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  فہرست مضامین
 

 آزادیٔ عقیدہ اور توہین مذہب  کے قوانین میں تخفیف
١ 

 ١۔ توہیِن مذہب کی تعریف  و تعین میں مشکالت
١ 

 ٢ ٢۔ توہین مذہب کے  مروجہ قوانین کا غلط استعمال
 ٢ ٣۔ ’’ال اکراہ فی الدین‘‘ کا قرآنی  اصول

 ۴۔ ایمان بالجبر بے معنی ہے
٣ 

۵۔ نصوص اسالمی کے تحت توہین مذہب قابِل تعزیر نہیں
٣ 

 ۶۴۔ توہین مذہب کا فیصلہ اور مواخذہ صرف خدا کی صوابدید ہے
 ٧۔ روِح قرآن سے مذہب پر آزادانہ مکالمہ و مباحثہ ایک جائز عمل

۵ 
 ٨۔ اشتعال انگیزی کے جواب میں برداشت

۶ 
 اختتامیہ

٨ 
سزائے پر ارتداد تحت کے قوانین شرعی میں وسطٰی قرون : اول              ضمیمۀ
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 ضمیمۀ دوم: اسالم اور آزادیٔ مذہب  کے بارے میں چند افکار
١١  

 
 

 آزادیٔ عقیدہ اور توہین مذہب  کے قوانین میں تخفیف
اور فسادات پروری، فتنہ انگیزی، اشتعال پر بنا کی تعصب مذہبی غیر یا               مذہبی
کاتصور، مذہب آزادیٔ میں تناظر اسالمی مقالےمیں نظر زیِر تاہم ہے۔ امر مذمت قابِل                تشددایک
کی ثانی نظر پر قوانین ان میں دنیا پوری اور مخالفت کی سختی میں قوانین کے مذہب                   توہیِن

 ضرورت مندرجہ ذیل  دالئل کے تحت  زیر بحث ہیں:
 

کا آزادی مذہبی کا شخص ایک ہے: کٹھن تعین کا مذہب توہین میں تناظر عالمگیر ایک                  ١۔
  اظہار دوسرے  کی نگاہ میں  توہیِن مذہب   کے زمرے میں آ سکتا ہے۔

اور ہیں کھولتے راستے کے استعمال غلط عالنیہ قوانین کے مذہب توہین -٢             
استعمال لئے کے رکھنے روا سلوک امتیازی کیساتھ اقلیتوں کو قوانین ان حکومتیں               جابرانہ

 کرتی ہیں۔
ہے۔ قرآنی اصوِل بنیادی ایک ممانعت کی جبر میں معامالت مذہبی میں تناظر اسالمی ۔ ٣                

 حقیقی ایمان کی بنیاد آزادیٔ ارادہ اور آزادیٔ انتخاب پر ہے۔
 ۴۔ جبر کے تحت ایمان و عمل واضح طور پر  مبنی بر اخالص نہیں  لٰہذابے فائدہ ہے۔

موجود دلیل واضح کوئی کی گرداننے جرم تعزیر قابِل کو مذہب توہیِن میں سنت و قرآن                  ۵۔
دیا حوالہ کا نصوص چند جن مین سلسلے اس کہ کیوں ہے الٹ کے اس معاملہ بلکہ                   نہیں
فقہی کا وسطٰی قرون میں ضمن اس اور ہیں، میں سباق و سیاق جنگی اصل در وہ ہے                    جاتا

  مجموعہ نبی صلى اهللا علیہ وسلم کے صدیوں بعد وجود میں آیا۔
دیکھتے سے نگاہ کی احترام کو عالمات مقدس کی مذاہب تمام متون الہامی کے اسالم                 ۶۔
یہ لیکن ہیں ممکن تو جہات اخروی اور روحانی کی پامالی کی شعائر مذہبی ۔ِان                 ہیں

  دنیاوی قانون سازی  اور احتساب کا موضوع نہیں ۔
آزادانہ لوگ کہ تا ہے دیتی فروغ کو مباحثہ و بحث مذہبی پر طور آزادانہ قران روِح                   ٧۔

  اپنی اخالقی قوت کے تحت ان معامالت  پر علمی رائے قائم کرسکیں۔
ہونا میں دائرے کے اورتہذیب احترام، شائستگی، مباحثہ و بحث میں معامالت حساس ِان                ٨۔
کا تشدد اور رویے ناشائستہ توہین، کہ ہے یہ رسول اسوۀ تو ہو نہ ایسا اگر لیکن                   چاہئے

  جواب صبرواستقامت، بردباری، اور ہمدردی سے دیا جائے۔
 

  اب  مندرجہ باال  نکات کو مزید تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے ۔
 

 ١۔ توہیِن مذہب کی تعریف  و تعین میں مشکالت
کا آزادی مذہبی کا شخص ایک ہے۔ کٹھن تعین کا مذہب توہین میں تناظر عالمگیر                 ایک

  اظہار دوسرے  کی نگاہ میں  توہیِن مذہب کے زمرے میں آ سکتا ہے۔
دوسرے اکثر سے عقیدے کے شخص ایک باعث کے نوعیت مخصوص کی عقیدے               مذہبی
کے مثال ہے۔ آتی الزم توہین اور گستاخی خالف کے اس کہ حتی ابطال، کا عقیدے کے                   شخص
بدھ،ہندوددیوتاؤں گوتم عیسی، حضرت محمد، حضرت خدا، اکثر مذاہب عظیم کے دنیا پر               طور
ہیں۔ رکھتے نظریات و عقائد مختلف میں بارے کے معامالت سماجی و اخالقی مختلف                اور
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مثًال گئیں کی کوششیں ومذہبی فکری کئی لئے کے تطبیق باہم کی مذاہب عظیم ان کے                  دنیا
حاشیے کے مباحثے عوامی دھارے فکری سب یہ لیکن فلسفے، استقاللی اور روایت               تصوفانہ

  پر ہی رہتے ہیں۔
ترک مذہب اپنا اور ناقدین کے مذہب پر طور عمومی یا مذہب مخصوص کسی                 لٰہذا
سکتا جا کیا عائد الزام کا مذہب توہیِن باآسانی پر کرنےوالوں اختیار مذہب دوسرا کے                 کر
جوئی چارہ قانونی شاید بلکہ ہے سکتا جا رکھا روا سلوک امتیازی صرف نہ پر بنیاد                  اوراس

 بھی کی جاسکتی ہے١۔
  

مسلمان اکثر ہے تعلق کا توہین کی مذاہب دوسرے تک جہاں کہ ہے یہ ظریفی                 ستم
بارے کے مقدسہ شعائِر اپنے وہ کہ جب ہیں کرتے ارتکاب زیادہ سے سب کا جرم                  خوداس
معاشرےا طورپرمصری کے مثال ہیں۔ کرتے اظہار کا مذمت اور حساسیت درجہ حد               میں

 اور ذرائع ابالغ میں
مصر٢، اور ہیں معمول کا روزمرہ موشگافیاں پسند شدت خالف کے یہودیوں              
کے ہجوموں متشدد سے وجہ کی نفرت خالف کے عیسائیوں ٣میں انڈونیشیا اور               پاکستان،

  حملے دیکھنے میں آئے ہیں۔
 

ِ یوم کو اسرائیل بنی طبقۀ ایک میں جس ہے قصہ قرآنی وہ مثال اور ایک کی                   اس
  سبت کےقانون کے ذریعے

مطالعہ کا قصے اس ہمیشہ نے روایت اسالمی مائل پر رواداری گیا۔ گزارا سے                امتحان
کئے۔ اخذ نتائج لئے کے مسلمانوں اور عیسائیوں یہودیوں، اور کیا پر کےطور نفس                مشاہدۀ
استدالل غلط سے قصے اس سے باقاعدگی نے عناصر پسند نفرت پرست, بنیاد کے اسالم                 تاہم
جواز کا کہنے خنزیر‘‘ اور ’’بندر کو ( عیسائیوں کبھار کبھی (اور یہود اہِل تاکہ                 کیا

 فراہم  کیا جا سکے۴۔
 یاد رکھنا چاہئے کہ اس قسم کے غیر مربوط برتاؤ کی  قرآن میں مذمت کی گئی ہے۔
نپوائیں پورا تو نپوائیں سے دوسروں جو کا! والوں کرنے کمی میں تول ناپ ہو                 ’’برا
نہیں گمان یہ لوگ یہ کریں۔کیا کمی میں اس تو تولیں یا ناپیں لئے کے ان جب                   اور
جس لئے۔ کے حاضری کی دن عظیم ہیں؟ایک والے جانے اٹھائے وہ دن ایک کہ                 رکھتے

 دن لوگ اٹھیں گے خداونِد عالم کے حضور پیشی کے لئے۔‘‘(القرآن ٨٣: ١۔ ۶)
 

  ٢۔ توہین مذہب کے مروجہ قوانین کا غلط استعمال
اور ہیں کھولتے راستے کے استعمال غلط عالنیہ قوانین کے مذہب توہین              
استعمال لئے کے رکھنے روا سلوک امتیازی کیساتھ اقلیتوں کو قوانین ان حکومتیں               جابرانہ

 کرتی ہیں۔
ایک کی حقوق انسانی ہیں۔ موجود مثالیں دستاویزی کئی لئے کے ثبوت کے               اس
قوانین کے مذہب توہیِن کہ ہے کرتی فراہم مثالیں یہ رپورٹ حالیہ کی تنظیم                غیرسرکاری

  کس طرح
 (١) ۔ عوامی دائرے میں مباحثے  اور اختالف کا گال گھونٹ دیتے ہیں۔

 (٢) ۔ مشتعل ہجوم  کو ہوا دیتے ہیں۔
 (٣) ۔ مذہب، فکر اور عقیدے کی آزادی  کو پامال کرتے ہیں ،اور

 (۴) ۔ ذاتی تنازعات کو حل کرنے کیلے ایک ہتھیار کے طور پر استعما ل کئے جاتے ہیں۵۔
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مذہب توہیِن تر زیادہ سے میں مقدمات درجنوں موجود میں رپورٹ باال              مندرجہ
اس ممالک مسلمان بھر مٹھی چہ ہےاگر سے ممالک والے اکثریت مسلم تعلق کا الزامات                 کے

 رجحان سے مستثنٰی ہیں۔
 

 ٣۔ ’’ال اکراہ فی الدین‘‘ کا قرآنی  اصول
قرآنی اصوِل بنیادی ایک ممانعت کی جبر میں معامالت مذہبی میں تناظر اسالمی               

 ہے:حقیقی ایمان کی بنیاد آزادیٔ ارادہ اور آزادیٔ انتخاب پر ہے۔
بنیادی ایک ہے‘‘(٢:٢۵۶) جبرنہیں کوئی میں معاملے کے ’’دین کہ آیت مشہور یہ               (١)۔
فورًا (٢:٢۵۵)کے الکرسی آیة یہ میں مصحف خصوصًا ۔ ہے کرتی اظہار کا قدر                اسالمی
قرآن نے’’ محمد حضرت پیغمبر اسے اور ہے ہوئی بیان عظمت کی خدا میں جس ہے آئی                   بعد

 کی عظیم ترین آیت‘‘ قرار دیا ہے۔
 واضح رہے  کہ حضرت ابن عباس، جو حضرت محمد کے چچا زاد بھائی  اور شاگرد
 (صحابی) بھی ہیں اور جنھیں ترجمان القرآن بھی مانا جاتا ہے،  اس آیت (٢:٢۵۶) کی
 شاِن نزول میں ان صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں  جن  کی اوالد نے یہودیت اور نصرانیت
 اپنائی اور اس آیت کی رو سے  انہیں روک دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو زبردستی مسلمان
 بنائیں۶۔ چنانچہ یہ آیت نہ صرف لوگوں کو جبرًا اسالم قبول کروانے سے روکتی ہے بلکہ

 لوگوں کو ا سالم  ترک کرنے کا اختیار بھی دیتی ہے۔
 

کو محمد جوحضرت ہے آیت یہ کی شریف قرآن دلیل واضح اور اہم ایک میں ضمن اس                   (٢)۔
آتا لے ایمان شخص ہر پر زمین روئے تو چاہتا رب تیرا ’’اگر کہ ہے کہتی کے کر                    مخاطب
بن مومن سب وہ کہ گے کرو مجبور کو لوگوں تم کیا تو ۔ ساتھ۔ ایک ، سب کے سب                      بلکہ

 جائیں؟‘‘(١٠:٩٩)۔
دوسرے کئی میں تفسیر کی آیت کثیراس ابن حافظ مفسر القدر جلیل ایک کے شریف قرآن                  
درمیان کے خدا اور بندے معاملہ کا عقیدے اور ایمان کہ ہیں کہتے سے توسط کے علم                   اہِل

 ہے جس میں کوئی دوسرا شخص  مداخلت نہیں کر سکتا۔٧
سوال میں انداز سےخطیبانہ قوم اپنی نوح حضرت میں آیت اور ایک کی طرح                (٣)۔اسی

  پوچھتے ہیں کہ ’’کیا ہ ہم اس ہدایت کو تم پر زبردستی مسلط کردیں ؟‘‘(١١:٢٨)
 

دین کہ ہے تی کر اعادہ یہی پھر بار ایک آیت یہ میں رائے کی مفسرین                  روایتی
نقل سے قتادہ شارح اولین ایک کے قرآن کثیر ابن اور طبری امام نہیں۔ جبر کوئی                  میں
وہ تو کرسکتے پرمجبور النے ایمان کوزبردستی قوم اپنی نوح ،اگر کہ’’واللہ ہیں               کرتے

 کرچکےہوتے مگر یہ ان کےبس  سے باہر تھا۔‘‘٨
 

 ۴۔ ایمان بالجبر بے معنی ہے
ہے۔ فائدہ لٰہذابے نہیں اخالص بر مبنی پر طور واضح عمل و ایمان تحت کے                 جبر

 علما و فقہا  اوائل اسالم سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں۔
بات اس غزالی امام ، االسالم ہے۔حجتہ تسلسل منطقی کا ہی بات پچھلی بات واضح                 یہ
کفر اور ایمان بجائے کی حالت جبری غیرمتحرک ایک کہ ہیں کرتے اصرار پرزور                پر

 دونوں  میں  عقیدہ کا ہونا یا نہ ہونا امِر الزم ہے٩۔
کسی کو لوگوں دوسرے کہ نہیں میں مفاد عوامی بھی کبھی بات یہ               لہذا
اظہاِر آزادانہ بارےمیں کے مذہب انھیں اور جائے کیا مجبور پر النے ایمان پر                مذہب
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فساد و نفرت میں معاشرے برعکس کے اس جائے۔ روکا سے وتحقیق تنقید اور                رائے
قانوِن اسے اور نہیں محدود تک مذہب صرف ہےجو کا نوعیت دوسری معاملہ کا                پراکسانے

  فوجداری کے ذیل میں رکھا جا سکتا ہے۔
 

 ۵۔ نصوص اسالمی کے تحت توہین مذہب قابِل تعزیر نہیں
دلیل واضح کوئی کی گرداننے جرم تعزیر قابِل کو مذہب توہیِن میں سنت و قرآن                 
کا نصوص چند جن میں سلسلے اس کہ کیوں ہے الٹ کے اس معاملہ بلکہ نہیں                  موجود
وسطٰی قرون میں ضمن اس اور ہیں، میں سباق و سیاق جنگی اصل در وہ ہے جاتا دیا                    حوالہ

  کا فقہی مجموعہ نبی صلى اهللا علیہ وسلم کے صدیوں بعد وجود میں آیا۔
تک ١٠یہاں

ہے کرتا حمایت کی عقیدہ و مذہب آزادیٔ قرآن ہوا بیان پہلے کہ                جیسا
حفاظت کی اصول اس میں معاملے کے عیسائیوں اور یہودیوں بالخصوص آیات کچھ               کہ
یا کفر توہین( سے نگاہ نکتۀ مسلم عقائد کچھ کے الذکر آخر اگرچہ ہوئیں نازل                 کیلئے
عیسی حضرت یا مسیح انکاِر محمد، رسالتِ انکاِر مثًال ہیں آتے میں زمرے کے (                  بداعتقادی

 کو منصِب الوہیت پر فائز کرنا ۔
 اس سلسلے میں کچھ آیات مندرج ذیل ہیں:

جو سے میں ان صابئی۔ اور نصارٰی اور ہوئے یہودی جو الئے، ایمان جو شک بے                  (١)۔
کے رب کے اس لیے کے اس تو کیا صالح عمل نے جس اور الیا ایمان پر آخرت روز اور                      اللہ

 پاس اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔(۶٢:٢)، (۵:۶٩)
 یہ آیت  واضح طور ایک عالمگیر پیغام رکھتی ہے جوان اختصاصی تعبیرات کے

 بالمقابل  جن میں نجات صرف مسلمانوں کے لئے مختص ہے ایسی عمومی تعبیرات کو ابھارتا
  ہے  جن  کی ُرو سے مختلف مخلص مذہبی کوششوں کے ذریعے  باِب نجات کھال ہے۔

 
اور مجوس نصارٰی، صابئین، اور کی اختیار یہودیت نے جنھوں الئے، ایمان لوگ جو                (٢)۔
اللہ شک بے گا۔ فرمائے فیصلہ درمیان کے ان دن کے قیامت اللہ کیا، شرک نے                  جنھوں

