ﮐﻔﺮ ﺳے ﺗﻌﺎون ﮐﯽ ﺗﯿﻦ اﻗﺴﺎم اور
ﺧـﻮارج ﮐـﯽ اس ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﮐـﺞ ﻓہﻤـﯽ
۔ﻣﻔﺘﯽ اﺳﺮار اﺣﻤﺪ ﺳہﺎرﻧﭙﻮری
ﮐﻔﺮ ﺳے ﺗﻌﺎون ﮐﯽ ﺗﯿﻦ اﻗﺴﺎم اور
ﺧﻮارج ﮐﯽ اس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺞ ﻓہﻤﯽ
ﻣﻔﺘﯽ اﺳﺮار اﺣﻤﺪ ﺳہﺎرﻧﭙﻮری
ﮐﺎﻓﺮ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﭘﺮ ہے:
ﭘہﻠﯽ ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﭘﺮ
راﺿﯽ ہﻮ اور اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ )درﺳﺖ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ(
ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ اور اﺳﯽ وﺟہ ﺳے اس ﺳے ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ
ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﺮ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﮐﻔﺮ ﭘﺮ راﺿﯽ
ﺑﮭﯽ ہے اور ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہے۔
دوﺳﺮی ﻗﺴﻢ اس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﯽ ﯾہ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ
ﺳے ﻇﺎہﺮی ﻃﻮر ﭘﺮ اﭼﮭے ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻘﺼﻮد ہﻮاور اﯾﺴﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﻧہﯿں ہے۔
ﺗﯿﺴﺮی ﻗﺴﻢ اس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﯽ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿں ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ‘ ان ﮐﯽ اﻋﺎﻧﺖ اور ﻧﺼﺮت ہﻮاور اس ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﯾﺎ ﺗﻮ ﻗﺮاﺑﺖ داری ہﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮان ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ﺳﺎﺗﮫ ہﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﯾہ ﻋﻘﯿﺪہ ﺑﮭﯽ ہﻮ ﮐہ ان ﮐﺎ دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ
ہے ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﮔﺮﭼہ ﻣﻤﻨﻮع ہے ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮ
ﻧہﯿں ہے۔
دوﺳﺮی ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ واﺿﺢ ہے ﯾہﻮد و
ﻧﺼﺎری ﺳے دوﺳﺘﯽ ﻟﮕﺎﻧے واﻟے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ہے ﺟﻦ ﮐﻮ ﯾﺎ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﭨﯿﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﮐﺎ
ڈر ہے ﯾﺎ وہ ﻋﯿﺶ ﭘﺮﺳﺖ ہﯿں ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺎہﻠﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ہے
اور ﻣﻮت ﮐﺎ ﺧﻮف ﻣﺎل اور ﻋہﺪے ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ وﻏﯿﺮہ ۔
ﯾہ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾں اﯾﺴے اﻣﻮر ہﯿں ﺟﻦ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اﯾﺴے
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﻓﺎﺟﺮ اور ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺗﻮ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﯿں

ﮔے ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺴے ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے وہ ﻣﻠﺖ
اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺧﺎرج ہﻮں اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻧے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﻔﺎر ﺳے اﭘﻨے ﺑﭽﺎؤ ﮐﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐے ﻃﻮر
ﭘﺮ ان ﺳے ﻇﺎہﺮی دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ اﺟﺎزت دی ہے ارﺷﺎد ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے ۔
ﻻَ ﻳَﺘ َّﺨ ِﺬ ِ اﻟ ْﻤ ُﺆ ْﻣ ِﻨُﻮ ْنَ اﻟ ْﻜٰﻔِﺮ ِﻳْﻦ َ
اَوْﻟ ِﻴَﺎۗءَ ﻣ ِﻦ ْ دُوْنِ اﻟ ْﻤ ُﺆ ْﻣ ِﻨِﻴْﻦ َ ۚ
وَﻣ َﻦ ْ ﻳَّﻔ ْﻌَﻞ ْ ذٰﻟ ِﻚ َ ﻓ َﻠ َﻴْﺲ َ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻠ ّٰﻪ ِ
ﻓ ِﻲ ْ ﺷ َﻲ ْءٍ اِﻻَّ ٓ اَنْ ﺗ َﺘ َّﻘُﻮ ْا ﻣ ِﻨْﮭُﻢ ْ
ﺗ ُﻘٰﯩﺔ ً ۭ وَﻳُﺤ َﺬّ ِر ُﻛ ُﻢ ُ اﻟﻠ ّٰﻪُ ﻧ َﻔ ْﺴ َﻪٗ ۭ
