داﻋﺶ ﮐﺎ ﺟہﺎد ﻓﺴﺎد ﮐﯿﻮں ہے ۔۔۔
؟؟؟
ﻣﺮﺗﺪوں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﻔﺎر ﺳے ﻗﺘﺎل ﺳے
زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہے۔
اﯾﮏ اﻋﺘﺮاض :
ﻣﺮﺗﺪوں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﻔﺎر ﺳے ﻗﺘﺎل ﺳے
زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہے۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے› :
ﻳٰٓﺎَﻳُّﮭَﺎ اﻟ َّﺬ ِﻳْﻦ َ اٰﻣ َﻨُﻮ ْا ﻗ َﺎﺗ ِﻠ ُﻮا
ُ
اﻟ َّﺬ ِﻳْﻦ َ ﻳَﻠ ﻮ ْﻧ َﻜ ُﻢ ْ ﻣ ِّﻦ َ اﻟ ْﻜ ُﻔ َّﺎرِ
وَﻟ ْﻴَﺠ ِﺪ ُوْا ﻓ ِﻴْﻜ ُﻢ ْ ﻏ ِﻠ ْﻈ َۃًۭ۰
وَاﻋ ْﻠ َﻤ ُﻮ ْٓا اَنَّ اﻟﻠہَ ﻣ َﻊ َ
اﻟ ْﻤ ُﺘ َّﻘِﻴْﻦ َ۱۲۳‹
اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ ! ان ﮐﺎﻓﺮوں ﺳے
ﺟﻨﮓ ﮐﺮو ﺟﻦ ﮐﺎ ﻋﻼﻗہ ﺗﻤہﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﺘﺎ ہے۔ اور ان
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻤہﯿں ﺳﺨﺘﯽ ﺳے ﭘﯿﺶ آﻧﺎ ﭼﺎہﺌے اور ﯾہ ﺟﺎن
ﻟﻮ ﮐہ اﻟﻠہ ﭘﺮہﯿﺰﮔﺎروں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ہے۔ ]اﻟﺘﻮﺑۃ[123 :
اﺳﯽ ﻟﯿے اﺻﻠﯽ ﮐﻔﺎر ﺳے ﭘہﻠے ﻣﺮﺗﺪ
ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں اور اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺮﺑﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہے۔

ﺟﻮاب
ﭘہﻠﯽ ﺑﺎت:

ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮ
ﻣﺮﺗﺪ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﻧے ﺳے ﭘہﻠے ﺿﺮوری ہے ﮐہ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ
ﺷﺮاﺋﻂ ﭘﻮری ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿں اور ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے۔
داﻋﺶ اﭘﻨے ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﮐﻔﺮﯾہ
ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﺮ وﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار دے دﯾﺘﯽ ہے۔
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯿں ﻏﻠﻮ اور اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿں اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﻨہﺞ
ﺳے روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ اور اﺻﻞ ﺟہﺎد ﮐے ﭼہﺮے ﮐﻮ ﻣﺴﺦ
ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻓﺴﺎد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﻧﺎ داﻋﺶ ﮐﺎ وﻃﯿﺮہ ﺑﻦ ﭼﮑﺎ
ہے اور ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻨﺪہ ﺑﮭﯽ اس ﺳےﻧﺎواﻗﻒ ﻧہﯿں ہے ۔
ﯾہ ﺷﺒہ ﺧﻮارج ﮐﯽ ذہﻨﯽ اﭘﺞ اور
ﻏﻠﻮ ﮐﯽ ﭘﯿﺪاوار ہے۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻟﻮگ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ان
ﮐے ﻣﺮﺗﺪ ہﻮﻧے ﮐﺎ دﻋﻮیٰ ﮐﺮﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ ﯾہ
وﯾﺴے ہﯽ ہﯿں ﺟﯿﺴے ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ’’ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﮐہﯿں ﮔے۔‘‘ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿں ان
ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯽ ﻧے اﻧہﯿں ﻏﻠﻮ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮدﯾﺎ ہے۔
ﯾہ ان ﮐﺎ ﭘﺮاﻧﺎ ﻣﻨہﺞ ہے۔ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ� ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں :ﻓﺎﻧﮭﻢ ﯾﺴﺘﺤﻠﻮن دﻣﺎء اﮬﻞ اﻟﻘﺒﻠۃ ﻻﻋﺘﻘﺎدﮬﻢ
اﻧﮭﻢ ﻣﺮﺗﺪون اﮐﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺤﻠﻮن ﻣﻦ دﻣﺎء اﻟﮑﻔﺎر
اﻟﺬﯾﻦ ﻟﯿﺴﻮا ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ

)]([1

’’ﺧﻮارج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﮐﻔﺎر
ﺳے زﯾﺎدہ ﻗﺘﻞ وﻏﺎرت ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺗے ہﯿں۔ ‘‘

ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﭼﺎر ﺷﺮاﺋﻂ ہﯿں:
ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐے دﻻﺋﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻮل
①
وﻓﻌﻞ ،ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧے ﮐے ﮐﻔﺮ
ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺛﺒﻮت۔
ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺟﺎرہﯽ ہے ،اس ﮐے وہ
②
ﮐﺎم ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺛﺒﻮت۔
③

اس ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮدی ﮔﺌﯽ ہﻮ۔

④

اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ

ہﻮ۔

ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﮑﻔﯿﺮ درج ذﯾﻞ ہﯿں:
ﺟﺲ ﻗﻮل وﻓﻌﻞ ﯾﺎ
ﺟہﺎﻟﺖ:
①

ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﯽ
ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺟﺎرہﯽ ہے ،اﺳے ﻣﻌﻠﻮم ہﯽ
ﻧہ ہﻮ ﮐہ ﯾہ ﮐﻔﺮ ہے اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﺧﻼف ہے۔
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎذ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺷﺎم ﺳے واﭘﺲ آﺋے ﺗﻮ
اﻧہﻮں ﻧے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﮐﻮ ﺳﺠﺪہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻃﻠﺐ
ﮐﯽ ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻧے ان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ﮐﯽ ﺑﻠﮑہ ان
ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﯾﺎ ﮐہ ﺳﺠﺪہ ﺻﺮف اور ﺻﺮف اﻟﻠہ ﮐے ﻟﺌے ہے ،
ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐے ﻟﺌے ﺳﺠﺪہ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ۔

)]([2

ﮐﻔﺮﯾہ ﻗﻮل وﻓﻌﻞ ﮐﺎ
ﺧﻄﺎء:
②
ارﺗﮑﺎب ﻏﻠﻄﯽ ﺳے ہﻮﺟﺎﺋے۔اس ﻗﺎﻋﺪے ﮐﯽ اﺻﻞ اﻟﻠہ
ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے  › :ر َﺑ َّﻨَﺎ ﻻ َ ﺗُﺆَاﺧ ِﺬ ْﻧَﺎ
ْ
َ
َ
إِن ﻧَّﺴ ِﻴﻨَﺎ أ وْ أ ﺧ ْﻄ َﺄ ﻧَﺎ‹
” اے ہﻤﺎرے رب اﮔﺮ ہﻢ ﺑﮭﻮل ﺟﺎﺋﯿں ﯾﺎ
ﺧﻄﺎ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ ہﻢ ﺳے ﻣﺆاﺧﺬہ ﻧہ ﮐﺮ “ ]اﻟﺒﻘﺮۃ:
[286
اور اﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں آﺗﺎ ہے ﮐہ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ہے »إن اﻟﻠہ ﺗﺠﺎوز ﻋﻦ اﻣﺘﻲ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻨﺴﯿﺎن« ﻣﯿﺮی
اﻣﺖ ﺳے ﺧﻄﺎ اور ﻧﺴﯿﺎن ﮐﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧے ﻣﻌﺎف
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے۔ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮭﻮل ﮐﺮ ،ﺟہﺎﻟﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﻨﺪہ اﮔﺮ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮﻟﯿﺘﺎ ہے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﺆاﺧﺬہ
ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔
زﺑﺮدﺳﺘﯽ :ﮐﻮﺋﯽ اس ﺳے زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮐﻔﺮﯾہ
③
ﻗﻮل ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮواﺋے اور اس ﮐے ﭘﺎس اﺳے
ﮐﯿے ﺑﻐﯿﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎرہ ﻧہ ہﻮ۔ ﯾہ ﻗﺎﻋﺪہ ﻗﺮآن ﮐﯽ اس
آﯾﺖ ﺳے ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔
اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ہے  › :إ ﻻَّ
ِ
ُ
ﻣَﻦ ْ أ ﻛ ْﺮ ِه َ وَﻗ َﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄ ْﻤَﺌِﻦ ٌّ
ﺑِﺎﻹْ ِﻳﻤَﺎنِ ‹

” ﺳﻮاﺋے اس ﮐے ﺟﺴے )ﮐﻔﺮﭘہ( ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے اور اس
ﮐﺎ دل اﯾﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ہﻮ “ ]اﻟﻨﺤﻞ[106 :
وہ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﺷﺒہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﺎوﯾﻞ:
④
ﭘﺮ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎم ﮐﻮ ﺣﻖ اور درﺳﺖ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دے
رہﺎ ہﻮ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻗﺪاﻣہ ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﻧے ﻗﺮآن
ﭘﺎک ﮐﯽ آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤہ › ﻟَﻴ ْﺲ َ ﻋ َﻠَﻰ اﻟَّﺬِﻳﻦ َ
آﻣَﻨُﻮا وَﻋ َﻤِﻠُﻮا اﻟﺼ َّﺎﻟِﺤ َﺎتِ ﺟ ُﻨَﺎحٌ
ﻓ ِﻴﻤَﺎ ﻃ َﻌِﻤُﻮا إِذ َا ﻣَﺎ اﺗَّﻘَﻮْا وَآﻣَﻨُﻮا
وَﻋ َﻤِﻠُﻮا اﻟﺼ َّﺎﻟِﺤ َﺎتِ ﺛُﻢَّ اﺗَّﻘَﻮْا
َ
وَآﻣَﻨُﻮا ﺛُﻢَّ اﺗَّﻘَﻮْا وَأ ﺣ ْﺴ َﻨُﻮا
وَاﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤ ِﺐ ُّ اﻟْﻤُﺤ ْﺴ ِﻨِﻴﻦ َ ‹ “ان ﻟﻮﮔﻮں
ﭘﺮ ﺟﻮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋے اور اﻧہﻮں ﻧے ﻧﯿﮏ اﻋﻤﺎل ﮐﯿے اس
ﭼﯿﺰ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎہ ﻧہﯿں ﺟﻮ وہ ﮐﮭﺎ ﭼﮑے  ،ﺟﺐ ﮐہ وہ
ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻨے اور اﯾﻤﺎن ﻻﺋے اور اﻧہﻮں ﻧے ﻧﯿﮏ اﻋﻤﺎل
ﮐﯿے  ،ﭘﮭﺮ ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻨے اور اﻧہﻮں ﻧے ﻧﯿﮑﯽ ﮐﯽ اور
اﻟﻠہ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﺳےﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے ۔ ” ﮐﻮ دﻟﯿﻞ
ﺑﻨﺎﺗے ہﻮﺋے ﺷﺮاب ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﭘﯽ ﻟﯿﺎ ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ ان ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺗﮏ
ﭘہﻨﭽﺎ اور ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﺳے ﻣﺸﻮرہ ہﻮا ﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق
اور ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻤﺎ اور دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎء
ﺻﺤﺎﺑہ ﻧے ﻣﺘﻔﻘہ ﻓﯿﺼﻠہ ﯾہ ﺟﺎری ﮐﯿﺎ ﮐہ اﻧہﯿں ﺑﺘﺎﯾﺎ
ﺟﺎﺋے ﮐہ ان ﮐﺎ ﯾہ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺖ ﻧہﯿں اور ﭘﮭﺮ اﻧہﯿں
ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺟﺎﺋے اﮔﺮ ﯾہ ﺷﺮاب ﮐﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﺗے
ہﯿں ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﺣﺪ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ) (80ﮐﻮڑے
اور اﮔﺮ ﯾہ ﺷﺮاب ﮐے ﺣﻼل ہﻮﻧے ﭘﺮ ہﯽ ﻣﺼﺮ رہے ﺗﺐ
اﻧہﯿں ﻣﺮﺗﺪ ہﻮﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ۔
آپ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﯿﺠﯿے ﮐہ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺗﻮ دور ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﯽ ﺳﺰاؤں ﻣﯿں ﺑﮭﯽ
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ﺗﮭے ۔
داﻋﺶ ﻧے ﺟﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ،وہ ان
اوﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺷﺮاﺋﻂ اور ﻣﻮاﻧﻊ ﺳے ﺧﺎﻟﯽ ہے۔
زﯾﺎدہ ﺗﺮ ان ﮐے ﮐﻔﺮ وارﺗﺪاد اور ﮐﻔﺎر ﮐﯽ اﯾﺠﻨﭩﯽ
ﮐے ﻓﺘﻮے ﺷﺒہ اور ﻏﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ہﻮﺗے ہﯿں۔ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐے
ﻗﻮل وﻓﻌﻞ ﺳے ﻻزم آﻧے واﻟﯽ ﭼﯿﺰ ﺳے ﺟﮍے ہﻮﺗے ہﯿں۔

ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﺳﺎری وﺟﻮہﺎت ﻏﻠﻂ اور ﺑﺎﻃﻞ ہﯿں۔
داﻋﺶ ﮐﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﺎ اﻟﺠﺒﮭۃ
اﻹﺳﻼﻣﯿۃ اور اس ﮐے رہﻨﻤﺎؤں ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎن اﺳﯽ
ﺳﻮچ ﮐﺎ آﺋﯿﻨہ دار ہے۔ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ہے’’ :اﻟﺠﺒﮭۃ
اﻹﺳﻼﻣﯿۃ ﮐے اﻣﺮاء ﻧے اﭘﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے ﻗﯿﺎم ﺳے ﭘہﻠے
ﺑﮭﯽ اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﯿﺎ
ہے۔ ان ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺎم ﻣﺬہﺐ ِ ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ
ﮐہﻨﺎ اور اﺳے ﺑﺮﻗﺮار رﮐﮭﻨﺎ ہے۔ اس ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻔﺮﯾہ
ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﺳﺮﺑﺮاہﯽ ﻣﺮﺗﺪوں ﮐﻮ ﺳﻮﻧﭗ رﮐﮭﯽ ہے اور ﯾہ
ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﮐے زﯾﺮ ﮐﻨﭩﺮول ہے۔‘‘

ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨے واﻟے ہﺮ ﺷﺨﺺ ﮐے
ﻧﺰدﯾﮏ ﯾہ ﮔﻔﺘﮕﻮ درج ذﯾﻞ وﺟﻮہﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺎﻃﻞ ہے:
ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ
1۔
ﺑﻨﯿﺎد ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎد اور ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺮ ہے
اور ﯾہ ﺑﻨﯿﺎد ہﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧہﯿں۔ ﺑﻠﮑہ اس ﻣﯿں ﻋﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﺧﺘﻼف ہے۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧے ﯾہ ﺑﺎت ﮐہﯽ
ﺑﮭﯽ ہے ﺗﻮ زﯾﺎدہ ﺳے زﯾﺎدہ ﯾہ اﺟﺘہﺎد ﮐے ﻗﺎﺑﻞ ﻇﻨﯽ
ﭼﯿﺰ ہے۔اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد اﯾﺴﯽ ہﻮ ،اس ﭘﺮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧہﯿں رﮐﮭﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ۔
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻗﺎﻋﺪہ ﮐہ ’’ﺟﻮ ﮐﺴﯽ
ﮐﺎﻓﺮ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ﮐﺮے ،ﯾﺎ اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮے
ﯾﺎ اس ﮐے ﻣﺬہﺐ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻧے ﺗﻮ وہ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ہے۔‘‘
ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻔﺮ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ہے۔ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺗﻮ اﺻﻠﯽ
ﮐﺎﻓﺮ ہﻮﺗﺎ ہے ﯾﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ اور ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﯽ
ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﺎءﭘﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار
دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺷﺨﺺ ہﻮﺗﺎ ہے۔
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﯾﺎ اس ﻣﯿں
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﯾﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﯾﺎ ان ﮐے ﻣﺬہﺐ ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دﯾﺘﺎ ہے ﺗﻮ اﯾﺴے ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ہﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے
ہﯿں اﮔﺮﭼہ وہ اﺳﻼم ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮے اور دﯾﮕﺮ ﻣﺬاہﺐ
ﮐے ﺑﺎﻃﻞ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ

ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ،وہ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ہے۔‘‘
ﭘﮭﺮ اﻧہﻮں ﻧے اس ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐہﺎ’’ :ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐے ﮐﻔﺮ ﭘﺮ
ﻧﺺ اور اﺟﻤﺎع ﻣﻮﺟﻮد ہے۔ ﺟﻮ اس ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮﺗﺎ
ہے وہ ﻧﺺ ﮐﻮ ﺟﮭﭩﻼﺗﺎ ہے۔‘‘
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ﻟﯿﮑﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار
دﯾے ﺟﺎﻧے واﻟے ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺮ ﯾہ ﻗﺎﻋﺪہ ﻓﭧ ﻧہﯿں ﺑﯿﭩﮭﺘﺎ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺴﯽ
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﺮارﺗﺪاد ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ اور ﻧہ
اس ﭘﺮ اﺟﻤﺎع ہﻮﺗﺎ ہے اور ﻧہ اس ﻣﯿں ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﯽ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ہﻮﺗﯽ ہے۔ ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺻﺮف اﺟﺘہﺎد ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﻮ
درﺳﺖ ﺑﮭﯽ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے اور ﻏﻠﻂ ﺑﮭﯽ۔
ﻟہٰﺬا’’ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ
ﮐﺮے ،ﯾﺎ اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮے ﯾﺎ اس ﮐے ﻣﺬہﺐ ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻧے ﺗﻮ وہ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ہے۔‘‘ واﻟے ﻗﺎﻋﺪہ ﮐﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﻮ رد ﮐﺮﻧے اور ان ﮐﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﻧے
ﺳے ہے ،ﻧہ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﮐﻔﺮ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہﻮﻧے
)]([4

ﺳے ہے۔ دوﻧﻮں ﻣﺴﺌﻠﻮں ﻣﯿں ﻓﺮق واﺿﺢ ہے۔

ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ
۲۔
ﺑﻨﯿﺎد ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎد اور ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺮ ہے
۔ ﭘﮭﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﺮﺗﺪ اراﮐﯿﻦ ﮐﻮ ﻋہﺪے دﯾﻨے
ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺑﮭﯽ ہے۔ ﺑﻠﮑہ اس ﮐے ﺑﻌﺪ اﻧہﻮں ﻧے ﯾہ
ﺑﮭﯽ ﮐہﺎ ہے’’ :ﺟﺐ ﺟﺒہہ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐے اﻣﺮاء ﻣﺜﻼ ً :ﺻﺪر
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮریٰ اﺑﻮ ﻋﯿﺴﯽٰ اﻟﺸﯿﺦ ،ﻋﺴﮑﺮی ﻗﺎﺋﺪ زہﺮان
ﻋﻠﻮش اور ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐے ﺻﺪر ﺣﺴﺎن ﻋﺒﻮد ﮐﺎ
ارﺗﺪاد ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﭼﮑﺎ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧہﻮں ﻧے ﮐﻔﺮﯾہ
ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﯿﺎ ہے ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺎر وﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﮐﻮ
ﻋہﺪے دﯾﻨﺎ اور ان ﮐے ﻣﺬہﺐ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮐہﻨﺎ وﻏﯿﺮہ۔
ﺗﻮ ﯾہ ﺑﺎت ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ہے ﮐہ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ان
ﻣﺮﺗﺪوں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﻠے
ﮔﺎ اور ان ﮐے ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻠے ﻗﺘﺎل ﮐﺮے ﮔﺎ ،ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
وہﯽ ﺣﮑﻢ ہﻮﮔﺎ ﺟﻮ ان ﮐﺎ ہے۔ اﻣﺖِ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﯿں ﻣﺮﺗﺪوں

اور دﺷﻤﻨﺎن ِ دﯾﻦ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﻨے واﻟﻮں ﭘﺮ اس ﺣﮑﻢ
ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﻼف ﻧہﯿں ہے ﮐہ ان ﮐﺎ وہﯽ ﺣﮑﻢ
ہے ﺟﻮ اُن ﮐﺎ ہے۔‘‘

اس ﻋﺒﺎرت ﮐﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﯾہ ہے ﮐہ
ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ،وہ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﺮ
ہے۔
ﯾہ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ہے ﺟﻮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ﺑﺪﻋﺘﯿﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻣﺸہﻮر ہے۔
اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻠﻄﯽ� ﻓﺮﻣﺎﺗے

ہﯿں’’ :ﭘﮭﺮ ﺑﻐﺪادی ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﻧے ﺑﺼﺮی ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﮐے
ﻋﻘﯿﺪہ ﭘﺮ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐہﺎ ﮐہ ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻻ اور اس ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻻ اور اس ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻻ ،ﻻ ﻣﺤﺪود ﭼﻠﺘے ﺟﺎﺋﯿں ،ﺳﺒﮭﯽ
ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں اور ان ﮐﺎ وہﯽ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﻮ اوﻟﯿﻦ ﺷﮏ ﮐﺮﻧے
واﻟےﮐﺎ ہے۔‘‘
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ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎہﺮ ﺑﻐﺪادی � ﻧے ﮐﺴﯽ
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﮐﺎ ﻗﻮل ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ’’ :ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻟے
ﮐے ﮐﻔﺮ ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻻ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ہے۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اس
ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے ﮐﻔﺮ ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻻ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﺮ
ہے اور ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻻﻣﺤﺪود ﭼﻠﺘﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔‘‘
)]([6

ﭘﮭﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪری ﻣﺮﺟﺌﯽ ﮐﺎ ﻗﻮل ﻧﻘﻞ
ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ’’ :ﻓﻼں ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻻ ﮐﺎﻓﺮ ہے
اور اس ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻟے ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﺮﻧے واﻻ ﮐﺎﻓﺮ ہے اور
اﺳﯽ ﻃﺮح اﺑﺪ ﺗﮏ ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭼﻠﺘﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔‘‘
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اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿں داﻋﺶ ﻧے ﺟﻦ ﻧﺼﻮص ﺳے
۲۔
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎ ہے ،وہ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ہﯿں،
ﻧہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻟے ﺑﺎرے ﻣﯿں۔

داﻋﺶ ﻧے اﭘﻨے اﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﻣﯿں

ﮐہﺎ ہے’’ :ﺟﺐ ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎد اور ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ

ﺣﮑﻢ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ ہﻤﺎرے ﻧﺰدﯾﮏ وہ ﭘہﻼ ﺗﻀﺎد ﺑﮭﯽ
واﺿﺢ ہﻮﮔﯿﺎ ﺟﺴے ﺟﺒہہ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐے اﻣﺮاء ﻧے ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ
ﮐﺮدﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒہہ ﮐے اﻣﺮاء ﮐﺎ ﻣﺮﺗﺪوں ﮐﻮ ﻋہﺪوں
ﺳے ﻧﻮازﻧﺎ اور ان ﮐے ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ان ﮐﯽ ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐے رﮐﻦ ﺗﮭے  ،ﭼﺎہے
وہ ﺑﺮاہ ِ راﺳﺖ ﺑﺬات ﺧﻮد ﮐﺎم ﮐﺮرہے ﺗﮭے ﻣﺜﻼ ً:
اﺑﻮ ﻋﯿﺴﯽٰ اﻟﺸﯿﺦ ،زہﺮان ﻋﻠﻮش ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄہ
ﺟﯿﺴے ﺣﺴﺎن ﻋﺒﻮد ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﺮدار اﺑﻮ زﺑﯿﺮ ﻋﺒﺪ
اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺮوب ادا ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﯾہ ﭼﯿﺰ ﺣﺴﺎن ﮐے ﻋﻠﻢ
ﻣﯿں ﺗﮭﯽ اور اس ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ہﻮرہﺎ ﺗﮭﺎ،
ﻟہٰﺬا اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ وہﯽ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﻮ ﺑﺮاہ ِ راﺳﺖ ﮐﺎم
ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﺎ ہے۔
اور ہﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ رﮐﻦ ﺑﻨﺘﺎ ہے ﯾﺎ
ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﺎ ہے ﯾﺎ ان ﮐے ﺟﮭﻨڈے ﺗﻠے ﻟﮍﺗﺎ ہے
ﺗﻮ اس ﮐﺎ اور ان ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ہے۔ ﻓﺮﻣﺎن
اﻟٰہﯽ ہے› :وَﻣَﻦ ْ ﻳَّﺘَﻮَﻟَّہُﻢْ ﻣِّﻨْﻜ ُﻢْ
ﻓ َﺎِ ﻧَّہٗ ﻣِﻨْہُﻢْۭ۰ اِنَّ اﻟﻠہَ ﻻَ ﻳَہْﺪِي
اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟﻈ ّٰﻠِــﻤِﻴ ْﻦ َ۵۱‹
اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ ﻧے ان ﮐﻮ دوﺳﺖ
ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺗﻮ وہ ﺑﮭﯽ اﻧہﯿں ﺳے ہے۔ ﯾﻘﯿﻨﺎً اﻟﻠہ ﻇﺎﻟﻤﻮں
ﮐﻮ ہﺪاﯾﺖ ﻧہﯿں دﯾﺘﺎ۔ ]اﻟﻤﺎﺋﺪۃ[51 :
ﯾہ ﺳﺎری ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺎﻃﻞ ہے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ آﯾﺖ اﯾﺴے ﮐﻔﺎر ﺳے دوﺳﺘﯽ ﻟﮕﺎﻧے ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ ہے ﺟﻦ ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺲ ﭘﺮ ارﺗﺪاد ﮐﯽ ﺗہﻤﺖ ہﻮ ،اس ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﻔﺮ
ﻧہﯿں ہے!
ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ان ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
درﺳﺖ ہﻮ ﯾﺎ ﺻﺮف دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ درﺳﺖ
)]([8

ہﻮ۔

ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﯾﺎ ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ
۳۔
ﮐﻮ دوﺳﺘﯽ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟہﺎﻟﺖ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪہ ﻣﺮﺗﺪ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ اس ﮐے ارﺗﺪاد ﺳے ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ
رﺿﺎﻣﻨﺪی ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ۔ ﺑﻠﮑہ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے ﻣﺮﺗﺪ

ﺳے ﺗﻌﻠﻖ ،ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوﺧﺖ اور دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ہے۔
زﯾﺎدہ ﺳے زﯾﺎدہ ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﺎ
ﯾہﯽ ﻗﺼﻮر ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ ہے ﮐہ وہ ﻗﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎد اور ﺟﻨﺮل
اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭے ہﻮﺋے ہﯿں ﺟﺒﮑہ وہ ﮐﺌﯽ واﺿﺢ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐہہ ﭼﮑﯽ ہے ﮐہ ہﻤﯿں ان ﮐﺎ ﺧﻼفِ اﺳﻼم ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﮭﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻧہﯿں ہے۔ ﺑﻠﮑہ آﺧﺮ ﻣﯿں ﺗﻮ ﯾہ ہﻮا
ﮐہ اﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐے اراﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺧﺮوج ہﻮا اور
اﺗﺤﺎد ﮐے اﻋﺘﺮاف ﺳے ہﺎﺗﮫ اﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ!

