ﮐﯿــﺎ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑــﻢ ﮐے ﻣﻄــﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼـﻠہ ﻧہ ﮐـﺮﻧے واﻻﻣﻄﻠﻘـﺎ ﮐـﺎﻓﺮ
ہے؟
ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ وﺑﻌﺪ!

ﮐﯿﺎ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻻﻣﻄﻠﻘﺎ ﮐﺎﻓﺮ ہے؟
آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯿں ﮐﻔﺮ ﺳے ﮐﯿﺎ ﻣﺮاد
ہے؟آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام اور آﺋﻤہ ﻋﻈﺎم ﮐے ﻓہﻢ
ﺳے ،ﻧﯿﺰ ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻣﺪﻟﻞ رد
ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺧﻮارج ﻧے وہﯽ ﻣﺴﺌﻠہ اﭨﮭﺎ ﮐﺮ آج ﮐﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮ رﮐﮭﯽ ہے ﺟﻮﭘہﻠے ﺧﻮارج
ﮐےﮔﺮوہ ﻧے اﭨﮭﺎ ﮐﺮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻢ ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ۔
ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻠہ ﮐے ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ اور ﻗﺎﻧﻮن ﺳے

ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﺣ َﮑﻢ
ﺑﻨﺎﻧﺎ۔
ﺳﺐ ﺳے ﻣﺸہﻮر دﻟﯿﻞ ﺟﻮ ﺧﻮارج اس ﺑﺎب ﻣﯿں ﭘﯿﺶ
ﮐﺮﺗے ہﯿں وہ ﯾہ آﯾﺖ ہے۔
َ
وَﻣ
َﻦ ﻟَّﻢْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ أ ﻧﺰ َلَ اﻟﻠَّﻪُ
ُ
ﻓ َﺄ وﻟَٰﺌِﻚ َ ﻫُﻢُ اﻟْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ
ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺣﮑﻢ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے وہ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں۔)اﻟﻤﺎﺋﺪہ (44 :
اس ﺳے اﮔﻠﯽ دو آﯾﺘﻮں ﻣﯿں اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻇﺎﻟﻢ اور
ﻓﺎﺳﻖ ﺑﮭﯽ ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔
ﺧﻮارج ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ اس آﯾﺖ ﮐے ﺗﺤﺖ ﺟﻮﻟﻮگ اﻟﻠہ ﮐے
ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے وہ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں اور
داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ہﯿں ﻟہﺬا آج ﮐے ﺣﮑﻤﺮان ﺑﮭﯽ
اﯾﺴﺎ ہﯽ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں اور ﻧﻈﺎم ﺑﮭﯽ
اﯾﺴﺎ ہﯽ ہے ﻟہﺬا ﯾہ ﻧﻈﺎم ﺑﮭﯽ ﮐﻔﺮﯾہ ہﯽ ہے۔
آﺋﯿے اب دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﻼف اﻣﺖ ﮐﯿﺎ
ﮐﺮﺗے ہﯿں ،ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے رﺳﻮل ﷺ ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﺒﺎرک ﺳے
ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے واﻟے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻨﺘے ہﯿں۔
ﺟﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺧﻮارج ﺳے ﻣﻨﺎﻇﺮہ ﮐﺮﻧے
ﮔﺌے ﺗﻮ اﻧہﯿں ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﺗﻤہﺎرے ﭘﺎس اﻧﺼﺎر و
ﻣہﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺻﺤﺎﺑہ ﮐہ ﭘﺎس ﺳے آﯾﺎ ہﻮں ﮐہ ﺗﻤہﯿں ﯾہ
ﺑﺘﺎدوں ﮐہ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻟﻮگ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿں ﮐﯿﺎ ﮐہﺘے
ہﯿں ،ﺟﻦ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ہﻮا ،اور وہ وﺣﯽ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳے
زﯾﺎدہ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ،اور اﻧہﯽ ﮐے درﻣﯿﺎن وﺣﯽ ﻧﺎزل
ہﻮﺋﯽ ،اور ﺗﻤہﮭﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ان)ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺎﺑہ( ﻣﯿں ﺳے
ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں )ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ (10598 :۔
ﯾﺎد رہے اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ وہ ﺻﺤﺎﺑﯽ ہﯿں ﺟﻦ
ﮐﻮﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے دﻋﺎ دی ﺗﮭﯽ ﮐہ اے اﻟﻠہ اﺳے ﮐﺘﺎب
)ﻗﺮآن( ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ)ﺑﺨﺎری(۔
ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻧے ﺧﻮارج ﺳے ﻣﻨﺎﻇﺮے ﮐے