  ہر چیز سے واقف ہے۔(٢٢:١٧)
کا بات اس بلکہ دیتی تونہیں ضمانت کی نجات کو ادیان تمام باال مذکورہ آیت                 یہ
گا۔یہ ہو ظاہر فیصلہ خدائی حتمی درمیان کے ان ہی میں آخرت کہ ہے کرتی                 اعادہ
واضح، ایک لئے کے آہنگی ہم باہمی پرامن درمیان کے ادیان اور فرقوں مذہبی                مختلف
طبقہ مذہبی ہر موجود میں معاشرے میں نتیجے کے جس ہے تجویز عملی اور                معقول
متعین راستہ اپنا ساتھ کہ استدالل اور رائے اس بغیر پہنچائے نقصان کو دوسرے                کسی
کے ان میں آخرت خدا اور ہے پر حق نسبت کی دوسروں وہ کہ ہے آزاد لئے کے                    کرنے

 درمیان فیصلہ کر دے گا۔
) کرو‘‘(٢:١٩١)، قتل پاؤ جہاں کو لوگوں ان تم ’’ کہ حوالہ والہ جانے دیا غلط                 اکثر
میلنی ہے۔ خاص لئے کے مسلمانوں غدار اور مشرکین حربی میں جنگ حالِت (۴:٩١) ،(۴:٨٩               
سے یہود تعلق کا آیت اس برعکس کے دعووں باطل کے مصنفین دوسرے کچھ اور                 فلپس
سے لوگوں ان میں راہ کی اللہ اور جیسے’’ ہے واضح سے آیتوں گذشتہ بات یہ                  نہیں۔
سے حد اللہ شک بے بنو۔ نہ والے بڑھنے سے حد اور کریں جنگ سے تم جو کرو                    جنگ

 بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔‘‘(٢:١٩٠)
گوئی ہجو اور گستاخی میں شان کی حضور مطابق کے روایات مختلف کہ ہے سچ                 یہ
میں سباق و سیاق جنگی واقعات یہ لیکن گیا کیا قتل کو شعراء کافر دو یا ایک میں جرم                     کے
حربے جنگی شاعری میں روایت غیرتحریری کی ثقافت عربی کی صدی ساتویں آئے۔               پیش
یقینًا اور تھی جاتی کی استعمال لئے کے پروپیگنڈے اور ہتھیار نفسیاتی ایک پر طور                 کے
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سے شعراء جیسےباکمال رواحہ بن عبداللہ اور ثابت بن حسان حضرت بھی نے حضور                خود
فرمایا:’’تمھاری نے حضور لئے کے حسان حضرت کیا۔ استعمال تحت کے عملی حکمت               جنگی

  شاعری انہیں ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ گھائل کرتی ہے۔‘‘١١
  

 ۶۔ توہین مذہب کا فیصلہ اور مواخذہ صرف  خدا  کی صوابدید ہے
سے نگاہ کی احترام کو عالمات مقدس کی مذاہب تمام متون الہامی کے               اسالم
ہیں ممکن تو جہات اخروی اور روحانی کی پامالی کی شعائر مذہبی ۔ِان ہیں                دیکھتے

  لیکن  یہ دنیاوی قانون سازی  اور احتساب کا موضوع نہیں ۔
لئے کے تمسخر سے قرآن یا محمد حضرت تعالٰی، خدائے بات یہ کہ تک                یہاں
بناتی موضوع اپنا کو نکتے اس آیات سی بہت ہے۔ اسالم توہیِن اصل در جو ہے سچ                   بھی

 ہیں :
کے ان کو ان جو جائے دی اتار سورہ ایسی کوئی پر ان مبادا کہ ہے اندیشہ کو منافقین                     (١)۔
سے جس گا رہے کے کر ظاہر اللہ لو، اڑا مذاق دو کہہ دے۔ کر آگاہ سے بھیدوں کے                     دلوں
گستری سخن محض تو ہم کہ گے دیں جواب تو گے پوچھو سے ان تم اگر اور ہو۔ ڈرتے                     تم
اس اور آیات کی اس اللہ، تم کیا کہ پوچھو سے ان تھے۔ رہے کر باتیں کی بہالنے جی                     اور
کفر بعد کے ایمان نے تم بناؤ، نہ باتیں تھے؟ رہے کر مسخری ہنسی ساتھ کے رسول                   کے
کو جماعت کسی دوسری تو لیں کر بھی درگزر سے جماعت کسی تمہاری ہم اگر ہے۔                  کیا

 ضرور سزا دیں گے بوجہ اس کے کہ وہ مجرم ہیں۔(۶۴،۶۶:٩)
اور ہے سناتی وعید کی دونوں مغفرت اور عذاب کو والوں کرنے استہزا آیت                یہ

  کالسیکی علماء نے آخرالذکر کو اخروی معنی میں لیا ہے۔
 (٢)۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم

 بھی اس پر درود و سالم بھیجو اچھی طرح۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو
 ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی اور ان کے لیے اس
 نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومنین اور مومنات کو ان چیزوں کے باب

 میں ایذا دیتے ہیں جن کا انھوں نے ارتکاب نہیں کیا، انھوں نے اپنے سر صریح
 بہتان اور گناہ کا بار لیا۔(۵۶،۵٨:٣٣)

 
یعنی ہے ابھارتی پر عمل پروقارطرز کےسامنے انگیزی اشتعال کو مسلمانوں آیت              یہ
کے مومنین جماعِت اور محمد حضرت خدا، لیکن کریں احترام کا رسول اور عبادت کی خدا                  وہ
جان کی لوگوں استثناء واحد کا اس چھوڑدیں۔ پر آخرت محاسبہ کا رویے مہذب غیر                 خالف
  و مال اور آبرو کی مجرمانہ پامالی ہے جس کا محاسبہ کرنے کے لئے قوانین کی ضرورت ہے۔

 
  ٧۔ روِح قرآن کی ُرو سے مذہب پر آزادانہ مکالمہ و مباحثہ ایک جائز عمل

آزادانہ لوگ کہ تا ہے دیتی فروغ کو مباحثہ و بحث مذہبی پر طور آزادانہ قران                  روِح
  اپنی اخالقی قوت کے تحت ان معامالت  پر علمی رائے قائم کرسکیں۔
 اس سلسلے میں  اہم مگر نسبتًا کم مشہور آیات  یہ ہیں:

کی اللہ اور کیا احتراز سے ہونے ملوث میں عبادت کی طاغوت نے لوگوں جن اور                  (١)۔
جو دو۔ پہنچا خبری خوش کو بندوں ان میرے تو ہے خبری خوش لیے کے ان رہے، متوجہ                    طرف
ہیں یہی ہیں۔ کرتے پیروی کی بات اچھی سے میں اس اور سنتے سے توجہ کو                  بات

 جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔(٣٩:١٧،١٨)
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اس تفسیر کی آیت اس کہ ہیں کرتے تصدیق کی بات اس زمخشری مفسر                معروف
اسالم (لٰہذا تعبیرات مختلف کی وحی کہ ہے حاصل حق کو لوگوں کہ ہے ممکن بھی                  طرح
ہے، ہوتا محسوس ترین معقول انہیں بھی جو اور ( تعبیرات کی مذہب پر طور عمومی                  اور
کے آیت اس ہوئے دیتے حوالہ کا عباس ابن پر موقع اس قرطبی ١٢۔

کریں پیروی کی                  اس
موجود میں وحی تمام میں دائرے کے ’’بات‘‘ اور ہیں کرتے پیدا وسعت مزید میں                 معنی
ایک لوگ مطابق کے جس اصول قرآنی یہ ١٣۔

ہیں التے کو کالم تمام بجائے کی اٰلہی                  کالِم
اور فرقوں مذہبی مختلف کریں پیروی کی بات ترین احسن اور کریں مکالمہ سے                دوسرے

 طبقات  کی پرامن  ہم آہنگی  کے لئے مزید اسالمی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔
ہے۔ حوالہ کے اللہ فیصلہ کا اس تو ہے کیا اختالف نے تم بھی میں چیز کسی جس اور                     (٢)۔
کرتا رجوع میں طرف کی اسی اور کیا بھروسہ نے میں پر اسی ہے، رب میرا اللہ                   وہی

  ہوں۔(۴٢:١٠)
جانب کی قیامت روِز طرح کی ٢٢:١٧ یہ کہ ہے یہ تعبیر روایتی ایک کی آیت                  اس
فیصلے متعلق کے اختالفات اپنے کو انسانوں یعنی ہوا١۴ اوپر ذکر کا جس ہے کرتی                 اشارہ

  روِز قیامت  تک خدا کے لئے مؤخر کر دینے چاہئیں۔
اللہ! کہو، ہے؟ پہنچاتا بہم رزق کون سے زمین اور آسمانوں کو تم پوچھو، سے ان                  (٣)۔

 اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں!(٢۴:٣۴)
میں زمانے کے حضور یہ کہ ہے واضح سے سباق و سیاق مکی کے آیت                 اس
شریف قرآن ہے۔ حصہ کا بحث والی ہونے کےدرمیان پرستوں بت مشرکین عرب اور                اسالم
بہتر بدرجہا سے پرستی بت عرب قدیم اسالمی توحیِد کہ ہے کرتا اعادہ کا بات اس بار                   متعدد
اپنے کہ ہے جارہی دی ہدایت یہ خاطر کی بحث کو حضور میں آیت اس ہم تا ۔                    تھی
بھی کوئی سے میں انسانوں کہ کیوں کریں پیش سے انداز غیرجانبدارانہ ایک کو                دالئل
مباحثے فکر، و غور آزادانہ ایک کہ تھا فیض ہی کا اصول قرآنی اس ہے۔ سکتا ہو پر                    حق

 اور مکالمے کی ایک شاداب  اسالمی روایت  وجود میں آئی۔
 

 تاریِخ اسالمی میں مباحثے کی آزادی
کی مناظروں مذہبی المذاہب بین پر عقائد بنیادی نے خلفاء کچھ میں تاریخ اسالمی                
عیسائی معروف میں درباروں کے خلفاء خود مناظرے کچھ سے میں ۔ان کی افزائی                حوصلہ
مفکرین، مسلم بڑے بڑے براں مزید ہوئے۔ مابین کے علماء مسلمان اور علماء یہودی                اور
کھال کھلم بغیر کے ایذارسانی یا استغاثے قانونی بھی کسی شعراء اور              فلسفی
ابن سینااور ابن رازی،فارابی، پرکندی، طور کے رہے۔مثال کرتے اظہار کا رائے              اپنی’زندیاقانہ‘

 رشد جیسے عظیم مسلمان سائنسدانوں
سے جانب کی علماء العقیدہ‘ راسخ ’ سنی جیسے تیمیہ ابن اور غزالی پر                 اورفلسفیوں
کو شخصیتوں العقیدہ‘ ’راسخ عظیم کہ ہے یہ حقیقت دلچسپ گیا۔ کہا وغیرہ گستاخ اور                 زندیق
ٹھہرایا ملزم سے جانب کی دوسروں پر بداعتقادی یا گستاخی میں زندگیوں اپنی کی ان                 بھی
کرنا بھی سامنا کا ہجوم اورپرتشدد کوڑوں قیدوبند، کو کچھ سے میں ان کہ تک یہاں                  گیا
ابوحنیفہ، جیسے ہیں جاسکتے لئے نام عظیم کچھ سے میں السنة لئےاہل کے               پڑا۔اس
  احمد بن حنبل، اشعری، بخاری، غزالی، قاضی ابو بکر، ابن عربی، ابن تیمیہ، سبکی اور ابن قیم ۔
پسند عقلیت نامی معتزلہ ہوئے کرتے استعمال قوت ریاستی نے المامون خلیفہ              عباسی
حنبل بن احمد اور کی تا٨٢٧) جوئی(٨٢۴ باز احتسابی خالف کے فکر روایتی پر ایماء کے                  فرقے
کیا۔بحیثیت ختم نے خلفاء دوسرے بعد دہائیوں دو سلسلہ یہ بنایا۔ نشانہ کا ظلم کو علماء                  جیسے
مذہبی پر دوسروں کہ سیکھا یہ سے تجربے اس دھارےنے مرکزی کے اسالم               مجموعی
صدیوں دو کے وفات کی حضور پر طور خاص ہے غلطی بڑی بہت ایک ٹھونسنا کو                  عقائد
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فکری، عقلی، قانونی، فقہی، روایتی، متنوع اور وسیع اتنی کی متون الہامی اندر اندر                کے
اتنے مطابق کے اسکالر عیسائی معاصر ہوئے۔ایک ہوتے کے تعبیرات اٰلہیاتی اور              فلسفیانہ

١۵۔
 قلیل  عرصے میں فکر کا اتنا تنوع اور بڑھوتری انسانی تاریخ میں بے مثال ہے

کی بنانے تضحیک نشانۀ کو عمل مذہبی عصری بالخصوص اور مزید کی فکر               آزادانہ
شاعر مشہور ایک کا دور عباسی طورپر کے مثال ہیں۔ ملتی ہاں کے شعراء مسلم                 مثالیں
تبصرہ یوں ہی اندر کے صدیوں دو کے وصال کے حضور (٨٢٨ تا عتاہیہ(٧۴٨                ابو

 کرتا ہے:
 

 انسانوں کی دو ہی اقسام ہیں
 بےعقل ایمان اور بے ایمان عقل

 
وقت اس وہ گئی۔ دی نہ سزا کبھی لیکن لگا الزام کا ہونے زندیق پر عتاہیہ                  ابو

  نشانۀ عتاب ہوا جب اس نے خلیفہ کی ایک لونڈی کے بارے میں عشقیہ ا شعار لکھے۔
’’رباعیات‘‘ کی ہےجس کی خیام عمر شاعر کےمشہور صدی بارہویں اورمثال             ایک
سے بعد کے ترجمے کے فٹزجیرلڈ ایڈورڈ شاعر وکٹورین میں صدی             انیسویں
و جنت میں ’’رباعیات‘‘ خیام ہے۔عمر ومحبوب مقبول نہایت میں طبقے مغربی دان               انگریزی
اور ہے بناتا نشانہ کا تنقید اپنی کو افکار مذہبی جیسے وغیرہ تقدیر اور الموت بعد بعث ،                    جہنم

 اپنے ابہام کو باقاعدگی سے  شراب کے نشے میں غرق کر دینے  کے ترانے گاتا ہے۔
نفرت سے جذبات کے خیام یا عتاہیہ ابو بھی آج طبقہ مسلمان دار دین                اگرچہ
سال سو بارہ سے نو میں شعراء کہ ہے حقیقت ایک کی اسالمی تاریِخ یہ ، ہیں                   کرتے

 پہلے اس قسم کا اظہار عام تھا۔
 

 ٨۔ اشتعال انگیزی کے جواب  میں برداشت
میں دائرے کے اورتہذیب احترام، شائستگی، مباحثہ و بحث میں معامالت حساس              ِان
اور رویے توہین،ناشائستہ کہ ہے یہ رسول اسوۀ تو ہو نہ ایسا اگر لیکن چاہئے                 ہونا
اسالم جو لوگ وہ خصوصًا جائے۔ دیا سے ہمدردی اور بردباری، صبرواستقامت، جواب کا                تشدد
، خونریزی تشدد، انھیں ہیں کرتے دعوٰی کا رہنے کاربند پر تعلیمات کی حضور                اور

 آزادیٔ فکرو  اظہار پر قدغن  لگانے کی بجائے اسوۀ رسول کی پیروی کرنی چاہئے۔
اور بردباری میں جواب کے بدلحاظی اور انگیزی اشتعال آیات قرآنی ذیل              مندرجہ

 درگزر کی اخالقی صفات  کا  درس دیتی ہیں:
 (١)۔ درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔(٧:١٩٩)

 (٢)۔ اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں اور جب جاہل
 لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان کو سالم کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔(٢۵:۶٣

 
صبر تو ہے ہوتا غم کو تم سے اس ہیں کہتے یہ کچھ جو کہ ہیں رہے آگاہ ہم                     (٣)۔
کر انکار کا آیات کی اللہ تو ظالم یہ بلکہ ہیں رہے جھٹال نہیں تمھیں تو یہ                   کرو،
جھٹالئے نے انھوں تو گیا جھٹالیا کو رسولوں بھی پہلے سے تم اور ہیں۔                رہے
کی اللہ گئی۔ آ مدد ہماری پاس کے ان کہ تک یہاں کیا۔ صبر پر جانے دیے ایذا اور                     جانے
ہی پہنچ تمھیں تو سرگزشتیں کچھ کی پیغمبروں اور نہیں واال بدلنے کوئی کو                باتوں

 چکی ہیں۔(٣٣،٣۴:۶)
تم تو ہے۔ ہوتا تنگ دل تمہارا سے اس ہیں کہتے وہ کچھ جو کہ ہے معلوم کو ہم اور                      (۴)۔
اور بنو۔ سے میں والوں کرنے سجدہ اور کرو تسبیح ساتھ کے حمد کی اس کی رب                   اپنے
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) جائے۔ آشکاراہو پر تم یقینی امِر کہ تک یہاں رہو لگے میں عبادت کی رب                 اپنے
(١۵:٩٧،٩٩ 

ترین مستند کے حدیث جو واقعات ذیل مندرجہ کے مبارکہ حیات کی              حضور
ضبط، صبر، طرح کس نے حضور ہیں کرتے ظاہر یہ ہیں گئے لئے سے                مجموعوں

