در ﺣﻘﯿﻘـﺖ "ﺗﮑﻔﯿـﺮی" ﮐـﻮن ﮐہﻼﺗـﺎ
ہے؟

درﺣﻘﯿﻘﺖ ” ﺗﮑﻔﯿﺮی ” ﮐﻮن ﮐہﻼﺗﺎ
ہے؟
ﺳﻮال :
آج ﮐﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑہﺖ ﺳے ﮔﺮوہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮی
ﻗﺮار دﯾﺘے ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں ۔ ﺳﻮال ﯾہ ﭘﯿﺪا ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ
“ﺗﮑﻔﯿﺮی ” ﮐﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے اور اﺻﻞ “ﺗﮑﻔﯿﺮی
ﻟﻮگ ” ﮐﻮن ہﻮﺗے ہﯿں ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہﺎں ﺗﻮ ﺑﻈﺎہﺮ ﻣﺤﺾ
ﻓﮑﺮی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﻟﺰام ﺗﺮاﺷﯿﺎں ﺟﺎری ہﯿں
اور ﺗﮑﻔﯿﺮی وﺧﺎرﺟﯽ ﮐے اﺗہﺎﻣﺎت ﮐﯽ ﺑﮭﺮ ﻣﺎر ہے ؟

اﻟﺠﻮاب ﺑﻌﻮن اﻟﻮﮬﺎب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ہﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺐ ﺑﮭﯽ وہ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺎ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﺘﺎ
ہے ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺒﺎرﮐہ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ وہ ﮐﺴﯽ
ﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺿﺮور ﮐﺮﺗﺎ ہے ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮآن و
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﺑہﺖ ﺳے اﻋﻤﺎل اﯾﺴے ہﯿں ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﻔﺮ ﮐہﺎ
ﮔﯿﺎ ہے۔ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐے ﮐﻔﺮﯾہ ہﻮﻧے ﮐﺎ ہﺮ ﮔﺰ ﯾہ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧہﯿں ﮐہ اﺳﮑﺎ ہﺮ ہﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار
دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐہ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﮐے ﻣﺠﻤﻮﻋے
اور ﻓہﻢ ﺳﻠﻒ ﺳے ﯾہ ﺑﺎت ﻋﯿﺎں ہے ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے
ﮐﭽﮫ ﻧہﺎﯾﺖ ﻗﺒﯿﺢ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ
ڈراﻧے اور ﺗﻨﺒﯿہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻣﻘﺼﺪ ﺳے اﻧہﯿں ﺑﮭﯽ ﮐﻔﺮ
ﻗﺮار دﯾﺎ ہے۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧﮑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے
ﺧﺎرج ﻧہ ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ اور ﻧہ ہﯽ اﯾﺴﺎ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے
ﺗﻮ ﺟﻮ ﺑﺎت واﺿﺢ ہﻮﺗﯽ ہے وہ ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ دو
اﻗﺴﺎم  ،ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اور ﻓہﻢ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺳے ہﻤﯿں
ﻣﻠﺘﯽ ہﯿں ،وہ درج ذﯾﻞ ہﯿں :
 -1ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ )ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ(
 -2ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ) ارﺗﺪاد (

اس ﺳے اﯾﮏ ﺑﺎت ﺗﻮ واﺿﺢ ہﻮﮔﺌﯽ:
ہﺮ اﯾﺴے ﮐﺎم ﮐہ ﺟﺴے ﻗﺮآن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿں ﮐﻔﺮ ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ
ہﻮ  ،ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻻزﻣﯽ ﻧہﯿں دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻗﺮار
ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ﮐہ وہ ﻋﻤﻞ ﮐﻔﺮ
دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﺻﻐﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐے زﻣﺮے ﻣﯿں آﺗﺎ ہﻮ۔
◀️ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرت ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﺴﯽ اﯾﺴے ﻋﻤﻞ ﻣﯿں
ﻣﺒﺘﻼء ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺟﻮ ارﺗﺪاد ﮐے زﻣﺮے ﻣﯿں آﺗﺎ ہﻮ
ﺗﻮ اس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے واﻻ ﺷﺨﺺ ﺗﮑﻔﯿﺮی ہﺮﮔﺰ
ﻧہﯿں ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺾ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دے دﯾﻨے
ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻧہﯿں ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ۔ ﺟﺐ ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐے ﻟﯿے
ﻟﻔﻆ “ﺗﮑﻔﯿﺮی” ﯾﺎ “ﻓﺘﻨہء ﺗﮑﻔﯿﺮ” اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗے ہﯿں
ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ

ﺑﻠﮑہ ﯾہ اﻟﻔﺎظ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺑﻮﻟے ﺟﺎﺗے
ہﯿں ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﺎر ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﯽ
ہﻮﺗے ہﯿں ۔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ان ﺳے ﻣﺮاد ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ہﯽ ہﻮﺗﯽ
ہے ۔
◀️ ﭘﺲ ہﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮے ﺟﺒﮑہ اس ﻧے ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎم ﺑﮭﯽ ﻧہ ﮐﯿﺎ ہﻮ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐے اﺻﻮل
وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﮭے ﺑﻐﯿﺮ اور اﻧہﯿں اﭘﻼﺋﯽ ﮐﯿے
ﺑﻐﯿﺮ وہ اس ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ
ﺷﺮوع ﮐﺮ دے ﺗﻮ اﯾﺴے ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﯾﺎ
ﻓﺘﻨہء ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼء ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔ ﯾﻌﻨﯽ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻧے ﺗﮑﻔﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﮐے اﺻﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﻮ ﮐہ
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﮐے دﻻﺋﻞ ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہﯿں ﭘﺮ ﭘﺮﮐﮭے ﺑﻐﯿﺮ
ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻗﺮار دﯾﺎ ﺗﻮ
اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﭘﮑﺎرا ﺟﺎﺋے ﮔﺎ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻧے
اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ہے اور ﺷﺮﻋﯽ ﻗﻮاﻋﺪ
وﺿﻮاﺑﻂ ﺳے اﻧﺤﺮاف ﮐﯿﺎ ہے۔
◀️ ہﺎں اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﮐﻔﺮﯾہ ﻋﻤﻞ ﻣﯿں ﻣﻠﻮث
ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐے اﺻﻮل وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎ
اﻃﻼق ﮐﺮﮐے اﺳﮑﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧے
واﻻ ﺷﺨﺺ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻧہﯿں ﮐہﻼﺋے ﮔﺎ ۔ ﻣﮕﺮ ﯾﺎد رہے ﯾہ
ﻣﺘﺒﺤﺮ ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺖ ﮐﺎ ﮐﺎم ہے ﺑﻠﮑہ ﻋﻠﻤﺎء
ﮐے ﮔﺮوہ ﮐﺎ ﮐﺎم ہے۔ اور ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ،دﯾﻨﯽ ﻣﺪارس
ﮐے ﻃﻠﺒﺎء ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐے ﺧﻄﺒﺎء و آﺋﻤہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اس ﻣﺴﺌﻠے
ﻣﯿں اﯾﺴے ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﭘﯿﭽﮭﺎ ﭼﻠﻨﺎ ہے ﺟﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے
ﮐے اہﻞ ہﯿں اور ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے اﺻﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎ ﭘﻮرا ﻋﻠﻢ
اور ادراک رﮐﮭﺘے ہﯿں۔
ﮬﺬا ﻣﺎ ﻋﻨﺪی واﻟﻠہ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب

