ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻋﺶ ﻋﺒﺎدات اور ﺟہﺎد
ﻣﯿں اﻧﺘﮭﮏ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﻟہﺬا
وہ ﺣﻖ ﭘﺮ ہﯿں۔اﯾﮏ ﺷﺒہ ﮐﺎ ازاﻟہ

اﯾﮏ ﺷﺒہ ﮐﺎ ازاﻟہ ::
داﻋﺶ ﮐے ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت اور ﺟہﺎد
ﻣﯿں ﻣﺤﻨﺖ
ان ﮐے ﻣﻨہﺞ ﮐے ﺻﺤﯿﺢ ہﻮﻧے ﮐﯽ دﻟﯿﻞ
ہے۔۔!؟
ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻔﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﻌﯿﻢ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ

ﺷﺒہ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ:

داﻋﺶ ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐﯿﺴے ﮐہﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﻟﻮگ
ﺑہﺖ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ہﯿں اور ﻋﺒﺎدات ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑہﺖ ﺣﺮﯾﺺ
ہﯿں۔ ان ﻣﯿں ﮐـﻮﺋﯽ ﺗﻤﺒـﺎﮐﻮ ﻧـﻮش اور ﺑے ﻧﻤـﺎز ﻧہﯿں
ہے۔ رزم ﻣﯿں ﺑــﮍے ﮔــﺮم ہــﻮﺗے ہﯿں اور ﺟہــﺎدی
ﮐـﺎرواﺋﯿﻮں ﻣﯿں اﭘﻨـﯽ ﺟـﺎﻧﯿں ﮐﮭﭙـﺎ دﯾﺘے ہﯿں۔ ﯾہ
ﻋﺒﺎدت ﺗﻘﻮیٰ ﮐے ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿں ہﯽ ﺳﺎﻣﻨے آﺗﯽ ہے۔ ﺑﻠﮑہ

ہﻢ ﺗﻮ دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ان ﻣﯿں ﺳے ﺑہﺖ ﺳے اﻓﺮاد ﻋﺎم
ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﺳے ﭘﯿﺶ آﺗے ہﯿں۔ اس ﺳے ﭘﺘہ
ﭼﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ان ﮐﺎ ﻣﻨہﺞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭨﮭﯿﮏ ہے۔

ﭘہﻠﯽ ﺑﺎت:

ﺟﻮاب :

اﮔﺮ ﯾہ ﻣﺎن ﺑﮭﯽ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮐہ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ِ داﻋﺶ ﺑﻌﺾ
دﯾﻨﯽ اﻣﻮر ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮﺗے ہﯿں ،ﻣﺜﻼ ً :داڑﮬﯽ رﮐﮭﺘے
ہﯿں ،ﻧﻤـﺎزوں ﮐـﯽ اداﺋﯿﮕـﯽ ﭘـﺮ زور دﯾﺘے ہﯿں اور
ﺗﻤﺒﺎﮐﻮ ﻧﻮﺷﯽ ﺳے ﭘﺮہﯿﺰ ﮐﺮﺗے ہﯿں ،ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻻزﻣﯽ
ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﻧہﯿں ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﭘﻮرے دﯾﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﺎﺋے
ہﻮﺋے ہے۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿں ﺑہﺖ ﺑﮍے ﻧﻘﺺ اور ﺧﻄﺮات
ﭘـﺎﺋے ﺟـﺎﺗے ہﯿں ،ﻣﺜﻼ ً :ﻋﻘﯿـﺪہ وﻣﻨہـﺞ ﮐـﺎ ﻓﺴـﺎد،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ان ﮐے ﺟﺎن وﻣﺎل ﮐﻮ ﻟﻮﭨﻨﺎ،
ﺟﮭﻮٹ ،دﮬﻮﮐﺎ دہﯽ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،اہﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﺮ ﻃﻌﻨہ زﻧﯽ اور
ان ﭘﺮ ﺑﺪاﻋﺘﻤﺎدی وﻏﯿﺮہ۔
ﻟہٰﺬا دﯾﻦ ﮐے ﭼﻨﺪ ﻇﺎہﺮی ﭘہﻠﻮؤں ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻟﯿﻨﺎ اور
دوﺳﺮی ﻃﺮف اہﻢ اور ﺑﮍے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺮﻧﺎ
 ،دراﺻﻞ دﯾﻦ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﻧہ اﭘﻨﺎﻧے ﮐﺎ اﻇہﺎر
ہے۔ رب ﺗﻌﺎﻟﯽٰ اس ﭼﯿﺰ ﺳے ڈراﺗے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
›اَﻓ َﺘ ُﻮ ْٔﻣ ِﻨُـــﻮ ْنَ ﺑِﺒَﻌْـــﺾِ اﻟ ْﻜ ِﺘٰـــﺐِ
وَﺗ َﻜ ْﻔ ُﺮ ُوْنَ ﺑِﺒَﻌْﺾٍ ۚ۰ ﻓ َﻤ َﺎ ﺟ َﺰ َاۗءُ ﻣ َﻦ ْ
ﻳَّﻔ ْﻌَـﻞ ُ ذٰﻟ ِـﻚ َ ﻣ ِﻨْﻜ ُـﻢ ْ اِﻻَّ ﺧ ِـﺰ ْيٌ ﻓ ِـﻲ
اﻟ ْﺤ َﻴٰﻮۃِ اﻟﺪ ُّﻧ ْﻴَﺎۚ۰ وَﻳَﻮ ْم َ اﻟ ْﻘِﻴٰﻤ َۃِ
ﻳُﺮ َدُّوْنَ اِﻟٰٓﻰ اَﺷ َﺪ ِّ اﻟ ْﻌَﺬَابِۭ۰ وَﻣ َﺎ
اﻟﻠہُ ﺑِﻐَﺎﻓ ِﻞ ٍ ﻋ َﻤ َّﺎ ﺗ َﻌْﻤ َﻠ ُﻮ ْنَ۸۵‹
ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﮐﺘﺎب ﮐے ﺑﻌﺾ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻧﺘے ہﻮ اور ﺑﻌﺾ ﮐﺎ
اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺘے ہﻮ؟ ﺑﮭﻼ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﯾﺴے ﮐﺎم ﮐﺮﯾں ان
ﮐﯽ ﺳﺰا اس ﮐے ﺳﻮا اور ﮐﯿﺎ ہﻮ ﺳﮑﺘﯽ ہے ﮐہ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں
ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ہﻮں اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐے دن وہ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﯽ
ﻃﺮف دﮬﮑﯿﻞ دﯾے ﺟﺎﺋﯿں؟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺗﻢ ﮐﺮﺗے ہﻮ اﻟﻠہ
اس ﺳے ﺑےﺧﺒﺮ ﻧہﯿں۔
]اﻟﺒﻘﺮۃ[85 :

اس ﮐے ﻋﻼوہ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﮐے ﺑہـﺖ ﺳـے اﻓـﺮاد اﯾﺴـے ﺑﮭـﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں ﺟﻦ ﻣﯿں ﻋﺒﺎدت ﮔﺰاری ﮐﺎ ﯾہ ﺟﺬﺑہ ﻧﻈﺮ
ﻧہﯿں آﺗﺎ۔

دوﺳﺮی ﺑﺎت:
ﺟﺐ ﯾہ دﯾﻨﺪاری دﯾﻦ ﻣﯿں ﺑﺪﻋﺘﻮں ﮐﯽ اﯾﺠﺎد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐے ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺎل وﺟﺎن ﻟﻮﭨﻨے ،دﮬﻮﮐﺎ دہﯽ ،ﺟﮭﻮٹ اور
ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﺳے ﻧہﯿں روک رہﯽ ﺗﻮ ﯾہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ہے۔ اس ﺳے ﻣﻨہﺞ ﮐﯽ درﺳﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺮ
اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻀﻮل ہے۔ ﻋﺒﺎدت ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻧﺤﺮاف اور ﺑﺪﻋﺖ
ﺟﻤﻊ ہﻮﺟﺎﺗﯽ ہے ﺑﻠﮑہ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳے ﯾہﯽ
ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے۔
ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ہﻤﯿں ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰاری ﻣﯿں
اس
ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺎ ﺣﺎل ﭘہﻠے ہﯽ ﺑﺘﺎ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﺎﮐہ ہﻢ
دﮬـﻮﮐے ﻣﯿں ﻧہ آﺋﯿں۔ آپﷺ ﻧے ﻋﺒـﺎدت ﮔـﺰار اور دﯾـﻦ
وﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐے ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام� ﺳے ﻣﺨﺎﻃﺐ ہﻮﮐﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
َ
»ﻳَﺤ ْﻘِﺮ ُ أ ﺣ َﺪ ُﻛ ُﻢ ْ ﺻ َﻼ َﺗ َﻪُ ﻣ َﻊ َ ﺻ َﻼ َﺗ ِﻬ ِﻢ ْ،
وَﺻ ِﻴَﺎﻣ َﻪُ ﻣ َﻊ َ ﺻ ِﻴَﺎﻣ ِﻬ ِﻢ ْ«.
ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ہﺮ اﯾﮏ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻧﻤﺎز
اور اﭘﻨے روزہ ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐے روزہ ﺳے ﺣﻘﯿﺮ ﺳﻤﺠﮭے
ﮔﺎ۔
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،3610 :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ[1064 :
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :ﺗﻼوت وﻋﺒﺎدت ﻣﯿں ان
ﮐﯽ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﯽ ﺷﺪت ﮐﻮ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ اﻧہﯿں ﻗﺮاء ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﺗﮭﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﻟﻮگ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﺎوﯾﻠﯿں ﮐﺮﺗے ﺗﮭے
اور اﭘﻨﯽ راﺋے ﮐﻮ ﭨﮭﻮﻧﺴﻨے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔ دﻧﯿﺎ
ﺳے ﺑےرﻏﺒﺘﯽ اور ﺧﺸﻮع وﻏﯿﺮہ ﻣﯿں ﺗﮑﻠﻒ ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﺘے
ﺗﮭے۔‘‘
]ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري[12/291 :
ـﺪاﺋﯽ
ـﺎ اور ﻓـ
ـﺎن ﻟﮍاﻧـ
ـﻮں ﻣﯿں ﺟـ
ـﺮح ﻣﻌﺮﮐـ
ـﯽ ﻃـ
اﺳـ
ﮐﺎرواﺋﯿﺎں ﺑﮭﯽ دﯾﻨﺪاری اور ﻣﻨہﺞ ﮐے ﺻﺤﯿﺢ ہﻮﻧے ﮐﯽ

دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯿں۔ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﭘﻮری ﺗﺎرﯾﺦ اﭨﮭﺎ ﮐﺮ
دﯾﮑﮫ ﻟﯿں ،وہ ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ﺑہﺖ ﺑہﺎدر ،دﻟﯿﺮ اور ﺟﺮاءت
ﻣﻨﺪ ﺗﮭے۔ ﻣﯿﺪان ﻣﯿں ﺧﻮب ﺟﻢ ﮐﺮ ﻟﮍﺗے ﺗﮭے۔ ﺳﯿﺪﻧﺎ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ� ﮐے ﺧﻼف ﺟﻨﮓ ﻧہﺮوان ﻣﯿں ﺧﻮارج
اﺗﻨﺎ ڈٹ ﮐﺮ ﻟﮍے ﮐہ ﺻﺮف دس آدﻣﯽ زﻧﺪہ ﺑﭽے۔ ﭘﮭﺮ
اﻣﻮی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐے ﺧﻼف ان ﮐﯽ رﯾﺸہ دواﻧﯿﺎں ﺟﺎری رہﯿں
ﺣﺘﯽ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺷﺪت اور ﺳﺨﺘﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﻣﻌﺮﮐﻮں ﻣﯿں
ﭘﻮرے ﭘﻮرے ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺎم آﺟﺎﺗے ﺗﮭے۔
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺧﺼﻠﺘﻮں
ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﺧﻮارج ﻣﯿﺪان ِ ﻗﺘﺎل ﻣﯿں ﺟﻢ ﮐﺮ اور ﻣﻮت
ﮐـﯽ آﻧﮑﮭـﻮں ﻣﯿں آﻧﮑﮭﯿں ڈال ﮐـﺮ ﻟـﮍﺗے ﺗﮭے۔ ان ﮐـﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺲ ﻧے ﺑﮭﯽ ﭘﮍﮬﯽ ہے ،وہ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺧﻮب اﭼﮭﯽ
ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے۔‘‘
] ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري[9/48 :
ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﯽ اور ﺷﺪت ﺗﻮ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻣﻨﺤﺮف
ﻟﻮﮔﻮں ﺑﻠﮑہ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﻣﯿں ﺑﮭﯽ دﯾﮑﮭﻨے ﮐﻮ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﯽ
ہے۔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ ،ﺷﺪت اور
اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﯿں ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑہﺖ ﺳے واﻗﻌﺎت ﻣﻠﺘے
ہﯿں۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﮭﻨﮕﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻮں ﮐے ﭘﺮاﻧے واﻗﻌﺎت
)ﯾہ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎﭘﺎن ﮐے ﺧﻮدﮐﺶ
اور ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﯿﮑﺎزی
ﺣﻤﻠہ آور ہﻮاﺑﺎز ﺗﮭے ﺟﻦ ﮐﯽ ﺷہﺮت دوﺳﺮی ﺟﻨﮓ ﻋﻈﯿﻢ
ﮐﯽ ﺑﺤﺮ اﻟﮑﺎہﻞ ﻣہﻢ ﮐے اﺧﺘﺘﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿں اﺗﺤﺎدی
اﻓﻮاج ﮐے ﺑﺤﺮی ﺟہﺎزوں ﭘﺮ ﺣﻤﻠﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ہے۔ (
ﮐﺎﻣﯿﮑﺎزی ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ہے :ﻣﻘﺪس ہﻮا ،ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺟﮭﮑﮍ۔
ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ 1281ء ﻣﯿں ﻗﺒﻼﺋـﯽ ﺧـﺎن ﮐـﯽ ﻗﯿـﺎدت ﻣﯿں
آﻧے واﻟے ﺑﺤـﺮی ﺑﯿـﮍے ﺳـے ﺟﺎﭘـﺎن ﮐـﻮ اس ﻃﻮﻓـﺎن ﻧے
ﺑﭽﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﺑہﺖ ﺳﯽ ﮐﻤﯿﻮﻧﺴﭧ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﻧے ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺮ ﯾہﻮدی ﻗﺒﻀہ
ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧے ﮐےﻟﯿے ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎں دﯾں۔ ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﯽ ﯾہ
ﮐـﻮﺷﺸﯿں ،ﻣﺤﻨﺘﯿں اور ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎں ﺷﺮﯾﻌـﺖ اور ﺣـﻖ ﮐے
ﺗﺮازو ﻣﯿں ذرہ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮭﯽ وزن ﻧہﯿں رﮐﮭﺘﯿں ﺟﺐ ﺗﮏ
وہ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ہﯿں۔
ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ ﻗﻮت ،ﺟﺮاءت ،ﺟﻨﮕﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اور ﺟﺎن

ہﺘﮭﯿﻠﯽ ﭘﺮ رﮐﮭﻨﺎ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ اور ﻣﻨہﺞ ﮐے درﺳﺖ
ہﻮﻧے ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ہے۔

ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎت:
ﻣﺤﺾ ﻧﻔﺎذ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ دﻋﻮت ،ﻃﺎﻏﻮت ﺳے ﻟﮍاﺋﯽ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻌﺮوں ﮐﻮ دﯾﻨﺪاری ،ﻣﻨہﺞ ﮐﯽ درﺳﺘﯽ اور اﻧﺤﺮاف ﺳے
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﺑہﺖ ﺑﮍی ﻏﻠﻄﯽ ہے۔
اﭼﮭﯽ ﺑﺎﺗﯿں اور اﭼﮭے ﻧﻌﺮے ہﺮ اﯾﮏ ﮐﻮ اﭼﮭے ﻟﮕﺘے
ہﯿں ،ﺑﻠﮑہ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺮی ﻧﯿﺖ اور ارادے واﻻ ہﯽ
ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻧﻌﺮے ﻟﮕﺎ رہﺎ ہﻮﺗﺎ ہے۔ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ:
َ
َ
ُ
»إِنَّ أ ﺧ ْـﻮ َفَ ﻣ َـﺎ أ ﺧ َـﺎفُ ﻋ َﻠ َـﻰ أ ﻣ َّﺘ ِـﻲ
ﻛ ُﻞ ُّ ﻣ ُﻨَﺎﻓ ِﻖٍ ﻋ َﻠِﻴﻢِ اﻟﻠ ِّﺴ َﺎنِ«
ﻣﺠﮭے اﭘﻨﯽ اﻣﺖ ﭘﺮ ﭼﺮب ﻟﺴﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳے زﯾﺎدہ ﺧﻄﺮہ
ہے۔
]ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ[143 :
آﺧﺮی زﻣﺎﻧے ﮐﯽ اﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ہے ﮐہ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﻗﻮل وﻋﻤﻞ ﻣﯿں ﺑہﺖ ﺗﻀﺎد ہﻮﮔﺎ۔ رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ
ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ہے:
ْ
ــﻨَﻮ َات ٌ
ــﺎسِ ﺳ َـ
ــﻰ اﻟﻨَّـ
ــﻴَﺄ ﺗ ِﻲ ﻋ َﻠ َـ
».ﺳ َـ
ـﺎذِبُ،
ـﺎ اﻟ ْﻜ َـ
ـﺪ َّق ُ ﻓ ِﻴﻬ َـ
ـﺪ َّاﻋ َﺎتُ ،ﻳُﺼ َـ
ﺧ َـ
وَﻳُﻜ َـﺬَّبُ ﻓ ِﻴﻬ َـﺎ اﻟﺼ َّـﺎدِق ُ ،وَﻳُﺆ ْﺗ َﻤ َـﻦ ُ
ﻓ ِﻴﻬ َــﺎ اﻟ ْﺨ َــﺎﺋ ِﻦ ُ ،وَﻳُﺨ َــﻮ َّنُ ﻓ ِﻴﻬ َــﺎ
اﻷْ َﻣ ِﻴﻦ ُ«.
ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ واﻟے ﺳﺎل آﺋﯿں ﮔے  ،ان ﻣﯿں ﺟﮭﻮﭨے ﮐﻮ
ﺳﭽﺎ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور ﺳﭽے ﮐﻮ ﺟﮭﻮﭨﺎ ۔ ﺧﺎﺋﻦ ﮐﻮ
اﻣﺎﻧﺖ دار اور اﻣﺎﻧﺖ دار ﮐﻮ ﺧﺎﺋﻦ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔
]ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟہ[4036 :
آپﷺ ﻧے ہﻤﯿں ﺧﻮارج ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺑﺘﺎﯾﺎ ہے ﮐہ وہ
ﺑہﺖ اﭼﮭﯽ ﺑﺎﺗﯿں ﮐﺮﯾں ﮔے۔ ﺣﻖ ﮐﯽ دﻋﻮت ﮐﺎ اﻇہﺎر

ﮐﺮﯾں ﮔے ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﺎ ﻣﻨہﺞ ﻏﻠﻂ ہﻮﮔﺎ اور ﻋﻘﯿﺪہ ﻣﯿں
ﻓﺴﺎد ہﻮﮔﺎ۔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
»ﻳُﺤ ْﺴ ِﻨُﻮنَ اﻟ ْﻘِﻴﻞ َ وَﻳُﺴ ِﻴﺌ ُﻮنَ اﻟ ْﻔِﻌْﻞ َ«
ﺑﺎﺗﯿں ﺑہﺖ اﭼﮭﯽ ﮐﺮﯾں ﮔے ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎم ان ﮐے ﺑہﺖ ﺑﺮے
ہﻮں ﮔے۔
]ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داؤد[4765 :
اﯾﮏ اور ﺟﮕہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
َّ
»ﻳَﺘ َﻜ َﻠ ﻤ ُـــﻮنَ ﺑِﻜ َﻠِﻤ َـــﺔ ِ اﻟ ْﺤ َـــﻖِّ
ﻳُﺠ َﺎوِزُ ﺣ ُﻠ ُﻮﻗ َﻬ ُﻢ ْ«

ﻻَ

ﮐﻠﻤہ ﺣﻖ ﮐہﯿں ﮔے ﻟﯿﮑﻦ وہ ان ﮐے اﭘﻨے ﺣﻠﻖ ﺳے ﻧﯿﭽے
ﻧہﯿں اﺗﺮے ﮔﺎ۔
]ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ[1255 :
ﻋﻼﻣہ ﺳﻨﺪﮬﯽ � ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں ’’ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺴﯽ ﺑﺎﺗﯿں ﮐﺮﯾں
ﮔے ﺟﻮ ﺑﻈﺎہﺮ ﺑہﺖ اﭼﮭے اﻗﻮال ہﻮں ﮔے  ،ﻣﺜﻼ ً» :إن
اﻟﺤﮑﻢ إﻻ ﻟﻠہ« ’’ﺣﮑﻢ ﺻﺮف اﻟﻠہ ﮐﺎ ﭼﻠے ﮔﺎ۔‘‘ اور
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺗﯿں ،ﻣﺜﻼ ً :ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف
دﻋﻮت۔‘‘
]ﺣﺎﺷﯿۃ اﻟﺴﻨﺪي ﻋﻠﯽ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ[1/72 :
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ� ﮐے دور ِ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿں ﺧﻮارج
اﯾﮏ ﺟﮕہ ﺟﻤﻊ ہﻮﺋے اور اﻧہﻮں ﻧے ﻗﺮآن ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﻨﺎﻧے ،ﺣﻖ ﮐﯽ ﺗﻼش ،ﻇﻠﻢ ﺳے اﻧﮑﺎر ،ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳے ﺟہﺎد،
دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎت ،اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧہﯽ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﭘﺮ آﭘﺲ ﻣﯿں ﻣﻌﺎہﺪہ ﮐﯿﺎ اور ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺑﻌﺪ
ﺻﺤﺎﺑہ� ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧے ﮐےﻟﯿے ﭼﻞ ﭘﮍے۔
اﺑﻦ اﺑﯽ ﻧُﻌْﻢ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﻣﯿں ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ� ﮐے ﭘﺎس ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﺎ ﺟﺐ ان ﺳے اﯾﮏ آدﻣﯽ ﻧے ﻣﭽﮭﺮ
ﻣﺎرﻧے ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺎ۔ آپ� ﻧے ﺳﻮال ﮐﯿﺎ’’ :ﺗﻤہﺎرا
ﺗﻌﻠﻖ ﮐﺲ ﻋﻼﻗہ ﺳے ہے؟‘‘ ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ’’ :ﻋﺮاق ﺳے۔‘‘
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ :اس ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻮ ﮐہ ﻣﺠﮫ ﺳے ﻣﭽﮭﺮ ﻣﺎرﻧے

ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮫ رہﺎ ہے ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧہﻮں ﻧے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ
ﮐے ﻧﻮاﺳہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ� ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ہے۔‘‘
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري[5994 :
اس ﺳﺎری ﺑﺤﺚ ﺳے ﯾہ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ اﭼﮭﯽ
اﭼﮭﯽ ﺑﺎﺗﯿں ﮐﺮﻧﺎ ،ﻧﻌﺮے ﻣﺎرﻧﺎ اور دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿں
ﺷﻮق ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﮐہﻨے واﻟے ﮐﯽ ﺳﭽﺎﺋﯽ اور اس
ﮐے ﻣﻨہﺞ ﮐﯽ درﺳﺘﯽ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ۔

ﭼﻮﺗﮭﯽ ﺑﺎت:
ﺟہﺎں ﺗﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎنِ داﻋﺶ ﮐے ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﺗﻮ:
ﯾہ ﺑـﺎت ﺑﺎﻟﮑـﻞ ﻏﻠـﻂ ہے۔ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﻣﯿں
⃣1۔
ﺑﺎاﺧﻼق اﻓﺮاد ﺑہﺖ ﮐﻢ ہﯿں ﺟﺒﮑہ ﻓﯿﺼﻠہ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻮ
دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
⃣2۔
ہﯿں۔ ﻣﺜﻼ ً:
اﻧہﯿں ذﻟﯿﻞ
ان ﮐﺎ ﻣﺬاق
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﯽ

اس دﻋﻮیٰ ﮐے ﺧﻼف ﺑہﺖ ﺳے دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد
دوﺳـﺮوں ﺳـے اﭘﻨے آپ ﮐـﻮ ﺑـﮍا ﺳـﻤﺠﮭﻨﺎ،
ﮐﺮﻧﺎ ،ان ﮐﯽ ﺟہﺎﻟﺖ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﻧﺎ اور
اُڑاﻧﺎ وﻏﯿﺮہ ﺟﯿﺴے ﮐﺎم ﻗﺎﺋﺪﯾﻦ اور ﻋﺎم
ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﮐﯽ ﺑہﺖ ﺑﮍی دﻟﯿﻞ ہے۔

