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 أ ن 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 !!

ﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎ ﻣﻔہﻮم از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ
۔ اﻟﺸﯿﺦ ﻃﻠﺤہ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﮭﻨﺪی ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ
ﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎ ﻣﻔہﻮم از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ
اﻟﺸﯿﺦ ﻃﻠﺤہ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﮭﻨﺪی ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺳـﯿﺪﻧﺎ ﺟـﺎﺑﺮ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻠہ رﺿـﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽٰ ﻋﻨہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﻃﺎﻏﻮت وہ ) ﮐﺎہﻦ( ہﻮﺗے ہﯿں ﺟﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮگ ﻓﯿﺼﻠے
ﻟے ﮐﺮ ﺟﺎﺗے ہﯿں ،ﺟہﯿﻨہ ﻗﺒﯿﻠے ﻣﯿں اﯾﮏ ﻃﺎﻏﻮت ﺗﮭﺎ
،اﺳﻠﻢ ﻗﺒﯿﻠے ﻣﯿں اﯾﮏ ﻃﺎﻏﻮت ﺗﮭﺎ ،اﺳﯽ ﻃﺮح ہﺮ ﻗﺒﯿﻠے
ﻣﯿں اﯾﮏ ﻃﺎﻏﻮت ہﻮﺗﺎ ہے وہ ﮐﺎہﻦ ہﯿں ﺟﻦ ﭘﺮ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
اﺗﺮﺗےہﯿں ۔
]ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،رﻗﻢ [4583
ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ ﻃﺎﻏﻮت ﺳے ﻣﺮاد ﺟﺎدوﮔﺮ ﮐﺎہﻦ
ﺑﮭﯽ ہﯿں ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے ﻗﻮی ﻣﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اہﻞ
ﺟﺎﮬﻠﯿﺖ ﮐﯽ ہﺮ ﺑﺮاﺋﯽ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻓﯿﺼﻠے ﮐﺮواﻧﺎ اور
ﻏﯿﺮاﻟﻠہ ﺳے ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﺎ وﻏﯿﺮہ ﺳﺐ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﯾہﯽ
ﺷﯿﻄﺎن ہﯽ ﺗﮭﺎ ۔
]اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﺗﺤﺖ آﯾﺖ :ﻓﻤﻦ ﯾﮑﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮت [
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :

ﻃﺎﻏﻮت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮل ﯾہ ہے ﮐہ
اس ﺳے ﻣﺮاد ہﺮ وہ ﭼﯿﺰ ہے ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے ﺧﻼف ﺳﺮ ﮐﺸﯽ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮے اور اس ﮐﯽ اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ہﻮاس ﮐﯽ ﭘﻮﺟﺎ ﯾﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ زﺑﺮدﺳﺘﯽ اور اس ﮐے ﻗہﺮ
ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہﻮ ﺟﻮ ﮐہ اس ﮐے ﭘﻮﺟﻨے واﻟﻮں ﮐے
دﻟﻮں ﭘﺮ ﭼﮭﺎﺋﯽ ہﻮﺗﯽ ہے ﯾﺎ ﭘﻮﺟﻨے واﻟﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے
اﻃﺎﻋﺖ ﮐے ﺟﺬﺑے ﺗﺤﺖ اس ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﯽ ﺟﺎرہﯽ ہﻮ اور
وہ ﺧﻮاہ ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺴﺎن ہﻮ ﯾﺎ ﺑﺖ ہﻮ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﭼﯿﺰ
ہﻮ۔
]ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮی ،ص ،787:ج2:ﻣﻄﺒﻮﻋہ دار اﻟﺤﺪﯾﺚ
اﻟﻘﺎﮬﺮہ[
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﺳﻮا ﺟﺲ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ ﺟﺎرہﯽ ہﻮاور
وہ اس ﭘﺮ راﺿﯽ ہﻮ ،وہ ﻃﺎﻏﻮت ہے ۔
]ﻓﺘﺎویٰ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ  ،ص،200:ج[28:
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ہﯿں :
ﻃﺎﻏﻮت اﯾﮏ ﻋﺎم ﻟﻔﻆ ہے ،ہﺮ وہ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ذات
اﻟﻠہ ﮐے ﻋﻼوہ ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے اور وہ اس
ﭘﺮ ﺧﻮش اور راﺿﯽ ﺑﮭﯽ ہﻮ ﺧﻮاہ وہ ﻣﻌﺒﻮد
ﻣﺘﺒﻮع ﯾﺎ ﻣﻄﺎع ،وہ ﻃﺎﻏﻮت ﮐے زﻣﺮے ﻣﯿں آﺗﺎ

ﺟﺲ ﮐﯽ
ﻋﺒﺎدت
ہﻮ ﯾﺎ
ہے ۔

ﻃﺎﻏﻮت ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ  -اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ
رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﻃﺎﻏﻮت ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮٰۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻃﺎﻏﻮت ﮐﯽ ﺑﮍی ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯽ ہے :
اﻟﻄﺎﻏﻮت ﮐﻞ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑہ اﻟﻌﺒﺪ ﺣﺪہ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﻮد او
ﻣﺘﺒﻮع او ﻣﻄﺎع ﻓﻄﺎﻏﻮت ﮐﻞ ﻗﻮم ﻣﻦ ﯾﺘﺤﺎﮐﻤﻮن اﻟﯿہ
ﻏﯿﺮ اﻟﻠہ ورﺳﻮﻟہ او ﯾﻌﺒﺪوﻧہ ﻣﻦ دون اﻟﻠہ او
ﯾﺘﺒﻌﻮﻧہ ﻋﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﺼﯿﺮۃ ﻣﻦ اﻟﻠہ او ﯾﻄﯿﻌﻮﻧہ ﻓﯿﻤﺎ
ﻻﯾﻌﻠﻤﻮن اﻧہ ﻃﺎﻋۃ ﻟﻠہ
’’ ﻃﺎﻏﻮت ہﺮ وہ ﭼﯿﺰ ہے ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اﻧﺴﺎن اﭘﻨﯽ
ﺣﺪ ﺳے ﺗﺠﺎوز ﮐﺮ ﺟﺎﺋے ﺧﻮاہ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿں ﯾﺎ اﺗﺒﺎع ﻣﯿں
ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿں ہﺮ ﻗﻮم ﮐﺎ ﻃﺎﻏﻮت وہﯽ ہے ﺟﺲ ﮐﯽ ﻃﺮف
وہ اﻟﻠہ اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے ﻓﯿﺼﻠہ ﮐے ﻟﺌے
رﺟﻮع ﮐﺮﺗے ہﯿں ﯾﺎ ﻟﻠہ ﮐے ﺳﻮا اس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﺗے
ہﯿں ﮐہ ﯾہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ٰ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ہے ۔‘‘

