دوﺳـﺮوں ﮐـﻮ ﺟﺎہـﻞ ﺳـﻤﺠﮭﻨﺎ اور
اﭘﻨﯽ راﺋے ﮐﻮ ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺎﻧﻨﺎ

ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺳﻮچ ﮐﻮ ﺟﻨﻢ دﯾﻨے واﻟے ﭼﻨﺪ
اہﻢ ﻣﺤﺮﮐﺎت
دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺟﺎہﻞ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ اور اﭘﻨﯽ
راﺋے ﮐﻮ ﻣﻨﻔﺮد ﺟﺎﻧﻨﺎ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﻌﺎﻗﺒۃ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ واﻟﺼﻠﻮۃ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟہ اﻟﮑﺮﯾﻢ اﻣﺎﺑﻌﺪ!
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿں ﻏﻠﻮ وﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے واﺿﺢ ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں

ﻣﯿں ﺳے اﭘﻨﯽ راﺋے ﭘﺮ ﺑے ﺟﺎ ﺗﻌﺼﺐ ،دوﺳﺮوں ﮐﯽ راﺋے
ﮐﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اور دوﺳﺮوں ﮐے ہﺎں ﺣﻖ ﺳﭻ ہﻮﻧے ﮐے
ﺑﺎوﺟﻮد اﮔﺮ اﭘﻨﯽ راﺋے ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ہﯿں ﺗﻮ ان ﮐے ﺻﺤﯿﺢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻗﻒ وﻣﺴﻠﮏ ﮐﺎ ﮐﮭﻼاﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ہے ۔

ـﺮف داری ﮐے ﻟﯿے
ـﯽ ﻃـ
ـﯽ راﺋے اور اﭘﻨـ
اﭘﻨـ
ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻮ ﺟﻨﻢ دﯾﻨے واﻟے اﺳﺒﺎب درج ذﯾﻞ ہﯿں:
ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﯽ ذہﻦ ﮐﻮ اﭼﺎﻧﮏ ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً اﯾﮏ راﺋے
ﮐﺎ ﻣﻞ ﺟﺎﻧﺎ
ﮐﺴﯽ راﺋے ﮐﺎ ﺑہﺖ اﭼﮭﺎ ﻟﮕﻨﺎ
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﻼﺷﺒہ ﮐﺴﯽ راﺋے ﮐے اﭼﮭﺎ ﻟﮕﻨے واﻟﯽ آﻓﺖ وﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧے
اس راﺋے ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ ہﻢ ﺳے ﭘہﻠے واﻟے
زﻣﺎﻧے ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺑہﺖ ہﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
ﮔہﺮاﺋﯿﻮں ﻣﯿں اوﭘﺮ ﺳے ﺑہﺖ ﻧﯿﭽے ﭘﮭﯿﻨﮏ رﮐﮭﺎ ﺗﮭﺎ
۔ان ﺳﺐ ﮐﺎ ﺳﺮﻏﻨہ اﺟہﻞ اﻟﻨﺎس ذو اﻟﺨﻮﯾﺼﺮہ ﺗﮭﺎ ﮐہ
ﺟﺴے اس ﮐﯽ راﺋے ﻧے ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐے ﻓہﺮے ﮔﮍﮬے ﻣﯿں ﭘﮭﯿﻨﮏ
دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ۔
اﻣـﺎم اﺑـﻦ ﺟـﻮزی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں  :اس
ﺷﺨﺺ ﮐے ﻟﯿے آﻓﺖ وﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾہ ﺗﮭﯽ ﮐہ وہ اﭘﻨﯽ ذاﺗﯽ
راﺋےﭘﺮ ﺧﻮش ﺗﮭﺎ ۔اﮔﺮ وہ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮ ﮐﺮﮐے ﻏﻮر وﻓﮑﺮ ﮐﺮ
ﺗﻮ وہ ﯾہ ﺑﺎت ﺧﻮب اﭼﮭﯽ ﻃﺮح ﺟﺎن ﺟﺎﺗﺎ ﮐہ
ﻟﯿﺘﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐﯽ راﺋے ﺳے ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮐﻮﺋﯽ راﺋے ﻧہﯿں ہﻮ
ﺳﮑﺘﯽ ۔
)ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ،ص(9:
اور ﭘﮭـﺮ ذواﻟﺨﻮﯾﺼـﺮۃ ﮐے ﺣـﺎﻣﯿﻮں ﮐـﻮ ﺟـﺲ ﭼﯿـﺰ ﻧے
ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐے ﮔﮍﮬے ﻣﯿں ﭘﮭﯿﻨﮏ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ وہ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ
اﭘﻨـﯽ راﺋے ﮐـﺎ ان ﮐـﻮ ﺑہـﺖ اﭼﮭـﺎ ﻟﮕﻨـﺎ ﺗﮭـﺎ اور
دوﺳﺮوں ﮐے ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺳﻮء ﻇﻦ ۔ﭘﮭﺮ ﺧﻮارج ﻣﮑﻤﻞ
ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﭼﻞ ﭘﮍے ﺟﯿﺴے ان ﮐے ﻏﻼم ہﻮں

ان ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ﺗﮭﺎ ﮐہ وہ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳے زﯾﺎدہ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘے ہﯿں
اور اﺳﯽ ﺑﺎت ﻧے ان ﮐﻮ ہﻼک ﮐﺮدﯾﺎ ۔
)ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ  ،ص(91:
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ زہﺮہ ﮐہﺘے ہﯿں :ﯾہﯽ وہ ﻟﻮگ ﺗﮭے ﮐہ ﺟﻦ ﭘﺮ
اﯾﻤﺎن ﮐے اﻟﻔﺎظ ﻏﺎﻟﺐ آ ﮔﺌے ﺗﮭے اور ان ﮐﺎ ﯾہ ﮐہﻨﺎ
ﺑﮭﯽ ان ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ”:ﻻ ﺣﮑﻢ اﻻ اﻟﻠہ” اﯾﮏ
اﻟﻠہ ﮐے ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﻗﺒﻮل ﻧہﯿں ۔
)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺬاﮬﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿۃ  ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ زﮬﺮۃ  ،ص(61:
ﺗﻮ ﺗﯿﺴﺮی ﺑﺎت ﮐہ ﺟﺲ ﻧے ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺳﻮچ ﮐﻮ ﭘﺮوان
ﭼﮍﮬﺎﻧے ﻣﯿں اہﻢ ﮐﺮدار ادا ﮐﯿﺎ وہ ﯾہ ﺗﮭﯽ ﮐہ وہ
ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺑﺮاءت ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ﺗﮭے اور اﺳﯽ
ﺑﻨﺎء ﭘﺮاﻧہﻮں ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﻣﺒﺎح ﮐﺮﻟﯿﺎ
وﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم
ﺗﮭﺎ ۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻧہﻮں ﻧے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام
ﮐے ﺧﻮن ﺳے ﺗﻤﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﻮ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﺮ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔
اس ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺮت ﺗﻌﺼﺐ ﻧے اﻧہﯿں ﺣﻖ ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے ﺳے روک دﯾﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺣﻖ ان ﭘﺮ ﻣﮑﻤﻞ واﺿﺢ
ﺗﮭـﺎ۔اور ﺳـﯿﺪﻧﺎ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎ س رﺿـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤـﺎ ان
ﺧﻮارج ﺳے ﻣﻨﺎﻇﺮہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐے اﺷﮑﺎﻻت
ﮐﺎ ازاﻟہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﭼﮑے ﺗﮭے ۔اور ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎ س
ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ وہ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ
ﺟﻮاب ﺑﮭﯽ ﻧہ دے ﭘﺎﺋے ﺗﮭے ۔ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
ﻣـﺎﻧﻨے ﺳـے اﻧﮑـﺎر ﮐـﺮ دﯾـﺎ ۔ ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ﻧﮑﻼ ﮐہ
ﻋﺼﺒﯿﺖ ﮐﺎ ﻧﻌﺮہ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺧﻮن ﮔﺮاﯾﺎ
ﺟﺎﻧے ﻟﮕﺎ ۔
ﺗﻮ ﮔﺰری ہﻮﺋﯽ ان ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺗﻮں ﺳے ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے
ﮐہ اﭘﻨﯽ راﺋے ﮐﺎ ﺗﻌﺼﺐ اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺟﺎہﻞ ﺷﻤﺎر
ﮐﺮﻧﺎ اﺳﻼم ﮐے اہﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﮐﯽ ﯾﮑﺴﺮ ﻧﻔﯽ ﮐﺮﻧﺎ ہے
۔ان ﻣﺒﺎدی ﻣﯿں ﺷﻮریٰ اور ﺗﻨﺎﺻﺢ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں ۔

