ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرﺗﯿں اور
ان ﮐے اﺣﮑﺎم



ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرﺗﯿں اور
ان ﮐے اﺣﮑﺎم
اﻣـﺎم ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮہﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﭘﻨـﯽ ﮐﺘـﺎب
ﻧــﻮاﻗﺾ اﻻﺳﻼم ﻣﯿں آﭨﮭــﻮﯾں ﻧــﺎﻗﺾ اﺳﻼم ﯾہ ﺑﯿــﺎن
ﮐﺮﺗےہﯿں ﮐہ:
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ اور

ہﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯿں ان ﮐے ﮐﻨﺪﮬے ﺳے ﮐﻨﺪﮬے ﻣﻼ ﮐﺮ
ہﻮﻧﺎ ۔ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے:

ﮐﮭﮍے

ﻳَﺂاَﻳُّـﻬ َ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 ﻧَّﻪ
اِنَّ اﻟﻠّـٰﻪَ ﻻَ ﻳَـﻬ ْﺪِى
ﻣِﻨْـﻬ ُـﻢْ
َّ
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 ﮐﺮﺗﺎ۔
اور ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان رﺣﻤہ اﻟﻠہ اس ﮐﯽ ﺷﺮح ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮہﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﯾہﺎں ﮐﻔﺎرﮐے
ﺳﺎﺗﮫ دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ”ﻣﻈﺎہﺮہ“ ﭘﺮ ﺑﺎت ﮐﯽ ہے۔
وﮔﺮﻧہ دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺗﻮ ﮐﺌﯽ اﯾﮏ ﻗﺴﻤﯿں ہﯿں۔ﻣﺜﻼ ً دﻟﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﻨﺎ  ،ان
ﮐﯽ ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﺟﯿﺴﯽ اور ﺑﮭﯽ ﮐﺌﯽ
ﻗﺴﻤﯿں ہﯿں ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ وﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﮐﻔﺎر
ﺳے ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨﯽ رﮐﮭﻨﺎ ،اور ان ﺳے ﺑﺮاءت ﮐﺎ اﻋﻼن
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ واﺟﺐ ﮐﯿﺎ ہے ۔اور اﺳﯽ ﮐﻮ اﺳﻼم
ﻣﯿں ”اﻟﻮﻻء واﻟﺒﺮاء“ اور”اﻟﻤﻮاﻻۃ “ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﺪدﮐﺮﻧےﮐﯽ ﮐﭽﮫ
ﺻﻮرﺗﯿں ہﯿں اور ﺳﺐ ﮐے ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﻋﻠﯿﺤﺪہ اﺣﮑﺎم ہﯿں:
①ﭘہﻠﯽ ﻗﺴﻢ :
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻣﺪد ان ﮐے ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک اور
ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮐﺮﻧﺎ ﺗﻮاس ﻗﺴﻢ ﮐے ﺷﺨﺺ
ﮐے داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ہﻮﻧے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہﯿں

۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﻮ ﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ
اوراﻧہﯽ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻟﻠہ رب اﻟﻌﺰت ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے:
)ﻓ َﺎِ ﻧَّﻪ ﻣِﻨْـﻬ ُـﻢْ(۔
② دوﺳﺮی ﻗﺴﻢ :
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻣﺪد اﭘﻨﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﺳے ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗﺎ ﺑﻠﮑہ اﺳے اس ﮐﺎم ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے اور
وہ ﮐﻔﺎر ﺳے ﻧﻔﺮت ﮐﺮﺗﺎ ہے۔اور اس ﮐے دل ﻣﯿں ڈر
ﺑﮭﯽ ہے ﮐہ ﮐہﯿں ﻣﯿں داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮﻧے واﻟے
ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﻧہ ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮭﻮں ،اور وہ وہﺎں ﺳے
ہﺠﺮت ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ اس
وﻋﯿﺪ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿں ہے اور اس ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﺪر ﻣﯿں
ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺣﺎﺿﺮ ہﻮﻧے واﻟے ان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ہے
ﮐہ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑہ ﻧے اﻧہﯿں ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﻧﮑﻠﻨے ﭘﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور اﻧہﯿں ﻧﮑﻠﻨﺎ ﭘﮍا ۔ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﮐے
دل ﺗﻮ ﺻﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ دﮬﮍﮐﺘے ﺗﮭے اور
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﯿں ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺒﻐﻮض ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺸﺮک
ﺗﮭے۔ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے
ﻧﺎراﺿﮕﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اﻧہﯿں
ہﺠﺮت ﮐﺮﻧے ﺳے ﮐﻮن ﺳﯽ ﭼﯿﺰ آڑے رہﯽ ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے
ہﺠﺮت ﻧہ ﮐﯽ اور ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ رہﻨﺎ ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﯿﺎ۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ وہ ہﺠﺮت ﮐﯽ
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ہﺠﺮت ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ہے اور وہ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
رہﺘﺎ ہے اور وہ )ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ( اس ﮐﻮ زﺑﺮدﺳﺘﯽ اس ﮐﻮ
ﭘﺮ ﻟے ﺟﺎﺗے ہﯿں  ،ﺗﻮ ﯾہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﻗﺘﺎل
ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ اس وﻋﯿﺪ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہے ۔
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ وہ ہﺠﺮت ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧہﯿں رﮐﮭﺘے ﺗﮭے ﺗﻮ
ان ﭘﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﻧہﯿں اور وہ اس وﻋﯿﺪ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿں
ہﯿں۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ہے ﮐہ:
)ﻻَ ﻳُﻜ َﻠِّﻒُ اﻟﻠّـٰﻪُ ﻧَﻔْﺴ ًﺎ اِﻻَّ
وُﺳْﻌَﻬ َﺎ(
)ﺳﻮرۃ اﻟﺒﻘﺮہ (286

اﻟﻠہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﮐے ﺳﻮا ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧہﯿں دﯾﺘﺎ ۔
③ﺗﯿﺴﺮی ﻗﺴﻢ :
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
ﺗﺎ ہے
ﮐﻮ ﮐﺴﯽ
ﮐے دﯾﻦ
ﮔﻨﺎہﻮں
ﯾہ ﮐﻔﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ
 ،اور وہ اﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳے ﮐﺮ رہﺎ ہے اس ﭘﺮ اس
ﻧے ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وہ ان ﮐﻔﺎر
ﺳے ﻧﻔﺮت ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہے  ،ﺗﻮ ﯾہ ﺷﺨﺺ ﮐﺒﯿﺮہ
ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎ ہ ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ہے ،اور
ﻣﯿں واﻗﻊ ہﻮ رہﺎ ہے ۔

