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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
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محفوظ       لیے کے مسلمانوں تمام طبع  حقوِق
ہیں!!

!!٭ کیجیے         مطالعہ کا اس ہے حق کا کتاب اس
!!٭ دیجیے      لیے کے مطالعہ کو دوسروں
!!٭ کیجیے        میل ای کو دوستوں پر نیٹ انٹر
!!٭ کیجیے       تقسیم لیکر پرنٹ کاپی کے اس
!!٭  پہنچائیے       کو والوں جاننے اردو ممالک بیرون
پپر          ٭ پیمپانے کپوبپڑے کتپاب ہپوکے پیپرا عمپل پپر طریقپوں  ان

ہے۔   جاسکتا پھیلیا
………٭ ہے   قیمت اسکی

کوادا             داری ذمہ اپنی تو ہیں گئے کوسمجھ حق آپ  اگر
خلف      کے رافضیت اور کیجیے

!! کیجیے        جدوجہد لیے کے قیام کے وخلفت توحید

ہو       ناصر حامی کا سب ہم اللہ
( َلَیْعَلُمْوَن(        الَّناِس َاْکَثَر َوٰلِکَّن َاْمِرِہ َعلٰی ِلٌب َغا ُہ ّل

ٰ
َوال

کونہیں              بات اس لوگ اکثر لیکن ہے غالب میں امر اپنے اللہ  اور
جانتے

فہرست
نمبرش

 صفحہموضوعمار
نمبر
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
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َفاْحَذْرُھْم  2 اْلَعُدُّو !ُھُم بچو        سے ان پس ہیں دشمن 10وہی
اتحاد   3 رافضی صلیبی 11موجودہ
4… وثیقہ  15پہل
وثیقہ 5 16دوسرا
اتحاد  6 رافضی 17روسی
اتحاد  7 رافضی 19ہندوستانی
8!!!… موقف  20ہمارا
کردار        9 کا جہاد میں بنانے ناکام منصوبے کے 20دشمن

10… ہیں     وسردار قائد ہمارے 21مجاہدین
11… کردار   کا 23حکومتوں
12… کردار    کا مسلمین 24علمائے
13!!!    ’’ حالت‘‘  کی امت اور اللہ 26حزب
14… کردار       کا مسلمانوں میں جنگ صلیبی 28موجودہ
15… ہوں    کہتا ،میں 31آخرمیں
پہنچی؟      16 خبر کی رافضیوں تجھے کیا 36٭
37اوًل…17
40ثانیًا…18
44ثالثًا…19
دلئل    20 سے سنت و 44کتاب
دلئل  21 سے 47سنت
تکفیر     22 کی رافضیوں سے سلف 49اقواِل

ان            23 کی ملسو هيلع هللا ىلص اللہ رسول جناب اور بیت اہل وارد میں رافضۃ  کتِب
ان    ……… اور برات سے

53

53رابعًا…24
54خامسًا…25

پر          26 صفحات کے تاریخ خیانتیں کی ان اور جرائم کے  رافضیوں
ہیں  ………………… پھیلی

54

خیانتیں     27 اور غداریاں تاریخی کی 54شیعہ
عہد       28 کا عنہم اللہ رضی راشد 55خلفت
امیہ   29 بنو سے  41عہد تک  132ہجری 62ہجری
بنوعباس 30 65ہجری 656-132عہد
الّراِفَضةِ    31 َحِدْیُث َاَتاَک )َھْل درس(  82دوسرا
عثمانیہ  32 خلفِت 88عہد
فرقہ 33 88صفوی
فرقہ 34 89بہائی
فرقہ  35 نی 90قادیا
فرقہ 36 90النصیریہ
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فرقہ 37 90الدروز

38         ’’ کا ‘‘   اصل اور فرع ساتھ کے ایران تعلق کا اللہ ب حز  پس
ہے!

96

جھوٹ        39 کا دھکیلنے کو یہودیوں اور آزادی کی 100جنوب
جھوٹ     40 کا مقتولوں کے جانب 100دونوں
جرائم    41 کے رافضیوں کے 103آج
جرائم   42 اخلقی کے 107رافضیوں
نکاح  43 کا 107متعہ
نکلے؟       44 کیا آثار کے متعہ پر معاشرے 111رافضی
دینا   45 عاریًۃ کا 115شرمگاہوں
کرنا      46 مجامعت رستے کے دبر سے 116عورتوں
الّراِفَضةِ   47 َحِدْیُث َاَتاَک )َھْل درس(  123تیسرا
السنۃ   48 اہل تُرکی 125سلجوقی
السلجوقی  49 محمد 127سلطان
غوریہ 50 129حکومِت
خوارزمیہ 51 130حکومِت
موقف      52 کا الیوبؒی الدین صلح 130قائد
کاموقف      53 ؒہ تیمی ابِن السلم 131شیخ
قطز  54 المظفر 132الملک

نکالنے          55 راہیں کی تقرب درمیان کے رافضیت اور السنۃ اہل  اے
والو…

141

انکار            56 کا دین مجوسی رانککککک اجماعطکک کا ایمان و علم ِل ے٭اکک ہ 152ہ
154انتساب57
اقوال       58 کے صالحین سلف میں بارے کے 155رافضہ
اقوال      59 میں بارے کے رافضیوں کے 157حنابلہ
اقوال      60 میں بارے کے رافضیوں کے 158مالکیہ
اقوال      61 میں بارے کے رافضیوں کے 159شافعیہ
اقوال      62 میں بارے کے رافضیوں کے 160احناف
164مقدمہ63

کے         )۱الفصل (64 ہےرافضیوں گیا کیا نقل اجماع میں جن اقوال  وہ
!!! پر   ہونے کافر

168

احکام         )۲الفصل (65 کے فقہاء پر طور اجمالی میں جن اقوال  وہ
متعلق    کے رافضیوں ہیں

170

جات  66 وحوالہ 175تراجم

کا        )۳الفصل  (67 فقہاء میں بارے کے رافضیوں جو حوادث  تاریخی
ہیں    کرتے واضح حکم

182

جات  68 وحوالہ 188تراجم
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میں         )۴الفصل  (69 حکم کے رافضہ فقہاء کہ رد کا دعوٰی  اس
! ہیں  مختلف

190

جات  70 وحوالہ 197تراجم
اقوال      )۵الفصل  (71 میں بارے کے رافضہ کے 200سلف
جات  72 وحوالہ 207تراجم
میں        )۶الفصل  (73 بارے کے رافضیوں اقوال کے بیت اہِل 215ائمہ
ہیں            !74 اقوال کے بیت اہل ائمہ ان میں بارے کے رافضہ 216یہ
جات   75 حوالہ و 221تراجم
اقوال      )۷الفصل  (76 کے حنابلہ میں بارے کے 226رافضہ
جات  77 وحوالہ 231تراجم
اقوال      )۸الفصل  (78 میں بارے کے رافضہ کے 237مالکیہ
جات  79 وحوالہ 242تراجم
اقوال       )۹الفصل  (80 میں بارے کے رافضہ کے فقہاء 245شافعی
جات  81 وحوالہ 252تراجم
اقوال      )۱۰الفصل  (82 میں بارے کے رافضہ کے 257احناف
جات  83 وحوالہ 261تراجم
265خاتمۃالبحث84
جات  85 وحوالہ 268تراجم
86… میں       نظر ایک تعارف کا الباطنیہ 269السماعیلہ
87…  : القرامطہ۔    : اسماعیلہ اوًل شخصیات اہم و 269تاسیس
اسماعیلی… 88 فاطمی 270ثانیًا
89… الحشاشون…  اسماعیلی 272ثالثًا
اسماعیلی …  90 کے شام 273رابعًا
البہرۃ… 91 اسماعیلیہ 273خامسًا
خانیہ…  92 آغا اسماعیلہ 274سادسًا
خان       93 آغا دوسرا یہ اور شاہ علی 274آغا
الواقفہ … 94 اسماعیلیہ 275سابعًا
عقائد   95 اہم کے 275اسماعیلیوں
96… عقائد   کے 276بہرہ
97… جڑیں   کی 277عقائد
98… وجود     کا اسماعیلیہ پر 277زمین
وجوب:         99 کا قتال ساتھ کے ان اور تکفیر کی رافضیوں 279فتوٰی

100      !! ہے؟کیاوہ     واجب قتال خلف کے ان کیا کا امامیہ فضہ را  مسئلہ
ہیں؟     کافر سبب کے اعتقاد

285

101!! کہنا       یہ کا والے کرنے طلب 299فتوٰی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہیں        محفوظ لیے کے مسلمانوں تمام حقوق جملہ
: کتاب  ’’  نام َواْلِخَیاَنة ‘‘ اْلَغْدِر ِفْرَقُة الشیعة

      ِ الّشپْیَعۃیہودیوں   مجمپوعہ کپا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت  غداری
گروہ    کافر ایجنٹ کا

فاروقی    اعداد: علی حسن ابومعاویۃ
والجماعۃ  ناشر:  السنۃ اہل
1000تعداد:
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اول  طبع :   2009باِر

۔۔۔۔۔۔۔۔:قیمت

انتساب
المجاہدی      امام ومولٰی آقا سیدکونین نپپے    نملسو هيلع هللا ىلصسیرِت جس کہ طرف  کی

… دیے            سمجھا معانی فاء و و شجاعت اور رحمت و خیر مجھے
…     … طرف    کی المم خیر طرف کی مسلمہ امِت

حپپق             میپں کےمعاملے کےدین اللہ جو کیطرفپ علماءپ ربانی  ایسے
کیپروا       کسیملمت ہوئے کہتے خپالقپ      بات سپوائے اور کرتپے نہیپں  ہ

… کھاتے      نہیں خوف سے کسی کے
میپں            پہنچپانے کپیبپات کپوخیپر لوگپوں جو کیطرفپ داعیوں  ان

… کرتے          نہیں مظاہرہ کا کاہلی و سستی کی قسم کسی
      … اللپہ    جپو کپیطپرفپ مجاہپدین یعنپی کیطرف سرداروں  ہمارے

 … باطپل             ہیپں دیتپے بہپا سسپتا بھی سے کوپانی خونپ اپنے میں  کیراہ
     … منپد     غیپرت کپواپنپی حملپوں صپلیبی والپے کپوڈھپانے  کےایوانپوں

… والے     روکنے ساتھ کے روحوں
کپکپاتے            میں سناٹوں تاریک کے رات جو طرف کی لوگوں نیک  ان

… ہر             ہیں کرتے کیدعائیں نصرت و فتح کےلیے بھائیوں اپنے لیے  ہاتھ
السپنۃ             اہپل میپں تلش کپی رضپاء کی اللہ جو طرف کی شخص  اس

…ۃوالجماعپ ہے      گامزن پر منہج کے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپبی        جپو کپیطپرفپ مپومن اس صپحابہ   ٔ  ہپر کپےجانثپار  کائنپات
السپلم            علیہپم اطہپار بیپِت اہپِل اور کےساتھ اجمعین علیہم اللہ  رضوان

… ہے        بھرتا دم کا محبت سچی ساتھ کے
کی              نسل نئی جو کیطرفپ عورتوں مقدس و ہ پاکیز و پاکدامن  ان

کے             مجاہدبن کے اسلم وہ تاکہ ہیں کرتی جہدوجہد لیے اس میں  تیاری
… سکیں         دے سرانجام فریضہ کا کےدفاع وملت دین

کرتاہوں          پیش ہدیۃ کا کلمات اپنے کیطرفپ ان میں
}ھالل{ العلیم        السمیع انت انک منی مفتقبل

الرحیم    الرحمنپ بسماللپہپپ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

َفاْحَذْرُھْم   اْلَعُدُّو ُھُم
! بچو       سے ان پس ہیں دشمن وہی

کپی          مجاہپدحلقوں اچانپکپ جپب کپےدوران جہپاد جپاری میں  عراق
کپہ               ہپوا حیپران بہپت میں تو گیا کیا اعلنپ کا حملوں پر شیعہ سے  طرفپ

طپرف           دوسپری اور تھپی ضپرورت کپی اتحاد جبکہ میں وقت  ایسے
طپپرحپ         اس اور تھپپا کررہپپا ظپپاہرًامزاحمت بھپپی الصپپدر  مقتپپدٰی

پپڑی             آن کیوں کیضرورت اس تھا۔ مشغول پہ فرنٹ دو دشمن  صلیبی
شپیعہ              ہپے گئی۔ظپاہر دی چھیپڑ لڑائی کییہ آپس میں وقت کڑے  کہاس
عپام            ایپک بھپی میپں کپےبپاوجود جپاننے حقپائق سپے بہپت  کےمتعلپق
لیپے            کپے مضپبوطی کپی جہپاد کپہ تھپا سوچتا یہی طرح کی  آدمی

تھا۔        نہ ضروری چنداں کھولنا محاذ ایسا ابھی
یپوں             بظپاہر گئیاور چلپی ہپوتی تپر شدید سے شدید لڑائی یہ  لیکن

بچانے             گردن اپنی کر چھیڑ جنگ سنی شیعہ دشمن کہ تھا ہوتا  محسوس
یپہ              کپہ تھپا سپوچتا یہپی بھپی آدمپی ہوا بیٹھا ہے۔باہر ہوگیا کامیاب  میں

  …! سے           اس تھی کیا ضرورت کی اس اور نکلی چل ہوا کی  کدھر
  …!     …! وغیرہ۔   وغیرہ گی ہوجائے شروع جنگی خانہ ہوگا نقصان  بہت

ہیپں۔             ہپوتے ظاہر میں اذہان فطرتًا اور یقینا جو ہیں خدشات کئی ایسے
اٹھاکے             اقدام یہ نے شہیؒد الزرقاوی امام کہ جاتی طرف اس سوچ  پھر

مجاہپپدین             اور جہاد کاخمیازہ جس کیا شروع اسے خود کیاور  غلطی
! گا    پڑے کوبھگتنا

ہپے           مقپولہ کا عربی کہ جیسے ہے حقیقت بھی البیت‘‘ یہ  صاحب
’’ مافیہ  !  ادرٰی ہی           بعین ۔ ہے کیا میں ہےکہگھر جانتا مالک  گھرکا

فیصپد            سپو نگپار تجزیپہ مپاہر بیٹھپا بپاہر سپے جنپگپ میداِن طرحپ  اسی
اونٹ               کا اس اور ہے پر رخ کس جنگ کہ سکتا لگا نہیں اندازہ  درست

شہیؒد            الزرقاوی امام بھی نے میں تلک جب گا۔پس بیٹھے کروٹ  کس
دروس    تین }ھبعنوان{  کےان الرافضہ    حدیث اتاک تھا    ل سنا نہ  کو

لیے               گیا۔اسی کیا فیصلہ ایسا کیوں اور ہے کیا حقیقت کہ تھا جانتا نہ  میں
کیضپرورت             کیوضاحت مسئلہ اس پھر کےساتھ شدت بڑی نے  میں

م           گ میپں انپدھیروں باطپل اور آجپائے سپامنے حپق کپیتپاکہ  محسپوس

لئبریری    اسلمی )10(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تاتپپاری            ایک سے کوپھر امت آج ہے یوں کچھ احوال  ہوجائے۔صورِت
ادا            کپردار وہپی رافضپی میپں جپس ہپے کپاسپامنا حملپہ صپلیبی  اور

دکھلیا            میں بغدادکیتباہی دارلخلفۃ پہلے صدیوں نے اس جو ہے  کررہا
خلف            کے ایوبی الدین صلح پر گرنے حکومت کی عبیدیوں پھر  اور

کپیتوضپیح             حپالت لیپے ۔اس ہپے رہی کودہرا آپ اپنے تاریخ  دکھایا۔
ورنپہ               ہپے ضروری کوکاٹنا ناسور کہاس ہے آتی سمجھ بات یہ  کےبعد

اللپہ             کپاکپردار شپیعہ گا۔پپس ہوجائے شکار کا مرض اس جسمہی  سارا
میپں           عزوجل زمپانہ حپوادِث جملپہ اور میپں جنپگپ کپےخلفپ  کپےدیپن

قپوم              کےادیان، ان کےساتھ اسلمکےدشمنوں وہ جب ہے آتا  سامنے
دراز            تعپاون دسپِت سپے ان ہپوئے کرتپے نپہ کپیپپرواہ حکومتپوں  اور
کپےتیپن            ان کپےسپاتھ کفپر کپےلیپے کپوسپمجھنے ہیپں۔اس  کرتپے

… ہے       اہم جاننابہت کو وں اتحاد موجودہ
اتحاد)   ۱( صلیبی رافضی موجودہ
اتحاد)  ۲( رافضی روسی
اتحاد)  ۳( ہندی رافضی

اتحاد)    ۱( رافضی صلیبی موجودہ
جپب           ہپوئی آشپکار وقپت اس پپر مسپلمانوں کپیحقیقپت اتحپاد  اس

کپو           منصپوبوں مکپروہ اپنپے کےساتھ کےتعاون یہودیوں نے  صلیبیوں
اللہ       اور کیا کاآغاز کرنے لقپدر      ( نافذ کےخپپاتمہ کےدین وتعالٰی ٗہ  سبحان

پپر)              محپاذوں اہمترین دو شکل کیقبیح اتحاد بنایا۔اس ہدف کواپنا  اللہ
… ہیں      ذیل وہ اور آئی سامنے

…        ٭ جپب  ہپوا ظپاہر وقپت اس چہپرا کپامکپروہ شیعہ افغانستان  جہاِد
نے             ایران ملک مجوسی والے کرنے پرستی سر کی شیعہ میں دنیا  پوری

اور           کیپا ادا کپردار بپدترین میپں جنپپگپ صپلیبی کپےخلفپ  افغانسپان
کے           کیا۔اس فراہم تعاون ولجسٹک عسکری کا طرح ہر کو  صلیبیوں

کےسپاتھ            افغانستان کےلیے افواج امریکی صہیونی نے ایران ہی  ساتھ
کے           کردی۔اس فراہم بھی راہداری انہیں ہوئے کھولتے بارڈر اپنا  متصل

میپں               علقوں شیعہ اثر زیِر اپنے کےلیے کولڑنے افواج اپنی نے اس  بعد
کپے            اس اور بھیجپا طپرف کپی قبپائل ہپزارہ اور وحدت حزِب  شیعہ

لئبریری    اسلمی )11(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

سپنی            کپیتپاکہپ مپدد پپور بھپر کپیبھپی اتحپاد شمالی بدبودار  ساتھ
متمکپن           میپں کپیشپکل کپہطالبپانپ جپو جاسپکے کپوگرایپا  حکپومت

تھی۔
بامیان              کےصوبہ افغانستان جو کہشیعہ ہے ذکر قابِل بھی بات یہ  یہاں

میپں           دور روس نپے انہپوں ہیپں کےنمائندہ اقلیت ایک جہپاد  میں  افغپان
جپاری             عمپل پپر کپیسپنت سپلول ُابپَی ابپن بپاپ اپنے بھی  کےدوران

کپی            ان کاٹنپا، کپےراسپتے مجاہپدین بھپی وقپت کپاکپاماس  رکھپا۔ان
امریکپی           جپب تھا۔پھر کرنا تحفظ کا مفادات روسی اور کرنا  جاسوسی

وہ             تپاکہ دہرایپا پھپر کپردار وہپی نپے انہپوں تپو ہپوا نمودار یہاں  دشمن
کرسکے۔             اظہار کا کینہ و حقد اپنے خلف کے السنۃ اہل کے افغانستان
متصپل            کپےسپاتھ افغانسپتان نپے ایپران ہی ہوتے کےشروع جنگپ  لہذا
قوتپپوں             کیمخالفپ طالبانپ تاکہ بنایا کیمپ بیس ایک اپنا میں ہرات  علقہ
پہنچپائی            بہپم کپومپدد صپلیبیوں سپاتھ سپاتھ اور کیجاسپکے  کیمدد

سپب           نپے ایپران تپو قپائمہپوئی یحکپومت ک مرتدین جب  جاسکے۔پھر
صپلیبیوں             اور جاسوسپی وہ تپاکہ قائمکیا خانہ سفارت اپنا وہاں پہلے  سے
کپےرافضپیوں           سپکے۔ایپران آگےبڑھا کومزید بندی منصوبہ  کےساتھ

کپافی              بیان یہی کا مسئول کےایک ان کےلیے کرنے کوظاہر  کیذللت
!!!’’ ہوتا ‘‘          نہ کاسقوط افغانستان تو ہوتا نہ ایران اگر ہے

)…       ٭ نجپس   ( اس ہپے جانتپا کون سے میں ہم عراق الرافدین بلد  جہاِد
نے              شیعہ میں قبضہ کے صلیبیوں اور میں سقوط کے عراق جو کو  کردار

تپپو              شیعہ ایرانی ہے۔ کیا ادا نے بھائیوں شیعہ ایرانی کےمجوسی ان  اور
وہپاں             وہ تپاکہ تھپے رہے دیکھ کےخواب قبضے پر عراق سے  صدیوں
کپوکسپی          قائمکرسکیں۔شپیعہ دوبارہ کیحکومت بویہیوں اور  صفویوں

سے             سب میں عراق نے انہوں لیے اسی نہیں سروکار کوئی سے  دین
اس             کیا۔ دراز تعاون دسِت کےساتھ صلیبیوں کےتحت مدد ایرانی  پہلے

جمپپاعتیں             شیعہ خبیث چند والی چلنے اثر کےزیِر ایران میں عراق  وقت
تھپی        فہرسپت سپِر میپں جپنپ تھیپں للثورة‘‘  موجپود سالعلی  ٰالمجل

شیعہ           السلمیة’’ ساتھ اسکے تھا۔ باقرالحکیم محمد سربراہ  جسکا
وکپذبًا             بہتانًا ظاہرًا اور کرتے رخ کا امریکہ قبلہ اپنے شام صبح  وفود

    ’’   ( جاتے‘‘  ( ہوئے اٹھائے جھنڈا کا جنگ خلف کے امریکہ اکبر  شیطاِن
سے     ( )      اشتراک و تعاون کے بھائیوں صلیبی دینی قدیم اپنے وہ  تاکہ

لئبریری    اسلمی )12(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اور         صپپلیبیوں کرسپکیں۔جبکپپہ پپپورا کپپاخپپواب قبضپپے پپپر  عپپراق
آگئے        … سامنے پر طور جلی اہداف کے رافضیوں

کپوئی           سپے کسپیچیپز کپےعلوہ کپےاہپداف کپوذیپل  صپلیبیوں
!!! ہیں  ن سروکار

عپالِم            ٭ بپاقی اور بنانا کیمپ بیس اپنا کےلیے جنگوں کوآئندہ  عراق
رسوا          (   انہیں اللہ یعنی کرنا کوپورا عزائم مکروہ اپنے  اسلمکےخلفپ

! خاتمہ)    اسلمکا کرے
کےثروات           ٭ مسلمانوں ہوئے کرتے ابتدا سے عراق ہدف دوسرا کا  ان

مشپکلت            اقتصپادی اپنپی کپہوہ لیپے ہپے۔اس جمانپاپ قبضپہ پر وسائل  و
و             قتپل و ریپزی خپونپ اسپلمکپےخلفپ اہپِل اور کرسپکیں  کپوحپل

کپام            کپہیپپہ بھپپی لیپپے اس اور گپرمکرسپکیں بپپازار کپا  غپپارتگری
! ہے      محتاج کا اموال سارے بہت

فپرات          ٭ سپے کپےسپاحل قیپامنیپل کپا کپبرٰی کپیحکپومِت  اسرائیل
تک۔
یہپودی،           ٭ گپروہ تینپوں یپہ پر جس جلدی میں لنے کے دجال  مسیح

! ہیں     متفق رافضی اور صلیبی
کپہ              نہیپں سروکار کوئی سے اس انہیں تو ہے تعلق کا شیعہ تک  جہاں

لوگپوں             ان دیپن کپا ان کیپونکہ صلیبی یا کرے حکومت یہودی پر  عراق
اہپم             کپا ان ہپے۔ نہیپں متعپارض کسیصپورت کےساتھ دین  کےمجمل

کلیپدی              کپےاہپمتریپن عراق ہے وہ اور ہے ہی ایک صرفپ ہدف  ترین
السنۃ             اہل اور پھیلنے کو فکر یہودی رافضی تاکہ کرنا قبضہ پر  عہدوں
وہ           لیپے جاسپکے۔اسپی کیپا اسپتعمال انہیپں کپےلیپے کرنپے خپاتمہ  کپا

عسپکری            وہ تپاکہ ہیپں کردیتے خالی راہ کےلیے یہودیوں اور  صلیبیوں
مکپروہ            اپنپے آرامسپے یپہ اور لیپں کپوسپنبھال میپدان اقتصپادی  اور

آغاز              کا کیتنفیذ منصوبہ کہاس ہے لگتا ں کرسکیں۔یو کوپورا  ایجنڈے
    ( ) میپں      علقپوں کپےمشپرقی سپعودیۃ مقپدس حجاِز سے ۔جب ہے  ہوچکا

مقپدس             اس میپں مسپتقبل وہ تپاکہ گیپا کیپا بھرتپی میپں کوفورسز  شیعہ
اس            کرسکیں۔پھر ادا اہمکردار تقسیممیں کیطرحپ کیعراق  سرزمین

لئبریری    اسلمی )13(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

خلیجی              باقی ہوا ہوتا سے سعودیۃ و عراق طوق ایرانی شیعی یہ  کےبعد
اور            جپائے پہنادیپا کپوبھپی شپامکپےعلقپوں اور اردن لبنان،پ  ممالکپ

ان             تپک فپرات لیکپر سپے کپےسپاحل کپونیپل یہودیپوں کےسپاتھ  اس
جائے۔         مل حکومت طرح کی عراق سے تعاون کے

    … منصپوبہ    صپلیبی رافضپی میں عراق منصوبے عسکری و  سیاسی
جیسے            ہیں کررہے تعاون ساتھ کے تنظیموں شیعہ خبیث بالفعل اب  ساز

السلمیة‘‘    ’’کہ للثورة سالعلی حکیم     ٰالمجل باقر محمد کیقیادت  جس
اور             ہے کرتا العزیز عبد بھائی کا اس اب اور تھا ’’کرتا البدر‘‘   ِفْیَلُق

افپواج             ایسپی تمپام یپہ ہپے۔ جاتپا کیپا شپمار شعبہ عسکری کا مجلس  اس
ہپوئی            میپں ایپران سپب ٹریننپگ عسکری اور سازی کیتنظیم جنپ  ہیں

سپنی              امپن پپر میپں کرعپراق مل کےساتھ صلیبیوں افواج یہی آج  ہے۔
کپی              کپےقبضپہ ان بھپی جپو پھپر اور ہیں رہے بول دھاوے پر  گھروں
ہپے             جاتپا کردیپا سلسپل پابنپِد عورت یا ہو مرد وہ ہے کرتا  مزاحمت

لیے              کے مخالفین پاس کے ان ہے۔آج جاتا دیا پھینک میں زنداں اسے  اور
’’ یپا            ‘‘ سپلفی پپر آدمپی کپےکسپیبھپی السنۃ اہل وہ ہے تہمت ہی  ایک

           ’’ وہکسی‘‘ ہیں۔پس لیتے دھر اسے کر لگا الزام کا ہونے  وہابی
جاتا             ہی پڑھنے نماز میں مسجد محضپ جو چھوڑتے کونہیں سنی  بھی

ہو۔           تعلق کوئی ساتھ کے مسجد امام کا اس یا ہو
والپپے             کرنے ادا بد کرداِر یہ کہ نہیں چھپی ڈھکی بالکل بات  یہ
    ’’ بعپض       ‘‘ ، کپےلپوگ بپدر فیلق کےلوگ، پولیس کےمعاون  صلیبیوں

’’کرد  تھوڑے           البیشمرکة‘‘ کے دنیا دین اپنا نے جنہوں ہیں لوگ وہ  اور
کپا             جپس ہیں خطرناک قدر اس منصوبے ہے۔یہ دیا بیچ کےعوض  فائدے
کپو            علقپے جپس کپہصپلیبی ہپے جاسپکتا لگایپا سپے بپات اس  انپدازہ

دفپپاع   ‘‘  ’’        وشہری پولیس کےمعاون ان اور بدر فیلق وہ ہیں  چھوڑتے
            ، لپوگ یپہ کپے بپدر فیلق ہے۔پھر جاتا کردیا حوالے کے لوگوں  کے
بولتے            دھاوے پر گھروں کے لوگوں طرح کی شیعہ الدروز میں  فلسطین
وہ             میپں افعپال ہیپں۔ان کرواتے امل یہودی کےآقا ان انہیں جسطرحپ  ہیں

پیچھے          ے ایس بھی کو یہودیوں کہ ہیں کرتے ارتکاب کا جرائم  سفاکانہ
کپےافپراد           گروہپوں کپےان فرقپوں باطنی اسطرح ہیں۔پس دیتے  چھوڑ

ہیں۔             گئے کیے تیار طرح پوری لیے کے گذرنے کر کو بدکرداری اس
کیحرکپات              ان تاریخ اور ہے ایک دین اور وتاریخ عقیدہ کا ان  کیونکہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

 ! ہپم            یہپاں رقپمکپیہپے کپےخلفپ مسپلمانوں نے انہوں جو ہے  کیگواہ
خبیثوں  کپونقپل         رافضی دواعلنپات والپے ہپونے صادر سے  کیطرفپ

لیپے              کپے السپنۃ اہپل اور وکنیہ حقد کے ان قاری سے جن ہیں  کرتے
… ہے           سکتا لگا اندازہ بخوبی کا کراہت کی رافضیوں خبیث ان

… وثیقہ  پہل
الرحیم    الرحمنپ بسماللپہپپ
الل      رسول محمد والسلمعلی المعصومین  ّٰوالصلة وآلہ ہ

… السلم     علیہ علی شیعاِن اے
طپرف           ہمپاری اور بعپد کے سقوط کے نظام کافر سنی  صّدامی

            ، ہیپں مالپک عراقپی کپے جپس اور بعپد کپے لوٹنے حق کا  حکومت
السپلم            علیپہ علپی کپاخمپس ان پپس وغیرہ، زراعت پٹرول،  ثروات،

ہوگیپا            شپروع پہنچنپا ہمیپں سپے کپیطپرفپ العلمیپہ حوزۃ اور  کےشیعہ
کپہایپک             تھا کیا وعدہ ساتھ ہمارے نے برطانیہ اور کہامریکہ  ہے۔جیسے
ہمیپں            سپال اگلپے گپیاور جپائے کردی حوالے ہمارے حکومت بعد  سال

سامنے             بات یہ ساتھ کے افسوس لیکن گے جائیں دیے دے بھی  اختیارات
     ( اور      ( ہیپں کرتپے تعپاون سپاتھ کے سنیوں عامۃ شیعہ کہبعض ہے  آئی

کپے           لپوٹنے اور وغپارتگری قتپل میپں بغپداد خصوصپًا اور میں  عراق
تپاکہ            کرتپے نہیپں تعپاون ساتھ ہمارے میں اعمال ِافسادی اور میں  اعمال

جائیں۔      کردیے حوالے ہمارے اختیارات
          ( علمپی  (  قپدر کپہجپس ہپے کپامیپہ اہمترین تمہارا شیعہ اے لیے  اس

ان             اور جپات مکتبپہ دینپی پپر طپور خپاصپ اور جلدو انہیں ہیں  مکاتب
چھاپتے             کتابیں کی تعلیمات کی ان جو دو جل بھی کو پریسوں  پرنٹنگ
تاکہ             ہے جاتا کہا اسلمی تاریِخ اور وحدیث سنت قرآن، تفسیِر جنہیں  ہیں
کپا               تعلیمپات کپینئی وتاریپخ حپدیث اور سنت و قرآن کےبعد  ہماس

اور            کریپں کپوجپاری کپیسپنت معصومین بیِت اہل اور کریں  آغاز
      ( ) اور   کروائیپں آشپکار سپے کپیتعلیمپات ملعپون کپوخمینپی  لوگپوں
     ( ہمیپں        ( اللپہ اور آئے لیکپر سپنی عپامہ جپو دیپں کوچھپوڑ چیز اس  ہر

رکھے۔  محفوظ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بدر:   قوات قیادات

وثیقہ  دوسرا
الرحیم    الرحمنپ بسماللپہپپ

المعصومین        وآلہ اللہ رسول محمد والسلمعلی الصلة
بیتہ           آل وعلی علیہ سلماللہ علی الحسنین ابو شیعان اے

نپے              تپم میپں جپن دے کپت بپر میں اعمال ان تمہارے اور تمہیں  اللہ
علپی              امپِت اے کیپا۔ کپوختپم کپےدور کپافروں اور کیا سلب اور  جلیا
سپے            میپں السپنۃ اہپل تم ہے۔ موجود قوت مضبوط ایک پیچھے  تمہارے

کپہ              ہیپں میپں کےانتظار اتحادیوں بدر فیلِق کیونکہ ڈرو نہ بھی  کسیسے
اور            تکریپت انبپار، اہپِل پپس ہیں۔ کرتے حوالے ہمارے حکومت  کبوہ

ہے                علی گار مدد ہمارا اور ہیں قوی ہم اور ہیں میں قلت تو موصل  اہل
لیے              کے ان میں ایام ہے۔موجودہ امام کا سماء و ارض اہل وہ  کیونکہ

ہیپں              چپاہتے قبضپہ پپر بغداد صرفپ سے ہمتم کرو۔ نہ ظاہر دشمنی  اپنی
کپی             قپائدین کپہہمپارے یپہ اور سپے کپیجپانب جنپوب اور عمپارۃ  اہپل

جپائیں،            نکپالے وڈیپوز اور کیسٹ کے ان ، جائیں کی نشر  تصویریں
خپاص           طپرح اسپی میپں۔ مجلت پر، گاڑیوں اور ،چوراہوں کوں  سڑ
          ( سنائی    ( کےخطبے ان یا ہوں بلند نیں کیاذا سنیوں انکی جب پر  طور

تو               ہے بجلی کےپاس جنوب اہِل اگر طرحپ جائیں۔اسی کامکیے یہ تو  دیں
لو               کوخرید کیکتابوں کردو۔ان منقطع بجلی سے ان پس کینہیں ان  یہ
           ’’ کپی  ‘‘ ان ۔ لگپادو آگ انہیپں اور ہیپں دیتپے نپام کپا صپحاح وہ  جنہیں
پپپس            کپرو کپوخپپراب کپینمپپازوںپ ان اور کپرو کپوگنپدا  مسپپاجد

ان              اللپہ کپہ تپک یہپاں نہیپں درسپت نمپاز کیکپوئی ان میں ملک  ہمارے
ہپے             آیپا طرف کی آپ جو پیغام ۔یہ کردے نصرت ہماری خلف  کے

!!!    ’’ ہے    ‘‘ وصیت کی عج الحجہ امام تمہارے یہ
بدر  :قیادات  فیلق قوات

اتحاد)  ۲( رافضی روسی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

فرقپہ           ٭ کپا ان لیکپن ہیپں کپیماننپد بھپائیوں اپنے بھی صلیبی  روسی
خلف           کپے اسپلم میپں چیچنیپا کپردار کا ان اور ہے  آرتھوڈوکس
ایپران              اور ہپے کیپا ذکپر علیحپدہ کپا ان ہپمنپے لیپے اسپی ہپے  اعلنیپہ

نہیپں            چھپپے ڈھکپے زیپادہ کپوئی کپےرشپتے کپےان محبت  کےساتھ
ہیں۔
کے           ٭ حکومتوں دونوں ان کہ ہے کرتا سوال یہ کوئی اوقات  بعض

رافضپی            وہ اور ہیپں کیمونسپٹ صپلیبی یپہ ہپے وجپہ کپیکیپا  تقپارب
کپےسپنیوں!             چیچنیپا کچپھ جپو کپہروس ہپے یہ کاجواب اس  حکومت

نپے               ہم اور ہے وجہ کافی کی تعاون اس وہی ہے رہا کر ساتھ  کے
کپیاپیپل              کرنپے بنپد مظپالم میپں چیچنیپا نے کہایران سنا نہیں  کسیدن

کررہپا              عپام قتپل کپا السپنۃ اہپل میپں ملپک اپنے خود ایران جبکہ  کیہو
ہے۔
دیکھتے            ٭ ہم جب ہے ہوتا واضح بھی وقت اس تعاون کا اس  پھر

بڑھا             ورسوخ اثر اپنا میں ریاستوں آزاد نو ایشیائی وسطی ایران کہ  ہیں
اہپل             ہیپں۔وہپاں عپائد پابندیاں پر السنۃ اہل میں ریاستوں انہی اور ہے  رہا
بھپی            کاروائیپاں کپہامپدادی ،حتٰی نشاط بھی کوئی سے کیجانب  السنۃ

یپہ             دلیل واضح بھی کیاور اس ہیں۔پھر کیجارہی شمار گردی  دہشت
زیپادہ              سپے سپب نے طاقت بڑی جس میں بحران کےایٹمی کہایران  ہے
ساتھ              کا ریاست والی کرنے دعوٰی اسلمکا ظاہرًا کیاور کیمدد  اس

!!! تھا     ہیپ روس وہپ دیا
پیپدا             ٭ خپوف کپوئی کےلیے کافروں کہایران ہے یہ کاراز تعاون  اس

نے             اس فریضہ کا خدمت کی دشمنوں کے اسلم اور نہیں وال  کرنے
کپہروس              ہپے جانتپا نہیپں کپون طپرحپ ہے۔اسپی کیا ادا بہت جدید  قدیمو
شپروع           نپے مغپرب صپلیبی پپس ہپے۔ کاوارث مملکت صلیبی  قیصری

کپیبلکپہ           اختیپار خاموشپی پروگپرامپپر کپےایٹمپی ایپران ہپی  سپے
روس            نپے اس کپیکیپونکہ پوشپی کپیپپردہ اس سپے طریقپوں  مختلف

و              کپومسپلح شپیعہ کپےخلفپ کپہمسپلمانوں تھپا دیپا کپامسپونپ  کویہ
!!! کرے  مضبوط
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

پیپدا            ٭ تپوازن کپا طپاقت کےدرمیان شیعہ اور کہسنیوں بھی لیے  اس
صپپلیبی             پپس ہے۔ ہوگیا کامیاب میں بنانے ایٹمبم پاکستان جبکہ جائے  کیا

کپیقپوت              کپہشپیعہ چپاہتے نہیپں وہ اور ہیں کےپیچھے اس یہودی  اور
کپومکمپل            منصپوبوں اپنپے گئے سپونپے انہیپں وہ تاکہ جائے پڑ  کمزور
وقپپت          کپپےکپپہاس اس پہنچاسپپکیں۔بپپاوجود تپپک تکمیپپل پپپر  طپپور

اسپلماور            وہ اور ہپے کپیحکپومت مرتپد زنپدیق ایپک پپر  پاکسپتان
اس            لیکپن ہپے بھپی کپاحصپہ جنپگپ صپلیبی اس کپےخلفپ  مسلمانوں

کھپاتے             خپوف سے بات اس دشمن کے دین کے اللہ باوجود کے  سب
جائیں۔             ہو نہ متمکن پر کرسی کی حکومت مسلمان دن کسی کہ ہیں

جنپگپ             ٭ اسپلمکپےخلفپ نپے کہایران ہے بھی یہ کامقصد اس  پھر
کپا             اسپکیخپدمات اسپے ہپے کیا ادا کردار میں کےادوار جوتاریخپ  میں
کپہ             ہپے یپہ پروگپرامکپامقصپد کپےایٹمپی ایپران لیے جائے۔اس دیا  صلہ

انہیپں             اور جپپائے دیا ڈال طوق ایٹمی پر مسلمانوں سے مغرب و  مشرق
قپائم           حکپومت مسپلمان ایپک وہ جپب جپائے کردیپا منپع سپے  حرکپت
سپے           جپانب کپی مشرق کی کافروں تو کریں کوشش کی  کرنے

صپہیونیوں           اسپرائیلی میپں مغپرب اور سے کیطرفپ ایران مدد  بہترین
گی۔       آئے میسر آڑ میں شکل کی

دکھلوے          ٭ محپض وہ تو ہے تعلق کا اعتراضات امریکی تک  جہاں
کپہ            ہیپپں کپےلیپپے رکھنپپے میپپں کپوپردہ ڈرامپپے اس اور  کپےلیپپے

کیانپدرونی             ان حقیقتًا ورنہ ہے رکھتا دشمنی کےساتھے ایران  امریکہ
معپاملہ             ایٹمپی کپہایرانپی ہیں دیتے کہے لیے ہے۔ہماس طرحپ اسی  محبت
کپاحصپول              مفپادات ان اسپلمکپےخلفپ تاکہ گا قائمرہے توں کا  جوں

وہ           ہیپں آرہپے سپامنے بیانپات اور دبپائو امریکپی کچپھ ہپو۔جپو  ممکپن
امریکپہ          جبکپہ ہیپں کپےمپترادف جھپونکنے دھپول میپں آنکھپوں  محضپ

کپےبعپد            اسپرائیل میپپں کپوعلقپپے کپہایپران ہپپے کوشپشمیپں  اس
!!! بنادے     حکومت ترین ور طاقت

’’ ٭  ‘‘ نپام          اللہ حزب میں اورلبنانپ شاممیں حصہ ایک کا نامہ منظرپ  اسی
بپار             ہپمبپار میپں کپےبپارے جپس ہپے جماعت خبیث رافضی  کیایک

اسپکی           کپےسپپاتھ کپہاسپپرئیل ہیپپں سپپنتے کپےبعپپد مہینپپوں  متعپپدد
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپیشپپمالی           کپاماسپپرائیل کپااصپپل اس جبکپپہ ہیپپں ہپپوئی  جھڑپیپپں
!!! ہے         کاٹنا راستہ کا مجاہدین اور حفاظت کی سرحدوں

اتحاد)   ۳( رافضی ہندوستانی
لیپے           مظپاہر جلپی سپاتھ کپے ہنپدو کے مجوسیوں ایرانی تعاون  یہ

جنتپا            بھپارتیہ کاسرگرمکپردار اس میں ہندوستان جبکہ ہے آتا  سامنے
خپاتمہ             اسپلمکپا سے ہندوستان پورے کامشن جس ہے کررہی ادا  پارٹی
جبکپہ            ہپے کرتپی اظہپار اعلنیپہ کا دشمنی اسلمکےخلفپ پارٹی  ہے۔یہ

اپنائے          راہ کی سیاست خبیث خفیہ کانگریس جماعت ہندوستانی  دوسری
انپدر           اپنپے تعپاون یپہ کپےسپاتھ ہنپدو کپا مجوسپیوں ہپے۔ایرانپی  ہپوئے
ہنپدو            ۔کیپونکہ ہپے ہپوئے لیے کاسامان مکروہات تمام کےلیے  مسلمانوں

اللپہپپ  بپات            بھی یپہ کیطپرحپ دشمنوں کےباقی کےدین وتعالٰی ٗہ  سبحان
ہیں؟۔             کیا نیتیں متعلق کے مسلمانوں کی شیعہ کہ ہیں جانتے طرح اچھی

انہیپں              میپں معاملہ اس نے ایران تو ہے تعلق کا کشمیر مقبوضہ تک  جہاں
نہیپں             کسپر کپوئی میپں کرنپے کپوتپرک کپےمسپئلہ ان اور کرنپے  ذلیل

ہیں۔            رہے کر ساتھ کے السنۃ اہل باقی وہ کہ جیسے اٹھارکھی
ڈالیپں           نظپرپ مراسپمپپر کپےسپاتھ کپےاسپرائیل ہپمہندوسپتان  اگر

کپییپہ            بپرائی تپو دیکھیپں کپےتعلقپات ایپران اور ہندوسپتان پھپر  اور
کوششپیں          مشپترکہ کپےلیپے کپےحصپول اہپداف اپنپے تکپون  خطرنپاک

ہے۔    دیتی دکھائی کرتی
ایرانپی             کپردار یہپی گپےکپہشپیعہ بھپولیں نپہ کرنپا ذکپر ہپمیپہ  یہاں
پرسپتی            فرقپہ تپاکہ ہپے کررہپا ادا میپں پاکستان سے کےتعاون  مجوسیوں
کپردار             یپہ جپائے۔ کوپھیلیپا کےافکار شیعیت دیکر کوہوا لڑائی  اور

عسپکری             نپے شپیعہ بلکپہ رہپا نہیں محدود ہی تک سلیمطریقوں  صرفپ
ک      السنۃ اہل کےذریعے اور      ے کاروائیوں کیپا شپروع کرنا کوقتل  قائدین

کپا             جپنپ تھپے ظہیپؒر اٰلہی احسان علمہ شکار پہل سے کاسب  اس
کپی             تھپا۔ان اہمکپردار بہت میں کرنے کوظاہر اباطیل و کےعقائد  شیعہ

کیخرافپات             کوشیعہ حلقوں سے بہت زبانوںمیں اردو و عربی نے  کتب
کپوجپاری            کپیسپنت فرقپہ بپاطنی نپے شیعہ لیکن کروایا۔ متعارف  سے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نکل۔جپس             چپل سلسپلہ کہایک تک یہاں رکھا جاری عمل یہ ہوئے  کرتے
نپپواز              حق علمہ لگے۔ جانے کیے شہید السنۃ اعلِماہل درپے پے  کےبعد
طپپپارؒق…    …  اعظپپپم فپپپاروقؒی الرحمپپپن ضپپپیاء علمپپپہ  جھنگپپپوؒی

و…!!!              دلیل بھی میںہوکر قلت وہ ہےکہ رہا وطیرہ یہی  باطنیوںکا
ہیں        آجاتے عاجزپ جب سے کیبات کپی      برہانپ غپارتگری و قتپل خفیہ  تو

کپےہپر              اللپہ گپار مپدد میپں کپےحصپول اس اور ہیپں پڑتپے چپل  راہ
ہیں۔           رہتے تیار وقت ہمہ لیے کے تعاون ساتھ کے دشمن

!!!… موقف  ہمارا
کپرکپےانہیپں              قبضپہ پپر ملکپوں مسلمان کہوہ ہے یہ ہدف کا  دشمن

کے              ان گئی کی تیار پر طور خفیہ میں گاہوں تربیت کی اوران  شیعہ
اہپل             دشمن کےساتھ اس ۔ کردے کےحوالے باطنیوں اور جماعتوں  مثل
کسپیبھپی              گپاکپہانہیپں کپرے اور ہپے کررہا سلوک یہ کےساتھ  السنۃ
تنپگ          انہیپں بلکپہ رکھپے دور سپے اورتحپرک سپے مشپارکت  حکومپتی

بپن             شپکار تریپن کپاآسپان دشپمنوں اپنپے وہ تپاکہ دے ڈال پپر  راسپتوں
کپوبالکپل…             حقیقپت اس وہ ہے ہورہا میں عراق کچھ جو آج  جائیں

ہے۔   کردیتا واضح
کپر            تکیپہ پر اقلیات دشمن وہاں نہیں موجود رافضی میں ملکوں  جنپ
کریں               ادا کردار خبیث اپنا میں کیسیاست ممالکپ ایسے وہ تاکہ ہے  لیتا
میپں            ملکپوں جپنپ طپرحپ ۔اسپی عیسائی میں سوڈان اور کہمصرپ  جیسے
کپی             خیالوں روشن کییتیماولد کیمونسٹوں وہاں تو ہوں نہ گروہ  ایسے

وہ             اور ہپے جپاتی کپردی براجمپانپ پپر اقتپدار کپرسپیء میں  صورت
و            پپس بھپی کچپھ میپں کرنپے کپونافپذ کپےمنصپوبوں مپالکوں  اپنپے

! ہے          شاہد پر بات اس تاریخ اور کرتے نہیں پیش

جہپاد       میپں بنپانے ناکپام منصوبے کے  دشمن
کردار  کا

کپےبالکپل           کپیتوقعپات کپےدشپمنوں اللپہ حپال کیصورِت  عراق
نپے            بھپائیوں مجاہپد بپاقی اور الکرامہ اہل کے عراق پس ہے  برعکس
کپہامپت              پڑھایپا درس کویہ امت ہوئے بناتے کوقوی روحانیت و  ایمان

ایمان،               ہے وہ اور ہے ذریعہ ہی ایک کا نکالنے سے مسائل آمدہ پیش  کو
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپہ              کردیپا ثپابت سپے عمل اپنے نے انہوں اللہ۔ سبیل فی جہاد اور  ہجرت
صپلیبی            جبکپہ ہے۔ سکتی مل میں کوخاک کےمنصوبوں دشمن راہ  یہی

دیکپھ              خپواب یپہ کےبعد کےگرنے نظام صدامی چیلے کےشیعہ ان  اور
کپافروں           …    اللپہ لیکن گے کرلیں قبضہ مکمل پر عراق کہوہ تھے  رہے

!! وال         دینے نہیں گزراہ ہر پر کومسلمانوں
میںپ   عراق بھپائی          پس کےمجاہد ان سے ممالکپ باقی اور السنۃ  اہل

قربپانی              نپے انہپوں اور لپکپے کےلیپے کےدفاع ملت اپنی اور دین  اپنے
ہر               اور ہے عاجزپ سے کیتوصیف اس رقمکیکہزبانپ تاریخ  کیایسی

… ہوگیا          جاری ذکر انکا پر کیزبانپ عام و خاصپ
بہ       قاموا ما بوصف اقول القلم   ماذا وجفت البیان عجزپ

اور              ہے باہر سے بیاں کہ کا کیبطولیت ان کروں وصف کیا  میں
ہیں۔    گئے سوکھ قلم

کپےآقپا         ان اور شیعہ نے جہاد اس میپں    ؤپس نگرانپی صپلیبی اور  ں
کےقیامکےمنصوبوں      حکومت اللپہ       شیعی اس ہپے۔ دیا مل میں  کوخاک

ال       کوئی کےعلوہ عراق         ٰکیقسمجس اہلپ تو وتاپ ہ نپہپپ ادپ ہ ج یپہپپ اگر ہیںپ ن  ہپپ
اللپہ               اور جپاتے بپن شکار آسان سے کاسب دشمن السنۃ کےاہل اس  اور
اس              اور ہپ قپومشپیع ترین ذلیل اور کردیتا مسلط رسوائی و ذلت پر  ان

       … کےمصداق       حدیث اس سب یہ اور کردیتا مسلط پر کوان  کےاعوان
وتاپ  :ہ

بالذرعوترکتم{         البقرورضیتم اذناب بالعینہواخذتم تبایعتم  اذا
الل   سلط ہاد الپی        ّٰالج ترجعوا عنکمحتٰی ینزعہ ل علیکمذًل  ہ

دینکم}
دمیں            کی بیلوں اور گے لگو کرنے کاروبار سودی  جبتم

ہوجپا      مشغول میں باڑی کھیتی ذلپت     ؤپکڑے پپر تپم اللپہ  گےتپو
گپا            کپرے نپہ دور تپک وقپت اس اسپے گپااور کپردے  مسپلط

آ          لوٹ طرف کی دین اپنے تم کہ تک )ؤیہاں ۔(  الجامع صحیح
اس               میں رستے کے اس کوئی جو کہ ہے سنت عزوجلکی اللہ  یہ

فرمپادیتے             بلنپد میں لوگوں اسے اللہ تو ہے کرتا نصرت کی دین  کے
ہیں۔            دیتے بٹھا میں دل کے دشمن خوف کا اس اور ہیں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

… ہیں     وسردار قائد ہمارے مجاہدین
کامیپابی             اور راستے ہدایت، کےساتھ ان نے عزوجل اللہ کہ لیے  اس

ہیپں           فرمپاتے اللپہ کپہ جیسپے ۔ ہے کیا َباَلُھم{  کاوعدہ َوُیْصِلُح  َسَیْھِدیِھْم
َلُھْم    } َعَّرَفَھا َة معاملت        َْوُیْدِخُلُھُماْلَجَّن کے ،ان گا دے ہدایت انہیں  وہ

داخپل            میپں کپیگئیجنتپوں بلنپد کپےلیپے ان انہیپں کریگپااور  درسپت
کپاصپحیحپ             فیصپلوں والپے جپانے کیپے میپں جہپاد ِ میپدان لہذا گا۔  کرے

ہپی            مجاہپدین کیونکہ کرسکتا نہیں نگار تجزیۃ ہوا بیٹھا میں گھر  ادراک
اچھپی              وہ اور ہیپں جانتے زیادہ سے کوسب کےاحوال کےمیدان  جہاد
ہپے۔اس              تپاثیر کیکیا کہکسیبات ہیں رکھتے ادراک کا بات اس  طرحپ

… ں     ہی ذیل درج کیوجوہپ
جہاد)           ۱( عظیم وہ ہیںکیونکہ والے ایمان میںکامل  مجاہدینلوگوں

کپےمصپداق          قپول کپےاس اللپہ ہیپں والپے ِفیَنا{  کرنے َجاَھُدوا ّلِذیَن
َ
 َوا

{ اْلُمْحِسِنیَن      َلَمَع ّلَه
َ
ال َوِإَّن ُبَلَنا ُس ہماری      َلَنْھِدَیَّنُھْم نے جنہوں لوگ وہ  اور

گپےاور              دیپں کیہپدایت راستوں اپنے انہیں ہمضرور کیا جہاد میں  راہ
  :  ) لبپن         الفپوائد ہپو ملحظہپ ہے کےساتھ والوں کرنے احسان اللہ شک  بے

؍صفحہ   ۔ )58القیمالجوزیۃ
کیپونکہ            ہپے کرتپا کپوواجپب امپامت میپں دیپن اللپہ سپبیل فپی  جہاد

اور              ہپے ہوتپا محتپاجپ کپا یقین و صبر زیادہ سے سب میں لوگوں  مجاہد
کپےسپبب              جپنپ ہیپں صپفات دو وہ یہپی کپےمصپداق قپول کپےاس  اللہ

ہے     ہوتی حاصل ۖ{       امامت َبُروا َص َلَّما َاْمِرَنا ِب َیْھُدوَن ِئَّمًة َا ِمْنُھْم  َوَجَعْلَنا
ُیوِقُنوَن   }  ِبآَیاِتَنا امپر         َوَکاُنوا ہمپارے جپو بنپائے امام میں ان ہمنے  اور

آیتوں            ہماری کےاور کےصبر ان بسبب تھے دیتے ہدایت یقیپن  سے  پپر
       :   ) ؍  تیمیپؒۃ ابپن، السپلم لشپیخ الفتپاوٰی مجمپوع ہپو ملحظہ کے۔ کرنے

۔)442/28
میپں              کسپیچیپز کپہجپب ہپے اجمپاعپ پپر بپات اس کا علم اہِل  کثیر
کپاکیپا              کپہان جپائے کپودیکھپا جہپاد اہِل پھر تو ہوجائے واقع  اختلفپ
بپپن                احمپد اور مبارک بن اللہ عبد گیا کیا نقل قول کہیہ جیسے ہے  موقف

(   ) سابق        مصدِر ہوئے کرتے استدلل سے ہدایت آیِت سے حنبل

لئبریری    اسلمی )22(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

قپائد              ہمپارے کہوہی دیں کاساتھ کہمجاہدین کوچاہیے سب لیے  اس
انہپپوں               جبکہ ہے کاحق قیادت پہ طور صحیحپ کےپاس جنپ ہیں سردار  و

ملپت              و دیپن ہمیشہ کہوہی ہے کردیا ثابت سے تجربات تاریخی سابقہ  نے
   …    … کپوتبپاہ    دشپمن مفسپد اور والے دینے قربانیاں والے کرنے  کادفاع

اکپثریِت   !!           تپو آتپاہے وقت مشکل کہجب بھی لیے اس ۔ ہیں والے  کرنے
تعپاون            صپرفپ نپہ کپےسپاتھ غاصب بیٹھی میں گھروں بھی السنۃ  اہل
کررہپی           نوکریپاں میپں حکومتپوں پتلپی کپیکٹپھ ان بلکپہ ہپے  کرتپی

کپے             امت وہ ہے کردار کا لوگوں جن پیچھے کے ان ہے۔پھر  ہوتی
اور           نصپیحت مشپورے، کپواچھپے ان پپس ہیپں نوجپوان مخلپصپ  چنپد

چاہیے۔      رکھنا یاد ساتھ کے نصرت

… کردار   کا حکومتوں
اس            انہیپں لیکپن ہیں موجود السنۃ اہل چہ اگر میں حکومتوں  مسلمان

بنائے             منصوبے کیا لیے کے خاتمہ کے اسلم کہ نہیں سروکار کوئی  سے
کیپے           قبضپے پپر ممالپک مسپلم ذریعے کے عسکریت اور ہیں  گئے

ہپے             … چپاہت ہپی ایپک ہپے ہپدف ہی ایک کا ان کیونکہ ہیں۔  جارہے
  !!! حکپامجنہیپں         ۔یپہ کرنپا تحفپظ کرسپیکپا اور رہنپا بپاقی  کرسپیپپر
کسپی             کپےدشپمن کپہان ہیپں گئے ،بھپول ہے کررکھا اندھا نے  شہوتوں
سپے             دیپن اپنپے وہ مرضپی جتنپا اور گپے رکیپں نپہ پپر حپد  بھپی

یپہ          … گپے سپمجھیں کپافینپہ اسپے کپےدشپمن ان کرلیپں  روگردانپی
ہپے              دیتپا خپبر کپی اس ہمیپں جو ہے قرآن کا وتعالٰی ٗہ سبحان  َوَل{اللہ

: البقپپرہ        ( اْسپَتَطاُعوا ِدْیِنُکپْمِاِن َیُرُّدْوُکپْمَعپپْنپ ُیَقپپاِتُلْوَنُکْمَحّٰتپپی َیَزاُلپپْوَن
چلے              )}۲۱۷ بس کا ان اگر کہ تک یہاں گے رہیں لڑتے سے تم وہ  اور

اللپہ         طپرحپ اسپی ۔ ہٹپادیں سپے دیپن تمہیں فرمپان    تو کپا وتعپالٰی ٗہ  سپبحان
}ہے َسَواًء{       َفَتُکوُنوَن َکَفُروْا َکَما َتْکُفُروَن َلْو ہیپپں   َوُّدوْا چاہتے وہ  اور

ہوجا             برابر دونوں تم تاکہ کرو کفر کیطرحپ ان بھی !!!ؤکہتم

حملوں            ان اور ہے کررہا امریکہ قیادت جسکی میں حملہ صلیبی  اس
جمانپاپ            قبضپہ پپر ملکپوں مسلمان سے کےتعاون صلیبیوں شیعہ جہاں  میں

          … ہیپں  دار ذمپہ و دہ کپےجپواب اس حکمپران مسپلمان تمپام ہیں  چاہتے
اس             وہ جپب ہپے۔لیکپن فپرض کپا وحفاظت کےدفاع امت پر ان  کیونکہ
کرنے            ادا کردار فعال میں جنگ صلیبی اس ساتھ کے خاموشی  مجرمانہ

لئبریری    اسلمی )23(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کھپڑا              ل میپپں کپیصپپفوں دشپمنوں کپامانہیپپں یپپہ کپا ان تپپو  لگیپں
وہپی               کپےسپاتھ کپہان ہپے حپق پپورا کپوپپورا امت پھر اور ہے  کرتا

ہیں۔        دار حق وہ کے جس برتے تعامل
نہیں                قدرت کی روکنے کو حملوں ان وہ یہکہناکہ انکا پر  اس

انہیں  بھپی          رکھتے، قیپادت نپے انہوں جبکہ کرتا نہیں بری سے  مسئولیت
دنپدناتا            میپں کپیسپرزمینوں مسلمانوں وہ اور ہے دی کوسونپ  اجنبی
جیسپے             ان کہ جیسے گی کرے ہی ایسے ذکر کا ان ہے۔تاریخ  پھرتا

حپال              کپا الملوکیوں طوائف ان اور حال کا اندلس اور ہے ہوتا کا  لوگوں
کپو              صپلیبیوں آپ اپنپا نپے جنہپوں نہیں کیبات دور زیادہ کچھ  ہمسے
 … انہیپں            رہیپں براجمپانپ کرسپیپپر کپہوہ دیپا بیپچ کےساتھ ہدف  اس
کپے             ان اور گپی بھپولے نہیپں کپے غپدار و خائن بطوِر کبھی  تاریخ
رہے             جاتی کی لعنت پر ان میں ملکوں مسلمان سبب کے کردار  اس

… ہپے            کررہپا شپکوہ تپک ابھپی سے اللہ جو فلسطین مجروح یہ  گی۔
کہوہ               کاش دیا۔ بیچ پونے اونے اسے نے مسلمحکمرانوں کاجب دن  اس

خلیفپہ             کپاآخپری عثمپانیہ کپہخلفپِت جتنپا جپاتے رک ہپی اتنپا وقت  اس
کپیپیپش            بیچنپے فلسپطین اسپے نپے یہودیوں جب ۔ رکا ثانی  عبدالحمید

اس            کپیحکپپومت اس حپپالنکہ کردیپپا انکپپار نپپے اس  کپشکپیتپپو
محتپاجپ           کپیسپخت مپال کےسبب محاصرہ کےاقتصادی دشمنوں  وقت

تھی۔

… کردار    کا مسلمین علمائے
کمنہیپں            کسیطور سے حکمرانوں داری ذمہ و کیمسئولیت  علماءپ
طرف               کی خیر اور ہیں وارث کے انبیاء وہ کہ بھی لیے اس اور  ہے

کپی             امپت وہ اور والے حکمدینے کا معروف اور والے کرنے  راہنمائی
… اور             ہے کوپہچانتی باطل و حق وہ سے جس ہیں کیمانند  آنکھوں

ہے۔             رہتی پھرتی سرگرداں میں تیہ میداِن کے ضللت امت بغیر کے ان
کوعلپپم             زندگیوں اپنی جو ہیں علماءپ ربانی مراد ہماری سے علماءپ  یہاں
والپے              آنے میں رستے اس اور ہیں کردیتے فنا میں دعوت اور عمل  و

ہیں              ہوتے سے میں لوگوں ان وہ ہیں۔ کرتے صبر پر اذیتوں اور  مصائب
کپےکم               کپودنیپا آخپرت اپنپی اور دیتے نہیں گزترجیح کوہر دنیا  جو

ہپوتے             راضپی پپر بات اس وہ ہی کرتے۔نہ نہیں برباد خاطر کی  فائدے

لئبریری    اسلمی )24(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپرے۔            پامپال اسپے اور روندے کو سرزمینوں کی ان دشمن کہ  ہیں
و             جہپاد ہمیشپہ اور ہیپں چلتپے کپیراہ وحریپت بطپل تپو علمپاءپ  ربانی

ہے              آتا وقت کڑا پر امت جب ہیں۔پھر کرتے تذکیر کی ذکر کے  شہادت
لے             میں میدان کے معرکوں اسے ہوئے کرتے قیادت کی امت وہ  تو

ہمپارے         …   ہی ایسے ہیں دکھاتے راہ کی ہدایت رشدو اور ہیں  جاتے
کپےحلقپات              علپم کپہمحپضپ تھپے گپزنپہ ہر ایسے وہ اور تھے  اسلف

جائیں۔     بیٹھ کرکے تکیہ پر
موقپوف             پپر رائے کی ان پر طور حتمی دفاع کا وجود کے  امت

کپربغیپر                کھپل جہپرًا حق کہوہ ہے واجب یہ پر علماءپ لیے اس ہے  ہوتا
کپا             کپیوعیپد اللپہ وہ تپاکہ کریپں بیپان کھائے خوف سے  کسیطاغوت

ہیں      گفرماتے اللہ ٹہریں۔ نہ َبّیَناِت{      مصداق اْل ِمَن َانَزْلَنا َما َیْکُتُموَن ّلِذیَن
َ
ا  ِإَّن

َوَیْلَعُنُھپُم             ّلپُه
َ
ل َیْلَعُنُھُما ُاوَلِئَك ۙ اْلِکَتاِب ِفي ِللَّناِس َبَّیَّناُه َما َبْعِد ِمن  َواْلُھَدٰى

ّلِعُنوَن} 
َ
میں           ال کوکتاب ہدایت کردہ نازل ہماری جو لوگ وہ شک  بے

پپر              جپنپ ہیپں لپوگ وہ یہ ہیں چھپاتے کےباوجود جانے کیے بیان  ہمارے
لزم              پر ان والے۔اور کرنے لعنت ہیں کرتے لعنت اور ہے کرتا لعنت  اللہ

… کہنپا       کپیچپوٹ کپوڈنکپے حپق ّلپِه    {ہپے
َ
ل ا ِرَسپاَلِت َبّلُغپوَن ُی ّلپِذیَن

َ
 ا

{… ّلَه     
َ
ال ّل

َ
ِإ َاَحًدا َیْخَشْوَن َوَل رسالتکا       َوَیْخَشْوَنُه اللہکی جو لوگ  وہ

 … انہیپں           اور ڈرتپے نہیپں کسیسے کےعلوہ اللہ اور ہیں  پیغامپہنچاتے
بپن             کپاوسپیلہ کرنپے گمپراہ سپے کپوحپق لوگپوں کپہوہ چپاہیے  ڈرنپا

ّلِذیَن{       جپپائیںپ
َ
ا َاْوَزاِر َوِمْن اْلِقَیاَمِة َیْوَم َکاِمَلًة َاْوَزاَرُھْم  ِلَیْحِمُلوا

 { َیِزُروَن      َما َاَلَساَء ِعْلٍم ِبَغْیِر ّلوَنُھْم
ُ
اپناکامپل     ُیِض وہ کپےدن  کپہقیپامت

وہ            گپےجنہیپں اٹھپائیں بھپی بپوجھ کپا لوگوں گےاوران اٹھائیں  بوجھ
اٹھپائیں               وہ جپو ہپے بوجھ برا ہی کیا تو ہیں کرتے کےگمراہ علم  بغیر

کپوتسپلیم             کپےقبضپہ دشپمن کپہغاصپب ہے یہ سے میں گمراہی  گے۔اس
،عپدِمقپدرِت             جائیں کیے پیش عذر باطل کےسامنے امت کےلیے  کرنے

جپائیں۔پھپر           بنپائے کپےبہپانے کیعدممواقفت المر ولی اور  مزاحمت
ہیپں             کردیتپے کپومشپغول امپت میپں اشیاء بعید دوسری وہ کےبعد  اس
بپات            جپس ترجیپح اولیپن ہیپں۔پپس کردیتے کوترک امور اہمترین  اور

صپلیبی         …‘‘  موجپودہ ہپے وہ چپاہیے کپیہپونی توضپیح و  کپےبیپان
ہے۔’’!!          رکھا کر شروع خلف کے امت نے صلیبیوں جسے جنگ

لئبریری    اسلمی )25(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وہ            پھپر اور ہیپں کرتپے کپےسپاتھ علپم نسپبت جواپنی لوگ  ایسے
کپاخپونپ              اس وہ اور رہپے لٹپتی کپےہپاتھوں دشپمن کہامت ہیں  چاہتے
تووہ             … لوٹے کےوسائل ان اور کرے کوپامال کیعزتوں اس  بہائے،
دیپن             اپنپا نپے جنہپوں ہیں نہیں کچھ کےاور سوء ومشایِخ علماءپ  سوائے
جپو             ہیپں ایسپے میں ان ہے۔پھر دیا کیخاطربیچ فائدے کےتھوڑے  دنیا

ہوئے              دیتے قرار فتنہ اسے اور ہیں داغتے فتوے کے کرنے منع سے  جہاد
دار             تنخواہ میں ان ہیں۔بعض دیتے سنائی دیتے درس کا بھاگنے سے  اس
ہیپں              کرتپے تعمیل احکامکیبھی حاکمکےباطل اپنے وہ اور ہیں  ہوتے

۔        ‘‘ ’’     ہے کرنا اختیار سلمتی اور ہے بچانا نوکری اپنی کو ان  کیونکہ
ہیپں              لیتپے کپاسپہارا فتپووں باطل ان کےلیے افعال اپنے لوگ ایسے  بلکہ

!! بچالیں     ‘‘ ’’   سے پکڑ کو آپ اپنے وہ تاکہ
اپنے             امت جب کہ ہے طرح کی صوفیوں ان کردار کا لوگوں  ان
میپں             ذکپر اپنے وہ تو تھی مشغول میں معرکہ خونریز کےخلفپ  دشمن
صرف             تاثیر کی جن ہیں رکھتے تعلق سے گروہ ایسے یہ تھے۔  مشغول
رہپے                چپل پپر منہج کے ان جو پر لوگوں ان یا ہے ہوتی ہی پر  جاہلوں

!!! ہیں  ہوتے
وتعپالٰی           ٗہ سبحان کہاللہ کوچاہیے صادقین علمائے لیے لیپے  اس  کپے

ورنپہ              ہپے۔ کاحق کہاس جیسے کریں ادا کردار اپنا اور ہوجائیں  کھڑے
گپااس             جپائے رہ کھل کےلیے جاہلوں اور گمراہوں مذکور اوپر  میدان
اور             کریپں کومحسپوس داری ذمہ بھاری پڑی پر کندھوں اپنے وہ  لیے

تعامپل            کیسپا اسپے کپےسپاتھ کپہدشپمن کریپں بیپان کپےسپامنے  امپت
            … اپنپی  انہیپں گنپے اللپہ کپےلیپے جپس ہپے فریضپہ وہ کہیہپی ہے  کرنا

ہے۔         کیا منتخب لیے کے پہنچانے پیغام کا رسالت

!!!    ’’ حالت‘‘  کی امت اور اللہ حزب
حپزب          ‘‘ کپو خپود جپو کردار کا جماعت اس میںپ حالت  موجودہپ

موجپودہ’’           نپے جمپاعت رافضپی شیعی ہے۔اس خبیث بہت ہے کہتی  اللہ
کیپا            مظپاہرہ چپالکیکپا بہپت میں کرنے کوملّون معاملت میں  حالت
کے              غاصب ہی شیعہ کہ ہے کیا ظاہر یہ سامنے کے دشمن نے  ہے۔اس

مزاحمپپِت        ‘‘  تحریپپِکپ انہپوںنے کپےلیپے اس اور ہیپں کھپڑے  سپامنے
کپوبھپی’’            کپارڈ فلسپطینی اور ہپے کیا استعمال بھی بھیس کا  اسلمیہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

سے             ہے۔یہاں مسئلہ ترین حساس کا امت وہ کیونکہ ہے کیا استعمال  خوب
گمپراہ            انہیں اور جھونکنے دھول میں کیآنکھوں لوگوں نے حزب  اس

ہوگئے              شکار سے آسانی کا ان لوگ ایسے ہے۔ کیا شروع کام کا  کرنے
نہیپں۔کپون             واقف سے کردار کےخبیث اس اور کیحقیقت شیعہ جو  ہیں

کپی           یہودیپوںپ اور کپیسرپرسپتی ایپران حپزب یپہپپ کہ جانتا ہیںپ  ن
کی‘‘ ’’           ممالک پڑوسی کے لبنان اسے اور ہے رہی چل سے  برکت

… ہے            یہ خلصہ کا اہداف کے حزب اس ہے۔ حاصل بھی حمایت
شیعیت)          ۱( میں کونے لبنانکےکونے ہوئے ابتداکرتے سے  جنوب

کامکمل      سنیوں اور ! کوپھیلنا کرنا  خاتمپہپپ
انہیںکسی)           ۲( اور کرنا ختم جماعتوںکو السنۃکی اہل میں  لبنان

کیلگامشپیعہ            معاشرے اور روکنا سے پہنچنے تک عہدہ حکومتی  بھی
! دینا      میں کےہاتھ عیسائیوں اور

ادا)        ۳( کردار ڈرامائی کا دشمنی خلف کے  غاصباسرائیلیوں
اللپہپپ       اور کیخیانتوںپ ہپ شیع تاکہپ کپے     کرنا دیپن کپے وتعپالٰی ٗہ  سپبحان

! جائے            کیا کم کو شہرت کی تعلقات کے ان ساتھ کے دشمنوں
میں)          ۴( معاملہ کے نصرت کی مسئلہ فلسطینی السنۃکو اہل  عام

کپونوکریپاں           سپنیوں میپں کپےپپردہ مزاحمپت وحپدِت اور کرنا  گمراہ
جائے۔        کیا پراپیگنڈہ لیے کے ایران تاکہ دینا

کی)        ۵( منصوبوں تمام کے شیعوں اور صلیبیوں کو  لبنان
بنانا۔     آماجگاہ لیے کے تکمیل
ہیں      ہمکہتے جو بات کپاوہپ         وہ حزب اس کیدلیل کیسچائی  اس

قبضپہ             پپر افغانسپتان ۔ اپنایپا میپں احداث موجودہ نے اس جو ہے  موقف
کپی           غاصپب اجنپبی اور کپیمناصپرت شپیعہ تپک عپراق لیکپر  سپے
لیپے            کپے رکھنپے مبتل میں دھوکہ کو عوام میں اثناء اس  تائیداور

!! دعوے        کھوکھلے جھوٹے کے دشمنی خلف کے امریکہ
نہیپں            کپوبپاقی شپک سپے ادنپٰی کسپیبھپی جپو دلیپل قطعی  جبکہ
بیپپان       ‘‘  ’’   کا الطفیلی امین۔صبحی کےسابق حزب اس وہ ہے  چھوڑتی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اسکیشپمالی              اور ایجنٹ کا کواسرائیل حزب اس نے اس میں جس  ہے
کیگواہیکپو              اس آپ ساتھ میرے پس ہے۔ کیا بیان محافظ کا  سرحدوں

     ’’ العربیپہ    ‘‘   چپہ اگپر دی۔ میں چینل العربیہ اور الجزیرۃ نے اس جو  سنیں
نہیپں              کپونقپل اس میپں کپےبپاعث ہپونے ورک نیٹ کا کےدشمن  چینل

نپپبی      نپپے میپپں لیکپپن چاہتپپا عمپپل     ملسو هيلع هللا ىلصکرنپپا کپےمصپپداق قپپول  کےاس
و{ کیا !وکذوب}ھصدقک ہے          جھوٹا وہ جبکہ کہا سچ سے تجھ نے  اس

   !! جو          ملقات یہ نہیں موضوع یہاں کا بحث میں کےبارے الجزیرہ جبکہ
…2004جولئی 23 ہے       یوں کچھ وہ ہوئی کو

الپزام     ‘‘       پپر اللپہ حپزب کپہآپ گویپا کہپا نپے  پروگپرامکپےمیزبپانپ
!! ہے؟          کرتی حفاظت کی سرحدوں اسرائیلی وہ کہ ہیں لگارہے

: الطفیلی  …    صبحی لگا  میںکیاالزام ایسپا    ؤہاں کپوئی کیا اور  ںپ
کےسپاتھ              معاہدے اس اسرائیلی سے جب ہو۔ کرتا شک میں اس جو  ہے

ہیپں  وہ          1996نکلپے کہ کیا اعتراف نے اللہ حزب میں جس  سے
کیاجازت           بنانے کونشانہ اہداف کواسرائیلی کاروں مزاحمت  فلسطینی
کپامطلپب               جپس ۔ ہے مزاحمت لبنانی کےاندر لبنانپ ارِض گی۔یہ دے  نہ

کپاحپق             لڑنپے انہیپں اور ہیپں موجپود فپوجی اسپرائیلی میں لبنانپ کہ  ہے
میپں            کپےمسپئلہ کپیآزادی اس میپں کپےمعپاملے فلسپطین لیکپن  ہپے

!!     … ہے    مصیبت اصل یہی نہیں حق کوکوئی مجاہدین
پپہ        ‘‘     سپرحدوں کہاسرائیلی کہا نے اس میں چینل العربیہ طرحپ  اسی

کپیحفپاظت           سپرحدوں کپراسپرائیلی اٹھا کاکاماسلحہ اللہ  موجودحزب
کپراسپرائیل               جا وہاں وہ تو کرتا نہیں کیتصدیق اس جو اور ہے  کرنا

وہ             تپاکہ لپے کیکوششکرکپےدیکپھ کرنے کاروائی کوئی  کےخلفپ
تعپذیب       …      …  گا ڈالے میں جیل اسے گا کرے منع کون کہاسے  دیکھے

!… گا…        انتقاملے کون سے اس اور دیگا
ان              وہ تپو ہے چاہتا تفصیل کیزیادہ ملقاتوں دو ان کوئی جو  اور
اس            تپاکہ لپے دیکپھ جپاکے ہیپں موجپود پپر سپائٹوں کپیویپب  چینلپوں

رافضپیوں     …       تلپک ابھپی جپو بھپی وہ اور قائمہوجائے حجت  کےلیے
عقپائد              و تاریپخ کپےحقیقپی ان اور ہپے رکھتپا کپاجپذبہ خیر  کےساتھ

!!! ہے     ہوئے ئے بھل کو
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپا      مسپلمانوں میپں جنپگ صپلیبی  موجپودہ
کردار…

نے              ہم کچھ جو میں بارے کے اتحاد کے شیعہ اور صلیبیوں تک  اب
کپاکیپا                کپہہپممسپلمانوں ہپے یہ اہمسوال لیکن کافیہے وہ ہے کیا  بیان
         …!! کپے  جپس میپں کرنپے ختم کو محور اس کے شر ہے؟  کردار

کپواسپتعمال             طبقپہ دو ہپر کپےلیپے اہداف اپنے جو ہیں صہیونی  پیچھے
کپو           کپردار مطلپوب سپے مسپلمان ہپمہپر میپں موضوع ہیں۔اس  کررہے

ہیں۔        چاہتے کرنا بیان میں نقاط کے ذیل
کے)           ۱( ان اور میں، روپ حقیقی کے اس معرفت کی  رافضہ

ان             اور علپم کپا انحپپراف کپےاسپلمسپے ان اور کپیاطلعپ  افکپار
پپر             مسپلمان ہپر کپےسپاتھ اس چپاہیے۔ رکھنا ظنپ عدمحسِن  کےساتھ

!!! رکھے          نظر گہری پر فریب مکرو کے ان ہے واجب
اتحاد)          ۲( صلیبی رافضی ساتھ بینیکے باریک پوری طرح  اسی

بڑے              کسی کر ہو مبتل میں دھوکہ کے ان امت تاکہ رکھیں نظر  پر
کپیتیپاری             لڑنپے کپےخلفپ اتحپاد اس اور جپائے گھپر نہ میں  خطرہ

ی             ک سپلوک بپدتر سپے بپد ہمیشپہ سپے یجپانب ک دشمنوں ان اور  کرے
ہیں۔           لوگ عاری سے دین و اخلق یہ کیونکہ رکھے توقع

ان)          ۳( اور رہے میں رابطہ مسلسل ساتھ کے السنۃ اہل  مسلمان
کپے              دشپمن کپر مپل وہ اور بڑھے قوت کی ان تاکہ رہے جڑا  سے

کرسکیں۔    تیاری بہتر خلف
تک)           ۴( ابھی جو کرے خبردار کو لوگوں پڑے میں غفلت  ان

ہیں۔            ہوئے کیے وابستہ امیدیں اور توقع کی خیر ساتھ کے  رافضیوں
کپےسپاتھ              کپےدشپمنوں کپےدیپن اللپہ لپوگ یہ کہکسطرحپ بتائے  انہیں

کپراس              مپل وہ تپاکہ ہیپں مسپتعد کپےلیپے کرنپے تعپاون قسپمکپا  ہپر
کردیں۔    خاتمہ کا دین

وہ)           ۵( ذریعے کے جس قمعکریں قلع منصوبوںکا ان  دشمنکے
کپی           اس ہپپے۔ کررہپپا کپیسپپعی کپوپھیلنپپے کپےافکپپار  شپپیعیت

پسپندی            کپیرسپوائیت ان کپےسپامنے کپہلوگپوں ہپے یپہ صپورت  ایک
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

سپنِت              و اسلمکےمفپاہیمکپوکتپاب اور جائے کیا کوبیان رذالتوں  اور
ان            سپاتھ کپےسپاتھ اس جپائے۔ کیپا نشپر میپں کپیروشپنی  صپحیحۃ

ممالپکپ           اسپلمی بعپض کپےتحپت جپنپ جپائے روکپا کوبھی  کوششوں
بپڑے               شپیعہ کام یہ ۔ ہے جارہا کیا تبدیل کو انداز کے سہن رہن  میں

میپں             کپیلپیپٹ جنپگپ صپلیبی اس میں جس ہیں کررہے میں انداز  منظم
ہیں۔       شامل پر طور خاص ملک آئے

طرف)          ۶( کی توحید کو لوگوں سامنے کے فتنوں کے دور  موجودہ
کپی             ہپونے گپامزن پر کےمنہج والجماعۃ السنۃ اہل انہیں اور جائے  بلیا

ان             کپےسپاتھ جس ہے وسیلہ بہترین وہ ہی توحید کیجائے۔کیونکہ  تاکید
کپہ            بھپی لیپے ہپے۔اس سپکتا جپا کپوروکپا کپےافکپار باطنیوں  رافضی

اورجپب           پھیلپی ہپی کپےسپاتھ توحیپد السپلمکپیدعپوت علیہپم  انبیاء
کپے            شپرک ذریعپے کپے اسپی تپو گپے جپائیں جان کو توحید  لوگ

گے۔    ہوں ختم مظاہر
کے)            ۷( حالت کے ان اور جائے کیا اہتمام کا امور کے  مسلمانوں

اور            جپائے نکپال سپے وذاتیپت انپانیت انہیں اور جائے برتا تفاعل  ساتھ
کپا            مسپلمان کپہمسپلمان جپائے کپروائی دہپانی کپییپاد بپات اس  انہیپں
کپی           مسپلمان دوسپرے کپےسپبب چپپارے بھپپائی اس اور ہپے  بھپپائی

  !! کپہ         جیسپے ہپے واجپب مپدد میپں وقپت مشکل اور نصیحت،  نصرت،
ہے   میں :حدیث

من{             فیہ ینتقص موطن فی مسلما ا امرء یخذل امریء من  ما
الل         خپذلہ ال حرمتپہ مپن فیپہ وینتہپک فی  ّٰپہعرضہ  تعالٰی

مپوطنپ           فپی مسپلما ینصپر احپد مپن ومپا نصرتہ فیہ یحب  موطنپ
ا           نصپرہ ال حرمتپہ مپن فیہ وینتہک عرضہ من فیہ ّلپہینتقص

ٰ
 ل

{ نصرتہ     فیہ یحب موطنپ فی
کرتپا            رسپوا پپر موقع کوایسے بھائی مسلمان اپنے کوئی  جو

ُلٹ             حرمت کی اس اور ہو ہورہی پامال عزت کی اس کہ  ہے
موقپع            ہپی ایسپے وتعالٰی ٗہ سبحان کواللہ شخص ایسے تو ہو  رہی

لگائے             امید کی نصرت سے اس وہ میں جس گا کرے ذلیل  پر
پپر           موقپع کپیایسپے بھپائی مسپلمان اپنپے جپو اور ہوگا  ہوئے

لئبریری    اسلمی )30(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اس            اور ہپو ہپورہی پامال کیعزت اس جہاں ہے کرتا  نصرت
اللہ       تو ہو رہی لٹ کپی     کیعزت شپخص ایسپے وتعپالٰی ٗہ  سبحان

) صپحیح          گپا چپاہے نصپرت سپے اس وہ گاجہپاں کرے  نصرت
الجامع)

لیے)        ۸( کے نصرت کی بھائیوں مسلمان اپنے کو  مسلمانوں
سے            بھنور کے قومیت اور عصبیت انہیں اور دینا ترغیب کی  نکلنے

صپرف           تعلپق ساتھ کے مسلمانوں سارے ہمارا کہ سمجھانا انہیں  نکالنا۔
کہتے                قیم ابن کہ جیسے ہے قوی سے تعلق ہر تعلق یہ اور ہے کا  اسلم

ںپ }ہی اخوةالنسب{     من انسب الدین کے     اخوة نسب چارہ بھائی کا  دین
دوسپرے             وہ ہیپں ایپک غپم کپے ان ہے۔ قوی زیادہ سے چارے  بھائی

جسپمکپاحصپہ             اپنپے ہپی کپواتنپا ملپت افپراد والپے بسپنے میں  علقوں
ان             ہیپں۔ رکھتپے محبت سے کےلوگوں علقہ اپنے وہ جنتا ہیں  سمجھتے

کے               جسم کے ان جب اور ہیں امِتواحدہ ،وہ ہیں ایک دکھ اور غم  کے
مبتل             میپں جسپمتکلیپف سپارا تپو ہپے ہوتپا درد میپں حصپہ  کسیایپک
کپوتمپام             کپیمسپئولیت کپےدفپاع کپےدیپن اللپہ باتیں سب ہے۔یہ  ہوجاتا
رنگپ            کےوطنوں، ان نظرپ بصرِفپ ہیں کردیتی عین فرِض پر  مسلمانوں

!!! کے   اورذاتوں وقومیتوں
کے)         ۹( دشمن اور سمجھنا واجب اوپر اپنے حصول کا  علم

کپے           قپول اس کپے وتعپالٰی ٗہ سپبحان اللپہ کرنپا احپاطہ کپا  منصپوبوں
}مصداق اْلُمْجِرِمیَن{      ِبیُل َس ِبیَن ِلَتْسَت َو اْلَیاِت ُنَفّصُل ِلَك ہپمآیپات  َوَکَٰذ  اور

واضپح            کپاراسپتہ مجرمپوں تپاکہ ہیپں کرتپے کپربیپان کھپول  کوکھول
وتعپالٰی          ٗہ سپبحان اللپہ کپہوہ کپوچپاہیے امپت لیپے  کپےقپول  ہوجپائے۔اس

اْسَتَطْعُتم   { َلُھمَّما دشمنکو }      الخ …َوَاِعُّدوا اور عملکرے مصداق  کے
رکھپے۔پپس           مرعپوب اسپے اور کپرے زدہ دہشت کےساتھ تیاری  اپنی

جانو   اپنی اور          ںپمسلمان کریں تیار پر طور دونوں بدنی و ایمانی  کو
رہیں۔         کرتے نہ انتظار کا دشمن کے بیٹھ گھر

… ہوں    کہتا ،میں آخرمیں
کپادل               مپومن کرہپر دیکھ اسے ہے پڑی بن افتاد جو پہ امت  آج
پپانی              کہیپں جہاں نہیں ایسا کاکوئیچپا زمین ہے۔کہ روتا کےآنسو  خونپ
کسپی               وہ تپو ہپے آتپا نظرپ اگر خونپ ہوا بہتا کےساتھ روانی  کیطرحپ

لئبریری    اسلمی )31(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جس               ہے کا ملت قائد کیاس انسانیت میں قریب ماضی بلکہ نہیں کا  اور
     … اس       نپے کیاذانپوں جس کومٹاڈالتھا کےوجود پرستوں آتش  نے

 … کپی           جپس تھپا کردیپا معمور سے توحید کونغمہء کونے کےہر  زمین
کروادیپا            آزاد سپے وجپبر کپےظلپم ادیپان کوباطپل انسانیت نے  دعوت

ڈوبپے…          میپں وزنپدقہ الحپاد نپے کپردار سپیرت فرشپتہ کپے جس  تھا
  … لیکپر        سپے مپدینہ تھا کردیا مجبور پر ہونے بدنداں انگشت  انسانوںکو
کرنپے           حکپومت پر میل مربع لکھ بائیس تک ساحلوں کے  ہندوستان

پڑتپا             چھوڑنپا سپے خپود علقہ مفتوحہ کوئی کوجب کیفوج جنپ  والی
کپےنپہ              چھپوڑ کہہمیپں کرتی عرضپ آکےانہیں اقوامخود مفتوح تو  تھا

کہتیں  ؤجا غیر{         اور علی معانکم حکامنا ظلم من الینا احب  لعدلکم
ہے            دیننا} محبوب زیادہ سے ظلم کے حکمرانوں اپنے ہمیں عدل را  تمہا

…     !!! ہیپں          کہاں وہ آج لیکن ہو نہیں پر دین ہمارے کےکہتم اس  باوجود
   !!… سپاتھ         کےسپاتھ اس ملتا نہیں تک نشان کا لوگوں ایسے میں  زمین
یہپودی            کپافر کپہکیپوں چپاہیے کرنپا غپور طپرحپ اچھپی کویہپاں  قاری

بپد            اپنپے کےبجائے پڑھنے تاریخ اپنی میں نصاب تعلیمی ہمیں  وصلیبی
صپاف           سپبب کپا ہیپں۔اس چاہتے لگانا پر پڑھنے تاریخ کی  کرداروں
نسپلیں             آئنپدہ تپو ہپوگئے روشپناس سے تاریخ ہماصل کہجب ہے  واضح

لیے               کے باب سِد کے اس اور گی لیں پہچان طرح اچھی کو دشمن  اپنے
کہ             یپہ کیتاریخ ہندوستان ہمیں کمینے بعض لیے گی۔اسی کریں  ہپپسعی

اور            ہپے کپاحصپہ ہندوسپتان بھپی کپہپاکسپتان ہیپں چپاہتے  کپرپڑھانپا
!!! ہے    ایک ثقافت ہماری

اللہ               کہ ہوں دیتا کیدعوت کواسبات امت کواور آپ اپنے میں  پس
کے             دین کے اس اور لوٹیں طرف کی اطاعت کی رسول اسکے  اور
کپا            کپےحجپم خطپرات متوقپع آمپدہ کپوپیپش امت کریں۔ تمسک  ساتھ
   …!!! کپا        مبارکبپاد اور کریپں تیپاری کپےلیپے اس اور کریپں  انپدازہ

کپواللپہ          نفس اپنے نے جس مسلمان وہ ہے کپی    مستحق وتعپالٰی ٗہ  سپبحان
روند              تلے پیروں کواپنے حشمت کیجاہ دنیا اور کردیا قربان میں  راہ
غلم …            کا خواہش اپنی جو مسلمان وہ ہے مستحق کا افسوس اور  ڈال

پپر             مسپلمانوں اور رہپا کپےزنپدگیگزارتپا بپن القلب شقی اور رہا  بنا
     … و        کپےخپالقپ اس اسپے ہپم رہا کیے بند آنکھیں سے قیامت والی  بیتنے

ہیں           دیتے کیدعوت تدبر میں آیات کیان رب مالکپ

لئبریری    اسلمی )32(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

َقْوًما{         َبْعَدَھا ْاَنا َوَانَش ِلَمًة َظا َکاَنْت َقْرَیٍة ِمن َقَصْمَنا  َوَکْم
َتْرُکُضپوا          َل َیْرُکُضپوَن ُھپمّمْنَھپا ِإَذا ْاَسپَنا َب َاَحُّسپوا َفَلَّمپا  آَخِریپَن

َوْیَلَنپا           َیا َقاُلوا َاُلوَن ّلُکْمُتْس
َ
َوَمَساِکِنُکْمَلَع ُاْتِرْفُتْمِفیِه َما ِإَلٰی  َواْرِجُعوا

َجَعْلَنپاُھْمَحِصپیًدا          َدْعپَواُھْمَحَّتپٰی ّتْلپَك َزاَلپت َفَمپا ِلِمیَن َظپا ُکَّنا  ِإَّنا
َخاِمِدیَن}

ان             اور تھیپں ظپالم جپو کردیپں تباہ ہمنے بستیاں سی بہت  اور
ہمارے            نے انہوں کردیا۔جب پیدا کو قوم دوسری نے ہم بعد  کے

کپرو            نہ دوڑ بھاگ بھاگنے۔اب لگے تو کرلیا احساس کا  عذاب
مکانپات           اپنپے لوٹو وہیں گئیتھی آسودگیدی تمہیں جہاں  اور

جا   لگے         ؤکیطرفپ جائے۔کہنے لیا کر تو سوال سے تم  تاکہ
یہپی            کپا ان تپو تھپے۔پھپر ہمظالم شک بے خرابی ہماری  ہائے

کھیپتی             کپٹیہپوئی سپے جپڑ انہیپں کہہمنپے تک یہاں رہا  قول
 ) النبیآء        دیا کر طرح کی آگ پڑی بجھی ۔)15-11اور

اللپہپپ  کے             ہم ان کو مسلمانوں وہ کہ ہیں گو دعا سے وتعالٰی ٗہ  سبحان
مدد             کےخلفپ کیدشمن ان اور رکھے محفوظ سے کیچالوں  دشمنوں

وتعپپالٰی      ٗہ سپبحان اللپپہ اور کپی      کپرے دیپپن کپواپنپے آنکھپوں  ہمپپاری
    … کپے       عجپم و عپرب کپرے ٹھنپڈا سپاتھ کپے تمکیپن و  نصپرت
ٹھنپڈے           سپینے ہمپارے سپے جپس دکھپائے دن ایسا ہمیں پر  حکمرانوں

ہوجائیں۔
جدیر      وبالجابةپ قدیر ذالک علی انپہپپ

الدین   فی اخوکم
فاروقی     علی حسن معاویۃ اللہ  ابو  حفظہ

لئبریری    اسلمی )33(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

حدیث  ھ اتاک  ل
 الرافضة
ترجمہ   اردو کاپ
یوں   رافض تجھے  کیا

ہپے؟    پہپنچی خبر کیپ
الش  :یدھللمامم

ا    {    مصعب ابو الخلیلہ نزال فضیل  احمد
}ؒلزرقاوی

مصعب      ابو الشہید امام مضمون  صاحب
الزرقاوؒی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

سورة    لحرةما للرجال لوضعہا  ٔیا الصخور  ُتبکی
الماساوی

خلفہ    صداہا لہا الزرقاوی   اصرخت۔۔۔۔فعاد وقریعہا الَّثری ؒسد
المجرمین   یجزی  غضبانپ
ہم بجرم

الغرباوی    للخائنپ باول من

صوتہا    اسمع خرساء وفتاوی   بکتیبة بوثیقة ل بالسیف
کانہ     الخلوف عیش یرتض الغاوی    لم دعاہ ان اصمًا اعمًی

ومخذمٍل   لمرجفم القرضاوی    لتسممعن یوسف و المدخلی ک
امامہ     الصلیب رکع !اُیذممن سَماوی؟    للعراق بنہج واتی
امامہ     الصلیب رکع !اُیذممن سَماوی؟    للعراق بنہج واتی

بشبہ    مکلومًا کنت خائنپ ان مداوی    ة خیر التوحید منبر فی

جوانپوں    ٭ آزاد گھپرے طوفپانوںمیں کپر    اے دیکپھ تکپالیف  تمہپاری
ہیں     دیتی رو بھی چٹانیں

کپا          ٭ زمیپپن آئی صپپدا سپے تواسپکیکپیگونپج چیخپپا میپپں  جپپب
’’ ہے  ‘‘ الزرقاوی شیر سردار

کپوان            ٭ چیلپوں کپےخپائنپ اس اور پپاول جپو ہے غضبناک ایسا  وہ
ہے      دیتا سزا کی جرم کے

اور        ٭ آوازفتپووں جسپکی کپےسپاتھ گپروہ گرجپدار ایسپے  ایپپک
ہے۔        آواز کی تلوار بلکہ نہیں کی بیانات

رہنپے           ٭ پیچھپے سے جہاد تو بلئے طرف کی دنیا اسے کوئی  اگر
ہے       نہیں راضی ہرگز پروہ زندگی کی

وہ           ٭ چپاہے دے نپہ دھیپان تپو کپیطپرفپ پسپند رسپوائیت  کسیبھی
! قرضاوی      یوسف پھر یا ہو مدخلی

صپلیب           ٭ کپےسپامنے کپہجپس ہپے کپےلئق مپذمت شپخص وہ  کیپا
لگادیا۔           پہ منہج آسمانی کو عراق نے اس اور گئی جھک

منپبر             ٭ تپو ہپے کپاشپکار کسپیشپبہ میپں کپےبپارے نہج اس تو  اگر
گے۔       ہوجائیں رفع شکوک تیرے پہ التوحید

﷽
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

پہنچی؟      خبر کی رافضیوں تجھے کیا
لل        ّٰبسمالل  المعاد،والحمپد والیہ کلہ الحکموالمر لہ الذی قپدر  ّٰپہ الپذی  ہپپ
ل  مپپن         ھالفتراق والسلمعلی والصلة ولیکاد، تقارب فل فرقًا المة  ذہ

من   عداہموعادا      ھاستثنٰی ومن واحدة بالنجاة الفرق یکاد۔ ھذہ م
امابعد…!

تاریخ   نہ             ہمنے اور میں حاضر و ماضی اسکے تو مطالعہکیا  کا
بپدتر             سپے قپومرافضپیوں ایسپی کپوئی ہمنے میں مستقبل والے آنے  ہی

ہو۔اللہ          پور بھر سے قباحتوں کیسیرت جس ہے ان    پائی وتعالٰی ٗہ  سبحان
اور              ڈال کپوبپدل کپےدیپن اس نپے کہجنہوں کرے کورسوا  رافضیوں

نے              انہوں کو دین اعلٰی اس دیا۔ کر ٹیڑھا کو رستے سیدھے کے  اس
کپی           عیسپائیوں کیخباثتوںپاور یہودیوں اور دیا بدل سے معاملت  ادنی

کے               اسلم دین نیا وہ تاکہ نکال دین ایسا ایک کر لے ملغوبہ کا  گمراہیوں
جو             کےآئے لے دین ایسا ایک رکھے۔وہ مناسبت سے کےادیان  دشمنوں
پر                کےپہلوں اس لوگ کےآخری امت کہاس ہے کیتعلیمدیتا بات  اس

           ( شریعت(  دیں، انکارکر مکمل مجیدکا ِ قرآن بھیجیں، لعنت باللہ  نعوذ
یہپاں             کریپں، ارتکپاب کپا شپرک میپں کپےبپارے قبلہ کردیں،  کومعطل
طپرف             کپی مشپہد و کپربل کپر چھپوڑ کو قبلہ اپنے مسلمان کہ  تک

پپر            کپےنپام دیپن میپں مسپلمانوں اور جپائیں لپگ بانپدھنے سپفر  ُرخِت
جائے۔    پھیلیا کو فحاشی

وتعالٰی         ٗہ سبحان رب اپنے ہمنے لیے کرتپپے    اس معذرت طرف  کی
کپر             نقپاب کپوبپے قپومکپےجپرائم کپہہپماس سپمجھا لزمپی  ہپوئے

آجائیں۔       باز وہ شاید کہ تا دیں
گفتگپو            کپےمتعلپق خیپانتوں کپیجملپہ کےکہہمرٖافضپیوں اس  قبل

کہ            ! ہے ضروری بہت لینا رکھ نظرپ کومد بات ایک کریں
        ’’ بڑا    ‘‘ وہ مراد ہماری سے اس تو ہیں بولتے رافضہ لفِظ  جبہم
اثنپا           ‘‘    ، جعفریپہ شپیعہ ہیپں وہ اور ہپے موجود ایاممیں ان جو ہے  گروہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کےاندر’’               ان نے ائمہ کہ چاہیے رکھنا ملحوظ کوبھی بات اس ۔  عشریہ
طرف              کی امامیہ کہ جو ہے کیا اعتبار کا فرقوں غالی تمام ان  موجود
کےمتعلق             حکومتوں اور آدمیوں ، گروہوں ان وہ جب پس ہیں۔  منسوب

کی                جنپ ہیں ہوتے لوگ وہ تمام کیمراد ان وقت اس تو ہیں کرتے  بات
          ’’ ‘‘ ، ہپوں سپے اسماعیلیہ وہ چاہے ہے، ہوتی طرف کی شیعیت  نسبت

میں             مجسمہ غالی ہوںیا سے میں زندیقوں دہریہ وہ یا ہوں سے  سے باطنیہ
پہلے              کہ جو کریں ذکر کا حکومتوں وہ جب پر طور کے مثال  ہوں۔
کپیمپراد            ان تپو کپیحکپومت کپہفپاطمیوں جیسپے تھیپں میپں  ادوار

تھی۔        نہیں عشریہ اثنا وہ حالنکہ ہے شیعیت
ہماللہ     کےبعد ہیں۔       اس کہتے ساتھ کے توفیق کی عزوجل

اوًل…
نبی        جو ہے دین ایسا بالکل      ملسو هيلع هللا ىلصرافضیت سے دین ہوئے لئے  کے

: ہے  مختلف
میپں             اصپول و فپروع اسپلمکپیاکپثر کہشپیعیت نہیں ہی ممکن  یہ
اور              آیپۃ مزعپومہ کپےبپڑے ان جبکپہ ہو نہ کیوں ایسا کرجائے۔  موافقت

کپہ             ہیپں کیپے مرتب قواعد کےایسے ترجیح کےدرمیان دلئل نے  علماءپ
     ’’ اور         ‘‘ ہیپں دیتے نام کا العامہ وہ اسے ہو کےمخالفپ السنۃ اہل بات  جو
کپی              ان جپو ہیپں دیتپے قپرار قپول ترین صحیحپ اسے عکس کےبر  اس
اصپل             کپےانپدر ان قاعپدہ وہ ہپو۔ کپےسپاتھ کیسپند روایات  جھوٹی

پپہ              مخپپالفت واضح کےساتھ اصول و اسلمکیفروع جو ہے جاتا  مانا
ہو۔  مشتمل

‘‘  ’’ وسپپائل   ‘‘  کتپپاب اپنپپی العپپاملی الحپپر عپپالم رافضپپی  ایپپک
ہے’’      لکھتا ہوئے باندھتے باب میں جواز‘‘  الشیعہ العپامہ  ھعدم یوافپق  مپا

’’ طریقتہم  کی           ویوافق عامہ بات جو کہ میں جواز عدم باتکے  اس
احادیث              وارد میں جواز عدم کے بات اس کہ کہتا پھر ہو۔ میں  موافقت

ہپو               کےموافق عامہ جو میں کےجواز عمل پہ بات اس یعنی ہیں  متواترہ
میں              حدیثوں مختلف دو ہے قول السلمکا علیہ صادق میں اس اور

ا‘‘      العامہ۔ای اخبار علی وافق    ھاعرضوا فما والجماعة۔پ السنة  ل
اخبار     ھاخبار خالفپ وما ’’ھمفذروہ مفخذوہ 
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جو              تو السنۃکی۔ اہل یعنی پیشکرو۔ خبریں عامہکی پہ  مجھ
دو            کپوچھپوڑ ان کپرجپائیں مپوافقت میپں کیآپس ان  خبریں

انہیں    ہوں مخالفپ لو  اورجو لے
         ‘‘ ففیپہ   العپامہ خالفپ فما العامہ خلفپ فیہ بما خذ السلم علیہ  وقال

 الرشاد’’
کپہ             کیپوں ہپو اختلف کپا عپامہ میپں جپس لپو کپولپے بپات  اس

ہے۔    میں اسی ہدایت
      ’’ نپے  ‘‘  صپدوق ایپک کپہ ہپے میں الخبارالرضی عیون طرح  اسی

السپلم               علیپہ رضپا نے کہمیں ہے کہتا کیوہ روایت سے اسباط بن  علی
بارے              کے حقیقت کی اس مجھے لیکن ہے جاتا ہو معاملہ کوئی کہاکہ  سے
ایسا             کوئی ںپ وہا ںپ و تاپہ ہ ر میںپ میںپ شہرپ جس اور ہوتاپ ہیںپ معلومن  میںپ

کہا            نے انہوں تو لوں فتوٰی سے کہاس نہیں :بھی

فپپان            بخلفہ فخذ بشیء افتاک فاذا امرک فی فاستفتہ البلد فقیہ  ِاْیِت
فیہ  الحق

        ( ) معپاملے    اپنپے اور جپا پپاس کے فقیہ سنی کے شہر تو  کہ
اس              تپو ے دیپد فتوٰی تجھے وہ جب اور لے فتوٰی سے اس  میں

ہے۔         میں اسی حق کیوں کر عمل خلف کے
  …  … توحیپد،      کی خالق وتفصیًل اجماًل اسلم کہ ہے معلوم بات  یہ

نبی          اور عبادت کےلیے عزوجل کیاللہ اور    ملسو هيلع هللا ىلصمخلوقات پہ اقتداء  کی
مبنپی              پپر دلئل ان بپاتیں تمپام یپہ قپائمہپے۔ پہ کیاقتداء غیِربدعتی  متبع

ہیں۔          ہوئے وارد میں سنت و کتاب کہ جو ہیں
وتعپالٰی        ٗہ سپبحان اللہ پہ طور بنیادی رافضیت شپرک   جبکہ  کپےسپاتھ

قپائم             کپےسپاتھ تضپرعپ و ،وسیلہ عبادت کیلیے اللہ کیغیر مخلوق  اور
اللہ          کہ قائمہے پہ دعوٰی اس رافضیت طرحپ کپیکتپاب   ہے۔اسی  عزوجپل

کے              اس ہے۔ گئی کی بیشی کمی میں اس اور ہے شدہ تحریف  قرآن
نبی      سنِت وہپ ساتھ صحیح        ملسو هيلع هللا ىلصساتھ وہ چاہے ہیں انکارکرتے بھی  کا

کرنے             نقل طرف ہماری انکو اور ہے کرتی تکذیب کی ان ۔رافضیت  ہو
اشراف            کے امت وہ جبکہ ہے کرتی منسوب خیانت طرف کی  والوں

بھپی              کپا کتپب تریپن صپحیحپ ایسپی نپے کہانہوں تک یہاں ہیں۔ سے  میں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ان             اور بخشپی قبپولیت پپہ طپور اجتمپاعی نے کوامت جنپ کردیا  انکار
وہ            تھپے۔ ثقپہ انتہپائی لپوگ والپے کرنپے نقپل طپرفپ کوہمپاری  کتابوں

مسپلم            وصپحیحپ بخپاری صپحیحپ میپں ان گیپا کیپا انکپار کپا جپنپ  کتابیں
تپو               انکپار کپا ان ہیپں کچپھ جپو کپےعلوہ ان جبکہ ہیں پہلے سے  سب

ٹھہرا۔  بالولٰی
کپےانکپار             خلفت و امامت کیمتفقہ مسلمانوں دین کا کہان  جیسے

ان               جبکپہ ہپے۔ اجماعپ کا مسلمانوں تمام پر کہجس خلفت وہ قائمہے۔  پہ
نبی      خود کیتعریف نام         ملسو هيلع هللا ىلصآئمہ یافتہکے ہدایت انہیں اور فرمائی  نے

کپاحکپمدیپا            پکڑنپے سے کومضبوطی سنت انکی موسومفرمایا،  سے
ام               تو رافضیت لیکن کیا۔ ذکر کےبرابر سنت کواپنی کیسنت ان  بلکہ

انکپار             بھپی کپا کیبپرات عنہا اللہ رضی ہ طاہر صدیقہ عائشہ  المومنین
میپں              کتپاب اپنپی نپے تعپالٰی اللپہ خپود اعلنپ کا کیبرات جنپ ہے  کرتی
دراز             زبپانپ میپں کپےبپارے کپیعپزت ان نپے لوگپوں جپنپ اور  فرمایا
کپی              پکپڑ سپخت انکپی نپے تعپالٰی اللپہ ، لگپائی تہمپت پپہ ان  کپیاور

فرمائی۔     تنبیہ انہیں اور
    ’’ بپاب     ‘‘  ہپے کہتپا میپں النعمانیۃ انوار کتاب اپنی الجزائری اللہ  نعمۃ
           ‘‘ کہجس    ہے یہ میں کےدین امامیہ علت اور بات روشن کہ میں بارے  اس
    ’’ کپےسپاتھ          ہپمان ۔ ہیپں کپوپکڑتپے قول کےمخالفپ ہمعامہ  کےسبب

کسینپبی               نہ پر، کسیبرتنپ نہ کرتے نہیں اتفاق کےساتھ السنۃ اہل  یعنی
ہے                  وہ رب ہمارا کہ ہیں کہتے وہ کہ لیے اس یہ اور پر امام کسی نہ  پر

محمد     کےنبی ہیں۔          ملسو هيلع هللا ىلصجس ابوبکؓر خلیفہ کے ان بعد کے ان اور  ہیں
ہمپارا               نپبی ایسا اورنہ ہے رب ہمارا کہایسارب کہتے نہیں بات ہمیہ  جبکہ

محمپد              کپےنپبی جپس رب کہوہ ہیں ہمکہتے بلکہ ہے اور ملسو هيلع هللا ىلصنبی  ہیپپںپ
نپبی               ایسپا ہپی نہ اور ہے نہیں رب ہمارا وہ ہیں کےخلیفہ ان  ابوبکؓر

’’ ۔   ہے نبی ہمارا
میپں             علمپاءپ قلیپل کےایسے ان وہ اور ہے کہتا الموسوی حسین  سید
اپنپی               نپے اس تپو سپالمرکھپا نپے تعپالٰی کواللہ کیفطرت جنپ ہے  سے

}کتاب ِللَّتاِرْیخ{   ُثَّم ّلِہ
ٰ
باطل         ِل ہوئے کہتے کویہ کےموقف رافضیوں  میں

کرلیں   ‘‘               فرض ہمیہ کہاگر ہے اٹھتا سوال یہ میں کہذہنوں دیا دے  قرار
پھپر               کیپا تپو ہپے کپےسپاتھ السنۃ اہل یعنی عامہ حق میں  کہکسیمسئلہ

لئبریری    اسلمی )39(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپپا                 سوال اس کریں۔ عمل ہی کےخلفپ کہہمان ہے واجب یہ ہمپہ  بھی
کے                ان کہ ہاں ، کہا اور دیا نے باقر محمد سید مجھے دفعہ ایک  جواب

کرنپپے             عمل خلف کے ان اقوال کیونکہ گا جائے کیا عمل ہی  خلف
اس               بپات یپہ کیپونکہ ہپو۔ نپہ کیپوں ہپی غلپط وہ چپاہے ہیپں کہتپے  کوہی
ان                حپق میپں کپہکسپیمسپئلہ کپرلیپں فپرض کپہہپمیپہ ہپے کمتپر  سے

ہے۔   ساتھ کے

ثانیًا…
اور             ہپوا کھپڑا نہیپں پپہ کسیبنیپاد ہی سے آغاز اپنے رافضیت  دیِن
ہپدف            کپا اس تپک دور موجودہ ہمارے ساتھ ساتھ کے گذرنے  وقت
دینپا            کپوہپوا فتنپوں کےدرمیپان مسلمانوں کوڈھانا،  اسلمکیعمارت

والجمپاعہ            السپنۃ اہپل ہے۔ رہا ہی کرنا کوکمزور حکومتوں اسلمی  اور
کونبی         جس ہے جماعت پہلی وہ ان     ملسو هيلع هللا ىلصیعنی والپے جپپانے میں آگ  نے

نہ              نہیں، کیبات آمیزی مبالغہ کوئی یہ دیا۔ قرار مستثنی سے فرقوں  تہتر
نپے               خلپف و سلف علماء جسے ہے بات ایسی بلکہ ہے واہمہ کوئی یہ  ہی

کھپڑی          میںایسپے کپےانپدھیروں رات رافضپیت لیکپن ہے۔ رکھا  مقرر
کپو            اسپلمکپیعمپپارت سپے راسپتوں دو کپیغپپرضپ کپہاس  ہپوئی

ہے۔  گرانا
عقائد)            ۱( اسکے اور جائے دیا بنا حقیقتکومشکوک دینکی  اس

پیپدا              شپبہات کپےانپدر کپےمپذہب حپق اہپِل ۔ جپائے کپردیپا  کوٹیڑھا
کیپا             پیپدا شپک میپں ضپوابط و کپےاصپول دیپن اس اور جپائیں  کیپے
لیپے             کپے اس چاہے جائے۔ روکی راہ اسکی پہ طور کلی اور  جائے
ایپک              دیپن یپہ تپاکہ کپیجپائے تحریپف میں فروع و کےاصول دین  اس

جائے۔       رہ کے بن دین شدہ مسخ
کے)       ۲( حکومت اسلمی میں میدان سیاسی طرف  دوسری

جائے۔        کیا کمزور کو ستونوں داخلی و خارجی
کیا              کوکمزور کےنفوس ان کر چھپ قومکےاندر پر طور  داخلی
کے           المسلمین خلیفۃ اور امام انہیں ذریعے کے حرص اوراصحاِب  جائے

و             الزامپات مشپتبہ کےخلفپ خلیفہ یا جائے ابھارا کےلیے خروجپ  خلفپ
کپے              دیپن پپر طپور خپارجی ۔ جپائے کیا قتل کا اس کے کر  دعوے

لئبریری    اسلمی )40(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

قپائمکیپا             اتحپاد کپےسپاتھ ان اور جپائے کیپا تعپاون کےساتھ  دشمنوں
ہوں۔           ثابت مددگار میں گرانے کو حکومت اسلمی وہ تاکہ جائے
رافضپیت             دیپِن کےاوپپر جس ہیں منہج بنیادی اصل ہی امور دو  یہ

’’ کے        ‘‘     ملعون سبا بن اللہ عبد موجد یہودی کے اس سے ہی آغاز  اپنے
کپے             چھپپانے کو آپ اپنے جسے کہ انسان کمینہ وہ ہے۔ قائم  ہاتھوں
         ’’ جبکپہ‘‘   مل نپہ سپہارا کپوئی کپےعلوہ کپےنعپرے بیپت اہِل حّب  لیے
طپور             انپدرونی اور تھپا کرچکپا اظہپار اسلمکپا اپنے وہ قبل سے  اس

میپں             کپاریوں دسیسپہ اسپلمکپےخلفپ اور قپائمرہپا پپہ کفپر وہ  پپر
رہا۔  مصروف

بہپت            میپں مسپلممعاشپرے کےلیپے منصوبے اس اپنے سبا ابن  لیکن
ہوگیپا           کامیپاب میں ڈھونڈنے کےغلم خواہشات اور نفوس کمزور  سے

جنہوں        گئے مل ہوس اہِل ایسے اسے بپن     اور عثمپانپ المپومنین امیپر  نے
عنپہپپ    عفان  اللپہپپ اسپے       رضی جپونہی دیپا۔ کپر کھپڑا فتنہ خلف  کے

کے            دارالخلفہ اسلمی ساتھ کے دشمنوں کے دین وہ ملے ساتھی  ایسے
کپہ              تپک یہپاں گیپا ہو کامیاب میں کرنے کھڑا فتنہ اور کرنے تعاون  باہر
کپو            کپیرعیپپت اس اور کپرڈال کپوقتپپل خلیفپپہ نپپے لوگپوں  ایسپپے

سے              مدد کی ساتھیوں خبیث انہی اپنے نے اس دیا۔ کر مبتل میں  مشکل
ایپک             اور لی نکال کیراہ کرنے پیدا اختلفات بھی کےدرمیان ؓہ  صحاب
کپوختپم            گئیجپس پھیپل عصپبیت قبپائلی میں مسلممعاشرے پھر  دفعہ
کپر               کھپڑا فتنپہ پر کےنام بیت آل نے تھا۔انہوں اسلمآیا کےلیے  کرنے
کپو                سپنت و کہکتاب تک یہاں کیا مبتل میں فتنہ کوبھی لوگوں اور  دیا
کپی             کرنپے پیدا تشکیک میں کیصداقت ؓہ صحاب والے کرنے نقل  ہمتک
لبپادہ              کپا کیمحبت آِلبیت نے انہوں کامکےلیے کیگئی۔اس  کوششیں

کپا          ‘‘ ’’  عصپمت کپےلیپے ان ہپوئے کرتپے مبپالغہ میپں اس بلکپہ  اوڑھا
طپالب              ابپی بپن علپی نپے فرقپہ سپبائی کپہاس تپک یہاں لیا۔ گھڑ  عقیدہ

لیا۔            گھڑ عقیدہ کا الوہیت میں بارے کے عنہ اللہ رضی
اپنے                وہ کہ دیکھا نے کاروں پیرو کے سبا ِ ابن جب کہ ہوں کہتا  میں

اسپی             نپے رافضپیوں تپو ہپے ہوگیا کامیاب میں فتنوں ہ مکرو سارے  ان
آج              سپے دن پہلپے اپنپے پپروہ منہپج اسپی اور رکھپا کوجاری  طریق

لئبریری    اسلمی )41(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

رافضپیت             میپں بیانپات و کتپب اپنپے نے سلف علماءپ ہیں۔ پیرا عمل  تک
ہے۔         کیا آشکار کو حقیقت کی دین انکے اور

  ( ہیں     (  فرماتے میں السنۃ منہاجپ ؒ تیمیہ ِ السلمابن :شیخ
ل    لیس فی    ھوالرافضہ ال و    ھمسعی عپراہپ  دمالسلمونقپض

قواعدہ  افساد
کو           قواعد و عقائد کے اسلم سعی ہر کی  رافضیوں

ہے۔      ہوئی ہی لیے کے گرانے
آدمپی    ‘‘         دو صپرفپ طعپن پپہ عمپر و بکپر ابو کہ ہیں تیمیؒہکہتے  ابِن

۔    ہیں کرسکتے ہی
اس            )۱( کپہوہ تپک یہپاں ملحپد کپوئی اسلمکپادشپمن زندیق، ،  منافق

اللہ         رسول باللہ نعوذ ہوا بڑھتا میں بھی      ملسو هيلع هللا ىلصطعن پر دین اور پر  کیذات
بپدعتی             کپےپہلپے مپذہب اس تھپا حپال یہپی ہپے۔ جاتپا لگ کرنے  طعن

کا۔        آئمہ کے فرقہ باطنیہ اور کا موجد
ہپو،            )۲( شپکار کا تفریط و افراط میں جہالت اپنی جو جاہل کوئی  یا

چپاہے              ہپے حالت کی شیعوں عام غالب یہ اور ہو پجاری کا خواہش  یا
ہوں۔       ہی مسلمان پر طور باطنی وہ

نپے       ‘‘       حنبپؒل بپن احمپد امام کہ ہیں کہتے میں فتاوٰی اپنے تیمیہ  ابن
کہا        میں کےرسالہ مالکپ بن :عبدوس

الل          رسپول اصپحاب علیپہ کان بما التمسک عندنا السنة  ہپپّٰپاصول
و    ملسو هيلع هللا ىلص تفسرالقرآن معنپاہ      ھوالسنة علپی دللت ای للقرآن دلء  ی

ابتپدع           مپپن اول وان الزندقة اساس الرفض ان العلماء ذکر  ولہذا
و      زندیقا منافقا کان انما الل  ھالرفض عبد قپدح     ّٰو قپد فانہ سبا۔ بن  ہ

ف           فپی او الرسپالة نقل فی قدح وقد الولین السابقین  اھپمھفی
علم        فپی تارة تقدح فالرافضة اتباعہا۔ فی فپی  ھپمب ھپپاو وتپارة  ا

ا     ھاتباع علی ذالک وتحیل الذی    ھملہا، المعصوم وعلی البیت  ل
الوجود     فی وجود لہ ۔لیس

تمسک             ساتھ کے اس ہیںکہ یہ اصول ہمارے متعلق  سنتکے
نبی      پر جس جائے ؓہ  ملسو هيلع هللا ىلصکیا صحاب کی      کے ان اور تھے  کاربند

لئبریری    اسلمی )42(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بپدعت             کہہر یہ اور جائے کیا کوترک بدعتوں کیجائے۔  اقتداء
نبی       نزدیک ہمارے سنت ہے۔ سنت    ملسو هيلع هللا ىلصگمراہی اور ہیں  کےآثار

اسپی             ہپے۔ سپے میپں کیدللت قرآن یہ اور ہے کیتفسیر  قرآن
اور              ہپے کیبنیاد زندقہ کہرافضیت ہے کیا ذکر یہ نے علماءپ  لیے
وہ             کیپا کوایجاد دین بدعتی اس نے شخص جس پہلے سے  سب

بپارے              کے الولین سابقین صرف نہ نے اس ۔ تھا سبا بن اللہ  عبد
اسکے           نقل، کے رسالت پیغاِم بلکہ کی دراز طعن زباِن  میں

کپی۔پپس           جپرحپ بھپی میپں کپےبپارے اتبپاع اسپکے  فہپماور
اوقپات          بعپض اور کپےسپبب علپم اپنپے اوقات بعض  رافضیت

اہپِل            ایسپا جبکپہ ۔ ہپے ٹھہرتپی جپرحپ قابپِل کےسبب اتباع  اپنے
بھپی            پپر معصپوم ایسپے اور ہپے محپال جانپاپ کیا کےلیے  بیت
   ) کپاکلم        احمپد امپام ہپے نہیپں ہپی وجپود میپں کپاکائنپات  جس

( ۔  ہوا ختم
 ‘‘    ’’ ی  ‘‘   ک رافضپیوں کپہ ہپے میپں العتدال منہاجپ المنتقٰی طرحپ  اسی
ہیپں              دیتپے قرار کومعصوم کسیایک میں مسلمانوں کہوہ ہے یہ  جہالت

تجپاوز              پپر ان تپو ہو نہ معصوم کوئی جب میں مسلمانوں تمام باقی  اور
جپس               پہلپے سپے کپہسپب ہپے کیپا ذکر یہ نے لوگوں سے بہت ہیں۔  کرتے

طالب           ابی بن علی کیاور کیابتداء رافضیت نے اللہ  شخص  رضی
دیپن            عنپہپپ   اس نپے جپس تھا آدمی زندیق ایک وہ دیا قرار  کومعصوم

کے              مسلمانوں کہ تھا چاہتا وہ اور کیا ارادہ کا کرنے پیدا فساد  میں
) پولس       جو کرے سلوک وہی بھی ساتھ )   Polisساتھ عیسائیوںکے  نے

کپہعلپی               ہپے کپییپہ ہونے کےخراب مذہب اس دلیل بڑی سے سب  کیا۔
عنپہپپ     اللپہپپ برات          رضی سے کاروں کےپیرو اس اور سے دین اس  خود

کواسکیبدعت               ایک ہر سے میں ان نے انہوں بلکہ تھے کرتے اظہار  کا
عمر          بکپرو ابپو کوئی جو پس دی۔ سزا ہمپاپ  کےمطابقپ عن اللپپہپپ  رضپی

آپ       تھا کرتا طعن میں عنہ    کےبارے اللہ باندھنے   رضی بہتان  انہیں
جلپوا              میپں آگ اسپے تھپا ہوتپا غپالی کپوئی جو اور تھے لگاتے  کیحد

دیتے۔
کپا           شپریعت میپں کپےبپارے رافضپہ لیے ہمارے سلف علماءپ  جمہور
ان        …        اور جپائے دیپا قپرار کافر انہیں کہ ہے وہ اور ہے کیا بیان  فیصلہ

جائے۔              کیا قتال ساتھ کے اس جائے ہو ظاہر بدعت کی جس سے  میں

لئبریری    اسلمی )43(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپےکپافر             لوگپوں ایسپے ہپو۔ باغی گروہ کوئی ایسا جب پہ طور  خاصپ
واضپح              سپے سپنت و کتپاب میں جانے کیے قتال کےساتھ ان اور  ہونے

کے             ان کتابیں اپنی کی رافضیوں کہ تک یہاں بلکہ ہیں۔ موجود  دلئل
نبی            ہونے، الذمہ بری سے کےان بیت اہِل میں بارے کی   ملسو هيلع هللا ىلصاپنے ان  سے

نقپل             یروایپات ک ہپونے کپےخپارجپ ان اسپلمسپے اور ہپونے نپہ  نسبت
ہیں۔  کرتی

ثالثًا…
دلئل     سے سنت و کتاب

ہیں    فرماتے د :اللہ

ُرَحَماُء{          اْلُکَّفاِر َعَلی َاِشَّداُء َمَعُه ّلِذیَن
َ
َوا ۚ ّلِه

َ
ال َّرُسوُل  ُّمَحَّمٌد

          ۖ َوِرْضپَواًنا ّلپِه
َ
ال ّمپَن َفْضپًل ْبَتُغپوَن َی ُسپَّجًدا ّکًعا

َ
ُر َتَراُھْم ۖ  َبْیَنُھْم

           ۚ الَّتْوَراِة ِفي َمَثُلُھْم ِلَك َٰذ ۚ الُّسُجوِد َاَثِر ّمْن ُوُجوِھِھم ِفي  ِسیَماُھْم
َفاْسپَتْغَلَظ        َفپآَزَرُه َاُه َشپْط َاْخپَرَج َکپَزْرٍع اِْلنِجیپِل ِفپي  َوَمَثُلُھْم

اْلُکَّفاَر        } ِبِھُم ِلَیِغیَظ الُّزَّراَع ُیْعِجُب ُسوِقِه َعَلٰی ۔ َفاْسَتَوٰى
اللپہپپ   رسول ؓہ      ملسو هيلع هللا ىلصمحمد صحاب جانثار کے آپ کپے  اور  کپافروں

اے           ہیپں رحیپم بہپت میپں آپپس اور سپخت بہپت میپں  بپارے
کرتپے         وسپجود رکپوع گپا دیکھپے انہیپں تو والے  دیکھنے

پپپر            کےچہروں ان سرگرداں۔ میں کیتلش کےفضل اللہ  ہوئے
میپپں            انجیل و تورات کیمثالیں ان ہے۔ کیچمکپ سجود  کثرِت
پپور            بھپر اپنپا جپو کپیماننپد فصپل ایسپی کپیگئیہیپں  بیان

کےمالپپکپ             کھیتی منظرپ یہ تو جائے پک خوب وہ اور دے  پھل
کپرغیپظ            دیکپھ اسپے کپافر تپاکہ ہپے معلومہوتپا بھل  کوبہت

ہوں۔   مبتل میں
  ِ رافضیوں     ‘‘     ؒنے مالکپ امام سے آیت اس ہیں کہتے الدمشقی کثیر  ابِن

کیونکہ              ہیں رکھتے بغض سے ؓہ صحاب جو وہ کیا، اخذ مسئلہ کا  کیتکفیر
کپے         م}ھیغیظون{وہپ  ؓہ صپحاب کپوئی جو اور ہیں کھاتے غیظ سے  ان

کپے             علمپاء ہپے۔ کافر سبب کے آیت اس وہ تو کھائے غیض  ساتھ
ہے۔           کی موافقت میں معاملے اس کی ان نے گروہ ایک

لئبریری    اسلمی )44(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

    ‘‘ الزبیرؒی       عروۃ ابو کہ ہیں لکھتے میں تفسیر اپنی القرطبی  امام
زبیر  عنپہپپ   جو اللپہپپ ہیںکہہم          رضی روایتکرتے ہیں سے میں اولد  کی

جپو                ہپوا کاذکر آدمی ایسے ایک وہاں تو تھے کےپاس ؒ انس بن  مالکپ
ِ  ملسو هيلع هللا ىلصنبی           ِ یپہ  ؒنپے مالپکپ امپام تپو تھا کرتا گستاخی میں ؓکیشان  کےصحابہ

پڑھپی  اْلُکَّفاِر{        آیپت َعَلی َاِشَّداُء َمَعُه ّلِذیَن
َ
َوا ۚ ّلِه

َ
ال َّرُسوُل  ُّمَحَّمٌد

پہنچپے        …} جگہ اس وہ جب کہ تک بہم{   یہاں لیغیظ الزراع  یعجب
ایسا           الکفپار} بھی کوئی میں لوگوں کہ کہا نے مالک امام  تو

آیپت              یپہ اسپے تپو ہپے بغپض کےمتعلق ؓہ صحاب میں کےدل جس  شخص
ذکپر    (          بھپی نپے ؒ الخطیپب کپوابپوبکر روایت اس ہے لتی میں  عتاب

( ہے  کیا
‘‘ کپہ             کہپیہپے بپات اچھپی ہپی بہپت نپے کپہقرطپبی ہپوں کہتا  میں

کپیبہپترین             اس نپے انہپوں کہپیاور بپات احسپن نہپایت نے  اماممالؒکپ
          ؓ صحابی ایک بھی نے کسی جس پس ہے فرمائی نقص   تاویل بھی  کا

کپوجھٹلیپا                کیبپات اللہ نے اس تو کیا طعن میں کیروایت اس یا  کیا
    ) کاکلمختپم        ’’ قرطبی ۔ دیا ٹھہرا کوباطل کیشریعت مسلمانوں  اور

ہوا)
اللپہ     نپے انہوں طرحپ بھپی        اسی سپے قپول کپےاس وتعپالٰی ٗہ  سپبحان

کیا  استدلل
َٰھَذا{            ْبَحاَنَك ُس ّلَمِبَٰھَذا

َ
َانَّنَتَک َلَنا َیُکوُن َّما ِإْذَسِمْعُتُموُهُقْلُتم  َوَلْوَل

ُکنُتپپم          ِإن َبپپًدا َا ِلِمْثِلپپِه َتُعپپوُدوا ّلپپُهَان
َ
ل َیِعُظُکپُما َعِظیپپٌم  ُبْھَتپپاٌن

ْؤِمِنیَن} ُّم
کہ              تھا چاہیے تمہیں تو سنا کو بہتان اس نے تم جب  اور

پپاک             تپو کہیپں، بپات کپہایسپی نہیں جائز کہنا ایسا ہمیں ،  کہتے
آئنپدہ             کپہتپم کرتپا نصپیحت تمہیپں اللہ ہے۔ بہتانپ بڑا بہت یہ  ہے،

کودوہرا    بات ہو۔   ؤایسی مومن تم اگر
بپن             احمپد کپہامپام ہیپں کرتپے روایت سے احمد امام القوٰی عبد  ابن
عنہا             اللہ رضی عائشہ امالمومنین اور والے کرنے تبراء پر ؓہ صحاب  حنبؒل

کپو            والپپے الپپزاملگپانے پپپر ان اور والپپے دینپے کپوگپالی  وارضپپاہا
تلوت            آیپت یپہ کپےلیپے شپخص ایسپے اور تھپپے دیتپے قپرار  کپافر

ْؤِمِنیَن{         } کرتے  ُّم ُکنُتم ِإن َبًدا َا ِلِمْثِلِه َتُعوُدوا َان ّلُه
َ
ال  اللپپہپپَیِعُظُکُم
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

دہپرا          آئنپدہ بات کہایسی کرتاہے نصیحت تمہیں وتعالٰی ٗہ تم  ؤسبحان  اگر
ہو۔  مومن

          ‘‘ مالؒک    امام نے میں کہ ہیں کہتے عمار بن ہشام کہاکہ نے ؒ  قرطبی
سنا    ہوئے کوکہتے

         ِ الل    لن قتپل عائشپة سپب ومپن ادب ؓوعمؓر بکر ابا سب  ہپپّٰپمن
       : ُکنُتپم  ِإن َبپًدا َا ِلِمْثِلپپِه َتُعپپوُدوا ّلپُهَان

َ
ل َیِعُظُکپُما یقپول  تعپپالٰی

قتل          القرآن خالفپ ومن القرآن خالفپ فقد عائشة سب ْؤِمِنیَن۔فمن  ُّم
اسپے             دی گپالی کو عنہما اللہ رضی عمر و بکؓر ابو نے  جس

کو             عنہا اللہ رضی عائشہ نے جس گیاور جائے دی سزا  تادیبی
فرماتے           عزوجل اللہ کیونکہ گا جائے کردیا قتل اسے دی  گالی

کودوہپرا            بات کہایسی ہے کرتا نصیحت تمہیں اللہ کہ  اگر ؤہیں
ؓہ     عائشپپ کیپپونکہ ہپپو۔ مپپومن کی      تپپم قرآن دینا گالی  کو

کیپا            قتپل وہ ہپے کرتپا کپیمخپالفت قپرآن جو اور ہے  مخالفت
گا۔  جائے

نے              شخص جس کہ کہا نے شافعی ِ اصحاب کہ ہیں کہتے العربی  ابن
کپہتمپام             یجیسپے گ جپائے دی سپزا تپادیبی اسپے دی کپوگپالی  عائشپؓۃ

فرمان          کا اللہ اور ہے میں کےمسئلہ ْؤِمِنیَن{    }مومنین ُّم ُکنُتم  عائشہ ِإن
ایسپا               ؓ  کہنا یہ بلکہ ہے کفر وہ کیونکہ نہیں کےمتعلق والے دینے  کوگالی

کہنبی     جیسے فرمایا   ملسو هيلع هللا ىلصہے :نے
ی  جارہ     ؤل یامن ل من ہپھمن وائق

شر            کے اس پڑوسی کا جس نہیںہوسکتا مومن شخص  وہ
ہو۔    نہ محفوظ سے

سلب              حقیقۃ ایمان سے دینے والےکوگالی دینے  پساگرعائشہکوگالی
کہآپ            جیسے تھا ایسا ہونا کاسلب اس تو ہے    ملسو هيلع هللا ىلصہوتا میں فرمان  کے

و{     یزنی حین الزانی }ؤومھلیزنی وہ      من  تپو ہپے کرتا زنا جب  زانی
کرتے۔            خیال حقیقت بھی اسے ہم پھر یعنی ہوتا۔ نہیں مومن

          ( شافعی (  تماصحاِب جیسا ہے نہیں ایسا کہ ہوں کہتا العربی ابن  میں
زنپپا               پپہ منین امالمو المطہرۃ عائشۃ نے افک اہِل کیونکہ ہے کیا زعم  نے

سے               جس دی گالی کی بات ایسی انہیں نے کسی جس پس لگایا الزام  کا
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وتعپپالٰی               ٗہ سبحان اللہ نے اس تو دیا قرار بری انہیں خود نے عزوجل اللہ  کہ
امپام              بالکپل یپہ ہپے۔ کپافر وہ کپوجھٹلیپا اللپہ نے جس اور  کوجھٹلیا

پپہ                بصپیرت اہِل جو ہے رستہ اعلٰی ایسا یہ اور ہے قول کےجیسا ؒ  مالکپ
بپات             کسپیایسپی پپر عائشپؓہ نپے کسیشخص اگر پس ہے۔ واضح  بہت
نپازل              بپرات نپے کپیاللپہ جپس ہپے کپےعلوہ اس جپو الپزاملگایپا  کا

    ) کپاکلم         العربپی ابپن گپی جپائے دی سپزا تپادیبی اسپے تپو  کپیہپے
( ۔  ہوا ختم

            ( اللپہ ( گاکیپونکہ جائے کیا ہی قتل بھی کہاسے ہوں کہتا مترجم  میں
کی              مطہرۃ ؓہ عائش امی سے برائی ہر کیوہ نازل برات جو نے  عزوجل
اللپہ               تو ہوتی موجود اللہ معاذ میں آپ بات ایسی کوئی اگر اور ہے  برات

وتعالٰی   ٗہ بغیپر         سبحان کپا العربپی ابپن پپس فرمپادیتے۔ ذکر ضرور  اسے
نہیں         درست دینا سزا تعزیری میں معاملہ شدہ ) برات ۔(   اعلم واللہ ہے

فرمانا       یہ کا تعالٰی اللہ ِبَہا{   اور َّیۡکُفۡر ِب   ھَفِاۡن ّکۡلَنپا
َ

َو َفَقۡد ُؤَلِء  اھپۤ
ِب   ّلۡیُسۡوا

َ
ِبٰکِفِرۡیَن  }ھَقۡوًما نے          َا ہم تو کریں انکار کا نبوت لوگ یہ اگر  سو

کپےمنکپر              اس جپو ہیپں کردیپے مقرر لوگ سے بہت ایسے کےلیے  اس
اللپپہپپ   اور ہیپپںپ وتعپالٰی   ن ٗہ فرمان   سپبحان َعَلی{  کا ُشَہَداَء  ِلَتُکوُنوا

ہوجا       الَّناِس} پرگواہ لوگوں کہتم ۔ؤتا
کپےکفپر           شپخص اس سپے آیپت اس الواسپطی المحاسپن ابپو  امپام

ؓہ       صحاب جو ہیں کرتے استدلل عپدالت       پہ شپدہ ثپابت میپں اللپہ  کیکتاب
محمپد              وہ گپیکیپونکہ کپیجپائے کیتکفیر ان ہے کرتا بیان نقص  میں

اللپہپپ   انکپی         ملسو هيلع هللا ىلصرسول اور کپاتزکیہ جپنپ ہپے کرتپا کپیتکفیپر  کےصپحابہ
ہیپں             فرمپاتے اللپہ ۔ ہپے کیا بیان نے قرآن خود ثبوت کا  ِلَتُکوُنوا{عدالت

{ الَّنپاِس   َعَلی کپیان        ُشَہَداَء اللپہ گپواہ۔پپس پپر لوگپوں بنپالے تمہیپں  تپاکہ
ایسپا              یاور گ کپیجپائے نپہ کپیتکفیپر ان کپےبپاعث شپہادت اس  پپر

ہے         بھی سبب کے قول اس کے ِبَہا{   اللہ َّیۡکُفۡر َفَقپۡد ھَفِاۡن ُؤَلِء  ۤپ
ِب  ّکۡلَنا

َ
ِب   ھَو ّلۡیُسۡوا

َ
َقۡوًما }ھا ِبٰکِفِرۡیَن  کریں       َا انکار کا نبوت لوگ یپہپپ اگر  سو

جپو              ہیپں کردیپے مقپرر لپوگ سپے بہپت ایسپے کپےلیپے اس ہپمنپے  تو
نہیں۔     منکر کے اس

دلئل   سے سنت
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وہ             ۔ ہپے مپروی حسن باسناٍد سے ص عباس ابن میں الزوائد  مجمع
نبی     کہمیں ہیں علی     ملسو هيلع هللا ىلصکہتے اور تھا عنپپہپپ   کےپاس اللپپہپپ  بھی رضی

آپ     ملسو هيلع هللا ىلصآپ تو تھے فرمایا ملسو هيلع هللا ىلصکےپاس :نے
ا        حب قومینتحلونپ امتی فی سیکون ل  ھیاعلی البیت، نبپذ، ھل  م

الرافض  قاتلو ةیسمون ۔مالمشرکون ھمفان ھ،
علی    عنپہپپ  اے اللپہپپ قوم !      رضی ایسی ایک میں امت  میری

وہ            گپیاور کپرے دعپوٰی کپا نسپبت سپے بیپت اہپِل  ہوگیجپو
قتپال            سپے ان گپا، ہپو رافضپہ نپام کپا گپیان ہوجپائے  علیحپدہ

ہیں۔       مشرک وہ شک بے کہ کرنا
حسپن             ابراہیپمبپن بپزاؒز امام اور میں مسند اپنی حنبؒل بن احمد  امام

طالب     ابی بن علی عنہ    بن اللہ وہ     رضی اور ہیپں کرتپے روایپت  سے
کہ       ہیں کرتے روایت سے دادا :اپنے

ّلہ       
ٰ
ال رسول قال طالب ابی بن علؓی الزمانپ   رھیظ ملسو هيلع هللا ىلص قال آخر  فی

السلم      یرفضون الرافضہ یسمون قوم
اللہ          رسول نےکہاکہ طالب ابی بن آخری  ملسو هيلع هللا ىلص علؓی فرمایا  نے

ہوگپا           رافضپہ نپام کپا ہپوگیجپنپ قپومظپاہر ایپک میپں  زمانوں
گے۔       کردیں انکار کا اسلم وہ اور

رافضیوں             یعنی ہوئےگروہ علیحدہ سے اس ہے یہ تو بات  کپپے عجیب
ابپی              بپن علپی بن حسین میں کیکتب اصول معتبر اپنی خود نے  آئمہ

ہے۔           کیا نقل کو روایات کی قسم اس سے ؓ طالب
        ’’ ابپو ‘‘   کیپا نقپل سپے الکافی کتاب نے مصنفپ کے للتاریخ ثم للہ  پس

آئے              رافضی پاس کے ان کہ ہوئے کرتے روایت سے السلم علیہ اللہ  عبد
کہ       کہا سے ان نے انہوں ظ{     تو اثقل نبذا نبذنا قد افئدتنا   ھانا لہ وماتت  ورنا

{ … دمائنا    الولة لپہپپ ظہپور      واستحلت ہمپارا اور ہپوئے علیحپدہ  ہمجب
نپے             والیپوں ہمپارے اور چکپے ہو دہ مر دل ہمارے جبکہ ہوگیا  بھاری
نپے             فقہپاء کپے ان جسپے میپں حپدیث ایپک لیپے۔ کر ہلل خون  ہمارے

رافضپیوں               یعنپی کہا سے ان السلمنے علیہ اللہ عبد کہابو ہے کیا  روایت
!… جی     لگے کہنے وہ ما{   سے ّلہ

ٰ
وال ل الل   ھفقال سماکم ّٰمسموکمولکن  ہپپ

 { بلکپہ            بپہ رکھپا نہیپں رافضپی نپام ا تمہپار نپے کیقسمانہپوں اللہ  نہیں
ہے۔      رکھا نام تمہارا نے اللہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپے             اللپہ عبپد ابپو کہ کہتا تعلیقًا پہ اس الموسوی حسین السید  پس
کپہاہپل                نپہ ہپے رکھپا رافضپہ نپام کپا ان نپے عزوجپل کہاللہ کیا  واضح

نے۔  السنۃ

تکفیر      کی رافضیوں سے سلف اقواِل
ابپوبکر            نپے خلل جسپے ہپے مپروی سپے ؒ حنبپل بپن احمپد  امپام

بپن              احمپد اللپہ عبپد ابو میںنے ہیں کہتے وہ ہے کیا روایت سے  المروزی
و             عمپر و ابپوبکر جپو کپےمتعلپق شپخص اس کیپا سوال سے  حنبؒل

ہم    عائشپہپپ  عن اللپہپپ کہپا       رضی نے انہوں تو ہے دیتا اراہ{  کوگالی  ما
{ السلم  ہے۔        علی پہ اسلم وہ کہ سمجھتا نہیں میں

دی            خپبر الحمیپد عبپد بپن الملپک عبپد کہمجھپے ہیں کہتے  خلپؒلپپ
نپے             ‘‘   جپس سپنا ہوئے کہتے کو اللہ عبد ابو نے میں کہ ہیں کہتے  وہ
کپہ             جیسپے ہپے کپاخپوف کفپر پپر اس مجھپے دی کپوگپالی  صپپحابہ
ہپم             کوگپالیدی محمپد ِ اصپحاب نپے جپس کہپا نپے انہپوں پھر  رافضہ۔

ہوگیپا               خپارجپ سپے دیپن کپہوہ نہیپں میپں امن سے بات اس کےلیے  اس
ہے۔

   ’’ کپےمتعلپق       ‘‘ رافضپہ میپں السپنۃ کتاب اپنی نے حنبل بن احمد  امام
محمپد         اصپحاِب جپو ہیں لوگ وہ یہ ان    ملسو هيلع هللا ىلصلکھاکہ اور ہیپں  کوگپالیدیتپے

کپےعلوہ            سپلماؓن المقپداؓداور عماؓر، ، اورچارعلؓی ہیں کرتے نقص  کا
کپوئی             کپااسپلمسپے رافضپۃ اور ہیپں دیتپے کپوگپالی آئمپہ تمپام  بپاقی

نہیں۔  تعلق
   ’’ ہیں  ‘‘   کہتے میں العباد افعال خلق البخاری :امام

الج     خلپف صپلیت ابپالی خلپف    ھما صپلیت ام والرافضپی  مپی
یسلمعلی   ھالی والنصارٰی،ول ول    ھود یناکحون ول  مولیعادون،
ذبائح   ھیش توکل ول ۔مھدون

پیچھے             کے جہمی کسی میں کہ جانتا نہیں فرق میں اس  میں
کپے           عیسپائی و یہودی یا پیچھے کے رافضی یا پڑھوں  نماز
کپی            نپہ کپیعیپادت ان جپپائے، کیپا سپلمنپہ پپر ان  پیچھپے۔

حاضپرپ             میپں کپےجنپازے ان نہ جائے کیا نکاح سے ان نہ  جائے،
جائے۔          کھایا ذبیحہ کا ان ہی نہ اور جائے ہوا
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپے    (          حنبپل بپن احمپد امپام میں بارے کے جن یونؒس بن احمد  امام
تھپے         مخپاطب سپے آدمپی ایک وہ جبکہ بن‘‘    کہا احمد الی  اخرج

’’ السلم    شیخ فانہ جا      یونس طرف یونسکی بن شیخ   ؤاحمد وہ  کہ
کہ         ہیں کہتے یونس بن احمد امام :السلمہیں۔

ی   ان الی       ھلو ذبیحة لکلت رافضی وذبح شاة ذبح ولپم ھودیا  ودی
السلم       عنپ مرتد ،لنہ الرافضی ۔اکلذبیحة

ایک            رافضی ایک اور کرے ذبح بکری ایک یہودی ایک  اگر
رافضی            اور گا کھالوں ذبیحہ کا یہودی میں تو کرے ذبح  بکری

کھا    ہیںپ ن ذبیحپہپپ ہے۔       ؤکا مرتد سے اسلم وہ کیونکہ گا ں
جورافضپیوں           کہتپے میپں کپےجپواب عیسپائیوں ان ؒ حپزم ابپن  امام

تحریپف            مجیپد قرآن کہ ہیں کہتے ہوئے کرتے استدلل سے قول  کے
کہتے    وہ ہے :شدہ

القرآن،          تبدیل الروافض دعوٰی فی النصارٰی یعنی قولہم  واما
المسلمین     من لیسوا الروافض ۔فان

کپہ            ہپے دعپوٰی کپا کپہرافضپیوں کہنپا یپہ کپا عیسپائیوں ان  اور
ہیں۔         نہیں ہی مسلمان رافضی تو ہے محرف قرآن

  ’’ ہیپں      ‘‘  کہتپے میں المسلول الصارم کتاب اپنی ؒہ تیمی السلمابن  شیخ
گیپا               چھپایپا کچپھ سپے یااس ہے نقص میں کہقرآن کیا گمان یہ نے  جس

مشپروع              کےتمام کی،اس تاویلت باطنی ایسی میں قرآن نے اس یا  ہے
جپپس             ہے۔ نہیں اختلفپ کوئی میں کےکفر لوگوں ایسے ہیں ساقط  اعمال

نبی       ؓہ کہصحاب سمجھا یہ چند       ملسو هيلع هللا ىلصنے سوائے ہوگئے مرتد کےبعد  کیوفات
کپےعپامہ               ان اور ہپے تپک اوپر کچھ سے دس کیتعداد کےجنپ  نفوس
شپک              کپوئی بھپی میں کےکفر شخص ایسے پس کاحکملگایا فسق  پر

۔ان              ہپے کررہپا انکار کا کینصوصپ قرآن وال کرنے ایسا کیونکہ  نہیں
اللہ      پر مقامات متعدد نے وتعالٰی   نصوصپ ٗہ کا     سبحان رضا پر ؓہ  کیصحاب

کے               شخص ایسے کوئی جو بلکہ ہے۔ کی تعریف کی ان اور ہے کیا  ذکر
کپی             رافضپیوں کیپونکہ ہپے۔ متعین بھی کاکفر اس کرے شک میں  کفر

یپا                کافر والے کرنے کےنقل سنت و کہکتاب ہے ہوتا کاخلصہ بات  اس
آیت     یہ ہیں۔ }فاسق ِللَّناِس{      ُاْخِرَجْت ُاَّمٍة َخْیَر ہو    ُکنُتْم امت بہترین  تم

وہ              دیپا قپرار بہپترین انہیپں نپے جس گئیہے۔ نکالی کےلیے لوگوں  جو
ہیں            فاسق یا کافر کےعامہ لوگوں پہلے ان اوراگر ہے اس   قرآن پھپپر  تو
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپے                امت اس اور ہے امت ترین شریر امت یہ ہے جاتا رہ یہ خلصہ  کا
معلپوم            کپاکفپر بنپدے ایسپے اسپلممیپں تھپے۔ لپوگ شپریر لپوگ  پہلے

ہے۔
  ِ کہا     ؒنے تیمیہ کہابن تک ا{    یہاں عامة من شر ال ھپپانھم  واءھپپل
{ الخوارج    من بالقتال بھی        واحق سے پرستوں ہوس عام وہ شک  بے

ہیں۔           دار حق کے قتال زیادہ سے خوارج اور ہیں بدتر
   ’’ ہیں  ‘‘ کہتے میں النساب السمعانی امام

لن      المامیپة تکفیپر علپی المپة تضپلیل  ھپواجتمعپت  میعتقپدون
اجماعپ   وینکرون ینسبون  ھالصحابہ ب    ھمو یلیق مال ۔مھمالی

وہ               ہےکیونکہ فرقہ امامیہکافر ہےکہ اجماع پر بات اس  امتکا
کپے           ان اور ہیپں رکھتپے عقیدہ کا ہونے گمراہ کے ؓہ  صحاب
بپاتوں           ایسپی کپیطپرفپ ان اور ہیپں کرتپے انکپار کپا  اجمپاعپ
جپائز           کرنپا طپرفپ انکپی کپینسپبت جپنپ ہیں کرتے  کینسبت

نہیں۔
اور            ( سپعودیہ کہحکپومِت ہے بھی یہ بات عجیب میں فرق و  تناقص

حکومتوں  )      دوسری کپےسپاتھ      ان پہلپے جو کرلیجیے قیاس پر  کواس
متنبپہ             سپے خطپرے کےآئندہ شیعہ اور تھی کرتی لگایا کاآوازہ  دشمنی

ہپو              کپےقریپب ان کپہوہ ہیپں دیکھتپے ہپمانہیپں آج تھپی کرتپی  کیپا
سپرکاری              کپےسپاتھ ان اور ہیپں رہپے بیٹپھ کےساتھ ان اور ہیں  رہے

ہیں۔       رہے کر استوار تعلقات پہ سطح
کی     ان ہیپ ر یپہپپ والفتا{   لیکن للبحوِث دائمة کھپبی  }ءلجنة نے  جس

ان               جو میں کےجواب سوال ایک تھا دیا فتوٰی کا ہونے کےکافر  رافضہ
قپبیلہ          ‘‘     ایسپے ایک میں ہے کہتا جو تھا بھیجا نے سائل ایک  کیطرفپ
کے               عراق اور ہم ۔ ہے پذیر رہائش میں حدود شمالی کہ جو ہوں  سے
انہپوں              ہپے۔ کا پرستی بت شیعہ مذہب کا ان ہیں۔ رہتے اکٹھے قبائل  کچھ

نپام              کپا علپی اور حسپین حسپن، وہ جسے ہیں ہوئے بنائے قبے ایسے  نے
  ‘‘           ، یپاعلی ہیپں کہتپے تپو ہیپں ہپوتے کھپڑے وہ جپب اور ہیپں  دیتے

تعامپل’’            کپےسپاتھ ان نپے لوگپوں کےبعض قبیلہ ہمارے لیکن ۔  یاحسین
کپوکئی               ان نپے میپں میپں۔ احوال تمام اور میں کہنکاح حتٰی رکھا  روا
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپپے             بستیوں وہ جبکہ سنتے نہیں بات میری وہ لیکن کی نصیحت  بار
میپں               لیکن نہیں بھی زیادہ سے کےعلم ان علم میرا ہیں۔ لوگ دار  عہدہ
نہیپپں            بھپپی اختلط سپپے ان اور ہپپوں کرتپپا کراہپپت سپپے بپپات  اس

یپہ               لیکپن جاتپا کھایپا نہیپں ذبیحہ کا کہان ہے رکھا سن نے میں  کرتاجبکہ
نہیپں             احتیپاط میپں بپات اس اور ہیپں کھپاتے بھپی ذبیحپہ کپا ان  لپوگ

نپے             میپں جپو میپں مسپئلہ اس درخواست یہ سے جناب آپ میری  برتتے۔
کپیتوضپپیح           اس ہپپے واجپپب کیپپا اوپپپر ہمپپارے ہپپے،کپپہ کیپپا  ذکپپر

فرمائیں؟
‘‘         لجنةتو  نے     تو کہ کا جس ہے ہی ایسے حقیقت اگر تھا یہ جواب  کا

ایسے               تو وغیرہ وغیرہ ہیں پکارتے کو حسن و علی وہ کہ ہے کیا  ذکر
سے             اسلمیہ ملِت اور ہیں مرتکب کے اکبر شرِک اور ہیں مشرک  لوگ
ان               کپیشپادی بیپٹیوں کہہپممسپلمان نہیں گزجائز ہر یہ پس ہیں۔  خارجپ

سے                عورتوں کی ان کہ ہے جائز یہ لیے ہمارے ہی نہ اور کریں ساتھ  کے
اللپہ                 ۔ کھپائیں ذبیحپہ کا کہہمان ہے جائز یہ لیے ہمارے ہی نہ کریں۔  نکاح

ہیں   فرماتے :عزوجل

ّمن{          َخْیٌر ْؤِمَنٌة ُّم َوََلَمٌة ۚ ْؤِمَّن ُی َحَّتٰی اْلُمْشِرَکاِت َتنِکُحوا  َوَل
ْبپپٌد           َوَلَع ۚ ْؤِمُنوا ُی َحَّتٰی اْلُمْشِرِکیَن ُتنِکُحوا َوَل َبْتُکْۗم َاْعَج َوَلْو  ُّمْشِرَکٍة

           ۖ الَّنپاِر ِإَلپی َیپْدُعوَن ُاوَلِئَك ۗ َبُکپْم َاْعَج َوَلْو ُّمْشِرٍك ّمن َخْیٌر ْؤِمٌن  ُّم
ّلُھپْم          

َ
َلَع ِللَّنپاِس آَیپاِتِه َبّیپُن َوُی ۖ ِنِه ِإْذ ِبپ َواْلَمْغِفپَرِة ِة اْلَجَّن ِإَلی ّلُهَیْدُعو

َ
ل  َوا

ّکُروَن}
َ

َیَتَذ
لے             ایمان وہ کہ تک یہاں کرو نہ نکاح سے عورتوں مشرکہ  اور

چپاہے          بہپترہے سپے عورت مشرکۃ ایک لونڈی مومن ایک  آئیں
کپرو            نکپاح سے مردوں مشرک ہی نہ اور لگے اچھی وہ  تمہیں
ایپک            غلم مپومن ایپک اور آئیپں لپے ایمپان کپہوہ تپک  یہپاں

کپی             آگ لوگ یہ معلومہو بھل تمہیں چاہے ہے بہتر سے  مشرک
اللپہ      اور ہیپں والپے بلنے کپی     طرفپ مغفپرت و جنپت  عزوجپل

تپاکہ             ہپے کرتپا کربیان کوکھول آیات اپنی اور ہے بلتا  طرفپ
پکڑی   نصیحت ںپلوگ

 { وسلم{             وصحبہ آلہ وعلٰی محمد علی ّلہ
ٰ
ال صلی و التوفیق ّلہ

ٰ
ل با  و

والفتا‘‘    للبحوث الدائمة ‘‘ءاللجنة
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جناب        اور بیت اہل وارد میں رافضۃ  کتِب
اللہ   کا       ملسو هيلع هللا ىلصرسول ان اور برات سے ان  کی

ہونا     خارج سے امت اس
           ’’ کہپا ‘‘ سے کوفہ اہِل نے ؒ العابدین زین امام ہے میں الحتجاج  کتاب

انفسپکم           ھ(  مپن اعطیتمپوہ و خدعتموہ و ابی انکمکتبتمالی تعلمون  ل
رسپول          ھدالع الپی تنظپرونپ عیپن بپای خزلتمپوہ و قتلتموہ ثم المیثاق  و
ّلہ
ٰ
ان      ھو  ملسو هيلع هللا ىلص ال و عپترتی لکمقپاتلتم یقول فلسپتممپن   ھو حرمپتی  تپم

لکھا              امتی) خط طرف کی والد میرے نے ہی ہوکہتم جانتے  کیاتم
پھر                دیا پیمان و عہد پختہ انہیں خود نے تم اور دیا دھوکہ انہیں پھر  اور
سے              نظر کس تم کرڈال رسوا انہیں اور کردیا قتل انہیں ہی نے  تم

اللپہپپ   نے          ملسو هيلع هللا ىلصرسول تم کہ گے فرمائیں وہ جبکہ گے دیکھو طرف  کی
تپم            کپرڈال کپورسپوا حرمپت میپری اور کردیپا کپوقتپل اولد  میپری

ہو۔      نہیں سے میں امت میری

رابعًا…
کے               ان جو ہیں کرتے ذکر کا اقوال کے ان اور رافضہ کتب ہم  جب

نہیپں                میپں حپاجت کپی روایت و اقوال ہمان سے اس تو ہیں معتمد  ہاں
تپاکہ            ہیپں کرتپے وارد لیپے اس انہیپں ہمتپو بلکہ علپی ھدوش{ہوتے  وا

…    }ھمانفس ان       خپود میپں بپاب کپے دی گپواہی اوپر اپنے خود نے  انہوں
!… بولے           کے چڑھ سر جو وہ جادو ہوجائے۔ قائم گواہی پر

خامسًا…
کے         تاریخ خیانتیں کی ان اور جرائم کے  رافضیوں

کا           خیانتوں تمام ان نے انہوں اور ہیں پھیلی پر  صفحات
ہے        کیا کے اعتقاد دینی ِ بطور ارتکاب

کپےسپاتھ              کیحیثیت خیانت ایک ہر مطالعہ کا تمام ان ہمنے  لیکن
شپعائر             اور کپہعبپادات جپو ہیپں دینپی محضپ جرائم بعض پس ہے۔  کیا

کے              اس اور گرانا کو عمارت کی دین مقصد کا جن ہیں متعلق  سے
ارتکپاب           کپا جپنپ ہیپں سیاسپی جپرائم بعپض ہپے۔ کرنپا تحریپف  انپدر

اور            ہپے گیپا کیپا کپےذریعپے گپری غپارت قتپل داخلپی اور  غپداری
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تپپاکہ            گئیہپپے لپپی کپیمپپدد طپپاقتوں بیرونپپی سپپاتھ کپےسپپاتھ  اس
جائے۔       گرایا کو عمارت کی حکومت اسلمی

کو           نظام خاندانی مسلمان تاکہپ ںپ ہی اخلپقیپ و اجتماعی جرائم  کچھ
جپپائیں            پھیلئی کپےانپدر ان فحاشپیاں و رذائل کپےلیپے کرنپے  تبپپاہ

          ’’ پپس‘‘ جپائیں۔ ڈالپی دڑاریپں میپں کپیبنیپادوں دین پر نام کے متعہ  اور
ایسے                 تمام یہ اور ہے کیا ذکر پر مقام مناسب کے اس کو تمام ان نے  ہم

اس             جاسپکتا۔ نکپال نہیپں بپاہر سپے کپیحپدود جپرائم دینی کہانہیں  ہیں
!!… ہیں      ہمکہتے کےبعد تفصیل

خیانتیں      اور غداریاں تاریخی کی شیعہ
امپوی،           کپر لپے سپے راشپدہ خلفپت عہپِد لیپے ہمپارے نپے  تاریپخ

بیپان            نظائر ایسے ہوئے گذرتے میں ادوار موجودہ اور عثمانی ،  عباسی
پتپہ              کپا جپرائم اور غپداریوں ، خیانتوں قومکیصریحپ اس جو ہیں  کیے

ہمیپں              تپو جپائیں لپگ کرنپے احپاطہ کا قباحتوں تمام ہمان اگر ہیں۔  دیتے
ہپم             گپےتپپاکہ ہپپوں درکپار کئیمراحپپل اور لیکچپپر اور  کئیدروس

سکیں۔     ل میں احاطے اسے
اور              خیپانتیں کپیواضپح کپہہپمان کافیہپے یہی ہمیں یہاں لیے  اس
کی              میں کیماضی ان اور لئیں سامنے سے کےصفحات تاریخ  جرائم

تعلپق          گئیخیانتوںپ  و ربپط کپےسپاتھ جپرائم کاموجودہ غداریوں  اور
محپضپ            جپو جپائے ہپو واضپح صورت میں ذہنوں ہمارے تاکہ کریں  بیان

تعلپق              بھپی کپوئی کپےسپاتھ کاحاضرپ کہجنپ ہوں نہ کےقصے  ماضی
ہو۔  نہ

راشد  عنہم    خلفت اللہ عہد  رضی کا
عپادل             خلیفپہ جپرم پہل سپے سپب اور خیپانت پہلی سے کیسب  ان

نپبی           کےذریعپے کہجنپ ہوئی واقع میں کےدور کی   ملسو هيلع هللا ىلصوراشد دعا  کی
العپدل            خلیفپۃ یعنپی بخشپی، اسلمکپوعپزت نے عزوجل اللہ سے  برکت

         ِ اپناخپپاص   بھی پر طور اساسی خیانت یہ الخطاب۔ ؓبن عمر المومنین  امیر
پپوری           منصپوبہ کپا رافضپیت بغیپر اسپکے کیپونکہ تھپی ہپوئے لیپے  اثر

تھا۔      سکتا چڑھ نہ پروان طرح
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

فارسپپی         مجوسپپی ایپپک وال کرنپپے ارتکپپاب کپپا خیپپانت  اس
کپےبعپد              فتپح میں فاروقی کیعہِد کہفارس جو تھا ۃ لوء  خنزیرابولوء

و               حسپد کےلیے دین اس میں دل اپنے فارسی مجوسی یہ تھا۔ غلم  ایک
میپں               یدشپمنی ک دیپن اس نپے اس پپہ بنپا اسپی اور تھپا ہپوئے لیے  کینہ

دو            جپو کپےپیچھپے سپازش سپاری اس اور دیپا ترتیپب منصپوبہ  ایسپا
 ’’ ‘‘ ’’ ۔    ‘‘ جفینۃ اور ہرمزان تھے وہ تھے، کردار

قپائد             کپا کپےمیمنپہ رستمکےلشکر میں قادسیہ کہجنِگپ جو  ہرمزان
فپرار             کیطرفپ خوزشستان ملِک کےبعد رستمکیہلکت وہ پھر  تھا

کہوہ               دیکھا نے اس جب لیکن رہا کرتا لڑائی سے مسلمانوں اور گیا  ہو
کرلیپا               قبول اسے کیتو طلب صلحپ نے اس تو ہے عاجزپ سے کرنے  ایسا

تور          بن مجزاۃ کیاور غداری نے اس لیکن عنپپہپپ   گیا اللپپہپپ  اور رضپی
مالکپ     بن ء عنپہپپ    برا اللپہپپ اس       رضی نپے مسپلمانوں تپو کردیا  کوقتل

  ِ خطپاب             ؓبپن کپرعمپر لے اسے اور کرلیا گرفتار کرکےاسے قتال  سے
اور                کیپا اظہپار اسلمکا اپنے کےسامنے ان نے اس تو آئے لے  کےپاس

حیپرہ            اہپل النصپرانی لگا۔جفینپۃ رہنے میں مدینہ اور کیا عمل اچھا  بہت
مالپکپ        بپن سعد وہ تھا سے عنپپہپپ    میں اللپپہپپ حلیپف  رضپی سپاتھ  کپے

کے( )            اس میں موجودگی کی مدینہ اہِل کہ تا آیا کے بن  اتحادی
جائے۔          لکھا نامہ عہد کا صلح درمیان کے مسلمانوں اور

اسپکے           نپے مسلمانوں تمام اور المومنین امیر کہ کے اس  باوجود
دیپن            بغپض و کپاکینپہ فارسپی مجوسپی لیکپن کیپا سپلوک اچھپا  سپاتھ
ہپوا             بڑھپا بہت کےباجود احسان اس کےخلفپ اسلمکیحکومت  اور
ایک             پہ طور شرعی اور بنایا منصوبہ خطرناک بہت ایک نے انہوں  تھا۔
میپں            اسپلمکپیتاریپخ نپے انہپوں جبکہ ہوئے۔ کےمرتکب خیانت  عظیم
کپےآئنپدہ           رافضپیوں جپپو رکھپی کپیبنیپپاد بپپرائی پہلپی سپے  سپب

ہوئی۔       ثابت اینٹ پہلی کی منصوبوں
اور!         خپروجپ کپےخلفپ حکمپران مسپلمان تھپی بپرائی وہ  خبردار

شپہروں             سپے خپروجپ کپےخلفپ اس یا سے موت جسکی قتل کا  ا خلیفہ
یپہ               کپہ ہیپں کرتپے درج بپات یپہ ہمیہپاں ہوجاتا۔ برپا فتنہ میں علقوں  ور

تپک             وقپت اس حپالنکہ تھپا جپرم پہل کپا رافضیوں جرم یہ اور  خیانت
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اس             تھپا۔ ہپوا نپہ کےظپاہر وکفر فکر سیاسی بطور بالفعل فرقہ  رافضی
… ہیں    سبب کےدو

( ل( مسپلمحپاکمکپاسیاسپی         ہپ نپے جپس تھپا شپخص پہل  مجوسپی
تھپا             ہپوئے چھپپائے بغپض و کینپہ اسپلمکپےخلفپ وہ جبکپہ کیپا  قتپل
راہ             نپے رافضپیوں مانپدہ بپاقی سپے جپس ہپے گپاہ ظلمپت وہ یہی  اور

نکالی۔
( کیپا          دوسرا( شپمار میں ہیروز اپنے اسے نے رافضیوں کےبعد  اس

لیے               کے جرائم اپنے اور دیا قرار بنیاد اپنی کو قتل سنِت سے اسی  اور
کپاذکر             اس میپں کتپب اپنپی کپہوہ تپک یہپاں سپراہا سپے حیثیت  قانونی

قپبر              ایپک کپےلیپے اس میپں ایپران گپڑھ اپنے نے انہوں بلکہ ہیں  کرتے
کرتپے             طپواف کپا قپبر کپی اس وہ جہپاں کیا تعمیر بھی مزار  اور

ہیں۔      مانتے نذریں پہ اس اور
 ‘‘    ’’   ‘‘ بپات    یپہ کہپا نپے مصپنفپ کے للتاریخ ثم للہ کتاب میں معاملے  اس

   ’’  ‘‘ ہپے      علقپہ ایپک میپں کاشپان شپہر کپے ایپران کپہ چپاہیے  جپاننی
          ’’ منسپوب‘‘ کپیطپرفپ گمنامفپوجی کہایک جو جاتا کہا باغیتین  جسے

ہے              قبر وہمی کی کتے فارسی مجوسی فیروز لولوء ابو میں اس اور  ہے
الخطاب       بن عمر ثانی کہخلیفہ عنہ    جو اللہ جبکہ    رضی ہے قاتل  کا

کپی           ‘‘    الپدین شپجاع بابپا ہے معنی کا جس دیا نام کوایسا جگہ اس  انہیں
کپو’’              فپاروق عمپِر نپے انہوں جو ہے لقب وہ یہ الدین شجاع بابا اور  قبر

اسپپکی            اور ہپپے رکھپپا کپپودے خنزیپپر اس کپپےسپپبب کرنپپے  قتپپل
ہے      لکھا میں فارسی پر دیواروں

  ’’ معنی ‘‘        جسکا برعثمان مرگ برعمر، مرگ ابوبکر، بر  مرگ
لیپے              کپے عثمان موت ، لیے کے عمر موت لیے، کے ابوبکر موت  ہے

( ۔(   باللہ نعوذ
اور              ہیپں آتے کےلیے زیارت ایرانی کہجہاں ہے ایسی گاہ زیارت  یہ

  ( بنفپِس          (  خود نے الزرقاوؒی میں جگہ یہ ۔ ہیں دیتے نفقات اور اموال  وہاں
      ِ و      کپیتوسپیع اس نپے ِارشپاد کپیوزارت ایپران ہپے۔ دیکھپی  نفیپس

مبارکبپادی            ایسپے نپے انہپوں کپےعلوہ اس جبکپہ کپیہپے بھی  تجدید
کپی            گپاہ زیپارت اس پپر جپپنپ ہیپں رکھپے چھپپاپ بھپی  کپےکپارڈ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اسپتعمال           میپں کپےتبپادلے رسپائل و خطپوط جنہیں ہیں چھپی  تصویریں
ہے۔   جاتا کیا

  ’’ ہیپں   ‘‘   کہتپے میپں النبویۃ السنۃ المنہاجپ ؒہ تیمی ابن، تپو   امام لیپے  اسپی
کرتے             مدد کی مرتدین اور دشمنوں کے اسلم ہمیشہ شیعہ کہ گا  دیکھے

اور             کپےلپوگ حنیفپہ بنپی کپےاتبپاع لعیپن کپذاب کپہمسپیلمہ جیسے  ہیں
         ( ) کپہ    جیسپے تھپے مظلپوم لپوگ کپہیپہ ہیپں کہتپے شپیعہ میں کےبارے  ان

ہے۔        کیا ذکر بھی نے کتاب صاحِب اس
اور            ہیپں کرتپے کینصپرت مجوسی کافر لولوء ابو وہ طرحپ  اسی

ہیں        کہتے تک یہاں بعض سے میں ة      ھالل ‘‘ ان لمموء لوء ابی عن ارض  م
’’ معپہ  اس           واحشرنی خاتمہ میرا اور ہوجا راضی سے لولوء ابو اللہ  اے

ہیپں            کہتپے میپں لڑائیپوں اپنپی میپں ان بعپض جبکپہ کرنپا۔  کپےسپاتھ
’’ ة‘‘     لوء لوء ابی وہ         واثارات طرح جس ۔ انتقام کا لولو ابو  ہائے

عمر        جب ہیں کرتے ایسا میں عنپپہپپ    تصویروں اللپپہپپ کپو رضی  وغیپرہ
کپےسپاتھ              اسلمکےاتفپاق اہل لولوء ابو خنزیر یہ ہیں۔ دکھاتے میں  قید

شپعبہ             بپن مغیپرہ یپہ اور پجپاری کا آگ تھا مجوسی یہ ہے۔  رضی کافر
عنپہپپ   اوپر              اللپہپپ اسکے اور تھا بنایاکرتا چکیاں یہ جبکہ تھا غلم  کا

دیکھپا              نے اس تھا۔ مقرر درہمخراج چار دن ہر سے کیطرفپ  مغیرؓہ
وہ             جپب اور ہیپں کرتپے سپلوک کیسپا کپےسپاتھ الپذمہ اہپل  کہمسپلمان
ذہپن             اپنپے وہ اسپے تپو تھپے جپاتے لئے کیسپے مپدینہ کپہغلم  دیکھتپا

( ۔   (       ہوا ختم کلم کا تیمیہ ابن، لیتا بٹھا میں
جپرم             کپاسیاسپی کہرافضپیوں جو ہوا ظاہر جرم کادوسرا ان  پھر

عثمانپ       خلیفہ تھا یہ اور عنپہپپ    ہے اللپہپپ لیے     رضی کے اس جبکہ قتل  کا
اس             لیکپن قومکپوابھپارا۔ خلفپ انکے اور کوپھیلیا شبہات نے  انہوں

منصوبہ              یہ تھا۔ نتیجہ کا فکر گہری اور بندی منصوبہ باقاعدہ جرم یہ  بار
بپن             اللپہ عبپد یہپودی موجپد کےحقیقی رافضیت یہ کیونکہ تھا شدید  بہت
          ( کپا(   رافضپیوں تپک یہپاں تھپا وار کپیپیپدا کپےذہپن علیہ اللہ لعنۃ  سبا
کپو              آپ اپنپے وہ اور ہپے رکھتپا سپے اسپی بھپی نسبت اپنی فرقہ  ایک

  ’’ ہے۔‘‘ کہتا السبایۃ

لئبریری    اسلمی )57(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

پپر              طپور ظپاہری کےرافضی آج چہ اگر شخص یہ سبا، بن اللہ  عبد
بڑے             میں الکتب امہات انکی لیکن ہیں کرتے اظہار کا برات سے  اس
کپے              ان کپہ تپک یہپاں ہے۔ موجود پہ طور باطنی وہ ساتھ کے  رسوخ
بلکپہ             الکتپب، کپیامہپات ان شخصپیت کپہیپہ تاکیدًاکہا نے علماءپ  محقق

بعپض             اور کتپِبفقپہ بعپض اور رجال ِ کتب بعض اور مصادر  مختلف
ہے۔    موجود میں فرقوں

     ’’ الحدیپد     ‘‘  ابپی ابن جسے ہے میں البلغۃ نہج کہ جیسے ثبوت کا  اس
،علپی           سبا بن اللہ کہعبد ہے کیا ذکر عنپپہپپ   نے اللپپہپپ طپرف رضپی  کپی

النپوار             کتاب طرحپ تھے۔اسی رہے دے خطبہ پر منبر وہ جبکہ ہوا  کھڑا
    ’’ کپہ      ‘‘   ہپے کیپا ذکر نے الجزائری اللہ نعمۃ کےسید ان جسے میں  النعمانیہ

علی       نے سبا بن اللہ عنپہپپ    عبد اللپہپپ کہا  رضی )سے الحقیقی(    اللہ  انت
معبودہیں۔   حقیقی آپ

وہ           رافضپی۔ میپں ودعپوت منہپج اور ہپے الصپل یہپودی وہ  جبکہ
عثمانپ     خلیفہ میں عنپہپپ    لوگوں اللپہپپ میپں    رضی کپےبپارے  کپیشپرعیت

صفائی            بڑی نے اس ہوگیااور کامیاب میں کرانے کھڑا فتنہ اور  تشکیک
بھپی               بپال کپا اس میپں عمپل سپارے اس ۔ کردیا کوقتل خلیفہ  کےساتھ
کپپے             کر معزول کو امیر ایک میں حقیقت وہ کیونکہ ہوا نہیں  بیکا
کرنپا             مبتل میپں کوفتنپے مسلمانوں بلکہ چاہتاتھا لنا کوآگےنہ  دوسرے

اس              پھپر تھپا۔ چاہتا کرنا رسوا انہیں میں کےمعاملے دین اور تھا  چاہتا
علی            امیرالمومنین جناب اور رکھا کوجاری کاریوں دسیسہ ان اپنی  نے

طالب    ابی عنپہپپ   بن اللپہپپ کپپے      رضی وحیلوں مکر اپنے میں زمانے  کے
رہا۔     بنتا بانے تانے

       ’’ کوآگیا    ‘‘  ہونے ختم بالکل میں واقعہ کے جمل جنِگپ فتنہ یہ جب  پھر
المپومنین             امیر کہوہ تھا قریب ہوگئیاور صلحپ میں فریقین دونوں  جب

عنپہپپ   علی  اللپہپپ اس         رضی پپر وہیپں تپو جاتے ہو دستبردار میں  کےحق
کرنے           قتال ساتھ کے مسلمانوں اور کی غداری نے پیروکاروں  کے
شپروع           لپڑائی اور کردیپا حملپہ پر جمل اصحاِب ہوئے اصرارکرتے  پر

ختپم             جپو دیپں بھڑکپا سپے پھپر کپےشپعلے جنپگپ اس وہ تپاکہ  کپردی
تھی۔    قریب کے ہونے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

علی           جناِب نے لوگوں جنپ بلکہ نہیں بس تک عنپپہپپ  یہی اللپپہپپ  رضپی
کپہعپراق               کیپا طلپب سے آپ نے انہوں کیا اظہار کا تشیع میں  کےبارے
منتقپل           کپوفہ سپے کپومپدینہ دارالحکپومت اسپلمی اور چلیپں  کیطرفپ

آپ       نے انہوں بار کتنی عنپہپپ    کردیں۔ اللپہپپ آپ    رضی اور کیپا  کورسپوا
علی       رہے۔جب رکے سے عنپہپپ    کیمدد اللپہپپ کپہوہ    رضی کیپا ارادہ  نے

لے              میں ہاتھ اپنے اقتدار زماِم وہ وہاں تاکہ کریں خروج طرف کی  شام
کیچھا              ان سب یہ تو کردیں کوجمع کےاتحاد سپے ؤکرمسلمانوں  نی

کپہسپاری             تک یہاں گئے کولوٹ گھروں اپنے اور ہوگئے غائب  اچانکپ
ہوگئی۔  ؤچھاپ خالی نی

طالب        ابی بن علی جناب کہ عنپہپپ   حتٰی اللپہپپ کہا   رضی انہیں  (نے
بپاس             الپی تپدعون حیپن رواغة ثعالب الدعةو فی الثری اسود ال انتم  ما

( بثقة   انتم آتی            وما جنگ جب اور ہو شیر باتوںکے محض لوگ  کہتم
ناقابپل              نہپایت تپم ہپو جپاتے کپربھپاگ دمدبپا کیطپرحپ لومڑی تو  ہے

     ‘‘ کپہ         نہیپں سوار ایسے تم فرمایا نے کہانہوں تک یہاں ہو۔ ساتھی  اعتماد
کپہتمہپاری               ہپو والپے غلبپہ ایسپے تم ہی نہ جائے، کیا دفاع کےساتھ  جنپ

میپں           جنپگپ کیقسمتپم اللہ جائے، کوپکڑا مضبوطی کپا  طرفپ  کپوڑے
کپے             چپالوں اپنپی تپم اور ہیں جاتی چلی چالیں خلف تمہارے ہو،  لباس

نقصپپانپ             کا طرفپ تمہاری اور ہو پاتے دکھا نہیں جوہر کوئی میں  جنگپ
’’ ۔       آتی نہیں بھی غیرت تمہیں تو ہو

علؓی     جناِب نے جنپاِب        رافضیوں جپب کیپا رسوا بھی وقت  کواس
معاویپہپپ   عنپہپپ   امیر اللپہپپ طرف       رضی کی التمر عین جرار لشکِر  کا

جپب             ہوگئی۔ آلود خاک کیناک رافضیوں تو آیا سے کےاطراف  عراق
علی   عنپہپپ   جناِب اللپہپپ تو         رضی ابھارا لیے کے عراق ِ دفاع انہیں  نے

کپہعلپی          تک یہاں دیا دے جواب کورا نے عنہ    انہوں اللہ  نے رضی
فرمایا      کےمتعلق ان :کہا

ا   ا       ھیا مناسر من سمعتمبمنسر کلما الکوفة الشامانجحپپرپ  ھل  ل
حجپرہ           فپی الضپب انجحارپ بابہ واغلق بیتہ، منکمفی  کلامریء

بکپمفپاز          فاز ولمن غررتموہ من المغرور وزارہا، فی  والضبع
النجمماة          ھبالس عنممد ثقة اخوان ول النداء عند احرار ل الخیب،  م

راجعون     الیہ وان ّلہ
ٰ
ل ۔ان
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

      ! لشکر    کے شامیوں بھی جب تم کوفہ اہِل  اے
گھپسجاتپا            میپں گھپر اپنپے مرد ہر توتمہارا ہو پاتے  کیآہٹ
کسپیگپوہ             کپہوہ گویپا کرلیتا بند ایسے کادروازہ اس اور  ہے

ہپپو               دیا دھوکہ نے تم جسے ہے وہ میں دھوکہ اور ہو میں  کیبل
حقیپر            ہپی بہپت تپو ہپوا کامیپاب سپاتھ تمہپارے کوئی جو  اور
دھپوکہ           تپم کپےوقپت جنپگپ ہپوا۔ کامیپاب کےساتھ حصہ  ترین
وانالیہ             ّلہ

ٰ
ل انا ہو۔ ساتھی اعتماد ناقابل کےوقت امن اور ہو  باز

راجعون۔
حپالت            کپےسیاسپی کہشہروں دیکھا یہ نے یہودی رافضی اس  جب

اس               تپو کپیتھپی بنپدی منصوبہ نے کہاس جیسی ہیں گئے ہو ہی  ویسے
کپی               کپوڈھپانے کپیاصپل دیپن نپے اس بلکپہ کیپا نپہ اکتفپا پر اسی  نے
رہپے            نپہ ایسا کوئی لیے کے مسلمانوں کہ تا کردیں شروع  کوششیں

دے۔           لوٹا طرف کی حق انہیں میں تنازعات کے ان جو
راست              براہ جو کیا کامشروع اپنا سے جہت کیاس دین نے  تواس

کے               دین ساتھ کے سیاسی کہ تھا یہ مقصد کا اس تھی۔ متعلق کے  عقیدہ
کپےدینپی             اس پس جائیں۔ کردئیے کھڑے فتنے بھی میں میدان  اعتقادی

کپی             کپےمپذہب رافضپیت میپں بعپد جو کیا شروع نے اس جسے  جرائم
شخص               پہل سے سب وہ یہی دینا۔ گالی کو صحابہ تھا وہ گئے بن  اصل

طالب        ابی بن علی نے جس عنپہپپ    تھا اللپہپپ ال ‘‘رضی دیپا ’’ ٰکو قپرار  ہپپ
آپ               اور دیپا چھپوڑ پھر کیا فیصلہ کا جلنے اسے نے کہانہوں تک  یہاں

           ’’ کپیاتبپاع ‘‘ اس نپے جنہپوں دیا جلوا میں کوآگ لوگوں کے السبایہ  نے
آپ   عنپہپپ    میں اللپہپپ ال ‘‘رضی ’      ٰکو توبپہپپ’ میںپ بعد پھر اور دیا قرار  ہپ
کی۔   نہ بھی

کپےفاسپد          مجوسپیت اور نصرانیت یہودیت، نے رافضی یہودی  اس
کپہوہ            تپک یہپاں کیپا شپروع دینپا کرکپےرواج کپومختلپط  اعتقپادات

رافضپپیت          پپپس ہپپوگئے۔ راسپپخ میپپں کپےدلپپوں کپےپیروکپاروں  اس
ہیں۔           ہی پر مذاہب تمام ان بنیادیں اسکی اور اصول کے

علی   عنپہپپ   جناب اللپہپپ کاسلسپلہ       رضی خیانتوں ان کےبعد  کیوفات
اللہ           رسول ، بیٹوں انکے شکار کا ان تاکہ رہا اور   ملسو هيلع هللا ىلص جاری نواسوں  کے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ کپوبنایپا     عنہمپا اللہ رضی حسین ؓو کےسردارحسن کےنوجوانوں  جنت
حسن     نے انہوں عنپہپپ   جائے۔ اللپہپپ انہوں      رضی جب خیانتکی ساتھ  کے

معاویہ           شامکیطرفپ اہل کہ کوابھارا آپ باصرار عنہ   نے اللہ  رضی
کی               ان وہ جبکہ تھا نہ چارہ کوئی کےپاس ان کریں۔ خروجپ  کےخلفپ

آپ        لیے اس تھے۔ آگاہ خوب سے عنہ    چالوں اللہ انکے  رضی  نے
معپاویہ            میپں دل نپے آپ جبکہ بھرلی کیحامی جانے اللپپہپپ ساتھ  رضپی

دیا            عنپہپپ  ترتیب نےلشکر جبآپ تھے۔ مائل طرف مصالحتکی  سے
ایپک               میپں لڑائی جب پھر کیا۔ کومقرر عبادۃ بن قیس قائد کا اس  اور

انکپی              تپو لگپائی کیآواز کےقتل عبادہ بن قیس نے والے دینے  آواز
ثپابت             اور ہپوئے کھڑے کربھاگ پھیر پیٹھ وہ ہوگئی۔ واضح  حقیقت

کہحسن        تک یہاں رہے عنپہپپ   قدمنہ اللپہپپ اور     رضی آئے لوٹ طرف  کی
بھپی             قپالین سپے کپےنیچپے کپےآپ حپتی لگپے لپوٹنے کپیمتپاعپ  ان
کپرزخمپی              مپار کپوخنجپرپ آپ نپے انہپوں کپےبعپد اس اور لیا  کھینچ

تھا۔   کردیا
ایپک             جپب جپاپڑی، پپرے بھی سے اس کیخیانت ان میں بعد  بلکہ

معاویہ         نے الثقفی عبید ابی بن مختار شیعہ عنہ    عراقی اللہ  کے رضی
کہحسن         پر شرط اس کرلی صلحپ عنہ    ساتھ اللہ حوالے  رضی  کو

جپو               کہپا سپے مسعود بن سعد چچاپ اپنے میں بعد نے اس تو جائے۔  کردیا
               ، ہے چاہتا ہونا امیر تو کیا لگا کہنے تھا۔ والی کا مدائن وقت اس  کہ

حسپن            لگا کہنے ؟ کیسے وہ کہا نے کےچچاپ عنپپہپپ   اس اللپپہپپ  کپورضپی
کرمعاویہ        لے اسے کراور عنپپہپپ    گرفتار اللپہپپ حاصپل  رضی امپن  سپے

کہا        نے کےچچاپ اس تو :کر۔
الل   لعنة فپاوثقہ        ّٰعلیک ، ّلپہ

ٰ
ال رسپول بنپت ابپن علپی اثپب  بئس ٗہ

انت  ۔الرجل
اللہ          میں ہو لعنت کی اللہ پہ  کپےملسو هيلع هللا ىلصتجھ

نپے           اس تپو کپروں، زیپادتی پپر بیٹپے کے بیٹی کی  رسول
ہے۔           آدمی برا توبہت کہ کہا اور لیا کر گرفتار اسے

حسن  عنہ    یپہپپ اللہ ہیں        رضی کرتے بیان قصہ کا خیانت  انکی
عنپہپپ  معاویپہپپ  اللپہپپ ان         رضی اور ہوئے دیتے ترجیح صلحکو ساتھ  کے

ہوئے             کرتے خبردار کو بیت اہِل اور ہوئے ہوتے دستبردار میں حق  کے
کہمعاویہ ‘‘     ہوں سمجھتا میں عنہ   کہا، اللہ بہتر    رضی سے لوگوں  ان
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

قتپل               مجھپے نپے جنہپوں ہیں شیعہ میرے کہوہ ہیں کرتے گمان یہ جو  ہیں
بہادے               خون میرا معاویہ اگر قسم کی اللہ لیا، لے مال میرا اور چاہا  کرنا
یپہ                 کپہ ہپے بہپتر سے اس یہ تو کردے میں کوامن والوں گھر میرے  اور

کپی              اللہ کردیں۔ کوضائع والوں گھر میرے اور کریں قتل مجھے  لوگ
گپردن !             میپری لپوگ یپہ تپو کروں لڑائی کےساتھ معاویہ میں اگر  قسم

  ! میپں            اگپر کپیقسپم اللپہ کپردیپں، کپےحپوالے ان مجھے اور لیں  پکڑ
سپے               اس یپہ تپو ہپوں آزاد میپں کپہ میں حال اس کرلوں صلح سے  ان

آ          پپاس کپے ان ہپوکر قیپد میپں کپہ ہپے قتپل    ؤبہپتر مجھپے وہ اور  ں
کردیں۔

امیہ    بنو سے  41عہد تک  132ہجری ہجری
کیخیانتیںپ   ہپپتپ        ان ب میپںپ میپدان سیاسی کینسبت میدان  اعتقادی

ایسپا             کپوئی بھپی کوجپب کہمسلمانوں ہیں جانتے وہ کیونکہ ہیں۔  زیادہ
کپی             دنیپاکیسیاسپت انکپی اور کپےدیپن ان جپو گیپا مل خلیفہ  مسلمان
کپاکچپھ             عقپائد کپےایسپے ان وقپت اس تپو کپرے داری پہپرہ  بہپترین

شپبہہ              و فتنپہ ہپر خلیفپہ ایسپا کیپونکہ گپا۔ رہپے نپہ بپاقی ذکراثر قابل  بھی
گا۔       کرے سعی لیے کے ازالہ کے

پیمانے             بڑے بہت میں میدان سیاسی نے انہوں میں مرحلہ اس لیے  اس
خلپل               میپں دین تاکہ لگایا کازور چوٹی ایڑی کےلیے کرنے پیدا خلل  پر

حسین       جناِب انہوں تو جاسکے۔ کیا عنہ   پیدا اللہ پناہ   رضی بے  کی
اور             خپبریں ایسپی میپں کپےبپارے ان اور کپردی شپروع کرنا  حمایت
اسی            دیں۔ کر شروع پھیلنا کےساتھ جھوٹ اور آمیزی مبالغہ  روایتیں

  ِ معاویہ    ؒاور یزید ساتھ عنہ   کےساتھ اللہ جھوٹی    رضی میں بارے  کے
رکھپا              روا ظلپم پر مخلوق نے کہانہوں کہا کردیں۔ شروع پھیلنا  باتیں

حسین            تک یہاں ہے کردیا کومعطل شریعت اور عنپپہپپ  ہے اللپپہپپ  رضی
عقیپؒل        بپن مسپلم بیٹپے کے چچا اپنے کپہمعپاملہ      نے تپا بھیجپا  کپوکپوفہ

         ؒ عقیل ابن جونہی آئیں۔ کے کر تحقیق کپوفہ     کی اہپل تو پہنچے  کوفہ
انہوںاہپل              پھپر لگے کرنے بیعت سے ان اور آئے کےپاس کےان  بھاگ

حسپین       کپیخپبر بیعپت کپیاس عنہ   کپوفہ اللہ ارسال  رضی  کو
کردی۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اور               آیپا وہ چلپ پتپہ کپا کومعپاملے زیاد بن اللہ عبید کوفہ والی  جب
کےشیعہ                 کوفہ اہِل نے کہاس جیسے کردیا کوقتل عقیل مسلمبن نے  اس

کرنے              بیعت کی اس جو کیا قتل کو المرادی عروہ بن ہانی سامنے  کے
مسپلمبپن              بھپی وقپت اس وہ تھپے۔ ہوئے جمع سے جوش بڑے  کےلیے

کپہعبیپد              تپک یہپاں ہوئے نہ متحرک کےلیے کےدفاع ہانی اور  عقیؒل
لیا۔           خرید کو وفاداریوں کی ان کر دے پیسے نے اللہ

          ! کپو   جپس تھپی بیعت سی کون بلکہ عہد، سا کون قسمت ری  ہائے
! یپہ               کپہ افسپوس ہپائے ہو۔ توڑا نہ ہی قبل سے ہونے کےنافذ اس نے  انہوں

پہلپی              تپاکہ ہپے کپورقپمکررہپی خیپانتوں ان آج جو ہے تاریخ سی  کون
    ’’ ان      ‘‘ کپےنزدیپک رفپض اصپحاِب ذمپہ یپہ پپس جائے؟ کودہرایا  تاریخ

اسپے              نپے انہپوں کپہ تپک یہاں ہے سستا زیادہ بھی سے اس میں  دنوں
ڈال۔      بیچ عوض کے ٹکوں چند

حسپین           کےبپاوجود تمام کہاس ہیں عنپپہپپ   ہمکہتے اللپپہپپ  نپےرضپی
… نکلے            ہوئے دیتے دھیان طرف کی باتوں ان وہ لیکن کردیا انکار

ہونا۔     ٭ واقع کا ستم و ظلم
حرمپات          ٭ اور کپیپامپالی حپدود سپے کیطپرفپ کےعمال  یزیؒد

توہین۔  کی
بھیجنا۔       ٭ پیغام کا بیعت سے طرف کی آپ
کےبعدحسین  ٭ عنہ    اس اللہ معیت     رضی کی ساتھیوں چند  اپنے

اس             رہپی کرتی منع سے کرنے خروجپ ایسا انہیں اکثریت جبکہ نکلے  میں
ابپی              بپن کپےوالپدعلی ان قبپل سپے کہاس ہوئے رکھتے کوسامنے  بات

عنہ    طالب اللہ حسن   رضی بھائی عنہ    اور اللہ ساتھ  رضی  کے
تھا۔              کرنا پورا امر اپنا کو تعالٰی اللہ لیکن ۔ گیا کیا معاملہ کیا

کوحسین!     یزید جب عنپہپپ    پس اللپہپپ تپو    رضی ہپوا علپم  کپےآنپے
کے               مسلمانوں اور کے آپ تاکہ کیا روانہ لشکر اپنا طرف کی آپ نے  اس

حسپپین             جناِب جب لیکن جائے۔ ہو حائل کےدرمیان کلمہ اجتماِعپ و  اتحاد
عنپہپپ    اللپہپپ کے             رضی ان اور گیا لیا کر ہ محاصر کا ان کہ دیکھا  نے

ہپاتھ               سپے کپینصپرت آپ وہ اور ہے کردیا رسوا انہیں نے شیعہ  اپنے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

گیپا             معلپومہپو طپرحپ کپواچھی عنپہ اللپہ رضپی آپ تپو ہیں رہے  کھینچ
نپے               آپ تپو ہیپں گئے آ میپں دھپوکہ کپے خیپانت کپی ان آپ  کپہ

رکھیں۔         شروط تین سامنے کے قائد کے فوج یزیدی
جا)           ۱( چل واپس وہاں ہوں آیا سے جہاں میں ں۔ؤیہکہ
ملقات)            ۲( سے یزید جاکر خود وہ جائےتاکہ دیا چھوڑ انہیں  یا

کریں۔
فرمایا{          نے کہحسیؓن ہے میں روایت ایک علپی   ٭ یپدی اضپع  حتی

ہپ بیعتکر              یدی یعنیاسکی دوں دے میں ہاتھ یزیدکے ہاتھ اپنا میں  تاکہ
لوں}
اور)             ۳( جائیں چلے پہ محاذوں وہ جائےتاکہ دیا چھوڑ انہیں پھر  یا

کریں۔      جہاد بشانہ شانہ کے مجاہدین
یہاں              کردیا اعلنپ کا لڑائی اور کیا انکار نے زیاد بن اللہ عبید  لیکن

کپہآپ    عنپپہپپ   تک اللپپہپپ و        رضپی عجائب کے ان یہاں ہوگئے۔  شہید
کہحسپین            ہیں کرتے بیان کےعلماءپ کہان ہیں ایسے اللہ  غرائب  رضی

فرمائی              عنپہپپ  دعا بد خلف شیعہکے یعنی انکے قبل سے قتل اپنے  نے
 ’’ میں‘‘  الوورٰی اعلم ہے    ۔ لکھتا شیعتہ‘‘    الطبرسی علی حسین  دعاء

استش  عنہ     حسینادہ’’ھقبل اللہ خلف     رضی کپے شپیعہ پنپے ا  کپی
دعا۔      بد قبل سے شہادت

متعت  ھپپالل واجعل  ھپپمففرق ھپپمان ول   ھپپمفرقپا، قپددا،  مطپرائق
عن   الولة فان  ھترضی علینپا     ھمابدًا، عپدوا ثم لینصرونا  مدعونا

فقتلونا
کر   !           تقسیم میں فرقوں انہیں تو دے فائدہ تو انکواگر اللہ  اے

کپےوالیپپوں           اوران کپردے جداجپپدا کپےراسپپتے ان اور  دے
بلیپا            ہمیپں نپے کپہانہپوں رکپھ نپاراض ہمیشہ کےساتھ  کوان

کپی           دشپمنی ہپمسپے نپے انہپوں پھپر کریں نصرت ہماری  تاکہ
کرڈال۔    قتل ہمیں اور

ہپپونے             خلف کے بیت اہِل اور ہے کرنا تفکر وقفہ یہاں ہمیں  لیکن
مقپدس             ان کپا ان اگپر ہپے۔پپس کرنپا وتامپل غپور پپر خیانتوں ان  والی

کرتے               دعوٰی کا محبت وہ ساتھ کے جن کیا سلوک یہ ساتھ کے  لوگوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کے               لوگوں علوہ کے ان تو ہیں کرتے مبالغہ میں محبت کی ان بلکہ  ہیں
برتا    کا ان …       ؤساتھ تامپل   کیمانند والے پکڑے عبرت یہاں گا۔ ہو  کیسا

اس            کپےسپاتھ محبوبپوں اپنے کیخیانتیں ان اگر ہے۔پس  کیضرورت
کپا             گپیجپنپ کیسپیہپوں کپےسپاتھ مسپلمانوں بپاقی پھپر تپو ہیپں  قدر

دوڑتپے،            طپرف کپی کافروں وہ جبکہ ہیں رہے دیکھ ہم آج  مظاہرہ
میپں            کپےکفپر اوران ہیپں لگپاتے دوسپتیاں سپے ان ہیپں۔ جپاتے  بھپاگتے

ہیں۔   کرتے تعاون
کپی             کپےخلفپ امیپہ بنپو نپے انہپوں جپو بغپاوت اہمترین سے  سب

        ’’  ‘‘ کپیبنپوامیہ  عبپاس بنپو نپے کہانہوں ہے میں العیان وفیات کہ  جیسے
میپں            کپےگرانپے کیحکپومت کی۔خراسان مدد میں خروجپ  کےخلفپ

ابراہیپم           ‘‘ میپں بعپد نپے کپی۔اس کپیمپدد مسپلمالخراسپانی ابپی  بھپی
          ’’ کردی۔  شروع دینا دعوت کو لوگوں طرف کی بیعت کی محمد  بن
کپےآخپری              امیپہ بنپی میپں خراسان جو چل، کوپتہ سیاط بن نصرپ  جب

کپر              لکپھ میپں کپےبپارے کوبیعت مروان نے اس تھا، نائب کا  بادشاہ
ابراہیمکوگرفتار              کہ لکھا میں کودمشق نائب اپنے نے مروان تو  بھیجا
یقینپی               اسپے جپب گیا۔ کردیا کرقید پکڑ اسے تو جائے کیا  کرکےپیش
اپنپے                نے اس تو ہے وال کرنے قتل اسے مروان کہ گیا چل پتہ پہ  طور
          ’’ میپں ‘‘ کپیاولد عبپاس بنپو یپہ کپیاور کپووصپیت السپفاح  بھپائی

ہپو              فپوت کپےبعپد رہنپے میپں قیپد مہینپہ ابراہیپمدو پھپر تھا۔ خلیفہ  پہل
گیا۔           کردیا قتل کہ ہے گیا کہا بھی یہ اور گیا

بنوعباس  ہجری 656-132عہد
میپں            ملپت وہ اور رہپی جپاری کیخیانتیں رافضیوں میں دور  اس

             ، دینپی سپابق ِ حسپب نپے انہپوں رہپے۔ ہپوتے ظپاہر لیپے فتنپے نئے  نئے
میپدانوں    اخلقپی اور اس       سیاسپی رکھپا۔ جپاری عمپل کپا  کپیتبپاہی

لنپپا‘‘  ’’         میپپں کپےاحپپاطہ گنپتی کپیگئیکپہوہ کلنپپگ ٹپپارگٹ  قپدر
کپپوچھپپوٹی           کپپیکپپہخلفپپت قپپدر تقسپپیماس اور ہپپے  مشپپکل

پرونپا           کپیطپرفپ خلفپت کپوواپپس جپنپ تقسپیمکردیپا میں  حکومتوں
ہوگیا۔  مشکل

ایسپی              نپے کہانہپوں ہوا طرحپ اس آغاز کا جرائم ان میں زمانے  اس
نے               انہوں جب گیا ہو خاتمہ کا امیہ بنو خلفت سے جس کہ چلی  سیاست
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپپا              دعوت خفیہ نے انہوں کےبعد اس کیا۔ خروجپ حاکمکےخلفپ  اموی
        ’’ کو   ‘‘  دعوت اس ہیں۔ دار حق کےزیادہ خلفت عباس بنو کہ کیا  آغاز
      ’’ تھپا    ‘‘   لیپے اس سپب یہ ۔ مسلمالخراسانی ابو تھا کردار وال  پھیلنے
انہپوں               کےلیپے اس جبکہ جائیں ہو فائز پہ عہدوں اعلٰی میں ملکپ وہ  تاکہ

تو             کیا۔ جھوٹااظہار کا موافقت اور دوستی اپنی کےساتھ عباس بنو  نے
علقپہ               پہل سے کہسب جو کیا شروع سے کامکوخراسان اس نے  انہوں

ابپو               تھپا وال کپرنپے سپب یہ اور نکل سے کےہاتھوں امویوں جو  تھا
کپے          مسپلمانوں ہپوئے جپانتے غنیمپت کپو موقع اس الخراسانی۔  مسلم
میپں            لپڑائی اس نپے فارسپیوں ہپوئے بھپرے سپے بغپض و کینپہ  سپاتھ

لپے           انتقپام اپنپا وہ تپاکہ کپی خپونریزی خپوب خلف کپے  مسپلمانوں
سکیں۔

ذمہ              کا کیاطاعت المنصور خلیفہ میں بعد مسلمنے ابو کہاسی  حتی
کپپے            موت کی السفاح بھائی اپنے وہ جب کی کوشش کی  توڑنے

کپی              غپداری مسلمنے کہابو تک یہاں ہوا۔ براجمانپ پر خلفت مسنِد  بعد
معپاملہ            کےساتھ فطانت اور ذکاوت اپنی نے المنصور  کوششکیلیکن

متنبہ              خوب ابومسلمکیطرفپ وہ ساتھ کےساتھ اس اور لیا  کوسلجھا
برے              انتہائی اور لیا کر قابو کرکے قریب تدریجًا اسے کہ تک یہاں  رہا
نپے             سپاتھیوں کپے مسلم ابو بعد کے اس ڈال۔ کر قتل سے  طریقے
کپے            اس سپکیں۔ لپے انتقپام کا اس وہ تاکہ کی کوششیں  انتہائی

شپپبہات           کبھپی اور کپردیتپپے کھپڑے فتنپپے سیاسپی وہ کبھپی  لیپپے
تھے۔   رہتے پھیلتے

   ’’ جپس      ‘‘ کپیتھپی سپنباب کوشپش ایپک سپے میپں کوششوں  انہیں
تپو            کیپا مطپالبہ کپا کرنپے حپوالے ابومسپلمکپینعپش سے المنصور  نے

و            شکسپت اسپے نپے جپس بھیجپا لشپکر ایک اسکیطرفپ نے  منصور
کردیا۔    دوچار سے ریخت

  ’’ ‘‘   ’’ ظپاہر   ‘‘ قریپب کپے اصپفہان شہر فارسی الرواندیہ کےبعد  اس
بڑے               وہ دفعہ اس تھے۔ لوگ کے جماعت کی مسلم ابو بھی یہ اور  ہوئے

کپے            المنصپور خلیفپہ نے انہوں اور آئے سامنے ساتھ کے عقیدہ  فاسد
         ’’ کپے  ‘‘ ان نپے منصپور لیکپن دیپا کپر دعپوٰی کپا الوہیت میں  بارے

کردیا۔         قمع قلع کا ان اور کی لڑائی ساتھ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

   ’’ اختیپار         ‘‘ لقپب کپا المقنپع نے جس ہوا ظاہر آدمی وہ کےبعد  اس
آدممیپں                پہلپے سپے سپب بپاللہ نعوذ نے تعالٰی اللہ کہ تھا زعم یہ اسے  کیا۔

ابومسلممیں        پھر میں، نوؑح پھر کیا حلپپول      حلول کےاندر اس پھر  اور
بلکہ              گیا ہو کامیاب میں بنانے صرفپ نہ جماعت خاصپ ایک اپنی وہ  کیا۔
اس               اور گیا ہو قابض بھی پہ کےعلقوں النہر ماوراء کےساتھ اس  وہ
  ’’ ‘‘       ’’ اور ‘‘ ملحدوں جو المہدی خلیفہ لیکن لی۔ پناہ میں قلعہ نامی کش  نے
کپا             اس نپے اس تھپا مشپہور بہپت میپں شپدت اپنپی کےخلفپ  زندیقوں

بھیجپا۔           لیپے کپے کرنپے محاصپرہ کا اس لشکر اورایک کیا  تعاقب
گھپر             اپنپے کپواور خپود نپے اس تپو ہوگیپا یقیپن کپا مپوت اسپے  جپب

کرلیا۔       ہلک کر پل زہر کو والوں
       ’’ نا     ‘‘ میں ختمکرنے مکمل فتنہکو اس المہدی باوجود سبکے  اس

  ’’ کپاسپہارا          ‘‘ تقیپہ اور رہتپے خفیپہ ہمیشپہ لپوگ سپب یپہ کیپونکہ  کامرہا
اپنے             اور کرتے کام سے رازداری اور خفیہ ہمیشہ لوگ یہ تھے۔  لیتے
نفپپاق            کےساتھ ارکان حکومتی اور تھے رہتے بنتے کےجال  منصوبوں

تھے              رہتے میں چکر کے کرنے تلش قربتیں کی ان کے کر اظہار  کا
کسپی             وہ اور جاسپکے کیا حاصل رسوخ و اثر میں خلفت عباسی  تاکہ

رافضپی            سپے بہپت اسپطرح پپس سپکیں۔ ہپو فائز پر کےعہدے  وزارت
میپں            ہپونے فپائز پپر عہپدوں اعلپٰی کےہپاں کےخلفاء بنوعباس  مجوسی
سپحل         بپن ،الفضپل ابومسپلمالخراسپانی الپبرامکہ، گئے۔مثًل ہپو  کامیپاب

تھپا             قپائد کپا کپےلشپکر اس اور وزیپر کپا کپہالمپامون جپو  المجوسپی
     ’’ کپا     ‘‘   سیاسپت اور جنپگپ یعنپی الریاسپتین ذی تھپا لقپب کا اس  اور

وزیر۔
بھپی             کپےنکپاح بیٹپوں اور بیٹیوں اپنی انہوں بلکہ نہیں ہی تک  یہاں
   ’’ اسپکی       ‘‘  اور تھپی فارسیہ المراجل کیماں المامون پس کیے۔ میں  ان

اپنپا               سپے بغداد نے اس تو ملی کوحکومت المامون کہجب تھی یہ  تاثیر
مپرو     ‘‘ شہر کےفارسی بدل ساتھ’’      ءدارالخلفہ کے اس اور بنالیا  کو

سلسپلہ            کپا پھیلنپے فلسپفے و افکپار غریپب و عجیپب اسپلممیپں  ساتھ
پھیلنا۔           عقیدہ کا قرآن خلِق کا اس کہ جیسے کردیا شروع

تھی۔           شاخسانہ کا تربیت کی مجوسیت و فارسیت دعوت ساری  یہ
اعتقپادات             و افکپار اپنپے مجوسپی کہرافضپی نکل یہ نتیجہ کا تقرب  اس
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نے            انہوں طرح اس گئے۔ ہو کامیاب میں پھیلنے درمیان کے  مسلمانوں
احادیث            ان پھر اور کیا شروع بھی سلسلہ کا پھیلنے احادیث  جھوٹی

چہرے               کے تاریخ نے انہوں بعد کے اس لگے۔ دینے قرار حصہ کا دین  کو
صپحابہ               کہاسلمکپیتاریپخ دیا تاثر یہ اور کردیا شروع کرنا  کومسخ

انہپوں            پھپر تھپی۔ ملغپوبہ کا مخالفات و مشاجرات باللہ نعوذ  کےدرمیان
کپر              شپروع کرنا دراز طعن ِ زبانپ پہ عنہما اللہ رضی وعمر ابوبکر  نے
کپر             شپروع ٹھہرانپا ن کپومطعپو صپحابہ عپام کپےسپاتھ اس اور  دی

قصپیدے            بپڑے پپر بزرگپی قدیم کی فارس شعراء کے ان بلکہ  دیا۔
کپی             ان شپاعر کپہالصپمعی جیسپے تھپے کرتپے فخپر پہ اس اور  کہتے

… ہے     کہا ہوئے کرتے ہجو
الشپپپرک   ذکپپپر  اذا

بمجلس
بنپپی   وجپپوہپ  اضپپائت

برمکی
آی    عندہم تلیت عپپنپ  ةوان بالحپپدیث  اتپپوا

مزدکی
کپے             ٭ برامکہ بنو تو ہو ذکر کا شرک میں مجلس کی ان جب  کہ

وہ             تپو کپیجپائے تلوت آیپت کپوئی جپب اور ہیپں اٹھتپے کھل  چہرے
ہیں۔        جاتے بیٹھ کے لے حدیث کی مزدکی

حکومت               اسلمی کہ جو نکل یہ نتیجہ ترین بد قربتکا اس  بلکہ
       ‘‘ پپہ    علقپوں کپےبعپض کپاخلفت ان تھپا وہ گھمبیرتھپا بہپت  کےلیے

لینا۔            بنا ریاستیں مستقل متعدد میں علقوں مختلف اور جانا ہو قابض
طاہر            ‘‘ وہ کیا خروج سے خلفت اسلمی نے جس پہلے سے  سب
کرلیا   ’’        کوعلیحدہ کےعلقے خراسان نے تھاجس الخزاعی الحسین  بن
میپں              خلفپت کپےبعپد اس تھپا۔ کیپا ابومسلمنے پہلے سے کہاس  جیسے
سپی              بہپت کپےسپاتھ خلفت اور پڑا چل سلسلہ ایک تقسیمکا  تقسیمدر

   ’’  ‘‘ البحرین،      اور الحساء نے القرامطہ ہوا۔ ظہور کا جرائم اور  خیانتوں
 ’’  ‘‘ عراق          نے البویہیون لیا۔ جما تسلط پہ شامکےعلقوں اور عمانپ  یمن،

شپام              و مصپر نپے عبیپدیوں اور لیے لے میں قبضے کےعلقے فارس  و
لیا۔      کر قبضہ پر علقوں کے

لئبریری    اسلمی )68(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کہیپپں             بھی جب کرمسے و فضل کےخاصپ وتعالٰی ٗہ سبحان اللہ  لیکن
اللپہ             تپو ہوتپا ظپاہر علقپہ کپاکپوئی ان یپا حکومت کیکوئی  رافضیوں
کپے             ان جپو دیتپے فرما کھڑے لوگ ایسے لیے کے ان وتعالٰی ٗہ  سبحان
تھے۔            کرتے دوچار سے عذاب بدترین انہیں اور تھے کرتے جہاد  خلف
  ’’ کپے       ‘‘ سنیوں کے السلجقہ وقت اس فیصلہ کا قضاء کی  رافضیوں
کپے            رافضپیوں یپہ اور تھپے تپابع کپے بنوعباس ولیت جو ہوا  ہاتھوں

طپاقتوں          صپلیبی خپارجی حکومپتیں رافضپی یپہ تھپے۔ شدید بہت  خلفپ
السنۃ            اہل کیونکہ گئی کی قائم میں علقوں مسلمان سے تعاون  کے

تھی۔           آتی نہ نظر گلتی دال کی ان میں موجودگی کی
ہمارے             نے تاریخ کو جرائم جن کے القرامطہ میں عہد کے عباس  بنو
خلف               کے عباس بنو کا ان ہے ایک سے میں ان ہے رکھا محفوظ  لیے

پھپر           کپوجلنپا،پ کپےمکپانوں القیپس عبپد بنپی اور کرنا  293خروجپ
کپی               ریپزی خپونپ قدر اس نے انہوں وہاں اور بولنا ہلہ پہ کوفہ میں  ہجری

ہوگئے۔          مجبور پہ کرنے رقم تاریخ کی اس مورخین کہ
میں    کےمیدان کےبہپت          عقائد تشیع میں کےبارے بیت اہِل نے  انہوں

طپالب               ابی بن علی نے کےبعدانہوں اس پھر دی کوہوا عقائد فاسد  سے
عنپہپپ    اللپہپپ کے           رضی بیت اہِل اور کردیا دعوٰی کا غیب علِم لیے  کے

علپی          اور لگپے کرنے انکار کا چیز ہر عنپپہپپ   علوہ اللپہپپ  اور  رضپی
کرنے             ثابت باطل کو دین اس اور لگے کرنے تذکرہ کا اولد  انکی

کپیمجپپالس           ان اور کپیکتپابوں فلسپفیوں القرامطپہ لیپے اسپی  لگپے۔
کرتے            نصیحت کو حضرات داعی اپنے اور تھے کرتے اہتمام بہت  کا

کپی‘‘             اعتمپاد لیپے ہمپارے وہ تپو جپائے مپل فلسپفی کپوئی کپہاگپر  کپہ
کومٹپانے            راسپتوں کپے السپلم علہم انبیاء وہ کہ لیے اس ہے،  شئے

’’ ۔             ہیں منکر کے ہونے قدیم کے عالم اس اور ہیں پر راہ کی
حج          294سن کا اللہ بیت نے اسماعیلیوں القرامطہکے میں  ہجری

بارے              اپنے پہلے نے انہوں جبکہ کردیا حملہ پر کرام ِ حجاج والے  کرنے
کپو              قپافلوں کرامکپےتمپام حجاِجپ پھر اور لیا میں کوامن حاجیوں  میں
میپں              ہپونے فپرار جپو کیا تعاقب کا شخص اس ہر پھر اور کرڈال  قتل
کپے           مقتپولین عپورتیں کپی لعینوں قرامطی تک یہاں گیا۔ ہو  کامیاب
زندگیکپیرمپق             کسیمیں جس اور جاتیں ہو کھڑی لیے پانی  درمیان

لئبریری    اسلمی )69(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

انہوں         تھی۔ کردیتیں قتل ہوکر اکٹھا اسے کپپے    پاتیں حاجیوں صرف  نے
کنو              گردموجود ارد کےبعد اس بلکہ کیا نہ اکتفاء ہی پہ مپپٹی  ؤقتل میں  ں

سن       طرحپ اسی دیا۔ گندڈال حجاِجکرام      321اور نے انہوں میں  ہجری
اور              عورتپوں اور کپوقتپل کپےمپردوں ان ، لیپا کپوروک  کےقپافلوں

بنالیا۔    غلم کو بچوں
چنانچہپ              ہے۔ کرتی ذکر ہی ایسے لیے کوہمارے کےجرائم ان  تاریخ

یہ     میں زمانے کے         1409اس کویت نے ایران جب ہے واقعہ کا  ہجری
نے              گروپ اس تو بھیجا لیے کے مدد کی حجاج گروپ ایک کا  شیعوں

بپارود              یپہ جبکہ لگادیا بارود کن تباہ کےساتھ پل کےایک المکرمہ  مکۃ
کپرمکپہ               لپے اسپے وہ تو تھا کیا سپرد نے سفیر ایرانی میں کویت  انہیں

مسپپجِد              نے انہوں شامکےوقت دن کےساتویں الحجہ ذی اور گئے  بھاگ
اور            ہلک آدمپی ایپک وہپاں سپے جپس کرڈال دھماکہ کےپڑوس  حرام
ان            تھپے۔ کپےعلوہ اس خسپائر مپادی جبکہ ہوئے زخمی آدمی  سولہ
قبیپح              ان اپنپے نپے کپہانہپوں ہپے ایپک سپے میپں جپرائم دینپی  کےانہی

نے            انہوں چنانچہ بخشا۔ نہیں بھی کو المشرفہ اللہ کعبۃ سے  335افعال
کرلیا۔        چوری اسود حجِر سے کعبہ میں ہجری

’’  ‘‘ میپں         والنہپایۃ البپدایۃ ، کپثیؒر ابپِن حپافظ ہپوئے کرتے کوبیان  اسی
ہیں  گئے۔           لکھتے لے وطن اپنے کرکے چوری کو اسود حجر قرامطہ  کہ

تھپا۔            الپدیلمی منصپور امیپر کا ان اور نکل گروہ ایک کا  عراقیوں
وقپت            اس وہپاں ہپوگئے۔ کامیپاب میپں پہنچنپے تپک سالممکہ صحیحپ  وہ

چلپ              نپہ ہپی پتپہ کپوبالکپل حجاجپ تھے۔ ہوچکے جمع کےقافلے جہاں  دنیا
کے              ان ساتھ کے جماعت اپنی قرامطی ایک دن کے ترویہ کہ تک  یہاں
قتپل               کپاخپوب ان اور لیے لوٹ کےاموال ان نے اس دوڑا۔ چڑھ  اوپر

چوراہپوں           اور گپرد،اسپکیگلیپوں کپےارد مکپہ نپے انہپوں پھپر  کیپا۔
ابپو              امیپر کپا ان میپں اثنپاء اس کیپا۔ کپوقتپل حپاجیوں سپے بہپت  میپں
          ( کے(    اس لوگ اور تھا بیٹھا پر دروازے کے کعبہ اللہ لعنۃ علیہ  طاہر

ریپزی              خپونپ و گپردقتپل کپےارد کعبپہ جبکپہ تھپے رہے گردچیخ  ارد
اور              تھپا دن تریپن افضل کےنزدیک اللہ جو دن ایسے ایک تھی  جاری

کرتا     اعلنپ ملعون وافنی(      وہپ الخلق انااخلق ّلہ
ٰ
ال وبا ّلہ

ٰ
بال اللہ  م)ھانا  میں

اسپے               اور ہپوں کرتپا پیدا کو مخلوق میں ، ہے سے مجھ اللہ اور  سے

لئبریری    اسلمی )70(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کعبپہ             بعپض اور تھپے رہپے بھپاگ سپے وہپاں لپوگ جبکہ ہوں۔ کرتا  فنا
تھے۔              پاتے نہ بچ وہ بھی پھر لیکن جاتے چمٹ ساتھ کے پردوں کے

تھپا۔            جارہپا کیپا قتل کو ان اور رکھتے جاری بھی طواف  حاجی
کپہ                حکمدیا نے اس تو کرلیا کامکوپورا اپنے نے قرامطی اس جب  پس

سپے             بہت جائے۔ کردیا دفن کو حاجیوں میں کنویں کے زم زم  آِب
گیا۔              کردیا دفن ہی میں حرام مسجِد وہیں ہوئے قتل وہ جہاں کو  حاجیوں
کے             اس ہوئے۔ مدفون پہ جگہ اعلٰی کیسی اور تھے مقتول کیسے  ہائے
وہ               کیپونکہ پڑھپا جنپازہ کسپینپے پپہ ان نپہ گیپا دیا غسل نہ انہیں  ساتھ
کے              زم زم نے انہوں بعد کے اس تھے۔ شہداء اور تھے میں  احرام

کے               ساتھیوں اپنے اور لیا اتار پردہ کا کعبہ پھر اور کیا انہدام کا  قبہ
کعبہ               کہوہ کوحکمدیا شخص ایک نے اس پھر ڈال۔ پھاڑ اسے  سامنے

    ( ) وہ        تپو دے اکھپاڑ کپو پرنالے کےمیزاب اس اور چڑھے پر  کیچھت
خپبیث               وہ بعپد کپے اس تو گیا مر اور گرا نیچے بل کے منہ  شخص

اس              پھپر رہپا بپاز سپے پہنچانے کونقصانپ میزاب وہ پر جس گیا  رک
اس              تپو آیپا لعنپتی ایپک تپو کپاحکپمدیپا۔ کواکھپاڑنے اسود حجرپ  نے
ہیپں              کہپاں لگپا کہنے اور مارا اسے سے ہتھوڑے ایک میں ہاتھ اپنے  نے
اکھاڑ            کو اسود حجِر نے اس کنکریاں؟پھر وہ کہاں اور پرندے  ابابیل

کےساتھ               ان پتھر یہ پھر گئے۔ چلے کرساتھ لے اسے اور  سال 22لیا
وانپ             ّلپہ

ٰ
ل انپا ، گیپا لیپا واپپس کہاسپے تک یہاں رہا  الیہ اتک

( ۔(      ہوا ختم کلم کا کثیر ابِن راجعون
         ’’ عباسیہ  ‘‘ خلفِت بھی نے انہوں تو ہے تعلق کا البویہیون تک  جہاں

اور     کیا خروجپ اور       334کےخلفپ قابضہوگئے پر عراق میں  ہجری
کپیجگپہ             اس اور دیپا کپواتپار المسپتکفیبپاللہ خلیفپہ عباسپی نے  انہوں
           ’’ اور‘‘   کردیا مقرر خلیفہ اسکو اور آئے لےکر کو المقتدر بن  الفضل

’’ للہ ‘‘  المطیع دیا۔   اسے لقب کا
پپر               کولوگوں شیعیت نے کہانہوں ہے یہ سے میں جرائم کےدینی  ان
کپےفاسپد             مجوسیت میں لوگوں کےپیچھے پردے اس اور کردیا  فرض

نپے          انہپوں اسپطرح دئیپے۔ کپر شپروع پھیلنپے افکپار و  اعتقپادات
بہپت           ہپوئے بنپاتے کپوبنیپاد جھگپڑے سپنی شپیعہ کےدرمیان  مسلمانوں

لئبریری    اسلمی )71(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

دینپے            گپالی کپو صپحابہ میں عہد کے دئیے۔ان کر کھڑے فتنے  سے
گیا۔       پھیل زیادہ بہت عمل قبیح کا

میپں             محپرم کپےدن یوِمعاشورہ نے جنہوں تھے لوگ پہلے وہ  یہی
غپپم              اور کیے نصب قبے کیا، کوایجاد کیبدعت کرنے کوبند  بازاروں

کپہوہ              نکلتپے طپرحپ کپراس کپولپے عورتپوں اپنپی اور بنائیں  کیعلم
عنہ    حسین اللہ تھی۔        رضی ہوتی مارہی تھپڑ پہ چہروں اپنے لیے کے

کپےدرمیپان             کپولوگپوں عقیپدے اس کپرکپےاپنپے عمل یہ وہ  اسطرح
کپے             ان جپب کپی جرات پر باری ذاِت کی اللہ نے کرتے۔انہوں  نشر
   ’’ کپے     ‘‘  اللپہ اوراسپے رکھپا الرحیم الملک لقب اپنا نے بادشاہ  آخری

بنایا۔     متنازع ساتھ کے نام
اللہ       رسول بنت فاطمہ جو عبیدی کاجھوٹپا    ملسو هيلع هللا ىلص جبکہ نسبت  کیطرفپ

بھپی              کپےجپرائم ان ہیپں۔ سپے کپیاولد کپہہپمان تھے کرتے  دعوٰی
خپروجپ            کپےخلفپ عباسپیہ خلفِت بھی نے انہوں ہیں۔ نہیں مختلف  کچھ

انہوں        کےلیے خروجپ اس جبکہ تھا۔ بنپدی     کیا منصپوبہ خفیپہ انتہپائی  نپے
ہپپوئے             کرتے استعمال کو نام کے بیت اہِل میں مغرب بلِد اور  کی

بلد            نپے انہپوں جپب پھر کوپھیلیا۔ دعوت اپنی سے طریقے  رازدارانہ
پپر              اس اور ہپوئے متپوجہ کیطرفپ مصر وہ تو کرلیا قبضہ پر  مغرب

دیا۔          اتار کو خلیفہ وہاں اور لیا کر قبضہ بھی
کےحاکم               ان کہجب تھے یہ جرائم کےبڑے ان میں کےمیدان  عقیدہ
اہپل               قاصپد ایپک اپنپا نپے اس تو کیا ارادہ کا ہونے داخل میں مصر  نے
کپا               بپدعتوں وہاں کہوہ کیا عہد پکا سے ان اور بھیجا کیطرفپ  مصر

داخپل             مصپر لیکپن گپا کپرے احیپاء کپا سپنت بلکہ گا، کرے نہیں  اظہار
صرف              نہ پہ لوگوں کو شیعیت اور کی غداری نے انہوں بعد کے  ہوجانے

کے              مساجد نے انہوں دیا۔ دے قرار لزم اظہار کا اس بلکہ کردیا  فرض
بپدعتوں            اپنپی اور کیا استعمال کےلیے پھیلنے دعوت کواپنی  منبروں

میںپ        اذانوں اپنی اور پھیلیا عل‘‘ کوخوب ’’یحَّی اْلَعَمل    کے خیّر
کردیا۔    اضافہ کا الفاظ

     ’’ کپا   ‘‘   الپوہیت نپے جپس ہپوا ظپاہر اللپہ الحاکمبپامر کاحکمران  ان
جپو            بھیجپے میپں کپونے کپےکپونے ملپک قاصپد اپنپے اور کیا  دعوٰی

لئبریری    اسلمی )72(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وغیرہ           حلول اور تناسخ جیسے تھے پھیلتے افکار مجوسی جاکے  وہاں
              ؓ علی سے آدؑم القدس روح کہ تھے رکھتے زعم یہ وہ پھر عقائد۔  کے

’’  ‘‘ الحپاکمبپامراللہ          ح کپیرو علپی پھپر اور ہپوئی منتقپل  کپیطپرفپ
داعپی              مشپہور سے کےسب افکار کےان اس گئی۔ ہو منتقل  کیطرفپ

  ’’ بپن      ‘‘ حمپزہ اور انشپتکین المعپروف الپدرزی اسماعیل بن محمد  تھا،
    ’’ وال       ‘‘ رہنپے کپا نپواح کپے زوزن کےشہر کہفارس جو الزوزنی  علی

کے               ان واردہوا۔ قاہرہ کر لے نعرہ کا الوہیت یعنی مہم یہ وہ پھر  تھا۔
الپوہیت               نپے جس اللہ کہحاکمبامر ہے شامل بھی بات یہ میں جرائم  دینی

انہوں         میں کےدور تھا،اس کیا ٰ نبی     کادعوی مرتبہ دو جسِم  ملسو هيلع هللا ىلصنے  کے
کی۔          جسارت ناپاک کی نکالنے سے مبارک قبر کو اطہر

اشپارہ            اسپے نپے زندیقوں بعض کیگیجب وقت کوششاس  پہلی
نبی    کہ جائے۔          ملسو هيلع هللا ىلصدیا دیا کر منتقل مصر سے مدینہ کو اطہر جسِم  کے

تعمیپر              مپزار بپڑا بہپت ایپک میپں مصپرپ کامکےلیپے اس نے اس  پھر
کپو              الفتپوح ابپو پھپر اور کیپے خپرچپ اموال سے بہت پہ اس اور  کروایا
اس              کپےلپوگ مدینہ لیکن لئے کونکال جسِماطہر جاکر کہوہاں  بھیجا
اپنے              وہ کہ آلیا نے پریشانی ایسی اسے اور گئے ہو حائل درمیان  کے

آگیا     باز سے )ّٰولل(قصد والمنة   الحمد ۔ہپپ
جپو             کوبھیجا آدمی ایک نے اس کیجب وقت کوششاس  دوسری

نپبی   کے          ملسو هيلع هللا ىلصجاکے آ قاصد وہ تو کھودے کو مبارک قبر  کی
کھپپودنے            زمین سے نیچے اور گیا ہو پذیر رہائش قریب کے  روضے

گیا۔              کردیا قتل اسے اور گیا چل پتہ کو لوگوں ہی جلد لیکن لگا
جپو              کیپا مسلط پہ کوان کےالسلجقہ ترک نے عزوجل اللہ جب  پھر

تھے۔              دیتے کر قمع قلع کا رافضیت اور کرتے احیاء کا سنت طرف  ہر
کیقوت              سنیوں وہپ اب کہ ہواپ کومحسوس عبیدیوں جب پر موقع  اس
کپا              ان وہ کپہاب لیپا جپانپ نپے انہپوں اور سپکتے ٹھہرنہیپں  کےسپامنے

طپرف             کپی طریقپے پرانے اپنے وہ پھر تو ہیں عاجز سے کرنے  سامنا
کپے              دیپن کپے اللپہ کہ کی بندی منصوبہ یہ بار اس انہوں ہوئے۔  متوجہ

پپر           علقوں مسلمان انہیں اور بھیجے قاصد کیطرفپ صلیبیوں  دشمنوں
بنپپالیں              وطن کواپنا علقوں کہان کہا اور دیا کامشورہ کرنے  چڑھائی

کپا             السپنۃ کپےکپہاہپل اس بجپائے کرلیپں قبضپہ پپر مسپلمعلقپوں  اور

لئبریری    اسلمی )73(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

مکاتبت             ساری یہ نے شخص جس جائیں۔ پا غلبہ سلجقہ اور پھیلے  مذہب
 ’’ تھا۔         ‘‘ الفضل امیر کا افواج فاطمی وہ کی ساتھ کے صلیبیوں
کپہمصپر             ہیپں کہتپے الثیر ابِن ہوئے کرتے کاذکر بات اسی  چنانچہپ

شپام             کپہوہ کپودیکھپا کیقپوت حکومت سلجوقی جب نے  کےعلویوں
مصپپر               کےاور ان اور گئیہے ہو قابض پر علقوں تمام تک غزۃ  سے

ہے  ‘‘ ’’        گئی رہ باقی ریاست چھوٹی ایک نامی القسیس درمیان  کے
اور            کھپاگئے خپوف وہ تپو روکپے سپے داخلپے میپں مصپر انہیپں  جپو
کپہشپام            دی دعپوت انہیپں اور پیغپامبھیجپا کپیطپرفپ فرنگیوں  انہوں

لیں۔          جما قبضہ پر اس اور کریں خروج طرف کی
لطینپی        کپےمعاصپر حملپوں صپلیبی العنپانی مصطفٰی  ڈاکٹر

‘‘ یپہ ‘‘   ’’      ہیپں لکھتپے ہپوئے کرتپے نقپل سپے الکاسپکی الکفپارو  مپورخپ
  ’’ بپڑا         ‘‘  کپا جپس الثپانی بپانپ میں کےعہد بابا چاہیے کومعلومہونا  سب
چنپد             اور میپں کپیمعیپت فرانپڈلینیس کپونٹ ، فپرائڈ جانپ ، ہے  چرچاپ
کپی           پیپدائش کپیجپائے مسپیح جپو کپےسپاتھ شپرفاء صپلیبی  دوسرے

   ’’ طرف        ‘‘ کی شہر کے جنوۃ سب وہ تھے رکھتے شوق بہت کا  زیارت
جپپو            ہپپوئے سپپوار میپپں جہپپاز جنگپپی ایپپک وہ سپپے وہپپاں اور  گئے

          ’’ اسکندریہ‘‘ ہوئے کرتے سفر وہ اور تھا معروف سے نام کے  بومیل
فپاطمی             وہ تپو پہنچپا تپک کیبندرگاہ اسکندریہ کاوفد ان جب  پہنچے۔

یعنپی            گئے کپیطپرفپ کیبنپدرگاہ المقدس بیت میں کیمعیت  فوجیوں
           ’’ وہ‘‘  تاکہ چاہا ہونا داخل میں شہر نے انہوں جب لیکن ۔ یافاہ  بندرگاہ

انہیپں              نپے دار کپےپہپرے شپہر تپو سکیں جا تک گاہ کیزیارت  مسیح
کپی             داخلپے وہ کپہپہلپے کیپا طلپب اور کردیپا انکپار سپے دینے  اجازت
تھپی            مقپرر کپہعادتپًا جپو کپےمطپابقپ اس کریپں ادا فیپس  سپرکاری

تھی۔     ‘‘ ’’ بیزنط ایک مقدار کی اس اور
سپپفر             کہیہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے کیتفسیر واقعہ اس العنانی  ڈاکٹر

کپا               کپہجپس تھپا نپہ دور خپالی کوئی یہ کیا طے نے امراء صلیبی  جسے
صپلیبیوں             رابطپہ کپوئی سپے پہلپے اور ہپو پایا طے نہ معاہدہ کوئی  پہلے

نہیپں             تصپپور ہی ایسے یہ پس ہو۔ ہوا نہ کےدرمیان فاطمیوں  اورمصری
گئے             پہنچ پہ بندرگاہ کی اسکندریہ اٹھائے منہ یونہی صلیبی کہ جاسکتا  کیا

زبپانپ               جدیپد یا کےمسئولین امن میں رستے کاسامنا کےکہان اس  بغیر
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تسپلیمکیپا               یپہ ہپی نہ اور ہو ہوا نہ کےساتھ کےاہلکاروں سکیورٹی  میں
بپاہمی                کاکپوئی ان کےلیے قسمکیآمد اس قبل سے کہاس ہے  جاسکتا

نپے               فپاطمیوں کہ ہے کرتی تائید کی بات اس چیز جو ہو۔ ہوا نہ  رابطہ
    ’’ المقپدس      ‘‘ کپربیپت چھپ میں بومیل جو کوبھیجا دستوں فوجی  اپنے

کے              سلجقہ کو امراء ان مقصد کا ان سے اس اور گئے طرف  کی
تپک            المقپدس بیپت سپے اسپکندریہ جبکہ تھا رکھنا میں امن سے  خطرے

رہا۔          جاری تک سال دو سلسلہ یہ کا جانے آنے
کے           حملہ صلیبی طرف کی علقوں مسلمان لشکر صلیبی جب  پھر

’’ البسفور           ‘‘ میں علقے بزنطینی وہ میں رستے تو نکلے سے یورپ  لیے
کپہوہ               لیا عہد سے ان نے کوفین کےبادشاہ جہاں گذرے سے  کیریاست

نے             اس اور گے رکھیں استوار رشتہ کا اطاعت اور دوستی کیساتھ  اس
کپیکوشپش             کرنے اتفاق کےساتھ فاطمیوں میں کہمصر حکمدیا  انہیں

سپلجقیوں           ہیپں۔ شپدید بہپت کپےخلفپ سپنیوں سپلجقہ وہ کیونکہ  کریں
جبکپپہ           نہیپپں کپپےروادار کسپپیقسپپمکپپیمصپپالحت وہ  کپپےخلفپ
ہمیشپہ            وہ اور ہیپں برتتپے نرمپی بہپت وہ کپےسپاتھ رعایپا  مسپیحی

ہیں۔          رہے تیار لیے کے تفاہم ساتھ کے ریاستوں مسیحی
کپےدرمیپان            رافضیوں اور کہصلیبیوں ہیں ثبوت بین باتیں ساری  یہ

ہے              دہراتی کو آپ اپنے تاریخ تھے۔ قدیم بہت رشتے کے الفت و  محبت
کپر            مپل کپےسپاتھ امریکیوں صلیبی نے رافضیوں ایرانی پھر آج  اور

کپیحکپومت          طالبپانپ سپے کپیمپدد کےرافضپیوں افغانستان  اورشمال
امریکپہ             نپے ایپران میپں جمپانے قبضپہ پپر عراق طرحپ اسی دیا۔  کوگرا
تعپپاون           پپورا پپورا کپیاور کپیمپدد رافضپیوں عراقپی  کپےسپاتھ

کیا۔  فراہم
ہپی  !          تک معاہدے برے اس اپنے کےخلفپ مسلمانوں وہ کاش  لیکن

اختیپپار            طوالت محاصرپ کا کہانطاکیہ دیکھا نے انہوں جب رہتے۔  محدود
ہپوکر              مپایوس لشکر صلیبی کہکہیں ہوا لحق خوف انہیں تو ہے  کرگیا
کپپے              فاطمیوں تو جائیں۔ ہو یاب فتح سلجقہ اور جائے لوٹ نہ ہی  واپس

      ’’  ‘‘ کپی  کوصپلیبیوں سفراء مخصوصپ اپنے نے الفضل امیر  عسکری
اور                غپذا چیپز وہ کپوہپر ان کہوہ کیا وعدہ سے ان اور بھیجا  طرفپ

محاصپپرہ           وہ لیکپن ہپے تیپار کپےلیپے فراہپمکرنپے امپداد  عسپکری
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپو            کپےسپفراء الفضپل نپے قیپادت صپلیبی تپو جپائیں۔ کپرنپہ  چھپوڑ
ان            کپےبعپد اس کہپا۔پھپر آمدیپد خپوش کپےسپاتھ گپرمجوشپی  بپڑی

ہوئے۔      اجتماعات کئی میں آپس کے
کیپا            نقل نے الغوانمہ یوسف ڈاکٹر جسے ہے کہتا ولیمصوری  چنانچہپ
گئیتپو ‘‘           پکپر طپول کپیمپدت محاصپرے کےصلیبی انطاکیہ جب  ہے
قسپمکپا              یبھپی کاکس کہسپلجقہ کہا نے اس اور کھٹکا کاسینہ  الفضل
کپا              کےسفیروں الفضل جب پس گا۔ ہو کےمساوی کیفتح اس  نقصانپ

تحپائف              ان اور لوٹا واپس ہوئے لیے وہدئیے تحائف وہ تو آیا واپس  قافلہ
بادشپاہ            کپرفپاطمی کپاٹ کپےسپر آدمیپوں بہترین کےچار سلجقہ  میں

گئے۔      بھیجے طور کے تحفہ کو
نپے              اس سپاتھ ساتھ کے اس بلکہ کی نہ بس پہ اسی نے  الفضل
کپو             فوجپوں اپنپی کےلیے کرنے تنگ میں کےجہاد کوصلیبیوں  سلجقہ
           ’’ اگلے‘‘ پھر کرلیا۔ فتح طاقت بزور اسے اور بھیجا طرف کی  صور

فوجوں     اپنی نے اس اوروہاںپ        سال کردیا حملپہپپ پپہپپ المقدس بیت  کولیکر
    ِ      ’’ کے ‘‘ تیزی صلیبی ًبعد فورا کے جس چھڑوالیا علقہ کا الراتقہ  سے
امپر              شپدہ طپے سے پہلے یہ کہ گویا بڑھے۔ کیطرفپ المقدس بیت  ساتھ
تپاکہ              کپرلیپا قبضپہ پپر المقپدس کپربیپت آگپےبپڑھ نے الفضل تو  تھا

جپب            پھپر سپکے۔ جپا دیپا میپں کےہپاتھوں صلیبیوں سے آسانی  اسے
کپرواپپس             لپے فپوج اپنپی وہ ہپوا علپم کپا کپیآمپد صپلیبیوں  اسپے

گیا۔     چل طرف کی قاہرہ
تھکپی            انتہپائی وہ تھیپں ہپوئیں آموجپود یہپاں جو فوجیں صلیبی  یہ

تک             یہاں کےباعث محاصروں طویل اور کیشدت گرمی ، تھیں  ہوئی
چکپی              ہو ہلک کیاکثریت کےجانوروں ان اور لوگ پیدل سے  کہبہت

لیے             کے کرنے محاصرہ کا المقدس بیت جو لشکر صلیبی وہ بلکہ  تھی۔
تھا                امکان قوی کا بات اس لیے اس تھا۔ نہ لشکر بڑا بہت کوئی تھا  آیا

جاسپکتا            ہپوا کھپڑا کپےسپاتھ مزاحمپت بآسپانی میپں کپیراہ  کپہان
کپے           صپلیبیوں اور ہپوتی نپہ خیپانت ایسپی کپی رافضپیوں اگر  تھا۔

کپیکپل               ان تھپاجبکہ نپہ ممکپن یپہ تپو ہوتپا نپہ اتفپاق ایسپا کپا ان  سپاتھ
تھی۔             کی پیادہ ہزار بیس اور سوار گھڑ سو پانچ ہزار ایک تعداد
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

   ’’ ہوئے     ‘‘   کرتے تعجب نے بردی تغری ابن، مئورخ ایک کہ تک  یہاں
نکلے ‘‘             طرف کی مسلمانوں صلیبی جب کہ ہے یہ بات عجیب کہ  کہا
تھپی            دگپرگپوں انتہپائی کےباعث کمزوری اور بھوک حالت انکی  تو
مپردار               اکپثر کہوہ تک یہاں کمتھی انتہائی بھی رسد کےپاس ان  اور

اور           میپں قپوت کپیافپواج مسپلمانوں جبکپہ ہپوتے۔ مجبپور پپر  کھپانے
ان             اور کرنپے پیپدا افپتراق کپےانپدر ان صپلیبی لیکن تھیں میں  کثرت

ہوگئے۔       کامیاب میں توڑنے کو قوت کی
  ، میںپ 492شعبان ریپ اور       ہپج لمبپے ایپک محیپط پر دنوں  چالیس

بیپت             کپہوہ ہپوئے کےقابپل بات اس صلیبی کےبعد محاصرے  خونریز
کے              اس لیں۔ کر قبضہ مکمل پر شہر اور جائیں ہو داخل میں  المقدس
اور              کیپا عپام ِ قتپل کپاخپوب مسپلمانوں میپں المقدس بیت نے انہوں  بعد

کپہ          تپک یہپاں دیپا کوجلپ ورثہ کےعلمی  مسلمان 70,000مسلمانوں
کے               اللہ اور علماء آئمہ، کے دین سے بہت میں جن گئے دئیے کر  قتل
گپرم              بپازار یپہ کپا غارتگری و قتل تک ہفتہ ایک پورا تھے۔ شامل  بندے
چاہپا              جانپاپ تپک خانے عبادت نے قائد صلیبی کہجب تک یہاں گیا  رکھا

اس              خپونپ جبکپہ پڑا بنانا راستہ میں نعشوں ہوئی پڑی میں میدان اس  تو
تھا۔     آرہا تک گھٹنوں کے

وزیپر              وہ کہہپر تھا یہ ایک سے میں کےجرائم بادشاہوں عبیدی  ان
مپدت               کچھ اور کرتا کوبلند کےجھنڈے اس اور لگاتا کیندا جہاد  جو

یپہ              پپس تھپے۔ کردیتپے فپارغ اسے وہ جاتا پہنچ تک کےلیول اوپر  میں
          ’’ مقپرب ‘‘ بہپت کپا ان یپہ تو تھا اتحادی کا صلیبیوں جب الفضل  وزیر

کپے            دمشپق لیپے کپے روکنپے کپو صپلیبیوں نپے اس جب لیکن  رہا
قتپل             اسپے نپے کپےبادشپاہ وقپت اس تپو کیپا اتحپاد کپےسپاتھ  لوگپوں

دیا۔  کروا
  ’’ میپںپ     ‘‘   لوگپوں جپو الولخشپی بپن رضپوان کاوزیر ان طرحپ  اس

کپہاس              تپپک یہاں تھا داعی زیادہ سے کاسب جہاد کےخلفپ  صلیبیوں
 ’’ اور          ‘‘  رکھپا الجہپاد دیپوان نپام کپا اس اور قائمکیا محکمہ نیا ایک  نے
جپو            کپردئیپے شپروع چھیننپا مناصپب وہ سپے لوگپوں ارمنپی نے  اس

کپےسپاتھ            اس بلکپہ تھپے کیپے حاصپل سپے عبیدیوں رافضی نے  انہوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میپں             کپےبپارے صپلیبیوں قیپامپپذیر شپاممیپں کپوبھپی خلیفپہ نپے  اس
دی۔  دھمکی

      ’’ لیے     ‘‘ کے دینے قوت کو ارمنوں نے الحافظ بادشاہ کے وقت اس  تو
اس               ہی کےساتھ اس کردیااور شروع تعاون پہ طور خفیہ کےساتھ  ان

    ’’ تا      ‘‘  دیا لگا پیچھے کے الولخشی ابن وزیر کواپنے فوجیوں فاطمی  نے
یہپاں              سپکے۔ جپا دی سزا کیاسے کرنے کوجاری کیتحریکپ  کہجہاد

گیپا             ہپو مجبپور پپر بھپاگنے کیطپرفپ کےعلقوں شمال کہوزیر  تک
کپےمیپدان              جہپاد جہپاں کپرے حاصپل مپدد سے وہاں کےلیے کہجہاد  تا

زنگی۔     …        الدین عماد مجاہد تھا وہ اور تھا موجود شیر ایک کا
 ’’  ‘‘ صپلیبیوں      نے السلر ابن وزیر شافعی سنی ایک طرحپ  کپے اسی

نپے           اس اور کپی کوششپیں انتھپک اپنپی میپں کرنے جدوجہد  خلف
بھپی            وہ بڑھایاتاکہ ہاتھ کا تعاون اور رابطے کےساتھ زنگی  نورالدین

دوسپری            ایپک انہیپں اور سپکے لپے حصہ میں جہاد کےخلفپ  فرنگیوں
    ’’ کپیخپبر       ‘‘ کپواس الظپافر باشپاہ لیکپن سپکے لگا ضرب سے  جہت
اسپے             اور کیپا تیار منصوبہ خلف کے اس نے اس اور  548ہوگئی

دیا۔    کروا قتل میں
  ’’   ‘‘ وزارت    نپے جپس زریپپک بپپن طلئع وزیپر عپپادل طپپرحپ  اسپی

گپروہ            کپےخلفپ صپلیبیوں اور کیپا بلنپد نعپرہ کپا جہپاد ہی  سنبھالتے
کپو          المقپپدس بیپپت لیکپپن کردئیپپے شپپروع کرنپپا اکٹھپپے لشپپکر  اور
اسپے            ہپی قبل سے تکمیل کی خواہش کی اس کی کروانے آزاد

بنانے            558 منصوبہ خلف کے اس جبکہ گیا۔ دیا کر قتل میں  ہجری
  ’’ ‘‘   ’’ میپں ‘‘  دور کپے العاضپد بادشپاہ تھپاجو السپعدی شپاور  ایپک وال

تھا۔    وزیر کا محکمہ
 ’’  ‘‘ بغپاوت      نپے الضپرغام ابوالشپبال قپائد کپےایپک فپوج جب  لیکن

لپی             چھیپن وزارت سپے اس اور کردی چڑھائی پر شاور ہوئے  کرتے
      ’’ نے     ‘‘   شاور تو کردیا قتل کو شاور بن طی بیٹے بڑے کے اس  اور
کپی           طلپب مپدد سپے زنگپی محمود نورالدین بادشاہ عادل ہوکر  مجبور
اسپے               اور گپا رہپے کپے بن نائب کا اس وہ کہ کیا وعدہ اسے  اور
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اپنپا             کپہمیپں گپااورکہپا دے بھپی حصپہ تیسپرا کپا کپےخپراج  مصپر
ہے۔        تمہارا سب باقی تو کرلوں پورا نقصان

بھیجنپے           لیے کے مدد اسکی فوج اپنی نورالدین باوجود کے  اس
سپب                اپنپا نے اس کےبعد اس تو کیا استخارہ نے اس تو تھا متردد  میں
      ’’ اپنے   ‘‘  ساتھ کے اس اور بھیجا شرکوہ اسدالدین کمانڈر بڑا  سے
کپو             کپہشپاور حکپمدیپا انہیپں اور بھیجپا الپدین صپلحپ بیٹپا کپا  بھپائی
کپو             ضپرغام میپں حملپہ اپنپے نپے الدین اسد تو دیں لوٹا دوبارہ  حکومت

اوررجب    کردیا حوالے       559ختم کے شاور واپس وزارت میں  ہجری
کردی۔

اس            تپو تھپا موجپود کےانپدر شاور کاخمیر وخیانت غداری  لیکن
برتا      برا کےساتھ لوگوں پھپر       ؤنے ۔ گیپا مکپر سپے وعپدے اوراپنے  کیا

اسے              نے اس جب چاہی کرنا غداری بھی سے شرکوہ الدین اسد نے  اس
کے               معاہدہ ساتھ وہ کہ کے بات اس بغیر جائے چل واپس شام کہ  کہا
نے            اسدالدین لیکن بھیجے۔ بھی حصہ تیسرا کا خراج کے مصر  مطابق

    ’’ ہوگیا       ‘‘ بند قلع میں شہر بلبیس جاکے اور کردیا انکار سے جانے  واپس
رہپی           کپیعپادت مجوسپیوں رافضپیوں سپے کہہمیشہ جیسے شاور  لیکن

اور              بلیپا کپےلیپے کپونجپات صپلیبیوں میپں المقدس بیت نے اس ،  ہے
ادھپر            تیپزی بالفعپل صپلیبی تپو دلئی کپیطمپع غلبپہ پپر مصپر  انہیپں
کپر           مپل کپےسپاتھ کپیفوجپوں شپاورور نپے انہپوں اور  آدھمکپے

کرلیا۔      محاصرہ کا اسدالدین میں بلبیس
خپبر            انہیپں جپب ہی کےدوران محاصرے سے کیرحمت اللہ  لیکن
گئی             ہو شکست کےہاتھوں کونورالدین صلیبیوں میں حارم کہشہِر  ملی

وہ              اب اور ہپے گیپا چلپ میپں کپےقبضپے نورالپدین شپہر وہ اور  ہپے
             ’’ رعب‘‘ تو لیں کر قبضہ پر اس ہےتاکہ رہا بڑھ طرف کی  بانیسا

کپہ              کہپا سپے اسدالدین نے انہوں اور کرگیا گھر میں کےدلوں  صلیبیوں
تپو              کپردے کپےحپوالے ان شپہر کپےسپاتھ امپن اور کپرلپے صلحپ  وہ

فریقپوں             دونپوں اور کپمہپے وقپت کپےپپاس کپہاس دیکھپا نپے  اسپد
نپے             اس تپو نہیپں بھپی تعپداد پپاس کپے اس کی مقابلے  559کے

کپے              قہپر و غصپے بہپت اور لپی کپر صپلح سپاتھ کے ان میں  ہجری
گیا۔      نکل سے شہر بلبیس ساتھ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اس            اور ہپوئے، کپودیکھتپے خیانت کیاس شاور اور معاملے  اس
زنگی            الدین نور بادشاہ نیک ہوئے دیکھتے اتحاد کےساتھ صلیبیوں  کا

کے              خیانت سے اسلم عالِم تاکہ کیا ارادہ کا حملہ دوبارہ پر مصر  نے
سپاتھ             کےساتھ اس اور جائے کردیا خاتمہ کا خلفت فاطمی یعنی  گڑھ
مپذہب              کپرکپےسپنی قمپع قلپع کپا کہرافضیت تھی بھی یہ  اسکیطمع

پس    جائے۔ میں        562پھیلیا نصف کے الول ربیع ماِہ میں  ہجری
کیقیادت             الدین صلحپ کےبیٹے کےبھائی اس اور اسدالدین سے  دمشق

اس            میپںپ لیکپن تھپی۔ فتپح ہپدف کپا ان اور نکلپے کپےقپافلے  جہپادیوں
کپےاتحپادی             ان اور صپلیبیوں نپے عزوجپل اللہ ہی میں کےمقدمات  فتح
بپاوجود            کپہ تپک یہپاں دیپا۔ ڈال رعپب میپں کپےدل مرتپدوں  رافضپی

تھے۔         زدہ خوف انتہائی صلیبی کے اتحاد کے شاور
کے            اتحادیوں اسکے اور شاور اور الدین اسد معرکے پہلے سے  سب

        ’’ کاخپاتمہ‘‘ معرکپوں ان اور ہپوئے میپں علقپوں بلنپد کپے بپابین  سپاتھ
سپب            یہپاں ہپوا پپر کپیشکسپت اتحپادی کےرافضپی ان اور  صلیبیوں

دو            کپہصپرفپ ہپے کیپا ذکپر نپے مئورخیپن جسپے بپات عجیپب  سپے
دے          شکسپت کپو افپواج کپی مصپر اور صپلیبیوں نے  ہزارسواروں

دی۔
سے             فضل کے اللہ کہ تھی جاری تیاریاں ساتھ کے فر کرو  اسی
اور            ہوگیپا پیپدا فرقپہ و اختلفپ کپےدرمیپان بادشپاہ فپاطمی اور  شاور
جہپد             جپد اس کپردیپا۔ انکپار وزیپر بطپور کپا شاور بھی نے  صلیبیوں

اسپکے             اور اسپدالدین سپپاہ کی الدین نور نکل نتیجہ یہ میں آخر  کا
قبضپہ            انکپا پپر مصپرپ میپں کپیقیپادت الپدین صپلحپ کپےبیٹپے  بھپائی

ہوگیا۔
بھپی              اب وہ اور تھپا ہوا نہ ختم ابھی کینہ کاحسدو رافضیوں  لیکن

کپہ            تھپپے کوشپشمیپپں اس وہ اب تھپپے۔ مشپپغول میپپں چلنپپے  چپپالیں
کپو          کپیحکپومت اسپدالدین کپےبعپد گرنپے کپیبادشپاہت  عبیپدیوں
الپدین             صپلحپ کپےبیٹپے کپےبھپائی اس کپےبعپد اس اور جپائے  گرایا

نے     جس جائے ہٹایا خطبہ        567کو نامکا بادشاہکے عبیدی میں  ہجری
بپامر         ‘‘  المستضپی خلیفپہ عباسپی دوبپارہ اور دیا کروا بند میں  مسجدوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

قپائد’’            کپےبعپد اس لیپے اسپی کروایپا۔ جپاری کپاخطبپہ نپام کپے  اللپہ
ہوئیں۔          کوششیں کئی کی کرنے قتل کو ایوب الدین صلح

القعدہ  کے          574ذی العاضد کہ جو نے امین کے خلفت میں  ہجری
بعپض             کپےاور اس انتظپام کپا یہپاں اور تھپا پپذیر رہپائش میپں  محپل
ہپوئے            کرتے استعمال کو شخص ایک نے اس تھا۔ پاس کے  مصریوں
کریپں            چڑھپائی پر علقوں مصری کہوہ کیا معاہدہ کےساتھ  صلیبیوں
انکپی             الیپوبی الدین صلحپ گےاور پہنچیں کیطرفپ اس وہ جب  اور
کرکے              حملہ پر اس سے پیچھے وہ تو گا کرے ارادہ کا نکلنے  طرف

کے              افواج باقی وہ پھر گے کردیں قتل کو انصار کے اس اور  اسے
کپا              ان نپے تعپالٰی اللپہ لیکپن گے۔ کردیں قتل انہیں گےاور نکلیں  پیچھے

پکپڑا              تھپا جارہپا لیکپر خپط جپو قاصپد کا ان اور دیا ناکامبنا  منصوبہ
کپوخلفپت            جمپاعت کیایپک ساتھیوں اپنے فورًا نے الدین صلحپ  گیا۔
کپونے             ایپک کپے بستی اسے نے انہوں تو بھیجا طرف کی امین  کے

اس             اور گیپا کردیپا قتپل کپےبعپد کرنپے گرفتپار اسپے پھپر پالیپا۔  میپں
کپو             متولیپوں کپےتمپپام محپپل سپاتھ اور آئے کپےلپے کپاٹ  کپاسپر

گیا۔    دیا کر فارغ
اس          نپے کپورافضپیوں الیپوبی الپدین صپلحپ دفعپہ دوسپری  پھپر

کپےامیپن             خلفت لشکر کا سوڈان کیکوششکیجب کرنے قتل  وقت
کو              افراد ہزار پچاس اپنے کےخلفپ الدین صلحپ کےلیے انتقاملینے  کا
اور            ہپوئے معرکپے متعپدد کپےدرمیپان ان پھپر ہپوا۔ آراء معرکپہ  لیکر
کپے              ان نپے الدین صلح پھر گئے۔ ہو قتل لوگ سے بہت کے  فریقین

  ’’ سے         ‘‘ نام کے المنصورہ کہ جو کیا روانہ کو مجاہدین طرف کی  محلے
جلپ             سپمیت کومکینوں کےمحلے رافضیوں ان کےبعد اس تھا۔  مشہور
   ’’ کپو        ‘‘   کےعلقہ ،الجیزہ شاہ توران کےآخرمیں کہان تک یہاں گیا  دیا

گیا۔   بھی کردیا ختم
کپہمصپر              تپک یہاں آیا نہ چین بھی تک حد کواس رافضیوں  لیکن

کیپا             ارادہ کا کوبلنے فرنگیوں نے جماعت کیایک شیعوں علوی  میں
قاضپی          ، کپاتب الصپمد، عبپد الیمنپی، شپاعرعمارہ مشپہور میپں  جپنپ
القپوٰی،           عبپد بپن اسپماعیل بپن الجبپار عبد الدعاۃ داعی اور  العویرسی

امراء              چند کے فوج کی الدین صلح اور کامل بن اللہ ہبۃ القضاء  قاضی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

شپام              سپواحِل ، صپقلیہ کپہانہیپں پایا طے یہ تھی۔ شامل جماعت  کیایک
کپے              اس انہیپں تپاکہ جپائے دی دعپوت کی حملہ پر مصر کر بل  سے

حکپومت             وہ جب پھر ۔ جائے ہو حاصل حکومت اور مال کچھ  عوض
قپاہرہ              وہ تپو گپا نکلپے کپےمقابپل ان الپدین صپلحپ گےاور چاہیں  لینا

کپیحکپومت             کپرکپےفپاطمیوں حملپہ پپر اس سپے کےاندر مصر  اور
گے۔   کردیں بحال

پکپڑا               ہپی پہلپے سپے تکمیل منصوبہ کا کہان ہوا کرمیہ کا اللہ  لیکن
میپں              ان چاہپا کرنا شامل میں منصوبہ کواس شخص جس نے انہوں  گیا۔
مپردہ              قومکپےخلفپ اپنی نے جس تھا الواعظ بن علی الدین زین  امیر

کپیخپبر             بپات سپاری اور کردیپا انکار سے کرنے سودہ یہ کا  ضمیری
اور              کپوبلیپا سپب ان الپدین صلحپ تو دی۔ کودے ایوبی الدین  صلحپ
اس             پھر کرلیا اعتراف نے سب پر جس پوچھا علیحدہ کوعلیحدہ  سب
کیپا              دریافت فتوٰی کےمتعلق ان سے فقہاء اور کرلیا کوگرفتار سب  نے

کو                 بڑوں کےسب ان نے اس پھر دیا۔ فتوٰی کا کےقتل ان نے انہوں  تو
بپاقی             اور کردیپا کومعاف پیروکاروں اور کےبچوں ان اور کردیا  قتل

کردیپپا۔            بدر ملک میں علقوں افتادہ دور کو لشکریوں عبیدی  تمام
ہوگیا            کیطرحپ صفحہ ستھرے صافپ ایک پھر دفعہ ایک مصر  اسطرح
طپرف             کپی السپنۃ اہل مذہِب سے سرے نئے اسے نے الدین صلح  جبکہ

پھپر            اور کردیپا کپےتپابع عباسپیہ خلفپِت کودوبپارہ ملکپ اور  لوٹادیا
گیا۔            ہو مصروف میں کرنے مرتب صفیں اپنی سے سرے نئے وہ

کے              اس اور ہوتا دیا کر نہ مشغول قدر اس نے رافضیوں اسے  اگر
وہ             تپو ہپوتے کیپے نہ برپا منصوبے قدر اس کےلیے  ہجری 583قتل

وہ              کیپونکہ کرتپا۔ نہ تاخیر قدر اس میں مبین فتِح والی ہونے حاصل  میں
ان             وہ جپب پھر رہا مشغول میں قتال کےخلفپ رافضیوں اعرصہ  سار
کپی              کپوصپلیبیوں لڑائی اپنی نے اس تو ہوا فارغ سے لڑائی  کےساتھ
کپےبعپد             معرکپے کپن کپےفیصپلہ کپہحطیپنپ تپک یہاں کیا متوجہ  طرفپ
         ’’ الدین‘‘  صلح لیے اسی آگیا۔ واپس پاس مسلمانوںکے المقدس  بیت
کپا             عپزت کپیبزرگپیو کپےدیپن کپواللپہ نصپرت کیاس  ایوبؒی

سپے             نگپاہ کپی عپزت قپدر اسپی السپنۃ اہپل اور ہپے جاتپا مانا  سبب
ہیں۔           رکھتے بغض سے اسلم بطِل اس رافضی جتنا ہیں دیکھتے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

شہیؒد     یہاں( الزرقاوی مصعب ابو درس     امام پہل  کا
( ہوا  مکمل

الَّراِفَض   ھ َحِدْیُث َاَتاَک ةَْل
 ( درس(  دوسرا

کپہ             ہیپں ہمدیکھتپے تو ہوا شروع دور کادوسرا عباسیہ خلفِت  جب
روپ             نئے ایک دفعہ اس لیکن کیا شروع آنا سامنے دوبارہ نے  رافضیوں
       ’’ انہیپں    ‘‘   تپاکہ ہیں رکھتے عقیدہ کاوہ جس لباس کا تقیہ تھا وہ اور  میں

لپے            پہن لباس کا بکری بھیڑیا کوئی جیسے ایسے جائے۔ مل  حکومت
میپں            کپوخطپرے ریپوڑ اپنپے اور دھوکہکھاجائے چرواہا سے اس  اور

ہوجائے۔            غافل سے امر کے دنیا و دین اپنے اور دے ڈال
اپنے             پر دروازوں کے داروں عہدہ بڑے کے بدل بدل بھیس وہ  تو

اطاعت             انکی جہری و سری اور لگے ہونے جمع ہوئے کوچھپائے  نفاق
جپاری            کپیسپرگرمیاں ان خپانہ ِ انپدرون اور لگپے کرنپے اظہپار  کپا

گئے۔             کھپا دھپوکہ سپے ان خلفپاء عباسی سے بہت کہ تک یہاں  رہیں
اور            اعلپٰی میپں حکپومت ہمیشپہ کپہوہ ہپے دیکھتپا وال دیکھنپے  پپس

ہیں۔          آتے نظر بھاگتے پیچھے کے عہدوں اور مناصب حساس
   ’’ کپوعباسپی     ‘‘  جپس تھپا العلقمی ابن رافضی مشہور ایک ہی  ایسا

اسے             جبکہ ڈال بنا وزیر ہوئے گرتے میں وضیاع غفلت نے معتصم  خلیفہ
تھپی۔            چاہیے کرنا حاصل عبرت سے تاریخ کی رافضہ اجداد کے اس

اللپہپپ  وہ            لیکن تھپا چکپا ہپو فیصپلہ کپا بپات جپس کےہاں وتعالٰی ٗہ  سبحان
السپنۃ              اہپل یپہ کہ ہے کرتی رقم لیے ہمارے تاریخ اور تھی کو  ہونے

ان             میپں دور ہپپر اور رہپے کرتپے ارتکپاب کپا جپپرائم ان  کپےخلفپ
رہے۔       بیٹھے کر لگا گھات خلف کے

العلقمپی              ابن حاقد کہاس ملی کوکیا خلیفہ عباسی کیجزاء اس  پس
مپل           کپےسپاتھ الطوسپی الپدین نصپیر اسپتاد مجوسپی رافضی اپنے  نے
کپو              خلیفپہ اور دیپا کپروا کپوقتپل بنپدوں اور کردیپا کپوتبپاہ  کرملکپ
’’ کے         ‘‘  خان ہلکو بادشاہ کے تاتاریوں نے اس جبکہ دیا کروا  معزول
دلئی            کپیطمپع کرنپے حملپہ پپر بغپداد کپرکپےاسپے مراسپلت  سپاتھ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اس             گپپااور کپپرے اسپپکینصپپرت کپپہوہ کیپپا وعپپدہ سپپے اس  اور
گی۔        جائے عطاکی حکومت کو اس مقابل کے

کپیتعپداد              کپہفپوج کپردیپا مبتل وہپممیپں کپواس خلیفپہ نپے  اس
ملکپی             کپیکپثرت کپہان تپک یہپاں گئیہپے ہپو زیپادہ سپے  ضرورت

میپں            امپور کودوسپرے حکومت جبکہ گئیہے۔ بن بوجھ پر  اقتصادیات
کمیکر                میں کہفوج کہا سے خلیفہ نے اس تو ہے ضرورت کیبہت  مال
تھپا               کیپا پھپر تپو گیپا ہپو راضپی پپر کرنے ایسا کہخلیفہ تک یہاں  دے۔
کرنپا              کپوفپارغ فپوج گپروہ در گپروہ ایپک بعد ایک نے العلقمی  ابن
پھپر              اور لکپھ ایپک کپیتعپداد جپ کپہفپو تپک یہپاں کپردیپا  شپروع

گئی۔     رہ ہزار دس محض
اس           ‘‘  کپہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے تذکرہ کا کثیؒراس ابِن حافظ  چناچہ
میپپں              فوج کہکسیطرحپ تھا کوششمیں اس علقمی وزیر قبل سے  حادثہ

حکپومت            ایپامِ کپےآخپری کپہالمستنصپر حپتی جپائے۔  کمپیکپردی
اکپابر              اور افسپر میپں گئیجپنپ رہ فپوج لکھ ایک صرفپ تعداد یہ  میں
صرف               کہ تک یہاں رہا لگا میں کوششوں ان وہ پھر ۔ تھے زیادہ  بہت

کپی              مکپاتبت سپے تاتپاریوں نپے اس پھر گئی۔ رہ باقی فوج ہزار  دس
نے                اس لیے کے ان اور لیں کر قبضہ پر ملک کہ دلوائی طمع انہیں  اور

فوجیپوں            کپیاور بیپان حقیقپت سپاری انہیپں اور کپردیپا  کپامآسپان
کپہ              تھپی یپہ صپرفپ کپیطمپع اس میں اس کیاور بیان  کیکمزوریاں
کا‘‘  ’’          رافضیوں بدعتی اور جائے ہو صفایا مکمل کا السنۃ  اہل

و            علمپاءپ اور جپائے چلپی کپےہپاتھوں فپاطمیوں خلفپت اور ہپو  ظہور
!        … ہے    غالب میں امر اپنے اللہ اور جائیں کردئیے قتل مفتیان

کپہ            بتایپا اسپے اور کپوپیغپامبھیجپا ہلکپو نپے علقمپی وقپت  اس
کپو             بغپداد ہلکپو جپب پھپر ہیپں۔ کرآئی عود جو ہیں  کیسیکمزوریاں
تپو              پہنچپا تپک کپیحپدود شپہر وہ کہجپب تک یہاں نکل کرنے  تاراج
کپےپپاس            اس لیپے جمپاعت کپیایپک داروں خاصپہ اپنپے العقمپی  ابپن
اوراس              خلیفپہ کپہوہ بتایپا منصوبہ کوایک ہلکو نے العلقمی ابن ۔  پہنچا

خپاتمہ              کپا سپب ان تپاکہ گپا نکلپے بپاہر سپے بغپداد کپولیکپر  کےقائدین
جائے۔   ہو آسان
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بپانے !           تپانے کپے غپداری و خیانت اور ہوا واپس العلقمی ابن  پس
کے               اس کر نکل باہر کہ لگا کہنے کو خلیفہ گیااور ہو مصروف میں  بننے

حاشپیہ              تمام اور قاضی کہاپنے بہترہے اور کرلے صلحپ سے ہلکو  ساتھ
ی            ک وزیپر رافضپی اپنپے خلیفپہ واقعتپا پھپر چل۔ لے کوساتھ  برداروں
          … تھپا   کیپا منتخپب اسپے نپے کپہاسپی کرتپا نپہ کیسپے کپرگیپا  حمایت

مشہوررافضپی      !     ایسپے کپا سپنی اس تھپا۔پپس کیپا اعتمپاد پپہ اس  اور
نکل؟        کیا نتیجہ کا کرنے قریب اپنے کو

 … غداری           تھا بنایا منصوبہ نے رافضیوں ان کا جس نکل وہی  نتیجہ
کپو              خلیفپہ ہلکپو تپو پہنچا کےپاس ہلکو خلیفہ کہجب تک یہاں  وخیانت

العلقمپی               ابپن لیکن تھا زدہ خوف وہ بلکہ تھا نہ تیار کےلیے کرنے  قتل
قتپل            سپمیت کپےسپاتھیوں اس اسپے اور بھڑکایا اسکو نے طوسی  اور
پھپر             گیپا۔ کردیپا ہپی ایسپا بالفعپل کپہ تپک کییہپاں کینصیحت  کرنے

بڑا              بہت کا انسانیت نے انہوں میں اس اور ہوئے داخل میں بغداد  تاتاری
اہپِل             کپہ تپک یہپاں گئی، جلدی لئبریریپاں اور کتپابیں ، کیپا عظیم  قتل
ابپپن               وزیپر نے جنہوں بچے لوگ وہ اور بچے باقی نصارٰی و یہود  ذمہ

تھی۔      لی پناہ گھر کے العلقمی
ہیں     ‘‘  لکھتے الذہبی امام بغداد      656چنانچہپ امر اللہکا میں  ہجری

چھتپپپپوں         اپنپپپپے منپپپپہ اونپپپپدھے وہ اور ہوگیپپپپا پپپپپورا  پپپپپہ
کپپہگویپپا            گیپپا ہپپو کپپیطپپرحپ بھوسپپے ایسپپے اور گپپرگیپپا  پپپر

    … انپ       و ّلپہ
ٰ
ل انا نہیں ہی تھا شہر کوئی کبھی  ایہاں

           … کیا،  مظاہرہ کا پن سفلی اپنے نے منگولوں میں شہر اس راجعون  الیہ
کپا               ان نپے شپخص اس ہر اور دیا ساتھ کا ان نے منافقوں اور  اوباشوں

العلقمپی              ابپپن یپہپپ اور تھا رکھتا نپہپپ ایمان پر العلمین رب جو دیا  ساتھ
جپب             پپس تھپا۔ رافضپی کپٹر بہت یہ لیکن تھا والی پر مسلمانوں  وزیر

خشپک            گلپے ہپوگئیں، پست قوتیں جب لیا، کوگھیر بغداد نے  تارتاریوں
خلیفپہ              نپے وزیپر میپں وقپت ایسپے تپو گئے کوپہنچ حلق دل اور  ہوگئے

پہلے              تو کرے مذاکرات ساتھ کے ہلکو کہ وہ کہ دیا اشارہ کو  معتصم
کے              اہل اپنے اور اپنے نے اس اور نکل طرف اسکی خود رافضی  وہ

بادشپاہ             کپہ لگپا کہنے سے خلیفہ آیااور واپس پھر کرلی حاصل امان  لیے
کپام              اس اور ہپے کرناچاہتا سے بکر ابو بیٹے تیرے کیشادی بیٹی  اپنی
بپاقی            کپہ گپاجیسپے رکھپے بپاقی پپر خلفپت تجھپے وہ  کپےعپوض

لئبریری    اسلمی )85(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپی              اس تپو گپا جپائے چلپ وہ پھپر اور تھپا حپال کپا خلفپاء  سپلجوقی
جائے۔           بچ سے بہنے خون ناحق کا لوگوں تاکہ جا طرف

اپن   خپانپ        ے خلیفہ ہلکپو بادشپاہ کےسپاتھ کےگروہ برداروں  حاشیہ
کپےبعپد               اس پھپر ٹھہرایا میں خیمہ ایک اسے نے اس تو گیا  کیطرفپ

تو               جائے کیا معاہدہ تاکہ کیا کوطلب اکابرین نے اس تو آیا علقمی  وزیر
کپربپار                کوبل سب ان طرحپ اسی گیا کردیا قتل انہیں تو نکلے وہ  جب
تھپا،             راج کپا تلپوار میپں بغپداد پھپر ۔ گیپا کردیپا قتپل بپاری  ی

چیپپپز          ہپپپر اور گئے ہپپپو قتپپپل لپپپوگ گئیپپپں، لپپپٹ  عزتیپپپں
ل     …     …   و ہپپوگئی برپپپا قیپامت میپپں بغپداد گئیاور لگپادی  کپوآگ

قتل               تک دنوں اوپر کچھ سے العظیمتیس العلی ّلہ
ٰ
بال ال قوۃ ل و  حول

داخپل              میپں محلے ایک تاتاری روز ہر گرمرہا بازار کا گری غارت  و
کپینپدیاں               کہخونپ تک یہاں مٹادیتے نشان و نام کا محلے اس اور  ہوتے

کپہ               ہپے جاتپا کہپا گیپا۔ اٹ سے کیلشوں مقتولین شہر پورا اور گئیں  بہ
گیپا۔          وہپپاںپ کردیپا تیپغ تپہ کپو افپراد ہپزار اسپی لکپھ  دس

یہ             جبکہ ہوئے قتل افراد لکھ کہآٹھ ہے یہ بات صحیحپ  جبکہ
             ، رسپپتوں نے انہوں پس نہیں۔ ممکن لنا میں ضبط جسے ہے معاملہ  ایسا
کپا             جپس کیپا عپام قتپل جگپہ ہپر اور پر چھتوں اور گھروں  چوراہوں،
قبپل              سپے اس کپہاسپلممیپں تھپی جنگپ عظیم ایسی یہ بلکہ نہیں۔  شمار

انہوں      تھی۔ ہوئی نہ لڑائی کرلیپا       ایسی کپوقیپد بچپوں اور عورتپوں  نے
میںپ    قیدیوں ان تھے۔          اور بھی بھائی کے اس اور بیٹا چھوٹا کا  خلیفہ

کپو              کپےاعیپان اس اور الرحمنپ عبد احمد، کےبیٹے اس اور خلیفہ  جبکہ
کےچچاپ     گیا۔خلیفہ کردیا کپو        ؤقتل بیپت اہپل اور یوسپف ، حسین علی،  ں

گیا۔   کیا قتل
عبپد            ، اللپہ عبپد کپےبیٹپوں الجپوزی ابپن العلمہ الرئیس الدین  محی

گئی۔             اڑادی گردنیں کی ان اور گیا نکال کو الکریم عبد اور  الرحمن
جمپاعت             بپڑی کیبہت اکابرین اور امراء ، علماءپ کےعلوہ اس  جبکہ

کپہاسپلمکپادار                تپک یہپاں تھپا راج کپا آگ پپر بغداد گیا۔ کیا  کوقتل
نصپیب             لا بپد نپے آگ مہار بے گئیاور جل الکبیر جامع اٹھا، جل  خلفہ

گئیاور             پھیپپل طپپرفپ ہپپر آگ اور لپپی دیکپھ کپیراہ خپپانے  کتپب
تھے۔          رافضی ملعون یہی صرف میں والوں بچنے سے اس
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ان            جپاتے۔ رک رافضپی یپہ جہاں تھی حد آخری کونسیایسی  لیکن
نپہ             ہپی کپےخلفپ بپرداروں کےحاشپیہ اس اور خلیفہ صرفپ  کےجرائم
کپا             ان بلکپہ جپاتے ہپو کپےبعپدختم کپوگرانپے حکومت کہاسلمی  تھے

راسپتے            نپے انہپوں تھپا۔ تر شدید بھی خلف کے مسلمانوں عام  ضرر
کرنپا            غصپب کپےامپوال ان اور کولوٹنپا قافلوں کردئیے، شروع  کاٹنے

کپاوطیپرہ            مفسپدین ان پھیلنا رعب میں لوگوں کیساتھ وسیلے ہر  اور
لپے             اچپک سپے وادیپوں اور کورستوں لوگوں اچانک یہ ۔ تھا چکا  بن
جپو             اور دیتپے پھینپک آسرا بے میں علقوں افتادہ دور انہیں اور  جاتے

تھپا۔پپس            جاتا دیا گھونپ خنجرپ میں کےسینے اس کرتا مزاحمت  کوئی
میں   زمانے سے           اس گھر اپنے کوئی جب کہ تھا دستور یہ کا  لوگوں

کہ                جاتا لیا سمجھ میں کےبارے اس تو جاتا ہو غائب کےلیے دیر  زیادہ
تپو               ہے کردیا قتل اسے اور ہیں گئے لے اٹھاکے کےلوگ فرقہ باطنیہ  اسے
جاتے            بیٹھ کرنے افسوس لیے چہرے غمگین اپنے والے گھر کے  اس

عپپادت             کپییپہ لوگپوں وقپت اس آئے۔ لپوٹ کبھپی وہ کہیپں  کپہشپاید
تھے۔             کرتے گریز سے چلنے پر راہوں عام وہ کہ تھی گئی بن

کپو             مئوذن ایپک کپا فرقپہ بپاطنیہ لیے ہمارے لثیر ا ابن مئورخپ  پس
       ‘‘ نے       لوگوں کے فرقہ باطنیہ دن ایک ہیں۔ کرتے نقل واقعہ کا کرنے  اغوا

ایپک              کپا اس وال اٹھپانے اور اٹھایپا سپے کےگھر کواس مئوذن  ایک
لگے               کرنے بین و نوحہ پر اس والے گھر کے اس تو تھا باطنی  پڑوسی
کپہ             دکھپائیں اسپے تپاکہ چڑھپے پپر چھپت کپولیکپر مئوذن اس وہ  تپو

تھپپڑ            کپو آپ اپنپے وہ کیسے دیکھو حالت کی والوں گھر  اپنے
ایپک               سپے منپہ کےمپارے خوف وہ جبکہ ہیں رہے رو اور ہیں رہے  مار

’’ ۔      تھا سکتا نکال نہ بھی لفظ
مسپلم            وہ کپےذریعپے جپنپ تھپے طریقے سے بہت ایسے طرحپ  اسی

تھے۔             پھیلتے رعب اندر کے ان اور کرتے تنگ کو افراد کے  معاشرے
غیپر            انہیپں اور کرتپے اغپوا سپے بہپانوں حیلپے کپومختلپف لوگوں  وہ

کر               قتل انہیں یا کردیتے قید انہیں وہ جہاں جاتے لے پر جگہوں  معروف
اسپپے             تو گزرتا سے قریب کے ان انسان کوئی بھی جب تھے۔  دیتے
اسپے             وہپاں اور تھے جاتے لے طرف کی ڈیرے کسی اپنے کر  پکڑ
کپے             مقصپد اس میں ڈیرے اسی کے کر قتل اسے پھر دیتے  تعذیب

تھے۔        دیتے پھینک میں گڑھے ہوئے بنے لیے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپےشپروع              راسپتے آدمی ایک کا کہان تھا یہ واردات کاطریقہ  ان
بھپی               جپب اور تھپا ہوتپا آدمپی خبیث ہی کا باطنیہ یہ اور جاتا بیٹھ  میں

وہ             اسپے تپو پوچھتپا راسپتہ سپے اس ہپوئے گپذرتے پپہ راہ اس  کپوئی
اس             مسپافر وہ تپو تھپا دیتپا ڈال کپیطپرفپ کپےرسپتے مرحلپے  اگلے
کپہ              تپک یہپاں دیتپا چپل کپیطپرفپ پھنپدے کپراگلپے ہو مند احسان  کا
اور              کردیتپے کپےقتپل پکپڑ اسپے وہ تپو جاتپا چپڑھ کےہتھے ان  جب

تھے۔      دیتے پھینک میں کنویں اس
طریقہء              یہ کا فرقہ باطنیہ کو لوگوں کہ تھا گذرا نہ وقت زیادہ  لیکن
یپوں               ہپوا کردیا۔ کوپکڑکےقتل سب ان نے انہوں تو گیا چل پتہ  واردات

اس               نپے اس تپو ہپوا داخپل کےگھپر دوست اپنے آدمی ایک دن  کہایک
بپاہر              سپے گھپر وہ تپو دیکھے جوتے اور کپڑے سے بہت میں  کےگھر

نے               لوگوں تو کیا بیان سے لوگوں ماجرا سارا یہ نے اس اور آیا  نکل
تپو               کیپے دریافت کپڑے سے بہت نے انہوں وہاں اور دیا بول ہلہ پر  گھر
پپا              سپیخ لوگ تو گئے لگ میں پہچاننے کےکپڑے مقتولین اپنے اپنے  وہ

محمپد              بپن القاسممسپعود ابی دین ِ عالم ایک ملکر لوگ سب تو  ہوگئے
آئے             لیکر اسلحہ اپنا اپنا لوگ اور نکلے میں قیادت کی الشافعی  الخجندی

گئیاور             بھڑکپائی آگ میپں اس اور کھپودیں خنپدقیں نپے انہپوں پھر ، 
در             کپوفپوج کپےلوگپوں فرقپہ بپپاطنیہ کپہ گیپا کپوحکپمدیپا  لوگپوں

کپےلئیپں             پکپڑ بھپی پپر طپور انفپرادی اور جپائے کےلیپا پکڑ  فوج
دیپا               پھینپک میپں کپرکپےآگ کپوقتپل کپثیر یخلقپِت ک ان پھپر  اور

گیا۔
کپیسپیاہ             قزاقپوں کپہرافضپی چاہیے آنی میں کےعلم قاری بات  یہ

کرنا،               قتل کو لوگوں پسند امن کا ان ہے گیا کیا ذکر اوپر جسکا  تاریخ
ہیپں       …       جپرائم ہپی کپےایسپے ان کرنا مبتلء میں رعب و خوف  انہیں
نپے             انہپوں آج ہیں۔ دہرارہے میں عراق وفرات دجلہ ارِض وہ آج  جنہیں

قپانونی              کےلیے ان تاکہ لیا کوچھپا چہرے اپنے ہوکر بھرتی میں  پولیس
کپوگھپروں              لوگپوں گنپاہ بپے آج وہ ۔ جپائے ہپو آسپان کپیراہ  اختیار

اور              ہیپں کپردیتپے کپرقتپل دے تعپذیب انہیپں پھپر اور ہیں اٹھاتے  سے
کپےگھپروں           مسلمانوں اور ہیں کرتے زیادتی پر کیعورتوں  مسلمانوں

کرنپے            منپع انہیپں کپوئی اور ہیپں لوٹتے اموال بہانے کے تفتیش  سے
              ، علماء ، لوگوں علم اہل کے السنۃ اہل جرائم کے ان بلکہ نہیں۔  وال
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بپڑھ            بہپت بھپی میں کےقتل اساتذہ اور قضاۃ ڈاکٹرز، اور  پروفیسرز
ہپے            رہپا کپر شپکار کپا ان کپون علوہ کے رافضیوں ہیں۔آج  گئے
مپل              سپے مرجپع کپےمجوسپی کپےاحکپامان باتوں تمام کوان ان  جب
ہیپں              ہپوچکے شپائع بھپی پپر نیٹ انٹر بیانات کےایسے ان اور ہیں  رہے
کپی               کپےانکپار جپنپ اور ہپے لیپا پپڑھ نے عاقل غیر و عاقل ہر  جنہیں

نہیں۔   مجال کوئی

عثمانیہ   خلفِت عہد
کپی            جہپاد کپےانپدر مسپلمانوں نے انہوں میں جس کاعہد  عثمانیوں
سپے             سپرے نئے کپو دنیپا اور دی پھونپک روح نئی ایک کو  تحریک

یپورپ             ہپوئے کپوبڑھپاتے فتوحپات کہوہ تک یہاں کیا شروع کرنا  فتح
نپپے           مسلمانوں خسارہ جو میں معرکوں صلیبی کہ اسطرح جاپہنچے  تک

       … و      غپداری بھپی میپں عہپد زریپں ایسپے جپائے کیا ازالہ کا اس  اٹھایا
جپو           منہپج فکپرو کپا رہے۔رافضیت میں حرکت ہاتھ کےمرتکب  خیانت
حائل            میں جہاد کےخلفپ کےکافروں مسلمانوں ہمیشہ ہے الصل  یہودی
کپویپورپ              مجاہپدین عثمپانی تاکہ ُاٹھا سے ے سر نئے میں عہد اس  رہا،

علیحپدگی           سپی بہپت نپے انہپوں سپکے۔ روک سپے سپکھانے  کپوسپبق
کپیمکمپل           اسپلمکپےدشپمنوں انہیپں میپں جپنپ چلئیپں  کپیتحریکیپں

رہی۔   حاصل حمایت
کپا           تعپاون کپےسپاتھ روس اور فرانس پرتگال، برطانیہ، نے  انہوں

خلفپِت            نپے کپہانہپوں تپک یہپاں بڑھایا کےساتھ گرمجوشی بڑی  ہاتھ
کپا            کپےسپقوط عثمپانیہ خلفپِت لپوگ وہی اور کردیا کوکمزور  عثمانیہ
میں             علیحدگیکیشکل محاذ مختلف نے انہوں تھے۔ سبب بڑا سے  سب
      ’’ میپں   ‘‘ کےعلقپوں فارس اور عراق شروان، صفوی پس کئے۔  شروع
کپی            ان اور ہپوئے ظپاہر کپےعلقپوںمیں فپارس بہائی طرحپ اسی  اٹھے

قادیپانی         طپپرحپ اسپی رہیپں۔ جپپاری میپں علقپوں مختلپپف  سپرگرمیاں
اورالپدروز           نصپیریہ میپں شامکےعلقوں اور ہوئے ظاہر میں  ہندوستان

ہوئے۔    ظاہر فرقے کے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

فرقہ  صفوی
خلفپِت             نپے کہانہپوں ہے یہ ایک میں جرائم کےسیاسی فرقہ  صفوی

سن        اور کیا خروجپ کےخلفپ ایک    1500عثمانیہ اپنی میں  عیسوی
اور             کیپا نافپذ دین کوبطور رافضیت وہاں قائمکیاور ریاست  علیحدہ

کپہ                یجپو ک جنپگپ کےساتھ السنۃ اہل نے انہوں بلکہ کیا نہ اکتفا پر  اسی
کپیتعپداد             سپنیوں میپں علقپے کپہاس تپک یہاں تھے میں اکثریت  وہاں

پھر%   65 تھی۔ عباس      1588تک شاہ نے انہوں میں  عیسوی
ملپکپ             اپنپے انہیپں اور کیپا اتحپاد کےساتھ انگریز میں کےعہد  صفوی
عثمپانیہ            خلفپِت تپاکہ بنپائے منصپوبے ایسپے کےساتھ ان اور بسایا  میں
انگریپز           میپں کپےاجتماعپات ان سپکے۔ جپا چلئی تحریپکپ  کےخلفپ

اوررابپپرٹ      ‘‘   انتھپپونی سپپر مشپپہور میپپں جپپن تھپپے ہپپوتے  موجپپود
تھے۔’’ چارلی

نے               انہوں کہ ہے سے عقیدہ تعلق کا جن جرائم ایسے کے ان  جبکہ
  ’’ حپجپ         ‘‘ کپا مشپہد کپیبجپائے مکرمپہ مکپہ اللہ، کوبیت حاجیوں  ایرانی
حپجپ              میپں مشپہد نے صفوی عباس کےشاہ ان دیا۔ لگا کیطرفپ  کرنے

کے               چل پیدل پر قدموں اپنے وہ ہوئے کرتے شروع کو کام اس کیا  ادا
کے               کام اس خود اور پھیرے سے حج کے اللہ بیت کو لوگوں تاکہ  گیا

لیے             کے رافضیوں ایرانی شہر مشہد سے وقت اس جائے۔ بن نمونہ  لیے
میپں             کپےعہپد عبپاس شپاہ نپے صپفویوں ہپے۔ گیپا بن شہر مقدس  ایک

کپہ             تپک یہپاں دی کپیاجپازت آنپے میں ملک کواپنے مشنریوں  مغربی
کپےسپاتھ           انگریپز اور دی کپیاجپازت کرنپے تعمیپر گرجپے  انہیپں

بنائے۔        پل کے تعاون سیاسی اور عسکری اقتصادی،
  ’’ کتپاب      ‘‘  اپنپی نپے سپلیمواکیپم ہپوئے کرتپے کپاذکپر اس  چنپانچہپ

       ‘‘   ’’ بعد‘‘  کے ظہور میں علقہ پرتگالیوںکے میںکہاکہ تہذیب  ایرانی
اسپتوار            تعلقپات تجپارتی کےساتھ ہالینڈ اور فرانس ، برطانیہ نے  ایران

تعلقات         یہ کہ تک یہاں کیے شروع عہد     1857کرنا عباسکے شاہ  میں
پہنچ             پر سطح دینی اور اتفاقی ہوئے بڑھتے سے لیول ڈپلومیٹک ہی  میں

کپیتبپدیلی           پالیسپی میپں تعلقپات کےسپاتھ مغرب میں علقے  گئے۔پھر
نپے             شپاہ کپہ تھپی یہ وجہ بنیادی کی اس گئی۔ کی محسوس  واضح

مغربپپی          کپپےعلوہ فوجیپپوں اور کپپار صپپعنت ، تپپاجر  ڈپلپپومیٹس،
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

دی۔            اجپازت کپی آنپے میپں ملپک کو پادریوں کے ان اور  مشنریوں
کیے۔          تعمیر گھر گرجا سے بہت نے انہوں کہ حتی

فرقہ  بہائی
مغربپی           اور کیپا خپروجپ کپےخلفپ عثمپانیہ خلفپِت بھپی نپے  اس

کپا              کرنپے کپومعطپل سپبیل فی جہاد اور کیا تعاون کےساتھ ر  استعما
قرار            منسوخ بالکل اسے کےخلفپ استعمار انگریز بلکہ کیا بلند  آوازہ

سپِر              پپر طپور مکمل کےسامنے کہاستعمار تھا کامطلب جس دیا،  دے
کے             کلبوں خفیہ کے یہودیوں لوگ کے فرقہ اس جائے۔ کردیا خم  تسلیم

   ’’ کپاکپامدیپن     ‘‘   جپس میسپن فپری خفیپہ کپہ جیسپے تھپے وابسپتہ  سپاتھ
تپاکہپ            تھپا کرنپا کپوختپم اسپکیحکپومت اور تھپا خپاتمپہپپ  اسپلمکپا

اور              فتنپوں نپے انہپوں کپےلیپے اس ہپو۔ قپائمنپہ بنیپاد بھپی  اسکیکہیں
لیا۔      سہارا کا غارتگری و قتل

فرقہ   نی قادیا
وں     انگریز بھی نے کوخپود         اس فرقہ اس جبکہ کیا تعاون  کےساتھ

انگریپپز             خود میں کےپھیلنے اس اور تھا کیا شروع ہی نے  انگریزوں
آیپا              سپامنے کپذاب ملعپون غلم لیپڈر کپا کپہان تپک یہپاں دی۔ مپدد  نے

کپے              کھپا پلٹپا پھپر ہے المنتظر مہدی وہ کہ کیا دعوی پہلے نے  جس
داغ                 فتوٰی کا تعطیل کی جہاد ہی ساتھ نے اس اور ہے نبی نیا وہ کہ  کہا

پپر             طور مکمل سے جہاد کےخلفپ کوانگریز پیروکاروں اپنے تاکہ  دیا
گویپا              ہپوا واقپع سپخت قدر اس میں کیتعطیل جہاد وہ کردے۔  برگشتہ
گئے              کیپے پیپدا ہی خلف کے جہاد لوگ یہ کہ تھا ہوتا محسوس  یوں

دیکھتپے           میپں فلسپطین ہپم کو پیروکاروں کے ان آج لیے  ہیں۔اسی
جہپاد             جپاری کپےخلفپ یہودیپوں تاکہ ہیں متحرک زیادہ بہت کہوہ  ہیں

کرسکیں۔   رسوا کو

فرقہ  النصیریہ
تعپاون          کپےسپاتھ کپےصپلیبیوں معرکپوں صپلیبی بھپی نپے  انہوں

کپاسپبب             سپقوط میپں کپےعلقپوں المقپدس بیپت شپاماور وہ اور  کیپا
شپامکپی            بلد بھپی کپےسپاتھ تاتپاریوں نپے انہپوں طپرحپ اسپی  تھپے۔

کیا۔    تعاون میں تباہی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

فرقہ  الدروز
فوجپوں           دفپاعی کپوصپہیونی جوانپوں سپے بہپت اپنپے نے فرقہ  اس
کپیمسپتقل              ان شپاممیپںپ اور لبنپانپ کہ میںپ طمع اس کیا بھرتی  میںپ

ملپے۔       مدد میں ہونے قائم جنگ    1967حکومت اسرائیل عرب  کی
ہپوئے            لیتپے حصہ میں فوجوں دفاعی صہیونی میں اردن اور جولن  میں
کرنپے            ایسپا اور کیپا دوچپار سپے تباہی بہت کو مسلمانوں نے  دروز

رحپم              کپوئی نپے انہپوں پپر کسپیبچپے ہی نہ اور پر کسیبوڑھے  میں
کیا۔  نہ

عپالِماسپلمصپہیونی           جپب کےبعپد ہوجانے کےختم عثمانیہ  خلفِت
تقسپیم          میپں حکومتپوں چھپوٹی چھوٹی کےمطابقپ بندی منصوبہ  صلیبی

کپےعلقپوں             فارس نے انہوں تھے۔ بھی رافضی میں اس اور گیا  کردیا
کپےدینپی            ان قپائمکپیجپو حکپومت مرکپزی کپیایپک رافضیت  میں

کپےاہپماجتماعپات             ان وہپاں پھر تھی۔ کامرجع ان بھی میں  معاملت
درپیپش             اہپممسپئلہ کوکوئی رافضیوں بھی کہجب تک یہاں لگے۔  ہونے

کسیمسئلہ              وہ کبھی جب تھے۔ کرتے کرمشورہ ہو اکٹھے وہاں تو  آتا
ان              جپو ہیپں چپاہتے کرنا صادر فتوٰی کوئی کےلیے رافضیوں عام  میں

اجتماعپپات              کےخفیپہ ان ح کیطر یہودیوں تو ہو کےموافق  کےحالت
مملکپت      اس میپں جپس ہیپں فکپر       ہوتے رافضپی کپروہ بنپا  کپومرکپز

کپی             سیاسپت سپا کپوتھپوڑا امپور میپں بعپد پھپر اور ہیں  کوپھیلتے
ہیں۔     دیتے پھیر طرف

  ’’ بھپی       ‘‘ نپے کتپے خمینپی طپرفپ جسپکی ہپے حقیقپت ایسی ایک  یہ
     ’’ نے     ‘‘  اس میں اس اور میں السلمیہ الحکومۃ کتاب اپنی تھا کیا  اشارہ

‘‘ شپریعِت           دیپا قپرار کپینشپانی کواللہ حکومت اس کےساتھ  صراحت
رسپپالہ’’          کپپےایپپک کپپویت جپپو میپپں ملقپپات ایپپک اپنپپی ۔  مپپداری

   ’’ بتاریخ‘‘ ساتھ کے میں     1987جنوری  26السیاسۃ اس اور  میںکی
کپپی     ‘‘        شپپیعہ قپپممیپپں اور کپپہایپپران کہپپی بپپات دوٹپپوک نپپے  اس
میپں             دنیپا پپوری کہپا ہپوئے کرتپے اضپافہ میں اس اور قائمہے  حکومت

ہے۔           ضروری بہت ہونا کا اعلٰی مجلِس عالمی ایک کی شیعہ
کتے            ‘‘ ’’ خمینی امام اور آیہ کے ان جسے ہے منہج وہی حقیقت در  یہ

       ‘‘ جائے       گرادیا کو حکومت کی شاہ کہ کیا قائم ساتھ کے نداء اس  نے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

عپالمی           ایپک مقابپل اسپکے اور جپائے کیپا کیمپونزمکپوختپم  اوروہپاں
جائے۔             کیا عام کو مبادی کے اسلم تاکہ جائے کیا برپا انقلب  اسلمی

 ! بلکپہ            اسپلم کپہحقیقپی نپہ اسلمہے رافضی اسکیمراد اسلمسے  اس
کپی               ان جپو ہپوئے متپاثر بھی السنۃ اہل سے بہت سے عمل کےاس  اس

رافضیوں             میں کیکتب النحل اور عقائد ملل، وہ تھے۔ غافل سے  تاریخ
کپہ             کرتپے خیپال وہ لیکپن تھپے کپےاحکپامپڑھتپے ان اور  کیخبریں
ان               اور شپیعہ ایسپے میپں دور اس اب اور ہیپں کیبپاتیں زمانوں پہلے  یہ

رہے۔      نہیں باقی اصول ایسے کے
کپاحکپم            رافضپیوں جپاکر کپےپپاس ان کپوئی کپہاگپر تپک  یہپاں
کپافر              کپہکپہوہ آتپاہے سپامنے جپواب یپہ کپےلیپے اس تپو ہپے؟  پوچھتپا
عملپی             لیکپن ہے واجب لڑائی کےخلفپ ان سے جہت نظریاتی اور  ہیں

کپی             اتفپاق اور تقپرب کپےسپاتھ کپوان آدمپی ایسپے وہ سپے  اعتبپار
گے۔     آئیں نظر دیتے دعوت

کپہ             چپاہیے لنپی طپرحپ اچھپی میپں علپم اپنپے اور میپں ذہپن بات  یہ
        ’’ نے‘‘ امریکہ ہے۔جسے تراشیدہ کا امریکہ کردارخود کا خنزیر  خمینی

میں     گوشوں کےخفیہ امریکیپوں       فرانس طپرحپ اسپی پپس کیپا۔ تیار  خود
زرخریپد            اپنپے سپاتھ کپےسپاتھ کپہوقپت ہپے منہپج کپا صہیونیوں  اور

کپہان              ہے ہوتا سبب اس ایسا ہیں۔ رہتے لتے تبدیلیاں کےذریعے  ایجنٹوں
کوئی             پھر یا ہے ہوتی ہوچکی ختم صلحیت کیتاریِخ ایجنٹ  کےپہلے

کپامسپر             گیپا سپونپا نیپا کپوئی تپاکہ ہپے آتپا لیپے اس ایجنپٹ  دوسپرا
کپام              میپں انپداز بہپتر زیپادہ سپے پہلوں ایجنٹ نئے یہ پھر اور دے  انجام

ہیں۔           کرتے تحفظ کا مفادات کے آقاء اپنے اور ہیں کرتے
’’  ‘‘   ’’ نے   ‘‘   کمینی خمینی کہ ہے میں المجوس دور وجاء کتاب کہ  جیسے

امریکپہ           ‘‘ کپہ پھیلیپا نعرہ ہی ایک کےذریعے پیروکاروں اپنے میں  دنیا
   ’’ نپے         خمینپی اور ہے درپئے کے خرابی کی قوم ہرمشرقی میں  دنیا

گمپان              لپوگ گااور دے کاٹ کےپنجے امریکہ کہوہ دیا کووعدہ  لوگوں
جپب              لیکپن ہپے چکپا پپک لوا کپوئی کپےپیچھپے کپہاس لگپے  کرنے
کپے          انقلبیپوں کپو لوگپوں تپو ہپوئی قپائم حکومت کی  جمہوریت

کرتپے            دعپوے وہ کپے جپس ملپے کو دیکھنے منظر غریب و  عجیب
تھے۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جدید            )۱( اس نے جس تھا شامل میں صف کی ملکوں ان  امریکہ
کیا۔         اعتراف کا اس ہوئے کرتے منظور کو نظام

کیا۔           )۲( نہ بند بھی خانہ سفارت امریکی نے انقلب اس کے خمینی
میں           )۳( خانوں ذخیرہ کے امریکہ پھر طرح پہلےکی تیل  ایرانی

لگا۔           پہنچنے اسرائیل سے وہاں پھر اور لگا جانے کیا جمع
)۴(        ’’ ہوا‘‘ ساتھ کے امریکیکوششوں جو معاہدہ کا  پروسلنجین

ملقپاتوں             ان تپک آج کپیاور ملقپاتیں تیپن کپےسپاتھ خمینپی نے  اس
نہیں۔        علم کو کسی کا حال حقیقِت کی

بعپض          )۵( اور آگئے واپپس کپامپپر اپنپے صپحافی امریکپی سپے  بہپت
ہے۔           بتایا ہزار سات اندازہ کا تعداد کی ان نے رسالوں

)۶(’’ کی           ‘‘ ہویزر جنرل امریکی کہاسے لکھا میں ڈائری اپنی نے  شاہ
کیقیادت            ارکان امریکی میںپ یورپ ہویزرپ ہپ جبک تھا علم  موجودگیکا
کپا              کپےدوروں کپوہپویزر جرنیلپوں کہمیرے کہا نے شاہ تھا۔ نائب  کا

یونین              سوویت تو چھپی کیخبر کیزیارت اس جب لیکن تھا نپہپپ  علم
بنپدو             کپا انقلب عسپکری ایپک میپں طہپران کہہویزر کہا نے  کےمیڈیا
مہپدی            ‘‘ سپے عرصپہ ایپک کہہویزر ہوں جانتا میں تھا۔ گیا کرنے  بست
کپے ’’           خمینپی جپو ہپے انجینئر وہ تھپا۔یپہ میں رابطے کیساتھ  بازنقان

کپو             مہپدی نپے خمینپی کپےبعپد اتارنے مجھے اور تھا خالقپ کا  انقلب
طپرحپ            اچھپی ہپویزر اور مہپدی کیپا۔ فپائز پپر کپےعہپدہ اعظپم  وزیر

تھا۔             گیا کیا تیار پردہ پس کیسے ڈارمہ سارا یہ کہ ہیں جانتے
سپابقہ              اپنی جب لیے کیدعوت دین جھوٹے ایک کتا خمینی یہ  پھر

کپی           کپورافضپیوں کیدعپوت اس نکلاورجب سے گاہ پناہ  فرانسیسی
کپے            السپنۃ اہپل بعض کہ حتی ہوگئی حاصل تائید کی جماعتوں  تمام

خمینپپی             لوگوں یہی تو ہوگیا حاصل غلبہ پر ملک پورے اور ،  کیبھی
کے             السنۃ اہل نکل۔ چل پے راہ کی قرامطہ اور عبیدیوں اسلف  اپنے
       ! اہپل       میپں مجپالس نجپی خاصپ اپنی وہ ۔ پر کیراہ حیلہ و مکر  خلفپ
کپے            شپرمگاہوں کپی عورتپوں کپی ان ، ہپونے مباح خون کے  السنۃ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کرنپے            بپاتیں کی پھیلنے کو انقلب ساتھ کے قوت اور ہونے  حلل
لگا۔ 

ہپی               نپے نظام کہعراقی گیا کیا گمان یہ میں افواہوں کہجنپ تک  یہاں
شخص             ایسا تو تھی کی پہل میں کرنے شروع جنگ خلف کے  ایران
خمینپی              کپہیپہ ہے یہ حقیقت ہے۔جبکہ دور سے حقیقت اور میں  وہموگمان

میپپں               فارس ملک کواپنے عراق تاکہ کیا ارادہ کا جنگپ نے جس تھا  ہی
کپے            دور اوائل قبپل سپے اس فپارس ملپِک کپہ جیسپے کرلپے  ضپم

نپے            ایپران بعد کے پہنچنے کے خمینی تھا۔پس میں دور کے  مسلمانوں
بپار             متعپدد نپے نظپام ایرانپی اور کردیپے داخل میں عراق ایجنٹ  اپنے

کیے۔     حملے پر سرحدوں عراقی
آج             وہ کیسپاتھ جپس ہپے کپیتاریپخ ان اور ماضی کا رافضیوں  یہ

تاریپخ            اسپی ہیپں۔وہ ہپوئے کیے ارتکاز میں مستقبل و حاضرپ اپنے  بھی
کیراہوں             وخیانت غدر کےنہِج اسلف اپنے اور ہیں لیتے عنوانات  سے

زاِد             وہ سپے جپس ہیپں گردانتپے سپفر کوایسپا تاریخ ہیں۔اپنی چلتے  پر
‘‘  … تقیپہ          اسپی ہیپں چلتپے کپیراہ وتبپدل تغیپر میپں زمپانے لیکپر  راہ
’’!      … ۔…     ہوئے لیے عقائد فاسد وہی بندی منصوبہ خفیہ وہی کیساتھ

            ! لیے   کے شیعوں کہ لے کر زیادہ بھی یہ پر اس تو والے سننے  اے
موحپد            ایپک ہپے، قیپادت ایپک ہپے، موجود حکومت ایک میں دور  اس
امپور              تمپام کےلیپے ان جو ہے کامرکز مرجعیت ایک اور ہے  سیاست

ہپو               ظپاہر وہ آج ہیپں۔ التزامکرتپے وہ کا جنپ ہے کرتا جاری فتوے  میں
آشپکار            بھپی کپیخیپانتیں ان کپےلیپے والپوں دیکھنپے اور ہیپں  چکپے
ایپران            میپں افغانسپتان جپو ہے مثال واضح سے اسکیسب ہیں۔  ہوچکی

کپا              اس بھپی میپں عپراق طپرحپ اسی اور ہوئی پذیر وقوع سے  کیمدد
جہاں               میں لبنانپ پر طور خاصپ ، بھی شاممیں بلِد اور گیا کیا  مظاہرہ

         ’’ وہ‘‘  ہے۔ کررہی نمائندگی انکی الشیطان حزب می نا اللہ  حزب
کپا              بپرائی جپو ہیپں کرتپے حاصپل سپے تعلیپمایپران اور قپوت  اپنپی
   ’’ گپاہ       ‘‘  کپیپنپاہ الپدجال مسپیح مہپدی کپےمنتظپرپ ان اور ہپے  مرکپز

ہے۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

        … شپام   بلِد منصپوبے جپو نپے حکپومت ایرانپی اس میں لبنانپ  اور
مسپپلح           انہپپوں جہپپاں پپپر طپپور خپپاصپ میپپں لبنپپانپ اور چلئے  میپپں

        ’’ کپی‘‘  جپس تحریکپ یہ کیا۔ برپا انقلب ذریعے کے المل حرکۃ  تحریک
’’ نپے       ‘‘  الصپدر موسپٰی سسپر کپے اوراس شپاگرد کپے خمینی  بنیاد

لبنپانی              تاکہ ہوگیا گزیں آکرپناہ میں لبنانپ اور چلپ سے ایران جو  رکھی
اپنپی              میپں لبنپانپ ِ ارض وہ سپے اسکیمدد اور کرلے حاصل  نیشنیلٹی
کپومپالی           تحریپکپ اس سکے۔ رکھ جاری کےساتھ سہولت  سرگرمیاں

کپہفلسپطینی              تھپا یپہ صرفپ کامقصد اس اور لگی ملنے سے ایران  مدد
اپنپی            جپو جپائے کیپا کپوختپم سپنیوں میپں کپےکیمپپ گزینپوں  پنپاہ
ہوگئے۔            مجبور پر ہونے آباد یہاں اور گئے نکالے سے زمینوں  فلسطینی

یپہ              تپو بڑھپا دبپائو بیرونپی میپں کپےمسپئلہ گزینپوں پناہ پر ن لبنا  جب
موجپود            میپں بسپتیوں خیمہ ان تاکہ گئے بن کےحلیف صہیونیوں  رافضی

نپتیجہ            تحریپکپ کوئی کےخلفپ صہیونیوں اور جائے کیا کوختم  سنیوں
بھپی            کپیخپواہش دینپے کپاسپاتھ دشپمن سپاتھ سپاتھ ہپواور نپہ  خیپز

ہپو           نپہ وشپمار حسپاب بھپی کاکپوئی فلسطینیوں ان ہوجائے۔پھر  پوری
کپو             بسپتیوں خیمپہ ان کئیمرتبپہ نپے انہپوں کپےلیپے مقصپد اسی  سکے

بنایا۔   خانہ مذبحہ
   ’’ کپی      ‘‘  شپاتیل اور ،صپبر الرمپانہ عین ہے ایک سے میں حملوں  ان

جپو         حملے والے جانے کیے پر بستیوں اور    1982خیمہ کیےگئے  میں
’’  ‘‘ کپے         المپل حرکۃ تحریک رافضی سب یہ کہ لکھا نے جرائد  عالمی

  ’’ شپمارہ     ‘‘  اپنپے نپے الپوطن صپحیفۃ چنپانچہپ تھپا۔ کاشپاہکار  منصوبوں
رسپپالے   1985مئی 27،بمطابق 3688نمپپبر کپپے اٹلپپی  میپپں

           ’’ جوکئی‘‘ فلسطینی گزین پناہ ایک لکھاکہ ہوئے نقلکرتے سے  لیبو
حرکِت              ہوئے کرتے طلب مدد نے اس تھا نہیں کےقابل چلنے سے  سالوں

          ’’ کی‘‘ رحم سے ان اور پھیلئے ہاتھ سامنے کے ارکان کے  امل
کپیطپپرحپ              کتپوں کپہاسپے گیپا دیپپا یپپہ کپاجپپواب کپیجپپس  اپیپل

کپہ              لکھپا نپے صپحیفہ گیپا۔ کپردیپا کپرہلک مپار کپیگولیپاں  پستول
ہے۔‘‘  ’’ غیرتی بے یہ

    ‘‘ کیصحیحپ        خانے ذبح اس کہ لکھا نے نگار کےمراسلہ ٹائمز  سنڈے
سے           لینے تصویریں انہیں امل حرکِت کیونکہ ہے مشکل بہت  رپورٹنگ
ہیپں۔             رہی مل تک دھمکیاں کی موت کو بعض اور ہے کررہی  منع
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہے             گیا لیا نکال سے علقے کو صحافیوں بعض تحت کے خوف  اسی
ان              کیپونکہ جپائے کرلیپا نپہ اغپوا یپا قتپل انہیپں کپہکہیپں سپے خوف  اس

کپامکرنپا               وہپاں کپےلیپے اس تپو رہپے میپں ن لبنپا کپوئی جو سے  میں
ہوگا۔  مشکل

کے             بیروت کو فلسطینیوں متعدد کہ کیا ذکر بھی یہ نے ٹائمز  سنڈے
فلسپطینیوں            کچپھ میپں ان اور ہپے گیپا کردیپا قتپل بھپی میپں  ہسپپتالوں

النبپا        ‘‘  وکپالت ایجنسپی نیوز گیا۔ کیا کرذبح کاٹ  6نے’’ ءکوگردنیں
ایہپود        ‘‘1985جنوری  کےسربراہ جنس انٹیلی کیملٹری  کویہودیوں

کپہ’’    ‘‘        کہپا کپےسپاتھ وثپوق پپورے نپے اس کیپا نشپر بیپان کپا  بپاراک
تنظیمپوں            اور لبنپانیوں جپو ہپے قوت اکیلی میں لبنانپ جنوب  حرکِتامل

پپر           اہپداف اسپرائیلی سپے کپیطپرفپ لبنپانپ کپوجنپوب  کپےکارنپدوں
گی۔     رکھے روکے سے حملہ

کپا              تحریپکپ خپبیث اس کپےسپامنے دنیپا کہ جب کےبعد اس  لیکن
فلسپطینی              نپے آگیپاکپہانہپوں سپامنے بھپی یپہ اور گیا ہو نقاب بے  چہرہ
تحریپکپ             اس لپوگ تو ستمڈھائے و ظلم کیسے کیسے کےخلفپ  سنیوں

میپں            علقپے اس ایپران جپو کپارڈ وہ اور ہپوگئے کھپڑے  کپےخلفپ
طریقپہ            نیپا کپوئی تھپاکہ ضپروری لیپے اس گیپا۔اب جپل تھپا رہا  کھیل

کپا            جپس کپیجپائے شپروع تحریکپ دوسری کوئی اور جائے کیا  ایجاد
ہو۔       مختلف سے امل حرکِت چہرہ ظاہری

کرنپے           قریپب کپو شپیعوں اور سنیوں کہ تھا ضروری مرتبہ  اس
جائے             دی دعوت طرف کی وحدت کی ان اور جائے کھیل ڈرامہ  کا
سپے            اسپرائیل اور جپائے کیا اعلن کا جنگ خلف کے اسرائیل  اور
ایپران             کپےلیپے اس پس جائے۔ کیا مطالبہ کا کرانے آزاد زمین  فلسطینی

کیپا            طپے نپے قیپادت میںپایرانی کپیگئیجپنپ منعقپد میٹنگیپں خفیپہ  میں
نئے            قیپادت کپی جپس جپائے رکھپی بنیپاد کی تحریک نئی ایک  کہ
کپپی             جپپنپ ہپپوں لپپوگ کپپہوہ نپپہ ہپپو میپپں کپپےہپپاتھوں  لوگپپوں

! ’’ ہے‘‘ شہرت سابقہ

     ’’ سپاتھ ‘‘   کپے ایپران تعلپق کپا اللپہ ب حز  پس
! ہے     کا اصل اور فرع
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اور        ‘‘     ہیپں ہپمکپون بعنپوان بیپان تاسیسی اپنے نے حزب لیے  اسی
‘‘…         ’’ ہپم     کپی بیپان یپوں تعریف اپنی اور کہا میں ہے؟ کیا مقصد ا  ہمار

         ’’ گپروہ    ‘‘   کےپہلپے کہجس وہ ہیں کاگروہ اللہ ب حز ، کےبیٹے  امت
میپں             دنیپا پپوری نپے اس اور فرمپائی میپں ایپران نپے اللپہ  کینصپرت

محکپم            ہپمایپک قائمکردیا، سے سرے کونئے حکومت اسلمی  مرکزی
ہیں         کرتے کیاتباع کےاوامر قیادت واحد ایپک    وعادل کپےسپاتھ  جس

مصلحپ            امام حاضرپ ایک وہ اور ہے فقیہ اور ولی العظمٰی  جامع ّلہ
ٰ
ال  آیُة

 )   ِ لعنممة  علیم الُخَمینی الُموَسوی حالّلم ُ ہرو دامظلپہ)  ُٰہ ّلہ
ٰ
نپے  ال ،جنہپوں  ہیپں

بنے۔              سبب کا ثانیہ نشاِت کی ان اور دیا انقلب نیا ایک کو مسلمانوں
نےکہاکہ‘‘            ایکآدمی قیادتکے الشیطانکی حزب طرح اسی
ہم ‘‘            بلکہ ہیں حصہ کا ایران ہم کہ کہتے نہیں یہ  ہم
جپو           ہیپں لبنپان ایسپا ایپک اور ہیپں ایپران ایپک میپں  لبنپان

’’ ہے   میں ایران
        ( کپی (  خمینپی جپو انقلب ایرانپی کپہجپب کہتپے الزرقپاوؒی  ہم

میپں              ملکپوں سے بہت کےخلفپ السنۃ اہل نے جس ہوا، برپا میں  قیادت
کویت،            کہ جیسے کیا، قائم کو خانوں مذبحہ اور گردیوں دہشت  دھماکوں،

مکپہ           میپں محپرم کپہمپاِہ جیسپے اور عپراق، افغانسپتان، یمپن،  بحرین،پ
ایرانپی            جنہیپں اعمپال سیاسپی سپارے یپہ پپس ہپوا، میں اللہ بیت  المکرمہ

خود              نے جس ہے، کیشاخ جنپ اللہ حزب اور ہیں سمجھتے دین  رافضی
رکھپتی            کپےسپاتھ ایپران مپوافقت و نسپبت اپنپی کپہوہ کیپا  اعپتراف

        ’’ اللہ      ‘‘  ب حز یہ پس ہے۔ دشمن کا اللہ حزب دشمن کا ایران ہر پس  ہے۔
   ’’ پہپن          ‘‘ لبپاس کپا تقیہ مرتبہ ہزار ایک وہ چاہے ہے کیدشمن السنۃ  اہل

خواہشپات             اپنپی جپو ہپے سپکتا رہ غافپل شپخص وہی سے اس اور  لے
ہے۔         شکار کا جہالت کسی یا ہے پجاری کا

      ’’ والے ‘‘    ہونے منعقد سے نام کے کانفرنس پہلی کی  کمزوروں
کے             ان اور آیا ساتھ کے داعیوں اورشیعہ علماء اپنے خمینی میں  اجتماع

المل            حرکۃ میں تہران ، الطفیلی صبحی اللہ، فضل حسین محمد  درمیان
کے             تحریک نئی اس نے لوگوں ان تھے۔ شامل امین ابراہیم نمائندہ  کا
کےبعپد              اوراس آگیا لبنانپ واپس وفد یہ پھر کیے وضع خطوط جدید  لیے
سپپے            خمینی دوبارہ پھر اور گئے کیے رابطے سے نمائندگان و  علماء
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہپو           نپہ حاضپرپ میپں کپانفرنس پہلپی جپو گئیپں کپروائی ملقپاتیں  انکپی
دی۔           شکل آخری کو اللہ حزب نے اس پھر تھے سکے

مجلپہ           نپے اس جپو میپں مقپالے ایپک اپنپے الموسپوی احمپد  چنپانچہپ
  ’’     ‘‘    ’’ میں‘‘ اس اور اللہ حزب ہو؟ کون تم بعنوان لکھا میں  الشراع
اور  ‘‘           گیپا کیپا کپومکمپل خطپوط کپےبپاقی تنظیپم اس پھپر ہے  لکھتا

میپپںپ    میں      12اسپکیقیپپادت جن کیےگئے داخل  عبپپاس ممبران
حسپین         اللپہ، نصپرپ حسپن الموسپوی، حسپین الطفیلی، صبحی  الموسوی،

علپی            نعیپمقاسپم، یزبپک، محمپد حپرب، راغپب ابراہیمامیپن، ،  خلیل
’’ ۔        تھے شامل فنیش محمد اور رعد محمد کورانی،

کپپے            ان بلکہ نہیں ارکان تاسیسی یہی صرف کے اللہ حزب  لیکن
والپی            قپوت سپی بہپت دوسری اور الدعوۃ حزب اور حرکِتامل  ساتھ

اثپر             کپےزیپِر کتپے خمینپی امپام اور قائد اپنے جو تھی شامل  جماعتیں
تپک             ابھی کےنام جنپ تھے شامل لوگ بھی ایسے میں چڑہیں۔ان  پروان

!   ’’ ہیں‘‘  میں راز صیغہء
و             کپےعسپکری اس اور کپوقپائمکیپا اللپہ حپزب نپے ایران  بالفعل
بجٹ              بڑے بہت لیے کے کام اس اور کیا وضع خود کو نظام  سیاسی

    ’’ سپی         ‘‘ بہپت کو بڑوں کے ان سے حزب اس کیونکہ گئے کیے  مختصپ
واضپح              بہپت میپں سپفر اس کیمدد کہایران تک یہاں ہیں وابستہ  امیدیں

ڈپلومیٹ        1986ہوگئی…  یورپی ایک میں آغاز کے گرمیوں  کی
نپپے               اس میں اس اور دیا سے طرف کی حکومت نے اس جو بیان  کا
یپوں              کچپھ جپو کیپا کپاذکپر رویپہ نپرم کپےسپاتھ اللپہ  شامکپےحپزب

بوئنگ‘‘  ایرانی کے      747ہے پورٹ ایئر دمشق بردارطیارے  سامان
بپڑی              کپیایپک اسپلحہ خفیپف اور ہیپں آتپے بپار تین میں ہفتہ میں  سائیڈ

حپپوالے            کے داروں پہرے انقلبی میں بعد جسے ہیں اتارتے وہاں  مقدار
سپنٹر            ٹریننپگ کپےقریپب کپےدمشپق اللپہ حپزب جپو ہپے جاتپا  کردیپا

          ’’ ان‘‘ ہیں۔ میں علقوں بعلبککے جو سنٹروں ٹریننگ بڑے یا  الزبدانی
سپامان           جپو ہپے۔ جپاتی دی تربیت نگرانی ایرانیوںکیزیِر میں  کیمپوں

   ( اسپلحہ        (  ایئر اینپٹی اور مپارٹر تپوپیں ہپاون میپں اس ہے جاتا اتارا  یہاں
           ’’ نقل‘‘ کی اسقسم طرح اسی ہیں۔ شامل میزائل کے طرز  سات
         ’’ ہے۔  ‘‘ ملتی کو دیکھنے بھی پر گاہ بندر کی اللذقیہ حرکت و
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

پنپاہ             بپے جپو ایپران کےلیپے کرنے حاصل مفاد اپنے سے اللہ  حزب
کاحجم           اس کےمطابقپ اندازے ایک ہے کرتا خرچپ وسائل

تھا۔    3.5میں 1990 ٭ ڈالر ملین
اموال  1991٭ یہی جاپہنچے۔     50میںپ تک ڈالر ملین
اندازہ    1992٭ اسکا ڈالر۔  120میں ملین
ڈالر۔  160میںپ1993٭ ملین
تخمینہ           ٭ کا مدد کی اللہ حزب مطابق کے مصادر بعض  جبکہ

میں    کےدور ہے۔     280رفسنجانی جاتا بتایا ڈالر ملین
کپےقابپل             لنپے میپں حیپثیت کپواس حپزب جپِمغفیپر یپہ کا  اموال

’’ کیے            ‘‘ ڈکٹیٹ اسے جو ہے کرتی پرواہ کی احکام ان صرف وہ کہ  ہوا
نہیپں             میپں جھگپڑے تنپگ کسپیداخلپی وہ کےعلہ اس اور ہیں  جاتے

وسپعت            کپوبہپت کیصلحیت قتال اپنے نے اس سے پیسے  الجھتی۔اس
کپی            ان اور کپیضپپرورتوں لوگپوں کپےسپاتھ پیسپے اسپی اور  دی
لبنپانپ              کپہوہ ہوگیپا بپڑا اتنپا بجپٹ کپا ان آج گیپا۔ کوخریپدا  وفاداریوں

اس            ہیپں۔آج ہپوئے کیپے حاصپل درجپہ کپا حکومت مستقل ایک  کےاندر
قپائم            ادارے سپے بہپت میپں کپےمیپدان تربیت اور معاشرت صحت،  نے

ہیں۔   رکھے کر
         ( اگپر ( کپےسپاتھ جہپادیوں کےاندر کہپاکستان ہوں کہتا مترجم  میں

دبپا           یہپاں امریکپہ تپو جپائے کیپا مپوازنہ کپا حپال صورِت کر  ؤاس  ڈال
پاکسپتانی          کیپونکہ ہپے لگوادیتپا پابنپدیاں ہپے چاہتپا جسطرحپ پر  جہادیوں

میپں            فپوج اور انتظامیہ فائز پر عہدوں اعلٰی اسے میں مشینری  حکومتی
ہیں۔           جاتے مل ایجنٹ شیعہ نما بریلوی و شیعہ تک جنرلوں

کپی           اسپرائیل اور اللپہ حپزب موجپودہ والپی ہپونے میپں لبنانپ  لیکن
اللپہ              کپہحپزب گیپا اٹھایپا پپر سطح عالمی سوال یہی جب کےبعد  جنگپ

بپاوجود            لیکپن جپائے کیپا کپوختپم داری اجپارہ کپےانپدر  کپیلبنپانپ
اپنپے          آقپا وصپلیبی صپہیونی کپے ان کپے خطرنپاکی کپی  مسپئلہ

ہیں۔        لیتے سادھ چپ تحت کے مفادات مخصوص
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بنیاد           1982 کی حزب اس بعد کے حملہ پراسرائیلی لبنان  میں
    ’’   ‘‘ خطرنپاک   کپیایپک تعلقپات کپے حپزب اور اسرائیل گئیجو  رکھی

کے            بچانے سے ضربات کی مجاہدین کو صہیونیوں تاکہ ہے دیتی  دللت
سپے            طریقپے ایسپے ایک لیکن رہے موجود میں علقے ڈھال ایک  لیے

اس             اللپہ حپزب دفعپہ اس ہپو۔ مختلپف بالکپل سپے المپل حرکۃ سابقہ  جو
سے            علقے کو صہیونیوں وہ کہ آئی سامنے ساتھ کے دعوٰی  جھوٹے

لیے              کے اس ہے۔ رکھتی قدرت کی لگانے ضرب پر ان اور کی  نکالنے
ی            ک فلسپطین سپارے وہ میپں جپس کیپے بلنپد نعپرے جھپوٹے نپے  انہوں
      ! نپے     صپہیونیوں سپاتھ کپے اس جبکہ لگے لگانے نعرے کے  آزادی

 ’’ ‘‘ دیا۔     وعدہ جھوٹا کا تباہی و ہلکت انہیں
میںپ  اہل           حقیقت جو ہیں بیٹھے بنے کیباڑ سکیورٹی ایسی ایک  وہ

اسرائیلیوں             ہی نہ اور دیتے نہیں کیاجازت کرنے کراس کوبارڈر  السنۃ
نشپر            نپے الشپیطان حپزب جو جھوٹ بعض ہیں۔ دیتے لگانے ضرب  پر
تپاکہ            کردیپا متحپرک سپا تھپوڑا نپے اس بھپی میپں حقیقپت انہیپں  کیپے
کپے            ان اور جاسپکے کیپا مبتل میپں دھپوکہ کپو النپاس عامہ  جمہور

… ہے       سے میں پلندوں کے جھوٹ ایسے

کو)     ۱( یہودیوں اور آزادی کی  جنوب
جھوٹ   کا دھکیلنے

کے              فوج صہیونی کہ چاہیے ہونی میں علم کے سب بات یہ کہ  جب
کپہ             کیپا اعپتراف یپہ پپر میپڈیا اور سطح اعلٰی نے داروں عہدے  اعلٰی

کے               قوت کی اللہ حزب نکلنا سے علقوں کچھ کے ن لبنا جنوب کا  ان
آئے              آرڈر باقاعدہ سے طرف کی کمانڈ ہائی کی ان بلکہ تھا نہ  سبب
میپں              علقپوں ان اللپہ حزب تب جائے کردیا کوخالی علقوں کہان  تھے
           … قبپل  سپے کپہاس نپہ کپےبعپد کپےجپانے صپہیونیوں تپب ہوئی  داخل
کپےسپاتھ              مینپوں کپےکیمپرہ میپڈیا میں بعد بلکہ کےدوران اس نہ  اور

چلے              پتہ کو لوگوں تاکہ ہوئے داخل میں علقے اس وہ ہوئے بجاتے  بغلیں
! ہیں      فاتحین والے لڑنے کہوہی

جھوٹ)     ۲( کا مقتولوں کے جانب دونوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

حپزب            یعنپی ہیں جاتے مارے جانب دونوں میں لڑائی جو مقتول  وہ
مقتول              یہ لیکن نہیں۔ بات خیالی کوئی ہے حقیقت یہ فوج صہیونی اور  اللہ
کپیقیپادت               کہان جانتے نہیں جو ہیں فوجی انجانے وہ ہیں ہوتے قتل  جو
جپانب             کپےدو ان اور خپود وہ ہیپں۔ منصپوبے کیپا خپانہ  کپےانپدروِن
محپدود           میپں حقیقپت سپے کپیگئیتعپداد دعپوٰی کپیتعپداد  مقتپولین
اعلنیپہ             غیپر جپو ہیپں کپےبکپرے قربپانی محضپ تو مقتول یہ ہے۔  ترین

انکپی           تپاکہ اور ہیپں کھپپارہے جپانیں اپنپی کیخپاطرپ مصلحتوں  باطنی
رہے۔    جاری ظاہرًا جنگ

لیے !           کے والے رکھنے بصارت اور سمع و عقل بھی کسی  پس
       … میپں    خطبپوں اپنپے خپبیث نصپپراللہ حسپن جپب آگئی دلیپل  کھلپی
کپیآزادی            فلسپطین پپورے اور تھپا دیتپا زور بہپت پپر مسئلہ  فلسطینی
رجپوعپ             سپے بیانپات ان میپں خطبپوں اپنپے نپے اس تھا لگاتا  کےنعرے

کپہ              کیپا اعلنپ کپا بات اس مرتبہ متعدد نے حزب اسی اور کردیا  شروع
اپنپی             صرفپ تو وہ نہیں سروکار کوئی کےساتھ مسائل کاخارجی  اس

   !! وہ        میپں شپروع ۔جپب فلسپطین کپہارِض نپہ ہے چاہتی چھڑوانا  زمین
المقپدس            بیپت صپرفپ اب اور تھا کرتا کےدعوے فلسطین ارِض  پوری

اور            رمپز کپومحپضپ مسپئلہ اس نپے انہپوں لگا۔اسپطرح کرنے  کیبات
  ’’ کپے      ‘‘   ان پپر النپاس عپامۃ جمہپور تپاکہ کرلیا محدود تک بنانے  شعار
منپاتے            دن عپالمی ایپک صرف وہ اب رہے۔ چلتی حکومت کی  جھوٹ
   ’’ جپس       ‘‘   ہے چھوڑا رکھ یومالقدس عالمی نے انہوں نام کا اس اور  ہیں

کپو            اللپہ حپزب کیپونکہ ہیپں۔ کرتپے مظپاہرہ کپا عسپکریت اپنپی وہ  دن
اقرار              کا بات اس جو سے معاہدوں تمام ان ہے جاتا دیا قرار  مستثنٰی

 … لیکپن           جپائے کیپا مسپلح کپوغیپر ملیشپیات مسپلح کہتمپام ہیں  کرتے
ہے۔             جاتا دیا اسلحہ اور اسے بلکہ رہتی باقی وہ پیچھے کے اس

کہ      ہے المثل ضرب ظ{   ایک السراق اختلف }ھاذا المسپروق   جپبر
کہپا              گپااور جپائے پکپڑا مپال کپا چوری تو گا ہو اختلف میں  چوروں

کہ   ‘ ہے }جاتا الدلة{   سید ہے      العتراف دلیل بڑی سے سب  اعتراف
نہیپپں              شہادت کوئی بہتر سے شہادت ہوئی دی پر اہل کسیکیاپنے  اور
  ’’ حزب        ‘‘  نے الطفیلی صبحی العام امین کےپہلے حزب اسی پس  ہوتی۔
 ’’ سپے        ‘‘  چینل الجزیرۃ ہوئے کرتے اختلف میں توجیہات سی بہت  سے
       ‘‘ کپےعلوہ    اللپہ حپزب پپر بپارڈروں اگپرلبنپانی کہپا میں ملقات  اپنی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

      ( لیے   (     کے لمحہ کسی وہ تو السنۃ اہل فلسطینی یعنی ہوتا اور  کوئی
کپا              جپانے وہپاں کوئی جو اب پس کرتے۔ نہ بند لڑائی کےساتھ  اسرائیل

فورسپز           سپکیورٹی کرکپےلبنپانی گرفتپار اسے حزب تو ہے کرتا  ارادہ
ہیں          الزامدیتے مجھے وہ پھر ہے، کردیتی اسپرائیل   کےحوالے میںپ  کہ

’’! کرتا؟     نہیں دفاع خلف کے
کپےخفیپہ           حرکپِتفتپح میپں جولبنپانپ بیپان خطرنپاک یپہ طرحپ  اسی

 ’’  ‘‘ نپے        العربپی القپدس جسپے اور دیپا نپے العینیپن ابی سلطان نمائندے
جنوب        ‘‘   2004اپریل5 نے اللہ حزب تھا عنوان جسکا شائعکیا  کو

’’    ‘‘   میںپ والے      اللہ حزب کہا نے اس کردیا ختم کو اعمال کے  مزاحمت
سپال               ہپمتیپن گےلیکپن ہوں ساتھ تمہارے میں مشکل کہہمہر ہیں  کہتے

نعپروں           کھپوکھلے سوائے ہمیں لیکن ہیں میں مصیبتوں سخت ایسی  سے
نپے             اللپہ حپزب میپں ہفتہ پچھلے جبکہ پہنچی۔ نہیں مدد بھی کوئی  کے
اور           بنایپا کپوناکپارہ کوششوں کیچار مزاحمت پر بارڈروں  فلسطینی

حوالے           کے محکموں اعلٰی کے کر گرفتار کو کاروں مزاحمت  فلسطینی
کہپاکہجنپوب’’           ہپوئے کرتپے کپیتاکیپد بپات اس نپے ابپوالعینین ۔  کردیا

پپر            شپرط اس انخلءپ کپا فوجپوں اسرائیلی سے علقوں کےبعض  لبنانپ
بھپی              ایپک کپیجپانب فلسپطین شمال سے ن لبنا کہجنوب آیا میں  عمل

کپی            تطپبیق کپڑی کپیایسپی معاہپدے گپی۔اس جائے چلئی نہیں  گولی
سپے             علقپے اس تپک اب سے نکلنے کے فوج صہیونی کہ ہے  جارہی

ہاںپ           ی بھی جتنی اور ہوئی ہیںپ کیکوششن مزاحمت بھی  کوئی
حپزب          کپیگئیانہیپں کپیکوششپیں مزاحمپت کپیطپرفپ  فلسپطینیوں
کپےسپپرد            محکمپوں کپواعلپٰی مجاہپدین اور دیپا بنپا ناکپارہ نپے  اللپہ

کردیا۔
’’ چپاہتی          ‘‘  اللپہ حپزب کہ کہا ہوئے کرتے اضافہ میں بیان اپنے نے  اس

جپی              جپو وہ اور کپیہپو اسپی صپرفپ تحریپکپ کییپہ کہمزاحمت  ہے
ہیپ ے چاپہپ ر ہیںپ          کرتی ن انتظار کا بات اس کوئی میںپ اللپہپپ حزب ہپ  جبک

کرے۔             فائر میزائل بھی ایک کیطرف فلسطین ل شما خود وہ کہ  کرتا
اشپارہ               نپے اس اور ہپے ہورہا کچھ جو ہوں گواہ کاخود چیز اس  میں

طپے             سے پہلے میں لبنان جنوبی تحریک مزاحمتی کی اللہ حزب کہ  کیا
اتفاقپات          ایسپے یعنپی ہپے کپےتحپت اتفاقات اورسکیورٹی معاہدوں  شدہ

ہیں۔            پائے طے ساتھ کے اسرائیل سے مدد کی ثالث فریِق جو
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کسیقسپمکپا               پر اللہ کہحزب قومکوچاہیے کہفلسطینی کہا نے  اس
ہوگپا             کرنپا بھروسپہ پپر بپازو زوِر اپنپے خپود اسپے بلکہ کرے نہ  اعتماد

وہ            اور ہیپپں مقاصپپد سیاسپی و اہپپداف کپےاپنپپے اللپپہ حپپزب  کیپونکہ
سپے              اللہ حزب ہم بلکہ لڑے سے ہم تک فلسطینی آخری کہ ہے  چاہتی

! کرے        بیان موقف واضح اپنا کہ گے کہیں
       ( ) ہپے   جاسپکتا کیپا گمپان یہ کیا ہیں کہتے الزرقاوؒی ہم میں  آخر
  ! یہپی            پھپر ہپے کاگمپان کہان ہے؟جیسے کیدشمن اسرائیل حزب یہ  کہ

مظپاہرہ           کپا قپوت عسپکری اپنپی میپں میدانوں کےوسیع بیروت  حزب
حسپن            جہپاں ہیپں، کرتپے نشر ڈائریکٹ کےچینل میڈیا جسے ہے  کرتی
کپےحاشپیہ             اس کپےسپاتھ اوراس ہپے ہوتا پررونما تخت اپنے اللہ  نصرپ

عسپکری            سپے کپےسپامنے اس پھپر ہیں۔ ہوتے بیٹھے مہمانپ اور  بردار
نعرے             کے موت لیے کے اسرائیل اور ہیں گذرتے ہوئے کرتے پریڈ  گروہ

کپراس              بپن عپاجزپ ہپوا بنپدھا ہاتھ اسرائیل پھر اور ہیں ہوتے رہے  لگا
…! کرپاتا              نہیں بھی کچھ اور ہے رہتا تکتا کیطرفپ دشمن والے آنے

کرسپیپپر          کپیمتحپرک معپذوری جانب دوسری اسرائیل وہی ہپ  جبک
کپے           فجپر اسپے اور کرتپا نہیپں برداشپت کپو شپخص ایپک  بیٹھپے

! ہے          کردیتا شہید کر مار میزائل سے دور میں اندھیروں
کپااس             کپےمسپئلہ لبنپانپ حکپومت کپہرافضپی ہے ہوتا پیدا یہ  سوال

ہے؟     کرتی کیوں اہتمام قدر
   ’’ ہے۔        ‘‘ دیتا خود روحانی حجۃ کا اسلم کے ان جواب کا سوال  اس

ایرانپپی            ایپپک نپپے اس اور تھپپا کپپاسپپفیر ایپپران میپپں لبنپپانپ  وہ
  ’’ جنوری‘‘ کو اطلعات دیا۔      1984رسالے ویو انٹر میں اوآخر کے

ہے       کہتا میں بارے کے لبنان :روحانی
وقت‘‘    اس اور       1977لبنان ہے ہوچکا مشابہ کے لبنان  کے

ہمارے              لبنان جلد اللہ شاء ان تو لیں جائزہ بغور کا اس ہم  اگر
وہ             چونکہ پر کیبنا وقوع کےمحِل ۔لبنانپ گا آجائے میں  اختیار
پر            کیراہ جمہوریت اسلمی وہ جب اور ہے مرکز کا  علقے
اس             پھپر گپا۔ کپرے کیپیپروی اس بھی علقہ باقی تو گا  چلے
ایسپا             کپےذریعپے خپانے سفارت اپنے میں لبنانپ کہہمنے کہا  نے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

شپیعہ           اور السپنۃ اہپل کپےسپبب جپس ہپے کردیپا پیپدا  مپاحول
میپں          کپےبپارے خمینپی امپام اور جمہپوریت اسپلمی  کیآراء

’’ ۔    ہیں ہوگئی جیسی ایک

جرائم     کے رافضیوں کے آج
ایپران!          رافضپی کپےخلفپ عپراق و جوافغانستان امریکہ رہا یہ  پس
کونپڈا          ‘‘ خپارجہ وزیپِرہ ہے۔امریکی کررہا اعتراف کا تعاون  کیمددو

          ’’ کہ   ہے دیتی بیان میں ملقات اپنی سے ایجنسی نیوز ایک رائس ا :لیز
منظم‘‘          کوبڑے رابطوں امریکہ و ایران نے متحدہ  اقواِم
      ’’ ایسپی  ‘‘ بنایاتپاکہ آسپان کپےتحپت نپام کپے جنیپف سے  طریقے
درپیپش          میپں افغانسپتان جپو جائے نکال کاحل مشکلت  عملی
اختیپپار          وسپپعت تپپک عپپراق دائرہ کپا بحثپپوں ان پھپپر  ہیپپں

۔’’ کرگیا
ُظلمے          ‘‘ نمائندہ امریکی قبل عرصہ کچھ کہ کیا اشارہ نے  رائس
      ’’ کپپی  امریکیپپوں میپپں مپپذاکرات کپپےسپپاتھ ایرانیپپوں زاد  خلیپپل

کپہ             تھپا کہپا نپے اس قبپل سپے کپہاس جیسپے رہپاہے  نمائنپدگیکرتپا
اسپکا           پھپر اور ہپے کپیضپرروت کپےحپل مشپکلت عملپی  بعپض

کیا۔          ذکر نے اس کا ہونے وسیع تک عراق دائرہ
بلکپہ             ہیپں کرتے اعتراف صرفپ نہ کا تعاون اس جو رافضی رہے  یہ
ہیپں۔            کرتپے فخپر دی، کو امریکیوں نے انہوں مددپرجو و تعاون اس

جو          کاوزیر کےامور قانون اور پارلیمنٹ  2004جنپوری 15ایرانی
المپارات         مرکپز کپانفرنس،جپو والپی ہپونے میپں امپارات عپرب  میپں

 ( میپں         ہپوئی منعقپد صدارت کیزیِر ابوظہبی میں الستراتیجیہ  للدرسات
کہ    ہے کرتا :اعلنپ

کے ‘‘           عراق اور ن افغانستا میں جنگ کی امریکہ نے  ایران
ہپوئ          کرتپے تاکید نے اس کیاور مدد بہت کپہ ے خلفپ  کہپا

آسپانی             اتنپی سقوط کا بغداد و کابل تو ہوتا نہ تعاون ایرانی  اگر
’’! ہوتا     نہ ممکن کےساتھ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

  ’’ اشاعت‘‘  اپنی نے الوسط  رئیپس میں 2002فروری 9الشرق
       ’’ نپپے    ‘‘ اس جو کیا نقل بیان کا رفسنجانی النظام مصلحہ تحقیق  مجلس

میں   یونیورسٹی کہ      طہران دیا میں لیکچر ایک :اپنے

ختم‘‘           کے اس اور کیا قتال سے طالبان نے فورسز  ایرانی
نپپہ             کیمدد امریکیوں کیفوجیں ان اگر اور دی مدد میں  کرنے

جپاتے۔          ہپو غپرق میپں بھنور کے افغانستان امریکی تو  کرتیں
بپات            کپویپہ کپہامریکپہ کہپا ہپوئے کرتپے اضپافہ نپے اس  پھپر
کپی           فپوج کپیقپومی ایپران کپہاگپر چاہیے جاننی طرحپ  اچھی

’’ ۔            تھا سکتا ہٹا نہیں گز کوہر طالبان امریکہ تو ہوتی نہ مدد
کپے           وحپدت حپزِب نپے خمینپی وصپیت ہپی ایسپی بلکہ نہیں  یہی

کپر            ہپو نپامراد کےبعد جہاِدافغانستان روس جب کوکیتھی  رافضیوں
کہا      … نے اس تو گیا نکل

   ! جہاد‘‘        اصل تمہار شیعو افغانستانکے اے وحدت ِ حزب  اے
ہوگپا۔          شپروع بعپد کپے جانے نکل سے افغانستان کے  روس
لپپڑائی          کپپےخلفپ السپپنۃ اہپپِل تھپپی اسپپکیمپپراد سپپے  اس
! جائے         پھیلیا افتراق و انتشار داخلی اندر کے اورملک
میپں         افغانسپتان حکپومت طالبپانپ جپب ہپوا ہپی ایسپا  تقریبپًا حقیقتپًا

جنہوں         6000 ہوئی، بعدقائم قتلکے خائنوںکے  طالبان نے رافضی
سیاسپپت            ساری اس تھا۔پس لیا حصہ میں لڑائیوں اور بغاوت  کےخلفپ

مخپالف           طالبپان میپں افغانسپتان نپے حواریپوں کپے اس اور امریکہ  میں
کپے            ایپران کہ سے خوف اس رکھی جاری مدد خلف کے  گروپوں
کپیجنپگپ            ایپران کیپونکہ قپائمہوجپائے نہ ریاست سنی ایک میں  پڑوس
کپیجنپگپ             ان بلکپہ کپےخلفپ عیسپائیوں نپہ ہپے کپےخلفپ یہودیوں  نہ

ہے۔          خلف کے السنۃ اہل تک آخر لیکر سے شروع
علپی         ‘‘  ڈاکپٹر قبپل کپافیعرصپہ کپیتصپریحپ جپس ہپے چیپز  یہی

ہوئے’’      کہتے یہ تھی کی نے :ولیتی
افغانستان‘‘            کہ گے دیں نہیں اجازت قطعًا کی بات اس  ہم

’’ ۔      ہو قائم حکومت وہابی ایک میں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

حکومت            سنی مطابق اصطلحکے رافضیوںکی مراد اسکی  یعنی
تھی!

وزراء            کے حکومتوں عبیدی اظہار کا جس نہیں موقف وہ یہی  کیا
نے             انہوں جب میں بارے کے سنیوں سلجقہ تھے کرتے کیا بادشاہ  اور

! کیا     جہاد کےخلفپ صلیبوں
طیارے            امریکی وہ کہ کی بیان بات یہ نے ماہرین عسکری  متعدد
ممکپن              کےلیے ان کرگئے اڑ سے اڈوں عربی میں جنگپ افغانستان  جو

کپپر              ایسا بغیر کیے شکنی کیقانون حدود فضائی ایرانی کہوہ نہیں  ہی
کپےکسپیکپو            حپدود فضپائی ایرانپی جپب تھپے دن وہی یہ  سکیں۔جبکہ

ک            اور تھے رہے مچا کاشور دینے نہ کیاجازت تھپے  ہپپاستعمال رہپے  ہ
دیپں           کپیاجپازت اترنپے طیپارہ ہمکوئی میں حالت اضطراری  صرفپ

کپیکپہ            تصپریحپ نپے مصپادر کےبعپض جنس انٹیلی امریکی جبکہ  گے۔
جپو           ہیپں موجپود میپں شپہر ہپرات کپےدسپتے فورسپز سپیشپل  امریکی
اور            ہپے واقپع کپےقریپب حپدود ایرانپی میپں کپےمغپرب  کہافغانسپتان

ہیں۔            رہی دے دھمکیاں کو قبائل میں علقے فورسز ایرانی کہ کہا
‘‘ 2001اکتوبر رائٹ      ہیپومن تنظیم امریکی تاکید کی بات  اسی

نے’’               ایران کہ چل پتہ کا بات اس سے رپورٹوں کی ان کی۔ بھی نے  واچ
تازہ            پر بارڈروں متصل کےساتھ افغانستان کےبعد ہونے شروع  جنگپ

سپینکڑوں              سپاتھ کےسپاتھ اس ہے۔ کردیا کااضافہ کےدستوں  دمفوج
وہ             یہپی ہپے۔ گیپا دیا دھکیل کیطرفپ کوافغانستان گزینوں پناہ  افغان

دہپرا             بھپی میپں عپراق کپےایجنپٹ جنس انٹیلی کوایرانی جس  کامہے
اقپدامات              تمپام کپےیپہ ان میپں کپےبپارے جنگپ کہعراق جب ہیں۔  رہے

جبکپہ              میپں وقپت ایسے پس ہیں۔ میں کےعلم کےحلیفوں اس اور  امریکہ
ہپے            کردیپا سیل کو بارڈروں اپنے نے ملکوں متصل ساتھ کے  عراق
پہنپپچ             کونہ کیمدد بھائیوں اپنے کےخلفپ غاصب امریکہ مجاہدین  تاکہ
کپوکھپول            بپارڈر وسپیع اپنپے نپے ایران صرفپ میں وقت ایسے  سکیں

اپنی              اور دے کر داخل میں کواس ایجنٹوں سینکڑوں اپنے تاکہ ہے  رکھا
اس             پہلپے سے سب میں اس کرسکے۔ کوپورا اغراض رافضی  سیاسی

رکھتے           سامنے کو مفاد عراقی میں ترکیب قانونی ریزیڈنشل اپنی  نے
اہل              جسمیں ہیں گئے اٹھائے میں وقت اقدامایسے یہ کیجبکہ تبدیلی  ہوئے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تپاکہ             ہپے کشپیکپیجپارہی نسپل انکپی اور جارہپاہے کیا کوذبح  السنۃ
اورپورے            جاسکے کیا پیدا غلبہ رافضی کم از کم میں عراق  جنوب

جنپس            انپٹیلی ایرانپی کےساتھ جائے۔اس کیا حاصل نفوذ اپنا میں  عراق
ات             مفپاد ایرانپی ہپوئے کپرتپے پیچھا کا مجاہدین میں عراق  کےادارے

کپےسپاتھ            تنظیمپوں شپیعہ کپےانپدر عپراق ہیپں۔ کپامکررہپے  کےلیپے
ہے۔             جارہا کیا قائم ورک نیٹ کا ان میں عراق کے کر رابطہ

کپہ               ہے کیعادت کہان جیسے کہایرانی چاہیے ہونی میں علم بات  یہ
اور            ہیپں رہتپے کرتپے اظہپار کپا دشپمنی اپنپی کپےخلفپ امریکپہ  وہ

مپوت              کےلیپے اس اور ہیں موسومکرتے سے کےنام اکبر شیطاِن  اسے
دفاع             وزیِر ایرانی میں لڑائی کےخلفپ طالبانپ بلکہ ہیں کرتے اعلنپ  کا
         ’’ بھی‘‘   کوئی کہ کہا ہوئے دیتے واضحدھمکیاں نے شمخانی  علی

تپو             گیپا پایا ہوا کرتا ورزی کیخلفپ حدود ایرانی جو طیارہ  امریکی
ہپی             بعپد دنپوں ے تھپوڑ اسپکے لیکپن گپا۔ جپائے گرایپا کپومپار  اس
پپائے            طپے عادت حسِب معاہدے کے اتفاق باہمی میں ایران اور  امریکہ

تپو             گپرجپائے یپا گھپسآئے میپں ایپران جپو امریکپی بھپی  کپہکپوئی
جپائے           کردیپا حپوالے کپے امریکپہ ہپوئے دیتے معافی اور سالم  اسے

گا۔
‘‘    ( احمپدی     ( اعظپم وزیِر ایرانی نئے الزرقاوؒی کہمیں ہے مناسب  یہاں

کروں’’      نقل بیان کاوہپ اپنے         نجاد رافضی یہ کہ گا کردے واضح یہ  جو
حکپومت        …   ‘‘  میری کہا نے اس ہیں رہے چل ہی پر کےطریقوں  آباء

!’’ کیجائیں            کیتیاریاں کےاستقبال مہدی تاکہ ہے آئی لیے اس

جرائم    اخلقی کے رافضیوں
میپں              کپرنپے کپےبیپان کپہان ہیپں ایسے بھی جرائم کےاخلقی  ان

         ! فجپپور    اور خیانت رذائل، جو کےمعاشرے ان یہ پس نہیں۔ حرجپ  کوئی
پھیپل              فحاشپی باطنپًا و ظپاہرًا کےانپدر ان اور ہیں ہوئے اٹے  کےساتھ

فحاشی               ، رذائل گاکہوہ ملے نہ معاشرہ ایسا کوکوئی آپ ہے۔  چکی
سپب              یپہ لیکپن گپے۔ ہپوں رافضی وہ مگر ہو گیا بھر سے خباثتوں  اور

’’ ‘‘ آیپۃ          اور فتپووں رافضپی اور شریعت دین، رافضی کے ان  کچھ
؟          ہے کیسے یہ ہے۔پس جارہا کیا تلے چھتری کی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نکاح)   ۱( کا متعہ
مسپلم           غیپر میپں زمپانہ ابتپدائی اپنپے نپے اسپلمیہ کپوشپریعِت  جس

نبی          ؓہ صحاب جبکہ دیا قرار مباحپ کےساتھ دور    ملسو هيلع هللا ىلصعورتوں میں زمانہ  کے
میپں            سپفروں لمبپے وہپاں اور تھے جاتے لیے کیے قتال میں  درازعلقوں
میں              وقت ایسے تو تھا دیتا ڈال میں مشقت انہیں قیاِمطویل اور  آناجانا

سے              ارتکاب کے محظور و ممنوع تاکہ گیا رکھا جائز لیے اس کو  متعہ
کپی             ان اور گئے بپدل کپےحپالت مسپلمانوں جپب لیکپن سکے۔ جا  بچا

یپہ             تپو گئے پھیپل میپں شپہروں سپے بہپت مسپلمان گئیاور ہپو  کپثرت
کپہاس              جپو تھے مفاسد سے بہت میں اس گئیکیونکہ ہو زائل  ضرورت

متصپادم           کپےسپاتھ نکپاح مقاصِد یہ تھے۔چونکہ غالب پر  کیمصلحتوں
چلتپا              کپاسلسپلہ زواج سپے نکپاح جبکہ دیا۔ قرار حلل نے اللہ جسے  تھا
کپی             اولد سپے اسپی اور ہپے ہوتپا مکمپل خانپدان سپے اسپی اور  ہپے

ابھپپی              رافضی لیکن ہے۔ ہوتا اہتمام کا کیتربیت ان اور ہے چلتی  نسل
وہ               ہپے۔ کپیچپابی شپر و زنپاء جپو ہیپں ہوئے چمٹے سے متعہ اس  تک
بلکپہ               ہیں کےقائل جواز اور ہونے کےمباحپ اس محضپ کہجو نہیں  ایسے
جانتپا               کپوحپرام متعپہ نکاِح اس جو اور کرتا نہیں متعہ جو ہیں کہتے  وہ
بہتپانپ               و جھپوٹ نپے انہپوں جپو پپر کیبنپا روایات ان ہے کافر وہ  ہے

کپی             کپہان جیسپے کپیہیپں منسپوب کیسپاتھ بیپت اہپل آئمہپء  کےساتھ
  ’’ ہے  ‘‘    میں الفقیہ یحضرہ ل من کتاب :رافضی

دینپی         ’’ المتعپة ان السپلمقپال علیپہ الصادق عنپ الصدوق  روی
ب     عمل فمن آبائی دیننا       ھودین انکر اپ ہ انکر ومن بدیننا عمل  ا

دیننا   بغیر واعتقد
بے             کہا نے انہوں کہ کیا روایت سے جعفرصادق نے سچے  ایک

نے              جس پس ہے دین کا آباء میرے اور ہے دین میرا متعہ  شک
نپے              جس اور کیا عمل پر دین ہمارے نے اس کیا عمل پر  اس
اور            کیپا انکپار کپا دیپپن ہمپپارے نپپے اس کیپا انکپار کپا  اس

رکھا۔      اعتقاد علوہ کے عقیدے ہمارے
والپپی           پلنپپے دودھ تپپاکہ ہیپپں کرتپپے اختیپپار توسپپیع وہ میپپں  اس

میپپں            اس چنپپانچہپ جپپائے۔ کپردیپپا داخپپل میپپں اس کپوبھپپی  رضپپعیہ
   ’’  ‘‘   ’’ ہے‘‘ کہتا میں الوسیلہ تحریر کتاب اپنی :خمینی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وتبقیًل       وتفخیذًا ضمًا بالرضعیة بالتمتع باس ل
اسے            نہیں حرج کوئی میں تمتع ساتھ کے والی پلنے  دودھ

میں۔        کرنے وکنار بوس اور میں لگانے ساتھ
          ’’ کے‘‘   اس جو ہے کرتا نقل حادثہ ایک مصنف کا للتاریخ ثم  للہ

شپخص             ایپک وہاں وہ اور تھا مقیم میں عراق خمینی جبکہ ہوا  سامنے
صاحپ           ‘‘  سید کو آپ اپنے جو تھا ہوا آیا کےلیے  کہلواتا’’ بکیزیارت

اور      ‘‘         ہپپوا خوش بہت سے آنے ہمارے صاحب سید کہ ہے کہتا وہ تو  تھا
کھانپا              نپے اس تھپے۔ پہنچپے کپےقریپب کےوقت ظہر کےپاس  ہماس

سپے             اقپارب بعپض اپنپے نپے اس اور دیا کر مئوخر اسے لیکن  بنوایا
رش              بہپت میپں کپےگھپر اس تپو ہپوئے حاضپرپ وہ جپب اور کیا  رابطہ
قیامکریپں                کےہاں ان رات کہآج کہا ہمسے نے صاحب سید پھر  ہوگیا۔
موجپود               وہاں اور گیا لیا کاکھانا رات پھر کرلی۔ موافقت نے امام  تو

کرتے            دریافت مسائل سے اس اور چومتے ہاتھ کے خمینی امام  لوگ
وہاں               نے خمینی امام تو گئے چلے لوگ اور آیا کاوقت سونے جب  تھے۔
ہتپ              ب وہپ گیلیکن ہوپ سال چار کوئی کیعمر جس دیکھی بچی  ایک
متعپہ             اسپے سپے صاحب سید کےوالد اس امام تو تھی بچی  خوبصورت

خوشی              بڑی نے کےوالد اس تو چاہی کیاجازت کروانے پیش  کےلیے
     ’’ بچپی     ‘‘  اس میپں حجپرے ایپک نے خمینی امام تو دی۔ دے اجازت  سے

کپوسپن              کپیچیخپوں بچپی کپواس ہمرات اور گذاری رات  کےساتھ
اس              تپو بیٹھپے اکٹھپے پپر ہمناشتہ اور ہوئی صبحپ جب پھر تھے۔  رہے

ناپسپندیدگی            پپر اس اور دیکھپا کیطرفپ چہرے میرے نے کتے  خمینی
کے             بچی چھوٹی ایک نے اس طرح کس کہ دیکھے آثار واضح  کے
تھیپں             موجپود بھپی بچیپاں جوان بالغ میں گھر جبکہ کیا فعل ایسا  ساتھ

کپر               ایسپا کےسپاتھ کسیایک سے میں کہان تھا ممکن لیے اسکے  اور
کیپا               میں کےبارے تمتع کےساتھ بچی آپ لگا کہنے مجھے سید تو  لیتا۔
کامہپی                 کا آپ اور ہے کا آپ قول بہتر کہ کہا نے میں ہیں؟ رکھتے  رائے
کے              آدمی جیسے میرے اور ہیں مجتہد و امام آپ کہ ہے ٹھہرتا  صحیح

خپود              نپے آپ کپےجپو اس سپوائے کہپوں بپات کہایسپی نہیں ممکن  لیے
کرنپا             اعپتراض لیپے میپرے وقت کہاس چاہیے معلومہونا بات یہ  دیکھا۔
      ‘‘ جپائز        تمتپع کپےسپاتھ کپہبچپی لگپا کہنے حسین سید تو تھا نہ  ممکن

اور             چمٹپانے کپوسپاتھ اس اور کھیلنپے کپےسپاتھ اس یپہ لیکپن  ہپے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نہیپں              طپاقت کپیاسپے جمپاعپ جبکہ چاہیے ہونا تک کیحد کنار و  بوس
ہے!’’

اختیپار             وسپعت زیادہ بھی سے اس تو دائرہ کا کےتمتع شیعہ  لیکن
کپو              تمتپع بھپی کپےسپاتھ عورت شدہ شادی کہوہ تک یہاں  کرگیاہے

شپریعتیں             آسپمانی تمپام جسپے ہے بات ایسی یہ جبکہ ہیں دیتے قرار  جائز
نہیپں              کیحمپایت اس بھی مند عقل کافر کوئی بلکہ ہیں دیتی قرار  حرام

           … پاکدامن  ایک اور ہیں دیتے قرار جائز اسے رافضی یہ لیکن  کرسکتا
اپنپپے             وہ جبکہ ہیں دیتے قرار جائز کو تمتع ساتھ کے عورت  منکوحہ
ایسپا             ہپی کپےبغیپر منپدی اسپکیرضپا اور علپم کپیاجپازت،  شوہر
شپیعہ              کپہبعپض چپاہیے جپانی لئی میپں علپم بھپی بپات یپہ ہو۔  کررہی

ہیں۔         دیتے قرار حرام کو متعہ نکاِح بھی فقہاء
…  ’’ ہے  ‘‘     میں الستبصار اور التہذیب الشیعہ، وسائل کہ :جیسے

    : یوم‘‘      ّلہ
ٰ
ال رسول حرم علیہ ّلہ

ٰ
ال صلوات المومنین امیر  قال

ال    الحمر لحوم ’’ھخیبر المتعة   ونکاح ہلیممم
اللہ           ل رسو کہ فرمایا نے ؓ المومنین کپےدن   ملسو هيلع هللا ىلصامیر خیپبر  نپے

کپوحپرام          متعپپہپپ نکپاِح کپاگوشپتاور گپدھوں جنگلپی  پپالتو
دیا۔   دے قرار

سپوال  ‘‘ ’’          السلمسپے علیہ اللہ عبد کہابو ہے میں التہذیب طرحپ  اسی
نبی       مسلمان کیا کہ گیا کپےرشپتہ       ملسو هيلع هللا ىلصکیا نکاح بغیر میں مبارک  کےعہد

تعلیپق              پپر اس نہیپں۔ ، کہپا نپے انہپوں تپو تھے ہوتے منسلک میں  زواج
کپہ       ‘‘      نہیپں شک کوئی میں اس ہے کہتا الموسوی حسین سید ہوئے  کرتے

قپاطعہ              حجپہ کپےلیپے کےابطال اس اور ہونے حرام متعہ دلیلیں دونوں  یہ
کپہ              ہیپں کہتپے وہ ہپے روایپت سپے کپہعمپار ہپے میں الشیعہ وسائل  ہیں۔
پپر              دونپوں تپم کپوکہپا سپلیمان اور مجھپے السپلمنپے علیہ اللہ عبد  ابو

ہے۔     گیا کردیا حرام متعہ
کے      ‘‘     عشریہ اثنا امامیہ شیعہ کتاب اپنی نے القفاری ناصری  ڈاکٹر
   ‘‘ کپے’’      رافضپیوں کپوئی جپو کیا نقل سے اللوسی علمہ میں  اصول

اس              اسے تو گا کرے غور کیطرفپ کےنکاح متعہ میں زمانے  موجودہ
گپاکپہآج              پپڑے برتنپا نہیپں تپردد کپوئی میپں کپاحکپملگپانے زنپا  پپر
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کرتپی            زنپا رات دن کپےسپاتھ آدمیپوں بیسپیوں میپں دن ایپک  عپورت
    ’’ میپں         ‘‘ اور ہپے کیپا متعپہ نپپے کپہمیپں ہپے کہپتی وہ پھپر اور  ہپے

            ’’ ان‘‘ جہاں ہیں دئیےگئے بنا بازار ایسے لیے انکے پس ہوں۔  متمتعہ
اور             ہیپں کپےلتپے دھونپڈ ڈھونپڈ مپرد کپےلیپے ان دلل  کپےایجنپٹ

وہ               پھپر اور ہپے کپیجپاتی طپے کیاجرت زنا اس کےساتھ ان  پھر
کپے            اس اور لعنپت کی اللہ پکڑکے سے ہاتھوں انہیں عورتیں  خبیث

ہیں۔       جاتی لے طرف کی غضب
           ( پپوری ( بلکہ نہیں ہی میں دنیا عرب کہصرفپ ہوں کہتا مترجم  میں

وطن      کہ حتٰی میںپ دنیا میں‘‘   ’’ ِمسلمان پاکستان جمہورا  عزیزاسلمی
        ’’ زنپا     ‘‘  یہ وہاں تھا جاتا دیا نام کا منڈیوں ہیرا کو جنپ بازار ایسے  بھی
اور             تلپے کپیچھپتری تحفپظ کےقانونی متعہ کےتحت فقہ رافضی  بھی
چلپ           ہوتپا سپے صدی نصفپ پچھلی میں کیسرپرستی حکمرانوں  زانی

میں       شعبہ اس آج لیکن ہے۔ لبپادے     آرہا نئے کپو وافعپال  موجوداعمال
غپور            وال دیکھنپے چنپانچہپ ہپے۔ گیپا دیپا بنا کرخوبصورت اوڑھا  میں

کپاخلصپہ             ہپماس ہیپں۔یہپاں جپاتی مپل نشپانیاں سی بہت اسے تو  کرے
مسپلمان   …          کپہپپوری چپاہیے کرنا غور کوخود انسان ہیں کرتے  پیش

۔         ہیں نہیں مختلف سے اس حالت کے دنیا
نصپف           کپی جپن کنجریاں اور کنجر والے اٹھنے سے منڈیوں  ہیرا

دئیے               بدل نام کے ان آج تھی ہوتی یونینیں کنجر سے نام اسی قبل  صدی
ں            لڑکیپا حرامپی کپیپیپداوار زنپا میپں منڈی ہیرا چنانچہپ ہیں۔  اور گئے

زنپا            میپں معاشپرے مسلمان تاکہ ہوئے رونما پر سکرین پردہ جب  لڑکے
نپپے             طبقہ اختیار با کے معاشرے انہیں تو کریں عام کلچر فحاشی  اور
گیا۔              کہا سرمایہ قیمتی کا قوم و ملک انہیں اور نوازا سے عزت  بہت
میپں              بعپد اور گیا کہا ہیرئنز ہیرو کوپہلے کیاولدوں کنجروں ان  پھر
     ’’ کپو       ‘‘ کہزنپا حتٰی لگی کہلنے سٹارز کینسل زنا یہ ہوئے کرتے  ترقی

ڈ             ایوار کے کارکردگی بہترین انہیں پر عمل مکروہ اس کے کرنے  عام
وطپپِن          آج لگپپے۔ جپپانے دیپپے میپپں کپپیسرپرسپپتی اداروں  یہپپودی

 ’’ میں‘‘  پاکستان جمہورا صدی     عزیزاسلمی نصفپ پچھلی منڈیاں  ہیرا
شپرفا         ‘‘ ہپوکر منتقپل سپے اڈوں سپابقہ اپنپے سپے  کی’’ ءکپیکمپائی

گئی            بسپائی میپں شپہروں بپڑے بپڑے اب اور ہیں جابسی میں  آبادیوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

        ’’ ‘‘ سپب  جپو ہیپں اڈے کپےمہپذب ان میپں بسپتیوں دفپاعی بپڑی  بپڑی
ہیں۔          رہے چل میں پرستی سر کی لوگوں خیال روشن

نکلے؟        کیا آثار کے متعہ پر معاشرے رافضی
نے              اللہ سے وجہ جسکی اختلط کا نسب آیا سامنے میں آثار کے  اس

کپے            بیویپوں کپی دوسروں کچھ سب یہ جبکہ ٹھہرایا حرام کو  زنا
ہونے              حاملہ وہ بغیر کے علم کے خاوند اپنے تھا۔جب نتیجہ کا تمتع  ساتھ
کپہان                  تھپا یہ سبب کا اس ہے؟ کسسے بچہ یہ کہ تھی جانتی نہ اور  لگیں
کے             مردوں گئی۔ ہو کثرت کی متعہ نکاِح اس ساتھ کے محارم  میں
کئی             تپو لگپے کرنپے نکپاح کیساتھ محارم جب وہ کےسبب متعہ  کثرِت

اسپکی                وہ ہپے کیا متعہ نے اس کےساتھ لڑکیجس کہوہ ہوا ایسا  دفعہ
کیبعپپد               کےبیٹے اس یا ہوتی بیٹی اپنی سے عورت کیہوئی متعہ  سابقہ

! ہوتی            کیبیوی کےوالد اس یا ہوتی بیوی والی ہونے میں
’’ الموسپوی       ‘‘   حسپین سپید ہپوئے کرتپے تذکرہ کا باتوں انہی  چنانچہپ

دریپافت   ‘‘           مسئلہ کےمتعلق حادثہ ایک عورت ایک پاس میرے ہے  کہتا
 ’’ اور            ‘‘ سید ایک بتایا نے اس تھا۔ آیا پیش کےساتھ جواس آئی  کرنے
         ’’ سپال‘‘   بیپس کےسپاتھ عورت اس نے اس ، تھا الصدر حسین سید  وہ

             ِ اس  جپب لیکن گئی۔ ہو حاملہ سے اس عورت وہ تو کیا۔ ِتمتع نکاح  قبل
کچپھ                اور کردیپا فارغ اسے نے اس تو گیا بھر سے عورت اس  کادل

قسپم              نپے عپورت اس اور ہپوئی بیپٹی ایپک کپےہپاں اس کےبعد  مدت
کسپی               تک اب لیکر سے وقت اس کیونکہ ہے کیبیٹی اسی کہوہ  کھائی

وہ                تپو ہوئی لڑکیجوان وہ جب پھر تھا۔ کیا نہ تمتع کےساتھ اس  نے
تھی۔             تیار لیے کے شادی اب جو تھی لڑکی جوان خوبصورت ہی  بہت
اور                 ہپے حپاملہ کہوہ کوبتایا ماں اپنی نے اس تو آیا کاوقت شادی  جب

  ’ ’ نے            ‘‘ مذکور ِ سید کہ بتایا نے اس تو پوچھا سبب کا حمل نے ماں  جب
زدہ                دہشپت مپاں گئیتو ہو حاملہ سے اس وہ تو کیا تمتع کےساتھ  اس
        ! کپہیہپی      دی خپبر اسپے نپے مپاں جپب گئی ہپو ہپوش بپے  ہپوگئیاور

    ! نپے          اس کیسپے پپس سنایا قصہ سارا اسے اور ہے باپ کا اس  سید
کپے              بیپٹی کپی اس وہ آج اور کیپا تمتپع سپاتھ کے ماں کی  اس

ہے؟    کررہا تمتع ساتھ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

             ، پرستوں خواہش کہ آئی میں دیکھنے بھی بات یہ میں آثار کے  اس
لیے             کے کرنے پورا کے شہوتوں اپنی کو متعہ نے فاسقوں اور  فسادیوں

سپب               یپہ اور رقپمکیپے بپاب نئے کپےنئے فجور و فسق اور بنالیا  ڈھال
اس               طرحپ اسی ہے۔ جارہا کیا تلے کیچھتری متعہ پر کےنام دین  کچھ

     ’’ کوحلل          ‘‘ نکاح اس جو سادات کےیہ کہان ہے بھی یہ میں  کےآثار
کرتپے            منپع سپے اس کپو بیویپوں اور بیپٹیوں لیکپن ہیپں دیتپے  قرار

ہیپں            رکھتپے طپرحپ اچھپی کپاشپعور بپات اس خپانہ اندرون وہ  کیونکہ
کپےسپاتھ              کپیبیویپوں دوسپروں خپود وہ جبکپہ ہپے کیمانند زنا یہ  کہ

ہیں۔     ہوتے رہے کر تمتع
    ’’ روایپت   ‘‘   ایسی ایک کرتا بیان الموسوی حسین السید کو بات  اسی

آئے               نوجوان دو پاس ہمارے کہ ہے کہتا وہ ہوئی۔ واقع ساتھ کے اس  جو
اختلف              میپں مسپئلہ کسپی دونوں وہ کہ تھا رہا لگ میں بارے کے  جن

کیپا             فیصپلہ کا کرنے سوال سے الخوئی امام نے توانہوں ہیں؟ بیٹھے  کیے
سپید                لگا کہنے ایک سے میں ان تو ۔ سکے دے جواب مدلل انہیں وہ  تاکہ

نے               الخوئی امام تو حرام؟ یا ہے حلل متعہ نکاِح کہ ہیں فرماتے کیا  آپ
وہ              اور ہپوا تجسپس سپے کےسپوال اس اسے اور دیکھا کیطرفپ  اس
کپہ               دیا جواب نے لڑکے والے کرنے سوال تو ہے؟ رہتا کہاں تو لگا  کہنے

سپپے                ماہ دو میں نجف یہاں کل آج اور ہوں رہتا میں شہر موصل  میں
! ہے               سنی تو کہ ہے مطلب کا اس لگا کہنے امام تو ہوں۔ پذیر  قیام

         ! اور    ہپے حلل نزدیپک ہمپارے متعپہ لگپا کہنے امام ہاں کہا نے  نوجوان
سے              ماہ دو یہاں میں کہ لگا کہنے نوجوان تو ہے۔ حرام نزدیک  تمہارے
میرے            بیٹی اپنی توکیوں تو ہوں رہا گذار زندگی کی الوطنی  غریب

کپہ               تپک یہپاں رہپوں کرتپا تمتع کےساتھ اس کہمیں دیتا نہیں بیاہ  ساتھ
پھپر            چونکپا کپےلیپے دیپر تھپوڑی سید لوٹوں۔تو واپس گھر اپنے  میں

          ’’ اور   ‘‘ ہپے حپرام کےہپاں سیدوں کرنا ایسا اور ہوں سید میں لگا  کہنے
’’ سپید            ‘‘ الخپوئی امپام نوجپوان نے اس تو ہے۔ حلل عوامکےہاں  شیعہ

کپہ            گیپا سپمجھ نوجپوان سپنی وہ اور دیکھا ہوئے مسکراتے  کیطرفپ
چلے               باہر اور اٹھے نوجوان دونوں وہ پھر ہے۔ لیا کام سے تقیہ نے  اس
نے              میں ۔پس چاہی اجازت کی جانے باہر سے امام بھی نے میں  گئے۔

نے               جنہوں ہے شیعہ ساتھی کا اس اور سنی وال کرنے سوال کہ لیا  جان
کپی             الخپوئی امپام مرجپع دیپن ایک اب اور کیا اختلف میں مسئلہ  ایک
سے            نوجوانوں ان میں جب کریں۔لیکن سوال سے اس تاکہ آئے  طرف
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تپم              مجرموں اے پڑا۔ پھٹ ہوئے کہتے یہ نوجوان شیعہ تو چاہی کرنا  بات
ٹھہراتپے            جپائز کرنا متع ساتھ کے بیٹیوں ہماری لیے کے نفسوں  اپنے

تقپرب                 کپا اللپہ کےساتھ اس تم اور ہے حلل یہ کہ ہو کہتے ہمیں اور  ہو
حرام              تمتع لیے ہمارے کےساتھ بیٹیوں اپنی تم خود اور ہو کرتے  تلش

            ! کپپہ   قسمکھائی نے اس اور گیا چلپ ہوا دیتا گالیاں وہ پھر ہو دیتے  کیے
گیا                کےپیچھے اس نے میں پھر گا۔ کرلے اختیار مذہب کا السنۃ اہل  وہ

میپں              اور ہپے حپرام کہمتعپہ قسمکھائی کےسامنے اس نے میں  نپے اور
دئیے۔      بھی دلئل اسے پر اس

اس              یپپہ ہونا۔ قطع کا داریوں قرابت ہے ایک سے میں کےاثرات  اس
ہے؟              کیا نسب کا ان کہ جانتے نہیں رافضی سے بہت کیونکہ ہے  سبب

آدمپی             اوقپپات بسپپا لیپپے اسپی ہپپے؟ کیپا نسپپب کپا کپےآبپپاء ان  اور
وہ              لیکپن ہپے ہوتپا سپے میپں محپارم اور ہے ہوتا بہن بھائی کا  دوسرے

ہیں؟         کون والدین اصل کے اس کہ جانتا نہیں
کپےخطرنپاک           اس ہیپں دیتپے قپرار حلل رافضپی جسے متعہ  نکاح

کئیراہیپں               کپےسپاتھ اس نپے کہانہوں ہے بھی یہ ایک سے میں  آثار
کے              اباحت کی اس جب حضرات داعی کے ان پس ہیں۔ لی کر  تلش

کپاسپب             ان اور ہیپں کپوپھیلتپے مپذہب رافضپی اور ہیں داغتے  فتوے
سپے               بہپت نے انہوں کہ تک یہاں ہے ہوتا متعہ نکاِح یہی ہتھیار بڑا  سے

ہے۔            بنالیا گرویدہ کا اس بھی کو ہوس اہِل کے السنۃ اہل
  ‘‘     ’’ کامپل ‘‘ محمپد شپیخ میپں مجلپد سپولہویں اپنپے نپے المنپار  مجلپہ
دوسپت’’            اپنے سے بغداد نے انہوں جو کیے شائع رسالے کےدس  الرافعی

کو   رضا اپنی         1326رشید نے انہوں میں اس اور بھیجے میں  ہجری
کپہکپس            کربھیجپے لکھ کےمشاغل علماءپ رافضی کےدوران  سیاحت

اور             ہیپپں رہے دے کیدعوت داخلے میں کورافضیت دیہاتیوں وہ  طرحپ
      ’’ ہیپں       ‘‘ رہپے لپے سپے کیدعپوت متعہ وہ مدد زیادہ سے سب میں  اس
وقپت            ہپر کپےسپاتھ عورتپوں سپی کپوبہپت کےسپراداروں قبائل  اور

ہیں۔      پھرتے دلتے رغبت کی تمتع
’’ میپں     ‘‘    المپامیہ الشیعہ مذہب اصول کتاب اپنی القفاری ناصر  ڈاکٹر
          ’’ کے‘‘ قبائل سنی ان ہیں کرتے نقل بیان خطرناک ایک سے  حیدری

لئبریری    اسلمی )115(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کے            دھوکہ کے ان اور کوششوں کی رافضیوں نے جنہوں میں  بارے
  ‘‘      ’’ فپی ‘‘ المجپد عنپوان کتپاب اپنپی وہ کرلپی۔ اختیپار رافضیت  ساتھ

    ‘‘    ’’ خاندان     بڑے بڑے وہ ہے لکھتا میں ونجد والبصرۃ بغداد احوال  بیان
ہیپپں۔             زیادہ بہت وہ کیا قبول کو رافضیت اندر کے عراق نے جنہوں

… ہے     ایک سے میں ان
کرلی           ٭ قبول رافضیت سے سال ستر پچھلے نے جنہوں ربیعہ  قبیلہ

ہے۔
سال             ٭ ساٹھ پچھلے نے انہوں ہے خاندان بڑا بہت ایک جوکہ  تمیم

کرلیا       کوقبول رافضیت بہپت       سے کےجپو شیطانوں رافضی ان  بسب
تھے۔       جاتے آتے پاس کے ان زیادہ

’’       ٭ سے   ‘‘ سال ستر پچھلے لوگ کے قبیلہ الخزاعل طرح  اسی
کپےپپاس             ان اور کپےسپبب زیپارت کپیاکپثر شپیعہ بسپبب ہیپں  شپیعہ

سبب۔      کے ہونے نہ علماء اپنے
اختیار           ٭ کو رافضیت نے جنہوں خاندان وہ سے بہت طرح  اسی

الزد               وہ اور الخپزرجپ ہیپں، سپے تمیم بنو وہ اور عمیر بنو میں ان  کیا
ہیں۔         زیادہ بہت یہ اور ہیں سے شمر اور

العمارۃ           ٭ میں والوں ہونے داخل اندر کے رافضیت علوہ کے  اس
انہپوں                اور ہپے باہر سے کہشمار ہے قدر اس کیتعداد ان اور محمد  ال

یپہ             اور لم بنپی کپیہپے، اختیپار رافضپیت ہپی میپں قریپب ماضپی  نے
بپدیر،               آِل ، اقپرع آِل ہیں، خاندان پانچ ،یہ دیوانیہ ، ہیں زیادہ بہت  بھی

ہیں۔        شامل خاندان کے جلیحہ اور الجبور عفج،

دینا)   ۲( عاریًۃ کا شرمگاہوں
حکپِم            چپہ اگپر ہپے؟ کیپا دینپا کپاعپاریًۃ شپرمگاہوں جانے کیا  کوئی

کپا              ہپونے کپےوقپوع اس لیکپن ہے زنا اصل وہ سے کےاعتبار  شرعی
غلطی             اپنی زانی بعض جبکہ ہے سے میں افعال ترین قبیح انتہائی  طریقہ

ہیپں۔             کرتپے ارتکاب وہ جسکا سبب کے گناہ اس ہیں ہوتے نادم  پہ
تپو              کپرے ارداہ کپا سپفر رافضی کہجب ہے یہ دینا عاریۃ کا  شرمگاہوں

چاہتپا              کپےپپاس جس یا دار رشتہ یا پڑوسی دوست، اپنے بیوی اپنی  وہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

رہپتی               کےپپاس اس تک لوٹنے کےواپس اس وہ تو ہے جاتا چھوڑ  ہے
تاکہ               رکھے اسے چاہے کہجیسے ہے کردیتا مباحپ وہ کےلیے اس اور  ہے
کرے               نہیں زنا وہ کہ رہے میں اطمینان اس میں بارے کے بیوی اپنی  وہ

’’ میں   ‘‘ الستبصار طوسی علیپہ      گی۔رافضی جعفر ابو وہ اور  محمدسے
کہا            سے ان نے میں کہتا ہے کرتا روایت :السلمسے

من             احل ما لہ باس ل نعم قال جاریتہ فرج لخیہ یحل اھالرجل
ہپے           کردیتپا حلل بیپوی اپنپی لیے کے بھائی اپنے آدمی  کہ

ٹھہپرا            حلل نپے اس جپو نہیں حرجپ کوئی میں اس کہاہاں  انہوں
دیا۔

         ’’ کپہ ‘‘  ہپے کرتپا روایپت سپے اللہ عبد ابو میں الکافی فروع  الکلینی
کہا   نے :انہوں

یہ‘‘    محمد تجھے         اے اور گی کرے خدمت تیری جا لے  لونڈی
نکلپے            لیپے کپے سفر تو جب پھر اور ہوگی اولد سے  اس

’’ ۔    لوٹادینا واپس اسے تو
کپےرافضپی             عپراق اور ایپران کپےاوپپر کہجس ہے معاملہ ایسا  یہ

سپے              بہپت فعپل یہ سے وجہ کی انہی اور ہیں رہتے داغتے فتوے  کتے
’’   ‘‘        ’’ الموسوی‘‘ حسین سید ہے۔ چکا پھیل میں بڑوں انکے اور  سادات

    ’’ یاور   ‘‘    ‘‘  ک یزیپارت ک قپائمیہ الحپوزہ میپں ایپران ہمنے کہ ہے  کہتا
کپومبپاحپ             جپانے دئیے کےعاریًۃ شرمگاہوں کہسادات دیکھا ہمنے  وہاں

میپں              ان دیپا فتپوٰی کپا ہپونے کپےمبپاحپ اس نپے جنہوں تھے۔ ہوئے  کیے
یہ‘‘    ’’         میں ایران لیے اس ہیں۔ شامل وغیرہ الصنافی اللہ لطف  السید
کپو              پہلپوی شپاہ کپہرضپا تک یہاں ہے چکا پھیل پر طور عمومی  امر

العظمپٰی           ‘‘   اللپہ آیپۃ کپہ حپتی رہپا جاری یہ بھی کےبعد جانے نکالے  باہر
’’  ‘‘     ’’ الخمینپی   المپام اور کپےبعپد آنپے کپے الموسپوی الخمینپی  المپام

ہے۔          جاری عمل پر اسی بھی بعد کے جانے کے
عپاریًۃ            کپے شرمگاہوں بھی میں عراق کہ ہے یہ بات ناک  افسوس

سپے           بہپت میپں عپراق جنپوبی گئے۔پپس داغپے فتاوٰی کے جانے  دئیے
سپادات             سپے کوبہپت فعل اس میں کےعلقے الثورۃ اور بغداد  خاندان،

    ’’ ہپے        ‘‘ ایپک سپے میں سیدوں ان ہیں۔ رہے پرکر بنا کے فتووں  کے
سپے           بہپت میپں ان وغیرہ۔ طباطبائی اور الشیرازی الصدر، ،  سیستانی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میزبپانپ             وہپاں اور ہیپں ٹھہرتپے مہمپانپ کسپیکپےہپاں کہجب ہیں  ایسے
مسپتعار            اسپکیبیپوی سپے اس تپو ہیپں پپاتے کوخوبصورت  کیبیوی

ہپی               کپےپپاس اس تپک کرنپے کپوچ سپے کےوہاں اس جو ہیں لیتے  لے
ہے۔  رہتی

کرنا)      ۳( مجامعت رستے کے دبر سے عورتوں
کپس             سپے فعپل کپہاس نہیپں مخفپی سپے کسپیعاقپل جپب بپات  یپہ

کیسپیبرائیپاں           میپں معاشپرے اور ہیپں ہپوتے واقپع ضپرر جسمانی  قدر
( ۔         (  باللہ والعیاذ دے چھوڑ کو راہ فطرتی انسان جب ہیں پھیلتی

میپں             جپنپ ہیپں وارد احادیث صحیحپ و صریحپ میں کینہی اس  جبکہ
ہے             گئی کی لعنت پر والے کرنے وطی میں دبر انکی سے  عورتوں

فرماتے          اللہ ہے۔ گیا ٹھہرایا حرام کو فعل اس :اور
ِفي(           الّنَساَء َفاْعَتِزُلوا َاًذى ُھَو ُقْل ۖ اْلَمِحیِض َعِن َاُلوَنَك  َوَیْس

ِمپْن           ْاُتوُھَّن َفپ َتَطَّھپْرَن ِإَذا َف ۖ َیْطُھْرَن َحَّتٰی ُبوُھَّن َتْقَر َوَل ۖ  اْلَمِحیِض
( اْلُمَتَطّھِریَن          َوُیِحُّب الَّتَّواِبیَن ُیِحُّب ّلَه

َ
ال ِإَّن ۚ ّلُه

َ
ال َاَمَرُکُم  َحْیُث

فرمپا             ا آپ میپں کپےبپارے حیض ہیں کرتے سوال سے آپ  اور
کپےدوران      !      حیپض سے عورتوں تم پس ہے اذیت کہوہ  دیجیے

جپا             نپہ کپےپپاس ان تک ہونے کےپاک ان اور رہو  پس ؤالگ
جا            کےپاس ان سے وہاں تو جائیں ہو پاک وہ سے  ؤجب  جہاں

کرنپے             تپوبہ اللپہ شپک بپے ہے، دیا حکم تمہیں نے اللہ کا  جانے
ہے۔          کرتا پسند کو والوں کرنے اختیار طہارت اور والوں

سے               دبر انکی کو عورتوں جو ہے حجت لیے کے شخص اس آیت یہ  پس
( ) سپامنے            قبل بلکہ نہیں میں ُدبر حیض ہے۔پس دیتا قرار جائز کو  وطی

کاحکم        کےاعتزال ۔اس ہے ہوتا کپپے       میں کرنے وطی سے قبل  بھی
ہے۔     کرتا دللت پر حکم

ایسپی             اور ہیں دیتے قرار کوحلل اس َرَفَضُہُماللہ، ، رافضی  لیکن
ہیپں             کرتپے کپیطپرفپ بیپت اہپِل ائمہ کینسبت ان اور روایات  جھوٹی

تپپاویلت            کپیباطپپل کپیآیپات قپپرآن کپےعلوہ اس کپہوہ  جیسپپے
کپارد              ان جپو چکیپں پہنپچ دلیلیپں ایسپی کپےپپاس ان جبکپہ ہیپں  کرتے

ہیں۔  کرتی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

   ’’ الطوسی     ‘‘ جسے ہیں میں الستبصار روایات ایسی ہاں انکے  جیسے
کہ            ہے کرتا روایت سے الیعفور ابی بن اللہ عبد ،:

کے             مرد ایسے کیا سوال سے السلم علیہ اللہ عبد ابو نے  میں
انہپوں            تپو ہپے؟ آتپا سپے کےپیچھے عورت اپنی جو میں  بارے

تپو            کہپا نپے میپں ہپو۔ راضپی وہ جبکپہ نہیپں کہاکوئیحرجپ  نے
ان         ‘‘     سپے وہپاں اور ا ہپو مطلپب کیپا کپا قپول کپےاس  اللپہ

آ   پاس ’ ’ؤکے کہنے           ہے دیا حکم کا آنے تمہیں نے اللہ سے  جہاں
اولد            لیپے اس ہپے میپں بپارے کرنپے کپےطلپب اولد یپہ  لگپے

بپے             ہپے۔ دیا حکم تمہیں نے اللہ سے جہاں کرو طلب سے  وہیں
پپس    ‘‘     کھیتیپاں تمہپاری عپورتیں تمہپاری ہیپں فرماتے اللہ  شک

آ       پاس کے ان چاہو سے ۔’’ؤجہاں
       ’’ کیپا  ‘‘ روایپت سپے الملپک عبپد موسٰیبن نے الطوسی طرحپ  اسی

الرضپا             ابوالحسپن نپے کپہمیپں ہیں کرتے روایت سے آدمی ایک وہ  اور
سے               دبر پاس کے عورت اپنی اگر آدمی کہ کیا سوال سے السلم  علیہ

جب                کیا حلل نے آیت کیایک اللہ کتاب کہاسے کہا نے انہوں تو  آئے؟
کہا       قومسے اپنی نے ۖ      {کہلوط َلُکْم َاْطَھُر ُھَّن َبَناِتي ُؤَلِء میری  }َھ  یہ

کپی              کپہلپوط معلومہپو پس ہیں۔ پاکیزہ زیادہ لیے تمہارے جو ہیں  بیٹیاں
      (  ) اللپہ     کیسپے کپہوہ دیکھپو پپس ۔ بپاللہ والعیپاذ تھپی چپاہتی نپہ  قومفپرج

حلل            بپاتیں وہ تپاکہ ہیپں کرتپے تپاویلیں باطپل کپےکلممیپں  عزوجپل
نہیپں            کپوحلل خبپائث اللپہ پپس ہپے۔ کردیپا حرام نے اللہ جنہیں  ٹھہرائیں

نپے              اللپہ جسپے ہے سے میں خبائث آنا میں دبر کو عورتوں اور  ٹھہراتا
دیا۔   قرار حرام

رد             بہپتر بہپت میپں کتپاب اپنی کا بات اس نے الموسوی حسین  سید
قول           کےاس اللہ کہ ہے کہتا وہ ہے ۖ      {کیا َلُکْم َاْطَھُر ُھَّن َبَناِتي ُؤَلِء  }َھ

ہیپں             فرماتے اللہ جبکہ ہے وارد بھی جگہ اور ایک ِإْذ{ کیتفسیر  َوُلوًطا
اْلَعپاَلِمیَن            ّمپَن َاَحپٍد ِمپْن ِبَھپا َبَقُکم َسپ َمپا اْلَفاِحَشَة ْاُتوَن َلَت ِإَّنُکْم ِلَقْوِمِه  َقاَل

ِبیَل     } الَّس َوَتْقَطُعوَن الّرَجاَل ْاُتوَن َلَت ِئَّنُکْم سے      َا قوم اپنی نے لوط  جب
نے                قوم کسی پہلے سے تم جو ہو کرتے کام فاحش بہت لوگ تم کہ  کہا

جبکہ               ہو۔ کرتے کوقطع راستوں اور ہو آتے کےپاس مردوں تو کیا  نہیں
نہیں             مراد ہی کیرہزنی راستوں صرفپ سے اس کرنا کوقطع  راستوں
کپوغیپِر               کپہاس جپب ہپے بھپی کرنپا قطپع کپا نسل مراد سے اس  بلکہ

لئبریری    اسلمی )119(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جانپاپ             میپں ادبپار ہپی سپارے لپوگ اگپر پس جائے۔ کیا طلب میں  موضع
کرنپپا           طلب ولد اورا میںپ کیادبار اورعورتوںپ مردوں کردیں  شروع
معنپی              یہ کریمہ آیِت گی۔ جائے ہو منقطع انسانی نسِل تو دیں چھوڑ  بھی
کپےسپیاق               قبپل مپا سپے آیپت ہپماس پر طور خاصپ اگر ہے دیتی  بھی

الرضپاعلیہ             امپام بپات یپہ کپہ نہیپں شپک میپں اس کریں۔ ملحظہپ  کوبھی
کپی            روایپت کپہاس ہپوا ثپابت ہپوگی۔ رہپی نہیپں مخفپی  السپلمسپے

ہے۔       غلط کرنا طرف کی ان نسبت
          ( کپہ(  کیا غوروتدبر بہت پر کےحالت لوگوں ان نے الزرقاوؒی  میں
اسپلمکپا              میپں ظپاہر وہ دیپا؟ پہنچپا تپک فسپاد اس انہیپں نے  کسبات

! ہیپں           کرتپے کپیبپات وطہپارت عفپت سپاتھ اور ہیپں کرتپے  دعپوٰی
بڑے              اور ہیں رہتے درمیان کے اسلم اہِل جو ہیں قبائل ایسے وہ  جبکہ
حپد             کپیایسپی فسادوخرابی وہ اور ہیں پہنتے لباس شوکتوالے و  شان

آج              تھپی۔اگپر پہنچی نہ امت کوئی پہلے سے اس جہاں ہیں پہنچے جا  تک
یپپہ               کہ ہیں ہمدیکھتے تو ڈالیں نظرپ کیطرفپ وغیرہ امریکہ و  ہمیورپ

     ! ہیپں        ہپمدیکھتپے آج بلکپہ ہیں چکے آگےنکل کہیں سے ان  وہپ رافضی
ایسپے            خپود وہ ہیپں کرتپے حکومت والے یورپ تحت کے جن  قوانین

کپو             فعپل اس کپیقپومیں ان چپاہے ہیپں کرتپے بہپت انکپار کپا  افعپال
اسی              ہے، حرام میں کےقوانین ان نکاح سے محرمات مثًل رہیں۔  کرتی
کپے           شپہوتوں جنسپی ان سوائے ہے ممنوع بھی خیانت ازدواجی  طرح

پپر               کپےنپام دیپن وہ کچپھ سپب یپہ پپس ہیپں۔ کرتے ارتکاب کاوہ  جنپ
ہیں۔        کرتے پر نام کے شہوت بلکہ نہیں

ہے۔               مباح پر نام کے دین چیز ہر ہاں کے ان ملعون رافضی یہ لیکن
ہیپں              ہپوتے بیٹپے کتنپے میپں گھپر ایپک میپں وقت گاکہایک دیکھے  تو
میں               کےنتیجہ متعہ اس ہیں ہوتے سے باپوں مختلف کےسب سب وہ  اور
اکپثر               بپات یپہ لیپے اس دیپا۔ قپرار مبپاحپ پپر کےنام دین نے انہوں  جسے
بہپت               جانپاپ کیپا کاقطع رحمی صلہ میں طائفہ کہاس ہے آتی میں  دیکھنے
ہوتے              ہوئے پھٹے میں آپس زیادہ سے سب میں لوگوں وہ بلکہ ہے  عام
  ! کیا             پس ہوگئے مختلط کےپانی کےانساب ان جبکہ ہو نہ کیوں ایسا  ہیں۔
     ! بھی         سے اس رافضی ۔یہ فساد اخلقی کا امتوں ایسی ہوگا کیا اور  تھا
ہیپں              سمجھتے کوبرا ہٹنے سے فطرت اپنی بھی کہجانور حتی ہیں  بدتر

! ہیں          کرتے کہیہ جیسے کریں فعل ایسا کہوہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپے             اس جپو سپنایا واقعپہ ایسا ایک نے بھائی ثقہ ایک میرے  مجھے
اپنپی            نپے کہمیپں کہتا ہے۔وہ دیکھا ہوتے خود سے آنکھوں  جپوانی اپنی

نہیپں              کبھپی نپے میپں کپےمثپل جپس دیکھا واقعہ یہ ایاممیں  کےابتدائی
کردیا۔              قتل کو نفس اپنے آکر میں غیرت نے بیل ایک جب کہ دیکھا
پکڑکپر            اسپے دادی میپری پھپر اور گئیتھیں دی باندھ  اسکیآنکھیں

کیمپپاں                 اس کہیہ تھا جانتا نہ بیل وہ گئیاور لے کےپاس  اسکیوالدہ
جڑا          تھی۔لیکن بندھی پٹی پر کیآنکھوں اس کیونکہ عمل   ؤہے اس  کے

یپہ               کپہ گیپا چپل پتپہ اسپے اور ہوگئی منکشف آنکھ کیایک اس  کےبعد
یہاں              لگا مارنے سر کےساتھ کردیوار بھاگ بیل وہ تو تھی  اسکیماں

ادھر               ادھر میںپ ہیجانپ و جنون وہپ اور نکل بپہپپ ہوپ ل کا اس کہ  تک
کپہخپونپ              جپب گیپا نکل کیطرفپ دجلہ دریائے وہ پھر اور لگا  بھاگنے

دیا                پھینک میں کودجلہ آپ اپنے نے اس اور تھا رہا بہ کےجسمسے  اس
فعپل               اس گئے کیپے کپےسپاتھ ماں اپنی اور ہوگیا غرقپ کہوہ تک  یہاں

! جپانور           … تھپا چوپپایہ ایپک وہ جبکپہ گیپا۔ مر ہوئے کھاتے غیرت  پر
کپومپار               آپ اپنپے نپے اس تپو تھپی نپہ بپات یپہ میں اسکیفطرت  لیکن
زنپا              کپےسپاتھ محپارم بھپی کپہجپانور کہپا سے آپ اپنے نے میں  ڈال۔
کپی              بپاتوں ان انسپان کیسپے لیکپن ہیپں کرتپے پیپش و پس کسقدر  پر

رکھتا؟   نہیں عقل
نپے             انہپوں کہ ہے کی روایت سے مہران بن میمون نے بخاری  امام

سپارے             تپو دیکھا ہوئے کرتے زنا کو بندر ایک میں زمانہ کے  جاہلیت
کپی             طپرحپ اسپی کپردیپا۔ رجپم اسپے نپے انہپوں تپو ہپوئے اکھٹے  بندر
کپی            اللپہ کپیہپے۔ سپے العطپاردی رجپاءپ ابپی مسپلمنپے امپام  روایپت
نہیپں!           عقپل میپں کپیفطپرت جپنپ کیامپت چوپایوں اور جانوروں  پناہ

ہیں۔        پاک و نقی قدر کس وہ لیکن
      ( بپارے   ( کپے احپوال کپے لوگوں ان نے الزرقاوؒی ہے،میں جانتا  اللہ

پپر                مجھ تو پہنچادیا تک حد اس انہیں نے کہکسبات کیا تدبر بہت  میں
کے                 اعمال کے ان کہ کیا لکھڑ یہاں انہیں نے بات جس کہ ہوا اضح و  یہ

         ! سے    سب اوپر کے زمین نے لوگوں ان جب پس جزاملی انہیں ہی  مثل
! خپبردار          …  کپی دراز طعپن زبپاِنپ میپں کےبارے گھر ترین  اعلٰی

محمپد      ہے گھر وہ نےآپ   !     ملسو هيلع هللا ىلصاور انہوں جب گھر ذات  ملسو هيلع هللا ىلصکا  کی
 ! کیا      مظاہرہ کا جرات پر مبارکہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

 (  ) بہپت          مپترجم مجھپے ہپوئے کرتپے ترجمہ کا بات اس ہے جانتا  اللہ
کپو              بپات ہپودہ بپے کہایسپی کرتا نہیں گوارا ایمان اور ہوا لحق  خوف

محبپت             جسپکی میپں کپےبپارے مبارکہ ذات اس بھی وہ اور کروں  نقل
لیپپے             اس میں لیکن ہے۔ باقی گردش کی خون میرے سے وجود  کے

کپیآنکھپوں             سپب کینپہ و کپاحسپد ملعونپوں ان تپاکہ کپررہپاہوں  نقپل
جائیں۔           پہنچ پر فیصلہ کسی وہ اور جائے ہو عیاں پر

  ’’ کیپا      ‘‘  نقپل سپے الغپروی علپی نپے الموسپوی حسین کہسید  جیسے
          ’’ ہپپے ‘‘ کہتا وہ ہے سے میں علماء رافضی کبار کے الحوزہ  ان( جو

( المشپرکات            بعض وطئی لنہ النار فرجہ یدخل ان بد ل ا نبی  النبی  کہ
       ( نے    (  آپ کیونکہ گی ہو داخل ضرور باللہ نعوذ آگ میں شرمگاہ  کی

سپیدہ             ملعپون، یپہ سپے کہاس جب کیا۔ نکاح سے عورتوں مشرکہ  بعض
حفصپہ            امالمپومنین اور صدیقہ عائشہ امالمومنین مطہرہ ہ طاہر  کائنات

الخطپاب     بن عمر ہپپنپ  بنت عن اللپپہپپ مراد   ملسو هيلع هللا ىلصسےآپ  رضپی  کانکاح
ہیں۔  لیتے

نبی         کہاسکیمراد کہمعلومہے برتا   ملسو هيلع هللا ىلصجیسے بُرا ،  ؤکےساتھ  کرنا
کرنا               ظنی بد کےساتھ العلمین رب اس اور کرنا ظنی بد کےساتھ  آپ

آپ    نے مبنپی           ملسو هيلع هللا ىلصجس پپر ضپلل و کفپر کپاسپب سب یہ کیا۔  کومبعوث
کپہ              نپہ ہپے کرسپکتا ہپی فاسپق و کپافر کپوئی جپرات پر قول ایسے  اور

کیما      کہمومنوں جیسے میپں       ؤمسلمان۔ ان اور ہیپں بانپدھتے بہتانپ پر  ں
المط سِرفہرسپپت  الصپپدیق     ھپپالمپپبراة بنپپت صپپدیقہ النقیپپہ الصپپافیہ  رة
الل  عن ّٰعائشةرضی نپبی        اھہپپ نپے انہپوں اسمیں اور حرمت  ملسو هيلع هللا ىلصہیں  کی

کیا۔     نہ خیال بھی کا
پھاڑ               کو عزتوں کی ان نے اللہ تو کیا فعل ایسا نے انہوں جب  لیکن

کواسپطرح              کیعزتوں کہجس نہیں ایسی امت کوئی پس دیا،  کےرکھ
تپو             والپے دیکھنپے اے لیپے اسپی ہیپں روافپض وہ تپو گیپا کیپا  تپاراج

قپدرو           کپیکپوئی عپپزت اپنپی کپےنزدیپک گپاکپہرافضپی  دیکھپے
عمپل             برعکپس ہپی کپےکتنپا اس پپے طور ظاہری وہ چاہے نہیں  قیمت

کرے۔

لئبریری    اسلمی )122(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

           ( کپہ  ( کریپں ثپابت بپات یہ کہ ہیں چاہتے کہنا یہ یہاں الزرقاوؒی ہم  پس
نبی      جو شخص بھی ہے        ملسو هيلع هللا ىلصکوئی کرتا دور کو اتہام سے صحابہ  کے

المپومنین             کپرامہپات خپاصپ اور ہپے کرتپا کادفپاع کیعزتوں ان  اور
ہپے              کرتپا دور کپو اتہام سے عزت اسکی اللہ تو ہے کرتا دفاع  کا
کپررہپا             دفپاع یپہ وہ کیپونکہ ہپے کرتپا کپیحفپاظت اسپکیعپزت  اور

ہے۔
ہے       معروف یہ بھی شرعًا }جیسے العمل{    جنس من  کسپیالجزاء

ہے۔         ملتی جیسی کے عمل اسی جزاء کی عمل
الشپوکانؒی            امپام ہپم یہپاں کہ ہے ہوتی معلوم مناسب بات یہ  یہاں

کے                یمن وہ کہ کہا سے مشاہدہ اپنے نے انہوں جو کریں نقل کلم وہ  کا
کتپاب          اپنپی نپے انہپوں پس تھے۔ رہتے کےاندر اْلِعْلم{ رافضیوں  طلُب

{ الُمَتعّلمین  کیے۔       وطبقات انکشافات خطرناک اور عجیب بہت  میں
کلم   ‘‘    ’’    ہپی ایسپا المپامیہ الشپیعہ المپذہب اصپول کپیکتپاب  القفپاری
اس  ‘‘             نہیں ذمہ کا امانت بھی کوئی کےلیے کہکسیرافضی ہے  موجود
کے             رافضیت اور ہو پیروکار کا مذہب خلف کے اس جو پر  شخص
مپال             کپا شپخص ایسپے کےلیے اس کواپنائے۔بلکہ دین کسیاور  علوہ
مپل              فرصت سی ادنٰی کیاسے کرنے ایسا بھی جب ہے حلل خونپ  اور
       ( الپدماور   ( مبپاحپ نزدیپک اسپکے کپیحیپثیت سپنی اس کیپونکہ  جپائے

ظپاہر              کپےلیپے ان محبپت اپنپی وہ کچپھ جپو اور کپیہپے المال  مباحپ
زائل            میپپں فرصپپت کسپیبھپپی جپپو ہپپے سپپے تقیپپہ تپپووہ ہپپے  کرتپپا

ہے۔  ہوسکتی
یککک   … ںالشوکککانکیککککککتکککککک ہ ے ہ

کسپی             ٭ ہپمنپے پپس ہپے کیپا بپار بپار ہپمنپے تجربپہ کپا بپات  اس
محبپت           سپچی سپے رافضپی کسپیغیپر جپو دیکھپا کپونہیپں  رافضپی

کپےسپاتھ             امکپان ہپر اور مملپوک تمپام اپنی ظاہرًا وہ چاہے ہو  رکھتا
کرے۔    اظہار کا محبت

مخپالفت           ٭ قپدر کپیاس مخپالفپ اپنپے میپں مپذہب کسیبدعتی  ہمنے
ہے۔          جاتی پائی اندر کے رافضیوں کہ جتنی پائی نہیں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اور             ٭ ہیں ہوتے والے بکنے گالیاں زیادہ بہت یہ کہ ہیں دیکھتے ہم  پھر
کردیتے              مار بھر کی گالیوں بھی پر جھگڑا ادنٰی سے ادنٰی سے  کسی

نپبی             نے کہانہوں ہے یہی اعلم۔ واللہ کاسبب اس کپو  ملسو هيلع هللا ىلصہیں۔  کپےصپحابہ
دینا              گالی پر ہستیوںپ باز پاک کوان ان اور رکھا روا بکنا  گالیاں

شپدت             میپں گنپاہ ہپر نہیپں شپک کپوئی میپں اس اور ہپے آسپان  بہپت
ہے۔        لگتا آسان وہی کو والے کرنے اختیار

… کہ      کیا ذکر نے الشوکانؒی امام
کتراتے            نہیں سے کرنے جرم کوئی میں معاشرے مسلم لوگ  یہ

مرتبپہ              ہپا بار نے بچتے۔ہم نہیں سے کامکےارتکاب حرام کسیبھی  اور
کپے             دیپن پایپاجو نہیپں رافضپی کپوئی نے ہم اور کیا تجربہ کا  اس
ظاہرًا               وہ ہی نہ اور ہو بھی کوئی وہ چاہے ہو۔ بچتا سے محرمات  اندر
میپپں             کسیگروہ انسان اوقات بعض حالنکہ ہے۔ کرتا اہتمام کا بات  اس

فرصپت            اسپے جپب لیکن ہے کرجاتا ارتکاب کا کرکسیمعصیت  بیٹھ
کپا               جنپت جپو ہپے اٹھتپا کپانپ سے شخص ایسے وہ تو ہے ملتا لمحہ  کا

گھپر            رافضپی کپوئی تجھپے پپس ڈرتپا۔ نہیں سے آگ اور نہیں  امیدوار
ی               ک کپےگھپروں ان نپے اللپہ کپہ میپں حپالت اس گامگپر ملے نہیں  ایسا

دی۔      سزا کو ان میں عزتوں
شہیؒد       الزرقاوی مصعب ابو شیخ ہوگیا۔     یہاں ختم لیکچر دوسرا کا

الّراِفَضة   ھ َحِدْیُث َاَتاَک َْل
( درس(  تیسرا

یخیپانتوں             ک رافضپیوں کہہمنے جب کےبعد سفر تاریخی اس  پس
کپہ              ہپے ضپروری لیپے ہمپارے اب لیے اس کیا تذکرہ کا ذللتوں ان  اور
        … ہپم      کپہجپب سپے سپبب اس یپہ اور کریپں اہپمکپامکپینیپت  ایپک
ذکپر              یپہ اور ہیپں کرتے کاذکر کےجرائم ان اور کیخیانتوں  رافضیوں
     … بپانی          کپا مپذہب کپہاس ہپے فاسپد ہی عقیدہ کااصل کہان ہیں  کرتے
       … کپواصپل       کپیفروعپات ہمان جب ہے سباء بن اللہ عبد یہودی  ایک

           … کےدین   اللہ کےلیے کےخاتمہ مجرموں ان ہم جب پھر ہیں ملتے  سے
پھیلتے             غارتگری و قتل اندر کے ان اور ہیں کرتے قائم حکومت  کی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نئی…     …        کپوئی نپے کپیقسپممجاہپدین اللپہ حپالت یپہ ہمپاری پس  ہیں
بہپپتر               کہیں ہمسے جو ہے کامکیا وہی کیبلکہ نہیں شروع لڑائی  بدعتی

… کیا    نے اسلف ہمارے
علی  ٭ عنپپہپپ    امیرالمومنین اللپپہپپ کسپی     رضی میپں کپےدیپن اللپہ  نپے

کے             انصاف کسی میں بارے کے لوگوں اوران کیا نہ اظہار کا  مداہنت
کپا               آپ اور محبپت سپے آپ کیپاجو نپہ گپوارا کرنا تلش کوبھی  حکم
جب               جلوادیا میں کوآگ ان نے آپ تو تھے کرتے دعوٰی کا ہونے  گروہ

آپ    نے عنپہپپ   انہوں اللپہپپ کرتپے     رضی دعپوٰی کپا الپوہیت متعلپق  کپے
تھے۔
اللہ      ٭ رسول نے ہی آپ رضی      ملسو هيلع هللا ىلصپھر وعمر بکر ابو ساتھیوں  کے

دیا۔            حکم کا مارنے کوڑے کو والوں دینے گالیاں کو عنہما اللہ
علی  ٭ بن عنہ    حسن اللہ انہوں        رضی جب باہرکیا نکال انکو  نے

سپے              ان نے آپ اور پھینکا اتار کو معاہدوں ہوئے کیے سے پہلے  نے
معپاویپہپپ       اور کیپا اظہپارپ کپا عنپپہپپ   بپرات اللپپہپپ میں   رضپی حق  کے

معپاویہ            کپےلیپے کیحفپاظت کےخونپ مسلمانوں اور گئے ہو  دستبردار
عنپہپپ    اللپہپپ اور          رضی خواہشوں کی رافضیوں ان اور بیتکرلی  کی

معاویہ          سے آپ نے انہوں کیجب کیمخالفت عنہ   شہوتوں اللہ  رضی
کیا۔      مطالبہ کا لڑائی خلف کے

حسین ٭ عنہ    یپہپپ اللہ اور         رضی ہیں کرتے دعا بد خلف  انکے
کپا               آپ وہ قبل سے کیشہادت آپ جب ہے مذکور میں کےمصادر  انہی

       ‘‘ دے       فائدہ کوئی تو انہیں اگر اللہ اے فرمایا نے آپ تو گئے چھوڑ  ساتھ
اور              کپردے جپدا کےرسپتے ان اور کردے ٹکڑے ٹکڑے کہانہیں ایسا  تو
بلیپا              ہمیپں نپے کپہانہپوں رکپھ نہ راضی سے ان بھی کوکبھی  والیوں

شپریک            میپں قتپل ہمپارے خلفپ ہمپارے پھپر اور کریپں مپدد  کہہماری
کردیا۔     قتل ہمیں اور ہوئے

’’      ٭ بپدعتیوں   ‘‘ اور کپےزنپدیقوں ان جپو ہپے المہپدی خلیفپہ عباسپی  یہ
لگپی              پھیلنپے کیدعوت ان میں کےعہد اس کیونکہ تھا خلفپ  کےبہت
’’ یعنپی          ‘‘ الجپدلیین متکلمیپن نپے اس تپو لگپا چمکنپے بپازار کپا ان  اور

اور              جپائیں لکھپی کتپابیں میں کےرد کہان کوکہا والوں کرنے  مناظرہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کیپا               نپہ اکتفپا پپر اسپی نپے المہپدی ۔ جپائے کیپا کپارد کپےشپبہات  ان
’’ تھپا          ‘‘  الزنپادقہ صپاحب نام کا جس بنایا محکمہ خاصپ ایک نے اس  بلکہ
حپد               یپا قتپل پپر والپوں کرنے خرابی میں دین اور کرتا پیچھا کا ان  جو
  ’’ کپوکہپا         ‘‘ الہپادی بیٹپے اپنپے نپے اس ہپی کپےسپاتھ کرتا۔اس  جاری

کرے۔           پکڑ شدید کی ان اور کرے پیچھا کا ان کہ
‘‘  ٭      ’’ ملحدین  ‘‘ نے اس ہے میںکہتا بارے مہدیکے الَمْسُعْوِدی  مئورخ

کے             اس وہ کیونکہ کی حاصل مہارت خوب میں قتل کے مداہنین  اور
کرنے             اظہار کا اعتقادات اپنے اور تھے چکے ہو غالب بہت میں  ایام
مرقیپون              صپانا،پ ذی ابن مانی، کیکتب ان قبل سے اس جب تھے۔  لگے

عربپی           سپے زبپانوں بہلپولی اور فارسپی کاترجمہ جنپ گئیں پھیل  وغیرہ
ان              آئیپں سپامنے تصپانیف جو میں باب کیا۔اس نے المقفع بن اللہ عبد  میں
کپی               ایپاس بپن مطیپع اور زیپاد بپن یحپٰی ، حماد ، العوجا ابی ابن  میں
کپی           مپذاہب مرقپونی اور دیصپانی مپانوی، میں جنپ ہیں شامل  تصانیف
کپی              ان اور گیپا بپڑھ بہپت زنپدقہ سپے کتابوں ان پس تھی۔ شامل  تائید

مناظرہ            اہِل اور متکلمین نے مہدی لگیں۔تو ہونے ظاہر میں لوگوں  آراء
ان            نپے انہپوں کیپا۔چنپانچہ مپامور پپر لکھنپے کپےرد کتپابوں  کپوان

ازالپہ             کپا شپبہات ہپوئے کپےپھیلئے ان قائمکیپںاور حجتیں پر  ملحدین
ہوگیا۔       واضح حق کہ تک یہاں کیا

السنۃ    اہل تُرکی سلجوقی
تاریپخ          ٭ ایپک میپں قتپال کپےخلفپ باطنیوں اور رافضیوں نے  انہوں

‘‘     ’’ حسن     ‘‘  کو عالم ایک اپنے نے الشاہ ملک سلطان چنانچہپ  رقمکیہے۔
        ’’ السپماعیلیہ  المزاریپہ جپوکہ بھیجا کےلیے کرنے مناظرہ سے صباح  بن

وہ             کپےبعپد ہپونے قپابض پپر المپوت قلعپۃ اور تھپا مئوسپس حقیقی  کا
میںپ 483 ریپ ج نامی           ہ فدائین کا گیا۔اس بن کارئیس ان پر طور  فعال

اور             پھیلنپا فسپاد میپں کپاکپامزمیپن جپس گیپا پکپڑ زور بہپت  لشکر
تھا۔           لوٹنا اموال کے ان اور کرنا قتل کو پسندلوگوں امن

کپی               اس تاکہ بھیجا لیے کواس عالم ایک پہلے سے سب نے اس  پس
ملپکپ             جپب لیکپن ہپے متلشپی کا حق وہ اگر کیجائے اصلحپ  فکری
مصپر              پپر کفپر اپنپے اور پرسپت خپواہش کہوہ ہوگیا واضح یہ پر  شاہ

اس              اور کیپا فیصپلہ کپا کرنپے قتپال کپےخلفپ الصپباحپ نپے اس تو  ہے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

لیے   کا          485کے الموت قلعۃ نے جس کی روانہ فوج میں  ہجری
بچا       اپنے وہ تو کرلیا میں    ؤمحاصرہ قزوین لیے کے   کے ابوعلی  بدہدار

بعپد              لیکپن ہپوا کامیاب میں بچنے یہ سے کیکوششوں جس گیا چلپ  پاس
خلف             کپے باطنی اس نے شاہ ملک لیکن ۔ ہوگئی شکست انہیں  میں

رہپا              کرتپا حملپے پپے در پپے وہ بلکپہ کیپا نہیپں کپوموقپوف جہپاد  اپنے
ان              اسپے نپے مپوت لیکپن کپردے خپاتمہ پر طور مکمل کا باطنیہ وہ  تاکہ

دی۔            نہ مہلت کی پہچانے تک انجام منطقی کے ان کو جنگوں
اس             ٭ ہپپوا۔ نشین تخت بارتیا سلطان بیٹا کا اس کےبعد کیموت  اس

کےانپدر                 فوج اپنی پہلے سے سب نے کہاس تھا اہمکامیہی سے  کاسب
نکپال             انہیپں تھا جاتا گندپایا فکری رافضی کےاندر جنپ عناصرپ  ایسے

گیا               ہو ثابت کےمتعلق جس شخص وہ ہر ساتھ کےساتھ اس کیا۔  باہر
اسے              ہے رکھتا انتساب ساتھ کے باطنیوں وہ گذراکہ بھی شبہ چھوٹا  یا

سے              خیموں اور سے میدانوں اور سے علقے بعد کے گیا۔اس دیا کر  قتل
کردیپا             قتپل انہیپں لکپر میپں میپدان ایپک اور گئے لیے پکڑ باطنی  تمام

کپے               ان کپہ تپک یہپان بچپا نپہ بپاقی بھپی کوئی سے میں ان اور  گیا
اوپپر             کچپھ سپے سپو تیپن وہ ہوئے قتل میں میدان کیتعدادجو  مقتولین

تھی۔
          ( ہمیپں ( میپں دنیپا مسپلمان سپاری بھپی کپہآج ہوں کہتا مترجم  میں
ایسپے           کہپاں کہپاں کہ چاہیے دیکھنا اندر کے صفوں کی  مسلمانوں

سپے             صپفوں اپنپی کپے کر صفایا کا ان تاکہ ہیں بیٹھے چھپے  غدار
جائے۔         کیا کم کو امکانات کے خیانت و غداری

کپو              النپاس عپامۃ نپے بیٹپے کپےاس شاہ ملکپ بلکہ نہیں بس پر  یہیں
لپوگ              تپو کردیپں۔ قتل دیکھیں انہیں کہیں کہجہاں دی دے اجازت  کھلی
ایپپک            لگے۔ کرنے کےقتل ڈھونڈڈھونڈ اور لگے کرنے کوتلش  باطنیہ

 ’’ کھپپودتے  ‘‘      خندقیں الخجندی محمد بن مسعود القاسم ابو فقیہ  شافعی
جمپاعتوں            اور کپےافپراد فرقپہ بپاطنیہ اور بھڑکپاتے آگ میپں اس  اور

تھے۔       دیتے پھینک اندر کے آگ کو
میں             ٭ صوبوں اپنے اپنے کہ بھیجا لکھ امراکو تمام اپنے نے  شاہ

امیر              کریں۔ پیچھا کا ان اور کردیں ختم انہیں اور کریں کوتلش  باطنیہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

          ’’ اتارا۔‘‘ گھاٹ کے موت کو باطنیوں قریب کے سو تین نے الجاولی
میپں             کپیصپفوں ان جو بھیجے جاسوس اپنے کےاندر باطنیوں نے  اس
کپو              سپب نپے اس تپو ہپوا کامیپاب میپں اس وہ جپب اور  گھپسگئے

کردیا۔  قتل
پیغپامبھیجپا            ٭ کپےپپاس خلیفپہ عباسی میں بغداد نے شاہ کےبعد  اس

کپرے۔تپو            پیچھپا کپا بپاطنیہ میپں ملپکپ کپہاپنپے کیپا اشپارہ اسپے  اور
بپاطنی             بھپی پپر جپس اور کپاحکپمدیپا پکڑنپے انکپو نے خلیفہ  عباسی

گیا۔          لیا کر ر گرفتا اسے تھا گمان کا ہونے
’’٭ میپں        ‘‘ المنتظپم الجپوزی ابپن ہپوئے کرتپے تپذکرہ کپا اس  چنپانچہپ

        ‘‘ کپیبھپی  کرنپے سپفارش کسپینپپے میپں معپپاملے اس ہیپں  لکھتپے
طپرف               کپی مذہب اس کا اس کہ ہو نہ ایسا کہیں تاکہ کی نہ  جرات

ہوجائے۔    نہ ثابت میلن
تعپاون           ٭ بھپی کےساتھ سنجر سلطان بھائی اپنے نے شاہ طرحپ  اسی

ہوجائے۔          خاتمہ پر طور مکمل کا باطنیہ تاکہ رکھا جاری
’’ 456٭ ایک         ‘‘ کو قجق امیر ایک اپنے نے سنجر سلطان میں  ہجری

         ’’ ان    ‘‘ نپپے اس تو کیا روانہ کیطرفپ قلعہ کے تریثیث کر دے لشکر  بڑا
گیپا               بپچ بپاقی جپو اور ڈال کپوجلپ کپےگھپروں ان اور کیپا حملپہ  پپر
پھپر             کپیاور پکپڑ سپخت بہپت کپےاوپپر ان اور کرلیپا گرفتپار  اسے

لوٹا۔      واپس سالم صحیح سے وہاں
حملہ           521٭ پر الموت قلعہ باطنیہکے نے سنجر سلطان میں  ہجری

قریبًا    اور گھاٹ       12000کردیا کے موت کو باطنیوں ہزار  بارہ
دیا۔  اتار

السلجوقی   محمد سلطان
اللپہ           ٭ سپبیل فپی جہپاد ، غیرت دینی اپنی جو السلجوقی محمد  سلطان

کپےخپاتمہ            مپذہب بپاطنی رافضپی اور میں کےپھیلنے مذہب سنی  اور
کپو            بپات اس ہپی سپنبھالتے حکپومت نپے تھپا،اس مشہور بہت  کےلیے

نپہ               بلنپد تپک وقپت اس دیپن کپا اللہ کےاندر کہملک تھا کرلیا  محسوس
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپو             گپاہوں پنپاہ انکپی چنانچہپ ہوجاتا۔ نہیں خاتمہ کا باطنیہ تلک جب  ہوگا
کپپہ                 ہے یہ وہ دئیے انجام سر نے اس جو اہماعمال سے سب اور دیا  ڈھا

بھیجپا      ‘‘  ’’    میپں کپیقیپادت سپنقر اق امیر لشکر عسکری ایک نے  اس
      ’’ اس    ‘‘  پھپر جپائے۔ کیپا محاصپرہ کپا تکریپت قلعپہ کپے بپاطنیوں  تاکہ
       ’’ کے   ‘‘   باطنیہ جو لیا کر گرفتار کو البی المحاسن ابی وزیر اپنے  نے
جس                تھا کررہا بھی کیمدد ان بلکہ تھا کررہا تعاون صرفپ نہ  ساتھ

اس              تپو ہپوئی۔ واقپع تپاخیر میپں کرنے فتح قلعہ کا اصبہان سے  کیوجہ
کپوبھپی             سپاتھیوں اور کپےچپپار اس پھپپر اور دی سپزا اسپے  نپپے
لشپپیں          چپپاروںکی ان پپپر کپےدروازے اصپپبہان اور کرلیپپا  گرفتپپار

لٹکادیں۔
اسپکی            وہ جپب کیپا محاصپرہ کپا قلعپہ اصپبہان خپود نپے اس  پھر

حپد            کپیاذیپتیں بپاطنیوں کیپونکہ کپرگیپا لپے لشپکر بپڑا ایپک  طپرفپ
بپن            ‘‘  احمد زعیم اور داعی کا باطنیوں کہ تک یہاں تھی۔ گئیں بڑھ  سے
اور’’            کاٹیں راستہ کا لوگوں وہ تاکہ کوبھیجتا لشکریوں اپنے جو  عطاش
سپب              یپہ اور بہپائیں کپاخپونپ لوگپوں گنپاہ بپے اور لپوٹیں کےاموال  ان
گپرد              کپہارد تپک یہپاں تھپے کرتپے میپں کپےسپائے دین اپنے وہ  کچھ
جپانے            لیپے ٹیکپس سپے ان پپر نپام کے حفاظت پرانکی بستیوں  کی

لگے۔
ماہ              چار محاصرہ یہ اور کرلیا محاصرہ کا ان نے محمد سلطان  تو
یپہ             حیلپہ خپبیث ایک نے انہوں کےدوران محاصرے اس رہا۔ جاری  تک
کپی            الزمپات طوفپاِن اور شپبہات میپں کپےبپارے محمپد کپہسپلطان  کیا
ہیں۔            رہے کر ساتھ کے مجاہدین آج لوگ یہی جیسے کردی۔  بوچھاڑ

ٹپی         علمپاءپ بپڑے بڑے آج جیسے طرحپ اسی پپر    بالکل کپےچینلپوں  وی
بھیجے            لوگ پاس کے فقہاء مسلمان نے انہوں تو ہیں۔ کرتے  آکردعوے

اس                اللپہ جپو حکپمہپے قومکاکیا کہاس کریں دریافت فتوٰی سے ان  تاکہ
امپام             لیکپن ہیں رکھتے ایمان پر آخرت اور اسکیکتاب اور  کےرسول
ایسپے             کپہ ہپے جپائز لیپے کپے امپام کیپا تو ہیں کرتے مخالفت  کی

قبپول             کپیاطپاعت ان اور کپرے قتپل انہیپں اور لڑے کےخلفپ  لوگوں
کرے؟         حفاظت سے اذیت ہر کی ان اور کرے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اتحاد             کا مسلمانوںپ کہ تھا قریب اور تھا خطرناک قدر اس حیلپہپپ  یپہپپ
جپب             ہوجاتپا میپں کےمفاد باطنیہ کاموقف لوگوں اور ہوجاتا پارہ  پارہ

    … نپے          فقہاء بعض لیکن دیا فیصلہ میں حق کے ان نے فقہاء اکثر  انہیں
! کیا  توقف

فقہاء            تمام سے تدبر اور بصیرت فقہی اپنی نے محمد سلطان  لیکن
الحسپن             ابپو فقیہ شافعی دی۔تو کیدعوت مناظرہ انہیں اور کیا  کوجمع

اس              اور لیپا بنپا موافق کواپنے سب نے السمنگانی الرحمنپ عبد بن  علی
بپاطنیوں              ان نپے جنہوں ہیں فقیہ وہ یہی پائی۔ قرار صواب ہی  کیرائے

کپہ                کہپا اور تھا دیا فتوٰی کا کرنے قتال کےساتھ ان اور بہانے  کاخونپ
کیاس              ان گا۔ایسا دے نہیں فائدہ کوئی کرنا ادا کا کوشہادتین لوگوں  ان

چیزیں                 وہ کےلیے ان امام کا کہان تھے کہتے کہوہ تھا کےسبب  رائے
حپرام               چیزیپں وہ اور کیہیپں حرام نے اللہ جو ہے کرسکتا حلل  بھی

کپی              اس میپں حپالت ایسپی تپو کپیہیپں۔ حلل نپے اللپہ جو ہے  کرسکتا
اس            کپےخپونپ ان تھپی۔پپس واجپب کپےمطپابقپ کےعقیدے ان  اطاعت

گئے۔      ٹھہرائے مباح باجماع سے سبب
کپو            المپوت کوشپشکپیکپہقلعپہ نپے محمپد سپلطان کپےبعپد  اس
قلعپہ               کپہاس جپو جپائے کیپا قتال سے صباحپ بن حسن اور جائے کیا  ختم
اس             کپیلیکپن کئیکوششپیں نپے اس ۔پپس تھپے ہپوئے لیپے پنپاہ  میپں

نے   اجل ساتھ          511کی کے اپنےلشکر وہ جبکہ اسےآلیا میں  ہجری
         ’’ تھا۔ ‘‘ ہوئے کیے محاصرہ سے سال چھ میں قیادت کی انشتکین قائد

کےدبپا       لشکر اپنے انشتکین قائد مجبپور    ؤپھر پپر اٹھپانے محاصپرہ  پر
گیا۔     لوٹ واپس اور ہوگیا

حکپومت           ٭ نپے محمپود کےبیٹپے اس کےبعد کیوفات محمد  سلطان
اپنے             اور رکھا جاری کو سیاست کی والد اپنے نے اس اور  سنبھالی

جاری             قتال کےلیے کرنے کےگندکوصافپ رافضیوں باطنی سے  ملکپ
کپہ              تپک یہپاں کپرلیپا محاصرہ کا قلعہ الموت نے اس پس  524رکھا۔

کپےبعپد             کپیوفپات اس نپے بپاطنیوں لیکپن کرلیا۔ فتح اسے میں ہجری
لیا۔       525 لے واپس پھر اسے میں ہجری
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

’’ ٭ جپو        ‘‘  تھپا عبپاس المیپر والی کا گردکیریاستوں ارد وقت  اس
            ’’ تھا‘‘ سے میں خادموں محمودکے سلطان یہ اور تھا کاحاکم  الری
کپیکپوپکپڑا            بپاطنیوں موجپود ہاں اپنے نے اس تھا۔ مجاہد  اورمخلصپ

قلعپہ              نپے اس پھپر دیپا۔ اتپار کپےگھپاٹ کپومپوت کثیر خلِق ایک  اور
میپں             ہپونے داخپل میپں بسپتی کپیایپک ان اور کیا محاصرہ کا  الموت

،عورتپوں            مپردوں ، بسپتیوں ، گھپروں وہپاں نے اس اور ہوگیا  کامیاب
دیا۔      جل کو تک بچوں اور

غوریہ  حکومِت
’’       ٭  ‘‘ بڑا  کےخلفپ رافضیوں باطنی بھی کا غوریۃ دولِت طرح  اسی

چنپانچہپ     ہے۔ میں  597گرمکردار غپوری    ہجری الپدین شپہاب  جپب
کا‘‘ ’’          باطنیوں موجود اندر کے اس تاکہ گیا طرف کی  کوہستان

جپس             ہپوا سپے بسپتی ایسپی ایک کاگذر اس جب پھر کرے۔  محاصرہ
’’ ہیپں          ‘‘  بپاطنی اسپماعیلی کپےباسپی کپہاس چلپ پتپہ اسے میں  کےبارے
اور                کاحکمدیپا کرنے کوقتل افراد تمام کےقابل لڑنے وہاں نے اس  تو
لپے             غنیمپت بطور اموال کے ان اور گیا کرلیا قید کو عورتوں  تمام

اسے             اور کردیا ملیامیٹ کو بستی ساری نے اس بعد کے گئے۔اس  لیے
اس               کپےبعپد ۔اس ہپے گرچکپی پر چھتوں اپنے کہوہ گویا بنادیا  ایسے

           ’’ ۔ ‘‘ تھا شہر کا باطنیوں جو رکھا جاری سفر اپنا طرف کی کنباد نے
پڑا     وہاں نے غوری کرلیا۔      ؤتو محاصرہ کا شہر اس اور کیا

طرف           کی غور حکومِت نے بادشاہ باطنی کے کوہستان جب  پھر
’’ اسے          ‘‘  الدین شہاب بھائی کا بادشاہ کہ کیا شکوہ اسے اور بھیجا  پیغام

کپسسپبب               تپو تھپا عہپد درمیان کہہمارے کہا نے اس ہے۔ کررہا  تنگ
کپےبپاوجود             اس نپے الدین شہاب لیکن ہے؟ گیا کیا محاصرہ ہمارا  سے

امپان            تپو ہپوا لحپق خپوف شپدید انہیپں جب پس کردیا۔ شدید  محاصرہ
اور              دی دے امپان انہیپں نپے الدین شہاب تو نکلے باہر ہوئے کرتے  طلب
اور             نمپاز کرکپےوہپاں قبضپہ پپر شپہر اور دیپا نکپال سپے شپہر  انہیپں

کردیا۔      جاری کو شعائر کے اسلم

خوارزمیہ  حکومِت
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

موقپف         ٭ سپخت بہپت خلف کپے بپاطنیہ بھپی نپے خوارزمیہ  حکومِت
ہے     ایک سے میں حد       624اپنایا۔اس شر باطنیوںکا جب میں  ہجری

کپےایپک              شپاہ خپوارزم الدین جلل نے کہانہوں تک یہاں گیا بڑھ  سے
ہپوا               ہوتپا سپے المپوت قلعپہ لیکپر فپوج اپنی وہ تو کردیا۔ کوقتل  امیر

     ’’ ان      ‘‘ نپپے اس گیا۔ تک کردیکوک کےقلعہ باطنیوں واقعہ میں  افغانستان
کپی             ان کیپپا، کپوقتپپل کپےاہپپل ان کردیپپا، کپوتبپپاہ قلعپپوں  تمپپام

کپو            کپیاولدوں ان لیپا۔ لپے غنیمپت کپوبطپور امپوال اور  عورتپوں
عظیپم             بہپت کپےانپدر ان اور کردیپا کپوقتپل مپردوں اور بنالیپا  غلم

! کیے  کام

الیوبؒی    الدین صلح موقف   قائد کا
کپہ             تک یہاں تھے رکھتے موقف ترین سخت کےخلفپ ان بھی  وہ

ایپک              پہلپے سے اس جو کردیا خاتمہ کا حکومت کیمستقل ان نے  انہوں
قپائدین             و امپرا سپلجوقی قبل سے اس تھی۔ آرہی چلی سے عرصہ  لمبے

کے              ان میں جن تھے ہوچکے بپا معرکے ریز خون بہت انکے ساتھ  کے
جپس            ریخپت و شکسپت وہ لیکپن ہوئے۔ قیدی اورلوگ ہوئے تباہ  اموال
شپاق              بہپت پپر ان وہ ہپوا کےہاتھوں ایوبی الدین صلحپ انہیں  کاسامنا
پپانی             پپر کپےخوابپوں ان اور دی اکھپاڑ ہوا انکی نے اس  تھی۔کیونکہ

رافضپی             وہپاں اور تھی سیادت کےپاس کیحکومت ان جبکہ دیا  پھیر
انہپوں               لیپے اسپی ہپوا۔ غلبپہ کپا السنۃ اہل کےبعد اس لیکن تھا چلتا  دین
کپیکوشپشکپیلیکپن             کرنپے کپوقتپل الپدین صپلحپ دفعپہ ہپا بپار  نپے

گیا۔            پھر پانی پر کوششوں تمام کی ان سے فضل کے اللہ
           ِ ہپم  تپذکرہ کاکچھ اس کیا جو کےساتھ رافضیوں ؒنے الدین  صلحپ
کےبعپد              کوششوں کیمتعدد کےقتل اس پس ہے۔ کیا میں صفحات  سابقہ
سپے            فرنگیوں نے جنہوں کرلیا کوگرفتار امراء ان میں مصر نے  اس

کپوعلیحپدہ               سپب ان نے اس کریں۔ حملہ پر مصر وہ تاکہ تھا کیا  رابطہ
کپےمتعلپق              ان سپے فقہاء کےبعد اس اور کروایا کرکےاقرار  علیحدہ

ان             اور گئے کردیپے قتپل سپردار کےتمپام ان پھر کیا۔ دریافت  فتوٰی
رافضپی             نپے ایپوبی کپےبعپد اس گیپا۔ کوچھوڑدیپا غلمانپ و  کےاتباع

          ’’ کپی ‘‘ کپےقتپل ایپوبی نپے انہوں جب کرلیا محاصرہ کا مصیاف  قلعہ
تھپا۔            ہپوئے کیپے محاصپرہ بھی کا حلب وہ وقت اس کی۔  کوشش

لئبریری    اسلمی )132(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپے   اس پر           572پس اس اور کیا قصد کا قلعہ کے ان میں  ہجری
پھپر            جلدیپا۔ اور کردیپا کپوخپراب قلعپہ اس کپیاور نصپب  منجنیپق

اس             انہیپں اور بنپالیے غنیمپت کےامپوال ان کیاور ریزی خونپ  خوب
دیا۔               پڑھا نہ سبق وال بھولنے نہ ایک انہیں تک جب چھوڑا نہ تک وقت
کپی            عبیپدیوں جپو کیپا حملہ پر اس نے رافضیوں سوڈانی جب  پھر

ایپوبی              الپدین صپلحپ تو تھے آئے لینے بدلہ کا کےقتل کےامین  بادشاہت
     ’’ کے     ‘‘ ان اورانہیں بھیجی فوج میں المنصورہ محلہ معروف کے ان  نے

کپوپتپہ               رافضپیوں ان جپب ۔ کردیا کرراکھ جلپ سمیت اولد و  اموال
پپر                ان تلپوار نپے اس تپو ہپوئے ے کھپڑ کربھاگ پھیر پیٹھ یہ تو  چلپ

کپہصپلحپ               تک یہاں رہا جاری تک وقت اس سلسلہ یہ اور کردی  مسلط
شپاہ             تپوران میپن الجیپزہ علقہ کےآخری ان نے ساتھی کےایک  الدین

کردیا۔   خاتمہ کا

ؒہ     تیمی ابِن السلم کاموقف  شیخ
ہے           ہوجاتا واضح میں نقاط دو موقف کا ان پس

( موقف(  ل اورانکیکفریاتکا         ہپ بدعتوں رافضیوںکی نے  انہوں
ان              میپںپ شپریعت اور کیپا بیپان کپا کپیحقیقپت ان اور کیپا رد  علمپی

السپنۃ            منہپاج کتپاب ضپخیم کپی آپ کپہ جیسپے کیپا بیان حکم  کا
ہے۔    واضح سے النبویۃ

( موقف(  نپے          دوسرا آپ جب کیا قتال عملی خلف کے ان نے  آپ
تپاکہ            کیپا قتپال کپےخلفپ رافضپیوں کپےبعپد جہاد کےخلفپ  تاتاریوں

کرنے            اتحاد ساتھ کے تارتاریوں کے ان میں جہاد خلف کے  تاتاریوں
جائے۔    دی سزا کی

قمطز   المظفمر الملک
ان             شپاممیپں نپے اس کےبعد فتح کےخلفپ کیتاتاریوں  مسلمانوں

معپاملہ  ‘‘  ’’        اس قطپز ملپک کیپا۔ مقامپرقتال کے جالوت عین  کےخلفپ
صپلیبیوں              کپہوہ کیپا اعلنپ یپہ نپے اس جپب رہپا۔ کپردار بپڑا بہت  میں

کی             تاتاریوں کےدوران جنگپ نے جنہوں گا انتقاملے سے رافضیوں  اور
اختصپار             ہپی بہپت پپس لیپں۔ لپوٹ کےاموال مسلمانوں وہ کیتاکہ  مدد
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپا            غپداریوں اور کپیخیپانتوں ان ، کپےجپرائم رافضپیوں  کپےسپاتھ
پپر              نقپاط چنپد خپاتمہ و کپاخلصپہ ہپماس کپےبعپد کرنپے ذکپر  اجماًل

ہیں۔  کرتے
گپاکپہان             )۱( لپے جپانپ بپات یہ وال کرنے تدبر میں کےعقائد  رافضیوں

ہپے۔انہپوں            کیپا ارتکپاب کا شرک کےساتھ وتعالٰی ٗہ سبحان اللہ نے  لوگوں
۔               کیا ثابت ظہور کا حوادث میں عالیہ صفاِت و ذات کے العلمین رب نے

ائمپہ                کپےبعپض ان نپے وتعپالٰی ٗہ سپبحان اللپہ کپہ کہنپا یپہ کا کہان  جیسے
یپہ              جنکپی ہیپں آئمپہ ایسپے اوریپہ ہپے کپرلیپا حلپول  کےاجسامکےانپدر

ہیں۔      کرتے عبادت علوہ کے اللہ
شپپرک             بھی میں کیعبادت وتعالٰی ٗہ سبحان اللہ نے انہوں طرحپ  اسی
وعبپادت            تقپرب نیپاز، نپذر، کپےلیپے آئمپہ نپے اورانہوں کیا ارتکاب  کا

یپہ             لیکپن ہیپں۔ کرتپے خیال معصوم و مقدس انہیں وہ جبکہ رکھا  کوروا
کپیصپفات              وتعپالٰی ٗہ سپبحان اللپہ انہوں بلکہ رکا نہیں ہی تک یہاں  معاملہ

کیپا۔            منسپوب ساتھ کے آئمہ بھی وغیرہ غیب علِم دینا، رزق  جیسے
نہیپں             حملپے ہپی پپر الپوہیت و کپیربپوبیت عزوجپل اللپہ نے انہوں  پس

کپہفضپیلت            جیسپے کیپے حملپے بھپی السپلمپپر علیہپم انبیپاء بلکہ  کیے
   ؑ انبیاء آئمپہ            میں اپنپے رکھپا۔ کمتپر میں فضیلت کےساتھ آئمہ  کواپنے

کے              السلم علیہم انبیاء ان جو کیے وضع مناقب و صفات ایسی لیے  کے
کپہ               کیپا دعپوٰی بھپی یپہ نپے کہانہوں تک یہاں ہیں اعلٰی بھی سے  مناقب
’’ دے         ‘‘   عقیدہ کا ولیت لیے کے آئمہ معصوم مزعومہ کے ان انبیاء  یہ

گئے۔   بھیجے کر
یپہ              میپں عقیپدہ ذلیپل اپنے نے انہوں کےساتھ افعال ظلم بر مبنی  ان

   ’’ کے        ‘‘  الفاظ و معنٰی مجید قراِن کتاب کی اللہ کہ لیا کر اضافہ  بھی
اور               کپیکتپاب اللپہ نپے انہپوں پپر بنا اسی پس ۔ ہے محرفپ سے  اعتبار
نپے            انہپوں کیپونکہ بنایپا نہیپں مرجع اپنا کو سنت کی رسول  اسکے
نپص              صپریح کپوئی میپں اس انہیپں کہ کی طعن یہ باللہ نعوذ پر  قرآن

پپر              اسپی انہپوں لیکپن ہپو۔ کرتپی دللپت پپر کےعقائد ان جو ملی  نہیں
کیا۔   نہیں اکتفاء
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ائمہ             لیے اسکے اور کیا اعتراض پر نبوی سنِت نے انہوں طرحپ  اسی
اس                اور یا بنایا ہپ کاوسیل کوطعن کیذات ان اور کیروایات سنت  اہِلپ

کپو             روایپات جھپوٹی منسپوب سپے بیپت اہِل نے انہوں بتایاکہ یہ  کاسبب
اہپِل              ائمپہ تھیپں۔پپس لیپں گھڑ سے پاس اپنے نے انہوں جو کیا نہیں  قبول
کپو            کپیروایپت لوگپوں پرسپت باطپل اور ، منحپرفپ ، زنپدیقوں  سنت

تھے۔          کرتے کیا نہ قبول سبب کے جہالت کی ان
کپاظہپور            فتنپوں کپہجپب ہیں کہتے سیرین ابن تابعی مشہور  چنانچہپ
کرنپے            بیپان حپدیث پاس ہمارے لوگ اور پاگئیں رواج بدعتیں اور  ہوا

کہتے       انہیں ہم تو تھے ا(      آتے من کان فان لنارجالکم السممنة ھپسموا  ل
حدیث   خذ ا    ھفیوء من کان حپدیث    ھموان یطپرد والروافپض البدعپة  م)ھل

سپے             میں السنۃ اہل وہ اگر پس کروائو تعارف کا راویوں اپنے  ہمیں
رافضپی              بپدعتی وہ اگپر اور لیتپے لپے کپیاحپادیث ہپمان تپو  ہپوتے

تھے۔        دیتے چھوڑ حدیثیں انکی ہم تو ہوتے
آپ           )۲( ، ہیپں کرتے دعوٰی کا کیمحبت بیت اہِل اولد  ملسو هيلع هللا ىلصرافضی  کی

اپنپے              پھپر ہیپں روتے پر ؓ حسین جناِب ہیں، بھرتے دم کا نصرت  کی
کپہوہ              ہیپں دھرتپے بہتانپ یہ پر السنۃ اوراہل ہیں مارتے تھپڑ پر  مونہوں
لوگ              وہی رافضی یہ ۔ ہیں رکھتے دشمنی سے بیت اہِل یعنی ہیں  ناصبی
جنپاِب             وہ قبپل سپے اس کیپاجبکہ کپوقتپل حسپین جنپاِب نپے جنہوں  ہیں
درپپے            کپے کرنپے حپوالے کے ؓہ معاوی امیر اور کرنے قتل کو  حسؓن

ثپابت             میپں الکتپب امہپات اور مراجپع کپےاصپل ان بپاتیں تمام یہ  تھے۔
ہیں۔

       ’’ جپب ‘‘  ہپے مپذکور قپول کپا امپامحسپیؓن میپں للمفید الرشاد  کتاب
میپں              کےصپفحات اوپر ہمنے کیجسے بددعا کےخلفپ شیعہ نے  انہوں

کہا    ‘‘ ’’       نے ؓ کہآپ ہے میں الحتجاجپ کتاب طرحپ کیاہے۔اسی :ذکر
وت       الدباء کطیرة بیتنا الی کت ھلکنکماسرعتم الفراش، ھافتم  افت

نقضتمو  سف ھثم لطواغیِت    ھا وسحقا وبعدًا وبقیممة  ھپپا المممة،  ہذمم
انتم    الکتاب،ثم ال    ھؤالحزاب،ونبذة وتقتلوننپپا، عنا تتخاذلون  ل

الل  الظالمین  ّٰلعنة علی ۔ہپپ
سارے           اور دیا بول دھاوا پروحشیانہ گھروں ہمارے نے تم  لیکن

طپاغوتوں،           کے امت اس ہے وبربادی ،دوری دیا توڑ کو عہد
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تپم         اب کپےلیپے۔پھپر گروہپوں والپے کوچھپوڑنے اللپہ  کتپاب
اللپہ            ،خپبردار ہپو کرتپے قتپل ہپی ہمیں اور ہو کرتے رسوا  ہمیں

پر۔     ظالموں ہو لعنت کی
 ’’ کہتپا       ‘‘   الموسپوی حسین سید ہوئے لگاتے تعلیق پر روایتوں دو  ان
قاتل               کےحقیقی حسیؓن کہجناِب ہیں کرتی بیان ہمیں نصوصپ دو یہ کہ  ہے

  ! آبا       ہمارے یعنی ہیں کےشیعہ کوفہ وہ ہیں؟ اہلپ    ؤکون ہم پھر تو  اجداد
سید             ‘‘ طرحپ اسی ٹھہرائیں؟ دار ذمہ کر کیوں کا کےقتل کوحسین  السنۃ
  ‘‘    ’’  ‘‘  ’’ نپے  ؓ حسین کہ ہے کہتا میں الشیعہ اعیان کتاب اپنی المین  محسن

ان              نپے کپیجنہپوں بیعپت کپےہپاتھوں افپراد ہزار کےبیس عراق ِ  اہل
جنپپاِب            جبکپہ کیپا خپپروجپ کپےخلفپ ان کپیاور غپداری  کپےسپاتھ

انہیپں              نپے انہپوں پھپر تھپا پپر کپیگردنپوں ان بار کا کیبیعت  حسین
کردیا۔  قتل

’’ علیپپہ         ‘‘  العابدین زین کہامام ہے میں میں الحتجاجپ کتاب طرحپ  اسی
کہا      سے کوفہ اہِل :السلمنے

لکھے‘‘              خط طرف کی بابا میرے نے تم کہ ہو جانتے تم  کیا
تھپا             دیپا میثپاق و عہپد انہیپں ہپی اورتمنے دیا دھوکہ انہیں  اور

تپم             کردیپا۔ رسپوا انہیپں کیاور لڑائی کےساتھ ان نے تم  پھر
اللپہپپ  سے         ملسو هيلع هللا ىلصرسپول تم وہ جب گے دو جواب کیا  کو

میپری            اور کردیپا کپوقتپل اولد میپری نپے گےکپہتپم  فرمائیں
’’! ۔           ہو نہیں سے امت میری تم پس ڈال روند کو حرمت

روتے               پر ہم لوگ یہ کہ ہے مذکور بھی قول یہ کا ان طرح  اسی
 ’’ میپں            ‘‘ الحتجاج طرحپ اسی کیا۔ قتل ہمیں کسنے کےعلوہ ان ،  ہیں
میپں              خطبپہ کواپنپے کوفہ اہِل نے کہانہوں ہے مروی سے الصغرؓی  فاطمہ

:کہا
ا   یا   ھیا الکوفہ، والخیل   اھل والمکر الغدر ا  ءل ان الپبیت ھپ،  ل

فکفرتمونپا         حسپنًا بلئنپا فجعپل وابتلکپمبنپا بکپم، ّلپہ
ٰ
ال  ابتلنپا

ن      واموالنپا حلًل ورایتپمقتالنپا قتلتپمجپدنا   ھوکپذبتمونا کمپا  بپًا
ا      دمائنا من وسیوفکمتقطر لکمفانتظروا    ھبالمس، تبًا البیت،  ل

بعض،           باس بعضکم ویذیق بکم حل قد فکان والعذاب  اللعنة
ّلپپہ          

ٰ
ال لعنة ال ظلمتمونا، بما اللیمیومالقیامة العذاب فی  وتخلدون
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

   ِ ا   ًلکپمیپا تبا الظالمین۔ ّلپہ     ھپعلی
ٰ
ال کمقراتپملرسپول الکپوفہ  ل

وعپترتہ           وبنیپہ وجپدی طپالب ابپی بپن علی باخیہ غدرتم  قبلکمثم
۔الطیبین

    !     … بیپت   اہپِل ہپم نپے اللپہ وتکپبر مکر غدرو اہِل اے کوفہ اہِل  اے
تمہپاری         ذریعپے ہمپارے کپیاور آزمپائش ذریعپے  کیتمہپارے

دیا            بنا حسنہ کوآزمائِش آزمائش ہماری نے اس کی۔تو  آزمائش
سپاتھ           ہمپارے اور جھٹلیپا ہمیپں کردیپا، انکپار ہمارا نے تم  تو
کرلیپا           مبپاحپ کپولوٹنپا امپوال ہمارے اور کرلیا کوحلل  لڑائی
کیپا۔             قتپل کو اعلٰی جد ہمارے قبل سے اس نے تم کہ  جیسے
تبپپاہی            پر تم ہے۔ رہا ٹپک کاخون بیت اہِل سے تلواروں  تمہاری

کہوہ              کرو انتظار کا اسکیلعنت اور کےعذاب اللہ تم پس  ہو،
اوپپر            تمہپارے کپازور بعپض تمہپارے اللپہ ہے۔ چاہتی آیا پر  تم
تپک            قیپامت تپم کپےسپبب کرنپے ظلپم ہپمپپر اور کرے  مسلط

ظپپالموں           ہو کیلعنت اللہ خبردار رہو۔ مبتل میں عذاب  دردناک
کپے               اللہ قبل سے اس نے تم ہو تباہی پر تم کوفہ اہِل اے  پر۔

کیپا؟پھپپر          سپپلوک کیپا کپےسپپاتھ کپیاولد آپ اور  رسپپول
ان             اور طپالب ابپی بپن داداعلی میرے اور کےبھائی ان نے  تم
کپر            سپن بپاتیں کپییپہ کپی۔ان غپداری کپےسپاتھ  کپےبیٹپوں

دیا۔           جواب سے فخر بڑے نے فرد ایک کے کوفہ اہِل
وابپن    علیپا قتلنپا  نحپنپ

علی
ورماحپ ھبسیوف  ندیة

نسپپائ   مسپبی ھوسپبینا
ترک

نطاحپ  ھونطحناپ  مفای

اور            تلواروں ہندی دھار کوتیز بیٹے اسکے اور علی  ہمنے
کیا۔    قتل سے نیزوں

ہیںپ           ان بنایا قیدی کیطرحپ کوترکوں کیعورتوںپ ان  اور
تھا۔        کرنا زخمی ہی کیا پس کیا زخمی

کرے           )۳( تفکر مطابق کے حکم کے عزوجل اللہ کہ چاہیے کو  مسلمانوں
سے               ان ہم لہذا کریں فکر غور پر احوال کے امتوں گذری ہو پہلے  اور

ہیں          فرماتے اللہ ۔ ہیں کرتے حاصل عبرت و سبق
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

َل(             ُثَّم َمَّرَتْیِن َاْو َّمَّرًة َعاٍم ُکّل ِفي ُیْفَتُنوَن َاَّنُھْم َیَرْوَن  َاَوَل
( ّکُروَن   

َ
َیَّذ ُھْم َوَل ُبوَن َیُتو

میپں              فتنپہ مرتبپہ دو یپا ایپک سپال ہر کہوہ نہیں دیکھتے وہ  کیا
نپہ              اور ہیپں کرتپے تپوبہ نپہ کپہ ہیپں وہ پھپر ہیں جاتے کیے  مبتل

ہیں۔    پکڑتے نصیحت ہی
نبی       ہے آتا میں حدیث طرحپ فرمایا  ملسو هيلع هللا ىلصاسی من(  نے المومن  لیلدغ

( مرتین   واحد جاتا۔         جحرپ ڈسا نہیں مرتبہ دو سے سوارخ ایک مومن
سے            بہت اوپر ہمارے سے ہونے قریب طرح اس کے  رافضیوں

رسپول           اسپکے ، کپیاللپہ ان ہپوئے۔ مرتپب نتپپائجپ اور  اور ملسو هيلع هللا ىلصاضپرار
کپافروں           نپے انہپوں ہپوگئیں، ظپاہر اوپر ہمارے خیانتیں کےلیے  مومنوں

فسپاد            بہپت میپں اس اور کیں سرکشیاں میں ملکوں لگائیں، دوستیاں  سے
کی    ان کردیا۔ واجپب          برپا خپروجپ سپے دیپن کا ان نے دوستی سے  کفار

انکپا              جبکپہ کیپا۔ کھپڑا ل باہر سے کےامر العلمین رب انہیں اور  کردیا
کے              ان تھا نہ کافی کیا فسادہی و طعن میں بارے کے المومنین  امہات

تعپالٰی              اللپہ جسپے کےلیپے ہستی ایسی ایک بھی وہ اور میں ہونے  کافر
بپاتیں               یپہ پپس دیپا۔ قپرار بری پر طور قطعی میں عزیز ِ کتاب اپنی  نے

 …          ( ) کہ  ہوں کہتا ہوئے کرتے تنبیہ میں کیہیں، اوپر نے الزرقاوؒی میں  جو
 … ہپر           ہپوا سامنا کےساتھ صلیبوں اور یہودیوں کا مسلمانوں بھی  جب
کپی             دور موجپودہ ہمپارے اور گپذری ہپو میں تاریخ جو میں جنگپ  اس
            … میپں  کیمپپ کپے کفر ہمیشہ رافضی یہ کہ ہیں ہمدیکھتے تک  جنگوں

وسپائل            ممکپن تمام میں میدان ومعلوماتی کیعسکری ان اور آئے  نظرپ
ترجیپح              پپر بپات کپواس مپوت وہ آئے۔ نظرپ ہوئے کرتے مدد  کےساتھ

کپوکہیپں                کپہان یپہ یا ملے غلبہ کےخلفپ کوکفر کہمسلمانوں ہیں  دیتے
خلف            کے دشمنوں اصل کے اسلم بھی کبھی وہ ہو۔ حاصل  اختیار
لیپے               کپے قتال وہ جب میں حالت سے بہت کہ حتٰی ۔ کرتے نہیں  قتال
ہیپں                کپررہپے قتال کہوہ ہیں کرتے ظاہر یہ اور ہیں ہوتے تیار پر  نکلنے

کے              تقیہ باِب یا ہیں ہوتے متحرک مجبورًا تحت کے قیادت سنی اکثر  وہ
نپادر             شپاذو نکلنپا کپےلیپے لپڑائی کااسپطرح ان ہیں۔ کرتے ایسا  تحت
کپینیپت              رسپوائی یپا غپداری وہ جپب میپں حالت ایسی یا ہے ہوتا  ہی

نکلتپے             لیپے کپے مفپادات خپبیث اپنے یا لیے کے زمینوں اپنی یا  سے
ہیں۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

     ’’ ہے      ‘‘ ظاہر سے تاریخ کی الفضل وزیر مظاہرہ کا اس کہ  جیسے
کے              صلیبیوں اور دیکھا کو قوت کی سنیوں کے دمشق نے اس جب  کہ

خلف             کے مصالح کے اس جو دیکھا کو سلوک گئے کیے ساتھ  اپنے
لیکر       فوج اپنی وہ تو ’’ طغتکین‘‘تھا اتابپک  داخل    ا میں قیادت  کی

     ’’ کہجب       ‘‘ ہے قصہ کا العاضد بادشاہ رافضی عبیدی طرحپ اسی گیا۔  ہو
اسے               اور ہیں آتے چلے طرف کی ملک کے اس فرنگی کہ دیکھا نے  اس

تپو              ہپوا لحق کاخوف جانے کےچھنپ عورتوں اپنی اور پر محل  اپنے
اپنپی            ہپی سپاتھ کپیاور طلپپب مپدد سپے زنگپی نورالپدین نپپے  اس
میپرے             یپہ کپہ ہپوئے کہتے یہ بھیجے کے کاٹ بال کچھ کے  عورتوں

تپاکہ              ہیپں کرتیپں طلپب مپدد سے تجھ جو ہیں کےبال کیعورتوں  محل
! بچائے     سے صلیبیوں انہیں تو

کپے        )۴( کپافروں محپارب اور صپلیبوں یہودیپوں، لیے کے  مسلمانوں
مرتپد              تمپام ان کپہوہ تپک جپب ہے نہیں ممکن کرنا حاصل غلبہ  خلفپ

ہیپں            فہرسپت سپِر میپں ان اور کرلیپں نپہ حاصپل چھٹکپارا سے  ایجنٹوں
رافضی۔

ہے            کرتی مدد ہماری میں سمجھنے کو معاملے اس تاریخ کہ  جیسے
کپرعبیپدی           نکپل سپے کپےقبضپپہ مسپپلمانوں جپپب المقپدس  کپہبیپپت

چلپ            میپں کپےہپاتھوں صپلیبیوں کپےبپاعث مدد و کیخیانت  رافضیوں
بپات            اس بپاوجود ہپوا۔ واپپس کپےہپاتھوں ایپوبی الپدین صپلحپ وہ  گیا

زنگؒی     نورالدین کہ موقپف       کے شپدید بہپت خلف کے صلیبیوں  خود
الپدین              صپلحپ کیفتح المقدس کہبیت چاہا نے تعالٰی اللہ لیکن تھا  رکھتا
کئیسپالوں             الپدین صپلحپ قبپل سے کب؟اس لیکن ہو کےہاتھوں  ایوبی

کپیحکپومت             ان نپے اس اور رہا لڑتا کےخلفپ رافضیوں عبیدی  تک
قتپال             کپےخلفپ صلیبیوں وہ بعد اسکے کردیا۔ خاتمہ پر طور  کامکمل

المقپدس              بیپت اور ہپوئی حاصپل فتح کہاسے تک یہاں ہوا فارغ  کےلیے
کئیسپالوں            قبپل سپے اس جپو آگیپا میپں کپےقبضپہ مسپلمانوں  واپپس

میپں            کپےقبضپے صپلیبیوں کپیوجپہ رافضپیوں غپدر و خیانت اہِل  تک
رہا۔

سےکسی               اس اور ہے بتلتی تاریخ ہمیں جو ہے سبق بہتاہم  یہ
خلف           کپے کپافروں لیپے چپاہیے۔ہمپارے جانپا برتپا نہیں تغافل کا  قسم
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپہ             قتپال سپے کپافروں ہپممرتپد تپک جپب نہیپں ممکپن فتپح بھی  کبھی
ؓہ         صپحاب کپہ ہے سبق اہم کابہت تاریخ خلفپِت    کریں۔یہ  کپرامکپیعہپِد

کےبعپد            خاتمہ کےمکمل مرتدین میں العرب جزیرۃ فتوحات میں  راشدہ
زیپادہ            سپے سپب کپہرافضپی ہیپں ہپمدیکھتپے پپس ہپوئیں۔ مکمپل  ہپی
مپوت              وہ ۔ ہپے ایپوبی الدین صلحپ وہ ہیں رکھتے بغض سے جس  سے
تھے۔            ٹھہرسکتے نہ خلف کے اس لیکن تھے رکھتے تو طاقت کی

میپں            )۵( کپہکپہآخپرت ہپے جانتپا یپہ انسپان وال رکھنے سلیمفطرت  ہر
سے            وبدعت شرک جو ہے پر عقیدہ سلیم صحیح دارمدار کا  کامیابی

ممکپن           کیپونکر اجتمپاعپ کپا عقیپدہ اوررافضپی حق عقیدہ ۔پس ہو  پاک
کپا               اللپہ تمہیپں پپس ہپے۔ کیپا ذکر میں کےصفحات اوپر ہمنے جسے  ہے
کے              ان پر طور عملی طرح کس ساتھ کے عقیدہ صحیح کہ ہے  واسطہ

کپواختیپار             چیپزوں کپیبعپض ہپمان اگپر جائے کیا اختیار قرب  ساتھ
دینپی            اور ہلکپت ہمیپں تپو پپورہیں بھپر سپے ضپللت کفرو جو  کرلیں

آیپا             لیپے اس تپو دیپن ہوگا۔پپس نہ حاصل بھی کچھ کےعلوہ  خسارے
طپپرف             کی ارادے کے رب کر نکال سے غلمی کو بندوں تاکہ  ہے
کپراخپروی           کپوچھپوڑ سپلیمعقیپدہ صپحیحپ کیسپے پھپر جائے۔تو  لے

ہوگی۔   حاصل نجات
       ‘‘ کپے      اس آغاز صحیح کا چیز کسی کہ ہے جاتا کہا کہ  جیسے
کپےنتپائجپ               اس کپافسپاد اس اور ہے کرجاتا لے کیطرفپ انجام  اچھے

یپہ               وال کرنے دعوٰی کوئی اگر پس ہے۔ کرجاتا لے کیطرفپ  کےفساد
کپہصپحیحپ            ہیپں رکھتپے مپوافقت سپاتھ ہمپارے کپہوہ ہے کرتا  دعوٰی

تپو               یپا بپات ایسپی وہ لیکن ہے۔ وال بچانے سے کےعذاب اللہ ہی  اعتقاد
السنۃ               اہل وہ جب میں وقت ایسے بھی وہ ہیں کہتے میں باب کے  تقیہ

صپراِط               حپق مپذہِب وہ جپب ہے ممکن ہی تب یہ یا ہوں کمزور  کےہاں
رافضپیت           گمپراہ میںپوہ صپورت ایسپی تپو ۔ کرلیپں اتفپاق  مستقیمپپر

تقپارب             یپہ گپے۔پپس آجپائیں کیطرفپ حق ہوکر خارجپ سے  کےوصف
ہوگپاحپِق            عنپوان اسپکا گپیاور آئے میپں صپورت ہپی ایپک  وقربپت

پلٹنا۔    طرف کی مبین
      ( اور     ( السپنۃ کپہاہپل ہپوں کہتپا الزرقپاوؒی میپں کےبپاعث باتوں  ان

نے            ہم نہیں۔ ممکن بھی تقارب فکری سا ادنٰی درمیان کے  رافضیوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ان              نپے خلفپاء عباسپی جپب ہپے لیپا دیکھ نتیجہ کا قربت اس میں  تاریخ
اور            دیپے کپےعہپدے وزارتپوں انہیپں اور کیپا قریب کواپنے  رافضیوں

کپہ             جپو الطوسپی الپدین نصیر اور العلقمی کہابن جیسے بنایا۔ قائد  انہیں
کپیمپاں             مپامون کا جنپ تھے دار رشتہ کےسسرالی مامون خلیفہ  عباسی
کپی             قربپت ایسپی بھپی ہپے۔جپب کیپا ذکر ہمنے میں کےتذکرہ  مراجل

کچپھ           راہیپںپ کپےسپوا ہلکپت کپےلیپے امپت نپتیجہ کپا ان  کھلیپں
اس            اور بنپی بپاعث کپےانہپدامکپا مملکپت اسپلمی قربپت نکل۔یہ  نہیں

آگئیں۔          میں وجود ریاستیں رافضی چھوٹی چھوٹی پر تباہی کی
کے              ان جب ہوا پیدا فساد میں عقائد باعث کے قربت اس طرح  اسی

میپپں           مسپپلمانوں اور گیپا دیپپا کپورواج بپپدعات میپپں لوگپوں  ذریعپپے
ان             اور ہوگئے ٹیڑھے کہعقائد تک یہاں گئے۔ پھیلئے شبہات و  شکوک
اس               اور فتنہ کا قرآن کہخلِق جیسے گیا۔ ہو واقع انحراف زیادہ بہت  میں

مپا          فارسپی اپنپی نپے خلفپاء عباسی جسے افکار دوسرے سپے ؤجیسے  ں
ان              سپے کپہہپمبہپت ہپے معلومہوتپا مناسب لیے ہمارے یہاں کیا۔  حاصل

کےسبب             جہالت میں قریب ماضی جو چلیں کرتے بھی تذکرہ کا  علماءپ
حپق            جپب لیکپن تھپے کرتپے دیپا کیدعوت قربت کےساتھ  رافضیوں

ان               میپں تپذکیر و وعپظ اپنپے اور لپوٹے واپپس وہ تپو ہوا واضح پر  ان
کپےابھپی             قربپت اس جپو لگپے کرنپے تنپبیہ سپے قربپت کواس  لوگوں

۔    ہیں روادار تک
کتپاب     ‘‘ اپنپی السپباعؒی مصپطفٰی ومکانت ڈاکپٹر فپی ھپالسپنة  ا

السپلمی  دہائیوں’’        التشپریع چار پچھلی قاہرہ کہ ہیں کہتے  میں
} سے کے{    والشیعة السنة بین لیکپن   دارالتقریب گئے کھپولے  مراکپز

ان             دفپاتر جیسپے کپہاس کردیپا انکپار سپے بپات اس خود نے  رافضیوں
وہ            کیپونکہ جپائیں کھپولے میپں قپموغیپرہ اور نجپفپ مراکز  کےعلمی

ہیں۔         چاہتے کرنا قریب کے دین اپنے ہمیں صرف
ہیپں            کہتے وہ ہیں کےاستاد الفقہ جواصول السالوس احمد علی  ڈاکٹر
       ’’ میپں     ‘‘  شپیعہ اور سنی پر کےکہنے المدنی محمد استاد اپنے نے  کہمیں
کپونقطپپہپپ             بپات اس میںپ تاکہپ کیا شروع مطالعپہپپ کا کیراہوںپ  قربت

نے             ؤبنا میں جب لیکن ہے۔ مذہب فقہی پانچواں میں السنۃ اہل شیعہ کہ  ں
میپپں               تو ڈالی نظرپ پر مراجع کےاصل ان اور کیا شروع مطالعہ کا  اس
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میپں               پپس تھا۔ سنا نے میں کچھ جو پایا مختلف کویکسر معاملہ اس  نے
تپاکہ              کیپا شروع پر کیتوجیہ المدنی محمد استاد کواپنے مقالے اپنے  نے

شپہوتوںپ          مقپالپہپپ علمپی بھپی کپوئی لیکپن نکپالوں ہیپںپ کپیرا  قربت
حکپم             کپا اللپہ میپں کےبپارے ان پس ہوسکتا۔ نہیں کےتابع  اورخواہشوں
          … اسپلم   دیپِن مپذہب کپہرافضپی کپےبعپد جاننے یہ اور کےبعد  جاننے
رکھتپپا           نہیپپں اتفپپاق میپپں کسپیاصپپل اور کسپیفپپرع  کپپےسپپاتھ
رکھپی            پپر کپوڈھپانے اسپلمکپیعمپارت ہپی کپیبنیپاد اس  کیپونکہ

ہے۔  گئی
اعلنپ              کپا کپیبپرات ان اور کرنا دفاع کا کہرافضیوں ہیں  ہمکہتے

کے               ان اور کرنا تلش راہیں کی قربت ساتھ کے ان رات دن اور  کرنا
جپو   …          ہپے کرسپکتا ہپی شپخص کپامایسپا سارے یہ کرنا معذرتیں  لیے

   … ان              وہ یپا ہپے کپہرہپا کیپا کہوہ ہو جانتا نہ اور ہو غافل جاہل  کوئی
      ! کپاحکپمان         آدمپی ایسپے تپو ہپو غپدار و خپائنپ کپا کرامت بڑھ  سے

ہے               آتا صادق قول کا اللہ میں بارے کے اس بلکہ ہے حکم :کا
َبَّیَّناُه(            َما َبْعِد ِمن َواْلُھَدٰى َبّیَناِت اْل ِمَن َانَزْلَنا َما َیْکُتُموَن ّلِذیَن

َ
ا  ِإَّن

( ّلِعُنوَن        
َ
ال َوَیْلَعُنُھُم ّلُه

َ
ال َیْلَعُنُھُم ُاوَلِئَك ۙ اْلِکَتاِب ِفي  ِللَّناِس

کپو            نشپانیوں و آیپات کپردہ نازل ہماری جو لوگ وہ شک  بے
کپربیپان            کھپول انہیپں کپےکپہہپمنپے اس باوجود ہیں  چھپاتے

اور              ہپے کرتپا لعنپت اللپہ پپر جپنپ ہیپں لوگ ایسے یہ ۔ ہے  کردیا
والے۔      کرنے لعنت ہیں کرتے لعنت

       ( کےدرمیان    ( سنیوں اور کہشیعہ ہوں کہتا الزرقاوؒی میں کےبعد  اس
جپس              آدمی وہ ہے۔ ایک سے میں آدمیوں دو وال دینے کیدعوت  قربت

کیپا             ارتکپاب کپا خیپانت کپےسپاتھ امپت کپےبعپد کوپہچپاننے حق  نے
شپخص            اوہ دوسپر ڈال۔ بیپچ عپوض کے قیمت تھوڑی کو دین  اور

جپو              ہپے جاہپل ایسپا وہ لیکپن ہپے جاہپل سپے کےاحپوال لوگوں ان  جو
ہے۔   رکھتا علم
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تقرب        درمیان کے رافضیت اور السنۃ اہل  اے
… والو    نکالنے راہیں کی

پپر             شپرک واضح وہ حالنکہ ہو دیتے کیدعوت بات اس کیسے  تم
نبی          ہمارے اور ہیں پر کفِربواح اور کرتے     ملسو هيلع هللا ىلصہیں طعن میں شان  کی

کپہنپبی            ہیپں دیتپے کرامکپوگالیپاں صحابہ ان اور سپے  ملسو هيلع هللا ىلصہیں دنیپا  اس
راضپی            سپے آپ وہ اور تھپے راضپی سپے جپنپ وقت فرماتے  رخصت
اسپکی               اور میں کےبارے کسیکیعزت میں ان کیقسماگر اللہ  تھے۔
کھپڑی              کپےلیپے اس دنیپا ساری تو جائے کیا طعن میں کےبارے  بیوی

یپہ             کپہ ہے دیکھتا وہ جب گواراہے کیوں کویہ شخص ایسے لیکن  ہوجاتی
کررہے           ملسو هيلع هللا ىلصنبی دراز طعن زباِن خبیث اپنی میں بارے کے ذات  کی
ہیں۔

    ( )  ! کپہ  ہپوں دیتپا گپواہی الزرقاوؒی میں اللہ  اے
زیادہ       ملسو هيلع هللا ىلصنپبی  سے عزت اپنی ہمیں عزت  کی

عائشپپہ          اماں کہ ہوں دیتا گواہی میں اور ہے  پیاری
اپنپے          اور نفپس اپنپے مجھپے بپال ایک کا سر  ؓکے
زیپادہ         سپے انسپانیت سپاری اور سپے عیپال و  اہل

ہے۔  محبوب
کپافروں              بھپی جب گےکہرافضی بھولیں نہ بھی کہنا یہ ہمیہاں  پس

وہ               دفعہ ہر تو ہیں لگاتے کےنعرے موت کےخلفپ نصارٰی و یہود  اور
دیپن              اسپے وہ اور ہیپں کرتپے کپےبپاعث عقیپدہ کپےبپد تقیپہ اپنی  ایسا

ان             قپدر جپس پپس ہیپں۔ کرتپے شپمار رکپن ایپک سپے میپں  کےارکپان
کپا             ان قپدر اسپی ہپوں زیپادہ نعپرے اور قسپمکپےشپعارات  کپےاس

گے۔        ہوں شامل میں اس دعوے اور جھوٹ
احمپدی           صپدر ایرانپی میپں وقپت موجپودہ کپےلیپے اس تپو  چپاہے

کروانپے             بپاور یہ کو دنیا کے چیخ جوچیخ لیں پڑھ بڑھک کی  نژاد
بہپپت            دینپپا مٹپپا سپے کپونقشپے کپہاسپرائیل ہپپے  کپیکوشپشکرتپا

         … مٹانا۔  ہی سے نقشے صرف قسم کی اللہ ہاں ہے ضروری
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اسپلم            )۶( جپو آیپا کپےانہپدامکپےلیپے مقواعپد تمپا ان دیپن  رافضپی
کپر              اسپکیتحریپف ہیپں کوگراتپے کیعمارت دین وہ پس کرآیا۔  لے
  … احادیث…         صحیح کے رکھ عقیدہ کا ونقصان زیادتی میں قرآن  کے

        … ان    اور کپیتکپذیب علیہپم اللپہ رضپوان صپحابہ کپرکپے انکپار  کپا
        … کپر      پیپدا تشپکیک میپں حپق کےدیِن اللہ کرکے دراز طعن زباِنپ  پر
    … کپےدیپن…         اللپہ اور کر دے کوفروغ چیزوں باطل اور بدعتوں  کے
کپوتبپاہ               امپوال و نفس وہ طرحپ اسی کر۔ دے کوراہ وزندقہ الحاد  میں

کپےامپوال              ان ہیپں، دیتپے قپرار حلل کاخونپ السنۃ اہل اور ہیں  کرتے
وہ              جپب ہیپں۔ کپومٹپاتے نسب اور ہیں کرتے کوتباہ اخلق ہیں۔  لوٹتے

شپرمگاہوں            مجپامعت، سپے دبپر اور ہیپں کرتے کیبات کےجواز  متعہ
( ۔          (   پناہ کی اللہ ہیں کرتے نکاح کے جنسوں ہم اور دینا مستعار کا
آور             نشپپہ اور چرس ہیروئن، وہ جب ہیں کرتے کوتباہ عقل  انسانی

کپواپنے            چیپزوں انہپی وہ پر طور قدیم ہیں۔ ٹھہراتے جائز کو  اشیاء
کے             ان پر طور جدید ہیں۔ رہے کرتے استعمال لیے کے فدائیوں  پیروکار

)’’ ‘‘ شیعہ           آیۃ کے ان جب ہیں۔ کرتے استعمال انہیں والے کرنے کوبی  سینہ
 ( عپام              ہپے جاتپا کہپا کینشپانی اللہ یعنی اللہ کوآیۃ عالم بڑے میں  مذہب
کپی             ان کپےسپاتھ بیپت اہپِل اور ہیپں ہنسپتے پپر کپیعقلپوں  لوگپوں

دعپوٰی           کپا ہپونے کپےمعصپوم ایسپوں ہیپں۔پھپر اڑاتپے مپذاق کا  نسبت
کپےتپابع             خواہشپوں شخصپی اپنپی وہ کپےبعپد اس اور ہپے جاتپا  کیپا

ہیں۔    پھیلتے کو گمراہیوں
رافضپیوں        )۷( عپرب اور رافضپیوں کپےصپفوی ایران نزدیک  ہمارے

رافضپی۔             کپے شپام ، لبنپان ، عپراق کپہ جیسے نہیں فرق کوئی میں
کپا              ان اور ہیپں ایپک وفپروع کےاصپول ان ہے ایک دین کا  رافضیوں

خلف             کپے السنۃ اہل دشمنی کی سب ان اور ہے ایک ومرجع  مرکز
ہے۔   ہی ایک

لیپے         )۸( اسپی ہیپں جیسپے ایپک اصپول کپے یہودیوں اور  رافضیوں
تشپابہ          زیپادہ بہپت سپے کپیتعلیمپات یہودیپوں کپیتعلیمپات  رافضپیوں

  …         … کا  ان کیطرح کانفرنسوں خفیہ اور کےاجتماعات ان ہیں  رکھتی
          … بپاطنی   وہ جو کےلیے مسلمانوں اظہار کا بات اس کرنا استعمال  تقیہ
         … کپےمماثپل    بھپائیوں کےیہپودی ان کچھ سب یہ چاہتے نہیں پر  طور
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جلپد            یپہ وال کرنپے مطپالعہ کپا تلمپود اور کپےپروٹوکپول یہودیپوں  ہے۔
وہپی             میپں کپےبپارے کپیغیریہودیپوں کپہیہودیپوں ہپے لیتا چلپ پتا  ہی
ہیں۔             موجود میں فتاوٰی کے رافضیوں سیدوں ، آیۃ ان جو ہیں تعلیمات
لیپن            سپودی کپےسپاتھ یہپودی کپہوہ ہیپں یپہ کیتعلیمپات  یہودیوں
اور              ہیپں دیتپے قرار کوناجائز دہی دھوکہ کےساتھ اس اور کرنے  دین
بھپی           دیپن کپا ہیپں۔رافضپیوں دیتپے قرار جائز کیساتھ یہودی غیر  اسے

دیتے               قرار حرام کو دہی دھوکہ اور سود میں آپس وہ کہ ہے ہی  ایسے
کے             السنۃ اہل لیکن ہیں سمجھتے حرام مال کا دوسرے ایک اور  ہیں

یپہ             کیتعلیمپات یہودیوں ہیں۔ دیتے قرار حلل اسے اور کولوٹتے  اموال
یپا               کپرے کپیمپدد یہپودی غیپر کپہوہ ہپے حپرام یپہ پپر کپہیہپودی  ہیں

کسپیغیپر            دیپوار کپوئی اگپر بلکپہ بچپائے ہپوئے ہوتے غرقپ کہیں  اسے
پپر              اس کپہاسپے ہپے واجپب پپر یہپودی تپو ہپے گپراچپاہتی پپر  یہودی
ہیں۔            دیتے فتوے ایسے کو عوام اپنے رافضی یہ طرح اسی گرادے۔

 ‘‘     ’’ اللپپہ  ‘‘  نعمپپۃ عپپالم کپپا ان میپپں النعمپپانیہ النپپوار کتپپاب  پپپس
‘‘      ’’ ہے’’  ‘‘  کہتا المعلم محسن میں النواصب نصب کتاب اور  الجزائری

تھا۔               وزیر کا الرشید ہارون جو یقطین بن علی کہ ہے آتا میں  روایات
وہ              جبکپہ گیا۔ ہو اکٹھا میں جیل کےساتھ جماعت کیایک مخالفین  وہ

نے               انہوں تو کہا سے لڑکوں اپنے نے ۔اس تھا سے میں خواص کے  شیعہ
گئے             مر سب وہ سے گرادیاجس اوپر کے قیدیوں کو چھت کی  جیل
سے               خون کے ان نے انہوں پھر تھے۔ لوگ قریب کے سو پانچ وہ  جبکہ
علیپہ            ‘‘ جنپاب تپو کیپا طلپب فتپوٰی الکپاظمکپیطپرفپ تو چاہی  برات

دے’’                قرار بری اسے تو تھا آیا نہ کرنے قتل انہیں وہ کہ لکھا نے  السلم
دیا!

کپے             تلعفپر چنپانچہ ہپے رہپا چل بھی میں زمانے ہمارے معاملہ یہ  پس
کپی              ان جپو ہپے جاتپا کہپا قلنپدر عبپاس جسے ہے ڈاکٹر ایک میں  علقہ

العزیپز            عبپد سپربراہ کپا جس ہے کےتابع اعلٰی مجلِس انقلبی  رافضی
کپےپپاس             اس ہپے کرتپا کپاعلجپ لوگپوں میں تلعفر ڈاکٹر  الحکیمہے۔یہ

اور               میپں مپرض جپو دی دوا ایسپی اسپے نپے اس تپو گیپا لیا بچہ  ایک
کپہ              یپہ وہ اور سپاتھا چھوٹپا بہپت کاسپبب اس اور تھی کردیتی  اضافہ

!’’ عمر    ‘‘ تھا نام کا بچے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میںپ    بعقوبپہپپ طرحپ ’’    اسی تھپا  ‘‘ ڈاکپٹر ایک میں دیالی محافظہ  مرکز
ہے              عمر کانام جس مریض ایسا کوئی کہ تھا رکھا کر اعلن نے  اس

نہیپں              کپاعلجپ اس وہ ہپے عائشپہ نپام کپا جپس مریضہ ایسی کوئی  اور
کپواس             رافضپی خپبیث اس نپے مجاہپدین سپے کپےفضپل اللہ گا۔  کرے
اس             نپے انہپوں کپیکوشپشکپیجپب کرنپے قتپل ہپی میپں  کےکلینپک

ایپران              وہ اور آئی چپوٹیں شپدید بہپت میپں گپردن اسپے تپو کیا فائر  پر
گیا۔  بھاگ

کے           )۹( کرنے قتل کو لوگوں اور جرائم سیاسی اور خیانت اور  غداری
کپا           گپردی کسپیغنپڈہ یپا انفپرادی کپےجپرائم رافضپیوں میپں  میپدان
کے               ان حکم اور بندی منصوبہ کی جن ہیں جرائم وہ یہ بلکہ نہیں  نتیجہ

سیاسپت            و عقیپدہ افعپال سپارے آتاہے۔یپہ سے کیطرفپ روساء و  علماءپ
منظپپم              پر طور عسکری اعمال سارے یہ اور ہیں جاتے کیے پر  کیبنیاد

بہپت           کپےہپاں رافضپیوں کپےافپراد گروہپوں ایسپے جبکپہ ہیپں۔  ہپوتے
      ! کپی      کپہان ہپپوں نپپہ کیسپے ہیپپں کہلتپپے بپپازو رافضپپی اور  معپپزز
چپل               پپر بپوتے کپےبپل کاحکپمانہپی ان اور کیحکومت ان ،  دعوت

ہے۔  رہا
  … مکمپل      …    جپو کےگروہیں قاتلوں کےافراد گروہوں ان لیے  اس

جاتے              کیے خرچ اموال بھاری سے بہت اوپر کے ان اور ہیں یافتہ  تربیت
کے               ان اور رہے غالب ثقافت انکی کہ حریص کے بات اس وہ اور  ہیں

بہپت            تنخپواہیں اور کپےوظپائف ان رہے۔ کیمعرفت زبانوں متعدد  ہاں
تپاثیر              والپی جپانے دی پپر کپےنپام دیپن انہیں کچھ سب یہ ہیں۔  اعلٰی
ارتکپاب              کپا جپرائم ان وہ پر بوتے کےبل جس کےعلوہ ضللت  اور

آباء               ان کہ جیسے ہے جاتا کروایا نشہ اور حشیش انہیں کہ حتٰی ہیں  کرتے
اس             میپپں دور جدید تھے۔ کرتے کیا اسماعیلی اور کےفدائی قرامطہ  میں
طپو             خفیپہ تعلپق اور نسپبت اپنپی جپو ہیپں موجپود گروہ  قسمکےمتعدد
میپں               علقپہ ہپر وہ خپبردار ہیں۔ رکھتے کےساتھ مرکز ہی ایک پر  ر

۔         ہے مرکز کا امام و نواب کے ان
  ’’ عپامہ    ‘‘   لپوگ،التعپبئۃ کے گارڈز انقلبی ایرانی ایک سے میں  انہیں
‘‘    ’’ حپزب   ‘‘  کےگپروہ قاتلوں اور المل حرکۃ تحریکیں مسلحہ  بالباسیج،

کپا’’             ان اور جپرائم کپےیپہ وغپارتگری کپہقتپل حپتٰی ۔ ہیپں وغیپرہ  اللہ
کپی             تحریپضپ اور کپےفتپاوٰی کپےقتپل السپنۃ کےاہپل ان سب  ارتکاب
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

چنانچہپ             ہیں۔ دیتے قرار الدموالمال مستباح انہیں وہ جب ہیں لوٹتے  طرفپ
 ’’  ‘‘ ’’ دا  ‘‘  میپں النپوار بحپار اور ہ الشپیع وسائل کتابوں فرقپد  ؤدو بپن  د

ہے   روایت :سے
فقپال              ؟ الناصپب قتل فی تقول السلمما علیہ ّلہ

ٰ
ال عبد لبی  قلت

الحپائط             علیپہ تقلپب ان قدرت فان علیک اتقی ولکن الدم  حلل
یش       ل لکی ماء فی تغرقہ فافعل   ھاو علیک ۔د

کپہناصپبی            پوچھپا السپلمسپے علیپہ اللہ عبد ابو نے  کہمیں
           ( ہے؟تو( رائے کیا کی میںآپ بارے قتلکرنےکے کو  سنی

ڈر             پر تجھ مجھے لیکن ہے حلل کاخونپ اس فرمایا نے  انہوں
کپوئی             پپر سپنی اس تپو ہپو ممکپن لیپے تیپرے اگر لیے اس  ہے

کپہ          کپردے غپرقپ اسپے میپں پپانی اسپطرح یپا گپرادے  دیپوار
کر۔         ہی ایسا تو لے نہ دیکھ تجھے کوئی

 ‘‘      ’’ پس   ‘‘   ہے کہتا ہوئے لگاتے تعلیق خنزیر خمینی امام پر  اس
کپا               اس تپو لپے لپوٹ بھپی مپال کپا اس کپہتپو ہو استطاعت تجھے  اگر

’’ ۔       دے بھیج ہمیں حصہ پانچواں یعنی خمس
    ‘‘     ’’ آِل ‘‘   میپں ایپران جپب ہپے کہتپا مصپنفپ کپا للتاریخ ثم للہ  کتاب
کپا             خمینپی امپام بعپد فپورًا کپے اس اور ہپوئی ختپم کیحکومت  پہلوی

شپپیعہ              تو گئی۔ کردی کےحوالے خمینی امام زماِماقتدار اور آیا  انقلب
دی             دے قپرار واجپب کپیمبارکبپاد اس اور کپیزیپارت کواس  علماءپ

کے               حکومت شیعہ پہلی کی دنیا میں دور جدید اس اور پر فتح اس  گئی
عمپل              یپہ کپا زیارت و مبارک ہیں۔ کرتے حکومت فقہاء پر جس  قیامپر
کپےسپاتھ             خمینپی امام میرا کیونکہ تھا واجب زیادہ بہت بھی پر  مجھ

کپیزیپارت              ایران بعد ماہ ڈیڑھ تقریبًا نے میں تو تھا۔ تعلق گہرا  بہت
سے               اس اور ہوا داخل میں طہران امام جب کی مرتبہ زیادہ بلکہ ،  کی

مجھے             نے اس تھا۔ رہا گذار زندگی کی جلوطنی میں پیرس وہ  قبل
کپےبپاقی            عپراق ملقات یہ میری کہا۔ آمدید خوش سے گرمجوشی  بڑی
خپاص            ایپک سپاتھ کپے ان جپب تھپی۔ میپں اکیلپے علیحدہ سے  علماء

اللپہ             صپلوات کپہہپمائمپہ آگیپا وقپت لگپا کہنپے مجھپے تپو ہپوئی  مجلس
 ( کپا         (  سپنیوں ہپمناصپبیوں ہوجپائیں۔ پیپرا عمپل پر کیوصیتوں  علیہم
کو               کیعورتوں ان گےاور کریں کوقتل کےبیٹوں ان گے، بہائیں  خونپ

پکڑ              ہماری جو گے چھوڑیں نہ بھی کو کسی اور گے دیں چھوڑ  زندہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

گے۔                ہوں خاص لیے کے بیت اہِل شیعہ اموال کے ان اور گا پائے بچ  سے
شپہر                 دو یہ گےکیونکہ دیں کومٹا مکہ و مدینہ سے پر کےصفحہ  ہمزمین

کپی              اللپہ کپہ ہپے ضپروری لیپے اس ہیپں۔ گئے بن گاہیں کیپناہ  وہابیوں
اپنپے            ہپم طپرح اس جائے۔ بنادیا قبلہ کا کولوگوں کربل زمین  مقدس
قپائم           حکپومت گے۔ہمپاری کریں کیتکمیل السلمکےخوابوں علیہم  ائمہ
اس              صپرفپ اب اور کپیہپے جہپد طویپل ہمنپے لیے جسکے ہے  ہوگئی

عراقپی             کپوموجپودہ بپات ہپماس جپب آج پپس ہپے۔ بپاقی  کپیتنفیپذ
’’ اورمزعپومہ        ‘‘  الغپدر فیلپق ہیپں ہمدیکھتپے ہیں کرتے مطبق پر  حالت

         ’’ پر‘‘  طور بہتر بہت کو اسکام نے جماعتوں وغیرہ المہدی  جیش
ہے۔    دیا انجام سر

کے             بہانے اوراس ہے بولتا دھاوے پر گھروں کے السنۃ اہل  وہ
انہیپں              کپہاگپر تپک یہپاں ہیپں۔ کپررہپے کیتلش مجاہدین کہوہ  ساتھ

اور             ہیپں کردیتپے کپوقتپل مپردوں وہپاں وہ تپو ملیپں بھپی نپہ  مجاہدین
ہیپں              کرلیتپے کپوحلل کیعزتپوں ان اور ہیں کرلیتے کوقید  عورتوں
پپس              ہیپں۔ لیتپے لوٹ ہیں سکتے لوٹ کچھ جو سے گھروں سنی ان  اور

ملیشیا   رافضی وہاں  ؤان نے ہے         ں کیا ارتکاب کا فساد و جرائم سے  بہت
کبھپی          اور کپےسپپاتھ کپیمپپدد امریکیپوں کبھپی انفپپرادی،  کبھپی
واقعپات          والپے ہپونے میپں سپال چنپد پپر۔پچھلپے کےابھارنے  امریکیوں

ہیں۔      گواہ کافی پر بات اس
اعلٰی          اور پروفیسر انجیئرز، ڈاکٹرز، میں تعداد کی  سینکڑوں

میپں             جپنپ لپوگ وہ جبکپہ گیپا۔ کردیپا کپوقتپل افپراد کےحامل  ڈگریوں
ہپپی               ذکر تو کا ان ہیں شامل الناس عامۃ اور علماءپ و کےخطباءپ  مساجد
’’ سپے        ‘‘   السنی الوقف دیوان جو ہیں پڑے میں جیلوں افراد کریں۔وہ  نہ

ہے۔             گیا دیا ڈھا جنہیں ہیں مساجد مدارس، ہی کتنے تھے۔ رکھتے  تعلق
نقصپانپ          شپدید اور گیپا ڈھایپا جنہیپں ہیپں ومپدارس مسپاجد  سپینکڑوں
   ’’ کپےمراکپز      ‘‘ تعپذیب اور حسپینیات کپو مسپاجد سپی بہت گیا۔  پہنچایا

میپں            علقپوں جنپوبی اور کپاموسپطی ایسپا ہپے۔ گیپا کردیپا تبپدیل  میں
ہے۔    گیا کیا بہت

کوقید            عورتوںپ رکیبلکہپ ہیںپ ن تک کیسرکشیمردوں ان  لیکن
گئے۔          کیپپے افعپپال قبیپپح کپپے کرنپپے غصپپب انہیپپں اور  کرنپپے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کیپپے            قتپپل بچپپے پیتپپے دودھ ، گئی دی کپپر قتپپل عپپورتیں  حپپاملہ
پہنچپپی…          نپپہ مپپدد کپپوئی سپپے کپپیطپپرفپ مسپپلمانوں لیکپپن  گئے

  … ّلہ          
ٰ
ل انا ہو کیا رحم نے اللہ پر کےکہجس اس  سوائے

راجعون۔  اوان الیہ
کائنپات         )۱۰( نپبی والی ہونے میں ڈنمارک اسلمیہ امِت  کپیملسو هيلع هللا ىلصپوری

کپہ               ہپے کپیدلیپل ہونے مند کےغیرت اس جو ہوگئی پاء سیخ پر  توہین
نبی   اسلم،          ملسو هيلع هللا ىلصوہپ علماء کیونکہ ۔ ہے رکھتی محبت قدر کس ساتھ  کے

نبی   حضرات جبکہ          ملسو هيلع هللا ىلصداعی ہیں غیرتکھاتے لیے ومقامکے شرف  کے
نپبی            ہیپں۔ کرتپے رسپوا رافضپی لعنپتی کپویپہ کےشرف  کی ملسو هيلع هللا ىلصآپ

کپوگپالی             کپےاصپحاب آپ اور ہیپں کرتپے دراز طعن زباِنپ پر  ازواج
ہیں  کرتپے            دیتے ایسپا کپر پہن لباس کا محبت کی بیت اہِل پھر  اور

ہیں۔        بری سے ان بیت اہِل جبکہ ہیں
کپے           رافضپیوں بپدعتی ان جپو شخص بھی کوئی قسم کی  اللہ
سپخت              کپادل کپہجپس ہپے شخص ایسا وہ ہے کرتا اختیار تقرب  ساتھ
کپپیآنکھیپپں            اس اور ہپپے ہوگیپپا سپپیاہ کپپاچہپپرہ اس ہپپے،  ہوگیپپا

ہیں۔   ہوگئیں اندھی
کپی           )۱۱( منہپج تکفیری نے جنہوں تھے ہی رافضی پہلے سے سب  یہ

نبی         سے ہی ابتداء نے انہوں جب رکھی کراؓم    ملسو هيلع هللا ىلصبنیاد صحابہ اجلہ  کے
          … کیپا     منتقل کوہمتک دین نے جنہوں ؓہ صحاب وہ دیا دے قرار  کوکافر
تپک              کپونے کپےکپونے اسلمکودنیپا کےذریعے جنپ نے تعالٰی اللہ  اور

ہپی            میپں نظریپات صپرفپ خطپرہ یپہ کپا کپیتکفیپر ان لیکپن  پہنچادیا۔
وہپی              پپس اپنایپا۔ بھی پر طور عملی اسے نے انہوں بلکہ تھا نہ  محصور

کپا              کرنپے کپوقتپل خلفپاء و کےآئمہ مسلمانوں نے جنہوں ہیں لوگ  پہلے
بپن            عمپر سپیدنا المپومنین امیپر نپے کپہانہپوں جیسپے کیپا ایجپاد  طریقپہ

کیا۔         ساتھ کے وغیرہ وارضاہ عنہ اللہ رضی الخطاب
کی              السنۃ اہل سارے کر نکل سے حدوں اپنی عقیدہ تکفیری یہ کا  ان
دیتے             نام کا النواصب عامۃ وہ جنہیں کرتا۔ نہیں گریز بھی سے  تکفیر
وہ               اور ہپے میپں کپےدیپن ان کیاصپل کےانکار السنۃ کےاہل  ہیں۔ان

انہپپوں            پر چیزوں دو ان معصومیت۔ یعنی عصمت اور امامت ہے  اصل
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کوحقیقپت              معنی اس ہے۔ رکھی کیبنیاد عقائد خبیث اہمترین اپنے  نے
دیکھتپے           ہپم ہپے۔ حپالت عملی موجودہ انکی ہوئی کرتی تبدیل  میں

تپو             آئے میسپر کپےحپالت خیپانت اور غپداری انہیپں بھپی کہجپب  ہیں
چپل             کپیراہ انحپراف اسپی کپیاور کپیتطپبیق منہپج اس نپے  انہپوں

دئیے۔
کپی      …      کرنپے ادا سپے زبپاِنپ جسپے ہپے کرلیپا مباحپ نے انہوں  آج

… ہپے            کپافی لیپے کے کرنے بیان اسے خود حال جبکہ نہیں  ضرورت
اور              ہپے گیپا کرلیپا کپومبپاحپ کپیعزتپوں السپنۃ اہل اور اموال ،  خونپ

کپوضپرب            مقپبروں شپرکیہ کپےبعپض السنۃ اہل نے انہوں اوقات  بعض
تمپام                کپےان کپہان چپاہیے جاننپا بپات یپہ جپب ہے۔ لیا بنا بہانا کا  لگانے
دور             میپل چنپد نپے امریکپہ کےبپڑے ان تو کیپلننگپ منصوبوں  سرخ

۔               ہوئے نہیں متوجہ بھی باہر سے ملک تو بڑے کے ہے۔ان کی کر  بیٹھ
گیا۔              کیا سلوک کیا ساتھ کے السنۃ اہل عوام والے بسنے یہاں کے  ان

کیپا             حملہ پر روضہ کےمزعومہ علؓی جناِب نے جنہوں قوتیں قابض  لیکن
کی               ان اور لیا چھین بھی کےاسلحہ کر کوذلیل المہدی جیش وہاں  اور

میپں           سلسپلہ اسپی پھپر اور کپی حرمپتی کیبے اور  مقدسات  ہپپادیپ
کیپا             لیپے اس ڈرامپہ سپارا یپہ گیپا۔ بپول دھاوا پر کےمزاروں  عسکری
حسپد              اپنپا وہ اور جاسپکے ڈال پپر السپنۃ اہپل وبپال کپا اس تپاکہ  گیپا

کریں۔       تلش بہانہ کا کرنے ظاہر وکینہ
یپہ             کپہ یپہ وہ ہپے بڑھپتی اور حیرانگپی اور حیپرت سپے بپات  جس
نپہ              صپلیبی یا یہودی بھی کوئی ہدف کا ان میں دنیا پوری افعال  وحشی

گپار              مپدد بہپترین کپےلیپے ان تپو رافضپی یہ کےبرعکس اس بلکہ  تھا
سارے             سے اس پس کردیں۔ خاتمہ کا اسلم اور مسلمانوں تاکہ ہوئے  ثابت

شپرکیہ            ان محپضپ شپور انقلبپی کپایہ ان چپاہیے ہوجانپا ظاہر پر  لوگوں
       … کےمجوسپی      ان جسے تحریکپ شرکیہ یہ تھا ہی سے کیوجہ  مزاروں

اپنے     …           یہ کہ کی بات اس ہے دلیل بہترین یہ تھا کیا شروع نے  استادوں
رسپپول          اسپکے اور کپواللپپہ کپیحرمتپپوں معصپپومین  اور ملسو هيلع هللا ىلصآئمپپہ

سے            طرف کی کافروں جب ہیں رکھتے مقدم پر حرمت کی  مسلمانوں
آج             غیپرت انکپی ہپے۔ کیجاتی پامالی انکی میں کونے کےکونے  زمین

نبی      سے کیطرفپ اور       ملسو هيلع هللا ىلصکافروں جاگی نہ وقت کرتے شائع  کےکارٹون
کےعقیدہ             اس اور جنہوںاسلم جاگی کےخلفپ فوجوں قابض ان ہی  نہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپوکپس                 ائمپہ اپنے یہ کہ ہے دلیل کیواضح بات اس جو ہے کیا  کوتباہ
کےرسول       اس اور اللہ ہیں۔   ملسو هيلع هللا ىلصقدر دیتے فضیلت پر
  … جپا   جاگ سنت اہل …   ؤاے جا…    ہو تیار ہو کھڑے  …ؤاٹھ

ڈنپک            تمہیپں جپو کپےلیپے کونکالنے سانپ رافضی کےاس  آستینوں
دردنپاک             تپک آج سپے کپےدن قبضپے پپر عپراق تمہیں اور رہاہے  مار

 ‘‘ … بنپدی         گپروہ نعپرے جھپوٹے یپہ دو چھپپوڑ ہپے۔ رہپپا دے  عپذاب
        …’’ زیپر’’  ‘‘  تمہیں آج جو ہیں نعرے ایسے یہ وطن وحدِت اور  چھوڑنا
ہیں۔             گئے بنالیے بہانہ لیے کے کرنے آمادہ پر بزدلی تمہیں اور  کرنے

ان              پہلپے سپے سپب جپو ہپو بنتپے کپاشپکار لوگپوں ان ہپی تپم  جبکپہ
ملپکپ             کپیاور کپیمپدد فپوج قپابض نے جنہوں ہوئے شامل میں  لوگوں
کپیسپپعی            کرنپپے کپوتبپپاہ کپیاملک اس اور لپپوٹنے  کپےامپپوال

کی۔
منصپوبوں            زہریلپے اپنپے نپے انہپوں بلکپہ رکپے نہیپں ہی پر اس  وہ

پھپر            کپےیونیفپارمپہنپے پپولیس اور گارڈ، نیشنل اور رکھا  کوجاری
… کیپا            ارتکپاب کپا جپرائم ہپی کتنپے پھر نے انہوں اور آئے  چڑھ

      … کیعصپپمت      عورتوں کیے، قتل مرد کیا برپا فتنہ میں صفوں  تمہاری
          … سرکاری  اپنے کبھی اور سے کیمدد قوت غاصب کبھی کی  دریاں

        … بنالیپا     ڈھال نے انہوں جنہیں مناصب سارے یہ پر بوتے کےبل  عہدوں
کرتپے            دوچپار سپے عپذاب نپاک درد تمہیپں وہ ذریعپے کے جس  ہے
چھپوڑ…           زنپدہ کپو عورتپوں تمہپاری اور قتپل کو بیٹوں تمہارے  ہیں

ہیں۔  دیتے
رکھے             بنا منصوبے خبیث مشترکہ نے انہوں کہ ہیں دیکھتے ہم  آج

کپا             غاصپبوں ایرانپی سیستانی پس ہے۔ کامکوتقسیمکرلیا اپنے اور  ہیں
بلو          پر السنۃ اہل وہ امام کا وزندقہ کفر ہپے۔    ؤواعظ داغتپا فتپوے کپے  ں

کپیکھپالیں            بھیڑوں چانٹے کےچیلے ان اور جعفری حکیم، طرحپ  اسی
فوجپوں            غاصپب ہپوئے پہنے لباس کا عمل سیاسی ظاہرًا اور ہوئے  پہنے

کپام              سپارے کپےیپہ کپہان جپب ہیپں۔ کپررہپے تحفپظ کپا  کپےمفپادات
ہیں۔           لیے کے بڑھانے رسوخ اثرو ایرانی رافضی فارسی میں علقے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کے            معاشرے سے سالوں تین پچھلے وہ پیچھے کے ڈھال  اس
قتپل             ہیپں۔ کررہے حملے کشیکےمنظم نسل کےخلفپ طبقات  مختلف

اہل           وہ جہاں جگہیں بعض اور حسینیات ، خانے جیل  وغارتگری،داخلی
پپر              طپور خاصپ میں ان ہیں کرتے دوچار سے عذاب ناک کودرد  السنۃ

جہپاں              ہپے۔ رہپا ہپدف کاخاصپ ان میں معاشرے گروہ کا السنیۃ ۃ  البناء
       ’’ کپیبنیپاد    ‘‘  اس تپو ہپے تعلپق کپا المہپدی جیپش کےمزعپومہ ان  تک

کیپا            دفپاع کپا عقیپدہ گئیکپہرافضپی اٹھپائی لیپے اس طپور  خپپاصپ
کپوتیپار              اس جپائے۔ کپامکیپا کپےلیپے کپےخپاتمہ السپنۃ اہل اور  جائے

سیاسپت             تپاکہ کپیجپائے تیپار قپوت متبپادل کہایک تھا مقصد کا  کرنے
کرے۔         حاصل وتمکین غلبہ عقیدہ رافضی میں میدان کے

وہ               ہپے ملپتی کیدلیل کینہ و حسد کےگہرے ان ہمیں سے بات  جس
کےبعد              کےداخلے صلیبیوں میں کوفہ نے ملعون الصدر مقتدٰی کہ ہے  یہ

ان          ‘‘   جیپش یپہ کہپا کپےدوران خطبپہ ہپوئے دیتے کیتشکیل لشکر  اپنے
المپومنین             امیپر نپے جنہپوں ہپے گیپا بنایپا کپےلیپے دینے کوسزا  لوگوں

   …’’ مجاہپد          میپرے اے تھپا کیپا کنارہ سے کیبیعت عنہ اللہ رضی  علی
قبپل!…              ہپے نکل سپے کپےمنپہ اس جپو کپرو غور کلمپر اس  بھائیو

ہو۔          ختم ناطہ درمیان کے ان اور ہمارے کے اس
ظاہر               کیبرائی ان کےلیے مند عقل ہر سے جس ہے آئی خبر  آج
کپیحقیقپت               ان کپےلیپے والے دیکھنے اور والے سننے ہر ۔ گئیہے  ہو

…          … رہپی   نہیپں بپاقی گنجائش کیکوئی شک سے جس گئی ہو  واضح
کسی             کےمعاملے کسیمومن لوگ ہوئے بھرے سے وکینہ حسد یہ  کیونکہ

سے     …          اس وہ ہے چھپا میں دلوں کے ان جو نہیں پابند کے ومیثاق  عہد
          … ہوئے  کرتے مظاہرہ کا شقاوت و بغاوت نے انہوں جب کرہے  بڑھ
ایپک            کچپھ سب یہ کیا۔ کوقتل الناس اورعامۃ لوگوں معصوم  بوڑھوں،
میپں            راتپوں پچھلپی بنپدی کیمنصوبہ جس گیا کیا میں کارروائی  ایسی

پپر              مسپاجد کپےقریپب سو دو میں وقت سے تھوڑے ایک  کیگئیاور
شپدہ                طے سے پہلے عمل بزدلنہ یہ کہ ہے چلتا پتہ سے اس گیاہے۔ کیا  حملہ

ہیں           فرماتے اللہ تھا۔ گیا کیا کےبعد مطالعہ اورباقاعدہ :تھا
ِفي{             َوَسَعٰی اْسُمُه ِفیَھا ُیْذَکَر َان ّلِه

َ
ال َمَساِجَد َّمَنَع ِمَّمن َاْظَلُم  َوَمْن

الپپُّدْنَیا              َلُھْمِفي ۚ ِئِفیَن َخا ّل
َ
ِإ َیْدُخُلوَھا َلُھْمَان َکاَن َما ُاوَٰلِئَك ۚ  َخَراِبَھا
{ َعِظیٌم      َعَذاٌب اْلِخَرِة َوَلُھْمِفي ِخْزٌي
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اللہکی             جو ہوگا ظالم کون کر بڑھ سے شخص اس  اور
کپی            کپیخرابپی ان اور ذکپر کپےانپدر ان اور سپے  مسپاجد
داخپل            نہیپں میپں مسپجد جپو ہیپں لپوگ ایسپے یہ ہے۔ کرتا  سعی

رسپوائی           میپں دنیپا کپےلیپے ان ہپوئے کھائے خوف مگر  ہوتے
ہے۔      عظیم عذاِب میں آخرت اور

کیپے             افعپال ایسپے نے انہوں بلکہ رکے نہ پر حد کسی وہ  لیکن
کیے              اعمال کفریہ ایسے نے انہوں کہ ہے گئی شرما بھی تاریخ سے  جس

کئیہاتھ              بھی سے کافروں اصلی وہ کےساتھ کےارتکاب ان اور  ہیں
پھاڑ            کو آیات اور پھاڑے مصحف قرآنی انہوں ہیں۔جب گئے نکل  آگے

تپک             یہپاں اڑایپا مپذاق کپا شپعائر اسپلمی میں کےگھروں اللہ اور  ڈال
ہیپں              دشپمن حقیقپی اور کپےاصپل اللپہ کپہوہپی کردیا ثابت نے  کہانہوں

ہیں۔…          پھرتے بھٹکے کہاں یہ کرے قتل انہیں اللہ
          … السنۃ    اہل اور ہے دیا پھلنگ کو حدود نے تو ہیں کہتے اسے  ہم

بانپدھتے              بہتپان بعپد کپے اس نپے تپو پھپر ہے کیا حملہ پر عزتوں  کی
دیپا…     …       بیپان ہپوئے کوچھپاتے حقیقت اور ہوئے بولتے جھوٹ  ہوئے
کپوحکپمدیپا              پیرکپاروں اپنپے نپے جنہپوں ہپے سے میں لوگوں ان  کہتو

تیپرے             نپے ہپم چنانچہ کریں۔ حفاظت کی مساجد کی السنۃ اہل کہ  تھا
تیپرے            اور ہپے کرلیپا قبپول ہونپا داخپل میپں میپدان کپے لڑائی  ساتھ

دو            لیکپن ہپے لیپپا بانپدھ ارادہ کپا لپڑائی کپےخلفپ چپپانٹوں  چیلپوں
گا۔           ہو کرنا عمل ضرور تجھے پر جس ساتھ کے شرطوں

میپں            ٭ میپدان کپیطپرحپ مپردوں چیلے تیریے اور کہتو یہ شرط  پہلی
آ  بھی              ؤاتر وہ ہے دیا بیچ کو صلیبیوں نے جوتم اسلحہ وہ اپنا  اور
آ  اپنی             ؤلپے سے تم نے اس جبکہ تھے ذلیل تم کہ میں حالت  اس

اس            اور کیپا ذلیپل تمہیپں میپں گھپر تمہپارے اور منپوائیں بھپی  شپروط
کپوپامپال           صپحنپ حیپدری مزعپومہ تمہپارے نپے کےلشکر  کےفوجیوں

کیا۔
صرف          ٭ لیے کے لڑائی ساتھ ہمارے سے جیش تیرے شرط  دوسری

ہو۔          پتہ کا باپ اصلی اپنے کو جس نکلے وہ
لیعلمون        الناس اکثر ولکن امرہ علی غالب ّلہ

ٰ
وال
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

   ِ العلمین  رب ملّلم ٰہوالحمد
الولٰی   جری 1427جمادی ہ

اجماع      کا ایمان و علم اہِل
دین    کےمجوسی  طہران

انکار  کا
ہے          پر والجماعۃ السنۃ اہل انحصار کا فتاوٰی کے  امت

والحدیث    الرای اہل اور
گرو     دو متفق     ہ ہر پر رد کے مذہب  رافضی

( ابوالمظفرالسفرایینی( ہیں

واعدادم  جمع
( تعالٰی    (   اللہپ فظہ ح الکرخپی صادق الشیخ یلۃ فض

ہجری 1427شعبان 
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

     

عباس          ابن میں الزوائد عنپہ  مجمع اللہ  رضی
کپپہ          ہیں کہتے وہ ۔ ہے مروی حسن باسناٍد  سے

نبی  علی     ملسو هيلع هللا ىلصمیں اور تھا پاس عنپپہ  کے اللہ  رضی
آپ   آپ     ملسو هيلع هللا ىلصبھپپی تپپو تھپپے پپپاس  نے ملسو هيلع هللا ىلصکپپے

:فرمایا
حب{       ینتحلون قوم امتی فی سیکون  یاعلی

ل  ھا البیت، قاتلو    ھل الرافضة، یسمون نبذ،  مھم
}ھفان المشرکون  م

علی   عنپہ  اے اللپہ ایک!   رضی میں امت  میری
س       بیت اہِل جو ہوگی قوم کپا ے ایسی  نسبت

گی        ہوجائے علیحدہ وہ اور گی کرے  دعوٰی
کہ           کرنا قتال سے ان گا، ہو رافضہ نام کا  ان

ہیں۔     مشرک وہ شک بے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

انتساب
    ’’ کے‘‘ جوانوں شیر جری کے  عمربریگیڈ
علپپی…       منین المو امیر جناِب میں رافضیوں  نام

طالب    ابی عنہ    بن اللہ عمپل   رضی پر سنت  کی
  … نپپے    انہپپوں جپپب نپپام کپپے والپپوں  کرنپپے

فرمایا…

آگ         تو ہوں دیکھتا امر منکر کوئی جب  میں
ہوں         لیتا بل کو َبْر َقْن اور ہوں لیتا جل

اقوال  فہرست
الفمقم  اءھاسمماء

اقوال        کے صالحین سلف میں بارے کے رافضہ
قول  ۱ کا ہعلقم ۔
قول   ۲ کا الشعبی ۔عامر
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

قول    ۳ کا مصرف بن ہطلح ۔
قول    ۴ کا دعام بن ہقتاد ہ ۔
قول    ۵ کا ری الز اب ش ہابن ہ ۔
قول   ۶ کا الثوری ۔سفیان
قول   ۷ کا مصقل بن ۃرقب ہ ۔
قول   ۸ کا الحول ۔عاصم
قول    ۹ کا کدام بن ۔مسعر
قول  ۱۰ کا ۔العمش
قول  ۱۱ کا ۔الوزاعی
قول      ۱۲ کا القاضی الل عبد بن ہشریک ۔
قول     ۱۳ کا ادریس بن الل ہعبد ۔
قول     ۱۴ کا عیاش بن بکر ۔ابی
قول     ۱۵ کا دی م بن الرحمن ہعبد ۔
قول    ۱۶ کا عیین بن ہسفیان ۔
قول     ۱۷ کا الصنعانی مام بن ہعبدالرزاق ۔
قول     ۱۸ کا الفریابی یوسف بن ۔محمد

قولِِِِ    ۱۹  کا معین بن ٰیحیی ۔
قول      ۲۰ کا سلم بن القاسم عبید ۔ابی
قول    ۲۱ کا یونس بن حمد ٔا ۔
قول   ۲۲ کا الحاف ےبشر ۔
قول    ۲۳ کا وی را بن ق ہاسح ہ ٰ ۔
قول     ۲۴ کا البخاری اسماعیل بن ۔محمد
قول     ۲۵ کا الرازی زرع ہابی ۔
قول       ۲۶ کا الدارمی سعید بن عثمان سعید ۔ابی
قول     ۲۷ کا الجری الحسین بن ٰمحمد ۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

قول     ۲۸ کا انی بن ہابوبکر ۔
قول       ۲۹ کا طالب ابی بن علی المومنین ۔امیر
قول       ۳۰ کا طالب ابی بن علی بن ۔حسن
قول           ۳۱ کا طالب ابی بن علی بن الحسین بن علی العابدین ۔زین
قول         ۳۲ کا طالب ابی بن علی بن الحسن بن ۔حسن
طالب            ۳۳ ابی بن علی بن الحسین بن علی بن محمد جعفر ۔ابو
قول           ۳۴ کا طالب ابی بن علی بن الحسین بن علی بن ۔زید
قول         ۳۵ کا علی بن الحسن بن حسن بن الل ہعبد ۔
ابی           ۳۶ بن علی بن الحسین بن علی بن محمد بن الصادق  ۔جعفر

قول   کا طالب

قول           ۳۷ کا طالب ابی بن علی بن الحسین بن علی بن ۔عمر
قول       ۳۸ کا حسین بن الحسن بن الل ہعبد ۔
قول       ۳۹ کا حسن بن الحسین بن الل ہعبد ۔
قول      ۴۰ کا محمد بن زید بن ۔الحسن
قول      ۴۱ کا محمد بن زید بن ۔محمد

اقوال       میں بارے کے رافضیوں کے حنابلہ
قول     ۴۲ کا نحنبل ب احمد ؒامام ۔
کاقول    ۴۳ الکرمانی اسماعیل بن ۔حرب
قول      ۴۴ کا اری ب البر علی بن ہالحسن ۔
قول      ۴۵ کا بط ابن الل عبد ۃابی ہ ۔
قول    ۴۶ کا ییعلی ب ٰالقاضیا ٔ ۔
قول   ۴۷ کا عقیل ۔ابن
قول     ۴۸ کا الجوزی ابن الفرج بی ٔا ۔
قول     ۴۹ کا تیمی ابن العباس ہابی ۔

لئبریری    اسلمی )158(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

قول    ۵۰ کا القیم ابن ۔
قول   ۵۱ کا رجب ۔ابن
قول     ۵۲ کا اب الو عبد بن ہمحمد ۔
قول     ۵۳ کا حسن بن الرحمن ۔عبد
قول      ۵۴ کا الرحمن عبد بن اللطیف ۔عبد

اقوال       میں بارے کے رافضیوں کے مالکیہ
قول   ۵۵ کا مالک ۔امام
قول     ۵۶ کا حبیب بن الملک ۔عبد
قول  ۵۷ کا ۔سحنون
قول   ۵۸ کا عیاض ۔القاضی
قول    ۵۹ کا الباجی ولید ۔ابو
قول     ۶۰ کا العربی ابن ابوبکر ۔القاضی
قول     ۶۱ کا الخطیئ ابن العباس ۃابی ۔
قول     ۶۲ کا القرطبی الل عبد ہابو ۔
قول    ۶۳ کا الخرشی عبدالل ہابو ۔
قول   ۶۴ کا وری الج ہعلی ۔
قول    ۶۵ کا الصاوی العباس ۔ابی

ک    رافضیوں کے اقوال   ےشافعیہ میں بارے
قول    ۶۶ کا الشافعی امام ۔
قول    ۶۷ کا الللکائی الل ہب ۃ ۔ہ
قول      ۶۸ کا البغدادی ر طا بن ر القا ہعبد ہ ۔
قول   ۶۹ کا البغدادی ۔خطیب
قول    ۷۰ کا الصابونی عثمان ۔ابو
قول     ۷۱ کا السفرایینی المظفر ابو ۔

لئبریری    اسلمی )159(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کاقول  ۷۲ الغزالی ۔ابوحامد
قول    ۷۳ کا الرازی الدین ۔فخر
قول     ۷۴ کا بی الذ الل عبد ہابو ہ ۔
قول    ۷۵ کا السبکی الدین ۔تقی
قول    ۷۶ کا الدمشقی کثیر ۔ابن
قول     ۷۷ کا المقدسی محمد حامد ۔ابو
قول    ۷۸ کا السیوطی الدین ۔جلل
قول    ۷۹ کا الرملی الدین اب ہش ۔
قول     ۸۰ کا یتمی ال حجر بن ہاحمد ۔
قول    ۸۱ کا اللوسی الثناء ٓابی ۔

اقوال       میں بارے کے رافضیوں کے احناف
قول   ۸۲ کا ابوحنیف ہامام ۔
قول    ۸۳ کا یوسف ابو ۔القاضی
قول    ۸۴ کا الطحاوی جعفر ۔ابی
قول   ۸۵ کا السرخسی ۔ابوبکر
قول      ۸۶ کا العز ابی بن الدین ۔صدر
قول        ۸۷ کا الکشمیری شا معظم بن شا انور ہمحمد ہ ۔
قول   ۸۸ کا عابدین ۔ابن
قول    ۸۹ کا ندی ال الدین ہنظام ۔
قول    ۹۰ کا زاد ہشیخ ۔
قول         ۹۱ کا لوی د محدث الل ولی شا بن العزیز ہعبد ہ ہ ۔
قول۔    ۹۲ کا اٰللوسی المعالی ۔ابی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

! ہیں       کرتے تذکرہ کا شیعیت ہم جب
ہیپں            کرتے ہمبات تو ہیں کرتے کیبات ہمشیعیت شپیعیت  جب  اس

اسے              صرف کر اوڑھ لبادہ کا محبت کی بیت اہل نے جس کہ  کی
بنالیا۔    منّزل دیِن ہی

اللہ       رسول نے کیجس شیعیت صحابہ      ملسو هيلع هللا ىلص اس نثار جاں آپکے  اور
انہیپں              کپیاور تفریق میں کےاصحاب آپ پھر اور دی ڈال تفریق  میں

دیمما               قممراردممم کممافر باللم نعوذ کو قسم ایک کردیامم تقسیم میممم ےدوقسموممم ہ ۔ ں  ں
صحابہ   وہ م    اور عن الل ہرضی قدر       ہ اس کو قسم دوسری اور ںی  ہ

بیپت            وہپاہپِلپ اور کپردی شروع کیعبادت ان کہ دی  رضی تقدیس
مم    عنمم ہاللممم تو           ہ کی تقسیم می بیت ِل ا ک پ ا ون ان ر پ ںی ہپ ے ٓ ے ں ہپ ھپ ں۔  ہ

کممر          ملسو هيلع هللا ىلصآپ خممارج بیتسممم ل کوامم المومنین ات راتاممم ازواِجمطمم ےکی ہ ہ  ہ
تقسممیم             میمممم اورعلویوممم عباسی دوقسموممم کو ان باقیبچممم جو ر ںدیاممپممم ں ں ے ھ  ۔

اب             تممو دیمما قممراردممم کممافر نممممم کمموانممموممم جممبعباسممیوممم ر ےکردیمماممپمممم ے ں ہ ں ھ  ۔
اقسپاممیپں            وغیپرہ بپدوی حنفی، فاطمی، انہیں اور لوٹے پر پر  علویوں
بعممد               اوراسممکممم کیمما نمم اکتفمما ی تکمم یمماممم نممم لیکنانمموممم کردیامم ےتقسیم ہ ہ ں ہ ے ں ہ  ۔

تقسممیم           لیکممن کممردیممامم تقسممیم حسممینیمیمممم اور حسممنی کممو ۔فمماطمیوممم ں  ں
میں                 ہاشمکودین بنو کہ تک یہاں رکا نہ بالکل عمل یہ کا بنانے  کیلسٹیں

بغپض              و کینپہ کےانپدرونی ان اسلمکےساتھ ایسا اور گیا بنالیا  کھیل
حسپینیوں              کپےتمپام افپراد نو سوائے نے انہوں کےبعد اس ہے۔ مظہر  کا

ہپوں              سوچتے آپ معدومہے۔ موہومو ایک میں دیاجن دے قرار  کوکافر
خنجممر               کمما کممیزبممانوممم ان بلکم قطعًانممیممم رکگیامم پر یممیممم معاملم کم ںگممم ہ ں ہ ۔ ں ہ ہ ہ  ے

اور             چل ی پممربمممم پاکبممازبیمممیوممم و پمموتر تین کی انسانیت محسِن ھجناِب ں  ٹ
بیمموی               لممی کممیپمم پ بلکمما ینممیمممم کممیبیممیمماممممم پ کممومما ا کممم نممم ہانمموممم ٓ ہ ں ہ ہ ں ٹ ٓ ہ ہ ہ ے ں  ہ

    ( میپں        (  بیپت اہپِل ۔پپس بپاللہ نعپوذ تھا گیا دیا نکال جنہیں تھی  کیربیبۃ
گیا۔     رہ کیا باقی سے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تمممام            کممی کائنممات نممبی جممو مرادوممشیعیتمممممم ماری ہےشیعیتسممممم ہ ہ  ے
       ! کپہ       ہپے یہ کیدلیل ان میں اس وتفصیًل اجماًل ہے۔ کرتی کارد  احادیث

عپرف              کے ان وہ اور ہیں آئی سے طریق کے صحابہ احادیث ساری  یہ
اللپہ               وہ کپےسپاتھ اس ہیپں۔ خپارجپ سے دین اور ہیں مرتد باللہ نعوذ  میں

وتعالٰی  ٗہ کرتے          سبحان تاویلت بنیاد بے اور جھوٹی باطل کی آیات  کی
طرف              کی اللہ رحمہ محمد بن جعفر سیدنا پر طور جھوٹ اسے اور  ہیں

بنمما             سممنتکممممم بنمما کتممابکممممم بنممِا شممیعیت یمممممیمممممممم ےمنسمموبکرتمممممم ے ہے ہ ۔ ں ہ  ے
!… کے  اصحاب

ؓہ        صحاب جانثار کے نبی جو شیعت ان      وہ اور تکفیممرکرتممیمممممم  ہےکی
کرتی     بکواس میممم بارممم ںکممم ے ِ       ے زن    مقصد کا جن ی لِطمع ا و ںک ہ ہ ہ ہ  ہے

سے             عربوں جو شیعیت وہ تھا۔ نہیں کچھ علوہ کے کرسی اور  زر
ہے             کرتی منسوب کو عیب ہر طرف کی ان اور ہے کرتی  کراہت
ان               کیمما اختیممار لیممممم ابلغکممممم دیممنکممممم اپنممممم اللمنممم قومجسممم ےاورومم ے ے ے ے ہ ے  ہ

ہے۔        کتراتی سے کرنے نسبت اپنی طرف کی
جممس             دمممی ادرا جیسممابممم الفاروق عمر کم کممتیممممم یم جو شیعیت ٓومم ہ ہ ہے ہ ہ  ہ
کیممما               لود کوخاکا ناک کی اس اور ال کوتوممممم تکبر مکسریکممم ٓنمم ڈ ڑ ے ٰ  ے

           (    ) کپہ  یپہ اور ہے عورت زانیہ صہصاۃ کیماں ان اور کیپناہ اللہ  کہوہ
کپےہپاں                اس اور کیپا زنا کےتحت متعہ کےساتھ کیبیٹی آپ نے  علی

یپہ              جپو شپیعیت وہ کپردیپا۔ محروم انہیں نے عمر لیے اسی بتائی۔  رات
نبی    کم ہکممتیممممم ہے وقاص     ملسو هيلع هللا ىلصہ ابیم بن سعدم خالو عنہ    ےکممممم اللہ  فاتِح رضی

’’ ہیپں        ‘‘   سپفاح بپن نغپل وہ والپے تپوڑنے کاغرور متکبروں اور  عراق
و             مصممر فاتممِح جممو شممیعیت ومم یممممم یایسمممممم بنمموزمممرممممم ہبلکممسممارممم ں۔ ہ ے ہ ہ ہ ے  ہ

العاص    وبن عمر وہ         فلسطین ہپے کہپتی میپں کپےبپارے عنہپم اللہ  رضی
ابکممر               ابممی بنممت اسممماء ابممن زبیر بن اللم عبد اور یممم کیاولدمم زنا ی ہبممم ں ہ  ھ

الہجپرۃ    وبطلپۃ النطپاقین خلیفپۃ      ذات و المپومنین عنہپم،امیپر اللپہ  رضپی
ہیں۔      اولد کی متعۃ سب المسلمین

نممبی            فمماروق و صممدیق کمم کممتیمممممم یم جو شیعیت ہومم ہے ہ ہ  کپےدونپوں ملسو هيلع هللا ىلصہ
ہیں      کےغاصب خلفت منصب، علی  خلیفہ عنہ    اور اللہ ان  رضی  ےن

نے               انہوں اور رہے خاموش پر اغتصاب کے ان وہ کہ کیا احسان یہ  پر
المممومنین            ات اورامممم کممیبیویمموممم نممبی جو شیعیت ومم ائیمم نمکممم ہغیرت ں ہ ۔ ھ  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نم    عنمم ہرضیاللممم پممر          ہ ان اور درازکرتیمممممم طعن زباِن میممم بارممم ہےکممم ں ے  ے
کے             متعہ کو زنا جو شیعیت وہ ہے۔ باندھتی بہتان کے وفحاشی  کفر

ہے۔      دیتی قرار جائز میں پردے
نہیں            بھی اعتراف کا عظام فقہائے اور علماءپ ہمارے جو شیعیت  وہ

گسپتاخیاں             میپں کپیشپان اکپابر اور میپں کیشپان اربعہ آئمہ اور  کرتی
سمماتممم            ایممرانکممممم نسممبت اپنممی پیروکممار جسکممم شیعیت ومم ھکرتیمممممم ے ے ہ  ہے۔

اور             یمممم عیممدکرتمممممم اور رکمممتممممم روزممم سمماتممم اسیکممم اور یممم ںکرتممممم ہ ے ے ھ ے ھ ے ں ہ  ے
کمما              کسممی اممم جسکمممم شیعیت ومم یمممم پابندیکرتمممم کی اوقات ںاسیکممم ہ ے ہ ں۔ ہ ے  ے

علی         وممم تککممم جب وزننممیمممم ہکوئی ہ ں عنپپہپپ    ہ اللپہپپ  کپیمحبپت رضی
عمر      ساتممم مدعویکممم ھکمم ے ٰ عنپہپپ    ے اللپہپپ ۔    رضی کپرے نپہ دشپمنی  سے

علی            کمومم قسمکمممالممم کی رب کممم ساتاسمانوممم ومم ہچامممم ہ ے ھ ے ں ٓ ہ اللہ  ہے  رضی
عمر            عنپہپپ  و جب القتل واجب و لیکن کرتا محبت ہس ہے ہ ہے  رضمممیے

عنپہپپ   سنی      اللپہپپ ا کر محبت ےس ۔ ے عمر   ے تو عنپہپپ   کیا اللپہپپ  سے رضی
! کرتا؟   نہپیں محبت

کممی             گ اورا ، روممم ،پتمممم پردرختوممم نام بیتکممم ِل جوامم شیعیت ٓومم ں ھ ں ے ہ  ہ
پممر             ان اور دربمماروممم اولیمماءکممممم جسنممممم شیعیت ومم ںتقدیسکرتیمممممم ے ے ہ  ہے۔

لوگپوں             اور بنالیپا بہانہ کا بٹورنے کےاموال کولوگوں میلوں والے  لگنے
شپیعیت              وہ کیپا۔ کھلواڑ سے کیعزتوں ان اور کیا مبتل میں  کوعبث

 ’’ کے            ‘‘ تقیہ کو دھوکے و نفاق اور ہے دیتی قرار اجب کوو جھوٹ  جو
گمما             زبممانسمممممکمممممم اپنممی شممیعم کمموئی قراردیممتیممممممم جائز میممم ہےپردممم ے ہ ہے۔ ں  ے

معمولی            اور ک فروع مختلف تو م ی ن فرق کوئی درمیان ےمار ہپ ں ہ ے  ہ
کرِ               تسبیح کی لعنت پر پ دلا کا اس جبکم یممم لوگمم بکممم ٓاختلفِمذامم ہ ں ہ ے  ہ
 ! وہ             ی گ ملپے فرصپت اسپے گپاجپب دے بھپی بپک ایسا اور ہوگا  رہا

       ’’ مرکپز  ‘‘ کپا کپومسپلمانوں زمیپن وغلیپظ کپیناپپاک قپم جپو  شپیعیت
کممی    ‘‘ ’’        کعبممم اور نممامدیممتیمممممم کمما مقممدس اوراسممممم ہگردانممتیمممممم ہے ے  ہے
ہے۔              علقہ ترین پاک سے سب کا زمین اس جو ہے کرتی حرمتی بے

اور           اورمممزاروممم معطمملکرتممیمممممم کممو مسمماجد جممو شممیعیت ںومم ہے  ہ
مسمماجد            کممی ضممرار اور عبممادت اوروممماممم بادکرتممیمممممم کوا ںدرباروممم ہ ہے ٓ  ں

کممو           فصممیل کممی اختلف درمیممان کممممم اورمسمملمانوممم ےتعمیممرکرتممیمممممم ں  ہے
بیممان            م بممارممممیممممممم شممیعیتکممممم ی ایسممیممم وسممیعکرتممیممممممم ہمزیممد ں ے ے ہ  ہے۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

م            کمممااجمممم دسمممتوممم کمممیچیمممرمم شمممیعیت ی اورایسمممیمممم یممممم ہکرتممممممم ٓ ں ہ ہ ں ہ  ے
ہیں۔  شکار

شبہ{         ‘‘ بعنوان لیکچر الشامیالشہیدکے انس ابو المجاہد  شیخ
{ اقتباس’’  ےواباطیلسممم

مقدمہ
ّلپہ           

ٰ
ل والحمپد المعپاد۔ الیپہ و کلہ الحکموالمر لہ الذی ّلہ

ٰ
 بسمال

ل    الفتراق قدر والسمملم       ِالذی والصمملة ولیکاد تقارب فل فرقا المة  ہذمم
من     استثنی من عممدا     ِعلی ومممن واحممدة بالنجمماة الفممرق وعممادا ِہذمم  مِم

۔  یکاد
امابعد…!!!

