ـﻞ۔
ـﺤﺎﺑہ ﮐے ﻗﺎﺗـ
ـﺎر ﺻـ
ﺧﻮارج،ﮐﺒـ
ﺳــﯿﺪﻧﺎﻋﻠﯽ رﺿــﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐــﯽ
ﺷہﺎدت

ﺧﻮارج،ﮐﺒﺎر ﺻﺤﺎﺑہ ﮐے ﻗﺎﺗﻞ
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺮﺗﻀﯽٰ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ﺷہﺎدت

ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻬﭩﻮی ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں اﯾﮏ ﯾہ ﺑﺎت ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہے ﮐہ
وہ اﭘﻨے ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘہ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻣﺖ ﮐے
ﮐﺒﺎر اور ﻣﻌﺰز ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے ﮔﺮﯾﺰ
ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ،ﭼﺎہے وہ ﻧﺒﯽﷺ ﮐے ﻣﻌﺰز اﺻﺤﺎب ہﯽ ﮐﯿﻮں
ﻧہ ہﻮں۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ہﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے اوراق ﮐﯽ ورق ﮔﺮداﻧﯽ

ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺗﻮ ہﻤﯿں ﻧﻈﺮ آﺗﺎ ہےﮐہ ﺧﻮارج ﻧے ﺟﻦ ﮐﺒﺎر
ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ہے ان ﻣﯿں ﺳے ﭼﺎر ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام
ﻋﺸﺮہ ﻣﺒﺸﺮہ ﻣﯿں ﺳے ہﯿں ﮐہ ﺟﻨہﯿں زﺑﺎن ﻧﺒﻮت ﺳے ﺟﻨﺖ
ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی ﺳﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ہے ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﷺ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺧﻮارج ﻧے ﺟﻮﺳﻠﻮک ﮐﯿﺎ  ،ﻣﯿں اس ﮐﻮ ﻓﺮداً
ﻓﺮداً ﺑﯿﺎن ﮐﺮرہﺎ ﺗﮭﺎ۔
اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﺳﺐ ﺳے
ﭼﻨﺎﻧﭽہ
ـﺎن ذو
ـﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤـ
ـﺤﺎﺑﯽ ﺳـ
ـﻮﻧے واﻟے ﺻـ
ـﺪ ہـ
ﭘہﻠے ﺷہﯿـ
اﻟﻨﻮرﯾﻦ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ہﯿں۔ﺟﺒﮑہ ان ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺪﻧﺎ
زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ،ﻃﻠﺤہ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠہ اور ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺎر
ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﮐﺎ ﻧﺎم آﺗﺎ ہے ۔اور ان ﮐے
ﺑﻌﺪ ﺧﻮارج ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺟﻨﺘﻮں ﮐے ﻣہﻤﺎن ﺑﻨﻨے
واﻟے ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺮﺗﻀﯽ رﺿﯽ
ان ﮐـﯽ ﺷہـﺎدت ﮐـﯽ دﻟـﺪوز
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ہﯿں  ،ہـﻢ
داﺳﺘﺎن ﺑﮭﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾں ﮔے۔
ﯾہﺎں اب ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﺎﻻت
زﻧﺪﮔﯽ اور ﻓﻀﺎﺋﻞ وﻣﻨﺎﻗﺐ ﭘﺮ روﺷﻨﯽ ڈاﻟﻨﺎ ﭼﺎہﻮں ﮔﺎ
ﺗﺎﮐہ ﻗﺎری ﭘﺮ ﯾہ ﺑﺎت روز روﺷﻦ ﮐﯽ ﻃﺮح ﻋﯿﺎں ہﻮﺟﺎﺋے
ـﻮﺋے اﺳﻼم ﮐے
ـﺎدہ اوڑﮬے ہـ
ـﺎ ﻟﺒـ
ـﻮارج اﺳﻼم ﮐـ
ﮐہ ﺧـ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ہﯿں اور ان ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍا ﻣﺸﻦ اہﻞ
اﺳﻼم ﮐﻮ ﺑﭽﺎﻧﺎ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ان ﻗﺎﺋﺪﯾﻦ
ﮐﻮ دﮬﻮﮐے ﺳے ﺷہﯿﺪ ﮐﺮﻧﺎ ہے ﮐہ ﺟﻮ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾہ ﮐے
ﻟﺌے ﺳﺮﻣﺎﯾہ اﻓﺘﺨﺎر ہﯿں۔

