قیقحتورحتیر :دیساعرفیلعشاہاینیسحل

رکن
رحامزیچوکالحل یکرطفوسنمب ا
لیبلبگےسقلعتمرشیعااکحم
ااتتفہیح
ھچکرعہصلبق المایشیئںیماییٹلملنشینوفڈنیچیکای رپوڈٹک  Hot Dogےکنامرپالمایشیئےکالحلدصتیقی
ادارےاجمک()JAKIMےن ارتعاضااھٹنا۔ارگہچہیرپوڈٹک ےتک ےکوگش ےسںیہن ،ہکلبرمیغ  ،اگےئزنخیروریغہ ےک
الحلنارحاموگشیکیتنبےہ،نامہ Hot Dogےکنامےسوہشمرےہ،لذااسینپمکوکنامدبانلڑپا،اسربخاکوسلشڈیمنارپ
تہبرچاچوہا۔ ہیاجنرکاوسفسوہاہک دنچاملسمناصرنیفیھباسواہعقرپاجمک()JAKIMادارےاکذماقاڑارےہےھتوج
رسارساملسمونںیکالحلورحامےکاسملئےسالیملعیکرطفاشارہاھت۔
انچںہچسنحاانااتسکن ) (SANHA PAKISTANےکرشہعیررسیچڈاپیرٹنمٹیکہتفہواریہقفسلجمےک
ی
رحتی
ےلصیفیکروینشںیمیتفمدیساعرفیلعشاہاصحےن’’الحلشاکرحامنامرانھک‘‘ےکونعانےسادمحلہللایاہنیدیفم ر
ی
ایتر یک  ،وج اردو  ،رعیب اور ارگنیری نیت زناونں ںیم اافدہ اعم ےک ےیل ادارے یک وی اسی اور وسلش ڈیمناےک ذرہعی دربمس
 2016ںیم اعم یک یئگ ناہک املسمن اصرنیف وک ہی ولعمم وہ ہک یسک الحل زیچ وک رحام نام دانی وکیئ ومعمیل نات ںیہن  ،ہکلب اخصل
رشیعمکحیکالخفورزیےہ،زیناسےلسلسںیماجمک()JAKIMاکہلصیفنالکلدرشاھت۔
سمی
اساسلدنبہاکالحلڈیمنسیاوراک بکسےسقلعتماجمک()JAKIMیکرطفےسدقعنمہاییریتیبوکرسےک
ےیلالمایشیئاجناوہا،رٹگننیےکدوراناجمک()JAKIMےکااکلہروںےناسواہعقاکذرکایکاوراتبناہکحاسمسقےکاسملئ
اسےنمآےتںیہوتاجمک()JAKIMتیثیحبادارہاسےسےسیکاتٹمنےہ،وگتفگےکدوراندنبہےنرعضایک ہکمہےنیھباس
وحاےلےساییقیقحتاقمہلاجمک()JAKIMوکایلیمایکاھتوجہکانےکملعںیماھت۔

ھچکرعہصلبقایاصحےندنچاصتویرریمےاسھترئیشںیکوجاخصلرشابیکںیھت،رپاساکنام’’الحلوانئ
‘‘اھت،ہیاجنرکاوسفسوہاہکالحلوانئےکنامےسامرٹیکںیموایعقایرشموبوموجدےہ،ہکبجمریذبجعت اوراوسفسیک
نات ہی یھت ہک اےس ای املسمن کلم ےس نااقدعہ میلست دشہ الحل دصتیقی ادارے (Accredited Halaal

ایہی
اظبہبلطمہینکلبااےہہکش ذ
)Certification Bodyیکرطفےسالحلاکرسٹیکفیٹیھباجریایکایگےہ۔سجاک ر
الحلدصتیقیادارہرشتعیےکاسمکحےسناوافقنااغلفےہوجہکاسیکاتیلہرپوساہیلنانڑھکارکناےہ۔
زنخیوریغہوکالحلاک
الثمرشاب ،ر
سجرطحیسکالحلزیچوکرحاماکنامدانیرشاعًدرشںیہن،ایسرطحیسکرحامزیچ ً
ی
ااجیےہ،ہکلبہییلہپوصرتےکاقمےلبںیمزنادہرطخناکےہ۔انچںہچاسوحاےلےسدونارہہاریگنٹیموہیئ
اعطقن ر
نامدانی ً
اورمہےناسہلئسمرپیھبرشیعومفقشیپرکےناکہلصیفایکناہکاےسیویطلغںیکاالصحاکذرہعینبےکسورہنارگالحلوانئاک
دروازہلھکایگوتوعنذناہللالحلومیقیس،الحلزنخیر،الحلوسدیھبامرٹیکںیماعتمرفوہاجںیئےگوجہنرصفاہللےکمکحیک
نافرامین،ہکلبایبیراجرماوردنیےکاسھتالھکذماقوہاگ۔
انچںہچیتفمدیساعرفیلعشاہاصحےنیئکامہیکثحبوقیقحتےکدعبشیپِرظنرحتیررمییک،داعےہہکاہللرب
ازعلتاسرحتیروکامیکاالصحاوررامنہیئاکذرہعیانبےئاوریتفماصحوکجراےئریخاطعفرامےئ۔
یتفمویفسدبعارلزاقاخن
فیچازگیویٹکی،سنحاانااتسکن
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مسباہلل ٰ
ارلمحارلمیح

