ﻗـﺪﯾﻢ ﺗﮑﻔﯿـﺮی ﻓﮑـﺮ ۔ اﻟﺸﯿـﺦ ﻋﺒـﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻤﺮی ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻓﮑﺮ ۔ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻤﺮی ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧے اﭘﻨے ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوار ﻣﯿں ﺑہﺖ زﯾﺎدہ
اﺿﻄﺮاب و ﺑے ﭼﯿﻨﯽ اور ﻓﺘﻨے ﻣﺸﺎہﺪہ ﮐﯿے ہﯿں اور ﯾہ
ﺑے ﭼﯿﻨﯽ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺗﮭﯽ ﺟﻮ اﺳﻼم ﺳے ﻧﺴﺒﺖ
رﮐﮭﺘے ﺗﮭے ﺟﻨہﻮ ں ﻧے اﺳﻼم ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻔہﻮ م ﻧہﯿں
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﺸﺎﮐﻞ و ﻓﺘﻨے اﭨﮭﺎﻧے ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے
ﻧﻤﺎﯾﺎں ’’ﺧﻮارج ‘‘ہﯿں ﯾہ وہ ﻟﻮگ ہﯿں ﺟﻨہﻮں ﻧے
ﺧﻠﯿﻔۃاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎنؓ ﭘﺮﺧﺮوج ﮐﯿﺎ اور اس ﮐے ﻧﺘﯿﺠے
ﻣﯿں ﻋﺜﻤﺎن ؓ ﮐﯽ ﺷہﺎدت ﮐﺎﻣﻈﻠﻮ ﻣﺎﻧہ ﺣﺎدﺛہ ﭘﯿﺶ آﯾﺎ
۔
ﭘﮭﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ؓ ﮐے زﻣﺎﻧے ﻣﯿں ان ﮐﺎ ﺷﺮﺑﮍھ ﮔﯿﺎ،
اﻧہﻮں ﻧے ان ﭘﺮ اﺧﺘﻼف ﮐﯿﺎ ان ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ،اور
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧہﻮں ﻧے ان ﮐے
ﻣﺬہﺐ ﭘﺮ اﻧﮑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺗﮭﯽ اورﯾہ ہﺮ اس ﺷﺨﺺ
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐے ﻣﺬہﺐ ﻣﯿں ان ﮐﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﭘﺲ اﻧہﻮں ﻧے ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮں )ﺻﺤﺎﺑہ
ﮐﺮام�(ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧہﻮ ں ﻧے ان ﮐﯽ
ﮔﻤﺮاہﯽ ﭘﺮ ان ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ۔

ﻣﺬہﺐ ﺧﻮارج :
ﯾہ ﻟﻮگ ﺳﻨﺖ وﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ اﻟﺘﺰام ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ،وﻟﯽ اﻻﻣﺮ
)ﺣﺎﮐﻢ ِوﻗﺖ (ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے  ،اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ٰ
ﮐے ﺣﮑﻢ وﻓﺮﻣﺎن ﮐے ﺑﺮﻋﮑﺲ  ،دﯾﻦ ﻣﯿں اس ﭘﺮ ﺧﺮوج ﮐﻮ
ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ٰ ﮐﺎﺣﮑﻢ ہے ’’ :اے
اﯾﻤﺎن واﻟﻮ!اﻟﻠہ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو اور اس ﮐے رﺳﻮ ل
ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو اور اﭘﻨے ﻣﯿں ﺳے ’’اﻣﺮ ‘‘واﻟﻮ ں ﮐﯽ
ﺑﮭﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو‘‘)اﻟﻨﺴﺎء(۵۹:ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﺣﮑﻢ
دﯾﻨے واﻟے ہﯿں ۔
ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ اﻃﺎ ﻋﺖ دﯾﻦ ﺳے ہے ﺟﺒﮑہ ﺧﻮارج اس ﮐﻮ

ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘے ،ﺟﯿﺴﺎﮐہ آج ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﻐﺎوﺗﻮں ﮐﺎ
ﺣﺎل ہے ،ﺧﻮارج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﻮ
ﺟﺎﺋﺰ اور ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔ان ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ وﻗﻮت و ﺷﻮﮐﺖ
ﮐﻮ ﮐﻤﺰور ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﻣﺮﺗﮑﺐ ِﮐﺒﯿﺮہ ﮐﻮﮐﺎﻓﺮ ﺟﺎﻧﺘے
ہﯿں ،زاﻧﯽ ،ﭼﻮر،ﺷﺮاﺑﯽ اورﺳﻮد ﺧﻮر ﺳﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ِ
ﮐﺒﯿﺮہ ہﯿں ﻟہٰﺬا ﯾہ اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ،ﺟﺒﮑہ
اہﻞ اﻟﺴﻨہ واﻟﺠﻤﺎﻋۃ اﻧہﯿں ﻧﺎﻗﺺ اﻻﯾﻤﺎن ﺳﻤﺠﮭﺘے
ہﯿں ،ﺧﻮارج ﮐﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯿں ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﻧے ﭘﮭﻨﺴﺎﯾﺎ ہے وہ
ان ﮐﯽ دﯾﻨﯽ ﺑے ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻔﻘہ ہے،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﻧہﻮں ﻧے ﻧﻤﺎز  ،روزہ اور ﺗﻼوت ِ ﻗﺮآن وﻏﯿﺮہ
ﻋﺒﺎدات ﻣﯿں ﺷﺪت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ ،ان ﮐے ہﺎں
ﺷﺪﯾﺪ)دﯾﻨﯽ(ﻏﯿﺮت ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﻮ دﯾﻦ ﮐﯽ
ﻓﻘہ )ﺳﻤﺠﮫ(ﻧہﯿں ہے۔
اور ﯾہ اﯾـﮏ ﻣﺼـﯿﺒﺖ ہے ،ﻋﺒـﺎدات وﭘﺮہﯿﺰﮔـﺎری ﻣﯿں
اﺟﺘہﺎد ﮐے ﻟﺌے ﺿﺮوری ہے ﮐہ دﯾﻦ وﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮫ ﺑﮭﯽ
ہﻮ،اﺳﯽ ﻟﺌے رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے اﭘﻨے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐے ﻟﺌے ان)
ﺧﻮارج (ﮐﺎ ﯾہ وﺻﻒ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎﮐہ’’:ﺗﻢ اﻧﮑﯽ ﻧﻤﺎزوں
ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ﺣﻘﯿﺮ ﺟﺎﻧﻮ ﮔے ،ان
ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﻮ
ﮔے ،ﭘﮭﺮ آپ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:وہ دﯾﻦ ﺳے اس ﻃﺮح ﻧﮑﻞ
ﺟﺎﺋﯿں ﮔے ﺟﺲ ﻃﺮ ح ﺗﯿﺮ)ﺗﯿﺰی ﺳے(ﺷﮑﺎ ر ﮐے آر ﭘﺎر ہﻮ
ﺟﺎﺗﺎ ہے ‘‘
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿہ(
ﯾﻌﻨﯽ ان ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ،ان ﮐﯽ ﭘﺮ ہﯿﺰ ﮔﺎری ،ان ﮐﯽ ﺗہﺠﺪ
اور ان ﮐے ﻗﯿﺎم اﻟﻠﯿﻞ ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں ۔ﺗﻢ اﭘﻨﯽ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ ﺣﻘﯿﺮ ﺟﺎﻧﻮ ﮔے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ ان ﮐﯽ ﯾہ ﺳﺎری
ﻣﺤﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد درﺳﺖ ﻧہﯿں اور ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮاﺳﺘﻮار
ﻧہﯿں ،ﺗﻮ ﯾہ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮔﻤﺮاہﯽ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﯽ ﺟﻮان ﭘﺮ اور
اﻣﺖ ﭘﺮ ﺷﺮ ﺑﻦ ﮔﺌﯽ۔
ﺧﻮارج ﮐﯽ اﯾﮏ ﭘہﭽﺎن ﯾہ ﺑﮭﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﺮﺗے ہﯿں
 ،زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام اور ﺑہﺘﺮﯾﻦ
اور ہﻤﯿﺸہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ں ﮐﻮ ہﯽ

ہے ﮐہ وہ ہﻤﯿﺸہ
،اﻧہﻮں ﻧے ﻋﺜﻤﺎن  ،ﻋﻠﯽ
ﺻﺤﺎﺑہ �ﮐﻮ ﺷہﯿﺪ ﮐﯿﺎ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے ۔

ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣہ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :ہﺮ
دور ﻣﯿں ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ں ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺟﺐ اﻧہﯿں
اس ﺧﺒﯿﺚ ﻣﺬہﺐ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺗﺤﻘﯿﻖ ہﻮ ﺟﺎﺋےﮐہ ﯾہ
ﯾہﺎں ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﺗﻮ ﭘہﻠے دﻋﻮت إﻟﯽ اﻟﻠہ ﮐے ذرﯾﻌے
ان ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐﺮﯾں اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ آﮔﺎہ
ﮐﺮﯾں  ،اﮔﺮ وہ ﺑﺎت ﻧہ ﻣﺎﻧﯿں اور اﭘﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﻮں ﺳے
ﺑﺎز ﻧہ آﺋﯿں ،ﺗﻮ ان ﮐے دﻓﻊ ﺷﺮ ﮐے ﻟﺌے ان ﺳے ﻗﺘﺎل
ﮐﺮﯾں ۔

