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ارطغرل سیرئل دیھنا كیسا ہے؟

سوال

ترک حومت کے زیر اہتمام ای سیریل بنام *دیریلیش ارطَغْرل* جس ک 2014 کے
دسمبر سے 2019 ک مئ ت 150 قسطیں آچ یں، اکثر قسط کا دورانیہ دو گھنٹے

کے کم و بیش ہے جو کہ پوری دنیا میں بت دیھا جارا ہے خصوصاً مسلمانوں
میں زیادہ رائج ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ بعض خواص بھ اس سیریل کے دیھنے

کے بت عادی ہوگئے یں۔ تُرک حومت یہ سیریل اس واسطے بنوارہ ہے کہ
لوگوں کو خالفت عثمانیہ ک پوری کان معلوم ہوجائے۔ اس سیریل کا حال یہ ہے

کہ اس میں عشق و معشوق کو بھ رکھا گیا ہے۔ خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں
ر قسط کے آخر میں دعاء بھ یں، شاید نے اس سیریل میں اپنے کردار انجام دیئے

ہے۔ طیب اردگان اور ترک کے وزیر اعظم وغیرہ اس سریل کے حمایت جات ک
یں۔ الحمد لہ بندہ عاجز نے اب ت ای قسط کا کچھ حصہ بھ نیں دیھا جو

کچھ بیان کیا وہ دوسرے سے سن کر اور کچھ یوٹیوب وغیرہ سے معلومات حاصل
کرکے بیان کیا۔ البتہ دیھنے والوں کا دیوانہ پن دیھا اور جانا ہوں ایسا لتا ہے کہ

دیھنے والوں کو دیھنے کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا
شریعت ایسے سیریل بنانے اور ان کو دیھنے ک اجازت دیت ہے؟ ایسا سیریل بنانا

اور اس کا دیھنا دونوں کا کیا حم ہے؟ مزید یہ کہ جو قوم آج کل فحش فلمیں ننے
ھنے کے بجا? کیا یہ سیرئل دیہے اسے اس عادی ہو چ ھنے کناچ دی

اجازت ہوگ؟ جیسے مثال شراب ک جہ کوء دوسری مشروب پال دیں جواب دے کر
شریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔
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سیریل یا فلم کیس بھ ہو اس میں کم از کم تین خرابیاں ، یعن ویڈیو گراف، رقص
وموسیق اور اجنب عورتوں ک موجودگ ضرور پائ جات یں، اور یہ تینوں امور ناجائز
یں، چنانچہ تصویر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت

کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ
کرو! (بخاری، اللباس ، عذاب المصورین، رقم: ۵۹۵۰) اور میوزک کے بارے میں آپ علیہ
السالم فرماتے یں کہ الہ نے مجھے تمام جانوں کے لئے رحمت بناکر بھیجا، اور لو و

لعب اور گانے بجانے کے آالت کو ختم کرنے کا حم دیا، (مشاة ، حدود ، بیان خمر،
فصل ثالث: ۳٦۵) اور بے پردہ اجنب عورتوں ک موجودگ میں جو قباحت ہے وہ

محتاج بیان نیں۔ پھر وہ فلمیں جن میں سالطین اسالم ک تاریخ بیان ک جات ہے ان
میں ای مزید خراب یہ ہے کہ لوگ ایس فلمیں دیھنے کو گناہ ہ نیں سمجھتے، یا
لا سمجھتے یں، اور گناہ کو لا سمجھنا یا گناہ ہ نہ سمجھنا زیادہ خطرناک گناہ

ہے۔ اور سلسلہ وار فلموں کے دیھنے ک لوگوں کو جو لت لت ہے اس میں ضیاع
وقت، نمازوں کا چھوٹنا ، اور دیر ضروری کاموں سے غفلت ، مذکورہ باال خرابیوں پر

مستزاد یں۔ جب کہ یہ بات معلوم ہے کہ کوئ جائز کھیل تماشہ بھ اگر فرائض و
تاریخ ے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے ۔ اس طرح ککا سبب بننے ل واجبات میں کوتاہ
فلموں میں ای خراب یہ ہوت ہے کہ بت سارے واقعات محض فرض یا مبالغہ آمیزی

پر مبن ہوتے یں۔ جس میں کذب و افتراء اور غیبت ت ک نوبت آجات ہے۔

مختصرا یہ کہ سوال میں مذکورہ نوعیت کے سیریل، تصویر کش، موسیق، بے پردہ
اجنب عورتوں ک موجودگ، ک وجہ سے ناجائز یں، اور گناہ کو لا سمجھنے ،
فرائض و واجبات میں غفلت اور دوسری خرابیوں ک وجہ سے اس حرمت میں اور

شناعت آجات ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سیریل نیں دیھا۔

آپ ک آخری بات کے سلسلے میں گزراش ہے کہ مذکورہ سیریل فحش فلموں سے
یں کوئ ریں، گویا دونوں ز یں، اس لئے کہ یہ سیریل خود ناجائز یںبچنے کا حل ن
لا کوئ تیز۔ لذا ضروری ہے کہ دونوں سے بچنے ک فر ک جائے۔ اور یہ انسان

کے اپنے ارادے اور عادت بنانے پر مبن ہے۔ اس کے لئے ناجائز چیزیں اختیار کرنے
ک ضرورت نیں؛ بلہ مباح ذرائع اختیار کیے جاستے یں، مثال: قرآن کریم ک تالوت
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اور اس کے معان اور تفسیر، اچھے بامعن اشعار اور نعتیہ کالم سننا مجادین اور اولیاء
الہ کے حیرات انیز واقعات کو پڑھنا، سننا اپنایا جاستا ہے۔

والہ تعال اعلم

داراالفتاء،
دارالعلوم دیوبند
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