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 وسیز اوقاف
 
 

دو رجذبى ہیں ایک هبضی کے لیے  ں، اى هیں ًوبیب ہےعرثی رہٌیت کئی رجذبًبت کے ضبتھـ الجھـ رھی 

ں کہ اش هی ہےضوجھتب ، اور یہ  ہویب ًہ  ہوخواٍ درضت  ہےاش کے توبم لوازهبت کے ضبتھـ جھگڑا کر رہب 

یہبں تک کہ اًطبًی اجتہبد جو اش کے زهبى ، هکبى اور هبدول کے هٌبضت  ہےوٍ هقذش  ہےجو کچھـ ثھی 

تھب ، یہ ضوچ دوضرے کے ثبرے هیں ؾرف دیٌی فکر کی دذود تک ًہیں رکتی ثلکہ یہ قذین وجذیذ اور 

ہ ایک غخؽ ک ہے، روایت کیب جبتب  ہےتجبوز کر جبتی  ضےعؿجیت کے هبثیي رضہ کػی کی عبم ضوچ 

 ۓ کہب : ہوًے اؾوعی کی تعریف کرتے 

 

 ہویپیبضب ضیراة اور جوظ والے کی تػف ہےکیب ًظر تیری طرف راضتہ پب ضکتی 

 

 ہےکن هیرے لیے کثیر تیرے لیے 

 

 وٍ قلیل ہےکثیر  تجھے پطٌذ ہے جو

  

  

رریعے هذح ضرائی جص کے  ہے، یعٌی غعر اچھب  ہےاؾوعی ًے کہب : یہ خطروی ریػوی کپڑے کب کھیل 

: تو  ہےص ًے هیری تعریف کی کہ ک ۔ اش کے ثعذ اؾوعی ًے اضے ثالیب ہےاور ضتبئع کی جب رھی 

غبعر ًے کہب : یہ اش کے غعر ہیں جو اش ًے رات کو کہے ، پھر اؾوعی ًے اپٌی راۓ فورا ثذل دی 

قطعۂ ًظر یہ قذین عؿجیت ضے  ذگیعوغیر ، اى کی عوذگی اور  ہےاور کہب : اى هیں تکلف کب اثر واضخ 

 کے ضوا کچھـ ًہیں ۔

کہ ہللا عس وجل ًے علن ، غبعری ، ًثر ، ثالغت اور فکر  ہےاور اش کے هقبثلے هیں جو یہ راۓ رکھتب 

 ہےؼ ًہیں کیب ثلکہ عجرت عوذگی هیں هخؿووضوچ هیں کطی قوم کو دوضری پر یب زهبًے کو زهبًے پر 

، اور دیٌی فکر هیں هعبهلہ گہری ًظر اور ثڑے ؾجر کب هذتبج  ًے کےہوقطۂ ًظر اش کے قذین یب جذیذ 

تو وٍ  ہیںًے پر هتفق ہواور اہل علن و فقہ اش کے قطعی ثجوت  ہےکیوًکہ جو دلیل قطعی ضے ثبثت  ہے

، اش ثبت کی تبکیذ کے ضبتھـ کہ  ہےاش هیں پڑًے کی کوئی هجبل ًہیں  ہےثبت اهت کے ًسدیک قبثل قذر 

 ۔ ہےًب ًبهوکي ہوؾذیخ کے ضبتھـ هتٌبقض درضت عقل کب ًقل 

، دوضری : ہے، پہلی : جوود کی هػکل  ہےا ہواور خطبة دیٌی کو تیي ثڑی هػکالت ًے اپٌے پہلو هیں لیب 

ثچ ًکلٌب ، ضطتی اور ثبثت غذٍ اؾولوں پر چھب جبًے کی کوغع ، تیطری : تجذیذ ضے خوف یب اش هیں 

تو وٍ تیروں اور ثھبلوں کب ًػبًہ ثي گیب ، دبالًکہ هیں ایک جبًت   ثبت کی تردد ، کیوًکہ جص ًے تجذیذ کی

غرعب ثبثت اؾولوں کے ضوي هیي تجذیذ کی ضرورت کی اور دوضری جبًت زهبى وهکبى اش کے عہذ 

ں جو اجتہبد اور ًقطۂ ہوپٌے کی ہویػہ  یقیي دھبًی کرتب رہتب ہواور هبدول کی هٌبضجت ضے اهور کو ًہ ت

بًوں ، هکبًوں اور دبالت هیں  دوضرے کی راۓ کو ثھی قجول کرے ، اور یہ اًطبًی ًظر اور توبم زه

تو ایطے هیں ھن زًذگی کے فکری ، ضیبضی ، ۔  ہےتب ہوفطرت کب عکص اور اضالم کب ؾذیخ فھن غوبر 

قوں ضے اقتؿبدی اور اًتظبهی پہلووں هیں تفکیر کی ثقبفت کی اھویت اور تیبر غذٍ ضبًچوں ، جبهذ طری



