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  قرآن اور عورت

   مصنف: حافظ رياض حسين نجفی
  عورت کا مقام قرآن کی روشنی ميں 

  قرآن اور عورت
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد  رب العالمين والصالة والسالم علی سيد االنبياء والمرسلين محمد وآلہ الطاھرين 

المعصومين اما بعد ! حضرت انسان ميں سلسلہ تفاضل، ابتداء خلقت انسان سے موجود ہے۔سب سے پہلے تفاضل يعنی 
اور مالئکہ کے درميان ہوا۔جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔ َوإِْذ قَاَل  -يک دوسرے پہ فضيلت کا دعوٰی حضرت آدم ا

َماَء ج َونَْحُن نُِسبِّ  َربَُّک لِْلَمالَئَِکِۃ إِنِّی َجاِعٌل فِی اأْلَْرِض َخلِْيفَۃً قَالُْوا أَتَْجَعُل فِْيہَا َمْن يُّْفِسُد فِْيہَا َويَْسفِکُ  ُح بَِحْمِدَک ونُقَدُِّس لََک الدِّ
"اور تيرے رب نے جب فرشتوں سے کہا: ميں اس زمين ميں ايک خليفہ ( نائب ، نمائنده ) بنانے واال ہوں تو فرشتوں 

نے کہا: کيا تو زمين ميں اس کو خليفہ بنائے گا جو وہاں فساد پھيالئے گا اور خون ريزی کرے گا جب کہ ہم تيری حمد 
پھر يہ سلسلہ تفاضل و تفاخر قابيل و ہابيل ميں ہوا ) ٣٠يح اور پاکيزگی کا ورد کرتے رہتے ہيں۔" (بقره و ثناء کی تسب

بَا  جب خدا وند قدوس نے ايک کی قربانی قبول فرمائی اور دوسرے کی رد کر دی۔ َواْتُل َعلَْيِہْم نَبَأَ اْبنَْی آَدَم بِاْلَحقِّ م إِذْ  قَرَّ
ور آپ انہيں آدم کے بيٹوں کا حقيقیْن أََحِدِہَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمَن اآْلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنََّک قَاَل إِنََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمَن اْلُمتَّقِيَن۔ "اقُْربَانًا فَتُقُبَِّل مِ 

نہ قصہ سنائيں۔ جب ان دونوں نے قربانی پيش کی تو ان ميں سے ايک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول 
ہوئی تو اس نے کہاميں ضرور تجھے قتل کر دوں گا (پہلے نے کہا ) هللا تو صرف تقوٰی رکھنے والوں سے قبول کرتا 

) يہ سلسلہ تفاضل و تفاخر يعنی ايک دوسرے پر فوقيت کا دعوٰی آج بھی موجود ہے ہر جگہ رائج ہے 27ہے ۔" (مائده :
ْن حاالنکہ مرد اور عورت دونوں انسان ہيں، دونوں ک ی خلقت مٹی سے ہوئی ہے جيسا کہ ارشاد ہوا ۔ ھَُو الَِّذْی َخلَقَُکْم مِّ

ْنَساَن ِمْن ُساَللٍَة ِمْن ِطْيٍن ج ثُمَّ َجَعْلنَاهُ 67تَُراٍب "وہی تو ہے جس نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا ۔" (مٔومن : ) َولَقَْد َخلَْقنَا ااْلِ
ِکْيٍن۔ "ضاور بت حقيق ہم نے انسان کو مٹی سے بنايا پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ ميں نطفہ بنا ديا۔" ( نُْطفَة ً فِْی قََراٍر مَّ

) مرداور عورت خلقت کے لحاظ سے مساوی اور برابر ہيں، دونوں کی خلقت مٹی سے ہوئی، نطفہ 12.13المٔومنون :
کی پيدائش کے حوالے سے سے پيدائش کے بعد تمام مراحل ميں ايک جيسے ہيں پھر ذکر و انثٰی يعنی مرد اور عورت 

قَبَ  أُنٰثی َوَجَعْلنَاُکْم ُشُعْوبًا وَّ ْن َذَکٍر وَّ ائَِل لِتََعاَرفُوا ۔ "اے لوگو! ہم نے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے : يَاأَيُّہَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُکْم مِّ
اکہ تم ايک دوسرے کو پہچانو۔"(حجرات: تمہيں ايک مرد اور عورت سے پيدا کيا ،پھر تمہيں قوميں اور قبيلے بنا ديا ت

) ہاں تو خلقت ايک جيسی، محل خلقت ايک جيسا ، اساس خلقت ايک ، اس کے باوجود تفاضل و تفاخر کا سلسلہ بھی 13
جاری و ساری ہے۔ آخر کيوں ؟ اسالم نے خواه مرد سے مرد کا مقابلہ ہو يا عورت کا عورت سے تقابل ہو، يا مردا ور 

يں تفاخر ہو، ان سب ميں برتری کا معيار صرف تقوٰی، خوف خدا اور عظمت ِرب کے احساس کو قرارعورت کا آپس م
 ديا ہے ارشاد ہو رہا ہے: إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد هللا أَْتقَاُکْم۔ "هللا کے نزديک تم ميں سب سے زياده معزز و مکرم وه ہے جو تم

مرد اور عورت کے باہمی فخر و مباہات کا سلسلہ ايسا چال کہ ) 13ميں سب سے زياده پرہيز گار ہے " (حجرات :
عورت کو بے چارا بنا ديا گيا۔ قبل از اسالم تو انسانيت کے دائره سے بھی خارج قرار ديا گياتھا، يونانيوں ميں عورت کا

عہ تھی۔ رومی وجود ناپاک اور شيطانی تصور کيا جاتا تھا۔ عورت فقط خدمت اورنفسانی خواہشات کی تکميل کا ذري
لوگ عورت کو روح انسانی سے خالی جانتے تھے وه اسے قيامت کے دن دوباره زنده کئے جانے کے قابل نہيں 
سمجھتے تھے۔ساسانی بادشاہوں کے زمانے ميں عورت کا شمار اشياء خريد و فروخت ميں ہوتا تھا، يہوديوں ميں 

تو بيٹی کی پيدائش کو اپنے لئے موجب ننگ و عار جانتے  عورت کی گواہی نا قابل قبول تھی۔ زمانہ جاہليت کے عرب
تھے۔ہندو اور پارسی ،عورت کو ہر خرابی کی جڑ ، فتنہ کی بنياد اور حقير ترين چيز شمار کرتے تھے۔ چين کے 

فلسفی (کونفوشيوس) کا قول ہے عورت حکم و احکام دينے کے قابل نہيں ہے ،عورت کو گھر ميں بند رہنا چاہئے تاکہ 
گ اس کے شر سے محفوظ رہيں۔قبل از اسالم جزيره نما عرب ميں عورت زنده رہنے کے قابل نہيں سمجھی جاتی لو

تھی۔ بيٹی کی پيدائش ننگ و عار اور فضيحت و شرمساری کا موجب تھی ۔ اسالم نے عورت کو وه مقام ديا اور ايسی 
سالم ميں عورت کی عظمت کا کيا کہنا کہ عظمت دی جس کا تصور کسی غير مسلم معاشرے ميں ممکن نہيں ہے ۔ ا
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جب بيٹی ملنے آتی تو علت غائی ممکنات ، انبياء کے سرداربنفس نفيس تعظيم کيلئے کھڑے ہو جاتے اور اپنی مسند پر 
بٹھاتے عظمت عورت کا ذريعہ جناب فاطمہ ہيں ۔ قبل از اسالم اہل عرب بيٹی کو زنده در گور کر ديا کرتے تھے 

جيد ميں ارشاد رب العزت ہے۔ َواَِذا اْلَمْوء َدةُ ُسئِلَْت بِاَیِّ َذْنٍب قُتِلَْت۔ "اور جب زنده در گور لڑکی سے ۔جيساکہ قرآن م
) يہ قبيح رسم اس قدر عام تھی کہ جب عورت کے وضع 8-9پوچھا جائے گا کہ وه کس گناه ميں ماری گئی ۔" (تکوير :

اسے وہاں بيٹھا ديا جاتا پھراگر نوزائيده لڑکی ہوتی تو اسے اس  حمل کا وقت قريب آتا تو زمين ميں گڑھا کھودکر
گڑھے ميں پھينک ديا جاتا اور اگر لڑکا ہوتا تو اسے زنده چھوڑ ديا جاتا ،اسی لئے اس دور کے شعراء ميں ايک شاعر 

) 444ص10لبيان ج بڑے فخريہ انداز ميں کہتا ہوا نظر آتا ہے: سميتھا اذا ولدت تموت والقبر صہرضامن زميت (مجمع ا
"ميں نے اس نوزائده لڑکی کا نام اس کی پيدائش کے وقت تموت (مر جائے گی) رکھا اور قبر ميرا داماد ہے، جس نے 

اسے اپنی بغل ميں لے ليا اور اسے خاموش کر ديا۔" بيٹيوں کو زنده در گور کرنے کی رسم بڑی دردناک ہے۔ ان 
يں۔ حضرت رسول اعظم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں ايک واقعات کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہ

شخص حاضر ہوا، اس نے (متأثر ہونے کے بعد سچا اسالم قبول کيا ) ايک آپ کی خدمت ميں آ کر عرض کرنے لگا يا۔
خد ا رحم رسول هللا اگر ميں نے کوئی بہت بڑا گناه کيا ہو تو کيا ميری توبہ قبول ہو سکتی ہے ؟ آپ نے فرمايا: "

الراحمين ہے ۔" اس نے عرض کيا يا رسول هللا !ميرا گناه بہت بڑا ہے۔ فرمايا! وائے ہو تجھ پر تيرا گناه کتنا ہی بڑا ہی 
کيوں نہ ہو خدا کی بخشش سے تو بڑا نہيں ؟۔ اس نے کہا !اگر يہ بات ہے تو ميں آپ کی خدمت ميں عرض کرتا ہوں 

ر پر گيا ہوا تھا، ان دنوں ميری بيوی حاملہ تھی چار سال بعد گھر لوٹاتو ميری زمانہ جاہليت ميں ،ميں دور دراز سف
بيوی نے ميرا ستقبال کيا ،گھر ميں ايک بچی پر نظر پڑی، ميں نے پوچھا يہ کس کی بيٹی ہے ؟ بيوی نے کہا !ايک 

ت تعجب ہوا جب وه نہ ہمسائے کی بيٹی ہے۔ ميں نے سوچا يہ ابھی اپنے گھر چلی جائے گی، ليکن مجھے اس وقت بہ
گئی ،آخر کار مجھے پوچھنا ہی پڑا ،ميں نے بيوی سے پوچھا ۔سچ بتايہ کس کی بيٹی ہے ؟ بيوی نے جواب ديا۔ آپ 

سفر پر تھے، يہ پيدا ہوئی، يہ تمہاری ہی بيٹی ہے۔ وه شخص کہتا ہے۔ ميں نے ساری رات پريشانی ميں گزاری ،کبھی 
ا، صبح قريب تھی ميں بستر سے اٹھا ميں نے بچی کو ماں کے ساتھ سويا ہوا ديکھا ، آنکھ لگتی اور کبھی بيدار ہو جات

بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اسے جگايا اور کہا۔ ميرے ساتھ چلو ہم نخلستان کی طرف چلے وه ميرے پيچھے 
رہی ،مٹی باہر پيچھے چل رہی تھی، جب ہم نخلستان ميں پہنچے ميں نے گڑھا کھودنا شروع کيا، وه ميری مدد کرتی 

پھينکتی رہی، ميں نے اسے بغل کے نيچے سے ہاتھ رکھ کر اٹھايا اور اسے گڑھے ميں پھينک ديا۔ يہ سننا تھا رسول 
اعظم کی آنکھيں بھر آئيں ۔ اس نے بات کو آگے بڑھايا، ميں نے اپنا باياں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تاکہ وه باہر نہ 

ڈالنے لگا اس نے بہت کوشش کی اور بڑی مظلومانہ انداز ميں فرياد کرتی تھی اور  نکل سکے اور دائيں ہاتھ سے مٹی
بار بار کہتی تھی بابا جان! کچھ مٹی آپ کی داڑھی اور کپڑوں ميں پڑ گئی ہے، وه ہاتھ بڑھا کر اس مٹی کو صاف 

نالہ و فرياد کی آخری آوازکرنے لگی ،ليکن ميں پوری قساوت اور سنگدلی سے اس پر مٹی ڈالتا رہا، يہاں تک اس کے 
آئی اور وه خاک ميں دم توڑ گئی۔ حضرت رسول اعظم نے دکھی حالت ميں يہ داستان سنی، پريشانی ظاہر تھی۔اپنی 
آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمايا: اگر رحمت خدا کو اس کے غضب پر سبقت نہ ہوتی تو حتًماجتنا جلدی 

) جزيره عرب کے کفار توہين کے انداز ميں مالئکہ کو 214ص 2آن ،يواکب الدہر،ج ہوتا خدا اس سے انتقام ليتا۔ (القر
خدا کی بيٹياں کہتے تھے اور فرشتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ بيٹی کی پيدائش پر ان کا چہره مارے غصہ کے سياه ہو 

أَْصفَا ا يَْخلُُق بَنَاٍت وَّ ْحَماِن َمثاَلً ظَلَّ جاتاہے جيسا کہ ارشاد خدا ندی ہے: أَِم اتََّخَذ ِممَّ َر أََحُدہُْم بَِما َضَرَب لِلرَّ ُکْم بِاْلبَنِيََن َوإَِذا بُشِّ
ہَُو َکِظْيٌم أََوَمْن يُنَشَّأُ ِفی اْلِحْليَِة َوہَُو فِی اْلِخَصاِم َغْيُر ُمبِْيٍن َوَجَعلُوا اْلمَ  ا وَّ ْحَمانِ َوْجہُہ ُمْسَوّدً إِنَاثًا أََشِہُدْوا  الَئَِکةَ الَِّذيَن ہُْم ِعبَاُد الرَّ

َخْلقَہُْم ۔ "کيا هللا نے اپنی مخلوق ميں سے (اپنے ليے)بيٹياں بنا ليں ہيں اور تمہيں بيٹے چن کرديئے حاالنکہ ان ميں سے 
جب کسی ايک کوبھی بيٹی کامثرده سنايا جاتا ہے جو اس نے خدا ئے رحمان کی طرف منسوب کی تھی تواندر اندر 

ا کر اس کا چہره سياه ہو جاتا ہے۔ کيا وه جو ناز و نعم کے زيورميں پلی ہے اور جھگڑے غصے سے پيچ و تاب کھ
کے وقت (اپنا) مدعا بھی واضح نہيں کرسکتی۔ (هللا کے حصہ ميں آتی ہے؟) اورا ن لوگوں نے فرشتوں کو جو خدا کے

  ) 19تا16رہے تھے؟ (زخرف،بندے ہيں (خدا کی)بيٹياں بنا ڈاال ۔ کيا وه فرشتوں کی پيدائش کو کھڑے ديکھ 
ہو سکتاہے کہ يہ خيال زمانہ جاہليت کی خرافات سے عربوں تک پہنچا ہو ليکن عرب ظلم و جور ميں بہت آگے بڑھ 

ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحانَہ 19تا16گئے وه اپنی بيٹيوں کو زنده درگور کرديتے تھے ۔ (زخرف، َّ ِ ) ارشاد خدا وندی ہے: َويَْجَعلُوَن 
ہَُو َکِظْيٌم يَتََواٰری ِمَن اْلقَْومِ َولَہُْم  ا وَّ َر أََحُدہُْم بِاأْلُْنثَی ظَلَّ َوْجہُہ ُمْسَوّدً ا يَْشتَہُْوَن َوإَِذا بُشِّ َر بِہ أَيُْمِسُکہ َعٰلی ہُْوٍن أَْم مَّ ا بُشِّ ِمْن ُسْوِء مَّ

کے ليے بيٹاں قرار دے رکھی ہيں جس سے وه پاک و منزه ہے يَُدسُّہ فِی التَُّراِب أاَلََساَء َما يَْحُکُمْوَن "اور انہوں نے هللا
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اور يہ لوگ اپنے ليے وه اختيار کرتے ہيں جو يہ پسند کريں يعنی لڑکے اور جب ان ميں سے کسی کو بيٹی کی 
خوشخبری دی جاتی ہے تو غصے کی وجہ سے ان کا منہ سياه ہوجاتاہے اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے 

ور سوچتے ہيں کہ کيا انہيں اس ذلت کے ساتھ زنده رہنے ديا جائے يا انہيں زير خاک دفن کرديا چھپتے رہتے ہيں ا
) بہر حال اسالم سے قبل بيٹی(  59-58-57جائے۔ديکھو کتنا برا فيصلہ ہے جو يہ کر رہے ہيں۔ " ( سوره نحل آيت 

يوں کے شاديانے بجتے ہيں ، مٹھائياں لڑکی) انسان ہی نہيں سمجھی جاتی تھی اور آج بھی بيٹے کی پيدائش پر خوش
  تقسيم ہوتی ہيں ،ہديہ تبريک پيش کيا جاتاہے ۔ 

  اوربيٹی کی پيدائش پر بس سردمہری ،سکوت اورخاموشی کا مظاہره ہوتا ہے آخر ايسا کيوں ہے؟ 

  عرب کی بد قسمتی کے اسباب
تھيں، مصالحت کے بعد ہر چيز کی واپسی نعمان ابن منذر کے زمانے ميں جنگ کے بعد عورتيں (لڑکياں) قيد ہوئی 

شروع ہو ئی تو بعض لڑکياں واپس نہ آئيں۔ انہوں نے قبيلے ميں آنے سے انکار کر ديا اور اپنے شوہروں کے پاس 
رہنے کو ترجيح دی يعنی جن کے پاس ره رہی تھيں وہيں رہنا پسند کيا ۔ عرب پريشان ہوئے ايک تو قيد ہونے کا خدشہ 

کام کرتے ہيں،کمائی کرنے والے ہوتے ہيں اور بيٹياں خرچ خرچ کرتی ہيں لٰہذا احتمال ہے کہ ان دو  تھا دوسرا بيٹے
وجہوں سے يہ (زنده درگور کرنے کی) قبيح رسم رواج پکڑگئی ہو ۔ اسالم نے جس طرح انسانيت کی عظمت کو اجاگر

توجہ کياہے ۔ اسی طرح عورت کونہ کيا اور انسان کو اس کے مکرم و محترم اشرف المخلوقات ہونے کی طرف م
صرف مرد کی طرح مخلوق قرار ديا بلکہ انسانيت ميں مکمل حصہ دار قرارديا۔ عورت کی بے چارگی کو دورکيا اور 
اس کی عزت و عظمت کو واضح کيا ہے ۔ مغربی لوگوں نے عورت کو کھلونا اور کاروبار کا ذريعہ اوراپنی خواہشات 

،يہ آزادی نہيں بلکہ بدترين غالمی ہے ۔اسالم نے واضح کيا کہ (اے مرد)عورت بھی تيری ہی کی تکميل کا وسيلہ بنايا 
طرح انسان ہے ، تيری ہی طرح اشرف المخلوقات ہے۔ تيری ہی طرح مکرم اورمعزز مخلوق ہے بلکہ(اے مرد ) جب 

ت ہے، اسی کی خدمت ميں عورت ماں کا درجہ پاتی ہے تو تيری جنت کی ضامن بن جاتی ہے۔ اسی کے قدموں ميں جن
صلہ ميں تو جنت کا حقداربنتاہے پس(اے مرد) تو انسانيت اختيار کراور عورت کو انسان سمجھ ۔اس کی عزت کر تاکہ 

َخلَ  اِحَدٍة وَّ ْن نَّْفٍس وَّ ْنہَا َزْوَجہَا َوبَثَّ ِمْنہَُما َق مِ تيری عزت ہو ۔ ارشاد خدا وندی ہے۔ يَاأَيُّہَا النَّاُس اتَّقُْوا َربَُّکُم الَِّذْی َخلَقَُکْم مِّ
نَِساًء ج " لوگو اپنے خدا سے ڈرو جس نے تمہيں ايک فرد سے پيدا کيا اور اسی(خمير) سے اس کا جوڑا  ِرَجااًل َکثِْيًرا وَّ

ْن ) مزيدارشاد ہے: ہَُو الَِّذْی َخلَقَ 1پيدا کيا اور ان دونوں سے بکثرت مرد عورت (روئے زمين پر) پھيالئے۔"(نساء: ُکْم مِّ
َجَعَل ِمْنہَا َزْوَجہَا لِيَْسُکَن إِلَْيہَا۔ "وہی ہے جس نے تمہيں ايک شخص سے پيدا کيا اور پھر اسی سے اس اِحَدٍة وَّ کا  نَْفٍس وَّ

) اسالم اور قرآن عورتوں کا مذاق اڑانے اور ان سے 189جوڑا بنايا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ "(اعراف :
ْن قَْوٍم َعٰسی أَْن يَُّکونُْوا مسخره کرنے سے منع ک رتے ہيں۔ جيسا کہ ارشاد خدا ندی ہے: يَاأَيُّہَا الَِّذْيَن آَمنُْوا الَيَْسَخْر قَوٌم مِّ

ْنہُنَّ ج "اے ايمان والو! کوئی قوم کسی قوم سے مس ْن نَِّساٍء َعٰسی أَْن يَُّکنَّ َخْيًرا مِّ ْنہُْم َوالَنَِساٌء مِّ ے ہو خره نہ کرلَخْيًرا مِّ
سکتاہے وه لوگ ان سے بہتر ہوں اورنہ ہی عورتيں (يا مرد)عورتوں کا مذاق اڑائيں ممکن ہے يہ وه ان سے بہتر ہوں ۔

) اے مومنون !قرآن ايک دوسرے کی عزت کا درس ديتاہے ايک دوسرے کا احترام 11( سوره حجرات آيت 
بچی ہوئی خاک سے پيداہوتی ہے، مرد کی اورعورتوں کی عزت ۔عورت مرد ہی کا حصہ ہے۔ مرد کی تخليق سے 

اوالدکا ظرف ہے: مرد کی حصہ دار ہے، مرد کے سکون کا ذريعہ ۔اورمرد کی ساتھی ہے يہ مرد کا لباس ہے اور مرد
( سوره بقره آيت اس کالبا س ہے۔ ہُنَّ لِبَاٌس لَُّکْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَّہُنَّط "وه تمہارے ليے لباس ہيں ا ور تم ان کے ليے لباس ہو"۔ 

عورت کی بدقسمتی تذليل کا ايک سبب يہ غلط تصور ہے کہ حضرت آدم ں کی مشکالت کی موجب جناب ) ١٨٧نمبر 
حوا ہيں۔ انہيں کی وجہ سے حضرت آدم ں جنت سے نکالے گئے ،انہيں کی وجہ سے در بدر اورپريشان حال ہوئے اور

ر اس نظريہ کی کوئی اساس نہيں ہے اور قرآن مجيد کے مطالعہمصيبت ميں پھنس گئے۔ اسرائيلی روايات سے قطع نظ
سے بخوبی واضح ہوجاتاہے کہ جنت ميں عيش وآرام،جنت سے نکلنے اورشيطانی وسوسوں وغيره کاجب بھی ذکر ہوا 

ہے تو آدم و حوا دونوں کا تذکره ہو ہے حضرت آدم عليہ السالم مسجود مالئکہ قرار پائے ، فرشتوں کے ساتھ علمی 
مقابلہ ميں غالب رہے۔ حضرت آدم عليہ السالم ہی کو اٰلہی نمائندگی ملی ليکن جب جنت ميں رہائش اخراج اور پريشانی 
کا ذکر ہوا تو کسی ايک جگہ بھی حضرت حوا کو مورد الزام نہيں ٹھہريا گيا اور جب بھی ذکر ہوا تو دونوں ہی کا ہوا۔ 

ا َدُم اْسُکْن أَْنَت َوَزْوُجَک اْلَجنَّةَ َوُکالَِمْنہَا َرَغًدا َحْيُث ِشْئتَُما َوالَتَْقَربَا ہَِذِه الشََّجَرةَ فَتَُکْونَ جيساکہ ارشاد خدا وندی ہے : َوقُْلنَا يَاآ
ِمْن الظَّالِِمْيَن ۔ "اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت ميں سکون کے ساتھ قيا م کرو، جہاں سے چاہو کھاؤ 

ے قريب نہ جانا ورنہ تم دونوں زيادتی کا ارتکاب کرنے والوں ميں سے ہوجأو گے۔" (سوره بقره ليکن ا س درخت ک
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َرةَ فَتَُکْونَا ِمْن مزيد ارشاد ہوا ہے: َويَاآَدُم اْسُکْن أَْنَت َوَزْوُجَک اْلَجنَّةَ فَُکالَِمْن َحْيُث ِشْئتَُما َواَلتَْقَربَا ہَِذِه الشَّجَ ) ٣۵آيت نمبر 
ْيَن ۔ "اے آدم! تم اور تمہاری زوجہ اس جنت ميں سکونت اختيار کرو جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے الظَّالِمِ 

ان ) ١٩نزديک نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں(زيادتی کرنے والوں ميں ) سے ہو جاؤگے ۔ " ( سوره اعراف آيت نمبر
اور جب شيطانی وسوسہ کا تذکره ہوتو بھی دونوں کا ذکر آيات قرآنی ميں آدم عليہ السالم و حوا دونوں کا ذکر ہواہے 

ا َکانَا فِْيِہ "پس شيطان نے ان دونوں  کو پھساليا اورجس کيا گيا ۔ ارشاِد خداو ندی ہے: فَأََزلَّہَُما الشَّْيطَاُن َعْنہَا فَأَْخَرَجہَُما ِممَّ
ْيطَاُن لِيُْبِدَی لَہَُما َما) ٣۶(نعمت) ميں دونوں قيام پذير تھے اس سے نکلواديا۔ ( سوره بقره  نيز ارشاد ہے : فََوْسَوَس لَہَُما الشَّ

َما أَْو تَُکْونَا ِمَن اْلَخالِِدْيَن َوقَاَسَمہَُما إِنِّی لَکُ وِرَی َعْنہَُما ِمْن َسْوآتِِہَما َوقَاَل َما نَہَاُکَما َربُُّکَما َعْن ہَِذِه الشََّجَرِة إاِلَّ أَْن تَُکْونَا َملََکْيِن 
لَِمَن النَّاِصِحْيَن فََدالَّہَُما بُِغُرْوٍر۔ج "پھر شيطان نے انہيں بہکايا تاکہ اس طرف سے ان دونوں کے ليے پوشيده مقامات جو 
ان سے چھپائے گئے تھے ان کے ليے نماياں ہوجائيں اور کہا تمہارے رب نے تمہيں اس درخت سے صرف اس ليے 

ان قرآنی آيات ) ٢١۔٢٠ن جاؤ يا زنده جاويد نہ بن جاؤ ۔ " (سوره اعراف آيت نمبر منع کيا تھا کہ کہيں تم فرشتے نہ ب
ميں شيطان کے وسوسے کاتعلق دونوں سے ہے اور اس طرح پھسالئے اوربہکائے جانے والے بھی آدم عليہ السالم 

انے کاحکم ہو اتو حوا دونوں ہيں لٰہذا صرف حوا کو مورد الزام ٹھہرانا صحيح نہيں ہے ۔ پھرجب جنت سے نکل ج
دونوں ہی کو بلکہ شيطان کو بھی حکم ديا اورشيطان کی دشمنی کا تذکره بھی دونوں کے ليے ہوا۔ جيساکہ ارشاِد 

نيزارشاد ) ٣٨خداوندی ہے : قُْلنَا اْہبِطُْوا ِمْنہَا َجِمْيًعا "ہم نے کہا تم سب يہاں سے نيچے اترجاؤ ۔ " (سوره بقره آيت نمبر
َمتَاٌع إِٰلی ِحْيٍن ۔ "ايک دوسرے کے دشمن خدا وندی ہے: قَ  بن اَل اْہبِطُْوا بَْعُضُکْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ ج َولَُکْم فِی اأْلَْرِض ُمْستَقَرٌّ وَّ

کے نيچے اتر جاؤ اور زمين پر ايک مدت تک تمہارا قيام و سامان ہوگا۔هللا کی طرف سے يہ فرمان دونوں کے ليے آيا 
 مزيدارشاد ہوا ہے: َونَاَداہَُما َربُّہَُما أَلَْم أَْنہَُکَما َعْن تِْلُکَما الشََّجَرِة َوأَقُْل لَُّکَما إِنَّ الشَّْيطَانَ ) ٢۴نمبرتھا۔" ( سوره اعراف آيت 

بِْيٌن ۔ "اور ان کے رب نے انہيں پکارا کہ کيا ميں نے تمہيں اس درخت(کے پاس جانے) سے منع نہيں کيا  لَُکَما َعُدوٌّ مُّ
ارشاد خداو ندی ہے: فَقُْلنَا ) ٢٢تمہيں بتايا نہ تھاکہ شيطان يقينا تمہارا کھال دشمن ہے ۔ ( سوره اعراف آيت نمبرتھا اور 

شمن م اور تمہاری زوجہ کا ديَاآَدُم إِنَّ ہََذا َعُدوٌّ لََّک َولَِزْوِجَک فاَلَيُْخِرَجنَُّکَما ِمْن اْلَجنَِّة فَتَْشٰقی ۔ "پھر ہم نے کہا اے آدم! يہ ت
قرآنی آيات کے ) ١٢٢ہے کہيں يہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے پھر تم پر مصيبتيں نہ آپڑيں ۔" ( سوره طہ ۔

مطالعہ سے واضح ہوجاتا ہے کہ درخت سے دونو ں کو منع کيا گيا تھا ۔وسو سہ شيطانی دونوں کے ليے تھا۔ جنت سے
ه دونوں کے ليے تھا۔بلکہ دشمنی کے سلسلہ ميں خطاب بھی اترنادونوں کے ليے تھا۔شيطان کے دشمن ہونے کا تذکر

دونوں کوہوا۔ لٰہذا واضح ہوا کہ اس مسئلہ ميں جنا ب حوا ہی تنہا قصور وار نہيں ہيں البتہ شوہر نامدار کی شريک کار 
کہ ارشاد ضرور ہيں۔ ايک آيت ميں تو براه راست صرف آدم عليہ السالم کيلئے ہی وسوسہ شيطانی کا ذکر ہوا ۔ جيسا

يَْبٰلی "پھ ر شيطان نے ان کے دل ميں خدا وندی ہے: فََوْسَوَس إِلَْيِہ الشَّْيطَاُن قَاَل يَاآَدُم ہَْل أَُدلَُّک َعلٰی َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍک الَّ
(  وسوسہ ڈاال اور کہا آے آدم! کيا ميں تمہيں اس ہميشگی کے درخت اور الزوال سلطنت کے بارے ميں نہ بتاؤں ۔

بہرحال بحسب الظاہر حضرت آدم عليہ السالم ہی کے ليے احکام تھے خدا کے فرامين انہيں کيلئے ہی ) ١٢٠سوره طہ ۔
تھے زحمت ودقت بھی ان کيلئے ہی تھی لباس کااترنا بھی انہی کے ليے تھا حضرت حوا بہ حيثيت زوجہ ان امورميں 

تک فرمايا ہے : َولَقَْد َعِہْدنَا إِٰلی آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَی َولَْم نَِجْد لَہ َعْزًما  مبتال ہوئيں ۔ جيسا کہ ايک مقام پر خدا وند نے يہاں
"اور تحقيق ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد ليا تھا ليکن وه بھول گئے( ترک کر ديا ) ہم نے ان ميں کوئی عزم نہيں 

کی بے چارگی اورمظلومی کو اجاگرکيااوربتاياکہ قرآن کاعظيم احسان ہے کہ اس نے عورت ) ١٢٠پايا ۔ (سوره طہ ۔
حضرت حوا زوجہ ہونے کی وجہ سے شريک کار تھيں ۔خدا کے نمائندے آدم عليہ السالم پر ہی احکام کانزول ہوا اور 
انہی سے عہد ليا گيا تھا جو پورا نہ ہو سکا۔ کيوں؟ کيا اس کی وجہ سے عصمت ميں فرق نہيں پڑے گا ۔ اس کا تذکره 

ناسب مقام پر کريں گے۔ حضرت حوا ان معامالت ميں مورد الزام نہيں ٹھہرتيں لٰہذا بے چاری عورت پر اشکال کسی م
کوئی معنی نہيں رکھتا۔ عورت بھی انسان ہے، عورت بھی مکلف ہے، مردوں کی طرح سے عورتيں بھی صالح ہيں 

لوقات اور انسان ہے ۔ عورت مرد کے اور عظمت عورت ميں کوئی کالم نہيں ۔مرد کی طرح عورت بھی اشرف المخ
مساوی ہے فرق صرف فضيلت اور تقوٰی کی وجہ سے ہے ۔ مرد وعورت احکام ميں برابر ہيں صرف خون کے مسائل 

وگرنہ احکام ميں مساوی ہيں۔ جز او سزا ميں بھی مساوی… ميں عورت کے احکام جدا ہيں اور جہاد عورت سے ساقط
ت و تذليل ميں مساوات ہے، خلقت و زندگی ايک ہے اور اساس زندگی بھی ايک ہی ہے ۔ ہيں ، اعزاز و اکرام اور اہان

پس جب معياِر تفاضل بھی ايک جيساہے لٰہذا جزا وسزا بھی ايک جيسی ہی ہے ۔ جيسا کہ ارشاد خدا وندی ہے: َوَمْن 
الَِحاِت ِمْن َذَکٍر أَْو أُنٰثی َوہَُو ُمْؤِمٌن فَأُو ئَِک يَْدُخلُْوَن اْلَجنَّةَ َواَليُْظلَُموَن نَقِيًرا ۔ "اور جو نيک اعمال بجا الئے لٰ ١يَّْعَمْل ِمَن الصَّ

خواه مرد ہو يا عورت اور وه مومن ہوں تو لٰہذا( سب) جنت ميں داخل ہوں گے اور ان پر ذره برابر ظلم نہيں ہوگا۔( 
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ْن َذ)  ١٢۴سوره نساء ۔ َکٍر أَْو أُنٰثی َوہَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّہ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَّہُْم أَْجَرہُْم ارشاد خدا وندی ہے: َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ
بِأَْحَسِن َما َکانُْوا يَْعَملُْوَن۔ "جو نيک عمل کرے خواه مرد ہو يا عورت اور وه مومن بھی ہو تو ہم اسے پاکيزه زندگی عطا 

بہرحال عورت و مرد اعمال ) ٩٧ہترين جزا ضرور ديں گے۔( سوره نحل ۔ کريں گے اور ہم انہيں ان کے اعمال کی ب
اور جزا ميں مساوی ہيں ہرکسی نے اپنا انجام خود بنانا ہے اورہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہو گا ۔ جيساکہ ارشاد 

ْزَر أُْخٰری "کوئی بوجھ اٹھانے واال کسی دوس رے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا۔ ( سوره بنی خدا وندی ہے: َوالَتَِزُر َواِزَرةٌ وِّ
يہ تصور کہ مرد حاکم ہے ۔يہ انتظامی معاملہ ہے اورنظام کی درستگی کيلئے ہے ، جيسے مرد حاکم ہے) ١۵اسرائيل ۔

اورکئی اشخاص اس کے ماتحت کام کرتے ہيں۔ گھر کا سربراه مرد ہے وگرنہ کوئی مرد ہے جو سيده سالم هللا عليہا 
؟ کوئی ہے جس کی کار گزاری اورجس کا کام ثانی زہراء جيساہو پس مساوات ہی مساوات ہے اور  کے ہم پلہ ہو

فضيلت کا معيار تقوٰی ہے ۔ بہر حال قرآن مجيد کی رو سے مرد و زن کی خلقت کا طريق کار ايک ہے، معيار تفاضل و
ْنُکْم ِمْن َذَکٍر أَْو أُْنٰثی بَْعُضُکْم تفاخر ايک ہے اوروه ہے عمل خير ! جيساکہ ارشاد خدا وندی ہے: أَنِّی اَل  أُِضْيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ْن بَْعٍض "تم ميں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہيں ہو گا خواه وه مرد ہو يا عورت کيونکہ تم ايک  مِّ
وزنی ، معتبر اور  مرد عورت دونوں کی اہميت ہے اور دونوں کا عمل) ١٩۵دوسرے کا حصہ ہو۔" ( سوره آل عمران ۔

قابل اعتبار ہے کہ يہ دونوں ايک دوسرے کا حصہ ہيں تو پھرفوقيت اور چودھراہٹ کيسی ؟ نظام خانوادگی ميں ايک 
ہيں، نظام تناسل ميں ايک دوسرے کے محتاج ہيں، سکون حاصل کرنے ميں ايک دوسرے کے محتاج ہيں ۔دونوں ايک 

