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ﺳﻮال
ﻣﻼزم ﻛﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮواﻧﮯ ﻳﺎ ﻛﭽﮫ ﺣﺎﻻت ﺑﺘﺮ ﻛﺮواﻧﮯ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﻛﺎم ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﺎر ﻛﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮍﺗﺎل ﻛﺮدﻳﻨﮯ
ﻛﺎ ﻛﻴﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﮍﺗﺎل ﻛﺮﻧﺎ ﻣﻼزم اور ﻣﺎﻟﻚ ﻛﮯ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﺪہ ﻣﻴﮟ ﺧﻠﻞ اﻧﺪازى ﮨﮯ ،اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻴﮟ ﺑﺪﻋﺪى
ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﻛﻴﺎ اور ان ﻣﻌﺎﺪوں ﻛ ﭘﺎﺳﺪارى ﻛﺎ ﺣﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﻛﺴ دوﺳﺮے ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﻛﺎم ﻣﻼزم
ﻛﮯ ﺳﭙﺮد ﻛﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﻮاﺳﮯ وہ ﻛﺎم اﺳ ﻃﺮح ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛ رﺿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ،ﺗﺎ ﻛﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﮯ
ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮨﻮ ﺳﮯ:
اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! ﻣﻌﺎﺪوں ﻛﻮ ﭘﻮرا ﻛﺮو اﻟﻤﺎﺋﺪۃ ) .( 1
ﮍﺗﺎل ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻛﭽﮫ ﺧﺮاﺑﻴﺎں اور آﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺗﻨﺎؤ اور ﺷﺪت ﭘﻴﺪا ﮨﻮ ﺳﺘ ﮨﮯ ،اور ﻳﮧ اﻳﺴ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﺮع ﻣﻴﮟ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪہ ﻧﻴﮟ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻓﻘﮭ ﻗﺎﻋﺪہ اور اﺻﻮل ﮨﮯ ﻛﮧ :ﺧﺮاﺑﻴﺎں دور ﻛﺮﻧﺎ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ زﻳﺎدہ اوﻟ اور ﺑﺘﺮ ﮨﮯ"
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻨﻮاﻧﮯ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﻛﺌ ﻗﺴﻢ ﻛﮯ وﺳﺎﺋﻞ اور ﻃﺮﻳﻘﮯ ﻴﮟ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﻳﮧ ﮍﺗﺎل ﺳﮯ زﻳﺎدہ ﺳﻮد ﻣﻨﺪ اور ﻓﺎﺋﺪہ دﻳﮟ،
اﻳﻚ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮ ﻛﺴ ﺷﺮﻋ اور ﺳﻠﻴﻢ راہ اور ﻃﺮﻳﻘﮯ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻴﮯ ﺑﻐﻴﺮ رہ ﮨ ﻧﻴﮟ ﺳﺘﺎ.
ﻣﺰدورى اور ﺗﻨﺨﻮاہ ﻧﮧ ﻣﻠﻨﮯ ﻛ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻛﺎم ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﺎر ﻛﺮﻧﺎ اور ﻛﺎم ﺗﺮك ﻛﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﮯ ﻣﻌﺎﺪہ ﻛ
ﺧﻼف ورزى ﻛ اور اس ﻣﻴﮟ رﺧﻨﮧ ڈاﻻ ﮨﮯ ،ﺗﻮ اس ﻟﻴﮯ ﻣﺰدور اور ﻣﻼزم ﻛﻮ ﺑﮭ ﺣﻖ ﮨﮯ ﻛﮧ وہ ﻣﺰدورى اور ﺗﻨﺨﻮاہ ﻧﮧ
ﻣﻠﻨﮯ ﺗﻚ ﻛﺎم ﻧﮧ ﻛﺮے.
رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
" ﻣﺰدور ﻛﻮ اس ﻛﺎ ﭘﺴﻴﻨﮧ ﺧﺸﻚ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ اس ﻛ ﻣﺰدورى ادا ﻛﺮو"
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اﺳﮯ اﺑﻦ ﻣﺎﺟ ﻧﮯ رواﻳﺖ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ.
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