ﺧـﻮارج دﻧﯿـﺎ ﮐے ﺑـﮍے ﺣﺮﯾـﺺ ہـﻮﺗے
ہﯿں

ﺧﻮارج دﻧﯿﺎ ﮐے ﺑﮍے ﺣﺮﯾﺺ ہﻮﺗے
ہﯿں
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺧﻮارج ﮐے ﺗﻤﺎم ﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿں اﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﮍی واﺿﺢ
دﯾﮑﮭﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ہے ﮐہ ﯾہ ﻣﺎل ودوﻟﺖ اور ہﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
دﻧﯿﺎ داری ﮐے ﺣﺼﻮل ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺷﻮر
ﻣﭽﺎﺗے ہﯿں ﻣﺴﻠﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج ﮐﺮﺗے ہﯿں
اور ﯾہﯿں ﺳے آﮔے ﻧﮑﻞ ﮐﺮ ﯾہ ﺧﻮن ﺑہﺎﻧے ﺗﮏ ﭘہﻨﭻ
ﺟﺎﺗے ہﯿں ۔ ﯾہ ان ﮐے ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﺷﺨﺺ ﮐے ﻋﻤﻞ ﺳے ہﯽ
ﻇﺎہﺮ ہے ،ﺟﺐ ﻧﺒﯽﷺ ﭘﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾں ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﻧے ﭘﺮ
اﻋﺘﺮاض ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻋﻼﻣہ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗےہﯿں :
ﺧﻮارج ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﺣﺮص ﮐے ﺳﺒﺐ ہﻮﺋﯽ ،ﺟﺐ
ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ﺣﻨﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ،ﺗﻮﮔﻮﯾﺎ اﻧہﻮں
ﻧے اﭘﻨﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻘﻠﻮں ﺳے ﯾہ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐہ آپﷺ ﻧے ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﻋﺪل واﻧﺼﺎف ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ،ﺗﻮ آپ ﺳے ﯾہ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎت ﮐہہ ڈاﻟﯽ ۔
ان ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم ذواﻟﺨﻮﯾﺼﺮہ ﺗﮭﺎ
،ﻧﺒﯽﷺﮐﻮ ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ:
آپ ﻧے اﻧﺼﺎف ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﻟہﺬا آپ اﻧﺼﺎف ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿں ۔
ﺗﻮ ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
َ
ﻟ َﻘ َـﺪ ْ ﺧ ِﺒْـﺖُ وَﺧ َﺴ ِـﺮ ْتُ إِنْ ﻟ َـﻢ ْ أ ﻛ ُـﻦ ْ
ْ
َ
َ
َ
ــﻰ أ ﻫ ْـ
ــﺄ ﻣ َﻨُﻨِﻲ ﻋ َﻠ َـ
ــﺪ ِل  ،أ ﻳَـ
أ ﻋ ْـ
ــﻞ ِ
ْ
اﻷ َر ْضِ وَﻻ َ ﺗ َﺄ ﻣ َﻨُﻮﻧ ِﻲ
اﮔﺮ ﻣﯿں اﻧﺼﺎف ﻧہ ﮐﺮوں ﺗﻮ ﻣﯿں ﻧﺎﮐﺎم وﻧﺎﻣﺮاد ہﻮ
ﺟﺎؤں ﮔﺎ اور ﺧﺴﺎرے ﻣﯿں ﭘﮍ ﺟﺎؤں ﮔﺎ ،اﻟﻠہ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ
واﻟﻮں ﭘﺮ اﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﮐﺮاﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮے ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻢ ﻣﺠﮫ ﭘﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے۔
ﺟﺐ وہ آدﻣﯽ واﭘﺲ ﭼﻼ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب�ﺳے
اس ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻃﻠﺐ ﮐﯽ ﺗﻮ آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
دﻋﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺿﺌﻀﺊ ﻫﺬا – أي ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ – ﻗﻮم
ﻳﺤﻘﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺻﻼﺗﻬﻢ  ،وﺻﻴﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻣﻬﻢ ،
وﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﺮاءﺗﻬﻢ  ،ﻳﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺮق
اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻴﺔ  ،ﻓﺄﻳﻨﻤﺎ ﻟﻘﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ،
ﻓﺈن ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬﻢ أﺟﺮا ﻟﻤﻦ ﻗﺘﻠﻬﻢ
)ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة  ،ﺑﺎب ذﻛﺮ اﻟﺨﻮارج
وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ) 2449ــ  (2456واﻟﻤﺴﻨﺪ ) (616واﺑﻦ ﺣﺒﺎن
)((24
اﺳے ﭼﮭﻮڑ دو ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﺳے اﯾﺴﯽ ﻗﻮم ﭘﯿﺪا
ہﻮ ﮔﯽ ﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ،روزہ اورﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﻮ ان
ﮐے ﻧﻤﺎز روزے اور ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﻣﯿں ﺣﻘﯿﺮ

