ـﻞ
ـﺎم اور اﻧﮑے ﺑﺎﻃـ
ـﻮدہ ﺣﮑـ
ﻣﻮﺟـ
ﻧﻈـﺎم  /اﯾـﮏ ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐـﯽ ﻋﺠﯿـﺐ
وﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮﮐﮭﻼہﭧ

ﻣﻮﺟﻮدہ ﺣﮑﺎم اور اﻧﮑے ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻈﺎم
اﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯽ ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺐ

ﺑﻮﮐﮭﻼہﭧ
اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻮ ﺣﺬﯾﻔہ اﻧﺼﺎری ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
۔
ﮐﭽﮫ ﻋﺮﺻہ ﻗﺒﻞ اﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐے ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﺳے واﺳﻄہ
ﭘﮍ ﮔﯿﺎ۔ ﻣﯿں اﺳے ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮاﻧﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺗﮭﺎ اور اﮐﺜﺮ
اوﻗﺎت ہﻤﺎری ﺣﮑﺎم ،ﻗﺘﺎل ،ﺧﺮوج ﺟﯿﺴے ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺑﺤﺎث ﺑﮭﯽ ہﻮ ﭼﮑﯽ ﺗﮭﯿں۔ اور ہﺮ ﻣﺮﺗﺒہ وہ
ﻣﺠﮭے آﺋﻨﺪہ دﻻﺋﻞ دﮐﮭﺎﻧے ﮐﺎ ﮐہہ ﮐﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻮ ﺳﻤﯿﭧ
دﯾﺘﺎ۔ اس ﮐے اس روﯾے ﭘﺮ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺧﻮش ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺑﺎل
ہﺮ ﻣﺮﺗﺒہ اﺳﯽ ﮐے ﮐﻮرٹ ﻣﯿں رہ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﺮﺗﺒہ ﺟﺐ واﺳﻄہ ﭘﮍا ﺗﻮ وہ ﭘﮭﻮﻟے ﻧہﯿں ﺳﻤﺎ
رہﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﻣﺠﮭے دﯾﮑﮭﺘے ہﯽ ﮐہﺘﺎ  :ﮐہ ﺟﻨﺎب  ،آج ﻣﯿں آپ ﮐﯽ
ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ ہﻮں ،ﻣﯿں ﻧے ﻣﺴﮑﺮا ﮐﺮ ﭨﮭﯿﮏ ہے
ﺟﻨﺎب۔
ﭘﮭﺮ اس ﻧے ﺑﻼ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺗﻤہﯿﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﺎ اﻧﺪاز اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮ ﻟﯿﺎ۔ وہ ﻣﺠﮭے ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ ﮐہ ﺟﻨﺎب آپ ﮐہﺘے ہﯿں
ﮐہ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎرۃ اور دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﯿں اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﻮ ،ﺟﻦ ﻗﺴﻢ ﮐے ﺣﮑﺎم ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے
رہﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہے اور ﺟﺲ دور ﮐﯽ ﻃﺮف اﺷﺎرہ ﮐﺮ ﮐے
رہﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ  ،ہﻤﯿں ان ﺳے ڈﯾﻠﻨﮓ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ،
اﻧہﯿں اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺒﺎرﮐہ ﺳے رہﻨﻤﺎﺋﯽ ﻟﯿﻨﯽ ﭼﺎہﯿﺌے۔
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ  :ﺟﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ درﺳﺖ ،ﻣﺘﺒﻊ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐﻮ
اﯾﺴﺎ ہﯽ زﯾﺐ دﯾﺘﺎ ہے۔
وہ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﻨﺰاً ﻣﺴﮑﺮا ﮐﺮ ﺑﻮﻻ :
ارے ﺟﻨﺎب  ،وہ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ہﯿں!
ﯾﻌﻨـﯽ ﮐے ﺧﻠﯿﻔہ اﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﻧہ ﮐہ ﻣﻮﺟـﻮدہ ﺑﺎدﺷـﺎہ و
ﺟﻤہﻮری )ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ( ﺣﮑﺎم ﮐے ﺑﺎرے۔۔۔
وہ اﭘﻨے اس ﻓہﻢ ﭘﺮ ﺑﮍا ﺧﻮش ﺗﮭﺎ اور ﻣﯿﺮی ﻃﺮف اﯾﺴﯽ
ﻧﻈﺮوں ﺳے دﯾﮑﮫ رہﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺟﯿﺴے ﻣﯿں اﺑﮭﯽ اﺳﮑے

ﻣﻮﻗﻒ ﮐے ﺣﻖ ہﻮﻧے ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے  ،اﺳﮑﺎ
ﺷﮑﺮﯾہ ادا ﮐﺮوں ﮔﺎ ﮐہ  ،ہﺎں واﻗﻌﯽ ﻣﯿں ﻧے ﺗﻮ ﮐﺒﮭﯽ
! اس ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮﭼﺎ ہﯽ ﻧہﯿں
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠہ  ،ﺑے ﺷﮏ ﺣﻖ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﭘﺎس
ہے۔
ﻣﯿں ﻧے اﺳے ﮐہﺎ  :ﮐہ ﺑﺮاﺋے ﮐﺮم ﻣﺠﮭے ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ زرا ﮐﮭﻞ ﮐﺮ ﺳﻤﺠﮭﺎ دﯾں؟
وہ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﮍے اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳے ﮔﻮﯾﺎ
ہﻮا اور ﮐہﺎ:
ارے ﺑﮭﺎﺋﯽ  ،اﯾﺴﺎ ﺣﺎﮐﻢ  ،ﺟﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ہﻮ اور اﭘﻨﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﯿں اﺳے ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧے واﻻ
ہﻮ ،اﺳے ﺷﺮﻋﯽ اﻣﯿﺮ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮐہﺘے ہﯿں ،اور ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎرۃ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﯿں اﯾﺴے ہﯽ
ﺣﮑﺎم ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں آﺗﺎ ہے ﮐہ اﮔﺮ وہ ﮐﺒﮭﯽ ﺗﻢ ﭘﺮ
ﻇﻠﻢ ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮭﯿں ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﮐﺮﯾں ﯾﺎ ﮐﻮڑے
ﺑﺮﺳﺎﺋﯿں ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﺎ۔
اور ﺟﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﺧﻼف ﯾﺎ ﻋﻼوہ ﭼﻠے
وہ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ہے ،اور ﯾہ اﺣﺎدﯾﺚ اﻧﮑے ﺑﺎرے ہﺮ
! ﮔﺰ ﻧہﯿں
ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠہ ،اس ﮐﯽ ﯾہ ﺗﻌﺮﯾﻒ اور ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﻦ ﮐﺮ ﻣﯿں
ﻣﺴﮑﺮاﻧے ﺳے ﻧہ رک ﭘﺎﯾﺎ۔
وہ ﻣﯿﺮی ﻣﺴﮑﺮاہﭧ ﺳے ﺗﮭﻮڑا ﺳﺎ ﮔﮭﺒﺮاﯾﺎ اور ﺑﻮﻻ:
!ﺟﻨﺎب ،ﯾہ ہﻨﺴﯽ آپ ﮐے ﻣﻨہ ﺷﯿﻄﺎن ڈال رہﺎ ہے
ـے
ـﻮۃ اﻻ ﺑﺎﻟﻠہ۔۔۔)وﯾﺴـ
ـﻮل وﻻ ﻗـ
ـﺎ  :ﻻﺣـ
ﻣﯿں ﻧے ﮐہـ
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮭﺎ اﯾﺴﺎ ہﯽ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺠﮭے ﺧﻮد اﺳﯽ ﻧے
)ہﻨﺴﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ
ﺑہﺮﺣﺎل  ،ﻣﯿں ﻧے ﻣﻮﺿﻮع ﺳے ہﭩﻨے اور اس ذاﺗﯽ وار
ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻮ آﮔے ﺑﮍﮬﺎﯾﺎ۔
ﻣﯿں ﻧے اﺳے ﮐہﺎ  :ﮐہ او اﻟﻠہ ﮐے ﺑﻨﺪے ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻧے
وہ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﮍﮬﯽ ہﯿں ؟؟؟
وہ ﮐہﺘﺎ  :ہﺎں ﺑﺎﻟﮑﻞ ،ﮐﯿﺎ آپ ﺻﺮف ﺧﻮد ﮐﻮ ہﯽ اس

!ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮ
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ :ﺟﻨﺎب! ﺗﺮش ﻣﺰاﺟﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہﯿں۔ ﻣﺠﮭے
آپ ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳے ﻟﮕﺎ ﮐہ ﺟﯿﺴے آپ ﻧے وہ اﺣﺎدﯾﺚ
!ﺳﺮے ﺳے دﯾﮑﮭﯽ ہﯽ ﻧہﯿں ہﯿں
وہ ﺑﻮﻻ ﮐﯿﺎ ﻣﻄﻠﺐ؟
ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ :ﮐہ ﺟﻨﺎب  ،ﻧﻮٹ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿں ،ﺟﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ آپ
ﻧے ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ ﮐﯿں ہﯿں  ،وہﺎں ﻣﻮﺟﻮد اﮐﺜﺮاﺣﺎدﯾﺚ
اﻧﮑے ﺑﺎرے ﺗﻮ ہے ہﯽ ﻧہﯿں!
ﺑﻠﮑہ آپ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ  ،وہ ﺗﻤﺎم ‘‘ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ
ﺣﮑﺎم‘‘ اور ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧے ﭘﺮ وارد ہﻮﺋﯽ
ہﯿں؛
:ﭘﮭﺮ ﻣﯿں ﻧے اﺳے ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺎت ﮐے اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت دﮐﮭﻼﺋے
:۔ اﺑﻦ ﻋﻤﺮؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ1
ﻋ َﻠَــﻰ اﻟْﻤَــﺮ ْءِ اﻟْﻤُﺴ ْــﻠِﻢِ اﻟﺴ َّــﻤْﻊُ«
وَاﻟﻄ َّﺎﻋ َـﺔُ ﻓ ِﻴﻤَـﺎ أَﺣ َـﺐ َّ وَﻛ َـﺮ ه َ ،إ ﻻَّ
ُ ِ
ِ
َ
ـﺈِ نْ أ ﻣِـ
ـﻴَﺔٍ ،ﻓ َـ
ـﺆْﻣَﺮ َ ﺑِﻤَﻌْﺼ ِـ
أ نْ ﻳُـ
ـﺮ َ
»ﺑِﻤَﻌْﺼ ِﻴَﺔٍ ،ﻓ َﻼَ ﺳَﻤْﻊَ وَﻻَ ﻃ َﺎﻋ َﺔَ
اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﻤﻊ واﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮض ہے ﭼﺎہے اﺳے ﭘﺴﻨﺪ
ہﻮ ﯾﺎ ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ہﻮ ،اﻻ ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ اﺳے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے  ،اﮔﺮ اﻣﯿﺮ اﺳے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے
ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺳﻨﻨﺎ ہے او ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ۔
)ﺑﺨﺎری  ،7144ﻣﺴﻠﻢ 1839 :اﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻠﻢ ﮐے ہﯿں(
۔ ﺣﺬﯾﻔۃ ﺑﻦ اﻟﯿﻤﺎنؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے2
:ہﯿں ﮐہﺎ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﻋ َـﻦ ْ أَﺑِـﻲ ﺳَﻼَّ مٍ ،ﻗ َـﺎلَ  :ﻗ َـﺎلَ ﺣ ُﺬ َﻳْﻔَـﺔُ
ﺑ ْﻦ ُ اﻟْﻴَﻤَﺎنِ :ﻗ ُﻠْﺖُ :ﻳَﺎ ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ،
إِﻧَّﺎ ﻛ ُﻨَّﺎ ﺑِﺸ َﺮ ٍّ ،ﻓ َﺠ َﺎءَ اﻟﻠﻪُ ﺑِﺨ َﻴ ْﺮ ٍ،
ﻓ َﻨَﺤ ْـﻦ ُ ﻓ ِﻴـﻪِ ،ﻓ َﻬ َـﻞ ْ ﻣِـﻦ ْ وَر َاءِ ﻫَـﺬ َا
اﻟْﺨ َﻴ ْﺮ ِ ﺷ َﺮ ٌّ؟ ﻗ َﺎلَ » :ﻧَﻌَﻢْ« ،ﻗ ُﻠْﺖُ :ﻫَﻞ ْ

وَر َاءَ ذ َﻟِــﻚ َ اﻟﺸ َّــﺮ ِّ ﺧ َﻴ ْــﺮ ٌ؟ ﻗ َــﺎلَ :
»ﻧَﻌَــﻢْ« ،ﻗ ُﻠْــﺖُ :ﻓ َﻬ َــﻞ ْ وَر َاءَ ذ َﻟِــﻚ َ
اﻟْﺨ َﻴ ْـﺮ ِ ﺷ َـﺮ ٌّ؟ ﻗ َـﺎلَ » :ﻧَﻌَـﻢْ« ،ﻗ ُﻠْـﺖُ:
ﻛ َﻴ ْﻒَ ؟ ﻗ َﺎلَ » :ﻳَﻜ ُﻮنُ ﺑ َﻌْﺪ ِي أَﺋ ِﻤ َّﺔ ٌ ﻻَ
ﻳَﻬ ْﺘ َــﺪُونَ ﺑِﻬ ُــﺪ َايَ ،وَﻻَ ﻳَﺴ ْــﺘ َﻨُّﻮنَ
ﺑِﺴ ُــﻨَّﺘ ِﻲ ،وَﺳ َــﻴَﻘُﻮمُ ﻓ ِﻴﻬ ــﻢ ْ ر ﺟ َــﺎلٌ
ِ
ِ
ﻗ ُﻠ ُﻮﺑُﻬ ُﻢ ْ ﻗ ُﻠ ُﻮبُ اﻟﺸ َّﻴَﺎﻃ ِﻴﻦ ِ ﻓ ِﻲ ﺟ ُﺜ ْﻤ َﺎنِ
َ
إِﻧ ْﺲ ٍ« ﻗ َـﺎلَ  :ﻗ ُﻠْـﺖُ :ﻛ َﻴ ْـﻒَ أ ﺻ ْـﻨَﻊُ ﻳَـﺎ
َ
ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ ،إِنْ أ دْر َﻛ ْﺖُ ذ َﻟِﻚ َ؟ ﻗ َﺎلَ :
َ
