ﻣﻮﺟـﻮدہ ﺣﮑﻤـﺮان ﮐـﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﺑﻨﺘے
 ،ﺗﮑﻔﯿﺮﯾـﻮں ﮐـﺎ اﭘﻨـﯽ ﮐﺘـﺎب ﻣﯿں
اﻋﺘﺮاف  -اﻟﺸﯿﺦ ذﮐﺎ اﻟﻠہ ﺳﻨﺪﮬﯽ
ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ

ﻣﻮﺟﻮدہ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﺑﻨﺘے ،
ﺗﮑﻔﯿﺮﯾﻮں ﮐﺎ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿں اﻋﺘﺮاف!
اﻟﺸﯿﺦ ذﮐﺎ اﻟﻠہ ﺳﻨﺪﮬﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧے ﺳے
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ وہ ﺣﺎﮐﻢ ہﻮ ﯾﺎ ﻓﻮﺟﯽ
اور ﯾہ ﻋﻤـﻞ وﻻء ﻣﯿں ﺗـﻮ ﺷﺎﻣـﻞ ہے ﻟﯿﮑـﻦ ﺗـﻮﻟﯽ ﻣﯿں
ﻧہﯿں۔ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺗﮑﻔﯿﺮﯾﻮں ﻧے ﮐﯿﺎ ہے۔
اور اس اﺻـﻮل ﮐـﯽ روﺷﻨـﯽ ﻣﯿں ﻣﻮﺟـﻮدہ دور ﮐے ﺣﮑـﺎم
ﮐـﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﺑﻨﺘے۔ اﺑﻮﻋﻤﺮوﻋﺒـﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﮐـﯽ ﻣﺸہـﻮر
ﺗﺼﻨﯿﻒ “اﻟﺘﺒﯿﺎن” ﺟﺴﮑﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺣﻀﺮات ﺑہﺖ زوروﺷﻮر
ﺳـے ﭘﮭﯿﻼﻧے ﭘـﺮﺗﻠے ہﻮﺋےہﯿں،اوراﺳـﯽ ﮐﺘـﺎب ﮐـﻮ اﭘﻨے
ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐے ﻟﯿے ﺣﺮف آﺧﺮ ﮐہﺘے ہﯿں۔ ہﻢ آﭘﮑے
ﺳﺎﻣﻨے اﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﮐے ﺻﻔﺤہ  58ﺳے  61ﺗﮏ اﻗﺘﺒﺎس ﺳے
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾں ﮔے ﮐہ ﮐﻔﺎر ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﺐ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ
ﺑﻨﺎﺗﯽ ہے اور ﮐﺐ ﺻﺮف ﮔﻨہﮕﺎر ﺑﻨﺎﺗﯽ ہے۔
ﻣﻼﺣﻈہ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿں

اﻟﺘﺒﯿﺎن ﺳے اﻗﺘﺒﺎس :

اﺑﻮﻋﻤﺮوﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﻟﮑﮭﺘﺎ ہے:
” ﻟﻔﻆ اﻟﻤ ُﻮاﻻَ ۃِ اور اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ ﻣﯿں اﯾﮏ دﻗﯿﻖ
ﻓﺮق
ﯾہﺎں اﯾﮏ ﺑﮍا ﻟﻄﯿﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮑﺘہ ﺑﮭﯽ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐے ﻗﺎﺑﻞ

ہے ۔وہ ﯾہ ﮐہ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﯿں دوﺳﺘﯽ ﮐے ﻟﯿے اﯾﮏ ﻟﻔﻆ
’’اﻟﻤ ُـﻮ َاﻻَ ۃ‘‘ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗـﺎ ہے اور اﯾـﮏ ﻟﻔـﻆ
’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ‘‘اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗﺎ ہے۔ﻟﻔﻆ اﻟﻤﻮاﻻۃ ﺗﻮ
ﻗﺮﺑﺖ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﭘﯿﺮوی ،ﻣﺪد ،ﺗﻌﺎون ،ﻣﺤﺒﺖ ،دوﺳﺘﯽ
اور ﻏﻼﻣﯽ وﻏﯿﺮہ ﮐے ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐے ﻟﯿے اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗﺎ ہے
۔ﻟﯿﮑﻦ ﻟﻔﻆ ’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ‘‘ ﺑﻄﻮرﺧﺎص ﺻﺮف اور ﺻﺮف
ﺳﯿﺪﮬﯽ ﺻﺎف ﭘﯿﺮوی اور ﻧﺼﺮت ﮐے ﻟﯿے اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗﺎ
ہے۔
ﯾہﯽ وہ ﻣﻌﻨﯽ ہے ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے اس ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿں
وارد ہﻮا ہے ،ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺷﯿﻄﺎن ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
َ
] ﻛَُﺘ ِﺐ َ ﻋ َﻠ َﻴْﻪ ِ أ ﻧ َّﻪُ ﻣ َﻦ ْ ﺗ َﻮ َﻻه ُ
ﻓ َﺄ ﻧ َّﻪُ ﻳُﻀ ِﻠ ُّﻪُ وَﻳَﻬ ْﺪ ِﻳﻪ ِ إِﻟ َﻰ ﻋ َﺬَابِ
اﻟﺴ َّﻌِﻴﺮ ِ [
’’اس (ﺷﯿﻄﺎن)ﭘﺮ (اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ )ﻟﮑﮫ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے
ﮐہ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮے ﮔﺎ وہ اﺳے ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮدے
ﮔﺎ اوراﺳے آگ ک ﻋﺬاب ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟے ﺟﺎﺋے ﮔﺎ‘‘
)اﻟﺤﺞ(4:
ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿں ﻣ َﻦ ْ ﺗ َﻮ َﻻَّ ہُ ﮐﺎﻣﻌﻨﯽ ﯾہ
ہے ﮐہ ’’ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮے ﮔﺎ ‘‘ ﻟﻔﻆ
’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ‘‘ ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﻨﯽ ’’ﻣﺪد
وﻧﺼﺮت‘‘ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﻟﯿے اﯾﮏ دوﺳﺮے ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿں
وارد ہﻮا ہے۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
]إِﻧ َّﻤ َﺎ ﻳَﻨْﻬ َﺎﻛ ُﻢ ُ اﻟﻠہُ ﻋ َﻦ ِ اﻟ َّﺬ ِﻳﻦ َ
َ
ﻗ َﺎﺗ َﻠ ُﻮﻛ ُﻢ ْ ﻓ ِﻲ اﻟﺪ ِّﻳﻦ ِ وَأ ﺧ ْﺮ َﺟ ُﻮﻛ ُﻢ ْ ﻣ ِﻦ ْ
د
ِﻳَﺎرِﻛ ُﻢ ْ وَﻇ َﺎﻫ َﺮ ُوا ﻋ َﻠ َﻰ إِﺧ ْﺮ َاﺟ ِﻜ ُﻢ ْ
َ
أ
نْ ﺗ َﻮ َﻟ َّﻮ ْﻫ ُﻢ ْ وَﻣ َﻦ ْ ﻳَﺘ َﻮ َﻟ َّﻬ ُﻢ ْ
ُ
ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟﻈ َّﺎﻟ ِﻤ ُﻮنَ[
’’اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﺗﻤہﯿں ﺻﺮف ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد وﺗﻌﺎون
ﺳے روﮐﺘﺎ ہے ﺟﻨﮭﻮں ﻧے ﺗﻢ ﺳے ﻟﮍاﺋﯿﺎں ﻟﮍﯾں اور
ﺗﻤہﯿں دﯾﺲ ﻧﮑﺎﻟے دﯾے اور دﯾﺲ ﻧﮑﺎﻻ دﯾﻨے واﻟﻮں ﮐﯽ

