 ‐ 1248ﮐﯿﺎ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﮯ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠﮧ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻤﯿﻮﻧﭩ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮨﮯ
ﺳﻮال

ﮨﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﻃﻠﺒﺎء اﻣﺮﯾﮧ اور ﮐﯿﻨﯿﮉا ﻣﯿﮟ رﺎﺋﺶ ﭘﺰﯾﺮ ﯿﮟ ﺟﺎں ﭘﺮ ﮨﻤﯿﮟ ﺮ ﺳﺎل رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻞ ﭘﯿﺶ آﺗ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﯿﻦ ﮔﺮوﭘﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ۔
 -1اﯾ ﮔﺮوپ ﺗﻮ وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﺎں رﮨﺘﺎ ﮨﮯ وﺎں ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮫ ﮐﺮ روزہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔
 -2اﯾ ﮔﺮوپ وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﻌﻮدﯾﮧ ﻣﯿﮟ رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺷﺮوع ﮨﻮﺗﮯ ﮨ روزہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔
 -3اﯾ ﮔﺮوپ وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﮐﯿﻨﯿﮉا اور اﻣﺮﯾ ﻃﻠﺒﮧ ﮐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﮯ اﻋﻼن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ روزہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻣﺮﯾﮧ اور ﮐﯿﻨﯿﮉا ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮭﻨﮯ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﺟﯿﺴﮯ ﮨ ﮐﺴ ﺑﮭ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﻧﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﮯ ﮐ اﻃﻼع آﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﻤﻮﻣ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﻮرے اﻣﺮﯾﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﯾ ﮨ دن ﻣﯿﮟ روزہ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ﮐﮧ ان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮوں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﺖ ﮨ ﻓﺎﺻﻠﮧ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺲ ﮐ ﺧﺒﺮ اور رؤﯾﺖ ﮐﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺑﺎت ﻣﺎن ﮐﺮ اﺗﺒﺎع ﮐ ﺟﺎﺋﮯ ؟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﻮ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ
ﺳﮯ ﻧﻮازے ﮨﻤﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺘﻮی دﯾﮟ ۔

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اول :
ﭼﺎﻧﺪ ﮐﮯ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف اﯾ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺣﺴ اور ﻋﻘﻠ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ
ﮐﺴ ﺑﮭ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﻮ اس ﺑﺎت ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ
؟
دوم :
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف اور اس ﮐﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮﯾﺎﺗ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﺟﺘﺎد ﮐ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ اﻞ ﻋﻠﻢ اور
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ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ دﯾﻦ ﮐﮯ ﺎں اس ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯ اور ﯾﮧ وہ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺘﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ڈﺑﻞ
اﯾ ﺗﻮ اﺟﺘﺎد اور دوﺳﺮا اس ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اور ﻏﻠﻄ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺻﺮف اﯾ ﮨ اس ﮐﮯ اﺟﺘﺎد ﮐﺎ اﺟﺮ
ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف دو اﻗﻮال ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ :
ﮐﭽﮫ ﺗﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﮐﭽﮫ اس ﮐﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺮ اﯾ ﮐﮯ ﭘﺎس اس ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐ
ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﺳﮯ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾ ﮨ دﻟﯿﻞ ﺳﮯ دوﻧﻮں ﻓﺮﯾﻘﻮں ﮐﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮨﻮ ۔
ﻣﺜﻼ وہ اس دﻟﯿﻞ ﺳﮯ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺘﺮک ﯿﮟ :
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﻟﻮگ آپ ﺳﮯ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻟﻮﮔﻮں ) ﮐ ﻋﺒﺎدت ( ﮐﮯ وﻗﺘﻮں اور ﺣﺞ ﮐﮯ
ﻣﻮﺳﻢ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ ( اﻟﺒﻘﺮہ 189 /
اور ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ :
) روزے ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮫ ﮐﺮ رﮐﮭﻮ اور ان ﮐﺎ اﺧﺘﺘﺎم ﺑﮭ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮫ ﮐﺮ ﮐﺮو ( اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﺗﻮ ﯾﮧ اﺧﺘﻼف ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺮ اﯾ ﮐﺎ ﻧﺺ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف اور اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﭘﻨﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐ وﺟﮧ
ﺳﮯ ﮨﮯ ۔
ﻋﻠﻤﺎء ﮐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰہ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ آﯾﺎ ﭼﺎﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ
اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﮯ ﺛﺒﻮت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﯿﮟ ان ﭘﺮ ﺑﮭ ﺑﺤﺚ اور اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ
اﻗﻮال ﮐﻮ دﯾﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﯾﮧ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮨﻮا ﮐﮧ :
ﺷﺮﻋ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﭼﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ۔ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) روزے ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮫ ﮐﺮ رﮐﮭﻮ اور ان ﮐﺎ اﺧﺘﺘﺎم ﺑﮭ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮫ ﮐﺮ ﮐﺮو ( اﻟﺤﺪﯾﺚ
اور دوﺳﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ :
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) ﭼﺎﻧﺪ ﮐﮯ دﯾﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ روزہ ﻧﮧ رﮐﮭﻮ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐﮯ دﯾﮭﮯ ﺑﻐﯿﺮ روزوں ﮐﺎ اﺧﺘﺘﺎم ﮐﺮو ( اﻟﺤﺪﯾﺚ
اور اﺳ ﺟﯿﺴﮯ دوﺳﺮے دﻻﺋﻞ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اس ﮐ وﺿﺎﺣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ۔
اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺘﻮی اور ﻋﻠﻤ رﯾﺴﺮچ ﮐﻤﯿﭩ ﮐﺎ ﺧﯿﺎل اور ﻧﻈﺮﯾﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ﻣﻠﻮں ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣ
ﻃﻠﺒﮧ ﮐﻤﯿﭩ ) ﯾﺎ اس ﻃﺮح ﮐ ﮐﻮﺋ اور ﮐﯿﻤﻮﻧﭩ ﮐ ﻣﺠﻠﺲ ( ان ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ﻣﻠﻮں ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ
ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ اﺳﻼﻣ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ۔
ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ﺑﺎﻻ ﺳﻄﻮر ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﺳﻼﻣ ﻃﻠﺒﮧ اﺗﺤﺎد ﮐﻮ دو ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر
ﮨﮯ ﯾﺎ ﺗﻮ وہ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﻧﮯ اور ﯾﺎ اس ﮐﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮧ ﮐﺮے ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺲ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ وہ رﮨﺘﮯ
ﯿﮟ اﭘﻨﮯ اس ﻗﻮل ﮐﻮ ﺟﺴﮯ اس ﻧﮯ اﭘﻨﺎﯾﺎ ﮨﻮ ﺳﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮے ۔
اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺑﮭ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اس ﮐﻤﯿﭩ ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ﻧﮯ ﺟﻮ ان ﭘﺮ ﻻﮔﻮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ اﭘﻨﺎﺋﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ ان ﮐ
وﺣﺪت ﮐﺎ ﺷﯿﺮازہ ﻧﮧ ﺑﮭﺮے اور رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزوں ﮐﻮ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ اور اﺧﺘﻼف اور اﺿﻄﺮاب ﺳﮯ ﻧﻼ ﺟﺎ ﺳﮯ ۔
ﻟﮭﺬا ﺟﻮ ﺑﮭ ان ﻣﻠﻮں ﻣﯿﮟ رﺎﺋﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﮯ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﻧﺪ ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ اور اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ اﯾ
ﺛﻘﮧ آدﻣ ﯾﺎ اﯾ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ روزے رﮐﮭﯿﮟ اور اﺗﺤﺎد ﮐﻤﯿﭩ ﮐﻮ ﺑﮭ اس ﮐ اﻃﻼع دﯾﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ وہ
اﺳﮯ ﺳﺐ ﭘﺮ ﻻﮔﻮ ﮐﺮے ﯾﮧ ﺗﻮ ﻣﯿﻨﮧ ﮐﮯ ﺷﺮوع اور اﺑﺘﺪا ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ ۔
اور رﻣﻀﺎن ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ اور ﺷﻮال ﺷﺮوع ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺑﮭ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮭﮯ وہ دو ﻋﺎدل ﮔﻮاہ ﭘﯿﺶ
ﮐﺮے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺗﯿﺲ دن ﻣﻤﻞ ﮐﮱ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺗﻢ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ دﯾﮭﻮ ﺗﻮ روزے رﮐﮭﻮ اور ﺟﺐ ﭼﺎﻧﺪ دﯾﮭﻮ ﺗﻮ اﺧﺘﺘﺎم ﮐﺮو اﮔﺮ ) آﺳﻤﺎن( ﺗﻢ ﭘﺮ اﺑﺮ آﻟﻮد ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺗﯿﺲ دن
ﭘﻮرے ﮐﺮو (
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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