ﮔﻨـﺎہ ﮔـﺎر ﻣﺴـﻠﻢ ﮐـﯽ اﺻﻼح ﯾـﺎ
ﺗﮑﻔﯿــﺮ؟؟۔ اﻟﺸﯿــﺦ اﺑــﻮ ﺣﺴــﯿﻦ
اﻟﺸﺎﻣﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﮔﻨﺎہ ﮔﺎر ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ اﺻﻼح ﯾﺎ
ﺗﮑﻔﯿﺮ؟؟
)اﺳﻮہ رﺳﻮلﷺ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں(
اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎﻣﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ان اﻟﺤﻤﺪﻟﻠہ ﻧﺤﻤﺪہ و ﻧﺴﺘﻌﯿﻨہ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮہ و ﻧﻌﻮذ
ﺑﺎﻟﻠہ ﻣﻦ ﺷﺮور اﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﯿﺌﺎت اﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﯾﮭﺪہ
اﻟﻠہ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟہ وﻣﻦ ﯾﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﮬﺎدی ﻟہ و اﺷﮭﺪأن ﻻ
إﻟٰہ إﻻ اﻟﻠہ و أﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪ اًﻋﺒﺪہ و رﺳﻮﻟہ۔ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ !
ہﻤﺎرے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿں اس وﻗﺖ ﺟﻮ ﺑﮍے ﺑﮍے ﻓﺘﻨے ہﻤﺎرے
ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﮐﻮ ﻧﮕﻠﺘے ﺟﺎ رہے ہﯿں وہ ہے ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﻠﻤہ

ﮔﻮ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺑﺪﮐﺎرﯾﻮں  ،ﮔﻨﺎہﻮں اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻮں ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮ دﯾﻨﺎ۔ﯾہ اﯾﮏ ﺑہﺖ ہﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺎم ہے ﻣﮕﺮ ہﻤﺎرے اردﮔﺮد ﯾہ اس ﻃﺮح ﺟﺎری
ہے ﺟﯿﺴے ﭘہﺎڑوں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺸﻤہ ﺟﺎری ہﻮ اور رﮐﻨے ﮐﺎ
ﻧﺎم ﻧہ ﻟے رہﺎ ہﻮ!
ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ اﺗﻨﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠہ
ہے ﮐہ ﺧﻮد ﻧﺒﯽﷺ ﻧے اس ﺳے ﻣﺘﻨﺒہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے۔ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ
ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ اﺗﻨﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺮم ہے ﮐہ ﺟﺲ ﭘﺮ
ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
’’ اﯾﻤﺎ اﻣﺮئ ﻗﺎل ﻻﺧﯿہ ﮐﺎﻓﺮا ﻓﻘﺪ ﺑﺎء ﺑﮭﺎ اﺣﺪﮬﻤﺎ
‘‘
)ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری  ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ (
’’ﺟﺲ ﻧے اﭘﻨے ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﻮ
دوﻧﻮں ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ
وہ واﻗﻌﺘﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﮐہﻼﻧے ﮐﺎﻣﺴﺘﺤﻖ ہﻮا
ﻧﺎﺣﻖ ﻓﺘﻮیٰ ﻟﮕﺎﻧے واﻻ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ

ﮐﺎﻓﺮ ﮐہﺎ ﺗﻮ ان
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﻮ
ﺗﻮ ﻓﺒﮭﺎ ،وﮔﺮﻧہ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ۔‘‘

ﺗﮑﻔﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻄہﯿﺮ و اﺻﻼح؟
ﺑﮍے اﻓﺴﻮس ﺳے ﮐہﻨﺎ ﭘﮍﻧﺎ ہے ﮐہ آج ہﻤﺎرے ﻣﻌﺎﺷﺮے
ﻣﯿں ﮐﺘﻨے ہﯽ اﯾﺴے ﻟﻮگ ہﯿں ﺟﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐے ﻋﻠﻮم
ﻣﯿں ﺑﺼﯿﺮت ﺳے ﻣﺤﺮوم اور ﻧﺒﻮی ﻣﻨہﺞ ﺳے ﻧﺎ آﺷﻨﺎ
ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﯽ زﺑﺎن ﭘﺮ ہﻤہ وﻗﺖ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﮔﺮدان
ﺟﺎری و ﺳﺎری ہے ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻤﻞ
دﯾﮑﮭﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ ادارہ ،ﺟﺲ ﮐے ذﻣہ
داران ﮐﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دے ﭼﮑے ہﯿں ان ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﺎ
ﻣﯿﻞ ﺟﻮل دﯾﮑﮭﺎ ﺗﻮ ﻓﻮرا اس ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﮐﻔﺎر ﮐﺎ
ﻣﻌﺎون ﯾﺎ اﻧﺼﺎراﻟﻄﺎﻏﻮت وﻏﯿﺮہ ﮐے اﻟﻘﺎﺑﺎت دے ﮐﺮ اس
ﮐﻮ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮ دﯾﺘے ہﯿں ﯾﺎ اﮔﺮ ان ﮐے
ﻣﺰﻋﻮﻣہ ﮐﻔﺎر ﮐﻮﮐﺴﯽ ﻧے ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار ﻧہﯿں دﯾﺎ ﺗﻮ اﺳے
ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺮﺟﯿہ وﻏٖﯿﺮ ہ ﮐے ﻃﻌﻨﻮں ﺳے
ﻧﻮازاﺟﺎﺗﺎ ہے ۔

ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮﭼﻨے ﮐﯽ ﺑﺎت ﯾہ ہے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے ﮐﻠﻤہ ﭘﮍﮬﺎ
ہے ﻧﻤﺎز،روزہ ،ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺑﺪ ﻋﻤﻠﯽ اس ﮐے
اﻧﺪر ﭘﯿﺪا ہﻮ ﮔﺌﯽ ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ہﻮ ﮔﯿﺎ ہے اس
ﺷﺨﺺ ﮐے ﺑﺎرے ہﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨے دو ﭘہﻠﻮ ہﯿں:
اﯾﮏ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دےﮐﺮ
-1
ہﻤﯿﺸہ ﮐﯿﻠے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺻﻒ ﺳے ﻧﮑﺎل دﯾں ۔
دوﺳﺮا ﯾہ ﮐہ اس ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﺮﯾں
-2
،ﮔﻨﺎہﻮں اورﻏﻠﻂ روش ﭘﺮ اس ﮐﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺪاز ﻣﯿں
ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﯾں ﺗﺎﮐہ اس ﮐﯽ آﺧﺮت ﺳﻨﻮر ﺟﺎﺋے۔
ﺗﻮ اب ہﻤﯿں ﮐﻮن ﺳﺎ ﭘہﻠﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺌے؟ اس ﮐﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺻﻼح واﻻ ﯾﺎ اس ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﻨےواﻻ ؟ﺟﺐ
ہﻢ ﻧﺒﻮی ﻣﻨہﺞ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﯿں ﺗﻮ ہﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨےﺗﺮﺑﯿﺖ و
اﺻﻼح واﻻ ﭘہﻠﻮ ہﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎں ﻧﻈﺮ آﺗﺎ ہے ﺣﺘﯽ ﮐہ ﮐﺴﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻔﺮﯾہ ﺑﺎت ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺮزد ہﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﺐ
ﺑﮭﯽ آپ ﷺ ﻧے اس ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﯽ ہے اس ﭘﺮ ﻓﺘﻮیٰ ﮐﻔﺮ
ﻟﮕﺎ ﮐﺮ اس ﮐﻮ ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ۔ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ واﻗﻌﺎت ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾں :
ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻏﺰوہ ﺣﻨﯿﻦ ﺳے واﭘﺲ آرہے ﺗﮭے راﺳﺘے
ﻣﯿں ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺑﯿﺮی ) ﮐے درﺧﺖ ( ﺟﺴے وہ ذات
اﻧﻮاط ﮐہﺘے ﺗﮭے ) اور اس ﮐﻮ ﻣﺘﺒﺮ ک ﺳﻤﺠﮭﺘے ﺗﮭے (
ﮐے ﭘﺎس ﺳے ﮔﺰرے ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﻧﺌے ﻧﺌے)ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻦ ﮐے ﻣﺴﺌﻠے
ﻣﯿں ﻻ ﻋﻠﻢ( ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﻮﻧے واﻟے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﻧے ﻧﺒﯽ
ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﺳے ﻋﺮض ﮐﯽ :
ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ذات اﻧﻮاط ﮐﻤﺎﻟﮭﻢ ذات
اﻧﻮاط
’’ ہﻤﺎرے ﻟﺌے ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ذات اﻧﻮاط ) ﺑﯿﺮی ﮐﺎ درﺧﺖ (
ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﯾﺠﺌے ﺟﺲ ﻃﺮح ان ﮐے ﭘﺎس اﯾﮏ ذات اﻧﻮاط
ہے۔‘‘
آپ ﷺ ﻧے ﯾہ ﺑﺎت ﺳﻦ ﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺗﻢ ﻧے ﻣﺠﮫ ﺳے وہﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﯿﺎ ہے ﺟﻮ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ ﻧے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم ﺳے ﮐہﺎ ﺗﮭﺎ :

اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﮭﺎ ﮐﻤﺎ ﻟﮭﻢ اﻟﮭۃ
’’ہﻤﺎرے ﻟﯿے ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﯾﺠﺌے ﺟﺲ ﻃﺮح
ان ﮐے ﭘﺎس اﯾﮏ ﻣﻌﺒﻮد ہے۔‘‘
ﺗﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
اﻧﮑﻢ ﻗﻮم ﺗﺠﮭﻠﻮن
’’ ﺗﻢ اﯾﮏ ﺟﺎہﻞ ﻗﻮم ہﻮ ۔‘‘
)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی

 ,ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ(

ﻏﻮر ﮐﯿﺠﺌے ! اﻟﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿں ﻧﺌے
اﻟہ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﺑﻐﺎوت و ﺷﺮک ہے ﯾﺎ ﻧہﯿں ؟ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒﯽ
ﷺ ﻧےان ﮐﯽ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﯾﺎ ان ﭘﺮ ﻓﺘﻮی ﮐﻔﺮ داغ ﮐﺮ
داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻗﺮار دﯾﺎ؟
اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﻼﺣﻆ ہے اﺳﻼم ﻣﯿں ﻧہ ﺻﺮف زﻧﺎ
ﺑﻠﮑہ زﻧﺎ ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ﻟﯿﮑﻦ اﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﺒﯽ ﷺ ﮐے ﭘﺎس آﯾﺎ ۔ اور آﮐﺮ ﻋﺮض ﮐﯽ ﻣﺠﮭے
زﻧﺎ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺠﺌے ،
آپ ﷺﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
’’ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺗﯿﺮی ﺑہﻦ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮ
ﺋﯽ ﺑﺪ ﮐﺎری ﮐﺮے ‘‘؟
اس ﻧے ﮐہﺎ :ﻧہﯿں !
ﭘﮭﺮ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺗﯿﺮی ﺑﯿﭩﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﻨہ ﮐﺎﻻ ﮐﺮ ے ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ :ﻧہﯿں !
ﭘﮭﺮ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﻣﺎں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮام
ﮐﺎری ﮐﺮے ؟

اس ﻧے ﮐہﺎ :ﻧہﯿں !
ﭘﮭﺮ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺗﯿﺮی ﺧﺎﻟہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮﺋﯽ
زﻧﺎ ﮐﺮے ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ :ﻧہﯿں!
آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺗﯿﺮی ﭘﮭﻮﭘﮭﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺪﮐﺎری ﮐﺮے ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ :ﻧہﯿں !
ﭘﮭﺮ آپ ﷺ ﻧے اس ﮐﻮ ﻗﺮﯾﺐ ﮐﯿﺎ اور اس ﮐے ﮐﻨﺪﮬے ﭘﺮ
ہﺎﺗﮫ رﮐﮫ ﮐﺮ ﯾہ دﻋﺎ ﮐﯽ:
اﻟﻠﮭﻢ اﻏﻔﺮ ذﻧﺒہ و ﻃﮭﺮ ﻗﻠﺒہ و ﺣﺼﻦ ﻓﺮﺟہ
’’ اے اﻟﻠہ اس ﺑﻨﺪے ﮐے ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے اور اس ﮐے
دل ﮐﻮ ﭘﺎک و ﺻﺎف ﮐﺮ دے اور اس ﮐﯽ ﺷﺮم ﮔﺎہ ﮐﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﻣﺎ ۔ ‘‘
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں اس ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﮐﻮ ﮔﻠﯽ
ﮐﻮ ﭼﻮں ﻣﯿں ﮐﺒﮭﯽ ﻧﻈﺮ اوﻧﭽﯽ ﮐﺮﮐے ﭼﻠﺘﺎ ہﻮا ﻧہﯿں
دﯾﮑﮭﺎ ﮔﯿﺎ۔
)ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ  ،ﺳﻠﺴﻠۃ اﻟﺼﺤﯿﺤۃ(
ان دوﻧﻮں واﻗﻌﺎت ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾں ۔ﭘہﻠے واﻗﻌہ ﻣﯿں اﯾﮏ
ﺷﺮﮐﯿہ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺻﺪور ﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ہﻮا ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒﯽ ﷺ
ﻧے اس ﮐﯽ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ،دوﺳﺮی ﻣﯿں اﯾﮏ ﺣﺮام ﻋﻤﻞ ﮐﯽ
اﺟﺎزت ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧے ﭘﺮ آپ ﷺ ﻧے ﻓﻄﺮی اﻧﺪاز ﺳے اﺻﻼح
ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﻖ ﮐﺎ ﭘہﻠﻮ اﺧﺘﯿﺎ ر
ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ۔
اﻟﻠہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﺎﺋے ﺟﻮ اس ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﻤﻞ
ﮐﻮ ﻧﺎک ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭﯽ ﻣﮑﮭﯽ ﮐﻮ اڑا دﯾﻨے ﺳے ﺑﮭﯽ ہﻠﮑﺎ
ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﻄہﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋےﺗﮑﻔﯿﺮ

ﮐﻮ ﺳﺐ ﺳے اہﻢ ﻓﺮﯾﻀہ ﮔﺮداﻧﺘے ہﯿں۔
وﻣﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻ ﺑﻼغ اﻟﻤﺒﯿﻦ

