 ‐ 14392اس ﮐ ﺑﻦ ﭘﯿﺪاﺋﺸ ﻃﻮر ﭘﺮ دﻣﺎغ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺺ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻓﻮت ﮨﻮ ﮔﺌ اس ﮐﺎ ﭨﮭﺎﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮال

ﻣﯿﺮی ﺑﻦ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋ ﺗﻮ اس ﮐﮯ دﻣﺎغ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺺ ﺗﮭﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐ ﻋﻤﺮ ﺳﻮﻟﮧ ﺳﺎل ﺗ ﭘﻨﭽ ﻟﯿﻦ وہ ﭘﮍﮬﻨﮯ
اور ﻟﮭﻨﮯ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘ ﺗﮭ اور ﻣﯿﻨﮯ ﭘﻠﮯ ﻓﻮت ﮨﻮﺋ ﮨﮯ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﮐﯿﺎ وہ ﺟﻨﺖ
ﻣﯿﮟ ﮔ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ درود وﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﻌﺪ :
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮے اور اس ﮐﻮ اور آپ ﮐﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮں واﻟ ﺟﻨﺘﻮں ﻣﯿﮟ اﮐﭩﮭﺎ ﮐﺮے
– آﻣﯿﻦ
ﻧﺒ ﻣﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﻣﺒﺎرک ﮨﮯ :
) ﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﻓﻄﺮت ) اﺳﻼم ( ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﭼﺎﯿﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﯾﻮدی ﺑﻨﺎ دﯾﮟ ﯾﺎ ﻋﯿﺴﺎﺋ ﺑﻨﺎ دﯾﮟ اور
ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺠﻮﺳ ﺑﻨﺎ ڈاﻟﯿﮟ (
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (1296ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(4803
اور ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ :
) ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻗﻠﻢ اﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ  :ﺳﻮۓ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﺑﯿﺪار ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺑﭽﮯ ﺳﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ ﺑﮍا
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ،ﻣﺠﻨﻮن ﺳﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺪ ﯾﺎ اس ﺳﮯ ﭘﺎﮔﻞ ﭘﻦ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ (
اﺳﮯ اﺻﺤﺎب ﺳﻨﻦ ﻧﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ اور ﻋﻼﻣﮧ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ارواء ﻣﯿﮟ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ  297ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎ ﮨﮯ ۔
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ﺗﻮ ﺟﻮ ﭘﯿﺪاﺋﺸ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﮯ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ دﻣﺎﻏ ﻧﻘﺺ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮں ﺗﻮ وہ ان ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﮯ ۔
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ :
)اور ﻣﺠﻨﻮن ﺑﮭ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ اﮔﺮ اس ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮں ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اﺗﻔﺎق ﺳﮯ وہ ان ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﮯ اور اﺳ ﻃﺮح اﮔﺮ اس ﮐ واﻟﺪہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻤﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺜﻼ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﮧ  ،ﺷﺎﻓﻌ ،اور
اﺣﻤﺪ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﮔﺎ۔
اور اﯾﺴﮯ ﮨ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﻼم ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اﺳﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮨ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﮭ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﺑﮭ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ اور ﯾﺎ
ﭘﮭﺮ اﻞ دﯾﺎر ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻇﺎﺮ اﺳﻼم ﮐﺎ ﺣﻢ ﻟﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺑﭽﻮں ﮐﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ ان ﮐﮯ اﯾﻤﺎن
ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﭽﮯ اور ﻣﺠﻨﻮن ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮں ﮔﮯ (
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی 437 / 10
اﺑﻦ ﺣﺰم رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ:
) اور وہ ﻣﺠﻨﻮن ﺟﻮ ﮐﮧ ﺑﮯ ﻋﻘﻞ ﮨﻮ ﺣﺘ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﻣﻮت آ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻣﻠﺖ ﺣﻨﯿﻔ ،ﻣﻮﻣﻦ
 ،ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﮯ ﯿﮟ ﻧﮧ ﺗﻮ وہ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﺋﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ان ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺗﻐﯿﺮ ﮨﻮا اور اﺳ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ وہ ﻣﺮے ﺗﻮ وہ ﻣﻮﻣﻦ اور ﺟﻨﺘ
ﯿﮟ ( اﻟﻔﻀﻞ 135 /4
اﮔﺮ ﺗﻮ آپ ﮐ ﮨﻤﺸﯿﺮہ ﺑﮯ ﻋﻘﻞ اور ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘ ﺗﮭ اور ﻧﮧ ﮨ وہ ﻋﺒﺎدت ﮐﺎ ﻣﻌﻨ اور اﺳﮯ ادا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﭘﺎ
ﺳﺘ ﺗﮭ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻗﻠﻢ اﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور وہ ﻓﻄﺮت )اﺳﻼم ( ﭘﺮ ﮨﮯ – ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻨﺖ ﮐ اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ‐ اور ﭘﮭﺮ
ﮨﻢ ﮐﺴ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻨﺖ ﮐ ﮔﻮاﮨ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﮯ ﺳﻮاۓ اس ﮐﮯ ﺟﺲ ﮐ ﮔﻮاﮨ ﻧﺒ ﻧﮯ دی ﮨﻮ‐
ﻟﯿﻦ اﮔﺮ وہ ﻋﻘﻞ رﮐﮭﺘ اور ﭘﭽﺎن اور ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮ ﺳﺘ ﺗﮭ ﺗﻮ ﺳﺐ ﻣﻠﻔﯿﻦ ﮐ ﻃﺮح وہ ﻣﻠﻒ ﮨﮯ ﺑﻠﻮﻏﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ
ﮐﭽﮫ اس ﻧﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﮱ ان ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮧ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﺳ ﻃﺮح اﮔﺮ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﺳﮯ اﻓﺎﻗﮧ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﻨﻮن ﮐﺎ دورہ
ﭘﮍﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ان اﻋﻤﺎل ﭘﺮ ﺟﻮ ﻓﺎﻗﮧ ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐﮱ ﯿﮟ ﺟﺰا وﺳﺰا ﮨﻮ ﮔ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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