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Abstract:
In this article these social issues of modern era are discussed:
Friendship with the disbelievers and its ruling, It is better to get married or
not, Forms and rules for sitting in the assembly of infidels, Different views
of killing children in ignorance, Modern ideas and family planning, As the
population grows, so do the resources, The dress code of modern day
lovers, Clothing should be worn in accordance with the rules of Shariah, It
is forbidden to wear the slogan of infidels and transgressors, It is forbidden
to wear clothes that have no benefit in religion or in the world, Adornment
during prayers and worship, It is not permissible to wear any clothing
other than the prescribed amount, How to get into someone else's house,
How to get into an unoccupied house, Eye protection is very important to
avoid adultery, fornication and other evils, No peeping through doors or
room openings, How to enter your private home, Ruling on covering the
ornate parts of the body for a woman, Marriage is a means of keeping
one's self and eyes clean, Prohibition of castration, Bad results are due to
the negligence of parents, A blessed marriage is one in which there is less
hardship.
Keywords: social issues, Clothing, Shariah, parents, less hardship.
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نے سب سے پہلے معاشرتی اصالح كی طرف توجہ دی اور مدینہ طیبہ كو ایك
ایسی بستی بنا دیا جو اس دنیا میں جنت كا پتہ دیتی تھی جہاں عدل وانصاف كا
دور دورہ تھا جہاں قرآن كے قوانین نافذ تھے۔ اس لیے اگر معاشرے كی
اصالح ہو تو نیكیاں پھلتی پھولتی ہیں ،لوگ ایك دوسرے كے غمگسار ہوتے
ہیں باہمی ہمدردی ہوتی ہے ،ایك دوسرے كے كام آتے ہیں۔ دشمن كو پنپنے كا
موقع نہیں ملتا ۔
زیر بحث مقالے میں حضرت موالنا عبد المجید لدھانوی رحمہ ہللا تعالي كی
تحقیق تبیان الفرقان كی روشنی میں معاشرتی مسائل كے حل كے حوالے سے
پیش كی گئی آراء كا جائزہ لیا گیا ہے ۔جس كے مباحث درج ذیل ہوں گے۔
کافروں سے دوستی اور اس کا حکم
نکاح کرنا افضل ہے یا ترک نکاح
کفار کی مجلس میں بیٹھنے کی صورتیں اور حکم
دورجاہلیت میں قتل اوالد کے مختلف نظریات
جدید دور کے جدید نظریات اور خاندانی منصوبی بندی
آبادی میں اضافہ کے ساتھ وسائل رزق بھی بڑھ جاتے ہیں
جدید تہذیب کے دلدادوں کا لباس کےمتعلق طرز عمل
لباس کیسا ہونا چاہیے
کفار و فساق کا شعار لباس پہننا ممنوع ہے
نماز اور عبادت کے وقت زیب و زیبت اختیار کرنا
کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ
دروازے کے سامنے کھڑا ہو نے کی ممانعت
عورت کے لیے جسم کے زیب و زینت والے حصوں کے پردہ کا حکم

کافروں سے دوستی اور اس کا حکم
َّ ا
م ُ م ُ ان م ا ا ا م ا ا م ُ ن م ُ م ا ا ا م ا م ا م ا ا ا ا م ا ا َّ ا
ا ا َّ
اّلل ِفي ش مي ٍء ِإَل أ من
(َل يت ِخ ِذ اْلؤ ِمنو الكا ِف ِرين أوِلياء ِمن دو ِ اْلؤ ِم ِنين ومن يفعل ذ ِلك فليس ِمن ِ
ا َّ ُ م ُ ا ً ا ُ ا ُ َّ ُ ا م ا ُ ا ا َّ
اّلل ماْلا ِص ُ
ير)1.
تتقوا ِمن ُه مم تقاة ويح ِذ ُرك ُم اّلل نفسه وِإلى ِ
صاحب تبیان الفرقان نے اس آیت کے تحت کافروں سے دوستی کی
چار اقسام بیان کی ہیں ۔1۔مواالت2۔مواسات ۔ 3۔مدارات۔4۔مداہنت
1۔مواالت:دل سے کسی کو دوست بنانا  ،محبت رکھنا اور اپنا حمایتی سمجھنا ۔
2۔مواسات:دکھ تکلیف کے وقت کسی سے خیر خواہی کرنا ،مدد کرنا ،بھوکے
کو کھانا کھالنا اور ننگے کو کپڑے پہنانا وغیرہ ۔
ٓ
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3۔مدارات:ظاہری طور پر خوش اخالقی سے پیش آنا ۔
 4۔مداہنت :دین میں نرمی اختیار کرنا ۔اپنے دنیوی فائدہ کے لیے حق کو چھپانا
،مداہنت حرام ہے چا ہے مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ ۔
مواالت کافر ،فاسق ،اور بدعتی کے ساتھ جائز نہیں ۔ کیونکہ محبت دوسرے
کی عظمت کو چاہتی ہے  ،مسلمان کے دل میں کافر ،فاسق اور بدعتی کی
عظمت نہیں ہونی چا ہیے ۔
مواسات کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن حربی کا فروں کے ساتھ
نہیں ہو سکتی اس کے عالوہ با قی کافروں ،فاسقوں اور بدعتیوں کے ساتھ ہو
سکتی ہے ۔
مدارات بھی کافر کے ساتھ ہو سکتی ہے ،بدعتی اور فاسق کے ساتھ بھی ہو
سکتی ہے ۔ اور اگر ظاہری نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ان سے دوستی کا
اظہار کرنے اور خوش اخالقی سے پیش آنے میں کو ئی حرج نہیں ۔
مداہنت بالکل جائز نہیں ۔
تو کافروں کو دلی دوست بنانا جائز نہیں ہا ں البتہ نقصان سے بچنے کے
لیے ظاہری طور پر ان سے دوستی کا اظہار کرنے کی گنجائش ہے۔ 2معلوم
ہوا کے کافروں سے دلی دوستی رکھنا نا جائز ہے ۔باقی مواسات اور مدارات
ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے ۔البتہ مداہنت بالکل نا جائز ہے ۔ہاں نقصان سے
بچنے کے لیے کافر ،فاسق اور بدعتی سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار
کیا جا سکتا ہے ۔
آج ہمارے ملک میں اور ہماری ہمسائیگی میں بھی کافر رہتے ہیں تو ان کے
ساتھ شریعت کی رو سے مواسات اور مدارات تو کی جا سکتی ہے مگر
مواالت م اکسی صورت جا ئز نہیں ۔
م م ا ا َّ َّ ا ُ ا ُ ا ا م ا ُ ا ً ا ا ا َّ
اا ام ُ ا ا ُ ا ُ ا ا ُ ا
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(فنادته اْلَل ِئكة وهو قا ِئ ٌم يص ِلي ِفي ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
اْلح ِ
ِ ِ
ص ً
او اح ُ
ورا او انب ًّيا ِم ان َّ
الص ِال ِح اين) 3.
ِ

نکاح کرنا افضل ہے یا ترک نکاح:

صاحب تبیان الفرقان نے اس آیت کے تحت اس مسئلہ پر بحث کی ہے
کہ نکاح کرنا افضل ہے یا ترک نکاح افضل ہے ۔

 2۔ اللدھیانوی،عبداْلجید ،تبیان الفرقان ج،2ص75۔ ، 77الناشر مكتبہ شيخ لدھیانوی کہروڑ پکا ضلع
لودهران،اشاعت اول١٤٣٣ھ
ٓ
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یحی ؑ کے بارے
ہمارے ہاں نکاح کرنا افضل ہے ۔عام طور پر علماء حضرت ٰ
میں کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی ۔تو ان کے شادی نہ کرنے سے
ترک نکاح کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ۔
حی کے نکاح نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حاالت ایسے تھے
حضرت ی ٰؑ
کہ ان پر ہر وقت رقت طاری رہتی تھی ۔دنیا کی کسی چیز کی طرف ان کی
رغبت نہیں تھی ۔تو ایسے حاالت میں عورت کے ساتھ جتنے معامالت ہوتے
ہیں ان کو نبھانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا ۔
آج ہماری شریعت میں بھی مسئلہ اسی طرح ہے ۔کہ اگر کسی کے حاالت
ایسے ہوں کہ اس کی بیوی کی طرف توجہ نہ ہو یا اس کو ڈر ہو کہ وہ
4
حقوق ادا نہیں کر سکے گا تو نکاح کرنا جائز نہیں ۔
مفسر نے بیان کیا کہ ہماری شریعت میں نکاح کرنا افضل ہے ۔یعنی جو
شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے ۔ باقی
یحی کی مثال دے کر ترک نکاح کو افضل قرار دیتے
اگر کچھ لوگ حضرت ٰ
ہیں ۔تو ان کی دلیل کمزور ہے  ،ہماری شریعت شریعت محمدیہﷺ ہے ۔ ہم
یحی کی شریعت پر عمل کرنے کے پابند نہیں ۔ہم شریعت محمدیہ ﷺ
حضرت ٰؑ
کی اتباع کے پابند ہیں اور آپ کی شریعت میں نکاح کرنا افضل ہے ۔
لیکن آج بھی اس آدمی کے لیے وہی حکم ہے جو عورتوں کے معامالت کو نہ
نبھا سکے تو اس کے لیے نکاح نہ کرنا افضل ہے ۔ عام آدمی کے لیے بعض
حاالت میں نکاح سنت ہے اور بعض حاالت میں واجب ہے ۔ بہر حال نکاح
کرنا افضل ہے ۔
َّ م
ُ اا ا
ا(و اق مد ان َّز ال اع ال مي ُك مم في مالك اتاب اأ من إ اذا اسم مع ُ
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5
يث غي ِر ِه ِإنكم ِإذا ِمثلهم ِإن اّلل ج ِامع اْلنا ِف ِقين والكا ِف ِرين ِفي جهنم ج ِميعا ).
ايخوضوا ِفي اح ِد ٍ

کفار کی مجلس میں بیٹھنے کی صورتیں اور حکم :

جس مجلس میں ہللا کے احکام کا انکار کیا جارہا ہو ،آیات کا استہزاء
کیا جارہا ہو  ،دین کی باتوں کا انکار کیا جا رہا ہو یا دین پر باتیں بنائی جارہی
ہوں ،ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ۔
ً
ایسی مجلس میں اگر قلبی رضا کے ساتھ بیٹھے گا تو واقعتا کافر ہو جائے گا ،
کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے ۔چونکہ خوشی سے ان کی باتیں سننا اور
دلچسپی لینا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی کافر ہو جا ئے گا ۔
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لیکن اگر دل میں کراہت کرتے ہوئے مجلس میں بیٹھا رہا اور بیٹھنا اپنے
اخت یار میں ہے تو یہ فسق ہے ۔یہ بھی اس لعنت میں گرفتار ہو گا جو کافروں
پر ان باتوں کی وجہ سے پڑے گی ۔
اگر کسی مجبوری کی بناپر ان کی مجلس میں گیا اور زبان کے ساتھ انکار بھی
نہیں کرسکتا اور دل میں انتہائی نفرت ہے ،حاالت ایسے ہوگئے کہ اٹھ کر
جابھی نہیں سکتا تو یہ معذور ہے اس پر گناہ نہیں ۔
اس کے عالوہ ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی
مجلس میں اس نیت سے جاتا ہے کہ باتیں سن کر ان کا جواب دوں گا ۔ان کے
اشکاالت کو دور کروں گا ،تبلیغ کی نیت سے چونکہ گیا ہے اس لیے ایسے
شخص کا جانا باؑعث ثواب ہے ۔
ایسے لوگ جن سے ہمارا نظریاتی اختالف ہے ان کی مجالس میں بھی جانا
ناجائز ہے ۔جیسے شیعہ ،رافضی ،مرزائی وغیرہ ،
چونکہ وہ اپنی تقاریر میں ایسی باتیں کرتے ہیں ،جن کو ہم دین کے خالف
سمجھتے ہیں ۔ان کی بعض باتیں قرآن کی تحریف کا مصداق ہوتی ہیں اور اسی
طرح بعض مجالس میں صحابہ کرام ؓ جیسی مقدس شخصیات پر تبرا کیا جاتا
ہے ،ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے ۔یا قرآن کی تفسیر اس انداز سے کی جاتی ہے
جو ہمارے خیال میں صحیح نہیں ۔ چا ہے وہ اپنے اعتبار سے صحیح کہہ
رہے ہوں ۔لیکن چونکہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ ساری مجالس ایسی ہیں
جن میں ہللا کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ۔
ایسی مجلسوں اور جلوسوں میں جانا حرام ہے ۔
چونکہ ایسی مجالس میں تبلیغ کی نیت سے بھی نہیں جا سکتے ۔ان کے ساتھ
بحث و مباحثہ بھی نہیں کر سکتے  ،خاموش بیٹھ کر سننا پڑے گا ۔اگر ان کی
مجلس میں شور مچایا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے تو فساد کا خطرہ ہے اور
خاموشی سے سنتا رہے گا تو گناہ میں شریک ہو گا ۔لہٰ ذا ایسی مجالس میں جانا
6
حرام ہے ۔
ٓ
ہر وہ مجلس جس میں ہللا کے دین کا استہزاء کیا جارہا ہو یا ہللا کی ایات کا
انکار کیا جا رہا ہویا احادیث کا انکار کیا جا رہا ہو یا صحابہ کرام ؓ پر تبرا اور
ان کی گستاخی کی جا رہی ہو یا دین اسالم کے کسی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا
ہو اس مجلس میں بیٹھنا جا ئز نہیں ۔دل کی خوشی سے بیٹھا ہے تو کفر ہے ۔
اور اگر اپنے اختیار سے ایسی مجلس میں بیٹھا ہے اور دل میں ان کی باتوں
کو برا بھی سمجھتا ہےتو یہ فسق ہے ۔اگر کسی کام کی مجبوری کی وجہ سے
اس مجلس میں چال گیا اور باہر نکلنا بھی اپنے اختیار میں نہیں اور دل میں
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برا بھی سمجھ رہا ہے تو یہ معذور ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ۔اگر ان کے
اشکاالت دور کرنے اور تبلیغ کرنے کی نیت سے گیا تو یہ ثواب ہے ۔
اسی طرح ایسے لوگ جو دین سے بیزار ہیں ان کا لٹریچر بھی عام آدمی کو
نہیں پڑھنا چاہیے ۔اگر دین کا علم رکھنے واال ہے یعنی عالم ہے ،تبلیغ کی نیت
جائز ہے ۔
سے یا ان کے اشکاالت و اعتراضات دور کرنے کی نیت سے پڑھنا
(قل ات اع اال موا اأ مت ُل اما اح َّر ام ارُّب ُك مم اع ال مي ُك مم اأ ََّل ُت مشر ُكوا به اش مي ًئا اوب مال اوال اد مين إ مح اس ًانا اواَل ات مق ُت ُلوا اأ مواَل اد ُك مم منم
م
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
م ا ا م ُ ا م ُ ُ ُ م ا َّ ُ م ا ا ا م ا ُ م ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ُ ُ َّ م ا َّ
س ال ِتي اح َّر ام
ِإمَل ٍق نحن نرزقكم وِإياهم وَل تقربوا الفو ِاحش ما ظهر ِمنها وما بطن وَل تقتلوا النف
َّ ُ َّ م ا ا ُ م ا َّ ُ
ا َّ ُ ا ُ ا
صاك مم ِب ِه ل اعلك مم ت مع ِقلون).7
اّلل ِإَل ِبالح ِق ذ ِلكم و

دورجاہلیت میں قتل اوالد کے مختلف نظریات:

مشرکین میں قتل اوالد مختلف طریقوں سے مروج تھا ۔
() 1۔اپنی اوالد کی نذر مانتے کہ اگر ہمارا فالں کام ہوگیا تو فالں بت کے
سامنے اپنا بچہ ذبح کر دیں گے ۔
( ) 2۔ لڑکی کو وہمی فرضی غیرت کی بنا ء پر قتل کرنے کا رواج تھا کہ
ہماری لڑکی کسی کے پاس جائے اور وہ ہمارا داماد بنے یہ برداشت نہیں
کرتے تھے ،اسی بناء پر وہ بچی کو قتل کر دیتے ۔اسی کا ذکر قرآن کی بہت
ساری آیات میں آیا ہے ۔
()3۔قتل اوالد کی تیسری وجہ تنگ دستی تھی چونکہ اپنے گزارے کے لیے
کچھ ہوتا نہیں تھا۔ترقی یافتہ دور بھی نہیں تھا کہ پیدا ہونے سے قبل ہی تدبیر
اختیار کر لیتے کہ پیدا ہی نہ ہو۔برتھ کنٹرول کر لیں۔کوئی گولیاں کھا لیں
۔ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ بچے پیدا ہو جاتے پھر ان کا گلہ دبا دیا جاتا ۔وہ یہ
سمجھتے تھے کہ بچے پیدا ہو گئے تو شاید ان کی روزی بھی ہمارے ذمہ ہے
۔حاالنکہ قرآن نے اس کی تردید کی ہے ۔جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کا رزق
ہللا کے ذمہ ہے ۔تمہارا کام صرف اپنی صالحیت کے مطابق ان کی خدمت کرنا
ا ا ُُ
ہے ۔اس لیے یہاں یہ بات ذکر کی '' ن مح ُن ن مر ُزقك مم اوِإ َّي ُاه مم '' ہم تمہیں بھی رزق دیتے
ہیں اور انہیں بھی ۔
ا
ا
ا
ا
ا
ُ
ُ
ا
م
ا
م
ُ
ا
م
ا
م
م
ایک آیت میں '' اوَل تقتلوا أوَلدكم من خشية ِإمَل ٍق'' 8آیا ہے ۔مطلب آدمی یہ سوچتا
ہے کہ اگر خاندان بڑھ گیا تو پھر ہم تنگ دست ہو جائیں گے ،اگر بچے نہ ہوں
تو ہمارے پاس اتنا ذریعہ ہے کہ ہم اس پر گزارہ کرسکتے ہیں ۔بچے پیدا ہونے
کی صورت میں ہم ان کو نہیں کھال سکیں گے ۔تو مفلس ہو نے کا اندیشہ ہوتا۔
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ا ا ُُ
ہللا نے فرمایا '' ن مح ُن ن مر ُزقك مم اوِإ َّي ُاه مم '' کہ ہم انہیں بھی اور تمھیں بھی رزق دیتے
ہیں ۔تو یہ بچوں کو قتل کرنے کا انفرادی جرم تھا جو کہ خاندان کا سربراہ
کرتا تھا ۔

جدید دور کے جدید نظریات اور خاندانی منصوبی بندی:
زمانہ جاہلیت میں قتل اوالد کا انفرادی نظریہ تھا اب قومی اور ملکی
سطح پر حکومت وقت کر رہی ہے ۔کہ ہمارے پاس اتنی پیداوار ہے اس وقت
اتنی آبادی ہے ،بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے ۔اگر آبادی بڑھ گئی تو ملک
میں قحط پڑ جائے گا ۔پھر ترقی یافتہ دور میں ترقی یافتہ طریقہ سے خاندانی
منصوبہ بندی کے نام سے بچوں کی پیدائش کو روکا جارہا ہے ۔یہ ہللا کی
قدرت پر عدم اعتماد ہے ۔ہللا کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لینے والی بات ہے
۔حکوت اپنے سر لے کر قدرت کے ساتھ مزاحمت کرتی ہے ۔اس قسم کے
منصوبے بناتی ہے کہ اس سال اتنی گندم پیدا ہوگی ،اتنے بچے پیدا ہوں گے
۔اس سے زیادہ پیدا ہوگئے تو یہ توازن بگڑ جائے گا ۔حاالنکہ یہ دونوں باتیں
ان کے بس میں نہیں ۔گندم کی اتنی پیداوار ہو گی یہ قبل ازوقت منصوبہ بندی
ہے ،ہللا کی قدرت کے ساتھ ٹکراؤ ہے ۔ہوسکتا ہے اتنی پیداوار نہ ہو ،موسم
سازگار نہ ہو ،ژالہ باری ہو جائے ،فصل کو نقصان ہوجائے ،اصل بات یہ ہے
کہ کوشش کرو اور ہللا سے اچھی امید رکھو ۔اور یہ تجویز کہ اتنے بچے پیدا
ہونے چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوگئے اورگندم اس سے کم ہو جائے تو
پریشانی ہوگی ۔یہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ۔انسان کا اس انداز سے
سوچنا ہللا کی رزاقیت پر عدم اعتماد ہے ۔اور مشرکانہ نظریہ ہے ۔