ﻟﯿے ﺑﮭﯽ اﻧہﯿں ہﯽ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺗﮭﺎ ،ﺗﻮ ﯾہ ان ﻣﻌﺎﻣﻼت اور

ان آﯾﺎت ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﺑہﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﻨے واﻟے
ﺗﮭے۔
ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ:
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ اﻟﺬي ﺗﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ
اس )آﯾﺖ (ﺳے وہ ﮐﻔﺮ ﻣﺮاد ﻧہﯿں ہے ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﺮاد ﻟﯿﺘے
ہﻮ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮاﮐﺒﺮﻣﺮاد ﻧہﯿں ہے(۔
اﯾﮏ اور رواﯾﺖ ﻣﯿں ﯾہ اﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں:
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ،وإﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻔﺮاً
ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ
وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون)
ﻛﻔﺮ دون ﻛﻔﺮ(
اس ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﻧہﯿں ہے ،اورﯾہ اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ
ﻧہﯿں ہے ﺟﻮ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮدے) ،اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن
ﮐہ(:
ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں
ﮐﯿﺎ ،ﭘﺲ ﯾہﯽ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں ،اس ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻔﺮ دون
ﮐﻔﺮ ہے) ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ ﺳے ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮐﻔﺮ ،ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮﻣﺮاد
ہے(۔
اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﺳے رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ہے اور
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﮐﯽ ﺷﺮط ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے،
اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﻧﮑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﯽ ہے۔
اﻟﻤﺴﺘﺪرك ،(2/313 ):اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤۃ،6/113 :
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ(6/163 :۔
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ﻣﯿں ) (6/166ﭘﺮ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﺪ ﺳے اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے ﯾہ اﻟﻔﺎظ ﺑﮭﯽ ﻣﺮوی ہﯿں:
َ
وَﻣ
َﻦ ﻟَّﻢْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ أ ﻧﺰ َلَ اﻟﻠّﻪُ
ُ
ﻓ َﺄ وْﻟَـﺌِﻚ َ ﻫُﻢُ اﻟْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ)اﻟﻤﺎﺋﺪة(44:

ﻗﺎل“ :ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ،وﻣﻦ أﻗﺮ ّﺑﻪ،
ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﺎﺳﻖ۔
)اس آﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ہے ﮐہ( ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل
ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﯿﺎ )وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے( ،اﻟﺒﺘہ ﺟﺲ
ﻧے اﻗﺮار ﮐﯿﺎ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺗﻮ
وہ ﻇﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﺳﻖ ہے )ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں(۔
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺳے ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ اس
آﯾﺖ ﻣﯿں ﮐﻮﻧﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﺮاد ہے ،ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﮐہ اس ﺳے وہ ﮐﻔﺮ ﻣﺮاد ہے ﺟﻮ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗﺎ۔
ﺳﺆاﻻت اﺑﻦ ﻫﺎﻧﻲ” )(2/192۔
ﻗﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ “ﺳﺆاﻻت اﺑﻦ ﻫﺎﻧﻲ” ):(2/192
“ﺳﺄﻟﺖ أﺣﻤﺪ﴿ :وَﻣَﻦ ﻟَّﻢْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ أَﻧﺰ َلَ
ُ
اﻟﻠّﻪُ ﻓ َﺄ وْﻟَـﺌِﻚ َ ﻫُﻢُ اﻟْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ﴾  ،ﻗﻠﺖ:
ﻓﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻔﺮ؟ ﻗﺎل“ :ﻛﻔﺮ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ”[۔
اﻣﺎم ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺐ زﯾﺎدہ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎت اس آﯾﺖ ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ آﯾﺖ ﮐﻔﺎر ،اﮬﻞ ﮐﺘﺎب ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺳے اﮔﻠﯽ ﭘﭽﮭﻠﯽ آﯾﺎت ﺑﮭﯽ
اﻧہﯽ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ  ،اور ﯾہ آﯾﺎت ان ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺧﺒﺮ دے رہﯽ ہﯿں ،ﻟہﺬا ﯾہ زﯾﺎدہ ﻻﺋﻖ ہے
ﮐہ ﯾہ آﯾﺎت ان ﮐﻔﺎر ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺧﺒﺮ ہﻮ۔
ﯾﻌﻨﯽ ﯾہ آﯾﺎت ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ہﯽ ﺧﺎص ہﯿں۔
اور اﮔﺮ ﮐہﻨے واﻻ ﮐہے ﮐہ :آپ ﮐﯿﺴے اس ﮐﻮ ﮐﻔﺎر ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ﮐﺮ ﺳﮑﺘے ہﯿں ﺟﺐ ﮐہ اﻟﻠہ ﻧے ﺗﻮ اﺳے ﻋﺎم
رﮐﮭﺎ ہے ہﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐے ﻗﺎﻧﻮن
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ؟
ﺗﻮ ہﻢ ﮐہﯿں ﮔے:
ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧےاس آﯾﺖ ﻣﯿں ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ
ہے ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧے واﻟے ہﯿں

اﮔﺮﭼہ وہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﻮں ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ،
ﭘﺲ اﻟﻠہ ﻧے ﺧﺒﺮ دی ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے)ﯾہﻮدﯾﻮں اور اہﻞ
ﮐﺘﺎب(ﻧے اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻓﯿﺼﻠے ﮐﻮ
ﭼﮭﻮڑا اس ﻟﺌے وہ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں،
اور ﯾہ آﯾﺖ ﻋﺎم ہے ہﺮ اس )ﻣﺴﻠﻤﺎن ( ﮐے ﻟﺌے ﺟﻮ
اﻟﻠہ ﮐے ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋےاس ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮے ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ۔ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻃﺒﺮی(6/166) :۔
اﻣﺎم ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺮوذی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ﺟﺲ ﻃﺮح اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺷﺎﺧﯿں ہﯿں اﺳﯽ ﻃﺮح ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام
اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧے ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﺧﯿں ﺑﻨﺎﺋﯽ ہﯿں ،ﺟﺲ
ﻃﺮح اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧے ﺳےاﻧﺴﺎن ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﮐﻢ ﺗﻮ ہﻮﺗﺎ
ہے ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻻ
ﻓﺎﺳﻖ و ﻓﺎﺟﺮﺗﻮ ہﻮﺗﺎ ہےﻟﯿﮑﻦ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں،ہﺎں
اﮔﺮ ﻓﯿﺼﻠہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗﺎ اس ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح
ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺧﺎرج ہﻮﮔﺎﺟﯿﺴے اﻋﻤﺎل ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋے ﺗﺮک ﮐﺮﻧے واﻻ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮﮔﺎ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮرﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ اس ﺑﺎت اﺟﻤﺎع ہﻮﭼﮑﺎ ہے ﮐہ ) اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ
ﮐے ﻋﻼوہ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ( ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ہے ،ﺟﻮ اﺳﮑﻮ ﺟﺎن
ﺑﻮﭼﮫ ﮐﺮ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﻨے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺮے،اس ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں ﺷﺪﯾﺪ وﻋﯿﺪ ہے۔
اور اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﯾں ﯾہﯽ ﻟﻮگ ،ﮐﺎﻓﺮہﯿں ،ﻓﺎﺳﻖ ہﯿں،
ﻇﺎﻟﻢ ہﯿں  ،ﯾہ آﯾﺖ اہﻞ ﮐﺘﺎب ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻧﺎزل
ہﻮﺋﯽ ہے  ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اور ﺣﺬﯾﻔہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﻧے
ﮐہﺎ ﮐہ ﯾہ ہﻤﺎرے ﻟﯿے ﺑﮭﯽ ہے،ﻣﮕﺮ ﯾہ وہ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں
ہےﺟﻮ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮدے اﮔﺮاﻣﺖ ﻣﯿں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ
ﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮے ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ہﻮﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ  ،اﺳﮑے ﻓﺮﺷﺘﻮں ،ﮐﺘﺎﺑﻮں  ،رﺳﻮﻟﻮں ﯾﺎ

آﺧﺮت ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﻧہ ﮐﺮے ،اور اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺌﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺳے ﻣﺮوی ہے ،ﺟﻦ ﻣﯿں اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ،اور
ﻋﻄﺎء )ﺗﺎﺑﻌﯽ( ﺑﮭﯽ ہﯿں۔”اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ” )(5/74
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﻮزی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
اس ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻦ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے
ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮے اس ﮐﺎ اﻧﮑﺎر
ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﺣﺎﻻﻧﮑہ وہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ﯾہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے
ہے ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے  ،اﻟﺒﺘہ ﺟﻮ ﺧﻮاہﺶ ﻧﻔﺲ ﮐﯽ وﺟہ
اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ وہ
ﻇﺎﻟﻢ ہے ﻓﺎﺳﻖ ہے۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﺳے ﯾہﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ہے۔ زاد اﻟﻤﺴﻴﺮ )(2/366۔
اﻣﺎم اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
اس ﻣﯿں ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﻮﮔﯽ اﮔﺮوہ اﭘﻨے ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ
ﯾہ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ اس ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ رہﺎ ہﻮ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ہے ﺗﻮ ﯾہ ﮐﻔﺮ ﮐﻮ واﺟﺐ ﮐﺮﻧے
واﻟﯽ ﺑﺎت ہے اﻟﺒﺘہ ﺧﻮاہﺶ ﻧﻔﺲ اور ﮔﻨﺎہ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ
ﮐﺮ رہﺎ ہﻮ ﺗﻮ اﺳﮑﯽ ﻣﻐﻔﺮت ہﻮﺳﮑﺘﯽ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﮬﻞ
ﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﻗﻮل ہے ﮐہ ﮔﻨﺎہ ﮔﺎروں ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ہﻮﺳﮑﺘﯽ
ہے۔أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن” )(2/624۔
اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐے ﻇﺎﮬﺮی اﻟﻔﺎظ ﺳے اﺳﺘﺪﻻل
ﺧﻮارج ﮐﺮﺗے ہﯿں ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﮐے ﻟﯿے اس آﯾﺖ ﻣﯿں
ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ آﯾﺖ ﯾہﻮدﯾﻮں ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ ہے ،ﻟہﺬا اس آﯾﺖ ﮐے ﺣﮑﻢ ﻣﯿں اﻧﮑے
ﺳﺎﺗﮫ وہﯽ ﺷﺮﯾﮏ ہﻮﮔﺎ ﺟﻮ اﻧﮑے ﺟﯿﺴﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ
)ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮے ﮔﺎ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮے ﮔﺎ(۔
اور اﺳﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾہ ہے ﮐہ :اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠے
ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے اوراﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اس
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ وہ ﺑﻼ اﺧﺘﻼف ﮐﺎﻓﺮ ہے
 ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ وہ اﯾﺴﺎ ﺑے ﻋﻤﻠﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮐﺮﺗﺎ ہے
،اور وہ اس ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﻧﯿﺰ ﯾہ ﺑﮭﯽ
ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﮐہ اﺳﮑﻮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮭﺮ

ﺑﮭﯽ وہ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮوہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ہے،اور ﮐﻨﺎہﮕﺎر ہے۔
اور ﯾہﯽ ﺣﮑﻢ دﯾﻦ ﮐے ہﺮ واﺿﺢ ﻣﺴﺌﻠے ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ہے،
ﻣﺜﺎل ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮﻧﻤﺎز وﻏﯿﺮہ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﯿﺴے ﻧﻤﺎز ﮐﻮ
ﭼﮭﻮڑﻧے واﻻ ﮔﻨﺎہﮕﺎرﺗﻮ ہےﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں اور ﮐﺎﻓﺮ
اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧے واﻻ ہﻮﮔﺎ ﭼﮭﻮڑﻧے واﻻ ﻧہﯿں(اور ﯾہﯽ
ﺟﻤہﻮر ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻒ ہے۔اﻟﻤﻔﻬﻢ” )(5/117
اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﯾہﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﻄہ ،اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒﯽ،
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ  ،اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ،اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ،
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،اﻣﺎم ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ رﺣﻤﮭﻢ اﻟﻠہ  ،اورﺑے
ﺷﻤﺎر آﺋﻤہ ﻧے ﮐﯽ ہے۔
ﺟﻮ ﻃﻮاﻟﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ذﮐﺮ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺟﺎرہﯽ۔
ﯾہ ﺑﮭﯽ ﯾﺎد رہے ﮐہ ﺧﻮارج اﺳﮑے ﻋﻼوہ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ آﯾﺖ
ﺳے اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﺗے ہﯿں :
إِنِ اﻟْﺤ ُﻜ ْﻢُ إِﻻ ﻟِﻠَّﻪِ )اﻷﻧﻌﺎم آﻳﺔ(57:
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺮف اﻟﻠہ ﮐﯽ ہﯽ ہے۔
ﯾہ آﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﻧے اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے
ﻣﻨﺎﻇﺮے ﮐے وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ۔
اور اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﻧہﯿں ﺟﻮاب دﯾﺎ
ﺗﮭﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻨﺎﻧے ﮐﺎ
ذﮐﺮ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ہے  ،ﺑﻠﮑہ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﻮد ہے ﻣﺜﻼ:
ﻳَﺂ اَﻳُّـﻬ َﺎ اﻟَّـﺬِﻳْﻦ َ اٰﻣَﻨُـﻮْا ﻻَ
ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا اﻟﺼ َّﻴ ْﺪ َ وَاَﻧْﺘُـﻢْ ﺣ ُﺮ ُمٌ ۚ
وَﻣَﻦ ْ ﻗ َﺘَﻠَـﻪ ٝﻣِﻨْﻜ ُﻢْ ﻣُّﺘَﻌَﻤِّﺪ ًا
ﻓ َﺠ َﺰ َآءٌ ﻣِّﺜ ْﻞ ُ ﻣَﺎ ﻗ َﺘَﻞ َ ﻣِﻦ َ اﻟﻨَّـﻌَﻢِ
ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢُ ﺑِﻪٖ ذ َوَا ﻋ َﺪ ْل ٍ ﻣِّﻨْﻜ ُﻢْ ﻫَﺪ ْﻳًﺎ
ﺑ َﺎﻟِﻎ َ اﻟْﻜ َﻌْﺒَﺔِ
اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ! ﺷﮑﺎر ﮐﻮ ﻧہ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو ﺟﺐ ﺗﻢ اﺣﺮام
ﻣﯿں ہﻮ ،اور ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺳے ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ
ﻣﺎرے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﺪﻟے ﻣﯿں اس ﻣﺎرے ہﻮﺋے ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﻮﯾﺸﯽ ﻻزم ہے ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے دو ﻣﻌﺘﺒﺮ آدﻣﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﮐﺮﯾں ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻌﺒہ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﻨے واﻟﯽ ہﻮ
۔)اﻟﻤﺎﺋﺪة آﻳﺔ(95 :
اور
وَاِنْ ﺧ ِﻔْﺘُـﻢْ ﺷ ِﻘَﺎقَ ﺑ َﻴ ْﻨِـﻬ ِﻤَﺎ
ﻓ َﺎﺑ ْﻌَﺜُﻮْا ﺣ َﻜ َﻤًﺎ ﻣِّﻦ ْ اَﻫْﻠِـﻪٖ وَﺣ َﻜ َﻤًﺎ
ﻣِّﻦ ْ اَﻫْﻠِﻬ َﺎۚ اِنْ ﻳُّﺮ ِﻳْﺪ َآ اِﺻ ْﻼَ ﺣ ًﺎ
ﻳُّﻮَﻓ ِّـﻖ ِ اﻟﻠّـٰﻪُ ﺑ َﻴ ْﻨَـﻬ ُﻤَﺎ ۗ اِنَّ
اﻟﻠّـٰﻪَ ﻛ َﺎنَ ﻋ َﻠِﻴ ْﻤًﺎ ﺧ َﺒِﻴ ْـﺮ ًا
اور اﮔﺮ ﺗﻤہﯿں ﮐہﯿں ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی ﮐے ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﮕﮍ ﺟﺎﻧے
