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ﺧﻮارج ﮐے ﻓﺮﻗے،اﻟﻘﺎب اور ﻧﺎم
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﮐے ﺑہﺖ ﺳے ﻓﺮﻗے اور ﺟﻤﺎﻋﺘﯿں ہﯿں،ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ
ﺳﺐ ﺧﺮوج و ﺑﻐﺎوت اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ
ﮐﺮ اﻟﮓ رہﻨے ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ہﯿں،ان ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے ﻣﺸہﻮر ﻧﺎم
“ﺧﻮارج”ہے  ،ان ﮐﻮ ﺣﺮورﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﺑﺘﺪاﺋے اﻣﺮ ﻣﯿں ﮐﻮﻓہ ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ”ﺣﺮوراء “ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﮕہ
ﺳے ﯾہ ﻟﻮگ ﻧﮑﻠے ﺗﮭے۔
⬅️ ان ﮐﺎ اﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺎرﻗہ ﺑﮭﯽ ہے ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿں
ہے ﮐہ ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ان ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:

“ﻳﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ”
وہ دﯾﻦ ﺳے ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﯿں ﮔے۔
)ﺑﺨﺎری(4094
⬅️ اﯾـﮏ ﻧـﺎم ﻣﮑﻔـﺮہ ﺑﮭـﯽ ہے)ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐـﺮﻧے
واﻟے(ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﭘﻨے ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ،اور ﮔﻨﺎہ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں
ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﯿں ۔
⬅️ ان ﮐﺎ اﯾﮏ ﻧﺎم ﺷ ُﺮاۃ ﺑﮭﯽ ہے )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧے
واﻟے(ﮐﯿـﻮﻧﮑہ اﻧﮑـﺎ ﮔﻤـﺎن ﺗﮭـﺎ ﮐہ اﻧہـﻮں ﻧے اﭘﻨـﯽ
ﺟﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ ﺳے ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺎ ہے،اور اﺳے ﺟﻨﺖ ﮐے
ﺑﺪﻟے ﺑﯿﭻ دﯾﺎ ہے۔
⬅️ ﭘہﻠے ﮐے ﺧــﺎرﺟﯿﻮں ﻣﯿں ﺳــﺐ ﺳــے ﺳــﺨﺖ ﻗﺴــﻢ ﮐے
ﺗﮭے،ﺟــﻮ ﻧــﺎﻓﻊ ﺑــﻦ اﻻزرق اﻟﺤﻨﻔــﯽ ﮐے
ازارﻗہ
ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻗہ
ﭘﯿﺮوﮐﺎر ﺗﮭے،ﺧﻮارج ﮐے ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿں
ازراﻗہ ﺳے زﯾﺎدہ ﻃﺎﻗﺘﻮر اور ان ﺳے زﯾﺎدہ ﺗﻌﺪاد
واﻻ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ،ﯾہ ﻟﻮگ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہﻤﺎ ﮐے زﻣﺎﻧہ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿں ﻧﺎﻓﻊ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺼﺮہ ﺳے
ﻧﮑﻞ ﮐﺮ اہﻮاز ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺌے،اور اہﻮاز اور اس ﮐے آس
ﭘﺎس ﮐے ﻋﻼﻗﻮں اور اس ﮐے ﻣﺎوراء ﻓﺎرس اور ﮐﺮﻣﺎن ﮐے
ﺷہﺮوں ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ،اون ان ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯿں ﻋﺒﺪاﻟﻠہ
ﮐے ﮔﻮرﻧﺮوں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ
ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ
دﯾﺎ۔
ﺳﺐ ﺳے
ﯾہ ازارﻗہ ﺧﻮارج ﮐے ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿں ﺳے
زﯾﺎدہ اﻧﺘہﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﮭے ،ان ﮐے ﮐﭽﮫ ﻣﻨﻔﺮد اﻋﺘﻘﺎدات
ﺗﮭے ،ﺟﻦ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے وہ ﺧﻮارج ﮐے دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻮں ﺳے اﻟﮓ
ہﻮ ﮔﺌے،ان ﮐے وہ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﯾہ ہﯿں:
اﻧہﻮں ﻧے ﺷﺎدی ﺷﺪہ زاﻧﯽ ﭘﺮ رﺟﻢ ﮐے ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ
ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺮار دﯾﺎ۔
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺷﺎدی ﺷﺪہ ﻣﺮد ﭘﺮ زﻧﺎ ﮐﯽ ﺗہﻤﺖ ﻟﮕﺎﺋے،اس ﭘﺮ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﻧہﯿں ہے۔
ﺟﻮ ﺷﺎدی ﺷﺪہ ﻋﻮرت ﭘﺮ زﻧﺎ ﮐﯽ ﺗہﻤﺖ ﻟﮕﺎﺋے،اس ﭘﺮ ﺣﺪ

ﻗﺬف ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ۔
اﻧہﻮں ﻧے ﭼﻮر ﮐﺎ ہﺎﺗﮫ ﮐﻨﺪﮬے ﮐے ﭘﺎس ﺳے ﮐﺎﭨﺎ،اور
اس ﺳﺰا ﮐﻮ اﻧہﻮں ﻧے ہﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﭼﻮری ﭘﺮ واﺟﺐ
ﮐﯿﺎ،ﺧﻮاہ ﭼﻮری ﮐﯿﺎ ہﻮا ﻣﺎل ﮐﺘﻨﺎ ہﯽ ﮐﻢ ہﻮ۔
اﻧہﻮں ﻧے ﺣﺎﺋﻀہ ﻋﻮرت ﭘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻣﯿں ﻧﻤﺎز اور
روزہ واﺟﺐ ﻗﺮار دﯾﺎ۔
اﻧہﻮں ﻧے ان ﺗﻤﺎم ﻋﻮرﺗﻮں اور ﺑﭽﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ
ﻣﺒﺎح ﻗﺮار دﯾﺎ،ﺟﻮ ان ﮐے ﺧﯿﻤے)ان ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ(ﮐے ﻧہﯿں
ﺗﮭے۔
ﺟـﻮ ﻟـﻮگ ان ﮐے ﭘـﺎس ہﺠـﺮت ﮐـﺮ ﮐے آﺗے ﺗﮭے،ان ﮐے
ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿں ان ﮐﺎ ﯾہ ﻣﻌﻤﻮل اور ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر ﺗﮭﺎ ﮐہ
ان ﻣﯿں ﺳے ہﺮ اﯾﮏ ﮐﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﯿﺘے ﺗﮭے  ،اﻣﺘﺤﺎن ﮐﯽ
ﺻﻮرت ﯾہ ہﻮﺗﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ اﭘﻨے ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐے ﻗﯿﺪﯾﻮں ﻣﯿں
ﺳے اﯾﮏ ﻗﯿﺪی اس ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﺮ ﮐے ﺣﮑﻢ دﯾﺘے ﺗﮭے ﮐہ
اﺳے ﻗﺘﻞ ﮐﺮو،اﮔﺮ وہ ﻗﯿﺪی ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ رﮐﻨﯿﺖ ﮐﺎ ﭘﺮواﻧہ دﯾﺪﯾﺘے،ورﻧہ اﺳے ﻗﺘﻞ ﮐﺮ
دﯾﺘے۔
ان ﮐﺎ ﮔﻤﺎن ﺗﮭﺎ ﮐہ ان ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐے ﺑﭽے ﻣﺸﺮک
ہﯿں ،اور ہﻤﯿﺸہ ﺟہﻨﻢ ﻣﯿں رہﯿں ﮔے۔
اﻧہﻮں ﻧے اس ﺑﺎت ﭘﺮ اﺗﻔﺎق ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ان ﮐے
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐے ﻋﻼﻗے دﯾﺎر ﮐﻔﺮ ہﯿں،اور ان ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺘﻮں
ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿں۔
وہ ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری اور ﻣﺠﻮﺳﯿﻮں ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﺣﺮام ﻗﺮار
دﯾﺘے ہﯿں۔
ان ﮐﺎ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﻧے ﮔﻨﺎہ ﮐﺒﯿﺮہ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب
ﮐﯿﺎ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے ،اس ﮐے ﺳﺒﺐ وہ اﺳﻼم ﺳے ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر
ﭘﺮ ﺧﺎرج ہﻮ ﮔﯿﺎ،اور دوﺳﺮی ﻣﻠﺘﻮں ﮐے ﮐﻔﺎر ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
وہ ﺟہﻨﻢ ﻣﯿں ہﻤﯿﺸہ ہﻤﯿﺶ رہے ﮔﺎ۔
ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﮐے ﻣﻌـﺎﻣﻠے ﻣﯿں وہ ﻋﻠـﯽ رﺿـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐـﻮ
ﮐـﺎﻓﺮ ﻗـﺮار دﯾﺘے ہﯿں،اور دوﻧـﻮں ﺣﮑـﻢ اﺑـﻮ ﻣﻮﺳـﯽٰ
اﺷﻌﺮی اور ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﮐﻮ ،اور

ـﺮ،
ـﺎن ،ﻃﻠﺤہ ،زﺑﯿـ
ـﺎﺗﮫ ﻋﺜﻤـ
ـﯽ ﮐے ﺳـ
اﺳـ
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ اور
ﺳـﺎﺗﮫ ﺗﻤـﺎم ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـﻮ ﺑﮭـﯽ ﮐـﺎﻓﺮ
ہﯿں،اور ﯾہ ﮐہ وہ ﺳﺐ ہﻤﯿﺸہ ﺟہﻨﻢ ﻣﯿں

ـﺎﺋﺸہ اور
ﻋـ
ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﻗـﺮار ﮐہﺘے
رہﯿں ﮔے۔