④ﭼﻮﺗﮭﯽ ﻗﺴﻢ :
ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻣﺪد ﻣﻌﺎہﺪ ﯾﺎ ذﻣﯽ ﮐﻔﺎر ﮐے ﺧﻼف
ﺗﻮ ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ﺣﺮام ہے  ،اورﯾہ اس ﻟﺌے
ﮐﺮے
ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺳے ﻣﻌﺎہﺪے ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘہﻨﭽے
ﮔﺎ  ،اور ﺟﻦ ﮐﻔﺎر ﺳے ﻣﻌﺎہﺪہ ہﻮﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے
ﻟﺌے ان ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ۔
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم ﷺ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :
ﻣَﻦ ْ ﻗ َﺘَﻞ َ ﻣُﻌَﺎﻫَﺪ ًا ﻟَﻢْ ﻳَﺮ ِحْ ر َاﺋ ِﺤ َﺔَ
اﻟْﺠ َﻨَّﺔِ
وَإِنَّ رِﻳﺤ َﻬ َﺎ ﺗُﻮﺟ َﺪ ُ ﻣِﻦ ْ
َ
ﻣَﺴ ِﻴﺮ َةِ أ ر ْﺑ َﻌِﻴﻦ َ ﻋ َﺎﻣًﺎ
)ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(3166 :
ﺟﺲ ﻧے ﮐﻮ ﺣﻠﯿﻒ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ وہ ﺟﻨﺖ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﮭﯽ
ﻧہﯿں ﭘﺎﺋے ﮔﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺗﻮاس )ﺟﻨﺖ (ﺳے
ﭼﺎﻟﯿﺲ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳے ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯽ ﺳﮑﺘﯽ ہے۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺗﻮ ﺣﻠﯿﻒ )ﻣﻌﺎہﺪ (
ﮐﻔﺎر ﮐے ﺧﻼف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳے ﺑﮭﯽ روک دﯾﺎ ،
ﺗﻮ ﯾہ ﮐﯿﺴے ﻣﻤﮑﻦ ہے ﮐہ ﻣﻌﺎہﺪ ﮐﻔﺎر ﮐے ﺧﻼف ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺎہﺪ ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺟﺎﺋے۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ارﺷﺎد ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے:
وَاِنِ اﺳْﺘَﻨْﺼ َﺮ ُوْﻛ ُﻢْ ﻓ ِﻰ اﻟـﺪ ِّﻳْﻦ ِ
ﻓ َﻌَﻠَﻴ ْﻜ ُﻢُ اﻟﻨَّﺼ ْﺮ ُ اِﻻَّ ﻋ َﻠٰﻰ ﻗ َﻮْمٍ
ﺑ َﻴ ْﻨَﻜ ُﻢْ وَﺑ َﻴ ْﻨَـﻬ ُـﻢْ ﻣِّﻴ ْﺜَﺎقٌ ۗ

وَاﻟﻠّـٰﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮْنَ ﺑ َﺼ ِﻴ ْـﺮ ٌ
)ﺳﻮرۃ اﻻﻧﻔﺎل(72:
اور اﮔﺮ وہ دﯾﻦ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿں ﻣﺪد ﭼﺎہﯿں ﺗﻮ ﺗﻤہﯿں
ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﯽ ﻻزم ہے ﻣﮕﺮ ﺳﻮاﺋے ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐے
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿں ﮐہ ان ﻣﯿں اور ﺗﻢ ﻣﯿں ﻋہﺪ ہﻮ ،اور ﺟﻮ
