داﻋـﺶ ﺗﻮﮐﻔـﺎر ﺳـے ﺑﮭـﯽ ﻟﮍﺗـﯽ ہے،
ﭘﮭﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺴے؟ ۔ اﯾﮏ ﺷﺒہ ﮐﺎ
ازاﻟہ

اﯾﮏ ﺷﺒہ ﮐﺎ ازاﻟہ :
داﻋﺶ اور دﯾﮕﺮ ﺧﻮارج ﺗﻮﮐﻔﺎر ﺳے
ﺑﮭﯽ ﻟﮍﺗے ہﯿں ،ﭘﮭﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺴے؟
ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﻌﯿﻢ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ

اﮐﺜﺮ ﺧﻮارج ﮐے ﺣﺎﻣﯽ ﻟﻮگ ﯾہ
ﮐہﺘےہﯿں  :ﮐہ ﯾہ داﻋﺶ  ،اﻟﻘﺎﻋﺪہ اور دﯾﮕﺮ
ﺧﻮارج ﺗﻮ ﮐﻔﺎر ﺳے ﺑﮭﯽ ﻟﮍﺗے ہﯿں ﺗﻮ ان ﭘہ
ﯾہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯿﺴے ﻓﭧ ہﻮ ﺳﮑﺘﯽ ہے ﮐہ “ﺧﻮارج ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﯾں ﮔے اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮﯾں ﮔے” اور اﻧہﻮں ﻧے ﮐﻔﺎر ﺳے ﮐﺌﯽ ﻋﻼﻗے
ﻓﺘﺢ ﮐﺮﮐے اﭘﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ہے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﯾہ
ﺧﻮارج ﮐﯿﺴےہﯿں؟

اس ﺷﺒہ ﮐﺎ ازاﻟہ:
اس ﺷﺒہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐے ﻣﺬﮐﻮرہ
ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﭘﺮ ہے۔
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ﺧﻮارج ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں
ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﻮ آﺧﺮ ﭘﺮ رﮐﮭﺘے ہﯿں۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﯾہ
ﺑﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ درﺳﺖ ہے ،ﻧہ واﻗﻌﺎﺗﯽ ﻃﻮر
ﭘﺮ۔
ﺷﺮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے اس ﻃﺮح ﮐہ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ
ﯾہ ہےﮐہ ﺟﺐ ﻗﺘﺎل ﮐﺎ رخ ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ہﻮﻧﺎ
ﭼﺎہﯿے ﺗﻮ وہ اﭘﻨﺎ رخ ﺻﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف
ﮐﯿے رﮐﮭﺘے ہﯿں۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳے ر ُخ ﭘﮭﯿﺮ
ﮐﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﻧﺎ اس ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ان
ﺳے ﻗﺘﺎل ﺗﺮک ﮐﺮﻧے ﮐے ﻣﺘﺮادف ہے۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ﻗﻮم ﻟﻮط ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے:
›اَﺗَﺎْﺗُﻮْنَ اﻟﺬ ُّﻛ ْﺮ َانَ ﻣِﻦ َ
اﻟْﻌٰﻠَﻤِﻴ ْﻦ َ  وَﺗَﺬ َر ُوْنَ ﻣَﺎ ﺧ َﻠَﻖَ
ﻟَﻜ ُﻢْ ر َﺑ ُّﻜ ُﻢْ ﻣِّﻦ ْ اَز ْوَاﺟ ِﻜ ُﻢْۭ۰‹
ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اہﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿں ﺳے ﻣﺮدوں ﮐے ﭘﺎس ﺟﺎﺗے
ہﻮ؟ اور ﺗﻤہﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧے ﺗﻤہﺎرے ﻟﺌے ﺟﻮ
ﺑﯿﻮﯾﺎں ﭘﯿﺪا ﮐﯽ ہﯿں ،اﻧہﯿں ﭼﮭﻮڑ دﯾﺘے ہﻮ؟
]اﻟﺸﻌﺮاء[165 – 166 :
ﯾہﺎں ﯾہ ﺑﺎت ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺳﻤﺠﮫ ﻣﯿں آﺗﯽ ہے ﮐہ
اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﺳے ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺘﻢ
ﻧہﯿں ﮐﯿے ﺗﮭے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﻮ ان
ﮐﯽ ﻧﺴﻞ آﮔے ﻧہ ﺑﮍﮬﺘﯽ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ وہ ﻟﻮگ
اﭘﻨﯽ ﺷہﻮت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧے ﮐےﻟﯿے اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں
ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻣﺮدوں ﮐے ﭘﺎس ﺟﺎﺗے ﺗﮭے ﺗﻮ اس
اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﮔﻮﯾﺎ وہ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮﯾﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧے
واﻟے ﺗﮭے۔
ﯾﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺷﺎدی ﺷﺪہ زاﻧﯽ ﺳے ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے
ﮐہ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﺣﻼل ﮐﺮدہ ذرﯾﻌہ
ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﺣﺮام ﮐﻮ اﭘﻨﺎﺗے ہﻮ؟

ﺗﻮ ﺟﺲ وﻗﺖ وہ ﺣﻼل ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ
ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ اس وﻗﺖ اﺳے ﺣﻼل ﮐﻮ
ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺣﺎﻻﻧﮑہ وہ ﺣﻼل ﮐﻮ
ﺗﺮک ﻧہﯿں ﮐﺮﭼﮑﺎ ہﻮﺗﺎ۔ اﺳﯽ وﺟہ
اس ﺣﺪﯾﺚ ﺳے ﯾہ ﻣﻔہﻮم اﺧﺬ ﻧہﯿں
ﺧﻮارج ﮐﻔﺎر ﺳے ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮭﯽ ﻗﺘﺎل
ﮔے۔ ﻓﺘﺪﺑﺮ

ﺣﺮام ﮐﺎم
ﭼﮭﻮڑﻧے واﻻ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ہﯽ
ﺳے ﻋﻠﻤﺎء ﻧے
ﮐﯿﺎ ﮐہ
ﻧہﯿں ﮐﺮﯾں

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :ﺟﺲ ﻃﺮح
ﺧﻮارج ﮐﻔﺎر ﺳے ﻟﮍﯾں ﮔے ،اﺳﯽ ﻃﺮح اﭘﻨے ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﺳے ﺑﮭﯽ ﻟﮍﯾں ﮔے اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺗﻮ
ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﻟﮍاﺋﯽ زﯾﺎدہ
ﺿﺮوری ہﻮﮔﯽ۔ اﺳﯽ وﺟہ ﺳے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ان
ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے
ﻟﮍﯾں ﮔے اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾں ﮔے۔
)

اﻟﻔﺘﺎویٰ اﻟﮑﺒﺮیٰ(6/360 :

ﺳﺎری ﺑﺤﺚ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ ﯾہ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
اور ﮐﻔﺎر دوﻧﻮں ﺳے ﻟﮍﺗے ہﯿں۔ ﺟﺲ ﻃﺮح وہ
ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ،اﺳﯽ
ﻃﺮح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے
ہﯿں۔ اﺳے ﺑﮭﯽ وہ ﺟہﺎد ﮔﺮداﻧﺘے ہﯿں ،ﺑﻠﮑہ
ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل زﯾﺎدہ ﺿﺮوری
ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ اور ﻣﺮﺗﺪ ﺳﻤﺠﮭﺘے
ہﯿں۔ اور ﯾہ ﺑﺎﺗﯿں آپ ﮐﻮ ان ﺧﻮارج ﮐﯽ
زﺑﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻋﺎم ﻣﻠﯿں ﮔﯽ ﮐہ ﭘہﻠے اﭘﻨے ﮔﮭﺮ
ﺳے ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﺮو ،ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﯿں دﯾﮑﮫ ﻟﯿں
ﮔے۔
واﻗﻌﺎﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے اس ﻃﺮح ﮐہ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ہﻤﯿں ﻣﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ہﻤﯿﺸہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور ﮐﻔﺎر دوﻧﻮں ﺳے ﻟﮍﺗے رہے ہﯿں۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے ان ﮐﯽ ﻟﮍاﺋﯽ زﯾﺎدہ ،ﺳﺨﺖ،
ﻧﻘﺼﺎن دہ اور ﻋﻘﯿﺪہ ٔﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے زﯾﺮ اﺛﺮ
ہﻮﺗﯽ ہے۔
ﭘﮭﺮ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐے ﻓﺮﻣﺎن’’ :وہ

ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے‘‘ ﻣﯿں ان ﮐے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے
ﺑﻐﺎوت اور ان ﮐے ﻗﺮﯾﺐ اور ﮔﮭﻼ ﻣﻼ ہﻮﻧے ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے ان ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﻧے ﮐﯽ ﻃﺮف اﺷﺎرہ ہے۔
ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻧے اﻧہﯿں ﭘُﺮاﻣﻦ ﮔﺮوہ
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﯾﺎ ان ﮐﯽ ﻇﺎہﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﺳے دﮬﻮﮐﺎ ﮐﮭﺎ
ﮔﺌے ﺗﻮ ﯾہ ان ﮐے ﺧﻼف اﭨﮫ ﮐﮭﮍے ہﻮﺋے۔
ﺗﺎرﯾﺦ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮔﻮاہ ہے ﮐہ ہﺮ
زﻣﺎﻧہ ﻣﯿں ﺧﻮارج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﮐﺮ
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ہﭽﮑﭽﺎہﭧ ﮐے اﻧہﯿں ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے رہے
ہﯿں ﺟﯿﺴے اﻧہﻮں ﻧے ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ
ارت اور ان ﮐے اہﻞ وﻋﯿﺎل ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ۔ اہﻞ
ﮐﺘﺎب ﺳے ﯾہ ﺻﻠﺢ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ان ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐے ذﻣہ اور رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ
ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﺘے ہﯿں۔
اس ﺑﺎرے ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻼﺣﻈہ
ہﻮ :اﻧہﻮں ﻧے اﯾﮏ وﯾڈﯾﻮ ﺟﺎری ﮐﯽ ﺟﺲ ﻣﯿں
اﭘﻨﯽ ہﯽ ہﻢ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺒہۃ اﻟﻨﺼﺮہ ﮐے اﯾﮏ
ﮐﺎرﮐﻦ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے دﮐﮭﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐے ﺑﻘﻮل وہ ان ﮐے ہﺎﺗﮫ ﺗﻮﺑہ
ﮐﺮﻧے ﺳے ﭘہﻠے آﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،اس ﻟﯿے اس ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ
ﻗﺒﻮل ﻧہﯿں ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔ ﺟﺒﮑہ اﯾﮏ اور وﯾڈﯾﻮ ﻣﯿں
اﻧہﻮں ﻧے اﯾﮏ ﻧﺼﯿﺮی ﮐﻮ ﻗﯿﺪ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اس
ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﯿﺎ۔ اور ﯾہ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺌﯽ دﻓﻌہ ﺳﺎﻣﻨے آﭼﮑﺎ ہے۔
اور رہﯽ ﺑﺎت داﻋﺶ ﮐﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﮐﻮ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﺗﻮ ﯾہ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺌﯽ ﭼﯿﺰ ﻧہﯿں۔ اس ﺳے ﭘہﻠے ﺑﮭﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ﮐﺌﯽ ﺑﺎر اﯾﺴﺎ ہﻮ ﭼﮑﺎ ہے ﮐہ
ﺧﻮارج ﮐﯽ اﭘﻨﯽ رﯾﺎﺳﺘﯿں ﻗﺎﺋﻢ رہﯽ ہﯿں۔
ﺧﻮارج ﻧے ﻋﻼﻗﻮں ﮐﻮ ﻓﺘﺢ ﮐﯿﺎ ہے اور ﯾہﺎں ﯾہ
وﺿﺎﺣﺖ ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ہےﮐہ داﻋﺶ ﮐﯽ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺟﻮ ﭘﺮوﭘﯿﮕﻨڈا ﺟﺎری ہے ﮐہ ﯾہ ﻋﻼﻗے
اﻧہﻮں ﻧے ﮐﻔﺎر ﺳےﻟﺌے ہﯿں ﺗﻮ ﯾہ ﺑﺎت درﺳﺖ
ﻧہﯿں  ،وہ دراﺻﻞ اﻧہﯽ ﻋﻼﻗﻮں ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ہے
ﺟﻨہﯿں ﺟہﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﻧے داﻋﺶ ﮐے ﻇہﻮر ﺳے
ﭘہﻠے ہﯽ آزاد ﮐﺮاﯾﺎ ہﻮا ﺗﮭﺎ۔ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ہے

ﮐہ داﻋﺶ ﮐﯽ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﺎں دﯾﮕﺮ ﺟہﺎدی
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐے ﺧﻼف ہﯽ رہﯽ ہﯿں۔ ﺟﺒﮑہ ﮐﻔﺎر ﮐے
ﺧﻼف اس ﮐﯽ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﯿں ذرا ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮ ﻧہﯿں۔
اﮔﺮﮐﻔﺎر ﺳے اس ﮐﯽ ﻟﮍاﺋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮ
ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋے اور اس ﮐﯽ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺎن ﺑﮭﯽ ﻟﯽ
ﺟﺎﺋﯿں  ،ﺗﺐ ﺑﮭﯽ اس ﺳے اس ﮐے ﻏﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻋﻘﺎﺋﺪﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ اور ﻧہ اس ﮐے داﻣﻦ
ﺳے ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﺎ داغ ﺧﺘﻢ ہﻮﺗﺎ
ہے۔ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻤﺠﮭﻨے اور ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے آﻣﯿﻦ

