
  
 

 

 ججزی ػبدی کے خالف آئوہ
۔کتے جض کی وجہ طے ثے ػوبر سًذگیبں تجبہ ہو رہی ہیںہ طتبہن ، یہ طزیقہ اثھی ثھی ثہت طے هعبػزوں هیں رائج ہے. ایک هہّذة هعبػزہ ہوًے کے ًبطے ہن ایک ایظے طزیقے کے ثبرے هیں خبهوع ًہیں ر  

 
 ذ کزتی ہے۔ ػبدی کے هتعلق  یہ تصور کیب جبتب ہے کہ یہ ایک ایظب عول ہے  جو خوػی، اطتحکبم، اهي اور آػتی لے کز آتب ہے۔عبئاطالم هیں ػبدی کظی کی سًذگی کب ایک ثڑا حصہ ہے۔ ػبدی ًئے رػتوں کو جٌن دیتی ہے  اور اص کے طبتھ دوًوں ػزیک حیبت پز حقوق و فزائط 

 
 قزآى حکین هیں ارػبد ہے:

 ( 52:43) هہزببًی پیدا کز دی ۔جو لوگ غور کزتے ہیں اى کے لئے اى ببتوں هیں )بہت سی( ًشبًیبں ہیں!'' ورهیں سے ہے کہ اس ًے توہبرے لئے توہبری ہی جٌس کی عورتیں پیدا کیں تبکہ تن اى کی طزف )هبئل ہو کز( آرام حبصل کزو اور تن هیں هحبت ا ی ًشبًیوں''اور اسی ک
 

 ججزی ػبدیوں کے خالف تھے۔ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ججز طے کی گئی ػبدی هحجت اور رحن کے اى تصورات کے خالف جبتی ہے، اور اطی وجہ طے اطالم کی روح کے هٌبفی ہے۔ هشیذ ثزآں، رطول اکزم
 

 دے دی )اثو داؤد(۔ست کے پبص آئی اور ثتبیب کہ اص کے والذ ًے اص کی هزظی کے خالف اص کی ػبدی کز دی ہے، لہٰذا اًہوں ًے اطے اپٌی هزظی اختیبر کزًے کی اجبملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ثتبیب جبتب ہے کہ پہلے طے غیز ػبدی ػذہ ایک عورت رطول اکزم
 

تی تھی) یعٌی چبہ'هیزے ببپ ًے  هیزی شبدی اپٌے بھبئی کے بیٹے کے سبتھ کزدی   تبکہ وہ اپٌب هقبم هعبشزے هیں بلٌد کز لے، اور هیں یہ شبدی ًہیں کزًب ایک اور واقعہ کے هطبثق حعزت عبئؼہ )رظی اہلل تعبلیٰ عٌہب(ًے ثتبیب کہ ایک ًوجواى عورت اى کے پبص آئی اور کہب،'
تؼزیف الئے تو اًہوں ًے اص لڑکی کے ثبرے هیں اًہیں ثتبیب، تو اًہوں ًے اص کے ثبپ کو ثلو ا ثھیجب، پھز اص ًے لڑکی ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصتؼزیف ًہیں التے، یہبں ثیٹھ جبؤ۔ اہلل کے ًجیملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص' حعزت عبئؼہ )رظی اہلل تعبلیٰ عٌہب( ًے کہب، ''جت تک رطول اکزمهجھے اس کے لئے هجبور کیبگیب(۔'

دیگز عورتوں پز کچھ ثببت کزًب چبہتی تھی ) یعٌی ببپ کو یہ حق حبصل ًہیں ہے کہ وہ سبزدستی اس کی شبدی کز هیں ، هیزے ببپ ًے جو کچھ کیب ہے هیں ًے اسے قبول کز لیب ہے، لیکي   ملسو هيلع هللا ىلصاے، اہلل کے رسولکو یہ اختیبر دے دیب کہ وہ جو جی چبہے کزے۔ اص لڑکی ًے کہب، ''
 )الٌظبئی(۔  دے(''

 
 ۔یہ ثقبفت کے سبتھ هذہب کو الجھبًے کب هعبهلہ ہےکہ یہ اى کب اطالهی حق ہے کہ وہ اپٌی خواہغ کے هطبثق جض طے چبہیں اپٌے ثچے کی ججزی ػبدی کز طکتے ہیں۔ کچھ والذیي یقیي رکھتے ہیں

 
 کي هوکٌہ ػزیک حیبت کی یہ هزظی ہوتی ہے کہ وہ اطے تظلین کزے یب ًہ کزے۔ لی ثزی ػبدیبں، طے ػذہ ػبدیوں طے هختلف ہوتی ہیں جي هیں دوًوں ػزیک حیبت کے خبًذاى والے ػبدی طے کزًے هیں ایک اہن کزدار ادا کزتے ہیں

 

ع ہوں۔ ثقبفت ججزی ػبدیوں کے لئے کوئی ثہبًہ ًہیں ہے اور ایک کویوًٹی کی حیثیت طے ہوبرا یہ فزض ہے کہ ہن اپٌی ثقبفت کے اى تبثثحیثیت هظلوبى ہن پز السم ہے کہ ہن اطالم پز عول کزیں، ثقبفتی عواهل صزف اطی صورت هیں قبثل قجول ہوتے ہیں جت وہ اطالهی اصولوں کے 
 پہلوؤں کو تجذیل کزیں جو ہوبرے ایوبى کے خالف ہیں۔
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Imam Vali Hussen
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(Glasgow): Imam Abid Nazeer
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Imam Mohammed Nadim
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