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 رحف آاغز دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

  رحف آاغز

 الرحيمه الرحمن بسم اللّٰ

 والصالة والسالم على ه رب العلمينالحمد للّٰ

 :أما بعد ،ء والمرسلينسيد األنبيا

ےک  ڑبےتھ رطخانک ارثات ےک شیپ رظن  (COVID-19) اعیمل واب رکوان وارئس

آج امہ دوامہ ےس داین رھب ںیم ریحت انک اور رپ وہل انساٹ اھچای وہا ےہ۔ یھبس ڈارٹکوں، اسسنئ 

روں ےن اس ےتکن رپ اافتق رکایل ےہ ہک اس واب یک اباضہطب دوا وفری وطر رپ درایتف داونں اور داشن و

روےنک یک بس یلہپ دتریب اور لیبس ہی ےہ ہک ڑیھب اھبڑ واےل اقمامت وک دنب  ذٰہلاوہاپان لکشم ےہ؛ 

 ہن رکیت، آًان رھپ ایک اھت، داین رمیت ایک۔رکےک ولوگں وک اہنت اہنت اور اگل گلھت رےنہ اک اپدنب انبدای اجےئ

وگای یتلچ رھپیت، ہکلب دوڑیت اور اڑیت وہیئ داین ںیم ااچکن  ۔افًان اس رپ لمع یک وکںیشش رشوع وہںیئگ

 اور بت ےس اب کت رہ رطف اخومویشں اک رہپہ یہ رہپہ ےہ۔ ۔ربکی گل ایگ 

 ادرھ ملسم ذمیبہ العوقں ےس لسلسم وسال وپاھچ اجےن اگل ہک بج ڑیھب اگلےن یک ااجزت

  ںیہن، اور امہری امنِز ہعمج ریغب اامتجع وازداحم ےک دقعنم یہ ںیہن وہیت۔ وت رھپ ایک، ایک اجےئ؟

اشدی اترخی اک ہی الہپ ااسی اسہحن وہ ہک وپری داین یک اینت ڑبی آابدی ںیم ےنسب واےل امتم رت 

دجسم آابد ’’رطح  اہں  یسک۔ ہعمج ڑپےنھ ےس روک دےی ےئگ ںیہ رفزدناِن وتدیح ومعیم وطر رپ امنز 

اس ےلیح ےک شیپ رظن ڑکی رشوطں ےک اسھت ضعب اممکل ای العوقں ںیم تہب وھتڑے  ‘‘رےہ۔

  ارفاد وک امنز ہعمج اقمئ رکےن یک ااجزت یلم ےہ۔

ںیہ اصابحن ہقف و ااتف ےک امنیب اس رپ اہجں فلتخم مسق ےک ردلمع اسےنم آےئ، و

ہک ضعب ہگج طقف  ہک ایسی وصرت احل ںیم بج ۔وہایگ ےک انم رپ اکی یئن ثحب اک آاغز ‘‘اذن اعم’’

، امنز ہعمج ےک وتق ہعمج یک رشط ای دنپرہ یہ ولوگں وک عمج وہےن یک ااجزت دی یئگ -دس -ای -اپچن

  اک ققحت سک رطح وہ اتکس ےہ؟‘‘ ذن اعما’’
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 رحف آاغز دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

اور اب ہی وصرت احل دےنھکی وک لم ریہ ےہ ہک اکی اخصل یہقف اعمہلم اےنپ دارئۂ ثحب 

ںیمہ رہ رطح یک    ۔اہلل اعتٰیل ریخ رفامےئ ۔ لکن رک زناع ودجل یک دزیلہ رپ دقم رھک اکچ ےہےس

اور ویکینں رپ ااقتستم ےک اسھت اےنپ ظفح واامن ںیم  ۔آافت وایلبت اور وابؤں ےس اچبےئ

   ۔رےھک

اس االتخف یک امہ اور اینبدی وہج وجںیم ھجمس اکس ہی ےہ ہک ہقف یک اتکوبں ںیم اس 

دورسی ڑبی آزامشئ یک  ۔وضع ےس قلعتم اینبدی ولعمامت اکی دح کت ریغ واحض اور مہبم ںیہوم

اکی رشط یسک اتکب ںیم،  ۔ابت ہی ےہ ہک اس وموضع رپ ںیثحب ہقف یفنح یک اتکوبں ںیم اجکی ںیہن ںیہ

 اکی ہگج وکیئ ابت قلطم ادناز ںیم یہک یئگ ۔وت اس رشط یک واضتح یسک دورسی اتکب ںیم یتلم ےہ

ےہ وت یسک اور اتکب ںیم اس ےک ویقد رپ ہیبنت یتلم ےہ۔ یئک اتکںیب دےھکی ریغب یسک یمتح ےجیتن رپ انچنہپ 

 تہب لکشم ارم ےہ۔

اس شکمشک اور زنایع وصرت احل ےس ےنلکن یک دتریب ےھجم ہی وسیھج ہک ہقف یفنح یک ؤمرق و  

 ااحبث و ویقدات ارگ اکی ہگج عمج ےس قلعتم یتمیق ‘‘اذن اعم’’دنتسم فلتخم اتکوبں ںیم ذموکر 

  ۔رکدےی اجںیئ وت ان یک روینش ںیم یسک حیحص اور درتس ےجیتن کت انچنہپ آاسن وہاتکس ےہ

ےس قلعتم دنتسم اتکوبں یک زتنی ےنب ااحبث ےک ‘‘اذن اعم’’ڑبی وخیش اک اقمم ےہ ہک 

ہقف وااتفء یک دختم ںیم اطمےعل ےک دعب اےنپ وطر ںیم ےن وج ہجیتن اذخ ایک ےہ، اب اےس ارابب 

 ۔شیپ رکےن یک اعسدت احلص وہریہ ےہ

یتمیق اتفوی  ووحایش دقم دقم رپ راہ  ےک راض ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح رضحت اامم ادمح اٰیلع

 مہ ےن ذایت وطر رپ یھب ابراہ وسحمس ایک ہک آپ یک امتم رت رحتریںی ملع وقیقحت اک اٰیلع ۔امن اثتب وہےئ

 ۔وخب اافتسدہ یک اعسدت بیصن وہیئ ےس یھب‘‘دج ااتمملر’’ںیم ہقلعتم ثحب  ۔ومنہن وہیت ںیہ

یک ااشتع یھب لمع ںیم آاجیت وت ‘‘دج ااتمملر’’اکش ونتریاالاصبر، دراتخمر اور ردااتحملر ےک اسھت یہ 

  یک ملع و    ربولیی         ققحم             ادمح راض    اامم         لسن یھب         وموجدہ      یک             داین        اور رعب  وہاجات،        اور یھب آاسن        اافتسدہ 
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 رحف آاغز دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

  ۔أمرا كحیدث بعد ذل لعل اهلل ۔قیقحت اک ریخات اپیتیل

رکام ےدرالص اہقف ۔ااحبث ےک دوران دنچ اقمامت رپ دنق رکمر یک یھب اچینش ےلم یگ

 ہک اہجں اکی ابعرت ےس فلتخم ادناز ںیم ثحب یک یک ابعروتں ںیم ےس ھچک ںیم ااسی وہان الزیم اھت

ر اہکں؟ یئگ

 

رگم دمحبہ اعتٰیل اس اولسب ںیم وعشری ای الوعشری وطر رپ اامم دمحم   وہ، واہں دعتد ےس َم

  ۔نب اامسلیع اخبری ہیلع ارلہمح ےک اولسب یک ریپوی یک اعسدت لم یئگ ےہ

ابن ںیم اشدی ہی یلہپ رحتری وہ۔ اےنپ وموضع رپ اس دقر رشح وطسب ےک اسھت اردو ز

سج وک دوران اطمہعل الہ ملع  ۔اس ےک ومشمالت اےنپ ادنر ھچک ارفنادتی یھب ےیل وہےئ ںیہ

  ۔اہلل اعتٰیل اس وکشش وک وبقل رفامےئ ۔وسحمس رفامںیئ ےگ

اس ںیم نسح ووخیب اک وج یھب ولہپ رظن آےئ، وہ بس لضفِ دخاودنی اور اجہعم ارشہیف 

اور اذخ ہجیتن ںیم وکیئ وچک رظن آےئ وت اےس ریمے مہف  ۔ اضیفِن رتتیب اک ہجیتن ےہابمرک وپر ےک

انراس ےک وصقر رپ ومحمل ایک اجان اچےیہ۔ اس وحاےل ےس ںیم ذی ملع ارفاد ےس ریخوخااہہن ادناز ںیم 

  یتمیق دہاایت واہیبنتت اک یجتلم وہں۔

  واالسلم

  اضیفن رسور ابصمیح    

  ھ1441راضمن اابملرک /7
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 اکی اجعم اعترف -اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

  اعترف اجعم اکی-اذن اعم 

 حیحص وہےن یک رشوطں ںیم ےس اکی رشط ہی یھب ےہ ہک ہعمج ادا رکےن واےل ہعمج یک ادایگیئ

ارفاد وبتق ہعمج درگی ربادران االسم وک یھب ومعیم ااجزت اور یلھک وھچٹ دے رںیھک، ہک وہ آرک 

 ۔اک انم دای ایگ ےہ‘‘ اذن اعم’’ہقف یفنح ںیم اس اشکدہ یبلق وک  ۔اسھت ںیم امنز ہعمج ادا رکںیکس

اور رھپ  ۔یک رعتفی فلتخم ادناز ںیم یک یئگ  ےہ‘‘ اذن اعم’’ہقف یفنح یک دنتسم اتکوبں ںیم 

ا ثحب وہےت ںیہ

ّ

ص
اس ےیل مہ ےن آاسین یک اخرط  ۔ان رعتافیت رپ اقیلعتت اور ویقدات لقتسم ح

ےسج رعتفی ےک  ۔بیت دےنی یک وکشش یک ےہان یک روینش ںیم اکی یئن اور اجعم رعتفی رت

 : رہباحل ےلہپ مہ اےس ذرک رکرےہ ںیہ ۔انہک یہ اجب وہاگ ‘‘                   اعترف’’اجبےئ

 : ذن العامإلا

ھواإلذن من المقمین للجمعة، وقتھا، بأداء صلوتھا، لکل من تصح 

ل اإلشتهار ؛ وھم یعلمون بذالك ، علی سبی ،صراحتاً أو داللة ،منه، إذناعاما

بأن ال مانع ألحد منھم من دخول الموضوع الذی یصلح لھا، عن الصلوة، 

 ــــــــــاللخوف الفتنة، أو الضرر
م
 ماان ہعمج، وتقِ ہعمج، ینعی: ینعی اذن اعم ہی ےہ ہک 

قن

 حیحص وہےکس ۔ ے امنِز ہعمج رہ اس صخش وک ومعیم ااجزت دںی سج یک رطف ےس امنز ہعمج یک ادایگیئربا

اور  ۔اور اس ومعیم ااجزت وکولگ اجن یھب رےہ وہں ۔اہ ہی ومعیم ااجزت رصاًاتح وہ، ای دالًۃلوخ

ربوہج رہشت اس رطہقی رپ اثتب وہ ہک الہ ہعمج ںیم ےس یسک اکی رفد ےک ےیل ااجزت ہی ومعیم 

! یسک ہنتف اہں ۔یھب اذن اعم یک الصتیح رےنھک وایل ہگج ںیم، امنز یک اخرط ، داےلخ رپ وکیئ روک ہن وہ

  ای رضر اک ادنہشی وہ وت رواک اج اتکس ےہ۔

یک اس رشط اور رعتفیِ دجدی ںیم ذموکر دنچ امہ دیقوں ےک امہل وام ہیلع ‘‘ اذن اعم’’اب 

 رپ ثحب و صیحمت یک وکشش یک اجیت ےہ ۔ اہلل اعتٰیل قح ووصاب اور درتس ےجیتن کت ےنچنہپ یک

 ۔ اعسدت بیصن رفامےئ
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 اکی میظع اعشر االسم-ہعمج  دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

 اعشر االسم   اکی میظع ــہعمج 

ہعمج اکی اعشر االسم ےہ، سج ںیم املسمونں اک اامتجِع میظع وشتکِ االسم ونیملسم اک 

اس وصختیص ےک شیپ رظن ان امتم اومر ےس رگزی اک مکح دای ایگ  ۔وخوصبرت رظنم شیپ رکات ےہ

  ۔وہےہ، وج املسمونں یک تیعمج رشتنم رکےت وہں ، اور نج ےس اس اشن و وشتک ںیم للخ ڑپات 

 انچں ہچ :

  داہیت ںیم ہعمج یک ااجزت ہن دی یئگ ، اور رہش ےک ےیل اس وک اخص راھک ایگ، اتہک رہش اور

ِد ص و اعمون اثتب وہں
ُم
م

  ۔اس یک روںیقن اس ںیم 

 ےتھکل ںیہ : (ھ۵87وتمٰیف :)کلم ااملعلء اامم العؤادلنی اوبرکب اکاسین یفنح 

وهو  ،هار الشعائرالجمعة من أعظم الشعائر، فتختص بمکان إظ

  ]، دار الکتب العلمية بيروت ١٨٩، ص :  ٢البدائع الصنائع ،ج : [ .المصر

اس ےک ےیل اس العےق وک اخص ایک ایگ، وج  ذٰہلاینعی ہعمج میظع اعشر االسم ںیم ےس ےہ؛ 

  ۔اور وہ رہش ےہ ۔اعشر االسم ےک ااہظر اک اقمم نب ےکس

 رگی جنپ اگہن امنز وایل دجسموں وک ہعمج ےک وتق رہش وہےن ےک ابووجد اجعم دجسم ےک وسا د

  ۔دنب رےنھک اک مکح دای ایگ، اتہک ہعمج ںیم رشتک ےک اجبےئ ولگ ںیہی ااھٹک ہن وہاجںیئ

 ےتھکل ںیہ:(ھ 97۰وتمٰیف : )العہم زنی ادلنی نب میجن رصمی 

]البحر   .المساجد تُغلق يوم الجمعة ، إال الجامع ؛ لئال يجتمع فيها جماعة

  [دار الکتب العلمية بيروت ،٢٧٠و ٢٦٩، ص :  ٢ق، ج: ئرائق شرح كنزالدقاال

ان ںیم وکیئ امجتع عمج ہن وہ : اجعم دجسم ےک العوہ دجسمںی دنب رکدی اجیت ںیہ اتہک ینعی

 ۔ےکس

   رہشِ وادح ںیم البوہج دعتمد ہعمج ےک ایقم ےس عنم ایک ایگ ہک وخاہ وخماہ اس ےس امجتع رپادنگہ

 ۔فلتخم وہگجں رپ ولگ لیھپ اجںیئ ےگ وت وہ وشتکِ االسم رظن ہن آےئیگوہیگ، اور 
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 اکی میظع اعشر االسم-ہعمج  دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

 :اک وقل لقن رکےت وہےئ ےتھکل ںیہ اامم اوب ویفس(ھ  9۵6 وتمٰیف )العہم خیش دمحم اربامیہ نب یبلح 

وفي إقامتها بأكثر  ،؛ فال يجوز تقليلهإن إقامة الجمعة من أعالم الدين !أال

 صالة الجمعة يف   شرح  منیة المصلي ، فصليف  المتملي] غنية  ۔من موضعين تقليلها

  ، ناشر: عارف آفندی ، سند اولنمشذز [١٥٥، ص : 

ونس! ہعمج اقمئ رکان دنی یک اشنوینں ںیم ےس اکی اشنین ےہ، اور اعشر االسم ںیم یمک رکےن یک 

  ۔م آات ےہاور دو ےس زایدہ اقمم رپ ہعمج اقمئ رکےن ںیم لیلقت اعشر الز ۔ااجزت ںیہن ےہ

  ۔دعف رحج اور احتج ےک شیپ رظن رہشِ وادح ںیم دعتد ہعمج یک ااجزت دی یئگ ےہ ونٹ :

 یک امنزجنپ اگہن، امجتع ےک اسھت نج رپ ہعمج رفض ںیہن اںیہن یھب ہعمج ےک دن، رہظ ،

ہک ںیہک اس یک وہج ےس  ۔دجسموں ںیم، ای رھگوں ںیم ڑپےنھ یک ااجزت ںیہن دی یئگ

ر وہ رک ہعمج ںیم اجےن ےس رہ ہن اجںیئ؛ ہک اس ےس املسمونں یک اامتجتیع ولگ یتسس اک اکش

  ۔ںیم یمک الزم آےئ یگ

 ےتھکل ںیہ:  (ھ1۰69وتمٰیف : )اوب االالخص نسح نب امعر رشالبنیل یفنح 

وفي أداء الظهر بجماعة قبل الجمعة وبعدها تقليالً للجماعةيف  الجامع ؛ 

، مؤسسة  ٥٧٤ الجمعة ، ص: يف  الفتاح ، فصلإمداد ] ۔ألنه قد يقتدى به غيره

 [ التاريخ العربي بيروت

 رکموہ ےہ، ہک اس ےس اجعم دجسم 

ّ

ینعی : ہعمج ےس ےلہپ، ای دعب ںیم، امنز رہظ اب امجتع یک اداگئ

ہک یھبک ریغ ذعمور یھب   ۔ںیم وہےن وایل امنز ہعمج یک امجتع ںیم یمک دیپا رکےن یک وصرت یتنب ےہ

 ( ۔ا رکےل اگ )اور ویں ہعمج ںیم اجےن ےس رہ اجےئ اگذعمور یک ادتق

   رہش ںیم، ہعمج ےک دن، ہعمج ےک وتق، ہعمج یک امجتع ےک العوہ، یسک اور امجتع یک

وھچڑ رک ولگ رہظ یک  ــوج ہک اعشر نیملسم ےہ  ــااجزت ہن دے یئگ؛ ہک ہعمج یک امجتع 

  ۔یک وصرت نب اجےئ یگ‘‘تفلاعمرہض ربوہج اخم’’وت ہی  ۔امجتع اک اامتہم رکںیل ےگ
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 اکی میظع اعشر االسم-ہعمج  دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

 ےتھکل ںیہ : (ھ12۵2وتمیف )العہم انب اعدبنی اشیم 

،  هذا اليوم صالة الجمعةيف  مسلمينوصورة المعارضة: ألن شعار ال

 ۔فكانيف  صورتها كراهة التحريم ,وقصد المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم

  الثقافة والتراث ، دمشق [، دار ٦٨ص:  ٥حاشية ابن عابدين ، قسم العبادات ، ج: [ 

ینعی : اہیں اعمرہض یک وصرت ویں ےہ ہک اس دن امنز ہعمج املسمونں اک اعشر ےہ، اور اس 

ہی رکموہ رحتیمی یک وصرت  ذٰہلا؛  اکی نیگنس اعمےلم اک ببس ےنب یگےس ٹہ رک ان یک امجتع

  ۔وہیئ
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 رشاطئ ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

 رشاطئ ہعمج اور اذن اعم 

ہعمج ےک ایقم ےک وحاےل ےس ےس ھچ ڑکی رشںیط  یھب  ایس رپ سب ںیہن ہکلب یسک رہش ںیم

ریھک یئگ ںیہ، ہک ارگ ان ںیم ےس وکیئ اکی رشط یھب ہن اپیئ یئگ وت ہعمج ہن وہاگ ، ہی بس اس ےیل وہا 

ان رشوطں یک اکی اامجیل رہفتس احرض  ۔اتہک اس اعشِر االسم ےک اشاین اشن اامتہم وہ ےکس

 ےہ:

  ای انفےئ رصم رصم-(1)

 ن االسم، ای اس اک اقمئ اقمم اطلس -(2)

 وتق رہظ  -(3)

ا ہعمج  -(4)

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
 

 امجتع  -(۵)

 اذن اعم  -(6)

اور اس راسےل ںیم  ایس ےک ابرے ںیم وگتفگ یک  ۔ےہ“ اذن اعم”رسدتس امہرا حمطم رظن 

  ۔اجےئ یگ

 اذن اعم :

دجسم اک دروازہ  وتق ہعمج، امتم الہ ہعمج وک احرضئ ہعمج یک ومعیم وطر رپااجزت وہ، انچں ہچ

  ۔وھکل دای اجےئ ہک سج اک یج اچےہ ہعمج ںیم رشکی وہ ےکس

وتمٰیف : )اذن اعم رشط ویکں ےہ؟  اس رپ داللئ دےتی وہےئ کلم ااملعلء العہم اکاسین یفنح 

 ےتھکل ںیہ: (ھ۵87

: ه تعالى شرع النداء لصالة الجمعة، بقوله؛ ألن اللّٰ وإنما كان هذا شرطا-(1)

 َنْيِذَّلا اْۤوُنَمٰا اَذِا َيِدْوُن ِةوٰلَّصلِل ْنِم ِمْوَّي ِةَعُمُجْلا اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا َو اوُرَذ اَهُّيَاٰۤي’’

  [، دار الکتب العلمية بيروت٢١]البدائع الصنائع، ص:  ۔لإلشتهار والنداء‘‘١َؕعْيَبْلا
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 رشاطئ ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

 ز ہعمج ےک ےیل دنا اک رطہقیٰیل ےن امن اعتاذن اعم رشط ےہ اس ےیل ہک اہللامنز ہعمج ںیم 

اے اامین واول! بج امنز ےک ےیل اذان یہک اجےئ وت ذرک اہلل یک رطف ’’اےنپ رفامن :  ۔راھک ےہ

ےک ذرےعی، اور دنا ہعمج یک رہشت و اعم االطع یہ ےک ےیل ‘‘ڑپو، اور رخدی و رفوتخ وھچڑ دو لکن

  ۔ےہ

ر ےس یھب  دںیھکی، وت عمج وہےن اک اکی دورسی ہگج رفامےت ںیہ ہک ہعمج ںیم وغلی اابتع 

ےیل اذن اعم ےک ریغب اچرہ  عمج ےس اخیل وہرک ںیہن اپای اجاتکس، سج ےک ینعمی ہی  ذٰہلاینعم وموجد ےہ؛ 

 ۔ںیہن 

، اعتبارًا بالمعنى هذه الصالة تسمى جمعة، فال بد من لزوم معنى الجمعة

، ونحو م، والرهن الصرف، والسليف  الذي أخذ اللفظ منه من حيث اللغة، كما

 [ ٢٠٥] أيضا ، ص:  ۔ذلك

-وغلی اابتعر ےس-ینعی اس امنز اک انم ہعمج راھک ایگ ےہ، وت اس ینعم اک اابتعر رکےت وہےئ 

ہعمج اک زلوم رضوری وہاگ، اسیج ہک عیب رصف، عیب ملس اور رنہ وریغہ  سج ےس ظفل انبای ایگ ےہ ینعمی

  ۔ںیم وہات ےہ

، فاقتضى أن تكون الجماعات كلها ماعات فيهاتسمى جمعة الجتماع الج-(2)

  ( ٢١٣)أيضا ، ص:  ۔مأذونين بالحضور

ینعی : اور اس ےیل یھب اذن اعم یک رشط ےہ ہک اس اک انم ہعمج ایس ےیل راھک ایگ ےہ ہک اس 

 اس اک اقتاض ہی ےہ ہک امتم رت امجوتعں وک ومعیم ذٰہلاںیم دعتمد جنپ اگہن امجوتعں اک اامتجع وہات ےہ؛ 

 ایمس اک وبثت وہ ےکس

ّ

ئ

 

معن

  ۔وطر رپ احرضی یک ااجزت وہ اتہک 

 رمایق االفلح ںیم ےہ : -(3)

، فلزم الدين خصائص، و ألنها من شعائر اإلسالم… العام  اإلذن

 .اإلقامة على سبيل اإلشتهار والعموم
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 رشاطئ ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

 ینعی : اذن اعم ہعمج یک رشط اس ےیل ےہ ہک ہعمج اعشرئ االسم اور دنی یک وصخایصت ںیم

  ۔االطع اعم و ومعیم ااجزت ےک وطر رپ اس اک وہان الزم ےہ ذٰہلاےس ےہ؛ 

 ےتھکل ںیہ : (ھ1231وتمٰیف : )اس رپ اےنپ احہیش ںیم العہم دیس دمحم ادمح اطحطوی یفنح 

، واألداء واإلذن العام. : وقد شرعت بخصوصيات التجوز بدونهاأي

فتح أبواب الجامع  ويکفي لذلك. على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات

، فصليف  صالة الجمعة ،  ٥١٠حاشية الطحطاوي على المراقي ، ص: ] .للواردين

 ]دار الکتب العلمية بيروت 

ینعی : ہعمج وک رشتعی اک ہصح انبای ایگ ےہ، دنچ ایسی وصخایصت ےک اسھت، ہک ان ےک ریغب 

اور  ۔ وصخایصت اک ہصح ےہہعمج یک ااجزت ںیہن وہیتکس، ومعیم ااجزت و رہشت واال ادناز ایہن

  ۔اذن اعم ےک ےیل اجعم دجسم ےک دروازے اک وھکل دانی یہ اکیف ےہ
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 اظرہ ارلواہی اور اذن اعم اوصیل ابمثح دنچ -اذن اعم 

 اظرہ ارلواہی اور اذن اعم 

واحض رےہ ہک اذن اعم یک رشط اظرہارلواہی ںیم ذموکر ںیہن ےہ، ہکلب ونادر ےس یل یئگ ےہ، 

ومش وہ، اس وک ونادر یک اینبد رپ اس اک ہی بلطم رہزگ ںیہن ہک اظرہ ارلواہی سج ےک ابرے ںیم اخ

  ۔رشط ںیہن رقار دای اجاتکس

 ےتھکل ںیہ: (ھ ۵87وتمٰیف:)کلم ااملعلء العہم العءادلنی اوبرکب اکاسین یفنح 

وهو أداء الجمعة ،  ظاهر الروايةيف   النوادر شرطا آخر لم يذكريف  وذكر

 ]يروتکتب العلمية بدار ال ٢١٣، ص : ٢ج :   ،البدائع الصنائع]ر. بطريق اإلشتها

ینعی : ونادر ںیم اکی اور رشط ےہ سج اک ذرک اظرہارلواہی ںیم ںیہن، اور وہ ہی ےہ ہک ہعمج 

 ااہتشر وومعیم ااجزت ےک رطےقی رپ وہ

ّ

  ۔یک اداگئ

 ‘‘ردااتحملر’’ےن یھب   (ھ12۵2وتمیف: )اخۃمت انیققحمل العہم دمحم انیم انب اعدبنی اشیم 

ےن وج  (ھ134۰وتمٰیف : )رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی  اس رپ اٰیلع ںیم اس وک ذرک ایک ےہ۔

 احہیش اگلای ےہ؛ وہ ڑپےنھ ےس قلعت راتھک ےہ۔ آپ ےتھکل ںیہ:

: وعدم الذكر ليس ذكر قلت ـــــــ ظاهر الرواية : يف  : لم يذكرقوله

فلذا  ؛وادر فيما لم تخالف ظاهر الرواية العمل برواية النيف  و الريب .العدم

 - ۵٩۵، ص : ٣]جدالممتار ، ج:  ۔جزمت به المتون مع وضعها لنقل المذهب

 ، مکتبة المدينة كراتشي [ ٥٩٦

اظرہارلواہی ںیم ذموکر ںیہن ۔ اس رپ “ اذن اعم ” ینعی : العہم اشیم ےن وج لقن رفامای ہک ہی 

 ذرک، ذرکدِعم ںیہن وہات
ِ
ابت یک دلیل ںیہن  ذرک ہن وہان اس ) ینعی  اظرہارلواہی ںیم ۔ریما انہک ےہ : دعم

( اور اس ابت ںیم وکیئ ہبش ںیہن ہک ط ےک ہن وہےن اک ذترکہ رک دای ےہارلواہی ےن اس رشرہےہ ہک اظ

بج ہک وہ اظرہارلواہی ےک اخمفل ہن وہ، یہی وہج ےہ ہک وتمِن  ۔رواایت اندرہ رپ یھب لمع وہات ےہ

 ۔لقِن ذمبہ ےک ےیل وہیئ ےہ وعضوجدہکی ان یک ذمبہ یفنح ںیم اس وک زجًام ایبن ایک ےہ، ابو
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 اظرہ ارلواہی اور اذن اعم اوصیل ابمثح دنچ -اذن اعم 

وتمِن ذمبہ یفنح ںیم  ۔الخۂص وگتفگ ہی ےہ ہک : اظرہ ارلواہی ںیم ہن وہان اقدح ںیہن ےہ

اور اےسی اقمم ںیم ونادر رپ یھب لمع الزم وہات  ۔زجام ذموکر وہان اس ےک رشط وہےن یک دلیل ےہ

 املع   اعتٰیلواہلل ۔بج ہک اظرہ ارلواہی ےک اخمفل ہن وہ ۔ےہ
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 دعتد ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

 دعتد ہعمج اور اذن اعم 

اور  ۔یک رشط وہیگ ‘‘اذن اعم’’رہش وادح ںیم وخاہ اکی ہعمج وہ ای دعتمد ، رہ اکی ےک ےیل 

اس وحاےل ےس العہم انب اعدبنی اشیم ہیلع ارلہمح ےن وج فلتخم راےئ شیپ یک ےہ، وہ ان اک رفتد 

  ۔ےہ

یک ابعرت ذرک رکےک ‘‘اکیف ، رشح وایف’’ اس اامجل یک لیصفت ہی ےہ ہک العہم اشیم

ےس اکی ہجیتن ذرک رکےت ںیہ ہک اس ےس ولعمم وہا ہک ارگ رہش وادح ںیم یئک ہگج ہعمج دقعنم ‘‘ قلت’’

 وہ وت اذن اعم یک رشط یک احتج ہن رےہ یگ۔ ان یک ابعرت المہظح رفامںیئ: 

إال وذا ال يحصل اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس،  

 ھ۔باإلذن العام، ا

 محل يف  وينبغي أن يکون محل النزاع ما إذا كانت ال تقام إال قلت:

 .واحد، أما لو تعددت فال ؛ ألنه ال يتحقق التفويت كما أفاده التعليل، تأمل

 [ الثقافة والتراث دمشق دار   ٥٢ /٥]رد المحتار،

وھچےنٹ ےس اچبےن ےک ےیل  ینعی :ہعمج ںیم اطلسن االسم یک رشط ولوگں یک امنز ہعمج

  ۔اور ہی اذن اعم یہ ےس احلص وہ اتکس ےہ ۔ےہ

ریما انہک ےہ ہک : اہیں رپ لحم زناع وہ وصرت وہین اچےیہ اچےیہ، اہجں رصف اکی یہ 

اقمم رپ ہعمج اقمئ وہ، اور ارگ دعتمد ہعمج اقمئ وہں؛ وت ںیہن، اس ےیل ہک اےسی ںیم ہعمج وھچےنٹ یک 

  ۔ ہک "اکیف" ںیم تلع ایبین ےس ایس ابت اک افدئہ اتلم ےہاسیج ۔وصرت ںیہن یتنب

ےس االتخف رکےت ‘‘ قلت’’رضحت اامم ادمح راض  ققحم  ربولیی ےن العہم اشیم یک  اٰیلع 

بج ہک  ۔ھکل رک ڑبی لصفم وگتفگ رفامیئ ےہ ‘‘أقول’’وی  اشیم رپ اےنپ احہیش ےک تحت وہےئ، اتف

  ۔ےی یک رتددی رفامیئ ےہاتفوی  روضہی ںیم ااصتخراً اس رظن

 اتفوی  روضہی ںیم ےہ :
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ہیلع ےن ہی وقل یسک ےس  اعتٰیلهللا  ےہ، العہم اشیم رۃمح ااور اذن اعم یف ٖہسفن رشط ہعمج’’

ُ : ےس رشوع رفامےت ںیہ اور وخد اُن وک یھب اس 

ُ

ُ

ُ

لقن ہن رفامای، ہکلب ہی ان اک اانپ ایخل ےہ ےسج وہ ق

ہیلع الہ ثحب  اعتٰیلهللا  ںیہ، العہم اشیم رۃمح ا" اک مکح رفامےترپ ووثق ںیہن ہک آرخ ںیم "اتلم

ںیہن، ان یک ثحب اک؛ ارگ ۂلئسم وصنمہص ےک الخف وہان ولعمم ہن یھب وہ، اتمہ وہ اکی ثحب ےہ، وج 

تجح ںیہن وہیتکس، ہن ہک بج ان یک ثحب اخمفِل وقنمل ووصنمص واعق ےہ، ہک ایسی ثحب وت اامم 

کما بیناہ ل ںیہن وہیت، سج یک وخد العہم اشیم ےن اجاجب رصتحی رفامیئ۔ انب اامہلم ےک یھب وقنم

 نا "فصل القضاء فی رسم اإلفتاء"فی کتاب

رباہ رشبتی ہی ثحب ایس رطح واعق وہیئ، ریقف ےن ردااتحملر رپ اینپ اقیلعتت ںیم اس 

اامم کلم ااملعلء  ہلئسم یک ثحب امت م رکدی ےہ۔ اس ںیم ےس اہیں رصف ہی دنچ املکت اکیف ںیہ ہک

اور ان ےک وسا اور اہمئ اینپ اصتفین ںیم اور ان ‘‘دباعئ’’اوبرکب وعسمد اکاسین اتکب اطتسمب 

ب ۂ’’بس ےس اامم انب اریم ااحلج 
 ںیم لقن رفامےت ںیہ: ‘‘حل

المسجد الجامع  يف  دارہ والقوم مع أمراء السطان يف السلطان إذا صلی 

 موضعین، ولو لم يأذن للعامة يف  ن الصلٰوۃقال: إن فتح باب دارہ جاز، وتکو

  ۔وصلی مع جیشه التجوز صٰلوۃ السلطان، وتجوز صلٰوۃ العامة

دوھکی ہی صن رصحی ےہ اہلجی اہمئ یک لقن اور رحمر ذمبہ اامم دمحم ےس البالخف وقنمل، 

 اذن اعم دای اھت؛ ہک ہعلق ےس ابرہ یھب ہعمج وہا اور ہعلق ںیم یھب اطلسن ےن ڑپاھ، ارگ ہعلق ںیم آےن اک

وت دوونں ےعمج حیحص وہےئگ، ورہن ابرہ اک ہعمج حیحص وہا، اور ہعلق اک ابلط، اصف اثتب وہا ہک اذن اعم یف 

ولیس بعد ٖہسفن رشِط تحصِ ہعمج ےہ، ارگ ہچ ہعمج دعتمد ہگج اپای اجےئ اور وفتتی الزم ہن آےئ، 

، اامم ادمح راض اڈیکیم ربیلی  293،  292، ص: 6اتفوی  روضہی ،ج: ] ‘‘.النص إال الرجوع إليه

 رشفی [ 

 رضحت ہیلع ارلہمح ےن اتفوی اشیم رپ اینپ قیلعت ںیم وج رشح و طسب ےک اسھت الکم اٰیلع
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رھپ اریخ ںیم  ۔ےہ، مہ اہیں رپ اےس رتہمج ےک اسھت شیپ رکےن یک اعسدت احلص رکرےہ ںیہ 

 الخۂص ثحب ےنھکل یک وکشش وہیگ :

،  مواضعيف  ول: يشترط اإلذن العام وإن أقيمتأقول: لقائل أن يق

غلقوا األبواب ومنعوا من   مسجدهم أو دورهم ويف  حتى لو صلى أهل كل حي

ط أن تكون أن الشر»ألحد منهم لما مرّ عن "البدائع":  الدخول لم يجز

 مساجدهم إنما تستلزم عدم الحضور يف  وصالتهم« الجماعات كلهم مأذونين

« ، أو الجازت صالتهم شهدتها العامة» "الکافي": يف  الكما ق .وليس بشرط

 السلطان  مساجدهم فلم يحضروا داريف  فإن عدم شهودهم يشمل ما إذا صلوا

 ١٢ ۔بل هو األظهر وقوعا ، كما ال يخفى، فافهم

ںیم اتہک وہں : وکیئ ےنہک واال ہہک اتکس ےہ ہک اذن اعم رشط ےہ ارگہچ ہعمج دنچ اقمامت رپ 

اجےئ، اہیں کت ہک رہ ہلحم واولں ےن اینپ اینپ دجسموں ںیم ای اکمونں ںیم امنز ہعمج ادا یک؛  اقمئ ایک

اس احل ںیم ہک دروازے دنب رک دےی ےھت، اور داےلخ ےس روک دای اھت؛ وت ان ںیم ےس یسک یک یھب 

رہش  ےک وحاےل ےس زگری، ینعی : رشط ہی ےہ ہک“ دباعئ”امنز ہن وہیئ۔ اس دلیل ےک شیپ رظن وج 

  ۔یک دعتمد جنپ اگہن امجوتعں ںیم ےس یھبس وک احرضی یک ااجزت دی یئگ وہ

ہلحم واولں اک اینپ اینپ دجسموں ںیم امنز اقمئ رکان البہبش اس ابت وک زلتسمم ےہ ہک وہ 

دورسی اسمدج ںیم احرض ہن وہں ےگ، اور احرضی رشط یھب ںیہن، اسیج ہک "اکیف" ںیم رفامدای : ان 

ےہ۔ اعۃماانلس رشکی وہں، ای ہن وہں ؛ ویکں ہک ولوگں یک ریغ احرضی اشلم ےہ  یک امنز درتس

اس وصرت وک ہک ولگ بج اینپ دجسموں ںیم امنز ڑپھ ںیل ےگ وت الاحمہل رصق اشیہ ںیم احرض ہن 

 ١٢ ۔بل هو األظهر وقوعا ، كما ال يخفى، فافهموہں ےگ۔ 

ا جواز التعدد من ومن الدليل على ما بحثنا أن العلماء الذين اعتمدو

 ا ـدون تحديد صرحوا أيضا باشتراط اإلذن العام، فكيف يقال: بأنه مختص بم
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 ١٢ ۔ه تعالى أعلمفليتأمل وليراجع ، واللّٰ  ۔إذا لم تقم إاليف  محل واحد

اور نج داللئ ےس امہری ثحب ےہ ان ںیم ےس اکی ہی یھب یک وہ املعےئ اانحف وہنجں 

وادح ںیم دعتد ہعمج ےک وجاز رپ اامتعد ایک ےہ؛ اوہنں ےن یھب اذن اعم  ےن ریغب یسک دح دنبی ےک رہش

یک رشط اگلےن یک رصاتح رفامیئ  ےہ۔ وتآرخ ےسیک ہہک دای اجےئ ہک اذن اعم یک رشط اس وصراحتل 

ه فليتأمل وليراجع، واللّٰےک اسھت اخص ےہ بج ہک رصف اکی یہ اقمم رپ ہعمج اقمئ وہ۔ 

 ١٢ ۔تعالى أعلم

وجدت النص على ما  -ه تعالی بحمد اللّٰ -ثم  ال يتحقق : و قوله:

 عدم يف  ه تعالى "رسالة"بحثت من العالمة عبد البر بن الشحنة ؛ فإن له رحمه اللّٰ 

صحة الجمعة بقلعة القاهرة؛ ألنها تقفل وقت صالة الجمعة وليست مصرا على 

 مصر خارج يف أن   "مراقي الفالح"، ومعلوميف  حدتها، كما نقله عنه الشرنباللي

 كل منها خطبة وجمعة ، كما ذكره الشرنباللي أيضا، يف  باب القلعة عدة جوامع،

على عدم صحة الجمعة عند عدم  -ه تعالىرحمه اللّٰ -فهذا نص من العالمة 

  ۔اإلذن العام وإن كانت تقام بمواضع عديدة

نب ہنحش یک اجبن ےس اس رپ وجتسج ےک اطمقب ےھجم العہم دبع اربل -دمحب اهللا اعتٰیل -رھپ  

رۃمح اہلل اعتیل  -رصاتح یلم، ویکہکن اقرہہ ےک ےعلق ںیم ہعمج حیحص ہن وہےن ےک وموضع رپ آپ 

اک اکی لقتسم راسہل ےہ، واہں امنز ہعمج ےک وتق ےعلق ںیم اتال ڈال دای اجات اھت، اور اگل ےس   -ہیلع

ہم انب ہنحش ےک وحاےل ےس لقن رفامای ےہ۔ اور اسیج ہک العہم رشالبنیل ےن الع ۔وکیئ اور رہش ہن اھت

ہی یھب ولعمم ہک ۂعلق اقرہہ ےک ابرہ رہش ںیم دنچ اجعم دجسم ںیھت، اور ان ںیم ےس رہ اکی ںیم ہبطخ 

 اور ہعمج وہےت ےھت۔

یک اجبن ےس اس ابت رپ صن اور رصاتح  -رۃمحاہلل اعتٰیل ہیلع-وت ہی العہم انب ہنحش 

 ںیم دعتمد وہگجں رپ اقمئ              وادح     ارگہچ ہعمج رہشِ        ںیہن،          امنز ہعمج حیحص       دعموم وہ وت  بج اذن اعم      ےہ ہک 
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 ایک اجات وہ۔

نعم! نازعه الشرنباللي ذاهبًا إلى مثل ما بحث السيد المحشي قائال:  

مام بقفله قصَره  المنع نظرا ظاهرا ؛ ألن وجه القول بعدم صحة صالة اإليف  بأن»

 هذه القضية؛ فإن القلعة وإن قفلت يف  والعلة مفقودة .اختصاصه بها، دون العامة

 كل منها يف  لم يختص الحاكم فيها بالجمعة؛ ألن عند باب القلعة عدة جوامع

خطبة ال يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة، قال: وفي كل محلة من المصر 

 .اه« صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها عدة من الخطب، فال وجه لمنع

دیس اطحطوی یفنح یک ثحب ےک لثم العہم رشالبنیل ےن ہی ےتہک ‘‘رمایق االفلح’’اہں ! یشحم 

وہےئ خیش انب ہنحش ےس االتخف ایک ےہ ہک ہعمج یک دعم تحص اک وقل رکےن ںیم اکی رظن اظرہ ےہ۔ 

ےن ےک وقل یک تلع : اامم یک امنز حیحص ہن وہ اس ےیل ہک ےعلق ںیم اتالدنبی یک وہج ےس اامم انیملسمل

  اک امنز ہعمج ےک اسھت اخص وہاجان ےہ، اور اےسی ںیم ہعمج اعم ںیہن راہ ۔ انیملسمل

بج ہک اس اعمےلم ںیم ہی تلع وقفمد ےہ؛ ویکہکن ہعلق ارگہچ اتال دنب وہ، احمک ہعمج ےک  

دنچ اور اجعم دجسم ںیہ۔ اور ان  اسھت اخص ںیہن، اس ےیل ہک ۂعلق اقرہہ ےک دروازے ےک اپس

ا ہعمج وہات ےہ ۔ وت اس ےس ہعلق ںیم داےلخ یک اممتعن ےک ابووجد ہعمج 

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ںیم ےس رہ اکی ںیم 

 وفت ہن وہاگ۔ 

ا ہعمج وموجد ںیہ؛ 

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
 ذٰہلااامم رشالبنیل رفامےت ںیہ: اور رہش ےک رہ اکی ےلحم ںیم دنچ 

  ۔وہےن یک وکیئ وصرت ںیہنہعلق ےک اتال دنب وہےن یک وہج ےس ہعمج ہن 

فقال:   "حاشيتها" بمثل ما ذهب إليه الفقير،يف  ورده العالمة الطحطاوي

فيه نظر، فإن الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها ال تجوز لهم؛ فالعلة عدم »

، فقد وافق بحث السيد المحشي نظر العالمة الشرنباللي، وبحث «إلخ...اإلذن

 ا تصریحـدون الشامي، ومعنـهو ليس بالطحطاوي و ر العالمةـالعبد الفقير نظ
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 ۔ه تعالى أعلمالعالمة ابن الشحنة وليس الشرنباللي كمثله، واللّٰ

رمایق االفلح ںیم ویں یہ العہم رشالبنیل ےک رظنےی یک  العہم اطحطوی ےن اےنپ احہیش

 اک اراشد ےہ: رتددی رفامیئ ےہ، سج رطح ریقف )ادمح راض ربولیی( ےن ، انچہچن العہم اطحطوی

العہم رشالبنیل یک وتہیج لحم رظن ےہ؛ ویکں ہک ولوگں ےن ارگ دجسم اک دروازہ دنب رک ایل اور 

 امنز ہعمج ڑپیھ وت ان اک ہعمج ہن وہا، اور ہن وہےن یک تلع اذن اعم اک وقفمد وہان ےہ۔

 ےہ، وت اب دںیھکی! ہک دیس یشحم اطحطوی یک ثحب ںیم العہم رشالبنیل ےک رظن یک وماتقف

اور العہم اطحطوی  ۔اور دنبۂ اعزج )ادمح راض ربولیی( یک ثحب العہم اطحطوی یک رظن ےک وماقف ےہ

العہم اشیم ےس مک ںیہن، رھپ امہرے اسھت العہم انب ہنحش یک رصاتح وموجد ےہ۔ اور العہم 

 املع رشالبنیل العہم انب ہنحش ےک اپےئ ےک ںیہن۔ واہلل اعتٰیل

ك وريب، ـاطع لکل شـد النص القـوج -الحمد هوللّٰ-ثم إن العبد 

وهو المعتبر عنه باإلذن - بيان شرط األداء بطريق االشتهار يف   "الحلبة"يف ال ـق

 ما نصه:  -العام

 "النوادر" فإنه قال: يف  هذا الشرط لم يذكريف  ظاهر الرواية وإنما ذكر»

سجد الجامع قال: إن  الميف   داره والقوم من أمر السلطانيف  السلطان إذا صلى

 موضعين، ولو لم يأذن للعامة؛ وصلى يف  فتح باب داره جاز ،وتكون الصالة

 "البدائع" يف  مع جيشه ال تجوز صالة السلطان، وتجوز صالة العامة كذا

 ۔على تفهيم الحکم وإيضاح الحق للّٰہفالحمد  ۔ھا« وغيرها

اکی صن اپای وج رہ کش و ہبش یک  -اہلل یہ ےک ےیل امتم رعتںیفی ںیہ-رھپ دنبۂ اعزج ےن  

  ۔ڑج اکٹ دےنی واال ےہ

ب ۂ ںیم ربلیبس ااہتشر 
ہعمج رشط  ادایگیئی -سج یک ریبعت اذن اعم ےس یک اجیت ےہ -حل

 وہےن ےک ایبن ںیم وہ صن ویں وموجد ےہ :
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 دعتد ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح -اذن اعم 

ہی رشط اظرہارلواہی ںیم ذموکر ںیہن ےہ، اہں ونادر ںیم اس اک ذرک ےہ، انچں ہچ اس ںیم 

ہک اطلسن االسم ےن بج اےنپ لحم ںیم امنز ہعمج ادا یک اور ولگ اس ےک مکح ےس اجعم دجسم اہک 

ںیم ےھت، وت ارگ لحم اک دروازہ وھکل راھک اھت وت اطلسن اک ہعمج وہایگ اور ہی امنز ہعمج دو اقمم رپ وہیئ۔ اور 

ا  ارگ اذن اعم ہن دای اھت اور اےنپ رکشلویں ےک اسھت عمج وہ رک ڑپھ ایل، وت

ّ

اطلسن یک امنز ہن وہیئ اور اعم

ه ۔ فالحمد للّٰیک امنز وہیئگ ۔ ااسی یہ دباعئ وریغہ ںیم ےہ -وج ہک اجعم دجسم ںیم ےھت -نیملسم 

، ص: ٣]جد الممتار علی رد المحتار ،ج:  ۔على تفهيم الحکم وإيضاح الحق

 ، مکتبة المدينة كراتشي [ ٦٠٠ -٥٩٧

 الخہص وگتفگ ہی ےہ:

اذن ’’اکی ہعمج اقمئ وہ، ای یئک ہگج امنز ہعمج ڑپیھ اجےئ؛ یھبس رپ الزم ےہ ہک رہشوادح ںیم   

ےک اسھت ‘‘اذن اعم’’یک رشط ےک اسھت ڑپںیھ۔ یتح ہک وعام ےن اطلسن ےک مکح رپ اانپ ہعمج ‘‘اعم

 ۔ڑپاھ اور ایس العہق ںیم ابداشہ ےن اےنپ لحم ںیم ریغب اذن اعم ےک ڑپاھ؛ وت ابداشہ اک ہعمج ہن وہا

العہم انب ہنحش ےن یہی رفامای ےہ۔ العہم اطحطوی یک رظن ایس یک وماتقف رکیت ےہ ۔  رہش وادح ںیم 

دعتد ہعمج ےک اقنیلئ ےن یھب الب دیق اذن اعم یک رشط ریھک ےہ۔  کلم ااملعلء العہم اکاسین یک شیپ 

 راض ققحم رکدہ اثمل ےس یھب یہی اثتب ےہ۔ اور امیلعتِت فلس واصنیحل ےک رتامجن اامم ادمح

  ۔ملعاوک اثتب رفامای ےہ۔ واہلل اعتیل ربولیی ےن یھب اینپ قیقحت اور رپزور داللئ ےس ایس 
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 ریغ نیفلکم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 ریغ نیفلکم ہعمج اور اذن اعم 

 نج رپ ہعمج رفض ںیہن ایک اںیہن روانک یھب اذن اعم ےک الخف ےہ؟

وہیگ۔  ‘‘ااجزتومعیم ’’اتبراہ ےہ ہک ااجزِت احرضئ ہعمج اک ہملک یہ ‘‘اذن اعم’’وےسی 

  ہعمج یک رطف تبسن رکےت وہےئرگم ہی ومعم  سک ہقبط یک رطف تبسن رکےت وہےئ ےہ۔ نیفلکم

  ای ریغ نیفلکم یک رطف تبسن رکےت وہےئ؟

ےک وحاےل  ‘‘اکیف رشح وایف’’ےن  (ھ1۰88وتمیف )اامم دمحم نب یلع العء ادلنی یفکصح 

  :ےس اھکل ےہ

 المختار مع تنوير الدر[ .دينصل بفتح أبواب الجامع للواروهو يح

 ]، دارالثقافة والتراث ، دمشق٥١، ص: ٣االبصار، ج:

ینعی : اجعم دجسم ےک دروازے آےن واولں ےک ےیل وھکل دےنی ےس اذن اعم احلص 

ےیل ومعیم ااجزت وہین ےک  ‘‘واردنی’’وہاجےئ اگ۔ اس اک بلطم ہی وہا ہک آپ ےک زندکی 

اطحطوی م رپ وہ وت رھپ وکیئ ہلئسم ںیہن۔ رگم  العہم دیس ادمح نب دمحم ارگ اےنپ ومع ‘‘واردنی’’اچےیہ۔ ہی 

اس ےس ہی اکی ثحب اک  ۔ےس اس یک رشتحی رفامیئ ےہ‘‘نیفلکم’’ھ ےن وج 1231یفنح وتمیف: 

 ےہ۔ نب ایگوموضع 

 وہ ےتھکل ںیہ :

فال يضر منع نحو النساء  : من المکلفين بها:يللواردين: أ قوله:

 ،٣٤٤، ١، كتاب الصالة، باب الصالة، ج: حطاوى على المراقی]ط .تنةفلخوف ال

 ]دار الکتب العلمیہ بیروت

ےہ ۔ ینعی  ‘‘مکلفین’’رفامای ےہ۔ اس اک بلطم ‘‘للواردین’’ینعی:  اامم یفکصح ےن وج 

 آےن یک ابلکل ومعیم ااجزت احلص وہین اچےیہ۔ بت ںیھنہ ولگ نج رپ امنز ہعمج رفض ےہ۔ او

 اذن’’وت اس ےس    آےن دای اجےئ،   ہن        وہج ےس ارگ وعروتں وک    یک     ہنتف   وخف  ذٰہلااگ۔ اذن اعم اثتب وہ
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 ریغ نیفلکم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 ہک وعرںیت امنز ہعمج یک فلکم یہ ںیہن۔ں رپ وکیئ رفق ہن ڑپے اگ، ویک ‘‘اعم 

 (ھ93۵وتمیف )ہقف یفنح ےک اکی میظع ہیقف العہم دبعایلعل نب دمحم نب نیسح ربدنجی 

‘‘ اذن اعم’’ہک رہ وہ صخش سج یک رطف ےس امنز ہعمج حیحص وہاجےئ؛ اس ےک ےیل رفامےت ںیہ 

 :رضوری ےہ

اإلذن العام بأن ال يمنع أحد ممن يصح الجمعة منه عن دخول الموضع 

 ]، مخطوطہ کامل٧٦، ص:ةمختصرالوقای ةشرح النقای[ .لى فيهالذي يص

 وہ اجیت ےہ۔ ان ںیم ےس ینعی: اذن اعم اس رطح وہ ہک نج یک اجبن ےس امنز ہعمج حیحص

 یسک اکی وک یھب  رواک ہن اجےئ اس ہگج دالخ وہےن ےس، اہجں امنز ہعمج ڑپیھ اج ریہ ےہ۔

 ‘‘ألھل المصر  اإلذن’’اور  ‘‘اإلذن للناس کافة’’ں ںیم ضعب اہقفء یک ابعروت

 یتلم یتلج ےک املکت یھب ےتلم ںیہ۔ رگم رظنب اغرئ دےیھکی وت ہی بس العہم ربدنجی واےل ومفق ےس

 :فلتخم ابعرںیت ںیہ۔ وگای ہک اب دو وقل وہےئگ

 .ذن للمکلفين بالجمعةاإل-1

 .اإلذن ممن تصح منه الجمعة-2

 : ان دوونں املکت ےک یلیلحت اجزئے ےس لبق دو ابںیت شیپ رظن رینہ اچںیئہ

وی یفنح اطحطرہشی املسمونں ںیم اکی ہقبط وہ ےہ سج رپ ہعمج رفض ےہ۔ اور العہم دیس ادمح -(1)

ہی وہ ولگ ںیہ نج ےک ادنر کیب وتق بسح ذلی ایگرہ  ۔ےہ‘‘فلکم’’ےک وقبل وہ ہعمج اک 

 رشںیط وموجد وہں۔ ہک ارگ ان ںیم ےس اکی رشط یھب ہن اپیئ اجےئ وت وہ فلکم ہعمج ہن وہں ےگ۔

 ۔ںیہن رفض ہعمج رپ اسمرف ینعیــــــــ  رہش ںیم میقم وہ-1

 ۔ںیہن ہعمج رپ رمضی ینعی ـــــــتحص ایھچ وہ-2

 ںیہن۔ ہعمج رپ الغم ینعی ـــــــآزاد وہ-3

 ۔ںیہن ہعمج رپ وعرت ینعی ـــــــرمد وہ -4
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 ریغ نیفلکم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 ۔ںیہن رفض امنز وکیئ ہکلب ہعمج رپ انابغل ینعی ـــــــابغل وہ -۵

 ۔ںیہن فلکم اک ہعمج ونجمن اور اپلگ ینعی ـــــــاعلق وہ -6

 ۔ںیہن ہعمج رپ ادنےھ ینعی ـــــــاایھکنرا وہ -7

 ۔ںیہن ہعمج رپ ااپجہ ینعی ـــــــےنلچ رپ اقدر وہ -8

 ۔ںیہن ہعمج رپ اس وہ وبجمر وج دیقی ینعی ـــــــدیق ںیم ہن وہ -9

 اسطق ہعمج وت وہ وایعق وخِف  ارگ ینعی ـــــــابداشہ ۔ای۔ وچر وریغہ یسک اظمل اک وخف ہن وہ -1۰

 ۔ےہ

 حیحص اک اصقنن ارگ ںیم وصرت ایسی ینعی ـــــــش ہن وہ تخس آدنیھ، ژاہل ابری، ای زیت ابر-11

 ۔ںیہن رفض ہعمج وت وہ ادنہشی

اور دورسا ہقبط وہ ےہ سج رپ ہعمج رفض ںیہن۔ ہی وہ ذعمور، وبجمر، وبحمس اور الاچر ولگ -(2)

ںیہ ہک رشتعی ےن ان ےکذعر، وخف اور فیلکت وک دےتھکی وہےئ رنیم ریھک ےہ اور ہعمج ںیم اںیہن 

 آےن یک رتصخ دی ےہ۔ ہن

ے زعتمی رپ لمع رکےت وہےئ رشکیِ ہعمج وہں وت تصخ ےک اجبرھپ یھب ارگ ہی ارفاد ر

ا ہنتف یک وہج ےس ہعمج ےک اجبیہی ان ےک ےیل الضف ےہ۔ اہتبل وعرت ےک ےیل ادن

ّ

ۂ

ش

 ش
ی

ے رہظ یہ 

 لکل یہ الم وہا وہ ہک وہ رھگ ںیم رےتہ وہالضف ےہ۔ اہں ارگ وعرت اک اکمن دجسم ےس اب
ِ
ےئ اامم

 دجسم یک ادتقا رک ےل یگ وت اس ےک ےیل یھب ہعمج الضف ےہ۔

وہےت ںیہ، نج رپ ہعمج رفض وہات ےہ۔  ‘‘نیفلکم ہعمج’’ املسمونں ںیم ھچک ولعمم وہا ہک

اور ھچک نیفلکم ہعمج ںیہن وہےت رگم زعتمی رپ لمع رکںی اور ہعمج ںیم رشتک رکںی وت ان اک ہعمج حیحص 

 رہظ ڑپےنھ یک احتج ہن وہیگ۔وہاجےئ اگ۔ اور اب 

  :ےتھکل ںیہ (ھ12۵2وتمیف:)العہم دمحم انیم انب اعدبنی اشیم یفنح 

 الجمعة و ،ةـه رخصـ حقيف  ارت الظهرـر فصـ تركها إلى الظهيف  رخص له 
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 ریغ نیفلکم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

فاذا أتى ... حقه؛ ألنه أشقيف  عزيمة، كالفطر للمسافر هو رخصة له، والصوم عزيمة

ونقضنا  .مناه بالظهر بعدها لحملناه مشقةولو ألز .صحبالعزيمة، وتحمل المشقة 

ن أفضل اال للمرأة أل يإن الجمعة عزيمة، وه... حقه، وهو التسهيليف  الموضوع

 بيتها لصيق جدار المسجد بال مانع من يف  لو كان...ها أفضلیت بيف صلوتها 

،  ٦٢_٦١، ص:  ٥فتاوی شامی، ج: [ة االقتداء تكون أفضل لها أيضا۔ صح

 ] بتفصیل سابق

ینعی: ذعر واےل وک ہعمج وھچڑ رک رہظ یک وھچٹ دی یئگ ےہ۔ وت رہظ اس ےک قح ںیم 

رتصخ اور ہعمج زعتمی وہا۔ اسیج ہک اسمرف ےک ےیل روزہ ہن رےنھک یک وھچٹ ےہ۔ وت ہی اس ےک 

 ہک ہی ڑبا تقشم واال ارم قح ںیم رتصخ اور روزہ رانھک اس ےک قح ںیم زعتمی ےہ۔ اس ےیل

وتبج  ذعمور ےن زعتمی اایتخر رکےت وہےئ ہعمج ڑپاھ اور تقشم ربداتش رکایل وت ہی ...ےہ۔

ڈاانل وہاگ۔ اور ہعمج حیحص وہایگ ۔ رھپ ارگ اس رپ ہعمج ےک دعب امنز رہظ یھب الزم رک دںی، وت اس رپ تقشم 

تمی البہبش اوسیں ےک ےیل امنز ہعمج زع...ہک دصقم آاسین دیپا رکان ےہ۔ہی ضقن وموضع ےہ

ےہ۔ اور یہی الضف ےہ۔ اہتبل وعرت ےک ےیل امنز اےنپ رھگ ںیم یہ الضف ےہ۔ اہں ارگ اس اک رھگ 

دجسم یک دویار ےس ابلکل لصتم وہ، وکیئ اور روک ہن وہ، وت رھپ اس وعرت ےک ےیل یھب ہعمج ںیم 

 ادتقا حیحص ےہ۔ اور اس ےک ےیل یھب ہعمج یہ الضف ےہ۔

 یک رطف آےت ںیہ۔ اور وہ ہی ہک اذن اعم ےک تحت اینت وتحیض ےک دعب اب الص دصقم

ااجزت ےک ومعم ںیم طقف ویہ ولگ دالخ ںیہ، نج رپ ہعمج رفض ےہ، ای وہ ولگ یھب نج رپ ہعمج 

ل وت

 

ض
ف
 ہعمج ادا رکےن ےک وخااہں ںیہ۔ اور ان یک امنز ہعمج حیحص وہ ی  رفض ںیہن، رگم رباہ زعتمی وا

ُ

ت

ہہک رک دورسے ‘‘   عمن تصح منه الجمعة’’دنجی ےن   ہک العہم دبعایلعل رباجیت ےہ۔ اسیج

 ہقبط ےک ےیل اذن اعم وک اثتب امان ےہ۔

 ہقبط ےک ےیل وبثت اذن اعم ےک اقلئ  اول        رصف     یفنح        اطحطوی      ادمح      دیس     العہم       ہک     بج 
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 ریغ نیفلکم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 وک ایبن یھب رکدای ےہ۔ ےک ذرےعی رصاتح ےک اسھت اےنپ اس ومفق ‘‘ںیہ۔ اور نیفلکم 

رضحت اامم ادمحراض راض ققحم  ربولیی یک اقیقحتت ےس العہم  ہیقف ےب اثمل اٰیلع

 :ربدنجی ےک ومفق وک وقتتی یتلم ےہ۔ آپ ےک اراشد اک الخہص ہی ےہ ہک

امنزی وخاہ نیفلکم ہعمج ںیم ےس وہ ہک ہن وہ، اس ےس ثحب ہن یک اجےئ، ہکلب وج یھب امنز 

، اےس امنز ےس ہن رواک اجےئ، الب روک وٹک ومعیم ااجزت دے دی اجےئ۔  آپ ہعمج اک الہ وہ

 :ےتھکل ںیہ

اذن اعم ہک تحص ہعمج ےک ےیل رشط ےہ۔ اس ےک ہی ینعم ہک ہعمج اقمئ رکےن واولں یک 

رطف ےس اس رہش ےک امتم الہ ہعمج ےک ےیل وتق ہعمج، احرضئ ہعمج یک ااجزت اعم وہ ۔ ]اتفوی  

 ] 2۰9 ، 6 :روضہی ،ج

لحم  ‘‘ ااجزت اعم وہ۔ ...س رہش ےک امتم الہ ہعمج ےک ےیلا{ذموکرہ ابعرت ںیم 

  د ےہ۔ااہشتس

اب اہیں رپ ہی وسال دیپا وہات ےہ ہک ایسی وصرت ںیم وت وعرت وک یھب آےن دانی اچےیہ 

ےس ہک وہ یھب امنز ہعمج یک اًالص اتیلہ ریتھک ےہ۔ اور امنز ہعمج ڑپھ ےل وت اس ےک ذےم  اس ےیل

اقدح اذن اعم  ‘‘منع عن الصالۃ’’ےہ۔ اس ااکشل اک دہیعف ہی ےہ ہک امنز رہظ اسطق وہ اجیت 

ےہ۔ وت سج رطح  ‘‘فتنةمنع عن ال’’ںیہن ہکلب   ‘‘منع عن الصالۃ’’ےہ۔ اور وعرت وک روانک 

 ‘‘فتنةمنع عن ال’’یک وہج ےس روانک امنز ےس روانک ںیہن الہکات،  ویں یہ  ‘‘یذاءمنع عن اإل’’

امنز ےس روانک ںیہن۔ اور ہی ایس اتیلہ اک ہجیتن ےہ ہک وعرت اک رھگ ارگ دویار دجسم ےس لصتم ےہ وت وہ 

 رھگ ںیم یہ رہ رک ادتقا رک یتکس ےہ۔ اس اک ہعمج درتس ےہ۔

 :رضحت اامم ادمح راض ربولیی یک ہلصیف نک ابعرت المہظح رفامںیئ اٰیلع

 من"بــ   البرجندي تعبير دمتق أقول ـــــــأي: مکلفين بها  قوله: 

 .ظاهر فرق وبينهما" الجمعة تصح
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 منه تصح ممن أنهن الشك أقول ـــــــنحو النساء لخوف الفتنة  قوله:

 .البرجندي تعبير علمت وقد ۔بها مکلفات يکن لم وإن الجمعة،

  : و معناه ،بيد أنه يتراءي لي أن المضر إنما ھو المنع عن الصالة  

  ۔علة المنع هي الصالة نفسهاأن تكون  الف()

 ۔ كالمنع كراهة اإلزدحام ۔أو الزمها الغير المنفك عنها ب()

- ذي من دخول المسجدمؤفكان كمنع ال .والمنع للفتنة ليس كذلك

 يف  ه تعالىال عن ذكر اللّٰ ،فإن حقيقة المنع عن اإليذاء -رحاكما تقدم ش

 ]۵٩٦:، ص٣المحتار،   ج: المحتار، حاشية رد جد[. المساجد

ےک ےیل اذن اعم ےک وحاےل ‘‘نیفلکم’’وج العہم اطحطوی اک وقل ینعی: العہم اشیم ےن 

ت یھب اس ےلئسم رپ اامم ربدنجی یک ابعرےس لقن ایکےہ۔ اس رپ ریما انہک ےہ ہک اس ےس لبق 

ےس ایبن ایک ےہ۔ اور ان دوونں ےک  ‘‘من تصح منه الجمعة’’زگریکچ ےہ سج وک اوہنں ےن 

اس وک  ذٰہلاہک فلکم ںیہن، ں ہم اطحطوی اک رفامن ہک وعرت وچالھک رفق ےہ۔ اور رھپ العدرایمن 

 ان وعرںیت البہبش ہک اگ وہکں ہی ںیم رپ اس وت ـــــــہنتف یک وہج رواک، وت ہی اذن اعم ےک الخف ںیہن 

 فلکم یک ہعمج امنز وہ ہک ےہ ابت اور ہی ےہ، وہات حیحص رکان ادا ہعمج ےس اجبن یک نج ںیہ ےس ںیم

 ۔ںیہن

اہتبل اس ےلسلس ںیم اہجں کت ےھجم رظن آات ےہ وہ ہی ےہ ہک وہ وج اذن اعم ںیم رضر 

 :راسں وہات ےہ وہ امنز ےس روانک ےہ۔ اس اک اصف بلطم ہی ےہ ہک

 روےنک یک تلع وخد امنز یہ وہ۔-1

وک اندنسپ رکان ۔ )یھبت  اامتجع و ڑیھب ای رھپ ااسی الزم امنز وہ،وج اس ےس دجا ہن وہ ےکس، ًالثم-2

ہی ااسی یہ  ذٰہلاےک انمیف وہاگ۔ ( اور ہنتف یک وہج ےس امنز ہعمج ےس عنم رکان ااسی ںیہن۔ ‘‘اذن اعم’’ہی 

وہا،سج رطح  اذیا راسں وک دجسموں ںیم داےلخ ےس روک دای اجات ےہ؛ ہک اہیں عنم رکےن یک 
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 دجسموں ںیم ذرک اہلل ےس رواک اجات تقیقح اذیا وفیلکت ےس روانک وہیت ےہ۔ ہی بلطم ںیہن ہک

 ےہ۔

رضحت ہیلع ارلہمح یک ذموکرہ ابعرت اور العہم ربدنجی ےک ومفق وک اسےنم رےتھک  اٰیلع

الزم  -ای-وہےئ ہی ہلصیف رکان دوشار ںیہن ہک ارگ نیفلکم ےک وسا یسک رتصخ ایہتف امنزی وک یھب امنز 

 اگ اور ہعمج حیحص ہن وہاگ۔امنز ےس روک دای، وت ہی یھب اذن اعم ےک الخف وہ

 :اس ہلئسم یک وتحیض اتفوی روضہی ںیم ویں ےہ

ا 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
دانھکی اچےیہ ہک وہ صخش یف اولاعق رشری و دسفم وومذی ےہ؛ ہک اس ےک آےن ےس ادن

 ۔ہنتف ےہ، بج وت ایسی اممتعن یھب امعن تحص ہعمج ہن وہیگ ہک اقدِح اذِن اعم امنز ےس روانک ےہ

  بد من حمله على ما إذا منع الناس من الصالة الحلبي : ال الطحطاوي عن يف  کما

 الشامي عن يف  كمااور ہی روانک درتقیقح امنز ےس ںیہن، ہکلب ہنتف ےس دنبش ےہ۔  ...

 انتهى .: ال يضر منع نحوالنساء لخوف الفتنةالطحطاوي

ة  "الشامي" عن العالميف  وتعليله بعدم التكليف معلول بما أقول: 

ئی صاحب "الدرالمختار" المحقق العال تى دمشق الشام، تلميذإسماعيل مف

أن ال يمنع ’’اإلذن العام  عبد العلي البرجندي شارح "النقایه" أن ةعن العالم

، 212،211، ص:6اتفوی روضہی، ج: . )يخفى فافهم ال كما‘‘ أحد ممن تصح منه الجمعة

 (اتکب االصلۃ ابب اہعمجل

 ہی ےہ ہک وعروتں وک روےنک ےک تلع ہی ایبن رکان ہک ےک دعب رعیب ابعرت ںیم ‘‘قولأ’’

ا یتفم دقشم

ّ

واشم،  وہ فلکم ںیہن، وخد یہ ولعمل ےہ۔ اشیم یک اس ابعرت ےس، وج ہک وباسطۂ

اشرح اقنہی العہم دبعایلعل ربدنجی ےک  رضحت العہم اامسلیع ‘‘دراتخمر’’وذیملت ققحم العیئ اصِبح 

ےہ ہک نج یک اجبن ےس ہعمج حیحص وہاجات ےہ، ان ںیم ےس اذن اعم ہی ’’ وحاےل ےس وقنمل ےہ ہک

 ‘‘یسک وک یھب احرضی ےس ہن رواکاجےئ۔
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۔ اںیہن یھب احبث اک الخہص ہی الکن ہک وہ الہ ہعمج نج رپ ہعمج رفض ںیہن ےہاذموکرہ    

 

 م
مقن

 احرضی ہعمج ےس 
 
ی

 ہعمج اک البوہج رشیع روانک اذن اعم ےک الخف ےہ۔

 

 ن
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  ہیضقاک -أقيموا الصالة

ِ ہعمج’’

 

ن
 
 می
مقن

 ےس وکن ولگ رماد وہےت ںیہ، اس رپ ثحب ےس لبق ‘‘  

 

ن
 
 می
مقن

ںیم 

إقامۃ ’’ےک اجبے ‘‘ أداء الصلٰوۃ’’اس ےتکن وک اجےنن یک رضورت ےہ ہک امنز ےک ےیل 

 یک االطصح ویکں اامعتسل یک اجیت ےہ؟‘‘ الصلٰوۃ

؍رمہبت وہا 61امعتسل اک ا‘‘ الصلٰوۃ’’اکی ادنازے ےک اطمقب رقآن رکمی ںیم ظفل 

اک اامعتسل ااقتم وایقم اور ‘‘ الصلٰوۃ’’؍ رمہبت ۵1ےہ۔ اور دپسچل ابت ہی ےہ ہک ان ںیم ےس 

اک  ےک ےغیص ‘‘أدُّوا’’ای ‘‘ َصلُّوا’’اس ےک اقتشمت ےک اسھت وہا ےہ۔ بج ہک رقآن اپک ںیم 

 وہا ےہ۔ اس اک یھب ںیہن امنز ےک ٰینعم ںیم اکی ابر رباہ راتس اطخب ای دمح ےک وطر رپ اامعتسل

اےنپ ادنر ھچک ااسی اخص ینعم یھب راتھک ےہ۔ سج اک ایبن ‘‘ أقیمو الصلوۃ ’’بلطم ہی وہا ہک

 ےک ےغیص ےس ںیہن وہاتکس۔‘‘ آتوا الصلٰوۃ’’ای ‘‘ أدواالصلٰوۃ’’

ہک وقنمِل ں وک ےنھجمس یک وکشش رکےت ںیہ۔ ویکو وہفمم  وت اب آےیئ اس ےک وغلی ٰینعم  

  یک امعرت وغلی اینبدوں ےک ریغب ڑھکی ںیہن رہ یتکس ےہ۔ االطصیح

اک ٰینعم ‘‘  ۃأقیمو الصلٰو’’وہات ےہ۔ وت  ‘‘ جعله مستقیما’’ینعمب : أقام الشيء:

 :ےہ وہےئ ےیل ٰینعم دوونں ادنر اےنپ ‘‘مستقیم’’ ہی ـــــــ‘‘ آتوالصلوۃ مستقیما’’وہاگ: 

 کیھٹ کیھٹ ادناز ںیم اجبالان۔  -1

 ااقتستم ےک اسھت ادا رکان۔  اور-2

 اس وک امنز: ینعی ـــــــ ‘‘اإلتیان بأرکانھا کاملۃ’’اک ٰینعم ویں الم: ‘‘ اداءولصۃ’’اکی ہگج 

 رکان۔ شیپ ےس رطےقی اکلم اطمقب ےک اراکن ےک

 ینعی :‘‘ حافظ علیھا ورعاھا حق رعایتھا’’اک بلطم: ‘‘ أقام الصلوۃ’’اور

 ان۔ اس یک احمتظف و اپدنبی رک -1

 اور اس ےک وقحق و آداب یک راعتی ےک اسھت اجبالان۔ -2
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 ھ( ےتھکل ںیہ :۵۰2العہم اوبااقلمس نیسح دمحم رابغ ااہفصین )وتمیف :

مدح بھا حیثما مدح، إال  مر تعالٰی بالصلوۃ حیثما أمر، والأولم ی

ا، بلفظ "اإلقامة" تنبیھًا أن المقصود منھا: توفیة شرائطھا، ال اإلتیان بھیئاتھ

[ ١٦٢]النساء :‘ ‘َوَنْیِمْیِقُمْلا َۃوٰلَّصلا’’…، وغيرھا[ ٤٣]البقرۃ:‘‘ اْوُمْیِقَا َۃوٰلَّصلا’’نحو: 

 .: وفقنی لتوفية شرائطھاأي[ ٤٠براھیم :إ]‘‘ ِّبَر ْیِنْلَعْجا َمْیِقُم ِۃوٰلَّصلا’’أما قوله: 

فقد قیل: عني بہ: إقامتها [ ١١-و -٥: بة]التو‘‘ ْنِاَف اْوُباَت َواَاْوُماَق َۃوٰلَّصلا’’وقولہ: 

  : ینعی ـــــــباإلقرار بوجوبھا، البأدائھا 

یہ ےک ذرےعی مکح  ‘‘ااقتم’’یھب امنز اک مکح دای ےہ وت ظفل  اور اہلل اعتٰیل ےن اہجں ںیہک

یہ ےک ذرےعی دمح  ‘‘ااقتم ’’ےک ذرےعی دمح رفامیئ ےہ وت ظفل  دای ےہ، اور اہجں ںیہک یھب امنز

ےک اطمقب ضحم اکی   ‘‘امنز تئیہ’’ رکےن ےک ےیل ہک امنز اک وصقمد ےہ۔ اس ابت رپ ہیبنت رفامیئ

]اقمم ارم ‘‘ اْوُمْیِقَا َۃوٰلَّصلا’’اکم رکان ںیہن ےہ۔ ہکلب رشاطئ امنز اک رھبوپر احلظ رانھک ےہ۔ ےسیج : 

 ]اقمم دمح ںیم [ ‘‘ َوَنْیِمْیِقُمْلا َۃوٰلَّصلا’’اور …   [ںیم

اْوُماَق اَ’’یک، وت اکی وقل ےک اطمقب اہیں ‘‘ ْنِاَف اْوُباَت َواَاْوُماَق َۃوٰلَّصلا’’ت اور ریہ اب

 امنز ےک ارقار ےک اسھت ‘‘  َۃوٰلَّصلا
ِ
  ‘‘ اداءولصۃ’’ےہ، ہن ہک ‘‘ ااقتم ولصۃ’’ےس رماد ووجب

 بیروت(  ةالکتب العلمی دار-٤٦٧-٤٦٦مادۃ: قوم :ص:. )معجم مفردات ألفاظ القرآن

 العہم رابغ ااہفصین اکی دورسی ہگج ےتھکل ںیہ:  یہی

أي: یدیمون فعلھا و یحافظون وغیرھا[  -٣]البقرہ:‘‘ َنْوُمْيِقُي َۃوٰلَّصلا’’ 

و استقامة اإلنسان: لزومه المنھج المستقیم، نحو قوله .... (٤٦٥)ص: . علیھا

 ‘‘ َتْرِمُا ْمِقَتْساَف ۤاَمَك’’[ ٣٠]فصلت :‘‘ َّنِا َنْيِذَّلا اْوُلاَق اَنُّبَر ُهّٰللا َّمُث اْوُماَقَتْسا’’تعالٰی: 

 :ینعی ـــــــ[ ٦]فصلت:‘‘ ِهْيَلِا اْۤوُمْيِقَتْساَف’’[ ١١٢: ھود]

 اور اس یک احمتظف       ںیہ۔            ےس رماد لعفِ امنز ںیم یگشیمہ ربےتت ‘‘ وہ امنز اقمئ رکےت ںیہ’’  
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تم رپ وہےن اک بلطم ہی ےہ ہک وہ ابلکل درتس جہنم اور ااسنن ےک ااقتس ...و اپدنبی رکےت ںیہ

 ےس یہی رماد ےہ۔ ‘‘ ااقتستم’’رطۂقی اکرےس ڑجا رےہ۔ ذموکرہ آایت رکہمی ںیم 

 :نب ٰیفطصم ااتسوبنیل یفنح ]وتمیفرشاطئ امنز یک میسقت اکری رکےت وہےئ العہم اامسلیع یقح 

 ھ[ ےن ڑبی ایھچ ابت یھکل ےہ: 1127

 إشارۃ" اإلقامة"بــأداءھا، وإنما عبّر عن "األداء" : الصالۃومعنی إقامة 

 إقامة و حقه، توفية: الشیء إقامة: المفردات وفي ‘‘الدین عماد الصالۃ’’ إلى

 :ینعی ـــــــ بھیئتھا اإلتيان ال شرائط، توفیة: الصلوۃ

ے را 
م
قس

ود، واواقت وگدنی، ینعی: رفاضئ و دح‘‘ رشاطئ وجاز’’رشاطئ امنز رب دو مسق اتس: 

ے ـــــــآں 
م
قس

 اقل آں۔ ورحتم میظعت، و االخص، و وشخع، و وقتی،: ینعی وگدنی، وبقل رشاطئ را و

 ‘‘ َنْيِقَّتُمْلا َنِم ُهّٰللا ُلَّبَقَتَي اَمَّنِا ’’: اعتٰیل

و ات رہ دومسق اجبےئ اینرد، ینعمی ااقتم درتس ہن وشد۔ ازںی اجتسن ہک رب ازعلت در   

وگدی۔ ‘‘ َنْوُمْيِقُي َۃوٰلَّصلا’’و‘‘ اْوُمْیِقَا َۃوٰلَّصلا’’دنبہ را امنز رفامدی ۔ وایانبےئ دمح دنک۔  رقآن رہ اجہک

 ، دارارکفل،ریبوت( 7،ج:4)ریسفت روح اایبلن، وسرہ امقلن :وگندی۔ ‘‘صَلُّوا، ویُصَّلُون ’’

ےک ذرےعی  ‘‘ااقتم’’وک  ‘‘ادا’’ےہ۔ ‘‘ اداے امنز ’’اک ٰینعم ‘‘ ااقتم امنز’’رتہمج: 

ایبن رکےک ہی ااشرہ رکان وصقمد ےہ ہک امنز دنی اک وتسن ےہ۔ اور رفمدات اامم رابغ ااہفصین 

اک ‘‘ إقامۃالصلوۃ’’اک ٰینعم : اس ےک قح یک رھبوپر ادایگیئ ےہ۔ اور‘‘قامة الشيءإ’’ںیم ےہ ہک

ز اک وپرا وپرا ایخل رانھک ینعم سب اظرہی تئیہ ےک اطمقب اکی اکم رکان رکانیل ںیہن ےہ۔ ہکلب رشاطئ امن

 ےہ۔ ینعی رشاطئ یک دو ںیمسق ںیہ:

ےتہک ںیہ۔ اس ںیم رفاضئ امنز، دحود امنز اور وتقِ امنز  ‘‘رشط وجاز’’اکی مسق وک  رشط وجاز : -(1)

 آاجےت ںیہ ۔ 

 االخص اور میظعت    ، وشخع،وقتی     ےتہک ںیہ : اس ںیم وت ‘‘    رشط وبقل’’دورسی مسق وک           رشط وبقل: -(2)
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اک ہیضق -ۃلصالاأقیموا  دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   
 امنز اشلم ںیہ۔ رفامن ابری اعتٰیل ےہ : 

ِ
بج کت ان ‘‘ اَمَّنِا ُلَّبَقَتَي ُهّٰللا َنِم َنْيِقَّتُمْلا’’و ارتحام

اک ٰینعم : درتس ہن وہاگ۔ اس یک وہج ہی ‘‘  إقامة’’دوونں ومسقں ےک اطمقب امنز ںیہن ڑپںیھ ےگ

اپک ںیم دنبوں وک امنز اک مکح دای ےہ۔ ای۔ دمح و ےہ ہک اہلل رب ازعلت ےن سج ہگج یھب رقآن 

ںیہن رفامای ‘‘  صَلُّوا، ویُصَّلُون’’رفامای ےہ، ‘‘ َنْوُمْيِقُي َۃوٰلَّصلا’’و‘‘ اْوُمْیِقَا َۃوٰلَّصلا’’اتسشئ یک ےہ۔ 

 (انتھى كالم الحقي ےہ۔ )

ےک ینعم رپ ‘‘ واأقیم’’ےک ےغیص لمعتسم ےہ، وہ یہی ‘ ‘صَلُّوا’’اور ااحدثی رکہمی ںیم وج 

اک رکیپ مسجم وہا رکیت ‘‘ اْوُمْیِقَا َۃوٰلَّصلا’’ومحمل ںیہ۔ اور آاقے رکمی یلص اہلل اعتٰیل ہیلع وملس یک امنز وت 

صلوا کما رأیتموني ’’:یھت۔ اس ےیل اینپ رطح امنز ڑپےنھ اک مکح رفامای : اراشد وہات ےہ 

ۂیک سفن اک زت اور بلق و اامعل االصِح  ہی وت وہیگ ادایگیئ یک امنز ںیم ادناز ایس ارگ: ینعی ـــــــ ‘‘أصلي

ےک ذموکرہ وہفمم یک روینش ںیم آتی رکہمی وک اھجمس اجان ‘‘ اْوُمْیِقَا َۃوٰلَّصلا’’ذرہعی اثتب وہیگ۔ 

 اراشد وہات ےہ :  اچےیہ۔

 َو ِءٓاَشْحَفْلا ِنَع ىٰهْنَت َۃوٰلَّصلا َّنِا ١ُؕلْتُا ۤاَم َيِحْوُا َكْيَلِا َنِم ِبٰتِكْلا َو ِمِقَا َۃوٰلَّصلا’’ ٍ 

 ےہ۔ اجیت یک شیپ ویح وطبر رطف یک آپ وج ایہٰل اتکب: ینعی ـــــــ[  ٤٥]العنکبوت، ‘‘  ِرَكْنُمْلا

 اکومں ربے اور ایحیئ ےب امنز کش ےب رںیھک۔ اقمئ امنز اور رکںی، التوت ھچک ےس ںیم اس

  ےہ۔ رویتک ےس

 الخۂص ثحب:

اک ‘‘ إقامة الصلٰوۃ’’ین یک شیپ رکدہ وتاحیضت یک روینش ںیم ولعمم وہا ہک العہم رابغ ااہفص

 ٰینعم ےہ: 

 آداب و رشاطئِ امنز یک راعتی رکےت وہےئ امنز ڑپانھ۔ -(1)

 اور ہشیمہ امنز ڑپانھ۔ -(2)

 ( رشِط وجاز 1):اطمقب رشاطئ امنز دو ومسقں رپ ےہاور العہم اامسلیع یقح یک واضتح ےک 
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اک ہیضق -ۃلصالاأقیموا  دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   
یہ وہات ےہ۔ رگم وچں ‘‘ أداء الصلوۃ’’ےس رماد ‘‘ إقامة الصلٰوۃ’’وبقل۔ اور ( اور رشطِ 2)

ےس ٹہ رک  ‘‘اأدُّو’’ یک الصتیح ںیہن راتھک؛ اس ےیل اےنپ ادنر درگی وصخایصت ومسےن‘‘ أداء’’ہک

 اک ہغیص اامعتسل وہات ےہ۔ ‘‘ أقيموا’’

ِ امنز ہعمج " اامعتس

 

ن
 
 می
مقن

ل یک اجیت ےہ۔ اس ذٰہلا امنز ہعمج ںیم وج اخص االطصح "

 ےس رماد امنز ہعمج ادا رکےن واےل ولگ ںیہ۔ 
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 ہعمج وکن؟ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 

ن
 
 می
مقن

 

 ہعمج وکن؟

 

ن
 
 می
مقن

 

 ہعمج ’’اتبای اج اکچ ہک  ذرک رکدہ وغلی قیقحت یک روینش ںیم

 

ن
 
 می
مقن

ےس ہعمج ادارکےن ‘‘ 

یک رشط اپیل اجیت ےہ اور ان ےک  ‘‘ہعمج امجتعِ’’گ رماد وہےت ںیہ۔ نج یک وہج ےس واےل ول

 : ہعمج دقعنم وہاج ات ےہ۔ اب ہی رضحات وخاہوہےت وہےئ

 )افل( ابداشہ االسم اور اس ےک رکشلی وہں۔ 

 )ب( اریم رہش اور اس ےک امتحت وہں۔ 

 )ج( ای رشیع وطر رپ امنز ہعمج ےک ہبطخ ای اامتم ےک ےیل بختنم اامم و دتقمی وہں۔ 

 ماان ہعمج’’ہی 
مقن

 وہیگ بج ہک درگی الہکںیئ ےگ۔ اور ان یک امنز ہعمج یھبت درتس‘‘ 

 اھبویئں وک یھب ومعیم ااجزت دںی۔ 

 ہعمج’’اس ےس ایھچ رطح واحض وہایگ ہک اذن اعم یک ثحب ںیم 

 

ن
 
 می
مقن

یک االطصح ہن وت ‘‘ 

م ہعمج اور اامم ہعمج یک اامم انیملسمل، احمک رہش اور املع املعے دلب ےک اسھت اخص ےہ۔ وج ہک اقم

یہ دجسم ےک وتمیل، دصر، رکسرٹیی اور دھکی رھکی رپ ومعمر درگی رپنشیم دےتی ںیہ۔ اور ہن  نییعت یک

 ہعمج’’ہلمع رپ وصخیص االطق وہات ےہ۔ ہکلب وہ امتم ولگ 

 

ن
 
 می
مقن

وہےت ںیہ وج امنز ہعمج یک ‘‘ 

ادایگیئ ےک ےیل اےٹھک وہں۔ ہکلب ارگ اامم ےک العوہ طقف نیت ولگ عمج وہےئ وت ان ےس یھب ہعمج اقمئ 

 ہعمج’’ولگ وہاجےئاگ اور یہی 

 

ن
 
 می
مقن

الہکںیئ ےگ ارگ ہچ ہی ونیتں الغم، ای اسمرف، ای امیبر، ای ‘‘ 

 وگےگن، ای ان ڑپھ دتقمی وہں۔ 

 ھ( ےتھکل ںیہ :۵78کلم ااملعل العہم العءادلنی اوب رکب اکاسین )وتمیف:

وأما صفة القوم الذين تنعقد بھم الجمعة ، فعندنا أن کل من یصلح إماما 

فیشترط صفة الذکور،  ۔المکتوبات، تنعقد الجمعة بھمللرجال فی الصلوۃ 

والعقل، والبلوغ، ال غیر، والتشترط الحرية واإلقامة حتی تنعقد الجمعة بقوم 

 عبید أو مسافرین۔ 
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 ہعمج وکن؟ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 

ن
 
 می
مقن

 

ولوگں یک وہ تفص سج ےس ہعمج دقعنم وہ اجات ےہ، امہرے زندکی ہی ےہ ہک رہ وہ صخش 

 وہ، ان ےک وہےت وہےئ، ہعمج دقعنم وہاجات ےہ؛ وج جنپ وہتق امنزوں ںیم رمدوں یک اامتم رکاتکس

ہک آزاد اور   ٰیتح ـــــــذٰہلا اہیں ذمرک، اعلق اور ابغل وہےن یک رشط اگلیئ اجیت ےہ۔ وکیئ اور رشط ںیہن 

میقم وہےن یک رشط یھب ںیہن۔ ایس ےیل وت الغومں اور اسمرفوں ےس یھب ہعمج اقمئ وہاجات ےہ۔ 

  ،کتاب الصالۃ، باب الجمعة(٢١٦ص: ،٢)بدائع الصنائع ، ج: 

 یہی العہم اکاسین ےتھکل ںیہ :

وال  .الجمعۃ المطلق شرط انعقاد الجمعة فی حق کل واحد منھم

 ، الرط إال إذا کان سوی اإلمام ثالثة: إذ لوکان مع اإلمام ثالثةیحصل ھذا الش

 ینعی: ـــــــإال اثنان، والمثنی لیس بجمع مطلق  منھمیوجد فی حق کل واحد 

ااقعند ہعمج یک رشط ہی ےہ ہک ان ںیم ےس رہ رفد ےک قح ںیم عمج قلطم اپایل اجےئ۔ اور 

اس رشط اک وصحل ایس وتق وہاتکس ےہ۔ بج ہک اامم ےک وسا نیت اور وہں، ویکں ہک ارگ اامم وک الم رک 

 ںیہن نیت وہں ےگ وت ان ںیم ےس رہ اکی ےک قح ںیم زمدی دو یہ وہں ےگ۔ اور دو رپ عمج قلطم

 (216وبال اجات ےہ ۔)اًاضی، ص:

 دصر ارشلہعی رضحت یتفم دمحم ادجم یلع ایمظع ہیلع ارلہمح ےتھکل ںیہ:  

)اہبر ارگ نیت الغم، ای اسمرف، ای امیبر، ای وگےگن، ان ڑپھ دتقمی وہں وت ہعمج وہ اجےئ اگ۔   

 ، ۃبتکم ادملہنی رکایچ( 772، ص:4، ہصح: 1رشتعی،ج:

 ۂفیلخ وتق، ای ابداشہ االسم امنز ہعمج ڑپاھےن اک قح دار وہات ےہ ، تنطلس االسہیم ںیم

 ای رھپ اس ےک اذن ےس ایقم ہعمج رپ امومر احمک ای اقیض امنز ڑپاھای رکےت ںیہ ۔ 

 رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح ےتھکل ںیہ :  اٰیلع

گنت رت ےہ ۔ اگجنپہن ںیم رہ  اامتم ہعمج ودیعنی ووسکف ، اامتم امنز اگجنپہن ےس تہب 

صخش حیحص االامین، حیحص ارقلأۃ، حیحص ااہطلرۃ، رمد، اعلق ، ابغل، ریغذعمور اامتم رک اتکس ےہ۔ ینعی اس 
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 ہعمج وکن؟ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 

ن
 
 می
مقن

 

رگم ہعمج و دیعنی و  ....ےک ےھچیپ امنز وہاجےئ یگ ارگہچ وبہج قسف وریغہ رکموہ رحتیمی وابج االاعدہ وہ

ہ ہ وریغہ اضفلئ اک اجعم وہ، رگم ورگہچ احظف، اقری، یقتم، وریغوسکف ںیم وکیئ اامتم ںیہن رکاتکس ا

وج مکحبِ رشع اعم املسمونں اک وخد اامم وہ ہک ابومعلم اُن رپ ااقحتسِق اامتم راتھکوہ، ای اےسی اامم اک 

 :بیت رصف نیت وطر رپ اثتب وہات ےہامذون و رقمر رکدہ وہ۔ اورہی ااقحتسق یلع ارتل

ل:
ص
 وہ۔ وہ اطلسن االسم او

 وک ےہ۔ ہم اس رہش ےک املع املعاہجں تنطلس االسم ںیہن واہں اامِتم اع اثین:

 اہجں ہی یھب ہن وہ واہں وبجمبری اعم املسمن ےسج رقمر رکںیل۔ اثثل:

ریغب ان وصروتں ےک وج صخش ہن وخد ااسی اامم ےہ، ہن اےسی اامم اک انبئ وامذون ورقمر 

 حیحص ںیہن، ارگ اامتم رکے اگ امنز ابلط ضحم وہیگ، ہعمج اک رکدہ، اس یک اامتم ان امنزوں ںیم اًالص

مل رپ رفض رس رپ رہ اجےئ اگ، ان رہشوں ںیم ہک اطلسِن االسم وموجد ںیہن اور امتم کلم اک اکی اع

ے دلب ہک اس رہش ےک یّنس اعوملں ںیم بس ےس زایدہ ہیقف وہ ، امنز ےک اافتق دوشار ےہ، املع املع

ینی اکومں ںیم ان اک اامم اعم ےہ، اور مکحب رقآن میظع اُن رپ اُس یک رطف لثم املسمونں ےک د

روجع اور اس ےک اراشد رپ لمع رفض ےہ ، ہعمج ودیعنی ووسکف یک اامتم وہ وُخد رکے، ای ےسج 

انمبس اجےن رقمر رکے۔ اُس ےک الخف رپ وعام وطبر وخد ارگ یسک وک اامم انبںیل ےگ حیحص ہن وہاگ؛ 

 اعم وموجد ہن وہ ، اُس ےک وہےت ہک وعام اک رقت
ِ
ر وبجمبری اس احتل ںیم روا راھک ایگ ےہ، بج اامم

 ، راض افؤڈننشی الوہر ( ۵14، ص : 6)اتفوی  روضہی ،ج: وہےئ اُن یک رقارداد وکیئ زیچ ںیہن۔ 

 ےس‘‘ اإلذن من اإلمام’’ایس سپ رظنم ںیم ضعب اہقفے رکام ےن اینپ اتکوبں ںیم

فی رشوع یک۔ اس اک بلطم ہی رہزگ ںیہن ہک اامم انیملسمل، ای احمک ےک العوہ وک یک رعت‘‘ اذن اعم ’’

 اذن اعم اک اایتخر احلص ںیہن۔ ہکلب ایس رطۂقی امنز وک اسےنم رےتھک وہےئ رعتفی ڈاھیل یئگ ےہ۔ 

 ہعمج ںیہ

 

ن
 
 می
مقن

 ،ایس ےیل اتمرخنی اہقف ےن اس یک واضتح رک دی ےہ ہک رماد اہیں 

 م ںیہن۔ اخص ابداشہ االس
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 ہعمج وکن؟ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 

ن
 
 می
مقن

 

 ھ[ ےتھکل ںیہ:743اامم رخف ادلنی امثعن نب زیعلی یفنح ]وتمیف :

ینعی: اکی رشط ہی یھب ےہ ہک اامم انیملسمل  ـــــــ أن یأذن اإلمام للناس إذناعاما

 ةلدقائق، کتاب الصلوۃ ، باب الجمع)تبین الحقائق شرح کنز اولوگں وک اذن اعم دے۔ 

 (٥٣٢،ص:١ج:

من ’’یک رشتحی ‘‘ أإلذن’’ھ[ ےن یھب1۰88وتمیف: ءادلنی یفکصح ]اامم دمحم نب یلع الع

 ےس یک ےہ۔ المہظح وہ:‘‘ اإلمام

ہعمج دقعنم وہےن یک اسوتںی رشط  ینعی:ـــــــوالسابع: ]اإلذن العام [ من اإلمام 

 (2۵،ص:3)دراتخمرعم اونتلری، ج:ےہ وج ہک اامم انیملسمل یک رطف ےس احلص وہ۔ ‘‘اذن اعم’’

 ھ[ اس رپ احہیش آرایئ رفامےت ںیہ :1241 ادمح نب دمحم اطحطوی یفنح ]وتمیف:العہم دیس

 ینعی: اصبح در ـــــــقولہ: "من اإلمام" مثله: نائبه الذي یملك إقامتها 

اھکل ےہ وہ وںیہ کت ‘‘ من اإلمام’’ےک دعب ‘‘ اإلذن العام’’ںیم  ‘‘ونتری االاصبر’’اتخمر ےن وج نتم 

)حاشیة ےک لثم اس ےک انبئ اک مکح وہاگ، وج ہعمج اقمئ رکےن رپ اقدر وہ۔ دحمود ںیہن ہکلب ایس 

 ( ،ہبتکم االاحتد ،اھبرت344،ص:1ج:الطحطاوی علی الدرالمختار، 

 [ ےتھکل ںیہ :12۵2اخۃمت انیققحمل دمحم انیم العہم انب اعدبنی اشیم ]وتمیف:

 :فالمـراد وإال تياالٓ المثـال إلی بالنظـر به قيد‘‘ـاممن اإلم’’ قولہ:

جماعة باب الجامع،  أغلق: لو مقیمھا، لما فی البرجندي من أنه من اإلذن

ب الصلوۃ، باب الجمعۃ ، ردالمحتار، مع الدر، کتا] ۔وصلوا فیه الجمعۃ، ال تجوز

 [٢٥،ص:٣ج:

یک دیق اگلان اس وہج ےس ےہ ہک آےن وایل رطسوں ںیم ‘‘ من اإلمام’’اصبح دراتخمر اک

 ’’ر اطلسن ےک وحاےل ےس اثمل دی یئگ ےہ۔ ورہن اہیں تقیقح ںیم اامم انیملسمل او

 

ن
 
 می
مقن

 ںیم ذرک ایک ےہ ہک ارگ اکی امجتع‘‘ رشح اقنہی’’اک اذن رماد ےہ۔ انچں ہچ العہم ربدنجی ےن   ‘‘ہعمج
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 ہعمج وکن؟ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 

ن
 
 می
مقن

 

 ےن اجعم دجسم اک دروازہ دنب رک ایل اور اس ںیم امنز ہعمج ادا یک وت ہعمج ہن وہا۔  

 ھ[ ےتھکل ںیہ :134۰دمح راض یفنح ققحم ربولیی ]وتمیف:اٰیلع رضحت اامم ا

اذن اعم ہک تحص ہعمج ےک ےیل رشط ےہ۔ اس ےک ہی ٰینعم ہک ہعمج اقمئ رکےن واولں یک 

 رطف ےس اس رہش ےک امتم الہ ہعمج ےک ےیل، وتقِ ہعمج، احرضئ ہعمج یک ااجزت اعم وہ۔ 

 یلی رشفی( ، اامم ادمح راض اڈیکیم، رب21۰،ص:6)اتفوی  روضہی ،ج:

لحم ااہشتسد ‘‘  اذن اعم وہ ...ہعمج اقمئ رکےن واولں یک رطف ےس’’ذموکرہ اراشد ںیم 

ےہ۔ ذٰہلا ارگ امجتع اقمئ رکےن واولں یک رطف ےس اعم ااجزت احلص وہ اور وہ ہگج اذن اعم 

 ’’ےک القئ یھب وہ، رگم احمِک رہش ہعمج ےس روےک وت ہی اذن اعم ےک انمیف ںیہن ہک اذن 
مق

 ماان ہعمج
ن

 ‘‘

ِ ہعمج’’اک ربتعم ےہ وجہک اہیں وموجد ےہ ۔ ایس رطح 

 

ن
 
 می
مقن

یک دیق ارتحازی ےہ۔  ‘‘ہعمج’’ںیم ‘‘ 

 ذٰہلا ارگ ہی ولگ  درگی امنزوں ےس روںیک وتاذن اعم ےک الخف ںیہن۔

 رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ےتھکل ںیہ : اٰیلع

 مااِن ہعمج’’لحم رظن ےہ ہک ہی اممتعن ان 
مقن

یک رطف ےس ےہ، ای ںیہن؟  ارگ ہی اےس ‘ ‘

ہعمج ںیم آےن ےس عنم ںیہن رکےت، ارگہچ اور امنزوں ںیم امعن وہں، ارگہچ رکلین ےن اےس ہعمج 

ےس یھب ربجاً ارواک وہ، ای وہ وخد وخبِف رکلین ہن آات وہ۔ وت ان وصروتں ںیم یھب تحِص ہعمج ںیم کش 

 ہعمج یک رطف ےس اذن اع

 

ن
 
 می
مقن

م، اور وہ اکمن یھب اذن اعم اک اصحل وت یسک صخش ںیہن۔ ہک بج 

وک ریغ ہعمج ےس روانک، ای ہعمج ںیم اس اک وخد ہن آان، ای یسک اک ربجاً اےس ابز رانھک اقعط اذن اعم ںیہن وہ 

ل اسقب(  ہب – 211،ص:6)اتفوی  روضہی، ج:اتکس۔ 
ب 
فص

ُ

ی

 

 ہعمج" ںیہ۔ سپ احلص وگتفگ ہی ےہ ہک وجارفاد امنز ہعمج ادا رکرےہ ںیہ، و

 

ن
 
 می
مقن

یہ "

 اور ان یہ یک ومعیم ااجزت دراکر وہیت ےہ۔ 
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ذن وضحر ہعمج-و-اذن ااقتم ہعمج   اوصیل ابمثحدنچ-اذن اعم   

 اذِن وضحر ہعمج -و-اذِن ااقِتم ہعمج 

یک ابت آیت ےہ وت دو زیچوں اک احلظ رانھک از دح رضوری ‘‘ اذن’’ااقعند ہعمج ےک ےیل بج 

وہ دوزیچںی ہی  ےہ ہک ان ںیم رفق واایتمز ہن رکےن ےک ابثع اسباواقت اابتشہ وہاجات ےہ۔ اور

 ںیہ:

 اذِن ااقِتم ہعمج -(1)

 اذِن وضحِر ہعمج۔  -(2)

اس اک بلطم وت یہی ےہ ہک امنز ہعمج ادارکےن واولں یک رطف ےس اممتعن یک  ن وضحر ہعمج :اذ

یک ‘‘ اذن اعم’’وکیئ وصرت ہن وہ، ہکلب یلھک ااجزت وہ ہک وج اچےہ آرک امنز ںیم اشلم وہاجےئ۔ 

 یہ اس ںیم وحلمظ وہات ےہ۔ ‘‘ راذِن وضح’’یک اذن اک اابتعر ےہ۔ اور  رشط ںیم اںیھن ولوگں

اذن اعم یک رطح ہی یھب ہعمج اقمئ رکےن یک اینبدی رشوطں ںیم ےس لقتسم رشط  اذِن ااقِتم ہعمج :

ےک وطر رپ ایبن ایک اجات ےہ۔ آاسن وظفلں ‘‘ اطلسن ’’ےہ۔ اور اس وک یہقف اتکوبں ںیم رشِط اثین 

 اضتح ویں ےہ ہک :ںیم اس یک و

اطلسن االسم ای اس اک انبئ اہجں اور سج وک ہعمج اقمئ رکےن یک ااجزت دے وںیہ اور 

ایس صخش، ای اس ےک امذون یک ادتقا ںیم ہعمج اجزئ ےہ۔ ای ہی یھب وہاتکس ےہ ہک اطلسن ای اس اک امذون 

 وخد یہ درگی ولوگں وک یسک رہش ںیم ہعمج ڑپاھےئ۔ 

ینعی : رہش  ‘‘املع املعے دلب’’ ہن وہ وت احمک االسم ےک اقمئ اقمم آج اہجں تنطلس االسہیم

اک بس ےس ڑبا اعمل، ینس حیحص ادیقعلہ رمعج وتفی ےہ۔ وہ درگی رشاطئ یک روینش ںیم اہجں ہعمج 

ڑپاھےن یک ااجزت دے۔ اور سج وک ہعمج ڑپاھےن ےک ےیل رقمر رکے وںیہ اور ایس یک ادتقا 

 ۔ ںیم ہعمج ڑپانھ حیحص وہاگ

ان ےک وہےت وہےئ وعام وک اجمل ںیہن ہک یسک اور وک اامم رقمر رکدے اور اہجں اچےہ 

 ہعمج اقمئ رکےل۔ ااسی وہا وت یسک اک ہعمج حیحص ہن وہاگ۔ 
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ذن وضحر ہعمج-و-اذن ااقتم ہعمج   اوصیل ابمثحدنچ-اذن اعم   

ےس یھب راہطب  ‘‘املع املعے دلب’’رت احل دیپا وہ اجےئ اور اس وتق اہں ارگ اگنہیم وص

ت اایتخر ےہ۔ انچں ہچ اس وتق وہ سج وک رقمر رکںیل ہن وہ ےکس وت وعام یک ارثکتی وک دقبِر رضور

 ان ےک ےھچیپ ہعمج یک ادتقا درتس وہاجےئ یگ۔ 

 ـــــــ ‘‘ارثکتی یک وعام’’ زین ـــــــ‘‘  املعے دلب ےس راہطب ہن وہ ےکساملع’’اہیں رپ

 وہےت ےک ‘‘دلب املعے املع’’ ارگ ذٰہلا ےہ۔ رضوری رانھک احلظ اک دیقوں وایل‘‘ رضورت دقبرِ  ’’اور

رقمر رکایل وت ان یک ادتقا ںیم ہعمج اجزئ ںیہن ہک رشِط ااقعنِد ہعمج  اامم وک یسک ےن ارثکتی یک وعام وہےئ

 وقفمد ےہ۔ 

ایس رطح ارگ ارثکتی ےن ںیہن، ہکلب وعام ںیم ےس طقف دو اچر وصخشں ےن یسک وک اامم 

 رقمر رکایل، وت ان ےک ےھچیپ ہعمج درتس ںیہن۔ 

 ہعمج اک اایتخر ںیہن، اہں رضورًات اس وک ااجزت دی یئگ ےہ  ولعمم وہا ہک
ِ
وعام وک اًالص ایقم

الضرورۃ ’’رگم رضورت وک رضورت یہ یک دح کت ربداتش ایک اجاتکس ےہ، ہقف اک اوصل ےہ : 

‘‘ املع املعے دلب ےک اذِن ااقِتم ہعمج’’ذٰہلا ارگ ہی اعدت نب اجےئ اور ‘‘ تتقدر بقدرالضرورۃ

 ہن راھک اجےئ وت ہعمج اک ایقم درتس ںیہن۔  اک یھب ایخل

 رفامےت ںیہ : (ھ9۵6وتمیف:)العہم دمحم اربامیہ نب یبلح 

‘‘ نھا السلطان، أو من أذن له السلطاالشرط الثانی: کون اإلمام فی’’

 [، لیہس اڈیکیم، الوہر(۵۵3ص: ، صالۃ الجمعۃيف  غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی، فصل]

 اینغل انیسلب یفنح ےتھکل ںیہ :اعرف ابہلل دیس دبع

فایة، فاألمور مؤكلة إلى إذا خلی الزمان من سلطان ذی ک  

الحديقۃ النديۃ شرح الطريقة ] م.لزم األمة إليھم ويصيرون والۃ لھوي العلماء

الثۃ۔مکتبہ نوریہ رضویہ، نواع الثأ، النوع الثالث من ٣٥١، ص:١٠، ج:المحمدية 

 [پاکستان
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ذن وضحر ہعمج-و-اذن ااقتم ہعمج   اوصیل ابمثحدنچ-اذن اعم   

 ےتھکل ںیہ :  (ھ1۰88وتمیف )العء ادلنی یفکصح  اامم دمحم نب یلع

أما مع « غیر معتبر مع وجود من ذکر»الخطیب « ونصب العامۃ»    

، كتاب الصالۃ، باب ١٤، ص: ٣)الدرالمختار، ج: ۔عدمھم فيجوز للضرورۃ

 الجمعۃ، دارالکتب العلمیہ بیروت(

 ںیہ :اٰیلع رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح رفامےت 

ے الہ اومر دہینی ںیم دتمنی دمتعم املعدعم اطلسن یک احتل ںیم املسمونں رپ اےنپ   

تنس یک رطف روجع رکان اور یھب الزم رت وہاجات ےہ ہک ضعب ضعب اخص دینی اکم ںیھنج والۃ و اضقۃ 

ا 

ّ

نینع، ااھٹےئ وہےت ںیہ۔ ان ںیم اتدِحنکمم اںیھن ےک مکح ےس لیمکت رکین وہیت ےہ ،ےسیج: اعمم

حۂ، وایخرات ولبغ وریغاہ ، وساےئ دحود وزعتری واصقص، سج اک اایتخر ریغ اطلسن وک ںیہن۔ 
ک

 

ن
 وذیفنت ا

فإذا عسر جمعھم على واحد، استقل كل قطر بإتباع علمائه ، فإن كثروا، فالمتبع 

: ینعی ـــــــأعلمھم، فإن استووا أقرع بينھم كما فى الحديقۃ الندية من الفتوى العتابية  

بج اکی رپ اافتق دوشار وہاجےئ، وت رہ العےق واےل اےنپ اےنپ اعمل یک اابتع رکںیل۔ ارگ العاقیئ 

املع ریثک وہں وت ان ںیم بس ےس ڑبے اعمل یک اابتع یک اجےئ۔ ارگ ملع ںیم ربارب وہں وت ان ےک 

 درایمن رقہع ادنازی یک اجےئ۔ 

 وخد اباختنب ایہٰل بختنم ےہ، دایتن و اقفتہ ہی اریم رشیع یسک ےک ااختنب رپ ںیہن، ہکلب       

ںیم اس اک رفتد و وفتق وخد یہ اےس نیعتم رکات ےہ۔ اہیں کت ہک ولگ اس ےک ریغ وک بختنم رکںی 

 راض اڈیکیم یئبمم( 2۰، ص:6)اتفوی روضہی،ج: ےگ، اطخ رکںی ےگ۔ 

 دصر ارشلۃعی یتفم دمحم ادجم یلع ایمظع ےتھکل ںیہ:       

تہب رضوری ارم سج یک رطف وعام وک ابلکل وتہج ںیہن، ہی ےہ ہک ہعمج وک اور اکی        

اہ ڑپاھ دای۔ ہی امنزوں یک رطح ھجمس راھک ےہ ہک سج ےن اچاہ امنز ہعمج اقمئ رکایل ۔ اور سج ےن اچ

اور اہجں  ... ہک امنز ہعمج اقمئ رکان ابداشہ االسم  ای اس ےک انبئ اک اکم ےہاناجزئ ےہ اس ےیل
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ذن وضحر ہعمج-و-اذن ااقتم ہعمج   اوصیل ابمثحدنچ-اذن اعم   

یم تنطلس ہن وہ، واہں وج بس ےس ڑبا ہیقف، ینس حیحص ادیقعلہ وہ، ااکحم رشہیع اجری رکےن ںیم االس

ویہ ہعمج اقمئ رکے، ریغب اس یک ااجزت ےک ںیہن وہ اتکس۔  ذٰہلااطلسن االسم ےک اقمئ اقمم ےہ، 

 وک اامم ںیہن اور ہی یھب ہن وہوت اعم ولگ سج وک اامم انبںیئ ، اعمل ےک وہےت وہےئ وعام وطبر وخد یسک

انب ےتکس، ہن ہی وہاتکس ےہ ہک دو اچر صخش یسک وک اامم  رقمر رک ںیل ، ااسی ہعمج ںیہک ےس اثتب ںیہن ۔ 

 ، ۃبتکم ادملہنی رکایچ(764)اہبر رشتعی ، ہصح اہچرم ، ص: 

یک واضتح ےک دعب اب وصقمد یک ‘‘ اذن ااقِتم ہعمج’’ ینعی ،اطلسن :دورسی رشط

 ہ ہی ےہ ہک:رطف آےت ںیہ۔ اور و

اور رشط اثین : ‘‘ اإلذن من المقيمين للجمعۃ ’’اذن اعم یک رعتفی ںیم ذموکر 

  ںیم یظفل وتاقف رضور وموجد ےہ رگم ًاتقیقح دوونں اگل اگل ںیہ۔‘‘ اذن ااقتم ہعمج’’ینعی  ،اطلسن

ور اک قلعت اطلسن، ای اس ےک انبئ، ای املع املعے دلب ےس ےہ ۔ ا‘‘ اذن ااقتم ہعمج’’    

اذن ’’ہی لقتسم اینبدی رشوطں ںیم ےس اکی رشط ےہ ۔ اس رشط ےک ووجد ےک دعب اکی اور رشط ، 

اک یھب انم دای ایگ ےہ۔ اور اس اک قلعت ‘‘ اذِن وضحِر ہعمج’’یک احتج وہیت ےہ ۔ ایس وک ‘‘ اعم

 ہعمج ےس ےہ ۔ ینعی: ان ولوگں ےس وج امنز ہعمج یک ادایگیئ

 

ن
 
 می
مقن

رہ اکی وک    رکےن واےل ںیہ۔ ہی

ا ہنتف یسک وک ہن روںیک۔

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
 امنز ےک ےیل آےن دںی اور الب رضر و ادن

اٰیلع رضحت رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ونتری االاصبر عم ادلر یک ابعرت : 

 ےک تحت ےتھکل ںیہ: ‘‘  والثانی: السلطان’’

شرطا قطعاً؛ الصالۃ  يف  رط إذنه باإلقامة إذ لیس حضورہمعنی ھذا الش

وال حضورہ فى البلد  ۔موضع واحد من المملکۃ جميعا يف  إال لما جازت إالو

وال كون المحل تحت  ۔وإال لم تجز فى بلد واحد أيضا إذا سافر وكان فى بادية

وھذا ... باإلقامةفليس المقصود إال أنه  ۔مع زيادۃ عنه واليته إلغناء قيد المصر

 بحيث ال يخص  وكونهاإلذن الحضور: فإن المراد بذلك: ...اإلذن غير اإلذن العام



 

 48
   

 

ذن وضحر ہعمج-و-اذن ااقتم ہعمج   اوصیل ابمثحدنچ-اذن اعم   

  ع.به جمع دون جم

ےہ؛ اس ےیل ہک ابداشہ االسم یک امنز ہعمج ںیم ‘‘ اذن ااقتم ہعمج’’اس رشط اک ینعم:   

احرضی ًاعطق رشط ںیہن۔ ورہن وت وپرے دارئۂ تکلمم ںیم رصف اکی یہ ہگج ہعمج اجزئ وہات۔ اور ہن 

۔ ورہن وت یسک اکی رہش ںیم یھب ہعمج اجزئ ہن وہات سج وتق یہ رہشِ ہعمج ںیم اس یک احرضی رشط ےہ 

اطلسن یسک داہیت ںیم رفس رپ وہ۔ اور ہن لحمِ ہعمج اک اس یک تنطلس ںیم وہان رشط ےہ ہک رصم یک دیق 

 وصقمد سب اذِن ااقِتم ہعمج دورسے ااضہف ےس ےب اینز رک ریہ ےہ۔ وت اطلسن یک رشط ںیم

 (وری ںیہن)وخد ابداشہ یک احرضی رض  ۔ےہ

وہات ےہ۔ اور وہ “ اذِن وضحر”اور ہی اذن اس اذن اعم ےک العوہ ےہ، سج اک بلطم 

اس وطر رپ ہن وہ ہک یسک امجتع وک اذن ےس اخص رکایل اجےئ اور یسک “ اذِن وضحر”اذن اعم ینعمب : 

 وک وھچڑ دای اجےئ۔

 اشیم یفنح 

 

 ےتھکل ںیہ :(ھ 12۵2وتمیف : )العہم دمحم انیم انب اعدبي 

تسمى جمعة الجتماع الجماعات فيھا، فاقتضى أن تكون الجماعات 

 ( ، بتفصيل سابق٢٥،ص : ٣شامی ، ج: )فتاوٰی  ۔كلھا مأذونين تحقيقا لمعنى اإلسم

ینعی: ہعمج اک انم ہعمج اس ےیل ےہ ہک اس ںیم امنز جنپ اگہن یک دعتمد امجوتعں اک اامتجع 

احلص وہ، ات ہک ینعمی ایمس “ اذِن وضحِر ہعمج” وتعں وکوہات ےہ۔ اس اک اقتاض ہی ےہ ہک امتم رت امج

 اثتب وہےکس۔ 
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اکی وتحیض –وتق اذن اعم  دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 وتحیض اکیـ اذن اعم  وتق

امنز ہعمج ےک وتق اذن اعم احلص وہ، یہی ولطمب و ربتعم ےہ۔ ذٰہلا یسک وہج ےس امنز 

ہعمج ےس لبق اقمم ہعمج ںیم احرضی یک ااجزت ہن دی وت ہی اذن اعم ےک الخف ںیہن۔ ایس رطح 

 ارگامنز ہعمج وہاجےن ےک دعب ومعیم ااجزت متخ رک دی یئگ وت ہی یھب اذن اعم وک ابلط ہن رکے اگ۔

 ےتھکل ںیہ۔(ھ 12۵2وتمیف :)اخۃمت انیققحمل العہم انب اعدبنی اشیم     

الظاھر إشتراط اإلذن وقت الصالۃ، ال قبلھا ألن النداء لإلشتهار كما    

۔ فمن سمع النداء، وأراد الذھاب  يلهـبَقُ أو  مر، وھم يغلقون الباب وقت النداء

إليھا اليمکنه الدخول، فالمنع حال الصالۃ متحقق، ولذا استظھر الشيخ 

 "نھج النجاۃ" معزيا إلى رسالة العالمة يف  "إسماعيل" عدم الصحة ۔ ثم رأيت مثله

  ینعی: ـــــــ"عبد البربن الشحنة" واللّٰہ تعالى أعلم 

 اذن اعم یک رشط وتق امنز ہعمج اپیئ اجےئ، اس ےس ےلہپ ںیہن۔ ویکں ہک اظرہ ہی ےہ ہک     

اذان اک دصقم ہعمج ںیم احرض وہےن اک االعن ےہ۔ اسیج ہک ایبن وہ اکچ ےہ۔ سپ ارگ ولگ اذان 

اس ےس ذرا ےلہپ یہ ٹیگ دنب رکںیل ےگ، وت وج اذان نس رک امنز ہعمج ںیم آان اچےہ اگ اس  -ای  -ہعمج 

ں داہلخ نکمم ہن وہاگ۔ بت وت ایسی وصرت ںیم احتل امنز ںیم اممتعن اثتب ےہ۔ ےک ےیل واہ

)اذن اعم اثتب ںیہن۔( اس ےیل خیش اامسلیع ےن ہعمج حیحص ہن وہےن اک وقل اظرہ رفامای ےہ، رھپ ںیم 

ںیم العہم دبع اربل نب ہنحش ےک اکی راسہل ےک “ ج النجاۃھن”ےن ایس ےک لثم مکح اتکب 

 (2۵،26، ص: 3 ےہ۔ )ردااتحملر، ج: وحاےل ےس داھکی

 ھ ےتھکل ںیہ :134۰اٰیلع رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی       

قلت: وكذا "بعدھا" باألولى ، فكما ال يشترط األذن ‘‘ ال قبلھا’’ :قوله     

 ینعی: ــــــــــقبلھا وال بعدھا فكذا اليضرالمنع قبلھا أو بعدھا 

  ہک لبق امنز ہعمج اذن یک رشط ںیہن۔ اس رپ ںیم اتہک وہں ہک یہی مکحالعہم اشیم اک انہک ےہ     



 

 ۵۰
   

 

اکی وتحیض –وتق اذن اعم  دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

رھپ ہی یھب ہک سج رطح امنز ہعمج ےس ےلہپ ای اس ےک دعب  ـــــــدعب امنزہعمج دبرہج اوٰیل اثتب وہاگ  

 ےک الخف ںیہن۔‘‘ اذن اعم’’اذن یک رشط ںیہن۔  ویں یہ امنز ہعمج ےس لبق ای اس ےک دعب عنم رکان 

ےک تحت ‘‘ إشتراط اإلذن وقت الصالۃ، القبلھا’’ہم اشیم ہیلع ارلہمح یک رحتری ابمرک: الع   

رضحت ہیلع ارلہمح یک احہیش آرایئ ےک دعب ہلئسم زمدی حقنم وہ رک اسےنم آاجات ےہ ۔ ابوصخلص  اٰیلع

 وت آج ےک تہب ےس دیچیپہ اسملئ یک رگہ اشکیئ‘‘ اليضرالمنع قبلھا أو بعدھا’’اراشد رگایم 

 ےک ےیل اکیف ےہ۔

اک وجاب اھکل اھت۔ وموضع یک انمتبس ےس اہیں ذرک  اکی ااتفتس ایس انترظ ںیم، ںیم ےن

 رکدانی افدئے ےس اخیل ںیہن: 

 

 ہعمج ےس ےلہپ اممتعن اک االعن ایک، رھپ اذان دی،

 اور ٹیگ وھکل رک امنز ہعمج ادا یک، وت ایک مکح ےہ؟ 

ِ ہعمج

 

ن
 
 می
مقن

 ےن اذان ےس لبق ہی االعن رک دای ہک آپ ولگ وسال رعض ہی ےہ ہک ارگ 

 رھگ یہ ںیم ہعمج یک ہگج رہظ ڑپھ ںیل دجسم ہن آںیئ۔ 

رھپ اںیھن ولوگں ےن اذان دے رک دجسم اک دروازہ اور دصر ٹیگ وھکل دای رھپ امنز ہعمج ادایک وت  ـــــــ 

 ںیہن وہا؟ای اذن اعم وقفمد وہرک ہعمج حیحص  ـــــــامنز ہعمج وہیئ ہک ںیہن؟ 

رباے رکم مکح رشیع اتب رک امنز اضق وہےن ےس اچب ںیل۔ اور ایھب رہظ اک وتق ابیق ےہ۔ ارگ  ـــــــ

 دلج ارگ وہاگ رکم نیع ـــــــںیہن وہیئ وہیگ وت وتق ےک ادنر وج یھب امنز اک مکح وہاگ وہ اجبالںیئ ےگ 

 ۔ دںی رفام انعتی وجاب

 وپری رفظم ابصمیحدمحم رایض ادلنی  ایتفتسمل:

 بیطخ و اامم :اجعم دجسم البل

 رام ڑگھ، اھجرڈنھک )اڈنای(  -وھپل رساےئ             



 

 ۵1
   

 

اکی وتحیض –وتق اذن اعم  دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

ےلہپ عنم ایک، رھپ اذان دی۔ اس ےک دعب دصر دروازہ / ٹیگ وھکل رک امنز ڑپیھ۔ وت امنز ہعمج  اوجلاب :

‘‘ اذن اعم’’ ےک دعب وج اذان دای ےہ۔ ہی اذان یہ وہیئگ۔ ےلہپ وج عنم ایک ےہ اس اک اابتعر ںیہن۔ عنم

ےہ ہک اذان االعن و ااہتشر یہ ےک ےیل دی اجیت ےہ، اتہک ولگ امنز ےک ےیل آںیکس۔ وت ارگ اب 

 اثتب ےہ۔ ‘‘ اذن اعم’’اذن و ااجزت وک متخ رکےن واال وکیئ اور وقل، ای لعف ہن اپای ایگ وت 

ن ںیم وہا اھت سج یک وہج ےس رہاخص واعم ےن ھجمس اب ریہ ہی ابت ہک عنم رکان اینپ زاب

ایل ہک ںیمہ ہعمج ڑپےنھ یک اممتعن ےہ۔ رگم اذان وت رعیب زابن ںیم یھت ںیھنج رعیب ےس انآانش ارفاد 

اس اک وجاب ہی ہک رہ املسمن وخاہ رعیب زابن اجاتن وہ ہک ہن اجاتن وہ وہ اانت رضور  وت ــںیہن ھجمس ےکس

امنز ہعمج و ’’ہعمج ےک وتق دجسمِ ہعمج ںیم اذان دےنی اک بلطم رمدوں ےک ےیل اتھجمس ےہ ہک امنز 

اک البوا وہات ےہ۔ ذٰہلا اس ےس ےلہپ یک اممتعن ربتعم ہن وہیگ ہک دعب ےک ‘‘ امجتع ںیم احرضی

 "اذِن احرضی" ینعی "اذان ہعمج" ےن اس اممتعن وک ابلط رکدای ےہ۔ 

 رقآن اپک ںیم ےہ : 

 ِهّٰللا َو اوُرَذ  اْۤوُنَمٰا اَذِا َيِدْوُن ِةوٰلَّصلِل ْنِم ِمْوَّي ِةَعُمُجْلا اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذاَهُّيَاٰۤي َنْيِذَّلا’’

 (٩الجمعۃ :)‘‘َعْيَبْلا

ینعی : اے اامین واول ! بج امنز ےک ےیل دصا اگلیئ اجےئ )اذان دی اجےئ۔( وت ذرک 

  
ہ 
ل

 و۔ ئ یک رطف لچ ڑپو۔ اور رخدی ورفوتخ وھچڑ دا

 اتفوی  اشیم ںیم ےہ :

ع النداء لصالۃ الجمعة، وإنما كان ھذا شرطا؛ ألن اللّٰہ تعالى شر

 .والنداء لإلشتھار‘‘  اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا’’ : بقوله

َ اعتٰیل ےن امنز ہعمج ےک ےیل دنا اک رطہقی 
ص
امنز ہعمج ںیم اذن اعم رشط ےہ اس ےیل ہک اّلل

 ےک ذرےعی، اور دنا ہعمج یک رہشت و اعم االطع ‘‘ اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا ’’ن: راھک ےہ۔ اےنپ اس رفام



 

 ۵2
   

 

اکی وتحیض –وتق اذن اعم  دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 یہ ےک ےیل ےہ۔ 

 اٰیلع رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی رفامےت ںیہ :

اذن ’’ینعی امنز ےس ےلہپ ای دعب ںیم اممتعن  ـــــــالیضر المنع قبلھا أو بعدھا 

 ۃبتکم ادملہنی، دوعت االسیم(  ۵97،ص:  3ااتمملر ،ج:  دجںیم اصقنن ہن دے یگ۔ )‘‘ اعم

الخہص ہی ہک وخد اذان دانی اور اےسی وتق ںیم ٹیگ وھکل دانی۔ اس ابت یک واحض العںیتم   

ںیہ ہک ہعمج اقمئ رکےن واولں یک اجبن ےس اذن اعم وموجد ےہ؛ اور اہیں رپ اخص امنز ےک وتق، 

 یگل ےہ۔ اور اہیں وج اس ےس ےلہپ ہن آےن اک االعن ایک ایگ امنز ہعمج ںیم رشتک رپ وکیئ اپدنبی ںیہن

اس اک اابتعر ںیہن، اابتعر وبتِق امنز اذن اعم ےک وبثت اک ےہ؛ وج ہک اپایل ایگ۔ اور ہعمج یک امنز 

 درتس وہیئگ۔ رشبہکیط درگی رشاطئِ ہعمج یھب اپےئ اجےت وہں۔ 

 دراتخمر عم نتم ونتری االاصبر ںیم ےہ :♦

من اإلمام، وھو یحصل بفتح أبواب الجامع ‘‘ اإلذن العام’’: والسابع

)ومعیم ‘‘ اذن اعم’’ینعی: ہعمج اجزئ وہےن یک اسوتںی رشط  اامم یک رطف ےس  ـــــــ للواردین

ااجزت( اک وہان ےہ۔ اور ہی ومعیم ااجزت اس وطر رپ احلص وہاجیت ےہ ہک اجعم دجسم اک دروازہ 

اارئ دقشم( ۵2،۵1،ص: ۵)رد ااتحملر عم ادلر ، ج: ےئ۔ آےن واولں ےک ےیل وھکل دای اج

ش

 ش
لی
 ، دارا

ےک تحت ‘‘ اذن اعم’’اس رشط  یفنحہب انب اعدبنی اشیم  ف انیققحمل العہم دمحم انیم رعمواخۃمت♦

 ےتھکل ںیہ۔

اذن ’’ینعی: اظرہ ہی ےہ ہک  ـــــــ قبلها ال لصالةا وقت إلذنا طاشترا لظاهرا

 (۵2)اًاضی، ص: یئ اجےئ، اس ےس ےلہپ ںیہن۔ یک رشط امنز ےک وتق اپ‘‘ اعم

 دصر ارشلہعی یتفم دمحم ادجم یلع ایمظع ےتھکل ںیہ :♦

 ااجزت          اعم     یک       آےن      ولوگں وک      دای       وھکل      دروازہ       اور      ڑپاھ      ہعمج       ابداشہ ےن اےنپ اکمن ںیم

ڑپاھ، ای درابونں  وک اھٹب دای ہک ولوگں  وک  ےک  ای ہن آںیئ۔ اور دروازہ دنب رک ےہ؛ وت وہایگ۔ ولگ آںیئ  
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اکی وتحیض –وتق اذن اعم  دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 وحباہل اعمل ریگی(  773، ص: 4: ج)اہبر رشتعی ،آےن ہن دںی وت ہعمج ہن وہا۔ 

احلص وہ یہی ولطمب و ربتعم ےہ وج ہک ‘‘ اذن اعم’’الخۂص الکم ہی ہک امنز ہعمج ےک وتق  

دصر دروازے وک الھک وھچڑ رےنھک ےس اپایل ایگ ےہ۔ ذٰہلا وکیئ اور امعن ںیہن ےہ اہیں اذان دےنی اور 

 وت امنز ہعمج حیحص وہیئگ۔ واہلل اعتٰیل املع۔

 اضیفن رسور ابصمیح    

 ء2۰2۰؍امرچ 28اطمقب   ھ 1441ابعشن امظعمل  /2

✹✹✹✹✹✹ 

 ۔ر ایک ایگ ےہواحض رےہ ہک ذموکرہ وجاب یتفتسم ےس زمدی ااسفتسر اوحال ےک دعب ایت  

ےہ۔ اسیج ہک اتفوی  اشیم یک ابعرت ںیم  ‘‘اذن اعم’’ارگہچ  ‘‘اذاِن ہعمج’’ورہن وت اعم احالت ںیم 

رگم بج یسک رعض اعرض اور اگنہیم وصرت احل ےک دیپا وہاجےن ےک ببس  ۔آپ ےن المہظح ایک

اذن اعم" رپ دلیل اذان رصف اعشر االسم یک افحتظ ےک ےیل دی اجریہ وہ وت اےسی ںیم اذان،  "

   ۔ہن وہیگ

رھپ ہی یھب ہک ہی ااحبث ان اقمامت ہعمج ےک اابتعر ےس ںیہ اہجں ہعمج وہان وہشمر و 

اعتمرف وہ۔ اور اہجں دجدی ہعمج اک ایقم وہان وہ واہں اذن وضحر ےس لبق زمدی رشاطئ دراکر ںیہ۔ 

 )لیصفت آےگ آریہ ےہ۔(

 

  

 کتبــــــــــــــــــــــــــــــــــہ



 

 ۵4
   

 

رباے اذن اعم‘‘ وتق ہعمج’’ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 ے اذن اعمربا ‘‘ہعمج وتق’’

وتق ’’رضحت ربولیی یک اقیقحتت اک الخہص ہی الکن ہک  انب اعدبنی اشیم اور اٰیلعالعہم    

‘‘ اقمم ہعمج’’اذن یک رشط ےہ۔ اس ےس ےلہپ ای دعب ںیم رشط ںیہن۔ ایس رطح لبق و دعب ‘‘ہعمج

وہات ےہ ہک ںیم للخ ادناز ہن وہاگ۔ اب اہیں رپ وسال ہی دیپا  ‘‘اذن اعم ’’ںیم آےن ےس روانک 

بک ےس رشوع وہات ےہ اور بک کت راتہ ےہ؟ ویکہکن ریغب دحدنبی  ‘‘      وتق ہعمج’’ اذن ےک ےیل

 ےیک لبق ودعب اک ہلصیف ںیہن ایک اجاتکس ۔

 ےس رماد وہ وتق ےہ وج درگی اایم ںیم رہظ ےک ےیل  رظف اتنب ےہ ؟‘‘ وتق ہعمج’’ایک ہی  ـــــــ

  ےہ اور دو ریتعک رفض امنز رپ یہتنم وہات ےہ؟اذان اول ےس رشوع وہات‘‘ وتق ہعمج’’ایک ہی  ـــــــ

 اذان اثین ےس رشوع وہرک دو ریتعک رفض امنز رپ متخ وہات ےہ؟‘‘ وتق ہعمج’’ایک ہی  ـــــــ

ا ہعمج اور امنِز ہعمج اک وتق رماد ےہ؟‘‘وتق ہعمج ’’ایک اہیں ـــــــ

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
 ےس 

 الہکات ےہ۔‘‘ وتق ہعمج’’ای رصف دو ریتعک رفض امنز اک وتق  ـــــــ

اخص اس وحاےل ےس وکیئ واضتح وت مہ ہن اپ ےکس، نکیل  ہقلعتم درگی اسملئ رپ     

 اہقفے اانحف ےک اراشدات ےس وج ھجمس ںیم آات ےہ وہ درج ذلی ےہ:

ےس رماد وہ وتق رہزگ ںیہن وج دورہپ ںیم وسرج ڈےنلھ ‘‘ وتق ہعمج ’’اذن ےک ایبن ںیم     

۔ ہکلب اس وک اخص وتق رصع یک ادتبا ےس ےلہپ ےلہپ متخ وہ اجات ےہےک دعب ےس رشوع وہات ےہ اور 

ےس ‘‘ اذان اول’’؍ یک روینش ںیم ںیھجمس وت دیساھ بلطم ہی اتلکن ےہ ہک 9وسرۂ ہعمج یک آتی ربمن :

 ہعمج یک رطف ےس ارگ ان اواقت 

 

ن
 
 می
مقن

ےل رک دو رتعک رفض ےک لمکم وہےن کت راتہ ےہ۔ 

 اور ہعمج حیحص ہن وہاگ۔ ےک انمیف لمع وہاگ‘‘ اعماذن ’’ںیم عنم اثتب وہ وت 

اَهُّيَاٰۤي َنْيِذَّلا اْۤوُنَمٰا اَذِا ’’اس اامجل یک لیصفت ہی ےہ ہک اہلل ابترک واعتیل اکرفامن ےہ :    

 (9 :اۃعمجل‘‘) َيِدْوُن ِةوٰلَّصلِل ْنِم ِمْوَّي ِةَعُمُجْلا اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا َو اوُرَذ َعْيَبْلا

 ےک ذرک یک        اہلل         اجےئ وت       دی    اذان          امنز ےک ےیل      بج ہعمج ےک دن      !واول       اے اامین      ینعی    



 

 ۵۵
   

 

رباے اذن اعم‘‘ وتق ہعمج’’ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 رطف لکن ڑپو اور رخدی و رفوتخ وھچڑ دو۔

ا ہعمج’’ےہ، ای ‘‘ امنز ہعمج’’اس آتی رکہمی ںیم ذرک اہلل ےس رماد   

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
 االتخف اس ںیم‘‘  

ا ہعمج’’رماد  رماد ےہ۔ اور دورسا وقل ہی ےہ ہک اہیں‘‘امنز ہعمج ’’۔ اکی وقل ےک اطمقب ےہ

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
 ‘‘

 وخاہ وکیئ یھب ینعم اایتخر رکںیل، وصقمد اثتب ےہ۔ ےہ ۔ رہباحل

ا ہعمج’’رماد ےنیل یک وصرت ںیم یھب“ امنز ہعمج”  

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
اک احلظ رضوری ےہ، ویکں ہک ‘‘ 

ا ہعمج’’

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ےک ےیل رشط یک تیثیح راتھک ےہ۔ اور ااسی ںیہن وہ اتکس ہک رشط اک ‘‘ امنِز ہعمج’’اقعند ا‘‘ 

 احلظ ےیک ریغب رشموط اپ ایل اجےئ۔ 

ا ہعمج’’اور

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ےس رماد یہی ‘‘ ذرک اہلل’’رماد ےنیل یک وتہیج ہی ےہ ہک رقآن رکمی ںیم ‘‘ 

ا ہعمج یہ ےہ۔ ای ہی ہک رماد ًاقلطم 

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
یھب ‘‘ہبطخ ’’اور اس ےک االطق وومعم ںیمےہ۔ ‘‘ ذرک اہلل’’

ا ہعمج’’دالخ ےہ ہک ہبطخ ذرک ایہٰل رپ لمتشم وہات ےہ۔ ذٰہلا وایبج وطر رپ املسمونں وک 

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ںیم ‘‘ 

 اشلم وہان ےہ ۔

 ےتھکل ںیہ:(ھ ۵78وتمیف: )کلم ااملعل العہم العء ادلنی اکاسین یفنح   

وكل ذلك  .و الخطبةوقيل : ھ .اللّٰہ" ھو صالۃ الجمعة قیل "ذکر  

؛ بدليل أن من سقطت إلى الخطبة إنما يجب ألجل الصالۃألن السعي  .حجة

رض السعي إلى الخطبة فكان ف .عنه الصالۃ؛ ال يجب عليہ السعي الى الخطبة

؛ ألن ذكر اللّٰہ يتناول الصالۃ، ويتناول الخطبۃ من حيث أن كل فرضا للصالۃ

 ینعی : ـــــــواحد منھما ذكر اللّٰہ تعالى 

 ئ :    
ہ 
ل

ےس رماد اکی وقل ےک اطمقب ‘‘  ِرْكِذ ِهّٰللا’’ ںیم ‘‘ اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا ’’ رفامن ا

ا ہعمج’’ےہ اور اکی وقل ےک اطمقب‘‘ امنز ہعمج’’

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ےہ۔ اور بس ےک بس دلیل ےننب یک ‘‘ 

‘‘ امنز ہعمج’’اس یک وہج الصتیح رےتھک ںیہ۔ ویکں ہک ہبطخ ےک ےیل وج یعس و وکشش وابج ےہ۔ 

  ذٰہلاوابج ںیہن۔         اس رپ یعس ہعمج یھب       اسطق ےہ۔        ہعمج     امنز         ےس       صخش            ےہ۔ یہی وہج ےہ ہک سج 
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رباے اذن اعم‘‘ وتق ہعمج’’ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 اک الزم وہان، امنز ہعمج ےک رفض وہےن یک اینبد رپ ےہ ۔‘‘ یعسِ ہبطخ’’

امنز وک یھب اشلم ےہ۔ اور ہبطخ وک یھب اشلم ‘‘ ذرکاہلل’’ اکی رماد اس وطر رپ یھب ےہ ہک   

 (183، 182، ص : 2)دباعئ اانصلعئ ، ج : ےہ۔ ہک ان ںیم ےس رہ اکی ذرک ایہل ےہ۔ 

 یہی العہم اکاسین اکی دورسی ہگج رمق رطاز ںیہ:    

اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ’’وأما الخطبة فالدليل على كونھا شرطا: قولہ تعالى: 

 األمر بالسعي لھا من يف  والخطبة ذكر اللّٰہ ؛ فتدخل الخطبة( ٩)الجمعۃ:  ‘‘ِهّٰللا

 ینعی: ـــــــ حيث ھي ذكر اللّٰہ، فدل على وجوبھا و كونھا شرطا إلنعقاد الجمعة

ا ہعمج ےک رشط وہےن یک دلیل رفامِن ابری اعتیل :     

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ےہ ۔ “ ذرک اہلل یک رطف لچ ڑپو’’

ا ہعمج ’’ ےہ۔ ذٰہلا ذرک ایہٰل وہےن یک تیثیح ےس ذرک اہلل‘‘ اور ہبطخ

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ےک  ‘‘یعس إیل ذرک اهللا’’‘‘  

ےس اہیں رماد ہبطخ یہ وہ۔ اور ہبطخ یک رطف یعس رکےن اک مکح ‘‘ ذرکاہلل’’تحت دالخ وہاگ۔ ای ہی ہک 

دلیل دای ےہ۔ وت ہی ارم، ہبطخ ےک  وابج وہےن رپ اور ااقعند ہعمج ےک ےیل ہبطخ ےک رشط وہےن رپ 

 (198، ص:  ےہ۔ )أًاضی

اس ںیم احرضی  ذٰہلاےہ ۔ ‘‘ امنزہعمج’’ ےک دعب اب دےیھکی ہک وصقمد ایلص اینت وگتفگ     

ا ہعمج’’رفض ےہ۔  اور 

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ااقعند ہعمج یک رشط ےہ۔ ذٰہلا رشط اک اپس و احلظ یھب اچےیہ اتہک رشط ‘‘ 

ا ہعمج اور امنز ہعمج ‘‘  ذرک’’ےک ووجد ےک دعب رشموط اک ققحت یھب وہ ےکس۔  رھپ بج 

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ےک تحت 

ےک ومعم اک اقتاض ہی وہاگ ہک دوونں ںیم احرضی اک ‘‘  اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا’’دوونں آ اجےت ںیہ وت اب

ازتلام وہاگ ۔ انچں ہچ اذان وہےت یہ  ان یک رطف یعس وک وابج رکدای ایگ۔ اور اس ںیم یسک رطح 

 ایگ ٰیتح ہک رخدیورفوتخ وک یھب، وج اکی الحل ارم اور ااسنین زدنیگ یک راکوٹ وک ربداتش ںیہن ایک

ےک آاغز اک وتق بک ےس وہان اچےیہ اس وک ‘‘ یعس              ’’ےک ولازم ںیم ےس ےہ، رحام رقار دای ایگ ۔ اور

 یھب اصف وظفلں ںیم رقآن رکمی یک زابین اتبدای ایگ۔ اراشد وہات ےہ:

  َنْيِذَّلا اْۤوُنَمٰا اَذِا َيِدْوُن ِةوٰلَّصلِل ْنِم ِمْوَّي ِةَعُمُجْلا اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا َو اوُرَذ اَهُّيَاٰۤي’’                  
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رباے اذن اعم‘‘ وتق ہعمج’’ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

  (9اۃعمجل :‘‘) َعْيَبْلا

ینعی رخدی و رفوتخ اور درگی رضورایت زدنیگ ےس اگل وہرک ذرک اہلل یک رطف لکن ڑپو۔ 

 ےیل اذان وہےت یہ ۔ بک؟ ہعمج ےک دن امنز ہعمج ےک

اک االعن و ااہتشر        ‘‘ اذِن احرضِی ہعمج’’یہ ‘‘ اذان ہعمج’’امنز ہعمج ےک وتق، لحم ہعمج ںیم     

 ‘‘ اذن وضحر ہعمج’’رشوع وہ اجات ےہ۔ ذٰہلا اس وتق  ‘‘وتق ہعمج’’۔ اور ںیہی ےس ےہ

 

ن
 
 می
مقن

یہ ےس املسمونں رپ الزم  ‘‘اذاِن اول’’ ان اچےیہ ہک راحج وقل ےک اطمقبہعمج یک رطف ےس اپ ایل اج

ےک ‘‘ یعس إیل اذلرک’’وہاجات ےہ ہک وہ لحم ہعمج یک رطف ےنلکن یک وکشش ںیم گل اجںیئ۔ اتہک 

ا ہعمج( رھپ نیع یش 

ّ

ب ۂ
ط

 

ج
ب ۂ ےک اامتہم ےک اسھت، رشط یش )

ب ل
ق
ووجب رپ لمع وہےکس۔ اور تنس 

 )امنز ہعمج ( ےک وتق ااسنن واہں وموجد رےہ ۔ 

 ےتھکل ںیہ : (ھ93۵وتمیف : )دبع ایلعل نب دمحم نب نیسح ربدنجی العہم 

: "يف  اآليةالبيع"ـب كنز العباد: المراد يف ۔فإذاً، أذان األول ترکوا البیع

البيع ومايف  معناه من األمور الشاغلة عن الجمعة ، وإنما خص "البيع"؛ ألنه 

  ۔من أعظم مقاصد اإلنسان

 عند كان سواء ـــــل أذان وقع بعد الزوالوالمراد باألذان األول هو أو

 هذا .الزوال قبل بالذي معتبر وال .يحصل به اإلعالم ألن ـــــ يکن لم أو المنبر

 ، مخطوطہ کامل (  ٨٧، ص:ةمختصرالوقای ة)شرح النقای .األصح هو

اابعلد ںیم ےہ: آتی وت یلہپ اذان وہےت یہ ولگ رخدی و رفوتخ رتک رکدںی ےگ۔ زنک

اکم  ےس رخدی ورفوتخ اور رہ وہ زیچ رماد ےہ وج عیب ےک ینعم ںیم وہ، ینعی ہک اےسی ‘‘عیب’’ رکہمی ںیم

اک وصخیص ذرک اس ےیل وہا ہک ہی ااسنن ےک میظع رتنی اقمدص  ‘‘ عیب’’وج ہعمج ےس دور رںیھک۔ اور 

ربنم  وہ یلہپ اذان ےہ؛ وج زوال ےک دعب وہیت ےہ۔ وخاہ  ےس ےہ۔ اور اہیں اذان ےس رمادںیم

]ہعمج یک ولوگں وک  ‘‘ ماالع’’اول ےس ہک اذاِن ں ہک ہن وہ، )ہی اگل ثحب ےہ۔( ویک ےک اپس وہ
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رباے اذن اعم‘‘ وتق ہعمج’’ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

هذا  االطع دانی [ احلص وہاجات ےہ۔ اور ارگ زوال ےس ےلہپ اذان وہیئ وت اس اک وکیئ اابتعر ںیہن ۔

 .هو األصح

 اشیم ںیم ےہ:    

 اْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ ِهّٰللا’’ ’’:الجمعة، بقولهشرع النداء لصالة  ألن اللَّه تعالى          

 :ینعی ـــــــوالنداء لإلشتهار ‘‘

ےک ےیل رقمر رفامای ےہ۔ اےنپ ‘‘ امنز ہعمج’’اس ےیل ہک اہیں اہلل اعتیل ےن اذان وک      

ےک ذرےعی۔ اور ہی ( 9اۃعمجل:)‘‘ِهّٰللااْوَعْساَف ىٰلِا ِرْكِذ  إاَذ َيِدْوُن ِةوٰلَّصلِل ْنِم ِمْوَّي ِةَعُمُجْلا’’رفامن: 

، ہب لیصفت 2۵ص :  3۔ )ردااتحملر، ج: وج اذان دی اجیت ےہ۔ وہ ااجزِت اعم یہ ےک ےیل وہیت ےہ

 اسقب(

 اتفوی  اعریگملی ںیم ےہ :

، ة)کتاب الصلوۃ، باب الجمع .ويجب السعي ،و ترك البيع ؛ باألذان األول

 (٢١٠، ص: ١ج: 

 ےن یھب ایبن رفامای ےہ : (ھ1367وتمٰیف : )دمحم ادجم یلع ایمظع ایس وک دصر ارشلہعی یتفم 

یلہپ اذان ےک وہےت یہ یعس وابج ےہ ۔ اور عیب وریغہ ان زیچوں اک وج یعس ےک انمیف 

 ، ۃبتکم ادملہنی رکایچ[ 77۵، ص: 4]اہبر رشتعی، ح:  ۔وہں وھچڑ دانی وابج

ےک ےیل اذان دی اجےئ وج ہک درالص  وت الھب اےسی ویکں رک وہ اتکس ےہ ہک اکی رطف ہعمج  

ںیم احرضی اک االرم وہیت ےہ ۔ اور رفامن ایہٰل ےک اطمقب اس ےک ےیل لکن ڑپان ‘‘ امنز ہعمج’’

ںیم احرض وہےن ےس روک دای اجےئ ‘‘ لحم ہعمج’’وابج وہ اجات ےہ۔  اور دورسی رطف ولوگں وک 

اور اذن اعم ےک   ےگ۔ ہی وت اذان ہعمجہی ہہک رکہک ایھب ںیہن ہبطخ ای نیع امنز ےک وتق آےن دںی

 مٹسس ےک اسھت  الھک اصتدم وہاگ!!! 

 اس              اور      ےہ۔‘‘ اذن اعم’’یہ         اول       اذان      ںیم        احالت      اعم        ہک          وہا                   وت اب احلص ثحب ہی   
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رباے اذن اعم‘‘ وتق ہعمج’’ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

وتق ’’ےک ابب ںیم ‘‘اذن اعم ’’ ےک ااتتخم کت اک وتق وتق ےس دو رتعک رفض امنز ہعمج

الہکات ےہ۔ اخص ایس وتق ومعیم ااجزت رشط ےہ، اس ےس ےلہپ ای دعب ںیم ہن رشط ےہ۔ ‘‘ ہعمج

 ۔ھذا ما ظھر لي واللّٰہ تعالى أعلمہن عنم اور اممتعن اذن اعم ںیم رضموہاگ۔ 

 وہ ےتھکل ںیہ:   ،رت وک وغبر ڑپانھ اچےیہیم یک ابعاینت لیصفت ےک دعب اکی ابر رھپالعہم اش  

الظاھر إشتراط اإلذن وقت الصالۃ، ال قبلھا ألن النداء لإلشتهار كما 

 الذھاب وأراد النداء، سمع فمن ۔ـبَيلهقُمر، وھم يغلقون الباب وقت النداء أو 

ل الصالۃ متحقق، ولذا استظھر الشيخ حا فالمنع الدخول، اليمکنه إليھا

 "نھج النجاۃ" معزيا إلى رسالة يف  دم الصحة۔ ثم رأيت مثله"إسماعيل" ع

 ینعی:  ـــــــالعالمة "عبد البربن الشحنة" واللّٰہ تعالى أعلم 

اظرہ ہی ےہ ہک اذن اعم یک رشط وتق امنز ہعمج اپیئ اجےئ، اس ےس ےلہپ ںیہن۔ ویکں ہک      

ن وہ اکچ ےہ۔ سپ ارگ ولگ اذان اذان اک دصقم ہعمج ںیم احرض وہےن اک االعن ےہ۔ اسیج ہک ایب

اس ےس ذرا ےلہپ یہ ٹیگ دنب رکںیل ےگ، وت وج اذان نس رک امنز ہعمج ںیم آان اچےہ اگ اس  -ای  -ہعمج 

ےک ےیل واہں داہلخ نکمم ہن وہاگ۔ بت وت ایسی وصرت ںیم احتل امنز ںیم اممتعن اثتب ےہ۔ 

 ہن وہےن اک وقل اظرہ رفامای ےہ، رھپ ںیم )اذن اعم اثتب ںیہن۔( اس ےیل خیش اامسلیع ےن ہعمج حیحص

ںیم العہم دبع اربل نب ہنحش ےک اکی راسہل ےک “ ج النجاۃھن”ےن ایس ےک لثم مکح اتکب 

 (2۵،26، ص: 3)ردااتحملر، ج: وحاےل ےس داھکی ےہ۔ 

 ےک وجاب ںیم اٰیلع رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی رمق رطاز ںیہ : اکی ااتفتس

 ہعمج ےک ےیل رشط ےہ، اُس ےک ہی ینعم ہک ہعمج اقمئ رکےن واولں یک اذن اعم ہک تحصِ

 ـــــــرطف ےس، ُاس رہش ےک امتم الہ ہعمج ےک ےیل، وتق ہعمج، احرضئ ہعمج یک ااجزت اعم وہ 

بتک ذمبہ ںیم  .....وتوتق ہعمج ےک وسا ابیق اواقِت امنز ںیم یھب دنبش وہ وت ھچک رضم ںیہن

اےنپ ہعلق ای اکمن ںیم احرضی ہعمج اک اذن اعم دے رک ہعمج ڑپےھ وت حیحص ےہ رصتحی ےہ ہک ابداشہ 
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رباے اذن اعم‘‘ وتق ہعمج’’ دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

،اامم 2۰9، ص:6۔ )اتفوی  روضہی ،ج: احالں ہک رصق و ہعلق اشیہ اعم اواقت ںیم زگراگہ ںیہن وہےتکس

 ادمح راض اڈیکیم۔ ربیلی رشفی(

دو رتعک  ول ےس ےل رکام ےک ابب ںیم وتقِ ہعمج، اذان  الخۂص الکم ہی ہک اذن اع

 ہعمج یک رطف ےس ارگ ان اواقت ںیم عنم اثتب وہ 

 

ن
 
 می
مقن

رفض ےک لمکم وہےن کت راتہ ےہ۔ 

 .ه تعالى أعلم وأتمواللّٰ  ۔هذا ما ظهر لياور عمج حیحص ہن وہاگ۔  ےک انمیف لمع وہاگ‘‘ اذن اعم’’وت 
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اور اذن اعم -اذن اخص دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 اور اذن اعم -اذن اخص

ارگ  ذٰہلاربتعم ںیہن؛  ‘‘اذن اخص’’ اہیں یک دیق یہ اتبات ےہ ہک“ م اع”یک ریسفت ںیم“ اذن” 

زہار، دو زہار امنزی،  ہعمج ےک ےیل اخص رک ےیل اجںیئ، اور درگی وک امنز ہعمج ںیم رشتک یک ااجزت 

 ہن وہ، وت ہی اذن اعم ےک انمیف ےہ۔ اور ہعمج حیحص ہن وہاگ۔

 ھ  ےتھکل ںیہ: 1231العہم دیس ادمح نب دمحم اطحطوی یفنح وتمٰیف :

 ۔بجماعة فيه، ال تصح إقامتها“ اإلذن الخاص”عن “ العام”ـبرز واحت

 ، مکتبة االتحاد، هند(  ٣٤٤، ص: ١)حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، ج: 

ےس ارتحاز وصقمد ےہ، سج ںیم  ‘‘اذن اخص’’یک دییقت ےک ذرےعی اس  ‘‘اعم’’ینعی : 

 مئ رکان درتس ہن وہاگ۔ وکیئ امجتع اور وقم وصخمص وہ، ہک ایسی وصرت ںیم ہعمج اق

 اتفوی  دنہہی ںیم ےہ :

، افة، فيؤذن للناس كومنها: اإلذن العام: وهو أن تفتح أبواب الجامع

، و أغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم  الجامع ، ويف  حتى أن جماعة لو اجتمعوا

الکتب  ، دار١٦٣، ص: ١]کتاب الصالۃ ، باب صالۃ الجمعۃ، ج: . ؛ لم يجزجمعوا

  بیروت[ة علمیال

ہک اجعم دجسم ےک دروازے  ےہ۔ اور وہ ہی ےہ ‘‘اذن اعم’’ ںیم ےس اکی رشط یھنا

ارگ ااسی وہا ہک اکی  ذٰہلا اجںیئ اور اسرے ولوگں وک احرضی یک ااجزت دے دی اجےئ؛ وھکل دےی

  ہن وہا۔امجتع ےن دجسم ںیم عمج وہرک دجسم ےک دروازے دنب رکےیل، رھپ امنز ہعمج ادا یک، وت ہی ہعمج

 رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح ےتھکل ںیہ : اٰیلع

ارگ ااجزت وس اچپس، ای زہار دوزہار یسک دحکت دحمود ےہ، اسیج ہک ضعب اافلِظ وسال 

ےس افتسمدہ، ارگ امتم امجاعِت رہش اجان اچںیہ ںیہن اجےن دںی ےگ، وت وہ اکمن دنبش اک ےہ۔ اس 

 ۔  ںیم ہعمج ںیہن وہاتکس
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اور اذن اعم -اذن اخص دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم   

 دباعئ ںیم ارتشاِط اذن اعم یک دلیل ںیم رفامای :

تسمی جمعۃ الجتماع الجماعات فیھا، فاقتضٰی أن تکون الجماعات 

،  6) اتفوی  روضہی ،ج : ۔کلھا مأذونین بالحضور "إذنا عاما" تحقیقا له معنی اإلسم 

 ، اامم ادمح راض اڈیکیم ربیلی رشفی(  211ص : 

اس ےیل ےہ ہک اس ںیم امنز جنپ اگہن یک دعتمد امجوتعں اک اامتجع ینعی : ہعمج اک انم ہعمج 

ایمس اک  احلص وہ، ات ہک ینعمی“ وضحِر ہعمج اذن”وہات ےہ۔ اس اک اقتاض ہی ےہ ہک امتم رت امجوتعں وک 

 ققحت وہےکس۔

 رشیع ہن آےن دای اجےئ؛ وت ہکلب ارگ یھبس وک آےن یک ااجزت دی وہ، اور یسک اکی رفد وک البوہج

 ےہ۔ ہعمج درتس ہن وہاگ۔ ‘‘اذن اخص’’یھب 

رضحت اامم ادمح راض ربولیی ےس وسال وہا ہک ہتکلک ےک اکی ہعلق ںیم المزتم  اٰیلع

ر ےک رقبی املسمن ںیہ۔  امنز ہعمج اقمئ رکان اچےتہ ںیہ۔ رگم ان ںیم ےس اکی ملسم  ص

ُ

رکےن واےل َس

یل ےہ۔ سج یک اپداش ںیم واہں  صخش ےن دورسے ملسم اھبیئ ےس تجح ابزی رکےک امرٹیپ رک

ےک رکلین ےن اس اہنت ملسم صخش وک املسمونں ےک اسھت امجتع ںیم رشکی وہےن ےس روک دای 

 ےہ۔ ایسی وصرت ںیم ہعلق ےک ادنر امنز ہعمج درتس ےہ، ای ںیہن؟

اس ےک وجاب ںیم ایلع رضحت ہیلع ارلہمح ےن ڑبی لیصفت رفامیئ ےہ، مہ وموضع 

 س ذرک رک رےہ ںیہ:ےس قلعتم وصخیص اابتق

بج کت یسک صخشِ اخص وک احرضئ امنز ےس اممتعن ہن یھت، ہعمج ےب کش حیحص وہاجات 

 رجلین وک وک عنم ایک ایگ؛ وت لحم رظن ےہ ہک 
ِ
 [ 211اخل۔ ]أاضی ، ص:… اھت، اب ہک اس المزم

ل، ، عن اسماعیفقد مر عن الشامي ـمُبطِل اکی صخش یک اممتعن یھب اذن اعم یک ـــــــ

ا ، ص:  ۔عن البرجندي: أن ال يمنع أحد

 

 ( 212)أي 

ا

ّ

 
 

ُ  

 ثحب ہی ےہ ہک البوہج رشیع اکی صخش وک یھب آےن یک ااجزت ہن یلم وت ہعمج ہن وہاگ۔  ن
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

  اعم اذن اور لحمِ ہعمج

 ہعمج
ِ
 اور دعتد ںیم لحمِ ہعمج ہگج ےہ۔ ایسی یھب رصم انفےئ رصم ، ای رشط اکی یک ایقم

ںیہ ۔  اجےت وہ فلتخم ذرا یھب ااکحم ےک اعم اذن رظن شیپ ےک احل وصرت فلتخم یک ہعمج اقمامت

 ےہ، اتہک وصقمد وگتفگ یس وھتڑی اہیں ےس وحاےل ےک ےہ، اس اجیت یک ادا ہعمج امنز اہجں اہجں وت

 اذن لچ آےگ
ِ
 وہ۔ آاسین ںیم ےنھجمس اعم رکااکحم

 :اجعم دجسم ںیم ہعمج 

 وشتک ذرےعی ےک اامتجِع میظع ےک املسمونں ںیم ےہ۔ سج ےس ںیم االسم اعشر ہعمج

 اامتہم وصخیص ںیم ریمعت یک اسمدج رظن شیپ ےک ‘‘ہعمج’’ ےہ۔ انچہچن وہات اظمرہہ اک ونیملسم االسم

 ےکس۔ ہی وہ اجکی مِج ریفغ اک املسمونں ےہ۔ اتہک اجات ایک ااختنب اک دجسموں ڑبی یک رہش رھپ ےہ ، ای وہات

  ےس انم ےک ‘‘دجسم اجعم’’ ںیم اردو اور ےس انم ےک ‘‘اوجلاعم’’ ای ‘‘ااجلعم’’ ںیم رعیب اقمامت

 ںیہ۔ وہےت وموسم

 رپادنگہ اامتجتیع ہک وچہکن ےس ایقم ےک ہعمج امنز ہگج ہگج العوہ ےک دجسم اجعم ںیم رہش

 ںیم اانحف ےاہقف ےیل ےہ؛ اس ڑپات للخ ںیم ونیملسم وشتِک االسم ےہ ۔ اور اجیت رہ رک وہ

 یک اپس آس ہک رفامای مکح ہی ےہ، ہکلب دی ہن ااجزت یک دعتِد ہعمج ادنر ےک رہش اکی وخد ےن ضعب ےس

 دجسم’’ امجںیتع دعتمد یک رہش اتہک اجںیئ ریھک ںیہ، دنب اجیت یک ادا امنزںی اگہن جنپ ںیم سج دجسمںی

 شیپ رظنم اشدنار اک اافتق و ااحتد میظع ےک املسمونں اور وقِت االسم وہرک رشکی ںیم‘‘ اجعم

 رکںیکس۔

 : ںیہ ےتھکل( ھ9۵6وتمٰیف : ) یبلح نب اربامیہ دمحم خیش العہم

 "جوامع يف ، واحد مصر من أكثر موضعين، أو يف  الجمعة إقامة ثم 

 )انتهى(  . موضعينيف  الفقه" عن أبي حنيفة روايتان: واألظهر عنه عدم جوازها

  أبي ولـق نـم حالصحي: المسبوط يف  رخسيـالس ةـاألئم مسـش الـوق
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 .جوازها حنيفة، ومحمد

 يف  بمصر تجوز ال: وعنه ،غير ين، البموضع تجوز: يوسف أبي وعن

 نإ الأ؛ له كمصر جانب كل فاصل، فيکون نهر بينهما يکون أن ين ؛ إالموضع

 من بأكثر إقامتها وفي ،تقليلها فاليجوز ۔الدين أعالم من الجمعة إقامة

 .تقليلها موضعين

  ۔فريق كل يف موجود وهو ۔الجامع الشرط؛ المصر أن: ولهما

 الکبيرة ، وهو المدن يف حرجا موضعين موضع، أو يف الحصر يف  وألن

 .مدفوع

اختالف؛  مصر أهل بين يکون الفتنة، كأن تهييج فيه يکون وقد

 .بتسکينها أمرنا وقد ،باجتماعهم الفتنة تثور بحيث

 من للخروج وذلك ،الواحد الجامع هو واألفضل" التفريد" يف  وذكرــــــــــ 

 .بيقين العهدة عن الخالف ، والخروج

 اإلحتياط؛ ألن هو: فاألول .التعدد، وعدمه جواز حيث من وأماــــــــــ 

 السلف زمن يف  تكن للجماعات، ولم جامعة الجمعة إذ ،قوي فيه الخالف

 للضرورة التعدد جواز الصحيح وکون .المصر من واحد موضع يف  إال یتصل

، المصلي] غنية المتملييف  شرح  منیة  .للتقوى االحتياط شرعية يمنع ؛ الللفتوى

 ، ناشر: عارف آفندی ، سند اولنمشذز [١٥٥ صالة الجمعة ، ص : يف  فصل

 ںیم‘‘اہقفل وجاعم’’ ںیم ابرے ےک رکےن اقمئ ہعمج زایدہ ےس دو دو، ای ںیم رہش اکی:  ینعی 

 ںیم وادح رہش ہک ےہ ہی اظرہ زایدہ ںیم ںیہ، نج یتلم رواںیتی دو ےس ہنع اہلل ریض اوبہفینح امظع اامم

 ںیہن۔ اجزئ ہعمج ہگج دو

 حیحص وقل ےک اطمقب      ہک         ںیم رفامای            ‘‘المبسوط’’ رضحت سمش االہمئ رسیسخ ےن اینپ اتکب
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 ےہ۔ اجزئ دعتِد ہعمج ںیم وادح رہش زندکی ےک امہنع اہلل ریض دمحم اامم اور ہفینح اوب امظع اامم

 ےس ےہ، اس اجزئ ڑپانھ ہعمج ہگج دو ںیم رہش اکی ہک ےہ ہی رواتی یک ویفس اوب اامم اور

 ںیہن۔ زایدہ

 رہش ہک ےہ، بج اجزئ وتق ایس ہعمج ہگج دو ںیم رہش اکی ہک ےہ رموی یھب ہی ےس اںیھن 

 اک اکی رہ وگای ںیم وصرت ایسی ہک اجےئ وہ احلئ درایمن ےک رہش الہ وج وہ رہن وکیئ ںیم چیب ےک

 وہاگ۔ رطح یک رہش لقتسم انکرہ

 دیپا یمک ںیم االسم اعشرئ ےہ ۔اور اشنین اکی ےس ںیم اشنوینں یک دنی رکان اقمئ ہعمج! ونس

لیلقِت  ںیم رکےن اقمئ ہعمج رپ اقمم زایدہ ےس دو ںیہن۔ اور ااجزت یک اانپےن وصرت یک رکےن

 ےہ۔ اتآ الزم اعشِر االسم

 ںیم امجتع اکی رہ یک رہش وج ےہ ‘‘رصمِ اجعم’’ رشِط ہعمج ہک ےہ ہی دلیل یک رطنیف

 ےہ ۔ وموجد

 ہعمج رپ اقمم دو اکی، ای ہک ےہ ہی ابت دورسی
ِ
 ڑبے ےس وہج یک دےنی رک رصحنم وک ایقم

 ےہ۔ اجات ایک دعف وک رحج اور اگ آےئ الزم رحج ںیم رہشوں ڑبے

 دعتد
ِ
 یسک درایمن ےک واولں رہش ےہ، ًالثم  وہیتکس وصرت یک ازیگنی ہنتف یھبک ںیم دعم

 ہنتف اس ےن مہ اگ، وت وہاجےئ ڑھکا اسفد و ہنتف ےس وہج یک وہےن ااھٹک ےک ان وہ، اور االتخف اک رطح

 ےہ۔ اتبای العج اک رکےن رسد وک

 اچب ےس ہلئسم االتخیف ےہ، اتہک دجسم اجعم اکی ویہ الضف: ےہ ذموکر ںیم‘‘ارفتلدی’’ـــــــــ

 اجےکس۔ وہا دکبسوش ےس داری ذہم رپ وطر ینیقی اجےکس، اور

 اس ہک ےہ ۔ ویکں اایتحط اَویل رطۂقی ںیم ںیہن؟ اس ےہ، ای اجزئ دعتِد ہعمج ںیم رہش اکی ـــــــــ

 رکات عمج وک امجوتعں یک اگہن جنپ امنز دعتمد ہعمج ہک ےہ ہی وہج یک ےہ۔ اس وقی االتخف ںیم ابرے

 ےک دعتِد ہعمج یھت۔  اور اجیت یک ادا امنز یک ہعمج ںیم رہش ہگج یہ اکی رصف ںیم دوِر االسف ورےہ۔ ا
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 ےس وہےن رشموع وک اایتحط ےک وقتی ہک ےہ۔ وج رظن شیپ ےک رضورت یک وتفی وہان حیحص اک وجاز

  ] إنتهى كالمُ الغنية تاريداً [رواتک۔  ںیہن

 : ںیہ ےتھکل ربولیی ققحم راض ادمح اامم رضحت اٰیلع

، ص:  6۔] اتفوی  روضہی ،ج:ےہ ًاقلطم اجزئ ہعمج دعتد ںیم ہب یتفم حیحص، ودمتعم، و ذمبہ  

278  ] 

  :دجسم ںیم ہعمج جنپ اگہن امنز وایل

 ےہ، اہتبل اجزئ ہعمج واہں ںیم رہش یھب بت وہ دجسم وایل امنز اگہن جنپ وہ، ہکلب ہن دجسم اجعم

ےہ۔  زایدہ وثاب رپ ایس ےہ۔ اور اایتحط رطۂقی یہی ہک ےہ الضف اناج ےیل ےک ہعمج ںیم دجسم اجعم

 ےہ۔ الضف یہی اب وت وہ رک ڑبھ ںیم لضف و ملع اامم اک دجسِم ہلحم ارگ اہں

 : ںیہ ےتھکل ربولیی ادمحراض اامم رضحت اٰیلع 

 ہعمج… ںیہن۔  اممتعن یک وہےن ہعمج ہگج دعتمد ںیم ےہ۔  رہش دجسم اکی ویہ دجسم عم اج 

 ( 323) أاضی، ص:  ۔وہ والضف املع اامم اک ہگج دورسی ہک بج ےہ، رگم ںیم دجسم اجعم وثاب زایدہ اک

 :ںیہ رطاز رمق ہگج اکی 

)اًاضی ،ص : ےہ۔  ںیم اگہن امنِز جنپ قح اک ےہ۔ دجسمِ ہلحم الضف ںیم دجسم ہعمج ، اجعم

331 ) 

 ہگج البوہج وہےئ رےتھک ایخل اک االسم اعشر رگم ےہ اجزئ ارگہچ ہعمج دعتد ہک رےہ واحض

 اچےیہ۔ رکان رگزی ےس ااقِتم ہعمج ہگج

 ابت نک ہلصیف ڑبی ںیم ےلسلس اس ےن ارلہمح ہیلع ایمظع یلع ادجم دمحم یتفم ارشلہعی دصر

 :ںیہ ےتھکل ےہ۔ وہ رفامیئ اراشد

 ای وہ  ںیم  وںدجسم دو ہعمج اور ڑبا ای وہ وھچاٹ رہش وہ ےہ، وخاہ اتکس وہ ہعمج ہگج دعتمد  ںیم رہش

 )دراتخمر وریغہ( زایدہ۔ 
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 اجعم اور ےہ ےس االسم اعشرئ ہعمج ہک اجےئ ایک ہن اقمئ ہعمج ہگج یس تہب رضورت الب رگم

  ںیم اامتجع وج ریتہ  ںیہن ابیق االسیم وشتک وہ ےس وہےن  ںیم  دجسموں یس تہب ےہ، اور امجاعت

 ہعمج ہلحم ہلحم اور رکان رپادنگہ امجتع وخماہ وخاہ وت ےہ ایگ راھک اجزئ دعتد ےیل ےک رحج دعف وہیت، زین

 ، ۃبتکم ادملہنی رکایچ [ 767،ص: 4] اہبر رشتعی ح: اچےیہ۔  ہن رکان اقمئ

 :دیعاگہ ںیم ہعمج 

 یھب ہعمج امنز  رطح یک االٰیحض دیع امنز و دیعارطفل امنز ںیم دیعاگہ وت وہ ہن اجنگشئ ںیم دجسم 

 وہ ۔ ہن امنز ویتق ںیم دجسم وتق اس ےہ۔ ارگہچ اجزئ

 ںیم اشیہ ہبصق ےک راوپمر ہک وہا وسال ےس ربولیی ققحم راض ادمح اامم رضحت ایلع

 اکی ےہ۔  اور وہیت ہعمج امنز ںیم اُس ےس االایم ےہ، دقمی دجسم اجعم دجسم، ویہ اکی رصف

 امنزایں ترثک وبہج ااحلل ےہ۔  یف اجیت ڑپیھ دیع امنز ںیم ےہ۔ اس ےک آابدی رقبی دیعاگہ

دجسم، امنِز  اجعم روز ںیہ۔ ُاس ڑپےتھ ہعمج ںیم دیعاگہ ےیل ںیہن؛ اس یک امنزویں بس اجنگشئ

 وبہج رکمی ےس، دخاودن ہبصق الہ ابزرپس، وت وکیئ ںیم احتل ےہ ۔ ایسی ریتہ اخیل ابلکل ےس ہعمج

 اصقنن ںیم، ھچک اگہدیع ےس ہعمج امنز ڑپےنھ اگ؟ اور رفامےئ ےک، ربوِز اسحب، ہن دجسم رےنہ اخیل

 ںیہن ؟  ای ےہ ارلوسل ودنع هللادنعا

 : ںیہ ےتھکل ارلہمح ہیلع رضحت ایلع ںیم وجاب

  هللاوماذخہ ۔ وا وکیئ ںیہن، ہن اصقنن ےہ۔ ھچک اجزئ
 
، ص:  6] اتفوی  روضہی ،ج : ۔املع  اعتل

2۵7  ] 

 :ٹیلف ، اکمن، ای دیمان ںیم ہعمج 

 اجنگشئ یھب یک ہعمج دعتد ںیم وادح رہش ۔ اورےہ رصم انفے رصم، ای رشط ےیل ےک ہعمج

 وت اجےئ یک ادا ہعمج امنز ںیم دیمان یسک اکمن، اہل، ای ڑبے یسک رظن شیپ ےک احتج ارگ ذٰہلاےہ؛ 

  ۔وہ یھب احلظ اک رشوطں درگی یک ہعمج ہک ےہ۔ بج اجزئ یھب ہی
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

  ۔ںیہ رطماز رمق ربولیی ققحم ادمحراض اامم رضحت اٰیلع

اامِتم  رباےئ نیعم اامےم ارگ انچں رواتس۔ مہ ہب یتفم ررہش، ربذمبہہعمج، د دعتد

تسین ۔  رشِط ہعمج دجسم ابدش؛ زریاہک روا دننک؛ زین ادا رہش انفےئ ای درریغِ دجسم، دررہش ایدنب، و ہعمج

 [  2۵7]أاضی ، ص : 

 نیعتم وکیئ ارگ یہ ویں ۔ےہ اجزئ یھب ہعمج دعتد ںیم رہش اطمقب ےک ہب یتفم ذمبہ:  ینعی

 دجسم ہک ےیل ےہ۔ اس اجزئ یھب ہی رکںی؛ وت اقمئ ہعمج رہش انفےئ ای رہش العوہ ےک دجسم اپںیل، اور اامم

 ںیہن۔ رشِط ہعمج

 دیعنی و ہعمج وہرک وہ، عمج ایگ ایل رپ رکاےئ وج ںیم اکمن اےسی اکی ہک وہا وسال رمہبت اکی

 ںیہ؟  رکےتکس ادا

 : رفامای ےن ہمحارل ہیلع رضحت ایلع ںیم وجاب ےک اس

 وہاتکس یھب ںیم انب۔ اکمن ےہ، ہن رشط دجسم وسا، ہن ےک رہش انفےئ رہش، ای ےئل ےک ہعمج

 [ 32۵أاضی، ص: ] ۔ےہ دراکر اعم ےہ۔  اذن

 رصقاشیہ ای ہعلق ںیم ہعمج:

 ےک اعم االطع اور اعم اذن ےہ۔ رشبہکیط ااجزت یک ہعمج یھب ںیم ہعلق ، ایاشیہ رصق

 ہن وٹک روک وکیئ ےس ادنہشی ےک ڑیھب ای وہ۔ امنز ااجزت یک رشتک وک اکی رہ ںیم ہعمج اس اسھت

 ۔وہ

 :ںیہ ےتھکل( ھ743وتمٰیف : )یفنح زیعلی یلع نب امثعن ادلنی رخف اامم 

، وصلى بأصحابه، لم يجز ألنها من شعائر اإلسالم و قصرهلو غلق باب 

وأذن ، ح باب قصرهوإن فت ،فتجب إقامتها على سبيل اإلشتهار ،خصائص الدين

 ( ٥٣٣: ، ص١ج:  ق،ئالدقاتبيين الحقائق ،شرح كنز ) .، يجوزفيهللناس بالدخول 

  اسھت ےک        اصموبحں       اےنپ ایل۔ اور رک        دنب      دروازہ         اک لحم اےنپ ےن االسم اطلسن ارگ            : ینعی
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

  یک اس ےہ؛ ذٰہلا ےس اصخصئِ دنی اور اعشرئِاالسم ہعمج وہا۔ ویکہکن ہن ہعمج ڑپیھ؛ وت ہعمج امنز

ّ

 اداگئ

 وک ولوگں دای، اور وھکل دروازہ اک لحم اےنپ  ارگ اور( یگ اپےئ ہن وج) ۔یھت وابج وومعم ربوہجِ رہشت

 وہایگ۔ ہعمج وت دی دے ااجزت یک داےلخ ںیم اس

 داینوی اےنپ اعۃماانلس یک ہی وہ اور ےہ ایک ایبن ہتکن اکی ےن رکام اہقفےئ رپ اہیں ہتکن :

 اتحمج؛ ہک اک ولوگں اعم ںیم اعمےلم دینی اےنپ ابداشہ اور ںیہ وہےت اتحمج ےک ابداشہ ںیم اعمےلم

 ےب اشن ایک- اہلل احبسن -وہےکس۔ رگم ہن ادا یہ ہعمج امنز یک السنیط ان وت رکںی ہن اشلم اںیھن ارگ

 ںیہن۔ اتحمج اک یسک یھب یھبک وہ ےہ۔ اور اتحمج یک اس داین اسری یک، ہک رپورداگر ریمے ےہ اینزی

 :ںیہ رفامےت (ھ97۰وتمٰیف : )  یفنح رصمی میجن نب ادلنی زنی العہم

. حتياج العامة إليهاودنياه  ، دينهيف  فانظر إلى السلطان يحتاج إلى العامة

فسبحان من تنزه عن  ـھ ١٢٣١: المتوفىوقال السيد الطحطاوي الحنفي -

، ٢الجمعۃ، ج: البحرالرائق، کتاب الصالۃ ،باب )۔كل أحد إليه يحتاج اإلحتياج ،بل

 (٢٤٤، ص: ١المختار ، ج:  الدر على الطحطاوي حاشية، ٢٦٤ص: 

 یک رکےن ےہ ۔ وریان دمرظن یھب ایخل اک دجسم وتق رکےت اقمئ ہعمج ںیم اشیہ رصق ای اکمن ونٹ :

 وھچڑ اےس یھب رھپ یھت، اور وموجد دجسم اجعم ںیہک ہک وہا ااسی ارگ ، ًالثم وہاجےئ دیپا ہن احل وصرت

 ایک آابد اےس ہک اھت ہی قحِ دجسم ےہ۔ ہک رکموہ ہی یئگ، وت ڑپیھ ہعمج ںیم لحم اکمن، ای یسک رضورت الب رک

 یئگ۔ نب تیفیک یک وریاین ربسکع ےک اس اجات، رگم

 : ںیہ ےتھکل ربولیی ققحم ادمحراض اامم رضحت اٰیلع

 رکاتہ یک؛ وت اقمئ ںیم رھگ وہیئ ۔ اور ہن امنز ںیم اس یھت، اور وموجد ہعمج دجسمِ  واہں ارگ 

 :ےہ ںیم اتخمر در وہیئ۔

فتحه ،  ولو ،تنعقد ؛ لمبأصحابه ، وصلىبابه األمير، وأغلق دخل لو

  .بالدخول؛ جاز عاما إذنا للناس وأذن
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 لحم ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 :ےہ ںیم ااتحملر رد  

 [  339، ص :  6ہی ،ج: ]اتفوی  روض. الجامع المسجد حق يقض لم ألنه

 اور یسک ای دیمان، دیعاگہ، لحم ڑبے یسک ےاجب ےک دجسم ہک رےہ ںیشن ذنہ یھب ہی رھپ

 دو لبق ےس اعم اذن وت وہ رےہ رک اقمئ وہ، ہعمج ہن ووہشمر رعموف ںیم ابرے ےک ہعمج وج ہگج

 ہک ہی دورسی وہ۔ ‘‘اعم اذن اصحل’’ ہگج وہ یک ہی وت اکی:  ےہ رضوری وتہج وصخیص رپ رشوطں

  ۔ملعا اعتیل وہیگ ۔ واہلل ہعمج امنز ہگج الفں ہک وہ االطع ہی ےلہپ ےس امنز وتق وک ولوگں
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 رہشت ایقم ہعمج اور اذن اعم اوصیل ابمثحدنچ -اذن اعم 

 ہعمج اور اذن اعم 
ِ
 رہشِت ایقم

امنز ہعمج ادا رکےن واولں یک رطف ےس، اس رہش ےک امتم الہ ہعمج ےک  ےیل،  اذِن وضحِر ہعمج: 

ہی  ۔، ہک سج اک یج اچےہ آرک اسھت ںیم امنز ڑپھ ےکسوتق ہعمج، احرضئ ہعمج یک یلھک ااجزت وہ

 ےس یک اجیت ےہ۔ ‘‘اذن اعم’’ےہ۔ سج یک ریبعت  ‘‘اذِن وضحِر ہعمج’’

 ہعمج:
ِ
رکام یک ابعروتں ںیم ااشرًات  ے دورسی رشط یھب ےہ ، وج ہک اہقفاہیں رپ اکی  رہشِت ایقم

 ’’رصتخم اس انم  ذموکر ےہ۔ اور مہ ےن اس اک
ِ
 وجتزی ایک ےہ ۔ ‘‘ ہعمجرہشِت ایقم

اس اک بلطم ہی ےہ ہک وتق ہعمج ےس ےلہپ یہ ولوگں ےک امنیب ہی رعموف ووہشمر 

 وہہک الفں اقمم رپ ہعمج یک امنز ادا یک اجےئ یگ۔

انبےن اک ارادہ وہ وت رشوع ںیم  ‘‘لحمِ ااقِتم ہعمج’’ ہچ بج یسک دجسم، ای دیع اگہ وک  انچں 

 ےک ایقم یک االطع دینی وہیگ۔ اور وہ یھب وتق ہعمج ےس ےلہپ ےلہپ ۔ اباضہطب ولوگں وک اس دجدی ہعمج

اتہک ولگ ربوتق ایتر وہ رک آاسین ےس ہعمج ںیم رشتک رک ںیکس۔ رھپ بج ایقم ہعمج ودیعنی ےک 

 ابرے ںیم وہ ہگج وہشمر واعتمرف وہاجےئ وت اب یہی رہشت اکیف وہیگ۔

دج و دیعاگہ ںیم دیعنی و ہعمج ےک ایقم اہیں رپ وصخیص وتہج اک اقمم ہی ےہ ہک دقمی اسم

 ہعمج’’واہں ےک ےیل یہی رعف  ذٰہلایک االطع ومعًام ولوگں وک وہیت ےہ۔ 
ِ
اکیف ےہ۔ رگم  ‘‘       رہشِت ایقم

بج یسک وہج ےس اہل، اکمن، دیمان ای رصقاشیہ وریغہ ںیم این امجتع اقمئ رکےن ںیگل، وت درگی 

 ہعمج’’ےک اسھت اسھت  ‘‘ِر ہعمجاذِن وضح’’رشاطئ اور اذن اعم ینعی
ِ
اک یھب احلظ رانھک  ‘‘ رہشِت ایقم

 ہعمج یک االطع ولوگں وک ہن یھت، اور آًان افًان وھتڑے ولوگں ےن عمج وہ رک ہعمج 
ِ
اچےیہ ۔ ورہن ارگ اس ایقم

 ڑپھ ایل، وت اس رطح ہعمج دقعنم یہ ہن وہا۔

 ےتھکل ںیہ:(ھ 134۰وتمٰیف : )رضحت اامم ادمحراض ققحم ربولیی  اٰیلع 

ہعمج ںیم مک ےس مک نیت دتقمی وہں، ہعمج وہاجےئ اگ، زایدہ ہن لم ںیکس، وت ھچک رحج 

ںیہن، رگم ہی رضور ےہ ہک ہعمج ودیعنی االعن ےک اسھت وہں، اظرہ رک دای اجےئ ہک املسمونں اک ہعمج 
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 رہشت ایقم ہعمج اور اذن اعم اوصیل ابمثحدنچ -اذن اعم 

ص:  ،6وی  روضہی ،ج : ] اتفاجےئ اگ۔  ودیعنی الفں ہگج وہیگ، ےسج اہلل اعتیل دہاتی دے اگ رشکی وہ

۵72 ] 

 اکی وسال ےک وجاب ںیم دورسی ہگج رمق رطاز ںیہ:

ویں یہ ہعمج ودیعنی یھب اجزئ ںیہ، ارگ اعم رہشت واذن وہ ہک اہیں ہعمج، دیعنی ڑپںیھ  

 ، وبطمہع ربیلی[ 337،ص:  6]اتفوی  روضہی ج:  اہلل اعتیل املع ۔ وج اچےہ آےئ۔ وےگ

 ں رمق رفامےت ںیہ :اکی وسال ےک وجاب ںیم وی

 دجسم رشط ںیہن، اکمن ںیم یھب وہ اتکس ےہ، بج ہک رشاطئ ہعمج اپےئ ہعمج ےک ےیل

اجںیئ۔ اور اذن اعم دے دای اجےئ ۔ ولوگں وک االطع اعم وہہک اہیں ہعمج وہاگ۔ اور یسک ےک آےن 

 یک اممتعن ہن وہ۔ اور ارگ وکیئ رشط ہعمج وقفمد یھت، ًالثم :

ااقتم ہعمج وہشمر ہن یھت۔ وطبر وخد ان ولوگں ےن ڑپھ یل اوراعم امنزویں ںیم واہں 

االطع ہن وہیئ، ارگہچ یسک وک آےن یک اممتعن ہن یھت۔ ارگہچ ولوگں ےن اور دجسموں ںیم ڑپیھ۔ وت 

 ( 34۰۔ 339) اًاضی، ص : ان وصروتں ںیم ان یک امنز ہن وہیئ ۔ 

یھب رضوری ےہ ۔  ‘‘ ت ایقم ہعمجرہش’’ےس لبق ‘‘اذن وضحر ہعمج’’الخۂص وگتفگ ہی ہک : 

 ورہن ہعمج ہن وہاگ۔
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 ااہتشر وضحر ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 ہعمج اور اذن اعم ااہتشر وضحر

 ہعمج’’
ِ
  آپ ےن المہظح یک، اب اکی رظن ےک وحاےل ےس یلیصفت وگتفگ ‘‘رہشِت ایقم

رپ یھب ڈال ںیل، اتہک دوونں اک واحض رفق دمرظن ےہ اور آےن وایل وثحبں ےک  ‘‘ااہتشِر وضحِر ہعمج’’

  ۔ےنھجمس ںیم دمد ےلم

مئ وہان اچےیہ، اق ‘‘رطبقی ااہتشر’’ہقف یک اتکوبں ںیم اکی رشط ہی یھکل یئگ ےہ ہک ہعمج 

 ےک ونعان ےس یھب درج ےہ۔ ‘‘االشتھار علی سبیل’’     ضعب ہگج ہی رشط 

 ےتھکل ںیہ: (ھ۵87وتمٰیف :)ادلنی اوبرکب اکاسین یفنح  ءم العاما کلم ااملعل  

وهو أداء الجمعة  . ظاهر الروايةيف   النوادر شرطا آخر لم يذكريف  وذكر

 [  ٢١٧، ص : ٢] البدائع الصنائع ،ج :  ۔بطريق اإلشتهار

ہک ہعمج  ینعی : ونادر ںیم اکی اور رشط ےہ سج اک ذرک اظرہارلواہی ںیم ںیہن، اور وہ ہی ےہ

  ۔ ااہتشر وومعیم ااجزت ےک رطےقی رپ وہیک ادایگیئ

 یک ابعرت شیپ ےہ: (ھ97۰ :وتمیف)العہم زنی ادلنی نب میجن رصمی 

ألنها … ، األداء على سبيل اإلشتهار -شرط صحتها أي-اإلذن العام: 

. فتجب إقامتها على سبيل اإلشتهار ،من شعائر اإلسالم وخصائص الدين

 [  ٢٦٤، ص:  ٢ج: ]البحرالرائق، 

ادا رکان ےہ۔ وچں ہک ہعمج  ‘‘ربلیبِس ااہتشر’’ وک ہعمج امنز-تحِص ہعمج یک رشط   ینعی-اذن اعم  رتہمج :

 ادا رکان وابج وہاگ۔ ‘‘ ربلیبِس ااہتشر’’ ذٰہلااعشرئ االسم االسم اور اصخصئِ دنی ںیم ےس ےہ؛ 

تح ںیم میظع ہیقف العہم یک واض ‘‘ شتهارعلى سبيل اال’’اور  ‘‘شتهاراال بطريق’’

 ےتھکل ںیہ: (ھ93۵وتمٰیف : )دبعایلعل نب دمحم نب نیسح ربدنجی 

: بأن ال يمنع أحد ممن تصح الجمعة منه عن دخول الموضع اإلذن العام

 لى سبيلـ"األداء عــام" بــ"اإلذن العرــفس نـم رادـم ذاـوه ــــــــ .هـلي فيـذي يصـال
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 ااہتشر وضحر ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 ، مخطوطة كامل [ ٨٦ختصر الوقاية، ص : النقاية م ]شرح ۔اإلشتهار"

ینعی: اذن اعم اس رطح اک وہ ہک نج یک اجبن ےس امنز ہعمج حیحص وہ اجیت ےہ، ان ںیم 

ےس یسک وک یھب رواک ہن اجےئ، اس ہگج دالخ وہےن ےس، اہجں امنز ہعمج ڑپیھ اج ریہ وہ، یہی رماد 

  ۔یک ےہ‘‘على سبيل اإلشتهاراألداء ’’یک ریسفت  ‘‘اإلذن العام ’’ےہ ان یک وہنجں ےن

 :وتمٰیف)ےئ العہم انب اعدبنی اشیم العہم ربدنجی یک ابعرت ےس اافتسدہ رکےت وہ

 ےتھکل ںیہ: (ھ12۵2

 ، البرجندييف  وكذا ۔"اإلشتهار"ــوهذا مراد من فسر "اإلذن العام" ب

 [ ٢٥: ، ص٣ج:  ،]فتاوٰی شامي ۔إسماعيل

ںیم رمق  ‘‘دجااتمملر’’اس ےک تحت اےنپ احہیش   ربولییرضحت اامم ادمحراض ققحم اٰیلع

 رفامےت ںیہ :

"الخالصة" عن ـ، ك"اإلشتهار"ــ: وهذا مراد من فسر "اإلذن العام" بقوله

اإلذن العام:  : من جملة ذلك:حيث قال ۔"شرح الجامع الصغير" للصدر الشهيد

 [ ٥٩٥: ص ،٣]جد الممتار ، باب الجمعة، ج:  ۔األداء على سبيل اإلشتهار يعني-

ںیم دصر ادیہشل العہم  ‘‘الخۃص ااتفلوی’’اشیم یک ایبن رکدہ ابعرت ےک لثم  العہمینعی:  

ےک وحاےل  ‘‘رشح اجعم ریغص’’یک اتکب  (ھ۵36وتمٰیف: )اسحم ادلنی رمع نب دبعازعلزی نب امزہ 

ینعی :  ےس وموجد ےہ ۔ انچں ہچ وہ رفامےت ںیہ:  ان رشوطں ںیم ےس اکی رشط اذن اعم یھب ےہ،

 ربلیبسِ ااہتشر و ومعم امنز ہعمج ادا رکان۔ 

‘‘ و الثانی: السلطان’’ یک ابعرت: ‘‘ونتری االاصبر’’رضحت اامم ادمح راض ربولیی ےن  اٰیلع

 ےک تحت اھکل ےہ :

يخص  الحضور" وكونه بحيث ال: "اإلذن فإن المراد بذلك… اإلذن العام

 [٥٨٢، ص : ٣]جد الممتار ،ج:  ۔، دون جمعبه جمع
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 ااہتشر وضحر ہعمج اور اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

اس وطر رپ ہن ‘‘ اذن وضحر’’وہات ےہ۔ اور ہی  ‘‘اذن وضحر’’ےس رماد  ‘‘اذن اعم’’ ینعی

 وہ ہک یسک امجتع وک اذن ںیم اخص رک ایل اجےئ۔ اور یسک وک وھچڑ دای اجےئ۔

 االاہتشم، اذن وضحر ہعمج ، یلع لیبس االاثتب وہا ہک اہیں اذن اع  

ُ

 
ر بس اہتشر اور رطبي

ےک شیپ رظن مہ ےن اس رشط ےک ےیل  ریبعتںی ںیہ۔ اور ان بس اکی یہ وہفمم یک فلتخم

 یک رصتخم یس االطصح درج یک ےہ۔  ‘‘ااہتشِر وضحِر ہعمج’’
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 اذن اعم اور االطع اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 اذِن اعم اور االطِع اذِن اعم

اکیف ںیہن، ہکلب ولوگں وک اس اذن یک  ‘‘  اذن وضحِر ہعمج’’ہی یھب شیپ رظن رےہ ہک رصف  

ےک اسھت ادا یک اج ریہ ےہ، واہں ولوگں  ‘‘اذن اعم’’ہگج امنز ہعمج  ین اچےیہ ہک الفںاالطع یھب وہ

ےس  ‘‘اذن اعم’’۔ اسمدج اور دیع اگہ ےک وک امنز ہعمج ںیم اشلم وہےن یک اعم ااجزت احلص ےہ

وھبسں اک ابربخ وہان وت واحض ےہ۔ رگم بج یسک اکمن، اہل، ای لحم اشیہ ںیم ہعمج ودیعنی اک ااقعند وہ وت 

ےک وطر رپ دروازہ وھکل رک امنز ہعمج  ‘‘اذن اعم’’ارگ  ذٰہلا یک وصخیص احتج ڑپیت ےہ؛ اس رپ وتہج

 ڑپیھ۔ اور ولوگں وک اس ابت اک ملع ہن اھت وت ہعمج دقعنم یہ ہن وہا۔

 :ےک تحت العہم اشیم ےتھکل ںیہ ‘‘جازوأذن للناس بالدخول  ’’:دراتخمر یک ابعرت 

لو  -اليصح أي-: وكذا الغفار" وفي "منح ۔مفاده: اشتراط علمهم بذلك

؛ إال أنه لم يعلم الناس  قصره بحشمه، ولم يغلق الباب، ولم يمنع أحدايف  جَمّع

  [٥٤، ص: ٥ج:  ةباب الجمع ،]فتاوٰی شامی، قسم العبادات ۔بذلك

یک ااجزت دے دی وت اطلسن ےن ولوگں وک ہعمج ںیم آےن ’’ینعی : دراتخمر یک ابعرت : 

اک احلص ہی ےہ ہک رصق اشیہ اک اذن اعم ولوگں ےک ملع ںیم یھب وہ، بت اس رشط     ‘‘  ہعمج درتس ےہ

 ۔ےک اسھت امنز حیحص وہیگ

 اافغلر ںیم ےہ: 

 

 نم

ارگ اطلسن ےن اےنپ اکردنوں وک رصق اشیہ ںیم عمج رک ایل۔ اور ہن وت دروازہ دنب ایک، ہن یہ  

 وت ہی ہعمج حیحص ںیہن۔ اک ملع یہ ہن وہا ولوگں وک اس یسک وک عنم ایک، رگم اعمہلم ہی اھت ہک 

ےس ےب ربخ وہں ےگ، وت رھپ دروازہ وھکانل اور یسک وک  ‘‘اذن اعم’’اظرہ ےہ ہک بج ولگ 

 ہن روےنک اک اوصل ایک افدئہ دے اگ ؟ 

 رضحت اامم ادمح راض ربولیی رفامےت ںیہ ںیہ: اٰیلع

 وطبر وخد  یھت۔ ہن وہشمر ہعمج ااقتم واہں ںیم امنزویں وکیئ رشط ہعمج وقفمد یھت، ًالثم ارگ 
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 اذن اعم اور االطع اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

ان ولوگں ےن ڑپھ یل اوراعم االطع ہن وہیئ، ارگہچ یسک وک آےن یک اممتعن ہن یھت۔  ارگہچ ولوگں 

، ص :  6) اتفوی  روضہی ، ج: ےن اور دجسموں ںیم ڑپیھ۔ وت ان وصروتں ںیم ان یک امنز ہن وہیئ ۔ 

 ( ، اامم ادمح راض اڈیکیم ربیلی رشفی 34۰۔ 339
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 اذن اعم اور االطع اذن اعم دنچ اوصیل ابمثح-اذن اعم 

 

 

 ضمیمہ

 

 

 ‘‘اذن اعم’’دنب دروازوں ںیم

 یک یہقف قیقحت

 رکوان رکویف ےک انترظ ںیم[]

 

 

 از:

 رکام وایتفمن االسمےاملع
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 اینپ ابت ہمیمض

 

 اینپ ابت 

ےک ‘‘الک ڈاؤن’’اعیمل واب رکوان وارئس ےک ےنلیھپ ےس وفری اچبؤ یک اخرط وہےن واےل 

اھت۔ ویکں ہک رشًاع الہ ہعمج ںیم ےس یسک اکی وک   اکی جنلیچےک اسھت ہعمج ‘‘اذن اعم’’اموحل ںیم 

اور ادرھ وت اچراپچن ارفاد ےک وسا یھبس وک ہعمج ہکلب جنپ  ۔روانک یھب امنز ہعمج ےک ہن وہےن اک ببس اتنب ےہ

  ؟اک احلظ ےسیک ایک اجےئ‘‘اذن اعم’’اےسی ںیم اخص ہعمج یک رشط  اگہن امجاعت ےس یھب رواک اجراہ اھت۔ 

 اھت۔  ہی اقمم وغر

یہقف اتکوبں ںیم زجوی وطر رپ ہعلق اک دروازہ دنب وہےن، اور ہنتف و آزامشئ اور دعف رضر 

ےک ےیل ضعب امنزویں ےک روےک اجےن ےک ابرے ںیم ھچک ںیثحب وموجد ںیھت۔ اںیھن یک روینش 

  ۔ںیم وغر و رکف اک ہلسلس رشوع وہا

آای۔     وضع رپ اکی ااتفتسوتطس ےس اس ومےک [ریکال]رضحت ومالان اطرق اونر ابصمیح 

 جنگ اپینل-اجۃعم ادملہنی اضیفن اطعر :زنلی احل]سج ےک دعب رامق ارحلوف اضیفن رسور ابصمیح 

ےن وجاب یک التش رشوع رکدی۔ اتفوی  اشیم، دج ااتمملر اور اتفوی  دنہہی یک دنچ ابعروتں [ اپینل

 ذٰہلادعب بلق اک ایس رپ امجؤ وہایگ ؛ ےن وجاز یک رطف ریمی رامنہیئ رفامیئ۔ زمدی وغر ووخض ےک 

ںیم وجاب دےنی واےل  ‘‘رشیع دعاتل’’رگوپ ںیم ےن وجاز رپ وجاب ھکل رک یلیٹ رگام ےک یہقف 

وایتفمن رکام وک شیپ ایک۔ ہلئسم وچں ابلکل این اھت، اس ےیل ضعب ےن اتدیئ ووصتبی اور  ضعب املع

ابعشن ؍4س وک اجری ہن رکےن اک دنعہی دای۔ ہی اشابیش دی، وت ضعب اایتحط دنسپ اابحب ےن ایھب ا

رمزکی ]ھ یک ابت ےہ۔ حبص وہرک وخیش یک ااہتن ہن ریہ بج ہلبق ااتسذ اشدہ راض ابصمیح 1441امظعمل 

یک رطف ےس رساج ااہقفل رضحت یتفم دمحم اظنم ادلنی روضی ہظفح اہلل  [ردارارقلاءت، دیشمجوپ

ی ابمرک رشتفی الای ہک رضحت یتفم اصبح ےن یھب وجاز وتف  ]اجہعم ارشہیف ابمرک وپر[ اکاعتٰیل

 اھت۔        امان      وبثت      دروازے ںیم یھب اذن اعم اک         ںیم دنب      رکویف ےک انترظ               اور رکوان     رفامای اھت۔       شیپ       ولہپ      اک
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 اینپ ابت ہمیمض

  ه على ذلك۔فالحمد للّٰ 

 ۔ وحاےل ےس یھب یہقف اقیقحتت یک آدم اک ہلسلس رشوع وہااس ےک دعب دعم وجاز ےک

]اجہعم ادجمہی روضہی، وھگیس[ ےک وتفی  وک رمزکتی نج ںیم رضحت یتفم اشمشد ادمح ابصمیح 

 احلص ریہ۔

ب ےس قلعتم وخب وانوخ ‘‘اذن اعم’’وطر رپ رغض ہک وجاب اور وجاب اوجلاب ےک 

یھبس وک مہ ےن تہب وغر ےس داھکی و انس۔ ضعب  ًابی  ہلل رقتںی اسےنم آںیئ۔ ادمحلفلتخم اتفوی  اور رحتری

ے اعتٰیل ان ےک ےنھکل واولں وک زجااتفوی  وت وایعق ڑبی یتمیق اور یہقف اقیقحتت ےس ربلزی ںیھت۔ اہلل 

ریخ ےس ونازے ۔ رگم وںیہ دورسی اجبن ضعب رحتریوں ںیم ڑبی زمکور ابںیت دےنھکی وک ںیلم۔ اتگل اھت 

ری وک سب ےنھکل اک وشق ےہ۔ اذن اعم ےک ابمدی و اوصل ایک ںیہ، ان ےس دور اک یھب ہک اصبح رحت

واہطس ںیہن۔ ضعب یک زابن اس دقر ابزاری ہک دخا یک انپہ۔ نج ےک دعب مہ ےن ہیہت  رکایل ہک اس 

آدنئہ یھبک رھپ ایسی -دخا ہن رکے - رمبت وہاجین اچںیئہ، اتہک وموضع رپ ھچک اوصیل ںیثحب

ور یک ولسنں وک اس مسق یک وصرت احل اک اسانم ہن رکان ڑپے۔ زری  وصرت احل
َ
شیپ آےئ وت اُس د

 ے ابز تشگ ےہ۔روےی یک دصا ایس ‘‘ابمثح اوصیل دنچ-اذن اعم ’’راسہل رظن 

دنچ اوصیل ںیثحب اور یھب ھکل اکچ اھت، رگم ہلئسم وپمکزگن اور وتق یک  ےس قلعتم‘‘ ماذن اع’’

رکام وایتفمن االسم ےک امنیب وہےن  ےاملع  ےس قلعتم ‘‘اذن اعم’’ہک  رھپ ایخل آای ۔تلق اک اھت

وایل دنچ احہیل اوصیل ںیثحب یہ ویکں ہن اشلم رکےیل اجںیئ، وج دپسچل یہقف اقیقحتت رپ لمتشم ںیہ۔ 

اور نج ںیم ًانمض وہ یہقف ااحبث یھب آاجےت ںیہ، ںیھنج ںیم اس راسےل اک ہصح انبان اچاتہ وہں۔ 

ینپ رحتری ےس رصف رظن رکےت وہےئ اب ایہن ااحبث وک وطبِر ہمیمض اتریخی رتبیت ےس انچں ہچ ا

دنی اور ایتفمن رشع نیتم اک دصہق  ےلص وہ ریہ ےہ۔ اہلل اعتٰیل املعشیپ رکےن یک اعسدت اح

  ملسو هيلع هللا ىلص بیصن رفامےئ۔ آنیم مث آنیم ای رب ااعلنیمل اجبہ دیسارملنیلس
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 ٹیگ ںیم اتال اگل رک امنز ہعمج ادا رکان ہمیمض

 

 

 وتفی  رامق ارحلوف

 ں ےس ےنچب ےک ےیل ٹیگ ںیم اتال اگلرک امنز ہعمج ادا ایکرطخات اور ونتف

 ۔امنز وہیئگ ،یئابلط ہن وہ‘‘اذن اعم’’ رشط وت 

 ۔االسلم مکیلع و رۃمحاہلل و رباکہت

ولگ ہی ہک رےہ ںیہ ہک دجسم ںیم ٹیگ اگلرک ہعمج ڑپےنھ واےل یک امنز ںیہن  وضحر! ھچک

 ۔، وجہک ںیہن اپیئ یئگرشط ےہ اس ںیم وہان ‘‘اذن اعم’’ہک وہیئ ویکں 

اپےئ اجےن رپ  ۔یک وہج ےس ڑیھباگلےن رپ تخس اپدنبی اعدئ ےہ ‘‘ رکوان وارئس’’درالص 

 ۔اس رپ ڑبی ےب ریمح ےس اٹپیئ یھب رکدی اجیت ےہ ۔وپسیل ووکحیتم ااکلہر رگاتفر یھب رکےتکس ںیہ

ےنپ اےنپ رھگوں ںیم رہظ اس ےیل امہرے اہں ہعمج ےس ےلہپ یہ االعن  رکدای ایگ اھت ہک آپ ولگ ا

  ۔ڑپھ ںیل

اور وپسیل یک  ۔اس ےک ابووجد آج ااسی وہا ہک ہعمج ںیم ڑیھب یک دشت وہیت اجریہ یھت 

رھپ امنز  ۔اھت اکٹلدای اتال ںیم اس رک اگل ٹیگ ےن ولوگں مہ ےیل اس ـــــــاکرروایئ اک تخس ادنہشی اھت 

 اس  درہاای اجےئ؟ےسیک اب وت وہیئ ںیہن ـــــــوت ایسی احتل ںیم امنز وہیئ ای ںیہن؟  ۔رشوع یک

 دمحم نینسح اسلئ :   ۔رفامدںی رامنہیئ رشیع ںیم ابرے ےک

  

ُ
گ

 ملا، اھجر ڈنھک )اڈنای(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومکیلع االسلم و رۃمحاہلل و رباکہت

 
 
 مسب اهللا ارلنمح ارلح

یسک مسق اک وخف اور ےنتف اک ادنہشی ہن وہ، ہعمج اقمئ رکےن واےل، ںیم بج ہک  اعم احالت:  اوجلاب   
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 ٹیگ ںیم اتال اگل رک امنز ہعمج ادا رکان ہمیمض

ٹیگ رپ اتال ڈال رک ہعمج ڑپںیھ اتہک اس یک وہج ےس وہ ولگ رشکِی ہعمج ہن وہںیکس ںیھنج ہعمج 

   ‘‘اذن اعم’’ہک ہعمج اجزئ وہےن یک اکی رشط  ۔وت ایسی وصرت ںیم امنِز ہعمج ںیہن وہیگ ۔ڑپانھ حیحص ےہ

   ۔ اےسی وتق ںیم ںیہن اپیئ یئگ یھب ےہ وج

 : دراتخمر عم نتم ونتری االاصبر ںیم ےہ

: "اإلذن العام" من اإلمام، وھو یحصل بفتح أبواب الجامع والسابع

 ۔)ومعیم ااجزت( اک وہان ےہ ‘‘اذن اعم’’: ہعمج اجزئ وہےن یک اسوتںی رشط  ینعی ـــــــ ۔للواردین

وہاجیت ےہ ہک اجعم دجسم اک دروازہ آےن واولں ےک ےیل  اور ہی ومعیم ااجزت اس وطر رپ احلص

 (، دارالبشائر دمشق٥٢،٥١،ص: ٥رد المحتار مع الدر ، ج: ) ۔وھکل دای اجےئ

 : اتفوی  اعریگملی ںیم ےہ

، حتی ح أبواب الجامع فیؤذن للناس کافۃوھو أن تفت: اإلذن العام: ومنھا 

؛ لم وجمعوا ب المسجد على أنفسهم الجامع وأغلقوا أبوايف  أن جماعة لو اجتمعوا

 دارة باب صلوۃ الجمع ،، کتاب الصالۃ١٦٣، ص: الفتاوی الھندیہ، ج:) ۔یجز

 (بیروت ةالکتب العلمی

 :دصر ارشلہعی یتفم ادجم یلع ایمظع ہیلع ارلہمح ےتھکل ںیہ

اذن اعم ینعی دجسم اک دروازہ وھکل دای اجےئ ہک سج املسمن اک یج اچےہ آےئ یسک یک 

وٹک ہن وہ، ارگ اجعم دجسم ںیم بج ولگ عمج وہ ےئگ دروازہ دنب رک ےک ہعمج ڑپاھ، ہن وہا۔  روک

 (، ۃبتکم ادملہنی،رکایچ773اہبر رشتعی ،اہچرم، ص: )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ہعمج امنز وت اھت رظن شیپ ےک رضمت دعف  اوراور ارگ روانک دعفِ ہنتف، یسک تخس وخف 

ہک ضحم ونتفں ےس ےنچب ےک ےیل ااسی ایک ایگ، ہن  ۔اور اہیں یہی وصرت احل ققحتم ےہ ۔یگ وہاجےئ

 آپ رضحات           ذٰہلا     ۔وک متخ رکداتی ےہ                ‘‘اذن اعم’’ ہک        وج وہا،             روانک بصعت رباہ       ای ملظً - اعمذاہلل-ہک 
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 ٹیگ ںیم اتال اگل رک امنز ہعمج ادا رکان ہمیمض

 ۔املع واہلل اعتٰیل ۔یک امنز ہعمج وہیئگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اس اامجل یک لیصفت

وخف زدہ اموحل رپ رظن رھک رک وغر ےیجیک وت ہعمج ےک وتق آپ ےک اہیں  ےک وارئس رکوان 

ای دورسی دجسموں ںیم اتال اگلانیل ، ای ہعمج ڑپےنھ واےل درگی امنزویں ےک ےیل رھگ یہ ںیم امنزرہظ 

ہکلب طقف ، اںیھن امنزہعمج ےس رواک اجےکس-اعمذاهللا -ڑپھ ےنیل اک االعن رکان اس ےیل ہن اھت ہک

وخف، ہنتف و آزامشئ ےس ےنچب ےک ےیل ااسی ایک ایگ ےہ اتہک ہعمج اقمئ رکےن واےل وپسیل ای وکحیتم 

  ۔ہلمع ےک زد ووکب اور اقونین رگتف ےس چب ںیکس

 :  ربولیی ہیلع ارلہمح رفامےت ںیہرضحت اامم ادمح راض یفنح ققحم اٰیلع

و معناه أن تكون علة المنع هي  ۔المضر إنما هو المنع عن الصالة

ـــــــ والمنع  امحزدالمنع كراهة االأو الزمها الغير المنفّك عنها کـالصالة نفسها ، 

فإن حقيقة المنع ۔۔۔كان كمنع المؤذي من دخول المساجدللفتنة ليس كذلك، ف

جد الممتار على رد المحتار ،باب ] ۔فافهم ۔ه تعالىال عن ذكر اللّٰ عن اإليذاء

 [، مکتبة المدينة كراتشي٥٩٧- ٥٩٦: ، ص٣: الجمعة ، ج

 اک اســـــــ ںیم رضر راسں وہات ےہ وہ امنز ےس روانک ےہ ‘‘اذن اعم’’ینعی : وہ وج 

 امنز وہ وج اس ےس ( ای رھپ ا2) ۔( وخد امنز یہ وہ1) تلع یک روےنک ہک ےہ ہی بلطم اصف
ِ
اسی الزم

 و ہنتف اور ـــــــ)یھبت ہی اذن اعم ےک انمیف وہاگ(  ۔ًالثماامتجع وڑیھب ےس انوگاری ۔دجا ہن وہےکس

ذٰہلا ہی ااسی یہ وہا سج رطح اذیا اچنہپےن  ۔ ےہ ںیہن ااسی رکدانی عنم ےس امنزہعمج ےس وہج یک آزامشئ

ویکں ہک اہیں عنم رکےن یک  ....ک دای اجات ےہ دالخ وہےن ےس روواےل صخش وک دجسموں ںیم

ہی بلطم ںیہن ہک دجسموں ںیم ذرک ایہل ےس رواک  ۔وہیت ےہ ‘‘ اذیا و فیلکت ےس روانک’’تقیقح

  ۔اجات ےہ
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 وکروان  ڈاؤن ینعی     وپرے کلم ںیم الک        ےس     2۰2۰امرچ  ؍24ںیم        اہیں اڈنای      امہرے

گ رھگوں ےس ہن ںیلکن اور ںیہک ڑیھب ااھٹک ہن وہ، اہیں کت ےک ابعدت اخونں رکویف انذف ےہ ہک ول

اہں دجسمںی ابلکل لطعم ہن وہاجںیئ اس ےک ےیل رصف اچر  ۔ےہ انذف رکدی یئگ 144ںیم یھب دہعف 

  ۔اپچن ارفاد وک اایتحط ےک اسھت عمج وہےن یک رتصخ دی یئگ ےہ

روضی ہظفح اہلل اعتٰیل ےن وج رٹیلڈیپ  ققحم اسملئ دجي  ہ رضحت یتفم دمحم اظنم ادلنی

 : اجری ایک ےہ اس ںیم آپ رمق رفامےت ںیہ

اور اپچن آدویمں ےس زایدہ  ۔وپسیل اک ہمکحم اس یک ذیفنت ےک ےیل لمع ںیم آاکچ ےہ

الخف ورزی یک وصرت ںیم  ۔امجتع ںیم رشکی وہےن رپ الزیم وطر رپ اپدنبی اعدئ وہیکچ ےہ

 ںیہک اسمدج ںیم اتےل یھب اگلدےیاور ںیہک  ۔ری یھب ےننس ںیم آریہ ےہاامم اور امنزویں یک رگاتف

 ۔ےئگ

ھچک وہگجں رپ امہرے امندنئہ ودف، ہعمج اور امجتع بسحِ ومعمل اقمئ رےنھک ےک ےیل 

امرچ  ؍2۵اجری رکدہ :  ۔]رٹیلڈیپ :اجہعم ارشہیف ابمرک وپر، اڈنای  ۔ااظتنہیم ےس ےلم، رگم ااجزت ہن یلم

 [امنز اشعءء ،دعب 2۰2۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعیمل واب  رکوان وارئس ےک الیھپؤ وک روےنک یک رغض ےس تخس ےس تخس افحیتظ ادقاامت 

ومعیم ڑیھب واےل اقمامت وت   ۔ےیک اجرےہ ںیہ اور وکحیتم ایتخسں دن دبن ڑبیتھ یہ اجریہ ںیہ

وجد ڑیھب رپ وپسیل ادناھ ددنھ الایھٹں الچریہ تہب دور یک ابت ےہ، وخد ابعدت اخونں ںیم وم

وسلش ڈیمای  ےس ڑجے وہےئ ولگ ایھچ رطح وافق ںیہ ہک تہب یس وہگجں رپ ہعمج اور جنپ  ۔ںیہ

ےب ریمح ےس اٹپیئ رکدی سج ی وت وپسل ےن چنہپ رک ڑب ۔وہتق امجاعت ںیم اپچن ےس زایدہ ولگ ےلم

ہظفح اہلل اعتٰیل ےک   شیپ رکدہ رضحت رساج ااہقفلاورپ ۔ںیم یئک امنزی ربی رطح زیمخ وہےئگ ںیہ

 اور ؤمذنین یک رگاتفری             رغبی اہمئ اسمدج ۔وموجد ےہ          ااشرہ        ایبن ںیم یھب اس اعمےلم یک اجبن
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 ٹیگ ںیم اتال اگل رک امنز ہعمج ادا رکان ہمیمض

 ۔اور ان رپ رجامہن اس رپ زتسماد 

اولں وک رجم یک الخف ورزی رکےن و 144اڈننی وگرٹنمن اقونن ےک شیپ رظن آرلکیٹ   

  ۔ںیم نیت اسل ےک ےیل دیق رکیتکس ےہ

وہمجری اظنم وکحتم ںیم بج ومعیم وطر رپ وکیئ اقونن انذف وہاجےئ اور اس رپ لمع 

درآدم یھب وہےن ےگل وت رھپ اس وتق اقونن ےس رکٹاؤ یک وصرت یک ااجزت رشتعی  یھب ںیہن 

  ۔عرھپ انومس ملسم وک ذتل ےک ےیل شیپ رکان ویں یہ ونمم ۔دیتی

رکام اس اقدعے وک یھب میلست رکےت ںیہ ہک احمک وتق ےک ودعہ اور ودیع  ےور اہقفا

ےک افنذ رپ اقدر وہان اور  وعام اک اس ےک اسےنم ےب سب وہاجان زجع وذعموری ےک ےیل اکیف وہات 

 ۔یف اوفلر اس دقرت اک افنذ رضوری ںیہن ۔ےہ

یک رعتفی ںیم اہقف ہی یھب رفامےت ںیہ  اس یک اکی اثمل ہی ےہ ہک ایقم ہعمج یک اخرط، رہش

ہک واہں وکیئ ااسی احمک وہ وج اےنپ ربع وددبہب اور وشتک وادتقار ےک لب وبےت رپ اظمل ےس ولظمم 

  ۔اور ولگ اےنپ دقمامت ںیم اس یک رطف روجع رکےت وہں ۔اک ااصنف دالےکس

 اشیم ےن یلیصفت واضتح یک ےہ ہک اہیں 

 

رماد ہی ےہ ہک  اس ےک تحت العہم انب اعدبي 

 ۔ احلص وہ ہی رماد ںیہن ہک وفری وطر رپ ااکحم انذف رکات وہ ‘‘دقرت’’ااکحم وک انذف رکےن یک اےس 

 (، ریبوت6، ص: 3لیصفت ےک ےیل دےیھکی : دراتخمر عم احہیش ردااتحملر ، اتکب االصلۃ، ابب اہعمجل، ج: ) 

یتم ہلمع یسک العےق ںیم ایسی یتخس ذٰہلا اقونن ےک افنذ اک االعن  وہاجےن ےک دعب یھب وکح 

رگم وچں ہک اقونین وطر رپ اےس تسکش ورتخی اور اپدنب السلس یک  ۔ہن رکے؛ ہی اگل ابت ےہ

 ۔دقرت احلص ےہ وت اب ہی ااکمن یہ زجع وذعموری ےک ےیل اکیف وہاگ

یہ کت دحمود ںیہن راہ ہکلب ضعب ہگج اس  ‘‘ااکمن’’رھپ ۂلئسم دارئہ ںیم اعمہلم طقف  

ت، ےب رامحہن اٹپیئ، دجسموں ںیم امنزویں رپ ڈڈنوں یک رباس ۔یھب وہاکچ ےہ ‘‘ووقع’’اکمن اک ا

دجسموں ںیم اتےل گل  ۔ہمئ اسمدج یک رگاتفری اور رھپ ریطخ رمق اک رجامہن اعدئ ایک اجاناؤمذنین اور 
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ا اسیل اک ریغ ملسم وپ ۔اجےن ےک ابثع ریغ ہنیعتم دمت کت ےک ےیل ابلکل امنز اک وموقف وہاجان

ّ
ّ

 ئ

اسمدج ےک رگابین ڑکپ رک دےکھ دے رک دجسم ےس ابرہ رکان، وپرے وقم ملسم وک اعیمل واب الیھپےن اک 

  ۔ےہ اسانم اک آزاموشئں اور ےنتف ےک مسق مسق ـــــــازلام اگلرک ڈیمای ےک رصبتے وریغہ وریغہ 

ااجزت  ف ےسان امتم ونتفں اور آزاموشئں ےس ےنچب ےک ےیل ضحم وکحتم یک رط ذٰہلا

  ۔ایہتف دعتاد ، ًالثم : اچر اپچن ااخشص اک عمج وہرک دروازہ دنب رکانیل، اور رھپ ہعمج ابامجتع ڑپانھ

ےک  ‘‘اذن اعم’’  دانی آےن ہن ےس وخف ےک آزاموشئں اور ونتفں ان وک امنزویں درگی اور 

ای وعرت، ای دنمش ای وکیئ  سج رطح یسک وچر، ۔ابیق رےہ اگ ‘‘اذن اعم’’ہکلب اب یھب  ۔الخف ہن وہاگ

ہک ہی روانک درتقیقح امنز ےس  ۔اور ومذی یک وہج ےس دروازہ دنب انیل اذن اعم وک ابلط ںیہن رکات

  ۔روانک ںیہن ےہ، ہکلب ہنتف ےس دنبش ےک ےیل ےہ

 : رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح ےتھکل ںیہ اٰیلع

 "عمدة القاري" يف  كما ۔دج ےس رواک اجےئوخد رفامےت ںیہ ہک ومذویں وک اسم املع

، للعالمة زين بن نجيم المصري، وفي "الرسائل الزينية" لإلمام البدر محمود العيني

  ۔بلسانه كل مؤذ ، ولو-من المسجد  أي-وفي "الدرالمختار" : يمنع منه 

 اذن’’  ـــےہ رشع اطمقب ہک ــــوت ہی روانک  

ّ
 

، اتکب االصلۃ، اتفوی  روضہی ) ۔ںیہن ‘‘انمف

 (اامم ادمح راض اڈیکیم، ربیلی رشفی، 212، ص: 6ابب اہعمجل ج: 

 ںیم دجسم اجعم اک دعتاد دحمود رظن شیپ ےک احالت وخانفک وموجدہ ہک ہی الکم الخۂص

 وک ولوگں درگی رکےک دنب دروازہ ای رکےک، االعن اباضہطب اور ـــــــ رکانیل اقمئ وامجاعت ہعمج وہرک عمج

ہکلب ایسی وصرت  ۔ےک انمیف ںیہن ‘‘اذن اعم’’ اجےکس اچب ےس وےنتف رطخات اتہک روانک ےس آےن

 رپ وطر اقونین وک ےنتج- ای- ںیھنج اگ رےہ دارئ ںیم دعتاد ـ ای ـ ضحم ان یہ ااخشص‘‘ اذن اعم’’ںیم 

یسک رطح ای رھپ  ۔ذٰہلا ارگ اخص اںیھن ای اینت دعتاد ےک آےئ ریغب دروازہ اگلایل ۔ےہ احلص ااجزت

 ھذا               ۔اور امنز ہعمج درتس ہن وہیگ ۔آےن ےس روک دای وت اظرہ ہی ےہ ہک اذن اعم ابلط وہاجےئ اگ
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  ۔علما ه تعالٰیواللّٰ  ۔ما ظھر لي، والعلم بالحق عند ربي

  اضیفن رسور ابصمیح

 ھ1441ابعشن امظعمل  ؍3

 ء 2۰2۰امرچ ؍29

 کتبـــــــــــــــــــــــــــــــہ
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 وتفی ققحم  اسملئ دجدیہ

[ یک احتل ںیم دعف رضر ےک CURFEW[ اور رکویف]LOCK DOWNالک ڈاؤن]

 ےیل دجسم اک دروازہ دنب رھک رک یھب ہعمج یک امنز وہ اجےئ یگ۔

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ققحم اسملئ دجدیہ رساج ااہقفل رضحت العہم یتفم اظنم ادلنی اصبح ہلبق

 ااجلۃعم االرشہیف ابمروپکر  اک وتفی  

 ء2۰2۰امرچ ؍3۰ھ ، ربوز ریپ: 1441ابعشن امظعمل ؍4

ققحم اسملئ دجدیہ رساج ااہقفل رضحت العہم یتفم اظنم ادلنی اصبح ہلبق داتم 

 ااجلۃعم االرشہیف  ابمروپکر  ۔رباکمہت ادقلہیس 

 ایک رفامےت ںیہ املعےئ دنی وایتفمن رشع نیتم :

ےنچب ےک ےیل وکحتم ےن وموجدہ احالت ںیم رکوان وارئس یسیج کلہم امیبری ےس 

انذف رکدای ےہ۔ سج یک وہج ےس اپچن ارفاد اکی اسھت عمج ںیہن وہےتکس۔  144وپرے کلم ںیم دہعف 

اس اینبد رپ وکحتم ےن امتم ذمابہ یک ابعدت اگوہں وک دنب رکےن اک مکح اجری رکدای ےہ ۔ امہری 

ہک رصف اامم ؤمذن اور دجسموں ںیم یھب اتےل گل ےئگ اور ااظتنہیم یک رطف ےس مکح ہی ےہ 

رٹایٹسن یہ لم رک امنزںی ادا رکںی۔ اور ارگ زایدہ  ولگ دجسم ںیم عمج وہےت ںیہ وت اامم اور رٹایٹسن 

رپ سیک رک دای اجےئ اگ۔ اس ےلسلس ںیم وپسیل اس دقر یتخس رک ریہ ےہ یک ضعب العوقں ںیم دجسموں 

 ےس ویلصمں وک اکنل اکنل رک امرا ایگ۔

ف ےس انذف اس اپدنبی ےس قح دجسم وت ادا وہاجات ےہ اور امجتع جنپ ااظتنہیم یک رط 

 اگہن ےک ذرےعی دجسمںی آابد یھب ںیہ رگم ہعمج اک ہلئسم تہب دیچیپہ وہایگ ےہ۔

اک ہعمج ےب امشر العوقں ںیم لطعم راہ، وہج ہی ےہ ہک ہعمج ےک ےیل اذن اعم اور  2۰2۰امرچ  /27

 ورہن ولگ ریثک     اور وموجدہ احالت ںیم دروازہ وھکال ںیہن اجاتکس۔  دجسم اک دروازہ الھک رانھک رشط ےہ۔



 

 89
   

 

 وتفی  ققحم اسملئ دجدیہ یتفم اظنم ادلنی اصبح ہمیمض

 دعتاد ںیم آاجںیئ ےگ اور رھپ ویہ اقونین دوشاری شیپ آےئ یگ سج اک ذرک ایک ایگ ۔

اس وصراحتل ںیم درایتف بلط ارم ہی ےہ ہک ایک وبجمری یک وصرت ںیم دنچ ولگ  ذٰہلا

ولگ ارگ دروازہ دنب رکےک امنز ہعمج یھب ادا رک ںیل، وت اس یک ااجزت وج  امنز اگجنپہن ادا رک رےہ ںیہ ویہ 

 وہیگ ایںیہن؟ 

واحض رےہ ہک دروازہ املسمونں یک رطف ےس دنب ںیہن ایک ایگ ےہ ہی وت وکحتم اک دابؤ ےہ 

اور وہ یھب امہری افحتظ ےک ےیل ےہ۔ دورسی ابت ہی ےہ ہک اذن اعم یک رشط وج ہقف یک اتکوبں 

ہی رشط بتک اظرہ ارلواہی ںیم   ۔یئگ ےہ ًالثم دراتخمر ، اہبررشتعی، اتفوی روضہی وریغہ ںیم ایبن یک

لقن ںیہن یک یئگ ےہ، ہکلب ہی رشط بتک ونادر ےس لقن یک یئگ ےہ۔ یہی وہج ےہ ہک دہاہی یسیج وہشمر 

 اتکب ںیم اس رشط اک وکیئ ذرک کت ںیہن ےہ، اس ےیل اس رشط اک وموجدہ احالت ںیم احلظ ےیک

ریغب ہعمج ڑپھ ایل اجےئ وت ایک رحج ےہ؟ مک ےس مک ہعمج وت وپری داین ںیم لطعم ہن وہاگ وج اعشراالسم 

ےس ےہ۔ اور دجسمںی وت وریان ںیہن وہں یگ۔ اور رھپ رکوان وارئس یک متس رگی اک ہی ہلسلس انتک دراز 

آےن واےل یئک ےعمج  وہ اگ اور ہی اپدنبی بک کت اعدئ رےہ یگ اس اک یھب ھچک ملع ںیہن۔ سج ےس

ادیم ےہ ہک ہعمج یک  ذٰہلالطعم وہےتکس ںیہ، وج ہک رحج میظع یھب ےہ اور املسمونں وک وگارا یھب ںیہن۔ 

 ا۔بینوا توجرواحبیل ےک ےیل وجاز یک وکیئ وصرت شیپ یک اجےئ یگ۔

 دمحم ویفس راض اقدری:ایتفتسمل       

 ویھبڈنی، اہمرارٹش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 مسب اهللا ارلنمح ارلح

ہعمج اقمئ رکےن واےل مک از مک اچر ارفاد وہں، اکی اامم نیت دتقمی ، اور ان یک رطف ےس  اوجلاب :

اذن اعم وہ وت رکوان رک ویف ےک وموجدہ احالت ںیم امنز ہعمج حیحص ےہ ویکں ہک اس وتق وج رکویف اجری 

ےک رضم اور کلہم ارثات ےس اچبےن ےک ےیل ےہ،  ‘‘ وارئسرکوان’’ےہ وہ امتم ااسنین ربادری وک 
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اذن ’’امنز اور امجتع امنز ےس روےنک ےک ےیل ںیہن، اس ےیل اس رکویف ےس ہعمج یک اسوتںی رشط 

 رپ وکیئ ارث ںیہن ڑپات۔ ‘‘اعم

وک اناگاسیک ےک امٹی مب ےس یھب زایدہ رطخانک امان اج راہ ےہ اور ہی اکی  ‘‘رکوان وارئس’’

 ںیہ  ےہ ہک اس وارئس اہجں اےنپ دقم امجےیل ںیہ واہں روز ڑکنیسوں ولگ الہک وہرےہاچسیئ

ایلٹ، اریان، ارمہکی، نیچ ںیم زہاروں ولگ الہک وہ ےکچ۔ اس امیبری یک ادتبایئ العتم  ےسیج

 زاکم ، وسیھک اھکیسن، اخبر ےہ نکیل نج ولوگں یک وقت دماتعف ایھچ ےہ ان ںیم ہی العتم
ً
 ادتباء

 کیھٹ ےتھجمس ںیہ اور اےسی ولوگں ےک رقبی وہےن ےس ان ےک وارئس ںیھنںیہن وہیت، ولگ ا اظرہ

)رجامیث ( دورسوں ےک دبن ںیم رساتی رک اجےت ںیہ اور رھپ واہطس وباہطس ہی وارئس لقتنم وہےت 

 رےتہ ںیہ اہیں کت ہک ھچک دونں دعب وہ وکحتم ےک رٹنکول ےس ابرہ وہ اجےت ںیہ رھپ الہوتکں اک ہن

وجتزی یک یئگ ےہ سج “امسیج دوری”ےنمھت واال ہلسلس رشوع وہ اجات ےہ، اس ےس ےنچب اچبےن یک دتریب 

 رضوری وہا۔“ اتنج رک ویف’’اور “ الک ڈاؤن”ےک ےیل

الک ڈاؤن اک الص وصقمد ًاقلطم ااسنین ربادری وک اکی دورسے ےک رقب و االتخط ےس 

ے مسج ںیم لقتنم وہےن اور ےنلیھپ اک ببس ےہ، دور رانھک ےہ۔ وج وارئس ےک اکی مسج ےس دورس

وت اہیں ہعمج اور امجتع امنز ےس روانک وصقمد ںیہن ےہ ہکلب رصف رکوان وارئس اور اس ےک رضم و 

رپ وکیئ ارث “ اذن اعم”کلہم ارثات ےس دور رانھک وصقمد ےہ۔اور ایسی اممتعن ےس ہعمج ےک 

 ںیہن ڑپات۔

وک دجسم ںیم آےن یک ااجزت۔ احالں ہک وعروتں وک اک بلطم ےہ رہ امنزی ‘‘ اذن اعم’’

ا 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
ا اذیا یک وہج ےس دجسم آےن یک اممتعن ےہ۔ وت ےسیج ادن

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
ا ہنتف یک وہج ےس اور ومذی وک ادن

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
ادن

ا اذیا یک وہج ےس ومذی وک اممتعن 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
رپ ارثادناز ںیہن۔ “ اذن اعم”ہنتف یک وہج ےس وعروتں وک اور ادن

وےسی یہ وارئس ےک ادنہشی و رضر یک وہج ےس اعم ااسنین ربادری وک رقب و اور ہعمج حیحص وہات ےہ۔ 

  رپ ارث ادناز ہن وہیگ اور ہعمج حیحص وہ اگ۔“ اذن اعم ”االتخط ےس اممتعن یھب 
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 :در اتخمر ںیم ےہ

فال يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ ألن اإلذن العام مقرر 

 مجمع يف  ي، نعم لو لم يغلق لکان أحسن كماألهله، وغلقه لمنع العدو ال المصل

، ١الدر المختار على هامش رد المحتار ج:) ۔ھب، ااألنهر معزيا لشرح عيون المذاه

 (، باب الجمعة٦٠١ص: 

یسک دنمش یک وہج ےس ایدقمی اعتلم یک وہج ےس ہعلق اک ٹیگ دنب رک دانی اذن اعم ںیم رضم ںیہن  رتہمج:

 ےک ےیل اثتب ےہ اور ٹیگ دنب رکان دنمش وک روےنک ےک ےیل ےہ، ےہ اس ےیل ہک اذن اعم الہ رہش

ر ںیم رشح ویعن اذملابہ ےک وحاےل 

 

اہں ارگ ٹیگ دنبہن ایک اجےئ وت ااھچ وہ اگ اسیج ہک عمجم األن

 ےس ےہ۔

 :ر ںیم ےہردااتحمل

 ۔ط۔فال يضر إغالقه لمنع عدو أو لعادة كما مر

وہج ےس احمک اک ہعلق اک ٹیگ دنب رکاان اذن اعم ںیم  دنمش وک روےنک ےک ےیل ای دقمی اعتلم یک

 ة(، باب الجمع٦٠١، ص:١)ردالمحتار  ج: للخ ادناز ںیہن۔ اطحطوی ۔

رصتخم ہی ہک اممتعن یک اینبد امنز وامجتع امنز وہ وت ہی اذن اعم ےک انمیف وہیگ اور ارگ اس 

ہعمج حیحص ذٰہلااذن اعم ےک انمیف ہن وہیگ، یک اینبد ےنتف اک ادنہشی ای دنمش ےس رضر اک ادنہشی وہ وت وہ 

 وہاگ۔

ا رضر ےہ امنز و امجتع 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
اور وموجدہ احالت ںیم الک ڈاؤن ای امسیج دوری یک اینبد ادن

 و درتس وہیگ، اہں  ذٰہلاامنز ںیہن ےہ، 

 

ه يحص مع
ابب دجسم دنب وہےن یک وصرت ںیم یھب امنز ج 

 دروازہ الھک رےہ وت ااھچ ےہ۔

 یک     ‘‘ اذن اعم”ںیم          -وج الص ذمبہ یفنح ےہ   -       اظرہ ارلواہی          ہک     ےہ      اجب      اینپ ہگج          ہی ابت

 رشط اک وکیئ ذرک ںیہن ےہ ، اسیج ہک دباعئ اانصلعئ ، رحب ارلاقئ اور ردااتحملر ، ابب ہعمج  ںیم اس یک 
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  ۔رصاتح ےہ

میظع ااشلن  اتکب ںیم یھب اس اک ذرک ہن وہا، رگم اہک اج اتکس اور یہی وہج ےہ ہک دہاہی یسیج 

ےہ ہک دعم ذرک، ذرک دعم ںیہن ےہ، یھبک وکیئ ابت دلیل یک روینش ںیم دہتجم رپ ایعں وہیت ےہ اس 

 ےیل وہ اس ےک ذرک یک احتج ںیہن وسحمس رکےت۔

 :الخہص ہی ہک

تع دجسم ںیم اقمئ رکےن یک اشنش و رپ اشنش یک رطف ےس اپچن ولوگں وک ہعمج اور امج-(1)

ااجزت ےہ وت املسمن اس اک احلظ رکںی، الخف ورزی یک وصرت ںیم اےنپ آربو وک آچن آیتکس ےہ 

 اسیج ہک ھچک وہگجں رپ وہا۔

املسمن اےس دیجنسیگ ےس ںیل، ابیق ولگ اےنپ اےنپ رھگوں ںیم ہعمج ےک دبےل اہنت اہنت 

 ۔  وتق دروازہ اکلہ اس الھک رںیھکرہظ یک امنز ادارکںی۔اور دجسم واےل ہعمج ےک

اور ارگ ہی وسحمس رکںی ہک دروازہ دنب رانھک اچےیہ ورہن دتق آیتکس ےہ وت دعف رضر ےک دصقم -(2)

ےس دروازہ دنب رھک ےتکس ںیہ اسیج ہک دعف ہنتف و رضر ےک ےیل دنب رےنھک یک ااجزت ےہ وج ہقف یفنح یک 

اور ردااتحملر ںیم ذموکر  ،اطحطوی  ،در اتخمر  ، رہنعمجم اال،رشح ویعن اذملابہ ’’دمتعم و دنتسم بتک 

 ےہ۔ واہلل اعتیل املع۔

 ہــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکتبــ

 رئيس قسم اإلفتاء و هيئة التدريس

  األشرفية بمبارك فور أعظم جراہ بالجامعة    

 م٢٠٢٠مارس  ٣٠ھ / ١٤٤١شعبان المعظم  /٤    

 

 

 محمد نظام الدین الرضوي
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دمح ابصمیحوتفی  یتفم اشمشد ا ہمیمض  

 یتفم اشمشد ابصمیحوتفی  

  اهللامسب 
 
 ارلنمح ارلح

 ےہ اس ےک ریغب ہعمج حیحص ہن وہاگتحص ہعمج ےک ےیل اذن اعم یک رشط، الزم و رضوری 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ے اانحف ےن تحص ہعمج ےک ےئل ھچ رشںیط ذرک یک ںیہ ان ںیم ےس یٹھچ رشط اہقف

اعم ااجزت وہ ہک نج اک عمج حیحص وہات ےہ ان ںیم   ےہ: ولوگں وکینعماذن اعم  اک  ےہ۔“ اذن اعم”

ا بتک ہقف۔

ّ

 ےس یسک وک امنز ہعمج یک ہگج ےس رواک ہن اجےئ۔ اعم

 ردااتحملر ںیم ےہ:  

أن يأذن للناس إذنا عاما بأن ال يمنع أحدا ممن تصح  -اإلذن العام: أي 

 ، باب الجمعة( ٢٥: ، ص٣)ج:  ۔منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي فيه

اقمئ رکےن واےل یک رطف ےس وہان اچےیہ۔ ایس ںیم دنچ رطسوں ےک دعب  ہعمجاذن اعم 

ھچک ولوگں ارگ  ذٰہلا‘‘فالمراد اإلذن من مقيمها لمايف  البرجندي’’: ںیہ العہم اشیم رفامےت 

 وہا۔  ےن اجعم دجسم اک دروازہ دنب رک دای اور اس ںیم امنز ہعمج ڑپیھ وت ہعمج حیحص ہن

وک روےنک اک االعن ایک، ہن دروازے دنب  امذون ےن ہن وخد یسک یلصم اہں! ارگ ہعمج ےک اامم

ےیک، ہن ااسی رکےن رپ یسک وک امومر ایک، ہکلب وخد وکحیتم ہلمع ےن رواک ای عنم ایک وت اذن اعم اقمئ رےہ اگ۔ 

اور ۔ڑپھ یل وت امنز حیحص وہیئگاس وصرت ںیم اامم ہعمج ےک اسھت نیت ای زایدہ ولوگں ےن امنز ہعمج 

 رفض ارت ایگ، ورہن ںیہن۔

ےک الخف یھب ںیہن  ارلواہیرہاظاذن اعم یک رشط ارگہچ اظرہ ارلواہی ںیم ذموکر ںیہن ےہ رگم ہی رشط  

ےہ۔ اور اقدعے ےک اطمقب ایسی رواتی ونادر رپ لمع وابج ےہ، ایس ےیل اعہم وتمن ںیم وج ہک 

رضحت ریض اہلل ہنع رفامےت  اقمئ راھک ایگ ےہ۔ اٰیلع ںیہ اس وک لقن ذمبہ ےک ےیل وعض ےئک ےئگ

 العمل برواية النوادر فيما لم يف  وال ريب ۔قلت: وعدم الذكر ليس ذكر العدم”ںیہ : 
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)جد “  تخالف ظاهر الرواية ؛ فلذا جزمت به المتون مع وضعها لنقل المذاهب

ومشى  ’’اور رفامای:اس اک ارتعاف ایک ہکلب وخد العہم اشیم ےن  (٤٠٠، ص: ٢الممتار، ج: 

اذن اعم یک  ذٰہلا ‘‘۔عليهيف  الکنز والوقاية، والنقاية، والملتقى وكثير من المعتبرات

 رشط وک رظنادناز رکےن یک اجنگشئ ںیہن۔

یک ےسج وکحتم ےن 144اب رہ یئگ ابت رکوان وارئس یک وہج ےس الک ڈاؤن ای دہعف

 یک وہج ےس وکحتم ےک آرسیفان ےن دجسموں ںیم امجتع وپرے کلم ںیم انذف رک راھک ےہ سج

یک وصرت  رک اپچن ارفاد ےس زایدہ اک وہان رجم رقار دے دای ےہ۔ الخف ورزیےک ےیل اامم وک ےل

ںیم ان رپ سیک یھب درج ایک اجات ےہ۔  اور وپسیل یک ایتخسں اور امر یھب ینلیھج ڑپیت ںیہ۔ وت ایسی 

 ہعمج وصرت ںیم اظرہ ےہ ہک راکوٹ وکح

 

ن
 
 می
مقن

تم اوروپسیل یک رطف ےس ےہ اور وہ ارگہچ 

 یھندروازہ یھب ا ںیہن ںیہ رگم وہ ہعمج اقمئ رکےن واولں ےس روےنک اک االعن یھب رکواےت ںیہ ںیہ اور

 ہعمج یھب اعم ویلصمں وک روےنک ںیم وپسیل ےک اسھت ےس دنب رکواےت ںیہ؛ اس ےیل

 

ن
 
 می
مقن

 

وموجدہ احالت ںیم دروازہ وھکال ںیہن اج اتکس ورہن ”اف ےہ ہک  وک ہی ارتعرشکی ںیہ ہکلب وخد اسلئ

ابت اک وسال یھب ایک ایگ ےہ، اس ےیل اظرہ یہی ےہ ہک  اور ایس“ ولگ ریثک دعتاد ںیم آاجںیئ ےگ۔

اس وصرت ںیم اذن اعم یک رشط وقفمد ےہ وت امنز ہعمج حیحص ہن وہیئ۔ ضعب نیققحم اک ہی انہک حیحص ںیہن 

ا ‘ ‘اذن اعم”ہک 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
اک بلطم ےہ ہک رہ امنزی وک دجسم ںیم آےن یک ااجزت ۔ احالں ہک وعروتں وک ادن

ا ہنتف یک  ہنتف یک وہج ےس اور ومذی وک ادنہشی

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
اذیا یک وہج ےس دجسم آےن یک اممتعن ےہ۔ وت ےسیج ادن

ا اذیا یک وہج ےس ومذی وک اممتعن 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
۔ اور رپ ارثادناز ںیہن“ اذن اعم”وہج ےس وعروتں وک اور ادن

ہعمج حیحص وہات ےہ۔ وےسی یہ وارئس ےک ادنہشی و رضر یک وہج ےس اعم ااسنین ربادری وک رقب و االتخط 

ں ےن وعروتں ویکں ہک اوھن“ رپ ارث ادناز ہن وہیگ اور ہعمج حیحص وہ اگ۔“ اذن اعم ”ےس اممتعن یھب 

ےک اسھت ااحلق ایک وج یئک  ےک وخف ہنتف اور ومذی یک اذیا راسین رپ وارئس ےک رضر اک ایقس ای اس

 ووہجں ےس افدس ےہ۔
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اور ومذی ےک قلعت ےس وج اسفد ےہ وہ وموجد ای ونظمن نظب اغبل ےہ، بج ہک  وعروتں اوًال: 

 وارئس اک اعمہلم وموہم ضحم ۔

اپچن ےس زایدہ ارفاد ےک عمج وہےن ںیم وقبل آپ ےک وارئس ےک رضر اک رطخہ  رطحسج  : اثًاین

ابیق امنزویں وک روانک رصف اس ےک چیب ںیم یھب ےہ، وت رھپ ان اپچن ےک وسا  ےہ، ویہ رطخہ اپچن

ےک افنذ اک دصقم  144ےیل وہا ہک دجسم ںیم ڑیھب اھبڑ ہن وہ اور یہی وکحتم ےک الک ڈاؤن اور دعف 

 ےہ ہکبج ڑیھب  اھبڑ ےس روانک یھب نیع امنز ےس روےنک یک رطح ےہ ہک وہ امنز اک الزم ریغ کفنم ےہ۔

ومعناه أن تكون علة ’’رطاز ںیہ: ںیم رمق  ‘‘دجااتمملر’’رضحت اامم ادمح راض دقس رسہ  اٰیلع

 ‘‘۔المنع هي الصالة نفسها ،أو الزمها الغير المنفك عنها كالمنع كراهة اإلزدحام

 ( 4۰1، ص: 2)ج: 

 رکدای ہک رکوان وارئس اکی رمضی ےس دورسے رمضی ںیم ےسیک ہی دوعی   ےناصبح  یتفم اثاثلً:

لقتنم وہاجےت ںیہ، رھپ ایس اینبد رپ دعتی ارماض ےک وخف ےس دجسم اک دروازہ دنب رکےک امنز ہعمج 

ےک الخف ےہ سج  ‘‘العدوی’’ہک ہی اینبد یہ افدس ےہ اور دحثی  یک ااجزت دےتی ںیہ، بج

 یفن سنج ےک ےیل ےہ وج رہ سنج رمض یک دعتی یک یفن رکات ےہ۔ ہیقف ےب اثمل اٰیلع‘‘ ال’’ںیم 

ںیم اس “  حکم المبتلىيف الحق المجتلى ” راسہلرضحت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ 

 یک وپری واضتح رفام دی ےہ سج رپ یسک رتمیم و ااضہف یک وکیئ اجنگشئ ںیہن۔ ہلئسم

ےس “  الخ...فال يضر غلق باب القلعة لعدو”ابعرت اہجں کت دراتخمر یک 

ل ایک ایگ ےہ وت ہی ادتسالل یھب افدس ےہ، ویکں ہک اس ےک دنب رکےک ہعمج یک تحص رپ ادتسال زہدروا

بل غلق الباب لکل أي : أن اإلذن ههنا موجود قیھب رحتری رفامای ےہ : تحت العہم اشیم ےن ہی 

، ص: ١)ج:  ۔ال منع العدو ،والذي يضر إنما هو منع المصلين ،من أراد الصالة

 ، باب الجمعة(  ٦٠١

 ےلہپ    ےس      وہےن      دنب       دروازہ      اک      ہعلق      ہک    ںیہ      رےہ       اصف رفام     اشیم    العہم   ںیم   اس ابعرت 
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ان امتم ولوگں وک آےن یک ااجزت وہیت یھت وج امنز ہعمج یک ادایگیئ ےک ےیل آان اچےتہ ےھت )اوربس 

وتق دانمشن االسم ےک ےلمح ےک  آاجےت ےھت۔( امنزویں رپ دروازہ دنب ںیہن اھت ہکلب امنز ےک

وخف ےس ہعلق اک دروازہ دنب ایک اجات، اس ےیل واہں دروازہ دنب وہان اذن اعم ےک انمیف رقار ہن اپای، 

بج ہک ۂلئسم دارئہ ںیم اپچن امنزویں ےک وسا امتم امنزویں رپ دجسم اک دروازہ دنب رک دای اجات ےہ، 

ں وک دجسم ںیم آےن یک ااجزت ںیہن دی اجیت ےہ ہکلب دروازہ دنب وہےن ےس ےلہپ یھب امتم امنزوی

تہب ےس امنزویں وک دجسم ےک دروازے ےس ولاٹای یھب اج راہ ےہ ہکلب اعم امنزویں وک روےنک ےک 

ےیل ضعب اسمدج ںیم دروازے یک ڈنکی یھب اگل دی اجیت ےہ ہی رضور اذن اعم ےک انمیف ےہ، اس 

 ےک اسھت حیحص ںیہن، زمدی ربآں واہں دانمشن االسم اک ےیل ہلئسم دارئہ اک ااحلق ہعلق واےل ہلئسم

ومعق اپرک ہلمح آور وہان ونظمن نظب اغبل ورہن ہعلق اک دروازہ دنب ںیہن ایک اجات، اور اہیں آےن واےل 

امنزویں ںیم وارئس اک وہان وموہم اور ارگ یسک ںیم وارئس وہ یھب وت اس ےس دورسے ںیم لقتنم وہان 

 ں رکنظب اغبل رپ ایقس ای ااحلق ویک وت رھپ رضر وموہم اک رضر نقیتم  ای رضر ونظمن اور زایدہ وموہم،

حیحص وہاگ؟ اظرہ ےہ ہک بج ہعلق اک دروازہ امنزویں ےک ےیل دنب یہ ںیہن وہات اھت، رصف دونمشں ےک 

ادنر ےئل دنب وہات اھت، ادایگیئ ہعمج ےک ےیل آےن واےل امتم امنزویں وک اھپکٹ دنب وہےن ےس ےلہپ 

ےل ایل اجات اھت وت واہں دروازہ دنب وہان اذن اعم ےک انمیف ویکں وہاگ؟ اور ارگ واہں یھب امنزویں ےک 

 “ال المصلی”ےیل ہعلق اک دروازہ دنب وہات وت ہعمج حیحص ہن وہات اور ہی ایس دراتخمر یک ابعرت ںیم وموجد

 ڑ دای۔ےک ظفل ےس اظرہ ےہ سج اک رتہمج اجن وبھج رک یتفم اصبح ےن وھچ

ااحللص مہ املسمونں وک وکحتم ےک ااظتنیم ااکحم وک لمع ںیم الان رضوری ےہ۔ اخمتفل 

رکےک اینپ زعت وک رطخہ ںیم ہن ڈاںیل۔ اور امنزویں ےک ےلسلس ںیم وخد وک اانت یہ فلکم ںیھجمس انتج 

اس ےیل الہ “ اَهَعْسُواَل ُفِّلَكُي ُهّٰللا اًسْفَن اَّلِا ”آپ یک وتعس ںیم ےہ ۔ اراشد رب لیلج ےہ : 

 رہش ںیم ےس نج رپ وکحیتم ہلمع اک وخف اغبل وہ ان رپ ہعمج رفض ںیہن۔ 

 ےس        ںیم اںیھن“  …۔۔اـوشرط إلفتراضها تسعة تختص به” ںیم ےہ:        اتخمر در
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أي : من ” العہم اشیم اس ےک تحت رفامےت ںیہ: “ وعدم خوف”اکی رشط ہی یھب ذرک یک یئگ : 

 ینعی اطلسن اک وخف ہن وہ۔ اور ارگ احمک اک وخف وہ وت ہعمج یہ رفض ںیہن۔“  الخ… ۔سلطان

۔ اور ابیق ےنگ ےنچ رکںیاےسی ولگ اجبےئ ہعمج ےک اےنپ رھگوں ںیم اہنت اہنت امنز رہظ ادا 

ولگ ینتج دعتاد اکحم ےط رکدںی، دجسم ںیم ابامجتع ہعمج ادا رکںی، ان اک ہعمج حیحص وہاجےئ اگ ہکبج 

 
مق

 ماان ہعمج دجسم اک دروازہ الھک رںیھک ای مک از مک ادنر ےس ڈنکی ہن اگلںیئ اور ہن یہ دجسم آےن ےس 
ن

یسک وک روںیک، ہن روےنک رپ یسک وک امومر رکںی۔ ایسی وصرت ںیم ارگ وپسل یک رطف ےس راکوٹ 

 ۔آےئ وت ہی اذن اعم ےک انمیف ںیہن ۔ واہلل املع ابوصلاب 

 :ـــــبهاستكت

  ابصمیح اشمشد ادمح 

 ھ 1441ابعشن امظعمل ؍8

 ء 2۰2۰ارپلی ؍3

 اخدم اجہعم ادجمہی روضہی وھگیس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس وتفی ےس ےلہپ اکی وتفی  رظن ےس زگرا سج ںیم اذن اعم ےک انمیف لمع وک یھب اذن 

یک ااجزت دی یئگ وج الخف رشع ےہ اعم امن ایل ایگ اور دجسم اک دروازہ دنب رک ےک امنز ہعمج ڑپےنھ 

سج ےس رپزیہ الزم ےہ ںیم رضحت ومالان یتفم اشمشد ادمح اصبح ےک وتفی یک دصتقی رکات وہں 

 أعلم.و تعالی ھذا الجواب صحیح وھفاور ایس رپ املسمونں وک لمع یک اتدیک رکات وہں۔ 

 اقدری رفغہل  ریقف ایضء اٰیفطصمل

 ھ 1441ابعشن امظعمل ؍8                                                     
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 وتفی  یتفم ومیس ارکم ابصمیح

 ےک ووجد و دعم اک ہیضق ‘‘اذن اعم’’رکوان رکویف اور دنب دروازے ںیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ارلمیحارلنٰمحمسب اہلل 

ارفاد وک ہعمج یک اس رکویف ےک زامےن ںیم بج ہک وکحتم یک اجبن ےس رصف اپچن 

ااجزت ےہ۔ ارگ دجسم ںیم اپچن ارفاد عمج وہاجںیئ اور اس وخف ےس دروازے وک دنب رک دںی ہک 

ںیہک ولوگں ےک ازداحم یک وہج ےس وپسل ہنتف ہن رباپ رکے۔  وت ہی اذن اعم ےک انمیف ںیہن، ہکلب اس 

 :وصرت ںیم امنز وہ اجےئ یگ ۔سج یک لیصفت ھچک ویں ےہ ہک

 ہعمج ڑپانھ درتس وہ ارگ ہچ وہ  اک صخش وک روانک اذن اعم ےک انمیف ےہ، سج یسک یھب اےسی

 ۔ ہعمج اک فلکم ہن وہ

  اجںیئ وت ےیدنب رک د دروازےنکیل وںیہ دنمش ےک وخف یک وہج ےس ای ہنتف ےک ادنہشی ےس 

 :اسیج ہک اتفوی  روضہی ںیم ےہ ۔ہی اذن اعم ےک انمیف ہن رہھٹے اگ

و د ازرہی ںیم رشح ویعن اذملابہ رھپ 
سع
ل

عمجم االرہن رھپدر اتخمر رھپ حتف انیعل العہم اوب ا

عام مقرر ن اإلذن الة بالقلعة صحیحة وإن غلق بابھا ألالجمع :واللفظ له  :ےہ

  ۔وعادۃ قدیمة ال للمصليأألھلھا وغلقه لمنع عدو 

  ۔درتقیقح امنز ےس روانک ںیہن ہکلب ہنتف ےس دنبش ےہ روانکاور ہی 

شامي عن الطحطاوي ال یضر منع نحو النساء لخوف الفتنة کما فی ال

 انتھى۔

: وتعلیله بعدم التکلیف معلول بما فی الشامي عن العالمة اسمٰعیل أقول

مفتی دمشق الشام تلمیذ المحقق العالئي صاحب الدرالمختار عن العالمۃ عبد 

 صح منہ الجمعةالعلي البرجندی شارح النقایة أن اإلذن العام أن الیمنع احدا ممن ت
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 (291 :،ص8)اتفوی  روضہی ج: ۔فافھم ۔کما ال یخفٰی

 ۔وعرت وک ےنتف یک وہج ےس روانک اذن اعم ےک انمیف ںیہن اسیج ہک ایھب زگرا   

 :یک ایس ابعرت ےک تحت رفامےت ںیہ ‘‘اشیم’’ںیم  ‘‘دج ااتمملر’’رضحت ہیلع ارلہمح  اٰیلع

 .لخوف الفتنة النساء نحو قوله:

ن لم يکن مکلفات بها، وقد إأنهن ممن تصح الجمعة و الشك :قولأ

علمت تعبير البرجندي بيد أنه يتراءى لي أن المضر إنما هو المنع عن الصالة، 

الصالة نفسها أو الزمها الغير المنفك عنها  ھيومعناه أن تكون علة المنع 

كالمنع كراهة االزدحام، والمنع للفتنة ليس كذلك فكان كمنع المؤذي من 

ذاء ال عن ذكر یقدم شرحا، فإن حقيقة المنع عن اإلخول المساجد كما تد

 (۵96 :،ص3ج: ااتمملر)دج  ۔الله تعالىيف  المساجد، فافهم

ہیلع ارلہمح ےن رصاتح یک ےہ ہک ہنتف یک اخرط یسک وک روانک اذن اعم  رضحتاہیں اٰیلع 

 ےک انمیف ںیہن ویکں ہک ہی تقیقح ںیم امنز ےس روانک ںیہن۔

ہلئسم دارئہ ںیم وغر رکںی ہک امہرے دنہ ںیم ازداحم رپ یتخس ےس اپدنبی اگلیئ یئگ اب 

ےہ۔ امنز ںیم یھب رصف اپچن ارفاد یہ وک اجےن یک ااجزت ےہ۔ ارگ ںیہک اپچن ارفاد ےس زادئ وہں وت 

ازداحم وک روےنک ےک ےیل ارگ دجسم ےک دروازے دنب رک دےی  ذٰہلاوپسل ڈڈنے رباسیت ےہ؛ 

 ہی اذن اعم ےک ویکں رک انمیف وہ اگ؟ ہک اہیں ازداحم وک روانک امنز ےس روےنک ےک ےیل اجںیئ، وت

ےہ )ینعی ڈڈنوں ےس ںیہن ہکلب اس ہنتف یک وہج ےس ےہ وج دعب امنز ای وتق امنز وپسل رکےن وایل 

اٹپیئ وریغہ( اب املسمونں یک وپسل ےب رحیتم رکے۔ ایک رشتعی رہطمہ اکی املسمن وک ااجزت 

  ۔ںیہن رہزگ ـــــــ ےہ ہک وہ اےنپ آپ وک ایسی ذتل ےک اقمم رپ شیپ رکے؟ دیتی

ہک فلکم ںیہن اس ےیل اس اک ں اابحب وک ہی ہبش وہا ہک وعرت وچ ضعباس اقمم رپ 

 روانک اذن اعم ےک انمیف ںیہن۔
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 :اس اک ازاہل

وعرت فلکم ںیہن ’’ اذن اعم ےک انمیف وہےن ےک ےیل فلکم وک روےنک یک رشط اگلان اور ہی انہک ہک

ہی درتس ںیہن ہکلب اذن اعم ےک انمیف وہےن ےک ےیل ‘‘اس اک روانک اذن اعم ےک انمیف ںیہن ذٰہلا

راہ،  اک ہعمج ڑپانھ درتس ےہ اور ہی ںیم اینپ رطف ےس ںیہن ہہک رہ اس صخش وک روانک اکیف ےہ سج

 :آپ ذرا اافلظ رپ وغر رکںیہکلب وخد اشیم یک ابعرت ںیم وموجد ےہ، 

قولہ: اإلذن العام: أي أن یأذن للناس إذنا عاما بأن ال یمنع أحدا ممن 

 تصح منہ الجمعۃ عن دخول الموضع التي تصلی فیہ۔

 ۔وعرںیت ہی یھب الہ ہعمج ےس ںیہ

 :دج ااتمملر ںیم دںیھکی   

)جد  ۔ال شك أنهن ممن تصح الجمعة وإن لم يکن مکلفات بها: أقول

 (۵٩۶ص:، ٣الممتار ج: 

ںیم اتہک وہں وکیئ کش ںیہن ہک ہی وعرںیت ان ارفاد ںیم ےس ںیہ نج اک ہعمج ڑپانھ درتس  :رتہمج 

  ےہ ارگہچ ہی ہعمج یک فلکم ںیہن۔

ایس دج ااتمملر ےک اکی رطس اورپ ہی یھب ذموکر ےہ ہک بج العہم اشیم ےن در اتخمر یک درج 

ےک لمختار( الدر ا)‘‘یحصل بفتح أبواب الجامع للواردین وھو’’ذلی ابعرت: 

  رد المحتار()‘‘قولہ: للواردین: أي من المکلفین بھا  ’’تحت رفامای:

 ‘‘ ۔اھ ۔قوله: أي من المکلفين’’وت ریمے اامم ربولیی ےن رفامای: 

 ۔أقول تقدم تعبير البرجندي بمن تصح منه الجمعة وبينهما فرق ظاهر

 ()جد الممتار

 یسک یھب اےسی صخش وک روانک اکیف ےہ الخۂص الکم ہی ہک اذن اعم ےک انمیف وہےن ےک ےیل

 ہک                وج الہ ہعمج ںیم ےس ےہ، وخاہ وہ فلکم وہ ای ہن وہ، اور وعرںیت ہی یھب الہ ہعمج ںیم ےس ںیہ اسیج 
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 ایھب اورپ دج ااتمملر ےک وحاےل ےس زگرا۔

 :اب آےیئ الص ہلئسم یک رطف

ں انک اذن اعم ےک انمیف ںیہن، احالروبج ہی ابت اثتب ہک ہنتف یک وہج ےس وعروتں وک 

ایک؟وہ ہنتف ان وعروتں رپ  ےہ ہنتف وہ ہک ےہ ہی احتج یک اجےنن اب وتہک وہ الہ ہعمج ںیم ےس ںیہ 

 اسفق و اجفر اک دتس درازی رکان ےہ۔

 :دبر ادلنی ینیع رفامےت ںیہ العہماسیج ہک 

  جميعيف  ويکره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقاً( يعني)

 العيدين والجمعة يف  الصلوات، للفتنة والفساد، ولهذا يباح للعجائز الخروج

 الفجر يف  وكذا يباح لهن الخروج ۔باالتفاق، ألنهن غير مرغوب فيهن، فال فتنة

 الفساق:والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة، ألن من ظهر منهم الفتنة وهم 

 يف  يخرجن:  المغرب، وعندهمايف   الفجر والعشاء، ومشغولون بالطعاميف  ونـنائم

 كل الصلوات يف   الجمعة، والفتوى اليوم على الکراهةيف  الصلوات كلها كما

 (١٧٠:،ص١منحة السلوك شرح تحفة الملوك ج:)"۔لظهور الفساد

واحض رےہ ہک اس رپ نتف دور ںیم ًاقلطم وضحر دجسم ےس وعروتں وک رواک اجےئ اگ وخاہ وہ ونٹ: 

  ۔وجان وہں ای وبڑیھ

یہی تیفیک آج امہرے کلم یک ےہ ہک ارگ دجسم ںیم اپچن ارفاد ےس زادئ امنز ےک ےیل 

آےت ںیہ وت وہ زادئ ارفاد یف ہسفن ہنتف وہں ای ہن وہں، اہتبل ہنتف ان رپ وہان ےہ ۔ وہ اس وطر رپ ہک وج زادئ 

 ےگ، وج ےلہپ ارفاد آےکچ ںیہ۔ ان وک وت وپسل ڈڈنے ےس ونازے یگ یہ زمدی وہ یھب ونازے اجںیئ

ےس اپچن وموجد ےھت۔ اور ہی رصف نکمم یہ ںیہن، ہکلب واعق یھب ےہ۔ یئک وڈیویز ںیم آپ ےن یھب 

 اس وک المہظح رفامای وہاگ۔

 اپدنبی         واولں رپ       آےن       زادئ         اس ےس        دی        ااجزت        ارفاد وک        اپچن         ےن رصف       بج وکحتم
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ابصمیح روضی  وتفی  یتفم ومیس ارکم ہمیمض  

اگلیئ ےہ وت اب ارگ دجسم ںیم اپچن ارفاد عمج وہ اجںیئ اور ایس ادنہشی ےک تحت دروازے وک ادنر یہ 

ا ہنتف ےہ؛ ں  ہی اذن اعم ےک انمیف ںیہن؛ ویکےس دنب رک ںیل، وت

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
ہک ان ےک العوہ ےک آےن ںیم ادن

 ےس وہےن واےل ہنتف اک دس ابب ےہ۔ ابیق ارفاد وک روانک ہی امنز ےس روانک ںیہن ہکلب ان یک وہج ذٰہلا

سج رطح وعروتں ےک ےیل دروازے وک دنب رکان اذن اعم ےک انمیف ںیہن ایس رطح اس 

رکویف ےک زامےن ںیم اپچن ےس زادئ ارفاد وک روےنک ےک ےیل دروازے وک دنب رکان اذن اعم ےک انمیف 

 ۔فافهم ۔ںیہن

 محمد وسيم اكرم الرضوي

 المدينه نيبالجامعة  التدريسخادم      

 ھ ١٤٤١شعبان المعظم  /١١

 ء  ٢٠٢٠اپریل /٦

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہکتبـ
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 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ ہمیمض

 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ

 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ

 رمضمات اور دراشخں ولجے

 ] مہ ےن اےنپ ومفق رپ رظن اثین رکیل، وہ ادمحل ہلل قح ےہ، رصف رشتحی و میہفت یک احتج ےہ۔[

 

 ابعروتں ےک ااشرات و رمضمات ںیم بج یھبک اہنتویئں ںیم کی وسیئ ےک اہقف یک

اسھت وغر رفامےیئ وت ان ےک اےسی دراشخں ولجے اسےنم آےت ںیہ ہک تعیبط وھجم ایتھٹ ےہ اور 

 اتخمر’’دل رفتح و اشکدیگ ےک اسھت ہی ارتعاف رکات ےہ ہک وایعق ہی 
ص
ر
ُ
ر’’ںیہ، ای ‘‘د ُ

 

 

حتف ’’ای ‘‘ عمجم ااَلن

 وریغہ، وریغہ۔ ‘‘ اطعای وبنہی’’ای ‘‘ ریادقل

مہ اہیں ہن بس اک ااحہط رک ےتکس ںیہ، ہن وتق ںیم بس ےک رشح و ایبن یک اجنگشئ 

 ےہ، اس ےیل مہ ان یک ابعروتں ےک رصف اکی ولہپ ےک ولجے ِداھکےت ںیہ۔

ےک وخف زدہ اموحل ںیم امسیج افہلص رےنھک اور (COVID-19وکوِڈ )وکروان وارئس 

یتخس ےک اسھت انذف ےہ سج اک  144؍ امرچ ےس الک ڈاؤن اور دہعف 2۵اھبڑ ےس ےنچب ےک ےیل ڑیھب 

االطق الب اایتمز امتم ابعدت اگوہں رپ یھب وہات ےہ اور اس یک الخف ورزی رپ وپسیل ےک ذرہعی زد و 

 ےہ بج وکب ، ذتل و روسایئ اور رگاتفری و اقونین اکر روایئ ےک وخانفک احالت اک اسانم رکان ڑپات

ہک ولوگں اک وشِق ہعمج اںیھن اسمدج یک رطف ےچنیھک ےیل اجات ےہ اس ےیل ہی وسال وپرے ملسم امسج 

ںیم وموضع وگتفگ وہ ایگ ہک اب ہعمج ےسیک ادا وہاگ، دروازہ دنب رکےک ہعمج یک امنز ادا رک ےتکس ںیہ ای 

 ںیہن؟

  وتفے اسےنم آےئ:اس ابرے ںیم دو رطح ےک 

اتبای ایگ ےہ ہک ہعمج ےک وتق دروازہ ھچک الھک رہ ےکس وت رتہب ےہ، ورہن  ںیم ہی ےلہپ وتفے

 دعفِ رضر ےک ےیل دنب یھب رک ےتکس ںیہ اور ہعمج حیحص وہاگ۔

 یتفم اظنم ادلنی روضی ابصمیح

 دصر ادملرنیس و دصر ۂبعش ااتف

 ااجلۃعم االرشہیف ابمرک وپر، امظع ڑگھ

تعالی باسمہ   از: 
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 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ ہمیمض

ںیم اہک ایگ ےہ ہک دروازہ دنب وہےن یک وصرت ںیم ہعمج حیحص ںیہن وہاگ  دورسے وتفے

 ےس ہی رشط ںیہن اپیئ اجیت۔ہک تحص ہعمج ےک ےیل اذن اعم رشط ےہ اور دروازہ دنب رکےن 

وجاز واال وتفی  رامق ارحلوف اک ےہ سج ےک داللئ رپ ھچک اابحب وک الکم ےہ اس ےیل مہ 

 ان داللئ یک رشتحی و میہفت رکےت ںیہ ۔

امنز ای امجتعِ امنز وہ وت ہی اذِن اعم ےک انمیف وہیگ۔ اور ارگ  اممتعن یک اینبددجسم ےس  یلہپ دلیل:

ای دنمش ےس رضر اک ادنہشی وہ وت وہ اذن اعم ےک انمیف ہن وہیگ، ذٰہلا ہعمج حیحص وہاگ اور ےنتف  اس یک اینبد

ا رضر ےہ، ےک افنذ یک اینبد کلہم 144اور دہعف وموجدہ احالت ںیم الک ڈاؤن 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
 وارئس ےس ادن

 دجسم دنب وہےن یک وصرت ںیم یھب امنِز ہعمج حیحص و 
ِ
درتس امنز و امجتعِ امنز ںیہن ےہ ذٰہلا ابب

 وہیگ۔

 : در اتخمر ںیم ےہ

فَلَا يَُضرُّ غَلُْق بَابِ الَْقلْعَةِ لَِعدُوٍّ اَوْ لِعَادَةٍ قَدِيمٍَة لِأَنَّ الْأِذَْن الْعَامَّ مُقَرٌَّر 

لِأَهْلِهِ وَغَلْقُُه لِمَْنِع الْعَدُوِّ لَأ الْمُصَلِّي، نَعَمْ لَْو لَْم يُغْلَْق َلکَاَن اَْحسََن َكمَا فِي 

)الدر المختار على هامش رد اهـ  ۔مَعِ الْأَنْهُرِ مَعْزِيًّا ِلشَْرِح ُعيُونِ اْلمَذَاِهبِمَجْ

 ، باب الجمعة(٦٠١، ص: ١المحتار ج:

یسک دنمش )ےک ادنہشی( ای دقمی اعتلم یک وہج ےس ہعلق اک دروازہ دنب رکان اذن اعم ںیم رضم  رتہمج :

ربرقار ےہ اور دروازہ دنب رکان دنمش وک روےنک ےک  ںیہن ےہ اس ےیل ہک اذن اعم الہ رہش ےک ےیل

 ہن ایک اجےئ وت زایدہ ااھچ ےہ اسیج ہک ےیل ےہ، ہن ہک امنزی وک ر وےنک ےک ےیل، اہں ! ارگ دروازہ دنب

ر ںیم رشح ویعن اذملابہ ےس ےہ۔ ُ
 

 

 عمجم االن

ہ دنب رکان اجزئ اس رپ الکم ہی ایک ایگ ےہ ہک دنمش ےک ےلمح اک نیقی ای نظ اغبل وہ وت درواز

وہاگ اور اہیں وت امنزویں ںیم وکروان وارئس اک ووجد ضحم وموہم ےہ، ذٰہلا اس یک انب رپ دروازہ دنب 

 رکےن یک ااجزت ہن وہیگ۔
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 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ ہمیمض

  رشتحی و میہفت:

ےس رماد دنمش ےک آ اجےن اک کش ‘‘ دنمش ےک ادنہشی’’ےب امہی ےن ہی اھجمس ہک اہیں  اس )افل(

، عمجم االرہن ، اور در اتخمر ونیتں بل ںیہن، ویکں ہک رشح ویعن اذملابہانیش نَع دلیل ےہ، نظ اغ

  ذموکر ےہ:ںیم ابافتق راے ہی مکح 

‘‘ دروازہ دنب ہن ایک اجےئ وت انسح )زایدہ ااھچ( ےہ  ـــ۔لو لم یُغلق لکان أحسن’’

 ہک دروازہ الھک ہی ےہ ےہ۔ انسَح وہےن یک وہج( ااھچ)اک بلطم ہی وہا ہک دروازہ دنب رکان نَسَح  اس

  
ن

ش

ارانھک س

ّ

دعم اذن ےس دیعب رت ےہ، دنمش ےک ےلمح اک نیقی ای نظ اغبل وہات وت دروازہ دنب رکان  ہ ۂ

 ہن وہات، ہکلب وابج وہات ،

 

 ےس ےک اکی زجےیئ ،344، ص: 1اطحطوی یلع ادلصر ج: رصف اَسَح

  ت ہی ےہ: وہیت ےہ۔ ابعردیئیھب اس یک ات

 الصالة فالظّاهُِر وجوب يف  خشى دخوله و هم، و یُأمّا إذا کان لمنع عدو  

  ۔الغلق

بج دروازہ دنب رکےن ےس وصقمد دنمش وک روانک وہ ہک نیع احتلِ امنز ںیم دنمش ےک آےن اک  رتہمج :

  رطخہ ےہ وت اظرہ ہی ےہ ہک دروازہ دنب رکان وابج ےہ۔ 

ہن وہ انچں ہچ ملسم ایسی رشط ےک ےیل آات ےہ سج اک ووجد ققحم وہ ، وکشمک ‘‘ إذا’’ۂملک 

 اوبثلت و وفاحت ارلومحت ںیم ےہ: 

إذا ظرُف زمان و یجیء للشّرط محقّقا ، فال يدخل على ما هو على ’’

 (٢٣٥، ص: ١)مسلم الثبوت و فواتح الرحموت، ج: ھ۔ا ۔خطر الوجود، إلّأ لنكتة

اک احلص  ےن امگِن اغبل اک افدئہ دای۔ وت اس ابعرت‘‘ تیشخ ’’یک وہج ےس  ‘‘إذا’’اہیں 

ےہ۔ ذٰہلا  یہی وہا ہک امنز یک احتل ںیم دنمش ےک آ اجےن اک نظ اغبل وہ وت دروازہ دنب رک دانی وابج

ایعں وہ ایگ ہک در اتخمر، وریغہ ںیم اہجں دروازہ دنب رکان اَنسح اتبای ایگ ےہ واہں دنمش ےک ےلمح اک نیقی 

 ای ّنظ اغبل ںیہن ےہ۔
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 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ ہمیمض

 ضعب الکیم اسملئ ےک وسا درگی اوباب ںیم اہیں ہی ابت واحض رےہ ہک رشتعی ںیم

رصف یلقع ہہبش ربتعم ںیہن ہک وہ ومہ ضحم ےہ، اہں ہہبش ےک اسھت وکیئ رقہنی اپای اجےئ ًالثم ابداشہ ای 

 
ِ
احمک ےس دعاوت رےنھک واےل اس رہش ںیم اپےئ اجےت ںیہ وت ہی ہہبش انیش نع دلیل وہاگ اور ابب

 تہب ےس زجایئت ہکلب اوصل یھب اس ےک اشدہ ںیہ۔ یہی وہج رضر ںیم اس اک اابتعر ےہ اسیج ہک

ا ضحم ای ومہ ضحم وہات وج سب اکی ذینہ دیپاوار ےہ وت 

ّ

 ہ ۂ
ن

ش

 دجسم دنب رکان اجزئ وہا، س
ِ
ےہ ہک اہیں ابب

 ااجزت ہن وہیت۔

ںیم اکی اور تیثیح ‘‘ و غلقُہ لمنع العدو  ال المصّلي’’اب ذرا در اتخمر یک ابعرت  )ب(

ےیئ، اوصل ہقف اک اضہطب ےہ ہک بج مکح قتشم ےس قلعتم وہات ےہ وت امذخ ااقتشق مکح ےس وغر رفام

یک تلع وہات ےہ، ہی امّلسمت ےس ےہ سج یک رصاتح ونر االونار ، اور مّلسم اوبثلت و وفاحت 

ئ اک ظفل قتشم ےہ اور امذخ ااقتشق الصۃ

ص ضل
م

۔ اس ےس ںیم ےن ارلومحت وریغہ ںیم ےہ۔ اہیں 

اممتعن یک اینبد امنز وہ وت وہ اذن اعم رپ ارث ادناز وہیگ۔ ہعمج ےک ےیل امجتع رشط ےہ  یہی اھجمس ہک

سج ےک ےیل اامم ےک وسا مک از مک نیت رفن وہان رضوری ےہ اس ےیل اہیں امجتع ےس اممتعن وک 

یھب امنز ےس اممتعن ےک مکح ںیم اشلم ایک رھپ ڑبی وخیش وہیئ بج دج ااتمملر یک ہی ابعرت ابرصہ 

 وناز وہیئ:

عِلُّة المَنِع هي  معناهُ: أن تكونَ إنَّ المُضِرَّ إنّما هُو المنُع عِن الصَّالِة ، و 

و المنُع للفتنةِ  ۔الصالُة نفسُها أو الزِمُها الغيرُ المُنفكُّ عنها كالمنِع كراهَة االِزدِحامِ 

ع عنِ اإليذاءِ ليسَ كذلِك، فكان كمنع المُوذي مِن دخول المساجِدِ، فإنّ حقيقةَ المن

، ٣)جَدّ الممتار على ردّ المحتار ، ج:  ۔فافهم ۔ المساجدِ يف  ه تعالٰی، ال عن ذكِر اللّٰ 

 ، مکتبة المدينه(٥٩٧، ٥٩٦ص:

ر رصف امنز ےس روانک ےہ۔ اور وصقمد ہی ےہ ہک اممتعن یک تلع وخد ‘‘ اذن اعم’’ رتہمج :

 

ںیم ُم

 امنز وج اس ےس دجا ہن وہ
ِ
ا ےسیج ازداحم ےس انوگاری یک  امنز وہ ای الزم

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
وہج ےس اممتعن۔ اور ادن
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 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ ہمیمض

ہنتف یک وہج ےس روانک ااسی ںیہن ےہ وت ہی دجسم ےس ومذی یک اممتعن یک رطح ےہ ہک ومذی وک روانک 

 درتقیقح اذیا ےس روانک ےہ ، ہی اسمدج ںیم ذرک ایہٰل ےس روانک ںیہن ےہ، اےس ھجمس ےیجیل۔ 

 واحض رفام دی ہک : اض ہیلع ارلۃمح و ارلوضان ےن ابت تہب ہیقف دیقف ااثملل اامم ادمح ر

ا ہنتف و اذیا۔ -ای  -ہی داھکی اجےئ ہک تلعِ عنم ایک ےہ امنز و الزم امنز ’’

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
 ‘‘ادن

ا ہنتف و 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
تلع عنم ارگ امنز ای الزم امنز وہ وت اذن اعم ںیم رضم وہاگ، اور ارگ ہی ہن وہ ، ہکلب ادن

 م ںیم رضم ہن وہاگ۔ اذیا، وریغہ وہ ،وت اذن اع

اور یلھک وہیئ ابت ےہ ہک وکحتم اکی دحمود دعتاد ںیم امجتعِ امنز و ہعمج یک ااجزت 

دے ریہ ےہ اور اس ےس زادئ وک اس وہج ےس روک ریہ ےہ ہک ان ےس وارئس ےنلیھپ ےک 

اہیں رطخات زایدہ ںیہ اور ہی وارئس زایدہ ڑیھب اھبڑ اور رقب و االتخط ےس یہ ڑبھ رےہ ںیہ وت 

 اممتعن یک تلع امنز و الزم امنز ںیہن ےہ ، ہکلب اکی ایھبکن اور کلہم وارئس ےہ۔ 

 تہ یک وہج ےس اممتعن، الزم امنز ےس اممتعن ےہ رگم وجےس رکا‘‘ ازداحم’’قلطم 

ازداحم الزم امنز ےہ وہ ابب ہعمج ںیم اکی اامم اور نیت رمدوں یک امجتع ےہ، اےنت ارفاد رشط 

ےک ےیل رشط ںیہ اور امہرے ۂلئسم دارئہ ںیم قلطم ازداحم ای امجتع ےس ہن  ہعمج اپےئ اجےن

رکاتہ ےہ ، ہن اممتعن ، ہکلب اس یک وت ااجزت ےہ، اہں رثکِت ازداحم ےس انولعمم ارفاد ںیم 

 وارئس ےنلیھپ ےک ادنےشی ےس اممتعن ےہ ہک ہی رٹنکول ےس ابرہ وہاگ۔  

 اچےیہ ات مہ ہی ابت رضور وحلمظ اخرط رےہ ہک دجسم ےس زجہیئ وک رہ وگہش ےس انھجمس در اتخمر ےک )ج(

ےہ ویکں ہک دجسم  ‘‘منع العَدو’’روےنک ای ابب دجسم ےک دنب رکےن ےک وجاز یک تلع رہب احل 

ا ایلصمن دجسم ںیم احرض وہں، رگم وخِف َع و ہن وہ وت ابب دجسم دنب رکےن ےس اذن اعم متخ 

ّ

ےک اعم

  یک ابعرت ہی ےہ :ر دنہہی ںیم اس یک رصاتح ےہ۔ طیحم وہ اجےئ اگ۔ طیحم رباہین او

شهدها فإن فتح بابَ الّدار، و أذن للناس إذنا عامّا جازت صالتُه 

 لم   ۔۔۔اـلق األبواب كلهـدّار و أغـالباب  م يفتحـا و إن لـدهـم يشهـأو ل العامّة
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 (٢٨٥، ص: ٢ج: )۔تجزئهم الجمعة

ا ایلصمن الخہص دقبر احتج ہی ےہ ہک اطلسن ےن 

ّ

اےنپ لحم ںیم ہعمج اقمئ ایک اور اعم

ا دنمش یک وہج 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
احرض ںیہ رھپ یھب ہعمج حیحص ںیہن ےہ ، اس ےس اظرہ یہی ےہ ہک اہیں ابب دجسم ادن

 ےس دنب ںیہن وہا ےہ اس ےیل اذن اعم ںیم رضم وہ ایگوت الص تلع وخِف دعو یہ ےہ۔ 

وہ دعو ےک مکح ںیم ےہ ذٰہلا دعو واےل ‘‘ ر اچنہپےئوج زیچ رض’’اہیں ہی ارم یھب یفخم ہن رےہ ہک  )د(

 زجےیئ ےس وارئس واےل ےلئسم ںیم ادتسالل اجب ےہ۔ 

ہعمج دجسم ںیم وہ ای لحم ، ای ہعلق ںیم رہ ہگج ہعمج حیحص وہےن ےک ےیل اذن اعم رضوری ےہ، اس  )ہ(

 ںیم دروازہ دنب ابرے ںیم دجسم، لحم، ہعلق بس اک مکح اکی ےہ ذٰہلا سج وصرت ںیم لحم ای ہعلق

رکےن یک ااجزت وہیگ اس وصرت ںیم دجسم اک دروازہ یھب دنب رکےن یک ااجزت وہیگ اس ےیل 

 دروازہ دنب رکےن ےک وجاز اور دعم وجاز ںیم دجسم اور ہعلق ےک درایمن رفق ہن ایک اجےئ۔

ا ہنتف یک وہج ےس دجسم آےن یک اممتعن ےہ رھپ یھب ا دورسی دلیل :

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
ذن اعم ربرقار وعروتں وک ادن

ا انس وک ازداحم ےس 

ّ

ا ہنتف و رضر ےک ابثع اعم

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
اور ہعمج حیحص وہات ےہ وےسی یہ وارئس ےس ادن

 اممتعن ےہ اور اس ےس اذن اعم رپ وکیئ ارث ہن ڑپے اگ  اور ہعمج حیحص وہاگ۔

 ۔المساجد إلى الخروج، عن النّساء-عنه تعالى هاللّٰ  رضي-لقد نهٰی عمرُ 

 ۔()رضوية عن العناية

ےن وعروتں وک دجسم اجےن ےس عنم رفام دای۔ اس یک تلع  -ریض اہلل اعتٰیل ہنع  -رضحت رمع  رتہمج :

 ےن ہی ایبن رفامیئ:  -رۃمح اہلل اعتٰیل ہیلع -اصبح دہاہی 

  ، باب اإلمامۃ، مجلس البرکات(١٠۵، ص: ١ج: )۔لِمَا فيه مِن خوفِ الفتنة

 ‘‘ادنہشی ےہ۔ ویکں ہک دجسم یک احرضی ںیم ےنتف اک’’  

 :رشتحی و میہفت

ےہ        ےس یھب وہ اتکس               ہنتف وعروتں      ہی ابعرت ـــــــــــوہ اتکس ےہ       اور وعروتں رپ یھب            
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 اعم ےہ، اور ریخ ارقلون ںیم دوونں رطح ےک ےنتف ہن واعق ےھت، ہن ونظمن نظبص اغبل، وکدوونں 

 ےھت، امہری وگتفگ ایس رقِن دقمس کت دحمود ےہ، دخارا آج ےک زامےن رپ ہکلب وکشمک و ہبتشم

 اُس زامۂن ریخ وک ایقس ہن ایک اجےئ۔

 زامۂن ریخ ںیم وعروتں یک رطف ےس ہنتف سب ہہبش یک دح کت اھت:( افل)

رضحت رمع افروق امظع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن نج وخانیت وک دجسم اجےن ےس رواک اھت وہ     

ا ریخ و الصح ےک ےیل اینپ اثمل آپ ںیھت، وہ احصایبت ںیھت ای ریخ 

ّ

ب ۂ
ل

 

ارقلون یک وخانیت ںیھت وج غ

ی فاات ںیھت، اٰیلع رضحت ہیلع ارلہمح رفامےت ںیہ:
عف
 اتایعبت، وج اصاحلت و 

’’ اب ارگ اکی اصہحل ےہ وت بج زہار ںیھت، بج ارگ اکی افہقس یھت اب زہارںیہ، اب

ال يأتي ’’ر ےصح اھت، روسل اہلل یلص اہلل اعتٰیل ہیلع وملس رفامےت ںیہ:  ارگ اکی ۂصح ضیف ےہ بج زہا

 (، راسہل : لمج اونلر، ینس دار االاشتع17۰، ص: 4)اتفوی روضہی ج:  ‘‘۔عام إلّأ و الّذي بعده شرّ منه

’’ درءُ رشع رہطم اک اقدعہ ےہ ہک بلجِ تحلصم رپ بلِس دسفمہ وک دقمم ریتھک ےہ

بج ہک )ینعی سج زامےن ںیم( دسفمہ اس ےس تہب مک  ن جلِب المصالح۔مُّ مِھالمفاسد أ

ا

ّ
ّ

م-دنی  اھت اُس تحلصم ہمیظع) امجتع اگجنپہن و ہعمج( ےس ائ
ُ
ھ

 -اامم امظع و اصنیبح و نَم دعبَ

ےن روک دای اور وعروتں یک ںیمسق ہن انبںیئ ہک اصاحلت اجںیئ، افاقست ہن آںیئ ہکلب اکی مکح اعم 

 )اًاضی(‘‘ دای۔

 ’’ رکامین ےن وقل اامم یمیت )لقن ایک ہک( اس دحثی ںیم اسفِد ضعب زانن ےک ببس

 (172)اًاضی: ص ‘‘ بس وعروتں یک اممتعن رپ دلیل  ےہ۔

 ب ۂ ہک آپ ےن لقن یک

 

ی

 

غ
 ۔دےیھکی ایس عنم اسمدج ےس دنس یل سج اک مکح اعم ےہ  ...ابعرِت 

  یہ رماد‘‘  اسفِد ضعب’’ےس الفساد يف  نَّ خروجھ يف ـمَالِ وت    
ُ
 ُک
ِ
ع

 

ی
َ
م

، اور ایس ےس 

مکح اممتعن رصف طلغ وعروتں ےک اسھت  ]ینعی‘‘ رصق اراشدافتسمد، ہن ہک رصف اسفد واویلں رپ 

 )اتفوی  [  اخص ںیہن، ہکلب امتم اصاحلت وک یھب اعم ےہ اور اسفد ےس رماد ضعب وعروتں اک اگبڑ ےہ۔ ن
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 ینس داراالاشتع، ابمرک وپر ( ، راسہل : لمج اونلر ، 173، ص: 4روضہی ج: 

ی فاات ںیہ۔
عف
 امہرے ادتسالل اک رمزک یہی اصاحلت و 

 وعروتں رپ رمدوں یک رطف ےس ہنتف یھب ہہبش یک دح کت اھت: )ب(

ام 

ظ

ا احصۂب رکام و اتنیعب ع

ّ

اصنیحل ےس ےھت، اّسُفق ہن ےھت،  -ریض اہلل اعتٰیل مہنع-اعم

اک بقل الم ےہ، ‘‘ ایخر اتم ’’اںیھن زابِن وبنت ےس ابوصخلص احصۂب رکام ہک بس اعدل ےھت  اور 

اّسُفق یہ ےس وہ  وت احصہب و اتنیعب رپ قسف و وجفر اک نظ اغبل ںیہن وہ اتکس، بج ہک وعروتں رپ ہنتف

 اتکس ےہ اور بتکِ ہقف ںیم ایس یک رصاتح یھب ےہ۔ 

وتں ںیم ہی اسری وگتفگ ریخ ارقلون یک وخانیت اور رمدوں ےک ابرے ںیم ےہ بج وعر

تفع و اپراسیئ اور رمدوں ںیم وقتی  و رپزیہاگری اعم یھت، رگم ضعب ےک اگبڑ ےک ببس بس وک 

 ہعمج و امجتع یک احرضی ےس روک دای ایگ۔ 

اعمذ اہلل ریخ ارقلون یک ان دقمس وخانیت اور اپابکز رمدوں ںیم اسفد و اگبڑ ونظمن  ایک

ےک قلعتم وکیئ املسمن ااسی وسچ اتکس ےہ، رھپ ایک وہج ان  ایک ۔نظب اغبل اھت، زہار ابر دخا یک انپہ

ےہ ہک ضعب ےک اگبڑ یک وہج ےس بس وک دجسم یک احرضی اور امجتِع جنپ اگہن اور ہعمج ےسیج اعشر 

 االسم ےس روک دای ایگ۔ 

ےہ ہک سج ابب ںیم  یہی اتھجمس -وج بتکمِ ہقف اک اکی ادٰین اس اطبل ملع ےہ -امہی ہی ےب 

یک انب رپ یھب مکح اجری وہات ےہ، اہں ہہبش ضحم یلقع ںیہن وہان اچےیہ ،  ےہ واہں ہہبش  وہاتالص عنم

   ںیم وکیئ دلیل وہین اچےیہ 
 
   رکات ےہ، ‘‘ اسفد ضعب’’اور ہکلب اس یک اتی

 
اس ہہبش یک کی وگہن اتی

وج اہقف اس ےک تہب ےس وشادہ وموجد ںیہ  اھت اور بتک ہقف ںیم‘‘ ہہبش انیش نع دلیل’’اس رطح ہی 

 ےس یفخم ںیہن۔ 

ہی ذباِت وخد              دجدی وکروان وارئس ذباِت وخد وکیئ امیبری ںیہن، امیبری اک ببس ےہ: 

امیبری ںیہن، ہکلب یف اولاعق ہی امیبری اک ببس اور اکی اجدنار ولخمق ےہ سج ےس وکیئ اچر امہ ےلہپ       وکیئ 
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وہات ےہ ہک اکی  اخص مسق ےک وخ ردینیب آہل )ارٹکلان  داین اعتمرف وہیئ، اس اک مجح اانت ومعمیل

اشمدہہ وہات ےہ اعم وخرد نیب ےس ںیہن۔  ہی داین ےک ےیل ذعاب، اک  امرکیئو اوکسپ( ےس یہ اس

آزامشئ اور درس ربعت ےہ، ہی ڑبی اخومیش ےک اسھت ھنم اور انک ےک ذرہعی قلح کت اتچنہپ 

ا وہ اجات ےہ اور آہتسہ آہتسہ اس اک اکشر اسسن ےک ےہ، رھپ ھچک دونں ےک دعب اس اک نکسم ڑھپیھپ

انتؤ اور کشخ اھکیسن اور دشدی اخبر ںیم التبم وہ اجات ےہ، ہی رمض اھکیسن ، زاکم ےک رمض ےس تہب 

‘‘ دجدی وکروان وارئس’’ اشمہب ےہ اس ےیل رصف یبط اجچن ےک دعب یہ ہی ولعمم وہ اپات ےہ ہک ہی 

 ےہ۔ 

ویلب، اچی ، او( ےک اطمقب وکروان وارئس یک اعم العامت رس درد، اعیمل ادارۂ تحص )ڈ’’ 

اھکیسن، اخبر، اکتن اور اسسن ےنیل ںیم رپاشیین ےہ، اس یک العامت وک اظرہ وہےن ںیم اپچن ےس 

العامت وچدہ ےس سیب دونں کت ینب ریتہ ںیہ،  است روز اک وتق اتگل ےہ، رمضی ےک ادنر اس یک

م اخبر اور وکروان انشکیفن یک تہب یس وصخایصت اکی یسیج ںیہ، ریغب یبط ڈویلب، اچی، او ےک اطمقب اع

ٹسیٹ ےک اس وک رفق رک اپان تہب لکشم ےہ۔ رسدی، اخبر، ےلگ ںیم انشکیفن ، ولف اور وکروان دوونں 

العامت ںیہ نکیل ڈویلب، اچی ، او ےک اطمقب وکروان ےس اتمرثہ صخش وک اسسن وھپےنل یک اکشتی یک اعم 

 (7؍ ارپلی ، ہعمج ص: 3)روز انہم االقنب، ‘‘ ریتہ ےہ۔رضور 

 ڈارٹک زریب دصیقی )امی یب یب اسی، امی اسی( ےن اتبای ہک 

رمضی ےک ادنر وکروان یک العامت وچدہ ےس سیب دونں کت رہ یتکس ںیہ اس اک ااصحنر ’’

 ہی العامت اپیئ وقت دماتعف رپ ےہ ہک رمضی یک ہی وقت زمکور وہ وت ھچک مک و شیب سیب دونں کت یھب

 اج یتکس ںیہ اور وقت ایھچ وہ وت وچدہ روز یھب تہب ںیہ۔ 

رسدی، زاکم ںیم اس رمض یک وہج ےس اسسن ںیہن وھپاتل اور وکروان ےک رمضی اک اسسن 

رضور وھپاتل ےہ اور زیت زیت وھپاتل ےہ، اس ںیم رسدی، زاکم ےک اقملب اخبر زایدہ زیت وہات ےہ، 

یسن یمغلب وہیت ےہ اور اس وارئس ںیم کشخ وہیت ےہ۔ رمضی ےک وفت وہ رسدی ، زاکم ںیم اھک



 

 112
   

 

 الک ڈاؤن ںیم ہعمج واےل وتفی  ےک داللئ ہمیمض

اجےن ےک دعب ادنر ےک رجامیث ابرہ ںیہن آ اپےت، وہ وںیہ متخ وہ اجےت ںیہ، اہں مسج ےک اورپ ہی 

 ‘‘رجامیث وہ ےتکس ںیہ۔

 اعیمل ادارۂ تحص یک روپرٹ ںیم ہی یھب اہک ایگ ےہ:  

ںیم رےتہ ںیہ اور اسسن اک دوراہین دنب وہ اجےن ےک دعب وکروان وارئس ااسنین ڑھپیھپوں ’’ 

 )روزانہم االقنب(‘‘ ہی رجامیث رمدہ وہ اجےت ںیہ اور اسسن دنب وہےن ےک ببس ابرہ ںیہن وہےت۔

 ارغلض  اکی وت ہی وارئس یھکم ، رھچم ، وجوںی یک رطح رظن ںیہن آےت ہک دھکی رک ھجمس ایل

 اجےئ ہک دبن ںیم رساتی رک راہ ےہ۔

دورسے اس یک العامت اپچن ، ھچ دن ےک دعب اظرہ وہین رشوع وہیت ںیہ۔ 

 رسیتے ان یک العںیتم اھکیسن ، زاکم ےس دح درہج اشمہب وہیت ںیہ اس وہج ےس

‘‘ دجدی وکروان وارئس’’رمضی ای اعم آدیم، ہکلب ڈارٹک یھب ٹسیٹ ےس ےلہپ ہی ھجمس ںیہن اپےت ہک ہی 

 ےک ببس ےہ۔ 

 ےک ےیل یبط اجچن اک ااظتنم امہرے کلم ںیم تہب دحمود ےہ سج وچےھت ہی ہک اس

ےس اس وارئس یک انشتخ وہ یتکس ےہ اور دورسے وکلمں ںیم یھب اجچن ےک ااظتنامت تہب وعیس 

 امیپےن رپ ںیہن ںیہ۔

 اکی 
ً
اپوچنںی ہی ہک داین ےک اپس اس اک وکیئ نیعم اور اشیف العج ںیہن ےہ، ادتباء

اس ےیل داین ےن اعتیف ایس ںیم یھجمس وہات ےہ ، دعب ںیم دوشار وہ اجات ےہ ادنازے ےس العج نکمم 

ےک ےیل رھگوں  سج‘‘ امسیج افہلص’’ہک اس وارئس ےس ےنچب یک دتریب اانپیئ اجےئ اور وہ دتریب ےہ 

 ںیم دحمود رانہ ، یسک ہگج رپ ڑیھب ہن اگلان ، اےنپ رطب و طبض اور کنیھچ و وھتک و اھکیسن ےس دورسوں وک

اچبان رضوری ےہ اس ےیل الک ڈاؤن اک افنذ وہا، الک ڈاؤن وکیئ تمعن ںیہن، ہکلب ہی وخد اکی رضر 

ا وگارا ایک ایگ ےہ۔ 
ً
 ےہ رگم رضر اعم ےس اچبےن ےک ےیل رضر اخص وک وبجمر

 ےن         نیچ                   منج ایل، ںیم اس وارئس ےن           ‘‘وواہن’’ےک رہش       نیچ      اریخ ںیم                 ء ےک2۰19دربمس 
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 ےس اممکل ےن واہں یک الک ڈاؤن رک ایل وت اس ےک دورسے وصےب وفحمظ رہ ےئگ ، رگم تہب

رپوازںی اجری رںیھک وت ہی واب زہاروں ولک رٹیم دور واہں یھب چنہپ یئگ، رھپ نج اممکل ےن ان ےک  

 اھجمس اجات ےہ ہک نج اممکل ےن امسیج افےلص اک مکح اہیں آدم و رتف یک وہ یھب ٹیپل ںیم آےئ، ہی یھب

اجری رکےن ںیم دری یک واہں اس وارئس اک الیھپؤ زیتی ےس وہا، اور اہجں امسیج افہلص اک مکح دلجی 

ےک ( ؍ارپلی19)اجری وہا واہں اس ےک الیھپؤ یک راتفر تسس ریہ۔ ادرھ روزانہم االقنب، 

رک الک ڈاؤن متخ رک دای وت رھپ الہتک اک ہلسلس رشوع وہ ایگ۔ ذرہعی ولعمم وہا ہک نیچ ےن نئمطم وہ

 اس ےک دعب واہں یک ربخ اتاحل وموقف ےہ۔

میلست رکےت ںیہ ہک بج داین ںیم دخاے اپک یک انرفامین ڑبیتھ ےہ  اےس مہ الہ اامین

اقدر ےہ  وت واب انزل وہیت ےہ وج یسک ےک ےیل ذعاب وہیت ےہ اور یسک ےک ےیل االتب و آزامشئ ۔ اہلل

ہک اسری داین اینپ ہگج رہھٹ اجےئ وت یھب وہ ہی واب اہجں اچےہ انزل رفام دے رگم داین اکراخۂن اابسب 

ےہ، دخاے دقری ےن اایش وک اابسب ےس وجڑ راھک ےہ، دنبے ےک ذرہعی اابسب اپےئ اجےت ںیہ 

 اتحمج ںیہن رگم اکانئت اعمل ںیم قیلخت ںیم اابسب اک ًاعطقوت وہ اقدر و وتاان اایش اک قلخ رفام داتی ےہ، وہ 

اس اک دوتسر یہی اجری ےہ ہک ومعًام اابسب ےک ےجیتن ںیم قلخ رفامات ےہ، اس ااقتعد ےک شیپ رظن 

دیپا وہا، رھپ ‘‘ دجدی وکروان وارئس’’ںیم یسک اخص ببس ےک ےجیتن ںیم ‘‘ وواہن’’مہ امن ےتکس ںیہ ہک 

ںیم  وکلمں کت چنہپ ایگ اور آج اس یک وہج ےس داین 18۵واہں ےس آدم و رتف ےک ےجیتن ںیم داین ےک 

 رہکام اپب ےہ۔ ہی ربخ وتمارت ےہ، اور وااعقت و رجتابت اس ےک اشدہ ںیہ۔

وکیئ امیبری ’’ینعی : آای ےہ،  ‘‘لَأ عَدْوٰی’’اہیں آپ وسچ ےتکس ںیہ ہک دحثی اپک ںیم 

امیبری  ےک ےیل ےہ وج رہ رطح یک اور ہی ال یفن سنج‘‘ اکی ےس لقتنم وہرک دورسے وک ںیہن یتگل

 ومشبل وکروان وارئس وک اشلم ےہ اور ہی وت وارئس ےک قح ںیم دعتہی و انشکیفن امانن ےہ۔ 

وت رعض ےہ ہک وکروان وارئس در الص وکیئ رمض ںیہن، رمض وت اکی اخص مسق یک 

 وج وجرہ ںیہ، وت ہی امسجین تیفیک اک انم ےہ وج رعض ےہ اور ہی وارئس اہلل یک یھنن یھنن ولخمق ںیہ
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 رمض ںیہ ےسیج وجوںی رس ںیم یلجھک اک ببس وہیت ںیہ رگم وہ وخد یلجھک ںیہن ںیہ اور 
ِ
رمض ںیہن، اابسب

ہی رقب و االتخط ےک ابثع اکی ےک رس ےس دورسے ےک رس ںیم لقتنم وہ اجیت ںیہ اےس دحثی 

یلقتنم وک یھب دحثی ذموکر ےک انمیف ےک انمیف ںیہن اھجمس اجات وت ایس رطح وارئس یک ال َع وی  اپک  

 ںیہن انھجمس اچےیہ اہں وارئس یک یلقتنم کنیھچ وریغہ یک وہا ےس وہیت ےہ۔ 

ےہ ہک وجوںی رس یک آوھکنں ےس ریغب یسک آےل یک دمد  ہی وجوںی اور وارئس ںیم رفق

د یھب ےک رظن آیت ںیہ اور وارئس اخص مسق ےک وخردینیب آےل ےس یہ رظن آےت ںیہ ، ںیم ےن وخ

اکی ونع ےک وارئس وک وخردنیب ےک ذرہعی اشمدہہ ایک ےہ، دورسا رفق ہی ےہ ہک وجوںی رس اور 

ڑپکے ںیم رہ رک اانپ اکم رکیت ںیہ وہ ہنم ےک ادنر ںیہن اجںیت رگم ہی وارئس ادنر اجےت ںیہ اور اانپ 

ے ںیم ریتہ ںیہ بج ہک ڑھپیھپا ںیم انبےت ںیہ ۔ رسیتا رفق ہی ےہ ہک وجوںی رس، دبن اور ڑپکریسبا 

ںیم ہی ربخ  9ء ےک االقنب ص 2۰2۰؍ ارپلی 13وکروان وارئس اضف ںیم یھب لقتنم وہ اجےت ںیہ، 

 اشعئ وہیئ ےہ:

یبط امرہنی ےن وکروان وارئس ےک رموضیں ےک وارڈ ےس وہا ےک ومنونں اک اجزئہ ےنیل ےک دعب ’’

 رک اتکس ےہ، واحض رےہ ہک اب کت ھچ ہک وکروان وارئس ریتہ ٹف کت اضف ںیم رفس ااشکنف ایک ےہ

ٹف اک افہلص رےنھک یک اتدیک یک اج ریہ یھت بج ہک احہیل قیقحت ںیم اثتب وہا ہک ہی وارئس ریتہ ٹف 

 ےہ۔ کت اضف ںیم رفس رک اتکس 

روپرٹ ےک اطمقب ینیچ نیققحم یک اقیقحتت ےک ادتبایئ اتنجئ ہعمج وک ارمیکی رمزک ےک 

 ‘‘ںیم اشعئ وہےئ۔یس ، ڈی، یس ، ’’ رجدیے 

وت اجدنار رجامیث  یسک امیبری اک انم ںیہن، ہی‘‘ دجدی وکروان وارئس’’ ایک  ہک اسیج ہک مہ ےن ایبن 

ںیہ وج اہلل یک اکی یئن ولخمق ںیہ، ان یک وہج ےس مسج ےک ادنر اکی کلہم امیبری دیپا وہیت ےہ اجمزًا 

ہک وکروان اکی یقیقح مسج ےہ، اجدنار ےہ، ےسیج تہب اس امیبری وک یھب وکروان وارئس ےنہک ےگل ، رصتخم ہی 

ےس ااہتنیئ وھچےٹ وھچےٹ ڑیکے وکمڑے یقیقح مسج اور اجدنار ںیہ ، ہی ارگ یسک ذرہعی ےس اکی ہگج 
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ےک اخمفل ںیہن اھجمس اجات ، ‘‘ ال عدوٰی’’وبنی : ےس دورسی ہگج لقتنم وہےت ںیہ وت اےس دحثی 

وریغہ امدی اابسب ےک  دی وکروان وارئس یھب کنیھچ اور وھتکایس رطح امیبری ےک وارئس ًالثم دج

ای ھنم ںیم ےلچ اجںیئ، رھپ وہ یسک رطخانک ای کلہم امیبری اک ببس نب اجںیئ ذرہعی دورسے یک انک 

ےک الخف ںیہن انھجمس اچےیہ‘‘ ال عدوٰی’’وت اےس یھب دحثی وبنی: 

)1(

اابسب ےک ذرہعی ببسم 

دعتہی ےہ اس اک ااکنر ںیہن وہان اچےیہ ، دحثی اپک ںیم رمض ےک اک ووجد اکی میلست دشہ تقیقح 

 یک یفن یک یئگ ےہ، وارئس اور رجامیث ےک دعتہی یک یفن ںیہن یک یئگ، اہنمج رشح حیحص ملسم ںیم ےہ:

المراد به نفي ما كانت الجاهليّة تزعمُه و تعتقده ‘‘ ال عدوى’’إّن حدیث 

،  ٢)شرح صحيح  مسلم، ج:۔ه تعالىبفعل اللّٰ  أنّ المرض و العاهة تعدّى  بطبعها، ال

 (٢٣٠ص: 

ےس رماد زامۂن اجتیلہ ےک اس ااقتعد یک یفن ےہ ہک امیبری اور واب ذبات  ال عَدوٰی دحثی رتہمج:

 وخد دورسے وک گل اجےت ںیہ، ہن ہک اہلل اعتٰیل ےک لعف اور اتریث ےس ےتگل ںیہ۔ 

ےہ اور وارئس ےک اشمدہہ و  اس رطح  دحثی یھب ایقتم کت ےک ےیل اصدق ریتہ

تقیقح اک ااکنر یھب ںیہن وہات۔ املعے رکام وک اس رعموےض رپ تہب ڈنھٹے دل ےس وغر رکان 

ںیم یہی  ‘‘الحقُّ المجتلٰی’’ اچےیہ اٰیلع رضحت اامم ادمح راض دقصس ّرسہ ےن اےنپ راسۂل ابمرہک 

 ںیہن وہیت ، ہی ںیہن رفامای واضتح رفامیئ ےہ ہک امیبری اڑرک اکی مسج ےس دورسے مسج ںیم لقتنم

ا اور ڈارٹکس ایس ےک 
ص
ےہ ہک رجامیث اکی مسج ےس دورسے مسج ںیم لقتنم ںیہن وہےت۔ آج ےک اط 

اقلئ ںیہ ہک رجامیث اک انشکیفن وہات ےہ، رجامیث لقتنم وہےت ںیہ، وہ ہی ںیہن ےتہک ہک نیع امیبری یہ 

ں ےس دھکی رک ےتہک ںیہ، وہ ارٹکلان امرکیئو اوکسپ یک لقتنم وہ اجیت ےہ اور وہ وج ھچک ےتہک ںیہ آوھکن

دمد ےس اس یھنن ولخمق اک اشمدہہ رکےت ںیہ اور ہی ان ےک اہیں اکی ہمّلسم تقیقح ےہ، اہں وہ 

                                                

وکروان وارئس ےک قلعت ےس درج اسری ولعمامت اعیل انجب ڈارٹک زریب دصیقی اصبح امی ، یب ، یب ، اسی،  -(1)

 ہنم  12اور اکی اقمم رپ ااضہف یھب رکاای۔  امی ، اسی ونھکل ےن نس رک دصتقی یک
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اجمزاً اےس امیبری اک انشکیفن وبےتل ںیہ اور اس رطح اک اجمز امہری وبل اچل ںیم یھب اشعئ و ذاعئ 

 ےہ۔

وہات ےہ ہک سنج ےک تحت ےنتج ارفاد  آےت ںیہ بس یک ہی الے یفن سنج اک بلطم

  وہشمر اثمل ےہ:یفن رکدی یئگ، رگم وج زیچںی سنج ےک دارئے ےس ابرہ ںیہ ان یک یفن ںیہن وہیت، 

رھگ ںیم وکیئ رمد ںیہن، اہیں ال یفن  سنج ےک ےیل ےہ وت اس ےس سنج رمد ‘‘ الّدار يف  ال رجلَ’’

یفن وہ یئگ ، رگم اس ےس وعرت یک یفن ںیہن وہیئ ویکں ہک وہ رمد یک  د  ےس رھگ ںیم وہےن یکےک رہ رف

ںیم سنج رمض یک یفن یک یئگ ےہ اور وارئس ای  ال عَدوٰی سنج ےس ںیہن ےہ۔  ایس رطح ےیھجمس ہک 

رجامیث سنج رمض ےس ںیہن، سنج ویحان ےس ںیہ ، ااکنر دحثی ےک ےنتف ےس آپ ےب ربخ ںیہن 

 رکےت وتق اےس رضور شیپ رظن رےیھک اگ۔وہں ےگ اس رشتحی رپ الکم 

ا اذیا یک وہج ےس دجسم آےن یک اممتعن ےہ اتمہ اس ےس اذن اعم اور رسیتی دلیل :

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
ومذی وک ادن

ا اذیا یک انب رپ ولوگں یک ڑیھب وک دجسم 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
تحص ہعمج رپ وکیئ ارث ںیہن ڑپات، ویں یہ وکروان وارئس ےس ادن

 اعم اور تحصِ ہعمج رپ وکیئ ارث ہن ڑپے اگ۔ ںیم آےن یک اممتعن ےہ اور اس ےس اذن

 )الدر المختار ، أحکام المسجد( ۔و يُمنع منهُ كلّ موٍذ و لو بلسانه

 دجسم ےس رہ ومذی وک رواک اجےئ ارگ ہچ وہ زابن ےس اذیا دے۔ : رتہمج 

 وج  ولگ امنز ےس ےلہپ اچک نسہل ، یچک ایپز ای اچک دنگان اھک ےتیل سج ےک ابثع ہنم ےس دبوب

آیت ، اںیھن روسل اہلل یلص اہلل اعتٰیل ہیلع وملس ےن دجسم اجےن ےس روک دای ہک ان ےک ہنم یک دبوب 

ومیل یک )ےس رفوتشں اور امنزویں وک اذیا یتچنہپ ےہ۔ وت دحثی در الص اچک نسہل ، یچک ایپز ، اچک دنگان 

رک امہرے املع ےن رہ اھکےن واےل ےک ابرے ںیم وارد وہیئ ےہ اس وک اینبد انب( رطح وکیئ زبسی

ومذی وک روک دای ، اہیں کت ہک وج زابن ےس اذیا دے ًالثم دجسم ںیم اگیل ولگج  ےکب اےس یھب عنم 

 رفام دای۔ 

 دجسم       ہ و        ویکں ہک                  رفامای     اجری   یھب      ابرے ںیم      ےک     رہ دبدیقعہ       دعب ںیم امہرے املع ےن یہی مکح     
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 ںیم آرک اینپ دبدیقعیگ یک غیلبت رک اتکس ےہ وج نسہل یک دبوب یک اذیا ےس ڑبھ رک ےہ ۔ 

 اب وغر رفامےیئ،  :رشتحی و میہفت

۔ اپرک اانپ اکم رشوع رک دںی ےگوج دبدیقعہ اےنپ ذمبہ یک غیلبت ےس ڑُجے ںیہ وہ وت ومعق 

ن ےک قلعتم یھب ہی امگن وہ اتکس ےہ۔اور ھچک دب دیقعہ وج یغیلبت زماج رےتھک ںیہ ا 

 رگم ان یک ارثکتی اک احل ان دوونں ےس اگل کلھت ےہ، وہ امنز ڑپےتھ ںیہ اور ےلچ

اجےت ںیہ، رھپ دجسم ےک ٹیگ رپ ہی االعن یھب اگلای اج اتکس ےہ ہک اہیں وکیئ غیلبت ہن رکے، اس ےک 

اس رطح اک االعن اگلےن ےک دعب وہ اممتعن دعب اول ےک وسا وکیئ غیلبت یک رجأت ہن رکے اگ، رگم ایک 

متخ وہ اجےئ یگ، رہزگ ںیہن، آرخ ویکں ؟ اس یک وہج ہی ےہ ہک ا ن ےک اعم ارفاد ےک ابرے ںیم مہ 

ںیہن اجےتن ہک ہی ولگ ، ای ان ںیم ےس وکیئ یغیلبت ےہ ای ںیہن ، وہ اتکس ےہ ان ںیم وکیئ یغیلبت وہ، رھپ 

اک ومعق لم اجےئ وت اانپ اکم رشوع رک دے، اہیں دبدیقعیگ یک غیلبت اک وہ اتکس ےہ ہک اےس یھبک غیلبت 

 ہہبش ےہ وج انیش نع دلیل ےہ اس ےیل املع ےن ًاقلطم اممتعن رفام دی۔

اک یھب ےہ وج اےنپ رضم ارثات اور الہتک زیخی ےک  ‘‘دجدی وکروان وارئس’’ ااسی یہ احل ھچک 

وتمں ےن امسیج افہلص اقمئ رےنھک ےک ےیل الک ڈاؤن ےیل آج وپری داین ںیم وہشمر ےہ داین یک وکح

امشرہ  9اک الزیم رفامن اجری رکےک بس وک رھگوں ےک ادنر وصحمر رک دای ےہ، روزانہم االقنب ص 

؍ ارپلی ےک اطمقب آج داین یک اچر ارب آابدی اےنپ رھگوں ںیم دحمود ےہ۔ امہرے کلم ںیم 21

اٹیپ اج راہ ےہ، رگاتفری یھب لمع ںیم آریہ ےہ، اس یک الخف ورزی رکےن واولں وک ربی رطح 

وپرے کلم ںیم انذف رکےک یسک یھب  144ڈرون رمیکے ےس اس رپ رظن یھب ریھک اج ریہ ےہ، دہعف 

ےس زایدہ آدویمں وک ااھٹک وہےن ےس یتخس ےک اسھت روک دای ایگ ےہ، ہی بس ھچک ہی امن رک  ۵، 4ہگج 

رسے ےک اسھت رےنہ ، ےنلم ےنلج، طلخ طلم وہےن ےس لقتنم ایک اج راہ ےہ ہک وکروان وارئس اکی دو

وہات اور اتلیھپ ےہ، یہی وہج ےہ ہک ہی وارئس نیچ ےک رہش وواہن ںیم دیپا وہا اور رپوازوں ےک 

ذرہعی دورسے اممکل ےک ولوگں ےک واہں اجےن ، آےن ےس واہطس در واہطس داین ےک ڑبے ےصح 
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ولگ اس ےک رمضی وہ ےکچ ںیہ اور اکی الھک ایَّس زہار الہک  الھک ےس زایدہ  2۵ںیم لیھپ ایگ ۔ آج  

وہ ےکچ ، ہی بس ھچک ابمہ ااسنونں یک ڑیھب اھبڑ اور آدم و رتف ےس وہا، وکحتم اک ۂطقن رظن ہی ےہ ہک 

دجسموں ںیم زہاروں ولگ ہعمج ےک ےیل اجںیئ ےگ وت ان ںیم ھچک ارفاد وکروان ےک رمضی یھب وہ 

دورسوں ےک دبن ںیم اور ( وارئس) طلخ طلم یک وہج ےس ان ےک رجامیث ےتکس ںیہ وت ان ےک اسھت

ان ےس ان ےک اسویھتں اور الہ اخہن، وریغہ ےک دبن ںیم لقتنم وہ ےتکس ںیہ ، رھپ  ان ےک ذرہعی 

ریثک انولعمم ارفاد اس رطخانک وارئس ےک اکشر وہےت رںیہ ےگ ذٰہلا رضر اعم ےس افحتظ ےک 

 یھب یتخس ےک اسھت انذف رک دای ایگ۔  دجسموں ںیم 144ےیل دہعف 

ہی حیحص ےہ ہک زہاروں  ولگ وج دجسموں ںیم آںیئ ےگ ان ےک ابرے ںیم سب ہی ہہبش وہ 

اتکس ےہ ہک وہ ای ان ںیم ےس ھچک ولگ وکروان ےک رمضی وہں ےگ، رگم ہی ہہبش انیش نع دلیل ےہ 

 رک اس ےس ےب اانتعیئ یک ، ڑکیسوں وااعقت اور رجتابت اشدہ ںیہ ہک ولوگں ےن وموہم ضحم ھجمس

بسح ومعمل ڑیھب اھبڑ اجری ریھک  اور وکروان وارئس یک زد ںیم ڑبی رطح آےئگ اہیں کت ہک  تہب 

ےس وکروان ےک اعمجل یھب وکروان ےک رمضی اور دعتمد ۂمقل الج نب ےئگ ، ان وااعقت اور رجتابت 

ہہبش انیش نع دلیل یک انب رپ دہع احصہب و وت ےسیج ےنتف ےک یک انب رپ ہی ہہبش تہب وقی وہ اجات ےہ 

اتنیعب یک وخانیت وک امجتع جنپ اگہن اور ہعمج و دجسم ےس روک دای ایگ اور ےسیج اذیا ےک ہہبش 

انیش نع دلیل یک انب رپ اعم دب ذموبہں وک ہعمج ، امجتع و دجسم ےس روک دای ایگ وےسی یہ وکروان 

ا انس وک ہعمج و وارئس ےک ہہبش انیش نع دلیل یک انب رپ وکح

ّ

تم ےن دنچ ارفاد ےک وسا اعم

 امجتع و دجسم ےس روک دای۔ 

دجدی وکروان وارئس اب کت ےک  وچیھت دلیل ، رجتابت ریثکہ اور اابخِر وتمارتہ ےس کسمت:

وااعقت، رجتابت اور اابخر وتمارتہ ےک اطمقب بج ےس ااسنونں ںیم آای ےہ ایھن ںیم اپای اجات ےہ 

ںیم اتلیھپ ےہ، ٹسیٹ ےس ےلہپ ہی ںیہن اہک اج اتکس ہک الفں وکروان زدہ ےہ، اور  اور ایھن ےس ایھن

اتہ ےہ رھپ الفں ںیہن ےہ ویکں ہک ہی ڑبی اخومیش ےک اسھت ہنم ےک ادنر اجرک قلح ںیم اپھچ ر
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ا دتر
ً
 
 
 ریہ اور رپوازوں یک آدم و اینپ نیمک اگہ ےس ہلمح رکات ےہ ایس ےیل داین اس ےس ےب ربخی

وکلمں ںیم چنہپ ایگ،  18۵اور ولوگں یک ڑیھب اھبڑ یک وہج ےس ڑبی رستع ےک اسھت ہی داین ےک   ،رتف

ہی رجتابت اور اابخر وتمارتہ اشدہ ںیہ ہک ڑیھب اھبڑ ، لیم وجل ، اور طلخ طلم  اس رطخانک امیبری ےک 

ےہ ویکں ہک وہ  اابسب ںیہ۔ ویبع ںیم دعتمد اومر ںیم لہج ےک ابثع دقع وک ونممع و اناجزئ اہک ایگ

ئ ایِل ازنلاع 

 

ُفض
م

ئ ایل االہل( ڑگھجے اک ببس)

 

ُفض
م

ےہ ( الہتک اک ببس)ک وہات ےہ اور ہی وت 

آج یک اترخی ںیم اس ےس الہک وہےن واولں یک دعتاد اکی الھک ایّس زہار ےک رقبی چنہپ ریہ ےہ 

 الھک ےس اجتموز وہ یکچ ۔  2۵بج ہک اس ےک رموضیں یک دعتاد 

وااعقت و رجتابت اور اابطے اعمل ےک اسکیں رظنایت و اقیقحتت اور ارغلض ےب امشر

داین یک وکحوتمں اک ان ےک اطمقب اسکیں اکر روایئ رپ اافتق اور ااحصب لقع و مہف اک الب ااکنر ریکن میلست و 

ا رضر وک ققحتم ےک درےج ںیم رک داتی ےہ 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
وکست ااسنونں یک ڑیھب اھبڑ ےس دیپا وہےن واےل ادن

اعم اوباب ںیم یھب رشیع ااکحم یک انب ریھک اجیت ےہ بتک ہقف ںیم اس ےک وشادہ دےھکی اج ےتکس سج رپ 

 ںیہ۔

اابخر وتمارتہ تجح ںیہ، وااعقت اعہم و رجتابت ریثکہ تجح ںیہ، اابطے اعمل اک اافتق اور 

 اک القعے اعمل اک وبقل و وکست یھب تجح ےہ اس سپ رظنم ںیم وکروان وارئس ےک دعتہی و انشکیفن

اجزئہ ےیجیل وت اانیمطن وہ اجےئ اگ ہک ہی وارئس اقحقئ اثہتب ےس ںیہ، اشمدہات ےس ںیہ، ویحان 

ی اابسب ےک ذرہعی ادرھ ادرھ ےتلیھپ ںیہ۔ الب ہہبش، ںیمہ رہ احل ںیم اہلل یک 
ص
ارغص ںیہ اور ھچک امد

 ذات رپ وتلک رانھک اچےیہ رگم وتلک یفنِ اابسب اک انم ںیہن ےہ۔

ی مہف اقرص ںیم آیئ اور ےھجم ادیم ےہ ہک ہی وصاب ےہ اور رہب احل ںیم اس ہی ابت ریم

ہی  ۔و حسبي و نعم الوکیلھو المُستعان، و ھو رپ اہلل ّزع و ّلج اک رکش ادا رکات وہں

 اس ےلئسم ںیم اکی یئن دلیل اک ااضہف ےہ، اس ےیل اس رپ وکیئ الکم ںیہن ےہ۔

 اکی ااکشل ہی شیپ ایک اجات ےہ ہک زہاروں یک ڑیھب  اہیں   اکی ااکشل اک لح اور میہفت:
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ا رضر اپای اجات ےہ وہ اپچن ارفاد یک ڑیھب اھبڑ ےس یھب اپای اجات ےہ رھپ اپچن یک ااجزت 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
اھبڑ ےس وج ادن

 ویکں دی یئگ؟

 وت رعض ےہ ہک :

ًال :
ص
وک الزیم ایک ہی واضتح وت رساکری اکحم ےس وپانھچ اچےیہ وھنجں ےن ہی رفق رکےک لمع درآدم  او

ےہ، یتفم ےن سب اینپ ہی ذہم داری اھبنیئ ےہ ہک وج ونممع ےہ اےس ونممع رقار دای اور وج اجمز ےہ 

 اس یک ااجزت دی ےہ۔ 

مہ نج احالت ںیم زدنیگ زگار رےہ ںیہ ان ےک شیپ رظن اےس یھب تمینغ انھجمس اچےیہ ہک  اثًاین:

ااجزت ےہ اس ےس ہی دینی افدئہ وت ےہ ہک اسمدج  اپچن ارفاد ےک ذرہعی ہعمج و امجتع اقمئ رکےن یک

آابد رںیہ یگ ، اعشرئ اقمئ رںیہ ےگ۔ رہ ابت ںیم رد و ااکنر یک وخ ایھچ ںیہن، مک ےس مک ااقتم اعشرئ 

امہری  ‘‘فَأتُوْا مِنُْہ مَا استطَعْتُمْ’’: ےک اذن رپ وت وکست اایتخر رکان اچےیہ۔اراشد وبنی

 رامنہیئ ےک ےیل اکیف ےہ۔ 

دخام ہقف رپ رونش ےہ ہک ریثک اقمامت رپ لیلق اعمف وہات ےہ اور ریثک انبمے ااکحم۔ سج  اثلً:اث

ےک ھچک اابسب وہےت ںیہ، اہیں یھب لیلق یک ااجزت دےنی اک ھچک ببس وہ اتکس ےہ وج ڈارٹکوں ےس 

 وکیئ یھب ھجمس رک اینپ یفشت رک اتکس ےہ۔ 

چن ارفاد ےک اامتجع ےس رواک ںیہن اج اتکس ہک ھچک مک و ہی دنبۂ ےب امہی  ہی اتھجمس ےہ ہک اچر ، اپ

اوصل رپ یھب ہی اامتجع انزگری ےہ  ےک‘‘ مہ دو ، امہرے دو’’شیب رہ رھگ ںیم اےنت ارفاد رےتہ یہ ںیہ 

 اور وج انزگری وہ اقونن اس ےس رصف رظن رکات ےہ۔ 

ا:
ً

ںیم ےس یسک وک دخا ہن وخاہتس ہی  دجسم ںیم وج اپچن ارفاد عمج وہےئ وہ ولعمم و نیعتم ںیہ ان راب 

رمض وہا وت ولعمم وہ اتکس ےہ  ہک اس ےک راےطب ںیم وکن وکن ولگ رےہ ںیہ اس رطح یبط 

ںیم رھک رک بس اک العج وہ اتکس ےہ نکیل ارگ زہاروں ولوگں اک ازداحم وہا ( وکاراٹننئ)رحاتس 

لکشم وہاگ اور اس رطح  اور ان ےس زہاروں ولگ راےطب ںیم رےہ وت بس اک احل ولعمم رکان
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امیبری رٹنکول ےس ابرہ وہ اجےئ یگ اسیج ہک ارمہکی ، انیپس، ایلٹ، رباطہین، وریغہ ںیم وہا۔ دخا وفحمظ 

رےھک۔

)1(

 

 رہ اکم ہن وکحتم رکے یگ ، ہن وکحتم اک ہلمع، ھچک ںیمہ یھب رکان اچےیہ۔  : اخاسمً 

ان ےس زگارش یک اجےئ ہک وہ نج ولوگں وک اھکیسن ، زاکم، اخبر، اسسن یک فیلکت وہ 

اےنپ رھگ رپ امنز ڑپںیھ اور امجتع اقمئ رکےن ےک ےیل اچر، اپچن تحص دنم ارفاد اک نیعت رک دای 

اجےئ وت رھپ ان اپچن ارفاد ںیم وارئس اک ادنہشی مک ےس مک وہ اجےئ اگ ۔ لکشم ڑھگی وک اس وطر رپ 

رںیہ، وارئس اک ادنہشی یھب ااکمین دح کت مک وہ زگاران اچےیہ ہک دجسمںی آابد رںیہ، اعشرئ اہلل اقمئ 

 اور اقونن ینکش یھب ہن الزم آےئ۔ 

 اے نمچ واول، نمچ ےس ویں زگران اچےیہ

 ابابغں یھب وخش رےہ، رایض رےہ ایصد یھب

ےنتج داللئ ذموکر وہےئ ان بس ںیم اکی اخص ابت ہی  )افل( رضوری آاگیہ:

وپسیل اور اٰیلع اکحم وپری رطح  لمع درآدم ےک ےیل رپ 144یھب وجڑےیئ ہک الک ڈاؤن اور دہعف 

دعتسم ںیہ اہجں وکیئ اس یک الخف ورزی رکات ےہ وپسیل اک ہلمع دجسم ںیم سھگ رک اکی اکی وک رُبی 

ے ںیہ، ہی 

ُ

کلی

 

ی
رطح ےس امر امر رک اکناتل ےہ اور اامم و امنزی زیمخ احتل ںیم روسا وہرک رکاےتہ وہےئ 

                                                

ہی  ہک وارئس زدہ کلم ای رہش ےس وکیئ آای وت اےس یبط رحاتس ںیم  الہپوکروان وارئس ےک نیت رمالح ںیہ: -(1)

ہی ہک وج ولگ اس ےک راےطب ںیم رےہ وہ  دورساراھک اجےئ ہک اس ےک التبمے وارئس وہےن اک رطخہ زایدہ ےہ۔ 

ےس  14 اںیھن یھب ایس ےہبش یک انب رپ یبط رحاتس ںیم راھک اجےئ اگ، ہی دوونں دمِت رقمرہ )یھب ولعمم وہےت ںیہ

رمہلح ہی ہک وارئس زدہ کلم ای  رسیتادن( کت کیھٹ رےہ وت ڈاچسرج رک دای اجےئ اگ، ورہن اباضہطب العج وہاگ۔  21

رکےت رےہ اس رطح ےس  وکلمں ای رہشوں ےس تہب ےس ولگ آےئ اور بس آزادی ےک اسھت کلم ںیم تشگ

ص ںیم ریہ وت اس اک لح الک 

 

زہاروں ولگ زہاروں ےس ےلم، رھپ ہی ےب اایتحیط و ےب وتیہج رہ وصےب اور طخ

ڈاؤن ےہ، اس رمےلح ںیم رہ صخش کش ےک دارئے ںیم آ اجات ےہ ذٰہلا بس وک رواک اجات ےہ ، لیلق اک اانثتس 

 ہنم12 دقمور االعلج وہےن یک وہج ےس اقلب احلظ ںیہن۔
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ہن داھکی وہ ارٹنٹین رپ دھکی اتکس ےہ، ای اےنپ وطر رپ قیقحت رک اتکس ےہ، ذٰہلا  یسک ےس یفخم ںیہن، سج ےن

ںیمہ وکروان وارئس ےک رضر وک رہب احل اس رضر دشدی ےس وجڑ رک دانھکی اچےیہ، ہی رضر وکروان ےک 

 وخف اک یہ رہظم ےہ۔

اےنپ ہعمج یک تمظع اشن اک اعمل ہی ےہ ہک اکی ہتفہ ےک ےب امنزی یھب ہعمج ےک روز 

اکروابر دنب رکےک دجسم رضور آےت  ںیہ اس ےیل بج دروازہ الھک رےہ اگ وت املسمن وشق ہعمج ںیم 

دجسم آےن یک وکشش رضور رکںی ےگ اور آےن یک وصرت ںیم ویہ ایھبکن ااجنم اسےنم آےئ اگ، مہ 

کن ےن الک ڈاؤن ےک ےلہپ ہعمج ںیم دروازے یک ڈنکی ہن اگلےن یک ااجزت دی یھت رگم بج ایھب

 اتنجئ اسےنم آےئ وت دورسے ہعمج ےس دروزاہ دنب رکےن یک ااجزت دے دی۔ 

 رضحت ہیلع ارلہمح رفامےت یھب ےہ ، اٰیلع‘‘ دسصِ ذراعئ’’ اوصل امہری رشتعی اک اکی 

 : ںیہ

 داب ےہ اُن یک رشتعی اک‘‘ َسِص ذراعئ ’’رگم 

وسال آات ےہ ہک ایھبکن اتنجئ آوھکنں ےک اسےنم آ ےکچ ، اس ےک دعب امہرے اپس 

 دجسم اک دروازہ دنب رک دںی، ای الھک رںیھک؟

مہ ےن وساچ ارگ وقم املع یک دہاتی رپ رھگوں ںیم اہنت اہنت رہظ ڑپےنھ رپ ربص رک ےل وت رضور 

دروازہ الھک رانہ اچےیہ، رگم مہ ےن ولوگں ےک زماج وک ےنھجمس یک وکشش یک اور اس ےجیتن رپ ےچنہپ ہک َِسص 

رپ ابب دجسم دنب رکےن  ںیم یہ اعتیف ےہ ورہن املع  و اہمئ اک رس یھبک یھب اور ںیہک یھب  ذراعئ ےک وطر

رشم ےس کھج اتکس ےہ اور وقم ذلیل و روسا وہ یتکس ےہ، ںیمہ احالِت زامہن اور اوحال انس رپ رظن 

 رےنھک اک یھب مکح ےہ اور یہقف اوصل و رفوع ےس واہتسب رےنہ اک یھب ۔ اس ےیل 

وک داھکی، رپاھک، اھجمس اور وج ھچک اھجمس وہ بس آج آپ یک دختم ںیم شیپ یھب  مہ ےن بس

ً رک دای، بج ےھجم رہ  ا
 رطح ےس اانیمطن وہ ایگ ہک قلغِ ابب ےک وجاز ںیم وکیئ الکم ںیہن ےہ وت رھپ وتّکص

  یلع اہلل وہ وتفی  اجری رک دای ہک:
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ںیھجمس ہک اس ںیم دتق آ یتکس ےہ وت دعفِ  اہجں نکمم وہ دروازہ اکلہ اس الھک رںیھک اور ارگ ہی

 رضر ےک ےیل دروازہ دنب رھک ےتکس ںیہ، ہعمج حیحص وہاگ۔

وھنجں ےن اس رپ لمع ایک وفحمظ رےہ اور وج اس ےس اغلف وہےئ تقشم ںیم ڑپے، 

 دخاے اپک اںیھن اور بس وک اےنپ فطل و رکم ےس ونازے۔ آنیم

ا رضر  وکحتم ےک اٰیلع اکحم ، وپسیل اک ہلمع )ب(

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
اور ان ےک ذہم داران وکروان وارئس ےک ادن

ےیل زایدہ ڑیھب اھبڑ ےس روےتک ںیہ اسیج ہک لیصفت ےس ایبن وہا، اور یٹیمک ای  اور الیھپؤ ےس ےنچب ےک

ا رضر اور الیھپؤ ےس ےنچب ےک ےیل زایدہ ڑیھب اھبڑ ےس 

ّ

ۂ

ش

 ش
ی
رٹٹس ےک ارفاد اکی وت وارئس ےک ادن

د و وکب اور اقونین اکر روایئ ےس ظفحت ےک ےیل یھب روےتک ںیہ اور روےتک ںیہ، دورسے وپسیل یک ز

رہب احل وپسیل اک ہی لمع امنز ای الزم امنز ےس روےنک ےک ےیل ںیہن ےہ ہکلب وارئس ےک الیھپو ےس 

روےنک ےک ےیل ےہ اس ےیل اکحم، وپسیل ، رٹٹس ، یٹیمک بس اک ہی لمع رباہ راتس ای ابولاہطس 

یھب دسص ذراعئ ےک ( دروازہ دنب رکان)، اچبےن ےک ےیل یہ ےہ وت قلغِ ابب وکروان وارئس ےس ےنچب

 وطر رپ ایس وکروان ےس یہ ےنچب اک اکی ذرہعی ےہ۔

 ںیہ:ےک زجہیئ ےک ہی دو املکت  در اتخمر ( یلہپ دلیل1)رمضمات اور دراشخں ولجے: 

 ۔لو لم یغلق لکان أحسن ● ۔وَغلقُٗہ لمنع العدو  ال المصلي  ●

 ںیم اصبح در اتخمر ےن ااشرًۃ یھب اس رپ وکیئ روینش ںیہن ڈایل ےہ ہک امنزویں ےلہپ زج

ققحتم ےہ، ای ونظمن نظب اغبل ےہ، ای وکشمک و ہبتشم ےہ، نکیل ایس رپ دنمش ےک ےلمح اک رطخہ 

اہیں رک دای ےہ ہک  واحض‘‘ دروازہ دنب ہن ایک اجےئ وت زایدہ ااھچ ےہ’’زجےیئ ںیم وفرًا دعب ہی رفامرک ہک 

دنمش ےک ےلمح اک رطخہ وکشمک و ہبتشم ےہ۔ ہی رمضم ںیہن ےہ، ہکلب اس اک ولجۂ ونر قح کت راسیئ 

 ےک راےتس رونش رکات ےہ رگم دعم اافتلت ےک ابثع یفخم رہ ایگ۔

وعروتں وک دجسم اور ہعمج و امجتع ےس روےنک اک ہلئسم ےہ سج یک دلیل دہاہی  دورسی دلیل -(2)  

 ۔یک احرضی ںیم ہنتف اک ادنہشی ےہےس دی یئگ ےہ ہک وعروتں وک دجسم  الفتنۃ خوفِ مِن فیہ مَالِ ںیم 
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 یھبک وعرت یک اگنہ و دل ےس اےتھٹ ںیہ اور یھبک افوقسں یک دب یتین و دباگنیہ ےس۔  ےنتف )افل(

ہی رصتخم ابعرت دوونں ونتفں وک اشلم ےہ اور دوونں وک یہ مکح اممتعن یک تلع رقار دیتی 

ہنتف اہنت اہنت اپای اجےئ ای اامتجیع وطر رپ۔ اہنت اہنت وہ وت یھب مکح اممتعن اس ےک اسھت رگدش  ےہ وخاہ ہی

رکے اگ اور ںیہک دوونں اک اامتجع وہ وت ہی مکح دبرۂج اوٰیل رگدش رکے اگ۔اور دوونں وصروتں ںیم 

 وچں ہک ےنتف اک لحم وعرںیت ںیہ اس ےیل اممتعن اںیھن وک وہیئ۔

 فلتخم ادوار ںیہ:ےک  اس ےنتف )ب(

دوِر رعایتین، ہی وموجدہ دور ےہ  ●دوِر ایح، ہک دبن رپ وپاشک ربرقار وہ  ●ریخ ارقلون  ●

  ام دعب رعایتین، سج اک ذرک ااحدثی ںیم ےہ۔ ●

دہع احصہب ےس ےل رک رقب ایقتم کت ےک ہی اچر ادوار ںیہ اور دہاہی یک ابعرت ںیم 

 ۔ ان اچروں یہ ادوار اک ااحہط ایک ایگ ےہ

 ںیم وہ دوونں رطح ےک ےنتف ہبتشم ےھت رھپ یھب اممتعن وہیئ‘‘ رقن دقمس’’ ٭

 ںیم ان ونتفں ےک دوایع تہب ڑبھ ےئگ وت اممتعن دبرۂج اوٰیل وہیئ۔‘‘ ِدہع ایح’’ ٭

ںیم ہی ہنتف اکی دح کت ونظمن نظب اغبل اھجمس اجات ےہ وت اممتعن ‘‘ دہع رعایتین’’ ٭

 رضور دبرۂج اوٰیل وہیگ۔

اہلل یک انپہ ، بج ہنتف لکش مسجم ںیم وموجد وہاگ وت اُس وتق اممتعن ‘‘ رعایتینام دعب ’’ ٭

 دبراہج اوٰیل وہیگ۔

رہ رقن اور دہع ےک یتفم اس الکم وزیج و اجعم ےس ادتسالل رک ےتکس ںیہ، مہ ےن اےنپ 

 ادتسالل یک اینبد رقن دقمس ےک اوحال رپ ریھک ےہ۔ 

اتخمر یک ابعرت ےہ ، ظفل ومذی  ےہ وج در‘‘ ذٍوَ یُمنع منہ کلّ مو’’ ( رسیتی دلیل3)

 ۔ رقار اپیئ‘‘ اذیا ’’اممتعن قتشم ےہ، اس ےیل تلعِ 

 مہ ےن اےنپ وتفے ںیم ومذی یک اکی ونع اامجیع ےک نیت اوحال ایبن ےیک ںیہ وج واہعق 



 

 12۵
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ےک اطمقب ںیہ، رھپ رسیتے درےج ےک ارفاد ےک مکح ےس ادتسالل ایک ےہ اور ریثک یہی رسیتے 

ےج ےک اوحال واےل ںیہ، اہیں ُم ذی ےک ومعم ںیم دب ذمبہ اک ومشل قفتم ہیلع ےہ اور ظفل در

ومذی دب ذمبہ ےک ونیتں اوحال اک مکح ایبن رکات ےہ یسک احل اک وطبر ہہبش اور یسک اک وطبر ّنِظ 

یش ےہ۔ اور ان امتم اقمامت رپ ہہبش ےس رماد ہہبش  ان ےس‘‘ ومذی ہبتشم’’ادتسالل اغبل، امہرا 

 نع دلیل ےہ۔ 

امہرا وصقمد اس رشح و ایبن ےس سب ہی ےہ ہک وج ولگ ان داللئ وک انھجمس اچےتہ ںیہ وہ 

 ھجمس رک نئمطم وہ اجںیئ، اور اہلل رایض رےہ، ہن یسک یک دیقنت، ہن یسک اک رد۔

 ہن رغض یسک ےس ، ہن واہطس ، ےھجم اکم اےنپ یہ اکم ےس

ےس ، ریتے انم ےس ریتے ذرک ےس، ریتی رکف ےس، ریتی اید  

و ما علینا إلّأ مہ بس ےک ریخوخاہ ںیہ اور بس ےک ےیل داعے ریخ رکےت ںیہ۔ 

 البالغ المبین۔

 الخۂص الکم

 اور امتم املسمن اھبویئں ےس ؤمدابہن زگارش

ااکمین دح کت اقونن یک الخف ورزی ےس انچب وابج ےہ اس ےیل الک ڈاؤن اور  -1

 وہں اور اےنپ واقر و اعشر وک اچبںیئ۔ ےک اقتوضں رپ لمع ریپا 144دہعف 

مہ ےن اےنپ ومفق رپ رظن اثین رک یل، وہ ادمحل ہلل قح ےہ اسیج ہک اس رحتری ےس ایعں  -2

ےہ، وموجدہ احالت اور رجتابت یک روینش ںیم دروازہ دنب رکےک وصخمص دعتاد ںیم ولگ ہعمج 

 ڑپںیھ ، اتہک اعشر اقمئ رےہ۔

تع ہعمج ںیم احرضی اک ےب انپہ وشق ےہ، یہی احل ںیمہ ااسحس ےہ ہک آپ وک امج -3

راضمن یک امجتعِ جنپ اگہن اور امجتعِ رتاوحی اک یھب ےہ، ان ےس رحمویم وساہِن روح ےس مک 

ںیہن، نکیل دخاے رکمی یک رتمح ےس ادیم رےیھک، وج ولگ یسک ذعر اور وبجمری یک وہج ےس رحموم 
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وم ہن رفامےئ اگ، اور راضمن یک امجتع ہعمج ، امجتِع وہ رےہ ںیہ ادیم ےہ ہک رب رکمی اںیھن رحم

 میظع اطع رفامےئاگ۔
ِ
 جنپ اگہن، امجتِع رتاوحی بس اک وثاب

اس ےیل آپ امجتع ےک ےیل دجسم ےک اپس ای ںیہک یھب وجہم ہن رکںی، اےنپرھگوں 

ںیم امجتع ےس ای اہنت االخص ےک اسھت بس امنزںی ڑپںیھ دخاے اپک ےک زخاۂن رکم ںیم 

  یمک ںیہن ےہ۔وکیئ

 روضی ادلنیدمحم اظنم                  

 دصر ادملرنیس و دصر ۂبعش ااتف اجہعم ارشہیف             ھ1441؍ ابعشن امظعمل 28   

 وییپ ابمرک وپر، امظع ڑگھ ،          ء )رعمجات(2۰2۰؍ ارپلی 23
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 ؟ ںیہ ای ںیہن‘‘اصحل اذن اعم’’رکوان رکویف ےک زامےن ںیم دجسمںی 

ےک وبثت ےک ابرے ںیم وجاب ےس افرغ وہا، وت رھپ ‘‘اذن اعم’’دروازے ںیمدنب 

رضحت اامم ادمح راض  اکی االطصح رپ رظن رک یئگ ، وج درالص اٰیلع ےک انم ےس ‘‘اصحل اذن اعم’’

یہقف رہگایئ اک ہجیتن یھت۔ اس زاوےی ےس بج وغر ایک وت اس اک اظرہی  یک ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح

م ہی ھجمس ںیم آای ہک آج یک دجسمںی اصحل اذن اعم ہن رںیہ۔ انچں ہچ ذی ملع ارفاد ےس رامنہیئ وہفم

  رحتری اجری یک :احلص رکےن یک تین ےس اس ےک دعب ہی 

 ںیہ یھب ای ںیہن؟“اصحلِ اذِن اعم”آج امہری دجسمںی

  از دح رضوری ےہامنز ہعمج یک ادایگیئ اک مکح دےنی ےس لبق اس تہج رپ از رس ون وغر رکانیل

اعیمل واب رکوان وارئس ےک رطخانک ڑبےتھ ارثات ےک شیپ رظن آج داین رھب ںیم ریحت 

ازیگن اور رُپ وہل انساٹ اھچای وہا ےہ۔ یھبس ڈارٹکز اور داشن وران ےن اس ےتکن رپ اافتق رکایل ےہ ہک 

ڑ واےل اقمامت وک دنب اس واب وک روےنک اک بس ےس الہپ رطہقی اور وفری العج ہی ےہ ہک ڑیھب اھب

رکےک ولوگں وک اہنت اور اگل گلھت رےنہ اک اپدنب انب دای اجےئ ،رھپ ایک اھت آًان افًان  اس رپ لمع یک وکںیشش 

رشوع وہںیئ اور داین ںیم اخومویشں اک رہپا گل ایگ،  ادرھ ملسم ذمیبہ العوقں ےس لسلسم ہی وسال 

 اور امہری امنز ہعمج ریغب اامتجع و ازداحم ےکںیہن وہیت وپاھچ اجےن اگل ہک ڑیھب اگلےن یک ااجزت ںیہن

جھَا’’۔ دباعئ اانصلعئ ںیم ےہ:  ََماعَاتا فای تاَماعَاتا اْلج اجج ُُمعَُة ِلا َّمَ اْلج —وت اب ایک ایک اجےئ ‘‘ُتَس

ےک ققحت  ‘‘اذن اعم’’ےتفہ ےس ذی ملع ارفاد ےک درایمن اس ےک ےجیتن ںیم لسلسم اکی  ——

 ےن  ےک ےلسلس ںیم رگام رگم ثحب اجری ےہ۔وہےن اور ہن وہ

 ماا ’’ابراگہ ںیم اکی زگارش ہی ےہ ہک  اس رپ اصابحِن ہقف و ااتفء یک
مقن

یک رطف  ‘‘ِن ہعمج

ےس اذن اعم ےک وبثت ےک ابرےںیم وسےنچ ےک اسھت اسھت اس زاوےی رپ یھب رظن رےہ ہک 

ےلسلس ںیم اٰیلع رضحت اامم  ا س ———آج امہری دجسمںی "اصحلِ اذِن اعم" ںیہ یھب، ای ںیہن؟ 

ادمح راض ققحِم ربولیی ہیلع ارلہمح اک اکی وتف ی راہ امن  اثتب وہ اتکس ےہ۔ آپ ےس وسال وہا ہک ہتکلک 
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ےک ےعلق ںیم المزتم رکےن واےل رتس  ےک رقبی املسمن  وںیہ امنز ہعمج اقمئ رکان اچےتہ ںیہ۔ رگم 

دورسے اھبیئ ےس تجح ابزی رکےک امر ٹیپ رکیل ےہ، سج  ےن“ملسم صخش”                ان ںیم ےس اکی 

وک املسمونں ےک اسھت امجتع ںیم رشکی “      اہنت ملسم صخش”یک اپداش ںیم واہں ےک رکلین ےن اس 

وہےن ےس روک دای ےہ۔ ایسی وصرت ںیم ےعلق ےک ادنر امنز ہعمج درتس ےہ ای ںیہن؟ وجاب 

 ےس قلعتم دو اینبدی ابوتں یک رطف وتہج دالیئ ےہ:‘‘ماذِن اع’’ںیم اٰیلع رضحت ہیلع ارلہمح ےن

 مااِن ہعمج یک رطف ےس وتق امنز، رہبِ امنز، الِہ امنزوک ااجزت اعم احلص وہ۔ -(1) 
مقن

 

اٰیلع  اہجں ہعمج اقمئ رکےن اجرےہ وہں وہ ہگج اذِن اعم یک الصتیح یھب ریتھک وہ۔ -(2)

 س المہظح وہ:رضحت ہیلع ارلہمح یک رحتری ابمرک اک اکی اابتق

اذن ارگہچ ایہن ولوگں اک رشط ےہ؛ وج اس ہعمج یک ااقتم رکےت ںیہ، رد ااتحملر ںیم ےہ: ”

اصحلِ اذِن ’’رگم رپ اظرہ ہک ققحِت ٰینعم اذن ےک ےیل اس اکمن اک “ذن من مقیمھاالمراد اإل”

وہ رک ہب اذان و االعن، وہان یھب رضور، ورہن ارگ ھچک ولگ رصق اشیہ، ای یسک اریم ےک رھگ ںیم عمج ‘‘ اعم

ہعمج ڑپںیھ، اور اینپ رطف ےس امتم الہ رہش وک آےن یک ااجزِت اعہم دے دںی رگم ابداشہ، اریم یک 

 اک وہ اذن اعم رطف ےس دروازوں رپ رہپے ںیھٹیب وہں، 

 

ن
 
 می
مقن

اعم احرضی یک زماتمح وہ، وت 

 وخد اجےتن وہں ےگ ہک اہیں ےتہک اور دل ںیم“ اذن اعم”ضحم  ظفلِ ےب ٰینعم وہاگ۔ وہ زابن ےس 

ارگ ااجزت وس، اچپس، ای زہار دوزہار یسک دح کت دحمود ےہ، ارگ امتم  ——اذن اعم ںیہن وہاتکس

 ‘‘امجاعت رہش اجان اچںیہ ںیہن اجےن دںی ےگ، وت وہ اکمن دنبش اک ےہ اس ںیم ہعمج ںیہن وہ اتکس۔

ی روضہی، اتکب اٰولصلۃ، ابب اہعمجل، ج: 
 
 اامم ادمح راض ربیلی رشفی(  211- 21۰، ص: 6)اتفو

امنایں اافلظ وک ابرابر ڑپےنھ اور وغر رکےن ےس ابدی ارظنلہی ھجمس ںیم آات ےہ ہک آج 

دجسموں وک وریان وہےن ےس اچبےن ےک ےیل نج دحمود ارفاد وک ااجزت یلم ےہ، وہ ارگ ہعمج اقمئ 

اثتب ہن وہاگ۔ ویکں ہک اس اک دورسا  ‘‘اذِن اعم’’ اعم اک یھب دوع ی رکںی بت یھب رکںی، اور اذِن 

وقفمد ےہ۔یہی وبجمری لیج اور ہعلق ںیم امنز ہعمج   ‘‘اس ہگج اک اصحل اذِن اعم وہان’’ اینبدی ولہپ



 

 129
   

 

 اصحل اذن اعم ہمیمض

ِ ہعمج اذِن اعم دںی یھب وت اس 

 

ن
 
 می
مقن

اور ایقم ےک ابرے ںیم وسےنچ واولں وک درشیپ وہیت ےہ ہک 

 اک ققحت ںیہن وہ اپات۔

وغر ےک دعب وفری  اےسی اموحل ںیم ہعمج رفض ےہ ای رہظ؟ از رس وناک دن ےہ،  لک ہعمج

جبَاب۔ رامنہیئ یک رضورت ےہ۔ ِلا ال  فَتََدبََُروجا یَا اُوج

 از: اضیفن رسور ابصمیح۔

 اورگن آابد، اہبر، اڈنای۔                                                                         

 ھ  1441 ابعشن7ربوز رعمجات 

 ء2۰2۰ارپلی  2اطمقب     

 

 انم اکی ےس ںیم رکام ااسذتۂ رئنیس ےک اپینل ــاجۃعم ادملہنی 

آپ ہبلط و ااسذتہ ےک امنیب ڑبی ابغ واہبر تیصخش ےک امکل ںیہ۔ اس ےس  ۔ےہ آات اک

ودعم رپ آپ اک یھب وتفی  زگرا ےہ، ےک وجاز  ‘‘اذن اعم’’ںیم ےلہپ ایس راسےل ںیم دنب دروازے 

ےن  آپ -ه علما وفضالزاده اللّٰ- ۔اماشءاہلل یہقف زجایئت رپ آپ ایھچ رظن رےتھک ںیہ

ےس قلعتم ریمی ااسفتسر رپ وج ریخوخااہہن ادناز ںیم رامنہیئ رفامیئ، وہ دہۂی ‘‘اصحل اذن اعم’’

 اقرنیئ ےہ:

ڑپھ رک وخیش  ‘‘ م ںیہ یھب ای ںیہن؟آج امہری دجسمںی اصحل اذن اع’’ہی رحتری آپ یک 

 ۔اہلل اعتٰیل زمدی ربتک اطع رفامےئ ۔وہیئ

  ۔نکیل اس ںیم ےھجم ھچک رعض رکان ےہ۔ اس رپ آپ یھب وغر رفام ںیل

اس ںیم وچں ہک ہعلق اک امکل ہعلق ےک ادنر آےن ےس روک راہ ےہ اور دجسم یھب ہعلق ےک 

  ۔اپای ایگادنر یہ ےہ وت ال احمہل دجسم آےن ےس روانک 

 لیإاب ھالمنع عن الذ’’ ہکیہ ےہ ہن  ‘‘المنع عن الدخول’’ اور عنمِ اذن اک ینعم:
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 ‘‘۔المسجد كما لصاحب السجن 

یک ےہ،  ‘‘اب الی المسجدھالمنع عن الذ’’بج ہک ایھب وجوصرت دنہ یک ےہ وہ 

دجسم آےن ےس ویکہکن دجسم یسک ہعلق ںیم ںیہن ہک سج اک امکل آےن ےس روےک ہک ہعلق ےس روانک 

ع نع 

 

می
ل

روانک الہکےئ ہکلب ولگ دیقی یک رطح ںیہ ںیہنج دجسم اجےن ےس رواک اج راہ ےہ اور ہی ا

 اذلهاب ال  ادجسمل ےہ وج ہک عنمِ اذن ںیہن۔ واہلل املع 

 اس رپ رامق ارحلوف اضیفن رسور ابصمیح رعض زگار وہا:

 االسلم مکیلع و رۃمحاہلل و رباکہت

  !رضحت یتفم اصبح ہلبق 

آپ ےس  ۔ادیم ےہ ہک آپ ریخبو اعتیف وہں ےگ ۔اس رخد ونازی رپ مہ رکش زگار ںیہ

  ۔داع یک دروخاتس یک اجیت ےہ

 وضحر اعیل!

 رکےن یک اعسدت احلص رکراہ دنچ ابںیت ںیھنج ںیم ھجمس اکس، آپ یک ابراگہ ںیم شیپ

  ۔وہں

وکیئ امنز یک ہگج نیعتم رکریھک اہں نکمم ےہ ہک  ۔ںیہن ےہ‘‘دجسم’’ اس ےعلق ںیم اباضہطب  -(1)

 انچہچن اتفوی  روضہی ےک ہقلعتم وسال ںیم ےہ: ۔وہیگ

 ‘‘۔دجسم ادنر ںیہن ےہ، امجتع اذان ےک اسھت وہیت ےہ’’

سج  ۔اک رفق اس ےس ےلہپ یھب آپ ےن اراشد رفامای اھت  ‘‘ بعنمِ ذاہ’’       – اور-‘‘عنمِ دوخل’’       –( 2)

رضحت اامم ادمح راض ققحم  اور دعب ںیم اٰیلع  ۔لئ ےنھجمس ںیم آاسین وہیئیک روینش ںیم تہب ےس اسم

جزاک الله :فـ ـــــــ ۔ربولیی ہیلع ارلہمح ےک اکی وتفی ںیم یھب اس وک اپایل وت وخیش دودنچ وہیئگ

 ۔خیرا

  
َ
ئ رحتری ںیم، ںیم ےن واضتح رکدی ےہ ہک : ی 

ح
صف
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 قلعتم دو اینبدی ابوتں یک رطف وتہج دالیئےس ‘‘اذِن اعم’’اٰیلع رضحت ہیلع ارلہمح ےن 

 ےہ: 

 مااِن ہعمج یک رطف ےس وتقِ امنز، رہبِ امنز، الہِ امنز، وک ااجزت اعم احلص وہ۔ )افل( 
مقن

 

 وہ ہگج اہجں ہعمج اقمئ رکےن اجرںیہ وہں وہ ہگج اذِن اعم یک الصتیح یھب ریتھک وہ۔ )ب(

اک رفق یلہپ قش ںیم قبطنم  ‘‘       عنمِ ذاہب’’              اور -‘‘دوخل عنمِ’’                ریمے ایخل ںیم اہیں رپ 

 ۔ںیم ںیہن اور ےھجم ثحب ایس دورسی قش ےس ےہ ‘‘ اصحل اذن اعم’’دورسی قش  ۔وہاگ

ِ ہعمج’’ےہ۔ اور  ‘‘اصحلِ اذن اعم’’ًالثم وکیئ ہگج  

 

ن
 
 می
مقن

یک رطف ےس اذن اعم یھب ‘‘ 

  ۔ےہ
 
 می
مقن

ِ ہعمج ےک العوہ یسک اظمل ای احمک ےن اجےن ےس روک دایرگم رھپ یھب ضعب وک 

 

عنم ’’             وت ہی  ۔ن

اس ےس  ۔ےس اذن اعم ابلط وہات ےہ ‘‘عنم دوخل’’           ویکں ہک  ۔اذن اعم وک ابلط ہن رکے اگ‘‘ذاہب

  ۔ںیہن

 رضحت ہیلع ارلہمح رصاًاتح رفامےت ںیہ : اٰیلع

ہعلق اذن اعم اک اکمن ےہ، وت بج کت یسک صخِش اخص وک  ارگ اثتب وہاجےئ ہک ہی اثًاین: 

احرضِی امنز ےس اممتعن ہن یھت ہعمج کشیب حیحص وہاجات اھت اب ہک اُس المزم رجلین وک عنم ایک ایگ وت لحمِ 

 ماان ہعمج یک رطف ےس یھب ےہ ای ںیہن۔ ارگ ہی اُےس ہعمج ںیم  آےن 
مقن
رظن ےہ ہک ہی اممتعن ان 

رگ ہچ اور امنزوں ںیم امعن وہں ارگ ہچ رکلین ےن ُاےس ہعمج ےس یھب ربجاً رواک وہ ےس عنم ںیہن رکےت ا

 

 

ن
 
 می
مقن

ای وہ وخد وخبِف رکلین ہن آات وہ وت ان وصوتں ںیم یھب تحصِ ہعمج ںیم کش ںیہن ہک بج 

ہعمج یک رطف ےس اذِن اعم اور وہ اکمن یھب اذن اعم اک اصحل وت یسک صخش وک ریغہعمج ےس وتروانک ای 

)اتفوی  روضہی : ج:  ۔ہعمج ںیم اُس اک وخد آان ای یسک اک ربجاً ُاےس ابزرانھک اقعط اذن اعم ںیہن وہاتکس

 (7،ص: 8

 ‘‘ عنمِ دوخل’’        رضحت ہیلع ارلہمح یک ابعرت ےس اصف اظرہ ےہ ہک  اورپ شیپ رکدہ اٰیلع

وہان ققحتم  ‘‘ اذن اعماصحل’’بج ہک ےلہپ اس ہگج اک  ۔اک رفق بت ےہ ‘‘عنمِ ذاہب’’  - اور-  
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 ۔ںیہن ںیتگل ‘‘     اصحل اذن اعم’’اور آج یک دجسمںی  ۔وہاجےئ

ریہ  ‘‘اصحل اذن اعم’’اب اہیں رپ ہی وسال رہ اجات ےہ ہک ربوسں ےس وج دجسمںی 

 ماان ہعمج یک رطف ےس 
مقن
آج اس یک  ۔یھب اپای اجات راہ ےہ ‘‘اذن اعم’’ںیہ۔ اور اس ےک دعب 

 رک متخ وہاجےئ یگ؟ویکں  ‘‘اصتیحل’’

سج رطح  ۔ےہاس اک وجاب ہی ھجمس ںیم آات ےہ ہک رہ رہ ہعمج اےنپ آپ ںیم لقتسم ہعمج 

 ۔اس وک املبق واےل احتل ےس وجڑ رک ںیہن داھکی اجاتکس ۔رہ رہ امنز اےنپ آپ ںیم لقتسم امنز ےہ

اور  ۔ہچ ااسنن حیحص وہات ےہ وت اس ےک احالت ےک شیپ رظن ااکحم ھچک وہےت ںیہں انچ

 ۔فیعض وامیبر وہاجات ےہ وت اس ےک ااکحم ھچک اور یہ وہاجےت ںیہ

آج یک احتل ےک شیپ رظن رکوان رکویف واےل اموحل ںیم یھبس اجےتن ںیہ ہک ڑیھب اگلےن یک 

اور اےسی  ۔ہک ابعدت اگوہں ںیم یھب ربجی وطر رپ ہی اقونن انذف رکدای ایگ ےہ ٰیتح ۔ااجزت ںیہن

رگم وچں ہک ولوگں اک اینپ اینپ  ۔ن ہی ےہ ہک ابعدت اگںیہ رسے ےس دنب رںیہاموحل ںیم اًالص اقون

ابعدت اگوہں ےس ذجابیت وطر رپ اگلؤ وہات ےہ اس ےیل یلطعم ےس اچبےن ےک ےیل اچر اپچن ااخشص 

 ۔وک ااجزت دی یئگ ےہ

 ۔اب ہی اچر اپچن امنزی بج وخد یہ اس وپزنشی ںیم ںیہن ںیہ ہک وہ دجسم ںیم آںیکس

وت رھپ ان ےس رتہب وکن اجن اتکس ےہ ہک ایسی  ۔رتصخ وہ دجسموں ںیم آےت اجےت ںیہ وطبر

 ۔وصرت ںیم ہی ہگج )وگہک دجسم رشفی یہ وہ( اس القئ ںیہن ریہ ہک مہ بس وک اہیں الب ںیکس

اور ہی احتل ابلکل ہعلق ولیج وایل احتل ےک امملث وہیئ، ہک واہں ےک امنزی یھب یہی 

اور ہعمج ےک ایخل ےس دورسوں وک البےن  ۔ااجزت امنز لم یئگ یہی اکیف ےہ ںیمہ’’وسےتچ ںیہ ہک 

 اہیں  ‘‘    ۔بت یھب مہ ہی ںیہن رکےتکس ۔اک وسچ ںیل

 

ن
 
 می
مقن

‘‘ اذن اعم’’ویکں ہک امنز ہعمج ےک ےیل 

اور آج یک اسمدج اک احل اس  ۔دے یھب دںی وت وکحیتم ہلمع ےک آےگ وہ ےب سب و وبجمر وہں ےگ

  ۔ےہ ےس دجا ںیہن
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 رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح ےتھکل ںیہ : اٰیلع

 اک وہ 

 

ن
 
 می
مقن

وہاگ۔ وہ  ضحم ظفِل ےب ٰینعم ‘‘اذن اعم’’اعم احرضی یک زماتمح وہ، وت 

ارگ  ....ےگ ہک اہیں اذن اعم ںیہن وہاتکسےتہک اور دل ںیم وخد اجےتن وہں  ‘‘اذن اعم’’زابن ےس 

ارگ امتم امجاعِت رہش اجان اچںیہ ںیہن  ......ر دوزہار یسک دح کت دحمود ےہااجزت وس اچپس، ای زہا

ی روضہی، اتکب اٰولصلۃ، )‘‘۔اجےن دںی ےگ، وت وہ اکمن دنبش اک ےہ اس ںیم ہعمج ںیہن وہ اتکس
 
اتفو

 اامم ادمح راض اڈیکیم، ربیلی رشفی(  211-21۰، ص: 6ابب اہعمجل، ج: 

 ہک دجسم وت امنز ےک ےیل اخص ےہ اور ہعلق ولیج یسک اب اہیں رپ ہی وسال دیپا وہات ےہ

 وت رھپ دجسم ےک اعمےلم وک ہعلق ولیج رپ ویکں ایقس ایک اجراہ ےہ؟ ۔اور یہ اکم ےک ےیل

رگم ہعمج ’’۔اس رپ بس ےس ےلہپ ہی رعض ےہ ہک البہبش دجسم امنز ےک ےیل اخص ےہ

م ہعمج ےک ےلسلس ںیم وگ ہک دجسم وک کی وگہن دجسم ںیم ایق  ‘‘ دجسم ےک اسھت یہ اخص وہ ااسی ںیہن ےہ۔

 ۔رگم اس اک ہی بلطم ںیہن ہک اےس دجسم ےک اسھت یہ وجڑ رک داھکی اجےئ ۔اوولتی احلص ےہ

اصحل اذن ’’رصم ےک یسک اخص ہگج )وج  ے ےک ےیل الص ہی ےہ ہک رصم و انفامنز ہعمج

ے  اقمئ رکےن یک یسک وک ااجزت دہعمجدلب ےاک اقمئ اقمم، ای رھپ املع املعوہ(  اطلسن، ایاس  ‘‘اعم

اس اعمےلم ںیم بس ربارب ںیہ  ۔دے، اب ہی ہگج دجسم یھب وہیتکس ےہ لیج یھب اور ہعلق یھب

یہی وہج ےہ ہک ارگ اطلسن دجسم ےک اجبےئ اےنپ ہعلق یہ ںیم امنز ہعمج یک  ۔دجسم اک ااصتخص ںیہن

 ےس دجسم قح ےہ ابت اگل ہی اہں ـــــــ ۔ااجزت اعم دے رک ہعمج دقعنم رکےل وت ہی ہعمج حیحص وہاگ

  ۔وہاگ لمع رکموہ و اندنسپدیہ ہی رشاع رپ انب ےک رگزی

 رضحت اامم ادمح راض ققحم ربولیی ہیلع ارلہمح ےتھکل ںیہ : اٰیلع 

 ںیئ اج     اپےئ      ہک رشاطئ ہعمج بج       اتکس ےہ       یھب وہ         دجسم رشط ںیہن اکمن ںیمہعمج ےک ےیل

اور اذن اعم دے دای اجےئ ولوگں وک االطع اعم وہ ہک اہیں ہعمج وہاگ اور یسک ےک آےن یک اممتعن ہن 

 ۔وہ
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بحشمہ فی دارہ فان فتح  ذا اراد ان یصلیإالسلطان ’’اکیف اامم یفسن ںیم ےہ: 

ز ہعمج ادا ینعی :ارگ اطلسن اچاتہ ےہ ہک وہ اےنپ رھگ ںیم امن  ‘‘ذنا عاما جازتإذن للناس أبابھا و 

 رکے وت ارگ اس ےن دروازہ الھک راھک اور ولوگں وک اذِن اعم اھت وت اجزئ ےہ۔

وت ارگ وصرت ہی یھت وہ ولگ بیصم وہےئ، اہں ارگ واہں دجسم ہعمج وموجد یھت اس ںیم 

 (1۰2، ص: 8)اتفوی  روضہی ،ج :  ۔امنز ہن وہیئ اور رھگ ںیم اقمئ یک وت رکاتہ وہیئ

لقتسم رہ رہ ہعمج ےک ےیل اذن اعم یک دوونں وقشں اک اپای اجان رضوری وہان الخۂص الکم ہی ہک  

 ۔یک رشط وقفمد رظن آیت ےہ  ‘‘ اصحل اذن اعم’’اور رکوان رکویف ےک دور ںیم آج ےک ہعمج ںیم  ۔اچےیہ

 ماان ہعمج اچہ ںیل رھپ یھب بس وک اذن ںیہن دے ےتکس
مقن

ہعلق ولیج یک  ۔وہ اس ےس اعزج ںیہ ۔

  ۔وبجمری و ذعموری ےک اابسب وگ دجا دجا وہں ۔یھب یہی وہیت ےہوصرت احل 

اہں دجسم اجعم وک  ۔رھپ دجسم اور ہعلق ولیج سفن رشاطئ اور ایقم ہعمج ںیم ربارب ںیہ

 املع  واہلل اعتٰیل ۔اوولتی احلص ےہ

  ۔شیپ رکدہ رعمواضت ںیم مہ ےس وچک وہریہ ےہ وت رضور ہیبنت رفامںیئ 

 داعوج :

 رسور ابصمیحاضیفن     

 ھ 1441ابعشن امظعمل ؍8        

 اس رپ رضحت یتفم ومیس ارکم روضی ابصمیح ےن اراشد رفامای :

اس وتق ولوگں یک تیفیک ہعلق ےک ابرہ رےنہ واےل یک رطح ںیہن ےہ۔ ہکلب دیق ںیم 

رےنہ واےل یک رطح ےہ۔ وہ اس رطح ےک اںیہن رصف دجسم آےن ےس ںیہن رواک اج راہ ےہ، ہکلب 

  ےس ےنلکن یہ ےس رواک اج راہ ےہ۔رھگ

ارگ اکی صخش وک یھب وتق ہعمج دجسم آےن ےس رواک اجےئ وت اذن اعم ےک انمیف ےہ۔ 

 نکیل وںیہ وکحتم اچپوسں وک دیق ںیم ڈال دے وت یھب انمیف ںیہن۔ ہن یہ اس یک وہج ےس الصتیحِ 
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 اذن متخ وہاجیت ےہ۔

ےجب کت یک ااجزت ےہ وہ یھب  11ےس  6ولوگں وک اینپ رضورایت ےنیل ےک ےیل سب حبص 

 داکونں ںیم اکی اسھت ڑیھب اگلےن یک ااجزت ںیہن، ہکلب دوری انب رک ڑھکے رےنہ اک مکح ےہ۔

اس اابتعر ےس ولگ دیقی یک رطح ںیہ ہک ںیہک ںیہن اج ےتکس۔ سب رھگ رپ یہ رانہ ےہ 

۔ وت ان اک مکح ویہ وہان سب رفق اانت ےہ ہک ولگ لیج ںیم دیق رےنہ ےک اجبےئ رھگ ںیم دیق ںیہ

  ۔املع اچےیہ وج اکی دیقی اک وہات ےہ۔ واہلل اعتٰیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ےک دعب اب ریمے ےیل اخیشم ےک وسا وکیئ اچرہ اکر ںیہن رہ ایگ  ‘‘دہاتی انہم’’اس 

 اک اقلئ انبراہ۔ ‘‘اذن اعم’’اس ےیل رکشہی ےک اسھت  ۔اھت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 یرـــــــــــــــــالخــــــــت بــــــــــــــمـــــــــــــت

 ۔اللّهُ هَدَانَا َانْ لَوْال لِنَهْتَدِيَ كُنَّا وَمَا ـذَالِهَ هِ الَّذِي هََدانَا الْحَْمدُ لِلّٰ  

ااور ریمے ےیل  ۔اہلل اعتٰیل اس وکشش وک وبقل رفامےئ

ّ

ب لۂ
س
 ۔اجنت انبےئ و

ه تعالى وسالمه بجاه سيد المرسلين صلوات اللّٰ ۔عالمينيارب ال ۔آمين 

 ۔عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 اضیفن رسور ابصمیح 

 ھ1441راضمن اابملرک ؍12
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