ﻣـﺮﺟﺌہ اور ﺧـﻮارج ﻣﯿں ﺗﻘﺎﺑـﻞ۔
ﻋﻼﻣہ ﺑـﺪﯾﻊ اﻟـﺪﯾﻦ ﺷـﺎہ اﻟﺮاﺷـﺪی
 رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻣﺮﺟﺌہ اور ﺧﻮارج ﻣﯿں ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻼﻣہ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎہ اﻟﺮاﺷﺪی
رﺣﻤہ اﻟﻠہ 
ﻣﺮﺟﺌہ ﮐﺎ ﻧﻈﺮﯾہ ہے ﮐہ اﻋﻤﺎل اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺣﺼہ ﻧہﯿں
ہﯿں ـﺠﺒﮑہ ﺧﻮارج ﯾہ ﻧﻈﺮﯾہ رﮐﮭﺘے ہﯿں اﯾﮏ ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﮭﯽ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے ـ ﯾﻌﻨﯽ
دو ﮔﺮوہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں ہﯿں ـ ادﮬﺮ ﯾہ
ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﯾں ﮐﺎﻓﺮﻧہﯿں ہﻮﺗے  ،ادﮬﺮ اﯾﮏ ﮔﻨﺎہ ﮐﺮﯾں
ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں ـ ہﻢ اہﻞ اﻟﺴﻨہ واﻟﺠﻤﺎﻋہ ان
دوﻧﻮں ﮔﺮوہﻮں ﮐے درﻣﯿﺎن ﻣﯿں ہﯿں ـ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻧے
ﺧﻮد اس ﮐﯽ ﮔﻮاہﯽ دی ہے ـ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ہے :

ُ
وَﻛ َﺬ َٰﻟِﻚ َ ﺟ َﻌَﻠْﻨَﺎﻛ ُﻢْ أ ﻣَّﺔً وَﺳَﻄ ًﺎ
ﻟِّﺘَﻜ ُﻮﻧُﻮا ﺷ ُﻬ َﺪَاءَ ﻋ َﻠَﻰ اﻟﻨَّﺎسِ وَﻳَﻜ ُﻮنَ
اﻟﺮ َّﺳُﻮلُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢْ ﺷ َﻬ ِﻴﺪ ًا
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” ہﻢ ﻧے اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻤہﯿں ﻋﺎدل اﻣﺖ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮔﻮاہ ہﻮ ﺟﺎؤ اور رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ
وﺳﻠﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮔﻮاہ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں ”
وﺳﻂ ﮐے ﻣﻄﻠﺐ ﮐﯽ آﺋﻨﺪہ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿں وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﯾں ﮐہ-
َ
ﻟِّﺘَﻜ ُﻮﻧُﻮا ﺷ ُﻬ َﺪ َاءَ-ﻋ َﻠ ﻰ اﻟﻨَّﺎسِ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﮔﻮاہ ﺗﻢ ﺑﻨﻮ  ،ـ
اور ﺗﻤﺎری ﮔﻮاہﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ
دﯾں ـ
وَﻳَﻜ ُﻮنَ اﻟﺮ َّﺳُﻮلُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢْ ﺷ َﻬ ِﻴﺪ ًا ـ
اس ﺳے واﺿﺢ ہﻮا ﮐہ ﻋﺪل واﻟﯽ ﭼﯿﺰ وہ ہے ﺟﻮ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟٰﯽ اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﮐﯽ
ﺑﺘﺎﺋﯽ ہﻮﺋﯽ ہے ـ اس ﮐے ﻋﻼوہ ﺳﺐ اﻓﺮاط اور ﺗﻔﺮﯾﻂ
ہے ـ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺳے ﭘﺎک ہﯿں ـ وﺣﯽ
اﻟٰہﯽ ﮐﯽ ﺑﺘﺎﺋﯽ ہﻮﺋﯽ ہﺮ ﭼﯿﺰ ﮐے ہﻢ ﻗﺎﺋﻞ ہﯿں  ،ہﻢ
ﻧے دوﻧﻮں ﻃﺮح ﮐے دﻻﺋﻞ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺎ ہے ـ ہﻢ ﻧﺼﻮص ﮐﺎ
آﭘﺲ ﻣﯿں ﭨﮑﺮاؤ ہﯿﺪا ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ـ
ﻣﺮﺟﺌہ ﻧے اس ﻃﺮح ﮐے دﻻﺋﻞ ﮐﻮ ﻟﯿﺎ ”
) ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ(،.