ﮐﺎ ﺧﻄﺮہ ہﻮ ﺗﻮ اﯾﮏ ﻣﻨﺼﻒ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﺮد ﮐے ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿں
ﺳے اور اﯾﮏ ﻣﻨﺼﻒ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻋﻮرت ﮐے ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿں ﺳے
ﻣﻘﺮر ﮐﺮو ،اﮔﺮ ﯾہ دوﻧﻮں ﺻﻠﺢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿں ﮔے ﺗﻮ
اﻟﻠہ ان دوﻧﻮں ﻣﯿں ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮ دے ﮔﺎ ،ﺑے ﺷﮏ اﻟﻠہ
ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﺟﺎﻧﻨے واﻻ ﺧﺒﺮدار ہے۔)اﻟﻨﺴﺎء آﻳﺔ (35
اس ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہﻮا ﮐہ اس آﯾﺖ ﺳے ﯾہ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ
دور ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺎﻓﺬ
ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے اس ﻟﯿے ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں ﯾہ ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻣﺬہﺐ ہے،
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐے ﻧﻈﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐہﻨﺎ ،
ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻣﻨہﺞ ہے ،اﮔﺮﭼہ ان ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐے آﺋﯿﻦ
ﻣﯿں ﮐﭽﮫ ﺑﺎﺗﯿں ﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮواﻟﯽ ﮔﺌﯽ ہﯿں ﺗﻮ
وہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﮔﺌﯿں ﺑﻠﮑہ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہﯿں ،ﻣﺜﺎل ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨے ﮔﮭﺮ
ﻣﯿں ﭨﯽ وی رﮐﮭﻨے ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺘﺎ ہے ﯾﺎ اﭘﻨے ﺑﭽﻮں
ﮐﻮ ﮔﺎﻧے ﺳﻨﻨے ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺘﺎ ہے ﺗﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﻧہﯿں دﯾﺘﺎ ﺑﻠﮑہ اﭘﻨے ﮔﮭﺮ ﮐے ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎہﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اﺳﮑﯽ اﺟﺎزت دﯾﺘﺎ
ہے ،ﻟہﺬا ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﯾہ ﻧہ ﮐہے ﮐہ
ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﺳے ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﮐﻮ اﻓﻀﻞ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮں،
ﯾﺎ ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮں،
ﯾﺎ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻧﻔﺎذ ﮐﻮ ﺷﺮﻋﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮں ﯾﺎ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﺎ
ہﻮں،ﺗﻮ ان ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿں وہ ﮐﺎﻓﺮاور ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے
ﺧﺎرج ہﻮﺟﺎﺋےﮔﺎ۔

ﻧﯿﺰ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﯾﺎد رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ﮐہ ﯾہ ﮐﻔﺮ ﮐے ﻓﺘﻮے
ﻟﮕﺎﻧے واﻟے ﺣﻀﺮات ﮐﺒﮭﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ آﺋﯿﻦ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں ﭼﯿﻠﻨﺞ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﺑﻠﮑہ
ﺻﺮف اﭘﻨے ﺣﻠﻘے ﻣﯿں ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻟﮑﮫ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﺳے اﯾﺴﯽ
ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺮﺗے رہﺘے ہﯿں۔
ﻋﻼﻣہ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮ ﮐہ ﺑﮍے ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮭﯽ ہﯿں اور
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  25ﺳﺎل ﺗﮏ ﺟﺞ ﺑﮭﯽ رہ ﭼﮑے ہﯿں وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﻟﻮی ﻃﺒﻘہ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪہ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﭼﯿﻠﻨﺞ ﮐﺮﻧے ﻧہﯿں آﯾﺎ۔
ﯾہ ﺑﺎت ﺑﮭﯽ ﯾﺎد رﮐﮭﻨﯽ ﭼﺎہﯿے ﮐہ ﯾہﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﮭﺎ ﮐہ
ﺟﺴے ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﯾﻘے ﺳے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﻗﺎدﻧﯿﻮں ﮐﻮ
ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﻟﻮاﯾﺎ ﮔﯿﺎ ۔
ﺧﺎص ﮐﺮ ﮐہ ﺟﺐ آﺋﯿﻦ ﻣﯿں ﺻﺎف ﺻﺎف ﻟﮑﮭﺎ ہے ﮐہ ﺣﺎﮐﻢ
اﻋﻠﯽ اﻟﻠہ ﮐﯽ ذات ہے اور ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠہ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔
ﻟہﺬا ان آﯾﺎت ﮐﺎ ﻣﺮوﺟہ ﻓہﻢ ﺟﻮ ﺧﻮارج ﻟے رہے ہﯿں
ﯾہﯽ ﻓہﻢ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﻧے
ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ اوران ﺧﻮارج ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ:
ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﺣﻜﻢ إﻻ ﻟﻠﻪ  ،ﻗﺎل ﻋﻠﻲ  :ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ أرﻳﺪ ﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻃﻞ۔
ﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﺧﻮارج ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﯽ
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے واﻻ ﻧہﯿں ،ﺗﻮ ﯾہ اﻟﻔﺎظ ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ہے
ﻟﯿﮑﻦ اﻧﮑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻏﻠﻂ ﺟﮕہ ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ہے۔)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ (1066 :
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے ﺧﻮارج ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ:
إِﻧَّﻬ ُﻢُ اﻧْﻄ َﻠَﻘُﻮا إِﻟَﻰ آﻳَﺎتٍ ﻧَﺰ َﻟَﺖْ ﻓ ِﻲ
اﻟﻜ ُﻔَّﺎرِ ،ﻓ َﺠ َﻌَﻠُﻮﻫَﺎ ﻋ َﻠَﻰ اﻟﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ َ
ﯾہ )ﺧﻮارج( وہ ﻟﻮگ ہﯿں ﺟﻮ ﮐﻔﺎر ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں ﻧﺎزل
ہﻮﻧے واﻟﯽ آﯾﺎت ﮐﺎ اﻃﻼق اہﻞ ِ اﯾﻤﺎن ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮ

ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ” ) ( 286 / 12
اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ آپ ﻧے دﯾﮑﮭﺎ آﺋﻤہ ﮐﺮام ﻧے اﻧﮑﯽ ﭘﯿﺶ
ﮐﺮدہ آﯾﺖ ﮐﻮ ﯾہﻮدﯾﻮں اور اہﻞ ﮐﺘﺎب ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ﻧﺎزل ﺷﺪہ ﺑﺘﻼﯾﺎ ہے ،ﻟہﺬا ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻓﭧ ﮐﺮ
رہے ہﯿں ۔
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﯾہ ﺷﺒہ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ﺟﻤہﻮرﯾﺖ ﻣﯿں
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐے ﻓﯿﺼﻠے ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺑﮭﻠے وہ
ﺧﻼف ﺷﺮع ہﻮ ،ﺗﻮ اس ﺳے ﺑﮭﯽ اﻧﮑﺎ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮﻧﺎ ﻻزم
ﻧہﯿں آﺗﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧہﯿں ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺑﻠﮑہ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﯿﻠﺌے ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
اﺳﮑے ﻋﻼوہ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐہ ﺑﻈﺎہﺮ اﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻣﺠﺒﻮری
ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎ

)ﯾﻮ اﯾﻦ او( ﮐﺎ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪہ ہے ﺟﻮ
ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﺌﯽ ہے ،اب
ہے ﮐہ اﺳﮑﺎ ﺣﺼہ ﺑﻨے وﮔﺮﻧہ ﮐﺌﯽ
ﺑﮭﺮ ﺳے ﭘﯿﺶ آﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ہے۔

ﻟہﺬا اﮔﺮ ﺧﻮف ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اس ﻧﻈﺎم ﮐﺎ ﺣﺼہ
ہے ﺗﻮ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ اﺳﻼم ﻣﯿں ﺗﻮ اﮔﺮ
ﺧﻄﺮات ﻻﺣﻖ ہﻮ ﮐﻠﻤہ ﮐﻔﺮ ﮐہﻨے ﮐﯽ ﺑﮭﯽ اﺟﺎزت ﻣﻮﺟﻮد
ہے ،ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں آﺗﺎ ہے ﮐہ ﺟﻨﮓ دﮬﻮﮐہ ہے ،ﻟہﺬا
ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺮف ﮐﻔﺎر ﮐﻮ دﮐﮭﺎ ﮐﺮ دﮬﻮﮐہ دﯾﻨے ﮐے
ﻟﯿے ﺑﮭﯽ ﮐﯿے ﺟﺎﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﮐہ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں۔
ﺑﺎﻟﻔﺮض اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﻧہ ﺑﮭﯽ ہﻮ ،ﺗﻮ ﺑﮭﯽ اﻧہﯿں اس وﻗﺖ
ﺗﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﮐہﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ وہ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے
ﺧﻼف ﻓﯿﺼﻠﻮں ﮐﻮ اﭘﻨے ﻟﯿے ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐے ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮫ
ﻟﯿں ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اوﭘﺮ ﮔﺬرا۔
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎرہ ﻣﯿں اﯾﺴﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد
ہﯿں ﺟﻦ ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہے ﮐہ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﮐے ﻇﺎﻟﻢ ﺣﮑﻤﺮان
آﺋﯿں ﮔے ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﻧﮑﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے،
ﺣﯿﺮت ہے دور ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺧﻮارج اﻧﮑﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ دور ﮐﯽ
ﺑﺎت ہﯿں اﻧﮑﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﯽ ﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘے ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﮔﺮ
اﺗﻨے ﺑﮍے ﭘﯿﻤﺎﻧے ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﮑﻤﺮان آﻧے واﻟے ہﻮﺗے ﺗﻮ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿں اﺳﮑﺎ اﺷﺎرہ ﻣﻮﺟﻮد ہﻮﺗﺎ ﺑﻠﮑہ اﺑﻦ ﻣﺎﺟہ
ﮐﯽ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ان ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ہے ﺟﻮ

ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ہﻮﻧﮕے ﻟﯿﮑﻦ
ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯿں آﺗﺎ ہے
َ
وَﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗَﺤ ْﻜ ُﻢْ أ ﺋ ِﻤَّﺘُﻬ ُﻢْ
َ ﺑِﻜ ِﺘَﺎبِ
اﻟﻠَّﻪِ وَﻳَﺘَﺨ َﻴَّﺮ ُوا ﻣ
ِْﻤَّﺎ أ ﻧْﺰ َلَ اﻟﻠَّﻪُ
إِﻻَّ ﺟ َﻌَﻞ َ اﻟﻠَّﻪُ ﺑ َﺄ ﺳَﻬ ُﻢْ ﺑ َﻴ ْﻨَﻬ ُﻢْ۔
ﺟﺐ ﺣﮑﻤﺮان اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ
ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ،اور اﻟﻠہ ﻧے ﺟﻮ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ،ﺗﻮ اﻟﻠہ
اور اﺧﺘﻼف ڈال دے ﮔﺎ۔ )اﺑﻦ

ﮐﺘﺎب ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے
ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ہے اس ﮐﻮ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ان ﻣﯿں ﭘﮭﻮٹ
ﻣﺎﺟہ(4019 :۔

ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﮑے دﻻﺋﻞ ﭘﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ واﺿﺢ رد ہے۔
ﯾہ ﺑﺎت ﯾﺎد رﮐﮭﻨﯽ ﭼﺎہﯿے ﮐہ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اور اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ اور ﮐے ﻗﺎﻧﻮن ﺳے ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﻧے
ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮔﺬﺷﺘہ ﭘﭽﺎس ﺳﺎﻟﻮں ﺳے ﺧﻮارج ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺮﮐۃ اﻵراء ﺑﻨﺎ ہﻮا ہے  ،ﺟﺲ ﭘﺮ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ
ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﻧے ﺧﻮارج ﮐﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر دﮬﻮل ﭼﭩﺎﺋﯽ ہﯿں،
ﻟﯿﮑﻦ اﺑﮭﯽ ﺑہﺖ ﺳے ﻧﺎم ﻧہﺎد ﺳﻠﻔﯿﻮں ﻣﯿں اس ﮐے
ﺟﺮاﺛﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد ہے ،اور ان ﺟﺮاﺛﯿﻤﻮں ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﺿﺮورت ہے۔
اﭘﻨے آپ ﮐﻮ ﺳﻠﻔﯽ ﮐہﻨے واﻟے ﺣﻀﺮات اﭘﻨے ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺣﺰب
اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ وﻏﯿﺮہ ﺟﯿﺴﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں اور اﻧﮑے ﻓﺎرغ ﻣﻔﮑﺮﯾﻦ
ﺳےہﯽ ﮐﯿﻮں ﻟﯿﺘے ہﯿں؟
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ہﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺣﻖ ﺑﺎت ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے اور اس ﭘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے۔آﻣﯿﻦ

