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دار  کبفروں سے مختلف نظر آنے کب مسئلہ،

 جذت پسنذ ےنپا ر، ابن تیمیہ اوالکفر

 دامد کامل ادلین

" ےک اخاکم کیس كدر موكوف ٹھہرا دیيے رافکلاب دار الکفر مںی "جض بُّہ

پچھلے دهوں کیئ  پر ثلریرایک یہؒ یک الاسالم ابن حی ص یز  ےک متـلق

 موظول ہوئے۔ سوالات ایک

اكتضاء الرصاط ’’ یک ثعيیف ص یز الاسالم اک یہ الکم آٓپؒ  ہ،بال ص بہ

ابیق مضمون ےس  ۔مںی وارد ہوا ےہ‘‘ املس خلمی خمالفۃ ٔآحصاب اجلذمی

کو   ایک سوص  مڈی ا اپرو وایل‘‘ ےل اڑےن’’ایک مس ئلہ  اکٹ کر

حییہؒ  ۔ ابنرےہرسگرمی ےس رسواکر  صو عخم ایک ہی ےبصک اپین

ےہ اےس البخہ  premises جو ایک ُمٌَعلَق  ِاس موضوع پر اپيا اک

ىرا ایک فلہیی  آؒٓپ ےک ىزدیک ‘‘جض بُّہ’’۔ مسھج لیيا مفڈد رےہ گا

سو اس یک  ،مس ئلہ هہںی۔ بلکہ بہت دد حک ایک ؾلائدی مس ئلہ ےہ

https://twitter.com/Hamidkamaluddin
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 :حکڈیف بھیی بہت دد حک ؾلائدی

ےک ‘‘ بنی فرق اٹھاےنملخوں ےک ما’’اس مس ئلہ یک بًڈاد اٹھیت ےہ  ۔1

رشک اور  ۔، جو رشیـت ےک بڑے ملاظد مںی ےس ےہوجوب ےس

ثوخڈد ےک مابنی ؿداوت ےک مس ئلہ ےس۔ ہللا ےک ہاں كبول ہوےن وایل 

ؾبادت  انكبول ٹھہرا دی گیئؾبادت )ملِت اسالم( اور ہللا ےک ہاں 

منا اں  ،visible )اہ  کخاب( ےک مابنی فرق کو ز ادہ ےس ز ادہ مریئ

prominent،  ز ادہ ےس ز ادہ انكاب  هؼراهدازunmissable  بلکہ 

کو دین اک ایک ابكاؿدہ معلوب  هؼروں پر داوی کروا رکھيے مسلس 

ملخوں اک ’’حميت  اپین اب جن جدت پس يد خرضات یک ےس۔ يےماه 

ٹھہراےن  غری متـللہ غری اہم  ا  ا کرواےن روپوش ز ادہ ےس ز ادہ‘‘ فرق

 وہ ابن حییہ یک کخاب مںی وارد وہ ثو ػاہر ےہ ہو، رصف ہو رہی پر

، اور مس ئلہ یک وہ سب فلہیی ؾلائدی مباخث پھالىگ کر ب هفیسس

جا رکيا پس يد ہی ُایس ایک رسرسی مس ئلہ پر  حکڈیف گزر کر،
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ابن حییہ ےک الکم  لکفر یک ایک اس خثٌاء ےس متـلقےگ جو دار ا ںیفرمائ

 !!!بھیی... کہ یہ دیکھو ابن حییہ وارد ہوا! مںی

ملخوں اک فرق )اسالم اور اکفر ملخوں ےک مابنی دور اں اور  ۔2

 ہی ےک اهدر ‘‘كلوب’’جدائیاں ڈال دیيے اک وجوب( مکہ مںی ز ادہ 

ملخوں ےک اس مںی   environment شارجالبخہ  جاگزیں کروا ا گیا۔

 ز ادہ هہںی کھڑے کیے گئے۔ ےک اهدرمکہ    landmarks مالِ ـَ فرق ےک مَ 

اسالم اس ےکےیل اپین ایک الگ ثھلگ دهیا ثـمری یک سادہ وجہ: اس 

حک یک ُرو ‘ ؾلِ  ؿام’ ےہ۔‘‘ دار الاسالم’’کران چاہخا ےہ، جس اک انم 

 ایس )اسالم یک اپین ایک دهیا ےس، اسالم یک َان گيت جرشیـات

)دار الاسالم اک معلب ہی یہ کہ اسالم یک اپین  متلایض۔ ( یکےنوہ

جس مںی اکفر رہ ثو  سکتے ہںی مگر ایک الگ ثھلگ دهیا(۔ 

اور ‘‘ غلبہ’’ہو کر، اور جس مںی  subordinate‘‘ ونظاغر ’’

ہللا ےک لکمہ کو داظ  ہو اور ایک ُایس وددٗہ ال رشیک ےک ‘‘ ػہور’’
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آٓئنی ہوےن یک  ‘‘آٓپ ےس آٓپ’’ ااترے ہوئے رشائؽ کو وہاں پر سلعان اور

، اس ےیل هہںی ثھامکہ چوىکہ ابھیی دار الاسالم  خڈثیت داظ  ہو۔

ےس متـللہ رشیـت ےک بہت ےس جواهب مدیيہ جاےن حک ‘‘ ػہور’’

 ةخمالف’’اور ‘‘ جض بُّہؿدم ’’اکفر ملخوں ےک ساثھ  ۔ےکےیل موسر رکےھ گئے

)غلبہ( واےل مبذث اک ‘‘ ػہور’’اک مس ئلہ چوىکہ ِاس ‘‘ رهَْدِي الؼاهِ یف ال 

والا  ےک وجوب فتاور خمال ےس مماهـت )جض بّہ الکمئکس ےہ، لہٰذا یہ

، لہٰذا وہ دارالکفر مںی ہواهخھیی ےک ساثھ ‘‘ سالماالِ دار ’’ ویلٰ ابالَ  مس ئلہ(

کیس هلعان  بلکہ، ُاس اهداز ےس ایک مسلامن ےس معلوب هہ رےہ گا

ٓ هہ  ےس خمخلف هؼرَھۡدِی ػاِھر مںی اکفروں  ثو ابب ےس ےس بچيے ےک ان آ

یک ظبح صام  جدت پس يد خرضات ناب ج۔ َاویٰل حک ہو سکتا ےہ

فلہاء ’ بًڈاد ےس مس ئلہ کو واےلسالم دارالکفر اور داراالِ اس  یک حميت

 بھال ملعوِد الکم اظ  ، وہ ابن حییہ اکپر ہو ٹھہراےن‘ اشرتاعیک اپین 

 کیوىکر مسھجيے مسھجاےن یک کوصش کریں ےگ۔
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سالم( یک دیواروں اور فعیلوں اک ابعال کرےن الِ ار ادیـین ایک ھگر )

کھليے وایل کھڑیک کو اےنپ  صاذ و اندر ایکاس یک  واےل )جدت پس يد(

 !اهدر ِفٹ فرمائںی کیس بیاهیہ ےک

ہ ےک بغری راک ہوا مریا هہںی سڈال، وےسی ان خرضات اک کویئ اکم ابن حیی

اغلبًا یہ خواےل  !غامدی ظاخب ہر چزی ےس کفایت کر چکے ےہ، جاوید

ےس وابس خہ هوجواهوں سًت و امئۂ سًت  ںاہی ےنپا )ابن حییہؒ وغریہ ےک(

ان هوجواهوں کو مریا مضورہ ہو گا،  کو كائ  کرےن ےکےیل ہوےت ہںی!

ُان فوَرمز کو املورد وغریہ یک چزیوں پر ہی اثھاریٹ ماهںی۔ ہاں ُاس ےک 

 پورے مالہٗ و ماؿلیہ ےک بغری امڈد ےہ وہاں کویئ خوالہ هہ ہو گا۔

دیگر فلہائے ملت ےک پھر یہ ابت بھیی مد هؼر رےہ، ابن حییہؒ اور  ۔3

ےک  ہاں دارالکفر مںی مسلامن یک اكامت اک مس ئلہ بھیی شالِف اظ 

ےہ۔ اکفروں ےک ہاں جا بس يا اور اپيا جڈيا مران اکفروں  جاات ظور پر لیا

ےک ساثھ رکھيا ان فلہاء ےک ہاں بًڈاد ےس ایک انكبول چزی ےہ۔ 
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ہم کو رس دارالکفر مںی ایک مسلامن جائے گا کیس بڑی ہی وكیت یس م

مںی۔ لہٰذا ایک بڑی  پس اسالم یک رسزمنیوا پھر ، اورکرےن ےکےیل

۔ و گایس چزی کو دیکھيے اک زاویہ ىگاہ اور ہی ہی وكیت یس رسرس

س وكت ُان کخابوں ےک خواےل ایک اییس ظورحتال ےس متـلق البخہ اِ 

ہاں جا اکفروں ےک  ابكاؿدہ جہاں مسلامهوں یک ایک بڑی ثـداد دیيا

بیس، اپيا جڈيا مران ان ےک ساثھ کر چکی، اور اپین وسلںی ُان مںی گم 

وہاں ابن حییہ وغریہ  یک چھوڑ چکی،  و ہمیضہ ہیضہ ےکےیلہو جاےن ک

ان، جبکہ دارالکفر ىاکل الکخب ےس ایک رسرسی و اس خثٌایئ مبذث 

را ےس متـلق امئۂ سًت اک وہ پورا بیاهیہ گول )اور صاید ابظ  حک( ٹھہ

یـین ایک ثعویر  ےہ۔  misleadingکیس كدر گمراہ کن د ا گیا ہو، 

ےک ایک چھوےٹ ےس جزء کو اٹھا کر اس ےس شایص خمخلف ایک 

پڑےنھ والا ُاےس ِایس هیئ ثعویر ےک خعے ےک  ہاںثعویر مںی جڑان، ج

 دیکےھ گا۔ یہ ظور پر
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ؿالوہ ازیں، اس سارے مبذث اک ثـلق رصف اهہیی اؾامل ےس  ۔4

 ہوئے ےک ابب ےس رشیـت اک معلوب‘‘ ؿدم جض بُّہ’’و حمغ رےہ گا ج

اثبت ہںی، دلی  ےس  ؿلیردہہوں۔ رےہ وہ اؾامل جو رشیـت یک کیس 

اےسی الفاظ ےک حتت ال کر رشیـت ‘‘ دارالکفر’’اور ‘‘ جض بّہ’’ثو حمغ 

ےک ان مسائ  اک ھگوهٹ بھران پھر بھیی درست هہ ہو گا۔ مریے اس 

ابن حییہ ےک اس خواےل ےک ساثھ ہی ہ کہ جاهب ثوجہ دالےن یک وجہ ی

 رس ےس چادر  ا سامر مغریب ممالک مںی مسلامن ؾورت ےک‘ صاردنی’

جحاب اور خڈاء اک مس ئلہ رشیـت اک کویئ وغریہ احرواےن چ  دیے۔ گو ا 

مس خل  ابذلات مس ئلہ هہںی بلکہ حمغ جض بّہ ےک ابب ےس رشیـت مںی آٓ 

هؼر آیٓت ےہ۔ ےہ! )یہاں بھیی مجھے وہی واردات  (!ایگ  ایل  ھجمس  ا) گیا

رسے ےس  – ان ےک غاُلۃ ےک ہاں – مسلامن ؾورت اک رس ڈھاهپٌا سود

پےلہ ہی  ؾورت یہ مسلامنواجب هہںی۔ لہٰذا اےنپ رس ےک سامر ےس ثو 

یک دلی  ےس اےس برہيہ کرواےن یک کیا شاص ‘ دارالکفر’فارغ ےہ، 
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وجہ مریے اهدازے مںی وہی ےہ۔ ابن حییہ وغریہ ےک یہ رضورت؟ 

ےکےیل  consumption ہامرے متبؽِ سًت هوجواهوں یک کھپتخواےل 

 ۔ ان یک اپین کھپت ےکےیل ثو معيوؿات ہی اور ہںی، ہللا اؿمل۔ںیہ

ورلی ےن ‘ یو۔این’آٓسری ابت اس مضن مںی یہ کہ ےبصک ایک  ۔5

دالت  اظ  ےک مـاین کو مع  یک دهیا مںی ان یک‘‘ دارااِلسالم’’ہامرے 

د ہامری ِان مسمل رسزمڈيوں )ماهيد هہںی رےنہ د ا۔ اس ےک ابوجو  پر

، افریلہ و یورپ ےک مسمل پاکس خان افغان، بالِد ؾرب، حرک، فارس،

اک وہ مـین ابللکیہ ساكط هہںی ہو ‘‘ دارااِلسالم’’وغریہ( ےس  سعوں

 ےرو پ اےنپ ُاس‘‘ دارااِلسالم’’گیا۔ ز ادہ ےس ز ادہ یہیی کہا جائے گا، 

کیس كدر هلط اک صاکر ہو  مـیٰن مںی جو فلہاء ےک ہاں بیان ہوا، آٓج

  پاس باینزمڈيوں یک مسمل گیا ےہ، پھر بھیی اپین اظ  پر ابیق ےہ۔ ان

اور ان کو حریق دالےن ےکےیل  مال دیيے و جان موددین ےک ےکےیل ہم

 یہاں ےک ساثھ وابس خگی ےس متـلق اک وجوب اور اپین زهدگیاں کھپاےن
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 یسک ہک ہه ،بہت ےس دیگر اخاکِم رشیـت ِایس ابب ےس ہںی

یہ صامر پہلوںں ےس یـین ےب۔ ےس باب کٹس  ل ي ض  ی ه   ا ٹسً م و ہ

اسالمی ظرِز مـارشت )رہن سہن( رسزمڈيںی دارااِلسالم ہی ہںی۔ 

اِلم  ـَ ےک ‘‘ جض بُّہ ےس مماهـت’’ کہاک حتفغ، جو   land marksےک متام َم

د ار مںی مسمل زیرؾيوان رشیـت اک ایک ابكاؿدہ ابب ےہ، اےنپ ِان 

 رےہ گا۔ ہللـتم  رو ا جہاں جہاں اور جس كدر ممکن الـم  ہو، واجب

  ultimately وسلوں اک ابآٓسر ینپک ےس جہاں اممال یسیدب ان

 واپس اک سمل شاهداهوںم  ےہ،  ا اغلب اکفروں مںی گم ہو جاان یلڈین

ٓ بس يا جہاں یک مـارشت ہجرت کر آآن اور اِ  ن مسمل رسزمڈيوں مںی آ

ےک یہ ‘‘ ػہور’’پر دیِن محمؐد یک ِرٹ كامئ ےہ، اور جہاں دیِن محمؐد ےک 

ہںی، واجب رےہ گا۔   relevantس خور متـللہ  بہت ےس ابواب بد

دین ےک بڑے فرائغ مںی ےس ایک ےہ، اور دین اک یہ ‘‘ جامؾت’’

فرض اکفروں ےس بزیاری اور مسلامهوں یک آٓپس یک وابس خگی اےسی 
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ٓ  وک زیچ سج مباخث پر ہی کھڑا ہوات ےہ۔  ‘ہرشاـم’ ںیم نابز یک جآ

 دد یڑب تہب ںیم تادالعظا یک تًس  و باخک  یرامہ ہو ںیہ ےتہک

 ،نیملسمل ا ۃؾامج رو ا ،ےہ او ہ نایب  یہ ےس غفل ےک ‘‘تؾامج’’ کح

 ۔کیا ےس ںیم غئار ف یداڈً ب  ےک نید ،ہرشاـم اک مالسا ینـی

***** 

اکم  پر کچھ‘‘ اكتضاُء الرصاِط املسلمی، خمالفَۃ ٔآحصاِب اجلذمی’’ابن حییہ یک 

یک ‘ گلوبالئزیضن’۔ دالیہ مجھے کچھ موكـہ مال کرےن اک پچھلے دهوں

  ا ،باخک  سا یک ہیی ح  نبا ھيے واےل ہر مسلامن ےکےیلدہلزی پر كدم رک 

هعاب اک درجہ دیخا  یرورض  کیا ںیم وک ،ءاز جا ھچک ےک ساِ  مک زا مک

ٓ  رو ا ملخوں اک فرقہوں۔   یجامس کیا وک زیچ یئوہ یرحا ےس نامسآ

 رو ا ہضیر ف رو ا ہدڈل ؾ  کیا رو عب ،ايھ ک ر  مئاد و مئاك رپ رو ظ ےک ہـكاو 

 او ہ رو ا ںیہک یہ دیاص ہو ایگ  ایک  حضاو  ںیم باخک  سا حر ظ سج ہلف

 ۔وہ