ﺣﺎﻻت زﻧﺪﮔﯽ اور ﺧﺪﻣﺎت:
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ )599ء –661ء( رﺟﺐ ﮐﯽ ﺗﯿﺮہ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻮ ﺷہﺮ ﻣﮑہ ﻣﯿں ﺧﺎﻧہ ﮐﻌﺒہ ﻣﯿں ﭘﯿﺪا ہﻮﺋے۔ آپ ﮐے
واﻟﺪ ﮐﺎ ﻧﺎم اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ اور واﻟﺪہ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤہ ﺑﻨﺖ
اﺳﺪ ہے۔ ﯾہ ﻧﺒﯽﷺﮐے ﭼﭽﺎ زاد ﺑﮭﺎﺋﯽ اور داﻣﺎد ہﯿں
ﺑﭽﭙــﻦ ﻣﯿں ﻧــﺒﯽﷺ ﮐے ﮔﮭــﺮ آﺋے اور وہﯿں ﭘــﺮورش
ﭘﺎﺋﯽ۔اور اﻧہﯽ ﮐﯽ زﯾﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آپ ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ہﻮﺋﯽ ۔
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘہﻠے ﺑﭽے ﺗﮭے ﺟﻨہﻮں ﻧے اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ۔
آپ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ اس وﻗﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دس ﯾﺎ ﮔﯿﺎرہ ﺳﺎل ﺗﮭﯽ۔
اﺳﻼم ﻗﺒــﻮل ﮐــﺮﻧے ﮐے ﺑﻌــﺪ

ان ﭘــﺮ ﺑﮭــﯽ ﻣﺸﮑﻼت

آﺋﯿں۔ہﺠﺮت ﮐے وﻗﺖ ﻧﺒﯽﷺﮐے ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ آرام ﮐﯿﺎ اور
ﺣﺎﻟﺖ ﯾہ ﺗﮭﯽ ﮔﮭﺮ ﺳے ﺑﺎہﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﮐے ﺳﺎرے ﻗﺒﺎﺋﻞ ﮐے
ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮب و ﺟﻨﮓ ﮐے ﻣﺎہﺮ ﻟﻮگ ﻧﺒﯽﷺ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے
ﮐﺎ ﺧﯿﺎل دل ﻣﯿں رﮐﮭے ﺑﺎہﺮ ﮐﮭﮍے ﺗﮭے اور ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮ رہے ﺗﮭے۔ہﺠﺮت ﮐے ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻏﺰوات ﻣﯿں
ﻧﺒﯽﷺ ﮐے ہﻤﺮاہ رہے۔ﺧﻨﺪق ﮐے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﮐے اﯾﮏ
ﺑﮍے ﺳﻮرﻣﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪودﺟﻮ ﮐہ ﺧﻨﺪق ﭘﺎر ﮐﺮﻧے ﻣﯿں
ﮐﺎﻣﯿﺎب ہﻮﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور اس ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠے ﺳے ﻟﻮگ ﮐﺘﺮاﺗے
ﺗﮭے،اس ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ۔ﺧﯿﺒﺮ ﮐے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
ﻧے ان ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﺧﯿﺒﺮ ﻓﺘﺢ ﮐﺮواﯾﺎ۔اﯾﮏ ﻏﺰوے ﻣﯿں
ﻧـﺒﯽﷺ ﻧے اﭘﻨـﺎ ﻧـﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﯾـﺎ ۔ﯾہ ﮐـﺎﺗﺐ ﻧـﺒﯽﷺ ﺗﮭے
،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﺐ ﺳہﯿﻞ ﻧےﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿہ ﮐے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ “رﺳﻮل
اﻟﻠہ” ﮐﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﭩﺎﻧے ﮐﻮ ﮐہﺎ ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے اﻧﮑﺎر
ﮐﺮدﯾﺎ ،ﭘﮭﺮ ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ﺧﻮد اﭘﻨے ہﺎﺗﮭﻮں ﺳے وہ ﻟﻔﻆ
ﻣﭩﺎﯾﺎ۔وﻓﺎت ﻧﺒﻮیﷺ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻔﺎء ﺛﻼﺛہ ﮐے ﻣﺸﯿﺮ ﺧﺎص
رہے۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻔﺎء ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ ﻧے ﺑﮭﯽ اﻧہﯿں
ﮐﺴـﯽ ﻏـﺰوے ﻣﯿں ﺷﺮﮐـﺖ ﮐـﺮﻧے ﮐـﯽ اﺟـﺎزت ﻧہﯿں دی۔ﯾہ
ﺻـﺤﺎﺑہ ﻣﯿں ﺑہﺘﺮﯾـﻦ ﻗـﺎﺿﯽ ﺗﮭے ،اﻟﻠہ ﻧے ﻣﻌـﺎﻣﻠے ﮐہ
ﺗہہ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﻨے ﮐﺎ اﯾﮏ ﺧﺎص ﻣﻠﮑہ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ﯾہ
ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿہ ﺗﮭے اور اہﻞ ﻋﻠﻢ اور ﮐﺒﺎر ﺻﺤﺎﺑہ ﻣﯿں
ﺳے ﺷﻤﺎر ﮐﺌے ﺟﺎﺗے ﺗﮭے ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﺐ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠے
ﻣﯿں ﺗﺮدد ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮﺟﺎﺗے ﺗﻮ ان ﺳے رﺟﻮع ﮐﺮﺗے۔ﺟﻨﺎب
ﻋﺜﻤـﺎن ﮐـﯽ ﺷہـﺎدت ﮐے ﺑﻌـﺪ اﻣـﺖ ﻧے اﻧہﯿں ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق
ﺧﻠﯿﻔہ ﺑﻨﺎدﯾﺎ۔)اﺧﺘﻼﻓﺎت اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺗﮭے ﮐہ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺳے ﻓﻮراً ﺑﺪﻟہ ﻟﯿں
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ ﮐﺎ ﯾہ ﺧﯿﺎل ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺳﻨﺒﮭﻞ
ﻟﯿﻨے دﯾں ﭘﮭﺮ ان ﮐﺎ ﻗﺼﺎص ﻟﯿں ﮔے(

ﺷہﺎدت:
ﻣﻮرﺧﯿﻦ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ہﯿں ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہ ﮐﯽ ﺷہﺎدت ﺧﻮارج ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ہﻮﺋﯽ۔ ﯾہ وہﯽ ﮔﺮوہ
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﻗﺎﺗﻠﻮں ﻣﯿں
ہے ﺟﻮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﺎ۔ ﺑﻌﺪ ﻣﯿں ان ﻣﯿں اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺪا ہﻮ ﮔﺌے
اور ﺧﻮارج ﻧے اﭘﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻟﮓ ﺑﻨﺎ ﻟﯽ۔ ﺑﺎﻏﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐے ﺑﻘﯿہ ارﮐﺎن ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے
ﮔـﺮد و ﭘﯿـﺶ ﻣﯿں ﻣﻮﺟـﻮد رہے ﺗـﺎہﻢ ان ﮐـﯽ ﻃـﺎﻗﺖ اب

ﮐﻤﺰور ﭘﮍ ﭼﮑﯽ ﺗﮭﯽ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺟﻨﮓ
ﻧہﺮوان ﻣﯿں ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﮐﯽ ﺟﮍ ﮐﺎ ﭨﻨے ﮐے ﺑﻌﺪﺑﮭﺎﮔﻨے
واﻟے ﺧﺎرﺟﯿﻮں ﻣﯿں ﺳے ﺗﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ،ﺑﺮک ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ اور ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﮑﺮ ﺗﯿﻤﯽ اﮐﭩﮭے ہﻮﺋے اور
اﻧہﻮں ﻧے ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﻣﻌﺎوﯾہ اور
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﮐﻮ اﯾﮏ ہﯽ رات ﻣﯿں ﻗﺘﻞ
ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے۔
اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐے ہﺎﺗﮫ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘہ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯿﺎ ،ﺧﻮد ﮐﺶ ﺣﻤﻠے ﮐﺎ ارادہ ﮐﯿﺎ اور
ﺗﻠﻮارﯾں زہﺮ ﻣﯿں ﺑﺠﮭﺎ ﻟﯿں۔ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮐﻮﻓہ آ ﮐﺮ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮارج ﺳے ﻣﻼ ﺟﻮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻧﺪر
رہ رہے ﺗﮭے۔ اس ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت اﯾﮏ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮرت ﻗﻄﺎم ﺳے
ہﻮﺋﯽ  ،ﺟﺲ ﮐے ﺑﺎپ اور ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺟﻨﮓ ﻧہﺮوان ﻣﯿں ﻣﺎرے
ﮔﺌے ﺗﮭے۔ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ا س ﮐے ﺣﺴﻦ ﭘﺮ ﻓﺮﯾﻔﺘہ ہﻮ ﮔﯿﺎ
اور اﺳے ﻧﮑﺎح ﮐﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﮭﯿﺠﺎ۔ ﻗﻄﺎم ﻧے ﻧﮑﺎح ﮐﯽ
ﺷﺮط ﯾہ رﮐﮭﯽ ﮐہ وہ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮ دےاور ﮐﭽﮫ دﻧﯿﺎوی ﻣﺎل ﺑﻄﻮر ﺣﻖ ﻣہﺮ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺗﻮ وہ
ﮐہﻨے ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﺻﺮف ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ہﻮں ﺗﻮ وہ اﺳﯽ ﭘﺮ راﺿﯽ ہﻮﮔﺌﯽ ﮐہ وہ
ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدےاور اﭘﻨﺎ اﯾﮏ
ﭼﭽـﺎ زاد ﺑﮭـﺎﺋﯽ “وردان “اس ﮐـﯽ ﻣـﺪد ﭘـﺮ ﻣـﺎﻣﻮر
ﮐﺮدﯾﺎ۔ ﺟﺐ اس ﮐے اس ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺎ ﭘﺘہ اﯾﮏ اور ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﺒﯿﺐ ﮐﻮ ﭼﻼ ﺗﻮ اس ﻧے اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮐﻮ روﮐﺎ اور ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ اﺳﻼم ﮐے ﻟﯿے ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎ ﺣﻮاﻟہ
ﺑﮭﯽ دﯾﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻧے اﺳے ﻗﺎﺋﻞ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ۔
اس ﻧے ﻧہﺎﯾﺖ ہﯽ ﺳﺎدہ ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﺑﻨﺎﯾﺎ اور ﺻﺒﺢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﯿں ﭼﮭﭗ ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮫ ﮔﯿﺎ۔ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺟﺐ
ﻓﺠﺮ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﮐے ﻟﯿے ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯽ ﻃﺮف آ رہے ﺗﮭے ﺗﻮ اس
ﻧے آپ ﮐے ﺳﺮ ﭘﺮﺗﻠﻮار ﺳے ﺣﻤﻠہ ﮐﺮ ﮐے آپ ﮐﻮ ﺷﺪﯾﺪ
زﺧﻤـﯽ ﮐـﺮ دﯾـﺎ۔ اس ﮐے ﺑﻘﯿہ دو ﺳـﺎﺗﮭﯽ ﺟـﻮ ﺣﻀـﺮت
ﮐﺮﻧے
ﻣﻌﺎوﯾہ اور ﻋﻤﺮو رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﮐﻮ ﺷہﯿﺪ
رواﻧہ ہﻮﺋے ﺗﮭے ،ﻧﺎﮐﺎم رہے۔ ﺑﺮک ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ،ﺟﻮ
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺷہﯿﺪ ﮐﺮﻧے ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ،
اﻧہﯿں زﺧﻤﯽ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﮐﺎﻣﯿﺎب ہﻮ ﮔﯿﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﻧہﻮں ﻧے