اور         درمیممانرافضممیوممم کممممم مسمملمانوممم عرصممسممممم کچممممم ںپچممملممممم ے ں ے ہ ھ ے  ھ
دی            شممورسممممم زور دعمموتبممممممم کممی اقممتراب و اتحمماد کممممم ےمسمملمانوممم ڑے ے  ں
کممی            رافضممیت کمم یممسمممجمممتمممتممممممم لمموگ تسمممم جبکممبممم ہجارممیمممممم ھے ے ھ ہ ے ہ ہ ہے  ہ

گی۔             لوٹے نہ واپس یہ دوبارہ اب اور ہے ہوچکی غرق دعوت
و           راعیمماممممم حقیقیچممم کا رافضیوممم ملکمیممم وفراتکممم دجلم ہلیکن ں ہ ں ں ے  ہ

پھینکا۔         اتار لباس کا تقیہ نے انہوں جبکہ گیا
  ’’ اصطلحکیوں‘‘        ‘‘ کی الرافضہ نے فقہاء چاہیےکہ لینی جان بات  یہ

ی             اعتبممارسممممممم تمماریخی اور لغوی صرف نام یم اسلیممم ہاستعمالکیمم ے ہ ے  ۔
بہپت            کپوسپمجھنا معنپٰی کپےاحکپاماور ان بلکپہ چپاہیے سپمجھنا  نہیں

تعریف               کی اس الشافعی امام گیا دیا نام یہ انہیں پر بنا جس ہے  ضروری
اللپہ    (            رضپی عمپر و بکپر کپہابپو کہپا یہ نے جس ہیں کہتے ہوئے  کرتے
 { امممام        {     فیترجممم بی السیرللذمم تووممرافضیممممم یممم امامنممیمممم ما ۔عنمم ہ ہ ہے ہ ں ہ ں ہ  ہ

ہیں   کہتے ہیں   احمد وہ نبی  رافضی ہیپں     ملسو هيلع هللا ىلصجو کرتے تبرا پر  کےاصحاب
کرتپے             گسپتاخیاں میپں شان کی ان اور ہیں دیتے گالیاں کو ان  اور

           { لیے{  کے شخص اس ہر لقب یہ ہیں کہتے شی الخر ۔ للخلل السنۃ  ہیں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

صپحابہ            اور کیپا غلو میں دین نے جس ہے گیا کیا اللہ  استعمال  رضی
مم  }ہعنمم ۔         {   خلیل مختصر شرح دیا قرار جائز کو طعن میں شان کی

ہے              اجماع کا السنۃ اہل اور اثر و علم اہِل ہیں کرتے بیان  الکرمانی
نممبی    جسنمممم ےکم گممالی         ملسو هيلع هللا ىلصہ کممو ایممک کسممی یمما دی گممالی کممو اصممحاب  ےکممم

کممی                ان یمما کیمما طعممن پممر ان یمما کممی گسممتاخی شممانمیممممم کی ان یا  ںدی
’’ ہے۔           ‘‘ رافضی وہ تو لگایا عیب میں ایک کسی یا کی جوئی عیب
خممر           دعمموتا یمم کممی اتحمماد ساتممم کممم اورمسلمانوممم ٓلیکنرافضیوممم ہ ھ ے ں  ں

اس           جممسمیمممم کممرگئی اختیممار شممکل کممی اورکتممابوممم کانفرنسمموممم ںمیمممم ں ں  ں
اور            کمممسمملمانوممم کممی کوشممش ی ایممکممم نمممم تمممامداعیمموممم ںدعوتکمممم ہ ہ ے ں  ے

دو               ان کمموئی جممو کمم یمم اور فرقنممیمممممممم کوئی دینمیممم کممم ہرافضیوممم ہ ہے ں ہ ں ے  ں
کمممی          مسممملمانوممم ومم کمممیکوششمممیمممکرتممماممممممم تفریمممق میممممم وممم ںگرومممم ہ ہے ں ں ں  ہ
   … ’’ بہپت     ‘‘ طپرحپ اس اور ہپے تکفیپری وال کرنپے تفریپق میپں  جماعت

ہیں۔            دیتے کو مخالفین اپنے داعی کے دعوت اس جو القاب سے
تمماب             و پیممچ زیممادمم سممبسمممم لیممممم دعمموتکممممم اس جوگرومم ہلیکن ے ے ے  ہ

’’ ‘‘ العلمپانیہ           میپں حقیقپت اور ہے منسوب اسلمکیطرفپ وہ ہے،  کھاتا
        …   ، مصپری تمپام اپنپی ہپے الخپوان جمپاعۃ مراد میری ہے گروہ کا

! سمیت     شاخوںپ شامی اور سعودی
کینصوص‘‘             سنت و کتاب می امور تر تمام مطلب کا ںاسلم  ہے
پممر             اسرسممتممم زنممدگیمیمممم سمماری اپنممی دمممی یمکمما کنا جممم گممم ےکممما ں ٓ ہ ہ ھ ے ٓ  ے

کپہ               رکھپے اعتقپاد یپہ اور ہپے کیا وضع کےلیے اس نے شارع جو  چلے
کممی             دنیمما کمم علمممانیمیمممممممم لیکممن شریعتمیممممیممممممم مصلحت ہساری ہے ہ ہ ہے۔ ہ  ں
اگممر           پممس کردیمماجممائممممم علیحممدمم نصمموصسممممم اور دیممن کممو ے۔زنممدگی ہ  ے

مصپلحت           تو ہوجائے متعارض کےساتھ نصپ دینی مصلحت کوئی  کہیں
کپہوہ               ہپے یپہ منہپج کپا جپس شپخص وہ ہپر پپس جائے۔  کومقدمکردیا
’’ ہپے           ‘‘ علمپانی وہ تپو ہپے رکھتپا مقدم پر شرعی ِ نص کو  مصلحت
کمما            حقممائق اعتبمماِر کیممونکم لممممم نممامرکممممم اسمملمی مرضی جو ومم ہچامممم ے ھ ہ  ہے

’’ ۔     کا ناموں کہ نہ ہے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہپوئے           لیتپے کپام سپے تلپبیس اور کپاری فریب میں لوگوں  عام
صممحیح             سمموچ ی کممییممم ان کمم یمممم یممسمممجمممتمممم داعممی دعوتکممممم ہاس ہ ں ہ ے ھ ہ  ے
تھے۔            گامزن فقہاء جمہور کہ پر جس ہے عکاس کی فکر اسلمی

کے              جمہور کہ ہے کہتا وہ مولوی۔ فیصل ہے ایک سے میں انہی  پس
اثنمما               شممیعم کمم پراتفاقمممممم بات اس حاضرمیممم و ماضی کا علماء ہکبار ہ ہے  ں

محقپق             کسپیبھپی اور ہپے سپے میپں قبلپہ اہپِل اور ہیپں مسپلمان  عشریہ
۔        کیا نہیں انکار کا اس نے عالم

جبریؒن‘‘        ابِن شیخ میں رد کے ’’  اس اللت  ‘‘  حپزب فتپوٰی  کپا
’’ ۔       ہے موجود میں حکم کے مناصرت کی

ہے            کہتا وہ القرضاوی۔ یوسف ہے وہ اور عالم اخوانی دوسرا  ایک
مخممالفین           دعمموتکممممم کممی قربت درمیان کممم اوررافضیوممم ےکممسلمانوممم ے ں ں  ہ

             ، ہپے دعپوت مخپالف یپہ کپہ ہیں کرتے واضح کو حقیقت کی ان جو
یہپاں            لپوگ گمپراہ اور ہیں اچھالتے لوگ گمراہ جنہیں ہیں دعوے  خبیث

      … وہ      اور ہیپں اغپراض کپیاپنپی جپن ہیپں بھپی وہپاں اور ہیپں  بھپی
ہیں۔    مبتلء میں دھوکہ

جولئی‘‘      بتاریخ بیان وا      2006ہی صادر س ادار اس ہمی ے ہ  ں
    ’’ موسمموم  ‘‘    نممامسممممم کممممم المسمملمین لعلممماء العممالمی التحمماد ومم ےجسممممم ے ہ  ے
مئوسممس            الخمموانکممممم بلکمم بمماتنممیممممممممم جدیممد کمموئی یمم یممممم ےکرتمممممم ہ ہے ں ہ ہ ں۔ ہ  ے

البنؒا   دونپوں   ‘‘           حسن شیعہ اور السنۃ کہاہل لو جانپ بات یہ ہیں کہتے  خود
ہپے               کرتپا جمپع اللہ رسول محمد اللہ ال الہ ل کلمہ انہیں اور ہیں  مسلمان

برابممر              شممیعم اور سممنت ِل اممم اسمیمممم اور کیاصمملمممممم یعقیدمم ہاوریمم ہ ں ہے ہ  ہ
وہ                 تپو ہپے کیبات اختلف تک جہاں اور ہے کیبات ملنے تو یہ ۔  ہیں
   ) ! ل         ذکریممات بحمموالم تقریممبممکممنمممممم جممسمیمممم کمم یمممم امورمم ہایسممم ہے ں ہ ں ہ  ے

’’( ۔  للتلمسانی مذکرات
گپپے            ڈالیں روشنی پر موقف کے فقہاء مسلمان ہم میں رسالہ  اس

کیمما             کمما ان میمممم بممارممم کمممم رافضممیوممم حقیقممتمیمممم کمم گممممم یممم ںاوردیکممم ے ے ں ں ہ ے ں  ھ
دینپے             رواج کپو دعپوت کی قربت کہ سکیں جان ہم تاکہ ہے  موقف

! ہے    کیا حقیقت کی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اوپممر            سممممم نمموممم میمممم بممارممم کممممم رافضممیوممم نممممم میمممم رسالممیممم ےاس ے ں ے ے ں ے ں ں  ہ
سپے            مپذاہب فقہپی اسپلمی مختلف جو ہیں کیے نقل اقوال کے  فقہاء

۔    ہیں رکھتے تعلق
ذکر‘‘             ی ب تعارف مختصر کا اء فق ان سات ک اس ن ھمی ہ ھ ے ے  ں

ی                باتبممممم یم اور جانلممم قیمت و قدر کی ان وال نممم تاکمپمممممم ھکردیاممممم ہ ے ے ڑھ ہ  ہے
ہیپں           کپررہپے لپوگ وہ کیمخالفت کہان لے علممم   جانپ نسممبت  جممواپنی

فقہاء               ان کہ ہیں چھوٹے لوگ وہ کہ کہتے نہیں یہ ہیں۔ہم رکھتے ساتھ  کے
کپےحلقپات              ان تپو وہ بلکپہ نہیں بھی کیطرحپ شاگرد سے  کےچھوٹے

کپہ           ہپے گیپا کہپا یپہ نہیپں۔ اہپل کےبھپی بیٹھنے دیممن  ِان{ میں العلممم  ذا
{ دینکم    خذون عمنتا کس         ٔفانظروا ک و دیک تم پس دین علم ہی ھ ہے  ہ

’’ ۔      ہو رہے کر حاصل اسے سے
جممو            یکیممامممممم ذکممربمممم کمما وقممائع تمماریخی متعممدد سمماتممم ہےاسکممممم ھ ھ  ے

ہیپں            فرماتے تعالٰی اللہ ہیں۔ کرتے کوواضح کےموقف  َوَمن{مسلمانوں
ِه             ُنپَوّل ْؤِمِنیَن اْلُمپ َسِبیِل َغْیَر ِبْع َوَیَّت اْلُھَدٰى َلُه َبَّیَن َت َما َبْعِد ِمن الَّرُسوَل  ُیَشاِقِق

{ َمِصیًرا       َوَساَءْت َجَهّنَم َوُنْصِلِه اَتَوّلى َۖم اکپپیراہپ     ٰ رسول کوئی جو  اور
اور             وگئی دایتواضممحممم اسکمممممسممامنمممممم اسکممم بعد ہکوچمممومممتاممممم ہ ے ے ے ہے ڑ  ھ
اور               گممممم والبنممادیممم اسممیرامم ماسممم تومم کیراممچلتاممممم مومنین ےغیِر ں ہ ے ہ ہے  ہ

} النسا          کانامممم یبرامممم کیامم اورومم گممم پممنچادیممم نممیممم ہےجمم ٹھ ہ ہ ے ں ہ ں ۔ }115ءہ

(   ) تعالٰی  اللہ حفظہ الُکرخی صادق

)۱( الفصل
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

گیا        کیا نقل اجماع میں جن اقوال  وہ
!!! پر     ہونے کافر کے ہےرافضیوں

حکم   !…            قتالکممم ساتممم انکممم تیمیم ابن السلم شیخ ےیماجماعمممم ھ ے ؒ ہ ہے  ہ
عپراق       (       آج حپال کپا کپہان جیسپے ُممَتِنعپہ طائفہ کےبعد کرنے  کیبحث

            ( کیمما  روایممت وجوب کا قتال ساتممم انکممم کم یممم متعلقکممتمممم کممم ھمیممممممم ے ہ ں ہ ے ہ ے ہے  ں
میپں                اس ہو میں اختیار جو قتل کا آدمی کےکسیایک ان لیکن ہے۔  گیا
ی             وتخلیدمیمممبمممم تکفیر کی ان طرح اسی درمیاناختلفمممممم اءکممم ھفقمم ں ہے۔ ے  ہ

دو              احمدسممممم امام میممم بارممم اسکممم اور یممم قوالمم ورا دومشمم ےعلماءکممم ں ے ے ں ہ ہ  ے
) یہ               کہ چاہیے کوجاننا جس ہے یہ بات صحیحپ ہیں کہتے پھر ہیں۔  روایتیں

اللپہپپ)    رسول عبپارت       ملسو هيلع هللا ىلصشیعیت سپے کیمخالفت شریعت ہوئی  کیلئی
         ’’  ‘‘ افعال   کفری ک کافرو افعال ک ان طرح اسی کفر ی ہاور ے ں ے ہے۔ ہ  ہے

شخص              معین ایک کمسمیمم لیکن یکمفمرممممممم بممم اوروممم یممم جنسسممممم ہے۔کمیمم ھ ہ ں ہ  ے
م            کیممونکممم سمماتممممشممروطممممممم ثبمموتکمممم کفممرکممممم وتخلیممد تکفیر ہکی ہ ہے۔ ھ ے  ے
اور             یمممم بیممانکرتمممممم مطلقممًا کممو تفسممیق و تکفیر وعید، و وعد ںنصوِص ہ  ے
کپہ               تپپک یہاں کرسکتے نہیں داخل کےحکممیں عام کواس  کسیمعین

و        قائمنمم متعارض اسکممم دلیل ہکوئی ہ فممی    (ے مسممئلم عالفتاوی مجمو ہبحوالم ٰ  ہ
المامیہ  ۔)الرافضہ

   ’’ کپیگمراہیپوں     ‘‘ رافضپیوں میپں الجپامع العزیز عبد بن القادر  عبد
       ‘‘ ی       بممم کسینممم ساتممم اسکممم لیکن یممم بعدلکمممتممممم بحثکممم متعلق ھکممم ے ھ ے ں ہ ے ھ ے  ے
قممول              یمم بلکمم ا کمم نممیممم میممم بارممم تکفیرکممم کی پررافضیوممم طور ہمتعین ہ ہ ں ہ ں ے ے  ں

سالوں  جممب          پچھلے یمملگیممامممممم تحممتپممم اسممبابکممممم سیاسی بعض ہےسممم ھ ے  ے
کرنے          میں 1399 پیدا پٹرول تو ہوئی قائم حکومت شیعہ میں  ایران

کممی            شممخص اس ر اورممم گئیمممم رعبمیمممما عربریاستیممم کمزور ہوالی ں ٓ ں  ں
تممو             ا تمماتمممم یلکممم بمممم خلفکچممممم شیعمکممممم جو گئی کی افزائی ھحوصلم ھ ھ ھ ے ہ  ہ

ر               پممم قولنممیمممم کا لالسنمم امم یم تو دیا قراردممم کافر انممیممم نممم ھبعضلوگوممم ں۔ ہ ۃ ہ ہ ے ں ہ ے  ں
ہے                ہی کفر کفر کہ چاہیے جاننی بات یہ کہ ہیں کہتے جناب بعد کے  اس

پممر             اسممی کممیجمماتیمممممم تکفیممر کممی رافضممی ایممک پممر بممات جممس  ہےاور
کممو             شممیعم میمممم فرقمموممم لیکممنسممارممم کممیجمماتیمممممم ی کیبممم سنی ہایک ں ں ے ہے  ھ

تکفیممر              جممنمیمممم مقممالت گئممم اسمیمممملکممممممم اور لیاگیامممم کر ںخاص ے ھے ں  ہے
ہیں۔      گئے پھیل بہت ہے واضح
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

      … روایپت   وہ ہپے روایپت سپے ابراہیپمالپتیمی میپں صپحیحینپ  اور
نپپے               طالب ابی بن علی ہمیں کہ ہیں کہتے وہ سے والد اپنے ہیں  کرتے
پمماس               کممممممارممم زعمرکمممتامممممم شخصیم جو کم لگممم توکممنممم دیا ےخطبم ہ ہ ہے ھ ہ ہ ے ے ہ  ہ

نہیں              میں کیکتاب اللہ وہ اور ہیں ہمپڑھتے جسے ہے چیز یپہپپ  کوئی  وہپ
ہپے              ہوتا معلق ساتھ کے تلوار کی ان ایساصحیفہ کہ یہ اور ہے  صحیفہ
ایسمما            تممو یممم متعلقاحکاماتمم سممم اورزخموممم دانتوممم کممم ںجسمیممماونمممم ہ ے ں ں ے ٹ  ں
علممی           جنمماِب مممامیمممم صممحیحینوغیرمم حدیث یم ںشخصجممموممممبولتامممممم ہ ہ ہے۔ ٹ  ھ

عنپہپپ    اللپہپپ یہ            رضی جو ہے رد پر قرقہ رافضی یہ اور ہے ثابت  سے
نبی     کم ہگمانکرتاممممم علی ملسو هيلع هللا ىلصہے عنہ    ےکممم اللہ خلفت    رضی میں حق  کے

زعممم              کممومم جیسمما وتمما یمم معاملمایساممم اگر لیکن یمم کیتممم وصیت ہکی ہ ہ ہ ہ ۔  ھ
صحابہ              کیونکہ کرتا نہ رد صحابی بھی کوکوئی بات اس تو ہیں  رکھتے

آپ             ملسو هيلع هللا ىلصنبی زیادہ سے سب بھی کےبعد کیوفات آپ اور  کیزندگیمیں
کممو             ملسو هيلع هللا ىلص چیممز ایسی کمومم ا نمتممم ممکن یم اور والمممتممممممم اطاعتکرنممم ہکی ہ ھ ہ ہ ھے۔ ے  ے

یمما              مقممدم نصکممممم بغیر جسممم مئوخرکرتممم کو چیز ایسی یا ےمقدمکرتممم ے ے  ے
گمممان             ایسا ثسممم کوئیصحابمم جو وکل حاشا امم نمتممم جائز کرنا ےمئوخر ہ ۔ ھ  ہ

نممبی    اور ہےرکمممتممامممممم کممی       ملسو هيلع هللا ىلصھ ان وئممم رویمممرکمممتممممممم معانممدانم سمماتممم ےکممم ہ ے ھ ہ ہ ھ  ے
میپں             لوگپوں کپوئی جپو پپس ہپے۔ کرتا کومنسوب فجور و فسق  طرفپ

خپارجپ              سپے اسپلمکپےدائرہ وہ تپو ہپے گیپا پہنپچ پپر حپال اس  سپے
ہپے             کپافر سپاتھ کپے اجماع کے اعلم آئمہ کے امت اور ہے  ہوگیا
) کپے۔            بہپانے شپراب بنسپبت ہے حلل زیادہ بہانا خون کا اس ۔۱۹اور

۔)۲۰
نے             جنہوں گے کریں ذکر کا اقوال ان ہم میں بعدذیل کے  اس

ہے۔       کیا اشارہ طرف کی اجماع اس

)۲( الفصل
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کے         فقہاء پر طور اجمالی میں جن اقوال  وہ
ہیں  متعلق   احکام ےرافضیومممکممممم ں

یعلٰی)   ۱( ابو ایک       )۲۸(قاضی کے فقہاء کے کوفہ ہیں  کہتے
ؓہ    صپحاب نپے رافضپیوں         گپروہ اور کپا کپےقتپل والپے دینپے  کپوگپالی

) ۔        ہے دیا فتوٰی کا ہونے کافر )۲۹کے

السبکی)  ۲( الدین میں    )۲۹(تقی کہ ہیں میپں    کہتے کتپِبحنفیپہ  نپے
      ’’ میں‘‘  اس اور دیکھا کو البدیعیہ الرافضة‘‘ الفتاوٰی  قسم

وغیر   کفار جانا         م ’’ِالی متعلق ک اختلفات بعض ک ان اور ےمی ے  ں
عمؓر            و بکؓر ابو جو میں بارے کے لوگوں ان انکار    اور کا امامت  کی

طممرح              اسممی شممخصکممافرممممممم ایسا کم باتیممممم صحیح اور یممم ہے۔کرتممممم ہ ہے ہ ں ہ  ے
           ’’ محمممد  ‘‘ امممام اسمیمممم اور حنفیممیمممسممممممم کتِب جو المحیط نممم ںمیممم ہے ے ں ہ ے  ں
انہپوں            کیپونکہ نہیپں جپائز نمپاز کپےپیچھپے کہرافضپی ہے مروی  سے

بکؓر    ابو ؓہ        نے صپحاب تمپام جبکپہ کیا انکار کا خلفت انکی   کی  کا
’’ میپں          ‘‘ الخلصپہ کتپِباصپول کی ان طرحپ اسی ہے۔ اجماعپ پر  خلفت

      ؓ صدیق وہ اگر کہ اور          ہے تووممکافرمممم انکارکرممم کا خلفت ہےکی ہ  ے
طرح   ’اسی الفتاوٰی‘‘  کی’         تتمة بکر ابو جو رافضی غالی و ک ہمی ہ ہے  ں

 ‘‘ یپۃ          الغپا نہیپں۔ جپائز نمپاز پیچھپے کپے اس کپرے انکپار کپا  خلفت
      ’’ بممدعتی    ‘‘ اور وی م کمصمماحبمم المرغینانیمیممممممم اور میممم ٰللسروجی ہ ہ ہے ں ں ؒ 

انہپوں            پھر ناجائز۔ کےپیچھے رافضی اور ہے مکروہ نماز  کےپیچھے
کفر               موجِب جو وی م صاحِبم شخص ایسا حاصلیممممم کا اس کم ا کمم ٰنممم ہ ہے ہ ہ ہ  ے
سات               ک ت کرا تو ی ن ایسا اگر لیکن ی ن جائز پیچ ک اس تو ھو ے ہ ں ہ ں ہ ھے ے  ہ
میپپں             صحابہ اور ہے میں الحنفیہ من بلدجی للبنپ المختار شرح ہے۔  جائز
نہیپں             کفپر رکھنپا بغپض سپے اس اور دینپا کپوگپالی کسپیایپک  سپے
کو            وال دین گالی اپن ن کعلی کیون ی گمرا ےلیکن ے ے ے ؓ ہ ہپے ہپ  ہپے

الفتپپاوٰی           ‘‘ اور کیپا نپپہ قتپپل کپہاسپپے تپپک یہپپاں گردانپپا نہیپپں  کپافر
بکممر’’               ابممو جممسنمممم کمم اسمیمممممممم حنفیممیمممسممممممم کتِب جو ےالبدیعیم ہ ہے ں ہے ے ں ہ  ہ

وہ              الصدیؓق  کہپا نپے بعض اور ہے کافر وہ تو کیا انکار کا  کیامامت
کپہ                کہپا بھپی یپہ اور ہپے کپافر کپہوہ ہے یہ بات صحیحپ لیکن ہے  بدعتی

کممافر             وال گممالیدینممممم کممو صممحابم کمم یمممم یکممتمممممم یممبمممم والممممم ےکممنممممم ہ ہ ں ہ ے ہ ھ ہ ے ے  ہ
ہیں۔     فاسق وہ بلکہ نہیں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بکممر              ابممو کمم خلصممیممممممم کمما اس کمم ا کممم نممممم طممرحانممموممم ہاسممی ہے ہ ہ ہ ہ ے ں  ہ
میپں           صدیؓق  روایپت ایپک اور کپےمطپابقپ ؒہ ابوحنیف مذہِب دینا  کوگالی

یپہ               تپو ہپے تعلپق کا مالکپ امام تک جہاں اور ہے کفر کےمطابقپ  شافعیہ
کی              مقرر سزا کی کوممموممم لیممم شخصکممم ایسممم نممم انمموممم کم ںمشممورممممم ڑ ے ے ے ے ں ہ ہ ہے  ہ
کےہاں                 ان نے میں لیکن نہیں کفر کہیہ ہے کیمتقاضی بات اس جو  ہے۔
کپہوہ              کہپا نپے انہپوں میپں کپےمسپئلہ ۔خپوارج پایپا نہیپں کاخلفپ  اس
وہ             اگپر ہپے۔کپہ پپر حپالتوں دو کپےنزدیپک ان مسپئلہ ۔پپس ہیپں  کپافر
نہیپں             کپیتکفیپر اس تپو کیپے تکفیپر بنپا رہپے تپک دینپے گالی  صرفپ
کممی             تکفیممر کممی اس تممو تکفیممرکممرممم اگممرومم لیکممن گممی ےکممیجممائممم ہ  ے

) ہے      رافضی وہ کہ گی نے)         ۳۱جائے اس کہ ہو لعنت پر اس کی اللہ  ۔
اور            ابمموحنیفم امممام ، اممماممالممک شممخص ایسمما تممو کی زیادتی ؒہتکفیرمیممم ؒ  ں
کپے            احمپد امپام اور ہپے کپافر نزدیپک کپے شپافعیہ میپں جہت  ایک

) ہے   زندیق ۔)۲۳نزدیک
)۳             (ؓ شیخین کہ لو جان بات یہ کہ ہیں کہتے السیوطی الدین  جلل

) اصحاب        کاحکممممارممم والممم گالیدینممم ےکو ہ ے جہتوں)    ۳۴ے دو نزدیک  کے
الحسین     ( قاضی اسممم ےپرمممممم کہ)        ۳۵ہے۔ ہے یہ ایک ہے۔ بیانکیا نے  وغیرہ

نپے            المحپاملی ہپے کیپا جپزم پپر اس اور ہپے کپافر شپخص  ایسپا
             ’’ جو‘‘ اور افتوی ک اصحاب پر اسی اور فاسق و ک می ہےاللباب ٰ ہے ہ ہ  ں

احوال              دو حالت کی اس تو رتا کافرنممیممممممم سبب بدعتکممم اپنی ٹھہکوئی ں ہ  ے
) فسق       یا کفر یا نہیں خارجپ ۔)۳۶سے

)۴) اللوسی)    المعالی (۳۷ٓابو سے)     ان ہیں سارے)  ۳۸کہتے  اور
جائے                کی نہیں تکفیر کی قبلہ اہِل کہ ہے یہ بات ثابت سے السنۃ اہل  ائمۃ
کممی               جممس و ثممابتنممممم صممدور کا بات ایسی کسی انسممم تک جب ہگی ہ  ے
پممر              اس تممو و ایسانممممم اوراگر ضرورتکمممساتممممممم دینمیممم ہمعرفت ہ ہے ھ ے  ں

 … قرامطپپہ          شپپیعہ کپہغپپالی گپاجیسپپے جپپائے کپاحکپملگایپپا  کفپپر
علمپاء            اکثر کے النہر ماوراء پس وغیرہ۔ عشریہ اثنا اور فرقہ  رافضی

) ہے      دیا قرار کافر انہیں ،خون)       ۳۹نے اموال ک ان ن و ان ےاور ے ں  ہ
صپحابہ              کپہوہ سپبب اس ہپے دیپا قپرار کپومبپاحپ کیعورتپوں ان  اور

شیخیؓن         پر طور خاص ہیں دیتے گالی علیپہپپ      کو نبی دونوں وہپ ہپ  کوجبک
صپدیق             وہ پھپر تھپے۔ کپےکپان آپ اور کےتارے  السلمکیآنکھوں

علممی              ومم ساتممم اسکممم اور یممم انکارکرتممممم صحتسممم کی خلفت ہکی ھ ے ں ہ ے  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

عنپپہپپ    اللپپہپپ پیغمبروں        رضی العزم اولی تمام اور فرشتوں تمام  کو
السمملم               علیمم نبی جوانممیممم ی بممم ومم سممم انمیممم اور یممم فضیلتدیتمممم ہپر ں ہ ھ ہ ے ں ں ہ  ے

کمما              ونممم کاممملممم نکممممم قممرا اور یممم فضیلتدیتممممم پر ایک ر علومممم ےکممم ہ ے ٓ ں ہ ے ہ ہ  ے
) ہیں            کیکئیذللتیں ان کےعلوہ اس اور ہیں کرتے ۔)۴۰انکار

ہیں)          ۵( طرفگئے اس حسین قاضی ہیںکہ  ابوالثناءاللوسیکہتے
ب               یمممذمم یممم ومم تکفیممرنمممم اسمیممم چامممم دیناکفرمممم گالی کو شیخین ہکم ہ ۔ ہ ہ ں ہے ہے  ہ

کہ               ہے یہی بھی مذہب صحیحپ کا شافعیہ اور نے حنفیہ اکثر ہے کیا  اختیار
گممالی              ایسممی یم پس ووممکفرمممممم کیتکفیرمم صحابم جسمیممم ایسی ہگالی ہے۔ ہ ہ ہ  ں

پر             اس ا رک کر اختیار ن شیعو ک زمان مار ہپے۔جس ھپ ے ں ے ے ے ہ ے  ہے
بنمماپر                اس شممککممرممم کفرمیمممم انکممم کمومم جائزنممیممم یم لیممم ےکسیکممم ں ے ہ ہ ں ہ ہ ے  ے
ی               ناوممبمممم بغضرکممم انسممم یانممیمممم میمممکفرممممم گالیدینممم کو ھصحابم ہ ھ ے ں۔ ہ ہے ں ے  ہ

اور            تصممریحکممیمممممم اسممکی طحمماوینممممم امممام کممم جیسممممم ہےکفممرمممممم ے ہ ے  ہے
ایذا‘‘ ’’          کو صحابی ایک کسی کوئی اگر ک می ہالنوار ہے۔  ں

  ’’ کپہ          ‘‘ ہپے میپں العلم اور ہپے کفپر بھپی وہ ہپے جانتا کوحلل  دینے
ؓہ   صحاب ہے            غیر کفر ہی دینا قرار جائز دینا ایذا کو مسلمانوں عام  یعنی

  ’’ کپہ          ‘‘ ہپے میپں البزازیۃ ہے؟۔ خیال کسیکاکیا میں کےبارے ؓہ صحاب  تو
صممحیح               تمموومم کیمما انکار کا خلفت کی عنم اللم رضی بکر ابو ہجسنممم ہ ہ  ے

عمر        جو اور مطابقکافرممممم بکممم ہےمذمم ے کمما      ہ خلفممت کممی عنمم اللمم ہرضی  ہ
ہے۔       کافر الصح فی تو کرے انکار

         ِِِ ِ کتاب  طرح اسی ی ایس ی ب می تاتارخانی ہے۔فتاوی ہ ے ھ ں ہ ٰ 
          ’’ میں‘‘ اس ہے منسوب طرف کی جیلنی القادر عبد شیخ جو  الُغنیۃ

ان             موتعممالی سممبحان اللمم بیممانکیمماممممممم مسئلم مشابم کممم رافضیوممم ٰشیخنممم ٗہ ہ ہے۔ ہ ہ ے ں  ے
کفممر             انکممم ی بممم پسومم معاملمکرممممم کا اورعیسائیوممم یممودیوممم ےکیساتممم ھ ہ ے۔ ہ ں ں ہ  ھ

ہیں     ( آتے نظرپ ظاہر ۔)۴۱میں
عقیپدہ             بپد سپے کپےسپب مخلپوق یپہ کیپونکپہ کہپا نپے انہپوں  اور

… ہیپں             گمپراہ زیادہ سے سب اور گستاخ زیادہ سے سب اور ہیں  لوگ
        ’’  ‘‘ کرنپے  شک میں کفر کے ان کہ لکھا میں الحقائق تبصرۃ نے  انہوں

نہیپں…               یپا ہپے فاسپد قپول یپہ کپہکیپا ہپو شپک یپہ اسپے اگپر یعنی  وال
قممول              ایسمما کمم وجممائممم یمممعلممومممم اگممر لیکن یکافرمممم شخصبممم ہایسا ے ہ ہ ہے  ھ
میپں              اس تپو ہپو مشپکوک ہونپا کاکفپر اس اور ہے بدعت اور  گمراہی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ان               اور حکممملگایممامممممم کمما کفممر شیعمکممم بعضنممم انمیممم ہےاختلفمممممم ے ہ ے ں  ہے۔
       ’’ کپیایپک   ‘‘ متپاخرین میپں ان ہے۔ دیا قرار دارالحرب کو  کےعلقوں

وغیپرہ           السپعود السپلمابپو شپیخ کمپال، ابپن کہعلمپہ جیسے  جماعت
) ں  ہی ۔)۴۲شامل

)۶) الکردی)     یوسف بن العابدین ان)     ۴۳زین ک علماء ی ت ےک ں ہ ے  ہ
نے             الشافعی امام اور مالک امام تحقیق کہ میں ذکر کے فتاوٰی  تکفیری

کپی۔              موافقت کی ان نے مسلمین ائمہ سے بہت اور دیا فتوٰی کا  اس
میپں              کےبپارے کیکیفیت کیسزا ان سے مالکپ امام نے عیاض  قاضی
           … سے  میں اصحاب کبار کے حنیفہ ابو امام بخاری طاہر شیخ کیا  نقل

انہوں  ’’         ہیں، دے ‘‘ گالی کو شیخین اگر رافضی کہ کہا میں الخلصہ  نے
مممن               الثممالث النوع طرح اسی تووممکافرمممممم طعنکرممم لعن پر ان ہے۔اور ہ  ے
        ’’ علیپہ  ‘‘   نپبی ہ و کپہجپب ہپے میپں السلموالکفر کتاب الثالث  الفصل
کممافر            ی تممووممبمممم مممذاقکممرممم سمماتممم حممدیثکممممم کسممی کممی ھالسمملم ہ ے ھ  ے

انتہٰی۔ …  ہے
کی             ان جلدئی دیوان ک احادیث ی کتن ن لوگو گمرا ےان ے ہ ے ے ں  ہ
خممود              نممممم لوگمموممم تسممممم بمم کم جیسممم وئممم مذاقاممماتممممم کا ان اور ین ےتومم ں ے ہ ہ ے ے ہ ے ڑ  ہ
لکھتے            میں اصول اپنے البزدوی السلم فخر امام کیا۔ مشاہدہ کا  اس
امام                 ن می ک ا ک ن و ان ک ثابت ی س یوسف ابو قاضی ک ےی ں ہ ہ ے ں ہ ہ ہے ہ ے ہ ں  ہ

چممم        نمیممم خلققرا مسئلم حنیفمسممم ھابو ں ٓ ہ ے اور      ؒہ میممری اور کیا مناظرممم ہماممم  ہ
ہے               کافر وہ ہے مخلوق قرآن کہ کہے کوئی جو کہ تھی متفق رائے  انکی

( ان           (  ن قممرا خلممِق ی یمبمممم پس یثابتمممممم بممم محمدسممم امام بات ی ٓاوریمم ھ ہ ہے۔ ھ ے  ہ
کےمخلپپوق            قرآن کےساتھ معتزلہ یہ کیونکہ ہے واضح لوگوںمیں  گمراہ

کی              ان اور ماری جو ک ثبوت اس بسبب ی کرت اتفاق پر ہون ے ں ہ ے ے  ہ
کپے            ان میپں تفسپیر اپنپی نپے الپرازی امپام ہے۔ مذکور میں  کتابوں

ہے۔      کیا نقل قول کا کفر
کہ    کہا نے میپں           انہوں ان کیہپے تکفیر کیصریحپ ان نے علماءپ  جنپ

قممدس           السممعود ابو الفریقین استاذ الثقلین مفتی المدقق المحقق د  ہالعالمالزامم
میںپ       ان اور ںپ ہی بھی سرہ الحافممل    اللپہپپ المممدقق الفاضل  العالم

          ِِ انِِِ سممماتممم علممممکمممممم ل کمممما المممدوانیاپنمممممم المممدین جلل ھالممممولی ے ے ٰ 
المپولٰی          الکامپل الفاضپل طپرحپ اسی تھے۔ رکھتے کیمعرفت  گمراہوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اور            کرتمممتمممممم اکثرمناظرممم ساتممم انکممم جو السفرایینی الدین ھےعصام ے ے ھ  ے
میںپ  ہیںپ اسممی        ان یتمممممممم کمماریبمممم الصممالحالمم دالمممولی مالزامم ھے۔العال ھ ہ ٰ  ہ

سممغی           الممبر یوسممف کامممل فقیمم الممبرقلعی، محمممد لمولی کام محقِق ہطرح ٰ 
  ’’ میں  ‘‘  انہیں اور والمسائل الدلئل کتاب حسممین   صاحِب ممممولی ر ٰمامم  ہ

کے           بعد کے ان اور السنیۃ والمقامات الجلیۃ الفضائل صاحب  الشفیکی
کپپے              اجتہاد جو ہیں ایسے بعض میں ان ہیں۔ شامل علماء بڑے بڑے  بہت

ہیپں             بھپی ایسپے سپے میپں ان اور ہیپں ہپوئے کپوپہنچپے وسپطٰی  درجپہ
ایسپے              یعنپی ہیپں الحپرب دار علقے کے ان کہ دیا فتوٰی یہ نے  جنہوں

ہو۔       جاری لڑائی یا جھگڑا جہاں علقے
)۷) ہیں)     رازیکہتے الدین بنا)      ۴۵فخر کی وجو تین اشعری ہک  ہ

… ہیں       دیتے قرار کوکافر رافضیوں پر
            ( دیا۔( قرار کافر کو سرداروں کے مسلمانوں نے انہوں کہ یہ پہلی  ا

ہپے            کپافر وہ دے قپرار کپافر کپو مسپلمان کسپی کپوئی جپو  پس
اپنپے            نپے کسپی جپس کپہ ہپے حپدیث کپی السلم علیہ آپ  کیونکہ

دار              حممق کمما اس ایممک میمممم تممودونمموممم کممافر ااممم کمم ائیسممم ںمسلمانبممم ں ے ہ ے  ھ
ہے۔        واجب تکفیر کی ان ہے۔پس جاتا ہو

             ( کے( جس کہ ہے کی تکفیر کی قوم ایسی ایک نے انہوں پھر  ب
ب     رسالتما جناب میممم ٰبارممم ں وارد      ملسو هيلع هللا ىلصے نصوص کی وتعظیم تعریف  ےس

دینانبی        قرار کافر کو صحاب کا ان پس ہی ں۔ ہے۔   ملسو هيلع هللا ىلصہ تکذیب کی
            ( کافر( کو صحاب ن جس ک اجماع کا امت بات، تیسری ہج ے ہ  ہے

) ہے    کافر وہ ۔)۴۶کہا
) عابدین  اسلم)        ۴۷ابن علماء اکثر ک عثمانی خلفِت ی ت ےک ہ ں ہ ے  ہ

انہپوں            اور ہیپں کہتپے ہپوئے دیتپے فتپوٰی میپں کپےبپارے مذکورین  شیعہ
لکھے             ( رسالے اور تصانیف سی بہت اور کی بحث بہت میں اس نے

ابو)          ۴۸ المفسر المحقق می والو دین کفتوی م قس ںاس ں ے ٰ ے  ۔
کپپوعلمپپہ         کپپیعبپپارتوں ہیپپں۔ان شپپامل العمپپادی آفنپپدی  السپپعود
الفمممرائد       ‘‘ المسممممامم الفقممیممممم منظمممومم شمممرح الحلمممبینمممممم ۃالکواکمممبی ۃ ہ ہ  ے

) ہے’’    کیا ذکر میں ۔)۴۹السنیۃ

لئبریری    اسلمی )174(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جات   وحوالہ تراجم
ابوزرعہ…

ہیں   ٭  کہتے الذہبی الکریم        امام عبد بن اللم عبد الحفاظ سید  ہالمام
یپہ        الپری۔ محپدث فروخ بن یزید امام     200بن وئ پیدا می ےجری ہ ں  ہ

احممادیث              زار چمممم نوجواننممم اسم کممم یممم کممتممممم میممم بارممم انکممممم ہاحمد ھ ے ہ ں ہ ے ہ ں ے  ے
آپ    کیہیں۔ ہوئے۔    264حفظ فوت میں ہجری

… حاتمکک  اکبو
،          ٭ المپام المنپذر، بپن ادریپس بپن محمد ہیں کہتے الذہبی  امام

   … سمممندر      کمما علممم ومم الغطفانی الحنظلی، المحدثین، شیخ الناقد،  ہالحافظ،
و              متممن اور کیمما طممواف کمما ملکمموممم تلشمیمممم کممی علممم نممم انمموممم ںتمممممم ں ے ں ہ  ھے

مہارت             بہت میں وعلل صحیحپ اور وتعدیل ،جرحپ تصنیف و جمع ،  اسناد
کی۔  کہتے          195حاصل میں بارے کے ان خطیب ہوئے۔ پیدا میں  ہجری

کپیوفپات            آپ تھپے۔ ایپک سپے میپں حفاظ ائمہ ثابت ابوحاتم  277ہیں
ہوئی۔   میں ہجری

حجازپ           … ٭  کو علماءپ میں شہروں تمام نے کہہم ہیں کہتے  الرازی
یمن   اور کہ           م ،عراق،شام تھا یپہپپ مذہبپ کا ان کہ پایا پر حال اس  یں

ہے۔         کردیا انکار یعنی رفض کا اسلم نے رافضیوں
’’٭  والجماعۃ   ‘‘      السنۃ اہل العتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کپےتپذکرہ            کپےعقیپدہ ابوحپاتم اور زرعپہ ابپو امپامین کیپا نقپل  میپں
میں۔

… الظاہری   حزم ابن
والمعارف،)        ۱۴( ذوالفنون البحر، الوحد، امام ہیں کہتے الذہبی  امام

الندلسی،             ثم الصل الفارسی حزم بن سعید بن احمد بن علی محمد  ابو
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

صپاحِب…         الظپاہری، ،الپوزیر، الدیپب المتکلپم، حافظ، ، فقیہ  القرطبی
آپ            کپیگئیاور وفہپمعطپپاءپ ذکپاوت زیپادہ کپوبہپت ان  تصپپانیف،

ہیں۔       زیاہ بہت کتب نفیس بن     384کی العز وئ پیدا می ے۔جری ہپ ں  ہ
کپیالمحلپٰی             حپزم ابپِن میپں کتپب اسپلمی نے میں ہیں السلمکہتے  عبد

دیکھی۔آپ    نہیں کتاب ہوئے۔    456جیسی فوت میں ہجری
کسی)   ‘‘      ۱۴ ( وال ن رک نسبت طرف کی مسلمانو ک ی ت ےک ے ھ ں ہ ں ہ ے  ہ

اخممذ              نسممممم قرا والممم جانممم تلوتکیممم م کمم اختلفنممیممم میممم ےدوفرقوممم ٓ ے ے ے ہ ہ ں ہ ں  ں
اور            کریں کممیقمموممممممم شممیعم غممالی والممممم اختلفکرنممم اسمیممم ہےلیکن ہ ے ے  ں

مشپرک             اسپلمکپےنزدیپک اہپِل تمپام اور ہیپں کپافر کےساتھ اس  وہ
ہیں۔

الخذ)       ۱۵( فی العاشر الباب الحکام فصول فی  ۔الحکام
القرآن۔  بموجب

… السمعانی    سعد ابو
محدث)         ۱۶( ، ثق الوحد، الکبیر، الحافظ المام ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ

   … الخراسمممانی    السممممعانی التمیممممی الکریمممم عبمممد ابوسمممعد  خراسمممان،
کپثیرہ۔    مصپنفاِت صپاحب ابن     506المروزی وئ پیدا می ے۔جری ہ ں  ہ

کے              ابوسعد کہ سنا سے عالم مشہور ایک نے میں کہ ہیں کہتے  النجار
تھپی۔آپ       شپیوخ ہپزار سپات کیتعپداد فوت   562اساتذہ میں  ہجری

ہوئے۔
ہیں)              ۱۷ ( امامیہکافر ہےکہ اجماع پر بات اس امتکا ہیںکہ  کہتے

ان            اور یمممم رکمممتمممممم کمماعقیممدمم ونممم صممحابمکمممممگمممراممممم ںکیممونکمومم ہ ے ھ ہ ے ہ ہ ے ہ ہ  ہ
کممی             ایسممیبمماتوممم طممرف کممی ان اور یمممم انکممارکرتمممممم کمما اجممماع ںکممم ں ہ ے  ے

نہیں۔          لئق کے ان صورت کسی جو ہیں کرتے نسبت
۔الزیدی۔)     ۱۸( والیاء الزای ؛باب النساب

… ہیں    کہتے کثیر ابن
القرشی)     (     ۱۹( ضوء بن کثیر بن اسماعیل ی ت ک ب ش قاضی ںابن ہ ے ہ ۃ  ہ

کپینسپبت           ان کپےسپاتھ المپزی لحجپاجپ ابو ،حافظ الدمشقی  البصروی
ا               حدیثسممیکممم علم اور کیا اخذ انسممم اور کیا اختیار لزوم کا ان یمم ھتممم ے ۔  ھ
امام              کوسنامم مشایخ تسممم اوربمم کیا حاصل تیمیمسممم ابِن تکچممم ۔اوربمم ے ہ ے ہ ھ  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

    ’’ کممی     ‘‘  سممبکی شممیخبنممممم الصممالحکممممم ام بعممد وفمماتکممممم کممی بی ےالممذمم ے ے  ہ
     ’’ کے   ‘‘  مدت تھوڑی بنے شیخ کے الشرفیہ دارالحدیث بعد کے  موت
سپے…            ان اور کرتپے پیپروی بہپت کپی آراء کپی تیمیہ ابن وہ  لیے
ی             بمممم اذیممتسممممم ت بمم باعثانممیممم اسکممم اور تعلقرکمممتمممتمممممم ھخاص ے ہ ں ہ ے ھے ے  ھ

پڑا۔   ہونا کے           701دوچار ان میں بارے کے ان ۔ ہوئے پیدا میں  ہجری
کممی            ان اور نقممال ومفسممر متقممن متفنن،محممدث فقیم، یممم بیکممتمممم ہشیخالذمم ں ہ ے ہ  ہ

ہیں۔   تصانیف ہوئے۔    774کئی فوت میں ہجری
ہے)          ۲۰( معنی کا جس ہے ہوا استعمال لفظ کا المدام  یہاں

شراب۔
ساعدۃ۔)      ۲۱( بنی سقیفہ قصۃ والنہایۃ البدایۃ بحوالہ

القاری   … علی مل
ہیں)  ۲۲( محممممد        الشوکانیکہتے بن سلطان بن قاری علی مل  الشیخ

پپہ              وہپی اور کیپا کپاسپفر مکپہ اور ہوئے پیدا میں ہرات الحنفی۔  الہروی
کیمما            اخممذ جماعتسممممم ایک کی محققین اورومماممم کرلی اختیار ےسکونت ں  ہ

عقلممی             و نقلممی کممومم یمممم العصممامیکممتمممممم الحجرالممیتمیمم ابن کم ہجیسممم ہ ں ہ ے ہ ۔ ہ ہ  ے
نبی       اور جامعتمممممم ھےعلومکممم کرنپے     ملسو هيلع هللا ىلصے پیپروی بہپت کپی سپنت  کپی

۔           ہیپں والفہپام الحفپظ اولپی ہیپں سپے میپں جمپاہیر تھے۔مشہور والے
ہوئے۔   1014 فوت میں

       … وہ   ہیںکیونکہ خارجی رافضی میں زمانے ہمارے ہیں  کہتے
السپنۃ            اہپل تمپام ہیپں رکھتپے عقیدہ کا ہونے کافر کے صحابہ  اکثر

۔              نہیں نزاع کوئی میں اس اور ہیں کافر بالجماع وہ پس علوہ، کے
ہے)     ۲۳( حدیث میں المفاتیح فقد{     مرقاۃ کافر لخی قال رجل  ہایما
ب  احد ِباء تممو         ما} ِا تمما کممافرکمم کممو ائی کسممیبمممم یاپنمممم کئیبمممم ہجممو ھ ے  ھ

ہے۔         بنادیتی دار حق کا اس کو ایک وہ
السعودالعمادی  … ابو

عالم)         ۲۳( ترک العمادی نمصطفی ب محمد بن محمد السعود  ٰابو
قریب         ک قسطنطنی لی کر اختیار عربیت ن و جن ےی ہ ۔ ے ں ہ ں جری898ہ  ہ

کیمما            طممممم ممالممکمیمممم مختلممف سلسمملم کمما وتممدریس درس پیدامموئممم ےمیممم ں ہ ے ہ  ں
فپائز              پپر کےعہدہ قضاء میں قسطنطنیہ کےبعد اس اور میں شہر  بروسہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کے               سلطین کے عثمان بنی ۔ گیا دیا بھی عہدہ کا افتاء انہیں اور  رہے
ی      ت یبت ت ب کی ان ھا ہ ہ ںپ ہوئے۔    982ہ فوت میں ہجری

ہپونے            مبپاح کپے قتپل کپے ان علمپاء کے زمانوں کئی ہیں  کہتے
وہ            کپرے شپک میپں ہپونے کپےکپافر ان جوکپوئی اور ہیپں  پرمجتمپع

ہے۔   کافر
ثابت۔)       ۲۴( بن نعماؒن حنیفہ ابو امام یعنی
توبہ)          ۲۵( وہ اگر نزدیک کے الوزاعی اور الثوری سفیان  اور

جپائیں              بپچ سپے ہپونے قتل وہ تو کرلیں رجوعپ سے کفر اپنے اور  کرلیں
لیے               کے کافروں سارے کہ جیسے ہے امید کی معافی لیے کے ان اور  گے

بن              لیث ، حنبل بن احمد امام الشافعی، امام مالک، امام ک ہجب  ہے۔
وہ              بلکپہ نہیپں قبپول کپیتپوبہ ان کےنزدیک عظام علماءپ تمام اور  سعد

۔       گے جائیں کردئیے قتل حد بطور
باب؛الردۃ)       ۲۵( عابدین لبن الحمدانیہ الفتاوٰی فی الدریہ  العقود

والتعزیر۔
… اٰللوسی   الثناء ابو

بستی)         ۲۶( ایک کی النبار اللوسی محمود الدین اب ش الثناء ۔ابو ٰ  ہ
المعانی۔           روح تفیسِر صاحِب الحسنی۔ البغدادی ہے۔ نسبت یہ طرف  کی

تقلیممد             کممی حنیفمم ابممو امممام مسممائلمیمممم تسممم بمم لیکنومم ب ہشافعیالمذمم ں ے ہ ہ  ہ
کیمما            مقممرر مفممتی حنفممی طرفسممم کی عثمانیم خلفِت انممیممم ےکرتمممتممممممم ہ ں ہ ھے۔  ے

وہ   اور      1217گیا۔ وئ پیدا می ےجری ہ ں فوت   1270ہ میں  ہجری
ہوئے۔
)۲۷         : ہیں)  جانتے جوہم میں بارے شیعہکے آجکے ہیں وہپ  کہتے  کپہ

کممو              نممص نممم انمموممم کم زعممیممم اس یممم تکفیرکرتممممم صریحًا کی ےصحابم ں ہ ہ ں ں ہ ے  ہ
نممبی    اور پایمما کممی        ملسو هيلع هللا ىلصھچممم وجمم اللمم کممرم علممی بعممد وفمماتکممممم ہکممی ہ  ے

بکؓر          ابو نے انہوں کہ جیسے کی نہ طممرح     بیعت اسممی بیعتکممیمم  ۔کی
ی             رسممانیمیممممبمممم ایممذا کممی ان اور بغضرکمممنممممم ساتممم صحابمکممم ھومم ں ے ھ ھ ے ہ  ہ

ہیپں             کرتپے انکپار بھپی کا راشدین خلفاء میں ان اور ہیں کرتے  تصریحپ
مپذاہِب              کپہ تحقیپق ہیپں۔ کرتپے لعنپت پپر ان اور دیتے کوگالیاں ان  اور
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ایسممی             کمم یمممم پممرمتفممقمم بممات اس حنممابلم اور مممالکیم شممافعیم، حنفیم، ہاربعم ں ہ ہ ہ ہ ہ  ہ
ہے۔      کافر شخص متصف سے صفتوں

الثالث۔       ؛الفصل اللہوریہ السئلۃ علی العراقیہ الجوبۃ
ابو)         ۲۸( ،القاضی الحنابل شیخ العلم، ، المام ی ت ک بی ہالذ ہ ں ہ ے ہ  ہ

       … اورِِِ    مفتمموی القممراءم ابممن الحنبلممی البغممدادی الحسین بن محمد ٰیعلی ۔ ٰ 
اصممحابپممممممم            تسمممم پمماسبممم پکممممم اورا وئممم مشممغولممم ڑھتدریسمیممم ے ہ ے ٓ ے ہ  ں

وہ               میپں زمپانے اپنپے اور ہوئی ختم پر آپ امامت میں فقہ اور  کرنکلے
اور             تفسممیر و ن قممرا علمموِم ومم سمماتممم اسکممممم عممالمتممممممممم ٓعممراقکممممم ہ ھ ے ھے۔  ے

نفیممس          والممممم درگممذرکرنممممم ت بممم رتمممممممم یمممامم بمممم اصممولکممممم ےنظممرو ے ہ ھے۔ ہ ھ  ے
تھے۔         والے تقوٰی بہت اور قدردان ،بڑے پیدا   380النفس می ںجری  ہ

اور  ےوئ ہوئے    458ہ فوت میں ۔ہجری
النبی)        ۲۹( سب فصل؛ جامع باب ملسو هيلع هللا ىلصفتاوٰیالسبکی
ہیں)    ۳۰( کہتے شہبہ قاضی ،       ابن علپی بپن الکپافی عبپد بپن علپی

المفسپر،       الحپافظ، المحپدث، الفقیپہ، المپام، الخزرجپی،شپیخ،  النصاری
،الحکیپم،       الدیپب اللغپوی، النحپوی، المتکلپم، الصپولی،  المقریپئ،

تقممی          قاضممیالقضممامم ، السلم شیخ النظار، الخلفی، الجدلی،  ۃالمنطقی،
السبکی۔          محمد ابو الدین زین قاضی بن الحسن ابو جری 683الدین  ہ

میپں            کپےمیپدان فتپوٰی و تصپنیف ہیپں کہتپے السپیوطؒی ہپوئے۔ پیدا  میں
نے     انہوں اور کی        150اترے پ یاورا و چ تصانیف یب قر ٓک ڑ ھ  ے

            ِ سے  آپ ہیں۔ ثبوت بولتا منہ کا مہارت کی آپ میں ِحدیث علوم  تصانیف
کیا۔آپ       فیض اکتساِب نے علماءپ سے ہوئے۔    756بہت فوت میں ہجری

گا۔)       ۳۱( آئے میں فصل اگلی بیان کا اس
)۳۲      ِِِ ِ النبیا) سب جامع؛فصل باب السبکی ٰفتاوی
السیوطی)          ۳۳( محمد بن بکر ابی بن الرحمن عبد الفجل  ابو

ہوئے   ۔  پیدا میں تعداد        849قاہرہ کی اساتذ ک ان اور می ہجری ے ں  ہ
المناوی،          150 المحلی، البلقینی،اجلل مشہور میں ان ۔ ہے قریب  کے

تعممداد       کی مصنفات کی پ اورا ہے۔آپ   500ٓابن،قطلوبغا، تک
ہوئے۔    911 فوت میں ہجری
الشافعیہ۔) ۳۴( یعنی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

احمد،)          ۳۵( بن محمد بن الحسین ہیں کہتے شہبۃ قاضی  ابِن
سپے         ان المپذہب، فپی مشپہورہ تلعیقہ صاحِب المرودی  القاضی،ابوعلی

ہیپں۔وہ              سپے میں تلمذہ کےبہتر قفال ابوعلی اور وہ کیا اخذ نے  القفال
وہ               اور ہپے مشپہور بہپت نپام کا ان اور ہیں رکھتے وسعت بہت میں  فقہ

اسممتعمال            القاضممی میممم کتِبمراوزمم ی جببممم پس ، یممم محققمم تبمممممم ںبمم ۃ ھ ں ہ ڑے  ہ
کپہوہ              ہیپں کہتپے الرافعپی ہیپں۔ ہپوتے وہپی مپراد سپے اس تو جائے  کیا
المہ             حبر انہیں اور تھے والے کرنے وخوض غور اور بین باریک  بہت

تھا۔     جاتا دیا لقب ہوئے۔    462کا فوت میں ہجری
الثالث)          ۳۶( فصل بکروعمر، ابی ساب نزکی لم الحجر ٰالقام
محمود)       ۳۷( الدین شہاب بن عبداللہ بن شکری  محمود

الحسنی۔  کے        اللوسی تفسیر صاحِب آلوسی الثناء ابو علمہ  وہ
الرصافہ    آپ ہیں۔ ب     1273بھتیجے المذ حنفی وئ پیدا می ہجری ے۔ ہپ ں  ہ

بدعتیوں    آپ اور کپہخلفپِت         تھے تپک یہاں تھے مخالفپ سخت  کےبہت
آپ             لیکپن ہپوا کپےاعپدامکپاحکپمجپاری آپ دفعپہ ایپک میپں  عثمپانیہ
لممی             پمم لیمماگیممامم واپممسلمممم حکممم ومم وسمماطتسمممم کممی محبین بعض ہکممم ۔ ے ہ ے  ے

نپے        عثمانیہ بعدخلفِت کے چھڑنے جنگ میںآپ   1333عالمی  ہجری
کے             اس تاکہ بھیجا پاس کے السعود آل طاغوت ایجنٹ کے صلیبیوں  کو

قا  ۔          ںپؤٓصلیبیا جائے ابھارا پر مناصرت کی مسلمانوں اسے خلف  کے
لوسی             توا ونکسکتامممممم بممم خلفکیسممم مالککممم کتااپنممم ایک ٓلیکن ہے۔ ھ ے ے  ے

ر           پمممم ئممممم واپممسلممومممما وکر غمگیممنممم اورومم گئی رائیگاممم ھکیکوششیممم ے۔ ٓ ٹ ہ ہ ں ں
لوسی            1335 شیخا ن و ان بعد ک قبض پر بغداد ک صلیبیو ٓمی ے ں ہ ے ہ ے ں  ں

جبکہ              کردیا انکار کیساتھ شدت نے انہوں تو کیا پیش عہدہ کا  کوقاضی
براجممممان              پر تالیف مسنِد اپنی اورومم دستتمممممم تنگ ت بمم اندنوممم ہومم ھے ہ ں  ہ

پچاس             تعداد کی تصانیف کی ان معتکفرمممممم مسجدمیممم اپنی اور ہے۔رممممم ں  ہے
ہیپں۔آپ            بھپی رسپالے اور کتپابیں میں جنپ ہے  میں 1343کےقریب

ہوئے۔  فوت
ؒہ)   ۳۸( ابوحنیف امام یعنی
جیحون۔)   ۳۹( دریائے یعنی
الصحاؓب)      ۴۰( سب من علی العذاب صب
الثالث)      ۴۱( الفصل وری، الل السئل علی العراقی ہالجوب ہ ۃ ہ ۃ
الثالث)       ۴۲( الفصل وری الل السئل علی العراقی ۃالجوب ہ ۃ ہ ۃ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

انہوں)        ۴۳( الردلنی، الطورانی محمد بن یوسف بن العابدین  زین
سنبھالی۔     1070نے افتاء مسنِد میں بغداد میں

الرابعۃ)      ۴۴( المقالۃ المخزولۃ۔ الرافضہ علی المسلولۃ الیمانیات
محمد)          ۴۵( الدین فخر الفنون ذو الکبیر العلم ی ت ک بی الذ ۃامام ں ہ ے ہ  ہ

المفسپر،         الصپولی، الطبرسپتانی۔ البکپری القرشی الحسین بن عمر  بن
یممل          پممم میمممم تصممانیفشمممروممم کممی ان والحکماءوالمصنفینمم الذکیا ھکبیر ں ں ہ  ۔

تھے۔      ذکی بہت آپ اور اورآپ      544گئیں۔ ہوئے پیدا میں  ہجری
کپہ              کہپا اور ہپوگئے تپائب آپ میپں عمر آخر اور تھے کےامام  الشعریہ
نپے               میپں تو کیا غور بہت میں مناہج کے کلم علم اور فلسفہ نے  میں

ہیں۔              کرتی کوختم بیماری نہ اور دیتی نہیں علج کو بیمار وہ کہ دیکھا
ہوئے۔    606آپ فوت میں ہجری

المامیۃ)         ۴۶( الشیعہ مذہب اصول عن نقًل للرازی، العقول  نہایۃ
القفاری۔  لناصر
ابِن)           ۴۷( لقب کا جن الحنفی العزیز، عبد بن عمر بن امین  محمد

بممن             العابممدین زیممن نسممب کمما ان کیممونکم مشمممورمممممم نامسممم ہعابدینکممم ہے ہ ے  ے
ہپے۔           جاملتپا سپے طپالب ابپی بپن علپی بپن الحسین بن  میں 1198علی

میںپ  دیپاِر           دمشق اور تھپے کپےامپام احناف میں زمانے اپنے ہوئے۔  پیدا
اور             کیمما حفممظ ن قممرا نممممم الصولی،انممموممم ، المفسر فقیمتممممممم ٓشامیمکممم ے ں ہ ھے۔ ہ ے  ہ

تفسپیر،            حپدیث، ، لغپت اور کپی حاصل مہارت میں قراتوں کی اس
رہپے۔         مشپغول سپاتھ کے علوم کے میراث اور  میں 1252تصوف

ہوئی۔    وفات کی آپ
میں۔)     ۴۸( کفر کے ان یعنی
الحمدانیۃ)    ۴۹( الفتاوٰی فی الدریۃ العقود

)۳(  الفصل
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میں       بارے کے رافضیوں جو حوادث  تاریخی
ہیں      کرتے واضح حکم کا فقہاء

کثیر   ابن میپں       241حافظ اوراس ہیپں کرتپے بیپان کےوقائع  ہجری
) نے       اللہ علی متوکل خلیفہ کہ مارنے)     ۵۰ہے کو آدمی ایک کے  بغداد

ایپک               کپہاسپے ہپے جاتپا کہپا گیپا۔ مپارا شپدید بہپت اسے تو  کاحکمدیا
ا               ت سبب اس ی اور گیا مر و ک تک ا ی گئ مار کو ھپزار ہ ہ ہ ں ہ ے ے ڑے  ہ

خلف    کے اس الزیادی       17کہ حسان ابی الشرقی قاضی ن دمیو ہا ے ں ٓ 
صپدیق          بکر ابو سیدنا کہوہ دی گواہی عنہ    کےپاس اللہ ام رضی ، 

تھا۔            بکتا گالیاں کو عنہما اللہ رضی وحفصہ عائشہ طاہرۃ سیدۃ  المومنین
بن               محمد نائب اپنممم خلیفمنممم تو نچی پاسپمم خلیفمکممم شکایت کی اس ےتو ے ہ ہ ے  ہ

اسپے               اور لپے خبر کی معاملہ کہ لکھا کو الحسین بن طاہر بن اللہ  عبد
ر              پمممم لگائیجممائممم حد کی گالیدینممم سامنممم کممم لوگوممم کماسممم دیا ھحکم ے ے ے ے ں ے  ہ
نعممش              کممی اس اور مممرجممائممم کمم تک یمماممم ماراجائممم سممم وممم کوممم ےاسممم ہ ں ہ ے ے ں ڑ  ے
ی            کممیبمممم نممممم نممماِزجنممازممپمممممم اور دیجممائممم ینک پممم دجلممیممم ھدریائممم ے ڑھ ہ ے ھ ں ہ  ے

پکڑیپں۔             عبرت سے اس معاندین اور الحاد اہِل تاکہ جائے دی نہ  اجازت
گیا۔           کیا ہی ایسا ساتھ کے ملعون قبیح اس پس

اگممر             بالجممماعکممافرمممممم دمی ایساا کم یممم کثیرکممتمممم ابِن حافظ ر ہےپممم ٓ ہ ں ہ ے ہ  ھ
اور             تممانبانممدمممممم پربمم ا عنمم اللم رضی طاممرمم عائشم المومنینسیدمم ام ھےومم ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ  ہ
اقوال              دو اسمیممم تو تانباندمممممم اگربمم پر المومنین ات اممم علومم ںانکممم ھے ہ ہ ہ  ے
نبی                سب کی سب و کیونک کافر و ک ی صحیح اور ہی ہ ہے ہ ہ ہے ہ ں  کی ملسو هيلع هللا ىلصہ

ہیں۔    مطہرات ِ ازواج
۔               ہیں شاہد خود کے واقعہ اس وہ اور ہیں کرتے بیان الدنیا ابی ابن

الزیممادی               حسممان ابو قاضی توومماممم ا اتممم پرکمممممم پل کممیممم یممم کممتمممم ںومم ہ ھ ھڑ ں ہ ں ہ ے ہ  ہ
میں             رومال وہ اور چیزبھیجی خفیہ ایک کیطرفپ ان نے متوکل  آئے۔

دیبقی     ( ایک بند رم اممم ہبندممم دیاگیاکہ)       ۵۱ھ انہیںحکم اور تھا  کوڑا
      ’’ کیپونکہ  ‘‘  جپائیں مپارے کپوڑے کوہزار نامی عاصم خانپ شخص  ایک
صپدیق             ابوبکر نے کہاس تھیں ہوئیں موصول گواہیاں ثقہ کےخلفپ  اس

دی۔              گالی اور باندھا بہتان پر عنہم اللہ رضی عائشہ اور فاروق عمر و
ر                 تمموپمممم کممی تمموبم ی اورنمم کیا نم ی انکاربممم کا اس شخصنممم اس ھتو ہ ہ ہ ہ ھ  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کھڑے            وہاں لوگ اور لگا جانے مارا میں موجودگی کی قاضی  اسے
تممو              کردیمما قتممل تممونممممممجممممممم قاضممی لگااممم شخصکممنممم توومم ھےتمممممم ے ے ے ہ ہ  ھے
پممر               بیمموی کممی نممبی بسممبب قتلحقمممممم تیرا کم ا کمم قاضینممم حسان ہےابو ہ ہ  ے

کپے           ( دینپے گپالی کپو المہدیین راشدین خلفا اور کے باندھنے بہتان
۔)۵۲

رمضان     مصرمیممم ہیں     353ںمقریزی کرتے بیان کےواقعات  ہجری
نام)              ۵۳( ک الملطی اللیث ابی ابن جو گیا کیا گرفتار کو دمی ایکا ےک ٓ  ہ

ایپک              اور کپوڑے سپور دو اسپے پس تھا۔ شیعہ وہ اور تھا مشہور  سے
مممارا               ایکدرمم اور سوکومممممم پانچ شوالمیممم راسممم ماراگیاممپممم ہدرمم ڑے ں ے ھ ۔  ہ
جاتمما               بلیا روزاسممم ر اورمم گیا دیا ال طوقممم گردنمیممم اسکی اور ےگیا ہ ڈ  ں

وکمما               منممپرتممم اسکممممم اور و تخفیفنممم کوئی کی قسم کسی پر اس ھتاکم ہ ے ہ ہ  ہ
کمما                اس کممو رات چنممانچم مممرگیممامم ی دورانممم قیممدکممممم اپنممی ومم ہجاتامم ۔ ہ ے ہ  ۔

کیایپک            مسلمانوں کےلیے اکھاڑنے اسکیقبرکو اور گیا اٹھایا  جنازہ
) دیا           کر منع انممیممم جماعتنممم دوسری ایک لیکن گئی ںجماعت ہ ۔)۵۴ے

)۳) الجوزی)   ہیپں      ‘‘460)۵۵ابن کرتپے بیپان کےواقعپات ہجری
460) اصحاب         دن ک فت الول جمادی نصف ےجری، ہ ہ فقہاء)  ۵۶ہ  اور

میپں           العزیپز دیپوان کےاعیان حدیث اہِل اور جماعت  اکٹھپے کیایک
وہ     ‘‘  ’’      اور کیپا سوال کیبابت القادری العتقاد وہاں نے انہوں تو  ہوئے

کپیایپک            لوگپوں وہپاں گئی۔ پڑھپی کیموجپودگیمیپں ان وہاں  کتاب
پڑھنے           والقائمی القادری العتقاد اجتماع یہ اور تھی موجود بھی  تعداد

رافضپیوں           ‘‘  اور لگپے کہنپے سلطان میں اس اور تھا ہوا منعقد  کےلیے
نہیپں                کپافر انہیپں جو اور ہیں کافر کےسب سب وہ ہو کیلعنت اللہ  پر

) فورک       ابن ہے۔ کافر بھی وہ انہوں)     ۵۸سمجھتا تو ہوئے  فورًاکھڑے
کپےعلوہ             اعتقپاد موجپود میپں اس کہپا کپیاور لعنت پر بدعتیوں  نے
کپاشپکریہ              ان نپے جمپاعت موجود وہاں پر اس نہیں عقیدہ کوئی  ہمارا

کیا۔  ادا
الجوزی)  ۴( ایام         571ابن ان ک ی کرت بیان حوادث ک ہجری ں ہ ے ے  ہ

امیممر            مخممزننممممم صمماحِب تممو ی گئیتمممم یل پممم تزیادمم رافضیتبمم ےمیممم ھ ھ ہ ہ  ں
میپپں              پھر جائیں۔ کیے ط مضبو کےہاتھ کہان لکھا کیطرفپ  المومنین

کممو               ، علیمم اللمم صلوات المومنین امیر کم دی خبر کو پرلوگوممم منبر ہنممم ہ ہ ں  ے

لئبریری    اسلمی )183(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جمماری             حکممم نممممم اورانمموممم لگیممممم رافضیتپمممیلنممم کم ےخبرپممنچیمممم ں ہ ہے ے ھ ہ ہے  ہ
صحابہ                کہوہ سنو کسیکوتم جس پس جائے کیا ازالہ کا بدعتوں ہے  کیا

میپں              تپاکہ دو خپبر کپیمجھپے اس تپو ہپے کرتپا گستاخی میں  کیشان
ی            کمموئیواعممظممم دمممی ایسمماا قیممدکممردومممچممامممم لیممممم میشممکممممم ہاسمممممم ٓ ہے ں ے ے ہ ہ  ے

گئے۔            رک سے رافضیت لوگ بعد کے اس تو ہو۔ نہ کیوں
کثیر)  ۵( ہیں        755ابن لکھتے میں بارے حوادثکے  ہجریکے

وہ             اور لگپا مچپانے شپور رافضپی ایک کےقریب دمشق جامعہ حلہ  اہل
وہ               اور لگپا دینپے کوگالیاں والے کرنے ظلم پر آِلمحمد پہلے سے  سب
نپہ                 اور تھپا پڑھتپا نماز کےساتھ لوگوں وہ ہی نہ اور تھا آتا نہ ہی  باز

میپں             نمپاز لپوگ شرکتکیجبکپہ میں جنازہ نماِز موجود وہاں نے  اس
جممب              ر بلندکرتاممپمممم واز اپنیا اور راتا باردممم بار اورومم ھمشغولتمممممم ۔ ٓ ھ ہ  ھے

لیا               پک اس اور لپک طرف کی اس لوگ تو وئ فارغ س نماز ڑم ے ے ے ہ ے  ہ
میپں            تو ہوئے نمودار قاضی شافعی موجود میں جنازے وہاں اچانکپ  اور

محمممد               ِل کسنممممما کم لگا پوچمممنممم شخصسممم اس اور یا پاسا ٓاسکممم ے ہ ے ھ ے ٓ  ے
آواز              اونچپی وہ پھپر نپے الصپدیق ابپوبکر لگا کہنے وہ تو کیا ظلم  پر

  ( و        ‘‘   (  لعنممتممم باللم نعوذ کی اللم سنرمممممتمممممم لوگ جبکم لگا بکنممم ہسممم ہ ہ ھے ہے ہ ے  ے
تیممن               بکممواس یمم اسنمممم ریزیممدپممرمم او معاویم ، ،عثمان ،عمر ر بک و ہاب ے ۔ ؒ ؓہ ؓ ؓ ؓ 
بلیمما             مالکینممم راسممم جوادیاممپممم جیلبممم اسممم حاکمنممم تو رائی دمم ےمرتبم ے ھ ۔ ھ ے ے ہ  ہ

اور              لگمما طعممنکرنممممم لعن کر چیخ اورومم گئممم مارممم ےاوراسمممکومممممم ہ ے ے ڑے  ے
ر             پمممم کممرسممکتاممممممم ی شممقیانسممانممم ایممک جممو لگمما کلمکرنممممم ھایسمما ہے۔ ہ  ے
وہپاں           گئیاور لگپائی عپدالت ایپک میپں دارالسپعادۃ کپےدن  جمعپرات

دیمما              حکممم کمما قتممل اسکممممم تممو ا چاممم اللممنممممم اور قاضممیائممم ےچمماروممم ہ ے ہ ے ٓ  ں
اد                گممردناممم کممی اس نیچممممم قلعمکممم کر جا لممم تیزیسممم راسممم پممم ڑگیامم ے ے ہ ے ے ے ھ  ۔

لے               سر کا اس اور جلیا کو نعش کی اس نے الناس عامۃ گئی۔پھر  ی
    … اس          سممزا یمممممممم لگممممم وازلگممانممم اوریما لگممم گمممومنممم رمیممم ہےکرشمم ہ ے ے ٓ ہ ے ے ھ ں  ہ
اس              خممود نممممم میمممم گالیدیتامممممم کو اللم رسول اصحاب جو کی ےشخص ں ہے۔  ہ

غممالی            جبکممومم ا اتمممم دفممترمیممممدیکمممم قاضممیکممممم مممالکی کممو ل ہجاممم ہ ھ ھ ں ے  ہ
کپے          مطہپر ابپن نپے تھپا۔اس کررہپا بکواسات جیسی کے  رافضیوں

ہو۔             لعنت پر ان کی اللہ تھا، رکھا سیکھ وزندقہ کفر سے ساتھیوں
انہپپوں            اور ہیں کہتے ہوئے کرتے بیان کیتفصیل واقعہ  السبکیاسی
تحریممر               کی رسالم اس کم ا اورکمم کیا تحریر ی رسالمبممم ایک اسمیممم ہنممم ہ ہ ھ ہ ں  ے

لئبریری    اسلمی )184(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

سوموار          امویمیممم جامع کممیممم سببیممممم ںکا ں ہ ہے الولٰی  16ہ  755جمادی
کو               شخص ایک پاس میر تو ا ت ا ر کر ادا نماز کی ر ظ کو ےجری ھ ہ ہ  ہ

ہپوئے            تپوڑتے صپفیں کپی مسلمانوں دوران کے نماز نے جس گیا  لیا
ظلممم                پر محمد ِل جسنممما پر اس و کیلعنتمم اللم کم کیا شروع ونکنا ٓبممم ے ہ ہ ہ  ھ
سمموال                اسسمممم نمممم تممومیمممم لگامم باردممرانممم بار کو بات اس توومم ےکیا ے ں ۔ ے ہ  ہ

 ! کہنے             الصدیؓق بکر ابو کہا نے میں ابوبکؓر، لگا کہنے ہے؟ کون وہ  کیا
معاویہ       اور یزید عثمانپ عمر، ابوبکر نپے       لگا میپں تپو ۔ عنہم اللہ  رضی

ال             طمموقممم گممردنمیمممم اسممکی اور دیمما حکممم کمما النممممم جیمملمیمممممم ڈاسممم ں ے ڈ ں  ے
اور              ا مصرتممممم پر بات اس اورومم مارا قاضینممم مالکی راسممم ھدیاممپممم ہ ے ے ھ  ۔
  ’’ پممر       ‘‘      اس اور کادشمممنمممممم اللم ی بممم فلممم کم لگا کرنممم یمزیادمم پر ہےاس ہ ھ ں ہ ے ہ  ہ

غیپپِر            ‘‘    کہوہ تھا کہتا کہوہ کہا اور گواہیدی نے گواہوں کچھ  میرے
’’ کیمما              ظلممم میممراثمیمممم سمماتممم فاطممکممم اسنممم اور مرا موت کی ںحق ھ ے ؓہ  ے

نبی         اسنممم اور رصدیقنممم بک ابو ےیعنی ے کی     ملسو هيلع هللا ىلصؓ تکذیب بالل نعوذ  ہکی
مممارا            دوبممارمم اسممممم مالکینممم تو وئممممم محرومکرتممممم میراثسممم ہاسکو ے ے ے۔ ہ ے  ے

جمعپرات          اسے پھر رہا۔ مصر پر بات اس وہ الولٰی  19اور  جمادی
انکممار               اسنممممم تممو گئی کی پیش گواممیاممم سامنممم اسکممم اور گیا لیا ےکو ں ہ ے  ے

ا           ‘‘     ایساکمممم نممم اگرمیممم لگاکم رکممنممم اورپممم بول نم اورکچممم کیا نم ی ہبممم ے ں ہ ے ہ ھ ہ ھ ہ  ھ
        ’’ وہ       تپو گئے دہپرائے سپوال باربار پر اس ۔ ہے جانتا اسے ہی اللہ تو  ہے
وہ                 کپرتپو تپوبہ سپے گناہ کہاپنے گیا کہا اسے ر او رہا دیتا جواب  یہی

    ’’ سمموال  ‘‘       کمما تمموبمکرنممممم کرلیمم توبم سممم گنامموممم اپنممم نممم میممم لگا ےکممنممم ہ ۔ ہ ے ں ہ ے ے ں ے  ہ
بعد               اسکممم دیامم نم جواب زیادمم اسسممم اسنممم پر جانممم ےبارباردممرائممم ۔ ہ ہ ے ے ے ے  ہ
گیمما               کیمما غممور پر توبم و کفر اسکممم اور وئی بحثمم عدالتمیممم ہمجلِس ے ہ  ں

اسے              دیا۔پھر دے حکم کا قتل کے اس نے قاضی مالکی بعد کے  جس
گیا   ( کردیا ۔)۵۹قتل

کثیر) ۶( ہیں        765ابن کرتے بیان احوال الثانیکے جمادی  ہجری
میپں              امپوی جپامع شپخص ایپک میں کےآغاز دن ، کےدن  کہجمعرات
کممو            شممیخین اممومم الشممیرازیتمممم یممم بممنابرامم محمممود نممام کمما جس گیا ہپایا ۔ ھ  ہ

قاضپی،             مپالکی معپاملہ تپو تھپا۔ آواز بلند بہت اور تھا رہا دے  گالیاں
تپوبہ            اسپے گیپا۔ جایپا لپے کپےپپاس المسلتی الدین جمال القضاۃ  قاضی
لممی              پمم بلیمماگیممامم کممو والممممم مممارنممم اورسمماتمممکممومممممم گیا ا کوکمم ہکرنممم ۔ ے ے ڑے ھ ہ  ے

لگممالا     کممنمممم ومم ےضربپمممم ہ ہ اسے       ٰلپہپپے جب پھر اللہ۔ ولی علی  الاللہ،
تممو              کممی لعنممت پممر وعمر بکر ابو اسنممم تو گی لگائی ضرب  ےدوسری

لئبریری    اسلمی )185(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وہ               تھپا کہقریپب تک یہاں مارا خوب اسے اور لیا پکڑ اسے نے  لوگوں
وہ              تپو سپکے۔ روک نہ لیکن لگے روکنے انہیں قاضی تو جائے ہو  ہلک

کپے            سپب وہ کہ لگا اوربکنے لگا۔ بکنے گالیاں کو صحابہ  رافضی
لے              پاس کے سلطنت نائب کر پکڑ اسے وقت اس تو تھے گمراہ  سب

کمماخون              اس قاضممینممممم ر تمموپمممم دیگئیمممم پرگواممیاممم اس اور گیا ےجایا ھ ں ں  ہ
اور              گیمما جایمما لمممم حصمممیمممم مرکممزی رکمممم شمم حکمدیامماسممم کا ےبممانممم ں ہ ے ہ ے ۔ ے  ہ

دیا۔               جل اسے نے لوگوں عام پھر اور گئی دی اڑا گردن کی اس  وہاں
اس               ر اپممممم علمتممم طالب کا عمرو ابی مدرسم یم اور رسواکرممم ھاللماسممم ھ ہ ہ ے ے  ہ

بھیپج              جیپل کےلیپے دن چالیس اسے نے حنبلی تو آگیا؛ غالب رفض  پر
ی               پممریمممم جگممم ر اوروممممم دیمما نممم نفممع اسممممم قیممدنممممم اس لیکممن ہدیمما ہ ہ ہ ہ ے  ے

اس               نچگیامم کوپمم انجام اپنممم دنومم اسی کم تک لگایمماممم ۔بکواساتکرنممم ہ ے ہ ہ ں ہ  ے
اس              ی اوریممم کیمما کممر جمما امممویمیمممم جممامع ار کممااظممم ب مممذمم اپنممم ہنممم ں ہ ہ ے  ے
قبممل              اسسمممم جیسمممم رسممواکممرممم اللمماسمممم بممنگیممامم سممبب کمما قتل ےکممم ے ے ے ہ ۔  ے

کیا۔        رسوا نے اس کو ملعونوں جیسے اس
کثیر)   ۷( ہوئے       574ابن کرتے تذکرہ کا حوادث کے  ہجری

کرتمما             کیا شاعری لیممم کممم شاعررافضیوممم ایک بغدادمیممم کم یممم ےلکمممتممممم ے ں ں ہ ں ہ ے  ھ
خلیفپہ               کےلیپے اس تو ۔ دیتا گالیاں میں کرامکوشعروں صحابہ اور  تھا

دیمما              موقممع کمما باتکرنممم راسممم گئیپممم لگائی عدالت ایک پر حکم ےکممم ے ھ  ے
ر              پممم امم داعیتممم کا رافضیت اورومم نکل رافضی خبیث ایک توومم ھگیا ۔ ھ ہ  ہ
کپے              اس تپو دیپا حکپم کپا کپاٹنے ہاتھ اور زبان کی اس نے  فقہاء

لیمما               اچممک نممممم عاملوگمموممم بعداسممم اسکممم ر کیاگیاممپممم ی ایسامم ےساتممم ں ے ے ھ ۔ ہ  ھ
میپں              دجلپہ دریپائے نپے کپہاس تپک یہپاں لگپے مارنے اسے سب وہ  اور
کممر             قتممل اوراسممممم نکممال دریاسممم اسممم نممم تولوگوممم لنگلگادیمم ےچممم ے ے ے ں ۔  ھ

پا       اسکممم نممم رلوگوممم ےدیاممپممم ے ں ھ سپارے       ؤ۔ کر لے اور باندھی رسی میں  ں
اسمممکی            بعمممد اسکممممم طممموافکیمممامم کممما بمممازاروممم اسکممممم اور ر ےشمممم ۔ ں ے  ہ

اسپے            سپے جہپاں دی پھینپک میپں جوہڑ ایک کے گندگی کو  نعش
تھا۔    نہ ممکن نکالنا

ابممن           ‘‘   السعادت ابو نام کا شاعر اس کم ذکرکیاممممم الجوزینممم ہابن ہے  ے
اسے’’             لوگ اور لگا کرنے تسبیح وہ کہ ہیں لکھتے وہ پھر تھا۔  قرایا
اسے               اور نکال اسے نے انہوں پھر گیا۔ مر وہ کہ تک یہاں لگے  مارنے

کممکچمممم             محممتی گیممام دیمما ینممک پممم میممم جومممم ایکگندممم راسممم ھجلدیاپممم ہ ٰ ۔ ھ ں ہڑ ے ے  ھ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ی              بمممم نممممم کمممچممملیمموممم لگممم لوگکممنممم تو گیا نکال جباسممم بعد ھدنوممم ے ں ھ ہ ے ے ہ ے  ں
شممعر             ت بممم میمممم بممارممم اسکممممم نممممم لوگمموممم کیممامم گوارانممیمممم انا کممم ہاسممم ں ے ے ے ں ۔ ں ہ ھ  ے

اور             لگمما کیمماجممانممم ا کمماپیچمممم جممماعت کی بعدرافضیوممم اسکممم ےکمممممم ھ ں ے  ہے۔
۔              لگپے جلنپے ، ہپے لکھپا کیا کہ پڑھے کوبنا کتابوں کی ان  لوگ

پممس                کممرجممائیمممم نمم اثممر پر ان کممیممم کم تمممتمممممم نمپمممممم خوفسممم اس ں۔ومم ہ ں ہ ہ ھے ے ڑھ ہ ے  ہ
ی            بمممم سممممم یممودیمموممم اورومم وگیمما بیممجختممممم کمما بممارگیرافضممیوممم ھیک ے ں ہ ہ ہ  ں

ہوگئے۔   ذلیل زیادہ
کثیؒر)  ۸( ہیں      744ابن لکھتے میں واقعات کے  کپہ ہجری
السممکاکینی          21 الشممیخ بممن حسممن بازارمیممم الخیلکممم کو یالولی ںجماد ے ٰ 

نپے             اس کپا جس کے عقیدے رافضی اس بسبب گیا کردیا قتل  کو
گئی            دی ی اسممکیگمموامم اممم المممالکیکممممممم الدین شرف قاضی ارکیامم ہاظمم ں ہ ے ۔  ہ

کپہ              تھیپں کرتپی دللپت پر کےکفر اس جو آئیں گواہیاں ساری بہت  اور
اللپہ             رضپی شپیخین وہ میپں اس پپس ہپے۔ مالپکپ کپا عقیدہ رافضی  وہ

ما       کی کرتا،مومنوممم تکفیر کی ما ںعنمم ما      ؤہ عن الل رضی حفص و ہعائش ہ ہ ہ  ں
وحممی               غلطیسممممم جبریلنممم کم ا زعمتممم یم کو اس اور تا تانباندممم ےپربمم ے ہ ھ ہ ھ  ہ

وجہ          ملسو هيلع هللا ىلصمحمممد اللہ علیکرم دراصل انہیں جبکہ کردی طرف  کی
کپاوہ             اقپوال قبیپح سپے کپےبہپت طپرحپ تھپا۔اس گیپا بھیجا  کیطرفپ

تھا۔  حامل
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جات   وحوالہ تراجم
جعفر)          ۵۰( الفضل ابو ، خلیف ، الل علی المتوکل ی ت ک بی ہالذ ہ ں ہ ے ہ  ہ

القرشپی،            منصپور، بن المہدی بن ہارون الرشید بن محمد باللہ معتصم  بن
البغدادی۔  ان         205العباسی، لی ک خلفت اور وئ پیدا می ےجری ے ے ہ ں  ہ

متوکل          232کیبیعت  جب ی ت ک خیاط بن خلیف گئی کی می ںجری ہ ے ہ ہ ۔ ں  ہ
مجلسپوں              اپنپی اور کیپا کپوعپام سنت نے اس تو ہوا متمکن پر  خلفت

کہسپنت               بھیجا لکھ میں اطراف تمام نے اس اور کرتا کیبات اس  میں
انہیپں             کپیجپائے۔ کینصپرت کےاہل اس اور جائے کیا  247کوعام

گیا۔     کردیا قتل میں ہجری
جہاں)          ۵۱( ہے بستی ایک کی دمیاط دیبق ہیں  المقریزیکہتے

تھپے۔           جپاتے بنپائے بہپت شربت برنگے رنگ اور عمامے کپڑے،  بھاری
] المپواعظ           ہیپں کہتے کوبھی جھنڈے چڑھے کارنگپ سونے الدیبقی  اور

والعتبار]

الحسن)         ۵۲( ابی القاضی تذکر عساکر لبن دمشق  ہتاریخ
الزیادی۔

)۵۳ … ابو)          التقی القادر عبد بن علی بن احمد ؛ ی ت ک ںالشوکانی ہ ے  ہ
بممابن       المعممروف ری، البعلممیالصممل،القممامم العبیممدی الحسممینی  ہالعبمماس،

ا           کممم المقممارزمم جسممم طرفنسبتممممم کی علقممم بعلبککممم یم ہالمقریزیمم ہ ے ہے ے ے ہ  ۔
میپں           کپیفضپائل حاصپل مہپارت میپں فنپون متعپدد نپے ہے۔انہپوں  جاتا
اور            یرمممممم حکممومتمیممممبمممم اور ی یکممم ونممثربمممم نظممم کی ہےمشارکت ھ ں ہ  ھ
حجر               ابن دیاگیاممم میممم قاممرمم محکمم کا الحسبم دفعم زیادمم ایکسممم ۔۔انممیممم ں ہ ہ ہ ہ ہ ہ ے ں  ہ
تھپی۔             کپی پائے اعلٰی بہت اورنثر فائق بہت نظم انکی کہ ہیں کہتے

میپں             القپاہرہ تاریپخ پر طور خاصپ تھی اعلٰی بہت کیتصانیف ان  اور
نکھپارا۔             کپو تاریپخ صپحیح کپے کپر وجپرح نقد نے انہوں میں جس

ہوئے۔    845 فوت میں ہجری
کے)       ۵۴( مصر والثار۔اہِل الخطط بذکر والعتبار  المواعظ

العاص        بن عمرو جناب، جبسمممم اور ب ےمذامم عنہ    ہ اللہ اسے  رضی  نے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

رہپے              ہپوتے احداث جو وہاں اور گیا پھیل یہاں اعتقاد کا ائمہ کیا  فتح
تذکرہ۔   کا اس

السلم)         ۵۵( شیخ المفسر،، الحافظ ، العلم الشیخ ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ
 … ابن            محمد بن علی الرحمن عبد ، الفرج ابو الدین جمال العراق،  مفخر

القرشممی           ابمموبکرالصممدیقمم اللمم رسممول ابممنخلیفممم بنمحمدمم القاسم ۔الفقیم ہ ۃ ۔  ہ
تصانیف۔     صاحِب الواعظ۔ الحنبلی، ہوئے    509البغدادی پیدا میں  ہجری

جلپدیں              ہپزار دو سپے انگلیپوں ان اپنپی نپے کپہمیپں ہیپں کہتپے خود  وہ
ان              اور کممی تمموبم نممممم لوگمموممم ایممکلکممممم پممر اتممم انکممممممم اور یمممم ہلکممم ے ں ھ ھ ہ ے ں  ھ

کیپا۔         قبول اسلم نے لوگوں ہزار دس ہاتھ میں  597کے  ہجری
ہوئے۔  فوت
حنابلہ۔)  ۵۶( یعنی
نص)          ۵۷( کی اس اور کیا تالیف ن القادر خلیف عباسی ےاس ہ  ے

   ’’ ہپے     ‘‘ کیا میں المنتظم نے الجوزی ابن تذکرہ کپے 433کا  ہجپری
میں۔    تذکرہ کے واقعات

)۵۸       ’’ شیخ) ‘‘ الصالح، العلمہ المام ہیں کہتے میں السیر  الذہبی
اشپعریۃ          وہ الصپبہانی۔ فپورک بپن الحسن بن محمد ابوبکر  المتکلمین،

سپے             ان اور تھپے مپاہر میپں الکلم علپم اور تھے رکھتے تعلق  سے
کپے             شپافعی امپام وہ میپں فقپہ ۔جبکپہ کیا اخذ نے الباہلی الحسن  ابو

سممو            تعممداد کممی تصممنیفات کممی ان یمممم خلکممانکممتمممممم ابن ںپیروکارتممممممم ہ ے ہ  ھے۔
ہے۔   قریب ہوئے۔    406کے فوت میں ہجری

تعالٰی)      ۵۹( ؛قولہ جامع باب َداُود(   فتاویالسبکی سَلْیَمُن َوِرث َو
۔16النملَ)
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)۴(  الفصل

حکم         کے رافضہ فقہاء کہ رد کا دعوٰی  اس
! ہیں   مختلف میں

کیپے            نقپل اقپوال کپے فقہاء متعدد نے ہم میں صفحات کے  اوپر
بیان             حکایت کی اجماع پر تکفیر کی گرو ک رافضیو می جن ہی ے ں ں ں  ہ
کیے              نقل اقوال چند دوسرے نے ہم بعد کے اس پھر ہے۔ گئی  کی

موجممود             اختلف حکممممیمممم پممر کممرافضممیوممم ممموتممامممممم یموممم ںجسسممم ں ہ ہے ہ ہ ہ  ے
ہے؟!            نہیں تناقص یہ کیا کہ ہیں اٹھاتے سوال لوگ بعض پھر ہے

     … کسی        جس نمیممم فقطذمم لیکن تناقضموجودمممم یم کم ںحقیقتیممممم ہ ہے ہ ہ ہے  ہ
سے                بعض نے اس یا کیا نہیں احاطہ کا اقوال کے فقہاء میں مسئلہ اس  نے

کے              ان صرف تو لگایا حکم پر رافضہ پھر یا ہوئے نظرکرتے  صرِف
کلممی             کممو اسممباب ان اور تمیمممم کممیجممم موقممف میمممم بممارممم ںصحابمکمممم ہ ں ے ے  ہ

لگایا۔               حکم کا کفر پر ان نے فقہاء سبب کے جن کردیا ترک پر  طور
کے           ہیں۔رافضہ وارد ساتھ کے کثرت قدر کس احکام ایسے  جبکہ

کرنا،     …        عبادت کی طاغوت کا ان جیسے ہیں قدر کس اسباب  کفرکے
کپیصپفات               رب میں ائمہ بعض اپنے کرنا۔ حجپ اور نذر دعا کےلیے  ان

نقص            صفاتمیممم کمیمم متعالی الل غیبوغیرمممم علِمم ناممجیسمممم اعتقادمرمکممم ںکمامم ٰ ہ ہ۔ ے ۔  ھ
کپے           معپتزلہ وہ میپں مسئلہ اس صفات۔ بدئ،تعطیل کہ کرناجیسے  بیان

نصوص             کمیمم نبویم سنِت نا، رمکممم کماممعقیدممم ن تحریِفقرما کمامم ان ائیممیمممم ہبممم ھ ہ ٓ ں۔ ہ  ھ
کپے             ان صپحابہ اور ہیپں مروی سے صحابہ وہ کیونکہ کرنا انکار  کا
مممدد          خلف کممممم کممیمسمملمانوممم دشمممنوممم اسمملمکممممم ےنزدیممککممافرممیممممم ں ں ے ں۔  ہ

ہیں…       …! مشہور کسقدر امور ایسے کرنا
یتمیم   ( حجرالمم ہیں)  ۶۰ہابن ؓ      کہتے علی السنۃ اہل ؓ   کہ ابوبکر  کو

کے              امت کہ ہیں کہتے اور کرتے نہیں تکفیر کی والے دینے فضیلت  پر
اسممباب              اور اسکممممم تممو قراردیامممممم کافر کو رافضیوممم نممم ےجنلوگوممم ہے ں ے  ں

) ہیں        سے میں کیقباحتوں ان جو ۔)۶۱ہیں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بنایا             کا بشر ایک طرح کی ادیان باطل دوسر دین کا  ےرافضیت
        … رنگ     اپن سات ک تغیرات ک زمان جو دین ثابت غیر ےوا ھ ے ے ے ہے  ہ

فقیپہ              شپیعہ ایپک میپں کپہکسپیدور ہیپں ہپمدیکھتپے لیے اسی ہے۔  بدلتا
دور            کسممی تممودوسممرممم جمماریکرتممامممممم یفتمموی کمموئ مسممئلممیمممم ےایک ہے ٰ ں  ہ

ہے۔          دیتا لگا حکم مختلف بالکل سے اس وہ میں
کپہ            ہیپں لکھتپے ہوئے کرتے اشارہ کیطرفپ تغییر اسی الذہبی  امام

میں           کےزمانہ سلف اور علیہم اللہ رضوان صحابہ شیعہ تھپے  غالی  ایسے
کرتے            باتیں میں بارے کے عنہم اللہ رضی زبیر،معاویہ طلحہ، عثمان،  جو

علی     جماعت ایک اور عنہ   ھےتمممممم اللہ آج     رضی اور تھی لڑتی  سے
ابوبکر             اور ی کرت تبرا پر سردارو تمام و شیع ک زمان ںمار ہ ے ں ہ ہ ے ے ے  ہ

مام   وعمر عنمم ہرضیاللممم (ہ ہیں     دیتے کوگالیاں ۔)۶۳بھی
ؒہ    ( تیمی ابن السلم علی)       ۶۴شیخ اصحاِب شیع ل پ ک ی ت ہک ے ہ ہ ں ہ ے  ہ

بپارے              کے فضیلت پر علی کی عمر و ابوبکر وہ وقت اس اور  تھے
انہیں              گروہ ایک کا علی شیعاِن لیکن تھے کرتے نہ شک برابر ذرہ  میں

عثمان   عنپہپپ   جناِب اللپہپپ (رضی تھا۔     دیتا فضیلت ۔)۶۵پر
عثممممان              جناِب کو ص علی کمومم کیا غازایسممم اپناا شیعیتنممم ہپس ہ ے ٓ  ے

عنپہپپ    اللپہپپ کرتے          رضی ترقی یہ میں بعد لیکن تھے۔ دیتے فضیلت  پر
بنمما              دیممن نیمما مختلممف اسلمسممم پر طور مکمل ایک نممم اورانمموممم ےگئممم ے ں ہ  ے

لیا۔
) بطین          ابی الرحمن عبد بن عبداللممم تککممم ہیممامممم ہ ں کہ)  ۶۶ہ  نےکہا

جمپع           کپوبھپی شپرک کپےسپاتھ رافضپیت نے کےمتاخرینپ  رافضیوں
کرتے            ارتکاب کا کاموں شرکیہ جاکے پر زیارتوں اپنی وہ جب  کرلیا

ںپ ب           ہی رسممالتما جنابِ تک حد جس شرککممم ایسا ٰاور  کپیبعثپت ملسو هيلع هللا ىلصہ
تھا۔         پہنچا نہ بھی شرک کا عربوں وقت کے

ہپوئے           کرتپے رد کپو دعوٰی اس الکردی یوسف بن العابدین  زین
کہتے            وہ تھے۔ دشمن کے رافضیوں بالجملہ متقدمین ائمہء کہ ہیں  کہتے

وہ               دیپا فتپوٰی کپا کےکفر رافضیوں نے جنہوں علماءپ اور آئمہ کہوہ  ہیں
کیمما              کمما رافضمم متمماخرین ان لیکن واقفتمممممم زیادمم احوالسممم ہانکممم ھے ہ ے  ے
اس              اور یممممم ومممگمراممممم بلکممم باقینممیمممم پر چیز ی کسیبممم جو ںکریممم ہ ہ ہ ہ ں ہ ھ  ں

لئبریری    اسلمی )191(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کممو             ئممم یممممما ومممگئممممم چمممم کمموپیچممممممم متقممدمین کمماپنممممم یممم ہقدرغالیمم ٓ ں۔ ہ ے ڑ ھ ھے ے ہ ں  ہ
علم؟     کیا حال کے ان

سپے             فقہپاء کپہ ہپے یپہ جہپت دوسپری جبکپہ ہے۔ سے جہت ایک  یہ
قسپِم            کپی گپالی محپپضپ وہ ہپپے گیپا کیپا ذکپر اختلفپ جپپو  منسپوب
حکممم            اجتممماعی عقممائدکممممم کممممم کممرافضممیوممم نمم اوپممرحکممممممممم ےکممممم ے ں ہ ہ ہے  ے

میں۔  بارے
اعتبپارات             کپاحکپممتعپدد دینپے کوگپالی کہصحابہ ہے سبب اس  یہ

کیفیپت              و کپیحیپثیت والی دینے گالی میں اس اور ہے ہوتا مختلف  سے
ہپے              محپدود تپک دینے گالی محض وہ کیا کہ ہے۔ دخل عمل بھی  کا
گممالی             ؟کیمماومم طممرفلممممجمماتیمممممم کممی تکفیممر گممالیاسمممم رومم ہیاپمممم ہے ے ے ہ  ھ

 … کیمما            کممی؟ قسممم اور کسممی ر یمماپمممم بممابمیممممممممم کممممم ھلعنممتکرنممممم ہے ں ے  ے
    … کے        فقہاء کہ جیسے الخ نہیں؟ یا ہے بناتی مجرم اسے گالی  اسکی

ہے۔    مذکور میں کلم
نقل            اجماع پر تکفیر کی اللوسیرافضیوممم الثناء ابو ںاسیلیممم ٓ  ے

           ‘‘ کممو     والممم گالیدینممم کم گیا کیا روایت جو یم کم یممم بعدکممتممممم کممم ےکرنممم ے ہ ہ ہ ں ہ ے ہ ے  ے
جب              پرمحمولمممم بات اس یم ماریجائممممم ضرب شدید اور ہےماراجائممم ہ ے۔  ے
سمماتممم              اسکممممم اور و نممکرتممیممم لزم کو تکفیر کی صحابم گالی ھاسکی ے ہ ہ  ہ

نپہ             کپا ایپذا اسپتحلل یپا ارتپداد بغپض، کینسپبت ان دعوٰی ایسا  کوئی
والپے             دینپے گپالی مطلقًاصپرف کپہ نہیں یہ مطلب کا اس ہو۔ گیا  کیا
مخفممی               بممات یمم سممممم والممممم تتممابعکرنممممم کمما اس کمم جیسممم حکمیممممم ہکا ے ے ے ہ ے ہے  ہ

) ہے  ۔)۶۹نہیں
ہیں   کممافر          السبکیکہتے وال کوگالیدینممممم صحابم کم یمکممممم ےجوبندمم ہ ہ ہے ہ  ہ

کممو               صممحابم اعلم کممومم بعیدنممیمممم ی یمبممم شخصسممم توایسممم ہنممیممممممم ہ ہ ں ہ ھ ہ ے ے ہے ں  ہ
وجپوہ             دو نزدیپک ہمپارے پس کرے۔ نہ تکفیر کیبھی والے دینے  گالی

گالی)           ۷۰ہیپپںپ ( جبک کیا محمول پر فسق کو اس ن م ہک ے ہ  ہ
اس               م کممممم احمممدکممامممممم امممام موقممف یمم اور گممالیدممم مجرد وال ہدینممم ہ ہے ہ ے  ے
کمما             گممالیدینمممم مجممرد جممو گمممم اجتنممابکریمممم حکمممسمممم قتمملکمممم ےکممم ے ں ے ے  ے

) کرے  ۔)۷۱،۷۲ارتکاب
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپے             فقہپاء میپں جن ہیں کررہے پیش اقوال ایسے ہم یہاں میں  ذیل
گممالی             کممو صممحابم کممم یممم اور تفریممقکممیمممممم اقسمماممیمممم کممی ہگممالیوممم ہ ہ ہے ں  ں

کے               آئمہ میں جن ہیں توجیہ کی اقوال ان اقوال یہ ہے۔ فعل کفریہ  دینا
ہے۔           جاتا کیا ذکر اختلف کا حکم میں بارے کے رافضیوں

مالپکپ  ( کو)        ۷۳امپام صحابی ایک کسی ن جس ی ت ےک ں ہ ے  ہ
علممی             یمما غنممی عثممماِن فاروق، عمِر صدیق، بکر ابو کم دیجیسممم ہگالی  ے

العاص      بن عمرو یا معاویم م   ہیا عن الل ہرضی گالی     ہ و اگر پس  ہکو،
کیمما                قتممل تواسممم کافرتمممممم اور سبگمراممتمممممم کمومم یمکممممم وال ےدینممم ھے ھے ہ ہ ہ ہے ہ  ے
لمموگ              عممام جیسممممم گالیدممم محض ومم علومم اسکممم اگر اور گا ےجائممم ے ہ ہ ے  ے

گی           ( لگائیجائممم ضرب شدید راسممم توپممم یممم ےگالیدیتممممم ے ھ ں ہ ۔)۷۴ے
اب)    (۲( الو عبد بن کو)      ۷۵ہمحمد صحابی کسی ن جس ی ت ےک ں ہ ے  ہ

کے               اس کہ ہو کا پائے اس صحابی ایسا اور کیا خاص میں دینے  گالی
خلفپاء             کپہ جیسپے ہپوں وارد ثبوت ساتھ کے تواتر میں کمال و  فضل
تمما             یرکممم اعتقممادبمممم کا اس حقیقتًا وال گالیدینممم ایسا اگر پس ھراشدینمم ھ ے  ۔

جو               ا ر کر تکذیب کی بات اس و کیونک کافر و ہپےتو ہپ ہ ہ ہپے ہ  ہے
اور               والکممافرمممممم تکذیبکرنممممم کی اس اور قطعیًاثابتممممم اسممم ہےنبی ے ہے  ے

کیپونکہ              ہپے فاسپق وہ تپو ہپے دی رکھپے اعتقپاد بغیر گالی نے اس  اگر
اللپہ             رضپی شپیخین نپے فقہپاء بعض جبکہ ہے فسق دینا کوگالی  مسلمان
 ( پس           (   اعلممم واللم قراردیامممم کافر کو والممم گالیدینممم مجرد کو ما ۔عنمم ہ ہے ے ے  ہ

کے              تواتر میں بارے کے کمال و فضل کے جس صحابی ایسا کوئی  اگر
ہے                فاسق وال دینے گالی کہ ہے یہ بات ظاہر تو ہوں نہ وارد اخبار  ساتھ

کممی              اختیارکرنممم صحبت کی ا رسول اللمکممم محض اسممم اگرومم ےلیکن ے ہ ے  ہ
غممالب             کممی انرافضممیوممم اور تممووممکممافرممممم گممالیدیتممامممممم پممر ںبنمما ہے ہ  ہے

کمما            اس حقیقممًا اور گممالیدیممتیمممممم سمممیت خلفمماء کممو صممحابم ہےاکممثریت  ہ
اس            اور یمممم واجممبسمممجمممتمممم اسممممم بلکممومم یرکممممتیمممممم ںعقیممدممبمممم ہ ے ھ ے ہ ہ ہے ھ ھ  ہ
اور            یمممم ادعممویکرتمممممم کمم حاصمملکرنممممم تقممرب کمما اللمم ذریعممممم ںکممممم ہ ے ٰ ے ہ ے  ے
سپے               ان یپہ کپہ جیسپے ۔ ہیں کرتے خیال امور کے دین اپنے وہ  اسے

ہے  ( ۔)۷۶منقول
ایک)           ۳( سےکسی میں صحابہ جو کہ ہیں قاریکہتے علی  مل

جممب               کمم اسکممم سوائممم وبدعتیممممم فاسق بالجماع توومم گالیدممم ہکو ے ے ہے ہ  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

امیممد               کممی ثممواب پممر اس یمما اعتقادرکمممممم کا مباحممونممم باتکممم اس ھےومم ے ہ ے  ہ
اعتقمماد               کمما کفر صحابمکممم یاومم کاحالمممم بعضشیعم کم جیسممم ےرکمممممم ہ ہ ہے ہ ہ ے  ھے

کے              اس اگر کہ گا جائے دیکھا پس ہے۔ کافر بالجماع وہ تو  رکھے
صپورت           دوسپری وگرنپہ ہوں تکفیری جو جائیں پائے قرائن ایسے  ساتھ

پممر             طممور سیاسممی نزدیممک علماءکممم مارممم لیکنومممم وممفاسقمممممم ےمیممم ے ہ ہ ہے۔ ہ  ں
ختممم              کممو فسمماد و شممر کممممم انلوگمموممم تمماکم گمما کیمماجممائممم قتممل ی ےبممممم ں ہ ے  ھ

) جائے  ۔)۷۷کیا
کا)              ۴( اس تو د گالی کو صحاب کوئی جو پس ی ت ک تیمی ےابِن ہ ں ہ ے ہ  ہ

عممائد              قممدغن دیممنمیمممم اور عممدالت کممی ان ی طوربمممم کسی دینا گالی ںیم ھ  ہ
د            عممدِمزممم یمما علممم، کممم بممزدل، بخیممل، کمموئیانممیمممم مثًل کرتممامم ہنممیمممم ں ہ ۔ ں  ہ

کمما              تعزیممر و تممادیب جممو ایساشخصمممم یم پس الزاملگائممممم کممم ہےوغیرمم ہ ے۔ ے  ہ
گپا۔             جپائے کہپا نہیں کافر پر بنا اس محض ایساآدمی اور ہے  مستحق
تکفیممر               کممی ان جممو گمما کیاجممائممم محمول کلم کا علماء ان پر اسی  ےپس

کے               ان میں اس تو کرے تقبیح مطلقًا اور طعن لعن جو لیکن کرتا۔  نہیں
انممدر              طعممنکمممم لعممن کمم اسسببمممممم ی بممم اورومم ےدرمیاناختلفممممم ہ ہے ھ ہ  ہے
دخل               عمل کتنا کا اعتقاد اسمیممم اور کیگئیممممم اختیار شدت قدر ںکس  ہے

ونکتا             ب ی اور تا ب س حد کوئی اگر برعکس اسک ھلیکن ہ ہپے ڑھ ے ے  ہے۔
نبی      صحاب تمام ہک ہ چنممد        ملسو هيلع هللا ىلصہے سوائممم بعدکافرمموگئمممتمممممم وفاتکممم ےکی ھے ے ہ  ے

ان               کمم یممکمممممم یمما کچممممماوپممرمممممم دسسممممم تعممداد کممی جممن ہایممککممممم ہے ہ ہے ھ ے  ے
میپں             کپےکفپر شپخص ایسپے تپو تھپے گئے ہپو فاسپق لپوگ  کپےعپام
ہپے            رہپا کپر تکپذیب کپی بپات ایسپی وہ کیونکہ نہیں شک  کوئی

ہپے           کیا بیان پر مقامات ایک کئی نے قرآن َعْنُھْم{  جسے ُہ ّل
ٰ
ال  َّرِضَی

{ ُہ  ْن َع شک          َوَرُضْوا میں کفر کے آدمی ایسے جو شخص  بلکہکوئی
کپہ                ہپے یپہ کامضمونپ بات اس کیونکہ ہے متعین کاکفر اس تو ہے  کرتا

جممس               امتومممممم یم جبکم فاسقتمممممم اور کافر حاملین سنتکممم و ہےکتاب ہ ہ ہ ھے  ے
ہیں      فرماتے اللہ میں }کےبارے ِللَّناِس{      ُاْخِرَجْت ُاَّمٍة َخْیَر ترینم ُکنُتْم  ہتمبمم

 } عمممران         ل نکالیگئیمممما لیممم کممم جولوگوممم و ٓامتمم ہے ے ے ں اس}  110ہ  اور
کپےسپابقہ               امپت کپہاس کہنپا یپہ ہپے۔ اول قپرِن دور بہپتر سپے  کپاسپب

م               اسیلیمممم دینمیممممعلومممممم کفر کا شخص توایسممم شریرتمممممم ہلوگ ے ہے ں ے  ھے
واضممح              تممو اقوالظاممرمموئممم قسمکممم اس کسیسممم جس کم یممم ےدیکمممتممممم ہ ہ ے ے ہ ں ہ ے  ھ

رہتے               میں پردے کے مذہب اپنے زنادقہ عام جبکہ ہے زندیق وہ کہ ہے  ہوتا
کوئی            می کفر ک وال دین گالی کی قسم اس بالجمل ںی ے ے ے ہ ں۔  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

حکممم              کمما کفممر جممنکممممم یمممم بعممضایسمممممم سممممم انمیمممم اور ےشکنممیمممم ں ہ ے ے ں ں  ہ
) ہے          متردد حکم کا بعض اور گا جائے لگایا )۷۸نہیں

)۵) الخرشی)    الل عبد کی)       ۷۹ہابو مسلم ن قسطربی ک ی ت ےک ہ ں ہ ے  ہ
کہاصحابہ    میں مم   شرح عنمم ہرضیاللممم ہونے     ہ واجب کے احترام  کے

ایسے             اور نہیں اختلف کوئی میں تحریم کی دینے گالی کو ان  اور
اختلف              کوئی بھی میں جانے کیے قتل کے اس اور میں کفر کے  شخص

چیپز                ایسی نے اس کیونکہ تھے۔ پر گمراہی و کفر کہوہ کہے یہ جو  نہیں
کے                اس اور اللہ نے اس پس ہے، معلوم سے شریعت جو ہے کیا انکار  کا

راشممدین          ملسو هيلع هللا ىلصرسول  خلفمماء جممو شخص طرحومم اسی تکذیبکیمممممم ہکی  ہے۔
اس                کیممما تو کممتاممممم گمرامم یاانممیممم قراردیتامممم کافر کو ایک کسی ہےمیممم ہ ہ ں ہ ہے  ں

ہے                زندیق وہ یا جائے کروائی توبہ سے اس کہ ہے حکم کا مرتد حکم  کا
ان               ؟ کیمماجممائممم قتممل حممالمیمممم ر اورممم کروائیجممائممم نم توبم اسسممم ےکم ں ہ ے ہ ہ ے  ہ

اسممکی             اور گممالیدممم کوئیانممیمممم اگر پس قدرممماختلفمممممم ےامورمیممم ں ہ ہے۔ ے  ں
قذف               اسے تو کی قذف کہ جیسے ہو کرتی واجب حد جو ہو ایسی  گالی

جائے              ماری مار شدید اسے بعد کے اس پھر گی۔ جائے لگائی حد  کی
گمما              دیمماجممائممم ینممک پممم جیمملمیمممم ساتممم انتکممم امم لیممم میشمکممم ےگیاورمم ھ ں ھ ے ہ ے ے ہ  ہ

الممزام              پر ان کیونکم ، اکممم عنمم اللم رضی طاممرمم عائشمسیدمم اماممم ہسوائممم ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ں  ے
ذریعے              کے سنت و کتاب وہ کیونکہ گا جائے کردیا قتل کو والے  لگانے

مطہپرات             ازواِج دوسپری کےعلوہ ان لیکن ہے۔ رہا الزاملگا پر  مبّرا
کیمما                 ی یقتلممم بممم کماسممم اگیاممممم کمم کیاگیامممممم اختلف میممم بارممم ہکممم ھ ے ہ ہے ہ ۔ ہے ں ے  ے

نممبی       اسنممممم کیممونکم گمما ےجممائممم ہ کہ         ملسو هيلع هللا ىلصے گیا کہا بھی یہ دی۔ اذیت  کو
گپی۔            جپائے لگپائی ضپرب شپدید اور گپی جپائی لگائی حد پر  اس

تممو              و قممذفنممممم جممسمیمممم گممالیدممم علومم اسکممممم کمموئی جممو ہلیکممن ہ ں ے ہ  ے
گے۔        جائیں مارے کوڑے کے قسم شدید اسے

دیا               ال می جیل لی ک میش اس ر او ی ت ک حبیب ڈابن ں ے ے ہ ہ ے ں ہ ے  ہ
جممو               کمم مالممکسممممممممرویمممممم امام مرجائممممم کمومم تک گایمماممم ہجائممم ہے ے ے۔ ہ ہ ں ہ  ے

کردیمما             قتممل مطلقممًا اسممممم گممالیدممم کممو ا عنمم اللم رضی صدیقم عائشم ےاماممم ے ہ ہ ہ ہ  ں
ہپے۔              ممکن جانا کیا محمول پر قذف کو گالی کی اس اور گا  جائے
           ’’ میپں  ‘‘ کپہاس ہپے یہ مذہب مشہور کا ان اور کہا میں ِلکمال ا نے  انہوں

میں     کہاس ہے ا        اجتہاد کممودیکمممم وکیمیممت کیفیممت کممی بکواس کی  ھگالی
اگممر             اور حممقنممیمممم کمموئی ی میممممبمممم کممافئممم دمممی گممااورایسممممما ںجائممم ہ ھ ں ے ٓ ے  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جائے               کیا قتل اسے تو تھے پر گمراہی و کفر وہ کہ کہا نے  کسی
گا۔ 

ی             بممم میممم بارممم کممم والممم ینکرنممم کیتومم اربعم ائمم سحنونسممم ھامام ں ے ے ے ے ہ ہ ہ  ے
لگممائی             ضممرب شممدید اسممممم میمممم علومم اسکممممم کمم یمرویممممم ےایسممممم ں ہ ے ہ ہے ہ  ے

صحابہ           کہجمیع ہے مروی بھی یہ سے گی۔ان م   جائے عن الل ہرضی  ہ
میں                سمجھ یہ سے کےقول ان پس گا۔ جائے کیا قتل وہ میں  کےمعاملے
کو                صحابی ایک کسی کسینممم جس کم ا کمم یم مالکنممم امام کم ےاتامممم ہ ہ ہ ے ہ ہے ٓ 

) گمما              کیاجممائممم قتل اسممم وممم علومممم اربعمکممم خلفائممم ومم دیچامممم ےگالی ے ں ہ ہ ے ہ ے ہ ہے
۔)۸۰

دینے)           ۶( گالی کو صحابہ کا فقہاء کہ ہیں کہتے یعلٰی ابو  قاضی
حلل                و جائز والاسممم گالیدینممم اگر کم یمحکمممممم میممم بارممم کممم ےوالممم ے ہ ہے ہ ں ے ے  ے

ہے                فسق وہ تو جانتا نہیں حلل اسے اگر اور ہے کافر وہ تو ہے  جانتا
) وگی     تکفیرنممیمممم اسکی ہاور ں ۔)۸۱ہ

سپے         احمپد امپام کپہ ہیں کہتے وہ الَّصپحابةپ اور اختلف َسپُّب  میں
دینے                گالی کہ لیا کو بات اس مطلقًا نے انہوں کہ ہے یہ توجیہ کی  روایات

ابممی              اور اللمم عبد لیکن وگامم کافرمم سممم گالیدینممم کو صحابی کسی ہوال ۔ ہ ے  ے
اور              حممد کممماِل توقممفکیممامم قتمملسممممم نممممم انممموممم روایتمیممم کی ۔طالب ے ے ں ہ  ں
حکممم               کمما کفممر اسمیممم نممم انمموممم کم کامطلبمممم جاریکرنممم کو ںتعزیر ے ں ہ ہ ہے  ے

جائے                کیا محمول پر بات اس قول کا ان کہ ہے احتمال کا اس لگایا۔  نہیں
کممو              گممالیدینمممم اگممرومم کمم اسلمکمممممطممابقمممممم میممم میریرائممم ےجو ہ ہ ہے ے ں  ے

سپاقط               قتپل سپے پپر بنپدے اس لیکپن ہے کافر شبہ بل وہ تو جانے  حلل
اعتقمماد               اپنممممم اسنممممم بلکم و جانتامم نم حلل جواسممم کااحتمالممممم ےکرنممم ے ہ ہ ہ ے ہے  ے

کیمما            ارتکمماب کمما اس وئممم حممرامجممانتمممممم کممو عمممل اس مطممابق ےکممممم ہ ے  ے
میممری            یاحتمممالمممممم یممبمممم ارتکابکرتاممممممم کا معصیت کوئی ہےجیسممم ھ ہ ہے۔  ے

ہے             کردیتا عائد قدغن میں عدالت انکی دینا گالی کا کہاں میں  رائے
سممبب                فسممقکممممم و ظلممم بعممد اکممممم نممبی نممممم انمموممم کم جبوممکممممم ےمثًل ے ے ں ہ ہ ہے  ہ

کے               قسم اس قتل سے اس طرح اسی ۔ چھینا کے حق بغیر کو  امارت
میپں              کپےدیپن صپحابہ جپو سپے گپالی ایسی ہے سکتا ہو ساقط سے  قول

جانتے               نہ سیاست تھے، علم کم وہ کہ کہے کوئی مثًل ہو۔ کرتی نہ  طعن
کپہ              ہپے احتمال بھی وغیرہ۔یہ تھی للچ اور کیمحبت دنیا میں ان  تھے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

پممر               والمموممم گالیدینممممم کی ان تو کیاجائممممم محمول پر ر کلمظامم کا ںان ے ے۔  ہ
) فسق           میں دوسری اور تکفیر میں گئیایک بن روایتیں ۔)۸۲دو

گی۔            ہوں وارد میں ضمن کے تفریق اس تفاصیل مزید کی اس

جات   وحوالہ تراجم
السعدی)          ۶۰( الوائلی حجر بن محمد بن احمد ی ت ک ںالشوکانی ہ ے  ہ

      … حاصممل    ارت مممم علمموممیمممم تمممام نممم انمموممم المکی ثم المصری یتمی ہالمم ں ے ں ہ  ہ
چھپوڑیں۔            تصپانیف اچھپی بہت اور میں فقہ شافعی پہ طور خاص  کی

پممر             طریممق صممالحینکممممم سمملف اور انسممانتممممممم صالح و د تزامم بمم ےومم ھے ہ ہ  ہ
والپے۔           روکنپے سپے برائیپوں اور والے دینے حکم کا معروف تھے۔

اور      909 وئ پیدا می ےجری ہ ں ہوئے۔    973ہ فوت میں ہجری
الول۔)      ۶۱( الفصل الثالث، الباب المحرقہ، الصواعق
بن)           ۶۲( عثمان بن احمد بن محمد ی ت ک ب ش قاضی ںابن ہ ے ہ ہ  ہ

اللپہ          عبپد السپلمابپو مئورخپ المقپری الحپافظ العلمپہ، المپام  قائمپاز،
جممن            کیمما سممماع کثیرسممم خلقِت نممم انمموممم الفاروقیالدمشقیمم ےالترکمانی ے ں ہ  ۔
میپں             ان اور پڑھیپں قراتیپں نپے انہپوں ہے۔ کےقریب سو  کیتعدادبارہ
کممی             حممدیث رومم اممپمممم یپممممممم کوبمممم علوم باقی اور کی حاصل ارت ہممم ھ ۔ ڑھ ھ  ہ
پمماس             پکممممم کممیاورا حاصممل ارت مممم اسمیممم اور ےطرفمتوجمموئممم ٓ ہ ں ے ہ  ہ

چھپپوڑیں۔            تصانیف مشہور بہت نے آپ نکلے۔ حفاظ سے بہت کر پڑھ
تھپے۔        گپار پرہیپز و متقپی انتہپائی ہپوئے۔   673آپ پیپدا میپں  ہجپری

السپنۃ            اہپل علِم حامِل الحفاظ، خاتم ، العصر محدث ہیں کہتے  السبکی
میپں   حفظ میپں         والجماعۃ، مہپارت اور کپےامپام کپےلوگپوں دور  اپنپے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کہتپے              اور جپاتے رہ حیپران لوگ کے عصر کے ان کہ ناز مایہ  ایسے
و               حممافظممم زیممادمم مسمممم کممتمممممم کرتمممم انکممارنممیمممم کمما بممات اس م ہکمممم ہ ے ہ ہ ے ں ہ ہ  ہ

ہپو۔          والے کرنے تخریج اورہماری ہو استاد و شیخ جری748ہمارے  ہ
ہوئے۔   فوت میں

تغلب۔)       ۶۳( بن ابان ترجمۃ فی العتدال میزان
)۶۴ … ابن)            السلم عبد بن الحلیم عبد بن احمد ی ت ک رجب ںابن ہ ے  ہ

الحپافظ          ، المحپدث المجتہپد، الفقیپہ، المپام، الدمشپقی، ثپم الحرانی،  تیمیہ
وعلممم          السمملم شممیخ العبمماس، ابممو الدین، تقی د، الزامم الصولی،  ہالمفسر،
عیممب             گویمما کرنمما بیممان اسممکو کمم اسقممدرمممممم رت کممیشممم پ ہالعلما ہے ہ ٓ 

ہے۔  میں          661لگانا کہ ہیں کہتے العید دقیق ہوئے۔ابن پیدا میں  ہجری
کپیوفپات               آپ گا۔ کرے پیدا کوئی جیسا تیرے اب کہاللہ کرتا نہیں  گمان

میںپ  ہوئی۔   768جیل میں ہجری
السنۃ) ۶۵( منہاج
)۶۶  … العائذی)        ُبَطین با العزیزا عبد بن الرحمن عبد بن الل ٔعبد  ہ

میںپ   نجد اور        1194الحنبلی شقرا طائف، ی ان وئ پیدا می ںجری ہ ے۔ ہ ں  ہ
گئی۔         سونپی قضاء کی قصیم تمام بعد کے میںپ 1282اس ریپ  ہپج

ہوا۔    انتقال کا ان
الثالث۔)      ۶۷( القسم الول، النجدیہ؛الجزء والمسائل الرسائل
الخاتمہ)     ۶۸( المخذولۃ، الرافضہ علی المسلولۃ الیمانیات
الثالث۔)      ۶۹( الفصل اللہوریۃ؛ السئلۃ علی العراقیہ الجوبۃ

نزدیک)    ۷۰ ( یعنیشافعیہکے
نے)           ۷۱( میں کہ کیا روایت نے طالب ابو جسے ہیں کرتے  اشارہ

رسممول             اصممحاب جو میممم بارممم شخصکممم اس کیا سوال احمدسممم ںامام ے ے  ے
لیکممن              ملسو هيلع هللا ىلص گمما کیمماجممائممم نمم قتممل اومم کممم نممممم تمموانممموممم گالیدیتممامممممم ےکو ہ ہ ہ ے ں ہ  ہے

( ۔      (    المسلول الصارم بحوالہ گی جائے لگائی ضرب شدید اسے
 )۷۲      ِِِ ِ النبی) سب فصل جامع؛ باب السبکی؛ ۔ملسو هيلع هللا ىلصٰفتاوی
المۃ،)          ۷۳( حجۃ السلم، شیخ ، ،المام مالک ہیں کہتے  الذہبی