 بردباری اور درگزر کی قرآنی تعلیمات کا عملی  نمونہ پیش کیا:
کر تقلیب کی ہو) گئی کی تعریف کی (جس محمد نام کے ان نبی دشمناِن میں مکہ                   (١)۔
کہتے یہی کریم رسول تھے۔ کہتے ہو) گئی کی مالمت کی (جس مذمم انہیں                 کے
کہ جب ہے نام جھوٹا ایک یہ کہ کیوں ہوتا نہیں پر مجھ اطالق کا الفاظ کے ’’ان                    کہ

 میں تو  محمد ہوں۔‘‘١۶
کے وہاں تو پہنچے کر لے پیغام کا خدا میں بستی پہاڑی کی طائف اکرم رسوِل جب                   (٢)۔
نتیجے کے جس اکسایا پر پتھراؤ کو نوجوانوں اپنے ہوئے کرتے انکار کا ان نے                 باسیوں
کش پیش یہ انہیں کر آ نے جبرائیل پر موقع اس گئے۔ ہو آلود خون مبارک پائے                    میں
دیا کر غرق کر دبا میں بیچ کے پہاڑوں دو کو لوگوں کے طائف تو چاہیں وہ اگر کہ                     کی
کی ان دن ایک کہ ہے امید مجھے ، کرو نہ ’’ایسا کہ دیا جواب نے حضور پر اس                     جائے۔
کے طائف ہی اندر کے دہائیوں دو یا ایک پھر گی۔‘‘ کرے ش پرست کی واحد خدائے                   اوالد

 سب لوگوں نے اسالم قبول کر لیا۔
جنہوں کریں لعنت پر دشمنوں اپنے وہ کہ گئی کی درخواست مرتبہ کئی حضورسے                (٣)۔
سے ہستی صفحۀ انہیں اور کیا کوقتل مسلمانوں ، توڑے پہاڑ کے ستم و ظلم پر ان                   نے
سے جانب کی خدا ’’میں کہ دیا جواب اتنا صرف نے آپ تھے۔ کررہے کوشش کی                  مٹانے

 رحمت بنا کر بھیجا گیا ہیوں نہ کہ لعنت بھیجنے کیلئے۔‘‘
پر (تم علیکم‘‘ ’’السالم اور ہوا پیش میں خدمت کی گھرپرآپ حضورکے گروہ ایک                (۴)۔
یہ سے عائشہ حضرت کہے۔ لفظ ہو)کے ہالک (تم علیکم‘‘ بجائے’’السام کی ہو)               سالمتی
لعنت کی خدا پر تم کہ’’ دیا جواب ترکی بہ ترکی نے انہوں اور گیا نہ رہا کر سن                     الفاظ
وہ اور ہے بردبار و حلیم ’’خدا فرمایا: اور کی تصحیح کی عائشہ حضرت حضورنے                 ہو‘‘۔

 اپنے بندوں کیلئے حلم پسند فرماتا ہے‘‘۔
ادائیگی کی قرض میں حالت کی غصے دن ایک وہ ۔ تھے مقروض کے بدو کسی                  (۵)۔حضور
گردن کی آپ کہ کھینچی سے شدت اس اوڑھنی کی حضور اور آیا کرنے مطالبہ                 کا
’’اسے کہ دیا جواب نے حضور تو چاہا لینا بدلہ نے صحابہ گئے۔جب پڑ نشان پر                  مبارک

  چھوڑ دو کہ قرض دینے والے کو مطالبے کا حق ہے‘‘۔
نے شخص ایک بانٹا۔ کچھ کو سےمسلمانوں میں غنیمت مال پر موقع کسی نے حضور                 (۶)۔
داری جانب آپ اور نہیں منصفانہ تقسیم کی آپ کہ کیا عائد الزام پر سےآپ پن                  بھونڈے
خالف کے اس لیکن کی سرزنش کی اس زبانی نے حضور چہ اگر ہیں۔ رہے ہو مرتکب                   کے

  مزیدکوئی کاروائی نہیں کی حاالنکہ حضورپر نا انصافی کا الزام تو سراسر گستاخی ہے۔
مقابلے کے کوپہلوانی حریف اپنے جو نہیں وہ ور کہ’’طاقت دی تعلیم نے حضور                (٧)۔

 میں پچھاڑ دے بلکہ طاقت ور وہ ہے جوحالِت طیش میں اپنے حواس پر قابو رکھے‘‘۔
نصیحت حضورکچھ کہ’’ کی التجا بارہا اور ہوا پیش میں خدمت حضورکی شخص ایک                (٨)۔
کی حدیث نے علم اہِل کرو۔‘‘ مت ’’غصہ کہ دیا جواب یہی بار ہر اسے نے                  فرمائیے‘‘۔آپ
کسی جو کرناچاہیے پرہیز سے بننے حصہ کا واقعے ایسی ہر کہ لکھا میں                تشریح

 وجہ سے غصے کو
پر ذات کی حضور اور شعائر مذہبی مصداق کایقینی اس میں زمانے کے آج                 بھڑکائے۔

  حملہ آور ہونے والی اشتعال انگیز فلمیں، کارٹون، یا کتابیں ہیں ۔
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ر او عیسائیت یہودیت، کی اس نے جنہوں تھا سردار کا مدینہ منافقیِن ابی بن عبداللہ                  (٩)۔
کا دکھاوے ہوئے دیکھتے حالت مستحکم کی اسالم میں مقابلے کے طبقات              مشرکانہ
کے لڑائی عین میں احد کہ جیسا دیتے دغا کو مسلمانوں ہمیشہ وہ تھا۔تاہم کیا قبول                  اسالم
الخطاب بن عمر حضرت پر رویے غدارانہ اور ایک طرح اسی جانا۔ پلٹ واپس کا ان                  درمیان
۔ جائے دی سزا کی قتل کو ایسےغداروں کہ کیا اصرار یہ ے صحابہ دوسرے کچھ                  اور
سنایا فیصلہ یہی نے حضور تھی، مطابق کے روایات جنگی کی زمانے اس سزا یہ                 اگرچہ
قتل کا ساتھیوں اپنے محمد کہ کہیں لوگ دوسرے مبادا جائے دیا چھوڑ انہیں ‘’                 کہ

  کرتا ہے‘‘۔
کے ساکھ کی مسلمانوں اور اسالم حضور کہ ہے ہوتا ظاہر صاف سے واقعے                اس
ہر خالف کے اسالم جو لوگ جنونی وہ اگر ہو اچھا ہی کیا تھے۔ مند فکر کتنے میں                    بارے
سے مثالوں کی وتحمل صبر کے حضور ہیں اٹھتے چال پر توہین تخیالتی یا                حقیقی
قوانین کے معاشروں ان نعرے کے انتقام میں حاضر عصِر جب بالخصوص سیکھیں               کچھ

 بھی توڑتے ہیں جہا ں وہ لگائے جاتے ہیں۔
 

 اختتامیہ
مذہبی کہ تک یہاں ومباحثہ فکر آزادیٔ اور برداشت سےاسالم اعتبار             تاریخی
اور ہے۔ایمان کرتا مثال مضبوط ایک کی رواداری میں بارے کے پہلوؤں بنیادی کے                عقیدے
دوسرے شاید جو ہے ناگزیر ہونا شامل کا بیانات ایسے میں مباحثوں متعلق سے عقیدے                 مذہبی
جواب کا انگیزی اشتعال سے ُرو کی اسالم ہوں۔ باعث کا توہین اور اشتعال لئے کے                  فریق
تعصب اور برداشت عدم مذہبی بالخصوص ۔ ہے مبنی پر بردباری اور وقار ، پسندی                 روحانیت
مسلمان کے حاضر دوِر ہوئے دیکھتے کو پرتشددواقعات ہوئے بڑھتے سے وجہ              کی

 معاشروں میں کشادگی اورفراخ دلی  کی اس  روایت کی  تشکیِل نو کی اشد ضرورت ہے ۔
 

 ضمیمۀ١و ل:  قرون وسطٰی میں شرعی قوانین کے تحت ارتداد پر سزائے موت کا نفاذ
 

کہ ہے غالب تصور یہ میں تعبیرات شرعی کی وسطی قرون کہ ہے ناک افسوس امر                  یہ
جانے پڑھایا میں جامعات اور مدرسوں اسالمی کے دنیا ۔پوری ہے موت سزا کی اسالم                 مرتدیِن
کے الدین فی الاکراہ قانون یہ موجود میں متون فقہی اہم تمام کے وسطٰی قروِن اور                  واال
بنیادی کے حدیث جو ہے گیا لیا سے روایات ایسی کچھ اور ہے خالف بالکل کے اصول                   قرآنی

  مجموعوں میں شامل ہیں۔
 

کی پیش پر طور کے دلیل کی موت سزائے میں حمایت کی ارتداد جو تجزیہ کا احادیث                   ان
 جاتی ہیں