اﺳے ﭘﮑﮍ ﻟﯿﺎ۔ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮو رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ اس دن ﺑﯿﻤﺎر
ﺗﮭے ،اس وﺟہ ﺳے اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺠﺮ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﺎﻧے ﮐے
ﻟﯿے ﺧﺎرﺟہ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص
ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﮑﺮ ﻧےاﻧہﯿں
ﺗﮭﺎ۔
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے دﮬﻮﮐے ﻣﯿں ﺷہﯿﺪ ﮐﺮ دﯾﺎ۔ اس ﮐے
ﺑﻌﺪ وہ ﮔﺮﻓﺘﺎر ہﻮا اور ﻣﺎرا ﮔﯿﺎ۔
ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺷﺪﯾﺪ زﺧﻤﯽ ﺗﮭے ۔ﻟﯿﮑﻦ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے اﻧہﯿں ﮐﭽﮫ وﺻﯿﺘﯿں ﮐﺮﻧے ﮐﺎ وﻗﺖ دے دﯾﺎ،
ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻧہﻮں ﻧے ﭼﻨﺪ وﺻﯿﺘﯿں ﮐﯿں ،ﺟﻮ وﺻﯿﺘﯿں ان ﮐے
ذات ﭘـﺮ ﮐﯿﭽـﮍ اﭼﮭـﺎﻟﻨے واﻟے ﮐے ﻣﻨہ ﭘـﺮ زﺑﺮدﺳـﺖ
ﻃﻤﺎﻧﭽہ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ رﮐﮭﺘﯽ ہﯿں۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ
ﻣﻼﺣﻈہ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿں:
آپ ﻧے ﺣﺴﻦ اور ﺣﺴﯿﻦ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻤﺎ ﮐﻮ ﺑﻠﻮاﯾﺎ اور
ان ﺳے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﻣﯿں ﺗﻤہﯿں اور اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم اوﻻد اور اﭘﻨے ﺗﻤﺎم ﮔﮭﺮ
واﻟـﻮں ﮐـﻮ اﻟﻠہ ﺳـے ڈرﻧے ﮐـﯽ وﺻـﯿﺖ ﮐﺮﺗـﺎ ہـﻮں ﺟـﻮ
ﺗﻤہﺎرا رب ہے۔ اس ﺑﺎت ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں ﮐہ ﺻﺮف
اﺳﻼم ہﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿں ﺟﺎن دﯾﻨﺎ۔ ﺗﻢ ﺳﺐ ﻣﻞ ﮐﺮ اﻟﻠہ
ﮐﯽ رﺳﯽ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ ﺳے ﺗﮭﺎم ﻟﻮ اور ﺗﻔﺮﻗہ ﻣﯿں ﻧہ
ﭘﮍو۔ اﭘﻨے رﺷﺘے داروں ﺳے اﭼﮭﺎ ﺳﻠﻮک ﮐﺮﻧﺎ ،اس ﺳے
اﻟﻠہ ﺗـﻢ ﭘـﺮ ﺣﺴـﺎب ﻧـﺮم ﻓﺮﻣـﺎ دے ﮔـﺎ۔ ﯾﺘﯿﻤـﻮں ﮐے
ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺳے ڈرﻧﺎ ،ان ﭘﺮ ﯾہ ﻧﻮﺑﺖ ﻧہ آﻧے
دﯾﻨﺎ ﮐہ وہ اﭘﻨﯽ زﺑﺎن ﺳے ﺗﻢ ﺳے ﻣﺎﻧﮕﯿں اور ﻧہ ہﯽ
ﺗﻤہﺎری ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿں ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ ہﻮں۔ اﻟﻠہ
ﺳـے ڈرﺗے رہﻨـﺎ اور اﻟﻠہ ﺳـے ﭘﮍوﺳـﯿﻮں ﮐے ﺣﻘـﻮق ﮐے
ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ڈرﻧﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺗﻤہﺎرے ﻧﺒﯽﷺ ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ہے۔
)ﻃﺒﺮی(3/2،355:
اور ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں وﺻﯿﺖ
ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
ﺗﻤہﺎرے ﻣﻮﺟﻮد ہﻮﺗے ہﻮﺋے ﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے۔
اﭘﻨے ﻧـﺒﯽ ﮐے ﺻـﺤﺎﺑہ ﮐے ﺑـﺎرے ﻣﯿں اﻟﻠہ ﺳـے ڈرﺗے
رہﻨﺎ۔ﭘﺸﺖ دﮐﮭﺎﻧے ،رﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﺗﻮڑﻧے اور ﺗﻔﺮﻗہ ﺳے

