف زبانوں والے اس  ملک کے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے
چار مشہور مذاہب بھوٹان۔چین اور نیپال،جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں بحیره ہند اور مغرب میں پاکستان واقع ہے۔

جن میں ہندومت ،بدھ مت، جین مت اور سکھ مت نے اسی ملک میں جنم لیااس عالقے پر آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی 
کی جنگ آزادی کے بعد یہاں برطانیہ کی براه راست حکومت قائم  1857میں شروع ہوئی جبکہ ویں صدی  18حکومت 

وفاقی  7ریاستوں اور  29بھارت ایک وفاقی جمہوریہ ہے جو پارلیمانی نظام کے تحت - میں آزاد ہو 1947ہوئی بھارت 
  ہے۔ ہے۔بھارت ایک کثیر السانی ،مذہبی ،ثقافتی اور نسلی معاشره لعالقوں پر مشتم



 
 

نہ کسی کے ساتھ رشتہ کرتے ہو کرتے ہیں کہ تم معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ 
اور نہ ہی کسی کو رشتہ دیتے ہو ۔وہاں تو بات اُن کی سپریم کورٹ تک پہنچی ہے لیکن وہاں 

  کے مسلمان اس کے خالف ڈٹے ہوئے ہیں۔
عالمی منشور کے اس دفعہ کاچونکہ  اسالمی تعلیمات سے ٹکراؤ ہے اس وجہ سے مسلمان  

کر سکتے۔کیونکہ قبول کرنے کی صورت میں نص عقیدے کے طور پر اس کو  قبول نہیں 
  قطعی کی مخالفت الزم آتی ہے اور قرآن وحدیث کے صریح احکام متاثر ہوتے ہیں۔

اسی طرح اگر نکاح کے مسئلے میں مرد وعورت کو یکساں حقوق کی شق کو دیکھا   
نکاح جائے کہ جس طرح مرد طالق کا مالک ہے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہئیےیعنی 

فسخ کرنے کے سلسلے  میں مرد وعورت برابر ہیں۔اس مسئلے کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے 
کا جو حق ہے ختم ہوجاتا ہے۔کیونکہ اسالم میں کسی نابالغ لڑکے اور " والیت"تو اسالم میں

کا حق ہوتا ہے جس کی رو سے وه  لڑکی پر نکاح " والیت"لڑکی پر اُس کے باپ یا دادا کو 
کر سکتے ہیں ۔اور اگر نابالغ لڑکی یا لرکے نے اُن کی مرضی کے " جبر "لے میں کے سلس

خالف نکاح کیا ہو تو باپ دادا اپناحق والیت استعمال کرکے اُن کا کیا ہوا نکاح ختم کر سکتے 
شرط ہے بالغہ عورت کی رضامندی " رضا"ہیں ۔احناف کا درست موقف یہ ہے  کہ نکاح میں 

کا احترام کرتے ہوئے باپ دادا کی رضامندی کو بھی معتبر " کفو"اور "توالی"بھی ہوگی اور 
  ۔1مانا جائے گا

معلوم ہوا کہ اس دفعے کو قبول کرنے کی صورت میں مسلمانوں کےہاں کفاءت اور والیت کے 
  جو احکامات ہیں سب کے سب معطل ہو جائینگے۔

ے حوالے سے نکاح کے بعد مرد وعورت پر میاں بیوی  کی حیثیت سے حقوق ک  
  :اسالمی تعلیمات یہ ہیں کہ

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ هللا نے بعض کو بعض "
سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ 
کرتے ہیں۔تو جو نیک بیبیاں ہیں وه فرمان بردار ہوتی ہیں اور اُن 

کرتی  کی پیٹھ پیچے هللا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری
ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سر کشی اوربد 
خوئی کرنے لگی ہے تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ،اگر نہ 
سمجھیں تو پھر اُن کے ساتھ سونا ترک کر دواگر اس  پربھی باز 
نہ آئیں تو زدوکوب کرو۔پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر اُن 

انہ مت ڈھونڈو۔بے شک هللا بہت اونچاہے کو ایذا دینے کا کوئی بہ
  2"بڑا ہے

اس آیت میں مرد کی فوقیت  اُس کے انتظامی امور کے حوالے سے ہے جس میں سب   
بھی اسی ضمن میں " حکومت"آتا ہے عام طور پر "خاندان"سے پہلے معاشرے کی بنیادی اکائی

ہی سے شروع ہوتا ہے " گھر"ہے۔اور ظاہر ہے خاندان " خاندان"آتی ہے لیکن اولین مصداق 
ہوا جیسا کہ هللا جل " مرد"جس میں میاں بیوی دو بنیادی اجزاء  ہیں۔اس لحاظ سے گھر کا نگران 

َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ  :"شانہ کاارشاد ہے کہ
۔ اس بنیاد پر "ہاں مردوں کو عورتوں پر فضلیت ہے  "3
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" فضیلت"قرآنی ارشادات پر غور کیا جائے تو اس گھر کے امور چالنے کا نگران مرد ہے۔اگر 
  کی دو وجوہات نظر آتی ہیں۔

۔پہلی وجہ یہ ہے کہ مردوں  کوعورتوں پر حاکمیت ایک  فضیلت  ہے یعنی کسی خاص 1
حکمت کی وجہ سے هللا تعالٰی جس کو چاہے کسی پر فضیلت دےدے اورظاہری وجہ اس کی یہ 

ےعقل اور جسم کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں ہو سکتی ہے  کہ مرد کو هللا تعالی ن
میں " مرد"مضبوط پیدا فرمایا ہے اور یہی صفت عورتونمیں مرد جیسے نہیں ہیں۔کیونکہ 

  ہوتی ہے۔"انفعالیت "فعالیت جبکہ عورت میں 
۔دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد گھر کا نگران ہوتا ہے   وه عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے،مہر 2

ہے ۔گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتا ہے ۔نیز نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے  کیونکہ  ادا کرتا
اسالم ہر لحاظ سے ایک کامل نظام پیش کرتا ہے۔مرد کمانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور عورت اُس 
کو درست طریقے پر خرچ کرنے کی ذمہ دارہوتی ہے۔ اس وجہ سے جہاں اسالمی تعلیمات پر 

اتا وہاں یہ بات نہیں ہے یعنی مغرب میں مرد وعورت دونوں کماتے ہیں اور ہر عمل نہیں کیا ج
ایک اپنے لیے کماتا ہے ۔وہاں عورت  کمائی کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن اس 

سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔اسالم نے ایک طرف اگر مرد کو گھر "خاندانی نظام"کے نتیجے میں 
سری طرف عورت کو گھر کا منتظم ٹھہرا کر ذمہ داریوں کا تعیّن کر کا حکمران بنایا تو دو

دیا۔کہ مرد باہر سے کما کر الئے گا اور عورت شوہر کو اعتماد میں لے کر اس کی حیثیت  کے 
کا  نبی علیہ السالممطابق گھر کا انتظام چالئی گی اور اس کی اوالد پر  خرچ کرے گی ۔

  :ارشادمبارک ہے 
کی نگران ہے اور اس سے اِس کے بارے میں پوچھا جائے  عورت اپنے شوہر"
  1"گا

مرد کو عورت پر برتری کیوں حاصل ہے؟ اس کے لیے اگر  ہم دنیا کے ہرچھوٹے    
بڑے نظام  کو دیکھیں  تو وہاں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے جس کی  رائے  

رور ہوتی ہے جو اُس نظام میں کوحتمی سمجھا جاتا ہے بالفاظ دیگر ایک ایسی اتھارٹی ض
رکھتا ہو ۔مثال کسی ملک کو لیں کہ اس میں بیک وقت دو صدور نہیں ہو سکتے " فائنل حیثیت"

جو یکساں حقوق کے مالک ہو کسی کمپنی  کے دو ایسے منیجر نہیں ہو سکتے جو اختیارات 
اصول یہی ہیں  میں یکساں ہو  ورنہ پھر وه ملک چل سکتا ہے اور نہ ہی وه کمپنی۔فطرت کے

۔هللا کے پیدا کرده سسٹم میں خلل کیوں نہیں ہے ؟کب سے یہ نظام درست طریقے سے  چل رہا 
ہے۔اس میں تبدیلی النے والی ذات یکتا ہے اگر اس "ایک"ہے؟ اس لیے کہ اس کا چالنے واال 

ا خود سسٹم کے چالنے والے ایک سے زیاده ہوتے توزمیں وآسماں کا یہ نظام درہم برہم ہو جات
  :هللا جل شانہ کا ارشاد ہے

کے سوا اور معبود ہوتے تو  هللاگر آسمان اور زمین میں  "
 هللازمین وآسمان درہم برہم ہوجاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں 

  2"مالک عرش ان سے پاک ہے  

کہ مطلب یہ ہے کہ اگرایک فائنل اتھارٹی نہ ہوتی تو یہ سب کے سب تباه وبرباد ہوجاتے۔جیسا 
  :دوسری جگہ ارشاد ہے
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ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا  "
کے بارے  هللاور ایک دوسرے پر غالب آجاتا۔ یہ لوگ جو کچھ 

  1" اس سے پاک ہے هللامیں بیان کرتے ہیں 

ام پھر تو دنیا کی طرح ہر وقت اقتدار کے جھگڑے ہوتے رہتے۔تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی نظ
کو دیکھا جائے تو یہ "گھر"اُس وقت صحیح چل سکتا ہے جب اُس میں ایک فائنل اتھارٹی ہو۔اب 

بھی ایک چھوٹی سی کائنات ہے ۔اس کا نظام اس وقت ٹھیک ہوگا جب اس میں ایک فائنل 
ہی ہو سکتا ہے۔اور اگر مرد وعورت دونوں کو  یکساں "مرد"اتھارٹی ہو اور ظاہر ہے کہ وه 

اصل ہو جائے  اوردونوں کے اختیارات برابر ہوں تو پھر فیملی سسٹم  کا نام طور  قدرت ح
ونشان نہیں رہے گا جیسا کہ مغرب میں ہے جہاں خالہ،پھوپھی اور چچا کے رشتے تو سرے 
سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اوالد اور والدین کے رشتے بھی تقریباََ◌ختم ہو گئے ہیں ۔والدین جب 

ہوتا ہے میاں بیوی کو یکساں حقوق  " Old Home"ن کا ٹھکانہبوڑھے ہو جاتے ہیں تو اُ 
حاصل ہونے کے نتیجے میں شادی کے قوانین ایسے سخت بنائے گئے  ہیں کہ ہر کوئی اُس 
کے لیے تیار نہیں ہوتا۔چنانچہ مغرب میں جب تک مرد و عورت کے درمیان ہم آہنگی رہتی ہے 

جب دل بھر جائے تو پھر نئے ساتھی کی وه بغیرنکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔
تالش میں نکلتے ہیں۔بچے پیدا کرنا اُن کی ترجیحات میں شامل نہیں ،اور اگر کسی  عورت کے 
ہاں بچہ پیدا ہوجائے تو چونکہ عورت کو روز کمائی کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑتا 

ی  مجبوراََ◌ وه ایسی صورتِ ہے تو اس وجہ سے وه بچے کی نگہداشت کے لیے تیار  نہیں ہوت
کو کسی کئیر سنٹر میں داخل کراتی ہے جس کے پاس کبھی کبھارجانا ہو تا " بچے"حال میں 

کیسے قائم ره سکتا ہے؟صرف جسمانی حد تک " خاندان"ہے۔اب ظاہر ہے کہ اِن حاالت میں 
ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور بس۔بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی 

عورت  اس حوالے سے صرف اپنے شوہرتک محدود ہو بلکہ جہاں بھی اُسے کوئی ملے وہاں 
  :وه اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے۔اس کے مقابلے میں اسالم کا حکم یہ ہے کہ

اس طرح کہ مال خرچ "2"ِفِحنيَ اِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـَْر ُمسٰ َأْن تـَْبتَـُغوا بَِأْموَ "

سے نکاح کر لو بشرطیکہ نکاح سے )عورتوں(اُنکرکے 
  "مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت پرستی

اسالمی تعلیمات کے مطابق کسی عورت کو اُس وقت تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں   جب تک 
اُس کے ساتھ باقاعده  نکاح کرکے مہراور نان نفقہ کی شوہر نے  ذمہ داری قبول نہ کی ہو۔ اور 

 Girl"ساتھ ساتھ اُس کا مقصدگھر آباد کرنا ہو،صرف شہوت پرستی مقصود نہ ہواوراس کے 
Friend " بنانے پر نظر ہو اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ارشاد "خاندان"بنانے کے بجائے

  :ہے
نہ ہو کہ کھلم )وه عورتیں ایسی"(3"اخدانٍت َوَال ُمتَِّخَذاِت ِفحٰ َغيـَْر ُمسٰ "

  "نہ درپرده دوستی کرنا چاہیں کھال بدکاری کریں اور
اسالمی تعلیمات کی رو سے ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کے نکاح میں یہ   

قبول کرے اسی " بیوی"ضروری ہوتا ہےکہ مرد عورت کو ایک باوقار طریقے سے بحیثیت 
طرح اُ س عورت اور اُس کے بچوں کے نان ونفقے کی ذمہ داری اپنے سر لے ۔اس کے بعد 

سمجھ کر " پرائیویسی"جنسی تسکین کی طرف آئے۔پھر ان سار ے مراحل میں یہ سب کچھ اپنی
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کے پاس " عورت"خفیہ رکھا جائے۔ریکارڈ پر نہیں آنے چاہئیے۔اسی حوالے سےاسالم میں 
جانے اور اُس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش میں ساری ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی،او 

لیے  تیار نہیں ہے لیکن عورت کے پاس جاتا ہے تو پھر سزا اگر ذمہ داری قبول کرنے کے 
کااپنا " حد زنا"بھی۔جیسا کہ اسالم میں "رجم"ملے گی۔یہ سزا کوڑے بھی ہو سکتے ہیں اور 

  ایک الگ اور مستقل قانون موجود ہے۔
مغرب میں عورت کو گھرسے  باہر نکال لیا گیا اس کو کمائی میں شریک تو کر لیا گیا   

ت کے ذمےجو کام تھے اُن میں کسی نے اُن کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا،کہ لیکن عور
چلو ایک بچہ تم جنو ایک میں جنتا ہوں،یا ایک بچے کو تم دودھ پالتے ہو ایک کو میں پالتا ہوں 
۔مطلب یہ کہ حقوق کے نام پر اُنہوں نے عورت کو گھر کی چاردیواری سے باہر نکاال لیکن اُن 

تعین نہ کرتے ہوئے عورتوں پر دوہرا ظلم کیا۔کیونکہ یہ حقوق میں اشتراک ہے یا کے فرائض م
کے خوش نما لفظ کے پیچھے اُن کے حقوق غصب کئے پھر بھی " آزادی"فرائض میں؟اور 

عورت خوش ہے کہ مجھے مردوں جیسےمساوی حقوق مل رہے ہیں  حاالنکہ حقوق کے 
شام تک وه ایک مشین کی حیثیت سےکام کرتی  بجائے اُن کے فرائض میں اضافہ ہوا۔صبح سے

ہے شام کو واپس آکر کیسے وه ایسے ماحول میں رہنا پسند کرے گی جس میں میاں،بچوں اور 
  خاندان کے دوسرے افراد کی خدمت کر سکے۔

کی آخری شق یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دونوں یکساں  16دفعہ نمبر   
مرد طالق دے سکتا ہے تو عورت بھی ازخود شوہر سے حقوق کے حامل ہوں گے۔اگر 

علحیدگی اختیار کر سکتی ہے۔اسالم نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر  میاں بیوی کے 
درمیان  پُرامن طریقے سے رہنا ممکن نہ ہو توایک باوقار طریقے سے اس بندھن کو ختم بھی 

ہے۔عورت کے لیے بھی ناگزیر حاالت کودیاگیا " مرد"کیا جاسکتا ہے جس کا اختیار صرف 
کہتے ہیں اور " خلع"میں فسخ نکاح کے مطالبے کا حق حاصل ہے جس کو شریعت میں 

شریعت میں اس کے لیے باقاعده طریقۂ کار متعین ہے۔ پھر بھی اگر شوہر کی طرف سے ظلم 
سکتا ہے ہواور طالق بھی نہیں دیتا توعدالت سے رجوع کرکے بھی اس  مسئلےکو  حل کیا جا 

  :جیسا کہ ارشاد ہے
اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک  "

منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے 
  1" خاندان میں سے مقرر کرو

حق پر ہو تو شوہر کے مرضی کے بغیر بھی نکاح ختم کیا جاسکتا ہے۔معلوم ہوا "بیوی"پھر اگر 
حق حاصل ہے فرق صرف یہ ہے کہ مرد کو براه راست جبکہ عورت کو کہ دونوں کو یہ 

بالواسطہ یہ حق حاصل ہے ۔اور پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ ہر نظام میں ایک فائنل اتھارٹی 
ہے۔اقوام متحده کے رکن ہونے کے ناطے ہم " فائنل اتھارٹی"ہونی چاہئیے اس وجہ سے مرد وه 
ں لیکن ایک مسلمان ہونے  کی حیثیت سے اسالم ہمیں ایسا پربھی اُن کے قوانین ماننا الزم ہی

کے سلسلے میں عورت کو بھی مرد جیسے اختیارات "طالق"کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ 
تفویض کئے جائیں ۔اس و جہ سے جب ایک دور میں عائلی قوانین بنائے گئے تو اُس وقت نکاح 

کیا شوہر نے بیوی کو طالق کا :کھا گیا تھا کہکے فارم میں ایک خانہ بنایا گیا تھا جس میں یہ ل
حق تفویض کردیا ہے؟اس طریقے سے عورت طالق کی مالک تو ہوجائے گی لیکن حقیقت یہ 
ہے  نکاح کے وقت میں کوئی یہ بات  شوہر سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور نکاح خوان وغیره 

  لکھ دیتے ہیں ۔"ہاں"اپنے طرف سے 
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ون کی رو سے مرد اورعورت میں مساوات ہونی چاہئیے بہرحال اقوام متحده کے قان  
امتیازی "اور اگر کہیں اس کے خالف کوئی بات سرزد  ہو جائے تو اسے جنس کی بنیاد پر 

شمار کیا جاتا ہے۔جنس کی بنیاد پرامتیاز  کاتو اسالم بہر حال  قائل ہے کہ مرد امامت "سلوک
ابلے میں دو عورتوں کی گواہی  معتبر کراسکتا ہے عورت نہیں،گواہی میں ایک مرد کے مق

ہوگی،مرد گھرسے باہر نکلتے وقت کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے لیکن عورت  
پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی اسی طرح ایک خاص حکمت اور مصلحت کے تحت 

  میراث میں مرد کاحصہ عورت سے زیاده ہوتا ہے وغیره وغیره      
مذہب کی بنیادپر اس طریقے سے اسالم امتیاز کا قائل نہیں ہے کہ  اس کے برعکس     

مرد کے لیے الگ قانون ہو اورعورت کے لیے الگ،مرد کی عبادت کاثواب زیاده ہو اور عورت 
نہیں " امتیاز"کا کم۔جب کہ عالمی منشور میں یہ بات ہے کہ جنس اور مذہب دونوں کی بنیاد پر 

یراعظم مرد بن سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں بن وز/ہونا چاہئیے۔اگر ملک کاصدر
سکتی؟ہمارے ملک کے قانون کے مطابق کوئی عورت صدر نہیں بن سکتی،اسی طرح کسی 

ختم "امتیازی سلوک"مسلمان معاشرے میں غیر مسلم اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔دنیا جو 
یں مذہب کے حوالے مرد کرنے کا نعره لگاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی دنیا م

  وعورت میں کوئی فرق روا رکھا جاتا ہو اس کو ختم کیا جائے۔
اس سلسلے میں مسلمان ممالک  کا عمل مالجال چال آرہاہے۔یورپی یونین میں شمولیت کی خاطر 
ترکی نے تواپنا سب کچھ قربان کردیا،دین،شریعت سب کچھ چھوڑا کہ تم جو کہتے ہو ہم مانتے 

ورپی یونین میں شامل کرو دوسراطرزعمل افغانستان میں بہت تھوڑے دنوں کے ہیں بس ہمیں ی
کی حکومت کا تھا کہ تم جو کچھ کہتے ہو ہم بالکل نہیں " مال عمر"لیے برسر اقتدارآنےوالے

مانتے جو کرناہے  کرلو۔جس کاان کو نتیجہ بھی بھگتناپڑا۔تیسرا طرز عمل وه ہے جو دنیا کے 
  کا ہے۔   باقی سارے مسلم ممالک 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  ١٧:دفعہ
  حق ہے۔بنانے کا  جائداد ہرانسان کو)١(

 جائداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اپنی زبردستی  اور اُسے)٢(
سیرت طیبہ میں کسی بھی انسان کو جائز طریقے سے جائداد بنانےکا حق ہے۔حالل  

جتنا بھی کوئی انسان  حرام کی تمیز کرتے ہوئے اس بارے میں کوئی تحدید نہیں ہے بلکہ 
اکیلے میں یا کسی کے ساتھ شریک ہو کرجائداد بنا سکتا ہے۔ پھر چونکہ وه جائداد اُس کا قانونی 

اور شرعی حق ہے اس وجہ سے  کسی بھی فرد،معاشرے یا حکومت کو اُس کی جائداد میں 
  ہے۔ غیرقانونی تصرف کرنے کا اختیارنہیں اور نہ ہی اس سے کوئی  زبردستی لے سکتا



 
 

دفعے کی دوسری شق کے حوالے سے صرف اتنی بات کہی جاسکتی ہے   
کی تعریف کیا ہے کیونکہ جہاں عالمی منشور ار اقوام متحده ایسی اصطالحات " زبردستی"کہ

استعمال کرتا ہے وہاں وه کسی بھی مذہب کے بنیادی اصولوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے 
اصطالحات اسالم کے بنیادی اصول وضوابط کے اس وجہ سے اُس منشور کی بہت ساری 

کا لفظ اُسی اصول پر استعمال ہو ا ہے تو پھر اسالم کے اس "زبردستی"خالف ہیں۔یہاں بھی اگر 
شراب (کسی غیر شرعی  اور حرام کاروبار "دفعے کی اس شق پر اعتراض کاحق ہے کہ 

دادکو اُس کا حق تسلیم نہیں کے ذریعے بنائی  گئی جائ) ،خنزیرکی خرید وفروخت اور بدکاری 
کیا جائے گا اور اُسے ایسے ذرائع سے جائداد بنانے کا کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دی 

جائے گی۔اور یہی بات اُس منشور کے خالف  ہے جس میں ہر انسان اِن جیسے حوالوں 
  :ہوتا ہے۔جیسا کہ حدیث میں آتا ہے"آزاد"سے

نبی ی ہے کہ جب سوره البقرة کی آخری آیات نازل ہوئیں،سیده عائشہ رضی هللا عنہا سے مرو"
  1"باہر تشریف الئے اور فرمایا شراب کی خرید وفروخت حرام کی گئی علیہ السالم

  :دوسری جگہ صراحت کے ساتھ ارشاد ہے  
سے سنا، فتح مکہ کے سال نبی علیہ السالمانہوں نے جابر بن عبدهللا رضی هللا عنہما نے کہ "

نے فرمایا، آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ هللا اور اس کے رسول صلی هللا علیہ وسلم آپ 
نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول 

مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں۔ کھالوں پر اس سے ! هللا
نے صلی هللا علیہ وسلم ل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جالتے ہیں۔ آپ تی

نے فرمایا کہ هللا یہودیوں کو صلی هللا علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں وه حرام ہے۔ اسی موقع پر آپ 
برباد کرے هللا تعالٰی نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھال کر اسے بیچا اور 

  2"اس کی قیمت کھائی
اور جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں اس قسم کی کوئی ایسی پابندیاں نہیں   

ہیں جو کسی فرد کو شراب،خنزیراور بتوں کی خرید وفروخت سے منع کریں، اس وجہ سے 
سے اس قسم کی آزادی مراد ہے تو اسالم اس کی کسی بھی صورت میں "آزادی"یہاں اگر 

  دے سکتا۔اجازت نہیں 
اس کے عالوه  جائداد بنانے کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں سب کے سب سے انسان استفاده 

  حاصل کر سکتا ہے۔   

  ١٨:دفعہ
  ۔"ہرشخص کو فکر،مذہب اور ضمیر کی آزادی کا حق ہے

  ١٩:دفعہ
  ۔حاصل ہے اظہاِر رائے کی ٓازادی کو ہر شخص 
میں چونکہ  بہت سی چیزیں مشترک ہیں اس لیے  19اور دفعہ نمبر  18دفعہ نمبر  ):مالحظہ(

  سیرت طیبہ سے تقابل کرتے وقت ہم دونوں کو مال کر تقابلی جائزه پیش کریں گے۔ 
کے الفاظ سے کر " آزادئی مذہب "اور "آزادئ رائے "ان دونوں دفعات کاخالصہ ہم 

سکتے ہیں۔مغرب کا اسالم اور مسلمانوں کے ساتھ اِن دونوں دفعات کی وجہ سے ایک مستقل 
تنازعہ چال آرہاہے۔مغرب اس بات کا قائل ہے کہ ہر انسان ہر قسم کی رائے رکھ  سکتا ہے اور 

سکتا ہے  جبکہ اسالم اس حوالے سے حدود وقیود کا قائل ہے۔اُن کے اس کااظہار بھی کر 
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 نبی علیہ السالمنزدیک کسی مسلمان ملک  سمیت دنیا بھر میں اگر کوئی شخص  قرآن کریم یا 
کے خالف  کوئی رائے رکھتا ہو تو یہ اُس کے بنیادی حقوق میں سے ہیں۔لہذا اس کو اجازت 

کی شان میں گستاخی کا مرتکب بنتا  نبی علیہ السالمخص ملنی چاہئیے۔ اسی طرح اگر کوئی ش
اس کو اپنی رائے  کا اظہارکرنا چاہئیے ۔اس کے )نعوذبا�(ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں 

مقابلے میں اسالم کسی بھی مذہب،اُس مذہب کے شعائر اور مقدس شخصیات کی گستاخی قابل ِ 
ے جو مغرب کی نظر میں انسان کی آزادئی سزا جرم تصور کرکے اُسے سزا دینے کا قائل  ہ

رائے کے استحقاق کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اگر کسی نے 
کے خالف کوئی رائے قائم کی اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرنے  نبی علیہ السالمهللا تعالٰی یا 

آزادئی رائے کامطلب ہی یہی  لگے تو کسی کو بھی اُسے روکنے کاحق حاصل نہیں ہے۔کیونکہ
ہے کہ کو ئی بھی شخص کسی بھی قسم کی رائے،فکر یاخیاالت قائم کرسکتا ہے اور پھراُن 

  کودوسروں تک پہنچانے کاحق بھی رکھتا ہے۔
" مذہب"اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب پہلے سے ہی 

عاشرے اور حکومتوں میں مذہب کا کوئی بھی کردار کو الوداع کہہ چکی ہے۔اُن کے قوانین،م
نہیں ۔ہاں اگر کوئی ذاتی طور پر کسی مذہب سے متعلق ہے تو یہ اُس کا ذاتی معاملہ ہے جس 

مذہب کے حوالے سے تمام امور "ذاتی معاملہ"میں کوئی مداخلت نہیں کی جاسکتی۔اور یہی بات
اختیا ر کرناچاہتا ہو کسی مذہب یا اس  کی پر حاوی ہے کہ اگر وه کوئی مذہب  چھوڑ کر دوسرا 

مقدس شخصیات کے متعلق کچھ بھی کہنا چاہتا ہو تو یہ اس کاحق ہے۔کسی کو بھی اس میں 
مداخلت  کرنے کاحق نہیں ہے نہ فرد کو نہ حکومت کو اور نہ ہی ریاست کو۔اور اگر کسی نے 

کے  " نسانی حقوقعالمی منشور برائے ا"  بھی اس میں مداخلت کی کوشش کی تو یہ
میں مداخلت شمار " حِق آزادئی مذہب" کے خالف ہوگا۔اور یہ فرد کے" آزادی مذہب"دفعے

ہوگی جو ایک قابل گرفت جرم ہے۔تبھی تو  دنیامسلمانوں کو اس دفعے کی وجہ سے فرد کی 
آزادئی مذہب میں مداخلت کے مرتکب شمار کرتی ہے۔مغرب  نے آزادئی مذہب کی جو حدود 

کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے  1"قادیانیوں"ی ہیں اُس کی وجہ سے خاص کر پاکستان میں بیان ک

                                                           
 ہے،اسک عالقہ سےایک میں کےعالقوں پنجاب کےضلع ےجوہندوستان منسوبہ طرف عالقےکی) قادیان( تفرقہ قادیانی1

 اسکےآباءواجدادکاتعلق فردتھا،کہاجاتاہےکہ سےایک میں یامغلوں تھا،جوفارسیوں شخص ایک نامی احمدقادیانی غالم ابانی
 کاایجنٹ یاجوغداراورسامراجیتاپ پرورش میں ایسےخاندان پیداہوا،اورایک میں گاؤں قادیان میں1839 سمرقندسےتھا،وه

 وابستگی ضبوطسےبہت م حکومت انگریزی مرتضی غالم اپاک اس چنانچہ. تھا
 1851. رکھتاتھااوراسکیکچہریمینایکمنصبکامالکتھا

برطانویسامراجکیمددکتھامیناسکاوالدانگریزونکیحمایتمینشمولیتاختیارکرلیاتھااوراپنیہیعواماوراپنےہیمذھبکےخالفاٹھکھڑاہوا
 غالماحمدکچھاردو،. پچاسفوجیاورپچاسگھوڑےفراہمکیاتھاےلئے

" سیالکوٹ،" عربیکتابونکیتعلیمحاصلکرنےکےبعداورقانونمینکچھلکھنےپڑھنےکےبعد
 اسنےاپنامجرمانہمشن.  کوشائعکرنےلگا" براہیناحمدیہ" شہرکےدفترمیننوکریکرنےلگاتھا،پھرچندحصونپرمشتمالپنیکتاب

:  ےمہدیہونےکادعوٰیکیااورمسیحموعوداورمجددہونےکااعالنکیااورکہنےلگامیناسنےاپن 1885. سےشروعکیا 1877
"  ہوں،اورساتھہیمینمحمداوراحمدبھیہوں)  اللہسےباتکرنےواال( مینمسیحہوں،اورمینکلیما�"

 ١٩٠٨ مئی، 26 غالماحمدکاالہورکےشہرمیں. اسیوجہسےوہسارےنبیونسےبہترہونےکابھیدعویکرتاتھا
درحقیقتقادیانیاپنےدعوونمیناورگمراہکرنےمینچالبازاورمکارتھا؛جباسنےقادیان۔.مینانتقالہوگیا،اورقادیانکےگاؤنمینسپردخاکہوا

یتکیداغبیلڈالیاوراسبڑےگناہکاذمہاٹھایاتوکھلےعاماسالمسےدشمنیکااعالننہینکیااورصافطورپرمذھباسالمسےبغاوتنہینکیابلکہت
 ظرعامآیاپھرمہدویتکےدعوےکیطرفمنتقلہواجدیدوترقیکےدعوےکالبادہاوڑھکرمن

اسکےبعدیہدعویکرنےلگاکہاسکیطرفوحینازلہوتیہےلیکناسطورپرنہینکہایکآزاداورمستقلنبیہوبلکہایکتابعنبیکےطورپرجیسے.
حضرتموسیکےلیےحضرتہارونتھےپھراپنےذاتیمقاصدکےحصولکےلئےقرآنپاککیآیتونمینمنحرفاوربیکارمطلبنکالناشروعکیا

وناورسامراجیتکےساتھبڑھچڑھکرتعاونکیااوراپنامجرمانہفتویجاریکیاکہجہادختمہوچکاہےاوراسکاحکممن،اسکےبعدسامراجی
) انگریز( سوخہوگیاہے،لٰہذابھارتکےبرطانویقابضینکےخالفمسلمانونکاہتھیاراٹھاناجائزنہینہےکیونکہوه

 – محمود -  اسکےبعداسکابیٹااوراسکاجانشین۔. کےجانشیناورخلیفہہیںاللہزمینمین



 
 

                                                                                                                                                                             
کفرکےمشنکوآگےبڑھاۓہبھیاپنےباپکےدعوونکوفروغدینےلگااوراسکیآبیاریکرنےلگا،اوراسکےبعداپنےباپکےلگائےہوآیاو

: "  نےلگا،وہلکھتاہے
ہمغیرقادیانیکوکافرسمجھتےہیں،کیونکہقرآنہمینبتاتاہےکہجورسولونمینسےکسیایکرسولکابھیانکارکرتاہےتووہکافرہوجاتاہےلہٰ 

قادیانیتکیکتابینیہدعویکرتیہےکہاللہتعالٰینےغالماحمدکیط۔رکرتاہےوہاللہکاانکارکرتاہےذاجوبھیغالماحمدکےرسولہونےکاانکا
: رفوحیاتاریاوراسمیناسےکہاگیا

جزاءً الذییحبنیویطیعنیوجبعلیھأنیتبعكویؤمنبك،وإالالیكونمحبًّالي،بلھوعدولي،وإنأرادُمنِكُروكأالّیَقبَلُواھذا،بلَكذَّبُوكوآَذوك،فنجزیھم(
) الءالكفارجھنمسجنًالھمسیئًا،وأعتدنالھؤ

جوبھیمجھےچاہتاہےاورمیریاطاعتکرتاہےاسپرضروریہےکہتیریپیرویکرےاورتجھپرایمانالئے،ورنہمیراچاہنےواالنہہوگابل"
کہوہمیرادشمنہوگااوراگرتمھارےمنکریناسکوقبولنہکرینبلکہتمہینجھٹالئیناورتمہیناذیتدینتوہمانہینبرابدلہدینگےاورہمنےانکافرو

 خانہبناکرتیّاررکھاہےنکےلئےجہنمکوقید
 قادیانیتکےباطلعقائدمینیہبھیشاملہےکہسلسلہنبوتہمارےآقاحضرتمحمدصلیاللہعلیہوسلمپرختمنہینہوابلکہقادیانیتکاتوکہناہےکہ."
" ( نعتقدأناللھالیزالیرسالألنبیاءإلصالحھذھاألمةوھدایتھاعل�حسبالضرورة"

 .( لئےاللہتعالٰیمسلسالنبیاءکوبھیجتارہتاہےہماراتوعقیدہیہہےکہحسبضرورتاسامتکیہدایتاوراسکےسدھارکے
:"  واضحرہےکہاسکایہعقیدہاسآیتمبارکہکاصافانکاربلکہکھلمکھلیمخالفتہےجسمینارشادباریتعالٰیہے

ُسوَالللَِّھَوَخاتََمالنَّبِیِّینََوَكانَاللَّھُبُِكلَِّشْيٍءَعلِیًما َجالُِكْمَولَِكنرَّ نرِّ ٌدأَبَاأََحٍدمِّ اَكانَُمَحمَّ ) 40: األحزاب" (مَّ
.) انتاہےج محمدتمہارےمردونمینکسیکےباپنہیں،ہاناللھکےرسولہیں،اورسبنبیونکےپچھلے،اوراللھسبکچھ(

) میرےبعدکوئینبینہیں( رواھالبخاري" النبیَّبعدي"اسیطرحاسکایہقولحضرتنبیکرمصلیاللہعلیہوسلمکےاسارشادپاککابھیمنافیہے
ےایمانییہبھیہےکہنبیوناوررسولونکیعظمتونپرحملےکرتاہےاورخلفاءےراشدیناقادیانیدھرمکیایکب۔اسکیامامبخارینےروایتکیہے

ورصحابہکرامپرزباندرازیکرتاہےاسیطرحجنتکےنوجوانونکےسردارحضرتامامحسناورامامحسینرضیاللہعنہماکیحرمتونامو
لنفسیعل�الحسنوالح: " سپرغالظتاچھالنےکیکوششکرتاہے،مثالکےطورپرقادیانیکہتاہے : سین،فأناأقولیقولونعنیبأنیأفضِّ

لنفسیعلیھما،وسوفیُظِھراللھُھذھالفضیلةَ  کہتےہیں لوگمیرےبارےمین". "نعم،أناأفضِّ
:  کہمیناپنےآپکوحسناورحسینسےبہترکہتاہوں،لیکنمینتوکہتاہوں

 ہانہاں،مینخودکوانسےبہترکہتاہوناورعنقریباللہاسفضیلتکودکھادیگا
قادیانیتکیگمراہیونمینسےایکگمراہییہبھیہےکہق۔(یادرہےکہیہعربیعبارتکاترجمہہےاسلئےلفظونمینکچھتقدیموتاخیرہوسکتیہے"(

رآنمجیدکیآیتونکےمفھومونکومسخکرتاہےاورانمینہیراپھیریکرتاہےاورمنمانیمطلبنکالتاہے،اسکیمثالینموجودہینلیکناتنےزیادہہ
 ےایکیہہےکہوہسورہبنیاسرائیلکیاسآیتکریمہینکہانکےتذکرےکییہانگنجائشنہینہے،انمینس

ِمیُعالبَصِ " ) 1:اإلسراء" (یرُ سبحانَالذیأَسر�بَعبِدھلَیالًِمنَالَمسِجِدالَحراِمإل�الَمسِجِداألَقص�الذیباَركناَحولَھلنُِریَھِمنآیاتِناإنَّھھوالسَّ
رکترکھیکہہماسےاپنیعظیمنشانپاکیہےاسےجواپنےبندےکو،راتونراتلےگیامسجدحرامسےمسجداقصٰیتکجسکےگرداگردہمنےب(

.) یاندکھائیں،بیشکوہسنتادیکھتاہے
کہتاہے،کہمسجداقصیسےیہانبیتالمقدسوالیمسجدمرادنہینہےجیساکہمفسرینکراماورمؤرخینکااتفاقہےاسکاکۓپرتبصرہکرتےہو

نبی علیہ ہناہےکہاسسےمرادقادیانکیمسجدہےکیونکہاسکےخیالمینحضرت
۔۔۔۔ شرقیسمتمینواقعہےاورقادیانیاسمسجدکومسجدحرامکےمماثلقراردیتاہےاورکیمعراجاسمسجدسےہوئیجوقادیانکیمالسالم

" وَمنَدَخلَھكانآِمنًا:" یہعقیدہرکھتاہےکہقادیانکیمسجدہیوہمسجدہےجسکےبارےمیناللہتعالٰینےاسارشادپاککونازلفرمایا۔۔۔۔۔
). اورجواسمینآئےامانمینہو: 97)( آلعمران(

 کواسکیایکمثالیہبھیہےکہوہاللہتبارکوتعالٰیکےاسارشادقرآنمجیدکیآیتونمیناسکیبےجااورالیعنیب
 29 :48الفتح" محمٌدَرُسوُالللِھوالذینمعھأَِشّداُءعل�الُكفّاِرُرَحماُءبینھم"
. سےاسکیاپنیذاتمرادہے" محمد" مینکہتاہےکہ) محمداللہکےرسولہیں،اورانکےساتھوالےکافرونپرسختہیناورآپسمیننرمدل(

 چنانچہوہکہتاہے
یہانمحمدسےمرادمینہونکیونکہاللہتعال"(ا؛ألناللھسمانیفیھذاالوحیمحمًداورسوالً،كماسمانیبھذااالسمفیعدةمقاماتأخرىمحمدھناھوأن"

.) ٰینےمجھےاسوحیمینمحمداوررسولقراردیااسیطرحدیگرکئیمقاماتپرمجھےاسنامسےیادکیا
)(  107:األنبیاء" (لناَكإالَّرحمةًللعالَِمینَ وماأَرسَ " اوراسےاپنیتبلیغرسالتکتابمینتحریرکرنےسےبھینہشرمایا،مزیداسکاکہناہےکہ

 سےمرادمینہوں،اسیطرحسورہصفکیآیت) اورہمنےآپکونہبھیجامگررحمتسارےجہانونکےلیے
ًرابَرُسولٍیأتِیِمنبعِدیاسُمھأَحَمدُ " ) انرسولکیبشارتسناتاہواجومیرےبعدتشریفالئینگےانکاناماحمدہے) (6:الصف"( وُمبَشِّ

یمصیبتونمینسےایکمصیبتیہبھیہےکہیہٹولیاپنےدمچھلونکومقامنزولوحیاورکعبہشریف،اورمسجدحرامقادیانیتک۔کامصداقمینہوں
سےروکنےاورانکاانسےرشتہمنقطعکرنےکیکوششکیاسیلئےاسنےقادیانگاؤنکومکہمکرمہمینواقعکعبہشریفکیبجائےقبلہاورکع

کتکوحجکےقائممقامقراردیا،اسسلسلےمیناسبہقراردیا،اوراپنےمنحرفدھرممینقادیانگاؤنمینمنعقدہونےوالےساالنہکانفرنسمینشر
" ربوه" اسیطرحقادیانیوننےمغربیپاکستانمینایکچھوٹاساشہرآبادکیااوراسے."  قادیانکوآناحجہے:" کاگروگھنٹالقادیانیکہتاہے

.  سےموسومکیااوراسےاپنےدھرمپرچارکےلئےمرکزقراردیااوراسپرتقدسوجالالورعظمتوہیبتکیچادرچڑھایا
" کتابمبین" قادیانیکادعویہےکہاسپراللہکیطرفسےایکقرآناتراجسکانام

ہےاوراسپرسارےانبیائےکرامسےبڑھکروحینازلہوئیاسکےعالوہاسنےاوہاموخرافاتسےلبریزکئیخبیثکتابینشائعکیانمینچندحسب



 
 

                                                                                                                                                                             
"( میہخطبہإلھا" ،"تبلیغرسالت" ،"سفینہنوح" ،"حقیقةالوحي" ،"إزالةاألوھام" ،"براھینأحمدیہ: " ذیلہیں

) .  یادرہےکہیہمضمونعربیسےترجمہکیاہواہےاسلئےکتابونکےاردونامونمینکچھفرقہوسکتاہے
" احمدیہ" اسیطرحقادیانیتکیگمراہکناورمکرفریبکیچالیہبھیہےکہیہٹولیاپنےآپکو

نیہلکےنامسےمشہورکرتیہےتاکہلوگونکومکروفریبکےذریعہیہاحساسدینکہیہلوگاحمدمجتبیصلیاللہکیطرفمنسوبہینجبکہحقیقتمی
  ۔کیطرفمنسوبہے" غالماحمد" وگدجالزمانہجھوٹااورنبوتکامدعی

اسیطرحقادیانیانگریزقابضینکےخالفجہادمینمسلمانونکوکمزورکرنےکےلئےجہادکومنسوخکردیااسیلئےوہدعویکرتاتھاکہآجک

دیاکیونکہحضرتموسےبعدسےاسالممینکوئیجہادنہینہےاوراسمینیہحیلہبازیکرتاتھاکہاللہتعالٰینےآہستہآہستہجہادکیمشقتکوآسانکر

یکےزمانےمینبچونکوقتلکرناجائزتھالیکنحضرتمحمدکےزمانےمینبچوں،بوڑھوناورعورتونکوقتلکرناناجائزکردیاگیالیکنابمیر

 چنانچہوہلکھتاہے.  ےزمانےمینبالکالورسرےسےہیجہادمنسوخکردیاگیا

ازیکہےگاوہحضرترسولصلیاللہعگااوراپنےآپکوغۓآجسےتلوارسےجہادمنسوخہوگیا،اسلئےجوبھیکافرونکےخالفہتھیاراٹھا:"

لیہوسلمکےاسفرمانکامخالفہوگاجسمینانہوننےآجسےتیرہسوبرسپہلےمسیحموعودکےزمانےمینجہادکومنسوخفرمادیااورمینمسی

:"  دوسریجگہکہتاہے" حہونمیرےظہورکےبعدابجہادنہینہے،ہانہمصلحکاجھنڈااوراحسانکاپرچمبلندکرتےہیں

تھاممیناپنیزندگیکااکثرحّصہگزاراہےاوراببھیاسکےلئےانتھککوششکرتاہونتاکہمیننےتوانگریزیحکومتکیحمایتاورجہادکےروک

  ."مسلماناسحکومتکےسچےوفاداربنسکیں

جھوٹااورالزامتراشغالماحمدقادیانینےصرفانہینبدعتوں،خرافتوناوربکواستحریفونپرہیبسنہینکیابلکہیہانتککہہگیاکہکسیبھیمسلمان

 عبارتکاترجمہیونہےکےپیچھےنمازجائزنہینہےجبتکقادیانینہہو،اسکی

میراتومشہورمذھبیہیہےکہغیرقادیانیکےپیچھےتمھارینمازجائزنہینہے،چاہےکوئیبھیہواورکیسابھیہواورچاہےلوگاسکیکتنیبھ:"

یبڑائیکرتےہونیہیاللہکاحکمہے،اوریہیاللہکیمشیئتہے،شککرنےواالاورترددمینرہنےوالےجھٹالنےوالونمینہیشاملہیناوراللہتوان

مزیدیہکہقادیانیتقیہاورفریبکاسہارالیتاہےاسیلئےکبھیمصلحتکےپیشنظرغیرقادیانیکےپیچھ۔یازچاہتاہےکےاورتمھارےدرمیانامت

              ۔ےنمازکوجائزقراردیتاہےبشرطیکہدوبارہدہرالیجائے

  ۔۔۔۔۔۔                     

شاعراسالممحمداقبالنےقادیانیونکےمکروفریب،چالبازیوناورمکاریونکاپردہچاککرنےکےسلسلےمینمضامینکیسیریزلکھاا۔۔۔۔۔۔

وریہگزشتہصدیکیتیسریدہائیونکیباتہے،انکےعالوہدیگرکئیعلمائےکرام،مبلغیناورمحققیننےبھیتصنیفاتکیں،لیکنپھربھیقادیانیاپنی

یتکرتارہااورغالماحمدقادیانیمذہبیشعورکیکمیاوراپنےاردگردکیجہالتکافائدہاٹگمراہی،بےراہرویمینبھٹکتاہیرہااورسامراجکیحما

ھایااورمختلفسماجیحاالتکےاثراتکوکاممینالیااوراپنےفرضیخیاالتاوراپنیجہالتوناورخرافتونکومنوانےکےلئےمناسبماحولتیارکی

اسالمکادکھاواکیاجبکہاسالماسسےصافطورالغرضقادیانیتکےمتعلقمختصرباتیہہیکہقادیانیتسامراجیتکاایکبدترینآلہکارہےمذھب۔ا

پربیگانہہے،یادرہےکہسامراجیتکیچالبازیاسگمراہاورگمراہگردھرمکواپنےمقاصدکےحصولکےلئےاستعمالکرنےمینکامیابرہ

ی،جوہمیشہاسالمکومسخکرنےاورمسلمانونکوکمزورکرنےکےلئےانتھککوششکرتیہے،لیکنپھربھیاسالماپنےدشمنونکےباوج

) 21: یوسف" (واللھُغالِبٌعل�أَمِرِھولكنَّأَكثََرالنّاِسالیَعلَُمونَ " ادباریتعالٰیہےودسداباقیرہےگاجیساکہارش

انہینساریباتونکےپیشنظرمسلمانونکااجماعہےکہقادیانیعقیدہاسالمیاصولسےب.(اوراللھاپنےکامپرغالبہےمگراکثرآدمینہینجانتے(

وہہےجودیناسالمکاانکارکرتاہےاورکسیدوسرےدالکلبیگانہہے،اوراسیوجہسےاسےمذہباسالمسےمرتدقراردیاگیاہے،اورمرتد

:"  اللہتعالٰیارشادفرماتاہے.  ھرمکواختیارکرلیتاہے

) 217: البقرة" (وَمنیَرتَِددمنكمعنِدینِھفیَُمتوھوكافٌِرفأولئكَحبِطَتأَعمالھُمفیالدنیاواآلخرِةوأولئكأَصحابُالناِرھمفیھاخالُِدون

توانلوگونکاکیااکارتگیادنیامیناورآخرتمیناوروہدوزخوالےہینانہیناسمینہمیاورتممینجوکوئیاپنےدینسےپھرےپھرکافرہوکرمرے"

ےکراماورفقہاسالمکےتمامماہریننےمتفقہطورپرفیصلہکیاہےکہاسالمسےمرتداگرشادیکرتاہےتواسکانکاحباعلمائ."شہرہناہے

ہتوبہکرلےاوراسطلہوتاہےچاہےمسلمانخاتونسےنکاحکرےیاغیرمسلمسےکیونکہوہتونکاحکےمتعلقاحکامکامنکرہےاالیہکہو

 اسسلسلےمینمجمعالبحوثاإلسالمیةباألزھرالشریف.  المکیطرفواپسآجائےاوراپنےمرتدانہفکرسےبیزارگیکااعترافکرلے

)  اسالمیتحقیقاتسنٹر،ازہرشریف،قاہره،مصر(

مینشاملہےنےشیخجادالحقعلیجادالحقرحمھاللھتعال�کےدورمینقادیانیتکےبارےمینایکفیصلہصادرکیاکہقادیانیتانفرقوناورگروہون

 2007 نےاگست) اسالمیریسرچاکیڈمی( نیزمجمعالبحوثاإلسالمیة. جواسالمکادکھاواکرتےہیناورانکااسالمسےکوئیتعلقنہینہے

میناپنےفیصلہکومزیدتفصیلکےساتھتازہکیااسمینبیانکیاگیاکہقادیانیدھرمکےپیروکارمسلماننہینہیں،اوراسفرقےکااسالمسےکوئ

ہینجنمینوہدعویکرتےہینکہاحۓنمینترامیمکےباوجودجوانکےپیروکارونکیطرفسےکئےگیرشتہنہینہےیہانتککہانکینئیتحریرو



 
 

کے نام پر اپنے مذہب کی نشرواشاعت سے منع کرنے،اور " اسالم"کے آئینی دفعہ اور اُن کو 
امتناع قادیانیت کے قانون کواس دفعے کی خالف ورزی قرار دیتے ہیں اور مسلسل  بین االقومی 

کے "قادیانیوں"ے ختم کرنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔کیونکہ مغرب کی نظر میں طور پر اس
ہے اور اُن کی آزادئی رائے میں مداخلت " امتیازی سلوک"ساتھ  پاکستان کے آئین کے تحت 

ہے۔اس کے ساتھ ساتھ دوسری اقلیتیں جو پاکستان میں رہتی ہیں  خاص طور پر مسیحی اقلیت، 
ین کو بھی اس دفعے کی خالف ورزی کہہ کر اُنہیں ختم کرنے کا سے متعلق بعض ملکی قوان

  مطالبہ کیا جارہا ہے۔
دنیا میں پاکستان وه واحد ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی جدوجہد    

کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔تو الزمی بات ہے کہ یہاں کے قوانین ایسے ہوں گے جو اسالمی 
روشنی میں  تشکیل پائیں گے یہاں ایسا معاشره ہو گا جو قرآنی تعلیمات اور سیرت طیبہ کی 

احکامات اور نبوی تعلیمات کا ایک نمونہ ہوگا۔اسالمی احکامات کی عملداری اس ریاست کی 
بنیادی فرائض میں شامل ہوگی۔اور یہ دنیا کا ایک مسلم قانون ہے کہ کسی بھی  ملک میں بسنے 

یاستی قانون کے خالف ہو  تو اس پر اُسے عمل کرنے والے شہری  کی ذاتی رائےاگر کسی ر
کی اجازت نہیں دی جاسکتی بلکہ ریاستی قانون کی باالدستی تسلیم کرتے ہوئے اُسے چارو 
ناچار اُسے من وعن قبول کرنا الزمی ہوگا ۔اور اگر اُس آئینی قانون کے خالف کسی فعل کا 

س ریاست کے خالف بغاوت شمار ہوگی۔جس مرتکب ہو ا تو یہ اُس کی ذاتی رائے نہیں بلکہ اُ 
  کے لیے کوئی بھی ملک یا ریاست تیار نہیں ہوگی۔

اس وجہ سے اسالم آزادئی رائے کے سلسلے میں ایسے حق دینے کی اجازت   
نہیں دیتا۔جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں حدود آرڈیننس قائم ہے۔جس کی وجہ سے کوئی بھی 

ا،کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذہب کے کھلے بندوں تبلیغ توہین رسالت کا ارتکاب نہیں کر سکت

                                                                                                                                                                             
مدیہفرقہقادیانیہفرقہسےکچہمختلفہے،مذکورہباالاکیڈمینےمتنبہکیاکہکچھلوگونکولگتاہےکہقادیانیہاسالمکےفرقونمینسےایکفر

نکےزمرےمینشاملرہینیہدعویکرتےہوقہہےاورخودقادیانیلوگبھیاسباتکوپھیالناچاہتےہینتاکہاپنیضرورتکیتکمیلکےلئےمسلمانو

صحیح ئےکہمسلمانوناورانکےدرمیانصرفکچھذیلیمسائلمینمعمولیتنازعہہے،لیکنانلوگونکایہدعویسراسرغلطہے،اور

.  مذھباسالمکیبنیادیاورمشہورتریناحکامکےمنافیہے - جیساکہانکیتحریرونسےنمایانہے -  تویہیہےکہاحمدیہقادیانیہکاعقیده

) منظمةالمؤتمراإلسالمي( سےمنسلکاسالمیکانفرنسکیتنظیم) مجمعالفقھاإلسالمیالدولي( یفقہاکیڈمیاسیطرحبیناالقوامیاسالم

 1985 دسمبر 28- 22 ،سےجدہمینمنعقداپنےدوسرےکانفرنسکےسیشنمینبمطابقـه١٤٠٦ ربیعاآلخر 16- 10 نےجدہمینبتاریخ

اسبارےمینبحثکیاکہقادیانیتاوراسسےنکلیٹولیجواپنےآپکوقادیانیہالہوریہکےنامسےمتعارفکراتیہےکیااندونونفرقونکومسلمانک

ےشمارمینرکھاجائےگایانہیں؟تواسمینیہفیصلہکیاگیاکہمرزاغالماحمدنےنبوتورسالتاوروحیآنےکادعویکیاتھااوریہصافطورپرم

ولکامنافیہےکیونکہیقینیاورقطعیطورپریہباتثابتہےکہنبوتورسالتہمارےآقاومولذھباسالمکےبنیادیاورنمایاناورمشہورومعروفاص

ٰیحضرتمحمدصل�اللھعلیھوآلھوسلمپرختمہوچکیہے،انکےبعدکسیپروحینہیناترےگی،اسدعویکیوجہسےمرزاغالماحمداورانکے

اگرچہکہیہلوگمرسارےحمایتیمرتدہیناوراسالمکےدائرےسےخارجہیناورالہوریہبھیمرتدہونےکےحکممینقادیانیہکیطرحہیہے

 اسیطرحبیناالقوامیاسالمیفقہاکیڈمی.  زاغالماحمدکوہمارےنبیحضرتمحمدصلیاللہعلیہوسلمکاظالورعکسقراردیتےہیں

 ٣ نےاپنےپہلےسیشنمینقراردادنمبر) منظمةالمؤتمراإلسالمي( سےمنسلکاسالمیکانفرنسکیتنظیم) مجمعالفقھاإلسالمیالدولي(

۔۔۔۔۔ نیتجسےاحمدیہبھیکہاجاتاہےمینباالتفاقیہفیصلہکیاکہعقیدٔهقادیا

اسالمسےبالکلخارجہےاوراسکےماننےوالےکافرہیناوراسالمسےمرتدہیناورانلوگونکااسالمکادکھاواکرنادراصلدھوکہاور۔۔۔۔۔۔

مکروفریبکےلئےہے،اسلئےتماملوگونپربشمولحکومتوں،علمائےکرام،اہلقلم،مفکریناوردعوتوتبلیغسےوابستہبلکہدیگرتماملوگ

یاکےہرہرحصےمیناسگمراہدھرماوراسکےماننےوالونکامقابلہکریناورانکاروکتھامکریناوریہیفتویاللجنةالونپرضروریہےکہدن

) دائمیکمیٹیبرائےعلمیتحقیقاتاورفتوینویسیسعودیعربیہ(دائمةللبحوثالعلمیةواإلفتاءبالمملكةالعربیةالسعودیة

 2017/11/28مورخہ)  http://www.daralifta.org/viewMoslemFatawa.aspx?ID(۔نےبھیصادرکیا

 



 
 

اور شعائر اسالم کے خالف کسی بھی  نبی علیہ السالمنہیں کر سکتا کوئی بھی انسان هللا تعالی ،
قسم کے خیاالت کا اظہار نہیں کر سکتا۔اس وجہ سے مغرب مسلسل اسے آزادئی رائے کے 

  خالف تصور کرکے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔
کے تحفظ اور اس کی نشر "اسالم"مسلمان یہ کہتے ہیں کہ  پاکستان میں اپنے آئینی مذہب

پر آتی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ ملک میں بسنے والے "استری"واشاعت کی ذمہ داری
تمام افراد کو یہ حق تو ہے کہ وه اپنانظری اختالف تو رکھ سکتے ہیں اور آئین میں بیان شده 

تمام حقوق سے مستفید ہو سکتے ہیں لیکن کسی بھی بنیاد پر اس اسالمی اور نظریاتی ملک کے 
  کسی بھی طریقے سے چیلنج نہیں کیاجا سکتا ۔آئین اور اس کے اسالمی تشخص کو 

کے الفاظ کا  1کا مسئلہ ہے اس حوالے سے موالنا زاہدالراشدی"قادیانی مذہب"جہاں تک   
اس سلسلہ میں قادیانیوں کا موقف اور طرز عمل سب سے زیاده تعجب انگیز "خالصہ یہ ہے کہ

اننے سے انکاری ہیں، بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ وه عالم اسالم کے اجماعی فیصلے کو م
پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کے دستوری فیصلے سے منحرف ہیں، ملک کی سپریم کورٹ کے 

متفقہ فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور پاکستان کے شہریوں کے جمہوری فیصلے سے 
انحراف کر رہے ہیں، اور اس سب کچھ کے ساتھ ان کا اصرار ہے کہ پوری امت مسلمہ اور 

ساری پاکستانی قوم ان کے سامنے سرنڈر ہو اور تمام جمہوری، عدالتی اور دینی  ساری کی
فیصلوں سے دست بردار ہو کر ان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں مسلمان کے طور پر 
اپنے وجود کا حصہ تسلیم کرے، آج قادیانی گروه دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ پاکستان 

حقوق اور مذہبی آزادی پامال کی جا رہی ہے اور وه مظلوم ہیں جبکہ بین میں ان کے انسانی 
االقوامی ادارے اور مغربی ممالک حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں مالتے 

 چلے جار ہے ہیں۔

اس سلسلہ میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ مسئلہ قادیانیوں کے مذہبی یا شہری حقوق کا 
ہ ان کے معاشرتی سٹیٹس اور حقوق کے ٹائٹل کا ہے، وه اگر اپنے بارے میں دستوری، نہیں بلک

عدالتی اور شرعی فیصلوں کو قبول کر کے مسلمانوں سے الگ ایک نئے مذہب کے پیروکار 
کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو ملک کی دیگر غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ان کے تمام حقوق 

سی مسلمہ حق سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر وه جمہوری اور دینی محفوظ ہیں اور ان کے ک
فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے دستور و قانون کو چیلنج کرتے ہیں اور مسلم اکثریت کا 

یہ بات " 2زبردستی حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا سرے سے کوئی امکان موجود نہیں ہے
کہا جاتا ہے " مرتد"تبدیل کرتا ہے اُسے  ملحوظ نظر رہے کہ اسالم میں  جو شخص اپنا مذہب

۔اسی طرح سابقہ آسمانی کتب میں جو احکام موجودتھے اور وه واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں  
اورقرآن میں اس کے نسخ کے متعلق کچھ احکام نہ ہو تو وه بھی اسالم ہی کا ایک حکم متصور 

اپنی کتابونمیں مرتد کے لیے جو سزا ہوگا۔اب  اگر مغرب سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری 
تھی اسالم وہی سزا تجویز کرتا ہے اس میں  صرف اسالم پر نہیں بلکہ تمہارے ادیان پر بھی 
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انگلی اُٹھتی ہے ۔کیونکہ بنی اسرائیل جب  بچھڑے کی عبادت کر کےارتداد کے مرتکب ہوئے 
  :تو اُن کے بارے میں آسمانی فیصلہ یہ تھا کہ

) معبود(نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو ، تم نے بچھڑے کو اور جب موسٰی " 
ظلم کیا ہے ، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ) بڑا(ٹھہرانے میں 

ہالک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا 
  1"صاحِب رحم ہے) اور(ف کرنے واال قصور معاف کر دیا۔ وه بے شک معا

قادیانی  مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں   پاکستان کے تمام علماء   
نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اُن کو قتل نہیں کیا ) دیوبندی،بریلوی،اہلحدیث وغیره(

جائے گا بلکہ اُن کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔قادیانیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار 
ء میں ایک آرڈیننس کے تحت اُن پر 1984یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم   مسلمان  ہیں۔کیا اورآج تک وه 

اپنے حکمران کو "رسول"اپنے لیڈر کو"مسجد"یہ پابندیاں لگائی گئیں کہ وه اپنی عبادت گاه کو 
نہیں کہہ سکتے اسی طرح وه ام المؤمنین،نماز،روزه اور حج کی اصطالحات "امیرالمؤمنین"

الے سے استعمال نہیں کر سکتے۔اس وجہ سے مغرب انہی  قوانین کو بھی اپنے مذہب کے حو
ٹارگٹ بنا کر پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ انسان 

کے بعد  نبی علیہ السالمکی آزادئی رائے اور آزادئی مذہب کے حقوق کے منافی ہے۔حاالنکہ 
سے نکل گئے ہیں اور چونکہ   سے وه شریعِت محمدی ایک اور نبی کے ماننے کی وجہ 

ٹریڈ "رسول،مسجد،نماز،روزه،حج،امیرالمؤمنین وغیره کی جو اصطالحات ہیں وه اسالم کا
ہیں اور اس دنیا کا ایک مسلم قانون ہے کہ کسی بھی کمپنی کے ٹریڈ مارک کو استعمال "مارک

ایسا کام کیا تو سزا کا مستحق قرار پائے کرنا قانونی طور پر درست نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے 
یا قادیانی مذہب والے یہ مطالبہ کریں  ،تو یہ توزیادتی پر زیادتی "  مغرب"گا۔اس وجہ سے اگر 

ہوگی  کہ اسالم کو مانتے بھی نہیں  اور اسالم کےٹریڈ مارک کو استعمال بھی کریں ۔اوراوپر 
  ہے۔ سے شکوے بھی کرتے  پھریں  کہ ہم پر ظلم ہو رہا

پاکستان کے لیے یہ مرحلہ ذرا الجھن کاہے کہ اقوام متحده کے ممبر کی حیثیت سے وه    
اقوام متحده کے قوانین ماننے کا پابند ہے جبکہ دوسری طرف ایک نظریاتی مسلمان ملک  کے 
ناطے اسالم سے اِس جیسے قوانین سے دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔اس وجہ سے اِن قوانین کو 

  لحاظ سے ماننے کی اسالم اجازت نہیں دیتا۔عقیدے کے 
اقوام متحده کا اپنا ایک نظام  ہے جس کی بنیاد پر وه انکے  قوانین بنتے ہیں اور جو   

کوئی بھی ملک یا فرد  اُن قوانین کی خالف ورزی کرتا ہے  تو اقوام متحده کے وضع کرده 
آزادئی رائے اورآزدئی مذہب قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خالف ورزی سمجھی جاتی ہے ۔

کے بارے میں اُن کے اپنے اصول ہیں چاہے وه دنیا کے کسی بھی دین،مذہب کے خالف کیوں 
  نہ ہو۔

آزادئی رائے کے حوالے سے موالنا زاہدالراشدی کےالفاظ میں اسالمی تعبیر کچھ یوں   
  ہے۔

میں آزادٔی رائے  ١٩فعہ عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے د :آزادٔی رائے کی حدود
کی بات کی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ مذہب اور مذہبی شخصیات سے 

اختالف اور ان پر تنقید بھی آزادٔی رائے کا حصہ ہے اور اس کو جرم قرار دے کر اس پر موت 
مغالطہ  کی سزا مقرر کرنا آزادٔی رائے اور آزادٔی ضمیر کے انسانی حق کے منافی ہے۔ یہ بات
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کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ اختالف رائے اور چیز ہے اور توہین اس سے بالکل مختلف چیز 
ہے۔ مسلمانوں نے علمی اختالف کا جواب ہمیشہ علمی انداز سے دیا ہے، صدیوں سے 

کی شخصیت اور کردار پر اعتراضات مستشرقین اسالم پر، قرآن کریم پر اور جناب نبی اکرم
یا کسی ور مسلمان دانش ور ان کے جوابات دے رہے ہیں، لیکن جناب نبی اکرمکر رہے ہیں ا

بھی سچے رسول اور نبی کی توہین کو انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا اور نہ ہی آئنده کبھی یہ 
بات برداشت ہو سکتی ہے۔ میں اس کی دو واقعاتی مثالیں دینا چاہوں گا۔ مغرب کے ایک دانش 

کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی اور اس میں بعض  جناب نبی اکرم ور سرولیم میور نے
اعتراضات کیے، ان میں اعتراضات کا مسلمانوں کی طرف سے کتاب کی صورت میں جواب 

کے نام سے خرافات کا مجموعہ مرتب کیا جس ’’ شیطانی آیات‘‘نے 1دیا گیا، لیکن سلمان رشدی 
لکہ توہین و استخفاف اور طنز و استہزاء پر تھی، کی بنیاد علمی یا تاریخی اشکاالت پر نہیں ب

اس لیے اسے برداشت نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اب سے ڈیڑھ سو سال قبل الہور میں ایک ہندو 
کے نام سے کتاب لکھی اور اس کے ’’ ستیارتھ پرکاش‘‘نے  2دانش ور پنڈٹ دیانند سرسوتی

ں سو سے زیاده اعتراضات کیے، ے بارے میکایک باب میں قرآن کریم اور جناب نبی اکرم
مسلمان علماء نے اس کتاب کا جواب لکھا اور پنڈٹ سرسوتی سے براه راست مباحثہ کر کے 

کے ’’ رنگیال رسول‘‘اسے ال جواب کیا۔ لیکن الہور میں ہی ایک اور ہندو مصنف راج پال نے 
  گیا ۔نام سے کتاب لکھی جس کا نام ہی توہین آمیز تھا، اسے برداشت نہیں کیا 

کو جرم قرار دینے پر اعتراض در اختالف اور توہین میں فرق ہے اور توہین رسالت 
حقیقت توہین کو حقوق میں شامل کرنے کی بات ہے جو قطعی طور پر غیر معقول اور ناقابل 

پر قانونی چاره جوئی ’’ ہتک عزت‘‘کہ دنیا کے ہر ملک میں  ے تا ہہوقبول ہے۔ عام طور پر یہ 
سے شہریوں کو قانونی تحفظ دیا جاتا ’’ ازالۂ حیثیت عرفی‘‘یوں کو حاصل ہے اور کا حق شہر

ہے، اگر کسی ملک کے ایک عام شہری کی ہتک عزت اور ازالۂ حیثیت عرفی جرم ہے تو 
حضرات انبیاء کرام علیہم السالم کی ہتک عزت اور آزالۂ حیثیت عرفی اس سے کئی گنا زیاده 

صلی هللا علیہ وسلم کے کروڑوں عقیدت  هللاس کے ساتھ پیغمبر سنگین جرم ہے، اس لیے کہ ا
 مندوں کے دلی جذبات کی توہین بھی شامل ہو جاتی ہے۔

کے حوالہ سے ایک اور بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کم و ’’ آزادٔی رائے’’
کسی بیش ہر ملک میں اس کی نظریاتی اساس، اس کے دستور اور قومی شخصیات کی توہین کا 
کو حق نہیں دیا جاتا، حتٰی کہ قومی شعائر مثالً پرچم وغیره کی حرمت کے قانونی تحفظ کا 

اہتمام کیا جاتا ہے، حتٰی کہ فوج کی وردی، پولیس کی وردی اور ان کے سٹارز وغیره کو بھی 
قومی شعبوں کی عالمات قرار دے کر ان کی توہین کو جرم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اسالم 

ونکہ ایک اسالمی ریاست کی دستوری اساس ہے، اس لیے اسالم کے شعائر اور دینی بھی چ
عالمات کی توہین بھی جرم ہے، اور انسانی حقوق کے نام سے ان شعائر اور عالمات کی بے 

 حرمتی کا جواز فراہم کرنا انصاف اور عقل کے خالف بات ہے۔
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ایک بڑے تنازع کا   (The Satanic Verses)میں پیدا ہوئے۔ دہریت اس کا مذہب ہے۔ اسکا چوتھا ناول، شیطانی آیات
کوایرانی شیعہ لیڈرآیت هللا خمینی کی  1989فروری14۔ک میں مسلمانوں کو احتجاج پر اکسایامرکز تھا، جس نے کئی ممال

شدی موجب قتل قرار دیا گیا۔جو آج تک جاری طرف سے جاری ایک فتوی میں سلمان ر
 )(http//ur.wikipedia.org/wikiہے

پنڈت سرسوتی ایک ہندو مذہبی دانشور ہے ۔مشترکہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔اور وہیں وفات پائے۔اسالم کے حوالے سے  2
 دیا اور وه الجواب ہوگئے۔ ۔علمائے اسالم نے اس کا مدلل جواب’’ستیارتھ پرکاش‘‘ایک مضمون لکھا  جس کانام تھا



 
 

ق کو تسلیم کیا جائے اور جس طرح ہمارا مغرب سے مطالبہ ہے کہ اختالف اور توہین کے فر
کسی بھی ملک کی قومی شخصیات اور قومی عالمات کی حرمت و عزت کو قانونی تحفظ فراہم 

کیا جاتا ہے اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السالم، مسلمہ مذاہب اور ان کی عالمات و 
  ۔1شعائر کے قانونی تحفظ کا حق تسلیم کیا جائے

کا قائل تو ہے لیکن اس " آزادئی مذہب"اور" آزادئی رائے"اسالم  خالصہ کالم یہ ہے کہ  
کے لیے وه حدود متعین کرتا ہے۔اول الذکر کے بارے میں قرآنی آیت بطور استشہاد کے یہ پیش 

  :کی جاتی ہے کہ
نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین  ربجب تمہارے ) وه وقت یاد کرنے کے قابل ہے(اور "

نائب بنانے واال ہوں۔ انہوں نے کہا۔ کیا تُو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ) اپنا(میں 
ہے جو خرابیاں کرے اور کشت وخون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح وتقدیس 

  2"ں جو تم نہیں جانتےفرمایا میں وه باتیں جانتا ہو) نے هللا(کرتے رہتے ہیں۔ 

یہاں پر فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ باری تعالٰی اگر آپ اپنی عبادت کے لیے کسی 
مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو ہم ہیں نا۔عبادت بھی کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں 

  کرتے۔
کسی کو زبردستی  کے حوالے سے بالکل واضح حکم موجود ہے کہ"آزادئی مذہب "اور  

َال ِإْكرَاَه  :"اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ هللا جل شانہ کاارشاد ہے

  "میں کوئی جبر نہیں ہے)کے قبول کرنے(دین  3"ِيف الدِّينِ 

اسالم کہیں بھی یہ تصور نہیں دیتا کہ لوگوں کو زور زبردستی سے مسلمان بناؤ۔بلکہ وه تو ایک 
  رتی دین ہے کہ لوگ خود بخود آتے رہے ہیں اور آتے رہینگے۔فط
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  ٢٠:دفعہ
ہرشخص کو پرامن طریقے پر ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی ٓازادی کا حق حاصل )١(

  ہے۔

  کسی شخص  کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔)٢( 
بات کی سے کے حوالے " سیاسی نظام"اس دفعے  اور اس کے بعد والے  دفعے میں   
  گئی ہے۔

اسالم کا اپنا ایک زبردست  سیاسی نظام ہے جس میں ریاست،ریاستی ادارے اورحکومت  وغیره 
کے اصول وضوابط بیان کئے گئے ہیں۔معاشرے میں سیاسی گروپ بندی کی نظائر بہت پہلے 

م  سے پہلے بھی سیاسی گروه بندیاں تھیں جن کی صورتیں قبائلی سسٹم سے چلی آرہی ہیں۔اسال
کی شکل میں تھیں۔اس سسٹم میں سیاسی امور نمٹانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ  مختلف قبائل 

میں مختلف امور تقسیم ہوا کرتے تھے جن کی بجاآوری اس قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی 
نبی علیہ ی گروه بندیاں منظر عام پر نظر آئی ہیں۔جیسا کہ ۔اسالم کے بعد بھی بسا اوقات سیاس

کی رحلت فرمانے کے فوراََ◌ بعد خالفت کے موضوع پر  خاندان نبوت،مہاجرین وانصار  السالم
کی  گروه بندی ۔کہ اِن تینوں کا سیاسی مؤقف ایک دوسرے سے مختلف تھا۔انصار ملک کے 

الفت کا مستحق سمجھتے تھے۔جبکہ اصل باشندے تھے اس وجہ سے وه  اپنے آپ کو خ
کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے تھے۔خانداِن نبوت کے " سابقیِن اسالم"مہاجرین 

ایک فرد کی حیثیت سے سیدنا علی رضی هللا عنہ کا اپنا ایک الگ نقطہ نظر تھا۔قطع نظر اِن 
پر مسلمانوں کے اندر الگ  سب امور کے یہ بات  معلوم ہوتی ہے کہ سیاسی و معاشرتی امور

الگ  نقطہ نظر اختیار کرنا اور عمالََ◌ اس کے لیے کوشش کرنا پہلے دور کے اسالمی 
  معاشرے میں موجود تھا۔

انجمن سازی اور اس میں شرکت کے حوالے سے انسان آزاد ہے لیکن یاد رہے کہ یہ   
آج کے دور میں سیاسی آزادی کسی ناجائز اور حرام کام کے لیے  استعمال نہ کی جائےگی۔ 

میں موجود "سیاسی پارٹیوں"اور " سیاسی نظریات"امور کے حل کے لیے ترقی یافتہ شکل 
نیکی اور پرہیزگاری  :"ہے۔اس وجہ سے اگر انجمن سازی کی بنیاد اور اس کی حدود وشرائط  

ا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناه اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کی
  پر قائم ہو تو اس میں اسالمی نقطہ نظر سے کوئی اشکال نظر نہیں آرہا۔1"کرو

  
  
  
  

  
                                                           

 2:5المائده1



 
 

  
  

  فصل چہارم
عالمی منشور برائے "

تا 21دفعہ "  انسانی حقو ق
علی  ہکا سیرت نبوی30دفعہ 

صاحبہاالصالة والسالم سے 
  تقابلی جائزه

  
 
 
  
  
  

  ٢١:دفعہ
  ۔حکومت کا حصہ بننے کا حق ہےہر شخص کو)١(

  شخص کواپنے ملک میں سرکاری مالزمت  حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔ ہر)٢( 

  ۔حکومت عوام کی مرضی سے بنی گی)٣(



 
 

یہ دفعات سیاسی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اسالم   
ایک مکمل نظاِم حیات ہے اس وجہ سے اسالم کا اپنا ایک سیاسی نظام بھی ہے۔جس میں 

  سے متعلق تمام امورزیر بحث  آتے ہیں۔ "سیاست"
اقوام متحده کے ا س عالمی منشور برائے انسانی حقوق کی روشنی میں ہر وه طرز   

سیاست اور حکومت جائز اور درست ہوگا جس میں عوام کی رائے  حرف آخر سمجھی جائے 
ق ہو اور پھر گی۔اورجس معاشرے  کے ہر فرد کو ڈائریکٹ یا اِن ڈائریکٹ اپنی رائے دینے کاح

حکمران  اُس رائے کے مطابق عملدرآمد کرنے کا پابند ہوگا۔اور جو معاشره یا حکومت  اس 
  سے ہٹ کر ہوگی وه اقوام متحده کے قانون میں جائز نہیں ۔

اور اقوام متحده کی مرضی کے " اسالمی طرِزسیاست"پہلے  یہ جاننا ضروری ہے کہ   
" جمہوریت"یں بہت فرق ہے۔نہ تو اسالم موجوده سے چلنے والی سیاست م"جمہوریت"مطابق

کا بھی آتا ہے " حکومت"کامکمل حامی ہے اور نہ ہی مکمل مخالف۔سیاست میں ایک مرحلہ 
کہتے ہیں جبکہ اسالمی طرز "حکمران"جس کے چالنے والے کوجمہوریت کی زبان میں 

۔ قرآن کریم "نائب"کہالتا ہے۔خلیفہ کے معنی ہے"خلیفہ"سیاست میں اس کے چالنے والے کو
  :میں یہ لفظ اسی  معنی میں آیا ہے جیسا کہ هللا تعالی فرماتے ہیں

بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا  )بادشاه(خلیفہ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں  "
  1"کرو

  :فرماتے ہیں نبی علیہ السالماسی طرح حدیث میں آتا ہے  
بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے " 

تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہالک ہو جاتا تو دوسرے ان کی 
جگہ آ موجود ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں 
آئے گا۔ ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے 

صلی حکم ہے۔ آپ  عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا
نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر هللا علیہ وسلم 

لو، بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس 
کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو کیونکہ هللا تعالٰی ان سے قیامت 

  2"کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا

ھی جاتی ہے۔اور اس سے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ ہر کی بنیاد رک" خالفت"یہی سے   
دو نظامہائے حکومت ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں  کیونکہ ایک نظام میں سب کچھ 

کے مطابق ہو کر رہے " آسمانی ہدایات"کے تابع ہوگا اوردوسرے میں سب کچھ" عوامی رائے"
میں ایک نائب کی " ثانی الذکر"ہ کی ہوگی جب ک" بادشاه"گا۔اول الذکر میں حکمران کی حیثیت

نائب کی حیثیت "خلیفہ"ہوتا ہے۔ اور )هللا تعالیٰ (واال کوئی اور " حکم چالنے"۔جس میں اصالَ◌َ 
  سے هللا تعالٰی کے احکام کانفاذ کرنے واال ہوگا۔

اقوام متحده کے رکن ملک ہونے کے ناطے اس کے ممبر ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ ان 
اور شہریوں کی اجتماعی رائے کے مطابق ہوگی۔اور عوام کی " عوام"وحکومت کاطرِز سیاست

مرضی کے بغیر کسی بھی طریقے سے حکومت چالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔کیونکہ 
  ہے جس میں عوام کی حکومت،عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہوگی۔ " جمہوریت"یہی
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 3455:باب ماذکر عن بنی اسرائیل،رقمبخاری،کتاب احادیث االنبیاء، 2



 
 

یسا طرز حکومت ہے جو قرآن وسنت ایک ا"خالفت"اسالمی تعلیمات کی روشنی میں   
عوامی مرضی کے بجائے  فیصلے هللا تعالی کے احکامات " خلیفہ"کی بنیاد پر قائم ہو۔جس میں 

کی  نبی علیہ السالم" خلیفہ"کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں۔کیونکہ  نبی علیہ السالماور 
نیابت کرتے ہوئے عوام کے اجتماعی امور نمٹاتے ہیں۔کسی کو بھی اسالمی احکام میں ردوبدل 

چاہے حکمران ہو چاہے (کا اختیا ر نہیں ہے،بلکہ اُن احکام کی پابندی ملک کے ہر باشندے 
کے لیے  الزمی ہوگی۔جہاں کسی حکم کے بارے میں قرآن وحدیث میں واضح ہدایات )رعایا ہو
کے ذریعے فیصلے کیے جائیں گے۔انتظامی امور کے لیے " اجتہاد"ہ ہو وہاں موجود ن

جن مسائل کا تعلق  یا حاکم اپنی مرضی سے ڈھانچہ بنا نے کا حق رکھتا ہے۔لیکن "خلیفہ"
معتبر ہوں کےفیصلے  اہل علم صرف اُن  شرعی امور اور دینی تعبیر و تشریح سے ہے ان میں 

کے انتخاب  میں عوامی  رائے کا " خلیفہ" یک مسلّم ہو۔جن کا علم وفضل سب کے نزد گے
احترام کیاجائے گا۔لیکن یہاں عوام سے مراد اہل الرائے ہیں جسے اہل حل وعقد بھی کہا جاتا 
ہے۔اگر سیدنا ابوبکر رضی هللا عنہ کی خالفت کو دیکھا جائے تو وه بھی عوامی رائے کی بنیاد 

کی جانب اقدس سے ہوئی تھی لیکن فیصلہ عوامی رائے  المنبی علیہ السپربنی تھی ۔نامزدگی تو 
  :پرچھوڑا گیا تھا۔مسلم شریف کی روایت ہے کہ

نے اپنے مرِض وفات  میں سیده عائشہ رضی نبی علیہ السالم"
ابوبکر اور اپنے بھائی کوبالؤ تاکہ میں اُن :هللا عنہا سے فرمایا

اس تمنا  کے لیے کچھ لکھو۔مجھے یہ اندیشہ ہے کہ  کہیں کوئی
هللا تعالٰی ابوبکر کے سوا  ہو۔" اولیٰ "کی اظہار نہ کرے کہ میں 

کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے اور مسلمان بھی کسی اور کو 
نےاپنا یہ اراده ترک  لیکن پھر آپ ۔"قبول نہیں کریں گے

کی رحلت فرمانے  نبی علیہ السالمفرمادیا۔اور ہوا بھی ایسا  کہ 
یں  اختالف تو ہوا لیکن آخرکار سیدنا کے بعد اس مسئلہ م

مقرر " خلیفہ اول"ابوبکر صدیق رضی هللا عنہ مسلمانوں کے 
ہوئے۔اسالمی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ  کسی 

  1"خلیفہ کاانتخاب درجہ ذیل طریقوں  سے ممکن ہے

کر رضی هللا عنہ ۔مسلمانوں کے اہل حل وعقد خلیفہ کا انتخاب کریں۔جیسا کہ سیدنا ابوب1
  کاانتخاب ہوا تھا۔

۔خلیفہ اپنا جانشین خود مقرر کریں گے جیسا کہ سیدنا ابوبکر رضی هللا عنہ نے سیدنا عمر 2
  رضی هللا عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایاتھا۔

۔اکابرمسلمانونمیں سے ایک گروپ مقرر کیا جائے جو خلیفہ کا انتخاب کریں گے جیسا کہ 3
هللا عنہ نے ایک پینل تشکیل فرمایا تھا جس میں سیدنا عثمان رضی هللا عنہ، سیدنا عمر رضی 

سیدنا عبدالرحمان بن عوف رضی هللا عنہ، سیدنا طلحہ رضی هللا عنہ، سیدنا علی رضی هللا عنہ، 
  سیدنازبیر رضی هللا عنہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی هللا عنہ  شامل تھے۔

ل الرائے نئے خلیفہ کاانتخاب کریں گے جیساکہ سیدنا عثمان رضی ۔کسی خلیفہ کی وفات پر اہ4
هللا عنہ کی شہادت پر  مدینہ منوره میں موجود اصحاب شورٰی نے سیدنا علی رضی هللا عنہ کے 

  ہاتھ پر بیعت کرکے خلیفہ منتخب کیا تھا۔
ے قبول ۔خالفت کے اہل  شخص کا طاقت کے بل بوتے  اقتدارپر قبضہ کرنا اور امت کا اُس5

کی بیعت کے رضی هللا عنہ  حسن سیدنای خالفت کورضی هللا عنہ ک عاویہمُ سیدناجیسا کہ  کرنا
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بعد امت نے قبول کر لیا تھا اور وه اس کے بعد کم و بیش بیس برس تک امت کے متفقہ امیر 
  ۔المؤمنین رہے

ایک شرعی خلیفہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے درجہ باال طریقوں میں سے   
دوسرا،تیسرا اور چوتھا طریقہ تو موجوده دور میں ممکن نہیں ہے۔اس کے عالوه جو دو طریقے 

کے انتخاب کے )اقوام متحده کے قانون میں ہر بالغ فرد(ہیں وه قابل عمل ہیں اہل الرائے
ذریعےاور طاقت کے بل بوتے پر اقتدار پر قبضہ کرنے کے ذریعے،جس کو عوام اپنا 

  کرلیں اور عملی طور پر اُس کے احکامات نافذ بھی ہو جائیں۔بھی تسلیم " حکمران"
  بہر حال خلیفہ کے انتخاب میں یہ باتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔  

  ۔یہ انتخاب عام مسلمانوں کی مرضی کے مطابق ہوگا1
  ۔خالفت کوئی خاندانی چیز نہیں ہے۔2
  کے تابع  سمجھے گا۔ اپنے آپ کوحکمران سمجھنے کی بجائے هللا تعالی کے احکام"خلیفہ"۔3
  ۔دلیل کی بنیاد  پرکسی امر میں خلیفہ وقت سے اختالف کیا جاسکتا ہے۔4

کی حکومت " دلیل"اور"قانون"موجوده دور کی سیاسی اصطالح  میں ایسے طرز حکمرانی کو 
کا یہ مطلب ہے کہ عوام کی مرضی سے "جمہوریت"کہا جاتا ہے۔پس اگر اقوام متحده کے قانون

و یہ کارنامہ تو اسالم نے آج سے صدیوں پہلے سرانجام دیا تھا فرق صرف حکومت بنے ت
۔اور "شورائیت"کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسالم میں" جمہوریت"اصطالح کی ہے کیونکہ یہاں

کے معنی یہ ہیں کہ عوام کی ہر جائزوناجائز خواہشات پوری ہوں ،زندگی سے " جمہوریت"اگر 
ود مختار ہو ،اور جس بات پربھی عوام متفق ہوجائے وہی قانون ہوگا متعلق دیگر امور میں وه خ

تو ایسی جمہوریت کے لیے اسالم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔اسی طرح عوام کے انتخاب سے 
بھی فیصلہ  کرنے میں خودمختار نہیں ہو گی بلکہ وه بھی " پارلیمنٹ"وجود میں آئی ہوئی 

سے دنیا اسالم اور مسلمانوں پر اعتراض کرتی ہے کہ اسالمی تعلیمات کی پابند ہوگی۔اسی وجہ 
ختم ہوجاتی ہے۔ جو کہ دنیا کے مروجہ " پارلیمنٹ کی خودمختاری"اسی طریقے پر تو پھر

قوانین کے خالف ہے۔لیکن اوپر کی سطور میں وضاحت کی گئی ہے کہ اسالم کااپنا  الگ  ایک  
نظام کے دفعات کی کوئی ضرورت  جامع سیاسی نظام ہے جس میں کسی دوسرے نظام یا اُس

  نہیں ہے۔ 

اور  کے طرز حکومت1سعودی عرب موجوده دنیا میں خالفت کے حوالے سے اگر        
 کے تصور کے قریب ہیں،’’خالفت‘‘دستور  کے  طرزحکومت کو دیکھا جائےتو یہ پاکستان
آل  "کا حق  خاندانِ  سعودی عرب میں حاکمیت اعلٰی قرآن و سنت کی ہے،  حکمرانی کیونکہ

 اسی طرح کو حاصل ہے مگر وه قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرنے کے پابند ہیں "سعود
میں حاکمیت اعلٰی هللا تعالٰی کی تسلیم کی گئی ہے، حق حکمرانی اور آئین  پاکستان کے دستور 

                                                           

سب سے بڑا ملک ہے ۔ شمال مغرب میں اس کی  میںجزیره نمائے عرب:مملکت سعودی عرب1

متحده عرب  ور مشرق میںکویت،قطر اور بحرین ا اور شمال مشرق میں عراق شمال میں ،اردنسرحد
مشرق کے شمال  سخلیِج فارس ا ے ملی ہوئی ہے جبکہیمن س جنوب میںعمان، جنوب مشرق میںامارات،

اسالم  س کے مغرب میں واقع ہے ۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہالتی ہے کیونکہ یہاںبحیره قلزم ااور
ود وجمکہ مکرمہ اور مدینہ منور م ے دو مقدس ترین مقاماتک

 2017/11/28مورخہ )عرب۔سعودی https://ur.wikipedia.org/wiki)۔ہیں

 



 
 

پر  عوام کے منتخب نمائندوں کو حاصل ہے اور حکومت اور پارلیمنٹ دونوں دستوری طور
  قرآن و سنت کے پابند ہیں۔

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٢:دفعہ
  ۔"ہر شخص کو  قومی و بین االقوامی سطح پرمعاشرتی تحفظ حاصل ہوگی

معاشره کی تعمیر وترقی کے لیے ضروری ہے کہ فرد کو اس کے تمام جائز حقوق    
معاشرے میں :میسر  ہوں ۔سیرت طیبہ کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ 

آباد تمام افراد کو اپنے عالقے اور ملک کے دائرے میں تحفظ حاصل ہو۔جس کے لیے اگر باہر 
کی دنیا سے کوئی مدد لینے کی ضرورت پیش آئے تو ملکی قانون کی روشنی میں وه اُس مدد 
 سے بھی استفاده کر سکتا ہے۔معاشرتی تحفظ   بہت سارے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ  کسی فرد

  کی شخصیت اور عزت  کوبھی ملحوظ نظر رکھتی ہے۔
سیرِت طیبہ میں اس حوالے سے کوئی اشکال نہیں ہے۔فرد کے تمام جائز معاشرتی   

حقوق،اُس کی شخصیت اور عزت کے حوالے سے ہر قسم کے قانونی کارروائی،جدوجہداور 
  الئحہ عمل ترتیب دینے میں سیرت طیبہ کوئی اختالف نہیں رکھتی۔   

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 
 

  
  
  
 
 
  
  

  ٢٣:دفعہ

  ۔کو اپنے لیے روزگار تالش کرنے کی مکمل آزادی ہوگی ہرشخص)١(

  ۔ہرمزدور مناسب مشاہرے کا حق رکھتا ہے)٢(

ہرشخص جو کام کرتا ہے  وه ایسے مناسب ومعقول مشاہرے کا حق رکھتا ہے جوخود اس )٣(
جس میں اگر ضروری ہو کے اور اس کے اہل وعیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہو۔اور 

  تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذرائع  سے اضافہ کیا جا سکے۔

ہرشخص کو اپنے مفاد کےبچاؤ کے لیےتجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک )۴(
  ہونے کا حق حاصل ہے۔

معاوضے کی بنیاد پرکسی سے کام لینا اور کسی کے لیے کام کرنا  ایک انسانی حق   
کام کیا جاتا ہو اس کا بھی حق ہے کیونکہ ہر کوئی تو ہر قسم کے کام ہے،جس کے لیے 

سرانجام نہیں دے سکتا۔اسی طرح ہر کسی کے پاس تو اتنی دولت نہیں ہوتی جس کے ہوتے 
ہوئے کوئی بھی انسان معاوضے پر کسی کے لیے کام کرنے پر آماده نہ ہو ۔یہ دنیا کاقانون ہے 

کام کراتے ہیں جبکہ غریب لوگ محنت مزدوری کرکے  مال دار لوگ معاوضہ دے  کر اپنے
  کرتے ہیں۔معاوضہ لیتے ہیں ۔جس کے نتیجے میں دونوں طبقے خوشحالی کی زندگی بسر

سے متعلق "اجارے"سیرت  اور اسالم کے موضوع میں یہ تمام امورمعامالت کے جزء
د ہے۔اجارے کے کے نام سے ایک مستقل  عنوان موجو"  کتاب االجاره"ہیں۔اسالمی فقہ میں

حوالے سے قرآنی آیت میں بھی اس طرف اشاره ہے جیساکہ  سیدنا موسٰی علیہ السالم کے 
  :واقعے میں هللا جل شانہ کاارشاد ہے

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمنيُ  " توانا اور امانت ) جو(بہتر نوکر جو آپ رکھیں وه ہے "1"ِإنَّ َخيـْ

  ۔)ہو(دار 

اسالم میں ہرکسی کو جائز کام :پر رکھنے کے لیے مطلوبہ صفاتکسی کو کام   
ادارے،حکومت (کاج کی مکمل اجازت ہے،چاہے وه اپنا کوئی کاروبار کرتا ہو یا کسی دوسرے

کے ساتھ مل کر شرکت کے ساتھ یا کسی معاوضے کے بدلے کام ہو۔قرآنی تعلیمات اس )وغیره
لک اور کام کرنے والے کے درمیان انصاف پر بارے میں جو اصول بیان کرتی ہیں اُس میں ما

مبنی شرائط ہیں۔ وپر کی آیت میں نوکر رکھنے کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھا گیا 
ہے۔ایک یہ کہ وه کام کرنے کا اہل بھی ہو اور کام کرنے کے سلسلے میں امانت دار بھی 

  :ہو۔جیسا کہ ابن جریر رحمہ هللا نے فرمایا ہےکہ
ان دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک نے باپ کی توجہ  "

یہ توجہ دالنے والی صاحبزادی وہی تھیں جو آپ علیہ (دالئی۔ 
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انہیں آپ ہماری بکریوں کی ”کہا کہ )السالم کو بالنے گئی تھیں
چرائی پر رکھ لیجئے کیونکہ وه کام کرنے واال اچھا ہوتا ہے 

تم نے یہ ”ے پوچھا ۔ باپ نے بیٹی س“جو قوی اور امانت دار ہو
۔ بچی نے جواب “کیسے جان لیا کہ ان میں یہ دونوں وصف ہیں

دس آدمی مل کر جس پتھر کو کنویں سے ہٹا سکتے ”دیا کہ 
تھے انہوں نے تنہا اس کو ہٹا دیا ان سے ان کی قوت کا اندازه 
با آسانی ہوسکتا ہے۔ امانت داری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ 

آپ کے پاس آنے لگی تو اس لیے کہ  جب میں انہیں لے کر
راستے سے ناواقف تھے میں آگے ہولی انہوں نے کہاتم میرے 
پیچھے رہو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکر پھینک دینا 

  1"میں سمجھ لونگا کہ مجھے اس راستے چلنا چاہیئے

  :سیدنا ابن مسعود رضی هللا عنہ فرماتے ہیںروایت میں آتا ہے ۔
کی سی زیرکی، معاملہ فہی، دانائی اور دوربینی  تین شخص" 

کسی اور میں نہیں پائی گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی هللا عنہ 
کی دانائی کہ جب انہوں نے اپنے بعد خالفت کے لیے جناب 
عمر رضی هللا عنہ کو منتخب کیا۔ یوسف علیہ السالم کے 
 خریدنے والے مصری جنہوں نے بیک نظر یوسف علیہ السالم
کو پہچان لیا اور جا کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ انہیں اچھی 
طرح رکھو۔ اور اس بزرگ کی صاحبزادی جنہوں نے موسٰی 
علیہ السالم کی نسبت اپنے باپ سے سفارش کی کہ انہیں اپنے 

  2"کام پر رکھ لیجئے

اس دفعے میں یہ بھی ہے کہ ایک معقول :مقرره اور معقول معاوضے پر کام کرنا
ے کے بدلے ہر کسی کو کام کاج کرنے کاحق ہے۔اسالمی تعلیمات میں اس حوالے سے معاوض

سیدنا موسٰی علیہ السالم کا بھی ہے۔سیدنا واقعہ  بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک 
موسٰی علیہ السالم مصر میں رہتے تھے وہاں پر بے خبری میں ایک آدمی کے قتل کا سبب 

سے ملک سے چپکے سے نکل  گئے اور مدین پہنچ گئے۔وہاں بنے۔وقت کے بادشاه کے خوف 
پرایک مقام پر دو عورتوں کی خدمت کی ۔انہوں نے جا کر اپنے والد کو بتایا اُن کے والد نے 

  :موسٰی علیہ السالم کو بالیا اورفرمایا
دوں کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاه ) موٰسی سے(اُنہوں نے "

یہاں پر کام کرنے والے اور جس کے لیے کام  3"اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو 

کرنے کا بیان )خدمت(کیا جاتا ہوکے، درمیان ایک معلوم اور معقول معاوضے کے بدلے کام 
  ہے۔

اس سلسلے میں جس  ):مالک اور نوکر کے درمیان معاہده(کام کاج  میں کمی بیشی 
جاتا ہو اور جس سے کام لیا جاتا ہے،اُن کی مرضی کے مطابق کمی بیشی کی کے لیے کام کیا 

ہونی چا ہئیے کہ اگر مالک  یا "معقولیت"جا سکتی ہے۔یعنی کام کاج کے اس معاملے میں 
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نوکرچاہے تو اپنے درمیان طے شده معاہدے کو کم یازیاده کر سکتے ہیں جیسا کہ اسی واقعے 
  :میں آگے یہ بھی ہے کہ

) احسان(اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے اور  "
ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا۔ مجھے انشاء هللا نیک 

  1"لوگوں میں پاؤ گے

یہاں مالک نے خدمت کے لیے جس شخص کی خدمات حاصل کرنی کی بات کی ہے وه یہ ہے 
اپنی مرضی سے پورے کرتے کہ میری  خدمت کے لیے تو آٹھ سال کافی ہیں لیکن تم دس سال 

ہو تو یہ تمہاری طرف سے مجھ پر ایک احسان ہوگا۔ اس کے جواب میں سیدنا موسٰی علیہ 
  :السالم نے فرمایا

پوری ) چاہوں(میں جونسی مدت ) عہد پختہ ہوا(موٰسی نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ "
  2"کردوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو

علیہ السالم نے کتنے سا ل اُن بزرگ کے پاس گزارے؟ اس بارے سیدنا موسٰی  :فائده
  :میں بخاری کی روایت ہے کہ

سعید بن جبیر رضی هللا عنہ سے یہودیوں نے سوال کیا کہ  "
موسٰی علیہ السالم نے آٹھ سال پورے کئے تھے یا دس سال؟ تو 
آپ رضی هللا عنہ نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں پھر میں عرب 

ے عالم سیدنا ابن عباس رضی هللا عنہ کے پاس گیا کے بہت بڑ
اور ان سے یہی سوال کیا تو آپ رضی هللا عنہ نے فرمایا ان 
دونوں میں جو زیاده اور پاک مدت تھی وہی آپ علیہ السالم نے 
پوری کی یعنی دس سال۔ هللا تعالٰی کے نبی جو کہتے ہیں پورا 

  3"کرتے ہیں 
 

کی ہے ۔ہر ملک اور عرف کے " معقول معاوضے"اس دفعے میں ایک شق  :معقول معاوضہ
مطابق معاوضہ طے ہوتا ہے جس میں اسالمی تعلیمات کی روشنی میں کوئی اشکال نہیں ہے 

کھانے پینے "اصحاب امام احمد رحمہ هللا نے اس آیت سے استدالل کر کے کہا ہے کہکیونکہ 
  4"پر لگا لینا درست ہے اور کپڑے پر کسی کو مزدوری اور کام کاج

رحمہ هللا اس کی دلیل میں ابن ماجہ 
5
ایک صحابی فرماتے ہیں  کی ایک حدیث بھی ہے  

  :کہ
نے سورة طس کی تالوت کی جب موسٰی علیہ  نبی علیہ السالم"

السالم کے ذکر تک پہنچے تو فرمانے لگے موسٰی علیہ السالم 
نے اپنے پیٹ کے بھرنے اور اپنی شرمگاه کو بچانے کے لیے 

 ۔  اس "آٹھ سال یادس سال کے لیے اپنے آپ کو مالزم کر لیا 
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اتنی  مزدوری پر بھی  ہے کہ  واضح ہوتی  باتحدیث سے یہ 
س  پر وه پیٹ بھر کر یا جا سکتا ہے جمزدور مقرر ک کسی کو

  1"تا ہےکھانا کھا لی

مزدور جس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اُس پر الزم : معاوضے کی بروقت ادائیگی
ہے کہ اُس کے معاوضے کی بروقت ادائیگی یقینی بنائےکیونکہ پورے دن کی مزدوری انسانی 

وقت مل جائے تو اُس کی ساری ر کرتی ہے لیکن جب اُس کو اپنی مزدوری برجسم کو متاث
  :تھکاوٹ دور ہوجاتی ہے۔حدیث میں آتا ہے

نبی علیہ عبدهللا بن عمر رضی هللا عنہما کہتے ہیں کہ "
مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ” :نے فرمایاالسالم

  2،3"اس کی مزدوری دے دو

کی صورت میں مزدور کے دوباره آنے تک معاوضہ ادا نہ کئے جانے 
اگرکوئی انسان کسی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اُس نے ابھی :سنبھال کے رکھنا"معاوضہ"

کو محفوظ "معاوضے"اپنا معاوضہ لیا نہیں تھا کہ کہیں چالگیا تو اُس کے آنے تک اُس کے 
ہوگا بلکہ اگر اُس  رکھا جائے گا اور جب بھی وه ملے ،اُسے دینا اُس کے حقوق میں شمار

کو کسی سرمایہ کاری میں لگالیا اور وه بڑھتا گیا تو یہ اور بھی ثواب کاکام " معاوضے''
ہوگی۔اس حوالے سے بخاری میں  تین  ساتھیوں  ہوگااور اُس کے تعاون کی ایک بہترین صورت

ھڑے جس میں ایک اپنے والدین کے لیے پوری رات ک طویل واقعہ نقل کیا گیا ہےکا ایک  
کھڑے گزار دی تھی۔دوسرے نے باوجود قدرت کے بدکاری  چھوڑ دی تھی اور تیسرے نے 

ایک مزدور کی تنخواه پر کاروبار شروع کی جو بڑھتے بڑھتے بہت زیاده ہو گیا تھا اور پھر 
  مزدور کے واپسی پر سب کچھ اسے حوالے کیا تھا۔

  :اس حدیث میں محل استشہاد  
ہے جو تجھ سے ره گیا تھا میں نے اس میں سرمایہ کاری کی ہے ہے، کہ یہ تیرا وه معاوضہ 

جس کے وجہ سے یہ اتنی زیاده ہوگئی ہے۔اسالم بھی یہی ترغیب دیتا ہے کیونکہ اُس بندے نے 
جو یہ کام کیا تھاهللا تعالٰی کے ہاں مقبول  اور باعِث اجرتھا تبھی تو اُ ن پر غارکا دروازه کھل 

  گیا۔
یہ بھی ہے کہ ایک ایسے مشاہرے پر کام کرنا ہر انسان کے اس دفعے کی ایک شق 

حقوق میں شمار ہوتا ہے جو اُس کے اور اُس کے اہل وعیال کےلیے کافی ہو اس کے عالوه اگر 
  ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذرائع  سے اضافہ کیا جا سکے۔

یب موجود ہے۔ سیرت  طیبہ میں مزدورں کے ساتھ  ہر قسم کے تعاون کرنے کی ترغ
چاہے مالی ہو،جانی ہو یااخالقی ہو۔اس سلسلے میں اُن کو زکٰوة،نفلی صدقات  اور ہدایا وغیره 

  دینے کی  اوراُن کے دکھ درد میں برابر کی شرکت کے بارے میں ترغیب موجود ہے۔

اسی طرح ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس :معاوضہ مقرر کرکے نہ دینا بہت بڑا گناه ہے
معاوضے کے بارے جو بات کی گئی ہو ،اُس سے کام لینے کے بعد وه معاوضہ  دیا  کے ساتھ

  :کا ارشاد مبارک ہے نبی علیہ السالمجیسا کہ  جائے اور اگر نہ دیا تو یہ نہ دینا انتہائی ظلم ہے۔
نے فرمایا هللا نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ "

لوگ ایسے ہوں گے جن کا  تعالٰی کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے
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قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، ایک وه شخص جس نے 
میرے نام پر عہد کیا اور وه توڑ دیا، وه شخص جس نے کسی 
آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور وه شخص جس 
نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، 

  1"لیکن اس کی مزدوری نہیں دی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢۴:دفعہ
ہر شخص کو ٓارام اور فرصت کا حق ہے جس میں کام کے گھنٹوں کی حدبندی اور تنخواه کے  

  عالوه مقرره وقفوں کے ساتھ تعطیالت بھی شامل ہیں۔
انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک حد تک تو کام کر سکتا ہے لیکن ایک حد کے بعد   

کے اموِرزندگی متاثر ہوتے ہیں۔اس وجہ سے انسان کا یہ حق ہے کہ تھکاوٹ کاشکار ہوکر اس 
منائے۔اور جہاں تک کام "تعطیالت"آرام حاصل کرنے  کی غرض سے کچھ اوقات کے لیے 

کے گھنٹوں کی حد بندی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اسالمی تعلیمات یہ ہے کہ کسی انسان 
نا اور جہاں تک وه کام کرسکتا ہے ، کرے اور کو اس کی طاقت سے زیاده کام نہ لیا جائے جت

جب طاقت ختم یا کمزور ہوجائے تب اُسے آرام کا موقع دیا جائے ۔خود هللا تعالٰی جب انسانوں کو 
دیتے ہیں تو اس میں بھی حد بندی ہوتی ہے کہ جہاں تک انسانی طاقت ہے "اسالمی احکامات"
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َال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ  :"شانہ کاارشاد ہے اُسی کے مطابق احکام دیتے ہیں جیسا کہ هللا جل

  "کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیاده تکلیف نہیں دیتا۔ هللا"1ُوْسَعَها

  :اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ هللا فرماتے ہیں
نص اهللا تعاىل على أنه ال . وهذا خرب جزم۔التكليف هو االمر مبا يشق عليه "

وقت نزول اآلية عبادة من أعمال القلب أو اجلوارح إال وهى يف يكلف العباد من 

  2"وسع املكلف

ہے جس کاکرنا مشقت واال ہو۔اوریہ هللا جل شانہ کے طرف سے "کام"تکلیف سے مراد وه" 
ایسا نہیں دیتے " حکم"واضح خبر ہے کہ هللا تعالٰی بدنی اور قلبی اعمال میں سے کوئی بھی 

  ۔ "کے لیےناممکن ہو جس پرانسان  پر عمل کرنا

عالمی منشور "خالصہ کالم یہ ہے کہ اس دفعے کے حوالے سے سیرت ِ طیبہ اور    
  میں کوئی تقابل  نہیں ۔" برائے انسانی حقوق

  
  
  
  
  
 
  
  
  

  ٢۵:دفعہ

ہرشخص کواپنی اور اپنے اہل وعیال کی صحت اور فالح وبہبود کے لیے مناسب معیار )١(
،پوشاک،مکان اور عالج کی سہولتیں اور دوسری ضروری زندگی کا حق ہے۔جس میں خوراک 

معاشرتی  مراعات شامل ہیں  اور بے روزگاری،بیماری ،معذوری،بیوگی،بڑھاپا یا ان حاالت 
میں روزگا سے محرومی ،جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں،کے خالف تحفظ کا حق 

 حاصل ہے۔

ہیں۔تمام بچے خواه وه شادی سے پہلے زّچہ اور بّچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار )٢( 
  پیدا ہوئے ہو یا شادی کے بعد،معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے۔

عالمی منشور کے اس دفعے کا سیرت نبویہ علی صاحبہا الصالة والسالم 
 :سے تقابلی جائزه

بارے میں  کے" معیار زندگی"کے ساتھ ساتھ اُس کے " معاشی تحفظ"اس دفعے میں انسان کے 
کی " معاشی تحفظ''اور "معیارزندگی"ہدایات موجود ہیں۔جہاں تک سیرت طیبہ کی روشنی میں 

نہیں ہے بلکہ انتظامی امور کے حوالے سے مختلف حاالت " طبقاتی تفریق"بات ہے،اس میں 
میں انسان مختلف قسم کے فوائدسے مستفید ہو سکتا ہے۔اسالم میں اس حوالے سے حکمران اور 

ا کاکوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جب ہم صدیق اکبر رضی هللا عنہ  کی خالفت کو دیکھتے رعای
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آپ رضی هللا "ہیں تو جب آپ رضی هللا عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو مشورے سے یہ طے پایا کہ 
عنہ کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری سرکاری بیت المال سے  ہوگی کیونکہ باِر خالفت کی 

وزگار کے مواقع نہیں ملیں گے۔لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی وجہ سے آپ کو اپنے ر
مدینے منورے  کے ایک عام شہری کے معیار کے مطابق ہوگا۔شورٰی کے "خرچہ"کہ یہ 

ال  "فیصلے میں ایک جملہ کہا گیا تھا جو اسالم میں ہر انسان کے مساوات  کو علمبردار ہے
جائے گی اور نہ ہی بیشی ۔اس میں واضح طور پر کہ نہ اس میں کمی کی " وکس فیھا وال شطط

دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ ایک مسلمان حکومت میں عام شہری اور حکمران کے معیار زندگی 
میں کوئی فرق  نہیں رکھا جائے گا۔معیار زندگی میں مساوات کے حوالے سے امیر المؤمنین 

علیمات کا خالصہ ہے کیونکہ انہوں سیدنا عمر فاروق رضی هللا عنہ کے فرامین  اسالی ت
عام  سواری کے بجائے عمده :نےسرکاری عمال کے بارے  میں ہدایات جاری فرمائی تھیں کہ

جس کو (گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا،گھر کے سامنے کوئی مخصوص جگہ نہیں بنائے گا
یں کھائیں گے ۔باریک کپڑے نہیں پہنیں گے،ایسی روٹی نہ) ہم ڈیوڑھی سے تعبیر کر سکتے ہیں

  جو کہ چھنے ہوئے آٹے کی ہووغیره  ۔
چونکہ اُس دور میں اس قسم کی اشیاءایک امتیاز کی عالمت ہواکرتی تھیں  اس وجہ 
سے اِن امور سے اُنہیں منع کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اسالم میں حکمران اور رعایا کی معاشی اور 

  میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھا جائے گا۔ " معیار"معاشرتی زندگی کے 
لیے ریاست کی طرف سے روزینے کا انتظام  ایک فالحی مملکت میں شہریوں کے  

ہواکرتا ہے ۔اس میں بھی برابری کا خیال رکھا گیا ہے چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی هللا عنہ 
کے حوالے سے اسالم " معیار زندگی"کے دور خالفت میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔

کی بنیاد "معاشرتی یکسانیت "کہ کی گنجائش نہیں چھوڑی ۔ بل" طبقاتی نظام"نے معاشرے میں 
پر "معیار زندگی"پرہی معاشره مستقل بنیادوں پر قائم ره سکتا ہے۔اس  حوالے سے چند باتیں 

  اثر انداز ہوسکتی ہیں ۔اس لیےان کی وضاحت ضروری ہے۔

انسانی زندگی میں انسان پر مختلف حاالت  آتے ہیں جن میں کبھی تو :تنگی/رزق کی فراخی
آتی ہے،اور کبھی فراوانی۔رزق کی تنگی اور فراوانی معمول کی باتیں ہیں۔لہذا  رزق کی  تنگی

رزق کی تنگی کو ذلّت اور فراوانی کو فضیلت کا معیار نہیں سمجھنا چاہئیے۔بلکہ دونوں حالتوں 
  :کوهللا تعالٰی کی تقسیم سمجھ کرصبر وشکر کا دامن تھامناچاہئیے جیسا کہ هللا تعالی فرماتے ہیں

 چاہتا جسے رب میرا کہو سے ان وسلم علیہ هللا صلی بین ےا"
 کرتا عطا تُال نپا ہے چاہتا جسے اور ہے دیتا رزق کشاده ہے
  1"جانتے نہیں حقیقت کی اس لوگ اکثر مگر ہے

دنیا میں رزق کی تقسیم کا انتظام "مرحوم لکھتے ہیں2اس آیت کی تفسیر میں موالنا مودودی   
ہے اس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے اور اس غلط فہمی میں پڑ جس حکمت و مصلحت پر مبنی 

جاتے ہیں کہ جسے هللا کشاده رزق دے رہا ہے، وه اس کا محبوب ہے اور جسے تنگی کے ساتھ 
دے رہا ہے، وه اس کے غضب میں مبتال ہےحاالنکہ اگر کوئی شخص ذرا آنکھیں کھول کر 
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میں پیدا ہوئے۔ خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہوکر  اورنگ آباد ء کو1903ستمبر 25مودودی یٰ سید ابواالعل 2

کے " تفہیم القرآن"ہے۔ فن تفسیر میں ہی مودودی کہالتا ہے۔آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔مصنف کتب کثیره 
نام سے ایک  شاہکارتفسیر لکھی۔دیگر تصانیف میں رسائل ومسائل،خالفت وملوکیت، الجہاد فی االسالم،پرده،معاشیات 

اُن کے مخصوص نقطہ نظر کی وجہ سے اہل علم کے ءکو پہال شافیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔1979اسالم وغیر ه ہیں۔
ء کو امریکہ میں وفات پائے۔ 1979ستمبر22ت متنازعہ رہی۔درمیان اُن کی حیث

)https://ur.wikipedia.org/wiki/2017نومبر3مودودی،مورخہ_االعلیٰ _ابو( 



 
 

ک اور گھناؤنے کردار کے لوگ نہایت دیکھے تو اسے نظر آ سکتا ہے کہ بسا اوقات بڑے ناپا
خوشحال ہوتے ہیں اور بہت سے نیک اور شریف انسان جن کے کردار کی خوبی کا ہر شخص 
معترف ہوتا ہے تنگ دستی میں مبتال پائے جاتے ہیں۔ اب آخر کون صاحِب عقل یہ کہہ سکتا ہے 

وگ ہی اسے بھلے لگتے کہ هللا کو یہ پاکیزه اخالق کے لوگ ناپسند ہیں اور وه شریر خبیث ل
 "  1ہیں

  :اورحدیث  میں بھی آتا ہے کہ 
ابن عمر رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم  "

صلی هللا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے 
  2"حتٰی کہ بے چارگی و درماندگی اور دانائی و ہوشیاری

ہر انسان کے اوصاف دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یہ :فطری اوصاف وکماالت کااختالف
اُس کا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی هللا جل شانہ کی طرف سے انسانوں میں ودیعت کرده 

نسانوں کی بناء پر اجس ہے۔ رکھا گیا  میں قتمام انسانوں کی تخلیہے جو فطری اختالف ایک 
ان کی جسمانی توانائیوں مثال و امتیاز ہے۔  ذہنی صالحیتوں اور کماالت و اوصاف میں فرق کی

ہے۔ ان کے افکار و خیاالت اور نصب العین بھی ایک  ہوتا فرق  بہت زیاده  اور طاقتوں میں
بھی  طورطریقے  رزق حاصل کرنے کے  اسی طرح انسانوں میںدوسرے سے مختلف ہیں۔ 

 یں کمی بیشی آتی ہےم اسی فطری اختالف کی بدولت رزق اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ہیں۔
اور انصاف بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ رزق کے معاملہ میں انسان کی کوششوں اور 

 کی جس ہے کچھ وہی لئے کے انسان اور :"جیسا کہ ارشاد ہےصالحیتوں کو مدنظر رکھا جائے
  3۔کی کوشش نے اس

 طرف کی شانہ جل هللا درمیان کے انسانوں:ہے حکمت کی تعالیٰ  هللا میں تقسیم کی رزق
 تقسیم اسی کہ ہے بھی یہ مصلحت ایک  سے میں مصالح  ساری بہت میں تقسیم کی رزق سے
 کی دوسرے ایک وه میں نتیجے کے جس گے ہوں محتاج کے دوسرے ایک لوگ ذریعے کے

  :ہے ارشاد کا شانہ جل هللا کہ جیسا گے دیں سرانجام خدمت
ں ؟ ہم نے ان کی رحمت کو بانٹتے ہی ربکیا یہ لوگ تمہارے "

میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کردیا اور ایک 
کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت 

کی رحمت اس  ربلے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے 
  4"سے کہیں بہتر ہے

اعتراض کفار کی طرف سے ذکر کرده  میں کی تفسیر  اس آیت کریمہ مرحومموالنا مودودی 
  :کہتا ہے کہ کے جواب میں

کب سے هللا کی رحمت کی تقسیم ان لوگوں کو سپرد کیا " 
گیاہے؟یہ لوگوں کاکام نہیں کہ وه هللا تعالی کو اس بارے میں 

دوسری بات یہ !مشورے دے کہ فالں کواتنا دو اور فالں کو اتنا
میں زندگی بسر کرنے  کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے دنیا

کے جو عام ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں 
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رکھی ہے کسی اور کے حوالے نہیں کر دی۔ ہم کسی کو حسین 
اور کسی کو بدصورت ، کس کو خوش آواز اور کسی کو بد 

ہیکل اور کس کو کمزور، کسی کو ذہین اور  یآواز، کسی کو قو
وی الحافظہ اور کسی کو نسیان میں کسی کو کند ذہن، کسی کو ق

مبتال، کسی کو سلیم االعضاء اور کسی کو اپاہج یا اندھا گونگا 
اور بہرا، کسی کو امیر زاده اور کسی کو فقیر زاده، کسی کو 

ترقی یافتہ قوم کا فرد اور کسی کو غالم یا پس مانده قوم کا فرد 
ر بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس پیدائشی قسمت میں کوئی ذره براب

جس کو جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے وہی ودخل نہیں دے سکتا۔ س
کچھ بننے پر وه مجبور ہے۔ اور ان مختلف پیدائشی حالتوں کا 

جو اثر بھی کسی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس 
میں نہیں ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان رزق، طاقت، عزت، 

ھی ہم ہی کر رہے شہرت، دولت، حکومت وغیره کی تقسیم ب
ہیں۔ جس کو ہماری طرف سے اقبال نصیب ہوتا ہے، اسے 

کوئی گرا نہیں سکتا اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آجاتا 
ہے، اسے گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے فیصلوں کے 

مقابلے میں انسانوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری ره 
میں یہ لوگ کہاں فیصلہ ئی انتظام اللہجاتی ہیں۔ اس عالمگیر 

کرتے چلے ہیں کہ کائنات کا مالک کسے اپنا نبی بنائے اور 
ئی انتظام میں یہ اللہکسے نہ بنائے۔تیسری بات یہ ہے کہ اس 

مستقل قاعده ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی کو یا 
سب کچھ سب کو نہ دے دیا جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو ہر 

درمیان ہر پہلو میں تفاوت ہی تفاوت  طرف تمہیں بندوں کے
نظر آئے گا۔ کسی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے تو دوسری کسی 
چیز سے اس کو محروم کر دیا ہے اور وه کسی اور کو عطا کر 

دی ہے یہ اس حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان 
دوسرے سے بے نیاز نہ ہو بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملہ 

کا محتاج رہے۔ اب یہ کیسا احمقانہ خیال تمہارے  میں دوسرے
دماغ میں سمایا ہے کہ جسے ہم نے زیاست اور وجاہت دی 

ہے، اسی کو نبوت بھی دے دی جائے؟ کیا اس طرح تم یہ بھی 
کہو گے کہ عقل، علم، دولت ، حسن، طاقت، اقتدار اور دوسرے 

یک تمام کماالت ایک ہی میں جمع کر دئیے جائیں اور جس کو ا
  1"چیز نہیں ملی اسے دوسری بھی کوئی چیز نہ دئ جائے

میں اس بات کو بھی مدنظر رکھنا چاہئیے کہ " معیار زندگی"اس حوالے سے :زہد اختیار کرنا
زینت،خواہشات اور دنیاکی محبت کو چھوڑا جائے۔حدیث سے اس بات کی مزید وضاحت 

  :ہوجاتی ہے ،ارشاد ہے
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 ابوذرغفاری سیدنا"
)1(

 نبی کہ ہے روایت سے عنہ هللا رضی
 طرف کی اس اور زہد میں بارے کے دنیا فرمایا نے السالم علیہ
 مال اپنے اور کرنے حرام اوپر اپنے کو حالل ، رغبتی بے سے

 اور معیار اصل کا "زہد" بلکہ ہے نہیں نام کا کرنے برباد کو
 ہاتھ تمہارے اور پاس تمہارے کچھ جو کہ ہے یہ تقاضا کا اس
 هللا جو ہو پر اس کو تم بھروسہ اور اعتماد زیاده سے اس ہو میں

 کہ یہ اور ہے، میں قبضے کے تعالیٰ  هللا اور پاس کے تعالیٰ 
 کے اس تو آئے پیش خوشگواری نا اور تکلیف کوئی کو تم جب

 اس نسبت بہ ہو زیاده میں دل تمہارے رغبت کی ثواب اخروی
 نہ ہی پیش کو تم بات یک ناگواری اور تکلیف وه کہ کے خواہش

  2"آتی

اس دفعے میں یہ بھی ہے کہ انسان کو بے روزگاری،بیماری ،معذوری،بیوگی،بڑھاپا یا ان 
حاالت میں روزگا سے محرومی ،جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں،کے خالف تحفظ کا 

 اکرمجناب نبی ’’ بیت المال:"حق حاصل ہے۔اس حوالے سے موالنا زاہدالراشدی لکھتے ہیں
ے دور میں ہی موجود تھا اور اس کے ذریعہ معاشره کے معذور اور ضرورت مند افراد کی ک

بیت المال کی رقوم سے ضرورت مندوں کی ضرورت مدد کی جاتی تھی، جناب نبی اکرم
پوری کرتے تھے اور تاوان میں پھنس جانے والے حضرات کی مدد بھی کرتے تھے، حتٰی کہ 

کی دیت بھی بیت المال سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت میں مقتول 
  :روایت میں ہے کہ

جو شخص مال چھوڑ کر مرا وه اس کے وارثوں کو ملے گا اور جو بوجھ اور بے سہارا اوالد  "
  3"چھوڑ کر مرا وه میری طرف رجوع کرے گا اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی

کے ذریعہ سوسائٹی کے معذور، نادار، بے  "بیت المال"میری طالب علمانہ رائے میں  
روزگار، ضرورت مند اور بوجھ تلے دبے لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی کفالت کرنے کی 

رضی عمرسیدنااور رضی هللا عنہ ابوبکرسیدناپر ہے۔ کے اسی ارشاد گرامینبی علیہ السالمبنیاد 
سلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے بیت المال کے نظام کو اس قدر منظم کیا کہ نے اسی تهللا عنہ 

اور رفاہی ریاست کے لیے آئیڈیل تصور کیا جاتا  "ویلفیئر سٹیٹ "خالفت راشده کا دور آج بھی
ہے اور بہت سے مغربی ممالک اس کے بعض حصوں کی پیروی کر رہے ہیں، حتٰی کہ ناروے 

کے نام کے ساتھ رائج کیے رضی هللا عنہ عمرسیدناوظیفے میں اس سلسلہ کے بعض قوانین اور 
 گئے ہیں۔

صحیح معنوں میں ایک فالحی ریاست ہے ہی  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسالمی ریاست 
جو مملکت کے تمام باشندوں کی ضروریات زندگی فراہم کرنے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری 

کا یہ تاریخی جملہ ایک رضی هللا عنہ  عمر بن الخطاب سیدناقبول کرتی ہے اور اس سلسلہ میں 
راه نما اصول کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے 

  ۔سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا"مرعُ "مر جائے تو 
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ء میں وفات پائی۔اسد 652/ھ32ہے۔تالمذة میں  انس بن مالؓک،اسامہ بن سلماؒن اور احنف بن قیؒس شامل ہیں۔ 
  125،ص7الصابہ فی تمییز الصحابہ،ج۔ابن حجر،ا75،ص1۔االستیعاب فی معرفۃ االصحاب،ج369،ص8الغابہ،ج
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ے امیر کا کردار کیا ہے، اس کے حوالہ س’’ بیت المال‘‘ایک اسالمی رفاہی ریاست میں 
  :ہے کہ کے دور کا ایک واقعہرحمہ هللا المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز

عمربن عبدالعزیر "
)1(

عراقرحمہ هللا نے
2

کے  
نے امیر  کو خط لکھا۔جس کے جواب میں اُسگورنر

المومنین کو خط لکھا کہ اس سال صوبہ میں بیت المال 
کو جو آمدنی ہوئی ہے اس سے سال بھر کے اخراجات 

ے کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی ہے اس کے پور
بارے میں فرمائیں کہ کیا کیا جائے؟ امیر المومنین نے 
جواب دیا کہ صوبہ میں اعالن کر کے جو حضرات 
مقروض ہیں اور اپنے قرضے ادا کرنے کی پوزیشن 
میں نہیں ہیں، ان کے قرضے بیت المال سے ادا کر دو۔ 

ا ہوں اس کے گورنر کا جواب آیا کہ یہ کام کر چک
باوجود زائد رقم موجود ہے۔ امیر المومنین کا دوسرا 
خط آیا کہ سروے کر کے معلوم کرو کہ جو لڑکے اور 
لڑکیاں شادی کے قابل ہیں اور اخراجات میسر نہ ہونے 
کی وجہ سے شادیاں نہیں کر سکتے ان کی شادیاں بیت 
المال کی طرف سے کرادو۔ گورنر صاحب نے لکھا کہ 

ر چکا ہوں، رقم پھر بھی بچ گئی ہے، امیر یہ بھی ک
المومنین نے لکھا کہ وه شادی شده حضرات جو بیوی کا 
مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے مہر 
بیت المال سے ادا کر دو۔ گورنرنے لکھا کہ یہ بھی کر 

نے پھر لکھا کہ بے رحمہ هللا   چکا ہوں، امیر المومنین
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ء  کو میں مدینہ منوره میں وفات 720/ھ101عدل و انصاف قائم کرکے عمر ثانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ 

  50،ص5۔الزرکلی،االعالم ، ج114،ص5پائی۔الذہبی ،سیر اعالم النبالء،ج
، قدیم شام کے کچھ  (مابین النھرین) میسوپوٹیمیا لک ہے۔ یہ قدیمایشیا کا ایک اہم عرب اور مسلمان م عراق :عراق2

صحرائی عالقوں اور مزید کچھ عالقوں پر مشتمل ہے۔ تیل کے ذخائر میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے جنوب 
ہے۔ اسے  ایران اور مشرق میں ترکی ، شمال میں شام ، شمال مغرب میں اردن ، مغرب میں سعودی عرب اور کویتمیں 

سے قریب ہے۔ عراق  بصره کے ساحل ام قصر پر ہے۔ جو خلیج فارس ایک محدود سمندری رسائی بھی حاصل ہے جو
دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل ہے جس نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا ہے۔ فلسطین کی طرح اسے انبیاء کی سرزمین 

کا تعلق اسی عالقے  خضر علیہ السالم ہ السالم اور حضرتعلی ابراھیم ، حضرت نوح علیہ السالم کہا جاتا ہے۔ حضرت
میں اس  ء2003 کو اپنا وطن بنایا تھا۔ قرنہ نے بھی اس کے شہر آدم علیہ السالم سے تھا اور بروایتے حضرت

نے قبضہ کرلیا تھا جو تا حال جاری ہے البتہ ایک برائے نام حکومت قائم ہے۔ اس کی غالب اکثریت مسلمانوں  امریکا پر
ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس  بغداد بھی ہیں۔ اس کا دارالحکومت عیسائی پر مشتمل ہے البتہ کافی تعداد میں

دریائے  اس کے مشہور شہر ہیں۔ کرکوک اور موصل ، سامرا ،کربال ، بصره ، کوفہ ، نجف کے عالوه
اس کے مشہور دریا ہیں۔ ان کے درمیان کی وادی انتہائی زرخیز ہے اور اس میں سات سے نوہزار سال  فرات اور دجلہ

کی تہذیبیں اسی عالقے میں پروان چڑھیں اور فنا  بابل اور  اسیریا ، اکادی ، سمیری سے بھی پرانے آثار ملتےہیں۔
  )/https://ur.wikipedia.org/wiki(ہوئیں۔



 
 

کرا کے انہیں آباد کرنے کے  آباد زمینوں کا سروے
 1"لیے زمین داروں کو آسان قسطوں پر قرضے دے دو

بیت ‘‘یہ بات بظاہر عجیب سی لگتی ہے لیکن تاریخی حقیقت ہے اور ایک اسالمی ریاست میں 
کے کردار کی وضاحت کرتی ہے، ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اسالم کے یہ سنہری ’’ المال

خالفت اسالمیہ کی یہ زّریں روایات رفاہی ریاست کے حوالہ سے  اصول اور خالفت راشده اور
غیر مسلم حکومتوں کی توجہ تو حاصل کر رہی ہیں لیکن مسلم ممالک کے حکمرانوں کی اس 

  2طرف توجہ نہیں ہے۔

دفعے کی دوسری شق میں زچے اور بچے کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے    :٭
زّچہ اور بّچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار :"ہے کہجیسا کہ اس کے الفاظ سے ظا ہر 

ہیں۔تمام بچے خواه وه شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہو یا شادی کے بعد،معاشرتی تحفظ سے 
  ۔"یکساں طور پر مستفید ہوں گے

  اس شق میں چند امور غور طلب ہے۔  
  ۔زچہ اوربچہ کی مدد1
  ۔شادی کے ذریعے پیدا شده زچہ اور بچہ2
  کے بغیر پیدا شده زچہ اوربچہ  )احنک(۔شادی 3

پہلے اور دوسرے نمبر پر جو امورمذکورہیں ان کی  مددکےبارے میں سیرت طیبہ میں   
کے حوالے سے بھی مدد کرنے " بچے"واضح ہدایات موجود ہیں،اسی طرح تیسرے نمبر پر 

  :ہے کے احکامات موجود ہیں جیسا کہ درجہ ذیل  احکامات میں ہیں قرآن کرم میں ارشاد
اور دودھ پالنے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی "

نہ تو ماں کو اس کے ) تو یاد رکھو کہ(شخص کو اس کی طاقت سے زیاده تکلیف نہیں دی جاتی 
بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اوالد کی وجہ سے نقصان پہنچایا 

  3"جائے

  :کے تفسیر میں ابن کثیر رحمہ هللا فرماتے ہیں اس
بچوں کی ماں کا نان نفقہ بچوں کے والد پر ہے۔ اپنے اپنے  "

شہروں کی عادت اور دستور کے مطابق ادا کریں، نہ تو زیاده 
ہو نہ کم بلکہ حسب طاقت و وسعت درمیانی خرچ دے دیا کرو 

مطابق اور یعنی کشادگی والے اپنی کشادگی کے :جیسے فرمایا
تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق دیں، هللا تعالٰی طاقت سے 
زیاده تکلیف نہیں دیتا، عنقریب هللا تعالٰی سختی کے بعد آسانی 

ضحاک رحمہ هللا  امامکر دے گا۔
4

فرماتے ہیں کہ جس شخص 
نے اپنی بیوی کو طالق دی اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے تو 
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 ،دارالفکر،بیروت320الذریۃ،ص
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 233:2البقره 3
۔ آپ ابو القاسم ضحاک بن مزاحم الہاللؒی ہیں۔ مفسر قرآن ہیں۔ محدثین کی ایک جماعت نے ثقہ جبکہ ابن حجر نے صدوق 4

،زید بن ارقؓم اور عبدهللا بن عباؓس جبکہ تالمذه میں علی بن اور شعبہ نے ضعیف کہا ہے۔ شیوخ میں انس بن مالکؓ 
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کا خرچ اس مرد پر واجب  کے زمانہ تک نےدودھ پال ےاس ک
ہے۔ پھر ارشاد باری ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پالنے 
سے انکار کر کے اس کے والد کو تنگی میں نہ ڈال دے بلکہ 

کا  بسرگزر ےبچے کو دودھ پالتی رہے اس لیے کہ یہی اس ک
سبب ہے۔ دودھ سے جب بچہ بے نیاز ہو جائے تو بیشک 

ی نقصان رسانی کا اراده نہ ہو۔ کو دیدے لیکن پھر بھ ،باپ بچہ
اسی طرح خاوند اس سے جبراً بچے کو الگ نہ کرے جس سے 

 1"بے چاری پریشان ہوجائی گی

  :افرمای اسی طرح هللا تعالی نے
اگر عورتیں بچے کو دودھ پالیا کریں تو تم ان کی اجرت بھی دیا کرو اور آپس میں "

  2"تنگی کے وقت کسی اور سے دودھ پلوا دو عمدگی کے ساتھ معاملہ رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ

تو  یںہاپلواناچ کسی اور سے دودھ  ین باہم رضامندی سےچنانچہ یہاں بھی فرمایا اگر والد
 دے کر اُجرتکو  دوسری دایہکسی نہیں، اب  بھی  دونوں پر کوئی گناه  اس کی اجازت ہے۔اور

ہے جس کے فورا بعد هللا تعالی نے اس حکم کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی (دودھ پلوا دیں۔
هللا تعالٰی سے ہر امر میں ڈرتے رہا کرو اور یاد رکھو کہ تمہارے اقوال و افعال !ں لوگو  )فرمایا

  کو وه بخوبی جانتا ہے۔
بھی قائم کیا ہے جس میں بہت ساری قرآنی آیات " باب"امام بخاری نے تو اس حوالے سے ایک 

3بھی الئے ہیں
  

ے تو اسالم یہاں تک کہتا ہےکہ طالق کے بعد بھی اگر عورت حاملہ ہو تواُس بچہ کے حوالے س
کا نفقہ سابقہ شوہر پر ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔کہ ایک صحابی  رضی هللا عنہ نے اپنی 

  :نے فرمایا  کہ نبی علیہ السالمبیوی کو طالق دے دی وه نفقہ مانگتی رہی لیکن 
  4،5"سے حاملہ ہو)سابقہ شوہر(کتی ہے اگر تو تجھے اِس صورت میں نفقہ مل س"

شادی سے پہلے زچہ کی (یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے لیکن اس دفعے کی اس شق  
کے " زنا"سے اسالمی تعلیمات یکسر مختلف ہیں کیونکہ یہاں غیر محسوس طریقے سے )مدد

یا شادی کے لیے ایک چور دروازه کھل رہا ہے۔کیونکہ دفعے میں شادی کے نتیجے میں 
بغیر،زنا سے پیدا ہونے والے بچے اور اُس کی والده  دونوں صورتوں میں یکساں مدد کے 

مستحق قرار دئے گئے  ہیں۔بچے کے بارے میں تو کوئی کالم نہیں ہے۔چاہے وه جس 
کے بارے میں " زچہ"طریقےسے بھی پیدا ہوا ہو کیونکہ اُس کاتو کوئی قصور نہیں ہے۔لیکن 

کےمرتکب کو سزا دی جائیگی۔چاہے یہ مرتکب "زنا"یں کہ شادی کے بغیرواضح ہدایات ہ
جیسا کہ ایک غامدیہ صحابیہ کا واقعہ احادیث کی کتب میں باربار آیا ۔"مرد"ہو یا "عورت"

6،7ہے۔
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نے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی اکرم  
تحفظ کی حد تک اس کی ماں کو بھی سہولت دی ہے لیکن کو تحفظ فراہم کیا ہے اور اس کے 

ی ہے، اس لیے زچہ بچہ دونوں کے لوائاس ماں کے جرم کو معاف نہیں کیا اور اسے سزا د
  ۔لیے یکساں معاشرتی تحفظ کی بات اسالمی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  ٢۶:دفعہ

سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے ۔تعلیم مفت ہو گی۔کم )١(
میں۔ابتدائی تعلیم جبری ہو گی۔فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کاعام انتظام کیا جائے 

  گا۔اور لیاقت کی بنیاد پر اعلٰی تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔

تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشوونما ہو گا ۔اور وه انسانی حقوق اور بنیادی  )٢( .

ٓازادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کاذریعہ ہو گی،وه تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں 
کے درمیان باہمی مفاہمت،رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے 

  وام متحده کی سرگرمیوں کو ٓاگے بڑھائے گی۔لیے اق

والدین کو اس بات کے انتخاب کااّولین حق ہے کہ اُن کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی )٣( .

  جائے گی۔
کی بہت زیاده اہمیت بیان کی گئی ہے۔بچوں کی تعلیم " تعلم"و"تعلیم"سیرت طیبہ میں  

 ال إله إال اهللا "کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلےنے فرمایا نبی علیہ السالموتربیت کے حوالے سے 

کی تلقین کرو جیسا کہ ابوہریره رضی هللا عنہ " ال إله إال اهللا "سکھاؤ  اور موت کے وقت بھی "

موت کے وقت اپنے بھائی کو کلمہ کی تلقین کرتے رہو کیونکہ :سےایک مرفوع روایت ہےکہ 
  1،2:جائے گاجس کاآخری کلمہ الالہ االهللا ،ہو وه جنت میں 

جب بچہ بولنے لگتا تو اس کو سات بار یہ  :اور صحابہ رضی هللا عنہم  کا بھی یہ معمول تھا کہ"
  3کلمہ پڑھاتے تھے۔

دفعے میں جبری تعلیم کے حوالے سے اسالمی تعلیمات بھی ایک حدتک اجازت دیتی ہیں  جیسا 
  :کہ روایت میں ہے کہ

جب تمہاری اوالد سات سال کی ہو ” :نے فرمایانبی علیہ السالم"
جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وه دس سال 
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  1،2"اروم)یعنی نماز نہ پڑھنے پر(کے ہو جائیں تو انہیں اس پر 
اس حدیث میں ایک حد تک تعلیم سمجھانے کی حد تک دی جانے کی تعلیم ہے اور نہ ماننے پر 

کے لفظ سے یہ بات  " مارنے"کرنے کا حکم ہے۔کیونکہ " جبر"اُس کے ساتھ حدود  میں ره کر 
مستقل  علٰحیده "کے زمانے میں توبچوں کے لیے  نبی علیہ السالمواضح ہو جاتی ہے ۔

  نہیں تھا۔عموماََ◌ یہ کام گھروں میں سرانجام دیا جاتا تھا۔"مکتب
جاری کیے اور "مکاتب"سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کے لیے سیدنا عمر رضی هللا عنہ نے 

  :اُن میں اساتذه بھی بھرتی کئے۔جیسا کہ  روایت میں ہےکہ
مدینہ منوره میں تین اساتذه تھے جو بچوں کو تعلیم دیتے تھے "

اور سیدنا عمر رضی هللا عنہ ہر ایک کو ماہوار پندره درہم 
  3"دیا کرتے تھے)وظیفہ(

کی " م سب کے لیےتعلی"اس حوالے سے سیدنا عمر رضی هللا عنہ نے ترقی کرکے   
پالیسی پر عمل کرتے ہوئےذہین اور کند ذہن بچوں کی بھی رعایت فرمائی جیسا کہ اس حوالے 

سیدنا عمر رضی هللا عنہ نے سب سے پہلے مکتب جاری کرکے عامر بن :"سے معلوم ہوتا ہے
قرر م"تنخواه"عبدهللا خزاعی کو استاد مقرر کیا۔اور سرکاری خزانے سے باقاعده اُن کے لیے 

فرمائی۔اور اُن کو یہ حکم دیا کہ ذہین بچوں کو زبانی اور کند ذہن بچوں کو تختی پر لکھ کر 
  4۔"تعلیم دیا کریں۔پہلے تو پورے دن تک وه بیٹھتے رہتے تھے پھر آرام کے لیے وقت دیا گیا

تعلیم کے حوالے سے خالفت راشده خاص کر عمر فاروق رضی هللا عنہ کے دور میں   
دی گئی۔عمر فاروق رضی هللا عنہ اپنی اوالد " کی تشکیل" محکمے"کل میں اس ایک منظم ش

طواِل "کو قرآن کاحکم فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم فرماتے تھے کہ سب سے پہلے 
کی اہمیت "تعلم"و''تعلیم"پڑھواؤ کیونکہ وه آسان ہیں۔عمر فاروق رضی هللا کے دور میں " مفصل

 1،جزیره6، شام5تا ہے کہ  جب آپ رضی هللا عنہ خلیفہ بنے تو فارسکا اندازه اس بات سے ہو

                                                           
 495:سنن ابو داؤد،کتاب الصلوة،باب متی یؤمرالغالم بالصلوة،رقم 1
 495،ص1حسن صحیح،صحیح وضعیف سنن ابی داؤد،ج:قال االلبانی2
 ،س نامعلوم،دارالفکرللطباعۃ والنشر التوزیع195،ص8علی بن احمد،ابن حزم،المحلی،ج 3
 ھ1400مجلہ منار االسالم،ابو ظبی،جمادی االولی، 4
ایک ملک تھا جس کے شمال میں خراسان  جنوب میں مشرق میں کرمان،مغرب میں خوزستان  اور  رسفاپارس یا:فارس5

یہ ایران کے جنوب   میں بحر واقع ہے۔فارس بن اشور بن سام نم نوح علیہ السالم کے نا م سے فارس مشہور ہوا۔آج کل 
۔اپنے وقت ایران کا ساتوں صوبہ ہے ،فارس نی نام کی ایک قوم سے منسوب ہے جنوب میں ایک ریاست کا نام ہےجو ایرا

میں فارس ایک زبردست طاقت کی حامل مملکت تھی ۔مسلمانوں کے ہاتھوں آنے کے بعد مملکت اسالمیہ کا ایک صوبہ بن 
 زكریا بن محمد بن محمود القزویني گیا سیدنا عمر رضی هللا عنہ کے دور خالفت میں ایک اہم حیثیت کی حامل عالقہ تھا۔

 )93،ص1البالد واخبار العباد،ج ،آثار
مشرق وسطٰی کے ایک بڑے   (The Levant:انگریزی میں  لیونت یا:جسے انگریزی میں سیریا کہا جاتا ہے شام 6

عالقے کے لیے استعمال ہونے والی ایک غیر واضح تاریخی اصطالح ہے۔ یہ عالقہ مغرب میں بحیره روم، مشرق میں 
صحرائے عرب کے شمالی حصوں اور باالئی بین النہرین اور شمال میں کوه ثور کے درمیان واقع ہے۔ لیونت میں کوه 

میں  ء1947میں پہلی بار کا کوئی حصہ شامل نہیں سمجھا جاتا۔یہ اصطالح انگریزی قفقاز،جزیره نما عرب یا اناطولیہ
لیونت قرون وسطٰی کی  کو واضح کرنا تھا۔" کے مشرق میں بحیره روم کی سرزمین" وینیٹیا"استعمال ہوئی جس کا مطلب

و ابھرتے سورج کا ہے اور اس ضمن میں اس خطے ک" ابھرنا"کے لفظ سے نکال ہے جس کا مطلب  فرانسیسی زبان
کے لفظ مشرق کا متبادل سمجھا جا سکتا ہے یعنی وه عالقہ جہاں سے سورج طلوع  عالقہ سمجھا جاسکتا ہے اور اسے

ویں صدی کے سفرناموں میں یہ اصطالح سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں مشرقی عالقوں کے لیے استعمال  19ہوتا ہے۔
کے لیے استعمال ہوتی ہے خصوصاً وینس اور جنیوا  ص طور پر اطالویوںہونے لگی۔لیونتیائی باشندوں کی اصطالح خا

فرانسیسی اور دیگر جنوبی یورپی نسل کے باشندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جوصلیبی جنگوں،بازنطینی سلطنت،اور 
اجداد دراصل عثمانی  سلطنت کے ادوار میں ترکی یا بحیره روم کے مشرقی ساحلوں پر رہتے تھے۔ ان افراد کے آبا و 

تک فرانس کے زیر قبضہ سوریہ اور لبنان  1946ء سے 1920بحیره روم کی بحری مملکتوں کے رہنے والے تاجر تھے۔



 
 

کے تمام شہر فتح کیے وہاں مساجد بنائی،مصاحف لکھے،ہر جگہ قرآن کی تعلیم 2اور مصر 
وتعلّم  شروع فرمایا۔مکاتب میں بچوں کو پڑھایا اور یہ سلسلہ دس سال سے زیاده چلتا رہا۔ اس 

قاعدگی سے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے تنخواه دینے کا حوالے سے آپ رضی هللا عنہ نے با
مث فرض للناس على منازهلم وقراء�م "ایک منظم  سلسلہ جاری فرمایا جیسا کہ اس بارے میں آیا ہے کہ

سیدنا عمر رضی هللا عنہ نے لوگوں کے مرتبے کے مطابق اورقرآن ) یعنی"(3القرآن وجهادهم

  ۔"فرمایاپڑھنے اور جہاد کرنے پروظیفہ مقرر 
مفت اور بامقصد تعلیم اسالم کا روز اول سے مدنظر رہا ہے اور اس                                

کے لیےاصول وضوابط مقرر کرکے عملی طور پر دنیا کو ایک نظام دیا ہے۔جس میں یہ بات 
جات ہے کہ تعلیم بالکل مفت دی جائے گی  اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے جملہ اخرا

بھی سرکاری خزانے کے ذمے ہوتے تھے  جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ هللا کے بارے میں 
  :آتا ہے کہ اُنہوں نے اپنے دور خالفت میں یہ فرمان جاری کیا تھا کہ

طالب علموں کا وظیفہ جاری کرکے اُن کو علم کے حاصل ""
  4"کرنے کے لیے فارغ کردو

یں ا س بات  کی طرف بھی اشاره کیا گیا  ہے کہ تعلیم کےحوالے اس  دفعے م                     
سے والدین کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے۔چنانچہ اسالم نے اس طرف بھی توجہ دالئی ہے 

والبد :"جیسا کہ عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا

عوام کی اوالد کو "5یاخذ علی ذلک اجرا،ولوال ذلک لکان الناس امیینھم وللناس من معلم يعلم اوالد

  ۔"ضروری ہے جو اجرت لے ورنہ لوگ جاہل ره جائیں گے" معلم"تعلیم دینے کے لیے 
اسی طرح اس دفعے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت   

اسالم میں ہدایات موجود ہیں۔هللا کی  پوری نشو ونما ہوگی۔اس حوالے سے بھی سیرت طیبہ اور 
  :جل شانہ کا ارشا دہے کہ 

اے رسول جو کچھ تمہارے پاس آئے ہیں اُن کو دوسروں تک "
  6"پہنچاؤ

  یعنی علم حاصل ہونے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔

                                                                                                                                                                             
کہالتے تھے۔آجکل لیونت کی اصطالح ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دان خطے کی قبل از تاریخ ،قدیم اورقروِن  (بالد شام

یں رہتی ہے خصوصاً جب وه صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں۔اس میں وسطٰی کی تاریخ کے حوالے سے استعمال م
 ۔/https:/ur.wikipedia.org//wiki۔)اور سوری شامل ہیں)مصر(موجوده اسرائیل،اردن،لبنان،فلسطین،جزیره نمائے سینا

درایائے "القہ اس وجہ سے پڑ گیا کہ یہ ع" جزیره"بکر،مضر اور ربیعہ کے عالقوں پر مشتمل ہیں۔اس کانام"یہ :جزیره1
اور حران شامل ہیں۔یہ عالقہ موصل سے " موصل"کے درمیان واقع ہے۔اس کے شہروں میں "دجلہ اور دریائے فرات

ایک ہالل کی شکل میں موجود ہے۔جس کو صرف ایک طرف " دریائے دجلہ"تھوڑا اوپر ہے جس کے تین اطراف میں 
 )143،ص1،آثار البالد واخبار العباد،ج ینيزكریا بن محمد بن محمود القزو (سے خشکی کا راستہ ہے۔

جزیره  سنائی کے ایشیا کے شمال مغرب اور بر اعظم افریقا بر اعظم جمہوریہ مصر:مصر یا عرب جمہوریہ مصر :مصر2
مربع کلو میٹر ہے۔ مصر کی سرحدوں کو دیکھا جائے تو مغرب  1،001،450ایک ملک ہے۔ مصر کا رقبہ  نما میں واقع

ہیں۔آبادی کے حساب  بحیره روم شمال میں فلسطین ، شمال مشرق میںبحیره احمر ، مشرق میںسوڈان ، جنوب میںلیبیا میں
الکھ لوگوں کی  88کروڑ  7اور افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کے سے مصر دنیا کا پندھرواں 

زمین بھی پائی جاتی  قابل کاشت کے قریب رہتی ہے۔ اس ہی عالقے میں مصر کی دریائے نیل اکثریت
 ۔/https:/ur.wikipedia.org//wiki.ہے

 ،551،ص3احمد بن یحی،البالذری،فتوح البلدان،ج 3
 ھ1424،مؤسسۃ الریان،دارالعلم،334،ص1یوسف بن عبدهللا،النمری،جامع بیان العلم وفضلہ،ج 4
 291،ص1تربیت االوالد فی االسالم،ج 5
 67:5المائده 6



 
 

  :اسی طرح سورة العلق میں ہے 
عالم (اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے )(اے محمد" 
پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا،پڑھو )کو

اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم 
  1"سکھایا

َخَلَق (۔انسان خود2)رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ (۔کائنات1یہاں ہر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ    )َعلََّم بِاْلَقَلمِ )(ہویاجدیدچاہے قدیم (۔ علوم3) اْإلِ

کا جامع اسالمی تصور یہ ہے کہ علم کی درجہ باال " علم"اور "تعلیم"  
تقسیم مختلف جہتوں کی طرف اشاره کرتی ہے اور انہی سے اسالم ان تینوں کو 
هللا سےمنسلک کرنے کی خصوصیت کی بنا پر دنیا کی تمام تہذیبوں اور مذاہب 

مل ہوتا ہے۔کہ کسی نے ایک،کسی نے دو اور سے الگ اور خصوصیت کا حا
اگر کسی نت تینوں کو بھی لیا تو پھر بھی انہیں هللا تعالٰی سے منسلک نہیں کیا۔یہ 

  خصوصیت صرف اور صرف اسالم ہی کی ہے۔
کے ایک لیکچر سے یہ  2تعلیم اور بامقصد تعلیم کے بارے میں پروفیسر خورشید  

  :ہ ہواقتباس اُن کے الفاظ کے ساتھ مالحظ

جس کے ذریعے یہ تمام مہارتیں  تعلیم اس نظام کا نام ہے:بامقصد تعلیم کی نشانیاں  
ایک نسل سے دوسری نسل تک کو منتقل کرتی ہے اور یہ ایک انسانی اوراسالمی ضرورت 

ہے۔انسانی ضرورت تو اس طرح ہے کہ حیوانات کو هللا تعالٰی نےان کی بقا کے لیے خود سکھا 
ان مہد سے لے کر لحد تک علم سیکھنے میں دوسروں کا محتاج ہے اور یہ دیا ہے،لیکن انس

معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وه اسے ذات،خاندان اور معاشرے کے حیثیت میں اپنا کردار ادا 
کرنے کے قابل بنائے۔اسالم میں تعلیم کا تصور ایک خاص وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے بلکہ 

ت کے مطابق صحیح وقت پر صحیح راہنمائی کا ،انسان کو یہ نام ہے انسان سازی کا،ضرور
انسان اور مومن بنانا،تزکیہ،تربیت،عل وفضل،علم وعمل،علم وحکمت غرض یہ کہ زندگی کے 

  ہر پہلو کوگھیر کے رکھتا ہے،البتہ ہر مرحلے میں اس کے مطابق علم کی ضرورت ہے۔
ہوجاتی ہے جب اس کی کسی انسان کی شخصیت کی پوری نشوونما اس وقت ممکن 

  تعلیم میں مقصدیت ہو ، بامقصد تعلیم کی چند نشانیاں ہیں  جوذیل میں درج کی جاتی ہیں۔
اسالم میں علم پر مبنی برحق یقین کا نام ہے،جبکہ مغربی دنیااور یونان علم :۔حقانیت1

کا کے آغازکو شک سے مشروط کرتے ہیں۔بالشبہ جستجو علم کا ایک اہم حصہ ہے،اوراسالم 
امتیازیہ ہےکہ اس نے بندوں کو یہ علم دیا،لیکن ٹامک ٹوئیاں مارنے کو نہیں بلکہ یقین،نور،اور 

  چنانچہ حق اور صداقت اس کی پہلی بنیاد ہے۔!تیقین کا
انسانوں نے ہمیشہ زندگی کو خانوں میں بانٹا ہے اور پھر ایک ہی خانے کو : ۔جامعیت2

سے حل کرنے کی کوشش کی ہے نتیجتا ٹھوکر  کل قرار دے کر سارے مسائل کو اسی حساب
کھائی ہے اور یہی وجہ ہے بغاڑ اور خرابی کی۔زندگی کے تمام روحانی اور مادی پہلو هللا ہی 

                                                           
 1،2،3،4: 96العلق  1

ء میں سینٹ آف پاکستان کے ممبر بنے،ماہِر تعلیم 2002میں پیدا ہوئے، دہلیء کو 1932مارچ 23 خورشیدپروفیسر 2
ء تک کراچی یونیورسٹی میں  1958ء سے لے کر  1955ومعاشیات تھے ، ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے 

شاه فیصل  بین "ر انگریزی میں سترکتابیں تصنیف کی ہیں۔اسی خدمات کے سلسلے میں پڑھایا۔آپ نے اردو او
 عطاکیا گیا۔ االقوامی ایوارڈ،  پہال اسالمی ترقیاتی بینک ایوارڈ



 
 

کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی سے منسلک ہیں،چنانچہ کلیت اور جامعیت اسالم کے علم کا 
  پ کے سامنے ہے۔امتیاز ہے۔اور جب ہم نے اس علم کو بانٹ دیا تو ہماراحال آ

اے هللا میں "اللھم انی اسئلک علما نافعا"نبی علیہ السالم کی مشہور دعا ہے کہ: ۔نافعیت3
تجھ سے فائده دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔اس حوالے سے علم نافع اور غیر نافع کو 

  جانچنا پڑے گا۔
اچاہئیے اور چنانچہ اصول واقدار کے معاملے میں اصل سے پیوستہ بھی رہن:۔حرکت4

،اجتہاد کی طرف "سابقوا فی الخیرات"اس کے ساتھ ساتھ خیر میں آگے بھی بڑھتے چلے جانا
  رہنمائی حدیث معاذ میں کی گئی ہے۔

اگر بظاہر راہنمائی نہیں ہے تو شریعت کا منشا دیکھو،او ر اسی کے لیے ہمارے بزرگوں نے 
دوڑنا نہیں ہے بلکہ اسی فریم ورک کے اندر اجتہاد،قیاس اور استحسان پر کام کیا لیکن یہ بگٹٹ 

آگے بڑھنا ہے۔ معلوم کے ساتھ نامعلوم کو معلوم کے دائرے میں النا اور حاالت کے حساب 
سے اس سے استفاده کرنا۔۔۔تالوِت کتاب کے ساتھ تعلیم الکتاب او پھر ہے تعلیم الحکمت،اور 

  ی کرتے ہوئے آگے چلنے کا۔تعلیم حکمت نام ہے تعلیم کتاب کو اپنے حاالت پر اپالئ
علم اور عمل میں ناقابل انقطاع رشتہ ہے۔اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے توعلم،عمل :۔عملیت5  

  کے بغیر ثمرآور نہیں ہے اور عمل،علم کے بغیر گمراہی کی طرف لے جانے واال بن جاتا ہے۔
کہ  علم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی فالح وسعادت حاصل ہو۔جیسا:۔عملیت6  

اصل السعادة فی الدنیا واآلخرة ھو "امام غزالی نے احیاء العلوم کی شروع میں فرمایا ہے کہ 
  ۔"1العلم

جبلت اور تعلیم کے ذریعے،ماضی میں جو کچھ انسان حاصل کر چکا ہے اسے پھر   
سے حاصل نہیں کرنا بلکہ اس سے آگے بڑھنا ہے۔اسالم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے 

بھی پیدا کرنی ہے۔عقل ،جستجو،ایجاد،اختراع اس کے "سے آگے بڑھنے کی صالحیت خود"کہ
بغیر ترقی نہیں ہو سکتی،چینی ضرب المثل ہے کہ اگر آپ ایک شخص کی بھوک مٹانا چاہتے 

ہو تو اسے مچھلی کھانےکو دو لیکن اگر اسے زنده رکھنا چاہتے ہو تو اسے مچھلی پکڑنا سکھا 
علومات مل کر اسالم کے نظام تعلیم کی تشکیل کرتی ہیں۔اور ہمیشہ ان دو۔کردار،استعداد اور م

سب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ہاں اسالم ساتھ یہ ضرور بتاتا ہے کہ یہ سب کن اصولوں اور اقدار 
  کی روشنی میں استوار ہوں۔

آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان منتشر ہو گئے ہیں،چنانچہ الدینی نظام تعلیم   
پیٹ پالنے کی حد تک ہے،مذہبی  تعلیم اپنے دائرے میں قید اور کردارکسی شمار قطار  صرف

میں نہیں۔تین متوازی نظام چالنے واال ہمارایہ معاشره سرکاری،مذہبی اور بدیسی طرز 
تعلیم،طریق تعلیم اور مزاج تعلیم کے ذریعے تین یکسر مختلف مخلوقات دھڑادھڑ پیدا کررہا 

  :ں مختلف شعبہ ہائے علم کس طرح دینی ضرارتوں سے پھوٹے؟چند مثالیںہے۔ہماری تاریخ می
قرآن کی کتابت اور اس کی پائیدار ترین بنانے کے لیے روشنائی کو انمٹ :۔تحریر1  

بنانے کی تگ ودو،کاغذسازی اور اس سے پہلے ہڈی پتھر کا استعمال،کیمسٹری کہ جس سے 
  یے اتنی چیزیں۔صرف ایکضرورت کے ل:دوات اور سیاہی کا محلول

  علم االفالک:۔نماز کے اوقات2  
  جغرافیہ:۔سمِت قبلہ3  
علم الروایہ،اسماء الرجال،جرح وتعدیل وغیره اور یہ خالص آج کل کی :۔حفاظِت حدیث4  

  سائنسی بنیادوں پر ہوا۔

                                                           
1

  ،س ن نامعلوم27،ص1الغزالی،محمد بن محمد،ابو حامد،احیاء علوم الدین،ج



 
 

  :کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو۔جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:۔طِب نبوی 5  
  دونوں اتارا ہے )عالج(لسالم نے فرمایا هللا تعالٰی نےبیماری اور دوا نبی علیہ ا"    

اور ہر بیماری کی ایک دوا پیدا کی ہے لہذاتم دوا کرو لیک حرام سے دوا نہ 
  1"کرو
  بھی ہے۔"علم النباتات"اسی طرح 

خالصہ یہ کہ انسپائریشن اسی ایک منبع ومرکز سے ہی آتی ہے،اسی نور سے راستوں   
رتے ہوئے ان سب سمتونمیں دنیا وآخرت کی فوز وفالح کو مقصد بنا کر پیش قدمی کو روشن ک

  2کی جائے۔یہی اسالمی نظاِم تعلیم کی غرض وغایت ہے اور یہی اس کا منتہائے کمال ہے۔
  
  

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ٢٧:دفعہ

اور ہرشخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں ٓازادانہ حصہ لینے،ادبیات سے مستفید ہونے ) ١(
  سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کا حق حاصل ہے۔

ہرشخص کو حق حاصل ہے کہ اُ س کے اُن اخالقی اور مادی مفاد کا بچاو کیا جائے جو )٢( 
  ہے،حاصل ہوتے ہیں۔ماسے ایسی سائنسی،علمی یا ادبی تصنیف سے،جس کا وه مصنف 
ں ہے۔کیونکہ اسالم بھی ایک اس دفعے اور سیرت مطہره کے درمیان کو ئی تضاد نہی

صحت مند معاشره کی تشکیل چاہتا ہے اور اس کے لیے فرد اور معاشرے دونوں پر شرائط اور 
کے مثبت  نتائج  سے استفاده "ایجادات"قواعدوضوابط الگو کرتاہے۔جس کے نتیجے میں وه 

                                                           
 3876:سنن ابوداؤد،کتاب الطب،باب فی االدویۃ المکروھۃ،رقم 1
 یہ تحریر پروفیسر خورشید کے ایک لیکچر سے ماخوذ ہے۔2



 
 

ی تجدیِدنو حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔سائنس کے اس دور میں ،جب کہ اشیاء ک
  کی گئی ہے،بھی اسالم اپنی تعلیمات  وضاحت سے بیان کرتا ہے۔

ثقافتی زندگی کسی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے اس وجہ سے ہر کسی کو اپنی  
کے زمانے میں بھی  نبی علیہ السالمثقافت،رسم ورواج اور انداِزحیات سے منع نہیں کیا جاسکتا۔

اور بعد کے ادوار میں بھی مختلف ثقافتوں کے مظاہرے ہوتے رہے۔جس میں کبھی کبھارخود 
شریک ہوتے تھے، انسان کی علمی،جسمانی،تنشیطی اور کرنٹ افئیر کے حوالے سے  آپ 

نبی کے بارے میں سیرت مبارکہ میں واضح ارشادات ہیں جیسا کہ روایت میں ہے کہ " تعلیم"
خود بھی حبشیوں کے ثقافتی کرتب دیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع  ہ السالمعلی

  نہیں فرماتے تھے 
  :۔جیسا کی سیده عائشہ رضی هللا عنہا فرماتی ہے1

نبی میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی هللا عنہا کہتی ہیں کہ "
کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے آڑ کئے علیہ السالم
، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وه مسجد ہوئے تھے

میں کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تم خود 
کی )دیکھنے(ہی اندازه لگا لو کہ ایک کم سن لڑکی کھیل کود 

  1"کتنی حریص ہوتی ہے

جسمانی صحت کے مقابلوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے  نبی علیہ السالم۔خود 2
بلکہ کبھی تو خود بھی شریک ہو جاتے تھے۔سیدنا سلمۃ بن اکوع رضی هللا عنہ سے روایت 

  2بنواسلم کے لوگ تیر اندازی کررہے تھے نبی علیہ السلما نے اُن کی تحسین فرمائی۔:ہے

بارکہ کے مطالعے سے صاف ادبیات میں شعروشاعری ایک اہم جزو ہوتی ہے۔سیرت م
واضح ہوتا ہے کہ ادبیات کا یہ جزو مخفی نہیں رکھا گیا ہے بلکہ مفید شعروشاعری کی حوصلہ 
افزائی کرکےباقاعده اس سلسلے میں ارشادات موجود ہیں۔ جیسا کہ مفیدشعر وشاعری کے بارے 

  :میں مشہور حدیث ہے
  3"ہوتی ہےبعض شعروں میں دانائی ”نے فرمایا نبی علیہ السالم"

شعراء کا کالم سنتے تھے اور کبھی  نبی علیہ السالم۔ادبیات کے حوالے سے خود 3  
کبھار صحابہ سے سننے کی فرمائش  بھی فرماتے تھے جیسا کہ  صحیح مسلم کی روایت ہے 

  :ایک صحابی فرماتے ہیں
کے پیچھے بیٹھا  نبی علیہ السالمایک دن میں  سواری میں "

نے فرمایا تمہیں امیہ بن صلت کے اشعارآتے ہیں،میں  تھا،آپ 
نے فرمایا۔اُن میں سے کچھ کہو،میں  نے کہا جی آتے ہیں،آپ 

نے مزید کی فرمائش کی میں نے اور  چند اشعار سنائے آپ
نے پھر مزید کی فرمائش کی۔یہاں تک کہ میں نے  سنائے آپ

  4"اشعار سنائے)100(سو
۔اسی طرح جب کسی غیر مسلم شاعر کا کوئی حکمت واال شعر سنتے تو اس کی 4  

  :تحسین فرماکر داد بھی دیتے جیسا کہ اسی مسلم شریف کی ایک روایت ہے

                                                           
  2101:مسلم،کتاب صلوة العیدین،باب الرخصۃ فی اللعب الذی المعصیۃ فیہ فی ایام العید،رقم1
  2899:صحیح بخاری،کتاب الجھاد السیر،باب التحریض علی الرمی،رقم2
 6145:رقم،باب مایجوز من الشعر والرجز ومایکره منہ،اری،کتاب االدببخ 3
  6022:،رقمحدثنا عمرو الناقد مسلم،کتاب الشعر،باب4



 
 

نے فرمایا کی نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ نے کہ  "
هللا  :کا مصرعہ ہے1کلمہ لبید اچھا شعراء کے کالم میں سے 

  2"کے سوا جو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے واال ہے
۔ زمانۂ جاہلیت کےشعراء  میں سے اگر کسی شاعر کے شعر کے مجموعے میں کوئی 5  

اچھے کلمات ارشاد فرماتے جیسا اچھی خصوصیت ہوتی تو اس شاعر کے بارے میں بھی آپ
  :کہ ابو ہریره رضی هللا عنہ سے روایت ہے

نے فرمایا کی نبی علیہ السالم عنہ نے کہ ابوہریره رضی هللا" 
شعراء کے کالم میں سے سچا کلمہ لبید کا مصرعہ ہے جو یہ 
ہے کہ هللا کے سوا جو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے واال ہے۔ 

    4"شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے 3امیہ بن ابی الصلت
ایسے کلمات ارشاد فرماتے جو شعر کی شکل اختیار  ۔خود بھی بعض دفعہ آپ 6  

کی زبان مبارک پر چندکلمات جاری تھے۔سیدنا براء  کرتے جیسا کہ حنین کے موقع پر آپ 
  :سے کسی نے پوچھا5بن عازب رضی هللا عنہ 

ایک شخص نے براء بن عازب رضی هللا عنہ سے پوچھا کیا "
کو چھوڑ کر چلے نبی علیہ السالمآپ لوگ  حنین کی لڑائی میں

نبی علیہ گئے تھے؟ براء رضی هللا عنہ نے کہا ہاں لیکن 
جن سے اس (اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ ہوازن کے لوگالسالم

بڑے تیرانداز تھے، جب ہمارا ان سے )لڑائی میں مقابلہ تھا
سامنا ہوا تو شروع میں ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے 

ھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے تیروں دی، پ
اپنی جگہ نبی علیہ السالمکی ہم پر بارش شروع کر دی پھر 
اپنے صلی هللا علیہ وسلم سے نہیں ہٹے۔ میں نے دیکھا کہ آپ 

سفید خچر پر سوار تھے، ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب 
صلی هللا رضی هللا عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے اور آپ 

أَنَا النَِّيبُّ َال َكِذْب أَنَا اْبُن َعْبِد  "یہ شعر فرما رہے تھے علیہ وسلم 

                                                           
قبل ہوئی۔ لبید عہد جاہلیت کا ممتاز شاعر تھا۔ ان کا نسب لبید بن ربیعة بن 104پیدائش ابو عقیل بن ربیعہ عامری کی :لبید1

افراد آئے ان میں لبید عامری بھی تھے  13بن عامر بن صعصعة ہے۔ وفد بنو کالب میں  مالك بن جعفر بن كالب بن ربیعة
یہ رملہ بنت حارث کے گھر میں ٹھہرے سب وفد کے لوگ اسالم الئے اور واپس ہوئے۔۔ لبید نے سخاوت اور بہادری کی 

نیزوں (ا چچا مضر اور مالعب االسنہ آغوش میں پرورش پائی۔ اس کا باپ ربیعہ پریشان حال لوگوں کی امید گاه تھا، اس ک
تھا۔ اسالم النے کے بعد طویل عرصہ تک زنده رہا۔ جب کوفہ شہر بسایا گیا تو یہ خالفت فاروقی میں ) سے کھیلنے واال

ء میں ایک سو پینتالیس  661،ھ41ی خالفت کے اوائل میںکسیدنا معاویہ رضی هللا عنہ وہاں چال گیا اور وہیں مقیم ہوگیا او
 )/https://ur.wikipedia.org/wikiلبید بن ربیعہ عامری)(کی عمر میں فوت ہوا۔)514(
 6025:نفس مصدر،رقم 2
طائف کے باشندے، طبقہ اولٰی کے جاہلی شاعر ہے۔اسالم سے امیہ بن عبدهللا ابی الصلت بن ابی ربیعہ بن عوف ثقفی۔3

بتوں کے عبادت کو حرام قرار دیا تھا۔اسالم سے پہلے دمشق آئے۔کتب قدیمہ سے باخبر تھے۔اپنے آپ پر شراب اور 
خبرداری حاصل ہوئی تھی اور قریب تھا کہ اسالم التے۔لیکن بدر میں اُن کے ماموں زاد کے قتل نے اُسے ایمان النے 

 ۔946ص 1ھ کو وفات پائے۔ج5سے روکا۔طائف میں 
 6147:رقمب مایجوز من الشعروالرجز والحساء ومایکره منہ،بخاری،کتاب االدب،با 4
 15ابو عمرو براء بن عازب بن حارؓث انصاری صحابی ہیں۔ کم سنی کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے  تاہم 5

ء میں وفات 619/ھ72کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ جنگ جمل و صفین میں سیدنا علؓی کا ساتھ دیا۔ غزوات میں نبی
 ۔)48،ص1ستیعاب فی معرفۃ االصحاب ، ج۔ابن عبدالبر،اال278،ص1ابن حجر، االصابہ،ج(پائی۔



 
 

میں نبی ہوں اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں "اْلُمطَِّلبْ 

  1"عبدالمطلب کی اوالد ہوں

کے بارے 2کے شاعِرخاص سیدنا حّسان بن ثابت رضی هللا عنہ  نبی علیہ السالم۔7  
اُن سے اشعار سنتے تھے اور ایک دفعہ تو آپ  کثرت سے واقعات موجود ہیں۔آپ احادیث میں 

حسان اِن مشرکین نے میری جو ہجو کی ہے اس کا :نے سیدنا حسان رضی هللا عنہ کو فرمایا
جواب دو اور جبرئیل امین تمہارے مددکررہے ہیں۔جیسا کہ ایک طویل روایت ہےجس میں یہ 

  :واقعہ ہے

ایک  :رضی هللا عنہ کے اشعار کامنظوم ترجمہ حّسان بن ثابت "
شاعر نے سرکار دو عالم صلی هللا علیہ وسلم کی شان میں 

گستاخی کرتے ہوئے ہجویہ اشعار کہے تھے۔ جب وه اشعار آپ 
صلی هللا علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ صلی هللا 

علیہ وسلم نے اپنے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی 
کہ حسان اٹھو، اور ان اشعار کا : تعالی عنہ سے فرمایاهللا 

خود اپنی  جواب دو۔ یہ وه صحابی تھے جن کے لیے حضور 
چادر بچھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسان اس چادر پر 

اللھم ( نے یہ دعا فرمائی تھی  بیٹھو۔ اور انہی کے لیے آپ 
  3") ایده بروح القدس 

سے دیا اردو  هللا عنہ نے ان ہجویہ اشعار کا جواب کچھ اس طرحثابت رضی  حسان بن سیدنا
 ;ترجمے میں مالحظہ فرمائیں

 میرے آقا میرے موال،میرے آقا میرے موال
 محمد رسول هللا،محمد رسول هللا

 ان سا چہره ہے نہ ہے خنده جبیں کوئی  جہاں میں۔1
 ابھی تک جن سکیں نہ عورتیں ان سا حسین کوئی

 قدرت نےمیرے آقا کمی تجھ میںنہیں رکھی ہے ۔2
 جو چاہا آپ نے موال وه رکھا ہے سبھی تجھ میں

 بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں۔3
 گناه و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں

 کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی هللا۔4
 گناه و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی

 چوں کا ایک کھیل سمجھتے تھےکے دین کو ب هللا۔5
 کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے هللا
 وه اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بُت بناتے تھے۔6

                                                           
  2864:صحیح بخاری،کتاب الجہاد، باب من قاد دابة غیره في الحرب ،رقم1
حسان بن ثابت بن المنذؓر الخزرجی االنصاری صحابی رسول ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الولیدیا ابو عبدالرحٰمن یا ابو الحسام 2

سال کا عرصہ دور جاہلیت میں گزارا ۔اور  60زمانے پائے۔ آپ نے  ہے۔ آپ شاعر رسول ہیں۔ جاہلیت اور اسالم دونوں

۔ ابن 7،ص2ابن االثیر،اسد الغابہ،ج(ء کو مدینہ میں وفات پائی۔674/ھ54تقریباً اتنا ہی اسالم میں گزارا۔آپ 

 ۔)458،ص4۔ االعالم،ج100،ص1عبدالبر،االستیعاب فی معرفۃ االصحاب، ج
 6550:ان بن ثابت،رقممسلم،کتاب الفضائل،باب فضائل حس 3



 
 

 انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے
 کہتے تھے" الت"تھا کسی کو "ُعزی"کسی کا نام ۔7
 نامی بڑے بُت کو بتوں کا باپ کہتے تھے" ہُبل"
 پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے اگر لڑکی کی۔8

 تو اُُ◌س معصوم کو زنده زمیں میں دفن کر دیتے
 پائی جاتی تھی  پر جو بھی بُرائی تھی سب ان میں۔9

 میں گھر گھر بے حیائی تھی  نہ تھی شرم و حیا آنکھوں
 مگر هللا نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا۔10

 کا الڈال آیا هللاتو عبدهللا کے گھر میں 
 رب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھےع۔11

 تو عبدالمطلب قسمت پر اپنی ناز کرتے تھے
 کے دین کا پھر بول باال ہونے واال تھا هللا۔12

 محمد سے جہاں میں پھر اُجاال ہونے واال تھا
 فرشتہ ایک هللا کی طرف سے ہم میں حاضر ہے۔13
 کے حکم سے جبرئیل بھی اک فرد لشکر ہے هللا
 االر اور قائد ہمارے ہیں رسول هللاسپہ س۔14

 مقابل ان کے آؤ گے ملے گی ذلت ُکبری
 کی دولت ہے  سے مل چکی ایماں هللاہمیں فضل ۔15

 ملی دعوت تمہیں پر سر کشی تم سب کی فطرت ہے
 سنو اے لشکر کفار ہے هللا غنی تم سے۔16

 لیا تعمیر زمیں کا کام ہے هللا نے ہم سے
 یں بھی ہم کو مہارت ہےلڑائى اور مدح و ذم م۔17

 قبیلہ معاذ سے ہر روز لڑنا تر سعادت ہے
 زبانی جنگ میں شعر و قوافی خوب کہتے ہیں۔18

 لہو دشمن کے بہتے ہیں  لڑائی جب بھی لڑتے ہیں
 محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے۔19
 )ان شاءهللا(کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے هللا
 کی کہاں تیری حقیقت ہے کہاں رفعت محمد۔20

 شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے
 مذمت کر رہا ہے تُو شرافت کے مسیحا کی۔21

 امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی
 اگر گستاخ ناموس احمد کر چکے ہو تم۔22

 تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم
 میرا سامان جان و تن فدا ان کی رفاقت پر۔23

 میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر
 زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں۔24

 میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں
 میرے آقا میرے موال، میرے آقا میرے موال

  محمد رسول هللا، محمد رسول هللا



 
 

نے  بھی آپ ۔اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ غزوه خندق کے موقع پر8  
  :ایسے کلمات ارشاد فرمائے تھے

کو  نبی علیہ السالمبراء بن عازب ؓ نے بیان کیا کہ میں نے "
خندق (مٹی  کے موقع پر دیکھا کہ آپ ) خندق(غزوه احزاب 

خود ڈھو رہے تھے ۔ ) کھودنے کی وجہ سے جو نکلتی تھی
کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی تھی اور یہ شعر  مٹی سے آپ 

اے هللا اگر "لوالانت مااہتدینا والتصدقنا والصلینا"ہے تھےکہہ ر
تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور ہم نہ صدقہ دیتے ، اور نہ 
نماز پڑھتے ، پس تو ہم پر سکینت نازل فرما ، اور جب ہم 
دشمن سے مقابلہ کریں ، تو ہمیں ثابت قدم رکھ ، بے شک ان 

کوئی فساد کرنا چاہتے  لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ، جب یہ
  1"ہیں تو ہم ان کی بات میں نہیں آتے

کی دوستی کے بارے  نبی علیہ السالم۔اسی طرح صحابہ رضی هللا عنہم نے ایک دفعہ 9  
نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا جیسا کہ سیدنا انس رضی هللا عنہ فرماتے میں شعر کہا آپ

  :ہیں
کہتے ) غزوه خندق کے موقع پر(انصار خندق کھودتے ہوئے "

ہم وه “  " َعَلى اجلَِْهاِد َما َحِييَنا أَبََدا"...  "َحنُْن الَِّذيَن بَايـَُعوا ُحمَمََّدا "تھے 

سے جہاد پر بیعت کی ہے )  ( لوگ ہیں جنہوں نے محمد 
نبی علیہ ۔ہمیشہ کے لیے ، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے

َفَأْكرِِم "...  "اللَُّهمَّ َال َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآلِخَرهْ "نے جواب میں فرمایا السالم

اے هللا اصل زندگی تو آخرت ہی کی ہے پس تو " األَْنَصاَر َواْلُمَهاِجَرهْ 

  2"انصار اور مہاجرین کی اکرام کر
۔شعروشاعری کے حوالے سے اسالمی تعلیمات یہ ہیں کہ  شعر وشاعری اس وقت  9

تک جائز ہے جب اس میں قبیح الفاظ،مواد اوربے ہوده مضمون نہ ہو۔اور اگر اس میں قبیح الفاظ 
،مواد اور بے ہوده کلمات  ہوں تو پھر اس کے بارے میں قرآن وحدیث میں نہایت سخت وعیدیں 

  :آئی ہیں جیسا کہ ارشاد رربانی ہے
  3"اور شاعروں کی پیروی گمراه لوگ کیا کرتے ہیں"

  :حدیث میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔اور 10
نبی علیہ سعد بن ابی وقاص رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ "

کسی شخص کے پیٹ کا بیماری کے سبب ” :نے فرمایاالسالم
  4"مواد سے بھر جانا بہتر ہے اس سے کہ وه شعر سے بھرا ہو

بارے کہا گیا ہے کہ یہ اُسی مصنف یا مؤلف کے " تالیف"یا "تصنیف"اس دفعے میں کسی کی 
ہی کا حق ہوگا کہ اپنی اس کاوش سے استفاده کر سکے اور کسی دوسرے کو اس کے استعمال 

یا بالاجازت استفادے کی اجازت نہیں ہو گی ۔قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہے کہ وه لوگ 

                                                           
 2837:بخاری،کتاب الجہاد ،باب حفر الخندق،رقم1
 2961:رقم،باب البیعۃ فی الحرب ان الیفرواکتاب الجہادبخاری،2
 224:26الشعراء 3
 6031:،رقممسلم،کتاب الشعر،باب حدثناعمرو الناقد4



 
 

ہیں کہ پھر بھی اُن کی تعریف  جو بال کوشش کے اور بغیر کسی کام کے کرنے کے یہ چاہتے
  :کی جائے اور یہ ارشاد مذمت کی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے جیسا کہ

تعریف کی  یجو کرتے نہیں ان کے لئے چاہتے ہیں کہ ان ک"
جائے ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وه عذاب سے رستگار 

  1"ہوجائیں گے
اشارةََ◌ منع کیا گیا ہے  یہاں پر کسی دوسرےکے کیے ہوئے کام کا کریڈٹ لینے سے  

۔اس حوالے سے جدید دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی سائنسی یا علمی کاوش کا  فائده 
صرف اسی کو ہونا چاہئیے جس کی یہ کاوش ہے ۔ہر دو صورت میں  )چاہے اخالقی ہو یا مادی(

  اُس کے حقوق کے بچاؤ کے لیے کوششں کی جائی گی۔ 

  ٢٨:دفعہ
معاشرتی اور بین االقوامی نظام میں شامل ه حقوق  کے بنا پر ہر شخص  کر د اعالن میں پیش

  ہونے کا حق دار ہے ۔
يَاأَيـَُّها :"بین االقوامی نظام کا تعارف تو اسالم نے آج سے صدیوں پہلے دیا ہے جیسا کہ   

  سے مترشح ہوتا ہے۔جس میں رنگ،نسل،ملک،جنس اور زبان وغیره آتے ہیں۔"النَّاسُ 

کا درس دیتا ہے۔جیسا کہ قرآنی آیات سے واضح  "بین االقوامیت "تعالی کا بھیجا ہوا دین بھی هللا 
تو سب " اصطالح"ہوتا ہے۔آج کے دور میں دنیا بین االقوامیت کی بات کرتی ہے حاالنکہ یہ 

سے  پہلے اسالم نے استعمال کی ہے اور اس کا عملی نفاذ بھی دنیا کو دکھایا ہے۔جیسا کہ هللا 
  :ل شانہ فرماتے ہیںج

ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ! لوگو "
تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت 

کے نزدیک تم میں زیاده عزت واال وه ہے جو  هللاکرو۔ اور 
سب ) اور(سب کچھ جاننے واال  هللازیاده پرہیزگار ہے۔ بےشک 

  2"سے خبردار ہے

  :اس حوالے سے هللا تعالی مزید فرماتے ہیں  
سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے  رباے لوگوں اپنے "

پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے 
کثرت سے مرد وعورت پیدا کرکے روئے زمین پر پھیال 
دئیےاور هللا سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے 
سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع رحمی سے بچو کچھ 

    3"ں دیکھ رہا ہےشک نہیں ہے کہ هللا تمہی
  :حافظ عماد الدین رحمہ هللا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں  

محبت و مودت کا آفاقی اصول هللا تعالٰی اپنے تقوے کا حکم  "
دیتا ہے کہ جسم سے اسی ایک ہی کی عبادتیں کی جائیں اور 
دل میں صرف اسی کا خوف رکھا جائے، پھر اپنی قدرت کاملہ 
کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی 

یعنی حواء علیہما  آدم علیہ السالم سے پیدا کیا ہے، ان کی بیوی
                                                           

 188:3آل عمران 1
  13:49الحجرات2
  1:4النساء3



 
 

السالم کو بھی انہی سے پیدا کیا، آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں 
طرف کی پسلی کی پچھلی طرف سے حواء کو پیدا کیا، آپ نے 
بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب 

  1"پایا اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا
کے بارے میں اسالمی تعلیمات تو دنیا کے ہر قانون  اور معاشرتی نظام میں شامل ہونے  

اورمذہب سے آسان تر ہیں ۔یہ اسالمی تعلیمات ہی تو تھیں جن کے بدولت  معاشرتی اقدار کی 
پاسداری کے حوالے سے ایسی مستحکم بنیادیں رکھی گئیں ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے  ایک 

  نمونہ ہیں۔ بطور خالصہ  چند یہ ہیں۔
  حقوق وفرائض ۔فرد کے1
  ۔خاندان کے حقوق وفرائض2
  ۔والدین کے حقوق وفرائض3
  ۔اوالد کے حقوق وفرائض4
  ۔بچوں کے حقوق وفرائض5
  ۔عورتوں کے حقوق وفرائض6
  ۔جوانوں کے حقوق وفرائض7
  ۔بوڑھوں کے حقوق وفرائض8
  ۔میاں بیوی کے حقوق وفرائض9

  ۔ہمسائیوں کے حقوق وفرائض10
  رائض۔غیر مسلموں کے حقوق وف11
  ۔فقراء ومساکین کے حقوق وفرائض12
  ۔اساتذه کے حقوق وفرائض13
  ۔طلباء کے حقوق وفرائض14
  ۔اولوااالمر کے حقوق وفرائض15
  ۔مریضوں کے حقوق وفرائض16
  غالموں کے حقوق وفرائض)نوکروں(۔17

مندرجہ باال حقوق وفرائض کی رعایت اگر رکھی جائے تویہ کسی بھی معاشرے کے   
امن و کامیابی کے لیے بہترین زینہ بن سکتے ہیں ۔اسالم  ان حقوق وفرائض کے بارے میں جو 
ہدایات دیتا ہے اُسی ہی کےذریعے خیرالقرون کے  پُرامن معاشرے تشکیل پائے تھے۔جن میں 

عملی طور پر نافذ تھے۔ان سب کے بارے میں اس مقالے کے "رائضحقوق وف"تمام معاشرتی  
  باب دوم میں تفصیلی وضاحت کی جاچکی  ہے۔   
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  ٢٩:دفعہ
  .معاشرے  کا بھی ہر شخص پر حق ہے )١(

  قانون کی رو سے امن اور فالح عامہ کی خاطردوسروں کی آزادی کا لحاظ رکھا جائے گا۔ )٢(
معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور معاشرے کے بنیادی اکائی ہونے کی  فرد چونکہ   

پر کچھ فرائض الگو ہوتے ہیں جن کے ذریعے معاشرے میں امن،پائیداری اور " فرد"وجہ سے 
  مساوات قائم ہو سکتا ہے۔اس بارے میں فرد پردرجہ ذیل امور الزم ہوتے ہیں۔

  :۔اتفاق واتحاد کا ماحول پیدا کرنا1
  امور شرکت کی پالیسی کے تحت نمٹانا ۔اجتماعی2
  ۔معاشرے کے ثقافتی اقدار کا تحفظ کرنا3
  ۔رسم ورواج کی پابندی کرنا4
  ۔معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کرنا5
  ۔معاشرے کو بین االقوامی دھارے میں النے کے لیے سعی کرنا6
  میں معافی سے کام لینا ۔معاشرے میں پائیدار امن کی خاطر اپنے حقوق کے بارے7
  ۔ذاتی مفادات کے بجائے مشترکہ مفادات  کو ترجیح دینا8
  ۔اپنے اندر احساِس ذمہ داری پیدا کرنا9

  ۔اٰلہی احکام کی روشنی میں اجتماعی مسائل کا حل تالش کرنا10
دفعے کی دوسری شق کے حوالے سے بھی اسالمی تعلیمات  موجود ہیں۔اپنے حقوق   

ایسی جدوجہد کرنا،جس میں دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو۔اخالقی کے حصول کے لیے 
ضابطہ حیات تشکیل دینا جس میں عائلی زندگی سے لے کر سیاسی ومعاشی زندگی تک تمام 

  شعبہ ہائے زندگی میں اصالحی عمل کے ذریعے  مثبت انقالب  النے کی کوشش کرنا۔
  :الصالة والسالم  ہیں مثالََ◌ اخالقی کردار کے بارے میں احادیث نبویہ علی صاحبہا

  :۔راستے سے تکلیف ده چیز ہٹانے کو صدقہ کہا گیا ہے جیسا کہ 1
کے  نبی علیہ السالمابوہریره رضی هللا عنہ سے اور انہوں نے "

راستے سے کسی تکلیف ده چیز کو ہٹا حوالہ سے بیان کیا کہ 
  1"دینا بھی صدقہ ہے

ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ  راستے سے تکلیف ده چیز ہٹانے کو ۔2  
  :صحیح مسلم کی روایت ہے
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نے  نبی علیہ السالمروایت ہےکہ ابوہریره رضی هللا عنہ سے "
ایمان  کے کچھ اوپر ستریاکچھ اوپر ساٹھ درجے ہیں :فرمایا

کا کہنا ہے اور سب سے " َال إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ  "جس میں سب سے افضل

  1"ہےہٹا دینا  کاکسی تکلیف ده چیز راستے سے کمزور
۔کسی کو برے نام سے نہ پکارا جائے اور نہ ہی کسی کا نام ایسا رکھا جائے جس کے 3  

  :معنی اچھے نہ ہوں،اس حوالے سے بخاری کی روایت ہے کہ
نبی سیدنا سمره بن جندب رضی هللا عنہ سے روایت ہے کہ " 

سبحان "هللا کے محبوب کلمے چارہیں:نے فرمایا علیہ السالم
کسی بھی کلمے سے شروع کیا "هللا،الحمد �،الالہ االهللا هللا اکبر

نام نہ " أَفْـَلح ،جنَِيح ،َربَاح ،َيَسار "کے )لڑکے(جاسکتا ہے۔اپنے غالم 

وہاں ہے؟ وه نہ " َيَسار ) "مثال(رکھ دو۔کیونکہ پھر تم کہو گے کہ

  2)"اور یہ اچھی بات نہیں ہے(ا کہ نہیں۔ہو تو کہا جائے گ
نبی علیہ ۔ اوراگر کسی کا ایسا نام رکھا گیا ہو تو اُسے تبدیل کرنا چاہئیے جیسا کہ خود 4  

  :نے بہت سارے نام تبدیل فرماتے  تھے  جیسا کہ  السالم
سیدنا ابن عباس رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ ام المؤمنین "

نے اسے  تھا ۔آپ " بـَرَّةَ  "عنہا کا نام سیده جویریہ رضی هللا 

یہ بات ناپسند  رکھ دیا۔کیونکہ آپ" جویریہ"تبدیل فرماکر 
کے ہاں سے نکل " بـَرَّةَ  )"آپ"(فرماتے تھے کہ یہ کہا جائے

  3"گئے
يَلةُ  "بدل فرماکر" َعاِصَيةَ  "نے  نبی علیہ السالمابن عمر رضی هللا عنہما سے روایت ہے کہ "  مجَِ

  4"رکھ دیا"
  :اور ایک روایت میں ہے

سے منع فرمایا )رکھ دینے(نام )جیسے(نے اس نبی علیہ السالم"
اپنے آپ کو پاک  :نےفرمایا نام رکھ دیا۔آپ " بـَرَّةَ  "۔میں نے 

بہتر ) پاک(پاک ہونے کے دعوے نہ کرو۔هللا تم میں سے نیک
رکھ پھر کیا نام :نے پوچھا) رضی هللا عنہم(جانتا ہے۔صحابہ 

  5"نام رکھ دو" َزيـَْنبَ  "نے فرمایا  دے۔آپ

  

   ٣٠:دفعہ
اس اعالن کی کسی چیز سے کوئی ایسی بات مراد نہیں لی جا سکتی جس سے کسی ملک،گروه 
یا شخص کو کسی ایسی سرگرمی میں مصروف ہونے یا کسی ایسے کام کو انجام دینے کاحق 

  ب ہو۔جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔پیدا ہو جس کا منشا ان حقوق اور ٓازادیوں کی تخری
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میں ان تمام دفعات کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ   30دفعہ نمبر   
کے حصول میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئیے کہ اس میں ایسا کوئی بھی کام نہ کیا "حقوق"اپنے

  جائے جس سے منشور کے دوسرے دفعات متاثر ہوتے ہوں۔  
ہدایات ہیں کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے سلسلے میں اسالمی تعلیمات میں بھی یہ   

اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہئیے کیونکہ جہاں آپ کے حقوق دوسروں کے حقوق 
سے ٹکراتے ہوں ،وہاں پر ایسی تطبیقی صورت پر عمل  میں الئی جائی گی کہ آپ کے حقوق 

  بھی متاثر نہ ہوں اور دوسروں کے حقوق بھی ضائع  نہ ہو ۔ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :کی خامیاںء1948عالمی منشوربرائے انسانی حقوق 

اس منشور کو دنیا انسانیت کا کمال سمجھتی ہے حاالنکہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اس میں 
بہت ساری  خامیاں ہیں۔یہ خامیاں یا تواس طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے درآئی ہیں یادیده 

  تغافل برتا گیا ہے۔مثالدانستہ طور پر اس سے 

بالکل "عالمی منشور" اس سلسلے میں :پاگلوں،کم عقلوں وغیره کے حقوق  
خاموش ہے حاالنکہ ایسے لوگ بھی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں اور خصوصی توجہ کے 
مستحق ہوتے ہیں۔عقل میں فتور رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اسالمی تعلیمات وضاحت 

اور اُن کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔معامالت وغیره کے حوالے سے کے ساتھ موجود ہیں۔
کا حکم دیا گیا ہے۔اسی طرح اُن کا مزاق اُڑانے یااُن کے ساتھ اس طرح " احسان"اُن کے ساتھ 

  :کے دوسرےناشائستہ کام  کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔هللا سبحانہ وتعالٰی کاارشاد ہے



 
 

نے تم لوگوں کے لئے  هللاور بےعقلوں کو ان کا مال جسے "
اس میں سے ان کو کھالتے ) ہاں(سبب معیشت بنایا ہے مت دو 

  1"اور پہناتے رہے اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو

کے  حقوق کے متعلق تو سفارشات کی " بچے"اس منشور میں  :یتیموں کے حقوق
یتیموں کے "گئی ہیں لیکن اس میں معاشرے کے ایک اہم اور قابل توجہ مسئلے یعنی  

کی طرف اشاره تک نہیں دیا گیا ہے ۔سو اس بارے میں اسالمی تعلیمات میں ان پر توجہ "حقوق
  :ارشاد ہے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔جیسا کہ هللا جل شانہ کا

اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو "
اصالح بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر تم ان ) حالت کی(کہ ان کی 

چاہو تو وه ) یعنی خرچ اکھٹا رکھنا(سے مل جل کر رہنا 
خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے واال  هللاتمہارے بھائی ہیں اور 

چاہتا تو تم کو  هللاکون۔ اور اگر کون ہے اور اصالح کرنے واال 
  2"حکمت واال ہے) اور(غالب  هللاتکلیف میں ڈال دیتا۔بےشک 

  :دوسری جگہ ارشاد ہے
ان کے حوالے ) جو تمہاری تحویل میں ہو(اور یتیموں کا مال "

) اپنے ناقص اور(مال کو ) اور عمده(کردو اور ان کے پاکیزه 
اپنے مال میں مال کر  برے مال سے نہ بدلو۔ اور نہ ان کا مال

  3"کھاؤ۔ کہ یہ بڑا سخت گناه ہے
اس آیت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں سے مال لینے دینے کے سلسلے میں بہت 

  زیاده احتیاط سے کام لینا چاہئیے۔
نے کا بھی ارشاد غ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھیتمیوں کو بال اسی طرح آگے  

  4ہے
اس آیت میں اُن کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب تک اُن میں کامل سمجھ 
بوجھ نہ ہو اس وقت تک ان کی مال کی نگرانی کرتے رہو ۔نیز اگر ان کے اموال کی نگرانی 
کرنے کی وجہ سے تمہیں کچھ ضرورت محسوس ہو توسخت ضرورت کے وقت اُن کے اموال 

  رسکتے ہو۔ سے بقدر ضرورت استعمال ک
کہاگیا۔ اور اس  سے "ظلم"اسی طرح یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانے   

  :مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے
جولوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وه اپنے پیٹ " 

  5"میں آگ بھرتے ہیں۔ اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے
کو سایہ "محروم طبقے"م دے کر معاشرے کے ایک یتیموں کے ساتھ بھالئی کا حک  

  :فراہم کیا گیا ہے جیسا کہ هللا جل شانہ فرماتے ہیں
کہ یتیموں کے بارے میں انصاف ) بھی حکم دیتا ہے(اور یہ "

    6"اس کو جانتا ہے هللاپر قائم رہو۔ اور جو بھالئی تم کرو گے 
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تک موجود نہیں ہے اُن جن انسانی حقوق کا اس عالمی منشور میں ذکر :حق میراث
ہے۔حق وراثت ایک اہم انسانی حقوق میں سے ہے جو کسی شخص "حِق وراثت"میں سے  ایک 

کی وفات کے بعد  اس کے ورثاء کو حاصل ہوتا ہے ۔معمول کے مطابق میت کی  تجہیزوتکفین  
ے اور اُس کے ذمے واجب االدا قرض کی ادائیگی کے بعداور اُس کی جائز  وصیت کے نفاذ ک

" وراثت"بعد اگر کچھ مال بچ گیا تو اس کے وارثوں کی طرف لوٹ آئے گا۔شریعِت مطہره میں 
کے مستقل احکام موجود  ہیں جو عدل وانصاف پر مبنی ہیں۔اس سلسلے میں مرد اور عورت  

  :دونوں کو حقوق ملتے ہیں۔هللا تعالی فرماتے ہیں 
ہو یا بہت۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا  "

اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے 
  1"مقرر کئے ہوئے ہیں) کے هللا(
  2۔موجود ہیںبھی  حصص کےحوالے سے بھی قرآنی ارشادات   

جو حضرات بے اوالد ہیں ۔شریعِت مطہره نے اُن کے بھی  مستقل حقو بیان کئے ہیں ۔ 
  :موجود ہے  اس بارے میں بھی هللا تعالٰی کا فرمان

کاللہ   دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ هللا  حکم لوگ تم سے   "
بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مرجائے جس 
کے اوالد نہ ہو  اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے 
میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن مرجائے اور اس کے 

ام مال کا وارث بھائی ہوگا اور اگر  دو اوالد نہ ہو تو اس کے تم
بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی۔ اور 
اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں 

تم سے اس لئے  هللاتو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔  
سے واقف ہر چیز  هللابیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو۔ اور 

  3"ہے
احادیث میں بھی  ان کے حقوق کے بارے میں واضح  ارشادات موجود ہیں۔جیساکہ ابو 

  :داؤد کی روایت ہے
کہ هللا نے ہر صاحب حق کو اس ” :یافرما نےنبی علیہ السالم"

کا حق دے دیا ہے لٰہذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت 
  4،5"نہیں

ذاتی /دیکھا جائے  تو معلوم ہوتا ہے کہ  اپنی جانکو اگر غور سے " عالمی منشور:"ذاتی دفاع
دفاع کے متعلق  اس میں کچھ ہدایات نہیں  ہیں ۔حملہ آوروں سے اپنے بچاؤ کے لیےاحتیاطی  
تدابیر اختیار کرنا انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں۔اس کے مقابلے میں اسالمی تعلیمات میں 

کے مشروط حقوق دئیے ہیں۔ اوراپنے اوپرسے  صدیوں  پہلے اپنی جان کے بچاؤ  اور دفاع 
زیادتی کو روکنے کی کیفیت کے حوالے سےارشادت دئیے ہیں۔ جیسا کہ هللا تعالٰی کا فرمان 

  :ہے
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پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وه تم پر  "
سے ڈرتے رہو اور جان  هللاکرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ اور 

  1"لوں کے ساتھ ہےڈرنے وا هللارکھو کہ 
اسالم نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معافی کے بھی تحسین فرمائی 

  :ہے۔هللا تعالٰی فرماتے ہیں
اور جو ایسے ہیں کہ جب اُن پر زیادتی ہو تو مناسب طریقے "

سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی 
ےاور معاملے کو درست کردے برائی ہےمگر جو درگذر کر

تواس کا بدلہ هللا کے ذمے ہے۔اس میں شک نہیں کہ وه ظلم 
  2"کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا

اپنی دفاع کی جدوجہد کرنا بھی انسانی حقوق میں سے ہیں اور اگراس  بارے  کسی کو   
  :ہے کہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وه باعث اجر ہے،جیسا کہ حدیث شریف میں آتا

جو اپنا مال بچانے ” :نے فرمایاصلی هللا علیہ وسلم نبی اکرم  "
میں مارا جائے وه شہید ہے اور جو اپنے بال بچوں کو بچانے یا 
اپنی جان بچانے یا اپنے دین کو بچانے میں مارا جائے وه بھی 

  3،4"شہید ہے

بھی معاشرے معاف کردینے سے کسی کسی کو کسی غلطی کی پاداش میں :معافی کاحق
میں امن وسکون آتا ہے ۔معافی کے حوالے سے اسالمی تعلیمات دنیا کے دیگر مذاہب سے 
ممتازہیں۔عالمی منشور میں اس حق کے بارے میں کوئی واضح دفعہ موجود  نہیں ہے۔یہ معافی 
انفرادی بھی ہو سکتی ہے اوراجتماعی بھی۔فرد اور معاشرے میں شریروں کے سامنے ہتھیار 

غیر معافی کی دعوت ہے۔مد مقابل  جو شر کے داعی ہو،کو اچھے طریقے سے ٹالنے ڈالے ب
کے حوالے سے هللا تعالٰی " معافی"اور " ٹالنے"اور معاف کر دینے  پر زور دیاگیا ہے۔اس 

  :فرماتے ہیں
سخت کالمی (اور بھالئی اور برائی برابر نہیں ہوسکتی۔ تو  "
ایسا کرنے (ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ) کا

کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وه ) سے تم دیکھو گے
  5"تمہارا گرم جوش دوست ہے

  :هللا جل شانہ مزید فرماتے ہیں 
  "ھی طرح درگزر کیجئےپس اچ"6فَاْصَفِح الصَّْفَح اجلَِْميلَ  "

  :اسی طرح ارشاد ہے
  7"آپ برد باری سے کام لیں اور نیکی کاحکم کرتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں"

  :حدیث میں معافی کے بارے میں ارشاد ہے  
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میں تین باتوں پر قسم ” :کو فرماتے ہوئے سنا نبی علیہ السالم"
رہا ہوں  کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر

کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے ”، “جسے یاد رکھو
، اور کسی بندے پر کسی (یہ پہلی بات ہے)کوئی کمی نہیں ٓاتی 

قسم کا ظلم ہو اور اس پر وه صبر کرے تو هللا اس کی عزت کو 
، اور اگر کوئی شخص پہنے (دوسری بات ہے)بڑھا دیتا ہے 

هللا اس کے لیے فقر و  کے لیے سوال کا دروازه کھولتا ہے تو
  1،2"محتاجی کا دروازه کھول دیتا ہے

ایک کمی جو محسوس ہوتی ہے وه یہ ہے کہ انسانی حقوق :منشور کا عملی نفاذ  

کےحوالے سے کسی زیادتی کی روک تھام کے لیےذرائع اور حفاظتی اقدامات بھی اُسی معیار 

مات بھی عالمی معیار کےہونے کے ہونے چاہئیے جس معیار کا یہ منشور ہے یعنی یہ اقدا

  :چاہئیے۔اس حوالے سے ایک صاحب لکھتے ہیں

للك فرداحلق ىف ا�متتع بنظام اج�عی دوىل تتحقق مبق�ضاە (اکتفی ��رادالنص �ام م�ھم یقرر ان"

کام تضمن ��الن )28املادة(احلقوق واحلر�ت املنصوص �لیھا ىف ھذا��الن حتق�قا �ما

ىل نصوصہ اواساءة �ویلھا دون حتدیدا جزاء �لم�الفۃ،اذا ورد النص حتذ�رامن الت�ایل �

ل�س ىف ھذا ��الن نص جيوز �ویلہ �ىل انہ خيول �ولۃ وجامعۃ اوفرد ای حق ىف الق�ام (کامیىل

  ")ب�شاط او�دیۃ معل یھدف اىل ھدم احلقوق واحلر�ت الواردة  ف�ہ

کرتا ہوں جو درجہ ذیل چیز کو الزم ٹھہراتی ہے کی مثال پیش "مبہم عبارت "میں اہم )چنانچہ(
  :کہ

میں 28ہرانسان کو حق حاصل ہے کہ وه بین االقوامی معاشرتی نظام کے اس منشور کے دفعہ
ڈکلئیر کرده حقوق اور آزادیوں سے فائده اٹھائے اور ان سے اپنے مقصد کی برآری کو یقینی 

رجمانی اور اس سے پہلو تہی کرنے پر بنائے۔ عالوه ازیں یہ منشور اپنی عبارت کی غلط ت
وارننگ پر بھی مشتمل ہے لیکن اس وارننگ کی خالف ورزی پرسزا کا کوئی ذکر )ایک عدد(

  :نہیں ،کیونکہ اس وارننگ کی عبارت اس طرح ہے
اس منشور میں کوئی ایسی عبارت نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلب اخذ کرنا جائز ہو کہ کسی "

فرد کو حق حاصل ہے کہ وه اس منشور میں درج شده حقوق اورآزادیوں ملک اور کسی پارٹی یا 
  ۔"3کو منہدم کرنے کی غرض سے کوئی سرگرمی یا کوئی فعل سرانجام دے سکتا ہے

عملی  کہ اس میں  بھی ہیںمیں سے یہ  ں وخامی کی اس منشور:قوِت نافذه کی معدومی
جو اس کو  نہیں ہےلیے ایسی قوت کےیہ منشور منظور تو ہو گیا، لیکن اس کیونکہ رکاوٹ ہے۔

عالمی اگر کوئی ملک خاص طور پر کوئی طاقت ور ملک  کیونکہ مثال ۔نافذ بھی کر سکے
خالف ورزی کرے تو اسے اس کا پابند بنانے کی کوئی ٹھوس اور موثر تدبیر اس  منشور کی

میں تجویز نہیں کی گئی ہے۔ اس کا ثبوت آپ آج کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ملک 
اپنی طاقت کے نشہ میں پوری دیده دلیری کے ساتھ انسانی حقوق کی خالف ورزی کر رہا ہے 

  ال نہیں ہے۔اور کوئی اسے روکنے وا
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کو  مذہب کے حوالے سے آزادی اس میںبھی ہے کہ  بات اسی طرح یہ :منشور میں ابہام
مذہبی آزادی صرف پوجا  کیونکہ ۔یحدود متعیّن نہیں کی گئیں تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس آزادی ک

زادی کیونکہ آج دنیا مذہبی آہے۔ کانام نہیں )گردوارے ،مسجدچرچہو یا گھر میں (پاٹ ، عبادت
ہے کہ یہ مذہبی آزادی تی اور خاندانی معامالت میں آزادی دے کر کہ )نجی(کو صرف ذاتی

اسالم  اس کے مقابلے میں، ہے مذہبی آزادی کا کوئی تصور نہیںاس سے زیاده دنیا میں ہے۔
اور ان کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ ایسا  ہے  پوری زندگی کے بارے میں ہمیں ہدایات فراہم کرتا

نہیں ہے جو یہ کہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے تمام احکام پر چلنے کی آزادی قانون ی کوئ
  ہے اور وه اپنے دائرے میں اپنا قانون نافذ کرسکتے ہیں ۔

کہ مغرب میں کلیسا اور اس  بھی ہے  بات یہایک "سید جالل الدین عمری کے الفاظ میں 
دِی فکر و عمل اور اس کے بنیادی حقوق کے کے زیر اثر برسراقتدار طبقہ نے انسان کی آزا

سلسلے میں انتہائی غلط رویہ اختیار کیا جس کا صحیح مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے 
ردِّ عمل میں حقوق انسانی کا موجوده تصور ابھرا۔ اس میں مذہب کے حقیقی رول کو بالکل نظر 

تلف گوشوں میں اور مختلف زمانوں میں آئے انداز کر دیا گیا ہے۔ هللا کے جو پیغمبر دنیا کے مخ
ان کی کیا تعلیمات تھیں ، ان کو جب اقتدار مال تو ان کا کیا رویہ رہا اور انسانیت کس طرح فالح 

سے ہم کنار ہوئی ہے؟ یہ چیز کہیں زیر بحث نہیں آتی۔ جیسے یہ طے کر لیا گیا ہو کہ مذہب 
ی جائے گی۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سے ہٹ کر یا مذہب کو نظر انداز کر کے گفتگو ک

سکتا کہ یہ کوئی معروضی یا غیر جانب دارانہ مطالعہ ہے، صاف بات ہے کہ یہ جانب دارانہ 
مطالعہ ہے۔ جس میں پہلے سے طے کر لیا گیا ہے کہ مذہب کا حقیقی کر دار زیر بحث نہیں 

  ۔1"آئے گا، بلکہ اسے نظر انداز کیا جائے گا
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  فصل پنجم
عالمی منشور برائے "

اور " ء1948انسانی حقوق 
علی  ہسیرت نبوی

صاحبہاالصالة والسالم  کی 
  مشترکات

  
  
  
 
 
  
  
 

  اگر عالمی منشور برائے انسانی حقوق پر نظر دوڑائی جائے تو اس سے تین اصول  نکلتے ہیں۔

  ۔ فرد کی آزادی 3    ۔ مساوات2    ۔ عدل وانصاف1
کے نزدیک یہ اس اعالنیے کی بنیادی خصوصیات ہیں ۔ اگر یہ تینوں چیزیں قانون کے ماہرین 

  ۔انسان کو مل جائیں تو اس کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں
سیرت طیبہ میں بھی  انسان کے حقوق میں یہ تینوں حقوق شامل ہیں۔عالمی منشور   

یہ کہا جائے  تو بے برائے انسانی حقوق اور اسالمی تعلیمات میں مشترکات بھی ہیں لیکن اگر 



 
 

جا نہ ہوگاکہ بنیادی طور پر حقوق کے حوالے سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے 
نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل ا ورتشریح " تفاوت"کا فرق ہے ۔حقوق میں کوئی " تعین" صرف

  اسالمی تعلیمات میں اِن تینوں حقوق کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔ /ہے۔سیرت طیبہ"فرق "میں 

  ۔ عدل وانصاف1

ْحَسانِ  "ہےآیت قرآن کریم کی  بے شک هللا تعالٰی عدل اور احسان  ": 1ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

عدل کرنے  ،ہے "لدِ اعَ "میں بھی ایک اسم ءالحسنٰی هللا تعالٰی کے اسما "کا حکم دیتے ہیں۔

ہے یعنی نبی علیہ "لدِ اعَ "مبارک اسممیں بھی ایک مبارکہ  کے اسماء نبی علیہ السالم۔والے

  بھی عدل کے پیکر تھے، عدل کرنے والے تھے۔ السالم

کا لفظ آتا ہے۔ ظلم "ظلم  "کے مقابلے میں اس۔اہر چیز کا حق ادا کرن کہتے ہیں" عدل  "
کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناحق سلوک کرنے کو، کسی کے حق کو ضبط کرنا یا کسی کا حق 

کسی چیز کو اس کے  "2الظلم وضع الشيء يف غري حمله " غوی اصطالح میںدوسرے کو دے دینا۔ ل

ہر چیز  " عدل :"سے معلوم ہوتا ہے کہ  اصل مقام کے بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھنا۔ اس
کے  نبی علیہ السالماور هللا تعالٰی  اب جب کہ۔اجاتا ہےکو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کو کہ

جس دین کی طرف لوگوں ) هللا اور رسول(تو الزمی بات ہے کہ وهہیں "عادل "اسمائے گرامی 
تلقین کی ہے اس وجہ سے اسالم نے اس بات کی  ۔واال دین ہوگا"عدل"بھی  کو بالئیں  گے وه 

  ظلم کا دائره بھی بہت وسیع ہے ۔ اور ۔ عدلسے بچواور ظلم  وکہ عدل کر

تھی؟ مستدرک حاکم کی روایت  کی سنت مبارکہ کیا نبی علیہ السالماس معاملہ میں خود
کی  رضوان هللا علیہم اجمعین  تشریف فرما تھے صحابہ کرام نبی علیہ السالمہے کہ ایک مرتبہ 

آکر بیٹھے جنہوں نے جسم پر صرف ایک  رضی هللا عنہ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی
ریں کم ہی لوگوں ہی چادر باندھی ہوئی تھی اور ان کی کمر ننگی تھی۔ اس زمانے میں دو چاد

کو میسر ہوتی تھیں، زیاده تر لوگوں کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے صرف ایک ہی چادر ہوا 
نے بیٹھے بیٹھے بے تکلفی سے  کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی آپ آپکرتی تھی۔ 
 کا ہاتھ ذرا سخت لگ گیا اور آپکی ننگی کمر پر چھڑی مار دی۔  رضی هللا عنہ  ان صحابی

آپ نے مجھے چھڑی ! صحابیکی کمر پر خراشیں آگئی۔ صحابؓی کہنے لگے کہ یا رسول هللا
ماری ہے میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ آج کے زمانے میں تو سربراه مملکت کو عدالت میں ویسے 

بھی نہیں طلب کیا جا سکتا اور جہاں طلب کیا جا سکتا ہے وہاں بھی حکومتی اثر و رسوخ 
میں آڑے آجاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ بات عام ہے کہ بادشاه ہو یا سربراِه مملکت  عدالتی کاروائی

جب تک وه اپنے منصب پر فائز رہتا ہے عدالت میں طلبی سے مستثنٰی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسی 
سے بدلے کا حق مانگنے  بات حضوؐر کی مجلس میں بھی کہی جا سکتی تھی کہ بھئی حضور

حضوؐر سے بڑا وی آئی پی اس دنیا میں کون ہوگا؟ لیکن جناب ! ے کیکی یہ جسارت تم نے کیس
نے چھڑی ان صحابی کے  لبے پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ آپنبی کریؐم نے صحابی کے مطا

ہاتھ میں دے کر اپنی کمر سامنے کر دی، آؐپ نے اس بارے میں کوئی عذر پیش نہیں کیا اور 
ا نبی ہوں اور میں حاکِم وقت ہوں اس لیے کوئی مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ میں هللا ک

بدلہ لینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ حاالنکہ کوئی بات بھی امتیاز کی ایسی نہیں ہے جو حضوؐر 
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بدلہ برابر نہیں ہے اس لیے ! میں نہیں تھی۔ ان صاحب نے چھڑی پکڑی اور کہا کہ یا رسول هللا
پہلے  جبکہ آپ نے کرتا پہن رکھا ہے، آپی ہے کہ آپ نے میری ننگی کمر پر چھڑی مار

یسی اپنا کرتا اتاریے۔ ہم تو آج کے ماحول میں اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے استاد کے لیے ا
کرتا اتارا اور کمر سامنے کر دی، ان صحابؓی ،مسکرائے  بات برداشت نہیں کرتے۔ حضور

وه ہاتھ ٹوٹ نہ جائیں ! سے لپٹ گئے اور کہا کہ یا رسول هللاپھینکی اور حضور نے چھڑی
جو آپ پر اٹھیں، میں تو اس موقع سے فائده اٹھاتے ہوئے آپ کے جسم سے جسم مالنے کا بہانہ 

نے عدل کا تقاضا پورا کیا اور یہ تصور دیا کہ قانون  کر رہا تھا۔ لیکن جناب نبی کریمتالش 
 1ثنٰی نہیں ہے۔کی نظر میں انصاف سے کوئی مست

کی ذات بابرکت   کریم رسول  ،صفاِت جتنی بھی ہیں بہترین  کہ اسالمی تعلیمات یہ ہیں
کےحوالے سے بھی آپ " عدل  "اورپوری دنیا میں ان صفات کے سب سے بڑے مظہر ہیں،

  :روایت میں آتا ہے ایک مخلوقات میں سب سے بڑے عادل ہیں۔ ،هللا تعالی کی تمام

پر غنیمت  (کہ غزوۀ حنین کے موقع:رضی هللا عنہ سے روایت ہے 2 بن زیدسیدنا عبدهللا"
میں بکریاں، اونٹ، سونا، چاندی اور دیگر بہت سا  جسکا بہت زیاده مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا،

نئے نئے مسلمان  )مجاہدین میں تقسیم کیا لیکن جوتمام  نے یہ مال نبی علیہ السالمسامان تھا۔ 
اقرع بن حابس  اور عیینہ رضی  ۔سیدنابیلوں کے سردار تھے ان کو زیاده دیاہونے والے عرب ق

ذوالخویصره جس کے بارے میں کہا جاتا  (۔ اس پر ایک آدمیهللا عنہما کو سو سو اونٹ دئیے
اس تقسیم میں تو عدل  هللا کی قسم  نے اعتراض کر دیا۔ کہ )ہے کہ وه منافقین میں سے تھا اس

راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ هللا کی قسم نہیں رکھا گیا، اور هللا کی رضا کا لحاظ کا لحاظ
کو وه بات بتادی۔یہ  کو ضروربتاؤں گا۔پھر میں آیا اورآپ نبی علیہ السالم،تمہاری یہ بات میں 

اگر هللا اور اس کارسول عدل نہیں کرے "کا چہره مبارک متغیر ہوگیا اور فرمایاسنتے ہی آپ
  3"؟کون کرے گا"اور"ا تو گ

  :مسلم شریف کی دوسری روایت  میں اس شخص کانام صراحت کے ساتھ آیا ہےجیسا کہ

ی هللا عنہ سے روایت ہے کہ ہم  نبی علیہ السالم  کے پاس سیدنا ابوسعید خدری رض"
کچھ بانٹ رہے تھے کہ  بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویصره آیا اور اُس نے  تھے اورآپ 

فرمایا )ناگواری محسوس کرتے ہوئے(نے  نبی علیہ السالمعدل کره۔! اے هللا کے رسولکہا  
  4"تیرے لیے خرابی ہو جب میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟

مصلحت کے  خاص نے امت کی ضرورت کے پیش نظر ایک رسول ا � حاالنکہ  
مخلوقات میں نبی علیہ السالمے کہ عقیده ہ اسالم کا یہی اورتقسیم فرمائی تھی۔   اس قسم کی تحت

نے عدل اور ظلم کا تقابل بہت وسیع مفہوم میں بیان  آپسب سے زیاده عدل کرنے والے ہیں۔
  فرمایا ہے۔

  عدل کی چند اقسام ہیں اور سب کے بارے میں سیرت مطہره کی ہدایات موجود ہیں۔
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     ۔انبیاء کے ساتھ عدل2    ۔هللا جل شانہ کے ساتھ عدل1
    ۔قانون کے ساتھ عدل3

  ۔اہل وعیال کے ساتھ عدل5    ۔اپنی ذات کے ساتھ عدل4

کے ساتھ  جل شانہ  هللاسالم یہ حکم دیتا ہے کہ :  ۔هللا جل شانہ کے ساتھ عدل1
 ہم  جو ہے یہ  نہیں کا معٰنی  "ظلم"هللا تعالٰی کے ساتھ  ے۔نہ کر"ظلم  "کرے اور" عدل"بھی

سیرت  لیکن کرنا۔ کسی کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی یعنی  ہیں ظلم کا لیتےعام حاالت میں 
کے اس  جل شانہ هللا  جو  ہے۔گیا   کیا  کے لیے استعمال وسیع مفہوم ایک  اسے مبارکہ میں 

  :ارشاد میں ہے

جنہوں نے ایمان الکر اپنے ایمان کو ظلم سے بچاکے رکھا اُن "
  1"لوگ ہیںکے لیے امن ہی ہے اورہدایت یافتہ بھی یہی 

کہاں "ہدایت "اور "ایمان"کے ساتھ اگر ظلم خلط ملط ہوگیا تو پھر "ایمان"آدمی کے  یعنی
معتبر "ایمان"تو پھر  ہوا نہیں خلط ملط کا  "ظلم "اگر ایمان کے ساتھ ملی؟اس کے مقابلے میں

 شرط یہ قرار پائی کہ ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہ ہو ے لیےایمان کی قبولیت ک یعنی۔ہے
 رضی هللا عنہم بہت  صحابہ کرام نازل ہوئی تو  آیت کریمہروایات میں آتا ہے کہ جب یہ ۔

 تھاوه  کا مفہوم  "ظلم "میں خیال ان کے  کیونکہ  شرط ہے، کڑیپریشان ہوگئے کہ یہ تو بہت 
 مبارکہ  اس آیتاس کے ساتھ ساتھ  اُن کے خیال میں ۔جو عام اصطالح میں استعمال ہوتا ہے

کمی  ںزندگی کے معامالت میعام  سے گھر کے افراد ، رشتہ دار وں ، دوست احباب سے اور 
تی سکانسان سے ہو ہر  تو میں ) جانے یا اَن جانے(چھوٹی موٹی زیادتی کیونکہ  بیشی مراد ہے۔