)]([9

دوﺳﺮی ﺑﺎت:
ﯾہ ﺧﯿﺎل ﮐہ ﻣﺮﺗﺪوں ﺳے ﻗﺘﺎل اﺻﻠﯽ
ﮐﻔﺎر ﺳے ﻗﺘﺎل ﺳے زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہے اور اس ﭘﺮ ﺳﻮرت
ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ آﯾﺖ ﺳے اﺳﺘﺪﻻل ﻏﻠﻂ ہے۔ اس آﯾﺖ ﻣﯿں ان
ﮐےﻟﯿے ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧہﯿں ہے۔ اس ﺳے ان ﮐﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯽ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ہے۔
آﯾﺖ ﺳے ﻣﺮاد ﻣﻠﮏ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﻧے اور
اﺳﻼم ﮐﯽ ﻧﺸﺮ واﺷﺎﻋﺖ ﮐےﻟﯿے ﮐﻔﺎر وﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﺟہﺎد
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ہے۔ اس ﻣﯿں ﺗﻮ ﺳﺎرے ﻣﻠﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭے۔ اس ﻟﯿے
ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮐہ ﭘہﻠے ﻗﺮﯾﺐ واﻟﻮں ﺳے ﻧﻤﭧ ﻟﻮ۔ ﮔﻮﯾﺎ ﯾہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ہے ﮐہ ان ﻣﯿں ﺳے ہﺮ ﻗﻮم اﭘﻨے
ﻗﺮﯾﺐ واﻟے ﮐﻔﺎر ﺳے ﺟہﺎد ﮐﺮے۔

اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:

’’اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ہے ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں
ﺳے ﻟﮍو ﺗﻮ ﭘہﻠے ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﻟﮍو ﺟﻮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼم ﺳے
ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮ ہﯿں۔ اﺳﯽ ﻟﯿے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﺟﻨﮓ
ﺷﺮوع ﮐﯽ ﺗﻮ ﺟﺰﯾﺮۃ اﻟﻌﺮب ﺳے اﺑﺘﺪاء ﮐﯽ۔ ﻣﮑہ،
ﻣﺪﯾﻨہ ،ﻃﺎﺋﻒ ،ﯾﻤﻦ ،ﯾﻤﺎﻣہ ،ﺧﯿﺒﺮ ،ﺣﻀﺮ ﻣﻮت ﻏﺮﺿﯿﮑہ
ﺟﺰﯾﺮۃ اﻟﻌﺮب ﮐے اور دوﺳﺮے ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﻮ ﭘہﻠے ﻓﺘﺢ
ﮐﺮﻟﯿﺎ اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ اور ﻋﺮب ﮐے ﻗﺒﺎﺋﻞ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻣﯿں ﺟﻮق در ﺟﻮق ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﻧے ﻟﮕے۔ ﺗﻮ اب اہﻞ
ﮐﺘﺎب ﺳے ﺟﻨﮕﯿں ﺷﺮوع ہﻮﻧے ﻟﮕﯿں اور روم ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺎ
ارادہ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ۔ ﯾہ ﻟﻮگ ﺟﺰﯾﺮہ ﻋﺮب ﺳے ﻗﺮﯾﺐ رہﻨے
واﻟے ﺗﮭے اور اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺗﮭﯽ ﮐہ دﻋﻮت اﺳﻼم

ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے اﻧہﯽ ﺳے اﺑﺘﺪاء ہﻮ اور اس ﻟﯿے ﺑﮭﯽ
ﮐہ وہ اہﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﮭے۔‘‘

)]([10

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :اس
ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ہے ﮐہ ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﻣﻘﺼﻮد اہﻞ ﻣﮑہ ﺗﮭے،
اس ﻟﯿے ان ﺳے اﺑﺘﺪاء ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺘﻌﯿﻦ ہﻮﮔﯿﺎ۔ ﭘﮭﺮ ﺟﺐ
ﻣﮑہ ﻓﺘﺢ ہﻮﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﻗﺘﺎل ان ﺳے ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے
ہﻮا ﺟﻮ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﯾﺘے ﺗﮭے۔ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ دﻋﻮت ﻋﺎم
ہﻮﮔﺌﯽ اور ﮐﻠﻤہ ﺣﻖ ہﺮ ﻃﺮف ﭘﮭﯿﻞ ﮔﯿﺎ اور ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎﻓﺮ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ﺑﭽﺎ۔‘‘

