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        بسم اهللا الرOن الرحيمبسم اهللا الرOن الرحيمبسم اهللا الرOن الرحيمبسم اهللا الرOن الرحيم
كيا �اب اور خ�ير � �وشت �يش كرنے والے ہوٹلوں م! كيا �اب اور خ�ير � �وشت �يش كرنے والے ہوٹلوں م! كيا �اب اور خ�ير � �وشت �يش كرنے والے ہوٹلوں م! كيا �اب اور خ�ير � �وشت �يش كرنے والے ہوٹلوں م! 

          ؟؟؟؟ جائزہے جائزہے جائزہے جائزہےرنارنارنارناكھانا تناول ككھانا تناول ككھانا تناول ككھانا تناول ك

كيا ہمارے ^ے ايسے ہوٹل م! داخل ہونا جائز ہے جو�اب اورخ�ير �يش كيا ہمارے ^ے ايسے ہوٹل م! داخل ہونا جائز ہے جو�اب اورخ�ير �يش كيا ہمارے ^ے ايسے ہوٹل م! داخل ہونا جائز ہے جو�اب اورخ�ير �يش كيا ہمارے ^ے ايسے ہوٹل م! داخل ہونا جائز ہے جو�اب اورخ�ير �يش 

كرتے ہ!؟معلوم ہوeہ ہم نہ تو�اب ديكھتے ہ! اورنہ ہى ہمارے سامنے كرتے ہ!؟معلوم ہوeہ ہم نہ تو�اب ديكھتے ہ! اورنہ ہى ہمارے سامنے كرتے ہ!؟معلوم ہوeہ ہم نہ تو�اب ديكھتے ہ! اورنہ ہى ہمارے سامنے كرتے ہ!؟معلوم ہوeہ ہم نہ تو�اب ديكھتے ہ! اورنہ ہى ہمارے سامنے 

ہم فلسطl م! بيت اللحم كے عالقہ م! ہم فلسطl م! بيت اللحم كے عالقہ م! ہم فلسطl م! بيت اللحم كے عالقہ م! ہم فلسطl م! بيت اللحم كے عالقہ م! ،،،،كوي �اب �يتا ہوادكھاf ديتا ہےكوي �اب �يتا ہوادكھاf ديتا ہےكوي �اب �يتا ہوادكھاf ديتا ہےكوي �اب �يتا ہوادكھاf ديتا ہے

اورخاص اورخاص اورخاص اورخاص ،،،، ملكيت م! ہ! ملكيت م! ہ! ملكيت م! ہ! ملكيت م! ہ!جہاں �رشہرeے اكmہوٹل مسيحيوں كےجہاں �رشہرeے اكmہوٹل مسيحيوں كےجہاں �رشہرeے اكmہوٹل مسيحيوں كےجہاں �رشہرeے اكmہوٹل مسيحيوں كے،،،،رہتے ہ!رہتے ہ!رہتے ہ!رہتے ہ!

طورسے عيد كے موقع �رمسيحيوں كے ہوٹل كھلے رہتے ہ! اورمسلمانوں كے طورسے عيد كے موقع �رمسيحيوں كے ہوٹل كھلے رہتے ہ! اورمسلمانوں كے طورسے عيد كے موقع �رمسيحيوں كے ہوٹل كھلے رہتے ہ! اورمسلمانوں كے طورسے عيد كے موقع �رمسيحيوں كے ہوٹل كھلے رہتے ہ! اورمسلمانوں كے 

yكن yكن yكن yكن ،،،،اورمwx سہيلياں كvھ ہوٹلوں كوtسند كرs  ہ!اورمwx سہيلياں كvھ ہوٹلوں كوtسند كرs  ہ!اورمwx سہيلياں كvھ ہوٹلوں كوtسند كرs  ہ!اورمwx سہيلياں كvھ ہوٹلوں كوtسند كرs  ہ!،،،،ہوٹل بند ہوتے ہ!ہوٹل بند ہوتے ہ!ہوٹل بند ہوتے ہ!ہوٹل بند ہوتے ہ!

تواس سلسلے م! تواس سلسلے م! تواس سلسلے م! تواس سلسلے م! ،،،،بعد م! يہ معلوم ہواكہ يہ ہوٹل تو�اب �يش كرتے ہ!بعد م! يہ معلوم ہواكہ يہ ہوٹل تو�اب �يش كرتے ہ!بعد م! يہ معلوم ہواكہ يہ ہوٹل تو�اب �يش كرتے ہ!بعد م! يہ معلوم ہواكہ يہ ہوٹل تو�اب �يش كرتے ہ!

        ----آپ } كيا رائے ہے؟آپ } كيا رائے ہے؟آپ } كيا رائے ہے؟آپ } كيا رائے ہے؟

        ا~مد هللا~مد هللا~مد هللا~مد هللا

        : : : : اولاولاولاول
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بہ� تو يہ ہے كہ ان كفار كو جنہوں نے مسيح ابن مريم كو معبود يا اهللا � بيٹا بہ� تو يہ ہے كہ ان كفار كو جنہوں نے مسيح ابن مريم كو معبود يا اهللا � بيٹا بہ� تو يہ ہے كہ ان كفار كو جنہوں نے مسيح ابن مريم كو معبود يا اهللا � بيٹا بہ� تو يہ ہے كہ ان كفار كو جنہوں نے مسيح ابن مريم كو معبود يا اهللا � بيٹا 

� نام ديا جائے، جيسا اهللا سبحانہ و تعا� نے كتاب م! � نام ديا جائے، جيسا اهللا سبحانہ و تعا� نے كتاب م! � نام ديا جائے، جيسا اهللا سبحانہ و تعا� نے كتاب م! � نام ديا جائے، جيسا اهللا سبحانہ و تعا� نے كتاب م! " " " " نصارى نصارى نصارى نصارى " " " " ہےہےہےہےبنا رeھا بنا رeھا بنا رeھا بنا رeھا 

بھى ا� نام سے ذكر كيا ہے، كيونكہ مسي� وہ لوگ ہ! جنہوں نے مسيح بھى ا� نام سے ذكر كيا ہے، كيونكہ مسي� وہ لوگ ہ! جنہوں نے مسيح بھى ا� نام سے ذكر كيا ہے، كيونكہ مسي� وہ لوگ ہ! جنہوں نے مسيح بھى ا� نام سے ذكر كيا ہے، كيونكہ مسي� وہ لوگ ہ! جنہوں نے مسيح 

 ان } اتباع و �xوى }، اور ا�نے  ان } اتباع و �xوى }، اور ا�نے  ان } اتباع و �xوى }، اور ا�نے  ان } اتباع و �xوى }، اور ا�نے عليہ السالم كے رسول ہونے } �واہى دي اورعليہ السالم كے رسول ہونے } �واہى دي اورعليہ السالم كے رسول ہونے } �واہى دي اورعليہ السالم كے رسول ہونے } �واہى دي اور

        . . . . �رورد�ر كو الہ اور معبود مانا اور اسے ا�نا رب تسليم كيا�رورد�ر كو الہ اور معبود مانا اور اسے ا�نا رب تسليم كيا�رورد�ر كو الہ اور معبود مانا اور اسے ا�نا رب تسليم كيا�رورد�ر كو الہ اور معبود مانا اور اسے ا�نا رب تسليم كيا

        : : : : شيخ ابن باز رOہ اهللا سے درج ذيل سوال كيا �ياشيخ ابن باز رOہ اهللا سے درج ذيل سوال كيا �ياشيخ ابن باز رOہ اهللا سے درج ذيل سوال كيا �ياشيخ ابن باز رOہ اهللا سے درج ذيل سوال كيا �يا

