ـﺎﺑﻖ
ـﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄـ
ـﯽ ﻗـ
ـﺮد وﺿﻌـ
ﻣﺠـ
ﻓﯿﺼـﻠہ ﯾـﺎ ان ﮐـﺎ ﻧﻔـﺎذ  ،ﺟﯿـﺪ
ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺖ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿں

ﺧﺎﻟﺼﺘﺎً وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼﻠہ ﯾﺎ ان ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ،ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺖ
ﮐﯽ ﻧﻈﺮ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎﺑﻌﺪ !
اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻒ ہے ﯾہ ہے ﮐہ ﻣﺠﺮد وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ ﻧہﯿں ہے
اﻻ ﯾہ ﮐہ اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﺳﺘﺤﻼل ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﺑﮭﯽ

ہﻮ۔ﺟﺒﮑہ ﺧﻮارج اس ﻗﺎﻧﻮن ﺳے ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑے ﺑہﺮہ اور ﺑے
ﭘﺮواہ ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں ۔ آﺋے دور ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺟﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎء
ﮐے دﻻﺋﻞ ﺳے ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ؛
◀️ ﻋﻼﻣہ اﻟﺒﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”وﺧﻼﺻﺔ اﻟﮑﻼم  :ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن اﻟﮑﻔﺮ ﮐﺎﻟﻔﺴﻖ
واﻟﻈﻠﻢ ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﯽ ﻗﺴﻤﯿﻦ  :ﮐﻔﺮ وﻓﺴﻖ وﻇﻠﻢ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﺔ وﮐﻞ ذﻟﮏ ﯾﻌﻮد اﻟﯽ اﻻﺳﺘﺤﻼل اﻟﻘﻠﺒﯽ وآﺧﺮ ﻻ
ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ ﯾﻌﻮد اﻟﯽ اﻻﺳﺘﺤﻼل اﻟﻌﻤﻠﯽ”.
”ہﻤﺎری اس ﻃﻮﯾﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم ﮐﭽﮫ ﯾﻮں
ہے ﮐہ ﯾہ ﺟﺎن ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ﮐہ ﮐﻔﺮ ﺑﮭﯽ ﻇﻠﻢ اور ﻓﺴﻖ
ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻃﺮح ﮐﺎ ہے۔ اﯾﮏ ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ اور ﻓﺴﻖ و
ﻓﺠﻮر ﺗﻮ وہ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧے ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ـﺺ
ـﻮﺋﯽ ﺷﺨـ
ـﺲ ﻣﯿں ﮐـ
ـﻢ ہے ﺟـ
ـﺎ ہے اور ﯾہ وہ ﻗﺴـ
ﺑﻨﺘـ
اﺳے دل ﺳے ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮﺋے اس ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮے اور
دوﺳﺮا ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﺴﻖ وہ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے
ﺧﺎرج ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ اور ﯾہ وہ ﻗﺴﻢ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﺴﻖ واﻟے ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺳﻤﺠﮫ رہﺎ ہﻮ ﯾﻌﻨﯿﺪﻟﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ وہ اﺳے ﺣﺮام اور ﮔﻨﺎہ
ہﯽ ﺳﻤﺠﮫ رہﺎ ہﻮﺗﺎ ہے۔ ”
)اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ  :ص (١٠ ’٩
◀️ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐے ﺳﺎﺑﻘہ ﻣﻔﺘﯽ اﻋﻈﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”ﻓﻘﺪ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﺠﻮاب اﻟﻤﻔﯿﺪ اﻟﺬی ﺗﻔﻀﻞ ﺑہ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻻ ٔﻟﺒﺎﻧﯽ وﻓﻘہ
اﻟﻠہ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﯽ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﺬی أﺟﺎب ﺑہ
ﻓﻀﯿﻠﺘہ ﻣﻦ ﺳﺎٔﻟہ ﻋﻦ ” ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل
اﻟﻠہ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ” …
وﻗﺪ أوﺿﺢ أن اﻟﮑﻔﺮ ﮐﻔﺮان  :أﮐﺒﺮ وأﺻﻐﺮ ﮐﻤﺎ
أن اﻟﻈﻠـﻢ ﻇﻠﻤـﺎن وﮬﮑـﺬا اﻟﻔﺴـﻖ ﻓﺴـﻘﺎن  :أﮐـﺒﺮ
وأﺻﻐﺮ.
ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺤﻞ اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ أو اﻟﺰﻧﯽ

أو اﻟﺮﺑﺎ أو ﻏﯿﺮﮬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﯽ
ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﮐﻔﺮ ﮐﻔﺮا أﮐﺒﺮ وﻇﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎ أﮐﺒﺮ وﻓﺴﻖ
ﻓﺴﻘﺎ أﮐﺒﺮ  :وﻣﻦ ﻓﻌﻠﮭﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻼل ﮐﺎن ﮐﻔﺮہ
ﮐﻔﺮا أﺻﻐﺮ وﻇﻠﻤہ ﻇﻠﻤﺎ أﺻﻐﺮ”.
”ﻣﯿں ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں اس ﺟﻮاب ﺳے ﻣﻄﻠﻊ ہﻮا ﺟﺴے
ﻋﻼﻣہ اﻟﺒــﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻧﻘــﻞ ﮐﯿــﺎ ہے اور وہ
‘اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن’ ﻧﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﯿں ﻧﺸﺮ ہﻮا ہے ۔ اﭘﻨے اس
ﻓﺘﻮی ﻣﯿں اﻧہﻮں ﻧے’ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐے اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐہ ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﯿﺎ ہﻮ’ ﮐے ﺑﺎرے اﭘﻨﯽ راﺋے ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ
ہے …
ﺷﯿﺦ أﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧے ﯾہ واﺿﺢ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ﮐﻔﺮ دو ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ہے  :اﯾﮏ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ اور دوﺳﺮا ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﻇﻠﻢ اور ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﮭﯽ دو ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ہے۔ اﯾﮏ ﻇﻠﻢ
اﮐﺒﺮ اور دوﺳﺮا ﻇﻠﻢ اﺻﻐﺮ ‘ اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ ﻓﺴﻖ اﮐﺒﺮ
اوردوﺳﺮا ﻓﺴﻖ اﺻﻐﺮ۔
ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ اور ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﯾﺎ زﻧﺎ ﯾﺎ ﺳﻮد ﯾﺎان
ﮐے ﻋﻼوہ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿہ ﺣﺮام ﺷﺪہ اﻣﻮر ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ اﻣﺮ
ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ﺗﻮ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ہے ﯾﺎ اس
ﮐﺎ ﻇﻠﻢ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ اﮐﺒﺮ اور اس ﮐﺎ ﻓﺴﻖ ﺗﻮ ﻓﺴﻖ اﮐﺒﺮ
ہے۔ اور ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺟﺎﻧے ﺑﻐﯿﺮ اس ﮐے ﺧﻼف ﻓﯿﺼﻠہ دﯾﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ﺗﻮ
ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ ہے اور اس ﮐﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﮭﯽ ﻇﻠﻢ اﺻﻐﺮ ہے۔”
)اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ  :ص (١٤ ‘ ١٣
ﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے اﯾﮏ ﻓﺘﻮی
ﺳے ﯾہ ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯽ ﻻﺣﻖ ہﻮﺋﯽ ﮐہ وہ وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠﻮں ﮐﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ﺗﮭے
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺷﯿﺦ ﮐﺎ ﯾہ ﻓﺘﻮی ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ
ﻓﺘﺎوی ہﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﯿﺎن ہے۔
◀️ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﯾﮏ ﺟﮕہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے:
” وﮐﻞ دوﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﮑﻢ ﺑﺸﺮع اﻟﻠہ وﻻ ﺗﻨﺼﺎع ﻟﺤﮑﻢ اﻟﻠہ

وﻻ ﺗﺮﺿﺎہ ﻓﮭﯽ دوﻟﺔ ﺟﺎﮬﻠﯿﺔ ﮐﺎﻓﺮة ﻇﺎﻟﻤﺔ ﻓﺎﺳﻘﺔ ﺑﻨﺺ
ﮬﺬة اﻵﯾﺎت اﻟﻤﺤﮑﻤﺎت”
” ہﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ
ﮐﺮﺗﯽ ہﻮ اور اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻢ ﻧہ
ﮐﺮﺗـﯽ ہـﻮ اور اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑـﻢ ﭘﺮراﺿـﯽ ﻧہ ہـﻮ ﺗـﻮ وہ
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻢ آﯾﺎت ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں ﺟﺎہﻞ ‘ ﮐﺎﻓﺮ ‘
ﻇﺎﻟﻢ اور ﻓﺎﺳﻖ رﯾﺎﺳﺖ ہے ۔”
)اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯽ ﺷﺮح آﯾﺖ اﻟﻮﻻء واﻟﺒﺮاء  :ص (٢٨٨
اس ﻓﺘﻮی ﻣﯿں ‘ﺗﺮﺿﺎہ‘ ﮐے اﻟﻔﺎظ اس ﺑﺎت ﮐﯽ واﺿﺢ
دﻟﯿـﻞ ہﯿں ﮐہ ﺷﯿـﺦ ﺑـﻦ ﺑـﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ اس ﻣﺴـﻠﻤﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ اور ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﯽ ہﻮ اور
ﯾہﯽ ﺑﺎت ﺟﻤہﻮر ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﮭﯽ ﮐہﺘے ہﯿں۔
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺗﻼﻣﺬہ ﻧے ﺑﮭﯽ
ان ﮐﯽ ﻃﺮف اﺳﯽ ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯽ ہے ﺟﺴے ہﻢ ان ﮐے
ﺣﻮاﻟے ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﺮ رہے ہﯿں ۔
◀️ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺒﺮﯾﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”ﻓﻘﺪ ذﮬﺐ ﺑﻌﺾ أﮬﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯽ أن ﻣﺠﺮد ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺸﺮع اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻔﺮ
ﻣﺨـﺮج ﻣـﻦ اﻟﻤﻠـﺔ وﻟـﻮ ﻟـﻢ ﯾﺼـﺤﺒہ اﻋﺘﻘـﺎد أن ﮬـﺬا
اﻟﻘـﺎﻧﻮن أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ ﺷـﺮع اﻟﻠہ أو ﻣﺜﻠہ أوﯾﺠـﻮز
اﻟﺤﮑﻢ ﺑہ …وﻗﺪ رﺟﺢ ﺷﯿﺨﺎی اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز
واﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮭﻤﺎ اﻟﻠہ اﻟﻘﻮل اﻻ ٔول؛
وﮬﻮ أن اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﻻ ﯾﮑﻮن ﮐﻔﺮا
ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﺼﺤﺒہ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﻮاز
اﻟﺤﮑـﻢ ﺑہ أو أﻧہ أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ ﺣﮑـﻢ اﻟﻠہ أو ﻣﺜﻠہ
أو أی ﻣﮑﻔﺮ آﺧﺮ”.
” ﺑﻌﺾ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ دوﺳﺮاﻗﻮل ﯾہ ہے ﮐہ ﻣﺠﺮد ﮐﺴﯽ ﺧﻼف
ﺷﺮع وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﺎ
ﮐﻔﺮ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ہے اﮔﺮﭼہ

اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﯾہ اﻋﺘﻘﺎد ﻧہ ﺑﮭﯽ ہﻮ ﮐہ وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳے اﻓﻀﻞ ﯾﺎ اس ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ہے ﯾﺎ اس
ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے … ہﻤﺎرے دوﻧﻮں ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﺮام
‘ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز اور ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤہﻤﺎ اﻟﻠہ ﻧے
اس ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں ﭘہﻠے ﻗﻮل ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی ہے۔
اور وہ ﯾہ ہے ﮐہ ؛ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻋﻼوہ ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ہے ﺟﻮ
ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ہﻮ ﺣﺘﯽ ﮐہ وہ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے واﻻ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳے اﻓﻀﻞ ﯾﺎ اﺳے
ﺑہﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﯾﺎ اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻔﺮﯾہ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ہﻮ۔”
)ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺴﻼﻣﯿﺔ  :ص ٢٤٢۔(٢٤٣
◀️ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں:
”واﻟﺬی ﻓﮭﻢ ﻣﻦ ﮐﻼم اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ  :أن اﻟﮑﻔﺮ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﺤﻞ
ذﻟﮏ وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑہ ﻋﻠﯽ أﻧہ ﻣﻌﺼﯿﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ :
ﻓﮭﺬا ﻟﯿﺲ ﺑﮑﺎﻓﺮ ﻻ ٔﻧہ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺤﻠہ ﻟﮑﻦ ﻗﺪ ﯾﮑﻮن ﺧﻮﻓﺎ
أو ﻋﺠﺰا أو ﻣﺎ أﺷﺒہ ذﻟﮏ”.
”ﺷﯿﺨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز اور ﻋﻼﻣہ أﻟﺒﺎﻧﯽ ﮐے ﮐﻼم
ﺳے ﯾہ واﺿﺢ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻓﯿﺼﻠے ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻟے ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻔﺮ اس ﺻﻮرت
ﻣﯿں واﻗﻊ ہﻮﮔﺎ ﺟﺐ وہ اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺟﺎﺋﺰ
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﺟﺒﮑہ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼـﻠے ﮐـﺮے اور اس ﮐـﻮ ﻣﻌﺼـﯿﺖ ﯾـﺎ دﯾـﻦ ﮐـﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻤﺠﮭے ﺗﻮ وہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس
ﻧے اﭘﻨے اس ﻓﻌـﻞ ﮐـﻮ ﺣﻼل ﻧہﯿں ﺳـﻤﺠﮭﺎ۔ ﺑﻌـﺾ اوﻗـﺎت
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮف ﯾﺎ ﻋﺠﺰ ﯾﺎ اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ وﺟﻮہﺎت ﮐﯽ وﺟہ
ﺳے ﺑﮭﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﺧﻼف ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ہے) ،ﻟہﺬا اس
ﺻﻮرت ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اس ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﻧہﯿں ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎ(۔”
)اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ  :ص (١٦

◀️ اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ اور ﻣﻘﺎم ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﻮال ﮐے ﺟﻮاب ﻣﯿں
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
” ﺳﺆال :اذا أﻟﺰم اﻟﺤﺎﮐﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺮاﻓہ ﺑﺎٔن اﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ ﻟﮑﻨہ ﯾﺮی اﻟﺰام اﻟﻨﺎس ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺷﮭﻮة
أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮی ‘ ﮬﻞ ﯾﮑﻮن ﺑﻔﻌﻠہ ﮬﺬا ﮐﺎﻓﺮ أم
ﻻﺑﺪ أن ﯾﻨﻈﺮ ﻓﯽ اﻋﺘﻘﺎدہ ﻓﯽ ﮬﺬہ اﻟﻤﺴﺎٔﻟﺔ ؟
ﻓﺎٔﺟﺎب :أﻣﺎ ﻓﯽ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل
اﻟﻠہ ﻓﮭﻮ ﮐﻤﺎ ﻓﯽ ﮐﺘﺎﺑہ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﯽ ﺛﻼﺛہ
أﻗﺴﺎم  :ﮐﻔﺮ وﻇﻠﻢ وﻓﺴﻖ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺐ اﻻ ٔﺳﺒﺎب اﻟﺘﯽ ﺑﻨﯽ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﮬﺬا اﻟﺤﮑﻢ’
ﻓﮭﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﮭﻮاہ
ﻣﻊ ﻋﻠﻤہ ﺑﺎٔن اﻟﺤﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﻀﯽ اﻟﻠہ ﺑہ’ ﻓﮭﺬا ﻻ ﯾﮑﻔﺮ
ﻟﮑﻨہ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺳﻖ وﻇﺎﻟﻢ.
وأﻣﺎ ذا ﮐﺎن ﯾﺸﺮع ﺣﮑﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻤﺸﯽ ﻋﻠﯿہ اﻻ ٔﻣﺔ ﯾﺮی
أن ذﻟﮏ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻗﺪ ﻟﺒﺲ ﻋﻠﯿہ ﻓﯿہ ﻓﻼ ﯾﮑﻔﺮ
أﯾﻀـﺎ’ ﻻ ٔن ﮐﺜﯿـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺤﮑـﺎم ﻋﻨـﺪﮬﻢ ﺟﮭـﻞ ﺑﻌﻠـﻢ
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﻦ ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﺤﮑﻢ اﻟﺸﺮﻋﯽ وﮬﻢ ﯾﺮوﻧہ
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﮐﺒﯿﺮا ﻓﯿﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﮏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
واذا ﮐﺎن ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮع وﻟﮑﻨہ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﺬا أو ﺷﺮع ﮬﺬا
وﺟﻌﻠہ دﺳﺘﻮرا ﯾﻤﺸﯽ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿہ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧہ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﯽ
ذﻟﮏ وﻟﻠﺤﻖ اﻟﺬی ﺟﺎء ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ أﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﮑﻔﺮ ﮬﺬا
واﻧﻤﺎ ﻧﮑﻔﺮ ﻣﻦ ﯾﺮی أن اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ
أوﻟـﯽ أن ﯾﮑـﻮن اﻟﻨـﺎس ﻋﻠﯿہ أو ﻣﺜـﻞ ﺣﮑـﻢ اﻟﻠہ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺎن ﮬﺬا ﮐﺎﻓﺮ ﻻ ٔﻧہ ﯾﮑﺬب ﺑﻘﻮﻟہ ﺗﻌﺎﻟﯽ أﻟﯿﺲ
اﻟﻠہ ﺑــﺎٔﺣﮑﻢ اﻟﺤــﺎﮐﻤﯿﻦ وﻗــﻮﻟہ ﺗﻌــﺎﻟﯽ أﻓﺤﮑــﻢ
اﻟﺠﺎﮬﻠﯿﺔ ﯾﺒﻐﻮن وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻠہ ﺣﮑﻤﺎ ﻟﻘﻮم
ﯾﻮﻗﻨﻮن”.
” ﺳﻮال :اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺴﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎہے ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﺗﮫ ہﯽ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺣﻖ وہﯽ ہے ﺟﻮ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﻣﯿں ہے

اور اس
ﻧﻔﺲ ﯾﺎ
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
ﻻزم ہے
ﮐے ﻟﯿے

ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺶ
ﮐﺌﯽ اور وﺟﻮہﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎ ہے
اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﺳے وہ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﯾﺎ ﯾہ
ﮐہ اس ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں اس ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﻟﮕﺎﻧے
اس ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎہﯿے؟

ﺟﻮاب :اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻋﻼوہ ﺳے
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﺗﯿﻦ ﻗﺴﻤﯿں ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ’ ﻇﻠﻢ
اور ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہﯿں اور ان ﻗﺴﻤﻮں ﮐﺎ
اﻃﻼق اس ﺣﮑﻢ ﮐے اﺳﺒﺎب ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺑﺪﻟﺘﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے۔
ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
أﻧـﺰل اﻟﻠہ
ﻋﻘﯿﺪہ ﯾہ ہﻮ
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ
ﮐﺴﯽ رﺗﺒے ﭘﺮ

ﺷﺨﺺ ﻧے اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺶ ﻧﻔﺲ ﮐے ﺗﺤﺖ ﻣﺎ
ﮐے ﻋﻼوہ ﺳـے ﻓﯿﺼـﻠہ ﮐﯿـﺎ ﺟﺒﮑہ اس ﮐـﺎ
ﮐہ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﺣﻖ ہے ﺗﻮ اﯾﺴے ﺷﺨﺺ
ہﻮﮔﯽ اور ﯾہ ﻇﺎﻟﻢ اور ﻓﺎﺳﻖ ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ
ہﻮ ﮔﺎ۔

اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻮ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻋﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﺎﮐہ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے اور
اﯾﺴﺎ وہ اس ﻟﯿے ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ اﺳے )ﺣﺎﻻت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ(
اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﺘﯽ ہے ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﺻﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اس ﺳے ﭘﻮﺷﯿﺪہ ہﻮﺗﯽ ہے )ﯾﻌﻨﯽ اس ﻣﯿں ﮐﭽﮫ
ﺟہﺎﻟﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے ( ﺗﻮ اﯾﺴے ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ہﻮﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮐﺜﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﯾہ
ہے ﮐہ وہ ﺷﺮﻋـﯽ اﺣﮑـﺎم ﺳـے ﻧـﺎواﻗﻒ ہـﻮﺗے ہﯿں اور
اﻧہﯿں اﯾﺴے ﺟﺎﮬﻞ ﻣﺸﯿﺮوں ﮐﺎ ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺗﺎ ہے
ﺟﻨہﯿں وہ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻤﺠﮫ رہے ہﻮﺗے ہﯿں۔ ﭘﺲ اس
ﻃﺮح وہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨے اور ﻋﻠﻢ
ہﻮﻧے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺴﯽ وﺿﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ
دﯾﺎ ﯾﺎ اﺳے ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮن اور دﺳﺘﻮر ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮ دﯾﺎ
ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾں ﺗﻮ اﯾﺴے ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺑﺎرے
ﺑﮭﯽ ہﻤﺎرا ﻋﻘﯿﺪہ ﯾہﯽ ہے ﮐہ وہ اس ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں ﻇﺎﻟﻢ
ہے اور وہ ﺣﻖ ﺑﺎت ہے ﺟﻮ ﻗﺮآن وﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ہﻮﺋﯽ
ہے ﮐہ ﮐہ ہـﻢ اس ﺣﮑﻤـﺮان ﮐـﯽ ﺑﮭـﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﻧہﯿں ﮐـﺮ

ﺳﮑﺘے۔
ہﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف اﺳﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﯾں ﮔے ﺟﻮ ﻣﺎ
أﻧـﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻏﯿـﺮ ﮐے ﻣﻄـﺎﺑﻖ اس ﻋﻘﯿـﺪے ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮے ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﭘﺮ
ﭼﻠﻨﺎ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﻨے ﺳے ﺑہﺘﺮ ہے ﯾﺎ وہ اﻟﻠہ
ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ہے ۔ اﯾﺴﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻼﺷﺒہ ﮐﺎﻓﺮ ہے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻗﻮل ‘ ﮐﯿﺎ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺐ
ﺣﺎﮐﻤﻮں ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧہﯿں ہے ‘ اور ‘ ﮐﯿﺎ وہ
ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐے ﻓﯿﺼﻠے ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﭼﺎہﺘے ہﯿں اور اﻟﻠہ ﺳے
ﺑہﺘﺮ ﮐﺲ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ‘ اﯾﺴﯽ ﻗﻮم ﮐے ﻟﯿے ﺟﻮ
ﮐہ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘے ہﯿں’ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﺎ ہے۔”
)ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻗﻮال ﺳﻠﻒ :ص ٣١۔(٣٢
◀️ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮہﺎب ﮐے ﭘﮍﭘﻮﺗے ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻄﯿـﻒ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤـﻦ آل اﻟﺸﯿـﺦ رﺣﻤہﻤـﺎ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
” واﻧﻤﺎ ﯾﺤﺮم اذا ﮐﺎن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﯽ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ
ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﮐﺎٔﺣﮑﺎم اﻟﯿﻮﻧﺎن واﻟﻔﺮﻧﺞ
واﻟﺘﺘﺮ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﻢ اﻟﺘﯽ ﻣﺼﺪرﮬﺎ آراؤﮬﻢ وأﮬﻮاؤﮬﻢ
وﮐﺬﻟﮏ اﻟﺒﺎدﯾﺔ وﻋﺎداﺗﮭﻢ اﻟﺠﺎرﯾﺔ .ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺤﻞ اﻟﺤﮑﻢ
ﺑﮭﺬا ﻓﯽ اﻟﺪﻣﺎء أو ﻏﯿﺮﮬﺎ ﻓﮭﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﯽ :
وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﻓﺎٔوﻟﺌﮏ ﮬﻢ اﻟﮑﻔﺮون.
وﮬﺬہ اﻵﯾﺔ ذﮐﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ  :أن اﻟﮑﻔﺮ
اﻟﻤﺮاد ﮬﻨﺎ :ﮐﻔﺮ دون اﻟﮑﻔﺮ اﻻ ٔﮐﺒﺮ ﻻ ٔﻧﮭﻢ ﻓﮭﻤﻮا
أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ وﮬﻮ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻞ ﻟﺬک ﻟﮑﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﻨﺎزﻋﻮن ﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻞ
وأن ﮐﻔﺮہ ﻣﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ”.
” اﮔﺮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻃﻞ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﻣﺜﻼ ً
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ’ اﻧﮕﺮﯾﺰی اور ﺗﺎﺗﺎری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﻨﺒﻊ
و ﺳﺮ ﭼﺸﻤہ اہﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت اور آراء ہﻮﺗﯽ
ہﯿں’ ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﯾہ ﺻﺮف اﯾﮏ
ﺣﺮام ﮐﺎم ہے۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﺟﺮﮔﻮںﺎور
ان ﮐے رﺳﻮم و رواج ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠﻮںﮑﺎ ﺑﮭﯽ ہےﯾﻌﻨﯽ
وہ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ﺣﺮام ﻓﻌﻞ ہے۔ ﭘﺲ ﺟﺲ ﻧے ان ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت اور دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿں ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
اﻟﻠہ ﮐﺎ ارﺷﺎد ہے :ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے ۔
ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧے اس ﺑﺎت ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ اس آﯾﺖ
ﻣﯿں ﮐﻔﺮ ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﺳے ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮐﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ “ﮐﻔﺮ
اﺻﻐﺮ” ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮐے ﻓہﻢ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اس
آﯾﺖ ﻣﯿں ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے ﺳے ﻣﺮاد اس ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻮ ﺣﻼل ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮﺋے
ﮐﺮﻧﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺑﮭﯽ اﺗﻔﺎق ہے
ﮐہ ﺟﻮ ﺣﮑﻤﺮان اس ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے ﺗﻮ وہ
داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ہے۔”
)ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺘﺎٔﺳﯿﺲ واﻟﺘﻘﺪﯾﺲ ﻓﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺒﮭﺎت داؤد ﺑﻦ
ﺟﺮﺟﯿﺲ :ص ’٧٠دار اﻟﮭﺪاﯾﺔ(
◀️ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪی رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
” ﻓﺎﻟﺤﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﮬﻞ
اﻟﮑﻔﺮ وﻗﺪ ﯾﮑﻮن ﮐﻔﺮ ﯾﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ وذﻟﮏ اذا اﻋﺘﻘﺪ
ﺣﻠہ وﺟﻮازہ
وﻗﺪ ﯾﮑﻮن ﮐﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﮐﺒﺎﺋﺮ اﻟﺬﻧﻮب وﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﮑﻔﺮ
ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﻠہ اﻟﻌﺬاب اﻟﺸﺪﯾﺪ…ﻓﮭﻮ ﻇﻠﻢ أﮐﺒﺮ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻼﻟہ وﻋﻈﯿﻤﺔ ﮐﺒﯿﺮة ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻠہ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻞ
ﻟہ”.
”ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎﮐﻔﺮﯾہ ﻓﻌﻞ
ہے اور ﺑﻌﺾ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿں ﯾہ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺘﺎ ہے اور ﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿں ہے ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﺨﺺ اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل اور ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﯾہ ﻓﻌﻞ اﯾﮏ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ اور ﮐﻔﺮﯾہ
ﻓﻌﻞ ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ہے…ﭘﺲ
اﮔﺮ اس ﺷﺨﺺ ﻧے اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ ﯾہ
ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ہے اور اﮔﺮ اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺗﻮ
اس وﻗﺖ ﯾہ اﯾﮏ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ہے۔”

)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی :اﻟﻤﺎﺋﺪة (٤٥ :
◀️ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ﺳﻮال” :ﮬﻞ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻮﺿﻌﯿـﺔ ﮐﻔـﺮ ﻓـﯽ ذاﺗہ؟ أم ﯾﺤﺘـﺎج اﻟـﯽ اﻻﺳـﺘﺤﻼل
اﻟﻘﻠﺒﯽ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺠﻮاز ذﻟﮏ؟ وﮬﻞ ﮬﻨﺎک ﻓﺮق ﻓﯽ
اﻟﺤﮑـﻢ ﻣـﺮة ﺑﻐﯿﺮﻣـﺎ أﻧـﺰل اﻟﻠہ وﺟﻌـﻞ اﻟﻘـﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺸﺮﯾﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺪم ﺟﻮاز ذﻟﮏ؟
اﻟﺠﻮاب :ﯾﺒﺪو أﻧہ ﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ ﻣﺴﺎٔﻟﺔ أو
ﻋﺸﺮة أو ﻣﺌﺔ أو أﻗﻞ أو أﮐﺜﺮ ﻓﻤﺎ دام اﻻﻧﺴﺎن
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴہ أﻧہ ﻣﺨﻄﯽء وأﻧہ ﻓﻌﻞ أﻣﺮا ﻣﻨﮑﺮا
وأﻧہ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺼﯿﺔ وأﻧہ ﺧﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﻓﮭﺬا ﮐﻔﺮ
دوﻧﮑﻔﺮ وأﻣﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺤﻼل وﻟﻮ ﮐﺎن ﻓﯽ ﻣﺴﺎٔﻟﺔ واﺣﺪة
وﮬـﻮ ﯾﺴـﺘﺤﻞ ﻓﯿﮭـﺎ اﻟﺤﮑـﻢ ﺑﻐﯿـﺮ ﻣـﺎ أﻧـﺰل اﻟﻠہ
وﯾﻌﺘﺒﺮذﻟﮏ ﺣﻼﻻ ﻓﻨہ ﯾﮑﻮن ﮐﻔﺮا أﮐﺒﺮ”.
)ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﯽ داؤد ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد
:ﺟﻠﺪ،10ص  ′332اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ’ اﻻﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ(
” ﺳﻮال :ﮐﯿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﯽ ﺟﮕہ وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎ
ﻧﻔﺎذ ﺑﻨﻔﺴہ ﮐﻔﺮ ہے؟ ﯾﺎ اس ﮐے ﮐﻔﺮ ہﻮﻧے ﮐے ﻟﯿے
ﺿﺮوری ہے ﮐہ اﻧﺴﺎن دﻟﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ اور اس ﮐے ﺟﻮاز ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ؟ ﮐﯿﺎ
اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﻏﯿﺮ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧے اور وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ
ﻟﯿﻨے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ہے ﺟﺒﮑہ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎز اس ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزی ﮐے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ؟
ﺟﻮاب  :ﯾہ ﺑﺎت ﻇﺎہﺮ ہے ﮐہ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣہ ﯾﺎ دس
ﯾﺎ ﺳﻮ ﯾﺎ اس ﺳے زاﺋﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯿں ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے ﺳےﺷﺮﻋﯽ
ﺣﮑﻢ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧہﯿں ﭘﮍﺗﺎ۔ ﺟﺐ ﺗﮏ اﻧﺴﺎن ﯾہ
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﮐہ وہ ﺧﻄﺎر ﮐﺎر ہے اور اس ﻧے اﯾﮏ ﺑﺮا
اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ہے اور اﺳے اﭘﻨے ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ
ﺧﻮف ﺑﮭﯽ ﻻﺣﻖ ہﻮﺗﻮ ﯾہ ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ ہے اور اﮔﺮ وہ اﭘﻨے
اس ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ’ ﭼﺎہے اﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣہ ﻣﯿں ہﯽ
ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ اور وہ اس ﻣﻘﺪﻣہ ﻣﯿں ﻣﺎأﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے

ﻏﯿﺮ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﮐﻔﺮ
اﮐﺒﺮ ہﻮ ﮔﺎ۔”
)ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﯽ داؤد ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد
:ﺟﻠﺪ،10ص  ′332اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ’ اﻻﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ(
◀️ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﺒﺮﯾﻦ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
”أن ﯾﻀﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯽ
ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ و ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟہ و ﯾﺤﮑﻢ ﺑہ ﻣﻌﺘﻘﺪا ﺟﻮاز
اﻟﺤﮑﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻌﺘﻘﺪا أن ﮬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧﯿـﺮ ﻣـﻦ ﺣﮑـﻢ اﻟﻠہ أوﻣﺜﻠہ ﻓﮭـﺬا ﺷـﺮک ﻣﺨـﺮج ﻣـﻦ
اﻟﻤﻠﺔ”.
” ﯾہ ﮐہ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزی ﮐﺮے ﺟﻮ ﮐﺘﺎب
اﻟﻠہ اور ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ہﻮ اور وہ اس ﻗﺎﻧﻮن
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﻋﻘﯿﺪے ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺟﺎﺋﺰ
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ﯾﺎ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ اﭘﻨے ﻋﻘﯿﺪے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐے
ﺣﮑﻢ ﺳے ﺑہﺘﺮ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ ﯾﺎ اس ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ
ہﻮ ﺗﻮ ﯾہ اﯾﺴﺎ ﺷﺮک ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ہے۔”
)ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ :ص (٢٤٢
ﭘﺲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﻧے واﻟے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺮ دو ﻗﺴﻢ
ﮐﺎ ہے :ﮐﻔﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ اور ﮐﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ’
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺮان ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے
اس ﮐﻮ ﺣﻼل’ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺑہﺘﺮ’ اس ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ
اور ﺟـﺎﺋﺰ ﺳـﻤﺠﮭﺘے ہـﻮﺋے ﮐـﺮ رہے ہﯿں ﺗـﻮ ﯾہ ﮐﻔـﺮ
اﻋﺘﻘﺎدی ہے ورﻧہ ﮐﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ۔
◀️ اب اﮔﺮ اس ﻣﻮﻗﻒ ﮐے ﻗﺎﺋﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺒﺸﺮ اﺣﻤﺪ رﺑﺎﻧﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻤﺮاہﯽ ﭘﺮ ہﯿں ﯾﺎ ﻣﺮﺟﺌہ ہﯿں ﺗﻮ ان ﮐے ہﻢ ﻓہﻢ
و ہﻢ ﻣﺴﻠﮏ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺟﻮ ﮐہ ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ہﯿں  ،وہ
ﺑﮭﯽ ﮔﻤﺮاہ و ﻣﺮﺟﺌہ ہﯿں؟

اس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐے ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ:

ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺮوزی
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﻄہ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ
اﻣﺎم ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﻮزی
اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ
اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﯽ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل اﻟﺸﯿﺦ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪی
ﻋﻼﻣہ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن
ﻋﻼﻣہ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ رﺣﻤہﻢ اﻟﻠہ أﺟﻤﻌﯿﻦ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮان ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺮﺳﺘﻤﯽ رﺣﻤہ
اﻟﻠہ

ﺷﯿﺦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﭩﻮی ﺣﻔﻄہ اﻟﻠہ ﺟﯿﺴے
ﺟﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں

اب ﯾﺎ ﺗﻮ ﯾہ ﺳﺐ ﮔﻤﺮاہ ہﯿں ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اہﻞ
اﻟﺴﻨۃ واﻟﺠﻤﺎﻋۃ ﭘﺮ “ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ اﻧﺰل
اﻟﻠہ” ﮐے ﻣﺴﺌﻠے ﻣﯿں ﮔﻤﺮاہﯽ اور ارﺟﺎء ﮐﺎ
اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻧے واﻟے ﺧﻮد ﺳے ﺧﺎرﺟﯿﺖ ﮐے دﮬﺒے
ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧے ﮐﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧہ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے ﭘﮭﺮ رہے
ہﯿں؟؟؟

آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ اور ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮐﺞ
ﻓہﻤﯽ

آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ اور ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮐﺞ
ﻓہﻤﯽ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ آﺋﻤہ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﺎﻣﻄﺎﻟﻌہ
ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺑﻐﻮر دﯾﮑﮭﻨے ﭘﺮ ﯾہ ﺑﺎت ﻣﻠے ﮔﯽ
ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس،ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب،ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺬﯾﻔہ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ،
ـــﺢ،اﺑﻮ
ﺻﺎﻟـ
ـــﻌﺪی،ﺿﺤﺎک،اﺑﻮ
ﻧﺨﻌﯽ،ﺳـ
ـــﻢ
اﺑﺮاہﯿـ
ﻣﺠﻠﺰ،ﻋﮑﺮﻣہ،ﻗﺘﺎدہ ،ﻋﺎﻣﺮ،ﺷﻌﺒﯽ،ﻋﻄﺎءوﻃﺎؤوس اور اﺳﯽ
ﻃﺮح اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ﻧے”ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن “ﻣﯿں،اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ
ﻧے”ﻣﺴﺘﺼـﻔﯽٰ”ﻣﯿں،اﻣﺎم اﺑـﻦ ﻋﻄﯿہ ﻧے”ﻣﺤـﺮر وﺟﯿـﺰ”
ﻣﯿں،اﻣـﺎم ﻓﺨـﺮ اﻟـﺪﯾﻦ رازی ﻧے “ﻣﻔﺎﺗﯿـﺢ اﻟﻐﯿـﺐ
“ﻣﯿں،اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ اور اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺰی ﻧے ” ﺗﺴہﯿﻞ ”
ﻣﯿں،اﺑﻮ ﺣﯿﺎن ﻧے “ﺑﺤﺮ ﻣﺤﯿﻂ” ﻣﯿں،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﻧے “ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ”ﻣﯿں  ،ﻋﻼﻣہ آﻟﻮﺳﯽ ﻧے ”
 ،اﻣﺎم ﻃﺎہﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻧے ”
روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ” ﻣﯿں
اﻟﺘﺤﺮﯾـﺮ واﻟﺘﻨـﻮﯾﺮ ” اور ﺷﯿـﺦ ﺷﻌـﺮاوی ﻧے اﭘﻨـﯽ
“ﺗﻔﺴﯿﺮ ” ﻣﯿں،اﻟﻐﺮض ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧےآﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﯽ
اﯾﮏ ہﯽ ﻣﺘﻔﻘہ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ہےﮐہ:

اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے
ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﻧے
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے
زﺑﺎن ﺳے اس ﮐﺎ

ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
واﻻ اس وﻗﺖ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﮔﺎ  ،ﺟﺐ
ﻓﯿﺼﻠے ﮐﻮ دل ﺳے ﻧہ ﻣﺎﻧے اور
اﻧﮑﺎر ﮐﺮے ۔

ﻟﯿﮑﻦ ان ﺗﻤﺎم ﺣﻀﺮات ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اس آﯾﺖ
ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ :

“اس ﻗﻄﻌﯽ و
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎت
ﮐﺮ ﺑﮭﺎﮔﻨے
ﻓﯿﺼـﻠہ ﻣﯿں
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮﻧﺎ

ﺟﺎزم ،ﺳﺐ ﮐےﻟﯿے ﻋﺎم اور ﺳﺐ ﮐﻮ
ﻣﯿں ﺟﮭﮕﮍﻧﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳے ﻣﻨہ ﭘﮭﯿﺮ
ﮐے ﺳﻮا ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں  ،اس ﻗﺴﻢ ﮐے
ﺗﺎوﯾـﻞ ﮐﺮﻧـﺎ ﻗﺮآﻧـﯽ ﮐﻠﻤـﺎت ﻣﯿں
ہے۔”

)ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن” پ  6ﻣﺎﺋﺪہ ،ﺗﺤﺖ اﻵﯾۃ ،44
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ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾں ﺗﻮ آپ دﯾﮑﮭﯿں ﮔے ﮐہ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ
ﻧے ﯾہ ﺑـﺎت ﮐہہ ﮐـﺮ ﺗﻤـﺎم آﺋﻤہ ﮐـﺮام ﮐـﻮ ﻗـﺮآن ﮐے
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯿں ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮﻧے واﻻ ﭨﮭہﺮا دﯾﺎہے۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿں
ﻧے اس آﯾﺖ ﮐے ﻇﺎہﺮی
ﺗﻤﺎم آﺋﻤہ ﻋﻈﺎم
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮ ﮐے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ:

“اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﮐے ﻓﯿﺼـﻠے ﮐـﺎ ﻣﻨﮑـﺮ ﮐـﺎﻓﺮ ہے،
ﺟﺒﮑہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻻ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں۔”
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ اس ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺳﻮچ ﮐﻮ اﮔﺮ ہﻢ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿں ﺗﻼش
ﺗﻮ ﺳﻮاﺋے ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﮐے اور ﮐﻮﺋﯽ اس ﺳﻮچ ﮐﺎ
ﮐﺮﯾں
ﺣﺎﻣﻞ ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﺎ ،اﻣﺎم آﺟﺮی “اﻟﺸﺮﯾﻌہ ” ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں ﮐہ:
ﻋﻄﺎء ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺳے ﻣﺮوی ہے ﮐہ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺮﺣﻤہ ﻧے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﻓﺮﻣﺎن :
)واﺧﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑہﺎت( )آﻟﻌﻤﺮان  (8ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
 :ﻣﺘﺸﺎﺑہﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿں وہ آﯾﺎت ہﯿں ﮐہ ﺟﺐ ان
ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﭘﮍﮬﻨے واﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐے ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺳﻤﺠﮭﻨے ﻣﯿں ﺷﺒہ واﻗﻊ ہﻮ  ،اﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺳے وہ ﺷﺨﺺ
ﺟﻮ ﯾہ ﮐہے ﮐہ اس آﯾﺖ ﮐے ﯾہﯽ
ﮔﻤﺮاہ ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے
ﻣﻌﻨﯽٰ ہﯿں ﺟﻮ ﻣﯿں ﻧے ﺳﻤﺠﮭﺎ )ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺎت
ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ہﯽ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہے  ،اور
آﯾﺎت ﮐﺎ ﻇﺎہﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮاد ہﻮا ﮐﺮﺗﺎ ہے ( ہﺮ ﮔﺮوہ
ﻗﺮآنِ ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ آﯾﺖ ﭘﮍﮬﺘﺎ ہے  ،اور وہ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ
ہے ﮐہ وہ ہﺪاﯾﺖ ﮐﻮ ﭘہﻨﭻ ﭼﮑﺎ ہے ۔
ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﺣﺮورﯾہ
اور ﺟﺲ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺖ ﮐے ﻣﻌﻨﯽ
)ﯾہ ﺧﻮارج ﮐﺎ اﯾﮏ ﻧﺎم ہے ( ﻟﮓ ﮔﺌے وہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن )وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺂ اَﻧ ْﺰ َلَ
اﻟﻠ ّــٰﻪُ ﻓ َﺎُ وﻟٰٓﺌِـﻚ َ ﻫ ُــﻢ ُ اﻟ ْﻜ َـﺎﻓ ِﺮ ُوْنَ(
) (44ہے ،ﭼﻨـﺎﻧﭽہ وہ اﭘﻨے ﻣﻮٔﻗـﻒ ﮐـﻮ ﺛـﺎﺑﺖ ﮐـﺮﻧے
ﮐﯿﻠﺌے اس آﯾﺖ ﮐﺎ ﺳہﺎرا ﻟﯿﺘے ہﯿں:
)ﺛ ُــﻢ َّ اﻟ َّــﺬ ِﻳْﻦ َ ﻛ َﻔ َـﺮ ُوْا ﺑِﺮ َﺑ ِّـﻬ ِــﻢ ْ
ﻳَﻌْﺪ ِﻟ ُﻮ ْنَ )(1

وہ اﭘﻨے رب ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ
وہ ﻟﻮگ ﺟﻨہﻮں ﻧے
ﺑﺮاﺑﺮی واﻟے ﭨﮭہﺮاﺗے ہﯿں  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮک ہﯿں “
ﻟہﺬا ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﻧﺎﺣﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ وہ
ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ اس ﻧے ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ  ،اور ﺟﻮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے اس
ﭨﮭہﺮاﯾﺎ اور
ﻧے رب ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﻮ رب ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﭨﮭہﺮاﺋے ﺑے ﺷﮏ
وہ ﻣﺸﺮک ہے  ،ﻟہﺬا ﯾہ اﻣﺖ ﻣﺸﺮک ہے  ،ﭘﮭﺮ وہ ﺑﻐﺎوت
ﮐﯿﻠﺌے ﻧﮑﻠﺘے ہﯿں  ،اور اہﻞ اﺳﻼم ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے
درﭘے ہﻮﺟﺎﺗے ہﯿں۔
)“اﻟﺸﺮﯾﻌہ ” ﺑﺎب ذﮐﺮ اﻟﺴﻨﻦ واﻵﺛﺎر ﻓﯿﻤﺎ ذﮐﺮﻧﺎہ ،
ر(.1/341 ،44:
اﺳﯽ ﻃﺮح ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧے ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋےﻧﻈﺮﯾہ ﻋﻠﻤﺎﺋے ﺣﻖ ﮐﻮ زﻣﺎﻧہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺛﻘﺎﻓﺖ
ﻗﺮار دے دﯾﺎ  ،ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ  :ﺑہﺖ ﺳﺎری ﺛﻘﺎﻓﺘﯿں
ﺟﻨہﯿں ہـﻢ اﺳﻼﻣـﯽ ﺛﻘـﺎﻓﺖ اور اﺳﻼﻣـﯽ ﻧﻈـﺮﯾہ  ،ﯾـﺎ
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔہ  ،ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں  ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿں وہ ﺳﺐ زﻣﺎﻧہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿں ہﻮا ﮐﺮﺗﯽ
ہﯿں ۔
)ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﯽ اﻟﻄﺮﯾﻖ ” ﺟﯿﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﻓﺮﯾﺪ  ،ص (17،18
ﭼﻨﺎﻧﭽہ آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐﺎ
ﺳـﺒﺐ ﯾہـﯽ ہے ﮐہ اس ﻧے وﺣـﯽ اﻟٰہـﯽ ﮐـﻮ ﺳـﻤﺠﮭﻨے
ﮐﯿﻠﺌے ﭘﺨﺘہ ﻋﻠﻤـﺎﺋے اﺳﻼم ﮐـﯽ ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ ﺳے اﺳـﺘﻔﺎدہ
ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﭘﻨے اﺟﺘہﺎد ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دی۔ اور ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐﯿﻠﺌے اس ﻧے اﭘﻨے ہﯽ آﺋﯿﻨے اور
اﭘﻨﯽ ہﯽ ذات ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮ ﻟﯿﺎ  ،اور اﭘﻨے ﺧﺎص
ہﯽ اس ﮐﺎ داروﻣﺪار ہے ۔اس ﻃﺮح ﻗﺮآن
ﺗﺼﻮرات ﭘﺮ
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧے اﭘﻨے آپ
ﮐﻮ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐے ﻣﺮﺗﺒہ ﺳے ﮔﺮا دﯾﺎ ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ وہ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب “اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻨﯽ ” ﮐے آﻏﺎز
ﻣﯿں ﯾﻮں رﻗﻤﻄﺮاز ہﯿں :
” ﻣﯿں ﻣـﺪارس ﻋﻠﻤﯿہ ﻣﯿں داﺧـﻞ ہـﻮا  ،ﮐﺘـﺐ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﻣﯿں ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﯽ  ،اﺳﺎﺗﺬہ ﺳے ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻨﯽ ،

اﺳﺎﺗﺬہ ﺳے ﭘﮍﮬﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﺎ
ﺗﻮ ﺟﻮ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﻧے
ﺗﮭﺎ  ،اس ﻗﺮآن ﮐﻮ اﺗﻨﺎ ﺧﻮﺑﺼﻮرت اور ﻟﺬﯾﺬ ﻧہﯿں
ﭘﺎﯾﺎ  ،ﺟﻮ ﻟﺬﯾﺬ و ﺟﻤﯿﻞ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﻧے ﺑﭽﭙﻦ ﻣﯿں ﭘﺎﯾﺎ
ﺗﮭﺎ  ،آآآہ! ﻗﺮآن ﮐے ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻣﺘﯿں
ﻣِﭧ ﮐﺮ رہ ﮔﺌﯿں  ،ﯾہ )ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﭘﺎس ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﻧے واﻻ
(ﻗﺮآن ﻟﺬت و ﺷﻮق ﺳے ﺧﺎﻟﯽ ہے  ،ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﺑﮭﯽ دو
ﻗﺮآن ﭘﺎؤ ﮔے  ،اﯾﮏ ﺑﭽﭙﻦ واﻻ ﺷﻮق دﻻﻧے واﻻ ،ﻣﯿﭩﮭﺎ
ﺟﻮ
ﮐﺎ ﻗﺮآن
اور آﺳﺎن ﻗﺮآن  ،اور دوﺳﺮا ﺟﻮاﻧﯽ
ﻣﺸﮑﻞ  ،ﺗﻨﮓ  ،ﭘﯿﭽﯿﺪہ  ،اور رﯾﺰہ رﯾﺰہ ہے  ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺴﯽ اور ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻮ اﯾﮏ ﺟﺮم
ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿں
ﺧﯿﺎل ﮐﺮﻧے ﻟﮕﺎ  ،ﯾہ ﺳﻮچ ﮐﺮ ﻣﯿں اﺳﯽ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻃﺮف
ﭘﻠـﭧ آﯾـﺎ ﺟـﻮ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﮐے ﺑﻐﯿـﺮ ﻣﺼـﺤﻒ ﻣﯿں ہے  ،اس
ﻗﺮآنِ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧہﯿں ﺟﻮ ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں ہے  ،ﺗﻮ
اب ﺟﺐ ﻣﯿں ﻧے ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺎ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ
اور ﻟﺬﯾﺬ ﮐﮭﻮﯾﺎ ہﻮا ﻗﺮآن دوﺑﺎرہ ﭘﺎﻟﯿﺎ
ﺧﻮﺑﺼﻮرت
 ،ﺟﻮ ﺷﻮق ﮐﻮ اﺑﮭﺎرﻧے واﻻ ہے……۔
)اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻨﯽ ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻘﺪ وﺟﺪت اﻟﻘﺮآن ص (8
واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠہ اﻟﻌﻈﯿﻢ
اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠہ اﺗﻮب اﻟﯿہ
آپ ﻧے ﻣﻼﺣﻈہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﯾہ ﮐﺲ ﻗﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﺒﺎرت
ہے  ،ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ
ﻃﺮﯾﻘہ اور ذہﻨﯿﺖ ﺻﺎف ﻣﻌﻠﻮم ہﻮ رہﯽ ہے  ،اس ﺷﺨﺺ
ﻧے ﻋﻠﻤﺎﺋے اﻣﺖ ﮐﯽ ان ﮐﺎوﺷﻮں ﺳے ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨہ
ﻣﻮڑ ﻟﯿﺎ ﺟﻨہﻮں ﻧے ﭼﻮدہ ﺳﻮ ﺳﺎل ﺳے ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ اور
اس ﮐے ﻓہﻢ ﮐﯿﻠﺌے ﻣﺤﻨﺖ ﮐﯽ  ،ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﻼﺻہ و ﻧﺘﯿﺠہ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ اُﺳے ﯾہ ﺷﺨﺺ زﻣﺎﻧہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ
ﺳﻮچ ﻗﺮار دﯾﺘﺎ ہے  ،اور اﭘﻨﯽ اس ﺳﻤﺠﮫ ﭘﺮ
ﮐﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﻮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﺑﭽﭙﻦ ﻣﯿں ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ
ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ  ،اس ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ و ﭘﺨﺘہ ﺷﻌﻮر ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﺟﻮ
ﻋﻠﻤﺎﺋے اﻣﺖ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ہے  ،وہ اﭘﻨے اس ﮐﻼم ﺳے ﯾہﯽ
ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ آﯾﺖ ﮐے ﮐﻮﺋﯽ دﻗﯿﻖ
ﻣﻌﻨﯽ ٰ ﻧہﯿں ہﻮا ﮐﺮﺗے  ،ﺟﺲ ﮐے اﺳﺘﻨﺒﺎط )اَﺣﮑﺎم
ﻧﮑﺎﻟﻨے( ﮐے ﻟﺌے ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮ  ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس
ﮐﯽ ﯾہ ﺑﺎت ﺧﻮد ﻗﺮآنِ ﮐﺮﯾﻢ ﮐے ﺑﮭﯽ ﺧﻼف ہے ۔

ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہے :
وﻟ َـﻮ ْ ر َدُّوْه ُ اِﻟ َـﻰ اﻟﺮ َّﺳ ُـﻮ ْل ِ وَاِﻟٰٓـﻰ
اُوﻟ ِــﻰ اﻻْ َﻣ ْــﺮ ِ ﻣ ِﻨْـﻬ ُـــﻢ ْ ﻟ َـــﻌَﻠِﻤ َﻪُ
اﻟ َّـﺬ ِﻳْﻦ َ ﻳَﺴ ْﺘ َﻨْﺒِﻄ ُﻮ ْﻧ َﻪ ﻣ ِﻨْـﻬ ُـﻢ ْ )ﺳﻮرۃ
اﻟﻨﺴﺎء (83
اور اﮔﺮوہ اس ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐﻮ رﺳﻮل ﷺ اور اﭘﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐے ذﻣہ دار اﺻﺤﺎب ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎﺗے ﺗﻮ وہ اس ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮﺗے ﺟﻮ ان ﻣﯿں ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧے واﻟے ہﯿں۔
ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻓﮑﺮو ﺳﻮچ ہﺮ زﻣﺎﻧے ﻣﯿں اس آﯾﺖ ﻣﯿں ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﮐﺮ ﮐے ﭘﯿﺪا ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہے  ،اور ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐے ہﺮ دور
ﮐﻮ ﺟﻮ اہﻞ
ﻣﯿں اس آﯾﺖ ﮐے ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﯽٰ و ﻣﻔہﻮم
ُ
ﻋﻠﻢ ﺣﻀﺮات ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ﭼﻠے آﺋے ہﯿں  ،ا ﺳے ﭼﮭﻮڑ
اس آﯾﺖ ﮐے ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻨﯽٰ و ﻣﻔہﻮم
ﺣﻀﺮات
ﮐﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻐﺎوت و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮی ﮐﺮﺗے ﭼﻠے
ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﮐے
آرہے ہﯿں  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﻧے “ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد
” ﻣﯿں رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ہے “اﺑﻦ اﺑﻦ داؤد ﮐہﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے
ﮐہ :
ﺧﻮارج ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻣﻮن اﻟﺮﺷﯿﺪ ﮐے ﭘﺎس ﭘﯿﺶ
ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ  ،ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﭘﻮﭼﮭﺎ  :ﺗﻤہﯿں ہﻤﺎری ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﭘﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﻧے اﺑﮭﺎرا ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ  :ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﮐﯽ اﯾﮏ آﯾﺖ ﻧے ۔
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ ﮐﻮن ﺳﯽ آﯾﺖ ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ

اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :

وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺂ اَﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ ّـٰﻪُ
ﻓ َﺎُ وﻟٰٓﺌِﻚ َ ﻫ ُـﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُوْنَ )(44
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ  :ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﯾہ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮ ﮐہ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے اُﺗﺎری ﮔﺌﯽ ہے ؟
اس ﻧے ﮐہﺎ :ﺟﯽ ہﺎں
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ  :ﺗﻤہﺎرے ﭘﺎس ﮐﯿﺎ دﻟﯿﻞ ہے ؟

ﯾہ آﯾﺖ

اس ﻧے ﮐہﺎ  :اِﺟﻤﺎعِ اﻣﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎرے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾہﯽ
ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﯾہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐﺘﺎب ہے
 ،اس ﮐے ﺳ ِﻮا ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں(
ﻣﺎﻣﻮن ﻧے ﮐہﺎ  :ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﻧے اس ﮐے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻧﺎزل ہﻮﻧے ﭘﺮ اِﺟﻤﺎعِ اﻣﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻣﺎن
ﻣﯿں ﺑﮭﯽ
ﻟﯽ  ،اِﺳﯽ ﻃﺮح اس ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے
اِﺟﻤﺎعِ اﻣّﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻣﺎن ﻟﻮ! )ﮐہ ﮐﺎﻓﺮ وہ ہے ﺟﻮ
اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺎﻣﻨﮑﺮ ہﻮ  ،وہ ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﻮ دل ﺳے
ﻣﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮے ( اِس ﭘﺮ اُس ﺧﺎرﺟﯽ ﻧے
ﮐہﺎ ﮐہ آپ ﻧے ﺑﺎﻟﮑﻞ درﺳﺖ ﮐہﺎ  ،اور اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ
ﯾﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐہﺘﺎ ہﻮا ﭼﻼ ﮔﯿﺎ۔
)“ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد” ﺣﺮف اﻟﮭﺎء ﻣﻦ آﺑﺎء اﻟﻌﺒﺎدﻟۃ
، 5330.ﻋﺒﺪاﻟﻠہ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺎﻣﻮن ﺑﻦ ﮬﺎرون
اﻟﺮﺷﯿﺪ….اِﻟﺦ ( 10/184.183 ،

اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽٰ ہﻤﯿں ہـﺮ ﻓﺘﻨے ﺳـے ﻣﺤﻔـﻮظ
 ،ﺳﻨﺖِ ﻧﺒﻮیﷺ اور ﻣﻨہﺞ ﺳﻠﻒ
ﻓﺮﻣﺎﺋے
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎﺋے )آﻣﯿﻦ(

آﯾـﺎت ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﮐـﯽ ﻏﻠـﻂ ﺗﺎوﯾـﻞ ﮐے
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﮔﻤﺮاہﯽ اور ﻣﻨہﺞ
اﺳﻼف
آﯾﺎت ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐے ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﮔﻤﺮاہﯽ اور ﻣﻨہﺞ اﺳﻼف

اﺋﻤہ ﻋﻈﺎم و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻋﻈﺎم
ﻣﯿں

ﮐﯽ ﻧﻈﺮ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
” اﻣﺎم ا ﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪہ ﻧے ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﺮآن ﻣﯿں اور ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﻧے اﺑﺮاہﯿﻢ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ وہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب رﺿﯽ

اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﯾہ ﺑﺎت ﺳﻮچ رہے ﺗﮭے ﮐہ اس اﻣﺖ ﻣﯿں اﺧﺘﻼف
ﮐﯿﺴے واﻗﻊ ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے۔ ﭘﮭﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﮐﻮ ﺑﻠﻮاﯾﺎ اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اے اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ اس اﻣﺖ ﮐﺎ ﻧﺒﯽ اﯾﮏ ،ﻗﺒﻠہ اﯾﮏ ،ﮐﺘﺎب اﯾﮏ
ﭘﮭـﺮ ﯾہ اﻣـﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﯿں ﮐﯿﺴـے ﭘـﮍے ﮔـﯽ ….؟ )ﯾﻌﻨـﯽ
ﺑﻈﺎہﺮ ﯾہ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہﯿں۔ (
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اے
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﯾہ ﻗﺮآن ہﻢ ﻣﯿں ﻧﺎزل ہﻮا ہﻢ ﻧے
اﺳﮑﻮ ﻧﺒﯽ ﺳے ﭘﮍﮬﺎ اور ہﻤﯿں ﻣﻌﻠﻮم ہے)ﮐﻮن ﺳﯽ آﯾﺎت(
ﮐﺲ ﺑﺎرے ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ۔ ﺟﺒﮑہ ہﻤﺎرے ﺑﻌﺪ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ آﺋﯿں
ﮔے ﺟﻮ ﻗﺮآن ﺗﻮ ﭘﮍﮬﯿں ﮔے ﻟﯿﮑﻦ اﻧہﯿں ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ
ہﻮ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﻮﻧﺴﯽ آﯾﺖ ﮐﺲ ﺑﺎرے ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ اور وہ ﺧﻮد
ﺳے اس ﮐے ﺑﺎرے راﺋے زﻧﯽ ﮐﺮﯾﻨﮕے ۔ ﺟﺐ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ
آراء ﭘہ ﭼﻠﯿں ﮔے ﺗﻮ ان ﻣﯿں اﺧﺘﻼف ہﻮ ﮔﺎ۔۔۔
]ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﺮآن ﻻﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪۃ[
اﺳﯽ ﭘہ اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں  :ﺣﻀﺮت اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﮐﺎ ﯾہ ﻓﺮﻣﺎﻧﺎ ﺑﺮﺣﻖ ہے ﮐہ ﺟﺐ آدﻣﯽ
ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ہﻮ ﮐہ ﯾہ آﯾﺖ ﮐﺲ ﺑﺎرے ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ ﺗﻮ وہ
اﺳﮑے ﻣﺎﺧﺬ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ
ﻟﯿﺘﺎ ہے اور زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ
آدﻣﯽ اﭘﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﺳے ﮐﺌﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻨﺎﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺘﺎ
ہے ﺗﻮ اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﻋﻠﻢ ﻣﯿں۔ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻧہﯽ ہﻮﺗﯽ اور
ﯾہ ﻟﻮگ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﮔﻤﺮاہ ہﻮﺗے ہﯿں اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
اﺳﮑﯽ وﺿﺎﺣﺖ اس واﻗﻊ ﺳے ﺑﮭﯽ ہﻮﺗﯽ ہے ﺟﺐ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻧﺎﻓﻊ
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺳے ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﺻﺤﺎﺑﯽ رﺳﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠہ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﮐﯽ ﺣﺮورﯾہ)ﺧﻮارج(ﮐے ﺑﺎرے
ﮐﯿﺎ راﺋے ہے ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :وہ اﻧﮑﻮ اﻟﻠہ
ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ
ﺧﻮارج ﮐﻔﺎر ﮐے ﺑﺎرے ﻧﺎزل ﺷﺪہ آﯾﺎت ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘہ
ﻓﭧ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
ﯾہ ﺳﻦ ﻧے ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻣﺘﻮﺟہ
ہﻮﺋے اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﯾہ ﻟﻮگ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺎت ﺟﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺣﺘﻤﺎل رﮐﮭﺘﯽ ہﯿں اﻧﮑﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﯿﺴے اﻟﻠہ
ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن:
وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﻟﻠہ ﻓﺄوﻟﺌﮏ اﻟﮑﺎﻓﺮون
اور ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﺮے
وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے
اور ﺳﺎﺗﮫ ﯾہ آﯾﺖ ﻣﻼ ﻟﯿﺘے ہﯿں۔۔۔۔
وَاﻟَّﺬِﻳﻦ َ ﻻَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻵْ َﺧ ِﺮ َةِ وَﻫُﻢْ
ﺑِﺮ َﺑِّﻬ ِﻢْ ﻳَﻌْﺪِﻟُﻮنَ )اﻻﻧﻌﺎم(150 :
وہ ﻟﻮگ ﺟﻮ آﺧﺮت ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻧہﯿں ﻻﺋے اور وہ اﭘﻨے رب
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮﻧے واﻟے ﺗﮭے
اور ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﻧﮑﺎﻟﺘے ہﯿں ﮐہ ﺟﺲ ﻧے ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ اس ﻧے
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﯽ اور ﺟﺲ ﻧے رب ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺮاﺑﺮی
ﮐﯽ اس ﻧے ﺷﺮک ﮐﯿﺎ۔۔۔!!!
ﭘﺲ ﯾہ ﻟﻮگ ﻣﺸﺮک ہﯿں ﻟہٰﺬا وہ ﺧﺮوج ﮐﺮﺗے ہﯿں اور
ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧہﻮں ﻧے آﯾﺖ ﮐﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ہﯽ اﯾﺴے ﻟﯽ ﺗﮭﯽ
]اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻟﻠﺸﺎﻃﺒﯽ ج ،2ص [691_692
اہﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﮐے ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ اﺟﻤﺎع ہے ﮐہ آﯾﺎت
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳے ﻇﺎہﺮ ﻣﺮاد ﻧہﯿں ہے اور ان آﯾﺎت ﮐے ﻇﺎہﺮ
ﺳے ﺧﻮارج اور ﻣﻌﺘﺰﻟہ ،ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﮐﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﺗے
ہﯿں ۔۔۔ !!!!

ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﮐے اﻗﻮال ﻣﻼﺣﻈہ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿں:
1⃣۱۔ ﻋﻼﻣہ ﻗﺮﻃــﺒﯽ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻓﺮﻣــﺎﺗے
ہﯿں:
’’اس آﯾﺖ ﮐے ﻇﺎہﺮ ﺳے وہ ﻟﻮگ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﮐﯽ ﺣﺠﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﮔﻨﺎہﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی
ﻟﮕﺎﺗے ہﯿں اور وہ ﺧﻮارج ہﯿں۔ اور اس آﯾﺖ ﻣﯿں اﻧﮑﯽ
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺠﺖ ﻧہﯿں۔‘‘
]اﻟﻤﻔہﻢ ﺟﻠﺪ ﻧﻤﺒﺮ5ﺻﻔﺤہ ﻧﻤﺒﺮ[117

ـﺪاﻟﺒﺮ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ
ـﻦ ﻋﺒـ
ـﺎﻓﻆ اﺑـ
2⃣۲۔ ﺣـ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
‘‘ اوراس ﺑﺎب ﻣﯿں اہﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻤﺮاہ
ہﻮﺋﯽ ۔اس ﺑﺎب ﻣﯿں ﺧﻮارج اور ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﻣﯿں ﺳے ﭘﺲ
اﻧہﻮں ﻧے ان آﺛﺎر ﺳے ﺣﺠﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮐہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں
ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں اور اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿں ﺳے
اﯾﺴﯽ آﯾﺎت ﮐﻮ ﺣﺠﺖ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﻦ ﺳے ﻇﺎہﺮ ﻣﺮاد ﻧہﯿں ہے
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ

َ
)وَﻣ
َُﻦ ﻟَّﻢْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ أ ﻧﺰ َلَ اﻟﻠَّـﻪُ
ﻓ َﺄ وﻟَــٰﺌِﻚ َ ﻫُـﻢُ اﻟْﻜ َـﺎﻓ ِﺮ ُونَ( )اﻟﻤﺎﺋـﺪة:
‘‘(44
]اﻟﺘﻤہﯿﺪ ﺟﻠﺪ  ،16ﺻﻔﺤہ [312

3⃣۳۔ اﻣـﺎم آﺟـﺮی رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ
ہﯿں:

ﻓﺮﻣـﺎﺗے

’’اورﺣﺮوری )ﺧﻮارج( ﺟﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺎت ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗے
ہﯿں ان ﻣﯿں ﺳے ﯾہ آﯾﺖ ﺑﮭﯽ ہے‘‘
َ
)وَﻣ
َُﻦ ﻟَّﻢْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِﻤَﺎ أ ﻧﺰ َلَ اﻟﻠَّـﻪُ
ﻓ َﺄ وﻟَـٰﺌِﻚ َ ﻫُﻢُ اﻟْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة[44 :
اور اس آﯾﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﯾہ آﯾﺖ ﺑﮭﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿں
ــﺮ ُوا
ــﻦ َ ﻛ َﻔَـ
ــﻢَّ اﻟَّﺬِﻳـ
ﺛُـ
ﻳَﻌْﺪِﻟُﻮنَ ] اﻻﻧﻌﺎم [1 :

ﺑِﺮ َﺑِّﻬ ِـ
ــﻢْ

’’ﭘﺲ ﺟﺐ وہ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں ﮐہ وہ ﺑﻐﯿﺮ
ﺣﻖ ﮐے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗﺎ ہے ،ﮐہﺘے ہﯿں ﯾہ ﮐﺎﻓﺮ ہے اور ﺟﺲ
ﻧے ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ اس ﻧے اﭘﻨے رب ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ ،
ﭘﺲ ﯾہ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺸﺮک ہﯿں ،ﭘﮭﺮﯾہ ﻟﻮگ ﻧﮑﻠﺘے ہﯿں اور
وہ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ آپ دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ )وہ (اس آﯾﺖ
ﮐﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں ۔‘‘
]اﻟﺸﺮﯾﻌہ ﺻﻔﺤہ[44:

⃣ 4ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں:
’’اور ﯾہ وہ آﯾﺖ ہے ﺟﺴے ﺧﻮارج اﯾﺴےﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮﮐے ﻟﺌے ﺑﻄﻮر ﺣﺠﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﮐے ﻧﺎزل ﮐﺮدہ ﻓﯿﺼﻠﻮں ﮐے ﺧﻼف ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔‘‘
]ﻣﻨہﺎج اﻟﺴﻨہ ج 5ص[131

⃣5ﻋﻼﻣہ اﺑـﻮ اﻟﺤﺴـﻦ اﻟﻤﻠﻄـﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐـﯽ
راﺋے ﯾہ ہے ﮐہ ؛
ﯾہ ﺑﺎت ﻓﯿﺼﻠہ ﺷﺪہ ہے ﮐہ ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﺧﻮارج وہ ﺗﮭے

ﮐہ ﺟﻨہﻮں ﻧے ﻻ ﺣﮑﻢ اﻻ ﻟﻠہ ۔۔۔ اﻟﻠہ ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﯽ ذات
اﻗﺪس ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﻗﺎﺑﻞ ِ ﻗﺒﻮل ﻧہﯿں ﮐﺎ
ﻧﻌﺮہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ۔ اور ان ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻧﻌﺮہ ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ
؛ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے ﮐﻔﺮ
ﮐـﺎ ارﺗﮑـﺎب ﮐﯿـﺎ ہے واﻟﻌﯿـﺎذ ﺑـﺎﻟﻠہ ﮐہ اﻧہـﻮں ﻧے
ﺑﻨﺪوں ﮐے درﻣﯿﺎن ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ
اﺷﻌﺮی رﺿﯽ اﻟﻠہ ﮐﻮ ﺳﻮﻧﭗ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ۔ ﺟﺒﮑہ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺎ
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﺻﺮف اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﻮ ہے ۔۔۔۔۔!!!!
ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﮐے ﻓﺮﻗے ﮐﻮ اس وﺟہ ﺳے ﺑﮭﯽ ﺧﻮارج ﮐہﺎ
ﺟﺎﺗﺎہے ﮐہ اﻧہﻮں ﺣﮑﻤَﯿﻦ واﻟے دن ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﺧﻼف ﺧـﺮوج ﮐﯿـﺎ ﺗﮭـﺎ ﮐہ ﺟـﺐ اﻧہـﻮں ﻧے
ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ اور اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ اﺷﻌﺮی ﮐے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے واﻟے
ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮔﯽ اور ﻧﻔﺮت ﺳے دﯾﮑﮭﺘے ہﻮﺋے ﮐہﺎ
ﺗﮭﺎ ؛ ﻻ ﺣﮑﻢ اﻻ ﻟﻠہ ۔۔۔۔۔
]اﻟﺘﻨﺒﯿہ واﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﮬﻞ اﻻﮬﻮاء واﻟﺒﺪع ص [47
ﺗﻮ ﻗﺎرﺋﯿﻦ ﮐﺮام!!!
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐے اوﭘﺮ ﻣﯿں
ﻣﮑﻤﻞ وﺿﺎﺣﺖ ہﻮ ﭼﮑﯽ ہے ۔ اب ہﻢ اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ
ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎم درد دل رﮐﮭﻨے واﻻ  ،اﻣﺖ ﮐﺎ ﻏﻢ رﮐﮭﻨے واﻻ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐﺎ
ﺷﮑﺎر ﻧہﯿں ہﻮﮔﺎ اور ﻧہ ہﯽ ﺧﻮارج اﻟﻌﺼﺮ  ،داﻋﺶ ،
اﻟﻘﺎﻋﺪہ اور ﭨﯽ ﭨﯽ ﭘﯽ ﺟﯿﺴے ﻓﺘﻨہ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮﮔﺎ ۔
ان ﺷﺎءاﻟﻠہ ۔۔۔۔۔۔

آﯾــﺖ ﮐــﺮﯾﻤہ ))وَﻣ َــﻦ ْ ﻟ َــﻢ ْ
ﻳَﺤ ْﻜ ُـﻢ ْ ۔۔۔۔(( ﮐـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ -
اﻟﺸﯿـﺦ ﻣﻔﺘـﯽ ﻣﺒﺸـﺮ اﺣﻤـﺪ رﺑـﺎﻧﯽ
ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
))وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎ
أَﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ َّﻪُ ﻓ َﺄُوﻟ َﺌِﻚ َ
ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُون َ(( ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺒﺸﺮ اﺣﻤﺪ رﺑﺎﻧﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﻟﻠہ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
َ
وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎ أ ﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ َّﻪُ
ُ
ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ ] اﻟﻤﺎﺋﺪۃ [44 :
” اور ﺟﻮ اﻟﻠہ ﻧے ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ہے اس ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﻧہ ﮐﺮے ﺗﻮ وہﯽ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں ۔ “
اﻣﺎم اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﺮی اس آﯾﺖ ﮐﺮﯾﻤہ
ﮐے ﺷﺎن ﻧﺰول ﮐے ﺑﺎرے اﺧﺘﻼف ذﮐﺮ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻟﮑﮭﺘے
ہﯿں :
وﻗﺎل آﺧﺮون :ﺑﻞ ﻋﻨﯽ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻔﺮ دون ﻛﻔﺮ ،وﻇﻠﻢ دون
ﻇﻠﻢ ،وﻓﺴﻖ دون ﻓﺴﻖ [1] .
” دوﺳﺮے ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧے ﮐہﺎ ہے ﺑﻠﮑہ اس ﺳے ﻣﺮاد اﯾﮏ
ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ) اﭘﻨے درﺟہ ﻣﯿں ( دوﺳﺮے ﮐﻔﺮ ﺳے ﮐﻢ ہﻮﻧﺎ ،

اﯾﮏ ﻇﻠﻢ ﮐﺎ دوﺳﺮے ﻇﻠﻢ ﺳے ﮐﻢ ہﻮﻧﺎ اور اﯾﮏ ﻓﺴﻖ ﮐﺎ
دوﺳﺮے ﻓﺴﻖ ﺳے ﮐﻢ ہﻮﻧﺎ ﻣﺮاد ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ۔ “
ﭘﮭﺮ اس ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام  ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم وﻏﯿﺮﮬﻢ ﮐﯽ
رواﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﯿں ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ہﻢ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن ﺣﺒﺮ
اﻻﻣۃ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﺳے
اس ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ درج ﮐﺮﺗے ہﯿں  ،وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﮑﻔﺮ اﻟﺬی ﺗﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ
” ﯾہ ہﺮ ﮔﺰ وہ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ہے ﺟﺲ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﺟﺎ رہے
ہﻮ ۔ “
دوﺳﺮی رواﯾﺖ ﻣﯿں ہے :
إﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﮑﻔﺮ اﻟﺬی ﯾﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ إﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﮐﻔﺮ
ﯾﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ )) وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎ
َ
ُ
أ ﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ َّﻪُ ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ
(( ﮐﻔﺮ دون ﮐﻔﺮ [2] .
” ﺑﻼ ﺷﺒہ ﯾہ ہﺮ ﮔﺰ وہ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ہے ﺟﺲ ﮐﯽ ﻃﺮف وہ
ﺟﺎﺗے ہﯿں  ،ﺑﻼ ﺷہ ﯾہ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮﻧے واﻻ
ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ہے )) اور ﺟﺲ ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮدہ دﯾﻦ
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ وہﯽ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں (( ﯾہ
ﮐﻔﺮ دون ﮐﻔﺮ ہے ﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﮐﻔﺮ دوﺳﺮے ﮐﻔﺮ ﺳے درﺟے
ﻣﯿں ﮐﻢ ہے ۔ “
اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻧے اﺳے ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد ﮐہﺎ اور اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ
ﻧے ان ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﯽ ہے ۔ ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
وﺣﻘﻬﻤﺎ أن ﻳﻘﻮﻻ  :ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻓﺈن إﺳﻨﺎده
ﻛﺬﻟﻚ ﺛﻢ رأﻳﺖ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ) 6
 ( 163 /ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل  ” :ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط
اﻟﺸﻴﺨﻴـﻦ ” ﻓﺎﻟﻈـﺎﻫﺮ أن ﻓـﻲ ﻧﺴـﺨﺔ ” اﻟﻤﺴـﺘﺪرك ”
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺳﻘﻄﺎ .
اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ اور اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺣﻖ ﺗﮭﺎﮐہ ﯾﻮں
ﮐہﺘے  :ﯾہ رواﯾﺖ ﺷﯿﺨﯿﻦ ﮐﯽ ﺷﺮط ﭘﺮ ﺻﺤﯿﺢ ہے ﺗﻮ ﺑﻼ
ﺷﺒہ اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ اس ﻃﺮح ہے ﭘﮭﺮ ﻣﯿں ﻧے ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ

ﮐﺜﯿﺮ ﮐﻮ دﯾﮑﮫ اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ
ﺳے ﻧﻘﻞ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ  :ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﺨﯿﻦ
ﮐﯽ ﺷﺮط ﭘﺮ ﺻﺤﯿﺢ ہے ﺗﻮ ﻇﺎہﺮ ﯾہ ہے ﮐہ ﻣﺴﺘﺪرک ﮐے
ﻣﻄﺒﻮﻋہ ﻧﺴﺨے ﻣﯿں ﺳﻘﻂ ہے ۔ “
اور اﺑﻦ ﻋﺒﺎ س رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﮐﯽ اﯾﮏ اور رواﯾﺖ
ﮐے اﻟﻔﺎظ ﯾﻮں ہﯿں :
ﻫﻲ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ وﻟﯿﺲ ﮐﻔﺮا ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻣﻼﺋﮑﺘﻪ وﮐﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ
][3
” ﯾہ ﮐﻔﺮ ہے اور ﯾہ اﻟﻠہ  ،اس ﮐے ﻓﺮﺷﺘﻮں  ،اس ﮐﯽ
ﮐﺘﺎﺑﻮں اور اس ﮐے رﺳﻮﻟﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ہے ۔ “
اﯾﮏ اور رواﯾﺖ ﻣﯿں ہے :
ﻟﯿﺲ ﮐﻤﻦ ﮐﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻣﻼﺋﮑﺘﻪ ورﺳﻠﻪ
” ﯾہ اﻟﻠہ  ،اس ﮐے ﻓﺮﺷﺘﻮں  ،اس ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور اس
ﮐے رﺳﻮﻟﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻧہﯿں ہے ۔ “
اور ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح  ،ﻃﺎؤس وﻏﯿﺮﮬﻤﺎ ﺳے ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮوی ہے ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ
ﺑﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﮭﻼﻟﯽ ﮐﯽ ﺑﮍی ﺷﺎﻧﺪار ﮐﺘﺎب ” ﻗﺮۃ اﻟﻌﯿﻮن “
ﻣﯿں ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ہے ۔
اور ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﯽ اس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻮ اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ ،
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ،اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ  ،اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،
اﻣﺎم ﻃﺒﺮی  ،اﻣﺎم ﻣﺮوزی  ،اﻣﺎم ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ  ،اﻣﺎم
ﺑﻐﻮی  ،اﻣﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ  ،اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،
اﻣﺎم ﺑﻘﺎﻋﯽ  ،اﻣﺎم واﺣﺪی  ،اﻣﺎم اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
ﺳﻼم  ،اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﯿﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ  ،اﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﻄہ ،
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ  ،اﻣﺎم ﺧﺎزن  ،ﻋﻼﻣہ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﻗﺎﺳﻤﯽ  ،ﻋﻼﻣہ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪی  ،اﻣﺎم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ  ،اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ  ،ﻧﻮاب ﺻﺪﯾﻖ اﻟﺤﺴﻦ
ﺧـﺎن  ،ﻋﻼﻣہ ﺷﻨﻘﯿﻄـﯽ  ،ﻋﻼﻣہ اﻟﺒـﺎﻧﯽ وﻏﯿﺮﮬـﻢ ﺟﯿﺴـے
ﺟہﺎﺑﺬہ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اور ﻓﻘہﺎء ﻧے ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار
دﯾﺎ ہے اور ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ہے ۔ ﯾہﺎں ﭘﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻮاﻟے ذﮐﺮ
ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﭘﻨے ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﺑﯿﺎن

ہﻮﮔﯽ ان ﺷﺎء اﻟﻠہ ۔
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺮوزی )اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 294ھ( ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں :
ﻗﻠﻨﺎ إن ﺗﺮك اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ وإن ﺗﺮك اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻣﻊ
ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻟﻠﻪ اﻧﻪ اوﺟﺒﻬﺎ ﮐﻔﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﮑﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﮐﻔﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺮك اﻟﺤﻖ ﮐﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﮐﻔﺮﺗﻨﯽ
ﺣﻘﯽ وﻧﻌﻤﺘﯽ ﯾﺮﯾﺪ ﺿﯿﻌﺖ ﺣﻘﯽ وﺿﯿﻌﺖ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻗﺎﻟﻮا
 :وﻟﻨﺎ ﻓﯽ ﻫﺬا ﻗﺪوة ﺑﻤﻦ روی ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ إذ ﺟﻌﻠﻮا
ﻟﻠﮑﻔﺮ ﻓﺮوﻋﺎ دون اﺻﻠﻪ ﻻ ﺗﻨﻘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ اﻻﺳﻼم
ﮐﻤﺎ ﺛﺒﺘﻮا ﻟﻼﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻼﺻﻞ ﻻ ﯾﻨﻘﻞ
ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﯽ ﻗﻮﻟﻪ:
َ
)) وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎ أ ﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ َّﻪُ
ُ
ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ (( ][4
” ﺑﻼﺷﺒہ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ہے اور
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻓﺮاﺋﺾ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ اس
ﻧے واﺟﺐ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے ﮐﻔﺮ ﯾہ اﻟﻠہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ
ﻃﺮح ﻧہﯿں ہے ﯾہ ﺗﺮکِ ﺣﻖ ﮐﯽ ﺟہﺖ ﺳے ﮐﻔﺮ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﮐہﻨے واﻻ ﮐہﺘﺎ ہے  ” :ﮐﻔﺮﺗﻨﯽ ﺣﻘﯽ وﻧﻌﻤﺘﯽ ” اس ﺳے
ﻣﺮاد ﺗﻮ ﻧے ﻣﯿﺮا ﺣﻖ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﻣﯿﺮی ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎ
ﺷﮑﺮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دﯾﺎ  ،اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ  :ہﻤﺎرے ﻟﺌے اس
ﺑﺎت ﻣﯿں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﻋﻈﺎم ﻧﻤﻮﻧہ ہﯿں ﺟﺒﮑہ اﻧہﻮں ﻧے اﺻﻞ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ
ﻓﺮﻋﺎت ﺑﻨﺎﺋﯽ ہﯿں ﺟﻮ ﮐﻔﺮ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ
ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﯿں ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﺟہﺖ ﺳے اﻧہﻮں
ﻧے اﯾﻤﺎن ﮐے ﻟﺌے اﺻﻞ ﮐے ﻋﻼوہ ﻓﺮوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯽ ہﯿں
ﺟﻮ ﺗﺎرک ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﯿں اﺳﯽ
ﻣﯿں ﺳــے اﻟﻠہ ﮐے اس ﻓﺮﻣــﺎن )) وَﻣ َــﻦ
ُ ْ ﻟ َــﻢ ْ
ﻳَﺤ ْﻜ ُـﻢ ْ ﺑِﻤ َـﺎ أَﻧ ْـﺰ َلَ اﻟﻠ َّـﻪُ ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِـﻚ َ
ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ (( ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﮐﺎ ﻗﻮل ہے ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح اﻣﺎم اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﺑﻄۃ )اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 387ھ( ﻧے اﭘﻨﯽ ﻣﻌﺮوف و
ﻣﺸہﻮر ﮐﺘﺎب ” اﻻﺑﺎﻧۃ ﻋﻦ ﺷﺮﯾﻌۃ اﻟﻔﺮﻗۃ اﻟﻨﺎﺟﯿۃ ”

 2/162ط ۔ اﻟﻔﺎروق اﻟﺤﺪﯾﺜﯿۃ ﻣﯿں اﯾﮏ ﺑﺎب ﯾﻮں ﻗﺎﺋﻢ
ﮐﯿﺎ ہے ” ﺑﺎب ذﮐﺮ اﻟﺬﻧﻮب اﻟﺘﯽ ﺗﺼﯿﺮ ﺑﺼﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﯽ
ﮐﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﻤﻠۃ “ ان ﮔﻨﺎہﻮں ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﻮ ان
ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮ اﯾﺴے ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟے ﺟﺎﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﻣﻠﺖ
ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮﻧے واﻟے ﻧہﯿں ہﯿں ۔
ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺿﻤﻦ ﻣﯿں ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ،ﻃﺎؤس اور
ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح ﮐے اﻗﻮال ﻻﺋے ہﯿں ﺟﻮ )) وَﻣ َﻦ ْ
َ
ﻟ َـﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُـﻢ ْ ﺑِﻤ َـﺎ أ ﻧ ْـﺰ َلَ اﻟﻠ َّـﻪُ (( ﮐـﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں ﻣﺮوی ہﯿں ۔ ﺟﺲ ﺳے ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ اس
آﯾﺖ ﺳے اﻧہﻮں ﻧے اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﺮاد ﻟﯿﺎ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ ﺳے
ﺧﺎرج ﮐﺮﻧے واﻻ ﻧہﯿں ہے ۔
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
َ
 } :وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎ أ ﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ َّﻪُ
ﻓ َﺄُوﻟ َﺌِﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونَ { } ﻓ َﺄُوﻟ َﺌِﻚ َ
ﻫ ُـﻢ ُ اﻟ ْﻔ َﺎﺳ ِـﻘُﻮنَ { و } اﻟﻈ َّـﺎﻟ ِﻤ ُﻮنَ { ﻛﻔـﺮ
دون ﻛﻔﺮ وﻓﺴﻖ دون ﻓﺴﻖ وﻇﻠﻢ دون ﻇﻠﻢ وﻗﺪ ذﻛﺮ ذﻟﻚ
أﺣﻤﺪ واﻟﺒﺨﺎري وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ [5] .
” ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ اور ﺑہﺖ ﺳﺎرے
ﺳـﻠﻒ ﺻـﺎﻟﺤﯿﻦ ﻧے
ـﻦ ْ ﻟ َـﻢ ْ
اﻟﻠہ ﮐے ﻓﺮﻣـﺎن } وَﻣ َ
َ
ُ
َّ
ﻳَﺤ ْﻜ ُـﻢ ْ ﺑِﻤ َـﺎ أ ﻧ ْـﺰ َلَ اﻟﻠ ـﻪُ ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِـﻚ َ
ُ
ﻫ ُــﻢ ُ اﻟ ْﻜ َــﺎﻓ ِﺮ ُونَ { } ﻓ َﺄ وﻟ َﺌِــﻚ َ ﻫ ُــﻢ ُ
اﻟ ْﻔ َﺎﺳ ِـﻘُﻮنَ { و } اﻟﻈ َّـﺎﻟ ِﻤ ُﻮنَ { ﮐے ﺑـﺎرے
ﻣﯿں ﮐہﺎ ہے  :ﯾہ ﮐﻔﺮ دون ﮐﻔﺮ  ،ﻓﺴﻖ دون ﻓﺴﻖ اور
ﻇﻠﻢ دون ﻇﻠﻢ ہﯿں اور ﯾہ ﺑﺎت اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
اور اﻣﺎم ﺑﺨﺎری وﻏﯿﺮﮬﻤﺎ ﻧے ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ہے ۔
ﻧﻮٹ  :آﺋﻤہ دﯾﻦ ﻧے ﺟﻮ ان آﯾﺎت ﮐﻮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ
اﻧﺰل اﻟﻠہ ﮐے ﺗﺤﺖ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ہے اس ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ
ﻟﯿﺎ ہے ﯾہ اﯾﺴے ﺷﺨﺺ ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں ہے ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاہﺶ
ﻧﻔﺲ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﯾﺎ رﺷﻮت ﻟﯿﮑﺮ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮے
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺳے ﻋﺪاوت ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮے اور اﺳے ﭘﺘہ
ہﻮ ﮐہ وہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ رہﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ
اﻟﻠہ ﮐے دﯾـﻦ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺴـﯽ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ ﻓﯿﺼـﻠہ

ﮐﺮﻧﺎ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ  ،ﯾﺎ اس ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد ہﻮ ﮐہ اس
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐے ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ اس ﺳے اﻓﻀﻞ ہے ﺗﻮ
ﯾہ اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮﻧے واﻻ ہے ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی اﭘﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻣﯿں ،
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﻣﻨہﺎج اﻟﺴﻨۃ ﻣﯿں  ،اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ
ﻧے ﻣـﺪارج اﻟﺴـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﯿں  ،ﻋﻼﻣہ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷﻨﻘﯿﻄـﯽ ﻧے
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻣﯿں اور ﺳﻌﻮدی ﮐﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨۃ اﻟﺪاﺋﻤۃ ﻧے اﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ہے ۔
ﻣﺎﺧﻮذ از :
)ﻣﺴﺌﻠہ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور اس ﮐے اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ( اﻟﺸﯿﺦ
ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺒﺸﺮ اﺣﻤﺪ رﺑﺎﻧﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
]–[1

ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮی 8/464 :

اﻻﺑﺎﻧۃ ﻻﺑﻦ ﺑﻄۃ ) 2/172 (1021اﻟﺴﻨﻦ
]–[2
اﻟﮑﺒﺮی ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﯽ  10/207 ، 8/20اﻟﺴﻨۃ ﻟﻠﺨﻼل )(1419
ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ) 4/1482 (749ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼۃ ﻟﻤﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺮوزی ) (573-569ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ
ـﺎﮐﻢ
ـﺘﺪرک ﻟﻠﺤـ
ـﺪ  4/237اﻟﻤﺴـ
 (6434) 4/1143اﻟﺘﻤﮭﯿـ
2/313
ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﻟﻄـﺒﺮی  8/465اﻟﺴـﻨۃ ﻟﻠﺨﻼل
]–[3
 (1414) 159-4/158ﮐﺘــﺎب اﻟﺼﻼۃ ﻟﻤﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻧﺼــﺮ
اﻟﻤﺮوزی ) (572-571اﻻﺑﺎﻧۃ ﻻﺑﻦ ﺑﻄۃ )2/172 (1020
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ) 2/19 (713ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ص
 ، 101ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ 3/7
]–[4
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]–[5

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ 7/522 :

ﺗﺎﺗﺎری ﻗﺎﻧﻮن اﻟﯿﺎﺳﻖ ﺳے ﻣﻮﺟﻮدہ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺮ ﺧﻮارج ﮐﺎ
رد ۔ اﻟﺸﯿـﺦ ﻋﺒـﺪ اﻟﻠہ اﻟﻔﺘـﻮﺣﯽ
ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﺗﺎﺗﺎری ﻗﺎﻧﻮن اﻟﯿﺎﺳﻖ ﺳے ﻣﻮﺟﻮدہ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺮ ﺧﻮارج ﮐﺎ
رد
اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ اﻟﻔﺘﻮﺣﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎﺑﻌﺪ !
ہﻤﺎرے ہﺎں ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻮر ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے واﻟے
ﺣﻀﺮات ﺗﺎ ﺗﺎری ﻗﺎﻧﻮن ‘‘ اﻟﯿﺎﺳﻖ’’ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋہ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻨﺎﺗے ہﯿں دور ﺣﺂﺿﺮ
ﮐے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں اور اس ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻘہ اداروں ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﯿں اور ﺑﻄﻮر دﻟﯿﻞ اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
اور اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺮﺣﻤہ ﮐﺎ ﺣﻮاﻟہ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗے
ہﯿں ۔
اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہﯿں ہے ﮐہ اﻣﺎم اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮاوراﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہﻤﺎ اﻟﻠہ ﻧے ‘اﻟﯿﺎﺳﻖ’
ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے واﻟے
ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ

ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ﺗﮭﯽ ﮐہ وہ اﭘﻨے ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﺘے ﺗﮭے اور ﯾہ اﻋﺘﻘﺎدی
ﮐﻔﺮ )اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﺟﺲ ﺳے اﻧﺴﺎن داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج
ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے( ہے اور ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ ﺷﺮﻋﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﯾﻨﺎﺻﺮﯾﺢ ﮐﻔﺮ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
راﺳﺦ اہﻞ اﻟﺴﻨہ ﮐے ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﯾہ ﺑﺤﺚ
ﻧﻘﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے۔ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﺳﻼم
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے واﻟے ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐے ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﺎ ﺗﻌﺎرف
ﮐﺮواﺗے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
ان اﺳﻼم ﮐے ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺷﺎم آﺋے
۔ ان ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍے ﺗﺎرﺗﺎری ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﭘﯿﺎم
ﺑﺮوں ﺳے ﺧﻄﺎب ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اور اﭘﻨے آپ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
اور ان ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐہﺎ :ﯾہ دو ﻋﻈﯿﻢ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں ہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے آﺋﯽ ہﯿں۔ ان ﻣﯿں
ﺳے اﯾﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ہﯿں اور دوﺳﺮا ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ہے۔
ﭘﺲ ﯾہ ان ﮐﺎ وہ اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﻋﻘﯿﺪہ ہے ﺟﺲ ﮐے ذرﯾﻌے وہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻗﺮب ﺗﻼش ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے اﻟﻠہ
ﮐے رﺳﻮل ﺟﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿں ﺳے ﺳﺐ ﺳے ﺑﺰرگ ‘ اوﻻد آدم
ﮐے ﺳﺮدار اور ﻧﺒﯿﻮں ﮐﯽ ﻣہﺮ ہﯿں’ اﻧہﯿں اور اﯾﮏ
ﮐﺎﻓﺮ اور ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ﻣﺸﺮک’ ﻓﺴﺎدی’
ﻇﺎﻟﻢ اور ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ ﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﮐﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ ؟
ان ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﮐے ﺑﺎرے ﻋﻘﯿﺪہ ﺑہﺖ ہﯽ
ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺗﮭﺎ۔ ان ﻧﺎم ﻧہﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﺗﻮ
ﯾہ ﻋﻘﯿﺪہ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن اﻟﻠہ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎہے اور ﯾہ
ﻋﻘﯿﺪہ اﯾﺴﺎ ہﯽ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻋﯿﺴﺎﺋﯿﻮں ﮐﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ
ﮐے ﺑﺎرے ﻋﻘﯿﺪہ ﺗﮭﺎ۔ ﯾہ ﺗﺎﺗﺎری ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﭼﻨﮕﯿﺰ
ﺧﺎن ﮐﯽ ﻣﺎں ﺳﻮرج ﺳے ﺣﺎﻣﻠہ ہﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ ۔ وہ اﯾﮏ ﺧﯿﻤہ
ﻣﯿں ﺗﮭﯽ ﺟﺐ ﺳﻮرج ﺧﯿﻤہ ﮐے روﺷﻨﺪان ﺳے داﺧﻞ ہﻮا اور
اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﻣﯿں ﮔﮭﺲ ﮔﯿﺎ۔ ﭘﺲ اس ﻃﺮح اس ﮐﯽ ﻣﺎں
ﺣﺎﻣﻠہ ہﻮ ﮔﺌﯽ۔ ہﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﯾہ ﺑﺎت ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﮐہ ﯾہ
ﺟﮭﻮٹ ہے…
اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ان ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻋﻘﯿﺪہ ہے ﮐہ وہ
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮل ﻗﺮار دﯾﺘے
ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﻧے اﭘﻨے ﮔﻤﺎن ﺳے ان ﮐے ﻟﯿے

ﺟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﮐﯿے ہﯿں ﯾﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﯿے ہﯿں ﯾہ ان
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ان ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺗﻮ ﯾہ
ہے ﮐہ ﺟﻮ ان ﮐے ﭘﺎس ﻣﺎل ہے ‘ اس ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﯾہ
ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﯾہ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﮐﺎ دﯾﺎ ہﻮا رزق ہے اور
اﭘﻨے ﮐﮭﺎﻧے اور ﭘﯿﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ)اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے( ﭼﻨﮕﯿﺰ
ﺧﺎن ﮐﺎ ﺷﮑﺮ اداﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﯾہ ﻟﻮگ اس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے
ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐے ان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﻮ اس ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻠﻌﻮن’ اﻟﻠہ ‘ اﻧﺒﯿﺎء
و رﺳﻞ ‘ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ اور اﻟﻠہ ﮐے ﺑﻨﺪوں ﮐے دﺷﻤﻦ ﻧے
ان ﮐے ﻟﯿے ﻣﻘﺮر ﮐﯿے ہﯿں۔ ﭘﺲ ﯾہ ان ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں اور
ان ﮐے ﺑﮍوں ﮐے ﻋﻘﺎﺋﺪہﯿں ﺟﻦ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﯾہ ہے ﮐہ وہ
اﺳﻼم ﻻﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻮ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﻣﻠﻌﻮن ﮐے
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﯿں۔”
ﻣﺠﻤﻮﻋہ اﻟﻔﺘﺎوی ﻣﯿں ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺮﺣﻤہ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﯿﺠﺌے ۔
ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﭘہﻼ ﮐﻔﺮ ﮐہ وہ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﮐﻮ
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ﺗﮭے۔
وہ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﻗﺮار دﯾﺘے ﺗﮭے
۔
اور اس ﮐے دﯾے ﮔﺌے ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ‘‘اﻟﯿﺎﺳﻖ’’ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧے
واﻟے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ
ﮐﮭﺎﻧے ﭘﯿﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﮐﺎ ﺷﮑﺮ اداﮐﺮﻧﺎ
ﯾہ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر اﯾﺴے ﺻﺮﯾﺢ ﮐﻔﺮ ﯾہ ﻋﻘﺎﺋﺪ ہﯿں ﺟﻦ ﮐے
ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ہﻮﻧے ﻣﯿں دو ﺑﻨﺪوں ﮐﺎ ﺑﮭﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﮑﻦ
ﻧہﯿں۔ ﻟہﺬا ‘‘اﻟﯿﺎﺳﻖ’’ ﮐے ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے ﺑﺎرے
ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐﺎﺟﻮ روﯾہ اورﻋﻘﯿﺪہ ﺗﮭﺎ  ،اﺳﮑے ﮐﻔﺮہﻮﻧے
ﭘﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺎﺋﻞ ہﯿں۔
ﭘﺲ آج ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان وﺿﻌﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
)اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐے ﺑﻨﺎﺋے ہﻮﺋے ﻗﻮاﻧﯿﻦ( ﮐﻮﻣﻨﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠہ
ﺳﻤﺠﮭے ﯾﺎ اس ﮐﻮ ﺧﻼف اﺳﻼم ﮐہﻨے واﻟﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ
ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭے ﯾﺎ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﺑﻨﺎﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐے
رﺳﻮل ﷺ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎ درﺟہ دے ﺗﻮ ان ﮐے ﮐﻔﺮ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ

ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہ ہﻮﮔﺎ ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺑﺎت ﺗﻮ واﺿﺢ ہے ﮐہ
ہﻤﺎرے ﺣﮑﻤﺮان وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺿﺮور
ہﯿں اور ﯾہ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﮏ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﮔﻨﺎہ ہے ۔
ﻟﯿﮑﻦ وہ اس ﮐﻮ ﻣﻨﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠہ ﯾﺎﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻤﺠﮭﻨے
واﻟﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮﺣﻼل ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزوں ﮐﻮ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ
ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎدرﺟہ ﻧہﯿں دﯾﺘے ﻟہﺬا ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻔﺮﯾہ
ﻋﻘﯿﺪہ ﮐے ﻣﻄﻠﻖ ان وﺿﻌﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﻧےواﻟے ﮐﻮ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ )اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﺟﺲ ﺳے اﻧﺴﺎن
ﻗﺮار دﯾﻨے ﮐﯽ
داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ(
ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻘﻠﯽ  ،ﻧﻘﻠﯽ  ،ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧہﯿں ہے ۔
ہﺎں اﻟﺒﺘہ ﯾہ ﻋﻤﻞ ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ )اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﺟﺲ ﺳے
اﻧﺴﺎن داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ( ﮐہﻼﻧے ﮐﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺿﺮور ہے۔اور اس ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ۔
واﻟﻠہ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب

ﻋﺪاﻟﺘﯿں اور ان ﮐﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ۔
اﻟﺸﯿـﺦ ذﮐـﺎء اﻟﻠہ اﻟﺴـﻨﺪﮬﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ
ﻋﺪاﻟﺘﯿں اور ان ﮐﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ
اﻟﺸﯿﺦ ذﮐﺎء اﻟﻠہ اﻟﺴﻨﺪﮬﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﻋﺪل واﻧﺼﺎف ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣہﺬب ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐےﻟﺌے ﺑﻨﯿﺎدی
ﺣﯿﺜﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ہے ہﻤﯿں ﯾہ ﺑﺎت ﯾﺎد رﮐﮭﻨﯽ ﭼﺎہﯿے ﮐہ
ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﭘﻨے ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻮﺋﯽ ذوﻗﯽ
ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺴﺌﻠہ ﻧہﯿں ﮐہ اس ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﺌے
ﻣﻮﺟﻮد ہﻮ ﺑﻠﮑہ ﯾہ اﺳﻼم ﮐﺎ
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮی ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ
اﭘﻨے ﻣﺎﻧﻨے واﻟﻮں ﺳے اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ہے ﮐہ وہ اﭘﻨے
ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮﮐﺮﯾں ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯽ ﻧﺼﻒ
درﺟﻦ آﯾﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ اور ان ﮐﯽ
اﺳﻼﻣﯿﺖ ﮐﻮ اس ﺳے ﻣﺸﺮوط ﭨﮭہﺮاﺗﯽ ہے ،ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘہ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﺰان ﭘﺮ ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻇﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﺳﻖ اور ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے ۔
ﻏﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﯽ ﺷﺮﻋﯽ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ہﻢ آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐے ﺗﺤﺖ ﮐﺮ آﺋے ہﯿں اس ﺟﮕہ
ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮر ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ ﺟﺒﺮواﺳﺘﺒﺪاد ﮐے اس دور ﻣﯿں
ﺟﺒﮑہ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﺎ ﻓﻘﺪان ہے اور اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﻗﻮﺗﻮں ﮐے ﻏﻠﺒہ ﮐﯽ وﺟہ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ
ﺑہﺖ ﺳے ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻟﺌے اﯾﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں
ﻣﯿں ﺟﺎﻧﺎ اور ان ﺳے اﭘﻨے ﺣﻘﻮق وﻏﯿﺮہ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ
ﻟﯿﻨﺎ ﮐﯿﺎ ﺷﺮﻋﺎًﺟﺎﺋﺰ ہے ؟
اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ہﻤﯿں )ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻮرہ ﯾﻮﺳﻒ ( ﺳﯿﺪ ﻧﺎ
ﯾﻮﺳـﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐے ﻗﺼـےﻣﯿں ﻣـﻞ ﺟﺎﺗـﺎ ہے ،ﺳـﯿﺪﻧﺎ
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺟﯿﻞ ﺳے رہﺎﺋﯽ ﭘﺎﻧے ﮐےﻟﺌے اﭘﻨے
ﻣﻘـﺪﻣے ﮐـﺎ ﻓﯿﺼـﻠہ اﯾـﮏ ﮐﺎﻓﺮوﻃـﺎﻏﻮت ﺑﺎدﺷـﺎہ ﺳـے

ﮐﺮواﻧﺎﭼـﺎہ رہے ہﯿں دﯾﮑﮭﯿے ﺟـﺐ وہ ﻧﺠـﺎت ﭘـﺎﻧے واﻻ
ﺷﺨﺺ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐے ﭘﺎس ﺑﺎدﺷﺎہ ﮐے ﺧﻮاب ﮐﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭘﻮﭼﮭﻨے آﯾﺎ ﺗﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧے اﺳے ﺻﺤﯿﺢ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺘﻼﺋﯽ ﺗﻮ ﺑﺎدﺷﺎہ ﻧے ﮐہﺎ اﺳے )ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم ( ﮐﻮ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﻟے آؤ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺗﻮ اﭘﻨے ﺑﺎدﺷﺎہ ﮐے ﭘﺎس ﻟﻮٹ ﺟﺎ ،
﴿ ﻓ َﺴ ْـَٔﻠْﻪُ ﻣَﺎ ﺑ َﺎلُ
ّ
اﻟﻨِّﺴ ْﻮَةِ اﻟ ٰﺘِﻲ ْ
ــﺪِﻳَﻬ ُﻦ َّؕ ١اِنَّ ر َﺑ ِّـ
ــﻦ َ اَﻳْـ
ﻗ َﻄ َّﻌْـ
ــﻲ ْ
ﺑِﻜ َﻴ ْﺪِﻫ ِﻦ َّ ﻋ َﻠِﻴ ْﻢٌ ﴾
]ﯾﻮﺳﻒ [50:
’’ان ﺳے ﭘﻮﭼﮫ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﺎل ہے ﺟﻨہﻮں ﻧے
اﭘﻨے ہﺎﺗﮫ ﮐﺎٹ ڈاﻟے ﺗﮭے ۔‘‘
اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿں ﻣﻮﻟﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ اﻟﻔﻼح
ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں ؛
’’ﯾﻌﻨﯽ وہﯽ ﻗﺼہ ﯾﺎد دﻻﯾﺎ ﺟﺲ ﺳے ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺑﺎدﺷﺎہ ﮐﻮ ﻣﯿﺮے ﻣﻘﺪﻣے ﮐﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎہﯿے ﺗﺎﮐہ ﺳﺐ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﻣﯿﺮا ﭘﺎک داﻣﻦ
اور ﺑے ﻗﺼﻮر ہﻮﻧﺎ ﭘﻮری ﻃﺮح واﺿﺢ ہﻮ ﺟﺎﺋے۔‘‘
]اﺷﺮف اﻟﺤﻮاﺷﯽ ص290:ﺗﺤﺖ آﯾﺖ ﮬﺬا[
اس آﯾﺖ ﮐے اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔہﻮم ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﯿﺠﯿے ﮐہ ﻣﺼﺮ ﻣﯿں
ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺎﻏٖﻮت ﮐﺎ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺳﯽ ﺳﻮرت ﻣﯿں ہے :
ْ
َ
﴿ ۔۔۔۔۔ﻣَﺎ ﻛ َﺎنَ ﻟِﻴَﺎ ﺧ ُﺬ َ ا ﺧ َﺎه ُ ﻓ ِﻲ ْ د ِﻳْﻦ ِ
اﻟْﻤَﻠِﻚ ِ ۔۔۔۔۔﴾ ۰۰۷۶
)ﯾﻮﺳﻒ (76:
’’ﻣﻤﮑﻦ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺑﺎدﺷﺎہ ﮐے ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿں وہ اﭘﻨے
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﻮ رﮐﮫ ﻟﯿﺘﺎ ‘‘
اور ﻧﺒﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺑﺮاءت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﮭﯽ
ﺟﺲ ﮐﺎ وہ ﻓﯿﺼﻠہ اﯾﮏ ﻃﺎﻏﻮت ﺳے ﮐﺮوا رہے ہﯿں ،ﯾہﺎں
ﺳے ﯾہ ﺑﺎت ﺑﮭﯽ واﺿﺢ ہﻮﮔﺌﯽ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﮐﺞ ﻓﮑﺮی اور روش

ﭘـﺮ ﮔـﺎﻣﺰن ﻟـﻮگ ﺟـﻮ ﯾہ ﭘـﺮوﭘﯿﮕﻨڈہ ﮐـﺮﺗے ہﯿں’’،ﮐہ
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﻧﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐے زﻣﺮے ﻣﯿں آﺗﺎ ہے ﺟﻮ ﺻﺮف
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ہﯽ ﮐے ﻟﺌے ﺧﺎص ہے ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﺳے
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﺗﺎ ہے وہ اس ﻏﯿﺮ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ اﻟٰہ )ﻣﻌﺒﻮد (
ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے اور اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮ رہﺎ ہے ۔‘‘
اﯾﺴے ﻟﻮگ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﯿﺎ ﻓﯿﺼﻠہ
دﯾں ﮔے ؟ﮐﯿﺎ ﻣﻌﺎذاﻟﻠہ وہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼ م
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﺮک اور ﻃﺎﻏﻮت ﺳے ﮐﻔﺮ ﻧہ ﮐﺮﻧے واﻻ ﮐہﯿں
ﮔے ۔)ﻧﻌﻮذﺑﺎﻟﻠہ ﻣﻦ ذﻟﮏ (
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام اور درﺑﺎر ﺣﺒﺸہ :
اﺳﯽ ﻃﺮح اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ہﻤﯿں ﻋہﺪ ﻧﺒﻮی ﷺ ﺳے ﺑﮭﯽ
ﻣﻠﺘﯽ ہے :
ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﮐﻮ ﺣﺒﺸہ ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺠﺮت ﮐﺮ ﺟﺎﻧے
ﮐﻮ ﮐہﺎ ﺟﺒﮑہ ﺣﺒﺸہ ﮐﺎ ﺑﺎدﺷﺎہ ﻧﺠﺎﺷﯽ )اﺻﺤﻤہ ( اس
وﻗﺖ ﻃﺎﻏﻮت ﺗﮭﺎ ﻟﻮگ اﺳے ﺳﺠﺪہ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے وہ
ﻟﻮﮔﻮں ﺳے اﭘﻨے ﻟﺌے ﺳﺠﺪہ ﮐﺮواﯾﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﮐﻮ )اﯾﮏ ﻃﺎﻏﻮت ﮐے(ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮐے
زﯾﺮ ﺳﺎﯾہ ﺑﮭﯿﺞ رہے ہﯿں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا
ﮐہ اﺻﺤﻤہ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺷﺎہ ﺣﺒﺸہ ﻋﺎدل ﺑﺎدﺷﺎہ ہے وہﺎں ﮐﺴﯽ
ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ اس ﻟﺌے آپ ﷺ ﻧے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام
ﮐﻮ ﺣﺒﺸہ ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺠﺮت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ۔
]ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ،ص،185 :ج6:وﻗﺎل
اﺳﻨﺎدہ ﺣﺴﻦ [
ﭘﮭﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑہ ﮐﺎ وﻓﺪ اور ﻣہﺎﺟﺮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ
ﻧﺠﺎﺷﯽ )ﻃﺎﻏﻮت ( ﮐے درﺑﺎر ﻣﯿں ﭘہﻨﭽﺘﺎ ہے ۔
]اﻟﺴﯿﺮ واﻟﻤﻐﺎزی ﻻﺑﻦ اﺳﺤٰﻖ،ص،213:اﻟﺴﯿﺮ
اﻟﻨﺒﻮﯾۃﻻﺑﻦ ہﺸﺎم،ص،413:ج[1:
اﮔﺮ ﻃﺎﻏﻮت ﮐے ﭘﺎس ﻓﯿﺼﻠہ ﻟے ﺟﺎﻧﺎ ﻋﻠﯽ اﻻﻃﻼق ﺷﺮک
ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻢ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺠﺎﺷﯽ
ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿں ﻧہ ﺟﺎﺗے !
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯽ اس آﯾﺖ اور اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳے ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا

ﻣﻌﺎﺷﺮہ ﻣﯿں ﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿں اور ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ وﻏﯿﺮہ
ﮐﺎ ﻓﻘﺪان ہﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺣﻖ ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے ﯾﺎ ہﺮ
ﻣﺠﺒﻮری ﯾﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﺿﺮورت ان ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ہے ﯾہ ان ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت وﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧہﯿں ۔ﻣﻮﺟﻮدہ دور
ﻣﯿں ﺑﺴﺎاوﻗﺎت اﯾﺴﺎن ﮐﻮ اﭘﻨﺎﺟﺎﺋﺰﺣﻖ ﻟﯿﻨے ﮐےﻟﺌے ان
ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﺎ دروازہ ﮐﮭﭩﮑﮭﭩﺎﻧﺎ ہﯽ ﭘﮍﺗﺎ ہے ۔
ﻣﺜﻼ ً :1857ءﮐــﯽ ﺟﻨــﮓ آزادی ﻣﯿں اﻧﮕﺮﯾــﺰوں ﻧے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿے ﺟﻦ ﮐﯽ ﭼﺎرہ ﺟﻮﺋﯽ
ﮐےﻟﺌے ﻋﻠﻤﺎء اہﻞ ﺣﺪﯾﺚ اور دﯾﻮﺑﻨﺪ ان ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻣﯿں
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮔﺌے ۔اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ
زﻣﯿﻦ ،ﻣﮑﺎن ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰﻗﺎﺑﺾ ہﻮﺟﺎﺋے ،اﮔﺮ وہ
اﭘﻨﺎ ﺣﻖ ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے ان ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﺳے ﺗﻌﺎون ﻟﯿﺘﺎ ہے
ﺗﻮ وہ اس ﺳے ﺷﯿﻄﺎن اور ﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎ ﭘﺠﺎری ﻧہﯿں ﺑﻦ
ﺟﺎﺗﺎ ۔

ﮐﯿـﺎ ﻣﻮﺟـﻮدہ ﻋـﺪاﻟﺘﻮں ﮐـﯽ ﻃـﺮف

رﺟﻮع ﺗﺤﺎﮐﻢ اﻟﯽ اﻟﻄﺎﻏﻮت ہے ؟ ۔
اﻟﺸﯿـﺦ ذﮐـﺎء اﻟﻠہ اﻟﺴـﻨﺪﮬﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ
ﮐﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع
ﺗﺤﺎﮐﻢ اﻟﯽ اﻟﻄﺎﻏﻮت ہے ؟
اﻟﺸﯿﺦ ذﮐﺎء اﻟﻠہ اﻟﺴﻨﺪﮬﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﺳﺎدہ ﻟﻮح ﻋﻮام ﮐﻮ ﯾہ ﺗﺄﺛﺮ دﯾﺘے ہﯿں ﮐہ ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ان ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ہے وہ ﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎ
ﭘﺠﺎری اور ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے ﺧﺎرج ہے )ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮواﻧﺎ ﻋﺒﺎدت ہے ﺟﺐ اس ﻧے ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳے
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ اس ﻧے اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ (ﺣﺎﻻﻧﮑہ
ہﻢ اوﭘﺮ واﺿﺢ ﮐﺮ آﺋے ہﯿں ﮐہ ﺟﺐ ﺳﻠﻄہ واﻟﯽ )ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎر ،اﺧﺘﯿﺎرات واﻟﯽ(ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿں ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ہﻮں
ﺗﻮ اﭘﻨے ﺟﺎﺋﺰ ﺣﻘﻮق ﮐے ﻟﺌے ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﺳے
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﻧﺎ ﻧہ ﺻﺮف ﺟﺎﺋﺰ ودرﺳﺖ ہے ﺑﻠﮑہ اﻧﺒﯿﺎء و
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﺑﮭﯽ ہے )ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم اور ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﮐﺎ
درﺑﺎرﻧﺠﺎﺷﯽ ﻣﯿں ﭘﯿﺶ ہﻮﻧﺎ ( ہﺎں اﮔﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮہ ﻣﯿں
ﺑﺎاﺧﺘﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿں ﻣﻮﺟﻮد ہﻮں اور ان ﮐے
ﻣﺪﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اور ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿں ﻗﺎﺋﻢ ہﻮں
ﺗﻮﻣﺤﺾ ﻟﻮٹ ﮐﮭﺴﻮٹ ﯾﺎ اﭘﻨے ﺣﻖ ﻣﯿں ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻓﯿﺼﻠہ
ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎاﺧﺘﯿﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ
اﯾﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿں ﺟﺎﻧﺎ ﺣﺮام ہے ۔ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺳﻮرۃ اﻟﻨﺴﺎءﻣﯿں ﮐﯿﺎ ہے :
َ
﴿ أ ﻟَـﻢۡ ﺗَـﺮ َ إِﻟَـﻰ ٱﻟَّﺬِﻳـﻦ َ ﻳَﺰۡﻋ ُﻤُـﻮنَ
أَﻧَّﻬ ُﻢۡ ءَاﻣَﻨُﻮاْ ﺑِﻤَﺎٓ أُﻧﺰ ِلَ إِﻟَﻴۡﻚ َ
َ
ُ
وَﻣَـﺎٓ أ ﻧـﺰ ِلَ ﻣِـﻦ ﻗ َﺒۡﻠِـﻚ َ ﻳُﺮ ِﻳـﺪ ُونَ أ ن
ـﺪۡ
ــٰﻐُﻮتِ وَﻗ َـ
ـﻰ ٱﻟﻄ َّـ
ـﺎﻛ َﻤُﻮٓاْ إِﻟَـ
ﻳَﺘَﺤ َـ
أُﻣِـﺮ ُوٓاْ أَن ﻳَﻜۡﻔُـﺮ ُواْ ﺑِـﻪِۦ وَﻳُﺮ ِﻳـﺪ ُ
َ
ـــٰﻼ َۢ
ــﻢۡ ﺿ َﻠَـ
ـــٰﻦ ُ أ ن ﻳُﻀ ِﻠَّﻬ ُـ
ٱﻟﺸ َّﻴۡﻄ َـ

ﺑ َﻌِﻴﺪ ً۬ا ﴾
)اﻟﻨﺴﺎء(60:
’’ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻧے ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧہﯿں دﯾﮑﮭﺎﺟﻮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗے
ہﯿں ﮐہ وہ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻟے آﺋے ہﯿں ﺟﻮ ﺗﯿﺮی ﻃﺮف
ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اور ﺟﻮ ﺗﺠﮫ ﺳے ﭘہﻠے ﻧﺎزل ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے
ﭼﺎہﺘے ﯾہ ہﯿں ﮐہ آﭘﺲ ﮐے ﻓﯿﺼﻠے ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟے
ﺟﺎﺋﯿں ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧہﯿں ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ اس ﮐﺎ اﻧﮑﺎر
ﮐﺮﯾں اور ﺷﯿﻄﺎن ﭼﺎہﺘﺎ ہے اﻧہﯿں ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮ دے ﺑہﺖ
دور ﮐﺎ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﻧﺎ۔‘‘
آﯾﺖ ﮐﺎ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ و ﺷﺎن ﻧﺰول :
اس آﯾﺖ ﻣﯿں ﻃﺎﻏﻮت ﺳے ﻣﺮاد ﮐﺎہﻦ ﯾﺎ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف
ﯾہﻮدی ہے ﺟﻦ ﺳے ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ اﭘﻨے ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮواﺗے ﺗﮭے
ﺟﯿﺴـﺎﮐہ ﻣﺸہـﻮر ﺗـﺎﺑﻌﯽ اﻣـﺎم ﺷﻌـﺒﯽ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿں اﯾﮏ اﺳﻼم ﮐے دﻋﻮﯾﺪار آدﻣﯽ )ﻣﺴﻠﻤﺎن
( اور ﯾہﻮدی ﮐﺎ آﭘﺲ ﻣﯿں ﺟﮭﮕﮍاہﻮ ﮔﯿﺎ ،ﯾہﻮدی ﻧے
ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﺗﯿﺮا ﻓﯿﺼﻠہ ﺗﯿﺮے دﯾﻦ واﻟﻮں ﺳے ﮐﺮواﺗﺎ
ہﻮں ﯾﺎ ﮐہﺎ ﮐہ ﺗﯿﺮے ﻧﺒﯽ )ﻣﺤﻤﺪ ﷺ( ﺳےﮐﺮواﺗﺎ ہﻮں
ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ﯾہﻮدی ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻧﺒﯽ ﷺﻓﯿﺼﻠہ وﻏﯿﺮہ
رﺷﻮت ﻧہﯿں ﻟﯿﺘے اور ﺑﺮﺣﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗےہﯿں اور ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮواﻧے ﻣﯿں ان دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺗﻨﺎزع ہﻮﮔﯿﺎ ﭘﮭﺮ وہ دوﻧﻮں
ﺟﮭﯿﻨہ ﻗﺒﯿﻠے ﮐے اﯾﮏ ﮐﺎہﻦ ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﻧے ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ
ہﻮ ﮔﺌے ﺗﻮ ﺗﺐ ﯾہ آﯾﺖ ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ ۔
]ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ،ص،926:ج،3:رﻗﻢ[9918:
ﻃﺎﻏﻮت ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف ﯾہﻮدی:
ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ
ﮐے ارﺷﺎداﻣﺎم ﻣﺠﺎہﺪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯽ اس آﯾﺖ ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
’’اﯾـﮏ ﻣﻨـﺎﻓﻖ اور اﯾـﮏ ﯾہـﻮدی ﻣﯿں ﺟﮭﮕـﮍا ہﻮﮔﯿـﺎ
ﺗﻮﻣﻨﺎﻓﻖ آدﻣﯽ ﻧے ﮐہﺎ ﺗﻮہﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف ﮐے
ﭘﺎس ﭼﻞ اور ﯾہﻮدی ﻧے ﮐہﺎ :ﻧہﯿں ،ﺗﻮ ہﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ
ﻧﺒﯽ ﷺ ﮐے ﭘﺎس ﭼﻞ  ،اس ﭘﺮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﯾہ آﯾﺖ

ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ۔‘‘
]ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ،ص،928-927:ج،3:رﻗﻢ[9923:
اس آﯾﺖ ﮐے ﺗﺮﺟﻤہ و ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﺳے ﯾہ ﺑﺎت ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺋﯽ
:
ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿں دو ﻋﺪاﻟﺘﯿں ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﯿں ،ﻧﺒﯽ ﷺ ﮐﯽ
اور ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺷﺮف ﯾہﻮدی اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺎہﻦ ﮐﯽ ۔
ﻣﻨﺎﻓﻖ آدﻣﯽ ﻧے اﭘﻨے ﻣﻔﺎدات ﮐےﻟﺌے ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﻮی
ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮ ﮐے ﮐﺎﻓﺮوﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎہﻦ ﯾﺎ ﯾہﻮدی
ﺳﺮدار ﺳے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎہﺎ اﺳﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ان ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ۔
اور ہﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮر دﯾﻦ دارآدﻣﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﮐہ ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎاﻧﮑﺎر ﮐﺮ ﮐے ﮐﻔﺎر ﮐے ﻓﯿﺼﻠہ ﭘﺮ
راﺿﯽ و ﺧﻮش ہﻮ اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﻣﯿں ﮐﯿﺎ ﺷﮏ ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے ۔
اﮔﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿں ﺑﺎاﺧﺘﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧہ ہﻮ اور ﺑﻨﺪہ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺣﻖ ﻟﯿﻨﺎ ﻣﻄﻠﻮب
اور اس ﮐے ﻟﺌے وہ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿں ﺟﺎﺗﺎ
ہے ﺗﻮ وہ ﻗﻄﻌﺎ آﯾﺖ ﺑﺎﻻﮐﺎ ﻣﺼﺪاق ﻧہﯿں ۔
اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﯾہ ﺳﻮچ ہے :
َ
﴿ أ ﻓ َﺤ ُﻜۡــﻢَ ٱﻟۡﺠ َـــٰﻬ ِﻠِﻴَّﺔِ ﻳَﺒۡﻐُــﻮنَ﴾
)اﻟﻤﺎﺋﺪۃ(50:
اس ﮐے ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎﺳہ ﺳے ﻣﻮﺟﻮدہ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف
رﺟﻮع ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ ﻃﺎﻏﻮت ﮐے ﭘﺠﺎری ﻗﺮار دﯾﺪﯾﺘے
ہﯿں اس ﻟﺌے ﺿﺮوری ہے ﮐہ اس آﯾﺖ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﺳﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ اور ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﺮدی ﺟﺎﺋے ﺗﺎﮐہ
آﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﺪﻋﺎو ﻣﻨﺸﺎء ﮐﻤﺎ ﺣﻘہ واﺿﺢ ہﻮﺟﺎﺋے ﺟہﺎں ﺗﮏ
ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎﺳہ ﯾﺎ اﻟﯿﺎﺳﻖ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ہے اس ﭘﺮ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺤﺚ ہﻢ ﺳﺎﺑﻘہ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯿں ﮐﺮ آﺋے ہﯿں اور ﺟہﺎں ﺗﮏ
اس آﯾﺖ ﮐے ﻣﻨﺸﺎءوﻣﻔہﻮم ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ہے ﺗﻮاس ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں اﻣﺎم اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی رﺣﻤۃاﻟﻠہ
)اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 310:ھ(رﻗﻤﻄﺮاز ہﯿں :
’’ﯾہ ﯾہﻮد ﺟﻨہﻮں ﻧے اﭘﻨے ﻣﻘﺪﻣے ﻣﯿں آپ ﷺ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ

ﺑﻨﺎﯾﺎ اور آپ ﷺﻧے اﻧﮑے درﻣﯿﺎن ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮدﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﯾہ
آپ ﷺ ﮐے ﻓﯿﺼﻠے ﺳے راﺿﯽ ﻧہﯿں ہﻮﺋے ﺗﻮﮐﯿﺎ ﯾہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ
ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﭼﺎہﺘے ہﯿں ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﺎ
ﻓﯿﺼﻠہ ﭼﺎہﺘے ہﯿں ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧﮑے ﭘﺎس اﻟﻠہ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد ہے اور اس ﻣﯿں وہﯽ ﻓﯿﺼﻠہ ﻣﺬﮐﻮر ہے ﺟﻮ آپ ﷺ
ﻧے اﻧﮑے درﻣﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور ﯾہﯽ ﺣﻖ ہے اور اس ﮐے
ﺧﻼف ﮐﻮﺋﯽ اور ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ۔
ﭘﮭﺮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﯾہﻮدﯾﻮں ﮐﻮ ﺟﻨہﻮں ﻧے اﭘﻨے اور
اﭘﻨے دﯾﮕﺮ ﯾہﻮدﯾﻮں ﮐے ﺧﻼف ﻧﺒﯽﷺ ﮐے ﻓﯿﺼﻠے ﮐﻮ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮﻧے ﺳے اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﯾﺎ ﺗﮭﺎ ان ﮐﻮ ڈاﻧﭩﺘے ہﻮﺋے اور
ﺟہﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﻮﺋے اﯾﺴے ﯾہﻮدﯾﻮں ﺳے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﻮﺷﺨﺺ اﻟﻠہ ﮐﯽ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ
اور اس ﮐﯽ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮاس ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ
اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ اور ﻓﯿﺼﻠے ﺳے ﺑہﺘﺮ اور ﮐﺲ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ
ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے اور )ﻣﻔﺴﺮﻗﺮآن (اﻣﺎم ﻣﺠﺎہﺪ ﻧے ﺑﮭﯽ
ہﻤﺎری اس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے۔‘
]ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ،ص،577:ج،4:ﺗﺤﺖ ﮬﺬااﻵﯾۃ ﻣﻄﺒﻮﻋہ دار
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻘﺎﮬﺮۃ[
اﻣﺎم ﻣﺠﺎہﺪ اور اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی رﺣﻤہﻤﺎ اﻟﻠہ
ﻧﺒﯽﷺ ﺳے
ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳے واﺿﺢ ہﻮﮔﯿﺎ ہےﮐہ ﯾہﻮدﻧے
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮواﯾﺎ ﺟﺐ وہ ﻓﯿﺼﻠہ اﻧﮑے ﻣﻔﺎدات ﮐے ﺧﻼف آﯾﺎ
ﺗﻮاﻧہﻮں ﻧے اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﻦ ﭘﺮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے
ﯾہﻮدﯾﻮں ﮐﻮ ڈاﻧﭩﺘے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
َ
﴿ أ ﻓ َﺤ ُﻜۡــﻢَ ٱﻟۡﺠ َـــٰﻬ ِﻠِﻴَّﺔِ ﻳَﺒۡﻐُــﻮنَ ﴾
)اﻟﻤﺎﺋﺪۃ(50:
’’ﮐﯿﺎ وہ ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﭼﺎہﺘے ہﯿں ‘‘
ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ ﺟﻮ آدﻣﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎاﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳے
ﻓﯿﺼﻠہ ﻟﯿﻨےﮐے ﺑﻌﺪ اﭘﻨے اﭘﻨے ﻣﻔﺎدات ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ اس
ﺷﺮﻋﯽ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﯽ ﺧﻮاہﺶ رﮐﮭﺘﺎ ہے اﯾﺴﺎ آدﻣﯽ ﯾﻘﯿﻨﺎ
ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐﺎ دﻟﺪادہ ہے اور ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﺎ ﺑﺎﻏﯽ ہے
۔
ﻣﻔﺎدات ﮐےﻟﺌے ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ

ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﻓﺎﺳﻖ ہے اور اس ﮐے ﻓﺴﻖ ﮐے درﺟﺎت ﻓﯿﺼﻠہ
اور اﺳﺒﺎب ﻓﯿﺼﻠہ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﻮں ﮔے !!

ﺗﻮﺣﯿـﺪ ﻓـﯽ اﻟﺤﮑـﻢ اور ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں
ﮐـﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐے ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺧـﻮارج ﮐـﯽ
ﻏﻠـﻂ ﻓہﻤـﯽ ﮐـﺎ اذاﻟہ ۔ ﻣﻮﻻﻧـﺎ
ﻃــﺎہﺮ اﻟﻘﺎﺳــﻤﯽ ﻓﺎﺿــﻞ ﺟــﺎﻣﻌہ
ﺑﻨﻮرﯾہ ﮐﺮاﭼﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﯽ اﻟﺤﮑﻢ اور ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﻓہﻤﯽ ﮐﺎ اذاﻟہ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻃﺎہﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﻓﺎﺿﻞ ﺟﺎﻣﻌہ ﺑﻨﻮرﯾہ ﮐﺮاﭼﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﯽ اﻟﺤﮑﻢ :
’وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻤﺎاﻧﺰل اﻟﻠہ ﻓﺎوﻟﺌﮏ ﮬﻢ اﻟﮑﺎﻓﺮون‘‘
)اﻟﻨﺴﺎٓء(
اس آﯾﺖ ﮐﯽ رو ﺳے وہ ﺳﺐ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں ﺟﻮ ﮐہ اﻟﻠہ
ﮐﯽ اﺗﺎری ہﻮﺋﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯿﺨﻼف ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮﺗے ہﯿں اﺳﯽ
آﯾﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﺤﻘہ آﯾﺎت ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ” وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﮑﻢ ﺑﻤﺎاﻧﺰل اﻟﻠہ ﻓﺎوﻟﺌﮏ
ﮬﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن “ ﮐہ وہ ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ )ﮔﻨﺎہ ﮔﺎر ( ہﯿں ﺟﻮ
ﮐہ اﻟﻠہ ﮐﯽ اﺗﺎری ہﻮﺋﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗے ان ﺳے ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﮐہ” ﮔﻨﺎہ ﮔﺎر“ ﮐﻮن ہے اور”
ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺮک“ ﮐﻮن ہے۔
اﺳﮑے ﻋﻼوہ ﺳﻮرہ اﻟﻨﺴﺎء آﯾﺖ ﻧﻤﺒﺮ  60ﻣﯿں اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ

’’اﻟﻢ ﺗﺮاﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰﻋﻤﻮن اﻧﮭﻢ اﻣﻨﻮ ﺑﻤﺎ اﻧﺰل
اﻟﯿﮏ و ﻣﺎ اﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮏ ﯾﺮﯾﺪون ان ﯾﺘﺤﺎﮐﻤﻮا اﻟﯽ
اﻟﻄﺎﻏﻮت و ﻗﺪ اﻣﺮوا ان ﯾﮑﻔﺮوا ﺑہ و ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺸﯿﻄﻦ
ان ﯾﻈﻠﮭﻢ ﺿﻠﻼ ﺑﻌﯿﺪ‘‘
”ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﻧے اﻧہﯿں ﻧہﯿں دﯾﮑﮭﺎ؟ ﺟﻦ ﮐﺎ دﻋﻮی ﺗﻮ ﯾہ
ہے ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آپ ﭘﺮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آپ ﺳے ﭘہﻠے اﺗﺎرا
ﮔﯿﺎ اس ﭘﺮ ان ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ہے ﻟﯿﮑﻦ اوہ اﭘﻨے ﻓﯿﺼﻠے
ﻃﺎﻏﻮت ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟے ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘے ہﯿں ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧہﯿں
ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﮐہ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﯾں ،ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻮ
ﯾہ ﭼﺎہﺘﺎ ہے ﮐہ اﻧہﯿں ﺑہﮑﺎ ﮐﺮ دور ڈال دے۔
اﺳﮑے ﺑﻌﺪ اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ آﯾﺖ ﻧﻤﺒﺮ 63ﺳﻮرة
اﻟﻨﺴﺎءﻣﯿں ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻠﻮک ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں
ﮐہ
’’ﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻠہ ﻣﺎﻓﯽ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﻓﺎﻋﺮض ﻋﻨﮭﻢ و
ﻋﻈﮭﻢ و ﻓﻞ ﻟہﻢ ﻓﯽ اﻧﻔﺴہﻢ ﻗﻮﻻ ﺑﻠﯿﻎ‘‘
’’ وہ ﻟﻮگ ہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ان ﮐے دﻟﻮںﮑﺎ ﺑﮭﯿﺪﺧﻮب
ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﭘﺲ آپ ان ﺳے اﻋﺮاض ﮐﺮﯾں اور ان ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﺮﺗے رہﯿں اور اﻧہﯿں وہ ﺑﺎت ﮐہﯿں ﺟﻮ ان ﮐے دﻟﻮں
ﻣﯿں ﮔﮭﺮ ﮐﺮﻧے واﻟﯽ ہﻮ‘‘
ان آﯾﺎت ﺳے ﯾہ ﺑﺎت روز روﺷﻦ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻋﯿﺎں ہے ﮐہ
اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ ہﻤﯿں ﺳﻤﺠﮭﺎﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے رہﺎ
ہے اور ان ﺳے ﻣﻨہ ﻣﻮڑﻧے ﮐﺎ ﻧہ ﮐہ ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے
ﮐﺎ۔ﻟہﺬا ﯾہ ﻟﻮگ )ﺣﮑﻤﺮان وﻏﯿﺮہ( ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿں
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌے ﺟﺎﺋﯿں ﮔے ﻧہ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿں اور ان
ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ
اﻓﺴﻮس آج ﻗﺮآن ﭘﺎک ﮐﯽ اس آﯾﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے اور اﻟﻠہ ﮐے اس ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ڈاﻟﻨے ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے ﯾہ ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﮔﺮوہ اﭘﻨے ہﯽ وﺿﻊ ﮐﺮدہ اﺻﻮﻟﻮں
ﮐے ﺗﺤﺖ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮ رہﺎ ہے۔ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﺎ
ﯾہ اﻟﻠہ ﮐے ہﺮ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐﯿﺎ ان ﺳے
ﮐﺒﮭﯽ اﻟﻠہ ﺳے ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ ﺗﻮ
اس ﻃﺮح ﯾہ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺧﻼف ورزی ہے
اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺲ ﺑﺎت ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﮔﺌے ﯾہ ﻟﻮگ

اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد اﭘﻨے آپ ﮐﻮ
ﺣﻖ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﯾں ﯾہ ﮐﯿﺴﺎ اﻧﺼﺎف ہے اﻟﻠہ ہﻤﯿں ﺣﻖ
ﺑﺎت ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ دے۔
اور ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﻨﺪ
اﺣﻤﺪ ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﻧے اﻟﻠہ ﮐے
ﻧﺒﯽ ﷺﺳے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻟﻮگ ﮐﻔﺮﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮ رہے ہﯿں
ہﻤﯿں اﺟﺎزت دﯾں ﮐہ ہﻢ ان ﮐﺎﺻﻔﺎﯾﺎ ﮐﺮ دﯾں آپ ﷺﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
” اوﻟﺌﮏ ﻧﮭﺎﻧﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﻢ “ ﮐہ ﯾہ )ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ( وہ
ﻟﻮگ ہﯿں ﺟﻦ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے
ﻣﺠﮭے ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ہے۔
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮭﺎﺋﯿﻮ اس ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﻓﺮﻗہ ﻧے ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی
ﻏﻠﻄﯽ ﮐﮭﺎﺋﯽ وہ ﯾہ ہے ﮐہ ان ﻣﯿں اﺻﻼﺣﯽ ﭘہﻠﻮ ﻣﻨﻘﻮد
ہے ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں
’اے ﻧﺒﯽ ﷺﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐے رﺳﺘے ﮐﯽ ﻃﺮف داﻧﺎﺋﯽ
اور ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐے ذرﯾﻌے ﺑﻼؤ اور ان ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ اﺣﺴﻦ اﻧﺪاز ﻣﯿں ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮو۔ ‘ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف آﯾﺖ
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ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﯾﮏ ﻣﯿﺪان
ﺳے ﮔﺰرے ﺗﻮ ﻗﻮم ﻧے دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ ﻟﻮگ ﺑﺖ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮ
رہے ہﯿں ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے آپ ﺳے ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳے ﮐہﺎ ﮐہ
اے ﻣﻮﺳﯽ ہﻤﺎرے ﻟﺌے ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺖ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾں
ﺟﺲ ﻃﺮح ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﺖ ہے ﺗﻮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ
اﻟﺴﻼم ﻧے ان ﺳے ﺟﻮ ﺑﺎت ﮐہﯽ ﻗﺮآن ﻧے اس ﮐﻮ ﯾﻮں ﻧﻘﻞ
ﮐﯿﺎ ہے ” اﻧﮑﻢ ﻗﻮم ﺗﺠﮭﻠﻮن “ﺑے ﺷﮏ ﺗﻢ ﺟﺎہﻞ ﻗﻮم
ہﻮﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﻧے ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے
ان ﮐﻮ ﺟﺎہﻞ ﮐہﺎ ۔
آج ﺑﮭﯽ ﻟﻮگ ﺟہﺎﻟﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے درﺑﺎروں  ،ﻗﺒﻮر اور
ﻓﻮت ﺷﺪہ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ہﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﺘے ہﯿں ہﻤﺎرا
ﻓﺮض اﻧﮑﯽ اﺻﻼح ہے ﻧہ ان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﮐے ان ﮐے ﻟﺌے
ﻓﺘﻨہ ﺑﻨﯿں اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳے دﻋﺎ ہے ﮐہ
اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻘﻮم اﻟﻈﻠﻤﯿﻦ

اﺳﯽ ﻃﺮح اﯾﮏ دﻓﻌہ آﻧﺤﻀﺮت ﷺﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺌے اﯾﻤﺎن ﻻﻧے
واﻟے ﺻﺤﺎﺑہ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭے اﻧہﻮں ﻧے ﺣﻀﻮر ﷺﺳے ﮐہﺎ ﮐہ ”
اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ذات اﻻﻧﻮاط “ ﺗﻮ آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻧے
ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻗﻮم واﻟﯽ ﺑﺎت ﮐہﯽ ہے۔ ﺣﻀﻮر ﷺ
ﻧے اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺪاز اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻃﺎﺋﻒ ﮐے ﻟﻮگ
ﺟﺐ ﻓﺘﺢ ﻣﮑہ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر ﷺﮐے ﭘﺎس اﯾﻤﺎن ﻻﻧے اور
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﯿﻠﺌے آﺋے ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﺟﻤﻠہ ﻋﺒﺎدات ﭘﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ ﺣﻀﻮر ﷺﻧے ﻧﻤﺎز ﮐے ﻋﻼوہ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐے ﺗﺤﺖ وﻗﺘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﭼﮭﻮڑﻧے ﮐﯽ
اﺟﺎزت دے دی ﮐہ وہ ﻟﻮگ آہﺴﺘہ آہﺴﺘہ ﺧﻮد اﺳﻼم ﻣﯿں
اﮔے ﺑﮍﮬﻨے ﭘﺮ ان ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﻟﯿں ﮔے اور ﺟﺐ
اﻧﮭﻮں ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ہﻢ ﻧﻤﺎز ادا ﻧہﯿں ﮐﺮﯾں ﮔے ﺗﻮ آپ
ﷺﻧے ان ﮐﯽ اﺻﻼح اس ﻃﺮح ﮐﯽ ﮐہ ” ﻻﺧﯿﺮ ﻓﯽ دﯾﻦ ﻻﺻﻼة
ﻓﯿﮭﺎ “ اس دﯾﻦ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺧﯿﺮ ﻧہﯿں ﺟﺲ ﻣﯿں ﻧﻤﺎز
ﻧہﯿں۔
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮭﺎﺋﯿﻮ ان واﻗﻌﺎت ﻣﯿں ﻏﻮر ﻃﻠﺐ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ
ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﮐﯽ ﻗﻮم ان ﺳے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺟﮕہ اﯾﮏ
اور اﻟہ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﮐہ رہﯽ ہے ﯾہ واﺿﺢ ﺷﺮک ہے
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽ ﷺﮐے ﻧﺌے اﯾﻤﺎن ﻻﻧے واﻟے ﺻﺤﺎﺑہ ﺑﮭﯽ
اﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮ رہے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اﺻﻼح ﮐﯽ ﺟﺎ رہﯽ ہے۔
ان ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﮍا اﻋﺘﺮاض ﯾہ ہے ﮐہ آپ ﻟﻮگ
اﭘﻨے ﻣﻠﮏ ﻣﯿں ان درﺑﺎروں ﮐﻮ ﮐﯿﻮں ﻧہﯿں ﺗﻮڑﺗے ﯾہ
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺑﻐﺎوت ﮐے اڈے ہﯿں ۔ اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہﯿں
ہے ﮐہ ﯾہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺑﻐﺎوت ﮐے اڈے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮآن
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺘﺎ ہے۔ اﯾﺴے واﻗﻌﺎت
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں ہﻮﺋے ہﯿں ﮐہ درﺑﺎروں ﮐﻮ ڈﮬﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ
ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮑﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﻧﮑﻼ ﮐہ اﮬﻞ ﺷﺮک و ﺑﺪﻋﺖ ﻧے ان
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻮ ﭘہﻠے ﺳے زﯾﺎدہ ﺑﮭﺮﭘﻮر اﻧﺪاز ﻣﯿں آﺑﺎد
ﮐﯿﺎ۔
اﻟﻠہ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ہﻤﺎرے ﻟﺌے ﺣﻀﺮت اﺑﺮاہﯿﻢؑ ﮐﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﻗﺮآن ﻣﯿں ﻧﻤﻮﻧہ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے۔آپ اﻣﺎم
اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺗﮭے ،اﻧﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ اہﻢ واﻗﻌہ ﺟﺐ ﮐہ
اﻧﮑﯽ ﻗﻮم ﻣﯿﻠے ﭘﺮ ﮔﺌﯽ ہﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ آپ ﻧے ﺟﺎ ﮐﺮ ﺗﻤﺎم
ﺑﺖ ﺗﻮڑے اور اﯾﮏ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍے ﺑﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اس ﮐے

ﮐﻨﺪﮬے ﭘﺮ ﮐﻠہﺎڑا رﮐﮫ دﯾﺎ ۔
اب ﭼﺎہﯿے ﺗﻮ ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ وہ اس ﺑﺖ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺗﻮڑ دﯾﺘے
ﻟﯿﮑﻦ اﻧہﻮں ﻧے ﻣﺼﻠﺤﺖ اور ﻗﻮم ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﻧے ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮐﯿﺎ اور ﺟﺐ ﻗﻮم واﭘﺲ آﺋﯽ ﺗﻮ اﻧﮭﻮں ﻧے
اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم ﺳے درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﺎ اور ﮐہﺎ ﮐہ ﯾہ
آپ ﮐﺎ ﮐﺎم ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے۔ﺗﻮ آپ ﻧے ﺟﻮاب دﯾﺎ ﮐہ اس
ﺑﮍے ﺑﺖ ﺳے ﭘﻮﭼﮭﻮ ﺟﺲ ﮐے ﮐﻨﺪﮬے ﭘﺮ ﮐﻠہﺎڑا ہے۔ ﻗﻮم
واﻟے ﮐہﻨے ﻟﮕے ﮐہ ﯾہ ﻧہ ﺗﻮ ﺑﻮﻟﺘے ہﯿں ﻧہ ﺗﻮ ﺳﻨﺘے
ہﯿں اور ﻧہ ہﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﺘے ہﯿں۔ ﯾہﯽ ﭼﯿﺰ ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﮬﯿﻢ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘے
ﺗﮭے ﮐہ ﺑﺖ ہﻤﺎرے ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﺳے ﺑﮭﯽ ہﻤﺎرے ﻣﻌﺒﻮد ﻧہﯿں
ہﻮ ﺳﮑﺘے
ﻟہﺬا ﺑﺎت ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿں آﺋﯽ ﮐہ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﺖ ﻧہ ﺗﻮڑﻧے
ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐے دﯾﻦ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪہ ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے۔ اس
ﻟﯿے ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﺟﻠﺪ ﺑﺎزی ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺳﻮچ
ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے اور ﺗﺐ ﺑﮭﯽ ﺻﺮف وہﯽ ﮐﭽﮫ
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﺟﺲ ﮐے ہﻢ ﻣﮑﻠﻒ ہﯿں ۔۔۔ ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮت و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺒﻮی ﻣﻨہﺞ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ۔۔۔۔
اﻟﻠہ ﺳے دﻋﺎ ہے ﮐہ ﻏﻠﺒہ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐے اس ﺳﻔﺮ ﻣﯿں
ہﻢ ﺳے ﮐﭽﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮوا ﻟے زﻧﺪہ رﮐﮭے ﺗﻮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺗے رہﯿں اور ﻣﻮت آﺋے ﺗﻮ ﺷہﺎدت ﮐﯽ اﻓﻀﻞ ﻣﻮت
ﺳے ﻧﻮازے آﻣﯿﻦ ۔
وآﺧﺮ دﻋﻮﻧﺎ ان اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮارج ﮐے

ﻏﻠـﻂ اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﺎ رد ﺳـﻠﻒ ﺻـﺎﻟﺤﯿﻦ
ﮐﯽ زﺑﺎﻧﯽ
آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮارج ﮐے
ﻏﻠﻂ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺎ رد
ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﯽ زﺑﺎﻧﯽ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮٰۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎﺑﻌﺪ
!
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج
ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﻧے آﺋﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ )ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻣہﻢ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ اور درج ذﯾﻞ
آﯾﺎت :
وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎٓ اَﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ ّٰﻪُ
ﻓ َﺎُ وﻟٰۗﯩِٕﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜٰﻔِﺮ ُوْنَ
44
ﮐﻮ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘہ ﻣﻔہﻮم ﭘہﻨﺎ ﮐﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺟﺎن ،
ﺑﻌﻨﯿہ آج
ﻣﺎل  ،اور ﻋﺰﺗﻮں ﮐﻮ ﺣﻼل ﻗﺮار دﯾﺪﯾﺎ
ﺑﮭﯽ ﺑہﺖ ﺳﺎرے ﻟﻮگ آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ء ﭘﺮ اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں اور دﯾﮕﺮ ذﻣہ دارﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮﺗے ﻧﻈﺮ آ رہے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﯾہﺎں ﯾہ ﺑﺎت ﻣﻠﺤﻮظ رہے
ہﻤﺎرے ﻣﻘﺼﺪ ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﮐﺎ دﻓﺎﻋﮑﺮ ﮐے اس ﮐﯽ
ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﯾﺎ اس ﮐﻮ ﮔﻨﺎہ ﭘﺮ ﺟﺮی ﮐﺮﻧﺎ ﻧہﯿں
اور ﻧہ ہﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮﯾہ واﻟے
اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ ہے ﺑﻠﮑہ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻘﻄہ ﻧﮕﺎہ
ﺳے اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰہ ﻟﯿﻨﺎ ہے ﮐہ آﯾﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ :
ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻔہﻮم ﮐﯿﺎ اور ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام و
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﺋﻤہ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻣﻔﺴﺮﯾﻨﻨے اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮاد ﻟﯿﺎ ہے ﺗﺎﮐہ ہﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے
ﻣﯿں ﻏﻠﻄﯽ دے ﻣﺤﻔﻮظ رہﯿں ۔
اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﺎ اﺗﻔﺎق ہے ﮐہ اس

آﯾﺖ :
وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎٓ اَﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ ّٰﻪُ
ﻓ َﺎُ وﻟٰۗﯩِٕﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜٰﻔِﺮ ُوْنَ
44
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﮐﻔﺮ ہے ﯾﻌﻨﯽ
ﯾہ اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ہے ﺟﻮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﺳے اﺧﺮاج ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧہﯿں ﺑﻨﺘﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﻓﺎﻋﻞ )ﯾہ ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻻ( اس
ﻓﻌﻞ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ اور ﺣﻼل ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ ۔
آﯾﺖ ہﺬا ﮐﺎ ﻣﻔہﻮم ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ :
ﺳﯿﺪ ﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﺳے
ﻣﺮوی ہے  :وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﯾہ وہ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ہے
ﺟﺲ ﻃﺮح ﯾہ ﻟﻮگ ﺟﺎ رہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ وہ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں
ہے ﺟﻮ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮ دے
‘‘وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎٓ اَﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ ّٰﻪُ
ﻓ َﺎُ وﻟٰۗﯩِٕﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜٰﻔِﺮ ُوْنَ
’’44
) اﻟﻤﺎﺋﺪہ (44
آﯾﺖ ﻣﯿں ﮐﻔﺮ دون ﮐﻔﺮ ہے ) ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ (
ﮐﺮﻧﺎ ہے ۔
) ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۃ اﻟﻤﺎﺋﺪہ
ص ، 427ج ،2:رﻗﻢ ( 3269
ﺳﯿﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رﺣﻤہ اﻟﻠہ
2۔
ﻋﻠﯿہ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ :
ﯾہ ہﯿں اس ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻔﺮ دون ﮐﻔﺮ ہے
) ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ص ،554:ج ، 4 :رﻗﻢ (12061
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐے ﺷﺎﮔﺮد ﺳﯿﺪﻧﺎ
3۔
ﻃﺎؤس ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ :
وہ اس آﯾﺖ
ـﺰ َلَ
ـﺎٓ اَﻧ ْـ
ـﻢ ْ ﺑِﻤ َـ
ـﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُـ
ـﻦ ْ ﻟ َّـ
‘‘وَﻣ َـ

اﻟﻠ ّٰﻪُ ﻓ َﺎُ وﻟٰۗﯩِٕﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜٰﻔِﺮ ُوْنَ
’’44
ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﯾہ ﮐﻔﺮ ) ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ( ہے
اور اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ اس ﮐے ﻓﺮﺷﺘﻮں اور ﮐﺘﺎﺑﻮں اور اس
ﮐے رﺳﻮﻟﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﺟﯿﺴﺎ ﻧہﯿں ۔
) ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی  ،ص ، 554 :ج ،4:رﻗﻢ (12067 :

ﺑﻘﯿہ اﺛﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﻧے واﻟے
اﺋﻤہ و ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ رﺣﻤﮭﻢ اﻟﻠہ
اﻣﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻓﯽ اﻟﻤﺴﺘﺪرک  ،ﺻﻔﺤہ  ، 427 :ج2 :
اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ ﻓﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﺴﺘﺪرک  ،ص  ،427 :ج :
 ،2ﺗﺤﺖ رﻗﻢ 3269 :
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﻮوزی ) ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﺪر اﻟﺼﻼۃ  ،ص:
،520ج2 :
اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ۔ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن  ،ص،124
ج ،2 :اﻓﺮای  ،ص،190ج6:
اﻣﺎم اﺑﻮ اﻣﻈﻔﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮہ  ،ص ،42:
ج2 :
اﻣﺎ م ﺑﻐﻮی ﻓﯽ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ  ،ص،276 :ج2:
اﻣـﺎم اﺑـﻮ ﺑﮑـﺮ اﺑـﻦ اﻟﻌﺮاﺑـﯽ اﻟﻤـﺎﻟﮑﯽ ﻓـﯽ ،
اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن  ،ص ،624:ج2 :
اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪہ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ﻓﯽ ‘‘ اﻻﯾﻤﺎن ’’ ،
ص45
اﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﺒﺮ ﻓـﯽ اﻟﺘﻤہﯿـﺪ  ،ص ،74 :ج، 5 :
اﻓﺮای  ،ص ،237 :ج4 :
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋہ اﻟﻔﺘﺎوی  ،ص ،312 :ج7 :
اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻓﯽ  ،ﻣﺪرج اﻟﺴﺎﮐﺲ  ،ص 33 :
اﺑﻦ ﺑﻄۃ ﻓﯽ  ،اﻻﺑﺎﻧۃ  ،ص ،723 :ج 2 :
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ و ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﺪث ﺷﺎﮐﺮ  ،ﻋﻤﺪۃ اﻟﺘﻔﺎﯾﺮ
 ،ص ، 603-602 :ج1 :
اﻟﻮاﺣﺪ ی ﻓﯽ ﻟﻮاﺳﻂ  ،ص ،191 :ج2 :
اﻣﺎم ﺑﻘﺎ ﻋﯽ ﻓﯽ ﻧﻈﻢ ﻟﺪدر  ،ص ،492:ج3:

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎزن  ،ص؛  ،276ج2:
اﺑﻮ ﺣﯿﺎن ﻓﯽ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺤﺒﻂ  ،ص ،492 :ج3 :
ﻧﻮاب ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻓﯽ ﻧﯿﻞ اﻟﺮام  ،ص ،472 :ج
2:
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی  ،ص ،296 :ج2 :
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺸﻨﻘﻄﯽ ﻓﯽ اﻟﻀﻮاء اﻟﺒﯿﺎن  ،ص:
،101ج2 :
اﻟﺸﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮﻟﺪﯾﻦ ﻻﻟﺒﺎﻧﯽ  ،ﺳﻠﺴﻠۃ اﻟﺼﺤﯿﺤہ  ،ص:
 ،109ج62 :
وﻏﯿﺮہ ذاﻟﮏ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ  :اﻣﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﻧے اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺳے ﺳﻮال ﮐﯿﺎ
ﮐہ اس آﯾﺖ :
‘‘وَﻣ َﻦ ْ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎٓ اَﻧ ْﺰ َلَ اﻟﻠ ّٰﻪُ
ﻓ َﺎُ وﻟٰۗﯩِٕﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜٰﻔِﺮ ُوْنَ
’’44
ﺳے ﮐﻮن ﺳﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﺮاد ہے اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اﯾﺴﺎ ﮐﻔﺮ ﺟﻮ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ
۔
) ﺳﻮاﻻ ت اﺑﻦ ﮬﺎﻧﯽ  ،ص،192 :ج(2:
اﺳﯽ اﻣﺎم اﺑﻮ داؤد اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ) ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داؤد
( ﻧے ﺟﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺳے اس آﯾﺖ ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﺳﻮال ﮐﯿﺎ ﮐہ اس ﺳے ﮐﻮن ﺳﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﺮاد ہے ﺗﻮ
اﻧہـﻮں ﻧے اﻣـﺎم ﻋﻄـﺎء اور اﻣـﺎم ﻃـﺎؤس ﮐے ﻗـﻮل ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ وہ ﮐﻔﺮ ﻣﺮاد ہے ﺟﻮ داﺋﺰہ
اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ ۔
) ﺳﻮا ﻻت اﺑﯽ داؤد

) ﻋﻦ اﺣﻤﺪ ( ص ( 114:

اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮوری ﻧے ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﯿـﺎ ہے دﯾﮑﮭﺌے  :ﺗﻌﻈﯿـﻢ ﻗـﺪراﻟﺼﻼۃ  ،ص،520 :
ج( 2 :
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﺮی اﻟﻤﺘﻮدی 310ھ
اﺑﻦ ﺑﻄہ اﻟﻌﮑﺒﺮی اﻟﺘﻮﻓﯽ 387ھ ﻧے اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب

اﺑـﺎﻧہ ﻣﯿں اﺑـﺐ ﻗـﺎﺋﻢ ﮐﯿـﺎ ہے ان ﮔﻨـﺎہﻮں ﮐـﺎ
ﺑﯿﺎن ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﻧہﯿں
ہﻮﺗـﺎ او ﮐے ﺗﺤـﺖ ﻣﺴـﺌﻠہ اﻟﺤﮑـﻢ ﺑﻐﯿـﺮ ﻣـﺎاﻧﺰل
اﻟﻠہ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿں
ﺻـﺤﺎﺑہ ﮐـﺮام و ﺗـﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐے اﻗـﻮال ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮ ﮐے
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ اس ﺳے ﻣﺮاد داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج
ﮐـﺮﻧے واﻻ ﮔﻨـﺎہ ﻧہﯿں ۔ ) اﻻﺑـﺎﻧۃ  ،ص، 723 :
ج (2 :
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺷﺎرح ﻣﺆﻃﺎ اﻣﺎ م ﻣﺎﻟﮏ :
اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 463ھ وہ ﺑﮭﯽ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں اس ﺳے ﻣﺮاد
داﺋﺮہ اﺳﻼم ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮﻧے واﻻ ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں ۔ )
اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ  ،ص ،75 :ج (5:
اﻣﺎم ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 510ھ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ  :اﻧہﻮں
ﻧے ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ہے دﯾﮑﮭﯿے ان ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
۔ ) ص،42 :ج(2 :
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ  :دﯾﮑﮭﺌے ) ﻣﺠﻤﻮﻋہ اﻟﻔﺘﺎوی ،
ص ،254 :ج(7 :
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزی اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 751ھ :
ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﮑﯿﻦ ،ص ،336 :ج1:
اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 774ھ ) ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ (
اﻣﺎم اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺰاﻟﺤﻨﻔﯽ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 791ھ )
ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪہ اﻟﻄﺎوﯾہ  ،ص(323:
ﺷﺎرح ﺑﺨﺎری اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﯽ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ
850ھ ) ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ص،120:ج(13:

اﻣﺎم ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮازی اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ
) ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ  ،ص  6-5ﺟﺰء (12
اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒﯽ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ  790ھ ) اﻻﻋﺘﺴﺎم ﻟﺸﺎﻃﺒﯽ
،ص،692:ج(2:
ﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾں ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ
 894ھ ) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن  ،ص:
(248-247
ـﻮﻓﯽ  1333ھ )
ـﻤﯽ اﻟﻤﺘـ
ـﺪﯾﻦ اﻟﻘﺎﺳـ
ـﺎ ل اﻟـ
ﺟﻤـ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ (
ﻗـﺎﺿﯽ ﺛﻨـﺎء اﻟﻠہ ﭘـﺎﻧﯽ ﭘﺘـﯽ اﻟﺤﻨﻔـﯽ اﻟﻤﺘـﻮﻓﯽ
1393ھ ) ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻈﮭﺮی  ،ص ،118:ج(3:

ﻧﻮاب ﺻﺪﯾﻖ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ  1357ھ ) اﻟﺪﯾﻦ
اﻟﺨــﺎﻟﺺ  ،ص ،28 :ﺟﻠــﺪ ، 3:ﻃﺒــﻊ داراﮐﺘــﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿہ ﺑﯿﺮوت (
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ اﻟﺸﻨﻘﻄﯽ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ 1393ھ ) رﺿﻮاء
اﻟﺒﯿﺎن  ،ص ،104 :ج(2:
ﭘﯿﺮ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎہ رﺷﺪی اﻟﺴﻨﺪﮬﯽ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ
1416ھ  ) :ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ  ،ص ،238ج ،7 :ﻃﺒﻊ
ﺟﻨﻮری 1998ھ(
ـﻦ و
ـﺪ ﻣﯿـ
ـﺮ ﻣﺘﻘـ
ـﺎء اور دﯾﮕـ
ـﺮب ﻋﻠﻤـ
اس ﮐے ﻋﻼوہ ﻋـ
ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﻮ ﻃﻮﯾﻞ ﻓہﺮﺳﺖ ﺗﯿﺎر ہﻮ ﺳﮑﺘﯽ
ﻟﯿﮑﻦ ہﻤﺎرا ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻠﻒ ﮐﺎ اﺣﺎﻃہ
ہے
ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺳﻠﻒ ﺳﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐے ﻣﻮﻗﻒ ﮐﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﺿﺢ
ﮐﺮﻧﺎ ہے ﺗﺎﮐہ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮ ﺟﺎﺋے ﮐہ اس ااﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧہﯿں
ﻣﯿں ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻮر ﺳے ارﺗﺪاد ﻣﺮاد
ﻟﯿﺘے ﺑﻠﮑہ اس ﺳے ان ﮐﯽ ﻣﺮاد ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ہے ۔
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

