ـﺎﺑﻖ
ـﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄـ
ـﯽ ﻗـ
ـﺮد وﺿﻌـ
ﻣﺠـ
ﻓﯿﺼـﻠہ ﯾـﺎ ان ﮐـﺎ ﻧﻔـﺎذ  ،ﺟﯿـﺪ
ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿں

ﺧﺎﻟﺼﺘﺎً وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼﻠہ ﯾﺎ ان ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ،ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺖ
ﮐﯽ ﻧﻈﺮ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎﺑﻌﺪ !
اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻒ ہے ﯾہ ہے ﮐہ ﻣﺠﺮد وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ ﻧہﯿں ہے
اﻻ ﯾہ ﮐہ اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﺳﺘﺤﻼل ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺑﮭﯽ

ہﻮ۔ﺟﺒﮑہ ﺧﻮارج اس ﻗﺎﻧﻮن ﺳے ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑے ﺑہﺮہ اور ﺑے
ﭘﺮواہ ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں ۔ آﺋے دور ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺟﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎء
ﮐے دﻻﺋﻞ ﺳے ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ؛
◀️ ﻋﻼﻣہ اﻟﺒﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”وﺧﻼﺻﺔ اﻟﮑﻼم  :ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن اﻟﮑﻔﺮ ﮐﺎﻟﻔﺴﻖ
واﻟﻈﻠﻢ ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﯽ ﻗﺴﻤﯿﻦ  :ﮐﻔﺮ وﻓﺴﻖ وﻇﻠﻢ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﺔ وﮐﻞ ذﻟﮏ ﯾﻌﻮد اﻟﯽ اﻻﺳﺘﺤﻼل اﻟﻘﻠﺒﯽ وآﺧﺮ ﻻ
ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ ﯾﻌﻮد اﻟﯽ اﻻﺳﺘﺤﻼل اﻟﻌﻤﻠﯽ”.
”ہﻤﺎری اس ﻃﻮﯾﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم ﮐﭽﮫ ﯾﻮں
ہے ﮐہ ﯾہ ﺟﺎن ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ﮐہ ﮐﻔﺮ ﺑﮭﯽ ﻇﻠﻢ اور ﻓﺴﻖ
ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻃﺮح ﮐﺎ ہے۔ اﯾﮏ ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ اور ﻓﺴﻖ و
ﻓﺠﻮر ﺗﻮ وہ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧے ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ـﺺ
ـﻮﺋﯽ ﺷﺨـ
ـﺲ ﻣﯿں ﮐـ
ـﻢ ہے ﺟـ
ـﺎ ہے اور ﯾہ وہ ﻗﺴـ
ﺑﻨﺘـ
اﺳے دل ﺳے ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮﺋے اس ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮے اور
دوﺳﺮا ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﺴﻖ وہ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے
ﺧﺎرج ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ اور ﯾہ وہ ﻗﺴﻢ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﺴﻖ واﻟے ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺳﻤﺠﮫ رہﺎ ہﻮ ﯾﻌﻨﯿﺪﻟﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ وہ اﺳے ﺣﺮام اور ﮔﻨﺎہ
ہﯽ ﺳﻤﺠﮫ رہﺎ ہﻮﺗﺎ ہے۔ ”
)اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ  :ص (١٠ ’٩
◀️ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐے ﺳﺎﺑﻘہ ﻣﻔﺘﯽ اﻋﻈﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”ﻓﻘﺪ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﺠﻮاب اﻟﻤﻔﯿﺪ اﻟﺬی ﺗﻔﻀﻞ ﺑہ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻻ ٔﻟﺒﺎﻧﯽ وﻓﻘہ
اﻟﻠہ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﯽ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬی أﺟﺎب ﺑہ
ﻓﻀﯿﻠﺘہ ﻣﻦ ﺳﺎٔﻟہ ﻋﻦ ” ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل
اﻟﻠہ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ” …
وﻗﺪ أوﺿﺢ أن اﻟﮑﻔﺮ ﮐﻔﺮان  :أﮐﺒﺮ وأﺻﻐﺮ ﮐﻤﺎ
أن اﻟﻈﻠـﻢ ﻇﻠﻤـﺎن وﮬﮑـﺬا اﻟﻔﺴـﻖ ﻓﺴـﻘﺎن  :أﮐـﺒﺮ
وأﺻﻐﺮ.
ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺤﻞ اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ أو اﻟﺰﻧﯽ

أو اﻟﺮﺑﺎ أو ﻏﯿﺮﮬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﯽ
ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﮐﻔﺮ ﮐﻔﺮا أﮐﺒﺮ وﻇﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎ أﮐﺒﺮ وﻓﺴﻖ
ﻓﺴﻘﺎ أﮐﺒﺮ  :وﻣﻦ ﻓﻌﻠﮭﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻼل ﮐﺎن ﮐﻔﺮہ
ﮐﻔﺮا أﺻﻐﺮ وﻇﻠﻤہ ﻇﻠﻤﺎ أﺻﻐﺮ”.
”ﻣﯿں ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں اس ﺟﻮاب ﺳے ﻣﻄﻠﻊ ہﻮا ﺟﺴے
ﻋﻼﻣہ اﻟﺒــﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻧﻘــﻞ ﮐﯿــﺎ ہے اور وہ
‘اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن’ ﻧﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﯿں ﻧﺸﺮ ہﻮا ہے ۔ اﭘﻨے اس
ﻓﺘﻮی ﻣﯿں اﻧہﻮں ﻧے’ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐے اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐہ ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﯿﺎ ہﻮ’ ﮐے ﺑﺎرے اﭘﻨﯽ راﺋے ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ
ہے …
ﺷﯿﺦ أﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧے ﯾہ واﺿﺢ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ﮐﻔﺮ دو ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ہے  :اﯾﮏ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ اور دوﺳﺮا ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﻇﻠﻢ اور ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﮭﯽ دو ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ہے۔ اﯾﮏ ﻇﻠﻢ
اﮐﺒﺮ اور دوﺳﺮا ﻇﻠﻢ اﺻﻐﺮ ‘ اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ ﻓﺴﻖ اﮐﺒﺮ
اوردوﺳﺮا ﻓﺴﻖ اﺻﻐﺮ۔
ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ اور ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﯾﺎ زﻧﺎ ﯾﺎ ﺳﻮد ﯾﺎان
ﮐے ﻋﻼوہ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿہ ﺣﺮام ﺷﺪہ اﻣﻮر ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ اﻣﺮ
ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ہے ﯾﺎ اس
ﮐﺎ ﻇﻠﻢ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ اﮐﺒﺮ اور اس ﮐﺎ ﻓﺴﻖ ﺗﻮ ﻓﺴﻖ اﮐﺒﺮ
ہے۔ اور ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺟﺎﻧے ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐے ﺧﻼف ﻓﯿﺼﻠہ دﯾﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ﺗﻮ
ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ ہے اور اس ﮐﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﮭﯽ ﻇﻠﻢ اﺻﻐﺮ ہے۔”
)اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ  :ص (١٤ ‘ ١٣
ﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے اﯾﮏ ﻓﺘﻮی
ﺳے ﯾہ ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯽ ﻻﺣﻖ ہﻮﺋﯽ ﮐہ وہ وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠﻮں ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ﺗﮭے
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺷﯿﺦ ﮐﺎ ﯾہ ﻓﺘﻮی ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ
ﻓﺘﺎوی ہﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﯿﺎن ہے۔
◀️ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﯾﮏ ﺟﮕہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے:
” وﮐﻞ دوﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﮑﻢ ﺑﺸﺮع اﻟﻠہ وﻻ ﺗﻨﺼﺎع ﻟﺤﮑﻢ اﻟﻠہ

