ہﺠﺮت ،دار اﻻﺳﻼم اور دار اﻟﮑﻔﺮ
 ﺷﯿـﺦ اﻻﺳﻼم اﻣـﺎم اﺑـﻦ ﺗﯿﻤﯿہرﺣﻤہ اﻟﻠہ
ہﺠﺮت  ،دار اﻻﺳﻼم اور دار اﻟﮑﻔﺮ
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ
اﻟﻠہ
داﻋﺶ ﻧے ﺟﻮ ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﮐے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ دﻋﻮت دی ہے
ﮐہ وہ اﭘﻨے زﯾﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﻋﺮاﻗﯽ اور ﺷﺎﻣﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﮐﯽ
ﻃﺮف ہﺠﺮت ﮐﺮ آﺋﯿں ﺗﻮ اس ﻣﯿں ﺑہﺖ ﺳﯽ ﺧﺮاﺑﯿﺎں ﻣﻮﺟﻮد
ہﯿں۔
]ﯾہ ﺧﺒﺮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  01ﺟﻮﻻﺋﯽ 2014ء ﮐﻮ ﻧﺸﺮ ہﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔[

اﺳﻼم ﻣﯿں ﺣﺮام ﮐﺮدہ ﮔﺮوہﯽ ﺗﻌﺼﺐ اس ﻃﺮح ﺟﮭﻠﮑﺘﺎ ہے
اور اﺳﻼم ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﺪﻧﺎم ہﻮﺗﺎ ہے۔

ﮔﺮوہﯽ ﺗﻌﺼﺐ اور اس ﮐے ﻣﻔﺎﺳﺪ:
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں’’ :ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﮔﺮوہ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﯾہ ﭨﮭﺎن ﻟﯿﺘﺎ ہے ﮐہ ﺟﺲ

ﺳے وہ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ،اﺳے ﻣﯿں دوﺳﺖ رﮐﮭﻮں ﮔﺎ اور
ﺟﺲ ﺳے وہ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ،اﺳے دﺷﻤﻦ ﺳﻤﺠﮭﻮں ﮔﺎ۔ ﺗﻮ
اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﯿﻄﺎن ﮐے راﺳﺘہ ﻣﯿں ﻟﮍﻧے واﻟے ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں
ﺟﯿﺴﺎ ہے۔
اﺳـﯽ ﺟﯿﺴـﺎ ﺷﺨـﺺ ﻧہ ﻣﺠﺎہـﺪ ﻓـﯽ ﺳﺒﯿـﻞ اﻟﻠہ ہے ،ﻧہ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻮﺟﯽ ہے اور ﻧہ ہﯽ اس ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻮج ﮐﺎ
ﺣﺼہ ہﻮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺗﻮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺎ ﺣﺼہ
ہے۔‘‘
ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﺟﺎہﻠﻮں ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ  ،اور داﻋﺶ ﻣﯿں
ﺗﻮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎہﻞ ہﯽ اﮐﭩﮭے ہﻮﺋے ہﯿں ،اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ
اﭘﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ہﺠﺮت ﮐﺮﮐے
ان ﮐے ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎﺋے  ،اس ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے۔
اﺳﯽ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿں اﯾﮏ ﻟﻄﯿﻔہ ﺑﮭﯽ ﺳﻨﺘے ﺟﺎﺋﯿے۔ اﺑﻮ
اﻟﻌﺒﺎس اَﺻ َﻢ ّ ﮐہﺘے ہﯿں :
اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ دو ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻃﻮاف ﮐﺮرہے ﺗﮭے۔
اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ’’ :ﯾہ ﺟﻮ اﺗﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﯾہﺎں
ﭘﮭﺮ رہﯽ ہے ،ان ﻣﯿں ﺳے ﻣﯿﺮے اور ﺗﻤہﺎرے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﮭﯽ ﺟﻨﺖ ﻣﯿں ﻧہﯿں ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔‘‘ دوﺳﺮا ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ:
’’ﺟﻨﺖ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ وآﺳﻤﺎن ﺳے ﺑﮭﯽ ﺑﮍی ہے ،ﮐﯿﺎ ﺻﺮف ہﻢ
دوﻧـﻮں ﮐےﻟﯿے ﺑﻨـﯽ ہے؟‘‘ ﭘہﻼ ﮐہﻨے ﻟﮕـﺎ’’ :ہـﺎں۔‘‘
دوﺳﺮے ﻧے ﮐہﺎ’’ :ﭘﮭﺮ ﺗﻢ ہﯽ اﺳے ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻮ۔‘‘ ﯾہ ﮐہہ
ﮐﺮ اس ﻧے ﺧﺎرﺟﯿﺖ ﺳے ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﯽ۔
]ﺷﺮح أﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد أﮬﻞ اﻟﺴﻨۃ ﻟﻠﻼﻟﮑﺎﺋﻲ[2317 :
ﺷﯿـﺦ اﻻﺳﻼم اﺑـﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﻧے ہﺠـﺮت اور اس ﮐے ﻗﻮاﻋـﺪ
وﺿﻮاﺑـﻂ ﺧـﻮب واﺿـﺢ ﮐﯿے ہﯿں۔ ﻓﺮﻣـﺎﺗے ہﯿں’’ :ﻧـﺒﯽ
ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ:
’’ﻓﺘﺢ ﻣﮑہ ﮐے ﺑﻌﺪ ہﺠﺮت ﻧہﯿں ہے ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟہﺎد اور
ﻧﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ہے۔ ﺟﺐ ﺗﻢ ﺳے ﺟہﺎد ﻣﯿں ﻧﮑﻠﻨے ﮐﻮ ﮐہﺎ
ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﻧﮑﻞ ﭘﮍا ﮐﺮو۔‘‘
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،2783 :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ[4864 :
دوﺳﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ :ﺟﺐ ﺗﮏ دﺷﻤﻨﻮں ﺳے ﺟہﺎد

ﺑﺎﻗﯽ رہے ﮔﺎ ،ہﺠﺮت ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻗﯽ رہے ﮔﯽ۔‘‘
]ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ،22755 :اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮیٰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ،7926 :
ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،7748 :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن[4866 :
دوﻧﻮں اﺣﺎدﯾﺚ ہﯽ ﺻﺤﯿﺢ اور ﺑﺮﺣﻖ ہﯿں۔ وﺿﺎﺣﺖ ﯾہ ہے
ﮐہ ﭘہﻠﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں وہ ہﺠﺮت ﻣﺮاد ہے ﺟﻮ آپﷺ ﮐے
زﻣﺎﻧہ ﻣﺒﺎرک ﻣﯿں ہﻮرہﯽ ﺗﮭﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑہ اور دﯾﮕﺮ ﻋﺮب
ﻋﻼﻗﻮں ﺳے ﻣﺪﯾﻨہ ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺠﺮت۔ ﺗﻮ ﯾہ ہﺠﺮت ﺗﺐ ﺗﮏ
درﺳﺖ ﺗﮭﯽ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻣﮑہ دار اﻟﮑﻔﺮ اور دار اﻟﺤﺮب ﺗﮭﺎ
اور ﻣﺪﯾﻨہ دار اﻻﺳﻼم ﺗﮭﺎ۔ ﻟہٰﺬا ﺻﺎﺣﺐ ِ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﭘﺮ دار اﻟﮑﻔﺮ ﺳے دار اﻻﺳﻼم ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺠﺮت ﮐﺮﻧﺎ ﻻزم
ﺗﮭﺎ۔
ﺟﺐ ﻣﮑہ ﻓﺘﺢ ہﻮﮔﯿﺎ اور ﺳﺎرا ﻋﺮب ﻣﺸﺮف ﺑہ اﺳﻼم
ہﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﺳﺎرا ﻋﺮب دار اﻻﺳﻼم ﺑﻦ ﮔﯿﺎ۔ ﺗﺐ آپﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺎ’’ :ﻓﺘﺢ ﻣﮑہ ﮐے ﺑﻌﺪ ہﺠﺮت ﻧہﯿں ہے۔‘‘
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺧﻄہ ﮐﺎ دار اﻟﮑﻔﺮ ،دار اﻻﯾﻤﺎن ﯾﺎ دار
اﻟﻔﺎﺳﻘﯿﻦ ہﻮﻧﺎ ہﻤﯿﺸہ ہﻤﯿﺶ ﮐےﻟﯿے ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ ﺑﻠﮑہ
اس ﮐے ﺑﺎﺷﻨﺪوں ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺑﺪﻟﺘﺎ رہﺘﺎ ہے۔
ﺣﺎﺷﯿہ )ﯾہ ﺑہﺖ ہﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﻓﻘہﯽ
ﻓﻘہﺎء ﻏﻠﻄﯽ ﮐﮭﺎﺗے رہے ہﯿں ﮐہ
اﻻﺳﻼم ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯿﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے؟
اﺳے ﺳﻤﺠﮫ ﻧہﯿں ﭘﺎ رہے۔ ﻟہٰﺬا

ﻧﮑﺘہ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں
دار اﻟﮑﻔﺮ اور دار
ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ
آپ ﺧﻮب ﯾﺎد رﮐﮭﯿں۔(

ﭼﻨﺎﻧﭽہ ہﺮ وہ ﻋﻼﻗہ ﺟﺲ ﮐے ﺑﺎﺷﻨﺪے ﻣﺆﻣﻦ اور ﻣﺘﻘﯽ
ہﻮں ،وہ اس وﻗﺖ اوﻟﯿﺎء اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻋﻼﻗہ ﮐہﻼﺋے ﮔﺎ۔
اور ﺟﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐے ﺑﺎﺷﻨﺪے ﮐﺎﻓﺮ ہﻮں ﮔے ،وہ اس وﻗﺖ
دار اﻟﮑﻔﺮ ﮐہﻼﺋے ﮔﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐے ﺑﺎﺷﻨﺪے
ﻓﺎﺳﻖ ہﻮں ﮔے ،اس وﻗﺖ اﺳے دار اﻟﻔﺎﺳﻘﯿﻦ ﮐہﯿں
ﮔے۔ﮔﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿں ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐے ﻟﻮگ رہﺘے ہﯿں،
وہ اﻧہﯽ ﺳے ﻣﻨﺴﻮب ہﻮﮐﺮ دار اﻟﮑﻔﺮ ،دار اﻻﯾﻤﺎن،
دار اﻟﻔﺎﺳﻘﯿﻦ وﻏﯿﺮہ ﮐہﻼﺋے ﮔﺎ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮ ﺷﺮاب ﺧﺎﻧہ ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﯾﺎ
وہﺎں ﻓﺎﺳﻖ وﻇﺎﻟﻢ رہﻨے ﻟﮕﯿں  ،ﯾﺎ اﺳے ﺷﺮک ﮐے اڈے
ﮔﺮﺟﺎ ﮔﮭﺮ ﻣﯿں ﺑﺪل دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اﭘﻨے ﺑﺎﺷﻨﺪوں ﮐے

ﺣﺴﺎب ﺳے اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﮭﯽ ﺑﺪل ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ ﺷﺮاب ﺧﺎﻧہ ﯾﺎ دار اﻟﻔﺎﺳﻘﯿﻦ وﻏﯿﺮہ ﮐﻮ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺟﺲ ﻣﯿں رب ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﺷﺮوع ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اﺳے ﭘﮭﺮ ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻧہ ہﯽ ﮐہﺎ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ اﯾﮏ ﻧﯿﮏ آدﻣﯽ ﻓﺎﺳﻖ وﻓﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﺟﺎﺋے اور
ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﺟﺎﺋے ،ﯾﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮﺟﺎﺋے وﻏﯿﺮہ ﺗﻮ
ہﺮ اﯾﮏ ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﯿں ﭼﻼ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ،اس ﭘﺮ وہﯽ ﺣﮑﻢ ﻟﮕے
ﮔﺎ۔‘‘ اﻧﺘہﯽ
]ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎویٰ ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿۃ[18/281 :
اﻟﻠہ رب اﻟﻌﺰت ﺳے دﻋﺎ ہے ﮐہ وہ ہﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ اﭘﻨے دﯾﻦ
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے
آﻣﯿﻦ۔

