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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني
سيدنا ونبينا محمد األمني وآله وصحبه أجمعني
مجهـ سے کها گیا هے کے آدمی کے ساتهـ لڑوں اس وقت
خدا کے رسول نے فرمایاّ :
جب کے گواهی دے دیں الله کے سوا کوئی معبود نهیں اور محمد ان کا رسول هے
اور نماز ادا کر یں اور مال سے زکات دیں ،اس وقت ّایسے کیے  ،مال اور لهو مجهـ سے
امن هوگا لیکن اسالم کے حق اور ان کے حساب الله پر هے( ،،.بخاری اور مسلم)

حدیث کے سمهجنے پر فائده
اچهی طرح سمهجنے اور حقیقت پر یہ روایت ،موت پر اشاره هوتا هے.
مسوده کو سمهجنےُ پر عربی زبان کی اهمیت
اسالم کی تحقیق کل نظریه سے.

مسوده کو سمهجنے پر عربی زبان کی اهمیت
خداوند عربی زبان کو شرافت دی هے اور آخری کتاب اسی زبان میں نازل کی هے:
(بلسان عربی مبین) اور ان کو آخری پیغمبر کی زبان قراردی هے ،اس طرح کے اس
زبان کو جگہ میں دو وحی (کتاب اور سنت) معلوم اور پهچانتے هیں اور اس بارے
میں ستیز اور مناقشه پیدا نهیں .
اسی طرح عربی زبان کوں نہ جاننے پر دین میں جهالت اور متن میں هے خاص کر
جس وقت کے مسوده میں کسی قسم کی غلطی پیدا هوجائیں اور یہ غلطی دور نهیں
کی دستور اور قانون کی پهچان پر ،اس صورت کے بغیر تطبیق
هوگا مگر عربی زبان ّ
کی وقت میں احکام الله کی کالم کے نسبت اور پیغمبر کی باتوں پر غلط فهمی
کی شکار هوتے اور یہ امر شیطانی اور ّشرارت کی بڑی زبان میں بدل هوگا.
یعنی غلط روش سے غلط فهمی الله اور اس کے رسول هے.

کل نظر سے اسالم کی تحقیق اور پڑهنا
محقق کو لکهنے کےلیے مسوده کی شرع ضروری هے کے بهت گهیری نظر سے

١

ان کے لیے پکڑ یں اور سارے اصول کے مراد اونچائی اور عمق  ،مقصد انهیں اکهٹا
کرے اور ضروری هے سارے مسودوں اور بنیادی کام میں شرافت هی هونگے .ایسے
الزمی هے کے آیت اور روایتوں ایک هی صورتوں کو مظبوطی سے پهر سے بدل دیں
جس طرح کے یه مطلب مظبوطی سے قرآن میں الزم قراردیے هوا اور اس دور میں
الزم هے اصول اور پارٹیوں میں اور اکهٹا هونا اور فائده ،مهربان ،شان کی بلندب میں اور
دیگر فقهی مسائلوں کی پهچان اس میں هو اور اس مسوده میں کسی وقت غلطی
نہ کرے جاگتے رهے غفلت میں نہ رهے ،اکهٹے کام واضح سیکهناهے اور اس
طر یقه سے پروردگار کی سچهاحکم همیں روشن اور واضح طور پر پیدا هوگا یعنی حق
تجزیه پذیر نهیں هے اور نقصان کو نہ لیتاهے ،بلکه ایک مشکات اور پنجره سے باهر
نکلتا هے۔

