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ﮐﯿﺎ ﺧﻮارج آج ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں؟
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠہ واﻟﺼﻼۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ ! وﺑﻌﺪ:
آج ﺑہﺖ ﺳے ﻣﺴﺎﻟﮏ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐہﺘے
ہﯿں ،آﺧﺮ وہ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰ ہے ﺟﻮ ﺧﻮارج ﮐﻮ دراﺻﻞ ﻣﻤﺘﺎز
اور ﻧﻤﺎﯾﺎں ﮐﺮﺗﯽ ہے؟
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﭘہﭽﺎن اﻧﮑے )ﻧہﺎﯾﺖ ﺑﮭﯿﺎﻧﮏ اور( ﮔﻤﺮاہ
ﻓﮑـﺮ و ﻋﻘﯿـﺪے اور ﭘﮭـﺮ اﺳـﯽ ﮐـﯽ ﺑﻨﯿـﺎد ﭘـﺮ اﺳﻼﻣـﯽ
رﯾﺎﺳـﺘﻮں ،ﻣﺴـﻠﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں اور ﻣﺴـﻠﻢ ﻣﻌـﺎﺷﺮوں ﻣﯿں
ﺑﻐﺎوت ،ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮی اور اﻣﻮال ﮐﻮ ﻟﻮﭨﻨے ﺟﯿﺴے
اﻋﻤﺎل ﺳے ﻣﺸﺮوط ہے.
اس ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوہ ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدہ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺬاہﺐ
ارﺑﻌہ ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﯾہ اﯾﮏ
اﻟﮓ ﮔﺮوہ ہے ،ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاہﺐ و ﻣﺴﺎﻟﮏ ﺳے اﭘﻨﺎ ﺣﺼہ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے .اور اس ﻓﺘﻨہ ﺧﻮارج ﻧے ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ،دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐے اﺑﺘﺪاﺋﯽ دور ﺳے ﻟﯿﮑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﮐﯽ دﯾﻮاروں ﺗﮏ ،ﮐﺴﯽ ﻧہ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﮔﺮوہ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯿں اﭘﻨﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻗﺮار رﮐﮭﻨﺎ ہے.
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اﻣﺎم اﺑﻦ ِ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
ﮐﺎﻧﻮا أﻫﻞ ﺳﻴﻒ وﻗﺘﺎل ،ﻇﻬﺮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ؛ ﺣﻴﻦ
ﮐﺎﻧﻮا ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﻨﺎس .وأﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻼ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ أﮐﺜﺮ
اﻟﻨﺎس . . ..وﻣﺮوﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻼﻟﻬﻢ
دﻣﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ.
)اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻨﺒﻮات (222 :
”وہ اﺳﻠﺤہ ﺳے ﻟﯿﺲ اور ﺑﻐﺎوت ﭘﺮ آﻣﺎدہ ﺗﮭے ،ﺟﺐ وہ
ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﻗﺘﺎل ﮐﺮﻧے ﻟﮕے ﺗﻮ اُن ﮐﯽ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہـﻢ ﮐـﯽ ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﺳـے ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ و ﻋـﺪاوت ﻇـﺎہﺮ
ہﻮﮔﺌﯽ۔ ﺗﺎہﻢ ﻋﺼﺮ ِ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿں )ﺑﻈﺎہﺮ دﯾﻦ ﮐﺎ ﻟﺒﺎدہ
اوڑﮬﻨے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧہﯿں ﭘہﭽﺎن
ﻧہﯿں ﭘﺎﺗﯽ۔ ۔ ۔ ۔ وہ دﯾﻦ ﺳے ﻧﮑﻞ ﮔﺌے ﮐﯿﻮں ﮐہ وہ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن اور اَﻣﻮال )ﺟﺎن و ﻣﺎل( ﮐﻮ ﺣﻼل و
ﻣﺒﺎح ﻗﺮار دﯾﺘے ﺗﮭے”۔
اﻣﺎم اﺑﻦ ِ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
وﻫﺆﻻء اﻟﺨﻮارج ﻟﻴﺴﻮا ذﻟﮏ اﻟﻤﻌﺴﮑﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮص اﻟﻤﻌﺮوف
ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺑﻞ ﻳﺨﺮﺟﻮن إﻟﯽ زﻣﻦ اﻟﺪﺟ ّﺎل.
)اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوٰی(496 ،495 : 28 ،
“اور ﯾہ ﺧﻮارج )ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﻋہﺪ
ﮐﺎ( وہ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﺸﮑﺮ ﻧہﯿں ہے ﺟﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ﻣﻌﺮوف ہے
ﺑﻠﮑہ ﯾہ دﺟﺎل ﮐے زﻣﺎﻧے ﺗﮏ ﭘﯿﺪا ہﻮﺗے اور ﻧﮑﻠﺘے
رہﯿں ﮔے۔”
ﭘﮭﺮ آﺧﺮ ﻣﯿں اﺑﻦ ﺗﯿﻤہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﻦ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں:
وﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺘﯽ ﺧﺮﺟﺖ
ﻓﯽ زﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻤﻌﺎن ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﻢ،
وﮐـﻞ ﻣـﻦ وﺟـﺪت ﻓﻴـﻪ ﺗﻠـﮏ اﻟﻤﻌـﺎﻧﯽ أﻟﺤـﻖ ﺑﻬـﻢ ،ﻷن
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﺬﮐﺮ ﻟﻢ ﻳﮑﻦ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﮑﻢ ،ﺑﻞ ﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﻤﺨــﺎﻃﺒﻴﻦ ﻓــﯽ زﻣﻨــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم إﻟــﯽ

ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ.
)اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوٰی(477 ،476 : 28 ،
اور ﺣﻀﻮر ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وآﻟہ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ
اُس اﯾﮏ ﮔﺮوہ ﮐﻮ ﺧﺎص ﻓﺮﻣﺎﻧﺎ ﺟﻮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہ ﮐے زﻣﺎﻧے ﻣﯿں ﻧﮑﻼ ﺗﮭﺎ ،اس ﮐے ﮐﺌﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ہﯿں
ﺟﻮ ان ﭘﺮ ﺻﺎدق آﺗے ہﯿں۔ ہﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوہ ﺟﺲ ﻣﯿں
وہ ﺻﻔﺎت ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿں اﺳے ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﯾﺎ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐﺎ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﺧﺎص ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮑہ ﺣﻀﻮر ﺻﻠﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وآﻟہ وﺳﻠﻢ ﮐے زﻣﺎﻧے ﮐے ان ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮐﻮ
)ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿں( ان ﺧﻮارج ﮐے ﺗﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺗﮭﯽ”۔
دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾہ ﻣﯿں ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐے اﺣﯿﺎء و ﻧﻔﺎذ ﮐے
ﻟﺌے ﮐﻔﺎر ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﻗﺘﻞ و ﻗﺘﺎل ﮐﺎ راﺳﺘہ ﺑﻼ ﺷﺒہ
اﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ہے ﻣﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻠﮑﻮں ،رﯾﺎﺳﺘﻮں ﻣﯿں اﭘﻨے
ہﯽ ﺣﮑﺎم ﮐے ﺧﻼف ﻗﺘﻞ و ﻗﺘﺎل ﺳے ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻧﻔﺎذ ﮐﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﮭﮍی ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں اﻣﻦ و ﻋﺎﻣہ ﮐﻮ
ﺗﺒﺎہﯽ ﺳے دوﭼﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺧﺎﻟﺼﺘﺎ ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ و
ﻣﻨہﺞ ہے اور ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﮐﺎ ﮐﺎم ہے  ،ﭼﺎہے وہ ﮐﺲ ﺑﮭﯽ
دور ﻣﯿں ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ۔اس ﭘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاہ ہے۔
ہﻢ اﭘﻨﯽ اس ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺎ اﺧﺘﺘﺎم اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ
اﻟﻠہ ﮐے اﺳﯽ ﻗﻮل ﭘﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ:
“وﮐﻞ ﻣﻦ وﺟﺪت ﻓﻴﻪ ﺗﻠﮏ اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ أﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ”
“ہﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوہ ﺟﺲ ﻣﯿں وہ ﺻﻔﺎت ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿں
اﺳے ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ”۔

اﻟﻠہ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ رﺣﻢ
ﻓﺮﻣﺎﺋے۔ آﻣﯿﻦ