رحامزیچوکالحلیکرطفوسنمبرکنا
لیبلبگےسقلعتمرشیعااکحم
االسمںیمنامیکاتیمہواافدی
یسکیھبزیچےئلیکنامناونعانایاعتریفالعمےہسجیکرطفیاوراعمرشیتہراحلظےساتیمہمیلستدشہےہ۔ناومںیک
اتیمہواافدیےسیسکذمہوتلموکااکنرںیہن۔االسمےناسوموضعوکاورامنناںایک؛انچہچناالسمےنسجوصختیصاور
بتکااحدیوہقفںیموافردقمارںیم
اتیمہےساسولہپیکاجیوتہجدالیئ،یسکذمہںیمںیہنیتلم۔ناومںےکوحاےلےس ِ
وماد دایتسب ےہ ۔ دحمنیث و اہقفءےن وموضع ےک امہ وہےن ےک شیپ رظن اس ےک ےئل اگل اوباب و ونعانات اقمئ ےئک ںیہ ؛
رکن
ویکہکنناماعتریفالعمےک اسھتاسھت،انانےکدنیودیقعہاکرہظماوراسےک کلسمو رشمباکایامنناںرکدارادا ا
ےہاوراساابتعرےساےساعشراکدرہجاحلصےہ؛سجیکوہجےسدرگیذماہواسمکلےسامازاحلصوہاجناےہ۔
رامن۔ایسرطحاہللاعت ٰیل
اظہف ا
فرآندیجمںیماہللاعت ٰیلےنناومںےکذرےعییہفروتشںرپرضحتآدمہیلعاالسلماکرشف ر
ی
ی
ےن رضحت حنی ٰہیلع االسلم یک ای فضبلت نام ےس نای فرامیئ ہک رضحت حنی ٰہیلع االسلم ےس ےلہپ وکیئ یھب اس ےک نام اک
رشیںیہناھت(ہکلبہیاناکوصخیصاورامازینامےہ)۔
اسےسولعمموہاہکناموکرشتعیاالسہیمںیممیظعتمعناکدرہجاحلصےہ۔یہیوہجےہہکہچبدیپاوہےتیہ،االسمیک
اجیےسوادلنیرپوجوقحقاعدئوہےتںیہانںیمایقحہییھبےہہکوہےچباک اےھچنامرےھک۔دحیںیمےہہکاہلل ےک
رامنہک سج اک وکیئ ہچب دیپا وہ وت اس اک وخوصبرت نام رےھک اور ااھچ ادب اھکسےئ ۔العہم انب زحم
روسل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ف ا
ےتھکلںیہہکالہملعاکاافتقےہہکنامرانھکواحاوررضوریےہ۔العہماموردیےتھکلںیہہکحہچبدیپاوہوتاسےکاسھتالہپ
نسحولسکہیےہہکاساکنامااھچراھکاجےئ۔()1
رحامزیچاکالحلنامرانھک:
رکن اورایسیناومںوایل
ایک یسکرحام زیچےکنامےکاسھتالحل انھکل ،اےسیناومں رپ لمتشماایشء وکالحل رسٹیکفیٹاجری ا
ی
اجیےہ؟ الثمً وعنذناہللالحلزنخیر،الحلرشاب ،الحلاتک،الحلوانئ ،الحلریئب،
زیچوںاکاملسمونںےکےیلرشاعً اامعتسل ر
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اوکللحفریریئبوریغہ۔اسوسالےکوجابںیمھچکلیصفتےہ۔اینبدیوطررپاسہلئسمیکنیتوصرںیتںیہسجاکرشتعییک
ی
روینشںیماجیرہانیلرضوریےہ:
یلہپوصرت:یعطقرحاماایشء:
•

یعطقرحامزیچےکالحلوہےناکدیقعہرانھک۔
سن
یعطقرحامزیچوکا ھزراءورخسمتےکوطررپالحلانہکناانھکل۔

•

یعطقرحامزیچےکناومںرپلمتشمونصماعتوکالحلرسٹیکفیٹاجریرکنا۔

•

دورسیوصرت:ینظرحاماایشء:
•

ینظرحامزیچےکالحلوہےناکدیقعہرانھک۔
سن
ینظرحامزیچوکا ھزراءورخسمتےکوطررپالحلانہکناانھکل۔

•

ینظرحامزیچےکناومںرپلمتشمونصماعتوکالحلرسٹیکفیٹاجریرکنا۔

•

ِ
ورثکتاامعتسلیکوہجےسرعموفرحاماایشءےکاسھتصتخماافلظ
رسیتیوصرت:رعف
•

رعموفرحامزیچےکالحلوہےناکدیقعہرانھک۔
سن
رعموفرحامزیچوکا ھزراءورخسمتےکوطررپالحلانہکناانھکل۔

•

رعموفرحامزیچےکناومںرپلمتشمونصماعتوکالحلرسٹیکفیٹاجریرکنا۔

•
ونٹ:

