 ‐ 20642ﮐﯿﺎ ﮔﻨﺎہ اور ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻠ ﮨﮯ ؟
ﺳﻮال

ﮐﯿﺎ اﻋﻼﻧﯿﮧ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮔﻨﺎہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻔﺮ ﮨﮯ  ،اورﮐﯿﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﮯ ﻓﻌﻞ ﮐ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﭼﯿﺖ ﻣﺜﻼ ﻓﻠﻤﯿﮟ دﯾﮭﻨﺎاور ﮔﺎﻧﮯ ﺳﻨﻨﺎ
ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ؟
اور ﮐﯿﺎﯾﮧ ﻓﻌﻞ ﺻﻐﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﮯ ﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﮐﺒﯿﺮہ ﮐﮯ ﺣﻢ ﻣﯿﮟ ؟
ﻣﯿﺮی آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮨﮯ ﮐﮧ آپ اس ﺳﻮال ﮐﻮ اﮨﻤﯿﺖ دﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﮨﻤﺎرے ﺑﺖ ﺳﮯ ﻧﮱ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻦ اورﺑﮭﺎئ اس
ﻣﺸﻞ ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﻴﮟ ۔۔

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺷ وﺷﺒﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ اور ﻣﻌﺎﺻ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﺮﻧﺎ اﯾ اﯾﺴﺎ ﮔﻨﺎہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ڈﺑﻞ ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ درﺟﮧ رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﮯ  ،اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اس ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﮐﻔﺮ ﺗ ﺑﮭ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﻓﻌﻞ ﭘﺮ ﻓﺨﺮاور اس ﮐ
ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ اﻋﻼن ﮐﺮے  ،اور اس ﺣﻢ ﻣﯿﮟ ﺻﻐﯿﺮہ اور ﮐﺒﯿﺮہ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻮئ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ۔
اﺑﻮﮬﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺳﻨﺎ :
) ﻣﯿﺮی ﺳﺎری اﻣﺖ ﺳﮯ درﮔﺰر ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺳﻮاۓ اﻋﻼﻧﯿﮧ اور ﻇﺎﺮﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ  ،اور ﯾﮧ ﺑﮭ اﻋﻼﻧﯿﮧ ﮔﻨﺎہ ﮨﮯ ﮐﮧ
رات ﮐﻮ اﯾ ﺷﺨﺺ ﮐﻮئ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے اور ﺻﺒﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ وہ ﯾﮧ ﮐﺘﺎ ﭘﮭﺮے ﻣﯿﮟ ﻧﮯ رات ﮐﻮ ﯾﮧ ﯾﮧ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﺣﺎﻻﻧﮧ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯرات ﺑﮭﺮاس ﮐ ﭘﺮدہ ﭘﻮﺷ ﮐ ﺗﻮ ﺻﺒﺢ ﮐﻮ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اس ﭘﺮدہ ﭘﻮﺷ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﭘﮭﺮے ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )
 ( 5721ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) ( 2990
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎﮨﮯ ﮐﮧ :
اﯾ ﺗﯿﺴﺮی ﻗﺴﻢ ﺳﺮﮐﺶ اورﺑﮯ ﺣﯿﺎ ﮐ ﮨﮯ  ،ﺟﻮ ﮐﮧ ﻓﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ زﻧ ﮐﯿﺎ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﭘﮭﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اس
ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ  ،ﯾﮧ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﻧﮯ اس ﻣﻠ ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﯿﺎ اور اس ﻣﻠ ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﯿﺎ اور ﻓﺴﻖ وﻓﺠﻮر اور ﮐ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ
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زﻧﺎ ﮐﯿﺎ  ،اور اس ﻃﺮح ﮐ ﺑﺎﺗﯿﮟ اور ان ﭘﺮ ﻓﺨﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﭘﮭﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮاﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺎ ﮐﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ اﮔﺮوہ ﺗﻮﺑﮧ ﻧﮧ ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎۓ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ
ﺟﻮ زﻧﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻓﺨﺮ ﮐﺮ ﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐ ﺣﺎﻟﺖ اس ﺑﺎت ﮐ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ زﻧﺎ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ﮨﮯ ۔ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐ ﭘﻨﺎہ ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ زﻧﺎ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﮯ وہ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﮯ ۔ ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ) ( 116 /1
اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺷ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﻌﺎﺻ ﮐﮯ ﺑﮭ درﺟﮯ ﯿﮟ اور ﮔﻨﺎہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﮯ وﻗﺖ اور ﻣﻌﺼﯿﺖ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮔﻨﺎہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮐﻤ اوراﺿﺎﻓﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﭼﮭﭗ ﮐﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﻋﻼﻧﯿﮧ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐ ﻃﺮح ﻧﯿﮟ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﺎدم ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﭘﺮ ﻓﺨﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﮐ ﻃﺮح ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ۔