آبادی میں اضافہ کے ساتھ وسائل رزق بھی بڑھ جاتے ہیں :

آج اگر دنیا کی آبادی بڑھتی ہوئی نظر آرہی ہے تو اس کے مقابلے میں
وسائل رزق بھی بڑھ رہے ہیں ۔پہلے لوگ صرف لکڑی جالتے تھے،پھر ہللا
نے پہاڑی کوئلہ دیا،پھر مٹی کاتیل،پھر گیس دے دی،پھر بجلی دے دی۔جیسے
جیسے ضرورتیں بڑھتی جارہی ہیں ویسے ہللا کی طرف سے نئی نئی چیزیں
آتی جارہی ہیں ۔
اس طرح پہلے کتنی زمین آباد تھی اور اب کتنی ہوگئی  ،ابھی کتنی غیر آباد
پڑی ہے ۔اگر اس کو آباد کرلیا جائے تو غلہ میں اور فراوانی ہو جائے گی ۔
پہلے جتنی پیداوار ہوتی تھی اب جدید طریقوں کی وجہ سے چارگنا،پانچ گنا
پیداوار بڑھ گئی ہے ۔یہ ہللا کی حکمت ہے ۔اس لیے اس نظریہ کے تحت
خاندانی منصوبہ بندی کو اپنانا باطنی طور پر مشرکین واال جذبہ ہے ۔
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ا
ا م ا ا
ا ا ْ ُُ ا ا ُ
''َل تقتلوا أ ْوَل ادك ْم ِم ْن ِإ ْمَلق'' 9اور '' خش اية ِإ ممَل ٍق  ''10یہ دو لفظ آئے ہیں ۔دونوں کا
فرق نمایاں ہے ۔اگر والدین تنگی میں ہوں تو من امالق ثابت ہوتا ہے ۔اور اگر
فی الحال تنگی نہیں ،خاندان بڑھ جانے کی صورت میں تنگی کا خدشہ ہے تو ''
ا م ا ا
خش اية ِإ ممَل ٍق '' صادق آتا ہے ۔
ا
ا ُُ
'' ِم من ِإ ممَل ٍق ''میں اپنی روزی کی فکر ہے اس لیے ہللا نے فرمایا '' ن مر ُزقك مم '' اور ''
ا م ا ا
ا م ُ ا م ُ ُ ُ م ا َّ ُ
اك مم''11
خش اية ِإ ممَل ٍق ''میں بچوں کی روٹی کی فکر،تو ہللا نے فرمایا'' نحن نرزقهم وِإي
12
تو ان الفاظ میں یہی حکمت ہے ۔
صاحب تبیان الفرقان نے زمانہ جاہلیت میں قتل اوالد کی جو وجوہات تھیں ان
کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک وجہ مفلسی کا خدشہ بھی تھا اس وجہ سے وہ
اپنی اوالد کا قتل کرتے تھے ۔اس وقت یہ انفرادی نظریہ تھا ،اب جدید دور میں
یہ قومی اور ملکی سوچ بن گئی ہے ۔کہ اگر آبادی بڑھ گئی تو وسائل کم ہونے
کی بنا پر ملک میں قحط پڑ جائے گا ۔آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے
خاندانی منصوبہ بندی ضروری ہے ۔یہ بھی قتل اوالد ہے اور مشرکین کے
نظریہ کی پیروی ہے ،حاالنکہ ہللا نے رزق کا وعدہ کیا ہے ،تو گویا ہللا کی
قدرت سے ٹکرانا ہے ۔
ٓ
حاالنکہ پہلے آبادی کم تھی تو وسائل اس کے مطابق تھے اب ابادی بڑھ رہی
ہے تو وسائل بھی اس کے مطابق بڑھ رہے ہیں۔ پہلے زمین کی پیدوار جتنی
تھی آج اس سے کئی گنا زیادہ ہے ۔
آبادی کو کنٹرول کرنے کی بجائے وسائل کو بڑھانے کی کوشش کرنی چا
ہیے ،اور ہللا سے اچھی امید رکھنی چاہیے ۔منصوبہ بندی اس طریقے پر ہو
کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے تو اس کے لیے وقفہ کیا جائے تو اس میں
کوئی حرج نہیں ۔اور اس کا بہترین طریقہ جو ہللا نے بتایا ہے وہ اختیار کیا
کی نشوونما بھی صحیح ہو جائے گی
جائے تو وقفہ بھی ہو جائے گا اور بچہ
ا م ا ا ُ ُ م م ا ا م ا ا ُ َّ ا م ا م ا ا
م
13
اور وہ طریقہ یہ ہے کہ'' والو ِالدات ير ِضعن أوَلدهن حولي ِن ك ِاملي ِن '' جب دو سال
دودھ پالئیں گی تو قدرتی وقفہ ہو جائے گا ۔روزی کی تنگی یا مفلسی کے ڈر
کی وجہ سے بچوں کی پیدائش روکنے کی کوشش کرنا مشرکانہ نظریہ اور قتل
 . 9اَلنعام151 :6:
 . 10اإلسراء31 :17:
 . 11اإلسراء31 :17:
 . 12تبیان الفرقان ج،3ص 516۔ 520
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اوالد ہے جوکہ ناجائز ہے ۔حاالنکہ ہللا نے جو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے
ا ا ُُ
ا
جیسا کہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے ۔'' ن مح ُن ن مر ُزقك مم اوِإ َّي ُاه مم'' 14اور ایس رطح '' ن مح ُن
ا م ُ ُ ُ م ا َّ ُ م 15
نرزقهم وِإياكم''
م
ا
ا
ا
ُ
ُ
ا
ا ا ا ا ا م ا م ا ا ا م م ا ً ُ ا ي ا م م ار ً
يشا اول اب ُ َّ م
ا م
ا م
ات
اس التق اوى ذ ِلك خي ٌر ذ ِلك ِمن اآي ِ
ِ
(يا ب ِني آدم قد أنزلنا عليكم ِلباسا يو ِار سوآ ِتكم و ِ
ا
ا
َّ ا ا َّ ُ م ا َّ َّ ُ ا ا ا ا ا ا ا م ا َّ ُ ُ َّ ا
م
ا
ُ
م
م
ُ
ُ
الش ميطان ك اما أخ ار اج أ اب او ميك مم ِم ان ال اج َّن ِة اين ِزع اع من ُه اما
اّلل لعلهم يذكرون۔يا ب ِني آدم َل يف ِتننكم
ِ
ا
ا
م
ُ
ُ
ا
َّ
ا
ا
َّ
ُ
ا
ل اب ا
اس ُه اما ل ُي اري ُه اما اس موآته اما إ َّن ُه اي ار ُاك مم ُه او او اقبيله م من اح ميث َل ت ار مون ُه مم إنا اج اعلنا الشيا
اطين أ موِل اياءا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
َّ ا ا
ين َل ُي مؤم ُنو ان)۔16
ِلل ِذ
ِ

جدید تہذیب کے دلدادوں کا لباس کےمتعلق طرز عمل:
مشرکین کعبۃ ہللا کا طواف ننگے ہو کر کرتے اور جب انہیں لباس کا
کہا جاتا تو وہ جواب دیتے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے ہیں اور یہ
ہللا کا حکم ہے ۔ہللا نے حضرت آدم ؑ کا قصہ سنا کر ان کو کہا یہ تو وہی
شیطانی حرکت ہے جس طرح سے اس نے تمہارے آباء کا لباس اتروادیا تھا ۔
اس نے وہاں بہکا کر اتروادیا تھا اور یہاں وسوسے ڈال کر تمہارا لباس اتروادیا
۔حضرت آدم اس کے باوجود فطرت سلیمہ پر تھے ،جب ان کا لباس اترا تو
انہوں نے اپنے آپ کو پتوں کے ساتھ ڈھانپنے کی کو شش کی ۔اور تم شیطان
کے چکر میں آکر خود لباس اتارتے ہو اور پھر اپنے آپ کو چھپانے کی
کوشش بھی نہیں کرتے ۔پچھلی تاریخ دہرا کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی شیطان
کا چقمہ ہے ۔
اس زمانہ میں تو لوگ پڑھے لکھے نہ تھے اس لیے وہ کپڑے اتار کر طواف
کرتے۔آج شیطان نے اس کو فیشن بنا دیا ۔بڑے بڑے شہروں میں جو لوگ اپنے
آپ کو مہذب قرار دیتے ہیں اور ترقی یافتہ کہالتے ہیں وہاں عورتیں بالکل
عریاں ہیں ،جب وہ عورتیں تفریح پر نکلتی ہیں تو ایک سینہ بند معمولی سا
اور نکر اور باقی سارا جسم ننگا ہوتا ہے ۔
یورپ تو دور کی بات الہور اور کراچی میں بھی ایسے نقشے موجود ہیں ۔
عورت کو ننگا کرنے سے سارے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں ۔اگر
لباس پہنتے ہیں تو لباس بھی ایسا پہنوایا کہ اس کے ساتھ سارے بے حیائی کے
دروازے کھلتے ہیں  ،بدن اندر سے جھلک رہا ہے ،اصل رنگ براہ راست

 . 14اَلنعام151 :6:
 . 15اإلسراء31 :17:
 . 16اَلعراف26،27 :7:
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نظر آتا ہے ۔ایسا لباس جس میں سارا بدن نظر آ رہا ہو پہننا اور نہ پہننا برابر
ہے ۔لیکن اس کا پہننا فیشن بن گیا ہے ،بڑے ہونے کی نشانی بن گئی ،سر ننگا
،سینہ ننگا ،بازو ننگے ،ٹانگیں ننگی ہو گئی ۔بعض ایسے عالقے بھی ہیں جہاں
بالکل ننگے ہو کر پھرنا بھی تہذیب ہے اور وہ کہتے ہیں ننگے بدن پھرنا
صحت کے لیے مفید ہے ۔
شرعی مقدار کے عالوہ جو بھی لباس پہنا جائے ،جس میں بدن کے اس حصہ
کو ننگا کیا جائے جس کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں ۔عورت اور مرد کے
لیے احکام واضح ہیں ۔
عورت اگر باہر نکلے تو اس کا سارا بدن مستور ہونا چاہیے ،بالکل ننگا ہو یا
باریک کپڑا پہنا ہوا ہو جس میں سے جسم نظر آرہا ہو تو ایک ہی بات ہے ۔
ایسے ہی اتنا تنگ لباس پہننا کہ اس میں جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ نظر
آئے اور اس کی موٹائی ،چوڑائی بالکل واضح نظر آئے ،عورت کے لیے اتنا
ٹائٹ لباس پورے بدن کے لیے ناجائز  ،اور مرد کے لیے اعضاء مخصوصہ
پر اتنا ٹائٹ لباس ناجائز ،اس لیے اتنی تنگ پینٹ پہننا جس کے ساتھ سب کچھ
آگے پیچھے سے نظر آئے ممنوع لباس ہے
عورت کے لیے گھر میں سر ننگا رکھنا بازو ننگے رکھنا اور گھٹنے سے
نیچے کا حصہ ننگا رکھنا کام کاج کی وجہ سےباپ ،بھائی اور دیگر غیر
محرم کے سامنے جائز ہے ۔
لباس کیسا ہونا چاہیے :لباس ایسا پہننا چاہیے جو شریعت کے احکام کے
مطابق ہو ،بدن بھی ڈھکا ہوا ہو اور زیب و زینت بھی ہو رہی ہو ،لباس سے
انسان کے نظریات کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے ۔
زیب و زینت کا مطلب یہ نہیں کہ مرد قیمتی سے قیمتی لباس عورتوں جیسا
پہن لے ۔اس زیب و زینت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ حرام ہے ۔بلکہ ایسا لباس
ج س سے انسان کی نوع ہی خلط ملط ہو جائے حرام ہے ۔چاہے بدن ڈھکا ہوا ہو
۔لیکن چونکہ نوع کا پتہ نہیں چل رہا ،اسی طرح عورت کے لیے مرد کا لباس
ممنوع ہے ۔چونکہ پہچان بھی مشکل ہو جائیگی کہ مرد ہے یا عورت ۔
حدیث پاک میں ایسے مرد اور عورت پر لعنت کی گئی ہے ۔وہ عورتیں جو
ایسے لباس اور ہیئت اختیار کرتی ہیں جو مردوں کی ہے اور ایسے مرد جو
عورتوں کا لباس اور ہیئت اختیار کرتے ہیں ان پر حضور ﷺ نے لعنت کی
ہے ۔
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ا
ا
ا م ا ُ ا م ا ا ا ا ا ا ا ُ ُ َّ
ص َّلى ُ
اّلل ا
س ِل مب اس اة ا مْلا مرأ ِة ،او ماْلا مرأ اة ات مل اب ُ
الر ُج ال اي مل اب ُ
هللا اع ال مي ِه او اس َّل ام َّ
س
(عن أ ِبي هريرة ،ق
ال« :لعن ارسول ِ
ل مب اس اة َّ ُ
جل)17
ِ
الر ِ
آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے اور یہ سب ہللا کی لعنت کا باعث ہے ۔

کفار و فساق کا شعار لباس پہننا ممنوع ہے :
ایسا لباس جو کفار و فساق کا شعار ہے اگر اس کو پہنا جائے اور
دیکھنے والے کو پتا نہ چل سکے کہ مسلم ہے یا عیسائی ۔تو ہللا کے ہاں بھی
اسی جماعت میں شمار ہو گا ۔چونکہ حدیث نبوی ﷺ ہے ۔
ا م ُ ا ا ا ا ا ا ا ُ ُل َّ ا َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا م ا ا
ش َّب اه ب اق موم اف ُه او م من ُه مم»18
اّلل صلى هللا علي ِه وسلم« :من ت
ع ِن اب ِن عمر ،قال :قال رسو ِ
ِ
ِ ٍ
ا
ا ا
'' ام من تش َّب اه ِب اق مو ٍم ف ُه او ِم من ُه مم '' کی وجہ سے جس قوم کا لباس بھی پہنے گا انہیں میں
شمار ہوگا ۔چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو ۔باطنی نیکی اپنی جگہ پر رہی مگر
فاسقین کا لباس پہننے کی وجہ سے ہللا کے ہاں فاسق ہو جائے گا ۔
اس لیے جس جماعت سے آدمی کا تعلق ہے ویسا لباس پہننا چاہیے تا کہ دور
سے پتہ چلے کہ فالں جماعت کا آدمی ہے ۔یہ کالج کا طلب علم ہے یا مدرسہ
کا یا فساق و فجار میں سے ہے ۔
شریعت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خوبصورت اور صاف ستھرا
لباس پہننا چاہیے ۔
ایسا لباس پہننا جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ممنوع ہے
:نبی ﷺ کا ارشادہے۔
ا م ا ُ ا م ا ا ا ا َّ ُ ا م ُ ا َّ ا َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا ا ا ا م ا ا ا ا
الك مع اب مين منا
عن أ ِبي هريرة ر ِض ي اّلل عنه ،ع ِن الن ِب ِي صلى هللا علي ِه وسلم قال« :ما أسفل ِمن
ِ ِ
ا ا
َّ
النار»19
اإلز ِار ف ِفي ِ
ِ
چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے اور بالخصوص نمازکی حالت میں ۔
جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو ہللا اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں
ہے ایسے شخص کو متکبر قرار دیا گیا ہے ۔
چادر نیچے لٹکانے واال یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا با عزت لگ رہا ہوں
،حاالنکہ اس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں محض دماغی جنون ہے۔

 . 17السجستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث،سنن ابي داؤد،الناشر :اْلكتبة العصرية ،صيدا – بيروت،رقم
الحديث4098:
 . 18سنن ابي داؤد ،رقم الحديث4031:
 . 19البخاري ،محمد بن إسماعيل ،أبو عبدهللا ،صحيح البخاري،الناشر :دار طوق النجاة دمشق ،الطبعة:
األولى1422 ،هـ،رقم الحديث5787:
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ایک آدمی مردوں کے اچھے کپڑے ہونے کے باوجود ریشم کا لباس پہنتا ہے
اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے ۔اس میں اس کا دین
و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں محض جنون ہے ۔
اس طرح کوئی مرد سونا پہنتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں
صرف انسانی جنون ہے ۔
لباس میں ایک طرف نبیﷺ اور علماء کا طریقہ ہے اور دوسری طرف فساق و
فجار کا طریقہ ہے ۔

حاصل ہوں:
سے ُدو فائدے
لباس ایسا ہو جس
ا ا ْ ا
ُ

ً
اوريشا'' 20ہم

ا ا ا ا ْ ْا ا ا ْ ْ ا ً ُا
ا ْ ْ
نے تمھارے لیے
'' يا ب ِني آدم قد أنزلنا عليكم ِلباسا يو ِاري سوآ ِتكم ِ
لباس اتارا جس میں دو فائدے اور مقاصد ہیں 1۔ بدن کو چھپاتا ہے ،اس کو
چھپانے میں حیا کی رعایت بھی ہے اور گرمی اور سردی کی بھی ۔2۔ ''
ا
ا
ار ً
اس َّ
يشا'' زینت کے لیے تاکہ شخصیت اجاگر ہو ۔ ' اوِل اب ُ
الت مق اوى ذ ِل اك خ مي ٌر'' 21جس
وِ
تقوی کا لباس باطنی
طرح لباس ہمارے ظاہری عیوب کو چھپاتا ہے ،اسی طرح
ٰ
خامیوں کو چھپاتا ہے ۔
لباس میں غ یر کے ساتھ تشبیہ نہ ہو ،ریشم نہ پہنے ،سونا نہ پہنے ۔مرد ایسا
لباس نہ پہنیں جو عورتوں کے مشابہ ہو اور نہ ہی عورتیں مردوں کے مشابہ
تقوی کا لباس ہے ۔اگر ان قواعد کی رعایت نہیں رکھی جائے
لباس پہنیں ۔تو یہ
ٰ
22
تقوی کا لباس نہیں ہو گا ۔
گی تو
ٰ
صاحب تبیان الفرقان نے لباس کی حدود قیود ذکر فرمائیں۔شرعی مقدار کے
عالوہ جو بھی لباس اختیار کیا جائے گا وہ ناجائز ہے ۔عورت کا سارا بدن ستر
ہے اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلے گی سارا جسم چھپائے گی ۔اور ایسا
لباس بھی نہیں پہنے گی جو باریک ہو ،جس سے جسم نظر آئے اور تنگ لباس
بھی ممنوع ہے ۔البتہ محرمات کے سامنے گھر میں ہاتھ ،بازو۔ ٹخنوں سے
نچال حصہ اور سر کو ننگا رکھنا کام کی وجہ سے جائز ہے ۔
آج کل فیشن کے نام سے لباس کو اتار دیا گیا ۔بڑے شہروں میں عورتیں نیم
برہنہ پھرتی ہیں ،جس کی وجہ سے معاشرے میں بدکاری کے رجحانات بڑھ
رہے ہیں ۔یا پھر ایسا باریک لباس یا تنگ لباس پہن لر پھرتی ہیں کہ جو نہ
ہونے کے برابر ہے ۔