ﺗﻢ ﮐﺮﺗے ہﻮ اﻟﻠہ اﺳے دﯾﮑﮭﺘﺎ ہے۔
ﺟﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﻢ ﺳے ﮐﻔﺎر ﮐے ﺧﻼف ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﯿں ﺗﻮ ہﻤﯿں
ہﺮ ﺻﻮرت ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے ﻣﮕﺮ اﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﯿں
ہﻤﯿں اﯾﺴﺎ ہﺮ ﮔﺰ ﻧہﯿں ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے  ،ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﻢ
ﺳے ان ﮐﻔﺎر ﮐے ﺧﻼف ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮ رہے ہﻮں ﮐہ ہﻤﺎرے
اور ان ﮐے درﻣﯿﺎن ﻋہﺪ ہﻮ  ،ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ہﻤﺎرے ﻟﺌے
ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐہ ہﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﯾں  ،اس ﮐﯽ
اﺻﻞ وﺟہ ﯾہ ہے ﮐہ ہﻤﯿں ﻋہﺪ ﮐﻮ وﻓﺎ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ۔
⑤ﭘﺎﻧﭽﻮﯾں ﻗﺴﻢ :
ﮐﻔﺎرﮐﯽ ﻣﺪد ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﻟﯿﮑﻦ ان ﺳے ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ
رﮐﮭﻨﺎ  ،اس ﺳے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﷺ ﻧے
ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ہے  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻟﻠہ رب اﻟﻌﺰت ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
) ﻻَّ ﺗَﺠ ِﺪ ُ ﻗ َﻮْﻣًﺎ ﻳُّﺆْﻣِﻨُـﻮْنَ ﺑِﺎﻟﻠّـٰﻪِ
وَاﻟْﻴَﻮْمِ اﻻْ ٰﺧ ِﺮ ِ ﻳُﻮَآدُّوْنَ ﻣَﻦ ْ ﺣ َﺂدَّ
اﻟﻠّـٰﻪَ وَر َﺳُﻮْﻟَـﻪ ٝوَﻟَﻮْ ﻛ َﺎﻧُـﻮٓا
اٰﺑ َﺂءَﻫُـﻢْ اَوْ اَﺑ ْﻨَﺂءَﻫُـﻢْ اَوْ
اِﺧ ْﻮَاﻧَـﻬ ُـﻢْ اَوْ ﻋ َﺸ ِﻴ ْـﺮ َﺗَـﻬ ُـﻢْ ۚ
اُوﻟٰٓﺌِﻚ َ ﻛ َﺘَﺐ َ ﻓ ِﻰ ْ ﻗ ُﻠُﻮْﺑِﻬ ِـﻢُ
اﻻِْ ﻳْﻤَﺎنَ وَاَﻳَّﺪ َﻫُـﻢْ ﺑِـﺮ ُوْح ٍ ﻣِّﻨْﻪُ۔
)ﺳﻮرۃ اﻟﻤﺠﺎدﻟۃ(22 :
آپ اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﻮم ﻧہ ﭘﺎﺋﯿں ﮔے ﺟﻮ اﻟﻠہ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﮐے دن ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﯽ ہﻮ اور ان ﻟﻮﮔﻮ ں ﺳے ﺑﮭﯽ
دوﺳﺘﯽ رﮐﮭﺘے ہﻮں ﺟﻮ اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﮐﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮔﻮ ﮐہ وہ ان ﮐے ﺑﺎپ ﯾﺎ ﺑﯿﭩے ﯾﺎ
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺒے ﮐے ﻟﻮگ ہﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮں ،ﯾہﯽ وہ ﻟﻮگ

ہﯿں ﺟﻦ ﮐے دﻟﻮں ﻣﯿں اﻟﻠہ ﻧے اﯾﻤﺎن ﻟﮑﮫ دﯾﺎ ہے اور
ان ﮐﻮ اﭘﻨے ﻓﯿﺾ ﺳے ﻗﻮت دی ہے ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﯾہ ﻗﻮل :
) وَﻣَﺎ ﻛ َﺎنَ اﺳْﺘِﻐْﻔَﺎر ُ اِﺑ ْـﺮ َاﻫ ِﻴ ْـﻢَ
ﻻِ َﺑِﻴ ْﻪِ اِﻻَّ ﻋ َﻦ ْ ﻣَّﻮْﻋ ِﺪ َةٍ وَّﻋ َﺪ َﻫَﺂ
اِﻳَّﺎه ُۚ ﻓ َﻠَﻤَّﺎ ﺗَﺒَﻴَّﻦ َ ﻟَـﻪٓ اَﻧَّﻪ
ﻋ َﺪ ُوٌّ ﻟِّﻠّـٰﻪِ ﺗَﺒَـﺮ َّاَ ﻣِﻨْﻪُ ۚ اِنَّ
اِﺑ ْـﺮ َاﻫ ِﻴ ْـﻢَ ﻻَ َوَّاه ٌ ﺣ َﻠِﻴ ْـﻢٌ(
)اﻟﺘﻮﺑۃ(114 :
اور اﺑﺮاہﯿﻢ ﮐﺎ اﭘﻨے ﺑﺎپ ﮐے ﻟﯿے ﺑﺨﺸﺶ ﮐﯽ دﻋﺎ ﮐﺮﻧﺎ
اﯾﮏ وﻋﺪہ ﮐے ﺳﺒﺐ ﺳے ﺗﮭﺎ ﺟﻮ وہ اس ﺳے ﮐﺮ ﭼﮑے ﺗﮭے،
ﭘﮭﺮ ﺟﺐ اﻧہﯿں ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ وہ اﻟﻠہ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ہے ﺗﻮ
اس ﺳے ﺑﯿﺰار ہﻮ ﮔﺌے ،ﺑے ﺷﮏ اﺑﺮاہﯿﻢ ﺑﮍے ﻧﺮم دل
ﺗﺤﻤﻞ واﻟے ﺗﮭے۔
ﻣﺰﯾﺪ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﯾہ ﻗﻮل:
)ﻳَﺂ اَﻳُّـﻬ َﺎ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ اٰﻣَﻨُـﻮْا ﻻَ
ﺗَﺘَّﺨ ِﺬ ُوْا ﻋ َﺪ ُوِّىْ وَﻋ َﺪ ُوَّﻛ ُﻢْ
اَوْﻟِﻴَﺂءَ ﺗُﻠْﻘُﻮْنَ اِﻟَﻴ ْـﻬ ِـﻢْ
ﺑِﺎﻟْﻤَﻮَدَّةِ وَﻗ َﺪ ْ ﻛ َﻔَﺮ ُوْا ﺑِﻤَﺎ ﺟ َﺂءَﻛ ُﻢْ
ﻣِّﻦ َ اﻟْﺤ َﻖّ ۚ ﻳُﺨ ْﺮ ﺟ ُﻮْنَ اﻟﺮ َّﺳُﻮْلَ
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ِ
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ِ
ر َﺑ ِّﻜ ُﻢْ…………………………ر َّﺑ َّﻨَﺎ ﻋ َﻠَﻴ ْﻚ َ
ﺗَﻮَﻛ َّﻠْﻨَﺎ وَاِﻟَﻴ ْﻚ َ اَﻧَﺒْﻨَﺎ وَاِﻟَﻴ ْﻚ َ
اﻟْﻤَﺼ ِﻴ ْـﺮ ُ(
)ﺳﻮرۃ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨہ(4:
اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! ﻣﯿﺮے دﺷﻤﻨﻮں اور اﭘﻨے دﺷﻤﻨﻮں ﮐﻮ
دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ ﮐہ ان ﮐے ﭘﺎس دوﺳﺘﯽ ﮐے ﭘﯿﻐﺎم ﺑﮭﯿﺠﺘے
ہﻮ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺗﻤہﺎرے ﭘﺎس ﺟﻮ ﺳﭽﺎ دﯾﻦ آﯾﺎ ہے اس ﮐے ﯾہ
ﻣﻨﮑﺮ ہﻮ ﭼﮑے ہﯿں ،رﺳﻮل ﮐﻮ اور ﺗﻤہﯿں اس ﺑﺎت ﭘﺮ
ﻧﮑﺎﻟﺘے ہﯿں ﮐہ ﺗﻢ اﻟﻠہ اﭘﻨے رب ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋے ہﻮ،
اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟہﺎد ﮐے ﻟﯿے ﻣﯿﺮی راہ ﻣﯿں اور ﻣﯿﺮی رﺿﺎ