ﻣﺪد ﮐﯽ ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﻗﺴﻢ ﮐے ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﻣﺪد وﻧﺼﺮت
ﮐﺮﯾں ﮔے وہ ﭘﮑے ﭨﮭﮑےﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ ہﻮں ﮔے‘‘ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨۃ :
9
َ
ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿں ﺑﮭﯽُأ نْ ﺗ َﻮ َﻟ َّﻮ ْﻫ ُﻢ ْ
وَﻣ َﻦ ْ ﻳَﺘ َﻮ َﻟ َّﻬ ُﻢ ْ ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ
اﻟﻈ َّﺎﻟ ِﻤ ُﻮنَ ﮐﺎﻣﻌﻨﯽ ﯾہ ہے ﮐہ ’’ﺗﻢ ان ﮐﯽ ﻣﺪد
وﻧﺼﺮت ﮐﺮواور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ ﻣﺪد وﻧﺼﺮت ﮐﺮے ﮔﺎ
ﺗﻮﯾہﯽ ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ ہﻮں ﮔے ‘‘
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں اﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ
’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ‘‘ﻣﺪدوﻧﺼﺮت ﮐے ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿں ہﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ہﻮا ہے ۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﻻ َ ﺗ َﺘ َﻮ َﻟ َّﻮ ْا ﻗ َﻮ ْﻣ ًﺎ ﻏ َﻀ ِﺐ َ اﷲُ ﻋ َﻠ َﯿْہِﻢ ْ .
. . .
اے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ!)اﯾﺴﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻣﺪدوﻧﺼﺮت ﻧہ ﮐﺮو ﺟﻦ ﭘﺮ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ہﻮا ہے…‘‘.
ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿں ﻻ َ ﺗ َﺘ َﻮ َﻟ َّﻮ ْا ﮐﺎﻣﻌﻨﯽ ہے
ﮐہ ﺗﻢ دوﺳﺘﯽ ﻧہ ﮐﺮو۔‘‘ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
اور ﻓﺮﻗﺎن ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿں اﭘﻨﺎ اﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺻﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ
ہے ﮐہ ﻣﯿں ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ وﻣﺪدﮔﺎر ہﻮں ۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
اﻟﻠہُ وَﻟ ِﻲ ُّ اﻟ َّﺬ ِﻳﻦ َ آﻣ َﻨُﻮا ﻳُﺨ ْﺮ ِﺟ ُﻬ ُﻢ ْ
ﻣ ِﻦ َ اﻟﻈ ُّﻠ ُﻤ َﺎتِ إِﻟ َﻰ اﻟﻨُّﻮرِ وَاﻟ َّﺬ ِﻳﻦ َ
َ
ﻛ َﻔ َﺮ ُوا أ وْﻟ ِﻴَﺎؤُﻫ ُﻢ ُ اﻟﻄ َّﺎﻏ ُﻮتُ
ﻳُﺨ ْﺮ ِﺟ ُﻮﻧ َﻬ ُﻢ ْ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻨُّﻮرِ إِﻟ َﻰ
َ
ُ
اﻟﻈ ُّﻠ ُﻤ َﺎتِ أ وﻟ َﺌِﻚ َ أ ﺻ ْﺤ َﺎبُ اﻟﻨَّﺎرِ ﻫ ُﻢ ْ
ﻓ ِﻴﻬ َﺎ ﺧ َﺎﻟ ِﺪُونَ
’’اﯾﻤﺎن ﻻﻧے واﻟﻮں ﮐﺎ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﺧﻮد ﻣﺪدﮔﺎر ہے
،وہ اﻧہﯿں اﻧﺪﮬﯿﺮوں ﺳے روﺷﻨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻟے ﺟﺎﺗﺎ
ہے اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐے ﻣﺪدﮔﺎر ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ہﯿں وہ اﻧہﯿں
روﺷﻨﯽ ﺳے ﻧﮑﺎل ﮐﺮ اﻧﺪﮬﯿﺮوں ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟے ﺟﺎﺗے ہﯿں ﯾہ

ﻟﻮگ ﺟہﻨﻤﯽ ہﯿں ﺟﻮ ہﻤﯿﺸہ اﺳﯽ ﻣﯿں ﭘﮍے رہﯿں ﮔے ‘‘
اﻟﺒﻘﺮۃ257 :
ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺖ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﷲُ وَﻟ ِﯽ ُّ اﻟ َّﺬ ِﯾْﻦ َ
اٰﻣ َﻨُﻮ ْا ﮐے اﻟﻔﺎظ وارد ہﻮﺋے ہﯿں ۔ان اﻟﻔﺎظ ﮐﺎ
ﻣﻌﻨﯽ ہے ﮐہ’’اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﺧﻮد ﻣﺪدﮔﺎر ہے ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﺎ ﺟﻮ اﯾﻤﺎن ﻻﺋے ہﯿں ۔‘‘ ﻟہٰﺬا اس آﯾﺖ
ﻣﯿں’’وَﻟ ِﯽ ُّ‘‘ ﮐﺎﻣﻌﻨﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ہے ۔اس ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮرہ
َ
آﯾﺖ ﻣﯿں وَاﻟ َّﺬ ِﻳﻦ َ ﻛ َﻔ َﺮ ُوا أ وْﻟ ِﻴَﺎؤُﻫ ُﻢ ُ
اﻟﻄ َّﺎﻏ ُﻮتُ ﮐے اﻟﻔﺎظ ﺑﮭﯽ وارد ہﻮﺋے ہﯿں۔ان اﻟﻔﺎظ
ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ ہے ’’وہ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں ان ﮐے ﻣﺪدﮔﺎر
ﻃﺎﻏﻮت ہﯿں ۔‘‘اس آﯾﺖ ﻣﯿں اوﻟﯿﺎء ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ “زﯾﺎدہ
ﺗﻌﺪاد ﻣﯿں ﻣﺪدﮔﺎر‘‘ہے۔ﻋﻠﯽٰ ہٰﺬا اﻟﻘﯿﺎس۔ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﮐﻼم ﭘﺎک ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿں اﯾﮏ اور ﻣﻘﺎم ﭘﺮ
ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻟﻔﻆ ﻣﺪدﮔﺎر ﮐے ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿں اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮا ہے۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﻓ َﺈِ نَّ اﻟﻠہَ ﻫ ُﻮ َ ﻣ َﻮ ْﻻه ُ وَﺟ ِﺒْﺮ ِﻳﻞ ُ
وَﺻ َﺎﻟ ِﺢُ اﻟ ْﻤ ُﺆ ْﻣ ِﻨِﻴﻦ َ وَاﻟ ْﻤ َﻼﺋ ِﻜ َﺔ ُ ﺑ َﻌْﺪ َ
ذ َﻟ ِﻚ َ ﻇ َﻬ ِﻴﺮ ٌ
’’ﯾﻘﯿﻨﺎ اس )رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ( ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر اور ﮐﺎرﺳﺎز ﺗﻮ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے ،ﺟﺒﺮﯾﻞ ہے اور ﻧﯿﮏ اہﻞ اﯾﻤﺎن ہﯿں
اور ان ﮐے ﻋﻼوہ ﻓﺮﺷﺘے ﺑﮭﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧے واﻟے ہﯿں‘‘
)اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ(4:
ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺖ ﻣﯿں ﻟﻔﻆ ’’ﻣ َﻮﻻَ ہُ‘‘ ﮐﺎﻣﻌﻨﯽ ’’اس
ﮐﺎﻣﺪدﮔﺎر ‘‘ہے۔ ﻧﯿﺰ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐے اﯾﮏ اور ﻣﻘﺎم
ﭘﺮﺑﮭﯽ ﯾہ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮا ہے اور وہﺎں ﺑﮭﯽ ﯾہ
ﻣﺪدﮔﺎر ﮐے ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿں ہﯽ ہے ۔
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ذٰﻟ ِﮏ َ ﺑِﺎَنَّ اﷲَ ﻣ َﻮ ْﻟ َﯽ اﻟ َّﺬ ِﯾْﻦ َ اٰﻣ َﻨُﻮ ْا
وَ اَنَّ اﻟ ْﮑٰﻔِﺮ ِﯾْﻦ َ ﻻ َ ﻣ َﻮ ْﻟٰﯽ ﻟ َہُﻢ ْ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺳﺰاﺋﯿں دﯾں )اس ﻟﯿے ﮐہ
اﯾﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر اور ﮐﺎرﺳﺎز ﺧﻮد اﻟﻠہ

ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے اورﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺪدﮔﺎرﻧہﯿں ہے‘‘
ﺳﻮرۃ ﻣﺤﻤﺪ4:
ﻣﺬﮐﻮرہ آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤہ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﻟﻔﻆ ’’ﻣ َﻮﻟﯽٰ‘‘دودﻓﻌہ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮا ہے ۔دوﻧﻮں ﺟﮕہ اس ﮐﺎﻣﻌﻨﯽ وﻣﺪدﮔﺎر اور
ﮐﺎرﺳﺎز ہے ۔ ﯾہ ﭼﻨﺪ آﯾﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
ہﯿں ان ﮐے ﻋﻼوہ ﺟہﺎں ﺟہﺎں ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻟﻔﻆ وارد ہﻮا ہے
اﮐﺜﺮ وﺑﯿﺸﺘﺮ اِﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿں ہے ۔ ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ ﺳﺎری
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎﻟﺐ وﻟﺒﺎب ﯾہ ہے ﮐہ ﻟﻔﻆ
’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ‘‘ ﻟﻔﻆ ’’اﻟﻤ ُﻮ َاﻻَ ۃ‘‘ﺳے زﯾﺎدہ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہے۔ ’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ‘‘ ﮐﺎﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ہے
ﮐہ ’’ﻋ َﻠ َﯽ اﻻِ ﻃﻼَ ق‘‘ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﯿﺮوی اور
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﺮﺗے ﺟﺎﻧﺎ اورﭘﻮری ﭘﻮری ﻣﺪد وﻧﺼﺮت
ﮐﺮﻧﺎ۔‘‘
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺳے ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ
اﻟﺘَّﻮَﻟِّﯽ اور اﻟﻤُﻮَاﻻَ ۃ ﮐے درﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم اور
ﺧﺼﻮص ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ہے ۔ ’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ‘‘ اور’’اﻟﻤ ُﻮ َاﻻَ ۃ‘‘ﮐے
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﯿے ﮔﺌے اِﺳﯽ ﻓﺮق ﮐﻮ ہﯽ ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﮭﺘے
ہﻮﺋے اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ رﻗﻤﻄﺮاز ہﯿں :
’’اﻟﺘ َّﻮ َﻟ ِ ّﯽ ﮐ ُﻔ ْﺮ ٌ ﯾُﺨﺮ ِجُ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻤ ِﻠ َّۃِ وَ
ﮬُﻮ َ ﮐ َﺎﻟﺬَّبِّ ﻋ َﻨْﮭُﻢ ْ وَ اِﻋ َﺎﻧ َﺘ ِﮭِﻢ ْ
ﺑِﺎﻟ ْﻤ َﺎل ِ وَاﻟ ْﺒَﺪ ْنِ وَاﻟﺮ َّأْیِ ۔
وَاﻟﻤ ُﻮ َاﻻَ ۃُ ﮐ َﺒِﯿْﺮ َۃٌ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﮑ َﺒَﺎﺋ ِﺮ ِ ۔
ﮐ َﺒَﻞ َّ اﻟﺪ َّوَاۃِ وَ ﺑ َﺮ ِیِ اﻟ ْﻘ َﻠ َﻢِ
وَاﻟﺘ َّﺒَﺸ ُّﺶ ِ أَوْ ر َﻓ ْﻊ ِ اﻟﺴ َّﻮ ْط ِ ﻟ َﮭُﻢ۔‘‘
’’ﮐﺎﻓﺮوں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻟﺘﻮﻟﯽ واﻻ ﺗﻌﻠﻖ واﺿﺢ ﮐﻔﺮ ہے ﺟﻮ
ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮدﯾﺘﺎ ہے ۔ﻣﺜﻼ ً
1۔ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﺑﮭﺮﭘﻮر دﻓﺎع ﮐﺮﻧﺎ ۔
2۔ﻧﯿﺰ داﻣے ،درہﻤے ،ﺳﺨﻨے اور ﻗﺪﻣے ان ﮐﺎ ﭘﻮرا
ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﺎ ۔
ﺟﺒﮑہ ﮐﺎﻓﺮوں ﺳے اﻟﻤ ُﻮ َاﻻَ ۃ ﺟﯿﺴﺎ دوﺳﺘﺎﻧہ ﺗﻌﻠﻖ
اﮔﺮﭼہ ﻣﻠﺖِ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﻧﮑﺎﻟﻨے واﻻ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ﻣﮕﺮ وہ
ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ

ہے۔‘‘ ﻣﺜﻼ ً
1۔ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﭘﻨے ﻗﻠﻢ وﻗﺮﻃﺎس ﮐﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿں
ﻻﻧﺎ اور
2۔ ان ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮں ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿں ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
) (Articlesﺗﺤﺮﯾﺮﮐﺮﻧﺎ۔
3۔ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺧﻮش ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ان ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﮫ ﺑﭽﮫ
ﺟﺎﻧﺎ اور ﺻﺪﻗے واری ﺟﺎﻧﺎ۔
4۔ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﭘﻮﻟﯿﺲ وﻓﻮج ﮐﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿں ﻟے آﻧﺎ
اور ﮔﻮﻟﯽ وﺑﻨﺪوق ﮐﺎ رخ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐﺮدﯾﻨﺎ ۔
ﯾہ ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ﻣﯿں ﺳے ہﯿں ۔‘‘
)اﻟﺘﺒﯿﺎن،ﺗﺮﺟﻤہ دوﺳﺘﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر از
اﺑﻮﻋﻤﺮوﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺣﺴﺎن ﺻﻔﺤہ 58ﺗﺎ(61
)اﻟﺘﺒﯿﺎن ﺳے اﻗﺘﺒﺎس ﺧﺘﻢ ہﻮا(
ﻗﺎرﺋﯿﻦ اس اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯿں آپ ﻧے ﺗﮑﻔﯿﺮﯾﻮں ﮐﯽ ہﯽ ﮐﺘﺐ
ﻣﯿں ﺑﮍی وﺿﺎﺣﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﭘﮍھ ﻟﯿﺎ ہے ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں ﺳے
اﻟﺘﻮﻟﯽ واﻻ ﺗﻌﻠﻖ واﺿﺢ ﮐﻔﺮ ہے،ﯾﻌﻨﯽ ان ﮐﺎ ﺑﮭﺮﭘﻮر
دﻓﺎع ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺒﮑہ ﮐﺎﻓﺮوں ﺳے اﻟﻤﻮﻻۃ ﺟﯿﺴﺎ دوﺳﺘﺎﻧہ
ﺗﻌﻠﻖ اﻧہﯿں اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﺑﻠﮑہ ﮔﻨﺎہ
ﮐﺒﯿﺮہ ﮐﺎﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ہے،اور اس ﮐﯽ ﻣﺜﺎﻟﯿں ﺑﮭﯽ دی
ہﯿں ﺟﯿﺴے ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﭘﻨﯽ ﻗﻠﻢ اور ﻗﺮﻃﺎس
ﭼﻼﻧﺎ،ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﺧﻮش ﮐﺮﻧےﮐےﻟﯿے ﺑﭽﮫ ﺑﭽﮫ ﺟﺎﻧﺎ اور
ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺗﻠﻮار،ﺑﻨﺪوق ﯾﺎ
ﮔﻮﻟﯽ ﭼﻼﻧﺎ ﯾہ ﺳﺐ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻻۃ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں،اور
ﯾہ ﮐﺎم اﻧﺴﺎن ﮐﻮ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗے،ﺑﻠﮑہ ﮔﻨہﮕﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ اور ﻣﻮﺟﻮدہ
ﺣﮑﺎم اﺳﯽ زﻣﺮہ ﻣﯿں آﺗے ہﯿں!

ﺳـﻮچ ﮐـﺮ ہـﯽ روح ﮐـﺎﻧﭙﺘﯽ ہے ،او
!ﺧﺎرﺟﯿﻮ
ﺧﻮارج ﮐے ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘہ دﯾﻦ ﮐﯽ ﻗﻠﻌﯽ
ﮐﮭﻮل ﮐﺮ رﮐﮫ دﯾﻨے واﻻ اﯾﮏ ﺳﻮال
اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺟﺐ ﺣﻀﺮت ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌہ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨہ ﮐﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﮐے اس ﺑﺎت ﮐﯽ دﻟﯿﻞ دی
ﺟﺎﺗﯽ ہے ﮐہ ﺟﻨﺎب دﯾﮑﮭﯿں ﮐہ ۔
“ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺟﻨﮓ ﻣﯿں ﮐﻔﺎر ﺳے ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ﺗﻌﺎون ہﺮﺣﺎل ﻣﯿں ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ اور ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺪاد ﻧہﯿں
ہﻮﺗﺎ  ،ﺑﻠﮑہ ﮐﺒﮭﯽ ﯾہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ہﻮﺗﺎ اور ﮐﺒﮭﯽ ﯾہ
ارﺗﺪاد ﮐﯽ ﺣﺪ ﮐﻮ ﭼﮭﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﻓﺎﻋﻞ
ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ اور ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮ ہﯽ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ
ہے ،ﻣﺤﺾ ﺧﺒﺮوں اور وﯾڈﯾﻮز ﮐﻮ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﻧہﯿں”۔
ﺗﻮ ﺧﻮارج ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﺑﺎﻟﻔﺮض اﮔﺮ ﯾہ ﻣﺎن ﺑﮭﯽ ﻟﯿﺎ
ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اس دﻟﯿﻞ ﺳے ﻣﻮﺟﻮدہ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐے
ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ

ﺣﻀـﺮت ﺣـﺎﻃﺐ ﺑـﻦ اﺑـﯽ ﺑﻠﺘﻌہ رﺿـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے ﻣﺤـﺾ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑہ ﮐﻮ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﯽ
ﺗﮭﯽ ،اور ﺟﺐ ﮐہ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﺎ ﺟﺮم ﺻﺮف
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ اﻧہﻮں ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎن “ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ” ﮐﻮ
ﮐﻔﺎر ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﯿﺎ ہے۔ ﺟﻮ ﮐہ ان “ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ” ﮐﯽ
ﺟﺎن ﮐے دﺷﻤﻦ ﺗﮭے ۔
ﻟہﺬا ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺠﺎہﺪ ﮐﺎ ﮐﻔﺎر ﮐے ﺣﻮاﻟہ
ﮐﺮﻧﺎ ہﺮ ﺣﺎل ﻣﯿں ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد ہے  ،ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮا
ہﻤﺎرےﺣﮑﻤﺮان اور اﻧﮑے ﻣﺪدﮔﺎر و ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺐ ﻣﺮﺗﺪ ہﯿں۔
ﺗﻮ اس ﮐے ﺟﻮاب ﻣﯿں ﻣﯿں ﺻﺮف اﯾﮏ ﺳﺎدہ ﺳﺎ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎہﺘﺎ ہﻮں:
ﭼﻠﯿں اﮔﺮ ہﻢ آپ ﮐے اﺻﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻨے رﮐﮫ ﮐﺮ اﯾﮏ
ﻟﻤﺤہ ﮐے ﻟﺌے ﯾہ ﻣﺎن ﻟﯿﺘے ہﯿں ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻮ ﺣﺮﺑﯽ ﮐﻔﺎر ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﮐہ اﺳے ﺟﺎن ﺳے
ﻣﺎرﻧے ﮐے ﻟﺌے دﮬﻮﻧڈﺗﺎ ﭘﮭﺮ رہﺎ )ﺟﯿﺴﺎ اﻣﺮﯾﮑہ و
ﺻﻠﯿﺒﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ہﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ
اور ارﺗﺪاد ہے..
ﺗـﻮ ﺑﺘﺎؤ “ﻇـﺎﻟﻤﻮ” “ ،ﺟہﻨـﻢ ﮐے ﮐﺘـﻮ” “ ،ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺨﻠﻮق” ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﺟﺐ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺟﻮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑہ ﺳے
ﺟﺎن ﺑﭽﺎ ﮐﺮ ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿں ﭘﻨﺎہ ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے ﺑﮭﺎﮔے اور
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اس ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﺗﻠﻮار ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯿں آﺋے
ﺗﻮ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے اس ﻣﻮﻣﻦ اﺑﻮ
ﺑﺼﯿﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮ دﯾﺎ اور
وہ اﻧہﯿں ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮ ﮐے ﻟے ﮔﺌے ﺗﮭے۔
ﺗﻮ ﻣﯿﺮا ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ آپ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ
ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕےﮔﺎ؟؟؟
)اﮔﺮ ﺗﻤہﺎرے ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘہ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﯾہﺎں اﭘﻼﺋے ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮑﻠے ﮔﺎ۔۔۔۔؟؟؟ )ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠہ ﻣﻦ
ذﻟﮏ (
ﺳﻮچ ﮐﺮ ہﯽ روح ﮐﺎﻧﭙﺘﯽ ہے ،ﻣﮕﺮ ﺗﻤہﺎرے ﺑﻨﺪ دﻣﺎغ ﮐے
ﺗﺎﻟے ﻧہﯿں ﮐ ُﮭﻠﺘے ۔۔۔۔۔او ﺧﺎرﺟﯿﻮ

