آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ اور ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮐﺞ
ﻓہﻤﯽ

آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ اور ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮐﺞ
ﻓہﻤﯽ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ آﺋﻤہ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﺎﻣﻄﺎﻟﻌہ
ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺑﻐﻮر دﯾﮑﮭﻨے ﭘﺮ ﯾہ ﺑﺎت ﻣﻠے ﮔﯽ
ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس،ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب،ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺬﯾﻔہ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ،
ـــﺢ،اﺑﻮ
ﺻﺎﻟـ
ـــﻌﺪی،ﺿﺤﺎک،اﺑﻮ
ﻧﺨﻌﯽ،ﺳـ
ـــﻢ
اﺑﺮاہﯿـ

ﻣﺠﻠﺰ،ﻋﮑﺮﻣہ،ﻗﺘﺎدہ ،ﻋﺎﻣﺮ،ﺷﻌﺒﯽ،ﻋﻄﺎءوﻃﺎؤوس اور اﺳﯽ
ﻃﺮح اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ﻧے”ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن “ﻣﯿں،اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ
ﻧے”ﻣﺴﺘﺼـﻔﯽٰ”ﻣﯿں،اﻣﺎم اﺑـﻦ ﻋﻄﯿہ ﻧے”ﻣﺤـﺮر وﺟﯿـﺰ”
ﻣﯿں،اﻣـﺎم ﻓﺨـﺮ اﻟـﺪﯾﻦ رازی ﻧے “ﻣﻔﺎﺗﯿـﺢ اﻟﻐﯿـﺐ
“ﻣﯿں،اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ اور اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺰی ﻧے ” ﺗﺴہﯿﻞ ”
ﻣﯿں،اﺑﻮ ﺣﯿﺎن ﻧے “ﺑﺤﺮ ﻣﺤﯿﻂ” ﻣﯿں،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﻧے “ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ”ﻣﯿں  ،ﻋﻼﻣہ آﻟﻮﺳﯽ ﻧے ”
 ،اﻣﺎم ﻃﺎہﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻧے ”
روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ” ﻣﯿں
اﻟﺘﺤﺮﯾـﺮ واﻟﺘﻨـﻮﯾﺮ ” اور ﺷﯿـﺦ ﺷﻌـﺮاوی ﻧے اﭘﻨـﯽ
“ﺗﻔﺴﯿﺮ ” ﻣﯿں،اﻟﻐﺮض ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧےآﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﯽ
اﯾﮏ ہﯽ ﻣﺘﻔﻘہ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ہےﮐہ:

اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے
ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﻧے
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے
زﺑﺎن ﺳے اس ﮐﺎ

ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
واﻻ اس وﻗﺖ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﮔﺎ  ،ﺟﺐ
ﻓﯿﺼﻠے ﮐﻮ دل ﺳے ﻧہ ﻣﺎﻧے اور
اﻧﮑﺎر ﮐﺮے ۔

ﻟﯿﮑﻦ ان ﺗﻤﺎم ﺣﻀﺮات ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اس آﯾﺖ
ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ :

“اس ﻗﻄﻌﯽ و
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎت
ﮐﺮ ﺑﮭﺎﮔﻨے
ﻓﯿﺼـﻠہ ﻣﯿں
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮﻧﺎ

ﺟﺎزم ،ﺳﺐ ﮐےﻟﯿے ﻋﺎم اور ﺳﺐ ﮐﻮ
ﻣﯿں ﺟﮭﮕﮍﻧﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳے ﻣﻨہ ﭘﮭﯿﺮ
ﮐے ﺳﻮا ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں  ،اس ﻗﺴﻢ ﮐے
ﺗﺎوﯾـﻞ ﮐﺮﻧـﺎ ﻗﺮآﻧـﯽ ﮐﻠﻤـﺎت ﻣﯿں
ہے۔”

)ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن” پ  6ﻣﺎﺋﺪہ ،ﺗﺤﺖ اﻵﯾۃ ،44
(.2/898
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾں ﺗﻮ آپ دﯾﮑﮭﯿں ﮔے ﮐہ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ
ﻧے ﯾہ ﺑـﺎت ﮐہہ ﮐـﺮ ﺗﻤـﺎم آﺋﻤہ ﮐـﺮام ﮐـﻮ ﻗـﺮآن ﮐے
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿں ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮﻧے واﻻ ﭨﮭہﺮا دﯾﺎہے۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿں
ﻧے اس آﯾﺖ ﮐے ﻇﺎہﺮی
ﺗﻤﺎم آﺋﻤہ ﻋﻈﺎم
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮ ﮐے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ:

“اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﮐے ﻓﯿﺼـﻠے ﮐـﺎ ﻣﻨﮑـﺮ ﮐـﺎﻓﺮ ہے،
ﺟﺒﮑہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻻ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں۔”

ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ اس ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺳﻮچ ﮐﻮ اﮔﺮ ہﻢ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿں ﺗﻼش
ﺗﻮ ﺳﻮاﺋے ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﮐے اور ﮐﻮﺋﯽ اس ﺳﻮچ ﮐﺎ
ﮐﺮﯾں
ﺣﺎﻣﻞ ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﺎ ،اﻣﺎم آﺟﺮی “اﻟﺸﺮﯾﻌہ ” ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں ﮐہ:
ﻋﻄﺎء ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺳے ﻣﺮوی ہے ﮐہ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺮﺣﻤہ ﻧے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻓﺮﻣﺎن :
)واﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑہﺎت( )آﻟﻌﻤﺮان  (8ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
 :ﻣﺘﺸﺎﺑہﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿں وہ آﯾﺎت ہﯿں ﮐہ ﺟﺐ ان
ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﭘﮍﮬﻨے واﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐے ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺳﻤﺠﮭﻨے ﻣﯿں ﺷﺒہ واﻗﻊ ہﻮ  ،اﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺳے وہ ﺷﺨﺺ
ﺟﻮ ﯾہ ﮐہے ﮐہ اس آﯾﺖ ﮐے ﯾہﯽ
ﮔﻤﺮاہ ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے
ﻣﻌﻨﯽٰ ہﯿں ﺟﻮ ﻣﯿں ﻧے ﺳﻤﺠﮭﺎ )ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺎت
ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ہﯽ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہے  ،اور
آﯾﺎت ﮐﺎ ﻇﺎہﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮاد ہﻮا ﮐﺮﺗﺎ ہے ( ہﺮ ﮔﺮوہ
ﻗﺮآنِ ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ آﯾﺖ ﭘﮍﮬﺘﺎ ہے  ،اور وہ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ
ہے ﮐہ وہ ہﺪاﯾﺖ ﮐﻮ ﭘہﻨﭻ ﭼﮑﺎ ہے ۔
ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﺣﺮورﯾہ
اور ﺟﺲ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺖ ﮐے ﻣﻌﻨﯽ
)ﯾہ ﺧﻮارج ﮐﺎ اﯾﮏ ﻧﺎم ہے ( ﻟﮓ ﮔﺌے وہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن )وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺂ اَﻧ ْﺰ َلَ
اﻟﻠ ّــٰﻪُ ﻓ َﺎُ وﻟٰٓﺌِـﻚ َ ﻫ ُــﻢ ُ اﻟ ْﻜ َـﺎﻓ ِﺮ ُوْنَ(
) (44ہے ،ﭼﻨـﺎﻧﭽہ وہ اﭘﻨے ﻣﻮٔﻗـﻒ ﮐـﻮ ﺛـﺎﺑﺖ ﮐـﺮﻧے
ﮐﯿﻠﺌے اس آﯾﺖ ﮐﺎ ﺳہﺎرا ﻟﯿﺘے ہﯿں:
)ﺛ ُــﻢ َّ اﻟ َّــﺬ ِﻳْﻦ َ ﻛ َﻔ َـﺮ ُوْا ﺑِﺮ َﺑ ِّـﻬ ِــﻢ ْ
ﻳَﻌْﺪ ِﻟ ُﻮ ْنَ )(1
وہ اﭘﻨے رب ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ
وہ ﻟﻮگ ﺟﻨہﻮں ﻧے
ﺑﺮاﺑﺮی واﻟے ﭨﮭہﺮاﺗے ہﯿں  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮک ہﯿں “
ﻟہﺬا ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﻧﺎﺣﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ وہ
ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ اس ﻧے ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ  ،اور ﺟﻮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے اس
ﭨﮭہﺮاﯾﺎ اور
ﻧے رب ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﻮ رب ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﭨﮭہﺮاﺋے ﺑے ﺷﮏ
وہ ﻣﺸﺮک ہے  ،ﻟہﺬا ﯾہ اﻣﺖ ﻣﺸﺮک ہے  ،ﭘﮭﺮ وہ ﺑﻐﺎوت
ﮐﯿﻠﺌے ﻧﮑﻠﺘے ہﯿں  ،اور اہﻞ اﺳﻼم ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے
درﭘے ہﻮﺟﺎﺗے ہﯿں۔