• یعطق رحامزیچ ےسرمادوہزیچےہسجںیمنیترشاطئنایئاجںیئایہیہکاسیکرحمایسیرشیعدلیل ےسنای
وہوجاینپذاتےکوبثتےکاابتعرےسیعطقاورینیقیوہ،دومہیہکوہاےنپوہفممرپداللےکاابتعرےسیھبیعطقاور
ِ
ااحدیوتمایرہےسنایدشہرحاماایشء۔
ینیقیوہ،وسمہیہکوہرحاملعیبہوہ،ےسیجفرآندیجماور
• ینظ رحام زیچ ےس رمادوہ زیچ ےہ  ،سج ںیم یعطق رحام یک نیت رشاطئ ہن نایئ اجںیئ  ،ینعی ہی ہکاسیک رحم یعطق اور
ینیقیرشیعدلیل ےسنایہنوہ،ہکلبینظرشیعدلیل ےسنایوہ،وہاےنپوہفممرپداللےکاابتعرےس یھبینظوہ
،یعطقاورینیقیہنوہ،زینوہرحاملعیبہہنوہ،ےسیجربخِوادح،ایقسوریغہےسنایدشہرحاماایشء۔()2
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یلہپوصرت(یعطقرحاماایشء)وکالحلےنہکےنھکلاکرشیعمکح:
سج زیچیک رحمیعطق وہ،الثمزنخیر،رشاب(رمخ)،وخن،رمدار ،ریغاہللےکنامرپذحب ےیکےئگ اجونروریغہ۔ اس ےک
سن
نارے ںیم یسک املسمن اک وعنذ ناہلل ! ناووجد ملع ےک اےنپ اایتخر ےس الحل وہےن اک دیقعہ رانھک  ،انہک ان ا ھزراء ورخسمت اڑانا  ،انھکل ان
ی
اجیںیہن،ہکلباملعءرکامفرامےتںیہہکایسیوصرتںیماامیناجےناکخذہشوہناےہ۔()3
اعطق ر
دصتقیرکنا ً
دورسیوصرت(ینظرحاماایشء)وکالحلےنہکےنھکلاکرشیعمکح:
سجزیچیکرحمینظوہ،الثمزنخیر،رشاب(رمخ)،وخن،رمدار،ریغاہللےکنامرپذحبےیکےئگاجونرےکالعوہدرگیرحام
اایشء  ،ےسیج الجہل  ،کمسِ اطیف  ،رمخِ ایلص ےک العوہ درگی رکسمات وریغہ ۔ یسک املسمن اک ناووجد ملع ےک اےنپ اایتخر ےس  ،یسک رشیع
سن
دلیلناناولیےکریغب انزیچوںےکالحلوہےناکدیقعہرانھک،ا ھزراء ورخسمتےکوطررپانزیچوںوکالحلانہکنا انھکلنا دصتقی
ی
ی
ی
ب
ااجیاورگاہےہ۔()4
رکناناالحلڈنکل رررکناتخسن ر
ِ
ورثکتاامعتسلیکوہجےساعتمرفرحاماایشءوکالحلےنہکناےنھکلاکرشیعمکح:
رسیتیوصرترعف
ی
بوریغہ ،انےک نارےںیم ناووجدملع ےک اےنپ اایتخر ےس ،یسک رشیعدلیل نا ناولی
وج اایشء رحاموہشمر ںیہ ،ےسیج وانئ  ،ر
سن
ےک ریغب ان زیچوں ےکالحل وہےناک دیقعہ رانھک  ،ا ھزراء ورخسمت ےک وطر رپ ان زیچوں وکالحل انہکنا انھکل نا دصتقی رکنا ناالحل
ی
ی
ی
ب ےک نام ےس یسک زیچ وک الحل رسافیٹیئ رکنا؛
ب ) (Halaal Beerنا ر
ڈنکلبیرر رکنا رش ًاع درش ںیہن ۔الثمً ہی انہک ہک الحل ر
ی
ِ
برعفاعمںیمایرحامہشنآوررشموبےکےیلوہشمراورریثکاالامعتسلےہ۔
ویکہکن ر
افدئہ :الحکلفریوانئ ) (Alcohol Free Wineناالحلوانئنامرےنھکاکرشیعمکح:
رشاب (رمخ) تیثیحبِ ومجمیع لمکم سجن اور رحام ےہ  ،وج آج لک رعفِ اعم ںیم وانئ ےک نام ےس وہشمر و رعموف ےہ ،
وچہکناعموطررپوہشمرہی ےہہکرمخینعیرشاب ( )Wineہشن یکوہجےسرحامےہاسےیلارگاسںیمےسہشن اکسینعی
اوکللحوکمتخایکاجےئوتوہالحلوہاجےئاگ،احالہکنرشیعاابتعرےسہیایتہبیریطلغیمہفےہاسےیلہکرشاب(رمخ)ںیم
رحمےکدوسںیہ،ایاساکہشنآوروہنا،دورسا اس اکسجن انیعلوہنا۔ اسےیل ارگوانئںیم ےساوکللحنایسک یھباور
جرءالثمًنارنارکاڈیسی)(Tartaric acidوریغہوکمتخ ) (Removeایکایگ،وتہیاکنالوہجرءاوراقبناومجمہعناالافتقرحام
ےہ۔اہتبلارگاالقنبامتیہوہاجےئوتاساکمکحاگلوہاگ۔
وہمجرےکیردیہرمسقیکہشنآورزیچرمخےکدصماقومکح(رحاماورسجن)ںیمدالخےہہکبجہقفیفنحےکراحجوقلےک
اطمقبرصفاوگنراوروجھکرےسینبرشابوکرمخاکدصماقومکح(رحاماورسجن)شالمےہ۔ہکبجاندوےکالعوہدورسیہشنآور
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ی
رشمونات سجن وت ںیہن  ،نکیل ہشن یک وہج ےس رحام ںیہ ۔ نامہ ہقف یفنح ںیم االقنب امتیہ نا رضورت یک وہج ےس رشاعً ر
اجی
رضورتودصقمےکےیلاندوےکالعوہیکتخسرشاطئےکاسھتدحموداجنگشئدیاجیتےہ۔
اکمی ہقف ےک یردی یسک رشموب اک نام الحکل
ذموکرہ ناال لیصفتیک روینش ںیم واحض وہا ہک وہمجر اور اانحف تیمس امتم ِ
رصاحناداللاًالحلیکرطفوسنمبایک
اً
فریوانئناالحلوانئرانھکدرشںیہن،اسےیلہکاسںیمایرعموفرحامزیچوک
ی
یںیہن۔
اجراہےہوجہکرشاعًاج ر
مریذلیصفتےکےیلدنبہیکاتکب"الحکلےسقلعتمرشیعااکحم"اکاطمہعلفرامںیئ۔
لیبلبگےسقلعتمرشیعااکحم
ذموکرہلیصفتیکروینشںیملیبلبگےسقلعتمرشیعااکحماکالخہصدرجِ ذلیےہ:
ی
• الحلونصماعتوکرحاماکونعاندانی،نامرانھکنارحامیکرطفوسنمبرکنااجیرںیہن۔
ی
اجیںیہن۔
• رحامونصماعتوکالحلاکونعاندانی،نامرانھکناالحلیکرطفوسنمبرکنا ر
• اصنعین ےک ےیل رضوری ےہ ہک لبیل رپ ونصماعت ےک ادنر وموجد امتماجراء ریکینی  ،اصعن اک نام اور ہتپوریغہ لمکم
ولعمامتواحضوطررپںیھکلناہکاملسمناصرفیسکیھبوہجےسدوھےکاکاکشرناالکرحاماکرمبکتہنوہاجےئ۔
• اصنعینےکےیل رشاعًرضوریےہہکارگونصماعت الحل دصتقیدشہ ) (Halaal Certifiedوہںوتالحل
رسٹیکفیٹاجریرکےنواےلادارےاکنام"،ولوگ"واحضوطررپںیھکلناہکاملسمناصرفیسکیھبوہجےسدوھےک
اکاکشرناالکرحاماکرمبکتہنوہاجےئ۔
• ومجمیعوطررپلیبلبگاالسیمادقارورواناتےکالخفہنوہ۔
• لیبلبگںیمیسکیھباےسیظفلناےلمجاکاامعتسلدرشںیہن،سجیکرشتعیںیمااجزتہنوہ۔
ی
لی
ل
ب
ااجیوصروتںرپلمتشم بگیکونصماعتوکالحلرسٹیکفیٹاجریرکنارش ًاعدرشںیہن۔
• ذموکرہناالن ر
ی
رشیعداللئواظنیر:
ی
سحذلیںیہ:
ذموکرہناالرشیعااکحمواسملئےکرشیعداللئ ر
واظنی ِ
فرآندیجم:
ارشا ِدناریاعتیلٰےہ:
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اْسعوا ولِْل اكافِ ِرين ع اذ ِ
َّ ِ
ِ
يم } [البقرة]104 :
ا ا ٌ
اب أال ٌ
ين اآمنُوا اَل تا ُقولُوا اراعناا اوقُولُوا انْظُْراَن او ْا ُ ا
{ اَيأايُّ اها الذ ا
یرہمج :اامینواول!(روسلاہللیلصاہللہیلعوملسےساخمبطوہرک)"راانع"ہن اہکرکو،اور"ارظننا"ہہکدنارکو اورانسرکواور
اکفروںےکےیلدردناکذعابےہ۔
اسآییکریسفتںیمرسفمنیرضحاتفرامےتںیہہکرعیباورربعاینزنانںیماسظفلاکظفلت ) (Pronunciationنالکل
ایاسیجاھت،رعیبزنانںیماساکبلطمااھچاھت"،راانع"ےکینعمہیںیہہک"ہاری راعیفرامےیئ"،نکیلیہیظفل نااسےس
اتلماتلجظفلوہیدویںیکذمیبہزنانربعاینںیمایشحفاگیلیھت،ضعبصلخماملسمناسظفلوکحیحصینعمںیماامعتسلرکےتےھت
نکیل وہیدویں یک ن جراب ینعم یک یھت اور وہ املسمونں اک ذماق اڑاےت ےھت سج یک وہج ےس اہلل اعتیلٰ ےن املسمونں وکاس ظفل
دنہکاےسیاافلظاکاامعتسلانمشںیہنےہنجںیمیسکطلغوہفمماک
ےکاامعتسلےسعنمایک۔اورہشیمہےکےیلہیقبسیھبدے ا
اامتحلوہ،ناانےسوکیئطلغیمہفدیپاوہیتکسوہ۔()5
یتفمامظعنااتسکنیتفمدمحمعیفشاصحرہمحاہللفرامےتںیہ:
ی
ی
ی
ااجیاکومںیکاجنگشئیتلمولعمموہوتہیاجیرلعف
اجیلعفےسدورسوںیکن ر
"اسآیےسہیناتولعمموہیئہکارگاےنپیسک ر
ی
اجیںیہنراتہ ۔۔۔۔۔اےسیااکحم وکاوصلہقفیکاالطصحںیمدسذراعئےسریبعتایکاجناےہوجیھبساہقفء ےک
یھباسےکےئل ر
یردیربتعمےہوصخاصًرضحاتانحہلباساکزنادہاامتہمرکےتںیہ۔()6
االسم یک وچدہ وس اسل ےلہپ دی یئگ دہای وک ریغوملسمں ےن یھب اانپنا ےہ انچں ہچ جرینم ےک رہش اکلس ںیم دعایتل ےلصیف ےک
اطمقبوادلنیاےنپ ےچباکنامولسیفزر(اسیلب) ںیہنرھکتکس ،ظفلولسیفزراکالینیطزنانںیمبلطم’حبصاکاتسرہ‘ےہنکیلاب ہی
ظفلاسیلبےکےیلاامعتسلایکاجناےہ۔7

