 ‐ 36749اس ﭘﺮ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ ﻛﻔﺎرے ﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﻛﺎ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﺑﮭ ﻧﻴﮟ
ﺳﻮال
ﻣﻴﺮے ذﻣﮧ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ ﺑﺖ زﻳﺎدہ ﻛﻔﺎرے ﻴﮟ ،اور ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﻋﻠﻢ ﻣﻴﮟ ﺑﮭ ﻧﻴﮟ ﻴﮟ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻣﻴﮟ ﺑﺖ ﺳ اﺷﻴﺎء ﭘﺮ ﻗﺴﻢ
اﭨﮭﺎﺗﺎ اور ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﺗﻮڑ دﻳﺘﺎ ﮨﻮں ،اب ﺗﻮ ﻣﻴﺮى ﻳﮧ ﻋﺎدت ﺑﻦ ﭼ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﻣﻴﮟ اس ﻛﻔﺎروں ﻛﻮ ﻛﺲ ﻃﺮح ادا ﻛﺮوں ﺑﺎوﺟﻮد
اس ﻛﮯ ﻳﮧ ﺑﺖ زﻳﺎدہ ﻴﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮ ﻳ ﮨﮯ ﻛﮧ وہ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ اﮨﺘﻤﺎم ﻛﺮے وہ اس ﻃﺮح ﻛﮧ ﻗﺴﻤﻴﮟ زﻳﺎدہ ﻧﮧ اﭨﮭﺎﻳﺎ
ﻛﺮے.
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
اور ﺗﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﻮ اﭘﻨ ﻗﺴﻤﻮں ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺎﻧﮧ ﻧﮧ ﺑﻨﺎؤ اﻟﺒﻘﺮۃ ) .( 224
ﻟﺬا اﺳﮯ ﺻﺮف ﺿﺮورت ﭘﮍﻧﮯ ﭘﺮ ﮨ ﻗﺴﻢ اﭨﮭﺎﻧ ﭼﺎﮨﻴﮯ ،اور اﮔﺮ وہ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ ﺧﻼف ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻛﻔﺎرہ ادا ﻛﺮ
ﻛﮯ ﻗﺴﻢ ﻛ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺮے.
ﻛﻴﻮﻧﮧ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
" ﺑﻼ ﺷﻚ اﻟﮧ ﻛ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﮟ اﮔﺮ اﻟﮧ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋ ﻗﺴﻢ ﻧﻴﮟ اﭨﮭﺎﺗﺎ ﻣﺮ ﺟﺐ دﻳﮭﺘﺎ ﮨﻮں اس ﻗﺴﻢ ﻛﮯ ﻋﻼوہ ﻛﻮﺋ اور
ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻗﺴﻢ ﻛﺎ ﻛﻔﺎرہ ادا ﻛﺮ ﻛﮯ اس ﺳﮯ ﺑﺘﺮ ﻛﺎم ﻛﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﻮ ،ﻳﺎ ﻣﻴﮟ وہ ﻛﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ اور اﭘﻨ ﻗﺴﻢ
ﻛﺎ ﻛﻔﺎرہ ادا ﻛﺮدﻳﺘﺎ ﮨﻮں"
اﺳﮯ ﺑﺨﺎرى اور ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ اﭘﻨ اﭘﻨ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﮟ رواﻳﺖ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ ،اور ﻳﮧ اﻟﻔﺎظ ﺑﺨﺎرى ﻛﮯ ﻴﮟ ،اور اﺳﮯ اﺑﻮ داود اور
ﻧﺴﺎﺋ اور ﺗﺮﻣﺬى اور اﺑﻦ ﻣﺎﺟ اور اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﮯ ﺑﮭ رواﻳﺖ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ.
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اور ﺟﺐ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﻛﺌ اﻳﻚ ﮨﻮں ﺗﻮ اﮔﺮ وہ ﻗﺴﻢ اﻳﻚ ﮨ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﮨﻮ اور ﭘﻠ ﻗﺴﻢ ﻛﺎ ﻛﻔﺎرہ ادا ﻧﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ
اﻳﻚ ﮨ ﻛﻔﺎرہ ﻛﺎﻓ ﮨﮯ ،ﻣﺜﻼ ﻛﻮﺋ ﻳﮧ ﻛﮯ:
) اﻟﮧ ﻛ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﮟ ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻛﻼم ﻧﻴﮟ ﻛﺮوﻧﺎ ( اور وہ اﺳﮯ ﻛﺌ ﺑﺎر ﻛﮯ اور ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﻛﻼم ﻛﺮ ﻟﮯ ) ﺗﻮ اس
ﻛﮯ ذﻣﮧ اﻳﻚ ﮨ ﻛﻔﺎرہ ﮨﻮ ﮔﺎ (.
اور اﮔﺮ وہ ﭼﻴﺰ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻗﺴﻢ ﻛﮭﺎﺋ ﮔﺌ ﮨﮯ وہ ﻣﺨﺘﻠﻒ اور ﻛﺌ اﻳﻚ ﮨﻮں ﻣﺜﻼ :ﻳﮧ ﻛﮯ ﻛﮧ:
) اﻟﮧ ﻛ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﮟ ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻛﻼم ﻧﻴﮟ ﻛﺮوﻧﺎ ( اور ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﻛﻼم ﻛﺮ ﻟﮯ ) ،اﻟﮧ ﻛ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﮟ اس ﺟﮧ ﻛ
ﻃﺮف ﺳﻔﺮ ﻧﻴﮟ ﻛﺮوﻧﺎ ( اور ﭘﮭﺮ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﻟﮯ ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻛﺌ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﺗﻮ ﺮ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﻠﻴﺤﺪہ ﻛﻔﺎرہ ﮨﻮ ﮔﺎ ،آپ ﻛﻮ
ﭼﺎﮨﻴﮯ ﻛﮧ اﭘﻨﮯ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻤﺎن ﻛﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ ﻛﻔﺎرے ادا ﻛﺮﻳﮟ ،ﺗﺎ ﻛﮧ اس ﺳﮯ ﺑﺮى اﻟﺬﻣﮧ ﮨﻮ ﺳﻴﮟ.
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ.
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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