داﻋـﺶ ﮐـﺎ ﻇہـﻮر ﮐہـﺎں اور ﮐﯿﺴـے
۔۔۔؟ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻠﺒﯽ
داﻋﺶ ﮐﺎ ﻇہﻮر ﮐﯿﺴے ہﻮا؟
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﻌﺎﻗﺒۃ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ واﻟﺼﻠﻮۃ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟہ اﻟﮑﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ !
ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺑہﺖ ﺿﺮوری ہے  ،وہ ﯾہ
ہے ﮐہ داﻋﺶ ﮐﺎ ﺟﺐ اﻋﻼﻧﯿہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻇہﻮر ہﻮا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ
ﯾہ ﻋﺮاق اور ﺷﺎم ﮐے ﺻﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﺗﮭے۔
ﯾہ دوﻧﻮں ﻣﻤﺎﻟﮏ اﯾﮏ ﻟﻤﺒے ﻋﺮﺻہ ﺳے اﻓﺘﺮاق واﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻠﮑہ ﺧﺎﻧہ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﯿں ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﺒﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘے
ہﯿں۔ ﯾہﺎں ﮐﻮﺋﯽ اﻣﻦ واﻣﺎن ﻧہﯿں ہے۔
اس اﻋﺘﺒﺎر ﺳے داﻋﺶ ﮐﺎ ﻇہﻮر ان ﺣﺎﻻت ﻣﯿں واﻗﻌﺘﺎً
ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐے اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐے ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے ﺟﻮ آپﷺ ﻧے
ﺧﻮارج ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ
َ
ﻳَﺨ ْﺮ ُﺟ ُﻮنَ ﻋ َﻠ ﻰ ﺣ ِﻴﻦ ِ ﻓ ُﺮ ْﻗ َﺔ ٍ ﻣ ِﻦ ْ اﻟﻨَّﺎسِ
“وہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺑﺎہﻤﯽ اﺧﺘﻼف ﮐے وﻗﺖ ﻇﺎہﺮ ہﻮں ﮔے۔”
]اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ﻧے اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨۃ:
 ،923اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒہ ﻧے ﻣﺼﻨﻒ 37932 :اور اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺮ ﻧے اﻟﺘﻤہﯿﺪ 23/331 :ﻣﯿں ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ہے اور اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ
ﺣﺴﻦ ہے۔[

اس ﮐے ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ “ﻟﻮﮔﻮں ﮐے
اﺧﺘﻼف ﮐے وﻗﺖ ﺣﻖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨے واﻟے زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ واﻟے
ہﻮں ﮔے۔”
]ﯾہ رواﯾﺖ اﭘﻨﯽ دو ﺳﻨﺪوں ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﺣﺴﻦ ہےﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ ہﻤﺎرے ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣہ اﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧے اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت
اﻟﺮﺿﯿۃ ﻋﻠﯽ اﻟﺮوﺿﯿۃ اﻟﻨﺪﯾۃ ) ،2/150ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﻲ( ﻣﯿں
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے۔[
ہﻢ اﯾﺴﺎ ﺑﻨﻨے ﺳے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ ﭘﻨﺎہ ﭼﺎہﺘے ہﯿں۔
اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﮭﻢ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے
اہﻢ دہﺎﺋﯽ ،ﺗﯿﺲ ﺳے ﭼﺎﻟﯿﺲ ہﺠﺮی ،ﺟﺲ ﻣﯿں اہﻞ ﺳﻨﺖ
ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯽ ،ﮔﻤﺮاہﯽ اور ﺑﺮے اﻓﻌﺎل ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ
ﮐﺮﻧـﺎ ﭘـﮍا ،اس ﺿﻤـﻦ ﻣﯿں وہ 37ھ ہﺠـﺮی ﮐے واﻗﻌـﺎت
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
“اﮔﺮ ﯾہ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻮت ﭘﮑﮍ ﺟﺎﺗے ﺗﻮ ﻋﺮاق وﺷﺎم ﺳﻤﯿﺖ
ﺳﺎری زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮﮐے رﮐﮫ دﯾﺘے۔ ﻧہ ﮐﺴﯽ ﺑﭽے،
ﺑﭽﯽ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﺗے اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد وﻋﻮرت ﮐﻮ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ان ﮐے ﻧﺰدﯾـﮏ ﺳـﺐ ﻟـﻮگ اﺗﻨے ﺑﮕـﮍ ﭼﮑے ﺗﮭے ﮐہ اﻧہﯿں
ﭨﮭﯿﮏ ﮐﺮﻧے ﮐےﻟﯿے ﺳﻮاﺋے ﺳﺐ ﮐے ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻗﺘﻞ ﮐے اور
ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎرہ ﮐﺎر ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ۔ “
]اﻟﺒﺪاﯾۃ واﻟﻨہﺎﯾۃ ﻻﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ[10/584 :
ان ﮐﯽ ﯾہ ﺑﺎت آج ﺣﺮف ﺑﺤﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺠﺴﻢ ہﻮﮐﺮ
ﺳﺎﻣﻨے آﭼﮑﯽ ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
) ﯾہ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺎﮔﺮد اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﯽ
ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ اﻟﺤﻠـﺒﯽ اﻻﺛـﺮی ﮐـﯽ ﮐﺘـﺎب ” داﻋـﺶ اﻟﻌـﺮاق
واﻟﺸﺎم ﻓﯽ ﻣﯿﺰان اﻟﺴﻨۃ واﻻﺳﻼم” ﺳے ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ۔ (
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