»ﺗ َﺴ ْﻤ َﻊ ُ وَﺗ ُﻄ ِﻴﻊ ُ ﻟ ِﻸْ ﻣ ِﻴﺮ ِ ،وَإِنْ ﺿ ُﺮ ِبَ
ُ
ﻇ َﻬ ْــﺮ ُك َ ،وَأ ﺧ ِــﺬَ ﻣ َﺎﻟ ُــﻚ َ ،ﻓ َﺎﺳ ْــﻤ َﻊ ْ
َ
»وَأ ﻃ ِﻊ ْ
ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ اﯾﺴے اﻣﺎم ہﻮں ﮔے ﺟﻮ ﻧہ ﺗﻮ ﻣﯿﺮی ﺳﻨﺖ ﭘﺮ
ﭼﻠﯿں ﮔے اور ﻧہ ﻣﯿﺮے ﻃﺮﯾﻘے ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﯾں ﮔے۔۔۔۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1847:
ـﺮﺗے3
ـﺖ ﮐـ
ـے رواﯾـ
ـﺎپ ﺳـ
ـﻞ اﭘﻨے ﺑـ
ـﻦ واﺋـ
۔ ﻋﻠﻘﻤہ ﺑـ
:ہﻮﺋےﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ
ﻋ َﻦ ْ ﻋ َﻠْﻘَﻤَﺔَ ﺑ ْﻦ ِ وَاﺋ ِﻞ ٍ اﻟْﺤ َﻀ ْﺮ َﻣِﻲ ِّ،
َ
َ
ﻋ َـﻦ ْ أ ﺑِﻴـﻪِ ،ﻗ َـﺎلَ  :ﺳَـﺄ لَ ﺳَـﻠَﻤَﺔُ ﺑ ْـﻦ ُ
ﻳَﺰ ِﻳﺪ َ اﻟْﺠ ُﻌْﻔِﻲ ُّ ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ ﺻ َﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ
ﻋ َﻠَﻴ ْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ،ﻓ َﻘَﺎلَ  :ﻳَﺎ ﻧ َﺒِﻲ َّ اﻟﻠﻪ ِ،
َ
َ
ُ
أ ر َأ ﻳْـﺖَ إِنْ ﻗ َـﺎﻣ َﺖْ ﻋ َﻠ َﻴْﻨَـﺎ أ ﻣ َـﺮ َاءُ
َ
ﻳَﺴ ْﺄ ﻟ ُﻮﻧ َﺎ ﺣ َﻘ َّﻬ ُﻢ ْ وَﻳَﻤ ْﻨَﻌُﻮﻧ َﺎ ﺣ َﻘ َّﻨَﺎ،
َ
ْ
ﻓ َﻤ َـﺎ ﺗ َﺄ ﻣ ُﺮ ُﻧ َـﺎ؟ ﻓ َـﺄ ﻋ ْﺮ َض َ ﻋ َﻨْـﻪُ ،ﺛُـﻢَّ
َ
َ
َ
ﺳَﺄ ﻟَﻪُ ،ﻓ َﺄ ﻋ ْﺮ َض َ ﻋ َﻨْﻪُ ،ﺛُﻢَّ ﺳَﺄ ﻟَﻪُ ﻓ ِﻲ
َ
اﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ أ وْ ﻓ ِﻲ اﻟﺜَّﺎﻟِﺜَﺔِ ،ﻓ َﺠ َﺬ َﺑ َﻪُ
اﻷْ َﺷ ْﻌَـﺚُ ﺑ ْـﻦ ُ ﻗ َﻴ ْـﺲ ٍ ،وَﻗ َـﺎلَ » :اﺳ ْـﻤ َﻌُﻮا
َ
وَأ ﻃ ِﻴﻌُــﻮا ،ﻓ َﺈِ ﻧ َّﻤ َــﺎ ﻋ َﻠ َﻴْﻬ ِــﻢ ْ ﻣ َــﺎ
»ﺣ ُﻤ ِّﻠ ُﻮا ،وَﻋ َﻠ َﻴْﻜ ُﻢ ْ ﻣ َﺎ ﺣ ُﻤ ِّﻠ ْﺘ ُﻢ ْ
ﺳﻠﻤۃ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺠﻌﻔﯽؓ ﻧے رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﺳے ﺳﻮال ﮐﯿﺎ،

:وہ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ  :ہﻢ ﻧے ﮐہﺎ
اے اﻟﻠہ ﮐے ﻧـﺒﯽ اﮔـﺮ ہـﻢ ﭘـﺮ اﯾﺴـے اﻣـﺮاء ﻣﺴـﻠﻂ
ہﻮﺟﺎﺋﯿں ﺟﻮ ہﻢ ﺳے اﭘﻨﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﮕﯿں اور ہﻤﺎرا ﺣﻖ
روﮐﯿں ﺗـﻮ اﯾﺴـﯽ ﺻـﻮرت ﻣﯿں آپ ہﻤﯿں ﮐﯿـﺎ ﺣﮑـﻢ دﯾﺘے
ہﯿں؟۔۔۔۔۔۔۔۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1846:
:۔ام ﺳﻠﻤۃؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپﷺ ﻧےﻓﺮﻣﺎﯾﺎ4
أُﻣَــــﺮ َاءُ
ﺳَــــﺘَﻜ ُﻮنُ
ﻓ َﺘَﻌْﺮ ِﻓ ُــــﻮنَ«
وَ
َﺗُﻨْﻜ ِـﺮ ُونَ ،ﻓ َﻤَـﻦ ْ ﻋ َـﺮ َفَ ﺑ َـﺮ ِئ َ ،وَﻣَـﻦ ْ
َ
أ ﻧْﻜ َــﺮ َ ﺳَــﻠِﻢَ ،وَﻟ َﻜ ِــﻦ ْ ﻣَــﻦ ْ ر َﺿ ِــﻲ َ
وَﺗَــﺎﺑ َﻊَ« ﻗ َــﺎﻟُﻮا :أ ﻓ َﻼَ ﻧُﻘَــﺎﺗِﻠُﻬ ُﻢْ؟
»ﻗ َﺎلَ » :ﻻَ  ،ﻣَﺎ ﺻ َﻠَّﻮْا
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ اﯾﺴے اﻣﺮاء ہﻮں ﮔے ﺟﻦ ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﯿں ﺗﻤہﯿں
اﭼﮭﯽ ﻟﮕﯿں ﮔﯽ اورﺑﻌﺾ ﺑﺮی  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺗﻮ ﺟﻮان ﮐﯽ ﻏﻠﻂ
ـﺎ،
ـﺮی ہﻮﮔﯿـ
ـﺎ ذﻣہ ﺑـ
ـﺎن ﻟے اس ﮐـ
ـﻮ ﭘہﭽـ
ـﺎﺗﻮں ﮐـ
ﺑـ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(1854:
ﭘﮭﺮ ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ  :ﮐہ ان رواﯾﺎت ﻣﯿں ﺟﻦ ﺣﮑﺎم ﮐﺎ
ذﮐﺮ ہے ،وہ آپ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻏﯿﺮ
ﺷﺮﻋـﯽ ہـﻮﺋے ،ﺟﺒﮑہ اﺳﻼم ﮐے ﻣﻄـﺎﺑﻖ وہ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے
ﺣﺎﮐﻢ ہﯽ رہے اور اﻧہﯽ ﺳے ﺑﺮﺗﺎو ﮐے ﺑﺎرے اﺳﻼم ﻧے
ﺑﺎﻗﺎﻋﺪہ رہﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ ہے۔
وہ اﭼﺎﻧﮏ ﭘﺮﯾﺸﺎن ہﻮا ،ہﻮﺗﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﯿﻮں ﻧﺎ؟ اس ﮐﺎ
ﺧﻮﺷﻨﻤﺎء ﻓہﻢ ﺟﻞ ﮐﺮ ﺑﮭﺴﻢ ہﻮ ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ۔
اس ﻧے ﻓﻮرا اﭘﻨﯽ ﺟﯿﺐ ﺳے ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻧﮑﺎﻻ اور ﮐﺴﯽ ﮐﻮ
ﮐﺎل ﻣﻼﻧے ﻟﮕﺎ۔
ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﻧے آﮔے ﺳے ﻓﻮن اﭨﮭﺎﯾﺎ ﺗﻮ اس ﻧے اﯾﮏ ہﯽ
ﺳﺎﻧﺲ ﺳﺎری ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﺳے آﮔﺎہ ﮐﯿﺎ  ،ﺟﻮ اﺑﮭﯽ اﺑﮭﯽ
اس ﭘﺮ ﺑﯿﺘﯽ!ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠہ  ،ﻓﻮن ﭘﺮ دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻼ ﺷﺎﻃﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﮭﺎ۔

اس ﻧے اس ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ ﯾﮑﺴﺮ ﭘﯿﻨﺘﺮا ﺑﺪﻟﺘے ہﻮﺋے اس
ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐے ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﺳے ﮐہﺎ ﮐہ آپ ان ﺳے ﮐہﻮ
ﮐہ ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻠﯿں ﺟﯿﺴﺎ ﺑﮭﯽ ﭨﮭﯿﮏ ہے ،ہﻤﯿں اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﯽ ﭼﻠﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ﻟﯿﮑﻦ ﯾہﺎں ﻣﺴﺌﻠہ
ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﻧہﯿں ہے۔۔۔۔اور
ﻧہ ہﯽ ہﻢ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور ان ﺳے ﺟﻨﮓ
ﮐﺮﺗے ہﯿں ،ﺑﻠﮑہ ہﻤﺎری ﻟﮍاﺋﯽ ﺗﻮ اس “ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻈﺎم
ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ہے ،ﺟﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ہے
”
اور ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ہے۔ اور ﺟﺘﻨﯽ ﺑﮭﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ہﯿں وہ
ﺣﮑﺎم ﮐے ﺑﺎرے ہﯿں ﻣﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﺎ ان ﻣﯿں ﺗﺬﮐﺮہ ﻧہﯿں