 . 20اَلعراف26،27 :7:
 . 21اَلعراف26،27 :7:
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عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس پہن رہے ہیں ،ایسے لوگوں
پر ہللا اور اس کے رسول ﷺ نے لعنت کی ہے ۔ایسا لباس بھی ممنوع جو کسی
کافر و فاسق قوم کا شعار ہے ۔
مرد کے لیے اعضاء مخصوصہ کو چھپانا الزم ہے ۔آج کل مرد اور عورت
دونوں کا لباس مختصر اور ٹائٹ ہو گیا ہے  ،جس میں سے اعضاء علیحدہ
علیحدہ نظر آتے ہیں جو کہ ناجائز ہے ۔مرد کے لیے وہی لباس جائز ہے جس
میں اس کے اعضاء مخصوصہ نظر نہ آئیں ،ایسا لباس جس میں ان کی ساخت
نظر آئے درست نہیں ۔پینٹ کی اجازت ہے مگر اتنی ٹائٹ نہ ہو کہ اعضاء
مخصوصہ واضح نظر آئیں ۔ شریعت نے ہر وہ لباس پہننے کی اجازت دی
ہے جو موسم اور عالقے کی آب و ہوا کے مطابق ہو مگر شریعت کی حدود
میں رہتے ہوئے ۔کہ مرد مرد واال لباس پہنے اور عورت عورت واال لباس
پہنے اور اپنا پورا جسم ڈھانپ کر رکھے ۔تو ایسے لباس سے دونوں مقاصد
ستر اور خوبصورتی دونوں پورے ہو جائیں گے ۔
ا ا ا ا ُ ُ اا ُ م م ا ُ ا م اُُ ا م
اش ارُبوا اواَل ُت مسر ُفوا إ َّن ُه اَل ُيح ُّب ماْلُ مسرف ا
ين23.
يا ب ِني آدم خذوا ِزينتكم ِعند ك ِل مس ِج ٍد وكلوا و
ِِ
ِ
ِ ِ

نماز اور عبادت کے وقت زیب و زیبت اختیار کرنا:

نماز اور نماز کے عالوہ تمام حاالت میں کپڑے پہننا فرض ہیں ۔ننگے
بدن نماز نہیں ہوگی ۔ مرد کے لیے ناف سےلے کر گھٹنوں تک جسم چھپانا
عام حاالت اور نماز دونوں میں فرض ہے ۔اگر کوئی شخص اتنا بدن ڈھانپ
کر نماز پڑھتا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا مگر چونکہ آگے زیب و زینت
اختیار کرنے کا حکم بھی ہے تو جتنے اسباب مہیا ہوں اتنی زیب و زینت
اختیار کرنی چاہیے ۔
زیب زینت کا معیار کیا ہے ؟ دنیا کی معزز مجلسوں میں جانے کے لیے جو
ہیئت اختیار کی جاتی ہے وہی معیار ہے ۔صرف ستر ڈھانپنے سے نماز کی
فرضیت ادا ہو جائے گی مگر مکروہ ہے ۔اسی طرح تنکوں کی ٹوپی پہن کر
نماز پڑھنا مکروہ ہے  ،چونکہ کوئی شخص ایسی ٹوپی پہن کر معزز مجا لس
میں نہیں جاتا ۔ہاں اگر ایک آدمی کے سر پر پھٹی ہو ئی ٹوپی ہے اور اسی
کو ہر جگہ پہنا پھر رہا ہے تو اس آدمی کی نمازاس ٹوپی میں مکروہ نہیں ۔
گرمی کے موسم میں آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ وہ صرف بنیان پہن کر
نماز پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے ۔چونکہ وہ اسی بنیان میں کسی معزز
24
مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے ،چاہے کتنی گرمی کیوں نہ ہو ۔

 . 23اَلعراف31 :7:
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صاحب تبیا ن الفرقان نے اس آیت کے تحت نماز کی ادئیگی کے وقت زیب و
زینت اختیار کرنے کے مسئلہ کو ذکر کیا ۔ اتنا لباس پہننا فرض ہے کہ جس
سے ستر چھپ جائے ۔لیکن نماز میں زیب و زینت بھی اختیار کرنے کا حکم
ہے ۔جب تک وہ اختیار نہیں کی جائیگی نماز مکروہ ہوگی ۔ہر وہ لباس جو
معزز مجلس میں پہن کر جانے کو آدمی پسند نہیں کرتا اس میں نمازمکروہ
ہے ۔
جیسے آج کل مساجد میں تنکوں ،پالسٹک اور کپڑے کی ٹوپیاں رکھی ہوتی
ہیں ان کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے ۔صرف بنیان اور شلوار کے ساتھ یا
بنیان اور نکر کے ساتھ نماز مکروہ ہے چونکہ یہ معزز مجلس کا لباس نہیں ۔
اسی طرح ہاف بازو شرٹ اور پینٹ پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے چونکہ
یہ بھی زیب و زینت کے خالف ہے ۔ کسی بھی معزز مجلس میں ہاف بازو
شرٹ پہن کر جانے کو آدمی پسند نہیں کرتا ۔
بہر حال ضابطہ یہی ہے کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے جو معزز
مجلس کا لباس ہو ۔اس لباس میں نماز کی فرضیت کی ادائیگی بھی ہو گی اور
واجب االعادہ بھی نہیں ہو گی ۔
اي ااأ ُّي اها َّالذ ا
ين اآم ُنوا اَل ات مد ُخ ُلوا ُب ُي ًوتا اغ مي ار ُب ُيو ِت ُك مم اح َّتى ات مس ات مأ ِن ُسوا او ُت اس ِل ُموا اع الى اأ مه ِل اها اذ ِل ُك مم اخ مي ٌر ال ُكمم
ِ
ا ا ا ً ا ا ا م ُ ُ ا ا َّ ُ م ا ا ا ُ م ا م ا ا ُ
ا ا َّ ُ م ا ا َّ ُ ا ا م ا م ا
ُ
ُ
ُ
م
لعلكم تذكرون ۔ف ِإن لم ت ِجدوا ِفيها أحدا فَل تدخلوها حتى يؤذن لكم وِإن ِقيل لكم ار ِجعوا
ا م ُ ُ ا ا م ا ا ُ م ا َّ ُ
اّلل ب اما ات مع ام ُلو ان اع ِل ٌ
يم25.
فار ِجعوا هو أزكى لكم و ِ

کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ :

حدیث میں نبی ﷺ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سالم
کرے اور اس کے بعد اجازت اطلب کرے ۔
اس ات مأ اذ ان اع الى َّ
ص َّلى ُ
النبي ا
اع من رمبعي ،اع من ار ُجل ام من ابني اعامر ،أ َّن ُه م
هللا اع ال مي ِه او اس َّل ام ب ام مع ان ُاه اقال:ا
ٍ
ِ
ِ
ٍِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ا ا م ُ ُ ا ُ م ُ َّ ا ُ ا ا م ُ م ا ا م ُ
ُ
26
فس ِمعته فقلت :السَلم عليكم أأدخل .
اور ایک روایت میں
ہے ا ا۔ م ا ا َّ ا ا ا ا ا م ا ُ ا م ا م ا م ا م َّ ا
ا َّ َّ َّ ا َّ َّ
ُ
السَلم "27
اع من اج ِاب ٍر ،أن الن ِبي صلى اّلل علي ِه وسلم ،قالَ " :ل تأذنوا ِْلن لم يبدأ ِب
ِ

.25النور27،28 :24:
 26۔ سنن ابی داؤد ،رقم الحديث5179:
 . 27البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي  ،أبو بكر ،شعب اَليمان ،الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،الطبعة :األولى 1423 ،هـ  2003 -م،رقم الحديث8433:
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تو ترتیب کے لحاظ سے سالم پہلے اور استیذان بعد میں ہے ۔جب تک اجازت
نہ مل جائے کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے ۔اگر اجازت نہ
ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے ۔
ا م ا م ا ُ ا ا ا ً اا ا م ُُ
ا
28
یا اگر '' ف ِإن لم ت ِجدوا ِفيها أحدا فَل تدخلوها '' یعنی اگر اس گھر میں کسی کو بھی
ا
ا م ا اُ
30
يل لك ُم مار ِج ُعوا ف مار ِج ُعوا''29تو لوٹ جاؤ۔
نہیں پاتے تو داخل نہ ہوں ۔'' وِإن ِق
معاشرت کا مسئلہ استیذان ذکر کیا ۔کسی غیر کے گھر میں داخل ہونے کے
آداب بتائے،کہ پہلے سالم کر لیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے ،اجازت مل
جائے تو اندر چلے جانا چاہیے وگرنہ نہیں ۔پہلے دور میں شاید دروازے نہیں
ہوا کرتے تھے تو اس صورت میں پہلے سالم اور پھر اجازت کا تذکرہ کیا
،لیکن آج کل چونکہ دروازے لگے ہوئے ہیں ،تو جو بھی کسی کے پاس جائے
گا تو اس کے دروازے پر جا کر تین دفعہ سالم کی بجائے دستک دے گا
،جواب اور اجازت مل جائے تو اندر چال جائے ورنہ واپس چال جائے ۔اسی
طرح آج چونکہ موبائل کا دور ہے تو کسی کے گھر مالقات کی بجائے عمومی
طور پر لوگ فون پر رابطہ کر لیتے ہیں ،تو سالم کے قائم مقام تین دفعہ کال
کرے اگر کال وصول کر لی جائے تو ٹھیک ورنہ چوتھی دفعہ کال کرنے کی
اجازت نہیں ۔
ٓ
ابوموسی اشعری ؓ کی ایک حدیث میں اتا ہے کہ تین دفعہ
جیسا کہ حضرت
ٰ
دروازے پر مدستک کی اجازت ہے مل جائے تو ٹھیک م اورنہ واپس ا لوٹ جا ئے ۔
ا م ا
م ا ا ا ا ُ ُ ا ا
م ا ا
ا م
يد ال ُخ مدري ،اق ا ُ م ُ ا ً
وس ى ف ِز ًعا،
س األنص ِار ،فجاء أبو م
عن أ ِبي اس ِع ٍ
ِ
ِ
ال :كنت ج ِال اسا ِفي مج ِل ا ٍ
س ِمن مج ِال م ِ
ا ُ م ا ا ُ ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ُ ا ُ م ا ُ ا ام ُ ُ ا م ام اا ً اا
ا
ا
اس اتأذن ُت ثَلثا فل مم ُي مؤذ من ِلي ،ف ار اج مع ُت،
فقلنا له :ما أفزعك؟ قال :أمرِني عمر أن آ ِتيه ،فأتيته ف
ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا م ا ُ م ُ ا م م ُ ا م ا م ا م ُ ا ا ً ا ا م ُ م ا م ا ا م ا ا ا ُ ُ َّ ا َّ
اّلل صلى
فقال :ما منعك أن تأ ِتي ِني؟ قلت :قد ِجئت فاستأذنت ثَلثا فلم يؤذن ِلي ،وقد قال رسول ِ
ا
ا
ُ
اس ات مأ اذ ان اأ ا
هللا اع ال ميه او اس َّل ام« :إ اذا م
ح ُد ُك مم اثَل ًثا اف ال مم ُي مؤ اذ من ل ُه اف مل اي مرج مع»31
ِ
ِ
ِ
ا م ا ا ا م ُ م ُ ا ٌ ا م ا م ُ ُ ُ ُ ً ا م ا ا م ُ ا ا ا ا ٌ ا ُ م ا َّ ُ ا
ُ ا
اّلل اي معل ُم اما ت مب ُدون او اما
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون ٍة ِفيها متاع لكم و
ات مك ُت ُمو ان32.

غیر مسکونہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ:
 . 28النور27،28 :24:
 . 29النور27،28 :24:
 30۔ تبیان الفرقان ج  ،6ص 582
 . 31سنن ابي داؤد ،رقم الحديث5180:
 . 32النور29 :24 :
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ایسے مقامات جہاں کوئی متعین طور پر نہیں رہتا جیسے مسافر خانہ
،ہوٹل ،ہسپتال وغیرہ۔ایسے مقامات میں بغیر اجازت داخلہ پر کوئی قدغن نہیں
33
۔
ایسے مقامات جن کو عوامی جگہ کہا جاتا ہے جہاں ہر کسی کو آنے جانے کی
اجازت ہوتی ہے ۔وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ۔بغیر اجازت داخل ہونا
جائز ہے ۔

برائی کا آغاز آنکھیں لڑانے سے ہوتا ہے :

فواحش کے انسداد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام سوراخ بند
کر دیے جائیں جن سے اس قسم کی بے حیائی جنم لیتی ہے ۔ زمانہ جاہلیت
میں لوگ بال اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے۔ایسے چلے
جانے سے انسان کی نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑ جاتی ہے جہاں مناسب نہیں
ہوتا ۔اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے تو بہت سی برائیوں سے
بچ جاتا ہے ۔
زنا ،فواحش اور دوسری برائیوں سے بچنے کے لیے نگاہ کی حفاظت بہت
ضروری ہے ۔

دروازے یا کمرے کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی
ممانعت:

حدیث میں آیا ہے ۔'' ایک شخص دروازے کے سوراخ میں سے
جھانک رہا تھا ،آپ نے تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ
تو اسطرح جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ اندر سے پھوڑ دیتا اور فرمایا کہ
جو کوئی بغیر اجازت کے اندر جھانکے تو اندر بیٹھا شخص کوئی چیز اٹھا
کر اسے مار دے ،جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس مارنے والے پر
نہیں ۔
کوئی گناہ
ا
َّ ا م ا ا ُ ا َّ ا ُ ً َّ ا
ا ا ُ ل َّ
َّ
ا
م
ُ
ا
ا
ا
م
م
ا م
َّ
ا
ا
م
ّلل
اب رسو ِ ا ِ
اب ،أن سهل بن سع ٍد الس ِ
ع ِن اب ِن ِشه ٍ
اع ِدي ،أخبره :أن رجَل اطلع ِفي جح م ٍر ِفي ب ِ
اا
َّ ا َّ ُ ا
َّ
ا َّ ُ ا ا ا ا َّ ا ا ا ا ُ
هللا اعل مي ِه او اسل ام ِم مد ًرى اي ُح ُّك ِب ِه ارأ اس ُه ،فل َّما ار ُآه ار ُسو ُل
اّلل صلى
صلى هللا عل مي ِه وسلم ،ومع ارسو ِل ِ
ا ا
َّ ا َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا ا ا ا ا ا ا م
ا م ا م ا ا ا ُ ُ َّ
اّلل
ال« :ل مو أ معل ُم أ َّن اك تن ات ِظ ُرِني ،لط اع من ُت ِب ِه ِفي عينيك» ق
اّلل صلى هللا علي ِه وسلم ،ق
ال ارسول ِ
ِ
ا
َّ
َّ
م
ُ
َّ
ُ
م
ا
ا
ُ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
م
ا
ا
صلى هللا عليه وسلم« :إنما جعل اإلذن من قبل البصر»34
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ

دروازے کے سامنے کھڑا ہو نے کی ممانعت:

 . 33تبیان الفرقان ج ،6ص582۔ 583
 . 34صحيح البخاري،رقم الحديث6901:
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دروازے پر دستک دینے یا اجازت لینے کےلیے ایک طرف کھڑے
ہونا چاہیے کہ کہیں اتفاق سے پردہ ہٹے یا دروازہ کھلے تو اندر نظر نہ پڑ
سکے یا آگے سے عورت بات کرنیوالی ہو تو اس پر نظر نہ پڑے ۔ اور
رسول ہللا ﷺ کا طریقہ یہی تھا کہ آپﷺ دستک دینے کے بعد ایک طرف
کھڑے ہو جاتے ،جیسا کہ حدیث میں موجود ہے ۔
ا م ا م ُ َّ م ُ ُ م ا ُ َّ ا َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا ا ا
«ك ا
ان َّ
ص َّلى ُ
النب ُّي ا
هللا اع ال ميه او اس َّلما
اّلل بن بس ٍر ص ِاحب الن ِب ِي صلى هللا علي ِه وسلم ،قال:
ِ
عن عبد ِ
ِ
م
م
م
ا
ا
م
ا
ا
َّ
ا
م
م
م
ا
ا
إ اذا اأ اتى ماْلا منز ال ،ل مم ايأته من ق ابل ال اب ا
ا
ستأذن»35.
اب ،ول ِكن يأ ِت ِيه ِمن ِق اب ِل جا ِن ِب ِه حتى ي م ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
استیذان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اجازت طلب کی جائے ،اگر پہلے ہی جھانکنا
شروع کر دیا جائے اور پھر اجازت طلب کی جائے تو پھر اجازت طلب کرنے
کا کوئی فائدہ نہیں ۔معلوم ہوا کہ استیذان کسی غلط چیز پر نظر پڑنے سے
بچانے کے لیے ہے ۔تو یہ آنکھ کی حفاظت کے لیے ہدایات دی جارہی ہیں
36
۔
صاحب تبیان الفرقان نے اس آیت کے تحت استیذان کے آداب اور نظر کی
حفاظت کے مسائل کا تذکرہ کیا جن پر عمل کر کے انسان اپنی نظر کی
حفاظت کر سکتا ہے ۔تو یہ بھی استیذان کا حصہ ہے ۔

اپنے ذاتی مکان میں داخل ہونے کا طریقہ :
اپنے گھر سے مراد جہاں انسان اکیال رہتا ہے یا زیادہ سے زیادہ بیوی
ساتھ رہتی ہے تو بغیر اجازت داخل ہوسکتا ہے ۔اگر بیوی کے عالوہ کوئی اور
بھی رہتا ہے تو بغیر اجازت جا نا درست نہیں ۔اگریقین ہے کہ بیوی کے عالوہ
ہونے میں کوئی حرج نہیں ۔
ہے تو پھر بغیر اجازت داخل
اور کوئی نہیں
ا ا ا ا ا ا ا ُ ا ُ ٌ ا ا ا ا ا ُ ال َّ
ا م ا ا م ا ا ا َّ ا ُ ال َّ
اّلل ،اأ مس ات مأذنُ
ا
ِ
اّلل صلى هللا عليه وسلم سأله رجل ،فقال :يا رسو ِ
عن عط ِاء ب ِن يس ٍار ،أن رسو ِ
م
ا
ا
َّ
ا
ال ار ُسو ُل اّلل ا
الر ُج ُل :إ ِني ام اع اها في ال اب مي ِت ،فق ا
ال :ان اع مم ،اق ا
اع الى ُأ ِمي؟ اف اق ا
ال َّ
صلى هللا اعليه او اسلم:
ِ
ِ
ِ
م م
ا
ا
ا ُ ا ا ا ا ا ُ ُ ُ َّ
اّلل ا
م
اس ات مأ ِذ من اع ال مي اها ،اف اق ا
ال َّ
اس اتأ ِذ من اعل مي اها،
صلى هللا اعليه او اسلم:
الر ُج ُلِ :إ ِني خ ِادمها ،فق
ال له ارسول ِ
ا ا ا م م
اأ ُت ِح ُّب اأ من ات ار ااها ُع مراي اان ًة؟ اق ا
اس اتأذ من اع ال مي اها37.
الَ :ل ،ق
ال :ف ِ
عورتیں گھر میں بے تکلف ہوتی ہیں ،کبھی کپڑے بدلنے کے لیے اتارتی ہیں
،اس زمانہ میں غسل خانے بھی نہیں ہوا کرتے تھے ۔جیسے اب بھی دیہاتوں
 35۔ البغوي ،محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ،شرح السنة للبغوي،الناشر:
اْلكتب اإلسَلمي  -دمشق ،بيروت ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م رقم الحديث3319:
 3636۔ تبیان الفرقان ج،6ص 583۔584
 37۔ األصبحي،مالك بن أنس بن مالك ،مؤطا اَلمام مالك ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،سنة النشر 1412 :هـ،رقم
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میں غسل خانے نہیں ہیں ۔ گھر میں بیوی بھی اگر اکیلی رہتی ہے ۔ہوسکتا ہے
38
کوئی محلے والی آئی ہوئی ہو تو پھر بھی اجازت لے کر جانا چاہیے ۔
صاحب تبیان الفرقان نے استیذان کے مزید معاشرتی آداب ذکر کیے کہ
دروازے پر دستک دیتے وقت ایک طرف کھڑے ہونا چاہیے ۔جھانکنا نہیں
میں بھی داخل ہوناے اکا طریقہ بھی ذکر کیا ۔
چاہیے ۔اس کے بعد اذاتی مکان
وج ُه مم اذل اك أ مز اكى ل ُه مم إ َّن َّ ا
صاره مم او اي مح اف ُظوا ُف ُر ا
ُ م م ا ا ُ ُّ م م ا
اّلل اخب ٌير ب اما اي م
ص ان ُعو ان39.
ِ
ق مل ِلل ُمؤ ِم ِنين يغضوا ِمن أب ِ ِ
ِ ِ
ِ

کسی کے گھر جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں :

اجازت لیکر اندر چلے گئے ،مکان ایسا ہے جس میں مردانہ بیٹھک
نہیں ۔جس طرح عام غرباء کے گھروں میں ہوتا ہے ۔ہر شخص کے ہاں مردانہ
مکان علیحدہ اور زنانہ مکان علیحدہ نہیں ہوتے ۔آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر
چلے گئے اور وہ رشتہ دار ہیں ۔انہوں نے اجازت دے کر آپ کو اندر بال لیا
۔تو گھر میں ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے متعلق حکم ہے کہ وہ پردہ
کریں تو بقدر ضرورت ان عورتوں کو کام کاج کے لیے منہ بھی کھولنا پڑتا
ہے ۔ہاتھ بھی نکالنے پڑتے ہیں تو نظر نیچی رکھنی چاہیے ۔نظر کو نیچا رکھنا
وہی ہے جو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ہو ۔جہاں فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو
40
وہاں نگاہ نیچی رکھنی چاہیے ۔
صاحب تبیان الفرقان نے آداب معاشرت میں سے ایک ادب بیان کیا کہ رشتہ
داروں کے گھر میں اندر جانے کی اجازت مل جائے اور بندہ اندر چال جائے
اور وہاں اگر کام کاج کی وجہ سے غیر محرم عورتیں سامنے آجاتی ہیں تو
نظریں نیچی رکھنی چاہیے ۔
ا
َّ
ض م
او ُق مل ل مل ُم مؤم انات اي مغ ُ
وج ُه َّن ا اوَل ُي مبد ا
صاره َّن او اي مح اف مظ ان ُف ُر ا
ض ان م من اأ مب ا
ين ِز اين ات ُه َّن ِإَل اما ظ اه ار ِم من اها
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
اما م
ضرمب ان ب ُخ ُمره َّن اع الى ُج ُيوبه َّن اواَل ُي مبد ا
ين ز اين ات ُه َّن إ ََّل ل ُب ُع اولته َّن اأ مو اآبائه َّن اأ مو اآباء ُب ُع اولته َّن اأ مو اأ مب انائهنَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ولي ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ اِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اا ا
ا
ا
ا
ا
ا ا
ا ا
م
ا ا م
أ مو أ مب ان ِاء ُب ُعول ِت ِه َّن أ مو ِإخ او ِان ِه َّن أ مو اب ِني ِإخ او ِان ِه َّن أ مو اب ِني أخ او ِات ِه َّن أ مو ِن اس ِائ ِه َّن أ مو اما املك مت أ مي ام ُان ُه َّن أ ِو
َّ
ين ال مم اي مظ اه ُروا اع الى اع مو ارات الن اساء اواَل اي م
التابع اين اغ مير ُأولي ماإل مرابة م ان الر اجال اأو الط مفل َّالذ ا
ض ِرمب ان
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ا م ُ َّ ُ م ا ا ا ُ م ا م ا َّ ا ُ ُ ا َّ ا ً ا م
ا
يعا أ ُّي اه اْلُ مؤم ُنو ان ل اع َّل ُك مم ُت مفل ُحو ان 41
اّلل ج ِم
ِ
ِبأرج ِل ِهن ِليعلم ما يخ ِفين ِمن ِزين ِت ِهن وتوبوا ِإلى ِ
ِ
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عورت کے لیے جسم کے زیب و زینت والے حصوں کے
پردہ کا حکم :
عورتیں جسم کے وہ حصے جہاں زیب و زینت کی جاتی ہے یعنی
مواقع زینت چہرہ،آنکھ،ہونٹ،کانوں کے زیورات ،گلے کے زیورات اور پازیب
،انگوٹھی ،مہندی ،اور بازو یہ سارے مواقع زینت ہیں ۔کسی کے سامنے ظاہر
نہیں کرنے چاہیے ۔
اگر عورت نے گلے میں ہار نہیں پہن رکھا تب بھی کسی کے سامنے سینہ
کھولنا درست نہیں  ،تو یہاں زینت سے مراد مواضع زینت ہیں ۔
ُ
'' او مل اي م
ض ِرمب ان ِبخ ُم ِر ِه َّن'' 42خمار اس کپڑے کو کہاجاتا ہے جو سر پر اوڑھا جاتا ہے
ا
۔'' اعلى ُج ُي ِوب ِه َّن'' 43سے مراد سر والے کپڑے کو اپنے گریبان کے اوپر ڈالنا ۔جس
سے سینہ بھی چھپ جائے اور کان بھی ۔زمانہ جاہلیت میں عورتیں یا تو ننگے
سررہتی اور کپڑا ڈالتی تو سر کے پیچھے کی طرف ڈال لیتی ۔سینہ ،کان اور
چہرہ سب کچھ نظر آتا جیسے اب بھی دیہاتی عورتیں ایسے دوپٹہ سر پر رکھ
کر پیچھے ڈال دیتی ہیں ۔چونکہ قمیص پہنی ہوتی ہے تو سینہ نکال ہوتا ہے
44
اگر اوپر چادر ڈال لی جائے تو سینہ چھپ جائے ۔
صاحب تبیان الفرقان نے اس آیت کے تحت پردہ کا مسئلہ ذکر کیا ۔کہ عورت
کے لیے اپنے جسم کے زیب وزینت والےمقامات کو چھپانا الزم ہے ،اور اس
کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر چادر سر پر لے کر سینہ پر ڈال دی جائے تو اس
سے چہرہ ،کان،منہ،سینہ سب چھپ جاتے ہیں اور اسی کا نام پردہ ہے ۔گویا
اس آیت میں پردہ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے چہرہ کا پردہ الزم ہے کیونکہ وہ زیب وزینت کے
مواضع میں مرکز ہے ۔اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو چہرہ کے پردہ
کے قائل نہیں ۔حاالنکہ رغبت کا سارا مرکز چہرہ ہے اگر اس کا پردہ نہیں تو
پھر پردہ ہے کس چیز کا ۔تو اس آیت سے پتا چال کہ چہرہ سمیت تمام مواقع
زینت کا پردہ الزم ہے ۔

کن لوگوں سے عورتوں کا پردہ نہیں:

،دادا اور تمام اصول ۔چچوں سے بھی پردہ نہیں ،چچے آباء
شوہر،باپ
ام ا ُ ُ ا
َّ
کے حکم میں ہیں '' أو آب ِاء بعول ِت ِهن'' شوہر کاباپ  ،دادا اپنے باپ دادا کے حکم
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ا ا
ا ا
ا
میں ہیں '' أ مو أ مب ان ِائ ِه َّن'' حقیقی بیٹے ،پوتے اور نواسے ۔'' أ مو أ مب ان ِاء ُب ُعول ِت ِه َّن'' اپنے خاوند
جو دوسری بیویوں سے ہیں ان کے لیے یہ عورت ماں کے حکم میں
کے بیٹے
ام م
َّ
ا
ہوتی ہے۔ '' أو ِإخو ِان ِهن '' حقیقی ،اخیافی،عالتی بھائی البتہ چچا زاد بھائی ماموں
بھائی کہتے ہیں
زاد بھائی ،پھوپھی زاد بھائی ۔خالہ زاد بھائی ان سب کو بھی
ام ا م
َّ
ا
لیکن یہ اس میں داخل نہیں ،ان سب سے پردہ ضروری ہے ۔'' أو ب ِني ِإخو ِان ِهن ''
ا
بھتیج ے چاہے حقیقی یا اخیافی یا عالتی ہوں ان سب سے پردہ نہیں ۔'' أ مو اب ِني
ا
ا ا
أخ او ِات ِه َّن'' بھانجوں سے پردہ نہیں ۔'' أ مو ِن اس ِائ ِه َّن'' اپنی عورتوں سے مراد ملنے والی
احوال جانتی اہیں ان سے پردہ نہیں ۔البتہ اجنبی عورتوں سے
عورتیں جن کا
ام ا ااا
م
ُ
َّ
م
ا
ُ
احتیاط الزم ہے ۔ '' أو ما ملكت أيمانهن'' اس میں اکثر فقہاء کے نزدیک لونڈی اور
غالم دونوں شامل ہیں ۔لیکن امام ابوحنیفہ کے ہاں اس میں فقط لونڈی شامل
ہے غالم شامل ُ نہیں ۔
'' اأو َّ
ا
ا
ا
التاب ِع اين اغ مير أولي ماإل م
الرج ِال'' ایسے لوگ جن میں عورتوں کی حاجت نہیں
ن
م
ة
ب
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
جیسے بالکل پاگل اور مست قسم کے لوگ وغیرہ ۔
ا
م َّ ا ا م
اا ا
الن اس ِاء'' بچے جو عورتوں کے معامالت پر
الطف ِل ال ِذين ل مم ايظ اه ُروا على ع مو ار ِ
ات ِ
'' أ ِو ِ
45
مطلع اور سمجھدار نہیں ۔
ً
صا حب تبیان الفرقان نے اس آیت کے تحت ان افراد کا تفصیال تذکرہ کیا جن
پردہ ا نہیں ہے ۔
سے
ا م ا ُ م ا ا ُ م م ا ُ ُ ُ ا ا ا ُ م ُ َّ ُ م ا
اام ُ م ا ا م ُ
م
ا
م
َّ
وأن ِكحوا األيامى ِمنكم والص ِال ِحين ِمن ِعب ِادكم وِإما ِئكم ِإن يكونوا فقراء يغ ِن ِهم اّلل ِمن فض ِل ِه
ا َّ ُ ا
اس ٌع اع ِل ٌ
يم46.
واّلل و ِ

نکاح نفس اور نظر کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے :

اس آیت میں ایم سے مراد وہ مرد جس کا جوڑا نہ ہو۔ چونکہ نکاح
ہوجانے سے مرد اور عورت کے نفسانی جذبات کا انتظام ہوجاتا ہے اور
نکاح پاکدامن رہنے کا ذریعہ ہے ۔ اس لیے شریعت نے نکاح کرنے اور
دوسرے کا نکاح کرانے کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی ہے ۔
ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ُ ُل َّ ا َّ َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا ا ا َّ ا م ا م ُ ا ا م ا م ا ا م ا
الد ِين
اّلل صلى اّلل علي ِه وسلم«ِ :إذا تزوج العبد فق ِد استكمل ِنصف ِ
س قال :قال رسو ِ
وعن أن ٍ
م
ا م ا َّ َّ
ا
ا
م
اّلل في النصف الباقي»47
فليت ِق ِ ِ ِ ِ

