
    ستفتاءا

 

 سال گزشتہ جو ہے ایک سے نام کے قرآن جسٹکیم ترجمہ یزیانگر  کا پاک قرآن  نے یاالزہر نیحس مشرف ڈاکٹر 

 کر پا  مطابق کے تراجم کے نیمفسر اور نیمترجم جمہور کو اس نے علماء یازہر  وابستہ سے  مصر فتاء داراال۔   ہوا  شائع

 یمعنو اور یصور  ہی ونکہیک ہے یہوئ حاصل یرائیپذ بہت ںیم طبقہ دان یزیانگر کو ترجمہ اس۔  ہے یک قیتصد یک اس

 یک ینشاندھ یک مقامات ارہیگ نے علماء اور ہے یرہ چل بحث پر اس سے عرصہ کچھ پچھلے۔  ہے عمدہ یانتہائ سے اعتبار

 رجوع فورا نے  صاحب ڈاکٹر۔  نکلتا ںینہ درست مفہوم اور رکھتے ںینہ مطابقت سے یعرب الفاظ کے زبان یزیانگر کہ ہے

 ساتھ کے یلیتبد  مکمل شنیڈیا اگال  کہ ہے ایک وعدہ اور اید لگا پر سائٹ بیو یاپن کے کر درست کو مقامات ان ہوئے کرتے

 ہے  منسوخ سارا کا سارے ترجمہ ہی کا قرآن  کہ  ںیہ مصر لوگ بعض باوجود کے اقدامات سب ان کنیل گا جائے ایک شائع

   ؟ ںید رائے یشرع  بارے  اس وہ کہ ہے سوال سے کرام علمائے۔

  نوٹنگھم۔۔  الجبار عبد یحاج۔۔  السائل

 

میالرح الرحمن ہللا بسم  

  الوھاب الملک بعون الجواب 

 کا العزت رب ہللا۔  ہے نجات و تیہدا باعث لئے کے تیانسان یپور ہی اور ہے کتاب یک  یتعال ہللا دیمج قرآن 

 کے یریپذ حتینص کو قرآن ہے اید کر آسان نے ہم شک بے:  ترجمہ"  مدکر من فھل للذکر القرآن سرنای ولقد"  ہے ارشاد

(17 یۃاآل ، القمر ۃسور" ) واال کرنے قبول حتینص یکوئ ہے پس لئے  

 عبد أبي عن عبیدۃ بن سعد سمعت مرثد بن علقمة أخبرني قال شعبة حدثنا منھال بن حجاج حدثنا"  ہے وارد ںیم پاک ثیحد

 عبد أبو وأقرأ: قال ،((وعلمه القرآن تعلم من خیركم: ))قال وسلم علیه ہللا صلى النبي عن عنه ہللا رضي عثمان عن السلمي الرحمن

 عن مرثد بن علقمة عن سفیان حدثنا نعیم أبو حدثنا ھذا، مقعدي أقعدني الذي وذلك: قال الحجاج، كان حتى عثمان إمرۃ في الرحمن

 القرآن تعلم من أفضلكم إن: ))وسلم علیه ہللا صلى النبي قال: قال عنه ہللا رضي عفان بن عثمان عن السلمي الرحمن عبد أبي

((.وعلمه  

 

 سکھائے کو دوسروں اور کھےیس قرآن جو ہے وہ بہتر سے ںیم تم"  ایفرما ارشاد نے وسلم وآلہ ہیعل ہللا یصل اکرم حضور

 " 

"  سکھائے کو دوسروں اور کھےیس قرآن جو ہے وہ افضل سے ںیم تم"  ہے ارشاد ںیم تیروا یدوسر کیا   

(.وعلمه القرآن تعلم من خیركم: باب ، یالبخار حیصح)  •  

 تاکہ ںید توجہ پر علوم متعلقہ اور ریتفس و ترجمہ اسکے لئے کے  قرآن فہم وہ کہ ہے یضرور لئے کے مسلمانوں پر بنا یاس

۔ کرے حاصل سعادت یازل ہوئے کرتے حاصل معرفت یک ہللا تیانسان عےیذر کے یالہ کتاب اس  

 کا یمعان اسکے بلکہ سکتا ہو ںینہ ترجمہ کا الفاظ کے قرآن کہ ہے یضرور بہت بات کیا ںیم باب کے ترجمہ کے قرآن

۔ ہے اید نام کا"  میالکر القرآن یمعان ۃترجم"  اسے نے نیماہر کے ریتفس فن لئے اس۔  ہے ممکن ترجمہ  

  ںیہ یک انیب ںیقسم چار نے اصول علماء لئے کے فہم کے نصوص

ہے متواتر خبر اور محکمات اتیآ مثال یاسک:  ۃالدالل یقطع الثبوت یقطع -1   

  ہے ہوتا احتمال کا یمعان ادہیز سے کیا ںیم جن ںیہ اتیآ وہ مثال یاسک:  ۃالدالل یظن الثبوت یقطع -2 •

  ہے واحد خبر مثال یاسک:  ۃالدالل یظن الثبوت یظن- 3 

  ہے نادر بہت ہی:  ۃالدالل یقطع الثبوت یظن - 4

 کو یمعان محتملہ ںیم اتیآ گرید عالوہ کے محکمات اتیآ یک قرآن کہ یہوئ واضح بات ہی سے اقسام باال مذکورہ 

۔  ہے یسکت جا یک انیب ریتفس و ترجمہ مطابق کے عقائد کردہ انیب کے اہلسنت جمہور ہوئے رکھتے نظر مد  



 یومعنو یصور یک اس اور ، ہے پڑھا ساتھ کے یگہرائ نے ںیم قرآن ترجمہ کا یاالزھر نیحس مشرف ڈاکٹر 

 فہم آسان۔  ہے یچاشن یک تصوف ںیم اس اور ہے مطابق کے عقائد یدیماتر و یاشعر کے سنت اہل ہی ، ہوں قائل کا وںیخوب

 درج عےیذر کے وںیسرخ براں دیمز۔  ہے آسان سمجھنا مقاصد کے  میکر قرآن اور پڑھنا اسے لئے کے  عامةالناس اور ہے

۔ ںیہ آئے سامنے کر ہو واضح ادہیز نیمضام یقرآن سے وجہ یک موضوعات  

 ںیم یزیانگر یبھ کا متن کے ینسف عقائد شرح  کتاب یک  عقائد کے اہلسنت پہلے سے اس نے مشرف ڈاکٹر  

۔ ںیہ جانتے یبخوب کو اہلسنت عقائد وہ کہ ہے یہوت واضح بات ہی سے جس ہے ایک ترجمہ  

 رہنے کے ہیبرطان سے جس ایک منتقل ںیم زبان یزیانگر کو  کتب یاسالم بیقر کے سیچال شیب و کم نے انھوں 

 ثیحد و قرآن مصادر اصل کے عتیشر یاسالم ساتھ ساتھ کے تصوف و فقہ اور ، اتینظر و عقائد یاسالم کو مسلمانوں والے

۔  مال موقع کا سمجھنے کو  

 منظور نے االفتاء دار کے مصر جسے ہے موافق کے عقائد کردہ انیب کے اہلسنت قرآن ترجمہ کا  صاحب ڈاکٹر 

 یاعتقاد نے انھوں کہ ہے یک قیتصد یک بات یاس ںیم اناتیب ویڈیو  یبھ نے علماء اور اید ٹیکیفیسرٹ یقیتصد ہوئے کرتے

 یک امر اس بلکہ ایک اظہار کا موافقت سے ہیعل ہللا ۃرحم خان رضا احمد امام حضرت ی  اعل صرف نہ ںیم معامالت یکالم و

۔ہے یک قیتصد و قیتوث  

یکم باوجود کے کوشش ںیم کاوش یانسان  

 تو یک ینشاندہ یک اصالح یک مقامات بعض نے ہیبرطان اہلسنت علمائے یجونہ پر بنا اس۔  ہے امکان کا سہو اور 

 یرسائ یک اس تک خواص و عوام تاکہ ہے اید لگا یبھ پر سائٹ بیو یاپن بلکہ ایک درست نے مشرف ڈاکٹر صرف نہ   اسے

 اریضروراخت کو اس تو آئے سامنے رائے بہتر پر مسئلہ یکس اگر کہ  یکرائ یدہان نیقی یک بات اس اور۔  سکے ہو ممکن

۔ ہے مطابق کے کار قہیطر کے اسالف عمل ہی انکا۔ گے ںیکر  

 کم ونکہیک ، ہے غلط سر سرا ہے چکا ہو منسوخ وہ اب کہ رکھنا سوچ ہی متعلق کے قرآن ترجمہ انکے پر بنا یاس 

 یک مقامات جن۔  ہے ںینہ درست بالکل ناید قرار منسوخ سے وجہ یک عبارات چند کو ترجمہ مشتمل پر الفاظ الکھ 2 شیب و

 ںیکر منسلک ساتھ کے نسخہ کے دیمج قران ہر نامہ حیتصح عدد کیا کہ ئےیچاہ کو صاحب ڈاکٹر  ہے یک ینشاندہ نے علماء

 طبع کرکے حیتصح مکمل شنیڈیا واال آنے اور۔ ںیجائ یک میتقس اںیکاپ موجودہ یک قرآن سٹکیجیم ساتھ کے میترم مجوزہ اور

۔ جائے ایک  

ذا  بالصواب اعلم وہللا لي ظھر ما ھ   

یاالزھر ریمن محمد حافظ یمفت ڈاکٹر •  

۔ کے وی کونسل یفتو برٹش کٹریڈائر    

 

: کنندگان قیتصد   

    یقادر رحمن گل یمفت موالنا حضرت۔مفتی اعظم برطانیہ  1 

ناظم اعلی جماعت اہل سنت برطانیہ و چئیرمین شرعی کونسل یو کے   المالک مصباح یمفت عالمہ حضرت – 2  

رضوی چئیرمین جماعت اہل سنت برطانیہ و صدر مسلم الء کونسل یو کے   نیحس زاہد دیس ریپ عالمہ حضرت۔ 3  

  یقادر محمد اری یمفت عالمہ حضرت۔ 4

رسول ضیف حافظ یمفت عالمہ حضرت۔ 5  

 

 

: کنندگان دیتائ  

  وکےی۔  اسالم ضانیف یبان یافغان یربان عالمہ حضرت



حسین نوشاہیلیاقت خلیفہ مجاز حضرت پیر سید معروف حضرت حاجی   

عالمہ صاحبزادہ غالم جیالنی نقشبندی صاحب  حضرت   

  ٹرسٹ ہیقادر الرحمن بیط ریپ حضرت 

  دباغ احمد خیش عالمہ حضرت 

 حضرت عالمہ خلیل الرحمن حقانی صاحب امیر جماعت اہل سنت و جماعت 

 حضرت عالمہ برکات احمد چشتی صاحب سیکرٹری مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ 

ربانی بانی ادارہ ضیاء القرآن گالسگو  الحسن ریشب ریپ عالمہ حضرت۔   

م عاص محمد یقار عالمہ حضرت   

  یاالزھر زیعز امجدڈاکٹر   عالمہ حضرت 

 حضرت عالمہ پیر عمران ابدالوی صاحب برمنگھم 

  یشام یعبدالحئ یقار عالمہ حضرت

  شاہد محمد یقار عالمہ حضرت

یربان الحسن ریمن عالمہ حضرت  

 حضرت عالمہ ارشد جمیل صاحب لندن 

 حضرت عالمہ راشد المالک صاحب ہیرو مسجد 

 پروفیسر حافظ محمد اکرم صاحب 

 حضرت عالمہ مفتی انوار المالک مصباح القرآن 

 حضرت عالمہ علی اکبر صاحب 

 حضرت عالمہ آصف علی االزھری لندن 

 حضرت عالمہ ڈاکٹر مصطفی بیگ 

 حضرت عالمہ قاری محمد سعید صاحب نیو کاسل

 حضرت عالمہ اجمل شہبازی صاحب نا ٹنگھم 

 

 

 


