ـﻞ۔
ـﺤﺎﺑہ ﮐے ﻗﺎﺗـ
ـﺎر ﺻـ
ﺧﻮارج،ﮐﺒـ
ﺳﯿﺪﻧﺎﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ

ﺧﻮارج،ﮐﺒﺎر ﺻﺤﺎﺑہ ﮐے ﻗﺎﺗﻞ۔
ﺷہﺎدت ﺳﯿﺪﻧﺎﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﺧﻮارج ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں اﯾﮏ
وہ اﭘﻨے ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘہ ﺗﻘﻮے
اور ﻣﻌﺰز ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
ﮐﺮﺗے ،ﭼﺎہے وہ ﻧﺒﯽﷺ ﮐے

ﯾہ ﺑﺎت ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ہے ﮐہ
ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اﻣﺖ ﮐے ﮐﺒﺎر
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے ﮔﺮﯾﺰ ﻧہﯿں
ﻣﻌﺰز اﺻﺤﺎب ہﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ

ہﻮں۔ﭼﻨﺎﻧﭽہ ہﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے اوراق ﭘﻠﭩﺘے 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  ،اس ﮐﻮ ﻓﺮداً ﻓﺮداً ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾں
ﮔے۔ان ﺷﺎء اﻟﻠہ
اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﻣﯿں ﺳے ﺧﻮارج ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے
ﺷہﯿﺪ ہﻮﻧے واﻟے ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن ذو اﻟﻨﻮرﯾﻦ رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ہﯿں ۔اس ﺳے ﻗﺒﻞ ﮐہ ﻣﯿں ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ ﭘﯿـﺶ آﻧے واﻟے دﻟﺴـﻮز واﻗﻌہ ﮐـﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺑﯿﺎن ﮐﺮوں ،اس ﺳے ﭘہﻠےﻣﯿں ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐـﯽ اﺳﻼم ﮐﯿﻠﺌے ﻧﺎﻗﺎﺑـﻞ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺧـﺪﻣﺎت
ﮐﻮﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮں ﺗﺎ ﮐہ ﻗﺎرﺋﯿﻦ اس
ﺑﺎت ﮐﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺟﺎن ﻟﯿں ﮐہ ﺧﻮارج ﻧے ﮐﺲ ﻗﺪر ﺟﻠﯿﻞ
اﻟﻘﺪر آدﻣﯽ ﮐﻮ ﺻﺮف ان ﮐﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘہ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺸﺮی
ﻟﻐﺰﺷﻮں ﮐﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻨﺎﺗے ہﻮﺋے ان ﮐﯽ ﺳﺎری ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮ ﯾﮑﺴﺮ ﺑﮭﻼﺗے ہﻮﺋے ان ﮐﻮ دردﻧﺎک
ﻃﺮﯾﻘے ﺳے ﺷہﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺎ۔

ﺣﺎﻻت زﻧﺪﮔﯽ وﺧﺪﻣﺎت:
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻣﻮی ﻗﺮﯾﺸﯽ اہﻞ اﺳﻼم ﮐے ﺗﯿﺴﺮے
ﺧﻠﯿﻔہ راﺷـﺪ ،داﻣـﺎد رﺳـﻮل ،اور ﺟـﺎﻣﻊ ﻗـﺮآن ﺗﮭے۔
ﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ اور
ﻋﺸﺮہ ﻣﺒﺸﺮہ ﻣﯿں ﺳے ﺗﮭے،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻧہﻮں ﻧے اﺳﻼم ﻗﺒﻮل
ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑہﺖ ﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﯿﺎ ،ﺟﻦ ﻣﯿں
ﺳے اﯾﮏ ﯾہ ﺗﮭﯽ ﮐہ ؛
ان ﮐﺎ ﭼﭽﺎ آپ ﮐﻮ ﭼﭩﺎﺋﯽ ﻣﯿں ﻟﭙﯿﭧ ﮐﺮ دﮬﻮاں دﯾﺎ
ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ان ﮐﺎ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﻨﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ہﻮﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ اور وہ ﮐہﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اﺳﻼم ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دو
ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ اﺳﻼم ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رہے۔
ان ﮐﯽ ﮐﻨﯿﺖ ذو اﻟﻨﻮرﯾﻦ ﺗﮭﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧﮭﻮں ﻧےﺟﻨﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﮐﯽ دو ﺻﺎﺣﺒﺰادﯾﻮں ﺳے ﻧﮑﺎح ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،ﭘہﻠے
رﻗﯿہ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨﮭﺎ ﺳے ﮐﯿﺎ ،ﭘﮭﺮ ان ﮐﯽ

وﻓﺎت ﮐے ﺑﻌﺪ ام ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﺎ ﺳے
ﻧﮑﺎح ﮐﯿﺎ۔
ﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ان اﺻﺤﺎب ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں ﮐہ
ﺟﻨﮭﻮں ﻧے ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸہ ﮐﯽ ہﺠﺮت ﮐﯽ ۔ ﺑﻌﺪ ازاں
دوﺳﺮی ہﺠﺮت ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﯽ۔
رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ ﮐﻮﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﭘﺮ ﻣﮑﻤﻞ
اﻋﺘﻤﺎدﺗﮭﺎاورﻧﺒﯽﷺ ان ﮐﯽ ﻓﻄﺮی ﺣﯿﺎء و ﺷﺮاﻓﺖ اور ﺟﻮ
اﻧﮭﻮں ﻧے اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐے ذرﯾﻌہ اہﻞ اﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﻧﺼﺮت ﮐﯽ
ﺗﮭﯽ ،اس ﮐﯽ اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﻗﺪر ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ان ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺟﻨﺖ
اور ﺷہﺎدت ﮐﯽ ﻣﻮت ﮐﯽ ﺧﻮش ﺧﺒﺮی دی۔
ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿہ ﮐے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺟﺐ ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ان ﮐﻮ اﭘﻨﺎ
ﺳﻔﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻣﮑہ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﺗﻮ اہﻞ ﻣﮑہ ﻧے ان ﮐﯽ ﺷہﺎدت
ﮐﯽ اﻓﻮاہ اڑادی ﺗﻮ ﻧﺒﯽﷺ ﻧے ﭼﻮدہ ﺳﻮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام
رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺳے ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﮐے ﻗﺼﺎص
ﻟﯿﻨے ﭘﺮ ﻣﺮ ﻣﭩﻨے ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﻟﯽ اور اس وﻗﺖ ﻧﺒﯽﷺ ﻧے
ﯾﺎدﮔﺎر اﻟﻔﺎظ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺋےﮐہ ﺟﻮ ﺑﻼ ﺷﮏ و ﺷﺒہ ان
ﮐﯽ ﻗﺪر ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧے ﮐﯿﻠﺌے ﮐﺎﻓﯽ ہﯿں
،ﭼﻨﺎﻧﭽہ آپ ﷺ ﻧے ﺟﺐ ﺳﺐ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﺳے ﺑﯿﻌﺖ ﻟے ﻟﯽ
ﺗﻮ آﺧﺮ ﻣﯿں ﻧﺒﯽﷺ ﻧے اﭘﻨﺎ ﺑﺎﯾﺎں ہﺎﺗﮫ اﭘﻨے داﺋﯿں
ہﺎﺗﮫ ﭘﺮ ﻣﺎرا اور ﻓﺮﻣﺎﻧے ﻟﮕے ﮐہ “ﯾہ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺎ
”ہﺎﺗﮫ ہے