)“اﻟﺸﺮﯾﻌہ ” ﺑﺎب ذﮐﺮ اﻟﺴﻨﻦ واﻵﺛﺎر ﻓﯿﻤﺎ ذﮐﺮﻧﺎہ ،
ر(.1/341 ،44:
اﺳﯽ ﻃﺮح ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧے ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋےﻧﻈﺮﯾہ ﻋﻠﻤﺎﺋے ﺣﻖ ﮐﻮ زﻣﺎﻧہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺛﻘﺎﻓﺖ
ﻗﺮار دے دﯾﺎ  ،ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ  :ﺑہﺖ ﺳﺎری ﺛﻘﺎﻓﺘﯿں
ﺟﻨہﯿں ہـﻢ اﺳﻼﻣـﯽ ﺛﻘـﺎﻓﺖ اور اﺳﻼﻣـﯽ ﻧﻈـﺮﯾہ  ،ﯾـﺎ
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔہ  ،ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں  ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿں وہ ﺳﺐ زﻣﺎﻧہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿں ہﻮا ﮐﺮﺗﯽ
ہﯿں ۔
)ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻖ ” ﺟﯿﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﺮﯾﺪ  ،ص (17،18
ﭼﻨﺎﻧﭽہ آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐﺎ
ﺳـﺒﺐ ﯾہـﯽ ہے ﮐہ اس ﻧے وﺣـﯽ اﻟٰہـﯽ ﮐـﻮ ﺳـﻤﺠﮭﻨے
ﮐﯿﻠﺌے ﭘﺨﺘہ ﻋﻠﻤـﺎﺋے اﺳﻼم ﮐـﯽ ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ ﺳے اﺳـﺘﻔﺎدہ
ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﭘﻨے اﺟﺘہﺎد ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی۔ اور ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐﯿﻠﺌے اس ﻧے اﭘﻨے ہﯽ آﺋﯿﻨے اور
اﭘﻨﯽ ہﯽ ذات ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮ ﻟﯿﺎ  ،اور اﭘﻨے ﺧﺎص
ہﯽ اس ﮐﺎ داروﻣﺪار ہے ۔اس ﻃﺮح ﻗﺮآن
ﺗﺼﻮرات ﭘﺮ
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧے اﭘﻨے آپ
ﮐﻮ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐے ﻣﺮﺗﺒہ ﺳے ﮔﺮا دﯾﺎ ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ وہ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب “اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻨﯽ ” ﮐے آﻏﺎز
ﻣﯿں ﯾﻮں رﻗﻤﻄﺮاز ہﯿں :
” ﻣﯿں ﻣـﺪارس ﻋﻠﻤﯿہ ﻣﯿں داﺧـﻞ ہـﻮا  ،ﮐﺘـﺐ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﻣﯿں ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﯽ  ،اﺳﺎﺗﺬہ ﺳے ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻨﯽ ،
اﺳﺎﺗﺬہ ﺳے ﭘﮍﮬﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﺎ
ﺗﻮ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﻧے
ﺗﮭﺎ  ،اس ﻗﺮآن ﮐﻮ اﺗﻨﺎ ﺧﻮﺑﺼﻮرت اور ﻟﺬﯾﺬ ﻧہﯿں
ﭘﺎﯾﺎ  ،ﺟﻮ ﻟﺬﯾﺬ و ﺟﻤﯿﻞ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﻧے ﺑﭽﭙﻦ ﻣﯿں ﭘﺎﯾﺎ
ﺗﮭﺎ  ،آآآہ! ﻗﺮآن ﮐے ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻣﺘﯿں
ﻣِﭧ ﮐﺮ رہ ﮔﺌﯿں  ،ﯾہ )ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﭘﺎس ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﻧے واﻻ
(ﻗﺮآن ﻟﺬت و ﺷﻮق ﺳے ﺧﺎﻟﯽ ہے  ،ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﺑﮭﯽ دو
ﻗﺮآن ﭘﺎؤ ﮔے  ،اﯾﮏ ﺑﭽﭙﻦ واﻻ ﺷﻮق دﻻﻧے واﻻ ،ﻣﯿﭩﮭﺎ
ﺟﻮ
ﮐﺎ ﻗﺮآن
اور آﺳﺎن ﻗﺮآن  ،اور دوﺳﺮا ﺟﻮاﻧﯽ
ﻣﺸﮑﻞ  ،ﺗﻨﮓ  ،ﭘﯿﭽﯿﺪہ  ،اور رﯾﺰہ رﯾﺰہ ہے  ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺴﯽ اور ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻮ اﯾﮏ ﺟﺮم
ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿں

ﺧﯿﺎل ﮐﺮﻧے ﻟﮕﺎ  ،ﯾہ ﺳﻮچ ﮐﺮ ﻣﯿں اﺳﯽ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻃﺮف
ﭘﻠـﭧ آﯾـﺎ ﺟـﻮ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﮐے ﺑﻐﯿـﺮ ﻣﺼـﺤﻒ ﻣﯿں ہے  ،اس
ﻗﺮآنِ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧہﯿں ﺟﻮ ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں ہے  ،ﺗﻮ
اب ﺟﺐ ﻣﯿں ﻧے ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺎ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ
اور ﻟﺬﯾﺬ ﮐﮭﻮﯾﺎ ہﻮا ﻗﺮآن دوﺑﺎرہ ﭘﺎﻟﯿﺎ
ﺧﻮﺑﺼﻮرت
 ،ﺟﻮ ﺷﻮق ﮐﻮ اﺑﮭﺎرﻧے واﻻ ہے……۔
)اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻨﯽ ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻘﺪ وﺟﺪت اﻟﻘﺮآن ص (8
واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠہ اﻟﻌﻈﯿﻢ
اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠہ اﺗﻮب اﻟﯿہ
آپ ﻧے ﻣﻼﺣﻈہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﯾہ ﮐﺲ ﻗﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﺒﺎرت
ہے  ،ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ
ﻃﺮﯾﻘہ اور ذہﻨﯿﺖ ﺻﺎف ﻣﻌﻠﻮم ہﻮ رہﯽ ہے  ،اس ﺷﺨﺺ
ﻧے ﻋﻠﻤﺎﺋے اﻣﺖ ﮐﯽ ان ﮐﺎوﺷﻮں ﺳے ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨہ
ﻣﻮڑ ﻟﯿﺎ ﺟﻨہﻮں ﻧے ﭼﻮدہ ﺳﻮ ﺳﺎل ﺳے ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ اور
اس ﮐے ﻓہﻢ ﮐﯿﻠﺌے ﻣﺤﻨﺖ ﮐﯽ  ،ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﻼﺻہ و ﻧﺘﯿﺠہ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ اُﺳے ﯾہ ﺷﺨﺺ زﻣﺎﻧہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ
ﺳﻮچ ﻗﺮار دﯾﺘﺎ ہے  ،اور اﭘﻨﯽ اس ﺳﻤﺠﮫ ﭘﺮ
ﮐﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﻮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﺑﭽﭙﻦ ﻣﯿں ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ
ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ  ،اس ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ و ﭘﺨﺘہ ﺷﻌﻮر ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻮ
ﻋﻠﻤﺎﺋے اﻣﺖ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ہے  ،وہ اﭘﻨے اس ﮐﻼم ﺳے ﯾہﯽ
ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ آﯾﺖ ﮐے ﮐﻮﺋﯽ دﻗﯿﻖ
ﻣﻌﻨﯽ ٰ ﻧہﯿں ہﻮا ﮐﺮﺗے  ،ﺟﺲ ﮐے اﺳﺘﻨﺒﺎط )اَﺣﮑﺎم
ﻧﮑﺎﻟﻨے( ﮐے ﻟﺌے ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮ  ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس
ﮐﯽ ﯾہ ﺑﺎت ﺧﻮد ﻗﺮآنِ ﮐﺮﯾﻢ ﮐے ﺑﮭﯽ ﺧﻼف ہے ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے :
وﻟ َـﻮ ْ ر َدُّوْه ُ اِﻟ َـﻰ اﻟﺮ َّﺳ ُـﻮ ْل ِ وَاِﻟٰٓـﻰ
اُوﻟ ِــﻰ اﻻْ َﻣ ْــﺮ ِ ﻣ ِﻨْـﻬ ُـــﻢ ْ ﻟ َـــﻌَﻠِﻤ َﻪُ
اﻟ َّـﺬ ِﻳْﻦ َ ﻳَﺴ ْﺘ َﻨْﺒِﻄ ُﻮ ْﻧ َﻪ ﻣ ِﻨْـﻬ ُـﻢ ْ )ﺳﻮرۃ
اﻟﻨﺴﺎء (83
اور اﮔﺮوہ اس ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐﻮ رﺳﻮل ﷺ اور اﭘﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐے ذﻣہ دار اﺻﺤﺎب ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎﺗے ﺗﻮ وہ اس ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮﺗے ﺟﻮ ان ﻣﯿں ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧے واﻟے ہﯿں۔

ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻓﮑﺮو ﺳﻮچ ہﺮ زﻣﺎﻧے ﻣﯿں اس آﯾﺖ ﻣﯿں ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﮐﺮ ﮐے ﭘﯿﺪا ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہے  ،اور ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐے ہﺮ دور
ﮐﻮ ﺟﻮ اہﻞ
ﻣﯿں اس آﯾﺖ ﮐے ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﯽٰ و ﻣﻔہﻮم
ﻋﻠﻢ ﺣﻀﺮات ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ﭼﻠے آﺋے ہﯿں  ،اُﺳے ﭼﮭﻮڑ
اس آﯾﺖ ﮐے ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻨﯽٰ و ﻣﻔہﻮم
ﺣﻀﺮات
ﮐﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻐﺎوت و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮی ﮐﺮﺗے ﭼﻠے
ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﮐے
آرہے ہﯿں  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﻧے “ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد
” ﻣﯿں رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ہے “اﺑﻦ اﺑﻦ داؤد ﮐہﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے
ﮐہ :
ﺧﻮارج ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻣﻮن اﻟﺮﺷﯿﺪ ﮐے ﭘﺎس ﭘﯿﺶ
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ  ،ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﭘﻮﭼﮭﺎ  :ﺗﻤہﯿں ہﻤﺎری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﭘﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﻧے اﺑﮭﺎرا ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ  :ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﮐﯽ اﯾﮏ آﯾﺖ ﻧے ۔
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ ﮐﻮن ﺳﯽ آﯾﺖ ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ

اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :

وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺂ اَﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ ّـٰﻪُ
ﻓ َﺎُ وﻟٰٓﺌِﻚ َ ﻫ ُـﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُوْنَ )(44
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ  :ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﯾہ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮ ﮐہ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے اُﺗﺎری ﮔﺌﯽ ہے ؟

ﯾہ آﯾﺖ

اس ﻧے ﮐہﺎ :ﺟﯽ ہﺎں
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ  :ﺗﻤہﺎرے ﭘﺎس ﮐﯿﺎ دﻟﯿﻞ ہے ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ  :اِﺟﻤﺎعِ اﻣﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎرے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾہﯽ
ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﯾہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐﺘﺎب ہے
 ،اس ﮐے ﺳ ِﻮا ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں(
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ  :ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﻧے اس ﮐے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻧﺎزل ہﻮﻧے ﭘﺮ اِﺟﻤﺎعِ اﻣﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻣﺎن
ﻣﯿں ﺑﮭﯽ
ﻟﯽ  ،اِﺳﯽ ﻃﺮح اس ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے
اِﺟﻤﺎعِ اﻣّﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻣﺎن ﻟﻮ! )ﮐہ ﮐﺎﻓﺮ وہ ہے ﺟﻮ
اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺎﻣﻨﮑﺮ ہﻮ  ،وہ ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﻮ دل ﺳے

ﻣﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮے ( اِس ﭘﺮ اُس ﺧﺎرﺟﯽ ﻧے
ﮐہﺎ ﮐہ آپ ﻧے ﺑﺎﻟﮑﻞ درﺳﺖ ﮐہﺎ  ،اور اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ
ﯾﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐہﺘﺎ ہﻮا ﭼﻼ ﮔﯿﺎ۔
)“ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد” ﺣﺮف اﻟﮭﺎء ﻣﻦ آﺑﺎء اﻟﻌﺒﺎدﻟۃ
، 5330.ﻋﺒﺪاﻟﻠہ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺎﻣﻮن ﺑﻦ ﮬﺎرون
اﻟﺮﺷﯿﺪ….اِﻟﺦ ( 10/184.183 ،

اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽٰ ہﻤﯿں ہـﺮ ﻓﺘﻨے ﺳـے ﻣﺤﻔـﻮظ
 ،ﺳﻨﺖِ ﻧﺒﻮیﷺ اور ﻣﻨہﺞ ﺳﻠﻒ
ﻓﺮﻣﺎﺋے
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎﺋے )آﻣﯿﻦ(