كيا كيا كيا كيا      ہے، جناب شيخ ہے، جناب شيخ ہے، جناب شيخ ہے، جناب شيخ����� استعمال مشہور ہو �� استعمال مشہور ہو �� استعمال مشہور ہو �� استعمال مشہور ہو �" " " " مسي� مسي� مسي� مسي� " " " " كvھ وقت سے �مہ كvھ وقت سے �مہ كvھ وقت سے �مہ كvھ وقت سے �مہ 

لومات فراہم كر كے عند لومات فراہم كر كے عند لومات فراہم كر كے عند لومات فراہم كر كے عند اس كے متعلق معاس كے متعلق معاس كے متعلق معاس كے متعلق مع" " " " ن�اK ن�اK ن�اK ن�اK " " " " كہا جائے يا  كہا جائے يا  كہا جائے يا  كہا جائے يا  " " " " مسي� مسي� مسي� مسي� " " " " 

        اهللا ماجور ہوں ؟ اهللا ماجور ہوں ؟ اهللا ماجور ہوں ؟ اهللا ماجور ہوں ؟ 

        : : : : شيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھا

مسي� � مع� مسيح بن مريم عليہ السالم } طرف نسبت ہے، ان � خيال مسي� � مع� مسيح بن مريم عليہ السالم } طرف نسبت ہے، ان � خيال مسي� � مع� مسيح بن مريم عليہ السالم } طرف نسبت ہے، ان � خيال مسي� � مع� مسيح بن مريم عليہ السالم } طرف نسبت ہے، ان � خيال " " " " 

ہے كہ وہ ان } طرف منسوب ہ!، yكن مسيح عليہ السالم ان سے برى ہ!، ہے كہ وہ ان } طرف منسوب ہ!، yكن مسيح عليہ السالم ان سے برى ہ!، ہے كہ وہ ان } طرف منسوب ہ!، yكن مسيح عليہ السالم ان سے برى ہ!، ہے كہ وہ ان } طرف منسوب ہ!، yكن مسيح عليہ السالم ان سے برى ہ!، 
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 يہ نہ! كہا كہ وہ  يہ نہ! كہا كہ وہ  يہ نہ! كہا كہ وہ  يہ نہ! كہا كہ وہ اور �ھر يہ جھوٹے ہ!، كيونكہ مسيح عليہ السالم نے انہ!اور �ھر يہ جھوٹے ہ!، كيونكہ مسيح عليہ السالم نے انہ!اور �ھر يہ جھوٹے ہ!، كيونكہ مسيح عليہ السالم نے انہ!اور �ھر يہ جھوٹے ہ!، كيونكہ مسيح عليہ السالم نے انہ!

اهللا � بندہ اور اس كے رسول اهللا � بندہ اور اس كے رسول اهللا � بندہ اور اس كے رسول اهللا � بندہ اور اس كے رسول : : : : اهللا كے بيٹے ہ!، بلكہ انہوں نے تو يہ فرمايااهللا كے بيٹے ہ!، بلكہ انہوں نے تو يہ فرمايااهللا كے بيٹے ہ!، بلكہ انہوں نے تو يہ فرمايااهللا كے بيٹے ہ!، بلكہ انہوں نے تو يہ فرمايا

        . . . . ہ!ہ!ہ!ہ!

كے نام سے موسوم كيا جائے، كے نام سے موسوم كيا جائے، كے نام سے موسوم كيا جائے، كے نام سے موسوم كيا جائے، " " " " نصارى نصارى نصارى نصارى " " " " لہذا او� اور بہ� يہ ہے كہ انہ! لہذا او� اور بہ� يہ ہے كہ انہ! لہذا او� اور بہ� يہ ہے كہ انہ! لہذا او� اور بہ� يہ ہے كہ انہ! 

        : : : : جيسا كہ اهللا سبحانہ و تعا� نے ان � يہى نام بيان كيا ہےجيسا كہ اهللا سبحانہ و تعا� نے ان � يہى نام بيان كيا ہےجيسا كہ اهللا سبحانہ و تعا� نے ان � يہى نام بيان كيا ہےجيسا كہ اهللا سبحانہ و تعا� نے ان � يہى نام بيان كيا ہے

        ::::اهللا تعا� � فرمان ہےاهللا تعا� � فرمان ہےاهللا تعا� � فرمان ہےاهللا تعا� � فرمان ہے

قالت اyهود ليست اZصارى ¡ £ء وقالت اZصارى ليست اyهود ¡ قالت اyهود ليست اZصارى ¡ £ء وقالت اZصارى ليست اyهود ¡ قالت اyهود ليست اZصارى ¡ £ء وقالت اZصارى ليست اyهود ¡ قالت اyهود ليست اZصارى ¡ £ء وقالت اZصارى ليست اyهود ¡ ََََوووو { { { {
َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ َُ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ْ

ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْْ ْْ ْْ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ََ َ§ َ §§ َ §§ َ §§ َ §َ ََ ََ ََ ٍٍَ ٍٍ ْْ ْْ
ََ ََ ََ ََ

ُُُُ£ء وهم فتلون الكتاب كذلك قال اين ال فعلمون مثل قولهم فاهللا ©كم £ء وهم فتلون الكتاب كذلك قال اين ال فعلمون مثل قولهم فاهللا ©كم £ء وهم فتلون الكتاب كذلك قال اين ال فعلمون مثل قولهم فاهللا ©كم £ء وهم فتلون الكتاب كذلك قال اين ال فعلمون مثل قولهم فاهللا ©كم  ُ ْ ُُ ْ ُُ ْ ُُ ْ ُْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َ°° °° َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْ
ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ ِ ِِ ِِ ِِ َِ ََ ََ ََ َُُ ُُ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ §§ §§ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ِِ ِِ

ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ
ََ ََ

ََبينهم يوم القيامة فيما �بينهم يوم القيامة فيما �بينهم يوم القيامة فيما �بينهم يوم القيامة فيما � ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ
ْْ ْْ ْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ْْ ََنوا فيه ²تلفوننوا فيه ²تلفوننوا فيه ²تلفوننوا فيه ²تلفونْْ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ

ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ
ْْ ْْ ُُ         ))))113:::: اµقرة اµقرة اµقرة اµقرة    ((((} } } } ُُ

 يہودى كہتے ہ! كہ ن�اK حق �ر نہ!، اور ن�اK كہتے ہ! كہ يہودى حق  يہودى كہتے ہ! كہ ن�اK حق �ر نہ!، اور ن�اK كہتے ہ! كہ يہودى حق  يہودى كہتے ہ! كہ ن�اK حق �ر نہ!، اور ن�اK كہتے ہ! كہ يہودى حق  يہودى كہتے ہ! كہ ن�اK حق �ر نہ!، اور ن�اK كہتے ہ! كہ يہودى حق """"

�ر نہ!، حاالنكہ يہ سب لوگ تورات �ڑھتے ہ!، ا� طرح ان ہى جي¶ �ر نہ!، حاالنكہ يہ سب لوگ تورات �ڑھتے ہ!، ا� طرح ان ہى جي¶ �ر نہ!، حاالنكہ يہ سب لوگ تورات �ڑھتے ہ!، ا� طرح ان ہى جي¶ �ر نہ!، حاالنكہ يہ سب لوگ تورات �ڑھتے ہ!، ا� طرح ان ہى جي¶ 
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بات بے علم بھى كہتے ہ!، قيامت كے دن اهللا ان كے اس اختالف � فيصلہ بات بے علم بھى كہتے ہ!، قيامت كے دن اهللا ان كے اس اختالف � فيصلہ بات بے علم بھى كہتے ہ!، قيامت كے دن اهللا ان كے اس اختالف � فيصلہ بات بے علم بھى كہتے ہ!، قيامت كے دن اهللا ان كے اس اختالف � فيصلہ 

                ----""""كر ديº كر ديº كر ديº كر ديº ان كے درميان ان كے درميان ان كے درميان ان كے درميان 

         ).  ).  ).  ). 416 /  /  /  / 5( ( ( ( فتاوى الشيخ ابن باز فتاوى الشيخ ابن باز فتاوى الشيخ ابن باز فتاوى الشيخ ابن باز : : : : ديكھ!ديكھ!ديكھ!ديكھ!

