داﻋـﺶ واﻟےﻧہ ﮐـﺒﯿﺮہ ﮔﻨـﺎہﻮں ﭘـﺮ
ﺗﮑﻔﯿــﺮ ﮐــﺮﺗے ہﯿں اور ﻧہ ﺳــﺮ
ـے
ـﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺴـ
ـﻮ ﺧـ
ﻣﻨڈواﺗے ہﯿں ﺗـ
؟اﯾﮏ ﺷﺒہ ﮐﺎ ازاﻟہ

اﯾﮏ ﺷﺒہ ﮐﺎ ازاﻟہ
داﻋﺶ واﻟےﻧہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ﭘﺮ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﻧہ ﺳﺮ ﻣﻨڈواﺗے
ہﯿں ﺗﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺴے ؟
ﻓﻀﯿﻠۃاﻟﺸﯿﺦ ﻣﻔﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﻌﯿﻢ
ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﺷﺒہ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ:
آپ داﻋﺶ ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐﯿﺴے ﻗﺮار دے
ﺳﮑﺘے ہﯿں ؟ ﺟﺒﮑہ ﺧﻮارج ﺗﻮ وہ ہﻮﺗے ہﯿں ﺟﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮﺗے ہﯿں اور

ﮐـﺒﯿﺮہ ﮔﻨـﺎہ ﮐےﻣﺮﺗﮑـﺐ ﮐـﻮ ﮐـﺎﻓﺮ ﻗـﺮار دﯾﺘے
ہﯿں،
ﺣﺎﻻﻧﮑہ داﻋﺶ واﻟے ﻧہ ﺗﻮ ﺳﺮﻣﻨڈواﺗے
ہﯿں اور ﻧہ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف
ﺑﻐﺎوت ﮐﯽ ہے اور ﻧہ اس ﮐے ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ِ
ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐہﺘے ہﯿں۔
اور ﺑﻌـﺾ ﻧﺸﺎﻧﯿـﺎں ﺟـﻮ اﺣـﺎدﯾﺚ ﻣﯿں
آﺋﯽ ﯾہﺎںﻤﺜﻼ ﻟﻤﺒﯽ اور ﮔﮭﻨﯽ داڑﮬﯽ  ،ﺷﻠﻮار
ﮐے اوﻧﭽے ﭘﺎﺋﻨﭽےرﮐﮭﻨﺎ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں اور
ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﺑﮭـﯽ ﭘـﺎﺋﯽ ﺟـﺎﺗﯽ ہﯿں ﭘﮭـﺮ وہ
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہﯿں؟

ﺟﻮاب :
ﺧـﻮارج اﻣـﺖِ اﺳﻼﻣﯿہ ﭘـﺮ اﯾـﮏ
ﺧﻄﺮﻧـﺎک اور ﺷﺮاﻧﮕﯿـﺰﮔﺮوہ ہے ،اس ﻟﯿے ﺳـﻨﺖِ
ﻧﺒﻮیﷺ ﻣﯿں ان ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
ہﯿں ﺗـﺎﮐہ ﯾہ ﻟﻮﮔـﻮں ﭘـﺮ اﭘﻨے ﻣﻌـﺎﻣﻠہ ﭘـﺮ
ﻟﻮﮔــﻮں ﮐــﻮ دﮬﻮﮐــﺎ ﻧہ دے ﺳــﮑﯿں ،اور ان
ـﺮ
ـﺪ ﺗـ
ـﻢ )دوﻟۃ( ﭘﺮﺷﺪﯾـ
ـﺎ ﺗﻨﻈﯿـ
ـﺎﻧﯿﻮں ﮐـ
ﻧﺸـ
اﻧﺪازﺳے ﻻﮔﻮ ہﻮﺗﯽ ہﯿں ۔
ﺷﺮﻋـﯽ دﻻﺋـﻞ ﻣﯿں اس ﮐـﺎ ذﮐـﺮ ﻧہﯿں ﻣﻠﺘـﺎ ﮐہ
ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﺎم ﮐے ﺧﻼف ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻐﺎوت ﯾﺎ ﺧﺮوج ﮐﺮﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﺷﺮط ہے ،ﯾﺎ ﺧﻮارج
ﮐﺎ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎﮐﻮﺋﯽ ﻻزﻣﯽ
ﭼﯿﺰ ہے،
ﯾہ اﺻﻮل اور ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺧﻮارج ﮐے ﻟﯿے ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﯾہ ﺻﺮف
ﺧﻮارج ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﮐے
ﻃـﻮر ﭘـﺮ ﺑﯿـﺎن ﮐﯿـﺎ ﺟﺎﺗـﺎ ہے ،ﯾہ )ﻓـﺮﻗہ(
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺻﻔﺎت ﮐے ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻣﯿں ﻋﻠﻤﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﺳے ﺑﯿﺎن ہﻮﺋے ہﯿں ،اور اس ﻣﯿں ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ
ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐے ﻗﺎﺑﻞ ہﯿں:
ﭘہﻠﯽ ﺑﺎت :ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ اور ﮐﺴﯽ ﮔﺮوہ ﯾﺎ

ﻓـﺮﻗہ ﮐـﻮ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻗـﺮار دﯾﻨے ﮐےﻟﯿے ﻣﻌﺘـﺒﺮ
ﻗﺎﻋﺪہ اور ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻦ ﺑﺎت وہﯽ ہے ﺟﻮ ﮐﺘﺎب
وﺳﻨﺖ ﻣﯿں ﻣﺬﮐﻮر ہے۔ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﻧے ﺧﻮارج ﮐﯽ
ﺻـﻔﺎت اﺗﻨـﯽ وﺿـﺎﺣﺖ ﺳـے ﺑﺘـﺎﺋﯽ ہﯿں ﮐہ ﮐﺴـﯽ
دوﺳﺮے ﮔﺮوہ ﮐﯽ ﺻﻔﺎت اﺗﻨﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳے ﻧہﯿں
ﺑﺘﺎﺋﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻟﻮگ ﺑہﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ہﯿں اور
ﻋﺎم ﻟﻮگ ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں دﮬﻮﮐﺎ ﮐﮭﺎ ﺟﺎﺗے
ہﯿں۔
ان ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی اور اہﻢ ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں :ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮﻧﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ،ﻗﺮآن
وﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﻋﺒﺎرات ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ،
ﺟﻠﺪی ﻏﺼہ ﮐﺮﺟﺎﻧﺎ ،ﺑےوﻗﻮف ہﻮﻧﺎ ،ﮐﻤﺴﻦ ہﻮﻧﺎ
ﻟﯿﮑﻦ ﮔﮭﻤﻨڈ اور ﻓﺨﺮ وﻏﺮور ﺳے ﺑﮭﺮﭘﻮر ہﻮﻧﺎ۔
دوﺳﺮی ﺑﺎت :ﺑہﺖ ﺳے ﻋﻠﻤﺎء ﻧے ﯾہ ﻟﮑﮭﺎ ہے ﮐہ
’’ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ‘‘ ﺗﻤﺎم
ﺧـﻮارج ﮐـﯽ ﺻـﻔﺖ ﻧہﯿں ہے اور ﻧہ ہـﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ
ہﻮﻧے ﮐےﻟﯿے ﺷﺮط ہے ﮐہ وہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﺮﻧے
واﻟے ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ ،ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﺣﻖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮے اور اﻧہﯿں ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭے ،ﺗﻮ ﭼﺎہے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐے
ﮐﺎﻓﺮ ہﻮﻧے ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧہ ﺑﮭﯽ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ ،وہ
ﺧﻮارج ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہے۔
ﺣﺪﯾﺚ ِ ﻧﺒﻮی ﻣﯿں ان ﮐﯽ اﯾﮏ ﺻﻔﺖ
ﯾہ ﺑﯿـﺎن ہـﻮﺋﯽ ہے ﮐہ ﯾہ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـﻮ ﻗﺘـﻞ
ﮐﺮﯾں ﮔے۔ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ اس ﻗﺘﻞ ﮐﯽ
وﺟہ ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ اﭘﻨے ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘﺮ ﻧﺎﺣﻖ
ﮐﻔﺮ وارﺗﺪاد ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﺗے ہﯿں۔
اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ� ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں’’ :اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ
ہے ﮐہ ﺟـﺐ اﻧہـﻮں ﻧے اﭘﻨـﯽ ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﺳـے ﻧﮑﻠﻨے
واﻟے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دے دﯾﺎ ﺗﻮ ان
ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿﺎ۔‘‘
]اﻟﻤﻔﮭﻢ ﻟﻤﺎ أﺷﮑﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ[9/84 :

