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 بيڻهنا ساته کے والوں کرنے اوربرائ درجات کے روکنے برائ
 

 اس کيا) ۔۔۔  ديکهيے برآئ سے ميں تم جوبهی(  حديث والی کوروکنے برائ
 جگہ والی برائ ليے کے نےکوروک برائ اس ہم کہ ہے يہ مقصود سے

 ؟ ديں کوچهوڑ
 اوروہيں کريں انکار کا اس ہوۓ کرتے کراہت سے دلوں اپنے اسے ہم کہ يا

 ؟ رہيں
 ۔ کواجرفرماۓ ّآپ تعالی اهللا فرمائيں مستفيد ہميں آپ

 

 هللا الحمد
 : ہيں درجات ايک کئ کے کوروکنے پربرائ مسلمانوں

 
 اورولی حکمران ميں ان ہے ریاورضرو واجب روکنا سے ہاته پربرائ کچه

 گئ دی صالحيت کی اس جنہيں ہيں شامل لوگ نائب کے اس يا االمرشامل
 غالم اپنے اورمالک ، ساته کے بيڻے اپنے والد مثال روکيں اسے وہ کہ ہے

 سے ارتکاب کے اس واال کرنے برائ کيونکہ ، ساته کے بيوی اورخاوند
 ۔ گا رکے ہی سے ذريعے کے ہاته

 
 ونصيحت وعظ صرف بغير کے پرہاته جن ہيں ايسے وگل اورکچه

 اس ، ہے واجب روکنا برائ ذريعے کے ڈپٹ اورڈانٹ وارشاد اوردعوت
 اورانتشار فتنہ کہيں کہ ڈرسے اس ہوگا نہيں استمال کا تسلط و قوت ميں

 ۔ جاۓ پهيل نہ اورالقانونيت
 

 کی اورزبان نفوذ کيے پران جن ہيں بهی ايسے کچه سے ميں اورلوگوں
 اوريہ ، ہے واجب روکنا برائ ساته کے دل صرف سے وجہ کی کمزوری

 اس اپنے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی جسے ہے حصہ کمزورترين کا ايمان
 : ہے کيا بيان ميں قول

 
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي خدری ابوسعيد

 : فرمايا نے وسلم
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 برائ اس وہ کہ چاہيے تواسے ديکهی برائ کوئ بهی نے جس سے ميں تم( 

 رکهتا نہيں طاقت کی روکنے سے اگرہاته ، دے روک سے ہاته کواپنے
 نہيں استطاعت کی روکنے بهی سے اوراگرزبان روکے سے زبان تواپنی

 درجہ کمزورترين سے سب کا ايمان اوريہ کردے منع سے دل توپهراپنے
 ۔ مسلم صحيح)  ہے

 
 ہوتووہاں مصلحت شرعی کوئ ميں رہنے ميں معاشرہ والے برائ اورجب

 اپنے ہوۓ رہتے ميں معاشرے والے برائ وہ اوراگروہاں ہے صحيح رہنا
 کہ ہے يہ شرط ليکن ہے صحيح رہنا کا تواس ہے خوف بے سے پرفتنہ آپ
 کرتا منع اورانہيں رہے انکارکرتا کا برائ اوردرجہ استطاعت حسب وہ

 ۔ رہے
 

 ہے خدشہ کا وقوع ميں فتنہ پربهی آپ اپنے اوراسے سکتاکر نہيں کام اگريہ
 دينا چهوڑ اورلوگ معاشرہ وہ کرتےہوۓ حفاظت کی دين اپنے اسے تو

 .۔  ہے ضروری
 

 ) ٣٣٥/  ١٢(  الدائمۃ اللجنۃ فتاوی ديکهيں