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺑﻌﺾ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺗﻮ
⃣3۔
اس ﺳے ﺑﮭﯽ ﺳﺨﺖ اور ہﻮﻟﻨﺎک ﺑﺎﺗﯿں ﺳﺎﻣﻨے آﭼﮑﯽ ہﯿں۔
ﻣﺜﻼ ً :ﺑﺎﻏﯿﻮں ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ان ﮐے ہﺎﺗﮫ آﯾﺎ ،اس
ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻢ ﮐے اﻟﺰام ﻟﮕﺎ ﮐﺮ  ،ﺟﻦ ﻣﯿں زﯾﺎدہ ﺗﺮ
ﻏﺪاری اور ارﺗﺪاد ﮐﺎ اﻟﺰام ﺗﮭﺎ ،اﺳے ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﯿﺎ،
ﺳﺰاﺋﯿں دﯾں اور ﭘﮭﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﯾﺎ۔ اس ﻃﺮح ان ﻟﻮﮔﻮں
ﻧے ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ اور ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻣﯿں ﺳے ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺎﻧﭻ
ہﺰار اﻓﺮاد ﻗﺘﻞ ﮐﯿے ہﯿں۔ ﭘﮭﺮ ﻗﺘﻞ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻧہﻮں
ﻧے ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ﮐﻮ ﮔﺎﻟﯿﺎں دﯾں ،ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐہﺎ ،ﺳﻔﺎﮐﺎﻧہ
ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﯿے ،ﺟﺴﻤﻮں ﮐﯽ ﭼﯿﺮ ﭘﮭﺎڑ ﮐﯽ اور ان ﺳے
اﯾﺴے ﺑﺮے اﻧﺪاز ﺳے ﭼﮭﯿﮍ ﭼﮭﺎڑ ﮐﯽ ﮐہ ﻋﺎم اﻧﺴﺎن ﮐﻮ
دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﮔﮭﻦ آﺗﯽ ہے۔ ان ﺳﺐ اﻓﻌﺎل ﮐے ﮔﻮاہ ﺑﮭﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں اور وﯾڈﯾﻮ ز ﺑﮭﯽ دﺳﺘﯿﺎب ہﯿں۔ اﮔﺮ ﻣﺎن
ﺑﮭﯽ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮐہ ﯾہ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﺳے ﭘﯿﺶ
آﺗے ہﯿں ﺗﻮ ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ اور داﻋﯽ

ﺣﻀﺮات ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﯾہ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯿﺎ
ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﺎ ہے؟
ﺟہﺎں ﺗﮏ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﺟﻮ
⃣4۔
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺧﻼف ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﻣﯿں ﺣﺼہ ﻧہﯿں
ﻟﯿﺘے اور ﻧہ ان ﮐے ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺑﺎﻏﯿﻮں ﯾﺎ اﻟﮓ ہﻮﻧے
واﻟے ﻣﺠﺎہﺪوں ﺳے ﺗﻌﻠﻘﺎت اور رواﺑﻂ ہﯿں ﺗﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اس وﻗﺖ ﺗﮏ درﺳﺖ روﯾہ رﮐﮭﺘﯽ ہے ﺟﺐ ﺗﮏ
وہ اس ﮐے ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار رہﺘے ہﯿں اور اس ﮐے ﻓﯿﺼﻠﻮں،
ﻣﻨہﺞ ،ﻓﺘﺎویٰ اور اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے۔
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻣﺎﺗﺤﺖ ﺑﮭﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﯾہﯽ ﺣﺎل ﺗﮭﺎ۔ ﻟﻮگ ﺟﺐ
ﺗﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻣﻄﯿﻊ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار رہﺘے ﺗﮭے ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻧہﯿں ﮐﺴﯽ ﺗﻨﮕﯽ وﺗﮑﻠﯿﻒ اور ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے اﻧﻘﻼب اور اس ﮐﯽ وﺟہ ﺳے آﻧے
واﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐہﺎ ﮐہ ’’ﭘہﻠے ہﻢ
زﻧﺪہ ﺗﻮ ﺗﮭے!‘‘
ﻟﻮﮔـﻮں ﮐـﯽ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ان ﮐے ﻣـﺎﺗﺤﺖ ہے
⃣5۔
اور ان ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﯽ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ان ﮐﺎ
ڈر اور ان ﮐے ﺷﺮ ﺳے ﺑﭽﺎؤ ہے ،ﻧہ ﮐہ ان ﺳے راﺿﯽ
ﺧﻮﺷﯽ وہ ﺧﺎﻣﻮش رہﺘے ہﯿں ﯾﺎ ان ﮐے ﻣﻨہﺞ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﺳے ﭘہﻠے ﻇﺎﻟﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐے
ﺳـﺎﻣﻨے ﺑﮭـﯽ وہ ان ﮐـﯽ ﭘﮑـﮍ اور ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﯽ وﺟہ ﺳـے
ﻓﺮﻣــﺎﻧﺒﺮداری ﮐــﺎ اﻇہــﺎر ﮐــﺮﺗے ﺗﮭے۔ ﻟہٰــﺬا ﯾہ
ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮداری ان ﻇـﺎﻟﻤﻮں ﮐے ﻣﻨہـﺞ ﮐے ﺻـﺤﯿﺢ ہـﻮﻧے،
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐے درﺳﺖ ہﻮﻧے ﯾﺎ ان ﮐے ﺑﺎاﺧﻼق ہﻮﻧے ﮐﯽ
دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎً ﻧہﯿں ہے۔ اس ﻣﯿں ان ﮐےﻟﯿے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
وﺳﺘﺎﺋﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧہﯿں ہے۔ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ:
»إِنَّ ﺷ َﺮ َّ اﻟﻨَّﺎسِ ﻋ ِﻨْﺪ َ اﻟﻠ َّﻪ ِ ﻣ َﻨْﺰ ِﻟ َﺔ ً
ﻳَـﻮ ْم َ اﻟﻘِﻴَﺎﻣ َـﺔ ِ ﻣ َـﻦ ْ ﺗ َﺮ َﻛ َـﻪُ اﻟﻨَّـﺎسُ
اﺗ ِّﻘ َﺎءَ ﺷ َﺮ ِّهِ«.
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ روز ِ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺐ ﺳے ﺑﺪﺗﺮ وہ
ﺷﺨﺺ ہﻮﮔﺎ ﺟﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﻧے اس ﮐے ﺷﺮ ﺳے ﺑﭽﻨے ﮐےﻟﯿے
ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﮐہﻨﺎ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ہﻮﮔﺎ۔
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري[6032 :

ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ان ﺳے ڈرﻧے ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی دﻟﯿﻞ اﯾﮏ ﺟﻢ
ﻏﻔﯿﺮ ﮐﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے دردﻧﺎک ﻗﺒﻀہ ﺳے ڈر ﮐﺮ اس ﮐے زﯾﺮ
ﮐﻨﭩﺮول ﻋﻼﻗﻮں ﺳے ﻧﮑﻞ ﺑﮭﺎﮔﻨﺎ ہے ﯾﺎ ان ﻋﻼﻗﻮں ﺳے
ﺑﮭﯽ ﺑﮭﺎگ ﺟﺎﻧﺎ ہے ﺟﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﮐﻨﭩﺮول ﻣﯿں آﺳﮑﺘے
ہﯿں۔
اﮔﺮ ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ہﯽ ﻣﻨہﺞ
⃣6۔
ﮐﯽ درﺳﺘﯽ ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ہے ﺗﻮ ﮐﻔﺎر ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺑہﺖ ﺳے ﻟﻮگ
ﺣﺴﻦ اﺧﻼق اور ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﺳے ﭘﯿﺶ آﻧے واﻟے ہﻮﺗے ہﯿں۔
ﺑﻠﮑہ ﮔﺰﺷﺘہ ﭼﻨﺪ دہﺎﺋﯿﻮں ﺳے ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑہﺖ ﺳے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﭘﻨﺎہ ﮔﺎہ ﺑﻦ ﭼﮑے ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧہﯿں
وہﺎں ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک اور اﻧﺼﺎف ﻣﻠﺘﺎ ہے ﺟﻮ ﻇﻠﻢ ﮐے ﺗﺤﺖ
ﭼﻠﻨے واﻟے اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿں ﻧﻈﺮ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں آﺗﺎ۔
ﺑﻠﮑہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺑہﺖ ﺳے ارﮐﺎن اﻧﻘﻼب ﺳے ﭘہﻠے ﺑﻠﮑہ
ﺑﻌﺪ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮک ﮐﺮﻧے واﻟے ﺗﮭے ،ﮐﯿﺎ ﯾہ
ان ﮐے ﺑﮭﯽ ﻣﻨہﺞ ﮐے درﺳﺖ ہﻮﻧے ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ہے؟

ﭘﺎﻧﭽﻮﯾں ﺑﺎت:
اس ﺑﺎت ﻣﯿں دﯾﮕﺮ ﺟہﺎدی ﮔﺮوہﻮں ﭘﺮ ﻃﻌﻨہ زﻧﯽ اور ان
ﻣﯿں دﯾﻨﯽ اﻣﻮر ﮐے ﺷﻮق ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ہے۔
دﯾﻨـﺪاری ،ﻋﺒـﺎدات ﮐـﺎ ﺷـﻮق اور ﺷﺮﻋـﯽ دروس دﯾﮕـﺮ
ﮔﺮوہﻮں ﻣﯿں ﺑﮭﯽ واﺿﺢ اور ﻧﻤﺎﯾﺎں ہﯿں  ،ﭼﺎہے ان ﮐے
اﻓـﺮاد ﻣﯿں ہـﻮں ﯾـﺎ رہﻨﻤـﺎؤں ﻣﯿں۔ ﺑﻠﮑہ ﺑہـﺖ ﺳـے
ﮔﺮوہﻮں ﻣﯿں اﯾﺴے اﻓﺮاد ﺑﮭﯽ ہﯿں ﺟﻦ ﮐے ﻋﻠﻢ وﻓﻀﻞ ﮐﯽ
دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﺮف ہے۔ ان ﮐﯽ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮت ﮐﺎ ﭼﺮﭼﺎ ہے۔ اﻟﺒﺘہ
اﻟﻠہ ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿں ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭘﺎﮐﯿﺰہ ﻗﺮار ﻧہﯿں
دﯾﺘے۔
ﻟہٰﺬا ﯾہ ﮐہﻨﺎ ﮐہ اﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ
ﭘﺎﺑﻨﺪ ہے اور دوﺳﺮی ﻧہﯿں ﺗﻮ ﯾہ ﻣﺤﺾ ﺳﯿﻨہ زوری ہے،
ﺟﻮ ﺑﻼ دﻟﯿﻞ ہے۔ اس ﮐﺎ ﯾہ ﻣﻄﻠﺐ ﻧہﯿں ﮐہ ﺑﻌﺾ اﻓﺮاد
ﯾﺎ ﮔﺮوہﻮں ﻣﯿں دﯾﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻣﯿں ﮐﻤﯽ ﻧہﯿں
ہﻮﺗﯽ۔ ﺑﻠﮑہ ہﻮﺗﯽ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻓﺮق ﺗﻮ ﻃﺒﻌﯽ ہے اور
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﺎم ﮐے ﺳﺎﺑﻘہ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﯿں ﺗﻮ ﭼﯿﺰ
ﺑﺎﻟﮑﻞ واﺿﺢ ہے۔

ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﮐﭽﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎم ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰاری ،دﯾﻦ
اور ﺟہﺎد ﮐﯽ درﺳﺘﯽ ﮐﺎ ذرﯾﻌہ ﺳﻤﺠﮭﺘے
ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪی
ہﯿں ﻣﺜﻼ ً :ﻟﻤﺒے ﺑﺎل رﮐﮭﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺮﯾﻘہ ﺳے ﻟﺒﺎس
ﭘہﻨﻨﺎ۔ ﻣﺜﻼ ً اﯾﺴﺎ ﻟﺒﺎس ﭘہﻨﻨﺎ ﺟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں
ﻣﻌﺮوف ہے ،ﯾﺎ ﭘﮕﮍی ﺑﺎﻧﺪﮬﻨﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ رﻧﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮﻧﺎ وﻏﯿﺮہ۔ ﯾہ اور ان ﺟﯿﺴے ﮐﺎم دﯾﻨﺪاری ،ﺟہﺎد
اور ﻣﻨہﺞ ﮐے درﺳﺖ ہﻮﻧے ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ہے۔

.
ﺧﻼﺻہ ﮐﻼم
ﺑﺎت ﮐﭽﮫ ﯾہ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﮐے ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے
زﯾﺎدہ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻌﺎر ﻧہﯿں ہﯿں۔ ﺑﻠﮑہ
ان ﮐے ﻋﻘﯿﺪہ ﻣﯿں اﻧﺤﺮاف ہےاور ﯾہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ﮐے
ﻣﺮﺗﮑﺐ ہﯿں۔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺣﻘﻮق ﭘﺮ ڈاﮐﺎ ڈاﻟﻨے واﻟے
ﻣﺠﺮم ہﯿں ،ﺟﺲ ﺳے دوﺳﺮے ﻟﻮگ ﺑﺮی ہﯿں۔ اﮔﺮﭼہ ان ﻣﯿں
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﺑہﺖ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار اور اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻌﺎر ﺑﮭﯽ ہﯿں
ﻟﯿﮑﻦ اﻃﺎﻋﺖ وﻋﺒﺎدت ﻣﯿں ﻣﺤﻨﺖ ﻣﻨہﺞ ﮐﯽ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ
ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﯽ ﻗﻄﻌﺎً دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ہے۔
ﻋﺒﺎدت وﻋﻤﻞ ﻣﯿں ﻣﺤﻨﺖ ﺻﺮف ﺧﻮارج ﮐﺎ ہﯽ ﻃﺮہ اﻣﺘﯿﺎز
ﻧہﯿں ہے ﺑﻠﮑہ ﺑہﺖ ﺳے ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﮭﯽ اس ﻣﯿﺪان ﻣﯿں
آﮔے ﻧﻈـﺮ آﺗے ہﯿں۔ ﻣﺜﻼ ً :ہﻨـﺪو ﺳـﺎدﮬﻮ ،ﺳـﮑﮫ ،ﺑـﺪھ
ﺑﮭﮑﺸﻮ ،ﻋﯿﺴﺎﺋﯽ راہﺐ وﻏﯿﺮہ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﻣﺤﻨﺘﯿں روزِ
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻧہﯿں ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧہ دے ﺳﮑﯿں ﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﻋﻤﻞ ﮐے درﺳﺖ ہﻮﻧے اور ﻗﺒﻮل ہﻮﻧے ﮐﯽ دو ﺷﺮﻃﯿں ہﯿں:
اﺧﻼص اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی۔
ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض� ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﺟﻮ
ﯾہ ﮐہﺎ ہے ﮐہ ’’اس ﻧے ﻣﻮت اور ﺣﯿﺎت اس ﻟﯿے ﺑﻨﺎﺋﯽ
ہے ﺗﺎﮐہ ﺗﻤہﯿں آزﻣﺎﺋے ﮐہ ﮐﻮن اﭼﮭے اﻋﻤﺎل ﮐﺮﮐے آﺗﺎ
ہے۔‘‘
]اﻟﻤﻠﻚ[2 :
ﺗﻮ اس ﺳے ﻣﺮاد اﯾﺴے اﻋﻤﺎل ہﯿں ﺟﻮ ﺧﻠﻮص دل ﺳے ﮐﯿے
ﺟﺎﺋﯿں اور درﺳﺖ ہﻮں۔ ﮐﺴﯽ ﻧے ﮐہﺎ :ﺗﮭﻮڑی وﺿﺎﺣﺖ
ﮐﺮﯾں۔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻠﻮص دل ﺳے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہﻮ

ﻟﯿﮑﻦ درﺳﺖ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہﯿں۔ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺗﻮ ہﻮ
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻠﻮص دل ﺳے ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ وہ ﺑﮭﯽ ﻗﺒﻮل
ﻧہﯿں۔ ﺧﻠﻮص دل ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ہے ﮐہ ﺻﺮف اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﻮ
راﺿﯽ ﮐﺮﻧے ﮐےﻟﯿے ہﻮ اور درﺳﺖ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ہے
ﮐہ ﺳﻨﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮ۔
)ﺣﻠﯿۃ اﻷوﻟﯿﺎء ﻷﺑﻲ ﻧﻌﯿﻢ(8/95 :