آیا مذکور روایت کو مباح جاننا لهور برسننا اور قتل کے لیے عقائد
سمجهے جاتے هی

٢

اس سوال کے جواب میں الزم هے پهلے بولیں:
غلط فهمی کے شکار اس روایت کو سمجهنے میں دو پارٹی هیں
پهلی پارٹی  :کچهـ همارے ایسے جوان هیں کے سارے اور اصول کی صورت میں
اسالم کی حقیقی کلچر سے پهچان نهیں هیں اور کیونکه ایک هی دن ذوق علم اور
خوبصورت اور فائده مند دین کی راسته کو کے جو بنی نوع انسان کی حفاظت کرنے
کے لیے هے توجه نهیں کیے صرف عقیدت اور باورکی نظر سے ان لوگ مزه نهیں لیے
هیں .جس طرح کے آدمی کی جان سے حفاظت کرنا اس شر یعت مبارک کی ایک
ضروری اصولی مقصد اسالم سارےکہ پانچوں (حفاظت ،دین ،جان ،عقل ،عزت ،اور
مال) هوتے هیں .پروردگار فرمایاهےَ ﴿ :م ْن َق َت َل نَف ًْسا ِبغ ْ ِ
َي نَف ٍْس أَ ْو ف ََسا ٍد ِف ْالَ ْر ِض َفكَأَنَّ َا َق َت َل
اس َج ِمي ًعا ﴾{مائده } 32:ترجمه :یعنی ,, :کوئی کسی
اس َج ِمي ًعا َو َم ْن أَ ْح َياهَا َفكَأَنَّ َا أَ ْح َيا ال َّن َ
ال َّن َ
کو بغیر قصاص سے یا (مجرمی سے) فساد میں زمین پر قتل کرے ایسے هوگا کے
سارے لوگوں کو مارڈاال قتل کیا هے اور کوئی کسی کو زنده رکها ایسے هو کے سارے
لوگوں کو زنده رکها هے.
ایسے میں اسالم اس حد تک ختم نهیں کیا اور انسان کی عزت کے لیے بغیر اس
کے آگے بڑے اور اچهائی هونے پر خوب کها اور کهاَ ﴿ :ولقدْ کَ ْرمنا بنی آدم﴾ {اسراء} 70:
یعنی,, :اور حقیقت میں آدم کی اوالد کو شرافت دی هیں ،،نبی پاک(ص) کی سیرت
میں ایسے کاموں کی صورت میں بزرگی اور عزت هے صرف نظر دین کی یقین اور
عقیدت کے جگڑے سے اور ایک یہ منظور کے نبی پاک  یهودی کی جنازه پر
اٹنا تها کے بعد میں ان کے ساتهی حیران هوکر کهے هیں یهودی هے ،کها  :مگر
انسان نهیں هے؟(،،بخاری و مسلم)
لیکن خرابی اس میں هے کے ان لوگوں نے علم اور دانش فاضل اور بزرگ عالم ربانی

سے یاد نهیں کیے هیں ،ایسے کوئی جو اردگرد میں کچهـ علم دین سیکهے هوے هونگے
اور کچهـ یاد کیے هیں،اسی وجہ سے اس روایت میں غلط فهمی میں گرے هوے هیں اور
اس انجام میں پهنچے هیں کے الزم سمجهے جامعه کو و یرانی ،اور بمب بالسٹ اور تهوڑ
هاتهـ لگائے هیں اور دین کے نام پر دنیامیں فساد اور بربادی دکیل دیے هیں.
موڑ ّ
اب الله پاک نے کها هےَ ﴿ :والله الیحب املُفسدین﴾ (مائده,, ،) 64:اور خداوند فسادکرنے
والوں سے دوستی نهیں کرتے،،ایسے میں کتنے لهو بهتے هیں اور جان موت کے گهاٹ
ُاترتے هیں ایسی صورت میں اپنے اور دیگر امتوں کو نقصان پهنچاتے هیں یعنی ایسے لوگ
پهل بن کر دشمن کے چاالکی کے سامنے گرے هوے هیں انهیں خودکو اس پنجے سے
نکل جانے میں علم اور دانش نهیں هے.
دوسرے پارٹی :وه آدمی هیں جو غیر مسلمان اور ان کے کلچر سے رنگ لیے ،شکل لیے
هیں.یہ وه آدمی هیں کوئی بهی نقصان اور مالمتوں کو اسالم کی گردن میں ڈال دیتے هیں
اور اسالم پر تهنے لگاتے هیں اور گمان کرتے هیں کہ اسالم خوف اور هراس پیدا کرنے کی
دین هے .اور ایک یه کے ان کے ساتهـ مل جل کر معاشرت کرنا کسی سے نهیں اور
حقیقت میں اس کے آغاز کی کوئی سند نهیں بنیاد سے شیطانی اور خرابی کرنے او ریه
آدمی اس حد تک پهنچے هیں کے کهتے هیں اسالم میں وه اهمیت نهیں جو اس زمانه
میں امنیت کو جهان میں پهالئے .
حقیت کی بات یه هے کہ پهلی پارٹی وه جوان مسلمان هیں جو دوکا کهاکر ،بنیاد سے
ظلم کی نظریه مسلمان کے دل اور دماغ میں الئے گئے اور یه نشانی ان کے کاموں
کے نتیجه هوے هیں ،بنیاد سے ضدی اور اسد ان کے اندر گرے هوے اور انهے اپنے
راسته بناکرلیے هیں کے ایسے کاموں کے در یچه اور نا حق رفتار سے فائده نهیں بغیر
نقصان اور ضرر کوئی چیز هاتهـ میں نهیں التے هیں ،سارے مسلمانوں پر کب حکم هوگا.
ارسلناك اال رحمه العاملین﴾ {انبیاء}101:یعنی :اور اے پیغمبر!هم تمهیں بغیررحمت
﴿وما َ
جهانیوں پر بیج دیے گئے هیں،،

ایک شک اور اس کی جواب
ّ
مجهـ سے کها گیا هے لوگوں سے لڑوں اس وقت تک کے گواهی دیں الله کے سوا کوئی
معبود نهیں هے......
پهلی سوال  :آیا اس حدیث میں کسی کو قتل کرنے کا کوئی دلیل هے؟ حتا اس آدمی
جو خودکو اسالم کے دین کی اصولوں پر ایمان رکهنے والے جانتے هیں ،جس طرح پهلی
پارٹی ان سے لیے هیں؟
آیا دوسری سوال :آیا اسالم وه دین هے جو ماحول پر ڈر اور خوف ایجاد کرے اور قتل اور
غارت بنادیں اور انهیں کوئی سند اور گواهی اس اسد اور ضد پر اور کسی کو نہ مان جانے
پر کوئی چیز هے کہ منظور هو ایسے جب دوسری پارٹی نے سمجهے هوے؟

٣٣

اس دو شکوں کے جواب
حقیقت پر تحقیق کی نظر سے اور اس حدیث کی جملوں کو جاننے کلمه میں مراد اور
مقصد ظاهر کی هے اور اس غلطی پر جواب دیا هے.

علم کی بزرگی ( :اقاتل) اور (اقتل) کی درمیان میں فرق
سوال :یہ کلمه پهلی پارٹی نے غلطی پر لیے اور قرار دیےگئے ،جس طرح (اقتل) کے
درمیان میں انهیں غلط فهمی هوئی هے اگر جانتے هیں اس دو کلمه کے درمیان میں
بڑی فرق موجود هے.
(اقاتل) مفاعل سے کسی کام میں شر یک هونے پر داللت هوگا اور الزم هے دونوں طرف
جنگ کر یں ،جس طرح کے کهتے هیں :تجادل الخصمان فی المناظه ،یعنی دونوں طرف
مناظره میں گفتگو کیے هیں.
اس میں کے امام بزرگوار جیسے امام شافعی نے کها هے :قتال کی کلمه جڑسے قتل
نهیں هے ،ایسے میں کام میں قتال آدمی سے جایز اور قتل اور مارڈالنا روا نهیں هے.
(فتح الباری.) 76/1:
اور بهت سے علمای گرامی جس طرح ابن دقیق العبد(شرح عمده االحکام)،ابن
رجب(جامع العلوم واحکم ،)230ابن حجر( فتح الباری ) 76/1:اور جس طرح ابن تیمیه
نے ان پرتصر یح کی هے.
سوال :آیا اس روایت سے مراد سارے جهان کے لوگوں کے ساتهـ لڑنے کا هے تا اسالم
کی دین میں داخل هوجائیں؟
کسی بهی وقت نهیں هزار بر بهی کسی وقت نهیں! کوئی ایک بهی امت کے علما نے
سارے صدیوں میں ایسے نهیں هوے اور حتا اس نظر کو علم دین پاک کی سمهجـ اور
نظر اور شر یعت مطهر سے فرق هے .جیسے کے :
کلمه ( :الناس) ایسے کلمه سے هوا تها اور اس میں مراد خاص هے اور بهت سے مثالوں
کی سبب میں قرآن اور حدیث اور عربی زبان میں هیں.
اس بِالْ َح ِّج يَأْتُوكَ ِر َج ًال﴾ {حج,, ،} 27:اور لوگوں کے درمیان