)]([11

ﺳﺎرے ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ اور اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے ﯾہﯽ
ﺑﺎت ﮐﯽ ہے۔ اﮔﺮ ﻃﻮاﻟﺖ ﮐﺎ ڈر ﻧہ ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ہﻢ ﺳﺐ ﮐﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾہﺎں ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﺘے۔ ﺻﺎﺣﺐ ِ ذوق اس آﯾﺖ ﮐﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯿں دﯾﮑﮫ ﻟﯿں۔
ﻟہٰﺬا اس آﯾﺖ ﻣﯿں:
ﻣﺮﺗﺪوں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہﯿں ہﻮرہﯽ،
1۔
ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﮐﻔﺎر ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﯽ ﻧﺺ ہے۔
اس ﻣﯿں اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﺎرہ ﻧہﯿں ہے ﮐہ
2۔
دوﺳﺮوں ﺳے ﭘہﻠے دﺷﻤﻨﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﮐﯽ
ﺟﺎﺋے۔
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم ﯾہ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﻧے
اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯿں ﺑہﺖ ﭨﮭﻮﮐﺮﯾں ﮐﮭﺎﺋﯽ ہﯿں۔ اس ﻧے
ﺟہﺎﻟﺖ وﻏﻠﻮ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ اور
اﻧہﯿں ﻣﺮﺗﺪ ﭨﮭہﺮاﯾﺎ اور ﭘﮭﺮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ان ﮐﯽ
ﺟﺎن وﻣﺎل ﮐﻮ ﻟﻮﭨﻨﺎ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﺻﻞ ﻏﻠﻄﯽ
ان ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨے ﻏﺎﻟﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﯽ
ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺟﯿﺴے دﺷﻤﻦ ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﯽ ﻧﺼﻮص ﮐﻮ
اﭘﻨے ﺑﻨﺎﺋے ہﻮﺋے ﻣﺮﺗﺪوں ﭘﺮ ﻓﭧ ﮐﺮدﯾﺎ۔
ﻣﺎﺧﻮذ از  :ﺷﺒﮭﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟۃ واﻧﺼﺎرہ واﻟﺮد
ﻋﻠﯿﮭﺎ

ﺣﺎﺷﯿہ :
)]([1

اﻟﻔﺘﺎویٰ28/497 :

)]([2

ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟہ 1853 :

)]([3
2/610

اﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﻄﻔﯽٰ:

ﯾہ ﺑہﺖ اہﻢ ﻣﺴﺌﻠہ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں ﺑہﺖ
)]([4
ﺳے ﻏﺎﻟﯿﻮں ﻧے ﭨﮭﻮﮐﺮ ﮐﮭﺎﺋﯽ ہے۔ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐےﻟﯿے
دﯾﮑﮭﯿے ﻓﺘﻮیٰ ﺑﻌﻨﻮان» :ﮬﻞ ﻣﻘﻮﻟۃ )ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﮑﻔﺮ
اﻟﮑﺎﻓﺮ ﻓﮭﻮ ﮐﺎﻓﺮ( ﺻﺤﯿﺤۃ؟«
)]([5
واﻟﺒﺪع1/40 :

اﻟﺘﻨﺒﯿہ واﻟﺮد ﻋﻠﯽ أﮬﻞ اﻷﮬﻮاء

)]([6

اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔِﺮق1/152 :

)]([7

اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔِﺮق1/193 :

ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐےﻟﯿے ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﯿﺠﯿے
)]([8
ﻓﺘﻮیٰ ﺑﻌﻨﻮان» :ﮬﻞ ﻣﻮاﻻۃ اﻟﮑﻔﺎر ﮐﻔﺮ ﺑﺈﻃﻼق؟«
http://islamicsham.org/fatawa/1592
داﻋﺶ ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ہے ﮐہ
)]([9
ﺟﺒﮭۃ اﻻﺳﻼﻣﯿہ ﮐﺎ ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳے ﺧﺮوج ﮐﺎﻓﯽ ﻧہﯿں
ہے ﺟﺐ ﺗﮏ وہ ﯾہ ﻧہ ﻣﺎﻧﯿں ﮐہ اﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﺮﺗﺪ ہﻮﭼﮑﯽ ہے
اور ہﻢ اس ﻓﻌﻞ ﺳے ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﭼﮑے ہﯿں۔ داﻋﺶ ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ
ہے’’ :اﮔﺮ ﺟﺒﮭۃ اﻻﺳﻼﻣﯿہ ﮐے اﻣﺮاء ﻧے ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ
ﻣﯿں ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ہے ﺗﻮ ﺻﺮف ﮐﺎم ﭼﮭﻮڑﻧﺎ
داﺋﺮہ اﺳﻼم ﻣﯿں داﺧﻠہ ﮐےﻟﯿے ﮐﺎﻓﯽ ﻧہﯿں ہے ﺟﺐ ﺗﮏ
وہ آﺋﻨﺪہ آﻧے واﻟﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﻧہ ﮐﺮﯾں۔ اور ﯾہ
اﻋﻼن ﮐﺮﯾں ﮐہ ہﻢ ﻧے ﺟﻨﺮل اﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿں ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ
ﺻﺮف اس ﻟﯿے ﭼﮭﻮڑا ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ﻣﺮﺗﺪ ہﻮﭼﮑﯽ ہے،
ﮐﺴﯽ اور وﺟہ ﺳے ﻧہﯿں ﭼﮭﻮڑا۔‘‘ ﯾہ ﺑﺎت ﺑﺎﻃﻞ وﻣﺮدود
ہﻮﻧے ﻣﯿں ﮐﺴﯽ اور اﺷﺎرہ ﮐﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﻧہﯿں ہے۔
)]([10

ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ4/237 :

)]([11

ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ2/350 :

