ﺑﺎﻃــﻞ ﻓﺮﻗــﻮں اور ﮔﻤــﺮاہ ﮐــﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ

ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗﻮں اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺻﻮل

اور ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ
و ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻌﺾ ﺳﺎدہ ﻟﻮح اﻓﺮاد ﮐﺎ ﯾہ ﻣﺎﻧﻨﺎ ہے ﮐہ ہﻢ ﻇﺎہﺮ ﮐﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮﻧے ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ہﯿں ،اور ہﻤﯿں ہﺮ ﮐﻠﻤہ ﮔﻮ
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﭼﮭﺎ ﮔﻤﺎن رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ہﺮﮐﺴﯽ ﮐے
ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﻧہ ﮐﭽﮫ ﺧﯿﺮ رہﺘﺎ ہے ،ﻟہﺬا ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐے ﺗﻌﻠﻖ
ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭼﻮﮐﻨﺎ ﻧہ ﮐﺮﯾں۔
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ رو ﺳے ﯾﻘﯿﻨﺎً ہﻢ ﻇﺎہﺮ ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ہﯿں ،اور
اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗے اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﯽ ﻇﺎہﺮی ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ہﯽ ان ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﺗے
ہﯿں  ،ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻣﻨﺤﺮف اﻓﮑﺎر اور ﻏﻠﻂ ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺻﻮل
اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ اور ﺻﺤﺎﺑہ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﺎ ﻣﻌﻤﻮل رہﺎ
ہے ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮔﺰﺷﺘہ آرﭨﯿﮑﻠﺰ ﻣﯿں ہﻢ ﯾہ ﺑﺎت واﺿﺢ
ﮐﺮﭼﮑے ہﯿں ،ﻋﻼوہ ازﯾں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﻧے ﻣﺘﺸﺎﺑہ آﯾﺎت
ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﻟﮕے رہﻨے واﻟﻮں ﺳے اﻣﺖ ﮐﻮ ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(4547:

اور ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﻮارج ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺟہﺎں ﮐہﯿں
ﺗﻤہﯿں ﯾہ ﻣﻠﯿں ﺗﻢ ان ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮو ﮐﯿﻮں ﮐہ ان ﮐے
ﻗﺎﺗﻞ ﮐے ﻟﯿے روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ ہے۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(5057:

اورﻧﺒﯽﷺ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے ﮐہ اﮔﺮﯾہ ﻣﺠﮭے ﻣﻞ ﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ
ﻣﯿں اﻧہﯿں ﻗﻮم ﻋﺎد ﮐﯽ ﻃﺮح ﻗﺘﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ۔
) ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(7432:

اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے
ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﺳے زﯾﺎدہ ﺧﻮارج ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿﺮے ﻧﺰدﯾﮏ
زﯾﺎدہ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ہے ۔
)ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒہ(37886 :

اﻣﺎم اﺑﻦ ہﺒﯿﺮہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ
ﺣﮑﻤﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ﺧﻮارج ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں اﺳﻼم ﮐے اﺻﻞ

ﺳﺮﻣﺎﯾے ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ہے ،اور ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں
ﻧﻔﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہے ،اور اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾے ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻔﻊ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے زﯾﺎدہ ﺿﺮوری ہے ۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ(37886:

اور ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﺎ ﺳے ﻣﻌﺎذہ
ﻋﺪوﯾہ ﻧے ﺣﺎﺋﻀہ ﮐﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﻗﻀﺎ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال
ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧے اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋے ﭘﻮﭼﮭﺎ ﮐہ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﺣﺮورﯾہ )ﺧﺎرﺟﯽ(ہﻮ؟ ﺗﻮ اﻧہﻮں
ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں ﺣﺮورﯾہ ﻧہﯿں ہﻮں  ،ﻟﯿﮑﻦ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے (ﺳﻮال ﮐﺮ رہﯽ ہﻮں ۔
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ح(69
ﻣﻌﺎذہ ﻋﺪوﯾہ ﮐے ﺟﻮاب ﺳے ﭘﺘہ ﭼﻠﺘﺎ ہے ﮐہ ﮔﻤﺮاہ
اﻓﮑﺎر و اﻓﺮاد ﺳے ﻋﻮام ﮐﻮﺑﮭﯽ واﻗﻒ رہﻨﺎ ﭼﺎہﯿے
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ وہ ان ﺳے واﻗﻒ ﺗﮭﯿں اﺳﯽ ﻟﯿے ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿں
ﺣﺮورﯾہ )ﺧﺎرﺟﯿہ(ﻧہﯿں ہﻮں  ،اوراﮔﺮوہ ﺧﻮارج ﺳے
واﻗﻒ ﻧہ ہﻮﺗﯿں ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺟﻮاب اس ﻃﺮح ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ
ﺑﻠﮑہ ﺳﻮال ﯾہ ہﻮﺗﺎ ﮐہ ﺣﺮوری ﮐﻮن ہﯿں؟
ﻣﺰﯾﺪ ﭘﺘہ ﭼﻼ ﮐہ ﻋﻮام ﮐﺒﮭﯽ ﻃہﺎرت وﻧﻤﺎز ﮐے ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳے ﻧﺎواﻗﻒ رہ ﺳﮑﺘﯽ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻏﻠﻂ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐے
ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳے اﻧہﯿں واﻗﻔﯿﺖ ﺿﺮور رہﻨﯽ ﭼﺎہﯿے۔
ﺟہﺎں رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺاور ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﻢ ﻧے
ﮔﻤﺮاہﻮں ﺳے ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ وہﯿں ﺣﺬﯾﻔہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
ﺟﯿﺴے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﺑﮭﯽ ﺧﻮداﭘﻨے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺷﺮ ﺳے ﺑﭽﻨے
ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺗے اور رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﺳے ﺷﺮ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻮاﻻت ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری:ح(3606

ـﻮح
ـﺎدہ ﻟـ
ـﻦ ﺳـ
ـﻦ ﻣﻨﺒہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﭘﻨے ﮐﻤﺴـ
ـﺐ ﺑـ
وہـ
ﺷﺎﮔﺮدوں ﺳے ﻓﺮﻣﺎﺗے ﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮارج ﺳےہﻮﺷﯿﺎر رہﻨﺎ ﮐہ
ﮐہﯿں وہ ﺗﻤہﯿں اﭘﻨﯽ ﮔﻤﺮاہ ﺳﻮچ و اﻓﮑﺎر ﻣﯿں ﭘﮭﻨﺴﺎ
ﻧہ ﻟﯿں ﮐﯿﻮں ﮐہ وہ اس اﻣﺖ ﮐے ﻟﯿے ﺷﺮ ہﯿں۔
)ﺳﯿﺮآﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻟﻄﺒﻘۃ اﻟﺜﺎﻧﯿہ ،وﮬﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒہ :ج،4ص(553

اﻣﺎم آﺟﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪزﻣﺎﻧے ﮐے اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﻼف ﻧہﯿں ﮐہ
ﺧﻮارج ﻧﻤﺎزی  ،روزے دار ،اور ﺑﮍے ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ہﻮﻧے
ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﺑہﺖ ﺑﺮی ﻗﻮم ہﯿں ،ﺟﻮ اﻟﻠہ اور اس ﮐے
رﺳﻮل ﮐے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ہﯿں  ،ان ﮐﯽ ﯾہ ﺳﺎری ﻋﺒﺎدﺗﯿں ان
ﮐے ﻟﯿے ﮐﺎر آﻣﺪ ﻧہﯿں ،وہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧہﯿں ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﻟﯿے
ﻣﻔﯿﺪ ﻧہﯿں ﮐﯿﻮں ﮐہ ﯾہ اﯾﺴﯽ ﻗﻮم ہﯿں ﺟﻮ اﭘﻨﯽ
ﺧﻮاہﺸﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں ،اور
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ دﮬﻮﮐہ دﯾﺘے ہﯿں اس ﺳے اﻟﻠہ ﺳﺒﺤﺎﻧہ
وﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻧے ہﻤﯿں ﭼﻮﮐﻨﺎ ﮐﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ہﻤﯿں آﮔﺎہ
ﮐﯿﺎ ﺧﻠﻔﺎﺋے راﺷﺪﯾﻦ ﻧے ان ﺳے ہﻮﺷﯿﺎرﮐﯿﺎ اور دﯾﮕﺮ
ﺻﺤﺎﺑہ و ﺗﺎﺑﻌﯿں ﻧے ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﺧﻼف ﺷﻌﻮر ﺑﯿﺪار ﮐﯿﺎ
اس ﻟﯿے ﮐہ ﯾہ اور ان ﮐے ﭘﯿﺮواﻧﺠﺎس وار ﺟﺎس )ﻧﺠﺲ و
ﻧﺎﭘﺎک ( ہﯿں ،ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻤﻮں ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮﺗے ہﯿں
اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں۔
)اﻟﺸﺮﯾﻌہ ،ﺑﺎب ذم اﻟﺨﻮارج،ج،1ص(325