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ� ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں’’ :ﺧﻮارج ﮐے
دﯾﻦ ﮐﺎ ﺑﮍا ﺣﺼہ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ہے ﮐہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے دور رہﺎ ﺟﺎﺋے اور ان
ﮐے ﻣﺎل وﺟﺎن ﮐﻮ ﻟﻮﭨﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋے۔‘‘
]اﻟﻔﺘﺎویٰ[13/209 :

اﭘﻨے
ﻣﺮﺗﺪ
ﺟﺎﺋﺰ
ﺟﺎﺋﺰ

دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں’’ :ﯾہ ﻟﻮگ
اس ﻋﻘﯿـﺪہ ﮐـﯽ ﺑﻨـﺎء ﭘـﺮ ﮐہ اہـﻞ ﻗﺒﻠہ
ہﻮﭼﮑے ہﯿں ،ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ اس ﺳے زﯾﺎدہ
ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﺟﺘﻨﺎ ان ﮐﻔﺎر ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ
ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﺟﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﻧہﯿں ہﯿں۔‘‘
]اﻟﻔﺘﺎویٰ[28/497 :

ﻋﻼﻣہ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ� ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
’’ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑہﺎﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿﺎ ،ﮔﻨﺎہﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اﻧہﯿں
ﮐﺎﻓﺮ ﭨﮭہﺮاﯾﺎ اور ﺗﻠﻮارﯾں ﻟے ﮐﺮ ان ﭘﺮ ﭼﮍھ
دوڑے۔‘‘
]اﻻﺳﺘﺬﮐﺎر[2/499 :

اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ� اور ﺻﺤﺎﺑہ� ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج ﮐﺮﻧے واﻟے
ﺧـﻮارج زﻧـﺎ ،ﭼـﻮری اور ﺷـﺮاب ﻧـﻮﺷﯽ ﺟﯿﺴـے
ﮔﻨـﺎہﻮں ﮐـﯽ وﺟہ ﺳـے ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﻧہﯿں ﮐـﺮﺗے ﺗﮭے۔
اﻧہﻮں ﻧے ﺗﻮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺟﺞ ﺑﻨﺎﻧے اور
ان ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﻨﺎءﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ
ﺗﮭﯽ  ،اﮔﺮﭼہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾہ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎہ
ﻧہﯿں ہے۔ اﻧہـﻮں ﻧے ﻋﻠـﯽ ،ﻣﻌـﺎوﯾہ ،دوﻧـﻮں
ﻓﯿﺼـﻠہ ﮐـﺮﻧے واﻟے ﺻـﺤﺎﺑہ اور اس ﻋﻤـﻞ ﭘـﺮ
راﺿﯽ ﺳﺐ ﺻﺤﺎﺑہ� اور دﯾﮕﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﮭﻠﻢ
ﮐﮭﻼ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ اور ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار
دﯾﺎ۔
ان ﮐﯽ اس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺻﺤﺎﺑہ

ﮐﺮام� ﻧے اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻟﻘﺐ دﯾﺎ ﺟﻦ ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ۔
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام� ﻧے ان ﺳے ﯾہ ﻧہﯿں ﭘﻮﭼﮭﺎ ﺗﮭﺎ
ﮐہ ﺑﻘﯿہ ﮔﻨـﺎہﻮں ﮐے ﺑـﺎرے ﻣﯿں ﺗﻤہـﺎرا ﮐﯿـﺎ
ﻧﻈﺮﯾہ ہے؟ ان ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﻮ ﯾﺎ
ﻧہﯿں؟
ﺑﻠﮑہ ’’ﻧﺠﺪات‘‘ ﺟﻮ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐے
اﺗﻔـﺎق ﮐے ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺧـﻮارج ﮐے ﺳـﺮﻏﻨہ ﺗﮭے ،وہ
ﺑﮭﯽ ِ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار
ﻧہﯿں دﯾﺘے ﺗﮭے۔
اﻣﺎم اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی� ﺧﻮارج ﮐﺎ
ﻋﻘﯿﺪہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :ﺧﻮارج
ﮐﺎ اﺟﻤﺎع ہے ﮐہ ﻣﺮﺗﮑﺐ ِ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﺎﻓﺮ
ہے۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺠﺪات ﮐﺎ ﯾہ ﻣﻮﻗﻒ ﻧہﯿں ہے۔‘‘
]ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ[1/86 :

ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎت :ﯾہﺎں اﯾﮏ اہﻢ ﺷﺒہ ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ
ﮐﺮﻧﺎ ﺑہﺖ ﺿﺮوری ہے ﮐہ ﺳﺮ ﻣﻨڈواﻧﺎ ﺗﻤﺎ م
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺻﻔﺖ ﻧہﯿں ۔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ﮐﺌﯽ اﯾﺴے
ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮوہ ﮔﺰرے ہﯿں ﺟﻮ ﺳﺮ ﻧہﯿں ﻣﻨڈواﺗے
اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے اﻧﮑے ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﺗﮭے ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮭﺮﺑﮭﯽ
ﮐــﻮ دﯾﮑﮭﺘے ہــﻮﺋے اﻧہﯿں ﺧــﺎرﺟﯽ ﮐہــﺎ ہے۔
ﺳﺮﻣﻨڈواﻧﺎ ﺗﻮ ﺻﺮف اس ذو اﻟﺜﺪﯾہ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐے
ﺣﻠﯿے ﺳے ﻣﻨﺴﻠﮏ ہے ﺟﺴے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ� ﮐے دور ﻣﯿں ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ؒ ﻧے ﮐہﺎ:

َ
ﻟ
و
” وَﻫَﺬِهِ اﻟﺴ ّ ِﻴﻤَﺎ ﺳ ِﻴﻤَﺎ أ
ِ
َّ
ﻬ ِﻢْ
َ
ﻛ َﻤَــﺎ ﻛ َــﺎنَ ذ ُو اﻟﺜُﺪﻳَّــﺔ ؛ ﻻ أ نَّ
ﻫَﺬ َا وَﺻ ْﻒٌ ﻻَ زِمٌ ﻟَﻬ ُﻢْ”.
]ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى )[(497 /28

“ﯾہ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﺮف اﺳﯽ ذو اﻟﺜﺪﯾہ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ
ﻧہ ﮐہ ﯾہ وﺻﻒ ﺳﺎرے ﺧﻮارج ﮐے ﻟﯿے ﻻزم ہے ۔

“
اﺳـﯽ ﻃـﺮح ﻟﻤـﺒﯽ داڑﮬﯿـﺎں اور ﺷﻠـﻮار ﮐے
ﭘﺎﺋﻨﭽے اوﻧﭽے رﮐﮭﻨﺎ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﯾہ ذواﻟﺨﻮﯾﺼﺮہ ﮐے ﺣﻠﯿے ﮐﻮ ﺑﯿﺎن
ﮐـﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ذﮐـﺮ ﮐـﯽ ﮔﺌـﯽ ﺗﮭﯿں اور رﺳـﻮل
اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ” اس ﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﻣﯿں
ﺳـے اﯾﺴـے ﻟـﻮگ ﭘﯿـﺪا ہـﻮں ﮔے ۔۔۔۔” اور
ﭘﮭﺮآﻧﺤﻀـﺮت ﷺ ﻧے ﺧـﻮارج ﮐـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺻـﻔﺎت ﮐـﺎ
ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﯿﺎﺗﮭﺎ ۔
ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ ﻣﺤﺾ ﮐﺴﯽ ﻟﻤﺒﯽ داڑﮬﯽ ﯾﺎ اوﻧﭽے
ﭘﺎﺋﻨﭽے واﻟے ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ اﺳے ﺧﺎرﺟﯽ ﮐہہ
دﯾﺘے ہﯿں ،ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﮐﺴﯽ ﮐے ﺧﺎرﺟﯽ ہﻮﻧے ﮐﯽ
ﺣﺘﻤـﯽ ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻧہﯿں۔ اﮔـﺮ ﺻـﺮف ﭼﻨـﺪ ﻇـﺎہﺮی
ﻟﻤﺒﯽ ﮔﮭﻨﯽ داڑﮬﯽ ﯾﺎ اوﻧﭽے
ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں ﻣﺜﻼ
ﭘﺎﺋﻨﭽے دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ
ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﻣﻌﺎذ اﻟﻠہ ان ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﮐﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ہﺴﺘﯿﻮں ﮐے ﺑﺎرے ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ داڑﮬﯿﺎں
ﻟﻤـﺒﯽ ﺑﮭـﯽ ہـﻮﺗﯽ ﺗﮭﯿں اور ﺷﻠـﻮارﯾں ﺑﮭـﯽ
ﭨﺨﻨﻮں ﺳے اوﭘﺮ رﮐﮭﺘے ﺗﮭے؟
ﺧﺒﺮدار رہﯿے ۔۔۔۔!!!
اﺻﻞ ﭼﯿﺰ ﺧﻮارج ﮐے ﻋﻘﺎﺋﺪ ہﯿں ﺟﻦ ﺳے ہﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮ رہﻨﺎ ﺿﺮوری ہے ۔ ﺧﻮارج ﮐﯽ اﺻﻞ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ،اﻧﮑﺎﺧﻮن اور ﻣﺎل
ﺣﻼل ﺟﺎﻧﻨـﺎ ہے۔ ﺟـﺲ ﮐے اﻧـﺪر ﯾہ ﺻـﻔﺖ ﭘـﺎﺋﯽ
ﺟﺎﺋے ﮐہ وہ اﺻﻮل ِ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻮ ﺑﺎﻻﺋےﻃﺎق رﮐﮭﺘے
ہﻮﺋے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮے اور اﻧﮑﺎ ﻗﺘﻞ
ﺣﻼل ﺟﺎﻧے ﺗﻮ وہ ﺧﺎرﺟﯽ ہے ،ﭼﺎہے وہ ﮐﺒﯿﺮہ
ہﻮﯾﺎ ﭼﺎہے
ﮔﻨﺎہﻮں ﭘﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ
وہ ﺳﺮ ﻧہ ﻣﻨڈواﺗﺎ ہﻮ۔
ﻟہٰﺬا ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻔﺖ ﺟﻮ ﺳﺐ ﻣﯿں ﭘﺎﺋﯽ
ﺟﺎﺗﯽ ہے ،وہ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور
اس وﺟہ ﺳے ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ہے۔
اس ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐـﯽ ﮐﺌـﯽ ﺻـﻮرﺗﯿں ہﯿں۔

ﻣﺜﻼ ً ِ :ﮐﺒﯿﺮہ ﯾﺎ ﺻﻐﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ وﺟہ
ﺳے ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ﯾﺎ اﯾﺴے ﮐﺎم ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺟﻮ
ﺑﺎﻟﮑـﻞ ﺑﮭـﯽ ﮔﻨـﺎہ ﻧہﯿں ہے ،ﯾـﺎ ﮔﻤـﺎن اور
اﻧﺪازے ﻟﮕﺎ ﮐﺮ  ،ﺷﺒہﺎت اور ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻣﻮر ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ﯾﺎ اﯾﺴے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺟﻦ ﻣﯿں اﺧﺘﻼف اور اﺟﺘہﺎد ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہﻮ،
ﯾﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺷﺮوط ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﯿے اور رﮐﺎوﭨﻮں
)]([7
ﮐﻮ دور ﮐﯿے ﺑﻐﯿﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ۔
ـﺎہ ﮐے
ـﺒﯿﺮہ ﮔﻨـ
ـﺎء ﻧے ﮐـ
ـﺐ ﻋﻠﻤـ
ﺟـ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮارج ﻗﺮار
دﯾﺎ ہے ﺗﻮ ﺻﻐﯿﺮہ ﮔﻨﺎہﻮں ،اﺟﺘہﺎدی اﻣﻮر ﻣﯿں
ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﯾﺎ ﻣﺒﺎح ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻟﻮں،
ﻣﺜﻼ ً :ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﯿﭩﮭﻨے اور ان ﺳے ﺧﻂ
ﮐﯽ
وﮐﺘﺎﺑﺖ وﻏﯿﺮہ ﺟﯿﺴے ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻟﻮں
ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐـﺮﻧے واﻟـﻮں ﮐـﻮ ﮐﯿـﺎ ﻧـﺎم دﯾـﺎ ﮔﯿـﺎ
ہﻮﮔﺎ؟
ﭼـﻮﺗﮭﯽ ﺑـﺎت :ﺷﺮﻋـﯽ ﻧﺼـﻮص )ﻗـﺮآن وﺳـﻨﺖ ﮐـﯽ
ﻋﺒﺎرات( ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐﯽ اﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮط ﻧہﯿں
ہے ﮐہ وہ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮﯾں
ﮔے۔ ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﺧﻮارج ﺳے ﻣﺘﻔﻖ ہﻮﮔﺎ،
ﭼﺎہے وہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮے
ﯾﺎ ﻧہ ﮐﺮے ،ﺧﻮارج ﻣﯿں ہﯽ ﺷﻤﺎر ہﻮﮔﺎ۔
دراﺻـﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐـﺎوت
ﻧﺎﺣﻖ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ
ﺳـﻤﺠﮭﻨے ﮐـﯽ وﺟہ ہـﻮﺗﯽ ہے۔ اﮔـﺮ ﺧـﻮارج ﮐے
ﺳﺎﻣﻨے ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺮان ہﻮﺗﺎ ہے ﺗﻮ اس ﮐے ﺧﻼف
ﺑﻐﺎوت ﮐﺮدﯾﺘے ہﯿں اور ﺟﺎن وﻣﺎل ﮐﻮ ﻟﻮﭨﻨﺎ
ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺘے ہﯿں۔ اﮔﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ
ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻋـﻮام ،ﻣﺠﺎہـﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﻤـﺎء اور داﻋـﯽ
ﺣﻀﺮات ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﻟﮕﺘے ہﯿں۔
ﭼﻨـﺎﻧﭽہ ان ﮐـﺎ ﻧـﺎم ’’ﺧـﻮارج‘‘
اﺣﮑﺎم ِ دﯾﻦ ﺳے ﺑﺎہﺮ ﻧﮑﻠﻨے اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺗﻮڑﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے رﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ:

ﺨ ْﺮ ُجُ ﻓ ِـ
»ﺳَـــﻴَ
ــﻲَ آﺧ ِـــﺮ ِ
َ
اﻟﺰ َّﻣَﺎنِ ﻗ َﻮْمٌ أ ﺣ ْﺪ َاثُ اﻷْ ﺳْﻨَﺎنِ،
َ
ﺳُـﻔَﻬ َﺎءُ اﻷْ ﺣ ْﻼَ مِ ،ﻳَﻘُﻮﻟُـﻮنَ ﻣِـﻦ ْ
ﺧ َﻴ ْﺮ ِ ﻗ َﻮْل ِ اﻟْﺒَﺮ ِﻳَّﺔِ ،ﻳَﻘْﺮ َءُونَ
اﻟْﻘُـﺮ ْآنَ ﻻَ ﻳُﺠ َـﺎوِز ُ ﺣ َﻨَـﺎﺟ ِﺮ َﻫُﻢْ،
ﻳَﻤْﺮ ُﻗ ُﻮنَ ﻣِﻦ َ اﻟﺪ ِّﻳﻦ ِ ﻛ َﻤَﺎ ﻳَﻤْﺮ ُقُ
اﻟﺴ َّـﻬ ْﻢُ ﻣِـﻦ َ اﻟﺮ َّﻣِﻴَّـﺔِ ،ﻓ َـﺈِ ذ َا
َُﻠُﻮﻫُﻢْ ،ﻓ َـﺈِ نَّ
ﻟَﻘِﻴﺘُﻤُـﻮﻫُﻢْ ﻓ َـﺎﻗ ْﺘ
ﻓ ِــﻲ ﻗ َﺘْﻠِﻬ ِــﻢْ أ ﺟ ْــﺮ ًا ،ﻟِﻤَــﻦ ْ
ﻗ َﺘَﻠَﻬ ُــﻢْ ﻋ ِﻨْــﺪ َ اﻟﻠــﻪِ ﻳَــﻮْمَ
اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ«
اﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧہ ﻗﺮﯾﺐ ہے ﺟﺐ اﯾﺴے ﻟﻮگ
ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﻧﮑﻠﯿں ﮔے ﺟـﻮ ﻧـﻮﻋﻤﺮ ﺑﯿﻮﻗـﻮف
ہﻮں ﮔے )ان ﮐﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﯿں ﻓﺘﻮر ہﻮ ﮔﺎ( ﺳﺎری
ﺧﻠﻖ ﮐے ﮐﻼﻣﻮں ﻣﯿں ﺟﻮ ﺑہﺘﺮ ہے ،وہ ﺑﺎت ﮐہﯿں
ﮔے۔ ﻗـﺮآن ﭘـﮍﮬﯿں ﮔے ﻣﮕـﺮ وہ ان ﮐے ﺣﻠـﻖ ﺳـے
ﻧﯿﭽے ﻧہﯿں اﺗـﺮے ﮔـﺎ  ،وہ دﯾـﻦ ﺳـے اس ﻃـﺮح
ﺑﺎہﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں ﮔے ﺟﯿﺴے ﺗﯿﺮ ﺷﮑﺎر ﮐے ﺟﺎﻧﻮر
ﺳـے ﭘـﺎر ﻧﮑـﻞ ﺟﺎﺗـﺎ ہے ۔ )اس ﻣﯿں ﮐﭽـﮫ ﻟﮕـﺎ
ﻧہﯿں رہﺘﺎ( ﺗﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟہﺎں ﭘﺎﻧﺎ ،ﺑے
ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐے دن ﺛﻮاب ﻣﻠے ﮔﺎ ۔
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،6930 :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ[1066 :

ـﺎﺗے ہﯿں:
ـﺮ� ﻓﺮﻣـ
ـﻦ ﺣﺠـ
ـﺎﻓﻆ اﺑـ
ﺣـ
’’دﯾﻦ ﺳے ﺧﺎرج ہﻮﻧے اور ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐـﺎوت ﮐـﯽ وﺟہ ﺳـے اﻧہﯿں ﺧـﻮارج ﮐـﺎ
ﻟﻘﺐ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔‘‘
]ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري[12/283 :

اﻣـﺎم ﻧـﻮوی� ﻓﺮﻣـﺎﺗے ہﯿں’’ :ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے ﺧﺮوج ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﺧﻮارج
ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔
اﯾﮏ ﻗﻮل ﯾہ ہے ﮐہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے راﺳﺘہ ﺳے ہﭩﻨے

ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﯾہ ﻧﺎم دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے۔
اور اﯾـﮏ ﻗـﻮل ﯾہ ہے ﮐہ ﻧـﺒﯽ ﮐﺮﯾـﻢﷺ ﮐے درج
ذﯾﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﯾہ ﻧﺎم دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے
ﮐہ:
»ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﺿﺌﻀﺊ ﮬﺬا«
’’اس )ذو اﻟﺨﻮﯾﺼـﺮہ( ﮐـﯽ ﻧﺴـﻞ ﺳـے ﮐﭽـﮫ ﻟـﻮگ
ﻧﮑﻠﯿں ﮔے۔‘‘
]ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي[7/164 :

ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺟﺐ ﻟﻮﮔﻮں
ﻣﯿں اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ہﻮا ﮐہ اﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﮐہﺎ ﺟﺎﺋے
ﺗﻮ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ� ﻧے اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻟﻘﺐ
دﯾﺎ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧہﻮں ﻧے ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف
ﺑﻐﺎوت ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺗﮭﯽ۔
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ� ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :ﺗﺎﺗﺎرﯾﻮں ﺳے
ﻗﺘـﺎل ﮐـﺲ ذﯾـﻞ ﻣﯿں آﺗـﺎ ہے؟ اس ﺑـﺎرے ﻣﯿں
ﻟﻮﮔـﻮں ﮐے ہـﺎں ﮔﻔﺘﮕـﻮ ہـﻮرہﯽ ہے ﮐﯿـﻮﻧﮑہ ﯾہ
اﺳﻼم ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف
ﺑـﺎﻏﯽ ﺑﮭـﯽ ﻧہﯿں۔ ﮐﯿـﻮﻧﮑہ اﻧہـﻮں ﻧے ﮐﺒﮭـﯽ
ﺧﻠﯿﻔہ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻗﺒﻮل ہﯽ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﮐہ ﭘﮭﺮ اس
ﺳے ہﺎﺗﮫ اﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ ہﻮ۔
ـﻦ
ـﺦ اﻻﺳﻼم اﺑـ
ـﺎرے ﻣﯿں ﺷﯿـ
اس ﺑـ
ﺗﯿﻤﯿہ� ﮐـﺎ ﻗـﻮل ہے’’ :ان ﮐـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ اﻧہـﯽ
ﺧﻮارج ﺳے ہے ﺟﻨہﻮں ﻧے ﻋﻠﯽ� اور ﻣﻌﺎوﯾہ� ﮐے
ﺧﻼف ﺧﺮوج ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ ان ﮐﺎ ﺧﯿﺎل ﺗﮭﺎ ﮐہ وہ
ان دوﻧـﻮں ﺳـے ﺧﻼﻓـﺖ ﮐے زﯾـﺎدہ ﺣـﻖ دار ہﯿں۔
اور اِن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ﺧﯿﺎل ہے ﮐہ ﯾہ
ﻟﻮگ ﻗﯿﺎمِ ﺣﻖ ﮐے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے زﯾﺎدہ ﺣﻖ دار
ہﯿں۔‘‘
]اﻟﺒﺪاﯾۃ واﻟﻨﮭﺎﯾۃ[14/28 :

ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﯽ ہﻮﺋﯽ ہے

ﮐہ اﮔﺮ ﺧﻮارج ﮐﻮﺋﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻟﯿں
ﺗـﻮ ﭘﮭـﺮ ﺑﮭـﯽ ﺧـﻮارج ہـﻮﻧے ﺳـے ﺑـﺮی ﻧہﯿں
ہﻮﺳﮑﺘے۔ اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ہﻤﯿﺸہ ﻣﻤﻠﮑﺘﻮں اور
رﯾﺎﺳـﺘﻮں ﮐـﺎ ﻗﯿـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣﯿں ﻻﺗے رہے ہﯿں۔
ـﯽ
ـﺖ ﮐے ﺑﮭـ
ـﻮ ﺧﻼﻓـ
ـﺾ ﺗـ
ـے ﺑﻌـ
ﺑﻠﮑہ ان ﻣﯿں ﺳـ
ﻣُـﺪ َّﻋ ِﯽ رہے ہﯿں۔ ﻟﯿﮑـﻦ ﺟـﺐ ﺗـﮏ ﯾہ ﻟـﻮگ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے رہﯿں ﮔے اور ان ﮐے
ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺳﻤﺠﮭﺘے رہﯿں ﮔے،ﺻﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ
ﻗـﺎﺑﺾ ہﻮﺟـﺎﻧے ﮐـﯽ وﺟہ ﺳـے اﻧہﯿں ﺧـﻮارج ﻧہ
ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺳﻨﺪ ﻧہﯿں دی ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ۔
ﭘﺎﻧﭽﻮﯾں ﺑﺎت :داﻋﺶ ﺳے ﺑہﺖ ﺳے اﯾﺴے اﻗﻮال
واﻓﻌﺎل ﺳﺮزد ہﻮﭼﮑے ہﯿں ﺟﻦ ﮐﺎ ﻻزﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ہے ﮐہ اﻧہﯿں ﺧﻮارج اور ﻧﺒﻮی ﻣﻨہﺞ ﺳے ﻣﻨﺤﺮف
ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﺋے۔ ﻣﺜﻼ ً:
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭘﺮ ﮐﻔﺮ وارﺗﺪاد
①
ﮐﺎ ﻓﺘﻮیٰ اور ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﭘﻨے زﯾﺮ
اﺛﺮ ﺧﻄﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺠﺮت ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ۔
اﭘﻨے ﻣﺨـﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘـﺮ ﮐﻔـﺮ وارﺗـﺪاد ﮐـﺎ
②
ﻓﺘﻮیٰ ،اﻧہﯿں ﺑﺪﻣﻌﺎش ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر ،ﺷﺒہ اور
ﻏﯿـﺮ ﮐﻔـﺮﯾہ ﮐـﺎﻣﻮں ،ﻣﺜﻼ ً :ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ اور ﻏﯿـﺮ
ﺳﺮﮐﺎری ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺮﻧے اور ان ﮐے
ذﻣہ داروں ﺳے ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﻧہﯿں ﮐﻔﺎر
ﮐے اﯾﺠﻨﭧ ﮐہﻨﺎ۔
اﭘﻨے ﻣﻨہـﺞ ﮐے ﻣﺨـﺎﻟﻔﯿﻦ اور اﭘﻨـﯽ
③
ﻣﻮہﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﻧہ ﺟﮭﮑﻨے واﻟﻮں ﺳے
ﻟﮍاﺋـﯽ ﮐـﻮ ﺟـﺎﺋﺰ ﻗـﺮار دﯾﻨـﺎ ۔ اﻧہـﻮں ﻧے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﭘﮑﮍا ،اﻧہﯿں ﺟﯿﻠﻮں ﻣﯿں ڈاﻻ،
ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ،ﺳﺰاﺋﯿں دﯾں ،ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ﮐﯿﻤﭙﻮں
ـﺎﻏﯿﻮں،
ـﻮں ﻧےﺑـ
ـﺎﺳﻮس ﺑﮭﯿﺠے ﺟﻨہـ
ﻣﯿں اﭘﻨے ﺟـ
ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ،داﻋﯿﻮں ،ﺻﺤﺎﻓﯿﻮں اور ﻣﺤﻨﺘﯽ ﻟﻮﮔﻮں
ﻣﯿں ﺳـے ﺳـﺮﮐﺮدہ ﮐـﻮ ﻗﺘـﻞ ﮐﯿـﺎ ۔ اﻧہـﻮں ﻧے
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳے اﺗﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﯽ ،ﺟﺘﻨﯽ دﺷﻤﻨﻮں ﺳے
ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﮐﯽ۔

دراﺻﻞ ﯾہ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐے
اس ﻓﺮﻣﺎن ﮐے ﻋﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺧﻮارج:
َ
»ﻳَﻘ ْﺘ
َُﻠ ُــﻮنََ أ ﻫ ْــﻞ َ اﻹ ِﺳ ْﻼ َمِ
وَﻳَﺪ َﻋ ُﻮنَ أ ﻫ ْﻞ َ اﻷ وْﺛ َﺎنِ«.
“ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے اور
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﮐہﯿں ﮔے۔ “
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،3344 :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ[1064 :

’’ﻣﻨﺤـﺮف ﺟﻤـﺎﻋﺘﻮں ﺳـے ﻗﺘـﺎل ﺟـﺎﺋﺰ
④
ہے‘‘ ﮐـﯽ آڑ ﻣﯿں ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـﺎ ﻣـﺎل ﻧـﺎﺣﻖ
ﻟﻮﭨﻨے اور اﺳے ﺑﺤﻖ ﺳﺮﮐﺎر ﺿﺒﻂ ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ
ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ۔ ﻋﻤﻮﻣﯽ ذراﺋﻊ آﻣﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﻞ ﮐے
ﮐﻨﻮؤں اور ﻏﻠہ ﮐے ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﺮﻧﺎ اور
ان ﭘﺮ ﺑﺮﺳﺮ اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻤﺮان ﮐﯽ ﻃﺮح ﺗﺼﺮف
ﮐﺮﻧﺎ۔
ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـﯽ ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﺳـے ﻋﻠﯿﺤـﺪﮔﯽ
⑤
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ اور ﺻﺮف اﭘﻨے ﻣﻨہﺞ ﮐﻮ ﺣﻖ ﭘﺮ
ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ۔ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﭘہﻠﻮؤں ﻣﯿں اﭘﻨے
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘﺮ دﯾﻦ ﮐے دﺷﻤﻦ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﻓﺘﻮیٰ
ﻟﮕﺎﻧﺎ۔
اس ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ ﺳـﺎﺗﮫ ان ﮐے دﻋـﻮیٰ ﺧﻼﻓـﺖ اور
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐے وﺟﻮب ﮐﺎ
ﻓﺘﻮیٰ ﺑﮭﯽ ذہﻦ ﻣﯿں رﮐﮭﯿے۔
ان ﻣﯿں ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻮﺟﻮد ﻧہﯿں ہﯿں
⑥
ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ہﺎں ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ہﻮں۔ ﯾہ
وہﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ہے ﺟﺲ ﻣﯿں ان ﮐے ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﻼف
ﻣﺒﺘﻼ ﺗﮭے۔ ان ﺳے ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس�
ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ ﺗﮭـﺎ’’ :ﻣﯿں ﺗﻤہـﺎرے ﭘـﺎس ﻧـﺒﯽ
ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐے ﻣہﺎﺟﺮﯾﻦ واﻧﺼﺎر ﺻﺤﺎﺑہ � ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺳے آﯾﺎ ہﻮں۔ ۔۔ اﻧہﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﻗﺮآن
ﻧﺎزل ہﻮا۔ وہ ﺗﻢ ﺳے زﯾﺎدہ وﺣﯽ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘے
ہﯿں۔ اﻧہﯽ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﻗﺮآن ﻧﺎزل ہﻮا۔ ان
ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺑﮭﯽ ﺗﻤہﺎرے اﻧﺪر ﻣﻮﺟﻮد ﻧہﯿں

ہے۔‘‘
]اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎﮐﻢ[2656 :

ان ﻣﯿں اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻮﻋﻤﺮ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﯽ
ہے ﺟﻦ ﭘﺮ ﻋﺠﻠﺖ اورﺟﻮش وﺟﺬﺑہ ﻃﺎری ہے۔ ﻏﻮر
وﻓﮑﺮ اور ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ہے۔ ذہﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﺑہﺖ ﭘﺴﺖ
اور ﺑﺼـﯿﺮت ﮐـﺎ ﻓﻘـﺪان ہے۔ ﯾہ وﯾﺴـے ہـﯽ ہﯿں
ﺟﯿﺴے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ» :ﺣ ُﺪ َﺛَﺎءُ
اﻷ َﺳْﻨَﺎنِ ،ﺳُﻔَﻬ َﺎءُ اﻷ َﺣ ْﻼ َمِ«
“ﮐﻤﺴﻦ ﺑے وﻗﻮف ﻟﻮگ ہﻮں ﮔے۔ “
]ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،3611 :ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ[1066 :

اہﻞ ﻋﻠﻢ وﺣﮑﻤﺖ ﮐﯽ ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ
ﮐﺎ ان ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺮ ﮔہﺮا اﺛﺮ ﻧﻈﺮ آﺗﺎ ہے۔
ﯾہ ﻟﻮگ ﺑےوﻗﻮﻓﯽ اور ﻃﯿﺶ ﮐﺎ ﻧﻤﻮﻧہ ﻧﻈﺮ آﺗے
ہﯿں۔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐے اﻧﺠﺎم ﺳے ﺑےﺧﺒﺮ اور ﺑےﭘﺮوا
ہﯿں۔ اﺳﯽ وﺟہ ﺳے ﯾہ ﻟﻮگ ﮐﻠﻤہ ﺣﻖ ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ
ـﺎن ﻣﯿں
ـہ ﮐے ﮔﻤـ
ـﺮ ﺑﮭﺮوﺳـ
ـﺮﻧے اور اﻟﻠہ ﭘـ
ﮐـ
ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـﻮ ﺗﺒـﺎہ وﺑﺮﺑـﺎد ﮐﯿے ﭼﻠے ﺟـﺎرہے
ہﯿں۔
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎﻻ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اب
⑦
ﯾہ ﻟـﻮگ اس ﻓﺨـﺮ وﻏـﺮور اور ﮔﮭﻤﻨڈ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ
ہـﻮﭼﮑے ہﯿں ﮐہ ﺻـﺮف وہـﯽ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ہﯿں۔ وہـﯽ
اﮐﯿﻠے ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠہ ﺟہﺎد ﮐﺮرہے ہﯿں۔ وہﯽ
ﺟہﺎد ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐے ﻃﺮﯾﻘﻮں
ﮐـﻮ ﺟـﺎﻧﺘے ہﯿں۔ اﺳـﯽ وﺟہ ﺳـے ﯾہ ﻟـﻮگ اﭘﻨے
اﻗﻮال واﻓﻌﺎل ﭘﺮ ﺑہﺖ ﻓﺨﺮ وﺗﮑﺒﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
ﻧـﺒﯽ ﮐﺮﯾـﻢﷺ ﻧے ﺧـﻮارج ﮐے ﺑـﺎرے ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ
ﺗﮭﺎ:
»إِنَّ ﻓَِﻴﻜ ُــﻢْ ﻗ َﻮْﻣًــﺎ ﻳَﻌْﺒُــﺪ ُونَ
وَﻳَـﺪ ْأ ﺑ ُﻮنَ – ﻳَﻌْﻨِـﻲ – َﻳُﻌْﺠ ِﺒُـﻮنَ
اﻟﻨَّـﺎسَ ،وَﺗُﻌْﺠ ِﺒُﻬ ُـﻢْ أ ﻧْﻔُﺴ ُـﻬ ُﻢْ،
ﻳَﻤْﺮ ُﻗ ُﻮنَ ﻣِﻦ َ اﻟﺪ ِّﻳﻦ ِ ﻛ َﻤَﺎ ﻳَﻤْﺮ ُقُ

