ﻓﺎﺳﻖ اور ﻓﺎﺟﺮ ﮐﺴے ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے
؟

ﻓﺎﺳﻖ اورﻓﺎﺟﺮﮐﺴے ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ؟
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﻓﺎﺳﻖ و ﻓﺎﺟﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ہﻢ ﻣﻌﻨﯽٰ اﻟﻔﺎظ ہﯿں ،ﺟﻮﮐہ
ﻋﺮﺑـﯽ زﺑـﺎن ﺳـے اردو ﻣﯿں آﺋے ہﯿں اور ﺑﻄـﻮر ﺻـﻔﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗے ہﯿں۔

ﻓﺎﺳﻖ :
ﻟﻐﺖ ﻣﯿں ﻓﺎﺳﻖ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن اور ﺣﺴﻦ و ﻓﻼح ﮐے راﺳﺘے ﺳے
ﻣﻨﺤﺮف ہﻮﻧے واﻟے ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐہﺘے ہﯿں۔ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿں
ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے:
ﻓﺴﻖ ﻓﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إذ ﺧﺮج ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ہﻮ ﮔﯿﺎ ،ﺟﺐ وہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے

ﻧﮑﻞ ﮔﯿﺎ۔
اﺻﻄﻼح ﻣﯿں ﻓﺎﺳﻖ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐہﺘے ہﯿں ﺟﻮ ﺣﺮام ﮐﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ہﻮ ﯾﺎ واﺟﺐ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮے ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖِ اﻟٰہﯽ ﺳے
ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋے۔
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧے اور ﺣﺪود ِ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻮ ﺗﻮڑﻧے
واﻻ ﺑﮭﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﮐہﻼﺗﺎ ہے۔ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
دو ﻃﺮح ﮐﯽ ہے:
اﯾﮏ ﮐﻠﯽ اور دوﺳﺮی ﺟﺰوی۔
ﮐﻠﯽ اور واﺿﺢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔﺮ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮ درﺳﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے۔
ﺟﺒﮑہ ﺟﺰوی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺴﻖ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں اﯾﮏ ﺷﺨﺺ دﯾﻦ
اﻟٰہﯽ اور ﺷﺮﯾﻌﺖِ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﻣﮕﺮ
ﺧﻮاہﺸﺎت ﻧﻔﺲ ﻣﯿں ﭘﮍ ﮐﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺧﻼف
ورزی ﺑﮭﯽ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ہے ،ﻣﮕﺮ اس ﮐے دل ﻣﯿں ﯾہ ﯾﻘﯿﻦ
ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﯾہ ﺣﮑﻢ ﻋﺪوﻟﯽ ﻏﻠﻂ اور ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ہے۔ اﯾﺴﺎ
ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﻮ ﻓﺎﺳﻖ ﮐہﺘے ہﯿں۔
اﻟﻔﺴﻖ :ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺪم إﻃﺎﻋﺔ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ وﻓﻲ اﻟﺸﺮع
ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻛﺒﻴﺮة ﻗﺼﺪا أو ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻊ اﻹﺻﺮار
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﺗﺄوﻳﻞ
ﻓﺴﻖ ،ﻟﻐﺖ ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﻮ ﮐہﺘے
ہﯿں اور ﺷﺮع ﻣﯿں اس ﺳے ﻣﺮاد ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺎ ﺑﻐﯿﺮ
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐے ﻗﺼﺪاً ﮔﻨﺎہِ ﮐﺒﯿﺮہ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﯾﺎ ﮔﻨﺎہِ
ﺻﻐﯿﺮہ ﭘﺮ اﺻﺮار ہے۔
)ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ(412 :1 :
ﻗﺮآنِ ﻣﺠﯿﺪ ﻧے ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﮐﻔﺮ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻓﺴﻖ ﮐہﺎ اور
ﮐﺌﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﻮ ﻓﺴﻖ ﺳے اﻟﮓ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐے
ﻣﻌﻨﯽٰ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ۔ ﺟﯿﺴے ﺳﻮرہ ﺣﺠﺮات ﻣﯿں
ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
َّ
ــﺐ َ إِﻟَﻴ ْﻜ ُـ
ــﻪَ ﺣ َﺒَّـ
ــﻦ َّ اﻟﻠ ـ
وَﻟَﻜ ِـ
ــﻢُ
اﻹْ ِﻳْﻤَــﺎنَ وَز َﻳَّﻨَــﻪُ ﻓ ِــﻲ ﻗ ُﻠُــﻮﺑِﻜ ُﻢْ
وَﻛ َـﺮ َّه َ إِﻟَﻴ ْﻜ ُـﻢُ اﻟْﻜ ُﻔْـﺮ َ وَاﻟْﻔُﺴ ُـﻮقَ

وَاﻟْﻌِﺼ ْﻴَﺎنَ
ﻟﯿﮑﻦ اﻟﻠہ ﻧے ﺗﻤہﯿں اﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور
اﺳے ﺗﻤہﺎرے دﻟﻮں ﻣﯿں آراﺳﺘہ ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺎ اور ﮐﻔﺮ اور
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اور ﮔﻨﺎہ ﺳے ﺗﻤہﯿں ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮐﺮ دﯾﺎ۔
)اﻟﺤﺠﺮات(8 :49 ،
ﮐﻔﺮ ﭘﺮ ﻓﺴﻖ ﮐﺎ اﻃﻼق ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے
ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ْ
َ
ـﻘُﻮا ﻓ َﻤَﺄ وَاﻫُـ
ـﻦ َ ﻓ َﺴ َـ
ـﺎ اﻟَّﺬِﻳـ
وَأ ﻣَّـ
ـﻢُ
َ
َ
اﻟﻨَّــﺎر ُ ﻛ ُﻠَّﻤَــﺎ أ ر َادُوا أ ن ﻳَﺨ ْﺮ ُﺟ ُــﻮا
ُ
ﻣِﻨْﻬ َﺎ أ ﻋ ِﻴﺪ ُوا ﻓ ِﻴﻬ َﺎ وَﻗ ِﻴﻞ َ ﻟَﻬ ُﻢْ ذ ُوﻗ ُﻮا
ﻋ َــﺬ َابَ اﻟﻨَّــﺎرِ اﻟَّــﺬِي ﻛ ُﻨﺘُــﻢ ﺑِــﻪِ
ﺗُﻜ َﺬِّﺑ ُﻮنَ
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ہﻮﺋے ﺳﻮ ان ﮐﺎ ﭨﮭﮑﺎﻧﺎ دوزخ
ہے۔ وہ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ اس ﺳے ﻧﮑﻞ ﺑﮭﺎﮔﻨے ﮐﺎ ارادہ ﮐﺮﯾں ﮔے
ﺗﻮ اﺳﯽ ﻣﯿں ﻟﻮﭨﺎ دﯾﺌے ﺟﺎﺋﯿں ﮔے اور ان ﺳے ﮐہﺎ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﮐہ اِس آﺗﺶ ِ دوزخ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﭼﮑﮭﺘے رہﻮ ﺟ ِﺴے
ﺗﻢ ﺟﮭﭩﻼﯾﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔
)اﻟﺴﺠﺪة(20 : 32 ،
ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿں اس ﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﻓ ُﺴ َّﺎقٌ اور ﻓ َﻮَاﺳ ِﻖُ،
ﺟﺒﮑہ ﻣﻮﻧﺚ ﮐے ﻟﯿے ﻓﺎﺳﻘہ ﮐﺎ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗﺎ ہے،
اور اردو زﺑﺎن ﻣﯿں اس ﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﺳ ِﻘِﯿﻦ اور ﺟﻤﻊ
ﻏﯿﺮﻧﺪاﺋﯽ ﻓﺎﺳ ِﻘﻮں ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ہے۔

ﻓﺎﺟﺮ:

ﻓﺎﺟﺮ ﮐے ﻟﻐﻮی ﻣﻌﻨﯽٰ ﮔﻨہﮕﺎر اور ﺣﻖ ﺳے ﻣﻨہ ﻣﻮڑﻧے
واﻟے ﮐے ہﯿں۔ ﮔﻨﺎہﻮں ﻣﯿں ﻟﺖ ﭘﺖ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻓﺎﺟﺮ
ﮐہﺘے ہﯿں۔ اس ﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﻓﺎﺟﺮون ،ﻓ ُﺠ َّﺎر اور ﻣﺆﻧﺚ
ﻓﺎﺟﺮۃ ہے۔

اہﻢ ﺑﺎت :
اس ﻣﯿں اﯾﮏ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﻧﮑﺘہ اور ﯾﺎد رﮐﮭﻨے ﮐﯽ ﺑﺎت ﯾہ
ہے ﮐہ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم اور ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﮐﺮام ﺗﻤﺎم اﺳﻼف اﻣﺖ ﺑﺮے ﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﺗﻮ ﮐﯽ  ،ان
ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﯽ ﻧﮑﯿﺮ ﺗﻮ ﮐﯽ اﻧہﯿں ﻓﺎﺳﻖ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے ﻓﺎﺟﺮ

ﺑﮭﯽ ﮐہﺎ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﺑﺎﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻧﻤﺎز ،روزہ  ،ﻋﯿﺪﯾﻦ  ،ﺣﺞ اور ﺣﺘﯽ ﮐہ ﺟہﺎد ﺑﮭﯽ اﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اور اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿں رہ ﮐﺮ ﺑﺠﺎ ﻻﺗے
ﺗﮭے  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻣﺖ ﮐﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ اور اﻣﻦ و اﻣﺎن ﮐﯽ
اہﻤﯿﺖ ﺳﺐ ﺳے ﺑﺎﻻ ہے ﺧﻮن ﺧﺮاب اور ﻓﺴﺎد ﻣﭽﺎﻧﺎ دﯾﻦ
ﮐے ﻧﺎم ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں اور اﯾﺴے ﻃﺮﯾﻘﻮں ﮐﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧے ﺧﻮد ﻣﺬﻣﺖ ﮐﯽ ہے ۔ واﻟﻠہ و رﺳﻮﻟہ اﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻮاب۔