ﺟﺲ ﻧے ﻻ اﻟہ اﻻ اﻟﻠہ ﮐہﺎ وہ ﺟﻨﺖ ﻣﯿں داﺧﻞ ہﻮ ﮔﺎ ”
اور ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻮ اﻋﻤﺎل ﮐے دﻻﺋﻞ ﺗﮭے ان
دﯾﺎ ـ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﮐہ ﻻ اﻟہ اﻻ اﻟﻠہ ﮐﺎ
اﻋﻤﺎل ﮐے ﭘﻮرا ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ ـ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﻻ اﻟﻠہ دﺧﻞ اﻟﺠﻨۃ ” ﮐے دو اﺣﺘﻤﺎل

ﮐﻮ ﭘﺲ ِ ﭘﺸﺖ ڈال
ﻣﻌﻨﯽ ﯾہﺎں ﺑﻐﯿﺮ
” ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ اﻟہ
ہﯿں ـ

اوﻻ  :ﯾﺎ ﺗﻮ اس ﻣﯿں ﺣﺼﺮ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﻌﻨﯽ اس ﺳے ﺧﺎرج

ﮐﻮﺋﯽ اﯾﻤﺎن ﻧہﯿں
دوم  ::ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ اﯾﻤﺎن ﮐﺎ
اﯾﮏ ﺷﻌﺒہ ہے ـ
اوﻻ اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯿں ﺣﺼﺮ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻧہﯿں ہﻮﺳﮑﺘﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﮔﺮ ﺣﺼﺮ ﮐﺎ ﻣﻌںٰﯽ ﻟﯿں ﮔے ﺗﻮ ﻣﺮاد ﯾہ ہﻮﮔﯽ ﮐہ ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ رﺳﻮل ﻧہﯿں ہﯿں ـ
اب ﺳﻮال ہے ﮐہ آﯾﺎ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﺎ
ﺟﻮ ﯾہ ﺑﺎت ﮐہﺘﺎ ہے ـ ‘ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ” ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ
اﻟﻠہ ” ﮐہﻨے ﺳے اﮔﺮ ﺟﻨﺖ ﻣﯿں داﺧﻞ ہﻮ ﺟﺎﺋے
اﮔﺮﭼہ وہ ﻧہ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻮ ﻣﺎﻧے ﻧہ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ !
ﮐﺎ ﻣﻌﻨٰﯽ ﮐﺮﯾں ﮔے ﺗﻮ ﯾہﯽ ﻣﻄﻠﺐ ہﻮ ﮔﺎ ـ

ﺟﺎﺋے ﮔﺎ
اﻟہ اﻻ
ﮔﺎ ـ
اﮔﺮ ﺣﺼﺮ

اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہﺎں ﺣﺼﺮ ﻧہﯿں ہے ﺑﻠﮑہ اس ﮐﺎ
ﻣﻌﻨٰﯽ و ﻣﻔہﻮم ﯾہ ہے ﮐہ ” ﻻ اﻟہ اﻻ اﻟﻠہ ” اﯾﻤﺎن
ﮐے ﺷﻌﺒﻮں ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺷﻌﺒہ ہے ـ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺒﻮں ﻣﯿں
ﺳے اﻋﻈﻢ اور اﻋﻠٰﯽ ہے ـ ﺟﺲ ﮐے ﻓﻘﺪان ﺳے اﯾﻤﺎن
ﺿﺎﺋﻊ ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے ـ
ﯾہ اﯾﺴﺎ ﺷﻌﺒہ ہے ﺟﺲ ﮐے ﻓﻘﺪان ﺳے ﮐﻞ ﮐﺎ ﻓﻘﺪان ﻻزم
آﺗﺎ ہے -ﻟہﺬا ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿں اور
ﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻻ اﺻﻮل ﮐﻮ ﻧہﯿں ﻣﺎﻧﺘﺎ وہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﯽ
ﻧہﯿں ہے ـ ﺗﻮ ﻣﺮﺟﺌہ ﻧے اﯾﮏ ﻃﺮف ﮐے دﻻﺋﻞ ﮐﻮ ﻟﯿﺎ
اور ﺧﻮارج ﻧے اﻋﻤﺎل ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے وارد و وﻋﯿﺪ واﻟﯽ
آﯾﺘﻮں اور ﺣﺪﯾﺜﻮں ﮐﻮ ﻟے ﻟﯿﺎ اور دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﺳے
دﻻﺋﻞ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ دﯾﺎ ـ ﻟہﺬا دوﻧﻮں ﮔﺮوہ اﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﻮ
ﺗﮭﺎﻣﻨے اور دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧے ﮐے ﺑﺎﻋﺚ ہﻼک ہﻮ
ﮔﺌے ـ
ﺟﺒﮑہ ہﻢ اہﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ دوﻧﻮں ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘے ہﯿں ،
ہﻢ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ اﻋﻤﺎل اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺣﺼہ ہﯿں َ اﯾﻤﺎن
ﮐے اﺟﺰاء ہﯿں  ،ان ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﺳے اﯾﻤﺎن ﮔﮭﭩﺘﺎ ہےاور
ﺑﮍﮬﻨے ﺳے ﺑﮍﮬﺘﺎ ہے ـ ﯾہﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﮐﯽ ﮐﺘﺎب
اﻻﯾﻤﺎن ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ﮐﺮدہ ﺳﻠﻒ ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ہے ـ ﻣﮕﺮ اس
ﻋﻘﯿﺪہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻗﺎﺋﻞ ﻧہﯿں
ہﯿں ـ ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐے ارﺗﮑﺎب ﭘﺮ ﮐہﯿں
ﮔے ﺟﺲ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻟﯿے ﻧﺺ وارد ہﻮﺋﯽ ہﻮ ـ

ﻗﺮآن وﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﺟﺲ ﮔﻨﺎہ ﮔﺎر ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ ہے ،
اور ﺟﺲ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐے ﺗﺎرک ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ ہے  ،ہﻢ
اﺳﯽ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐہﯿں ﮔے ہﻢ اہﻨﯽ ﻃﺮف ﺳے ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻧہﯿں ﮐﺮﯾں ﮔے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﻮارج ﻧے ﮐﯽ –
ﯾہ ﭼﻨﺪ ﺑﮍے اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﮭے ـ اب ﺟہﻤﯿہ ﻣﯿں ﺑﻌﺾ اﯾﺴے
ہﯿں ﺟﻮ ﺑﻠﮑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں ـ ﮐﭽﮫ اﯾﺴے ہﯿں ﺟﻮ
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ان ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں ﺻﻮﻓﯿہ ﻧﮑﻠے
ـ ادﮬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠہ اور ﻣﻌﺘﺰﻟہ و ﺧﻮارج ﮐﺎ ہے ـ اور
ﻗﺪرﯾہ اور ﺟﺒﺮﯾہ ﮐﺎ ہے ـ ہﻤﺎرا ﻋﻘﯿﺪہ ان ﺗﻤﺎم ﮐے
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐے درﻣﯿﺎن ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ہے ـ
ﺑﻨﯿﺎری ﻃﻮر ﭘﺮ اﺻﻮل ﯾہ ہے ﮐہ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺻﻮ
ﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻨے رﮐﮭے ﺗﻮ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﺎ ﻟﯿﻨﺎ آﺳﺎن ہﻮﺟﺎﺗﺎ
ہے ـ ﺟﯿﺴﺎﮐہ ربِ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎنِ ﻣﺒﺎرک ہے :
َ
ﻫُﻮَ اﻟَّﺬِي أ ﻧﺰ َلَ ﻋ َﻠَﻴ ْﻚ َ اﻟْﻜ ِﺘَﺎبَ ﻣِﻨْﻪُ
ُ
آﻳَﺎتٌ ﻣُّﺤ ْﻜ َﻤَﺎتٌ ﻫُﻦ َّ أ م
ُّ اﻟْﻜ ِﺘَﺎبِ
َ َ
ُ
َّ
ﻳﻦ
ﺬ
اﻟ
ﺎ
ﻣ
وَأ ﺧ َﺮ ُ ﻣُﺘَﺸ َﺎﺑِﻬ َﺎتٌ ۖ ﻓ ﺄ
ِ
َّ
َ
ﻓ ِﻲ ﻗ ُﻠُﻮﺑِﻬ ِﻢْ ز َﻳْﻎ ٌ ﻓ َﻴَﺘَّﺒِﻌُﻮنَ ﻣَﺎ
ﺗَﺸ َﺎﺑ َﻪَ ﻣِﻨْﻪُ اﺑ ْﺘِﻐَﺎءَ اﻟْﻔِﺘْﻨَﺔِ
ْ
وَاﺑ
ْ ْﺘِﻐَﺎءَ ﺗَﺄ وِﻳﻠِﻪِ ۗ وَﻣَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢُ
ﺗَﺄ وِﻳﻠَﻪُ إِﻻَّ اﻟﻠَّـﻪُ ۗ وَاﻟﺮ َّاﺳ ِﺨ ُﻮنَ
ﻓ ِﻲ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮنَ آﻣَﻨَّﺎ ﺑِﻪِ ﻛ ُﻞ ٌّ
ﻣِّﻦ ْ ﻋ ِﻨﺪِ ر َﺑِّﻨَﺎ ۗ وَﻣَﺎ ﻳَﺬ َّﻛ َّﺮ ُ إ ﻻَّ
ِ
ُ
أ وﻟُﻮ اﻷْ َﻟْﺒَﺎبِ ”
)وہﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ہے ﺟﺲ ﻧے ﺗﺠﮫ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب اﺗﺎری ﺟﺲ
ﻣﯿں واﺿﺢ ﻣﻀﺒﻮط آﯾﺘﯿں ہﯿں ﺟﻮ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ہﯿں اور
ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺘﯿں ہﯿں ـ ﭘﺲ ﺟﻦ ﮐے دﻟﻮں ﻣﯿں ﮐﺠﯽ ہے
وہ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺘﻮں ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﻟﮓ ﺟﺎﺗے ہﯿں ،
ﻓﺘﻨہ ﮐﯽ ﻃﻠﺐ اور ان ﮐﯽ ﻣﺮاد ﮐﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐے ﻟﺌے ،
ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮاد ﮐﻮ ﺳﻮاﺋے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐے
ﮐﻮﺋﯽ ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘﺎ اور ﭘﺨﺘہ اور ﻣﻀﺒﻮط ﻋﻠﻢ واﻟے ﯾہﯽ
ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ہﻢ ان ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻ ﭼﮑے ہﯿں  ،ﯾہ ہﻤﺎرے
رب ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ہﯿں اور ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﺗے ہﯿں(

)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان( 7-
ﯾہﺎں زﯾﻎ ﮐﺎ ہﯽ ﻧﺘﯿﺠہ ہے ﮐہ ﯾہ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗے ﻣﻨﺤﺮف
ہﻮ ﮔﺌے اور راہ راﺳﺖ ﺳے ہﭧ ﮔﺌے ـ اﮔﺮ ان ﻣﯿں زﯾﻎ
ﻧہ ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﮐﻢ ازﮐﻢ ان آﯾﺎت ﭘﺮ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗے ﺟﻮ
ﻣﺤﮑﻢ ہﯿں  ،ﺟﻦ ﻣﯿں اﻋﺘﺮاض ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻧہﯿں ہے ـ
ﻟہﺬا ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ان آﯾﺎت ﮐﺎ ﻣﻌﻨٰﯽ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﺟﻦ ﻣﯿں
ﺗﺸﺎﺑہ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎہے  ،اس ﻟﺌے ﮐہ ﯾہ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ِ ﺣﺪﯾﺚ
ہﯿں ﺟﻮ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﻓﻼں رواﯾﺖ ﻣﯿں ﯾہ ہے اور ﻓﻼں
ﻣﯿں ـ ﻟہﺬا ﺟﻮ ﺗﻤہﺎری ﻋﻘﻞ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮو !ـ
ﯾہ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ہﯽ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اہﻞ اﻟﺮاﺋے
ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺗﺎوﯾﻼت ﮐﻮ ﻟﯿﮑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻮ رد
ﮐﺮدﯾﺘے ہﯿں ـ رب ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے ” ﮬﻦ ام
اﻟﮑﺘﺎب ” ﯾہ اﺻﻞ اور ﺑﻨﯿﺎد ہے ـ اہﻞ زﯾﻎ ﻣﺘﺸﺎﺑہﺎت
ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﭼﻠﺘے ہﯿں ـ ﺟﺒﮑہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻧے ﯾﻘﯿﻦ
ﻋﻄﺎ ﮐﯿﺎ ہے  ،ان ﮐﺎ وﻃﯿﺮہ ﯾہ ہے ﮐہ
ر َﺑ َّﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺰ ِغ ْ ﻗ ُﻠُﻮﺑ َﻨَﺎ ﺑ َﻌْﺪ َ إِذ ْ
ﻫَﺪ َﻳْﺘَﻨَﺎ وَﻫَﺐ ْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻟَّﺪ ُﻧﻚ َ
َ
ر َﺣ ْﻤَﺔً ۚ إِﻧَّﻚ َ أ ﻧﺖَ اﻟْﻮَﻫَّﺎبُ ”
)اﺋے ہﻤﺎرے رب ! ہﻤﯿں ہﺪاﯾﺖ دﯾﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ہﻤﺎرے دل
ﻣﯿں ﭨﯿﮍﮬے ﻧہ ﮐﺮدے اور ہﻤﯿں اﭘﻨے ﭘﺎس ﺳے رﺣﻤﺖ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎ  ،ﯾﻘﻨﻨﺎ ﺗﻮ ہﯽ ﺑﮍی ﻋﻄﺎ دﯾﻨے واﻻ ہے ـ( ”
)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان( 8-
ﺗﻮ ﯾہ اﯾﺴﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿں ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ
ﻟﮑﮭﻨے ﮐﯽ ﺑہﺖ ﺿﺮورت ﺗﮭﯽ ـ اس ﻟﺌے اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﻧے ﯾہ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﺐ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ـ ﮔﺬاﺷﺘہ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯿں
ان ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐے ﺣﺎﻣﻞ ﮔﺮوہﻮں ﮐﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﯿﺎن ہﻮﺋﯽ
اب ہﻢ اﭘﻨﯽ اہﻞ اﻟﺴﻨہ واﻟﺠﻤﺎﻋہ ﮐﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ
وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں :
”ہﻤﺎری ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾہ ہے ﮐہ ہﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﺻﻔﺖ وہ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻧے ﺧﻮد اﭘﻨے ﻟﺌے
ﺑﺎن ﮐﯽ ہے ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے

اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ہے ـﺎور اس ﺻﻔﺖ
ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﺮﺗے ہﯿﻦ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺧﻮد اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻧے ﻧﻔﯽ ﮐﯽ
ہے ـ اور ﺟﺲ ﮐﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے
ﻧﻔﯽ ﮐﯽ ہے ـ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳے ہﻢ ﻧہ اﺛﺒﺎت ﮐﺮﺗے ہﯿں ﻧہ
ﻧﻔﯽ ﮐﺮﺗے ہﯿں ـ اور اﮔﺮ ہﻢ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺻﻔﺖ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐے ﻟﯿے ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐﯽ ﺻﻔﺖ
ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎ ہﻢ ﻧے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﭘﺮ وہ ﺑﺎت ﮐہﯽ
ﺟﺲ ﮐے ﮐہﻨے ﮐﺎ ہﻤﯿں ﺣﻖ ﻧہﯿں ـ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﯾہ ﮔﻨﺎہ ﺳﺐ
ﺳے ﺑﮍا ﺣﺘﯽ ﮐہ ﺷﺮک ﺳے ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ہے ـ
ﻗ ُﻞ ْ إِﻧَّﻤَﺎ ﺣ َﺮ َّمَ ر َﺑِّﻲ َ اﻟْﻔَﻮَاﺣ ِﺶ َ ﻣَﺎ
ﻇ َﻬ َﺮ َ ﻣِﻨْﻬ َﺎ وَﻣَﺎ ﺑ َﻄ َﻦ َ وَاﻹْ ِﺛ ْﻢَ
َ
وَاﻟْﺒَﻐْﻲ َ ﺑِﻐَﻴ ْﺮ ِ اﻟْﺤ َﻖ ِّ وَأ ن ﺗُﺸ ْﺮ ِﻛ ُﻮا
ﺑِﺎﻟﻠَّـﻪِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﻨَﺰ ِ ّلْ ﺑِﻪِ ﺳُﻠْﻄ َﺎﻧًﺎ
وَأَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻋ َﻠَﻰ اﻟﻠَّـﻪِ ﻣَﺎ ﻻَ
ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ۔
” آپ ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺠﯿے ﮐہ اﻟﺒﺘہ ﻣﯿﺮے رب ﻧے ﺻﺮف ﺣﺮام
ﮐﯿﺎ ہے ان ﺗﻤﺎم ﻓﺤﺶ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اﻋﻼﻧﯿہ ہﯿں اور
ﺟﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪہ ہﯿں اور ہﺮ ﮔﻨﺎہ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﭘﺮ
ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧے ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﻮﮐہ اﻟﻠہ ﮐےﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ
ﭼﯿﺰﮐﻮﺷﺮﯾﮏ ﭨﮭہﺮاؤ ﺟﺲ ﮐﯽ اﻟﻠہ ﻧے ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل
ﻧہﯿں ﮐﯽ اور اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺗﻢ ﻟﻮگ اﻟﻠہ ﮐے ذﻣہ اﯾﺴﯽ
ﺑﺎت ﻧہ ﻟﮕﺎ دو ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘے ﻧہﯿں “
)اﻻﻋﺮاف( 33-
ﯾہ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﺎم ہے ﮐہ ہﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﭘﺮ وہ ﺑﺎت
ﮐہﯿں ﺟﺲ ﮐﺎ ہﻤﯿں ﻋﻠﻢ ﻧہﯿں ـ ﻟہﺬا ﺟﺲ ﺻﻔﺖ ﮐﺎ ذﮐﺮ
ﻧہﯿں ہﻢ اس ﺳے ﺧﺎﻣﻮش ہﯿں ـ اﮔﺮ ہﻢ ﻧے ﯾہ ﮐہ دﯾﺎ
ﮐہ ﯾہ ﺻﻔﺖ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧہﯿں ﺗﻮ ﻣﻄﻠﺐ ہﻮا ﮐہ اﻟﻠہ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳے اﯾﺴﯽ ﺑﺎت ﻣﻨﺴﻮب ﻧہ ﺗﮭﯽ  ،اور اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ہے
ﺗﻮ ہﻢ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﻘﺺ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮدی ـ
ﻟہﺬا
اﻟﻠہ
ﮐﺘﺎب
ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﯾہﯽ ہے
ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ہے ـ اﺳﯽ ﭼﯿﺰ
اﻟﻠہ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺻﻠﯽ
ہے اور اﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﻧﻔﯽ

ﺟﺲ ﻃﺮح ﺳﻠﻒ رﺣﻤہﻢ
ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺟﻮ
اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﺳے
ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﺟﺲ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب

اﻟﻠہ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻣﯿں ﻧﻔﯽ ﮐﯽ
ﮔﺌﯽ ہے ـ اور ﺟہﺎں ﺳﮑﻮت ہے وہ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے ـ
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ”:
أﻫﻞ اﻟﺒﺪع اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ
وﻛﻼﻣﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ،وﻻ ﻳﺴﻜﺘﻮن ﻋﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﺑﻌﻴﻦ”
)اہﻞ ِ ﺑﺪﻋﺖ وہ ہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ذات اس ﮐے ﮐﻼم اور
اﺳﮑﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﯿں ﺑﺎت ﮐﺮﺗے ہﯿں ـ اور اس ﭼﯿﺰ ﭘﺮ
ﺧﺎﻣﻮش ﻧہﯿں رہﺘے ﺟﺲ ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑہ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش رہے
ﺗﮭے ”(
اور ﺟﺐ اﺳﺘﻮاء ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ آﯾﺎ ﺗﻮ آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
”اﻻﺳﺘﻮاء ﻣﻌﻠﻮم واﻟﻜﻴﻒ ﻣﺠﻬﻮل واﻻﻳﻤﺎن ﺑﻪ واﺟﺐ
,واﻟﺠﺤﻮد ﮐﻔﺮ واﻟﺴﺆال ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻋﺔ “
)ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ہﻮﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺠہﻮل ہے ـ اور اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ ہے ـ اس ﮐﺎ
اﻧﮑﺎر ﮐﻔﺮ ہے اور اس ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺪﻋﺖ ہے(
اہﻞ اﻟﺮاﺋے ﭘﺮ ﺑہﺖ ﺗﻌﺠﺐ ہﻮﺗﺎ ہے ـ ہﻢ ان ﺳے ﺳﻮال
ﮐﺮﺗے ہﯿں  ،اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اور اس ﮐﯽ ﺻﻔﺎت
ﮐے ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻮن ﻟﻮگ ﺗﮭے ؟ ﯾﻘﻨﻨﺎ وہ
ﺻﺤﺎﺑہ رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺗﮭے ـ اﻧہﻮں ﻧے ان
ﺻﻔﺎت ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ
ﺳے اس ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮاﻻت ﮐﺌے ؟ ﮐﯿﺎ وہ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﺘے ﺗﮭے ﯾﺎ
ﻧہﯿں ؟ وہ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘے ﺗﮭے ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﮐے ﻟﯿے
