ﻋﻘﯿﺪہ ﺧﻮارج ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻨﺪ اہﻢ
ﺑﺎﺗﯿں

ﻋﻘﯿﺪہ ﺧﻮارج ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻨﺪ اہﻢ
ﺑﺎﺗﯿں
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﻋﻘﯿﺪہ ﺧﻮارج ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻨﺪ اہﻢ ﻧﮑﺎت ﺟﻦ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ
ہﻮﻧﺎ ہﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯿﻠﺌے ﺿﺮوری ہے  ،وﮔﺮﻧہ وہ ﺟﺎﻧے
اﻧﺠﺎﻧے ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے،ہﻢ
اﺻﻮل ﮐﻮ آﺳﺎن اﻟﻔﺎظ ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﭘﻮری
ان
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾں ﮔے۔ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﯿﺠﯿے ؛
ـﺎوت
ـﺮاء ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐـ
ـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے آﺋﻤہ و اﻣـ
ﻣﺴـ
ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺳے ﺣﺮام ہے۔

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ذﻣہ داروں ﻣﺜﻼ ً ﺣﮑﺎم اور ﻋﻠﻤﺎء
و اﻣﺮاء ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻌﺮوف و ﺑﮭﻼﺋﯽ ﻣﯿں رﻋﺎﯾﺎ
ﭘﺮ واﺟﺐ ہے،اس ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہﯿں۔
ہﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ اﯾﺴے اﻣﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮے ﺟﺲ
ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺘﻔﻖ ہﻮ اور ﮐﺒﯿﺮہ
ﮔﻨﺎہ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اس ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮے اﺳے ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐہﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ،اس ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﮐے ﻟﺌے
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے وﮔﺮﻧہ
ﯾہ ﻣﺰﯾﺪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﯿں ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮے
ﮔﺎ۔
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﮐﭽﮫ اﺻﻮل ہﯿں ﺟﻨہﯿں ﺟﺎﻧﻨﺎ اور ازﺑﺮ
ﮐﺮﻧـﺎ ﺿـﺮوری ہے،ﯾہـﺎں ﺗـﮏ ﮐہ ﻃـﺎﻟﺐ ﻋﻠـﻢ اﭘﻨے
ﻣﻌﺎﻣﻠے ﺳے آﮔﺎہ ہﻮ ﺟﺎﺋے۔
ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐے ﻃﻠﺐ ﮔﺎر ﮐﯿﻠﺌے ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐےﺿﻮاﺑﻂ ﮐﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑہﺖ اہﻢ ہے۔
ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐے ﮐﭽـﮫ ﻣﻮاﻧـﻊ ہﯿں ﺟﻨہﯿں ﺟﺎﻧﻨـﺎﺿﺮوری
ہے۔
اہـﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﺗﻤـﺎم ﻓﺮﻗـﻮں ﻣﯿں ﻣﺘﻮﺳـﻂ و
ﻣﻌﺘﺪل ہﯿں ﺧﻮاہ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿں ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿں ،اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے اس اﻣﺖ
ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ُ
ً
وَﻛ َﺬَﻟ ِﻚ َ ﺟ َﻌَﻠ ْﻨَﺎﻛ ُﻢ ْ أ ﻣ َّﺔ ً وَﺳ َﻄ ﺎ
َ
ﻟ ِﺘ َﻜ ُﻮﻧ ُــﻮا ﺷ ُﻬ َــﺪَاءَ ﻋ َﻠ ــﻰ اﻟﻨَّــﺎسِ
وَﻳَﻜ ُﻮنَ اﻟﺮ َّﺳ ُﻮلُ ﻋ َﻠ َﻴْﻜ ُﻢ ْ ﺷ َﻬ ِﻴﺪ ًا
ہﻢ ﻧے اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻤہﯿں ﻋﺎدل اﻣﺖ ﺑﻨﺎﯾﺎ ہے ﺗﺎﮐہ
ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮔﻮاه ہﻮﺟﺎؤ اور رﺳﻮل ]ﷺ[ ﺗﻢ ﭘﺮ
ﮔﻮاه ہﻮﺟﺎﺋﯿں
)اﻟﺒﻘﺮۃ(143 :
ﮐﺎ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﷺ
ﺣﻖ ہے،ﻟہﺬا ﮐﺎﻓﺮ وہﯽ ہے ﺟﺴے اﻟﻠہ اور اس ﮐﺎ
رﺳﻮل ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾں۔
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﻧے ﺳے ﭘہﻠے
ﭼﺎہﯿے ﮐہ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠہ ﮐﯽ ذات ﭘﺮ ﺑﺎت ﮐہﻨے
ﮐے اﻧﺪﯾﺸہ ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﺎﻃﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے اس ﻣﯿں
ﺑﺎرہﺎ ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺲ

ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋے  ،اس ﭘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺗﺪ ﮐے اﺣﮑﺎم ﮐﯽ
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺿﺮوری ہﻮ ﺟﺎﺗﯽ ہے ﺟﻮ ﮐہ ﻣﺘﻔﻘہ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ذﻣہ داری ہے اس ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﻮ اﮔﺮ ہﺮ
ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨے ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ﻟﯿﻨے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے ﮔﺎ
ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻓﺴﺎد اور ﺗﺒﺎہ ﺑﺮﺑﺎدی ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮ ﮔﺎ
اور ﯾہ ہﺮ ﮔﺰ ﺑﮭﯽ اﺳﻼم ﮐے ﺣﻖ ﻣﯿں ﻧہﯿں ہے ۔
ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐے ﻣﺴـﺌﻠہ ﻣﯿں اہـﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﮐـﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭘﺮ اﺟﻤﺎع ہﯿں۔
اہـﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﮐے ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻓـﺮﻗے اﺣـﻮال و
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﯿں،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان ﻣﯿں
ﺳے ﮐﭽﮫ ﮐﺎﻓﺮ ہﯿں،ﮐﭽﮫ ﻓﺎﺳﻖ،ﻇﺎﻟﻢ اور ﮔﻤﺮاہ
ہﯿں،اور ﮐﭽـﮫ ﺧﻄﺎﮐـﺎر ہﯿں،ﺟـﻦ ﮐـﯽ ﻣﻐﻔـﺮت ﮐـﺎ
اﻣﮑـﺎن ہے،اس ﺑـﺎت ﮐـﯽ وﺿـﺎﺣﺖ ﻣﯿں ﺷﯿـﺦ اﻻﺳﻼم
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ،اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،اور ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﺪی رﺣﻤہﻢ اﻟﻠہ ﮐے اﻗﻮال
ﭘﭽﮭﻠے ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ﮐﯿے ﺟﺎ ﭼﮑے ہﯿں ۔
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ اہﻞ ﻗﺒﻠہ ﻣﯿں ﺳےﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﻔﺮ
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧہﯿں ﻟﮕﺎﺗﯽ،ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﺳے ﮐﮭﻮل ﮐﮭﻮل
ﮐـﺮ ﺑﺘـﺎ دﯾـﺎ ﺟﺎﺋے،دﻟﯿـﻞ ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ ﺣـﻖ ﮐـﯽ
راہﻨﻤـﺎﺋﯽ ﮐـﺮ دی ﺟﺎﺋے،وﺿـﺎﺣﺖ ﮐے ﺑﻌـﺪ ﻓﺎﺳـﺪ
ﻋﻘﻠﻮں ﻣﻨﺘﺸﺮ ذﮬﻨﻮں ﻣﯿں اﺑﮭﺮﻧے واﻟے ﺷﺒہﺎت
زاﺋﻞ ﮐﺮ دﯾﺌے ﺟﺎﺋﯿں ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨے ﮐﻔﺮ ﭘﺮ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮ )اڑا( رہے
ﺗـﻮ ﭘﮭـﺮ ﺣﮑـﻮﻣﺖ وﻗـﺖ اس ﮐے ﻟﺌے ﮐﺎﻣﯿـﺎب ﻋﻼج
ﻣﻮﺟﻮد ہے ،اور وہ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں ﻣﺮﺗﺪ ﮐے
اﺣﮑﺎم ہﯿں ،اس ﺳے ﺗﻮﺑہ ﮐﺮاﺋﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ،اﮔﺮ
ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟے ﺗﻮ ﭨﮭﯿﮏ وﮔﺮﻧہ اﺳے ﮐﻔﺮ وارﺗﺪاد ﮐﯽ
ﺳﺰا ﻣﯿں ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﺳﻨﺎ دے ﮔﯽ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ
ﻧہﯿں ﮐہ وہ ﺣﺪود ﮐے ﻧﻔﺎذ ﮐﻮ اﭘﻨے ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں
ﻟے اس ﺳے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻣﯿں ﻣﺰﯾﺪ اﻧﺎرﮐﯽ ﭘﮭﯿﻠﻨے ﮐﺎ
ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸہ ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے ۔
دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﮬﺎن ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺣﻖ ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ اور ﯾہ ﮐہ
ـﺎﻓﺘہ
ـﺎت ﯾـ
ـﯽ ﻣﯿں ﻧﺠـ
ـﯽ روﺷﻨـ
ـﻞ ﮐـ
ـﺎﺑﻘہ دﻻﺋـ
ﺳـ
ﺟﻤﺎﻋﺖ”اہﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎ ﻋﺖ“ ہﯽ ہے اور ان ﮐے

ﻋﻼوہ ﺟﻮ ﻓﺮﻗے ہﯿں وہ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ اﭘﻨے
ﺣﺎﻻت ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ہﯿں،ﺟﯿﺴﺎﮐہ ﭘﻮاﺋﻨﭧ  11ﻣﯿں
ﮔﺰرا۔اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮐہ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﺳﺘﯿﺰہ ﮐﺎری ہﻤﯿﺸہ ﺳے رہﯽ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠہ
ﻏﻠﺒہ و ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی اﺧﯿﺮ ﻣﯿں ﺣﻖ ﮐﯽ ہﯽ ہﻮﺗﯽ
ہے،رہﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻮ وہ ﻣﭧ ﺟﺎﺗﺎ ہےﺟﺐ ﮐہ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ
و ﭘﺎﺋﯿﺪار ہﻮﺗﺎ ہےﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﻧہﯿں ڈﮔﻤﮕﺎﺗﺎ۔
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻨہﺞ ﺳے اﻧﺤﺮاف ﮐﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮐﯽ اور اس ﭘﺮ
ﻣﺮﺗﺐ ہﻮﻧے واﻟے اﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ۔
ﯾہ ﺗﻤﺎم اﯾﺴﯽ ﺑﺎﺗﯿں ہﯿں ﺟﻨہﯿں ﯾﺎد رﮐﮭﻨﺎ اور ان
ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﻨﺎ ہﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻟﺌے از ﺣﺪ ﺿﺮوری ہے ۔
ﺗﺎآﻧﮑہ ہﻢ ﻓﺘﻨہ و ﻓﺴﺎد ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰار ﺳﮑﯿں
۔ ہﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳے دﻋﺎ ﮔﻮ ہﯿں ﮐہ وہ ہﻤﺎرے اﻋﻤﺎل
ﮐﻮ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺸے اور ان ﮐﻮہﻤﺎرے ﻟﺌے ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ اور
ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎﺋے،وہﯽ اس ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ہے اور اس ﭘﺮ ﻗﺎدر
ہے۔آﻣﯿﻦ