ﺳﻨہ 23ھ )644ء( ﻣﯿں ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ
ﺷہﺎدت ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻮرہ ﺳے آپ ﮐﻮ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﯽ ذﻣہ داری
ﺳﻮﻧﭙﯽ ﮔﺌﯽ ،ﺟﺴے اﻧﮭﻮں ﻧے 644ء ﺳے 656ء ﺗﮏ اﻧﺠﺎم
دی۔
ان ﮐے ﻋہﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿں ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻣﮑﻤﻞ ہﻮا ،ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام
اور ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﮐﯽ ﺗﻮﺳﯿﻊ ہﻮﺋﯽ ،اور ﻗﻔﻘﺎز ،ﺧﺮاﺳﺎن،
ﮐﺮﻣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ،اﻓﺮﯾﻘﯿہ اور ﻗﺒﺮص ﻓﺘﺢ ہﻮ ﮐﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﺋے۔ ﻧﯿﺰ اﻧﮭﻮں ﻧے اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﮐے ﺳﺎﺣﻠﻮں ﮐﻮ ﺑﺎزﻧﻄﯿﻨﯿﻮں ﮐے ﺣﻤﻠﻮں ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻨے
ﮐے ﻟﯿے اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺤﺮی ﻓﻮج ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ۔

ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮارج ﻧے ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ان
ﺳﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ڈاﻟﺘے ہﻮﺋے ان ﮐﻮ ﭼﺎﻟﯿﺲ دن
ﻣﺤﺒﻮس وﻗﯿﺪ رﮐﮭﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ﺷہﯿﺪ ﮐﺮ دﯾﺎ ۔اس ﮐﯽ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ہے:
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ اﻟﻤﻌﺮوف اﺑﻦ اﻟﺴﻮداء ﺻﻨﻌﺎ ﺷہﺮ ﮐﺎ
رہﻨے واﻻ اﯾﮏ ﯾہﻮدی ﺗﮭﺎ ،وہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﻋہﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿں ﯾہ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﻮ دوﻟﺖ ﺧﻮب ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺗﯽ ہے اور اب ﯾہﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ﺳﺐ
ﺳے ﺑﮍی ﻓﺎﺗﺢ ﻗﻮم ﺑﻦ ﮔﺌﯽ ہے ،ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿں آ ﮔﯿﺎ اور
ﺑﻈﺎہﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮ ﮔﯿﺎ‘ ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿں اس ﮐﺎ
آﻧﺎ اور رہﻨﺎ ﺑہﺖ ہﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻟﺘﻔﺎت
ﺗﮭـﺎ ﻟﯿﮑـﻦ اس ﻧے ﻣـﺪﯾﻨہ ﻣﯿں رہ ﮐـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـﯽ
اﻧﺪروﻧﯽ اور داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺰورﯾﻮں ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﭽﺎ اور
اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮐﻮ ﺧﻮب ﺳﻮﭼﺎ‘ اﻧہﯿں اﯾﺎم ﻣﯿں
ﺑﺼﺮہ ﮐے اﻧﺪر اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠہ)ﺧﺎرﺟﯽ( رہﺘﺎ
ﺗﮭﺎ‘ اس ﻧے ﯾہ وﻃﯿﺮہ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ ﻓﻮج ﻣﯿں ﺷﺮﯾﮏ ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﻮﻗﻌہ ﭘﺎ ﮐﺮ
ذﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﻟﻮٹ ﻟﯿﺘﺎ‘ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ
اﭘﻨﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻨﺎﺗﺎ اور ڈاﮐہ زﻧﯽ ﮐﺮﺗﺎ۔
اس ﮐﯽ ڈاﮐہ زﻧﯽ ﮐﯽ ﺧﺒﺮﯾں ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﯿں ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن
ﻏﻨﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﯿں۔ اﻧہﻮں ﻧے ﮔﻮرﻧﺮ ﺑﺼﺮہ
ﮐﻮ ﻟﮑﮭﺎ ﮐہ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠہ ﮐﻮ ﺑﺼﺮہ ﺷہﺮ ﮐے اﻧﺪر ﻧﻈﺮ
ﺑﻨﺪ رﮐﮭﻮ اور ﺣﺪود ﺷہﺮ ﺳے ﺑﺎہﺮ ہﺮﮔﺰ ﻧہ ﻧﮑﻠﻨے دو‘
اس ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿں وہ ﺑﺼﺮہ ﮐے اﻧﺪر ﻣﺤﺼﻮر و ﻧﻈﺮ
ﺑﻨﺪ رہﻨے ﻟﮕﺎ‘ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠہ ﮐے
ﺣﺎﻻت ﺳﻦ ﮐﺮ ﻣﺪﯾﻨہ ﺳے رواﻧہ ہﻮا اور ﺑﺼﺮہ ﻣﯿں ﭘہﻨﭻ
ﮐﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠہ ﮐے ﻣﮑﺎن ﭘﺮ ﻣﻘﯿﻢ ہﻮا‘ ﯾہﺎں اس ﻧے
ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺒﻠہ اور اس ﮐے ذرﯾﻌہ اس ﮐے دوﺳﺘﻮں اور
دوﺳـﺮے ﻟﻮﮔـﻮں ﺳـے ﻣﺮاﺳـﻢ ﭘﯿـﺪا ﮐﺌے‘ اﭘﻨے آپ ﮐـﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﺣﺎﻣﯽ و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہ آل رﺳﻮل ﻇﺎہﺮ ﮐﺮ ﮐے
ﻟﻮﮔـﻮں ﮐے دﻟـﻮں ﻣﯿں اﭘﻨے ﻣﻨﺼـﻮﺑے ﮐے ﻣﻮاﻓـﻖ ﻓﺴـﺎد
اﻧﮕﯿﺰ ﺧﯿﺎﻻت و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧے ﻟﮕﺎ‘ ﮐﺒﮭﯽ ﮐہﺘﺎ ﮐہ
ﻣﺠﮫ ﮐﻮ ﺗﻌﺠﺐ ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن اس ﺑﺎت ﮐے ﺗﻮ ﻗﺎﺋﻞ
ہﯿں ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﯿﺴﯽٰ ﻋﻠﯿہ اﻟﺴﻼم دوﺑﺎرہ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں
آﺋﯿں ﮔے ﻟﯿﮑﻦ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻧہﯿں ﻣﺎﻧﺘے ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ

ﷺ ﺑﮭﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ﺿﺮور آﺋﯿں ﮔے۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﻧے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ :ﯘاِنَّ اﻟَّﺬِی ْ ﻓ َﺮ َض َ
ﻋ َﻠَﯿْﮏ َ اﻟْﻘُﺮ ْاٰنَ ﻟَﺮ َآدُّک َ اِﻟٰﯽ ﻣَﻌَﺎد
)اﻟﻘﺼﺺ (۲۸/۸۵ :
ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻨﺎ ﺳﻨﺎ ﮐﺮ اس ﻋﻘﯿﺪہ ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ
ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ دوﺑﺎرہ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿں ﺿﺮور ہﻮ ﮔﯽ‘ ﺑہﺖ ﺳے ﻟﻮگ اس ﮐے اس ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯿں آ
ﮔﺌے‘ ﭘﮭﺮ اس ﻧے ان ﮐﻮ اس ﻋﻘﯿﺪے ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع
ﮐﯿﺎ ﮐہ ہﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺧﻠﯿﻔہ اور وﺻﯽ ہﻮا ﮐﺮﺗﺎ
ہے اور ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪﷺ ﮐے وﺻﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہ ہﯿں۔ ﺟﺲ ﻃﺮح رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ہﯿں اﺳﯽ
ﻃﺮح ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺧﺎﺗﻢ اﻻوﺻﯿﺎء ہﯿں‘
