
 ضرورت كى اجتہاد اجتماعى
 

اوس ثعط َب اہم  -ہًبسے يعبضشے، خالِف اصىل فتبوے اوس ضبر آساء وافكبس سے دو چبس ہيں

غيش يبہش اوس ضہشت كے غبنت يب خبِ ويُصت كے غهجگبس يب يُظِش عبو پش آَے كب ضىق 

سكهُے وانے عهًبء خالِف اصىل اوس ضبر آساء وافكبس كے پيچهے دوڑ سہے ہيں تبكہ نىگىں 

يب اسكے رسيعہ اپًُ خًبعت يب تُظيى كً خذيت  -يتىخہ كشيںكً َگبہيں اپًُ غشف 

 -كشيں

چىَكہ آج كم يسبئم ثہت ہيں اوس َئے َئے پيچيذِ اوس زسبس لسى كے يسبئم سبيُے 

آ سہً ہيں اوس اٌ ييں سے ثعط صيبَۂ لذيى كے عهًبء كشاو اوس فمہبئے عظبو كً اٌُ آساء 

 -ولت اوس خگہ كے اعتجبس سے دئے تهےاوس فتبوے سے ٹكش سہے ہيں خى اَہىں َے اپُے 

اسً غشذ يہ غيش يبہش، َب اہم اوس عهت كً تُمير وتسميك سے َب ثهذ عهًبء صىستِ زبل 

سے َب والف ہىَے اوس صسير ليبس كً ضشغىں كى َہ خبَُے كً وخہ سے ثعط ازكبو 

اسهئے اس ولت اختًبعً اختہبد كً  -كب ليبس دوسشي غشذ كے ازكبو پش كش سہے ہيں

 -اضذ ظشوست ہے

اسً وخہ سے فعيهت يآة خُبة ضيخ االصہش پشوفيسش ڈاكٹش ازًذ غيت صبزت َے 

"يزہجً خطبة ييں خذت الَے اوس تطذد پسُذ فكش كى يٹبَے كے سهسهے ييں عهًبء اوس 

ائًہ كب َمطۂ َظش" كے عُىاٌ سے ضہِش الصش ييں يُعمذ ہىَے وانً اساليً ايىس كً 

ں تمشيش كشتے ہىئے ايسے اختًبعً اختہبد كً اپيم كً اعهً كىَسم كً كبَفشَس يي

خس كے نئے دَيب كے يختهف يهكىں سے ايسے ثڑے ثڑے عهًبئے كشاو ثالئے خبئيں خى 

ايِت يسهًہ كً يطكالت اوس پشيطبَيبں سًدهتے ہيں اوس اَہيں زم كشَے كً فكش 

كب زم تالش اوس يہ ست يم كش پىسي ثہبدسي كے سبتهـ ثعط يعهك يسبئم  -سكهتے ہيں

يثبل كے غىس پش دہطت گشدي كے يسبئم، داس االسالو كب يعًُ يتعيٍ كشَے،  -كشيں

يسهر تطذد پسُذ خًبعتىں كے سبتهـ خب يهُے، يعبضشے سے ثغبوت كشَے اوس اُسے َب 

پسُذ كشَے، لتم يب دهًبكے كے رسيعے ضہشيىں كب خىٌ زالل سًدهُے كے يسبئم، 

ئم، يعبضشتً يسبئم خصىًصب عىست كے يسبئم، اَسبًَ زمىق اوس آصادي كے يسب

فهكيبتً اَذاصے سے عشثً يہيُىں كے آغبص كے تعيٍ كب يسئهہ، زح كے يسبئم خصىًصب 

فعب يب سًُذس كے رسيعے خذِ سے آَے وانے كے نئے ازشاو ثبَذهُے كے يسئهے اوس 

 -كسً ثهً ولت كُكشيبں يبسَے كے يسئهے خيسے اٌُ يسبئم كب زم تالش كشيں

سبتهـ ہً لىو كى  -ىَكہ يہ وغٍ ولت اوس نىگىں كً ظشوسيبت اسكب تمبظب كش سہً ہيںكي

تيبس كيب خبئے كہ وِ ايسے فتىے خبسي كشَے كب يطبنجہ كشے خى كبو كى ظشوسي لشاس ديں 

اوس سستً اوس كبہهً كى زشاو ٹهہشائيں، اوس اس ثبت كب پىسا پىسا خيبل سكهب خبئے كہ اٌِ 

هك ايسے يدًم اوس عبو فتبوے َہ دے خبئيں خُكب زميمت سے َبصكـ يسبئم سے يتع



كىئً تعهك َہ ہى اوس َہ اٌ سے يسبئم زم ہىں، اوس َہ ہً صىستِ زبل ييں كىئً تجذيهً 

 -ہً آئے

ثال ضجہہ اس غشذ كب اختًبعً اختہبد خالِف اصىل اوس ضبر افكبس وخيبالت ختى كشَے اوس 

ييں َہبيت ہً واظر اوس تعًيشي ضكم ييں  اَتہب پسُذي كے اٌُ اسجبة كى دوس كشَے

 :زصہ نے گب خُكب خالصہ اساليً ايىس كً اعهً كىَسم كً كبَفشَس َے يىں ثيبٌ كيب

  اپُے ہً دائشے تكـ يسذود سہُب، خًىدي وتعطم، اَذہً تمهيذ، غهػ فہًً، َص كے

زشف كى يعجىغً سے پكڑَب، اغشاض ويمبصذ كً فمہ سے دوس ہىَب، آئيٍ سبصي 

هً لىاعذ اوس ظبثطىں كى اچهً غشذ َہ سًدهُب، اوس دعىت كب كبو َب اہم اوس كے ك

 -غيش يبہش افشاد كے سپشد كشَب

  ًثعط خًبعتىں اوس تُظيًىں كً غشف سے ديٍ كً تدبست كشَب اوس اسے سيبس

يفبدات اوس پبسٹً كے يفبدات زبصم كشَے كب رسيعہ ثُبَب، يزہت اوس وغٍ كے اعهً 

اسً غشذ ظبہشي  -اوس خًبعتىں كے يفبدات كى تشخير ديُب يفبدات پش تُظيًىں

ديُذاسي اوس سيبسً ديُذاسي كى هللا تعبنً كے نئے يخهصبَہ ديُذاسي پش غبنت 

 -كشَب

  ثہت سے عشثً اوس اساليً يهكىں سے اپُے ايدُٹ خًع كشَے ييں ثعط

ب گيب ہى، سبيشاج غبلتىں كب كبييبة ہىَب، خىاِ ايسب يتجبدل يفبدات كے پيص َظش كي

يب ثعط خًبعتىں سے خيبنً وعذے كش كے كيب گيب ہى، يب پهش اَكے عہذ وپيًبں اوس 

اييذ كً خبتً ہے كہ اس اختًبعً اختہبد سے  -وفبداسيبں خشيذ كش كيب گيب ہى

عهًبئے كشاو كے يب ثيٍ ثہت صيبدِ لشثت پيذا ہى گً اوس اَكے دسييبٌ پبئے خبَے 

ثال ضجہہ اس كً وخہ سے ايِت  -خبئيں گےوانے ثہت سے اختالفبت ختى ہى 

ِِ زك سے ہٹے  -يسهًہ كً صفيں يتسذ كشَے ييں يذد يهے گً خصىًصب سا

ہىئے ضبر گًشاِ اوس اَتہب پسُذ افكبس وخيبالت سے ًَٹُے كً خبغش ايت كً 

 -صفيں يتسذ كشَے ييں اس سے يذد يهے گً

 