وﻻ ﺗﺮﺿﺎہ ﻓﮭﯽ دوﻟﺔ ﺟﺎﮬﻠﯿﺔ ﮐﺎﻓﺮة ﻇﺎﻟﻤﺔ ﻓﺎﺳﻘﺔ ﺑﻨﺺ
ﮬﺬة اﻵﯾﺎت اﻟﻤﺤﮑﻤﺎت”
” ہﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ
ﮐﺮﺗﯽ ہﻮ اور اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻢ ﻧہ
ﮐﺮﺗـﯽ ہـﻮ اور اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑـﻢ ﭘﺮراﺿـﯽ ﻧہ ہـﻮ ﺗـﻮ وہ
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻢ آﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں ﺟﺎہﻞ ‘ ﮐﺎﻓﺮ ‘
ﻇﺎﻟﻢ اور ﻓﺎﺳﻖ رﯾﺎﺳﺖ ہے ۔”
)اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯽ ﺷﺮح آﯾﺖ اﻟﻮﻻء واﻟﺒﺮاء  :ص (٢٨٨
اس ﻓﺘﻮی ﻣﯿں ‘ﺗﺮﺿﺎہ‘ ﮐے اﻟﻔﺎظ اس ﺑﺎت ﮐﯽ واﺿﺢ
دﻟﯿـﻞ ہﯿں ﮐہ ﺷﯿـﺦ ﺑـﻦ ﺑـﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ اس ﻣﺴـﻠﻤﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ اور ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﯽ ہﻮ اور
ﯾہﯽ ﺑﺎت ﺟﻤہﻮر ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﮭﯽ ﮐہﺘے ہﯿں۔
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺗﻼﻣﺬہ ﻧے ﺑﮭﯽ
ان ﮐﯽ ﻃﺮف اﺳﯽ ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯽ ہے ﺟﺴے ہﻢ ان ﮐے
ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﺮ رہے ہﯿں ۔
◀️ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺒﺮﯾﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”ﻓﻘﺪ ذﮬﺐ ﺑﻌﺾ أﮬﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯽ أن ﻣﺠﺮد ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺸﺮع اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻔﺮ
ﻣﺨـﺮج ﻣـﻦ اﻟﻤﻠـﺔ وﻟـﻮ ﻟـﻢ ﯾﺼـﺤﺒہ اﻋﺘﻘـﺎد أن ﮬـﺬا
اﻟﻘـﺎﻧﻮن أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ ﺷـﺮع اﻟﻠہ أو ﻣﺜﻠہ أوﯾﺠـﻮز
اﻟﺤﮑﻢ ﺑہ …وﻗﺪ رﺟﺢ ﺷﯿﺨﺎی اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز
واﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮭﻤﺎ اﻟﻠہ اﻟﻘﻮل اﻻ ٔول؛
وﮬﻮ أن اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﻻ ﯾﮑﻮن ﮐﻔﺮا
ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﺼﺤﺒہ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻮاز
اﻟﺤﮑـﻢ ﺑہ أو أﻧہ أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ ﺣﮑـﻢ اﻟﻠہ أو ﻣﺜﻠہ
أو أی ﻣﮑﻔﺮ آﺧﺮ”.
” ﺑﻌﺾ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ دوﺳﺮاﻗﻮل ﯾہ ہے ﮐہ ﻣﺠﺮد ﮐﺴﯽ ﺧﻼف
ﺷﺮع وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﺎ
ﮐﻔﺮ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ہے اﮔﺮﭼہ

اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﯾہ اﻋﺘﻘﺎد ﻧہ ﺑﮭﯽ ہﻮ ﮐہ وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳے اﻓﻀﻞ ﯾﺎ اس ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ہے ﯾﺎ اس
ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے … ہﻤﺎرے دوﻧﻮں ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﺮام
‘ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز اور ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤہﻤﺎ اﻟﻠہ ﻧے
اس ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں ﭘہﻠے ﻗﻮل ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ہے۔
اور وہ ﯾہ ہے ﮐہ ؛ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻋﻼوہ ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ہے ﺟﻮ
ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ہﻮ ﺣﺘﯽ ﮐہ وہ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے واﻻ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳے اﻓﻀﻞ ﯾﺎ اﺳے
ﺑہﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﯾﺎ اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻔﺮﯾہ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ہﻮ۔”
)ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺴﻼﻣﯿﺔ  :ص ٢٤٢۔(٢٤٣
◀️ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں:
”واﻟﺬی ﻓﮭﻢ ﻣﻦ ﮐﻼم اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ  :أن اﻟﮑﻔﺮ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﺤﻞ
ذﻟﮏ وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑہ ﻋﻠﯽ أﻧہ ﻣﻌﺼﯿﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ :
ﻓﮭﺬا ﻟﯿﺲ ﺑﮑﺎﻓﺮ ﻻ ٔﻧہ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺤﻠہ ﻟﮑﻦ ﻗﺪ ﯾﮑﻮن ﺧﻮﻓﺎ
أو ﻋﺠﺰا أو ﻣﺎ أﺷﺒہ ذﻟﮏ”.
”ﺷﯿﺨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز اور ﻋﻼﻣہ أﻟﺒﺎﻧﯽ ﮐے ﮐﻼم
ﺳے ﯾہ واﺿﺢ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼﻠے ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻟے ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻔﺮ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿں واﻗﻊ ہﻮﮔﺎ ﺟﺐ وہ اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺟﺎﺋﺰ
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﺟﺒﮑہ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼـﻠے ﮐـﺮے اور اس ﮐـﻮ ﻣﻌﺼـﯿﺖ ﯾـﺎ دﯾـﻦ ﮐـﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻤﺠﮭے ﺗﻮ وہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس
ﻧے اﭘﻨے اس ﻓﻌـﻞ ﮐـﻮ ﺣﻼل ﻧہﯿں ﺳـﻤﺠﮭﺎ۔ ﺑﻌـﺾ اوﻗـﺎت
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮف ﯾﺎ ﻋﺠﺰ ﯾﺎ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ وﺟﻮہﺎت ﮐﯽ وﺟہ
ﺳے ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﺧﻼف ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ہے) ،ﻟہﺬا اس
ﺻﻮرت ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﻧہﯿں ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎ(۔”
)اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ  :ص (١٦

◀️ اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ اور ﻣﻘﺎم ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﻮال ﮐے ﺟﻮاب ﻣﯿں
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
” ﺳﺆال :اذا أﻟﺰم اﻟﺤﺎﮐﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺮاﻓہ ﺑﺎٔن اﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ ﻟﮑﻨہ ﯾﺮی اﻟﺰام اﻟﻨﺎس ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺷﮭﻮة
أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮی ‘ ﮬﻞ ﯾﮑﻮن ﺑﻔﻌﻠہ ﮬﺬا ﮐﺎﻓﺮ أم
ﻻﺑﺪ أن ﯾﻨﻈﺮ ﻓﯽ اﻋﺘﻘﺎدہ ﻓﯽ ﮬﺬہ اﻟﻤﺴﺎٔﻟﺔ ؟
ﻓﺎٔﺟﺎب :أﻣﺎ ﻓﯽ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل
اﻟﻠہ ﻓﮭﻮ ﮐﻤﺎ ﻓﯽ ﮐﺘﺎﺑہ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﯽ ﺛﻼﺛہ
أﻗﺴﺎم  :ﮐﻔﺮ وﻇﻠﻢ وﻓﺴﻖ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺐ اﻻ ٔﺳﺒﺎب اﻟﺘﯽ ﺑﻨﯽ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﮬﺬا اﻟﺤﮑﻢ’
ﻓﮭﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﮭﻮاہ
ﻣﻊ ﻋﻠﻤہ ﺑﺎٔن اﻟﺤﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﻀﯽ اﻟﻠہ ﺑہ’ ﻓﮭﺬا ﻻ ﯾﮑﻔﺮ
ﻟﮑﻨہ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺳﻖ وﻇﺎﻟﻢ.
وأﻣﺎ ذا ﮐﺎن ﯾﺸﺮع ﺣﮑﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻤﺸﯽ ﻋﻠﯿہ اﻻ ٔﻣﺔ ﯾﺮی
أن ذﻟﮏ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻗﺪ ﻟﺒﺲ ﻋﻠﯿہ ﻓﯿہ ﻓﻼ ﯾﮑﻔﺮ
أﯾﻀـﺎ’ ﻻ ٔن ﮐﺜﯿـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺤﮑـﺎم ﻋﻨـﺪﮬﻢ ﺟﮭـﻞ ﺑﻌﻠـﻢ
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﻦ ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﺤﮑﻢ اﻟﺸﺮﻋﯽ وﮬﻢ ﯾﺮوﻧہ
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﮐﺒﯿﺮا ﻓﯿﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﮏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
واذا ﮐﺎن ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮع وﻟﮑﻨہ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﺬا أو ﺷﺮع ﮬﺬا
وﺟﻌﻠہ دﺳﺘﻮرا ﯾﻤﺸﯽ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿہ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧہ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﯽ
ذﻟﮏ وﻟﻠﺤﻖ اﻟﺬی ﺟﺎء ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ أﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﮑﻔﺮ ﮬﺬا
واﻧﻤﺎ ﻧﮑﻔﺮ ﻣﻦ ﯾﺮی أن اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ
أوﻟـﯽ أن ﯾﮑـﻮن اﻟﻨـﺎس ﻋﻠﯿہ أو ﻣﺜـﻞ ﺣﮑـﻢ اﻟﻠہ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺎن ﮬﺬا ﮐﺎﻓﺮ ﻻ ٔﻧہ ﯾﮑﺬب ﺑﻘﻮﻟہ ﺗﻌﺎﻟﯽ أﻟﯿﺲ
اﻟﻠہ ﺑــﺎٔﺣﮑﻢ اﻟﺤــﺎﮐﻤﯿﻦ وﻗــﻮﻟہ ﺗﻌــﺎﻟﯽ أﻓﺤﮑــﻢ
اﻟﺠﺎﮬﻠﯿﺔ ﯾﺒﻐﻮن وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻠہ ﺣﮑﻤﺎ ﻟﻘﻮم
ﯾﻮﻗﻨﻮن”.
” ﺳﻮال :اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺴﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎہے ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﺗﮫ ہﯽ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺣﻖ وہﯽ ہے ﺟﻮ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﻣﯿں ہے

