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  بسم هللا الرحمن الرحیم

ین انہ خیر ناصر و معین و الصلوة و السالم علی اشرف الحمد � رب العالمین بہ نستع

االنبیاء و المرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی هللا علیہ و سلم و آلہ 

  الصالحین۔هللا الطاہرین و السالم علینا و علی عباد 

  مقدمہ
رنگا رنگ آرزووں اور خواہشات کے ساتھ سانوں نے تاریخ میں گونا گوں انپوری 

ایسے انسان جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے اہداف تک عرصہ وجود میں قدم رکھا۔ 

پہونچنے کے لئے صرف کر دی اور ہر ایک اپنے اہداف و مقاصد میں ایک دوسرے سے 

ر ہیں۔ ممتاز تھا۔لیکن ان میں سے اکثر کا گمان یہ تھا کہ حق پر ہیں اور دوسرے باطل پ

ایک گروه جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر راضی اور خوش ہے اور جس چیز کو 

خیال کرتا ہے کہ کیونکہ لوگ اس بات اسے ناپسند اور برا دوسروں کے پاس دیکھتا ہے 

  ۔جاننا بھی نہیں چاہتےنہیں جانتے اور وه ہیں جسکو ہوتے کے دشمن 

لوازم سے اس کے وجود اور لیکن خداوند متعال جس نے تمام انسانوں کو نعمت 

دھوکہ دھڑی اور اور نیکی کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی ایسا نہیں ہے۔ وه  ،آراستہ کیا ہے

بدی اور یہ نیکی کس یہ کہ پڑتا کوئی فرق نہیں اسے اس سے کو ناپسند کرتا ہے، برائی 

 ہے جو چیز اس کے نزدیک اہمیتپائی جاتی میں پارٹی جماعت، کس گروه اور کس 

  رکھتی ہے۔اہمیت کی اور نیکی ہے کہ اس کے لئے سلب و ایجاب خود برائی رکھتی ہے 

نیکی کہ انہوں نے برائی اور  باوجودیہ جاننے کے اس درمیان بہت سارے انسان 

خدا کی سلبی و ایجابی مشیت ہے اپنی خواہش کو خدا کی چاہت پر مقدم کرتے ہیں۔ اور 

وں نے خدا کو ھلیکن ان ،زندگی کے خطوط معین کئے ہیںان کی نے جودیکہ خداوند عالم اب

رجحانات کے مطابق اور میالنات  ،بالکل سے فراموش کر دیا ہے اور اپنی خواہشات

  ہیں۔اور فیصلہ کرتے زندگی میں حکم لگاتے 

نے باوجودیکہ  انھوںہے ہی دلچسپ ان آدمیوں میں سے ایک گروه کی داستان بہت 

مقدم رکھا ہے لیکن اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ گویا ان کی کو خواہشات اپنے نفسانی 

نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ پورا زور صرف کر  انھوںخواہش وہی خدا کی خواہش ہے۔ 

دوسروں کو بھی قبول کرائیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا ان سے مطالبہ کرتا دیا کہ 

  ہے۔
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بدی و نیکی کی بھی مختلف قسمیں ہیں کہ ان میں سے ہر موضوع جداگانہ بحث کا 

ہے۔ فساد اور تباہی کا ایک راستہ مختلف طریقوں سے دوسروں کے اموال کو اقتضاء کرتا 

ارت کرنا ہے جو انسان کی زندگی میں مختلف اور کبھی پیچیده روشوں سے غلوٹنا اور 

کو ہڑپ کرنے والے مختلف لباسوں میں نئے نئے طریقوں انجام پاتا ہے۔ لوگوں کے اموال 

 انھوںاور مختلف راہوں سے وارد ہوتے ہیں اور ثروت اندوزی کرتے ہیں جس کے لئے 

حیلہ مکر و بھی نہیں اٹھائی ہے اور اس کے عالوه وه قدرت و طاقت، زحمت نے کوئی 

ہے تو ان کی معمولی ی بھکا سہارا لیتے ہیں۔ یا اگر زحمت برداشت کی دھوکہ دھڑی اور 

اور ناموزوں فقر زحمت شرعی و عرفی نہیں ہے۔ اس طرح سے ایسے افراد اجتماعی 

طبقاتی اختالف کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک گروه شریعت میں انحراف ایجاد 

دھوکہ اور کر کے ثروت اندوزی میں مصروف ہے اور دنیا میں زور، زر، زیور اور 

  ر ہے۔کا اسیفریب 

اس گروه نے جو اپنے اس کام سے دوسروں کے لئے شرعی توجیہات کے ہمراه 

چوری کا راستہ ہموار کیا اور یقینی طور پر بہت سارے فتنوں کی بنیاد رکھنے والے ہیں 

جھوٹے ان کے شریک ہیں جو وه لوگ بھی میں برابر کے اور ان لوگوں کے ساتھ عذاب 

خوری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کتابچہ میں ہماری اور مفت جرم اور باطل نظریات سے 

کوشش یہ ہے کہ اس حیلہ گر گروه کے فریب اور نیرنگ کو بخوبی آشکار کریں تاکہ شاید 

یں اور دوسرے لاپنے ناشائستہ اعمال سے باز آ جائیں اور راه معرفت و توبہ اختیار کر

فریب نہ سے اعمال جنکو بہترین قالب میں پیش کیا جا رہا ہے ناپسندیده بھی ان کے افراد 

  کھائیں۔

  مفت خوری
اس کو وجود  وںلوگکن شخص یا کس کیا ہے؟ کیوں وجود میں آئی؟  خوری مفت 

؟ انھوں نے کس طرح خود کو اجازت دی کہ لوگوں کے اموال کو بال زحمت {یا بخشا ہے

فرامین الہی اور احکام خداوندی کو فراموش تھوڑی زحمت سے} ہتھیا لیں؟ کیا انھوں نے 

  کر دیا ہے؟ کس طرح اس برے کام کو ختم کیا جا سکتا ہے؟

کتاب کے اس حصہ میں ان سوالوں کے جواب دیں گے تاکہ آئنده بحثوں کے لئے ہم 

  ایک مقدمہ ہو۔
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 ،مفت خوری: دوسروں کے مال کو اس کے ہم پلہ کوئی عمل انجام دیئے بغیر لینا

کہالتا ہے، خواه اس کے مقابلے میں اس مال کی قدر و قیمت کے برابر کوئی  مفت خوری

کام انجام دے یا اصالً کوئی کام ہی انجام نہ دے، اسی طرح سے جو کام کہ شرعی لحاظ 

سے بے ارزش محسوب ہوتا ہے مفت خوری کہالتا ہے جیسے جوا، شرط بندی، چوری، 

دوسرے گناہوں کی طرح خوری تردید مفت اور کم فروشی وغیره، بال شک و خوری سود 

جنگ کرتی ہر انسان کے اندر دو طاقتیں  ۔رکھتی ہےاصل شیطانی ایک ہر انسان کے اندر 

ہیں: طاقت خیر اور طاقت شر۔ خیر کی طاقت بلند مدت اہداف و مقاصد کے لئے رہتی 

مدت جنگ کرتی ہے۔ اخروی سعادت کے لئے پیکار کرتی ہے، لیکن شر کی طاقت کوتاه 

لذت اور مادی آسائش کے لئے جنگ کرتی ہے۔ بنا بر ایں انسانوں کا جسمانی اہداف جیسے 

مستقبل اس سے وابستہ ہے کہ آخرکار ان دونوں طاقتوں میں کونسی طاقت دوسرے پر 

کی جنگ کا نتیجہ ہے کہ  انسان کے اندر ان دونوں قوتوں خوری لہذا مفت غالب آتی ہے۔ 

یہ جنگ شر کی برتری پر ختم ہوتی ہے۔ انسان کو مادیات، نفس  افسوس اکثر آدمیوں میں

قیدی بنا لیتی ہے اور وه ان کا قیدی بن کر ره اسیر اور اماره، شیطان اور دنیا کی کشش 

جاتا ہے۔ البتہ خداوند عالم کی خلقت میں نہ کوئی نقص ہے نہ اس کی ہدایت میں کوئی کمی 

االمتحان قرار دیا ہے اور صراط مستقیم کی بھی سب ہے۔ لیکن خداوند عالم نے دنیا کو دار

اپنی حجت بیان اور تمام کی ہے۔ اب ہماری آج کی واضح طور پر کو رہنمائی کی ہے اور 

اور کل کی دنیا اس طرح کی مشکالت اور گرفتاریوں میں کیوں مبتال ہے ایک دوسری 

عالم نے ان  بحث ہے جس سے ہم نے دوسری کتابوں میں بحث کی۔ لیکن پروردگار

بھی قرار دی ہے جو نفس چاره گرفتاریوں اور مشکلوں سے نجات اور رہائی کے لئے راه 

اور طاقت فرسا جنگ کرنے سے عبارت ہے اور اماره، شیطان اور دنیا طلبی سے سخت 

کہ ہرگز اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اگرچہ ہے انجام کار فطرت کی طرف بازگشت 

لیکن اصل فطرت  ،سے اس کو پہلی حالت سے خارج کر سکتا ہے شیطان گناہوں کے غبار

ِ َعلَۡیَھۚا َال تَۡبِدیَل لَِخۡلِق  ٱلنَّاسَ فَطََر  ٱلَّتِي ٱ�َِّ فِۡطَرَت  ہرگز ختم نہیں ہوتی اور تبدیل پذیر نہیں ہے۔    ۔١ ٱ�َّ

دین، عقل اور ہر فطرت سلیم کی رو سے مذموم و  ،خوریملحوظ رہے کہ مفت 

حرام ہے اور اس پہلؤں سے ناپسندیده ہے اور دین مبین اسالم کی نظر میں تمام حاالت اور 

میں ہرگز کوئی استثناء نہیں ہے۔ بالخصوص اگر اس کو "کاله شرعی" {شرعی ٹوپی} 

کو معاذ هللا ٹوپی  جیسے عناوین کے تحت حالل شمار کریں اور اس طرح سے شارع مقدس

  پنہانے واال، حیلہ گر و فریب کار ظاہر کریں اور حرام الہی کو حالل ظاہر کریں۔


  ٣٠روم/ ۔١
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کی راه سے  خوری بعض ان اموال کی طرف اشاره کرنے کے لئے جو مفت 

اور کم  خوری، زمین خوری ، شرطبندی، سود دھوکہ دھڑیے ہیں چوری، جوا، ئحاصل ہو

فروشی یا گران فروشی جیسے عناوین کا نام لیا جا سکتا ہے جو کلی یا جزئی طور پر 

شرعی اور عادالنہ سعی و کوشش کے بغیر حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہمارا اراده ہے کہ ہم 

ایک ایک کر کے ان عناوین کو بیان کریں اور ان عناوین کے ذیل میں اختصار کے ساتھ 

  بیان کریں۔کچھ مطالب 

  خوری ۔ زمین ١
جو طول تاریخ میں مفت ان بزرگ ترین مظالم میں سے ایک ہے  خوریزمین 

کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی  جرأتخوروں کی ایک جماعت نے بشریت پر ڈھایا ہے، 

عوام طبقاتی اختالف، ثروت کی ظالمانہ ذخیره اندوزی اور اکثریت  خوری مفت ہے کہ 

 خوری کے فقر و فالکت کا اہم ترین سبب ہے۔ البتہ یہ نکتہ بھی شایان ذکر ہے کہ زمین 

اپنی تمام انواع و اقسام کے ساتھ بال استثناء حرام  خوری کی مختلف قسمیں ہیں اور زمین 

میں درج ذیل سوالوں کے قرآن و سنت کی  حصہہے۔ اس کا باعث ہے اور عقوبت الہی 

اصوالً زمین کس کی ہے؟ زمین میں کس کو حق  ب دیں گے۔روشنی میں تفصیلی جوا

تصرف حاصل ہے؟ کون زمین سے بہرہمندی کی اولویت رکھتا ہے؟ اس صورت میں کہ 

کرنے  آبادکرے زمین اس کی ملکیت ہوگی یا نہیں؟ اگر کوئی زمین کو  آبادکوئی زمین کو 

سبب ہو پھر بھی اس کے بعد اس کو ترک کر دے اور زمین کی ویرانگی اور تخریب کا 

  زمین میں حق تصرف یا حق اولویت رکھتا ہے یا نہیں؟

دوسری چیز سے نفع اٹھانا انسان کے اختیار میں دو کسی یا اساسی طور پر مال 

۔ کچھ مال آدمی کی ٢۔ پورا کا پورا مال تالش و کوشش سے حاصل ہوا ہے۔ ١طرح کا ہے: 

  سب کا ہے۔تالش و کوشش سے حاصل ہوا ہے اور بقیہ حصہ 

بے حاصل اور سب کی ہے۔ بنجر مثال کے طور پر: ایک زمین نظر میں رکھیں جو 

کرتا ہے یا اس  آبادایک شخص اس کو اپنی ضرورت کے بقدر اپنی سعی و کوشش سے 

زمین پر ایک گھر بناتا ہے۔ اس بنیاد پر وه زمین اس کے اختیار میں اور اس سے 

ین اس کی خصوصی ملکیت ہو جاتی ہے؟  دقیق مخصوص ہو جاتی ہے، لیکن کیا اصل زم

کرنے واال قطعی طور پر اپنے کام اور  آبادتحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کا زنده اور 

فعل کا تنہا صاحب اور مالک ہے اور اپنے کام اور فعل کا نتیجہ بھی دریافت کرےگا اور 

نہیں ہے۔ یا کسان کہ کے عالوه کچھ ہے اور اس وه چیز اس کی تعمیری محنت کا ثمره 
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زمین پر آشکار و ہویدا ہوتا ہے کہ وہی محصول کاشتکاری ہے یا عمارت کہ اس زمین پر 

اپنی محنت سے تیار کی ہے، لیکن خود زمین بھی کاشتکار وغیره کے کام اور زحمتوں کا 

ش نتیجہ و ثمره ہے؟ کیا کاشتکار نے اس زمین کو ایجاد کیا ہے؟ کیا کاشتکار اس کی پیدائ

اور خلقت میں حصہ دار ہے یا یہ کہ خود اس کا خالق ہے؟ مسلم ہے کہ ان تمام سوالوں کا 

جواب منفی ہے، نہ زمین کاشتکار کی زحمتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے نہ اس کی ایجاد 

  ہے اور بس۔ نتیجہکا  خلقتمیں اس کا کوئی نقش ہے، بلکہ خداوند عالم کی 

ی ہے کہ ہر شخص اس چیز کی ملکیت کا حق خطا سے عاری عقل بھی حکم کرت

کے رکھتا ہے جس کے لئے اس نے سعی و کوشش کی ہے البتہ مذکوره مثال میں زمین 

کیونکہ اس نے زمین کی ایجاد میں ہرگز کوئی زحمت و کوشش نہیں کی اور  ؛نہیںمانند 

طور پر اس کے لئے یہ چیز ممکن بھی نہیں ہے۔ بنا بر این وه زمین کی ملکیت کا  اصولی

  حقدار نہیں ہے۔

   کے بارے میں آیات کی تحقیق: خوری زمین 

ِن إِالَّ َما َسَعٰى   نَسٰ   ۔٢ۡألَۡوفَىٰ ٱ ۡلَجَزآءَ ٱَسۡوَف یَُرٰى ثُمَّ یُۡجَزٰ�ھُ  ۥَسۡعیَھُ  َوأَنَّ َوأَن لَّۡیَس لِۡإلِ

کہ انسان کے لئے اس کی سعی و کوشش کے حاصل کے عالوه کچھ نہیں اور یہ 

ہے اور اس کی کوشش کا نتیجہ عنقریب نظر آئےگا، اس کے بعد اس کو مکمل جزا ملے 

  گی۔

مرکزی حیثیت رکھتی ہے اس آیت کی تحقیق سے {جو تمام اقتصادی مباحث میں 

ے کہ انسانوں کو صرف ان ہے} اس گرانقدر نکتہ تک رسائی ہوتی ہمحور اور آیت اور 

سعی و کوشش کی ہے۔ یہ انہوں نے جس کے لئے  ،چیزوں کی مالکیت کا حق حاصل ہے

اصل گذشتہ شریعتوں میں بھی عمومی اور محوری قانون کی حیثیت سے تھی، جیسا کہ 

ھَُو فَ  ٱۡلَغۡیبِ ِعۡلُم  ۥأَِعنَدهُ  سے آشکار ہوتا ہے:  ٣٨اور  �٣، ٣٦، ٣۵اسی سوره کے آیات نمبر 

ِھیَم  أَمۡ یََرٰىٓ    َوفَّٰىٓ  ٱلَِّذيلَۡم یُنَبَّۡأ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسٰى َوإِۡبَرٰ

ِن إِالَّ َما َسَعىٰ  أَالَّ  نَسٰ   ۔٣تَِزُر َواِزَرٞة ِوۡزَر أُۡخَرٰى  َوأَن لَّۡیَس لِۡإلِ

کیا اس کے پاس علم ہے، چنانچہ وه اس کو دیکھ رہا ہے؟ یا جو کچھ موسی کے 

میں ہے اس سے باخبر نہیں ہے؟ نیز ابراہیم کے صحیفوں میں تھی جنہوں نے صحیفوں 


  ۔٣٩،�٠،�١نجم/  ۔٢
  ۔٣٩-٣۵نجم/  ۔٣
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ر نہیں {اپنے عہد کو} پورا کیا کہ کوئی بار اٹھانے واال کسی دوسرے کے گناہوں کا با

  اٹھائےگا، اور یہ کہ انسان کے لئے صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے سعی و کوشش کی ہے۔

تمام حاالت اور  خوری کافی ہیں کہ زمین  تنہا یہی آیات یہ ثابت کرنے کے لئے

اور زنده کرتے ہیں زمین کے اصلی  آبادسے حرام ہے اور وه لوگ جو زمین کو جوانب 

مال اور ثمره و محصول کے مالک ہیں جس کے لئے اس مالک نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف 

زحمت اٹھائی ہے، بہت اہم نکتہ ہے جس پر زور دینا مقصود ہے وه آسمانی شریعتوں میں 

اور کام کاج کام کی اہمیت ہے، کیونکہ شریعت ابراہیمی بالخصوص شریعت محمدی میں 

  سعی و کوشش کو بہت اہمیت دی گئی ہے:

ٓأَیَُّھا۔ ١ نسَٰ  یَٰ قِیھِ  نُ ٱۡإلِ  ۔٤إِنََّك َكاِدٌح إِلَٰى َربَِّك َكۡدٗحا فَُملَٰ

اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس 

  سے مالقات کرے گا۔

لَُكم بَۡینَُكم بِ  َوَال ۔ ٢ ِطلِ تَۡأُكلُٓواْ أَۡمَوٰ ٱۡلبَٰ
  ۔٥

  ؤ۔نہ کھاآپس میں ایک دوسرے کے مال کو مفت اور ناروا طریقے سے 

ٓأَیَُّھا۔ ٣ لَُكم بَۡینَُكم بِ  ٱلَِّذینَ  یَٰ ِطلِ َءاَمنُواْ َال تَۡأُكلُٓواْ أَۡمَوٰ نُكم ٱۡلبَٰ َرةً َعن تََراٖض مِّ ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ   ۔٦إِالَّ

اے صاحبان ایمان آپس میں ایک دوسرے کے مال کو مفت اور ناروا طریقے سے 

  مگر یہ کہ ایک دوسرے کی رضامندی سے معاملہ انجام پایا ہو۔ ؤنہ کھا

یہ آیات ہمیں جوپیغام دیتی ہیں یہ ہے کہ ہرگز مال کو مفت اور ناروا طریقے سے 

کرنا چاہئے مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت اور بیع و شراء انجام نہیں حاصل 

ایت بھی ضروری ہے۔ رعت کی العدپائے۔ تنہا رضایت طرفین کافی نہیں ہے بلکہ 

مطالبہ نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کو سعی کبھی کا  خوریعالم نے اپنے بندوں سے مفت خداوند

و کوشش کرنے کے لئے کہا ہے  اور ان کو کام اور سعی و کوشش کرتے ہوئے پسند کرتا 

  اس کو سستی و کاہلی اور بےحوصلگی بالکل پسند نہیں ہے۔اور دوست رکھتا ہے۔ 

ا فِي  ٱلَِّذي ھُوَ ۔ �   ۔٧َجِمیٗعا ٱۡألَۡرضِ َخلََق لَُكم مَّ


  ٦انشقاق/ ۔٤
  ١٨٨بقره/ ۔٥
  ٢٩نساء/ ۔٦
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  وه خدا وه ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمھارے لئے پیدا کیا ہے۔

  ۔٨َوَضَعَھا لِۡألَنَامِ  َوٱۡألَۡرضَ ۔ ۵

  اس نے زمین کو انسانوں کے لئے وضع کیا ہے۔ 

ان دو آیتوں اور ان کی مانند دوسری آیات کی رو سے زمین اور زمین میں جو کچھ 

بھی ہے اس نے لوگوں کے ایک گروه سے مخصوص قرار نہیں دیا بلکہ تمام انسانوں کے 

لئے یہ ایک الہی عطا و بخشش ہے۔ ان آیات کی رو سے زمین ہرگز کسی ایک گروه سے 

کرنا جو کام کرنے والے کے کام کا ثمره اور  دآبامخصوص نہیں ہے، اسی طرح زمین کا 

  نتیجہ ہے نہ خود زمین۔

َن ۔ ۶ فِیَھا ٱۡستَۡعَمَرُكمۡ وَ  ٱۡألَۡرضِ ھَُو أَنَشأَُكم مِّ
  ۔٩

  کیا۔ آبادوه خدا وه ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمکو 

کاری} ہے آباد{ تفضلی استعمارمطلقاً ہے بنیاد خدا نے دنیا میں ڈالی ی جسکی آباد

یعنی اپنے فعل کے عوض کوئی اجرت نہیں چاہتا اور خود بھی اس سے کوئی نفع اور فائده 

 ہونے والوں کو عطا کرتا ہے۔ آبادنہیں اٹھاتا بلکہ تمام فوائد اور منافع 

کاری جو لوگوں کے لئے ان کی آبادکاری یا عادالنہ آباداس کے بعد نسبی تفضلی 

کی اجرت اور کام کے بقدر ہے، اس طرح سے کہ اگر کام سے اجرت سے زیاده یا ان 

برابر ہے عادالنہ ہے، پھر کے زیاده اجرت دیں فاضالنہ نسبی، اور اگر اجرت اور کام 

کا کاری کے لئے دوسروں کی سعی و کوشش اور کام آبادکاری {استعمار} کہ آبادظالمانہ 

عوض یا اجرت اور مزدوری کم دیتے ہیں کہ نسبی ظالمانہ ہے یا بالکل ہی اجرت اور 

  ہے۔ خوری مزدوری نہیں دیتے ہیں کہ مطلق ظالمانہ اور بیکاری و مفت 

اور مستقر ہونے کے  آباداس آیت کی رو سے خداوند عالم نے انسان کے زمین میں 

اپنی طاقت و قدرت کے کی ذا آدمیوں کاری کا مطالبہ کیا ہے۔ لہآبادعوض اس سے اس کی 

نہ  خوری میں مشغول ہوں اور مفت کام کاج اور کرنا ذمہداری ہے بقدر سعی و کوشش 

کریں کیونکہ عقل و شرع نے اس سے روکا ہے اور فطرت سلیم اس کو پسند نہیں کرتی 

  ہے۔


  ٢٩بقره/ ۔٧
  ١٠رحمن/ ۔٨
  ٦١ہود/ ۔٩
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ا فَِمۡنھُ یَۡأُكلُوَن  ٱۡلَمۡیتَةُ  ٱۡألَۡرضُ لَّھُُم  َوَءایَةٞ ۔ ٧ َھا َوأَۡخَرۡجنَا ِمۡنَھا َحبّٗ ن نَِّخیٖل  َوَجَعۡلنَاأَۡحیَۡینَٰ ٖت مِّ
فِیَھا َجنَّٰ

ۡرنَا فِیَھا ِمَن  ٖب َوفَجَّ   ۔١٠َوَما َعِملَۡتھُ أَۡیِدیِھۡمۚ أَفََال یَۡشُكُرونَ  ۦِمن ثََمِرهِ  لِیَۡأُكلُواْ  ٱۡلعُیُونِ َوأَۡعنَٰ

لئے آیت اور برہان ہے کہ اس کو زنده کیا ہے اور اس سے اور مرده زمین ان کے 

دانہ برآمد کیا ہے جس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں خرما اور انگور کے باغات پیدا 

کئے ہیں اور چشمے جاری کئے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کا پھل اور اپنے ہاتھوں کی کمائی 

  کھائیں۔

صرف اس کے پھلوں سے  ،ی ہےہوئ آبادمرده زمین میں جو اس آیت کی رو سے 

َوَما  ۦِمن ثََمِرهِ  لِیَۡأُكلُواْ  استفاده کا امکان ہے نہ زمین کی ملکیت نہ اس کی خرید و فروخت، "

  "۔ َعِملَۡتھُ أَۡیِدیِھۡمۚ أَفََال یَۡشُكُرونَ 

ٓأَیَُّھا    ۔ ٨ ا فِي  ٱلنَّاسُ یَٰ ٗال طَیِّٗب  ٱۡألَۡرضِ ُكلُواْ ِممَّ   ۔١١َحلَٰ

  ؤ۔اے لوگوں جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حالل اور پاک کھا 

کیونکہ لوگوں کی زحمتوں  ؛نہ حالل ہے نہ پاک خوری جیسا کہ واضح ہے زمین 

اور مشقتوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا صاحب و مالک ہونا اور اس کی خرید و فروخت 

سے حرام ہے اور مال کے پہلوؤں بتمام معنی آشکارا ظلم ہے۔ اور تمام حاالت اور کرنا 

ذریعہ ثروت اندوزی کا باعث ہے جس کے لئے زحمت نہیں اٹھائی ہے اور دوسروں کو 

  محروم کیا ہے۔

   ۔ ٩
ضِ َءاَمُنٓوْا َأنِفُقوْا ِمن طَیِّبَِٰت مَا َكَسۡبتُۡم َوِممَّٓا َأۡخَرۡجَنا لَُكم مِّنَ  ٱلَِّذینَ یََٰٓأیَُّھا    ۔١٢ٱألَۡۡر

اے صاحبان ایمان اپنی پاکیزه کمائی سے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمھارے 

لئے پیدا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو اور خبردار خراب اور ناپاک مال کو انفاق کے 

آنکھ بند کئے بغیر اس کی نسبت ارادے سے ہاتھ نہ لگانا جبکہ اگر یہ مال تم کو دیا جاتا تو 

  ہرگز نہ لیتے۔

حقیق کے بعد اس نکتہ کا ذکر فائده سے خالی نہیں ہے کہ محنت کی آیات کی ت

کمائی بعض موارد میں خداوند عالم کی جانب سے تخصیص خورده ہے جیسے سوره بقره 

  ماقبل کی سطروں میں گذرا۔ ذکرجس کا  ٢۶٧کی آیت نمبر 


  ٣۵-٣٣۔ یس/ ١٠
  ١٦٨بقره/ ۔١١
  �٢٦بقره/ ۔١٢
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انفاق کی طرف اشاره کیا جا سکتا ہے۔ البتہ  وصیتدیگر موارد سے قوانین ارث و 

کی بحث میں ان شرائط کی رعایت ہونی چاہئے جو اس میں معتبر ہیں کہ اس صورت کے 

کی مصلحت عالوه اس کو انفاق کہنا درست نہیں ہے۔ مثالً انفاق کے شرائط سے اجتماعی 

  ہے وغیره وغیره۔پائی جو مورد انفاق قرار  و تنگدستیذاتی فقر رعایت ہے۔ اسی طرح اس 

۔ حالل کام کے نتیجہ میں کہ ١ہے: ہوتا استحقاق تین طرح کا  اس اصل کی بنیاد پر

۔ علمی کام اور اسالمی تبلیغاتی کے ٢اس کی اجرت اور مزدوری کا استحقاق ہوتا ہے۔ 

کے لئے بالکل وقت نہ نکلتا ہو، کہ اس نتیجہ میں کہ مالی ضرورتوں کو پورا کرنے 

و  عاجزآدمی کا حالل کام سے  ۔٣صورت میں سہم امام سے اس کی تالفی ہونی چاہئے۔ 

جس سے اپنی ضرورتوں  معذور ہونا یعنی ایسا حالل کام کرنے سے معذور و عاجز ہے

  ۔کو پورا کرے

  روایات کی تحقیق
کرنے کی بحث مورد  آبادروایات اور احادیث قطعیہ میں احیاء زمین اور اس کو 

۔ تعمیر و ٣۔ احیاء زمین ٢۔ تحجیر {دیوار کھڑی کرنا} ١تحقیق قرار پائی ہے۔ احادیث میں 

کاری جیسے معیاروں کی بات موجود ہے ان معیاروں میں سے ہر ایک معیار کو آباد

اولویت اور حق تصرف کے لئے معیار جانا گیا ہے۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ ان کے 

ہے؛ کیونکہ تحجیر ایک ضعیف حق جو اولویت کی شدت و ضعف ہوئی  ذکردرمیان 

تصرف کو ثابت کرتی ہے؛ احیاء، تحجیر سے قوی تر اولویت کو اور آخر میں زمین کی 

کاری ہے جو قوی ترین اولویت سے بہره مند ہے۔ اب ہم روایات کے ان تین آبادتعمیر و 

 ،ابت کریں کہ دیوار کھڑی کرنےدستوں کی تحقیق کر رہے ہیں اور قصد رکھتے ہیں ث

کرنے سے اشخاص کے لئے صرف حق اولویت  آباداور اس کو زمین کو زنده کرنے اور 

  ہوتا ہے نہ ملکیت زمین۔ ثابتو تصرف 

  تحجیر {دیوار کھڑی کرنا}

من احاط حائطاً علی ارض "سمره بن جندب کی روایت میں پیغمبر سے نقل ہوا ہے کہ: 

  ۔ ١٣"هل یهف


  ۔�٨٠، ص٣؛ عوالی اللئالی، ج١١١، ص�١مستدرک الوسائل، ج ۔١٣
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کرنے کے لئے ایک مقدمہ ہے  آبادیہ دیوار کھڑی کرنا حقیقت میں ان زمینوں کو 

یا عمارت تعمیر کی جائے۔ بنا بر این مزرعہ {کھیت} طے پایا ا نکہ ان زمینوں میں باغ لگا

کے لئے دیوار کھڑی کرنے جیسے مقدمہ کی ضرورت نہیں جیسی چیزوں اور مزرعہ 

تحجیر پھر گانہ مراحل میں خالصہ ہوتے ہیں، یعنی ہے، اس ترتیب سے سہ گانہ مراحل دو

  کے وہاں پر کوئی معنی نہیں ره جاتے۔

مذکوره حدیث میں مالحظہ کیا کہ پیغمبر نے حق اولویت کو ثابت کیا ہے ان لوگوں 

کی  "هل یهف"گرد دیوار کھڑی کی ہے گر چہ اس حدیث میں کے ارد کے لئے زمین 

عبارت موجود ہے جو مالکیت پر داللت کر رہی ہے لیکن بکثرت قرآنی اور غیر قرآنی 

سے آپ کی مراد اثبات حق اولویت اور حق تصرف  "هل یهف"دالئل و شواہد کے مطابق 

ہےجیسا کہ اس کی بحث آیات گذشتہ میں گزر چکی ہے کہ انسان صرف اس چیز کا مالک 

کی ہے۔ اسی طرح المبسوط میں بعنوان موید شیخ جس کے لئے اس نے سعی و کوشش ہے 

طوسی کے قول کو نقل کیا جا سکتا ہے کہ تحریر فرماتے ہیں : اگر کسی نے کسی زمین 

کا احاطہ کیا اور فروخت کر دیا، علماء شیعہ کا اجماع ہے کہ یہ بیع باطل ہے اور اگر 

ء کرنے کو تاخیر کسی نے دیوار کھڑی کرنے اور احاطہ کرنے کے بعد زمین کے احیا

زمین اسے یا اس زمین کو زنده کرنے کے لئے مجبور کریں گے یا یہ کہ تو دیا  ڈالمیں 

  کو واپس لوٹانے کے لئے مجبور کریں گے۔

  احیاء {زنده کرنا}

 ظالم لعرق لیس و هل یهف ۀممن احیا ارضا میت"دو حدیث میں پیغمبر سے منقول ہے: 

جو شخص کسی مرده زمین کو زنده کرے اس زمین سے بہره مند ہونا اور فائده  ۔١٤"حق

  اٹھانا اس کا حق ہے اور کسی ظالم کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔

۔ جو ١٥"هل ۀصدق وهف همن الدواب اکلت ما و اهفی اجر هفل ۀمن احیاء میت"اور اسی طرح 

اٹھانا اس سے مخصوص ہے شخص کسی مرده زمین کو زنده کرے اس زمین سے فائده 

  اور جو کچھ حیوانات اس سے کھا لیں اس کے لئے صدقہ محسوب ہوتا ہے۔


  ۔١١١، ص�١مستدرک، ج ۔١٤
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کے  "هل یهف"واحد فرق جو ان دونوں احادیث میں اور حدیث تحجیر میں عبارت 

درمیان ہے وه حق تصرف اور حق اولویت کی شدت اور ضعف میں ہے کیونکہ حق 

  اولویت احیاء کے مرحلہ میں زیاده ہے۔

{ع} سے نقل کرتے  صادقایک دوسری روایت عبد الرحمن بن ابی عبد هللا امام 

۔ جو شخص کسی مرده زمین کو زنده کرے وه زمین اس کی ١٦"هل یهمن احیا مواتاً ف"ہیں: 

کے استعداد کی کاری کا مقدمہ ہے کہ زمین آبادہے۔ زمین کا زنده کرنا حقیقت میں اس کی 

چراگاه کے لئے زمین کا اس کا زنده کرنا بھی متفاوت ہے۔ مثال کے طور پر: لحاظ سے 

زنده کرنا پستی و بلندی کے ہموار کرنے کا محتاج نہیں ہے صرف پانی فراہم کرنے کی 

ضرورت ہے جیسا کہ ڈیم کی زمین کی صورتحال مختلف ہے لیکن زراعتی زمین یا باغ 

اور مسطح کرنے سنگالخ کو ختم کرنے ار کے لئے بہت سارے موارد میں زمین کو ہمو

وغیره کھودنے کی ضرورت ہے، زمین کا عمارت بنانے کے لئے احیاء نالیاں اور کنواں 

  کرنا بھی خاص مقدمات کا متقاضی ہے۔

  کاری}آبادتعمیر {
کاری اختیاری اور انتخابی صورت میں مذکور  آبادبعض روایات میں زنده کرنا اور 

  ہے۔

ایما قوم احیوا شیئا من "امام باقر سے ایک صحیح روایت میں مذکور ہوا ہے کہ 

کرے وه اس  آباد۔ ہر وه گروه جو کسی زمین کو احیاء یا ١٧"اهب احق مهف اهو عمروأاالرض 

  زمین کا زیاده سزاوار ہے۔

جو بارش کے پانی سے رشد و نمو کرے ملحوظ رہے کہ  اس زمین کے بارے میں

کرنا ہے گر چہ یہ دونوں باتیں {احیاء و تعمیر} اکثر موارد میں اختالفی  آبادزنده کرنا وہی 

  عی طور پر اولویت میں بھی متفاوت ہیں۔یہیں، طب


  ۔١١١، ص�١مستدرک، ج ۔١٥
؛ ١١١، ص�١؛ مستدرک الوسائل، ج١۵٢، ص�؛ تھذیب، ج�١٢، ص٢۵؛ وسائل الشیعہ، ج٢�٩، ص۵کافی، ج ۔١٦

  ۔؛ یہ روایت صحیفہ فضالء سے مشہور ہے��، ص١؛ عوالی اللئالی، ج١٠٨، ص٣استبصار، ج
  ۔�١١، ص٢۵؛ وسائل، ج١�٩، ص�تھذیب، ج ۔١٧
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اثبات حق اولویت کے ضمن میں کوئی حق دوسروں کے لئے  "اهب احق مه"عبارت 

کرتی ہے، کیونکہ "احق بھا" اصطالح نحوی میں افعل التفضیل ہے اور اس کا  ثابت نہیں

استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرے کا بھی حق ہو کہ اس مورد میں سب کا حق منظور 

صحیح نہ تھا کہ امام کلمہ تو کرنا ملکیت کا مقدمہ ہوتا،  آبادہے۔ بنا بریں اگر زنده کرنا یا 

کریں کیونکہ جس زمین کی ملکیت اس شخص سے مخصوص ہے کا استعمال  "اهاحق ب"

  بالکل بے معنی ہے کہ اس میں سزاوار تر ہو۔ بلکہ صرف وه ہے جو سزاوار ہے۔

ایما قوم احیوا "محمد بن مسلم ایک روایت میں امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ 

  ۔١٨"مهل یه و اهب احق مهف اهو عمروأشئیاً من االرض 

کرے اس زمین کا زیاده حقدار  آبادزمین کا کوئی حصہ زنده کرے یا گروه بھی جو 

  سے مخصوص ہے۔بھی اسی ہے اور اس زمین سے فائده اٹھانا 

زنده کرنے سے کسی کے شیخ طوسی کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں: عین زمین 

کسی کی ملکیت قرار نہیں پاتی ہے اور صرف حق تصرف حاصل ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ 

ایک حصہ زمین کے پرافٹ کا امام مسلمین کو ادا کرے، پس معلوم ہوتا ہے کہ زنده کرنا 

کاری آبادکیونکہ امام المسلمین کو سہم دینا ثمره دینے اور  ،کاری کے لئے مقدمہ ہےآباد

  ۔کے بعد ہے

وجدنا فی "کابلی میں امام محمد باقر سے منقول ہے  آخری بار، صحیفہ ابو خالد

 اورثنا الذین بیتی لأه و ناأ للمتقین ۀقب العا و ،هعباد من یشاء من اهیورث ن االرض هللاأکتاب علی 

 الی اهد خراجؤلی و اهارضاً من المسلمین فلیعمر احیا فمن لنا اهکل االرض و المتقون نحن و االرض

ا هفعمر هبعد من المسلمین من رجل خذأف اهاخرج وأ اهترک فان اهمن اکل ما هل و بیتی لها من االمام

 رهیظ حتی اکل ما هل و بیتی لها من االمام الی اهخراج فلیؤد  اهترک الذي من اهب احق وهف اهو احیا


  ۔�١٢، ص٢۵؛ وسائل، ج١۵٢، ص٣؛ استبصار، ج١۵٢، ص�؛ تہذیب، ج٢�٩، ص۵کافی، ج ۔١٨
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 کان ما اال اهمنع و اهللا رسول اهواح کما اهمن مهیخرج و اهیمنع و اهفیحوی بالسیف بیتی لها من القائم

  ١٩۔"مهیدیا فی االرض یترك و مهایدی فی ما علی مهیقاطع هفان شیعتنا ایدي فی

کتاب علی میں ہم نے دیکھا ہے کہ زمین خدا کی ہے اور وه اپنے بندوں میں سے 

جسکو چاہے اس کا وارث بناتا ہے اور آخری زندگی اور شائستہ حکومت پرہیز گاروں کی 

ہم وہی پرہیز گار ہیں۔ ساری زمین ہماری  ،اور میرے اہلبیت زمین کے وارث ہیںہے۔ میں 

کرے اور اس کا خراج امام  آبادہے، جو مسلمان بھی کسی زمین کو زنده کرے اس کو 

اہلبیت کو ادا کرے، نتیجہ میں اس کو اس زمین سے کھانے کا حق حاصل ہے اور اگر 

دے اس کے بعد کوئی دوسرا مسلمان اس کو بنجر بنا یا کر دے زمین کو خراب، ویران 

چھوڑ وه اس زمین کا اس سے زیاده حقدار ہے جس نے اس زمین کو تو کرے  آبادزنده یا 

دیا ہے، اس مسلمان کو بھی اس کا خراج امام اہلبیت کو دینا چاہئے، نتیجہ میں اس کو بھی 

شمشیر قائم خاندان سے  اس زمین سے خورد و نوش کا حق حاصل ہے، یہاں تک ہمارے

اور تصرف کرنے والوں کو اس  یںلےلواپس اور ساری زمین کو  ںکے ساتھ ظاہر ہو

جیسا کہ پیغمبر نے کیا مگر وه زمین جو ہمارے شیعوں کے باہر کر دیں زمین سے نکال 

  ۔دیں گےاور زمین ان کے حوالے کر یں گے میں ہے کہ ان سے قرار داد باندھ ہاتھ

موارد کا استنباط کیا جا سکتا ہے منجملہ یہ کہ زمین کا شمار  بےاس حدیث سے 

حقیقی مالک خدا ہے اور زمین کی اعتباری مالکیت معصومین کی ہے، بنا بریں جس طرح 

بھی قابل مالکیت زمین کی اعتباری اسی طرح قابل انتقال نہیں ہے مالکیت سے حقیقی 

 ٢٠انتقال نہیں ہے۔

کی بات ہے کہ ہر زمانہ (ٹیکس) اسی طرح حدیث کے آخر میں مالیات اور خراج 

صورت میں یہ خراج بے مورد ہوگا کی مالکیت میں امام اہلبیت کو دیا جائے کہ زمین کی 

نہ مالک کا کرنے واال زمین  آباداور تنہا اس صورت میں معنی دار ہے کہ زمین کا زنده یا 

وئی ہے کہ ترک زمین اور خرابی و ویرانی کی صورت یہ بات ہسے ہو، دوسری طرف 

ره جائےگا اور مسلمانوں کو حق تصرف ہوگا کہ یہ صورت بھی  یںمیں حق اولویت بھی نہ

کا ترک کر دینا حق زمین فرض مالکیت میں بے معنی و بے مورد ہوگی۔ کیونکہ ملکی 


، بحار ١٠٨/ ٣، استبصار/ ١١٢/ �١، مستدرک/ ١۵٢/ �، تہذیب/ ��١/ ٢۵، وسائل الشیعہ/ ٢�٩/ ۵کافی/  ۔١٩

  ۔٢۵/ ٢، تفسیر عیاشی/ ۵٨/ �١و  ٣٩٠/ ۵٢االنوار/ 
وسروں ہے نہ یہ کہ امام خود داس کی تقسیم نظارت و سرپرستی کی زمین میں مالکیت اعتباری سے مراد تصرف  ۔٢٠

  ۔حصہ لیںسے زیاده 
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مام زمانہ ان سے قرار ہوگا۔ شیعوں کے بارے میں بھی ا یںمالکیت کے انتقال کا موجب نہ

  ان کی مالکیت کی صورت میں قرارداد بے معنی ہے۔ورنہ داد باندھیں گے 

اور زور و زر اور جائیں گے اسی جگہ زمین خوروں کے محل بالکل ویران ہو 

۔ اسالمی جائے گاہو ہے بیکار کا ذریعہ کرنے جو زمینوں کے غارت دھوکہ دھڑی 

کہ تاحکومت کا وظیفہ ہے کہ ویران و خراب اور متروکہ زمینوں پر مکمل نظارت رکھے 

رکھے۔ اسی طرح ان زمینوں کے  آبادہر شخص اپنی ضرورت کے بقدر زمین کو زنده اور 

ہوئی ہیں  آبادحوالے سے جو اشرار کے ظلم و جور کے زمانہ میں زور و زر کی بدولت 

عمل کا مظاہره کرے کیونکہ مرور زمانہ سے حقوق پائمال نہیں بصورت عادالنہ عکس ال

  ہوتے۔

  ۔ ربا٢
لغت میں گرانی اور اصل مال {سرمایہ، جمع پونجی} سے زیاده لینے کے  ،ربا

معنی میں ہے کہ دین مبین اسالم نے اس کو تمام حاالت و ابعاد میں حرام کیا ہے اور کوئی 

شمار ہوتا ربا حق سے زیاده لینا  خوری اومفت  بھی استثناء نہیں ہے کیونکہ ہر طرح کی

کام کی گراں قیمت مشتری سے عادالنہ قیمت سے زیاده لینا، ایک  ،ہے، جیسے کم فروشی

فیصد چوری کا مال اور معمولی ربا ہے۔ اور سو عادالنہ مزدوری میں کمی و زیادتی جو 

اں اور مالی ظلم و ستم اور زیادتیاں جو حق اور ناحق سے مخلوط ہیں اسی خوریتمام مفت 

ہے یہاں تک ہے کہ سود {ربا}  خوریفیصد مفت سو میں داخل ہیں۔ اور معمولی ربا جو 

  ول کی جانب سے اعالن جنگ ہوا ہے:خور سے هللا اور اس کے رس

ٓأَیَُّھا اْ َوَذُرواْ َما بَقَِي ِمَن  ٱ�ََّ  ٱتَّقُواْ َءاَمنُواْ  ٱلَِّذینَ  یَٰ بَٰوٓ ۡؤِمنِیَن  ٱلرِّ لَّۡم تَۡفَعلُواْ فَۡأَذنُواْ بَِحۡرٖب  فَإِنإِن ُكنتُم مُّ

َن  لُِكۡم َال تَۡظلُِموَن َوَال تُۡظلَُموَن  ۖۦ َوَرُسولِھِ  ٱ�َِّ مِّ   ٢١۔َوإِن تُۡبتُۡم فَلَُكۡم ُرُءوُس أَۡمَوٰ

احبان ایمان ہو تو جو سود باقی ره گیا ہے اے ایمان والوں هللا سے ڈرو اور تم ص 

اس کو چھوڑ دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے 

المال تمہارا ہے نہ تم أس اور اگر توبہ کر لو تو اصل پونجی اور رؤ کے لئے تیار ہو جا

  ظلم کروگے نہ تم پر ظلم کیا جائےگا۔

 ٱ�َُّ َوأََحلَّ  "عالوه بریں کہ خدا کی جانب سے حرام ہے کیونکہ   خوریربا اور سود

َم  ٱۡلبَۡیعَ  بَٰواْۚ َوَحرَّ خدا نے بیع و شراء کو حالل اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس کے  ۔٢٢" ٱلرِّ


  ٢�٩-٢�٨بقره/ ۔٢١



  میںکی روشنی کتاب و سنت  مفت خور

www.OlumQuran.com 
 

18 


 ،، ایک نقطہ میں ثروت اندوزیجمود بھی ہیں اقتصادیو نتائج بکثرت منفی اقتصادی آثار 

سے شمار کیا میں و نتائج گرانی و مہنگائی اور طبقاتی اختالف کو سود کے نقصان ده آثار 

کی جا سکتا ہے۔ مزه کی بات یہ ہے کہ بعض نے گمان کیا کہ حیلہ شرعی کے ذریعہ سود 

سے اپنے دامن کو بچایا جا سکتا ہے انھوں نے یہ خیال کیا کہ یہ فردی و اجتماعی حرمت 

ہیں اس سے غافل کہ حیلہ شرعی ہرگز ہوتے ترتب مظ ربا {سود} پر لفصرف منفی آثار 

  سود کی خارجی ماہیت کو تبدیل نہیں کرتا۔

مثال کے طور پر، بہت سارے فقہاء کی ایک جماعت نے دو یا چند چیز کے باہم 

معاوضہ کا معیار وزن یا پیمانہ کو قرار دیا ہے {اور موضوع ربا {سود} کو مکیل اور 

نحصر جانا ہے} یعنی اجناس کے باہم تبادلہ میں جنس کے وزن اور پیمانہ موزون میں م

ال کے طور پر کہتے ہیں دس کیلو گرام کے نئے آہنی یا تانبا ثچاہئے۔ مکرنی کی رعایت 

رف سے کے ظکے بنے ہوئے ظرف کو اسی جنس کے پرانے اور کہنہ دس کیلو گرام 

ے لئے کوئی پیسہ لینا اور دینا حرام ہے اور ان کی قیمت کے تفاوت کمعاوضہ کرنا چاہئے 

اور جنس موزون اور مکیل کے عالوه میں بالعکس یا مثالً دس انڈے دس انڈوں ہی سے 

قابل تعویض ہیں اور وزن یہاں پر معیار نہیں ہے اب اگر دس انڈے ایک طرف سنگین تر 

راضی اور تیار ہوں پھر بھی معیار تعداد ہے نہ وزن۔ کیا خود یہ فقہاء اس بات کے لئے 

ہیں کہ اپنے گھروں کی قیمتی اور نو چیزوں کو اس مقدار وزن کی پرانی اور استعمال شده 

کیا ایسے فتوی پر اب تک کسی نے عمل یں؟ دچیزوں سے تفاوت قیمت کے بغیر عوض کر

اور سالم برتن کو اسی جنس و نئے تانبے کے یا کیا ہے؟ کون عقلمند ہے جو اپنے آلمونیم 

پرانے اور استعمال شده برتن سے تفاوت قیمت کے بغیر بدلنے کے لئے تیار ہے وزن کے 

ہ کی واقعی ارزش ضبلکہ صحیح یہ ہے کہ دو جنس کے مبادلہ میں طرفین معاملہ یا معاو

  و قیمت معیار قرار پائے نہ کہ عدد یا وزن یا پیمانہ معیار ہو۔

اصلی گھی کا ایک کیلو اور اس سے زیاده رسوا کن اور شرمناک ایک کیلو گرام 

اور چند گرام مٹھا اور چھاچھ سے معاملہ کرنا ہے کہ مٹھا کے لینے والے کو سود خور 

اور فریب کار اور گھی لینے والے کو زیاں کار اور خساره اٹھانے واال کہتے ہیں جبکہ 

گھی کی قیمت مٹھے کے سو برابر ہے یا اس سے زیاده ہے اور اسی طرح کی نابسامانی 

  ایک دوسرے سے مشابہ تمام معامالت میں موجود ہے۔ )و زیاده کم(
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اس معیار کو بہت سارے دوسرے موارد میں بھی جاری کر سکتے ہیں۔ مثال کے 

طور پر ایک عورت پچاس برس پہلے دس ہزار تومان مہر کے عوض کسی کے حبالہ عقد 

لبہ کرے، بلکہ یہ میں آئی عقل سے بعید ہے کہ اس وقت بھی اسی دس ہزار تومان کا مطا

ہے جو مورد محاسبہ قرار پاتی ہے نہ مقدار اور  )value(مہر کی قدر و قیمت اور ویلو 

عدد، اسی طرح اگر کسی نے پچاس برس پہلے پانچ ہزار تومان کسی کو قرض دیا ہے اور 

اس سے طلبگار ہے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آج بھی اسی پانچ ہزار کا مطالبہ کرے بلکہ 

برس میں پانچ ہزار تومان کی ویلو کا حساب کیا جائے گا اور اس کی ادائیگی الزم  پچاس

  ہوگی۔

خانماں سوز جنگ کی وجہ سے امریکی ڈالر لبنانی لیره تو میں لبنان میں تھا جب 

برابر پہونچ گیا اور ایک ڈالر کی ویلو سات سو لبنانی لیره کے برابر ہو گئی اور  ٢٣٠کے 

لگا۔ اس وجہ سے مخارج زندگی میں سرسام آور طور پر اضافہ ہو خرید و فروخت ہونے 

کیا آج بھی تو لیره تھا  ۵٠٠گیا۔ وہاں پر مجھ سے سوال ہوتا تھا کہ اگر پہلے گھر کا کرایہ 

لیره ہے یا ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے گھر کا کرایہ بھی  ۵٠٠گھر کا کرایہ وہی 

دوسرا کہتا تھا کہ میں نے جو چیز پہلے فروخت کی ہے اس وقت اسی  ٢٣بڑھ گیا ہے؟

گنا ہو  �٠٠گذشتہ مبلغ کا طلبگار ہوں یا یہ کہ اس کی ارزش موجوده قیمت کی رو سے 

  گئی ہے؟

انہ ساالنہ کرایہ کے خمیں جواب میں کہتا تھا: کیسے تسلیم کیا جائے کہ وه صاحب 

 ۵٠٠و۔۔۔ دے لیکن وہی ناچیز مبلغ کے اخراجات سیکڑوں گنا مالیات {ٹیکس} اور تعمیر 

لیره دریافت کرے یا وه طلبگار معمولی گذشتہ مبلغ طلب کرے۔ یہ عقل سلیم کے منافی ہے 

اس میں اور ہر عقل سلیم میں تضاد ہے۔ یہاں پر کہنا چاہئے کہ مال کی ارزش و قیمت کا 

ی نسبت، اس کا محاسبہ ہو۔ معیار ہر زمانہ میں یہ ہے کہ دوسرے زمانہ میں اس ارزش ک

یعنی یہ دیکھیں گے کہ اس وقت اس کی ویلو کتنی ہے۔ اس وقت کی ارزش اور آج کی 

اس کے عالوه اس تفاوت کا بھی طلبگار ہے۔ یہاں تک کہ خود ارزش میں جو تفاوت ہے 

گذاری قیمت سکے بھی کوئی ارزش نہیں رکھتے ہیں اور دوسرے معیاروں پر ان کی 

  ہونی چاہئے۔

اس توضیحی بیان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اصل مال سے زیاده لینے اور 

مورد معاملہ چیز کی حقیقی ارزش کی بنیاد پر سود کا حساب ہوگا۔ اور کسی قیمت پر 


  ۔لبنانی لیره ہے ١٢۵٠٠٠محاسبہ کے مطابق یہ مبلغ تقریباً  ۔٢٣
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تخصیص پذیر نہیں ہے، سود کی ساری قسمیں خواه باپ اور بیٹے کے درمیان ہو، خواه 

  ٢٤ان و کافر کے درمیان ہو، حرام ہیں۔زن و شوہر کے درمیان ہو، خواه مسلم

جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بظاہر شرعی حیلوں سے سود میں اپنے عمل کی 

اظی سے تغییر پذیر نہیں ہیں۔ حرمت کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ سود کے منفی آثار لفّ 

کیا ایک ماچس کے ہمراه ایک الکھ تومان کا سودا ایک الکھ پچاس ہزار تومان سے مدت 

ماہیت کو تغییر کر سکتا ہے، کیا ایک ماچس پچاس ہزار تومان کی کی معین میں سود 

مالیت رکھتی ہے کہ ایک الکھ کا ایک الکھ سے محاسبہ کرتے ہو؟ کیا اس حیلہ شرعی 

  !ہرگز نہیں ٢٥اثرات ختم ہو جائیں گے؟نقصان ده ے اس پر مترتب س

بہت احمقانہ ہے اگر خدا اور اس کے دین کو فریب کار اور شعبده باز ظاہر کریں، 

  وائے ان لوگوں پر جو اس طرح دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں۔

ره یہ بات بعینہ یہودیوں کی حیلہ گری سے مشابہ ہے اور قرآن کریم نے اس کو سو

یہودیوں کو شنبہ کے دن کام تک کی آیتوں میں بیان کیا ہے۔  ١٦٦سے  ١٦٣اعراف کی 

کرنے کی ممانعت تھی انھیں اس بات کا مالل تھا کہ مچھلیاں شنبہ کے دن ہی کیوں ان کے 

تی ہیں گویا مچھلیوں کو بھی شنبہ کے دن شکار کی ممانعت کا علم آپانی کے کناروں میں 

سے یہودیوں نے مچھلیوں کی واپسی کے راستے روز شنبہ کو بند ہو گیا تھا اس وجہ 

مچھلیوں کا شکار کر سکیں۔ کرنے کی ترکیب سوچی تاکہ آسوده خاطر ہوکر یکشنبہ کو 

اس نے ان کو اپنی رحمت اس لئے عالم ان کی نیتوں اور شیطنت سے بخوبی آگاه تھا خداوند

ا "سے دور بندروں میں تبدیل کر دیا:  سِ  فَلَمَّ ا نُھُواْ َعۡنھُ قُۡلنَا لَھُۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َخٰ  ؛٢٦"یَن ٔ َِعتَۡواْ َعن مَّ

  تاکہ آنے والی نسل کے لئے درس عبرت رہو۔ؤ، رانده درگاه بندروں میں تبدیل ہو جا

کیا حیلہ شرعی اور فریب کاری یہودیوں کے لئے حرام اور انسانیت سے دور تھی 

  ہے اور انسانی فعل ہے۔لیکن مسلمانوں کے لئے حالل 


  ۔اس استثناء کی طرف اشاره ہے جس کے قائل بہت سارے فقہاء ہیں ۔٢٤

 فی ةمذکور اًهللتخلص من الربا وجوذکروا "تحریر فرماتے ہیں:  ںامام خمینی رحمۃهللا علیہ کتاب تحریر الوسیلہ می ۔٢٥

 من ۀالمماثل من التخلص وه الجائز و هالوجو من هبوج جائز غیر الربا من التخلص ان فوجدت ۀلکتب و قد جددت النظر فی المسئلا

  ۔٢/�٢٦تحریر الوسیلہ/ ۔"الحیل هالوجو من هجوب جائز فغیر همن التخلص اما و حقیقتاً، الربا من تخلصاً ذاهو لیس  ۔۔۔التفاضل

  ١٦٦اعراف/ ۔٢٦
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کی شراکت اسالم میں کسی معاملہ کی بابت زیاده پیسہ لینا یا دینا صرف عادالنہ 

صورت میں صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک کار خریدنا چاہتا ہے اور مثالً 

ورت قرض یا قسط وار ادا کرنا چاہتا ہے تنہا اس صورت میں صاس کا ایک میلیون تومان ب

اس ایک میلیون تومان کی تو ہو  نیسے چاہتا ہے کام کرے اور اس کی کچھ آمد اسکہ 

بابت ماہانہ بصورت شراکت کچھ اضافی رقم دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کا ر اس نے اپنے 

شخصی استعمال اور کام کے لئے خریدی ہے اور حقیقت میں نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعہ 

اس مبلغ کی بابت مثالً تیس ہزار تومان تو ہو  نیدسے کوئی اقتصادی کام کرے اور کچھ آم

  نہیں دے سکتا ہے۔

اجتناب ناپذیر مہنگائی کی بابت کہ ساالنہ حکومت کی طرف سے تعیین  حاسی طر

لے سکتا مبلغ ے سال مہنگائی کے بقدر اضافی دوسردئے ہوئے قرض کے لئے  ،ہوتی ہے

  معیار میں گذر چکی ہے۔ہے جس کی بحث معامالت میں اجناس کی واقعی ارزش کے 

کام ادی صبنا بریں صرف اور سرف اس صورت میں کہ رد و بدل شده مبلغ سے اقت

اور کچھ درآمد حاصل ہو اس مبلغ کے استعمال میں شراکت کی وجہ سے یا رقم اور معاملہ 

شده جنس کی حقیقی ارزش کی افزائش کی بابت اضافی پیسہ لیا جا سکتا ہے ورنہ صرف 

اس میں اضافی رقم معین نہیں کی جا سکتی ہے جو قطعی طور پر سود  دینے سےقرض 

  اور زیاده طلبی ہے۔

  بحث کے آخر میں مناسب ہے کہ سود سے متعلق بعض آیات کی طرف اشاره ہو:

بِّھِ  ۥفََمن َجآَءهُ ۔ ١ ن رَّ ِ إِلَى  ٓۥ َما َسلََف َوأَۡمُرهُ  ۥفَلَھُ  ٱنتََھىٰ فَ  ۦَمۡوِعظَٞة مِّ   ۔٢٧ ٱ�َّ

جس کے پاس اس کے پروردگار کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے اور اس نے 

سے قبل}جو سود نزول کے {سود} ترک کر دیا ہے تو گذشتہ کاروبار سے { حکم تحریم 

  اس کو حاصل ہوا اس کا مال ہے، اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔

ٓأَیَُّھا ۔ ٢ َ  ٱتَّقُواْ َءاَمنُواْ  ٱلَِّذینَ یَٰ اْ َوَذُرواْ َما بَقَِي ِمَن  ٱ�َّ بَٰوٓ ۡؤِمنِینَ  ٱلرِّ   ٢٨۔إِن ُكنتُم مُّ

اے وه لوگ جو ایمان الئے خدا سے ڈرو اور اگر مومن ہو تو جو سود باقی ره گیا 

  ہے اسے چھوڑ دو۔


  ٢�۵بقره/ ۔٢٧
  ٢�٨بقره/ ۔٢٨
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ان دونوں آیتوں کے بموجب جس کے پاس سود کے بارے میں حکم خدا پہونچ چکا 

کے نتیجہ میں اس کو جو  خوری سے اجتناب کرنا چاہئے اور سود  خوریہے اس کو سود 

یا پیسہ موجود ہے تو اس کو جن سے لیا ہے لوٹا دینا چاہئے مال اگر خود ہے حاصل ہوا 

لیکن جو خرچ ہو گیا ہے یا نہیں رہا اس کے حوالے سے اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے البتہ 

  شرط یہ ہے کہ توبہ کر لی ہو۔

َن فَإِن لَّ  ۔ ٣ لُِكۡم َال تَۡظلُِموَن َوَال  ۖۦ َوَرُسولِھِ  ٱ�َِّ ۡم تَۡفَعلُواْ فَۡأَذنُواْ بَِحۡرٖب مِّ َوإِن تُۡبتُۡم فَلَُكۡم ُرُءوُس أَۡمَوٰ

  ۔٢٩تُۡظلَُمونَ 

  اور اگر توبہ کر لو تو تمھارا سرمایہ، تمھارا ہے نہ ستم کروگے نہ ستم دیکھوگے۔

رف اصلی تو صسے توبہ کر لے  خوری اس آیت کی رو سے جو شخص سود 

لوٹا دے۔  ،سرمایہ اس کا ہے اور جو کچھ سود سے حاصل ہوا ہے اس کو جن سے لیا ہے

  البتہ اس صورت میں کہ وه مال باقی بچا ہو اور محفوظ ہو۔

بَٰواْ َوأَۡخِذِھُم  ۔ ۴   ۔ ٣٠َوقَۡد نُھُواْ َعۡنھُ  ٱلرِّ

گیا ہے یہ خود سود خور  اور ان کا سود لینا باوجودیکہ ان کو سود سے روکا

  یہودیوں کی نسبت ایک تہدید ہے۔

ٓأَیَُّھا   ۔ ۵ اْ َءاَمنُواْ َال تَۡأُكلُواْ  ٱلَِّذینَ یَٰ بَٰوٓ  وَ  ٱلرِّ
ۖ
َعفَٗة َضٰ ٗفا مُّ َ  ٱتَّقُواْ أَۡضعَٰ   ۔٣١لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحونَ  ٱ�َّ

شاید نجات پا اور هللا سے ڈرو ؤ اے وه لوگ جو ایمان الئے چند برابر سود نہ کھا

یہاں پر دو گنا اور چوگنا سود کی سخت مذمت کی گئی ہے کہ کچھ لوگ سودی مال ؤ. جا

  سے بھی سود لیتے تھے اور سود در سود لیتے تھے۔

ُ َوأََحلَّ  ۔٦ َم  ٱۡلبَۡیعَ  ٱ�َّ بَٰواْۚ َوَحرَّ  ٱلرِّ
  ۔ ٣٢

  خدا نے بیع کو حالل اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔


  ٢�٩بقره/ ۔٢٩
  ١٦١نساء/ ۔٣٠
  ١٣٠آل عمران/ ۔٣١
  ٢�۵بقره/ ۔٣٢
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مذکوره باال ساری کی ساری آیات سود اور زیاده لینے کی حرمت پر داللت کر رہی 

 )چوری سے بھی بدتریہاں تک کہ ( خوریکو بدترین مفت  )معمولی( خوریہیں اور سود 

  جانا ہے بالخصوص اگر حیلہ شرعی کے ہمراه ہو۔

  ۔ خمس و زکات٣
ِ ُخُمَسھُ  ٱۡعلَُمٓواْ وَ  ن َشۡيٖء فَأَنَّ ِ�َّ ُسوِل َولِِذي  ۥأَنََّما َغنِۡمتُم مِّ َمىٰ وَ  ٱۡلقُۡربَىٰ َولِلرَّ ِكینِ وَ  ٱۡلیَتَٰ  ٱۡبنِ وَ  ٱۡلَمَسٰ

بِیلِ  ِ إِن ُكنتُۡم َءاَمنتُم بِ  ٱلسَّ  ۔٣٣ٱ�َّ

اور جان لو جو چیز تم کو غنیمت میں حاصل ہوئی ہے اس کا پانچواں حصہ خدا، 

القربٰی، یتیموں، مسکینوں اور غربت کے مارے مسافروں کے لئے ہے اگر رسول، ذوی 

  خدا پر ایمان الئے ہو۔

لَٰوةَ  َوأَقِیُمواْ  َكٰوةَۚ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ ۡن َخۡیٖر تَِجُدوهُ ِعنَد  ٱلزَّ ُمواْ ِألَنفُِسُكم مِّ َ إِنَّ  ٱ�َِّۗ َوَما تُقَدِّ بَِما تَۡعَملُوَن  ٱ�َّ

بَِصیرٞ 
  ۔٣٤

قائم کرو اور زکات ادا کرو اور جو چیز اپنے لئے پہلے بھیج دو گے اس اور نماز 

  گے۔ؤکو خدا کے پاس محفوظ پا

لَٰوةَ  َوأَقِیُمواْ  َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ ُسولَ َوأَِطیعُواْ  ٱلزَّ   ۔٣٥لََعلَُّكۡم تُۡرَحُمونَ  ٱلرَّ

مشمول اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول خدا کی اطاعت کرا شاید 

  ؤ۔رحمت قرار پا

تاکہ ہیں خمس و زکات دو اہم اسالمی مالیات {ٹیکس} ہیں جو قرآن میں واجب ہوئے 

شرعی مصارف میں خرچ ہوں۔ خمس و زکات کا فلسفہ اس چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے 

تاکہ مال  "منکم االغنیاء بین ۀکی ال یکون دول"جس کا ذکر خدا نے سوره حشر میں کیا ہے: 

  کے ہی ہاتھوں میں نہ رہے۔ ،سے جو تونگر اور ثروت مند ہیںمیں ا} تم {تنہ

میں ثروت کی گردش سبب ہے کہ ثروت ایک معاشره چنانچہ حقیقت میں اسالمی 

حتی االمکان روک تھام ہو  یک جگہ جمع نہ ہو اور طبقاتی اختالف اور اقتصادی گرانی

سکے، کیونکہ اسالمی معاشرے میں ایمان کے زوال و فقدان کی سب سے بڑی اور اہم 


  �١انفال/ ۔٣٣
  ١١٠بقره/ ۔٣٤
  ۵٦نور/ ۔٣٥
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اگر فقر  "هلتُتَقَالً لَجر قرُالفَ یل للو مثَّ"وجہ فقر ہے۔ امیر المومنین علیہ السالم فرماتے ہیں: 

  مجھکو کسی آدمی کی شکل میں ملتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔

بنا بریں تمام امکانات کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں رکھنا چاہئے تاکہ اسالمی 

معاشرے میں فقر اپنی جڑیں مضبوط نہ کر سکے، کیونکہ اسالمی معاشره کا حیاتی عنصر 

  یعنی ایمان اس پر مبتنی ہے۔

کو  ،اب ہم خمس و زکات کے بیجا استعمال اور اس سے جو سوء استفاده ہوا ہے

  شمار کریں گے اور کتاب و سنت کے مطابق اس پر نقد و تبصره کریں گے۔

 صات فقیر سے مخصومصارف خمس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آدھا خمس ساد

ہے اور نصف دیگر سہم امام ہے اور امام زمانہ اور آپ کے نواب کے اختیار میں ہے۔ 

یا ہے کہ سادات اس میں کوئی اسی طرح زکات کے ہشتگانہ مصارف کے بارے میں کہا گ

حق نہیں رکھتے ہیں اور ان پر زکات لینا حرام ہے اور جن اموال میں زکات واجب ہے 

اونٹ، گندم و جو  ،، گائے و گوسفندسونا و چاندیسکہ دار صرف نو چیزیں شمار کی ہیں: 

  یں۔بتہ ان موارد میں سے ہر ایک میں کچھ قیود اور شرطیں بھی ہلاور خرما و کشمش۔ ا

جیسا کہ سونا اور چاندی کی زکات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسکوک و 

زکات نہیں ہے۔ بعنوان مثال اگر تو مضروب یعنی سکہ دار ہو اور اگر مسکوک نہ ہو 

سفند اور وآالت کی شکل میں ہو تو کسی قیمت پر اس میں زکات نہیں ہے۔ گائے، گ ،زیور

ہے کہ مالک ہوتی واجب وقت اس میں ے مورد کاونٹ کے بارے میں کہا ہے: زکات ان 

نے مکمل ایک سال اپنے چاره سے ان کا پیٹ بھرا ہو۔ بنا بریں اس صورت میں کہ اگر 

زکات نصف ہو جائے گی اور اگر سال تو ایک دن بھی جانوروں نے صحرا میں چرا ہے 

  نہیں ہے۔ میں ایک دن حیوانات کو اپنی بیوی کو بخش دے اور اس کے بعد لےلے تو زکات

گندم و جو اور کشمش و خرما کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس صورت میں ان میں 

شت زمین معین شده میزان اور نصاب کی حد میں پہونچ جائے اور ازکات ہے کہ مورد ک

  اس صورت کے عالوه ہرگز زکات نہیں ہے۔

ونچی ہوئی بنا براین ثروتمند کے لئے راستہ کھال ہوا ہے تاکہ حد نصاب تک نہ پہ

  ۔کر جائیںچند زمینوں میں کھیتی کر کے زکات دینے سے فرار 



  میںکی روشنی کتاب و سنت  مفت خور

www.OlumQuran.com 
 

25 


چیزوں میں مکمل زکات نو ان تمام حاالت کے پیش نظر بالفرض اگر ان تمام مشہور 

تہی دستوں سے مخصوص ہے فقیروں اور زکات کا آٹھواں حصہ تو صرف نکالی جائے 

  ۔ےکو نہ ملں چند لایر بھی ہر شخص کہ شاید مجموعاً ایک ماه می

کو شامل ہے وه بھی سادات پدری % ٢٠کے مجموعی آمدنی البتہ نصف خمس جو 

تہی دست افراد جو غیر سید ہیں اسی طرح تہی دست  %٩٠کے اختیار میں ہے: حقیقت میں 

ماہانہ الکھوں  ،باقی رہیں اور اس کے مقابلے میں سادات پدری جو تہی دستی کا شکار ہیں

  ہے۔راتا تومان ان کی جیب میں ج

  کہنا چاہئے:جائزه لیتے ہوئے ان موارد میں ایک تنقیدی 

پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت خمس نے سادات کے لئے کوئی مخصوص سہم بالکل 

معین نہیں کیا ہے بلکہ ایتام و مساکین اور غربت کے مارے مسافروں کا بطور مطلق ذکر 

عقل سلیم سے دور ہے۔ اور کیا ہے اور اس کو بہت چھوٹی اقلیت سے مخصوص کرنا ہر 

"الیتامی" اور "المساکین" میں جو "ال" ہے ال استغراق جمعی ہے جو سب کو بال استثناء 

  شامل ہے۔

کی قباحت پہلے کرنے دوسری بات یہ کہ سادات کو سادات پدری سے مخصوص 

جس میں خمس کو سادات پدری سے مخصوص کیا گیا  ،والے اختصاص سے کم نہیں  ہے

گوں نے سادات کو سادات پدری میں منحصر جانا ہے ان لوگوں نے وسائل ہے۔ جن لو

 سائر من هابو و اشمه بنی من همن کانت ام"الشیعہ میں ایک مجعول روایت سے استناد کیا ہے 

اس  ٣٧"۔٣٦"مهبائآل مهادعو" یقول اهللا الن شئی الخمس من هل لیس و هل تحل الصدقات فان قریش،

 -گڑھنے والے-ہے یہ ہے کہ اس حدیث کے جاعل دلچسپ حدیث میں جو نکتہ بہت زیاده 

نے جہاں اس بات کی کوشش کی ہے کہ حکم سادات مادری کو حکم سادات پدری سے جدا 

رسول اکرم سے انتساب کے حکم کو تمام سادات سے طور پر کرے، ناخواستہ اور نادانستہ 

کے واسطے  )سالم هللا علیھا(خارج کر دیا ہے کیونکہ تمام سادات حضرت فاطمہ زہرا 

سے منسوب ہیں۔ اس حدیث کی رو سے روئے زمین پر فاطمہ زہرا  )ص(سے آنحضرت 

رت رسول کی کیونکہ آپ حض !سالم هللا علیہا کے عالوه دوسرا کوئی سید نہ ہے نہ ہوگا

  اکلوتی اوالد ہیں جن سے نسل باقی ہے۔


  ۵احزاب/ ۔٣٦
  ۔٢٦٨/ ٩وسائل/  ۔٣٧
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اس بات کی توجیہ میں بعض نے کہا ہے کہ سادات پدری وه ہیں جو پیغمبر کے جد 

اپنے زعم ناقص میں مسئلہ کو حل کر دیا ہے۔ انہوں نے جناب ہاشم سے منسوب ہیں اور 

س کو بھی سید شمار اس کے جواب میں کہنا چاہئے کہ اگر ایسا ہو تو اسالم میں بنی عبا

اسالم میں صرف پیغمبر سے ، عظمیٰ اور کیا انھیں نہیں معلوم کہ سیادت ! ہونا چاہئے

مخصوص ہے اور ہاشم بھی حضرت سے اسی انتساب کی بدولت سید قریش تھے۔ جیسا کہ 

لق پیغمبر کے طعرب ہر قوم کے رئیس اور بزرگ کو سید کہتے تھے، لیکن بزرگ م

حضرت رسول سے  -سیادت کے ساتھاپنی –اور علی کی سیادت بھی عالوه کوئی نہیں ہے 

انتساب کی وجہ سے ہے اور ہر صورت میں حضرت سے منتسب تمام افراد خواه ماں کی 

خواه مادری –، سید ہیں۔ اور تنہا ان کی اوالدیں باپ کی طرف سےمنتسب ہوں طرف سے 

  بطور خاص اور اصطالحی سید کہالتی ہیں۔ -پدریہوں یا 

ہے جو عصر جاہلیت کے ھندسہ دوسرا قابل توجہ نکتہ جاعل حدیث کا ذہنی 

خرافات کو اپنے ہمراه لئے پھرتا ہے۔ وه خرافات جو دور جاہلیت کے اس شعر میں بالکل 

  نمایاں ہیں:

  غارباال الرجال ابناء نهبنو    بنونا بنو ابنائنا و بناتنا

لڑکیاں ان کے بیٹے اجنبی ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں اور ہماری 

  مردوں کے بیٹے ہیں۔

قرآن نے حضرت عیسیی کو لیکن قرآن سے اس خرافات کا کلی جواب یہ ہے کہ 

َوِمن " فرزند ابراہیم کہا ہے جبکہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسی کا کوئی باپ نہ تھا۔

یَّتِھِ  لَِك نَۡجِزي  ۥدَ َداوُ  ۦُذرِّ ُروَنۚ َوَكَذٰ َن َوأَیُّوَب َویُوُسَف َوُموَسٰى َوَھٰ َویَۡحیَٰى َوِعیَسٰى  ٱۡلُمۡحِسنِیَن َوَزَكِریَّاَوُسلَۡیَمٰ

َن  لِِحینَ َوإِۡلیَاَسۖ ُكّلٞ مِّ   ۔ "٣٨ٱلصَّٰ

کو ابناء رسول شمار کرتا  )علیہما السالم(اسی طرح قرآن امام حسن اور امام حسین 

فَقُۡل تَعَالَۡواْ "ہے جبکہ حسنین علیہما السالم تنہا ماں کی طرف سے پیغمبر سے منسوب ہیں: 

ِ نََت نَۡدُع أَۡبنَآَءنَا َوأَۡبنَآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكۡم ثُمَّ نَۡبتَِھۡل فَنَۡجَعل لَّعۡ  ِذبِینَ ى َعلَ  ٱ�َّ اے  ۔٣٩"ٱۡلَكٰ

ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی ؤ پیغمبر کہہ دیجئے آ


  ٨۵-�٨انعام/  ۔٣٨
  ٦١آل عمران/ ۔٣٩
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عورتوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو بالئیں، اس کے بعد مباہلہ کریں 

  اور خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر قرار دیں۔

نے بنی امیہ اور بنی عباس کے سامنے بیان کیا ان قرآنی دالئل کو ائمہ معصومین 

  ہے جو ان کو اوالد رسول اور ذریت پیغمبر نہیں جانتے تھے۔

اور عصر جاہلی کی  ظہور اسالم اور نزول قرآن سے تمام خرافاتاصولی طور پر 

پر خط بطالن کھینچ دیا گیا ہے اگر چہ اس غلط اور موہوم رسوم و عادات غلط سنتوں اور

  نے مسلمانوں کی معتبر حدیث کی کتابوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ثرات اتفکر کے 

ہے کیونکہ یہ  "مهآلبائ مهادعو"تیسرا نکتہ جو اس حدیث میں نظر آتا ہے عبارت 

آیت  نکتہ اساسی طور پر موضوع سے کوئی ربط نہیں رکھتا ہے۔ یہ جملہ سوره احزاب

حقیقی سے نسبت دینے آباء چار اور پانچ سے مربوط ہے جو منہ بولے بیٹوں کو ان کے 

  کے بارے میں نازل ہوا ہے:

ِھُكۡمۖ وَ  "  لُِكۡم قَۡولُُكم بِأَۡفَوٰ
ُ َوَما َجَعَل أَۡدِعیَآَءُكۡم أَۡبنَآَءُكۡمۚ َذٰ بِیلَ  ۡھِديَوھَُو یَ  ٱۡلَحقَّ یَقُوُل  ٱ�َّ  ٱۡدُعوھُمۡ  ٱلسَّ

ِ ِألٓبَآئِِھۡم ھَُو أَۡقَسطُ ِعنَد  اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمھارے واقعی بیٹے قرار   ٤٠"۔ٱ�َّ

نہیں دئے ہیں یہ سب تمھاری زبانی باتیں ہیں، خدا حقیقت بیان کرتا ہے اور سیدھے راستہ 

نہ بولے ۔ کیا حسنین پیغمبر کے مؤکی ہدایت کرتا ہے ان کو ان کے باپ کے ناموں سے بال

  بیٹے تھے۔

جو اس کی تیس آیتوں میں منعکس ہے زکات کے بارے میں بھی قرآن کی رو سے 

عمومیت رکھتی ہیں اور میں زکات باب اور تقریباً تجارت کے باب میں ایک سو حدیث 

وه معاف کر دی ایک روایت جو پیغمبر سے منقول ہے کہ آپ نے زکات نو مورد کے عال

ہے، قطعی طور پر جعلی ہے کیونکہ پیغمبر ہرگز جس چیز کو خدا نے واجب کیا ہے 

وه اپنے  ٤١"۔أََحٗدا ٓۦ َوَال یُۡشِرُك فِي ُحۡكِمھِ "مورد عفو و بخشش قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ کیونکہ 

کیا حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کو مالداروں نے جعل 

ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ زکات اپنے ہشتگانہ مصارف کے ساتھ بہت کم فیصد میں تنہا نو 

چیز سے متعلق ہو جبکہ فقراء غیر سید فقراء سید کے مقابلے میں کہیں زیاده ہیں جبکہ 


  ۵- �احزاب/  ۔٤٠
  ٢٦کہف/ ۔٤١
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 !نصف خمس سادات کے لئے ہے جبکہ سادات فقیر دوسروں کی نسبت بہت کم ہیں

  ی بھی شرط ہو۔خصوصاً اس صورت میں کہ نسبت پدر

اور وه خمس و زکات کے بارے میں ایک بات کا ذکر کرنا لطف سے خالی نہیں ہے 

اس بحث میں بعض فقہاء کی احتیاط ہے کہ بر احتیاط فقہی حیرت انگیز ترین یہ ہے کہ 

اس لئے خمس سے  ،چونکہ ان کا سید ہونا معلوم نہیں ہے ،بناء احتیاط سادات مادری

  !محروم ہیں اور چونکہ غیر سید ہونا بھی معلوم نہیں ہے اس لئے زکات سے محروم ہیں

  ٤٢چاہئے!مر جانا بنا بریں احتیاط کے مبنی پر احتیاطاً تہی دستی سے 

کا مسئلہ ہے؛ بعض مالیات اور خراج دوسرا مطلب جو قابل ذکر ہے حکومتی 

ملک کو چالنے کے لئے کافی جانتے ہیں اور کو اسالمی ادا کرنے خمس و زکات صرف 

  اس کے عالوه بعنوان مالیات اور کوئی رقم لینے کو جائز نہیں جانتے ہیں۔

خمس و زکات ہے اور حکومت صرف مالیات ضروری ہے کہ اسالمی یہ بیان کرنا 

کرنے کے لئے برطرف ت اجتماعی کی برقراری اور طبقاتی تبعیض کو الدکو چاہئے کہ ع

اور تعلیمی اور ورزشی کی صفائی کو خرچ کرے لیکن حکومت راه سازی، شہر اس مال 

اور تفریحی مراکز کی تعمیر جیسی عمومی خدمات کے عوض اضافی رقم بھی لے سکتی 

ہے کیونکہ ان امور کا انجام دینا انسانوں کی تکامل اور ترقی یافتہ اجتماعی زندگی کا 

  الزمہ ہے جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔

کی رو سے عفو کے پنجگانہ معانی میں سے   ٤٣" ٱۡلَعۡفوَ لُونََك َماَذا یُنفِقُوَنۖ قُِل  َٔ َویَسۡ " آیت

کو شامل صدقات تمام واجب خمس و زکات اور  ،زیادتیعادی ضرورت پر اضافہ ہے ایک 

خصوصی تو وه ہے۔ یہاں تک کہ اگر ان امور کا انجام دینا خصوصی شعبہ سے متعلق ہو 

ہونے والی رقم کو اس شہر میں ساکن تمام دولت مندوں سے لے سکتا ہے۔  خرچمیں شعبہ 

اگر خدمات کا تعلق پورے ملک سے ہو اور خمس و زکات محتاجوں کے لئے کافی نہ ہو 

پورٹ کا راستہ اور میان تقسیم ہونا چاہئے۔ جیسے ایرتو قوم و ملت کے ثروتمندوں کے در

۔ شرط یہ ہے کہ خصوصی سازی کی کی خصوصی ضرورتیں وغیرهبے سہارا لوگوں 

  مصلحت وغیره پر فدا نہ ہو جائے۔ ،تالدعبحث میں 



  ۔٢٦٨/ ٩وسائل/  ۔۔۔المطلب عبد لبنی تحل ال ۀان الصدقیہ فقہاء رسول کی اس جعلی حدیث سے استناد کرتے ہیں کہ  ۔٤٢

  ٢١٩بقره/ ۔٤٣
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بر طرف کرنے کے کو کلی طور پر خمس و زکات عقیدتی اور مالی ضرورتوں 

جن کی عادالنہ تقسیم ہونی چاہئے کہ زکات کے آٹھ مورد اور خمس کے چھ  ،لئے ہیں

مورد سارے کے سارے شرعی اور اقتصادی نقصانات کو بر طرف کرنے کے لئے ہیں 

  اور بس۔ نہ کاہلوں کی پرورش اور ان کی تقسیم میں زیاده روی کے لئے۔

  مضاربہ
ایک آدمی کا پیسہ ہو اور  مضاربہ پیسہ اور کام کے زد و بند کے معنی میں ہے کہ

ر خود وه اور کوئی دوسرا دوسرا اس پیسہ سے کام کرے یا یہ کہ ایک آدمی کا پیسہ ہو او

  ۔ےکام کر

کہ اس کیوں مضاربہ میں شرط ہے کہ پیسہ لینے واال امین اور کام سے واقف ہو 

معامالت میں کے عالوه اصوالً مضاربہ اپنے شرعی معنی میں نہیں ہوگا بنا بریں اگر 

تقصیر کے بغیر کام میں مہارت اور دقت کے باوجود خساره ہو جائے تو تمام خساره پیسہ 

  دینے والے کا ہوگا۔

اپنی مرضی کے مطابق مضاربہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کام کرنے واال 

فیصدی کی تعیین کرتا ہے اور ہر صورت میں اس فیصد کو طرف مقابل سے دریافت کرتا 

میں کہنا چاہئے بارے ہے خواه اس کا فائده ہو خواه گھاٹا ہو خواه نہ فائده ہو نہ گھاٹا ہو۔ اس 

ممکن ہے ایسے شخص سے جو پیسہ سے کام کرتا اور اپنا وقت اور طاقت اس کام میں کہ 

اس بات کی امید رکھتا ہے کہ طے لیکن اور نفع کبھی اس کو ہاتھ نہ آئے لگاتا ہے، پیسہ 

یہ خود اس پر آشکارا ظلم ہے اور اس صورت میں اور شده رقم کا فیصد اسے ملنا چاہئے 

  بدتر ہے جب ضرر بھی ہوا ہو۔ہی 

  بطور کلی شراکت کے کاموں میں تین رخ ہوتے ہیں:

قابل کا کام اور اس کی سعی و کوشش ایک مرده کام ہے لیکن طرف مکہ ۔ پیسہ ١

  ہے۔اور ایک زنده کام سرمایہ 

ہے اور کام کیا گیا ۔ پیسہ ایک غیر ضروری کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ذخیره ٢

  اور کوشش ایک ضروری امر ہے اور یہی وجہ ہے کہ وه شخص حرکت میں ہے۔

پیسہ کے بغیر ۔ کام کے بغیر پیسہ کی کوئی شرعی درآمد نہیں ہے لیکن کام کی ٣

  شرعی درآمد ہے اگر چہ کم ہے۔
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کو مورد سرزنش یا بازخواست  ہ کرنے والے بنا بریں یہ تینوں رخ ہرگز مضارب

قرار نہیں دے سکتے یا یہ کہ اس کے لئے کم فیصد قرار دے کہ یہ کام کرنے والے کے 

  ظلم ہے۔بہت بڑا حق میں 

  طالق رجعی
حاصل ہے کہ حق کا طالق رجعی میں کہا گیا ہے: مردوں کو ہر حالت میں رجوع 

رجوع کر سکتے ہیں خواه اصالح کا اراده رکھتے ہوں یا نہ کی طرف وه اپنی بیویوں 

رکھتے ہوں لیکن اصولی طور پر مردوں کو اس طرح کا حق دینا فلسفہ ازدواج کے منافی 

محقق ہونا چاہئے اور سے سکون کی غرض  ہے کیونکہ ازدواج کو طرفین کے آرام و

رجوع اس کی طرف عورت کو اذیت کرنے اور اس کا مال لینے کی خاطر  ،مکن ہے مردم

  دیا جا سکتا ہے۔حق کا کلی طور سے رجوع اس کو ورت میں کس طرح صکر رہا ہو اس 

  :قرآن کریم فرماتا ہے

لَِك "  ِھنَّ فِي َذٰ ٗحا اُدٓواْ إِۡن أَرَ َوبُعُولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِّ ان کے شوہر ان کو لوٹانے کا زیاده  ۔٤٤"إِۡصلَٰ

  رکھتے ہوں۔اراده کا حق رکھتے ہیں اگر اصالح 

بنا بریں آیت کی رو سے ہرگز ہر حالت میں شوہر کے حق رجوع اور بازگشت کا 

حکم نہیں لگایا جا سکتا بلکہ صرف اس صورت میں اس کے رجوع اور بازگشت کا حکم 

بیوی کو اپنی مقصد کیونکہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی میں اصالح کی نیت رکھتا ہو۔ 

حقق نہ ہونے کی صورت میں رجوع باطل ہے۔ نے کی شرط ہے اور اس کے متاطرف لوٹ

عالوه بریں اگر مرد نے ضرر رسانی یا بیوی کا مال لینے کی دھمکی کے قصد سے 

ممنوع  ھچاہئے کہ یہ رجوع اولویت کے سات رجوع کا اراده کیا ہے تو ایسے میں حکم کرنا

  ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے:

وھُنَّ لِتَُضیِّقُواْ عَ "  "لَۡیِھنَّ َوَال تَُضآرُّ
کہ ان پر عرصہ حیات  ؤان کو نقصان نہ پہونچا ۔٤٥

  تنگ کرو۔

حق کا بنا بریں طالق رجعی میں مرد کو صرف اصالح کے قصد سے رجوع 

  حاصل ہے۔


  ٢٢٨بقره/ ۔٤٤
  ٦طالق/ ۔٤٥



  میںکی روشنی کتاب و سنت  مفت خور

www.OlumQuran.com 
 

31 


  اموال غیر منقولہ سے بیوی کی میراث
شوہر کے اموال غیر منقولہ سے بیوی کے میراث پانے کے بارے میں کہا گیا ہے 

کہ بیویاں اموال غیر منقولہ کی میراث سے محروم ہیں، جبکہ قرآن نے بیویوں کو مردوں 

بُعُ َولَھُنَّ "کے تمام ترکے کا وارث جانا ہے اور کوئی تخصیص نہیں کی ہے:  ا تََرۡكتُۡم إِن  ٱلرُّ ِممَّ

ۢن بَۡعِد َوِصیَّٖة تُوُصوَن بَِھآ أَۡو َدۡین ٱلثُُّمنُ فَإِن َكاَن لَُكۡم َولَٞد فَلَھُنَّ  دۚٞ ُكن لَُّكۡم َولَ لَّۡم یَ  ا تََرۡكتُۚم مِّ اور  ۔٤٦"ِممَّ

تمہاری بیویوں کے لئے ہے اگر تم بے اوالد ہو اس وصیت کے بعد  ١/۴تمہاری میراث کا 

ں بالکل شوہروں کی طرح ہیں، اہے۔ بیویاور قرض کے بعد اگر قرض جو تم کرتے ہو 

  صرف وصیت اور قرض کو مستثنی کیا گیا ہے اور کوئی دوسری چیز مستثنی نہیں ہے۔

رکھتی ہیں۔ موافقت اسی طرح تین احادیث اس آیت سے بالکل ہماہنگ اور کامل 

ل ہے، بیویوں کو امواگیا گرچہ بعض احادیث نے ان اسباب و علل کی بناء جن کا ذکر کیا 

غیر منقولہ سے محروم کیا ہے۔ ان احادیث میں سے بعض میں اس امر کی علت یہ بیان کی 

اپنے نئے شوہر کے ساتھ وه ممکن ہے جائے تو گئی ہے کہ اگر بیوی کو زمین حاصل ہو 

چلی جائے اور اس کو غصب کر لے یا بعض دوسری احادیث میں اس حکم کی علت یوں 

نہیں داخل میں  اس کی اصل نسبتو ی کرتی ہے بیان کی گئی ہے کہ عورت جب شاد

  !!!جو اصل مال سے ہےہوگی بنا بریں زمین کی بھی وارث نہیں  ،ہوتی

مزے کی بات یہ ہے کہ جن فقہاء نے ان احادیث کو اپنے فتوی کے لئے مبنی قرار 

ہو توجہ نہیں کی کہ یہ ساری باتیں اس مرد کے بارے میں بھی انہوں نے خود دیا ہے 

 صادقاس سے زیاده قوت یا برابری کے ساتھ بلکہ جو اپنی بیوی کا وارث ہے سکتی ہیں 

اور یہ کہ بیوی کے اصل نسب میں ہے میں قوی تر کرنے آتی ہے کیونکہ مرد غصب 

قرار نہیں پاتا اس کا ہم پلہ ہے۔ اصولی طور پر اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ قرآن 

یں حدیث کو علیحده  کر دیا جاتا ہے نہ کہ قرآن کو و حدیث کے تعارض کی صورت م

  حدیث سے نسخ ہو جائے۔حکم حدیث سے تخصیص دی جائے یا اس سے بدتر کہ قرآنی 

، سادات کے جھوٹے حقوق، عورتوں کو خوری ، مفت خوری ، سود خوری زمین 

ہ گری کرنا، مزدوروں کے حقوق کو ضائع کرنا، یہ ساری باتیں اوالد آدم کی حیلبیچاره 

اور فریبکاریوں کا نمونہ ہیں جو ظلم و ستم کی صورت میں طول تاریخ میں نمایاں نظر 

شاید کریں تو ثابت کو حیلہ شرعی سے حق اگر اں خوریکہ یہ مفت ہے آتی ہیں اور بدتر یہ 

َكتَۡبنَا فِي  َولَقَدۡ "آنے والی نسل خدا کے فرمان کی اطاعت کرے اور حتماً ایسا ہی ہے کہ: 


  ١٢نساء/ ۔٤٦
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بُورِ  ۡكرِ ِمۢن بَۡعِد  ٱلزَّ لُِحونَ یَِرثَُھا ِعبَاِدَي  ٱۡألَۡرضَ أَنَّ  ٱلذِّ اور حقیقت میں ہم نے زبور میں توریت  ٤٧"۔ٱلصَّٰ

  کے بعد لکھا ہے کہ ہمارے شائستہ بندے زمین کے وارث ہوں گے۔

کسب و کار اور در آمد کی اہمیت اور شرائط، فقر سے جنگ، اسالم کی نظر میں 

  ذخیرےدولت کے 

شرائط کسب و کار، کہ مفت خوروں کی مختصر بحث کے آخر میں شائستہ ہے 

منابع ثروت، در آمد اور روزی کے حاصل کرنے کے مراحل اور فقر سے جنگ کے 

  بارے میں اسالمی نقطہ نگاه کے بارے میں مختصر گفتگو کی جائے۔

تک کہ پیغمبر نے اسالمی شریعت میں کام کرنے پر بہت زیاده زور دیا گیا ہے یہاں 

الکاد فی "جانا ہے: مجاہد کا اپنے خانواده کے لئے روزی کمانے والے شخص کو راه خدا 

  ۔٤٨"اهللا سبیل فی دهکالمجا هعیال

البتہ دوسری طرف جو شخص خود اپنے اخراجات زندگی پورے نہ کر سکے اور 

  ٤٩۔"الناس علی هملعون ملعون من القی کل"دوسروں پر بار ہو اس پر دو بار لعنت کی ہے: 

بنا بریں ہر مسلمان مرد اور عورت پر کام کرنا واجب ہے شرط یہ ہے کہ کام کرنے 

کی قدرت رکھتے ہوں اور ایک مرد مسلمان بیکار کے بہانوں سے اپنی ذمہ داریوں سے 

 طین و ماء همن کان ل"آزاد نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں امیر المومنین سے منقول ہے کہ: 

تو جس شخص کے پاس پانی اور مٹی ہو اس کے باوجود فقیر ہو جائے  "هللا هفاذل افتقر ثم

خدا اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیغمبر سے منقول ہے: "جو 

  نہیں ہے"۔مستحق کا خمس و زکات وه شخص کام کر سکتا ہے 

کے لحاظ سے اسالم میں رہبر اور قوم و ملت کے درمیان مقام و مرتبہ اور مال 

  کوئی تفاوت نہیں ہے اور دونوں خدا کے نزدیک برابر ہیں بجز تقویہرگز 


  ١٠۵انبیاء/ ۔٤٧
  ۔۵۵/ ١٣؛ مستدرک/ ٦٦/ �١؛ وسائل/ ٣/١٦٨؛ فقیہ/ ٨٨/ ۵کافی/  ۔٤٨
  ۔�٣٢/ ٦؛ التھذیب/ ١�٢/ ��؛ بحار/ ۵�٣/ ٢١و  ٣١/ �١؛ وسائل الشیعہ/ ٦٨/ ٢؛ الفقیہ/ �٢/ ۵و  ١٢/ �کافی/  ۔٤٩
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خدا کے نزدیک سب سے زیاده محترم   ٥٠۔"َعلِیٌم َخبِیرٞ  ٱ�ََّ أَۡتقَٰ�ُكۡمۚ إِنَّ  ٱ�َِّ إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد " 

مکرم وه شخص ہے جو تم میں سب سے زیاده متقی و پرہیز گار ہو۔ اور یہ برتری بھی و 

  !خدا اور خدا پرستوں کے نزدیک مقام و منزلت کے اعتبار سے ہے

اسالم کی نظر میں کام کے ذرائع و منابع وه تمام چیزیں ہیں جنھیں خدا نے زمین 

  استفاده کیا جا سکتا ہے:بخوبی سے جن اور آسمانوں میں خلق کیا ہے اور 

رَ "  ا فِي  َوَسخَّ تِ لَُكم مَّ َوٰ َمٰ ٖت لِّقَۡوٖم یَتَفَكَُّرونَ  ٱۡألَۡرضِ َوَما فِي  ٱلسَّ لَِك َألٓیَٰ ۡنھُۚ إِنَّ فِي َذٰ "َجِمیٗعا مِّ
٥١

اور   

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمام چیزوں کو تمہارے لئے مسخر 

  کر دیا ہے بیشک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے نشانیاں ہیں۔

کسب، در آمد اور حالل روزی حاصل کرنے کے لئے واحد راستہ، کام یا شرعی 

سے فقر و تبعیض کا بھی خاتمہ ہو کاموں میں شراکت ہے اور اس اصول پر عمل کرنے 

اور آسمان ؤ گھر میں بیٹھ جا جائے گا۔ خدا کے روزی رساں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ

دا نے خ، بلکہ اس معنی میں ہے کہ گاسے غذا و خوراک اور لباس تمھارے لئے نازل ہو

ئے ہیں یروزی کمانے کے ذرائع اور وسائل تمھارے لئے آسمانوں اور زمین میں قرار د

اور اس کے شرائط تمھارے لئے مہیا ہیں۔ انسانوں کو چاہئے کہ روزی کمانے کے لئے 

اور وه تمام مسائل جن کا  خوری ، زمین خوری مناسب سعی و وکوشش کریں۔ سود، مفت 

ان لوگوں کی فریبکاری اور حیلہ گری کا نتیجہ ہیں جو زحمت کے بغیر گیا ہے، ذکر کیا 

اسالم نے ان میں سے ہر ایک کے مقابلے میں ایک راه بھی قرار ۔ پیسہ کمانا چاہتے ہیں

جس میں تھوڑی سی زحمت اور مشقت ضرور ہے۔ مثالً سود کے مقابلے میں دی ہے 

کاری اور حق اولویت آبادکے مقابلے میں احیاء و  خوری اشتراک و تعامل کی بحث؛ زمین 

ہوتے ہیں کہ دولت و تمام س پر اراه حل تمام قرآنی آمدنی کی ؛ کیونکہ کی بحث وغیره

  ثروت ایک جگہ ذخیره اور جمع نہ ہو۔

بہت زیاده اہمیت ہے وہیں اس کے کچھ کام کی دین مبین اسالم کی نظر میں جہاں 

  شرائط بھی ہیں جو ذیل کے پنجگانہ مراحل میں خالصہ ہوتے ہیں:

اور یہ اقتصادی گرانی  نا ضروری ہےاور حالل طریقے سے ہوکا جائز ۔ درآمد: ١

  و مہنگائی اور طبقاتی اختالفات کو روکنے کے لئے اولین راه ہے۔


  ١٣حجرات/ ۔٥٠
  ١٣جاثیہ/ ۔٥١
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حالل اور عادی و معمولی زندگی کی ضرورت کے حساب سے بھی مصرف ۔ ٢

  ۔ہونا چاہئے جس میں فضول خرچی اور اسراف نہ ہو

اسالم یہ  اورپر ہو مستحق افراد انفاق انفاق: کہ ضروری ہے راه خدا میں ہو اور ۔ ٣

ِ فِي َسبِیِل  َوأَنفِقُواْ "میں ایک واجب امر ہے:  یُِحبُّ  ٱ�ََّ َوأَۡحِسنُٓواْۚ إِنَّ  ٱلتَّۡھلَُكةِ َوَال تُۡلقُواْ بِأَۡیِدیُكۡم إِلَى  ٱ�َّ

"ٱۡلُمۡحِسنِینَ 
خدا کی راه میں انفاق کرو خود کو اپنے ہاتھوں سے ہالکت میں نہ ڈالو اور   ؛٥٢

  نیکی کرو اور خدا نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

طریقے کہ ناجائز ضروری ہے اس کے لئے اس بات کی طرف توجہ کرنا: جمع ۔ ۴

 مند ہو۔ نہ ہو بلکہ معقول حد میں ہر مسلمان اس سے بہرهخزانہ کی صورت میں سے اور 

ةَ وَ  ٱلذََّھبَ یَۡكنُِزوَن  ٱلَِّذینَ وَ " ِ َوَال یُنفِقُونََھا فِي َسبِیِل  ٱۡلفِضَّ ۡرھُمفَبَ  ٱ�َّ "بَِعَذاٍب أَلِیمٖ  شِّ
اور جو لوگ سونا   ٥٣

 ںیہاور چاندی کا ذخیره کرتے ہیں اور اس کو راه خدا میں انفاق نہیں کرتے پیغمبر آپ ان

فردی اور اجتماعی زندگی مال اور اصولی طور پر  ں۔درد ناک عذاب کی بشارت دے دی

میں قیام کے لئے ہے نہ ذخیره اندوزی کے لئے ہے اور نہ استفاده شرعی کے عالوه کسی 

فََھآءَ تُۡؤتُواْ  َوَال " اور چیز کے لئے ہے کیونکہ لَُكُم  ٱلسُّ ُ َجَعَل  ٱلَّتِيأَۡمَوٰ ٗما وَ  ٱ�َّ فِیَھا  ٱۡرُزقُوھُمۡ لَُكۡم قِیَٰ

ۡعُروٗفا ٱۡكُسوھُمۡ وَ  "َوقُولُواْ لَھُۡم قَۡوٗال مَّ
  خدا نے تمھارے اموال کو تمھارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ ٥٤

 جس طرح کہ انسان کو اپنی قوت و طاقت کے بقدر سود مند کام کرنا چاہئے کہ

ٓأَیَُّھا" نُ  یَٰ نَسٰ قِیھِ  ٱۡإلِ   ٥٥۔"إِنََّك َكاِدٌح إِلَٰى َربَِّك َكۡدٗحا فَُملَٰ

کی و کوشش کام میں تمام جہات اور برکات اصوالً شریعت اسالم فردی و اجتماعی 

  ہے۔شریعت 

اور عادالنہ نفع ذخیره اندوزی میانہ روی کم فروشی اور اس کے لئے سرمایہ: کہ ۔۵

  ۔نا ضروری ہےاور فائده کی بنیاد پر فراہم ہو

مراحل کی رعایت کرے تو نہ صرف یہ کہ اس تمام اس بنیاد پر اگر مذکوره پنجگانہ 

نے اپنے فردی اور اجتماعی وظیفہ شرعی پر عمل کیا ہے بلکہ فقر سے بھی جنگ کی ہے 

 کی رعایتمراحل کیونکہ فقر کی روک تھام کے لئے سب سے اہم اور ضروری پنجگانہ 

البتہ کا شکار نہ ہوگا، حرج و مرج رگز اقتصادی ہ هہے کہ اس صورت میں اسالمی معاشر


  ١٩۵بقره/ ۔٥٢
  �٣توبہ/ ۔٥٣
  ۵نساء/ ۔٥٤
  ٦انشقاق/ ۔٥٥
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ر میں اس نکتہ کا ذکر ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے طبقاتی اختالف کے مخالف نہیں خآ

 ںہو ئےطریقے سے حاصل ہوناجائز کے مخالف ہیں جو اختالف ہیں بلکہ اس طبقاتی 

ں کا تقاضہ ہے کہ بعض کی در آمد واور اجتماعی سطح پر توانائیمشغلوں کی اقسام ورنہ 

اور دینا کے لئے وجوہات مساوات کم اور بعض کی در آمد زیاده ہو اور آخر میں نسبی 

  ۔کرنا ضروری ہےانفاق 

خالص کی تحصیل اور علوم وجوہات ان کے لئے ضروری ہے جو اپنا وقت اسالمی 

ں کے لئے ہے جو امرار قرآنی اسالم کی تبلیغ میں صرف کرتے ہیں اور انفاق ان تہی دستو

معاش اور رزق و روزی کمانے کی توانائی نہیں رکھتے اور کام کرنے سے معذور ہیں 

اور کل مال کر فکری و عملی اور قلمی کام اور ہر طرح کے شائستہ عمل کا قرآن و سنت 

 ہے کہشریعت کی و کوشش کام کے معیار پر ہونا الزم ہے اور شریعت اسالم بقدر امکان 

" ٓ نُ  أَیَُّھایَٰ نَسٰ قِیھِ  ٱۡإلِ   ٥٦۔"إِنََّك َكاِدٌح إِلَٰى َربَِّك َكۡدٗحا فَُملَٰ

  ه اور تجویز کا استقبال کریں گے۔آخر میں ہر طرح کے نقد و تبصر

  قم المقدسہ

  تہرانی صادقمحمد 

  ٢٩٣��٢۵تلفکس: 

تہرانی رحمۃ  صادقآیۃ هللا العظمی محمد فقیہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے وه قرآنی 

هللا علیہ کی ایک گرانقدر استداللی اور اجتہادی کتاب ہے جس میں آپ نے عصر حاضر 

کے مسائل کو نقل کر کے ان پر نقد و تبصره کیا ہے اور ان کو کتاب و سنت پر منطبق 

اپنے مقاصد کے جنہوں نے ہیں ایک کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ایسے فقہاء میں سے 

لئے کتاب و سنت سے استفاده کرنے میں ایک نئی روش سے فائده اٹھایا بیان اور اثبات کے 

حاصل روایات سے میں مستقل طور پر دقت فرماتے ہیں اور قرآنی ہے آپ ابتداء میں آیات 

شده نتیجہ کو مورد توجہ قرار دیتے ہیں۔ کتاب حاضر میں بھی آپ نے اسی روش سے 

ارث اور خمس و زکات جیسے مسائل  ، ربا {سود}، مضاربہ، طالق رجعی،خوری زمین 

کتاب و  ،کی تحقیق کی ہے اور بعض فقہاء نے اس سے فرار کے جو طریقے ذکر کئے ہیں

  سنت کی روشنی میں ان طریقوں پر نقد و تبصره کیا ہے۔


  ٦انشقاق/ ۔٥٦
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  جامعۃ القرآن کی بعض کارگزاریاں
  بسم هللا الرحمن الرحیم

ھ  ١٣۵٨تحقیقی علمی مرکز"جامعۃ علوم القرآن" ایک مستقل قومی موسسہ ہے جو 

علماء کے مجاہد  ہکی کامیابی کے اوائل میں چند شیعشمسی میں انقالب اسالمی ایران 

تہرانی اور چند  صادقمی ظیۃ هللا العآتعاون سے فقیہ، مجاہد، مفسر اور محقق حضرت 

سرپرستی میں شہر قم میں قائم  روامحققین کی ایک علمی کمیٹی کی مدیریت دیگر قرآنی 

کرے جس کی بنیاد موسس حفاظت اور نگرانی کی تحریک تاکہ ایک قرآنی علمی  ،ہوا

ھ  ١٣�١جماعت کے تعاون سے مجاہد فضالء کی ایک محترم نے حوزه علمیہ نجف میں 

  شمسی میں ڈالی تھی۔

سے یہ عقیده تھا کہ علمی کے آغاز تظمین کا تاسیس اس قرآنی تحقیقی مرکز کے من

کی بنیاد حرکت ہمہ جانبہ معنوی و مادی ترقی کے لئے مسلمانوں کی تکاملی انقالب قرآنی 

کی نسبی کامیابی کے بعد اس کا وقت آ گیا ہے کہ حوزه انقالب میں سیاسی  �١٣۵ہے اور 

دیا جائے کہ کیونکہ اسالمی آغاز ہو اور سب کے اس سوال کا جواب میں ہائے علمیہ 

اور قابل توجہ اداروں اور مراکز میں قرآن جو اسالم کا ابدی و جاودانی متن ہے متروک 

قرار نہیں دیا گیا؟ اور غیر قرآنی کیوں اور اس کو اپنی تحقیقات کا اصلی متن  ٥٧ہےنہیں 

دنیا کے مسلمانوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور ہمارے حوزه ہائے علمیہ روز افزوں بحثوں میں 

تاکہ وه  کریں}دوسروں کو قانع {چہ جائیکہ نہیں کر رہے ہیں کیوں کو قانع اور مطمئن 

حوزه ہائے علمیہ سے قطعی  ،لوگ جو قرآن اور اسالم کے خالف شبہات پیدا کر رہے ہیں

  !اور قانع کننده جواب پائیں

خداوند عالم سے مبر اسالم نے غصدر اسالم میں بھی پیبھی اگر چہ اس سے پہلے 

ُسولُ  َوقَالَ  قرآن کی مہجوریت کی شکایت کی ہے: َربِّ إِنَّ قَۡوِمي  ٱلرَّ َذا  ٱتََّخُذواْ یَٰ َمۡھُجوٗرا ٱۡلقُۡرَءانَ َھٰ
۔ ٥٨



ال یعرفون من  )و الناس( ه...حفظت هتناسا و هنبذ الکتاب حملت ۔۔۔تی علیکم من بعدي زمانأسی ۔۔۔": السالم هقال االمام علی علی ۔٥٧

 ؛"وؤم ماهویؤی ال واحد طریق فی مصطحبان صاحبان و منفیان طریدان الزمان ذلک فی الکتاب لهفالکتاب و ا ۀ...ال خطإالکتاب 

عنقریب میرے بعد وه زمانہ آنے واال ہے جب حامالن قرآن {معانی آیات} قرآن کو دور پھینک دیں گے اور حافظان قرآن 
اس کو بھال دیں گے اور لوگ قرآن کے خط کے عالوه کچھ نہ جانیں گے چنانچہ اس زمانے میں قرآن اور اہل قرآن 

بحار االنوار،  ۔وں گے ان دونوں کو کوئی بھی پناه نہ دے گامطرود ہوں گے اور ایک ہی کشتی کے مسافر ہمردود اور 
  ۔٣٦۵، ص��ج

  ٣٠فرقان/ ۔٥٨



  میںکی روشنی کتاب و سنت  مفت خور

www.OlumQuran.com 
 

37 


تاریخ اسالم کہ پوری رسالت پیغمبر کے قرینے سے سارے مسلمان ہیں کہ  ی"قوم"اور 

  رکھا ہے۔اور خود سے دور میں قرآن کو مہجور 

اس اہم نکتہ کے پیش نظر جامعہ علوم قرآن کی مدیریت بخوبی جانتی تھی کہ 

اس کی وجہ سے پیغمبر گرامی اور مسلمانوں کی اکثریت نے جو قرآن کو ترک کر دیا ہے 

عذاب و لعنت و غضب الہی کے حقدار کچھ لوگ  ،اسالم کو جو اذیت ہوئی اور ہوتی ہے

میں  ۵٧اور سوره احزاب آیت نمبر  ۶١آیت نمبر ہیں کیونکہ خداوند عالم نے سوره توبہ 

َ یُۡؤُذوَن  ٱلَِّذینَ  إِنَّ " و "لَھُۡم َعَذاٌب أَلِیمٞ  ٱ�َِّ یُۡؤُذوَن َرُسوَل  ٱلَِّذینَ وَ "فرمایا ہے:  ُ لََعنَھُُم  ۥَوَرُسولَھُ  ٱ�َّ فِي  ٱ�َّ

ۡنیَا ِھیٗنا ٱۡألِٓخَرةِ وَ  ٱلدُّ   ۔ "َوأََعدَّ لَھُۡم َعَذاٗبا مُّ

اس وجہ سے دنیا و آخرت میں درد ناک عذاب اور لعنت الہی سے دور ہونے، ثواب 

َدى"و رحمت الہی سے نزدیک ہونے اور  ِ َمۡثنَٰى َوفَُرٰ ِحَدٍةۖ أَن تَقُوُمواْ ِ�َّ کے  "...قُۡل إِنََّمآ أَِعظُُكم بَِوٰ

ایک رآن کی تشکیل قیام � کے وظیفہ کی انجام دہی کے لئے جامعہ علوم الق ،مبنی پر قیام

ئی اور مسلسل کوششوں پابلکہ اوجب واجبات سے تھی جو بحمد هللا انجام امر ضروری 

  کے نتیجے میں ان اہداف کی تکمیل ہو رہی ہے۔

ُكوَن بِ  َوٱلَِّذینَ " اس قرآنی مرکز کے جملہ اہداف میں سے ایک ہدف بِ یَُمسِّ َوأَقَاُمواْ  ٱۡلِكتَٰ

لَٰوةَ  علمیہ میں دروس تفسیر قرآن کریم ہائے کے معنی پر حوز "ٱۡلُمۡصلِِحینَ إِنَّا َال نُِضیُع أَۡجَر  ٱلصَّ

اور فقہ قرآنی کو اصالت عطا کرنا تھا تاکہ شرک آلود جنبی دروس کی جگہ پر حوزہائے 

قرار پائے اور پیغمبر اسالم اور آنحضرت کے اہل قرآن علمیہ کے دروس کا اصلی محور 

و یہ حکم دیا ہے کہ احادیث کو قرآن کے معیار پر جانچو اور پرکھو ان کے اس بیت نے ج

حکم پر مکمل طور پر عمل ہو اس طرح سے پیغمبر کی سنت قطعیہ اور ائمہ معصومین 

  علیہم السالم کی صحیح سیرت کی پہچان ہو۔

پر کی بنیاد جامعہ علوم قرآن وه واحد مرکزی اداره ہے جو عالمی سطح پر قرآن 

اور روابط نشر و اشاعت تمام دینی سوالوں کا استداللی جواب دیتا ہے اور تدریس، تبلیغات، 