 . 45تبیان الفرقان ج ،6ص 589۔591
 . 46النور32 :24:
XX

ونجری-وجن2021
ہلجمولعماالسہیماالسمآابد
ا
ا م ا م َّ م ا م ا ا ا ا ا ا م ُ ا ا ا م ا ا ا ا م ا ا ا ا م َّ ا ا ا ا م ُ َّ ُ
اّلل :ك َّنا ام اع
اّلل ،فقال عبد ِ
عن عب ِد الرحم ِن ب ِن ي ِزيد ،قال :دخلت مع علقمة ،واألسو ِد على عب ِد ِ
َّ ا َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا ا ً ا ا ُ ا م ً ا ا ا ا ا ُ ُ َّ
ص َّلى ُ
هللا اع ال ميه او اس َّل ام« :ياا
اّلل ا
الن ِب ِي صلى هللا علي ِه وسلم شبابا َل ن ِجد شيئا ،فق
ِ
ال لنا ارسول ِ
ا
ام مع اش ار َّ
اس ات اط ا
صر او اأ مح ا
ض ل مل اب ا
ص ُن ل مل اف مرج ،او ام من ال مم اي مس اتطعم
الش اباب ،امن م
اع ا
الب ااء اة اف مل اي ات از َّو مج ،افإ َّن ُه اأغ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اف اع ال مي ِه ب َّ
الص موم افإ َّن ُه ال ُه و اج ٌ
اء»48
ِ
ِ ِ
ِ

تمھاری کثرت پر فخر کروں گا:

مسلمان کی اوالد عموما ً مسلمان ہی ہوتی ہے ۔نکاح سے نسل بڑھانا
مقصود ہے ۔تاکہ نبیﷺ کی امت میں اضافہ ہو ۔اور حضور ﷺ قیامت کے دن
اپنی امت کے زیادہ ہونے پر افخر کریں گے ۔جیسا کہ حدیث میں ا آیا ہے ۔
َّ ا َّ ُ ا ا ا ا َّ ا ا ا
ص مب ُت مام ا ارأ ًة اذاتا
اع من ام معقل مبن اي اسار ،اق ا ا ُ
ال :إني أ ا
ال :ج ااء ارج ٌل ِإلى الن ِب ِي صلى هللا عل مي ِه وسلم ،فق ا ِ ِ
ٍ
ِِ ِ
ا َّ ا ا ا ُ ا ا ا ا ا َّو ُ ا ا ا ا ُ َّ ا ا ُ َّ ا ا ا ا ا ُ ُ َّ ا ا ُ َّ
الث ِال اث اة ،اف اقال:ا
اح اس ٍب او اج ام ٍال ،وِإنها َل ت ِلد ،أفأتز جها ،قالَ« :ل» ثم أتاه الثا ِنية فنهاه ،ثم أتاه
ُ
ا ا َّ ُ م ا ُ ا م ا ُ ا
ود افإني ُم اكاث ٌر ب ُك ُم ماأل ام ام»49
«تزوجوا الودود الول ِ ِ
ِ ِ

خصی ہونے کی ممانعت:

حضور ﷺ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کی گئی ،لیکن آپ ﷺ نے
منع فرما دیا جیسا اکہ حدیث
ا
موجود ا ہے َّ ۔ َّ ا َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا ا ا م ا م ا
میں م
ا
اع من اس معد مبن ام مس ُعود ،أ َّن ُع مث ام ا
ا
ُ
م
ا
ن
ان بن مظعو ٍ  ،أتى الن ِبي صلى هللا علي ِه وسلم ،فقال :ائذن لنا ِفي
ٍ
ِ ِ
م ا ا ا ا ا ُ ُل َّ ا َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا ا م ا َّ ا م ا ا ا م
اخ ات اص ى ،إ َّن خ ا
صاءا
اّلل صلى هللا علي ِه وسلم« :ليس ِمنا من خص ى وَل
ِ ِ
اَلخ ِتص ِاء ،فقال رسو ِ
ُأ َّمتي الص اي ُ
ام»50
ِ ِ
انبیاء ؑ کا طریقہ ہے ۔
حاالت میں نکاح سنت ہے اور نکاح کرنا حضرات
عام
ا م ا ا ُّ ا ا ا ا
الح اي ُاء ،او َّ
ص َّلى َّ ُ
اّلل اع ال ميه او اس َّل ام :اأ مراب ٌع م من ُس انن ماْلُ مر اسل اين :ا
ال ار ُسو ُل هللا ا
ا
الت اع ُّطرُ،
عن أ ِبي أيوب قال :ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اوالس او ُ
اك ،اوالن اك ُ
اح51.
ِ
ِ
فقہاء کہتے ہیں اگر کسی کو شہوت کا غلبہ ہو اور اسے غالب گمان ہو کہ
حدود شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا ۔اور اس کے پاس نکاح کے وسائل بھی
موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح واجب ہے ۔اگر شہوت کا غلبہ ہے نکاح
 . 47التبريزي ،محمد بن عبد هللا الخطيب العمري ،أبو عبد هللا ،ولي الدين ،مشكاة اْلصابيح ،الناشر اْلكتب
اإلسَلمي بيروت،الطبعة الثالثة ،١٩٨٣رقم الحديث٣٠٩٦:
، . 48صحيح البخاري،رقم الحديث6901:
، . 49سنن ابي داؤد ،رقم الحديث2050:
، . 50شرح السنة للبغوي ،رقم الحديث484:
 . 51الترمذي ،محمد بن عيس ى ،أبو عيس ى ،سنن الترمذي،الناشر دار الغرب اإلسَلمي بيروت،الطبع ،١٩٨٨رقم
الحديث١٠٨٠:
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کے وسائل بھی نہیں یا کوئی عورت اس سے نکاح کرنے پر راضی نہیں پھر
بھی گناہ میں مبتال ہونا حالل نہیں ۔شہوت پر قابو پانے کے لیے روزے رکھے
،جب ہللا توفیق دے تو نکاح کر لے۔

والدین کی بے پرواہی کی وجہ سے برے نتائج سامنے آرہے
ہیں:

عام طور پر اپنے نکاح کی خود کوشش نہیں کی جاتی اور خاص کر
عورتیں اور ان میں بھی کنواری لڑکیاں اپنے نکاح کی بات خود چالنے میں
شرماتی ہیں اور یہ شرم ان کے لیے بہتر ہے ۔جو ان کے ایمان کے تقاضوں
کی وجہ سے ہے ۔اس لیے اولیاء کو لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کرنے کے
کے غیرشادی شدہ مردوں اور
لیے متفکر رہنا الزم ہے ۔اسی طرح بڑی عمر
ا ا م ُ م اا ا م ُ
م
ٓ
عورتوں کے لیے فکر مند رہنا چاہیے ۔'' وأن ِكحوا األيامى ِمنكم '' اج کل لوگوں نے
نکاح کو ایک مصیبت بنا رکھا ہے ۔دینداری کی بجائے دنیاداری کو ترجیح دی
جارہی ہے ،جس کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کی شادیاں نہیں ہورہی
۔جس کا نتیجہ پھر غلط نکلتا ہے لڑکا اور لڑکی اپنا رشتہ خود تالش کرلیتے
ہیں اور کورٹ میں جاکر قانونی نکاح کر لیتے ہیں ۔جس کی وجہ سے والدین
پوری زندگی پشیمان رہتے ہیں ۔ بعض دفعہ نکاح شرعا ً درست نہیں ہوتا ۔اوالد
کے نکاح کے سلسلہ میں لوگوں کی بے توجہی اور بے راہی کی وجہ سے
بڑے بڑے نتائج سامنے آرہے ہیں ۔

بابرکت نکاح:
نکاح میں دینداری کی بجائے دوسری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ۔ بڑے
خرچہ کے انتظام کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ مدت تک بیٹھی رہتی ہیں
۔ریاکاری کے جذبات سادہ شادی نہیں کرنے دیتے ۔سید بھی اپنی ماں سیدہ
فاطمہ ؓ کے مطابق بیٹا اور بیٹی کے مطابق نکاح کرنے کو تیار نہیں بلکہ عار
سمجھتا ہے ۔اگر کوئی توجہ بھی دالئے ےتو کہتے ہیں آج کل کے دور کا
رواج ہے ۔یہ نہیں سوچتے کہ اس رواج کو النے واال کون ہے ؟ خود ہی
ریاکاری کا رواج ڈاال ۔ اب کہتا ہے بڑے اخراجات نہ ہوں تو لڑکی کا نکاح
کیسے ہو اور کس سے کریں ۔مسلمانو ایسی باتیں چھوڑ دو سادگی اختیار کرو ۔
حکم دیا جیسا کہ ا حدیث میں ہے ۔
حضور ﷺ نے سادگی اختیار کرنے کا
ا م ا ا ا ا ا َّ ُّ ا َّ َّ ُ ا ا م ا ا َّ ا َّ ا م ا ا ا ا ا ا ً م ا ُ ُ ُ ُ ا
ون ًة "52
النك ِاح بركة أيسره مؤ
عن عا ِئشة قال الن ِبي صلى اّلل علي ِه وسلمِ " :إن أعظم ِ

 . 52شعب اَليمان ،رقم الحديث6146:
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'' او َّ
الص ِال ِح اين ِم من ِع اب ِادك مم'' 53سے مراد غالم اور باندی ہیں ۔ بعض علماء کے
54
نزدیک اس سے مراد نیک مرد اور نیک عورتیں ہیں ۔
صاحب تبیان الفرقان نے اس آیت کے تحت نکاح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان
کیا ۔خصی ہونے کی ممانعت کو ذکر کیا ۔ آج کل والدین کی اپنے بچوں کے
نکاح کے بارے بے پرواہی اور اس کے برے نتائج کا تذکرہ کیا اور پھر
بابرکت نکاح کی وضاحت کی ۔

 . 53النور32 :24:
 54۔ تبیان الفرقان ج،6ص 591۔594
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