!ہے
! ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠہ
ﺟﺐ اس ﺷﺨﺺ ﻧے ﻓﻮن ﺑﻨﺪ ﮐﺮ ﮐے دوﺑﺎرہ اﭘﻨﯽ ﮔﮭﺒﺮاہﭧ
ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﺘے ہﻮﺋے ﻣﺠﮫ ﭘﺮ ﯾہ ﺳﻮاﻻت داﻏے ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻦ
ﮐﯿﺠﺌے ،اس ﻣــﺮﺗﺒہ ﻣﯿں ﻣﺴــﮑﺮاﯾﺎ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ۔۔۔۔۔
ﻣﯿﺮا ﺗﻮ ﻗہﻘہ ہﯽ ﻧﮑﻞ ﮔﯿﺎ۔
ﺑہﺮﺣﺎل  ،ﻣﯿں ﻧے ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﮐﻮ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اس
ﺳے اﻟﺘﻤﺎس ﮐﯽ ﮐہ ﭼﻠﯿں ﻣﺠﮭے ﯾہ ﺑﺘﺎ دﯾں ﮐہ ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻈﺎم ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯿﺎ ہﻮﺗﯽ ہے؟؟؟
وہ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺎ ﺷﺨﺺ ﺟﮭﭧ ﺳے ﺑﻮﻻ:
وہ ﻧﻈﺎم ﺟﻮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐے ﺧﻼف ہﻮ ،ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ
ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮ وﻏﯿﺮہ وﻏﯿﺮہ
ﻣﯿں ﮐہﺎ  :آپ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮ ﭨﮭﯿﮏ ہے ﻣﮕﺮ آپ اور
آپ ﮐے ﻓﻮن ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ‘‘ ﺧﻔﯿہ ﺷﯿﺦ‘‘ ﮐﯽ ﻋﻘﻞ ﻟﮕﺘﺎ
ہے ﮔﮭﺎس ﭼﺮﻧے ﮔﺌﯽ ہﻮﺋﯽ ہے۔
اﺗﻨے ﻣﯿں وہ ﻏﺼے ﺳے ﺑﻮﻻ ﮐہ آپ ذاﺗﯿﺎت ﭘﺮ ﺣﻤﻠے ﮐﯽ
ﺑﺠﺎﺋے ،اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾں۔
ﻣﯿں ﻧے ﮐہـﺎ  :اﻟﻠہ ﻧے ہﻤﯿﺸہ ﺣـﻖ ﮐـﻮ ہـﺮ دور ﻣﯿں
واﺿﺢ ﮐﯿﺎ ہے ،اور آج ﺗﻢ ﭘﺮ ان ﺷﺎء اﻟﻠہ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ
اﭘﻨے رب ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳے واﺿﺢ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ہﻮں۔
ﻣﯿں ﭘﮭﺮ وہﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺒﺎرﮐہ اس ﮐﻮ دﮐﮭﺎﺋﯿں اور وہ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دﮐﮭﺎﺋے ،ﺟہﺎں ﺑﺎﻗﺎﻋﺪہ اﺳﮑے ﻣﻄﺎﺑﻖ ‘‘ﻏﯿﺮ

ﺷﺮﻋﯽ‘‘ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐے ﻋﻼوہ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﮐے ﻋﯿﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻈﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺗﺬﮐﺮہ ﻣﻮﺟﻮد ہے ،ﻟﯿﮑﻦ
اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﮏ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺳے ﮐﯿﺴﺎ
ﺑﺮﺗﺎو رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ،اس ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮب رہﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
ہے۔
:ﻣﯿں ﻧے اﺳے ﻣﺬﮐﻮرہ ﻣﻘﺎﻣﺎت دﮐﮭﻼﺋے
۔1
ﻋ َـﻦ ْ أَﺑِـﻲ ﺳَﻼَّ مٍ ،ﻗ َـﺎلَ  :ﻗ َـﺎلَ ﺣ ُﺬ َﻳْﻔَـﺔُ
ﺑ ْﻦ ُ اﻟْﻴَﻤَﺎنِ :ﻗ ُﻠْﺖُ :ﻳَﺎ ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ،
إِﻧَّﺎ ﻛ ُﻨَّﺎ ﺑِﺸ َﺮ ٍّ ،ﻓ َﺠ َﺎءَ اﻟﻠﻪُ ﺑِﺨ َﻴ ْﺮ ٍ،
ﻓ َﻨَﺤ ْـﻦ ُ ﻓ ِﻴـﻪِ ،ﻓ َﻬ َـﻞ ْ ﻣِـﻦ ْ وَر َاءِ ﻫَـﺬ َا
اﻟْﺨ َﻴ ْﺮ ِ ﺷ َﺮ ٌّ؟ ﻗ َﺎلَ » :ﻧَﻌَﻢْ« ،ﻗ ُﻠْﺖُ :ﻫَﻞ ْ
وَر َاءَ ذ َﻟِــﻚ َ اﻟﺸ َّــﺮ ِّ ﺧ َﻴ ْــﺮ ٌ؟ ﻗ َــﺎلَ :
»ﻧَﻌَــﻢْ« ،ﻗ ُﻠْــﺖُ :ﻓ َﻬ َــﻞ ْ وَر َاءَ ذ َﻟِــﻚ َ
اﻟْﺨ َﻴ ْـﺮ ِ ﺷ َـﺮ ٌّ؟ ﻗ َـﺎلَ » :ﻧَﻌَـﻢْ« ،ﻗ ُﻠْـﺖُ:
ﻛ َﻴ ْﻒَ ؟ ﻗ َﺎلَ » :ﻳَﻜ ُﻮنُ ﺑ َﻌْﺪ ِي أَﺋ ِﻤ َّﺔ ٌ ﻻَ
ﻳَﻬ ْﺘ َــﺪُونَ ﺑِﻬ ُــﺪ َايَ ،وَﻻَ ﻳَﺴ ْــﺘ َﻨُّﻮنَ
ﺑِﺴ ُــﻨَّﺘ ِﻲ ،وَﺳ َــﻴَﻘُﻮمُ ﻓ ِﻴﻬ ــﻢ ْ ر ﺟ َــﺎلٌ
ِ
ِ
ﻗ ُﻠ ُﻮﺑُﻬ ُﻢ ْ ﻗ ُﻠ ُﻮبُ اﻟﺸ َّﻴَﺎﻃ ِﻴﻦ ِ ﻓ ِﻲ ﺟ ُﺜ ْﻤ َﺎنِ
َ
إِﻧ ْﺲ ٍ« ﻗ َـﺎلَ  :ﻗ ُﻠْـﺖُ :ﻛ َﻴ ْـﻒَ أ ﺻ ْـﻨَﻊُ ﻳَـﺎ
َ
ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ ،إِنْ أ دْر َﻛ ْﺖُ ذ َﻟِﻚ َ؟ ﻗ َﺎلَ :
َ
»ﺗ َﺴ ْﻤ َﻊ ُ وَﺗ ُﻄ ِﻴﻊ ُ ﻟ ِﻸْ ﻣ ِﻴﺮ ِ ،وَإِنْ ﺿ ُﺮ ِبَ
ُ
ﻇ َﻬ ْــﺮ ُك َ ،وَأ ﺧ ِــﺬَ ﻣ َﺎﻟ ُــﻚ َ ،ﻓ َﺎﺳ ْــﻤ َﻊ ْ
َ
»وَأ ﻃ ِﻊ ْ
ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ اﯾﺴے اﻣﺎم ہﻮں ﮔے ﺟﻮ ﻧہ ﺗﻮ ﻣﯿﺮی ﺳﻨﺖ ﭘﺮ
ﭼﻠﯿں ﮔے اور ﻧہ ﻣﯿﺮے ﻃﺮﯾﻘے ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﯾں ﮔے۔۔۔۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1847:
۔2
ﻗ َــﺎلَ ﷺ » :ﻳَﻜ ُــﻮنُ ﺑ َﻌْــﺪ ِي أَﺋ ِﻤ َّــﺔ ٌ ﻻَ
ﻳَﻬ ْﺘ َــﺪُونَ ﺑِﻬ ُــﺪ َايَ ،وَﻻَ ﻳَﺴ ْــﺘ َﻨُّﻮنَ

ﺑِﺴ ُــﻨَّﺘ ِﻲ ،وَﺳ َــﻴَﻘُﻮمُ ﻓ ِﻴﻬ ــﻢ ْ ر ﺟ َــﺎلٌ
ِ
ِ
ْ
ﻗ ُﻠ ُﻮﺑُﻬ ُﻢ ْ ﻗ ُﻠ ُﻮبُ اﻟﺸ َّﻴَﺎﻃ ِﻴﻦ ِ ﻓ ِﻲ ﺟ ُﺜ ﻤ َﺎنِ
»إِﻧ ْﺲ ٍ
ﻗ َـﺎلَ  :ﻗ ُﻠْـﺖُ :ﻛ َﻴ ْـﻒَ أَﺻ ْـﻨَﻊُ ﻳَـﺎ ر َﺳُـﻮلَ
َ
اﻟﻠﻪِ ،إِنْ أ دْر َﻛ ْﺖُ ذ َﻟِﻚ َ؟
ـﺮ ِ،
ـﻊ ُ ﻟ ِﻸْ َﻣ ِﻴـ
ـﻤ َﻊ ُ وَﺗ ُﻄ ِﻴـ
ـﺎلَ ﷺ » :ﺗ َﺴ ْـ
ﻗ َـ
ُ
ـﻚ َ،
ـﺬَ ﻣ َﺎﻟ ُـ
ـﺮ ُك َ ،وَأ ﺧ ِـ
ـﺮ ِبَ ﻇ َﻬ ْـ
وَإِنْ ﺿ ُـ
َ
»ﻓ َﺎﺳ ْﻤ َﻊ ْ وَأ ﻃ ِﻊ ْ
اﯾﺴے ﻟﻮگ )ﺣﺎﮐﻢ( ﭘﯿﺪا ہﻮں ﮔے ﺟﻦ
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﮐے ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐے ہﻮں ﮔے اور دل ﺷﯿﻄﺎن ﮐے۔
ﻣﯿں ﻧے ﮐہـﺎ:

اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳـﻮل! اﮔـﺮ ﻣﯿں اﯾﺴـے
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﺎﻟﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮐﺮوں؟
:آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ

ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﮐﯽ ﺳﻨﻮ اور اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو ،اﮔﺮﭼہ
ﺗﻤہﺎری ﭘﯿﭩﮫ ﭘﺮ ﮐﻮڑے ﻣﺎرے اور ﺗﻤہﺎرا ﺳﺎرا ﻣﺎل ﻟے
ﻟے۔ ﭘﮭـﺮ ﺑﮭـﯽ ﺗـﻢ اس ﮐـﯽ ﺑـﺎت ﺳـﻨﻮ اور اﻃـﺎﻋﺖ
ﮐﺮو۔۔۔۔۔۔۔
)ﻣﺴﻠﻢ(1847:
:۔ ام ﺳﻠﻤۃؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ آپﷺ ﻧےﻓﺮﻣﺎﯾﺎ3
أُﻣَــــﺮ َاءُ
ﺳَــــﺘَﻜ ُﻮنُ
ﻓ َﺘَﻌْﺮ ِﻓ ُــــﻮنَ«
وَ
َﺗُﻨْﻜ ِـﺮ ُونَ ،ﻓ َﻤَـﻦ ْ ﻋ َـﺮ َفَ ﺑ َـﺮ ِئ َ ،وَﻣَـﻦ ْ
َ
أ ﻧْﻜ َــﺮ َ ﺳَــﻠِﻢَ ،وَﻟ َﻜ ِــﻦ ْ ﻣَــﻦ ْ ر َﺿ ِــﻲ َ
وَﺗَــﺎﺑ َﻊَ« ﻗ َــﺎﻟُﻮا :أ ﻓ َﻼَ ﻧُﻘَــﺎﺗِﻠُﻬ ُﻢْ؟
»ﻗ َﺎلَ » :ﻻَ  ،ﻣَﺎ ﺻ َﻠَّﻮْا
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ اﯾﺴے اﻣﺮاء ہﻮں ﮔے ﺟﻦ ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﯿں ﺗﻤہﯿں
اﭼﮭﯽ ﻟﮕﯿں ﮔﯽ اورﺑﻌﺾ ﺑﺮی  ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺗﻮ ﺟﻮان ﮐﯽ ﻏﻠﻂ
ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﭘہﭽﺎن ﻟے اس ﮐﺎ ذﻣہ ﺑﺮی ہﻮﮔﯿﺎ،۔۔۔۔۔۔۔۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(1854:

ﻣﯿں ﻧے ﮐہﺎ ﺟﻨﺎب  ،اﭘﻨﯽ آﻧﮑﮭﯿں اور دﻣﺎغ ﮐﮭﻮل ﮐﺮ
دﯾﮑﮫ ﻟﯿں ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ  ،ﺟہﺎں ﺣﮑﺎم ﮐے ﺧﻮد ﻓﺎﺳﻖ
و ﻓﺎﺟﺮ اور ﻇﺎﻟﻢ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺑﺘﻼ رہے ہﯿں  ،وہﯽ اﻧﮑے
ﻧﻈﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ واﺿﺢ ﻓﺮﻣﺎ رہے ہﯿں ﮐہ وہ ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﻮں ﭘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿں ﭼﻼﺋﯿں ﮔے۔
آپ ﷺ ﻧے ﺣﺘﯽ ﮐہ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺎ ﮐہ ان ﮐے دل
ﺷﯿﻄﺎن ﮐے ہﻮں ﮔے ،ﯾﻌﻨﯽ وہ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر اور
ﻧﻈﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﻧہ ﺻﺮف دﻟﺪادہ ﺑﻠﮑہ اﻧہﯿں ﻣﺴﻠﻂ ﺑﮭﯽ
ﮐﺮﯾں ﮔے۔
ﻟہﺬا  ،آپ ﮐے دوﻧﻮں ہﯽ دﻋﻮے )ﺣﺎﮐﻢ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ہے
ﭘﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﯿں ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻃﻞ ہے ،اس ﻟﺌے ہﻢ اﻧﮑﯽ اﻃﺎﻋﺖ
ﺳے ﻧﮑﻠﺘے  ،اﻧﮑﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور ﭘﮭﺮ ﺧﺮوج ﮐﺮﺗے ہﯿں (
ﺑے دﻟﯿﻞ اور ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ہﯿں اور اﺳﻼم
ان ﺳے ﺑﺮی ہے۔
اور ﭘﮭـﺮ ﻣﯿں ﻧے اﺳـے ﯾہ رﺳـﺎﻟہ ” ﺣﮑـﺎم وﻗـﺖ ﮐـﯽ
اﻃـﺎﻋﺖ اﺣـﺎدﯾﺚ ﻧﺒـﻮﯾہ ﮐـﯽ روﺷﻨـﯽ ﻣﯿں “ ہـﺎﺗﮫ ﻣﯿں
ﺗﮭﻤﺎﺗے ہﻮﺋے ﮐہﺎ ،ﮐہ ﺟﺎؤ اور اﺳے ﭘﮍﮬﻮ ،زﻧﺪﮔﯽ رہﯽ
ﺗﻮ آﺋﻨﺪہ ﺿﺮور ﻣﻼﻗﺎت ہﻮﮔﯽ۔اﻟﻠہ ﺣﺎﻓﻆ