عمومی کے شعبوں میں اس کی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس کے رسمی پروگرام علوم 

قرآنی کے تدریسی جلسات اور تمام دینی سوالوں کے مستدل جواب پر مشتمل ہیں اور اب 

} تدریس فقہ قرآن، تدریس عنوان سےموضوعی سلسلہ وار {تک تدریس، تفسیر قرآن 

مسائل کے جدید حکمت و فلسفہ قرآنی ادیان و مذاہب کے درمیان فقہ مقارن اور اسی طرح 

کے اور اس وقت بحمد هللا جلسات تفسیر موضوعی  جلسات منعقد ہو چکے ہیں۔ ٣۶٠٠

  کا سلسلہ جاری ہے۔دروس 



  میںکی روشنی کتاب و سنت  مفت خور

www.OlumQuran.com 
 

38 


  کے بعض نتائجمذکوره علمی اور تحقیقی سرگرمیوں 

مشہور علماء کتاب و سنت کی بنیاد پر نہیں ہیں پانچ سو سے زیاده فقہی احکام جو 

شائع ہو چکے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک  ،شیعہ یا سنی یا دونوں کے نظریات کے مخالف ہیں

کے عنوان سے جو مہجور قرآنی احکام سے ایک سو رسالہ "الفقہاء بین الکتاب و السنۃ" 

ھ شمسی  ١٣٧٣} علماء اسالم کو ١٢٠پر مشتمل ہیں ایک سو بیس {حکم ہی سے زیاده فق

شائع کیا  ،میں ارسال کیا جا چکا ہے اور ان سے نقد و تبصره کی درخواست کی گئی ہے

جا چکا ہے اور اب تک تمام علماء اسالم نے سکوت کیا ہے اور کسی نے کوئی نقد و 

  تبصره نہیں کیا اور نہ کوئی جواب دیا ہے۔

ور اسی طرح حوزه میں رائج فلسفہ کے ارکان اولیہ سے نصوص قرآن کی ضدیت ا

کی وضاحت کی گئی ہے اور منطق بشری میں منطقیوں کے نظریات کے درمیان پائے 

جلد  ٨٠تضاد کو بیان کیا گیا ہے اور شیعہ اور سنی حدیث سے متعلق  ۶۶جانے والے 

من گڑھت احادیث پر نقد و د جعلی اور کتاب کی تحقیق عمل میں آئی ہے اور ان میں موجو

تبصره کیا گیا ہے اور کتاب "غوص فی البحار" اسی پر مشتمل ہے۔ اس قرآنی اور تحقیقاتی 

  مرکز کا یہ اہم ترین کارنامہ ہے۔

فارغ التحصیل ہونے اور ڈگری وه جو مفسر، حکیم اور مجتہد ہیں ے ماہرین ہمار

حاصل کرنے کے بعد اسالمی ممالک میں اور عالمی سطح پر ایشیا، افریقا، یورپ، آسٹریلیا 

رنیٹ اور ٹکو باقی رکھا ہے اور نوبت وار ٹیلیفون، انتحریک اور امریکا میں اس قرآنی 

تی اور میں ہیں اور موسس محترم کی سرپرسرابطہ کے ذریعہ اس مرکز سے خط و کتابت 

  رہنمائی میں مندرجہ ذیل اہداف و مقاصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں:

۔ نشر معارف قرآن اور پوری دنیا میں قرآنی علمی انقالب کی توسیع کہ انقالب ١

  سیاسی اسالمی اس کے ہمراه اسالم کے تمام جوانب کا ناشر اور معرف ہوگا۔

  ات اور شبہات کا جواب۔ض۔ قرآن کی قرآن سے تفسیر کے ذریعہ تمام اعترا٢

۔ قرآن کو مہجور قرار دینے کی وجہ سے شیعہ و سنی حوزہائے علمیہ کے ٣

  نواقص کی تبیین و وضاحت۔

۔ فقہ، اصول، حکمت {فلسفہ}، منطق، کالم اسالمی یہاں تک کہ ادبیات عرب کی ۴

  کتاب و سنت کے مطابق تبیین و توضیح۔
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قرآن و سنت کے مطابق عقلی و ۔ اسالم کے خالف ہونے والے اعتراضات کا ۵

  قانع کننده جواب دینا۔اور عملی 

  ۔ عصر غیبت میں شورائی اسالمی حکومت کی کیفیت کی قرآنی تبیین۔۶

  ماندگی کے اسباب و علل۔پس ۔ علمی تجربی ترقی سے مسلمانوں کی ٧

سے متعلق تمام علوم ۔ حضوری یا ٹیلیفونی یا فیکس و ایمیل کے ذریعہ اسالمی ٨

  ں کے قرآن سے استداللی جوابات۔سوالو

اجراء نسبی طور پر مرحلہ میں فوق الذکر اہداف کا آٹھویں کے لئے ماہرین ہمارے 

لیکن جامعہ علوم قرآن کے مرکزی دفتر کے لئے بطور مطلق  ،اور مرکز سے مرتبط ہے

تہرانی دامت برکاتہ کے  صادقاور شبانہ روزی ہے جو صرف حضرت آیۃ هللا العظمی 

  ذریعہ انجام پایا ہے۔

اور تحریک کو اگر چہ ریاست طلبوں اور مصلحت اندیشوں بیداری اس قرآنی علمی 

کی مخالفت، جمود، سخت گیری اور آزار و اذیت کا سامنا ہے لیکن یہ تحریک کبھی رکی 

حمتوں کے نہیں اور خدا کے خاص لطف سے گذشتہ کی طرح اہل قرآن کی محنتوں اور ز

  نتیجہ میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔

لَِك أَۡمٗرا ٱ�ََّ َال تَۡدِري لََعلَّ     یُۡحِدُث بَۡعَد َذٰ

  شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

  "شعبہ ی " تبلیغات/ جامعہ علوم قرآن
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  مؤلف کی سوانح حیات
تہرانی کے مختصر علمی و  صادقفقیہ مجاہد، مفسر و محقق آیۃ هللا العظمی 

  سیاسی حاالت زندگی

  بسم هللا الرحمن الرحیم

ھ ش میں بنیاد تاریخ اسالمی ایران کی درخواست پر مرحوم الحاج  ١٣٧٣ماه خرداد 

مولف ہونے والے ھ ش میں متولد  ١٣٠۵شیخ رضا لسان المحققین کے روحانی خاندان میں 

  اس طرح سے ہیں: ھچکتہرانی کے بعض حاالت زندگی  صادقمحمد 

والد ماجد بقید حیات تھے ہائی اسکول پاس کیا آپ کے تیره برس کے سن میں جبکہ 

ی آباداس کے بعد امام خمینی کے بزرگ استاد مرحوم آیۃ هللا العظمی میرزا محمد علی شاه 

اور ضمن میں ایک سال گئے کے عرفانی، اخالقی اور تفسیری حلقات دروس میں شامل ہو 

ہوئے ش میں عازم قم  ١٣٢٠، اس کے بعد رہے} میں مشغول عربی ادبوس {مقدماتی در

  کو تمام کیا۔دروس کے اور تین برس کی مدت میں سطح 

آپ کے دروس  تو  ش میں مرحوم آیۃ هللا العظمی بروجردی قم تشریف الئے ١٣٢٢

مسائل میں خود فقہی میں نہایت ہی محنت اور لگن کے ساتھ شرکت کی اس طرح سے کہ 

دیگر اسالمی علوم میں دوسرے طبعاً فقہ، فلسفہ، عرفان اور کرنے لگے اپنا نظریہ بیان 

لیکن میری فکری تبدیلی کا اصلی محور وہی مرحوم آیۃ هللا ہوئے سے بھی بہره مند  هذاسات

جہاں سے میری قرآنی حرکت  ،طاب ثراه کے پاس میرا علمی آغاز تھا یآبادالعظمی شاه 

ات اور تالیفات پر اس کا میعلآغاز ہوا اور اب تک جاری ہے اور میری تمام حوزوی تکا 

عکس نمایاں تھا اور ہے۔ اس کے بعد مرحوم آیۃ هللا العظمی عالمہ طباطبائی نے میری 

  کیا۔کردار ادا تفسیری، عرفانی، فلسفی اور اخالقی درجات کے استمرار میں عظیم 

سات برس شرکت کی اور اپنے قم سے تہران کے دروس میں  ںان دونوں بزرگو

کے بکثرت سفر میں مرحوم آیۃ هللا العظمی میرزا مہدی آشتیانی اور میرزا احمد آشتیانی 

ی سے علمی استفاده اس کا آبادفلسفی دروس سے بہت استفاده کیا، اگر چہ مرحوم شاه کے 

  اولین محوری نقش ہے۔

قم میں دس سال مسلسل رہنے کے بعد تہران واپس آ گیا اور علمی و سیاسی میدان 

، مرحوم آیۃ هللا العظمی سید ابو القاسم کاشانی کر دیامیں زور و شور سے کام کرنا شروع 
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کے ہمراه تیل کے سلسلے میں شاه کے خالف اور مرحوم آیۃ هللا العظمی سید احمد 

العظمی شیخ محمد تقی آملی کے ساتھ مراحل فقہی کے خوانساری اور مرحوم آیۃ هللا 

مرتبط رہا۔ اور اسی طرح تہران میں دس سالہ مدت اقامت کے سے اعتبار کے استمرار 

کی شرط کے میں شرکت نہ کرنے میں کالس درس یونیورسٹی دوران معقول و منقول 

ایم۔ اے۔ کیا اور صرف امتحان میں شریک ہو کر حقوق، علوم تربیتی اور فلسفہ و فقہ میں 

معارف میں پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کی ڈگری حاصل کی اور وہیں تین سال قرآن اسالمی اس کے بعد 

کتاب "آفریدگار و آفریده" کے متن کے مطابق حکمت {فلسفہ روشنی میں و سنت کی 

اسالمی} کی تدریس کی۔ شاہی حکومت کے خالف علمی و سیاسی محور پر تہران کے 

برقرار کئے جس میں زیاده تر یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹ شرکت  سات مقامات پر جلسات

جس کی  کرتے تھے۔ منبر پر بھی جاتا تھا جو علمی اور سیاسی نو آوری پر مشتمل ہوتا تھا

کا سامنا کرنا پڑتا اور فرار کی نوبت اور تعقیب تحدید دھمکی، حکومت شاه کی وجہ سے 

  تھا۔پڑتا کرنا مخفی آتی تھی اور خود کو 

کے خالف شدید نبرد کے زیر اثر خصوصاً  ھ ش میں طاغوتی حکومت ١٣۴١

مرحوم آیۃ هللا العظمی بروجردی کی برسی کی مجلس میں مسجد اعظم قم میں خطابت جو 

، ساواک کی جانب کرنے کی وجہ سے  کا پرده فاش کرنے پر مشتمل تھیکے جرائم شاه 

طور پر ایران کو خفیہ سے میرے قتل کا حکم صادر ہوا اور میں نے حج کے قصد سے 

خیرباد کہا، مکہ و مدینہ میں طاغوت کے خالف فارسی اور عربی میں تقریر اور پمفلیٹ 

شائع کرنے کی وجہ سے عمره و حج کرنے کے درمیان گرفتار ہوا اور فریضہ حج 

حکومت کے سامنے قاطع اسدالالت سعودی ار میں ادا کیا لیکن حکومتی مامورین کے حص

کے زیر اثر اور علماء عراقین کے مسجد الحرام میں عظیم اجتماع اور دھرنا دینے کی 

عراق گیا اور نجف اشرف میں دس برس علمی  انہیں کی حفاظت میں وجہ سے آزاد ہوا اور 

تدریس اور تقاریر و تالیفات کی تفسیر و فقہ و اخالق کی تحریک، قرآنی اور سیاسی 

حکومت ایران کی درخواست پر حکومت عراق نے مجھ کو  ۔صورت میں جاری رہی

لیکن مرحوم آیۃ هللا العظمی آقای خوئی کے گھر  ،ساواک کے حوالے کرنے کا پراگرام بنایا

  میں مخفی ہونے اور آپ کی سرگرمیوں کی بدولت ان کے منصوبہ پر پانی پھر گیا۔

انیوں کو نجف اشرف اور عراق کے تمام شہروں سے نکاال جانے لگا تو جب ایر

کا سلسلہ لبنان میں پانچ برس تک تحریک اور قرآنی و سیاسی کر گیا میں بیروت ہجرت 

جاری رہا۔ پورے لبنان میں نماز جمعہ کی تشکیل اور مذہبی جلسات میں قرآنی محور پر 

کی تشکیل حکومت ہ چلتا رہا اور اسالمی کا سلسلتحریک سیاسی مخالف تقاریر سے شاه 
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کی حقانیت  جاری رہی اور تازه ترین تالیفات سے اسالم قرآنیبھی کے لئے سعی و کوشش 

ماحول سازگار ہوا اس طرح کا مذہب کے علماء سے گفتگو  ےکے اثبات کے لئے دوسر

کے مختلف عالقوں میں شیعہ علماء سے قرآنی گفتار کے ضمن میں سنی، سے لبنان 

سے مباحثہ و مناظره کیا اور ملحدین و مشرکین سے بھی علماء ، یہودی اور درزی عیسائی

  کیا یا قرآنی استدالل کے سامنے تسلیم ہو گئے۔اختیار وں نے یا سکوت ہانتو بحث کی 

ی تو میں نے لبنان کو حجاز کے قصد جب لبنان میں داخلی جنگ کی آگ بھڑک اٹھ

مکہ معظمہ میں دو سال دنیا کی علمی اور سیاسی اسالمی شخصیتوں اور سے ترک کیا 

مسلسل ارتباط رکھنے کے باعث مسلمانوں کے درمیان قرآنی پر سے قرآنی و سیاسی مبنی 

  وسیع پیمانہ پر کوششیں ہوئیں۔کی ترقی اور پیشرفت کے لئے انقالب 

لوگ ہابی علماء سے قرآنی مناظرات کئے اور کسی ایک میں بھی وه حجاز میں و

سنی گھرانوں نے مرکز }١٠٠{مجھ کو شکست نہ دے سکے جس کی وجہ سے تقریباً سو 

حکومت آل سعود {مکہ مکرمہ} میں صرف قرآنی ادلہ سے اور کبھی صرف سوره فاطر 

ر کیا اور سارے کے ویں آیت سے استناد کرنے کی وجہ سے مذہب اہلبیت اختیا٣٢کی 

  سارے بحمد هللا شیعہ ہو گئے۔

برس کے فاصلے کے بعد گرفتار ہوا اور آزادی کے بعد لبنان لوٹ  ١٧دوسری بار 

گرفتاری کے دونوں مرحلے میں مکہ مکرمہ میں قید ہوا اور دوسری گرفتاری میں  ۔آیا

پہلے مدینہ میں اس کے بعد مکہ اور آخر میں "سجن الترحیل" جده میں تھا۔ پہلی گرفتاری 

میں حرم کے پولیس چوکی میں اور اس کے بعد "شرطۃ العاصمۃ" جو مکہ کا تھانہ ہے 

کر گئے قید ہوا تو سنا کہ مرحوم امام خمینی پیریس ہجرت بار جب دوسری قید میں تھا میں 

  ۔ہیں

دوسری بار دو ہفتہ قید میں رہنے کے بعد بیروت واپس آیا اور وہاں سے امام کے 

دیدار اور انقالب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے پیریس گیا۔ پیریس میں دس دن قیام 

کے دوران قرآنی و سیاسی دونوں  اور مرحوم امام کے جلسات میں شبانہ روزی شرکت

موضوعات پر یونیورسٹیوں میں طوالنی تقریریں کی۔ بیروت واپس آنے کے بعد امام کے 

کہ اس مدت میں چار بار شاه کی –ایران لوٹنے کے چند روز بعد ستره برس کے بعد 

ایران  - ساواک کی طرف سے میرے قتل کا حکم صادر ہوا اور میں ساواک سے بچتا پھرا

پس آیا اور جمہوری اسالمی ایران کی پایہ گذاری کے بعد جس کی بنیادی تحریکوں میں وا

میرا موثر نقش تھا، قم میں اقامت اختیار کی اور اب تک معارف قرآن کے محور پر دروس 
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مشوروں کے نتیجہ میں اور کے و تالیفات اور خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ مرحوم امام 

ضبوط و مستحکم کرنے کے لئے اجرائی امور میں شریک نہیں کو متحریک انقالب قرآنی 

ہوا مگر چند روز آغاز انقالب میں مرحوم امام کی خواہش کے احترام میں لوگوں کے 

مراجعات کا جواب دیا اور رسمی طور پر نماز جمعہ کی تشکیل کے بعد پورے ایران میں 

ں نماز جمعہ کی تشکیل بائی مراکز اور بعض دوسرے شہروں میوتقریروں کے عالوه ص

  کی۔

ہونے والی بہترین اور یادگار نماز جمعہ بھی جس مشہد مقدس کے پارک ملت میں 

مکمل ٹینک کو منبر، رائفل کو سالح اور لباس کو شریک ہوئے تھے پانچ الکھ افراد میں 

مشہد کی اسی پہلی نماز جمعہ میں لوگوں نے ایک طوالنی  ،کفن کے طور پر استعمال کیا

فراہم کیا جس میں الکھوں لوگوں کے دستخط تھے اور اس طرح سے لوگوں نے ورنڈم میم

کو میمورنڈم حقیر کو مشہد کا رسمی امام جمعہ بنانے کی درخواست کی اور اس کے بعد 

لیکن امام کے ہاتھوں میں نہ پہونچا۔ کافی دنوں تک مسجد  ،امام کے دفتر میں ارسال کیا گیا

ڑھائی، اس کے بعد امام نے مرحوم حجۃ االسالم و المسلمین جمکران میں نماز جمعہ پ

افراد سنگ دل طالقانی کو تہران کے امام جمعہ کے عنوان سے مقرر کیا۔ بعض حوزوی 

کے بعد کر نے ترک کی اذیت و آزار اور جھوٹی تہمتوں کی وجہ سے قم میں نماز جمعہ 

جلد  ٢۵جلدوں میں  ٣٠ن" کی اپنا پورا وقت تدریس و تالیف میں صرف کیا اور "الفرقا

سال کی مدت میں تالیف کی اور اس کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی کی تدریس  ١٠تفسیر 

  کی۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مرحوم عالمہ طباطبائی نے مجھ سے فرمایا کہ جب 

ہوا آخر کار ہی اور ایسا  ناہو جائے کوئی دوسری کتاب نہ لکھ تک یہ تفسیر تمام نہ

سے زیاده قرآنی تحقیقی کتابیں تالیف  ١١٣تفسیری، فلسفی، فقہی اور دیگر موضوعات میں 

کیں جس میں سے اکثر زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں یا زیراکس ہوئی ہیں اور کچھ 

  ہیں۔نسخوں کی شکل میں کتابیں ابھی خطی 

اسالم نے حقیر کی تالیفات کے بارے میں  ئےعصر حاضر میں بعض بزرگ علما

منجملہ آیۃ هللا العظمی حکیم نے فرمایا: تم نے انقالبی سرگرمیوں  کچھ نکات بیان کئے ہیں

لفین سے تعداد ؤکے باوجود اتنی کتابیں تالیف کی ہیں جو کم مدت میں نجف کے با سابقہ م

اور مرحوم آقای خوئی نے ہیں، مرحوم امام بڑھی ہوئی کے اعتبار سے آگے مطالب اور 

کتاب "المقارنات" کے بارے میں نجف میں فرمایا: یہود و نصاری کے خالف اب تک 
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بہترین کتاب ہے۔ گونا گوں کتابوں کی تصدیق کے مطابق یہ لکھی جانے والی کتابوں میں 

ه عالواس کے میں حقیر کا بلند درجہ اجتہاد مورد تائید مراجع عظام ہے۔ علوم تمام اسالمی 

میرے فقہی، اصولی، فلسفی، عقیدتی، ساتھ تحقیقاتی تفسیری مراحل میں پیشرفت کے ساتھ 

  عرفانی اور سیاسی نظریات تمام دوسرے علماء سے مختلف ہوتے گئے۔

تفسیر میں شاید ہی کوئی ایسی آیت ہو جس کے حوالے سے شیعہ و سنی تفاسیر میں 

نہ کی ہو۔ نشاندہی تہ کی میں  نے نکغفلت کی وجہ سے چھوٹ جانے والے کسی غلط یا 

اور فقہ میں میرا علماء شیعہ و سنی کے بہت سارے نظریات سے اختالف ہے اور کبھی 

کبھی تو دونوں فرقوں کے بعض نظریات مجھ سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ اور قرآن و سنت 

سارے  کے مبنی پر پانچ سو سے زیاده فتاوے میں نے تبصرة الفقہاء میں ذکر کئے ہیں جو

کے سارے نظریات مشہور کے مخالف ہیں اور تمام علوم اسالمی میں اس وسیع اختالف 

کی بنیاد آزاد اندیشی اور پیش فرض کے بغیر قرآن مبین میں تدبر ہے، حاالنکہ اگر علماء 

اگر چہ ان کے  گااسالم درست تحقیق کریں تو ان کے اختالفات کا فیصد بہت کم ہو جائے

  اجماع اور روایات کے برخالف ہوں۔اس طرح کے فتاوے 

مرسوم حوزوی فلسفہ کے ارکان اولیہ کو عقلی اور قرآنی فہم و ادراک کے برخالف  

جانتا ہوں اور طبعاً بہت سارے فلسفی نظریات کو قبول نہیں کرتا جیسے قدمت زمانی عالم 

مخلوقات کے اور حدوث ذاتی عالم، ضرورت سنخیت علت و معلول کے مبنی پر خدا اور 

سنخیت، قاعده الواحد ال یصدر اال الواحد وغیره۔ منطق بشری میں چند اعتراضات کے 

منطقیوں کے نظریات کے درمیان موجود ہیں  -مطابق حساب ابجدی "هللا"–تضاد  ٦٦عالوه 

 �٣صفحات  ١٠جن کا ذکر تفسیر "الفرقان" کے حاشیہ میں سوری اعراف میں {جلد نمبر 

  } کیا ہے۔�٨تا 

علم اصول میں مباحث الفاظ میں بحث و تحقیق کو غلط سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ علوم 

تجربی کا کوئی بھی عالم بدیہیات لفظی میں بحث نہیں کرتا ہے۔ اور اصول عملی بھی 

  ٥٩نصوص کتاب و سنت سے ہویدا ہیں۔

ہے اور اس فقہی مسائل میں علماء سے ہمارا اختالف دوسرے علوم سے زیاده 

"الفرقان" کی تیس جلدی تفسیر میں ان تمام موارد کو میں نے بنیاد قرآنی ہے۔  اختالف کی

تفصیل سے بیان کیا ہے اور فقہی نظر سے بھی تفسیر کے عالوه "تبصرة الفقہاء"، "اصول 

االستنباط"، "تبصرة الوسیلہ"، "علی شاطی الجمعۃ" میں عربی زبان میں اور رسالہ 


٥٩۔ کتاب اصول االستنباط مخصوص مابحث ضد اصول حوزوی ہے۔  
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یا"، "اسرار مناسک و ادلہ حج" اور مفت خواران میں "توضیح المسائل نوین"، "فقہ گو

فارسی زبان میں اہم فقہی قرآنی مباحث کو پیش کیا ہے۔ یہ تمام اختالفات اصالت داللت 

قرآنی کے مبنی پر ہیں جس کو "ظنی الداللۃ" سمجھا ہے با وجودیکہ فصاحت و بالغت 

  پر ہے۔مرتبہ میں بلند ترین 

جو {ادم نے اسالم سے منسوب تمام حوزوی علوم قرآن کے اس معمولی و حقیر خ

ابتدا سے حاشیہ قرآن  }ہےسے حاصل کیا آخر کی نصف صدی میں بزرگ ترین علماء 

اختالف رکھتے کافی میں رکھا اور رفتہ رفتہ اس نتیجہ تک پہونچا کہ یہ علوم قرآن سے 

ایک مرتبہ بھی بڑے بڑے علماء سے اس سلسلہ میں میں نے گفتگو کی اور اکثر ہیں "اور 

محکوم نہ ہوا" اور نوعاً معترف ہیں کہ علوم و معارف قرآنی حوزہای علمیہ میں چنداں 

سے زیاده انقالب مرحوم امام کے سیاسی یہ کہ میرا نظریہ ہے اصالت نہیں رکھتے۔ اور 

کو قرآن ادلہ متحقق ہو۔ میں اسالمی انقالب میں قرآنی ابعاد اہم ہے کہ تمام علمی و سیاسی 

بھی قرآن ہے۔ کیونکہ محور و سنت سے مخصوص جانتا ہوں اور اس درمیان اصلی 

تِھِ  ٱۡتلُ وَ  خداوند عالم فرماتا ہے: َل لَِكلَِمٰ   ٦٠۔ُمۡلتََحٗدا ۦَوَلن تَِجَد ِمن ُدونِھِ  ۦَمآ أُوِحَي إِلَۡیَك ِمن ِكتَاِب َربَِّكۖ َال ُمبَدِّ

اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی کتاب {قرآن} سے بذریعہ وحی تم تک پہونچایا گیا ہے 

اس کی تالوت کرو کہ ہرگز کوئی اس کا تبدیل کرنے واال نہیں ہے اور اس کو چھوڑ کر 

  کوئی دوسرا "رسالتی و حیاتی" ٹھکانا بھی نہیں ہے۔

کا بھی  ںمسلمانووئے کرتے ہبنا بریں آیہ کریمہ کی رو سے وحی الہی کی پیروی 

بجز قرآن کوئی مرجع اور ٹھکانا نہیں ہے کہ اگر کوئی متواتر حدیث بھی موجود ہو تو 

نص یا ظاہر قرآن سے مخالفت کی صورت میں مردود ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بھی حکم 

ایک اسالمی ضرورت ہو ایک اصل قرآنی کا محتاج ہے مگر یہ کہ قرآن کی اس کے 

قابل قبول ہے جیسا کہ اگر ائمہ اطیعوا الرسول نفی یا اثبات نہ ہو کہ از باب  بارے میں کوئی

 "اولی االمر منکم"ید ہوں تصدیق کی جائے گی البتہ ؤمعصومین بھی ایسی ضرورت کے م

کے باب سے اور یہ روایت قطعی بھی حروف مقظعات اور رمز آیات قرآن سے ماخوذ ہیں 

ویں آیت تمام احکام کا سرچشمہ قرآن کو جانتی ہے اور بس؛ نتیجہ  �٢کہ سوره کہف کی 

یہ نکال کہ سنت اور وحی مخصوص قرآن کے برابر نہیں ہے شہرت و اجماع یہاں تک کہ 

 هقل فلل"نے بے نقش اور غیر موثر ہیں کیونکہ آیہ ضرورت مسلمین بھی قرآن کے سام


٦٠/٢۔ کہف�  
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کی رو سے جیسا کہ ثابت کرنے والی حجتیں اصل شریعت "بالغہ " ہے وه  "ۀالبالغ ۀالحج

بھی کہ احکام شریعت کو ثابت کرتی ہیں حجت بالغہ ہیں کہ قرآن میں یا سنت قطعیہ میں 

خداوند عالم نے اپنے کسی حکم کو بیان ہوئی ہیں۔ اور یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ 

قرآن اور سنت قطعیہ میں بیان نہیں  کیا ہےتاکہ ہمیں اجماع کی ضرورت ہو۔ اور چونکہ 

فقہاء کے تالیف شده نظریات کم ہیں سب کے اجماع کا حاصل اور معلوم کرنا محال ہے۔ 

ا لیس لک بہ دلیل ظنی بھی قرآن کی رو سے مردود اور نا قابل قبول ہے کیونکہ "ال تقف م

بھی علم" بھی ہرگز اصول دین سے مخصوص نہیں ہے کیونکہ غیر علم سے یہ ممنوعیت 

نہیں رکھتے نقش ی ہے۔ بنا بریں ظن و گمان احکام الہی میں کوئی ئکے بعد آ احکامفرعی 

  ہیں۔

حوادث کی وجہ سے اگر اسالمی کتابیں  "ن الظن ال یغنی من الحق شیئاًإ"کیونکہ 

ضائع ہو گئیں ہیں۔ اپنی حجت بالغہ کو بیان کرنے میں علم و قدرت و رحمت الہی تو ہے۔ 

بہت کم رنگ ہے کیونکہ احادیث کے متون کو جعل کرنے تو علم رجال کابھی اگر نقش ہو 

والوں نے اسناد بھی جعل کی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نص یا ظاہر قرآن کے خالف 

حوالے کی ہیں۔ جیسا کہ کتاب "غوص فی البحار" میں تقریباً  صحیح السند احادیث ہمارے

  جلد شیعہ و سنی کی کتب حدیث کو کتاب و سنت کے معیار پر نقد کیا ہے۔ ١٨٠

قرآن اور اس کے موافق صرف اور صرف لہذا اسالم کی شناخت کا اصلی معیار 

نہ ہو جو حروف جو موافق یا مخالف قرآن ہے سنت سنت قطعیہ ہے۔ یا کم سے کم علم آور 

مقطعات سے مستفاد ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فتاوے اور احتیاطیں مردود ہیں اور 

اگر اسالمی فرقوں کے درمیان ایسے فقہی نظریات موجود ہیں جو عقل، احساس اور عدل 

ان کی بنیاد قرآنی نہیں ہےمگر ممکن ہے جس اسالم کو قاطع تو و علم کے برخالف ہیں 

  خود اس اولی مبنی کے مخالف ہو۔ ،مبنی پر قبول کیا ہے عقلی دلیل کے

صادق علیہ السالم کے ابو حنیفہ سے مناظره کے بارے میں امام مثالً حضرت 

قیاس اولویت منع کرتے ہوئے حضرت نے قیاس باطل سے بالفرض روایت جعل کی کہ 

رت کی ایک اور مثالً راوی سے فرمایا ہو: اگر عو !ہے کیسبقت طرف رد کی قطعیہ کی 

مثقال سونا}  ١٠٠ہے {یعنی  ١/١٠اس کی دیت مرد کی کامل دیت کا تو انگلی کاٹی جائے 

ن اس کی چار انگلیوں کی دیت اس کلی ٣/١٠اور تین انگلی  ٢/١٠اور عورت کی دو انگلی 

  !کی دو انگلیوں کی دیت کے مساوی ہے
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تاب و عقل اور تمام حاالنکہ اوالً قیاس اولویت قطعیہ بالکل صحیح قیاس ہے اور ک

حساب اور  ،عقالء کی عقل کے مطابق ہے، ثانیاً کیا یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ چار

عورت قرآن نے بھی !؟ ارزش کے لحاظ سے تین سے کمتر ہے اور دو کے مساوی ہے

کو بیان کرنے کے بعد آیت "والجروح قصاص" کے ذریعہ فرق مرد کی دیت کے اور 

جوارح کی دیت کو ان کی کامل دیت کی مناسبت سے اور مردوں عورتوں کے اعضاء و 

  کے اعضاء و جوارح کی دیت کو ان کے کامل دیت کی مناسبت مقرر فرمایا ہے۔

شیعہ  }قریب بہ اتفاق{اور شوہروں سے بیویوں کی میراث کے باب میں بھی اکثر 

محروم کیا ہے  }گھر کی قیمت کے عالوه {فقہاء نے بیویوں کو اموال غیر منقولہ سے 

جبکہ نصوص قرآن کی رو سے ایسی کوئی محرومیت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ سوره نساء 

نے صرف وصیت اور دین کو مورث کے ترکہ سے استثناء کیا ہے  ١٢اور  ١١کی آیہ 

ِمۢن بَۡعِد ( میراث کے لئے مکرر بیان فرمایا ہے کہعورت اور مرد کی اور اس حکم کو 

بُعُ ِمۢن بَۡعِد َوِصیَّٖة یُوِصیَن بَِھآ أَۡو َدۡیٖنۚ َولَھُنَّ ( ) َھآ أَۡو َدۡینٍ َوِصیَّٖة یُوَصٰى بِ  ا تََرۡكتُۡم إِن لَّۡم یَُكن لَُّكۡم َولَ  ٱلرُّ  دۚٞ ِممَّ

ۢن بَۡعِد َوِصیَّٖة تُوُصوَن بَِھآ أَۡو َدۡینٖ  ٱلثُُّمنُ فَإِن َكاَن لَُكۡم َولَٞد فَلَھُنَّ  ا تََرۡكتُۚم مِّ کہ مکرر وصیت اور دین   )ِممَّ

 مستثنی کیا ہے اور بس۔ )عورتوں کے لئے مردوں کی طرح(کو  )قرض(

اسالمی روایات بھی اس حوالے سے گوناگوں ہیں ہمارے فقہاء کی اکثریت نے تنہا 

تمام جو خالف قرآن بھی ہیں اور ان میں موجود برہان بھی ان روایات سے استدالل کیا ہے 

، مثالً فوق الذکر محرومیت کے لئے روایات میں کے برخالف ہےمعیاروں عقلی و شرعی 

مرد کے اصل نسب میں داخل نہیں ہوئی  )بیوی(اس طرح استدالل کیا ہے: چونکہ عورت 

 )شوہر(اس لئے اصل میراث سے میراث نہیں پائےگی؛ جبکہ اس کے برعکس یعنی مرد 

ل نسب میں داخل نہیں ہے کے اص )بیوی(میں بھی ایسا ہی ہے یعنی چونکہ مرد بھی زن 

  اس لئے اس کی اصل میراث سے میراث نہیں پائے گا۔

اور  "چونکہ ممکن ہے زن بیوه شادی کرلے دوسری روایات میں اس طرح آیا ہے:

چلی گھر میں میں ملے  کے میراثشوہر پہلے اس کے بعد اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ 

خود گھر  حق کو غصب کرلے اختیار کرلے اور دوسروں کےجائے اور وہاں سکونت 

سے محروم ہے"۔ حاالنکہ مرد اپنی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کرنے میں بیوه 

سے زیاده طاقتور ہے۔ عورت ہے اور غصب میں بھی بیوه ہوتا سے کہیں زیاده سرگرم 

کرے پھر بھی اسی طرح میراث کے اس حصہ بھی اور اس وقت اگر دوسری شادی نہ 
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ان دونوں احتماالت  )بیوی(۔ چنانچہ اس روایت کی وجہ سے اگر عورت سے محروم ہے

  مرد کو زیاده محروم ہونا چاہئے۔تو کے پیش نظر میراث کے اصلی حصہ سے محروم ہو 

یا عاقلہ کے بارے میں کہ فتاوٰی کی رو سے اگر کوئی بالغ آدمی تعمد کے بغیر 

مقتول کا خون بہا قاتل کے چچا اور ماموں کے ذمہ ہے ہر چند یہ تو کسی کو قتل کر دے 

فیصد مخالف عقل اور سو یہ فتوی بھی  ۔ثروت مند ہوسن رسیده بے ثروت نوجوان اور وه 

اب بر خالف نصوص آیات قرآنی ہے۔ اور اسی طرح سے قصر نماز اور افطار روزه کے ب

ے جبکہ کم سے کم "مسیرة یوم" میزان کا مبنی ٰ ہفتوی مشہور میں، وہی آٹھ فرسخی سفر 

وسائل کے ذریعے جو ہزار آمد و رفت کے آج کے کہ ہے۔ یعنی ایک روز کی مسافرت 

إِۡن ِخۡفتُۡم أَن یَۡفتِنَُكُم " کیلو میٹر سے زیاده ہے اور پھر یہ بھی معیار نہیں ہے بلکہ آیہ قصر

کی مانند کی صورت میں کیفیت یا اس خوف کے کی رو سے صرف جان  "ۚ◌ َكفَُرٓواْ  ٱلَِّذینَ 

نماز میں کمی ہوگی کہ آج سفر میں ہرگز نماز قصر نہیں ہوتی ہے اور روزه بھی افطار 

  نہیں ہوتا ہے۔

مشہور ونے کے لئے جنابت سے طہارت روزه دار کے صبح رمضان میں داخل ہ

 کی رو سے الزم ہے، ہم اس فتوائے مشہور کے بارے میں جب قرآن کی طرف رجوعفتوا 

 نص کے مطابق ہرگز ایسی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہقرآنی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 

نَ فَ " ِشُروھُنَّ  ٱۡلـَٰٔ  عورتوں "ٱۡلفَۡجرِ ِمَن  ٱۡألَۡسَودِ  ٱۡلَخۡیطِ ِمَن  ٱۡألَۡبیَضُ  ٱۡلَخۡیطُ َحتَّٰى یَتَبَیََّن لَُكُم  ٱۡشَربُواْ َوُكلُواْ وَ ... بَٰ

سے مباشرت کو کھانے اور پینے کی طرح طلوع فجر سے ایک لحظہ پہلے تک  )بیویوں(

جائز جانا ہے کہ اب غسل جنابت کے لئے کوئی وقت باقی نہ ره جائے گا۔ شیعہ اور سنی 

نص آیت کے موافق ہیں اور تنہا چند شیعی روایات جو آپس میں متناقض بھی روایات بھی 

  ا شرط صحت روزه جانتی ہیں۔ہیں طلوع فجر سے پہلے طہارت کو واجب ی

بالخصوص فقہ کے بارے میں بڑے بڑے علماء سے رائج حوزوی علوم میں نے 

منجملہ مرحوم آیۃ هللا سید احمد خوانساری سے اس زنا کار سے شادی کے ہے کی  گفتگو

، فرمایا: احتیاط واجب ہے کہ اس سے جس نے توبہ نہیں کی اور نہ کرے گابارے میں 

شادی نہ کرے خواه موقت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شروط صحت ازدواج سے عورت کے 

بغیر ہے اور زناکار کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے، میں نے کہا: اس کے مانع ہونے 

َم َوُحرِّ "طرح سے تو اس سے شادی کی حرمت اقوی ہے نہ احتیاط واجب، اور پھر یہ کہ 

لَِك َعلَى  اور اگر روایات بھی اس بارے میں مختلف ہوں  نے اس کو حرام کیا ہے"ٱۡلُمۡؤِمنِینَ َذٰ

تنہا وه روایت قابل قبول ہے جو موافق نص ہے۔ فرمایا: شاید ائمہ علیہم السالم کے مد نظر 
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کوئی آیت تھی جس نے اس حرمت کو نسخ کیا ہے۔ میں نے کہا: پہلی بات تو یہ کہ آیات 

منسوخ معلوم ہیں دوسرے یہ کہ سوره مائده جو نزول کے اعتبار سے آخری سوره و ناسخ 

ہے اس کی پانچویں آیت "والمحصنات من المومنات" میں عورتوں کی پاکدامنی کو ان سے 

شادی کی اصلی شرط جانا ہے، کہ یا یہ آیت ان کی پاکدامنی کے بارے میں ایک اہم شرط 

لَِك َعلَى " رکھتی ہے یا کم سے کم َم َذٰ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس بنا پر جب تک  "ٱۡلُمۡؤِمنِینَ َوُحرِّ

زنا کرنا ثابت نہ ہو اس پر پاکدامنی و عفاف کا حکم جاری ہے۔ یہیں پر آپ کسی عورت کا 

سے شادی کی حرمت کا قطعی فتوی نامناسب لوگوں ، کے مطابق نص آیہ تحریم کی نے 

  صادر کیا۔

آپ نے تو ۃ هللا العظمی گلپایگانی سے اس بارے میں بحث ہوئی اسی طرح مرحوم آی

لیکن تحقیق کے بعد  ؛عروه کے خطی حاشیہ میں احتیاط واجب کیا ہےمیں نے فرمایا: 

دیکھا کہ آپ کا فتوی احتیاط مستحب تھا۔ میں نے کہا: نص آیہ تحریم کے تحت یہ احتیاطیں 

یعنی دوسرے مذہب والوں سے موزوں بھی بے جا ہیں اور دو نص قرآنی کے مطابق نا 

  شادی حرام ہے۔

مرحوم آیۃ هللا العظمی خوئی نے بھی فرمایا: ال ینکح خبر ہے نہ انشاء لہذا حرام 

زنا کار مرد کیونکہ زنا کار  ؛قطعاً کذب ہےتو نہیں ہے؛ میں نے کہا: اگر خبر ہے 

سے شادی کے فراق مرد اور زنا کار عورت بھی زنا کار سے شادی کی سوچتا عورتوں 

مَ میں نہیں ہوتی لہذا ال ینکح انشاء ہے بلفظ خبر، اور چونکہ  لَِك اور  ُحرِّ مذکر ہیں ان دونوں َذٰ

کا مرجع اور مشار الیہ صرف نکاح ہے نہ زنا جو لفظاً مونث مجازی ہے۔ اور اگر بفرض 

لَِك محال  اور فاسقوں پر  کیا یہ زنا صرف مومنین پر حرام ہے کافروں! کا مرجع زنا ہوَذٰ

لَِك َعلَى "؟ بنا بریں نہیں َم َذٰ مَ "فرمایا: اس  !حرمت پر نص ہے  "ٱۡلُمۡؤِمنِینَ َوُحرِّ سے غفلت  "ُحرِّ

  ہوئی ہے اور پہلی دلیل بھی درست ہے۔

اور شیر خوارگی کے مشہور مسئلہ کے بارے میں، نوعاً اکثر فقہاء کا  ترضاع

تمہارا ہے تو وه کا دودھ پی لیا  )بیوی(فتوی یہ ہے کہ اگر کسی بچہ نے تمہاری عورت 

رضاعی فرزند ہے۔ چنانچہ اگر اس نے شادی کی اور اپنی بیوی کو طالق دے دی یا لڑکا 

اس بارے میں مرحوم آیۃ هللا  !!حرام ہے اس عورت سے شادی کرنا تم پرتو مر گیا 

آپ فتوائے مشہور کو قبول کرتے تو  العظمی خمینی سے نجف میں میں نے گفتگو کی

میں نے کہا: پہلی بات تو یہ ہے کہ فرزند رضاعی کے کوئی معنی نہیں ہیں کیونکہ  !!تھے

حرمت رضاعی صرف شادی کے دائرے میں ہے اور کیا باپ اور رضاعی بیٹے کے 
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ئُِل أَۡبنَآئُِكُم "اور پھر  !!!درمیان شادی ممکن ہے کہ بیٹا حرمت رضاعی رکھتا ہو
ٓ ِمۡن  ٱلَِّذینَ َوَحلَٰ

بُِكمۡ 
نے حرمت ازدواج کو صلبی اور اصلی بیٹوں کی بیویوں سے مخصوص جانا ہے " أَۡصلَٰ

اس حکم سے خارج ہیں اور اگر جس کے نتیجہ میں ایسے بیٹے اور منہ بولے بیٹے 

ان کی بیویوں سے شادی حرام نہیں ہے۔ آپ تو فرض محال رضاعی بیٹوں کا وجود ہو الب

مشہور محترم اور قابل قبول ہے  صر جملے کہنے کے بعد کہا: فتوائےختنے چند م

باوجودیکہ بر خالف آیت ہے اور کوئی روایت بھی نہیں ہے جو اس کی تائید کرے آخر 

  کار ہم اجماع و شہرت میں مبتال ہیں۔

میں نے کہا: کل مال کر موافق نص قرآن اور بر خالف فتاوائے دیگران حدیث شیر 

  ں اور بہنوں میں منحصر ہے۔ؤخوارگی رضاعی ما

سنت پیغمبر اور سیرت ائمہ معصومین کے مطابق اطاعت واجب ہونے کے باب میں 

تصریح کی سنت کی  روکے اشاره امرحوم آیۃ هللا العظمی خوئی سے گفتگو کی کہ کتاب 

کا اجماع اور شہرت واجب ہے پس کیوں اس حکم میں فقہاء قطعاً رو سے غسل جمعہ 

میں نے کہا: یہ گرفتاری !رت میں گرفتار ہیں؟ فرمایا: ہم اجماع اور شہ!استحباب پر ہے

  کتاب و سنت کے خالف ہے۔

میں  ١�١کہ سوره انعام کی آیت کی زکات کے بارے میں بھی  )انار(زیتون و رمان 

مرحوم آیۃ هللا العظمی  "یَۡوَم َحَصاِدهِ  ۥَوَءاتُواْ َحقَّھُ "اموال زکاتی کے مورد میں آیا ہے، بدلیل 

خوئی سے میں نے کہا: اس رو سے زکات نو چیزوں سے زیاده میں واجب ہونی چاہئے۔ 

مکی فرمایا: یہ آیت مکی ہے اور زکات مدنی حکم ہے۔ میں نے کہا: زکات کے بارے میں 

میں نے کہا: یہ فقہ  !و مدنی تیس آیتوں میں سولہ آیتیں مکی ہیں۔ فرمایا: یہ فقہ جدید ہے

  قرآن ہے اور آپ کے فقہ سے زیاده قدیم ہے۔

ن َشۡيٍء إِالَّ یَُسبُِّح بَِحۡمِدهِ "مرحوم آیۃ هللا العظمی میرزا مہدی آشتیانی سے آیت   "َوإِن مِّ

کے بارے میں گفتگو کی، فرمایا: یہ تسبیح تکوینی ہے، یعنی وجود اشیاء میں درست غور 

ہے، میں نے کہا: تسبیح تکوینی تمام مکلفین  میں وجود خدا کی طرف رہنمائی کرتیہو فکر 

تِ َماَذا فِي  ٱنظُُرواْ  قُلِ  "کے لئے قابل فہم تھی اور اس کا حکم ہوا ہے جیسے  َوٰ َمٰ  "ٱۡألَۡرضِ وَ  ٱلسَّ

