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 بنانا کوشعاراورعالمت)  چاند(  هالل
 

 ؟ ہے عالمت کی چيز کس اورستارہ چاند ہاں کے مسلمانوں
 موجود ميں الئـبريری اوراپنی پر سائٹ ويپ کی پرآپ انڻرنيٹ نے ميں

 متعلق کے اس مجهے ليکن کی جستجو کی کرنے تالش اسے ميں مراجع
 آپ مال، نہيں کچه کے اشارہ کے عالمت کی ومتدورحک عثمانی سواۓ

 ۔ مشکورہوں پرميں اهتمام اس کے
 

 هللا الحمد
 کوئ ميں اسالميہ شريعت کی بنانے عالمت کی مسلمانوں چانداورستارہ

 تها معروف ميں دور کے راشدين اورخلفاء دورنبوي يہ ہی نہ اور نہيں اصل
 بعدکی کے ادوار توان يہ ، اته نہيں موجود بهی دورميں کے اميہ بنو بلکہ ،

 کب ابتدا کی اس کہ ہيں کرتے اختالف ميں بارہ اس مؤرخين ، ہے پيدوار
 ۔ کيا شروع اسے نے اورکس ئ ہو اورکيسے

 
 ہےکہ جاتا کہا بهی اوريہ ، کيا شروع نے فارسيوں يہ کہ ہے يہ تو قول ايک
 ميں حادثات کچه يہ ميں اوربعد تهے اغريق والے کرنے شروع اسے

 ۔)  ٣٢٠/  ١(  للکتانی االداريۃ الترتيب:  ديکهيں۔  ہوا منتقل ميں مسلمانوں
 

 مغربی نے مسلمانوں جب ہےکہ جاتا کيا بيان بهی يہ سبب ايک کا اوراس
 تومسلمانوں تهی رہی لڻک صليب ميں کنيسوں کے توان کيا کوفتح ممالک

 منتشر ميں ںلوگو پريہ بنا تواس ديا رکه هالل ميں بدلہ کے صليب اس نے
 ۔ ہوگيا

 
 کے سب اورشعار جهنڈے کے مسلمانوں کہ ہے يہ معاملہ ہو جوبهی سبب
 کر هالل کہ اورجب ، ہيں ضروری ہونے موافق کے اسالميہ شريعت سب

 کہ ہے يہ اوربہتر اولی ميں تواس ملتی نہيں دليل شرع پرکوئ ہونے شعار
 عالمت کی مسلمانوں ستارہ اور چاند لهذا ، جاۓ کرديا ترک اسے

 ۔ ہے رکها بهی اپنا نے لوگوں بعض اسے اگرچہ وشعارنہيں
 



 

3 

 يہ کہ ہے اعتقاد يہ کا تومسلمانوں کا اعتقاد ميں ستاروں  چاند مسئلہ اوررہا
 ہی اورنہ سکتے دے کونفع توکسی پرنہ طور ذاتی ہيں مخلوق کی تعالی اهللا

 ہی تاثير ئ وک کی ان ميں احداث زمينی ہی اورنہ ہيں سکتے پہنچا نقصان
 فرمائيں پيدا ليے کے فائدہ کے بشروانسان نے تعالی اهللا صرف تو يہ ، ہے
 : ہے کيا ذکر ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا کو اسی ، ہيں

 
 تولوگوں يہ ديجيۓ کہہ آپ ہيں کرتے سوال ميں بارہ کے هالل سے آپ{ 

 ۔)  ١٨٩(  البقرة}  ہيں ليے کے موسم کے حج اور وقتوں کے
 

 : ہيں کرتے نقل ميں بارہ کے اس تعالی اهللا رحمہ کثير ابن حافظ
 

 وقت کا حج اوراپنے عدت کی اورعورتوں حلتيں کی دين اپنے سے اس وہ
 رکهنے روزے کے مسلمانوں اسے نے تعالی اهللا ، ہيں کرتے معلوم

۔  ہے بنايا وقت کا کرنے معلوم عدت کی عورتوں کی ان اور اورعيدالفطر
 ۔ کثير ناب تفسير

 
 : کہتےہيں تفسيرميں کی آيت اس تعالی اهللا رحمہ قرطبی اورامام

 
 کا اشکال اس کہ ہے يہ بيان کا وجہ کی حکمت کی بيشی و کمی ميں چاند

 اور اورروزوں گنتی اور اورحج قسموں اور معامالت و جواوقات ہے خاتمہ
 اوراس ہے ہوتا پيدا ميں مدت کی وغيرہ اورکراۓ حمل اورمدت عيدالفطر

 اسی ، ہے ہوتی مصلحت کی انسان ميں جس بهی ميں اوراشياء عالوہ کے
 : فرمايا بهی يہ نے تعالی اهللا طرح کی قول

 
 کوتوہم نشانی کی رات ، بنايا نشانياں کی قدرت کواپنی اوردن رات نے ہم{ 

 کا رب اپنے تم کہ تا ہے بنايا کوروشن نشانی کی اوردن کرديا نور بے نے
 معلوم اورحساب شمار کا سالوں کہ بهی ليے اس اور کرسکو تالش فضل

 ۔)  ١٢(  االسراء}  کرسکو
 

 ديکهيں۔  ہے آسان زيادہ سے کرنے کوشمار دنوں اورگننا توچاندکوشمارکرنا
 ۔ قرطبی تفسير
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 کوتين ستاروں نے تعالی اهللا کہ ہے کہا نے علماء ميں کےبارہ اورستاروں

 اورشياطين ، بنايا زينت کی آسمان انہيں ، ہے فرمايا پيدا ليے کے مقاصد
 کيا معلوم راستہ سے جن بنايا عالمتيں ايسی اور ، ليے کے کرنے کورجم

 ۔ ہے جاتا
 

 ہے کہا ميں الخلق بدء کتاب بخاری صحيح نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا کہ جيسا ،
 

 کے ان تم کہ تا کيا کوپيدا ستاروں ليے تمہارے نے جس ہے ہی اهللا اوروہ{ 
 معلوم راستہ ميں اورسمندر ميں اورخشکی ميں اندهيروں سے ذريعہ

 ۔)  ٩٧(  االنعام}  کرسکو
 

 : ہے فرمان کا وتعالی تبارک اوراهللا
 

 اور ہے کيا مزين سے)  ستاروں(  کوچراغوں دنيا آسمان نے ہم بالشبہ{ 
 نے ہم ليے کے اورشيطانوں ابنادي ذريعہ کا مارنے کے شيطانوں انہيں

 ۔)  ٥(  الملک}  ہے کيا تيار عذاب کا دوزخ
 

 . اعلم تعالی واهللا
 


