ﮐﯿﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟۃ )داﻋﺶ( ﺧﺎرﺟﯽ
ﮔـــﺮوہ ہے ۔۔؟ ﮬﯿﺌۃ اﻟﺸـــﺎم
ـﯽ
ـﺎﻋﺘﻮں( ﮐـ
ـﺎﻣﯽ ﺟﻤـ
اﻻﺳﻼﻣﯿہ )ﺷـ
ﻓﺘﻮی ﮐﻤﯿﭩﯽ

ﮐﯿﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪوﻟۃ )داﻋﺶ( ﺧﺎرﺟﯽ
ﮔﺮوہ ہے ۔۔؟
ﮬﯿﺌۃ اﻟﺸﺎم اﻻﺳﻼﻣﯿہ)ﺷﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں( ﮐﯽ ﻋﻠﻤﺎءﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﺎ ﻓﺘﻮی
ﺳﻮال :
ﮐﯿﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ )دوﻟۃ( ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺘﺼﻒ ﮐﺮﻧﺎ

درﺳﺖ ہے ،ﺟﺒﮑہ ﺧﻮارج ﺗﻮ وہ ﺗﮭے ﺟﻮ ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮔﻨﺎہﻮ
ﭘﺮﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے اور ﺗﻨﻈﯿﻢ )دوﻟۃ( ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮔﻨﺎہﻮں
ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧےﮐﯽ راﺋے ﻧہﯿں رﮐﮭﺘﯽ ہے ،اور ﺧﻮارج
ﺗﻮ وہ ﺗﮭے ﺟﻨہﻮں ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج
ﮐﯿﺎ ،اور ﺷﺎم ﯾﺎ ﻋﺮاق ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻣﺎم
ﻧہﯿں ہے ،ﺑﻠﮑہ ﯾہﺎں ﮐے ﺣﮑﺎم ﺗﻮ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧہ روﯾہ رﮐﮭﺘے ہﯿں؟
ﭘﮭﺮ وہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺧﻮارج ہﻮ ﺳﮑﺘے ہﯿں ﺟﺒﮑہ اﻧہﻮں ﻧے
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﺗﮭﺎم رﮐﮭﺎہے ،ﻋﺮاق اور ﺷﺎم ﻣﯿں ﺟہﺎد ﮐﺮ
رہے ہﯿں ،اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﺗے
ہﯿں؟
〰〰〰

ﺟﻮاب:
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،وﺑﻌﺪ:
ﺧﻮارج اﻣﺖِ اﺳﻼﻣﯿہ ﭘﺮ اﯾﮏ ﺧﻄﺮﻧﺎک اور ﺷﺮاﻧﮕﯿﺰﮔﺮوہ
ہے ،اس ﻟﯿے ﺳﻨﺖِ ﻧﺒﻮیﷺ ﮐے اﻧﺪران ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺻﻔﺎت ﮐﻮ
واﺿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے؛ ﺗﺎﮐہ ﯾہ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ
اﭘﻨے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﺮ ﺗﻠﺒﯿﺲ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﯿں ،اور ان ﺻﻔﺎت ﮐﺎ
اﻃﻼق ﺗﻨﻈﯿـﻢ )دوﻟۃ( ﭘﺮﺷﺪﯾـﺪ ﺗـﺮ اﻧﺪازﺳـےہﻮﺗﺎ ہے۔
ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺼﻮص ﻣﯿں اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ہے ﮐہ ﺧﻮارج ﮐﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮط ہے ،ﯾﺎ
ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮔﻨﺎہﻮں ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎﮐﻮﺋﯽ ﻻزم اﻣﺮ ہے،ﯾہ
اﺻﻮل اور ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے
ﺧﻮارج ﮐے ﻟﯿے ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﯾہ ﻓﻘﻂ ان ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿں ،ﯾہ )ﻓﺮﻗہ( ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺻﻔﺎت
ﮐے ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻣﯿں ﻋﻠﻤﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺑﯿﺎن ہﻮﺋے ہﯿں ،اور
اس ﻣﯿں ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ہﯿں:

اوﻻ:
ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻼ ﻣﻌﺘﺒﺮﺿﺎﺑﻄہ اورﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎت ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳےﺟﻮﮐﺴﯽ ﮔﺮوہ ﮐﻮ اس ﺻﻔﺖ ﺳے ﻣﺘﺼﻒ ﮐﺮﺗﯽ
ہے ،وہ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺼﻮص ﻣﯿں ان ﮔﻤﺮاہ ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ
ﻓﺮﻗے ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوہﻮں ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ وارد دﻻﺋﻞ ہﯿں،
ﺳﻨﺖِ ﻧﺒﻮی ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺻﻔﺎت ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﻣﻮﺟﻮد ہے،

اور اﯾﺴﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗے ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﺎ ہے،اس ﮐﯽ وﺟہ ان ﮐﺎﻋﻈﯿﻢ ﺧﻄﺮہ اور اﻣﺖ
ﮐﻮدﮬﻮﮐے ﻣﯿں ﺟﻠﺪ ﻣﺒﺘﻼﮐﺮﻧﺎ ہے ،اور ان ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے
اہﻢ ﺻﻔﺎت ﯾہ ہﯿں :ﺗﮑﻔﯿﺮ )ﻧﺎﺣﻖ( ﮐﺮﻧﺎ ،ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮن ﮐﻮ
ﺣﻼل ﺟﺎﻧﻨﺎ ،ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﻧﺼﻮص ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮء ﻓہﻢ
رﮐﮭﻨﺎ ،ﻃﯿﺶ و اﻓﺮاط ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮﻧﺎ ،ﮐﻢ ﻋﻤﺮ اور
ﺳﺎﺗﮫ ﻏﺮور وﺗﮑﺒﺮ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہﻮﻧﺎ ہے۔

ﺛﺎﻧﯿﺎ :
ﮐﺜﯿﺮ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے اس ﺑﺎت ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ﻣﺬہﺐ ِ
ﺧﻮارج )ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ( ﮐﯽ ﯾہ ﺻﻔﺖ
ﺗﻤﺎم ’ﺧﻮارج‘ ﮐے ﻟﯿے ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻔﺖ ﻧہﯿں ہے ،ﻧہ ہﯽ ﯾہ
ﺧﺮوج ﮐﺮﻧے ﮐﯽ واﺣﺪ ﺷﺮط ہے ،ﺑﻠﮑہ ﺧﻮارج ﮐے اﻧﺪر وہ
ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے
ہﯿں اور اﻧﮑےﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﺮﺗے ہﯿں اﮔﺮﭼہ وہ ﮐﺒﺎﺋﺮ
ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐے ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ﻧہ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘے ہﻮں۔
اس ﻟﯿے ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ان ﮐﯽ ﺻﻔﺖ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ آﮔﺎہﯽ دی ﮐہ
)ﯾہ اہﻞ اﺳﻼم ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں( ،اور اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے
اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ان ﮐے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ :اﭘﻨے ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﻔﺮ اور ارﺗﺪاد ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ہے۔
?ﻗﺮﻃﺒﯽؒ ]اﻟﻤﻔﮭﻢ[ ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں:
’’ﭘﺲ ﯾہ اس ﻟﯿے ﮐہ ﺟﺐ ﯾہ ان ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﺗے
ہﯿں ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﺳے ان ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج ﮐﺮﺗﺎ ہے،
ﺗﻮ ﯾہ ان ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں ‘‘
?اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہؒ ]اﻟﻔﺘﺎوی[ ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں:
’’ﺧﻮارج اﭘﻨے دﯾﻦ ﮐﻮ واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اور ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں :ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿں ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗےہﯿں،
اور اﻧﮑے ﺧـﻮن اور اﻣـﻮال ﮐـﺎ ﺣﻼل ﮐـﺮ ﻟﯿﺘے ہﯿں ‘‘
اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
’’ﯾہ اہﻞ ﻗﺒﻠہ ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل اس اﻋﺘﻘﺎد ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﺮﺗےہﯿں ﮐہ ﯾہ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ہﯿں اور ﯾہ )اﺻﻠﯽ( ﮐﻔﺎر) ﺟﻮ

ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﻧہﯿں ہﯿں (ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں اِن )اہﻞ ﻗﺒﻠہ(
ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ زﯾﺎدہ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں ‘‘ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
]اﻻﺳﺘﺬﮐﺎر[ ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں:
’’ﯾہ وہ ﻗﻮم ہے ﺟﻮﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﺳے ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﺣﻼل ﮐﺮﺗﯽ ہے :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺟﺎﻧﺘﯽ ہے ،ان ﮐﯽ ﮔﻨﺎہﻮں ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗﯽ ،اور ان ﮐے
ـﺮ
ـﻮ اﻣﯿـ
ـﻮارج ﺟـ
ـﺎﺗﯽ ہے ‘‘ وہ ﺧـ
ـﺎر اﭨﮭـ
ﺧﻼف ہﺘﮭﯿـ
اﻟﻤـﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳـﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠـﯽؓ ﺑـﻦ اﺑـﯽ ﻃـﺎﻟﺐ اور دﯾﮕـﺮ
ﺻﺤﺎﺑہ ؓ ﮐے ﺧﻼف ﻧﮑﻠے وہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿں ﺳے ﻧہ ﺗﮭے
،ﺟﻮ ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮔﻨﺎہﻮں ﻣﺜﻼ ً زﻧﺎ ،ﭼﻮری ،ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ ﭘﺮ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘے ﺗﮭے ،ﺑﻠﮑہ اﻧہﻮں ﻧے
ﺻﺤﺎﺑہؓ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐے ﻣﺴﺌﻠہ ﭘﺮ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ،اور
ان )ﺻــﺤﺎﺑہؓ(ﮐے ﺳــﺎﺗﮫ ﮐــﻮﺋﯽ اﺻﻼ ً ﮔﻨــﺎہ ﮐــﯽ
ﺑﻨﯿـﺎدﭘﺮﺗﮑﻔﯿﺮﻧہ ﺗﮭـﯽ ،ﭘـﺲ اﻧہـﻮں ﻧے ﺳـﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠـﯽؓ
اورﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎوﯾہؓ اور اس )ﺻﻠﺢ( ﻣﯿں ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮﻧے
واﻟﻮں اور اس ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺮ راﺿﯽ ہﻮﻧے واﻟﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﯽ ،ان ﮐے ﺧﻮن ﮐﺎ ﺣﻼل ﮐﯿﺎ،ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺎﺑہ ؓ
ﻧے ان ﮐے اوﭘﺮ ﺧﻮارج ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ  ،ﺟﻦ ﮐے
ﻣﺘﻌﻠـﻖ اﻧہـﻮں ﻧے ﻧـﺒﯽ اﮐـﺮم ﷺﺳـے ان ﮐے اﻓﻌـﺎل ﮐے
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺳﻦ رﮐﮭﯽ ﺗﮭﯽ ،ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺎﺑہؓ ﻧے
ان ﮐے ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺬہﺒﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ اِن ﺧﻮارج ﺳے
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﮐہ آﯾﺎ وہ )ﮐﺒﺎﺋﺮ( ﮔﻨﺎہﻮں ﭘﺮ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ﻧہﯿں!
ﺑﻠﮑہ ]اﻟﻨﺠﺪات[ﺟﻮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧـﻮارج ﮐےﺑـﮍوں ﻣﯿں ﺳـے ہﯿں ،وہ ﮐـﺒﯿﺮہ ﮔﻨـﺎہﻮں ﮐے
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﺗﮭے،
اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻻﺷﻌﺮی ]ﻣﻘﺎﻻت اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ[ ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں:
ﺧﻮارج ﮐے ﻋﻘﯿﺪے ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾہ واﺿﺢ ہے
’’ﯾہ ﺧﻮارج )ﮐےدﯾﮕﺮ ﮔﺮوہ( ﺳﻮاﺋے اﻟﻨﺠﺪات ﮐےاس ﺑﺎت
ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ہﻮﺋے ﮐہ ﺗﻤﺎم ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻔﺮ
ﭘـﺮ ہے ،ﺟﺒﮑہ اﻟﻨﺠـﺪات ﯾہ راﺋے ﻧہﯿں رﮐﮭﺘے ﺗﮭے ‘‘
ﺧـﻮارج ﮐے ﻋﻘﯿـﺪے ﺳـے ﻣﺘﺼـﻒ ﺟـﺎﻣﻊ ﺻـﻔﺖ ’’ ﻧـﺎﺣﻖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور اﻧﮑے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﮐﺮﻧﺎ

ہے‘‘،
اور اس ﺗﮑﻔﯿﺮ )ﻧﺎﺣﻖ(ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑہﺖ ﺳﺎری ﺻﻮرﺗﯿں ہﻮ
ﺳﮑﺘﯽ ہﯿں:
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮔﻨﺎہ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً
ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ،ﯾﺎاﯾﺴے ﮔﻨﺎہ ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﺟﻮ اﺻﻼ ً ﮔﻨﺎہ ہﯽ ﻧہﯿں ہے ،ﯾﺎ ﻇﻦ اور ﺷﺒہﺎت ﭘﺮ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﯾﺎ اﻣﻮرِ اﺣﺘﻤﺎل )اﻣﮑﺎﻧﺎت( ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد
ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﯾﺎ اﯾﺴے اﻣﻮر ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺟﻦ ﻣﯿں اﺧﺘﻼفِ
راﺋے اور اﺟﺘہﺎد ﺟﺎﺋﺰ ہﻮﺗﺎ ہے ،ﯾﺎ ﺷﺮوط)ﺗﮑﻔﯿﺮ( ﮐﯽ
ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐے ﺑﻐﯿـﺮ ﺗﮑﻔﯿـﺮ اور ﻣﻮاﻧـﻊ )ﺗﮑﻔﯿـﺮ( ﻣﯿں
ﮐﻮﺗﺎہﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ِ ذﮐﺮ ہﯿں۔ ﺟﺐ
ﻋﻠﻤﺎء اُن ﭘﺮ ﺧﻮارج ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﮐہ
ﮐﺒﺎﺋﺮ ﮔﻨﺎہﻮں ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں،ﺗﻮ ﭘﮭﺮ
اس ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوہ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ہﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺻﻐﺎﺋﺮ ﭘﺮ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮے اور اﺟﺘہﺎدی اﻣﻮر ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮے ﯾﺎ ان ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮے ﺟﻮ ﺟﺎﺋﺰ ہﯿں ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ﻣﺜﻼ ً ﮐﻔـﺎر ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ ﺑﯿﭩﮭﻨـﺎ ﯾـﺎ ان ﺳـے ﭘﯿﻐـﺎم
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ۔

ﺛﺎﻟﺜﺎ :
اس ﻟﯿے ﺷﺮﻋـﯽ ﻧﺼـﻮص ﻣﯿں ﯾہ ﺷـﺮط ﻧہﯿں ہے ﮐہ )ﻣﺴـﻠﻢ
اﻣﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج( ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻔﺖ ہے ،ﺑﻠﮑہ وہ
ﺗﻤﺎم ﺟﻮ ﯾہ ﻋﻘﺎﺋﺪ رﮐﮭﺘے ہﯿں اور اﻧﮑے ﻣﻨہﺞ ﭘﺮ ہﯿں
وہ ﺳﺐ ﮐے ﺳﺐ ﺧﻮارج ہﯿں ،ﭼﺎہے وہ اﻣﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج
ﮐﺮﯾں ﯾﺎﻧہ ﮐﺮﯾں ،اور )اﺋﻤہ ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج( ﺧﻮارج ﮐے
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺎﺣﻖ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل
ﺟﺎﻧﻨے ﮐے ﻧﺘﯿﺠہ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ہﻮﺗﺎ ہے ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮارج
ﮐﻮ اﻣﺎم ﻣﻞ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ وہ اس ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج ﮐﺮﺗے ہﯿں
اور اﻧﮑے ﺧﻮن اور اﻣﻮال ﮐﻮ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺘےہﯿں ،اور اﮔﺮ
اﻣﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ وہ ﻋﺎﻣۃ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اوراوﻟﯽٰ
ﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮت ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ اور ﻋﻠﻤﺎء اور داﻋﯿﺎن ﮐے ﺧﻼف
ﺧﺮوج ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
⬅ان ﮐﻮ ’’ﺧﻮارج‘‘ ﮐﯽ اﺻﻄﻼح ﺳے اس ﻟﯿے ﭘﮑﺎرا ﺟﺎﺗﺎ
ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﺣﮑﺎمِ دﯾﻦ ﺳے ﺧﺮوج ﮐﺮﺗے اور ﺟﻤﺎﻋﺖ

اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳے ﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﺗے ہﯿں ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ] :آﺧﺮی زﻣﺎﻧے ﻣﯿں
اﯾﮏ ﻗﻮم ﭘﯿﺪا ہﻮ ﮔﯽ ﺟﻮ ﮐﻢ ﺳ ِﻦ ہﻮں ﮔےاور وہ ﺑے
وﻗـﻮف ﮐـﻢ ﻋﻘـﻞ ہـﻮں ﮔے ،وہ اﭘﻨے ﺑﯿـﺎن ﮐے اﻋﺘﺒـﺎر
ﺳےﺑہﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾں ﮔے ،وہ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﭘﮍﮬﯿں ﮔے
ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ان ﮐے ﺣﻠﻖ ﺳے ﻧﯿﭽے ﻧہﯿں اﺗﺮے ﮔﺎ ،ﯾہ دﯾﻦ
ﺳے اﯾﺴے ﻧﮑﻠے ہﻮں ﮔے ﺟﯿﺴے ﺗﯿﺮ ﺷﮑﺎر ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﺎ
ہے ،اﮔﺮ ﺗﻤہﺎرا ان ﺳے ﺳﺎﻣﻨﺎ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ان ﺳے
ﻗﺘﺎل ﮐﺮو ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﭘﺮاﻟﻠہ ﮐے ہﺎں
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐے دن اﺟﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ[
اور ﺟﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐے ﺣﮑﻢ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺧﺘﻼف
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہؒ ﻧے اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﮐﯽ اﻗﺴﺎم ﻣﯿں
ﺳے ﻗﺮار دﯾﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧہﻮں ﻧے اﻣﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج
ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
?ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ]اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ[ ﻣﯿں ﮐہﺘے ہﯿں:
’’ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺘﺎل ﮐﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺳے
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻼم ﮐﯿﺎ ﮐہ ان ﮐﻮ ﮐﺲ ﺿﻤﺮے ﻣﯿں رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋے،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﺳﻼم ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں ،اور اﻧہﻮں ﻧے
اﻣـﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺧـﺮوج ﺑﮭـﯽ ﻧہﯿں ﮐﯿـﺎ ہے،ﮐﯿـﻮﻧﮑہ ﯾہ
ﺗﺎﺗﺎری ﺗﻮاس وﻗﺖ اﻣﺎم ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿں ہﯽ ﻧہ ﺗﮭے ﯾﺎ
ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺑﻌﺪاﻣﺎم ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ ہﻮ!‘‘
? ﺷﯿﺦ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ )اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہؒ( ﮐہﺘے ہﯿں:
’’ ﯾہ ﺗﺎﺗـﺎری ﺧـﻮارج ﮐـﯽ اُن اﻗﺴـﺎم ﻣﯿں ﺳـے ہﯿں
،ﺟﻨہﻮں ﻧے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ اور ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎوﯾہؓ ﮐے ﺧﻼف
ﺧﺮوج ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،ﻣﯿں دﯾﮑﮭﺘﺎ ہﻮں ﯾہ اس ﺣﮑﻢ)ﺧﻮارج(
ﮐے زﯾﺎدہ ﻣﺴﺘﺤﻖ ہﯿں ،ﯾہ ﻟﻮگ اس ﺑﺎت ﮐﺎ زﻋﻢ رﮐﮭﺘے
ہﯿں ﮐہ ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﺳے ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ اس ﺑﺎت ﮐے
ﺣﻘﺪار ہﯿں ﮐہ وہ اﻗﺎﻣﺖِ ﺣﻖ ﮐﺮﯾں‘‘ اﮔﺮ ﺧﻮارج اﭘﻨﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ ﻟﯿں ،ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ان ﮐﯽ ﺻﻔﺖِ
ﺧﺮوج)ﻋﺎﻣۃاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اور ﺧﯿﺎر اﻣﺖ ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج( ﮐﻮ
ﺧﺘﻢ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﯽ ،ﺧﻮارج ﻧے ﺗﻮ ﮐﺌﯽ ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے
ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوار ﻣﯿں رﯾﺎﺳﺘﻮں اور اﻣﺎرات ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ
ہے ،ﺑﻠﮑہ ان ﻣﯿں ﺗـﻮ وہ ﻓـﺮﻗے ﺑﮭـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد رہے ہﯿں

ﺟﻨہﻮں ﻧے ﺧﻼﻓﺖ ﮐﯽ دﻋﻮت دی ،ان ﺳﺐ )رﯾﺎﺳﺖ ،ﺧﻼﻓﺖ
اور اﻣﺎرات ﮐﻮ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ(ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ان ﮐﯽ ﺻﻔﺖِ ﺧﺮوج
)اﺋﻤہ ﯾﺎ ﻋﺎﻣۃ اﻟﻨﺎس ﯾﺎ ﺧﯿﺎر اﻣﺖ( ﭘﺮ واﭘﺲ ﻧہ ﻟﯽ
ﮔﺌﯽ اور ﻧہ ہﯽ اﻧہﯿں اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﺧﻮارج ﮐے ﺣﮑﻢ ﺳے
رﺧﺼﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ وہ اہﻞ اﺳﻼم ﮐﯽ)ﻧﺎﺣﻖ( ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮﺗے رہے اور ان ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﺘے رہے۔

راﺑﻌﺎ :
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿں ﺟﺎں ﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﯽ دﻋﻮت اور ﻧﻔﺲ ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯽ دﻋﻮت ﯾﺎ ﻃﻮاﻏﯿﺖ ﺳے ﻗﺘﺎل ،اس
ﺑــﺎت ﮐــﻮ ﻻزم ﻧہﯿں ﮐــﺮﺗے ﮐہ اس ﻓﮑــﺮی اﻧﺤــﺮاف)
ﻣﺬہﺐ ِﺧﻮارج( ﺳے ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻞ ﭼﮑﯽ ہے ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﻣﺬﮐﻮرہ
ﺑﺎﻻ اﻗﻮال ﺗﻮ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳے اﯾﮏ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎت ہے۔
▪ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻋﺒﺎدات ﮐے اﻧﺪر ﺟﺎں
ﻓﺸﺎﻧﯽ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہﻤﯿں ﺧﺒﺮ دی ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ہﻤﯿں ﺧﻮد
دﮬﻮﮐہ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺷﺎﺋﺒہ ہﻮا ،اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
’’ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ہﺮ اﯾﮏ ان ﮐﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں
اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ﺣﻘﯿﺮ ﺟﺎﻧے ﮔﺎ اور اﻧﮑےروزوں ﮐے
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿں اﭘﻨے روزوں ﮐﻮ ﺣﻘﯿﺮ ﺟﺎﻧے ﮔﺎ ‘‘ )ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿہ(

? ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮؒ ﮐہﺘے ہﯿں:
’’ ان ﮐﻮ ]ﻗﺮاء ،ﭘﮍﮬﻨے واﻟے[ اس ﻟﯿے ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ
ﮐہ وہ اﭘﻨﯽ ﺗﻼوت اور ﻋﺒﺎدات ﻣﯿں ﺑہﺖ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺮﺗے
ﺗﮭے ﺣـﺎﻻﻧﮑہ وہ ﻗـﺮآن ﻣﺠﯿـﺪ)اﺣﮑﺎﻣﺎتِ ﺷـﺮﯾﻌہ( ﮐـﯽ
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮ ﮐے وہ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎت ﻣﺮاد ﻟﯿﺘے ﺗﮭے ،ﺟﻮ اس
ﻣﯿں ﻣﺬﮐﻮر ﻧہ ہﻮﺗﯽ ﺗﮭﯽ ،اﭘﻨﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧہ )ﺟﺎﺑﺮاﻧہ،
ﻣﺘﺸﺪد( راﺋے ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ،زہﺪو ﺧﺸﻮع ﻣﯿں
ﺟﺰوﯾﺎت ﮐﺎ ﺣﺪ ﺳے زﯾﺎدہ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﻨے واﻟے ﺗﮭے اور
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐے دﯾﮕﺮ اﻣﻮرِ ﺷﺮﯾﻌہ ﻣﯿں ﯾہ روﯾہ اﭘﻨﺎﺗے
ﺗﮭے ‘‘

? اﻟﺴـﻨﺪی] ﺣـﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻨﻦ اﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ [ ﻣﯿں ﮐہﺘے
ہﯿں:
’’ہﺮ وہ ﺟﻮ ﺧﯿﺎرِ اﻣﺖ)اﻣﺖ ﮐے ﻧﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮگ( ﮐے
ﺑﻌﺾ ﻇﺎہﺮی اﻗﻮال ﭘﺮ ﮐﻼم ﮐﺮﺗﺎ ہے  ،ﻣﺜﻼ ً إن اﻟﺤﻜﻢ
إﻻ ﻟﻠﻪ )ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف اﻟﻠہ ہﯽ ﮐﺎ ہے( ،اُن )اﻗﻮال
ﮐﯽ(ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮے ،اوراُس ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف دﻋﻮت
ﺳے ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮے‘‘ ﺧﻮارج ﮐے ﺑﮍے ﻋہﺪِ ﻋﻠﯽؓ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ ﮐے دور ﻣﯿں ﺟﻤﻊ ہﻮﺋے ،اور ﻗﺮآن ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺎﻧے
ﮐﺎ ﻋہﺪ ﻟﯿﺎ ،ﺣﻖ ﮐﻮ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﯽ اور ﻇﻠﻢ ﺳے
اﻧﮑﺎر ﮐﯿﺎ ،ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳے ﺟہﺎد ﮐﺮﻧے اور دﻧﯿﺎ ﺳے
ﺑےرﻏﺒﺘﯽ ﭘﺮ ﯾﮑﺠﺎ ہﻮﺋے ،ﻧﯿﮑﯽ ﮐﯽ دﻋﻮت اور ﺑﺮاﺋﯽ
ﺳےﺑﭽﻨے ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ ،ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺎﺑہؓ ﮐے ﺧﻼف
ﻗﺘﺎل ﭘﺮ ﻧﮑﻞ ﮐﮭﮍے ہﻮﺋے۔

ﺧﺎﻣﺴﺎ :
ﺑﻼﺷﺒہ ﺗﻨﻈﯿﻢ )اﻟﺪوﻟۃ( ﺳے ﻣﺘﻌﺪد)ﺷﺮﻋﯽ( ﺧﻼف ورزﯾﺎں
ﺳﺮزد ہﻮﺋﯽ ہﯿں ،ﯾہ ان ﮐے اﻗﻮال ﺳے ﺑﮭﯽ ﻧﺸﺮ ہﻮ ﮐﺮ
ہﻢ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﯽ ہﯿں اور ان ﮐے ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻓﻌﺎل ﺑﮭﯽ اس
ﭘﺮ ﮔﻮاہ ہﯿں ،ﺟﻮ ہﻢ ﺳے اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿہ ﮐﺮﺗے ہﯿں
ﮐہ ہﻢ ان ﮐے اوﭘﺮﯾہ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﺋﯿں ﮐہ ﯾہ ﺧﻮارج ہﯿں
اور ﻣﻨہﺞ ﻧﺒﻮت ﺳے اﻧﺤﺮاف ﭘﺮ ہﯿں ،اور وہ وﺟﻮہﺎت
درﺟہ ذﯾﻞ ہﯿں:
 -1ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻣﻠﮑﻮں ﭘﺮ اِن ﮐﺎ ﯾہ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﮐہ
ﯾہ ﮐﻔﺮ اور ارﺗﺪاد ﮐے ﻣﻤﺎﻟﮏ ہﯿں ،اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے
اوﭘﺮاﭘﻨـﯽ )ﺗﻨﻈﯿـﻢ( ﮐے اﺧﺘﯿـﺎر اور اﺛﺮورﺳـﻮخ واﻟے
ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ ہﺠﺮت ﮐﻮ واﺟﺐ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ۔
 -2ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے ان ﭘﺮ ﮐﻔﺮ اور ارﺗﺪاد ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﻧﺎ ،ان ﮐﻮ ﺻﺤﻮات)ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ( ﺳے ﻣﺘﺼﻒ ﮐﺮﻧﺎ ،ان
ﭘﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﻧے اور ﮐﻔﺎر ﮐے آﻟہ ﮐﺎر ہﻮﻧے اﻟﺰام
ﻟﮕﺎﻧﺎ ،ﺻﺮف ﺷﺒہ اور ﺟﻮ ﭼﯿﺰاﺻﻼ ً ﮐﻔﺮ ﻧہﯿں  ،ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں اورﺑﺎﻗﯽ

ﻧﻈﻢ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﮐے ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ ﺳے
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﺎ۔

 -3ان )دوﻟۃ(ﮐے ﻣﻨہﺞ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﺳے
ﻗﺘﺎل ﮐﻮ ﺣﻼل ﺟﺎﻧﻨﺎ ﯾﺎ اﭘﻨﯽ ﻓﺮﺿﯽ دوﻟﺖ )رﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﻼﻓﺖ( ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ )ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں
ﻣﯿں(ﺗﺴﻠﯿﻢ ہﻮﻧے ﺳے اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﺟﺒﺮ ،ﻏﺪر،ﻗﯿﺪ،ﻗﺘﻞ ،ﺗﻌﺬﯾﺐ واﻟے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺮﻧﺎ اور
ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮ دﮬﻤﺎﮐہ ﺧﯿﺮ ﮔﺎڑﯾﺎں ﺑﮭﯿﺠﻨﺎ،
ﺷـﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﮐے ﻗﺎﺋـﺪ ﻣﺠﺎہـﺪﯾﻦ ،داﻋﯿـﺎن ،اﻋﻼﻣـﯽ
ﺷہﺴﻮاروں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ،ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺟﻮ ﻋﺮاق
وﺷﺎم ﻣﯿں ان ﮐےﻧﻈﻢ ﮐے ﺗﺎﺑﻊ ﻧہ ہﻮں اﻧﮑے ﺧﻼف ﻋﻤﻠﯽ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺮﺳﺮﭘﯿﮑﺎر ہﻮﻧﺎ ،ان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﻦ ﮐﻮ دﺷﻤﻦ ﺑﮭﯽ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﺎ ،ان ﺳﺐ ﺟﻤﻠۂ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺳے ان ﭘﺮ رﺳﻮلﷺ ﮐﺎ ﯾہ ﻗﻮل ﺻﺎدق آﺗﺎ ہے’’ :ﯾہ اہﻞ
اﺳﻼم ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾں ﮔے‘‘
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿہ(
 -4ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻣﺎل ﮐﻮ اس ﺣﺠﺖ ﺳے ﺣﻼل ﮐﺮ ﮐے ﻟﻮﭨﻨﺎ
ﮐہ وہ ﻣﻨﺤﺮف ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﺳے ﻟﮍ رہے ہﯿں ،ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ ﮐے
ان ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﻮ ﺿﺒﻂ ﮐﺮﻧﺎ ،ﻋﻮاﻣﯽ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺜﻼ ً ﺗﯿﻞ
ﮐے ﮐﻨﻮؤں وﻏﯿﺮہ ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے واﻟﯽ آﻣﺪن ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﺟﺎرہ داری ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﻨﺎ ،اور ان ﻣﯿں ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﯽ ﻃﺮز ﭘﺮ اﺻﺮاف ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ہے۔
 -5اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج ﮐﺮﻧﺎ ،اور ﺣﻖ)اﺳﻼم( ﮐﻮ
اﭘﻨے ﻣﻨہﺞ ﻣﯿں ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮ ﻟﯿﻨﺎ ،ان ﺗﻤﺎم ﭘﺮ ﺟﻮ اِن
ﮐﯽ ﻓﮑﺮ اور ﻣﻨﺼﻮﺑےﺳے اﺧﺘﻼف ﮐﺮے ،اس ﭘﺮ دﯾﻦ ﮐے
دﺷﻤﻨـﻮں ﮐـﺎ ﺣﮑـﻢ ﻟﮕـﺎ دﯾﻨـﺎ ،اور آﺧـﺮ ﻣﯿں ان ﺳـﺐ
ﮐﻮ)ﻧﺎم ﻧہﺎد ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘہ( ’ﺧﻼﻓﺖ‘ ﮐﯽ دﻋﻮت دﯾﻨﺎ ،اور
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﮐﺮﻧﺎ ہے۔
 -6ان ﮐے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﻤﺎء ﻧہﯿں ہﯿں ﺟﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸہﻮر ہﻮں،
ﺟﺲ ﻃﺮح اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ؓ ﻧے اﻧﮑے ﺟﺪِ اﻣﺠﺪﺧﻮارج ﺳے ﮐہﺎ
ﺗﮭﺎ:

’’ ﻣﯿں ﺗﻤہﺎرے ﭘﺎس ﻣہﺎﺟﺮﯾﻦ اور اﻧﺼﺎر ﺻﺤﺎﺑہؓ ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﺐ ﺳے آﯾﺎ ہﻮں۔۔۔ان ﮐے دور ﻣﯿں ﻗﺮآن ﻧﺎزل ہﻮا،
ﺗﻤہﺎری ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿں ان ﻣﯿں ﺳےﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ہے‘‘ ان
ﮐـﯽ ﻏـﺎﻟﺐ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ان ﮐـﻢ ﺳ ِـﻦ اﻓـﺮاد ﮐـﯽ ہے ﺟـﻦ
ﭘﺮﺑےﻗﺮاری  ،ﻋﺠﻠﺖ ﭘﺴﻨﺪی،ﺟﻮش ﮐﺎ ﻏﻠﺒہ ہے اور ﺳﺎﺗﮫ
ﯾہ ﻗﻠﺖِ ﻧﻈﺮ اور ﻓہﻢ وادراک ﺳے ﺑﮭﯽ ﻋﺎری ہﯿں ،ﺗﻨﮓ
ﻧﻈﺮ ہﯿں اور ﺑﺼﯿﺮت ﺳے ﻣﺤﺮوم ہﯿں ،ﯾہ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﯾﺴےہﯽ
ہﯿں ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻧے ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :ﮐﻢِ ﺳﻦ
وﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺑےوﻗﻮف(
 -7ﯾہ ﺳـﺐ ﻣﺤﺮﮐـﺎت اﻧہﯿں ﻏـﺮور اور ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿں ﺗﮑﺒﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟے ﮔﺌے ہﯿں ،ﯾہ اﭘﻨے ﺑﺎرے
ﻣﯿں ﮔﻤﺎن رﮐﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ﯾہ ہﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻠہ ہﯿں ،اور ﯾہﯽ ﺟہﺎد ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﺻﻞ ﻋﻠﻢ واﻟے ہﯿں،ﭘﺲ اﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﯾہ اﭘﻨے اﻋﻤﺎل اور
ﺧﻮدﮐﻮ آﮔے ﺑﮍﮬﺎﻧے ﺳے ﮐﺜﺮت ﺳے ﻓﺨﺮ ﮐﺮﻧے ﻟﮕے ہﯿں۔
ﯾہﯽ وہ ﻏﺮور ہے ﺟﻮ اﻧہﯿں اہﻞ ﻋﻠﻢ اور اہﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﮐے
ﺧﻼف ﻟے ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ہے ،اﻧہﻮں ﻧے اﻧﮑےﮐﻼم ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ
ہے ،اﭘﻨے اوﭘﺮ ﻋﻠﻢ اور ﻓہﻢ ﮐﺎ ﺗﻤﺎم دﻋﻮی ﮐﺮ دﯾﺎ
ہے ،ان ﺗﻤﺎم ﺑﮍے ﺣﺎدﺛﺎت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ان ﮐﯽ ﻧﺎﺗﺠﺮﺑہ
ﮐﺎری اور ﻋﺪم ﻏﻮروﻓﮑﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اہﻞ ِ ﺷﺎم ﮐﻮ ﮐﺮﻧﺎ
ﭘــﮍا ہے ،اﭘﻨے اور دﯾﮕــﺮ ﺟﻤــﺎﻋﺘﻮں ﮐے ﻣــﺎﺑﯿﻦ
ﻏﯿﺮﺟﺎﻧﺒﺪار ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺎ اﻧﮑﺎرﮐﯿﺎ ہے۔
اﺳﻄﺮح اﻧہﻮں ﻧے ﻏﺎﺻﺐ ﻧﻈﺎم)ﺑﺸﺎر اﻻﺳﺪ( ﮐﯽ ﻧﺼﺮت
ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ﺧﻼف ﻗﺘﺎل اور ﺣﺼﺎر ﺳے ﮐﯽ ،ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻈﺎم
ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﻣﯿں ﺗﻮڑ ﭘﮭﻮڑ ڈاﻟﻨے ﭘﺮ ﻣﺴﺮت ﮐﺎ
اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ ،ان ﮐے ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﯿﺎ ،ﺣﺘﯽ ﮐہ ﯾہ
اب ﺑﮭﯽ ﺑﻌﯿﺪ از ﻗﯿﺎس ﺑﺎت ﻧہ رہﯽ ہے ﮐہ ان ﮐﯽ ﺻﻔﻮں
ـﻮں ﮐے ﺧﻔﯿہ
ـﺾ ﻣﻠﮑـ
ـﺮ اور ﺑﻌـ
ـﻦ ﻋﻨﺎﺻـ
ﻣﯿں اﺳﻼم دﺷﻤـ
اداروں ﻧے ﺑﮭﯽ ان ﮐے اﻧﺪر ڈﯾﺮہ ﺟﻤﺎ ﻟﯿﺎ ہے ،اس ﮐے
ذرﯾﻌے ﯾہ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ِ ﺷﺎم ﭘﺮ ﺿﺮب ﻟﮕﺎﺗے ہﯿں اور ان
اﻋﻤﺎل)ﺑﺪ( ﮐﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﺘے ہﯿں ﺟﺲ ﭘﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺮاہ
راﺳـﺖ ﺟﻨـﮓ ﮐے ﺳـﺒﺐ ﺑﮭـﯽ ﻋـﺎﺟﺰ آ ﭼﮑـﺎ ﺗﮭـﺎ۔ ﺗﻨﻈﯿـﻢ
)اﻟﺪوﻟۃ( ﻣﯿں وہ ﺷﺮ ﺟﻤﻊ ہﻮا ﺟﻮ اس ﺳے ﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ﺧﻮارج ﮐے ﮔﺮوہ ﻣﯿں ﺟﻤﻊ ﻧہ ہﻮا ﺗﮭﺎ ،ﺟﺲ ﻣﯿں ﺑﺎﻃﻞ
ﭘﺮ اﮐﭩﮭﺎ ہﻮﻧﺎ ،ﺣﻖ ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻏﯿﺮﺟﺎﻧﺒﺪار

ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﮐـﺎ اﻧﮑـﺎر رﮐﺮﻧـﺎ ،ﺟﮭـﻮٹ ،ﻏـﺪر ،ﺧﯿـﺎﻧﺖ،
ﻋہﺪﺗﻮڑﻧﺎ ،اﺳﻼم دﺷﻤﻨﻮں ﮐﯽ )اﭘﻨے اﻋﻤﺎل ﮐﯽ وﺟہ ﺳے(
ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ ،ﺣﺘﯽ ﮐہ ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﭘﺮ
ﻧﺼﯿﺮی ﻧﻈﺎم ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ﺧﻄﺮہ ﺑﻦ
ﮔﺌے ہﯿں اور اوﻟﯿﻦ ﺧﻮارج ﺳے ﺷﺮ،ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اور اﻧﺤﺮاف
ﻣﯿں ﺳﺒﻘﺖ ﻟے ﮔﺌے ہﯿں۔
?? ہﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ )اﻟﺪوﻟۃ( ﭘﺮ ﯾہ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ﯾہ
ﺧﻮارج ہﯿں ،ﯾہ ﺑﺎت اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻻزم ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﯽ ﮐہ ہﻢ
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺟﻮ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿں ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ان ﭘﺮ
)ﻣﻌﯿـﻦ( ﺣﮑـﻢ ﻟﮕـﺎﺋﯿں؛ اﮔـﺮان ﮐے اﻧـﺪر اﯾﺴـےاﻓﺮاد
ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐے اﻗﻮال و اﺣﻮال ﯾﺎ ان ﮐے دﮬﻮﮐہ
ﺳے ﻻﻋﻠﻢ ہﯿں ،ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺣﮑﻢ)ﺧﻮارج( ﮐﺎ اﻃﻼق ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﭘﺮ ہے ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻓﻘﻂ ان ﺳے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے
ﻣﻘﺼﺪ ﺳے ﺑﯿﺎن ہﻮ رہﯽ ہے ،ہﻤﺎرے اوﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ
ہـﻢ ان ﮐے ﺷـﺮ ﮐـﻮدور ﮐـﺮﯾں اور ان ﮐـﺎ ﺣﺴـﺎب اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﺳﭙﺮد ہے۔ ہﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﺳے ﺳﻮال ﮐﺮﺗے
ہﯿں ﮐہ ان ﮐے ﮔﻤﺮاہﻮں ﮐﻮ ہﺪاﯾﺖ دﯾں ،اﻧﮑے ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ
ﮐﻮﺑﮑﮭﯿﺮ دﯾں ،اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اوﭘﺮ ان ﮐے ﺷﺮ ﮐے
ﻟﯿے ﮐﺎﻓﯽ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں۔)آﻣﯿﻦ(
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﻣﺼﺪرhttp://islamicsham.org/fatawa/1945 :