۔ جيسا کہ ارشاد خدا وندی ہے: َوَمْن َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَکٍر اَ َو اُْنثٰی َوھُْو ہيں اورمن تو شدم تو من شدی کے مصداق ہيں
ٰلئَِک يَْدُخلُْوَن اْلَجنَّةَ يُْرَزقُْوَن فِْيھَا بَِغْيِر ِحَساٍب۔ " اورجو نيکی کرے گا مرد ہو يا عورت اورو ِمٌن فَأوُ ه صاحب ايمان بھی َمؤْ

درحقيقت بعضکم ) ۴٠وں گے جس ميں انہيں بے شمار رزق ملے گا ۔ ( سوره مومن ۔ہو تو ايسے لوگ جنت ميں داخل ہ
من بعض فرما کر يہ واضح کرديا گيا کہ زندگی کی َضروريات اور تدبير امور ميں دونوں برابر ہيں اور ايک دوسرے 

۔ عورت١ئيں ہيں۔ کا حصہ ہيں۔ دونوں (مرد عورت) ايک جيسے ہيں ،اس کے عالوه عورت کودو امتيازی صفات دی گ
۔ عورت واجد لطاقت و حساسيت ہے جس کی معاشره ميں اہميت ہے اور ٢کی وجہ سے نوع انسان کی بقا و ارتقا ء 

َل هللا بِہ بَْعَضُکْم َعٰلی بَْعٍض ط  پھردنياو آخر کے سب امور ميں اشتراک ہے۔ ارشاد رب العزت ہے: َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ
َجاِل نَِصيْ  ا اْکتََسْبنَط َواْسأَلُوا هللا ِمْن فَْضلِہ ط اِنَّ َکانَّ هللا َکاَن بِ لِلرِّ مَّ ا اْکتََسبُْوا َولِلنَِّساِء نَِصْيٌب مِّ ُکلِّ َشْيیٍء َعلِْيًما۔ "اور جسٌب ِممَّ

اور  چيز ميں هللا نے تم ميں سے بعض کو بعض پر فضيلت دی اسکی تمنا نہ کيا کرو، مردوں کو اپنی کمائی کا صلہ
عورتوں کو اپنی کمائی کا صلہ مل جائے گا اور هللا سے اس کا فضل وکرم مانگتے رہو حقيقتاً هللا ہر چيز کا خوب علم 

بحسب الظاہر دنياکا کام نظرآرہا ہے ليکن آيت ميں عموميت ہے ۔ دنيا وآخرت کا کام جو ) ٣٢رکھتاہے۔" (سوره نساء ۔ 
و محنت سے کرے گا ۔ اسی قدر نتيجہ اورثمر حاصل کرے گا ۔(خواه وه بھی کرے گا ۔ جس قدر کرے گا ۔ جس خلوص

مرد ہو يا عورت ) اے انسان مومن توتکبر سے باز آ۔ غرور نہ کر ۔ خود کو کسی سے برتر بہتر نہ سمجھ ۔ تيرے گھر 
  ميں مزدوری کرنے واال، هللا کے نزديک تجھ سے زياده عزت واال ہو ہوسکتا ہے ۔ 

  کہ تيری زوجہ عمل و کردار ميں تجھ سے زياده بہتر ہو پس معيار فضيلت تقوی ٰ ہے۔ يہ بھی ممکن ہے 

  قرآن مجيد ميں بعض عورتوں کا تذکره
ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم کی زوجہ محترمہ،ام البشر جناب حوا ، آدم عليہ السالم کی(تخليق سے) بچی ہوئی مٹی

ت ہے: َوَخلََق ِمْنھَا َزْوُجھَا ۔ "اوراس کا جوڑا اسی کی جنس سے پيدا کيا۔" سے پيدا ہوئيں۔جيسا کہ ارشاد رب العز
ْن أَنفُِسُکْم أَْزَواًجا لِتَْسُکنُْوا إِلَْيہَا ۔ "اس کی نشانيوں ميں سے ايک نشانی يہ ہ) ١(نساء: ے کہ اس َوِمْن آيَاتِہ أَْن َخلََق لَُکْم مِّ

ْن أَنفُِسُکْم أَْزَواًجا۔ ) ٢١مہيں اس سے سکون حاصل ہو۔" (روم:نے تمہارا جوڑا تمہيں سے پيدا کيا تاکہ ت َوهللا َجَعَل لَُکْم مِّ
تمہاری ہی مٹی سے پيدا ہونے والی عورت تمہاری ) ٧٢"هللا نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے بيوياں بنائيں۔" (نحل:

افتخار کيوں؟ اکثر آيات ميں آدم اور حوا طرح کی انسان ہے، جب ماں باپ ايک ہيں تو پھر خيالی اور وہمی امتياز و 
اکٹھے مذکور ہوئے ہيں ،پريشانی کے اسباب کے تذکره ميں بھی دونوں کا ذکر باہم ہوا ہے۔دو آيات ميں صرف آدم کا 

ذکر کر کے واضح کيا گيا ہے کہ اے انسان کسی معاملہ ميں حوا کو مورد الزام نہ ٹھہرانا ،وه تو شريک سفر اور 
يکن ی۔ َولَقَْد َعِہْدنَا إِٰلی آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَی َولَْم نَِجْد لَہ َعْزًما ۔ "اور ہم نے پہلے ہی آدم سے عہد لے ليا تھا لشريک زوج تھ

اے آدم! کيا  قَاَل يَاآَدُم ہَْل أَُدلَُّک َعٰلی َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍک الَّ يَْبٰلی ۔ "ابليس نے کہا) ١١۵وه اس ميں پر عزم نہ رہے۔" (طہ:
آپ لوگوں نے مالحظہ کيا ) ١٢۵ميں تمہيں اس ہميشگی کے درخت اور الزوال سلطنت کے بارے ميں نہ بتاؤں۔ (طٰہ:

زوجہ حضرت)٢کہ ان آيات ميں حضرت حوا شريک نہيں ہيں اور تمام امور کی نسبت حضرت آدم ہی کی طرف ہے۔ (
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يں جو شريعت لے کر آئے جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے: َشَرَع نوح عليہ السالم حضرت نوح عليہ السالم پہلے نبی ہ
الَِّذْی أَْوَحْينَا إِلَْيَک۔ "هللا نے تمہارے دين کا دستور معين کيا جس کا ن ی بِہ نُْوًحا وَّ ْيِن َما َوّصٰ ْن الدِّ وح کو حکم ديا گيا لَُکْم مِّ

سال تبليغ کی ۔ارشاد رب العزت ٩۵٠سالم نے حضرت نوح عليہ ال) ١٣اور جس کی آپ کی طرف وحی کی ۔"(شورٰی :
ان کی قوم کی طرف بھيجا وه ہے: َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُْوًحا إِٰلی قَْوِمہ فَلَبَِث فِْيِہْم أَْلَف َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسْيَن َعاًما "بتحقيق ہم نے نوح کو 

کشتی بنانے کا حکم ہوا ۔ َواْصنَع حضرت نوح کو ) ١۴سال کم ايک ہزار سال رہے۔" (عنکبوت:۵٠ان کے درميان 
اْلفُْلَک بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا ۔ "اور ہماری نگرانی ميں اور ہمارے حکم سے کشتی بنائيں اور حکم ہوا کہ هللا کے حکم سے 

لََغفُْوٌر َرِحْيٌم َوِہَی تَْجِرْی بِِہْم فِْی َمْوٍج َکاْلِجبَاِل َوقَاَل اْرَکبُْوا فِْيہَا بِاِْسِم هللا َمْجَراًہَا َوُمْرَساہَاط إِنَّ َربِّْی ) ٣٧کشتی کو بناؤ۔"(ہود:
۔ "اور نوح نے کہا کہ کشتی ميں سوار ہو جأو هللا کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بتحقيق ميرا رب بخشنے واال 

حضرت نوح نے ) ۴١۔۴٢اور رحم کرنے واال ہے اور کشتی انہيں لے کر پہاڑ جيسی موجوں ميں چلنے لگی ۔ (ہود:
اپنے بيٹے سے کشتی ميں سوار ہونے کيلئے کہا اس نے (اور زوجہ نوح نے ) انکار کيا اور کہا ميں پہاڑ پر چڑھ 

َع اْلَکاِفِرْيَن قَاَل َسآوِ  َعنَا َوالَتَُکْن مَّ بٍَل ْی إِٰلی جَ جأوں گا اور محفوظ رہوں گا۔جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے: يَابُنَیَّ اْرَکْب مَّ
ِحَم َوَحاَل بَْينَہَُما اْلَمْوُج فَ  َکاَن ِمَن اْلُمْغَرقِْيَن۔ "نوح نے اپنے بيٹےيَّْعِصُمنِْی ِمَن اْلَماِء ط قَاَل اَلَعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر هللا إِالَّ َمْن رَّ

ناه لوں گا وه مجھے پانی سےسے کہا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے کہا ميں پہاڑ کی پ
بچالے گا ۔ نوح ۔ نے کہا آج هللا کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہيں مگر جس پر هللا رحم کرے پھر دونوں کے 

اور کشتی کوه جودی پر پہنچ کر ٹہر گئی ) ۴٢۔۴٣درميان موج حائل ہو گئی اور وه ڈوبنے والوں ميں سے ہو گيا ۔ (ہود:
ت ہے: َوقِْيَل يَاأَْرُض اْبلَِعْی َمائَِک َويَاَسَماُء أَْقلِِعْی َوِغْيَض اْلَماُء َوقُِضَی اأْلَْمُر َواْستََوْت َعلَی ۔جيسا کہ ارشاد رب العز

ہو  نی خشک کراْلُجْوِدیِّ َوقِْيَل بُْعًدا لِّْلقَْوِم الظَّالِِمْيَن ۔ "اور کہا گيا اے زمين اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا ۔ اور پا
کشتی ہی بچاؤ کا ) ۴۴گيا اور کام تمام ہوگيا اور کشتی کوه جودی پر ٹھہر گئی اور ظالموں پر نفرين ہو گئی ۔ (ہود :

واحد کا ذريعہ تھی۔ قرآن مجيد نے حضرت نوح ۔کی زوجہ کو خيانت کار قرا ديا ہے نبی کی بيوی ہونے کے با وجود 
اْمَرأَةَ لُْوٍط َکانَتَا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن  جہنم کی مستحق بن گئی ۔ ارشاد رب العزت ہے : َضَرَب هللا َمثاَلً لِّلَِّذْيَن َکفَُروا اْمَرأَةَ نُْوٍح وَّ

اِخلِ  قِْيَل اْدُخالَالنَّاَر َمَع الدَّ ختيا رکرنے والوں کيلئے ْيَن "خدا نے کفر اِعبَاِدنَا َصالَِحْيِن فََخانَتَاہَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنہَُما ِمَن هللا َشْيئًا وَّ
زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال دی ہے يہ دونوں ہمارے نيک بندوں کی زوجيت ميں تھيں ليکن ان سے خيانت کی 

تو اس زوجيت نے خدا کی بارگاه ان کو ميں کوئی فائده نہ پہنچايا اور ان کيلئے کہہ ديا گيا کہ جہنم ميں داخل ہونے 
اپنا عمل ہی کاميابی کا ضامن ہے رشتہ داری حتی نبی کا بيٹا ) ١٠داخل ہو جاؤ۔(تحريم : والوں کے ساتھ تم دونوں بھی

زوجہ حضرت لوط حضرت لوط ،حضرت ابراہيم کے بھتيجے تھے ان کی قوم سب)٣ہونا کچھ بھی فائده نہيں دے گا ۔ (
روں کی بارش سے انہيں تباه کر دياکے سامنے کھلم کھال برائی ميں مشغول رہتی ۔ لواطت ان کا محبوب مشغلہ تھا ۔ پتھ

گيا ۔حضرت لوط۔کی زوجہ بھی تباه ہونے والوں ميں سے تھی جيسا کہ ارشاد رب العزت ہے : َولُْوطًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمہ 
ْن ُدوِن النِّ  َجاَل َشْہَوةً مِّ َساِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تَْجہَلُْوَن فََما َکاَن َجَواَب قَْوِمہ إاِلَّ أَْن أَتَأْتُْوَن اْلفَاِحَشةَ َوأَْنتُْم تُْبِصُرْوَن أَئِنَُّکْم لَتَأْ تُْوَن الرِّ

ْن قَْريَتُِکْم إِنَّہُْم أُنَاٌس يَّتَطَہَُّرْوَن فَأَْنَجْينَاهُ َوأَْہلَہ إاِلَّ اْمَرأَ  نَا َعلَْيِہْم مَّطًَرا فََساَء تَہ قَدَّْرنَاہَا ِمَن اْلَغابِِرْيَن َوأَْمطَرْ قَالُْوا أَْخِرُجْوا آَل لُْوٍط مِّ
َمطَُر اْلُمْنَذِرْيَن "اور لوط کو ياد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم آنکھيں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر 
رہے ہو کيا تم لوگ شہوت کی وجہ سے مردوں سے تعلق پيدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑے جا رہے ہو در 

ہل لوگ ہو ۔ تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ لوط کے خاندان کو اپنی بستی حقيقت تم بالکل جا
سے باہر نکال دو کہ يہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہيں تو لوط اور ان کے خاندان والوں کو بھی (زوجہ کے عالوه) 

اور ہم نے ان پر عجيب قسم کی بارش کر نجات دے دی اس (زوجہ) کو ہم نے پيچھے ره جانے والوں ميں قرار ديا تھا 
   )۵۵تا  ۵۴دی کہ جس سے ان لوگوں کو ڈرايا گياتھا ان پر(پتھروں) کی بارش بہت بری طرح برسی ۔ " (نمل، 

حضرت لوط کی زوجہ خيانت کار نکلی اور عذاب ميں مبتال ہوئی جيسا کہ حضرت نوح ۔کی زوجہ کا حا ل ہوا جيسا کہ
اِْمَرأَةَ لُْوٍط "خدا نے کفر اختيا رکرنے والوں کيلئے زوجہ ارشاد رب العزت ہے ۔ ضَ  َرَب هللا َمثاَلً لِّلَِّذْيَن َکفَُروا اْمَرأَةَ نُْوٍح وَّ

زوجہ )۴زوجہ نوح کی طرح زوجہ لوط بھی ہالک ہو گئی ۔ () ١٠نوح اور زوجہ لوط کی مثال دی ہے۔" (تحريم :
يم شخصيت کے مالک ہيں انہيں جد ّاالنبياء سے تعبير کيا گيا ہے اورتمام حضرت ابراہيم خليل هللا عظ -حضرت ابراہيم 

اديان ان کی عظمت پر متفق ہيں۔ حضرت ابراہيم کی قوم بت پرست تھی دالئل و براہين کے ساتھ انہيں سمجھايا پھر ان 
ی بنا پربيٹے کو ذبح کرنا کے بتوں کو توڑا توبت شکن کہالئے ۔ ان کو آگ ميں ڈاال گيا تو وه گلزار بن گئی۔ خواب ک

چاہا تو اس کا فديہ ذبح عظيم فديہ کہاليا ۔ ابراہيم خانہ کعبہ کی تعميرکی اور مکہ کی سر زمين کو آباد کيا ۔ ہمارا دين 
ْعَد أَْن ،دين ابراہيم سے موسوم ہوا ۔ ان کی بت شکنی کے متعلق ارشاد رب العزت ہو رہا ہے : َوتَا أَلَِکْيَدنَّ أَْصنَاَمُکْم بَ 
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َت ہََذا بِآلِہَتِنَا يَاإِْبَراِہْيُم قَاَل بَْل فََعلَہ َکبِْيُرہُْم ہََذا فَاْسأَلُْوہُْمتَُولُّْوا ُمْدبِِريَن فََجَعلَہُْم ُجَذاًذا إاِلَّ َکبِْيًرا لَّہُْم لََعلَّہُْم إِلَْيِہ يَْرِجُعْوَن قَالُْوا أَْنَت فََعلْ 
َت َما ٰہُؤاَلِء يَْنِطقُْوَن۔ "اور هللا ۔ فََرَجُعْوا إِٰلی أَْنفُِسِہْم فَقَالُْوا إِنَُّکْم أَْنتُُم الظَّالُِمُوَن ثُمَّ نُِکُسْوا َعٰلی ُرئُْوِسِہْم لَقَْد َعلِمْ إِْن َکانُْوا يَْنِطقُْوَن 

گا چنانچہ  کی قسم جب تم پيٹھ پھير کر چلے جاؤ گے تو ميں تمہارے ان بتوں کی خبر لينے کی ضرور تدبيرسوچوں
حضرت ابراہيم نے ان بتوں کو ريزه ريزه کر ديا سوائے ان کے بڑے (بت ) کے تاکہ وه اس کی طرف رجوع کريں ۔ 

کہا اے ابراہيم !کياہمارے ان بتوں کا يہ حال تم نے کيا ہے؟ ابراہيم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے (بت) ) ۵٨ں۵٧(انبياء 
يہ بولتے ہيں ( يہ سن کر) وه ضمير کی طرف پلٹے او ر دل ہی دل ميں کہنے نے ايسا کيا ہے تم ان سے پوچھ لو اگر 

لگے حقيقتاً تم خود ہی ظالم ہو پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا ديا اور (ابراہيم سے) کہا تم جانتے ہو کہ يہ نہيں 
ده نہيں گزر سکتا تھا۔پھر نمردو کے حکم سے اتنيآگ روشن کی گئی کہ اس کے اوپر سے پرن) ۶۵تا۶٢بولتے ۔ (انبياء۔

قُْوهُ َواْنُصُرْوا آلِہَتَُکْم إِْن ُکْنتُْم  فَاِعلِْيَن قُْلنَا يَانَاُر ابراہيم کو گوپھن ميں رکھ کرآگ ميں ڈال دياگيا۔ مزيد ارشاد فرمايا: قَالُْوا َحرِّ
َساَلًما َعٰلی إِْبَراِہْيَم ۔ "وه کہنے لگے اگر تم کو کچھ کر نا ہے تو اسے جال دو اور اپنے خدأوں کی نصرت  ُکْونِْی بَْرًدا وَّ

) ابراہيم و نمرود کا مباحثہ أَلَْم69-68کرو ۔ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہيم کيلئے سالمتی بن جا ۔" (انبياء :
إِْبَراِہْيُم َربِّی الَِّذْی يُْحيِی َويُِمْيُت قَاَل أَنَا أُْحيی َوأُِمْيُت قَاَل إِْبَراِہْيُم فَإِنَّ  تََر إِلَی الَِّذْی َحاجَّ إِْبَراِہْيَم فِْی َربِّہ أَْن آتَاهُ هللا اْلُمْلَک إِْذ قَالَ 

تم نے اس شخص کا حالالظَّالِِمْيَن۔ "کيا  هللا يَأْتِْی بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بِہَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِہَت الَِّذْی َکفََر َوهللا اَليَْہِدی اْلقَْومَ 
نہيں ديکھا جس نے ابراہيم سے ان کے رب کے بارے ميں اس بناء پر جھگڑا کيا کہ هللا نے اسے اقتدار دے رکھا تھا 

جب ابراہيم نے کہا ميرا رب وه ہے جو زنده کرتا ہے اور موت ديتا ہے تو اس نے کہا زندگی او رموت دينا ميرے 
ا هللا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا! يہ سن کراختيار ميں بھی ہے ابراہيم نے کہ

حضرت ابراہيم اسماعيل اور ہاجره کو ) ٢۵٨وه کافر مبہوت ہوکر ره گيا اور هللا ظالموں کی راہنمائی نہيں کرتا۔" (بقره:
يَّ  تِْی بَِواٍد َغْيِر ِذْی َزْرٍع۔ "اے ہمارے پروردگار! ميں نے اپنی مکہ چھوڑ آئے تو ارشاد فرمايا : َربَّنَا إِنِّی أَْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ

خواب کی وجہ سے) ٣٧اوالد ميں سے بعض کو تيرے محترم گھر کے نزديک ايک بنجر وادی ميں بساياہے۔" (ابراہيم:
بَُحَک فَاْنظُْر َماَذا تََری قَاَل يَاأَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر اسماعيل کا ذبح ارشاد رب العزت ہے: قَاَل يَابُنَیَّ إِنِّْی أَٰری فِی اْلَمنَاِم أَنِّْی أَذْ 
ا أَْسلََما َوتَلَّہ لِْلَجبِْيِن َونَاَدْينَاهُ أَْن يَّاإِْبَراِہْيمُ  ابِِرْيَن فَلَمَّ ْؤيَا إِنَّا َکٰذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِ َستَِجُدنِی إِْن َشاَء هللا ِمَن الصَّ ْيَن إِنَّ  قَْد َصدَّْقَت الرُّ

تجھے ذبح کر رہا  ہََذا لَہَُو اْلباَلَُء اْلُمبِْيُن َوفََدْينَاهُ بِِذْبٍح َعِظْيٍم۔ " ابراہيم نے کہااے بيٹا !ميں نے خواب ميں ديکھا ہے کہ ميں
چاہا ہوں پس ديکھ لو تمہاری کيا رائے ہے اسماعيل نے کہا اے ابا جان ! آپ کو جو حکم مال ہے اسے انجام ديں هللا نے

تو آپ مجھے صبرکرنے والوں ميں پائيں گے۔پس جب دونوں نے حکم خدا کو تسليم کيا اور باپ نے بيٹے کو ماتھے 
کے بل لٹايا تو ہم نے ندا دی اے ابراہيم !تو نے خواب کو سچ کر دکھاياہے۔بيشک ہم نيکوکاروں کو ايسے ہی جزا ديتے 

  ظيم قربانی سے اس کا فديہ ديا۔ ہيں ۔يقينا يہ بڑا سخت امتحان تھا۔ہم نے ايک ع

  حضرت ابراہيم و اسماعيل اور تعمير کعبہ
ِمْيُع اْلَعلِْيُم َربَّنَا َواْجَعْلنَا ارشاد رب العزت ہے: َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِہْيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعْيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنَّکَ   أَْنَت السَّ

ابُ ُمْسلِ  ْسلَِمةً لََّک َوأَِرنَا َمنَاِسَکنَا َوتُْب َعلَْينَا إِنََّک أَْنَت التَّوَّ يَّتِنَا أُمَّةً مُّ ِحْيُم۔ "(وه وقت بھی ياد کرو)جب  َمْيِن لََک َوِمْن ُذرِّ الرَّ
عمل) قبول  ابراہيم اور اسماعيل اس گھر کی بنياديں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اے ہمارے رب ہم سے (يہ

فرما کيونکہ تو خوب سننے اور جاننے واال ہے۔اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطيع اور فرمانبردار بنا۔اور ہماری 
ذريت سے اپنی ايک فرمانبردار امت پيدا کر اور ہميں ہماری عبادت کی حقيقت سے آگاه فرما اور ہماری توبہ قبول 

امتحان ميں کاميابی کے بعد امامت  )١٢٨، ١٢٧اور رحم کرنے واال ہے۔"(بقره: فرما۔يقينا تو بڑا توبہ قبول کرنے واال
ہُنَّ قَاَل إِنِّْی َجاِعلَُک لِلنَّاِس إَِماًما قَاَل َومِ  يَِّتْی قَاَل اَليَنَاُل َعْہِدی الظَّالِِمْيَن ۔ کا ملنا َوإِِذ اْبتَٰلی إِْبَراِہْيَم َربُّہ بَِکلَِماٍت فَأَتَمَّ ْن ُذرِّ

ور(وه وقت بھی ياد کرو)جب ابراہيم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمايا اور انہوں نے ان کو پورا کر ديا۔تو "ا
ارشاد ہوا ميں تمہيں لوگوں کا امام بنانے واال ہوں۔انہوں نے کہا اور ميری اوالد سے بھی۔ارشاد ہوا ميرا عہد ظالموں کو

اور خلّت ِابراہيم کا،وه واقعاً ايک امت تھے۔انہوں نے هللا کے کاموں ميں کيا کہنا عظمت ) ١٢۴نہيں پہنچے گا۔"(بقره :
ی "اور ابراہيم جس نے (حق اطاعت) پورا کيا۔" (نجم: ليکن ان کی زوجہ ) ٣٧پوری وفا کی۔ارشاد ہوا۔ َواِبَرِہْيَم الَِّذْی َوفّٰ

نا وصدقنا کی حقيقی مصداق تھيں،اور ہر محترمہ کی وفا مثالی اور کردار عالی تھا۔حضرت ابراہيم کے ہر قول پر ام
تکليف کو برداشت کرنے کے لئے تيار رہتيں۔ چھوٹے بچے اسماعيل اور ہاجره کو اکيلے مکہ جيسی بے آب و گياه 

زمين ميں چھوڑ رہے ہيں نہ پينے کا پانی ہے اور نہ کھانے کيلئے خوراک بننے والی کوئی چيز ۔ سايہ کيلئے کوئی 
تو کوئی انسان موجود ہے اور نہ کوئی متنفس ليکن ہاجره رضائے خدا ، رضائے ابراہيم پر راضی  درخت بھی نہيں۔ نہ
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کھڑی ہيں هللا نے اس بی بی کو اس قدر عظمت دی کہ اسماعيل کے ايڑياں رگڑنے سے زم زم جيسے پانی کا تحفہ 
ا و مروه شعائر هللا اور حج کا عظيم ميّسر ہوابيچاری ہاجره پانی کی تالش کيلئے بھاگ دوڑ ميں ہی مشغول رہيں۔ صف

يَّتِْی بِوَ  اٍد َغْيِر ِذْی رکن بن گئے مکہ آباد ہوا اور هللا والوں کا مرکز ٹھہرا ۔ ارشاد رب العزت ہوا : َربَّنَا إِنِّْی أَْسَکنُت ِمْن ُذرِّ
اَلةَ فَاْجَعْل أَ  ِم َربَّنَا لِيُقِْيُموا الصَّ َن الثََّمَراِت لََعلَّہُْم يَْشُکُرْوَن۔ "اے َزْرٍع ِعْنَد بَْيتَِک اْلُمَحرَّ َن النَّاِس تَْہِوْی إِلَْيِہْم َواْرُزْقہُْم مِّ ْفئَِدةً مِّ

ہمارے پروردگار! ميں اپنی اوالدميں سے بعض کو تيرے محترم گھر کے قريب بے آب و گيا ه وادی ميں چھوڑ رہا 
گوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہيں پھلوں کا رزق عطا ہوں تاکہ وه يہاں نماز قائم کريں اور(اے هللا)تو لو

اب اس گرم تپتی ہوئی زمين پر صرف دو انسان موجود ) ٣٧فرما تاکہ وه تيرے شکر گزار بندے بن جائيں ۔" ( ابراہيم :
درميان پانی ہيں ايک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ، ماں اور بيٹے کو پياس لگی۔ ماں صفا اور مروه پہاڑ وں کے 

فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر هللا "بے شک صفا اور  کی تالش ميں بھاگ دوڑ کر رہی ہيں ارشاد رب العزت ہوتا ہے ۔ إِنَّ الصَّ
ادھر اسماعيل رو رہے ہيں ايڑياں رگڑ رہے ہيں خدا ) ١۵٨مروه دونوں پہاڑياں هللا کی نشانيوں ميں سے ہيں ۔" (بقره :

جاری کر ديا ہاجره تھکی ہوئی آئيں پانی ديکھا تو خوش ہو گئيں ارد گرد مٹی رکھ دی اور کہا زم زم  نے پانی کا چشمہ
( رک جا رک جا) تو چشمہ کا نام زم زم پڑ گيا ۔ جب حضرت ابراہيم جانے لگے تو بے چاری عورت نے صرف اتنا 

ہيم ۔نے کہا هللا۔يہ سن کر ہاجره مطمئن ہو گئيں ۔ کہا۔ اِلٰی َمْن تَِکلُنِْی مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ۔ ابرا
عورت کا خلوص اور ماں کی مامتا اس بات کی موجب بنی کہ جب وه پانی کی تالش ميں کبھی صفا اور کبھی مروه کی

طرف جاتی تو هللا کو يہ کام اتنا پسند آيا کہ اس نے صفا و مروه کے درميان سات چکروں کو حج کا واجب رکن قرار 
۔ پانی مال اورجب اس پر ہر طرف سے بند باندھا تو زم زم کہاليا ،حج کے موقع پر يہاں سے پانی لينا مستحب ہے  ديا

اس پانی سے منہ اور بدن دھونا بھی مستحب ہے۔ آج پوری دنيا ميں آب زم زم تبرک کے طور پر پہنچ کر گواہی دے 
کے صدقے ميں ہاجره کی پيروی کس قدر ضروری  رہا ہے کہ جناب ہاجره نے خدا و رسول کی جو اطاعت کی اس

ہے۔ پھر آب زم زم کو يہ قدر و منزلت اور عظمت اس بی بی (عورت) کی وجہ سے نصيب ہوئی ۔ ابراہيم ۔کا کام قابل 
يوسف اور زليخا خدا وند عالم نے حضرت يوسف ) ۵احترام ہے ليکن زوجہ کا احترام بھی ہميشہ ہميشہ باقی رہے گا۔ (

لند درجہ عطا فرمايا ان کے قصہ کو احسن القصص (بہترين قصہ) قرار ديا انہيں منتخب فرمايا ان پر نعمتيں کو بہت ب
عام کيں اور انہيں حکمرانی عطا فرمائی۔ البتہ يہ حقيقت ہے ابتدا ميں بھائيوں نے بہت پريشان کيا کنويں ميں ڈاال 

ريشان کيا ليکن کاميابی وکامرانی آخر کار حضرت يوسف پھربازار فروخت ہوئے اور بعد ميں عورتوں نے بھی بہت پ
ْعَمتَہ َعلَْيَک َوَعٰلی آِل کوہی نصيب ہوئی۔ ارشاد رب العزت ہوا : َوَکٰذلَِک يَْجتَبِْيَک َربَُّک َويَُعلُِّمَک ِمْن تَأِْوْيِل اأْلََحاِدْيِث َويُِتمُّ نِ 

ہَا َعٰلی أَبََوْيَک ِمْن قَ  ْبُل إِْبَراِہْيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّک َعلِْيٌم َحِکْيٌم ۔ "تمہارا رب تم کو اسی طرح برگزيده کر دے يَْعقُوَب َکَما أَتَمَّ
گاتميں خوابوں کی تعبير کا علم سکھائے تم اور آل يعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کريگا جس طرح اس سے 

) ۶مہارا رب بڑے علم اور حکمت واال ہے۔" (يوسف :پہلے تمہارے اجداد ابراہيم و اسحاق پر کر چکا ہے بے شک ت
بھائيوں کی سازشوں ، ريشہ دانيوں اور ظلم سے حضرت يوسف بک گئے اور پھر عزيز ِمصر کے پاس آگئے۔ اب 

ْفِسہ َوَغلَّقَِت عورتوں نے اس قدر پريشان کيا کہ خدا کی پناه ! ارشاد رب العزت ہوا : َوَراَوَدْتہُ الَّتِْی ہَُو فِْی بَْيتِہَا َعْن نَّ 
أ بُْرہَاَن َربِّہ اأْلَْبَواَب َوقَالَْت ہَْيَت لََک قَاَل َمَعاَذ هللا إِنَّہ َربِّْی أَْحَسَن َمْثَواَی إِنَّہ اَليُْفلُِح الظَّالُِمْوَن َولَ  قَْد ہَمَّْت بِہ َوہَمَّ بِہَا لَْواَلأَْن رَّ

ْوَء َواْلفَحْ  أَْلفَيَا َسيَِّدہَا لَ َکٰذلَِک لِنَْصِرَف َعْنہُ السُّ ٰد اْلبَاِب قَالَْت َشاَء إِنَّہ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصْيَن َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِمْيَصہ ِمْن ُدبٍُر وَّ
ْن أَْہلِہَا إِْن َکاَن قَِمْيُصہُ قُدَّ  َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَْہلَِک ُسْوئًا إاِلَّ أَْن يُّْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِْيٌم قَاَل ِہَی َراَوَدْتنِیْ  َعْن نَّْفِسْی َوَشِہَد َشاِہٌد مِّ

اِدقِيْ  ا َرأَ قَِميَصہ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل إِ ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوہَُو ِمَن اْلَکاِذبِْيَن َوإِْن َکاَن قَِمْيُصہ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََکَذبَْت َوہَُو ِمَن الصَّ نَّہ ِمْنَن فَلَمَّ
َکْيِدُکنَّ إِنَّ َکْيَدُکنَّ َعِظْيٌم ۔ "اور يوسف جس عورت کے گھر ميں تھے ۔اس نے انہيں اپنے اراده سے منحرف کرکے اپنی 

طرف مائل کرناچاہا اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جأو۔ يوسف نے کہا پناه بہ خدا! يقينا ميرے رب نے 
ک ظالموں کو فالح نہيں مال کرتی اور اس عورت نے يوسف کا اراده کر ليا اور يوسف مجھے اچھا مقام ديا ہے بے ش

بھی اس کا اراده کر ليتے اگر وه اپنے رب کے برہان نہ ديکھ چکے ہوتے ۔ اس طرح ہوا ، تاکہ ہم ان سے بدی اور بے 
نکلنے کی کوشش ميں حيائی کو دور رکھيں کيونکہ يوسف ہمارے برگزيده بندوں ميں سے تھے ۔ث دونوں آگے 

دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور اس عورت نے يوسف کا کرتا پيچھے سے پھاڑ ديا اتنے ميں دونوں نے اس عورت 
کے شوہر کو دروازے پر موجود پايا۔ عورت کہنے لگی جو شخص تيری بيوی کے ساتھ برا اراده کرے اس کی سزا 

ائے يا دردناک عذاب ديا جائے۔ يوسف نے کہا يہی عورت کيا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قيد ميں ڈاال ج
مجھے اپنے اراده سے پھسالنا چاہتی تھی اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر يوسف کا 

کرتا آگے سے پھٹا ہے تو يہ سچی ہے اور يوسف جھوٹا اور اگر اس کا کرتا پيچھے سے پھٹا ہے تو يہ جھوٹی ہے اور 
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چا ہے جب اس نے ديکھا تو کرتا تو پيچھے سے پھٹا ہوا ہے تواس (کے شوہر ) نے کہا بے شک يہ تو يوسف س
يہ بہت بڑا ) ٢٨تا ٢٣تمہاری فريب کاری ہے بتحقيق تم عورتوں کی فريب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے ۔" (يوسف: 

کی بيوی ۔ چہ مگوئياں ہوئيں ۔تو شاه  واقعہ تھا ايک طرف بے چارا اور زر خريد غالم ہے جبکہ دوسری طرف بادشاه
مصر کی زوجہ نے محفل سجائی عورتوں کو دعوت ميں باليااور ميوا جات رکھ ديئے گئے پھر ان سے کہا گيا کہ 

چھری کانٹے ہاتھ ميں لے لو ۔ دعوت ِ خورد و نوش شروع ہوئی، ادھر سے پھل کٹنا شروع ہوئے اُدھر سے يوسف کو 
حسِن يوسف سے اس قدر حواس باختہ ہو گئيں کہ بہت سی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلياں کاٹ بال ليا گيا۔ وه عورتيں

ْفِسہ قَْد َشَغفَہَا ُحبًّا ليں ۔واه رے حسِن يوسف! ارشاد رب العزت ہے : َوقَاَل نِْسَوةٌ فِی اْلَمِدْينَِة اْمَرأَُت اْلَعِزْيِز تَُراِوُد فَتَاہَا َعْن نَّ 
آتَْت ُکلَّ إِنَّا لَنََراہَ  ا َسِمَعْت بَِمْکِرِہنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِہنَّ َوأَْعتََدْت لَہُنَّ ُمتََّکأً وَّ بِْيٍن فَلَمَّ قَالَِت اْخُرْج  ا فِْی َضاَلٍل مُّ ْينًا وَّ ْنہُنَّ ِسکِّ َواِحَدٍة مِّ

ا َرأَْينَہ أَْکبَْرنَہ َوقَطَّْعَن أَْيِديَہُنَّ َوقُْلَن حَ  ِ َما ہََذا بََشًرا إِْن ہََذا إاِلَّ َملٌَک َکِرْيٌم قَالَْت فََذلُِکنَّ الَِّذْی لُْمتُنَّنِْی فِْيِہ َولَقَْد َعلَْيِہنَّ فَلَمَّ َّ ِ اَش 
اِغِرْيَن قَ  َن الصَّ ا يَْدُعْونَنِْی إِلَْيِہ  اَل َربِّ َراَوْدتُّہ َعْن نَّْفِسہ فَاْستَْعَصَم َولَئِْن لَّْم يَْفَعْل َما آُمُره لَيُْسَجنَنَّ َولَيَُکونًا مِّ ْجُن أََحبُّ إِلَیَّ ِممَّ السِّ

۔ "شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر ديا کہ عزيز مصر کی بيوی اپنے غالم کو اس کے اراده سے پھسالنا چاہتی ہے 
پس اس اس کی محبت اس کے دل کی گہرائيوں ميں اثر کر چکی ہے ہم تو اسے يقينا صريح گمراہی ميں ديکھ رہے ہيں

نے جب عورتوں کی مکارانہ باتيں سنيں تو انہيں بال بھيجا اور ان کيلئے مسنديں تيار کيں اور ان ميں سے ہر ايک کے 
ہاتھ ميں چھری دے دی (کہ پھل کاٹيں) پھر اس نے يوسف سے کہا ان کے سامنے سے گزرو۔ پس جب عورتوں نے 

اتھ کاٹ بيٹھيں اور کہے اٹھيں سبحان هللا يہ بشر نہيں ہو سکتا يہ تو انہيں ديکھا تو انہيں بڑا حسين پايا اور وه اپنے ہ
کوئی معزز فرشتہ ہے! اس نے کہا يہ وہی ہے جس کے بارے ميں تم مجھے طعنے ديتی تھيں اور بے شک ميں نے 

مانے اس کو اپنے اراده سے پھسالنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے اپنی عصمت قائم رکھی اور اگر يہ ميرا حکم نہ
گا تو ضرور قيد کر ديا جائے گا اور خوار بھی ہوگا۔ يوسف نے کہا:اے ميرے رب! مجھے اس چيز سے قيد زياده پسند 

يوسف قيد ميں ڈال دئے گئے اور وہاں انہوں ) ٣٣تا ٣٠ہے جس کی طرف يہ عورتيں دعوت دے رہی ہيں۔" (يوسف 
ز مصر کو ہو گئی پھر بادشاه کے خواب کی تعبيربھی نے دو قيديوں کے خواب کی تعبير بيان کی اس کی خبر عزي

بتائی جو ملک و ملت کيلئے مفيد تھی تب بادشاه نے يوسف کو قيد خانے سے بال بھيجا جب قاصد يوسف کے پاس آيا 
ُسْوُل قَاَل اْرِجْع إِٰلی َربَِّک فَاْسأَلْ  ا َجاَء هُ الرَّ ہ َما بَاُل النِّْسَوِة الَّتِْی قَطَّْعَن أَْيِديَہُنَّ إِنَّ َربِّْی بَِکْيِدِہنَّتوکہا : َوقَاَل اْلَملُِک اْئتُْونِْی بِہ فَلَمَّ

ِ َما َعلِْمنَا َعلَْيِہ ِمْن ُسوْ  َّ ِ َص ٍء قَالَِت اْمَرأَُت اْلَعِزْيِز اآْلَن َحْصحَ َعلِْيٌم قَاَل َما َخْطبُُکنَّ إِْذ َراَوْدتُّنَّ يُوُسَف َعْن نَّْفِسہ قُْلَن َحاَش 
اِدقِْيَن ٰذلَِک لِيَْعلََم أَنِّْی لَْم أَُخْنہُ بِاْلَغْيِب وَ  أَنَّ هللا الَيَْہِدْی َکْيَد اْلَخائِنِْيَن "اور بادشاه نے کہااْلَحقُّ أَنَا َراَوْدتُّہ َعْن نَّْفِسہ َوإِنَّہ لَِمَن الصَّ
کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا اور اس يوسف کو ميرے پاس الٔو پھر جب قاصد يوسف کے پاس آيا تو انہوں نے 

سے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کيا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ميرا رب تو ان کی مکاريوں سے خوب 
واقف ہے۔ بادشاه نے عورتوں سے پوچھا اس وقت تمہارا کيا حال تھا جب تم نے يوسف کو اپنے ارادے سے پھسالنے 

عورتوں نے کہا ہم نے يوسف ميں کوئی برائی نہيں ديکھی۔(اس موقع پر) عزيز کی بيوی نے کی کوشش کی تھی؟ سب 
کہا اب حق کھل کر سامنے آگيا ہے ميں نے يوسف کو اس کی مرضی کے خالف پھسالنے کی کوشش کی تھی اور 

نے عزيز مصر کی  يوسف يقينا سچوں ميں سے ہيں (يوسف نے کہا)ايسا ميں نے اس لئے کيا تاکہ وه جان لے کہ ميں
عدم موجودگی ميں اس کے ساتھ کوئی خيانت نہيں کی اور هللا خيانت کاروں کے مکر و فريب کو کاميابی سے ہمکنار 

بہرحال حضرت يوسف بادشاه کے بالنے پر فورا نہيں گئے بلکہ اپنی برائت کے اثبات ) ۵٢تا ۵٠نہيں کرتا۔" (يوسف :
تھ بادشاه کے ہاں گئے ۔ عورتوں کے مکر سے محفوظ رہے عصمت پر کے بعد با عزت و عظمت اور عصمت کے سا

کوئی دھبہ نہيں لگنے ديا اسی طرح بھائيوں کی ريشہ دانياں نا کارہو گئيں اور يوسف عزت و عظمت کی بلنديوں تک 
مان ثابت پہنچے ۔ وہی بھائی تھے ، انہوں نے معذرت کی ۔ ماں و باپ خوش ہوئے اور سجده شکر بجا الئے هللا کا فر

رہا کہ تو ميرا بن جا ميں تيرا بن جاؤں گا ۔ اس واقعہ سے معلوم ہواکہ مردوں ميں بھی اچھے برے موجود ہيں اور يہی 
حال عورتوں کا بھی ہے۔ يوسف کے بھائی غلط نکلے، عورتيں مکار ثابت ہوئيں لہذا مرد بحيثيت مرد عورتوں سے 

تفاضل تقوٰی ہے جو تقوی رکھتا ہوگا خواه مرد ہو يا عورت ،وه هللا کا بنده ممتاز نہيں ہے۔ بلکہ عورت و مرد ميں معيار
اور مومن ہوگا اور جو تقوی سے خالی ہے خواه مرد ہو يا عورت، ظاہری طور پر انسان ہوگاليکن حقيقت ميں حيوان 

  ہوگا ۔ 

  زوجہ حضرت ايوب
َعَذاٍب اُْرُکْض بِِرْجِلَک ہََذا ُمْغتََسٌل م ارشاد رب العزت ہے : َواْذُکْر َعْبَدنَا أَيُّْوَب إِْذ نَ  نَِی الشَّْيطَاُن بِنُْصٍب وَّ اٰدی َربَّہُ أَنِّْی َمسَّ
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نَّا َوِذْکٰری أِلُْولِی اأْلَْلبَاِب َوُخْذ بِ  َعہُْم َرْحَمةً مِّ َشَراٌب َوَوہَْبنَا لَہ أَْہلَہ َوِمْثلَہُْم مَّ َوالَتَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَاهُ  يَِدَک ِضْغثًا فَاْضِرْب بِہبَاِرٌد وَّ
اٌب ۔ "اور ہمارے بندے ايوب کا ذکر کيجئے ۔ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ شيطان نے  َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّہ أَوَّ
نے مجھے تکليف اور اذيت دی ہے ( ہم نے کہا ) اپنے پأوں سے(زمين پر)ٹھوکر مارو! يہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پي

کيلئے ،ہم نے انہيں اہل و عيال ديئے اور اپنی خاص رحمت سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور دے ديئے اورعقل والوں 
کے لئے نصيحت و عبرت قرار دی۔ اپنے ہاتھ ميں ايک جھاڑو تھام لو اسے مارو اور قسم نہ توڑ وبتحقيق ہم نے انہيں 

حضرت ) ۴۴تا ۴١ی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔" (ص :صابر پايا وه بہترين بندے تھے بے شک وه (اپنے رب ک
ايوب کی حيران کن زندگی صبر و استقامت کی اعلٰی مثال تھی ان کی زوجہ محترمہ کا بے مثال ايثار مشکالت ميں 

گھرے ہوئے انسانوں کيلئے مشعل راه ہے ۔ حضرت ايوب کی فراوان دولت، کھيتياں، بھيڑ بکرياں اور آل و اوالد سب 
گئے اور وه نان جويں کے محتاج ہوگئے، رشتہ دار اور دوست و احباب اور ماننے والے سب چھوڑ گئے وه تن  ختم ہو

و تنہا اپنی پرده دار زوجہ ،نبی کی بيٹی زوجہ کے ساتھ زندگی گذارتے رہے ايسی کہ زوجہ لوگوں کے گھروں ميں 
کا ہجوم تھا۔ حضرت ايوب سے پادريوں کا  کام کاج کر کے گذر بسر کرتی رہی اورپھر دوسری طرف شماتت اعداء

ايک وفد مال اور کہنے لگا جناب ايوب ! لگتا ہے آپ سے کوئی بہت بڑا گناه ہوا ہے حاالنکہ حقيقت يہ تھی ايوب صابر 
و شاکر تھے هللا نے ان کی بہت تعريف کی تو شيطان نے کہا جب ايوب کے پاس سب کچھ موجود ہے تو وه صبر و 

کيا کرے؟ بات تو تب ہے جب کچھ نہ ہو تو پھر صبر کرے ۔ امتحان شروع ہوا سب کچھ ختم ہوگيايکہ شکر نہ کرے تو 
و تنہا ، بے يار و مددگار، مريض اور الچار ہو گئے ليکن کيا کہنا عظمت زوجہ کا کہ انہوں نے بڑی خنده پيشانی کے 

ا ہوں ٹھيک ہو جائيں گے ليکن ايک شرط ہے۔ ساتھ مزدوری کی زحمت اٹھائی ۔ايک دن کسی حکيم نے کہا ميں دوا ديت
آپ کو کہنا ہوگا کہ مجھے حکيم نے شفا دی ہے ان کی بيوی نے ہاں کردی حضرت ايوب نے بہت برا منايا اور سزا 

دينے کی قسم کھا لی ۔ اب جب مصائب کا تالطم ختم ہوا اورنصمات لوٹ آئيں تو قسم پوری کرنے کا مسئلہ پيدا ہوا خدا 
: ايسی بے مثال زوجہ توکسی کو نصيب نہيں ہوئی اس بے چاری کی اس قدر خدمات ہيں اس کے باوجودتم  نے فرمايا

سزا کا سوچ رہے ہيں ہرگز نہيں بلکہ هللا کا نام سب سے بڑا ہے تم جھاڑو لے لو اور اسے سزا کا آلہ قرار دو تاکہ قسم 
ے عبد خاص تھے ہميشہ هللا کی طرف رجوع کرنے نہ ٹوٹے اور بات بھی پوری ہو جائے ۔ ايوب نبی تھے صابر تھ

والے تھے ان تمام صفات کے ساتھ وه نبی تھے۔ کيا کہنا زوجٔہ ايوب کا (عورت کی عظمت ) کہ سب چھوڑ گئے ليکن 
اس کا ايثار اور اس کی خدمت ميں کوئی کمی نہيں آئی اسی لئے کہا گيا کہ اے مرد زوجہ کی اچھائی پورے گھر کو 

ديتی ہے عورت کی ذہانت اور اخالق سے تيرا گھر جنت بن جاتا ہے تو بھی اچھا رہے عورت بھی اچھی جنت ميں بدل
  ۔ خواہر موسٰی ۔ ٨۔ مادر موسٰی ۔ ٧رہے جبکہ آج کے زمانے ميں برا گھر ہی تيرے لئے جنت بنا ہوا ہے۔ 

  آسيہ زوجہ فرعون
اکيس مرتبہ ہوا ۔ ان کے مفصل واقعات ہيں جنہيں ميں کئی قرآن مجيد ميں حضرت موسٰی عليہ السالم کا تذکره ايک سو 

حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے۔ والدت کا مخفی ہونا ، بعد از والدت کے واقعات جس ميں موسٰی کی والده کا کردار، 
صبر و استقامت، بہن کا کردار، جدت و ہوشياری کے ساتھ اس صندوق کا تعاقب جس ميں حضرت موسٰی سوئے ہوئے 

تھے اورپھر جناب آسيہ کا کردار جس نے فرعون کے دل ميں ان کی محبت ڈالی اسے راضی کيا اور پھر اپنے گھر 
ميں بہترين انداز سے موسٰی کی پرورش کی ۔ خوف کی حالت ميں مصر سے روانگی اور َمْديَِن آمد، شادی و تزويج ، 

ئی۔ شادی ہو گئی کام مل گيا اور باعزت زندگی خدمت حضرت شعيب۔ شعيب جيسی بہترين شخصيت کا سہارا ثابت ہو
۔ مدين سے مصر واپسی ، نبوت کا عالن ، فرعون سے تخاطب، جاوگروں کا واقعہ اور اس ميں ٣بسر ہونے لگی ۔ 

۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد قوم ميں تبليغ ، ان ميں وحدت قائم رکھنا ، قوم کی ۴کاميابی اور عصا کے معجزات ۔ 
اور پھر عذاب کی مختلف صورتيں۔ ظاہر ہے سب کا تذکره تو ہمارے اس مختصر سے رسالہ ميں مشکل  ريشہ دوانياں

ہے صرف بعد از والدت کے چند واقعات کو آيات قرآن کی حدود ميں رہتے ہوئے ذکر کريں گے ۔ ارشاد رب العزت 
ْوهُ إِلَْيِک َوَجاِعلُوهُ ِمَن  ہے : َوأَْوَحْينَا إِٰلی أُمِّ ُمْوَسٰی أَْن أَْرِضِعْيِہ فَإَِذا ِخْفتِ  َعلَْيِہ فَأَْلقِْيِہ فِی اْليَمِّ َوالَتََخافِْی َواَلتَْحَزنِْی إِنَّا َرادُّ

اْلُمْرَسلِْيَن۔ " ہم نے مادر موسٰی کی طرف وحی بھيجی کہ ان کو دودھ پاللو اور جب اس کے بارے ميں خوف محسوس 
ج وخوف نہ کرنا کريں ہم اسے تمہاری طرف پلٹا نے والے ہيں اور اسے کرو تو اسے درياميں ڈال دو اور بالکل رن

بَْطنَ  ا َعٰلی قَْلبِہَا لِتَُکْوَن ِمَن پيغمبروں ميں شامل کرنے والے ہيں ۔ َوأَْصبََح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسٰی فَاِرًغا إِْن َکاَدْت لَتُْبِدْی بِہ لَْواَلأَْن رَّ
ْمنَا َعلَْيِہ اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبُل فَقَالَْت ہَْل اْلُمْؤِمنِْيَن َوقَالَْت أِلُْختِ  ہُْم اَليَْشُعُرْوَن َوَحرَّ ْيِہ فَبَُصَرْت بِہ َعْن ُجنٍُب وَّ أَُدلُُّکْم َعٰلی أَْہِل ہ قُصِّ

ہ َکْی تَقَرَّ َعْينُہَا َوالَ ٰلِکنَّ أَْکثََرہُْم الَيَْعلَُمْوَن بَْيٍت يَّْکفُلُْونَہ لَُکْم َوہُْم لَہ نَاِصُحْوَن فََرَدْدنَاهُ إِٰلی أُمِّ تَْحَزْن َولِتَْعلََم أَنَّ َوْعَد هللا َحقٌّ وَّ
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"ادھر مادر موسٰی کا دل بے قرار ہو گيا قريب تھاکہ رازکو فاش کرديتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کيا 
ہن (کلثوم)سے کہا کہ اس کے پيچھے ہوتاکہ وه يقين رکھنے والوں ميں سے ہو جائے۔ اور مادر موسٰی نے ان کی ب

پيچھے چلی جا تو وه موسٰی کو (دور سے) ديکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کام پتہ نہ چل جائے اور ہم نے موسٰی پر 
دودھ پالنے واليوں کے دودھ کو پہلے سے حرام قرار ديا تھاچنانچہ موسٰی کی بہن نے کہا کہ ميں تمہيں ايسے گھرانے 

موسی ٰ کے پيدا ) ١۴تا١٠بچے کو تمہارے لئے پاليں اور وه اس کے خير خواه بھی ہوں۔ " (قصص: کا پتہ دوں جو اس
ہوتے ہی دايہ نے چاہا کہ حکومت کو خبر کردوں کہ بچے کے نور کی چمک سے اس بچہ کی محبت پيدا ہوگئی دايہ 

حکومتی افراد کے جانے کے بعدبچے  نکلی توحکومتی افراد گھر ميں داخل ہوئے ماں نے موسٰی کو تندور ميں ڈال ديا۔
کے رونے کی آ واز آئی ديکھا کہ آتش تندور سالمتی او برد بن چکی تھی صندوق بنايا گيا بہن ساتھ چلی ماں نے آخری 

بار دودھ پال کر نيل کی موجوں کے سپرد کر ديا ۔ فرعون اور اسکی ملکہ دريا کے کنارے محل ميں موجود دريا کا 
صندوق نظر آيا تو حکم ہواکہ فوراً جائيں اور صندوق لے کر آئيں۔ حضرت موسٰی کی نجات کے نظاره کررہے ہيں 

ةُ َعْينٍ   ليے صندوق کا ڈھکنا کھوال گياملکہ نے بچہ ديکھا تو اس کی محبت نے دل ميں گھرکر ليا َوقَالَِت اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن قُرَّ
ہُْم الَيَْشُعُرْوَن۔ "اور فرعون کی زوجہ نے کہا يہ بچہ تو ميری اور تيری لِّْی َولََک الَتَْقتُلُْوهُ َعٰسی أَْن يَّْنفَ  َعنَا أَْو نَتَِّخَذه َولًَدا وَّ

آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو ممکن ہے کہ يہ ہمارے ليے مفيد ثابت ہو ہم اسے بيٹابنا ليں اور وه (انجام سے 
کہ آسمان وزمين کے لشکروں سے کسی قوم کو نيست و نابود  هللا کی عجيب قدرت ہے) ٩)بے خبر تھے ۔ " (قصص:

کردے يا خود مستکبرين کے ہاتھوں برباد ی کاسامان ظہور پذير ہو ۔ موسٰی کی دايہ قبطی دريا سے نکالنے والے، 
ميوں کو متعلقين فرعون ڈھکنا کھولنے واال فرعون اور پھر موسٰی غلبہ و اقتدار، موسٰی جوان ہو گئے، بازار ميں دو آد

لڑا ئی کرتے ديکھا ايک کے مدد طلب کرنے پر دوسرے کو جان ليوا مکا مارا، اب مخفيانہ طور پر مصر کو چھوڑکر 
ا َوَرَد َماءَ  بِْيِل َولَمَّ ہَ تِْلقَاَء َمْديََن قَاَل َعَسٰی َربِّْی أَْن يَّْہِديَنِْی َسَواَء السَّ ا تََوجَّ ْن النَّاِس يَْسقُْوَن َمْديََن َوَجَد َعلَيْ  چلے ۔ َولَمَّ ِہ أُمَّةً مِّ

َعاُء َوأَ  ی يُْصِدَر الرِّ بُْونَا َشْيٌخ َکبِْيٌر فََسقٰی لَہَُما ثُمَّ تََولَّی إِٰلی َوَوَجَد ِمْن ُدْونِِہُم اْمَرأَتَْيِن تَُذْوَداِن قَاَل َما َخْطبُُکَما قَالَتَا اَلنَْسقِْی َحتّٰ
 لِيَْجِزيََک أَْجَر َما َما أَنَزْلَت إِلَیَّ ِمْن َخْيٍر فَقِيٌر فََجائَْتہُ إِْحَداہَُما تَْمِشْی َعلَی اْستِْحيَاٍء قَالَْت إِنَّ أَبِْی يَْدُعْوکَ الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِنِّی لِ 

ا َجائَہ َوقَصَّ َعلَْيِہ اْلقََصَص قَاَل اَلتََخْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الظَّالِ  ِمْيَن ۔ "اور جب موسٰی نے مدين کا رخ کيا اور َسقَْيَت لَنَا فَلَمَّ
کہا کہ اب پروردگار مجھے سيدھے راستے کی ہدايت فرمائے گا اور جب وه مدين کے کنويں پر پہنچے تو انہوں نے 
ديکھاکہ لوگوں کی ايک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پال رہی ہے اور ديکھا کہ ان کے عالوه دو عورتيں اپنے جانور

وئے کھڑی ہيں موسٰی نے کہا کہ آپ دونوں کا کيا مسئلہ ہے؟ وه دونوں بوليں جب تک يہ چرواہے اپنے جانوروںليے ہ
کو پانی پال کرواپس نہ چلے جائيں ہم پانی نہيں پال سکتيں اور ہمارے والدبڑی عمر کے بوڑھے ہيں۔ موسٰی نے ان کے

ہا کہ پالنے والے جو چيزيں تو مجھ پرنازل کرتاہے ميں اس جانوروں کو پانی پال يا پھر سايہ کی طرف ہٹ گئے اور ک
کا محتاج ہوں پھر ان دونوں لڑکيوں ميں سے ايک حيا کے ساتھ چلتی ہوئی موسٰی کے پاس آئی کہنے لگی ميرے والدتم

کے پاس کو بال رہے ہيں تاکہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پال يا ہے تمہيں کو اس کی اجرت ديں جب موسٰی ا ن 
آئے اور اپنا سارا قصہ انہيں سنا يا تو وه کہنے لگے خو ف نہ کرو تم اب ظالموں سے نجات پا چکے ہو ۔" 

   )٢۵تا ٢٢(قصص:

  دختر جناب شعيب
حضرت شعيب کی خدمت ميں موسٰی کی آمد ۔ شعيب کی طرف سے شادی کی پيش کش ۔حق مہر کا تعين ۔کئی سال 

ميں بچے کی والدت اور نبوت کا ملنا ان واقعات ميں موسٰی کی ماں کا مامتا پر ضبط،  کاکام ۔پھر واپس روانگی۔ راستہ
خواہر موسی کی جفا کشی اورخبرداری پھر زوجۂ  فرعون کا ہر مرحلہ ميں حضرت موسٰی کا تحفظ ۔ان مراحل ميں 

عورت کی عظمت  عورت کی عظمت، عورت کی محبت وايثار اورنبی کی جان کے تحفظ ۔ايسے واقعات ہيں جن سے
ِمْيُن قَاَل إِنِّی أُِرْيُد أَْن واضح و آشکار ہوتی ہے ۔ تزويج موسٰی قَالَْت إِْحَداہَُما يَاأَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِویُّ اأْلَ 

إِْن أَْتَمْمَت َعْشًرا فَِمْن ِعْنِدَک َوَما أُِرْيُد أَْن أَُشقَّ َعلَْيَک َستَِجُدنِْی إِْن أُْنِکَحَک إِْحَدی اْبنَتَیَّ ہَاتَْيِن َعٰلی أَْن تَأُْجَرنِی ثَکلنَِی ِحَجٍج فَ 
اِلِحْيَن قَاَل ٰذلَِک بَْينِْی َوبَْينََک أَيََّما اأْلََجلَْيِن قََضْيُت فاَلَُعْدَواَن َعلَیَّ َوهللا نوں ميں َعٰلی َما نَقُْوُل َوِکْيٌل "ان دو َشاَء هللا ِمَن الصَّ

سے ايک لڑکی نے کہا اے ابا اسے نوکر رکھ ليں کيونکہ جيسے آپ نوکر رکھنا ہو تو ان سب سے بہتر وه ہے جو 
طاقت ور، امانت دار ہو شعيب نے کہا ميں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بيٹيوں ميں ايک کا نکا ح اس شرط پر تمہارے ساتھ 

تم دس سال پورے کرو تو يہ تمہاری مرضی ہے اور ميں تمہيں تکليف کروں کہ تم آٹھ سال ميری نوکری کرو اور اگر 
نہ دوں گا انشا ء هللا تم مجھے صالحين ميں سے پأوگے ۔موسٰی نے کہا يہ ميرے اور آپ کے درميان وعده ہے ميں ان 
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س پر هللا  دونوں ميں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ سے کوئی زيادتی نہ ہو اوريہ جو کچھ ہم يہ کہہ رہے ہيں ا
ا قَٰضی ُمْوَسی اأْلََجَل َوَساَر بِأَْہلِہ آنََس ِمْن َجانِِب الطُّْوِر نَاًرا قَاَل أِلَْہلِہ اْمُکثُْوا إِنِّْی آنَ ) ٢٨تا٢۶ضامن ہے ۔" (قصص: ْسُت فَلَمَّ

ْنہَا بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لََعلَُّکْم تَْصطَ  ا أَتَاہَا نُوِدی ِمْن َشاِطئِی اْلَواِد اأْلَْيَمِن فِی اْلبُْقَعِة اْلُمبَاَرَکِة ِمَن نَاًرا لََّعلِّْی آتِْيُکْم مِّ لُوَن فَلَمَّ
ا َرآہَا تَْہتَزُّ َکأَنَّہَ  ی ُمْدبًِرا وَّ الشََّجَرِة أَْن يَّاُموٰسی إِنِّْی أَنَا هللا َربُّ اْلَعالَِمْيَن َوأَْن أَْلِق َعَصاَک فَلَمَّ لّٰ لَْم يَُعقِّْب يَاُمْوٰسی أَْقبِْل ا َجانٌّ وَّ

مدت پوری کی اور وه َواَلتََخْف إِنََّک ِمَن اآْلِمنِْيَن اُْسلُْک يََدَک فِْی َجْيبَِک تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسْوٍء ۔ "پھر جب موسٰی نے 
ے کہنے لگے ٹھہرو ميں نے اپنے اہل کو ليکر چل ديے تو کوه طور کی طرف سے ايک آگ دکھائی دی وه اپنے اہل س

ايک آگ ديکھی ہے شائد وہاں سے کوئی خبر الٔوں ياآگ کا انگاره لے کر آٔوں تاکہ تم تاپ سکو جب موسٰی وہاں پہنچے
تو وادی کے دائيں کنارے ايک مبارک مقام ميں درخت سے ندا آئی اے موسٰی ميں ہی عالمين کا پر ورد گار هللا ہوں ۔ 

يجيے پھر جب موسٰی نے عصا کوسانپ کی طرح حرکت کرتے ديکھا تو پيٹھ پھير کر پلٹے اور اور اپنا عصا پھينک د
پيچھے مڑ کر بھی نہ ديکھا ہم نے کہااے موسٰی آگے آيئے اور خوف نہ کيجيے يقينا آپ محفوظ ہيں اے موسٰی اپنا ہاتھ 

حضرت موسٰی کے واقعہ ) ٣٢تا٢٩گريبان ميں ڈل ديجيے وه بغير کسی عيب کے چمکدار ہو کر نکلے گا ۔" (قصص:
کا عجيب منظر ہے ۔ايک طرف ماں کی مامتا پھر بہن کی جفا کشی اوربھائی کے صندوق کے ساتھ چل کر اپنی محبت 
کا ثبوت۔ آسيہ کا اخالص اور نور کی چمک سے ا س کے دل کی روشنی پھر مصيبت ميں مبتال حضرت موسٰی کوان 

ق و مہربا ں بزرگ سے مالقات۔ جس نے ان کے کام سے خوش ہوکر داماد کی نيکی ۔بے چاروں کی مدد سے اب شفي
بنا ليا ۔ جہاں حضرت موسٰی جيسے بيٹے اور دامادکی طرح آٹھ دس سال سکون سے رہے۔ قدم قدم عورت وسيلہ سکون 

م ملکۂ  سبا حضرت سليمان کی حکومت عظي) ١١و راحت حضرت موسٰی بن رہی ہے۔ کيا کہنا عظمِت عورت کا ۔ (
تھی چرند پرند حيوانات جن وغيره انکے تابع ، جب سفر کر تے ہوا کے دوش پر سوار سائيباں کے طور پر پرندے باال 

سر ہوتے تاکہ دھوپ سے بچ جائيں ،جگہ خالی ديکھی معلوم ہوا کہ ہد ہد نہيں ہے ۔ ناراضگی کا اظہار کيا ہد ہد نے 
ارشا د رب العزت ۔: إِنِّْی َوَجْدتُّ اْمَرأَةً تَْملُِکہُْم َوأُْوتِيَْت ِمْن ُکلِّ َشْیٍء حاضری کے بعد ملکہ سبا کی حکومت کا تذکره کيا۔ 

لَہَا َعْرٌش َعِظيٌم َوَجْدتُّہَا َوقَْوَمہَا يَْسُجُدْوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدْوِن هللا ۔ " ميں نے ايک عورت ديکھی جو ان پر  حکمران ہے وَّ
ہے اور اسکاايک عظيم الشان تخت ہے ميں نے ديکھا کہ وه اور اسکی قوم هللا کو اسکے پاس ہر قسم کی نعمت موجود 

حضرت سليمان نے خط ديا کہ وہاں ڈال آئے ۔ خط کا مضمو ن) ٢٣تا٢٢چھوڑ کر سورج کو سجده کرتے ہيں ۔ " (نمل: 
ِحْيِم أاَلَّ تَعْ  ْحَماِن الرَّ لُْوا َعلَیَّ َوْأتُْونِْی ُمْسلِِمْيَن ۔ (ملکہ نے کہا دربار لگاؤ ميری طر ف ايک إِنَّہ ِمْن ُسلَْيَماَن َوإِنَّہ بِاِْسِم هللا الرَّ

محترم خط آيا ہے يہ سليمان کی جانب سے ہے اور وه يہ ہے) خدا کے رحمان و رحيم کے نا م سے شروع ۔ تم ميرے 
امراء و وزراء سے مشوره کيا۔ ) ٣١تا٣٠مقابلہ ميں بڑائی مت کرو اور فرماں بردار ہو کر ميرے پاس چلے آؤ۔ (نمل: 

عام طور پر بادشاه جب کسی شہر ميں داخل ہوتے ہيں تو معزز لوگ بھی ذليل ہو جاتے ہيں ۔ طے ہوا کہ ہديہ بھيج کر 
ديکھا جائے کہ کيا صورت حال ہے۔ حضرت سليمان نے ہديہ قبول نہيں کيا۔ فرمايا کون ہے ۔ جوتخت بلقيس کو الئے۔ 

ہنے لگا ميں حاضر۔ ليکن ايک وزير آصف بن برخيا تھا عرض کرنے لگا۔ پلک جھپکنے ميں عفريت (جو جن تھا)ک
پيش کر سکتا ہوں پھر ديکھا کہ تخت سامنے موجود ہے۔ جب ملکہ بھی آ گئی ۔ تو اسے محل کی طرف باليا گيا۔ ارشاد 

ا َرأَْتہُ َحِسبَْتہُ لُ  ْرَح فَلَمَّ ْن قََواِرْيَر قَالَْت َربِّ إِنِّْی رب العزت : قِْيَل لَہَا اْدُخلِی الصَّ ٌد مِّ َکَشفَْت َعْن َساقَْيہَا قَاَل إِنَّہ َصْرٌح ُمَمرَّ ةً وَّ جَّ
ِ َربِّ اْلَعالَِمْيَن . "ملکہ سے کہا گيا محل ميں داخل ہو جائيے ۔ جب سا ّٰ ِ منے محل کو ظَلَْمُت نَْفِسْی َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن 

ا کہ وہاں گہرا پانی ہے اور اس نے اپنی پنڈلياں کھول ديں۔ سليمان نے کہا يہ شيشہ سے مرصع محل ديکھا تو خيال کي
ہے۔ ملکہ نے کہا۔ پروردگار ميں نے اپنے نفس پر ظلم کيا اور اب ميں سليمان کے ساتھ رب العالمين پر ايمان التی 

کی مستوجب جب ايمان الئی۔ صالح عمل بجا جب تک يہ عورت سورج پرست تھی ۔ کافره مشرکہ سزا ) ۴۴ہوں۔" (نمل:
الئی تو بارگاه رب العزت ميں معزز و مکرم ٹھہری۔ اصل مسئلہ ارتباط بہ خدا ہے اوريہاں مرد و عورت ميں مسابقت 

  ہے پس جو بازی لے جائے۔ 

  حضرت مريم
و بھی خدمت بيت المقدس کے ماں نے نذر مانی خيال تھا بيٹا ہوگا مگر حضرت مريم کی والدت ہوئی۔ هللا نے بيٹی ک

ْيتُہَا َمْريََم َوإِنِّْی أُِعيُذہَا بَِک ۔ "ميں نے اس لڑکی کا نام مريم رکھا۔ ميں اسے شيطان  مردود سے لئے قبول کر ليا۔ َوإِنِّْی َسمَّ
يں۔ من پھر بڑی ہوگئيں۔ خدا کی طرف سے ميوے آتے ۔ ذکريا پوچھتے۔ بتات) ٣۶تيری پناه ميں ديتی ہوں۔ (آل عمران:

 أَْہلِہَا عندهللا ۔ هللا کی طرف سے ہيں ۔حتٰی کہ جوان ہو گئيں۔ ارشاد رب العزت ہے: َواْذُکْر ِفی اْلِکتَاِب َمْريََم إَِذ اْنتَبََذْت ِمنْ 
ْحَماِن ِمْنَک إِْن ُکْنَت تَقِيًّا َمَکانًا َشْرقِيًّا فَاتََّخَذْت ِمْن ُدْونِِہْم ِحَجابًا فَأَْرَسْلنَا إِلَْيہَا ُرْوَحنَا فَتََمثََّل لَہَا بَ  َشًرا َسِويًّا قَالَْت إِنِّْی أَُعْوُذ بِالرَّ
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ی يَُکْوُن لِْی ُغاَلٌم َولَْم يَْمَسْسنِی لَْم اَ ُک بَِغيًّا قَاَل َکٰذلِِک قَ  قَاَل إِنََّما أَنَا َرُسْوُل َربِِّک أِلَہََب لَِک ُغاَلًما َزِکيًّا قَالَْت أَنّٰ اَل َربُِّک بََشٌر وَّ
نَّا َوَکاَن أَْمًرا َمْقِضيًّا فََحَملَْتہُ فَانتَبََذْت بِ  ہ َمَکانًا قَِصيًّا فَأََجائَہَا اْلَمَخاُض إِٰلی ِجْذِع النَّْخلَِة ہَُو َعلَیَّ ہَيٌِّن َولِنَْجَعلَہ آيَةً لِّلنَّاِس َوَرْحَمةً مِّ

ْی إِلَْيِک بِجِ  قَالَْت يَالَْيتَنِْی ِمتُّ قَْبَل ہََذا َوُکْنتُ  ْنِسيًّا فَنَاَداہَا ِمْن تَْحتِہَا أاَلَّ تَْحَزنِْی قَْد َجَعَل َربُِّک تَْحتَِک َسِريًّا َوہُزِّ ْذِع النَّْخلَِة نَْسيًا مَّ
ا تََريَِن ِمَن اْلبََشِر أََحدً  ی َعْينًا فَإِمَّ ْحَماِن َصْوًما فَلَْن أَُکلَِّم اْليَْوَم تَُساقِْط َعلَْيِک ُرطَبًا َجنِيًّا فَُکلِْی َواْشَربِْی َوقَرِّ ا فَقُْولِی إِنِّْی نََذْرُت لِلرَّ

ِک بَغِ  إِْنِسيًّا فَأَتَْت بِہ قَْوَمہَا تَْحِملُہ قَالُْوا يَاَمْريَُم لَقَْد ِجْئِت َشْيئًا فَِريًّا يَاأُْخَت ہَاُرْوَن َما َکانَ  َما َکانَْت أُمُّ يًّا فَأََشاَرْتأَبُْوِک اْمَرأَ َسْوٍء وَّ
َجَعلَنِْی ُمبَاَرًکا أَْيَن َما ُکْنُت َوأَْوَصانِْی إِلَْيِہ قَالُْوا َکْيَف نَُکلُِّم َمْن َکاَن فِی اْلَمْہِد َصبِيًّا قَاَل إِنِّْی َعْبُد هللا آتَانَِی اْلِکتَاَب َوَجَعلَنِ  ْی نَبِيًّا وَّ

َکاِة َما ُدْمُت َحيًّا وَ  اَلِة َوالزَّ ا بَِوالَِدتِْی َولَْم يَْجَعْلنِْی َجبَّاًرا َشقِيًّا َوالسَّاَلُم َعلَیَّ يَْوَم ُولِْدُت َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُ بِالصَّ ْبَعُث َحيًّا . "( بَّرً
اے محمد) اس کتاب ميں مريم کا ذکر کيجئے۔ جب وه اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھيں۔ يوں 

ن سے پرده اختيار کيا تھا۔ تب ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھيجا۔ پس وه ان کے سامنے مکمل انسان کی انہوں نے ا
شکل ميں ظاہر ہوا۔ مريم نے کہا۔ اگر تو پرہيز گار ہے تو ميں تجھ سے رحمان کی پناه مانگتی ہوں۔ اس نے کہا ميں تو 

ه بيٹا دوں۔ مريم نے کہا۔ ميرے ہاں بيٹا کيسے ہوگا۔ مجھے بس آپ کے پروردگار کا پيغام رساں ہوں۔ تاکہ آپ کو پاکيز
تو کسی بشر نے چھوا تک نہيں۔ اور ميں کوئی بدکردار بھی نہيں ہوں۔ فرشتے نے کہا۔ اسی طرح ہوگا ۔ آپ کے 

پروردگار نے فرماياہے کہ يہ تو ميرے لئے آسان ہے اور يہ اس لئے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لئے نشانی 
ر ديں۔ اور وه ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو اور يہ کام طے شده تھا اور مريم اس بچہ سے حاملہ ہو گئيں اور وهقرا

اسے ليکر دور چلی گئيں۔ پھر زچگی کا درد انہيں کھجور کے تنے کی طرف لے آيا۔ کہنے لگيں۔ اے کاش ميں اس 
رشتے نے مريم کے پيروں کے نيچے سے آواز دیسے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموشی ميں کھو چکی ہوتی۔ ف

غم نہ کيجئے آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں ميں ايک چشمہ جاری کيا ہے اور کھجور کے تنے کو ہالئيں تو آپ
پر تازه کھجوريں گريں گی۔ پس آپ کھائيں پئيں اور آنکھيں ٹھنڈی کريں اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ ديں۔ ميں 

کی نذر مانی ہے۔ اس لئے آج ميں کسی آدمی سے بات نہيں کروں گی۔ پھر وه اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم  نے رحمان
کے پاس لے آئيں۔ لوگوں نے کہا اے مريم۔ تو نے غضب کی حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن۔ نہ تيرا باپ برا آدمی تھا 

ه کيا۔ لوگ کہنے لگے ہم ا س کيسے بات کريں۔ اور نہ ہی تيری ماں بدکردار تھی۔ "پس مريم نے بچے کی طرف اشار
جو بچہ ابھی گہواره ميں ہے۔ بچے نے کہا ميں هللا کا بنده ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ اور مجھے نبی بنايا ہے 
هاور ميں جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بنايا ہے۔۔ اور زندگی بھر نماز اور زکوة کی پابندی کا حکم ديا ہے اور اپنی والد
کے ساتھ بہتر سلوک کرنے واال قرار ديا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہيں بنايا۔ اور سالم ہو مجھ پر جس 

) ٣٣تا١۶روز ميں پيدا ہوا جس روز ميں وفات پاؤں گا اور جس روز دوباره زنده کر کے اٹھايا جاؤں گا۔" (مريم:
ائش ۔ هللا کی طرف سے جنت کے کھانے و ميوے۔ حضرت مريم خدا کی خاص کنيز ۔بيت المقدس ميں ہر وقت رہ

دن کے بچے نے اپنی نبوت اپنی کتاب اور اپنے  ٣گھنٹہ يا  ٣برگزيده مخلوق۔ بہت بڑے امتحان ميں کامياب ہوئی۔ 
بابرکت ہونے کی خبر دے کر کے اپنی والده ماجده کی عصمت کی گواہی دی اوربتايا مجھے والده ماجده سے بہترين 

مال ہے۔ پھر مريم کے پاؤں کے نيچے چشمہ جاری ہوا۔ خشک درخت سے تر و تازه کھجوريں۔يہ هللا کی سلوک کا حکم
طرف سے اظہارہے کہ جو ميرا بن جائے خواه عورت ہو يا مرد۔ ميں اس کا بن جاتا ہوں ، عزت کی محافظت ميرا کام،

رد ہو يا عورت)کے سامنے جھکا ديتا اشکاالت کے جوابات ميری طرف سے اوروه سب کو ايسے برگزيده لوگوں (م
ہے ۔توميرے سامنے جھک جا۔دنيا تيرے سامنے سرنگوں ہو گی۔ حضرت مريم کی تعريف و ثناء ارشاد رب العزت 

يَُم اْقنُتِْی لَِربِِّک َواْسُجِدْی َمرْ ہے: َوإِْذ قَالَِت اْلَمالَئَِکةُ يَاَمْريَُم إِنَّ هللا اْصطَفَاِک َوطَہََّرِک َواْصطَفَاِک َعٰلی ِنَساِء اْلَعالَِمْيَن يَا
اِکِعْيَن "اور (وه وقت ياد کرو) جب فرشتوں نے کہا اے مريم۔ هللا نے تمہيں برگزيده کيا ہے اور تمہيں  َواْرَکِعْی َمَع الرَّ

ده پاکيزه بنايا ہے اور تمہيں دنيا کی تمام عورتوں سے برگزيده کيا ہے اے مريم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سج
إِْذ قَالَِت اْلَمالَئَِکةُ يَاَمْريَُم إِنَّ هللا ) ۴٣۔۴٢کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔" (آل عمران :

ْنيَا َواآْلِخَرِة َوِمَن اْلُمقَ  ْنہُ اْسُمہُ اْلَمِسْيُح ِعيَسی اْبُن َمْريََم َوِجْيہًا فِی الدُّ بِيْ يُبَشُِّرِک بَِکلَِمٍة مِّ ِمَن رَّ َن َويَُکلُِّم النَّاَس فِی اْلَمْہِد َوَکْہاًل وَّ
لَْم يَْمَسْسنِْی بََشٌر قَاَل َکٰذلِِک هللا يَْخلُُق َما يََشاءُ  ْی يَُکْوُن لِْی َولٌَد وَّ الِِحْيَن قَالَْت َربِّ أَنّٰ  إَِذا قَٰضی أَْمًرا فَإِنََّما يَقُْوُل لَہ ُکْن فَيَُکْوُن الصَّ

نِجْيَل۔ " جب فرشتوں نے کہا اے مريم۔ هللا تجھے اپنی طرف سے ايک کلمے کی  َويَُعلُِّمہُ  اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإْلِ
بشارت ديتا ہے جس کا نام مسيح عيسٰی ابن مريم ہو گا وه دنيا و آخرت ميں آبرو مند ہوگا اور مقرب لوگوں ميں سے 

گفتگو کرے گا اور صالحين ميں سے ہوگا۔ مريم نے کہا۔ پروردگار! ميرے ہاں  ہوگا اور وه لوگوں سے گہواره ميں
لڑکا کس طرح ہو گا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہيں لگايا۔ فرمايا ايسا ہی ہوگا۔ هللا جو چاہتا ہے خلق فرماتا 

اور (هللا) اسے کتاب و حکمت  ہے۔ جب وه کسی امر کا اراده کر ليتا ہے تو اس سے کہتا ہے ۔ ہو جا تو وه ہو جاتا ہے۔
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هللا حضرت مريم کو طاہره، منتخب ہو اور پاکيزه ہونے کی ) ۴٨۔۴۵اور توريت و انجيل کی تعليم دے گا۔" (آل عمران :
سند کے ساتھ عالمين کی عورتوں کی سردار قرار دے رہا ہے۔ کلمة هللا ۔ روح هللا کی ماں اعجاز خدا کا مرکز ۔ طہارة 

  رقع ايسے ان لوگوں کی هللا تعريف کرتا ہے مرد ہو يا عورت۔ "عورت بھی خداکی معزز مخلوق ہے۔" و پاکيزگی کا م

  ازواج نبی اعظم
ہَاتُہُْم ۔ نبی مومنين کی جانوں پر خ ود ان سے زياده حق ارشاد رب العزت: النَّبِیُّ أَْوٰلی بِاْلُمْؤِمنِْيَن ِمْن أَْنفُِسِہْم َوأَْزَواُجہ أُمَّ

ازواج ميں بدکرداری و زنا وغيره کا تصور نہيں۔ ) ۶ھتا ہے اور نبی کی ازواج ان کی مائيں ہيں۔" (احزاب :تصرف رک
ْنُکمْ  ْفِک ُعْصبَةٌ مِّ  حرم رسول ہيں۔ ا ن ميں اس طرح کی خرابی نہيں ہو سکتی۔ ارشاد رب العزت : إِنَّ الَِّذْيَن َجائُْوا بِاإْلِ

ا لَُّکْم بَ  ی ِکْبَره ِمْنہُْم لَہ َعَذااَلتَْحَسبُْوهُ َشّرً ْثِم َوالَِّذْی تََولّٰ ا اْکتََسَب ِمَن اإْلِ ْنہُْم مَّ ٌب َعِظْيٌم لَْوالَإِْذ َسِمْعتُُمْوهُ ْل ہَُو َخْيٌر لَُّکْم لُِکلِّ اْمِرٍء مِّ
بِ  قَالُوا ہََذا إِْفٌک مُّ ہََداِء فَأُْوٰلئَِک ِعْنَد ظَنَّ اْلُمْؤِمنُْوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسِہْم َخْيًرا وَّ ْيٌن لَْوالََجائُْوا َعلَْيِہ بِأَْربََعِة ُشہََداَء فَإِْذ لَْم يَأْتُْوا بِالشُّ

هللا ہُُم اْلَکاِذبُْوَن ۔ "جو لوگ بہتان باندھتے ہيں وه يقينا تمہارا ہی ايک گروه ہے۔ اسے اپنے لئے برا نہ سمجھنا بلکہ وه 
سے جس نے جتنا گناه کمايا اس کا اتنا ہی حصہ ہے اور ان ميں سے جس نے اس ميں  تمہارے لئے اچھا ہے۔ ان ميں

سے بڑا بوجھ اٹھايا اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے يہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے 
بات پر چار گواه کيوں نہ  اپنے دلوں ميں نيک گمان کيوں نہيں کيا اور کيوں نہيں کہا يہ صريح بہتان ہے۔ وه لوگ اس

نبی اعظم کی زوجہ ) ١٣تا١١الئے۔ اب چونکہ وه گواه نہيں الئے ہيں تو وه هللا کے نزديک جھوٹے ہيں۔" (نور:
(عورت) پر تہمت لگی تو سختی کے ساتھ دفاع کيا گيا تاکہ عورت کی عظمت پر داغ نہ لگ جائے اور مومن مردوں 

يا آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تھی کہ دفاع کرتے۔ احکام ميں دونوں کے ساتھ مومنہ عورتوں سے بھی کہا گ
برابر۔(مرد و عورت) هللا کے احکام امہات المومنين کے نام ۔ ليکن ان ميں سب عورتيں شريک ہيں۔ ارشاد رب العزت 

نْ  َْزَواِجَک إِْن ُکْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ ْحُکنَّ َسَراًحا َجِمْياًل َوإِْن ُکْنتُنَّ تُِرْدَن ہے: يَاأَيُّہَا النَّبِیُّ قُْل ألِّ يَا َوِزْينَتَہَا فَتََعالَْيَن أَُمتِّْعُکنَّ َوأَُسرِّ
اَر اآْلِخَرةَ فَإِنَّ هللا أََعدَّ لِْلُمْحِسنَاِت ِمْنُکنَّ أَْجًرا َعِظْيًما يَانَِساَء النَّبِیِّ  بَيِّنٍَة يَُّضاَعْف لَہَا  َمْن يَّأِْت ِمْنُکنَّ  هللا َوَرُسْولَہ َوالدَّ بِفَاِحَشٍة مُّ

ِ َوَرُسولِہ َوتَْعَمْل َصالًِحا نُّ  ّٰ ِ تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لَہَا ِرْزقًا اْلَعَذاُب ِضْعفَْيِن َوَکاَن ٰذلَِک َعلَی هللا يَِسْيًرا َوَمْن يَّْقنُْت ِمْنُکنَّ  ْؤتِہَا أَْجَرہَا َمرَّ
َن النَِّساِء إَِن اتَّقَْيتُنَّ فاََلتَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذْی فِْی قَْلبِہ َمَرضٌ َکِرْيًما يَانَِساَء النَّبِ  ْعُرْوفًا َوقَْرَن یِّ لَْستُنَّ َکأََحٍد مِّ قُْلَن قَْواًل مَّ  وَّ

َج اْلَجاِہلِيَِّة اأْلُْوٰلی َوأَقِْمَن الصَّ  ْجَن تَبَرُّ َکاةَ َوأَِطْعَن هللا َوَرُسولَہ۔ "اے نبی اپنی ازواج سے فِْی بُيُْوتُِکنَّ َواَلتَبَرَّ اَلةَ َوآتِْيَن الزَّ
کہديجئے ۔ اگر تم دنياوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو توآؤ ميں تمہيں کچھ مال دے کرشائستہ طريقہ سے 

تم ميں سے جو نيکی کرنے رخصت کر دوں۔ ليکن اگر تم هللا اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو تو 
والی ہيں ان کے لئے هللا نے اجر عظيم مہيا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بيويو۔ تم ميں سے جو کوئی صريح بے حيائی کی 

مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب ديا جائيگا اور يہ بات هللا کے لئے آسان ہے اور تم ميں سے جو هللا اور رسول کی 
انجام دے گی اسے ہم اس کا دگنا ثواب ديں گے اور ہم نے اس کے لئے عزت کا رزق  اطاعت کرے گی اور نيک عمل

مہيا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بيويو۔ تم دوسری عورتوں کی طرح نہيں ہو۔ اگر تم تقوٰی رکھتی ہو تو (غيروں کے ساتھ) 
يماری ہے اور معمول کے مطابق نرم لہجہ ميں باتيں نہ کرناکہ کہيں وه شخص اللچ ميں نہ پڑ جائے جس کے دل ميں ب

باتيں کيا کرو۔اور اپنے گھر ميں جم کر بيٹھی رہو اور قديم جاہليت کے طريقت سے اپنے آپ کو نماياں نہ کرتی پھرو۔ 
ان آيات ميں ) ٣٣تا ٢٨نيز نماز قائم کرو اور زکوة ديا کرو اور هللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ " (احزاب:

يا اور بعض کا حکم ديا گيا تاکہ غلط روی سے عورت بچ جائے اور فضائل و کماالت سے بعض چيزوں سے روکاگ
اپنے آپ کو آراستہ و پيراستہ کرے۔ اس ميں کاميابی و کامرانی کا راستہ ہے۔ قرآن مجيد نے ازواج نبی ميں سے دو کا 

کيا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ۔ تذکره کيا ہے چنانچہ اپنی طرف سے تبصره کے بجائے آيات اور ان کا ترجمہ پيش 
ُم َما أََحلَّ هللا لََک تَْبتَِغْی َمْرَضاةَ أَْزَواِجَک َوهللا َغفُْوٌر َرِحْيٌم قَْد فَ  َرَض هللا لَُکْم تَِحلَّةَ أَْيَمانُِکْم َوهللا َمْواَلُکْم َوہَُو يَاأَيُّہَا النَّبِیُّ لَِم تَُحرِّ

َف بَْعَضہ َوأَْعَرضَ اْلَعلِْيُم اْلَحِکْيُم َوإِْذ أَسَ  ا نَبَّأَْت بِہ َوأَْظہََرهُ هللا َعلَْيِہ َعرَّ ا  رَّ النَّبِیُّ إِٰلی بَْعِض أَْزَواِجہ َحِدْيثًا فَلَمَّ َعْن م بَْعٍض فَلَمَّ
ی هللا فَقَْد َصَغْت قُلُْوبُُکَما َوإِْن تَظَاہََرا َعلَْيِہ فَإِنَّ هللا ہَُو َمْوالَهُ نَبَّأَہَا بِہ قَالَْت َمْن أَْنبَأََک ہََذا قَاَل نَبَّأَنِْی اْلَعلِْيُم اْلَخبِْيُر إِْن تَتُْوبَا إِلَ 

ْنُکنَّ ُمْسلَِماتٍ  َوِجْبِرْيُل َوَصالُِح اْلُمْؤِمنِْيَن َواْلَمالَئَِکةُ بَْعَد ٰذلَِک ظَِہْيٌر َعٰسی َربُّہ إِْن طَلَّقَُکنَّ أَْن يُّْبِدلَہ ُمْؤِمنَاٍت  أَْزَواًجا َخْيًرا مِّ
أَْبَکاًرا ۔ "اے نبی ! تم کيوں اس چيز کو حرام کرتے ہو جو هللا نے تم ہارے لئے قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَيِّبَاٍت وَّ

حالل کی ہے۔(کيا اس لئے) کہ تم اپنی بيويوں کی خوشی چاہتے ہو۔ هللا معاف کرنے واال رحم فرمانے واال ہے۔ هللا نے 
تم لوگوں کے لئے اپنی قسموں سے نکلنے کا طريقہ مقرر کر ديا ہے۔ هللا تمارا مولٰی اور وہی عليم و حکيم ہے۔ (ترجمہ 
آيات از تفہيم القرآن موالنا مودودی ) (اور يہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ) نبی نے ايک بات اپنی ايک بيوی سے راز 
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ر) وه راز ظاہر کر ديا اور هللا نے نبی کو اس (افشاء راز) کی اطالع ميں کہی تھی۔ پھر جب اس بيوی نے (کسی او
ديدی۔ تو نبی نے ا س پر کسی حد تک (اس بيوی کو) خبردار کيا اور کسی حد تک اس سے در گزر کيا۔ پھر جب نبی 

ے اس نے نے اسے (افشاء راز کی) يہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی۔ نبی نے کہا۔ مجھ
خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں هللا سے توبہ کرتی ہو (تو يہ تمہارے لئے بہتر ہے) 

کيونکہ تمہارے دل سيدھی راه سے ہٹ گئے ہيں اور اگر نبی کے مقابلہ ميں تم نے باہم جتھہ بندی کی تو جان رکھو کہ 
ائيل اور تمام صالح اہل ايمان اور سب مالئکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہيں ۔ هللا اس کا مولٰی ہے اور اس کے بعد جبر

بعيد نہيں کہ اگر نبی تم سب بيويوں کو طالق دے دے۔ تو هللا اسے ايسی بيوياں تمہارے بدلے ميں عطا فرما دے۔ جو تم 
روزه دار ۔ خواه شوہر ديده ہو ں يا سے بہتر ہوں ، سچی مسلمان ، باايمان ، اطاعت گزار ، توبہ گزار، عبادت گزار اور 

باکره۔ جناب موالنا مودودی کے ترجمہ سے واضح ہو رہا ہے (اور باقی تراجم بھی اسی طرح ہی ہيں) کہ حال پتال ہے 
جناب خديجة الکبرٰی (زوجٔہ رسول اعظم ) واقعاً ايک تاريخ ساز خاتون جس نے )١۴کچھ اچھا نہيں۔ خدا خير کرے۔ (

تجارت کی۔ مختلف ديار اور امصار ميں پھيلی ہوئی تجارت کو سنبھالے رکھا۔ سب سے زياده مالدار ۔  گھر ميں بيٹھ کر
ليکن عرب شہزادوں ، قبائلی سرداروں اور رؤساء کے پيغام ہائے عقد کو ٹھکرا کر رسول اعظم سے ازدواج کيا اور 

ہے۔ عورت شرافت ہے۔ عورت جانتی ہےعورت کی عظمت کو چار چاند لگا دئيے۔ عورت کھلونا نہيں۔ عورت عظمت 
کہ ميرا شوہر کون ہو سکتا ہے۔ سب کو ٹھکرا ديا کسی کی خوبصورتی، مالدار ہونا سامنے نہيں رکھا بلکہ نور الہی کو

پسند کر کے هللا و رسول کی خوشنودی کو ترجيح دی۔ واه رے تيری عظمت اے خديجہ! خويلد کے اس معزز ترين 
ن پشتوں کے بعد چوتھی ميں رسول اعظم سے مل جاتا ہے۔ تزويج سے قبل طاہره و سيدٔه قريش خاندان کی فرد۔ جو تي

کانت  ٢٧٩ص  ۴کے لقب سے پکاری جاتی تھی۔ قال زبير کانت تدٰعی فی الجاھليہ طاہره استيعاب برحاشيہ اصابہ جلد 
حضور مدنی زندگی ميں اکثر ) ١٨٧ص ،١تدعی فی الجاھلية بالطاہره و کان قيل لہا السيده قريش ۔ (سيرت حلبيہ جلد

خديجہ کا ذکر کرتے رہتے اور فرماتے تھے۔: رزقنی ا  اوالدھا و حرمنی اوالد النساء ۔ خدا نے خديجہ سے مجھے 
اوالد عطا کی جب کہ اور عورتوں سے نہيں ہوئی، کبھی ارشاد فرماتے : آمنت اذا کفرالناس و صدقتنی اذکذبنی الناس ۔ 

وه مجھ پر تب ايمان الئيں جب کہ لوگ منکر تھے اور انہوں نے ميری اس وقت تصديق کی ) ٢٨٣ص  ۴(اصابہ جلد 
جب لوگ مجھے جھٹالتے تھے۔ تربيتی انداز ميں قرآن مجيد کی آيات( جن ميں امہات المومنين ازواج نبی کو بعض 

ديجہ اس قدر تربيت يافتہ ۔ سليقہ چيزوں سے منع اور بعض کا حکم ديا گيا ہے) مدينہ ميں نازل ہوئی ہيں۔ حضرت خ
شعار۔ خدا و رسول کے فرامين پر عمل پيرا۔ رسول اعظم کے اشاروں و کنايوں کو سمجھنے والی۔ رسول اعظم کی 

قلبی راز دار۔ کہ ان کے زمانہ ميں ايسے احکام کی ضرورت ہی محسوس نہيں ہوئی۔ وه خود عاملہ صالحہ مومنہ کاملہ
رگزيده و عظيم خواتين گزری ہيں ليکن رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) کے معيار تھيں۔ تاريخ عالم ميں ب

(بہترين عادات و خصائل ۔ اعلٰی خدمات اور عظيم قربانيوں کے عنوان سے) چارعورتيں ہی پوری اتريں۔ قال رسول هللا
بنة مزاح، امراة فرعون و خديجہ بنت خويلد و صلی هللا عليہ و آلہ وسلم خير نساء العالمين اربع ۔ مريم بنت عمران و ا

نوٹ: مريم بنت عمران، اينہ مزا، زوجہ فرعون، خديجہ بنت ) ٣٨۴، ۴فاطمہ بنت محمد۔ (استيعاب بر حاشيہ اصابہ۔ جلد
امہات المومنين ميں سے ) ١۵خويلد، فاطمہ بنت محمد يہ پانچ خواتين ہوتی ہيں جبکہ حديث مين چار بتائی گئی ہيں۔ (

ب بنت جحش جناب زينب کے ساتھ حضور کی تزويج بڑا مشکل اور حساس مسئلہ ہے هللا کے حکم ہی نے اس زين
مسئلہ کو انتہا تک پہنچايا ، يہ تزويج هللا کی طرف سے ہوئی۔ جناب زينب فرمايا کرتی تھيں: ميرے جيسا کون ہے سب 

ہوئيں اور ميری تزويج براه راست خدا کی کی شادياں رسول اعظم کے ساتھ ان کی خواہش يا والدين کی طرف سے 
طرف سے ہے۔ جناب زينب حضور کی پھوپھی زاده ، خاندان بنی ہاشم کی چشم و چراغ ۔ ليکن حضور نے خود ان کی 
تزويج اپنے آزاد کرده غالم اور پھر جس کو متبنٰی (منہ بولے بيٹے ) زيد بن حارث کے ساتھ کی۔ کافی دير مال پ رہا 

ھی رہا۔ باآلخر انہوں نے طالق دے دی تو هللا کا حکم ہواکہ حضور شادی کر ليں۔ اب مشکل درپيش ہے۔ ليکن اختالف ب
۔ آزاد کرده غالم کی مطلقہ سے شادی وه بھی حضور کی۔ ٢۔ متبنی ۔(منہ بولے بيٹے) کی زوجہ سے شادی کا فيصلہ ١

۔ ارشاد رب العزت ہے: َوإِْذ تَقُْوُل لِلَِّذْی أَْنَعَم هللا َعلَْيِہ ليکن هللا کا اراده حکم بن کر آيا اور خدا کی طرف سے شادی ہو گئی
ا قَٰضی َوأَْنَعْمَت َعلَْيِہ أَْمِسْک َعلَْيَک َزْوَجَک َواتَِّق هللا َوتُْخِفْی فِْی نَْفِسَک َما هللا ُمْبِدْيِہ َوتَْخَشی النَّاسَ   َوهللا أََحقُّ أَْن تَْخَشاهُ فَلَمَّ

ْنہَ  ْجنَاَکہَا لَِکْی الَيَُکْوَن َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِْی أَْزَواِج أَْدِعيَائِِہْم إَِذا قََضْوا ِمْنہُنَّ َزْيٌد مِّ  َوطًَرا َوَکاَن أَْمُر هللا َمْفُعْواًل َما ا َوطًَرا َزوَّ
ْقُدْوًرا ۔ "اور(اے رسول ياد َکاَن َعلَی النَّبِیِّ ِمْن َحَرٍج فِْيَما فََرَض هللا لَہ ُسنَّةَ هللا فِی الَِّذيْ  َن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَکاَن أَْمُر هللا قََدًرا مَّ

کريں وه وقت) جب آپ اس شخص سے جس پر هللا نے اور آپ نے احسان کيا تھا کہہ رہے تھے۔ اپنی زوجہ کو نہ 
ہر کرنا چاہتا ہے اور آپ لوگوںچھوڑو اور هللا سے ڈرو۔ اور وه بات آپ اپنے دل ميں چھپا ئے ہوئے تھے جسے هللا ظا
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سے ڈر رہے تھے حاالنکہ هللا زياده حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈريں۔ پھر جب زيد نے اس (خاتون) سے اپنی حاجت 
پوری کر لی۔ تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر ديا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بيٹوں کی بيويوں (سے شادی 

حرج نہ رہے۔ جب کہ وه ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور هللا کا حکم نافذ ہو کرنے) کے بارے ميں کوئی 
کر رہے گا۔"نبی کے لئے اس (عمل کے انجام دينے ميں) کوئی مضائقہ نہيں جو هللا نے اس کے لئے مقرر کيا ہے۔ جو 

حکم حقيقی انداز سے طے شده ہوتا (انبياء) پہلے گذر چکے ہيں ان کے لئے بھی هللا کی سنت يہی رہی ہے۔ اور هللا کا 
اس ميں کوئی شک نہيں کہ کائنات کی عظيم شخصيت اور سب سے برتر اور معزز ) ٣٨۔٣٧ہے۔" (سوره احزاب آيت 

شخصيت حضور کی ذات ہے۔ بعد از خدا توئی قصہ مختصر حضور کی محبت کا تقاضا۔ ان کے متعلقين سے پياراور 
۔ ١ی عزت و عظمت کی مالک ہيں۔ هللا نے ان کودو خصوصيات عطا کی ہيں۔ ان کی عزت کرنا ہے۔ لٰہذا ازواج نب

ہَاتُہُْم۔( سوره احزاب آيت  ۔ نبی کی ازواج سے اگرچہ طالق ہو جائے ٢) ۶ازواج نبی۔ مومنين کی مائيں ہيں ۔ َوأَْزَواُجہ أُمَّ
اور ان کی ازواج سے ان کے  ۵٣أَبًَدا ۔ سوره احزاب آيت کسی کو شادی کا حق نہيں۔ َواَلأَْن تَْنِکُحْوا أَْزَواَجہ ِمْن م بَْعِده 

بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو۔ ليکن اس ميں کوئی شک نہيں کہ کچھ بے اعتدالی اور حد سے تجاوز ان سے بھی ہوا ہے 
ِحْکَمِة إِنَّ هللا َکاَن لَِطْيفًا َخبِْيًرا ۔ "اورهللا حکم تھا کہ گھر ميں جم کر بيٹھی رہو ۔ َواْذُکْرَن َما يُْتٰلی فِْی بُيُْوتُِکنَّ ِمْن آيَاِت هللا َوالْ 

کی ان آيات اورحکمت کو ياد رکھو جن کی تمہارے گھروں ميں تالوت ہوتی ہے۔ هللا يقيناً باريک بين خوب باخبر ہے۔" 
کمان ، ليکن گھر سے باہر جانا ہوا حوأب کے کتوں نے بھونکتے ہوئے متوجہ کيا، پھر جنگ جمل کی ) ٣۴(احزاب۔

نبی اعظم کے خالف جھة بندی۔ سازش، هللا کی طرف سے دل ٹيڑھے ہونے کا تذکره ۔ إِْن تَتُْوبَا إِلَی هللا فَقَْد َصَغْت 
هللا کی ) ۴َک ظَِہْيٌر (سوره تحريم: بَْعَد ٰذلِ قُلُْوبُُکَما َوإِْن تَظَاہََرا َعلَْيِہ فَإِنَّ هللا ہَُو َمْوالَهُ َوِجْبِرْيُل َوَصالُِح اْلُمْؤِمنِْيَن َواْلَمالَئَِکةُ 

طرف سے دھمکی آميز فرمان ،تم کو طالق بھی ہو سکتی ہے اور تم سے بہتر ازواج مل سکتی ہيں۔اس سے واضح ہوتا
ہے کہ عورت بڑے گھر ميں رہنے کے باوجود عورت ہی رہتی ہے۔ بڑے گھر ميں آنے سے حقيقی عظمت پيدا نہيں 

نبی انتہائی قابل عزت ، قابل تکريم ہيں کوئی ايسا کلمہ نہ کہا جائے جو عظمت کے منافی ہو۔ ہوتی۔ ليکن باين ہمہ ازواج
خداوند عالم نے ايک طرف ازواج کی طرف سے رسول اعظم کے خالف سازش۔ دل کا ٹيڑھا ہونے کا تذکره کيا ہے 

ن کی عظمت اور مادر عيسٰی کی دوسری طرف نوح و لوط کی بيويوں کی مخالفت اور کفر کا ذکر کيا نيز زوجٔہ فرعو
تکريم و ثناء کر کے واضح کيا ہے کہ صرف کسی نبی کی زوجہ ہو نا کافی نہيں اصل ميں ديکھنايہ ہوگا کہ فرامين 

خداوندی پر کس قدر عمل ہوا۔ ارتباط بہ خدا کس قدر ہے نبی کی اطاعت کا پيمانہ کيا ہے۔ مثبت پہلو رکھنے والی زوجہ
  پہلو رکھنے والی زوجہ اپنی سزا کی مستحق۔  انتہائی عظيم۔ منفی

  حضرت فاطمة الزہراء
رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) کی اکلوتی بيٹی ، پر عظمت بيٹی ، معصومہ بيٹی جس کی رضا خدا کی رضا، 

يہا ۔ بغقہ منی جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، باپ کا ميوهٔ دل، جس کے متعلق حضور کا فرمان ۔ فاطمہ ہی ام اب
ميرا ٹکڑا۔مھجة قلبی۔ دل کا ٹکڑا ۔ جس کی تعظيم کے لئے کھڑے ہو جاتے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ حضرت مريم 

عليہا السالم کی عظمت و طہارة قرآن ميں مذکور ۔ جناب فاطمہ زہراء کی عظمت کا ذکر قرآن مجيد کر رہا ہے، سيده 
اور پھر اذہاب رجس ) ١٧٠مجتبٰی (آل عمر ان :) ٢٧مرتضٰی (جن،) ٣٢فاطر۔زاہراء سالم عليہا کو قرآن نے مصطفی (
۔ فاطمہ زہرا ، ان کے شوہر اوران کی اوالد کی محبت اجرر سالت قرار )٣٣اور يطرکم تطہيرا سے نوازا گيا(احزاب :

َک فِْيِہ نصارٰی نجران کے مقابل ميں مباہلہ ميں شرکت۔ اَْلَحقُّ ِمْن َربَِّک فاََل ) ٢٣پائی۔ (شورٰی  ْن اْلُمْمتَِريَن فََمْن َحاجَّ تَُکْن مِّ
َن اْلِعْلِم فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع أَْبنَائَنَا َوأَْبنَائَُکْم َونَِسائَنَا َونَِسائَُکم َْوأَ  ْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُکْم ثُمَّ نَْبتَِہْل فَنَْجَعْل لَّْعنَةَ هللا َعلَی ِمْن م بَْعِدَما َجائََک مِّ

زہرا ،حسين و زينب کبری کی ماں جنہوں نے جان و چادر ديکر اسالم کو زندٔه و جاويد بنا ديا۔) ۶١َکاِذبِْيَن (آل عمران الْ 
فدک کی مالک فاطمہ ، دربار ميں خطبہ دينے والی فاطمہ ، پانی جس کا حق مہر فاطمہ ، جس کی تزويج پہلے عرش 

۔ فاطمہ ،فاطمہ ہی ہے، فاطمہ و اوالد فاطمہ هللا کے محبو ب۔ جان کا  ُعلٰی پر پھر زمين پرہوئی ۔ فاطمہ ، بس فاطمہ
نذرانہ پيش کرنے والے۔ جنہوں نے بچے دئيے ، بھتيجے دئيے، بھانجے دئيے، بھائی دئيے، اصحاب و انصار دئيے ، 

کو درباروں ،  جان کا نذرانہ پيش کيا۔ چادر دی، ہتکڑياں و طوق پہنے جن کے ہاتھ پس پشت باندھے گئے۔ سيدانيوں
بازاروں ميں پھرايا گيا۔ سب کچھ برداشت ، سب کچھ قبول۔کيوں؟ اسالم بچ جائے۔ انسانيت کی عظمت محفوظ رہے۔ 

انسانيت کی محافظ ، فاطمہ بنت فاطمہ ، اوالد فاطمہ ۔ زينب (عورت) کی عظمت کہ حسين کے کارنامہ کو بازاروں ، 
۔ جب بھی عورت کی عظمت ميں تذبذب ، شک ہو تو زينب ، رباب ، ام درباروں ميں خطبہ دے کے واضح و آشکار کيا

ليلٰی ، کلثوم ، سکينہ کے کارنامے ديکھ ليا کرو۔ گردن جھک جائے گی۔ مرد قوام علی النساء۔ ليکن فاطمہ فاطمہ ہے۔ 
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بيٹا نعمت ہے زينب زينب ہے۔ ان کی برابری کيسے ہو؟ عورت بيٹی ، زوجہ ، والده بيٹی هللا کی طرف سے رحمت اور
۔نعمت سے رحمت کی اہميت زياده ہوتی ہے رحمت ہی سے نظام چل رہاہے ۔ باران رحمت انسانی زندگی کے ليے 
عظيم تحفہ ہے بہرحال قرآن رحمت رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )رحمت ، رحمت جباريت و قہاريت سے 

العزت ہے : إِْذ قَالَِت اْمَرأةُ ِعْمَراَن َربِّ إِنِّْی نََذْرُت لََک َما فِْی زياده وسيع ہے اور بيٹی بھی رحمت۔ جيسا کہ ارشاد رب 
ا َوَضَعْتہَا قَالَْت َربِّ إِنِّْی َوضَ  ِمْيُع اْلَعلِْيُم فَلَمَّ ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّْی إِنََّک أَْنَت السَّ ْيَس الذََّکُر ْعتُہَا أُْنٰثی َوهللا أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَ بَْطنِْی ُمَحرَّ

 َّ ِجْيِم فَتَقَب يَّتَہَا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ ْيتُہَا َمْريََم َوإِنِّْی أُِعْيُذہَا بَِک َوُذرِّ َکفَّلَہَا َزَکِريَّاَکاأْلُْنٰثی َوإِنِّْی مَّ أَْنبَتَہَا نَبَاتًا َحَسنًا وَّ لَہَا َربُّہَا بِقَبُوٍل َحَسٍن وَّ
ی لَِک ہََذا قَالَْت ہَُو ِمْن ِعْنِد هللا إِنَّ هللاُکلََّما َدَخَل َعلَْيہَا  يَْرُزُق َمْن يََّشاُء بَِغْيِر  َزَکِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدہَا ِرْزقًا قَاَل يَاَمْريَُم أَنّٰ

ِحَساٍب "(اور وه وقت ياد کرو) جب عمران کی عورت نے کہا کہ اے پروردگار جو (بچہ) ميرے شکم ميں ہے اسے 
تيری نذر کرتی ہوں وه اورباتوں سے آزاد ہوگاتو ميری طرف سے قبول فرما بے شک تو بڑا سننے واال۔ جاننے واال 

ہے ۔ پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی، مالک۔ ميں نے تو بيٹی جنی ہے ۔ هللا کے بارے ميں بہتر جانتا ہے کہ جو 
ہو سکتا اور ميں نے اس (بيٹی)کا نام مريم رکھا ہے اور ميں اسےاس (مادر مريم )نے جنا ۔ اور بيٹا اس بيٹی جيسا نہيں 

اور اسکی اوالد کو شيطان مردود سے تيری پناه ميں ديتی ہوں چنانچہ اسکے رب نے اسکی نذر (لڑکی) کو بوجہ 
س کے حجره احسن قبول کيا اوار اس کی بہترين نشوونما کا اہتمام کيااور زکريا کو اس کا سر پر ست بناديا جب زکريا ا

عبادت ميں آتے تو اسکے پاس طعام موجود پاتے پوچھا اے مريم يہ (کھانا) تمہارے پاس کہاں سے آتاہے ۔ وه کہتی هللا 
۔( عام ٣٧۔٣۶۔٣۵کے ہاں سے ۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق ديتاہے ۔" )سوره آل عمران آيت نمبر 

يشان ہوئی ليکن هللا نے اس کی نذر کو بوجہ احسن قبول فرمايا ارشا د طور پر نذر لڑکوں کی ہوتی ہے ادر مريم بھی پر
ہو ايس الذکر کاالنثی يعنی لڑکا ،لڑکی جيسا نہيں ہو سکتا معلوم ہوا کہ بيٹی کی اہميت اس کا م ميں بھی (جس کی نذر 

ہی کھانا و طعام کی تھی)بيٹے سے کم نہيں ہے کہ جسے بوجہ احسن قبول فرمايا گيا ۔ پھر جب زکرياجيسے نبی 
مالحظہ فرماتے ہيں توهللا کی طرف سے ان نعمات کی آمد پر شکر بجاالتے ۔ بيٹی کی عظمت کی دليل بيٹی کی اہميت 
کا اندازه اس سے لگائيے کہ خدا نے رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )کو بيٹی ہی دی ۔ صرف ايک بيٹی ۔ ليکن 

