ﻓﺘﻨۂ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ )81ھ(۔

ﻓﺘﻨۂ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ )81ھ(
ﺧﻠﯿﻔۂ وﻗﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﮐے زﻣﺎﻧے ﻣﯿں ﺣﺠﺎج
ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻧے 81ھ ﻣﯿں ﻋﺮاق ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﮔﻮرﻧﺮی ﮐے اﯾﺎم
ﻣﯿں ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐﯽ ﻗﯿﺎدت ﻣﯿں ﺷﺎہ

ﺗﺮﮐﯽ ’’رﺗﺒﯿﻞ‘‘ ﮐے ﺧﻼف اﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺟﺮار رواﻧہ ﮐﯿﺎ۔
ﺷﺎہ ﺗﺮﮐﯽ رﺗﺒﯿﻞ ﻧے اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺳے ﺷﮑﺴﺖ ﮐﮭﺎﻧے ﮐے
ﺑﻌـﺪ اﯾـﮏ ﺟﻨﮕـﯽ ﭼـﺎل ﭼﻠﺘے ہـﻮﺋے اﺳﻼﻣـﯽ ﻟﺸﮑـﺮ ﮐـﻮ
ﭘہﺎڑوں ﻣﯿں ﮔﮭﯿﺮ ﮐﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﯿﺲ ہﺰار )(30،000
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭙﺎہ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ڈاﻻ ﺗﮭﺎ۔ ﺟﺲ ﮐﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﯿﻨے
ﮐے ﻟﺌے ﺣﺠﺎج ﻧے اﯾﮏ ﺟﻨﮕﯽ ﻣہﻢ رواﻧہ ﮐﯽ۔ ﺟﺲ ﻣﯿں
اﯾﮏ ﻻﮐﮫ ﺑﯿﺲ ہﺰار ﺳﭙﺎہﯿﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺣﺠﺎج
ﻧے اس ﻋﻈﯿﻢ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮ دل ﮐﮭﻮل ﮐﺮ ﻣﺎل ﻟﭩﺎﯾﺎ اﺳﯽ ﻟﺌے
اس ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﮭﯽ ’’ ﺟﯿﺶ ﻃﻮاوﯾﺲ ‘‘ رﮐﮫ دﯾﺎ
ﮔﯿﺎ۔ ﺣﺠﺎج ﻧے اس ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺷﺎہِ
ﺗﺮﮐﯽ ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎش اور اس ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے
ﺧﺎﺗﻤے ﺗﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﺎری رﮐﮭﻨﯽ ہے۔
اﺑﻦ اﺷﻌﺚ اس ﻟﺸﮑﺮ ﺟﺮار ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﺲ ﻣﯿں ﻋﺮاﻗﯽ
ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﮍی ﺗﻌﺪاد ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﯽ ،رواﻧہ
ہﻮا اور رﺗﺒﯿﻞ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺳے دوﭼﺎر ﮐﯿﺎ ۔
اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺎہ ﺗﺮﮐﯽ ﮐے ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں دور ﺗﮏ ﮔﮭﺲ ﮔﯿﺎ
اور ﺷہﺮ ﭘہ ﺷہﺮ ﻓﺘﺢ ہﻮﺗے ﮔﺌے ﺣﺘﯽٰ ﮐہ ﻣﻮﺳﻢ ﺳﺮﻣﺎ
ﺷﺮوع ہﻮ ﮔﯿﺎ۔ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے اﭘﻨے رﻓﻘﺎء ﺳے ﻣﺸﻮرہ ﮐے
ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﻋﺎرﺿﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﮐﺮ دی ﺗﺎﮐہ ﻣﻔﺘﻮﺣہ
ﻋﻼﻗﻮں ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم و اﻧﺼﺮام درﺳﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑے اور
اﭘﻨﯽ ﻗﻮت ﮐﻮ دوﺑﺎرہ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے  ،ﭘﮭﺮ ﻣﻮﺳﻢ
ﺳﺮﻣﺎ ﮔﺰرﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ دوﺑﺎرہ ﻗﺘﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے
۔ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے ﯾہ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﯿں ﻋﺮاق ﮐے
ﮔﻮرﻧﺮ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻮ ﻟﮑﮫ ﺑﮭﯿﺠﺎ۔

اﺑﻦ اﺷﻌﺚ اور ﺣﺠﺎج ﮐﯽ ﻧﺎﭼﺎﻗﯽ:
ﮔﻮرﻧﺮ ﻋﺮاق ﺣﺠﺎج اور اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﺮاﻧﯽ
دﺷﻤﻨﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﺐ اﺳے ﯾہ ﺧﻂ ﻣﻼ ﺗﻮ وہ ﻏﻀﺐ ﻧﺎک ہﻮ ﮔﯿﺎ
اور اس ﻧے ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﺎری ﻧہ رﮐﮭﻨے ﭘﺮ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ
ﮐﻮ ﺟﻮاﺑﯽ ﺧﻂ ﻣﯿں ﺧﻮب ﺑﺮا ﺑﮭﻼ ﮐہﻨﺎ اور ﺳﺨﺖ ﻟہﺠے
ﻣﯿں اﺳے ﺑﺰدﻟﯽ اور ﮐﻢ ہﻤﺘﯽ ﮐﺎ ﻃﻌﻨہ دﯾﺘے ہﻮﺋے ﺟﻨﮓ
ﺟﺎری رﮐﮭﻨے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﯿﺎ۔ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐﻮ ﺟﺐ ﯾہ
ﺧـﻂ ﻣﻼ ﺗـﻮ اس ﻧے اﭘﻨے ﻣﺸﯿـﺮوں اور ﺳـﺎﺗﮭﯿﻮں ﺳـے
ﻣﺸـﺎورت ﮐـﯽ ،ﺟـﺲ ﭘـﺮ اﻧﮭـﻮں ﻧے ﺣﺠـﺎج ﮐـﯽ راﺋے ﮐـﻮ
اﺣﻤﻘﺎﻧہ ﻗﺮار دﯾﺎ اور ﻣﺘﻔﻘہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻓﯿﺼﻠہ دے دﯾﺎ
ﮐہ ہﻢ اس اﻟﻠہ ﮐے دﺷﻤﻦ )ﺣﺠﺎج( ﮐﯽ ﺑﺎت ہﺮ ﮔﺰ ﻧہ

ﻣﺎﻧﯿں ﮔے ،وہ اﯾﮏ اﯾﮏ ﮐﺮ ﮐے ﺣﺠﺎج ﮐے ﻣﻈﺎﻟﻢ اور
ﺳﯿﺎہ ﮐﺎرﯾﺎں ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے ﮔﺌے ﺣﺘﯽٰ ﮐہ آﺧﺮ ﻣﯿں اﻧﮭﻮں
ﻧے ﻣﻞ ﮐﺮ ﯾہ اﻋﻼن ﮐﺮ دﯾﺎ ﮐہ ﺣﺠﺎج ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﺗﻮڑ ﮐﺮ
اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐے ہﺎﺗﮫ ﭘﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﯾﺴﺎ
ہﯽ ہﻮا اور ﭘﻮرے ﻟﺸﮑﺮ ﻧے اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ اﻣﯿﺮ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮ ﻟﯿﺎ اور ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺳے ﺑﻐﺎوت ﮐﺮ دی۔

ﺧﻠﯿﻔۂ وﻗﺖ اور ﮔﻮرﻧﺮ ﻋﺮاق ﮐے ﺧﻼف
:

ﺑﻐﺎوت

اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے ﺷﺎہ ﺗﺮﮐﯽ رﺗﺒﯿﻞ ﮐﯽ ﻃﺮف دوﺳﺘﯽ ﮐﺎ ہﺎﺗﮫ
ﺑﮍﮬﺎ ﮐﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻨﺪی ﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ اس ﺟﺎﻧﺐ ﺳے
ﻣﻄﻤﺌﻦ ہﻮ ﮐﺮ ﺣﺠﺎج ﺳے ﻧﻤﭧ ﺳﮑے۔ ﺷﺎہ ﺗﺮﮐﯽ ﻧے اس
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯿﺎ۔ اب اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے اﭘﻨے ﻟﺸﮑﺮ
ﮐے ہﻤﺮاہ ﻋﺮاق ﮐﺎ رخ ﮐﯿﺎ ﺗﺎﮐہ وہ ﺣﺠﺎج ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﻧﺒﺮد آزﻣﺎ ہﻮ ﺳﮑے۔ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﮭﯽ راﺳﺘے ہﯽ ﻣﯿں ﺗﮭﺎ ﮐہ
ﮐﺴﯽ ﻧے ﯾہ ﻧﻌﺮہ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮐہ ﺧﻠﯿﻔۂ وﻗﺖ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﺗﻮڑے ﺑﻐﯿﺮ ،ﺣﺠﺎج ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ
ﺧﺘﻢ ﻧہﯿں ہﻮ ﺳﮑے ﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اﺳﯽ ﮐﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدہ
ﮔﻮرﻧﺮ ہے ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﺐ ﻧے ﺧﻠﯿﻔہ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ
ﺑﮭﯽ ﺗﻮڑ ڈاﻟﯽ۔ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣہﻠﺐ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺻﻔﺮہ �ﮐﻮ ﺑﮭﯽ اﭘﻨے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﻣﮕﺮ
اس ﻧے اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺎ اور اﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﭘﮭﻮٹ
ڈاﻟﻨے اور اﻣﺖ ﮐﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧے ﺳے ﺑﺎز رہﻨے ﮐﯽ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ۔
اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻋﺮاق ﻣﯿں ﭘہﻨﭽﺎ اور ﭼﻮﻧﮑہ اس ﮐے ﭘﺎس ﺑہﺖ
ﺑﮍا ﻟﺸﮑﺮ ﺗﮭﺎ  ،اس ﻟﺌے ﯾہ ﭘے در ﭘے ﮐﺌﯽ ﻣﻌﺮﮐﻮں
ﻣﯿں ﺣﺠﺎج ﮐے ﻟﺸﮑﺮوں ﮐﻮ ﺷﮑﺴﺖ دﯾﻨے ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿﺎب ہﻮ
ﮔﯿﺎ ،ﺑہﺖ ﺳے ﻧﺌے ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮ
ﮔﺌے۔ ﺟﺐ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﺑﺼﺮہ ﭘہﻨﭽﺎ ﺗﻮ وہﺎں ﮐے ﻋﻠﻤﺎء،
ﻓﻘہﺎء اور ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐﯽ ﺑﮍی ﺗﻌﺪاد ﻧے ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ اور
ﺣﺠﺎج ﺳے ﺑﻐﺎوت ﮐﺮ ﮐے اس ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮ ﻟﯽ۔

ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﮐﯽ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ :
اس ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی� ﺟﻮ ﮐہ  300ﺳے زاﺋﺪ
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﮐے ﺷﺎﮔﺮد  ،اور ﻓﺘﻨﻮں ﮐے ﺑﺎرے ﮔہﺮی

ﺑﺼﯿﺮت رﮐﮭﺘے ہﯿں ۔اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨے وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳے
ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻐﺎوت ﺳے ﺑﺎز رہﻨے ﮐﯽ ﺑﮭﺮ ﭘﻮر ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﯽ اور ﺣﺠﺎج ﮐے ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧے اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳے ﺟﮍے رہﻨے ﮐے ﺷﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم اور ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮی
ﯾﺎد دﻻﺋے۔ ان ﮐے ﻣﻮاﻋﻆ ﻣﯿں ﯾہ ﮐﻼم ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﺎ
ﮐہ  ’’ :ﺣﺠـﺎج اﻟﻠہ ﮐـﺎ ﻋـﺬاب ہے اور اس ﻟﯿے ﻋـﺬاب
اﻟٰہﯽ ﮐﻮ ﺑﺰور ﺑﺎزو روﮐﻨے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧہ ﮐﺮو ﺑﻠﮑہ
دﻋﺎ اور اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮو۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﺮﻣﺎن
رﺑﺎﻧﯽ ہے :
›وَﻟَﻘَـﺪ ْ اَﺧ َﺬ ْﻧَـﺎﮬُﻢْ ﺑِـﺎﻟْﻌَﺬ َابِ ﻓ َﻤَـﺎ
ــــﺎ
وَﻣَـ
ﻟِﺮ َﺑِّہِـ
ــــﺘَﮑ َﺎﻧُﻮْا
اﺳْـ
ــــﻢْ
ﯾَﺘَﻀ َﺮ َّﻋ ُﻮْنَ‹
’’اور ﺑﻼﺷﺒہ ﯾﻘﯿﻨـﺎ ہـﻢ ﻧے اﻧﮭﯿں ﻋـﺬاب ﻣﯿں ﭘﮑـﮍا،
ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ وہ ﻧہ اﭘﻨے رب ﮐے آﮔے ﺟﮭﮑے اور ﻧہ ﻋﺎﺟﺰی
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔‘‘ )اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن (76 :
ﻣﺸہﻮر ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺎہﺪﺑﻦ ﺟﺒﺮ �وﻏﯿﺮہ ﺑﮭﯽ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ اس ﻓﺘﻨے ﺳے ڈراﺗے رہے اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳے ﻣﻞ ﮐﺮ رہﻨے ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗے رہے ﻣﮕﺮ ﺑے ﺳﻮد !
اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻧے اس ﭘـﺮ ﮐـﺎن ﻧہ دﮬـﺮے اور اس ﻓﺘﻨے ﻣﯿں
ﻣﺸﻐﻮل رہے۔ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے ﮐﻮﻓہ ﺑﮭﯽ ﻓﺘﺢ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ اور
اہﻞ ﮐﻮﻓہ ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧے اس ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﺮ ﻟﯽ اور
ﯾﻮں اس ﮐے ﺣﺎﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد اور ﺑﮍھ ﮔﺌﯽ اور ﻓﺘﻨہ
و اﺧﺘﻼف ﻣﺰﯾﺪ ﺑﮍﮬﺘﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺧﻠﯿﻔۂ وﻗﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻤﻠﯽ :
اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے ہﺮ ﻣﺮﺗﺒہ ﺣﺠﺎج ﮐے ﺷﮑﺮوں ﮐﻮ ﺷﮑﺴﺖ دی
ﺣﺘﯽٰ ﮐہ ان ﮐے درﻣﯿﺎن ﺑﺮﭘﺎ ہﻮﻧے واﻟے ﻣﻌﺮﮐﻮں ﮐﯽ
ﺗﻌﺪاد اﺳّﯽ ﺳے زﯾﺎدہ ہﻮ ﮔﺌﯽ۔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان
ﻧے اس ﻓﺘﻨہ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐﻮ ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﮐﯽ ﮐہ وہ ﺣﺠﺎج ﮐﻮ ﻣﻌﺰول ﮐﺮ ﮐے اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮔﻮرﻧﺮی
اﺳے دے دﯾﺘﺎ ہے ﻣﮕﺮ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ اور اس ﮐے ﺳﺎﺗﮭﯿﻮں
ﻧے اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﯾﺎ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺣﺠﺎج ﻧے اﭘﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﺳﺎری ﺗﻮﺟہ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐے

ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﺮﮐﻮز ﮐﺮ دی ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐے ﻟﺸﮑﺮ
ﮐﯽ اﺻﻞ ﻗﻮت اور روح رواں ﯾہﯽ ﻃﺒﻘہ ﺗﮭﺎ۔ اور آﺧﺮ
ﮐـﺎر وہ اس ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿـﺎب رہـﺎ اور ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں
اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐﺎ ﻟﺸﮑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮ ﮔﯿﺎ اور وہ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﮭﺎ ﮐﺮ ﺷﺎہ ﺗﺮﮐﯽ رﺗﺒﯿﻞ ﮐﯽ ﭘﻨﺎہ ﻟﯿﻨے ﭘﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ہﻮ ﮔﯿﺎ۔

آﺧﺮ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻧے ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﺮ ﻟﯽ :
ﺣﺠﺎج ﻧے ﺷﺎہ ﺗﺮﮐﯽ رﺗﺒﯿﻞ ﮐﻮ دﮬﻤﮑﯽ آﻣﯿﺰ ﺧﻂ ﻟﮑﮫ ﮐﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﯿﺎ ﮐہ وہ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐﻮ اس ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﺮ دے
۔ اس ﭘﺮ رﺗﺒﯿﻞ ﻧے ﻣﺠﺒﻮراً اﯾﺴﺎ ہﯽ ﮐﯿﺎ۔ اﺑﮭﯽ اﺑﻦ
اﺷﻌﺚ ﮐﻮ ﻗﯿﺪی ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺣﺠﺎج ﮐے ﭘﺎس ﻟے ﺟﺎﯾﺎ ﺟﺎ رہﺎ
ﺗﮭﺎ ﮐہ راﺳﺘے ﻣﯿں اس ﻧے ﺑﻠﻨﺪی ﺳے ﮐﻮد ﮐﺮ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ
ﮐﺮ ﻟﯽ۔ اس ﮐﺎ ﺳﺮﮐﺎٹ ﮐﺮ ﺣﺠﺎج ﮐے ﭘﺎس ﻟے ﺟﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔
ﺟﺴے ﭘہﻠے ﻋﺮاق ﻣﯿں اور ﭘﮭﺮ ﺧﻠﯿﻔۂ وﻗﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ
ﮐے ﭘﺎس ﺷﺎم ﺑﮭﯿﺞ ﮐﺮ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻣﯿں ﭘﮭﺮاﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﯽ اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ :
ﺑﻌﺪ ﻣﯿں ﺣﺠﺎج ﻧے ﭼﻦ ﭼﻦ ﮐﺮ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐے ﺳﺎﺗﮭﯿﻮں
اور ﺣﺎﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮاﯾﺎ اور ﻋﺮاق ﻣﯿں ﻇﻠﻢ و ﺗﺸﺪد
ﮐﯽ اﯾﮏ ﻧﺌﯽ ﺗﺎرﯾﺦ رﻗﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺣﺘﯽٰ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﺗﻌﺪاد اﯾﮏ ﻻﮐﮫ ﺗﯿﺲ ہﺰار ﺗﮏ ﭘہﻨﭻ ﮔﺌﯽ ﺟﻨﮭﯿں ﺣﺠﺎج
ﮐے ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮ ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ان ﻣﯿں ﭼﺎر
ہﺰار ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﻋﻠﻤﺎءوﻣﺸﺎﺋﺦ اور ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﮭے اور اس ﻃﺮح ﯾہ ﻓﺘﻨہ اﭘﻨے اﻧﺠﺎم ﮐﻮ ﭘہﻨﭽﺎ۔

اس ﺑﻐﺎوت ﮐے ﻧﺘﺎﺋﺞ :
1۔ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺑﺎہﻤﯽ اﻧﺘﺸﺎر ،ﺻﻒ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺷﮑﺴﺖ و
رﯾﺨﺖ اور ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺖ ﮐﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﮑﺎم۔
2۔ﺑﮍے ﭘﯿﻤﺎﻧے ﭘﺮ ﺧﻮن رﯾﺰی ،ﺣﺮﻣﺘﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﻣﺎﻟﯽ اور
ﺑﮍے ﻓﺴﺎد ﮐﺎ ﻇہﻮر۔
3۔ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼم اس ﻓﺘﻨے ﮐے ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﯾﻀۂ ﺟہﺎد ﺳے ہﭧ
ﮔﺌﯽ ﺟﺲ ﮐے ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں ﻓﺘﻮﺣﺎتِ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ رک
ﮔﯿﺎ ،ﺣﺠﺎج ﮐﯽ ﺧﻮﺑﯿﻮں ﻣﯿں ﺟہﺎد و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﯽ۔

ﻓﺘﻨۂ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ اور اﻣﺎم ﺷﻌﺒﯽ � ﮐﺎ ﺗﺒﺼﺮہ
:
اﻣﺎم ﺷﻌﺒﯽ� ﺑﮭﯽ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﮐے ﺳﺎﺗﮭﯿﻮں ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭے
اور ﺣﺠﺎج ﻧے اﻧﮭﯿں اﻣﺎن دے دی ﺗﮭﯽ۔ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﯿں
اﭘﻨے اس ﻓﻌﻞ ﭘﺮ ﻧﺎدم ہﻮﺋے۔ ان ﺳے ﺟﺐ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ
آپ ﮐﯿﻮں اس ﻓﺘﻨے ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮ ﮔﺌے ؟ﺗﻮ اﻧﮭﻮں ﻧے اﯾﮏ
ﺷﻌﺮ ﭘﮍھ ﮐﺮ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﮐہ ؛
ﻋ َﻮى اﻟﺬ ِﺋﺐ ُ ﻓ َﺎِﺳﺘ َﺄﻧ َﺴﺖُ ﺑِﺎﻟﺬ ِﺋﺐِ إِذا ﻋ َﻮى
وَﺻ َـﻮ َّتَ إِﻧﺴـﺎن ٌ ﻓ َﻜ ِـﺪتُ
َ
أ ﻃﻴﺮ ُ
’’ ﻣﯿﺮی ﺣﺎﻟﺖ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﮭﯿﮍﯾے ﮐﯽ آواز
ﺳے ﻣﺎﻧﻮس اور اﻧﺴﺎﻧﯽ آواز ﺳے ﻣﺘﻮﺣﺶ ہﻮ ﮐﺮ ﺑﮭﺎگ
ﺟﺎﺗﺎ ہے۔‘‘
ﻣﺎﺧﻮذ از ﺣﻘﯿﻘۃ اﻟﺨﻮارج ﻟﻔﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻗﺰار اﻟﺠﺎﺳﻢ