ﺳﻤﺠﮭﻮ ﮔے۔وہ دﯾﻦ ﺳے اس ﻃﺮح ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﯿں ﮔے ﺟﺲ ﻃﺮح
ﺗﯿﺮ ﺷﮑﺎر ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﺎ ہے ،ﺟہﺎں ﺑﮭﯽ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﭘﺎؤ
،ان ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دو ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﻗﺘﻞ
ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﯿﻠﺌے اﺟﺮو ﺛﻮاب ہے۔
ت ﻋﻨہ ﮐے دور
رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﭘﮭﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿں ان ﮐﺎ ﻇہﻮر ہﻮا اور ﺟﻨﮓ ﻧہﺮوان ﻣﯿں وہ
ﺳﺎرے ﺧﻮارج ﻗﺘﻞ ﮐﯿے ﮔﺌے ۔ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ان ﻣﯿں ﺳے
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺒے  ،ﻗﺒﯿﻠےاور ﺑہﺖ ﺳے ﻓﺮﻗے وﺟﻮد ﻣﯿں آﺋے۔
)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ(10/ 2:

ﺧﻮارج ﻗﺎﺗﻞ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ :
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﻟﺒﺪاﯾۃ واﻟﻨﮭﺎﯾۃ ﻣﯿں
ﻣﺰﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ﻧے ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
داﺧﻞ ہﻮ ﮐﺮ ان ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،وہ
ﮐے ﮔﮭﺮ ﻣﯿں
ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں :
ﭘﮭﺮ ﯾہ ﻓﺎﺟﺮ ﻟﻮگ ﮔﮭﺮ ﮐے اﻧﺪر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎل واﺳﺒﺎب ﭘﺮ
ﭨﻮٹ ﭘﮍے اور ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﻟﻮٹ ﻟﯿﺎ اور ﯾہ اس وﻗﺖ ہﻮا ﮐہ
ﺟﺐ ان ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے ﺑﻠﻨﺪ آواز ﺳے ﮐہﺎ :
ہﻤﺎرے ﻟﺌے ان ﮐﺎ ﺧﻮن ﺣﻼل ہے ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻣﺎل ﺑﺎﻻوﻟﯽٰ
ﺣﻼل ہے ۔ ﯾہ ﺳﻦ ﮐﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﮔﮭﺮ ﻣﯿں ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎل
ﻟﻮٹ ﻟﯿﺎ ۔
اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳﺐ ﻧے ﺑﯿﮏ آواز ہﻮ ﮐﺮ ﮐہﺎ ﮐہ ﻗﺒﻞ اس ﮐے
ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﮏ ﭘہﻨﭽے ،ﺗﻢ اس ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﺮ ﻟﻮ
،ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐﯽ آواز ﮐﻮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮐے ﻣﺤﺎﻓﻈﻮں ﻧے ﺳﻦ
ﻟﯿﺎ ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﺻﺪا ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ! ﺑﭽﺎؤ ﺑﭽﺎؤ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻗﻮم ﮐے ﻗﻮل ﻣﯿں ﺳﭽﺎﺋﯽ ﻧہﯿں ہے ﮐہ ان ﮐﺎ
ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻖ ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ ،اﭼﮭﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﻨﺎ
اور ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے روﮐﻨﺎ اور ان ﮐے ﻋﻼوہ وہ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ
ہے ﮐہ ﺟﻦ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ان ﮐﺎ دﻋﻮیٰ ﺗﮭﺎ ﮐہ وہ اﺳﯽ
ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﭨﮫ ﮐﮭﮍے ہﻮﺋے ہﯿں ۔ﻟﯿﮑﻦ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ ﺳﺐ
ﺟﮭﻮﭨے ہﯿں ان ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮ ﺻﺮف دﻧﯿﺎ ہے ﻣﮕﺮ اس آواز
ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧہﯿں ہﻮا اور وہ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﮭﺎ ﮔﺌے ۔اس ﮐے
ﺑﻌﺪ ﺧﻮارج ﻧے ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘہﻨﭻ ﮐﺮ اس ﮐﺎ ﺳﺎرا ﻣﺎل