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺧﻮارج
ﯾہﻮدوﻧﺼﺎری ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐےﻟﯿےﺷﺮ ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ
وہ ہﺮاس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐے درﭘے رہﺘے ہﯿں ﺟﻮ ان ﮐﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧہ ہﻮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﺎن وﻣﺎل اور ان ﮐﯽ
اوﻻد ﮐﻮﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں اور اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے
ہﯿں ﺑﻠﮑہ ان ﮐﯽ ﺑﮍی ﺟہﺎﻟﺖ اور ﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳے اﻧہﯽ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﯾﻦ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ۔
)ﻣﻨہﺎج اﻟﺴﻨۃ اﻟﻨﺒﻮﯾۃ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ،ج،10ص(248

اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ ﺧﻮارج اﮔﺮ
ﻃﺎﻗﺘﻮر ہﻮﺟﺎﺋﯿں ﺗﻮ ﻋﺮاق ہﻮ ﮐہ ﺷﺎم ،ﺳﺎری زﻣﯿﻦ ﻣﯿں
ﻓﺴﺎد ﻣﭽﺎدﯾں ،ﻧہ ﮐﺴﯽ ﭼﮭﻮﭨے ﺑﭽے ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﯾں اور ﻧہ
ہﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﭽﯽ ﮐﻮ  ،ﻧہ ہﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﮐﻮ ﺑﺨﺸﯿں ﻧہ ہﯽ
ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻮگ اس ﻗﺪر
ﺑﮕﮍﭼﮑے ہﯿں ﮐہ ان ﺗﻤﺎم ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہﯽ ان ﮐے
ﺳﺪﮬﺎر ﮐﺎ واﺣﺪ راﺳﺘہ ہے۔
)اﻟﺒﺪاﯾۃ واﻟﻨﮭﺎﯾۃ ج،10ص(584

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ﺧﻮارج ﮐﯽ
اﺑﺘﺪا ﻋﺮاق ﺳے ہﻮﺋﯽ۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،اﻟﻤﻘﺪﻣہ(

ﺗﻌﺠﺐ ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﮐہ اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے
ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﻣﯿں ﺧﻮارج ﮐے ﺷﺮوﻓﺴﺎد ﮐے ﻟﯿے ﻋﺮاق اور
ﺷﺎم ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺎ  ،ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ ﻃﺮح اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﺑﮭﯽ ﺧﻮارج ﮐﯽ اﺑﺘﺪا ﻋﺮاق ﺳے ہﯽ
ﺑﺘﻼﺋﯽ اور آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿں ﮐہ ﻣﻮﺟﻮدہ دور ﮐے ﺧﻮارج
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﻋﺮاق ﺳے ہﯽ ﻧﮑﻠﯽ۔
آپ دﯾﮑﮫ ﻟﯿﺠﺌے ﮐہ ﻧﺒﯽﷺ ﺳے ﻟﯿﮑﺮ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐے ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻤﺎء ﺗﮏ ،ہﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻧے ﮔﻤﺮاہ ﻓﺮﻗﻮں اور ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻗﻮں
ﺳے آﮔﺎہ ﮐﺮﻧﺎ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯿﻠﺌے ﺿﺮوری
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘے ﺗﮭے ﮐہ اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے ﻧﻮﺟﻮان ﺟﺬﺑﺎﺗﯽ ہﻮﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ان ﮔﻤﺮاہ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﺎ ﺑہﺖ ﺟﻠﺪ ﺷﮑﺎر ﺑﻦ ﺟﺎﺗے ہﯿں اﺳﯽ ﻟﺌے
اﻧہﻮں ﻧے ہﺮ دور ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ذﻣہ داری ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺒﮭﺎﺗے
ہﻮﺋے اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﻮ ان ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﺳے آﮔﺎہ ﮐﯿﺎ
ﺗﻮ ﺿﺮورت اس ﺑﺎت ﮐﯽ ہے ﮐہ ہﻢ ان ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﺳﺎزش
ﮐﻮ ﺑﮭﺎﻧﭙﺘے ہﻮﺋے اور اﺳﻼف ﮐے ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا
ہﻮﺗے ہﻮﺋے اﭘﻨے اﺣﺒﺎب ﮐﻮ ان ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﮐﯽ ﺳﺎزﺷﻮں ﺳے ﺑﺮوﻗﺖ آﮔﺎہ ﮐﺮﯾں ﺗﺎﮐہ ہﻤﺎرے اﺣﺒﺎب
ﻧﯿﮑﯽ ﮐے ﺟﺰﺑے ﻣﯿں ان ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ
ہﻮﺟﺎﺋﯿں۔ اﻟﻠہ ہﻤﺎرا ﺣﺎﻣﯽ وﻧﺎﺻﺮ ہﻮ۔
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤۃ اﻟﻠہ وﺑﺮﮐﺎﺗہ

ﻗﻌﺪﯾہ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗہ ﺧﻮارج

“ﻗﻌﺪﯾہ” ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗہ ﺧﻮارج
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﺧﻮارج ﮐے ﻧﺖ ﻧﺌے ﻃﺮﯾﻘﻮں اور ﻣﻨﺼﻮﺑﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ
ان ﮐے ﻧﺌے ﻧﺌے ﻧـﺎم اور اﻟﻘـﺎب ﺑﮭـﯽ ﺳـﺎﻣﻨے آﺗے
رہﺘے ہﯿں،ﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ان ﮐﻮﯾہ ﻧﺌے ﻧﺎم و
اﻟﻘﺎب دﯾﺘے ہﯿں،ﯾﺎ وہ ﺧﻮد اﭘﻨے اوﭘﺮ ان ﮐﺎ اﻃﻼق
ﮐﺮﺗے ہﯿں ،اس ﺳے ان ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪﻟﻮﮔﻮں ﺳے اﭘﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ،ان ﮐﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﻣﯿں دﮬﻮل ﺟﮭﻮﻧﮑﻨﺎ،اور اﭘﻨے
ﮔﮭﻨﺎؤﻧے اﻓﻌﺎل ﮐﻮ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﺑﻨﺎ ﮐے ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ہﻮﺗﺎ
ہے،ﺟﯿﺴـے ہﻤـﺎرے ﻣﻮﺟـﻮدہ زﻣـﺎﻧے ﻣﯿں ان ﺧـﻮارج ﮐـﻮ
اﻟﻘﺎﻋـﺪہ  ،اﻟـﺪوﻟۃ اﻹﺳﻼﻣﯿہ ﻓـﯽ اﻟﻌـﺮاق واﻟﺸـﺎم ،
داﻋﺶ  ،ﺑﻮﮐﻮ ﺣﺮام  ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اور

ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻻﺣﺮار وﻏﯿﺮہ ﺟﯿﺴے ﻧﺎم ﺳے ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
ﺧـﻮارج ﮐے ﻓﺮﻗـﻮں ﻣﯿں ﺳـﺐ ﺳـے زﯾـﺎدہ ﺧـﺒﯿﺚ ﻓـﺮﻗہ
)اﻟﻘﻌﺪﯾہ( ہے ،ﯾہ ﻟﻮگ زﺑﺎن ﮐے ذرﯾﻌہ ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﺧﻼف
ﺧﺮوج وﺑﻐﺎوت ﮐﺮﺗے ہﯿں ،اور ﺗﻠﻮار ﮐے زرﯾﻌے ﺑﻐﺎوت
ﮐﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪہ رﮐﮭﺘے ہﯿں ،ﻋﻼﻧﯿہ اس اﻇہﺎر ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے
ہﯿں ،ﺑﻠﮑہ ﺣﺎﮐﻢ ﮐےﻋﯿﻮب وﻧﻘﺎﺋﺺ ذﮐﺮ ﮐﺮ ﮐے اور اﻧﮑﯽ
اﭼﮭﯽ ﺳﯿﺮت و ﮐﺮدار ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﮐے ﻋﻮام ﮐﻮ
ان ﮐے ﺧﻼف ورﻏﻼﺗے ہﯿں ،اور ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯿں ان
ﺳے ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ِ ﺣﺠﺮ� ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:ﺧﻮارج ﮐے اﻟﻘﻌﺪﯾہ ﻓﺮﻗے
ﮐے ﻟﻮگ)ﺣﮑﺎم ﮐے ﺧﻼف( ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻗﺎﺋﻞ ﻧہﯿں،ﺑﻠﮑہ
وہ ﻟـﻮگ ﻇـﺎﻟﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں ﮐے ﻇﻠـﻢ وﺳـﺘﻢ ﭘـﺮ ﺣﺴـﺐ ِ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻧﮑﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں،اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨے
اس ﻗﻮل اور راﺋے ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﮐﯽ دﻋﻮت دﯾﺘے
ہﯿں،اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﯾہ ﻟﻮگ ﺧﺮوج وﺑﻐﺎوت ﮐﻮ ﻣﺰﯾﻦ
ﮐﺮﮐےاور ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔
)ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ(8/129 :
آپ � ﻣﺰﯾـﺪ ﻓﺮﻣـﺎﺗے ہﯿں:اﻟﻘﻌـﺪﯾہ وہ ﻟـﻮگ ہﯿں،ﺟـﻮ
ﺣﮑﺎم ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺑﻨﺎﮐﺮﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے
ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں،وہ ﺧﻮداس ﮐﺎم ﮐﻮ ﺑﺮاہ راﺳﺖ ہﯿں ﮐﺮﺗے
ہﯿں )ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺮدے ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﺳے ﺑﻐﺎوت ﮐﺮﺗے ہﯿں(۔
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(1/459

ﯾﻌﻨــﯽ اﻟﻘﻌــﺪﯾہ اﭘﻨے وﻻۃ وﺣﮑــﺎم ﮐےﻋﯿــﻮب
وﻧﻘﺎﺋﺺ ذﮐﺮ ﮐﺮﮐے ان ﮐے ﺧﻼف ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐے دﻟﻮں

ﻣﯿں ﮐﯿﻨہ وﻋﺪاوت ﮐﺎ ﺑﯿﺞ ﺑﻮﺗے ہﯿں،ﺣﮑﺎم ﭘﺮ ﻃﻌﻦ
وﺗﺸﻨﯿﻊ ﮐﯿﻠﺌے ﻋﻮام ﮐﻮاﺑﮭﺎرﺗے ہﯿں ،اور ان ﮐے ﺧﻼف
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﮍﮐﺎﺗے ہﯿں ،اور ﻇﺎہﺮ ﯾہ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ
ہﻢ ﯾہ ﺳﺐ دﯾﻦ ﮐﯿﻠﺌے ﻏﯿﺮت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮاور ﺣﻖ ﻗﺎﺋﻢ
ﮐـﺮﻧےاور ﺑﺮاﺋـﯽ ﮐـﺎ اﻧﮑـﺎر ﮐـﺮﻧے ﮐـﯽ ﺧـﺎﻃﺮ ﮐـﺮﺗے
ہﯿں۔ﻟﯿﮑـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ﯾہـﯽ ﻟـﻮگ ﻓﺘﻨہ وﻓﺴـﺎد
ﺑﮭﮍﮐﺎﻧےاور ﺗﻠﻮار ﮐےذرﯾﻌہ ﺧﺮوج وﺑﻐﺎوت ﭘﮭﯿﻼﻧے ﮐﯽ
اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎد ہﯿں،اور اس ﮐﯿﻠﺌے راہ ہﻤﻮار ﮐﺮﺗے ہﯿں،

اﺳـﯽ ﺑﻨـﺎء ﭘـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟﻠہ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻀﻌﯿـﻒ� ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:اﻟﻘﻌﺪﯾہ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿں ﺳﺐ ﺳے ﺧﺒﯿﺚ ﻓﺮﻗہ
ہے۔
)ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻹﺑﯽ داؤد ص(271
ﯾہﯽ ﮐﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻧےاس وﻗﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺐ اس ﻧے
ﻋﺜﻤﺎن� ﮐےﺧﻼف ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ورﻏﻼﯾﺎ۔
ﺣـﺎﻓﻆ اﺑـﻦ ِ ﻋﺴـﺎﮐﺮ� ﻓﺮﻣـﺎﺗے ہﯿں:وہ)ﻋﺒـﺪاﻟﻠہ ﺑـﻦ
ﺳـﺒﺎ(ﯾہﻮدی ﺗﮭـﺎ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﻧے اﭘﻨے آپ ﮐـﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن
ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﮐےﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﮑﻮں ﮐﺎ دوراہ ﮐﯿﺎ  ،ﺗﺎﮐہ وہﺎں ﮐے
ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـﻮ ان ﮐے ﺣﮑـﺎم ﮐـﯽ اﻃـﺎﻋﺖ ﺳـے ﺑـﺮﮔﺸﺘہ
ﮐﺮدے،اور ان ﮐے درﻣﯿﺎن ﺷﺮوﻓﺴﺎد ڈال دے….ﭘﮭﺮاس ﮐے
ﺑﻌﺪ)ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻧے(ان ﺳے ﮐہﺎ ﮐہ ﻋﺜﻤﺎن� ﻧے
ﺑہﺖ ﺳﺎﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﯿﺎ ہے،ﺟﺴے اﻧہﻮں ﻧے ﻧﺎﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﯿﺎہے،اور وہ ﮐہﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﭘہﻠے ﺗﻢ اﭘﻨے اﻣﺮاء
وﺣﮑﺎم ﭘﺮ ﻃﻌﻦ وﺗﺸﻨﯿﻊ ﺷﺮوع ﮐﺮو،اور اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و
ﻧہﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ)اﭼﮭﯽ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﻨے اور ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے
روﮐﻨے(ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮو،اس ﻃﺮح ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف
ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮ ﻟﻮ ﮔے ۔
)ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ (4-29/3
ﻧﯿﺰوں اورﺗﻠﻮارں ﺳے ﺧﺮوج و ﺑﻐﺎوت اﺳﯽ وﻗﺖ ہﻮﺗﯽ
ہےﺟﺐ اس ﺳے ﭘہﻠےزﺑﺎن ﮐے زرﯾﻌہ ﺑﻐﺎوت ہﻮ ﭼﮑﯽ ہﻮ۔
اس ﮐے دﻻﺋﻞ ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ دﻟﯿﻞ وہ ﺣﺪﯾﺚ ہے ،ﺟﺲ ﻣﯿں
ہے ﮐہ ﻋﻠﯽ � ﻧے ﯾﻤﻦ ﺳے رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ ﮐے ﭘﺎس ﮐﭽﮫ
ﺳﻮﻧﺎ ﺑﮭﯿﺠﺎ،ﺟﺴے ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﭼﺎر آدﻣﯿﻮں ﻣﯿں ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮ دﯾﺎ،ﺗﻮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ)ذواﻟﺨﻮﯾﺼﺮہ اﻟﺘﻤﯿﻤﯽ(ﻧے اﭘﻨﯽ
ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺮ
زﺑﺎن ﺳے ﯾہ ﮐہﺘے ہﻮﺋے رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ
اﻋﺘﺮاض ﮐﯿﺎ:اے اﻟﻠہ ﮐے رﺳﻮلﷺ اﻟﻠہ ﺳے ڈرﯾں۔
آپﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
)وﯾﻠﮏ أوﻟﺴﺖ أﺣﻖ اﮬﻞ اﻷرض أن

ﯾﺘﻘﯽ اﻟﻠہ(

ﺗﻢ ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ،ﮐﯿﺎ ﻣﯿں اس روﺋے زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﻟﻠہ ﺳے
ڈرﻧے ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧہﯿں ہﻮں؟

راوی ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﭘﮭـﺮ وہ ﺷﺨـﺺ ﭼﻼ ﮔﯿـﺎ،اس ﮐے ﺑﻌـﺪ
ﻧﺒﯽﷺ ﻧے اس )ﻣﻨﺎﻓﻖ( ﮐﯽ ﻃﺮف دﯾﮑﮭﺎ ﺗﻮ وہ ﭘﯿﭩﮫ ﭘﮭﯿﺮ
ﮐﺮ ﺟﺎ رہﺎ ﺗﮭﺎ،آپ ﷺﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
إﻧہ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﺿﺌﻀﺊ ﮬﺬا ﻗﻮم ﯾﺘﻠﻮن ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ رﻃﺒﺎً
ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺣﻨﺎﺟﺮﮬﻢ،ﯾﻤﺮﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺎ ﯾﻤﺮق اﻟﺴﮭﻢ
ﻣﻦ اﻟﺮﻣﯿۃ -وأﻇﻨہ ﻗﺎل: -ﻟﺌﻦ أدرﮐﺘﮭﻢ ﻷﻗﺘﻠﻨﮭﻢ ﻗﺘﻞ
ﺛﻤﻮد۔
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری

(4094

اس ﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﺳے اﯾﺴے ﻟﻮگ ﻧﮑﻠﯿں ﮔے،ﺟﻮ ﮐﺘﺎب اﻟﻠہ ﮐﯽ
ﺗﻼوت ﺑﮍی ﺧﻮش اﻟﺤﺎﻧﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺮﯾں ﮔے،ﻟﯿﮑﻦ وہ ان
ﮐے ﺣﻠﻖ ﺳے ﻧﯿﭽے ﻧہﯿں اﺗﺮے ﮔﺎ،دﯾﻦ ﺳے وہ ﻟﻮگ اس
ﻃﺮح ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﯿں ﮔے،ﺟﯿﺴے ﺗﯿﺮ ﺷﮑﺎر ﮐے ﭘﺎر ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﺎ
ہے۔
راوی ﮐہﺘے ہﯿں :اور ﻣﯿـﺮا ﺧﯿـﺎل ہے ﮐہ آپﷺ ﻧے ﯾہ
ﺑﮭـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ ،اﮔـﺮ ﻣﯿں ان ﮐے دور ﻣﯿں ہـﻮا اور وہ
ﻣﺠﮭے ﻣﻞ ﮔﺌے ﺗﻮ ﻣﯿں ان ﺧﻮارج ﮐﻮ ﻗﻮمِ ﺛﻤﻮد ﮐﯽ ﻃﺮح
ﻗﺘﻞ ﮐﺮڈاﻟﻮں ﮔﺎ۔
اس ﺷﺨﺺ ﻧے رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ
ﯾہﺎں ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﯾں:
ﭘﺮ ﺗﻠﻮار ﻧہﯿں اﭨﮭﺎﺋﯽ،ﺑﻠﮑہ آپﷺ ﮐے ﺧﻼف اﭘﻨﯽ زﺑﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ،اور آپﷺ ﭘﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ،ﺗﻮ رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﷺ ﻧے اس ﮐﻮ ﺧﻮارج ﮐﯽ اﺻﻞ اور ﺟﮍ ﻗﺮار دﯾﺎ۔
اﻟﻠہ ان ﺷﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﮐﻮ ﭘﺎک
ﻓﺮﻣﺎﺋے آﻣﯿﻦ ۔

۔ ﺣـﺎﻓﻆ اﺳﻼمﻓﺘﻨہ ﺧﻠـﻖ ﻗـﺮان
ﺟﯿﺮاج ﭘﻮری
ﻓﺘﻨہ ﺧﻠﻖ ﻗﺮان ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ﻗﺮان ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿں
)ﺣﺎﻓﻆ اﺳﻼم ﺟﯿﺮاج ﭘﻮری(
)ﺻﻔﺤہ ﻧﻤﺒﺮ  94ﺗﺎ (106
ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﻧے ﺟﺐ ﺗﻨﺰﯾہ ذات اور ﻧﻔﯽ ذات ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ
ﻧﮑﺎﻻ اس وﻗﺖ اس ﺑﺤﺚ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿں ذات ﺑﺎری ﺳے ﺻﻔﺖ
ﮐﻼم ﮐﯽ ﻧﻔﯽ ﮐے ﺑﻌﺪ ﻗﺮان ﮐے ﻣﺨﻠﻮق ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق
ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﺤﺚ درﻣﯿﺎن ﻣﯿں آﺋﯽ۔ ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے دوﺳﺮی
ﺻﺪی ہﺠﺮی ﮐے آﻏﺎز ﻣﯿں ﺟﻌﺪ ﺑﻦ درہﻢ ﻧے ﻗﺮان ﮐے
ﻣﺨﻠﻮق ہﻮﻧے ﮐﺎ دﻋﻮٰی ﮐﯿﺎ ﭘﮭﺮ ﺟہﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﻧے اس
ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﯽ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧے اس ﻗﻮل ﮐﻮ ﺧﻼف اﺳﻼم ﻗﺮار
دﯾﺎ ﭼﻨﺎﭼہ ﺟﻌﺪ ﺑﻦ درہﻢ ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﻗﺴﺮی

واﻟﺊ ﻋﺮاق ﻧے ﻋﯿﺪ اﻻﺿﺤٰﯽ ﮐے دن ﺑﻄﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ
ﮐﯿﺎ اور ﺟہﻢ ﮐﻮ ﺳﻠﻤہ ﺑﻦ اﺣﻮز ﻧے ﻋﺮو ﻣﯿں ﻗﺘﻞ ﮐﺮ
ڈاﻻ۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺧﯿﺎل ﮐے ﭘﯿﺮو ﺑﺎﻗﯽ رہ ﮔﺌے اور ﺟہﻢ
ﮐﯽ ﻧﺴﺐ ﺳے ان ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﻗہ ﺟہﻤﯿہ ﮐے ﻧﺎم ﺳے
ﻣﻮﺳﻮم ہﻮﺋﯽ۔
ﻣﺎﻣﻮن اﻟﺮﺷﯿﺪ ﮐے زﻣﺎﻧے ﻣﯿں اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻧے ﺑہﺖ ﺷﺪت
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮ ﻟﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ﺧﻮد اور اس ﮐے درﺑﺎری
ﻋﻠﻤﺎء اﺳﯽ ﺧﯿﺎل ﮐے ہﻮ ﮔﺌےاب اﻧﮭﻮں ﻧے ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐے
ﺧﻼف ﻗﻮت ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ ﺑہﺖ ﺳے ﻣﺤﺪﺛﻮں ﮐﻮ
ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دے ﮐﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ڈاﻻ اور ﺳﯿﻨﮑﮍوں ﮐﻮ ﻗﯿﺪ
ﮐﯽ ﺳﺰاﺋﯿں دﯾں اور اﺑﺘﻼ و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿں ڈال ﮐﺮ
اذﯾﺘﯿں دﯾں اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻧے ﻣﺠﺒﻮراً ﻗﺮان ﮐﻮ ﻣﺨﻠﻮق
ﮐہہ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﯿں ﺑﭽﺎﺋﯿں۔ ﻣﮕﺮ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
اس اﺑﺘﻼء ﻣﯿں ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رہے  218ہﺠﺮی ﻣﯿں ﺟﺒﮑہ
ﻣﺎﻣﻮن ﻃﺮﺳﻮس ﻣﯿں ﺗﮭﺎ اس ﮐے ﺣﮑﻢ ﺳے اﺳﺤﺎق ﺑﻦ
اﺑﺮاہﯿﻢ اﻣﯿﺮ ﺑﻐﺪاد ﻧے اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮐﻮ ﺑﯿﮍﯾﺎں ﭘہﻨﺎ
ﮐﺮ ﺳﭙﺎہﯿﻮں ﮐﯽ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯿں اس ﮐے ﭘﺎس رواﻧہ ﮐﯿﺎ
ﻣﻘﺎم رﻗہ ﻣﯿں ﭘہﻨﭽے ﺗﮭے ﮐہ ﻣﺎﻣﻮن ﮐے ﻣﺮﻧے ﮐﯽ ﺧﺒﺮ
آ ﮔﺌﯽ اس ﻟﯿے ﭘﮭﺮ ﺑﻐﺪاد ﻣﯿں ﻻ ﮐﺮ ﻗﯿﺪ ﮐﺮ دﺋﯿے
ﮔﺌے۔
ﻣﺎﻣﻮن اﭘﻨے ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﮐﻮ ﺟﻮ اس ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ہﻮا
ﺳﺨﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ ﮐے اس
“ﻣﺸﺮﮐﺎﻧہ” ﻋﻘﯿﺪے ﮐﻮ ﻣﭩﺎ دﯾﻨﺎ ۔ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﯿﺰ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ داؤد راس اﻻﻋﺘﺰال ﮐے اﺛﺮ ﺳے ﺟﻮ ﯾﺤﯽٰ ﺑﻦ
اﮐﺜﺎم ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎۃ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﺎ اور وزﯾﺮ ﺑﮭﯽ
ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻧے  220ہﺠﺮی ﻣﯿں ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻇﺮہ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﯽ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﭘﺎﺑﭽﻮﻻں ﻻﺋے ﮔﺌے ﺧﻠﯿﻔہ اور وزﯾﺮ
دوﻧﻮں ﺟﺎہ ﺟﻼل ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﺎ ﺗﮭے دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎء
ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﺑﮭﯽ ﺟﻤﻊ ﺗﮭے ﻗﻀﺎۃ ﻓﻘہﺎ اﻣﺮاء و روﺳﺎء ﺳے
درﺑﺎر ﺑﮭﺮا ہﻮا ﺗﮭﺎ وہ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺑﭩﮭﺎﺋے
ﮔﺌے۔
ﻣﻌﺘﺼﻢ :ﻗﺮان ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﯿﺎ ﮐہﺘے ہﻮ ؟
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :ﮐﻮﺋﯽ آﯾﺖ ﯾﺎ رواﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے اس ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہﻨے ﮐﻮ ﺗﯿﺎر ہﻮں

اﯾﮏ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ :ﻗﺮان ﻣﯿں ہے “ﻣﺎ ﯾﺎء ﺗﯿﮭﻢ ﻣﻦ ذﮐﺮ ﻣﻦ
رﺑﮭﻢ ﻣﺤﺪث“ ﮐﯿﺎ ﻣﺤﺪث ﻣﺨﻠﻮق ﻧہﯿں ؟
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :ﻗﺮان ﮐے ﻟﺌے اﻟﺬﮐﺮ ﮐﺎ ﻟﻔﻆ آﯾﺎ ہے اﻟﻒ
اﻟﻢ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اس ﻣﯿں ذﮐﺮ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻒ ﻻم ﮐے ہے اﺳﻠﺌے
اس ﺳے ﻗﺮان ﻣﻘﺼﻮد ﻧہﯿں۔
دوﺳﺮا ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ :ﻗﺮان ﻣﯿں ہے “اﻟﻠہ ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻞ ﺷﺌﯽ”
ﮐﯿﺎ ﻗﺮان ﺷے ﻧہﯿں ہے ؟
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :اﻟﻠہ ﻧے ﻗﺮان ﻣﯿں ﮐﺌﯽ ﺟﮕہ اﭘﻨے ﻟﺌے
“ﻧﻔﺲ” ﮐﺎ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ہے ﻣﺜﻼ ً “ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴۃ
اﻟﺮﺣﻤۃ” ﭘﮭﺮ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ہے “ﮐﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘۃ اﻟﻤﻮت” ﮐﯿﺎ
ﺗﻤﮭﺎرے ﺧﯿﺎل ﻣﯿں ﻧﻔﺲ اﻟہٰﯽ ﮐے ﻟﯿے ﯾہﯽ ﻣﻮت ہے ؟
ﺗﯿﺴﺮا ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ :ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ ” ان
اﻟﻠہ ﺧﻠﻖ اﻟﺬﮐﺮ “
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :اس رواﯾﺖ ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻔﻆ ہے “ان اﻟﻠہ ﮐﺘﺐ
اﻟﺬﮐﺮ”
ﭼﻮﺗﮭﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ :ﺣﻀﺮت اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺳے ﻣﺮوی ہے ﮐہ “ﻣﺎ
ﺧﻠﻖ اﻟﻠہ ﻣﻦ ﺟﻨۃ وﻻ ﺳﻤﺎء وﻻ رض اﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﯾۃ
اﻟﮑﺮﺳﯽ”
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :ﺧﻠﻖ ﮐﺎ ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺖ ﻧﺎر ﺳﻤﺎء اور ارض ﺳے
ﻣﺘﻌﻠﻖ ہے ﻧہ ﮐہ اﯾﺘہ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﺳے ۔
ﭘﺎﻧﭽﻮاں ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ :ﮐﻼم اﻟﻠہ ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﮐہﻨے ﺳے
اس ﮐﯽ ﻣﺸﺎﺑہﺖ اﻟﻠہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻻزم آﺗﯽ ہے۔
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :اﻟﻠہ اﺣﻤﺪ ہے ﺻﻤﺪ ہے ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ
ﺷﺒہﯿہ ہے ﻧہ ﻋﺪﯾﻞ۔
ﻟﯿﺲ ﮐﻤﺜﻠہ ﺷﺌﯿﯽ 1
ﻣﻌﺘﺼﻢ :ہﺎں ﺗﻢ ﮐﯿﺎ ﮐہﺘے ہﻮ ؟
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :ﮐﻮﺋﯽ رواﯾﺖ ﯾﺎ آﯾﺖ دﯾﺠﯿے ﺗﻮ اس ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐہﻮں ۔ اﯾﮏ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﻧے ﻋﻘﻠﯽ دﻻﺋﻞ دﯾﻨے ﺷﺮوع
ﮐﯿے۔

