ﮐﻔـﺎر ﺳـے دوﺳـﺘﯽ ﮐـﯽ ﺟـﺎﺋﺰ اور
ﻣﻤﻨﻮع ﺻﻮرﺗﯿں

ﮐﻔﺎر ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﺰ اور ﻣﻤﻨﻮع
ﺻﻮرﺗﯿں!
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻮاﻗﺾ اﺳﻼم
ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ڈاﮐﭩﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺸﯿﻘﺢ ﻧے
اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب “اﻃﺎﯾﺐ اﻟﺰﮬﺮ ” ﻣﯿں ﮐﻔﺎر ﺳے دوﺳﺘﯽ اور
ﻣﺤﺒﺖ ﮐے ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ درج ذﯾﻞ ﺑﺤﺚ رﻗﻢ ﮐﯽ ہے :
اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ”وﻻء“ اور ”ﺗﻮﻟﯽ“ ﮐے درﻣﯿﺎن ﻓﺮق
ﮐﺮﻧے ﻣﯿں اﺧﺘﻼف ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
اس ﻣﯿں دوﻗﺴﻢ ﮐے اﻗﻮال ﻣﻨﻘﻮل ہﯿں:
1۔ﮐﭽﮫ ﻋﻠﻤﺎء ﻧے دوﻧﻮں ﮐﻮ ہﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے۔

2۔ﺟﺒﮑہ ﮐﭽﮫ ﻋﻠﻤﺎء ﻧے وﻻء اور ﺗﻮﻟﯽ ﮐے درﻣﯿﺎن ﻓﺮق
ﮐﯿﺎ ہے۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﴿ﻳَﺂ اَﻳُّـﻬ َﺎ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ اٰﻣَﻨُـﻮْا ﻻَ
ﺗَﺘَّﺨ ِﺬ ُوا اﻟْﻴَـﻬ ُﻮْدَ وَاﻟﻨَّﺼ َﺎرٰٓى
اَوْﻟِﻴَﺂءَ﴾ ﻣﯿں ﻟﻔﻆ”وﻻء”اور﴿وَﻣَﻦ ْ
ﻳَّﺘَﻮَﻟَّـﻬ ُـﻢْ ﻣِّﻨْﻜ ُﻢْ ﻓ َﺎِ ﻧَّﻪ
ﻣِﻨْـﻬ ُـﻢْ﴾ ﻣﯿں ﻟﻔﻆ”ﺗﻮﻟﯽ”ﮐے درﻣﯿﺎن ﻓﺮق ﯾہ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ وﻻء ﺗﻮﻟﯽ ﺳے ﻋﺎم ہے “وﻻء” ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮع ہے ﻟﯿﮑﻦ”ﻣﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻠۃ “ﻋﻤﻞ ﻧہﯿں
ﺟﺒﮑہ اس ﮐے ﻣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ “ﺗﻮﻟﯽ” ﯾﻌﻨﯽ دﻟﯽ دوﺳﺘﯽ رﮐﮭﻨﺎ
اور ان ﮐے دﯾﻦ ﭘﺮ راﺿﯽ ہﻮﻧﺎ “ﻣﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻠۃ “ﻋﻤﻞ
ہے۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺿﻤﻦ ﻣﯿں آﻧے واﻟﯽ آﯾﺎت ،اﻟﻮﻻء اور
ﺗﻮﻟﯽ ﭘﺮ دی ﮔﺌﯽ وﻋﯿﺪ ﻣﯿں ﻓﺮق ﮐﺮﺗﯿں ہﯿں ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﯾﻮں ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿﺠﯿے ﮐہ ﭘہﻠے ﻗﻮل ﻣﯿں ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﮐﻔﺎر ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ۔ ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ درج ذﯾﻞ آﯾﺎت ﺳے واﺿﺢ ہے ؛
① ﻳَﺂ اَﻳُّـﻬ َﺎ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ اٰﻣَﻨُـﻮْا ﻻَ
ﺗَﺘَّﺨ ِﺬ ُوا اﻟْﻜ َﺎﻓ ِـﺮ ِﻳْﻦ َ اَوْﻟِﻴَـﺂءَ ﻣِﻦ ْ
دُوْنِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴ ْﻦ َ ۚ اَﺗُﺮ ِﻳْﺪ ُوْنَ اَنْ
ﺗَﺠ ْﻌَﻠُﻮْا ﻟِﻠّـٰﻪِ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢْ ﺳُﻠْﻄ َﺎﻧًﺎ
ﻣُّﺒِﻴ ْﻨًﺎ
)اﻟﻨﺴﺎء (144
اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ
اﭘﻨﺎ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ ،ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اﭘﻨے اوﭘﺮ اﻟﻠہ ﮐﺎ
ﺻﺮﯾﺢ اﻟﺰام ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎہﺘے ہﻮ۔
② ﻳَﺂ اَﻳُّـﻬ َﺎ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ اٰﻣَﻨُـﻮْا ﻻَ
ﺗَﺘَّﺨ ِﺬ ُوا اﻟْﻴَـﻬ ُﻮْدَ وَاﻟﻨَّﺼ َﺎرٰٓى
اَوْﻟِﻴَﺂءَ ۘ ﺑ َﻌْﻀ ُﻬ ُـﻢْ اَوْﻟِﻴَﺂءُ ﺑ َﻌْﺾ ٍ ۚ
وَﻣَﻦ ْ ﻳَّﺘَﻮَﻟَّـﻬ ُـﻢْ ﻣِّﻨْﻜ ُﻢْ ﻓ َﺎِ ﻧَّﻪٝ
ﻣِﻨْـﻬ ُـﻢْ ۗ اِنَّ اﻟﻠّـٰﻪَ ﻻَ ﻳَـﻬ ْﺪِى
اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟﻈ َّﺎﻟِﻤِﻴ ْﻦ َ
)ﺳﻮرۃ اﻟﻤﺎﺋﺪۃ (51

اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! ﯾہﻮد اور ﻧﺼﺎریٰ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ
وہ آﭘﺲ ﻣﯿں اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐے دوﺳﺖ ہﯿں ،اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ وہ اﻧہﯿں ﺳے
ہے ،اﻟﻠہ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ہﺪاﯾﺖ ﻧہﯿں دﯾﺘﺎ۔
اور دوﺳﺮا ﻗﻮل ﮐہ اس وﻋﯿﺪ ﻣﯿں ﮐﭽﮫ اﺿﺎﻓہ ﭘﺎﯾﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ اﯾﺴﯽ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧے واﻻ )ﻣﺴﻠﻤﺎن( اﻧہﯿں
)ﮐﻔﺎر( ﻣﯿں ﺳے ہﻮ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ۔ﺟﯿﺴﺎﮐہ اﻟﻠہ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﺎ
ارﺷﺎد ہے ؛
﴿ وَﻣَﻦ ﯾَﺘَﻮَﻟَّﮭُﻢ ﻣِّﻨﮑ ُﻢْ ﻓ َﺎِ ﻧَّہُ ﻣِﻨْﮭُﻢ
﴾
ﺳﻮ آﺋﯿے اب ہﻢ “اﻟﻮﻻء” ﭘﺮ ﺑﺎت ﮐﺮﺗے ہﯿں ؛
وﻻء ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﺌﯽ ﺻﻮرﺗﯿں
ہﯿں ،ﺟﻦ ﻣﯿں ﺳے ﮐﭽﮫ ﮐﻔﺮ ہﯿں اور ﮐﭽﮫ ﻓﺴﻖ ہﯿں ﺟﻮ
ﮐہ ذﯾﻞ ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿں ﮔﯽ:
ﮐﻔﺎر

ﮐے ﺳﺎﺗﮫ دوﺳﺘﯽ

ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﯿں:

① ﮐﻔﺎر ﺳے ﻣﺤﺒﺖ :
ﮐﻔﺎر ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ہے اور اﮔﺮ
اس ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ اور وﺟہ ان ﮐﻔﺎر ﮐے دﯾﻦ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ
ہﻮ ﺟﻮ ﮐہ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ اور اﻟﻠہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ
ہے ﺗﻮ ﯾہ ﻣﺤﺒﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮ دﯾﻨے واﻟﯽ
ﻗﺮار ﭘﺎﺋے ﮔﯽ ۔
اور اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﯾﺴﺎ ﻧہﯿں ہے ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺎر ﺳے ﺻﺮف
ﺑﻈﺎہﺮ ﻣﺤﺒﺖ ہے ﺗﺐ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺣﺮام ہے ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮭﯽ
ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﻐﺾ
رﮐﮭﻨﺎ واﺟﺐ ہے۔
ﺟﯿﺴﺎﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ارﺷﺎد ہے  :ﻗ َﺪ ْ ﻛ َﺎﻧَﺖْ
ﻟَﻜ ُﻢْ اُﺳْﻮَةٌ ﺣ َﺴ َﻨَﺔٌ ﻓ ِﻰ ٓ اِﺑ ْـﺮ َاﻫ ِـﻴ ْﻢَ
وَاﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ ﻣَﻌَﻪ ۚ اِذ ْ ﻗ َﺎﻟُﻮْا
ﻟِﻘَﻮْﻣِﻬ ِـﻢْ اِﻧَّﺎ ﺑ ُﺮ َآءُ ﻣِﻨْﻜ ُﻢْ وَﻣِﻤَّﺎ
ﺗَﻌْﺒُﺪ ُوْنَ ﻣِﻦ ْ دُوْنِ اﻟﻠّﻪِۖ ﻛ َﻔَﺮ ْﻧَﺎ
ﺑِﻜ ُﻢْ وَﺑ َﺪ َا ﺑ َﻴ ْﻨَﻨَﺎ وَﺑ َﻴ ْﻨَﻜ ُﻢُ

اﻟْﻌَﺪ َاوَةُ وَاﻟْﺒَﻐْﻀ َﺂءُ اَﺑ َﺪ ًا ﺣ َﺘّـٰﻰ
ﺗُﺆْﻣِﻨُـﻮْا ﺑِﺎﻟﻠّـٰﻪِ وَﺣ ْﺪ َه۔
)

اﻟﻤﻤﺘﺤﻨۃ ( 4:

ﺑے ﺷﮏ ﺗﻤہﺎرے ﻟﯿے اﺑﺮاہﯿﻢ ﻣﯿں اﭼﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧہ ہے
اوران ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿں ﺟﻮ اس ﮐے ہﻤﺮاہ ﺗﮭے ،ﺟﺐ ﮐہ اﻧہﻮں
ﻧے اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳے ﮐہﺎ ﺗﮭﺎ ﺑے ﺷﮏ ہﻢ ﺗﻢ ﺳے ﺑﯿﺰار ہﯿں
اور ان ﺳے ﺟﻨہﯿں ﺗﻢ اﻟﻠہ ﮐے ﺳﻮا ﭘﻮﺟﺘے ہﻮ ،ہﻢ ﻧے
ﺗﻤہﺎرا اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺎ اور ہﻤﺎرے اور ﺗﻤہﺎرے درﻣﯿﺎن
دﺷﻤﻨﯽ اورﺑﻐﺾ ہﻤﯿﺸہ ﮐے ﻟﯿے ﻇﺎہﺮ ہﻮﮔﯿﺎ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ﺗﻢ اﯾﮏ اﻟﻠہ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻؤ۔
ﻋﻼوہ ازﯾں اس ﻗﺴﻢ ﺳے ﻃﺒﻌﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﺻﻞ
ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﭘﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﻼﻣﺖ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﺎ ،ﻣﺜﻼ ً اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺳے ،ﺑﯿﭩﺎ ،ﺑﯿﻮی
ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور رﺷﺘہ ہﻮﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے،
اس ﺳے اﭼﮭﺎ ﺑﺮﺗﺎؤ رﮐﮭﺘﺎ ہے ،اس ﺳے ﺻﻠہ رﺣﻤﯽ ﮐﺮﺗﺎ
ہے۔ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﻧہﯿں۔
②

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮐﻔﺎر ﮐﻮ دﻟﯽ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﻧﺎ:

اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :
ﻳَﺂ اَﻳُّـﻬ َﺎ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ اٰﻣَﻨُـﻮْا ﻻَ
ﺗَﺘَّﺨ ِﺬ ُوْا ﺑِﻄ َﺎﻧَﺔً ﻣِّﻦ ْ دُوْﻧِﻜ ُﻢْ
)آل ﻋﻤﺮان(118 :
اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! اﭘﻨﻮں ﮐے ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دﻟﯽ دوﺳﺖ ﻧہ
ﺑﻨﺎؤ ۔
ﯾﻌﻨﯽ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں(ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻔﺎر ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ
دﻟﯽ دوﺳﺖ ﻧہﯿں ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮐہ وہ آپ ﮐے ہﺮ راز ﺳے
واﻗﻔﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑے ﻟہﺬا ﯾہ دوﺳﺘﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺮام ہے ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﺎ ﺳے ﻣﺮوی ہے ﮐہ
رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ ﻣﻘﺎم ﺑﺪر ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ رواﻧہ ہﻮﺋے ،راﺳﺘے
ﻣﯿں ﺣﺮہ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﭘہﻨﭽے ﺗﻮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺟﻮ
ﮐہ ﺷﺠﺎﻋﺖ اور ﺑہﺎدری ﻣﯿں ﺑﮍا ﻣﺸہﻮر ﺗﮭﺎ ﺻﺤﺎﺑہ

ﮐﺮام اﺳے دﯾﮑﮭﺘے ہﯽ ﺧﻮش ہﻮ ﮔﺌے وہ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل اﻟﻠہ
ﷺ ﺳے ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ :ﻣﯿں آپ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻨﮓ ﻣﯿں ﺷﺮﮐﺖ ﮐے
ﻟﺌے ﺣﺎﺿﺮ ہﻮا ہﻮں ﺗﺎﮐہ ﮐﭽﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﻮں ﺣﻀﻮر ﷺ
ﻧے ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﭘﺮ
اﯾﻤﺎن ﻻﺗﺎ ہے؟ اس ﻧے ﮐہﺎ ؛ ﻧہﯿں! ﺳﻮ آپ ﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :واﭘﺲ ﻟﻮٹ ﺟﺎؤ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺮک ﺳے
ﻣﺪد ﻧہﯿں ﻟﯿﺘﺎ۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(1817 :
ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ اﭘﻨﯽ راز داری واﻟﯽ ﺧﻔﯿہ ﺑﺎﺗﻮں ﯾﺎ
ﺧﻔﯿہ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہﺮ ﮔﺰ
ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے۔
③ ﮐﻔﺎر ﺳے ﻣﺸﺎﺑہﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ:
ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿں ﻣﺸﺎﺑہﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﻮ ﺧﺎص ان ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﮐﻮ ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﯾں ،ﭼﺎہے وہ ان ﮐﯽ
ﻋﺎدات و اﻃﻮار ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہﻮں ﯾﺎ ان ﮐے رہﻦ ﺳہﻦ ﺳے
ﻣﺘﻌﻠﻖ ہﻮں ،ﻗﻄﻌﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ہﯿں ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ہے:
)ﻣَﻦ ْ ﺗَﺸ َﺒَّﻪَ ﺑِﻘَﻮْمٍ ﻓ َﻬ ُﻮَ ﻣِﻨْﻬ ُﻢْ(
ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ (5114) :ﺳﻨﻦ اﺑﻮداؤد  ،ﮐﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس  ،ﺑﺎب ﻓﯽ ﻟﺒﺲ
اﻟﺸﮭﺮۃ ) (4031اﻣﺎم اﻟﺒﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﺳے ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دﯾﺎ
ہے ۔

ﺟﺲ ﻧے ﮐﺴﯽ )ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻢ( ﻗﻮم ﺳے ﻣﺸﺎﺑہﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ﺗﻮ
وہ اﻧہﯽ ﻣﯿں ﺳے ہے ۔
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﺳے ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﭘہﭽﺎن ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻇﺎہﺮ ہﻮﺗﯽ ہﻮ ان ﺳے ﺑﭽﻨﺎ ﺿﺮوری ہے اﻟﺒﺘہ ﺟﻮﭼﯿﺰ ہﺮ
ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿں ﻋﺎم ہﻮاور ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺧﺎص ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ
ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ اﭘﻨﺎﻧے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻣﻌﻠﻮم
ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ ۔ ﯾہﯽ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻒ ہے ۔
اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ (1/553) :

④ ﮐﻔﺎر ﮐﻮ “اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ “ﮐہﻨے ﻣﯿں ﭘہﻞ ﮐﺮﻧﺎ:
ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ہے

:

“ﻻ َ ﺗَﺒْﺪ َؤوا اﻟﻴَﻬ ُﻮدَ وَﻻ َ اﻟﻨَّﺼ َﺎر َى
ﺑﺎﻟﺴ َّﻼمِ ،وَإذ َا ﻟَﻘِﻴ ْﺘُﻢ أﺣ َﺪ َﻫُﻢ ﻓﻰ
َ
اﻟﻄ َّﺮﻳﻖ ،ﻓ َﺎﺿ ْﻄ َﺮ ُّوه ُ إﻟﻰ أ ﺿ ْﻴَﻘِﻪِ”
)رواہ ﻣﺴﻠﻢ (2167
ﺗﻢ ﯾہﻮدو ﻧﺼﺎری ﮐﻮ ﺳﻼم ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﭘہﻞ ﻧہ
ﺟﺐ ﮐﺴﯽ راﺳﺘے ﭘﺮ ﺗﻤہﺎری ان ﺳے ﻣﻼﻗﺎت ہﻮ
اﻧہﯿں ﺗﻨﮓ راﺳﺘے ﮐﯽ ﻃﺮف دﮬﮑﯿﻞ دو )ﯾﻌﻨﯽ
اﭘﻨﺎ دﺑﺎؤ ڈاﻟے رﮐﮭﻮ ﮐہ وہ ﮐﻨﺎرے ﺳے ہﻮ

ﮐﺮو  ،اور
ﺟﺎﺋے ﺗﻮ
ان ﭘﺮ
ﮐﺮ ﭼﻠﯿں (

ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﺳﻼم ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﭘہﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺟﺎﺋﺰ
ﻧہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺳﻼم دوﺳﺮے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻟﺌے ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﯽ اﯾﮏ دﻋﺎ ہے  ،ﺟﺒﮑہ ﮐﻔﺎر اس ﮐے ﺣﻘﺪار
ﻧہﯿں ہﯿں ۔
اﺳﯽ ﻟﺌے ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
اﮔﺮ ﮐﻔﺎر ﮐﺎ ﯾﻮں ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮐہ
ﺗﻤہﺎری ﺻﺒﺢ ﮐﯿﺴﯽ رہﯽ ﯾﺎ ﺗﻤہﺎری ﺷﺎم ﮐﯿﺴﯽ رہﯽ ؟
ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ  ،اﮬﻼ ًو ﺳﮭﻼ ًو ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺟﯿﺴے ﮐﻠﻤﺎت ﮐہہ
دﯾے ﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہﯿں ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس
ﻣﯿں اﻧہﯿں ﮐﻮﺋﯽ دﻋﺎ ﻧہﯿں دی ﺟﺎ رہﯽ ۔
⑤ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐے ﻣﺬہﺒﯽ ﺗہﻮاروں ﭘﺮ اﻧہﯿں ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد
دﯾﻨﺎ:
اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧہﯿں  ،ﻗﻄﻌﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺮام ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﮐﯽ
ﮐﺮﺳﻤﺲ ﯾﺎ اس ﺟﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎت ﻣﯿں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﻠﮑہ ان ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﯿں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧے واﻟے ﺷﺨﺺ ﮐﺎ
اﯾﻤﺎن ﺧﻄﺮے ﻣﯿں ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ان ﮐے دﯾﻦ ﺳے ﺧﻮش
ہﻮﻧے ﮐﯽ اﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ہے ۔
ﻋﻼوہ ازﯾں اﻧہﯿں دﻧﯿﻮی ﻏﺮض و ﻏﺎﯾﺖ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ

ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہﯿں ۔ ﻣﺜﻼ ً
ﺗﺠﺎرت ﻣﯿں زﯾﺎدہ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے ﭘﺮ ،ﮐﺴﯽ ﮔﻢ ﺷﺪہ ﮐے
واﭘﺲ ﻟﻮٹ آﻧے ﭘﺮ  ،ﮐﺴﯽ اہﻢ اﻧﻌﺎم ﮐے ﻣﻠﻨے ﭘﺮ
وﻏﯿﺮہ وﻏﯿﺮہ ۔ ﯾہ دو ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿں ﺟﺎﺋﺰ ہے:
ﭘہﻠﯽ ﺻﻮرت :ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻋﻤﻞ
ﺑﺪﻟہ ﭼﮑﺎﻧے ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد دی ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧے ﺑﮭﯽ
ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﯿں اﯾﺴﺎ ﮐﺮ دﯾﺎ ۔ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ
ہے ،اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻣﻌﻠﻮم ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ ،ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﷺ
ﺑﮭﯽ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐے ﺗﺤﻔے ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ،ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ آپ ﷺ ﻧے اﯾﮏ ﯾہﻮدی ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺑﮭﻨﯽ ہﻮﺋﯽ
ﺑﮑﺮی ﮐﺎ ﺗﺤﻔہ ﺑﮭﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ۔
)ﺑﺨﺎری (2617:
دوﺳﺮی ﺻﻮرت :ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐے ﺗﺤﺖ
ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ہﻮ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﻗﻠﺐ ﮐﯽ ﺟﺎ رہﯽ ہﻮ ﯾﺎ اﻧہﯿں دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﯽ دﻋﻮت دی
ﺟﺎ رہﯽ ہے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں ﯾہ ﻣﺸﺮوع ﻋﻤﻞ ہے ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﯾﮏ ﯾہﻮدی رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﺎ
ﺗﮭﺎ ،اﯾﮏ روز وہ ﺑﯿﻤﺎر ہﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ اس
ﮐﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐے ﻟﺌے ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻟے ﮔﺌے ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری  :ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮﺿﯽ  ،ﺑﺎب ﻋﯿﺎدۃ اﻟﻤﺸﺮک،
)(5657
اس ﻃﺮح ﻋﻤﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﭘﻨے اﯾﮏ ﻣﺸﺮک ﺑﮭﺎﺋﯽ
ﮐﻮ دﮬﺎری دار ﺟﺒہ ﺗﺤﻔہ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ۔
)ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس(2068 :
⑥ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻨﺎﻧﺎ اور اﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ
ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﻧﺎ :
ﯾﻮں ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿﺠﯿے ﮐہ اس ﮐﺎ دﮬﻮﺑﯽ  ،اس ﮐﺎ ﺑﺎورﭼﯽ ﯾﺎ
ﮔﮭﺮ ﻣﯿں ﻧﻮﮐﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﮐﺮاﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ
دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﯾہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ

ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻧہﯿں ۔

ﭘﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻨﺎﻧﺎ

ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ

ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ہے ) :وَﻟَﻦ ْ ﻳَّﺠ ْﻌَﻞ َ
اﻟﻠّـٰﻪُ ﻟِﻠْﻜ َﺎﻓ ِـﺮ ِﻳْﻦ َ ﻋ َﻠَﻰ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴ ْﻦ َ
ﺳَﺒِﻴ ْﻼً (
)اﻟﻨﺴﺎء:

(141

اور اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿں
ہﺮﮔﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﻧہﯿں ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﺑﺎت واﺿﺢ ہے ﮐہ اﺳﻼم ہﻤﯿﺸہ ﻏﺎﻟﺐ ہﯽ ہﻮﺗﺎ
ہے ،ﻣﻐﻠﻮب ﻧہﯿں ۔
⑦ ان ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﻨﺎ ﮐہ وہ اﭘﻨے دﯾﻦ ﮐے ﺷﻌﺎﺋﺮ ﮐﺎ
اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ﭘﮭﺮﯾں  ،ﺟﯿﺴے ﺷﺮاب ﭘﯿﻨﺎ  ،ﺧﻨﺰﯾﺮ ﮐﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﻧﺎ  ،ﯾﺎ ﻧﺎﻗﻮس ﺑﺠﺎﻧﺎ اور اس ﺟﯿﺴے ﺑﺎﻗﯽ
ﺷﻌﺎﺋﺮ ۔
ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﮐﭽﮫ اور ﺻﻮرﺗﯿں:
ﮐﻔﺎر ﮐﻮ دﯾﻨﻮی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿں ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد دﯾﻨﺎ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘہﻠے ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ہے۔
ان ﮐﯽ ﺗﯿﻤﺎرداری ﮐﺮﻧﺎ  ،ان ﮐﻮ ﺗﺤﻔے دﯾﻨﺎ
،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺐ وہ ﺑﯿﻤﺎر ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ ان ﮐﯽ
زﯾﺎرت ﮐے ﻟﯿے ﺟﺎﻧﺎ ،اور ﺗﺤﻔے ﺗﺤﺎﺋﻒ ﮐﻮ
ﺗﺒﺎدﻟہ ﮐﺮﻧﺎ ،ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿں ان ﺳے ﺣﺴﻦ
ﺳﻠﻮک روا رﮐﮭﻨﺎ۔ ﺟﺲ ﻣﯿں دو ﺻﻮرﺗﯿں ﮔﺰﺷﺘہ
ﺳﻄﻮر ﻣﯿں ﺑﯿﺎ ن ﮐﯽ ﺟﺎ ﭼﮑﯽ ہﯿں ۔
اﻟﺒﺘہ ﺳﻼم ﻣﯿں ﭘہﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ،
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺳﻼم ﮐہﻨے ﻣﯿں ﭘہﻞ ﮐﺮ ﻟے
ﺗﻮ اﻧہﯿں ﺳﻼم ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﻨے ﮐے ﺗﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘے ﺑﯿﺎن ﮐﯿے
ﺟﺎﺗے ہﯿں :
ﭘہﻠﯽ ﻗﺴﻢ :
اﮔﺮ وہ ﺳﻼم ﮐﻮ ﺑﻄﻮر ﺑﺪ دﻋﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾں ﺗﻮ ﺟﻮاب
ﻣﯿں ﺻﺮف”وﻋﻠﯿﮑﻢ” ﮐہﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﯾہﻮدی ﻧﺒﯽ

ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﮐﻮ )ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠہ( ﯾﻮں ﺳﻼم ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ؛
“اﻟﺴﺎم ﻋﻠﯿﮑﻢ” ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤہﺎری ﻣﻮت ہﻮ ۔
ﺗﻮ آپ ﷺ ان ﮐﻮ ﺟﻮاب ﻣﯿں ﺻﺮف “وﻋﻠﯿﮑﻢ ” ﻓﺮﻣﺎﺗے
ﺗﮭے ۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری  ،ﮐﺘﺎب اﻻدب  ،ﺑﺎب اﻟﺮﻓﻖ ﻓﯽ اﻻﻣﺮ ﮐﻠہ
رﻗﻢ ) ،(6024ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻼم  ،ﺑﺎب اﻟﺒﮭﯽ
ﻋﻦ اﺑﺘﺪاء اﮬﻞ اﻟﮑﺘﺎب ﺑﺎﻟﺴﻼم وﮐﯿﻒ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮭﻢ
رﻗﻢ)(2165
اﺳﯽ ﻃﺮح ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے
ﻣﺮوی ہے ﮐہ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﺟﺐ ﯾہﻮدی ﺗﻤہﺎرے
اﭘﻨے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻼم ﮐہﯿں”اﻟﺴﺎم
ﭘﺎس آﺋﯿں اور ﺗﻤہﯿں
ﻋﻠﯿﮑﻢ ” )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤہﺎری ﻣﻮت ہﻮ (
ﺗﻮ ﺗﻢ ﺟﻮاب ﻣﯿں ﮐہﻮ “ﻋﻠﯿﮏ” )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤہﺎری ﻣﻮت ہﻮ
(۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(2164:
اﻣﺎم اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﺒﺪ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﯾہﺎں اﯾﮏ ﻧﮑﺘہ
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ اﻧہﯿں ﺻﺮف “وﻋﻠﯿﮑﻢ” ﯾﺎ “ﻋﻠﯿﮏ” اس
ﻟﺌے ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﻣﯿں ہﻮ ﮔﺎ
وہ اﺳے ﻣﻞ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ اﮔﺮ اس ﻧے ﮐﻮﺋﯽ ﻏﻠﻂ ﻧﯿﺖ رﮐﮭﯽ
ﺗﻮ وہ اﺳﯽ ﭘﺮ ہﻮ ﮔﯽ اور اﮔﺮ اس ﻧے واﻗﻌﯽ اﭼﮭﯽ ﻧﯿﺖ
ﺳے ﺳﻼم ﮐہﯽ ہے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﺳے اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺟﻮاب
ﻣﻞ ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔ ﻟہﺬا دوﻧﻮں ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺣﻖ
ﺗﻠﻔﯽ ﻧہﯿں ہے ۔
)ﺷﺮح اﻻﻟﻤﺎم (2/296
دوﺳﺮی ﻗﺴﻢ :
اﮔﺮ وہ ﺑﻐﯿﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﯿے ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺳﻼم ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں
ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻋﻤﻞ ﮐے ﺗﺤﺖ اﻧہﯿں ﺳﻼم ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﺎ
ﺟﺎﺋے ۔ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺐ وہ ﮐہﯿں “اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ” ﺗﻮ آپ اس
ﮐے ﺟﻮاب ﻣﯿں وﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺴﻼم ﮐہہ ﺳﮑﺘے ہﯿں۔
اس ﭘﺮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﯾہ ﻗﻮل ﺷﺎہﺪ ہے  ):وَاِذ َا

ﺣ ُﻴِّﻴ ْﺘُـﻢْ ﺑِﺘَﺤ ِﻴَّـﺔٍ ﻓ َﺤ َﻴُّﻮْا ﺑِﺎَﺣ ْﺴ َﻦ َ
ﻣِﻨْـﻬ َﺂ اَوْ ر ُدُّوْﻫَﺎ (
)ﺳﻮرۃ اﻟﻨﺴﺎء( 86 :
اور ﺟﺐ ﺗﻤہﯿں ﮐﻮﺋﯽ دﻋﺎ دے ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﺳے ﺑہﺘﺮ دﻋﺎ
دو ﯾﺎ اس ﺟﯿﺴﯽ ہﯽ ﮐہﻮ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ اس ﻣﯿں
ﺟﻤہﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ اﺧﺘﻼف ہے ﮐہ ان ﮐﻮ ﺟﻮاب دﯾﻨﺎ
ﭼﺎہﯿے ﯾﺎ ﻧہﯿں  ،اﻟﻐﺮض اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧے اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ہے ﮐہ ﺟﻮاب دﯾﻨﺎ ﺑہﺘﺮ ہے ۔
)زاداﻟﻤﻌﺎد ( 2/389
ﺗﯿﺴﺮی ﻗﺴﻢ:
ﯾہ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐے ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہے ﺟﯿﺴے
ﮐﻮ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﮐہﻨﺎ  ،اﮬﻼ و ﺳﮭﻼ وﻣﺮﺣﺒﺎ ﮐہﻨﺎ
اس ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﮐہﻨﺎ ﯾہﯽ ہے ﮐہ ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری ﮐﻮ اﯾﺴے ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہﯿں ہے ۔

ﮐﺴﯽ
وﻏﯿﺮہ
ﮐﺎ
ﮐہﻨے

ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐے واﺟﺒﺎت:
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ اور دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿں ان ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﻋﺪل ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﺎﻃﺮ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋے،دﮬﻮﮐﺎ دہﯽ ،
اور ان ﮐے ﺣﻘﻮق ﻏﺼﺐ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :
ْ
“اِنَّ اﻟﻠّـٰﻪَ ﻳَﺎ ﻣُﺮ ُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪ ْل ِ
وَاﻻِْ ﺣ ْﺴ َﺎنِ وَاِﻳْﺘَـﺂءِ ذ ِى اﻟْﻘُﺮ ْﺑٰﻰ
ْ
ْ
وَﻳَﻨْـﻬٰﻰ ﻋ َﻦ ِ اﻟ ﻔَﺤ ْﺸ َﺂءِ وَاﻟ ﻤُﻨْﻜ َﺮ ِ
وَاﻟْﺒَﻐْﻰِ ۚ ﻳَﻌِﻈ ُﻜ ُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜ ُﻢْ
ﺗَﺬ َﻛ َّﺮ ُوْنَ”
)اﻟﻨﺤﻞ (90
ﺑے ﺷﮏ اﻟﻠہ اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧے ﮐﺎ اور ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ اور
رﺷﺘہ داروں ﮐﻮ دﯾﻨے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺗﺎ ہے اور ﺑے ﺣﯿﺎﺋﯽ

اور ﺑﺮی ﺑﺎت اور ﻇﻠﻢ ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﺎ ہے ،ﺗﻤہﯿں
ﺳﻤﺠﮭﺎﺗﺎ ہے ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﮭﻮ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :وَاﺗَّﻖ ِ دَﻋ ْﻮَةَ
اﻟْﻤَﻈ ْﻠُﻮمِ ﻓ َﺈِ ﻧَّﻪُ ﻟَﻴ ْﺲ َ ﺑ َﻴ ْﻨَﻪُ وَﺑ َﻴ ْﻦ َ
اﻟﻠَّﻪِ ﺣ ِﺠ َﺎبٌ
)ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻟﻼﻟﺒﺎﻧﯽ(
ﻣﻈﻠﻮم ﮐﯽ ﺑﺪدﻋﺎ ﺳے ﺑﭽﻮ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس )ﺑﺪدﻋﺎ ( ﮐے
اور اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺠﺎب ﻧہﯿں ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧے ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ
ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮭﯽ ہے:
ﻻَّ ﻳَﻨْﻬ َﺎﻛ ُﻢُ اﻟﻠّـٰﻪُ ﻋ َﻦ ِ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ ﻟَﻢْ
ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮْﻛ ُﻢْ ﻓ ِﻰ اﻟﺪ ِّﻳْﻦ ِ وَﻟَﻢْ
ﻳُﺨ ْﺮ ِﺟ ُﻮْﻛ ُﻢْ ﻣِّﻦ ْ د ِﻳَﺎرِﻛ ُﻢْ اَنْ
ﺗَﺒَـﺮ ُّوْﻫُـﻢْ وَﺗُﻘْﺴ ِﻄ ُﻮٓا اِﻟَﻴ ْـﻬ ِـﻢْ ۚ
اِنَّ اﻟﻠّـٰﻪَ ﻳُﺤ ِﺐ ُّ اﻟْﻤُﻘْﺴ ِﻄ ِﻴ ْﻦ َ
)اﻟﻤﻤﺘﺤﻨۃ(8 :
اﻟﻠہ ﺗﻤہﯿں ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﻣﻨﻊ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳے
دﯾﻦ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻧہﯿں ﻟﮍﺗے اور ﻧہ اﻧہﻮں ﻧے ﺗﻤہﯿں
ﺗﻤہﺎرے ﮔﮭﺮوں ﺳے ﻧﮑﺎﻻ ہے اس ﺑﺎت ﺳے ﮐہ ﺗﻢ ان ﺳے
ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﺮو اور ان ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں اﻧﺼﺎف ﮐﺮو ،ﺑے ﺷﮏ
اﻟﻠہ اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے۔
اﺳﯽ ﻃﺮح

ان ﮐے ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ۔

اﺳﯽ ﻃﺮح ﯾہ ﺑﮭﯽ ان ﮐﺎ ﺣﻖ ہے ﮐہ ان ﮐﻮ اﺳﻼم ﮐﯽ
دﻋﻮت دی ﺟﺎﺋے ﮔﯽ ،اور ﮔﺎہے ﺑﮕﺎہے اﻧہﯿں ﺗﺮﻏﯿﺐ
دﻻﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ رہے ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳے
واﺿﺢ ہے:
اُدْع ُ اِﻟٰﻰ ﺳَﺒِﻴ ْﻞ ِ ر َﺑ ِّﻚ َ ﺑِﺎﻟْﺤ ِﻜ ْﻤَﺔِ
وَاﻟْﻤَﻮْﻋ ِﻈ َﺔِ اﻟْﺤ َﺴ َﻨَﺔِ ۖ وَﺟ َﺎد ِﻟْـﻬ ُـﻢْ
ﺑِﺎﻟَّﺘِﻰ ْ ﻫ ِﻰ َ اَﺣ ْﺴ َﻦ ُ ۚ اِنَّ ر َﺑ َّﻚ َ ﻫُﻮَ
اَﻋ ْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦ ْ ﺿ َﻞ َّ ﻋ َﻦ ْ ﺳَﺒِﻴ ْﻠِـﻪٖ ۖ وَﻫُﻮَ

اَﻋ ْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬ ْﺘَﺪِﻳْﻦ َ
)اﻟﻨﺤﻞ 125 :

(

اﭘﻨے رب ﮐے راﺳﺘے ﮐﯽ ﻃﺮف داﻧﺸﻤﻨﺪی اور ﻋﻤﺪہ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﺳے ﺑﻼ ،اور ان ﺳے ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﻃﺮﯾﻘہ ﺳے ﺑﺤﺚ ﮐﺮ ،ﺑے ﺷﮏ
ﺗﯿﺮا رب ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﮐہ ﮐﻮن اس ﮐے راﺳﺘہ ﺳے
ﺑﮭﭩﮑﺎ ہﻮا ہے ،اور ہﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ
ہے۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿے ہﻮﺋے وﻋﺪے ﭘﻮرے ﮐﺌے ﺟﺎﺋﯿں
ﮔے  ،ذﻣﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ذﯾﺎدﺗﯽ ﮐﺮﻧﺎ  ،ان ﮐﯽ ﻋﺰت ﯾﺎ
ﻣﺎل ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﭼﮭﯿﮍ ﭼﮭﺎڑ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ہے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں
ہے  ،ﺟﺐ ﺗﮏ وہ ﻋہﺪ ﻧہ ﺗﻮڑﯾں ﯾﺎ دﮬﻮﮐہ دہﯽ ﯾﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﻧہ ﮐﺮﯾں  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
ﮐﺎ ارﺷﺎد ہے :
) ﻓ َﻤَﺎ اﺳْﺘَﻘَﺎﻣُﻮْا ﻟَﻜ ُﻢْ ﻓ َﺎﺳْﺘَﻘِﻴ ْﻤُﻮْا
ﻟَـﻬ ُـﻢْ ۚ(
)ﺳﻮرۃ اﻟﺘﻮﺑۃ(7:
اﮔﺮ وہ ﻗﺎﺋﻢ رہﯿں ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺋﻢ رہﻮ۔
اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳے ڈرو  ،ﺗﻮ ان ﺳے
ﻋہﺪ ﺗﻮڑ دو  ،اور ان ﮐﻮ ﺑﺘﻼ دو ﮐہ اب ﺗﻤہﺎرے
اور ہﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻋہﺪ ﻧہﯿں ہے  ،ارﺷﺎد ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے :
وَاِﻣَّﺎ ﺗَﺨ َﺎﻓ َﻦ َّ ﻣِﻦ ْ ﻗ َﻮْمٍ ﺧ ِﻴَﺎﻧَﺔً
ﻓ َﺎﻧْﺒِﺬ ْ اِﻟَﻴ ْـﻬ ِـﻢْ ﻋ َﻠٰﻰ ﺳَﻮَآءٍ ۚ اِنَّ
اﻟﻠّـٰﻪَ ﻻَ ﻳُﺤ ِﺐ ُّ اﻟْﺨ َﺂﺋ ِﻨِﻴ ْﻦ َ
)ﺳﻮرۃ اﻻﻧﻔﺎل(58 :
اور اﮔﺮ ﺗﻤہﯿں ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﺳے دﻏﺎ ﺑﺎزی ﮐﺎ ڈر ہﻮ ﺗﻮ
ان ﮐﺎ ﻋہﺪ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﮭﯿﻨﮏ دو اس ﻃﺮح ﮐہ ﺗﻢ اور
وہ ﺑﺮاﺑﺮ ہﻮ ﺟﺎؤ ،ﺑے ﺷﮏ اﻟﻠہ دﻏﺎ ﺑﺎزوں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ
ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ۔

ﺗﻮ اس ﺳﺎری ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
دوﺳﺘﯽ رﮐﮭﻨﺎ اور اﻧہﯿں اﭘﻨﺎ دﻟﯽ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﺣﺮام
ہے ﺳﻮاﺋے ﭼﻨﺪ ﺻﻮرﺗﻮں ﮐے،ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼ ً ﮔﺰر ﭼﮑﺎ
ہے۔
اﻟﻠہ ﺳے دﻋﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ ہﻤﯿں اس ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ اس ﭘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے۔آﻣﯿﻦ