ﻟﻮٹ ﻟﯿﺎ ،اس وﻗﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮐے اﻧﺪر ﺑہﺖ زﯾﺎدہ
ﺳﺎزوﺳﺎﻣﺎن ﺗﮭﺎ ۔
)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ( 316/ 10:

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ
ﺣـﺎﻓﻆ اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣـﺎﺗے ہﯿں ﮐہ :اﺑـﻮ
ﻋﻮاﻧہ� ﻧے اﭘﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮ ﻋﻮاﻧہ ﻣﯿں ان
اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﯿﻠﺌے ﯾہ ﺑﺎب ﺑﺎﻧﺪﮬﺎ ہے ﮐہ:
اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﺎ ﺑﯿﺎن ﮐہ ﺧﻮارج ﮐے ﺧﺮوج وﺑﻐﺎوت ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿں )ﺑﻘﻮل ان ﮐے(ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﻨﺎ
ﺗﮭﺎ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ وہ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺻﺤﯿﺢ ودرﺳﺖ ﺗﮭﯽ ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ان
ﭘﺮ ﻣﺨﻔﯽ رہﯽ۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(301/ 12:

اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ

رﺣﻤۃ اﻟﻠہ

اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﺧﻮارج اور ان ﮐﯽ
ﺻﻔﺎت ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎۃ ﻣﯿں داﺧﻞ
ﮐﯿﺎ ہے ،اور ﺷﺎﯾﺪ ان ﮐﺎ اﺷﺎرہ اﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف
ہے۔
)ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة  ،ﺑﺎب ذﻛﺮ اﻟﺨﻮارج
وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ) 2449ــ ( (2456

ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رﺣﻤۃ اﻟﻠہ :
ﺧﻮارج ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﮐے
ﭘﺎس آﯾﺎ اور ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ ﮐہ ﺧﻮارج ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں آپ ﮐﯽ
ﮐﯿﺎ راﺋے ہے ؟
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﺟﻮاب دﯾﺎ  :ﺧﻮارج دﻧﯿﺎ دار
ہﯿں ۔
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺨﺺ ﻧے ﮐہﺎ  :آپ ﻧے ﯾہ ﺑﺎت ﮐﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
ﮐہﯽ ہے ﺟﺒﮑہ ان ﮐﺎ ﮐﺎرﮐﻦ ﻧﯿﺰے ﮐے ﺳﺎﺋے ﻣﯿں ﭼﻠﺘﺎ
ہے،ﯾہـﺎں ﺗـﮏ ﮐہ وہ اس ﻣﯿں ﭨـﻮٹ ﺟﺎﺗـﺎ ہے اور وہ
اﭘﻨے اہﻞ وﻋﯿﺎل ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔)ﯾﻌﻨﯽ وہ

دﻧﯿﺎ ﺳے دور اس ﻗﺪر ﺧﻄﺮات ﻣﯿں رہﺘے ہﯿں (
ﺣﺴـﻦ ﺑﺼـﺮی رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻧے ﮐہـﺎ  :ﻣﺠـﮫ ﺳـے ﺣـﺎﮐﻢ ﮐے
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎت ﮐﺮو ،ﮐﯿﺎ وہ ﺗﻤہﯿں ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﻨے ،زﮐﺎۃ
ادا ﮐﺮﻧے اور ﺣﺞ وﻋﻤﺮہ ﮐﺮﻧے ﺳے روﮐﺘے ہﯿں ؟
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺨﺺ ﻧے ﮐہﺎ  :ﻧہﯿں
ﺗﺐ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻧےﮐہﺎ  :ﻣﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ
ہﻮں ﮐہ ﺣﮑﻤﺮان ﺗﻢ ﮐﻮ دﻧﯿﺎداری ﺳے روﮐﺘے ہﯿں اور
اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺗﻢ ان ﺳے ﻟﮍﺗے ہﻮ۔
)اﻟﺒﺼﺎﺋﺮواﻟﺬﺧﺎﺋﺮ(1/156:

ﻋﻼﻣہ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﺑہﺖ ﺳے ﻟﻮگ ﯾﺎ ﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺟﻨہﻮں ﻧے ﺣﮑﺎم ﮐے ﺧﻼف
ﺑﻐﺎوت ﮐﯽ ،ﺗﻮ اس ﻟﯿے ﮐﯽ ﺗﺎ ﮐہ وہ ﺣﮑﺎم ﮐے ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ وﺳﻠﻮک ﭘﺮ ان ﺳے اﺧﺘﻼف وﻧﺰاع ﮐﺮﯾں،اور ان
ﻟﻮﮔﻮن ﻧے ان ﮐے ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺳﻠﻮک ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ،اس
ﮐے ﻋﻼوہ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ دوﺳﺮی ﺑﺮاﺋﯿﺎں اور ﮐﻮﺗﺎہﯿﺎں ﺑﮭﯽ
ہﻮﺗﯽ ہﯿں ،ﺗﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ ﺧﻮد ﻏﺮﺿﯽ اور اس ﮐے ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
ﺳﻠﻮک ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎ اس ﺳے ﺑﻐﺾ رﮐﮭﻨﺎ،اس ﮐﯽ
ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﮐﻮ اور ﺑﮍﮬﺎ دﯾﺘﺎ ہے۔اور ﺣﺎﮐﻢ ﺳے ﻟﮍﻧے
واﻻ اس ﮔﻤﺎن ﺳے ﻟﮍﺗﺎ ہے ﮐہ ﻓﺘﻨہ وﻓﺴﺎد ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤہ
ہﻮ اور دﯾﻦ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا اﻟﻠہ ﮐﺎ ہﻮ ﺟﺎﺋے ،اس ﮐﺎ
ﺳﺐ ﺳے اہﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ہﻮﺗﺎ ہے۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے:
ﻓ َﺎِ نْ اُﻋ ْﻄ ُﻮْا ﻣِﻨْـﻬ َﺎ ر َﺿ ُﻮْا وَاِنْ ﻟَّﻢْ
ﻳُﻌْﻄ َﻮْا ﻣِﻨْـﻬ َﺂ اِذ َا ﻫُـﻢْ ﻳَﺴ ْﺨ َﻄ ُﻮْنَ
)اﻟﺘﻮﺑۃ(58:
اﮔﺮ اﻧہﯿں اس)ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ( ﻣﯿں ﺳے ﻣﻞ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ راﺿﯽ
ہﻮﺗے ہﯿں اور اﮔﺮ ﻧہ ﻣﻠے ﺗﻮ ﻓﻮر ًا ﻧﺎراض ہﻮ ﺟﺎﺗے
ہﯿں۔

اور ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں ہے ﮐہ ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﺛَﻼَ ﺛَــﺔٌ ﻻَ ﻳُﻜ َﻠِّﻤُﻬ ُــﻢْ اﻟﻠَّــﻪُ ﻳَــﻮْمَ
اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ،وَﻻَ ﻳُﺰ َﻛ ِّﻴﻬ ِﻢْ
َ ،وَﻻَ ﻳَﻨْﻈ ُﺮ ُ
إِﻟَﻴ ْﻬ ِﻢْ ،وَﻟَﻬ ُﻢْ ﻋ َﺬ َابٌ أ ﻟِﻴﻢٌ:
وَر َﺟ ُﻞ ٌ ﺑ َﺎﻳَﻊ َ إ ﻣ َﺎﻣ ًﺎ ﻻَ ﻳُﺒَﺎﻳ ِﻌُﻪُ إ ﻻَّ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ﻟ ِﺪ ُﻧ ْﻴَﺎ  ،ﻓ َﺈِ نْ أ ﻋ ﻄ ﺎه ُ ﻣ ِﻨْﻬ َﺎ ر َﺿ ِﻲ َ ،
وَإ نْ ﻟ َﻢ ْ ﻳُﻌْﻄ ِﻪ ِ ﻣ ِﻨْﻬ َﺎ ﺳ َﺨ ِﻂ َ
ِ
ﺗﯿـﻦ آدﻣـﯽ ہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ﻗﯿـﺎﻣﺖ واﻟے دن ﻧہ ہـﯽ ﮐﻼم
ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻧہ ہﯽ ﻧﻈﺮ رﺣﻤﺖ ﺳے دﯾﮑﮭے ﮔﺎ اور ﻧہ
ہﯽ اﻧہﯿں ﭘﺎک ﮐﺮے ﮔﺎ اور ان ﮐﯿﻠﺌے دردﻧﺎک ﻋﺬاب
ہﻮﮔﺎ :
ان ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ وہ ہے ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺳے ﺻﺮف دﻧﯿﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮے  ،اﮔﺮ وہ اس ﮐﻮ
ﺳے ﮐﭽﮫ دے دے ﺗﻮ وہ راﺿﯽ رہے
دﻧﯿﺎ ﮐے ﻣﺎل ﻣﯿں
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ وہ اس ﮐﻮ ﻧہ دے ﺗﻮ اس ﺳے ﻧﺎراض ہﻮ ﺟﺎﺋے
۔
)ﺑﺨﺎری(7212:
ﻟہﺬا ﺟﺐ اس ﺟہﺖ ﺳے ﺑﮭﯽ ﺷﺒہ اور ﺷہﻮت ہﻮ اور اس
ﺟہﺖ ﺳے ﺑﮭﯽ ﺷہﻮت و ﺷﺒہ ہﻮ ﺗﻮ ﻓﺘﻨہ و ﻓﺴﺎد ﻗﺎﺋﻢ ہﻮ
ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔
)ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺴﻨۃ )( 541 / 4

ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ :
اﺳﯽ ﻃﺮح آپ ﻣﻮﺟﻮدہ دور ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ
ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰہ ﻟے ﺳﮑﺘے ہﯿں ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽ  ،ﭼﺎﻟﺒﺎزی اور
ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﯾہﻮدی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺳﺎزﺷﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳے ﻋﺮاق و ﺷﺎم
ﻣﯿں ﺗﯿﻞ ﮐے ﮐﻨﻮؤں ﭘﺮ ﻗﺒﻀے ﺷﺮوع ﮐﯿے ﮔﺌے  ،اﭘﻨﯽ
اﻟﮓ ﺳے ﮐﺮﻧﺴﯽ ﺟﺎری ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ،
ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﻮ ﻟﻮﻧڈﯾﺎں ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻣﻨڈﯾﺎں ﺳﺠﺎﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻏﻮاء ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﮐہ اس ﺳے ﻣﺎل و دوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ  ،ﺳﻔﯿﺮوں
ﮐﻮ ﻗﯿﺪ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺑﮍی ﺑﮍی ڈﯾﻤﺎﻧڈ ﭘﻮری

ﮐﺮواﺋﯽ ﮔﺌﯽ ۔ ﻏﺮﯾﺐ ﻋﻮام ﮐﻮ ﺑﮭﺎری رﻗﻮم ﮐﯽ ﻻﻟﭻ دے
ﮐﺮ داﻋﺶ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮ ﻧﺎ وﻏﯿﺮہ ﺳﺐ ان ﮐﯽ دﻧﯿﺎ داری
ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہے ۔ اﯾﺴﯽ ہﯽ ﮐﺌﯽ اﯾﮏ ﻣﺜﺎﻟﯿں ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں
ﺟﻮ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺳے ﺑﮭﯽ ﭼﮭﭙﯽ ہﻮﺋﯽ ﻧہﯿں ہﯿں ۔

ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :
اﺳﯽ ﻃﺮح ﭨﯽ ﭨﯽ ﭘﯽ ﺑﮭﯽ ﭘﯿﺴے اور ﺣﺼﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ دوڑ
ﻣﯿں ﭘﯿﭽﮭے ﻧہﯿں ہے ۔ اس ﺑﺎت ﺳے ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﯾہ ﮐﺲ
ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں اور ﮐﺲ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں
ﯾہ دﯾﮑﮭﯿے ﮐہ دﻧﯿﺎ ﮐے ﺣﺼﻮل ﻣﯿں ﮐﺒﮭﯽ ﯾہﺎں ﺧﻮاﺗﯿﻦ
 ،ﺑﭽﻮں  ،ڈاﮐﭩﺮز  ،اﻧﺠﯿﻨﺌﺮز وﻏﯿﺮہ ﮐﻮ اﻏﻮاء ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﺗﺎوان ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ۔
ﮐﺌﯽ اﯾﮏ ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ان ﮐﺎ ﺟﮕﺎ ﭨﯿﮑﺲ ﭼﻠﺘﺎ ہے اور
ﭘﮭﺮ ﺟﻮ اس ﺳے اﭘﻨﺎ ہﺎﺗﮫ روک ﻟﯿﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﯾہ ﺧﺒﯿﺚ ﺻﻔﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐے ﺧﻮارج اس ﮐﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﮐہﺘے
ہـﻮﺋے اس ﮐـﯽ ﺟـﺎن ﮐے درﭘے ہـﻮ ﺟـﺎﺗے  ،ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧﯽ
اﺧﺒﺎرات ان ﮐے ﮔﻨﺎہﻮں ﺳے ﺑﮍی ﭘﮍی ہﯿں ۔
دﻋﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ رب اﻟﻌﺰت ہﻤﯿں ان ﻓﺘﻨﻮں ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ
ﻓﺮﻣﺎﺋے اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋے آﻣﯿﻦ