س:
رحاموکالحلےنہکواےلرپروسلاہللﷺ ےنتنعلفرامیئےہ:
یبنرکمیﷺ ےنارشادفرامنا:
«لعن هللا اليهود ،حرمت عليهم الشحوم فجملوها ،فباعوها»()8
یرہمج  :اہلل اعتیل وہیدویں رپ تنعل رکںی(ویکہکن)ان رپ رچیب رحام رک دی یئگ یھت وتاوھنں ےن (ہی ہلیح ایک ہک)رچیب وک الھگپنا رھپ
ےنچیبےگل(ہکابوتالحلےہ)۔
ہااسیاکمااسیہلیح رحامےہسجےکذرےعییسکرحامزیچیےچنہپاکذرہعی
دحمنیثرضحاتفرامےت ںیہہک اسدحییکروےس ر
ڈوھیذاھ اجےئ اس ےس ہی یھب ولعمم وہا ہک یسک زیچ یک ضحم لکشووصرت نا اس اک نام دبتلی وہےن ےساس اک رشیع مکح ںیہن
دباتل۔()10()9
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رحاموکالحل نامرےنھکاوراسےکاامعتسلوکروسلاہللﷺ ےنایقمیکناوینںاوررہقالہ ٰیاکسفرامناےہ:
حیحصاخبریںیماامماخبریےنناباقمئایکےہ :ابب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري اْسه
ینعیانااحدیاکناب،نجںیمانولوگںاکایبنےہوجرشابینعیرمخوکالحلںیہکےگاوراسوکدورسےناومںےساکپرںی
ےگ۔
رامن ہک ریمیام ںیم ےس ایسی
اس ناب ںیم اامم اخبری ےن یبن رکمی یلصاہلل ہیلعوملس یک یلیصفت دحی ذرک یک ےہ سج ںیمف ا
وقںیموہںیگوجزناودباکری،رمشی،رشاب،ومیقیسےکآالتوکالحلںیہکےگ۔ایسیوقومںوکاہللاعتیلٰ ایقمیدنبراور
زنخیرانبںیئےگ۔()11
ایاوردحیںیمیبنرکمیﷺ ےنارشادفرامناہکدنراتاکاظنماسوقیاتلچرےہاگحیوہزامہنںیہنآنا ح
ی ریمی ام اک ای رگوہ رشاب اک نام دبتلی رکےک دورسے ناومں ےک اسھت انیپ رشوع ہن رکدے۔ ان ےک اسےنم اگےن
اجبےنےکآالتاجبےئاجںیئےگاےسیوقںیماہللاعت ٰیلانوکزنیمںیمداسنھدںیےگاورانوکدنبراورزنخیرانبدںیےگ۔
ینعیحرشاباکنامدبتلیرکےکدورسےناومںےکاسھتاامعتسلرشوعہنوہاگ۔وتاہللاکذعابرشوعوہاگاورایقماقمئ
وہاجےئیگ۔()12

ی
ونصماعتاکااسینامرانھکاجیرںیہنہکسجےساملسمناصرنیفےکدوھےکناگاہںیمالتبموہےناکرطخہوہ:

ونصماعتاکااسینامرانھکسجیکوہجےساصرنیفےکدوھہکاھکےناکرطخہوہ،ااسیلمعدرشںیہن۔یبنرکمییلصاہللہیلعوملس
اکارشادےہ۔
انچںہچرضحتاوبہریرہ ریضاہللہنعےس روایےہ ہکایرمہبتروسلاہللیلصاہلل ہیلعوملس نازار رشتفی ےلےئگ ،ای
صخشوکداھکیوجدنگماکڈریھاگلرکچیبراہاھت،روسلاہللیلصاہللہیلعوملسوکوہدنگمایھچیگلاوراسیکتمیقوپیھچ،وتاسےناتبدی
 ،اسےکدعبروسلاہلل یلصاہلل ہیلعوملسےنرپےنھکےک ےیلاسڈریھںیماہھتدالخفرامنا ،وتےچین ےسدنگم یلیگیھت( ہکبجاورپ
کشخیھت) ،روسلاہللیلصاہلل ہیلعوملسےناسےسوپاھچ:ہک ہیایک اعمہلمےہ)ےچین ےسیلیگاوراورپ ےسکشخ (؟اسصخش
ےنوجابدناہکراتوکنارشوہیئیھتسجاکنایناسوکگلایگےہ۔روسلاہللیلصاہللہیلعوملسےنفرامناہکارگیہیناتےہوت
یلیگ دنگم اورپ ویکں ںیہن ریھک ناہک ولگ اس وک دھکی ےتیل ؟ ناد روھک ! ہک سج ےن یھب دوھہک ایک  ،وہ ریمی ام ںیم ےس
ںیہن۔)(13
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ہقفاالسیم:
اسنحلالرحام(رحاموکریغبرشیعدلیلےکالحلانھجمس)رفکےہ:
ظ
ِ
ام ہملسم ےک املعءرکام  ،رسفمنی رضحات  ،دحمنیث عام اور اہقفء رکام اس نات رپ قفتم ںیہ ہک سج زیچ وک رشتعیِ االسہیم
ی
ںیمیعطقدلیل ےکاسھترحامایکایگاوروکیئاملسمنناووجدملعےکاسےکالحل وہےناکااقتعدرےھکوتااسیاملسمندایرہاالسم
ےساخرجوہاجناےہ۔()14
نشبہنارحلام(رحامےساشمتہب)رحامےہ:
ی
ن
ن
ش
ش
اجیزیچوکرحام ناالحلورحاماکولخمطنامدانی بہنارحلامےہاور بہنارحلام رحامےہ۔اہقفءرکامفرامےتںیہہکسجرطح
یسک ر
یسک رحام لعف اک اراکتب رحام ےہ ایس رطح یسک رحام ےک اسھت اشمتہب اایتخر رکنا یھب رحام ےہ  ،انچں ہچ نج روانات ںیم
رشابےکرموہجیرونتںےکاامعتسلےسعنمایکایگےہاسیکرشتحیںیمضعباہقفءرکام ےنہیوہجیھبیھکلےہہکاسںیم
نشبہنارحلامیکوہجےسرواکایگےہ۔()15
قیقحتورحتیر:یتفمدیساعرفیلعشاہاینیسحل
رنکہبعشرشیعقیقحت
SANHA Halal Associates Pakistan
دبھ18،وجالیئ2018،
04ذوادعقل1439،
دصتقیازارانیکرشیعہبعشقیقحت:
SANHA Halaal Associates Pakistan

یتفمویفسدبعارلزاق

ومالنادمحمدیعسونیھکل

یتفمانسحرفظ

یتفمدمحمایرامیھلضفاخقل

یتفمبیعشاعمل
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رماعجواصمدر
صخلماز:االسمںیمنامرےنھکاکاظنم،ارشادادمحاقیمس
 2أصول فخر اإلسالم ()292 /14

1 http://urdu.millattimes.com/22444.php

األدلة السمعية أنواع أربعة :قطعي الثبوت والداللة كالنصوص املتواترة ,وقطعي الثبوت ظين الداللة كاآلايت املؤولة ,وظين الثبوت قطعي الداللة
كأخبار اآلحاد اليت مفهومها قطعي وظين الثبوت والداللة كأخبار اآلحاد اليت مفهومها ظين فباألول يثبت الفرض وابلثاين والثالث يثبت الوجوب
وابلرابع يثبت السنة واالستحباب ليكون ثبوت احلكم بقدر دليله .ايضا فی رد احملتار)294 /26( :
 3الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) ()292 /2
مطلب :استحالل املعصية القطعية كفر لكن يف شرح العقائد النسفية :استحالل املعصية كفر إذا ثبت كوهنا معصية بدليل قطعي ،وعلى هذا
تفرع ما ذكر يف الفتاوى من أنه إذا اعتقد احلرام حالال ،فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإال فال أبن تكون حرمته لغريه أو ثبت
بدليل ظين .وبعضهم مل يفرق بني احلرام لعينه ولغريه وقال من استحل حراما قد علم يف دين النيب  -عليه الصالة والسالم  -حترميه كنكاح احملارم
فكافر .اهـ .قال شارحه احملقق ابن الغرس وهو التحقيق .وفائدة اخلالف تظهر يف أكل مال الغري ظلما فإنه يكفر مستحله على أحد القولني .اهـ.
وحاصله أن شرط الكفر على القول األول شيئان :قطعية الدليل ،وكونه حراما لعينه .وعلى الثاين يشرتط الشرط األول فقط وعلمت ترجيحه،
وما يف البزازية مبين عليه.
لسان احلكام (ص :)415 :ومنها أن من اعتقد احلرام حالال أو على القلب يكفر أما لو قال حلرام هذا حالل لتزويج السلعة أو حبكم اجلهل ال
يكون كفرا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري ()207 /1
الفصل الثاين يف ألفاظ الكفر من اعتقد احلرام حالال أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل مقطوع به ،أما إذا كان حراما
لغريه بدليل مقطوع به أو حراما لعينه أبخبار اآلحاد ال يكفر إذا اعتقده حالال اهـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري ()17 /5
مث اعلم أن مسائلهم هنا تدل على أن من استحل ما حرمه هللا على وجه الظن ال يكفر ،وإمنا يكفر إذا اعتقد احلرام حالال ال إذا ظنه حالال
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري ()132 /5
واألصل أن من اعتقد احلرام حالال فإن كان حراما لغريه كمال الغري ال يكفر .وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر وإال فال وقيل التفصيل يف
العامل أما اجلاهل فال يفرق بني احلالل واحلرام لعينه ولغريه وإمنا الفرق يف حقه إمنا كان قطعيا كفر به وإال فال فيكفر إذا قال اخلمر ليس حبرام وقيده
بعضهم مبا إذا كان يعلم حرمتها ال بقوله حرام ولكن ليست هذه اليت تزعمون أهنا حرام ويكفر من قال إن حرمة اخلمر مل تثبت ابلقرآن ومن زعم
أن الصغائر والكبائر حالل
الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) ()297 /1
قال يف البحر عن اخلالصة :من اعتقد احلرام حالال أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي .أما إذا كان حراما لغريه
بدليل قطعي أو حراما لعينه إبخبار اآلحاد ال يكفر إذا اعتقده حالال .اهـ ومثله يف شرح العقائد النسفية
الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) ()24 /4
مطلب إذا استحل احملرم على وجه الظن ال يكفر كما لو ظن علم الغيب وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه هللا تعاىل على وجه الظن
ال يكفر ،وإمنا يكفر إذا اعتقد احلرام حالال
الفتاوى اهلندية ( :)273 /2من أكل طعاما حراما ،وقال :عند األكل بسم هللا حكى اإلمام املعروف مبشتملي أنه يكفر

