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ﺳﻮال
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﯾﺴﮯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﯿﻠﻮں ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﮯ اﺣﯿﺎء ﮐ دﻋﻮت ﮨﮯ اور ﯾﮧ وہ وراﺛﺖ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﮐﺎ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ اور اﻧﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺮ ﮐﮯ دراﺳﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اس ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ رﯾﺴﺮچ ﮐ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﻘﺎﻟﮧ
ﺟﺎت ﻟﮭﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ان ﮐﺎ اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻘﺎر ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺘﺎب اﻟﮧ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ اور
ﻋﺎدات ﻗﺒﺎﺋﻠ اور ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮧ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﯾﮟ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
) ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﻧﯿﮟ دﯾﮭﺎ ﮐﮧ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮨﻮ اس ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐ ﻃﺮف ﮨﮯ ( اﻟﺸﻮری 10ﮐﺎ
دﻋﻮی ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ آپ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ اﺗﺎرا ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ان ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ﻟﯿﻦ وہ اﭘﻨﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﻃﺎﻏﻮت ﮐ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﺣﺎﻻﻧﮧ اﻧﯿﮟ ﺣﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎ اﻧﺎر ﮐﺮﯾﮟ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﯿﮟ ﺑﺎ ﮐﺮ دور ڈال دے
( اﻟﻨﺴﺎء 60
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن :
) ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺟﺎﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺑﺘﺮ ﻓﯿﺼﻠﮯ اور ﺣﻢ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﻮن ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ؟( اﻟﻤﺎﺋﺪہ 50
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
) اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﺮو اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ اور ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﺮو رﺳﻮل )ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﮐ اور ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
اﺧﺘﯿﺎر واﻟﻮں ﮐ ﭘﮭﺮ اﮔﺮ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺮو ﺗﻮ اﺳﮯ ﻟﻮﭨﺎؤ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف اور رﺳﻮل ﮐ ﻃﺮف اﮔﺮ ﺗﻤﯿﮟ اﻟﮧ
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ﺗﻌﺎﻟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ ۔ ﯾﮧ ﺑﺖ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ اور ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮐﮯ ﺑﺖ اﭼﮭﺎ ﮨﮯ ( اﻟﻨﺴﺎء 59
ﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ ﺣﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﮭ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﺴ ﺣﻢ ﮐﻮ ﺧﻮاہ وہ ﮐﻮﺋ
ﺑﮭ ﮨﻮ اﻟﮧ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ ﺣﻢ ﭘﺮ ﻣﻘﺪم ﻧﮧ ﮐﺮے ﺟﺲ ﻃﺮح ﻋﺒﺎدت ﺻﺮف اﻟﮧ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ اﺳ ﻟﮱ ﺣﻢ ﺑﮭ
اﺳ اﯾ اﻟﮧ ﮐﺎ ﮨﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
) ﺑﮯ ﺷ ﺣﻢ ﺻﺮف اﻟﮧ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮨﮯ ( ﯾﻮﺳﻒ 40
ﮐﺘﺎب اﻟﮧ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺟﮭﮍے ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺖ ﺑﮍی اور ﻗﺒﯿﺢ
ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺗﻮ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮواﻧﮯ واﻻ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ اس ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺳﻤﺠﮭﮯ اس ﮐﮯ اﭼﮭﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ذواﻟﺠﻼل ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
) ﺳﻮ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ﺗﯿﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐ !ﯾﮧ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ ﺗﻤﺎم آﭘﺲ ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﮧ ﻣﺎن
ﻟﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﺟﻮ ﻓﯿﺼﻠﮯ آپ ان ﻣﯿﮟ ﮐﺮ دﯾﮟ ان ﺳﮯ اﭘﻨﮯ دل ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻃﺮح ﮐ ﺗﻨ اور ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻧﮧ ﭘﺎﺋﯿﮟ اور ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ( اﻟﻨﺴﺎء 65
ﺟﻮ اﺻﻮل دﯾﻦ اور اس ﮐ ﻓﺮوع ﻣﯿﮟ اﻟﮧ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﮟ ﺑﻨﺎﺗﺎ اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﮟ اور اﻟﮧ اور
اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮواﻧﺎ ﻃﺎﻏﻮت ﺳﮯ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮواﻧﺎ ﮨﮯ ۔
اس ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻋﺎدات اور ان ﮐﮯ ﻧﻈﺎﻣﻮں ﮐﻮ زﻧﺪہ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ اس
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﺮہ ﮐ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮواﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺴﮯ اﻟﮧ اﺣﻢ اﻟﺤﺎﮐﻤﯿﻦ اور ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ ﻧﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ ان ﮐﻮ
ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ اور دﻓﻦ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﺳﮯ اﻋﺮاض ﮐﺮﻧﺎ اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ
۔
اﺳ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﮐ ﺗﻤﺎم ﺑﮭﻼﺋ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ دﯾﻦ اور دﻧﯿﺎ ﮐ ﺳﻼﻣﺘ ﮨﮯ ۔
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﺳﺮداروں ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ وہ اﯾﺴﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻦ ﮐ دﯾﻦ ﭘﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮟ اور اﺳﻼم ﻧﮯ اس
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ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﮟ اﺗﺎری ﺑﻠﮧ اﭘﻨﮯ ﻗﺒﺎﺋﻠ ﺟﮭﮍوں ﮐﻮ ﺷﺮﻋ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ اور ﻋﺪاﻟﺘﻮں
ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ دو ﺟﮭﮍا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺻﻠﺢ ﻧﮧ ﮐﺮواﺋ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﻠﮧ وہ ﺻﻠﺢ ﺟﻮ ﺑﻐﺾ
ﮐﻮ دور ﮐﺮے اور اﺗﺤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮے اور ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﮐﻮ راﺿ ﮐﺮے اس ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﺟﺎﺋﮯ ﺑﺸﺮﻃﯿﮧ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﺮہ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮧ ﮨﻮ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ) ﺻﻠﺢ ﻣﻔﯿﺪ ﮨﮯ ( اﻟﻨﺴﺎء 128
اﺳ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
) ان ﮐﮯ اﮐﺜﺮ ﺧﻔﯿﮧ ﻣﺸﻮروں ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺧﯿﺮ ﻧﯿﮟ ﺎں ﺑﮭﻼﺋ اس ﮐﮯ ﻣﺸﻮرے ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﯿﺮات ﮐﺎ ﯾﺎ ﻧﯿ ﺑﺎت ﮐﺎ ﯾﺎ
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺻﻠﺢ ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ ﮐﺮے اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺻﺮف اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺿﺎ ﻣﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ارادہ ﺳﮯ ﯾﮧ
ﮐﺎم ﮐﺮے اﺳﮯ ﮨﻢ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺖ ﺑﮍا ﺛﻮاب دﯾﮟ ﮔﮯ ( اﻟﻨﺴﺎء 114
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
) ﺳﻮ ﺗﻢ اﻟﮧ ﺳﮯ ڈرو اور اﭘﻨﮯ ﺑﺎﮨﻤ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐ اﺻﻼح ﮐﺮو اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ اﯾﻤﺎن واﻟﮯ ﮨﻮ ( اﻻﻧﻔﺎل 1
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐ روﺷﻨ ﻣﯿﮟ :
) ﺻﻠﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﻣﺮ وہ ﺻﻠﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﺣﻼل ﮐﻮ ﺣﺮام اور ﺣﺮام ﮐﻮ ﺣﻼل ﺑﻨﺂﺋﮯ (
ﮐﺘﺎب اﻟﮧ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﺗﮭﺎﻣﻦ اور ان ﮐﻮ ﺣﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ اور ان دوﻧﻮں ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ
اور اﻟﮧ ﮐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐ ﺟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮨﻮﺋ اس ﺳﮯ ﭘﺨﺘﮧ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻤﺎم ﮐﻮ وہ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻤﯿﮟ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮯ ﭼﻨﻞ ﺳﮯ ﺑﭽﺂﺋﮯ ﺑﮯ ﺷ وہ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ۔
وﺻﻠ اﻟﮧ وﺳﻠﻢ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮧ وﺻﺤﺒﮧ اﺟﻤﻌﯿﻦ
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