التيں تورسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) بنفس نفيس تعظيم کے ليے وه اس عظمت کی مالک کہ جب تشريف 
کھڑے ہو جاتے ۔ جب ارشاد رب العزب ہوا: وآِت َذا اْلقُْربٰی َحقَّہ۔ "قريبی رشتہ داروں کو انکا حق ديا کرو۔" (بنی 

 ۴دک دے ديا ۔ الدر المنثور جلد تب رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )نے جناب فاطمہ الزہرا کو ف) ٢۶اسرائيل:
ہ روايت حضرت ابن عباس ۔ اسی طرح ارشاد رب العزت ہے: قُْل الَأَْسأَلُُکْم َعلَْيِہ أَْجًرا إاِلَّ اْلَمَودَّةَ فِی اْلقُْربَی "کہ ٣٢٠ص 

سورٔه شورٰی: ديجيے کہ ميں اس تبليغ پر کوئی اجر نہيں مانگتا سوائے اپنے قريب ترين رشتہ داروں کی محبت کے۔" (
ْجَس أَْہلَ )  ٢٣  اس آيت ميں بھی قربت کا محور جناب سيده ہيں۔ مزيد ارشاد رب العزت ہے: إِنََّما يُِرْيُد هللا لِيُْذِہَب َعْنُکْم الرِّ

ھے اور آپ کو اْلبَْيِت َويُطَہَِّرُکْم تَْطِہْيًرا۔ "اے اہل بيت هللا کا اراده بس يہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو آپ سے دور رک
آيت تطہير کا محور بھی جناب سيده دختر )  ٣٣ايسا پاکيزه رکھے جيسے پاکيزه رکھنے کا حق ہے ۔ "( سورهٔ احزاب: 

رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )ہيں چنانچہ وقت تعارف کہا گيا ہے ہم فاطمة وابوھا وبعلھا وبنوھا يعنی مرکز 
( بيٹی) کا مقام سيده زينب بنت علی کيوں نہ ايک اور بيٹی کاذکر بھی کر ديا جائے تعارف بيٹی ہی بن رہی ہے ۔ عورت

جس نے باپ کے زانو پر بيٹھے ہوئے پوچھا تھابابا آپ کو ہم سے محبت ہے ۔ حضرت نے فرمايا تھا جی ہاں عرض 
هللا سے محبت۔ بيٹی  کی يہ ہو سکتا ہے کہ هللا سے محبت بھی ہو اور بيٹی سے محبت بھی ہو پھر خود کہا ہاں ۔

اوراوالد پر شفقت ہے ۔ کيا کہنا عظمِت ثانی زہرا ء ۔ کيا شان ہے دختر مرتضی کی جس نے اپنے خطبات سے اسالم 
کو زنده وپائنده بناديا ۔ حق کوروز روشن کی طرح پوری دنيا کے سامنے واضح کيا کہ حسين ۔باغی نہيں نواسۂ رسول 

بہرحال تم بيٹی يعنی عورت کو کم درجہ کی مخلوق نہ سمجھو مرد کے کام کی تکميل  (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )ہے
عورت ہی کرتی ہے عورت و مرد کا کوئی فرق نہيں ہے۔ معيار ِتفاضل صرف تقوٰی اور ارتباط بہ خداہے۔ عورت 

تزويج سے زوجہ شادی اورتزويج فطرت کی تکميل ہے ۔ حديث ميں ہے کہ شادی کے بغير مرد کادين آدھاہے …
اسکے دين کی تکميل ہو گی ۔ بعض روايات ميں غير شادی شده مرد کو بد ترين کہا گياہے ارشاد ہوتا ہے ۔ شرا ء کم 

عزابکم تم ميں سے بد ترين افراد غير شادی شده ہيں۔(تفسير مجمع البيان ) شادی ہی سے اجتماعيت کا تصور پيد ا ہوتا 
کاسلسلہ شروع کرتا ہے ۔قرآن مجيد نے دعاکی تلقين کی ہے اے انسان يہ ہے اس وقت انسان خود سے ہٹ کر سوچنے 

ةَ أَْعيٍُن "پرودگار ہماری ازواج او رہماری اوال د يَّاتِنَا قُرَّ سے ہماری آنکھوں دعا طلب کياکر : َربَّنَا ہَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ
الِِحْيَن ِمْن ِعبَاِدُکْم َوإَِمائُِکْم ارشاد رب ال) ٧۴کو ٹھنڈک عطا فرما ۔" (سوره فرقان :  عزت ہے: َوأَْنِکُحْوا اأْلَيَاٰمی ِمْنُکْم َوالصَّ

الموں کنيزوں إِْن يَُّکْونُْوا فُقََراَء يُْغنِِہُم هللا ِمْن فَْضلِہ َوهللا َواِسٌع َعلِْيٌم "تم ميں سے جو لوگ بے نکاح ہوں ۔ اور تمہارے غ
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اح کردو اگروه نادار ہو ں توهللا اپنے فضل سے انہيں غنی کر د ے گا او رهللا بڑا ميں سے جو صالح ہوں ان کے نک
انسانيت کی بقا کے ليے سلسلہ تناسل کا جاری رہنا ضروری ہے سلسلہ ) ٣٢وسعت واال علم واال ہے۔" (سوره نور:

ن منت ہے مرد کی طرح تناسل کے ليے عورت اسکا الزمی جز وہے ۔انسانيت کی بقا ء مرد و عورت دونو ں کی مرہو
عورت بھی اہميت رکھتی ہے۔عورت کاوجود الزمی او رضروری ہے۔ اس ليے حکم دياگياکہ بے نکاح لوگوں کے 

نکاح کرو يعنی ايسے اسباب مہيا کرو کہ ان کی شادی ہو سکے نکاح کے اسباب وسائل مہيا کرو تا کہ صالح مرد او ر 
ہو ۔ بہرحال اسالم نے بہترين توازن پيدا کيا اورايسا نظام ديا جس ميں  صالحہ عورتوں کے مالپ سے انسانيت کی بقاء

ان دونوں کی عزت ،عظمت اور اہميت ظاہرر ہے۔ خطبہ طلب زوجہ بھی (شادی کرنے کی خواہش کا اظہار)مرد کی 
طرف سے ہے برات مرد کی طرف سے ہے ليکن برأت کے آنے سے نکاح کا صيغہ عورت کی طرف سے ہوگا ۔گويا 

ورت برات کا استقبال کررہی ہے ۔ ايجاب عورت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب اس عزت واحترام کے ساتھ عورت ع
کاورود مرد کے گھرميں ہوتا ہے تاکہ عورت (زوجہ ) کی اہميت واضح ہو جائے ۔ مرد سمجھے کہ کسی نے اپنے 

ڑکی کا باپ يہ کہہ رہا ہوتاہے کہ ميری جگر کا ٹکڑا اس کے پاس امانت کے طور پر رکھوايا ہے ۔ اسی ليے تو اس ل
  امانت آپ کے حوالے ہے ۔ 

  عظمت ِعورت بہ حيثيت زوجہ
رسول اعظم کا فرمان ہے کہ لوال علی لما کان لفاطمة کفو۔ علی سيد االوليا ء ، علی ۔نفس رسول علی رسول هللا (صلی 

شريک ۔ علی مدينة العلم ، علی منبرسلو نی کے داعی هللا عليہ وٓالہ وسلم )کے بھا ئی نوِر علی رسول اعظم کے نور ميں
، فاطمہ کے کفو صرف علی ہيں۔ اس سے واضح ہو ا کہ فاطمہ زہر ا کس قدر عظمت کی مالک ہيں۔ اے انسان عورت 

زوجہ کی شکل ميں اب تيری مشير ،تير ے گھر کی ملکہ ،تيری غم گسار ،تيری عزت کا نشان ،تيرے بچوں کی 
ی مربی ،اس کی عزت کر۔ اس کی عظمت کا قائل ہو جا۔ اسی ميں تيری عزت وعظمت ہے ۔ عورت ماں،تيرے بچوں ک

(والده) والدين ( ماں باپ ) کی اہميت قرآن مجيد ميں بيان کی گئی ہے اس ميں بھی باپ کيساتھ عورت ( ما ں) کا ذکر 
نہيں ہے بلکہ بعض روايات ميں ماں کی کيا گيا ہے تاکہ يہ بتا يا جاسکے ماں عورت ہونے کی وجہ سے درجہ ميں کم 

عظمت بہتر انداز ميں ذکر کی گئی ہے ارشاد ہے کہ الجنة تحت اقدام االمہات ۔ جنت ما ں کے قدمو ں کے نيچے ہے ۔ 
َسانًا "او ر جب ہم نے بنی اسرائيل نيزارشاد رب العزت ہے: َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِی إِْسَرائِيَل الَتَْعبُُدوَن إاِلَّ هللا َوبِاْلَواِلَدْيِن إِحْ 

) ٨٣سے عہد ليا ( اور کہا ) کہ هللا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو او راپنے والدين پر احسان کرو ۔" ( سوره بقره : 
َوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِْيَن بِاْلَمْعُرْوِف۔ پھر ارشاد رب العزت ہے : ُکتَِب َعلَْيُکْم إَِذا َحَضَر أََحَدُکُم اْلَمْوُت إِْن تََرَک َخْيَراًن اْلَوِصيَّةُ لِلْ 

"تمہارے ليے يہ لکھ ديا گيا ہے کہ جب تم ميں سے کسی کی موت کا وقت آئے او روه کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو 
نيزارشاد رب العزت  ١٨٠اسے چاہيے کہ والدين اور رشتہ دارو ں کے ليے مناسب طور پروصيت کرے۔" سوره بقره: 

ْنَساَن بَِوالَِدْيِہ ُحْسنًا َوإِْن َجاہََداَک لِتُْشِرَک بِْی َما لَْيَس لََک بِہ ِعْلٌم فاََل تُِطْعہَُما ہے : وَ  ْينَا اإْلِ "او رہم نے انسان کو اپنے َوصَّ
والدين کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کاحکم ديا ہے اگر تيرے ماں باپ ميرے ساتھ شرک پر مجبور کريں جس کا تجھے 

هللا تبارک وتعالٰی نے بعض آيات ميں اپنی عبادت ) ٨لم نہ ہو توان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔" (سوره عنکبوت : کو ئی ع
اورشرک نہ کرنے کے فوراً بعد والدين کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم ديا ہے ۔ جيساکہ ارشاد رب العزت ہے: َواْعبُُدوا 

بِاْلَوا لَِدْيِن إِْحَسانًا۔ "او رتم لوگ هللا ہی کی بندگی کرو او رکسی کو اسکا شريک قرار نہ دو او هللا َواَلتُْشِرُکْوا بِہ َشْيئًا وَّ
هللا نے دس حقوق انسانی کا تذکره کرتے ہوئے پہلے اپنے ساتھ ) ٣۶رماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔" (سوره نساء : 

َم َربُُّکْم َعلَْيُکْم شرک نہ کرنے اور والدين سے اچھائی کرنے کا حکم ديا ہے ۔ ارشاد رب ا لعزت ہے: قُْل تََعالَْوا أَْتُل َما َحرَّ
بِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا۔ "کہہ ديجئے آؤ ميں تمہيں وه چيزيں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پ ر حرام کر دیأاَلَّ تُْشِرُکْوا بِہ َشْيئًا وَّ

مزيد ارشاد رب العزت ) ١۵١ور والدين پر احسان کرو۔" (انعام: ہيں وه يہ ہيں کہ تم لوگ کسی کو هللا کا شريک نہ بناؤ ا
ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَک اْلِکبََر أَ  اَلتَْنہَْرہَُماہے: َوقَٰضی َربَُّک أاَلَّ تَْعبُُدْوا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ  َحُدہَُما أَْو ِکاَلہَُما فاََل تَقُْل لَّہَُما أُفٍّ وَّ

بِّ اْرَحْمہَُما َکَما َربَّيَ  ْحَمِة َوقُْل رَّ لِّ ِمَن الرَّ انِْی َصِغيًرا۔ "اورتمہارے کے پروردگارَوقُْل لَّہَُما قَْواًل َکِرْيًما َواْخفِْض لَہَُما َجنَاَح الذُّ
ايک يا دونوں کا فيصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نيکی کرو اگر ان ميں سے

تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائيں تو خبر دار ان سے اف تک نہ کہنا اور انہيں جھڑکنا بھی نہيں بلکہ ان سے عزت و 
تکريم سے بات کرنا اور ان کيلئے خاکساری کے ساتھ کاندھوں کو جھکا دينا اور ان کے حق ميں دعا کرتے رہنا کہ 

ل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے ميں مجھے پاال ہے۔" ( بنی پروردگارا ان دونوں پر اسی طرح رحمت ناز
ماں باپ کی عظمت کا کيا کہنا هللا کا فيصلہ ہے کہ ميری عبادت کرواور پھر والدين کے ساتھ ) ٢۴تا ٢٣اسرائيل :
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ولياء احسان کرو۔ پھر اف کہنے تک کی اجازت نہيں ہے بہرحال اس حکم ميں ماں بھی شريک ہے جيساکہ انبياء اور ا
بھی اپنی دعأوں ميں باپ کے ساتھ ماں کا تذکره بھی کرتے ہيں ۔ جيساکہ حضرت نوح کے متعلق ارشاد رب العزت 

لِْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ۔ "پروردگار! مج جو ھے اور ميرے والدين ، اور ہے: َربِّ اْغفِْر لِْی َولَِوالَِدیَّ َولَِمْن َدَخَل بَْيتَِی ُمْؤِمنًا وَّ
اس دعا ) ٢٨ايمان کی حالت ميں ميرے گھر ميں داخل ہو ، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما ۔" (نوح :

ميں ماں اور ہر مومن عورت کا تذکره موجود ہے ۔ اسی طرح حضرت ابراہيم کے متعلق ارشاد رب العزت ہے: َربَّنَا 
يَْوَم يَقُْوُم اْلِحَساُب۔ "پروردگار! مجھے ، ميرے والدين اور ايمان والوں کو بروز حساب  اْغفِْر لِْی َولَِوالَِدیَّ َولِْلُمْؤِمنِْينَ 

حضرت سليمان بھی اپنے معصوم اورنبی باپ کے ساتھ اپنی والده کو بھی دعا ميں ) ۴١مغفرت سے نواز۔"(ابراہيم :
۔ شريک کر رہے ہيں جيساکہ ارشاد رب العزت ہے: َربِّ أَْوِزْعنِْی أَْن  أَْشُکَر نِْعَمتََک الَّتِْی أَْنَعْمَت َعلَیَّ َوَعٰلی َوالَِدیَّ

"پروردگار! مجھے توفيق دے کہ ميں تيری ان نعمتوں کا شکر بجا الؤں جن سے تو نے مجھے اور ميرے والدين (ماں 
احسان کا تذکره  کو ان پر ان کی والده پرکيے گئے -هللا تعالٰی حضرت عيسٰی ) ١۵باپ) کو نوازا ہے ۔"( احقاف :

سے هللا نے  فرمارہا ہے: إِْذ قَاَل هللا يَاِعيَٰسی اْبَن َمْريََم اْذُکْر نِْعَمتِْی َعلَْيَک َوَعلی َوالَِدتَِک ۔ "جب حضرت عيسٰی بن مريم
حضرت عيسٰی هللا ) ١١٠فرمايا:ياد کيجئے ميری اس نعمت کو جو ميں نے آپ اور آپ کی والده کو عطا کی۔" (مائده :

ا بَِوالَِدٰاتِْی َولَْم يَْجَعْلنِْی َجبَّاًرا َشقِيًّا۔ ( هللا نے) مجھ ے اپنی والده سے اپنی ماں کے ساتھ نيکی کی خواہش کر رہے ہيں۔ َوبَّرً
اٰلہی کتاب قرآن مجيد کی ) ٣٢کے ساتھ بہتر سلوک کرنے واال قرار ديا اورمجھے سرکش اور شقی نہيں بنايا۔" (مريم :

اور مرد ميں خلقت،اعمال، کردار،اخالق ، نيکی ، بدی، جزا و سزا، انعام و اکرام ، حيات طيبہ ، رو سے ،عورت 
وغيره ميں سے کسی لحاظ سے کوئی فرق نہيں ہے۔ البتہ هللا نے معيار ِتفاضل ، معيار ِبہتری اور معياِربلندی صرف 

ورتيرے ہی جيسی انسان ہے۔وه بيٹی بن کرتجھ تقوٰی اور خوف خدا کو قرار ديا ہے۔ اے انسان! عورت تيری طرح کی ا
پر رحمت برساتی ہے۔بيوی بن کر تيرے دين اور ايمان کی تکميل کرتی ہے اور ماں بن کر تجھے جنت کا تحفہ پيش 

کرتی ہے۔ جب بيٹی بنے تو خوش ہو جا کہ تجھ پر رحمت خدا کا نزول ہوا ہے۔جب وه زوجہ نہيں بنی تھی تو،تو اکيال 
تجھے دوست، شريک کار ،ساتھی،اور مشير مل گياہے ۔جب ماں بنی تو ،تو اس کے پأوں پکڑ کر خدمت  تھا ليکن اب

کر کيونکہ تجھے جنت کا وسيلہ مل گيا ہے۔ خدايا تو ہم سب کو حقيقی مسلم اور مٔومن بننے کی توفيق عطا فرما۔ احکام 
ِمْثُل الَِّذْی َعلَْيِہنَّ بِاْلَمْعُرْوِف " اور عورتوں کو بھی و حقوق ميں مرد و عورت کا اشتراک ارشاد رب العزت : َولَہُنَّ 

مدينہ سے ) ٢٢٨دستور کے مطابق ويسے ہی حقوق حاصل ہيں جيسے مردوں کے حقوق ان پر ہيں۔" ( سوره بقره آيت 
۔ اسماء بعض مسلمان مکہ آئے۔ مخفيانہ حضور کے دست مبارک پر بيعت کی ان ميں دو عورتيں تھيں۔ نسيبہ بنت کعب 

بنت عمرو ابن عدی۔ فتح مکہ کے وقت عورتوں سے باقاعده عٰليحده بيعت لی گئی۔ ارشاد رب العزت ہے: يَاأَيُّہَا النَّبِیُّ إَِذا 
اَليَْسِرْقَن َواَليَْزِنيَن َوالَيَْقتُْلنَ  يُْشِرْکَن بِا َشْيئًا وَّ ْوالََدہُنَّ َوالَيَأْتِْيَن بِبُْہتَاٍن يَّْفتَِرْينَہ بَْيَن أَْيِدْيِہنَّأَ  َجائََک اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََک َعٰلی أَْن الَّ
ِحْيٌم ۔ " اے نبی جب مومنہ عورتيں اس بات پر َوأَْرُجلِِہنَّ َوالَيَْعِصْينََک فِْی َمْعُرْوٍف فَبَايِْعہُنَّ َواْستَْغفِْر لَہُنَّ هللا إِنَّ هللا َغفُْوٌر رَّ

کہ وه هللا کے ساتھ کسی کو شريک نہيں کرئيں گی اور نہ چوری کريں گی اور نہ زنا کا آپ سے بيعت کرنے آئيں 
ارتکاب بنائيں گی اور نہ اپنی اوالد کو قتل کريں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان (غير قانونی اوالد) گھڑ

نہيں کريں گی۔ تو ان سے بيعت لے ليں۔ اور کر (شوہر کے ذمے ڈالنے) الئيں گی اور نيک کاموں ميں آپ کی نافرمانی
اسالم کی نظر ميں ) ١٢ان کے لئے هللا سے مغفرت طلب کريں۔ هللا يقينا بڑا بخشنے واال مہربان ہے۔ (سوره ممتحنہ : 

عورت کی پہچان ۔ اس عنوان سے ہے کہ اجتماعيت کا تکامل اسی وجہ سے ہے خواه عورت بيٹی ہو ، زوجہ ہو يا ماں۔
قانون ميں عورتيں ، کسب معاش ، تجارت ، عبادت و وظائف ميں مردوں کے مساوی ہيں۔ ارشاد رب العزت  اسالمی

ا اْکتََسبُْوا َولِلنَِّساءِ  مَّ َجاِل نَِصْيٌب مِّ َل هللا بِِہ بَْعَضُکْم َعٰلی بَْعٍض لِلرِّ ُ  ہے: َوَ◌اَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ ا اْکتََسْبَن َواْسأَل مَّ وا هللا ِمْن نَِصْيٌب مِّ
فَْضلِہ إِنَّ هللا َکاَن بُِکلِّ َشْیٍء َعلِْيًما ۔ "اور جس چيز ميں هللا نے تم ميں سے بعض کو بعض پر فضيلت دی ہے اس کی تمنا
نہ کيا کرو۔ مردوں کو اپنی کمائی کا صلہ اور عورتوں کو اپنی کمائی کا صلہ مل جائے گا اور هللا سے اس کا فضل و 

آسمان و زمين کی خلقت ،ليل و نہار کی آمد ، ) ٣٢يقينا هللا ہر چيز کا خوب علم رکھتا ہے۔" ( النساء : کرم مانگتے رہو
رات و دن عبادت خدا، خلقت عام ميں تفکر، دعاؤں کا طلب کرنا، معارف اسالمی کی معرفت اور عملی عقيده ان سب 

ف، حمل امانت اٰلہی ميں سب برابر ہيں۔ ارشاد امور ميں۔ مرد و عورت شريک۔ ثواب و جزاء کے حق دار، کسب معار
ُم اْليَْوَم َجنَّاٌت تَْجِرْی ِمْن تَْحتِہَا اأْلَْنہَاُررب العزت ہے : يَْوَم تََری اْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت يَْسٰعی نُْوُرہُْم بَْيَن أَْيِدْيِہْم َوبِأَْيَمانِِہْم بُْشَراکُ 

َو اْلفَْوُز اْلَعِظْيُم ۔ "قيامت کے دن آپ مومنين و مومنات کو ديکھيں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے َخالِِدْيَن فِيہَا ٰذلَِک ہُ 
اور ان کے دائيں جانب دوڑ رہا ہوگا (ان سے کہا جائے گا) آج انہيں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نيچے نہريں 

نورکی موجودگی ميں ) ١٢اميابی ہے۔ " (سوره حديد:بہتی ہوں گی ، جن ميں تمہيں ہميشہ رہنا ہوگا، يہی تو بڑی ک
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ْيَن عورت مرد مساوی مدارج۔ عبادات اسالم و ايمان ميں مساوی۔ ارشاد رب العزت ہے: إِنَّ اْلُمْسلِِمْيَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِ 
اِدقَا اِدقِْيَن َوالصَّ قِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِْيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ ابَِراِت َواْلَخاِشِعْيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمتََصدِّ ابِِرْيَن َوالصَّ ِت َوالصَّ

اِکِرْيَن هللا َکثِ  ائَِماِت َواْلَحافِِظْيَن فُُرْوَجہُْم َواْلَحافِظَاِت َوالذَّ ائِِمْيَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ اِکَراِت أََعدَّ هللا لَہُمْ َواْلُمتََصدِّ الذَّ أَْجًرا ْيًرا وَّ ْغفَِرةً وَّ مَّ
َعِظْيًما ۔ "يقينا مسلم مرد اور مسلمہ عورتيں۔ مومن مرد اور مومنہ عورتيں۔ اطاعت گزار مرد اوراطاعت گزار عورتيں۔ 
راست باز مرد اور راست باز عورتيں صبر کرنے وال مرد اور صبرکرنے والی عورتيں۔ فروتنی کرنے والے مرد اور

نے والے مرد اور صدقہ دينے والی عورتيں۔ روزه دار مرد اور روزه دار عورتيں ۔ اپنی عفت فروتن عورتيں۔ صدقہ دي
کے محافظ مرد اور اپنی عفت کی محافظ عورتيں خدا کو يہ کثرت سے ياد کرنے والے مرد اور ياد کرنے والی 

حفظ قانون ، نظارت امن ،) ٣۵ عورتيں ۔وه ہيں جن کے لئے هللا نے مغفرت اور اجر عظيم مہيا کر رکھا ہے۔ " (احزاب
باہمی اجتماع کا وجود عورت و مرد دونوں کا وظيفہ قرار ديا گيا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے: َواْلُمْؤِمنُْوَن َواْلُمْؤِمنَاِت 

اَل  َکاةَ َويُِطْيُعْوَن هللا َوَرُسْولَہ أَُولَئَِک بَْعُضہُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنہَْوَن َعَن اْلُمْنَکِر َويُقِْيُمْوَن الصَّ ةَ َويُْؤتُْوَن الزَّ
َسيَْرَحُمہُْم هللا إِنَّ هللا َعِزْيٌز َحِکْيٌم ۔ " اور مومن مرد و مومنہ عورتيں ايک دوسرے کے خير خواه ہيں وه نيک کاموں کی 

اور زکوة ادا کرتے ہيں اور هللا اور اس کے ترغيب ديتے ہيں اور برائی سے روکتے ہيں اور نماز قائم کرتے ہيں 
رسول کی اطاعت کرتے ہيں۔ يہی وه لوگ ہيں جن پر هللا رحم فرمائے گا۔ بے شک هللا بڑا غالب آنے واال حکمت واال 

ازواج نبی اعظم کو حکم ہے معارف قرآن کے حصول اور آپس ميں مذاکره کرنے کا : َواْذُکْرَن ) ٧١ہے۔" (سوره توبہ: 
ياد رکھو۔ جن کی  ْتٰلی فِْی بُيُْوتُِکنَّ ِمْن آيَاِت هللا َواْلِحْکَمِة إِنَّ هللا َکاَن لَِطْيفًا َخبِْيًرا ۔ "اور هللا کی ان آيات و حکمت کوَما يُ 

گويا ہر گھر ميں ) ٣۴تمہارے گھروں ميں تالوت ہوتی ہے۔ هللا يقينا بڑا باريک بين اور خوب با خبر ہے۔" (احزاب 
ت کو حکم ہے معارف قرآنی کے حصول اس کی دوسری عورتوں کو ترغيب اور عمل پيرا ہونے کا۔ يہی موجود عور

اسالمی فريضہ ہے جو مرد و عورت دونوں نے بروئے کار الناہے ۔ هللا و رسول (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) کے حکم 
الَُمْؤِمنٍَة إَِذا کے سامنے سر تسليم خم کرنا جس ميں عورت مرد شريک ہيں ۔ ارشا د رب ال عزت ہے : َوَما َکاَن لُِمْؤِمٍن وَّ

بِْينًا "اور کسی مومن مرد و قََضی هللا َوَرُسولُہ أَْمًرا أَْن يَُّکْوَن لَہُُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِہْم َوَمْن يَّْعِص هللا َوَرُسولَہ فَقَْد َضلَّ ضَ  اَلاًل مُّ
هللا اور اسکا رسول کسی معاملہ ميں فيصلہ کريں تو انہيں اپنے معاملہ ميں  مومنہ عورت کو يہ حق نہيں پہنچتا کہ جب

اختيار حاصل رہے۔اور جس نے هللا اور اسکے رسول کی نافرمانی کی وه صريح گمراہی ميں مبتال ہو گيا۔" (احزاب 
پستی کی بدولت ہے جو  عزيز من !ان آيا ت سے معلوم ہو اکہ مرد و عورت کا امتياز اعمال و کردار کی بلندی و) ٣۶:

  هللا سے زياده مربوط ہو گا وہی عالی درجہ پر فائز ہوگا ۔ 

  عورت و مرد ميں مساوات
معارف اسالمی، نظريات و عقائد اصول شرعيہ ميں عورت و مرد برابر۔ هللا پر ايمان واجبات کا بجا النا محرمات کے 

ارتکا ب سے بچنا نماز و زکٰوة خمس وحج ميں مساوی وضو و غسل تيمم نيز تعليم و تعلم دونوں کا حق تجارت و 
چوری، زنا کی خرابيوں ميں مساوی غرضيکہ حکم اٰلہی  ملکيت ،خريد و فروخت ميں مساوات ،جزاو عقاب ميں برابر۔

سب کے ليے عورت ہو يامردہو۔ انسان و انسانيت ميں برابر لذا احکام اٰلہی ميں بھی مساوی! اسالم و خانواده (فيملی) 
خاندا ن وخانواده کی نشو ونما ميں محبت ،الفت اورباہمی تعاون ايک دوسرے کے ليے تضا من دخيل ہيں گھر کے 
ْن م بُيُْوتُِکْم َسَکنًا۔ "  سکون گھر کے اطمينان کے ليے يہ چيزيں الزمی ہيں ۔ ارشاِد رب ِالعزت ہوتا ہے : َوهللا َجَعَل لَُکْم مِّ

عورت بچے کی خواہش ) ٨٠اورهللا نے تمہارے گھروں کو تمہارے ليے سکون کی جگہ بنايا ہے ۔" (سوره نحل:
ده احساس رکھتی ہے ۔ عورت ہی ہے جو گھر کوگھر بناتی ہے ۔ اپنے ہشا ش مردسے زياده اور گھر کی خوبی کا زيا

بشاش چہرے سے گھر کو جنت کا درجہ دے ديتی ہے ،مرد کا کا م گھر بنانا ہے عورت کا کام گھر سجانا ہے ۔گھر کی 
ر کی طرف واپس آنا اہميت اس قدر کہ فرمان رسوِل اکرم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) ہے کہ مسجدکيطرف جانا پھر گھ

) رہبانيت ۔ہر وقت مسجد و محراب ميں عبادت کا تصور اسالم  183،ص  2ثواب ميں برابر ہيں ۔ (الخلق الکامل: جلد 
ميں نہيں ۔ اسالم مسجد و گھر دونوں ميں توازن کا قائل ہے ۔کسی نبی کے ليے بھی اہم ترين نعمت زوجہ اور اوالد ہے۔ 

يَّةً۔ " بتحقيق ہم نے آ پ سے پہلے بھی بہت ارشا د رب العزت ہے : َولَقِ  ْن قَْبلَِک َوَجَعْلنَا لَھُْم اَْزَواًجا وَّ ُذرِّ ْداَْرَسْلنَا ُرُسالً مِّ
هللا نے اپنی تعليمات کا تذکره کرتے ) ٣٨سے رسول بھيجے اور انہيں ہم نے اوال د و ازوا ج سے بھی نوازا۔" (رعد:

دے کر عورت کی اہميت واضح کر دی ۔ ارشا د رب العزت ہے ۔: َوهللا َجَعَل لَُکْم ہوئے اوال د کی نسبت ازواج کی طرف
َن الطَّيِّبَاِت أَفَبِ  َرَزقَُکْم مِّ ْن أَْزَواِجُکْم بَنِْيَن َوَحفََدةً وَّ َجَعَل لَُکْم مِّ ْن أَنفُِسُکْم أَْزَواًجا وَّ ُرْوَن " اْلبَاِطِل يُْؤِمنُْوَن َوبِنِْعَمِة هللا ہُْم يَْکفُ مِّ

اورهللا نے تمہارے ليے تمہاری جنس سے بيويا ں بنائيں اور اس نے تمہاری ان بيويوں سے تمہيں بيٹے اور پوتے عطا 
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فرمائے اور تمہيں پاکيزه چيزيں عنايت کيں تو کيا يہ لوگ باطل پر ايمان الئيں گے اور هللا کی نعمت کا انکار کريں گے
ت عورتوں کی طرف يعنی بيويوں کی طرف کيوں ظاہر ہے کہ مرد کا مقصد جماع اوال د کی نسب) ٧٢؟ " (سوره نحل:

سے ہر وقت بچہ ہی نہيں ہوتا۔ عورت ملی ہے کہ وه قطره کو اپنے رحم ميں جگہ ديتی ہے اور پھر وه بچہ کی صورت
سی سے کھجور پيد ميں پيدا ہوتاہے ۔ کھجوريں کھانے واال کھجوريں کھا کر اس کی گٹھلی پھينک ديتا ہے ۔ ليکن ا

اہوتی ہے اور مالک ِ زمين کی ملک ِ بن جاتی ہے۔ قطره کو کئی ماه پيٹ ميں رکھنا اپنا خون دينا اپنی انرجی صرف 
کرنا بے چاری زوجہ کا کام ہے ۔ مرد تو بعد از لذت و تلذذ اپنے آپ کو فارغ سمجھ ليتاہے۔ بيويوں کی نسبت مرد کی 

ں، وحدت و يگانگی کی بہترين مثال ہے اور پھر اوال دکی نسبت زوجہ کی طرف طرف کہ وه تمہاری ہی جنس سے ہي
دينے سے انسان کو متوجہ کرنا ہے کہ جنت ماں کے قدموں ميں ملے گی۔ گھر هللا کا بنايا ہواايک حصار ہے جس ميں 

بنا يا اسکوجنت عورت نے محبت اور الفت و پيار کا دور دوره گھر کو جنت معا شره کو مثالی بنا ديتاہے ۔ گھر مرد نے
بنانا ہے مرد کاکام حفاظت اور خوبصورتی پيداکرنا عورت کا کرشمہ ہے ۔ عورت و مرد ايک دوسرے کا لباس ايک 

دوسرے کی عزت و تکريم ہيں ۔کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيتہ تم مردان کے محافظ ہوتم سے ان کے متعلق سوال 
قُوُدہَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيہَا َمالَئِکَ کياجائے گا۔ ارشاد رب العزت ہے : يَ  ةٌ ِغالَظٌ اأَيُّہَا الَِّذْيَن آَمنُْوا قُْوا أَنفَُسُکْم َوأَْہلِْيُکْم نَاًرا وَّ

يَْعُصْوَن هللا َما أََمَرہُْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْوَن ۔ "اے ايمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و  عيال کو اس آگ سے بچا ِشَداٌد الَّ
و،جسکاايندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تند خواو ر سخت مزاج فرشتے مقرر ہيں جو هللا کے حکم کی نافرمانی 

حديث ميں ارشاد ہے کہ اس مرد پرخدا کی ) ۶نہيں کرتے ۔ اور جو حکم انہيں ملتاہے بجا التے ہيں ۔" (سوره تحريم :
بيدار ہوتاہے ۔ اور اپنی زوجہ کو بيدار کرتاہے ۔ تاکہ وه بھی نماز شب پڑ ھ سکے۔ رحمت ہے جو نماز شب کے ليے 

خدا اس عورت پر رحيم کرتا ہے جو نماز شب کے لئے خود بيدار ہو اور شوہر کو بيدار کرے تاکہ وه بھی نماز شب 
ہے کہ مرد چاہتاہے عورت پڑھ سکے۔ درحقيقت يہ کام متوجہ کر رہاہے کہ عورت و مرد کا باہمی تعلق اس قدر قوی 

بھی اس کی نيکی ميں ساتھی بنے۔ ساتھی عورت خواہش کرتی ہے کہ مردبھی اس نيکی ميں ميرا ساتھ دے تاکہ پورے 
يَّتُہُْم بِإِْيَماٍن أَ  يَّتَہُْم ْلَحْقنَ خانواده کے ليے جنت حق واجب بن جائے ۔ ارشاِد رب العزت ہے: َوالَِّذْيَن آَمنُْوا َواتَّبََعْتہُْم ُذرِّ ا بِِہْم ُذرِّ

ْن َشْيٍء ُکلُّ اْمِرٍء بَِما َکَسَب َرِہْيٌن ۔ "اور جو لوگ ايمان لے آئے اورانکی اوال ْن َعَملِِہْم مِّ د نے بھی ايمان النے َوَما أَلَْتنَاہُْم مِّ
ہم کچھ بھی ضائعميں انکی پيروی کی تو ان کی اوالد کوبھی جنت ميں ہم ان سے مال ديں گے اور انکے عمل ميں سے 

حضرت نوح کی دعا جس ميں گھر کی اہميت اور ) ٢١نہيں کريں گے ہرشخص اپنے عمل کا گروی ہے ۔" (طور :
لِْلُمْؤِمنِْيَن وَ  ِزِد اْلُمْؤِمنَاِت َوالَتَ عورت و مردکے ليے مغفرت کی خواہش ہے َربِّ اْغفِْر لِْی َولَِوالَِدیَّ َولَِمْن َدَخَل بَْيتَِی ُمْؤِمنًا وَّ

الظَّالِِمْيَن إاِلَّ تَبَاًرا ۔ "پروردگار! مجھے اور ميرے والدين اور جو ايمان کی حالت ميں مير ے گھر ميں داخل ہو اور تمام 
   )٢٨ايماندار مردوں اورايماندار عورتوں کو معاف فر ما اور کافروں کی ہالکت ميں مزيد اضافہ فرما۔" (سوره نوح : 

  عورت اورحجاب
ْوا ِمْن أَْبَصاِرِہْم َويَْحفَظُْوا فُُرْوَجہُْم ٰذلَِک أَْزٰکی لَہُْم إِنَّ هللا َخبِْيٌرم بِ ) ١متعلق آيات قرآنی ( حجا ب کے َما قُْل لِّْلُمْؤِمنِْيَن يَُغضُّ

ْيَن ِزْينَتَہُنَّ إاِلَّ َما ظَہََر ِمْنہَا َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِہنَّ َعٰلی يَْصنَُعْوَن َوقُْل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِہنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجہُنَّ َواَليُْبدِ 
نَّ أَْو بَنِْی إِْخَوانِِہنَّ أَْو بَنِْی ِہنَّ أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِہنَّ أَْو إِْخَوانِہِ ُجيُوبِِہنَّ َواَليُْبِدْيَن ِزينَتَہُنَّ إاِلَّ لِبُُعْولَتِِہنَّ أَْو آبَائِِہنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِہنَّ أَْو أَْبنَائِ 

َجا ْربَِة ِمَن الرِّ ِل أَِو الطِّْفِل الَِّذْيَن لَْم يَْظہَُرْوا َعٰلی َعْوَراِت أََخَواتِِہنَّ أَْو نَِسائِِہنَّ أَْو َما َملََکْت أَْيَمانُہُنَّ أَِو التَّابِِعْيَن َغْيِر أُولِی اإْلِ
ُکْم تُْفلُِحْوَن ۔ "آپ مردوں سے بِأَْرُجلِِہنَّ لِيُْعلََم َما يُْخفِْيَن ِمْن ِزْينَتِِہنَّ َوتُْوبُوا إِلَی هللا َجِمْيًعا أَيُّہَا اْلُمْؤِمنُْوَن لََعلَّ  النَِّساِء َوالَيَْضِرْبنَ 

عث ہے۔اور کہہ ديجيے کہ اپنی نگاہيں نيچی رکھيں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھيں يہ ان کے ليے پاکيزگی کا با
مومنہ عورتوں سے بھی ديجئے کہ وه اپنی نگاہيں نيچی رکھا کر يں اوراپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھيں اوراپنی 

زيبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کريں سوائے اسکے جو خود ظاہر ہو اور اپنے گريبانوں پر اپنی اوڑھنياں ڈالے رکھيں 
اپنے شوہروں آبا ء شوہر کے آبا ء اپنے بيٹوں، شوہر کے بيٹوں اپنے اور اپنی زيبائش کو ظاہر نہ ہونے ديں سوائے 

بھائيوں بھائيوں کے بيٹوں بہنوں کے بيٹوں اپنی ہم صنف عورتوں، اپنی کنيزوں، ايسے خادموں جو عورتوں کی 
خواہش نہ رکھتے ہوں اور ا ن بچوں کے جو عورتوں کی پردے کی بات سے واقف نہ ہوں اور مومن عورتوں کو 

اہيے کہ چلتے ہوئے اپنے پأوں زور سے نہ رکھيں کہ ان کی پوشيده زينت ظاہر ہوجائے ۔اور اے مومنو سب مل کر چ
َْزَواِجَک َوبَنَاتَِک )  ٢) (٣٠،٣١هللا کے حضور توبہ کرو اميد ہے کہ تم فالح پا ٔو گے ۔ (سوره نور : يَاأَيُّہَا النَّبِیُّ قُْل ألِّ

ِحْيمً  َونَِساِء اْلُمْؤِمنِْينَ  ا ۔ "اے نبی! اپنی ازواج اوريُْدنِْيَن َعلَْيِہنَّ ِمْن َجاَلبِْيبِِہنَّ ٰذلَِک أَْدٰنی أَْن يُّْعَرْفَن فاَلَيُْؤَذْيَن َوَکاَن هللا َغفُْوًرا رَّ
 بيٹيوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ ديجيے کہ وه اپنی چادريں تھوڑی نيچی کر ليا کريں ۔ يہ امر ان کی شناخت



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کے ليے (احتياط کے) قريب تر ہو گا ۔ پھرکوئی انہيں اذيت نہيں دے گا ۔ اور هللا بڑا معاف کرنے واال مہربان ہے ۔" 
َراِء ِحَجاٍب ٰذلُِکْم أَْطہَُر لِقُلُْوبُِکْم َوقُلُوبِِہنَّ ۔ ") ٣) (۵٩(سوره احزاب : ور جس وقت اَوإَِذا َسأَْلتُُمْوہُنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُْوہُنَّ ِمْن وَّ

وسائل زندگی ميں سے کوئی چيز عاريتاً ان رسول کی بيويوں سے طلب کرو درميان ميں پرده حائل ہونا چاہيے يہ کا م 
َج اْلَجاِہلِيَِّة ) ۴) (۵٣تمہارے اور انکے دلوں کو زياده پاک رکھتاہے۔" ( سوره احزاب : ْجَن تَبَرُّ َوقَْرَن ِفْی بُيُْوتُِکنَّ َواَلتَبَرَّ

ْولَی ۔ "اور اپنے گھروں ميں جم کر بيٹھی رہو اور قديم جاہليت کی طرح اپنے آپ کو نماياں نہ کرتی پھرو ۔" ( سوره اأْلُ 
َجاٍت م بِِزْينٍَة ْيَر مُ َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ تِْی الَيَْرُجْوَن نَِکاًحا فَلَْيَس َعلَْيِہنَّ ُجنَاٌح أَْن يََّضْعَن ثِيَابَہُنَّ غَ ) ۵) (٣٣احزاب : تَبَرِّ

ئی ہوں َوأَْن يَّْستَْعفِْفَن َخْيٌر لَّہُنَّ َوهللا َسِمْيٌع َعلِْيٌم ۔ "اور جو عورتيں ضعف السنی کی وجہ سے گھروں ميں خانہ نشين ہو گ
 اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں ان کے ليے اپنے حجاب کے اتار دينے ميں کوئی حرج نہيں ۔ بشرطيکہ زينت کی

نمائش کرنے والی نہ ہوں ۔ تاہم عفت کاپاس رکھنا ان کے حق ميں بہتر ہے اور هللا بڑا سننے واال جاننے واال ہے ۔" ( 
پرده ہر زمانہ ميں شافت و عظمت کی نشانی سمجھا جاتا رہاہے اسالم نے اس کاحکم دے کرايک ) ۶٠سوره نور:

ٹہ غرضيکہ ايسا کپڑ ا جس سے عورت کا بدن اور اس عورت کی عظمت کی حفاظت کی ہے ۔ پرده چادر برقعہ دو پ
حکم ہے کہ نرم لہجہ ميں ہنستے ہوئے غير مردسے بات نہ کريں ۔ ارشاد رب العزت ہوتاہے : )١کے بال نظر نہ آئيں ۔ 

ْعُرْوفًا۔ "نر قُْلَن قَْواًل مَّ م لہجہ ميں بات نہ کرو کہيں وه شخص اللچ ميں نہ فاََل تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذْی فِْی قَْلبِِہ َمَرٌض وَّ
ميک اپ بن ) ٢)  ٣٢پڑ جائے جس کے دل ميں بيماری ہے اور معمول کے مطابق باتيں کيا کرو۔" ( سوره احزاب : 

سنور کا بازار ياباہر کسی جگہ جاناممنوع ،زينت صرف شوہر وں کے ليے ہونا چاہيے۔ہاں محرموں کے سامنے آنے 
نہيں۔ َوالَيُْبِدْيَن ِزْينَتَہُنَّ إاِلَّ لِبُُعْولَتِِہنَّ ۔ "اپنی زيبائش کو ظاہر نہ ہونے ديں مگر شوہر وں اور محروں کے  ميں کوئی حرج

چلتے ہوئے کوئی ايسی عالمت نہيں ہونی چاہيے جس سے لوگ متوجہ ہوں مثل پاؤں زور ) ٣) ٣١لئے ۔"(سوره نور:
سے آواز پيد اہو پرفيوم عطريات جس سے لوگ خصوصی توجہ شروع  سے مارنا پا زيب يا اس طرح کا زيور جس

)٣١کريں ۔ ارشاد رب العزت ہوتاہے : لِيُْعلََم َما يُْخفِْيَن ِمْن ِزْينَتِِہنَّ ۔ "جس سے پوشيده زينت ظاہرہو جائے ۔ " (سوره نور:
رشاد ِرب العزت ہے : َوْليَْضِرْبَن ايسی چادر دوپٹہ اوڑھيں جس سے بدن کے اعضا سينہ گردن بال ظاہر نہ ہوں ۔ ا)۴

ا رشاِد رب العزت )۵) ٣١بُِخُمِرِہنَّ َعٰلی ُجيُْوبِِہنَّ ۔ "اپنی اوڑھنياں ڈالے رکھيں اور اپنی زيبائش ظاہر نہ ہونے ديں۔(نور:
نی اس طرح ڈالے رکھيں تاکہ ان کی پہچان ہو ہے : يُْدنِيَن َعلَْيِہنَّ ِمْن َجاَلبِيبِِہنَّ َذلَِک أَْدنَی أَْن يُْعَرْفَن ۔ اپنی چادراور اوڑھ

ارشاد رب العزت ہے : فَاْسأَلُوہُنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ۔ عورتوں سے ضرورت کی کوئی چيز طلب کرنا ہو تو ) ۶سکے ۔ 
بناؤ سنگھار کے ساتھ باہر نکلنا اسالم سے پہلے کا )٧) ۵٣پرده يا دروازے کے پيچھے ره کر طلب کرو۔ (احزاب :

ْجَن (جا ہليت)طور طريقہ ہے، اسالم کے بعد ايسا کرنا گويا جاہليت کی طرف پلٹناہے ۔ ارشاد رب العزت ہوتاہے : َوالَتَبَرَّ
َج اْلَجاِہلِيَِّة اأْلُْوٰلی "قديم جاہليت کی طرح اپنے آپ کو نماياں نہ کرتی پھرو "۔(سوره احزاب  آخر بحث ميں رسول) ٣٣تَبَرُّ

ٓالہ وسلم )کافرمان وجناب سيده سالم هللا عليھا کا جواب : قال رسول هللا البنتہ فاطمةعليھا السالم اعظم (صلی هللا عليہ و
ایُّ شیء خير للمرئة قالت ان ال تری رجال وال يراھا رجل۔ رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) نے اپنی بيٹی فاطمہ 

رض کيا عورت مرد کو نہ ديکھے او رمرد اس عورت زہرا سے پوچھا کہ عورت کے ليے سب سے بہتر کيا ہے؟ ع
کونہ ديکھ سکے ۔ عورت کی عظمت جناب سيده سالم هللا عليہا جن کی تعظيم کے ليے رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ 

وسلم )بنفس نفيس کھڑے ہو جاتے تھے ،اے بيٹی !اے ماں! جس قدر سيرت زہرا پرعمل ہوگا اسی قدر تيری عزت 
۔ قرآن مجيد و ازدواج ازدواج او رنکاح مرد و عورت کے درميان اتصال۔ جس ميں حدود شرعی کو وعظمت ہوگی 

مدنظر رکھتے ہوئے جسمانی وروحانی لذت کا حصول اورنسل انسانی کی بقاء مقصود ہوتی ہے ۔ النکاح سنتی فمن 
مان رسول اعظم (صلی هللا عليہ رغب عن سنتی فليس منی فطری لذت بھی حاصل او رانسانيت کی بقاء بھی موجود ۔ فر

نکاح ميری سنت ہے ميری سنت سے روگردانی کرنے واالميرا نہيں ہو  ۵۴ص ٣وٓالہ وسلم ) المحجة البيضاء جلدنمبر 
دفعہ آيا ہے ۔ فطرت انسانی ميں مرد بہ عنوان طالب او ر محب او رعورت پھول  ٢۴سکتا۔ نکاح کا ذکر قرآن مجيد ميں 

ھتی ہے مرد۔ مائل جاتا ہے او رعورت اسکا مقصود بنتی ہے لذا اسی فطرت کے مطابق خطبہ او رشمع کی حيثيت رک
ازدواج کی خواہش مرد کی طرف سے ہوتی ہے، ناز ونعم ميں پرورده عورت کے ليے افتخار مرد کی بار بار آمد تاکہ 

نے گھر ميں النا چاہتا ہے اوراس قبوليت ہوجائے۔ مرد محبت خريد رہا ہے ، محبت اور چاہت رکھتا ہے اس بيوی کو اپ
شمع سے اپنے گھر کو روشن چاہتا ہے ۔يہ ہے اظہار۔ محبت اسی ميں عورت کا شرف او رعورت کی عظمت ہے ۔ 
پھر برات مرد کی طر ف سے جاتی ہے تاکہ عزت کے ساتھ اپنے گھر ميں اس عظيم شخصيت اس محبوبہ کو اليا 

پہل ہو مرد کيلئے سکون واطمينان ہو۔ ليکن جب صيغہ نکاح پڑھاجاتا ہے  جاسکے تاکہ گھر ميں رونق ہو گھرميں چہل
تو عورت کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے انشاء عورت کی طرف سے او رقبول مرد کی طرف سے يہ در حقيقت مرد کا 
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مجھے استقبال ہے ۔ اپنی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہے تا کہ مرد سمجھ لے کہ اسکی محنت رائگاں نہيں گئی ۔ 
محبت کاجواب محبت سے مال ہے ۔کتنی چاہت کے ساتھ کتنی خوشی کے ساتھ مرد اس عورت کو اپنے گھرلے جاتا 

ہے ۔ جو گھر مرد کا تھا بنانے والے مرد کا تھا ليکن اب اس گھر کی سجاوٹ عورت ہے ۔ گھر کی زينت عورت ہے، 
اہر ہوتے ہوئے بھی فورا گھر جانے کی گھرميں روشنی عورت سے، گھر ميں خوشبو عورت سے ۔مردگھر سے ب

خواہش رکھتا ہے تاکہ اپنے اس پھول کی خوشبو سے مستفيد ہو ۔ يہ ہے خداکا عطيہ يہ ہے فطری مالپ مالپ بھی ايسا
کے لبا س ہو ۔"  کہ ((تو من شدی من تو شدم)) کا مصداق ہيں۔ ہُنَّ لِبَاٌس لَُّکْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَّہُنَّ " وه تمہارے لباس اور تم ان

َرْحَمةً إِنَّ ارشا د رب العزت ہے: َوِمْن آيَاتِہ أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنفُِسُکْم أَْزَواًجا لِّتَْسُکنُْوا إِلَْيہَا َوَجَعَل بَْينَُکمْ ) ١٨٧(بقره: َودَّةً وَّ  مَّ
سے ہے ۔ اس نے تمہارے ليے تمہاری ہی جنس سے ازواج فِْی ٰذلَِک آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَکَُّرْوَن "اور يہ اس کی نشانيوں ميں 

پيد ا کيے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درميان محبت اور مہربانی پيدا کردی۔ غور و فکر 
عورت کی طرف سے محبت او رپيار مرد کی ) ٢١کرنے والوں کے ليے يقينا ان ميں(خداکی) نشانياں ہيں ۔" (روم :

بت کے ساتھ رحمت و مہربانی تاکہ باہمی ارتباط مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے خد ا کرے يہ شادی طرف سے مح
يہ خوشی دائمی ہو ساری زندگی ہی نہيں بلکہ آخرت ميں بھی مالپ و صل و ارتباط ہو۔ ارشاِد رب العزت : ہُْم َوأَْزَواُجہُْم

) ۵۶انکی ازواج سا يوں ميں مسندوں پر تکيہ لگائے بيٹھے ہوں گے ۔" (ٰيسين: فِْی ِظاَلٍل َعلَی اأْلََرائِِک ُمتَِّکئُْوَن "وه اور
انسانی فطر ت ميں اس محبت کووديعت کيا گياہے ۔ صحيح محبت حدود شرعی ميں رہتے ہو ئے محبت فطری کہالئے 

ِة َواْلَخْيِل  گی۔ ارشاد رب العزت ہے: ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّہََواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِْينَ  َواْلقَنَاِطْيِر اْلُمقَْنطََرِة ِمَن الذَّہَِب َواْلفِضَّ
َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرث " لوگوں کوان کی مرغوب چيزوں يعنی بيويوں، بيٹيوں ، سونے چاندی کے خزانے۔ عمده  اْلُمَسوَّ

ليکن يہ تو دنيا وی سامان ہے ) ١۴عمران: گھوڑوں اورمريشيوں اورکھيتوں کی الفت و زينت دکھا دی گئی ہے۔ " (آل
ْن ٰذلُِکْم لِلَّذِ  ْيَن انجام و عاقبت ميں بھی ازواج و عورت کی اہميت واضح ہے ۔ ارشاد رب العزت ہے : قُْل أَُؤنَبِّئُُکْم بَِخْيٍر مِّ

َن هللا َوهللا بَِصْيٌر بِاْلِعبَاِد ۔ "کہہ ديجيے اتَّقَْوا ِعْنَد َربِِّہْم َجنَّاٌت تَْجِرْی ِمْن تَْحتِہَا اأْلَْنہَاُر َخالِِدْيَن فِ  ِرْضَواٌن مِّ طَہََّرةٌ وَّ ْيہَا َوأَْزَواٌج مُّ
کياميں تمہيں ان چيزوں سے بہتر چيز نہ بتادوں جو لوگ تقوٰی اختيار کرتے ہيں ان کے ليے ان کے رب کے پاس باغا 

گے ۔ نيز ان کے ليے پاکيزه بيويا ں ہيں اور هللا کی ت ہيں جن کے نيچے نہريں جا ری ہيں ان ميں وه ہميشہ رہيں 
  خوشنودی ہوگی اورا  بندوں پر خوب نگاه رکھنے واال ہے ۔" 

  انتخاب عورت
شادی سے پہلے انسان سعی و کوشش کرکے بہترين رشتہ تالش کرے بہترين رشتہ حسن وزبياتی ۔تعليم و تربيت ۔اخالق

۔ عورت عفيفہ پاک دامن۔ اور ولود(بچہ جننے والی) بانجھ عقيم سے اجتناب کيا و کردا رسے متصف ہو ۔خاندان شريف 
جائے صرف مال و دولت اور خوبصورتی کافی نہيں ہے ۔ بد کردار خاندانی لڑکی ايسے ہے جيسے کوڑا کرکٹ کے 

ْؤِمنَةٌ َخْيٌر وسط ميں پھول ۔اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے: َواَلتَْنِکُحْوا اْلُمْشِرَکاِت  ی يُْؤِمنَّ َوأَلََمةٌ مُّ َحتّٰ
ْن مُ  ْؤِمٌن َخْيٌر مِّ ی يُْؤِمنُْوا َولََعْبٌد مُّ لَْو أَْعَجبَْتُکْم َواَلتُْنِکُحوا اْلُمْشِرِکْيَن َحتّٰ لَْو أَْعَجبَُکْم أُْوٰلئَِک يَْدُعوَن اِٰلی ِمْن ُمْشِرَکٍة وَّ ْشِرٍک وَّ

ہ کرو جب تکلَی اْلَجنَِّة َواْلَمْغفَِرِة بِإِْذنِہ َويُبَيُِّن آيَاتِہ لِلنَّاِس لََعلَّہُْم يَتََذکَُّرْوَن. "تم مشرک عورتوں سے نکاح نالنَّاِر َوهللا يَْدُعْوا إِ 
وه ايمان نہ لے آئيں چونکہ مومنہ کنيزاس مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وه تمہيں زياده پسند ہو نيز (مومنہ 

دوں کے عقد ميں نہ دينا۔ خواه وه مشرک تمہيں پسند ہی ہو کيونکہ وه جہنم کی طرف بالتے ہيںعورتوں کو) مشرک مر
اور هللا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بالتاہے ۔ اور هللا اپنی نشانيوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر پيش 

ْيثَاُت لِْلَخبِيثِْيَن َواْلَخبِْيثُوَن لِْلَخبِْيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت کر تا ہے ۔شائد کہ وه نصيحت حاصل کريں ۔ ارشاِد رب العزت ہے: اَْلَخبِ 
ِرْزٌق َکِريْ  ْغفَِرةٌ وَّ ا يَقُْولُوَن لَہُْم مَّ ئُْوَن ِممَّ ٌم ۔ "خبيث عورتيں خبيث مردوں کے ليے اور لِلطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَاِت أُْوٰلئَِک ُمبَرَّ

توں کے ليے اور پاکيزه عورتيں پاکيزه مردوں کی ليے ہيں اور پاکيزه مرد پاکيزه عورتوں کے خبيث مرد خبيث عور
) ٢۶ليے ہيں وه ان باتوں سے پاک ہيں جو وه لوگ بناتے ہيں انکے ليے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔" ( سوره نور:

رکھتے ہوئے ترويج نہيں بلکہ پيسہ ديکھ کر شادی عورت کی دولت کی وجہ سے اسکے ساتھ شادی، حسن کو مدنظر 
 اصل چيز شرافت ديانت اور اخالق وکردار کی پاکيزگی ہے ،رزق هللا کے ہاتھ ميں ہے۔ إِْن يَُّکْونُْوا فُقََراَء يُْغنِِہْم هللا ِمنْ 

   ) ٣٢فَْضلِہ "اگر مرد نادار و فقير ہے تو اسے هللا اپنے فضل سے غنی کر دے گا ۔ " (سوره نور : 

  ر قرآن حق مہر او
مہر ،هللا کی طرف سے عورت کے ليے عطيہ ہے مہر دينا مرد کا احسان نہيں بلکہ عورت کا حق اور خدائی ہديہ ہے ۔ 
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ْنہُ نَْفًسا فَُکلُْوهُ ہَنِ  ِرْيئًا ۔ "ارشاد رب العزت ہے: َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِہنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُکْم َعْن َشْیٍء مِّ اور عورتوں کے يئًا مَّ
مہر انکو خوشی سے ديا کرو اگر وه کچھ حصہ اپنی مرضی سے معاف کرديں تو اسے خوشگواری لے کر صرف 

مہر کی مقدار حضرت علی عليہ السالم نے اپنی زره بيچ کر اسکی قميت حضور کی ) ۴سکتے ہو ۔ " (سورئہ نساء:
روپے  ۴۵ز خريد ا۔ چاند ی کی قيمت جس وقت درہم سے جہي ۴٨٠خدمت ميں پيش کی حضور نے اسی مہر کی رقم 

روپے بنتے ہيں يہی مہر فاطمی ہے خوش نصيب ہيں وه لوگ جو مہر  ١۴۵۵۵درہم يعنی  ۴٨٠فی تولہ تھی اس وقت 
فاطمی کے مطابق مہر ادا کرتے ہيں ليکن جہاں تک مہر شرعی کا تعلق ہے اس کی مقدار متعين نہيں بلکہ دونوں 

ا مندی جس مقدار پر ہو جائے ۔ وه جائز ہے۔ ارشاد رب العزت ہے: َوإِْن أََرْدتُُّم اْستِْبَداَل َزْوٍج خانوادوں کی باہمی رض
إِْثًما مُّ  آتَْيتُْم إِْحَداہُنَّ قِْنطَاًرا فَاَل تَأُْخُذْوا ِمْنہُ َشْيئًا أَتَأُْخُذْونَہ بُْہتَانًا وَّ َکاَن َزْوٍج وَّ َوقَْد أَْفٰضی بَْعُضُکْم إِٰلی بَْعٍض  بِْينًا َوَکْيَف تَأُْخُذْونَہمَّ

ْيثَاقًا َغلِْيظًا "اگر تم لوگ ايک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ لينا چاہو اورايک کو بہت سا مال بھی دے  أََخْذَن ِمْنُکْم مِّ وَّ
ر دياہوا مال چکے ہو تو اس ميں سے کچھ بھی واپس نہ لينا کيا تم بہتان اورصريح گناه کے ذريعہ مال لينا چاہتے ہو او

تم کيسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم اسکے ساتھ مباشر ت کر چکے ہو اور وه تم سے شديد عہد وقرار لے چکی 
حضرت عمر ابن خطاب نے ايک دفعہ کہا حق مہر اگر زياده لياگياتو بحق سرکار ضبط )  ٢١۔٢٠ہيں ۔ " ( سوره نساء :

ھی اور کہا جب هللا نے زياده مہر لينے کا کہا تو آپ کيسے منع کرتے کر ليا جائے گا ايک مخدره نے اٹھ کر يہ آيت پڑ
ہيں ۔۔ظاہر ہے جب "پل " کی مندرجہ رقم ہوئی تو کافی زياده ہوگی۔ بہر حال حق مہر عورت کا حق ہے عورت کے 

  ليے هللا کی طرف سے عطيہ ہے اور مرد کی محبت کا اظہار ہے ۔ ادائيگی ضروری ہے ۔ 

  ے نکاح حرام ہےوه عورتيں جن س
اتُُکْم َوَخااَلتُُکْم َوبَنَاُت  ہَاتُُکْم َوبَنَاتُُکْم َوأََخَواتُُکْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيُکْم أُمَّ ہَاتُُکُم الالَّ ارشاد رب العزت ہے: ُحرِّ اأْلَِخ َوبَنَاُت اأْلُْخِت َوأُمَّ

ہَا َضاَعِة َوأُمَّ ْن نَِّسائُِکُم الالَّ تِْی َدَخْلتُْم بِِہنَّ فَإِْن لَّْم تِْی أَْرَضْعنَُکْم َوأََخَواتُُکْم ِمَن الرَّ ُت نَِسائُِکْم َوَربَائِبُُکُم الالَّ تِْی فِْی ُحُجْوِرُکْم مِّ
َن اأْلُْختَْيِن إاِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ هللا َکاَن ا بَيْ تَُکونُوا َدَخْلتُْم بِِہنَّ فاَلَُجنَاَح َعلَْيُکْم َوَحاَلئُِل أَْبنَائُِکُم الَِّذْيَن ِمْن أَْصاَلبُِکْم َوأَْن تَْجَمُعوْ 

اْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إاِلَّ َما َملََکْت أَْيَمانُُکْم ِکتَاَب هللا َعلَْيُکْم َوأُِحلَّ لَ  ِحْيًما وَّ ا َوَراَء ٰذلُِکْم أَْن تَْبتَُغْوا بِأَْمَوالُِکْم َغفُْوًرا رَّ ُکْم مَّ
ْحِصنِْيَن  َغْيَر ُمَسافِِحْيَن ۔ "تم پر حرام ہيں تمہاری مائيں تمہاری بيٹياں تمہاری بہنيں تمہاری وه مائيں جو تمہيں دودھ پال مُّ

چکی ہيں تمہاری پھوپھياں،تمہاری خاالئيں، تمہاری بھتيجياں، تمہاری بھانجياں اور تمہاری دودھ شريک بہنيں تمہاری 
مقاربت کر چکے ہو ان کی وه بيٹياں جو تمہاری پرورش ميں رہی ہوں ۔ ليکن بيويوں کی مائيں اور جن بيويوں سے تم 

اگر ان سے تم نے صرف عقد کيا ہو مقاربت نہ کی ہو تو کوئی حرج نہيں ہے ۔نيز تمہارے صلبی بيٹوں کی بيوياں اور 
واال ہے اور شوہردار  دو بہنوں کا باہم جمع کرنا مگر جو پہلے سے ہو چکا ہوبے شک هللا بڑا بخشنے واال،رحم کرنے

عورتيں بھی (تم پر حرام ہيں) مگر وه جو تمہاری ملکيت ميں آجائيں يہ تم پر هللا کا فرض ہے اور ان کے عالوه باقی 
عورتيں تم پر حالل ہيں ان عورتوں کوتم مال خرچ کر کے اپنے عقد ميں السکتے ہو۔ بشرطيکہ(نکاح کا مقصد) عفت 

ْن النَِّساِء إاِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّہُ َکاَن فَاِحَشةً قائم رکھنا ہو بے عفتی نہ ہو ۔" ارشاد رب العزت ہے: َواَلتَْنِکُحْوا َما نََکَح آبَاُؤُکْم مِّ
َمْقتًا َوَساَء َسبِْياًل ۔ "اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہيں مگر جو کچھ جو  وَّ

   )٢٢ہ ايک کھلی بے حيائی ہے اور ناپسنديده عمل اور برا طريقہ ہے ۔" (سوره نساء:چکا ہے سو ہو چکا ي

  کنيزوں سے نکاح
کافر عورتيں جو قيد ہوکر آئيں ان سے بھی ان کی مالک کی اجازت سے نکاح کيا جاسکتاہے ۔ان کا حق مہر اور 

ی کم ہو تی ہے ۔ ليکن کنيزوں سے ويسےدوسری ضروريات آزاد عورت کی نسبت کم ہوتی ہيں۔ غلط کاری ميں سزا بھ
مقاربت سے نا جائزہے کسی کو حق نہيں کہ کنيز سے مجا معت کرے يہ کام حرام ہے البتہ نکاح جائز ہے ۔ ارشاِد رب 

ا َملََکتْ  ْن فَتَيَاتُِکُم اْلُمْؤِمنَاِت َوهللا أَْعلَُم  العزت ہے: َوَمْن لَّْم يَْستَِطْع ِمْنُکْم َطْواًل أَْن يَّْنِکَح اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت فَِمْن مَّ أَْيَمانُُکْم مِّ
ْن بَْعٍض فَاْنِکُحْوہُنَّ بِإِْذِن أْہلِِہنَّ َوآتُْوہُنَّ أُُجْوَرہُنَّ بِاْلَمْعُرُوِف ُمْحصَ  اَلُمتَِّخَذاِت أَْخَداٍن فَإَِذا بِإِْيَمانُِکْم بَْعُضُکْم مِّ نَاٍت َغْيَر ُمَسافَِحاٍت وَّ

َت ِمْنُکْم َوأَْن تَْصبُِرْوا َخْيٌر لَُّکْم ْحِصنَّ فَإِْن أَتَْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيِہنَّ نِْصُف َما َعلَی اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلَعَذاِب ٰذلَِک لَِمْن َخِشَی اْلَعنَ أُ 
ِحْيٌم ۔ "اگر تم ميں سے کوئی مالی مشکالت کی وجہ سے آزاد عورتوں س ے نکاح کی قدرت نہ رکھتاہو تو َوهللا َغفُْوٌر رَّ

اسے چاہئے کہ وه تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈيوں سے نکاح کرے هللا تمہارے ايمان کو اچھی طرح جانتاہے ۔ تم لوگ 
آپس ميں ايک دوسرے کا حصہ ہو لہذا ان کے سرپر ستوں سے اجازت لے کر ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ 

ہ وه نکاح کے تحفظ ميں رہنے والی ہوں بد چلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں ۔نہ در طريقہ سے ان کا مہر ادا کرو ک
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پرده آشنا رکھنے والی ہوں پھر نکاح ميں آنے کے بعد بد کاری کا ارتکاب کريں توانکے ليے سزا کا نصف ہے جو آزاد
ت کا خطره حق ہو ليکن عورتوں کيليے مقرر ہے يہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے(سے) تکليف ومشق

   )٢۵اگر صبر کرو تو يہ تمہارے حق ميں زياده بہتر ہے اور هللا بڑا بخشنے واال ہے رحم کرنيواال ہے ۔" (نساء:

  نکاح متعہ
نکاح کی دو قسميں ہيں نکاح دائمی و موقت ۔ مذہب جعفريہ کے علماء کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ جائز ہے۔ نکاح دائمی

آپس کی رضا کافی ) ٢عورت عاقلہ بالغہ راشده اور تمام موانع سے خالی ہو ۔ ) ١چيز مشترک ہيں ۔  ومتعہ ميں چند
نکاح سے جو چيزيں عورت پر حرام ہو جاتی ہيں ان ميں دونوں ) ٣نہيں بلکہ صيغہ شرعی پڑھنا ضروری ہے ۔ 

مہر دونوں ) ۵الد شوہر کی ہوتی ہے اوالد کے سلسلہ ميں دونوں برابر دائمی کی طرح متعہ ميں بھی او) ۴شريک ہيں 
نکاح ميں طالق کے بعد اورمتعہ ميں مقرره مدت) ٧ميں ضروری ہے متعہ ميں مہر کا ذکر نہ ہو تو نکا ح نہيں ہو گا ۔ 

نکاح متعہ ميں مدت کا ذکر کرنا ضروری ) ١کے اختتام کے بعد عدت ضروری ہے ۔ عقِد متعہ اور عقِدنکاح ميں فرق 
نکاح دائمی ميں نفقہ دينا واجب ہے اور ) ٣کاح متعہ کا رکن ہے اس کے ذکر کے بغير نکاح نہيں ہو گا مہر۔ ن) ٢ہے ۔ 

نکاح دائمی ۔ طالق کے بغير ختم نہيں ہو تا متعہ ۔مدت کے ) ۴نکاح متعہ ميں اگر شرط کر لی جائے تو واجب ہے ۔ 
شرعی ہيں دونوں کی حقيقت ايک ہے صرف چند امور اختتام پر ختم ہوجاتاہے۔ بہَر حال دونوں ہی نکاح ہيں دونوں ہی 

ميں فرق ہے ۔ فقہاء اسالم سنی و شيعہ سب کا اتفاق ہے کہ نکاح متعہ اسالم ميں مشروع ۔ اور جائز قرار ديا گياہے ۔ 
َعلَْيُکْم فِْيَما تََراَضْيتُْم بِہ ِمْنم بَْعِد اْلفَِرْيَضِة إِنَّ  ارشاد رب العزت ہے: فََما اْستَْمتَْعتُْم بِہ ِمْنہُنَّ فَآتُْوہُنَّ أُُجْوَرہُنَّ فَِرْيَضةً َواَلُجنَاحَ 

هللا َکاَن َعلِْيًما َحِکْيًما "پھر جن عورتوں سے تم نے متعہ کيا ہے ا نکا طے شده مہر بطور فرض ادا کرو البتہ طے کرنے
يں ہے يقينا هللا بڑا جاننے واال کے بعد آپس ميں رضا مندی سے مہر ميں کمی بيشی کرو اس ميں کوئی مضائقہ نہ

متعہ کے جواز :مشروعيت ميں شک و شبہ کی گنجائش نہيں لذا مفسر کبير ) ٢۴حکمت واالہے ۔" ( سوره نساء :
فخرالدين رازی کاقول ہے ۔يہ واضح ہے اور ہم اس کے منکر نہيں کہ متعہ مباح تھا ليکن داعی ہيں کہ متعہ منسوخ ہو 

و اباحت يقينی۔ لٰہذا مباح ہی ہو گا۔ متعہ رسو ل هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر گيا ہے نسخ مشکوک ۔جواز
، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانہ تک جائز تھا، حضرت عمرنے منع کيا ۔ ابو نَضره کہتے ہيں عہد کہتا کہ ميں �

عباس کے نزديک جا ئز ہے جابر نے بتايا  نے جابر رضی هللا عنہ سے سنا ،ابن زبير متعہ ممنوع قرار ديتے ہيں ۔ ابن
کہ ہم نے رسول صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زما نہ ميں متعہ کيا ليکن حضرت 

عمرنے کہا منع کيا۔ رسول هللا وہی رسول ہيں۔ قرآن وہی قرآن ہے ليکن حضرت عمر نے کہا : متعتان کانتا فی عہد 
نہما واعاقب عليہا رسول (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ) کے زمانہ ميں دومتعہ جائز تھے ميں ان کو رسول هللا انا انہی ع

رازی، بخاری، عسقالنی ، ) ٢٠۶، ٧ممنوع قرار ديتاہوں اور جو ان کا مرتکب ہو گااسے سزادوں گا ۔ (سنن بيہقی جلد 
تعلق آيت نازل ہوئی کسی آيت ميں نسخ کيا اور ابن حجر وغيره ذکر کرتے ہيں روايت عمران ابن حصين متعہ کے م

،رسول (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )نے فرمايا ، پھر منع نہيں فرمايا پھر ايک صاحب (عمر ابن خطاب)نے اپنی رائے کا 
اظہار کيا کہ ممنوع ہے ۔ حضرت امير کا فرمان ہے : لوالان عمر رضی هللا عنہ نھی عن المتعة ما زنی اال شقی (تفسير 

ابو سعيد الخدری جابر ابن عبدهللا انصاری حضرت عمر کے نصف زمانہ تک متعہ ہو تا رہا پھر ) ١٣ص ۵بير جلدک
خالصٔہ کالم متعہ کا جواز متفق عليہ مشروعيت اجماعی ) ٣١٠ص ٨حضرت عمر نے منع کيا۔(عمدة القاری للعينی جلد

کہ حضرت عمر نے منع فرمايا ۔ حضرت عمر کا فرمان ہے نسخ ہوا يا نہيں، شديداختالف ہے۔ کيوں اب نہيں ہورہا چون
ِريَضةً ۔ سياسی تھا کسی کی مرضی اس فرمان کو لے يا قرآن کے فرمان کو لے ۔ فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِہ ِمْنہُنَّ فَآتُوہُنَّ أُُجوَرہُنَّ فَ 

   )٢۴( نساء پھر جن عورتوں سے تم نے عقد متعہ کيا ہے ان کا طے شده مہر، بطور فرض ادا کرو۔

  ايک سے زياه ز وجہ
قبل از اسالم تعدد ازواج کا رواج تھا عام طورپر محبت يا بچوں کی کثرت ايک سے زياده ازواج کی سبب تھی۔ بعض 

اوقات يہ تصور بھی کہ خاندان ميں عورتيں زياده اور مرد کم ہيں اورعورت کو تحفظ کی ضرورت ہے لہذا تعددازواج 
اسميں کوئی قيد نہيں تھی، امراء مال دار لوگ بہت زياده شادياں رچا ليتے تھے ۔ جو عورت اچھی کا سلسلہ چل نکال ۔ 

محسوس ہوتی اسے اپنے گھر لے آتے ۔ اسالم نے فطرت کو مدنظر رکھتے ہوئے ايک سے زياده نکاح کرنے کی 
ے يا اس کی خواہش پوری اجازت دی ہے تاکہ عورت کو تحفظ حاصل ہو ۔ جس سے محبت ہے زناکاری ميں نہ پڑ جائ

صرف چار ميں ۔ پھرباقاعده حکم و اجازت ايک شادی کی ہے، دوسری شادی …ہو جائے ليکن اس کو محدود کر ديا
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مشروط بشرط ہے اور وه ہے انکے مابين انصاف و عدالت ۔ گويا تعداد کے لحاظ سے مہدود ۔ پھر عدالتسے بھی 
ی شادی کرلی جائے ليکن انصاف کادامن چھوٹنے نہ پاتے۔ايسا نہمشروط۔ تاکہ ضرورت کومدنظر رکھتے ہوئے دوسر

ہو کہ يہاں پہلی بيوی کے حقوق غصب ۔ اوردوسری راحت وعيش ميں ۔ نہيں نہيں انصاف و عدالت الزم اورپھر خدائی 
القد لوا فواحدة پرستش بھی ہوگی۔ ارشاِد رب العزت ہے: فانکحوا اما طاب لکم من النساء امثنی و ثالث و رباع فان خفتم ا

او ما ملکت ايمانکم ذلک ادنٰی ان ال تعولوا۔ جو دوسری عورتيں تم کو پسند آئيں ان ميں سے دو يا تين يا چار سے نکاح 
کرلو۔ تمہيں خوف ہو کہ ان ميں عدل نہ کر سکوگے کہ تو ايک ہی عورت يا لونڈی جس کے تم مالک ہو کافی ہے ۔ يہ 

جو رواج پہلے چل رہے تھے کہ لوگ کثرت سے شادياں ) ٣صورت ہے ۔ (نساء،ناانصافی سے بچنے کی بہتر ين 
) ١رچاتے تھے بعض تو سو سے بھی زياده شادياں کرليتے تھے ۔اسالم نے اسے دو شرطوں سے مشروط کرديا ۔ 

عدالت و انصاف الزمی ہے عدم انصاف کا ) ٢صرف چارتک محدود کر ديا ۔ اس سے زياده کی اجازت نہيں دی ۔ 
ف ہو تو دوسری شادی جائز نہيں يہ سب کچھ کيوں ۔بے سہارا عورت کو سہارا مل جائے۔کثرت سے عورتوں کا خو

نکاح ہو جائے ۔ کسی کی چاہت دل ميں ہے تو غلط راستہ کی بجائے صحيح راستہ سے خواہش پوری ہوجائے ۔آج 
يں ۔ عورت کھلونا بن چکی ہے فيصدسے زياده حرام زادے موجو د ہ٣۵مغرب کی حالت ديکھيں بعض ممالک ميں 

کمائی کا ذريعہ بن گئی ہے ۔عورت کی بے چارگی ا س قدر کہ اس کا کوئی سہارا نہيں چند دن اس کو ساتھ پھر ايا پھر 
عظمت عورت کا تقاضا اچھے مرد کا ساتھ ہے جو عزت کا محافظ ،غيرت کا محافظ اور …چھوڑ ديا پھر کہيں اور 

  يہ ہے عورت کی شان ضروريات زندگی کا ضامن ہو ۔

  مرد عورت کا گھر
اس ميں کوئی شک نہيں کہ گھر ميں مرد عورت بچے موجودہوتے ہيں نظام ايسا مثالی ہونا چاہيے کہ يہ گھر جنت بن 

جائے اکھاڑه نہ ہو جس ميں ہر وقت خرافات لڑائی جھگڑا اور چپقلش ہو ظاہر ہے کہ ايک سربرا ه ہونا چاہئے کہ 
ميں اسکی بات سب کے ليے قابل قبول ہو اسالم نے سر براہی مر د کو دی ہے ۔ ارشاد رب العزتاختالف کی صور ت 

بَِما أَنفَقُْوا ِمْن أَْمَوالِہِ  َل هللا بَْعَضہُْم َعٰلی بَْعٍض وَّ اُمْوَن َعلَی النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّلْ ہے : الرِّ َغْيِب ْم فَالصَّ
بَِما َحفَِظ هللا مرد عورتوں پر حاکم ہيں ان فضيلتوں کی بنا پر جو هللا نے بعض کو بعض پر دی ہيں اور يہ کہ مرد اپنا 
مال خرچ کرتے ہيں نيک عورتيں وہی ہيں جوشوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں ان کی غيبت ميں ان چيزوں کی 

اچھی عورت جس کے وجود سے گھر )  ٣٣ی ہے ۔ (سوره نساء : حفاظت کرنے والی ہوں جن کی خدا نے حفاظت مل
جنت بن جائے جس کی خوش اخالقی کی وجہ سے مرد گھر ميں آنے پر خوشی محسوس کرے ۔ ان کی صفات قرآن 

ْنکُ  نَّ ُمْسلَِماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت مجيد نے بيان کی ہيں ارشاد رب العزت ہے: َعٰسی َربُّہ إِْن طَلَّقَُکنَّ أَْن يُّْبِدلَہ أَْزَواًجا َخْيًرا مِّ
تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ۔ اگر بنی تمہيں طالق دے ديں تو بعيد نہيں کہ ان کا رب تمہارے بدلے انہيں تم سے بہتر بيوياں 

رب  عطا فرمائے (بہتر بيويوں کی صفات) وه عورتيں جو مسلمان مومنہ اطاعت گذار تو بہ کرنے والی عبات گذار
َجاِل َعلَْيِہنَّ َدَرَجةٌ ) ۵پربھروسہ رکھنے والی ہوں۔(تحريم، ارشاد رب العزت ہے : َولَہُنَّ ِمْثُل الَِّذْی َعلَْيِہنَّ بِاْلَمْعُرْوِف َولِلرِّ

َوهللا َعِزْيٌز َحِکْيٌم ۔ "عورتوں کو بھی دستور کے مطابق ويسے ہی حقوق ہيں جو مردوں کو حاصل ہيں هللا کی طرف 
گھر کی )  ٢٢٨مردوں کو عورتوں پر بر تری حاصل ہے ۔ هللا بڑا غالب آنے واال حکمت واال ہے ۔"(سوره بقره : سے

چار ديواری ميں نظام عورت نے چالنا ہے ۔ مرد کا حق عورت اسکی اجازت کے بغير گھر سے باہر قدم نہ رکھے 
ت کا تفضل ہے مہربانی ہے اچھائی ہے نہ کہ کھانا پکا نا صفائی کرنا دوسرے گھر کے دوسرے کام کاج کرنا عور

واجبات ميں سے ہيں اس ميں مرد عورت برابر کے انسان ہيں ۔ تيری تکميل تيری نسل کی بقا کا دارو مدار عوت پر 
ہے تيرے گھرميں تيری دعوت پر دوست کی حيثيت سے بيوی کی حيثيت سے شريک کار کی حيثيت سے آئی ہے ۔ 

اچھا برتاؤ کرو ياد رکھو مرد ناراض تو عورت جنت سے دور عورت کے حقوق اد ا نہيں  نوکرانی نہيں کنيز نہيں
  ہوتے تو مرد جنت سے بے بہره رہے گا۔ 

  نشوزه( نافرمان) عورت
ايک ہی جگہ ايک ہی ہے گھر ميں رہنے والے انسا ن آپس ميں اختالف بھی کرتے ہيں اورکبھی کبھی اختالف لڑائی 

اتے ہيں۔ ہو سکتاہے عورت خيال کرے کہ مرد کی توجہ ميری طرف نہيں مرد مجھ سے نفرتجھگڑے ميں تبديل ہو ج
ْن يُّْصلَِحا بَْينَہَُما ُصْلًحا کر رہاہے ۔ ارشاد رب العزت ہے: َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن م بَْعلِہَا نُُشْوًزا أَْو إِْعَراًضا فاَلَُجنَاَح َعلَْيِہَما أَ 

ْلُح َخْيٌر  حَّ َوإِْن تُْحِسنُْوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللا َکاَن بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْيًرا اگر کسی عورتَوالصُّ کو اپنے شوہر  َوأُْحِضَرِت اأْلَْنفُُس الشُّ
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کيطرف سے بے رخی کا انديشہ ه ہو تو کوئی مضائقہ نہيں کہ دونوں ( عورت و مردصلح کی خاطر اپنے کچھ حقوق 
ر صلح کر ليں اور صلح توبہرہال بہتر ہی ہے اور بخل تو ہر نفس کے سامنے دھرا رہتاہےسے صرف نظر کرکے) او

) ١٢٨۔ ليکن اگر تم نيکی کرو تقوٰی اختيار کرو تو هللا تمہارے سارے اعمال سے يقينا خوب واقف ہے ۔( سوره نساء 
اس سے صرف نظر کيا جائے تو  اختالف کی بنياد عام طو رپر ذات اور انا ہوتی ہے ۔ باہمی رفاقت کے ليے اگر

مصالحت ہو جاتی ہے مصالحت کے ساتھ اکٹھے وقت گزارنا ہی اچھائی بردباری اور کاميابی کی عالمت ہے ۔ عورت 
نافرمان ہوجائے تو اسکا طريقہ کار قرآن ميں ارشا د ہے ۔ ارشاد رب العزت ہے: َوالالَّتِْی تََخافُوَن نُُشْوَزہُنَّ فَِعظُوہُنَّ 

َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِہَما ) ٣۴ا َکبِيًرا (ُرْوہُنَّ فِی اْلَمَضاِجِع َواْضِربُْوہُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُکْم فاََل تَْبُغوا َعلَْيِہنَّ َسبِْياًل إِنَّ هللا َکاَن َعلِيًّ َواْہجُ 
ْن أَْہِلہَا إِْن يُِّرْيَدا إِ  ْن أَْہلِہ َوَحَکًما مِّ ْصالًَحا يَُّوفِّٰق هللا بَْينَہَُما إِنَّ هللا َکاَن َعلِْيًما َخبِْيًرا ۔ "اور جن عورتوں کی سر فَاْبَعثُْوا َحَکًما مِّ

کشی کا تمہيں خوف ہو تو انہيں نصيحت کرو اور اگر وه باز نہ آئيں تو اپنی خوابگاه سے الگ کردو۔پھر بھی نہ 
کے خالف بہانہ تالش نہ کرو يقينا هللا باال تر ااور بڑا ہے ۔  سمجھيں تو انہيں مارو پھر اگر وه فرمانبرداربنا جائيں تو ان

اور اگر تمہيں مياں بيوی کے درمياں ناچاقی کا انديشہ ہو تو ايک منصف مرد کے رشتہ داروں ميں سے مقرر کرو اور 
 ان ايک منصف عورت کے رشتہ داروں ميں مقرر کرو اور اگر وه دونوں ان کے درميان صلح کی کوشش کريں تو هللا

کردار سازی عورت مرد کی ) ٣۵۔٣۴کے درميان اتفاق پيدا کرے گا يقينا هللا بڑا علم واال ہے اور باخبر ۔"( سوره نساء 
اچھائی ،نيکی تقوٰی اور پرہيزگاری ميں ہے ۔ عورت کے لئے کسی اور مردسے تعلق رکھنا بہت بڑا گناه ہے اور اسی 

و عورت کا زيور ہے عور ت مرد ميں جب کردار کی خرابی پيد اہو جائےطرح مرد کے لئے بھی۔ شرافت و ديانت مرد
وه بدکردار ہو جائيں تو اسالم نے اس غلط کا م کی بيخ کنی کيليے سخت سزا معين کی ہے ۔ ارشاد رب العزت ہے: 

يُْشِرْکَن  اَليَْسِرْقَن َواَليَْزنِْيَن ۔ "اے نبی! جب مومنہ عورتيں اسيَاأَيُّہَا النَّبِیُّ إَِذا َجائََک اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََک َعٰلی أَْن الَّ بِا َشْيئًا وَّ
بات پر آپ سے بيعت کرنے آپ کے پاس آئيں کہ هللا کے ساتھ کسی کو شريک نہيں ٹھہرائيں گی اور نہ چوری کريں 

شاِد رب العزت ہے : َواَلتَْقَربُْوا ار) ١٢گی اور نہ زنا کا ارتکا ب کريں گيں تو( آپ بيعت لے ليں ۔"(سوره ممتحنہ آيت 
ٰنْی إِنَّہ َکاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِياًل ۔ اور زنا کے قريب بھی نہ جاؤ يقينا يہ بڑ ی بے حيائی ہے اور بہت برا راستہ  الزِّ

انِْی فَاْجلُِدوا ُکلَّ َواِحٍد مِّ ) ٣٢ہے۔(سوره اسرائيل : انِيَةُ َوالزَّ الَتَأُْخْذُکْم بِِہَما َرْأفَةٌ فِْی ارشاد رب العزت ہے: اَلزَّ ْنہَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة وَّ
ْن اْلُمْؤِمنِْيَن  ۔ زنا کار مرد اور عورت دونوں کو ايک سو ِدْيِن هللا إِْن ُکْنتُْم تُْؤِمنُْوَن بِا َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَْشہَْد َعَذابَہَُما طَائِفَةٌ مِّ

عاملہ ميں تم کو ان پر ترس نہ آنا چاہيے اگرتم هللا او ر روز آخرت پر ايمان رکھتے ہو کوڑے مارو اور دين خدا کے م
زنا کی سزا سخت ہے ليکن زنا ثابت نہ ) ٢اور انکی سزا کے وقت مومنين کی ايک جماعت موجود رہے۔ (سوره نور:

ُمْوَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُْوا بِأَْربََعِة ُشہََداَء ہونے پر تہمت کی سزا بھی بہت زياده ہے ۔ ارشاد رب العزت ہے: َوالَِّذْيَن يَرْ 
اَلتَْقبَلُْوا لَہُْم َشہَاَدةً أَبًَدا َوأُوٰلئَِک ہُُم اْلفَاِسقُْوَن إاِلَّ الَّذِ  ٌر َرِحْيٌم ۔ ْيَن تَابُْوا ِمْن بَْعِد ٰذلَِک َوأَْصلَُحْوا فَإِنَّ هللا َغفُوْ فَاْجلُِدْوہُْم ثََمانِْيَن َجْلَدةً وَّ

کوڑے ) ٨٠"اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائيں پھر اس پر چار گواه نہ الئيں تو انہيں اسی(
مارے جائيں اور انکی گواہی (پھرکبھی )ہر گز قبول نہ کرو اور يہی فاسق لوگ ہيں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے 

) ۵۔۴ت ميں هللا بڑا معاف کرنے واال رحم کرنے واالہے ۔" (سوره نور  بعد توبہ کرليں اور اصالح کرليں اس صور
انِيَةُ اَليَْنِکُحہَا إاِلَّ َزاٍن أَْو  الزَّ انِْی الَيَْنِکُح إالَّ َزانِيَةً أَْو ُمْشِرَکةً وَّ َم ٰذلَِک َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن ۔ ارشاد رب العزت ہے : اَلزَّ ُمْشِرٌک َوُحرِّ

يامشرکہ سے نکاح کرے گا اور زانيہ صرف زانی يا مشرک سے نکاح کرے گی اور يہ کام  زانی مرد صرف زانی
زنا بہت ہی گھنأونی برائی ہے زنا نسل کی خرابی۔ زنا سے برکت کا اٹھ ) ٣مومنوں پر حرام کيا گيا ہے ۔(سوره نور : 

مسلم نہيں ، ايسے نکاح بدکاروں کو ہی  جانا۔ زنا باراِن رحمت کا انقطاع۔ ايسے خاندان ميں نکاح نہ ہو جن کی شرافت
راس آتے ہيں۔ شرفاء کو چاہيے کہ شريف گھرانہ تالش کريں اگرچہ وہاں افالس نے سايہ ڈال رکھا ہو ليکن بدکاروں 

  سے نکاح و ارتباط نہ کريں۔ 

  عورت کے احکام
ہے۔ خون کی تين  حيض فطرت کے مطابق ہر عورت کے ليے مخصوص ايام ہوتے ہيں جن ميں وه خون ديکھتی

صورتيں ہيں حيض استحاضہ نفاس۔ حيض سرخ رنگ سياہی مائل تيزی جلن اور حرارت رکھتا ہے جس کی مد ت کم 
دن ہوتا ہے جوعورت کے مزاج پر موقوف ہے  ٧۔۶از کم تين دن اور زياده سے زياده دس دن ہے(حسب العادت عموماً 

۔ جلن سوزش کے بغير باہر آتاہے اس کی مقدار و مدت معين نہيں ہے۔ ۔ استحاضہ عام پور زرد رنگ پتالٹھنڈا اور دباؤ 
نفاس وقت زچگی خون کا آنا، يہ ايک منٹ کے ليے بھی ہو سکتاہے اس کی زياده سے زياده مدت دس دن اور عام طور

ہَُو أًَذی فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِی پر حيض کی عادت کے مطابق ہوتا ہے ۔۔ ارشاد رب العزت ہے: َويَْسأَلُْونََک َعِن اْلَمِحْيِض قُْل 
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ی يَْطہُْرَن فَإَِذا تَطَہَّْرَن فَأْتُْوہُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُکُم هللا إِنَّ هللا  ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَہِِّرْيَن ۔ "وه آپ اْلَمِحْيِض َواَل تَْقَربُْوہُنَّ َحتّٰ يُِحبُّ التَّوَّ
کہہ ديجے يہ ايک گندگی ہے پس حيض کے دنوں ميں عورتوں سے کناره کش سے حيض کے بارے ميں پوچھتے ہيں 

رہو اور وه جب تک پاک نہ جائيں ان کے قريب نہ جاؤ پس جب وه پاک ہوجائيں تو ان کے پاس اس طريقہ سے جاؤ کہ 
ت جس طرح تمہيں هللا نے حکم دياہے ۔ بے شک هللا توبہ کرنے والوں ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوس

ُموا أِلَنفُِسُکْم َواتَّقُوا هللا) ٢٢٢رکھتاہے ۔"( سوره بقره :  ی ِشْئتُْم َوقَدِّ ارشاد رب العزت ہے: نَِساُؤُکْم َحْرٌث لَُّکْم فَأْتُْوا َحْرثَُکْم أَنّٰ
ِر اْلُمْؤِمنِْيَن ۔ "تمہاری عورتيں تمہاری کھيتياں ہيں پس  اپنی کھيتی ميں جس طرح چاہو جاونيز َواْعلَُمْوا أَنَُّکْم ُماَل قُوهُ َوبَشِّ

اپنے لئے نيک اعمال کو اگے بھيجو اور هللا کے عذا ب سے بچو اور ياد رکھو تمہيں ايک دن اسکی بارگاه ميں جانا 
هللا نے عورت اور مرد کے درميان ) ٢٢٣ہے ۔ اور اے رسول ايمانداروں کو(نجات کی) بشارت سنا دو "۔ (سوره بقره 

ا تعلق قرارديا ہے کسان کھيت ميں تفريح سير سياحت کے ليے نہيں جاتا بلکہ اس ليے جاتاہے کہ پيدا کھيت اور کسان ک
وار حاصل کر ے نسل انسانی کے کسان کو انسانيت کی اس کھيتی ميں نسل کيليے جانا ہے نيز سابقہ آيت ميں فرمان 

هللا نے حکم دياہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہے کہ فأتو ھنمن حيث امرکم هللا ان کے پاس اس طرح جاؤ  جسں طرح 
کہا جا سکتاہے کہ دبر ميں وطی جائز نہيں اس سے اجتناب کيا جائے قدموا الانفسکم وه نسل چھوڑ جائيے جو آپکی 
آخرت کے ليے کام آئے وه تربيت يافتہ ہو تاکہ آپ کو يادرکھے۔ ايال ء مياں بيوی کے درميان جدائی کے سلسلہ ميں 

رسم ہے جو زمانہ جاہليت ميں عام تھی۔ ايال کا مفہوم مياں بيوی والے تعلقات ترک کرنے کی قسم کھانا ہے۔جو ايالء وه 
انسان (مياں) اپنی بيوی سے ناراض ہوتا تو قسم کھا ليتا کہ ميں جماع نہيں کروں گا۔ وه اپنی بيوی کو اپنے اس غير انسا

نہ رسمی طور پر طالق ديتاہے نہ ہی اس کے قريب بھٹکتاہے ۔ نی سلوک سے ايک شديد عذاب ميں مبتال کر ديتا ،
ْوا َوتَتَّقُْوا َوتُْصلُِحْوا بَْيَن النَّاسِ  َْيَمانُِکْم أَْن تَبَرُّ َوهللا َسِمْيٌع َعِلْيٌم الَ يَُؤاِخُذُکْم هللا  ارشاد رب العزت ہے: َواَل تَْجَعلُوا هللا ُعْرَضةً ألِّ

بُُّص أَْربََعِة أَْشہٍُر فَإِْن فَائُْوا فَإِنَّ ْم َوٰلِکْن يَُّؤاِخُذُکْم بَِما َکَسبَْت قُلُْوبُُکْم َوهللا َغفُْوٌر َحلِْيٌم لِلَِّذْيَن يُْؤلُْوَن ِمْن نَِّساِئِہْم تَرَ بِاللَّْغِو فِْی أَْيَمانِکُ 
رنے تقوٰی اختيارکرنے او رلوگوں ميں هللا َغفُْوٌر َرِحْيٌم ۔ اور هللا کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نيکی ک

صلح و آشتی سے باز رہنا مقصود ہو اور هللا سب کچھ سننے واال جاننے واال ہے ۔ هللا ان قسموں پر تمہاری گرفت نہيں 
کرتا جو تم بے توجہی سے کھاتے ہوہاں جو قسميں سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذه ہو گا اورا  خوب در گذ ر 

ردبار ہے جولوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہيں ان کے ليے چار ما ه کی مدت ہے اور کرنے واالب
) ٢٢۶۔٢٢۵۔٢٢۴اوراگر(اس دوران) رجوع کريں تو هللا يقينا معاف کرنے واال اور رحم کرنے واال ہے ۔( سوره بقره 

لے يا طالق دے ڈالے ،تعلق روابط پيدا ايسے شخص کو چار ماه کی مدت دی جائے گی قسم توڑلے اور تعلق قائم کر
  کرنے کی صورت ميں کفاره الزم ہے ۔جو کفاره دس مسکينوں کو کھانا کھال نا يا دس مسکينوں کو لباس دينا ہے ۔ 

  ظہار
شوہر بيوی سے کہے انت علّی کظہر امی تم ميری ماں جيسی ہو يااس طرح کا کوئی لفظ جس ميں بيوی کو ماں جيسا 

نہ جاہليت ميں يہ طالق تھی اسالم نے اس کا کفاره معين کيا ہے ۔ ارشاِد رب العزت ہے: قَْد َسِمَع هللا قَْوَل قرار دے زما
ا ہُنَّ ِذْيَن يُظَاِہُرْوَن ِمنْ الَّتِْی تَُجاِدلَُک فِْی َزْوِجہَا َوتَْشتَِکْی إِلَی هللا َوهللا يَْسَمُع تََحاُوَرُکَما إِنَّ هللا َسِمْيٌع م بَِصْيٌر الَّ  ْن نَِّسائِِہْم مَّ ُکْم مِّ

ْن اْلقَْوِل َوُزوْ  ہَاتُہُْم إاِلَّ الالَّئِْی َولَْدنَہُْم َوإِنَّہُْم لَيَقُْولُْوَن ُمْنَکًرا مِّ ہَاتِِہْم إِْن أُمَّ ًرا َوإِنَّ هللا لََعفُوٌّ َغفُْوٌر َوالَِّذْيَن يُظَاِہُرْوَن ِمْن نَِّسائِِہْم ثُمَّ أُمَّ
ْن قَْبِل أَْن يَّتََماسَّا ٰذلُِکْم تُْوَعظُوَن بِہ َوهللا بَِما تَْعَملُْوَن َخبِ يَُعْوُدوْ  ْيٌر فََمْن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْہَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن َن لَِما قَالُْوا فَتَْحِرْيُر َرقَبٍَة مِّ

ْيَن ِمْسِکْينًا ٰذلَِک لِتُْؤِمنُْوا بِا َوَرُسْولِِہ َوتِْلَک ُحُدْوُد هللا َولِْلَکافِِرْيَن َعَذاٌب أَلِْيٌم "هللا ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّ 
نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے ميں تکرار اورهللا کے آگے شکايت کر رہی تھی 

 يقينا بڑا سننے واال ديکھنے واالہے ۔ تم ميں سے جو لوگ اپنی بيويوں سے اورهللا آپ دونوں ميں گفتگو سن رہا تھا هللا
ظہار کرتے ہيں (انہيں ماں کہہ ديتے ہيں )وه ان کی مائيں نہيں انکی مائيں تو صرف وہی ہے جنہوں نے انہيں جناہے ۔ 

ا بڑا در گذر کرنے واال مغفرت کرنے اور بال شبہ يہ لوگ نا پسنديده باتيں کرتے ہيں اور جھوٹ بولتے ہيں اورا  يقين
واالہے ۔ اور جولوگ اپنی بيويوں سے ظہار کرتے ہيں پھر اپنے قول سے ہٹ جائيں تو انہيں باہمی مقاربت سے پہلے 

ايک غالم آزاد کرنا چاہيے اس طرح تمہيں نصيحت کی جاتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو هللا اس سے خوب باخبرہے ۔پس 
باہمی مقاربت سے پہلے متواتر دو ماه کے روزے رکھے اور جو ايسا بھی نہ کر سکے وه ساٹھ جسے غالم نہ ملے وه 

مسکينوں کو کھانا کھال ئے يہ اس ليے ہے کہ تم هللا اور اسکے رسول پر ايمان رکھويہ هللا کی مقرر کرده حدود ہيں اور
   )۴۔١کفار کيلئے درد ناک عذاب ہے۔"( سوره مجادلہ
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  والدت و رضاعت
عد از شادی جو بچہ متولد ہووه انہی ماں باپ کا ہو گا خدانخواستہ زناکاشائبہ ہو تب بھی بچہ باپ کا ہی سمجھاجائے گا ب

۔ان امھاتھم ااّل الٔی ولدنھمان کی مائيں وہی ہيں جنہوں نے انہيں جنا ہے اور باپ وہی ہے جو شوہر ہے الولد للفراش ولد 
ی کے لئے پتھرأو کی سزا ہے ۔ استقرار نطفہ کے بعد سقط کرانا ناجائز او ر حرام ماھر الحجر بچہ شوہر کاہوتا ہے زان

يَّاُکْم إِنَّ قَْتلَہُْم َکاَن ہے۔سقط کرانا قتل سمجھا جائے گا۔ ارشاد رب العزت ہے: َواَل تَْقتُلُْوا أَْواَلَدُکْم َخْشيَةَ إِْماَلٍق نَْحُن نَْرُزقُہُْم َوإِ 
رتم اپنی اوالد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم انہيں رزق ديں گے او رتم کو بھی ان کا قتل ِخْطئًا َکبِْيًرا "او 

عورت بيما رہو معاملہ دائر ہو بچہ بچ جائے يا بچے کی ماں سقط نہ ) ٣١يقينا بہت بڑا گناه ہے ۔" ( سوره بنی اسرائيل: 
رج نہيں ارشاد رب العزت ہے اَلتَُضارَّ َوالَِدةٌ م بَِولَِدہَا کرانے کی صورت ميں ماں کی زندگی کو خطره ہے توسقط ميں ح

َواَلَمْولُْوٌد لَّہ بَِولَِده ۔ ماں کو بچہ کی وجہ سے تکليف ميں نہ ڈاال جائے او ر نہ باپ کو اس بچہ کی وجہ سے ضرر 
ميں بھی ۔شادی کے چھ خرچ اخراجات کے معاملہ ميں بھی او رزندگی کے معاملہ ) ٢٣٣پہنچايا جائے ( سوره بقره :

ْنَساَن بَِوالَِدْيِہ إِْحَسا ْينَا اإْلِ نًا َحَملَْتہُ ماه بعد بچہ پيدا ہو توباپ ہی کا ہو گا کسی او ر کا نہيں ! ارشاِد رب العزت ہے : َوَوصَّ
َوَضَعْتہُ ُکْرہًا َوَحْملُہ َوِفَصالُہ ثاَلَثُْوَن َشْہًرا ۔ "ہم نے انسان کو  ہ ُکْرہًا وَّ اپنے ما ں باپ پر احسان کرنے کا حکم ديا اسکی أُمُّ

ما ں نے تکليف سہ کراسے پيٹ ميں اٹھائے رکھا او رتکليف اٹھا کر اسے جنا اور اسکے حمل او ردودھ چھڑانے ميں 
)١۵ماه رضاعت دودھ پالئے۔"( سوره احقاف :  ٣٠تيس ماه لگ جاتے ہيں دودھ پالنا دوسال حمل چھ ماه ہو جائيں گے۔ 

لَِمْن ا حق ہے کہ اسے دو سال دودھ پاليا جائے ۔ ارشاد رب العزت ہے : َواْلَوالَِداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدہُنَّ َحْولَْيِن َکاِملَْيِن بچہ ک
َضاَعةَ َوَعلَی اْلَمْولُْوِد لَہ ِرْزقُہُنَّ َوِکْسَوتُہُنَّ بِاْلَمْعُرْوِف الَتَُکلَُّف نَْفسٌ  إاِلَّ ُوْسَعہَا اَلتَُضارَّ َوالَِدةٌم بَِولَِدہَا َواَلَمْولُوٌد  أََراَد أَْن يُّتِمَّ الرَّ

ْنہَُما َوتََشاُوٍر فاََلُجنَاَح َعلَ  ْيِہَما َوإِْن أََرْدتُّْم أَْن تَْستَْرِضُعْوا لَہ بَِولَِده َوَعلَی اْلَواِرِث ِمْثُل ٰذلَِک فَإِْن أََراَدا فَِصااًل َعْن تََراٍض مِّ
ا آتَْيتُْم بِاْلَمْعُرْوِف َواتَّقُوا هللا َواْعلَُمْوا أَنَّ هللا بَِما تَْعَملُ أَْواَلَدُکْم فَ  ْوَن بَِصْيٌر ۔ "او رمائيں اپنے بچوں کو اَلُجنَاَح َعلَْيُکْم إَِذا َسلَّْمتُْم مَّ

ر بچے والے کےپو رے دوسال دودھ پالئيں ( يہ حکم )ان لوگوں کے لئے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہيں او 
ذمے دودھ پالنے والی ماؤں کی روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہو گا کسی پر اسکی گنجائش سے زياده بوجھ نہ ڈاال 

جائے نہ ماں کو بچہ کی وجہ سے تکليف ميں ڈاال جائے او رنہ باپ کو اس بچہ کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچايا جائے
پھر اگر طرفين باہمی رضا مندی او رمشورے سے بچے کا دودھ اور اس طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے ۔ 

چھڑانا چاہتے ہيں تو کوئی مضائقہ نہيں ۔" نيز "اگر تم اپنی اوالد کو ( کسی اور سے ) دودھ پلوانا چاہوتوتم پر کوئی 
رجان لو کہ مضائقہ نہيں بشرطيکہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شده معاوضہ ادا کرو او رهللا کا خوف کرواو 

کسی عورت سے دودھ پلوايا جائے تووه رضا عی ماں ) ٢٣٣تمہارے اعمال پر هللا کی خوب نظر ہے ۔ "( سوره بقره :
َضاَعِة ۔ او روه مائيں ہَاتُُکُم الالَّ تِْی أَْرَضْعنَُکْم َوأَْخَواتُُکْم ِمَن الرَّ جو تمہيں دودھ  کہلوائے گی ۔ ارشاِد رب العزت ہے: َوأُمَّ

رضاعی ماں ، ماں ہے اور رضاعت کا سلسلہ خاندان ) ٢٣چکی ہيں اور تمہاری دودھ شريک بہنيں۔ ( سوره نساء : پلوا
ميں جاری رہے گا۔ دودھ پالنے کے ليے اجرت بھی دينی چاہيے ارشاد رب العزت ہے : فَإِْن أَْرَضْعَن لَُکْم فَآتُْوہُنَّ 

خواه چپقلش کے ) ۶ئيں تو انہيں اس کی اجرت دے ديا کرو۔ (سوره طالق : أُُجْوَرہُنَّ ۔ اگر وه تمہارے کہنے پردودھ پال
بعد ما ں دودھ پال رہی ہو او راجرت کی طلبگا رہو يا او رکو ئی عورت دودھ پال نے والی ہو ۔ماں کی طرح دودھ 

  پالنے والی بھی (رضاعی ) ماں کہالئے گی۔ 

  لعان
مياں بيوی کے درميان ايک خاص مباہلہ کو لعان کہتے ہيں جس کا اثر يہ ہے کہ شرعی حد سے بچاؤ ہوجاتا ہے او 

ربچے کی نفی ہوجاتی ہے ۔ مرد اپنی بيوی کو کسی غير مرد کے ساتھ مقاربت کرتے ديکھتاہے اور کہتا ہے عورت 
د يہ کہتا ہے بچہ ميرا نہيں عورت مدعی ہے کہ بچہنے بد کاری کی ہے گواه پيش نہيں کرتا عورت انکاری ہے نيز مر

اسکا ہے هللا نے اسکا حل لعان کی صورت ميں پيش کيا ۔ مرد اپنا بيان چار دفعہ دہرائے چار دفعہ گواہی دے پانچويں 
کی دفعہ جھوٹے ہونے ميں اپنے اوپر هللا کی لعنت کا تذکره کرے يہی کام عورت کرے ۔ حد جاری نہيں ہو گی او ربچہ 

ہُْم فََشہَاَدةُ أََحِدِہْم أَْربَُع بھی نفی ہو جائے گی ۔ ارشاد رب العزت ہے : َوالَِّذْيَن يَْرُمْوَن أَْزَواَجہُْم َولَْم يَُکْن لَّہُْم ُشہََداُء إاِلَّ أَنفُسُ 
اِدقِْيَن َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ هللا َعلَْيہِ  إِْن َکاَن ِمَن اْلَکاِذبِْيَن َويَْدَرأُ َعْنہَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشہََد أَْربََع َشہَاَداتٍم بِا  َشہَاَداتٍم بِا إِنَّہ لَِمَن الصَّ

اِدقِْيَن َولَْواَلفَْضُل هللا عَ  اٌب َحِکْيٌم ۔ "او لَْيُکْم َوَرْحَمتُہ َوأَنَّ إِنَّہ لَِمَن اْلَکاِذبِْيَن َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللا َعلَْيہَا إِْن َکاَن ِمَن الصَّ هللا تَوَّ
رجو لوگ اپنی بيو يو ں پرزنا کی تہمت لگا ئيں او ر انکے پا س خود ان کے سوا کو ئی گواه نہ ہو تو انميں سے ايک 

شخص يہ شہادت دے کہ چار مرتبہ هللا کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وه سچا ہے او رپانچويں بار کہے کہ اگر وه 
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هللا کی لعنت ہو او رعورت سے سزا اس صور ت ميں ٹل سکتی ہے کہ وه چار مرتبہ هللا کی قسم جھوٹا ہے تو اس پر 
کھا کر گواہی دے کہ يہ شخص جھوٹا ہے او رپانچويں مرتبہ کہے کہ مجھ پر هللا کا غضب ہو اگر وه سچا ہے او 

)او ر يہ کہ هللا بڑا توبہ کو قبول راگرتم پرهللا کا فضل ا ور اسکی رحمت نہ ہوتی( توتمہيں اس کی خالصی نہ ملتی 
صيغہ طالق کے بغير عورت مرد کا باہمی رابطہ ختم او ربچہ ) ٩تا  ۶کرنے واال اور حکمت واال ہے۔ "( سوره نور : 

کوڑے او رعورت سے ٨٠کی مرد سے نفی ہو جائے گی دونوں سے حد ٹل جائے گی يعنی مرد سے حد قذف (تہمت ) 
  ں گے ۔ کوڑے ٹل جائي ١٠٠حد زنا 

  طالق
طالق امر شرعی ہے ليکن هللا وصل کو پسند کرتا ہے فصل کو نہيں مالپ کو پسندکرتاہے انقطاع کو نہيں مل جل کر 

رہنے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کو پسنديده قرار ديا ہے ۔ جدائی، تفريق بچوں کی پريشانی خاندان ميں 
اوندی ميں نا پسنديده ہے ليکن اگر کو ئی صور ت وصل کی نہيں تو پھر حکم باہمی عداوت کا موجب طالق بارگاه خد