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :ﻣﯿں اس ﮐﻮ ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘﺎ ۔ ﻧہ ﯾہ آﯾﺖ ہے
ﻧﺎ رواﯾﺖ۔
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ) :ﺧﻠﯿﻔہ ﺳے ﻣﺨﺎﻃﺐ ہﻮ ﮐﺮ( اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ !
ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮ آﺗﯽ ہے ﺗﻮ ہﻤﺎرے اوﭘﺮ
ﺟﮭﭙﭧ ﭘﮍﺗے ہﯿں اور ﺟﺐ ہﻢ ﮐﭽﮫ ﮐہﺘے ہﯿں ﺗﻮ ﺑﻮل
اﭨﮭﺘے ہﯿں ﮐہ ﻣﯿں اس ﮐﺎ ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘﺎ۔
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ داؤد :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ! ﯾہ ﮔﻤﺮاہ ہے ﮔﻤﺮاہ
ﮐﻦ اور ﺑﺪﻋﺘﯽ !
اس ﺑﺤﺚ ﮐے ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺪ ﺧﺎﻧے واﭘﺲ ﺑﮭﯿﺞ دﺋﯿے ﮔﺌے دوﺳﺮے
دن ﭘﮭﺮ ﻻﺋے ﮔﺌے اور ﻣﻨﺎﻇﺮہ ہﻮا ﺗﯿﺴﺮے دن ﺟﺐ اہﻞ
درﺑﺎر ﺗﮭﮏ ﮐﺮ ﻣﺎﯾﻮس ہﻮ ﮔﺌے ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻧے
ﺗﺎزﯾﺎﻧہ ﻣﺎرﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ۔ ﻣﺴﻌﻮدی ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ 38
ﮐﻮڑے ﻟﮕﺎﺋے ﮔﺌے ﺗﮭے ﮐہ ﺟﺴﻢ ﺳے ﺧﻮن ﺟﺎری ہﻮ ﮔﯿﺎ
اور ﺑے ہﻮش ہﻮ ﮔﺌے ۔
ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻧے ﻗﯿﺪ ﺧﺎﻧے ﺑﮭﺠﻮا دﯾﺎ اور اﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻘﺮر
ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺲ ﮐے ﻋﻼج ﺳے اﭼﮭے ہﻮﺋے۔ ﻣﻌﺘﺼﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ﺟﻮ ﻗﺮان ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﮐہے ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﺗﮭﺎ ۔
اس دن ﺑﮭﯽ ﺟﺲ دن اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮐﻮ درﺑﺎر ﻣﯿں ﺑﺤﺚ ﮐے
ﻟﺌے ﻃﻠﺐ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ دو ﺷﺨﺼﻮں ﮐﺎ اﺳﯽ ﺟﺮم ﻣﯿں ﻗﺘﻞ ﮐﺮ
ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺎم ﻣﻮﺻﻮف ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﯽ ﺟﺮات اﺳﻠﺌے
ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺟﺲ ﮐے ﺣﺴﺐ ذﯾﻞ اﺳﺒﺎب ﺗﮭے:
) (1اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻤہﻮر ﮐﯽ ﻋﻘﯿﺪت ﺑہﺖ زﯾﺎدہ
ﺗﮭﯽ اس ﻟﺌے ڈرا ﮐہ ان ﻗﺘﻞ ﺳے ﻓﺘﻨہ ﻋﺎم ﺑﺮﭘﺎ ہﻮ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺟﺴے ﻣﭩﺎ ﻧﺎ ﻧہﺎﯾﺖ دﺷﻮار ہﻮ ﮔﺎ۔
) (2ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺧﻮد ﺷﺠﺎع ﺗﮭﺎ اور ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﻗﺪر دان
اﻣﺎم ﻣﻮﺻﻮف ﮐے ﻣﻨﺎﻇﺮے ﺳے ان ﮐے اﺳﺘﻘﻼل اور ﺛﺒﺎت
ﮐﺎ ﻧﻘﺶ اس ﮐے دل ﻣﯿں ﺑﯿﭩﮫ ﮔﯿﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ان ﮐﻮ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﮔﻮارا ﻧہ ﮐﯿﺎ
) (3اس ﻧے ان ﮐے ﺑﺸﺮہ ﺳے ان ﮐﯽ راﺳﺖ ﺑﺎزی اور
ﺧﻠﻮص ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ اور ﺳﻤﺠﮫ ﮔﯿﺎ ﮐہ وہ ﺻﺮف اس وﺟہ ﺳے
ﻗﺮان ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ﻣﺨﻠﻮق ﮐہﻨے ﮐﯽ
ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿں ﭘﺎﺗے۔

آﺧﺮ ﮐﺎر ان ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ۔ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳﺎت ﺳﺎل ﺗﮏ
زﻧﺪہ رہﺎ ﻣﮕﺮ ﭘﮭﺮ ان ﺳے ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﺑﻮﻻ ۔  227ہﺠﺮی
ﻣﯿں اس ﮐے ﻣﺮﻧے ﭘﺮ واﺛﻖ ﺧﻠﯿﻔہ ہﻮا وہ ﺧﻠﻖ ﻗﺮان ﮐے
ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺗﺎ رہﺎ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ
ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮ ﺧﻮد اﭘﻨے ہﺎﺗﮭﻮں ﺳے ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ۔
ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺳے ﮐﺒﮭﯽ ﮐﭽﮫ ﺗﻌﺮض ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ۔
ﺟﺐ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺧﻠﯿﻔہ ہﻮا اور اس ﻧے دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ اس ﻓﻀﻮل
ﺑﺤﺚ ﺳے ﻧہ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪہ ہے ﻧہ اﻣﺖ ﮐﻮ ﺑﻠﮑہ
دن ﺑﺪن ﻧﻔﺮت ﮐﯽ ﺧﻠﯿﺞ وﺳﯿﻊ ہﻮﺗﯽ ﺟﺎ رہﯽ ہے۔ 234
ہﺠﺮی ﻣﯿں ﺗﻤﺎم ﺻﻮﺑﻮں ﻣﯿں ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯿﺞ دﯾﺎ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ
ﻗﺮان ﮐﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻧہ ﮐہے۔ اس ﭘﺮ ﺳﺎرے ﻣﻠﮏ ﻣﯿں ﺧﻮﺷﯽ
ﻣﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯿﻮں ﺳے ﺗﻨﮓ
ﺗﮭے ﺧﻮش ہﻮ ﮔﺌے ﺑﻠﮑہ راﺋے ﻋﺎﻣہ ان ﮐے ﺧﻼف اس ﻗﺪر
ﺑﮍﮬﮏ اﭨﮭﯽ ﮐہ ﺟﻤہﻮر ﻧے ان ﺳے اﻧﺘﻘﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﺷﺮوع
ﮐﯿﺎ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻧے ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﺪارات ﮐے ﻟﺌے ان ﮐﻮ
ﺳﺎﻣﺮہ ﻣﯿں ﺑﻼ ﮐﺮ اﻧﻌﺎﻣﺎت دﺋﯿے اور ﺻﻔﺎت اور روﯾﺖ
ﮐﯽ اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ آزادی ﻋﻄﺎ ﮐﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽہ ان ﮐﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯿں ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺠﻤﻊ ہﻮﻧے ﻟﮕﺎ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺟﻮ اس اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿں ﭘﻮرے اﺗﺮ ﮔﺌے
ﺗﮭے ﻣﺤﺪﺛﻮں ﮐے ﺳﺮدار ﻣﺎﻧے ﮔﺌے ﯾہﺎں ﺗﮏ ﯾہ اﺻﻮل
ﻣﺴﻠﻤہ ہﻮ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﻮ وہ ﺛﻘہ ﮐہہ دﯾں وہ ﺛﻘہ ہے
ﺟﺲ ﮐﻮ ﺿﻌﯿﻒ ﮐہہ دﯾں وہ ﺿﻌﯿﻒ ۔ ﻟﻮگ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﮐے ﺷﮑﺮے
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐے ﻟﯿے دﻋﺎﺋے ﺧﯿﺮ ﮐہﻨے ﻟﮕے۔ اور اس
ﻗﺪر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯽ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﺣﻨﺎﺑﻠہ ﻧے اس ﺑﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اور
ﻋﯿﺎش ﺧﻠﯿﻔہ ﮐﻮ ﺟﺲ ﮐے ﻣﺤﻞ ﻣﯿں ﺑﻘﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ
 12،000ﺣﺮم ﺗﮭﯿں ﺧﻠﻔﺎء راﺷﺪﯾﻦ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ۔
ﺣﻨﺒﻠﯿﻮں ﮐﺎ زور اس ﻗﺪر ﺑﮍھ ﮔﯿﺎ ﮐہ اﻧﮭﻮں ﻧے ﺑﻐﺪاد
ﻣﯿں اﺣﺘﺴﺎب اﭘﻨے ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ﻟے ﻟﯿﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﺧﻮف ﺳے
ﭼﮭﭗ ﮔﺌے اور ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳے ان ﮐﺎ وﺟﻮد ﺧﺘﻢ ہﻮ
ﮔﯿﺎ۔

ﺗﻮ ﺿﯿﺢ ﻣﺴﺌﻠہ
ﺧﻠﻖ ﻗﺮان ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ﺟﺲ ﻧے ﻧﺎ ﺻﺮف اﻣﺖ ﺑﻠﮑہ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯿں ﺗﺰﻟﺰل ڈال دﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﺤﺾ ﻓﻠﺴﻔﯿﺎﻧہ ﻏﻠﻮ
اور ﻗﺮان ﮐﯽ ﻧﺎواﻗﻔﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ہﻮا ﺗﮭﺎ۔

ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﺳﻤﺠﮭﺘے ﺗﮭے ﮐہ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﮐہہ دﯾﻨے ﺳے ﻗﺮان
ﻗﺪﯾﻢ ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺟﺲ ﺳے ﻗﺪﻣﺎء ﮐﺎ ﺗﻌﺪد ﻻزم آﺗﺎ ہے
اﺳﻠﯿے ﯾہ ﻋﻘﯿﺪہ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧہ ہے ﻟہﺬا ﺧﻠﯿﻔہ اﺳﻼم ﮐﺎ ﯾہ
ﻓﺮض ہے ﮐہ اﯾﺴے ﻋﻘﯿﺪے ﮐﻮ ﺟﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐے ﺧﻼف ہﻮ ﻗﻮت
ﺳے ﻣﭩﺎﺋے  ،دوﺳﺮی ﻃﺮف ﻣﺤﺪﺛﻮں ﮐے ﭘﺎس ﺑﮭﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﺨﻠﻮق ﮐہﻨے ﮐے دﻻﺋﻞ اس ﻗﺪر واﺿﺢ ﻧہ ﺗﮭے ﮐہ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ
ﮐﯽ ﺗﺸﻔﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘے ﻧﺘﯿﺠہ ﯾہ ہﻮا ﮐہ ﺗﻌﺼﺐ درﻣﯿﺎن ﻣﯿں
اﯾﺎ اور ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑہﺖ ﺑﮍھ ﮔﯿﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐے ﭘﺎس اس ﮐے
ﻋﻼوہ ﮐﯿﺎ ﭼﺎرہ ﺗﮭﺎ ﮐہ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺜﯿں ﺳﻨﺎ
ﺳﻨﺎ ﮐﺮ ﻋﻮام ﮐے اﯾﻤﺎن ﮐﻮ ﺟﻮ اﯾﻤﺎن ﮐﯽ ﻗﻮت ﺗﮭے
ﺗﺎزہ رﮐﮭﯿں ﭼﻨﺎﭼہ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺪﯾﺜﯿں اس ﻣﻀﻤﻮن ﮐﯽ ﮐہ
“اﻟﻘﺮان ﮐﻼم اﻟﻠہ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق” ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺮاﯾﻮں ﻣﯿں
رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺳے رواﯾﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯿں اور وﻋﻆ و ﺗﺬﮐﯿﺮ ﮐے
ذرﯾﻌے ﺳے ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿں ﭘﮭﯿﻼﺋﯽ ﮔﺌﯿں ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﺮان
ﻣﯿں ﻏﻮر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ ﺑﺎﻟﮑﻞ واﺿﺢ ہﻮ ﺟﺎﺗﺎ
اور رواﯾﺎت ﮐﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺿﺮورت ﻧہ ﭘﮍﺗﯽ۔
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧے اﭘﻨے رﺳﺎﻟہ رد ﺟہﻤﯿہ ﻣﯿں
ﺳﻮرہ اﻋﺮﻋﺎف ﮐﯽ آﯾﺖ “اﻻ ﻟہ اﻟﺨﻠﻖ واﻻﻣﺮ” ﺳے ﯾہ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ “ﺧﻠﻖ اور اﻣﺮ دو ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﺰﯾں
ہﯿں ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺮان ﻣﯿں ﯾہ اﺻﻮل ﻋﺎم ہے ﮐہ ﺟﺐ وہ اﯾﮏ
ہﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿں ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ ان ﮐے
درﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ ﮐے ﻟﺌےواؤ ﻧہﯿں ﻻﺗﺎ ﻣﺜﻼ ً ﺳﻮرہ ﺣﺸﺮ
ﻣﯿں ہے “اﻟﻤﻠﮏ اﻟﻘﺪوس اﻟﺴﻼم اﻟﻤﻮﻣﻦ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ
اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻤﺘﮑﺒﺮ” اور ﺟﺐ دو ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﺰﯾں
ہﻮﺗﯽ ہﯿں ﺗﻮ ان ﮐے درﻣﯿﺎن واؤ ﻋﺎﻃﻔہ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ ہے
ﺟﯿﺴے ﺳﻮرہ ﻓﺎﻃﺮ ﻣﯿں ہے۔
“و ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮی اﻻ ﻋﻤٰﯽ واﻟﺒﺼﯿﺮ وﻻ اﻟﻈﻠﻤﺎت وﻻ اﻟﻨﻮر
ا وﻻ اﻟﻈﻞ وﻻ اﻟﺤﺮور اوﻣﺎ ﯾﺴﺘﻮی اﻻ ﺣﯿﺎء وﻻ
اﻻﻣﻮات”
ﺳﻮرہ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿں اﯾﮏ ہﯽ آﯾﺖ ﻣﯿں دﯾﮑﮭﻮ
“ازواﺟﺎً ﺧﯿﺮاً ﻣﻨﮑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺖ ﻣﻮﻣﻨﺎت ﻓﺎﻧﺘﺎت ﺗﺎﺋﺒﺎت
ﻋﺎﺑﺪات ﺛﯿﺒﺎت و اﺑﮑﺎراً”
ﺟہﺎں ﺗﮏ اﯾﮏ ہﯽ ﭼﯿﺰ ﮐے ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻤﺎء اور ﺻﻔﺎت ﺗﮭے
وہﺎں ﺗﮏ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ رﮐﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺛﯿﺒﺎ اور ﺑﮑﺮ دو ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﻔﺘﯿں ہﯿں ﺟﻦ ﮐﺎ ﺑﺎہﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻧہﯿں ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ اﺳﻠﺌے
ان ﻣﯿں واؤ ﻻ ﮐﺮ ﻓﺼﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ﻟہﺬا ﺧﻠﻖ ﮐﺎ اﻃﻼق اﻣﺮ