اس آیت سے  خطره الحق ہوگیا کہ اگر  یہ  کورضی هللا عنہم  صحابہ کرام اس وجہ سے ہے۔
کی شرط قرار پائی ہے تو پھر کسی کا بھی "امن اور ہدایت"کے حقوق میں کمی بیشی آپس مراد 

آپس میں اکٹھے ہوئے اور چہ میگوئیاں رضی هللا عنہم  ایمان قبول نہیں ہوگا۔چنانچہ صحابہ کرام
ہم تو مارے  !ہوئے اورعرض کرنے لگے کہ اے هللا کے رسولخدمت آکر حاضر ہوئیں، پھر

کیا ہوا؟ صحابہ کراؓم نے قرآن کریم کی مذکوره آیت کے متعلق بتایا کہ نے پوچھا  گئے۔ آپ
ہم میں سے کون ہے جس سے  "کہا کہ اورایمان کی قبولیت کی بہت سخت شرط لگ گئی ہے

 ہم  انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں لیکن آپ اور دیگر تمام ۔"؟تھوڑی بہت زیادتی نہیں ہو جاتی
 نبی علیہ السالمکہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر  عام انسانوں سے معامالت میں

سے مراد  هللا تعالی کے ساتھ شرک ہے،جیسا کہ  بخاری کی "ظلم "آیت میں   نے فرمایا کہ
  :روایت ہے کہ

جب سورة االنعام کی یہ روایت ہے کہ ،عبدهللا بن مسعود ؓ سے "
اپنے ایمان میں جو لوگ ایمان الئے اور انہوں نے "آیت اتری 

کے اصحاب نے کہا یا  تو آپ  "گناہوں کی آمیزش نہیں کی
کون ایسا ہے سے یہ تو بہت ہی مشکل ہے ۔ ہم میں ! رسول هللا 

جس نے گناه نہیں کیا ۔ تب هللا پاک نے سورة لقمان کی یہ آیت 
  1"شک شرک بڑا ظلم ہےے ب "2ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  "اتاری 
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ایک انسان دوسرے انسان  کہ ہے ختلف  اقسام ہیں جن میں ایک قسم م یہ بھی ظلم کی م
کائنات سے کیا جائے۔ دنیا  ظلم وه ہے جو خالقِ  اس سے بڑھ کر لیکن ےکر کچھ زیادتی سے
کا حق مارنا اس سے  جل شانہ هللا  لیکن  ہے ہی، "ظلم "انسان کا حق مارنا توبھی کسی  میں 

  :ہے آیت کا ترجمہروشنی میں اس کی بھی بڑا ظلم ہے۔ 

جو لوگ ایمان الئے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل  "
  "نہ ہونے دیا تو ان کا ایمان قبول ہوگا اور وه ہدایت پر ہوں گے

 "اہل العدل والتوحید "کو اپنے آپ2معتزلہ اس وجہ سے۔ہےکہا جاتا بھی " عدل"توحید کو  
کہتے تھے۔ توحید کا معٰنی ہے هللا تعالٰی کا حق ادا کرنا یعنی هللا کے ساتھ کسی کو شریک نہ 

  ۔ٹھہرانا

حضرات تمام  نے  جل شانہ کہ هللا  اسالمی تعلیمات یہ ہیں :۔انبیاء کے ساتھ عدل2
 ی فرمائرمقر ترجیحات  کچھ نہ کچھ  والتسلیمات کے درجات میں ات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ 

  :جیسا کہ هللا جل شانہ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے ہیں۔

ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی  رسول ،یہ "
نے گفتگو فرمائی اور بعض  هللاہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے 

مرتبے بلند کئے۔ اور عیسٰی بن مریم کو ) دوسرے امور میں(کے 
ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو 

  3"مدد دی

علیہم  انبیاء کرام قرآن وحدیث کی تعلیمات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ تمام
دیگر بڑے انبیاء  اُن کے بعد ہے، پھر مبارک کی ذاتِ سالمنبی علیہ المیں سب سے افضل السالم 
اور ان کے بعد دوسرے  علیہم السالم  نوح سیدناعیٰسی،  سیدناموٰسی،  سیدناابراہیم، سیدناجیسے 

معلوم  یہ درجہ بندی ترازو پر تولنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ واضح رہے  کہ انبیاء و رسل ہیں۔
مقصود "تقابل"یعنی  ۔پیغمبر کتنا بڑا ہے اور کونسا کتنا چھوٹا کرنا شروع کیا جائے کہ کون سا

نہیں ۔کہ ہم عدالت لگاکر انبیاء کرام علیہم السالم کے اونچ نیچ  کے فیصلے شروع کردیں ۔جیسا 
کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے قلموں اور زبانوں سے مختلف انداز میں کچھ نہ کچھ  اظہار 

بخاری  جیسا کہہمیں منع کیا ہے۔  نے  اس قسم کے امور سےہوہی جاتا ہے۔ حاالنکہ اسالم 
  :شریف میں آتے ہیں

نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ  نبی علیہ السالمابوہریره ؓ سے کہ "
  4"مجھے یونس بن متی علیہ السالم سے بہتر بتائے

                                                                                                                                                                             
  32:،باب ظلم دون ظلم،رقماالیمان بخاری ،کتاب1
نیاد رکھی۔اُس زمانے میں ارتکاب گناه کبیره نے مذہب اعتزال کی ب)ھ130-ھ80(دوسری ہجری قمری کے آغاز میں واصل بن عطاء2

اور اس کے بارےمیں حکم دنیوی اوراخروی کا مسئلہ مورد بحث تھا،خوارج نے گناه کبیره کے مرتکب کو کافر اور حسن بصری 
صری رحمہ رحمہ هللا نے منافق قرار دیاتھا جبکہ مرجئہ اُنہیں بدستور مومن سمجھتے تھےاس درمیان واصل بن عطاء نے جو حسن ب

کے نام "منزلہ بین المنزلتین"هللا کے شاگرد تھے ایک نیا نظریہ اپنایا،کہ مرتکِب گناه کبیره نہ مومن ہے اور نہ ہی کافر۔اس نظرئے کی
سے شہرت ہوئی اور واصل بن عطاء نے اس نظریے کے اعالن کے بعد اپنے استاد حسن بصری کے درس سے کناره کشی اختیار 

کے طور پر پہچانے جانے لگے۔محمدبن عبدالکریم، شہرستانی، الملل "معتزلہ"ن کے پیروکی جس کی وجہ سے اُ 
  ھ 1404،دارالمعرفۃ،بیروت،153،ص1والنحل،ج

  253:2البقرة3
  4631:،رقمویونس ولوطا وكال فضلنا على العالمینبخاری،کتاب التفسیر،باب 4



 
 

ہو رہی تھی  "بات چیت" کہ دو ساتھیوں میں انبیاء کرام کے متعلقواہ وں واقعہ ی اس کا  
ہوتے  نبی علیہ السالمتھے اس لیے ایسا ہوا اگر ہمارے علیہ السالم  یونس سیدناکہ فالں موقع پر

 نے  تو آپ جب اُن کی یہ بات  پہنچی کو آپ تو معاملہ یوں نہ ہوتا بلکہ مختلف ہوتا۔
مجھے یونس علیہ السالم پر فضیلت مت دو۔  :گی کا اظہار فرماتے  ہوئے ارشاد فرمایاناراض

جس سے  انبیاء پر اس طرح  فضیلت مت دو کہ دوسرے  کہ مجھے کامطلب یہ تھا  یعنی آپ
  دوسرے انبیاء کرام کی تنقیص الزم آئے ۔

کا درجہ سب انبیاء سے افضل ہے  نبی علیہ السالمی اجازت ہے کہ ترجیح ک تاہم 
نہ ہو کہ جس سے دوسرے انبیاء کرام علیہم السالم کی اہانت یا اس اندازسے  "بیاِن فضیلت"لیکن

کمی کا پہلو سامنے آجائے کیونکہ یہ بہت بڑا نازک مرحلہ ہے کہ اس میں ایمان جاتے رہنے 
 ۔ کاقوی خطره  ہے

میں ایک واقعہ پیش آیا  ورس د رہتے تھے ا اکٹھے یہودی  مسلمان اور  مدینہ منوره میں 
  :ےجیسا کہ حدیث میں ہ

ابو سعید خدری ؓ سے ، انہوں نے کہا یہود میں سے ایک شخص "
کے پاس آیا ، اس کو کسی نے طمانچہ لگایا تھا ۔  نبی علیہ السالم

تمہارے اصحاب میں سے ایک )  ! ( اے محمد : کہنے لگا 
انصاری شخص نے مجھ کو طمانچہ مارا ۔ آپ نے لوگوں سے 

آپ نے ) وه حاضر ہوا(فرمایا اس کو بالؤ تو انہوں نے بالیا 
یا : پوچھا تو نے اس کے منہ پر طمانچہ کیوں مارا ۔ وه کہنے لگا 

ایسا ہوا کہ میں یہودیوں کے پاس سے گزرا ، میں ! رسول هللا 
کی جس نے  ربنے سنا یہ یہودی یوں قسم کھا رہا تھا قسم اس 

موسٰی علیہ السالم کو سارے آدمیوں میں سے چن لیا ۔ میں نے کہا 
سے بھی وه افضل ہیں ؟ اور اس وقت مجھے غصہ آ  محمد  کیا

غصے میں یہ خطا مجھ سے (گیا ۔ میں نے ایک طمانچہ لگا دیا 
اور پیغمبروں پر ) دیکھو خیال رکھو(نے فرمایا  آپ ) ہو گئی

ہیبت (مجھ کو فضیلت نہ دو قیامت کے دن ایسا ہو گا سب لوگ 
سب سے پہلے ہوش  بیہوش ہو جائیں گے پھر میں) وندی سےاللہ

مجھ سے بھی (میں آؤں گا ۔ کیا دیکھوں گا موسٰی علیہ السالم 
عرش کا ایک کونہ تھامے کھڑے ہیں ۔ اب یہ میں نہیں ) پہلے

جانتا کہ وه مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا کوه طور پر 
بیہوش ہو چکے تھے اس کے بدل وه آخرت میں ) دنیا میں(جو 

  1"بیہوش ہی نہ ہوں گے

ایک یہودی اور مسلمان بازار میں آپس میں جھگڑ پڑے، اصل واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ 
کی قسم  رباس  :دونوں آپس میں کوئی سودا کر رہے تھے کہ یہودی نے یہ کہہ کر قسم اٹھائی

مسلمان کو غصہ  یہ سنتے ہی  انبیاء پر فضیلت دی۔تمام کو)علیہ السالم( موٰسی سیدنا جس نے 
انبیاء پر فضیلت  تمام کہا کہنے یہودی سے  مسلمان  پھر اُس  یہودی کو تھپڑ مار دیا ۔اورآیا
کی خدمت میں آیا اورکہا یا  آپکو ہے۔ اس پر یہودی استغاثہ لے کرنبی علیہ السالمتو
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نے پوچھا کیوں تھپڑ مارا ہے؟  نبی علیہ السالمنے مجھے تھپڑ مارا ہے۔  ایک مسلمان !محمد
تقابل کی فضا  :فرمایا  گی  کا اظہار کرتے ہوئےناراض نے آپبتایا تو اس پراس نے معاملہ 

نے اسے بھی عدل کا تقاضا قرار  نبی علیہ السالمقائم کر کے ہم انبیاء کا موازنہ مت کرو۔ 
میں کسی کے ساتھ زیادتی مت  کرنے  تعینم"حق  "کہ کی تعلیمات یہ ہیںنبی علیہ السالمدیا۔

  ۔یں عدل کے سینکڑوں پہلو بیان ہوئے ہیں کرو۔ قرآن و حدیث م

کی روشنی میں ہر جگہ یہ بات کی " عالمی منشور"دنیا میں :۔قانون کے ساتھ عدل3
لیکن عمال اس  ،یںچاہی ےکے حقوق  برابر ہونانسانوں  کہ قانون کی نظر میں سب  جاتی ہے

یہ بات بھی  بات کے نفاذ میں بہت زیاده چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے۔ حاالنکہ اسالم میں 
کی سیرت مبارک  میں واضح طور پر موجود  نبی علیہ السالمعدل کے تقاضوں میں سے ہے۔ 

ہے کہ اُ ن کے نزدیک قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔اس حوالے سے ایک دفعہ ایک 
کیا تو اُن کو سزا دینے کے حوالے سے اُ ن کی کتاب کے مطابق  عمل "زنا"ی جوڑے نے یہود

  :ہے ، بخاری شریف کی روایتفرمایا

نبی علیہ کہ یہود ،  مروی ہے ےرضی هللا عنہماسعبدهللا بن عمر"
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے  السالم

نے ان  یا ہے ۔ آپ یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا ک
سے فرمایا کہ رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے ؟ وه 
بولے یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں ۔ 

نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے رضی هللا عنہ 1اس پر عبدهللا بن سالم
ہو ۔ تورات میں رجم کا حکم موجود ہے ۔ تورات الؤ ۔ پھر یہودی 

الئے اور اسے کھوال ۔ لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی تورات 
اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے 

رضی هللا اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا ۔ عبدهللا بن سالم 
نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں  عنہ

! آیت رجم موجود تھی ۔ اب وه سب کہنے لگے کہ اے محمد 
شک تورات میں رجم کی آیت ے عبدهللا بن سالم نے سچ کہا ۔ ب

کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا  موجود ہے ۔ چنانچہ آپ 
کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا  گیا ۔ عبدهللا بن عمر ؓ نے بیان کیا

۔ یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا ۔ اس کو پتھروں کی مار 
  2"سے بچاتا تھا 

تورات میں اس جرم کی ! نے بتایا کہ یا رسول هللارضی هللا عنہ عبد اللہبن سالم  سیدنا
اطالق میں اصل سزا تو رجم ہی تھی لیکن جوں جوں زمانہ بدال یہودی علماء نے اس سزا کے 

خیانت کرنا شروع کر دی کہ جب کوئی غریب آدمی اس جرم میں پکڑا جاتا تو اسے سنگسار کر 
دیتے لیکن کوئی امیر اور صاحب ثروت آدمی پکڑا جاتا تو اس کو نرم سی سزا دے کر خانہ 

  پری کر دیتے۔
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مسلمان سبھی کے اہل وعیال  اور عام   نبی علیہ السالمجبکہ اسالم کی تعلیمات  یہ ہیں کہ 
کو سفارش کی  ایک عورت کی چوری کے موقع پر جب آپ قانون کی نظر میں برابرتھے ۔

نے منظور نہیں فرمایا  اور کھلی عدالت میں اس کی سماعت فرماتے ہوئے  گئی تو آپ 
  :فیصلہ صادر فرمایا، جیسا کہ  بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ

ایک مخزومی عورت ا کہ عائشہ رضی هللا عنہا نے بیان کیسیده "
کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے 

سے اس نبی علیہ السالماہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ 
معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی هللا عنہ کے سوا، 

کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش نبی علیہ السالمجو 
نبی علیہ کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی هللا عنہ نے 

کیا تم هللا کی ”نے فرمایا نبی علیہ السالمسے بات کی تو السالم
صلی هللا علیہ وسلم پھر آپ “حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو۔

م سے پہلے ت! اے لوگو”کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا 
کے لوگ اس لیے گمراه ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی 
چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو 

نے  بنتمحمداگر فاطمہ ! اس پر حد قائم کرتے تھے اور هللا کی قسم
اس کا ہاتھ (صلی هللا علیہ وسلم )محمدبھی چوری کی ہوتی تو 
نے اس عورت نبی علیہ السالمے بعد ضرور کاٹ ڈالتے۔ اس ک

کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے 
صدق دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی۔ عائشہ رضی هللا 
عنہا نے بیان کیا کہ بعد میں وه میرے یہاں آتی تھیں۔ ان کو اور 

ش کر کے سامنے پینبی علیہ السالمکوئی ضرورت ہوتی تو میں 
  1"دیتی

یہودیوں رضی هللا عنہ کے ارشاد کے مطابق  عبد هللا بن سالم اس کے مقابلے  میں سیدنا 
سزا میں ترمیم  وں کے لیےاثر و رسوخ وال اورسزا کے لیے کا یہ طرز عمل تھا کہ عام آدمی

نے ایک بات فرمائی جو کہ کسی بھی معاشرے میں انصاف نبی علیہ السالم۔ی جاتی تھیکر د
 سزا مختلف ہو، کی آدمی ےسزا مختلف اور بڑ کی بنیاد ہے۔ کہ جب کسی قوم میں عام آدمی کی
اُس وقت ہوتا قوم کی تباہی کا آغاز کیونکہ کسی بھی  ۔  وبرباد ہو جاتی ہے قوم  تباه وه پھر  تو

  ۔ کا تصور شروع ہو جائے قانون میں اونچ نیچ ہے جب اُن کے 

ایک آفاقی نظام ہے جس میں ہر کسی کےحقوق مقرر  اسالم:۔اپنی ذات کے ساتھ عدل4
ہیں یہاں تک کہ اپنی ذات کے حقوق بھی مقرر ہیں جس میں عدل وانصاف کاحکم دیا گیا 

 کیونکہ ۔کا حکم ہےاپنے نفس کے ساتھ بھی عدل  ے مطابقک ن فرماکے نبی علیہ السالمہے۔
میں سے کسی نے اپنے ساتھ رضی هللا عنہم  صحابہ کرام جب ہیں کہمیں  بہت سی روایات 

 سلمان فارسی جیسا کہ سیدنااس سے منع فرمایا۔ باقاعده نے نبی علیہ السالمسختی کا اراده کیا تو
کے ہاں مہمان ٹھہرے تو دیکھا کہ ان رضی هللا عنہ ابوالدرداء سیدنا ایک مرتبہ رضی هللا عنہ

کے میزبان رات کو حسب ضرورت آرام کرنے اور اپنے گھر والوں کو وقت دینے کے بجائے 

                                                           
،باب قطع السارق الشریف د،مسلم،کتاب الحدو4304،6788:بخاری،کتاب الحدود،باب کراھیۃ الشفاعۃ فی الحد اذا رفع الی السلطان،رقم1

  4506:رقموغیره والنھی عن الشفاعۃ،



 
 

رضی هللا  سلمان فارسیسیدناساری رات نماز میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس پر 
بھی تجھ پر حق  کہ تیرے رب کے بھی تجھ پر حق ہیں، تمہارے نفس کا"نے ان سے کہاعنہ 

ہے، تمہاری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، آنے جانے والے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، پس 
نے فرمایا  کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نبی علیہ السالمہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔

1نے سچ بات کہی۔"سلمان "کہ
 

ے اراده کر لیا کہ ساری زندگی رات کو نرضی هللا عنہما عبد هللا بن عمرو بن العاص سیدنا
جاگ کر هللا تعالٰی کی عبادت کیا کروں گا اور ساری زندگی روزانہ ایک قرآن کریم پڑھوں گا۔ 

نے اس سے منع فرمایا کہ یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ تمہارے بدن کا تجھ پر حق ہے  نبی علیہ السالم
تجھ پر حق ہے کہ اسے نیند دو۔ چنانچہ کہ اسے خوراک اور آرام دو، اور تمہاری آنکھوں کا 

آتا عبدهللا بن عمرو ؓ کا واقعہ اس بارے میں  روایت میںاپنے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا گیا۔
2جو  دن کو روزه اور ساری رات تھجد پڑھتے تھے۔ہے

  

  :دوسری روایت میں ہے کہ

کی نبی علیہ السالم،تین حضراتانس بن مالک نے بیان کیا کہ "
ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق 

کا عمل بتایا گیا تو نبی علیہ السالمپوچھنے آئے، جب انہیں 
نبی علیہ جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا 

آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف ! سے کیا مقابلہالسالم
کہ آج سے میں ہمیشہ کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا 

رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ 
روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے 
نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی 

تشریف الئے اور ان سے نبی علیہ السالمنکاح نہیں کروں گا۔ پھر 
! هللا تعالٰی کی قسم! ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو پوچھا کیا تم نے

هللا رب العالمین سے میں تم سب سے زیاده ڈرنے واال ہوں۔ میں 
تم میں سب سے زیاده پرہیزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا 

اور سوتا (رات میں)ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں 
َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيت  "تا ہوں۔بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کر

میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وه مجھ میں "فـََلْيَس ِمينِّ 

  3"سے نہیں ہے

اہل وعیال بھی چونکہ انسانی معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے :۔اہل وعیال کے ساتھ عدل5
۔سیرت عدل کا حکم دیا گیا ہے اور انسانی ضرورت ہے اس وجہ سے اہل وعیال کے ساتھ بھی

بھی اپنے گھر میں عدل  نے نبی علیہ السالمخو کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 
کے بارے   بیویاں تھیں جن کے حقوق  ایک سے زیاده  کی بیک وقت  آپ۔ فرمایاتھابرقرار

انسان  بھی کسی طبعی اُنس چونکہ ۔فرمائی تھی برابری کی بنیاد پر" عدل"نے نبی علیہ السالمینم
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اختیار میں اُن کے نے دیکھا کہ یہ معاملہ آپ جہاں اس وجہ سے  کے اختیار میں نہیں ہے،
اپنی استطاعت کی حد تک میں برابر تقسیم کرتا ہوں، اس ! اے هللا  "۔نہیں ہے تو وہاں فرما یا

  1)"یعنی دل(لیے جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس میں میرا مواخذه نہ کرنا
زیاده تھا لیکن ظاہری معامالت رضی هللا عنہاکی طرف  عائشہ میالن  سیدهبعی کا طآپ

کی تقسیم تمام ازواج کے ساتھ برابر کی تھی، حتٰی کہ جہاں ضرورت محسوس ہوتی وہاں 
نے ازواج کے گھروں میں رات  میں تو آپ مرض وفات کے عالوه ایاماجازت لیتے تھے۔ 

یہ معمول قابل  کا نبی علیہ السالممینمرض وفات  گزارنے کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں لیکن
 کے لیے ایک مناسب اور مستقل جگہ ٹھہرنے کے بارے میں اور  چنانچہ  آپ عمل نہ رہا۔

آپ یا اور پھرمشوره ک نے تمام ازواج ے کو مدنظر رکھتے ہوئے تقاض کے  کی طبیعت آپ
 )(ہم اپنی باریوں کے دنوں سے دستبردار ہوتی ہیں تاکہ آپ :کو اس بات کی اجازت دی کہ 

نے اپنے آخری ایام نبی علیہ السالمایک ہی گھر میں اطمینان سے  وقت گزار سکیں۔ پھر 
دعا  آپکے حجرے میں گزارے۔ حتٰی کہ رضی هللا عنہا  عائشہسیده بیماری کی حالت میں 

جو میرے اختیار میں ہے ان میں تو میں برابر تقسیم کرتا ہوں لیکن ! مایا کرتے تھے کہ یا هللا فر
مجھ سے اس کے بارے میں ! جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، جیسے طبعی میالن، یا هللا 

  مواخذه نہ کرنا۔
گی تھی نے خود اُن سے اجازت مان نبی علیہ السالمبخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ 

:  
 نبی علیہ السالم نے بیان کیا ، جب  رضی هللا عنہا عائشہ سیده  " 

نے اپنی  کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ 
بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی 

کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف  اور آپ 
الئے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے ۔ آپ اس وقت 

 2"میان تھےاور ایک اور صاحب کے در )رضی هللا عنہ(عباس 

عورتوں سے  سے زیاده طرف تو  ایک  قرآن کریم نے ایکاہل وعیال کے  بارے میں 
  :شرط بھی لگائی ہے تو دوسری طرف یہ اجازت دی ہےنکاح کرنے کی 

کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا  )یتیم عورتوں(ان "
ندیشہ تین تین یا چار چار ان سے نکاح کرلو۔ اور اگر اس بات کا ا

یکساں سلوک نہ کرسکو گے تو ایک ) سب عورتوں سے(ہو کہ 
یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم ) کافی ہے(عورت 

  3۔"بےانصافی سے بچ جاؤ

اور  عدل کا معٰنی ہے تمام معامالت میں برابری کرنا،جیسا کہ  
ہر بیوی کو اس کا پورا حق  ایک سے زائد بیویوں کے ہوتے وقت

  ترجیح نہ دینا۔ ایک کو دوسری  پر ر کسی ادا کرنا او

اں ہو اور بیوی کے  دو کہ اگر کسی :"حدیث شریف میں ہے  
کو معلق کر دیا یعنی  دوسرے(صرف ایک کے طرف مائل ہوکر
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تو قیامت کے دن اس کے  )اس کے حقوق ادا کرنے بند کر دیے
  1،2"جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا

نہیں تک محدود کا معاملہ صرف ازدواجی تعلقات  بیویوں/میں بیوی حقوق اہل وعیال کے 
خرچے اور  جیسےروز مره زندگی کے باقی حقوق بھی شامل ہیں، کے عالوه بلکہ اس  ے ہ

کہ ایک بیوی کو بہتر دیا اور  نامیں کمی بیشی کر دی،رہائش اور عزت وتوہین کھانے پینے 
کو تو اچھی رہائش دی لیکن دوسری کو اس معیار دوسری کو اس کے برابر نہیں دیا، یا ایک 

اور دوسری سے بے زیاده رکھا گیا ، کی رہائش نہیں دی، یا ایک کی عزت و وقار کا لحاظ
حقوق میں روز مره زندگی کی تمام خالصہ  یہ کہ اسالم  اُن کے  ۔برتری گئی  پرواہی

کہ  بھی یہی معلوم ہوتا ہےے۔هللا تعالٰی کے ارشاد پر غور کرنے سے ہکرتا ضروریات شامل 
زیاده  اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر

ایک سے زیاده شادیوں کی  بالفاِظ دیگرایک بیوی تک ہی محدود رہو۔ نکاح نہیں کیا کرو بلکہ 
نے کی بر ادا کرصورت میں ہے جب ایک آدمی سب بیویوں کے حقوق برا یاس صرف  اجازت

 گا سکے  ۔ اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ اس سے انصاف کا معاملہ نہیں ہو قدرت رکھتا ہو
تو پھر ایک سے زیاده شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میاں بلکہ کسی ایک طرف جھکاؤ ہوگا 

اپنے ذمے کی تعلیم ہے کہ اتنا ہی معاملہ نبی علیہ السالمبیوی کے معاملے میں قرآن کریم اور 
 لو جتنا بخوبی نبھا سکتے ہو۔

۔ تا ہےکے معاملے میں بھی عدل کا حکم دی بھی داخل  ہے۔اسالم اُن  اوالداہل وعیال میں 
  :بخاری شریف کی روایت ہے

رضی هللا میں نے نعمان بن بشیر ) ایک تابعؒی فرماتے ہیں"(
سے سنا وه منبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے 3عنہ

رضی هللا ایک عطیہ دیا ، تو عمره بنت رواحہ مجھے 
کو  نبی علیہ السالمنے کہا کہ جب تک آپ ) نعمان کی والده(4عنہا

حاضر (اس پر گواه نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی ۔ چنانچہ 
انہوں نے عرض کیا کہ عمره بنت رواحہ سے ) خدمت ہو کر

ہا کہ پہلے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے ک
نے دریافت فرمایا کہ اسی  میں آپ کو اس پر گواه بنا لوں ، آپ 

جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اوالد کو دیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا 
نے فرمایا کہ هللا سے ڈرو اور اپنی اوالد  کہ نہیں ، اس پر آپ 
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یدنا عثمان رضی هللا عنہ کے قمیص لے سپہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔مدینے منورے کے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ 
کے ساتھ تھے۔دمشق کے قاضی مقرر  رضی هللا عنہ  میں سیدنا معاویہ"صفین "کر شام تشریف لے گئے ۔معرکہ 

۔یمن اور کوفہ  کے والی بھی رہے۔ یزید بن معاویہ کے وفات کے بعدسیدنا عبدهللا بن زبیر رضی هللا سے بیعت ہوئے
  36،ص8۔االعالم ،جھ کو شہید ہوگئے65احادیث مروی ہیں۔خالد بن خلی الکالعی کے ہاتھوں  124ہوئے۔ اُن سے 

۔ماں کا نام کبشۃ بنت واقد بن عمرو۔سیدنا عبدهللا بن رواحہ رضی هللا عنہ کی بہن اور  واحہ  بن امرئی القیس بن مالکر عمرة بنت4

وجب الخروج على كل ذات " :سیدنا نعمان بن بشیر رضی هللا عنہ کے والده ماجده ہے۔نبی علیہ السالم سے اُن کی یہ روایت ہے
  ،س نامعلوم،دارالفکر،بیروت3306:،رقم135ص  1جالطبقات، خلیفہ بن خیاط،ابو عمرو،کتاب"(نطاق



 
 

کے درمیان انصاف کو قائم رکھو ۔ چنانچہ وه واپس ہوئے اور 
  1"پس لے لیاہدیہ وا

کہ یا کہائے اور ہو خدمتحابی حاضر ایک ص :ایک دوسرا واقعہ بھی اس قسم کا ہے 
میری اوالد میں سے ایک لڑکا ایک بیوی سے ہے جبکہ باقی دوسری بیویوں سے ! رسول هللا

ہیں۔ میری بیوی تقاضا کر رہی ہے کہ میں اپنی جائیداد میں سے اپنے اس بیٹے کو حصہ دوں، 
کو گواه بنانا چاہتا ہوں۔ حضوؐر نے  )(حصہ دینے پر تیار ہوں لیکن اس پر میں آپمیں اسے 

پوچھا، کیا تم نے باقی بیٹوں کو بھی جائیداد میں سے حصہ دیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول هللا 
نہیں۔ حضوؐر نے فرمایا، ظلم پر مجھے گواه مت بناؤ۔ چنانچہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف 

گیا۔ یعنی هللا تعالٰی کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، سوسائٹی کے  کا حکم دیا
تو یہ  ئیساتھ، جس کا جو حق ہے وه اسے ادا کرو، عدل اسی کا نام ہے۔ اگر کہیں حق تلفی ہو

  ظلم شمار ہوگا۔

  

  

  ۔مساوات2

دایات بھی ہے جس سے  متعلق احکام اور ہ" مساوا ت" کی دوسری خصوصیت" عالمی منشور"
سیرت طیبہ میں کثرت سے موجود ہیں۔آج کی دنیا پر نظر دوڑانے سے یہ بات روز روشن کی 

بنادیا ہے ۔ تہذیب "گاؤں"طرح واضح ہوجاتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے پوری دنیا سے ایک 
حشت،بربریت،حصول ووتمدن کے بلند وباال دعوے کیے جارہے ہیں لیکن اس کے  باوجو و

وس،جبر وظلم اور تشدد روزبروز بڑھتا جارہاہے۔کیونکہ ہر طرف ذاتی مفاد،لوٹ اقتدار کی ہ
کھسوٹ،دشمنی،اللچ اور منافرت نے ڈھیرے ڈال دئیے ہیں۔تمام تر اسباِب عیش وآرام میسر 

ہونے کے باوجود پوری دنیااطمیناِن قلبی ،امن اور محبت سے یکسر خالی ہے۔دنیا کا المیہ یہ 
کے لیے  ذہن اور عقل کو معیار ٹھہرایاجارہا  ہے جو کہ ناقص  ہے کہ  مسائل حل کرنے

کوآئیڈئیل بناکر مسائل حل کرنے کی کوشش شروع کریں " رحمِت عالم "ہے۔اگر آج بھی دنیا 
 تو تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں ،امن ومحبت کا دور دوره ہو سکتا ہے ۔کیونکہ صرف آپ

ی کے لیے مشعل راه ہے۔جو عدل ومساوات،امن ہی کی ذات مبارک ہے جو ہر شعبہ زندگ
وسالمتی اور محبت والفت کا پیکر ہے۔جو مسلمانوں کے لیے نہیں،تمام عالم کے لیے رحمت 

  :بناکر بھیجا گیا ہے۔قرآن فرماتا ہے

ہم نے تم کو تمام ) اے محمد(اور " 2" َلِمنيَ َك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعٰ َوَما أَْرَسْلنٰ "

  "بھیجا ہے) بنا کر(رحمت جہان کے لئے 

ہی کی ذات ہے۔جیسا کہ هللا جل شانہ کا ارشاد  ظاہری وباطنی طور پر مکمل انسان،آپ
  :ہے

  3"کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوه ہے)(رسول هللا"
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نبی علیہ السالم  کی صفات  کےصرف مسلمان نہیں  بلکہ غیر مسلم بھی قائل ہیں جو وقتا 
فوقتا اپنے خیاالت میں اس کا اظہار کرتے  رہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ،کہ هللا تعالٰی ہی نے 

کے کسی مخصوص فرد، یا  معاشرے یہ اسوه کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے  آپ
  :ے محدودنہیں بلکہ یہ تحفہ پوری انسانیت کے لئے عطا کیا گیا ہےمخصوص گروه کے لئ

ہم نے آپ کو تمام انسانوں  "1"َك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًاَوَما أَْرَسْلنٰ  "

  "بھیجا ہے خوشخبری دینے اور ڈرانےواال کے لیے

معترف ہیں۔ایک کے  مساوات کے علمبردار ہونے کی وجہ سے آج دشمن بھی آپ
روایت میں ہے  ایک صاحب کہتے ہیں  میں نے سیدنا عبدهللا بن عمرو  رضی هللا عنہما سے 

  :پوچھاکہ

عرض )رضی ا � عنہما سے عبدهللا بن عمرو بن عاص (نے میں"
کی جو صفات توریت میں آئی ہیں ان کے  نبی علیہ السالمکیا کہ 

! قسم هللا کی ! ہاں  متعلق مجھے کچھ بتائیے ۔ انہوں نے کہا کہ
کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن  آپ 

ہم نے تمہیں گواه ، ! اے نبی “ شریف میں مذکور ہیں ۔ جیسے کہ 
خوشخبری دینے واال ، ڈرانے واال ، اور ان پڑھ قوم کی حفاظت 
کرنے واال بنا کر بھیجا ہے ۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو 

تمہارا نام متوکل رکھا ہے ۔ تم نہ بدخو ہو ، نہ سخت دل  ۔ میں نے
اور تورات میں یہ (اور نہ بازاروں میں شور غل مچانے والے ، 

برائی کا بدلہ ) میرا بنده اور رسول(وه ) بھی لکھا ہوا ہے کہ
برائی سے نہیں لے گا ۔ بلکہ معاف اور درگزر کرے گا ۔ هللا 

نہیں کرے گا جب تک تعالٰی اس وقت تک اس کی روح قبض 
َال إِلََه  "ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے ، یعنی لوگ 

نہ کہنے لگیں اور اس کے ذریعہ وه اندھی آنکھوں کو بینا  "ِإالَّ اللَُّه 

، بہرے کانوں کو شنوا اور پرده پڑے ہوئے دلوں کو پردے کھول 
َسْيٌف  "۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں ہو "ُغْلف"دے گا 

اس شخص کو "َرُجٌل أَْغَلفُ "اسی سے ہے اور "أَْغَلُف َوقـَْوٌس َغْلَفاُء 

  2"کہتے ہیں جس کا ختنہ نہ ہوا ہو

 هللا مطیع کو بشارت ، عاصی کو ڈرسناتے، بے خبروں کو پناه دیتے۔  نبی علیہ السالمیعنی 
کے بندے اور رسول جملہ کاروبار کو هللا پر چھوڑدینے والے، نہ درشت خو، نہ سخت خو، نہ 
چیخ کر بولتے، بدی کابدلہ ویساہی نہ دیتے، معافی مانگنے والے کو معاف کردیتے، گنہگار کو 

بخش دیتے، ان کا کام مذہبوں کی کجی کو درست کردینا ہے۔ ان کی تعلیم اندھوں کو ٓانکھیں، 
کوکان دیتی اور غافل دلوں کے پردے اٹھادیتی ہے۔ حضور  ہر ایک خوبی سے ٓاراستہ،  بہرے

جملہ اخالق فاضلہ سے متصف، سکینہ ان کالباس، نکوئی ان کاشعار، تقوٰی ان کاضمیر، حکمت 
ان کا کالم اور عدل ان کی سیرت ہے۔ ان کی شریعت سراپاراستی، ان کی ملت اسالم اور ہدایت 
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ے۔ وه ضاللت کو اٹھالینے والے، گم ناموں کو راه ِدکھاکر رفعت بخشنے والے، ان کی رہنما ہ
مجہولوں کو نام ور کرنے والے، قلت کو کثرت اور تنگ دستی کو غنا سے بدل دینے والے 

 "۔ہیں
کی سیرت طیبہ یہ سبق دیتی ہے کہ معاشره کو سچی  ہے محسن انسانیت ، جونبی علیہ السالم

سے منور کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی اور واقعی سکون 
  :صلٔہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے

تم اپنے انساب کاعلم حاصل کرو، جس سے اپنے رشتہ داروں "
کے ساتھ صلٔہ رحمی کرسکو کیوں کہ صلٔہ رحمی گھروالوں 
  1"سے محبت، مال میں زیادتی اور عمر میں اضافے کا سبب ہے

  :ئی ہےاس حدیث میں بیان ہوصلٔہ رحمی کی وضاحت  اور

هللا تعالٰی نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس  "
شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناه مانگے ۔ هللا تعالٰی نے فرمایا کہ ہاں کیا تم 

اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے اور اس سے توڑ 
هللا تعالٰی نے ! اپنے آپ کو توڑ لے ؟ رحم نے کہا کیوں نہیں ، اے رب  لوں گا جو تم سے

نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو  نبی علیہ السالمفرمایا کہ پس یہ تجھ کو دیا ۔ 
  :یہ آیت پڑھ لو

کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور “ یعنی "
  2"ے ناطے توڑ ڈالو رشت

پیکر امن وآتشی کی سالمتی کی :مساوات کی اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے 
جب مدینے تشریف الئے تو وہاں کے مختلف قبائل و  نبی علیہ السالمہے۔"میثاِق مدینہ"تمثیل

 کے نام  جانتی ہے۔جس میں آپ "میثاِق مدینہ"فرمایا جس کو  تاریخ " معاہده"مذاہب سے ایک 
  :نے چند معقول شرائط پر اُن سے معاہده فرمایا

  ۔مدینے کے تمام لوگ ایک ہی قوم کے افراد شمار کیے جائیں گے۔1

  ۔ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے۔2

  ۔دشمن کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔3

  ۔ایک دوسرے سے تعاون کی فضا بنائی جائے گی۔4

  ہوں گے۔۔تمام لوگوں کو برابر حقوق حاصل 5

  ۔مظلوم کی ہر حال میں امداد کی جائے گی۔6

ہرمسلمان !لوگو:حجۃ الوداع   کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السالم نے فرمایا
دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔اپنے غالموں کا خیال رکھو 

  ویسا اُن کو پہناؤ۔ جوخود کھاتے ہو وہی اُن کو کھالؤ جیسا خود پہنتے ہو
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  ۔فرد کی آزادی3

ہے جسے آج کی دنیا " فرد کی آزادی"س منشور سے جو تیسری بات  مترشح ہوتی ہے وها
سمجھتی ہے کہ ہم نے فرد کو آزادی ہے،جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی " کمال"

کا پیش کرده ہے۔ "اسالم"لیکن یہ اُن کی خام خیالی ہے۔آزادی کاتصور آج سے صدیوں پہلے 
میں زندگی گزار رہی تھی،جب "غالمی،برده فروشی اور ذلت کی اتاه گہرائیوں "جب انسانیت 

شمار کیا جاتا تھا، جب انسانیت کے صنف نازک  لڑکیوں کا )مرد(انسان  صرف مخصوص جنس
انسان کو  قتِل عام معمول کی بات  تھی ،تب اسالم روشنی کی کرن بن کر دنیا میں آیا۔جس نے

کی رضا ) باپ(کے پاؤں تلے جنت بتالیا،جس نے انسان) ماں(اُس کااصل مقام دیا،جس نے انسان
کی آزادی کاتصور دیا۔اور ساتھ ساتھ اس )غالم(انسانکم الحاکمین کی رضا بتالیا،جس نےکو اح

  کی ترغیب بھی دی اور غالم آزاد کرنے کے بڑے فضائل بھی بیان کئے۔

ہی وه واحد مخلوق ہے جو سب سے اہم اور حساس ہے اس " انسان"تمام مخلوقات میں 
وجہ سے اس کے تقاضے اور ضروریات بھی سب سے اہم ہیں۔ان تقاضوں میں ایک 

کا ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان ہر قسم کی آزادیوں کا خواہش "نفس "بھی ہے۔" آزادی"تقاضہ
کی خواہش رکھتا " آزادی"ه اس کے میدان میں وه اور زیاد"اظہاررائے"مند ہوتا ہے اور 

تب چل سکتا ہے جس میں ہر "قانون"یا" نظام"ہے۔لیکن دنیا کا بھی ایک قانون ہے کہ کوئی بھی 
آزادئ "بھی  ہے۔آج کی دنیا میں" اظہار رائے"چیز ایک محدود دائرے کے اندر ہو۔اس میں 

فریب نعره ہے کا پید اکرده ہے۔ یہ صرف  ایک پر "مغرب"کا مخصوص نعره "اظہار رائے
سمجھتی " آزادی"ہے۔دنیا جس نعرے کو "سے آزادی  هللامذہب اور "جس کا مقصدآزادی نہیں،

کے تصورسے نجات حاصل کرنا تھا۔ حاالنکہ انسان کی "هللامذہب اور "تھی وه اصل میں
خالق "فضیلت تو اسی بات پر تھی کہ محدود دائرے میں اختیا ر رکھتے ہوئے وه اپنے آپ کو

" سزا"سے آزاد نہیں رکھے گا اور نہ ہی سمجھے گا۔ایسی آزادی پر تو "س کے قانوناور اُ 
کا تصور ہے۔ایسی آزادی کے مقابلے میں "جزا"رکھی گئی ہے جبکہ ماننے کی صورت میں 

کا نعره لگایا اور آزادی کا مفہوم ہی بدل دیا۔بس  انسان جو چاہے،جیسا " جدیدیت"مغرب نے
ھ کر سکتا ہے۔ہاں یہ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ پابندیاں بھی ہیں چاہے اور جب چاہے ،سب کچ

ہرشخص اپنی رائے رکھنے میں آزادہوگا۔کوئی اس کے :لیکن وه ناکافی ہیں  جیسا کہ کہا گیا ہے
اِس حق میں مداخلت نہیں کرے گا،معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی چیز اُس 

کی حدود " آزادئی اظہار"پھر بھی اس منشور میں لیکن" کی راه میں رکاوٹ نہیں بنے  گی
متعین کی گئی ہے۔مثال دوسروں کی عزت،شہرت اور حقوق متصادم نہ ہو،قومی سالمتی،امن 

  ۔" عامہ،صحت عامہ یااخالِق عامہ متاثرنہ ہو

اسالم نے زندگی کے ہرشعبے میں انسانی طاقت کے مناسبت :اسالم میں آزادی
  :دی ہے جیسا کہ" آزادی"سے



 
 

کسی بھی انسان کو بزور طاقت اُس کے مذہب سے دستبردا نہیں  :عقیدے کے آزادی
ينِ  :" :"کیا جا سکتا جیسا کہ هللا تعالٰی کاارشاد ہے   "۔ جبر نہیں ہے)کوئی(دین میں1"َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

میثاق مدینہ سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے  :مذہبی آزادی
  اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔

نبی اسالم نے سب سے پہلے رائے کی آزادی کاتصور دیا ہے خود :رائے کی آزادی
کی زندگی اس کا نمونہ تھی جیسا کہ  روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔غزوه احزاب کے  علیہ السالم

نے جنگی مشوره طلب فرمایا ہر صحابی نے کھل کر مشوره دیا ۔سیدنا  نبی علیہ السالمپر  موقع
سلمان رضی هللا عنہ نے رائے دی کہ مدینے کے تین اطراف میں تو پہاڑ ہے وہاں سے دشمن 
کا کوئی خطره نہیں ہیں،لیکن جس طرف کھالمیدان ہے اگر وہاں خندق کھودی جائے تو دشمن 

