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 حكم كا لگانے شرط ميں مسائل شرعى
 

 ہيں ركهتے شرط طلباء بعض وقت كرتے مطالعہ اور مذاكرہ كا علم شرعى
 والے كرنے تصحيح كى غلطى وہ كريگا غلطى ميں مسئلہ كسى بهى جو كہ
 ؟ ہے حالل يہ كيا تو ديگا، كر خريد كتاب ايك كو

 

 :هللا الحمد
 

 نہيں حرج كوئى ميں مقابلہ شرعى اهللا رحمہ االسالم شيخ اور ہے، مقابلہ يہ
 تو يا جهاد: كہ ہے كہا ہوئے كرتے بيان علت كى اس نے انہوں سمجهتے،

 كا اس نے انہوں طرح اسى ساته، كے اسلحہ پهر يا ہے، ہوتا ساته كے علم
 :ہے كيا استدالل بهى سے آيت ذيل درج استدالل

 
 تعالى بارى فرمان يہ جب كہ ہے مروى سے عنہ تعالى اهللا رضى بكر ابو

 :ہوا نازل
 

 كے ہونے مغلوب وہ اور پر زمين كى نزديك گئے، ہو مغلوب رومى الم{ 
 ). ٤ - ١(  الروم} جائينگے آ غالب ميں سالوں چند عنقريب بعد

 
 عيسائى سے ميں كتاب اہل رومى اور تهے، گئے آ غالب فارسى پر روميوں

 :فرمايا نے تعالى اهللا نہيں كتاب كوئى كى جن تهے مجوسى فارسى اور ں،ہي
 

 ). ٥ - ٤(  الروم} سے مدد كى اهللا ہونگے، خوش مسلمان دن اس اور{ 
 

 اس تهے، كرتے پسند كو آنے غالب كے عيسائيوں پر فارسيوں مومن كيونكہ
 زيادہ كے اسالم اور ہيں كتاب اہل عيسائى ميں مقابلے كے فارسيوں كہ ليے

 غلبہ پر عيسائيوں فارسى كہ تهے كرتے پسند يہ قريش اور تهے، قريب
 پر فارسيوں ليے كے روميوں: لگے كہنے قريش ليے اس كريں، حاصل
 قرآن وہ اور ہيں، طاقتور زيادہ سے ان فارسى كيونكہ نہيں، ممكن آنا غالب
 سات نے عنہ تعالى اهللا رضى بكر ابو تو تهے، ركهتے نہ ايمان پر مجيد
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 سات يہ اور لى، ركه شرط كى اونڻوں كچه ساته كے ان ليے كے تك برس
 تعالى اهللا رضى بكر ابو چنانچہ آيا، نہ پيش واقعہ كوئى اور گئے، گزر برس
 اهللا صلى كريم نبى تو گئے، پاس كے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول عنہ
 :فرمايا نے وسلم عليہ

 
 " دو كر اضافہ بهى ميں شرط اور كردو، اضافہ اور كا برس دو ميں مدت" 
 

)  ٢٧٨٧٦(  نمبر)  ١٦٦ - ١٦٥/  ١٠(  جرير ابن تفسير نے جرير ابن اسے
 .ہے كيا نقل ميں

 
 كے تك نو سے تين يہ اور ہے، برس كچه معنى كا سنين بضع كہ ليے اس
 احتياط نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول ليے اس ہے، ہوتا استعمال ليے

 رضى بكر ابو تو ديا، حكم كا اضافہ ميں مدت اور عوض ہوئے ديتے حكم كا
 قافلے كہ تهے نہ گزرے برس دو ابهى اور كيا، ہى ايسا نے عنہ تعالى اهللا

 سے مسئلہ اس تو آئے، لے خبر كى ہونے غالب پر فارسيوں كى روميوں
 كے ركهنے شرط ميں مسائل كے علم شرعى نے اهللا رحمہ االسالم شيخ

 .ہے كيا استدالل پر جواز
 

 ). ٢٢٥(  المفتوح الباب لقاء: ديكهيں