ان ﮐے ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ اور ﻣﺘﺒﻌﯿﻦ ﻣﯿں ﺳے ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ہﺠﺮت ﮐﺮ
ﮐے ان ﮐے ﻋﻼﻗے ﻣﯿں ﻧہﯿں آﯾﺎاﺳے ﯾہ ﻣﺸﺮک ﮔﺮداﻧﺘے
ہﯿں،ﺧﻮاہ وہ ان ﮐے ﻣﺬہﺐ اور ان ﮐے ﻋﻘﯿﺪے ﻣﯿں ان
ﮐے ﻣﻮاﻓﻖ ہﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ۔
ان ﺳﺐ ﮐے ﻋﻼوہ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ ﺑﺪﻋﺘﯿں اور ہﺎﮐﺖ ﺧﯿﺰ و
ﺗﺒﺎہ ﮐﻦ ﮔﻤﺮاہﯿﺎں ہﯿں،دﯾﮑﮭﯿں
)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮی(5/528،566،614،613،568وﻣﻘﺎﻻت
اﻻﺳﻼﻣﯿﯿﻦ)(162-1/157
ﺧﻮارج ﮐے ﻧﺖ ﻧﺌے ﻃﺮﯾﻘﻮں اور ﻣﻨﺼﻮﺑﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ان
ﮐے ﻧﺌے ﻧﺌے ﻧﺎم اور اﻟﻘﺎب ﺑﮭﯽ ﺳﺎﻣﻨے آﺗے رہﺘے ہﯿں
 ،ﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ان ﮐﻮ ﯾہ ﻧﺎم و اﻟﻘﺎب دﯾﺘے
ہﯿں ،ﯾـﺎ وہ ﺧـﻮد اﭘﻨے اوﭘـﺮ ان ﮐـﺎ اﻃﻼق ﮐـﺮ ﻟﯿﺘے
ہﯿں ،اس ﺳے اﻧہﯿں ﻟﻮﮔﻮں ﺳے اﭘﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ہﻮﺗﺎ ہے  ،ان ﮐﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﻣﯿں دﮬﻮل ﺟﮭﻮﻧﮑﻨﺎ،
اور اﭘﻨے ﮔﮭﻨﺎؤﻧے اﻓﻌﺎل ﮐﻮ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﭘﯿﺶ
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻘﺼﻮد ہﻮﺗﺎ ہے ،ﺟﯿﺴے ہﻤﺎرے ﻣﻮﺟﻮدہ زﻣﺎﻧے ﻣﯿں
ان ﺧﻮارج ﮐﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪہ ،اﻟﺪوﻟۃ اﻻﺳﻼﻣﯿہ ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق
واﻟﺸـﺎم ﯾﻌﻨـﯽ ”داﻋـﺶ“ اور اﻟﺠﺒہۃ اﻟﻨﺼـﺮۃ  ،ﺑﻮﮐـﻮ
ﺣـﺮام  ،ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن  ،ﺟﻤـﺎﻋﺖ اﻻﺣـﺮار
وﻏﯿﺮہ ﻧﺎﻣﻮں ﺳے ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
⬅️ ﺧﻮارج ﮐے ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﺧﺒﯿﺚ اور ﺑﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗہ ”اﻟﻘﻌﺪﯾہ“ ہے  ،ان ﮐﺎ ﮐﺎم ﺻﺮف زﺑﺎن
ﮐے زرﯾﻌے ﺣﮑﻤﺮان ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج و ﺑﻐﺎوت ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے
آگ ﺑﮭﮍﮐﺎ ﮐﺮ رﮐﮭﻨﺎ ہﻮﺗﺎ ہے  ،اور ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﻧﺪاز
ﻣﯿں ﯾہ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﮐے ﺧﻼف ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﻏﯿﻮں ﮐﯽ ﻓﻮج
ﺗﯿﺎر ﮐﺮ رہے ہﻮﺗے ہﯿں  ،ان ﮐﯽ ذہﻦ ﺳﺎزی اور دﻻﺋﻞ
ﻣہﯿﺎ ﮐﺮ رہے ہﻮﺗے ہﯿں  ،اﻋﻼﻧﯿہ اس ﮐﺎ اﻇہﺎر ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗے ،ﺑﻠﮑہ ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﻋﯿﻮب و ﻧﻘﺎﺋﺺ ذﮐﺮ ﮐﺮ ﮐے اور
ان ﮐﯽ اﭼﮭﯽ ﺳﯿﺮت و ﮐﺮدار ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮ ﮐے

ان ﮐے ﺧﻼف ﻋﻮام ﮐﻮ ورﻏﻼﺗے ہﯿں ،اور ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﯿں ان ﺳے ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
ﻓﺮﻗہ ﻗﻌﺪﯾہ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ہﻤﺎری وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﭘﺮ اﻟﮓ ﺳے
اﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﭼﮑﺎ ہے ﺷﺎﺋﻘﯿﻦ ﯾہﺎں ﺳے
ﻗﻌﺪﯾہ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗہ ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘے ہﯿں
۔

