14377

ایک جحاوروتہبرکےنےسوقحقاہلل،وقحقاابعلداور
وتقملےکوقحقاسطقوہاجےتںیہ؟

[

–اُردو–]Urdu

وتفی:ہبعشٔیملعاالسموسالووجاباسٹئ


رتہمج :االسموسالووجاباسٹئ

تن

لب
رماہعجو سنق:زعزیارلّنمحایضءاہللانس ی

14377

هل احلج والوبة يسقطان حقوق
اهلل وحقوق العباد وحق املقتول ؟

فتوى :القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب


ترمجة :موقع اإلسالم سؤال وجواب

مراجعة وتنسيق:عزيز الرمحن ضياء اهلل السنابيل

ایکجحاوروتہبرکےنےسوقحقاہلل،وقحقاابعلداور

1

وتقملےکوقحقاسطقوہاجےتںیہ؟

:145537ایک جح اور وتہب رکےن ےس وقحق اہلل،
وقحقاابعلداوروتقملےکوقحقاسطقوہاجےتںیہ؟
وسال:
رفہضیِ جح ادا رکےن ےک دعب مہ ہی اجےتن ںیہ ہک اس ےس
ایطلغں اور ریبکہ انگہ ٹم اجےت ںیہ ،ینعی اہلل اعتیلٰاےنپ
وقحقاعمفرکداتیےہ،اوراہجںکتےھجمملعےہہکجح
ادارکےنےسوقحقاابعلداسطقںیہنوہےت،ریماوسال
ہی ےہ ہک :آپ ےن ےلہپ اکی وسال ےک وجاب ںیم اھکل
ےہہک:وجصخشیسکیھبانگہےسوتہبرکےاچےہوہانگہ
انتک یہ ڑبا ویکں ہن وہ وت یچس وتہب ےک ابثع اہلل اعتٰیل اےس
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اعمف رفام دے اگ ،اس ابرے ںیم آپ ےن اس آتی
وکدلیلانبایےہ:
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’’(ریمی اجبن ےس) ہہک دو ہک اے ریمے دنبو!
وہنجں ےن اینپ اجونں رپ زایدیتیک ےہ مت اہلل یک رتمح
ےس انادیم ہن وہ اجؤ ،ابنیقیل اہلل اعتٰیلاسرے انگوہں وک
شخب داتی ےہ ،وایعق وه ڑبی ششخب ڑبی رتمح واﻻ ےہ
‘‘[وسرہزرم]53:
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ایسرطح اہللاعتیلےنریبکہرتنیانگوہںیکششخبےک
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غفورا َر ِحيما﴾[الفرقان]70-68:
’’ اور اہلل ےک اسھت یسک اور اہٰل وک ںیہن اکپرےت ہن یہ اہلل
یکرحامیکوہیئیسکاجنوکانقحلتقرکےتںیہاورہنزان
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رکےتںیہاوروجصخشاےسیاکمرکےاگانیکزسااپےک
رےہاگایقتمےکدن اساک ذعابدوانگرکدای اجےئ اگ
اور ذلیل وہ رک اس ںیم ہشیمہ ےک ےئل ڑپا رےہ اگ اہں وج
صخش وتہب رکےل اور اامین ےل آےئ اور کین لمع
رکے وت اےسی ولوگں یک رباویئں وک اہلل اعتٰیل ویکینں ےس
دبلدےاگاوراہللتہبےنشخبواال،رمحرکےنواالےہ‘‘۔
[ارفلاقن]70-68:
اوراخبریوملسم( )2766ںیماوبدیعسدخریریضاہلل
ہنع ےس رموی ےہ ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن
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’’مت ےس ےلہپ ولوگں ںیم اکی صخش ےن  99لتق ےیک
ےھت۔۔۔ اخل‘‘ ادحلثی ،نکیل وسال ہی ےہ ہک وقحق
اابعلد اہکں اجںیئ ےگ؟ ویکہکن ایک اقلت وتہب رک ےل وت
اےس یھب شخب دای اجےئ اگ؟ ںیمہ ہی یھب ولعمم ےہ ہک
اجنوبھجرکلتقرکےنواالصخشمنہجںیماجےئاگ،اب
ںیمہیوپانھچاچاتہوہںہکذموکرہآرخیدحثیسجںیم
اننوے لتقاکذرکےہہکاقلتےن 100اکدعداجنوبھج
رک لمکم ایک نکیل رھپ یھب وہ تنج ںیم دالخ وہ ایگ ،اہیں
ان وتقمنیل ےک وقحق اک ایک ےنب اگ؟ اہلل اعتٰیل آپ وک
ربوتکںےسونازے۔
اتبرخی2016-09-13وکرشنایکایگ
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وجاب:
ادمحلہلل :
آپ ےن وج ڑپاھ ےہ ہک جح یک وہج ےس ریبکہ انگہ یھب
ٹم اجےت ںیہ اس ےک ابرے ںیم املعےئ رکام اک
االتخفےہ،اتمہںیمہادیم ےہہکجحِ ربمورےکدبےل
ںیم اہلل اعتٰیل ریغصہ و ریبکہ امتم انگہ اعمف رفام دے اگ،
ویکہکناہللاعتٰیلاکلضفتہبوعیسےہ۔
نج انگوہں ےئلیک جح افکرہ نب اجات ےہ وہ وقحق اہلل ےس
قلعتم انگہ ںیہ،نکیل وج انگہ وقحق اابعلد ےس قلعتم
ںیہ وہ جح  ،اہجد ،رجہت ای یسک یھب دورسی ابعدت ےس
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اسطق ںیہن وہےت ،ہکلب ھچک وقحق اہلل اےسی ںیہ وج جح یک
وہج ےس یھب متخ ںیہن وہےت ،اثمل ےک وطر رپ :روزوں
یکاضق،ذنر،افکرہوریغہجحتیمسیسکیھبیکینےساسطق
ںیہن وہں ےگ ،ہی دوونں ابںیت املعےئ رکام ےک اہں
ہقفتم وطر رپ مّلسم ںیہ ،زین ان اک یلیصفت ایبن وسال ربمن :
)(138630ںیم زگر اکچےہ ،اس اک ونعان ےہ ’’:جح
یک وہج ےس افکرہ اور رقہض یک لکش ںیم وابج وقحق
اسطق ںیہن وہےت‘‘ اس ںیم ہی ےہ ہک ’’ :جح یک تلیضف
ںیم تہبیسااحدثیواردوہیئںیہ،نجںیمہیابتےہ
ہک جح یک وہج ےس انگہ ُدلھ اجےت ںیہ ،اور اناسن اےسی
واسپ ولاتٹ ےہ ےسیج ایکس امں ےن آج یہ اےس منج دای وہ،
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نکیل اس تلیضف اور وثاب اک رہزگ بلطم ہی ںیہن ےہ
ہک اس ےس وابج وقحق یھب اسطق وہاجںیئ ےگ ،اچےہ
وقحقاہللوہں ،اثمل ےک وطررپ:افکرہ،ذنر،اورریغادا
دشہ زاکۃ،وفت دشہ روزوں یک اضق وریغہ ،ای وقحق اابعلد
وہں:اثملےکوطررپرقہضوریغہ،انچہچنجحیکوہجےس
انگہ ٹم اجےت ںیہ ،نکیل املعےئ رکام ےک اافتق ےک
اطمقب ذموکرہوقحقاسطقںیہنوہےت۔۔۔‘‘
ہکلب وتہب رکےن ےس یھب انگہ وت ُدلھ اجےت ںیہ نکیل
وقحقاسطقںیہنوہےت۔
خیشاالالسمانبہیمیترہمحاہللےتہکںیہ :
’’وج صخش اجن وبھج رک امنز وھچڑ دے ،ایس رطح زاکۃ