ﭘﺮ اور اﻣﺮ ﮐﺎ اﻃﻼق ﺧﻠﻖ ﭘﺮ ﻧہﯿں ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﻗﺮان اﻣﺮ
ہے۔ ﺳﻮرہ ﻃﻼق ﻣﯿں ہے ” زاﻟﮏ اﻣﺮ اﻟﻠہ اﻧﺰﻟہ
اﻟﯿﮑﻢ” اﺳﻠﺌے اس ﮐﻮ ﺧﻠﻖ ﻧہﯿں ﮐہہ ﺳﮑﺘے ﯾہ اﺳﺘﺪﻻل
ان ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﮐﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ان ﮐے
اوﭘﺮ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻧہﯿں ﺗﮭﯽ ﮐہ وہ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﮐﯽ ﻃﺮح ﺣﺎدث
ہے اور ﻣﺤﺪث ﮐﺎ ﻟﻔﻆ اس ﮐے ﻟﺌے ﺑﻮﻻ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ہے اس
وﺟہ ﺳے ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﮐے اﺳﺘﺪﻻل “ﻣﺎ ﯾﺎء ﺗﯿﮭﻢ ﻣﻦ ذﮐﺮ ﻣﻦ
رﺑﮭﻢ ﻣﺤﺪث” ﮐﺎ ﭨﮭﯿﮏ ﺟﻮاب وہ ﻧہ دے ﺳﮑے۔
اﺻﻠﯿﺖ ﯾہ ہے ﮐہ اﻣﺮ ﮐﺎ ﻟﻔﻆ ﺟﺲ ﻃﺮح ﻗﺮان ﻣﯿں ﺟﺎ
ﺑﺠﺎ ﺑہﺖ ﺳے ﻣﻌﻨﻮں ﻣﯿں ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ہﻮا ہے اﺳﯽ ﻃﺮح اس
ﮐﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻮﻋﯿﺘﯿں ﺑﮭﯽ ﻗﺮان ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺗﯽ ہﯿں۔
اﻣﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺷﯿﺎء ﮐﯽ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ۔
ﺳﻮرہ ﯾﺴﯿﻦ ﻣﯿں ہے “اﻧﻤﺎ اﻣﺮہ اذا اراد ﺷﯿﺎء ان
ﯾﻘﻮل ﻟہ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮن“
اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺐ ﮐہ وہ ﮐﺴﯽ ﺷے ﮐﯽ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺎ ارادہ
ﮐﺮﺗﺎ ہے ﯾہﯽ ہے ﮐہ اس ﺳے ﮐہﺘﺎ ہے ﮐہ ہﻮ ﺟﺎ ﺗﻮ وہ
ہﻮ ﺟﺎﺗﯽ ہے۔
اﻣﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﮐے اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اور ﺗﺪﺑﯿﺮی
اﺣﮑﺎم ﺳﻮرہ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﯿں ہﯿں
“ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ﻓﯽ ﺳﺘۃ اﯾﺎم ﺛﻢ اﺳﺘﻮی ﻋﻠﯽ
اﻟﻌﺮش ﯾﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮا”
آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﭼﮫ دﻧﻮں ﻣﯿں ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ ﭘﮭﺮ
ﻋﺮش ﭘﺮ ﺑﺮاﺟﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﻣﺮ ﮐﯽ۔
آﯾﺖ زﯾﺮ ﺑﺤﺚ “اﻻ ﻟہ اﻟﺨﻠﻖ واﻻﻣﺮ” ﻣﯿں ﺟﻮ اﻣﺮ
ﻣﺬﮐﻮر ہے وہ ﺗﺪﺑﯿﺮی ہے آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اﻟﻠہ ﻧے ان ﮐے اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐے
ﻟﺌے اﭘﻨے اواﻣﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﺮﻣﺎﺋے۔
ﺳﻮرہ ﺣﻢ ﺳﺠﺪہ ﻣﯿں ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ آﯾﺎ ہے ﮐہ ہﻢ ﻧے
دو دن ﻣﯿں زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﯽ ﭘﮭﺮ دو دن ﻣﯿں ﭘہﺎڑ اور
زﻣﯿﻦ ﮐے ﺟﻤﻠہ اﻧﺪروﻧﯽ ذﺧﯿﺮے ﺑﻨﺎﺋے ﭘﮭﺮ دوﻧﻮں دن
ﻣﯿں ﺳﺎﺗﻮں آﺳﻤﺎن ﮐﮭﮍے ﮐﺌے اس ﮐے ﺑﻌﺪ
“اوﺣﯽ ﻓﯽ ﮐﻞ اﺳﻤﺎء اﻣﺮﮬﺎ” ﺳﺎﺗﻮں ﺑﻠﻨﺪﯾﻮں ﻣﯿں ان
ﮐے ﺗﺪﺑﯿﺮ ی اور اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺌے اﯾﺴﺎ ہﯽ

ﺳﺎﺗﻮں ﭘﺴﺘﯿﻮں ﮐے ﻣﻄﻠﻖ
ﺳﻮرہ ﻃﻼق ﻣﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
“ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات و ﻣﻦ اﻻرض ﻣﺜﻠﮭﻦ ﯾﻨﺰل اﻻﻣﯿﺮ
ﺑﯿﻨﮭﻦ”
ﺳﺎت ﺑﻠﻨﺪﯾﺎں ﭘﯿﺪا ﮐﯿں اور وﯾﺴﯽ ہﯽ ﺳﺎت ﭘﺴﺘﯿﺎں ﺟﻦ
ﻣﯿں اواﻣﺮ اﺗﺮﺗے ہﯿں۔
اس ﻃﺮح ﺑﻠﻨﺪﯾﻮں اور ﭘﺴﺘﯿﻮں ﺳﺐ ﻣﯿں اواﻣﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی
ﻧﺎﻓﺬ ہﯿں۔ ﺳﻮرہ ﺳﺠﺪہ ﻣﯿں ہے
“ﯾﺪﺑﺮ اﻻﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﯽ اﻻرض” وہ اﻣﺮ ﮐﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺑﻠﻨﺪی ﺳے ﭘﺴﺘﯽ ﺗﮏ۔
اب واﺿﺢ ہﻮ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﮐے ﺑﻌﺪ ہے
ﺟﺲ ﮐﯽ ان آﯾﺎت ﮐے ﻋﻼوہ ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻌﺪد آﯾﺘﻮں ﻣﯿں ﺗﺼﺮﯾﺢ
ہے۔ ﺳﻮرہ ﺳﺠﺪہ ﻣﯿں ہے
“ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻻرض وﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﯽ ﺳﺘۃ اﯾﺎم ﺛﻢ
اﺳﺘﻮی ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺮش”
ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ آﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﯿﻨﻮں ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ان ﮐے
درﻣﯿﺎن ہے ﭼﮫ دﻧﻮں ﻣﯿں ﭘﮭﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ہﻮا۔
ﻋﺮش اﺳﯽ ﮐﺎ ﻧﺎم رﮐﮭﺎ ﺟہﺎں ﺳے اواﻣﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻧﺎﻓﺬ
ہﻮﺗے ہﯿں۔ اور ﺟﻦ ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ رﺣﻤﺖ ﮐﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﺳے ہﻮﺗﺎ
ہے۔
“اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮی” اس ﻟﺌے ﻋﺮش اﺳﺘﻮاء ﻋﻠﯽ
اﻟﻌﺮش اور ﺗﻨﻔﯿﺬ اواﻣﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺳﺐ ﺧﻠﻖ ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﯽ
ﭼﯿﺰﯾں ہﯿں اور ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ اور ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ دوﻧﻮں
ﺣﺎدﺛﺎت ہﯿں اور دوﻧﻮں ﮐﯽ ہﺮ ﺷے ﭘﺮ ﻣﺤﺪث ﮐﺎ ﻟﻔﻆ
ﺑﻮﻻ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ہے۔
اﺳﯽ اﻣﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐے ذﯾﻞ ﻣﯿں اﻣﺮ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ہے وہ ﺑﮭﯽ
ﺣﺎدث اور ﻣﺤﺪث ہے ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺳﻮرہ
ﺟﺎﺛﯿہ ﻣﯿں ہے
“واﯾﺘﻨﺎ ﮬﻢ ﺑﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻻﻣﺮ” اور ہﻢ ﻧے ﮐﮭﻠﯽ دﻟﯿﻠﯿں
اﻣﺮ )ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﮐﯽ ان ﮐﻮ دﯾں
ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﻦ ﺳے اﺳﯽ ﺳﻮرہ ﻣﯿں ﺧﻄﺎب ہے
“ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﮏ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌۃ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ” ﭘﮭﺮ ہﻢ ﻧے ﺟﮫ ﮐﻮ
ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺳے اﯾﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮ ﻟﮕﺎ دﯾﺎ

وﺣﯽ اور ﮐﻼم اﻟہٰﯽ اﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﻣﺮ ﻣﯿں داﺧﻞ ہے
ﺳﻮرہ ﻃﻼق ﻣﯿں ہے
“ذﻟﮏ اﻣﺮ اﻟﻠہ اﻧﺰﻟہ اﻟﯿﮑﻢ” ﯾہ اﻣﺮ اﻟہٰﯽ ہے ﺟﺲ
ﮐﻮ اس ﻧے ﺗﻤﮭﺎری ﻃﺮف اﺗﺎرا۔
ﺳﻮرہ ﺷﻮرٰی ﻣﯿں ہے
ً
” و ﮐﺬاﻟﮏ اوﺣﯿﻨﺎ اﻟﯿﮏ روﺣﺎ ﻣﻦ اﻣﺮﻧﺎ” اﯾﺴﺎ ہﯽ
ہﻢ ﻧے ﺗﯿﺮی ﻃﺮف اﭘﻨے اﻣﺮ ﮐﯽ اﯾﮏ روح )ﻗﺮان( ﮐﯽ
وﺣﯽ ﮐﯽ
اس ﻟﺌے ﻗﺮان ﺟﻮ اﻣﺮ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ہے ﺣﺎدث ہے اور ﻣﺤﺪث
ہے ﻣﮕﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﺳے ہے ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﺳے ﻧہﯿں ہے ﻟہﺬہ
اس ﮐﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﮐہﻨﺎ ﻗﺮان ﮐے ﺧﻼف ہے۔