ﺟﻮﺋﯽ ﮐے ﻟﯿے ﻧﮑﻠے ہﻮ ﺗﻮ ان ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ ،ﺗﻢ
ان ﮐے ﭘﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪہ دوﺳﺘﯽ ﮐے ﭘﯿﻐﺎم ﺑﮭﯿﺠﺘے ہﻮ،
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﯿں ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮں ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺗﻢ ﻣﺨﻔﯽ اور
ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﺗے ہﻮ ،اور ﺟﺲ ﻧے ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ﯾہ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﺗﻮ
وہ ﺳﯿﺪﮬے راﺳﺘہ ﺳے ﺑہﮏ ﮔﯿﺎ۔اﮔﺮ وہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ
ﭘﺎﺋﯿں ﺗﻮ ﺗﻤہﺎرے دﺷﻤﻦ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں اور ﺗﻢ ﭘﺮ اﭘﻨے
ہﺎﺗﮫ اور اﭘﻨﯽ زﺑﺎﻧﯿں ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے دراز ﮐﺮﯾں اور
ﭼﺎہﺘے ہﯿں ﮐہ ﮐہﯿں ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎؤ۔ﻧہ ﺗﻤہﯿں
ﺗﻤہﺎرے رﺷﺘے ﻧﺎﻃے اور ﻧہ ﺗﻤہﺎری اوﻻد ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐے دن
ﻧﻔﻊ دﯾں ﮔے ،وہ )اﻟﻠہ( ﺗﻤہﺎرے درﻣﯿﺎن ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮے
ﮔﺎ ،اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﺮﺗے ہﻮ اﻟﻠہ اﺳے ﺧﻮب دﯾﮑﮭﺘﺎ ہے۔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 اور ﺑﯿﺮ ہﻤﯿﺸہ ﮐے ﻟﯿے ﻇﺎہﺮ ہﻮﮔﯿﺎ ﯾہﺎں ﺗﮏ
ﮐہ ﺗﻢ اﯾﮏ اﻟﻠہ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻؤ ﻣﮕﺮ اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﮐﺎ اﭘﻨے
ﺑﺎپ ﺳے ﮐہﻨﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﺗﻤہﺎرے ﻟﯿے ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﻮں ﮔﺎ
اور ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺗﻤہﺎرے ﻟﯿے ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ہﻮں ،اے ہﻤﺎرے رب ہﻢ ﻧے ﺗﺠﮫ ہﯽ ﭘﺮ
ﺑﮭﺮوﺳہ ﮐﯿﺎ اور ﺗﯿﺮی ہﯽ ﻃﺮف ہﻢ رﺟﻮع ہﻮﺋے اور
ﺗﯿﺮی ہﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﻨﺎ ہے۔
آپ ﻏﻮر ﮐﯿﺠﺌے ﮐہ ﭘﻮری ﺳﻮرۃ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨہ ﮐﻔﺎر ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﻟﮕﺎؤاور ﻣﺤﺒﺖ ﮐے ﺣﺮام ہﻮﻧے ﭘﺮ ہےاور ﺳﺎری
ﺳﻮرۃ ﻣﻤﺘﺤﻨہ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻧﻔﺮت و ﻋﺪاوت
اور ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻧہ رﮐﮭﻨے ﭘﺮ ہے ،اﮔﺮﭼہ وہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﻗﺮﯾﺐ ہﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮں ،
اور اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﯾہ آﯾﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ﮐﺮ اس ﺑﺎت
ﭘﺮ ﻣہﺮ ﻟﮕﺎ دی ﮐہ ﯾہ ﻓﻌﻞ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے
،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے :
) ﻳَﺂ اَﻳُّـﻬ َﺎ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ اٰﻣَﻨُـﻮٓا ﻻَ
ﺗَﺘَﻮَﻟَّﻮْا ﻗ َﻮْﻣًﺎ ﻏ َﻀ ِﺐ َ اﻟﻠّـٰﻪُ
ﻋ َﻠَﻴ ْـﻬ ِـﻢْ ﻗ َﺪ ْ ﻳَﺌِﺴ ُﻮْا ﻣِﻦ َ اﻻْ ٰﺧ ِﺮ َةِ
ﻛ َﻤَﺎ ﻳَﺌِﺲ َ اﻟْﻜ ُﻔَّﺎر ُ ﻣِﻦ ْ اَﺻ ْﺤ َﺎبِ

اﻟْﻘُﺒُﻮْرِ(
)ﺳﻮرۃ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨہ (13:
اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! اس ﻗﻮم ﺳے دوﺳﺘﯽ ﻧہ ﮐﺮو ﺟﻦ ﭘﺮ
اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻏﻀﺐ ہﻮا وہ ﺗﻮ آﺧﺮت ﺳے اﯾﺴے ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ہﻮ
ﮔﺌے ﮐہ ﺟﯿﺴے ﮐﺎﻓﺮ اہﻞ ِ ﻗﺒﻮر ﺳے ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ہﻮ ﮔﺌے۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﺳے دﻋﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہﻤﯿں اس
آﯾﺖ ﮐﯽ وﻋﯿﺪ ﮐے زﻣﺮے ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﻧے ﺳے ﺑﭽﺎﺋے۔آﻣﯿﻦ