اور اس
ﻧﻔﺲ ﯾﺎ
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
ﻻزم ہے
ﮐے ﻟﯿے

ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺶ
ﮐﺌﯽ اور وﺟﻮہﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎ ہے
اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﺳے وہ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﯾﺎ ﯾہ
ﮐہ اس ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں اس ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﻟﮕﺎﻧے
اس ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎہﯿے؟

ﺟﻮاب :اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻋﻼوہ ﺳے
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻤﯿں ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ
اور ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہﯿں اور ان ﻗﺴﻤﻮں ﮐﺎ
اﻃﻼق اس ﺣﮑﻢ ﮐے اﺳﺒﺎب ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺑﺪﻟﺘﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے۔
ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
أﻧـﺰل اﻟﻠہ
ﻋﻘﯿﺪہ ﯾہ ہﻮ
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ
ﮐﺴﯽ رﺗﺒے ﭘﺮ

ﺷﺨﺺ ﻧے اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺶ ﻧﻔﺲ ﮐے ﺗﺤﺖ ﻣﺎ
ﮐے ﻋﻼوہ ﺳـے ﻓﯿﺼـﻠہ ﮐﯿـﺎ ﺟﺒﮑہ اس ﮐـﺎ
ﮐہ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﺣﻖ ہے ﺗﻮ اﯾﺴے ﺷﺨﺺ
ہﻮﮔﯽ اور ﯾہ ﻇﺎﻟﻢ اور ﻓﺎﺳﻖ ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ
ہﻮ ﮔﺎ۔

اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻮ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﺎﮐہ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے اور
اﯾﺴﺎ وہ اس ﻟﯿے ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ اﺳے )ﺣﺎﻻت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ(
اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﺘﯽ ہے ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﺻﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اس ﺳے ﭘﻮﺷﯿﺪہ ہﻮﺗﯽ ہے )ﯾﻌﻨﯽ اس ﻣﯿں ﮐﭽﮫ
ﺟہﺎﻟﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے ( ﺗﻮ اﯾﺴے ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ہﻮﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮐﺜﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﯾہ
ہے ﮐہ وہ ﺷﺮﻋـﯽ اﺣﮑـﺎم ﺳـے ﻧـﺎواﻗﻒ ہـﻮﺗے ہﯿں اور
اﻧہﯿں اﯾﺴے ﺟﺎﮬﻞ ﻣﺸﯿﺮوں ﮐﺎ ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺗﺎ ہے
ﺟﻨہﯿں وہ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻤﺠﮫ رہے ہﻮﺗے ہﯿں۔ ﭘﺲ اس
ﻃﺮح وہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨے اور ﻋﻠﻢ
ہﻮﻧے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺴﯽ وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ
دﯾﺎ ﯾﺎ اﺳے ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮن اور دﺳﺘﻮر ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮ دﯾﺎ
ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾں ﺗﻮ اﯾﺴے ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺑﺎرے
ﺑﮭﯽ ہﻤﺎرا ﻋﻘﯿﺪہ ﯾہﯽ ہے ﮐہ وہ اس ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں ﻇﺎﻟﻢ
ہے اور وہ ﺣﻖ ﺑﺎت ہے ﺟﻮ ﻗﺮآن وﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ہﻮﺋﯽ
ہے ﮐہ ﮐہ ہـﻢ اس ﺣﮑﻤـﺮان ﮐـﯽ ﺑﮭـﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﻧہﯿں ﮐـﺮ

ﺳﮑﺘے۔
ہﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف اﺳﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﯾں ﮔے ﺟﻮ ﻣﺎ
أﻧـﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻏﯿـﺮ ﮐے ﻣﻄـﺎﺑﻖ اس ﻋﻘﯿـﺪے ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮے ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﭘﺮ
ﭼﻠﻨﺎ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﻨے ﺳے ﺑہﺘﺮ ہے ﯾﺎ وہ اﻟﻠہ
ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ہے ۔ اﯾﺴﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻼﺷﺒہ ﮐﺎﻓﺮ ہے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻗﻮل ‘ ﮐﯿﺎ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺐ
ﺣﺎﮐﻤﻮں ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧہﯿں ہے ‘ اور ‘ ﮐﯿﺎ وہ
ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐے ﻓﯿﺼﻠے ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﭼﺎہﺘے ہﯿں اور اﻟﻠہ ﺳے
ﺑہﺘﺮ ﮐﺲ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ‘ اﯾﺴﯽ ﻗﻮم ﮐے ﻟﯿے ﺟﻮ
ﮐہ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘے ہﯿں’ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﺎ ہے۔”
)ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻗﻮال ﺳﻠﻒ :ص ٣١۔(٣٢
◀️ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮہﺎب ﮐے ﭘﮍﭘﻮﺗے ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻄﯿـﻒ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤـﻦ آل اﻟﺸﯿـﺦ رﺣﻤہﻤـﺎ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
” واﻧﻤﺎ ﯾﺤﺮم اذا ﮐﺎن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﯽ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ
ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﮐﺎٔﺣﮑﺎم اﻟﯿﻮﻧﺎن واﻟﻔﺮﻧﺞ
واﻟﺘﺘﺮ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﻢ اﻟﺘﯽ ﻣﺼﺪرﮬﺎ آراؤﮬﻢ وأﮬﻮاؤﮬﻢ
وﮐﺬﻟﮏ اﻟﺒﺎدﯾﺔ وﻋﺎداﺗﮭﻢ اﻟﺠﺎرﯾﺔ .ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺤﻞ اﻟﺤﮑﻢ
ﺑﮭﺬا ﻓﯽ اﻟﺪﻣﺎء أو ﻏﯿﺮﮬﺎ ﻓﮭﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﯽ :
وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﻓﺎٔوﻟﺌﮏ ﮬﻢ اﻟﮑﻔﺮون.
وﮬﺬہ اﻵﯾﺔ ذﮐﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ  :أن اﻟﮑﻔﺮ
اﻟﻤﺮاد ﮬﻨﺎ :ﮐﻔﺮ دون اﻟﮑﻔﺮ اﻻ ٔﮐﺒﺮ ﻻ ٔﻧﮭﻢ ﻓﮭﻤﻮا
أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ وﮬﻮ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻞ ﻟﺬک ﻟﮑﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﻨﺎزﻋﻮن ﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻞ
وأن ﮐﻔﺮہ ﻣﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ”.
” اﮔﺮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻃﻞ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﻣﺜﻼ ً
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ’ اﻧﮕﺮﯾﺰی اور ﺗﺎﺗﺎری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﻨﺒﻊ
و ﺳﺮ ﭼﺸﻤہ اہﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت اور آراء ہﻮﺗﯽ
ہﯿں’ ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﯾہ ﺻﺮف اﯾﮏ
ﺣﺮام ﮐﺎم ہے۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﺟﺮﮔﻮںﺎور
ان ﮐے رﺳﻮم و رواج ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠﻮںﮑﺎ ﺑﮭﯽ ہےﯾﻌﻨﯽ
وہ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ﺣﺮام ﻓﻌﻞ ہے۔ ﭘﺲ ﺟﺲ ﻧے ان ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت اور دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿں ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
اﻟﻠہ ﮐﺎ ارﺷﺎد ہے :ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے ۔
ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧے اس ﺑﺎت ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ اس آﯾﺖ
ﻣﯿں ﮐﻔﺮ ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﺳے ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮐﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ “ﮐﻔﺮ
اﺻﻐﺮ” ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮐے ﻓہﻢ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اس
آﯾﺖ ﻣﯿں ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﺳے ﻣﺮاد اس ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻮ ﺣﻼل ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮﺋے
ﮐﺮﻧﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﺗﻔﺎق ہے
ﮐہ ﺟﻮ ﺣﮑﻤﺮان اس ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے ﺗﻮ وہ
داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ہے۔”
)ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺎٔﺳﯿﺲ واﻟﺘﻘﺪﯾﺲ ﻓﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺒﮭﺎت داؤد ﺑﻦ
ﺟﺮﺟﯿﺲ :ص ’٧٠دار اﻟﮭﺪاﯾﺔ(
◀️ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪی رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
” ﻓﺎﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﮬﻞ
اﻟﮑﻔﺮ وﻗﺪ ﯾﮑﻮن ﮐﻔﺮ ﯾﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ وذﻟﮏ اذا اﻋﺘﻘﺪ
ﺣﻠہ وﺟﻮازہ
وﻗﺪ ﯾﮑﻮن ﮐﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﮐﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب وﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﮑﻔﺮ
ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﻠہ اﻟﻌﺬاب اﻟﺸﺪﯾﺪ…ﻓﮭﻮ ﻇﻠﻢ أﮐﺒﺮ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻼﻟہ وﻋﻈﯿﻤﺔ ﮐﺒﯿﺮة ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻠہ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻞ
ﻟہ”.
”ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎﮐﻔﺮﯾہ ﻓﻌﻞ
ہے اور ﺑﻌﺾ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿں ﯾہ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺘﺎ ہے اور ﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿں ہے ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﺨﺺ اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل اور ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﯾہ ﻓﻌﻞ اﯾﮏ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ اور ﮐﻔﺮﯾہ
ﻓﻌﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ہے…ﭘﺲ
اﮔﺮ اس ﺷﺨﺺ ﻧے اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ ﯾہ
ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ہے اور اﮔﺮ اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ
اس وﻗﺖ ﯾہ اﯾﮏ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ہے۔”

)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی :اﻟﻤﺎﺋﺪة (٤٥ :
◀️ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ﺳﻮال” :ﮬﻞ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻮﺿﻌﯿـﺔ ﮐﻔـﺮ ﻓـﯽ ذاﺗہ؟ أم ﯾﺤﺘـﺎج اﻟـﯽ اﻻﺳـﺘﺤﻼل
اﻟﻘﻠﺒﯽ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺠﻮاز ذﻟﮏ؟ وﮬﻞ ﮬﻨﺎک ﻓﺮق ﻓﯽ
اﻟﺤﮑـﻢ ﻣـﺮة ﺑﻐﯿﺮﻣـﺎ أﻧـﺰل اﻟﻠہ وﺟﻌـﻞ اﻟﻘـﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺪم ﺟﻮاز ذﻟﮏ؟
اﻟﺠﻮاب :ﯾﺒﺪو أﻧہ ﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ ﻣﺴﺎٔﻟﺔ أو
ﻋﺸﺮة أو ﻣﺌﺔ أو أﻗﻞ أو أﮐﺜﺮ ﻓﻤﺎ دام اﻻﻧﺴﺎن
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴہ أﻧہ ﻣﺨﻄﯽء وأﻧہ ﻓﻌﻞ أﻣﺮا ﻣﻨﮑﺮا
وأﻧہ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺼﯿﺔ وأﻧہ ﺧﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﻓﮭﺬا ﮐﻔﺮ
دوﻧﮑﻔﺮ وأﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺤﻼل وﻟﻮ ﮐﺎن ﻓﯽ ﻣﺴﺎٔﻟﺔ واﺣﺪة
وﮬـﻮ ﯾﺴـﺘﺤﻞ ﻓﯿﮭـﺎ اﻟﺤﮑـﻢ ﺑﻐﯿـﺮ ﻣـﺎ أﻧـﺰل اﻟﻠہ
وﯾﻌﺘﺒﺮذﻟﮏ ﺣﻼﻻ ﻓﻨہ ﯾﮑﻮن ﮐﻔﺮا أﮐﺒﺮ”.
)ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﯽ داؤد ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد
:ﺟﻠﺪ،10ص  ′332اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ’ اﻻﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ(
” ﺳﻮال :ﮐﯿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﯽ ﺟﮕہ وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎ
ﻧﻔﺎذ ﺑﻨﻔﺴہ ﮐﻔﺮ ہے؟ ﯾﺎ اس ﮐے ﮐﻔﺮ ہﻮﻧے ﮐے ﻟﯿے
ﺿﺮوری ہے ﮐہ اﻧﺴﺎن دﻟﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ اور اس ﮐے ﺟﻮاز ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ؟ ﮐﯿﺎ
اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻏﯿﺮ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے اور وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ
ﻟﯿﻨے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ہے ﺟﺒﮑہ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎز اس ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزی ﮐے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ؟
ﺟﻮاب  :ﯾہ ﺑﺎت ﻇﺎہﺮ ہے ﮐہ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣہ ﯾﺎ دس
ﯾﺎ ﺳﻮ ﯾﺎ اس ﺳے زاﺋﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯿں ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے ﺳےﺷﺮﻋﯽ
ﺣﮑﻢ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧہﯿں ﭘﮍﺗﺎ۔ ﺟﺐ ﺗﮏ اﻧﺴﺎن ﯾہ
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﮐہ وہ ﺧﻄﺎر ﮐﺎر ہے اور اس ﻧے اﯾﮏ ﺑﺮا
اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ہے اور اﺳے اﭘﻨے ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ
ﺧﻮف ﺑﮭﯽ ﻻﺣﻖ ہﻮﺗﻮ ﯾہ ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ ہے اور اﮔﺮ وہ اﭘﻨے
اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ’ ﭼﺎہے اﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣہ ﻣﯿں ہﯽ
ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ اور وہ اس ﻣﻘﺪﻣہ ﻣﯿں ﻣﺎأﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے

ﻏﯿﺮ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﮐﻔﺮ
اﮐﺒﺮ ہﻮ ﮔﺎ۔”
)ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﯽ داؤد ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد
:ﺟﻠﺪ،10ص  ′332اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ’ اﻻﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ(
◀️ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺒﺮﯾﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”أن ﯾﻀﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯽ
ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ و ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟہ و ﯾﺤﮑﻢ ﺑہ ﻣﻌﺘﻘﺪا ﺟﻮاز
اﻟﺤﮑﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻌﺘﻘﺪا أن ﮬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧﯿـﺮ ﻣـﻦ ﺣﮑـﻢ اﻟﻠہ أوﻣﺜﻠہ ﻓﮭـﺬا ﺷـﺮک ﻣﺨـﺮج ﻣـﻦ
اﻟﻤﻠﺔ”.
” ﯾہ ﮐہ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزی ﮐﺮے ﺟﻮ ﮐﺘﺎب
اﻟﻠہ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ہﻮ اور وہ اس ﻗﺎﻧﻮن
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﻋﻘﯿﺪے ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺟﺎﺋﺰ
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﯾﺎ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ اﭘﻨے ﻋﻘﯿﺪے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐے
ﺣﮑﻢ ﺳے ﺑہﺘﺮ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ ﯾﺎ اس ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ
ہﻮ ﺗﻮ ﯾہ اﯾﺴﺎ ﺷﺮک ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ہے۔”
)ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ :ص (٢٤٢
ﭘﺲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﻧے واﻟے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺮ دو ﻗﺴﻢ
ﮐﺎ ہے :ﮐﻔﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ اور ﮐﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ’
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺮان ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے
اس ﮐﻮ ﺣﻼل’ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺑہﺘﺮ’ اس ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ
اور ﺟـﺎﺋﺰ ﺳـﻤﺠﮭﺘے ہـﻮﺋے ﮐـﺮ رہے ہﯿں ﺗـﻮ ﯾہ ﮐﻔـﺮ
اﻋﺘﻘﺎدی ہے ورﻧہ ﮐﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ۔
◀️ اب اﮔﺮ اس ﻣﻮﻗﻒ ﮐے ﻗﺎﺋﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺒﺸﺮ اﺣﻤﺪ رﺑﺎﻧﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻤﺮاہﯽ ﭘﺮ ہﯿں ﯾﺎ ﻣﺮﺟﺌہ ہﯿں ﺗﻮ ان ﮐے ہﻢ ﻓہﻢ
و ہﻢ ﻣﺴﻠﮏ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺟﻮ ﮐہ ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ہﯿں  ،وہ
ﺑﮭﯽ ﮔﻤﺮاہ و ﻣﺮﺟﺌہ ہﯿں؟

اس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐے ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ:

ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺮوزی
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﻄہ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ
اﻣﺎم ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﻮزی
اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ
اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل اﻟﺸﯿﺦ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪی
ﻋﻼﻣہ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن
ﻋﻼﻣہ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ رﺣﻤہﻢ اﻟﻠہ أﺟﻤﻌﯿﻦ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮان ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺮﺳﺘﻤﯽ رﺣﻤہ
اﻟﻠہ

ﺷﯿﺦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﭩﻮی ﺣﻔﻄہ اﻟﻠہ ﺟﯿﺴے
ﺟﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں

اب ﯾﺎ ﺗﻮ ﯾہ ﺳﺐ ﮔﻤﺮاہ ہﯿں ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اہﻞ
اﻟﺴﻨۃ واﻟﺠﻤﺎﻋۃ ﭘﺮ “ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ اﻧﺰل
اﻟﻠہ” ﮐے ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں ﮔﻤﺮاہﯽ اور ارﺟﺎء ﮐﺎ
اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻧے واﻟے ﺧﻮد ﺳے ﺧﺎرﺟﯿﺖ ﮐے دﮬﺒے
ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧے ﮐﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧہ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے ﭘﮭﺮ رہے
ہﯿں؟؟؟