نے اس رائے پر اطمینان کا اظہار فرمایا اور صحابہ کو اس پر  ہے آپ کاخطره ٹل سکتا 
  :عمل کرنے کا ارشاد فرمایا

کو خندق کھودنے کا مشوره سیدنا سلمان رضی هللا عنہ نے  نبی علیہ السالم" 
  2"دیاتھا

کا دوسرا رخ ہے مطلب یہ کہ انسان کو آزادی بھی دی گئی ہے " آزادئی اظہار"یہ اس 
بھی بنا دیا گیا ہے ۔کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں معاشره تباہی کے دہانے پر اور پابند 

پہنچ جاتا۔تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کا نظام جو کسی بھی طرح کی مکمل آزادی کی 
کے نظام حدود وقیود پر تنقید کرتا ہے؟ اگر ہر ملک اپنے عوام کے " اسالم"اجازت نہیں دیتا وه

میں خود مختار ہے تو اسالم جو ایک آفاقی ) اور اس میں حدود وقیود رکھنے(بنانے لیے قانون
اور نجات کا عالمی قانون ہے،اپنے ماننے والوں کو کیسے مکمل آزادی دے کر اُنہیں شتر بے 

پر طنز کرتے تھکتے " نظاِم حدود وقیود"مہار چھوڑ سکتا ہے؟مغرب کے دانشور اسالم کے 
الم دشمنی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وه اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن وه اس

کہتے ہیں وه نظام بھی حدود وقیود کے بغیر وجود میں " مثالی نظام"نہیں ہیں کہ جس نظام کو وه
  نہیں آیا ہے۔

میں  3ڈایمثال کے طورپر کین:اس سلسلے میں ایک بیان کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے کہ
عیسائیت کی اہانت و منقصت کو جرم قرار دیاگیاہے۔ کیونکہ کینڈا کی حکومت کو اس بات کا 
خدشہ تھا کہ ٓازدٔی اظہار کی مکمل ٓازادی انسان کو مذہب کی اہانت و منقصت پر اکساتی ہے۔ 
ممکن ہے ایک انسان خواه وه عیسائی ہو یا غیر عیسائی اسکے عقائد و نظریات کی توہین کا 

                                                           
  256:2البقرة1
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یکہ میں واقع ہے۔اس ملک دنیا میں رقبے کے لحاظ سے کنیڈا دوسرا بڑا ملک ہے جو براعظم شمالی امر:کنیڈا 3
کے جنوب اور شمال میں  ریاستہائے متحد ه امریکہ ہے۔تدریجی طور اس مملکت کی آزادی عمل میں آئی 

س صوبوں پر مشتمل اس مملکت کی د ہے۔طرز حکومت پارلیمانی جمہوریت اور آئینی شاہی کا مجموعہ ہے

صنعتی ترقی میں آگے ہے  کنالوجی کی حامل مملکت ہےسرکاری زبان انگریزی اور فرانسیسی ہے،بہترین اور جدید ٹی
قدرت وسائل سے ماالمال ہےتجارت کے ذریعے زر مبادلہ کماتا ہے تجارت زیاده تر ریاستہائے متحده امریکہ 

  2017/11/11مورخہ) /https://ur.wikipedia.org/wiki۔ کے ساتھ ہے



 
 

تکب ہو یا وه انسان کو عیسائیت کے خالف ورغالکر کسی دوسرے مذہب یا نظریہ کی دعوت مر
  نہ دے۔

میں ٹیلی گراف اخبار نے اسرائیلی وزیر اعظم کا خاکہ شایع کیا جس  2003جنوری  27 
اور اسکے ہم  1میں انہیں فلسطینی بچوں کی کھوپڑیاں کھاتا ہوا دکھایا گیا۔اس خاکہ پر اسرائیل

نے ہنگامہ کھڑا کردیا جس کے بعد اخبار نے معذرت کی۔ امریکہ جو پوری دنیا میں  نوائوں
  ماڈرن کلچر اور فریڈم ٓاف اسپیچ کا دعویدار ہے وہاں بھی لوگوں کے فون ٹیپ کئے جاتے ہیں ۔

میں جس وقت توہین رسالت اور اہانت قرٓان کے جرم میں مظاہرین نے امریکی 2لیبیا 
یااسکے فورا بعد اقوام متحده نے اس نازک مسئلے پر اجالس طلب کیا۔ ایمبسی کو نذر ٓاتش ک

توہین رسالت و اہانت قرٓان ‘‘خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہاکہ سے اجال س 
ٓازادیٔ رائے کی ایک شکل ہے، امریکی ٓائین اسے تحفظ دیتاہے۔ امریکی عوام کی اکثریت 

۔ امریکی ’’کی توہین پر قدغن نہیں لگاسکتے  م علیہ السال عیسائی ہے اسکے باوجود ہم عیسیٰ 
نظام کا دوغالپن اور دہرا معیار اس وقت سامنے آتاہے جب وه اپنے ٓائین میں امریکہ کے قومی 

  کی توہین، قومی پرندے کی قید اور عدالتوں کی ہتک پر فرد جرم عائد کرتے ہیں ۔  پرچم

خالف لب کشائی کی اجازت نہیں ہے کے  4میں ایک قانون کے مطابق ہولوکاسٹ3بیلجیم 
اگر کوئی ہولوکاسٹ کے ہونے کا انکارکرتاہے تو اسکے لئے قید اور جرمانہ کی سزا معین کی 

ڈا میں بھی ہولوکاسٹ کی تردید پر سزا رکھی گئی ہے۔ کئ مغربی ینیگئ ہے۔ اسی طرح ک
میں یہ قانون موجود اور کئی دیگر شہروں  3ہالینڈ ، 2، انگلینڈ1، ناروے5ممالک جیسے فرانس

                                                           
میں مصر،شمال میں لبنان،مشرق میں اردن اور مغرب میں  ۔اس کے جنوبیہ عالقہ براعظم ایشیا میں واقع ہے:اسرائیل1

بحیره روم واقع ہے۔اس عالقے میں یہودی اکثریت ہے۔دراصل یہ فلسطین کے عالقے پر قائم شده ایک ناجائز ملک 
ن ء میں گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعال1948ء کا فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا۔1947ہے۔اقوام متحده نے 

کیا ۔اگلے روز کئی مسلم ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا ،مرکزی مقام تل ابیب ہے،صدر مقام یروشلم ہے۔سن دو ہزار 
یہودی تھے۔طرزحکمرانی پارلیمانی 6110600تھی جس میں 814600چوده کےمردم شماری میں اس کی کل آبادی 

اور ترقی یافتہ ملک  ویں بڑی معیشت 43جمہوری ہے ایک ایوانی پارلیمان ہے دنیا کی 
  2017/11/11مورخہ)۔ https://ur.wikipedia.org/wikiہے۔

اس کا دارالحکومت طرابلس ہے۔قومی زبان عربی  ب ملک ہے جو شمالی افریقہ میں واقعہ ہےرک افریقی عای:لیبیا2
رقبے کے   لیبیا ـہے   مصر میں قاِس کے مشر ء کو آزاد ہوا۔1951دسمبر 24۔اطالیہ سے ہے۔جمہوری طرز حکومت ہے

  (95)٩۵ اور تقریباً  ـبڑا ملک ہے،ویں  ١٧ احوالے سے دنیا ک
  2017/11/11مورخہhttps://ur.wikipedia.org/wikiـےصحراہفیصد

ء کو نیدر لینڈ سے آزادی حاصل کی۔اس کا دارالحکومت بر سلز ہے۔قومی زبان ولندیزی ہے،آئینی 1830اکتوبر4:بلجیم3

کے لگ بھگ  10584534ء میں آبادی 0720مربع کلومیٹر ہے۔ 30528یونین کاحصہ ہے۔کل رقبہ ملوکیت قائم ہے۔یورپی 

  2017/11/11مورخہ ۔)%/https://ur.wikipedia.org/wikiتھی

۔جنگ عظیم دوم  میں ہٹلر کے مرگ انبوه بھی کہا جاتا ہےاور فارسی میں    Holocaust میں انگریزی جسے :ہولوکاسٹ4
کہتے ہیں۔یہ ایک یونانی لفظ "یہودیوں کی نسل کشی"ہاتھوں یہودیوں کے قتل کی طرف یہ لفظ منسوب ہے۔یہودی اسے 

واقعات اس میں بیان کئے جاتے ہیں وه مستند نہیں ہیں ؛بشتر محقیقی اس ۔دراصل جو "مکمل جالدینا"ہے جس کا معنی ہے
ثابت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔لیکن عجیب بات یہ "قابل ہمدردی"کی انکار کرتے ہیں۔یہودی اپنے آپ کو 

بحث کرنا قابل جرم ہے  ممالک جن میں فرانس اور جرمنی بھی شامل ہیں،میں ہولوکاسٹ پر تحقیق  اور13ہے کہ دنیا کے 
اور اس پر تین سے دس سال تک کا قید  و جرمانہ بھی ہے۔ہولوکاسٹ پر لب کشائی ناقابل معافی ہے اور مذکوره ممالک 

) /https://ur.wikipedia.org/wiki( میں ایسے اظہار پر،جس میں ہولوکاسٹ کی انکار کی جاتی ہو،پابندی ہے۔
  2017/11/11مورخہ

یہ مملکت یورپ کے مغربی حصے میں واقع ہے ۔جس کا صدر مقام پیرس ہے اس کے آس پاس ممالک  :فرانسجمہوریہ 5
میں بلجیمم ،جرمنی،اٹلی ، سپین ،برازیل۔اور نیدر لینڈ ہیں۔طرز حکومت نیم صدارتی جمہوری  ہے۔دنیا کی پانچویں بڑی 



 
 

ہے کہ کسی مذہب، عقیده، مسلک یا فردکے افکار کے خالف تقریر نہیں کی جاسکتی جو ہتک 
  اور تضحیک پر مبنی ہو۔ 

ہندوستان میں بھی ایسی تقاریر پر پابندی عائد ہے جو مذہبی جذبات برانگیختہ کرے اور 
  امن کا ذریعہ بنے۔  کسی عقیده، مسلک یا فرد کی تضحیک کا سبب قرارپائے اور نقض

حال ہی میں امریکہ نے سات مسلم ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلہ پر پابندی 
عائد کردی تھی جسکے خالف امریکی عدالت نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے اس فیصلہ کی مذمت 

 یامریکی صدر ککی اور پابندی کو ہٹانے کا حکم دیا۔ ابھی تک اس متنازع فیصلہ پر عدلیہ اور
انتظامیہ میں کشیدگی برقرار ہے مگر اس فیصلہ کے بعد مغرب کا اسالمو فوبیا کھل کر سامنے 
ٓاتاہے۔ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلہ پر پابندی عائد کرنے والی حکومت ٓازادٔی اظہار کی کلّی 

  اجازت کیسے دے سکتی ہے۔

لک نے حجاب پر پابندی اکثر میڈیا کے ذریعہ خبریں موصول ہوتی ہیں کہ فالں مغربی م 
یونیورسٹی  ںعائد کردی ہے۔ فالں اسکول اور کالج میں حجاب پہننے پر روک لگادی گئی۔ فال

میں قرٓان کی تعلیم پر قدغن لگادیا گیا۔ جرمنی اور فرانس جیسے ملکوں میں بھی حجاب پر بین 
عائد ہے۔  ہے۔ ہندوستان کے بھی کئی اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی

ہندوستانی بینکوں میں بھی اب اس طرح کی تختیاں آویزاں کی جارہی ہیں کہ بینک میں با حجاب 
وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ کو خطاب ایک وقت میناُن کے اور بانقاب ٓانے کی اجازت نہیں ہے۔

لفظ کے معنی میں اپنی حکومت کے نظریات کے مطابق ترمیم کی ’’ سیکولر‘‘ کرتے ہوئے
پنتھ ‘‘ہونانہیں ہے بلکہ ’’ دھرم نرپیکش‘‘ی۔ انہوں نے کہاتھاکہ سیکولر ہونے کا مطلب تھ

ہونا ہے۔ یعنی سیکولر ریاست میں مذہب کی ٓازادی نہیں ہوسکتی بلکہ صرف عقیده ’’ نرپیکش 
کا مقصود تھاکہ سیکولر ریاست میں مذہب ریاست کا  مذکوره وزیری دی جاسکتی ہے۔کی ٓازاد

ہی عام ہوگا اور دیگر مذاہب کے افراد اپنے عقیده کے لئے ٓازاد ہونگے کیونکہ عقیده کا تعلق 
  دل سے ہوتاہے۔ 

ان مثالوں سے یہ اندازه بخوبی ہوجاتاہے کہ مغربی معاشره اور ہمارا سماج جس ٓازادی 
وه خود اس کی مکمل اجازت کی حمایت نہیں کرتا۔ ہر نظام میں  اظہار کی دہائی دیتاہے در اصل

نے پوری منصوبہ بندی  ینہیں مگر اسالم مخالف مفکر  یگئ ی حدودوقیود بیان ک ی ٓازادی ک
کے ساتھ فقط اسالم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اپنے نظام کی کمیوں اور خامیوں کی 

مارے یہاں بھی کچھ زیاده ہی پڑھا لکھا طبقہ مغربی پرده پوشی کی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہ
جھانسہ میں ٓاکر لبرل اور سیکولر ازم کا ڈھنڈورچی ہوگیاہے۔ یا تو یہ لوگ مغرب کی اسالم 

دشمنی کی سازشوں کا دانستہ طوپر شکار ہیں یا نادانی میں شکار ہورہے ہیں ۔ ایسے حاالت میں 
ہے اور اسکا قانون فرد کی ٓازادی پر قدغن لگاتاہے  یہ کہنا کہ اسالم ٓازادٔی اظہار کے خالف

                                                                                                                                                                             
و کاحصہ ہے اقوام متحده کے بانی رکن کی معیشت  کی حامل اور ایک جدید ترقی یافتہ ملک ہے۔یورپی یونین اور نیٹ

حیثیت سے سالمتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔دنیا کی سات ایٹمی ظاقتوں میں سے ایک 
  2017/11/11مورخہ) /https://ur.wikipedia.org/wikiہے۔

ے علحیده ہوا۔کل ء کوسویڈن س1905جون 7دارالحکومت  اوسلو ہے۔قومی زبان نارسک ہے۔طرز حکومت آئینی ملوکیت ہے۔:ناروے1
  2017/11/11مورخہ) /https://ur.wikipedia.org/wikiمربع کلو میٹر ہے۔385170رقبہ

  انگلینڈ2
یہ ملک نیدر لینڈ کا ایک عالقہ ہے جو دوحصوں میں تقسیم ہے ایک شمالی ہوالنت اور دوسرا جنوبی ہوالنت۔اس کاکل :یا ہوالنتہالینڈ3

 )/https://ur.wikipedia.org/wiki تھی۔ 6314483ء میں 2013ی آبادیمربع کلومیٹر ہے۔جبکہ مجموع5488رقبہ 
  2017/11/11مورخہ



 
 

خالف عقل اور مبنی بر عصبیت ہے۔ جس طرح دنیا کا ہر قانون فرد اور معاشره کی ٓازادی کے 
لئے قانون وضع کرتاہے تاکہ امن عامہ برقرار رہے اسی طرح اسالم بھی ٓازادی کا اپنا تصور 

  ۔1پیش کرتاہے تاکہ معاشره فساد سے محفوظ رہے
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خالصۂ بحث،نتائج 
  وتجاویزبحث،سفارشات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالصۂ بحث

اس مقالے میں انسانی حقوق  کے حوالے سےاقوام متحده کے منشور پر سیر حاصل بحث کی 

گئی ہے۔اسی طرح مسلم امہ کے تحفظات کا بھی تذکره کیا گیا کہ منشور میں موجود بعض 

دفعات کس طرح اسالمی عقائد اور قرآن وسنّت کی تعلیمات سے تصادم رکھتے ہیں۔چونکہ یہ 

کے تحت   ایک خاص پس منظر میں مخصوص اقوام کے  منشور ایک مخصوص نظریے

مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اس وجہ سے اسالم اور مسلمانوں کے لیے عمالََ◌ اس کا 

مکمل شکل میں ماننا ناممکن ہے۔اسالمی قوانین کی برتری اور افادیت کو اگر موجوده دنیا کی 

وق کے حوالے سے  مغربی  دنیا اور غیر مسلم  جدید اصطالح میں بیان کیا جائے تو انسانی حق

اقوام کو یہ حقوق واضح طور پر نظر آئیں گے۔یہ منشو ر نہ تو بالکلیہ طور پر مسلمانوں کے 

لیے قابل قبول ہے اور نہ ہی پورے منشور کو مستردکیا جاسکتا ہے۔انسانی حقوق کا  تصور آج 

طور پر نافذکرکےدکھایا تھا۔ اوریہ کہنا بے  سے پندره سو سال پہلے اسالم نے دیا تھا اور عملی

جا ہے کہ اقوام متحده کے اس منشور سے پہلے کہیں بھی انسانی حقوق کا جامع تصور موجود 

نہیں تھا۔اگر خطبہ حجۃ الوداع پر نظر دوڑائی جائے تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے 



 
 

ایک رب (:اساسیات: بہ میںگا کہ اصل منشور تو اسالم ہی نے دیا ہے کیونکہ اس خط

کاتصور،ایک باپ،فضیلت کا معیار تقوٰی،جاہلیت کے تمام غلط رسوم  اورسود کاخاتمہ،جاہلیت 

کے خون کا خاتمہ،جان مال اور آبرو کا تحفظ،حج ا وراشہر حج کا احترام اور ظلم سے 

اخوت،حرمِت نفس ،عزت ومال،امانت کی پاسداری،قرض کی :(اجتماعیات،)اجتناب

یگی،عورتوں  غالموں اور بوڑھوں سے  حسِن سلوک،شوہروں کی اطاعت،تحفظ نسب ادائ

بالوجہ جھگڑے سے :(عقائد،عبادات،معامالت،اخالقیات دینیات،اور) اورمعافی کی تلقین

پرہیز،شرک،قتل،زنا اور چوری سے بچاؤ،نماز،روزه،حج اور زکوة  ونفل صدقات کی 

خیر خواہی،امیر کی اطاعت اور اعمال کی ادائیگی،تحصیل علم کی وصیت،مسلمانوں کی 

  سب کچھ موجود ہیں۔)پابندی

کے نافذ ہوتے ہی قوموں وملکوں کی حالت بدل گئی۔تہذیب ) خطبہ حجة الوداع(اس ابدی منشور 
وتمدن نے نئے جلوے دیکھے اور ذہن وفکر کو نئی روشنی ملی۔لیکن تاریخ اسالمی کے طویل 

گوں کے اندردولت کی بے جا محبت اور خود غرضی آئی عرصہ کے بعد حاالت نے رخ بدال،لو
اور باطل حکومتوں کا وجود عمل میں آیا تو اس اٰلہی ونبوی منشور جس میں نہ صرف حقوق 

انسانی کا احترام ملحوظ ہے بلکہ سیاست ومعامالت اور عبادات کے معیار کوبھی متعین وواضح 
۔ عوام کی توجہ ئےگ ئےکی خالف ورزی کی گئی اور طرح طرح کے اعتراضات ک ،کیا گیا ہے

اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے مختلف ملکوں نے اپنے اپنے مفاد کے تحت متعدد منشور 
تیار کیے اور اس میں حقوق انسانی کا جس انداز میں استحصال کیا ہے وه سب پر عیاں 

مل ہیں ان پر بھی عمل کم ہی کیا جاتا ہے۔آخر میں اقوام ہیں،بلکہ ان نکات میں جومثبت باتیں شا
میں حقوق انسانی کا چارٹر تیار کیا جسے دنیا کا /١٩۴٨ دسمبر/١٠ متحده کی جنرل اسمبلی نے

بہترین عالمی منشور قرار دیا وه بھی عیوب ونقائص اور خود غرضیوں سے خالی نہیں ہے،چہ 
اس ۔1سلسلہ میں بظاہر اس کی رائے مختلف ہےہ اس کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے یکجائ

 :وه قابل مالحظہ ہے منشور کے متعلق ایک دانشور نے جو تبصره کیا ہے،
اس نقطہ کی اہمیت ومعنویت ان لوگوں کے ذہنوں میں زیاده اجاگر ہوسکے گی جو یہ جانتے “

جسے  ہیں کہ عصر حاضر کی وه دستاویز جو حقوق انسانی کی نقیب سمجھی جاتی ہے اور

کو منظور کیا تھا ،تجویز وسفارش سے  /١٩۴٨ دسمبر/١٠ اقوام متحده کی جنرل اسمبلی نے

کا تسلیم کرنا  عالمی منشور برائے انسانی حقوقزیاده اہمیت نہیں تھی اور کسی مملکت کے لیے 

یہ منشور تحفظ حقوق انسانی کے معاملے میں :الزمی والبدی نہیں ہے۔ایک مصنف کے بقول

کاره اور ناقابل اعتماد دستاویز ہے اس منشور کی حیثیت سراسر اخالقی ہے۔ قانونی بالکل نا

نقطئہ نظر سے اس کا کوئی وزن ومقام نہیں ہے۔اس منشور کی رو سے جو معاشی اور سماجی 

حقوق منظو کیے گیے ہیں وه ایک بالغ نظر مبصرکے مطابق، اس کے تسلیم شده مفہوم کی رو 

یہ تو سماجی اور معاشی پالیسیوں کے محض اصول ہیں۔بلکہ کمیشن سے حقوق ہی نہیں ہیں۔ 

کو طے کیے جانے والے اصول کی روشنی میں گویا منشور   /١٩۴٧  برائے انسانی حقوق میں

کے اعالن سے ایک سال قبل ہی یہ طے ہوگیا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہوگی،کوئی 
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طورپر عمل درآمد کرسکتا ہے اور چاہے تو ملک چاہے تو اس منشور پر از خود رضا کارانہ 

  1ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے۔

قرآن کریم کی تعلیمات اور حضور صلى هللا علیھ وسلم کے اقوال وافعال اس بات پرعادل 
وشاہد ہیں کہ اسالم میں جبرو اکراه کی گنجائش نہیں ۔دین کے معاملے میں ہر کوئی آزاد ہے۔ 

بیان ہواہے وه پوری انسانیت کے لیے ہدایت ورحمت ہے۔اس طغیانی دور اس میں جو کچھ بھی 
میں بھی جو کوئی اس پر عمل کرے گا بلکہ عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے تو عزت وبلندی 
کا مقام حاصل کرے گااور کبھی بھی کسی کے سامنے اور کہیں بھی ذلیل ورسوا نہ ہوگا۔آپ 

آخری حج میں جو خطبہ دیا وه احکام اٰلہی کا خالصہ اور وسلم نے اپنے اول اور علیہ  صلى هللا
نچوڑ ہے ،جو پوری انسانیت کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق ہے۔یوں تو پورا قرآن ہی 
انسانیت کے لیے ہدایت ورحمت اور شفاہے،جسے هللا کے رسول صلى هللا علیھ وسلم لوگوں تک 

۔اس میں نہ صرف انسانیت کے مقصد تخلیق پہنچاتے اور احکام اٰلہی سے متعارف کراتے رہے
کو واضح کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ نماز،روزه،زکٰوة،حج کی ادائیگی کے مطالبہ کے ساتھ 
توحید کے اقرار کو الزم قراردیا گیا ہے،جس کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہوسکتا۔اس میں 

یمانہ بھی متعین کیا گیا سماجی ومعاشرتی احکام بھی ملتے ہیں تو روزوشب گزارنے کا پ
ہے۔جائز وناجائز اور حالل وحرام کی تمیز کرائی گئی ہے تومعامالت کو بھی اس میں متعین 
کیا گیا ہے۔اگر جنگ وجدال کا حکم ناگزیر صورت میں دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ مومن کی 

قوق وتعلقات اچھی صفت یہ بیان کردی گئی ہے کہ وه معاف کرنے واالہو۔شوہر اوربیوی کے ح
کو ظاہر کیا گیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتأو کرنے کو حصول درجات کا ذریعہ بتایا 
گیاہے۔اگر اوالد کو اور مال کو فتنہ کہاہے تو اسے عزیز نعمت قرار دینے میں قرآن پیچھے 

اقارب و  هنہیں ہے۔وقت اور حالت کے تحت دونوں کے مقا م ومرتبہ کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اعز
اور پڑوسیوں کے ساتھ حسِن سلوک کی تعلیم ملتی ہے تواس میں هللا کی دوسری مخلوق پر بھی 
رحم وکرم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔اگر اس میں تعلیم وتعلم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے تو 

حاضر  تقوٰی کو شعار بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔اگر اس کا تعلق ایام سابقہ سے ہے تو عہد
کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے اور آئنده رونما ہونے والے واقعات کی بھی اس میں نشان دہی 
کی گئی ہے۔گویا کہ پورا قرآن سراپا ہدایت اور معلومات کا ایسا خزانہ ہے جس کے مثل کوئی 

وسلم نے  یہ کتاب ہوہی نہیں سکتی۔اسی قرآنی ہدایت کی تعلیمات کو هللا کے رسول صلى هللا عل
اپنے خطبہ میں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔جس کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی شدید 

2ضرورت ہے۔
  

مرد،عورت،بچہ،بوڑھا،جوان،والدین،رشتہ (لہذامقالے کا پورا خالصہ یہ ہے کہ انسان   

کو اسالم   نےحقوق وفرائض کے حوالے سے جو اعلٰی مقام دیا ہے وه )دار،ہمسایہ ،غالم وغیره

مقام دنیا کے کسی بھی قانون اور منشور نے نہیں دیا ہے۔اس وجہ سے اسالم جو آسمانی والہی 

ہدایات کا مجموعہ ہے،ہی دنیا کو بہتر ،انصاف کا حامل اور پائیدارنظام دے سکتا ہے جس میں 

ممالک /تمام انسان برابر کے شریک ہوتے ہیں،جبکہ اقوام متحده کی نظر میں     تما م اقوام

اں حقوق کے مستحق نہیں ہیں جو سالمتی کونسل کے پانچ مستقل ممبر ممالک کی شکل یکس

میں موجود ہیں۔پس دنیا کو اسالم کے ابدی اور عدل ومساوات کے حامل نظام سے استفاده 
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کرکےموجوده اصطالحات کی تشریح کرنی چاہئیے تب جاکر دنیا چین وامن کی زندگی بسر 

  کرنے  کے قابل ہو جائے گی۔ 

  

   

  

  

  

 

 

 

  

  نتائج بحث

  ۔انسانی حقو ق کی اصطالح نے حال ہی میں شہرت حاصل کی۔1

  انسانی عقل کی اختراع ہے جو کہ ظاہر ہے،ناقص ہے۔" عالمی منشور برائے انسانی حقوق "۔2

۔منشور ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاس کیا گیا ہے۔جس میں مخصوص ممالک کے مفادات 3

  کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔

  ۔منشور کی تیاری میں آسمانی مذاہب کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا ہے۔4

اور اس کے ماننے والوں کے عقائد کی کھلم کھال مخالفت کی گئی " اسالم"۔دنیا کے بڑے مذہب5

  ہے۔

۔انسانوں کو اُن کا اصل مقام اسالم نے دیا ہے جبکہ منشور سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہی 6

  کا معیار ہے۔منشور ہی انسانیت 

  ۔امت مسلمہ کے تحفظات مبنی بر حق ہیں۔7

  ۔آزادئی رائے کی آڑ میں آسمانی مذاہب کی حیثیت ختم کرنے  کی کوشش  کی گئی ہے۔8

  ۔غالموں کے حقوق کے حوالے سے اسالم پر شب خون مارنے کی راه ہموارکی گئی ہے۔9



 
 

  م ہوئے ہیں۔۔دنیا کے تمام ممالک کے لیے یکساں قانون بنانے میں ناکا10

  ۔سالمتی کونسل کے پانچ مستقل ممالک کے ہاتھوں دنیا کو یرغمال بنایا گیا ہے۔11

۔عیسائیت،یہودیت اور ہولوکاسٹ کے حوالے سے آزادئی رائے کو پابندی جبکہ اسالم کے 12

  مقابلے میں آزادئی رائے کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔

  تصور مکمل طور پر معدوم ہے۔پرستی کا  هللا۔تیس دفعات کے اس منشور میں 13

دینے کی تاکید " حقوق"لینے پر زور دیا گیا ہے جبکہ اسالم" حقوق"۔اس عالمی منشور میں 14

  کرتا ہے۔

۔اسالم اور منشور میں مشترک اجزاء  مساوات،عدل اور فرد کی آزادی ہے لیکن تشریح میں 15

  بہت فرق ہے۔

لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ  امت  ۔یہ عین  ممکن ہے کہ منشور پر عمل کیا جائے16

  مسلمہ کے تحفظات  کو دور کیا جائے ۔

۔مسلم امہ کو جدید اصطالح میں اسالمی تعلیمات پیش کرنے کے لیے ایک مستقل ہوم ورک 17

  کرنا الزمی ہوگا۔

کے مسلمہ اصول کو بروئے کار ال کر مختلف فیہ مسائل کا قابل عمل حل نکالنے "اجتہاد"۔18

جماعت کا ہونا ازحد  ضروری ہے جو مذہبی اختالف /ت مسلمہ کا ایک نمائنده کمیٹیکے لیے ام

  کوپس پشت ڈال کر مغربی دنیا کا عملی میدان میں مقابلہ کر سکے۔

جس میں سعودی عرب اور پاکستان بھی  (۔دنیا کے مسلم ممالک میں سے چند ممالک نے 19

اظہار کیا ہے۔اگر اُن پر مخلصانہ غور  اس منشور پر گاہے بگاہے اپنے تحفظات کا)شامل ہے

  کیا جائے تو مسئلے کا حل ممکن ہے۔

  ۔منشور نہ تو سو فیصد قابل عمل ہے اور نہ ہی بالکل مسترد کیا جاسکتا ہے۔20

۔متفقہ دفعات کو بنیاد بناکر مختلف فیہ دفعات پر بحث وتمحیص کا راستہ کھال رکھنے سے 21

  کتے ہیں۔مذہبی دنیا کے خدشات دور کیے جاس

۔پوری دنیاکواسالمی تعلیمات ہی حقوق وفرائض کے حوالے سے  قابل عمل صورت دے 22

  سکتا ہے۔

۔منشور میں اقوام کو برابری کے بنیاد پر حقوق نہ دینے سے اس کی اہمیت وافادیت کمزور 23

  ہو چکی ہے۔



 
 

دنیا کو ردی کی  کے احترام میں ہر اخالقی ،معاشرتی اور قانونی نظامہائے "انسانی خواہش"۔24

  ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔

۔اگر خطبہ حجۃ الوداع کو بنیاد بناکر جدید اصطالح میں قوانین بنانے کی کوشش کی جاتی تو 25

دنیا میں امن،سکون،حقوق وفرائض کی بروقت ادائیگی،ظلم وناانصافی کا خاتمہ اور انسانیت 

  سے مزین معاشره کی تکمیل ممکن ہوجاتی۔

  

  

  

  

  

  تجاویز وسفارشات

چونکہ یہ عالمی منشور اقوام متحده کی پلیٹ فارم سے منظور ہوا ہے اس وجہ سے اسےمکمل 

طور پر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ اگر درجہ ذیل تجاویز وسفارشات پر عمل کیا جائے تو 

س کی نہ صرف یہ مکمل طور پر قابل عمل ہو سکتا ہے بلکہ دنیا کے  اُن ممالک کو بھی ا

  دعوت دی جا سکتی ہے جو ابھی تک اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

عالم اسالم کی نمائنده تنظیم ہونے کی بناء پر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے حل  (OIC) ٭

  کے لیے اقوام متحده کے طرز پر ایک سسٹم متعارف کرے۔جو کہ درجہ ذیل نکات پر کام کرے۔

  برتری اور افادیت کو آج کے جدید دور کے اسلوب میں بیان کیا جائے۔۔اسالمی قوانین کی 1

۔جن دفعات پر مسلم امہ کے تحفظات ہیں اُن کو اجتہاد کے دائرے میں رہتے ہوئےآج کے 2

عالمی عرف اور بین االقوامی ماحول کے ساتھ ہم آہنگی اور ایڈجسمنٹ کے راستے سےحل 

  کیے جائیں۔

بروئے کار الکر مختلف فیہ مسائل و امورکی پوری طرح تجزیہ ۔اجتہاد کے مسلمہ اصول کو 3

وتنقیح کے بعد جو موقف واضح ہو  کر سامنےآجائے ،اسے مغرب کے سامنے پوری جرات 

  کے ساتھ پیش کیا جائے۔

۔متعلقہ موقف کے پیش کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک موثر البنگ اور ذہن سازی کی 4

  جائے۔



 
 

کے بارے میں اسالمی تعلیمات کو جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ۔مغربی دنیا میں حقوق 5

  ہے اُن کو اصل روح کے ساتھ مدلل انداز میں ہر سطح پر پیش کیا جائے۔

۔جدید اصطالحات  کو سمجھا جائے اور اسالمی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تفصیالت بیان 6

  کی جائیں۔

  فراموشی کے نقصانات سائنسی بنیادوں پر بیان کئے جائیں۔ هللا۔7

  ۔رہبانیت کا دروازه بند رکھنے کے لیے مذہبی تعلیمات عام کئے جائیں۔8

  ۔ماده پرستی کے نتیجے میں جنم لینے والی ناامیدی کو ختم کرنے کی فضاء قائم کی جائے۔9

پر اس موضوع  پر جید  ۔کسی علمی مرکز میں عالمی سطح پر ایک مستقل کام کے طور10

  علماء کرام اور سکالرز کی ایک ٹیم اس منشور کا شق وار جائزه لیں۔

۔مذہبی گروه بندیوں سے باالترخالص قرآن وحدیث کو بنیاد بناکر تمام امت مسلمہ کی ایک 11

  نمائنده علماء و سکالرز کی ٹیم ایک قابل عمل صورت دنیا کو پیش کریں۔

کہ اس منشور میں کون کون سے دفعات امت مسلمہ کے لیے قابل  ۔یہ وضاحت ہونی چاہئیے12

  عمل اور کون کونسے ناقابل عمل  ہیں؟۔

  ۔یہ واضح کر دینا چاہئیے کہ مسلم امہ کو اس منشور کے کن کن دفعات سے اختالف ہے؟۔ 13

  ۔اختالف کی وجوه اور امت مسلمہ کی  ترجیحات کیا ہیں؟14

سالمتی (اختیارات صرف چند ہاتھوں  عالمی سطح پرکیا۔یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ 15

  میں محصور رہنے سے دنیا کا امن برقرارره سکتا ہے؟)کونسل کے مستقل پانچ ممبر ممالک

۔سالمتی کونسل میں مسلم امہ کی مستقل نمائندگی نہ ہونے کے نقصانات دنیا کے سامنے 16

ن بنائے گی تو ظاہر بات ہے کہ وه مسلم قانو/النے چاہئیے۔کیونکہ جب اقوام متحده کوئی منشور

  امہ کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکیں گے۔

۔منشور جب متفقہ طور پر اقوام عالم  کے لیے قابل قبول بن جائے تو اس کے عملی نفاذ کے 17

  لیے ایک مرتب قانون بنایا جائے۔

  ات کیے جائیں۔فراموشی دونوں انتہاؤں کے خاتمے کے لیےعملی اقدام هللا۔رہبانیت اور 18

  ۔تمام اقوام عالم کے لیے یکساں قوانین بنائے جائیں۔19

 ۔منشور کا ازسر نو جائزه لےکر آسمانی ہدایات کی روشنی میں دوباره مرتب کیا جائے۔ 20



 
 

۔عالمی منشور کے دفعات کی تشریح کے لیے وقتا فوقتا کنونشنز کا انعقاد کیا گیا ہے 21

نشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے عالمی منشور اور اسالمی ضرورت اس امر کی ہے کہ اُن کنو

 ۔کونشنز ہیں9تعلیمات کا موازنہ کیا جائے۔یہ 

 

 

Abstract 

In this thesis there is a compelte discussion on human rights about the manifesto of the U.N. Similarly the 

muslims who have some reservations on a few articles of the manifesto that comes in collision with the 

Islamic facts and teachingsof Islam.As the manifesto was designed in such away to the  particular benefits of 

some nations of the UN.That’s why islam and the Muslims can’t practice them in complete shape.It’s 

impossible for islam and the muslims to accept and follow it in compete shape.The West and Non-muslim 

nations  will clearly see the human rights if the Islamic laws are in accordance with benefits  in the modern 

way  of definition.The manifesto can’t be rejected nor acceptable for the muslims completely.This concept of 

human rights was given and practically implemented by the muslims  fifteen hundred years ago.So saying 

that before the UN manifesto of human rights  there was not any compete concept on the rights about 

humans. If we take a glimpse on the last address of the Holy Prophet (S.A.W.). This  becomes clear (bright) 

that the manifesto real concept was presented  by Islam. Because in this address there are several points: 

ASASIYAT(Fundamentals/Basics): The concept of  one God,One father,The Quality of standard piety, the 

elimination of incorrect customs of Illiteracy and interest, the elimination of ignorant murders,the protection 

of wealth and reputation, the respect of Pilgrimage  and Abstinence from tyranny. 

IJTIMAIYAT(Collective Actions): (Brotherliness, Sanctity, Soule esteem wealth, abidance of trust,payment of 

loan,good treatment with women, aged and children, obedience to husbands conservation of ancestry and 

inciting of forgiveness), 

DINIYAT(religion Matters),AQAYAD(Faith worships/Beliefs),IBADATMUAMALAT(Mutual Interactions) 

and AKHLAQIYAT( ethics)toabstinence from  fight without reason, polytheism, murder, fornication and 

theft prayer,Fast, Pilgrimage, Zakat payment of optional charities, request of muslims, obedience to leader, 

everything is included(submission and abidance by good deeds). 

 With the implementation of the last “address” the fate of many nations in countries has changed, 

culture and civilization has been fresh air and thinking abilities have been improved. But in Islamic history 

has become things of the fast and situation has changed now, people now love material wealth and become 

selfish and evil forms of governance come in to being. So this blessed manifesto of lord and his prophet 



 
 

would not only religious rights but also political and social rights were given, has been violated and met 

many accusations. Many manifestos were made so that those countries could mess with human rights, and 

every body lenows it, and those positive points which were in those manifestoes were less heed give too, and 

were naver acted upon them, even tually the general assembly of the UN had to come up with a charter, 

promulgated on 10th December, 1948, which too was fought with many difficulties. So acting upon on it or 

not is too opposite opinions about this manifestoes the discussion of a scholar is worth reading1”  

 This point will come in mind of those people who know that the documents of human rights that 

has been passed by the UN on 10th December 1948 did not get more importance from regulations and 

recommendations and it is not important or essential for any countryto accept this with out there own well. 

A writer says” it is a useful document or manifesto for the human rights. The status of this manifesto is 

totally morel, but it has no value in law. These are not social and economical rights but policies about social 

and economical principles. If a country wants to adopt this, they can, but if a country does not they can 

ignore or reject this any time. No one can be forced to adopt this.2 

 The teachings of Quraan, sayings in practices of the holy prophet (SAW) clearly expresses that 

there  is no concession in coercion. Every one is free in terms of religion, whatever is said or expressed in 

this is roadmap in mercy. In this deluged era those who accept them and it is needed to accept them will get 

a respectable and higher position and will naver be debased and arranted now here in form of anyone. The 

last address of the holy Prophet (SAW), in which he said on his first in last pilgrimage, as the gist of God’s 

obligations and command, which is an accordance with the nature and requirement of the whole humanity. 

The holy Quran is totally guidance and mercy for humanity which holy Prophet (SAW) used to spread 

among the people and make them aware with commands and obligations of God. In the holy Quran not 

only the purpose of human is stated but along with it prayers, fast, zakat, performing hajj and confessing 

unity or compulsory without that no one can be a muslim. The way of living life is also giving as social 

obligations and command are also mentioned. If the order or permission of fight is given in certain un 

avoidable but alongside it is a good quality of a muslim ie to forgive others is also mentioned. The rights and 

relationship of husband and wife are given while well-treating parents is considered a way of 

getting/achieving higher Holy Prophet S.A.W and his lastaddress briefly , giving proper attention/focus to 

world which is utmostly needed3.  

 According to the total summary of the thesis is” that islam has given much rights to human beings 

( man , woman , child , young , aged , parents , relatives , neighbors and slaves) as compared to any worldly 

                                                           
1
 Monthly  Dar ul Uloom,Vol#10-11,Vol#92,Oct & Nov2008 

2
Hajjat ul Wada,Prof.Dr,Nisar Ahmad,page#134,Bait ul Hikmat,Lahore,Pakistan,2005 

3
 Monthly Dar ul Uloom,Vol#10-11,Vol#92,Oct & Nov2008 



 
 

law and manifesto.due to this reason only isalm can give best and strong path which is all about divine 

teachings . in which all the human are equal while according to the UN declaration all the countries are not 

deserve same rights which is consist of 5 countries security council. So the only way to bring piece in the 

world as to accept all the rules, teachings and preachings of islam and Quran. 

Conclusion 

1: The scanter of human rights got fame nearly. 

2:”UDHR”is human mind’s innovation, which is clear not forbidden. 

3: The Manifesto has been passed under a special agenda. In particular, the interests of specific countries 

were considered 

4: Heavenly religions are not considered to be persuaded in the preparation of the manifesto 

5: The great religion of the world "Islam" has been contradicted ,and the beliefs of its followers 

6: Islam has given their original place to Humans, while it is inspiring with the manifestation, That 

It(UNDHR) is the quality of humanity 

7: The reservations  of Muslim Ummah is based on rightfulness. 

8: They gave freedom of expression to eliminate the status  of divinely faiths. 

9: Rights regarding slaves were made clear ,especially bamboozling . 

10:They failed to prepare parallel law  for the entire worldor countries. 

11:The five permanent countries of security council hostagethe world. 

12:They banned freedom of expression of Christianity,Jewish and Holocaust ,while Islam discounted with 

the freedom of expression. 

13:There is no concept of God worshiping in the whole Manifesto. 

14:In this manifesto stressed upon to take rights while islam urge to give rights. 

15: It is clear that the manifesto wile process. It is essential for this to eliminate all the reservation of muslim 

ummah. 



 
 

16: It is important for muslim ummah to present the modern scanter of Islamic preaching on permanent 

home work   

17:Muslim community shall tackle their problem through IJTIHAD and shall set up a representative 

communityso that religious controversies are to be resolvend and as well to fight the western propaganda 

practically. 

18:Few countries among the muslim countriesincluding Pakistan and Saudi Arabia expressed their bristling 

reservations on this manifesto. If this  reservations  processed with whole heartedly the problems can be 

solved. 

19: The Manifesto is nor 100% workable neither rejectable. 

20:Mutually agreed articles shall be made to tackle other articles and this way a path will be open to muslims 

to resolve their religious  issues. 

21:It can grive awareness or knowledge about the  rights and obligations to the entire world. 

22:This manifesto loses it’s  importance by not giving equal rights to all nations. 

23:”Human desires” are given full respect.They ignore all rights of human including social economical etc 

24:If modern rules are made in compatibility with and in the light of “The last address “,so in  the whole 

world there will be peace, satbiltiy,right will be given in time,crulty and injustice will diminish,and this way a 

humanistic society full of reformations will eventually come out.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Suggestions and Recommendations 

As this Declaration has been approved from international forum The U.N. Therefor it cannot completely be 

ignored but if the following Suggestions and Recommendations are taken into consideration, it would not 

one be feasible but those countries or states of the world,while are not ready to accept it now, could also be 

called invited to it. 

1:The superiority and worth of the Islamic laws should be described in the modern routine style. 