خداوند فرمایا هےَ ﴿:وأَ ِّذنْ ِف ال َّن ِ
میں حج پر{ادا کرنے} اعالن کر تا {زاهر ین} پیدل تمارے سامنے آتے هیں،،.یعنی اس
کلمه سے مراد (الناس) صرف مومن هی هونگے سارے لوگ نهیں.
الصالِ ِح َني﴾ {آل عمران  } 46:یعنی :
اس ِف الْ َم ْه ِد َوكَ ْه ًل َو ِم َن َّ
خداوند فرمایاهےَ ﴿:ويُكَل ُِّم ال َّن َ
گهواره میں {اعجازسے} اور میانسال میں {وحی سے} لوگوں سے بات کرتاهے اور پاک
سهتروں میں هے،،.کلمه سے مراد (الناس) اس آیات میں وه هیں کے مر یم سے بچے کے
بارے میں بات کیے هیں سارے لوگ نهیں.

٤

اس َقدْ َج َم ُعوا لَك ُْم فَاخْشَ ْوه ُْم َف َزا َده ُْم إِميَانًا َوقَالُوا
اس ِإنَّ ال َّن َ
خداوند فرمایاهے ﴿ا َّل ِذي َن ق ََال َل ُه ُم ال َّن ُ
َح ْس ُب َنا اللَّهُ َونِ ْع َم الْ َو ِك ُيل﴾ { آل عمران  } 173جوکوئی جب آئے اور لوگوں سے کهے کافروں
لیے ) اب آپ ان سے ڈر یں  ،پهر
نے بڑے لشکر اکٹهے کیے (آپ لوگوں سے لڑنے کے ّ
اس بات نے ان کے ایمان بڑادیے اور کهے همارے لیے الله هی صرف کافی هے اور وه
اچهے کام جوڑتاهے،،.جس میں یه کلمه سے مراد ﴿الناس﴾ اس آیات میں ابوسفیان هے،
جس طرح مجاهد اور عکرمه نے کهے هیں.
﴿الناس﴾ سے مراد اس روایت کی حقیقت میں خاص مقصد اور عرب مشرکوں کی وه
گروه هیں کے پیغمبرسے لڑے هیں اور ڈرگئے تهے اسالم کی بنیاد اور جڑ کو اکهاڑدیں
اور اسک دعوت کو ختم کر یں سارے لوگ نهیں اس طرح کے خداوند سوره میں توصیف
کیاهے  ﴿:إِ ًّل َو َل ِذ َّم ًة َوأُولَ ِئكَ ه ُُم الْ ُم ْعتَدُ ونَ ﴾ یعنی  :کوئی بهی مومن اور وارث سے وعده اور
قرار نهیں کرتے هیں اور یه وهی فساد کرنے والے هیں،،
اور خداوند فرمایا هےَ ﴿:وإِنْ نَكَثُوا أَ ْيَانَ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوطَ َع ُنوا ِف ِدي ِنك ُْم َفقَاتِلُوا أَ ِئَّ َة الْكُ ْف ِر إِنَّ ُه ْم
َل أَ ْيَانَ لَ ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْن َت ُهونَ ﴾ {توبه  } 12:یعنی :اور اپنے وعده اورسوگند قرارپهرسے توڑ دیے
اورآپ لوگوں کواورآپ لوگوں کے دین کو بهتام اورمزاق اڑائے پهرکفرکے راهنماوں کے
ساتهـ لڑ یں کیونکه انهیں کوئی وعده اور قرار نهیں پهر سے {وعده توڑنے سے} باز آئیں.

