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ﻓﺮﻗہ ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﮐﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻌﺎرف
ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﮐﺎ ﻣﺬہﺐ ﯾہ ہے ﮐہ وہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے اﺳﻤﺎء
ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘے ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﺻﻔﺎت ﮐے ﻣﻨﮑﺮ ہﯿں ،ﺑﺲ وہ ﻣﺠﺮد
ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺖ ﺳے ﻋﺎری اﺳﻢ ﻣﺎﻧﺘے ہﯿں۔ اﺳﻤﺎء اﻟہﯽ ﺻﺮف
اﻟﻔﺎظ ہﻴں ﮐہ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻨﯽ ہے اور ﻧہ ﺻﻔﺖ ۔
اﻧہﯿں ﻣﻌﺘﺰﻟہ اس ﻟﯿے ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ ان ﮐے اﻣﺎم
واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻣﺸہﻮر ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺗﺎﺑﻌﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ
ﺑﺼﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے ﺷﺎﮔﺮد ہﻮا ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔ ﺟﺐ اس ﻧے
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺳے ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ

ﮐے ﺣﮑـﻢ ﮐے ﺑـﺎرے ﻣﯿں ﭘﻮﭼﮭـﺎ؟ ﺗـﻮ آپ ﻧے اہـﻞ ﺳـﻨﺖ
واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺟﻮ ﻗﻮل ہے وہﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
”اﻧہ ﻣﺆﻣـﻦ ﻧـﺎﻗﺺ اﻻﯾﻤـﺎن ،ﻣﺆﻣـﻦ ﺑﺎﯾﻤـﺎﻧہ ﻓـﺎﺳﻖ
ﺑﮑﺒﯿﺮﺗہ“
وہ ﻧﺎﻗﺺ اﻻﯾﻤﺎن ﻣﻮﻣﻦ ہے ،اﭘﻨے اﯾﻤﺎن ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
ﻣﻮﻣﻦ ہے اور ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﻓﺎﺳﻖ ہے۔
ﻣﮕﺮ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﭘﻨے ﺷﯿﺦ ﮐے اس ﺟﻮاب ﺳے راﺿﯽ ﻧہ
ہﻮا ﺗﻮ اس ﻧے ﮐﻨﺎرہ ﮐﺸﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻟﯽ اور ﮐہﺎ:
ﻧہﯿں ،ﻣﯿں اﯾﺴے ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮ ﻧہ ﻣﻮﻣﻦ
ﺳـﻤﺠﮭﺘﺎ ہـﻮں اور ﻧہ ﮐـﺎﻓﺮ ﺑﻠﮑہ وہ ﺗـﻮ ﻣﻨـﺰل ﺑﯿـﻦ
)دو ﻣﻨﺰﻟﻮں ﮐے درﻣﯿﺎن اﯾﮏ ﻣﻨﺰل( ﭘﺮ
اﻟﻤﻨﺰﻟﺘﯿﻦ
ہے۔
ﭘﺲ اس ﻧے اﭘﻨے اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﺎ ﺣﻠﻘہ
ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﮐے اﯾﮏ ﮐﻮﻧے ﻣﯿں ﺟﮕہ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻟﯽ
اور آہﺴﺘہ آہﺴﺘہ اوﺑﺎش ﻗﺴﻢ ﮐے ﻟﻮگ اس ﮐے ﮔﺮد ﺟﻤﻊ
ہﻮﮔﺌے اور اس ﮐے ﻗﻮل ﮐے ﻗﺎﺋﻞ ہﻮﮔﺌے۔
ﯾہﯽ ﺣﺎل ہﻮﺗﺎ ہے ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐے داﻋﯿﺎن ﮐﺎ ہﺮ دور ﻣﯿں
ﮐہ ﻻزﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑہﺖ ﺳے ﻟﻮگ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﭙﮑے ﺟﺎﺗے
ہﯿں ،اس ﻣﯿں ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﮑﻤﺘﯿں ﭘﻨہﺎں
ہﯿں۔اﻧہﻮں ﻧے ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺟﻮ ﮐہ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐے ﺑہﺖ ﺑﮍے
اﻣﺎم ﺗﮭے  ،ان ﮐﯽ ﺧﯿﺮ وﻋﻠﻢ واﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ
 ،اس ﮔﻤﺮاہ اور ﮔﻤﺮاہ ﮔﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﮐﯽ
ﻣﺠﻠﺲ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ۔
اس ﮐے ﻣﺸﺎﺑہ ﺑہﺖ ﺳے ﻟﻮگ ہﻤﺎرے اس زﻣﺎﻧے ﻣﯿں اﯾﺴے
ﺑﮭﯽ ﭘﺎﺋے ﺟﺎﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﻋﻠﻤﺎء اہﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻓﮑﺮ ﮐے ﻣﻔﮑﺮﯾﻦ ﮐﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﻮ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻟﯿﺘے ہﯿں۔ ﭘﺲ آپ اﻧہﯿں ﭘﺎﺋﯿں ﮔے ﮐہ اﻧہﯽ
ﮐﯽ ﮐﯿﺴﭩﻮں اور ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮص ﮐﺮﺗے ہﯿں اور
اﻧہﯽ ﭘﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮﮐے ﺑﯿﭩﮫ ﺟﺎﺗے ہﯿں ۔
اﮔﺮ آپ ان ﺳے ﮐہﯿں ﮐہ اس ﻣﯿں اﯾﺴﯽ ﺑﺎﺗﯿں ہﯿں ﺟﻮ
ﻋﻘﯿﺪۂ اہﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ اور ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐے ﺧﻼف ہے
ﺟﯿﺴے ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن  ،ﯾﺎ ﺗﺎوﯾﻞ ﺻﻔﺎت ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﯾﺎ

ﭘﮭﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐے ﺧﻼف ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﺑﮭﺎرﻧﺎ وﻏﯿﺮہ۔
ﺗﻮ وہ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ :ﯾہ ﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳے ﻏﻠﻄﯿﺎں ہﯿں
ﺟﻮ اس ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﻗﺮأت اور اس ﮐﯽ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺳﻨﻨے ﻣﯿں
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿں ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ ہﻤﺎرے ﺳﻠﻒ وﺧﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ
ﮐﺘﺐ ﻣﯿں وہ ﮐﭽﮫ ہے ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿں ﭘﮍﮬﻨے ﺳے ہﻤﯿں
ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ہے۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ان ﮐﯽ ﺑﺎت ﺳﻨﺘﺎہے
اﺳے وہ اس ﻃﺮح ﺳے ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔۔۔
﴿ﻟ ِﻴَﺤ ْﻤ ِﻠ ُﻮ ْٓا اَوْز َار َﻫ ُﻢ ْ ﻛ َﺎﻣ ِﻠ َﺔ ً ﻳَّﻮ ْم َ
اﻟ ْﻘِﻴٰﻤ َــﺔ ِ ۙ وَﻣ ِــﻦ ْ اَوْز َارِ اﻟ َّﺬ ِﻳْــﻦ َ
ﻳُﻀ ِﻠ ُّﻮ ْﻧ َﻬ ُﻢ ْ ﺑِﻐَﻴْﺮ ِ ﻋ ِﻠ ْﻢٍ ۭ اَﻻَ ﺳ َﺎۗءَ
ﻣ َﺎ ﻳَﺰ ِر ُوْنَ﴾
)اﻟﻨﺤﻞ(25 :
ﺗـﺎﮐہ ﯾہ ﻟـﻮگ اﭘﻨے ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻮﺟﮫ ﺑﮭـﯽ ﺑﺮوزﻗﯿـﺎﻣﺖ
اﭨﮭﺎﺋﯿں اور ان ﮐے ﺑﮭﯽ ﺟﻨہﯿں ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﮐے اﻧہﻮں
ﻧے ﮔﻤﺮاہ ﮐﯿﺎ ،ﮐﺘﻨﺎ ہﯽ ﺑﺮا ﺑﻮﺟﮫ ہے ﺟﻮ وہ اﭘﻨے ﺳﺮ
ﻟے رہے ہﯿں۔
ﮐﯿﺎ ﯾہ ﻟﻮگ ﺟﺎﻧﺘے ﻧہﯿں ﮐہ ہﻤﺎرے ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺗﻮ اس
ﺳے ﺑﮭﯽ ﺑﺎﺋﯿﮑﺎٹ ﮐﺮﺟﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ﺟﻮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﺑﺪﻋﺖ
ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہﻮﺗﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺻﺮف اﯾﮏ ﺻﻔﺖ اﻟہﯽ ﮐﯽ ﺗﺎوﯾﻞ
ﮐﺮﺗﺎ؟
دﯾﮑﮭﯿں ﯾہ اﻣـﺎم ﻋﺒـﺪاﻟﻮہﺎب ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﺤﮑﻢ اﻟـﻮراق
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﺟـﻮ اﻣـﺎم اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے
اﺻﺤﺎب ﻣﯿں ﺳے ہﯿں ان ﺳے اﺑﻮ ﺛﻮر ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﺎ
ﮔﯿﺎ ،ﺗﻮ آپ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ” :ﻣﯿں اس ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں وہﯽ
ﻣﺆﻗﻒ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮں ﺟﻮ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﺎ ہے ﮐہ
اﺑﻮ ﺛﻮر اور ﺟﻮ اس ﮐے ﻗﻮل ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻞ ہﻮ ان ﺳﺐ ﺳے
ﺑﺎﺋﯿﮑﺎٹ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے “۔
ﯾہ ﺻﺮف اس ﻟﯿے ﮐہ اس ﻧے ﺻﻮرت
ﺣﺪﯾﺚ ہے اس ﮐﯽ اﯾﺴﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﯽ
ﺧﻼف ﺗﮭﯽ۔ ﺟﺐ اس ﮐﺎ ﯾہ ﺣﺎل ہے
ﺣﺎل ہﻮﮔﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻏﻠﻄﯿﻮں ﮐﻮ
ﮐﺘﺎﺑﯿں در ﮐﺘﺎﺑﯿں ﺑﮭﺮ دی ﺟﺎﺗﯽ

اﻟہﯽ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ
ﺟﻮ ﺳﻠﻒ ﮐے ﻗﻮل ﮐے
ﺗﻮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے
ہﯿں؟؟!

اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد آپ ان ﻣﯿں ﺳے ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﯾہ ﮐہﺘﺎ ہﻮا
ﭘﺎﺋﯿں ﮔے ﮐہ:
ﯾہ ﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳے ﻏﻠﻄﯿﺎں ہﯿں ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﮐﺘﺐ ﭘﮍﮬﻨے
ﻣﯿں ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿں!!۔ ﻓﻼﺣﻮل وﻻﻗﻮۃ اﻻ ﺑﺎﻟﻠہ۔
ﭘﺲ ﯾہ ﻟﻮگ ﺗﺐ ﺳے ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﮐے ﻧﺎم ﺳے ﭘہﭽﺎﻧے ﺟﺎﻧے
ﻟﮕے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧہﻮں ﻧے اہﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﺳے اﻋﺘﺰال
)دوری( اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯽ۔ اﻧہﻮں ﻧے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺻﻔﺎت
ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﯿﺎ اور اﺳﻤﺎء ﮐﻮ ﺻﻔﺎت ﺳے ﻋﺎری ﻣﺤﺾ ﺑے
ﺻﻔﺖ ﮐﺎ ﻧﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ۔ اور ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں آﺧﺮت ﮐے ﺗﻌﻠﻖ ﺳے وہﯽ ﺧﻮارج ﮐے ﻗﻮل ﮐے
ﻗﺎﺋﻞ ہﻮﮔﺌے ﮐہ وہ ہﻤﯿﺸہ ہﻤﯿﺶ ﮐے ﻟﯿے ﺟہﻨﻢ ﻣﯿں رہے
ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ دﻧﯿﺎ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﺧﻮارج ﺳے ﺗﮭﻮڑا اﺧﺘﻼف
ﮐﯿﺎ اور ﮐہﺎ ﮐہ وہ دو ﻣﻨﺰﻟﻮں ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﮏ ﻣﻨﺰل
ﻣﯿں ہے ﯾﻌﻨﯽ ﻧہ ﻣﻮﻣﻦ ہے ﻧہ ﮐﺎﻓﺮ۔ ﺟﺒﮑہ ﺧﻮارج اﺳے
ﺳﯿﺪﮬﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﮐہﺘے ہﯿں۔اور ﯾہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﯽ ﻧہﯿں ﻣﺎﻧﺘے
۔ ﻓﺮق ﺑہﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ہے ۔
ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠہ! ﮐﯿﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﯾہ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮫ ﺳﮑﺘﺎ ہے ﮐہ
اﻧﺴﺎن ﻧہ ﻣﻮﻣﻦ ہﻮ اور ﻧہ ہﯽ ﮐﺎﻓﺮ؟!۔
اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﺗـﻮ ﻓﺮﻣﺎﺗـﺎ ہے:
﴿ﻫ ُـﻮ َ اﻟ َّـﺬ ِي ْ
ـﺎﻓ ِﺮ ٌ وَّﻣ ِﻨْﻜ ُـ
ـﻢ ْ ﻛ َـ
ـﻢ ْ ﻓ َﻤ ِﻨْﻜ ُـ
ﺧ َﻠ َﻘ َﻜ ُـ
ـﻢ ْ
ﻣ ُّﺆ ْﻣ ِــﻦ ٌ ۭ وَاﻟﻠ ّٰــﻪُ ﺑِﻤ َــﺎ ﺗ َﻌْﻤ َﻠ ُــﻮ ْنَ
ﺑ َﺼ ِﻴْﺮ ٌ﴾
)اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ(2 :
اﺳﯽ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧے ﺗﻤہﯿں ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﭘﺲ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎﻓﺮ ہے ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﻣﻦ
ﯾہ ﻧہﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﯿں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ اﻟﻤﻨﺰﻟۃ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺰﻟﺘﯿﻦ )دو ﻣﻨﺰﻟﻮں ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺰل( ﭘﺮ ہے،
ﻟﯿﮑﻦ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﻟﻮگ ﮐﭽﮫ ﻓﻘہ وﻓہﻢ رﮐﮭﺘے ﺑﮭﯽ ہﯿں؟؟۔
ﭘﮭﺮ اس ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﻣﺬہﺐ ﺳے اﺷﺎﻋﺮہ ﻣﺬہﺐ ﭘﯿﺪا ہﻮا۔
ﻣﺎﺧﻮذ از

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ

