ﻏﯿﺮﺷﺮﻋـﯽ ﻗـﺮارداد ﭘـﺎس ﮐـﺮﻧے ﮐے
ﺳﺒﺐ ﺣﮑﻤﺮان ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ

ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮارداد ﭘﺎس ﮐﺮﻧے ﮐے ﺳﺒﺐ
ﺣﮑﻤﺮان ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ
ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ
)ﺳﻨﯿﺌﺮ رﮐﻦ ﮐﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻤﯿﭩﯽ ،ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب(
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!

اﮐﺜﺮ ہﻤﺎرے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿں ﯾہ دﯾﮑﮭﻨے ﮐﻮ ﻣﻠﺘﺎ ہے ﮐہ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﻗﺮارداد ﭘﺎس ﮐﺮ دی
ﺟﺎﺗﯽ ہے ﺟﻮ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﮭﯽ
ہﻮ ﺳﮑﺘﯽ ہے ۔
ﺳﻮال :ﮐﯿﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ  ،ﮔﻨﺎہ واﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺑﻞ وﻏﯿﺮہ ﭘﺎس ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﭘﺮ
اﻋﺘﺮاض ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ؟ اس ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ
ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻋﻤﻞ ہﻮا ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ؟
ﺟﻮاب :ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ واﺟﺐ ہے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ
ﻓﺮﻣﺎن ہے:
﴿ﻳٰٓﺎَﻳُّﮭَﺎ اﻟ َّﺬ ِﻳْﻦ َ اٰﻣ َﻨُﻮ ْٓا اَﻃ ِﻴْﻌُﻮا
ـﻲ
ـﻮ ْلَ وَاُوﻟ ِـ
ـﻮا اﻟﺮ َّﺳ ُـ
ـﻪَ وَاَﻃ ِﻴْﻌُـ
اﻟﻠ ّٰـ
اﻻْ َﻣ ْﺮ ِ ﻣ ِﻨْﻜ ُﻢ ْ﴾
اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ،اور
اﻃـﺎﻋﺖ ﮐـﺮو رﺳـﻮل اﻟﻠہ ﮐـﯽ  ،اور ان ﮐـﯽ ﺑﮭـﯽ ﺟـﻮ
ﺗﻤہﺎرےﺣﮑﻤﺮان ہﯿں۔
)اﻟﻨﺴﺎء(59 :
ﭘﺲ ﺟﻮ ﺑﺎت واﺟﺐ اور اﺻﻞ ہے وہ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ہے
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ وہ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ وﮔﻨﺎہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے ﺗﻮ اس ﮐﯽ
اس ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯿں اﻃﺎﻋﺖ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺟﺎﺋےﮔﯽ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آپ ﷺ
ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے:
’’ﻻَ ﻃ َﺎﻋ َــﺔ َ ﻟ ِﻤ َﺨ ْﻠ ُــﻮقٍ ﻓ ِــﻲ ﻣ َﻌْﺼ ِــﻴَﺔ ِ
اﻟ ْﺨ َﺎﻟ ِﻖِ‘‘
)ﺧﺎﻟﻖ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧہﯿں(۔
]رواہ اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻗﻢ ) ،(20653واﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ
) (18/381واﻟﻠﻔﻆ ﻟہ ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہ[
اور آپ ﷺ ﻧے ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ:
’’إِﻧ َّﻤ َﺎ اﻟﻄ َّﺎﻋ َﺔ ُ ﻓ ِﻲ اﻟ ْﻤ َﻌْﺮ ُوف ِ‘‘

)اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻣﻌﺮوف ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿں ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے(
]رواہ اﻟﺒﺨﺎری ﺑﺮﻗﻢ ) ،(4340 ،7145وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ
) (1840ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ[
ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻧہﯿں ﮐہ آپ ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف
ﺧﺮوج ﮐﺮﯾں ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﺗﺨﺘہ اﻟﭩﻨﺎ ﭼﺎہﯿں ،ﺑﺲ ﯾہ ہے
ﮐہ آپ وہ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧہ ﮐﺮﯾں ﺟﺲ ﮐﺎ وہ ﺣﮑﻢ دے رہﺎ ہے
ـے
ـﻢ دے اﺳـ
ـﺎ وہ ﺣﮑـ
ـﺎﺗﻮں ﮐـ
ـﻦ ﺑـ
اور اس ﮐے ﻋﻼوہ ﺟـ
ﺑﺠﺎﻻﺋﯿں۔ آپ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻣﺎﺗﺤﺖ رہﯿں ،ﻧہ اس
ﮐے ﺧﻼف ﺧﻮد ﻧﮑﻠﯿں اور ﻧہ دوﺳﺮوں ﮐﻮ اس ﮐے ﺧﻼف اﭨﮫ
ﮐﮭـﮍا ہـﻮﻧے ﭘـﺮ اﺑﮭـﺎرﯾں ،ﻧہ ہـﯽ ﻣﺠﻠﺴـﻮں ﻣﯿں اور
ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے اس ﮐے ﺧﻼف ﺑﺎﺗﯿں ﮐﺮﯾں ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس
ﺳے ﺷﺮوﻓﺘﻨہ ﭘﮭﯿﻠﺘﺎ ہے۔ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﯾﺴے وﻗﺖ ﻣﯿں
ﺣﮑﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺾ ﺳے ﺑﮭﺮﻧﺎ ﺟﺒﮑہ ﮐﻔﺎر ہﻤﺎری ﺗﺎک
ﻟﮕﺎﺋے ﺑﯿﭩﮭے ﮔﺮدش اﯾﺎم ﮐے ﻣﻨﺘﻈﺮ ہﯿں ،اور اﯾﺴﺎ
ﺑﮭﯽ ﻣﻤﮑﻦ ہے ﮐہ اﮔﺮ اﻧہﯿں اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ہﻮﺟﺎﺋے
ﺗﻮ وہ ان ﺟﺬﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں اﭘﻨﺎ زہﺮ ﺳﺮاﺋﯿﺖ
ﮐﺮﮐے اﻧہﯿں ان ﮐے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺑﮭﮍﮐﺎﺋﯿں ﮔے،
ﺟــﺲ ﮐے ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں ﻓﺘﻨہ وﻓﺴــﺎد ہﻮﮔــﺎ،اور ﻧﺘﯿﺠہ
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں ﺳﺎﻣﻨے
آﺋے ﮔﺎ۔
ﻟہﺬا ﺣﮑﻤﺮان ﺧﻮاہ ﮐﯿﺴے ﺑﮭﯽ ہﻮں ان ﻣﯿں ﺧﯿﺮ ﮐﺜﯿﺮ
اور ﻋﻈﯿـﻢ ﻣﺼﺎﻟـﺢ ہـﻮﺗےہﯿں۔ وہ ﺑﮭـﯽ اﯾـﮏ ﺑﺸـﺮ ہﯿں
ﻣﻌﺼﻮم ﻧہﯿں ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿں ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺟﺎﺗےہﯿں۔ ﻟﯿﮑﻦ
ان ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﯾہ ہے ﮐہ اﻧہﯿں ﺧﻔﯿہ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ،ﯾﺎ ان ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋے۔ اور ان ﮐے
ﺳﺎﻣﻨے ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎت ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے۔ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯿں ﺑﯿﭩﮫ
ﮐﺮ ان ﭘﺮ ﮐﻼم ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﺳے ﺑﮭﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺧﻄﺒﻮں
اور ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﯿں ان ﭘﺮ ﮐﻼم ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ ﺷﻘﺎق واہﻞ
ﻧﻔﺎق واہﻞ ﺷﺮ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ وﻣﻨہﺞ ہے ﮐہ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿں اﻧﺘﺸﺎر ﻣﭽﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘے ہﯿں۔
ﻣﺎﺧﻮذ از
)اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻤۃ ﻓﯽ اﻟﻤﺸﺎﮐﻞ اﻟﻤﺪﻟﮭﻤۃ ،ﺳﻮال(14 :
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ہﻤﯿں اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اورﻣﻨہﺞ ﺳﻠﻒ ﮐے

ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے آﻣﯿﻦ