اﻟﺴ َّﻬ ْﻢُ ﻣِﻦ َ اﻟﺮ َّﻣِﻴَّﺔِ«.
ﺗﻢ ﻣﯿں اﯾﮏ ﻗﻮم اﯾﺴﯽ آﺋے ﮔﯽ ﺟﻮ
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮے ﮔﯽ اور دﯾﻨﺪار ہﻮﮔﯽ ،ﺣﺘﯽٰ ﮐہ
ﻟﻮگ ان ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﻋﺒﺎدت ﭘﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﯾں ﮔے
اور وہ ﺧـﻮد ﺑﮭـﯽ ﺧـﻮد ﭘﺴـﻨﺪی ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہـﻮں
ﮔے۔ وہ ﻟﻮگ دﯾﻦ ﺳے اس ﻃﺮح ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﯿں ﮔے
ﺟﯿﺴے ﺗﯿﺮ ﺷﮑﺎر ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
]ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ[12972 :

ـﻢ
ـﻞ ﻋﻠـ
ـﺮور ﻧے اﻧہﯿں اہـ
ـﯽ ﻏـ
اﺳـ
وﺣﮑﻤﺖ ﭘﺮ دﺳﺖ درازی ﮐﺮﻧے اور ان ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿں
ﻧہ ﻣـﺎﻧﻨے ﭘـﺮ ﻣﺠﺒـﻮر ﮐﯿـﺎ ہے۔ ﯾہ ﻟـﻮگ ﻋﻠـﻢ
وﻓہﻢ ﮐﺎ دﻋﻮیٰ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﻧﺎﺗﺠﺮﺑہ ﮐﺎری
ﺳے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور اﺳﯽ زﻋﻢ
ﻣﯿں اﭘﻨے اور دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐے درﻣﯿﺎن ﺟﺎری
ﺟﮭﮕﮍوں ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻨﺎﻧے ﮐےﻟﯿے ﺗﯿﺎر
ﻧہﯿں ہﻮﺗے۔
داﻋﺶ ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ﺧﻼف ﻗﺘﺎل وﻣﺤﺎﺻﺮہ
⑧
ﻣﯿں ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺸﺎر ﮐﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ہے۔ ﺑﺸﺎرﮐے ﺳﺎﻣﻨے
ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﭘﺴﭙﺎﺋﯽ اور ﻣﺠﺎہﺪﯾﻦ ﮐے ﮐﯿﻤﭙﻮں
ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﭘﺮ اﻧہﻮں ﻧے ﺧﻮﺷﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﯿﺎ۔
ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻌﯿﺪ از ﮔﻤﺎن ﺑﺎت ﻧہﯿں ہے ﮐہ
ان ﻣﯿں ﺑہـﺖ ﺳـے دﺷﻤﻨـﺎنِ اﺳﻼم ﮔﮭﺴـے ہـﻮﺋے
ہﯿں اور ان ﮐے ذرﯾﻌہ ﻣﺠﺎہـﺪﯾﻦ ﮐـﻮ اس ﻃـﺮح
ﻧﻘﺼﺎن ﭘہﻨﭽﺎ رہے ہﯿں ﮐہ ﺑﺮاہ ِ راﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧہﯿں ﭘہﻨﭽﺎ ﺳﮑﺘے ﺗﮭے۔
ﯾﻮں داﻋﺶ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں اﯾﮏ ﻣﺠﺴﻢِ
ﺷﺮ ہﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨے ﻣﻮﺟﻮد ہے ﺟﻮ ﭘﭽﮭﻠے ﺧﻮارج
ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ۔ ﯾہ ﻟﻮگ ﺑﺎﻃﻞ ﮐے ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ہﯿں۔ ﺣﻖ اور ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺟﮭﮑﻨے
ﺳـے اﻧﮑـﺎر ی ہﯿں۔ ﺟﮭـﻮٹ ،دﮬﻮﮐـﺎ ،ﺧﯿـﺎﻧﺖ،
وﻋﺪوں ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی اور دﺷﻤﻨﺎن ِ اﺳﻼم ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺟﮭﮑﺎؤ ان ﮐﺎ ﺷﻌﺎر ہے۔ ﯾہ ﻧﺼﯿﺮﯾﻮں ﺳے
ﺑﮭـﯽ زﯾـﺎدہ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐےﻟﯿے ﺧﻄﺮﻧـﺎک ہﯿں۔

ﭘﭽﮭﻠے ﺧﻮارج ﺳے ﺷﺮ ،ﺑﺮاﺋﯽ اور اﻧﺤﺮاف ﻣﯿں
ﯾہ ﮐﺌﯽ ﮔﻨﺎ آﮔے ﻧﮑﻞ ﭼﮑے ہﯿں۔

ﺧﻮارج ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﯽ اہﻤﯿﺖ :
ﻣﯿں ﮐﻔﺎر وﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﭘﺮ ﺧﻮارج
اﻗﺪاﻣﯽ ﺟہﺎد
ﺳے ﺟہﺎد ﮐﻮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺌﯽ اﯾﮏ ﺳﻠﻒ
ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہے۔ ﻣﺜﻼ ً:
ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺷ ُﻤَﯿْﺦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ
اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری� ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﺒﮑہ ان ﮐے ہﺎﺗﮫ
ﺑﮍﮬﺎﭘے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮐﺎﻧﭗ رہے ﺗﮭے ﮐہ ﺧﻮارج
ﺳے ﻗﺘﺎل ﻣﺠﮭے ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﻗﺘﺎل ﺳے زﯾﺎدہ
ﻣﺤﺒﻮب ہے۔
]ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒۃ[37886 :
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ� ﻧے اﺑﻦ ہﺒﯿﺮہ� ﮐﺎ ﻗﻮل ﻧﻘﻞ
ﮐﯿـﺎ ہے’’ :اﯾـﮏ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﯿں ہے ﮐہ ﺧـﻮارج ﺳـے
ﻗﺘﺎل ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﻗﺘﺎل ﺳے اہﻢ ہے۔ اس ﻣﯿں
ﺣﮑﻤﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﮔﻮﯾﺎ
اﺳﻼم ﮐے اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮﻧﺎ ہے ﺟﺒﮑہ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﻗﺘﺎل ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻣﺘﺮادف
ہے۔ اور ﯾہ ﺑـﺎت ﺳـﺒﮭﯽ ﺟـﺎﻧﺘے ہﯿں ﮐہ اﺻـﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے اہﻢ ہے۔
‘‘
]ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري[12/301 :
ﻟﯿﮑـﻦ ﯾہ ﺑـﺎت ذہـﻦ ﻧﺸﯿـﻦ رہے ﮐہ
داﻋﺶ ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐہﻨے ﮐﺎ ﯾہ ﻣﻄﻠﺐ ہﺮﮔﺰ ﻧہﯿں
ہے اس ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﺮ ﻓﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ہے۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ان ﻣﯿں ﺑہﺖ ﺳے اﯾﺴے ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ ہﻮں ﮔے ﺟﻮ ان
ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اور اﺻﻠﯿﺖ ﺳے ﻧﺎواﻗﻒ ہﻮں ﮔے۔ ﺑہﺖ
ﺳے دﮬﻮﮐے ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہﻮں ﮔے۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ان ﺳے ہﻤﺎرا ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﯾﮏ ﺟﯿﺴﺎ ہﯽ
ہﻮﮔـﺎ۔ ان ﮐے ﺷـﺮ ﮐـﻮ ﺧﺘـﻢ ﮐﺮﻧـﺎ ہﻤـﺎری ذﻣہ
داری ہے اور ان ﮐـﺎ ﺣﺴـﺎب اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽٰ ﮐے
ذﻣہ ہے۔

ﺧﻼﺻــہ ﮐﻼم ﯾہ ہے ﮐہ داﻋــﺶ ﮐــﺎ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ہﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ واﺿﺢ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ
ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻘﯿﺪہ ﺳے دور اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺳے ﺧﺎرج ہﯿں اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻧﺎﺣﻖ ﻗﺘﻞ ﮐﻮ
)]([2
ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ﺣﺎﺷﯿہ
ﺑﻠﮑہ ﺧﻮارج ﻣﯿں اﯾﮏ ﻓﺮﻗہ ﻗﻌﺪہ ﯾﺎ
)]([1
ﻗﻌﺪﯾہ ﮐے ﻧﺎم ﺳے ﻣﺸہﻮر ہے۔ ان ﮐﺎ ﯾہ ﻧﺎم
ﻗﺘﺎل ﺳے رﮐﻨے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ہے۔ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ�
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻣﯿں ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں’’ :ﻗﻌﺪﯾہ ﺧﻮارج
ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوہ ہے ﺟﻦ ﮐﯽ راﺋے ﺗﻮ وہﯽ ہے ﺟﻮ
دﯾﮕـﺮ ﺧـﻮارج ﮐـﯽ ہے ،ﻟﯿﮑـﻦ وہ ﺑﻐـﺎوت ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗے ،اﻟﺒﺘہ اﺳے ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮﮐے ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
‘‘
ﺣـﺎﻓﻆ ﺻـﺎﺣﺐ اﭘﻨـﯽ دوﺳـﺮی ﮐﺘـﺎب
“ﺗہﺬﯾﺐ اﻟﺘہﺬﯾﺐ” ﻣﯿں ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
’’ﻗﻌﺪہ ﺧﻮارج ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوہ ہے
ﺟـﻮ ﺧـﻮد ﺗـﻮ ﺟﻨـﮓ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗـﺎ ،ﻟﯿﮑـﻦ ﻇـﺎﻟﻢ
ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں ﮐـﯽ ﺣﺴـﺐ ِ اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺬﻣـﺖ ﮐﺮﺗـﺎ
ہے۔ﯾہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ دﻋﻮت دﯾﺘے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ
اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﻐﺎوت ﮐﻮ ﺷہ ﺑﮭﯽ دﯾﺘے ہﯿں
اور ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔‘‘
اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﮐﺎ ہﯽ
ﻧﺎم دﯾﺎ ہے اور اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوہ
ﻗﺮار دﯾﺎ ہے اﮔﺮﭼہ ﯾہ ﺑﺮاہ ِ راﺳﺖ ﻟﮍاﺋﯽ
ـﺎوت
ـﺮان ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐـ
ـﺮﺗے اور ﻧہ ﺣﮑﻤـ
ﻧہﯿں ﮐـ
ـﺪ
ـﻮارج ﮐے ﺟﺪاﻣﺠـ
ـﺮح ﺧـ
ـﯽ ﻃـ
ـﺮﺗے ہﯿں۔ اﺳـ
ﮐـ
ذواﻟﺨﻮﯾﺼــﺮہ ﻧے ﮐﺴــﯽ ﮐے ﺧﻼف ﺗﻠــﻮار ﻧہﯿں
اﭨﮭـﺎﺋﯽ ﺗﮭـﯽ ﻟﯿﮑـﻦ ﻧـﺒﯽﷺ ﻧے اس ﮐﻮﺧـﻮارج ﮐے

ﻋﻘﺎﺋﺪوﺧﺼﺎﺋﻞ
ﺗﮭﺎ۔

ﭘﺮ ہﻮﻧے ﮐﯿﻮﺟہ ﺳے ﺧﺎرﺟﯽ ﮐہﺎ

ﺑﻠﮑہ ﺑہـﺖ ﺳـے اہـﻞ ﻋﻠـﻢ ﻧے ﺗـﻮ
اﻧہﯿں ﺧـﺒﯿﺚ ﺗﺮﯾـﻦ ﺧـﻮارج ﮐـﺎ ﻧـﺎم دﯾـﺎ ہے
ﮐﯿـﻮﻧﮑہ ﯾہ ﻋـﺎم ﻟﻮﮔـﻮں ﮐـﻮ ﻓﺘﻨہ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ
ﮐـﺮﺗے ہﯿں اور ﻣﻌـﺎﻣﻠہ ﮐـﻮ ان ﭘـﺮ ﺧﻠـﻂ ﻣﻠـﻂ
ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
اﻣــﺎم اﺑــﻮ داؤد رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے
اﭘﻨـﯽ ﮐﺘـﺎب »ﻣﺴﺎﺋـﻞ اﻹﻣـﺎم أﺣﻤـﺪ« ﻣﯿں ﻋﺒـﺪ
اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﻌﯿﻒ ﮐﺎ ﻗﻮل ﻧﻘﻞ
ﮐﯿﺎ ہے۔ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں’’ :ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻗﻌﺪہ
ﻧــﺎﻣﯽ ﮔــﺮوہ ﺧــﺒﯿﺚ ﺗﺮﯾــﻦ ﺧــﻮارج ہﯿں۔
‘‘ )(1/362
ﺗﻔﺼـــﯿﻞ ﮐےﻟﯿے ﯾہ ﻓﺘـــﻮیٰ ﻣﻼﺣﻈہ
)]([2
ﮐﯿﺠﯿے» :ﻫـﻞ ﺗﻨﻈﻴـﻢ )اﻟﺪوﻟـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴـﺔ( ﻣـﻦ
اﻟﺨــــــــــــــــــــــــﻮارج؟«
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