وَاِﻟ َﻰ اﻟﻠ ّٰﻪ ِ اﻟ ْﻤ َﺼ ِﻴْﺮ ُ  28
‘‘ ﭘﺲ اہﻞ اﯾﻤﺎن ،اہﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﺗے ہﻮﺋے
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﯿں اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ
ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﻟﻠہ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧہﯿں ہے ﺳﻮاﺋے
اس ﮐے ﮐہ ﺗﻢ ) ﯾﻌﻨﯽ اہﻞ اﯾﻤﺎن( ان ﮐﺎﻓﺮ وں ) ﮐﯽ
اذﯾﺖ ( ﺳے ﺑﭽﻨﺎ ﭼﺎ ہﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﭽﻨﺎ ’’ ْ۔
) آل ﻋﻤﺮان (28 :
اس آﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐہ ﮐﺎ ﯾہ اﺳﺘﺜﻨﺎ ء ﺑہﺮ ﺣﺎل
ﯾہﻮدوﻧﺼﺎری ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﯾﺴے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯿں ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎﻧﻊ ہے ۔ اس آﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐہ ﻣﯿں
ﺗﻘﺎۃ ﺳے ﻣﺮاد ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻧے ﺗﻘﯿہ اور ﺧﻮف دوﻧﻮں
ﮐﯿﻠﺌے ہﯿں :
اﻣﺎم ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﮐے
ﺧﻮف ﮐے ﺳﺒﺐ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ان ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺎ
اﻇہﺎر ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ہے۔
وہ ‘ﯾﺎٔﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﺼﺎری
أوﻟﯿﺎء ‘ ﮐے ﺗﺤﺖ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
” وﺑﯿﻦ ﻓﯽ ﻣﻮ ﺿﻊ آﺧﺮ  :أن ﻣﺤﻞ ذﻟﮏ،ﻓﯿﻤﺎا ذا ﻟﻢ
ﺗﮑﻦ اﻟﻤﻮاﻻة ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف وﺗﻘﯿﺔ ون ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﮏ
ﻓﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻌﺬور وﮬﻮ ﻗﻮﻟہ ﺗﻌﺎﻟﯽ  :ﻻ َ ﯾَﺘَّﺨ ِﺬِ
اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮْنَ اﻟْﮑٰﻔِﺮ ِﯾْﻦ َ اَوْﻟِﯿَﺂئ َ ﻣِﻦ ْ
دُوْنِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿْﻦ َ وَﻣَﻦ ْ ﯾَّﻔْﻌَﻞ ْ ذٰﻟِﮏ َ

ﻓ َﻠَﯿْﺲ َ ﻣِﻦ َ اﻟﻠّٰہِ ﻓ ِﯽ ْ ﺷ َﯿْﺊٍ اِﻻ َّ اَنْ
ﺗَﺘَّﻘُﻮْا ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﺗُﻘَﺎة”.
)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن  :اﻟﻤﺎﺋﺪة(
” اﯾﮏ اور ﺟﮕہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے اس ﺑﺎت ﮐﻮ واﺿﺢ ﮐﯿﺎ
ہے ﮐہ ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری ﺳے ﯾہ ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺧﻮف ﯾﺎ
ﺑﭽﺎؤ ﮐے ﺳﺒﺐ ﺳے ﻧہ ہﻮ’ اور اﮔﺮ ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری ﺳے
ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ اس ﺳﺒﺐ) ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮف ﯾﺎ ان ﮐﯽ اذﯾﺖ ﺳے
ﺑﭽﺎؤ( ﮐے ﺗﺤﺖ ہﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬور ہے اور اﻟﻠہ
ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻗﻮل ہے”:ﭘﺲ اہﻞ اﯾﻤﺎن’ اہﻞ
اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﺗے ہﻮﺋے ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮدوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﯿں
اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﻟﻠہ ﺳے
ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧہﯿں ہے ﺳﻮاﺋے اس ﮐے ﮐہ ﺗﻢ )ﯾﻌﻨﯽ اہﻞ
اﯾﻤﺎن( ان ﮐﺎﻓﺮوں )ﮐﯽ اذﯾﺖ (ﺳے ﺑﭽﻨﺎ ﭼﺎہﻮ ﮐﭽﮫ
ﺑﭽﻨﺎ”۔
اﻣﺎم ﻧﺴﻔﯽ اﻟﺤﻨﻔﯽ ﻧے ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ہے۔وہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
)اِﻻ َّ اَنْ ﺗَﺘَّﻘُﻮْا ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﺗُﻘَﺎة( اﻻ أن
ﺗﺨﺎﻓﻮا ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮭﻢ أﻣﺮا ﯾﺠﺐ اﺗﻘﺎؤہ أی إﻻ أن
ﯾﮑﻮن ﻟﻠﮑﺎﻓﺮ ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺘﺨﺎﻓہ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﮏ وﻣﺎﻟﮏ
ﻓﺤﯿﻨﺌﺬ ﯾﺠﻮز ﻟﮏ ا ﻇﮭﺎر اﻟﻤﻮاﻻة واﺑﻄﺎن اﻟﻤﻌﺎداة”.