2:Those sections, on which the muslim ummah has reservations, should be resolved in the context of the 

process of legal reasoning by keeping international situation and general acceptation and its relationship and 

adjustment with them. 

3: Boldly and confidently presenting in front of the western world that final new-point which comes into 

existence after proper analysis and investigations of contestable problems and behests in the light of the 

principles of “IJTIHAD”. 

4: To do effective brain washing and lobbying to present the concerned view point.  

5:To present those Islamic principles  regarding rights, which are poorly presented in the western world in a 

reasonable manner and  it original and real shape. 

6: To understand the advanced terminologies and explain them in the light of the Islamic teachings. 

7:To elaborate the  short-falling’s of apostasy in scientific context.  

8: To preach religious teachings and practices to present monasticism.  

9: To create ground for preventing disappointment which is because of inaterialism. 

10: As a permanent work a team of monumental scholars should take a fissile analysis  of this manifesto 

globally in a literacy center. 

11: To present in a feasible manner a team of ulamas and scholars to the world  on the basis of Quran and 

hadith above all religious factions. 



 
 

12: It should be explained that which sections of this manifesto are feasible for the myuslim Ummah and 

which are not. 

14: What is the cause of disagreement and what are muslims preferances? 

15:It is also note worthy that authority in a few hands will not be of benefit. 

16: That muslim community is not a permanent member of security council so this problem is to be 

broughtbeforethe world. Because in absence of muslim representatives the manifesto will do more harm 

them good. 

17:When a manifesto is agreed by all alike them and only then. It should be given the status of law. 

18: Measures should be taken against atheists and agnostics. 

19: Rules must be similar for the whole humanity.  

20: Manifesto must be updated now and then to keep it current, in the light of scriptures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  

  فہرس آیات قرآنیہ

  

  

  

  

  

  

  

  

برشمانم

  ر

  صفحہ  آیت  سورة

  7  تعلمون وأنتم وتكتموااحلق بالباطل والتلبسوااحلق  42  1



 
 

  7  باحلق جئت قالوااآلن  71  2

  6  املتقني على حقاً   180  3

  145  َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ   184  4

ٌر ُمْشرَِكٍة   221  5 َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت ِمْن َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ

  َوَلْو أَْعَجَبْتُكمْ 

61 

َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يـَتَـرَبَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة   234  6

  َأْشُهٍر َوَعْشرًا

81  

  6  احملسنني على حقاً   236  7

  217  َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّينِ   256  8

َها َما اْكَتَسَبتْ   286  9   172  َال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

  7  باحلق الكتاب عليك نزل  آل عمران 3  10

  191  َواْلَمالِئَكُة َوأُْوُلوا اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسطِ َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال إَِلَه ِإال ُهَو   18  11

  6  احلق هذاهلوالقصص إن  62  12

َا يَْأُكُلوَن ِيف بُطُوِ�ِْم نَارًا   10  13 ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ

  َوَسَيْصَلْوَن 

14،152  

  80  يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ   11  14

  241،307  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكمْ   24  15

  13،9  َضِعيًفا اِإلنَسانُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ُخيَفِّفَ  أَن يُرِيُداللَّهُ   28  16

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن  یا  29  17 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

  ِجتَاَرًة َعنْ 

209  



 
 

الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا   34  18

  أَنـَْفُقوا ِمنْ 

110،272  

َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَىب   36  19

  َواْلَيَتاَمى

14،114  

أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً    82  20

  كثريا

13  

  19  اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلمَ ال حيُِبُّ اللَُّه اجلَْْهَر بِالسُّوِء ِمْن   148  21

مثِْ َواْلُعْدَواِن   المائده2  22   321  َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَوَّاِمَني لِّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوَال َجيْرَِمنَُّكْم   8  23

  َشَنآنُ 

19  

َا قـََتَل النَّاَس   32  24 َمن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اَألْرِض َفَكَأمنَّ

يًعا   مجَِ

17  

َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِمثِْ َوَال تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم   48  25

  َعمَّا َجاَءَك 

227  

ْمثَ َوَأْكِلِهُم السُّْحَت   63  26 َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َواْألَْحَباُر َعْن قـَْوهلُِِم اْإلِ َلْوَال يـَنـْ

  لَِبْئَس َما َكانُوا

209  

  347  يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبِّكَ   67  27

  5،6  ملاجاءهم فقدكذبواباحلق  االنعام5  28

  13  ب من شيءفرطنا يف الكتٰ ما   38  29

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َميِْشي بِِه ِيف النَّاِس َكَمْن   122  30 أََوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحيَـيـْ

  َمثـَُلهُ 

192  



 
 

17،87،21 َوَال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ   151  31

4  

  6  يومئذاحلق والوزن  8اعراف  32

  192  اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم   انفال 24  33

  6  وظهرأمراهللا جاءاحلق حىت  48  34

  9  أَْوقَاِعًداأَْوَقآئًِما الضُّرَُّدَعانَاِجلَنِبهِ  َوِإَذاَمسَّاِإلنَسانَ   یونس 12  35

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن َال يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا اْئِت   15  6 َوِإَذا تـُتـْ

  ِبُقْرآٍن َغْريِ َهَذا 

243  

  5  احلق ربكم اهللا فذلكم  32  37

  9  نـََزْعَناَها ِمنَّاَرْمحًَةُمثَّ  أََذقْـَنااِإلْنَسانَ  َولَِئنْ   9ھود  38

  7  حقاً  قدجعلهاريب  100  39

  9  َكفَّارٌ  َلظَُلومٌ  َالُحتُْصوَهاإِنَّاِإلنَسانَ  تـَُعدُّواْنِْعَمَةاللَّهِ  َوِإن  34ابراھیم  40

  9  َمحٍَإمَّْسُنونٍ  مِّنْ  َصْلَصالٍ  ِمن َوَلَقْدَخَلْقَنااِإلنَسانَ   26الحجر  41

  9  مُِّبنيٌ  نُّْطَفٍةفَِإَذاُهَوَخِصيمٌ  ِمن اِإلنَسانَ  َخَلقَ   4النحل   42

  193،209  فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُمونَ   43  43

ْحَسانِ   90  44   371  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

ْريِوََكانَ  هُ  بِالشَّرُِّدَعاء اِإلنَسانُ  َويَدْعُ   االسراء 11  45   10  َعُجوالً  اِإلنَسانُ  بِاخلَْ

  81،129  الزِّنَا إِنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال َوَال تـَْقرَبُوا   32  46

  10  َكُفورًا اِإلْنَسانُ  وََكانَ {  67  47

  18َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت   70  48



 
 

  َوَفضَّْلَناُهْم 

  6  الباطل وزهق جاءاحلق وقل  81  49

  138،261  َوبـَر�ا ِبَواِلَدِيت وََملْ َجيَْعْلِين َجبَّارًا َشِقي�ا   32مریم  50

  189  َربِّ زِْدِين ِعْلًما  114طہ  51

ُر َمُلوِمَني    6المؤمنون  52   241  ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

ْنَسانَ   12  53  قـَرَارٍَمِكنيٍ  نُْطَفًةِيف  َجَعْلٰنهُ  ُمثَّ  ِطنيٍ  ُسَالَلٍةِمنْ  ِمنْ  َوَلَقْدَخَلْقَنااْإلِ

 ُمثَّ 

َخَلْقَناالنُّْطَفَةَعَلَقًةَفَخَلْقَنااْلَعَلَقَةُمْضَغًةَفَخَلْقَنااْلُمْضَغَةِعظَاًماَفَكَسْونَااْلعِ 

  اْخلٰلِقنيَ  َأْحَسنُ  اللَّهُ  َخْلًقاآَخَرفـََتَباَركَ  أَْنَشْأنَاهُ  حلًَْماُمثَّ  ٰظمَ 

10  

  6  كارهون للحق وأكثرهم باحلق جاءهم بل  70  54

  13  ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن  71  55

  5  أهواءهم احلق ولواتبع  116  56

  9  َكِثريًا ِممَّاَخَلْقَناأَنـَْعاًماَوأَنَاِسيَّ  َوُنْسِقَيهُ   25 الفرقان  57

َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن رَبَُّك   68  58

  َقِديرًا

199  

  6  موسى ماأويت مثل عندناقالوالوالأويت من احلق فلماجاءهم  48  59

  190  ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ َوَما يـَْعِقُلَها   43العنکبوت  60

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل   30 الروم  61

  خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون

13  

  7  حقاًعلينانصراملؤمنني وكان  47  62



 
 

يَا بـَُينَّ َال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِالبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه   لقمان  13  63

  َلظُْلٌم َعِظيمٌ 

374  

  5  هواحلق بأناهللا ذلك  30  64

اْدُعوُهْم ِآلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَِّه فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم   االحزاب 5  65

  فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدِّينِ 

80  

  384  َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن   21  66

  13  إنه كان ظلوماً جهوالً   72  67

  384  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا   سبا 28  68

َنا َواللَُّه الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَح فـَتُِثُري َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَىل بـََلٍد   فاطر 9  69 َميٍِّت َفَأْحيَـيـْ

  بِِه اْألَْرضَ 

192  

َا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء  28  70   189،190  ِإمنَّ

  190  َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ   الزمر 9  71

  6  باحلق بينهم وقضى  69  72

  7  يعلمون وهم شهدباحلق إالمن  86  73

  189  فَاْعَلْم أَنَُّه الَ إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ   19  74

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوم  11،12  75
،  

  َوَال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقابِ 

18  

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََبائَِل   13  76

  لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ 

191  

  6  حلق إنه فورب السماءواألرض  23  77



 
 

َواللَُّه ِمبَا يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت   11  78

  تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

189 

َنةٌ   15التغابن  79 َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكْم ِفتـْ  91  ِإمنَّ

 190  َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع ، أَْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِيف َأْصَحاِب السَِّعريِ   10الملک  80

المعارج  81

24،25  
 159،171  َمْعُلوٌم  لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  َوالَِّذيَن ِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ 

 7  احلق اليوم ذلك  39النبا  82

 87  َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ   8التکویر  83

  6  وتواصواباحلق  3العصر  84

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  فہرِس احادیث

  
صفحہ   حدیث  نمبرشمار

  نمبر

 13  كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون  1

  18  ِه فـَُهَو َشِهيدُدوَن َمالِ  َمْن قُِتلَ   2

  19  آَن َوَعلََّمهُ َمْن تـََعلََّم اْلُقرْ َخيـْرُُكْم   3

فـَْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن َملْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َملْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف  ِمْنُكْم ُمْنَكرًاَمْن َرَأى   4

  اِإلميَان

19  

ُكْم ُشُعوبًا َوقـََبائَِل ْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلنٰ ُكْم مِ يـَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنٰ يَا أَ {: قـَْوُل اِهللا تـََعاَىل باب   5

ِإنَّ اللََّه  َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم {: َوقـَْولُُه .}ُكمْ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا أَتْـقٰ لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ أَ 

  َوَما يـُنـَْهى َعْن َدْعَوى اْجلَاِهِليَِّة الشُُّعوُب النََّسُب اْلَبِعيُد َواْلَقَبائُِل ُدوَن َذِلكَ .}َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا

64،65  

ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبايا بىن املصطلق وقعت جويرية بنت احلرث يف   6

الشماس أو البن عم له وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة السهم لثابت بن قيس بن 

  مالحة ال يراها أحد اال أخذت بنفسه فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تستعينه

65  

أَِو  -اْكَتَسْيَت أَْن ُتْطِعَمَها ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكُسَوَها ِإَذا « َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه قَاَلَرُسول اللَِّه   7

َوالَ تـَُقبِّْح « قَاَل أَبُو َداُوَد . »َوالَ َتْضِرِب اْلَوْجَه َوالَ تـَُقبِّْح َوالَ تـَْهُجْر ِإالَّ ِىف اْلبَـْيِت  -اْكَتَسْبَت 

69  



 
 

  أَْن تـَُقوَل قـَبََّحِك اللَّهُ . »

هلي وإذا مات قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم أل  8

  صاحبكم فدعوه

70،109  

عن جابر بن عبد اهللا قال  بينما حنن قعود عند رسول اهللا إذ أتته امرأة فقالت السالم عليك يا   9

رسول اهللا أنا وافدة النساء إليك اهللا رب الرجال ورب النساء وآدم أبو الرجال وأبو النساء 

أحياء وبعثك اهللا عز و جل إىل الرجال وإىل النساء فالرجال إذا خرجوا يف سبيل اهللا فقتلوا ف

عند ر�م يرزقون وإذا خرجوا هلم من األجر ما قد عملوا وحنن خندمهم وجنلس فماذا لنا من 

أقرئي النساء مين السالم وقويل هلن إن طاعة الزوج تعدل ما هناك ( األجر فقال هلا رسول اهللا 

  وقليل منكن من تفعله

71  

  71،113  ا وإمام قوم وهم له كارهوناثنان امرأة عصت زوجه] يوم القيامة [ أشد الناس عذابا   10

َها ، َكاَنْت تـَُقوُل َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَُة   11 َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى {َأنَّ َعاِئَشَة ، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  َأَخْذَن أُْزَرُهنَّ َفَشقَّْقنَـَها ِمْن ِقَبِل احلََْواِشي فَاْخَتَمْرَن ِ�َا} ُجُيوِ�ِنَّ 

72  

ٍع َوْهَو ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه فَاِإلَماُم رَاٍع َوْهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل ِيف أَْهِلِه رَا   12

َواْخلَاِدُم ِيف َماِل َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة ِيف بـَْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة ، َوْهَي َمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها 

  َسيِِّدِه رَاٍع َوْهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

72  

قال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم أذات زوج أنت قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما ألوه   13

  اال ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإمنا هو جنتك ونارك

74  

َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َأنَّ َرُجالً َسَأَل النَِّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم َأيُّ اَألْعَماِل َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ،   14

  أَْفَضُل قَاَل الصَّالَُة ِلَوْقِتَها َوبِرُّ اْلَواِلَدْيِن ُمثَّ اجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل  اهللا

77  

الَ : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َة قَاالَ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اِهللا ، َواْلِمْسَوِر ْبِن َخمَْرمَ   15

  َواْسِتْهالَلُُه أَْن يـَْبِكَي َوَيِصيَح أَْو يـَْعِطسَ : قَاَل ،يَِرُث الصَِّيبُّ َحىتَّ َيْسَتِهلَّ َصارًِخا

80  

  86  فـََهال ِبْكرًا تـََعضَُّها َوتـََعضُّكَ   16



 
 

ثـََنا َسْلَماُن ْبُن   17 َمَع : مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل : َعاِمٍر الضَّيبُِّّ ، قَاَل َحدَّ

  اْلُغَالِم َعِقيَقٌة َفَأْهرِيُقوا َعْنُه َدًما َوأَِميطُوا َعْنُه اَألَذى

88  

ِىف ِفيِه َفالََكُهنَّ ُمثَّ فـََغَر فَا الصَِّىبِّ فـََناَوْلُتُه َمتَرَاٍت فَأَْلَقاُهنَّ . فـَُقْلُت نـََعمْ . »َهْل َمَعَك َمتٌْر « قَاَل   18

ُحبُّ األَْنَصاِر «  -صلى اهللا عليه وسلم-َفَمجَُّه ِىف ِفيِه َفَجَعَل الصَِّىبُّ يـَتَـَلمَّظُُه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  .َوَمسَّاُه َعْبَد اللَّهِ . »التَّْمَر 

89  

ُه َكاَن يَْأُخُذُه َواحلََْسَن َويـَُقوُل اللَُّهمَّ ِإينِّ أُِحبـُُّهَما َفَأِحبـَُّهَما ، أَْو  َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ   19

  َكَما قَالَ 

90  

ُر ِنَساٍء رَِكْنبَ اِإلِبَل َصاِلُح ِنَساِء : َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ، أَنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَل   20 َخيـْ

  َعَلى َوَلٍد ِيف ِصَغرِِه َوأَْرَعاُه َعَلى َزْوٍج ِيف َذاِت يَِدهِ َأْحَناُه  -قـَُرْيٍش 

92  

ِإْن َكاَن النَِّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم لَُيَخاِلطَُنا َحىتَّ يـَُقوَل َألٍخ ِيل َصِغٍري يَا أَبَا ُعَمْريٍ َما فـََعَل   21

  "النـَُّغيـْرُ 

92  

سلم فقالت فداك أيب وأمي إن زوجي يريد أن إن امرأة جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و   22

يذهب بابين وقد نفعين وسقاين من بئر أيب عنبة فجاء زوجها وقال من خياصمين يف ابين فقال 

  يا غالم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به

95،96  

. فـََقاَلْت ِإىنِّ َقْد َفَجْرتُ  -صلى اهللا عليه وسلم- أََتِت النَِّىبَّ  -يـَْعِىن ِمْن َغاِمَد  -َ◌نَّ اْمَرأًَة   23

فـََرَجَعْت فـََلمَّا َكاَن اْلَغُد أَتـَْتُه فـََقاَلْت َلَعلََّك أَْن تـَُردَِّىن َكَما َرَدْدَت َماِعَز ْبَن . »اْرِجِعى « فـََقاَل 

َلى اْرِجِعى « َجَعْت فـََلمَّا َكاَن اْلَغُد أَتـَْتُه فـََقاَل َهلَا فـَرَ . »اْرِجِعى « فـََقاَل َهلَا . َماِلٍك فـََواللَِّه ِإىنِّ َحلُبـْ

اْرِجِعى « فـََقاَل َهلَا . فـََرَجَعْت فـََلمَّا َوَلَدْت أَتـَْتُه بِالصَِّىبِّ فـََقاَلْت َهَذا َقْد َوَلْدتُهُ .»َحىتَّ تَِلِدى 

ُه َوِىف يَِدِه َشْىٌء يَْأُكُلُه فََأَمَر بِالصَِّىبِّ َفُدِفَع ِإَىل َفَجاَءْت بِِه َوَقْد َفَطَمتْ . »َفَأْرِضِعيِه َحىتَّ تـَْفِطِميِه 

َها ِحبََجٍر َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمَني َوأََمَر ِ�َا َفُحِفَر َهلَا َوأََمَر ِ�َا فـَُرِمجَْت وََكاَن َخاِلٌد ِفيَمْن يـَْرُمجَُها فـََرمجََ 

َمْهالً يَا «  -صلى اهللا عليه وسلم-ِتِه َفَسبـََّها فـََقاَل َلُه النَِّىبُّ فـََوقـََعْت َقْطرٌَة ِمْن َدِمَها َعَلى َوْجنَ 

َوأََمَر ِ�َا َفُصلَِّى . »َخاِلُد فـََوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه َلَقْد تَاَبْت تـَْوبًَة َلْو تَابـََها َصاِحُب َمْكٍس َلُغِفَر َلُه 

َها َفُدِفَنتْ    َعَليـْ

96،97  



 
 

عن الغالم شاتان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العقيقة فقال  ام كرزأ�ا سألتعن   24

  وعن األنثى واحدة وال يضركم ذكرانا كن أم إناثا

95  

يَلُة « َغيـََّر اْسَم َعاِصَيَة َوقَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل اللَِّه   25   95  »أَْنِت مجَِ

ى بـَرََّة َفَسمَّاِىن َرُسوُل اللَِّه   يعْ أُمِّ َسَلَمَة قَالَتَزيـَْنب بِْنت عن   26
 -صلى اهللا عليه وسلم-َكاَن امسِْ

  قَاَلْت َوَدَخَلْت َعَلْيِه َزيـَْنُب بِْنُت َجْحٍش َواْمسَُها بـَرَُّة َفَسمَّاَها َزيـَْنبَ . َزيـَْنبَ 

96  

  107  اَح ِإالَّ بَِوِىلٍّ الَ ِنكَ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ النَِّىبَّ   27

: قدمنا املدينة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم على املنرب خيطب الناس وهو يقول   28

  يد املعطي العليا وابدأ مبن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك مث أدناك أدناك 

116  

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِىل َماًال َوَوَلًدا َوِإنَّ َواِلِدى فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ َرُجًال أََتى النَِّىبَّ   29

أَْنَت َوَماُلَك لَِواِلِدَك ِإنَّ أَْوَالدَُكْم ِمْن َأْطَيِب َكْسِبُكْم َفُكُلوا ِمْن َكْسِب « قَاَل . َجيَْتاُح َماِىل 

  أَْوَالدُِكمْ 

116  

 َوِعْنَدُه َرُجَالِن َأَحُدُمهَا َأْكبَـُر ِمَن اآلَخِر فَُأوِحَى َيْسَنتُّ  -صلى اهللا عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اللَِّه   30

  أَْعِط السَِّواَك َأْكبَـَرُمهَا. »أَْن َكبـِّْر « ِإلَْيِه ِىف َفْضِل السَِّواِك 

127  

اْلبُـُعوِث ِتْسَع َغَزْوُت َمَع النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم َسْبَع َغَزَواٍت َوَخَرْجُت ِفيَما يـَبـَْعُث ِمَن   31

َنا أَبُو َبْكٍر َوَمرًَّة َعَليـَْنا ُأَساَمةُ    "  َغَزَواٍت َمرًَّة َعَليـْ

132  

  136  يا رسول اهللا من خري الناس ؟ قال من طال عمره وحسن عمله  32

  136  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا يوم القيامة  33

  137  »َمْن َملْ يـَْرَحْم َصِغريَنَا َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبريِنَا فـََلْيَس ِمنَّا   34

قَاَل اْبُن َعبَّاٍس لَْيَسْت } َوَعَلى الَِّذيَن يَُطوَُّقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ {ْبَن َعبَّاٍس يـَْقَرأُ کان ا  35

ُة اْلَكِبريَُة َال َيْسَتِطيَعاِن أَْن َيُصوَما فـَْلُيْطِعَماِن َمَكاَن ُكلِّ يـَْوٍم ِمبَْنُسوَخٍة ُهَو الشَّْيُخ اْلَكِبُري َواْلَمْرأَ 

  ِمْسِكيًنا

145  



 
 

ِىف ُكلِّ َسائَِمِة ِإِبٍل ِىف أَْربَِعَني بِْنُت لَُبوٍن َوالَ يـَُفرَُّق «  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه  قَاَل َرُسولُ   36

فـََلُه َأْجُرَها َوَمْن « . »ُمْؤجتَِرًا ِ�َا « قَاَل اْبُن اْلَعَالِء . »ِإِبٌل َعْن ِحَساِ�َا َمْن أَْعطَاَها ُمْؤجتَِرًا 

َها َشْىٌء َمنَـَعَها فَِإنَّا آِخذُ    وَها َوَشْطَر َمالِِه َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت رَبـَِّنا َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس آلِل ُحمَمٍَّد ِمنـْ

163  

  175  اْلَمْبطُوُن َشِهيٌد َواْلَمْطُعوُن َشِهيدٌ : َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ، َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَل   37

  175  َعائُِد اْلَمرِيِض ِىف َخمْرََفِة اْجلَنَِّة َحىتَّ يـَْرِجعَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اللَِّه   38

َها ، أَنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ِإَذا أََتى َمرِيًضا ، أَْو    39 َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

اِس اْشِف َوأَْنَت الشَّاِيف الَ ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء الَ يـَُغاِدُر قَاَل أَْذِهِب اْلَباَس َربَّ النَّ  -ُأِيتَ بِهِ 

  َسَقًما

176  

  178  َكْمَأُة ِمَن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاُء اْلَعْنيِ الْ   40

  178  العجوة من اجلنة وفيها شفاء من السم والكمأة من املن وماؤها شفاء للعني  41

  179  التـَّْلِبيَنُة َجمَمٌَّة لُِفَؤاِد اْلَمرِيِض َتْذَهُب بِبَـْعِض اْحلُْزنِ    42

َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أَتـَْوا َعَلى َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء اْلَعَرِب فـََلْم يـَْقُروُهْم   43

َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ ُلدَِغ َسيُِّد أُولَ  ِئَك فـََقاُلوا َهْل َمَعُكْم ِمْن َدَواٍء ، أَْو رَاٍق فـََقاُلوا ِإنَُّكْم َملْ فـَبَـيـْ

 اْلُقْرآِن تـَْقُرونَا ، َوالَ نـَْفَعُل َحىتَّ َجتَْعُلوا لََنا ُجْعالً َفَجَعُلوا َهلُْم َقِطيًعا ِمَن الشَّاِء َفَجَعَل يـَْقرَأُ بِأُمِّ 

  أَ فَأَتـَْوا بِالشَّاِء فـََقالُوا الَ َوَجيَْمُع بـُزَاَقُه َويـَْتِفُل فـَبَـرَ 

179  

َمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِحبَظٍّ َواِفٍر ، َوَمْن َسَلَك طَرِيًقا  -َورَّثُوا اْلِعْلَم  - َوأَنَّ اْلُعَلَماَء ُهْم َورَثَُة األَنِْبَياِء أ  44

  َيْطلُبُِبِه ِعْلًما َسهََّل اللَُّه َلُه طَرِيًقا ِإَىل اْجلَنَّةِ 

189  

َها ِمبَْعُروٍف   45 ُهْم ِمنـْ   199  »ِإَذا طََبْخَت َمَرقًا َفَأْكِثْر َماَءُه ُمثَّ اْنظُْر أَْهَل بـَْيٍت ِمْن ِجريَاِنَك فََأِصبـْ

قيل للنيب َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم إن فالنة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جريا�ا فقال ال خري   46
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  يؤذيه ويصرب على أذاه فيكفيه اهللا إياه حبياة أو موت

  202  ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء اْجلَاُر الصَّاِلُح : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم   48

ُهَما   49 قَاَل نـَزََلْت } َأِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اَألْمِر ِمْنُكمْ {َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  اِهللا ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن قـَْيِس ْبِن َعِديٍّ ِإْذ بـََعثَُه النَِّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ِيف َسرِيَّةٍ ِيف َعْبِد 
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  َوقَاَل َعْبًدا َحَبِشي�ا ُجمَدًَّعا۔ْمسَُعوا َلُه َوَأِطيُعوايـَُقودُُكْم ِبِكَتاِب اللَِّه فَا
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َعْن َأِيب الدرداء قال إياكم ولعن الوالة فإن لعنهم احلالقةوبغضهم العاقرة قيل يا أبا الدرداء   51

فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما ال حنب قال اصربوا فإن اهللا إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم 

  باملوت

212  
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عن عمران بن حصني، أن غالًما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس أغنياء، فأتى أهله النيب   53

  أناس فقراء، فلم جيعل عليه شيًئايا رسول اهللا، إنا : صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
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واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ولو   54

  اجتمعواعلى أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

254  

اَألْصَواَت فَأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل َعَلى النَِّيبِّ صلى اهللا  َعْن َعاِئَشَة قَاَلِت احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َوِسَع َمسُْعهُ   55

َع اللَُّه قـَْوَل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها{عليه وسلم    }َقْد مسَِ
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  294  الطاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  56

ُهَما ، َعِن النَِّيبِّ صلى   57 السَّْمُع َوالطَّاَعُة َحقٌّ : اهللا عليه وسلم قَاَل َعِن اْبِن ُعَمَر ، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  َما َملْ يـُْؤَمْر بِاْلَمْعِصَيِة فَِإَذا أُِمَر ِمبَْعِصَيٍة َفالَ َمسَْع ، َوالَ طَاَعةَ 
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ِين َحقِّي ِإَىل َذِلَك اْلَفَرِق فـََزَرْعُتُه َحىتَّ اْشتَـرَْيُت ِمْنُه بـََقرًا َورَاِعيَـَها ُمثَّ َجاَء فـََقاَل يَا َعْبَد اِهللا أَْعطِ 
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  فـَُقْلُت اْنطَِلْق ِإَىل تِْلَك اْلبَـَقِر َورَاِعيَها فَِإنـََّها َلكَ 

اكم ال إله إال اهللا فإن من كان آخر كلماته ال إله إال اهللا عند املوت دخل اجلنة يوما لقنوا موت  59

  من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه
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  345  ال إله إال اهللا سبع مرات: كانوا يستحبون أن يلقنوا الصيب حني يعرب أن يقول  60
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  َفَأْكرِِم األَْنَصاَر َواْلُمَهاِجرَهْ "...  "اللَُّهمَّ الَ َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآلِخرَهْ 
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، دارالفکر ی،لدمشقا سماعیل بن عمر بن كثیرابو الفداء ابن کثیر، االبدایہ والنہایہ،۔11
  1986/ھ1407بیروت،

ربیدی،منشورات دار مکتبۃ الحیاة تاج العروس من جواہر القاموس،محمد مرتضٰی ۔12

  بیروت،بدون تاریخ

ذہبی، ابو عبدهللا محمد بن احمد بن عثمان ، التاریخ االسالم ووفیات االعالم والمشاہیر،۔13
  ء1998/ھ1419، بیروت، دارالغرب اسالمی

  ء1998/ھ1419ابو عبدهللا محمد بن احمد،دار الکتب العلمیہ ، بیروت، ذہبی،،التذکرة الحفاظ۔14
  تربیت االوالد فی االسالم۔15
  ترجمہ فتح محمد جالندھری رحمہ هللا۔16
  مناع بن خلیل ، القطان ،التشریع والفقہ فی االسالم تاریخا ومنھجا۔17
  ھ1410دارالفکر،بیروت،،محمد عبدالرؤف ،المناوی التوقیف علی مھمات التعریف،۔18
  ھ1413بیروت،التعریفات،علی بن محمد،جرجانی،دارالکتاب العربی ۔19

  ھ1412تفسیر ابن جریر طبری،محمد بن جریر،دارالکتب العلمیہ بیروت۔20

 المکتبۃ العصریہ:دارالنشر ان بن ابی حاتم،حمعبدالری حاتم، ابن ابی حاتم،بتفسیرابن ا۔21
  ھ1420اسماعیل بن کثیر،دارالطیبۃ للنشر والتوزیع،،ابن کثیر،تفسیرالقرآن العظیم ۔22
  سید ابواالعلٰی مودودی ، مکتبہ تعمیر انسانیت الہور،مودودی،تفہیم القرآن۔23
  ھ1415تہذیب التہذیب،احمد بن علی،ابن حجر عسقالنی،دارالکتب العلمیہ بیروت،۔24

  ھ1423دارالفکر،بیروت،،محمد عبدالرؤف ،المناوی التوقیف علی مھمات التعریف،۔25
  م2001داراحیات التراث العربی،بیروت، محمد بن احمد،،االزھری  ،تھذیب اللغۃ۔26
  ابن عبدالبر  ،جامع البیان العلم۔27
بخاری،ابوعبداللہمحمدبن اسماعیل، دار ابن كثیر امام ،یحالجامع الصح۔28

  ء1987/ھ1407،بیروت،
 ،قشیری،دار احیاء التراث العربیالمسلم بن الحجاج ابو الحسین  صحیح،امام مسلم ،الجامع ال۔29

  ء1994/ھ1415،بیروت
الطبعة األولى ، بیروت –دار المعرفة  ،عبدالرحمان بن شہاب،ابن رجب ،جامع العلوم والحکم ۔30
  ه1408، 

  ھ1424یوسف بن عبدهللا،النمری ،مؤسسۃ الریان،دارالعلم،، جامع بیان العلم وفضلہ۔31
دارعالم  محمد بن احمد ،، القرطبی،)المعروف بقرطبی(الجامع الحکام القرٓان۔32

  ھ1423الکتب،الریاض،



 
 

الحقیل،سلیمان بن  ،حقوق االنسان فی االسالم والرد علی الشبہات المثارة حولھا ۔33
 ھ1424کتبۃ الملک فھد،الریاض،طبع رابعمعبدالرحمان،

نبي بن عبد رب عبد رب ال ،دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون، القاضي۔34
  ـه 1421 -بیروت -دار الكتب العلمیة  ،الرسول األحمد 

،الفقی،مصطفٰی محمد احمد،المکتب رعایۃ المسننین بین العلوم الوضعیۃ والتصور االسالمی۔35
  ء2008الجامعی الحدیث،جامعۃ االزھر قاہره

ناصرالدین ، برنامج منظومۃ التحقیقات ، االلبانی ،سلسلۃ االحادیث الصحیحۃ۔36
  الحدیثیۃ،االسکندریہ

ناصرالدین ، برنامج منظومۃ التحقیقات ، االلبانی ،ۃضعیفسلسلۃ االحادیث ال۔37
  الحدیثیۃ،االسکندریہ

  ھ1400السنۃ،عمروبن ابی عاصم، المکتب االسالمی،بیروت،۔38
سجستانی،مکتبۃ العصریہ، بیروت،  شعث السلیمان بن اال ،بو داودسنن  ابو داؤد،ا۔39

  ء1993/ھ1414
  ھ1395یزید،داراحیاء التراث العربی،بیروت، سنن ابن ماجہ،محمد بن۔40
  سنن ترمذی،محمد بن عیسٰی،دارالکتاب العلمیہ بیروت،بدون تاریخ۔41
  سنن دارقطنی،علی بن عمر،دارنشر الکتب االسالمیہ الہور،بدون تاریخ۔42
مكتب المطبوعات  ،ابو عبدالرحٰمن احمد بن شعیب بن علیسنن نسائی،النسائی،۔43

  ء1986 /ھ1406 ام، شحلب،میہ،سالالا
  ء2006/ھ1427ابو عبدهللا محمد بن احمد، دار الحدیث، قاہره، ذہبی، ،السیر اعالم النبالء ۔44
 ہطباعہ للدار المعرف ی،لدمشقا سماعیل بن عمر بن كثیرابو الفداء یہ،ابن کثیر، االسیرة النبو۔45

  1976/ھ1395،  بیروت ،والنشر والتوزیع
الثانیة : بیروت الطبعة _ دمشق  -،الحسین بن مسعود ، المكتب اإلسالمي غوي شرح السنة ، الب۔46
  م1983 - ـه1403، 

مكتبة ،القرطبي ،البكري،بن بطال  ،اعلي بن خلف،أبو الحسن  شرح صحیح بخاری البن بطال،۔47
  ه1425 ةلثالثا :الطبعة ،الریاض ،الرشد 

  ھ1415الرسالۃ،شرح مشکل اآلثار، ابن سالمۃ،احمد بن محمد، مؤسسۃ ۔48
  ھ1423شعب االیمان، البیہقی،احمد بن حسین، مکتبۃ الرشدللنشر،الریاض،۔49
  ھ1399دارالعلم للمالئین بیروت،طبع ثانیہ وہری ،اسماعیل بن حماد،الج ،فی اللغۃ الصحاح۔50
 :الطبعة ،الریاض ،مكتبة المعارف ،المحمد ناصر الدین األلباني صحیح الترغیب والترھیب،۔51

  الخامسة
منظومۃ التحقیقات ناصرالدین ، برنامج ، االلبانی صحیح وضعیف سنن الترمذی،۔52

  الحدیثیۃ،االسکندریۃ۔
منظومۃ التحقیقات ناصرالدین ، برنامج ، االلبانی ،صحیح وضعیف سنن النسائی۔53

  الحدیثیۃ،االسکندریۃ۔
الحدیث ، قاہره،  صفۃ الصفوة ،ابن الجوزی، ابو الفرج عبدالرحمن بن علی  ،دار۔54

  ء2000/ھ1421
مد بن سعد بن منیع، مکتبہ الصدیق، طائف، سعودی الطبقات الکبری،ابن سعد،ابو عبدهللا مح۔55

  ء1993/ھ1414عرب، 
  علم اصول الفقہ، الخالف،عبدهللا، مکتبۃ الدعوة،۔56



 
 

 ،دار الفكر ،البابرتي ،الرومي  ،أبو عبد هللا  العنایہ شرح الہدایہ، البابرتی،محمد بن محمد ،۔57
  بدون طبعة وبدون تاریخ

دارالنشر،المکتبۃالسلفیۃ،المدینۃ  عظیم آبادی،محمد شمس الحق ، عون المعبود شرح ابو داؤد،۔58
  ھ1388المنورة،

  ھ1420کتبۃ الرشد،الریاض،مبدرالدین،،العینی،شرح سنن ابو داؤد ۔59
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد االولى : غریب الحدیث،عبیدابن سالم، الطبعة۔60

 م 1964/  ـه 1384الدكن الھند سنة 
ی بن حجرعسقالنی، دار حمد بن علفتح الباری شرح صحیح بخاری ،ابن حجر،ابوالفضل ا۔61

  ء1959/ھ 1379المعرفہ ،بیروت،
 البالذری،احمد بن یحی، ،فتوح البلدان ۔62
  ھ1416لحکم،عبدالرحمان بن عبدهللا، دارالفکر،بیروت،فتوح مصر واخبارھا، ابن عبدا۔63
  ھ1405،طبع ثانیہ دارالفکر دمشقوھبۃ الزحیلی، ،الفقہ االسالمی وادلتہ۔64
  الفوائد البھیہ فی تراجم الحنفیہ،عبدالحئی لکھنوی،قدیمی کتب خانہ کراچی،بدون تاریخ۔65
مجلس علمی شاه کاشمیری،سید محمد انور کاشمیری،،علی صحیح البخاری فیض الباری۔66

  ھ1357ڈابھیل،
  ھ1415لفکر بیروت،القاموس المحیط،محمد بن یعقوب فیروز آبادی،دارا۔67
  ھ1413کتاب االم،محمد بن ادریس شافعی،دارسالکتب العلمیہ بیروت،۔68
  ھ1401،کتاب االموال، ابو عبید،قاسم بن سالم، دارالفکر،بیروت۔69
  ،بدون تاریخدارالفکر،بیروتبن خیاط،کتاب الطبقات، ابو عمرو،خلیفہ ۔70
  دارالفکر،بیروتکتاب الطبقات، ابو عمرو،خلیفہ بن خیاط،۔71
کشف المشکل من حدیث الصحیحین، ابن ۔72

  ھ1418دارالوطن،الریاض،/الجوزی،عبدالرحمان،دارالنشر
  ھ1408العرب،ابن منطور،محمد بن مکرم،داراحیاء التراث العربی،بیروت، لسان۔73
المیزان ،ابن حجر، عسقالنی،ابوالفضل احمد بن علی، مؤسسۃ االعلمی للمطبوعات لسان  ۔74

  ء1998/ھ1406بیروت 
  ، دارصادر،بیروت، محمد بن مکرم،ابن منظور ،لسان العرب۔75
  ھ1419بیروت،:الدینوری،احمد بن مروان، دار ابن حزم ،المجالسۃ وجواھرالعلم۔76
مکتب المطبوعات  احمد بن شعیب،،) سنن نسائی(النسائی، ،المجتبٰی من السنن۔77

  1406االسالمیہ،حلب،
  ھ1400مجلہ منار االسالم،ابو ظبی،جمادی االولی،۔78
  ھ1426مجموع الفتاٰوی، ابن تیمیۃ،احمد بن عبدالحلیم، دارالوفاء،۔79
  م2000ابن سیدة ،علی بن اسماعیل، دارالکتب العلمیۃ، ،المحکم والمحیط االعظم ۔80
  ،بدون تاریخالمحلی، ابن حزم،علی بن احمد، دارالفکرللطباعۃ والنشر التوزیع۔81
  ھ1422محمد شفیع،مفتی،معارف القُرآن،ادارة المعارف،کراچی،۔82
  ء1998ابن ابی الدنیا ،دارابن حزم،بیروت،،مداراة الناس ۔83
  ن تاریخ،بدودار الفكر ، ط التاسعة لمصطفٰی الزرقا،الزرقا،المدخل الفقہی العام،۔84
  ـه1413ط األولى /مكتبة التوبة،عبدهللا الدرعان /د،الدرعان،المدخل للفقہ االسالمی۔85
الشنقیطی،محمد  ،مۃ هللا علیہ مذکرة اصول الفقہ علی روضۃ الناظرللعالمۃ ابن قدامۃ رح۔86

  االمین بن المختار
  ھ1419والنشر،سلیمان بن داؤد، ھجر للطباعۃ ،مسند ابو داؤد الطیالسی، الطیالسی ۔87



 
 

  مؤسسۃ قرطبہ،القاھرة،بدون تاریخ ، ابو عبدهللا،احمد بن حنبل، لمسند احمد بن حنب۔88
الطبعة األولى ، ،بیروت –دار الكتاب العربي  مسند الدارمی ، الدارمی،عبدهللا بن عبدالرحمان،۔89

1407  
  ھ1405الرسالۃ،بیروت،مسند الشامیین، الطبرانی،سلیمان بن احمد، مؤسسۃ ۔90
  ،بدون تاریخأحمدبن عمرو بنعبدالخالقالبصريالبزار،مسندالبزار،۔91
  ،بدون تاریخ،الفیومی،احمد بن محمد المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر۔92
  ھ1427دارالقبلۃالسعودیہ،طبع اولیٰ هللا بن محمد،ابن ابی شیبہ،عبد ،مصنف ابن ابی شیبہ۔93
مؤسسة الرسالة، الفارسي الفسوي،،ابویوسف،یعقوب بن سفیان ،الفسوی ،التاریخ  ۃمعرف۔94

  ـه 1401الثانیة، : الطبعة،بیروت
 ھ1417شروالتوزیع،معالم التنزیل ، البغوی،الحسین بن مسعود، دار طیبۃ للن۔95
  ھ1351،احمد بن محمد، المطبعۃ العلمیۃ،حلب،معالم السنن، الخطابی۔96
الطبعة ،المدینة المنورة -مكتبة الغرباء األثریة  ،أبو الحسین ،عبد الباقي بن قانع ،معجم الصحابة ۔97

  1418األولى ،  :
  ھ1404،داراحیاء التراث العربی،بیروتسلیمان بن احمدطبرانی،،المعجم الکبیر ۔98
  ،بدون تاریخانور محمود زناتی،معجم المصطالحات االسالمیہ ۔99

  ۔ه1407/ القاھرة  -دار الحدیث  ،محمد فؤاد،عبدالباقي ،القرٓان الکریمالمعجم المفہرس اللفاظ ۔100
  ھ1399معجم مقاییس اللغۃ،احمد بن فارس، دارالفکر،۔101
عادل بن یوسف العزاری، دار : احمد بن عبدهللا، االصبہانی، تحقیقابو نعیم،،معرفۃ الصحابہ۔102

  ء 1998/ھ1419الوطن للنشر، ریاض، 
  عادل فراز ،02/11/2017  ٓازادٔی اظہار کاتصور اور اسالممغرب میں ۔103
  ،بدون تاریخاإلسكندریة ،مكتبة حمیدوالجوزی، قیمابن ،مفتاح دارالسعادة۔104
  ھ1490دار مکتبۃ الحیات،بیروت،احمد بن عبدالحلیم،،ابن تیمیۃ  مقدمۃاصول التفسیر،۔105
  المکتبۃ الشاملۃسلیمان بن خلف،الباجی،،المنتقی شرح موطا مالک۔106
  ھ1392دارااحیاء التراث العربی،بیروت،یحی بن شرف،النووی، ،المنھاج شرح صحیح مسلم۔107
  ھ1424،مکتبہ وھبۃ القاھره،صقر،الشیخ عطیۃ ،موسوعۃ االسرة تحت رعایۃ االسالم۔108
) Global Arabic Encyclopedia(الموسوعة العربیة العالمیة ۔109

)http://www.mawsoah.net  
 1406، بیروت بی،حیاء التراث العرا،امام مالک،مالك بن انس بن مالك، دار اطالمؤ۔110

  ء1985/ھ

  النووی،شرح صحیح مسلم،یحی بن شرف،دارالفکر بیروت،بدون تاریخ۔111
 –الكتب العلمیة  ،دارامبارك بن محمد،ابن اثیر ، النھایة في غریب الحدیث واألثر ۔112

  ھ1418،بیروت
 /https://ur.wikipedia.org/wiki۔113

https://ur.wikipedia.org/wiki/