نبی پاک کے سیرت
حقیقت هی هے جو سارے نظر یات کو واضح کرتے هیں
کوئی زندگی میں ،سیره مواقف پیغمبر پر تحقیق کررهے هو سب کچهـ جانتے هی هوگا کے
پیغمبر جهانیوں کے لیے راهنما تهے اور وه اس طرح شفیق اور مهربان تهے کہ قرآن اسے
روف اور رحیم کے نام دیا هے اور یہ کهنا دلیل نهیں چاهتے اور تار یخ انهیں اپنے روشن
صحفهوں میں ثبت کردیے اور بشر یت کے نظر انهیں نهیں دیکهـ لیا هے.
حضور(ص)آغاز دعوت سے اس کے آخر تک حتا دشمنوں پرمهربان تهے.مثال کے
طور پر کچهـ نمونه اشاره کرتے هیں:
● ● جنگ کے آغاز میں ان کے بربادی کو نهیں چاهتے اور اس طرح دعا کی ,, :اے خدا !
میرے قوم کو هدایت کر ،کیونکہ وه نهیں جانتے هیں .وه حضور پاک (ص) نے یه جمله
گهری نظر اور رسالت رحمت پیغمبری سے زبان پر لے آئے .جس عبارت سے دعا
کو آغاز کیا ،توجه کر یں,, ،اے خدا هدایت کر،،اور انهیں آپ پر نزدیک کرکے حتا انکے
وجود کافر هیں اور کهتے هیں ,, :میرے قوم کو،،اور اس وقت انکے نادانی کی بهی ذکر
کرتے هیں ,, :کیونکہ وه نهیں جانتے هیں،،.
● ● ان سے انتقام لینے سے بهی قادر تهے،ان سے گذر گئے اور انهیں معاف کیے اور

٥

کها :جائیں تم سب آزاد هو  ،،انهیں آزاد کردیے اور ان کے آزادی پر یہ کها ,, :جو کوئی
اپنے گهر میں بیهٹے هو امن میں هے ،،اگر مقصد کسی کو جو ایمان ان میں نهیں
تهے مارنا هوتا تو کهتے  :کوئی اسالم میں آئے وه امن میں هے اور نہ کهتے کے
گهر میں رهے وه امن میں هے.

ایک مردود تناقص
کیسے پیغمبر غیر مسلموں کے مارنے کا حکم دے گا جب کے تهفه دینا اور نیکی
کرنا ان پر اچهے سمجها هے؟
َ
کیا﴿:ل يَ ْن َهاك ُُم اللَّهُ عَنِ الَّ ِذي َن ل َْم يُقَاتِلُوك ُْم ِف الدِّ ينِ ّ َول َْم
خداوند نے پیغمبر پر یہ آیت نازل
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ْ
َّ
َ
يُ ْخ ِر ُجوك ُْم ِم ْن ِديَا ِرك ُْم أَنْ ت َ َُّبوه ُْم َوتُق ِْسطوا إل ْيه ِْم إنَّ اللهَ يُح ُّب ال ُمقْسط َني﴾{،ممتحنه } 8:الله تمهیں
(منع) نهیں کرتے ان کے ّلیے کے تمهیں (ملک سے باهر) نهیں کیے هیں انهیں پر اچهائی اور
انصاف کر یں،بے شک الله انصاف کرنے والوں سے پیار هے،،
حقیقی روایت میں آیا هے کے حضرت عمر(رض) نے الل رنگ کے شال دیکها،
پهرکها:اے خدا کے رسول(ص)! اچها هے کے اس شال کو خر ید لو اور اسے جمعه کے
َدنوں جب لوگ باهر سے آپ کے مالقات میں آتے هیں  ،پهنوگے .نبی اکرم(ص) نے کها:
اے عمر ! اس طرحے کے کهپڑے کو وهی پهنتے هیں کے قیامت کے دن انهیں کوئی
تکڑے نہ ملے اور پهر کوئی آبر یشم کے کپڑے پیغمبر کےلیے تحفه لے آئے ان سے
ایک عمر ّکے لیے تحفه بهیج دیا.اس میں عمر(رض) پیغمبر کے پاس آکر عرض کیا:
یا رسول الله! آپ اس ابر یشم کے کپڑے کو همارے لیے بهیجاهے میں نے آپ سے
سنا هوگا کے فرماے تهے :یه ان کے لیے هے جو قیامت میں کوئی تکڑے نه ملے
گا ! نبی اکرم(ص) نے فرمایا :میں نے ان کو آپ کے لیے تحفه نهیں بیهجا کے پهن لو
 ،میں اس لیے آپ کے پاس تحفه بیهجا هے کے اس کو کسی کو تحفه میں دو یاکے
بیج دینا کوئی پهن لےگا .پهر عمر(رض) اس کو اپنے بهائی کو جو ماں کی طرف مکه
میں مشرک تهے تحفه میں دیا( .بخاری درادب المفرد) یعنی مشرک اجرای شر یعت
اسالم سے مجرم نهیں هے۔
یہ سرگذشت مدنی کے زمانے میں عام الوفود( 7هـ )فتح مکه سے بعد میں سامنے آیا.
بیدء مسلمانے یعنی یه اچها نهیں هوگا کے کها جائے نیک کام صرف بغیر
بزاں اگاں ِ
کفر اور برے کام کرنے کے لیے هے اور یا لڑائی منع هوگئے جس طرح کے کچهـ ایسے
دیکهاتےُ هیں .یعنی کوئی غیر مسلم اتحاد کے ساتهـ زندگی کرے اور برے کام نهیں
کرتے اور برے نهیں هے اچها نهیں هوگا کے اس کے ساتهـ لڑ یں اور بلکه ان کے ساتهـ
نیکی کرنا جائز هے اور تحفه دینا کوئی مشکل نهیں.