ہے۔ان گئی کی پیش بحث مختصر پر احادیث ترین معروف دو کی سلسلے اس میں                 ذیل
١٢٧٨)نے (م۔ نووی امام اسے کہ کیوں ہے حاصل شہرت بہت کو حدیث پہلی سے                 میں

 اپنی مشہوراربعین النووی میں شامل کیا ہے۔ حدیث کا متن اس طرح ہے:
 

 (١لف)۔عبداللہ بن مسعود  روایت کرتے ہیں کہ اللہ کہ رسول نے ارشاد فرمایا: ’’کسی
 مسلمان کا خون  تین صورتوں کے عالوہ بہانا جائز نہیں: شادی شدہ زانی، قتل کے بدلے
١٧‘‘۔

 قتل، اور وہ شخص جو اپنا مذہب ترک کر کے جماعت المسلمین سے کنارہ کش ہو جائے
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کی اسالم سنی جنھیں ہیں مسلم صحیح اور بخاری صحیح حوالہ کا حدیث               نوٹ:اس

  معتبرترین کتِب احادیث مانا جاتا ہے اور ان پر متعدد شرحیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔
 
امام  دین عالِم شامی کے ی صد تیرہویں پر طور کے نمونے ایک کے فکر                 کالسیکی

ہیں:’’ لکھتے ہوئے کرتے تبصرہ پر حصے متعلق سے بحث ہماری کے حدیث اس                نووی
ہو بھی کچھ کیفیت کی ارتداد کے اس چاہے ہے پر اسالم مرتدِ کے قسم ہر اطالق کا حکم                      اس
کو لوگوں ان میں اس علم اہِل ہے۔ قتل سزا کی اس تو لوٹتا نہیں واپس پر اسالم وہ اگر                      اور
چھوڑ باعث کے پن باغیانہ اور بدعت کو المسلمین جماعت جو ہیں کرتے شامل                بھی

١٨‘‘۔
 دیتے ہیں بشمول خوارج کے

اور نووی میں اثبات عسقالنی حجر ابن عالم مصری کے صدی پندرہویں طرح               اسی
اور ہے اجماع پر کرنے قتل کو ’’مرتد کہ ہیں کرتے نقل قول کا دقیق ابن عصر ہم                    اپنے

  اختالف صرف مرتد عورت  کی سزا پر ہے۔١٩‘‘
مسلم کی حاضر عصِر کو رائے اس ہے، گئی کی بحث سے تفصیل میں ذیل کہ                  جیسا
ان ‘‘ الجماعة ’’المفارق میں حدیث نزدیک کے مطالعوں جدید ان ہے۔ کیا منظور نا نے                  فکر
زمانوں قدیم ان کہ کیوں ہے۔ کرتی مشروط سے غداری سنگین کو سزا کی قتل میں                  وقتوں
کے غداری سیاسی ارتداد اور تھا ہوتا وابستگی سیاسی اکثر مطلب کا بیعت مذہبی                میں
میں جنگ حالِت طبقات مذہبی مختلف جب میں صورتوں ان بالخصوص تھا آتا میں                معنی

  تھے۔
 

’’جو فرمایا نے حضور کہ ہیں کرتے روایت عباس بن عبداللہ میں حدیث دوسری                (ب)۔
 شخص اپنا دین بدلے اسے  قتل کر ڈالو‘‘(صحیح بخاری)۔

 
ایک کی فقہ روایتی گی۔ جائے کی میں بعد بحث پر سباق و سیاق کے حدیث اس                   
کی حدیث(الف) الذکر اول موجود میں االربعین نووی امام پر طور کے مثال تعبیری                شدید
رو کی جس ہیں التے میں دفاع کے تعبیر لغوی کی شوافع کو (ب) حدیث اس میں                   شرح
یہودی ’’اس بشمول چاہئے جانا دیا کر قتل ہے کرتا ترک مذہب اپنا جو شخص وہ ہر                   سے
القتل واجب تارکین کے مذاہب تمام مطابق کے تعبیر لغوی لے۔‘‘اس کر قبول عیسائیت جو                 کہ
کے صدی بیسویں میں ضمن اس ہیں۔ رہے ہو داخل میں اسالم جو وہ سوائے                 ہیں
نشانہ کا تنقید کو رائے اس کی نووی میں شرح کی االربعین رضا رشید محمد عالم                  ممتاز
سمجھنا میں روشنی کی (الف) حدیث کو ( (ب حدیث میں رائے کی رضا ہیں۔                 بناتے

 چاہئے  جس کا اطالق صرف اسالم پر ہوتا ہے۔
کےرجحان قسم اس اور ہے پر تعبیرات لغوی انحصار کا دونوں نووی اور رضا                راشد
اور نووی جو ہیں جاتے ہو واضح سے ڈالنے پرنظر نتائج شدید ان مسائل جڑے ساتھ                  کے
کہ گی کرے اتفاق سے رضا فکر مسلم عصری ہیں۔ کرتے اخذ علماء شوافع                دوسرے
ہوا بدلتا اور چاہئے سمجھنا میں روشنی کی متون دوسرے جیسے (الف) حدیث کو                حدیث(ب)
کی سزا اور کسی یا قتل میں صورت کی ارتداد نزدیک کے فکر مسلم اولین اور تناظر                   جدید
قرآنی گئے کئے پیش اوپر اور احادیث ان فکر مسلم عصری ہے۔لٰہذا گردانتا ناگزیر کو                 تنسیخ
کرنا پیدا صورتیں کی تطبیق درمیان کے ہے۔متون کرتی کوشش کی تطبیق درمیان کے                اقتباسات

 روایتی  فقہ کے اصول میں شامل ہے۔
 

 حدیث کا سیاق وسباق
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 عہد حاضر کے عالم طٰہ جابر علوانی  اس حدیث کی صحت متنازع مانتے ہیں  لیکن
 یہ استدالل بھی کرتے ہیں  کہ اگر یہ حدیث معتبر بھی ہو تو اس کا اشارہ  دشمنانِ 
 اسالم  کی ان فریبی چالوں کی طرف ہے  جن کے ذریعے وہ  اسالم قبول کرنے کا  دھوکا دیتے

 ہیں تاکہ بعد میں مرتد ہو کر کچھ دوسرے کمزور مسلمانوں کو بھی اپنا مذہب ترک
٢٠۔
  کرنے کی ترغیب دے سکیں جیسا کہ قرآن کی آیت (٣:٧٢) میں ذکر ہے

 
 

 ارتداد پر سزائے موت  کے ضمن میں  روایتی اور قرون وسطٰی کے فقہاء کے تاثرات٢١
ہے) مستثنٰی سے حکم اس عورت (بالغ مرد بالغ کہ ہے یہ نظر نکتۀ کا مذہب حنفی                   (١)۔

  مرتدین ِ اسالم واجب القتل ہوں  گے  جیسا کہ  اوپر دوسری  حدیث میں  ذکر ہے۔
خطرے اس عورت یا ں ہو مرد وہ چاہے مرتد بالغ بھی کوئی سے رو کی مذہب مالکی                    (٢)۔
میں جنگ خالف کے مسلمانوں کر ہتھیاراٹھا وہ کہ کیوں ہے القتل واجب سے وجہ                 کی
مثال ۔ جائیگی کی پیشکش کی توبہ انہیں پہلے سے اس لیکن ۔ ہیں سکتے وہ آراء                   صف
کوئی میں بارے کے موت سزائے پر ’’ارتداد کہ ہیں کہتے البر عبد ابن پر طور                  کے

  اختالف نہیں۔٢٢‘‘
شرک کہ کیوں ہیں القتل واجب والے ہونے مرتد سے مسلمان میں رائے کی فع شوا                  (٣)۔
اپنی جو ہے کو مسلموں غیر ذمی صرف استثناء اور ہے جواز کا سزا اس میں پاداش کفرکی                    اور

٢٣۔
  حفاظت کے عوض مسلمان حکومت کو جزیہ  دیتے ہوں

مرتدین کہ ہے یہی بھی نظر ٔ نکتہ کا مذہب حنبلی طرح کی شوافع اور مالکیہ                  (۴)۔
  واجب القتل  ہیں اور سزا سے قبل انہیں  تین دن  تک توبہ کی  پیشکش کی جائے گی۔

کو مسلمان پیدائشی والے ہونے مرتد نزدیک کے )مذہب عشری (اثنا شیعہ امامیہ               (۵)۔
مرتد بعد کے کرنے قبول اسالم کوئی اگر ہاں جائیگا۔ کیا قتل بغیر دئیے مہلت کی                  توبہ
قتل کو عورت مرتد والی کرنے نہ جائیگی۔توبہ کی پیشکش کی توبہ اسے تو                ہوجائے

  نہیں  بلکہ قید کیا جائیگا۔
ہیں۔ القتل واجب مرتد تمام کہ ہے رائے یہی کی حزم ابن ترجمان کے مذہب                 (۶)۔ظاہری
کا اس یا ہے چکی ہو منسوخ تو یا الدین‘‘ فی اکراہ آیت’’ال قرآنی کہ تھا کہنا کا حزم                     ابن
ابن نزدیک کے علوانی جابر حاضرمیں عہد ہے۔ ہوتا ہی پر لوگوں مخصوص صرف                اطالق

  حزم  کی بحث اور رائے  کو بے لچک ،  متناقض  اور ابہام سے لبریز قرار دیا ہے۔
القتل واجب عورت یا ہو مرد چاہے مرتد کہ ہے یہ نظر نکتۀ کا مذاہب اورعبادی زیدی :٧                  

٢۴۔
 ہیں کیوں کہ ارتداد مسلمانوں کے خالف ایک  ممکنہ  اعالِن جنگ ہے

 
 جدید مسلم فقہ اور ارتداد

ہیں ہوتے معلوم خبر بے سے رجحانات جدیدفقہی مسلمان روایتی کئی             اگرچہ
پیش تحقیقی اہم بہت پر فقہ کی وسطٰی قروِن میں مسئلے کے ارتداد میں حاضر                  ،عصِر

 رفت ہوئی ہے ، جس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل  ہیں:
سلطنِت نزدیک کے پسندوں اسالم تمام کے حاضر عہِد اصالحات : کی عثمانیہ              (١)۔سلطنت
میں شریف) گلخانہ(حِط فرماِن کے ١٨٣٩ تھی۔ خالفت جائز واحد کی وقت اپنے               عثمانیہ
ٹیکس نفری اور کسی یا جزیہ پر غیرمسلموں میں جن گیا کیا وعدہ کا اصالحات سی                  بہت
شامل حقوق شہری برابر لئے کے مسلمانوں اور عیسائیوں یہودیوں، اور خاتمہ مکمل               کا
تقلید کی یورپ باقی میں جس گیا کیا مرتب قانون فوجداری نیا میں ١٨۴٣ بعد کے اس                   تھے۔
گئی۔ کی کوشش کی ڈھالنے میں طرز جدید کو میراث مذہبی کی وسطٰی قروِن ہوئے                 کرتے
قانوِن عثمانی کے گیا۔١٨۵٨ کردیا منسوخ کو موت سزائے میں صورت کی ارتداد میں ١٨۴۴               
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ایک کو سزاؤں اسالمی روایتی اور گئی رکھی پر نپولین ٔ ضابطہ کے بنیاد١٨١٠ کی                 فوجداری
  طرف کر دیا گیا٢۵۔

عثمانی ونٹر) ٹم (ڈاکٹر مراد عبدالحکیم شیخ عالم نژاد برطانوی معروف             ایک
خالفت نمائندہ عظیم کی اسالم کہ’’سنی ہیں کہتے ہوئے دیتے رائے پراپنی              اصالحات
میں صورت پرارتدادکی طور باضابطہ بعد کے اصالحات تنظیمات میں ١٨٣٩ نے              عثمانیہ
نظرئیے قانونی روایتی کے مذہب نے االسالم شیخ ة القضا قاضی کردیا۔ منسوخ کو موت                 سزائے
پر ارتداد میں آیت کسی کی قرآن کہ گیا دیا یہ دی۔حوالہ توثیق کی تبدیلی بڑی اس                   میں
سزا اخروی میں ٢١٧ آیت البقرة سورة اور ۵۴ آیت المائدة سورة اگرچہ ) مقررنہیں                 سزا

 کی وعیدموجود ہے)۔یہ بھی کہا گیا کہ احادیث
کے اس جب ہے جرم میں صورت اس صرف ارتداد کہ ہے کرتا اشارہ جان اس ابہام                    میں

 ساتھ غداری بھی شامل ہو٢۶‘‘۔
قدیم سال ہزار ایک اور بااثر سے سب کے دنیا مسلم میں آخر نصِف کے صدی بیسویں                    (٢)۔
خالفت میں سلسلے کے موت سزائے پر ارتداد نے االزہر جامعة کی ادارےمصر               مذہبی
بھی میں ١٩۵٨ بحث گئی چھڑی باعث کے اصالحات عثمانی ۔’’ کی پیروی کی                عثمانیہ
ایک نے االزہر جامعة کی قاہرہ مقتدرہ مذہبی ترین عظیم کی دنیا عرب جب تھی                 جاری

 باضابطہ  فتوی  جاری کیا اس  کالسیکی قانون  کی منسوخی کا اثبات کیا گیا٢٧۔  ‘‘
عصری ایک مشتمل پر پسندوں اسالم بڑے بڑے کئی اور فقہا روایتی کہ تک یہاں                 (٣)۔
ارتداد کیا بیان فہم یہی کا احادیث حوالہ زیِر تحقیق  نے و فتاوی برائے کونسل یورپی                 تنظیم

  جب سیاسی غداری کے ساتھ منسلک ہو تو  ہی قابِل تعزیر ٹھہرے گا٢٨۔
 اس پیش رفت سے  خالصے کے طور  پر یہ اخذ کیا جا سکتا ہے:

  (١)۔  ارتداد کی صورت میں  سزائے موت پراجماع کا دعوی  غلط ہے۔
اور دعوی کا ٹھہرانے برابر کے کفر کو تنسیخ کی موت سزائے میں صورت کی                 (٢)۔ ارتداد

  خالفت عثمانیہ کو اسالمی  جاننا باہم متناقض ہیں۔
تھا چکا ہو خاتمہ کا بحث اس میں نتیجے کے فیصلوں کے االزہر اور عثمانیہ                 (٣)۔ سلطنت
زندہ کو روایت اٹھانا دوبارہ کو بحث اس کا عناصر پسند اسالم اور پسند رجعت جدید                  لیکن
کونسل سپریم کی علما کے مراکش میں ٢٠١٣ اپریل ہے۔ غداری سے اس بجائے کی                 کرنے

  مرتدیِن اسالم  کے لئے  سزائے موت  کے قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا٢٩۔
 

 چند اہم نکات
طور واضح کے ‘‘ الدین فی ’’الاکراہ اصول قرآنی موت سزائے کی وسطٰی قروِن پر                  (١)۔ارتداد

 پر خالف  ہے۔
اصول باال مندرجہ اس نے اداروں مقتدر جیسے عثمانیہ خالفت االزہراور جامعة              (٢)۔آخرکار
منسوخ میں صدی بیسویں اور انیسویں بالترتیب کو موت سزائے ہوئے کرتے تسلیم               کو

 کردیا ۔
ابتدائی میں بھر دنیا االربعین تصنیف مشہور کی النووی امام عالم کے صدی تیرہویں                (٣)۔
حدیث ایسی ایک میں اس لیکن ہے۔ شامل میں نصاب تدریسی اسالمی کے درجے اعلٰی                 اور
طور کے جواز کے موت سزائے مشروط غیر لئے کے مرتدین اکثر جو ہے شامل                 بھی
کی وضاحت پراس اساتذہ والے دینے درس کا االربعین میں حاضر عہد ہے۔ جاتی کی                 پرپیش
تمام اصول قرآنی عالمگیر بنیادی کے عقیدہ و مذہب ٔ آزادی کہ ہے ہوتی عائد داری                  ذمہ
موت سزائے موجود میں قانون کے وسطٰی قروِن لئے کے ارتداد اور ہیں مقدم سے                 تعبیرات
منسوخ پر طور باضابطہ نے االزہر جامعة کی مصر اور االسالم شیخ کے عثمانیہ خالفِت                 کو

 کر دیا تھا۔
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 ضمیمۀ دوم:  اسالم اور آزادیٔ مذہب  کے بارے میں چند افکار

 
Innocence of فلم انگیز فتنہ اور انگیز اشتعال ، ورانہ غیرپیشہ میں ٢٠١٢             
جانب کی حلقوں مختلف بھرمیں دنیا بعد کے عمل رد االقوامی بین خالف کے Muslims               
لئے کے تھام روک کی مذہب توہیِن پر سطح االقوامی بین کہ گئی کی پیش رائے یہ                   سے
میں معنوں صحیح کو جن جائیں کروائیں متعارف قوانین مستحکم مزید یا ٣٠

نئے               ایسے
نظر کی فسادات لوگ گناہ بے درجنوں میں ممالک اکثریتی مسلم ٣١۔

سکے جا کہا                 عالمگیر
میں آڑ کی احتجاج مخالف فلم بھی کو سٹیونز سفیر امریکی مقیم میں لیبیا میں جن                  ہوگئے
انعامی کی سر کے ڈائریکٹر فلم نے وزیر پاکستانی ایک اور گیا بنایا نشانہ کا گردی                  دہشت

 قیمت ١٠٠٠٠٠ ڈالر مقرر کی ۔
ہیں سوچتے یہی لوگ سے بہت سے میں ہم کے کر مالحظہ صورتحال                یہ
ٹیڈی اور کارٹونوں کر لے سے فلموں اور نکلی‘‘۔کتابوں چل پھر مصیبت نئی ’’یہ                کہ

 بئیر تک، یا چند رجعت
ردعمل کا قسم ہی ایک سب حرمتی بے کی مصاحف قرآنی کی فوجیوں یا افراد امریکی                   پسند
کونظر مواد جارحانہ اور آمیز توہین ہوئے کرتے پیروی کی رسول اسوۀ ہیں۔ التے                سامنے
اپناتے راستہ کا فساد مسلمانوں نادان کچھ بجائے کی لینے کام سے درگزر یا کرنے                 انداز
کے مسلمانوں اور اسالم جو ہیں جاتے مارے لوگ گناہ بے ایسے میں نتیجے کے جس                  ہیں
رہے کر کام عملی کوئی واقعی لئے کے مدد کی ان اور ہیں ہوتے مخلص زیادہ سے                   سب
سے ضرورت بالوجہ کو مواد آمیز‘‘ ’’تضحیک حامل کے معیار ناقص برآں مزید ہیں۔                ہوتے
پروا کی جذبات مجروح کے مسلمانوں مانس بھلے عام اور ہے ہوتی حاصل شہرت                زیادہ

  کئے بغیراسالمی شعائر  پر کیچڑ اچھاال جاتا ہے۔
بارے کے گستاخی ساتھ کے ہستیوں مقدس کی اسالم نے پسندوں اسالم میں ١٩٨٠              
کتاب مطالعہ ناقابِل ُپر سے حشووزوائد فحش کی رشدی اورسلمان چالئی مہم آگاہی               میں
کی جس دیا، پہنچا پر بلندیوں کی شہرت کو مصنف کے اس اور The Satanic Verses                
میں ڈنمارک بعد عشروں دو تھا۔ فتوی کا قتل کے رشدی گیا دیا کا خمینی اللہ آیت                   چوٹی
یہ ساتھ کے اشاعت کی خاکوں گستاخانہ میں شان کی وسلم علیہ اللہ               حضورصلی
یہاں تھے میں گمنامی تقریبًا وقت کے اول اشاعِت خاکے یہ ۔ گئی دہرائی دوبارہ                 داستان
کہ ہے ظاہر کی۔ شروع مہم تشہیری کی ان نے عالم مصری ایک مقیم میں ڈنمارک کہ                   تک
والی ہونے خالف کے ان کہ نہیں تو یہ مطلب کا صحابہ ِ حب اور رسول ِ                    حب
بہن یا بچوں ، والدین یعنی پیاروں ہمارے لوگ جائے۔اگر کی تشہیر کی               گستاخیوں
میں دنیا پوری خاکے یا تبصرے انگیز اشتعال وہ ہم کیا تو کریں عزتی بے کی                  بھائیوں

 مشہور کر دیں گے؟
میں دنیا پوری میں احتجاجوں اور فسادات والے ہونے میں واقعات تمام              ان
کے فرمان کے پاک رسول خود کہ ہے یہ ظریفی ستم شدید گئے۔ مارے لوگ عام                  درجنوں
بڑا کہیں سے دینے ڈھا کو اللہ کعبة قتل کا انسان ایک ناحق میں نظر کی خدا                   مطابق

 ظلم ہے۔ ٢٠١١ میں ہونے والے مخصوص دہشت ناک واقعات مندرجہ ذیل ہیں:
آتش نذِر کو مصاحف قرآنی ہاتھوں کے پسندوں شدت مذہبی امریکی بھر              (١)۔مٹھی
کے عملے کے متحدہ اقوام نے ہجوم پرتشدد احتجاج سراپا خالف کے واقعے کے                کرنے
مسلم ایک کے کر برداشت مشکالت شدید وہ حاالنکہ گئے دئیے کر سرقلم کے کارکنان                 کچھ

٣٢۔
  اکثریتی ملک افغانستان  میں امدادی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے
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کے اس کہ کیا قتل میں الزام اس نے محافظ اپنے کے ان کو تاثیر سلمان پنجاب گورنر                    (٢)۔
ساتھ کے مسلمانوں شاید سزاوار(جو کی موت تحت کے رسالت ِ توہین قوانیِن وہ                نزدیک
مسیحی پاکستانی ایک گئی) پھنس میں مشکل اس سے وجہ کی اختالفات گھریلو               ہمسایانہ
کے رسالت توہین ذریعے کے جہد جدو کی معافی صدارتی لئے کے بی بی آسیہ                 خاتون

 مرتکب  ہوئے تھے۔
__________________________________________________ 
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 ١۔ مثال کے طور پر دیکھئے:
Compass Direct, ‘Blasphemy’ Laws in Egypt, Sudan Threaten Converts, May          
2011,  
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/article_112328.html 
 

 ٢۔ ایضًا
3. Human Rights First, Blasphemy Laws Exposed: The Consequences of          
Criminalizing “Defamation of Religions”, Updated March 2012,       
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf 
 
 

 ۴۔ مزید تفصیل کے لئے مالحظہ کیجئے:
Usama Hasan, When Words Are Immutable, The Guardian’s Comment Is Free,           
2010, 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/feb/26/quran-translation-
tafsir 
 
5. Human Rights First, Blasphemy Laws Exposed: The Consequences of          
Criminalizing “Defamation of Religions”, Updated March 2012,       
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf  
 

 
 ۶۔ دیکھئے تفسیر طبری، تفسیر قرطبی ، تفسیر ابن کثیر اورتفسیر  جاللین      البقرة آیت ٢۵۶

 ٧۔  تفسیر  ابن کثیر ١٠:٩٩
 ٨۔ دیکھئے تفسیر طبری، تفسیر قرطبی ، تفسیر ابن کثیر اورتفسیر  جاللین ١١:٢٨

9. Hamza Yusuf, Who are the Disbelievers?, Seasons Journal, Zaytuna Institute,           
USA, Spring 2008, pp. 30-50. Available to read online at          
http://sandala.org/wp-content/uploads/2011/04/Who-are-the-Disbelievers.pdf 
 
کیوں مشرک) یا پرست تھے(بت مشرکین عرب استثناء واحد کا اس بقول کے علم اہِل کئی                  ١٠۔
مخصوص یہ کی۔ جنگ مسلسل سے ان خاطر کی کرنے قمع قلع کا مسلمانوں نے انہوں                  کہ

 تاریخی اصول تو کب کا  فرسودہ ہو چکا ہے۔
 ١١۔ صحیح مسلم۔

 ١٢۔ زمخشری،   الکشاف ٣٩:١٧،١٨  ، طبعہ دارالکتاب العربی

 
15 

http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/article_112328.html
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/feb/26/quran-translation-tafsir
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/feb/26/quran-translation-tafsir
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf
http://sandala.org/wp-content/uploads/2011/04/Who-are-the-Disbelievers.pdf


  ١٣۔  تفسیر قرطبی ٣٩:١٨
 ١۴۔ تفسیر جاللین اور الکشاف از  زمخشری ۴٢:١٠

15. Wael Hallaq, Introduction to Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians,           
Clarendon, 1993. 
میں زمانے وسطٰیکے قرون میں The Satanic Verses ناول اپنے رشدی سلمان              ١۶۔
یہ پر موقع اس ہے۔ کرتا استعمال کو Mahound نام بگاڑے کے حضور ذریعے کے                 عیسائیوں
کیوں نہیں بات کی ’’پریشانی کہ ہے سکتی جا سمجھی خالصہ کا تعلیم کی حضور                 حدیث

 کہ یہ میرا نام نہیں۔‘‘
17. An-Nawawi, Forty Hadith, trans. D. Johnson-Davies & E. Ibrahim, Islamic           
Texts Society, 1997, Hadith No. 14. 
کا مسلمانوں خوارج ،١۶٧۶ حدیث الدیت، و القصاص کتاب مسلم، صحیح شرح نووی،               ١٨۔
نے انھوں باعث کے غلو میں دین کے جن تھا فرقہ پسند شدت مگر کٹر                 ایک
حضرت خلیفہ جانا۔چوتھے واجب کو قتال سے ان اور خارج سے اسالم دائرہ کو                مسلمانوں
اور مذہبی ان خوارج یعنی اصطالح یہ ہوئے۔ شہید ہاتھوں کے انہیں بھی               علی
حکومت اسالمی‘‘ مطابق’’غیر کے دعوے اپنے جو ہے ہوتی استعمال لئے کے گروہوں               سیاسی
یہاں ہیں۔ کرتے تکفیر کی مسلمانوں دوسرے اور ہیں دیتے زور پر خروج خالف                کے
کی مسلمانوں العقیدہ‘‘ ’’راسخ جو ہیں کرتے توثیق کی قتل کے شخص اس ہر نووی                 امام
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