ﮐﻔﺮ ﺳے ﺗﻌﺎون ﮐﯽ ﺗﯿﻦ اﻗﺴﺎم اور
ﺧـﻮارج ﮐـﯽ اس ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﮐـﺞ ﻓہﻤـﯽ
۔ﻣﻔﺘﯽ اﺳﺮار اﺣﻤﺪ ﺳہﺎرﻧﭙﻮری
ﮐﻔﺮ ﺳے ﺗﻌﺎون ﮐﯽ ﺗﯿﻦ اﻗﺴﺎم اور
ﺧﻮارج ﮐﯽ اس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺞ ﻓہﻤﯽ
ﻣﻔﺘﯽ اﺳﺮار اﺣﻤﺪ ﺳہﺎرﻧﭙﻮری
ﮐﺎﻓﺮ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﭘﺮ ہے:
ﭘہﻠﯽ ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﭘﺮ
راﺿﯽ ہﻮ اور اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ )درﺳﺖ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ(
ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ اور اﺳﯽ وﺟہ ﺳے اس ﺳے ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ
ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﮐﺎﻓﺮ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﮐﻔﺮ ﭘﺮ راﺿﯽ
ﺑﮭﯽ ہے اور ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہے۔
دوﺳﺮی ﻗﺴﻢ اس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﯽ ﯾہ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ
ﺳے ﻇﺎہﺮی ﻃﻮر ﭘﺮ اﭼﮭے ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻘﺼﻮد ہﻮاور اﯾﺴﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﻧہﯿں ہے۔
ﺗﯿﺴﺮی ﻗﺴﻢ اس ﺗﻌﻠﻖ ﮐﯽ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿں ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ‘ ان ﮐﯽ اﻋﺎﻧﺖ اور ﻧﺼﺮت ہﻮاور اس ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﯾﺎ ﺗﻮ ﻗﺮاﺑﺖ داری ہﻮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮان ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ﺳﺎﺗﮫ ہﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﯾہ ﻋﻘﯿﺪہ ﺑﮭﯽ ہﻮ ﮐہ ان ﮐﺎ دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ
ہے ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﮔﺮﭼہ ﻣﻤﻨﻮع ہے ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮ
ﻧہﯿں ہے۔
دوﺳﺮی ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ واﺿﺢ ہے ﯾہﻮد و
ﻧﺼﺎری ﺳے دوﺳﺘﯽ ﻟﮕﺎﻧے واﻟے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ہے ﺟﻦ ﮐﻮ ﯾﺎ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﭨﯿﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﮐﺎ
ڈر ہے ﯾﺎ وہ ﻋﯿﺶ ﭘﺮﺳﺖ ہﯿں ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺎہﻠﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ہے
اور ﻣﻮت ﮐﺎ ﺧﻮف ﻣﺎل اور ﻋہﺪے ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ وﻏﯿﺮہ ۔

ﯾہ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾں اﯾﺴے اﻣﻮر ہﯿں ﺟﻦ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اﯾﺴے
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﻓﺎﺟﺮ اور ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺗﻮ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﯿں
ﮔے ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺴے ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے وہ ﻣﻠﺖ
اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺧﺎرج ہﻮں اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟٰﯽ ﻧے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﻔﺎر ﺳے اﭘﻨے ﺑﭽﺎؤ ﮐﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐے ﻃﻮر
ﭘﺮ ان ﺳے ﻇﺎہﺮی دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ اﺟﺎزت دی ہے ارﺷﺎد ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے ۔
ﻻَ ﻳَﺘ َّﺨ ِﺬ ِ اﻟ ْﻤ ُﺆ ْﻣ ِﻨُﻮ ْنَ اﻟ ْﻜٰﻔِﺮ ِﻳْﻦ َ
اَوْﻟ ِﻴَﺎۗءَ ﻣ ِﻦ ْ دُوْنِ اﻟ ْﻤ ُﺆ ْﻣ ِﻨِﻴْﻦ َ ۚ
وَﻣ َﻦ ْ ﻳَّﻔ ْﻌَﻞ ْ ذٰﻟ ِﻚ َ ﻓ َﻠ َﻴْﺲ َ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻠ ّٰﻪ ِ
ﻓ ِﻲ ْ ﺷ َﻲ ْءٍ اِﻻَّ ٓ اَنْ ﺗ َﺘ َّﻘُﻮ ْا ﻣ ِﻨْﮭُﻢ ْ
ﺗ ُﻘٰﯩﺔ ً ۭ وَﻳُﺤ َﺬّ ِر ُﻛ ُﻢ ُ اﻟﻠ ّٰﻪُ ﻧ َﻔ ْﺴ َﻪٗ ۭ
وَاِﻟ َﻰ اﻟﻠ ّٰﻪ ِ اﻟ ْﻤ َﺼ ِﻴْﺮ ُ  28
‘‘ ﭘﺲ اہﻞ اﯾﻤﺎن ،اہﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﺗے ہﻮﺋے
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﯿں اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ
ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﻟﻠہ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧہﯿں ہے ﺳﻮاﺋے
اس ﮐے ﮐہ ﺗﻢ ) ﯾﻌﻨﯽ اہﻞ اﯾﻤﺎن( ان ﮐﺎﻓﺮ وں ) ﮐﯽ
اذﯾﺖ ( ﺳے ﺑﭽﻨﺎ ﭼﺎ ہﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﭽﻨﺎ ’’ ْ۔
) آل ﻋﻤﺮان (28 :
اس آﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐہ ﮐﺎ ﯾہ اﺳﺘﺜﻨﺎ ء ﺑہﺮ ﺣﺎل
ﯾہﻮدوﻧﺼﺎری ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﯾﺴے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯿں ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎﻧﻊ ہے ۔ اس آﯾﺖ ﻣﺒﺎرﮐہ ﻣﯿں
ﺗﻘﺎۃ ﺳے ﻣﺮاد ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻧے ﺗﻘﯿہ اور ﺧﻮف دوﻧﻮں
ﮐﯿﻠﺌے ہﯿں :
اﻣﺎم ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ اﻟﻤﺎﻟﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﮐے
ﺧﻮف ﮐے ﺳﺒﺐ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ان ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺎ
اﻇہﺎر ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ہے۔
وہ ‘ﯾﺎٔﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﺼﺎری
أوﻟﯿﺎء ‘ ﮐے ﺗﺤﺖ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
” وﺑﯿﻦ ﻓﯽ ﻣﻮ ﺿﻊ آﺧﺮ  :أن ﻣﺤﻞ ذﻟﮏ،ﻓﯿﻤﺎا ذا ﻟﻢ
ﺗﮑﻦ اﻟﻤﻮاﻻة ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف وﺗﻘﯿﺔ ون ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﮏ
ﻓﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻌﺬور وﮬﻮ ﻗﻮﻟہ ﺗﻌﺎﻟﯽ  :ﻻ َ ﯾَﺘَّﺨ ِﺬِ

اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮْنَ اﻟْﮑٰﻔِﺮ ِﯾْﻦ َ اَوْﻟِﯿَﺂئ َ ﻣِﻦ ْ
دُوْنِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿْﻦ َ وَﻣَﻦ ْ ﯾَّﻔْﻌَﻞ ْ ذٰﻟِﮏ َ
ﻓ َﻠَﯿْﺲ َ ﻣِﻦ َ اﻟﻠّٰہِ ﻓ ِﯽ ْ ﺷ َﯿْﺊٍ اِﻻ َّ اَنْ
ﺗَﺘَّﻘُﻮْا ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﺗُﻘَﺎة”.
)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن  :اﻟﻤﺎﺋﺪة(
” اﯾﮏ اور ﺟﮕہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے اس ﺑﺎت ﮐﻮ واﺿﺢ ﮐﯿﺎ
ہے ﮐہ ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری ﺳے ﯾہ ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺧﻮف ﯾﺎ
ﺑﭽﺎؤ ﮐے ﺳﺒﺐ ﺳے ﻧہ ہﻮ’ اور اﮔﺮ ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری ﺳے
ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ اس ﺳﺒﺐ) ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮف ﯾﺎ ان ﮐﯽ اذﯾﺖ ﺳے
ﺑﭽﺎؤ( ﮐے ﺗﺤﺖ ہﻮ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬور ہے اور اﻟﻠہ
ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻗﻮل ہے”:ﭘﺲ اہﻞ اﯾﻤﺎن’ اہﻞ
اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﺗے ہﻮﺋے ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮدوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﯿں
اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﻟﻠہ ﺳے
ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧہﯿں ہے ﺳﻮاﺋے اس ﮐے ﮐہ ﺗﻢ )ﯾﻌﻨﯽ اہﻞ
اﯾﻤﺎن( ان ﮐﺎﻓﺮوں )ﮐﯽ اذﯾﺖ (ﺳے ﺑﭽﻨﺎ ﭼﺎہﻮ ﮐﭽﮫ
ﺑﭽﻨﺎ”۔
اﻣﺎم ﻧﺴﻔﯽ اﻟﺤﻨﻔﯽ ﻧے ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ہے۔وہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
)اِﻻ َّ اَنْ ﺗَﺘَّﻘُﻮْا ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﺗُﻘَﺎة( اﻻ أن
ﺗﺨﺎﻓﻮا ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮭﻢ أﻣﺮا ﯾﺠﺐ اﺗﻘﺎؤہ أی إﻻ أن
ﯾﮑﻮن ﻟﻠﮑﺎﻓﺮ ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺘﺨﺎﻓہ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﮏ وﻣﺎﻟﮏ
ﻓﺤﯿﻨﺌﺬ ﯾﺠﻮز ﻟﮏ ا ﻇﮭﺎر اﻟﻤﻮاﻻة واﺑﻄﺎن اﻟﻤﻌﺎداة”.
)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺴﻔﯽ  :آل ﻋﻤﺮان )٢٨ :
‘اﻻ أن ﺗﺘﻘﻮا ﻣﻨﮭﻢ ﺗﻘﺎة’ ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﯾہ ہے ﮐہ ﺗﻤہﯿں
ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﮐﺴﯽ اﯾﺴے اﻣﺮ ﮐﺎ اﻧﺪﯾﺸہ ہﻮ ﮐہ ﺟﺲ ﺳے
ﺑﭽﻨﺎ ﻻزم ہﻮﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ
ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ اور ﺗﻤہﯿں اس ﮐﺎﻓﺮ ﺳے اﭘﻨے ﺟﺎن اور ﻣﺎل
ﮐﺎ ﺧﻮف ﻻﺣﻖ ہﻮ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺗﻤہﺎرے ﻟﯿے ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ہے
ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺳے دوﺳﺘﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮو اور اس ﺳے
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎ ﻟﻮ۔”
اﻣﺎم ﺑﯿﻀﺎویؒ اور ﺷﺎﻓﻌﯽؒ ﻧے ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ﺧﻮف ﮐے وﻗﺖ دﺷﻤﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺎ

اﻇہﺎر ﺟﺎﺋﺰ ہے۔وہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
” ﻣﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﻮاﻻﺗﮭﻢ ﻇﺎﮬﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ ﻓﯽ اﻻ ٔوﻗﺎت ﮐﻠﮭﺎ
إﻻ وﻗﺖ اﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻓﺈن اﻇﮭﺎر اﻟﻤﻮاﻻة ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺟﺎﺋﺰ”.
)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﻀﺎوی  :آل ﻋﻤﺮان ‘)٢٨ :
‘اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻت ﻣﯿں ﮐﻔﺎر ﺳے ﻇﺎہﺮی ﯾﺎ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧے ﺳے ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے
ﺳﻮاﺋے ﺧﻮف ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐے ‘ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿں ﮐﺎﻓﺮ
ﺳے ﺗﻌﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﺟﺎﺋﺰ ہے۔”
ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺳے ﯾہ
ﮐﺎم ﺳﺮزد ہﻮ ﮔﯿﺎ ﮐہ اس ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﮐﻔﺮ ﮐﺎ
ﺗﻌﺎون ﯾﺎﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدی ﺗﻮ آپ ﷺ ﻧے اس ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ و
ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار ﻧہﯿں دﯾﺎ ۔ ﻣﺜﻼ
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌہ  ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
ﻣﯿں ﻣﺮوی ہے ﮐہ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ زﺑﯿﺮ اور
ﻣﻘﺪاد ﮐﻮﺑﮭﯿﺠﺎ ﮐہ ﺟﺎؤ روﺿہ ﺧﺎخ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ اﯾﮏ
ﻋﻮرت ﺳﺎﻧڈھ ﭘﺮ ﺳﻮار ﺗﻤﮭﯿں ﻣﻠے ﮔﯽ اس ﮐے ﭘﺎس اﯾﮏ
ﺧﻂ ہے وہ ﻟے ﮐﺮ آؤ ﺟﺐ ﯾہ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام وہﺎں ﭘہﻨﭽے
ﺗﻮ اس ﻋﻮرت ﺳے ﮐہﺎ ﺗﯿﺮے ﭘﺎس ﺟﻮ ﺧﻂ ہے وہ ہﻤﯿں
دﯾﺪے ﭘہﻠے ﭘہﻞ اس ﻧے اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺎ اورﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮے
ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻂ ﻧہﯿں ﺗﺐ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﯾﺎ ﺗﻮ
ہﻤﯿں ﺧﻂ دﯾﺪے ﺗﻮ ﺑہﺘﺮ ہے وﮔﺮﻧہ ہﻤﯿں ﻧﻨﮕﺎہ ﮐﺮ ﮐے
ﺑﮭﯽ ﺧﻂ ﺑﺮاﻣﺪ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ﺗﻮ ہﻢ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﮔﺰرﯾں ﮔے
۔ ﺗﻮ اس ﻋﻮرت ﻧے ﺑﺎﻟﻮں ﮐﯽ ﭼﻮﭨﯽ ﺳے ﺧﻂ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ
دﯾﺪﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺟﺐ ﯾہ
ﺧﻂ ﻟے ﮐﺮ ﺑﺎرﮔﺎہ ﻧﺒﻮی ﻣﯿں ﭘہﻨﭽے  ،ﺧﻂ ﮐﮭﻮﻻ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ
وہ ﺧﻂ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے رؤس
ﻗﺮﯾﺶ ﮐے ﻧﺎم ﻟﮑﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﻣﯿں ﻧﺒﯽ ﷺ ﮐے ﺑﻌﺾ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں اﻃﻼع دی ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ۔
آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﯾہ ﮐﯿﺎ ہے؟ اس ﻧے ﮐہﺎ
ﯾﺎرﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ آپ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہے ﻣﯿں ﻗﺮﯾﺶ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
رہﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﯿں ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻧہﯿں ہﻮں ﺑﻠﮑہ ان ﮐﺎ
ﺣﻠﯿﻒ ہﻮں آپ ﮐے ﭘﺎس ﺟﺘﻨے ﻣہﺎﺟﺮﯾﻦ ہﯿں ان ﮐے وہﺎں
رﺷﺘہ دار ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐے ﮔﮭﺮ ﺑﺎر اور اﻣﻮال

ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺗﻮﻣﯿں ﻧے ﺳﻮﭼﺎ ﻗﺮﯾﺸﯿﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﻣﯿﺮی رﺷﺘہ داری ﺗﻮ ﻧہﯿں ہے ﭼﻠﻮ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﺣﺴﺎن
ﮐﺮدو ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ وہ ﻣﯿﺮے ﻗﺮاﺑﺖ داروں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮐﺮ ﯾں ۔ اور ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﻧے ﮐہﺎ  ،ﻟﻢ اﻓﻌﻠہ
ارﺗﺪادا ﻋﻦ دﯾﻨﯽ وﻻ رﺿﺎ ﺑﺎﻟﮑﻔﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﻼم ۔ اے
اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮل ﷺ ﻣﯿں ﻧے ﯾہ ﮐﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ
ﻧہ ہﯽ ﮐﻔﺮ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐﯿﺎ اور ﻧہ ہﯽ دﯾﻦ
ﺳے ارﺗﺪاد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮرﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ
ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اس ﻧے ﺳﭻ ﮐہﺎ ہے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﻣﺠﮭے ﭼﮭﻮڑ دﯾﺠﺌے ﻣﯿں اس ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دوں آپ
ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎﯾہ ﺑﺪری ہے ۔ اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﺑﺪرﯾﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﺎ ہے اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺟﻮﻣﺮﺿﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮو ﻣﯿں ﻧے ﺗﻤﮭﯿں ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﺎ ہے ﺗﺐ
اﻟﻠہ ﻧے ﺳﻮرۃ ﻣﻤﺘﺤﻨہ ﻣﯿں ﯾہ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﮐﺮ دﯾں ۔
) ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزی ﺑﺎب ﻏﺰوہ اﻟﻔﺘﺢ و
ﻣﺎﺑﻌﺚ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌہ اﻟﯽ اہﻞ ﻣﮑﺘہ ﯾﺨﺒﺮﮬﻢ
ﺑﺨﯿﺮ و اﻟﻨﺒﯽ ﷺ  ،ص ، 612 :ج 2 :درﺳﯽ ﻧﺴﺨۃ (