ﺟﺴﻢ ﻧہﯿں ہﻮﺳﮑﺘﺎ  ،ﺗﺸﺒﯿہ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ہﻮﺳﮑﺘﯽ  ،اﻧہﻮں
ﻧے اس ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮاﻻت ﻧہﯿں ﮐﺌے ـ ﮐﯿﺎ ﺳﻮال ﻧہ ﮐﺮﻧے ﺳے
ان ﮐے اﯾﻤﺎن ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺺ آﯾﺎ ؟ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻮال ﮐے ان
ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﮭﺎ ـ ﺗﻮ ﺟﺐ ان ﮐﺎ اﯾﻤﺎن
ﺻﻔﺎت ﻣﯿں ﺳﻮال ﮐﺌے ﺑﻐﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﺗﻮ ہﻤﺎرا
ﮐﯿﻮں ﻧہﯿﻦ ہﻮﺗﺎ ـ ؟ ہﻤﯿں ﮐﯿﺎ ﺿﺮورت ﭘﮍی ہے ﮐہ ہﻢ
ﺧﻮاﻣﻨﺨﻮاہ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﻮﭼﮭﯿں ﮐہ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳﺘﻮاء ﮐﯿﺎ ہے
؟ـ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ہے اور اﻟﻠہ ﮐﯽ ذات ﺑے ﻣﺜﻞ و ﺑے

ﻣﺜﺎل ہے ـ ان ﭼﻨﺪ ﻟﻔﻈﻮں ﻣﯿں ہﻤﺎری ﺗﻮﺣﯿﺪ ہے ﺟﺒﮑہ
اہﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺟﮭﮕﮍے اور ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﺳے ﻣﻌﻤﻮر ہے
ـ
ﺟﺘﻨﺎ اﻧﺴﺎن ان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺗہہ ﻣﯿں ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اﺗﻨﺎ ہﯽ
اﻟﺠﮭے ﮔﺎ ـ ﻟہﺬا ﺿﺮوری ہے ﮐہ اﻧﺴﺎن ﺗﮑﻠﻒ ﻣﯿں ﻧہ
ﭘﮍے ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿں آﺟﺎﺋے اور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے اور
ﺟﻮ ﻣﺸﮑﻞ ہﻮ ” ﻓﯿﮑﻠﻪ اﻟﯽ ﻋﺎﻟﻤﻪ -اس ﮐﻮ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐے
ﺳﭙﺮد ﮐﺮدے ” اور اﺳﯽ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮے ـ ﻗﺮآن اﯾﻤﺎن
ﻻﻧے ﮐے ﻟﯿے اﺗﺎرا ﮔﯿﺎ ہے ﮐﻮﺋﯽ اﮐﮭﺎڑے ﺑﻨﺎﻧے ﮐے
ﻟﺌے ﻧہﯿں ـ
ﻟہﺬا اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﺣﻤہ اﻟﻠہ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧے ان
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻋﻘﺎﺋﺪ )ﺟﻦ ﮐے ذرﯾﻌے ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﮐﮭﯿﻞ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﮭﮍے (ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﺎﮐہ
ﺑﻨﺪی ﮐﯽ ـ اﺳﯽ وﺟہ ﺳے اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے
اﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎب ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ” ﺑﺎب اﺟﯿﺎد اﻻﺣﺎد ” اور
اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﮐﺎ ﺟﻮ ﺣﯿﻠہ اور ﻣﮑﺮ ﺗﮭﺎ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ
اﻟﮓ اور ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ـ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اہﻞ
اﻟﺮاﺋے ہﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﺣﯿﻠہ اور ﻣﮑﺮ ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﺘے
ہﯿں َ ﺷﯿﻌہ ﮐے ہﺎں ” ﺗﻘﯿہ ” اور اہﻞ اﻟﺮاﺋے ﮐے
ہﺎں ” ﺣﯿﻠہ ” دوﻧﻮں اﯾﮏ ہﯽ ﻋﻤﻞ ہﯿں ـ دوﻧﻮں
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﮏ ہﯽ ہے ﮐہ ہﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﺋﺰ ہﻮﺟﺎﺗﯽ
ہے ـ
وﺻﻠﯽ اﻟﻠہ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟہ وﺻﺤﺒہ
اﺟﻤﻌﯿﻦ ـ
ﺑﺸﮑﺮﯾہ اﻟﺒﯿﺎن ﻣﯿﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮاﭼﯽ ـ