ﺑﭽﺘے رہﻨـﺎ۔ ﻧﯿﮑـﯽ اور ﺗﻘـﻮی ﮐے ﻣﻌـﺎﻣﻠے ﻣﯿں اﯾـﮏ
دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اور ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯿں
ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﺪد ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ اﻟﻠہ ﺳے ڈرﺗے رہﻨﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﻟﻠہ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﯾﻨے واﻻ ہے۔ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻤہﺎری ،
ﺗﻤہـﺎرے اہـﻞ ﺧﺎﻧـﺪان ﮐـﯽ ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﮐـﺮے ﺟﯿﺴـے اس ﻧے
ﺗﻤہﺎرے ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢﷺ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﻣﯿں ﺗﻤہﯿں
اﻟﻠہ ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﻼم اور اﻟﻠہ ﮐﯽ
رﺣﻤﺖ ﺑﮭﯿﺠﺘﺎ ہﻮں۔
)ﻃﺒﺮی(3/2،356:
ان وﺻﯿﺘﻮں ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ
دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں آپ ﮐﯽ راﺋے
ﮐﯿﺎ ﺗﮭﯽ؟ آپ ﻧے ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺧﺎص ﮐﺮ
اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮐہ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﮐﻮ ﺳﺎﺗﮫ
ﻣﻼﯾﺎ ﺟﺎﺋے ،ان ﺳے ﺗﻔﺮﻗہ ﻧہ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے اور
اﻧہﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ رہﺎ ﺟﺎﺋے ﺧﻮاہ اس ﮐے ﻟﯿے اﻧہﯿں ﮐﺴﯽ
ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﻨﺎ ﭘﮍے۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ ہﻢ ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں
ﮐہ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﻧے ﯾہﯽ ﮐﯿﺎ اور ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ رﻗﻢ ﮐﯽ ،ﺟﺲ ﭘﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﮏ ﻓﺨﺮ
ﮐﺮﺗﯽ رہے ﮔﯽ۔
اﭘﻨے ﻗﺎﺗﻞ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ﮐﯿﺎ وﺻﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ:

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے

ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ! ﮐہﯿں ﺗﻢ ﻣﯿﺮی وﺟہ ﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے
ﺧﻮن ﻧہ ﺑہﺎ دﯾﻨﺎ ،اور ﯾہ ﮐہﺘے ﻧہ ﭘﮭﺮﻧﺎ ﮐہ اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﮐﯿے ﮔﺌے ہﯿں )ﺗﻮ ہﻢ ان ﮐﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻟے
رہے ہﯿں( ﺳﻮاﺋے ﻣﯿﺮے ﻗﺎﺗﻞ ﮐے ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔
ﺣﺴﻦ! اﮔﺮ ﻣﯿں اس ﮐے وار ﺳے ﻣﺮ ﺟﺎؤں ﺗﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ہﯽ وار ﻣﯿں ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﯾﮏ وار ﮐے
ﺑﺪﻟے ﻣﯿں اﯾﮏ وار ہﯽ ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے۔ اس ﮐﯽ ﻻش ﮐﻮ
ﺑﮕﺎڑﻧﺎ ﻧہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿں ﻧے رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐﻮ ﻓﺮﻣﺎﺗے
ﺳﻨﺎ ہے ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻣﺜﻠہ ﺳے ﺑﭽﻮ ۔
)ﻃﺒﺮی(3/2،356:
اس ﮐے ﺑﻌﺪ 21رﻣﻀﺎن 40ھ ﮐﻮﻓﺠﺮ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﮐے وﻗﺖ اﺳﻼم
ﮐﺎ ﯾہ ﺑﻄﻞ ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮارج ﮐﯽ ﭼﺎﻻﮐﯿﻮں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮﮐﺮ

ہﻤﯿﺸہ ﮐﯿﻠﺌے اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾہ ﮐﻮ داغ ﻣﻔﺎرﻗﺖ دے ﮔﯿﺎ ۔
اﻧﺎ ﻟﻠہ واﻧﺎ اﻟﯿہ راﺟﻌﻮن
اس ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺼﺎﺻﺎً ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﯾﺎ
ﮔﯿﺎ۔
“ﺧﺲ ﮐﻢ ﺟہﺎں ﭘﺎک”