ﭘﮭﺮ اس ﻧے ﻋﻼﻧﯿہ ﮐہﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﷺ ﮐے ﺑﻌـﺪ ﺳـﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠـﯽ رﺿـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﺳـﻮا
دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺧﻠﯿﻔہ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮍی ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﮐﯽ ہے‘ اب ﺳﺐ
ﮐﻮ ﭼﺎہﯿے ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﯾں
اور ﻣﻮﺟﻮدہ ﺧﻠﯿﻔہ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﺰول ﮐﺮ ﮐے ﺳﯿﺪﻧﺎ
ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺧﻠﯿﻔہ ﺑﻨﺎ دﯾں۔
ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﯾہ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺼﻮﺑے اور اﭘﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ
ان ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻮﯾﺰوں ﮐﻮ ﻣﺪﯾﻨہ ﻣﻨﻮرہ ﺳے ﺳﻮچ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ
ﺑﺼـﺮہ ﻣﯿں آﯾـﺎ ﺗﮭـﺎ اور اس ﻧے ﻧہـﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿـﺎط اور
ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ رﻓﺘہ رﻓﺘہ اﭘﻨـﯽ ﺑﺪﻋﻘﯿـﺪﮔﯿﻮں ﮐـﻮ
ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع
ﮐﯿﺎ۔
رﻓﺘہ رﻓﺘہ اس ﻓﺘﻨے ﮐﺎ ﺣﺎل ﺑﺼﺮے ﮐے ﮔﻮرﻧﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ
ﮐﻮ ﺑﻼ ﮐﺮ ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮن ہﻮ‘ ﮐہﺎں ﺳے آﺋے ہﻮ اور
ﯾہﺎں ﮐﯿﻮں آﺋے ہﻮ؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻧے ﮐہﺎ ﻣﺠﮫ ﮐﻮ
دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯿں دﻟﭽﺴﭙﯽ ہے ،ﻣﯿں اﭘﻨے ﯾہﻮدی ﻣﺬہﺐ ﮐﯽ
ﮐﻤﺰورﯾﻮں ﺳے واﻗﻒ ہﻮ ﮐﺮ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ہﻮا
ہﻮں اور ﯾہﺎں آپ ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺎ ﺑﻦ ﮐﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎہﺘﺎ ہﻮں‘ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﻧے
ﺗﻤہﺎرے ﺣﺎﻻت اور ﺗﻤہﺎری ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯽ ہےﺗﻮ

ﻣﺠﮫ ﮐﻮ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺘﻨہ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮ ﮐے ﯾہﻮدی ہﻮﻧے ﮐﯽ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳے ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿں اﻓﺘﺮاق و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘے ہﻮ۔
ﭼﻮﻧﮑہ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﯽ زﺑﺎن ﺳے ﭘﺘے ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿں
ﻧﮑﻞ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿں‘ ﻟہﺬا اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻧے
ﺑﺼﺮے ﻣﯿں اﭘﻨﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﺎ اور اﭘﻨے ﺧﺎص
اﻟﺨﺎص راز دار اور ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ وہﺎں ﭼﮭﻮڑ
ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ہﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے ﻟﯿے ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎوﯾﺰ و
ہﺪاﯾﺎت ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐﺮ ﺑﺼﺮہ ﺳے ﭼﻞ دﯾﺎ اور دوﺳﺮے اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻮﺟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻓہ ﻣﯿں آﯾﺎ‘ ﯾہﺎں ﭘہﻠے ﺳے ہﯽ
اﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ اور ان
ﮐے ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﯽ‘ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﻮ
ﮐﻮﻓہ ﻣﯿں آ ﮐﺮ ﺑﺼﺮہ ﺳے اﭘﻨﯽ ﺷﺮارﺗﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﺑﻨﺎﻧے ﮐﺎ زﯾﺎدہ ﺑہﺘﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼ۔
ﻗﺼہ ﻣﺨﺘﺼﺮ اس ﻧے اﭘﻨے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮﯾہ ﮐہہ
ﮐﺮ ﮐہ ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺑہﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﺣﺎﮐﻢ ہﯿں
 ،ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺮﻟﯿﺎ اور اس ﻧے ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﮐے ﺧﻼف ﺑﺼﺮہ
،ﮐﻮﻓہ اور ﺷﺎم ﺳے اﭘﻨے ﺳﺎﺗﮭﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﻼ ﻟﯿﺎ اور ان
ﺑﻠﻮاﺋﯿـﻮں ﻧے ﻣـﺪﯾﻨہ ﮐـﺎ ﻣﺤﺎﺻـﺮہ ﮐﺮﻟﯿـﺎ اور ﺟﻨـﺎب
ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮہ ﮐﺮﻟﯿﺎ اور
ان ﺳے ﺧﻼﻓﺖ ﺳے دﺳﺘﺒﺮدار ہﻮﻧے ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧے ﻟﮕے
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧے ﻟﮕے ﮐہ ﺟﻮ ﭼﺎدر ﻣﺠﮭے اﻟﻠہ
ﻧے ﭘہﻨﺎﺋﯽ ہے ﻣﯿں اس ﮐﻮ ﻧہﯿں اﺗﺎ روں ﮔﺎ ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﻧہﯿں واﭘﺲ ﺟﺎﻧے
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻧے دﮬﻮﮐے ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﯾﮏ ﺧﻂ ﮐہ
ﺟـﺲ ﻣﯿں ان ﻟﻮﮔـﻮں ﮐے ﻗﺘـﻞ ﮐـﺎ ﺣﮑـﻢ درج ﺗﮭـﺎ وہ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﯾﺎاوراس ﮐﺎ اﻟﺰام ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺮ ﻟﮕﺎ
دﯾﺎ ﮐہ ﯾہ ﺧﻂ ان ﮐﺎ ہے ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻟﻮگ واﭘﺲ آﮔﺌے اور
ﭘﮭﺮ ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮہ ﮐﺮ
ﻟﯿﺎ اور ﮔﮭﺮ ﻣﯿں داﺧﻞ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧے ﻟﮕے۔

ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﮐﯽ اﭘﻨے ﺧﻠﯿﻔہ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ :
ان ﺣﺎﻻت ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐﭽﮫ ﺻﺤﺎﺑہ ﻣﺪاﻓﻌﺖ ﮐﺮﻧے ﻟﮕے

ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﭘﻨﯽ ﻧﺮم ﻣﺰاﺟﯽ
ﮐے ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﻮ ﭨﮭہﺮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے دﯾﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺾ
ﺻﺤﺎﺑہ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﭘہﺮہ دﯾﺘے رہے،ﭼﻨﺎﻧﭽہ
ﺟﻨـﺎب ﻣﻐﯿـﺮہ ﺑـﻦ اﻻﺧﻨـﺲ رﺿـﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ اور ان ﮐے
ﺣﻮاری ان ﺑﻠﻮاﺋﯿﻮں ﺳے ﻟﮍﺗے ہﻮﺋے ﺷہﯿﺪ ہﻮﮔﺌے،اور
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ زﺑﯿﺮرﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ،ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠــﯽ رﺿــﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ان ﺳــے ﻟــﮍﺗے ہــﻮﺋے زﺧﻤــﯽ
ہﻮﺋے۔)ﯾہﺎں اﯾﮏ ﺑﺎت ﯾﺎد رﮐﮭﺌے ﮐہ ﺟﻨﺎب ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﮐﻮ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧےﻣﺴﻠﺢ ﭘہﺮہ دﯾﻨے ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ اور وہ ﺧﻮد ﺷہﺎدت ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﮐے وﻗﺖ ﻣﺪﯾﻨہ ﺳے ﺑﺎہﺮ ﺗﮭے ﺗﻮ اس ﺳے ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﺑﮭﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ہﻮﺗﯽ ہے ﮐہ ﺟﻮ ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﮐﯽ ﺷہﺎدت ﮐﺎ
اﻟﺰام ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠہ ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﭘﺮ ﻟﮕﺎﺗے
ہﯿں (اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻨﺎب اﺑﻮ ہﺮﯾﺮہ اور ﺟﻨﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ
ﺳﻼم رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺟﯿﺴے ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر
ﺻﺤﺎﺑہ ﺑﮭﯽ ﺑﻠﻮاﺋﯿﻮں ﺳے ﻟﮍﻧے ﻟﮕے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﻧہﯿں ﻗﺴﻢ دے ﮐﺮ واﭘﺲ ﻟﻮﭨﺎدﯾﺎ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ﭼﺎﻟﯿﺲ دن ﺑﯿﺖ ﮔﺌے اور ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﭼـﺎﻟﯿﺲ دن ﺳـے ﻣﺤﺼـﻮر ﺗﮭے ۔ﺑﻠﻮاﺋﯿـﻮں ﻧے
ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ اور ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺪ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺎ
،ﺟﺲ ﮐے ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿں ﺟﻨﺎب ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے ﮔﮭﺮ
ﻣﯿں ﻓـﺎﻗہ اﭘﻨے ﻋـﺮوج ﮐـﻮ ﭘہﻨـﭻ ﮔﯿـﺎ ،ﺑـﺎﻵﺧﺮ 18ذو
اﻟﺤﺠہ ﮐﺎ ﺳﻮرج ﻃﻠﻮع ہﻮا ﺗﻮ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻧے اﯾﮏ
ﮐﺮﯾہہ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺮاس ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯿں ﺗﻠﻮار ﺳے ﺣﻤﻠہ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﺟﺐ وہ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻼوت
ﮐﺮ رہے ﺗﮭے۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ آپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﺳﯿﺪہ ﻧﺎﺋﻠہ ﻧے
ﻓﻮراً ﺗﻠﻮار ﮐےوار ﮐﻮ روﮐﺎ ﺟﺲ ﺳے ان ﮐﯽ اﻧﮕﻠﯿﺎں
ﮐـﭧ ﮔﺌﯿں اور ان ﮐـﯽ ﭼﯿـﺦ ﻧﮑـﻞ ﮔﺌـﯽ۔ ﻣﮕـﺮ ﯾہ آواز
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺗﮏ
ﭘہﻨﭻ ﻧہ ﺳﮑﯽ۔ دوﺳﺮے وار ﺳے ﺧﻮن ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہ ﮐےﻗﻄـﺮے آﯾـﺖ ﻗﺮآﻧـﯽ ‘‘ﻓﺴـﯿﮑﻔﯿﮑﮭﻢ اﻟﻠہ وﮬـﻮ
اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻟﻌﻠﯿﻢ” ﭘﺮ ﮔﺮے اور آپ روزہ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿں
ﺷہﯿﺪ ہﻮﺋے۔اﻧﺎ ﻟﻠہ واﻧﺎ اﻟﯿہ راﺟﻌﻮن۔ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام
ﮐﻮ ﺣﻀﺮت ﻧﺎﺋﻠہ ﮐﯽ آوازﯾں اس وﻗﺖ ﺳﻨﺎﺋﯽ دﯾں ﺟﺐ
ﺑﻠﻮاﺋﯽ اﭘﻨﺎ ﮐﺎم ﮐﺮﭼﮑے ﺗﮭے۔

)اﻟﺒﺪاﯾہ واﻟﻨہﺎﯾہ ﺻﻔﺤہ 7؍(188
اﭘﻨﺎ ﮐﺎم ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮار ہﻮﮔﺌے،ﺟﺒﮑہ
ﺑﻌﺾ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنؓ ﮐے ﻏﻼﻣﻮں ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ﻣﺎرے ﮔﺌے اور
دو ﻏﻼﻣـﻮں ﻧےﺑﮭـﯽ اس ﮐـﻮﺷﺶ ﻣﯿں ﺟـﺎم ﺷہـﺎدت ﻧـﻮش
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ۔ اب ﭘہـﺮہ دﯾﻨے اور ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ دﺳـﺘہ ﻣﺘﻌﯿـﻦ
ﮐﺮﻧےﮐﯽ ﺿﺮورت ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ رہﯽ۔ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﻖ)ﺧﺎرﺟﯽ( ﻧے
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنؓ ﮐے ﺟﺴﻢ اﻃہﺮ ﭘﺮ ﻧﯿﺰے ﮐے  9زﺧﻢ ﻟﮕﺎﺋے
ﺟﺒﮑہ اﯾﮏ ﻇﺎﻟﻢ ﻋﻤﯿﺮﻧے ﭘﺎؤں ﺳے ﭨﮭﻮﮐﺮﯾں ﻣﺎرﯾں ﺟﺲ
ﺳے آپ ﮐﯽ ﭘﺴﻠﯿﺎں ﭨﻮٹ ﮔﺌﯿں۔داﻣﺎد رﺳﻮلﷺ ﺳﯿﺪﻧﺎﻋﺜﻤﺎن
ذواﻟﻨﻮرﯾﻦ ﮐﯽ ﻧﻌﺶ ﺗﯿﻦ دن ﺗﮏ ﺑےﮔﻮروﮐﻔﻦ ﭘﮍی رہﯽ۔
ﺗﯿﺴﺮے دن ﺣﻀﺮت ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ،ﺣﻀﺮت ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام،
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺟہﻢ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔہ اور ﺣﻀﺮت ﺧﯿﺎر ﺑﻦ ﻣﮑﺮم
اﺳﻠﻤﯽ رﺿﻮان اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﻧے ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء
ﺟﻨﺎزہ اﭨﮭﺎﯾﺎ۔ ﺣﻀﺮت ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﻧےﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزہ ﭘﮍﮬﺎﺋﯽ ،ﺟﺒﮑہ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﯿﻦ ﺳﺎﺗﮭﯽ اور
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮐﯽ دوﻧﻮں ﺑﯿﻮﯾﺎں ﻣﻘﺘﺪی ﺗﮭﯿں۔
ﺣﻀﺮت ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰامؓ اور آپؓ ﮐﯽ دوﻧﻮں ﺑﯿﻮﯾﺎں
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮﺗے رہے۔ﺑﺎﻗﯽ ﺗﯿﻦ آدﻣﯿﻮں ﻧےﺟﻨﺖ اﻟﺒﻘﯿﻊ
ﮐےﺟﻨﻮب ﻣﺸﺮﻗﯽ ﮐﻮﻧے ﻣﯿں آپ ﮐﻮ ﻟﺤﺪ ﻣﯿں اُﺗﺎرا اور
ﻗﺒﺮﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدی ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ ﭘہﭽﺎن ﻧہ ﺳﮑﯿں اور ﯾﻮں
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯿہ ﮐﺎ اﯾﮏ دﻣﮑﺘﺎ ﭼﻤﮑﺘﺎ ﺳﺘﺎرہ ﺟہﻨﻤﯽ ﮐﺘے
ﺧﻮارج ﮐے ہﺎﺗﮭﻮں ہﻤﯿﺸہ ﮐﯿﻠﺌے اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾہ ﮐﻮ داغ
ﻣﻔﺎرﻗﺖ دﯾﺘے ہﻮﺋے ﻏﺮوب ہﻮﮔﯿﺎ۔اﻧﺎ ﻟﻠہ واﻧﺎ اﻟﯿہ
راﺟﻌﻮن
)ﺗﻠﺨﯿﺺ:ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از اﮐﺒﺮ ﺷﺎہ ﻧﺠﯿﺐ آﺑﺎدی(