افدئہ:ذموکہہلئسمےکیرسکعہکارگوکیئیسکیعطقالحلزیچوکانرشاطئےکاسھترحامےہک،ےھکل،وتاساکیھبیہیمکحوہاگ۔
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 4الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) ()223 /4
مث نقل يف نور العني عن رسالة الفاضل الشهري حسام جليب من عظماء علماء السلطان سليم بن ابيزيدخان ما نصه إذا مل تكن اآلية أو اخلرب
املتواتر قطعي الداللة أو مل يكن اخلرب متواترا ،أو كان قطعيا لكن فيه شبهة أو مل يكن اإلمجاع إمجاع اجلميع أو كان ومل يكن إمجاع الصحابة أو
كان ومل يكن إمجاع مجيع الصحابة أو كان إمجاع مجيع الصحابة ومل يكن قطعيا أبن مل يثبت بطريق التواتر أو كان قطعيا لكن كان إمجاعا سكوتيا
ففي كل من هذه الصور ال يكون اجلحود كفرا يظهر ذلك ملن نظر يف كتب األصول فاحفظ هذا األصل فإنه ينفعك يف استخراج فروعه حىت
تعرف منه صحة ما قيل ،إنه يلزم الكفر يف موضع كذا ،وال يلزم يف موضع آخر .اهـ[ .تنبيه] يف البحر واألصل أن من اعتقد احلرام حالال فإن
كان حراما لغريه كمال الغري ال يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر ،وإال فال وقيل التفصيل يف العامل أما اجلاهل فال يفرق بني احلرام
لعينه ولغريه وإمنا الفرق يف حقه أن ما كان قطعيا كفر به وإال فال فيكفر إذا قال اخلمر ليس حبرام ومتامه فيه
( 5صخلمازآاسنیرہمجفرآن)،یتفمدمحمیقتامثعین
( 6فریبط)(ریسفتاعمرفارقلآن:ہحفصربمن،112:ازہبتکمربجلی)
تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر ()464 /2
قيل :الذي فيه من ذلك ،نظري الذي يف قول القائل":الكرم" للعنب ،و"العبد" للمملوك .وذلك أن قول القائل":عبدي" جلميع عباد هللا ،فكره
للنيب صلى هللا عليه وسلم أن يضاف بعض عباد هللا  -مبعىن العبودية  -إىل غري هللا ،وأمر أن يضاف ذلك إىل غريه ،بغري املعىن الذي يضاف إىل
س َّكنَة ،فإن العرب قد تسكن
هللا عز وجل ،فيقال":فتاي" .وكذلك وجه هنيه يف"العنب" أن يقال":كرم" خوفا من توهم وصفه َ
ابلكرم ،وإن كانت ُم َ
بعض احلركات إذا تتابعت على نوع واحد .فكره أن يتصف بذلك العنب .فكذلك هنى هللا عز وجل املؤمنني أن يقولوا":راعنا" ،ملا كان قول
القائل":راعنا" حمتمال أن يكون مبعىن احفظنا وحنفظك ،وارقبنا ونرقبك.
تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر ()465 /2
وأما القول اآلخر الذي حكي عن عطية ومن حكي ذلك عنه :أن قوله( :راعنا)
كانت كلمة لليهود مبعىن السب والسخرية ،فاستعملها املؤمنون أخذا منهم ذلك عنهم ،فإن ذلك غري جائز يف صفة املؤمنني :أن أيخذوا من كالم
أهل الشرك كالما ال يعرفون معناه ،مث يستعملونه بينهم ويف خطاب نبيهم صلى هللا عليه وسلم .ولكنه جائز أن يكون ذلك مما روي عن قتادة،
أهنا كانت كلمة صحيحة مفهومة من كالم العرب ،وافقت كلمة من كالم اليهود بغري اللسان العريب ،هي عند اليهود سب ،وهي عند العرب:
أرعين مسعك وفرغه لتفهم عين .فعلم هللا جل ثناؤه معىن اليهود يف قيلهم ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم ،وأن معناها منهم خالف معناها يف
كالم العرب ،فنهى هللا عز وجل املؤمنني عن قيلها للنيب صلى هللا عليه وسلم ،لئال جيرتئ من كان معناه يف ذلك غري معىن املؤمنني فيه ،أن خياطب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم به .وهذا أتويل مل أيت اخلرب أبنه كذلك ،من الوجه الذي تقوم به احلجة .وإذ كان ذلك كذلك ،فالذي هو أوىل
بتأويل اآلية ما وصفنا ،إذ كان ذلك هو الظاهر املفهوم ابآلية دون غريه.
وقد حكي عن احلسن البصري أنه كان يقرؤه( :ال تقولوا راعنا) ابلتنوين ،مبعىن :ال تقولوا قوال"راعنا" ،من"الرعونة" وهي احلمق واجلهل .وهذه
قراءة لقراء املسلمني خمالفة ،فغري جائز ألحد القراءة هبا لشذوذها وخروجها من قراءة املتقدمني واملتأخرين ،وخالفِها ما جاءت به احلجة من
املسلمني.
تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر ()470 /2
ويف هذه اآلية داللة بينة على أن هللا تبارك وتعاىل هنى املؤمنني عن الركون إىل أعدائهم من أهل الكتاب واملشركني ،واالستماع من قوهلم ،وقبول
شيء مما أيتوهنم به على وجه النصيحة هلم منهم ،إبطالعه جل ثناؤه إايهم على ما يستبطنه هلم أهل الكتاب واملشركون من الضغن واحلسد ،وإن
أظهروا أبلسنتهم خالف ما هم مستبطنون.
/a-41131350آپ اپنے بچے کا نام ’ابلیس‘ نہیں رکھ سکتے ،جرمن حکام https://www.dw.com/ur/
 8صحيح البخاري ( :)170 /4أن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال« :لعن هللا اليهود ،حرمت عليهم الشحوم فجملوها ،فباعوها»
9
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حاشية السندي على سنن ابن ماجه ()331 /2
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ويف هذا إبطال كل حيلة يتوصل هبا إىل حمرم وأنه ال يتغري حكمه بتغري هيئته وتبديل امسه.
10

تيسري العالم شرح عمدة األحكام (ص)728 :

ما يستفاد من احلديث :حترمي املعاملة ابخلمر ،ببيع ،أو شراء ،أو عمل ،أو إعانة ،أبي نوع كان ،.حترمي احليل ،فإن هللا تعاىل ملا حرم اخلمر ،حرم
مثنه الذي هو وسيلة إليه ،.من ابعه فقد شابه اليهود الذين -ملا حرمت عليم الشحوم -أذابوها وابعوها ،وكلوا مثنها ،حيلة وخمادعة ،.أن كل
حمرم مثنه حرام ،ألنه ال يباح التوصل إليه أبي طريق.
 11صحيح البخاري ()106 /7
 - 5590وقال هشام بن عمار :حدثنا صدقة بن خالد ،حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ،حدثنا عطية بن قيس الكاليب ،حدثنا عبد الرمحن
بن غنم األشعري ،قال :حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري ،وهللا ما كذبين :مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول " :ليكونن من أميت أقوام،
يستحلون احلر واحلرير ،واخلمر واملعازف ،ولينزلن أقوام إىل جنب علم ،يروح عليهم بسارحة هلم ،أيتيهم  -يعين الفقري  -حلاجة فيقولون :ارجع
إلينا غدا ،فيبيتهم هللا ،ويضع العلم ،وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة"
[ تعليق مصطفى البغا] [ش (احلر) الفرج وأصله احلرح واملعىن أهنم يستحلون الزان( ،املعازف) آالت اللهو( ،علم) جبل أو هو رأس اجلبل،
(يروح عليهم) أي راعيهم( ،بسارحة) بغنم( ،فيبيتهم هللا) يهلكهم يف الليل( ،يضع العلم) يدك اجلبل ويوقعه على رؤوسهم( ،ميسخ) يغري خلقتهم،
(قردة وخنازير) حيتمل أن يكون هذا على احلقيقة ويقع يف آخر الزمان وحيتمل اجملاز وهو تبدل أخالقهم ونفوسهم]
 12سنن ابن ماجه ()1123 /2
عن أيب أمامة الباهلي ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال تذهب الليايل واألايم ،حىت تشرب فيها ،طائفة من أميت اخلمر ،يسموهنا
بغري امسها»[شرح حممد فؤاد عبد الباقي] [ش ( -يسموهنا بغري امسها) أي يبدلون امسها ليبدلوا بذلك حكمها[ ].حكم األلباين] صحيح
سنن ابن ماجه ()1333 /2
عن أيب مالك األشعري ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :ليشربن انس من أميت اخلمر ،يسموهنا بغري امسها ،يعزف على رءوسهم
ابملعازف ،واملغنيات ،خيسف هللا هبم األرض ،وجيعل منهم القردة واخلنازير»
[شرح حممد فؤاد عبد الباقي] [ش ( -يعزف على رؤوسهم ابملعازف) يف النهاية العزف اللعب ابملعازف وهي الدفوف وغريها مما يضرب].
[حكم األلباين] صحيح
( )13صحیح مسلم للنیسابوري ( ، )69 /1مستدرك الحاكم ( ، )9 /3سنن أبي داود للسجستاني ( ،)287 /3غایة المرام
في تخریج أحادیث الحالل والحرام (ص)202 :
 14الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) ()223 /4
مث نقل يف نور العني عن رسالة الفاضل الشهري حسام جليب من عظماء علماء السلطان سليم بن ابيزيدخان ما نصه إذا مل تكن اآلية أو اخلرب
املتواتر قطعي الداللة أو مل يكن اخلرب متواترا ،أو كان قطعيا لكن فيه شبهة أو مل يكن اإلمجاع إمجاع اجلميع أو كان ومل يكن إمجاع الصحابة أو
كان ومل يكن إمجاع مجيع الصحابة أو كان إمجاع مجيع الصحابة ومل يكن قطعيا أبن مل يثبت بطريق التواتر أو كان قطعيا لكن كان إمجاعا سكوتيا
ففي كل من هذه الصور ال يكون اجلحود كفرا يظهر ذلك ملن نظر يف كتب األصول فاحفظ هذا األصل فإنه ينفعك يف استخراج فروعه حىت
تعرف منه صحة ما قيل ،إنه يلزم الكفر يف موضع كذا ،وال يلزم يف موضع آخر .اهـ[ .تنبيه] يف البحر واألصل أن من اعتقد احلرام حالال فإن
كان حراما لغريه كمال الغري ال يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر ،وإال فال وقيل التفصيل يف العامل أما اجلاهل فال يفرق بني احلرام
لعينه ولغريه وإمنا الفرق يف حقه أن ما كان قطعيا كفر به وإال فال فيكفر إذا قال اخلمر ليس حبرام ومتامه فيه
15

درر احلكام شرح غرر األحكام ()88 /2

(واالنتباذ) أي حل اختاذ النبيذ (يف الدابء) وهو القرع (واخلتم) وهو اجلرة اخلضراء (واملزفت) وهو الظرف املطلي ابلزفت (والنقري) وهو ظرف
يكون من اخلشب املنقور فإن هذه الظروف كانت خمتصة ابخلمر فلما حرمت حرم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -استعمال هذه الظروف إما
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ألن فيه تشبها بشرب اخلمر وإما ألن فيها أثر اخلمر فلما مضى مدة أابح النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -استعماهلا وأيضا يبالغ يف ابتداء حترمي
شيء ويشدد ليرتكه الناس مرة فإذا تركوه واستقر األمر يزول التشديد
العناية شرح اهلداية ( : )372 /2التشبه ابحلرام حرام
البناية شرح اهلداية ( : )100 /4التشبه ابحلرام حرام
حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح (ص : )678 :التشبه ابحلرام حرام
اللباب يف شرح الكتاب ( : )173 /1التشبه ابحلرام حرام
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ()117 /5
(وأما) ظروف األشربة احملرمة فيباح الشرب منها إذا غسلت إال اخلزف اجلديد الذي يتشرب فيها على االختالف الذي عرف يف كتاب الصالة،
واألصل فيه قول النيب  -عليه الصالة والسالم « -إين كنت هنيتكم عن الشرب يف الدابء واحلنتم واملزفت ،أال فاشربوا يف كل ظرف» فإن
الظروف ال حتل شيئا وال حترمه
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