٦

شک کو دفن کرنے کےلیے وضاحت
اسالم رهمت کی دین مکارم اخالق هے اور بڑی نعمت هے پروردگار نے مسلمانوں
پر سستا کیا هے .اسالم آیاهے کے لوگوں کو خدا سے نزدیک کرے اور اس کو یقین
کے نہ ماننے والوں کو سامان دیں.اسی طرح  ،اسالم زندگی کے هر پهلو میں مل کر اور
همیشه کے لیے اور زمانے میں سارے جگوں کوں اچهائی کرے گا اور مسلمان کے
ساتهـ اس بڑے فضیلت کو احساس کرے گا اور انانیت اور خودپسندی سے بهت
دور هے .اسالم خیر اور اچهائی سارے بشر کے لیے چاهتاهے اس کے بغیر دعوت دینے
والوں کو حکم دیا گیاهے کے حکمت اور اچهے اصولوں کے ساتهـ لوگوں اپنی طرف
دعوت دے دیں .خدا کے رسول(ص) فرماتے هیں,,:خداونداگر تمارے طرف سے ایک
کو هدایت کرے الل اونٹوں سے اچهے اور قیمتی هونگے (،،بخاری مسلم)
خداوند فرماتے هیںَ ﴿ :ف َمنِ ا ْهتَدَ ى َفإِنَّ َا يَ ْه َت ِدي لِ َنف ِْس ِه﴾ { یونس ,, } 108:پهر کوئی هدایت
هوگا اپنے فائده پر هدایت هوگا،،کوئی اسالم کے دین کو نهیں چاهتے اس پر زور نهیں،مانیں
کے هدایت گمراهی سے واضح اور روشن هے{.بقره } 256 :هاوند گشیتَ ﴿ :ولَ ْو شَ ا َء َربُّكَ
اس َح َّتى يَكُونُوا ُم ْؤ ِم ِن َني﴾{ یونس  } 99:اگر
َل َم َن َم ْن ِف ْالَ ْر ِض كُلُّ ُه ْم َج ِمي ًعا أَ َفأَن َْت تُكْ ِر ُه ال َّن َ
تمارے رب نے چاهتے اس رو زمین کے سارے لوگوں نے الئے  ،پهر تم لوگوں پر زور اور
طاقت سے کام لیا اوس وقت تک کے انهونے ایمان نهیں الئے؟
یهاں تک کے مسلمان دعوت کے ذمه اور هدایت کے روشنی جامعه کے لیے اپنے
میں حق پر هوجائے .لیکن باطل اور حق
کاندوں پر لیے کے بشر کوں دنیا اور آخرت ّ
همیشه کشمکش کے سامنے هے اب کے الله کی دعوت نیکی پر جهوڑے هوے خطر
کی مرض کے سامنے هوگا اور کبهی بغاوت کرنے والے ان کے سامنے هونگے ،اس سے
جب جنگ مشروع هے باطل اور برائی دعوت اور دعوت دینے والوں کے سامنے آئے
اور جان کی حفاظت بڑی واجبات هے اور یه کام آسمان اور زمین کے شر یعتوں میں
مستحکم کام اور بهینه هوے کام هوگا فطرت اور طبیعت میں هے اور کوئی بهی ان کو
انکار نهیں کرے گا بغیر وه جو جس کی فطرت زندگی کی قانون سے ناسازگار هوگا .یه
هے حدیث شر یف کی صحیح مفهوم.
یعنی مجهے حکم دیا گیاهے پروردگار کو حکمت اور حسن کی مواعظه سے ابالغ
کروں اور اگر بغاوت کرنے والے مجهـ سے بغاوت کر یں اور مجهـ سے لڑ یں لوگوں کے
ایمان اور آزادی کے سامنے رکهاوٹ بنے میں ان سے لڑوں گا تا لوگوں کو زور سے کفر
کی طرف دکهیل دے گا انهیں آزاد کروں اور مقصد یهی ّرکهاوٹ کے ختم کرنے کو
هے دعوت دینا حکمت اور اچهے مواعظ یهی هیں کے الله کی توحید کی گواهی دیتے
هیں.
یه ترتیب اور اس نگاه کامل سے اور بڑے اسالم کے نصوص تطبیق دیے گئے اور
حدیث کی مفهوم کوروشن کر دیتے هیں.

٧٧

مختصر بحث
 1ـ عربی زبان کی اهمیت دین کی تحر یر سمجهنے میں اورکالم کی مقصد میں پهنچنے
سے کوئی اور راسته نهیں هوگا.
 2ـ ساری اهمیت تحر یر کی درمیان شرع کی بڑی نظر اسالم پر اور علم عالی کی پهچان
اور خادم تحر یر سے علمای راسخ سے رجوع کرنا اور کام میں متبحر کے ان میں التباس
اور شک موجود هے.
 3ـ خداوند لهو بهانے کو حرام کیا هے اور ان کی احکام کو قاطع تحر یر پر بیان کیاهے.
جس طرح کے فرمایا هے َ ﴿ :م ْن َق َت َل نَف ًْسا ِبغ ْ ِ
اس َج ِمي ًعا
َي نَف ٍْس أَ ْو ف ََسا ٍد ِف ْالَ ْر ِض َفكَأَنَّ َا َق َت َل ال َّن َ
اس َج ِمي ًعا﴾ {مائده } 32:یعنی  ,, :گر کوئی کسی کو قصاص کے
َو َم ْن أَ ْح َياهَا َفكَأَنَّ َا أَ ْح َيا ال َّن َ
بغیر یا {جرم} فساد زمین میں کسی کو قتل کرے جس طرح هو کے سارے لوگوں کو
قتل کیا هوگا اور گر کوئی کسی کو زنده بچاکر رهنے دیا جس طرح هو کے سارے لوگوں
کو زندگی دی هے ،،.اور یه کام پیغمبر(ص) کے تعامل اور وفادار یاروں سے وضوح کے
ساتهـ نمایاں هے.
 4ـ یه حدیث تحر یروں سے ایک هے کے کچهـ اسالم کے بارے میں به روے کام لے
آئے هیں اور اس کی سمجهنے سے غلطی میں پڑے هوے جس طرح ان کے نصیتوں
کے خالف هے.
 5ـ(اقاتل) کے کلمه مفاعل میں جنگ اور دونوں طرف سے چاهتے هیں ،مطلب یه کے
کسی سے لڑائی کرنا کے ان کے ساتهـ لڑے اور اسے دین کی تبلیغ سے روکا هوگا.
 6ـ (ال) کے حرف ﴿الناس﴾ کے کلمه میں پیمان هے  .یعنی کے سامنے والے آدمی
پهچان گیا هوا هے اور وه عرب کے مشر هونگے کے دعوت کرنے والوں ساتهـ لڑتے
تهے.
 7ـ کسی کو قتل کرنا جو نہ چاهتے اسالم کی دین میں داخل هو جایز نهیں هے .خداوند
نے فرمایا هے ,, :دین میں کوئی زور نهیں هے{ ،،.بقره .} 256:
 8ـ ّجو کوئی توحید پر اقرار کردیا ،ظاهر سے وه قبول هوجائے گا اور باطن کے حساب انهوں
کا الله پر چهوڑدیا جاے گا اور ان کے عزت جان  ،مال اور حیا حفاظت میں رهے.
اس بنیاد سے یه روایت میں کوئی شرایط کے تحت قتل کے لیے  ،پر یشان کرنا اور
زورسے اسالم کی دین میں داللت نهیں کرتا.
ّ
والله اعلم.

٨٨

اپنے تحر یف اور ادعا کی سلسلے
خــدا کــے رســول  فرماتــے هیں:یــه علــم کــو ســارے اجــداد میں،عــادل
لــے لیتــے هیــں اوراس ســے افراطــی تحریــف اور اهــل باطــل کــے ســاتهـ
اور جاعــل یــاد کرتــے هیــں* .
جــس طــرح کــے لوگــوں کچهـــ لــوگ هیــں کــے خــداے ســبحان کــے کالم پــاک
پیغمبــر  ســے غلــط برداشــت کرتــے هیــں اس صــورت میــں کــے منهج
علمــی ســلف صالــح همیــں پهنچــا هــے ،ســازگار نهیــں هــے اور مقصــد
مذهــب کــے لیــے پــروردگار کــے بــڑے ارزش میــں ایــک هــی صــورت میــں
نهیــں هیــں .قــرآن کــے کچهـــ آیــت ســے جــو بغیــر مســلمانوں کےلیــے نازل
هــوے هیــں مســلمانوں عمــل میــں الے گئــے هیــں اور آیــت خــاص  ،ســب
کــے لیــے حکــم دیتــے هیــں اور قــرآن اور رســول خــدا  کــے حدیثــوں
پــر تحریــف اور فهیــم کــی باتیــں کرتــے هیــں ،اس طــرح مســلمانوں کــے
دل اور دمــاغ میــں غلــط فهمــی کــے جڑا ُگــے اور آخــر میــں ان کــے رفتــار
اور عمــل میــں بدلــی پیــدا هوتــے هیــں کــے اســام کــے مذهــب ســے کوئــی
نزدیــک نهیــں هوتــے.
هميــں اس سلســلے کــے درمیــان میــں ان بزرگــواروں کــے غلــط فکــروں کــی
پهچــان هوگــی.

* حدیث مشهور صححه ابن عبدالبر ،وروی عن احمد بن حنبل انه قال ،هو حدیث صحیح
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