ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮن ہے؟

ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮن ہے؟
ﻋﻦ أﻧﺲ ،رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ـﺎ،
ـﻠَّﻰ ﺻ َﻼَ ﺗَﻨَـ
ـﻦ ْ ﺻ َـ
ـﻠﻢ“ :ﻣَـ
ـﻪ وﺳـ
ـﻪ ﻋﻠﻴـ
اﻟﻠـ
َ
ـــﻞ َ
وَأ ﻛ َـ
ـــﺎ،
ـــﺘَﻘْﺒَﻞ َ ﻗ ِﺒْﻠَﺘَﻨَـ
وَاﺳْـ
ذ َﺑِﻴﺤ َﺘَﻨَﺎ ﻓ َﺬ َﻟِﻚ َ اﻟْﻤُﺴ ْﻠِﻢُ اﻟَّﺬِي ﻟَﻪُ
ـﻮﻟِﻪِ ،ﻓ َﻼَ
ـﺔُ ر َﺳُـ
ـﻪِ وَذ ِﻣَّـ
ـﺔُ اﻟﻠَّـ
ذ ِﻣَّـ
ﺗُﺨ ْﻔِﺮ ُوا اﻟﻠَّﻪَ ﻓ ِﻲ ذ ِﻣَّﺘِﻪِ”
)أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري(391

اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ہﻤﺎری
ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬے ،ہﻤﺎرے ﻗﺒﻠہ )ﺧﺎﻧہ ﮐﻌﺒہ ( ﮐﯽ ﻃﺮف رخ
ﮐﺮے اور ہﻤﺎرا ذﺑﯿﺤہ ﮐﮭﺎﺋےﺗﻮ ﯾہ ﺷﺨﺺ اﯾﺴﺎ ﻣﺴﻠﻢ ہے
ﮐہ اس ﮐے ﻟﺌے اﻟﻠہ و رﺳﻮل ﮐﺎ ذﻣہ )ﺣﻔﺎﻇﺖِ ﺟﺎن و
ﻣﺎل( ہے،ﭘﺲ اﻟﻠہ ﮐے ذﻣہ ﮐﻮ ﻣﺖ ﺗﻮڑو۔
ﻓﻘہ اﻟﺤﺪﯾﺚ:
 .1اﻟﻠہ اور رﺳﻮل ﮐے ذﻣہ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ہے ﮐہ وہ ﺷﺨﺺ
اﻟﻠہ و رﺳﻮل ﮐﯽ اﻣﺎن  ،ﻋہﺪ اور ﺿﻤﺎﻧﺖ ہے اس
ﮐﯽ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ  ،اﺳے
ﺗﻤﺎم وہﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺴﺮ ہﻮں ﮔے ﺟﻮ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ہﯿں  ،ﯾہ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﺑﺎت ہے ﮐہ ﺟﺐ وہ
اﯾﺴے ﺟﺮم ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺳﺰا ﻣﻮت ہے
ﺗﻮ اﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺘﻞ ﮐﺮا ﺳﮑﺘﺎ ہے
 ،اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ وہ ﻧﻮاﻗﺾ اﺳﻼم ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮے
ﮔـﺎ ﺗـﻮ ﺛﺒـﻮت و اﻗـﺎﻣﺖِ ﺣﺠـﺖ ﮐے ﺑﻌـﺪ اس ﮐے
ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﻘﻮق ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دﺋﯿے ﺟﺎﺋﯿں ﮔے۔
 .2اس ﺣـﺪﯾﺚ ﺳـے ﺻـﺎف ﻇـﺎہﺮ ہے ﮐہ دﯾـﻦ اﺳﻼم ﻣﯿں
اﻋﻤﺎل ﮐﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻇﺎہﺮ ﭘﺮ ہے  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎہﺮی
ﻃـﻮر ﭘـﺮ ارﮐـﺎنِ اﺳﻼم ادا ﮐـﺮﻧے واﻻ ﺷﺨـﺺ ہـﯽ
ﻣﺴـﻠﻢ ہے ﻟہـﺬا اس ﭘـﺮ اﺳﻼم ﮐے ﻇـﺎہﺮی اﺣﮑـﺎم
ﻧﺎﻓﺬ ہﻮں ﮔے  ،رہﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﮭﯽ
ﻣﺴﻠﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار ہﻮﻧﺎ ﺗﻮ ﯾہ ﺻﺮف اﻟﻠہ ہﯽ
ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے۔
 .3اﯾﻤﺎن ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻋﻤﺎل ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ہﯿں ﺟﺐ ﮐہ
ﻣﺮﺟﺌہ ﯾہ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘے ہﯿں ﮐہ اﯾﻤﺎن ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ اﻋﻤﺎل ﺿﺮوری ﻧہﯿں ہﯿں  ،اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳے ان
ﻣﺮﺟﺌہ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ واﺿﺢ رد ہﻮﺗﺎ ہے۔
 .4اس ﺣﺪﯾﺚ اور دوﺳﺮے دﻻﺋﻞ ﺳے ﯾہ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﺎ ہے
ﮐہ ﻧﻤﺎز اﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﮍﮬﻨﯽ ﭼﺎہﯿے ﺟﺲ ﻃﺮح رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﺻـﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳـﻠﻢ اور ﺻـﺤﺎﺑہ ﮐـﺮام
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﻧے ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﯽ ہے۔
 .5اہﻞ ِ ﻗﺒﻠہ ﭘﺮ اہﻞ ِ اﺳﻼم ﮐے اﺣﮑﺎم ﺟﺎری ہﻮں
ﮔےاِﻻّ ﯾہ ﮐہ وہ ﮐﻔﺮ ِ ﺻﺮﯾﺢ اور ﻧﻮاﻗﺾ ِ اﺳﻼم
ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﯾں ،اس ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ

اﺟﻤﺎع ہے ﮐہ ﻣﺮزا ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽ ﮐﺬاب ﮐے
ﭘﯿﺮوﮐﺎر  ،ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮزاﺋﯽ و ﻻہﻮری ﺳﺐ اہﻞ
اﺳﻼم )اہﻞ ِ ﻗﺒﻠہ( ﺳے ﺧﺎرج  ،ﮐﺎﻓﺮ اور ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻢ ہﯿں  ،اس ﻃﺮح ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اور اﺟﻤﺎع ﺳے
ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ہﻮﻧﺎ ﺛﺎﺑﺖ ہے
وہ ﺑﮭﯽ اہﻞ ِ ﻗﺒﻠہ اور اہﻞ ِ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج
ہﯿں۔ﺣﺎﻓﻆ زﺑﯿﺮ ﻋﻠﯽ زﺋﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ