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وابج وہےن ےک ابووجد زاکۃ ادا ہن رکے ،اےنپ
وادلنی اکانرفامنوہ،لتقِاطخاکرمبکتوہ،اوررھپوہجح
رکےنالچاجےئ وت ایکاس ےکاسلمعےسہیامتمانگہ
اعمف وہ اجںیئ ےگ اور وقحق اابعلد اسطق وہ اجںیئ
ےگ؟‘‘
اسرپاوہنںےنوجابدای :
’’املسمونں اک اس ابت رپ اامجع ےہ ہک رقےض وریغہ یک
لکش ںیم وقحق اابعلد اسطق ںیہن وہےت ،ایس رطح
وابجدشہ امنز،روزہ،زاکۃ،وتقملےکوقحقیھباسطق
ںیہنوہںےگاچےہوہجحیہویکںہنرکےل،انچہچنسج
صخشےکذہماضقوابجےہاےساسامنزیکاضقدانی وہ
یگ اچےہ وہ جح ویکں ہن رک ےل ،اس رپ املعےئ رکام اک
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اافتقےہ۔‘‘ایہتن
((اجعمااسمللئ))()123/4
ذہلاا راقلتصخشجحرکیھبےلوتاسےسوتقملاکقح
جح یک وہج ےس اسطق ںیہن وہ اگ ،اتمہ ا ر وکیئ صخش یچس
لضفاخص
وتہبرکےلوتنکممےہہکاہللاعتٰیل اسرپاانپ ِ
رکےتوہےئوتقملوکاینپرطفےسرایضرفامدے۔
خیشاالالسمانبہیمیترہمحاہللےتہکںیہ :
’’ا ر اقلت یک ایکینں زایدہ وہںیئ وت اقلت یک اینت دقمار
ںیم ایکینں وتقمل وک دی اجںیئ یگ نج ےس وتقمل رایض
وہ اجےئ ،ای رھپ ہی یھب نکمم ےہ ہک اقلت ےک یچس وتہب
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رکےنیکوہجےساہللاعتٰیل وتقملوکاینپرطفےسدبہل
ددیے۔‘‘ایہتن ((ومجمعااتفلوی)) ()138/34
انبمیقرہمحاہللےتہکںیہ :
’’اس ےلئسم ںیم یقیقحت ابت ہی ےہ ہک:لتق ےس نیت مسق
ےک وقحق کلسنم وہےت ںیہ :اہلل اعتٰیل اک قح ،ولظمم
وتقمل اکقحاوررمکحاناکقح‘‘۔
انچہچن ا ر اقلت اہلل ےک وخف ےس یچس وتہب رکےت
وہےئ امیشپین ےک اسھت اےنپ آپ وک رمکحان ےک وحاےل
رک دے وتایسی وصرت ںیم وتہب ےک ابثع اہلل اعتیل اک
قح اسطق وہ اجےئ اگ اور رمکحان اک قح امتم وقحق
ووصلرکےنایحلصایاعمیف ےساسطقوہاجےئاگ۔
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ہکبج وتقمل اک قح ابیق رہ اجےئ اگ ،ےسج اہلل اعتٰیل وتہب
اتبئ وہےنواےل دنبےیک رطف ےس وتقمل وک رایض
رک ےک ادا رکے اگ اور دوونں ںیم حلص رفامےئ اگ ،انچہچن
وتقملاکقحمتخںیہنوہاتاورہنیہوتہبیکوہجےساسطق
وہاتےہ۔‘‘ایہتن ((اوجلابااكلیف)) (ص) 102
ایس ےس اتلم اتلج وجاب خیش انب نیمیثع رہمح اہلل ےن((
لم
لم
سن
ق
م
ت
ت
ارشلحا ع ىلعزادا ع)) (  ) 7 / 14ںیم یھبدای
ےہ۔
واہللاملع .
االسموسالووجاباسٹئ
(اطلِ ُداعazeez90@gmail.com:
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