ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں ﻣﺮﺗﺪ و زﻧﺪﯾﻖ
ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺲ ﮐﻮ ہے؟

ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں ﻣﺮﺗﺪ و زﻧﺪﯾﻖ
ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺲ ﮐﻮ ہے؟
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﮐﺎ اﺟﺮاء اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮت و ﺷﻮﮐﺖ ﮐﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ہے  .اﺳﯽ ﻗﻮت و ﺷﻮﮐﺖ
ﮐےﺣﺼﻮل ﮐے ﻟﯿے اﺳﻼم ﻣﯿں ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﺮض ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ہے .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ ﻗﻮت ﮐے ﺑﻞ ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ دﯾﻦ
ﻗﺎﺋﻢ ہﻮﺗﺎ ہے اور دﯾﻦ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﮐﻮﺗﺎہﯽ اور
ﺟﺮم ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ اﺳﯽ ﻗﻮت ﺳے روﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے.
ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﺪاد،ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے
ﻣﻘﺮر ہﻮ ﭼﮑﯽ ہﯿں.اﻧہﯿں ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﯿں
ﺣﺪود ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ زﻧﺎ ﮐﯽ ﺣﺪ ،ﺷﺮاب ﭘﯿﻨے

ﮐﯽ ﺣﺪ ،ﭼﻮری ﮐﯽ ﺣﺪ  ،ﻗﺘﻞ ﮐﯽ ﺣﺪ ۔ ان ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺪود
ﮐے ﻗﯿﺎم ﮐﻮ ﻓﻘہﺎﺋے اﺳﻼم ﻧے ﺻﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﺧﺎص ﮐﯿﺎ ہے۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻣﺎم ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺑﺪاﺋﻊ
اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻣﯿں ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں”
“واﻣﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻢ اﻟﺤﺪود
ﮐﻠﮭﺎ  ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺒﻌﺾ دون اﻟﺒﻌﺾ  ،اﻣﺎ اﻟﺬی
ﯾﻌﻢ اﻟﺤﺪود ﮐﻠﮭﺎ ﻓﮭﻮاﻻﻣﺎﻣۃ وﮬﻮ ان ﯾﮑﻮن اﻟﻤﻘﯿﻢ
ﻟﻠﺤﺪ ﮬﻮ اﻻﻣﺎم او ﻣﻦ وﻻۃ اﻻﻣﺎم”
)ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻊ(
ﻧﻔﺎذ ﺣﺪود ﮐﯽ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﯿں ﺳے ﮐﭽﮫ ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﺐ ﺣﺪود ﭘﺮ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ہﻮﺗﯽ ہﯿں اور ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص
ہﻮﺗﯽ ہﯿں ،ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺮط ﺳﺐ ﺣﺪوں ﭘﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ہﻮﺗﯽ ہے،
ان ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺷﺮط ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﮐﺎ ہﻮﻧﺎ ہے ،ﯾﻌﻨﯽ ان
ﺣﺪود ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧے واﻻ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ہﻮ ﮔﺎ ﯾﺎ
وہ ﺷﺨﺺ ﺟﺴے ﺣﺎﮐﻢ ﻧے ﺑﻄﻮر ﺟﻼد ﻣﻘﺮرﮐﯿﺎ ہے.
اﺳﯽ ﻃﺮح ﺣﺪود ﮐے ﻋﻼوہ ﻗﺼﺎص و دﯾﺖ اور ﻗﺘﻞ و
ارﺗﺪاد ﮐے ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﻓﻘہﺎﺋے اﺳﻼم ﻧے ﺳﺰا ﮐے
اﺟﺮاء ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ﮐﯿﺎ ہے.
ﺟﺒﮑہ ﻣﺮﺗﺪ  ،اور زﻧﺪﯾﻖ ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿں اس
ﺑﺎت ﮐﯽ واﺿﺢ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ہے ﮐہ اس ﮐﺎ اﺟﺮاء ﺣﺎﮐﻢ
اور اس ﮐے ﻧﺎﺋﺐ ﮐﺎ ﮐﺎم ہے  ،اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﯾﺴﺎ ﮐﺮ دے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻗﺼﺎص اور دﯾﺖ ﺗﻮ ﻧہﯿں ﻟﯿﮑﻦ
“اﻓﺘﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻻﻣﺎم” ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ﻟﯿﻨے ﮐے
ﺳﺒﺐ اﺳے ﺣﺎﮐﻢ ﮐﭽﮫ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺳﺰا دے ﺳﮑﺘﺎ ہے۔
اﻣﺎم ﺧﺮﺷﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے “ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ”
ﻟﮑﮭﺎ ہے :

ﮐﯽ ﺷﺮح ﻣﯿں

“اﻟﻤﺮﺗﺪ اذاﻗﺘﻠہ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻐﯿﺮ اذن اﻻﻣﺎم ﻓﺎﻧہ ﻻ ﯾﻘﺘﻞ
ﺑہ وﻟﮑﻦ ﯾﻮدب”
)ﺷﺮح اﻟﺨﺮﺷﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ  ،ج ،8ص(4
ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐے
ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دے ﺗﻮ اﺳے ﺑﺪﻟے ﻣﯿں ﻗﺘﻞ ﺗﻮ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﺳے ﻗﺎﻧﻮن ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ﻟﯿﻨے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
اﺳے ﮐﭽﮫ ﻧہ ﮐﭽﮫ ﺳﺰا دی ﺟﺎﺋے ﮔﯽ.
“ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ” ﮐﯽ ﺷﺮح “ﻣﻮاہﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ“ﻣﯿں ﻟﮑﮭﺎ ہے :
وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟۃ وﻋﺮض
اﻟﺘﻮﺑۃ واﺟﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎہﺮﻣﻦ اﻟﻤﺬہﺐ اﻻ اﻧہ ان ﻗﺘﻠہ
ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺘﺎﺑﺘہ ﻓﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ وﻻ ﯾﮑﻮن ﻓﯿہ ﻗﻮد
وﻻ دﯾۃ اﻧﺘﮭﯽ.
)ﻣﻮاﮬﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻟﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ  ،ج  8ص، 373دار
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﮑﺘﺐ (
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ رﺳﺎﻟہ ﮐﯽ ﺷﺮح ﻣﯿں
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:اس ﺳے ﯾہﯽ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮ رہﺎ ہےﮐہ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺨﺺ
ﭘﺮ ﺗﻮﺑہ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧے اﺳے ﺗﻮﺑہ
ﮐﺮﻧے ﺳے ﭘہﻠے ہﯽ اس ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﻮاس ﻧے ﺑہﺖ
ﺑﺮا ﻓﻌﻞ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺼﺎص
اور دﯾﺖ ﻧہﯿں ہﻮ ﮔﯽ ،ہﺎں ﺣﺎﮐﻢ اﺳے ﺗﻌﺰﯾﺮاً ﺳﺰا دے
ﮔﺎ۔
ﻋﻼﻣہ ﺧﻄﯿﺐ ﺷﺮﺑﯿﻨﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ”ﻣﻨہﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ “
ﮐﯽ ﺷﺮح ”ﻣﻐﻨﯽ اﻟﻤﺤﺘﺎج “ ﻣﯿں ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں :
وﯾﻘﺘﻠہ اﻻﻣﺎم او ﻧﺎﺋﺒہ ﻻﻧہ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﮑﺎن ﻟﻼﻣﺎم وﻟﻤﻦ اذن ﻟہ،
)ﻣﻐﻨﯽ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓۃ

ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺸﮭﺎج
،ج ، 4ص (181

ﻣﺮﺗﺪ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﻧﺎﺋﺐ )ﺟﻼد( ﻗﺘﻞ ﮐﺮے
ﮔﺎ .ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺎرﻧﺎ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﺣﻖ ہےاوراﻟﻠہ ﻧے
اس ﺣﻖ ﮐﻮﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ اﺟﺎزت دے،
اس ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﯿﺎ ہے،
اﻣﺎم اﺑﻦ
ہﯿں :

ﻗﺪاﻣہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ

”اﻟﻤﻐﻨﯽ “ ﻣﯿں ﻟﮑﮭﺘے

ﻓﺎن ﻗﺘﻠہ ﻏﯿﺮ اﻻﻣﺎم  ،اﺳﺎء ،وﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﯿہ  ،ﻻﻧہ
ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم وﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﮏ اﻟﺘﻌﺰﯾﺮ ،

ﻻءﺳﺎﺗہ

واﻓﺘﯿﺎﺗہ .
)اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ

اﻟﺨﺮﻗﯽ ،ج  8ص (90

اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻗﺘﻞ ﮐﺮدے ﺗﻮ
اس ﻧے ﻏﻠﻄﯽ ﮐﯽ ہے  ،ﭘﺮ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺎوان وﻏﯿﺮہ
ﻧہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے وہ ﻣﺠﺮم ﺗﮭﺎ،
ہﺎں ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻮ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺳﺰا ﺿﺮور دی ﺟﺎﺋے ﮔﯽ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اس ﮐے اﭘﻨے ﻓﯿﺼﻠے اور ﻓﻌﻞ ﻣﯿں ﻏﻠﻄﯽ ﮐﯽ ہے۔

ﻧﻮٹ:

آپ ﻧے ﻣﻨـﺪرﺟہ ﺑـﺎﻻ ﻣﻀﻤـﻮن ﻣﯿں اس ﺑـﺎت ﮐـﻮ
دﻻﺋـﻞ ﮐـﯽ روﺷﻨـﯽ ﻣﯿں ﭘﺮﮐـﮫ ﻟﯿـﺎ ہـﻮ ﮔـﺎ ﮐہ
ﻣﺮﺗﺪاور زﻧﺪﯾﻖ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور ﯾہ
ﮐﺎم ﺻﺮف اور ﺻﺮف ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ اور رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﺣﻖ
ہے۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اس ﺣﺪ ﮐﻮ ﺧﻮد ﺳے
ادا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﺎ اﻣﻦ
ﺧﺮاب ہﻮ ﮔﺎ اور ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿں ﺑﮕﺎڑ ﭘﯿﺪا ہﻮ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور اﺳﻼم ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﺎ
اﻣﻦ ﺧﺮاب ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧہﯿں دﯾﺘﺎ۔ اﺳﯽ
ﻟﺌے ﺣﺎﮐﻢ اس ﻣﺮﺗﺪ ﮐے ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻮ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺳﺰا
ﺑﮭﯽ دے ﮔﺎ۔
اوران دﻻﺋﻞ ﺳے ﯾہ ﺑﺎت ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﯽ ہے
ﮐہ ﺟﻮ ﺧﻮارج ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ہﻮﻧے ﮐﺎ
ﻓﺘﻮی ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻮام ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے رہﺘے
ہﯿں۔ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﯾہ ﻓﻌﻞ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟہﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ
ہے ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺮﺗﺪ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮف اور ﺻﺮف
رﯾﺎﺳﺖ اور ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺎ ﮐﺎم ہے۔

اﻟﻠہ ﺗﻌــﺎﻟﯽٰ ﺳــے دﻋــﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ
ﺗﻌـﺎﻟﯽ ہﻤـﺎرا ﺧـﺎﺗﻤہ ﺑﺎﻻﯾﻤـﺎن ﻓﺮﻣـﺎﺋے
اور ﮐﻞ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ہﻤﯿں ان ﺧﻮش ﻧﺼﯿﺒﻮں
ﻣﯿں ﺳـے ﻓﺮﻣـﺎﺋﯿں ﺟﻨہﯿں ان ﮐـﺎ ﻧـﺎﻣہ
اﻋﻤﺎل داﺋﯿں ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔
آﻣﯿﻦ ﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ