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ :
اﺟﻤﺎﻟ ﻃﻮرﭘﺮ ﻓﺤﺎﺷ ﻓﺴﺎد ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ رﮐﮭﺘ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﻔﯿﮧ دوﺳﺘ ﻟﺎﻧﮯ واﻻ ﻣﺮد
اورﻣﺮد ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺧﻔﯿﮧ دوﺳﺘ ﻟﺎﻧﮯ واﻟ ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺷﺮ زﻧﺎ اور ﺑﺪﮐﺎری ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور ﻋﻮرت ﺳﮯ ﮐﻢ ﮨﮯ  ،اور
اﺳ ﻃﺮح ﭼﻮری ﭼﮭﭙﮯ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺎ ارﺗﺎب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﻋﻼﻧﯿﮧ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮔﻨﺎہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور ﭼﮭﭙﺎ
ﮐﺮﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﮐﮯ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﺑﺘﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻢ ﮔﻨﺎہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻔﻮ درﮔﺰر ﺳﮯ دور
ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺒ ﻣﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ :
) ﻣﯿﺮی ﺳﺎری اﻣﺖ ﺳﮯ درﮔﺰر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﻋﻼﻧﯿﮧ ﻃﻮرﭘﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﮟ ( اﻏﺎﺛ اﻟﻠﻔﺎن ) ( 147 / 2
اور ﺧﺪن اور ﺧﺪﻧ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﻋﺎﺷﻖ اور ﻋﺸﻖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﻋﻮرت ﮨﮯ ۔
اور اﺻﻞ ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻨﺎہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎہ ﺳﮯ ﺗﻮ ﺑﮧ واﺳﺘﻐﻔﺎر اور ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮے اور آﺋﻨﺪہ اس
ﮐﺎ ﻋﺰم ﮐﺮے ﮐﮧ وہ ﯾﮧ ﮐﺎم دوﺑﺎرہ ﻧﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ  ،اور ﻧﮧ ﮨ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮔﻨﺎہ اور ﻣﻌﺼﯿﺖ ﭘﺮ ﻓﺨﺮ ﮐﺮے ﮔﺎاور ﻧﮧ ﮨ
اس ﮐ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﺎت اور اﻋﻼن ﮨ ﮐﺮے ﮔﺎ ۔
اﺑﻮﮬﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﺐ ﮐﻮئ ﮔﻨﺎہ اور ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ اﯾ ﺳﯿﺎہ ﻧﺘﮧ ﻟ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اﮔﺮ ﺗﻮ وہ اس
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳﮯ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺘﺎ اور اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ دل ﺻﺎف ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮوہ ﻣﻌﺼﯿﺖ
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اورزﯾﺎدہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻧﺘﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺣﺘ ﮐﮧ ﺳﺎرہ دل ﺑﮭﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اورﯾ وہ ران ) زﻧ ( ﮨﮯ ﺟﺲ
ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﻮں ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ زﻧ ) ﭼﮍھ
ﮔﯿﺎ ( ﮨﮯ ( ۔
ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ )  ( 8792ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی )  ( 3334ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯿﮟ ﺣﺴﻦ ﮐﺎ ﮨﮯ )
 ( 2654۔
اب اﯾ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﺑﺎﻗ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ ﯾﮧ ﮐﮧ ﯾﮧ اﻋﻼﻧﯿﮧ ﻣﻌﺼﯿﺖ ان ﺳﮯ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ
اﺑﮭ ﻧﮱ ﻧﮱ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮۓ ﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﻟﻮگ اﺑﮭ ﺗ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﮯ ﻧﺎواﻗﻒ اور ﺟﺎﮬﻞ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ اﮔﺮ واﻗﻌﺘﺎ وہ
اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮯ ﻧﺎواﻗﻒ اور ﺟﺎﮬﻞ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻧﻴﮟ ﻣﻌﺬور ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ  ،ﻟﯿﻦ ﯾﮧ اﺣﺎم ان ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﻻۓ ﺟﺎﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﻴﮟ
۔
ﺗﻮ آپ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﯾﮧ ﺟﻮاب ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﮟ اور ان ﮐ راﮨﻨﻤﺎئ ﮐﺮﺗﮯ رﯿﮟ  ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﯿﮟ اور آپ ﮐﻮ ﺑﮭ اس ﺑﺎت ﮐ
ﺗﻮﻓﯿﻖ دے ﺟﺲ ﭘﺮ وہ راﺿ ﮨﻮ اﺳﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﻮ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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