        : : : : دومدومدومدوم

جو ہوٹل كھانے م! حرام اشياء مثال �اب يا خ�ير � �وشت وغxہ �يش جو ہوٹل كھانے م! حرام اشياء مثال �اب يا خ�ير � �وشت وغxہ �يش جو ہوٹل كھانے م! حرام اشياء مثال �اب يا خ�ير � �وشت وغxہ �يش جو ہوٹل كھانے م! حرام اشياء مثال �اب يا خ�ير � �وشت وغxہ �يش 

        : : : : كرتے ہ! ك¼ ايك اسباب } بنا �ر آپ � ان م! داخل ہونا جائز نہ!كرتے ہ! ك¼ ايك اسباب } بنا �ر آپ � ان م! داخل ہونا جائز نہ!كرتے ہ! ك¼ ايك اسباب } بنا �ر آپ � ان م! داخل ہونا جائز نہ!كرتے ہ! ك¼ ايك اسباب } بنا �ر آپ � ان م! داخل ہونا جائز نہ!

 } جانب سے  } جانب سے  } جانب سے  } جانب سے  ـ ان ہوٹلوں م! ظاہرى براf �اf جا½ ہے اور جہاں اهللا تعا� ـ ان ہوٹلوں م! ظاہرى براf �اf جا½ ہے اور جہاں اهللا تعا� ـ ان ہوٹلوں م! ظاہرى براf �اf جا½ ہے اور جہاں اهللا تعا� ـ ان ہوٹلوں م! ظاہرى براf �اf جا½ ہے اور جہاں اهللا تعا�1

حرام كردہ كھانے اور �ينے } اشياء �يش كر كے اهللا } معصيت � ارتكاب حرام كردہ كھانے اور �ينے } اشياء �يش كر كے اهللا } معصيت � ارتكاب حرام كردہ كھانے اور �ينے } اشياء �يش كر كے اهللا } معصيت � ارتكاب حرام كردہ كھانے اور �ينے } اشياء �يش كر كے اهللا } معصيت � ارتكاب 

ہو وہاں داخل ہونے } كوي Àورت نہ!، اور ان اشياء كے حرام ہونے �ر ہو وہاں داخل ہونے } كوي Àورت نہ!، اور ان اشياء كے حرام ہونے �ر ہو وہاں داخل ہونے } كوي Àورت نہ!، اور ان اشياء كے حرام ہونے �ر ہو وہاں داخل ہونے } كوي Àورت نہ!، اور ان اشياء كے حرام ہونے �ر 

        . . . . مسلمانوں � اÁاع بھى ہےمسلمانوں � اÁاع بھى ہےمسلمانوں � اÁاع بھى ہےمسلمانوں � اÁاع بھى ہے

 مسلمان كے yے اصل يہى ہے كہ جہاں بھى وہ كوي براf ديكھے اسے  مسلمان كے yے اصل يہى ہے كہ جہاں بھى وہ كوي براf ديكھے اسے  مسلمان كے yے اصل يہى ہے كہ جہاں بھى وہ كوي براf ديكھے اسے  مسلمان كے yے اصل يہى ہے كہ جہاں بھى وہ كوي براf ديكھے اسے ----    2

eا�نے ہاتھ سے روeا�نے ہاتھ سے روeا�نے ہاتھ سے روeے، اور ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے ے، اور ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے ے، اور ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے ے، اور ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے ا�نے ہاتھ سے رو
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روeے اور ا�ر اس } بھى استطاعت نہ ہو تو �ھر اسے ا�نے دل سے روeے، اور روeے اور ا�ر اس } بھى استطاعت نہ ہو تو �ھر اسے ا�نے دل سے روeے، اور روeے اور ا�ر اس } بھى استطاعت نہ ہو تو �ھر اسے ا�نے دل سے روeے، اور روeے اور ا�ر اس } بھى استطاعت نہ ہو تو �ھر اسے ا�نے دل سے روeے، اور 

ا�ر تم اس براf كو ا�نے ہاتھ اور ا�� زبان كے ساتھ روeنے سے Ãجز ہو تو �ھر ا�ر تم اس براf كو ا�نے ہاتھ اور ا�� زبان كے ساتھ روeنے سے Ãجز ہو تو �ھر ا�ر تم اس براf كو ا�نے ہاتھ اور ا�� زبان كے ساتھ روeنے سے Ãجز ہو تو �ھر ا�ر تم اس براf كو ا�نے ہاتھ اور ا�� زبان كے ساتھ روeنے سے Ãجز ہو تو �ھر 

eجز نہ!، اور دل كے ساتھ روÃ نے سےeاسے ا�نے دل كے ساتھ تو روeجز نہ!، اور دل كے ساتھ روÃ نے سےeاسے ا�نے دل كے ساتھ تو روeجز نہ!، اور دل كے ساتھ روÃ نے سےeاسے ا�نے دل كے ساتھ تو روeجز نہ!، اور دل كے ساتھ روÃ نے سےeنے � نے � نے � نے � اسے ا�نے دل كے ساتھ تو رو

    مطلب يہ ہے كہ جہاں معصيت و نافرماK ہو رہى ہے آپ اس جÅہ كو �ھوڑ مطلب يہ ہے كہ جہاں معصيت و نافرماK ہو رہى ہے آپ اس جÅہ كو �ھوڑ مطلب يہ ہے كہ جہاں معصيت و نافرماK ہو رہى ہے آپ اس جÅہ كو �ھوڑ مطلب يہ ہے كہ جہاں معصيت و نافرماK ہو رہى ہے آپ اس جÅہ كو �ھوڑ 

�ے اور وہاں �ے اور وہاں �ے اور وہاں �ے اور وہاں     ، اور جب آپ معصيت و نافرماK وا� جÅہ جائ!، اور جب آپ معصيت و نافرماK وا� جÅہ جائ!، اور جب آپ معصيت و نافرماK وا� جÅہ جائ!، اور جب آپ معصيت و نافرماK وا� جÅہ جائ!!!!! جائ جائ جائ جائےےےے�ل�ل�ل�لكركركركر

        . . . . �ے تو دل سے انكار حاصل نہ! ہو سكتا�ے تو دل سے انكار حاصل نہ! ہو سكتا�ے تو دل سے انكار حاصل نہ! ہو سكتا�ے تو دل سے انكار حاصل نہ! ہو سكتا    بيٹھ!بيٹھ!بيٹھ!بيٹھ!

ِِِِوقد نزل عليكم Æ الكتابوقد نزل عليكم Æ الكتابوقد نزل عليكم Æ الكتابوقد نزل عليكم Æ الكتاب:( :( :( :( اهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہے
َ ََ ََ ََ َِِ ِِ

ْْ ْْ
ِِ ِِ ْْ ْْ

ُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ §§ §§ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ْْ أن إذا سمعتم  أن إذا سمعتم  أن إذا سمعتم  أن إذا سمعتم ََ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ
ََ ََ
ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ

ِِآيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه  ِِ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ِ ِِ ِِ ِِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِِ ِِ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ََ ََ § ُ§ ُ§ ُ§ ُْ ُْ ُْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُُ َُ َْ َْ َْ ْْْ ْْ ََ ََ ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ §§ §§ ِِ ِِ ََ ََ

ًإنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا إنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا إنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا إنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا  ًً ًً ًً ً
ِِ ِِ َ §َ §َ §َ §َ ََ ََ ََ َ§§ §§ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ
ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ§§ §§ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ §§ §§ ( ( ( (

         . . . .))))140::::النساءالنساءالنساءالنساء((((

اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم """"

جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق 

جب تك كہ وہ اس كے جب تك كہ وہ اس كے جب تك كہ وہ اس كے جب تك كہ وہ اس كے ! ! ! ! اڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھواڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھواڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھواڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھو
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 ،!Åعالوہ اور بات! نہ كرنے ل ،!Åعالوہ اور بات! نہ كرنے ل ،!Åعالوہ اور بات! نہ كرنے ل ،!Åوقت انہى جيسے ہو، يقينا  وقت انہى جيسے ہو، يقينا  وقت انہى جيسے ہو، يقينا  وقت انہى جيسے ہو، يقينا تم بھى استم بھى استم بھى استم بھى اس) ) ) ) ورنہ ورنہ ورنہ ورنہ ( ( ( ( عالوہ اور بات! نہ كرنے ل 

            ----" " " " اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے 

        : : : : اور حديث م! فرمان نبوى كvھ اس طرح ہےاور حديث م! فرمان نبوى كvھ اس طرح ہےاور حديث م! فرمان نبوى كvھ اس طرح ہےاور حديث م! فرمان نبوى كvھ اس طرح ہے

 Óاهللا تعا� عنہ بيان كرتے ہ! كہ م! نے رسول كريم ص Ôابو سعيد خدرى ر Óاهللا تعا� عنہ بيان كرتے ہ! كہ م! نے رسول كريم ص Ôابو سعيد خدرى ر Óاهللا تعا� عنہ بيان كرتے ہ! كہ م! نے رسول كريم ص Ôابو سعيد خدرى ر Óاهللا تعا� عنہ بيان كرتے ہ! كہ م! نے رسول كريم ص Ôابو سعيد خدرى ر

        : : : : اهللا عليہ وسلم كو فرماتے ہوئے سنااهللا عليہ وسلم كو فرماتے ہوئے سنااهللا عليہ وسلم كو فرماتے ہوئے سنااهللا عليہ وسلم كو فرماتے ہوئے سنا

جو كوي بھى ك¶ براf كو ديكھے تو وہ اسے ا�نے ہاتھ سے جو كوي بھى ك¶ براf كو ديكھے تو وہ اسے ا�نے ہاتھ سے جو كوي بھى ك¶ براf كو ديكھے تو وہ اسے ا�نے ہاتھ سے جو كوي بھى ك¶ براf كو ديكھے تو وہ اسے ا�نے ہاتھ سے تم م! سے تم م! سے تم م! سے تم م! سے " " " " 

روeے، ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے منع كرے، اور ا�ر روeے، ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے منع كرے، اور ا�ر روeے، ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے منع كرے، اور ا�ر روeے، ا�ر اس } استطاعت نہ ہو تو اسے ا�� زبان سے منع كرے، اور ا�ر 

اس } بھى استطاعت نہ ہو تو اسے ا�نے دل سے منع كرے، اور يہ كمزور ترين اس } بھى استطاعت نہ ہو تو اسے ا�نے دل سے منع كرے، اور يہ كمزور ترين اس } بھى استطاعت نہ ہو تو اسے ا�نے دل سے منع كرے، اور يہ كمزور ترين اس } بھى استطاعت نہ ہو تو اسے ا�نے دل سے منع كرے، اور يہ كمزور ترين 

        " " " " ايمان ہے ايمان ہے ايمان ہے ايمان ہے 

)))) Õصحيح مسلم حديث نم Õصحيح مسلم حديث نم Õصحيح مسلم حديث نم Õ49( ( ( ( صحيح مسلم حديث نم .(  .(  .(  .(         

اں جا كر ايسا كھانا تناول كريں جس كے حالل اں جا كر ايسا كھانا تناول كريں جس كے حالل اں جا كر ايسا كھانا تناول كريں جس كے حالل اں جا كر ايسا كھانا تناول كريں جس كے حالل  ہو سكتا ہے آپ لوگ وہ ہو سكتا ہے آپ لوگ وہ ہو سكتا ہے آپ لوگ وہ ہو سكتا ہے آپ لوگ وہ----    3

        : : : : ہونے كے متعلق آپ كو يقl نہ ہو، اس } دو وجہ! ہ!ہونے كے متعلق آپ كو يقl نہ ہو، اس } دو وجہ! ہ!ہونے كے متعلق آپ كو يقl نہ ہو، اس } دو وجہ! ہ!ہونے كے متعلق آپ كو يقl نہ ہو، اس } دو وجہ! ہ!
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Óہ�Óہ�Óہ�Óمباح �وشت �يش كرنا، يا �ھر ان � ا�نے كھانوں اور : : : : �ہ xمباح �وشت �يش كرنا، يا �ھر ان � ا�نے كھانوں اور �× طور �ر غ xمباح �وشت �يش كرنا، يا �ھر ان � ا�نے كھانوں اور �× طور �ر غ xمباح �وشت �يش كرنا، يا �ھر ان � ا�نے كھانوں اور �× طور �ر غ xطور �ر غ ×�

        . . . . �ينے } اشياء م! كوي �Ø آپ كے مباح اور جائز كھانے م! مال دينا�ينے } اشياء م! كوي �Ø آپ كے مباح اور جائز كھانے م! مال دينا�ينے } اشياء م! كوي �Ø آپ كے مباح اور جائز كھانے م! مال دينا�ينے } اشياء م! كوي �Ø آپ كے مباح اور جائز كھانے م! مال دينا

ہ كفار كے yے �كاتے ہ! بغx دھوئے انہ! برتنوں ہ كفار كے yے �كاتے ہ! بغx دھوئے انہ! برتنوں ہ كفار كے yے �كاتے ہ! بغx دھوئے انہ! برتنوں ہ كفار كے yے �كاتے ہ! بغx دھوئے انہ! برتنوں جن برتنوں م! وجن برتنوں م! وجن برتنوں م! وجن برتنوں م! و: : : : دوÙىدوÙىدوÙىدوÙى

م! آپ كو كھانا �يش كر ديں، كيونكہ ان برتنوں م! حرام يا Úس اشياء م! آپ كو كھانا �يش كر ديں، كيونكہ ان برتنوں م! حرام يا Úس اشياء م! آپ كو كھانا �يش كر ديں، كيونكہ ان برتنوں م! حرام يا Úس اشياء م! آپ كو كھانا �يش كر ديں، كيونكہ ان برتنوں م! حرام يا Úس اشياء 

        . . . . ڈا� جانے } بنا �ر انہ! دھونا Àورى تھاڈا� جانے } بنا �ر انہ! دھونا Àورى تھاڈا� جانے } بنا �ر انہ! دھونا Àورى تھاڈا� جانے } بنا �ر انہ! دھونا Àورى تھا

        : : : : شيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �ياشيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �ياشيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �ياشيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �يا

        ہے ؟ ہے ؟ ہے ؟ ہے ؟ حكم حكم حكم حكم  كيا  كيا  كيا  كيا     ے برتنوں م! كھانا تناول كرنے �ے برتنوں م! كھانا تناول كرنے �ے برتنوں م! كھانا تناول كرنے �ے برتنوں م! كھانا تناول كرنے �كفار ككفار ككفار ككفار ك

        : : : : شيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھا

        : : : : رسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم � فرمان ہےرسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم � فرمان ہےرسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم � فرمان ہےرسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم � فرمان ہے" " " " 

تم ان كے برتنوں م! مت كھاؤ، yكن ا�ر تمہ! ان كے عالوہ دوÙے تم ان كے برتنوں م! مت كھاؤ، yكن ا�ر تمہ! ان كے عالوہ دوÙے تم ان كے برتنوں م! مت كھاؤ، yكن ا�ر تمہ! ان كے عالوہ دوÙے تم ان كے برتنوں م! مت كھاؤ، yكن ا�ر تمہ! ان كے عالوہ دوÙے " " " " 

        " " " " برتن نہ مل! تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو برتن نہ مل! تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو برتن نہ مل! تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو برتن نہ مل! تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو 
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سلم نے يہ اس yے فرمايا كہ مسلمان كفار كے سلم نے يہ اس yے فرمايا كہ مسلمان كفار كے سلم نے يہ اس yے فرمايا كہ مسلمان كفار كے سلم نے يہ اس yے فرمايا كہ مسلمان كفار كے رسول كريم صÓ اهللا عليہ ورسول كريم صÓ اهللا عليہ ورسول كريم صÓ اهللا عليہ ورسول كريم صÓ اهللا عليہ و

يع� ا�ر اس يع� ا�ر اس يع� ا�ر اس يع� ا�ر اس : : : : ساتھ اختالط سے دور رہے، و�رنہ اس م! سے �اكØہ طاہر ہےساتھ اختالط سے دور رہے، و�رنہ اس م! سے �اكØہ طاہر ہےساتھ اختالط سے دور رہے، و�رنہ اس م! سے �اكØہ طاہر ہےساتھ اختالط سے دور رہے، و�رنہ اس م! سے �اكØہ طاہر ہے

م! كھانا �كايا جائے يا كوي اور �Ø تو وہ �اك ہے، yكن نÞ كريم صÓ اهللا م! كھانا �كايا جائے يا كوي اور �Ø تو وہ �اك ہے، yكن نÞ كريم صÓ اهللا م! كھانا �كايا جائے يا كوي اور �Ø تو وہ �اك ہے، yكن نÞ كريم صÓ اهللا م! كھانا �كايا جائے يا كوي اور �Ø تو وہ �اك ہے، yكن نÞ كريم صÓ اهللا 

عليہ وسلم نے �اہا كہ ہم ان كے ساتھ اختالط نہ كريں، اور ان كے برتن عليہ وسلم نے �اہا كہ ہم ان كے ساتھ اختالط نہ كريں، اور ان كے برتن عليہ وسلم نے �اہا كہ ہم ان كے ساتھ اختالط نہ كريں، اور ان كے برتن عليہ وسلم نے �اہا كہ ہم ان كے ساتھ اختالط نہ كريں، اور ان كے برتن 

        . . . . برتن نہ ہوںبرتن نہ ہوںبرتن نہ ہوںبرتن نہ ہوںہمارے ہمارے ہمارے ہمارے 

        : : : : اس yے رسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم نے فرمايااس yے رسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم نے فرمايااس yے رسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم نے فرمايااس yے رسول كريم صÓ اهللا عليہ وسلم نے فرمايا

تم ان م! مت كھاؤ yكن ا�ر اس كے عالوہ تمہ! كوي اور برتن نہ مل! تم ان م! مت كھاؤ yكن ا�ر اس كے عالوہ تمہ! كوي اور برتن نہ مل! تم ان م! مت كھاؤ yكن ا�ر اس كے عالوہ تمہ! كوي اور برتن نہ مل! تم ان م! مت كھاؤ yكن ا�ر اس كے عالوہ تمہ! كوي اور برتن نہ مل! " " " " 

        " " " " تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو تو انہ! دھو كر ان م! كھا لو 

اور انسان كفار سے جتنا بھى دور رہے اتنا ہى اس كے yے بہ� ہے، اس م! اور انسان كفار سے جتنا بھى دور رہے اتنا ہى اس كے yے بہ� ہے، اس م! اور انسان كفار سے جتنا بھى دور رہے اتنا ہى اس كے yے بہ� ہے، اس م! اور انسان كفار سے جتنا بھى دور رہے اتنا ہى اس كے yے بہ� ہے، اس م! 

        . . . . كوي شك نہ!كوي شك نہ!كوي شك نہ!كوي شك نہ!

         ).  ).  ).  ). 1181( ( ( ( سوال نمÕ سوال نمÕ سوال نمÕ سوال نمÕ  )  )  )  ) Ñ ) ) ) )15موع فتاوى الشيخ ابن عثيمÑ lموع فتاوى الشيخ ابن عثيمÑ lموع فتاوى الشيخ ابن عثيمÑ lموع فتاوى الشيخ ابن عثيمl : : : : ديكھ!ديكھ!ديكھ!ديكھ!
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 Õے آپ سوال نمy اس } مكمل تفصيل ديكھنے كے Õے آپ سوال نمy اس } مكمل تفصيل ديكھنے كے Õے آپ سوال نمy اس } مكمل تفصيل ديكھنے كے Õے آپ سوال نمy كے جواب كے جواب كے جواب كے جواب  )  )  )  ) 65617( ( ( ( اس } مكمل تفصيل ديكھنے كے

        . . . . � مطالعہ كريں� مطالعہ كريں� مطالعہ كريں� مطالعہ كريں

عث تزeيہ ہو عث تزeيہ ہو عث تزeيہ ہو عث تزeيہ ہو  ان ہوٹلوں م! آپ � كھانا تناول كرنا اس ہوٹل كے yے با ان ہوٹلوں م! آپ � كھانا تناول كرنا اس ہوٹل كے yے با ان ہوٹلوں م! آپ � كھانا تناول كرنا اس ہوٹل كے yے با ان ہوٹلوں م! آپ � كھانا تناول كرنا اس ہوٹل كے yے با----    4

� اور اس بنا �ر وہاں دوÙے مسلمان بھى آ كر كھانا تناول كرينÅے، اور اس � اور اس بنا �ر وہاں دوÙے مسلمان بھى آ كر كھانا تناول كرينÅے، اور اس � اور اس بنا �ر وہاں دوÙے مسلمان بھى آ كر كھانا تناول كرينÅے، اور اس � اور اس بنا �ر وہاں دوÙے مسلمان بھى آ كر كھانا تناول كرينÅے، اور اس 

طرح مسلمانوں كے دل كمزور ہو جائينÅے اور وہ حرام اشياء تناول كرنا طرح مسلمانوں كے دل كمزور ہو جائينÅے اور وہ حرام اشياء تناول كرنا طرح مسلمانوں كے دل كمزور ہو جائينÅے اور وہ حرام اشياء تناول كرنا طرح مسلمانوں كے دل كمزور ہو جائينÅے اور وہ حرام اشياء تناول كرنا 

دينÅے ـ يا �ھر كم از كم ـ يہ خيال كرينÅے كہ ان كفار كے دينÅے ـ يا �ھر كم از كم ـ يہ خيال كرينÅے كہ ان كفار كے دينÅے ـ يا �ھر كم از كم ـ يہ خيال كرينÅے كہ ان كفار كے دينÅے ـ يا �ھر كم از كم ـ يہ خيال كرينÅے كہ ان كفار كے     �وع كر�وع كر�وع كر�وع كر

ليل � حرام اشياء � اضافہ ليل � حرام اشياء � اضافہ ليل � حرام اشياء � اضافہ ليل � حرام اشياء � اضافہ برتنوں م! كھانا �ينا جائز ہے، يا كھانے م! قبرتنوں م! كھانا �ينا جائز ہے، يا كھانے م! قبرتنوں م! كھانا �ينا جائز ہے، يا كھانے م! قبرتنوں م! كھانا �ينا جائز ہے، يا كھانے م! ق

        . . . . كرنا جائز خيال كرينÅےكرنا جائز خيال كرينÅےكرنا جائز خيال كرينÅےكرنا جائز خيال كرينÅے

 ان ہوٹلوں م! كھانا تناول كرنا كفار كے ساتھ اختالط اور ان } تعداد  ان ہوٹلوں م! كھانا تناول كرنا كفار كے ساتھ اختالط اور ان } تعداد  ان ہوٹلوں م! كھانا تناول كرنا كفار كے ساتھ اختالط اور ان } تعداد  ان ہوٹلوں م! كھانا تناول كرنا كفار كے ساتھ اختالط اور ان } تعداد ----    5

        . . . . م! اضافہ � باعث شمار ہو �م! اضافہ � باعث شمار ہو �م! اضافہ � باعث شمار ہو �م! اضافہ � باعث شمار ہو �

        : : : : شيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �ياشيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �ياشيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �ياشيخ <مد بن صالح العثيمl رOہ اهللا سے درج ذيل سوال دريافت كيا �يا
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! داخل ہونے كے متعلق آپ } رائے كيا ! داخل ہونے كے متعلق آپ } رائے كيا ! داخل ہونے كے متعلق آپ } رائے كيا ! داخل ہونے كے متعلق آپ } رائے كيا بار يع� كھانے اور �ينے وا� جÅہ مبار يع� كھانے اور �ينے وا� جÅہ مبار يع� كھانے اور �ينے وا� جÅہ مبار يع� كھانے اور �ينے وا� جÅہ م

ہے، بار روá كھانے �ينے وا� اشياء �ر مشتمل ہے، اور وہاں àف كھانا ہے، بار روá كھانے �ينے وا� اشياء �ر مشتمل ہے، اور وہاں àف كھانا ہے، بار روá كھانے �ينے وا� اشياء �ر مشتمل ہے، اور وہاں àف كھانا ہے، بار روá كھانے �ينے وا� اشياء �ر مشتمل ہے، اور وہاں àف كھانا 

        تناول كرنے كے yے جانا كيسا ہے ؟ تناول كرنے كے yے جانا كيسا ہے ؟ تناول كرنے كے yے جانا كيسا ہے ؟ تناول كرنے كے yے جانا كيسا ہے ؟ 

        : : : : شيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھاشيخ رOہ اهللا � جواب تھا

        : : : : يہ سوال دو شقوں �ر مشتمل ہےيہ سوال دو شقوں �ر مشتمل ہےيہ سوال دو شقوں �ر مشتمل ہےيہ سوال دو شقوں �ر مشتمل ہے" " " " 

        : : : : �ہÓ شق�ہÓ شق�ہÓ شق�ہÓ شق

 جو �اب اور âر ہے،  جو �اب اور âر ہے،  جو �اب اور âر ہے،  جو �اب اور âر ہے، يہ باطل نام خبيث �اب كے yے استعمال كيا جاتا ہےيہ باطل نام خبيث �اب كے yے استعمال كيا جاتا ہےيہ باطل نام خبيث �اب كے yے استعمال كيا جاتا ہےيہ باطل نام خبيث �اب كے yے استعمال كيا جاتا ہے

كيونكہ اسے روá �اب � نام دينا باطل نام ہے، كيونكہ وہ روح كے yے كيونكہ اسے روá �اب � نام دينا باطل نام ہے، كيونكہ وہ روح كے yے كيونكہ اسے روá �اب � نام دينا باطل نام ہے، كيونكہ وہ روح كے yے كيونكہ اسے روá �اب � نام دينا باطل نام ہے، كيونكہ وہ روح كے yے 

        كيا ہے ؟ كيا ہے ؟ كيا ہے ؟ كيا ہے ؟ 

بلكہ وہ تو خبيث اور �ندى �اب ہے، جو عقل كو خراب كرs اور دين و بلكہ وہ تو خبيث اور �ندى �اب ہے، جو عقل كو خراب كرs اور دين و بلكہ وہ تو خبيث اور �ندى �اب ہے، جو عقل كو خراب كرs اور دين و بلكہ وہ تو خبيث اور �ندى �اب ہے، جو عقل كو خراب كرs اور دين و 

جان كے yے بھى خراب � باعث ہے، �ناäہ اس طرح } �Ø كو اس وصف جان كے yے بھى خراب � باعث ہے، �ناäہ اس طرح } �Ø كو اس وصف جان كے yے بھى خراب � باعث ہے، �ناäہ اس طرح } �Ø كو اس وصف جان كے yے بھى خراب � باعث ہے، �ناäہ اس طرح } �Ø كو اس وصف 
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ب بھى اور �ھر اسے مæوعيت � µاس ب بھى اور �ھر اسے مæوعيت � µاس ب بھى اور �ھر اسے مæوعيت � µاس ب بھى اور �ھر اسے مæوعيت � µاس     ذذذذ    سے متصف نہ! كرنا �اہيے جو جاسے متصف نہ! كرنا �اہيے جو جاسے متصف نہ! كرنا �اہيے جو جاسے متصف نہ! كرنا �اہيے جو جا

        . . . . �ہنا دے، بلكہ اس } دعوت و ترغيب � µاس اوڑھ دے�ہنا دے، بلكہ اس } دعوت و ترغيب � µاس اوڑھ دے�ہنا دے، بلكہ اس } دعوت و ترغيب � µاس اوڑھ دے�ہنا دے، بلكہ اس } دعوت و ترغيب � µاس اوڑھ دے

لہذا ہم! اس كو خبيث اور �ندى �اب � نام دينا �اہيے، بلكہ يہ تو ام لہذا ہم! اس كو خبيث اور �ندى �اب � نام دينا �اہيے، بلكہ يہ تو ام لہذا ہم! اس كو خبيث اور �ندى �اب � نام دينا �اہيے، بلكہ يہ تو ام لہذا ہم! اس كو خبيث اور �ندى �اب � نام دينا �اہيے، بلكہ يہ تو ام 

        . . . . ا)بائث يع� ہر خراب } جڑ ہے، اور ہر براf } كنè ہےا)بائث يع� ہر خراب } جڑ ہے، اور ہر براf } كنè ہےا)بائث يع� ہر خراب } جڑ ہے، اور ہر براf } كنè ہےا)بائث يع� ہر خراب } جڑ ہے، اور ہر براf } كنè ہے

        : : : : دوÙى شقدوÙى شقدوÙى شقدوÙى شق

ے ہوں وہاں داخل ہونا، جائز نہ! ے ہوں وہاں داخل ہونا، جائز نہ! ے ہوں وہاں داخل ہونا، جائز نہ! ے ہوں وہاں داخل ہونا، جائز نہ! اس ہوٹل جس م! �اب كے جام �ل رہاس ہوٹل جس م! �اب كے جام �ل رہاس ہوٹل جس م! �اب كے جام �ل رہاس ہوٹل جس م! �اب كے جام �ل رہ

بلكہ يہ حرام ہے؛ كيونكہ جو انسان اس طرح } جÅہ آتا ہے جہاں اهللا بلكہ يہ حرام ہے؛ كيونكہ جو انسان اس طرح } جÅہ آتا ہے جہاں اهللا بلكہ يہ حرام ہے؛ كيونكہ جو انسان اس طرح } جÅہ آتا ہے جہاں اهللا بلكہ يہ حرام ہے؛ كيونكہ جو انسان اس طرح } جÅہ آتا ہے جہاں اهللا 

عزوجل } معصيت و نافرماK ہو رہى ہو تو اسے بھى معصيت كرنے والے عزوجل } معصيت و نافرماK ہو رہى ہو تو اسے بھى معصيت كرنے والے عزوجل } معصيت و نافرماK ہو رہى ہو تو اسے بھى معصيت كرنے والے عزوجل } معصيت و نافرماK ہو رہى ہو تو اسے بھى معصيت كرنے والے 

        . . . . جتنا ہى �ناہ ہوتا ہےجتنا ہى �ناہ ہوتا ہےجتنا ہى �ناہ ہوتا ہےجتنا ہى �ناہ ہوتا ہے

ِِِِوقد نزل عليكم Æ الكتابوقد نزل عليكم Æ الكتابوقد نزل عليكم Æ الكتابوقد نزل عليكم Æ الكتاب( ( ( ( : : : : اهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہے
َ ََ ََ ََ َِِ ِِ

ْْ ْْ
ِِ ِِ ْْ ْْ

ُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َ §§ §§ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ْْ أن إذا سمعتم  أن إذا سمعتم  أن إذا سمعتم  أن إذا سمعتم ََ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ
ََ ََ
ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ

ِِآيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال يقعدوا معهم حË ²وضوا Æ حديث لxه  ِِ ِِ ِِ
ْْ ْْ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ِ ِِ ِِ ِِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِِ ِِ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ََ ََ § ُ§ ُ§ ُ§ ُْ ُْ ُْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُُ َُ َْ َْ َْ ْْْ ْْ ََ ََ ََ ََ

ِ ِِ ِِ ِِ ِ
ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ §§ §§ ِِ ِِ ََ ََ
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ًإنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا إنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا إنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا إنكم إذا مثلهم إن اهللا جامع المنافقl وال�فرين Æ جهنم Áيعا  ًً ًً ًً ً
ِِ ِِ َ §َ §َ §َ §َ ََ ََ ََ َ§§ §§ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ
ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ§§ §§ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ §§ §§ ( ( ( (

        ....))))    140::::النساءالنساءالنساءالنساء((((

اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم اور اهللا تعا� تمہارے �اس ا�� كتاب م! يہ حكم نازل كر �� ہے كہ تم """"

جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق جب ك¶ Ñلس والوں كو اهللا تعا� } آيتوں كے ساتھ كفر كرتے اور مذاق 

جب تك كہ وہ اس كے جب تك كہ وہ اس كے جب تك كہ وہ اس كے جب تك كہ وہ اس كے ! ! ! ! اڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھواڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھواڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھواڑاتے ہوئے سنو تو اس Ñمع م! ان كے ساتھ نہ بيٹھو

 ،!Åعالوہ اور بات! نہ كرنے ل ،!Åعالوہ اور بات! نہ كرنے ل ،!Åعالوہ اور بات! نہ كرنے ل ،!Åوقت انہى جيسے ہو، يقينا  وقت انہى جيسے ہو، يقينا  وقت انہى جيسے ہو، يقينا  وقت انہى جيسے ہو، يقينا تم بھى استم بھى استم بھى استم بھى اس) ) ) ) ورنہ ورنہ ورنہ ورنہ ( ( ( ( عالوہ اور بات! نہ كرنے ل 

            ----""""اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے اهللا تعا� تمام �فروں اور سب منافقوں كو جہنم م! Áع كرنے واال ہے 

yكن ا�ر آپ كو ـ مxے اعتقاد كے مطابق آپ Àورت م! نہ! ہ! ـ اس yكن ا�ر آپ كو ـ مxے اعتقاد كے مطابق آپ Àورت م! نہ! ہ! ـ اس yكن ا�ر آپ كو ـ مxے اعتقاد كے مطابق آپ Àورت م! نہ! ہ! ـ اس yكن ا�ر آپ كو ـ مxے اعتقاد كے مطابق آپ Àورت م! نہ! ہ! ـ اس 

جÅہ سے جو خبائث اور �ندى اشياء �ر مشتمل ہے كھانا تناول كرنے } جÅہ سے جو خبائث اور �ندى اشياء �ر مشتمل ہے كھانا تناول كرنے } جÅہ سے جو خبائث اور �ندى اشياء �ر مشتمل ہے كھانا تناول كرنے } جÅہ سے جو خبائث اور �ندى اشياء �ر مشتمل ہے كھانا تناول كرنے } 

À ورت ہو، يع� 0 الواقع آپ كوÀÀ ورت ہو، يع� 0 الواقع آپ كوÀÀ ورت ہو، يع� 0 الواقع آپ كوÀÀ ورت ہو، يع� 0 الواقع آپ كوÀ ورت ہے تو آپ وہاں سے كھانا خريد كر ورت ہے تو آپ وہاں سے كھانا خريد كر ورت ہے تو آپ وہاں سے كھانا خريد كر ورت ہے تو آپ وہاں سے كھانا خريد كر

        . . . . دور جا كر تناول كريںدور جا كر تناول كريںدور جا كر تناول كريںدور جا كر تناول كريں
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yكن ا�ر آپ اس كے عالوہ كہ! اور سے كھانا حاصل كر سكË ہ! جو yكن ا�ر آپ اس كے عالوہ كہ! اور سے كھانا حاصل كر سكË ہ! جو yكن ا�ر آپ اس كے عالوہ كہ! اور سے كھانا حاصل كر سكË ہ! جو yكن ا�ر آپ اس كے عالوہ كہ! اور سے كھانا حاصل كر سكË ہ! جو 

خبيث اشياء �ر مشتمل نہ ہو تو آپ كے yے وہاں سے كھانا yنا واجب اور خبيث اشياء �ر مشتمل نہ ہو تو آپ كے yے وہاں سے كھانا yنا واجب اور خبيث اشياء �ر مشتمل نہ ہو تو آپ كے yے وہاں سے كھانا yنا واجب اور خبيث اشياء �ر مشتمل نہ ہو تو آپ كے yے وہاں سے كھانا yنا واجب اور 

        . . . . Àورى ہےÀورى ہےÀورى ہےÀورى ہے

        . . . . نور ¡ اêرب اµيوعنور ¡ اêرب اµيوعنور ¡ اêرب اµيوعنور ¡ اêرب اµيوع: : : : ماخوذ ازماخوذ ازماخوذ ازماخوذ از

ے ہم! تو يہ ظاہر نہ! ہوتا كہ وہ Àورت } ے ہم! تو يہ ظاہر نہ! ہوتا كہ وہ Àورت } ے ہم! تو يہ ظاہر نہ! ہوتا كہ وہ Àورت } ے ہم! تو يہ ظاہر نہ! ہوتا كہ وہ Àورت } سوال كرنے وا� } نسبت سسوال كرنے وا� } نسبت سسوال كرنے وا� } نسبت سسوال كرنے وا� } نسبت س

حالت م! ہے، بلكہ اسے تو ان ہوٹلوں } بھى حاجت اور Àورت ہى نہ!، حالت م! ہے، بلكہ اسے تو ان ہوٹلوں } بھى حاجت اور Àورت ہى نہ!، حالت م! ہے، بلكہ اسے تو ان ہوٹلوں } بھى حاجت اور Àورت ہى نہ!، حالت م! ہے، بلكہ اسے تو ان ہوٹلوں } بھى حاجت اور Àورت ہى نہ!، 

جب انسان ا�نے شہر اور عالقے م! ہو تو اصل م! اسے ہوٹلوں } Àورت جب انسان ا�نے شہر اور عالقے م! ہو تو اصل م! اسے ہوٹلوں } Àورت جب انسان ا�نے شہر اور عالقے م! ہو تو اصل م! اسے ہوٹلوں } Àورت جب انسان ا�نے شہر اور عالقے م! ہو تو اصل م! اسے ہوٹلوں } Àورت 