تِ یَنظُُرواْ فِي َملَُكوتِ  أََولَمۡ "اور اسی طرح دوسری آیات میں جیسے  َوٰ َمٰ آسمانوں  "ٱۡألَۡرضِ وَ  ٱلسَّ

کہ ذاتاً محتاج مطلق اور -نہ کرنا تامل اور زمین کی حقیقت وجودی میں غور و فکر اور 

ن َشۡيٍء إِالَّ یَُسبُِّح بَِحۡمِدهِ "مورد توبیخ واقع ہوا ہے اس بنا پر آیت  -فقر محض ہیں میں  "َوإِن مِّ

ِكن الَّ تَۡفقَھُوَن وَ "عالم اس کے آگے فرماتا ہے ، کیونکہ خداوندصرف تسبیح تکوینی نہیں ہے لَٰ
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کیونکہ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو" اور یہ آپ کا جواب ہے"تَۡسبِیَحھُم

تم (خداوند عالم ہرگز مکلفین کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس کا نتیجہ ال تفقھون 

ہو لہذا آیت کے معنی میں دقت کرنے سے یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ  )نہیں سمجھتے ہو

تمام اشیاء جمادات ہوں کہ نباتات یا پھر حیوانات تسبیح تکوینی کے عالوه ہر ایک اپنی 

لیکن ہم  مخصوص زبان میں آگاہانہ اور اپنے اختیار سے خدا کی تسبیح میں مشغول ہیں۔

  ں۔ آپ نے آخر کار میرے نظریہ کو قبول کر لیا۔اس کی تسبیح کی کیفیت سے ناواقف ہی

مرحوم آیۃ هللا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی سے روح کے تجرد اور عدم تجرد کے 

باوجودیکہ سارے ادلہ اس بات پر داللت کرتے ہیں کہ بارے میں گفتگو ہوئی؛ میں نے کہا: 

قُِل "فالسفہ نے تو پھر خدا سے مخصوص ہے اور اس کی ذات میں منحصر ہے  ،تجرد

وحُ  تجرد روح کے لئے اس طرح کیوں تمسک کیا ہے کہ روح کی آیت سے  "ِمۡن أَۡمِر َربِّي ٱلرُّ

جبکہ "امر" لغت میں !!! مجردات سے عبارت ہے ،عالم امر سے ہے اور امر ایجادات

بھی  "ٱۡألَۡمرُ وَ  ٱۡلَخۡلقُ أََال لَھُ "کسی کام یا چیز کے فرمان اور حکم کے معنی میں ہے اور آیت 

کل آفرینش خلقت عرش کے بعد آئی ہے جو آفرینش اور تدبیر کے معنی ہے، پس "الخلق" 

ھُ بِقََدرٖ "اور "االمر" تدبیر مخلوقات کے کل کام سے متعلق ہے، جیسا کہ آیت 
 "ُكلَّ َشۡيٍء َخلَۡقنَٰ

سے لہذا مادیات کی خلقت  ،نے خلق اور آفرینش کو تمام اشیاء سے مربوط جانا ہے

تدالل سمخصوص نہیں ہے تھوڑی سی گفتگو کے بعد فرمایا: ہاں اس طرح قرآن سے ا

تفسیر بالرای ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے پاس سے ایسے دالئل سے جو انھیں قانع کر رہے ہیں 

  !!اس عقیده کو قرآن پر کیوں حمل کرتے ہیںتو پھر تجرد روح کا عقیده رکھتے ہیں 

کا اصلی علوم ان مباحثات اور نظریات سے صرف نظر اگر قرآن اسالمی خالصہ، 

بہت سارے حوزوی نظریات مخدوش ہیں۔ اسالمی علوم پر یہ ایک سب سے بڑا !محور ہو

اعتراض یہ دوسرا  کہ یا ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے یا پھر قرآن مخالف ہیں۔ اعتراض ہے

قرآن و کے ساتھ ہے کہ اگر کبھی اکثر حوزوی محافل میں ایک صحیح نظریہ دقیق تحقیق 

کتب میں یا تو شائع شده ہے کے خالف سامنے آئے تو چونکہ مشہور کی روشنی میں سنت 

اعالن فتوا کے وقت رسالہ عملیہ میں اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ منجملہ مرحوم آیۃ هللا 

مالقات جفی سے اس بارے میں کہ دخانیات مبطل روزه ہیں یا نہیں ایک العظمی مرعشی ن

، میں نے کہا: اول بدلیل قرآن جو میں فرمایا: بدلیل حدیث موثق دھواں مبطل روزه نہیں ہے

-صرف کھانے، پینے اور مباشرت کو مبطل روزه جانتا ہے اور اس کے بعد بدلیل روایت 

اس کے  -ت قطعاً حرام ہے لیکن مبطل روزه نہیں ہےالبتہ قرآن کی رو سے استعمال دخانیا

رسالہ عملیہ میں بھی اسی طرح لکھا ہے؟ فرمایا: لوگوں کیا آپ نے بعد میں نے سوال کیا: 
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کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں لکھا ہے، بلکہ رسالہ عملیہ میں اس کو بھی مبطالت روزه سے 

  !شمار کیا ہے

لف کی توسیع کے لئے مؤتحریک رآنی جو کچھ تحریر کیا ہے وه عالمی سطح پر ق

اور حاالت زندگی یادیں کی مسلسل تالش و کوشش کا ایک مختصر نمونہ ہے۔ البتہ یہ تمام 

صفحات پر مشتمل آماده و تنظیم ہو رہے ہیں جو انشاء هللا  /٨٠٠شرح وبسط کے ساتھ 

  منظر عام پر آئیں گے۔

معارف قرآن عالمی اور  اس دن کے انتظار میں جب منتظرین منتظر کے قیام سے

  جہانگیر ہوں گے۔

  ھ ش ١٣٨٣خرداد  ١۵ – محمد صادق تہرانی -قم 

  جامعۃ علوم القرآن/ "واحد تبلیغات"

  ٣�١٣٩، کد پستی : �، پالک ٢١بلوار امین، کوچہ  –قم 

 ٢٩٣۵�٨٠ -١؛ فیکس نمبر:  ٢٩٣��٢۵ٹیلیفون: 
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  تہرانی رحمۃ هللا علیہ صادقلیفات حضرت آیۃ هللا العظمی أت

  :عربی

  مجلداً" ٣٠۔ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنۃ "١

  مجلداً" ٢٢۔ التفسیر الموضوعی بین الکتاب و السنۃ "٣١

  مجلدات" ٨۔ الفقہ المقارن بین الکتاب و السنۃ "۵٣

  ۔ عقائدنا٦١

  ۔ المقارنات٦٢

  ۔ رسول االسالم فی الکتب السماویۃ٦٣

  ن االلہیین و المادیین۔ حوار بی�٦

  ۔ علی و الحاکمون٦۵

  ۔ علی شاطئ الجمعۃ٦٦

  ۔ فتیاتنا�٦

  ۔ این "الکراسۃ"٦٨

  ۔ مقارنات فقھیۃ٦٩

  ۔ تاریخ الفکر و الحضارة�٠

  ۔ لماذا نصلی و متی نقصر من الصالة�١

  ۔ لماذا انتصرت اسرائیل و متی تنھزم�٢

  ۔ حوار بین اھل الجنۃ و النار�٣

  ۔ المناظرات��

  المسافرون ۔�۵
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  ۔ تبصرة الفقہاء بین الکتاب و السنۃ�٦

  ۔ تبصرة الوسیلۃ بین الکتاب و السنۃ��

  ۔ اصول االستنباط بین الکتاب و السنۃ�٨

  ۔ غوص فی البحار فی الکتاب و السنۃ�٩

  ۔ الفقھاء بین الکتاب و السنۃ٨٠

  رات الوسائل و الوافی "مخطوط"ذ۔ ش٨١

  رآن۔ البالغ فی تفسیر القرآن بالق٨٢

  "خطی" ۔ غوص فی البحار٨٣

  فارسی:

  ۔ بشارات عہدین�٨

  ۔ ستارگان از دیدگاه قرآن٨۵

  ۔ اسرار، مناسک و ادلہ حج٨٦

  عراق ١٩٢٠۔ انقالب اسالمی �٨

  ۔ آفریدگار و آفریده٨٨

  ۔ دعاہای قرآنی "خطی"٨٩

  ۔ حکومت قرآن٩٠

  }علیہ السالم{۔ حکومت مہدی ٩١

  ۔ آیات رحمانی٩١

  مسجد النبی ۔ گفت و گوئی در٩٣

  از نظر قرآن و انجیل }علیہ السالم{۔ مسیح �٩
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  ۔ خاتم پیامبران٩۵

  ۔ سپاه نگہبانان اسالم٩٦

  ۔ مفت خواران�٩

  ۔ قرآن و نظام آموزشی حوزه "جزوه"٩٨

  ۔ قضاوت از دیدگاه کتاب و سنت٩٩

  ۔ حکومت صالحان یا والیت فقیہان "خطی"١٠٠

  ۔ ماتریالیسم و متافیزیک١٠١

  فی االرض ۔ مفسدین١٠٢

  ۔ نماز جمعہ١٠٣

  ۔ نماز مسافر با وسائل امروزی�١٠

  چرا و شکست آن کی؟زی اسرائیل و۔ پیر١٠۵

  ۔ برخورد دو جہان بینی١٠٦

  ۔ حقوق زنان از دیدگاه قرآن و سنت�١٠

  }١٣٦٨۔ رسالہ توضیح السائل نوین {تالیف سال ١٠٨

  ۔ فقہ گویا١٠٩

  مسافر}۔ مسافران {نگرشی جدید بر نماز و روزه ١١٠

  }١٣�٣۔ توضیح المسائل نوین{تالیف سال ١١١

  ۔ ترجمان قرآن {ترجمہ و تفسیر فارسی مختصر قرآن}١١٢

  ۔ تفسیر فارسی پنج جلدی١١٣
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  سے چھپنے والی کتابیںپریس امید فردا 

قتل ھائے سیاسی و تاریخی سی قرن ایران {ایران میں تیس سال کے عرصہ میں 

  سیاسی اور تاریخی قتل}

  جلد اول} -{دوره دوم

  ھ ش تک ١٣۵٩ھ ش سے  ١٣٣٢

  لف : جعفر مہدی نیاؤم

ھ ش تک ایران میں ہونے والے  ١٣۵٩ھ ش سے  ١٣٣٢لف ؤماس کتاب میں 

  سیاسی قتل کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔

*** 

  ورق پارھائے سیاسی {چار جلد}

  ایران کی گذشتہ نشریات سے تاریخی و سیاسی چند مطالب

  علی بابائی لف : داودمؤ

ھ ش کے بعد کے سالوں  ١٣٢١وه آئے ہیں جو مطالب اور مقاالت اس مجموعہ میں 

میں مختلف نشریات سے انتخاب ہوئے ہیں۔ جو مطالب کہ زیاده تر سیاسی اور تاریخی پہلو 

اور کمیاب واقع ہوئی  کے کم نظیرکے حامل ہیں واقعیت و حقیقت سے نزدیک ہیں اور ان 

ی میں ایران کے سیاسی، اجتماعی اور تاریخی اتفاق کو نمایاں کرتے ہے اور دوره پہلو

  ہیں۔

***  

  بزرگان چہ گفتند؟

  بزرگان نے کیا کہا؟

  لف : حبیب هللا شاملوئیمؤ
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اس کتاب میں بزرگوں اور دانشوروں کے مختصر اور چھوٹے چھوٹے جملے اور 

  ان کے مختصر حاالت زندگی بیان ہوئے ہیں۔

***  

  کے بارے میں}کے فلسفہ قیام ام حسین شہید جاوید { ام

  یآبادنجف  یحلالف : آیۃ هللا صمؤ

  یہ کتاب درج ذیل خصوصیات کی حامل ہے :

کے فلسفہ کو علمی،  }علیہ السالم{لف نے قیام امام حسین مؤالف : اس کتاب میں 

  منطقی اور استداللی طور پر تاریخ سے اپنی وافر اطالعات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

ب : ہر مطلب سے متعلق منابع، ماخذ و مراجع ہر صفحہ کے حاشیہ اور کتاب کے 

  آخر میں بیان ہوئے ہیں۔

ج : اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے فلسفہ قیام حسینی کا ابہام قاری اور محقق کے 

  ذہن سے ختم ہو جاتا ہے۔

نے  ات ہیں جو انھوںظد : ابتدائے کتاب میں اہل علم اور روشن فکروں کی تقری

  کے لئے لکھی ہیں۔لف مؤکے کتاب مذکور 

لف نے کتاب شہید جاوید کے مخالفین کے مؤه : کتاب کے آخری صفحات میں 

  نظریات کو رد اور ان پر نقد و تبصره کیا ہے۔

  مرتبہ چھپ چکی ہے۔/١٦نوٹ : یہ کتاب سولہ 

***  

  عصائے موسی یا نقدی بر نقدہا

  یآبادنجف  یلف : آیۃ هللا صالحمؤ

لف نے آیۃ هللا رفیعی قزوینی، استاد عالمہ طباطبائی اور آیۃ هللا مؤاس کتاب میں 

  صافی گلپائگانی کے بعض مسائل میں شبہات کا جواب دیا ہے۔

***  



  میںکی روشنی کتاب و سنت  مفت خور

www.OlumQuran.com 
 

58 


  پژوھشی جدید در چند مبحث فقہی

  {چند فقہی مسائل میں جدید تحقیق}

  یآبادلف : آیۃ هللا صالحی نجف مؤ

  ہے۔یہ کتاب پانچ فصل پر مشتمل 

  ۔ طہارت و نجاست کے بارے میں ایک اجتہادی بحث۔١

  اور اجتہاد باز کی بحث۔مسدود ۔ اجتہاد ٢

  ر کے بارے میں۔۔ اخبار کُ ٣

  ۔ اصالح حوزه کے حوالے سے چند باتیں۔�

  ۔ طہارت کافر۔۵

  یہ کتاب درج ذیل مشخصات پر مبنی ہے :

موضوعات کا جائزه لف نے تشریحی و استداللی صورت میں مؤالف : اس کتاب میں 

  لیا ہے۔

ب : ہر صفحہ کے حاشیہ اور کتاب کے آخر میں منابع اور مآخذ اور اسناد و مراجع 

  کا ذکر ہے۔

کو رد کیا ہے فقہ لف نے تازه روش سے سنتی مؤج : اس کتاب کے موضوعات میں 

  اور منصفانہ و عالمانہ اور روشن فکرانہ مسائل و قضایا کی تحقیق کی ہے،

ایرانی طہارت کافر" کے مطالعہ سے کمیونسٹی ممالک میں مقیم د : فصل "

  کی مشکالت حل ہو گئیں ہیں۔ وںمسلمان

***  

  سید ضیاء الدین طباطبائی کی سیاسی زندگی

  لف : جعفر مہدی نیامؤ
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ھ ش کے حوادث اور سید ضیاء الدین کی ہم فکری  ١٢٩٩لف نے مؤاس کتاب میں 

کیفیت کا جائزه لیا ہے اور روز نامہ رعد کے مدیر سے رضا شاه کے بروئے کار آنے کی 

کی سیاسی و اجتماعی زندگی اور ان حوادث کا جائزه لیا ہے جو اس کے وزیر اعظم بننے 

  کے بعد سے آخر تک ایران میں رونما ہوئے ہیں۔

***  

  ورق پارھائے خواندنی {چار جلد}

  ئق مطالبسے اجتماعی، ثقافتی اور پڑھنے کے النشریات ملک کے گذشتہ 

  لف : داود علی بابائیمؤ

ھ ش کے بعد کے برسوں کے مختلف نشریات سے  ١٣٢١اس کتاب کے مطابق 

  منتخب ہیں۔

***  

  قرآنی قصہ {جلد اول}

  لف : داود علی بابائیمؤ

لف نے اس کتاب میں قرآنی قصوں کو ساده و رواں اور سلیس فارسی میں بیان مؤ

استفاده سے بھرپور تاکہ مسلمانوں اور جوانوں کا ہر طبقہ اس کرنے کی کوشش کی ہے 

  کر سکے۔

***  

  رسالہ توضیح المسائل نوین

  تہرانی صادقلف : آیۃ هللا ڈاکٹر محمد مؤ

  مشخصات اور خصوصیات کا حامل ہے :یہ رسالہ درج ذیل 

  الف : اس کے فتاوے فقہ قرآنی کے مبنی پر صادر ہوئے ہیں۔

  دیگر علماء کے رسالوں سے مختلف اور جدا گانہ ہیں۔ ب : اس کے اکثر مسائل
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  ج : اس کے فتاوے زمان و مکان کا لحاظ کرتے ہوئے صادر ہوئے ہیں۔

  ورت میں بیان ہوئے ہیں۔صد : اس کے فتاوے تشریحی و استداللی 

  کئے گئے ہیں۔اور ذکر ه : اس میں فتاوے کے منابع و مآخذ قید 

***  

  مسافراننگرشی جدید بر نماز و روزه 

  نظر}جدید {مسافروں کے نماز و روزه پر ایک 

  تہرانی صادقکٹر محمد الف : آیۃ هللا العظمی ڈمؤ

لف قرآن و احادیث سے استناد کرتے ہوئے کچھ خاص موارد میں مؤاس کتاب میں 

کرتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ان علماء کے بیان کی حرمت کو کے قصر نماز و روزه 

  ہے جو فقہ سنتی کے پیرو ہیں۔نظریات کے برخالف 

***  

  ستارگان از دیدگاه قرآن

  {ستارے قرآن کی نظر سے}

  تہرانی صادقلف : آیۃ هللا العظمی ڈاکٹر محمد مؤ

لف علوم قرآنی اور مسائل علمی و نجومی سے اپنی وافر معلومات مؤاس کتاب میں 

  تے ہیں۔کے ذریعہ زمین و آسمان اور ستاروں سے مربوط آیات کی تحقیق فرما

***  

  فرہنگ جامع زمین شناسی

  لف : بامداد شاملومؤ

***  

محمد باقر درچئی کے نظریات اور ان کا مقام و تخت فوالد {روشن فکر عالم 

  }مرتبہ
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  لف : داود علی بابائیمؤ

***  

  تاریخچہ انقالب جہان {جلد اول}

  عثمانی اور فرانس کا انقالب

  لف : حبیب هللا شاملوئیمؤ

***  

  غروب زندان مجموعہ شعر

  شاعر: حبیب هللا شاملوئی

***  

  مجموعہ شعر، ایک مرثیہ برائے آزادی

  شاعر : داود علی بابائی

***  

  مجموعہ شعر، کاش می فہمیدی

  شاعر : داود علی بابائی

***  

  مجموعہ داستان معلم و مہاجر

  لف : داود علی بابائیمؤ

***  

  زندگی سیاسی ابراہیم حکیمی {حکیم الملک}

  جعفر مہدی نیالف : مؤ
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***  

  ہزار و یک راز خانہ داری

  یآبادلف : فاطمہ ناصری علی مؤ

***  

  والیت فقیہ، حکومت صالحان

  یآبادلف : آیۃ هللا العظمی صالحی نجف مؤ

***  

  مجموعہ داستان انتقادی و اجتماعی شہردار صنفی

  لف : داود علی بابائیمؤ

***  

  دو خاطره از زندان

  }یادیں{قید خانہ کی دو 

  ۔ داستان یک اعتراف {ایک اعتراف کی داستان} فرہاد بہبہانی١

  ۔ در مہمانی حاجی آقا {حبیب هللا داوران}٢

***  

  بیست و پنج سال در ایران چہ گذشت؟ {از بازرگان تا خاتمی}

  برس میں ایران میں کیا ہوا {بازرگان سے لے کر خاتمی تک}} ٢۵{

  تک ۵٨بہمن  ١۵سے  ۵٦دی ماه  ١٩جلد اول : 

  لف : داود علی بابائیمؤ

لف نے اس کتاب میں ایران کے سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، ثقافتی اور تاریخی مؤ

کا جائزه لیا ہے بازرگان کی حکومت کے تک  ١٣۵٨بہمن  ١۵سے  ۵٦دی  ١٩حوادث کا 
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کاموں کا جائزه لیا ہے اور اس مجموعہ کی فراہمی میں نادر و کمیاب منابع اور متعدد 

  فائده اٹھایا ہے۔عکس سے 

***  

  بیست و پنج سال در ایران چہ گذشت؟ {از بازرگان تا خاتمی}

  جلد دوم، سوم و چہارم: از بنی صدر تا شورای موقت ریاست جمہوری

  لف : داود علی بابائیمؤ

***  

  گفتہ ھای میرزاده ی عشقی و جامعہ ی کنونی ایران

  لف : داود علی بابائیمؤ

***  

  ہفت کتاب نیما یوشیج

***  

  ظہور نازیسم اور استیالء ہٹلر

  {نازیوں کا ظہور اور ہٹلر کا غلبہ}

  لف : مظفر ملکمؤ

***  

  مجموعہ آثار صادق ہدایت با نقد و بررسی

  جلد اول: وغ وغ ساہاب

  سگ ولگرد –جلد دوم : حاجی آقا 

  سایہ و روشن –جلد چہارم : بوف کور 

  بکوشش و اہتمام : داود علی بابائی
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***  

  جنگ خلیج فارسپشت پرده 

  مترجم : ایوب باقر زاده –لف : جان پیگلر مؤ

***  

  معمائے اشغال سفارت امریکا در ایران

  لف : جعفر مہدی نیامؤ

***  

  پرواز غازہا {رمان سیاسی و اجتماعی}

  لف : علی قوی تنمؤ

***  

  فقہ گویا

  تہرانی صادقلف : آیۃ هللا العظمی ڈاکٹر محمد مؤ

***  

  مفت خواران

  تہرانی صادقلف : آیۃ هللا العظمی ڈاکٹر محمد مؤ
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  انتشارات امید فردا

  ہونے والی کتابیںشائع میں مستقبل قریب 

  تاریخچہ انقالبات جہان {جلد دوم}

  لف : حبیب هللا شاملوئیمؤ

***  

  مدینہ فاضلہ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی "معمر القذافی"

  لف : داود علی بابائیمؤ

***  

  دین پژوہی فلسفہ معاصرنقدی بر 

  تہرانی صادقلف : آیۃ هللا ڈاکٹر محمد مؤ

***  

  جلد} ٩مجموعہ آثار جالل آل احمد {

  بہ کوشش: داود علی بابائی

***  

  جامعہ ، فرہنگ و سیاست در مقاالت و اشعار سہ شاعر انقالبی

  فرخی یزدی} –ایرج میرزا  –{میر زاده عشقی 

  لف : داود علی بابائیمؤ

***  

  ، فرہنگ و سیاست در اشعار سعد اشرف الدین گیالنی {نسیم شمال} جامعہ

  لف : داود علی بابائیمؤ
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***  

  قضاوت در فقہ اسالمی و چند مقالہ دیگر

  یآبادلف : آیۃ هللا صالحی نجف مؤ