)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺴﻔﯽ  :آل ﻋﻤﺮان )٢٨ :
‘اﻻ أن ﺗﺘﻘﻮا ﻣﻨﮭﻢ ﺗﻘﺎة’ ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﯾہ ہے ﮐہ ﺗﻤہﯿں
ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﮐﺴﯽ اﯾﺴے اﻣﺮ ﮐﺎ اﻧﺪﯾﺸہ ہﻮ ﮐہ ﺟﺲ ﺳے
ﺑﭽﻨﺎ ﻻزم ہﻮﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ
ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ اور ﺗﻤہﯿں اس ﮐﺎﻓﺮ ﺳے اﭘﻨے ﺟﺎن اور ﻣﺎل
ﮐﺎ ﺧﻮف ﻻﺣﻖ ہﻮ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺗﻤہﺎرے ﻟﯿے ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ہے
ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮو اور اس ﺳے
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎ ﻟﻮ۔”
اﻣﺎم ﺑﯿﻀﺎویؒ اور ﺷﺎﻓﻌﯽؒ ﻧے ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ﺧﻮف ﮐے وﻗﺖ دﺷﻤﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺎ
اﻇہﺎر ﺟﺎﺋﺰ ہے۔وہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:

” ﻣﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﻮاﻻﺗﮭﻢ ﻇﺎﮬﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ ﻓﯽ اﻻ ٔوﻗﺎت ﮐﻠﮭﺎ
إﻻ وﻗﺖ اﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻓﺈن اﻇﮭﺎر اﻟﻤﻮاﻻة ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺟﺎﺋﺰ”.
)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﻀﺎوی  :آل ﻋﻤﺮان ‘)٢٨ :
‘اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻت ﻣﯿں ﮐﻔﺎر ﺳے ﻇﺎہﺮی ﯾﺎ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧے ﺳے ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے
ﺳﻮاﺋے ﺧﻮف ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐے ‘ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿں ﮐﺎﻓﺮ
ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﺟﺎﺋﺰ ہے۔”
ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺳے ﯾہ
ﮐﺎم ﺳﺮزد ہﻮ ﮔﯿﺎ ﮐہ اس ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﮐﻔﺮ ﮐﺎ
ﺗﻌﺎون ﯾﺎﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدی ﺗﻮ آپ ﷺ ﻧے اس ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ و
ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار ﻧہﯿں دﯾﺎ ۔ ﻣﺜﻼ
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌہ  ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
ﻣﯿں ﻣﺮوی ہے ﮐہ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ زﺑﯿﺮ اور
ﻣﻘﺪاد ﮐﻮﺑﮭﯿﺠﺎ ﮐہ ﺟﺎؤ روﺿہ ﺧﺎخ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ اﯾﮏ
ﻋﻮرت ﺳﺎﻧڈھ ﭘﺮ ﺳﻮار ﺗﻤﮭﯿں ﻣﻠے ﮔﯽ اس ﮐے ﭘﺎس اﯾﮏ
ﺧﻂ ہے وہ ﻟے ﮐﺮ آؤ ﺟﺐ ﯾہ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام وہﺎں ﭘہﻨﭽے
ﺗﻮ اس ﻋﻮرت ﺳے ﮐہﺎ ﺗﯿﺮے ﭘﺎس ﺟﻮ ﺧﻂ ہے وہ ہﻤﯿں
دﯾﺪے ﭘہﻠے ﭘہﻞ اس ﻧے اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺎ اورﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮے
ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻂ ﻧہﯿں ﺗﺐ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﯾﺎ ﺗﻮ
ہﻤﯿں ﺧﻂ دﯾﺪے ﺗﻮ ﺑہﺘﺮ ہے وﮔﺮﻧہ ہﻤﯿں ﻧﻨﮕﺎہ ﮐﺮ ﮐے
ﺑﮭﯽ ﺧﻂ ﺑﺮاﻣﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ﺗﻮ ہﻢ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﮔﺰرﯾں ﮔے
۔ ﺗﻮ اس ﻋﻮرت ﻧے ﺑﺎﻟﻮں ﮐﯽ ﭼﻮﭨﯽ ﺳے ﺧﻂ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ
دﯾﺪﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺟﺐ ﯾہ
ﺧﻂ ﻟے ﮐﺮ ﺑﺎرﮔﺎہ ﻧﺒﻮی ﻣﯿں ﭘہﻨﭽے  ،ﺧﻂ ﮐﮭﻮﻻ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ
وہ ﺧﻂ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے رؤس
ﻗﺮﯾﺶ ﮐے ﻧﺎم ﻟﮑﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﻣﯿں ﻧﺒﯽ ﷺ ﮐے ﺑﻌﺾ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں اﻃﻼع دی ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ۔
آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﯾہ ﮐﯿﺎ ہے؟ اس ﻧے ﮐہﺎ
ﯾﺎرﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ آپ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہے ﻣﯿں ﻗﺮﯾﺶ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
رہﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﯿں ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻧہﯿں ہﻮں ﺑﻠﮑہ ان ﮐﺎ
ﺣﻠﯿﻒ ہﻮں آپ ﮐے ﭘﺎس ﺟﺘﻨے ﻣہﺎﺟﺮﯾﻦ ہﯿں ان ﮐے وہﺎں
رﺷﺘہ دار ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐے ﮔﮭﺮ ﺑﺎر اور اﻣﻮال
ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺗﻮﻣﯿں ﻧے ﺳﻮﭼﺎ ﻗﺮﯾﺸﯿﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ

ﻣﯿﺮی رﺷﺘہ داری ﺗﻮ ﻧہﯿں ہے ﭼﻠﻮ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﺣﺴﺎن
ﮐﺮدو ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ وہ ﻣﯿﺮے ﻗﺮاﺑﺖ داروں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮐﺮ ﯾں ۔ اور ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﻧے ﮐہﺎ  ،ﻟﻢ اﻓﻌﻠہ
ارﺗﺪادا ﻋﻦ دﯾﻨﯽ وﻻ رﺿﺎ ﺑﺎﻟﮑﻔﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﻼم ۔ اے
اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل ﷺ ﻣﯿں ﻧے ﯾہ ﮐﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ
ﻧہ ہﯽ ﮐﻔﺮ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐﯿﺎ اور ﻧہ ہﯽ دﯾﻦ
ﺳے ارﺗﺪاد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮرﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ
ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اس ﻧے ﺳﭻ ﮐہﺎ ہے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﻣﺠﮭے ﭼﮭﻮڑ دﯾﺠﺌے ﻣﯿں اس ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دوں آپ
ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎﯾہ ﺑﺪری ہے ۔ اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﺑﺪرﯾﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﺎ ہے اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﻮﻣﺮﺿﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮو ﻣﯿں ﻧے ﺗﻤﮭﯿں ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﺎ ہے ﺗﺐ
اﻟﻠہ ﻧے ﺳﻮرۃ ﻣﻤﺘﺤﻨہ ﻣﯿں ﯾہ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﮐﺮ دﯾں ۔
) ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزی ﺑﺎب ﻏﺰوہ اﻟﻔﺘﺢ و
ﻣﺎﺑﻌﺚ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌہ اﻟﯽ اہﻞ ﻣﮑﺘہ ﯾﺨﺒﺮﮬﻢ
ﺑﺨﯿﺮ و اﻟﻨﺒﯽ ﷺ  ،ص ، 612 :ج 2 :درﺳﯽ ﻧﺴﺨۃ (