        ! ! ! ! ہى نہ! ہوs ؟ہى نہ! ہوs ؟ہى نہ! ہوs ؟ہى نہ! ہوs ؟

} } } } �ھر ا�ر فرض كريں كہ انسان ا�نے �ھر سے باہر بھى ہو اور اسے كھانا �ھر ا�ر فرض كريں كہ انسان ا�نے �ھر سے باہر بھى ہو اور اسے كھانا �ھر ا�ر فرض كريں كہ انسان ا�نے �ھر سے باہر بھى ہو اور اسے كھانا �ھر ا�ر فرض كريں كہ انسان ا�نے �ھر سے باہر بھى ہو اور اسے كھانا 

Àورت ہو تو وہ ہلí �ھلí اشياء كھا كر �زارا كر سكتا ہے جو Ãم دوìنوں Àورت ہو تو وہ ہلí �ھلí اشياء كھا كر �زارا كر سكتا ہے جو Ãم دوìنوں Àورت ہو تو وہ ہلí �ھلí اشياء كھا كر �زارا كر سكتا ہے جو Ãم دوìنوں Àورت ہو تو وہ ہلí �ھلí اشياء كھا كر �زارا كر سكتا ہے جو Ãم دوìنوں 

        !! !! !! !! سے مل جا½ ہ! اور �ھر آ كر كھانے } Àورت �ورى كر سكتا ہےسے مل جا½ ہ! اور �ھر آ كر كھانے } Àورت �ورى كر سكتا ہےسے مل جا½ ہ! اور �ھر آ كر كھانے } Àورت �ورى كر سكتا ہےسے مل جا½ ہ! اور �ھر آ كر كھانے } Àورت �ورى كر سكتا ہے
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مسلمان كے yے تو سب سے عزيز اور قيمË اور نفيس �Ø تو اس � دين ہے، مسلمان كے yے تو سب سے عزيز اور قيمË اور نفيس �Ø تو اس � دين ہے، مسلمان كے yے تو سب سے عزيز اور قيمË اور نفيس �Ø تو اس � دين ہے، مسلمان كے yے تو سب سے عزيز اور قيمË اور نفيس �Ø تو اس � دين ہے، 

vے وہ ا�نا مال اور جان اور روح سب كy جس } حفاظت كےvے وہ ا�نا مال اور جان اور روح سب كy جس } حفاظت كےvے وہ ا�نا مال اور جان اور روح سب كy جس } حفاظت كےvے وہ ا�نا مال اور جان اور روح سب كy ھ لٹا ديتا ہے، ھ لٹا ديتا ہے، ھ لٹا ديتا ہے، ھ لٹا ديتا ہے، جس } حفاظت كے

تو كيا اس كے الئق اور شايان شان ہے كہ وہ اسے ہر �يش آنے وا� مشî اور تو كيا اس كے الئق اور شايان شان ہے كہ وہ اسے ہر �يش آنے وا� مشî اور تو كيا اس كے الئق اور شايان شان ہے كہ وہ اسے ہر �يش آنے وا� مشî اور تو كيا اس كے الئق اور شايان شان ہے كہ وہ اسے ہر �يش آنے وا� مشî اور 

شہوت كے بدلے رہن رeھتا �ھرے، اور اس } بنا �ر دين م! رخصت تالش شہوت كے بدلے رہن رeھتا �ھرے، اور اس } بنا �ر دين م! رخصت تالش شہوت كے بدلے رہن رeھتا �ھرے، اور اس } بنا �ر دين م! رخصت تالش شہوت كے بدلے رہن رeھتا �ھرے، اور اس } بنا �ر دين م! رخصت تالش 

كرتا �ھرے يا دي� اح�م سے كھيلنا �وع كر دے، �اہے وہ �يش آنے وا� كرتا �ھرے يا دي� اح�م سے كھيلنا �وع كر دے، �اہے وہ �يش آنے وا� كرتا �ھرے يا دي� اح�م سے كھيلنا �وع كر دے، �اہے وہ �يش آنے وا� كرتا �ھرے يا دي� اح�م سے كھيلنا �وع كر دے، �اہے وہ �يش آنے وا� 

        ! ! ! ! �Ø سہيليوں � انس و <بت ہو؟�Ø سہيليوں � انس و <بت ہو؟�Ø سہيليوں � انس و <بت ہو؟�Ø سہيليوں � انس و <بت ہو؟

6 تلك حدود اهللا فال يعتدوها ومن فتعد حدود اهللا  تلك حدود اهللا فال يعتدوها ومن فتعد حدود اهللا  تلك حدود اهللا فال يعتدوها ومن فتعد حدود اهللا  تلك حدود اهللا فال يعتدوها ومن فتعد حدود اهللا     {{{{: : : : رى تعا� ہےرى تعا� ہےرى تعا� ہےرى تعا� ہےفرمان بافرمان بافرمان بافرمان با 66 66 66 6َ § ََ § ََ § ََ § َُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ ََ ََ ْ ُْ ُْ ُْ ََُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ

ََفأو^ك هم الظالمونفأو^ك هم الظالمونفأو^ك هم الظالمونفأو^ك هم الظالمون ََ ُُ ُُ ِِ ِِ §§ §§ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ
ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ                 ))))229::::ة اµقر اµقر اµقر اµقرةسورسورسورسور ( ( ( (}}}}ََ

اهللا اهللا اهللا اهللا لوگ لوگ لوگ لوگ يہ اهللا تعا� } حديں ہ! تو تم ان حدود سے ñاوز مت كرو، اور جويہ اهللا تعا� } حديں ہ! تو تم ان حدود سے ñاوز مت كرو، اور جويہ اهللا تعا� } حديں ہ! تو تم ان حدود سے ñاوز مت كرو، اور جويہ اهللا تعا� } حديں ہ! تو تم ان حدود سے ñاوز مت كرو، اور جو""""

        ----""""    كرجائ! وہ ظالم ہ!كرجائ! وہ ظالم ہ!كرجائ! وہ ظالم ہ!كرجائ! وہ ظالم ہ!} حدود سے ñاوز } حدود سے ñاوز } حدود سے ñاوز } حدود سے ñاوز 

ِذلك ومن فعظم شعائر اهللا فإغها من يقوى القلوبذلك ومن فعظم شعائر اهللا فإغها من يقوى القلوبذلك ومن فعظم شعائر اهللا فإغها من يقوى القلوبذلك ومن فعظم شعائر اهللا فإغها من يقوى القلوب: ( : ( : ( : ( ر فرمان رباK ہےر فرمان رباK ہےر فرمان رباK ہےر فرمان رباK ہےاواواواو ِِ ِِ ِِ ِ
ُُ ُُ ُ §ُ §ُ §ُ §ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ِِْ ِِ َ ََ ََ ََ َََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِ§§ §§ َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َََ ََ 66 66 ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ

ََ ََ ( ( ( (

         . . . .32////ا~جا~جا~جا~ج
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 يہ سن yا اب اور سنو اهللا } نشانيوں } جو عزت و حرمت كرے تو يہ اس  يہ سن yا اب اور سنو اهللا } نشانيوں } جو عزت و حرمت كرے تو يہ اس  يہ سن yا اب اور سنو اهللا } نشانيوں } جو عزت و حرمت كرے تو يہ اس  يہ سن yا اب اور سنو اهللا } نشانيوں } جو عزت و حرمت كرے تو يہ اس """"

         ).  ).  ).  ). 32    ::::ا~جا~جا~جا~ج"("("("(كے دل } �رہ�Øرى } وجہ سے ہے كے دل } �رہ�Øرى } وجہ سے ہے كے دل } �رہ�Øرى } وجہ سے ہے كے دل } �رہ�Øرى } وجہ سے ہے 

        . . . . واهللا اعلم واهللا اعلم واهللا اعلم واهللا اعلم 

        

        اباباباباالسالم سوال و جواالسالم سوال و جواالسالم سوال و جواالسالم سوال و جو
        

        

 
 