ہے کہ اچھے انداز سے اچھے طريقے سے لڑائی جھگڑا کئے بغير جدا ہو جانا چاہيے جدا ہونے کا نام طالق ۔ طالق 
َمتُِّعْوہُنَّ مقاربت سے پہلے۔ ارشاد رب العزت ہے: الَُجنَاَح َعلَْيُکُم إِْن طَلَّْقتُْم النَِّساَء مَ  ْوہُنَّ أَْو تَْفِرُضْوا لَہُنَّ فَِرْيَضةً وَّ ا لَْم تََمسُّ

وہُنَّ َوقَْد فََرْضتُ َعلَی اْلُمْوِسِع قََدُره َوَعلَی اْلُمْقتِِر قََدُره َمتَاًعام بِاْلَمْعُرْوِف َحقًّا َعلَی اْلُمْحِسنِْيَن َوإِْن طَلَّْقتُ  ْم لَہُنَُّمْوہُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّ
أَْقَرُب لِلتَّْقٰوی َواَلتَْنَسْوا اْلفَْضَل بَْينَُکْم إِنَّ هللا  فَِرْيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إاِلَّ أَْن يَْعفُْوَن أَْو يَْعفَُو الَِّذْی بِيَِده ُعْقَدةُ النَِّکاِح َوأَْن تَْعفُْوا

نہيں کہ تم عورتو ں کو ہاتھ لگانے او ر مہر معين کرنے سے پہلے طالق  بَِما تَْعَملُْوَن بَِصْيٌر ۔ "اس ميں کو ئی مضائقہ
دے دواس صورت ميں انہيں کچھ دے کررخصت کرو مالدار اپنی وسعت کے مطابق او رغريب آدمی اپنی حيثيت کے 

ور ان پيش نظردستور کے مطابق دے يہ نيکی کرنے والوں پر حق ہے ۔ او راگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل ا
کے ليے مہر معين کر چکنے کے بعد طالق دے دو تو اس صورت ميں تمہيں اپنے مقرر کرده مہر کا نصف اد ا کرنا 

ہو گا مگر يہ کہ وه اپنا حق چھوڑ ديں يا جس کے ہاتھ ميں عقد کی گره ہے وه حق چھوڑ دے اور تمہارا اس مال چھوڑ 
لت کو نہ بھولو يقينا تمہارے اعمال پر هللا کی خوب نگا ه ہے ۔ "( دينا تقوٰی کے زياده نزديک ہے اور تم آپس کی فضي

عورت غير مدخولہ ( يعنی مقاربت نہ کی گئی ) کو طالق دينے کی صورت ميں نصف حق ) ٢٣٧۔٢٣۶سوره بقره : 
َجلَہُنَّ فَأَْمِسُکْوہُنَّ بَِمْعُرْوٍف أَْو مہر دينا ہو گا ۔ طالق مقاربت کے بعد ارشاد رب العزت ہے: َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أَ 

ُحوہُنَّ بَِمْعُرْوٍف َواَل تُْمِسُکْوہُنَّ ِضَراًرا لِّتَْعتَُدْوا َوَمْن يَّْفَعْل ٰذلَِک فَقَْد ظَلََم نَْفَسہ َواَلتَ  اْذُکُروا نِْعَمةَ هللا َسرِّ تَِّخُذْوا آيَاِت هللا ہُُزًوا وَّ
ُن اْلِکتَاِب َواْلِحْکَمِة يَِعظُُکْم بِہ َواتَّقُوا هللا َواْعلَُمْوا أَنَّ هللا بُِکلِّ َشْیٍء َعلِْيٌم ۔ "اَعلَْيُکْم َوَما أَنَزَل  و رجب تم اپنی عورتوںَعلَْيُکْم مِّ

کو طال ق دے دواو روه عدت کے آخری دنوں ميں پہنچ جائيں تو انہيں يا تو شائستہ طريقے سے اپنے نکاح ميں رکھو (
کرلو ) يا شائستہ طور پر رخصت کردو او رصرف ستانے کی خاطر۔ زيادتی کرنے کے ليے۔ انہيں روکے نہ رجوع 

رکھو او رجوايسا کرے گا وه اپنے اوپر ظلم کرے گا او رتم هللا کی آيا ت کا مذاق نہ اڑاؤاو رهللا نے جونعمت تمہيں 
يحت کے ليے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل عطا کی ہے اسے يادرکھو او ر( يہ بھی ياد رکھو )کہ تمہاری نص

طال ق دينے والے کيلئے ) ٢٣١کی ہے ۔ او رهللا سے ڈرو او ريہ جان لو کہ هللا کو ہر چيز کا علم ہے ۔"( سوره بقره : 
ضروری ہے کہ وه بالغ عاقل بااختيار ہو اپنی مرضی سے طالق دے مجبورشده شخص سے طالق واقع نہيں ہوتی ۔ 

حيض ميں نہ ہو دو عادل گواه طالق کے وقت موجود ہو ں عادل جن کے گنا ه وبرابی کا کسی کوعلم نہ ہو  عورت ايام
اور عمومی شہرت اچھی ہو پھر صيغہ طالق پڑھا جائے ان شرائط ميں سے کوئی ايک مفقود ہو جائے تو طالق واقع 

  نہيں ہو گی ۔ 

  تين طالقيں
خواه صيغہ جس قدر تعداد ميں پڑھا جائے جيسے نکاح کے صيغے بار ايک ہی نشست ميں ايک ہی طالق ہوتی ہے 

تَاِن فَإْمَساٌکم بَِمْعُرْوٍف أَْو تَْسِرْيٌح بِإِْحَسا ٍن َواَليَِحلُّ بارپڑھنے سے نکاح ايک ہی ہوتاہے ۔ ارشاد رب العزت ہے: اَلطَّالَُق َمرَّ
ا آتَْيتُُمْوہُنَّ َشْيئًا  ْيَما اْفتََدْت بِہ تِْلَکإاِلَّ أَْن يََخافَا أاَلَّ يُقِْيَما ُحُدْوَد هللا فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُقِْيَما ُحُدْوَد هللا فاَلَُجنَاَح َعلَْيِہَما فِ لَُکْم أَْن تَأُْخُذْوا ِممَّ

ق دو بار ہے يا تو پھر شائستہ طور پر عورتوں کو ُحُدْوُد هللا فاََل تَْعتَُدْوہَا َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدْوَد هللا فَأُْوٰلئَِک ہُْم الظَّالُِمْوَن ۔ "طال
اپنی زوجيت ميں رکھ ليا جائے يا اچھے پيرائے ميں انہيں رخصت کر ديا جائے اور يہ جائز نہيں کہ جو کچھ تم انہيں 
دے چکے ہو اس ميں سے کچھ لے لو مگر يہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وه هللا کی حدود قائم نہيں رکھ سکيں گے 

اگر تمہيں خوف ہو کہ زوجين هللا کی حدود کو قائم نہيں رکھ سکيں گے تو (اس مال ميں) کوئی مضائقہ نہيں جو  پس
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عورت بطور معاوضہ دے (کر خلع کرائے)يہ هللا کی مقرر کرده حدود ہيں سو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ 
جب کوئی شخص اپنی بيوی کو طالق ديتاہے ) ٢٢٩:حدوداٰلہی سے تجاوز کرتے ہيں پس وہی ظالم ہيں ۔"( سوره بقره 

تين ماه گذر گئے عورت جداہو گئی اب وه پھر نکاح کر سکتاہے (يہ ہے ايک طالق) اختالف ہو اطالق کی نوبت آگئی 
طالق ديدی ۔تين ماه گذر گئے اب پھر نکاح کر سکتاہے (يہ ہيں دو طالقيں )اب اگر پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ 

طالق کے بعد تين ماه گذر گئے اب اس کو پھر نکاح کرنے کا حق نہيں ہے مگر حاللہ کے بعد ۔ ارشاد طالق دے اور 
ی تَْنِکَح َزْوًجا َغْيَره فَإِْن طَلَّقَہَا فاََل ُجنَا نَّا أَْن َح َعلَْيِہَما أَْن يَّتََراَجَعا إِْن ظَ رب العزت ہے : فَإِْن طَلَّقَہَا فاََل تَِحلُّ لَہ ِمْن م بَْعُد َحتّٰ

مرد کے ليے اس  يُقِْيَما ُحُدْوَد هللا َوتِْلَک ُحُدوُد هللا يُبَيِّنُہَا لِقَْوٍم يَّْعلَُمْوَن ۔ "اگر( تيسری بار) طالق ہوگئی تو يہ عورت اس
وقت تک حالل نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے ہاں پھر اگر دوسرا شوہر اسے طالق دے( اپنی 

ختيار سے) اور وه عورت و مرد دونوں ايک دوسرے کی طرف رجوع کريں تو کوئی حرج نہيں مرضی اور ا
بشرطيکہ انہيں اميد ہو کہ وه حدود الہی کو قائم رکھ سکيں گے اور يہ ہيں هللا کی مقررکرده حدود جنہيں هللا دانشمندوں 

يس جامعہ ازہر نے بھی اسی مسلک کو مفتی اعظم شيخ محمود شلتوت رئ) ٢٣٠کے ليے بيان کرتا ہے۔"(سوره بقره :
قبو ل کياہے ۔ فرماياميں ہے ايک عرصہ مشرق کے کالج ميں مذاہب کی تحقيق ميں لگا رہا اور انکے درميان موازنہ و 
مقابلہ ميں مصروف رہاکئی مرتبہ ايسا ہوتا کہ ميں کئی مسائل ميں مختلف مذاہب کے آرا ء و نظريا ت کی طرف رجوع

امات پر ميں نے شيعہ مذہب کے استدالالت کو محکم اور استوار ديکھا تو ان کے سامنے جھکا او ر کرتا بہت سے مق
ميں نے ان ميں اے اہل اسالم غور و فکر کرو کہ شيعہ نظريہ کو انتخاب کر ليا ايک ہی وقت ميں تين طالقيں دے ڈالی 

سے سخت گنا ه ہے۔ موالنا مودودی تعليم اتورن جاتی ہيں۔ جيسا کہ آجکل جہال کا عام طريقہ ہے تو يہ شريعت کی رو 
ملت مسلمہ فکر کرو عورت مرد کے ما بين اختالف ہو ہی جاتا ہے غصہ ميں آکر زبانی يا تحرير ی طور پر طالق 
ّٰ تو  طالق طالق کہہ دينے سے وه مکمل جدا۔ پھر حاللہ ۔يعنی کسی اور سے شادی اور جماع ۔الحول و القوة اال با

کو پکڑ ليتاہے ڈرا دھمکا کر طالق لے ليتا ہے تو عورت جدا ۔اور پھر حاللہ۔ يہ قول خالف عقل ہے ۔  کوئی کسی
خالف فرمان رسول ہے ۔ خدا ہميں ان مفاسد سے بچا ئے طالق ۔وقت گزرنے کے بعد نکاح طالق اول طالق ۔وقت 

ھر اجازت نہيں۔اب کہ حاللہ ہو گا گزرنے کے بعد نکاح طالق دوم طالق ۔وقت گرنے کے بعد نکاح طالق سوم اب پ
ليکن کيا کبھی اس کی نوبت آسکتی ہے ہم نے تو تاريخ ميں اس طرح کا واقعہ نہ پڑھا نہ ديکھا لٰہذا اس قول سے انسان 
حاللہ سے مستقاًل چھٹکارا پا ليتا ہے بلکہ هللا کی طرف سے بہت بڑی دھمکی ہے کہ اگر سلسلہ طالق کا اس طرح جا 

ی دفعہ پھر طالق دی تو پھر تيری بيوی کو کسی اور مرد سے مجامعت کرنا ہوگی تب توشادی کر سکے رہا اور تيسر
  گا ۔ کيايہ تيری غيرت کو قبول ہے؟ انسان کہے گا ہر گز نہيں! لٰہذا طالق کا اس طرح کا سلسلہ ہی نہيں ہو گا ۔ 

  عّدت
توعدت نہيں ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہے: يَاأَيُّہَا الَِّذْيَن عدت طالق : بعد از نکاح ۔مقاربت سے پہلے اگر طالق دی جائے 

ْوہُنَّ فََما لَُکْم َعلَْيِہنَّ مِ  ُحْوہُنَّ َسَراًحا جَ آَمنُْوا إَِذا نََکْحتُْم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّْقتُُمْوہُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّ ْونَہَا فََمتُِّعْوہُنَّ َوَسرِّ ٍة تَْعتَدُّ ِمْياًل ْن ِعدَّ
۔ "اے مومنو! جب تم مومنات سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہيں طالق دے دو تو تمہيں کوئی حق نہيں 

پہنچتا کہ انہيں عدت ميں بٹھاؤ لہذا انہيں کچھ مال دو اورشائستہ انداز ميں انہيں رخصت کرو ۔" عدت در حقيقت نسل 
و تين ماه ميں واضح ہو جائے گا نيز عورت مرد جنہوں نے کئی سال باہمی انسانی کی محافظت ہے ۔ کہ اگرحمل ہے ت

انس و محبت کے ساتھ گذارے ہيں انہيں پھر موقع مہيا کرنا ہے کہ تين ماه ميں جب چاہيں مل بيٹھيں اور پھر اکٹھا 
کانپ جاتا ہے ۔ رہنے کا فيصلہ کريں کيونکہ طالق جائز ہونے کے باجود ايسا جائز امرہے کہ جس سے عرش اٰلہی 

ارشاد رسول اعظم (صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم )ہے تزوجو ا وال تطلقوا فان الطالق يھتزمنہ العرش ( وسائل الشيعہ باب 
نکاح کرو ۔ طالق نہ دينا کہ طالق دينے سے عرش اٰلہی کانپ اٹھتا ہے۔ پھر طالق ساری زندگی ) ٢۶٨طالق ص 

ں بيوی کا اس قدرباہمی وقت گزارنا يا دسے محونہيں ہو گا گزرے ہوئے ميا: ١موجب پريشانی رہے گی ۔ کيوں ؟ 
عورت کے لئے بعض اوقات دوسری شادی کرنا مشکل بعض اوقات آئيڈيل : ٢لمحات ذہن ميں گردش کرتے رہيں گے۔ 

يں پورا نہيں ملتا يہی حال مرد کا ہوگا۔ پھر خاندانی معامالت ميں طالق زہر واالکا م کرتی ہے صرف يہ دونوں نہ
سب سے بڑی مشکل يہ کہ بچے کہاں جائيں گے باپ کے پاس : ٣خاندان يا دونوں خاندان پريشانی ميں مبتال ر ہيں گے 

سال کی لڑکی باپ کی حفاظت  ٧سال کا لڑکا  ٣يا ماں کے پاس اگرچہ هللا نے معين کر ديا ہے پہلے ماں کے پاس پھر 
ا باپ ميں سے دوسرے کی کمی ستاتی رہے گی لٰہذا اپنے ليے نہيںميں رہيں گے ظاہرہے جس کے پاس ہوں گے ماں ي

تو کم از کم اوالد کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرف سے طعن و تشيع کے تير چليں گے يہ بے چارے دبے 
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  سمے ہی رہيں گے۔ طالق سے اجتناب کرنا چاہيے هللا وصل چاہتاہے فصل نہيں۔ 

  طالق کی شرائط
ادت ميں نہ ہو انہی دنوں شوہر سے اختالط نہ ہوہوا دو گواه عادل۔ جن کا کوئی عيب نظر ميں نہ ہوان عورت ماہانہ ع

کی موجودگی الزمی ہے باقاعده صيغہ جاری کيا جائے ۔ پھر بعد طالق عدت کے ايام کا حساب مرد نے رکھنا ہے تاکہ 
ھر ميں رہنا چاہے۔ عورت کے ا خراجات ادا طالق کا احساس رہے ہو سکتا ہے پلٹ آئے۔ رجوع کرے يا عورت اسی گ

ماه۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ارشاد رب العزت ہے: يَاأَيُّہَا النَّبِیُّ إَِذا  ٣کرنے ہوں گے اپنی حيثيت کے مطابق عام عدت 
تِِہنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا هللا َربَُّکمْ  بَيِّنٍَة  طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُْوہُنَّ لِِعدَّ اَلتُْخِرُجْوہُنَّ ِمْن م بُيُْوتِِہنَّ َواَليَْخُرْجَن إاِلَّ أَْن يَّأْتِْيَن بِفَاِحَشٍة مُّ

أََجلَہُنَّ فَأَْمِسُکْوہُنَّ بَِمْعُروٍف  أَْمًرا فَإَِذا بَلَْغنَ َوتِْلَک ُحُدْوُد هللا َوَمْن يَّتََعدَّ ُحُدْوَد هللا فَقَْد ظَلََم نَْفَسہ اَلتَْدِرْی لََعلَّ هللا يُْحِدُث بَْعَد ٰذلَِک 
ِ ٰذلُِکْم يُوَعظُ بِ  ّٰ ِ ْنُکْم َوأَقِْيُمْوا الشَّہَاَدةَ  أَْشِہُدْوا َذَوی َعْدٍل مِّ ہ َمْن َکاَن يُْؤِمُن بِا َواْليَْوِم اآْلِخِر ۔ "اے نبی! أَْو فَاِرقُْوہُنَّ بَِمْعُرْوٍف وَّ

انہيں ان کی عدت کے ليے طالق دے ديا کرو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب جب تم عورتوں کو طالق دو تو 
سے ڈرو تم انہيں (عدت کے دنوں)ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وه عورتيں خود نکل جائيں مگر يہ کہ وه 

وز کيا تواپنے نفس پر ظلمکسی نماياں برائی کا ارتکاب کريں اوريہ هللا کی حدود ہيں اور جس نے هللا کی حدود سے تجا
کيا تجھے کيامعلوم اس کے بعد هللا کوئی صورت پيدا کرے پھر جب عورتيں اپنی عدت پوری کرنے کو آئيں تو انہيں 

اچھی طرح سے اپنے عقد ميں رکھو يا انہيں اچھے طريقے سے عليحده کردو اور اپنوں ميں سے دو صاحبان عدل کو 
ست گواہی دو يہ وه باتيں ہيں جن کی تمہيں نصيحت کيجاتی ہے ہر اس شخص کيلئے جو گواه بنأو اور هللا کی خاطر در

تُہُنَّ ثاَلَ هللا اورروز آخرت پر ايمان رکھتاہو۔" ارشاد رب العزت ہے: َوالالَّ ئِْی يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحْيِض ِمْن نَِسائُِکْم إِْن اْرتَْبتُ  ْم فَِعدَّ
الالَّ ئِْی لَ  ْسًرا ۔ "تمہاری ْم يَِحْضَن َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُہُنَّ أَْن يََّضْعَن َحْملَہُنَّ َوَمْن يَّتَِّق هللا يَْجَعْل لَّہ ِمْن أَْمِره يُ ثَةُ أَْشہٍُر وَّ

عورتوں ميں سے جو حيض سے نااميد ہو گئی ہوں ان کے بارے ميں اگر تمہيں شک ہو جائے (کہ خون کا بند ہونا سن 
وجہ سے يا کسی اور عارضہ کی وجہ سے ہے) تو ان کی عدت تين ماه ہوگی اور يہی حکم ان رسيده ہونے کی 

عورتوں کے ليے ہے جنہيں حيض نہ آيا ہو اورحاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے اور جو هللا سے تو 
هللا أَنَزلَہ إِلَْيُکْم َوَمْن يَّتَِّق هللا  ڈرتاہے وه اس کے معاملے ميں آسانی پيد ا کرديتا ہے۔" ارشاد رب العزت ہے: ٰذلَِک أَْمرُ 

ْوہُ  ْجِدُکْم َواَلتَُضارُّ ْن وُّ نَّ لِتَُضيِّقُْوا َعلَْيِہنَّ َوإِْن ُکنَّ أُواَلِت َحْمٍل يَُکفِّْر َعْنہُ َسيِّئَاتِہ َويُْعِظْم لَہ أَْجًرا أَْسِکنُْوہُنَّ ِمْن َحْيُث َسَکْنتُْم مِّ
ی يََضْعَن َحْملَہُنَّ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُکْم فَآتُْوہُنَّ أُُجْوَرہُنَّ َوْأتَِمُرْوا بَْينَُکْم بَِمْعُرْوٍف َوإِ فَأَْنفِقُْوا َعلَْيہِ  ْن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَہ أُْخٰری نَّ َحتّٰ

ا  ْن َسَعتِہ َوَمْن قُِدَر َعلَْيِہ ِرْزقُہُ فَْليُنفِْق ِممَّ آتَاهُ هللا الَيَُکلُِّف هللا نَْفًسا إاِلَّ َما آتَاہَا َسيَْجَعُل هللا بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا ۔ "يہ لِيُْنفِْق ُذْو َسَعٍة مِّ
هللا کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کيا ہے اور جوا  سے ڈرے گا هللا اسکی برائياں دور کردے گا اور ا 

ميں)بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم خو د رہتے ہو  س کے ليے اجر کو بڑھا دے گا ان عورتوں کو( زمانہ عدت
اور انہيں تنگ کرنے کے ليے تکليف نہ پہنچاؤ اگر وه حاملہ ہوں تو انکو زمانہ وضع حمل تک خرچہ دو پھر اگر وه 
 تمہارے کہنے پر دودھ پالئيں تو انہيں (اس کی) اجر ت دو اور احسن طريقہ سے باہم مشوره کر ليا کرو (اور اجرت

طے کرنے ميں) اگر تمہيں آپس ميں دشواری پيش آئے تو ماں کی جگہ اور کوئی عورت دودھ پالئے گی وسعت واال 
اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہيے کہ جتنا هللا نے اسے د 

زياده مکلف نہيں بناتا جنت تنگدستی کے بعد ے رکھا ہے اس ميں سے خرچ کرے هللا نے جس کوجتنا ديا ہے اس سے 
ارشاد رب العزت ہے: َواْلُمطَلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِہنَّ ثاََل ثَةَ قُُرْوٍء ) ۵،٧عنقريب هللا آسانی پيدا کرے گا ۔ "( سوره طالق: 
ِہنَّ فِْی ٰذلَِک إِْن أََراُدْوا  َواَليَِحلُّ لَہُنَّ أَْن يَّْکتُْمَن َما َخلََق هللا ِفْی أَْرَحاِمِہنَّ إِنْ  ُکنَّ يُْؤِمنَّ بِا َواْليَْوِم اآْلِخِر َوبُُعْولَتُہُنَّ أََحقُّ بَِردِّ

َجاِل َعلَْيِہنَّ َدَرَجةٌ َوهللا َعِزْيٌز َحِکْيٌم  عورتيں (تين مرتبہ ۔ "اور طالق يافتہ إِْصاَلًحا َولَہُنَّ ِمْثُل الَِّذْی َعلَْيِہنَّ بِاْلَمْعُرْوِف َولِلرِّ
ماہواری سے پاک ہونے تک )انتظار کريں اور اگر وه هللا اور روز آخرت پر يقين رکھتی ہيں تو ان کے ليے جائز نہيں 
کہ هللا نے ان کے رحم ميں جو کچھ رکھا ہے اسے چھپائيں ان کے شوہر اصالح و سازگاری کے خواہاں ہيں تو عدت 

واپس لينے کے پورے حق دار ہيں اور عورتوں کو بھی دستور کے مطابق ويسے کے دنوں ميں انہيں اپنی زوجيت ميں
ہی حقوق حاصل ہيں جيسے مردوں کے حقوق ان پر ہيں البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے اورا  بڑا 

ع کا حق حاصل گويا بعد از طالق عدت کے ايام ميں مرد کو رجو) ٢٢٨غالب آنے واال حکمت واال ہے "۔( سوره بقره: 
ہے ليکن رجوع سے مقصد اصالح ہو باہمی اکٹھا رہنا ہو يہ خيال رہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہيں

  ان کے حقوق کا خيال رکھا جائے ۔ 
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  عدت وفات
جيسے طالق کے بعد عدت کی ضرورت ہے اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے تو بھی اسالم نے عدت کا حکم ديا ہے 

َعْشًرا فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَہُنَّ فاََلُجنَاَح اد رب العزت ہے: َوالَِّذْيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُکْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يَّتََربَّْصَن بِأَنفُِسِہنَّ أَْربََعةَ أَْشہٍُر ارش وَّ
َملُْوَن َخبِْيٌر ۔ "اور تم ميں جو وفات پاجائيں اور بيوياں چھوڑ جائيں تو وهَعلَْيُکْم فِْيَما فََعْلَن ِفی أَنفُِسِہنَّ بِاْلَمْعُرْوِف َوهللا بَِما تَعْ 

بيوياں چار ماه دس دن اپنے آپ کو انتظار ميں رکھيں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو شريعت کے مطابق اپنے 
باخبر ہے "۔ ( سوره بقره : بارے ميں جو فيصلہ کريں اسکا تم پر کوئی گناه نہيں اور هللا تمہارے اعمال سے خوب 

تَاًعا إِلَی ا) ١٣۴ َْزَواِجِہْم مَّ ِصيَّةً ألِّ ْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراٍج فَإِْن ارشاِد رب العزت ہے: َوالَِّذْيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُکْم َويََذُرْوَن أَْزَواًجا وَّ
ْعُروٍف َوهللا َعِزْيٌز َحِکْيٌم ۔ اور تم ميں سے جو وفات پاجائيں انہيں  َخَرْجَن فاََلُجنَاَح َعلَْيُکْم فِْی َما فََعْلَن فِْی أَنفُِسِہنَّ  ِمْن مَّ

چاہيے کہ بيويوں کے بارے ميں وصيت کر جائيں ايک سال تک انہيں (نان و نفقہ سے) بہر ه مند رکھا جائے اور گھر 
کر جو بھی اپنے ليے فيصلہ کرتی سے نہ نکا لی جائيں اگر وه خود گھر سے نکل جائيں تو دستور کے دائره ميں ره 

عدت کے اختتام ) ٢۴٠ہيں تمہارے ليے کوئی مضائقہ نہيں اور هللا بڑا غالب آنے واال ،حکمت واال ہے ۔( سوره بقره : 
کے بعد اگرعورت شادی کرنا چاہيے تودستور کے مطابق کر سکتی ہے کوئی مرد اس سے شادی کا خواہاں ہے تو 

ْضتُْم بِہ ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْکنَْنتُْم فِْی شادی کے ليے خطبہ کر سکتا ہے ۔ ارشاد رب العزت ہے: َوالَُجنَاَح َعلَْيُکْم فِْيَما َعرَّ
ا إاِلَّ أَْن تَقُْولُْوا قَْواًل مَّ  ی يَْبلَُغ اْلِکتَاُب  ْعُرْوفًاأَنفُِسُکْم َعلَِم هللا أَنَُّکْم َستَْذُکُرْونَہُنَّ َولَِکْن الَّ تَُواِعُدْوہُنَّ ِسّرً َواَلتَْعِزُمْوا ُعْقَدةَ النَِّکاِح َحتّٰ

اس ميں کوئی مضائقہ نہيں کہ تم ان أََجلَہ َواْعلَُمْوا أَنَّ هللا يَْعلَُم َما فِْی أَنفُِسُکْم فَاْحَذُرْوهُ َواْعلَُمْوا أَنَّ هللا َغفُْوٌر َحلِْيٌم ۔ "اور 
ے کنائے ميں کرو يا اسے تم اپنے دل ميں پوشيده رکھو هللا کو تو علم ہے کہ تو عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشار

ان سے ذکر کرو گے مگر ان سے خفيہ قول و قرار نہ کرو ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو البتہ 
ہارے دلوں ميں ہے هللا عقد کا فيصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پور ی نہ ہو جائے اور جان رکھو جو کچھ تم

عدت کے دنوں) ٢٣۵کو سب معلوم ہے لہذا اس ے ڈرو اور جان رکھو هللا بڑا بخشنے واال ، بردبار ہے "۔( سوره بقره :
ميں نکاح کرنے سے( خصوصا مقاربت بھی کرلی جائے) عورت ہميشہ کے ليے حرام ہو جاتی ہے اصطالح شرع ميں

تظار ضروری ہے عدت ختم ہوجائے تو نکاح کر ليا جائے ۔ جس طرح عدت کے اسے کہتے ہيں حرام مٔوبد۔ لٰہذا ان
دوران نکاح حرمت ابدی کا باعث ہے اسی طرح شوہردار عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرمت ابدی کا موجب ہوتا 

ہے پس يہ جانتے ہوئے کہ يہ شوہردار ہے کوئی شخض اگر اس سے نکاح کرے تو وه عورت ہميشہ کے ليے اس 
  خص پر حرام ہو جائے گی ۔ ش

  طالق خلع
عورت شوہر کو پسند نہيں کرتی اس سے شديد نفرت کرتی ہے اس کے ساتھ رہنے کو کسی صورت قبول نہيں کرتی تو
طالق کی مانگ عورت کی طرف سے ہوگی حق مہر کی واپسی يا کسی او ر چيز کے دينے پر مرد طالق دے گا اس 

يں طالق کی باقی عام شرئط موجود ہونی چاہئيں ۔ اس طالق کا نام خلع ہے۔ ہاں البتہ طالق ميں مردکو رجوع کا حق نہ
عورت نے جوکچھ ديا ہے اگر اس ميں رجوع کرتی ہے اور اپنی چيزيں واپس طلب کرتی ہے تومردکواس طالق ميں 

  بھی رجوع کاحق حاصل ہوگا۔ 

  عورت کی گواہی
بعض اوقات شہادت گواہی کی ضرورت ہوتی ہے کئی معامالت ميں  حقوق اٰلہی و حقوق انسانی کے اثبات کے ليے

ْن تَْرَضْوَن مِ  اْمَرأَتَاِن ِممَّ ہََداِء أَْن عورت کی گواہی مقبول ہے ۔ ارشاد ِرب العزت ہے: فَإِْن لَّْم يَُکْونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل وَّ َن الشُّ
َر إِْحَداہَُما اأْلُْخرٰ  ی ۔ "اگر دو مرد نہ ہوں تو اپنی پسند کے مطابق ايک مرد اور دو عورتوں کوگواه بنأو تَِضلَّ إِْحَداہَُما فَتَُذکِّ

تاکہ اگر ان ميں ايک بھول جائے تو دوسری اسے يا د دالئے "۔ حقوق انسان ميں حق غير مالی طالق وغيره کے 
ردوں کی گواہی يا ايک مرد ور معامالت ميں دو مرد گواه ہونا چاہئيں۔ حقوق مالی،شادی کے معامالت وغيره ميں دو م

دو عورتوں کی گواہی کفايت کرتی ہے۔ جو مسائل عورتوں سے مربوط ہيں مردوں کے ليے ان پر اطالع پانامشکل ہے 
اس ميں صرف عورتوں کی گواہی کافی ہے اسی طرح ميراث اورو صيت کے مسائل ميں عورتوں کی گواہی کافی ہے 

عورت کوبہت اہميت دی ہے ۔ ارشاد رب العزت ہے: َواَليَِحلُّ لَہُنَّ أَْن يَّْکتُْمَن َما  غرضيکہ گواہی کے سلسلہ ميں هللا نے
ں تو ان کے ليے جائز َخلََق هللا فِْی أَْرَحاِمِہنَّ إِْن ُکنَّ يُْؤِمنَّ بِا َواْليَْوِم اآْلِخِر ۔ "اگر وه هللا اور روزآخرت پر ايمان رکھتی ہي

موں ميں جو کچھ خلق کيا ہے اسے چھپائيں گويا بتانا ضروری ہے اور يہی عورتون کی نہيں کہ هللا نے ان کے رح
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   )٢٢٨گواہی ہے"۔ ( سوره بقره :

  عورت و ميراث
بيٹی کی وراثت اگر مرنے والے کی اوالد صرف ايک بيٹی ہو تو نصف مال اس کاحق ہے اور ديگر عزيزوں کے نہ 

  ائے گا۔ ہونے کی صورت ميں باقی نصف بھی اسے مل ج
ارشاد رب العزت : َوإِْن َکانَْت َواِحَدةً فَلَہَا النِّْصُف ۔ اور اگر صرف اس کی صرف ايک ہی لڑکی ہے تو نصف ترکہ اسکا 

   )١١حق ہے۔ ( سوره نساء : 

  ماں
مرنے والے کی اوالد ہونے کی صورت ميں ماں کا چھٹا حصہ ہے نہ ہونے کی صورت ميں تيسرا حصہ ہے۔ ارشاد 

ا تََرَک إِْن َکاَن لَہ َولٌَد فَإِْن لَّْم يَُکْن لَّہُ وَ رب ا ُدُس ِممَّ ْنہَُما السُّ ِہ الثُّلُُث ۔ "اور لعزت ہے: َوأِلَبََوْيِہ لُِکلِّ َواِحٍد مِّ َوِرثَہ أَبََواهُ فأَِلُمِّ لٌَد وَّ
ا اور اگر ميت کی اوالد نہ ميت کی اوالد ہونے کی صورت ميں والدين ميں سے ہر ايک کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گ

   )١١ہو بلکہ صرف ماں باپ وارث ہوں تو اسکی ماں کو تيسرا حصہ ملے گا ۔"( سوره نسا ء :

  بيوی
ا تََرْکتُْم إِْن لَّْم يَُکْن لَُّکْم َولٌَد فَإِْن َکاَن لَُکْم َولٌَد فَلَہُنَّ  بُُع ِممَّ ا تََرْکتُْم ِمْن م بَْعِد َوِصيٍَّة  الثُُّمُن ِممَّ ارشاد رب العزت ہے : َولَہُنَّ الرُّ

تُْوُصْوَن بِہَا أَْو َدْيٍن ۔ "اگر تمہاری اوالد نہ ہوتو انہيں( بيويوں کو) تمہارے ترکے ميں سے چوتھائی ملے گی اور اگر 
رضتمہاری اوالد ہو تو انہيں تمہارے ترکہ ميں سے آٹھواں حصہ ملے گا يہ تقسيم تمہاری وصيت پر عمل کرنے اور ق

   )١٢اد اکرنے کے بعد ہوگی "۔( سوره نساء:

  بہن
ْنہُمَ  لَہ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَلُِکلِّ َواِحٍد مِّ ُدُس فَإِْن َکانُْوا أَْکثََر ِمْن ارشاد رب العزت ہے : َوإِْن َکاَن َرُجٌل يُّوَرُث َکاَللَۃً أَِو اْمَرأَةٌ وَّ ا السُّ

َن هللا َوهللا َعلِْيٌم َحلِْيٌم "اور اگر کوئی مٰذلَِک فَہُْم ُشَرَکاُء فِی الثُّلُِث مِ  رد يا ْنم بَْعِد َوِصيٍَّة يُّْوٰصی بِہَا أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّةً مِّ
عورت بے اوالد ہو اور والدين بھی زنده نہ ہوں اور اسکا ايک بھائی يا ايک بہن ہو تو بھائی اور بہن ميں سے ہر ايک 

ا ۔ اگر اس کے بہن بھائی زياده ہوں تو سب ايک تہائی حصہ ميں شريک ہوں گے ۔يہ تقسيم وصيتکو چھٹا حصہ ملے گ
پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے بعد ہوگی بشرطيکہ ضرررساں نہ ہو ۔ يہ نصيحت هللا کی طرف سے ہے اور هللا 

نََک قُِل هللا يُْفتِْيُکْم فِْی اْلَکاَل لَِة إِِن اْمُرٌؤ ہَلََک ارشاد رب العزت ہے : يَْستَْفتُوْ ) ١٢بڑا دانا اور بردبارہے "۔ ( سوره نساء :
لَہ أُْخٌت فَلَہَا نِْصُف َما تََرَک َوہَُو يَِرثُہَا إِْن لَّْم يَُکْن لَّہَا َولٌَد فَإِْن َکانَتَا اثْ  ا تََرَک َوإِْن َکانُْوا لَْيَس لَہ َولٌَد وَّ إِْخَوةً نَتَْيِن فَلَہَُما الثُّلُثَاِن ِممَّ

نَِساًء فَلِلذََّکِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنثَيَْيِن يُبَيُِّن هللاُ لَُکْم أَْن تَِضلُّْوا َوهللاُ بُِکلِّ َشْیٍء عَ  َجااًل وَّ لِْيٌم ۔ "لوگ آپ سے کاللہ کے بارے ميں رِّ
وئی مرد مرجائے اور دريافت کرتے ہيں ان سے کہہ ديجے هللا کاللہ کے بار ے ميں تمہيں يہ حکم ديتا ہے کہ اگرک

اسکی اوالد نہ ہو اور ايک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف ملے گا اگر بہن مر جائے اور اسکی کوئی اوالد
نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا اگر بہنيں دو ہو ں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے دو تہائی ملے گااگر 

کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہو گا۔ هللا تمہارے ليے احکام بياں فرماتا ہے  بہن بھائی دونوں ہوں تو مرد
  )١٧۶تاکہ تم گمراه نہ ہو جاؤ اور هللا ہر چيز کا پورا پوراعلم رکھتاہے "۔(سوره نساء :

 

 