،  ہوجو فکر، کبم اور عقل ضے هٌبضجت رکھتی  ہیںًقطۂ ًظر کی جبًت  ًکلٌے کی یقیي دھبًی کرتے  ےایط

ۓ عول کے رریعے اش جوود کو درکت دیٌے کے ہوکہ تفکیر کی ثقبفت کو پھیالتے  ہےھن ضت پر واجت 

ہن هوجودٍ هردلے هیں ا  لیے اى هذفلوں ، فورهس اور ثذث وهجبدثہ کے دلقوں هیں کبم کریں جي هیں ضے

 ہن اوقبف کی ثقبفتی هذفلوں هیں تیبر کرتے ہیں ۔  

هطبلعبلتی  کب اور اش کے ثرعکص ثبثت غذٍ اؾولوں کی دفبظت کے ضوي هیں هفکر علوب کب ایک گروپ

ًکٌے کے لیے کبم کرًے کی ضرورت ہے ، کیوًکہ ایک دوضرا فریق اًتہبئی ہوروح کی تجذیذ ًو کو پ

 اش کوتجذیذ کو کفر یب ارتذاد یب دیي ضے خروج یب تجذیذ هیں ؾرف تکفیر غوبر کرتب ہے  کٌبرے پر اش

اؾولوں ضے ًکلٌے اور اى کو هٌہذم کرًب غوبر کرتب ہے دتی کہ اش هعبهلے هیں اؾولوں یب ضرورت  

فیر ، خیبًت جوود ، تک دیي هیں هعلوم یب ثجوت قطعی ودلیل قطعی کے ضبتھـ  هجتہذ کب ادًی تعلق ثھی ًہ ہو،

جي کے پبش علن ہے ًہ ضوجھـ اور ًہ ہی وٍ  ہےاور دیي ضے اخراج کب اؾول ایطے لوگوں ًے ثٌبیب 

جت کہ  ہےاور ًہ ہی هعتجر  غریعت کے علوم پڑ ہےهجتھذیي هیں ضے ہیں یہبں تک کہ اى کے پبش اہلیت 

ادراک ًہیں رکھتے کہ جو  وٍ تکفیر هیں دذ ضے ثڑھ رہے ہیں ، فکری اور غرعی اعتجبر ضے اش ثبت کب

تو وٍ هعتجر هبًی جبئگی اور اش کے کفر پر  ہواگرچہ ایک ہی ؾورت  ہےتی ہوچیس ایوبى پرهذوول 

ًٌبًوے ؾورتیں ہی کیوں ًہ ہوں ، ہویں چبہیے کہ اضے ایوبى پر هذوول کریں ًب کہ کفر پر جت تک ایک 

ور کیب جبئگب ًہ کہ اہل کفر هیں ضے ، اًطبى ؾورت اہل علن کے ًسدیک هعتجر ہو تو وٍ اہل ایوبى هیں تؿ

ضواۓ اًکبر کرًے والے کے اضالم ضے خبرج ًہیں ہوتب جت تک وٍ غھبدتیي کب کلوہ اپٌی زثبى ضے ادا 

اهبم غبفعی اور ادوذ کے هبثیي تبرک ؾلوح کے ثبرے هیں ایک هٌبظرٍ ہوا کہ کیب اش کی تکفیر کرتب رہے ،

، اهبم غبفعی ًے کہب : ًہیں کی  جبۓ گیدوذ ًے کہب : اش کی تکفیر کی گی یب ًہیں ، تو اهبم اۓ کی جب

، طویل ثذث وهجبدثہ کے ثعذ اهبم غبفعی ًے اهبم ادوذ ضے پوچھب : کبفر اگر هطلوبى ہوًب چبہے  جبۓ گی

ی وٍ غھبدتیي اپٌی زثبى ضے ادا کرے ، تت اهبم غبفع کہتو اضے کیب کرًب چبہیے ؟ اهبم ادوذ ًے جواة دیب : 

جت ضے اش کی هبں ًے اضے جٌب اور ہوبرے ًجی  ہوجو غخؽ اش قول کو الزم پکڑے ہوۓ  کہب : ًے

"جسنےاپنےبھائیکوکہااےکافرتوانمیںسےدضرت هذوذ ) ؾلی ہللا علیہ وضلن ( فرهبتے ہیں :

گا("صحیحۓگا،اگروہایساہیہےتوٹھیکورنہوہقولاسکیطرفلوٹآۓکوئیایکہوجا

)مسلم 

پص ہویں چبہے کہ ثغیر علن یب  قطعی دلیل کے تکفیرکرًے یب اش هیں پڑًے کی جلذ ثبزی ضے ادتیبط کریں 

 ، اش کب فیؿلہ قبضی کرے ًب کہ عبم لوگ اور ًہ ہی اى هیں ضے کوئی ایک ۔  

 

 

 

 

 



 