  … ثممم           الحمیممری مالممک بممن انممس بن مالک للم عبدا ابو ، دارالممجرمم ہامام ۃ  ہ
… المدنی  نبی     93الصبحی، وئ پیدا می ےجری ہ ں ہے   ملسو هيلع هللا ىلصہ مروی  سے

لئبریری    اسلمی )198(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

من{           علم عالمًاا یجدون فل العلم، طلب فی البل کباد الناسا ٔلیضربن ٔ 
{ المدینة  لیکن            عالم گ کری سفر لمب لمب می طلب کی علم لوگ ےک ں ے ے ں  ہ

امممام            (   اسمممم گمما نممملمممم عالم کوئی علومم عالمکممم ایک مدینمکممم ےانممیممم ے ہ ہ ے ے ہ ں  ہ
حمماکم              اور ا حسنکممم اسممم ترمذینممم اور کیا روایت ترمذینممم ، ہاحمد ے ے  ے

 ( کیا           روایت اسممم حباننممم ابِن اور ا صحیحکمم اسممم ےنممم ے ہ ے ے
المصطفٰی)     ۷۴( حقوق بتعریف نبی  ملسو هيلع هللا ىلصالشفاء کے   ملسو هيلع هللا ىلصفصل؛ ،آپ  کو

حممرام             تنقیممصکممممم کممی ان اور گممالیدینممممم کممو صممحابم اور بیممت ِل ےاممم ے ہ  ہ
میں۔            ے بار کے ہونے ملعون کے فاعل کے اس اور ہونے

۔)         ۷۵ ( التمیمی سلمان بن الوہاب عبد بن محمد  میں 1115المام
آپ                کپی۔ کپیتجدیپد کیدعوت توحید پر کےہاتھ ان نے اللہ ہوئے پیدا

ہوئے۔   1206 فوت میں
السب۔)      ۷۶( مطلب الرافضہ؛ علی الرد فی رسالۃ
شیعہ)         ۷۷( مذہب اصول عن نقًل الروافض، فیذم العوارض  شم

القفاری۔   لناصر المامیہ
م)       ۷۸( فی القول تفاصیل فی فصل؛ المسلول، ہالصارم
ایک)           ۷۹( نسبت کی ان الخرشی۔ اللہ عبد بن محمد اللہ عبد  ابو

    ’’ مصممر       ‘‘  یمالبحیممرمم اور ابوخراشممممم نام کا جس کیطرفممممم ہبستی ہ ہے  ہے
سممب               اورومم وئی امممامتختمممممم پر ان مصرمیممم ،مجتممدمم فقیم ہمیمممممممم ہ ں ۔ ہ ہ ہے۔  ں

گیا          کیا مقرر شیخ کا ر الزمم جنممیممم پمملمممتمممممم ہسممم ں ہ ھے ے ہ میں  1010ے  ہجری
اور    ےپیدامموئممم ہوئے۔      1101ہ فوت میں قاہرہ میں ہجری

الردۃ،)        ۸۰( باب خلیل، الشیخ مختصر شرح فی الجلیل  مواہب
ام      عنمم رضیاللممم سبعائشممم ہمسئلممم ہ ہ ہ

)۸۱      ِِِ ِ النبی)  سب فصل جامع، باب السبکی،  ملسو هيلع هللا ىلصٰفتاوی
رسول)         ۸۲( اصحاب من حدًا منسبا فاما فصل المسلول،  ٔالصارم

… م     وغیرمم بیتم ِل منامم ہاللم ہ ہ ہ

لئبریری    اسلمی )199(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)۵(  الفصل

اقوال       میں بارے کے رافضہ کے سلف
علی)     ۸۳(علقمہ)۱( ن شیع ی ت ےک ہ ں ہ ے عنہ    ہ اللہ بارے  رضی  کے

مریممم             بممن معیسممی نممم کمعیسممائیوممم کیجیسممم میزی قدرمبالغما اس ٰمیممم ے ں ہ ے ٓ ہ  ں
کی      ( میممم بارممم السلمکممم ںعلیم ے ے ۔)۸۴ہ

الشپعبی )۲( ش)       ۸۵(عپامر خوا گمرا ان ی تم می ی ت ہک ہ ں ہ ں ں ہ ے  ہ
اسلم             لوگ یم ترینرافضممیمممم شریر انمیممم اور وممم راتامم ہپرستومممسممممم ں۔ ہ ہ ں ں ہ ڈ ے  ں

اسپلممیپں               یپہ بلکہ ہوئے نہیں داخل پر کیبنا خوف و کسیرغبت  میں
علی         انممیممم داخلمموئممممم لیممم عداوتکممم و ںبغض ہ ے۔ ہ ے عنہ    ے اللہ  نے رضی

ایک              سے میں والوں جانے نکالے کیا۔ بدر ملکپ انہیں اور جلیا میں  آگ
میپں               کپےیہودیپوں صپنعاء کےشپہر یمن یہ ۔ تھا یہودی سبا بن اللہ  عبد

کپہ              تھپے کہتپے یہودی گیا۔ کیا بدر ملکپ کیطرفپ ساباط اسے تھا  سے
دا    ِل کپہامپامت         ؤٓحکومتصرفا ہیپں کہتپے رافضی جبکہ ہے کےلیے  د

علی   اولِد عنہ    صرف اللہ کہ       رضی ہیں کہتے یہودی ہے۔ لیے  کے
اور               خروجنمموجممائممم کا دجال کم تلک جب جائزنممیممم اللم سبیل فی اد ےجمم ہ ہ ہ ں ہ ہ  ہ

اس             اد جمم یممم رافضیکممتمممم اور نازلنمموجائممم تلوار ایک ہاسمانسممم ں ہ ے ہ ے ہ ہ ے ٓ 
منادی              ایک اور ومم رمنممممم دیمظامم ممم تککممم جب جائزنممیمممم تک ہوقت ہ ہ ہ ہ ں  ہ
مممد              گمممم پممسمیمممم کوسممتارومممکمممما نماز ودی یمم نمدممممم ندا ڈاسمانسممم ں ٓ ے ں ہ ے۔ ہ ے ٓ 

کو           مغرب ی ب رافضی طرح اسی ت کردیت مئوخر تک ھپوجان ھے ے ے  ہ
ہیپں              ہپوتے کےکھڑا ہٹ سے قبلہ یہودی ہیں۔ رکھتے اٹھا تک وقت  اسی
ہیں              دیتے ندا کےدوران نماز یہودی ہیں۔ کرتے ہی ایسا بھی رافضہ  اور

کپپڑے            اپنپے میپں نمپاز یہپودی ہیپں۔ کرتے ہی ایسا بھی رافضہ  اور
ہیں         کرتے ہی ایسا بھی رافضی اور ہیں عورتوںپ   لٹکالیتے اپنی  یہودی

ہیپں۔            کرتپے ہپی ایسپا بھپی رافضپہ اور کرتے نہیں شمار عدت  کی
ن           قممرا نممممم طممرحرافضممیوممم اسممی کممی تحریممف کممی تورات نممم ٓیممودیوممم ے ں ے ں  ہ

( ۔   (        ہے محفوظ سے فضل کے اللہ وہ لیکن کی تحریف میں
اللہ     کہ ہیں کہتے کی       عزوجل یہودی فرض نمازی پچاس پر م ںن ہ  ے

ہیں      کہتے یہی بھی رافضہ بلکپہ       اور کہتپے سپلمنہیپں پر مومنوں  یہودی

لئبریری    اسلمی )200(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ی              کممابمممم رافضمم اور امعنیممموتمممممم ک سام اور علیکم الّسام یممم ھکممتممممم ہ ہے ٰ ں ہ ے  ہ
اور            کممماتممم خرگوشنممیممم اور ی الجری،مرمامم ، ودی یمم یوطیرمممممممم ےیمم ھ ں ہ ہ ہ ہے۔ ہ  ہ
نہیپں             کپےقپائل مسح پر موزوں یہودی ہیں۔ کرتے ہی ایسا بھی  رافضی
تمممام            کممممم ودیلوگمموممم یممم یممممم موقفرکمممتممممم ی یایسامم رافضیبممم ےاور ں ہ ں۔ ہ ے ھ ہ  ھ
کرتے            ہی ایسا بھی رافضی اور ہیں سمجھتے جائز کھانا کو  اموال

ا                 ک ن و ان ک دی خبر ی می ن قرا می می بار ک ان ن الل ہپی ے ں ہ ہ ہ ں ٓ ں ہ ں ے ے ے ہ ں۔  ہ
( َسِبیٌل(     اُْلّمّییَن ِفي َعَلْیَنا پڑھپوں َلْیَس ( ان ل     نممیمممما کمموئیرامم میمممم ٓپممرمم ں ہ ہ ں  ہ

پر)          75عمران  قرون می نماز ود ی ی ت ک رافض طرح ںاسی ہ ں۔ ہ ے ہ  ہ
میپں            نمپاز یہپودی ہیپں۔ کرتپے بھپی رافضہ طرحپ اسی ہیں کرتے  سجدہ
لیپں              نپہ جھپکپ بپار متعدد کیمانند کہرکوع تک یہاں کرتے نہیں  سجدہ
سپے           السپلم علیپہ جبرائیپل یہپودی ہیں۔ کرتے بھی رافضہ طرح  اسی

ہے             دشمن ہمارا وہ میں فرشتوں کہ ہیں کہتے اور ہیں رکھتے  دشمنی
محمممد           غلطیسمممم جبریل کم یممم یکممتمممم رافضمبممم طرح ےاسی ہ ں ہ ے ہ ھ پمماس ملسو هيلع هللا ىلصہ  ےکممم

گئے۔   لے وحی
کپہ           کیپا اتفپاق بھپی کپےسپاتھ عیسپائیوں نپے رافضیوں طرحپ  اسی
کپہوہ             کہتپے اور تھپے کرتپے نہیپں مقرر مہر کا عورتوں اپنی  عیسائی
کے             متعہ بھی رافضی طرح اسی ہیں کرتے تمتع ساتھ کے ان  محض
اور             لیکممنیممودیمموممم یمممم حللجانتمممم کو متعم اور یممم نکاحکرتممممم ںساتممم ہ ں۔ ہ ے ہ ں ہ ے  ھ
کممی            دوخصمملتوممم ملی قباحت زیادمم کودومماتممم پررافضیوممم ںعیسائیوممم ہ ھ ہ ں  ں
لمموگ               کممون خیممر ِل اممم ملتکممم اری تممم کم گیا کیا سوال ودسممم یمم ہبناپرمم ے ہ ہ ے ہ  ۔

عیسائیوں         السلماور موسٰیعلیہ اصحاِب لگے کہنے کیمما   ہیں؟ سوال  ےسممم
کے               عیٰسی کہا نے انہوں تو ہیں؟ لوگ کون خیر اہِل کے ملت تمہاری  کہ

شممریر            ملممتکممممم اری کممتمممم گیمما کیمما سوال سممم اوررافضیوممم ےحواری ہ ہ ے  ں
محمممد          اصممحاِب لگممممم کممنممممم تمموومم یمممم لوگکممونمم ےترین ے ہ ہ ں صپحابہ ملسو هيلع هللا ىلصہ  انہیں

مم   عنمم ہرضیاللممم انہوں         ہ تو گیا دیا استغفارکاحکم لیے انہیپں  کے  نپے
 …          … کمما  ان کرتممیرمممممم کممام تک قیامت تلوار لیممم انکممم پس دیممم ہےگالیاممم ے ے ں  ں
کمما     …         ان اور ثبمماتنممیمممم کممو قممدموممم انکممممم و قممائمنممممم علممم ںکمموئی ہ ں ے ہ  ہ

  …      … کپیدعپوت   انپ ہیپپں ن مستجاب کیدعا ان اور ہیں ن مجتمع  کلمہپ
    …      … منتشممر  جمعیممت کممی ان یممموئیمممممم وااکممممممم انکیمم ہےمستردممممم ہ ھڑ ہ  ہے

) ہے … الّلُه(      َاَھا َاْطَف ّلْلَحْرِب َناًرا ّلَماَاْوَقُدوْا
َ
کپے    ُک جنپگ بھپی جپب  وہ

) ہے        دیتا بجھا اسے اللہ ہیں بھڑکاتے ۔)۸۶شعلے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

مصرف)   (۲( بن …   ۸۷طلحہ سے)   عورتوں انکی الرافضہ؛ ہیں  کہتے
) ہیپں               مرتپد وہ گاکیونکہ جائے کھایا ذبیحہ کا ان نہ اور نہیں جائز نکاح

تمہیں)               ۸۸ میں تو ہوتا ہوا وضونہکیا نے میں نےکہاکہاگر انہوں  اور
) ہیں      کہتے کیا کہرافضہ ۔)۸۹بتاتا

)۴) کتاب)          ۹۰قتادہ)  ن جو بدعت ایسی سبائیت ک ی ت ہک ہے ہ ں ہ ے  ہ
نبی     نم ہمیممممممم ہے میںپ   (ملسو هيلع هللا ىلصں ۔)۹۱کیسنت

)۵) ری)   الز اب ش ہابِن ہیں) ۹۲ہ سممبائیتسمممممبممممممم     کہتے نممممم ڑھمیممم ے ے  ں
) ی        دیکممم جماعتنممیممم کوئی مشابمم کممم ھکرعیسائیوممم ں ہ ہہ ے ۔)۹۳ں

الثوری)   (۶( گالی)        ۹۴سفیان کو ما عن الل رضی عمر و ہابوبکر  ہ
) ہیپں              کپافر یقسپموہ العظیپمک اللپہ ہیپں کہتے میں کےبارے والے دینے

۔)۹۵
مصلقہ   ( بن اپنی)         ۹۶رقبہ کو تان ب تو ن رافضیو ک ی ت ہک ے ں ہ ں ہ ے  ہ

) ہے   بنالیا ۔)۹۷حجت
)۸) الحول)   گیا)         ۹۸عاصم لیا دمی پاسایکا میر ک ی ت ٓک ے ہ ں ہ ے  ہ

مپارے              کوڑے دس اسے نے میں تو تھی دی گالی کو عثمان نے  جس
دیتمما                گممالی تمموومم اورمممارممم دس نممممم تومیمممم دی گالی ر پممم اسنممم ہتو ے ے ں ھ  ے

مارے          ( کوڑے ستر اسے نے میں کہ تک یہاں ۔)۹۹رہا
کدام)   (۹( بن ہیں)      ۱۰۰مسعر کہتے کو آدمی ایک کے  رافضہ

ہے         ( شیطان تو کیونکہ جا ہو دور سے ۔)۱۰۱مجھ
جنہیں)        ۱۰۲العمش) (۱۰( دیکھے لوگ ایسے نے میں ہیں  کہتے

) ا     جاتاتممم ا اکمم وم ھصرفجممم ہ ٹ ۔)۱۰۳ھ
)۱۱) کو)         ۱۰۴الوزاعی) الصدیق بکر ابو ن جس ک ی ت ےک ہ ں ہ ے  ہ

) وگیمما              خممونمبمماحمم کمما اس اور وگیمما مرتممدمم دیممنسمممم تمموومم دی ہگالی ہ ے ہ
۔)۱۰۵
القاضی)      (۱۲( الل عبد بن ی)     ۱۰۶ہشریک اتنا تج ی ت ہک ھے ں ہ ے  ہ

) ہیں      خبیث کہرافضہ علم)        ۱۰۷کافیہے س کسی ر ا ک ن و ان ےاور ہ ہ ے ں  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اسے            اور ہیں گھڑتے حدیثیں وہ کیونکہ کے رافضہ سوائے کر  حاصل
) ہیپں   بنپالیتے ی)        ۱۰۸دیپن گوا کی بندو چار ا ک ن و ان ہاور ں ہ ے ں  ہ

کپہ               ہپے کرتپا گمپان یپہ جپو رافضی ایسا ہے ایک میں ان اور ہے  مسترد
) ہے           فرض پر اس اطاعت جسکی ہے امام کوئی کا ۔)۱۰۹اس

ہیپں      ( کہتپے ادریپس بپن اللپہ حق)    ۱۱۰عبپد کو رافضی  کہکسی
) لیے        کے مسلمان سوائے نہیں جائز دینا ۔)۱۱۱شفعہ

عیاش)    (۱۴( بکر ایک)        ۱۱۲ابو میرا سوالکیاگیاکہ ہیںکہ  کہتے
ا             تمموکممم عیادتکروممم اسکی کیا جوبیمارمموگیامممم ہرافضیپممموسیمممم ں ہے ہ ہے  ڑ

کپیعیپادت             عیسپائی یا کسییہودی تو کرجیسے ایسے کیعیادت  اس
) نمرکممم          امید کی اجر اسمیممم اور ھکرتاممممم ہ ں ۔)۱۱۳ہے

)۱۵) دی)    م بن الرحمن ہیں)       ۱۱۴ہعبد ایک دونوں وہ ہیںکہ  کہتے
         … کے   شخص ایسے کسی گیا کیا سوال سے ان اور رافضی اور  جہمی

نممبی         جممسنممممم کا حاضرممونممم میممم ےجنازممم ے ہ ں صحابہ  ملسو هيلع هللا ىلصے اللہ  کے  رضی
مم  میری              ہعنمم دمی اگرایساا ک دیا جواب ن و ان تو و دی گالی ٓکو ہ ے ں ہ  ہ

) بناتا         نم وارث اپنا اسممم وتامیممم ہنسلسمممم ے ں ہ ۔)۱۱۶ے
) عیینہ   بن طبقے)          ۱۱۸سفیان پانچ نے ہم کہ کہا سے آدمی ایک  نے

ان               اور لئممم ایممماننممیمممم اورومم کفرکیممامممممم نممم جنمموممم یممم پائمممم ےایسممم ں ہ ہ ہے ے ں ہ ں ہ ے  ے
کپہ              کہپا سپے اصپحاب اپنپے نپے سفیان کیا۔ کاذکر رافضہ نے انہوں  میں

)   … لو   لکممم اسممم لو لکممم ھاسممم ے ھ رافضی)      ۱۱۹ے کسی ی کب ا ک ر پ ھاور ہ  ھ
) نا     نمپمممممم نماز ڑھکمممپیچمممممم ہ ھے ۔)۱۲۰،۱۲۱ے

)۱۷) الصنعانی)      مام بن الرزاق کافر)    ۱۲۲ہعبد رافضی ی ت ںک ہ ے  ہ
ںپ ( ۔)۱۲۳ہی
الفریابی)    (۱۸( یوسف بن سے)     ۱۲۴محمد ان کہ ہیں  کہتے

کممافر              ا کممم گممالیدممم کو ابوبکر جو متعلق شخصسممم اس گیا کیا ہسوال ے  ے
کیا                کیا سات ک اس ا ک ی ن ا ؟ک ی پ جناز کا اس ا ھک ے ہپ ۔ ں ہ ہپ ں ڑھ ہ ہ ۔  ہے

و            چممم سممم اتممم اپنممممم اللماسممم ال الم ل لگممم ؟کممنممم ھجائممم ے ھ ہ ے ے ہ ہ ے ے ہ بلکہ   ؤے نہیں  بھی
ا      کممراسممممماممممم یلممم ٹھایکلکممم ے ے میں       ؤڑ گڑھے اسےکسی کہ تک  یہاں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

دو  ( ینممک کو)        ۱۲۵ھپممم میو ج اور رافضیو می ا ک و ان ںاور ہ ں ں ہ ں  ہ
) ں   ہو دیکھتا ۔)۱۲۶زندیق

)۱۹)   ِِ معین)  بن عثمان)      ۱۲۷ٰیحی ن کسی جس ی ت ےک ں ہ ے  ہ
عنپہپپ    اللپہپپ ہے          رضی دجال وہ دی گالی کو صحابی ایک کسی  یا

اللپہ               پپر اس اور کپیجپائے نپہ قبپول کپیحپدیث اس ہے ملعون و  فاسق
) ہپے          لعنپت کپی انسپانیت تمپام اور کپی فرشپتوں تمام  ۔)۱۲۸کی

اور              و داعممیممم ،جبکممومم قممدریکمممممپیچممممممم کسی کممیممم ا کمم نممم ہانمموممم ہ ہ ھے ے ں ہ ہ ے ں  ہ
وعثمان           عمر و بکر ابو جو رافضیکمممپیچمممممم ھےکسی مم  ے عنمم ہرضیاللممم  ہ

) تا        نمازنممیمممپمممممم ، و گالیدیتامم ڑھکو ں ہ ۔)۱۲۹ہ
سلم     ( بن القاسم عبید اور)       ۱۳۰ابو ا ر می لوگو می ی ت ہک ں ں ں ں ہ ے  ہ

سے                 سب میں سب ان نے میں تو کی گفتگو ساتھ کے کلم ِ اہل نے  میں
احمپق             سپے سپب اور کےمالکپ دلیل کمزور سے سب غلیظ، اور  گندے

کے            محاذ مجھے دیکھا۔ نہیں بھی کو کسی کر بڑھ سے  رافضیوں
کیمما              ر نکممالبممامم کو تینادمیوممم نممم تومیممم گئی سونپی قیادت کی ہلوگوممم ں ٓ ے ں  ں

تمہپپارے              کہا انہیں نے میں اور تھا جہمی ایک اور رافضی دو میں  جن
کامنہیپں     ( )    کوئی میں مجاہدین ثغور اہِل کا لوگوں نپے    جیسے میپں  اور

) دیا   نکال ںانممیمممم ۔)۱۳۱،۱۳۲ہ
) یونس   بن ذبح)         ۱۳۳احمد بکری ایک ودی ی ایک اگر ک ی ت ہک ہ ں ہ ے  ہ

ذبیحپہ             کپا یہپودی میپں تو کرے ذبح بکری ایک رافضی ایک اور  کرے
ا         نمکممم ذبیحم کا رافضی اور گا الوممم ھکممم ہ ہ ں سپپے     ؤھ اسلم وہ کیونکہ گا  ں

ہے  ( ۔)۱۳۴مرتد
)۲۲) الحافی)  اللہ)       ۱۳۵بشر رسول اصحاِب نے ہیںجس  ملسو هيلع هللا ىلصکہتے

پڑھے             نمازیں اور رکھے روزے وہ چاہے ہے کافر وہ دی گالی  کو
ہے       ( مسلمان وہ کہ کرے گمان ۔)۱۳۶اور

ہویپہپپ   ( را بن النبی)        ۱۳۷اسحاق اصحاب ن جس ک ی ت ےک ہ ں ہ ے  ملسو هيلع هللا ىلصہ
دیممما             ال جیممملمیممممممم اوراسممممم دیجمممائممم کوسمممزا اس دی گمممالی ڈکمممو ں ے  ے

جائے۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

البخاری)     (۲۴( اسماعیل بن محمد اس)    ۱۳۹امام می ی ت ںک ں ہ ے  ہ
یمما             وممم نمازپمممممم میکمممپیچمممممم رافضیوجمم کسی کم جانتا فرقنممیممم ںمیممم ڑھ ھے ے ہ ہ ں ہ  ں

جپپائے             کیا نہ بھی سلم کو ان پیچھے۔ کے عیسائی و یہودی  کسی
جپائے،              کیپا نکاح سے عورتوں کی ان نہ جائے، کی عیادت کی ان  نہ

) جائے            کھایا ذبیحہ کا ان نہ اور مقبول گواہی کی ان ۔)۱۴۰نہ
دمی)           ۲۵( کوئیا ک دیک تو جب ک ی ت ک الرازی زرع ٓابو ہ ھے ہ ں ہ ے ہ  ۃ

اللہ    رسول کہ          ملسو هيلع هللا ىلصاصحاِب لے جان تو ہے کرتا تنقیص  میںکسیکی
برحقپ             قرآن ہیں، برحقپ رسول نزدیک ہمارے کہ لیے اس ہے۔ زندیق  وہ
پہنچپانے             کپو سپنتوں ان اور والے پہنچانے قرآن یہ طرف ہماری اور  ہے

اللہ     رسول اصحاِب گواہوں         ملسو هيلع هللا ىلصوالے پاکباز ان ہمارے لوگ یہ ۔ ہیں  ہی
جبکپہ              دیپں ٹھہپرا کپوباطپل سپنت و قرآن تاکہ ہیں چاہتے کرنا جرحپ  پر

) ہیں       زندیق یہی لئق کےزیادہ ۔)۱۴۱جرحپ
الدارمی)      (۲۶( سعید بن عثمان سعید سے)    ۱۴۲ابو ہم کہ ہیں  کہتے

ا              تمممم سممممم میمممیمممم جمموجمم دمی ایکا کم کیا بیان رانینممم الربیعالزامم ھابو ے ں ہ ہ ٓ ہ ے  ہ
اس               جممو دمممی توایکا ی تیتممم کیبوا رافضیت راءسممم اسکیا ٓاور ھ ٓ ے ٓ 

جانتمما               کمممیمممم لگمما اکممنممممم جانتاتممم کو ب مذمم اسکممم اور ا یتممم ںکاساتممم ہ ے ہ ھ ہ ے ھ  ھ
کے                عقیدہ کے اس نہ اور مانتے نہیں دین اپنا کو اسلم لوگ تم کہ  ہوں

علی              حّب اور و پررافضیمم بات کس تم ر توپممم و ہحاملمم ھ اللپپہپپ ہ  رضپی
سچ              عنپہپپ  سے تجھ میں اگر کہ لگا وہکہنے تو ہو۔ دعوٰیکرتے  کا

تمممو               یممم رکمممتممممم معقیدمم جسکامم رکردیممم ظامم اپنیرائممم م اگرمم کم ںکمموممم ہ ے ھ ہ ہ ں ہ ے ہ ہ ں  ہ
ہے               دیکھا کو اقوام ایسی نے ہم جبکہ گا جائے کہا زندیق و کافر  ہمیں

ی              ربمممم ظممامم اوراسممممم یمممم ادعویکرتممیمم ک عنم اللم رضی علی حّب ھجو ہ ے ں ہ ٰ ہ  ہ
وہ               اور ہیں کرلیتی اختیار ہیں کوچاہتی رستے جس وہ پھر ہیں  کرتی

ںپ   ہی تیپ چاپہ جو        جو یمکممتیمممیممممم اورومم تیممیممممم رکممم ںعقیدممم ہ ہ ہ ں ہ ھ  ہ
ہے۔              گئی کردی طرف کی تشیع اور رفض نسبت کی ان پس ہیں چاہتی

اس              کمم یمممم یدیکمممتمممممم گوشممیممم تریممن نممرم بمیمممم مممذمم ماپنممم ہاسلیمممم ں ہ ے ھ ہ ہ ں ہ ے ہ  ے
و             ماریمرضممیممم رجومم اورپممم کیاجائممم ادعوی ک محبت ہشخصسممم ہ ھ ے ٰ  ے

داخممل             و مرضیمم چیزمیممم جس اور وکممیممم جومرضیمم ، یممم رکممم ہعقیدمم ں ں ہ ہ ں ھ  ہ
زیپادہ              سپے اس ہمیپں بات یہ تو جائے کہا رافضہ شیعہ ہمیں ۔پس  ہوجائیں
    … بپارے         اپنے نے شخص اس جائے کہا کفار یا زنادقہ ہمیں کہ ہے  پسند
بپڑے              بپڑے بعپض کے ان کہ حتٰی ہے کی بیان تشبیہ درست بہت  میں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہیپں                لیتپے پناہ میں کےپردے تشیع کہوہ کیا کوبیان بات اس نے  عقلء
تشپیع               اس پھپر ۔ ہیپں الیتے کاسہار اس میں خطبوں کلماور اپنے  اور

خطبپوں             اپنپے پھپر ہیپں۔ بناتے کاذریعہ کرنے کاشکار لوگوں  کوغافل
کپےدلپوں              جپاہلوں تپاکہ ہیپں کرتے کوبیان زندقہ و کفر اپنے  کےدوران

میپں               کپےبپارے اس خود جہالت اہِل اگر پس کرجائے۔ گھر کفر یہ  میں
)      … باللہ        ال قوۃ ول حول ول ہے کویقین علم اہِل تو ہیں ۔)۱۴۳مشکوک

)۷۲) الجری)    حسین بن میں)     ۱۴۴ٓمحمد لوگوں رافضہ ہیں  کہتے
کہ               یہ اور ہیں جھگڑالو اور جھوٹے وہ ہیں کےلوگ حال برے سے  سب

عنہ    علی اللہ دعووں         رضی ان کے رافضی اولد پاک  اورآپکی
علممی          ی بمممم الکریمنممم اللم اور یممم بریمم ھسممم ے ہ ں ہ عنپپہپپ   ے اللپپہپپ  اورآپ  رضپی

) ا            محفمموظرکمممم گنممدگیسممممم اور گنممد رافضممیتکممممم کو اولد پاک ھکی ے ے
۔)۱۴۵
نہ)             ۲۸( ذبیحہ کا قدریہ اور رافضی ہیںکہ ہانیکہتے بن بکر  ابو

ذبیحپہ              کپا کتابی جبکہ جاتا کھایا نہیں ذبیحہ کا کہمرتد جیسے جائے  کھایا
اپنے               تو ذمہ اہِل جبکہ ہیں قائمقام کے مرتد لوگ یہ کیونکہ ہے۔ جاتا  کھایا

ہیں           ( دیتے جزیہ پر اس اور ہیں پکڑتے قرار پر ۔)۱۴۶دین

جات   وحوالہ تراجم
مممن       ِمن )۸۶( دوالنصمماری و الرافضممللیممم ة فصل؛مشابمم السنة، ٰاج ہ ہ  ہ

کثیرہ۔  وجوہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

شیخ)         ۸۷( المجدد، المقری الحافظ المام، ہیں کہتے الذہبی  امام
مالپکپ           بپن انپس نپے انہپوں الکپوفی۔ الہمپدانی الیامی محمد ابو  السلم،

اللپہپپ   کپی۔           رحمپہپپ بیپان حپدیث سپے اوفیپٰص ابی بن اللہ عبد اور سے
ہوئے۔    112 فوت میں ہجری
)۸۸ ’’ میں)      ‘‘  والبانہ الشرح نے بطہ ابِن روایتکیا اسے
ل)         ۸۹( ا اعتقاد اصول شرح ن الللکائی کیا روایت ہاس ے  ے

میں۔   والجماعۃ السنۃ
)۹۰  … العصر،)        حافظ قتادہ بن دعامہ بن قتادہ ہیں کہتے  الذہبی

عبد          نممم انمموممم السدوسیالبصریمم الخطاب ابو والحدیث، المفسرین ےقدومم ں ہ ۔  ۃ
کپی۔وہ              روایت سے عنہما اللہ رضی مالکپ بن انس اور سرجس بن  اللہ

بیممان             کممیمثممالیممم ان حممافظممیمممم قمموت، اور پممرتممممممم کممیبلنممدیوممم ںعلم ں ہ ھے  ں
ہے۔             کیا روایت نے ائمہ بڑے بڑے سے ان تھیں۔ جاتی جری 60کی  ہ

میپں              دنیپا وہ فرمایپا نپے الثوری سفیان میں کےبارے ان ہوئے۔ پیدا  میں
تھے۔    مانند کی ہوئے۔    117قتادہ فوت میں ہجری

تعالٰی)     ۹۱( قولہ طبری اْلِکَتپاَب    (تفسیر َعَلْیپَك َانپَزَل ّلپِذي
َ
ا  …ُھپَو

عمران   الیة) ل ۔ 7ٓا
بن)            ۹۲( الل عبید بن مسلم بن محمد ری الز ی ت ک کثیر ہابنِ ہ ں ہ ے  ہ

القممدر…          جلیممل یممممم اعلممیممممسمممممم ائممم القرشیالزممریمم ابوبکر اب ں۔شمم ہ ے ں ہ ۔ ہ  ہ
ہپے۔             کیپا بھپی سپماع سپے تپابعین سپے بہپت نپے انہوں اور ہیں تابعی

فرمایا            58 ن العزیز عبد بن عمر منین المو امیر وئ پیدا می ےجری ے۔ ہ ں  ہ
اس             کمما ماضممیم سممنِت تمممیمممم کیممونکم و لزمپکمممم کممو اب ابممنشممم اس ہتممم ں ہ ہ ڑ  ہ

گا۔       ملے نہیں عالم کر بڑھ ہوئے۔    124سے فوت میں ہجری
کیا۔)       ۹۳( روایت میں الشریعہ کتاب اسے نے الجری
العلما)          ۹۴( سید الحفاظ، امام ، السلم شیخ و ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ءہ

سپے             ان ہیپں المجتہپد الکپوفی ، الثپوری اللہ عبد ابو زمانہ، فی  العالمین
کیے۔       نقل دیوان چھ نے جماعت عیینہ     97ایک ہوئے۔ابِن پیدا میں  ہجری
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کمموئی             کممر ثمموریسمممممبممممممم سممفیان کمما وحممرام حلل نممم میممم یممم ڑھکممتممممم ے ے ں ں ہ ے  ہ
دیکھا۔   نہیں عالم

کیا)           ۹۵( ذکر می ترجم ک ان می السیر ن بی الذ امام ںاس ہ ے ں ے ہ  ے
ہے۔

الکوفی)          ۹۶( العبدی الل عبد ابو العالم الثبت المام ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ
بیمممان              حدیث نافعثسممم اور رباح ابی بن عطاء مالک، بن انس نممم ےانمموممم ے ں  ہ

میپں            کپےرجپالت عپرب اور تھپے ثقپہ وہ ہیپں کہتپے  کپیہپے۔العجلپی
تھے۔    جاتے کیے ہوئے۔     129شمار فوت میں ہجری

کیا۔)         ۹۷( روایت میں والبانہ الشرح نے بطہ ابِن اسے
ہیں)  ۹۸ّ( کہتے محممدث      الذہبی الحممافط، المممامممم سمملیمان بممن  عاصمممم

نپے          انہپوں المپدائن۔ محتسپب الحول، البصری، الرحمن عبد ابو  البصرۃ،
سیرین             بنت حفصم اور مالک،معاذمم بن انس اور سرجس ابی بن ہعبداللم ہ  ہ
النہپدی،            العثمپان ابپو الشپعبی، قلبپہ، ابپو العقیلپی، شپقیق بن اللہ عبد ، 

سپے            میپں حفپاظ معپدود آپ اور کپی روایپت سے سیرین ابن  حسن،
ہوئے۔    134تھے۔ فوت میں ہجری
مین)         ۹۹( والجماع السن ل ا العتقاد اصول شرح ن ۃالللکائی ۃ ہ  ے
کیا۔  بیان
الہللی،)          ۱۰۰( سلمۃ ابو العراق، شیخ الثبت، امام ہیں کہتے  الذہبی

اور            عیینمم بممن سممفیان انسممم شعبم، اسنان من الحافظ، الحول، ہالکوفی، ے  ہ
نپے             مسپعر کپہ ہیپں کہتپے عبید بن یعلٰی کی۔ روایت نے القطان  یحٰی

تھا۔        ہوا کیا جمع کو تقوٰی اور ہوئے۔    155علم فوت میں ہجری
السنۃ)        ۱۰۱( اہل العتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کیا۔    روایت میں والجماعۃ
السلم،)        ۱۰۲( شیخ المام، مہران بن سلیمان ہیں کہتے  الذہبی

الکپوفی،         مولہم، الکاہلی السدی محمد ابو والمحدثین، المقرئین  شیخ
تھا۔         بھی تشیع کچھ اندر کے ،ان اہوئے۔    61الحافظ پید میں  ہجری

لئبریری    اسلمی )208(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تھپے۔            علمپہ کپے اسپلم وہ ہیپں کہتے القطان بن سعید بن  148یحٰی
ہوئے۔    فوت میں ہجری

ابو)             ۱۰۳( ی جن ی ثابت ثار ا کی ا ک می اج المن ن تیمی ںابن ہ ں ہ ٓ ہ ہ ہ ں ہ ے  ہ
کیا۔     ‘‘  ’’   روایت میں الکبرٰی البانۃ نے بطہ بن اللہ عبد

بن)        ۱۰۴( عمرو بن الرحمن عبد ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ شپیخ یہ  حمپد،
محلپہ            میپں دمشپق وہ الوزاعپی۔ عمپرو ابو شامکےعالم، اہِل  السلم،
طپرف           کپی محپاذوں طپرف کپی بیپروت پھر تھے رہتے میں  الوزاع
صپحابہ            کپیولدت ان رہپے۔ وہیپں تپک مپوت اپنپی اور ہپوگئے  منتقپل

فقپہ              و حپدیث والپے علپم کپثیر والپے، خیپر بہت وہ ہوئی۔ میں  کےزمانہ
تھے۔    اورحجۃ ماہر ہیپں       88کے کہتپے مالپکپ امپام اہوئے۔ پید میں  ہجری

ہے۔         جاتی کی اقتدا کی جن ہیں امام فوت  157الوزاعی میں  ہجری
ہوئے۔
)۱۰۵  ’’ کیا۔)       ‘‘  روایت میں والبانہ الشرح نے بطہ ِ بن ا اسے
الحافظ)        ۱۰۶( العلمۃ اللہ عبد بن ہیں؛شریک کہتے  الذہبی

کمما             ان اور یمممم ایممکمم سممممم اعلممیمممم النخعممی، اللمم عبممد ابممو ںالقاضممی، ہ ے ں  ہ
ہے۔      ہوتا میں فقہاء کبار بن        95شمار احمد م اما وئ پیدا می ےجری ہ ں  ہ

تھپے             محپدث اور صپدوق، عاقپل، وہ ہیں کہتے میں بارے کے ان  حنبل
تھپے۔          شدید بہت خلف کے بدعت و ریب اہل میپںپ 178اور  ہپجپپریپ

ہوئے۔  فوت
کیا۔)        ۱۰۷( روایت میں الشریعہ کتاب نے اٰلجری اسے
عبد)            ۱۰۸( ابو ی جن ی ثابت ثار ا یی ت ک می اج المن تیمی ںابِن ہ ں ہ ہ ٓ ہ ں ہ ے ہ ں ہ  ہ

کیا۔         روایت میں الکبرٰی البانۃ نے بطہ بن اللہ
شروط۔)         ۱۰۹( سبعۃ الشاہد فی یعتبر قدمہ؛مسئلہ ِ لبن المغنی
الودی)            ۱۱۰( یزید بن ادریس بن الل عبد ی ت ک حاتم ابی ہابن ں ہ ے  ہ

بممن           مالممک مطممروف، الشممیبانی، والممد، اپنممم نممم انمموممم ابومحمدمم ےالکوفی ے ں ہ  ۔
امممام             روایممتکممیمم انممسنممممم بممن مالک انسممم اور کی روایت ۔انسسممم ے ے  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تھپے۔         آپ مثپال اپنپی وہ کپہ ہیں کہتے فوت   192احمد میں  ہجری
ہوئے۔
اصممحاب       ) ۱۱۱( مممن احممدًا سممب مممن فصممل؛فاممما المسلول،  الصارم

الل  ا   ّٰرسول من ا وغیر   ِہپپ بیتم ِ م …ِہل

مولہم،)          ۱۱۲( السدی سالم ابن عیاش بن بکر ابو ہیں کہتے  الذہبی
… العلم         وبقیمممم السممملم شمممیخ المحمممدث، ، الفقیممم المقمممری ۃالکممموفی  ہ

پمماس             النجممودکمممم ابممی بممن عاصممم مرتبمم تیممن اور ا نپممممممم قرا نممم ےانمموممم ہ ڑھ ٓ ے ں  ہ
پڑھی۔  میپں         95تجوید ہیپں کہتپے مبپارک ابن امام ہوئے۔ پیدا میں  ہجری

کمموئی            تیممز عیمماشسممممم ابمموبکربن میممم سبقتکرنممم طرف کی سنت ےنممم ں ے  ے
دیکھا۔  ہوئے۔   193نہیں فوت میں ہجری
دیتے)           ۱۱۶( قرار کافر کو والے دینے گالی کو صحابہ وہ  کیونکہ

کہ      { روایت سے نبی اور ا  ہیں یتوارث شپتٰی  ِل ملپتین مختلف}  ل  دو
 } احمممد          اسممممم بممنسممکتممم وارثنممیمممم کممممم ایکدوسممرممم افراد کممم ےملتوممم ے ں ہ ے ے ے  ں

{ ۔      کیا روایت نے دائود ابو اور
کیا۔)        ۱۱۷( روایت میں والبانہ الشرح نے بطہ ابن اسے
)۱۱۸… میمون)           عمران ابی بن عیین بن سفیان ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ ہ

ثم          الکوفی، للی، ابومحمدالمم السلم، شیخ العصر، حافظ الکبیر،  ہالمام
جبکپہ…            کیپا شپروع وقپت اس سپفر کا کیطلب حدیث نے انہوں  المکی
علممم              اکتساِب علماءسممم کبار نممم انمموممم عمرمیمممتممممممم کی سنی کم ت ےبمم ے ں ہ ھے۔ ں  ہ
کممی            حاصممل ارت مممم نممممم وممم جمممعکیمماممانممم علممم کممثیر ت اوربممم ہکیمما ے ں ہ ۔  ہ

آپ             رکھپا۔ کپوجپاری سپفر اس عمپر سپاری اور کپامکیپا کپا  تصنیف
اعلپٰی            انتہپائی آپکپیسپند اور تھپا ازدھپامرہتپا کپا خلقپت  کپےپپاس
کپے             کپر سپفر پپاس کپے آپ سے دور دور تک زمانوں لوگ  تھی

رہے۔  میں          107آتے بارے کے ان الشافعی ہوئے۔امام پیدا میں  ہجری
نہیپں            آدمپی ایسپا کپوئی کپےعلوہ عیینپہ بپن سپفیان میپں ہیپں  کہتپے

تھپا۔         جمپع آلپۃ کپا علپم اندر کے جس فپوت  198دیکھا میپں  ہجپری
ہوئے۔
)۱۱۹  ’’ کیا۔)    ‘‘   روایت میں والقدر القضاء کتاب نے البیہقی اسے

لئبریری    اسلمی )210(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نے)           ۱۲۰( جنہوں گی آئے تفصیل کی ائمہ ان میں بارے کے  اس
ہے              رد پر لوگوں ان یہ کیا۔ منع سے پڑھنے نماز پیچھے کے  رافضی

سمماتممم           کممممم رافضیوممم وئممم خروجکرتمممم خلف کممم مسلمانوممم نممم ھجنمموممم ے ں ے ہ ے ے ں ے ں  ہ
گیمما            کیمما تحممت مقصممدکمممم اس یمم ایجممادکممیمم بممدعت کممی نممماز ےمشترک ہ  ۔
لینمما             جممان کممو لوگمموممم اورایسممممم و اتحممادقممائمممم کمما بممتپرسممتوممم ںتمماکم ے ہ ں  ہ
ی              یممبمممم شممروطمیمممم کممی امممام کیممونکم نمازباطمملمممممم کی ان کم ھچاممیممم ہ ں ہ ہے ہ ے  ہ

! چاہیے      ہونا مسلمان وہ کہ ہے
السنۃ)        ۱۲۱( اہل العتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کیا۔    روایت میں والجماعۃ
الکبیر)          ۱۲۲( الحافظ نافع، بن مام بن الرزاق عبد ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ

نپے           انہپوں الثقپہ الصنعانی، مولہم، الحمیری ابوبکر ہیں عالم کے  یمن
جریممح               ابممن ، اللمسممم عبد ائی بممم اورانکممم کیا بیان عمرسممم بن اللم ےعبید ہ ھ ے ے  ہ
ارطپاۃ،           بپن حجپاج نپے انہپوں طپرح کیپا۔اسپی بیپان سپے معمپر  اور

کیپا۔            بیپان سے والد اپنے اور انس بن مالک الثوری، سفیان الوزاعی،
یحپٰی              راہپویہ، ابِن حنبل، بن احمد امام عیینہ، بن سفیان کےشیخ ان  جبکہ
وقپت              اپنے السلم، شیخ کیا۔ روایت سے ان المدینی علی اور معین  بن

ہیں         سے میں لوگوں ان آپ اور نپے     کےمحدث صپحاح اصپحاِب سپے  جن
ہے۔   پکڑی اور    126دلیل وئ پیدا می ےجری ہ ں فوت   211ہ میں  ہجری

ہوئے۔
میں)          ۱۲۳( دمشق تاریخ میں ترجمہ کے ان عساکرنے ابن  اسے
کیا۔  ذکر
عثمان)         ۱۲۴( بن واقد بن یوسف بن محمد ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ہ

انہپپوں           مولہم، الضبی، اللہ عبد السلمابو شیخ الحافظ، المام  الفریابی،
سپے           کپی۔ان اختیپار سپکونت پپر ساحل کے قیساریہ میں فلسطین  نے

کپہ              کہپا نپے بخپاری کیپا۔ سپماع نے حنبل بن احمد امام اور بخاری  امام
تھپے۔         سپے میں لوگوں افضل کے زمانے اپنے میں  212وہ  ہجری

پائی۔  وفات
کیا۔)        ۱۲۵( روایت میں السنۃ کتاب نے الخلل اسے

لئبریری    اسلمی )211(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

والجماعۃ)         ۱۲۶( السنۃ اہل اصول اعتقاد شرح نے الللکائی  اسے
کیا۔   روایت میں

ابو)        ۱۲۷( المحدثین شیخ د مجت حافظ امام ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ
النبممار              اصمملمیمممم معیممن ابممِن کم گیا ا کمم ابنعونمم معین بن ایحی ںزکری ہ ہ ۔ ٰ 

ہوئی۔         میں بغداد پرورش کی ان اور ہیں پیدا   185سے می ںجری  ہ
لکھیں۔             احادیث لکھ ایک سے ہاتھ اپنے نے میں کہ ہیں کہتے ہوئے۔

ہوئے۔    233 فوت میں ہجری
المحاربی)         ۱۲۸( سلیمان تلیدبن می ذیب الت ذیب ت حجر ابن ںاس ہ ہ  ے

ہے۔      کیا ذکر میں ترجمہ کے
للدوری)    ۱۲۹( معین بن خیحی ٰتاری
البغدادی)          ۱۳۰( سلم بن القاسم عبید ابو ی ت ک کثیر ںابن ہ ے  ہ

ان               یممممم ائممممیممممسمممممم النمماسکممممم ایام اخبار، ، ن قرا ، حدیث ،فقم ں۔لغت ہ ے ں ہ ے ٓ  ہ
ہیں۔     تصنیفات سی بہت میں      175کی طرطوس ہوئے۔ پیدا میں  ہجری

بپات               حپق اللہ کہ کہا نے راہویہ بن اسحاق ہوئے۔ فائز پر کےعہدے  قضاء
شممافعی              اور حنبممل بن احمد ، سممم عبیدمجممم ،ابو شرماتا نممیممم سممم ےکممنممم ھ ں ہ ے ے  ہ

ہیں۔     والے علم زیادہ ہوئے۔   224سے فوت میں ہجری
سبب)         ۱۳۱( ک ون بدعتی ی ان ن امام کیس ک و ےدیک ے ہ ں ہ ے ے ہ  ھ

      ( دیا۔کیونکہ(      نکال سے محاذوں انہیں کیا محروم سے ساتھ  مجاہدینکے
شکسپت            کپےسپامنے دشپمن معصپیت اور ہپے کیمعصپیت اللہ  بدعت
رافضممی             جممو اممم نصممرتکممم لیممممم انکممممم پممس اسببمممممم بممم سبسممم ںکا ہ ے ے ہے۔ ڑ  ے

اد             خلفجممم دشمممنکممممم مشممترکم زعممممیمممم کممراپنمممم لگمما دوستی ہسممم ے ہ ں ے  ے
ہیں۔  کرتے
کیا۔)        ۱۳۲( روایت میں السنۃ کتاب نے الخلل اسے
بن)          ۱۳۳( احمد الل عبد ابو الحافظ، ، الحج المام ی ت ک بی ہالذ ۃ ں ہ ے ہ  ہ

التمیمی۔     یونس بن اللہ امام       132عبد ن دمی ایکا وئ پیدا می ےجری ٓ ے۔ ہ ں  ہ
ا              کممم نممممم تمموانممموممم وممم بمماتلکمممم کممی کممس کمممیمممم کیمما سوال ہاحمدسممم ے ں ہ ں ھ ں ہ  ے

لئبریری    اسلمی )212(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہیں۔               السلم شیخ وہ کہ جا چل پاس کے یونس بن احمد تو  227کہ
ہوئے۔    فوت میں ہجری

اصممحاب       ) ۱۳۴( مممن احممدًا سممب فامممامن فصممل، المسمملول،  الصارم
الل  ا   ملسو هيلع هللا ىلص ہپپّٰرسول وغیر  ِمن بیتم م۔ِہِل
عطا)          ۱۳۵( بن الرحمن عبد بن حارث بن بشر ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ،ءہ

نصممر          ابممو السمملم، شممیخ ، الربانی،القدومم د، المحدثالزامم العالم، ۃالمام  ہ
میپں           کپیطلپب علپم نپے انہوں بالحافی۔ المشہور البغدادی ثم  المروزی،

ابِن             اور عیاض بن فضیل زید، بن شریک،حماد مالک،پ اسے تو کیا  سفر
تھپے۔             یکتپا میپں اخلص و زہپد و ورع آپ کیپا۔ حاصپل سپے مبارک

ا           152 ک ن الدارقطنی می بار ک ان وئ پیدا می ہجری ے ں ے ے ے۔ ہ ں  ہ
ثقہ۔   جبل، ہوئے۔    227زاہد، فوت میں ہجری

کیا۔)        ۱۳۶( روایت میں والبانہ الشرح بطہ ابن اس
ابو)           ۱۳۷( الحفاظ، سید ، المشرق شیخ کبیر، امام ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ہ

اپنپے           وہ المپروزی۔ الحنظلپی ثپم التمیمپی مخلپد بن ابراہیم بن  یعقوب
ائمہپء            اور سپردار کپے فقپہ تھپے، امپام کپے تفسیر ساتھ کے  حافظہ

تھے۔    سے میں کپہ       161اجتہاد ہیپں نعیپمکہتپے ہپوئے۔ابپو پیدا میں  ہجری
والے              نے کر جاری کو احادیث وہ تھے پلہ ہم کے احمد امام  اسحاق

تھے۔        والے کرنے تباہ کو زیغ اہِل ہوئے۔   238اور فوت میں ہجری
اصممحاب       )۱۳۸( مممن احممدًا سممب فامممامن فصممل، المسمملول،  الصممارم

الل  ا   ملسو هيلع هللا ىلص ہپپّٰرسول وغیر  ِمن بیتم م۔ِہِل
بن)           ۱۳۹( یم ابرا بن اسماعیل بن محمد و ی ت ک کثیر ہابن ہ ں ہ ے  ہ

اپنپے           الحپافظ، البخاری، اللہ عبد ،ابو مولہم الجعفی، بردزیۃ بن  المغیرہ
جمماتی             کممی یاقتممدی کمم ان اور امممامتممممممم حممدیثکممممم ل اممم میمممم ٰزمممانممم ھے ے ہ ں  ے

تھے۔           سے میں لوگوں افضل کے زمانے اپنے وہ ۔ جری194تھی  ہ
میپں            عپراق اسپماعیل بن محمد ہیں کہتے الرازی حاتم ہوئے۔ابو پیدا  میں

تھے۔وہ       والے رکھنے علم زیادہ سے ہوئے۔   256سب فوت میں ہجری

لئبریری    اسلمی )213(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

یریدون         )۱۴۰( الذین للمعطلة العلم ل ماذکرامم باب العباد، افعال  ہخلق
الل     ان کلم ا ہ۔ّٰیبدلو

فممی        )۱۴۱( ماجمماء بمماب للخطیممبالبغممدادیمم الروایممة علممم فی ۔الکفایم  ہ
الل  للصحابہ  ّٰتعدیل ورسولہ ہ
المام)          ۱۴۲( سعید، بن خالد بن سعید بن عثمان ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ہ

الممدارمی           التمیمممی سممعید ابممو الممدیار، تلممک شممیخ الناقممد، الحممافظ  ہالعلمم
             ، علی علل کی اس اور کیا حاصل حدیث ِ علم نے انہوں  السجستانی

سپنت            ۔وہ تھپے فپائق میپں زمپانے اپنپے سپیکھیں۔ سے احمد اور  یحٰی،
تھے۔         رکھتے آنکھ کی مناظر اور بولتے زبان میںپ 200کی ریپ  ہپج

اور    ےپیدامموئممم ہوئے۔    280ہ فوت میں ہجری
الج   )۱۴۳( علی الج     ِالرد اکفار فی الحتجاجپ باب میة۔ِمیة
الشریف،)         ۱۴۴( الحرم شیخ القدوۃ المحدث المام ہیں کہتے  الذہبی

           ِ صپاحب الجپری البغپدادی، اللپہ عبپد بپن الحسپین بپن محمپد بکپر  ابو
و             سممنت صمماحِب عابدتمممممم اور پرتمممممم خیر ، صدوقتمممممم ھےتالیفات،ومم ھے ھے  ہ

تھپپے۔           ثقپپہ اور دینپپدار وہ ہیپپں کہتپپے بغپپدادی خطیپپب تھپپے۔ اتبپپاع
ہوئے۔   360 فوت میں ہجری

اصممحاب       )۱۴۶( مممن احممدًا سممب فامممامن فصممل، المسمملول،  الصممارم
الل  ا   ملسو هيلع هللا ىلص ہپپّٰرسول وغیر  ِمن بیتم م۔ِہِل

)۶(  الفصل

بارے        کے رافضیوں اقوال کے بیت اہِل  ائمہ
میں

لئبریری    اسلمی )214(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہیپں            کرتپے کپےکلمسپے الجپری ہپمامپام کاآغاز فصل  جممو اس
کپےائمپہ      ‘‘ ’’     بیت اہل میں الشریعہ کتاب اپنی کےمتعلق رافضیوں  انہوں

مم    عنمم ہرضیاللممم اولِد           ہ تمام ہیںکہ آجریکہتے چنانچہ ہے۔ نقلکیا  سے
حسپن،             ، الزہپراء الجنپۃ اہپل نسپآء سپیدۃ فپاطمۃ ، طپالب ابپی بپن  علی

الطیار           جعفممر اولد، انکممی اور طالب ابی بن عقیل اللپپہپپ حسین،  رضپی
مم   اولد         ہعنمممم ومبممارک وپممِوتّر پمماک تمممام انکممی اور طممالب ابممی  بممن

رسپتے            کپے ہدایت رافضیت جتنا ہیں بری ہی اتنا سے رافضیت  مذہِب
ہے۔   دور سے

اللپپہ              اور والے رائے بہتر سے سب والے، قدر اعلٰی ا رسول بیِت  اہل
جنکممی              یمممم ومعرفممتوالمممممم چان پمم زیادمم سبسممم کی موتعالی ںسبحان ہ ے ہ ہ ے ٰ  ٗہ

علی              نممم موتعالی سبحان اللم نسبترکمممتیمممممم ی وم رافضیتجممم ےطرف ٰ ٗہ ہ ہے۔ ھ ٹ  ھ
طالب   ابی عنہ   بن اللہ م         رضی س می اولد کی ان کا جن ہاور ے  ں

کپہ              رکھپا محفپوظ کےشر کوان لوگوں پاکباز سب گےان کریں  تذکرہ
کیا                 ذکر منممم جنکامم اور یممم بریمم انسممم ساتممم ودلئلکممم ین برامم ےومم ہ ں ہ ے ھ ے ہ  ہ

م             اللممعلیممم رضمموان عائشمم ، زبیممر و ،طلحمم وعثمممان عمممر بکر ابو ہومم ہ ہ ہ  ہ
ہیپں             بھپائی بھائی میں آپس میں جنت کےساتھ صحابہ تمام اور  اجمعین
   ’’ کممو          ‘‘ کچیممل میممل اور غممل کممی قسممم ر دلومممسممممم انکممم متعالینممم ہالل ے ں ے ے ٰ  ہ

ہیں         فرماتے اللہ کہ جیسے ہے دیا ِغّل{     نکال ِمْن ُصُدوِرِھْم ِفي َما  َوَنَزْعَنا
{ ُمَتَقاِبِلیَن    ُسُرٍر َعَلٰی وکینپہ        ِإْخَواًنا رنجپش کچھ جو میں کےدلوں ان  اور

دوسرے              ایک ہوئے بنے بھائی بھائی وہ گے دیں نکال کچھ سب ہم  تھا
الحجر       ( گممم وممم پربیمممممممم تختوممم سامنممم ےامنممم ں ہ ٹھے ں ے ے ۔ )47ٓ

طالب         ابی بن علی منممم قبلمم ےاسسممم ہ عنہ    ے اللہ بکر   رضی ابو  کا
میپں              کپےبپارے علیہپم اللپہ رضپوان صپحابہ باقی اور عثمانپ و عمر  و

عثمان              کم گیا کیا ذکر کم جیسممم بیانکیامممممم موقف و ب ہمذمم ہ ے ہے۔ اللپپہپپ ہ  رضی
علی             عنپہپپ  جناِب ر پ اور می بار ک فتن عظیم ک قتل ھک ں ے ے ہ ے  رضممیے

عنپہپپ   کرنا۔          اللپہپپ اظہار کا برات سے اس سامنے کے اللہ کا
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ان      میں بارے کے رافضہ کے   ٔائمہ یہ بیت  اہل
ہیں  ! اقوال

طالب)       ۱( ابی بن علی المومنین عنپہپپ   امیر اللپہپپ ہیں  رضی  فرماتے
کرنے‘‘            محبت ساتھ ہمارے اور والے رکھنے بغض ساتھ ہمارے اللہ  اے

) فرما      لعنت پر غالی ر ہوالممممم مجھے)     ۱۴۸ے کوئی کہ ہیں  اورفرماتے
ایسمما               کمموئی جممو اور نممدممم فضیلت پر ما عنمم اللم رضی عمر و بکر ےابو ہ ہ  ہ

)) گمما           ممماروممم حدکمممممکممومممممم کی تان بمم اسممم گامیممم ںکرممم ڑے ے ہ ے ں جناب) ۱۴۹ے  ۔
عنپہپپ   علی  اللپہپپ لوگ          رضی کچ پر درواز ک مسجد ک گیا ا ک ھس ے ے ہ ہ  ے

یجا                ب بلوا ی ان ن پ توا ی ر پکار کر ک رب کو پ جوا ھی ں ہ ے ٓ ں ہ ہے ہہ ٓ ں  ہ
جا        و لکمم تممم فرمایا پنممم ہاورا ہ ے ہمارے      ؤٓ آپ لگے کہنے ہو؟ بکتے  کیا

میپں              ہپو ہلکپت تمہیپں فرمایپا نپے آپ ۔ ہیپں رازق ہمپارے ، ہیپں  خالقپ
اور            وممم انمماکممماتمماممم طممرحکممم اری اورتمممم وممم طرحکاادمممیممم اری ںتممم ہ ھ ھ ہ ں ہ ٓ  ہ
گمما               اطمماعتکممروممم کی اللم اگرمیممم و تمپیتمممم جیسممم وممم یپیتامم ںویسممممم ہ ں ہ ے ے ں ہ ہ  ے
کممی               اس اگممرمیمممم اور گمما ثمموابدممم تممومجممممممم گمما اگممرچممامممم ںتمموومم ے ھے ہے  ہ
رو               اللمسممممم پس عذابکامممرمممممم اسکممم تومجمممممم گا ڈنافرمانیکروممم ے ہ ہے۔ ڈ ے ھے  ں

جا     چلممم سممم ےاوریمماممم ے ں ر          ؤہ پ و دن اگل ر پ کردیا انکار ن و ان ھتو ہ ے ھ ۔ ے ں  ہ
علی      جناِب تو ۔اگئممممم ے عنپہپپ   ٓ اللپہپپ انہوں      رضی اور آئے قنبر غلم  کے

رہے                دہرا باتیں وہی اور ہیں آگئے واپس لوگ وہ کہ دی خبر کو آپ  نے
علی    تو ںپی عنپہپپ   ہ اللپہپپ جب        رضی ر پ دو ن اندرا ی ان ا ک ھن ۔ ے ٓ ں ہ ہ  ے

علی      تو ومام عنپہپپ   ہتیسرادنمم اللپہپپ نہ       رضی باز فرمایاکہاگرتم  نے
ر               نمممپممممم توانمموممم گا قتلکردوممم طریقمسممم ترین بد تمممیممم تومیممم ھائممم ے ں ہ ں ے ہ ں ہ ں ے ٓ 

علی      تو کردیا انکار ی عنپہپپ   ھبممم اللپہپپ کے      رضی ان قنبر اے فرمایا  نے
آ     لپے بھپی کپو اور        ؤساتھیوں درواز ک مسجد لی ک ان ےاور ے ے  ے

کپہ            فرمایپا نپے آپ پھپر گئی۔ کھپودی خنپدق کےدرمیپان خلفت  قصِر
میپں             اس تمہیپں میپں فرمایپا نپے آپ پھر کھودو گہری میں زمیں  خندق

جا         لو س کلم اپن و وال ٹالن ے ے ں ہ ے آپ      ؤڈ تو کردیا انکار نے انہوں  تو
شممعر               یمم پنممممم تمموا جلگئممم جبومم اور جلوادیا میممم خندقوممم انممیممم ہنممم ے ٓ ے ہ ں ں ں ہ  ے

ا… ہکمم
َاْمپرًا    َرَاْیپُت ِاَذا  ِاّنپْی

ُمْنَکرًا
َوَدَعپپْوُت   َنپپاِرْی  َاْوَقپْدُّت

َبَر َقْن
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بل              کو قنبر اور گجلتامموممم توا وممم تامم کامدیکممم منکر کوئی جب ںمیممم ہ ٓ ں ہ ھ  ں
) ں  ہو ۔)۱۵۰لیتا

جب)             ۲( ی فرمات عن الل رضی طالب ابی بن علی بن ںحسن ہ ے ہ  ہ
ر                قبلپمممم قیامتسممم عنم اللم رضی علی کم یممم کممتمممم شیعم کم گیا ا کمم ھانممیممم ے ہ ہ ہ ں ہ ے ہ ہ ہ ہ ں  ہ
کپےشپیعہ               ان یپہ نپہ ہیپں بپولتے جھوٹ وہ کہا گےتو جائیں کیے  مبعوث

کی                ان ن م تو وتا نا ا دوبار ن عن الل رضی علی اگر اور ہی ہپ ہ ٓ ہ ے ہ ہ ں  ہ
) کرتپے          تقسپیم وراثپت انکپی نپہ اور کرواتپے شپادیاں کی بیویوں

۔)۱۵۱
اللہ)            ۳( رضی طالب ابی بن علی بن حسین بن علی العابدین؛  زین

اللہ)          ۱۵۲عنپہپپ ( رضی صدیق بکر ابو نے جس رافضیکو ایک  نے
اس               تممو اسممممم گمپائممم تیریمامممتجمممممم فرمایا ، کیا سوال متعلق ےعنمکممم ے ھے ں ے  ہ

              ، اللہملسو هيلع هللا ىلص ،رسول تھے بہتر سے مجھ جو تھا دیا لقب کا صدیق نے  ہستی
کممو              اس اللمم نممکمممممم صممدیق کوئیاسممم جو تو انصارنممم اور اجرین ہممم ہے ہ ے ے  ہ
سے              عراق پاس میرے لوگ کچھ کہ ہیں فرماتے اور گا کرے نہ  سچا
ان               اور کیمما ذکر کا ما عنمم اللم رضی وعمر بکر ابو نممم اورانمموممم ہائممم ہ ے ں ہ ے ٓ 
طعممن             زبمماِن میمممم بممارممم عثمممانکممممم نممممم رانمموممم دیپممم گالی کو ںدونوممم ے ے ے ں ہ ھ  ں

) دی         گالی انممیممم نممم تومیممم کی ںدراز ہ ے ۔)۱۵۴ں
ایک)           ۴( عنہ اللہ رضی طالب ابی بن علی بن حسن بن  حسن

تممو               کیا عطا غلبم اوپر تمممارممم میممم اللمنممممم اگر یممم فرماتمممم ہرافضیسممم ے ہ ں ہ ے ہ ں ہ ے  ے
سے               میں تم اور گے دیں کاٹ سے رخ ُالٹے پاؤں اور ہاتھ تمہارے  ہم
کپیتپوبہ                 ان کپہآپ گیپا کہا سے آپ تو گے۔ کریں نہ قبول  کسیکیتوبہ
کممو              قمموم اس زیممادمم تمممسممممم م تمموفرمایمماممم گممممم نممکریمممم قبممول ہکیمموممم ے ہ ے ں ہ  ں
اور              گممممم تصممدیقکریمممم اری توتممم اگرچاممیممم یممم لوگمم یمومم یممم ےجانتمممم ں ہ ں ہ ں ہ ہ ہ ں ہ  ے
انہیپں              بپات یپہ کپہ ہیپں سپمجھتے یپہ گےاور کردیں تکذیب تو چاہیں  اگر

) ہے    جائز میں سعید)         ۱۵۶تقیہ بن مغیر پاس میر ک ی فرمات ہاور ے ہ ں ہ  ے
مشابہت)          ۱۵۷ٓایا( اور قرابت میری ملسو هيلع هللا ىلصسے اللہ رسول نے اس  اور

کپےمشپابہہ              اللپہ رسپول نوجوان اور ایک اور کہمیں جب کیا۔ تذکرہ  کا
اللپہ               اے کہپا نپے میں تو لگا کرنے لعنت پر عمر و ابوبکر وہ  تھے۔پھر

سے              گردن اسے نے میں ،پھر بکواس یہ کر بیٹھ پاس میرے دشمن  کے
گئی            ( ک زبانلمم اسکی کم تک قسمیمماممم کی اللم لیا ٹدبوچ ہ ں ہ ۔) ۱۵۸ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

رضی)           ۵( طالب ابی بن علی بن حسین بن علی بن محمد  ابوجعفر
) عنپہ  ا)     ۱۵۹اللپہپپ ک س رافضی ایک ہن ے لقربة{   ے قتلک ان ّلہ

ٰ
 وال

{ ّلپہ 
ٰ
ال (الی ہے            ذریعہ کا قربت کی اللہ قتل تیرا قسم کی اللہ
کہ)            ۱۶۰ ہے پہنچی خبر مجھے سےکہاکہ ساتھیوں اپنے نے انہوں  اور

دعپوٰی             یپہ اور ہپے کرتپی طعپن پپر وعمپر قومابوبکر ایک میں  عراق
کپہ               ہپے زعپم یپہ انہیپں اور ہیپں رکھتپے محبپت ہپمسپے کہوہ ہے  کرتی
کپہ                پہنچپادو خبر یہ انہیں تم پس ہے۔ کاحکمدیا کرنے ایسا انہیں نے  میں
قسممم               کممی ذات اس وممم ارکرتمماممم کااظمم ت برا انسممم طرف کی اللم ںمیممم ہ ہ ٔ ے ہ  ں
جپائے             مپل ولیت مجھے اگر ہے جان میری میں قدرت قبضہء کے  جس

) گا             حاصلکروممم تقرب کا اللم کر ا خونبمم کا ان ںتومیممم ہ ہ ۔)۱۶۱ں
عنہ)            ۶( اللہ رضی طالب ابی بن علی بن حسین بن علی بن  زید

لڑنے)          ۱۶۲( خلف کے والد میرے اور ساتھ میرے رافضی ہیں  کہتے
خپارجیوں           جیسپے کیا خروجپ ایسے خلفپ میرے نے رافضیوں ہیں۔  والے

) کیا      خروج خلف علیکممم ےنممم ۔)۱۶۳ے
کیا۔)       ۱۵۸( نقل میں السیر نے الذہبی اسے
بن)           ۱۵۹( علی بن محمد جعفر ابو المام السید ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ہ

زیممن              جناب یم اور المدنی الفاطمی العلوی عنم اللم رضی علی بن ہحسین ہ  ہ
رضمممی              علی اور دادانبیمممم دونوممم اپنممم نممم انمموممم یممم ملسو هيلع هللا ىلصالعابدینکمممبیمممممم ں ے ے ں ہ ں ہ ٹے  ے

ی              حسینسمممبممممم و حسن دادا اوراپنممم مرسًلروایتکیممممم عنمسممم ھاللم ے ے ہے ے ہ  ہ
،امپاں              امسپلمہ ، عبپاس ابن نے انہوں طرحپ اسی کیہے۔ روایت  مرسًل
سپعید،              ابپی ، جپابر عمپر، ابن اور مرسًل سے ، عنہم اللہ رضی  عائشہ

اور             العابممدین زیممن والممد اوراپنمممم المسممیب بممن سممعید جعفر، بن اللم ےعبد  ہ
الل     رضی الحنفیم بن …  ہپپہمحمد ہریرۃ،       ابو ہے کی روایت سے  عنہم

ابمموجعفر             روایتکممیممممممم مرسًل مسممم عنمم اللم رضی جندب بن ہے۔سمرمم ے ہ ہ  ہ
کممثیر              ابممن نمیمممم قممرا لیکممنومم شانوالمممتمممممم ی ،بممم د ،مجتمم ںامامتمممممم ٓ ہ ھے ے ڑ ہ  ھے

تھے                نہ برابر کے ربیعہ الزناد، ابی میں فقہ اور تھے نہ پلہ ہم کے  وغیرہ
کی                 ان لیکن پایمتمممممم م ابکممممم ابنشمم اور قتادمم ومم حفظمیممم ی ھےاورنمم ہ ہ ے ہ ہ ہ ں ہ  ہ
کی             ان ی ت رک محبت س ان م بلک کرت ی ن تنقیص ںم ہ ے ھ ے ہپ ہ ے ں ہ  ہپ
کپپے             ابوجعفر کا حفاظ تھیں۔ جمع میں ان جو سبب کے صفات  کمال

ہپے۔      اتفپاق پپر کرنپے احتجپاج بسام    56سپاتھ وئ پیدا می ے۔جری ہپ ں  ہ

لئبریری    اسلمی )218(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اللپہ               رضپی عمر و بکر ابو سے جعفر ابو نے کہمیں ہیں کہتے  الصیرفی
ان              قسممممیمممم کممی اللمم لگمممم کممنممممم تمموومم کیمما سمموال متعلممق ممماکممممم ںعنمم ہ ے ے ہ ہ ے  ہ
ہپوں             کرتپا اسپتغفار سپے اللپہ کپےلیپے ان اور ہپوں رکھتپا  کپودوسپت
انہیپں              جپو پایپا نہیپں کسپیکپوایسپا میپں بیپت اہپِل اپنپے نپے میپں  اور

ہو۔    جانتا نہ ہوئے۔    114دوست فوت میں ہجری
کیا)             ۷( سوال س عن الل رضی علی بن حسن بن حسن بن الل ےعبد ہ ہ  ہ

               ، ہاں کہا نے انہوں تو ہے کافر کوئی اندر کے قبلہ اہِل ہمارے کہ  گیا
کممی               شیعم کوفمکممم تم میممم سَدْیمم ااممم کمم السدیسممم نممم انمموممم ہرافضممیمممم ے ہ ں ہ ے ہ ے ے ں ہ ۔ ں ہ  ہ

کمما               محبممت پسمممم جمموا یمممم ایسممیقمموممم کممومم ا کممم نمممم انممموممم ےخبردومم ٓ ں ہ ہ ہ ہ ے ں ہ  ۔
کرتیِِِ            تناسخ روحیممم کممم تیممیممممم زعمرکممم اوریممم ںدعویکرتیممیممممم ہ ں ہ ھ ہ ں ہ ٰ 

ہیپپں                 ہمسے یہ نہ ہیں بولتے جھوٹ لوگ یہ سدی اے کہا نے انہوں تو  ہیں۔
ہے                 قوم اور ایک ہاں ہمارے کہا نے انہوں پھر ہیں۔ سے ان ہم ہی نہ  اور

انہوں                 تو ہے جاتا کیا القا میں کےدلوں آپ کہعلم ہے رکھتی زعم یہ  جو
) ہیں              سے ہمان نہ ہیں ہمسے یہ نہ سدی اے کہا ۔)۱۶۵نے

طممالب             ابممی بممن علممی بممن حسممین بن علی بن محمد بن صادق  جعفِر
عنپہپپ   ( اللپہپپ کہ)        ۱۶۶رضی بھیجا سوال نے رافضی ایک طرف  کی

      ’’ نم‘‘          ج و ا ک ن پ توا ؟ می نم ج و یا می جنت و ہکیا ہ ہ ے ٓ ہے ں ہ ہ ہے ں  ہ
کپہوہ                 جانپاپ کیسپے نپے کہمیپں ہے پتہ کہتمہیں کہا نے انہوں پھر ہے  میں

جانتمما             غیممب علممِم کمممیمممم یمممم زعمممرکمممتمممممم یمم کیممونکمومم ںرافضیمممممم ہ ں ہ ے ھ ہ ہ ہ  ہے
گمان             ی می بار ک کسی علو ک الل کوئی جو اور ہو ں ے ے ہ ے ہ ں  ہپ

میپں               آگ کپافر اور ہپے کپافر وہ تپو ہپے الغیپب عپالم کپہوہ ہے  رکھتا
عمر)              ۱۶۷ہے( و بکر ابو جو بری س اس الل ا ک ن و ان ہےاور ے ہ ہ ے ں ہ  ۔

) و      بریمم ماسممم عنمم اللم ہرضی ے ہ کے)       ۱۶۸ہ عراق کہ کہا نے انہوں  اور
بارے               کے عمر و بکر ابو ہم کہ ہیں رکھتے زعم یہ لوگ خبیث  بعض

ہیں           ( والد میرے تو دونوں وہ جبکہ ہیں کرتے طعن ۔)۱۶۹میں
اللہ)            ۹( رضی طالب ابی بن علی بن حسین بن علی بن  عمر

رسوا)           ۱۷۰عنپہپپ ( کو عزتو ماری لوگ ی قسم کی الل ی ت ںک ہ ہ ہ ں ہ ے  ہ
) ہیں   والے ۔)۱۷۱کرنے

لئبریری    اسلمی )219(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وعمر)             ۱۰( بکر ابو س عن الل رضی حسین بن حسن بن الل ےعبد ہ ہ  ہ
ٗہ              سپپبحان اللہ فرمایا نے آپ تو گیا کیا سوال متعلق کے عنہما اللہ  رضی
وتعالٰی             ٗہ سبحان اللہ اور فرمائے نازل رحمتیں اپنی پر دونوں ان  وتعالٰی

لوگپوں               ہپمکپلان بھیجتپا۔ سپلمنہیپں پپر ان جپو کپرے نہ رحم پر  اس
) ہے            لیا بنا آڑ ہمیں نے جنہوں گے ہوں بری ۔)۱۷۲سے

بن)           ۱۲( اسماعیل بن محمد بن زید بن حسن ن رافضی  ےایک
کممی              عنممممم رضممیاللممممم طممالب ابممی بممن علممی بن حسن بن زید بن ہحسن  ہ

آپ            تپو بانپدھا بہتانپ پر الصدیق بنت الصدیقہ امالمومنین  موجودگیمیں
یہ                لگے کہنے سے ان علوی تو دے اڑا کیگردن اس نوجوان اے کہا  نے

نے                آدمی اس پناہ کی اللہ کہا نے انہوں تو ہے سے میں شیعہ ہمارے  آدمی
ہیپں        فرمپاتے ۔اللپہ ہے کیا طعن پر ِبیُثوَن {  نبیملسو هيلع هللا ىلص َواْلَخ ِبیِثیَن ِلْلَخ ِبیَثاُت  اْلَخ

َیُقوُلپوَن         ِمَّمپا َبپَّرُءوَن ُم ُاْوَلِئَك َباِت ِللَّطّی ُبوَن َوالَّطّی ِبیَن ِللَّطّی َباُت َوالَّطّی ِبیَثاِت  ِلْلَخ
َكِریٌم    } َوِرْزٌق َمْغِفَرٌة اور        َلُهْم ی لی ک مردو خبیث عورتی ںخبیث ہ ے ے ں  ں

مپردوں           پپاکیزہ عپورتیں پاکیزہ اور کےلیے عورتوں خبیث مرد  خبیث
ہیپں              بپری لپوگ یہ ہیں کےلیے عورتوں پاکیزہ مرد پاکیزہ اور  کےلیے

مغفپپرت                کےہاں کےرب ان کےلیے ۔ان ہیں کہتے وہ جو سے باتوں  ان
} النور    کریمرزقمممم تو}        ۲۶ہےاور ی ت خبیث بالل نعوذ عائش اگر ھپس ہ ہ ہ  ۔

ا              گممردناممم کممی اس تووممکافرمممممم رممم اسسممممتصفممممم ی بممم ڑنبیمممم ہے ہ ے ٹھہ ے ھ  ملسو هيلع هللا ىلص
) گئی        ادی گردناممم کی اس ر توپممم ڑدو، ۔)۱۷۵ھ

زید)            ۱۳( بن حسن بن اسماعیل بن محمد بن زید بن محمد بن  علی
طالب       ( ابی بن علی بن حسن عراق)    ۱۷۶بن رافضی ایک پاس  کے

اللہ               رضی عائشہ نے اس اور لگا بھونکے کےسامنے ان وہ تو آیا  سے
مارنا                 لیکراسممم ا نمم ایکممم نممم اورانمموممم توومماممممممم کیا بد ذکِر کا ےعنم ڈ ڈ ے ں ہ ٹھے ہ  ہ

تممو               کردیممامم قتل اوراسممم ال رنکالممم دماغبامم کا اس اور کردیا ۔شروع ے ڈ  ہ
ا                تاتممم دوسترکممم میممم اورمم ا تممم سممم شیعممیممم کمیمممارممم گیا ا کمم ھانسممم ھ ں ہ ھ ے ں ہ ے ہ ہ ہ ہ  ے

) قرنممان          کممو جممد میممرممم اسنممم ا کمم پنممم ےتوا ے ہ ے نے)    ۱۷۷ٓ جس اور  کہا
) ہے         القتل واجب وہ کہا قرنان کو جد )۱۷۸میرے

لئبریری    اسلمی )220(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جات    حوالہ و تراجم
رافضیوں)         ۱۴۷( اولد کی اولد اور اولد کی ان طرح  اسی

کرتے              اعلن کا برات سے ان اور ہیں کرتے انکار کا مذہب برے  کے
م              عن الل رضی صحاب سار اور عثمان و عمر و بکر ابو اور ہپی ہ ہ ے ں  ہ
کے               ان کو ا اللہ رسول بیِت اہل نے ہیں۔اللہ دیتے حکم کا محبت  سے
نہیپں            مشپابہ کپےبالکپل مسلمانوں جو رکھا صافپ پاک سے مذہب  گندے
طپرف            کپی مسپلمانوں انہیپں اور ہپو راضی سے بیت اہل تمام  ہے۔اللہ

۔      فرمائے عطاء خیر جزائے سے
ب         )۱۴۷( مذ وسوء الرافض فی جاء ما ذکر ب ،با ھالشریع ہ م۔ِہ
السنۃ)        ۱۴۸( اہل العتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کیا۔         ذکر السنۃمیں نے عاصم ابی ابن و والجماعۃ
کیا۔)        ۱۴۹( ذکر میں المنہاج نے تیمیہ ابِن اسے
سات)           ۱۵۰( ک سند اپنی می الباری الفتح ن حجر ابن ھاس ے ں ے  ے

ہے۔         حسن سند یہ کہ کہا اور کیا روایت
کیا۔)        ۱۵۱( روایت میں الشریعہ کتاب نے الجری اسے
ابی)           ۱۵۲( بن علی المام ابن حسین بن علی ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ہ

… انہپوں…       المپدنی العلپوی، الہاشمی، العابدین، زین المام، السید،  طالب
وہ               اور ہپے کیپا بیپان سپے عنہ اللہ رضی شہید حسین امام والے اپنے  نے
اس              اور سمماتمممتممممممم عنمکمممم اللم رضی حسین جناِب دن کربلکممم ھےواقعم ھ ے ہ ہ ے  ہ

عمر    کی ان سبب         23وقت ک بیماری و دن اس لیکن ی ت ےبرس ہ  ھ
عنپہ             اللپہ رضپی دادا اپنپے نپے انہپوں طپرحپ اسپی کرسکےتھپے۔ نہ  قتال

            ، ابوہریرۃ صفیہ، المومنین ام نے انہوں ہے۔ کیا روایت مرسًل بھی  سے
ام               عباس، بن اللم عبد ، حسن چچا اوراپنممم رافع ابی عائشم، المومنین ہام ے  ہ

اجمعیممن            م اللممعلیممم رضوان سلمم ابی بنت زینب مخرمم، بن مسور ہسلمم، ہ ہ ہ  ہ
المرتبپت            عظیپم بپڑی شپان و کپیجللپت کیہپے۔ان روایت بھی  سے

اور               سممداد علممِم اپنممممم ومم امم یتمممم حممقبمممم انکمما یمم قسممم کی اللم اور ی ےتممم ہ ۔ ھ ھ ہ ہ  ھ

لئبریری    اسلمی )221(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

تھے۔           دار حق کے عظمٰی امامِت باعث کے شرف و جری38کمال  ہ
الحسممین               بن علی بیتمیممم ِل امم نممم کممیممم یممم ریکممتممممم الزمم پیدامموئممم ںمیممم ہ ے ں ہ ں ہ ے ہ ہ ے ہ  ں

آپ          پایپا۔ کسپیکپونہیپں بہتر سے عنہ اللہ فوت   94رضی میں  ہجری
ہوئے۔
ا)    ۱۵۳( جاتا ا ہےک َفاْقتتُلوا۔      ہ ِللّرْکِب ُجُّثْو ِاَذا اْلَحْرِب ِفْی ْبَتَرُکْو ِ
)۱۵۴  ’’ ہے۔)       ‘‘ کیا میں السیر نے الذہبی تذکرہ کا دونوں ان
ابی)           ۱۵۵( السید ا الل رسول نواسء ابن حسن ی ت ک بی ہالذ ہ ں ہ ے ہ  ہ

اللپہپپ             رضی طالب ابی بن علی الحسن ابی المومنین امیر بن حسن  محمد
والممد            اپنمممم نممممم انممموممم ابممومحمممدمم المام اشمی، المدنی،المم العلوی، ، ےعنم ے ں ہ ۔ ہ  ہ
بہپت               آپ کپیہپے۔ روایپت بھی سے جعفر بن اللہ عبد اور کیا بیان  سے
ل            اممم خلفممتکممممم سمماتممم جللممتکممممم صممدق، اوراپنممممم یمممم ہقلیلالروایمم ے ھ ے ے ں ہ  ہ

عنہ            اللہ رضی حسین جوجناب، کےساتھ لوگوں ان بھی آپ  تھے۔
تھے۔      موجود وقت کے شہادت ہوئے۔   99کی فوت میں ہجری

الرجال)     ‘‘    ۱۵۶( اسماء فی الکمال ذیب ت ن المزی تذکر کا ہان ے  ہ
ہے’’   کیا میں

کثیر)  ۱۵۷( لکھتے      119ابن میں تذکرہ کے حوادث کے  ہجری
ایپک               اور سپعید بپن مغیرہ نے، القسری اللہ عبد بن خالد میں کہاس  ہیں

کممی              پیممروی کممی اس پممر باطممل اسکمممم نمممم کیاجنمموممم قتل کو ےجماعت ے ں  ہ
کممو           خالممد جممب اممم شیعمتمممم اور خبیث ا،فاجر، جادوگرتممم شخص یم یمم ۔۔تممم ھ ہ ھ ہ ۔  ھ

اسے               تو دیا حکم کا کرنے پیش اسے نے انہوں تو پہنچی خبر کی  اس
مسممند              کممی اس تممو دیمما حکممم خالدنممم لیاگیامم سمیت دمیوممم یاچممما ےسات ۔ ں ٓ  ھ

دیمما             حکممم کمما لنمممم کممیطنممابیممم ی لکمممم اسنممممم گئی لگممائی ےمسجدمیمممم ں ڑ ے  ں
میں                کہان گیا کوکہا مغیرہ کےبعد گیا۔اس دیا چھڑک تیل پر اس  اور
پممر              جممس کیمما انکممار اسنممممم تممو لممممم طنممابپکمممم کممی ی ایکلکممم ےسممم ے ڑ ڑ  ے
تیممل              اوپممر اسکممممم ر لیمماپممممم پکممممم اسممممم اسنممممم تممو گیمما مممارا ےاسممممم ھ ڑ ے ے  ے

سپاتھیوں            کپےبپاقی اس گئیاور لگپادی آگ اسپے پھپر گیپا  چھڑکپا
گیا۔       کیا ہی ایسا بھی ساتھ کے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

السنۃ)        ۱۶۰( اہل العتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے
کیاہے۔    ذکر میں والجماعۃ

کیا۔)        ۱۶۱( روایت میں ولبانہ الشرح بطہ ابن اسے
ابی)           ۱۶۲( بن علی بن حسین بن علی بن زید ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ہ

کپے           البپاقر جعفپر ابپو وہ المدنی العلوی، الہاشمی، الحسین ،ابو  طالب
اور             روایممتکممیمممممم العابممدینسممممم زیممن والد اپنممم نممم انمموممم ائیممیمممم ہےبممم ے ے ے ں ہ ں۔ ہ  ھ
بممن             عممرومم علومم اسکممممم روایتکممیممممممم ی بممم باقر،سممم ائی بممم ۃاپنممم ہ ے ہے۔ ھ ے ھ  ے
ہپے۔             کپی روایت بھی سے محمد بن جعفر بیٹے کے بھائی اپنے  زبیر،

ہوگئے۔             شہید اور کیا خروج نے تھے۔انہوں والے جللت و علم بہت وہ
کہنپپے             اور آئے پاس کے زید رافضی کہ ہیں کہتے یونس بن  عیسٰی

کریپں               مپدد ہپمتیپری کرتو اظہار کا برات سے وعمر بکر ابو تو  لگے
ر                اپممم کمم نممم توانمموممم وممم دوستجانتامم توانممیممم امیممم کمم نممم توانمموممم ھگممم ہ ے ں ہ ں ہ ں ہ ں ہ ے ں ہ  ے

ان              ن زیدی جبک گیا ا ک رافض ی ان تو گ کری انکار تیرا ےم ہ ہ ہپ ہ ں ہ ۔ ے ں  ہ
بممن              عمممرو قتممالکیممامم سمماتممم انکممممم اور کممی بممات مطابق قولکممم ۔کممم ھ ے ے  ے
اور              گیمما پاس جعفرصادقکممم کممیممم یممم کممتمممم ومم ےالقاسمسمممروایتممممم ں ہ ں ہ ے ہ ہ ہے  ے

یپہ              کپہ کہپا انہیپں نپے میپں تپو تھپے بیٹھپے رافضپی کچپھ کپےپپاس  ان
ا               کممم نممممم تمموانممموممم یممم ارکرتممممم کااظمم ت برا زیدسممم چچا پکممم ہلوگا ے ں ہ ں ہ ے ہ ٔ ے ے ٓ 
م                 قسممموممممم کی اللم ارکرممم کااظمم ت برا انسممم جو و بریمم انسممم ہاللم ہ ہ ے ہ ٔ ے ہ ے  ہ
اور              والممممم فقمرکمممنمممم کی دین اللمکممم ، والممم نجاننممم قرا زیادمم ےسبسممم ے ھ ہ ے ہ ے ے ٓ ہ  ے

وہ             چھپوڑا۔ نپہ کپوئی جیسپا ان ہپمنپے اور والے کوملنے  125رحم
ہوئے۔    شہید میں ہجری

کیا۔)        ۱۶۳( ذکر میں بالوفیات الوافی نے الصفدی اسے
بن)             ۱۶۴( علی بن حسن بن حسن بن الل عبد ی ت ک عساکر ہابن ں ہ ے  ہ

انہپوں              ہیں۔ سے میں مدینہ اہِل الہاشمی محمد ابو عنہ اللہ رضی طالب  ابی
بممن              اللمم عبممد اور روایممتکممیمممممم سمممم اپنممیوالممدمم اور والممد اپنمممم ہنمممم ہے ے ہ ے  ے

ہے۔        کی روایت سے طالب ابی بن ہوئے۔    145جعفر فوت میں ہجری
تاریخ)          ۱۶۵( کیا روایت نے عساکر ابن روایتوںکو دونوں  ان

میں۔      تذکرہ کے ان میں دمشق
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

عبد)            ۱۶۶( ابو ید الش بن علی بن محمد بن جعفر ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ
بممن              حسممین جناِب محبوب اور نواسممم پکممم ولاورا پممم کممم ےاللم،نبیمممم ے ٓ ھ ے ملسو هيلع هللا ىلص  ہ

طالب        ابی بن علی الحسن ابی المومنین المممام    امیر مم عنمممم ہرضممیاللممممم  ہ
العلوی،النبوی،          الہاشمی، القرشی، اللہ عبد ابو ہاشم، بنی شیخ  الصادق،

بنپت               امفپروۃ کپیوالپدہ ان ۔ ہیپں ایپک سپے میپں ائمپہ اعلم ۔  المدنی
مپاں              انکپی اور ہیپں عنپہ اللپہ رضی صدیق بکر ابی بن محمد  القاسمبن
ا             صممادقکممم جعفممِر اسممیلیممممم ابیبکرممیممممم بن الرحمن عبد بنت ہاسماء ے ں۔  ہ

تھے   }کرتے مرتین{     الصدیق بکر ابو دو    ولدنی بکممرنمممم ابممو ےمجممممممم  ھے
 (        ) آپ   ۔ ہیپپں بپپاپ سپے رشپپتہ دوہپپرے میپپرے وہ یعنپی دیپپا جنپم  مرتبپپہ
کپہ             چلتپا پتپہ انہیپں جب کرتے غصہ اور سختی بہت کےخلفپ  رافضیوں

ہیپں۔             کرتپے تپبرا وباطنپًا ظپاہرًا میپں بارے کے ابوبکر جد کے ان  وہ
بن             80 جعفر ن می ک ی ت ک حنیف ابو امام وئ پیدا می ےجری ں ہ ں ہ ے ہ ہ ے۔ ہ ں  ہ

دیکھپا۔        نہیپں فقیپہ کپوئی کر بڑھ سے فپوت  148محمد میپں  ہجپری
ہوئے۔
للفسوی۔)   ۱۶۷( والتاریخ المعرفۃ
اورکہاکہ)             ۱۶۸( انکےتذکرہذکرکیا میں السیر نے الذہبی  اسے

کممر              یدممم کممیگمموامم اللمم اورمیمممم صادقسممممممتممواترمممممم جعفِر قول ےیم ہ ہ ں ہے ے  ہ
کمما              منممافقت لیممممم کسممیکممممم سممچمممتممممممم قممولمیمممم اپنممممم کمومم وممم ےکممتامم ے ھے ے ں ے ہ ہ ں ہ  ہ

کردیا۔          ذلیل رافضیوںکو نے اللہ ،پس تھے کرتے نہ اظہار
طالب)         ۱۶۹( ابی ل مارویعنا ذکر للدارقطنی، الصحاب ٓفضائل  ہ

وعمر         ابوبکر فی عنم اللم رضی علی ہاولد عنہم۔   ہ اللہ رضی
ابی)             ۱۷۰( بن علی بن حسین بن علی بن عمر ی ت ک حجر ںابن ہ ے  ہ

کپے           بھپائی اپنے والد، اپنے نے انہوں الصغر، المدنی، الہاشمی  طالب
اور              کممی روایممت مرجانمسممم بن سعید اور علی بن محمد بن جعفر ےبیمممم ہ  ٹے
کیمما             ذکممر ثقاتمیمممم انممیممم حباننممم ابن روایتکیمممممم مرسًل سممم ںنبیمممم ں ہ ے ہے۔ ے  ملسو هيلع هللا ىلص

صپاحِب             حسپین بپن علپی بپن عمر ہیں کہتے السدی بشیر بن عتمۃ  ہے۔
ان           اد، صمماحِباجتممم ، والممممم عبادتکرنممممم تزیادمم بمم دمیتمممممم ہفضیلتا ے ے ہ ہ ھے ٓ 

تھے۔           کرتے کیا عزت بہت کی ان جعفر ابو بھائی کے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

طالب)         ۱۷۱( بی ل عنا ماروی ذکر للدارقطنی الصحاب ٓفضائل  ہ
عنہم۔         اللہ عمررضی و بکر ابی فی علی واولد

کیا۔)        ۱۷۲( روایت میں والبانہ الشرح بطہ ابن اسے
کیا۔)         ۱۷۳( روایت میں والبانہ الشرح بطہ ابن اسے
بن)        ۱۷۴( الحسن جرجان، صاحِب المیر، الزیدی ی ت ک بی ںالذ ہ ے ہ  ہ

بممن               علممی امممام بممن حسن بن زید بن حسن بن اسماعیل بن محمد بن  زید
تھپے۔یپہ           بھپائی نفیپس چپھ اسپماعیل کپےجپد ان العلپوی۔ طپالب ابپی

انہپوں           250 تھپا کپےسپاتھ کپثرت کاجیپش ان ہوئے ظاہر میں  ہجری
کپوشکسپت             کپےجیپوش خلفپاء نپے انہوں پھر کیا قبضہ پر جرجانپ  نے

تھپا۔              طویپل بہپت دور کپا ان اور کیپا فتپح الپدیلم اور ری اور دی
ہوئے۔   270 فوت میں ہجری
ولجماعہ)         ۱۷۵( السنۃ اہل اعتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کیا۔   روایت میں
کے)            ۱۷۶( ان کہ ہیں کہتے الذہبی ہیں۔ بھائی کے زید بن حسین  وہ

بہپت               بھپی دور کپا ان اور ہوئے بادشاہ زید بن محمد کےبھائی ان  بعد
گئے             کردیے قتل کہ تک یہاں کیا ظلم بہت نے انہوں تھا  290طویل

قبل۔   سے ہجری
کروائے۔)         ۱۷۷( مشارکت میں عورت اپنی جو آدمی ایسا القرنان

و               { غیرتنمم کوئی کو جس بریصفتممممم میممم بارممم مردکممم یم ہیعنی ہ ہے ں ے ے  ہ
{ العرب  لسان

۔         )۱۷۸( النبیا ازواج سب من فاما ؛ المسلول الصارم

)۷الفصل  (

اقوال       کے حنابلہ میں بارے کے رافضہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

) حنبل    بن احمد پر)        ۱۷۹امام چیز کسی می اسلم رافض ی ت ںک ہ ں ہ ے  ہ
ںپ   ( ہی ہیںپ ن اللہ)        ۱۸۰بھی رضی عثمان کہ نےکہا انہوں  اور

متعلپق               سے شخص اس گیا کیا سوال سے آپ ہے۔ زندقہ دینا کوگالی  عنہ
فرمایمما              پنممممم تمموا گالیدیتممامممممم کو کسی سممم رسولمیممم اصحاب ےجو ٓ ہے ے  ں

) تا       دیکممم باقینممیممم پر اسلم اسممم ھمیممم ں ہ ے ۔)۱۸۲ں
الکرمانی)     (۲( اسماعیل بن و)      ۱۸۳حرب علم ِل ا ک ی ت ہک ہ ں ہ ے  ہ

ہے               یہ ہیں متمسک وہ ساتھ کے جس مذہب کا السنۃ اہل اور حدیث  اہِل
ہمارے             سے زمانے ملسو هيلع هللا ىلصکے نبی ہے جاتی کی اقتدٰی میں ان جسکی  اور

پممس              پایمما، کو وشاموغیرمم حجاز علماء قدر جس نممم اورمیممم تک ہدور ے  ں
ہے              کرتا طعن میں یااس ہے کرتا مخالفت انکی میں مذہب اس کوئی  جو

ہپے              ومخپالف بدعتی شخص ایسا تو ہے لگاتا عیب میں قائل کے اس  یا
ب                مذمم یم اور اممواممممم سنتسمممممم ِ ج اورمنمم خارجممممم جماعتسممم ہاور ہ ہے ہ ہٹ ے ہ ہے  ے
زبیر              بن الل عبد مخلد، بن الل عبد یم، ابرا بن اسحق ، ہاحمد ہ ہ  ہے
ی           مجلممسرممم ممماری سمماتمممم جنکممممم منصوروغیرمم بن سعید ہالحمیدی، ہ ھ ے  ہ
 … جممس              کمم ا یممتمممم قممول کمما انلوگمموممم اور کیمما اخذ منممم جنسممممم ہاور ھ ہ ں ے ہ  ے

تنقیص              کمیمم ان یا دی، گمالمیمم کمومم ایک کمسمیمم صحابمیمممسمممم نبیممممکممممم ےنممم ں ہ ے ملسو هيلع هللا ىلص  ے
بپدعتی،               شپخص ایسپا تپو لگایپا عیپب پر ان یا کیا طعن پر ان یا  کی

        … نپہ      قبول عمل کاکوئی اس تعالٰی اللہ ہے مخالفپ و خبیث اور  رافضی
شممان               کی م عنمم اللم رضی صحابم کم جائزنممیممم لیممم کسیکممم اور گا ہکرممم ہ ہ ہ ں ہ ے ے  ے

نپہ             اور لگپائے عیپب پپر کسپیایپک کپرے، ذکپر چیپز بپری کوئی  میں
حپاکِم               تپو کپرے ایسا کوئی جو پس کرے۔ نقص کسیکا سے میں ان  ہی
کپرے             تپادیب سکی ،ا دے سزا اسے کہ ہے ضروری لیے کے  وقت

وہ               اگپر پپس ۔ کپروائے تپوبہ اسپے اور کپرے گزنپہ ہر معاف اسے  اور
دے             پھینپک لیپے کپے ہمیشہ میں جیل اسے وگرنہ ٹھیک تو کرلے  توبہ

جائے     ( مر کہ تک ۔) ۱۸۴یہاں
)۳) اری)    البرب علی بن نے)     ۱۸۵ہحسن انہوں اور ہیں  کہتے

ترین               ردی سبسممم انمیممم کم یممم اورکممتمممم کیا ذکر کا شپرستوممم ےخوامم ں ہ ں ہ ے ہ ں  ہ
) ہیں        رافضی والے کفر زیادہ سے سب ۔)۱۸۶اور

)۴) بطہ)     بن اللہ عبد تعلق)       ۱۸۷ابو رافضہکا تک جہاں ہیں  کہتے
اور            الو گ ج ، وال اختلف زیاد س سب می لوگو و ڑتو ھ ے ہ ے ں ں ہ  ہے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اور             ببنالیتممامممممم ایممکمممذمم لیممممم شخصاپنممم ر انکامم ہےطعنکرنممموالممممم ہ ے ے ہ ے۔  ے
کممی             اس جممو اور مخممالفتکممرممم اسممکی جممو لعنممتکرتممامممممم پممر ےاس  ہے
ہیپں               کہتپے یہی کےسب سب وہ اور ہے کرتا اسکیتکفیر کرے نہ  اتباع

عیدین،             جمعہ، ، ،جہاد روزہ کوئی نہیں، نماز کوئی بغیر کے امام  کہ
نہیں      ( شراء و بیع طلق،پ کا)       ۱۸۸نکاح، اس ی ن امام کوئی کا ںجس ہ  ۔

دیممن               کمموئی کا اس جانتا کونممیممم امام کوئیاپنممم جو اور دیننممیممم ںکوئی ہ ے ں  ہ
اور              اپنممااممماممممممم کا امامیم یمممم اختلفکرتممممم امامتمیممم رومم پممم ہےنممیمممم ہ ں۔ ہ ے ں ہ ھ ں۔  ہ
طعممن               لعممن پممر اس تمموومم اماممانممم کوئی کو کسی اگر علومم ہاسکممم ے ہ  ے

کمما              شممرف و مرتبمم علمکممممم اگر یمممم تکفیرکرتممممم اسکی اور یممم ہکرتممممم ے ں۔ ہ ے ں ہ  ے
اسپے                اور ہے کی بلند بہت منزلت و قدر نے اللہ کی جس ہوتا نہ  خیال
قبیممح              زیممغکممممم ِل اورامم نجاسات، اسمیممم کم ا محفوظرکممم باتسممم ےاس ہ ں ہ ھ  ے
کپانپ            کپیجلپدیں کپرانسپان کپوسپن جپنپ جپائیں کیپے داخپل  اقپوال

سپے              اس لوگ عاقل اور ہے ڈرتا سے سننے انہیں نفس اور ہیں  اٹھتی
         … کپے  عپبرت میپں جپن ذکرکرتپا بپاتیں وہ میپں وگرنہ ہیں  کتراتے

) تھے  ۔)۱۸۹سامان
بنت)          ۵( صدیقہ عائشہ نے جس کہ ہیں کہتے یعلٰی ابو  قاضی

ہپے              کیا بری نے اللہ خود یاجنہیں لگا الزام پر عنہما اللہ رضی  الصدیق
) ہے      کافر اختلف بل وہ ۔)۱۹۰تو

عقیل)  (۶( نے)           ۱۹۱ابن بندے جس کہ ہے یہ بات اصل کہ ہیں  کہتے
کرنمما             طعممن نبمموتمیمممم اور دین مقصد اصل کا اس بنایا ب ںرافضیمذمم  ہ

ا( ( ۱۹۲ھتمممم رافضہ)        یعنی کہا متعلق کے پرستوں قبر نے انہوں  ۔
پڑ)          بھاری تکالیف شرعی پر پسندوں طاغوت اور جاہلوں جب  وغیرہم
کممی             اوضمماع ان کممر وممم کمموچمممم وضممع کممی شممریعت نممم توانمموممم ڑگئیممم ھ ے ں ہ  ں
پممر             ان تممو ا کیمماتمممم اخممتراع خممود نممممم انمموممم کردیجنممیممم شروع ھتعظیم ے ں ہ ں  ہ

داخممل              حکمسممممم غیرکممم اپنممم اسمیممم کیونکمومم گئی و سانمم ےشریعتا ے ے ں ہ ہ ہ ٓ 
          … اوضپاع  ۔یہ ہیں کافر کےساتھ اوضاع ان نزدیک میرے وہ ہوتے  نہیں
شپریعت             جسپے صپورت اکراماس کا ان اور کیتعظیم قبروں مثًل  ہیں

بنانپا،              پختپہ انہیپں اور چومنپا انہیپں جلنپا، آگ وہپاں ، ہپے کیپا منپع  نے
میپرے         …   اے چھوڑنپا رقعے وہاں اور مانگنا حاجات اپنی سے  مُردوں
           ِِ لیکممرِ تبرکممًا کممو ی کیمممم کیقبروممم ان ، کردیجیممم ایسممم ٹمولیایسممم ں ے ے ے ٰ 

جانپا،              کپے کپر سفر خاص طرف کی ان ، بہانا خوشبو پر قبروں  جانا،
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کممو            وئیچیممزوممم جلممیممم پیرویمیممم کی پجاریوممم وعزیکممم منات ںلت ہ ں ں  ے
) دینا    ال پرممم ڈدرختوممم ۔)۱۹۳ں

ہیںکہ)            ۷( قدر اس قباحتیں شیعہکی ہیں الجوزیکہتے ابن لفرج  ابو
) تی    نممیممما ٓشمارمیممم ں ہ ۔)۱۹۴ں

تو)              ۸( تعلق کا فتن تک ا ج ک ی ت ک تیمی ابن العباس ہےابو ے ں ہ ہ ں ہ ے ہ ؒ  ہ
اور                 یممم کیجمممم فتنم و شر ر یاممومممم طرفسممما کی شیعم اسلممیممم ںومم ہ ڑ ہ ہ ہ ۔ ٓ ے ہ ں  ہ

چپاہیے             دیکھنپا کپو عاقپل ہر پس ہیں۔ قطب کا بھنور کے فتنوں  وہ
فسمماد                و شممر ، قممدرفتنممممم کممس اور ورممامممممم کیامم میممم زمانممم اسکممم ےکم ہے ہ ہ ں ے ے  ہ

رافضپہ               فتنے سے بہت گاکہایسے دیکھے وہ پس ہیں۔ درپیش  اسلمکو
لمموگ               شریر زیادمم سبسممم میممم لوگوممم اور گممم وممم یمم طرفسمممم ہکی ے ں ں ے ں ہ ہ  ے

کھڑے             فتنے نئے سے نئے میں صفوں کی امت اور گے ہوں  رافضی
سپے             میپں ان کہپا نپے تیمیپہ گے۔ابپن بیٹھیں نہیں بالکل وہ سے  کرنے

سے           مسلمانوں جو دوستیاں ہیں،ایسی والے لگانے دوستیاں سے کفار  اکثر
جممب            اسممیلیممممم گممیمم وممم کمممممسمماتمممممم کممیگممرائیمموممم دل کممر ےبمممممممم ۔ ں ہ ھ ے ں ہ  ڑھ

        ( خراسپان،( نپے انہپوں اور نکلپے سپے جپانب کپی مشپرق تاتپاری  ترک
ی             وقممتبمممم اس تممو ایمما خونبمم کا مسلمانوممم میممم اورجزیرمم شام ھعراق، ہ ں ں  ہ

علقمممی             کمما بغممداد والمممممتمممممممم مددکرنممممم کی ان زیادمم سبسممم ھے۔رافضم ے ے ہ ے  ہ
سممب           خلف کممممم لوگمسمملمانوممم دوسرممم اسجیسممم اور وزیر ےرافضی ں ے  ے

شپامکپےرافضپیوں             طرحپ اسی تھے۔ والے کرنے کیمدد ان زیادہ  سے
مممدد              کممی ان خلف کممممم یمسمملمانوممم کمموممبمممم ا حممالتمممم ی ییممم ےکابممم ں ھ ہ ہ ھ ہ  ھ
ی             میممممبمممم مممددکرنمممم کممی انصمملیبیوممم اور تممرتممممممم شممدید میممم ھکرنممم ں ے ں ھے ں  ے

کے              ان رافضہ وقت اس کیا۔ جہاد میں شام نے مسلمانوں خلف کے  جن
یہودیپوں            میپں عراق جب طرحپ تھے۔اسی سے میں اعوان بڑے سے  سب

… تھے              رافضہ گار مدد بڑے سے سب کے اس تو ہوئی قائم مملکت کی
رہے            گار مدد کے عیسائیوں یہودیوں، مشرکوں، ، کافروں ہمیشہ وہ  پس
) ہیپں             کرتپے کپیمپدد ان میپں کرنپے قتال کےخلفپ مسلمانوں اور ہیں

۔)۱۹۵
الجوزیۃ   ( القیم جہمیوں)       ۱۹۶ابن غالی تک جہاں اور ہیں  کہتے

کمموئی              اسلمسممم کا گرومموممم اندونوممم تو کاتعلقممممم غالیشیعوممم ےاور ں ہ ں ہے  ں
کممی             ترفرقمموممم تممم انممیمممم جماعتنممممم ایک کی سلف اسیلیممم ںتعلقنممیمممم ہ ں ہ ے ے ۔ ں  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

خپارجپ              سپے ملپت لپوگ یپہ کہ کہا اور ہے کردیا خارجپ بھی سے  فہرست
ں( ان)          ‘‘ ۱۹۷ہی اور ا لک می بار ک پرستو قبر ن و ان ھاور ں ے ے ں ے ں  ہ

گئیکہانہپوں   ’’           پہنچ تک یہاں کیگمراہی مشرکوں ان ۔ ہیں رافضہ  میں
وضپع             مناسپک کپےلیپے اس اور کرلیپا مشروع حجپ کےلیے قبروں  نے

اور              یممم لکممم متعلقکتابیممم اسکممم نممم بعضغالیوممم انکممم تک یمماممم ںکیممم ھ ں ے ے ں ے ں ہ  ے
        ’’ کپوبیپپت ‘‘   قپبروں ان اور دیپپا نپپام کپا المشپپاد الحپپجپ مناسپپک  اس

یپہ             کپہ نہیپں شپک کپوئی میپں اس اور دیپا قپرار  الحپپرامکپےبرابپپر
) ہپے             ہونپا داخپل میپں دیپن کپے پرسپتی بپت اور ہے فرق میں اسلم

کرتے)         ۱۹۸ تذکرہ کا مہدی خرافاتی کے رافضیوں نے انہوں  ۔
خیپز              مضپحکہ ایسپے اور ہیپں عپار آدمپپر بنپی لپوگ یپہ کپہ لکھا  ہوئے

) ہے       ہنستا عاقل ہر پر جن و)        ۱۹۹ہیں زمان ر ن م ک ی ت ہک ے ہ ہ ں ہ ے ہ  ۔
ی           جممببمممم خلف کممممم کمممسمملمانوممم ا کممودیکمممم رافضممیوممم ھمکممانمیمممم ے ں ہ ھ ں  ں

نے               انہوں گئے۔ بن گار مدد کے اس وہ ہوا کھڑا دشمن کوئی جہاں  اور
مشپرکوں           تاتپاری ہیپں۔ کیپے بلوے کتنے کےخلفپ مسلمانوں  اسلماور

… سپپایہ             کےزیِر انہیں تو ہوئیں سرخ سے کےلہو مسلمانوں کیتلواریں
   … کممو        مسمملمانعورتمموممم گئممم مصحفپمممامممممم گیا، کیا مقفل کو ںمساجد ے ڑے  ھ

…            … یپہ   کیپا کپوقتپل کپےخلیفپہ ان اور عابپد کپےعلمپا، ان گیا کیا  قتل
سممبب      …     جممرائمکممممم یکممممم انممم وا سممببممم کممممم یرافضممیوممم ےسممبانممم ے ہ ہ ے ں  ہ

عام…          خاص ر مدد انکی خلف ک مسلمانو کی مشرکو ہپوا؟ ے ں ں  ہ
) ہے   معلوم ۔)۲۰۰کو

)۱۰    … سات)    ک ودیو ی کی رافضیو ی ت ک رجب ھابن ے ں ہ ں ں ہ ے  ہ
) ہے       جاتی پائی مشابہت میں خصلتوں ۔)۲۰۲ستر

کو)           ۱۱( شیخین جو روافض ی ی ت ک اب الو عبد بن ہمحمد ں ہ ے ہ  ہ
علممی             اور یمممم قممراردیتمممممم کممافر کممو صممحابم ور اورجممم یممم ںگالیدیتممممم ہ ے ہ ہ ں ہ  ے
کہتے             اور ہیں رکھتے نسبت طرف کی اولد انکی اور عنہ اللہ  رضی
        … گپز        ہپر ہیں؟ سچے میں اس وہ کیا ہیں شیعہ ملسو هيلع هللا ىلصکے آِلمحمد کہہم  ہیں

ہیں۔               بری سے ان بیت اہل اور ہیں دشمن کے ان یہی درحقیقت بلکہ  نہیں
ہیپں            کرتپے نسبت طرفپ ںکی انبیاء اپنے عیسائی اور یہودی طرحپ  اسی
بیپز                 سپے ان وہ جبکپہ ہیپں پر کےدین ان کہوہ ہیں رکھتے زعم یہ  اور

سے)            ۲۰۳ارہیں( سب کہ ہیں جانتے بات یہ علم اہِل و حدیث  ۔اہِل
طرف              کی ان کوئی جو اور ہے کا شیعہ ، رافضہ گروہ ترین  جھوٹا
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

) ہے   رکھتا اپنے)         ۲۰۴نسبت اور کے اللہ نے جس ہیں کہتے شیخ  ۔
سمموال            کمما شممفاعت اسسمممم اور پکممارا کممرانممیمممم بنمما ےدرمیممانواسممطممم ں ہ  ے

) ہے           کافر بالجماع وہ تو کیا توکل پر انہی اور ۔)۲۰۵کیا
)۱۲) حسن)     بن الرحمن ہیں)     ۲۰۶عبد وہ رافضہ اصل ہیں  کہتے

میپں              کےعہپد عنہ اللہ رضی طالب ابی بن علی المومنین امیر نے  جنہوں
چل               پتمم میمممم بممارممم کمممم عقیدممم برممم انکممم کو پ پسجبا ہخروجکیامم ں ے ے ے ے ے ٓ  ۔
کممائی               گبممممممم الکرا لکمممیاممممم اسمیممم اور کمممودیممم خندقیممم پنممم ھڑتوا ٓ ڈ ں ڑ ں ں ھ ں ے ٓ 

میپں               امپت اس نپے جنہپوں ہیپں لپوگ وہی یہ دیا۔ ڈال میں آگ انہیں  اور
کپے            ان اور بنپائیں عمپارتیں قپبروںپر نپے انہوں دیا۔ رواج کو  شرک
انہیپں             ہپمیہپاں کپےبپاعث کپیطپوالت جپنپ ہیپں قواعپد بپرے سے  بہت

کرتے   ( نہیں بارے)         ۲۰۷ذکر کے شخص اس گیا کیا سوال سے ان  ۔
نے               جس کہ کہا نے انہوں تو جائے مکہ لیکر کو رافضی کسی جو  میں

) کی            نافرمانی کی اللم اسنممم تو نچایا پمم مکم کو رافضی ہکسی ے ہ  اور) ۲۰۸ہ
) وگیا               فاسقمم کیاومم ایسا کسینممم جس پس وامم کامرتکبمم گنامم ہکبیرمم ہ ے ۔ ہ ہ ہ

۔)۲۰۹
)۱۳) الرحمن)      عبد بن اللطیف دل)     ۲۱۰عبد ک ان ک ی ت ےک ہ ں ہ ے  ہ

گپےلوگپوں             دیکھیپں آپ لیپے اس ہیں ہوئے بھرے سے مکاری  دھوکہو
سپے              امپت زیادہ سے سب اور دور سے اخلص زیادہ سے سب  میں

خلف             کے اسلم اہِل ہمیشہ وہ گے۔ ہوں لوگ یہی والے کرنے  دھوکہ
کامشاہدہ               جس ہے امر ایسا یہ ہیں۔ والے دینے ساتھ کا دشمن  کسیبھی
ضممرور             دیکممم اسنممم کیا نممیممم مشاممدمم جسنممم امتکرچکیمممممم ھپوری ے ں ہ ہ ہ ے  ہے۔
) و              کمماانممدممماممم دل اور و بممراممم سممم جوکانوممم اسکممم ہلیاسوائممم ھ ہ ہ ے ں ے  ۔)۲۱۱ے

د              مشممم جسمممم ایممکمممزارمممممم اممم انکممممممم عممراقمیمممم کمم یممم ہاورکممتمممم ے ہے ں ہ ے ں ہ ں ہ ے  ہ
تممدبیر             بلکمم بنممارکممممامممممم بممت نممم رافضیوممم اسممم اجاتامممممم ہالحسینیکمم ہے ھ ے ں ے ہے۔  ہ

اس              نممممم انمموممم بنارکمممامممممم خالق وال دینممم رباوراسانیاممم وال ےکرنممم ں ہ ہے۔ ھ ے ں ٓ  ے
کپے             عپزٰی و منپات لت اور ہپے کیپا احیپا کا مجوسیت ذریعے  کے

جپاہلیت             اہپِل پپر کپامجپس وہ ہپر اور ہیپں کردئیپے آبپاد خپانے  معبپد
مشپہِد              اور عبپاس مشپہِد حپالت یہی ہے۔ کرآیا عود میں ان تھے  گامزن

) ہے     رکھی بنا کی ۔)۲۱۲علی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جات   وحوالہ تراجم
اللہ)           ۱۷۹( عبد ابو السلم شیخ تھے امام وہ ہیں  الذہبیکہتے

سپے          میپں اعلم ائمپہ البغپدادی۔ ثپم الشیبانی،المپروزی، حنبل بن  احمد
تھے۔  احمد         164ایک ی ت ک وی را بن اسحق وئ پیدا می ںجری ہ ے ہ ہ ہ ے۔ ہ ں  ہ

ہیں۔       حجت اسکی میں مخلوق کی ہوئے۔   241اللہ فوت میں ہجری
احمد۔)    ۱۸۰( للمام السنۃ کتاب
النبیا۔)         ۱۸۱( سب فصل جامع ب با السبکی فتاوٰی
والجماعہ)        ۱۸۲( السنۃ اہل العتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کیا۔   روایت میں
اسماعیل)          ۱۸۳( بن حرب محمد ابو ، ،العلم امام ی ت ک بی ۃالذ ں ہ ے ہ  ہ

نپپے            انہوں ہیں۔ سے میں شاگردوں کے حنبل بن احمد الفقیہ،  الکرمانی
احمممد           منصور، بن عبید،سعید ابو الحمیدی، بکر ابو ، الطیالیسی  ابوولید

کہتے             الخلل بکر ابو کیا۔ فیض اکتساِب سے راہویہ بن اسحق حنبل،  بن
  … مجھے             اور ہیں سے میں ء کبرا کے اللہ عبد ابو اصحاِب وہ کہ  ہیں
قریممب              زارکممممم بیممسممم اللممسممممم عبممد ابممو نمممم کممانممموممم ےخممبرملممیمممممم ہ ے ہ ے ں ہ ہ  ہے

تھپے۔         القدرآدمی جلیل بہت آپ اور ہیں لکھی جری280احادیث  ہ
ہوئے۔   فوت میں

ذکممر        ) ۱۸۴( فممی السممبعون؛ الباب الفراح، بلد الی الرواح  حادی
غیرہ۔      دون البشارة ھذہ یستحق من

ابو)         ۱۸۵( المام قدو ، الحنابل شیخ اری البرب ی ت ک بی ۃالذ ہ ہ ں ہ ے ہ  ہ
والپے،             کہنپے بات حق وہ الفقیہ، البربہاری، خلف بن علی بن حسن  محمد

کسممی            میمممم معمماملممم اللممکمممم اور والمممم دعمموتدینمممم طممرف کممی ںحدیث ے ے ہ ے  ے
بممن            ل المممروزیاورسممم نممممم انمموممم والمممتممممممم نمکرنممم کیپروامم ہملمت ے ں ہ ھے۔ ے ے ہ  ہ
اہپل،             وہ کہ کہتے خجیر ابن کی۔ اختیار صحبت کی التستری اللہ  عبد

نگمما               کممی قدر کو پ لوگا عام و خاص اور خلفتمممممم ت بمم ٓبدعتکممم ھے ہ  ے
چھینپک             کپہانہیپں تھپے کررہے وعظ وہ دن تھے۔ایک دیکھتے سے  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کو              گالی اس نممم رجنمموممم اورپممم دی گالی انممیممم حاضریننممم تو ےاگئی ں ہ ھ ں ہ ے ٓ 
اس               ائی یمملمممم کمم تممک اممم دییممم گالی کو والوممم گالیدینممم نممم ڑسناانمموممم ہ ہ ں ہ ں ے ے ں  ہ
ڈالنے               میں جیل کو آپ نے انہوں پر پہنچنے خبر کو خلیفہ کہ بڑھی  قدر
میپں              ٹھکپانے خفیپہ اپنپے اور گئے بھپاگ سپے اس آپ تپو کیپا ارادہ  کا

ہوئے۔   328 فوت میں ہجری
السنۃ۔)  ۱۸۶( شرح
فرقد)            (۱۸۷( بن عتب محمدبن بن محمد بن الل عبید ی ت ک ہالفراء ہ ں ہ ے  ہ

     ( المعپروف        العکبری اللہ عبد ابو تھے سے میں اصحاب کے ملسو هيلع هللا ىلص نبی  جو
بطہ۔  القدوۃ          304بابن المام ہیں کہتے الذہبی ہوئے۔ پیدا میں  ہجری

انہیپں           نپے حپاکِموقپت الحنبلپی، العپراق، شپیخ ، المحپدث الفقیپہ،  العابد،
ہوگئے۔           فرار آپ تو کیا طلب لیے کے ڈالنے میں جری 387جیل  ہ

ہوئے۔   فوت میں
قائل) ‘‘          ۱۸۸( ادک ج جوازِ عدم بغیر ک وجود ک ےامام ہ ے  ے

نپہ’’              یپا ہپو کاشپعور اس انہیں چاہے گئے کوتوڑ اصول اپنے ،  رافضی
      ’’ کا…    ‘‘ رافضیو ک ی ت ک می المقالت الشعری الحسن ابو ںو ہ ں ہ ے ہ ں  ہ
قتممل              ومم چمماممممم پراجممماعمممممم انکارکرنممم کا تلوار اور نمکرنممم ہخروج ہے ہے ے ے  ہ

کا                بات اس خود و ی ان اور و ر ظا امام کا ان ک تک ا ی ہپوجائی ںپ ہ ہ ہ ہپپ ںپ ہ ںپ  ہ
ائمپہ               ہپی نپہ اور ہیپں لڑتپے کپےخلفپ کفپار نپہ وہ لیپے ۔اسپی  حکمدے
اپنپے             کپے ان جو کے اس سوائے ہیں کرلڑتے مل ساتھ کے  جماعت

ہو۔     کرتا التزام کا مذہب
      ’’ نپے     ‘‘ شپیعہ کپہ ہیپں کہتے میں العمدہ العزیز عبد بن القادر  عبد
اور             کممی مخممالفت کی اسعقیدمم ی شروعمموتممممم انقلبکممم ہخمینیکممم ہ ے ہ ے  ے

ی            کممیبممممم ونممم فاسممدمممم کممممم مممذکورعقیممدمم میمممم کممیکتممابوممم ان ڑیممم ے ہ ے ہ ں ں  ہ
ی   !           لالسممنممبمممم بعممضاممم کمم تویمممممم بات عجیب لیکن ھواضحدلیلمممممم ۃ ہ ہ ہے ہ ۔  ہے

(      ) ۔      نہیں جہاد بغیر کے امام کہ ہیں کرتے اظہار کا شبہہ اسی
    ‘‘   ’’ امممر  ‘‘ مطممابق شممیعمکممممم کمم یمممم لکمممتمممم میممم الحیاء غزالی ےامام ہ ہ ں ہ ے ھ  ں
  ِ ر          ِمعصممومظممامم امام تلک جب جائزنممیممم المنکر عن ی اورنمم ہبالمعروف ں ہ  ہ
کممرتبپہ               لپوگ یپہ جبکپہ ہے حق امام کےنزدیک ان وہ اور ہوجائے۔  نہ

ا                 ک ی ان ک ی جواب کا ان بلک کرسکی بات پر جگ کی اس ک ہپی ں ہ ہ ہے ہ ہ ں ہ ہ ں  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اپنپے              اور ہیں آتے لیے کے لینے حقوق اپنے میں عدالتوں وہ جب  جائے
   … کممی       بممالمعروف امممر ار تمممم یمممم فیصمملمممکرواتمممممم خممونکممممم و ہاموال ں ہ ے ے  ے
           … طلممب  حقمموق اور کممانممیمممم روکنممممم ظلمسممم زمانم یم کیا کرنا ںنصرت ہ ے ے ہ  ہ

!…      … ! نکل   تکنممیممم ی امامابممم کیونکم کامممم ںکرنممم ہ ھ ہ ہے ے
     ’’ اور      ‘‘ ادعممویکرتممامممممم کمم سمملفیت جممو قتمملکممرممم اللمماسممممم ہےپس ٰ ے ے  ہ

! ہے          کرتا عام اصول کے رافضیوں اور رسوائیت میں امت
نقپض        ) ۱۸۹( کلمقپومیریپدون اسپتماع مپن التحپذیر باب؛  البانہ،

السلم۔
۔        )۱۹۰( النبیا ازواج سب فامامن فصل المسلول، الصارم
ابو)         ۱۹۱( ، الحنابل شیخ لبحر، ،ا العلم امام ی ت ک بی ہالذ ہ ں ہ ے ہ  ہ

المتکلپم،صپاحِب          الحنبلپی البغپدادی محمپد بپن عقیپل بپن علپی  الوفپاء،
والپے           فضپائل کپثیر اور سپمندر کپا علپوم ذکپی، بہت وہ  تصانیف۔

تھے۔        نظیر بے میں زمانے اپنے وہ وہ    431تھے۔ ہپوئے۔ پیپدا میں  ہجری
ہوگئے             شکار کا بدعات کی ان کچھ تو ہوئے مختلط ساتھ کے  معتزلہ

ابممن              کرلممیمم تمموبم نمممم تمموانممموممم کیمما انکممار شممدید کمما ان حنابلمنمممم ۔لیکن ہ ے ں ہ ے  ہ
امممام             کممممم زمممانممم اوراپنممممم یکتمماتممممممم فنونمیمممم ومم یممم ےالجوزیکممتمممم ے ے ھے ں ہ ں ہ ے  ہ

کتپابوں            میپں وراثپت اپنپی نپے انہپوں اور والپے کرنپے خرچپ بہت  تھے۔
چھپوڑا۔              نپہ کچپھ تھے پر بدن کے ان جو علوہ کے کپڑوں ان اور

ہوئے۔    513 فوت میں ہجری
الرافضہ۔)       ۱۹۲( علی تلبیس ذکر ، ابلیس تلبیس
)۱۹۳  ’’ کیا۔)    ‘‘  ذکر میں اللہفان اغاثۃ نے القیم ابن اسے
الرافضہ۔)     ۱۹۴( علی تلبیسہ ذکر ابلیس، تلبیس
السنۃ۔) ۱۹۵( منہاج
الزرعی،)           ۱۹۶( ایوب بن بکر ابی بن محمد ہیں کہتے رجب  ابن

الدین،         شمس العارف، النحوی، المفسر، الصولی، الفقیہ، الدمشقی،  ثم
کپیفقپہ             مپذہب نپے انہپوں شپیخ، ہمپارے القیپمالجپوزیہ، بپن ا عبداللہ  ابو
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

سمماتممم              الممدینکممممم تقی شیخ نممم انمموممم مفتیتممممممم و ر اورمامم کی ھحاصل ے ے ں ہ ھے۔  ہ
ر              مممامم فنممونکممممم و علمموم اسمملمی اخممذکیمماممومم انسممم اور کیا لزم ہکو ے ہ ۔  ے
       … انہیپں     دیکھپا۔ نہیپں جیسپا ان نپے میپں لیکن تھے نہ معصوم وہ  تھے۔

اور              گیمما کیمما قیممد علیحممدمم انسممممم قلعمممیمممم سمماتممم الممدینکممممم تقی ہشیخ ے ں ہ ھ  ے
گیا۔           کیا رہا بعد کے موت کی تیمیہ ابن شیخ میںپ 691انہیں ریپ  ہپج

اور   ےپیدامموئممم ہوئے۔    751ہ فوت میں ہجری
ف     ) ۱۹۷( الفسپوق ومپا فصل، السالکین، ّلپہ   ِمدارج

ٰ
ال کتپاب فپی  و

نوعان۔
الل )۱۹۸( اتخمماذ        ِہاغاثم فممی ان ثممم فصممل؛ الشممیطان، مصائد من  فان

العظیمة۔     المفاسد من اعیادًا القبور
م       )۱۹۹( ل حدیث عن فصل؛وسئلت المنیف، ال ِالمنار  دی

عیسٰی۔
تضمن    )۲۰۰( بیان فصل؛فی السالکین، الرافضة۔   ِمدارج علی للرد ا
بن)          ۲۰۱( احمد بن الرحمن عبد ی ت ک الحسینی المحاسن ںابو ہ ے  ہ

د            الفقیم،زامم ، الحجم الحافظ ، المام الحنبلی، الدمشقی، ثم البغدادی، ہرجب ہ  ہ
مفیممد             واعممظ، کممممم ،مسمملمانوممم ایممکتممممممم سممممم ائمممیممم و علماء عابد ےو ں ھے ے ں  ہ

کپہ            تھپے امپام ایسپے الفپرج۔وہ ابپو یا العباس ابو الدین شہاب  المحدثین،
پممر             ان اور مممائلتممممممم طممرف انکممی سمماتممم محبممتکممممم دل کممممم ھےلوگوممم ھ ے ے  ں

کرتممی             وا کممیحاممملممم نفممع و تممذکیر کیمحفلیمممم ان مجتمعتممممممم ہفرقممم ں ھے۔  ے
اور    736تھیں۔ وئ پیدا می ےجری ہ ں ہوئے۔    795ہ فوت میں ہجری
بین         )۲۰۲( بالسیف بعثت النبی قول من بالذاعة الجدیر  الحکم
الساعة۔  یدی
ا  )۲۰۳( والزیدیپة،       ِجواب الشیعة کلم نقض فی النبویة السنة ل

البدع۔      من الزیدیة مذھب بیان فصل؛فی
السپنة        ) ۲۰۴( اھپل انصپافپ فپی فصپل؛ النبویپة السپنة اھپل  جواب

الروافض۔  وکذب
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

العقائد    )۲۰۵( کتاب ، السنیة الدرر

الوہاب۔)          ۲۰۶( عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد العلمہ
بن            1196 علی ، دادا اپن تعلیم ن و ان اور وئ پیدا می ےجری ے ں ہ ے ہ ں  ہ

کہتے              قاسم ابن کی۔ حاصل سے غنام بن ،حسین معمر بن ناصر بن  حمد
سپنت              اور زاہپد کپرفقیپہ، بپڑھ سپے ان کپوئی میپں کپےزمپانے ان  ہیں

پممر             جممس کممیماننممدتمممممم پممماممم ایسممممم ومم امم نممتمممم وال اتبمماعکرنممممم ھےکممی ڑ ہ ے ہ ۔ ھ ہ  ے
ہے۔          ہوتا مشکل چھونا کو چوٹی کی اس اور جری1285چڑھنا  ہ

ہوئے۔   فوت میں
ولصفات۔)    ۲۰۷( السماء کتاب الدررالسنیۃ
اللہ)            ۲۰۸( اور تھے سمجھتے پر رافضیوںکوکفر وہ لیےکہ اس  یہ

ہیں    فرماتے َفَل       (تعالٰی َنَجپٌس اْلُمْشپِرُکوَن ِإَّنَمپا آَمُنپوْا ّلپِذیَن
َ
ا َاُّیَھپا  َیا

( اْلَحَراَم   اْلَمْسِجَد ُبوْا مسجِد         َیْقَر وہ پس ہیں پلید مشرک والو ایمان  اے
التوبہ     ( پھٹکیں نہ کےقریب ۔ )82حرام

الحج۔)    ۲۰۹( کتاب السنیۃ الدرر
عبد)          ۲۱۰( بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطیف  عبد

بہپت            وہ ہیپں کہتپے آلوسپی شپکری محمپود میپں کپےبپارے ان  الوہاب۔
کے            فروع و اصول نے انہوں والمنقول۔ المعقول علمۃ تھے، علمہ  بڑے

کپی۔      حاصل مہارت کافی پر اور    1225علم وئ پیدا می ےجری ہپ ں  ہ
ہوئے۔   1293 فوت میں ہجری

الجہاد۔)    ۲۱۱( کتاب السنیۃ الدرر
العقائد۔)    ۲۱۲( کتاب السنیۃ الدرر
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)۸الفصل  (

اقوال       میں بارے کے رافضہ کے مالکیہ
ان)              ۱( اور ی کافر سب ک سب واء ال ِل ا ک ا ک ن مالک ںامام ہ ے ہ ہ ہ ہ  ے

) الرشممید          ارون امیرالمومنینممم رافضممیمممم برممم سبسممم ہمیممم ں۔ ہ ہ ے ے  نے) ۳۱۳ں
ہپے               حصہ میں فئی ماِل لیے کے شخص اس کیا کہ کیا سوال سے  ان
ی                اورنمم انممیممم کمم مالکنممم امام تو ؟ گالیدممم کو صحابم کممم ہجونبیمممم ہ ں ہ ہ ے ے ہ ے  ملسو هيلع هللا ىلص

کہا؟۔کہنے                پر بنا کس نے آپ یہ کہا نے ہارون ۔ جائے کی عزت کی  اس
ہیں     فرماتے اللہ }لگے اْلُكّفار{   ِبِهُم کافروں      ِلَیِغیَظ سے وجہ کی ان  تاکہ

فئی  …             کمما کممافر اور وممکافرمممم عیبلگائممم پر ان جو پس ہےکوچمممائممم ہ ے ے  ڑ
) نہیپں      حپق کپوئی میپں جو)      ۲۱۴کپےمپال و ی ت ک مالک ہامام ں ہ ے ہ  ۔

) نہیپں             حصپہ کپوئی کااسپلممیپں اس ہے دیتا گالی ملسو هيلع هللا ىلصکو النبی اصحاب
گالی)             ۲۱۵ کو ا عن الل رضی عائش المومنین ام ن جس ی ت ک ہاور ہ ہ ے ں ہ ے  ہ

نے                انہوں ہے؟ کیوں ایسا گیا کہا سے ان جائے۔ دیا کر قتل کو اس  دی
اللپہ               کی۔کیپونکہ کیمخالفت قرآن نے اس الزاملگایا پر ان نے جس  کہا

ہیں   }فرماتے ْؤِمِنیَن{         ُّم ُکنُتم ِإن َبًدا َا ِلِمْثِلِه َتُعوُدوا َان ّلُه
َ
ال  اللہ َیِعُظُکُم
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

پممس               ومم تممممممومنممم اگممر کرو نم ایسا کمدوبارمم نصیحتکرتاممممم ۔تمممیممم ہ ہ ہ ہ ہے ں  ہ
) وگیا          کافرمم توومم کیا کااعادمم اس ہجسنممم ہ ہ ۔)۲۱۶ے

حبیب)     (۲( بن الملک بغض)     ۲۱۷عبد کے عثمان نے  نےکہاجس
سممزا              دیبی تمما شممدید اوراسممممم کی ت برا انسممم اور کی اختیار غلو ٔمیممم ے ٔ ے  ں

عمر         و بکر ابو جسنممم گیمم ےدیجائممم ۔ میپں      ے کےبغپض عنہما اللہ  رضی
انہیپں             اور ہپے سپخت بھپی سپے اس یعقپوبت ک کپیاس اختیار  شدت
میپں             جیپل کپےلیپے عرصپہ لمبپے اسے اور جائے لگائی ضرب بار  بار

جائے         ( مر وہ کہ تک یہاں جائے دیا ۔)۲۱۸ڈال
بن            محمد دی بنالممم ارون ابوجعفرمم الخلیفم، الرشید یممم بیکممتمممم ہالذمم ہ ہ ں ہ ے ہ  ہ

عبپاس،              بپن اللپہ عبپد بپن علپی بپن محمپد بپن اللپہ عبد جعفر ابو  المنصور
و             شممان ت اوربممم سمممممتممممممم خلفاءمیمممم نیک ت بمم العباسیومم اشمی، ہالمم ھے ے ں ہ ہ  ہ

شجاعت             اور رائے صاحِب والے، کرنے جہاد و حجپ زیادہ بہت تھے  الے
اور     148والے۔ وئ پیدا می ےجری ہ ں پر     170ہ خلفت مسنِد می ںجری  ہ

دوران      ادکممم اورجمم ےمتمکنمموئممم ہ ے وہ     193ہ اور ہپوئے فپوت میپں  ہجری
میپں             رافضپیوں اسپے تپو کپوڈھونپڈا جھوٹ نے کہمیں تھے کرتے  کہا

{ ۔ {      البغدادی للخطیب الحدیث اصحاب شرف پایا
المسالک)        ۲۱۴( وتقریب المدارک ترتیب نے عیاض قاضی  اسے

المحدثات۔        وکراہیۃ السنن اتباع باب کیا ذکر میں
کیا۔)        ۲۱۵( روایت میں السنہ کتاب نے الخلل اسے
واز         )۲۱۶( بیتہ وسبآل فصل المصطفٰی حقوق بتعریف  الشفاء

فاعلہ۔       ملعون حرام تنقیصہم و واصحابہ واجہ
سلیمان،ان)         ۲۱۷( بن حبیب بن الملک عبد ی ت ک عیاض ںقاضی ہ ے  ہ

  ( ) رہنپے          کپے اندلس طلیطلۃ اصًل وہ اور تھی مروان ابو کنیت  کی
لگپے            کہنپے وہ تپو گیپا کیپا افسپوس پپاس کپے سحنون جب  والے۔

ہوگیپپا۔              فوت عالم کا دنیا قسم کی اللہ بلکہ گیا مر علم کا اندلس
ہوئے۔   238 فوت میں ہجری
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کفر)            ۳( اربع خلفائ ک ا ک ی ن کسی جس ی ت ک ہسحنون ے ہ ہ ہ ے ں ہ ے  ہ
جائے        ( کیا قتل اسے تھے پر ضللت چاروں)     ۲۲۰و ان نے جس  اور

ہے       ( مرتد وہ تو کی تکفیر ۔) ۲۲۱کی
عیاض)   (۴( کافر)       ۲۲۲قاضی قطعی کو رافضیو م ی ت ںک ہ ں ہ ے  ہ

افضل                 سممم ئممانبیاممم انکممما کم کممم کممنممم یم انکممم بسبب یممم ےقراردیتممممم ں ہ ٓ ے ہ ے ے ہ ہ ے ں ہ  ے
ہیں            دیتے قرار کافر قطعی بھی اسے ہم طرحپ اسی اور کو   ہیں امت  جو

کپہ             جیسپے کرے کیتکفیر صحابہ اور کرے گمراہ کےذریعے قول  اپنے
          ’’ کممو  ‘‘ امممت تمممام کممی نممبیمممم نممممم جبانمموممم قول کا کمیلیمم ملسو هيلع هللا ىلصرافضممیممم ے ں ہ ۃ ں  ہ

کپہ              کپردی کپیتکفیپر اورعلپی آئے نپہ علی تک جب دیا دے قرار  کافر
کممافر               سممممم متعددوجومم لوگ یم کیامم نم طلبکیوممم کو حق اپنممم نممم ےانمموممم ہ ہ ۔ ہ ں ے ے ں  ہ
کیپونکہ            دیپا دے قپرار کپوباطپل شپریعت سپاری نپے انہپوں کیونکہ  ہیں۔

نقممل             تممک م وسممنتکمموممم ن مطممابققممرا زعمممکممممم تمموانکممممم ہاسسممممم ٓ ے ے  ے
      (  ) قممول     ایممک اپنممممم مالممکنممممم امممام اعلممم واللم رممممم والمممکافرممممم ےکرنممم ے ہ ۔ ے ٹھہ ے  ے
کممی              صممحابم جممو کردیمماجممائممم قتممل کو شخص اس کم اشارممدیامممم ہمیممم ے ہ ہے ہ  ں

) کرے  ۔)۲۲۳تکفیر
)۵) ہیں)      الباجیکہتے ولید ہے)      ۲۲۴ابو تعلق کا شیعہ تک  جہاں

نپہ               غپپالی اور کرے محبت سے عنہ اللہ رضی علی میں ان کوئی جو  پس
بغض                سے عثمانپ اور کیا غلو نے جس لیکن ہے دین بھی ہمارا یہ تو  ہو

اور               گی دیجائممم سزا تادیبی شدید تواسممم کی ت برا انسممم اور ا ےرکممم ے ٔ ے  ھ
رضممی                عثمممان و عمممر و بکر ابو کمومم تک ویمماممم غلوزیادمممم کا ہجس ہ ں ہ ہ  ہ

بممار            …    بممار اسممم سختترینممممم سزا کی اس تو گالیدممم کو م عنمم ےاللم ہے ے ہ  ہ
اور               مرجممائممم کمومم تک یمماممم اجائممم رکممم قیدمیممم طویل اور ےماراجائممم ہ ہ ں ہ ے ھ ں  ے

گمممان               یمم اور اپنالممممم کیرامم الحاد وکر متجاوزمم سممم انمیممم کوئی ہجو ے ہ ہ ے  ں
ئی                ممموتنممیمممما اورانممیمممم لیاگیامممم ا کوامممم عنم اللم رضی علی کم ٓکرممم ں ہ ں ہ ہے ٹھ ہ ہ ہ  ے
اور               یمممم الرضمم یدابممم کمموممم یمم اور گممممم ئیمممم پرواپسا زمین ںاورومم ہ ۃ ہ ہ ہ ے ں ٓ  ہ

کے                 ان اور تھی آتی وحی پاس کے ان کہ ہے کہنا کا بعض سے میں  ان
اور              الحممادکفممرمممممم ایسمما پممس اطاعتفممرضمممممم کی اولد کی ان ہےبعد  ہے

نپہ              تپوبہ وہ اگپر گپیاور جپائے کپروائی تپوبہ سپے والپے کےکہنپے  اس
) جائے       کردیا قتل اسے تو ۔)۲۲۵کرے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)۶) ہیں)        العربیکہتے ابن بکر ابو جو)   ۲۲۶قاضی ملحدین  اکثر
فضیلت              پر مخلوق تمام انہیں اور ہیں کرتے دعوٰی کا تعلق سے بیت  اہِل

ان             اور وگئممم تقسممیمممم میمممم بیممسفرقمموممم رافضممی کمم تممک یمماممم یممم ےدیتممممم ہ ں ں ہ ں ہ ں ہ  ے
الغرابیپۃ              ہیپں۔ اللپہ علپی ہیں کہتے جو ہیں وہ برے زیادہ سے سب  میں

کممو              رسممالت جبریلنممممم لیکن للمتمممممم رسول اصلمیممم ی ومم کم یممم ےکممتممممم ھے ہ ں ہ ہ ں ہ ے  ہ
جسے              ہے کفر صریحًا یہ گیا۔ لے پیغام طرف کی محمدملسو هيلع هللا ىلص اور دیا  بدل

کمما             ومنمماظرمم بحممث اور دورکرسکتیمممممم ی کیگرمیمم تلوار ہصرف ہے  ہ
) نہیں      ہی فائدہ کوئی میں کی)       ۲۲۷اس ب مذ ک ان ی ت ک و ہاور ے ں ہ ے ہ  ہ

ب               کممامممذمم ان کیممونکم یمممم نزدیککافرمم انکممم لوگ تمام کم ہحقیقتیممممم ہ ں ہ ے ہ ہے  ہ
امپپامیہ               جو گروہ ایک کا ان طرحپ اسی ۔ ہے پر تکفیر کےساتھ  گناہوں

کافر               مرتکب کا گنامم رکبیرمم کمم یممم طرحکممتمممم کی قدریم ومم ہکمملتامممم ہ ہ ہ ں ہ ے ہ ہ ہ ہے  ہ
اس              انکی ن جس اور ی خلفاء ی گار گنا ب س سب ےاور ں ہ ہ ہ ڑے ے  ہے

حریممص              پر دنیا زیادممم سبمسمممم اصحاِبمحمدمممم اور کمیمم مددم پر ہامر ے  ملسو هيلع هللا ىلص
سب             اور ی وال ن رک حمیت کی دین کم س سب اور ںی ہ ے ے ھ ے ں  ہ

)! والپے        تپوڑنے کپو قاعدوں کے دین بڑے ابن)  ۲۸۸سے  اورقاضی
سمماتممم             یاتکممممم حروفاورا کو اسلم نممم کمرافضیوممم یممم ھالعربیکممتمممم ے ٓ ے ں ہ ں ہ ے  ہ

بصپیرت              کسیبھپی کیجو کیطرفپ قرآن کینسبت ان اور کیا  تباہ
یپہ               نپے انہپوں پھپر ہپے۔ بہتپانپ کپا شپیطان کہیہ ہے نہیں مخفی سے  والے

کیمماِِِ              ر ظممامم اوراسمممم کیمما نقممل کممو ن اسقممرا نمممم کممانممموممم کیمما ہدعوی ے ٓ ے ں ہ ہ ٰ 
اصپحاِب            عیسپائی اور کپہیہپودی ہیپں کہتپے وہ چھپایپا۔ ہپمنپے  جسپے

            ِِ اِ محمد اصحاِب رافضی طرح اسی راضینمموئممم پر وعیسی ی ےموس ہ ہ ٰ ٰ 
و               کفممر کممومم لگایمما حکممم پممر صممحابم نممممم جبانمموممم راضینمموئممم ہپر ہ ہ ے ں ہ ے ہ  ہ

) تھے      گئے ہو متفق پر ام)         ۲۳۰باطل ن افک ل ا ک ی ت ک و ےاور ہ ہ ں ہ ے ہ  ہ
جممو              پممس کممردیممامم بممری انممیمممم اللممنممممم تو لگایا الزام پر عائشم ۔المومنین ں ہ ے ہ  ہ
اللپہ              جپو اور ہپے جھوٹپا وہ دے کپوگپالی کپردہ کپیبپرات اللپہ  کپوئی

) ہے      کافر وہ کرے تکذیب ۔)۲۳۱کی
)۷) الحطیئہ)    بن العباس طرح)      ۲۳۲ابو اس می مسائل اپن ںو ے  ہ

رافضپہ             لپوگ احمپق سپے سپب میپں لوگپوں میں مسئلہ کہاس ہیں  لکھتے
کیا…              کفر س الل اور کی مخالفت کی سنت و کتاب ن رافضیو ےی ہ ے ں ں  ہ

)۲۳۳(
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

القرطبی)     (۸( الل عبد سے)   ۲۳۴ہابو السلم علیہ  موسٰی
سے              اس پس ہیں کہتے ہوئے کرتے ذکر نسبت کی السلم علیہ  ہارون

علممی            نممم کممنممبیمممم یمممم اسممتدللکرتمممممم تمامفرقممم انکممم اور ےرافضیوممم ملسو هيلع هللا ىلص ہ ں ہ ے ے ے  ں
ان              …  اللمم امامیمنممم کم تک بنایایمماممم خلیفم پر امت تمام کو عنم اللم ہرضی ے ہ ہ ں ہ ہ ہ  ہ

          … علممی   نممم انمموممم کیونکم دیا قراردممم کافر کو صحابم تمام ذلیلکرممم ےکو ں ہ ہ ے ہ  ے
کے               اجتہاد کو غیر کے اس اور کیا انکار کا نص موجود پر خلفت  کی

رضی               علی جنمموممم کم یممم بعضایسممممم سممم انمیممم اور دیا بنا خلیفم ںساتممم ہ ہ ں ہ ے ے ں ہ  ھ
دے               قرار کافر سبب کے کرنے نہ طلب حق کا خلفت اپنا کو عنہ  اللہ

پیممروی              کممی اقمموال انکممممم جممو اور کفممرمیمممم کممممم انلوگمموممم پممس ےدیمما ں ے  ں
) ہپے        شپک کیپا میں کفر کے اس کی)     ۲۳۵کرے یت اسا و ٓاور  ہ

}تفسیر الُکَّفاَر {     ِبِھُم ِلَیِغیَظ الُّزَّراَع امام      ُیْعِجُب می اس اور تفسیر  ںکی
دل               جممسکمممم میمممم کمملوگمموممم یممم بعدکممتمممم کممم نقلکرنممم قول کا ےمالک ں ں ہ ں ہ ے ہ ے  ے
کے              آیت اس وہ تو آجائے بغض میں بارے کے صحابی ایک کسی  میں

بپات              اچھپی ہپی بہپت نپے مالپکپ امام ہیں کہتے پھر اور ہے میں  زمرہ
صممحابی            ایممک کسممی کسممینممممم جممس پممس کممی تاویممل تر اوربممم ی ےکممم ہ  ہ

رب              اللمم شممخصنممممم تمموایسممممم کیمما طعممن پممر ان یمما کممی تنقیممص ہکممی ے  ے
کیا۔           بطلن کا شریعت کی مسلمانوں اور کیا رد کا العلمین

لگایا)             ۹( الزام پر عائش ن جس ی ت ک الخرشی الل عبد ؓابو ہ ے ں ہ ے ہ  ہ
 ( زنمما             (  بمماللم نعمموذ پنممممم کما یمبمممونکممم اورومم کم کیا بری اللمنممم ہجسممم ے ٓ ہ ے ھ ہ ہ ہ ے ہ  ے

کمما               صممحابیت کممی عنمم اللمم رضممی صممدیق بکممر ابممو کممومم یم یا ا ہکیاتممم ہ ہ ہ ہ  ھ
کپے             صپحابہ تمپام یپا کرے انکار کا اسلم کے آپ یا کرے  انکار
کسپیایپک            یپا کہپے کوکپافر اربعپہ خلفپائے یپا کپرے انکپار  اسپلمکپا

) ہے       کافر وہ تو کرے تکفیر ۔)۲۳۶کی
وری)   (۱۰( الج کہ)       ۲۳۷ہعلی ہے یہ خلصہ پس ہیں  کہتے

نے             اس کیونکہ جائے کی تکفیر کی والے دینے قرار کافر کو  صحابہ
معلمموم             سمماتممم ضممرورتکممممم دینمیممم جو تکذیبکیمممم کی بات ھایسی ے ں  ہے

رسول        اور الل ن اس ہاور ے ہے    (ملسو هيلع هللا ىلصہے کی تکذیب ۔) ۲۳۸کی
الصاوی)    (۱۱( لعباس صحابہ)       ۲۳۹ابو تمام نے جس ہیںکہ  کہتے

 ’’ ہپے          ‘‘ میپں شامل کہ جیسے ہے کافر بالتفاق وہ تو کی تکفیر  کی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

و               اللمم اور بممات معلمموم سمماتممم ضممرورتکممممم دینمیمممم اسنممم نکم ہکیو ھ ے ں ے  ہ
) ہے     کی تکذیب کی ۔) ۲۴۰رسولملسو هيلع هللا ىلص

جات   وحوالہ تراجم
بیتہ         )۲۱۸( وسبآل فصل؛ ، المصطفٰی حقوق بتعریف  الشفاء

وتنقیص   واصحاب ہوازواجم ملعون۔   ِہ فاعلہ حرام م
عبد)           ۲۱۹( سعید ابو ، فقی ک مغرب العلم المام ی ت ک بی ہالذ ے ہ ں ہ ے ہ  ہ

المالکی،         القیروانی، المغربی الصل، الحمصی التنوخی حبیب بن  السلم
بممن           ولیممد ، عیینمم بممن سممفیان نممممم انممموممم صاحبالمدونمم القیروان، ہقاضی ے ں ہ  ہ۔
اور              جممراح بممن وکیممع ، قاسممم بممن الرحمممن عبممد ب، بنومم اللم عبد ہمسلم،  ہ

کپیصپحبت            اشپہب القاسپماور وہب،ابپن ابن اور کیا سماع سے  اشہب
قممائد               مغممربکممممم ِل اوراممم بممنگئممم مثممل کممی ان کم تک کییمماممم ےاختیار ہ ے ہ ں  ہ
ہیپں             کہتپے اشپہب ہپوا۔ منتہپٰی پپر آپ علپم میپں مغپرب اور گئے  بپپن

آیپا۔        نہیپں کپوئی بہپتر سے سحنون پاس فپوت  240ہمارے میپں  ہجپری
ہوئے۔
بیتپہ        ) ۲۲۰( آل وسپب فصپل؛ ، المصپطفٰی حقپوق بتعریپف  الشپفاء

وتنقیص   واصحاب ہوازواجم ملعون۔   ِہ فاعلہ حرام م
الپردہ        )۲۲۱( تعریپف فپی باب الصغیر الشرح علی الصاوی  حاشیة

ا۔ِواحکام
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

السلم)         ۲۲۲( شیخ الوحد الحافظ العلم المام ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ
ثممم           الندلسممی الیحصممیی عیمماض بممن نموسی ب عیاض الفضل ابو  ٰقاضی

جمپع            لیپا سپمو انپدر اپنپے کپادریپا علپوم نپے انہپوں المپالکی  السپبتی
لمموگ           تصممانیف کممی ان اور ائممم ردکمممم جممومم میممدانمیمممم ےتصممنیفکممممم ھ ہ ں  ے
لگپا۔             چمکنپے نپام کپا ان پپر افپق کہ حتٰی تھے۔ اٹھاتے پر سواریوں

کپےاسپاتذہ          476 قاضپی ہیپں کہتپے خلکپان ابپن ہپوئے۔ پیدا میں  ہجری
ہے۔      قریب کے سو تعداد ہوئے۔   544کی فوت میں ہجری

)۲۲۳(… کفر          المقالت من و ما بیان فی فصل ھالشفاء،
ابو)        ۲۲۴( القاضی ذوالفنون الحافظ العلم المام ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ

بی           الباجیالممذمم القرطبی الندلسی التجیبی سعد بن خلف بن سلیمان  ہالولید
ابممو              اور حزم بن محمد ابو البر، عبد عمر ابو انسممم ےصاحِبتصانیفمم  ۔
اور              کممی حاصممل فقمم ائمممنمممم پسمممم بیممانکیمماممممممما الخطیبنمممم ہبکر ے ہ ے ٓ ہے۔  ے

چھپوڑیں۔            تصپنیفات بہپت نپے آپ اور ہپوا مشپہور بہپت نپام کا آپ
اور    403 وئ پیدا می ےجری ہ ں ہوئے۔    474ہ فوت میں ہجری
)۲۲۵(        ِِِ بممنِِِ عمممر قممول عممن حممدیثم عنممد الموطمما شممرح ہالمنتقی ٰ 

{ القدریة  {      ء ھؤل فی رایک ما العزیز عبد
محمد)         ۲۲۶( بکر ابو القاضی الحافظ العلم المام ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ

المالکی             الشبیلی الندلسی العربی ابن عبداللممم بن محمد بن عبداللممم ہبن  ہ
بلیپغ             و فصپیح بہپت اور تھپے جامع کے فنون و علوم تصانیف،  صاحِب

تھے۔  اور     468خطیب وئ پیدا می ےجری ہ ں فوت   543ہ میں  ہجری
ہوئے۔
علی         )۲۲۷( مبنیة لیة الجا کانت ، قاصم ، القواصم من ھالعواصم  ہ

العصبیة۔
ذالپک         )۲۲۸( تکپون انمپا قیپل فپان قاصمہ، القواصم،  العواصممن

تشکل۔    الذی المعانی فی
ممممن    {    ) ۲۲۹( رسمممول کمممم جممماء لقمممد متعمممالی قمممول ن القمممرا ٰاحکمممام ہ ٓ 

التوبة…}  ۔ 128انفسکم

لئبریری    اسلمی )242(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

سماعہ        )۲۳۰( شر من یکفیک قاصمہ، القواصم، العواصممن
)۲۳۱({ لمثلہ     {     تعودوا ان ّلہ

ٰ
ال یعظکم تعالی قولہ  احکامالقرآن

۔ 17النور
بن)            ۲۳۲( العباس ابو احمد بن الل عبد بن احمد ی ت ک ہالصفدی ں ہ ے  ہ

منزلپت            و قپدر بہپت صالحپ امام الناسخ المقری الفارسی اللخمی  الحطیئہ
ہپوئے              داخپل میپں شام اور کیا ۔حج ہوئے پیدا میں فاس علمہ۔ ،  والے

لیا۔             بنا وطن اپنا کو مصر جامع اور ملے سے کبار پیدا  478وہاں  ںمی
اور  ےوئ ہوئے۔   560ہ فوت میں ہجری
ہے۔)         ۲۳۳( کیا میں السیر تذکرہ کا ان نے الذہبی
فرخ)           ۲۳۴( بن بکر ابو بن احمد بن محمد ہیں فرحونکہتے  ابن

کے            اللہ وہ المفسر۔ القرطبی الندلسی النصاری اللہ عبد ابو المام  الشیخ
والپے             کرنپے اختیپار زہپد میپں دنیا تھے۔ سے میں علماء اور بندے  نیک
تصنیف              و عبادت وقت کا ان والے نے کر سامان کا آخرت اپنی  اور

گذرتا۔  ہوئے۔    671میں فوت میں ہجری
موسی       { )۲۳۵( وقال لتعالی قو الکریم ن القرا لحکام ٰالجامع ہ ٓ 

{ العراف   اخلفنی ہارون ۔142لخیہ
واحکام       ) ۲۳۶( والسب الردة باب؛ للخرشی خلیل مختصر ا۔ِشرح
الورد)        ۲۳۷( ور الج نسبت ی وری الج العابدین زین بن ہعلی ہ ۔  ہ

مپالکیہ              میپں زمپانہ اپنپے وہ ہپے۔ بسپتی کیایک کہمصر جو  کیطرفپ
تھے۔    عالم بڑے ہوئے۔   1066کے فوت میں ہجری

واحکام       )۲۳۸( والسب الردة باب؛ للخرشی خلیل مختصر ا۔ِشرح
صاء)          ۲۳۹( نسبت یہ الصاوی۔ الخلوتی محمد بن احمد لعباس  ابوا

      ( تھے( فقیہ مالکی وہ ہے۔ طرف کی مصر پیدا  1175الحجر می ںپجری  ہ
کپپی۔          حاصپپل فقپپہ سپپے الدسپپوقی اور الپپدردیر نپپے ۔انہپپوں ہپپوئے

ہوئے۔      1241 فوت میں منورہ مدینہ میں ہجری

لئبریری    اسلمی )243(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

والسممب         الممردة تعریممف فممی بمماب؛ للخرشممی خلیممل مختصممر  شممرح
ا۔ِواحکام

)۹الفصل  (

اقوال        میں بارے کے رافضہ کے فقہاء شافعی
الشافعی)   (۱( سے)         ۲۴۱امام سب میں الہوا اہِل نے میں ہیں  کہتے

رافضمسمممبمممممم            وال یدینممم یگوامم وم اورجممم وال کرنممم دعوممم ڑھجمممومممم ے ہ ے ہ ٹ ھ ے ے ٹے  ھ
ا    ( دیکممم کوئینممیمممم ھکر ں پیچھے)       ۲۴۲ہ کے رافضی کہ ہیں کہتے  اور

) و   نمپمممممم ڑھنماز ۔)۲۴۳ہ
)۲) الللکائی)    الل ہب ۃ کے)      ۲۴۴ہ رسوائیت کی رافضیوں ہیں  کہتے

دیتے              گالی کو اللہ رسول اصحاِب جو ، ہے مروی سیاق جو میں  بارے
سے               ان حماقتیں جو اور کفر کا ان اور ہیں سمجھتے دین اسے اور  ہیں

) ہیں            کیے نقل آثار کچھ نے انہوں کےبعد اس ہیں ۔)۲۴۵منقول
البغدادی)     (۳( ر طا بن القادر جو)     ۲۴۶ہعبد کافر و ی ت ہک ں ہ ے  ہ

لبپادہ            اسپلمکپا نپے انہپوں اور ہوئے ظاہر کےدوران حکومت  اسلمی
سممبائی            کمم کیمماجیسمممم قتممل سمممم خفیممطریقمموممم کو اورمسلمانوممم ا ہاومممممم ے ے ں ہ ں  ڑھ

رافضی۔    غالی کے فرقہ
دین               حکم کا اس کیا ذکر ن م کا جس گرو ی ہےپس ے ہ ہ  ہ

نپہ               اور نہیپں جپائز کھانپا کپا کپےذبیحپہ ان اور کپاحکپمہپے مرتد  سے
دارالسلم             ی ن اور جائز نکاح سات ک عورتو کی ان ہپی ہ ہپے ھ ے ں  ہ

ہپے             درسپت دینپا اجازت کی رہنے کو ان کے کر وصول جزیۃ  میں
تممو              تمموبمکرلیمممم اگممرومم پممس گممیمم کممروائیجممائممم تمموبم انسممممم ںبلکمم ہ ہ ۔ ے ہ ے  ہ

بنپائے              غنیمپت اموال کے ان اور گا جائے کیا قتال سے ان ورنہ  ٹھیک
گے۔  جائیں

کافر               کو صحاب ن و جن معامل کا امامی وس ِل ا تک ا ہج ے ں ہ ہے ہ ہ ہ ہ ں  ہ
ل              اممم کمممومم جیسممممم گممممم تکفیممرکریمممم کممی ان م دیمماپممسممم ہقممراردممم ہ ہ ے ے ں ہ  ے

نمما             نممماِزجنممازممپمممممم کممی ان نزدیک مارممم یممممم تکفیرکرتممممم کی ڑھالسنمم ہ ے ہ ۔ ں ہ ے  ۃ
) ہے          جائز پڑھنا نماز پیچھے کے ان ہی نہ کہ)    ۲۴۷اور ہیں کہتے  اور

لئبریری    اسلمی )244(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہیپں              صحابہ والے ایمان انصار و مہاجرینپ کہتمام ہے اجماعپ کا السنۃ  اہل
رضممی              علممی صحابمنممم کم زعمکمممخلفمممم کممم قولرافضیوممم یم ےاور ہ ہ ہے ے ے ں  ہ

ہے                 اجماع کا السنۃ اہل اور کیا کفر کے کر ک تر کو بیعت کی عنہ  اللہ
جنپت             اہپل سپب وہ ہپوئے حاضپرپ میں بدر صحابہ جو ساتھ  کہنبیملسو هيلع هللا ىلصکے

نپے               جپس ہے کافر شخص وہ ہر کہا نے السنۃ اہل طرح اسی اور  ہیں
ل             حاممم طممر اسممی کممی تکفیممر کممی صحابی کسی سممم میممم مبشرمم ہعشرمم ے ں ہ  ہ
کممی            ان جممو اور یمممم ممموالترکمممتمممممم سمماتممم المومنینکممممم ات اممم ںالسنمم ہ ے ھ ھ ے ہ  ۃ

ہیں        ( دیتے قرار کافر اسے وہ کرے ۔)۲۴۸تکفیر
البغدادی  ( لیے)        ۲۴۹خطیب نبیملسو هيلع هللا ىلصکے اپنے نے اللہ کہ ہیں  کہتے

کریپں               ذکپرخیپر کپا کپہان کیپا لزم پر ملت اہِل اور کیے پسند  مددگار
ان             نممممم اورانممموممم کممی مخممالفت کممی حکممم اللممکممممم نممممم ےلیکنرافضیوممم ں ہ ے ہ ے  ں
اور           کممی کوشممش کممی کرنممممم کممورائیگمماممم د اورجمممم ےکممیکوششمموممم ں ہ  ں

۔                لیپا بنپا دین کو دینے گالی کو ان اور کیا اظہار کا برات سے  ان
َاْفَواِھِھْم{     } ّلِهِب

َ
ال ُنوَر ِلُیْطِفُئوا نور       ُیِریُدوَن ک الل ک ی ت چا ےو ہ ہ ں ہ ے ہ  ہ

متقممدمین             انکمممم پمملمممم اسسمممم جیسممم ادیممم بجممم ساتممم کممم ےکوپمممونکوممم ے ہ ے ے ں ھ ھ ے ں  ھ
اور   ھےچاممتمممتمممممم ے اْلَکاِفُروَن{      }ہ َکِرَه َوَلْو ُنوِرِه ُمِتُّم ّلُه

َ
نممور  َوال ےاللمماپنممممم  ہ

نمماگوار           ی کمموکیسممامممم کممافروممم گمماچممامممم پمموراکممرممم ضممرور ہکممو ں ہے  ے
الصف( گرائے)          8لگے کروٹ کس وہ کہ گے لیں جان عنقریب ظالم  اور

ہیں  ( ۔) ۲۵۰جاتے
الصابونی   ( عثمان بعد)       ۲۵۱ابو ک کرن ذکر کا اربع ےخلفاء ے  ہ

دوسممتی             انسممممم اور محبممترکممممممم انسممممم کمموئی جممو پممس یمممم ےکممتممممم ھے ے ں ہ ے  ہ
اور               خیممالکممرممم کا حقوق انکممم اور دعاکرممم لیممم انکممم اور ےرکمممممم ے ے ے ے  ھے
جو               اور میمممسممممممم والوممم کامیابممونممم توومم کوپممچانممم فضل ہےانکممم ے ں ں ے ہ ہ ے ہ  ے
اس             نسممبت کممی ان اور ، گممالیدممم انممیمممم بغممضرکممممممم انسممممم ےکمموئی ں ہ ھے  ے

… ہیپں           کرتپے خپوارجی اور روافپض کیطرفپ امور جنپ کرے  طرفپ
) ہے      …        سے میں والوں ہونے ہلک وہ ہو لعنت پر ان کی ۔)۲۵۲اللہ

السفرایینی)    (۶( لمظفر تکفیر)     ۲۵۳ابو کی صحاب امامی ی ت ہک ہ ں ہ ے  ہ
ہے               گیا کردیا تبدیل کو قرآن کہ ہیں کرتے دعوٰی یہ اور ہیں متفق  پر
و              زیممادتی طممرفسممممم کممی صممحابم انممدر اسکممممم اور ا تممم کمومم ےجیسممم ہ ے ھ ہ ہ  ے

علممی              نمیمممم اسقممرا کمم کممازعممممممممم ان اور کردیمماگیممامممممم ںنقصممان ٓ ہ ہے  ہے

لئبریری    اسلمی )245(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ی           یتممممم نمممصبممممم میممممم بمممارممم اممممامتکمممممم کمممی عنمممم اللمممم ھرضمممی ھ ں ے ے ہ  ہ
رکھتپپے          زعپپم یپپپہ وہ اور کردیپپا سپپاقط نپپے صپپحابہ  جسپپپے

احادیث           ن اور ی ن اعتماد کوئی پر ن قرا موجود ک ہی ں ہ ٓ ہ ہپ ں  ہ
کپہ           ہیپپں رکھتپے زعپم یپپہ پھپپر ۔ ہپپے اعتمپپاد کپوئی  مصپپطفٰیملسو هيلع هللا ىلصپر

وہ             اور نہیپپں کاکوئیاعتماد اس ہے شریعت جو میں کےہاتھ  مسلمانوں
گمما              جممونکلممممم یمممم دیکممتمممم ممم ومم جسممم یممم منتظرمم امامکممم وم مومم ےاپنممم ں ہ ے ہ ہ ہ ے ں ہ ے ہ  ے
ل                اممم کممومم یمم اور گمما ائممم شریعتپمممممم اورانممیممم گا تعلیمدممم ہاورانممیممم ہ ہ ہ ے ڑھ ں ہ ے ں  ہ

مقصممد              انکمما کلمسممممم اس یممممم ینممیممممم پربمممم چیز کسی کی دین ےالسنمم ں۔ ہ ں ہ ھ  ۃ
شپریعت              وہ سپے اس بلکپہ نہیپں ہپی کرنپا مکپیتحقیپق کپےکل  امپامیہ

اختیار             وسعت محرماتمیممم تاکمومم یممم کرناچاممتممممم ساقط کو تکلیف ںکی ہ ہ ں ہ ے  ہ
مبممدل            شممریعت یمم کمم پیممشکریمممم معممذرت سممامنممم عمموامکممممم اور ہکریممم ہ ں ے ے  ں
سپے               میپں دیپن اور ہے محرف ہی سے دور کے صحابہ قرآن اور  ہے
بپات               یپہ کپہ ہیپں کہتپے وہ پھپر ہپے۔ نہیپں باقی پر اصل اپنی چیز  کوئی

کے                ان صرف یہ ہے کی روایت سے رافضیوں نے ہم جو بات یہ لو  جان
کے              عقل بدیہی اپنی انسان مند عقل ایک پس کرتی نہیں دللت پر  فساد

کردیتمما               انکممار کا اس اور جانلیتاممممم کو فاسدممونممم باتکممم اس ہےساتممم ے ہ ے  ھ
ان               ک اس سوائ جائی لی مقالت ایس س ان ی ن ممکن ہی ے ں ے ے ے ہے ں ہ ہ  ہے۔
        ِ ل      اممم جمموومم کااظممارمموتاممممم خبثِباطن چمممپممم میممم اندرضمیروممم ہکممم ہ ہے ہ ہ ے ھ ں ں  ے
پھرتے              چھپائے ساتھ کے شر و الحاد اور میں پردہ کے محبت کی  بیت

ں( ل)           ۲۵۴ہی ا انحصار کا کفتاوی ت سن ل ا ک ی ت ک ہشیخ ٰ ے ہ ہ ں ہ ے ہ  ۔
     …   … پمممر    بات اس سب اورومم والحدیث ی لالرا امم والجماعممپرمممم ہالسنمم ٔ ہ ہے ۃ  ۃ

) ہے        مردود مذہب کا رافضیوں کہ ہیں ۔)۲۵۵متفق
الغزالممی    ( امممام حامممد کج)     ۲۵۶ابممو کی رافضیوں کہ ہیں  کہتے

علممی              جنمماِب اور نکممالی کممیرامم جممرم ایسممممم نممممم کممانممموممم مییممممم ہفمم ے ے ں ہ ہ ہے ہ  ہ
اللپہ                تپاکہ تھپے بتپاتے نہیں لیے اس کیباتیں غیب کہوہ کیا نقل یہ  صسے

         ِِ اسممیِِ رونممماکممردممممم تبممدیلی اور رکممردممم ظممامم خممودانممیمممم ے۔تعممالی ے ہ ں ہ ٰ 
نہ               ابتداء خود نے کیکہعلی روایت سے محمد بن جعفر نے انہوں  طرحپ

السمملم             علیمم اسممماعیل کمم ملجیسممممم نمم حکممم انممیمممم کمم تممک جممب ہکممی ہ ے ہ ں ہ  ہ
ہپے                صپریح کفپِر یپہ پس ۔ گیا کیا ذبح ہی پر ملنے حکم کا اللہ  کو

) ہے          نسبت کی تغییر و جہل طرف کی اللہ ۔)۲۵۸اور
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میں)         ۸( تفسیر اپنی ہیں رازیکہتے الدین فخر َیَعُّض{ امام  َوَیْوَم
{ َیپَدْیِه   ِلُمَعَلپی (الَّظا الفرقممان        گمما ائممم کمممم کممامممم اتممم ظممالماپنممممممم دن ےجممس ھ ٹ ھ ہ ے

اس)           27 مسلمان اگرچ اور شخص ی و ظالم ی ی ت ک ہرافضی ہے ہ ہ ں ہ ے  ہ
کممی               اس کممو کسممیفلممم اور پممائیممم چممم یاسممممم اورکتنامم بدلدیممم نام ںکا ں ھ ے ہ  ں
 … پممس            یمممم ذکممرکیمممممم نممام صممحابمکممممم فاضل اورانمموممم دیممم ںجگمرکممم ہ ے ے ہ ں ہ ں ھ  ہ

کپہ               بغیپر کیپے ثابت یہ اور بغیر کیے طعن میں قرآن قول یہ کا  رافضیوں
کفممر              نا ایساکمم کم نزاعنممیممم کوئی اسمیممم وتامم مکملنممیمممم محرف ن ہقرا ہ ں ہ ں ۔ ہ ں ہ ٓ 

پر              صدیق عائش منین المو ام جو رافضی و ا ک ن و ان ہاور ہ ہ ہپ ے ں ہ  ہے
ا             مریمممعلیممم جنمماب جممو یمممم کممیطممرحمم انیممودیمموممم ومم یممم ہطعنکرتممممم ں ہ ں ہ ہ ں ہ  ے

) تھے     باندھتے بہتان پر ۔)۲۵۹السلم
سپے             شپیخین جپو شپخص وہ ہر ہیں کہتے الذہبی اللہ عبد ابو  امام

ہپے              کرتپا تعپرض سپے ان جپو وہ بلکپہ نہیپں غالی وہ ہے کرتا  محبت
تممو              گممالیدممم اگممر ومم غممالیرافضممیممممممم تمموومم سمماتممم ےتنقیممصکممممم ہ ۔ ہے ہ ھ  ے
ہپے             کپافر وہ تپو کپرے تکفیپر وہ اگر اور ہے رافضی ترین  شریر

ہے     ( مستحق کا رسوائیت گا)       ۲۶۰اور دیک تو ک ا ک ن و ان ھےاور ہ ہ ے ں  ہ
صممحیح             اور یممم احتجاجکرتمممم ساتممم کممم موضوعباتوممم میشم لوگمم یم ںکم ہ ے ھ ے ں ہ ہ ہ  ہ

و              خوفلحقممم سا مادنی یانممیمم جببممم اور یممم تکذیبکرتممممم کی ہباتوممم ٰ ں ہ ھ ں ہ ے  ں
کممی             سممنت اور یمممم تعظیمممکرتمممممم کممی صممحیحین اور یمممم تقیمکرتممممم ںتو ہ ے ں ہ ے  ہ
اسممکا            اور یمممم لعنممتکرتمممممم پممر رافضممیت اور یمممم ںبزرگیماننممملگتممممم ہ ے ں ہ ے  ے
ایسمما            …  یمممم اعلنکرتمممم کا لعنت اوپر خوداپنممم ومم یمممم ںانکارکرتمممم ہ ے ے ہ ں۔ ہ  ے

کے              جہالت تھے۔ کرتے ساتھ اپنے مجوسی ہی نہ اور یہودی نہ جسے  کام
کپے              ان تمہپارا تپو ہیپں غپالب پر مشایخ و فضلء کے ان طریقے  طور

کے              کاروں نیکوں کے ان کوئی ۔ ہے؟ خیال کیا میں بارے کے  عامۃ
گدھے              ہوئے بدکے اور جاہل کے جاہلیت وہ کہ کرے گمان کیا کا  حیلوں

ہیپں              کہتپے کپےمتعلپق صپحابہ وہ اور پر ہدایت ہے کیتعریف اللہ  ہیں۔
سے                 دین وہ تو دی گالی انہیں یا کیا طعن میں شان کی ان نے جس  کہ

میپں              کپےبپارے ان کیپونکہ گیپا ہپو جپ خپار سے کیملت مسلمانوں  اور
اور               محبممت کممی ان اسممممم رسول اور اللم فضائل، ، مناقب انکممم ےطعن ہ  ے

احادیث               وممم کممم اسملیممم اور تعریفمیمممطعنمممم بارممم انکممممم کمیمم ہاللم ہ ے ہے ں ے ے  ہ
میں              کینقل احادیث اور واسطے اس ۔ رواۃہیں دلعزیز ہر سے  کےسب
بنپدے              اس ہپے ظپاہر بالکپل یہ ہے۔ آتا واجب طعن میں منقول سے  طعن
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپے              الحپاد اور زندقہ نفاق، کو آپ اپنے اور کرے تدبر جو لیے  کے
) رکھے    محفوظ سے ۔)۲۶۲عقیدہ

قرار)           ۱۰( کافر کو خوارج اور شیع ی ت ک السبکی الدین ہتقی ں ہ ے  ہ
کممی              صممحابم اعلم کممومم دلیمملپکممممیمممممم باتسممم اس نممم والوممم ہدینممم ہ ہ ہے ڑ ے ے ں  ے
کممی              بشممارتدینممممم کممی جنممت کممو ان کممی اورنممبیمممم یممم ےتکفیرکرتممممم ملسو هيلع هللا ىلص ں ہ  ے
پممر             جن درستاحتجاجممممم بالکل یم نزدیک پسمیرممم یممم ہےتکذیبکرتممممم ہ ے ں ہ  ے

) وئی     تکفیرواضحمم کی کے)       ۲۶۳ہان ؓہ عائش اماں کہ ہیں جوکہتے وہ  اور
       …   … القتممل  واجممب تحت اسبابکممم دو شخص ایسا کیپنامم اللم میممم ےبارممم ہ ہ ں  ے

لنا              جسکاج کرتا اعلن کا ت برا کی ان ن قرا ک ی ل ھٹپ ہپے ٔ ٓ ہ ہ ہ ۔  ہے
کپہ              ہپے کپیتکپذیب ان کرنپا بکپواس میپں کپےبپارے ان اور ہپے  کفپر

تنقیممص              نام ایساکمم میممم بارممم انکممممم اور یممم فراشممیمممم کممممم ہومممنبیمممم ں ے ے ں ہ ں ے ملسو هيلع هللا ىلص  ہ
) ہے       کفر تنقیص ملسو هيلع هللا ىلصکی آپ اور ۔)۲۶۴ہے

قول     اللمکممم کثیر، ےابن َعَلی{       ہ َاِشَّداُء َمَعُه ّلذیَن
َ
َوا ّلِه

َ
ال َرُسوُل  ُمَحَّمٌد

َبْیَنُھْم   } ُرَحماُءپ مالک          اْلُکَّفاِر سےامام اسآیت ہیں میںکہتے تفسیر  کی
بغپض              سپے صپحابہ جپو ہیپں کپافر رافضپی کپہوہ کیپا اخپذ مسئلہ یہ  نے

ان               جممو اور یمممم غیظکمممماتممممم پر صحابم کمومم ا کمم نممم انمموممم یمممم ںرکمممتممممم ہ ے ھ ہ ہ ہ ہ ے ں ہ ں۔ ہ ے  ھ
اخممذ              اس جممماعتنمممم ایممک کممی علماء اور وممکافرممممم غیظرکمممممم ےپر ہے ہ  ھے
بنپت             صپدیقہ عائشپہ امالمپومنین نپے انہپوں کیہپے۔ کیموافقت ان  میں
کممی             یت اسا میممم بارممم کممم والممم تانباندمممنممم پربمم ما رضیعنمم ٓالصدیق ں ے ے ے ے ھ ہ  ہ

ا   کمم ہتفسیرمیممم ِفي{       ں ُلِعُنوا ْؤِمَناِت اْلُم اْلَغاِفَلِت اْلُمْحَصَناِت َیْرُموَن ّلِذیَن
َ
ا  ِإَّن

 { َعَذاٌب    َوَلُهْم َواْلِخَرِة عورتپوں       الّدْنَیا مپومنہ غافل جو لوگ وہ شک  بے
لیے                کے ان اور ہے لعنت میں آخرت و دنیا پر ان ہیں باندھتے بہتان  پر

النور   ( کہ)         23ہےعذاِبعظیممممم ہے اتفاق قطعی پر بات اس علماءکا  ۔
ا               تممانبانممدممم پممربمم ان اور لگایمما الممزام پممر پ جسنممممما بعد یتکممم ھاسا ہ ٓ ے ے ٓ 
کیپونکہ              ہپے کپافر شپخص ایسپا تپو ہپے گیپا کیپا ذکپر میپں آیت اس  جو

کپے            المپومنین امہپات بقیہ اور ہے رکھتا دشمنی ساتھ کے قرآن  وہ
ہے۔    رکھتا دشمنی ساتھ

) المقدسممی    محمممد حامممد مختلپف    ک) ۲۶۵ابممو رافضپی کپہ ہیپں  ہتپے
سے             عناد ساتھ کے قبیح جہِل اور ہیں کفر صریح عقائد کے  گروہوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

دیمممن              اور کافرممونممم انکممم وال غورکرنممم ی کوئیبممم اور یممم ےعبارتمم ہ ے ے ھ ں  ہ
) کرسکتا          توقفنممیممم میممم بارممم کممم خارجممونممم ںاسلمسممم ہ ں ے ے ے ہ ۔)۲۶۶ے

یہ)             ۱۳( کرے رحم پر اللہتم ہیں الدینالسیوطیکہتے جلل  امام
انکممار               کمما فعلممی یمما قولی حدیِث کی نبیمممم کسینممم جس کم لو جان ملسو هيلع هللا ىلصبات ے  ہ

ہپے             کپافر وہ تپو کے ہونے وحجت اصول کا دین اسکے بشرط  کیا
کے             عیسائیوں اور یہودیوں حشر کا اس ہے خارج سے اسلم دائرہ  اور

چپاہے۔             اللپہ سپاتھ کپے جن ساتھ کے گروہوں کافر ان یا ہوگا  ساتھ
ایپک              کپا رافضپیوں غپالی اور کپہزنپادقہ ہے یہ کیاصل رائے فاسد  اس

کممی            انحصممارکرنمممم پممر ن صرفقممرا اور انکارکرنممم سنتکممم ےگرومم ٓ ے ے  ہ
ملعممون   {        پرویممز احمممد غلم دورمیمممم کممممممارممم جیسممممم ںطرفگیممامممممم ے ہ ہ ے  ہے

لبپادہ           اسپلمکپا نپے جنہپوں ہپے کپاموقپف پرویزیپہ فرقپہ  خنزیرکپااور
نکمممال            نئیرامم ایمممک کمممی انتشمممار و تفمممرق اسممملممیممممم کمممر ہاومممممم ں  ڑھ

ہپے   ِ  ِعلیرکھپی یسممتحقون    ممما الّلمم مممن }   ٰہم میپں  اس وہ اور مپترجم ، 
کپہنبپوت             ہیں رکھتے اعتقاد بعض سے میں ان ہیں۔ رکھتے آراء  مختلف
جناِب               وحی سے غلطی کہجبریل یہ اور تھی کےلیے عنہ اللہ رضی  علی

وتعالٰی          ٗہ سبحان اللہ پس گئے۔ لے کےپاس بملسو هيلع هللا ىلص ظلممم   رسالتمٰا  ےانکممم
کرتے               اقرار کا نبوت جو ہیں ایسے بعض سے میں ان ہے۔ بلند بہت  سے
جب               لیکن ا ت حق کا عن الل رضی علی خلفت ک ی ت ک لیکن ھپی ہ ہ ہ ں ہ ے ہ ں  ہ

    … پممر        انرافضیوممم کی اللم کیا حوالممم رصدیقکممم ابوبک اسممم ںصحابمنممم ہ ے ے ؓ ے ے  ہ
حپق  …             کیپا، ظلپم نپے انہپوں اور ہیپں کافر کہوہ لگے کہنے یہ ہو  لعنت
انہپوں            …  پھر ہو لعنت پر کیان اللہ کیا۔ کومحروم مستحق اور  چھینا

کپرکپہ                کہپہ یپہ دیپا دے قپرار کافر کوبھی عنہ اللہ رضی علی جناِب  نے
    … سمماری          نممممم پممسانممموممم کیا نم طلب کو حق خلفتکممم اپنی نممم ےانمموممم ں ہ ہ ے ے ں  ہ
قومکپیروایپات             کافر وہ کےنزدیک ان کیونکہ کردیا انکار کا  احادیث

وان    لل انا ہی ں۔ روایت            اہ انکی تھیںکہ نہ قابل اس روایات یہ راجعون۔  الیہ
اصممل              انکممممم کم کیا مجبور میممم حاجتنمممم و ضرورت لیکن ےکیجائممم ہ ں ہ ے  ے
لمموگ             کممممم کئیزمممانوممم جممسسممممم کمم جممائیممم بیانکیممم مفاسد بکممم ےمذمم ں ے ہ ں ے ے  ہ

سے              بہت مالک کے رائے اس میں زمانے کے اربعہ ائمہ اور تھے  محفوظ
کے              ان اور کیے مناظرے ساتھ کے ان نے اربعہ ائمہ تھے۔ موجود  لوگ

) لکھیں    تصانیف میں کی)        ۲۶۷رد صحاب ن جس ی ت ک و ہاور ے ں ہ ے ہ ہ  ۔
کممافر               ومم نممیممممتممممممم سمممم صممحابممیمممم بکممر ابممو کمم ا یممکممم یا کی ہتکفیر ھے ں ہ ے ں ہ ہ ہ  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نقل             وجو دو می بار ک تکفیر کی ان س حسین ہقاضی ں ے ے ے  ہے۔
) ہے          تکفیر نزدیک میرے ترین صحیح اور ہیں گئی ۔)۲۶۸کی

) الرملی   الدین ابم بکر)        ۲۶۹ہشمم ابو ک ک کوئی اگر ی ت ہک ہے ں ہ ے  ہ
وعثمممان               عمممر کممومم یمم اور اور وممکممافرمممممم نممتممممممم سممم ہصحابممیممم ہ ہ ہے ہ ھے ہ ے ں  ہ

ان            کیممونکم خممارجکممرممم شممرفسمممم صممحابیتکمممم کو ما عنمم اللم ہرضی ے ے ے ہ  ہ
کممی            صممحابی کسممی پممس عممامجانتممامممممم و خمماص کممو صممحابیت  ہےکممی

) ہے        وال جھٹلنے کو نبیملسو هيلع هللا ىلص وال کرنے ۔)۲۷۰تکذیب
یتمی)   ۱۵( ال حجر بن }ہاحمد ٗہ {     َمَع ّلِذْیَن

َ
َوا ّلِہ

ٰ
ال َّرُسْوُل  کی ُمَحَّمٌد

رافضپیوں             ان نپے مالپکپ امپام سپے آیپت کپہاس ہیپں کہتپے میپں  تفسپیر
کہ               کہا اور ہیں رکھتے بغض کےساتھ صحابہ جو کیا کواخذ  کیتکفیر
وہ              کھپائے غیپظ پپر ان جپو اور ہیپں رکھتے غیظ کےساتھ صحابہ  وہ
آیپت              پپر جپس ہپے اسپتدلل اچھپا بہپت یہ کہ ہیں کہتے الہیتمی ہے۔  کافر

ان             پممر کفممر کممممم رافضممیوممم الشممافعینممممم امممام دللتکرتامممممم ر ےکاظامم ں ے ہے۔  ہ
ی             بمممم جممماعتنممممم ایممک کممی ائممم اور مممواقفتکممیمممممم کممی قممول ھکممممم ے ہ ہے  ے

) ہے    کی موافقت لیے)         ۲۷۱انکی کے دین رافضی کہ کہا نے انہوں  ۔
کیوجہ             اس ہیں۔ دہ نقصانپ زیادہ سے فرقوں سارے اور نصارٰی  یہودو
اور              عنمماد ، ،بممدعتیممم قبمماحتیممم کممیومم ان اور یممممم بممتممانمم ومم ںانکممممم ں ہ ں ہ ہ ہ  ے
اور              دیممن سممبب طعممنکمممم انکمممم لمموگ ملحممد کمم تممک یمماممم ےجمممومممممممم ے ہ ں ہ ہے ٹ  ھ

) لگپے       کرنپے طعپن میپں بپارے کپے کہ)     ۲۷۲آئمپہ ہیں کہتے وہ  اور
            ؓ صدیقہ عائشہ اماں جو کہ ہے ہوتا معلوم سے افک طپپرف  حدیِث  کی

م              ائمموغیرممم اسکیمممارممم اور لعنتیکافرمممم ومم نسبتکرممم کی ہزناء ہ ے ہ ہے ہ  ے
تکممذیب           کممی نصمموص نممی قرا اسمیمممم کیممونکم صممراحتکممیمممممم ٓنممممم ں ہ ہے  ے

سپے            اسپی ہپے۔ کافر بالجماع وال کرنے تکذیب کی قرآن اور  ہے
امپاں             وہ کیپونکہ ہپے ہوتپا واضپح ہونپا کپاکپافر شیعوں غالی سے  بہت

 ؓ کہپاں      …      عائشہ وہ کپرے قتل انہیں اللہ ہیں کرتے نسبت ایسی  کیطرفپ
) ہیں   پھرتے ۔)۲۷۳بھٹکے

) جن)           ۱۶  ک تکفیر کی صحاب بالجمل ی ت ک اللوسی لثناء ہابو ہ ہ ں ہ ے ہ ٓ 
کرنمما               اقممدام کا لعنت پر ان اور نفاقمحققممممم عدِم اور صدق ایمان،  ہےکا

ہے۔               واہمہ کمزور بھی سے جالے کے مکڑی یہ تو پر بنیاد کی شبہ  مجرد
لوگپوں              ان نپے انہوں کیونکہ نہیں جائز کرنا توقف بھی بھر ذرا پر  اس
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)    ِ طممالب       ابممی بممن علممی المومنین امیر کم کی تکفیر کے)  ۲۷۴ہؓکی  جن
کرتپے           اقتپدٰی کپی ان میں وجماعت اجتماع اور پڑھتے نمازیں  پیچھے

اجمعیپن۔آپ             عنہپم اللپہ رضپی عثمپانپ و عمپر و بکر کہابو جیسے  تھے
ام            ی اپنممیبیممم کممم معمماملمرکمممتمممممتمممممممم حسممِن قممدر اس سمماتممم ٹانکممممم ہ ھے ے ھ ہ ھ  ے

          ؓ ابوبکر خود اور کردیا سے عمؓر نکاح کا سپے   اکلثوم بیپوہ  کی
سمماتممم              خلفمماءکمممم معمماملم کمما ان اور یمممم خممالمتممم کممی حنفیم جو کی ھشادی ے ہ ں ھ ہ  ہ

کپوپتھپروں              شپیعہ جپو تھپے وہ تپو اورآپ نہیں محتاجپ کا  کسیتاویل
تھے   ( مارتے ۔)۲۷۵سے

جات   وحوالہ تراجم
بن)          ۲۴۱( المطلب بن اشم بن ادریس بن محمد ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ

اللپہ            عبپد ابپو الملپۃ، فقیہ الحدیث، ناصر العصر، عالم المام، مناف،پ  عبد
آپ          سپے اللہملسو هيلع هللا ىلص رسپول المکپی۔جنپاِب الشپافعی، المطلپبی ثپم  القرشپی،
کے              المطلب عبد اور ہیں بھائی کے ہاشم المطلب ۔ ہے ملتا شجرہ  کا

ہیں۔   کہ           150والد ہیں کہتے حنبل بن احمد ہوئے۔امام پیدا میں  ہجری
انہیں               جو ہے بھیجتا مجدد ایک کےلیے لوگوں بعد سال سو ہر تعالٰی  اللہ

اللہ          رسول اور ہے چلتا پر کیراہ کیے    ملسو هيلع هللا ىلصسنت منسوب طرف  کی
بعممد               سممال سممو کم ا دیکممم منممم پسمم دورکرتامممممم کو جمممومممم والممم ہجانممم ھ ے ہ ہے۔ ٹ ھ ے  ے

آئے۔آپ             شافعی امام بعد سال سو دو اور آئے العزیز عبد بن  204عمر
ہوئے۔    فوت میں ہجری

کیا۔)        ۲۴۲( روایت میں البانہ نے بطہ ابن اسے
بن)          ۲۴۳( الل ب القاسم ابو المفتی المجود المام ی ت ک بی ہالذ ۃ ہ ں ہ ے ہ  ہ

میپں          وقپت اپنپے الللکپائی الشپافعی الپرازی الطپبری منصور بن  حسن
پمماس             حامممدکممممم ابممو شممیخ انممموممم سمممتمممممممم علماءمیممم ےبغدادکممماچمممممم ں ہ ھے۔ ے ں ھے  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کی۔         حاصل مہارت میں مذہب اور کیا حاصل میں  418تفقہ  ہجری
ہوئے۔  فوت
والجماعہ)        ۲۴۵( السنۃ اہل اعتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کیا۔   روایت میں
ر)         ۲۴۶( ما البارع، علم ر طا بن القادر عبد ی ت ک بی ہالذ ہ ہ ں ہ ے ہ  ہ

پپایہ           بلنپد بپڑی اور ٹھہپرے میپں خراسپان البغپدادی، منصور ابو  استاد،
ابممو             ومم یممممم الشممافعیممیممممسمممممم اعلم ئممم اورا یمممم حاممملمم ہتصانیفکممم ں۔ ہ ے ں ہ ہ ٓ ں ہ  ے
میپں            فنپون سترہ وہ تھے۔ سے میں تلمذہ کےارشد السفرایینی  اسحاق
ا             جاتمماتمممم کیمما استعمال المثلکممم ضرب بطور کو ان اور اتمممتمممممم ھپمممممم ے ھے ے  ڑھ

کہتپے            الصپابونی عثمان ابو تھے۔ والے حشمت بڑی اور رئیس وہ  اور
            ، الترتیب بدیع تھے، امام کے اسلم اصوِل منصور ابو استاد کہ  ہیں

ہپوئے           خپراب حپالت کے نیشاپور جب مفخمًا۔ مقدما اماما التالیف  غریب
نکلے۔     سے وہاں آپ ہوئے۔    429تو فوت میں ہجری

الرکممن       ) ۲۴۷( الثممالث الفصممل الخممامس البمماب الِفممَرق بیممن  الفممرق
عشر۔  الخامس

الرابع۔      ) ۲۴۸( الفصل الخامس الباب الفرق بین الفرق
الحافظ)         ۲۴۹( مفتی العلمہ الوحد خطیب،المام ہیں  الذہبیکہتے

صپاحِب            البغپدادی ثپابت بپن علپی بپن احمپد بکر ابو وقت محدِث  الناقد
اس            نممممم اورانمموممم ، یممم لکممم تکتابیممم بمم نممم الحفاظ،انمموممم ےتصانیف،خاتممم ں ہ ں ھ ں ہ ے ں ہ  ۃ

تعپدیل،            ، جپرح علپل، تصپحیح، انہوں کی حاصل مہارت بہت میں  میدان
دور             اپنممممم اورومم امنوایممامم اپنممالوممم میممدانمیمممم توضیحکممممم اور ےتاریخ ہ ۔ ہ ں  ے
کپے            مپذہب شپافعی آپ تھپے۔ جپاتے کے شمار میں حفاظ بہترین  کے
سپپے             پچاس میں میدان کے تصنیف نے انہوں تھے۔ سے میں علماء  کبار

کیا۔     کام سال اوپر السمعانی     392کچھ سعد وئ پیدا می ے۔جری ہپ ں  ہ
،حجپت،             حریپت ثقپہ، ، والے وقار والے، ہیبت بہت الخطین کہ ہیں کہتے

ہپوا۔            خپاتمہ کپا حفپاظ پپہ اوران تھپے ،فصپیح الضبط کثیر الخط،  حسن
ان            بسممبب کممی کوشممش کممی قتمملکرنممممم انممیمممم دمشقمیمممم نممم ےرافضیوممم ں ہ ں ے  ں
نپپے            انہوں لیکن کے۔ کرنے روایت صحابہ فضائِل میں مسجد جامع  کے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

دیپا۔            چھپوڑ انہیپں سپے خپوف کپے انتقپام کپے السنۃ اہل کے بغداد
ہوئے۔   463 فوت میں ہجری
فضممممائل       )۲۵۰( املء ، السممممامع داب الممممروایوا لخلق ٓالجممممامع ٔ 

ومناقب  اعمال   ِہالصحابم لمحاسن والنشر م۔ِموسوابق ِم
المحدث)        ۲۵۱( المذکر، المفسر القدو العلم المام ی ت ک بی ۃالذ ہ ں ہ ے ہ  ہ

النیشپاپوری،           احمپد بپن الرحمن عبد بن اسماعیل عثمان ابو السلم  شیخ
السپنہ            کپیتصپنیف ان تھپے۔ سپے میپں الثپر اہپل ائمپہ وہ  الصپابونی۔

کیمما             اعممتراف کمما کممیرائممم ان جسمیمممم تمشممورمممم السلفبمم ےواعتقاد ں ہے ہ  ہ
ہے۔  کپہوہ          276گیا ہیپں کہتپے الپبیہقی بکپر ابپو ہوئے۔ پیدا میں  ہجری

الصپابونی۔           عثمپان ابو تھے السلم شیخ اور تھے امام کے مسلمانوں
ہوئے۔   449 فوت میں ہجری
الحدیث۔)    ۲۵۲( اصحاب السلف عقیدۃ
ر)           ۲۵۳( طا لمظفر ابو المفتی ، العلم ، فور شا ی ت ک بی ہالذ ہ ہ ں ہ ے ہ  ہ

الکپبیر،        تفیسپر الشافعی،صپاحِب الطوسی، ثم السفرایینی، محمد  بن
ان            سمماتممم البغممدادیکممممم منصممور ابممو اسممتاد سمممتممممممم اعلممیممم ائمم ھومم ے ھے۔ ے ں ہ  ہ

تھا۔    رشتہ سسرالی ہوئے۔   471کا فوت میں ہجری
ال        )۲۵۴( الفممرق عممن الناجیم الفرقة وتمییز الدین فی  الکینِہالتبصیر

فضائح      وبیان الروافض مقالت تفصیل م۔ِباب
الکین        )۲۵۵( الفممرقالممم عممن الناجیة الفرقة وتمییز الدین فی  ہالتبصیر

والجماعة۔         السنة ھل ل النجاة تحقق طرقی فی فصل
حجۃ)          ۲۵۶( البحر، ، المام السلم، شیخ ، الغزالی ہیں کہتے  الذہبی

بممن           محمممد بممن محمممد حامممد ابممو الممدین زیممن الزمممان،  ۃالسمملم،اعجمموبمم
دانممائی         اور یممن تصممانیف،ذمم صمماحِب الغزالممی ، الشممافعی  ہمحمدالطوسممی

اور    450والے۔ وئ پیدا می ےجری ہ ں ہوئے۔   505ہ فوت میں ہجری
)۲۵۷’’ النسخ)  ‘‘ یعنی
الول۔)     ۲۵۸( الباب النسخ، کتاب المستصفٰی،
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)۲۵۹(    } ُبْهَتاًنمما  َمْرَیممَم مَعَلممى ْ َوَقممْوِلِه َوِبُكْفِرِهممْم الغیممب؛قممولم ٰمفاتیممح  ہ
النساء }( ۔)156َعِظیًما

عروبۃ۔)      ۲۶۰( ابی ترجمۃ فی النبلء اعلم سیر
مممن       )۲۶۱( والل للصحب النتصار کتاب عن الموضوعات،  ٓترتیب

الضال۔   السماوی افترات
السبعون۔    )۲۶۲( ہ الکبیر الکبائر، کتاب
)۲۶۳ (  ِِِ السبکیِ ُسپَلْیَماُن    {  ٰفتاوی َوَوِرَث تعپالٰی قپولہ جامع  باب

النمل}  ۔16َداُووَد
)۲۶۴(  ِِِ السبکیِ النبیملسو هيلع هللا ىلص۔    باب ٰفتاوی سب فصل جامع
حامد)          ۲۶۵( ابو یوسف بن خلیل بن محمد ی ت ک ںالشوکانی ہ ے  ہ

نپے           انہپوں اور ہپوئے پپذیر قیام میں قاہرہ الشافعی۔ المقدسی  الرملی
سممفر            رخممِت جممانب کممی رقمماممرمم حفظکیمماممپمممم کو مختصرات سی ت ہبمم ہ ھ ۔  ہ
کیپا۔             اخپذ سپے جمپاعت ایپک اور المنپاوی ، حجر ابن حافظ اور باندھا

اور    819 وئ پیدا می ےجری ہ ں ہوئے۔   888ہ فوت میں ہجری
مذ        )۲۶۶( اصول عن نقًل الرافضة، علی الرد فی الشیعة ِرسالة  ب

القفاری۔   لناصر المامیة
المقدمة۔      )۲۶۷( بالسنة العتصام فی الجنة مفتاح
والتعزیر۔       )۲۶۸( الردة باب الحمدانیة الفتاوٰی فی الدریة العقود
مصر)         ۲۶۹( رامل الرملی النصاری حمز بن احمد الدین اب ہش ہ  ہ

علپِم            ، عربیپہ علپوم حپدیث، ،تفسپیر فقپہ الشپافعی۔ ہپے نسبت  کیطرفپ
اور            النصمماری زکریمما میمممم اساتذمم انکممم مشغولمموئممم ساتممم ںکلمکممم ہ ے ے ہ ھ  ے
بیٹپے              کپے آپ میپں ان کیپا طپے تلمپذ زانپوئے پاس کے ان نے  جنہوں
الممدین         اورشمممس الصممغیر، بالشممافعی الملقممب ، محمدالعملیمم الدین  ۔شمس

ہیپں۔       الشپربینی الخطیب المصری محمد بن فپوت  957احمد میپں  ہجپری
ہوئے۔
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

فصل         ) ۲۷۰( ، شجاع ابی لمتن الخطیب شرح علی البجیرمی  حاشیة
الردة۔  فی

ا      )۲۷۱( علی الرد فی المحرقة والزندقپة،  ِالصواعق البپدع  ل
السنة۔      اھل اعتقاد بیان فی الخاتمة

البمماب        )۲۷۲( والزندقممة، البدع ل علیاممم الرد فی المحرقة  ھالصواعق
الخامس۔   الفصل الول،

البمماب        )۲۷۳( والزندقممة، البدع ل علیاممم الرد فی المحرقة  ھالصواعق
الثانی۔   الفصل الثالث

۔)           ۲۷۴( عنہ اللہ رضی طالب ابی بن علی المومنین امیر یعنی
الل     )۲۷۵( السئلة علی العراقی الثالث۔   ِہالجوبة الفصل ، وریة

 

)۱۰الفصل  (

اقوال       میں بارے کے رافضہ کے احناف
)۱) حنیفہ)   ابو اصل)       ۲۷۶امام کی عقید ک شیع ی ت ہک ے ہ ں ہ ے  ہ

) ہے      دینا قرار گمراہ کو رضی)      ۲۷۷صحابہ عائش ک ی فرمات ہاور ہ ں ہ  ے
عورتپپوں            ترین کیافضل جہانوں دونوں کےبعد الکبرٰی خدیجۃ عنہا  اللہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اس                ر اورممم یمممم پمماکمم زناءسممم اور یممم کیمامممم ،مومنوممم یممم ہمیمممسمممم ں ہ ے ں ہ ں ں ں ہ ے  ں
زنپاء              پپر ان کپوئی جپو پس ہیں۔ کہتے رافضی جو ہیں بری سے  بات

) ہے         اولد کی زناء خود وہ دے گواہی ۔)۲۷۸کی
)۲) یوسف)   ابو تاویل)         ۲۷۹قاضی پ کیاا گیا ا ک س پ ا ٓجبک ہ ے ٓ  ہ

کممو           ی کممیگمموامم والممممم گممالیدینممممم کممو رسممول اصممحاِب سمماتممم ہکممممم ے ے ھ  ے
اسپے              تپو میپں ہپو ہلکپت تجھے کہا نے انہوں تو ہیں دیتے قرار  جائز

لپے              ( کپر تپوبہ کپہ تپک یہپاں گپا ماروں اسے اور گا ڈالوں میں قید
پیچھے)            ۲۸۰ کے رافضی اور جہمی کسی میں کہ ہیں کہتے وہ  اور

) تا   ڑھنمازنممیمممپمممممم ں ۔)۲۸۱ہ
)۳) الطحاوی)  ملسو هيلع هللا ىلص)        ۲۸۲ابوجعفر اللہ رسول ِ اصحاب ہم ہیں  کہتے

کممام            افممراطسمممم میمممم معمماملممم کسممیکمممم اور یمممم محبممترکمممتمممممم ےسمممم ں ے ے ں ہ ے ھ  ے
ر                مممم اورممم یمممم ارکرتمممممم کااظمم ت برا کسیسممم م یمم اورنمم لیتممم ہنممیممم ہ ں ہ ے ہ ٔ ے ہ ہ ہ ے ں  ہ
ان              یمما بغممضرکمممتممامممممم انسممممم جو یممم بغضرکمممتمممم شخصسممم ہےاس ھ ے ں ہ ے ھ  ے
و              ایمممان ، محبممتدیممنمممممم کممی ان کرتممامم نممیمممم سمماتممم خیممرکممممم ذکر ہےکا ۔ ں ہ ھ  ے

) ہپے             وطغیپان نفپاق ہپے کفپر بغپض و عداوت کی ان اور ہے احسان
۔)۲۸۳
)۴) السرخسی)   بکر ہیں)      ۲۸۴ابو قوم مبہوت رافضی ہیں  کہتے

ی             کممیبنیممادممم ب مممذمم انکممممم بلکمم کرتممی احممترازنممیمممم سممم ہجوجمممومممم ہ ے ہ ں ہ ے ٹ  ھ
) ہے  انہیں)         ۲۸۵جھوٹ ہمیں شریعت ہیںکہ فرماتے متعلق صحابہکے  ۔

تممو              طعممنکممرممم میمممم بممارممم انکممممم جو پس پممنچیممممم وساطتسممم ےکی ں ے ے ہے ہ  ے
ہپے              تلپوار علج کپا اس ہپے وال کرنے ترک کو اسلم ہے ملحد  وہ

) کرے     نہ توبہ وہ ۔)۲۸۶اگر
)۵) العز)    ابی الدین ایک)      ۲۸۷صدر میں اصل بنیاد  رافضیوںکی

اور             ا ابطممالتمممم کمما اسمملم کمماارادمم جممس ی رکمممم زنممدیقنممممم و ھمنممافق ہ ھ  ے
کمما              اس علممماءنممممم کمم اجیسممممم لگانمماتمممم قممدح ذاتمیمممم کممی ا ےرسممول ہ ے ھ  ں

) ہے   کیا ۔)۲۸۸ذکر
کہ)          ۶( ہیں کہتے الکشمیری شاہ معظم بن شاہ انور  محمد

اقمموال             دو اسمیمممم احنافکممم اور تکفیرمیممماختلفممممم کی ںرافضیوممم ے ہے ں  ں
قول                 مختار جبک ی ن ک گیا ا ک اور ی کافر و ک گیا ا ک ہی ں۔ ہ ہ ہے ہ ں ہ ہ ہ ہے ہ ں۔  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کممافر               وال قممراردینممممم کممافر کو صحابم تمام کیونکم یممم کافرمم کمومم ےیممممم ہ ہ ں ہ ہ ہ ہے  ہ
علی               پر افراد پانچ یا سات ، نو صرف کو اسلم ن رافضیو ےاور ں  ہے

کے           عظیم قرآِن کے رافضیوں طرح اسی دیا۔ کر مقصور  الختلف
کہتے                ، کی زیادتی میں اس نے ؓ عثمان کہ ہیں کہتے ہیں اقوال میں  بارے
اور               محفوظ و ک ی ت ک اور کی ی ن زیادتی اور کی کمی ہپےی ہ ہ ں ہ ے ہ ں ہ ں  ہ

صممحیح             چممار کممی ان اور کرتممممم اعترافنممیمممم کا احادیث کی لالسنمم ےامم ں ہ ۃ  ہ
) ہیں           ہوئی بھری سے جھوٹ اور بیماری وہ اور ہیں ۔)۲۸۹کتابیں

عنہ              اللہ رضی علی جو ہو ایسا تو اگر رافضی ہیں کہتے عابدین  ابن
غلطممی               وحیمیمممم نممم کمجبریلممم یمکممممم یا درکمممممم اعتقا کا یت ںکیالومم ے ں ہ ہے ہ ھے  ہ

تممان             پممربمم صممدیقم یمماسممیدمم انکممارکممرممم کمما صممحبت کممی صممدیق یا ہکی ہ ہ  ے
قطعممی            بالضممرورت سمماتممم دیممنکممممم کیممونکمومم تووممکافرمممممم ھباندمممممم ے ہ ہ ہے ہ  ھے

اگر               کم باتکممم اس بخلف کامنکرمممممم بات والی پرمعلومممونممم ہطور ے ہے۔ ے  ہ
ہے                بدعتی وہ تو ہے دیتا گالی کو صحابہ یا ہے دیتا فضیلت کو علی  وہ

) نہیں  ۔)۲۹۰کافر
) ندی   الدینالمم گالی)        ۲۹۱ہنظام کو شیخین اگر رافضی ک ی ت ہک ں ہ ے  ہ

     … اور        …  تممووممکممافرمممممم باللم والعیاذ و لعنتکرتامم پر ان اور و ہےدیتامم ہ ہ ہ  ہ
کفممر               سمماتممم اللممکممممم اسنممممم تممو متلگائممم کیتمم زناء پر عائشم ھاگرومم ے ہ ے ے ہ ؓہ  ہ
اسممی…              تممووممکممافرمممممم انکارکرممم کا امامت کی بکرص ابو جو ہےکیا ہ  ے

کپیخلفپت             عنہ اللہ رضی عمر جو کےمطابقپ قول ترین صحیحپ  طرحپ
    ’’ تکفیممر        ‘‘ کممی ان کمم الظممیریمم طرح اسی یکافرمممممم بممم ومم ہکامنکرممممم ۃ ہ ہے۔ ھ ہ  ہے

اللپہ             رضپوان عائشہ اور ،زبیر طلحہ علی عثمانپ وہ جب ہے واجب  کرنا
واجممب            ی تکفیممربمممم کممی رافضی اس طرح اسی تکفیرکرممممم کی م ھعلیمم ے۔  ہ

ا               اور ، الرواح تناسخ ، ک بات کی ن ا دنیامی ک مُردو ہےجو ے ٓ ں ے ں  ٰلپہپپہے
امممام            بمماطنی ، کمماعقیممدممرکممممممم انتقممال انممدر امممامکممممم کمما روح ھےکممی ہ  ے
امممام             کممو المنکممر عممن ی ونممم بالمعروف امر ، باتکرممم کی خروج ہکممم ے  ے

بممن              علممی السمملم علیم جبریل کم یمکممممم اور معطلرکمممممم تک نکلنممم ہکممم ہ ہے ہ ھے ے  ے
طپرف             ملسو هيلع هللا ىلصکی محمد وحی سے غلطی بدلے کے عنہ اللہ رضی طالب  ابی
کپاہ              کپاحکممرتپدین ان ہپے خپارجپ اسپلمسپے قومملپت یہ ۔ گئے  ےلے

)  ’’ ہے ‘‘ میں الظہیریۃ ۔)۲۹۲جیساکہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)۹) زادۃ)   کو)        ۲۹۳شیخ علی اگر رافضی ی ت ؓک ں ہ ے  ہ
کمما             خلفممت کممی بکممر ابممو اگممر اور تممووممبممدعتیمممممم ہےفضممیلتدممم ہ  ے

) ہے      کافر وہ تو کرے ۔)۲۹۴انکار
)۱۰) لوی)       الد الل ولی بن العزیز ہعبد کوئی)    ۲۹۵ہ جو ی ت ںک ہ ے  ہ

کپہاسپلممیپں                ہے جاتا جانپ وہ تو ہے ہوتا مطلع پر عقائد کےخبیث  ان
ایسمما               گممامم پرواضممحمموجممائممم اس کفر کا ان اور نممیممم حصم کوئی کا ۔ان ے ہ ں ہ  ہ
امممر               غیممبی ر انکمممم اور گا عجیبپائممم کو رمعاملممم انکمممم ہشخص ے ے ے ہ  ے
انکممار                کمما بممات ی وبممدیمم حسممی کممومم گمما جانلممممم اور گا پالممم ہپررامم ہ ہ ے ے  ہ
کسممی              میمممم ذممنمموممم انکممم کرتممم نممیممم کیپروامم بات کسی ومم یمممم ںکرتممممم ں ہ ے ے ں ہ ہ ہ ں۔ ہ  ے

تممو               پمماسائممم انکممم باطل جب پس خوفنممیمممم کوئی کا عتاب و ےعذاب ٓ ے ں۔  ہ
اس                تمموومم پمماسائممم انکممم حق جب اور یممم محبتکرتممممم اسسممم ہومم ے ٓ ے ں ہ ے ے  ہ
گ               جسنمممممما کیسیمممم شخص اس مثال کی ان یممم تکذیبکرتممممم ٓکی ے ہے ں ہ  ے
کممی              ان اللممنممممم تممو وگیمما ممماحولروشممنمم کمما اس جممب تممو کممی ےروشن ہ  ہ
ہیں               گونگے ، ہیں ،بہرے ہیں سکتے نہیں دیکھ کہوہ لیا کوچھین  بینائی
دیممما                ال پرپردممممم دلوممم انکممم اللمنممم دیکمممتممممم نممیممم پسومم یممم ڈ،اندممممممم ہ ں ے ے ہ ے۔ ھ ں ہ ہ ں ہ  ھے

) راجعون          …     الی وانا لل انا ی ت رک عقل ی ن ی سنت ہن ہ ں ہ ے ھ ہ ہ ں ہ ے ہ ۔ ہے
۔)۲۹۶
کا)           ۱۱( ان قسم کی عمر اپنی مج ی ت ک اللوسی المعالی ھےابو ں ہ ے ہ ٓ 

وہ                ہپے یپہ بات تر عجیب ہیں کہتے ہے۔ تر شدید سے کےکفر ابلیس  کفر
اس              اگممرومم لیکممن سمماتمممملتممامممممم باپکممم نسباپنممم اپنا جو ہرافضی ہے ھ ے  ے
بغیممر            تممو غممورکممرممم پممر حممالت کممی متعمم کممممم رافضممیوممم میمممم ےزمممانممم ہ ے ں ں  ے

ان             کیممونکم حکممملگممائممممم کمما زنمماء پممر ان انکممممم وبرممم دلیممل ہکسممی ے۔ ے  ہ
ر             اورپممممم یممم زناءکرتمممم مرد راتبیسیوممم دن عورتکیساتممم ایک ھکی ں ہ ے ں  ھ
        ’’ جممن     ‘‘ یمممم بازارمم متعمکممم اممم انکمممم عورتممتعمممممم کمومم یممم ںکممتممممم ہ ے ہ ں ہ ے ہے۔ ہ ہ ہ ں ہ ے  ہ

شممکار              لیممممم انکممممم جممو یمممم دللمم سمماتممم انکممم یمممم ایسیعورتیمممم ےمیممم ے ں ہ ھ ے ں۔ ہ ں  ں
کی                م کا اس اور ی کرتی پسند کو ان و تو ی لت کر ںون ہ ہ ں ہ ے ڈ  ڈھ

کممر             پکممم سممممم اتممموممم کواپنممممممم انمردوممم اورومم یممم کرتیمم ڑاجرتطممم ے ں ھ ہ ے ں ہ ں ہ  ے
جممب   …           پس کیطرفمم غضب اسکممم اور لعنت کی اللم یممم جاتیمم ۔لئممم ے ہ ں ہ  ے
جمماتی              و یممم لیمممکمممممم مردکممم کسی تودوسرممم یممم نکلتیمم سممم ومماممم ہومم ھڑ ے ے ے ں ہ ے ں ہ  ہ

ان                 جو ن لوگو ثق ت ب ک جیس معامل کا ان طرح اسی ےی ں ہ ہپ ہ ے ہے ہ ں۔  ہ
اس              یمما پانممچ ی کبمممم خممبردیممممممم کی اس داخلمموئممم میممم بازاروممم ھکممم ہے۔ ے ہ ں ں  ے

لئبریری    اسلمی )258(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

صممبح               کمم جاتمما ا اورکمم لیاجاتامممم کو جماعت ایک کی کملوگوممم ہسممم ہ ہے ں  ے
مغممرب             اور تممک ر ظممم چاشممتسممممم اور ساتممم اسکممم تک چاشت ہسممم ے ھ ے  ے

عمممل             ی تممکیممم صممبح ر کرواورپممم متعم ساتممم کممم تکفلممم عشاء ہسممم ھ ہ ھ ے ں  ے
کرتممی             زنمماء سمماتممم کممم پانچمردوممم عورت ایک کی ان ھجاریرممتامممممم ے ں ہے۔  ہ

نپے             ثقپات بعپض ہپوتے۔ نہیپں بھی جانتے کو دوسرے ایک وہ اور  ہے
اکٹھپپے            میں کھانے غسل ایک علماء تین کے رافضیوں کہ کیا  ذکر

سمماتممم             عممورتکممممم ی ایممکممم نممممم انتینوممم تو داخلمموئممممم لیممم ھغسلکممم ے ہ ے ں ے۔ ہ ے  ے
) تھے            نہ بھی جانتے کو دوسرے ایک وہ اور تھا کیا ۔)۲۹۷زناء

جات   وحوالہ تراجم
حنیفہ)            ۲۷۶( ابو ، العراق عالم ملت، فقیہ ، ہیںالمام  الذہبیکہتے

تھے              النسل فارسی آپ کہ ہے جاتا کہا الکوفی۔ زوطی بن ثابت بن  نعمان
نپے             انہپوں ۔ ہپوئے پیدا میں زندگی کی اولد کی صحابہ صغار  اور
کممی             حممدیث نممممم انممموممم کمموفمائممممم جممبومم ا کممودیکمممم انممس بممن ےمالممک ں ہ ے۔ ٓ ہ ہ  ھ

آپ                میپں فقپہ لپوگ اور ہپے انتہپٰی پر ان میں فقہ جبکہ کیا سفر میں  طلب
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

۔    ہیں عیال اور     80کے وئ پیدا می ےجری ہ ں فوت   150ہ میں  ہجری
ہوئے۔
البمماب        ) ۲۷۷( والزندقة، البدع ل علیاممم الرد فی المحرقة  ھالصواعق

الخامس۔   الفصل الول،
منپاقِب        ) ۲۷۸( مپن یسپیرة نبپذة الحنفیپة تراجپم فپی السنیة  الطبقات

العتقاد          حسن و المحاسن من عنم یؤثر وما وفضائلم ہالمام ہ
ابو)           ۲۷۹( القضا قاضی علم د، مجت ، امام و ی ت ک بی ۃالذ ہ ہ ہ ں ہ ے ہ  ہ

معاویہ              بن جبیر بن سعد بن حبیش بن حبیب ابراہیمبن بن یعقوب  یوسف
ابممو            نممممم انممموممم صحبتبمممیممممممم کی جبیر ابن سعد ےالنصاریالکوفیمم ں ہ ہے۔ ھ  ۔

م               اممما اورومم ا لزمرکمممم کممو سمماتممم انکممممم اور کیمما روایممت ہحنیفمسممم ھ ھ ے ے  ہ
علممم              زیممادمم سبسممممم انمیممم اور یممم میمممسمممم ارشدتلمذمم ہصاحبکممم ے ں ں ہ ے ں ہ  ے
کیا۔               فیض اکتساِب نے حسن بن محمد امام سے ہاں کے ان ۔ ہیں  والے
آپ               کپیہپے۔ روایت سے ان نے حنبل بن احمد امام اور معین بن  یحٰی

الرشممید              ارون نممتممممامممم اور کوئی جمماممم فائزتمممممم پر مرتبم اس ہعلممیممم ۔ ھ ہ ں ہ ھے ہ  ں
تھا۔        کرتا کیا عزت بہت کی ان ہوئے۔ابِن    113خلیفہ پیدا میں  ہجری

پممر             حممدیث زیممادمم سممبسممممم میمممم اصحاِبرائممم نممم میممم یممم ہمعینکممتمممم ے ں ے ے ں ں ہ ے  ہ
کممر            یوسممفسمممممبممممممم ابممو روایممتمیمممم صممحیح اور حممافظ اور ڑھثابت، ے  ں

دیکھا۔   نہیں ہوئے۔    182کوئی فوت میں ہجری
سب          )۲۸۰( من کتاب عن حنیف ابو المام عند الدین  ہاصول

فُامہ    ومعاویة اویة۔ِالصحابةپ
اولجماعۃ)        ۲۸۱( السنۃ اہل اعتقاد اصول شرح نے الللکائی  اسے

کیا۔   روایت میں
الدیار)        ۲۸۲( محدث الکبیر الحافظ العلم المام ی ت ک بی ہالذ ں ہ ے ہ  ہ

الحجپری،            الزدی سپلمہ بپن محمپد بپن احمد جعفر ابو فقیہہ، و  المصریۃ
ور           تمشممم بممم فقمممیمممم و حممدیث علممِم ومم الطحمماویالحنفممیمم ہالمصممری، ہ ں ہ ہ  ۔

کپے              آپ وہ ہپے ڈالتپا نظپر پر تالیفات کی ان بھی کوئی ۔جو  ہوئے
ہپے۔       کرتپا اعتراف کا وسعت و ابو   293علم وئ پیدا می ے۔جری ہپ ں  ہ

میں             مصر پر الطحاوی جعفر ابو میں حنیفہ ابو اصحاِب ہیں کہتے  اسحق
ہوگئی۔   ختم ہوئے۔   321سرداری فوت میں ہجری
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہے)            ۲۸۳( بیان یہ کہا میں مقدمہ کے اس نے انہوں الطحاویۃ،  العقیدۃ
 … حنیفپہ           ابپو پپر کےمپذہب ملت فقہائے کا کےعقیدہ والجماعۃ السنۃ  اہل

ابممو           النصمماری، یممم بممنابرامم یعقمموب یوسف ابو الکوفی، ثابت بن  ہنعمان
اور             پممر ب مممذمم اجمعیممنکممممم اللمم م الشیبانیرحممم حسن بن محمد اللم ہعبد ے ہ ہ  ہ

ہیں۔            رکھتے اعتقاد طرف کی العلمین رب وہ جو میں دین اصول
بکر)           ۲۸۴( ابو ل س ابی بن احمد بن محمد ی ت ک قطلوبغا ہابن ں ہ ے  ہ

      ’’  ‘‘    ، عپالم بپڑے بہپت وہ ۔ المبسپوط صپاحب الئمپہ شپمس السرخسی
جیممل             بمماعث المنکرکممممم عن ی نمم انکممم انممیممم مناظرتممممممم اور ےاصولی ہ ے ں ہ  ھے۔
کتمماب               کممی ان فقمممیمممم اصممول نممممم میمممم یمممم کممتمممممم ومم کیاگیممامم قید ںمیممم ہ ے ں ں ہ ے ہ ہ ۔  ں
السممیر             نممممم طرحانمموممم اسی یمم مشتملتممم پر اجزاء دوبمممممم جو ی ےدیکممم ں ہ ۔ ھ ڑے  ھ

املء             کپی ان نے انہوں کی۔ شرح میں جلدوں ضخیم دو کی  الکبیر
پہنچپے             تپک الشپروط باب وہ جب تھے۔ میں جیل خود وہ اور  لکھائی
           ، لکھپپاتے امل کو شاگردوں اپنے وہ گیا۔ کردیا رہا انہیں  500تو

ہوئے۔    فوت میں ہجری
الموالة۔     ) ۲۸۵( ولء باب الولء کتاب المبسوط،
القیاس۔     )۲۸۶( ب با السرخسی اصول
الصالحی)        ۲۸۷( الذرعی الدین علء بن محمد الدین  صدر

ر           اورپمممم میمممم علقممممم بلقمماءکممممم گئی سممونپی خطممابت انممیمممم ھالدمشممقیمم ں ے ے ں ہ  ۔
کممو             ان پممررممممممم دمم عممم قضمماءکممممم مصممرمیمممم بعممد اسکممم اور ہے۔دمشق ہ ہ ے ں  ے

گیپپا۔              ڈال میں جیل باعث کے انکار پر بدعت اہل اور گئی دی ایذا
اور    731 وئ پیدا می ےجری ہ ں ہوئے۔   792ہ فوت میں ہجری
میں)        ۲۸۸( شرح کی قول کے ۔طحاوی الطحاویۃ  ومن{شرح

الطمما       وازواجم رسولاللمممم اصحاب فی القول ہاحسن دنممس   ِہملسو هيلع هللا ىلص کممل مممن  رات
{ ۔         النفاق من بریء فقد رجس کل من المقدسین وذریاتہ

للعقاب        ) ۲۸۹( ویل ماجاءمم باب الترمذی سنن شرح الشذی  ۔العرف
النار۔  من

النکاح۔    )۲۹۰( کتاب المختار رد حاشیہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وتا)           ۲۹۱( شمار کا ان می اء فق ب ک احناف می ہندوستان ں ہ ڑے ے ں  ہ
میپں            کتپابوں کپیطویپل حنفپی فقپہ اوریپہ ہیپں الہندیۃ فتاوٰی صاحِب  ہے۔

کپہ               جو ہے جاتا جاناپ بھی سے کےنام عالمگیریہ فتاوٰی اسے اور ہے  سے
سے           نام کے عالمگیر زیب اورنگ المظفرمحمد ابو بادشاہ کے  ہندوستان

سپلطنت           اپنپی نپے عپالم۔انہپوں فاتپِح ہپے معنپٰی کا ۔عالمگیر ہے  منسوب
پممر             حفتمماوی صممحی حنیفممکممممم ابممو ِب مممذمم کمم دیمما حکممم کممو علممماء ٰکممممم ے ہ ہ ہ  ے

جائے۔     کی جمع کتاب مبنی
)۲۹۲( ِِِ الِِِ مطلممب     ِٰالفتاوی التاسممع، البمماب السممیر، کتمماب  ندیة،

انواع۔   الکفر موجبات
زادہ)         ۲۹۳( شیخ المشہور سلیمان بن محمد بن الرحمن  عبد

گیپا۔         سپونپا عہپدہ کپا قضاء کی جیش الحنفی۔انہیں  1078الترکی
ہوئے۔    فوت میں ہجری

الن ) ۲۹۴( ب        ِمجمع بمما الصمملة کتمماب البحممر ملتقممی شرح فی  ر
مئوکدة۔     الجماعةسنة فصل الصلة صفة

ر)           ۲۹۵( ش ک ند ی لوی د محدث الل ولی شا بن العزیز ہعبد ے ہ ہ ۔ ہ ہ  ہ
والممدکا            انکممممم اور کمما ان فقیممتمممممممم ،حنفممی طممرفنسممبتمممممم کی لی ےدمم ھے۔ ہ ہے  ہ

تپپک             یہاں ہے۔ کردار جامع بہت میں کےاحیاء سنت علوم میں  ہندوستان
الممدین            محممب دیمماگیممامم لقممب کمما نممد سممراجالمم سورج ندوستانکممم انممیمممم ۔کم ہ ے ہ ں ہ  ہ

میپں            علمپاءپ کپےبپڑے ہندوسپتان میپں دور اپنپے وہ ہیپں کہتپے  الخطیب
تھپا۔            تعپارف خپاص کیسپاتھ شپیعہ کتپِب کا ان اور تھے ہوتے شمار

ہوئے۔   1239 فوت میں ہجری
الخاتمة۔     )۲۹۶( ، عشریة اثنٰی التحفة
الصحاب۔     ) ۲۹۷( سب من علی العذاب صب
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

خاتمۃالبحث
کمموئی            میمممم اخممذکرنممممم نممتیجم کممو قاری بعد تفصیلکممم گذری ںاوپر ے ہ  ے

… گی     ئممم پیشنممیممما ےدقت ٓ ں ہ
…٭ یمما      …    بنممیمممم کممامممذمم خممارجیوممم دینمما قممرار کافر کو ںکمرافضیوممم ہ ہ ں ں  ہ

  …      … و    حنممابلم فقط بنممیممم کامذمم صرفزرقاویوممم بنممیممم کامذمم ہوممابیوممم ں ہ ہ ں ں ہ ہ ں  ہ
کپپے               امت جسے ہے فکر نئی کوئی یہ ہی نہ اور نہیں مذہب کا  سلف

 … کپہ          جیسپے ہیپں کرتپے نشپر کپےلیپے پھیلنپے تفرقپہ میپں امت  دشمن
ہپے           کوشش کی والوں دینے دعوت کی قربت ساتھ کے  رافضیوں

کریں۔         پیش تصویر ایسی سامنے کے مسلمانوں وہ کہ
…  ٭ کمما         اء عظیمممفقممم کممامممذممبمممممم سممرداروممم کممم تومسلمانوممم یم ہبلکم ہے ہ ں ے ں ہ  ہ

   …      … قممدیم  ایسمما تممو یمم بمماجود اختلفمماتکممممم ی فقممم انکممممم ہمممذممبمممممم ے ہ ے ہے  ہ
ی            یاچمممم وقممتسممممممم ورکممممم ظممم کمممم امممترافضممیوممم جسممم ھمذممبممممم ہ ے ے ہ ے ں ے ہے  ہ

تھی۔   جانتی طرح
اور           ٭ بلکمماشممعریوممم نممتممممممم حامممل کممممم سلفیعقیدمم فورک ابن ںپس ہ ھے ہ ے  ہ

     … میپپں       کےرد رافضیوں نے انہوں تھے سے میں کےبڑوں فرقہ  ماتریدیۃ
) کی   تالیف ۔)۲۹۸کتاب

فرقپہ            ٭ ایپک کپا کوخپوارج وہابیوں وہ بلکہ تھے نہ وہابی عابدین  ابن
تھے   ( کرتے ۔)۲۹۹شمار

تھے۔           ٭ نہ سے میں حنابلہ ابوحنیفہ امام اور شافعی امام مالک، امام
کیمما           ٭ کمماتممذکرمم نمماموممم کممممم جممنلوگمموممم منممممم کتممابمیممممممم ہاس ں ے ں ے ہ  ں

تھا۔           سنا نہ بھی نام کا شہر زرقاء کبھی نے انہوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

’’(٭ فکر    ‘‘  خارجی ی کبممم یومم ھنمم ہ ہ پس)    ۳۰۰ہ ت وئ ثر متا ھے۔س ے ہ ٔ  ے
کے              صحابہ اور تکفیر کی رافضیوں ہیں کیے ذکر اقوال کے جن نے  ہم

ی    …        کمموبمممم سممببخممارجیوممم اسی نممم لوگوممم انممیممم مسئلممیممم ھارتدادکممم ں ے ں ں ہ ں ہ  ے
        … کممی    رافضممیوممم جممنسممممم حنفیمم خرین متمما کم ًفمم اضا قراردیامممم ںکافر ے ہ ٔ ہ ۃ  ہے

کپہوہ             تھپے کرتپے نقپض کپا کپےمپذہب خارجیوں وہ ہے منقول  تکفیر
ہیں۔      جہمی غالی میں ایمان باب

…  ٭ کا         ان اور دعوممم کممم والوممم ثابتکرنممم مسلمان کو ےپسرافضیوممم ے ں ے  ں
کممما          اوررافضمممیوممم کممممسممملمانوممم کرنممما پیمممش کشمممی تصمممویر ںایسمممی ں  ہ
   …    ’’ ہپے ‘‘  خیپانت علمپی یپہ ہپے خپاص ساتھ کے القاعدۃ تنظیم  جھگڑا

ہے۔        حقارت ساتھ کے عقلوں کی مسلمانوں اور
ہپے           ٭ کوشپش کپی کرنپے تبپدیل کپو دیپن یپہ قبپل سے اس  بلکہ

ّبِھْمَوَیُقوُل{             َر َعَلٰی ُیْعَرُضوَن ُاوَلِئَك ۚ ًبا ّلِهَکِذ
َ
ال َعَلی اْفَتَرٰى ِمَّمِن َاْظَلُم  َوَمْن

ِلِمیَن            } الَّظپا َعَلپی ّلپِه
َ
ال َلْعَنُة َاَل ۚ ّبِھْم َر َعَلٰی ُبوا َکَذ ّلِذیَن

َ
ا ُؤَلِء َٰھ  اَْلْشَھاُد

وہ                 یپہ بانپدھے۔ بہتپانپ پر اللہ گاجو ہو ظالم کرکون بڑھ سے اس  اور
کہیپں              گپواہ گپےاور جپائیں کیے پیش کےسامنے رب اپنے جو ہیں  لوگ

خممبردار              امم بانممدممم پممرجممممومممم رب اپنممممم نممممم جنممموممم یممم لوگمم یمومم ۔گممم ھ ٹ ھ ے ے ں ہ ں ہ ہ ہ  ے
) ود      کیلعنتمممممم اللم پر ہظالموممم ہے ہ ۔)18ں

فرمایا  ٭ نممم ےرسولاللمممم مثل{         ہملسو هيلع هللا ىلص الثم من علی کان ضللة الی دعا  ہمن
ثام        ذالکمنا ینقص ل تبعم من ٓاثام ہ ِٓ{ شیئًا  ی   م کسممیگمراممم ہجسنممم  ے

والپوں            چلنپے کپےاوپپر گمراہپی اس اسپے تپو دی دعپوت  کپیطپرفپ
) کیپے            کمپی میپں گنپاہ کپے دوسپرے بغیپر گا ملے گناہ بھی کا

۔)۳۰۱
کرتے            ٭ اعتماد پر والوں دینے دعوت کی قربت سے ان جو لوگ  وہ

بپات…         …     ہپی ایپک صپرفپ کا بات ایک جائے کیا مطالبہ سے ان  ہیں
ہیپں؟…             … کرتپے اعتمپاد اوپر کے فقہاء کن کے امت وہ کہ کا

ہے             فروعی اختلف کا السنۃ اہل اور رافضیوں کہ ہوں سمجھتے یہ  جو
ہے؟      ممکن جانا کیا ختم جسے

…  ٭     … وہ        لیے اس گے دیں گزنہ ہر گےاور دیں نہ جواب وہ جب  پس
سپے              اتبپاع کپی باطپل کپے ان ہپے رکھتپا ڈر کپا آخپرت و اللپہ  جو
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

آئیپں…                کپامنپہ کپےکچپھ اس وہ کپےہپاں اللپہ کپہ لپے جانپ یہ اور  بچے
عنقریممب              جممو و نمممم سممممم میمممم انلوگمموممم کممومم کوشممشکممرممم اور ہگممم ہ ے ں ں ہ ہ ے  ے

!!!… گے     کہیں سے رب اپنے
!!!…    … رب  مارممم اممممم پروردگار ےاممم ہ ے ے

الّسِبیَل{      …} َفَأَضّلوَنا َوُكَبَراَءَنا َساَدَتَنا َأَطْعَنا بپڑوں   ِإّنا اپنپے  ہمنپے
)! الحممزاب           کردیمما گمممرامم سمممم رامم میمممم تمموانمممومممنمممممم کممی پیروی ہکی ے ہ ں ہ ے ں ہ

67!!!(

جات   وحوالہ تراجم
کیا۔)        ۲۹۸( ذکر میں التراجم تاج نے قطلوبغا ابن اسے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

عبد)          ۲۹۹( بن محمد السلم شیخ می حاشی اپن عابدین ںابنِ ہ  ے
ہیں      کہتے میں کےبارے الو{    الوہاب عبد اتباع فی الخپوارج ِمطلب  اب

{ زماننا  ) فی  ) اعتقاد         ابی و یعنی و ک ا رک زعم ی ن و ان ر ہپ ہ ہ ھ ہ ے ں ہ  ھ
کممی             اعتقمماد انکمممم جممو اور یمممم یمسمملمانمم صممرفوممم کمم یمممم ےرکمممتممممم ں ہ ہ ہ ں ہ ے  ھ

السپنۃ             اہپل نپے انہوں ساتھ کے اس اور ہے مشرک وہ کرے  مخالفت
ہے۔         کرلیا مباح قتل کا علماء کے ان اور

بحرین) ‘‘  ’’     ۳۰۰( وال ن رک نسبت طرف کی سلفیت ےسعودی ے  ھ
… عممادل         ممممبر کممممم یپممارلیمنمممم وم ایممکچممممم کممی ریاسممت بچممم ےکممی ٹ ٹ ھ  ہ

الوسط…    ( الشرق جریدۃ سات) ۱۴۲۷شعبان ۱۴المعاودۃ ک ھجری ے  ہ
طپرف            کپی السپنۃ اہپل جپو تکفیپری بعپض کہ ہیں کہتے میں  ملقات

و              کفممار سممارممم کمممم شممیعمسممارممم کمم کممازعممممممممم ان یممم ےنسبترکمممتممممم ے ے ہ ہ ہے ں ہ ے  ھ
سپے              تکفیریپوں ان ہے۔ جائز قتال و قتل خلف کے ان اور ہیں  مرتدین

السپلفیۃ           ‘‘ ہپے کپی وضپاحت خپود نے جریدہ کہ جیسے مراد کی  ان
غلممو’’              دینمیممم تکفیر کی شیعم عموم اگر کم یممم مکممتمممم تومم ںالمجاممدمممممممم ہ ہ ں ہ ے ہ ہ ہے۔ ۃ  ہ
چلنے              تحت کے نظام سعودی نے شیوخ کے اس پہلے سے سب تو  ہے

۔               ہے کیا ارتکاب کا اس میں جواب کے سوال ایک میں الدائمہ لجنۃ  والی
 ( اور   (         ؟ کیاحکممممممم کا عوام کممم رافضیوممم ااثنیعشریمم سوالتممم ہےجبکم ے ں ۃ ٰ ھ  ہ
کیمما                 شممایع کو ضللت و کفر پر نام امامکممم جسنممم کم گیا ا کمم ےاسمیممم ے ہ ہ  ں
کمما                فسممق و کفممر حکممم کمما اس تو کی مدد کی کبراء و سادات  ےاوراپنممم

 ِِِ رقمِِ! ٰفتوی بارے         9248ہے کے جس نہیں مذہب وہی یہ کیا  ۔
تیرے                کہ ہے یہ ہے؟حق مذہب کا خوارج وہ کہ ہے جاتا کیا زعم یہ  میں

خپارجیوں             یپہ کیپونکہ جائے کہا خارجی کہانہیں نہیں جائز کےلیے  شیوخ
         … ایجنٹ    کا طاغوت بھی کوئی میں خارجیوں کہ لیے اس گا ہو ظلم  پر

!… ا     تممم دارنممیمممم ھاورتنخواممم ں ہ ہ
کیا۔)        ۳۰۱( روایت میں صحیح اپنی نے مسلم اسے

… میں       نظر ایک تعارف کا الباطنیہ السماعیلہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

بممن           اسممماعیل امممام نسممبت کممی جممس باطنیفرقممممممم ایک ہےاسماعیلیم ہ  ہ
  ؒ الصادق تشپیع           جعفر کپےسپاتھ بیپت اہپِل کاظپاہر اس ہے۔  کیطرفپ

یپہ               ہپے۔ کرنپا کوتباہ اسلمکےعقائد کیحقیقت اس اور ہے مشتمل  پر
نچا            تکپمم زمانممم وامممارممم اختیارکرتامم کیشکلیممم مختلفگرومموممم ہفرقم ے ے ہ ہ ں ں ہ  ہ

ان             یا کرتاا مخالفت کی عقائد صحیح ک اسلم میش ہپے۔اور ٓ ے ہ ہ  ہے
اثنپٰی            کپہ حپپتٰی کیپا ارتکپاب کپا آمیپزی مبپپالغہ قپدر اس نپپے  لوگپوں

ہیں۔       دیتے قرار کافر اسے شیعہ عشریہ

شخصیات    اہم و تاسیس
القرامطہ۔:  … اسماعیلہ اوًل

خود              ن و ان جب وا می علقو ک شام اور بحرین ور ظ ےانکا ں ہ ہ ں ں ے  ہ
لوٹ              متاع و اموال کے ان اور ڈال توڑ کو اطاعت کی اسماعیل  امام
کے              بچنے پکڑسے میں علقے کے سلمیۃ یہ پھر اور نکلے بھاگ یہ  کر
م              کیامم ان اگنکلممممم طرفبممم کی ملکوممم رکممم ماوراءالنمم شامسممم ہلیممم ے۔ ھ ں ے ہ ے  ے

… ہیں    ذیل درج شخصیات
میں)      :    ۱( فارس جنوب یہ القداح میمون بن اللہ جری 260عبد  ہ

ہوا۔   ظاہر میں
)۲     ( اور)    ( وا ر ظا می عراق ی ذکروی القاشانی عثمان بن ہالفرج ہ ں ہ  ہ

کی۔          شروع دینا دعوت طرف کی امام مستور نے اس
الشعث)    ۳( بن قرمط …    278حمدان کے  کوفہ نے اس  ہجری

کیا۔      کام کا دعوت جہرًا قریب
پرڈاکے)   :       ۴( تاجروں اور حاجیوں نے جس وہ القاسم بن  احمد
ڈالے۔
یہ)      :      ۵( اور ہوا ظاہر میں بحرین الجنابی ابوسعید بہرام بن  حسن

ہے۔         جاتا کیا تصور بانی کا حکومت کی قرامطہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

)۵      (  ) نے)     اس ہے۔ بیٹا کا اس یہ طاہر ابو بہرام بن حسن بن  سلیمان
ی            حاصمملکیمماممیممم توسممع ت بممم دورمیممم اوراپنممم کی حکومت سال ہتیس ۔ ہ ں  ے

نے     جس تھا ملعون حجپپِرپ       319وہ اور کیا حملپہپپ پر ہپ کعب میںپ ریپ ج  ہ
تپک             سپال تیپس کپےپپاس اس اسپود حجپِرپ اور کرلیپا کوچوری  اسود

رہا۔
)۶   : پر)     دمشق ن اس سلیمان بن العصم بن جری 360ےحسن  ہ

کی۔      حکومت اور کیا قبضہ میں

اسماعیلی…  فاطمی ثانیًا
… گذری            س ادوار متعدد ی اور تحریک اسماعیلی اصل ےی ہ ہے ہ

 … دور  لیکرعبید      143ہخفیم س موت کی اسماعیل می ےجری ں  ہ
کیمما             اختلف ت بممم میمممم نمماموممم ائمممکممممم بکممممم اسمممذمم دیتکمم الممم ہاللم ں ں ے ہ ے ہ ۔ ہ  ہ

کے۔        رہنے خفیہ کے ان بسب ہے گیا
        … سپے   حوشپب بپن حسپن دور کپا ظہپور کپے ان دور کپا  ظہور

نے     جس ہے ہوتا کی      266شروع سلطنت اسماعیلی می یمن می ںپجری ںپ  ہ
ان             ر اورپمممم نچممی تممکپمم افریقمم شمممالی نشمماط کی اس اور ی ھبنیادرکممم ہ ہ  ھ

علممی             رفیممق اسکممممم بعممد اسکممممم شممیوخنمممودارممموئممممم تسممممم بمم ےکممم ے ے۔ ہ ے ہ  ے
رفقپاء              اپنپے اور کیپا دعپوٰی کا نبوت نے جس ہوا ظہور کا فضل  بن

کردیا۔     معاف وصلۃ صوم کو
جممو             شممروعمموتممامممممم دیسممممم اللممالمممم عبیممد دور کمما ور ظمم ہےانکممم ہ ے ہ ہ ہ  ے
طرف              کی افریقہ شمال وہ بعد کے اس پھر تھا مقیم میں شام  سلمیہ
     ’’ عبیممد      ‘‘ اسی لیمم پنامم اممم کمممم کتامیین انصار اپنممم اورومماممم نکل اگ ۔بممم ہ ں ہ ے ے ں ہ  ھ
ائی              بممم اسکممم اور الصنعانی الشیعی اللم عبد ابو یداعیوممم اپنمممم ھاللمنممم ے ہ ں ہ ے ے  ہ

میپں             کپےبپارے کپیشخصپیت اس وہ کیونکہ کردیا کوقتل العباس  ابو
ا               سمملمیممیممممدیکمممم منممممم جسمممممم دمینممیممممممم یمومما کم ھشککرتمممتمممممم ں ہ ے ہ ے ہے ں ہ ٓ ہ ہ ہ ھے  ے
افریقپہ            کپیبنیپاد حکپومت مہپدیہ فپاطمیہ، پہلپی سے سب نے اللہ  تھا۔عبید

   ( یہ( اور میںرکھی اور      297تیونس وا متمکن پر رقاد می ہپجری ۃ ں  ہ
…      … ہیں        ذیل درج ہ وہ اور نکل چل سلسلہ کا فاطمیوں کےبعد اس
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

(   ) ۔  اسماعیل طاہر ابو باللہ المنصور
       ( فتممح   (   کممو مصممر ی دمیمممممم عممم اسکممم معد تمیم ابو اللم لدین ہالمعز ں ہ ے  ہ

نے     اس اور گیا بنالیا۔   362کیا دارالحکومت وہاں میں
 )    …( علممی  (   ابممو اللمم مممر بمما الحمماکم نممزار منصممور ابممو بمماللم ہالعزیممز  ہ

!!!…(  )  …(   ) تمیم)… ابو باللم المستنصر علی الحسن ابو ر الظامم ہالمنصور ہ
منقسممم            میمممم دوفرقمموممم فمماطمیم اسماعلیم پر وفات کی الذکر خر ںاسا ں ہ ہ ٓ 
سبب            کا تقسیم اس غربی مستعلی اور شرقی نزاری ل پ می جن ہ۔وگئی ہ ہ ۃ ہ ں ۔  ہ

کے               بیٹے بڑے اپنے نے اس چونکہ بعد کے مرنے کے مستنصر کہ ہے  یہ
سے             نزار نے بدر بن افضل وزیر لیکن کی وصیت کی حکومت  لیے

وہ            اور دی دے کپوحکپومت مسپتعلی بیٹے چھوٹے ہوئے کرتے  معذرت
کممو             نممزار اسنممممم امم یتمممم ابمممم کممابیممم ن یبممم وم کیچمممم وزیر وقت ےاسی ۔ ھ ھ ٹ ہ ٹ  ھ
کپہ              حتٰی کروادیں بند دیواریں اور دیا ڈال میں جیل اسے اور کیا  گرفتار
پممر         یمممن اور مصممر،حجمماز حکممومت کممی مممرگیممامماسممماعیلیوممم ںومم ۔  ہ

…            ’’ ہیں‘‘ ائمہ انکے اور رہی چلتی ساتھ مددکے کی صلیحیین
( احمد(   القاسم ابو المستعلی

( اسماعیل(   منصور ابو الظافر

( ابوالقاسمعیسٰی(  الفائز
( اللپہ(    عبد محمد ابو صلح    555العاضد غازی لیکر س ےجری  ہ

تک۔        خاتمہ کے ان ہاتھوں کے الیوبی الدین

… الحشاشون…  اسماعیلی ثالثًا
پھیلے۔            میں مشرق اور فارس بلِد شام، جو ہیں اسماعیلی نزاری  یہ

   ’’ مستنصر       ‘‘   امام جو صباح بن حسن شخصیاتمیمممسممممممم م کیامم ہےان ے ں  ہ
یپہ              اور دیتپا کپیدعپوت ان اور تھپا رکھتپا عقیپدہ کا ولیت  کےساتھ
’’ ‘‘ پممر           الممموت قلعمم اسنمممم ر اپمممم پارمم یمچممم ل پمم اممپمملممم الصلتممم ہفارسی ے ھ ہ ھ ہ ہ ے ہ ۔  ھ

کے            اس رکھی۔ بنیاد کی حکومت اسماعیلی میں فارس بلِد کیا  قبضہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

حشممیش            تزیممادمم بمم یم کیونکم مشممورمموئممم نامسممم حشاشینکممم ہپیروکار ہ ہ ہ ے ہ ہ ے  ے
تھپے            نپزاری شپرقی وہ اور بھیجا لشکر ایک نے تھے۔اس کرتے  پیا
قتممل             سمممیت دوبیممموممم اسکممممم کممو مسممتعلی بممن الخممر نممممم وممم ںتمموانممم ٹ ے ٓ ے ں  ہ
حسممن           تمماکم افممرادبمممیجممممم کچممممم نممممم بعضلوگمموممم مصرکممم ر ہکردیاممپممم ے ھ ھ ے ں ے ھ  ۔

کریں۔     قتل کو صباح بن
ہیں     … لوگ اہم کے ان

مید  ٓکیابزرکا
مید   کیابزرکا ٓمحمد
محمد    بن الثانی الحسن

الحسن    بن الثانی محمد

الثالث     محمد بن الثانی الحسن

… شاہ    خور الدین مملکت       1255رکن انکی کہ تک یہاں  ہجری
کممو             الممدین رکممن نممممم واجنمموممم اتمممومممم تاتاریفوجومممکمممم مغل خاتمم ےکا ں ہ ہ ں ھ ہ ے ں  ہ

آج           اور نکلپپے بھپپاگ ملکپپوںمیں کپپےپیروکپپار اس اور کردیپپا  قتپپل
ہیں۔      موجود پیروکار کے ان تک

اسماعیلی …   کے شام رابعًا
کی             دین اپن می قلعو اپن ن و جن ت اسماعیلی زاری ےی ں ں ے ے ں ہ ھے  ہ
کوئی              پاس انکممم دوران عرصمکممم اسلمبممم لیکن دی دعوت عام ےسِر ے ہ  ے

کیا۔             ادا نے انہوں جو کے کردار خطرناک اس باوجود تھی نہ حکومت
مصپیاف،            ،قپدموس، میپں سلمیہ علقے کے شام لوگ کے ان بھی  آج

م            کممیاممم ان یممممم پائمممجمماتممممم میممم علقوممم فکممم اورالکمم ،خوابی ہبانیاس ں۔ ہ ے ے ں ں ے  ہ
اور  (   )         شیخالجیلمممممم لقب کا جس الدینسنانمممم راشد ہےشخصیاتمیممم ہے  ں
       ’’ اپنمما   ‘‘   اسنمممم تمشممابممیممممم بممم کممم صباح بن حسن تصرفات ےاسکممم ں۔ ہ ہ ہ ے  ے

پیروکاردوسرے           کے اس اور ہے رکھا کر ایجاد مذہب سنانی  ایک
ہیں۔         رکھتے عقیدہ کا تناسخ علوہ کے عقائد اسماعیلی

لئبریری    اسلمی )270(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

البہرۃ…  اسماعیلیہ خامسًا
والے            ماننے کے مستعلی امام ہیں۔یہ مستعلیہ اسماعیلی اصل در  یہ
 ’’ ی             ‘‘ ب طیبی لی اسی اور کو طیب بی ک اس بعد ک اس اور ھی ۃ ے ٹے ے ے ں  ہ

سیاسپت            نپے انہپوں ہیپں۔ کپےاسپماعیلیہ یمپن و ہندوسپتان یپہ ہیں  کہلتے
اور            ندوستانواردمموئممم میمممم اسیسلسلممم اور اپنالی تجارت کر ےچممموممم ہ ہ ں ے ڑ  ھ
نپے            انہپوں تپو ہپوئے مختلط ساتھ کے اسماعیلیوں ان جب ہندو  نومسلم
            ’’ کپے ‘‘ جپس ہپے لفظ کا ہندی قدیم بہرہ اور دیا نام کا بہرۃ  انہیں

ہیں۔    کے تاجر معنٰی
گئے      چلے میں پردہ طیب پردے      525امام ائمہ کے ان سے  ہجری

گممم               میمممم ومم کممسکمممم کمم چل پتمم تممکنممیمممم ج اورا یمممم ںمیمممچلمممارممممممم ہ ھ ہ ہ ں ہ ٓ ں ہ ہے ٓ ے  ں
بہپرہ             علمپائے اورخپود ہیپں معپروف غیپر کپےنپام کپہان تک یہاں  ہیں

!!! جانتے   نہیں انہیں
… ہوگئے       تقسیم میں فرقوں دو بھی بہرہ

         … یپہ  اور کپیطپرفپ داؤد شپاہ قطپب نسپبت جپو الپداؤدیہ  البہپرہ
میں       10 ہندوستان و پاکستان سے ہجری صدی اور    ویں یمممم ںپائمممجمماتممممم ہ ے  ے

!! ہے       رہتا میں بمبئی داعی کا ان
         … کمما  ان طممرف کممی حسممن بممن سلیمان جونسبتمممم السلیمانیم ہےبممرمم ہ ہ  ہ

ہے۔      میں یمن تک آج مرکز

خانیہ…   آغا اسماعیلہ سادسًا
اور             وا ظاممرمم ایرانمیممم حصممیممم تیسرممم صدیکممم فرقمانیسویممم ہیم ہ ں ں ہ ے ے ں ہ  ہ

کپیاہپمشخصپیات             ان اور ہپے کپیطپرفپ نزاریہ اسماعیلہ عقیدہ کا  ان
ں… ہی

     ’’  ‘‘  : برپا   انقلب انگریزنممم جسممم غاخانمممم پمملا یم علیشامم ےحسن ے ہے ٓ ہ ہ  ہ
نے              اس تو کیا۔ استعمال لیے کے اندازی دخل میں وہند افغان اور  کرنے

طپرف          کپی افغانسپتان اور دی دعپوت طپرف کپی نزاریپۃ  اسماعیلی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

لقممب             کمما خممان غمما انگریزنممما بمبئیمماسممم سممم اورومماممم وگیا ٓجلوطنمم ے ے ۔ ے ں ہ  ہ
یہ  مرا۔  1881دیا۔ میں

خان        آغا دوسرا یہ اور شاہ علی آغا
یپہ                ۔ ہپے ثالث خانپ آغا یہ اور الحسینی محمد بیٹا کا اس کےبعد  اس

ہمیشپہ            اور تھپے دیتپے ترجیپح کوہپی اقامت میں یورپ ہمیشہ  موصوف
نپے             حضرت تو گئے مر جب اور رہے مشغول میں رنگینیوں کی  دنیا

       ’’ ہپوئے  ‘‘ کرتپے ایسپا جبکپہ سپونپی خلفت کو کریم بھتیجے  اپنے
والممی            کممو بیمممممم کممبممممممم کممی مخممالفت کممی قواعممد اسممماعیلی نمممم ٹےانمموممم ڑے ہ ے ں  ہ

گا۔   جائے بنایا
        ’’ چل‘‘   ی ی تک ی اب اور خان غا اا چوت غاخان ہپرنسکریما ھ ہے ٓ ھ ٓ 

ہے۔           کی حاصل تعلیم میں یونیورسٹیوں امریکی نے اس ہے۔ رہا

الواقفہ …  اسماعیلیہ سابعًا
تپپک            اسماعیل بن محمد امامت کےمطابقپ جس ہے فرقہ اسماعیلی  یہ

اور              یمممم ائممممیممممسمممممم پمملممم والممم پجانممم یمچممم اور ںموقوفمموگئیمممم ہ ے ں ہ ے ہ ے ے ھ ہ ہے  ہ
عقیپدہ            کپا آنپے واپپس کپےبعپد ہوجپانے غپائب اس کپےپیروکپار  اس

ہیں۔  رکھتے

عقائد    اہم کے اسماعیلیوں
بممن            محمممد اور و منصوصعلیممم جو ضرورت کی امام ہایکایسممم ہ  ے

قاعپدہ               اس اور ہپو بیٹپا بپڑا کپہوہ یپہ اور ہپو سپے کپینسپل  اسماعیل
ہے۔        گئی کی ورزی خلف بار متعدد کی

عپدِمارتکپاِب…         مطلپب کپا عصپمہ کپےنزدیپک ان جبکپہ  عصپمت
ہیں۔              کرتے تاویل کی گناہ و خطاء کی ان وہ بلکہ ہے نہیں معصیت
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

جانتمما               نمم کممو امممام کممم زمانممم اپنممم کمومم مرجائممم حالمیممم اس ہجو ے ے ے ہ ہ ے  ں
گیا۔        مر موت کی جاہلیت وہ تو ہو

جممو            یمممم انتسممابکرتمممممم کمما صممفات ایسممی طممرفومم کی امام ںاپنممم ہ ے ہ  ے
کرتپپے              خاص کو علم باطنی وہ ساتھ کے اس اور ہیں مشابہ کے  اٰلہ

  ’’ ہیں۔      ‘‘ کرتے ادا خمس کا کمائی اپنی اسے اور ہیں
میپں            اسپتعمال وقپت اس اسپے اور رکھتپے ایمپان پپر سریہ اور  تقیہ

آجائے۔         وقت مشکل کوئی پر ان جب ہیں لتے
گممرد          شخصممیتکممممم اسممماعیلیعقیممدمم اور محممور کمما دعمموت ےامممام  ہ

ہے۔  گھومتا
یمما            وتی خممالینممیمممممم امممامسمممم مسممتور یمما ر کسیظممامم ی ہزمینکبممم ں ہ ے ہ  ھ

امممام               اگممر اور و حجممتمسممتورممم کممی اس کمم توجائزمممم و ہامامظاممرمم ہ ہے ہ  ہ
داعممی             اسکممممم اور حجممت کممی اس کمم تمموضممروریمممممم ےمسممتورمممممم ہ ہے  ہے

ہو۔   ظاہر بھی
کمما            انبیمما نزدیممک انکممممم امممام اور یمممم رکمممتمممممم کمماعقیممدمم ےتناسممخ ں ہ ے ھ  ہ

ہے۔           وارث کا ائمہ تمام قبل سے اپنے اور ہے وارث
عقممل             نزدیممک انکمممم اللمم کیممونکم یممم انکارکرتمممم کا صفات کی ےاللم ہ ہ ں ہ ے  ہ
عممالم                نمم غیرموجممودمممممم نم نمموجودمممم توومم باممرمممم ادراکسممم ہکممم ہے ہ ہے ہ ہ ہے ہ ے  ے

     … کرتپے           اثبپات مطلقپا وہ نپہ ہپے عاجز ہی نہ ہے قادر نہ ہے جاہل نہ  ہے
اور             متخاصم متقابل، و پس ی کرت نفی مطلقا ی ن اور ہی ں ہ ے ہپ ہ ں  ہ
         ( ،قممدیم    ( حممدیث نمم نمموممقممدیممممممم یعنممی نعوذباللمم کاربممممم ہتضادات ہے ہ ہ ۔ ہ  ہے

فطرت۔             و مخلوق کی اس جدیت اور ہے کلمہ و امر کا اس

… عقائد   کے بہرہ
! پڑھتے         نہیں نماز میں مساجد کی مسلمانوں عام وہ

ہے           مشابہ کے فرقوں اسلمی معتدل تمام اعتقاد ظاہری کا ان
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپینمپاز             ان لیکپن ہیپں پڑھتپے نمپاز وہ ہپے ہپی اور کچپھ  باطنپ
مسممتور             نسمملسممممم کممی المممر بممن طیممب جو امامکممملیممممممم ےاسماعیلی ٓ ہے ے  ے

ہے۔
لیکممن             یمممم لیمممممجمماتمممم حجکممم طرح کی باقیمسلمانوممم مکممیممم ںومم ہ ے ے ے ں ں ہ  ہ

ہے۔          نشانی و رمز کی امام کعبہ کہ ہیں کہتے
ا      وتامتممم کاشعارمم ھحشاشین امر(    ہ وکل الوجود فی  لحقیقة

کا            مبمماح) ان مباح کام ر اور ی ن وجود کوئی می ہے۔حقیقت ہ ں ہ  ں
لینا۔           پناہ میں سلسلہ کے قلعوں اور قتل منظم تھا وسیلہ

منقممول             ابمماحت مطلقممًا انسممممم کم یممم نقلکرتممممم انسممم الغزالی ےامام ہ ں ہ ے  ے
انکار            کا شریعت ونا، مباح کا محظورات ونا، رفع کا حجاب ہ، ہ  ہے
سپارے              وہ تپو جائے کی نسبت کی باتوں ان طرف کی ان جب  لیکن

ہیں۔      کردیتے انکار کا باتوں ان
نہیں              کیتخلیق عالم واسطہ بل نے تعالٰی اللہ کہ ہیں رکھتے عقیدہ  وہ
کمما               صفاِتالممیممم جمیع جو ئی وجودمیممما ذریعممم کلکممم عقِل یم بلکم ۃکی ہ ٓ ں ے ے ہ  ہ

کے                ان اور ہیں نبی وہ تو آئی میں انسان کسی کلی عقل کہ ہے۔یہ  مرقع
علممی             اور یمممم محمممدنمماطقمم پممس خلیفممیممممم انکممم جو مستورین ائمم ںبعد ہ ں۔ ہ ہ ے  ہ

!!! ہیں      کرتے تفسیر جو ہیں اساس

… جڑیں   کی عقائد
( ) ایممران           فممارس یمم ر ا،پمممم پروانچممممممم عراقمیممم ب کامذمم ان ہپمملممم ھ ڑھ ں ہ ے  ہ

        ( ) ر  ممماوراءالنممم ر اورپممم اگنکلممم طرفبممم کی افغانستان خراسان ہاور ھ ے  ھ
قممدیم           بمیمممم مممذمم انکممممم اسممیلیممممم ترکسممتانوغیممرمممم و نممد ںجیسمممممم ہ ے ے ہ۔ ہ  ے

ل            اممم انممدربممممممم انکممممم پائیجمماتیممیممممم راء کیا ندوؤممم اورمم ہمجوسیوممم ڑے ے ں۔ ہ ٓ ں ہ  ں
بدمعاشپیاں           خپوب میپں کپےانحپراف دیپن نے جنہوں ہوئے نمودار  الہوا

اور        کلمممدانی اور متممموممم ،بمممدممم نمممدوبرمممنممموممم،فلسمممفیوممم یممممم ائیمممم ںدکممممم ھ ں ں ہ ہ ہ ں۔  ھ
عقممائد            انکممممم متعلممق روحممانیتکممممم کاملغوبممیممممم افکار کممم ےفارسیوممم ے ۔ ں ہ ہ ے  ں

 ’’ نے           ‘‘  پنے خفیہ کے ان پر کام اس ہیں۔ قریب کے نجومیت اور  ستاروں
کے             کیمونزم اور اباحیت نے لوگوں بعض کے کی۔ان مدد بہت کی  ان
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

     ’’ ‘‘  ’’ کپے  ‘‘ کرلیپا۔ان اختیار مذہب کا زرتشت اور مزدک پر  طریق
میپپں                ان اور نہیں تعلق کوئی سے سنت و کاکتاب کہان ہیں ایسے  عقائد

!!! ہیں        شامل فلسفے سے بہت خارجپ اسلمسے

… وجود     کا اسماعیلیہ پر زمین
سپپے            اعتبار کے حالت کا اسماعیلیوں ان پے وجزر مد کے  زمین

ان              اسمملم عممالِم کمم یمما یا وقممتبمممم ایسمما غلبمرممماممممممم پر کمزمانممم ت ہبمم ٓ ھ ہے۔ ہ ہ ے  ہ
بہپپت             اوقپپات اور کپیشپکلیں اس لیکپپن گیپا چلپ میپپں  کپےقبضپپے

!! تھے  مختلف
پممر           ر ممماوراءالنممم اور عممراق شممام، بلِد العرب، جزیرمم ہقرامطمنممم ۃ ے  ہ

کیا  ہقبضممم
قممائم           سمملطنت اپنممی افریقممیمممم شمال اور اطلسی محیِط نممم ںفاطمیوممم ہ ے  ں

اپنا              ب کامذمم ان عراقنممم ِل بعضامم مالکبنممممم وشامکممم مصر اور ہکی ے ہ ے۔  ے
کاخطبپہ       کےنام ان اور ان       540لیا لیکن وا جاری می بغداد ہمی ں  ں

ہوا۔          ہاتھوں کے ایوبی الدین صلح خاتمہ کا حکومت کی
خپانیہ  … کپانگو،    آغپا مدغاشپقر، زنجبپار، دارلسپلم،  نیروبپی،

کپیقیپادت           ان ہیپں۔ جپاتے پپائے شاممیپں پاکستان، ہندوستان،  بلجیکی،
  ’’ ہے۔     ‘‘ میں کراچی شہر کا پاکستان مرکز کا

سپکونت          البہرہ… پپر کےسپاحلوں ملکوں دونوں ان اور ہند ،  یمن
کی۔  اختیار

پممر           قلعمموممم عممرضمیمممم طممول ملممککمممم نمممم اسممماعیلیوممم ںشامکمممم ں ے ے ں  ے
بانیمماس             ، ،مصممیاف قممدموس ، خمموابی ، سمملمیم تممک ی اورابممم کیا ہقبضم ھ  ہ

ہیں۔        جاتے پائے میں علقوں کے الکہف اور
ہوںپ         الحشاشون… ان اور ہواپ میںپ ایران نتشار کاا ان بھنگی  یعنی

بہت              کیسلطنت ان اور کیا قبضہ پر قزوین بحِر جنوب الموت، قلعۃ  نے
یپپہ            طرحپ جاپہنچی۔اسی تک کےوسط عباسیہ سلطنِت کہسنی حتٰی  پھیلی

کپےبعپض             ان اور موصپل کہحلب، جیسے ہوئے بھی کےمالکپ  قلعوں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

لکممو            یممم یرممممممم قاضممیبمممم دمشممقکمممم دورمیمممم کمممم ہلوگصمملیبیوممم ہ ہے۔ ھ ے ں ے  ں
تھے۔        سے میں والوں دینے ساتھ کا تاتاری

میں          المکارمہ… شہر کے نجران میں جنوب عربیہکے جزیرۃ  یہ
!!! ہیں  آباد

ہٰی انت

فتوٰی
قتال        ساتھ کے ان اور تکفیر کی  رافضیوں

وجوب  کا
العمادی       مصطفی بن محمد بن السعودمحمد ابو

جری 982تا898 ہ

کا         قتال ساتھ کے ان اور تکفیر کی  رافضہ
وجوب

میپں           تپرک علمپاءپ العمادی، مصطفٰی بن محمد بن محمد السعود  ابو
قریممب          قسممطنطنیمکممممم اختیممارکرلممیمم عربیممت نممممم وممم جنمممم یمممم ےسمممممم ہ ۔ ے ں ہ ں ہ ے

پڑھایپا۔انہیپں         898 اور پڑھپا میپں ممالپکپ متعدد ہوئے۔ پیدا میں  ہجری
رہپپے۔            فائز پر قضاء کی قسطنطنیہ پھر گئی سونپی قضاء میں  بروسہ

اپنپے            تھپے۔وہ مالپک کپے حشپمت بڑی وہ ہاں کے عثمان بنی  سلطین
ہیپں۔        العمادی تفسیر صاحِب مشہور ساتھ کے میں  892نام  ہجری

ہوئے۔   فوت
۔            اٰلفندی اللہ عبد السلم شیخ نے میں ہیں کہتے العمادی  ابوالسعود

میپں             جنینپہ نپے انہوں جب کودیکھا کےمجموعہ السلم۔ الملک اللہ  حفظہ
        … منممور    اللمماسممممم ، المنممورمم مممدینمم جبکممومم کممی ملقممات سممممم ےمجممممم ہ ۃ ۃ ہ ہ ے  ھ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

آرہپے           واپپس بھیجپے،سپے سپلم و صلۃ ترین افضل پر والے  کرنے
کرلیا۔        نقل میں اسے نے میں تو تھے

        … راضممی     پسممممم ،اللما میشمرمممم کافضلمم پ کیاکممنامممما کا ےاپ ٓ ہ ہے ہ ہ ٓ ہے ہ ٓ 
   … ساتممم          کممم رافضیوممم نفعدممم کو مسلمانوممم علومسممم پکممم اورا ھرممممم ے ں ے ں ے ے ٓ  ہے
میپں               کپےبپارے کےجپواز کےقتل ان اور میں کےبارے کےسبب  قتال
کہیپں               بپات دوسری آپ اگر ہے؟ کفر وہ یا ہے بغاوت پر سلطان وہ  کیا
کفممر               سممبِب انکممممم پ پممساگممرا سممببکیمماممممممم کمما کفممر انکممممم ےتممو ٓ ہے۔  ے
اسمملم               کمما ان اور گممی؟ قبولمموجائممم توبم کی ان کیا تو ثابتکردیممم ےکو ہ ہ  ں

   …    … علیپہ  …  کپہنپبی جیسپے نہیپں؟ قبپول پھپر یا کیطرح مرتد ہے  قبول
     … ہے۔       ضروری قتال سے ان بلکہ طرح کی والے دینے گالی کو  السلم

گمما               ماراجممائممم تحت حدکممم کیاانممیممم تو باتکممیممم دوسری پ ےپساگرا ے ں ہ ں ہ ٓ 
        … ہپے    جپائز چھوڑنپا انہیپں لیکپر جزیپۃ سپے کیاان تحت کے کفر  یا
      … امممان       کممی میشمم وقممتییممامم یمماانممیمممم یمممم کممومممم پممرجیسمممم حالت ہاسی ہ ں ہ ں ہ ہ ہ  ے
        … غلم   کمممو اوراولدوممم کمممیعورتممموممم ان کیممما ؟ ںدیجاسمممکتیممممممم ں  ہے

ہے۔   جائز بنانا
الجنة۔     ّلہ

ٰ
ال اثابکم ماجورین افتونا

الجواب
…   ِ العلمین  رب دلّلم ٰہالحم

ایسے              وفاجر باغی کافر یہ لیکہ جان ت با یہ رکھے خوش تجھے  اللہ
جمپع               انپدر اقسامکواپنپے کیتمام بغاوت و عناد کفرو نے کہانہوں  ہیں
انپواع            کپیتمپام الحپاد اور زنپدقہ فسپق، کپےانپدر ان ہپے۔  کررکھپا

 …           … ان  توقممفکممرممم الحممادمیمممم و کفممر انکممممم کمموئی جممو یمممم ےجمممعمم ں ے ں  ہ
ہے۔               کافر ہی جیسا ان وہ تو جانے برا کو قتال و قتل ساتھ کے

اور              بغمماوت کممی ان سممبب کمما جممواز مقمماتلمکممممم و قتل ساتممم ےانکممم ہ ھ  ے
ہے۔  کفر

ہے۔      تعلق کا بغاوت تک جہاں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

      … تپپک        قیامت ملک کا ان اللہ گئے نکل سے کیاطاعت امام وہ  تو
    …(  ) ہیپں  فرماتے اللہ خلفت یعنی َحَّتٰی{   قائمرکھے ْبِغي َت ّلِتي

َ
ا  َفَقاِتُلوا

{ ّلِه   
َ
ل ا َاْمِر ِإَلٰی یہاںتک        َتِفيَء لڑو سے جماعت والی بغاوتکرنے  پس

کپے              وجپوب امر یہاں پس آئے۔ لوٹ طرف کی حکم کے اللہ وہ  کہ
ہے۔  لیے

ملسو هيلع هللا ىلص           سیدالمرسپلین بزبپان بھپی جب کہ چاہیے کو مسلمانوں لیے  اس
انہیپں            بلئے کپےلیپے قتپال کپےخلفپ ملعونپوں بپاغیوں ان انہیپں  امپام
کے               اس اور کرنا مدد کی امام پر ان بلکہ رہیں نہ پیچھے کہ  چاہیے

ہے۔       واجب کرنا قتال کر مل ساتھ
ہیں۔            وجوہ کی اس تو ہے مسئلہ کا کفر تک ں جہا

مممبین               شممرِع اور یمممم خفیممفبنمماتممممم کممو دین یم کم سمممیممممم ںاسمیممم ہ ے ہ ہ ہے ہ ے  ں
ہیں۔    اڑاتے مذاق کا

ہیپں               کرتپے کپیتپوہین علماءپ اور علم کہوہ ہے یہ سے میں اس  اور
اللہ          اور ہیں السلمکےوارث علیہم انبیا علماءپ ہیں   جبکہ فرماتے  عزوجل

{ اْلُعْلَماُء{      َباِدہ ِع ِمْن َہ ّل
ٰ
ال َیْخَشی اس       ِاَّنَما وال رن س الل شک ےب ے ڈ ے ہ  ے

اور               یممم حللکرتممممم کو یمحرمتوممم جبکم علماءممیمممم سممم میممم بندوممم ںکممم ہ ے ں ہ ہ ۔ ں ہ ے ں ں  ے
اور              یممممم انکارکرتممممم کا خلفت کی شیخین ومم یمممم پامالیکرتمممم ںانکی ہ ے ؓ ہ ں۔ ہ  ے

صپپدیقہ                عائشہ ں اما وہ ۔ ہیں چاہتے دینا کوراہ تشنیع طعن میں دین  وہ
ایسممی             اور یمممم درازکرتممممم زبان متعلق ماکممم عنمم اللم رضی صدیق ںبنت ہ ے ے ہ  ہ
متعدد               عزوجلنممم اللم جبکم لئقنممیممم شانکممم کی ان جو یممم ےباتکرتمممم ہ ہ ں ہ ے ں ہ  ے
      … ساتممم       تکذیبکممم کی ن قرا پسومم یممم نازلکیمم تمیممم انکیبرا ھایات ے ٓ ہ ں ہ ں ٔ ٓ 
…          … ر  پمممم یمممم والمممممم گممالیدینممممم کممو ءکائناتمممم نبی ضمنًاومم یممم ھکافرمم ں ہ ے ے ملسو هيلع هللا ىلص ہ ں  ہ

       ِ کممو      شممیخین یممممم طممرفکرتمممممم کممی ِبیممت ل نسممبتاممم کممی امممور ان ۔ومم ں ہ ے ہ  ہ
        … سپیاہ   میپں جہپانوں دونپوں کپےچہپرے لعنپتیوں ان اللپہ ہیں دیتے  گالی

کرے۔
… کہتپے  …       ہیپں سپے میں آئمہ کے الشافعیہ جوکہ السیوطی  امام

ابو                 ک ا ک ی یا کی تکفیر کی م عن الل رضی صحاب ن جس ک ہی ہپ ہ ہ ہ ہ ے ہ ں  ہ
نپے              انہپوں اور ہپے کپافر وہ تھپے نہیپں سے میں ان عنہ اللہ  بکررضی

وجپوہ            دو کپےمتعلپق والپے دینپے کپوگپالی شپیخین سے حسین  قاضی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میپپرے               کہ ہیں کہتے اور فاسق؟ یا ہیں کافر وہ کیا کہ ہیں کی  نقل
’’ ‘‘ اللبمماب           المحاملینممممم پر اس اور باتتکفیرممممم ترین صحیح ےنزدیک  ہے

ہے۔    کیا جزم میں
یپہ               کپہ ہپے ثابت کےساتھ قطعی تواتر کےہاں خواص و عام بات  یہ
میں              ان کوئی جو ہیں۔ جمع کےاندر لوگوں درگمراہ گمراہ ان  قباحتیں
قتممل               کمما اس ، واوممکممافرمممممم متصممفممم سمماتممم امرکممم ایک کسی ہےسممم ہ ہ ھ ے  ے
… چاہے            نہیں قبول اسلم اسکا اور توبہ کی اس ہے۔ واجب امت  باتفاِق
سپے             اس یپا کپرے تپوبہ بعپد کے آجانے گواہی اور جانے پکڑے  وہ

اور              جمموواجممبممموگئیمممممم یممحممدمممممم کیممونکم واائممم تمموبمکرتمماممم ہےقبممل ہ ہے ہ ہ ے ٓ ہ  ہ
کمما     …      حممدود سمماری بمماقی کمم جیسممممم کرسممکتی سمماقطنممیمممم ہتمموبماسممممم ے ں ہ ے  ہ

! ہے  معاملہ
توبہ               میں اس کہ نہیں طرح ایسےارتدادکی دینا  نبیملسو هيلع هللا ىلصکوگالی

منفممرد              سمماتممم اسکممم دمی کما کامعنیمممم ارتداد کیونکم کیجائممم ھقبول ے ٓ ہ ہے ہ  ے
اسپکیتپوبہ               لیے اس اور نہیں حق کاکوئی آدمیوں غیر میں اس اور  ہے

دوسرے             ساتھ کے اس تو دی گالی نبیملسو هيلع هللا ىلصکو نے جس پس ہے۔  قبول
کے              حقوق کے آدمیوں سارے توبہ کی اس اور ہوگیا متعلق حق کا  آدمی

انبیپاء             سپارے یپا ملسو هيلع هللا ىلصکپو نپبی کوئی جو لیے اس نہیں۔ مقبول میں  بارے
وہ              تپو ہپے دیتپا کپوگپالی نپبی کسپیایپک سپے میپں السپلم  علیہپم

! ہے  …   القتل واجب ہے کافر
اسلم                ی ،ن کر توب ن ، ر ثابت پر کفر اپن و اگر ر ہپ ہ ے ہ ہ ہے ے ہ  ھ

وہ                اگر اور گا جائے کردیا قتل خلفپ بل پر کےکفر اس اسے تو  لئے
ور              لیکممنمشممم اسمیممماختلفمممممم تو قبولکرممم اسلم اور کرلممم ہتوبم ہے۔ ں ے ے  ہ

       … اسپے       کپہ ہپے گیا کہا بھی یہ ہے قتل بطورحد بھی میں اس  مذہب
کممو             شممخین تممک جممماممم کردیمماجممائممممم قتممل پممر کفممر میمممم ںدوصممورتوممم ہ ۔ ے ں  ں

مپترادف             کپے دینپے گالی ملسو هيلع هللا ىلصکو نبی وہ تو ہے معاملہ کا دینے  گالی
ہے۔

ان            یمما دی گممالی کممو شممیخین جممسنممممم کمم یمممم یدکممتمممممم ےالصدرالشممم ہ ں ہ ے ہ  ہ
اور               تمموبم کممی اس اور واجممبالقتمملمممممم اور کیوممکممافرمممممم لعنت ہپر ہے ہے  ہ
نجیممم            ابممن میممممم سمماقطکرنممممم قتممل یعنممی قبممولنممیمممممممممم اسمملم ں۔اسممکا ے ہے۔ ں  ہ

لئبریری    اسلمی )279(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

            ’’ سے‘‘ اس تو نہیں مقبول توبہ کی اس جب کہ ہیں کہتے میں  البحر
کپے       …      دینپے گپالی کپو ملسو هيلع هللا ىلص نپبی دینپا گپالی کپو شیخین کہ چل  پتہ

دے            نپہ فپائدہ کچپھ سپاتھ کے گواہی انکار اسکا ۔پس ہے  مترادف
گا۔

           ’’ اس  ‘‘ تممو کرلممم توبم جو کافر رومم یمممم کممتمممم میممم الشبامم ےاورومم ہ ہ ہ ں ہ ے ہ ں ہ  ہ
قبممل               تمموبمسممممم کممی اس جممباسممممم خرتمیممممقبولمممم وا دنیا توبم ےکی ہ ے ہے ں ٓ  ہ

شممیخین            یمما کممو جممونممبیمممم کممافرکممممم اس سمموائممم کیمماجممائممممم ملسو هيلع هللا ىلصگرفتممار ے ے  ے۔
کپرے             جپادو یپا دے، گپالی کپو ایپک کسپی یا کو عنہم اللہ  رضی

ہو۔     ہی عورت وہ چاہے
نپہ        …      یپا کریپں تپوبہ وہ چپاہے ہپے واجب قتل کا کفار شریر ان  پس

کفممر…              انکممممم توانممیممم باقیرممیممم پر وعناد کفر اپنممم اگرومم اور ےکریممم ں ہ ں ہ ے ہ  ں
احکممام                مشممرکینکمممم پر ان بعد قتلکممم انکممم اور گا کیاجائممم قتل ےپر ے ے  ے

ی             نممممم جممائزنممیمممم دینمما وممم لیکممرچمممم جزیمم ی یونمم انممیممم ومممگممممم ہجاریمم ہ ں ہ ڑ ھ ہ ہ ں ہ ے۔ ں  ہ
    … فتپپاوٰی         اپنے نے خانپ قاضی ہے جائز دینا کیامان ہمیشہ یا وقتی  انہیں

ہے۔       کیا اظہار کا موقف اسی میں
مرتپدہ            کیپونکہ ہپے جپائز بنانپا کوغلم کیعورتوں ان طرحپ  اسی

جائے             چلی طرف کی دارالحرب وہ جبکہ ہے جائز بنانا غلم کو  عورت
تممو                و بمماممرممم ولیتسممم کی حق امام جو چلیجائممم پر جگم ایسی ر ہیامم ہ ے ے ہ  ہ
کممو           اولد کممی انعورتمموممم طممرح اسممی دارلحممربکممممممممممم بمنممزل ںومم ہے۔ ے  ہ
کپےتپابع             مپاں میپں اسپترقاق ولپد کیپونکہ ہپے جائز بھی بنانا غلم  تبعًا

ہے۔
اعلم   متعالی ٰواللمم ہ

الحنفی     نوح رالوری احق ٰکتبم ہ
   ِ جمعین  والمسلمینا عنم یالّلم ٔعف ہ ٰہ

!        ’’ ہے   ‘‘ مذکور کیساتھ حروف ان میں مذکورہ مجموعہ کہ جیسے ٭
عابدین  ( …۱ابن ہیں)        بعدکہتے نقلکرنےکے فتوٰی یہ

شپیعہ              اسپلمنپے ِ مشپایخ و کےعلماءپ عثمانیہ دولِت کہ ہوں کہتا  میں
فتپاوٰی            کپےعلمپی ان اور ہپے لکھپا کچپھ بہپت کپےمتعلپق  مپذکورین
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میں                اس تو نے کئیایک سے میں ان ہیں۔ کرتے کیتائید اس بھی  آج
المحقپق            میپں والپوں دینپے فتپوٰی قسمکا اس لکھے۔ رسائل اور  تالیفات

کپوعلمپہ           عبپارات انکپی اور ہیپں العمپادی افنپدی السپعود ابپو  المفسر
 ’’ میپں       ‘‘  السپنیۃ الفپرائد شپرح فقہپی منظپوم اپنپی نپے  الکواکبیالحلپبی
 … شپیعہ            کیپا نقپل نپے انہپوں سپے السعود ابو جو اوربالجملہ ہے کیا  ذکر

     ‘‘… ان      کمما العصممار علممماء اسممیلیممممم بعممد ذکممرکممممم کممممم ےکیقباحتوممم ے ے  ں
میپں                کپےکفپر ان کپہجپو یپہ اور ہپے اتفپاق پپر ہپونے کےمباحپ  کےقتل

’’ ۔      ہے کافر بھی وہ کرے شک
ہے            یہ نزدیک کے الوزاعی اور الثوری سفیان ابوحنیفہ، اعظم ِ  امام

تممو               طرف کی اسلم کفرسممم اپنممم جائیممم اورلومممم توبمکرلیممم اگرومم ےکم ے ں ٹ ں ہ ہ  ہ
لیپپے              کے ان طرح کی کافروں سارے اور گے جائیں بچ سے قتل  وہ
احمممد             امام الشافعی، امام مالک، امام جبکم کیجاتیمممممم امید کی ہمعافی  ہے۔

کمممی              ان نزدیک عظامکممم علمائممم اورسارممم سعد بن لیث اور حنبل ےبن ے  ے
وہ               بلکپہ ہپے اعتبپار کپےاسپلمکپاکپوئی ان ہی نہ اور نہیں مقبول  توبہ

… الخ      گے جائیں کیے قتل حد بطور
پممر             ونممم مقبممولممم تمموبمکممممم کممی ان نزدیممک اعظمممکممممم ِ امممام ےلیکن ہ ے ہ  ے

جممس              کممیمخممالفتمممممم مجممموعم اس اسمیمممم اور دیاگیاممممم زور ت ہےبمم ہ ں ہے  ہ
بپات              کپہیہپی ہپے ہوتپا ظپاہر پپر مجپھ لیپے اس ہپے۔ ہپوا اوپرذکپر  کپا

ہے۔  صواب
کرانمما             زاد تفریممطسممممما و افممراط جسممممم ممسممئلمممممم تاممم بمم مسئلم ٓیم ے ے ہے ہ ہ ہ ہ  ہ

میرا              اسلیممم عظیمواقعمموامممممم خبِط ت بمم اسمیممم کیونکم ےضروریممممم ہے۔ ہ ہ ں ہ  ہے
باتیںپ               وہپ میںپ اس اور لکھوں رسالپہپپ ایک میںپ اس میںپ کہ تھا ارادہ  پختپہپپ

   ’’  ‘‘ اس       یممیممممم میمممملکمممم المختممار الدر حاشیمم اپنممم نممم جومیممم ں۔ذکرکروممم ہ ھ ں ۃ ے ے ں  ں
اور             اسمملم،قضممامم ِل اممم میمممم اممم کممیممم حممرجنممیمممم کمموئی اسمیمممم ۃلیممممم ہ ں ں ہ ہ ں ہ ں  ے
اس           بمماوجود پیممشکممروممم توضممیحات بعممض لیممممم مممددکممممم کممی ںحکممام ے  ے

کپیتوفیپق             ہپماللپہ پپس ہپے۔ متقاضپی کپا کلمطپوالت  کپےکپہبعپض
ہیں۔    کہتے ساتھ کے

کپہ              ہپے گپذرا سپے کپےحپوالے الشپہید الصپدر کہجو لو جانپ بات  یہ
نے              انہوں کو بات اس نہیں۔ قبول توبہ کی والے دینے گالی کو  شیخین
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپے           انہپوں اور القپدوری۔ شپرح رکھاہے۔ قائم تک الجوہرۃ سے  البحر
نہیں‘‘ ’’            وجود کوئی میں الجوہرۃ اصل کا اس کہ کہا میں  النہر
اصممل              حممق پممس واردمموئیمممممم حاشیممیممم کممم بعضنسخوممم بات یم ہے۔بلکم ہ ں ہ ے ں ہ  ہ

نہیں۔            ارتباط کوئی ساتھ کے قبل ما کا اس جبکہ ہے کا
       ’’ کرنے  ‘‘ نقل کلم کا النہر میں حاشیہ کے الشباہ الحموی  علمہ

میں              نسخوں کےعام کہمیںالجوہرۃ ہے فرض پر مجھ ہیں کہتے  کےبعد
م                جوممم باتظاممرمموجائممم یم کم نممیممم وجم کوئی پیشکرومممم ثبوت کا ہاس ے ہ ہ ہ ہ ں ہ ہ ۔  ں

ہے               … مقبول توبہ کی اس دی گالی کو انبیاء نے جس کہ کی پیش نے
کہتے              ہم کہ جیسے ہے ایسی بات اگر پس کے۔ حنابلہ اور مالکیہ  بخلف
عدم             دبالولی گالی کو شیخین جو متعلق س شخص راس پ تو ٰی ے ے ھ ں  ہ
ائمپہ               بپات یہ ہوں جانتا میں تک جہاں ۔بلکہ نہیں اعتبار کاکوئی توبہ  قبول

! نہیں     ثابت بھی کےہاں
الحامدیة      الفتاوٰی تنقیح فی الدریة العقود

الردةوالتعزیر  باب

ابن)         ‘‘ ۱( الملقب الحنفی العزیز عبد بن عمر بن امین  ۔محمد
بممن’’              علممی بن حسین بن علی العابدین زین نسب کا ان کیونکم ہعابدینمم  ۔

ہے۔        جاملتا سے عنہم اللہ رضی طالب میںپ    1198ابی دمشق میںپ ریپ ج  ہ
شپامکپےفقیپہ              دیپاِر اور ہیپں کپےامپام حنفیپہ میں زمانے اپنے ہوئے۔  پیدا

ہیں۔    اصولی المفسراور ہوئے۔  1252ہیں، فوت میں

   !! خلف     انکممممم کمیام کما امامیم فضم را ےمسئلم ہ ہ  ہ
کافر       سبب کے اعتقاد ہے؟کیاوہ واجب  قتال

ہیں؟
تیمیة        ابن العباس المجددابو السلمالمام ؒشیخ

تیمیة    ابن الفتاوٰی مجموعپ
28؍جلد 501تا468صفحہ

جممو             متعلممق سممم انلوگوممم گیا کیا سوال الدینسممم تقی السلم ےشیخ ں  ے
آخپپرت             اور رسولوں کتابوں، فرشتوں، گ، اللہ کہوہ ہیں رکھتے زعم  یہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

    … رکھتے         اعتقاد یہ اور ہیں سے میں والوں رکھنے ایمان پر دن  کے
            ِ عنپہ   اللپہ رضپی طپالب ابپی بپن علی بعد اکے اللہ رسول ِحق کہامام  ہیں

فرمائی …              بیان نص پر امامت کی ان ن الل رسول ک ی اور ےی ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہ ہ ں  ہ
سپے…                ان حپق کپا ان اور کیپا ظلپم پر ان نے صحابہ کہ یہ اور  تھی

لوگپوں…           ایسپے کیپا تپو ہپوگئے۔ کپافر کپےسپبب اس وہ اور  چھینپا
ہیپں             کپافر کپےسپبب اعتقپاد اس وہ کیپا اور ہپے واجپب قتپال  کیخلف

نہیں؟  یا
دیا۔     جواب نے انہوں تو

…   ِ العلمین  رب دلّلم ٰہالحم
جوشپپرائِع             گروہ وہ کہہر ہے اجماعپ پر بات کااس مسلمین  علمائے

تممو             کاانکمماریمممممم ایک کسی سممم رمیممم متواترمظامم ری ظامم ہےاسلمکممم ے ں ہ ہ  ے
سممارا              کمما دینسممارممم کم تک یمماممم قتالواجبممممم خلف کممم گرومم ےایسممم ہ ں ہ ہے ے ہ  ے

زکوۃ                مگر گے پڑھیں نماز ہم کہ کہیں وہ اگر پس جائے۔ ہو لیے کے  اللہ
کمما              جممماعت اور جمعمم لیکممن گمممم یمممم پانممچنمممازیمممپمممممم م یامم ہنمدیمممگممممم ے ں ڑھ ں ہ ے۔ ں  ہ

لیکممن               گممممم قائمکریممم کو پانچبنیادوممم کی اسلم م یامم نمکریمممگممممم تمام ےامم ں ں ہ ے۔ ں ہ  ہ
سپود،             ہپم یپا گپے۔ جپانیں نپہ حپرام کو خون و اموال کے  مسلمانوں

اور             گمممم پیممرویکریمممم کممی ن قممرا م یممامم یمممگممممم نمچممموممم جوا اور ےشراب ں ٓ ہ ے۔ ں ڑ ھ  ہ
احپادیِث              ثپابت سپے ہپمان گپےاور کریپں نپہ کپیپیپروی ملسو هيلع هللا ىلص اللہ  رسول

گے                رکھیں اعتقاد یہ ہم کہ کہیں یہ ہم یا گے۔ کریں نہ پیروی کی  صحیحہ
      … نے        قبلہ اہِل کہ یہ اور ہیں بہتر سے مسلمانوں جمہور ونصارٰی یہود  کہ

گپروِہ               ایک کا مومنوں اور کیا کفر کےساتھ ا کےرسول اس اور  اللہ
کے               کفار کر مل ساتھ کے مسلمانوں ہم کہ کہیں یہ یا بچا۔ باقی  قلیل

کریپں              ارتکاب کا امور ایسے کےعلوہ اس یا گے۔ کریں نہ جہاد  خلفپ
 …         ِ مخپالفت  واضپح ہیں مسلمان پر جس اکیاور اللہ ِرسول شریعت  جو

سے…             اس کہ جیسے ہے واجب جہاد خلف کے گروہوں ایسے پس  کریں
  … کے         خارجیوں کیا جہاد خلف کے زکوۃ منکریِن نے مسلمانوں  قبل

…        … ،البپاطنیۃ   القرامطپہ الخرمیۃ، اولدوں کی ان اور کیا جہاد خلف
والپوں            ہپونے خپارجپ سپے اسلمکیشریعت بدعتیوں، ، الہواء اہل  اور

کیا۔     جہاد خلف کے وغیرہم
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ہیپں           فرماتے میں کتاب اپنی تعالٰی اللہ کہ لیے اس ی { یہ َحّت ْم ُْو َٰوَقاِتُل  ھ
{ ّلِہ      

ٰ
ِل ّلُہ

ُ
ُک الّدیُن َوَیُکْوَن ِفْتَنٌة َتُکْوَن یہاں       َل قتالکرو خلف انکے  اور

بعپض              دیپن جپب پپس ہوجپائے۔ کپےلیپے اللہ کاسارا سارے کہدین  تک
کپے               لوگپوں ایسپے تو ہو لیے کے اللہ غیر بعض اور ہو لیے کے  اللہ
لیپے              کپے اللپہ سپارا کپا سپارے دین کہ تک یہاں ہے واجب قتال  خلف

ہوجائے۔
ہیپں    فرمپاتے َفَخّلوا{      اللپہ الّزَكاَة َوآَتُوا الَصلَة َوَأَقاُموا َتاُبوا  َفِإْن

ادا            َسِبیَلُهم } زکو اور کری قائم نماز اور کرلی توب و اگر ۃپس ں ں ہ  ہ
حکممم               کا کوچمممومممنممم راستم انکممم پس دومم راستمچممموممم کا ان تو ےکریممم ڑ ھ ہ ے ۔ ڑ ھ ہ  ں

و                نممماز اور گیمما دیمما بعممد کممممم تمموبمکرنممممم کی ان کفرسممم انواِع ےجمیع ے ہ  ے
ہیں          فرماتے تعالٰی اللہ کےبعد قائمکرنے اّتُقوا{    زکوۃ آَمُنوا اّلِذیَن َأّیَها  َیا
{ ْؤِمِنیَن         ُم ُکنُتْم ِإْن َبا الّر ِمَن َبِقَي َما َوَذُروا ّلَه

َ
سے     ال اللہ والو ایمان  اے

دو۔           چھپوڑ اسے ہے گیا رہ باقی سود جو اور َتْفَعُلوا {  ڈور ّلْم  َفِإن
{      ۖ ِلِه َوَرُسو ّلِه

َ
ال ّمَن ِبَحْرٍب ْاَذُنوا اس          َف اور الل تو کرو ن ایسا تم اگر ہپس  ہ

کپہ                دی خپبر یپہ نپے اللہ جاؤ۔ ہو تیار کےلیے جنگپ کےساتھ  کےرسول
            ( ) اس  اور اللمم اسنممممم تممو بممازنممائممم سودسممم اگر انکاری ممتنعم ہطائفم ے ے ٓ ہ ے ہ  ہ

جسے              ہے سے میں چیزوں ان سود جبکہ کی۔ جنگ ساتھ کے رسول  کے
پہلپے              سپے اس دیا۔جو قرار حرام میں آخر سے سب میں قرآن نے  اللہ
ہیپں              فرمپاتے اللہ ہے۔ وارد کےساتھ تاکید زیادہ وہ گیا کیا  ِإّنَما{حرام

َاْو            ُیَقَّتُلوْا َان َفَسادًا اَلْرِض ِفي َوَیْسَعْوَن لّلَهَوَرُسوَلُه ا ُبوَن ُیَحاِر ّلِذیَن
َ
ا  َجَزاء

{ اَلْرِض           ِمپَن ُینَفپْوْا َاْو ِخلٍفپ َاْیِدیِھْمَوَاْرُجُلُھپمّمپْن ُتَقَّطَع َاْو ُبوْا ّل
َ
 بے ُیَص

رسول          اسکممم اور اللم جو لوگ ےشکومم ہ اور    ملسو هيلع هللا ىلصہ یمممم جنممگکرتمممممم ںسممممم ہ ے  ے
یپہ             کپیسپزا ان ہیپں کپیکوشپشکرتپے کرنپے برپپا فسپاد میپں  زمیپن
یا              جائ ادیا چ پر سولی ی ان یا جائ کردیا قتل ی ان ک ےک ڑھ ں ہ ے ں ہ ہ ہ  ہے

جائے۔      دیا کر جلوطن سے زمین
کپیاطپاعت             کپےرسپول اس اور اللپہ بھی جو شوکتمیں اہِل  پس

       ( کپے     ( اس اور اللپہ نپے اس تپو ہوا انکاری ممتنع سے ہونے داخل  میں
و              اللمم کتمماب غیممِر زمینمیمممم جسنممم طرح اسی جنگکیمم ہرسولسممم ں ے ۔  ے

کممی              برپمماکرنمممم فسمماد زمینمیمممم اسنممم تو کیا عمل پر ےسنِترسولمممم ں ے  ملسو هيلع هللا ىلص
مئوول               پممر قبلم ِل اورامم کفار کو یت اسا سلفنممم اسیلیممم ہکوششکیمم ہ ٓ ے ے  ۔

ی              کوبممم اکوؤممم یعنیراممزنممم الطریق قطاع ائممنممم اکثر کم تک ھکیایمماممم ں ڈ ہ ے ہ ہ ں  ہ
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اممموال             کممممم جممولوگمموممم الطریممق قطمماع کیاومم شمار ضمنمیممم ےاسکممم ں ہ ں  ے
ذریعپے            کپے قتپال انہیپں نے ائمہ ہیں۔پس اٹھالیتے تلوار لیے کے  لوٹنے

جنممگ             رسممولسممممم اسکممممم اور عزوجممل اللم پر امواللینممم کممم ےلوگوممم ے ہ ے ے  ں
ایسپے             وہ چپاہے کیا شمار وال کرنے برپا فساد میں زمین اور  کرنے
رسممول             اسکممممم اور موتعممالی سممبحان اللمم اور وممم حرامجممانتمممممم کو ےفعل ٰ ٗہ ہ ں ہ  ے

ہوں۔       کرتے اقرار کا ایمان پر ملسو هيلع هللا ىلص
سپمجھے            مبپاح کو خون و اموال کے مسلمانوں جو شخص وہ  پس

ایسمما              ، حللجممانممم کرنمما قتممال انسممممم اور اعتقممادرکممممممم کمما اس ےاور ے  ھے
اور           والمموممم جنممگکرنمممم سمممم رسممولمممم اوراسممکممم اللمم صبالولی ںشخ ے ے ملسو هيلع هللا ىلص ے ہ ٰ 
کپہایپک             جیسپے ہپے۔ سپے میپں والوں کیکوششکرنے فساد میں  زمین

اور             مبمماحسمممجمممتامممممم کو خون و اموال کممم جومسلمانوممم کافر ہےحربی ھ ے  ں
سپے             فاسپق اعتقپادی اس وہ ہپے رکھتپا جائز کو قتال خلف کے  ان

ہے۔          سمجھتا حرام کو باتوں ان جو ہے محارب بالولٰی
سے            شریعت بعض ملسو هيلع هللا ىلصکی رسول کے اللہ جو بدعتی وہ طرح  اسی
اور             تممرککرتممامممممم کممو بعممضسممنتوممم کممی پ اورا ہےخممروجکرتممامممممم ں ٓ  ہے
اللپہ            مسپلمان وہ جبکپہ ہپے جانتپا کپوحلل وخپون کےامپوال  مسلمانوں
تممو             متمسممکممیممممم ساتممم سنتکممم کی رسول اسکممم اور موتعالی ں۔سبحان ہ ھ ے ے ٰ  ٗہ

چپاہے             ہپے لئق کے جانے کیے جنگ زیادہ سے فاسق اس شخص  ایسا
جیسے              ہو۔ کرتا حاصل تقرب گسے اللہ کر سمجھ دین کو باتوں ان  وہ
کپےہپاں             عزوجپل کواللپہ کرنے جنگپ سے مسلمانوں نصارٰی و  کہیہود
پممر             بممات اس کمما اسمملم ائممم اسممیلیممممم یممممم ذریعممسمممجمممتممممم کمما ہتقرب ے ں۔ ہ ے ھ  ہ

ارتکمماب              کمما جممن یمممم شممدیدمم زیممادمم سمممم انگنامموممم یمبدعتیممم کم ںاتفاقممممم ہ ہ ے ں ہ ں ہ ہ  ہے
ہیں۔          گناہ وہ کہ ہیں رکھتے عقیدہ یہ والے کرنے

سے              سنت نے ملسو هيلع هللا ىلص آپ جب رہی یہی سنت ملسو هيلع هللا ىلصکی نبی لیے  اسی
کے            اورحکام دیا حکم کا قتال خلف کے خارجیوں والے کرنے  خروج

بمماوجود             کمممم گنممامموممم انکمممم انکمممممپیچممممممم اور صممبرکرنممممم پممر ےظلم ں ہ ے ھے ے  ے
کپے            اصپحاب بعض ملسو هيلع هللا ىلصنے آپ طرح اسی دیا۔ حکم کا پڑھنے  نمازیں

اللپہ              کپہوہ دی گپواہی کپےلیپے ان کےباوجود اصرار پر گناہوں  بعض
لعنت              پر ان آپملسو هيلع هللا ىلصنے اور ہیں والے کرنے محبت سے کےرسول اس  اور
کپے            اس اور الخویصپرہ ذی ملسو هيلع هللا ىلصنپے آپ لیکپن فرمایا۔ منع سے  کرنے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

  …       … کپہ   خپبردی کےبپاوجود ورع و عبادت انکی کےمتعلق  ساتھیوں
ہے۔              ہوتا خارج سے کمان تیر کہ جیسے ہیں خارج ایسے سے اسلم  وہ

ہیپں        فرمپاتے میپں کتپاب اپنی تعالٰی ی{     اللہ ِمُنْوَنَحّت ُیْو َل َوَرّبک  َٰفَل
َو               َقَضْیَت ِمَّما ًجا َحَر َاْنُفِسِھْم ِفْی ا َیِجُدو ل ُثَّم َبْیَنُھْم َشَجَر ِفْیَما ّکُمْوک

َ
 ُیَح

{ تْسِلْیما  نہیں           ُیَسّلُمْوَا والے ایمان لوگکبھی وہ ربکیقسم تیرے  پس
اور               لی مان ن فیصل کو پ ا مسائلمی اپن و تک جب سکت ںو ہ ٓ ں ے ہ ے  ہ

رکھیپں             نپہ شپائبہ کپوئی میپں دل اپنپے متعلپق سپے کےفیصلوں آپ  پھر
دیں۔      کر خم تسلیم سِر اور

اور              وگیا خارجمم سنتسممم کی رسول اللمکممم جو شخص رومم ہپسمم ے ے ہ ہ  ہ
اپنے              نے اللہ متعلق کے شخص ایسے تو گیا نکل سے شریعت کی  آپ

تپک               یہپاں سکتا ہو نہیں وال ایمان کہوہ ہے کیقسمکھائی نفس  مقدس
حکمممم             رسولکممم اللمکممم میممم میجمممگممموممم بامم خرتکممم دنیاوا تمام ےکمومم ے ہ ں ں ڑ ھ ہ ے ٓ ہ  ہ
کپےمتعلپق             فیصپلوں ایسپے میپں کپےدلپوں ان اور ہپو نپہ راضپی  پپر

کپے             کپثرت بہپت پپر اصپل اس دلئل کپے قپرآن ہو۔ نہ حرج  کوئی
سپنِت              اور ا اللپہ رسپول سپنِت پپر نہپج اسپی لیپے اس ہیپں۔ وارد  سپاتھ

ہوئی۔    جاری راشدین خلفائے
رسممول             جممب یممم کممتممممم ومم سمممروایتممممم ریرمم ابومم ںصحیحینمیممم ہ ے ہ ہ ہے ے ؓ ۃ ہ  ں

بممن              عمممر تممو وگئممم قبممائلمرتممدممم عربکممممم اور وئی کیوفاتمم ےاللمممم ہ ے ہ ملسو هيلع هللا ىلص  ہ
کیسپے            سپاتھ کپے لوگپوں آپ کہپا سپے ؓ بکپر ابپو نپے  الخطپاؓب

فرمایمما          نممم رسولاللمممم جبکم گممم ےجنگکریممم ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہ ے الناس{   ں اقاتل ان  امرت
یشِِ  ذالپک            ِٰحتی فعلپوا ذا فا ّلہ

ٰ
ال رسول محمد وان ّلہ

ٰ
الال الہ ل ان  دوا

دماء    منی واموال ِعصموا بحق  ِم وحسمماب ِمال }ِا ّلپہ  
ٰ
ال  مجھے معلپی

محمممد                اللممم ال لالم کمومم تک یمماممم قتالکروممم سممم کملوگوممم گیا دیا ہحکم ہ ہ ہ ں ہ ں ے ں  ہ
سے              مجھ تو گے کرلیں ایسا وہ جب پس کرلیں۔ اقرار کا اللہ  رسول
کمما               ان اور حممقکممممم اسلمکممم سوائممم گممم بچالیممم اموال اور خون ےاپنممم ے ے ے ں  ے

ا        کمم وابوبکرنممم ت اللمپرمممممم ہحساب ے ؓ ہے۔ بحق{   ہ ال یقل آپملسو هيلع هللا ىلصنے  ا؟}ِالم  کیا
   … اسمملم        پممسزکممومم حممقکیسمماتممم اسمملمکممممم مگممر کممم فرمایمما ۃنممیمممم ھ ے ہ ں  ہ

وہ               جپو بھپی کپیرسپی اونپٹ ایپک وہ کپیقسپماگپر اللہ ہے۔  کاحق
قتممال              انسمممم پممر روکنمممم اسمممم تممومیمممم کممودیتممممتممممممم ےرسممولاللممممم ے ے ں ھے ے ملسو هيلع هللا ىلص  ہ

عمپؓر     تپو گپا اللپہ          کپروں کپہ دیکھپا نپے کپیقسپممیپں اللپہ ہیپں  کہتپے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

میپں             …  تپو دیپا کھپول کپےلیپے قتال کاسینہ ابوبکؓر نے تعالٰی ٗہ  سبحان
ہیں۔       پر حق وہ لیا جان نے

متفپق            پپر قتپال قپومکپےخلفپ ایسپی ملسو هيلع هللا ىلص اللپہ رسپول اصپحاب  پس
اللپہ            وہ جبکپہ تھپے رکھتپے روزے اور تھپے پڑھتپے نمازیں جو  ہوگئے
سپے           کرنپے ادا زکپوۃ کپی اموال بعض کردہ واجب کے  عزوجل
کپے              وضپاحت کی اس جو ہے کا امت صدیِق استنباط یہ ۔ تھے  ممتنع

ہے۔    ہوا وارد ساتھ
وہ             ہپے مپروی سپے عنپہ اللپہ رضپی عمر بن اللہ عبد میں  صحیحینپ

فرمایمما        نممممم رسممولاللمممممم کمم یمممم ےکممتممممم ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہ ں ہ ے حتٰی{     ہ الناس اقاتل ان  امرت
الالل    ِیش لالممم ان ِ    ّٰہدوا عصمواِ      ذالک فعلوا فاذا لالّل رسو محمد ان ٰہو  ہ

دماء   اموال  ِمنی و بحق  ِم حساب  ِمال و }ِا ّلہ  
ٰ
ال دیا   معلی حکم  ھےمج

اللہ                رسول محمد اللہ ال لالہ کہوہ تک یہاں کروں قتال سے کہلوگوں  گیا
خممون              اپنممممم سممممم تممومجممممم گممم ایساکرلیممم جبومم پس اقرارکرلیمممم ےکا ے ھ ے ں ہ  ں۔
حسمماب              کمما ان اور حممقکمممم اسمملمکمممم سمموائممم گمممم بچالیممم اموال ےاور ے ے ے  ں

کمما               قتممال سمماتممم انکممممم کممو دیکمماپمممم خممبر نممممم پممساپمممم ھاللمپرمممممم ے ملسو هيلع هللا ىلص ٓ ہ ے ملسو هيلع هللا ىلص ٓ ۔ ہے  ہ
کپے               اللہ کتاب بات یہ کریں۔ ادا واجبات یہ وہ تک یہاں گیا دیا  حکم

ہے۔   مطابق عین
ہے             مروی سے وجوہ سے بہت ساتھ کے تواتر ملسو هيلع هللا ىلصسے نبی حدیث  یہ

امممام             جنممیمممم واردکیاممممم اسممم سممم دسوجومم الصحاحنممم اصحاب ںاور ہ ہے ے ے ہ  ے
امممام             ذکممر کمما اورکچممممم ذکممرکیممامممممم صممحیحمیمممم اپنممی ھمسمملمنممممم ہے ں  ے
 ‘‘ کپے            خپوارج ہیپں کہتپے ؒ حنبل بن احمد امام ہے۔ کیا بھی نے  بخاری

’’ ۔        ہے ثابت سے وجوہ دس حدیث میں بارے
اور              جممانوگممممم حقیممر ساتممم انکممم اپنینمازیممم تم فرمایا نممم ےنبیمممم ھ ے ں ے  ملسو هيلع هللا ىلص
کممی             ن قممرا ارا ،تمممم وگممممم کمممسمممجممم سممممم روزوممم انکممممم روزممم ٓاپنممم ہ ے ھ ے ں ے ے  ے
    … لیکممن        گممممم یمممم نپمممممم قممرا ومم گمما کممملگممممم انسممممم کرناتمممیمممم ےتلوت ں ڑھ ٓ ہ ے ے ں  ہ

گے               ہوں خارج ایسے سے اسلم وہ ہوگا نہ متجاوز سے حلق کے ان  وہ
قتممال             سمماتممم انکممممم اگممر خممارجمموتمماممممممم کمممانسممممم تیر کوئی ھجیسممم ے ہے۔ ہ ے  ے

فضپیلت            کیپا ملسو هيلع هللا ىلصپپر محمپد کپےلیےزبپاِنپ کپہان لیپں جپانپ والپے  کرنپے
میپں             روایپت ایپک گپےاور دیپں چھپوڑ کرنا عمل وہ تو ہے  واردہوئی
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

لقتلن ِلئنادرکت{ ہے }ِم عاد   قتل انہیں       م میں تو پالوں انہیں میں  اگر
ہے           میں روایت ایک اور کردوں قتل طرف کی عاد قتلٰی { قوِم  شر

{ قتلوہ       من قتلٰی خیر ادیمالسمآء سے      تحت سب نیچے کے آسمان  وہ
قتممل              ومم جنممیمممم یمممم مقتممولومممم خیممروالمممم سبسممم اور یممم مقتولمم ہبرممم ں ہ ں ہ ہ ے ے ں ہ  ے

کردیں۔
علممی              منیممن المممو امیر پمملممم سبسممم ساتممم جنکممم یممم یلوگمم ومم ےیم ہ ے ھ ے ں ہ ہ  ہ
میپں             حپروراء نے اللہ رسول اصحاب ساتھ ملسو هيلع هللا ىلصکے آپ اور طالب ابی  بن
کے             مسلمانوں اور ہوئے خارج سے جماعت اور سنت وہ جب کیا  قتال
کیمما               قتممل کممو خبمماب بممن اللم عبد نممم انمموممم مباحکرلیامم کو اموال و ہخون ے ں ہ  ۔

المممومنین            امیممر تممو ورممموگئممممم پرحملمما مسلمانوممم والممم پیدلچلنممم ے۔اور ہ ٓ ہ ں ے  ے
کممی              ذکممر بممات یمم اور دیمما خطبمم کممو لوگمموممم پنممممم اورا وئممم ہکممممممممممم ہ ں ے ٓ ے ہ  ھڑے

      … ان        اور جانمما حلل قتممل کمما ان امممواللممومممم اور کیمما قتل نممم انمموممم ٹےکم ے ں ہ  ہ
سپے              سپب جو میں خلفت اپنی نے ۔آپ ہوئے خوش بہت سے قتل  کے

تھا۔          ہی قتال ساتھ کے خوارج وہ کیا کام بڑا
کہانہوں           وخ تک یہاں تھے دیتے قرار کوکافر مسلمانوں جمہور  ارج

جیسپے              دیپا۔ دے قرار کافر بھی کو عنہما اللہ رضی علی و عثمان  نے
و              باجود ورعکممم و عبادت کثرِت اپنی یممم یکرتممممم بدعتیمم ِل امم ےسارممم ں ہ ے ہ ہ  ے
یہ               میں وغیرہ بخاری صحیحپ ۔ تھے پیرا عمل پر قرآن میں زعم اپنے  ہ

فرمایمما            پنمممم کمما سمممثابتمممممم کئیوجومم ےبات ؓ ٓ ہ ہے ے المة{  ہ ھذہ  خیر
نبی  }ِبعد عمر     ثم بکر ابو سپے       ا سپب بعپد ملسو هيلع هللا ىلصکپے نپبی کے امت  اس

ی             یممبمممم اللممعنمممیممممم رضممی عمممر ر پممم یممم اللمعنمم ابوبکررضی ھافضل ہ ں۔ ہ ہ ہ ھ ں ہ ہ  ہ
علؓی    ( آپ کہ ہے جب)         ثابت دیا جلوا می گ کوا رافضیو غالی ںن ٓ ں  ے

رکھا۔          اعتقاد کا الوہیت میں بارے کے آپ نے انہوں
فرمایمماِِ            پنممممم سمماتممممممرویمممممما اسممنادکممممم جید ی ےاپسممممم ٓ ہے ھ ے ہ ے ؓ  ل{ٓ

{ المفتری           حد جلدتم ال عمر بکر ابی علی یفضلنی حد ہاوتیبا پاس ٔ  ےمیرممم
پممر              ممما عنمم اللمم رضی عمر و ابوبکر جومجمممممم گیا لیا ایسابندمم ہکوئی ہ ھے  ہ
!   … آپ          درے اّسپی یعنپی گپا لگاؤں کیحد بہتانپ اسے میں تو دے  فضیلت
کممو               اپ جممب کیمما طلممب کممو سممباء ابممن پنممممم کمما یمممرویمممممم ؓسمممممم ٓ ے ٓ ہ ہے ہ  ے
نپے                آپ تپو ہپے دی گپالی کپو عمپر و بکر ابو نے اس کہ ملی  خبر

گیا۔           بھاگ وہ تو کریں قتل اسے تاکہ بھیجا بل اسے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کمما             لگممانممم کوکومممممم دمی ایکا عنمنممم اللم رضی الخطاب بن ےعمر ڑے ٓ ے ہ  ہ
نے               عنہ اللہ رضی عمر دی۔ فضیلت پر ؓ ابوبکر انہیں نے جس دیا  حکم

اگممر              … کموممخارجیممممم وا کوگمانمم پ اجبا کمم عسلسممم بن ہےصبیغ ہ ہ ہ ٓ ہ  ے
 ) اس            کیممونکم گمما ادوممم سممراممم تیممرا تممو ا وادیکمممم امم مونممممم نمممتجمممممم ہمیممم ں ڑ ھ ہ ڈھ ھے ے  ں

  ( یپہ             پپس ۔ تھپی کپیعلمپت ان یپہ اور تھے ہوئے نہ ظاہر وہ تک  وقت
سممزا                کممو شیعم پنممم کما کیسنتممممم عنم اللم رضی علی منین المو ہامیر ے ٓ ہ ہے ہ  ہ

               ، تھپی تپر کم سے میں ان اور پر قسموں تین ان دیا حکم کا دینے
          … کپپوڑے   نے عنہما اللہ رضی عمر اور نے انہوں پس پر دینے  فضیلت

     ’’ واجب      ‘‘ ساتممم اتفاقکممم کممم مسلمانوممم غالی کم جب حکمدیامم کا ھمارنممم ے ے ں ہ ۔  ے
کمما              اورنبممومم یت الممومم میمممم بارممم جوعلیکممم یممم اوروممایسممممم یممم ۃالقتلمم ہ ں ے ے ں ہ ے ہ ں  ہ

بیپت        ‘‘ جنہیپں السپماعیلیۃ کپہالنصپیریۃ، جیسپے ہیپں رکھتپے  عقیپدہ
 ’’ ‘‘       ’’ ان’’ ‘‘  ی بممممم َْلممم ُمَعّط طرحومم اسی اجاتامممممم کمم سین بیت اور ھصاد ۃ ہ ہے۔  ہ

قیپامت              یپا ہیں، کرتے انکار کا والے کےبنانے کائنات جو ہیں شامل  میں
پانپچ              مثًل ہیپں کرتپے انکار کا کےظواہر شریعت یا ہیں کرتے انکار  کا
ویل             کیتا اس ر اورپممم حج کا الحرام بیت ، روزممم رمضانکممم ، ٔنمازیممم ھ ے ے  ں

اسے               اور ہیں واقف سے رموز و اسرار کے باتوں ان وہ کہ ہیں  کرتے
کپہ             ہیپں سپمجھتے یپہ وہ ہیپں۔ کرتپے محمپول پر کیزیارت شیوخ  اپنے

تمممام             پممس نکمماحجممائزممممممم سمماتممم محممرمکممممم ذی اور ہے۔شرابحللممممم ھ ے  ہے
سپخت             زیپادہ سپے نصپارٰی یہپودو کاکفپر ان اور ہیں کافر لوگ  ایسے

ہے۔
میپں              منافقین وہ تو کرتا نہیں ظاہر بات ایسی کوئی میں ان اگر  پس

اشیاء                ان جو اور ہے گڑھا نچل سے سب کا جہنم ٹھکانہ کا جن ہے  سے
    … درمیممان        کممممم کممامسمملمانوممم اس شدیدترممممم کفر کا اس رکرممم ےکوظامم ں ہے ے  ہ
  … کیعپپورتیں       …    ان کےساتھ ذمہ نہ کےساتھ جزیہ نہ نہیں جائز  ٹھہرنا

مرتممد               کیونکمومم ذبیحمجائزممممم کا ان ی نمم حللنممیممم لیممم کممم ہمسلمانوممم ہ ہے ہ ہ ہ ں ہ ے ے  ں
       … ہپوں       گپروہ ممتنع کوئی وہ اگر پس ہیں مرتد برے سے سب اور  ہیں
کیمما              قتممال سمماتممم مرتممدینکممممم کمم جیسممم قتالواجبممممم ساتممم انکممم ھتو ے ہ ے ہے ھ  ے

           … کےسپاتھیوں  آپ اور عنہ اللہ رضی صدیق بکر کہابو جیسے ہے  جاتا
    … کی        مسلمانوممم جبومم اور کیا قتال خلف ملعونکممم کذاب مسیلمم ںنممم ہ ے ہ  ے
کپے              تپوبہ انہیپں اور گپا جائے نکال انہیں تو ہوں رہے رہ میں  بستیوں
اسمملم             پممر ان اور گممی دیجممائممم اجممازت کممی رممنممممم میممم ےبعدمسلمانوممم ے ہ ں  ں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

واجممب            پممر جممومسمملمانوممم گمما کروایمماجممائممم الممتزام کمما شممرائع ان ںکممی  ے
ہے۔

      ’’ جممو    ‘‘ بلکمم مختممصنممیممممممممم سمماتممم غالیکممم کسی صرف بات ہیم ہے ں ہ ھ ے  ہ
دیمما             رزق کمماسممممم اورکمممممم غلمموکممرممم ایسمما سممممم مشممایخمیمممم ےکمموئی ہ ہے ے ے  ں

نپبیملسو هيلع هللا ىلص                 شپیخ کا اس کہ کہے یہ یا ہے معاف نماز اسے کہ یہ یا ہے  جاتا
کہے                  یہ یا ہے مستغنی سے ملسو هيلع هللا ىلص نبویۃ ِ شریعت وہ کہ یہ یا ہے افضل  سے

السمملم               علیمم رموسی خض کم اجیسممم تممم ساتممم کممم شیخنبیمممم کا اس ہکم ٰ ہ ے ھ ھ ے ملسو هيلع هللا ىلص  ہ
         …   ، باجمپاع خلف کپے ان ہیپں کفپار لپوگ تمپام یپہ تھپے سپاتھ  کپے
… گمما             کیمماجممائممم قتممل کممو علیم مقدور اورانکممم قتالواجبممممم ےمسلمین ہ ے ہے

! ۔           آجائے میں گرفت کرتے ارتکاب کا باتوں ان کوئی جو یعنی
یعنممی          … و مقممدورعلیممممم رافضممی یا خارجی کوئی جب طرح ہاسی  ہ

کپہ                ہپے فتپوٰی کا عنہما اللہ رضی علی و عمر تو جائے پالیا قابو پر  اس
قتممل              مقممدورعلیمکممممم ایممک کسممی انکممم اءنممم فقمم گامم کیاجائممم قتل ےاسممم ہ ے ے ہ ۔ ے  ے
کمموئی              میممم واجبممونممم قتالکممم خلف انکممم لیکن اختلفکیامممم ںمیممم ے ہ ے ے ہے  ں
وسپیع      …  …    زیپادہ سپے قتپل قتال پس ہوں۔ ممتنع وہ جب نہیں  اختلفپ

کیا            قتال خلف ک دشمن باغی وال برپاکرن فساد ک ےجیس ے ے ہ ے  ہے
ی               یوممم بمممم تممواسممممم اجاتامممممم کوئیپکممم سممم انمیممم جب اور ہجاتاممممم ھ ے ہے ڑ ے ں  ہے

دیمما              حکممم نممممم رسممولمممم اسکممممم اور اللمم کمما جممس دیجمماتیمممممم ےسممزا ملسو هيلع هللا ىلص ے ہ  ہے
ہے۔

علمپاء            اور ہیپں متپواتر سے نبیملسو هيلع هللا ىلص نصوص یہ میں بارے کے  خوارج
کیمما               داخممل ی کوبمممم واء امم ِل انامم اسمیممم پر طور معنوی اور لفظی ھنممم ہ ہ ں  ے
ہیں۔            خارج سے جماعت کی مسلمانوں ملسو هيلع هللا ىلصاور اللہ رسول شریعِت جو  ہے

خرمیپپہ،          حروریپپۃ، خپپوارج، کپپہ جیسپپے بعپپض سپپے میپپں ان  بلکپپہ
سپپپے         میپپپں اقسپپپام بپپپدترین کپپپی ان فرقپپپے نصپپپیریۃ  قرامطپپپہ،
میپپں           کپپےبپپارے کسپپیبشپپر جپپو شپپخص وہ ہپپر پپپس  ہیپپں۔
یپہ           کپےفردکپےمتعلپق یاکسپیگپروہ رکھپے اعتقپاد کپا ہپونے  اٰلپہ

قتممال             خلف کممممم پممرمسمملمانوممم اس اور کمموممنممبیمممممم ےاعتقممادرکممممممم ں ہے ہ ہ  ھے
ہے۔           شریر زیادہ بھی سے حروریۃ اور خارجیوں وہ تو کرے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

آپملسو هيلع هللا ىلص            وہ کپہ فرمایپا لیپے اس ذکپر کا حروریۃ خوراج ملسو هيلع هللا ىلصنے  نبی
     … تممو         دمی کاپمملا ان بلکم یممم لبدعتمم امم پمملممم والممم بعدخارجممونممم ٓکممم ہ ہ ں ہ ہ ے ہ ے ے ہ  ے
اپنے              تذکرۃ انکا نے ملسو هيلع هللا ىلص آپ تو ہوا۔ خارج میں مبارکہ حیاِت ملسو هيلع هللا ىلصکی  آپ
   … ملسو هيلع هللا ىلصنے        اللہ رسول جیسے فرمایا بھی سبب کے ہونے قریب سے  زمانے
تعالٰی              اللہ جیسے فرمایا کےسبب ہونے کےوقوع ان ذکر کا اشیاء  بعض

قول   }کا ِإْملٍق{     َخْشَیَة َأْولَدُكْم َتْقُتُلوْا تنگ     َوَل کو اولدو اپنی  ںاور
قول            کا اللم طرح اسی کرومم نم قتل خوفسممم ہدستیکممم ۔ ہ ے ِمْنُکْم{  ے َیْرَتَّد  َمْن

{ ُه         ُّبوَن ُیِح ُّبُھْمَو ُیِح ِبَقْوٍم ّلُه
َ
ل ا ْاِتي َی َفَسْوَف دیِنِه سپپے    َعْنپ میں تم کوئی  جو

اس              جممو گمما ئممم قمموملممممما ایسممی عنقریممب اللمم تممو وگمما مرتممدمم ےدیممنسممممم ٓ ے ہ ہ  ے
  … نممبی           طممرح اسممی گمما محبتکرممم انسممم اللم اور گی محبتکرممم ےسممم ے ہ ے  ے
کے             گئے، ہو قائم پر ان جو احکام بعض کو قبائل بعض  ملسو هيلع هللا ىلصکا

غطفممان            اسممد، ، تمیممم ، ینمم غفممار،جمم ، اسمملم کمم کرناجیسمممم خاص ہساتممم ہ ہ ہ ے  ھ
سمماتممم             کمممم انممیمممم اسمممم وگئممم ممعنممیقممائمممم یم پر کسی جس پس ھوغیرمممم ے ں ہ ے ے ہ ٰ ہ ۔  ہ

ان             حکمممکممممم کرنمما خمماص کممو ذکممر انکممممم کیممونکم گممامم ےملدیمماجممائممم ے ہ ۔  ے
سممبب              تعییممنکممممم کممی ان بلکمم ا نممتمممم سممبب کممممم خاصممونممم ساتممم ےکممم ہ ھ ہ ے ے ہ ھ  ے
شامل             الفاظانممیممم جب اسوقتمممم یم یمم حاجتتممم یم طرف کی ںمخاطبین ہ ہے ہ ۔ ھ  ہ

ہوں۔  نہ
ان             تمممو بدترنممیممم خوارجسممم م منصوصعلیمم چم اگر رافضی یم ںپس ہ ے ہ ہ  ہ

        … علممی    و عثمممان صرف تو نممم گرومم پمملممم کیونکم ینممیممم بممم علومم ےسممم ہ ے ہ ہ ں ہ ھ ہ  ے
سپپے              قتال جو کے اس سوائے تھا دیا قرار کافر کو عنہما اللہ  رضی

       … و       بکر ابو نممم انرافضیوممم لیکن وگیا فوتمم پمملممم یااسسممم ا ارمم ےبیمممم ں ہ ے ہ ے ہ  ٹھ
جممن           اور م اللممعنممم والنصاررضممی اجرین المممم اورعاممم عثمان و ہعمر ہ ہ  ۃ
اور           … کممی پیممروی کممی السمملم علیمم پ سمماتممما احسممانکمممم نمممم ہلوگوممم ٓ ھ ے ے  ں
   …    … کممافر     کممو سممب ان متمماخرین و متقممدمین کو امِتمحمدمممم ور ملسو هيلع هللا ىلصجممم  ہ

انصممار              و اجرین اورمممم عمممر و بکممر ابممو کمموئی جو پس دیامم ہقراردممم ۔  ے
  … ان           یمماومم اعتقممادرکمممتممامممممم کمما عدالت میممم بارممم مکممم عنمم اللم ہرضی ہے ھ ں ے ے ہ  ہ
وہ             …  یپا گیپا ہپو راضی سے ان اللہ کہ جیسے ہے ہوتا راضی ایسے  سے
کمما              اسممتغفارکرنممممم انممیمممم اللممنممممم کم جیسممم استغفارکرتاممممم لیممم ےانکممم ں ہ ے ہ ہ ے ہے ے  ے

          … کے   ملت وہ طرح ہیں۔اسی دیتے قرار کافر اسے وہ تو ہے دیا  حکم
مسمملم            ابممو المسممیب، بممن سممعید کمم جیسمممم یمممم قراردیتمممممم کوکافر ہاعلم ے ں ہ  ے
 … اسممی         النخعممی یممم ربمماح،ابرامم ابممی بن عطاء القرنی، اویس  ہالخولنی،

           ، ثپوری سپلمہ، بپن حمپاد زیپد، بپن حماد ابوحنیفہ، اوزاعی، مالک، طرح
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

الپدارانی،           سپلیمان ابپو عیپاض، بپن فضپیل حنبپل، بپن احمپد ،  شپافعی
جیسممی             التسممتری اللم عبد بن ل اورسمم محمد بن جنید ، الکرخی ہمعروف  ہ

ہیں۔         دیتے قرار کافر وہ کو ہستیوں ساز زمانہ
ہیپں              جپانتے کپومبپاحپ کےخونپ اس وہ ہے خارجپ سے ان کوئی  جو
     ’’ کرتے    ‘‘   موسوم سے نام کے مذہب کے جمہور کو مذہب اپنے  اور
عپامہ             اور ہیپں کہتپے الحشپو مپذہب اسے معتزلۃ اور ، فلسفہ ۔جیسے  ہیں

رکھتپے              اعتقپاد یہ وہ پھر ہیں۔ رکھتے موقف یہ بھی حدیث اہِل  اور
تمام             اور الجزیر عراق، یمن، ، مغرب حجاز، شام، مصر، ِل ا ک ۃی ہ ہ ں  ہ

کمما              ان ی اورنممممم جائزنممیمممم نکاح ساتممم کممم لوگوممم ممالککممم ہاسلمی ہ ں ہ ھ ے ں  ے
مثًل               ہپے پپاس کپے مسلمانوں ان جو چیز مائع وہ ہر اور ہے حلل  ذبیحہ
        … کفممر     کمما انمسمملمانوممم یمممم کممتمممممم یمم اورومم وممنجسممممم ںپانیوغیرمم ں ہ ے ہ ہ ہ ہے ہ  ہ

      … اصمملی      نزدیممک انکممممم تممو یمم کیونکم کرمممم ونصاریسمممبمممممم ود ےیمم ہ ہ ہے ڑھ ے ٰ  ہ
سپے             کفپر اصپلی کفپر کپا ارتداد اور ہیں مرتد وہ جبکہ ہیں  کفار

! ہے    شدید زیادہ بالجماع
کمماسمماتممم           خلفکممافروممم کممممم ورمسمملمانوممم جممم ومم سببسممم ھاسی ں ے ں ہ ہ  ے
تعمماون           خلف کممممم مسمملمانوممم سمماتممم کممممم تاتمماریوممم پممسومم یممممم ےدیتمممممم ں ھ ے ں ہ ں۔ ہ  ے
         … اسمملمی  ملعممونکممممم خممان چنگیممز کممافربادشممامم اورومم یمممم ےکرتمممممم ہ ہ ں ہ  ے

  … کے          عراق وہی تھے سبب بڑا سے سب کا خروج خلف کے  ممالک
   … کپے        الصپالحیہ اور حلپب تھپے سبب کا بلنے کو ہلکو پر  شہروں
ی              طرحومم اسی امم کارفرماتممم باطن خبثِ کا ی انمم میممم لومنممم کو ہشممروممم ۔ ھ ہ ں ے ٹ ں  ہ
روانپہ             سپے مصپر وہ جب کولوٹا کیعساکر مسلمانوں نے جنہوں  تھے
کپے             مسلمانوں وہ سبب اس پس گذریں۔ سے پاس کے ان اور  ہوئیں

        … کے    اس اور تاتاریوں اندر کے ان سبب اسی ہیں کاٹتے بھی  رستے
     … قدر       اس خلف اسلمکممم اور وا تعاونظاممرمم ساتممم کممم ےبعدفرنگیوممم ہ ہ ھ ے  ں
کمما            عکموغیممرمم نممم جبمسلمانوممم طرح اسی اکیاگیامم طوفانکمممممم ہشدید ہ ے ں ۔  ھڑ
مممدد            کممی خلفعیسممائیوممم کمممم مسمملمانوممم نممممم تمموانممموممم کیا فتح ںساحل ے ں ے ں  ہ
ی…           انممم نممممم خودمسلمانوممم دیجسممم ترجیح پر مسلمانوممم اورانممیممم ہکی ے ں ے ں ں  ہ
             … کممی  بیان صفت نممم کیمیممم امور بعض انکممم سبکچممم یم سنا ےسممم ں ے ھ ہ  ے
اتفاق               کا علم اہِل کےساتھ احوال ان ہے۔ عظیم ہی بہت معاملہ وگرنہ  ہے

 … وہ             گئی سپونتی پپر قبلپہ اہپِل جپو تلپوار بپڑی سپے سپب کپہوہ  ہپے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ایپک             سپب وہ ہپوا برپپا کپےخلفپ مسپلمانوں جپو فسپاد بپڑا سے  سب
ہے۔             رکھتا نسبت طرف کی انہیں جو تھا سے وجہ کی گروہ ایسے
والپے             ضپرر زیپادہ سپے سپب لیپے کے دین اہِل اور دین وہ  پس

و…            خوارج دور زیاد س سب س شریعت اسکی اور اسلم اور ہی ے ے ں  ہ
کممی               قبلم پس افرقممیمممم وم جممم سبسممم کا امت ومم اسیلیممم یمممم ہحروریممم ں۔ ہ ہ ٹ ھ ے ہ ے ں۔ ہ  ۃ
سب            اور ا وم بدترینجممم سبسممم میممم فرقوممم والممم انتسابرکمممنممم ٹطرف ھ ے ں ں ے ے  ھ

… نہیں             کرکوئی بڑھ سے ان وال کرنے کیتصدیق جھوٹ زیادہ  سے
کپہ                جیسپے ہپے ہی ایسا وہ چنانچہپ ہے اظہر ہی بہت میں ان تو نفاق  اور

فرمایا      متعلق اسکممم نممم ےنبیممم ے وعد{       ں واذا کذب حدث اذا ثلث المنافق یة  ٓا
{ خان    ائتمن واذا کرے          اخلف بات وہ جب کہ ہیں نشانیاں تین کی  منافق

جممب             اور خلفکممرممم کمما اس تممو کممرممم جممبوعممدمم بممولممم ےتوجممممومممم ے ہ ے ٹ  ھ
ہے           میں روایت ایک اور کرے خیانت تو جائے دیا کن{  امانت من  اربع

من         خصمملة فیمم کان ومن خالصا منافقا کان ہفیم مممن    ِہ خصمملة فیمم کممانت  ہن
یدع   حتٰی عا        ِالنفاق اذا اخلممف وعممد واذا کممذب حدث اذا واذا  ِا غممدر  د

 { فجر  اور          خاصم خالصمنافقمممم ومم پائیجائیممم جسمیممم ہےچارچیزیممم ہ ں ں  ں
میپں              اس گئیتپو پپائی خصپلت ایپک کپوئی سے میں چار ان میں  جس

وہ             جپب دے۔ چھپوڑ کپہاسپے تپک یہپاں ہپے خصپلت کیایک  منافقت
کپرے              خلف کپا اس تو کرے وعدہ جب ، بولے جھوٹ تو کرے  بات

تممو            اکممرممم جممبجمممگمممم اور غممداریکممرممم تممو کممرممم دمم جممبمعاممم ےاور ڑ ھ ے ے ہ  ہ
دے۔  گالی

گمما              جممانلممممم ومم واسممطمپممممامممممم سمماتممم انکممممم کمما کسممی جس ےپس ہ ہے ڑ ہ ھ  ے
تقیپہ              وہ لیپے اسپی ہیپں۔ اتپمموجپود بپدرجہ کسقپدر خصلتیں یہ میں  ان

سمماتممم           کممم ودیمسلمانوممم منافقیناوریمم کماسممم جیسممم یممم ھاستعمالکرتممممم ے ں ہ ے ہ ے ں ہ  ے
ہیں   کرتے ُقلوِبِھْم{      }استعمال فی ماَلْیَس َاْلِسَنِتِھْم ِب منہ   َیُقوُلوَن اپنے  وہ

     … پممر           اپنیباتوممم اورومم نممیممم دلمیممم انکممم جو یممم باتکممتمممم ومم ںسممم ہ ں ہ ں ے ں ہ ے ہ ہ  ے
اسکے             اور اللہ جبکہ ہیں راضی سے مومنوں وہ کہ ہیں اٹھاتے  قسمیں

راضممی           رسممول انممیمممم کمم حممقدارممیمممم زیممادمم بمماتکمممم اس السمملم ںعلیمم ہ ہ ں ہ ہ ے  ہ
جائے۔  رکھا

جمماتی           پممائی ت مشممابمم امممورمیمممم تسممممم بممم ساتممم کممم ہانکییممودیوممم ں ے ہ ھ ے ں  ہ
       … ان…    زیاد س لوگو سار و پس سات ک السامر ود ی ہیقینًا ے ں ے ہ ھ ے ۃ ہ  ہے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ایپک              وہ جپب ہیپں مشپابہ سے ان میں کےمسئلہ امامت ہیں۔وہ مشابہ  سے
کپے              اس اور ہیپں کرتپے دعوٰی کا امامت متعلق کے بطن یا  شخص
 … اسممی            یمممم تکذیبکرتمممممم کی حق امامتکممم لیممم کسیکممم ر ںعلومممم ہ ے ے ے ے ہ  ہ
      … پھیرنے     سے اصل کی اس کو کلم میں پیروی کی خواہشات  طرح
کپے…         …   غیپر اور میں وغیرہ تاخیر کی المغرب صلۃ و فطر  میں

       … میپں    آمیپزی مبپالغہ سپے عیسائیوں وہ طرحپ اسی میں کیتحریم  ذبیحہ
… وہ         کپےمتعلپپق شپرک اور عبپپادات بپدعتی ہیپں، رکھتپے  مشپابہت

دوسممتی         سممممم اورمشممرکوممم ،عیسممائیوممم خلفیممودیمموممم کممممم ےمسمملمانوممم ں ں ں ہ ے  ں
ہیپں         …   فرماتے اللہ ہیں خصلتیں کیبد منافقین یہ اور ہیں َأّیَها{ لگاتے  َیا

َوَمپپْن           َبْعٍض ِلَیاُء َبْعُضُھْمَاْو ِلَیاَء َاْو َوالَّنَصاَرى اْلَیُھوَد َتَّتِخُذوا ل آَمُنوا ّلِذیَن
َ
 ا

ِمْنُھْم    } ِإَّنُه ِمْنُکْمَف ّلُھْم
َ
!    َیَتَو اپنا    کو عیسائیو اور ودیو ی والو ایمان ںا ں ہ  ے

ہیپں              فرمپاتے اللپہ اور ہیپں کےدوست دوسرے ایک کہوہ بنائو نہ  دوست
َلُھْمَانُفُسُھْم{           َقَّدَمْت َما ِبْئَس َل َکَفُروْا ّلِذیَن

َ
ا ّلْوَن

َ
َیَتَو ّمْنُھْم َکِثیرًا  َتَرى

{ ِلپُدوَن        َخا ُھپْم اْلَعَذاِب َوِفي َعَلْیِھْم الّلُه َسِخَط میں    َان ان نبیملسو هيلع هللا ىلصآپ  اے
           ، ہیپں لگپاتے دوسپتیاں سپے کپافروں وہ کہ گے دیکھیں کو  اکثر
کہ                ہے آگےبھیجا کےلیے نفسوں اپنے نے انہوں جو ہے عمل برا ہی  بہت

ٗہ               سپبحان اللپہ اور گے رہیں ہمیشہ میں عذاب وہ اور ہے سخت پر ان  اللہ
ہیں   فرماتے َما{        وتعالٰی ِإَلْیِه ُأنِزَل َوَما والّنِبّي ِبال ُیْؤِمُنوَن َكاُنوا  َوَلْو

{ َفاِسپُقوَن      ّمْنُھْم َکِثیًرا َوَلپِکَّن ِلَیاَء َاْو پر     اَّتَخُذوُھْم الل و اگر ہاور  ہ
پممر              اس اتمماراگیممامممممم طممرف انکممی جمموکچممممم اور رسول اسکممم ہےاور ھ  ے
سپے               میپں ان لیکپن بنپاتے نپہ گپز ہپر دوست کو ان وہ تو لتے  ایمان

ہیں۔   فاسق اکثر
دنیائے               نہ ہے صحیح دیِن نہ نہیں، نقل و عقل کوئی پاس کے  ان

و…            جمعمم خمموارج جبکمم جممماعت نم یممم تممممم جمعمپمممممم یومم نمم ہمنصورمم ہ ہ ں ہ ے ڑھ ہ ہ ہ ہ  ہ
       … ملکممر     سمماتممم ائممکممممم کممم مسلمانوممم ومم تمامکرتمممتمممممم امم کا ھجماعت ے ہ ے ں ہ ھے ے  ہ
کپیاطپاعت             ان جانتے،نہ نہیں جائز کوبھی کرنے جہاد کےخلفپ  کفار

     … کو         اطاعت کی ائمم ی نمم یممم تممممم نمازپمممممم انکمممپیچمممممم ،نم یممم ہکرتممممم ہ ہ ں ہ ے ڑھ ھے ے ہ ں ہ  ے
          … صپرف  کچپھ سپب یپہ کپہ ہپے اعتقپاد کپا ان کیپونکہ ہیں  بجالتے

           ’’ ہیں‘‘ رکھتے اعتقاد یہ وہ پھر ہے۔ جائز ہی پیچھے امامکے  معصوم
گیا              س گممم میممم ومم نماکممم غار ایک سالسممم چالیس سو چار معصوم ھومم ں ہ ھ ے  ہ

ا…              دیک نکلت اس ن کسی ی ن اور نکل ی ن تک ی اب و ھاور ے ے ے ہ ہ ں ہ ھ ہ  ہے
کوئی…              می کرن حاصل ک اس اور و جانتا ی ن کوئی دین ںپس ے ے ہ ں ہ  ہے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپےنزدیپک            ان ایمپان کپےبپاوجود سب ہے۔اس مضرت بلکہ نہیں  فائدہ
وہ              تپک جپب ہوتپا نہیں مومن کوئی اور ہوتا نہیں صحیحپ کےبغیر  اس
         … ان      جو گا و داخلنمم کوئی جنتمیممم اور نملئممم ایمان پر ہاسگمشدمم ہ ں ے ہ  ہ

  …        … بپادیہ    اور پہپاڑوں ہیپں گمپراہ و کےجاہپل طرحپ اس ہو نہ متبع  کا
     … مبتل      خبممطمیمممم جنممیمممم شممیطاننمممم گنمموار اجمم والممم رممنممم ںنشینیمیممم ں ہ ے ڈ ے ے ہ  ں
     ’’ کممی    ‘‘  جممن لمموگ اسجیسممممم اور العممود ابممن کممم جیسممممم ےکردیممامممممم ہ ے  ہے

کپیصپراحت             ان اور ہپے کیپا تپذکرہ ہپمنپے کپا ہفویپات ہپوئی  لکھی
ہے۔  کی

اللہ               جو ہیں دیتے قرار کوکافر شخص اس ہر وہ کےساتھ امر  اس
کےمطپپابقپ              سنت و کتاب پر صفات و اسکیاسماء اور وتعالٰی ٗہ  سبحان

اللہ        جو شخص وہ ہر اور لیا ایمممان       ایمان پر قدر و قضاء کی  عزوجل
           … ایمممان  پممر شاملم مشیئت اسکی اور کاملم قدرِت کی اللم پسومم ہلتامممم ہ ہ ہ  ہے
‘‘           … محققیممن  اکممثر انکممممم نزدیککممافرمممممرتمماممممممم انکممم ومم ےلتامممم ہے۔ ٹھہ ے ہ  ہے

اللہ’’            انصاررضی و مہاجرین اکثر اور عمر و بکر ابو نزدیک  کے
لمحپوں              چنپد صپرفپ سب وہ ؓ کہعائشہ جیسے ملسو هيلع هللا ىلص النبی ازواج اور  عنہم

وہ    …        ہپو کفپر کپےپیچھپے جپس ایسپاایمان کیپونکہ لئے ایمان  کےلیے
کہتپے            السپنۃ اہپل علماء کہ جیسے اور ہے باطل نزدیک میںانکے  اصل

ں! ہی
گ              کممموا کیشرمگامم کمنبیمممم یممم ایساکممتممممم بعض سممم انمیممم ٓاور ہ ملسو هيلع هللا ىلص ہ ں ہ ے ہ ے  ں
اللپہ             رضپی حفصپہ و عائشہ المومنین امہات نے آپ سے گیجس  چھوئے
آپ              سے کہاس ہیں رکھتے زعم یہ اور فرمائی مجامعت کےساتھ  عنہما

(  ) باللہ            نعوذ گا جائے کیا پاک سے کیگئیوطی کےساتھ کافروں ملسو هيلع هللا ىلصکو
 … اس           ر پمممم نزدیممکحممراممممممم انکممم کرنا وطی ساتممم کافرکممم ھکیونکم ہے ے ھ ے  ہ

متپواترہ             کپےنزدیپک علم اہِل ثابتہ، ملسو هيلع هللا ىلص، اللہ رسول احادیِث وہ  کےساتھ
زعممم              اورومم احممادیث کممی مسمملم و بخاری کم جیسممم یممم انکارکرتممممم ہکا ہ ے ں ہ  ے

الحمیری،           کہ جیسے شاعری کی شاعروں رافضی شیعہ کہ ہیں  رکھتے
تر           بمم ومسلمسممم بخاری احادیِث شاعری، کی الیمنی اورعمارمم ہالدیلمی ے  ۃ

طرازی              تان ب پر ر اط ذاِت کی نبی می کتابو کی ان ن ہم ہپ ملسو هيلع هللا ىلص ں ں ے ہ  ہے۔
 …     … م       اورممم پر قرابتداروممم پکممم پرا صحابم جانثار پکممم ی،ا ہدیکممم ں ے ٓ ہ ے ٓ  ھ
کممی              کتمماب ِل اممم منممممم اجتنامم دیکممم قدرجمممومممم اس میممم انکیکتابوممم ہنممم ے ہ ھ ٹ ھ ں ں  ے

! ا      دیکممم نممیمممم انجیلمیممم و ھتورات ں ہ ں
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ٗہ              سبحان اللہ کہ کا جس ہیں کرتے معطل کو مساجد وہ ساتھ کے  اس
             ِِ کیمماِِِ بلنممد ذکممر کمما اس اسمیمممم کممم حکمممدیممامممممم ںوتعممالینممممم ہ ہے ے ٰ 
ی…               وم بلکمجمممم یجمعمم نمم یممم قائمکرتممممم نماز نم اسمیممم پسومم ٹجائممم ھ ہ ہ۔ ہ ہ ں ہ ے ہ ں ہ  ے

ہیپں۔             بنپاتے مپزار انہیں اور ہیں بناتے مسجدیں پر قبروں جھوٹی غیر  و
لعنپت             پپر والپوں بنپانے کپومسپاجد قپبروں نپے ملسو هيلع هللا ىلص کےرسپول اللہ  جبکہ

اپنی               نممم اوراپمممم منعفرمایامممم اسسممم کو امت اپنی اور ےفرمائیممممم ملسو هيلع هللا ىلص ٓ ہے ے  ہے
فرمایا      قبل دن پانچ القبور{      ےوفاتسممم یتخذون کانوا قبلکم کان من  ان

ان        فانی مساجد القبور تتخذوا فل ال }ِمساجد، ذالپک   سے  اکمعنپ  تم
نپپہ             کومساجد قبروں تم خبردار تھے بنالیتے کومساجد قبروں لوگ  پہلے
     … ہیپپں         رکھتے اعتقاد یہ وہ پھر ہوں کرتا منع سے اس تمہیں کہمیں  بنانا

… ہے             سے میں عبادات عظیم بہت کرنا حج کا مزاروں جھوٹے ان کہ
اللپہ              بیپت اسپے جپو ہیپں ایسپے بعپض میپں کپےمشپائخ کپہان تپک  یہاں
     ! بہپت        کپاوصپف حپالت ان ہیپں دیتے فضیلت پہ حجپ  الحرامکےمامور

ہے۔  طویل
ہیں                بدتر بھی سے الہواء ِ اہل عام وہ ہیںکہ بیانکرتی باتیں  یہ
 … سممبب           یمم یمممم مستحقمم کممم جانممم قتالکیممم یزیادمم بممم خوارجسممم ہاور ں ہ ے ے ے ہ ھ  ے

ہیں                رافضی بدعت کہاہل ہے گیا بن عام عرِفپ یہ میں کےبارے جس  ہے
رافضممی              فقممط متضمماد کمما سنی کم مشممورممممم یم میممم عاملوگوممم ہاسیلیممم ہے ہ ہ ں ں  ے

رویپہ            معانپدانہ زیپادہ سپے سپب کپےسپاتھ رسپول سپنت وہ کیونکہ  ہے۔
آپ    اور ہیں سممب         رکھتے واءمیمممم لالممم اممم شممریعتکمممم کی السلم ںعلیم ہ ہ ے  ہ

م             اپنممیفممم اتبمماع کممی ن یقرا خارجیبممم طرح اسی دشمنممیمممم ہسمممبمممممم ٓ ھ ں۔ ہ ڑے  ے
کرتے             اتباع کی معصوم امام یہ جبکہ تھے کرتے مطابق کے تقاضوں  کے

     … مستند …      ک ان مستند کا خوارج ی ن وجود کوئی کا جس ےی ں ہ ں  ہ
… ا             نممتمممم غممالی و زندیق کوئی میممم طرحخارجیوممم اسی امم ترتممم بمم ھسممم ہ ں ں ۔ ھ ہ ے

ہیں۔              جانتے بہتر ہی اللہ جنہیں ہیں اتنے غالی و زندیق میں ان جبکہ
ایپک              وال کرنپے کپیابتپدا کپہرافضپیوں ہپے کیا بیان نے علم ِ  اہل

       … ا      ودیمتممم یمم باطنمیممم اور مسلمان رم ظامم ومممم ا سباتممم بن عبداللممم ھزندیق ہ ں ہ ہ ھ  ہ
کہ…           …  جیسے بدل بھیس لیے داخلکرنےکے میںفساد نےاسلم  اس

لیے            کے کرنے داخل فساد میں عیسائیت نے یہودی اصًل نصرانی  پولس
’’ زنپدیق          ‘‘ کپیاکپثریت کپےائمپہ ان طپرحپ کی۔اسپی اختیار  عیسائیت

          ’’ کی… ‘‘ اسلم ی کیونک ی کرت لی اس ار اظ کا رفض ہو ہ ں ہ ے ے ہ ہ  ہے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپہ              جپو کیپا نپے ملحپدین کپہائمپہ جیسپے ہے کاراستہ کوڈھانے  عمارت
سمماتممم            الخرمیکممم بابک دمیممم عمم معتصمکممم بائیجانمیممم ذر ھسرزمیِنا ے ں ہ ے ں ٓ 

جو              الباطنیم قرامطم ور ا ا،المحمرمم تممم نامالخرمیمم کا ان اور ہظاممرمموئممم ہ ہ ھ ۃ ے ہ  ہ
ایپک             جپو لیپا چپرا اسپود حجپِرپ نے انہوں ہوئے ظاہر میں وغیرہ  عراق
پیممرو              اوراسممکممم الجنابی سعید ابی کم اجیسممم پاسرمم انکممم تک ےمدت ہ ے ہ  ے

وہ             پھپر ہپوئے ظپاہر میپں مغپرب ارِض جپو لپوگ وہ طرحپ اسی  کار۔
ہیں۔              فاطمی وہ کہ کیا دعوٰی اور بنایا قاہرہ وہاں اور گھسے میں  مصر
سے              نسب ملسو هيلع هللا ىلصکے اللہ رسول لوگ یہ ساتھ کے اتفاق کے النسب علم  اہِل

ملتمما   …          سممممم اورمجوسیوممم نسبیممودیوممم کا ان اصلمیممم اور یممم ےبریمم ں ں ہ ں ں  ہ
سے             اورعیسائیوں یہودیوں لوگ یہ ساتھ کے اتفاق کے علم اہِل اور  ہے

نمممبی      اللممممکمممممم کمممر ےبممممممممم ہ …  ملسو هيلع هللا ىلصڑھ ان     بلکمممم یممممم دورمم دیمممنسمممممم ہکمممممم ں ہ ے  ے
جیسپپے               ہیں مانتے اٰلہ کو عنہ اللہ رضی علی جناِب جو ملحد و غالی  کے

تھے۔             میں وغیرہ یمن اور شام ، خراسان جو الدعوۃ دور اہِل کہ
و            زبممان سممبسمممممبممممممم کممممم خلفتاتاریوممم کممم لوگمسلمانوممم ڑےیم ے ے ں ے ں  ہ

خلف             کے مسلمانوں وہ کیونکہ ہیں گار مدد و معاون ساتھ کے  ہاتھ
  … کممافر         اسممیلیممممم یمممم ترجیممحدیتمممممم کممو بممات کی وعیسائیوممم ےیممودیوممم ں ہ ے ں ں  ہ

     ’’ ‘‘ خممارجی     جبکمم امم تمماتمممم قممائمرکممم کممو بتمموممم انکممم خان لکو ہبادشامممم ۔ ھ ھ ں ے ہ  ہ
… تھپے            لپوگ پاسپدار کپے عہپد اور سپچے سے سب میں لوگوں تو

ہیں۔           عہد بد اور جھوٹے بڑے سے سب لوگ یہ جبکہ

 !! کہنا       یہ کا والے کرنے طلب فتوٰی
! ہیں          رکھتے ایمان پر شریعت ملسو هيلع هللا ىلصکیلئی محمد کہوہ

چیپز              ہپر ہوئی ملسو هيلع هللا ىلصکیلئی محمد نے انہوں بلکہ ہے جھوٹ عین یہ  تو
پممس              یکممومممممم موتعممالیممم سممبحان اللمم صرف احاطم جسکا کیا انکار ہےکا ہ ٰ ٗہ ہ  ہ

التنزیمممل             معانی ی اورکبممم یممم انکارکرتمممم کا ثابتم نصوِص توومم ی ھکبممم ں ہ ے ہ ہ  ھ
ہے                کیا ذکر نے ہم کچھ جو سے میں ذللتوں کی ان ہیں۔ کرتے انکار  کا

بپاتیں               یپہ کپہ ہپے جانتپا کپوئی ہپر کےمتعلپق اس کیا، نہیں ذکر جو  اور
! ہیں      کیمخالفپ کیشریعت محمدملسو هيلع هللا ىلص

ثنپاء             کپی علیہم اللہ رضوان صحابہ میں کتاب اپنی نے اللہ شک  بے
کے                حقیقت کی جس ہے کیا ذکر کا استغفار لیے کے ان اور ہے کی  بیان
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

        …   ( اطپاعِت ( جہپاد، ، جمعپہ میپں قپرآن نپے اللہ اور ہیں منکر رافضی  یہ
نے           …     اللہ طرح اسی ہیں خارج یہ سے جس ہے کیا ذکر کا المر  اولی

محبپپت           سپے ان اور رکھنپے دوسپتی سپے مومنپپوں میپں کتپاب  اپنپی
حکممم            کمما اصلحکرنممممم اور قائمرکمممنممم ائیچارمم بممم پسمیممم ،ا ےرکمممنممم ے ھ ہ ھ ں ٓ ے  ھ
 … طممرح            اسی یممم خارجنممیمممم اسسممم م عنمم اللم رضی صحابم اور ںدیامممم ہ ں ہ ے ہ ہ ہ  ہے

اور             کیمما منممع سمممم دوسممتیلگممانممم سمممم کممافروممم موتعممالینمممم سبحان ےاللم ے ے ں ے ٰ ٗہ  ہ
       … میں      کتاب اپنی نے وتعالٰی ٗہ سبحان اللہ ہیں خارجپ بھی سے اس  رافضی
ہونے             حرام کے ولمز ہمز اور غیبت کی ان ،عزت، خون کے  مسلمانوں

حلل             اسمممم زیممادمم سممبسمممم میمممم رافضممیلوگمموممم اوریم حکمدیامممم ےکا ہ ے ں ں ہ  ہے
         … سمماتممم  جممماعتکممممم کتممابمیمممم اپنممی موتعالینممم سبحان اللم یممم ھجانتمممم ے ں ے ٰ ٗہ ہ ں ہ  ے

اس               اللممکممممم رافضممی اوریم منعکیامممم تفرقسممم اور دیا حکم کا ےالتزام ہ ہ ہے  ے
       … رسولملسو هيلع هللا ىلص     میں کتاب اپنی نے وتعالٰی ٗہ سبحان اللہ ہیں منکر بھی کے  حکم
ی               بممممم اسسممم یم اور حکمدیامممم کا اتباع اور محبت پکی ھکیاطاعت،ا ے ہ ہے ٓ 

  … وتعالٰی  ٗہ سبحان اللہ ہیں ہپے        خارجپ کیپا ذکر کا حقوق کے زوجین  نے
… اللپپپہ      ہیپپپں بپپپری بھپپپی سپپپے اس  سپپپبحانٗہوتعالٰی اوروہ

   ِ کمما          شرکت عبادِتبممم ملک، توحید، خالص لیممم اپنممم کتابمیممم اپنی ےنممم ے ے ں  ے
کپہ                معلومہے میں کےبارے کہان جیسے اور ہیں مشرک یہ اور  حکمدیا
اللپہ              انہیپں اور ہیپں والپے کرنے کیتعظیم قبروں زیادہ سے سب لوگ  یہ
    … جممس         ایسابممابمممممم یم یممم کرپوجتمممم بنا بت علومم موتعالیکممم ہےسبحان ہ ں ہ ے ہ ے ٰ  ٗہ
       … کتمماب     اپنممی موتعممالینممممم سممبحان اللمم طرح اسی تطویلمممم ذکربمم ےکا ٰ ٗہ ہ ہے  ہ

کرتے               کفر وہ ساتھ کے جس ہے کیا ذکر کا صفات و اسماء اپنے  میں
مشرکین…             اور ی کی ذکر قص ک انبیاء می کتاب اپنی ن اس ںی ہ ے ے ے ں ے ں  ہ

… وہ             ہیپں انکپاری سپے اس وہ جبکپہ ہپے کیپا منع سے استغفار  کےلیے
کمما                چیممز ر اورممم پممرقممادرمممممم چیممز ر کمومممم کتابمیمممفرماتامممم ہاپنی ہے ہ ہ ہ ہے  ں
ئی                کممو کی کسی علومم اسکممم اور وتامممم جوچاممتامممممم اور ہخالقمممم ے ہے ہ ہے ہ  ہے

! ہیں          منکر کےبھی بات اس وہ لیکن نہیں قوت
نہ         ہے متحمل کا اشاروں مختصر صرف فتوٰی  جبکہ

! کا  تفاصیل
جسپے             پپر شریعت اس ایمان کا خوارج کہ ہے معلوم قطعًا بات  یہ

امیممر              جممب تبمممامممممم بمم ایمانسممم کممم انرافضیوممم کرائممم لممم ہے۔محمدمممم ڑ ہ ے ے ں ے ٓ ے  ملسو هيلع هللا ىلص
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ان               اور کیمما قتممل انممیمممم عنممنممممم اللمم رضی طالب ابی بن علی منین ںالمو ہ ے ہ  ہ
بپات               اس الولپٰی با لوگ یہ تو لیا غنیمت کوبطور کےاموال  کےلشکر
اممموال               انکمممم اور کیمماجممائممم قتممال سمماتممم انکمممم کمم یمممم حممقدارمم ےکممم ے ھ ے ہ ں ہ  ے

نپے              عنپہ اللہ رضی طالب ابی بن علی المومنین امیر کہ جیسے جائیں  لیے
رکھنے            نسبت طرف کی وغیرہ علم اگر پس لیے۔ اموال کے  خوارج
سمماتممم             انکممممم کمم اعتقادرکمممممم یم ویلکیساتممم کسیتا شخص کوئی ھوال ے ہ ھے ہ ھ ٔ 

کپہ             جیسپے ہے کیمانند کرنے قتال کےخلفپ خارجیوں باغی کرنا  قتال
طمممالب              ابی بن علی منین المو امیر واممجیسممم معاملممیمممم ساتممم ےامامکممم ۔ ہ ں ہ ھ  ے
  … شممخص           ایسمما تممو قتال خلف صفینکممممم و جمل ل امم کمامم عن اللم ےرضی ہ ہ  ہ

جممو             جامملمممممم ساتممم خصوصیتکممم و شریعت کی اسلم اور پر ہےغلطی ہ ھ  ے
ا            کممررممم تخصممیص سمماتممم شممریعتکممممم کی انلوگوممم خارج ہاسلمسممم ھ ے ں  ے

کیسیاسپپت             ملکوں کےساتھ اسلمکیشریعت اگر لوگ یہ کیونکہ  ہے۔
نفپِس             لپوگ یپہ جبکپہ تھپے۔ کیطپرحپ بادشاہوں سارے باقی یہ تو  چلتے

۔یپہ          ہیپں خارجپ سے ملسو هيلع هللا ىلص اللہ رسول سنِت و حروریپۃ    شریعت و خپوراج  تپو
کیپونکہ              نہیپں۔ جپائز تاویل کوئی کےلیے ان اور ہیں تر شریر بھی  سے

مقممرر              کممو حامممل اسکممم جو لیمممجائزممممم شخصکممم اسی سائغ ےتاویِل ہے ے  ے
میپں              امپور متنپازعپ کپا کپہعلمپاءپ جیسے ہو نہ جواب میں اس جب  کرے

نہیں۔              حصہ کوئی میں اجماع و سنت و کتاب کا لوگوں ان کرنا۔  اجتہاد
جیسپے            ہیپں طپرح کی تاویل کی زکوۃ مانعین تاویلیں کی ان  لیکن

    ِ تریممن           بممد کممی وا َْلممم ُا ل یماممم اور کاحالمممم رنصاری او ود ،یمم ہخوارج ہ ہ ہے ٰ  ہ
ہیں۔  تاویلیں

تحقیق            کوئی کےلیے مسائل ان میں مختصرات اپنی نے فقہاء  بعض
کپے            شپریعت میپں تصپانیف اپنپی نے مصنفین ائمہ اکثر اور پائی  نہیں

مممانعین            اور خوارج کم جیسممم خارجلوگوممم اصولسممم عملی و ہاعتقادی ے ں  ے
کیمما             ابوابمیمممم خروجکممم خلف امامکممم ذکر کا قتال ساتممم ںِزکومم،کممم ے ے ھ ے  ۃ

و               کتاب بلک غلط بات ی لیکن صفین و جمل ِل ا ک ہجیس ہپے ہ ۔ ہ ہ ے  ہے
ائمپہ              کپہاکپثر جیسپے ہپے کیپا فپرق میں اس نے صحابہ اجماِعپ اور  سنت

ہے۔            کیا کاذکر اس نے الکلم علم ائمہ اور وتصوف وسنت فقہ
گروہ              کے ان اور انہیں جو ہیں وارد نصوص سےایسی ملسو هيلع هللا ىلص  نبی
روایت              سے ہریرۃ ابو میں صحیحپ اپنی کہمسلمنے جیسے ہیں۔  کوشامل

فرمایا         نممم رسولاللمممم کم ےکیاممممم ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہ الجماعة {     ہے وفارق الطاعة من خرج  من
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

للعصپبیة            یغضپب عمیپہ، رایپة تحت قتل ومن الجاھلیة میتة مات مات  ثم
ا            اوفاجرممم یضرببرممم امتی علی خرج من و منی فلیس للعصبیة ھویقاتل  ھ

مومن    من یتحاشی ع    ِول لذی یفی ول }ِدِا منممی   فلیممس اطپاعت ا  جپو
گیمما               مممر رومم اورپمممم ا وممم کوچمممم جماعت جسنممم اور ا و خارجمم ہسممم ھ ڑ ھ ے ہ  ے

تلے              جھنڈے کے جاہلیت کسی نے جس اور مرا موت کی جاہلیت وہ  تو
وہ               تپو کیپا قتپال کےلیپے اسی اور ہوا غصہ کےلیے عصبیت کیا،  قتال
اس              اور کیممما خروج خلف امتکممم میری جسنممم اور نممیمممم سممم ےمجممم ے ں۔ ہ ے  ھ
ی                  اورنممممم کیا خیال کا مومن اسکممم ی اورنمم مارا کو بد و نیک ہکممم ہ ے ہ ہ  ے
نہیں۔               سے مجھ وہ تو کیا پورا کو عہد ساتھ کے عہد ذی کے  امت
کممی              سمملطان جممو فرمایمما ذکممر کمما باغیوممم نممم پمممم حدیثمیممما اس ںپس ے ملسو هيلع هللا ىلص ٓ  ں

ہیں۔          خارج سے جماعت کی مسلمانوں اور سے اطاعت
گیمما              مممر ایممک کمموئی سممم انمیممم اگر کم فرمایا نممم ےاسیطرحاپمممم ں ہ ے ملسو هيلع هللا ىلص ٓ 
امام              کوئی کا لوگوممم لیتکممم جامم کیونکم گا موتمرممم کی لیت جامم ںتوومم ے ہ ہ ے ہ  ہ

نے               آپ پھر ہے۔ پاتی غلبہ پر دوسرے جماعت ایک کی ان بلکہ ہوتا  نہیں
ہیپں               کرتپے قتال پر نسب جو لوگ کہوہ جیسے کیا کاذکر عصبیت  اہِل
تممما               لممم نیچممم کممم نمموممم انجممم جو کیا ذکر پنممم پسا اوریمنمم قیس ڑمثًل ے ے ں ڈ ھ ے ٓ  ۔

فسادی               ن پ را پ ی ن س امت کی پ ا توو گیا مارا ےوا ٓ ھپ ۔ ں ہ ے ٓ ہ  ہپ
فعممل             جیسمما ان جممسنممممم کمم کیمما ذکممر کمما خمموارجوغیممرمم دشمممن ےباغی ہ  ہ

نہیں۔       سے امت اس وہ تو کیا
         ( ) بلکہ  ہیں جمع َاتم بدرجہ وصف تینوں یہ میں رافضیلوگوں  ان

سے               جماعت و اطاعت یہ پس ہیں۔ لیے کر زیادہ بھی سے اس نے  انہوں
کسممی             کممممم اورمسمملمانوممم یمممم قتلکرتمممممم کو د ومعامم مومن ، یممم ےخارجمم ں ں ہ ے ہ ں  ہ

اور              و یممافاسممقممم و عممادلممم ومم کرتمممچامممم قبولنممیممم اطاعت کی ہوالی ہ ہ ہے ے ں  ہ
 ! ۔یپہ      …     نہیپں ہپی وجپود کپوئی جسپکا ہیں کرتے کیپیروی اس  صرفپ
پممر            النسمماب ذوی قسممم تریممن بممری کممی عصبیت بلکم پر عصبیت  ہلوگ
دل              انکممممم دیممنکممممملیممممممممممم فاسممد ایممک عصممبیت یمم جبکم یمممم ےلمممتممممم ہے۔ ے ے ہ ہ ں۔ ہ ے  ڑ
سپے            دھپوکہ و غیپظ متعلپق کے صغار کبارو ، صلحاء کے  مسلمانوں
اولیاء             کے مسلمانوں عبادت اعلٰی سے سب کی ان اور ہیں پڑے  بھرے

کامسپلمانوں …   …       ان ہپے۔ کرنپا طعپن لعپن کپو متاخرین و متقدمین  اللہ
حممال              کمما ان یمم کرنمما، کوقتممل د ومعامم مومن اور کرنا خروج خلف ہکممم ہ  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

امپت             سپاری اور ہیپں مپومن کپہوہپی ہیپں کرتپے دعپوٰی وہ جبکپہ  ہپے
ہے۔  کافر

کپہ             کپیہپے روایپت سپے شریح بن محمد میں صحیحپ اپنی  مسلمنے
فرمایا    نممم ےرسولاللمممم ملسو هيلع هللا ىلص امر{        ہ یفرق ن رادا فمنا ناة، و ناة ستکون ٔان ٔ ہ ہ  ہ

{ کان          من کائنا بالسیف فاضربو جمع ی و مة ال ہذ ھ ہ بنمما  ھ شممک  ےبممممم
اس            شممخص جممو پممس گممی ئیمممم سممیمصممیبتیممما ت بممم ورنممجکمممم ںمشممقت ٓ ں ہ  ے
سپے              تلپوار اسپے تپو ہپو متحپد وہ جبکہ چاہے ڈالنا میں تفرقہ کو  امت

ہپے      میپں روایپت ایک اور }مارو ایک     فاقتلوہ{ اور کردو قتل  اسے
ہے   میں یشق {          روایت ان یرید واحد رجل علی جمیع وامرکم  مناتاکم

{ جماعتکمفاقتلوہ    میں        عصاکمویفرق حال اس س پا تمہارے  جوکوئی
اختلف               اندر تمہارے وہ اور ہو متفق پر حکم کے آدمی ایک تم کہ  آئے

ی              ب کوئی جو و چا کردو قتل کو شخص ایس تو تا چا ھپالنا ہ ہے ے ہے ہ  ڈ
         ( کپہ   ( ہیپں کےحریپصپ بات اس زیادہ سے سب لوگ رافضی یہ جبکہ  ہو۔

ولممی           کسممی کممممم مسمملمانوممم ومم تفریقپمممیلممممم جماعتمیممم کی ےمسلمانوممم ں ہ ے۔ ھ ں  ں
  … طپپاعت           ا نہ فاسق یا ہو عادل وہ چاہے بجالتے نہیں کیاطاعت  المر

کرتے               اطاعت کی اس وہ میں امر اور کسی ہی نہ اور میں معاملے  کے
ترین              ب اور طعن لعن ، تکفیر اصول ا ب س سب نزدیک ک ان ہپی ڑ ے ے ں۔  ہ
     … علمپائے     راشپدین، خلفپائے کپہ جیسپے ہے دینا گالی کو  حکمرانوں

       … ر     کممممم یمممم اعتقممادرکمممتمممممم کیممونکمومم مشممایخ انکممممم اور ہمسمملمین ہ ں ہ ے ھ ہ ہ  ے
کمموئی         …   کمما جممس تمما رکممم ایممماننممیمممم پممر معصمموم امام جو شخص ھومم ں ہ  ہ
           … لیا۔   نہیں ایمان پر ا رسول کے اس اور اللہ وہ تو نہیں ہی وجود

ل           …  اوراممم یمممم بدترمم کممم یبمممممم بممم خارجیحرورریممسممم لوگ ہیم ں ہ ے ڑھ ھ ے ۃ  ہ
سے             شر کے خارجیوں مذہب کا ان کیونکہ کر بڑھ بھی سے  الہواء
ل              اممم خمموارجپمملممممم کمم اسلیممممم یمم کمموشمماملممممممم شممریر کر یبمممممم ہبممم ے ہ ہ ے ہ ہے۔ ڑھ  ھ
جممب             دورمیممم ایسممم خارجمموئممم جماعتسممم اور سنت جو واءتمممممم ںالمم ے ے ہ ے ھے  ہ

کمما           علممم ، موجممودتممممممم انصممار و اجرین ،مممم باقیتممممممم راشدین ھےخلفائممم ہ ھے  ے
کپیحکپومت             دلیپل تھپا، نپور کپا نبوت تھا، عدل میں امت تھا،  ظہور

تمممام…             سمماتممم قممدرتکممممم و حجممت کو دین اس العزتنممم رب اللم ی ھتممم ے ے ہ  ھ
تھے             افعال وہ سبب کا خروج کے خارجیوں تھا۔ کردیا غالب پر  ادیان
اللپہ             رضپوان کپےسپاتھیوں آپ اور علپی و عثمپانپ منیپن المو امیر  جو

… لیکممن           گنجائشموجممودمممممم کی تاویل جسمیممم سرزدمموئممم مسممم ہےعلیمم ں ے ہ ے  ہ

لئبریری    اسلمی )301(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

… دیمما               بنمما جگمم کی اد اجتمم بلکماسممم کیا نم قبول احتمال کا اس نممم ہانمموممم ہ ے ہ ہ ے ں  ہ
اسممی             اور بنادیمما کفممر کممو اورگنممامموممم ال بنمماممم کمموگنممامم ںتممونیکیمموممم ہ ڈ ہ  ں
نکلپے              نپہ میپں دور کپے عنہمپا اللپہ رضی وعمر بکر ابو جناِب وہ  لیے

تھیں۔         کمزور تاویلیں کی ان وقت اس کیونکہ
مخپالف             ہپوا واضپح نپور کپا نبپوت بھپی جب کہ ہے معلوم بات  یہ

     … سے     دوسری بدعت پہلی لیے اسی پڑگئی کمزور قدر اسی  بدعت
لیپے            کو زیادتی اور برائی کی پہلی بدعت دوسری اور تھی  خفیف

پر              حالت اصل جتنی و ک حالت کی سنت ک جیس ی ت ہوئ ہ ہپے ہ ے ۔ ھ ے  ہ
گی،پس               و افضل اور گی و اقرب ک اسو ک نبی ی اتنا ہوگی ہ ے ہ ے ملسو هيلع هللا ىلص ہ  ہ

جناب              وگیجیسممم قریبمم پسممم قدرومما جس کیضدمممممم بدعت ےسنت ہ ے ٓ ہ  ہے۔
وگی               افضلمممم اسسممم توومم سیرت کی م عنمم اللم رضی وعمر بکر ابو ہِ ے ہ ہ  ہ

جممب              کیسممیرتمم م عنمم اللم رضی علی و عثمان کم جیسممم ۔جومتاخرمممم ہ ہ ہ ے  ہے
شممریر               ی بمممم قریبسممم تو گی و قدردورمم جس ضدمیممم کی اس ھبدعت ے ہ  ں

کممی              طممرح اس پممس خمموارجکمماممممممم زمممانم کا قریب کم وگیجیسممم ہے۔ترمم ہ ہ ے  ہ
آپ    تو کرنا و          ملسو هيلع هللا ىلصباتیں اجتممماع کمما ان لیکن وا یشروعمم میمممم زمانممم ہکممم ہ ں ے  ے

ہوئی۔             ظاہر میں زمانہ کے عنہ اللہ رضی علی المومنین امیر جناِب قوت
وا              ر ظا رفض کلِم می زمان ک عن الل رضی علی جناِب ر ہپ ہ ں ہ ے ہ ہ  ھ
ملممی              بعممد ادتکممم کیشمم عنم اللم رضی حسین شوکت و قوت ےلیکنانممیممم ہ ہ ہ ں  ہ

بممن              علممی بممن زیممد جممب وا وقممتظمماممرممم اس ی نامبمممم کا رافضیت ہبلکم ہ ھ  ہ
  … ابممو           جناِب جب کیا خروج بعد سال سو پمملممم عنمنممم اللم رضی ےالحسین ہ ے ہ  ہ

ان              اور ونامشروعمموئیمممم درازمم پرزبانیممم مام عنمم رضیاللممم عمر و ںبکر ہ ہ ں ہ  ہ
منکممر            یعنممی رافضممی تمموانممیمممم کیمما انکممار کا خلفت انکی نممم ںبدعتیوممم ہ ے  ں

             ِ امپپام ہپپی جعفپپر کپہابپپو رکھپا اعتقپپاد یپپہ نپپے انہپپوں اور گیپا  کہپا
دعپوٰی            کپا کپیاتبپاع آپ نپے لوگپوں دوسپرے کچپھ اور ہیپں  معصپوم

پڑگیا۔       زیدیہ نام کا ان تو کیا
مپرجئہ            اور قپدریۃ تکلپمکپےسپبب میں زمانہ کےاواخر صحابہ  پھر

کیمما              … رد کمما اس باقیمماتنممممم کممی صممحابم تممو وا کاظممورمم بدعت ےکی ہ ہ ہ
بممن              واثلمم اور ابوسممعید اللم، عبد بن جابر عباس، ابن عمر، ابن کم ہجیسممم ہ ہ  ے

و           قمموت کمموئی کممو انلوگمموممم لیکممن ممم اللمممعنممم رضممی م ںاسممقعوغیرممم ۔ ہ ہ  ہ

لئبریری    اسلمی )302(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

کپیکپثرت             مپرجئہ اور معپتزلہ میپں بعپد آنکپہ سپکیتپا مپل  شپوکتنپہ
ہوگئی۔ 

جممو            وا کمماظممورممم بممدعت کممی جمممیمم دمیممم اواخرعمم تابعینکممم ر ہپممم ہ ۃ ہ ں ہ ے  ھ
           ’’ سو‘‘ دو شوکت و سلطان ی ان لیکن ت وال کرن نفی کی ںصفات ہ ھے ے  ے
اس             یممامم دورا کمما الرشممید المممامون العبمماس ابممو جب ملی بعدجاکممم ۔سال ٓ  ے
کپہ            تپک یہپان لکھپوائیں کتپابیں اور ڈال میپں کپوآزمپائش لوگپوں  نپے

آئے۔           سامنے تراجم کے کتب کی وغیرہم ،یونانیوں رومیوں عجمی
      ’’ و    ‘‘ زنممدیق تممو لمموگ یمم ظمماممرممموئممممم الخرمیم میممم زمانممم ہاسیکممم ے۔ ہ ہ ہ ں ے  ے
یپہ             میپں بعپد اور تھپے کرتپے اسپلمظپاہر اپنپا صپرفپ جو تھے  منافق

کپپیاکپپثریت        تقسپپیمہپپوگئے۔ان اسپپماعیلیۃمیں اور بپپاطنیۃ  قرامطپپہ،
ہے۔      جانتی حلل کو رفض

میپں             کپےعہپد بپویۃ بنپی بعپد سال سو تین امامیۃ رافضہ طرحپ  اسی
 …        … میپں  ان تھپے اہپواء اہپِل گمپراہ عپپام کپےانپدر ان ہپوئے  ظپپاہر

        … تھا۔  جمع تجہم اور قدریت و رفض میں ان تھی خارجیت
نصوص             سیم کمونم کمیمم سنت و کمتابم کممم غورکمرتاممممم جب عالمم ہایک  ہے

        … احپاطہ       کپا گپاکپہاس دیکھپے وہ تپو ہپے کیپا نقض نے لوگوں ن  کاا
ہیپں             کرتی بیان باتیں ساری یہ پس کرسکتا۔ نہیں کےکوئی اللہگ  سوائے
اسممی             یاضممافمممممممم کممابمممم اس اور خمموارجحروریممم انممدر انکممممم ہے۔کمم ہ ھ ۃ ے  ہ
جپائز             کےسپاتھ آراء کواپنی کیاتباع قرآن تو حروریۃ خارجی  طرحپ

کے              جن تھے کرتے دعوٰی کا اتباع کی سنتوں ان اور تھے دیتے  قرار
ل               رافضممیاممم جبکم مخالفممیمممم نکممم قرا کمومم کازعمممممم ان میممم ہبارممم ہ ں۔ ہ ے ٓ ہ ہ ہے ں  ے

ان              کمم یمممم زعمممرکمممتمممممم یمم اور یمممم ادعممویکرتمممممم کمم اتبمماع کممی ہبیممت ں ہ ے ھ ہ ں ہ ے ٰ 
… وہ            اور نہیپں مخفپی کپیکپوئیچیپز پرعلپم جپنپ ہیپں معصپوم میپں

   …     … کپیاتبپاع  قپرآن جبکپہ کرتپے نہیپں ارتکپاب کپا غلطی سہوًا  عمدًاو
کاسرچشپمہ              ہدایت اور ہے ایمان اصِل وہ بلکہ ہے واجب پر امت  پوری

طرح              اسی کیا مبعوث کو رسول اپن ن الل سات ک ہپے۔جس ملسو هيلع هللا ىلص ے ے ہ ھ ے  ہے
کیرعایت              کےحقوق ان اور دوستی کیمحبت، ملسو هيلع هللا ىلص اللہ رسول بیِت  اہِل

وہ      یہ اور ہے }واجب کپے       الثقلن{ اللہ کی جن ہیں کڑے مضبوط  دو
کی۔     وصیت ملسو هيلع هللا ىلصنے نبی

لئبریری    اسلمی )303(الموحدین



       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وہ              کپیہپے روایت ارقمسے بن زید میں صحیحپ اپنی مسلمنے  پس
مقممام               ایممک درمیممان مممدینمکممممم و مکمم میممم نمممم رسولاللمممم کم یممم ےکممتممممم ہ ہ ں ہ ے ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہ ں ہ ے  ہ

     ’’ دیمما  ‘‘ خطبمم میمممم اجاتاممممم کمم ُخْم ہغدیرجسممم ں ہے ہ تپارک  ِای{ے النپاس،انپی  ا
{ الثقلین  چھوڑے         فیکم کڑے مضبوط دو اندر تمہارے میں لوگو  اے

ہپپے       میپپں روایپپت ایپپک اور ہپپوں خر{   جارہپپا ال من اعظم ما ٓاحد  ھ
  ِ ال  فیم ہکتابالّلم }ِٰہ والنور  کممی        دی اللمم ، بمممامممممم سممم ایکدوسرممم ہجنمیممم ہے ڑ ے ے  ں

      ! میپں       اللپہ کتپاب نپے آپ پپس ہپے روشپنی و ہپدایت میپں جپس  کتپاب
ہے       میں روایت ایک اور دلئی ِ   ترغیب کان{ِ   اتبع من لالّل حب ہو ٰہ  ھ

ال  بیممتیِ        ِعلممی ل وعممترتیاممممم الضممللة علممی کممان ومممنترکممممم ھدی ہ ٰ 
 ِ  ِ  ِ   ِِ  ِ  ِ   ِِ فیِ  مالّلم لبیتی،اذکرک اممم فی مالّلم لبیتی،اذکرک اممم فی مالّلم ٰہاذکرک  ٰٔہھٰٔہھٔ

{ بیتی  ل ہے             ھاممم پر ہدایت وہ لیا پکڑ اسے نے جس ہے رسی کی اللہ  وہ
میرے              اولد میری اور ہے پر گمراہی وہ دیا چھوڑ اسے نے جس  اور
دلتمما  …             یمماد کی اللم میممم بارممم بیتکممم ِل امم اپنممم تمممیممم اورمیممم بیت ِل ہامم ں ے ے ہ ے ں ہ ں  ہ

… میپں…             ہوں دلتا کییاد اللہ میں کےبارے بیت اہِل اپنے تمہیں میں  ہوں
   ! ارقممم            بممن زید تو وممم یاددلتامم کی اللم میممم بارممم بیتکممم ِل امم اپنممم ںتمممیممم ہ ہ ں ے ے ہ ے ں  ہ

وہ               اہلپبیت کہپا نپے انہپوں تپو ہیپں؟ کپون بیپت کےاہپِل آپ گیا کہا  سے
آِل      …        اور آِلجعفپر آِلعلپی، عبپاس، آِل ہپے حپرام صپدقہ پپر جنپ  ہیں

والممی            دللممتکرنمممم پممر اتبمماع نکممممم قممرا جبکمم ممم اللممعنممم رضممی ےعقیل ے ٓ ہ ۔ ہ  ہ
! نہیں            کیاحتیاج ذکر کےیہاں جنپ ہیں کےساتھ کثرت نصوصپ

اہپپِل              اپنے نے کہآپ ہے مروی حّساؓن بطریِق سے ملسو هيلع هللا ىلص نبی طرحپ  اسی
فرمایا    متعلق یحبوکم{        ےبیتکممم ةحتی الجن یدخلون ل بید نفسی ٰوالذی  ہ

 { اجلی  وہ           من ہپے جپانپ میپری میپں کپےہپاتھ کیقسپمجپس ذات  اس
رکھیپں۔             نپہ محبت سے تم سے وجہ میری تک جب ہوسکتے نہیں  مومن

حکممم              کمما نممم پرصلممپمممممم محمد ِل میممما موتعالینممممم سبحان اللم شک ےبممم ڑھ ۃ ٓ ں ہ ے ٰ ٗہ ہ  ے
کچیممل              میممل کمما جممولوگمموممم پمماکرکممممامممممم صدقمسممم اورانممیممم ںدیامممم ہے ھ ے ہ ں ہ  ہے

ہے۔            رکھا حق میں فئی اور خمس لیے کے ان اور ہے
ہپے           ثابت میں صحیح کہ جیسے فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص اصطفٰی{  آپ ّلہ

ٰ
ال  ان

مممن           قریشمما لواصممطفی اسممماعی بنممی مممن کنانة واصطفی ل اسماعی ٰبنی ٰ 
بنممی           مممن واصممطفانی قریش من اشم واصطفیبنیمم ة ہکنان نمما  ِٰ فمما  اشممم

{ نسبًا    وخیرکم نفسًا کو        خیرکم اسماعیل بنی ن لتعالی ال شک ےب ٰ ہ  ے
کممو             قریممش کنممانمسممممم اور کممو کنممانم اسممماعیلسممممم بنممی اور کیمما ےپسممند ہ ہ  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

منتخممب            اشمممسممممم بنممیمم اورمجممممممم قریممشسممممم کممو اشممم ےاوربنممیمم ہ ھے ے  ہ
ہوں۔            بہتر میں نسب و حسب میں سب تم میں اور فرمایا

صحابہ        حقوِق اور قرابت حقوِق ہمیہاں ی      اگر کابممم مم عنمم ھرضیاللممم ہ  ہ
و       …      کتمماب دلئل اسکمممم پممس گمما تطویلمموجائممم خطاببمم تو ےذکریممم ے ہ ہ  ں

کپےحقپوق             قرابپت کپےاور صپحابہ لیپے اسپی ہیں۔ شمار بے میں  سنت
 … لیپے          اسپی ہپے اجماع کا والجماعۃ السنۃ اہل پر رکھنے رعایت  کی
بممن              علممی جنمماِب جممو کیا ار کااظمم ت برا سممم تمامناصبیوممم ان نممم ہانمموممم ٔ ے ں ے ں  ہ
اور               یمممم تممانلگمماتممممم کممابمم فسممق پر ان اور یممم کافرکممتممممم کو طالب ںابی ہ ے ہ ں ہ ے  ہ
میپں             حکپومت انکی جو مثًل ہیں۔ کرتے کیتنقیص کیحرمت بیت  اہِل
برتتمما             اعممراض سممممم اداکرنممم حقوق واجب انکممم یا ، ےمخالفتکرتامممم ے ے  ہے
کرتا              میزی ا میمبالغ تعظیم کی عن الل رضی معاوی بن یزید ٓیا ہ ں ہ ہ ۃ  ہے

جو!              کیا ار اظ کا ت برا س رافضیو ان ن السن ل ا طرح ہاسی ٔ ے ں ے ۃ ہ ۔  ہے
نیپپک             عام اور ہیں کرتے طعن میں کےبارے مومنین جمہور اور  صحابہ
گنپاہ             لپوگ یپہ کپہ ہیپں السپنۃجانتے ۔اہپل ہیپں کرتپے کپیتکفیپر قبلپہ  اہپِل

یپہ               کپہ کیپا ذکپر کہہمنپے جیسے ہیں زیادہ سے پہلوں اپنے میں  وگمراہی
نے             گروہوں دو ہر اور ہیں شریر کے بڑھ سے خوارج رافضہ  محارب
اس               یعظیممممممم بممتمم میممم اندونوممم ن ،لیکنقرا کوپکممماممممم ہے۔ایکرامم ہ ہ ں ں ٓ ہے ڑ  ہ
اللپہ            گپروہ دونپوں یپہ جبکپہ تھپے کمگمپراہ سپے رافضیوں خوارج  لیے
کپے،آپ            کپے،صپپحابہ ملسو هيلع هللا ىلصکپیسپنت کپےرسپول اس اور  کپیکتپاب
اولد           کی پ اورا ک سنت کی راشدین ،خلفائ قرابت ملسو هيلع هللا ىلصکی ٓ ےپ ےپ  ملسو هيلع هللا ىلص

ہیں۔      مخالف کے بیت اہِل و
اولِد          اجمپاِعپ اور الخلفپاء اجمپاعپ نپے وغیرہم احمد اصحاِب  علمائے

اسکیاتباع            ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اور ہے حجت وہ کہکیا کیا اختلفپ میں  کےبارے
انکممی              اور یمممم یحجممتمم کمدونمموممممم باتیممممم صحیح جبکم ؟ ںواجبممممم ہ ہ ں ہ ہے ہ ہ  ہے

فرمایا       نممم کیونکمنبیمممم ےاتباعواجبممممم ملسو هيلع هللا ىلص ہ الخلفاء{   ہے وسنة بسنتی  علیکم
الم  ب    ِالراشدین تمسکوا بعدی من علی  ِدیین وعضوا }ِا بالنواجممذ   تم ا

مضبوطی            اسممم سنتواجبممممم کی راشدین خلفائممم اورمیرممم میری ےپر ہے ے  ے
ہے۔              صحیح اور ہے وارد میں سنن حدیث یہ پکڑو۔ سے دانتوں ساتھ کے

فرمایا      نممم ےاوراپمممم ملسو هيلع هللا ىلص ٓ  ِ و{      وعترتی، کتابالّل الثقلین فیکم تارک  ٰہانی
}ِان الحوض       علی یردا حتٰی یفترقا لن مضبوط     ما دو اندر تمہارے  میں

دونپوں             یپہ اور اولد میپری اور کیکتپاب اللہ رہاہوں جا چھوڑے  ثقلن
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

وارد              پممر حمموض کمممیممرممم تممک یممماممم گمممم وممم جممدانمممم تممک وقممت ےاس ہ ں ہ ے ں ہ  ہ
 { اسی{            نظر می اس ک ا ک اور ا ک حسن ن ترمذی اس ۔و ہپے ں ہ ہپ ہپ ے ے ں  ہ
بمنزلپپہ             بھی اجماعپ کا النبی مدینۃ اہل میں کےعہد راشدین خلفائے  طرحپ

ہے۔   کے واجب

!… کہ     ہے یہ مقصود یہاں
خپارجیوں            ان وغیرہپم رافضپہ گپروہ محپارب یہ کہ جائے کیا بیان  یہ

نبی          نص کی قتل جنکممم یممم بدترمم ےسممم ں ہ ان     ملسو هيلع هللا ىلصے اور بیممانفرمممائیمممممم ہےنممممم  ے
جاننے              کو حقیقت کی امر اس یہ ہے۔ دی ترغیب کی قتال ساتھ  کے
علمپاء            بعپض میپں ان ہپے۔پھپر مسپئلہ علیپہ متفق درمیان کے علماء  والے

میپں             اقسپامکپواس و اصپناف کپیتمپام خپوارج نپے جنہپوں ہیں  ایسے
یمما                وفحمموی م تنممبی بمماب کممومم کیرائمممیممممممم بعض جبکم ٰشاملکیامممم ہ ہ ہ ہے ہ ے ہ  ہے

ہیں۔             داخل میں اس سے وجہ کی ہونے میں معنٰی اس کے ان
ہے            میں صحیحین ہے۔ وارد ساتھ کے الفاظ متنوع حدیث کی  ذیل

طممالب          ابممی بممن علممی یممممم بخاریکممممم لفظ یم ں۔اور ہ ے سپے     ہ عنپہ اللپہ  رضپی
ہیں      کہتے وہ ہے ِ روایت   ِِ لن{     افوالّل احدیثً لالّل رسو عن حدثتکم ٔاذا ٰہ  ٰہ

بینممی             فیممما حممدثتکم واذا علیمم اکممذب ان مممن الی احب السماء من ہاِخّر ٔ 
   ِ قمموم        سممیخرج یقممول لالّلمممم رسممو سمعت وانی خدعة الحرب فان  ٰہملسو هيلع هللا ىلصوبینکم

سپف     السپنان حپداث آخرالزمان قممول     ِفی خیممر مممن یقولممون الحلم  اء
ایمان    یجاوز ل حناجر ِالبریة السمم      ِم یمممرق کممما الممدین من یمرقون  مِم
لقیتمو    ینما فا الرمیة قتل    ِٔمن فی فان م قتل   ِھمفاقتلوممم لمممن اجممرًا یمموم ِم  م

تو            القیامة} کرو بیان س الل رسول حدیث کوئی ی تم می ںجب ے ملسو هيلع هللا ىلص ہ ں ہ  ں
جنپپاِب               کہمیں جائے دیا گرا سے آسمان کہمجھے ہے پسند بات یہ  مجھے

بولوں    جھوٹ پر کپروں        رسالتمٰاب بیپان ایسی بات کوئی میںپ جب  اور
بپے              اور ہپے نپام کا دھوکہ جنگ تو ہو درمیان تمہارے اور میرے  جو
میپں               زمپانے کپہآخپر سنا ہوئے فرماتے کویہ ملسو هيلع هللا ىلص اللہ رسول نے میں  شک
م             کممجفممم اور والممممم بنممانممم بمماتیممم تزیممادمم کمعمربممم گی قومنکلممم ہایک ے ے ں ہ ہ  ے
کپےحلپق             ان ایمپان گےلیکپن کہیں بات اچھی بہت میں خلقت  لوگ،وہ

تیممر             جیسممممم گممممم وممم خممارجممم ایسممممم دیممنسممممم ومم وگممامم متجاوزنممم ےسممم ے ں ہ ے ے ہ ۔ ہ ہ  ے
کپہ              کپردو قتپل ملپو انہیپں تپم بھپی جہپاں پس ہے۔ ہوتا خارجپ سے  کمان

ہے۔          اجر دن کے قیامت میں کرنے قتل کے ان
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اس              کمممومم بسممممرویممممم بنومم زید مسلممیممم صحیح طرح ہاسی ہ ہے ے ہ  ں
کممی              خوارج معیتمیممم کی عنم اللم رضی علی جو شاملتمممممم ںجیشمیممم ہ ہ ھے  ں
فرماتے               کو اللہملسو هيلع هللا ىلص رسول نے میں لوگو اے فرمایا نے ؓ علی تو نکل  طرف

گے              پڑھیں قرآن وہ گی نکلے قوم ایک سے امت میری کہ سنا  ہوئے
ان           ارینمممازیممم وگی،تمممم کممممعلممومممم مقابل انکممم تلوت اری ںلیکنتممم ہ ہ ے  ہ
نپہ            کچپھ میپں کپےمقپابلے ان روزے اورتمہپارے حقیپر، میں  کےمقابلے

کپیمپواقفت              ان گپےکپہوہ کریں خیال گےاور پڑہیں قرآن گے۔وہ  ہوں
      … کممی         نمم بلنممد کممینمممازیممم ان گمما و انپرحجممتممم لیکنومم ہکررمماممممم ں ہ ہ ہے  ہ

سے              کمان تیر ایک جیسے گے ہوں خارج ایسے سے اسلم وہ گی  جائیں
کپےمتعلپق                کپہان لپے جانپ یہ اگر جیش وال کوپانے ان ہے۔ ہوتا  خارجپ

عمممل              تمموومم بشممارتصممادرممموئیمممممم کیا زبانسممم کی نبیمممم ہانکممم ہے ہ ے ملسو هيلع هللا ىلص  ے
ان                کمم دمیایسمممممممممم اندرا انکممم نشانییممممم کی اس اور دیممم ہچممموممم ہے ے ٓ ے ہے ہ ں ڑ  ھ
پر                اس اور مانند کی پستان جو ایکپممموممماممممم پر بازو وئممم ہےکمممکمممممم ڑ ھ ے ہ ٹے  ے

… ہیپں               لپوگ وہ کپہیہپی ہوں رکھتا امید کیقسممیں اللہ ہیں۔ بال  سفید
… ہے             کی غارتگری پر لوگوں اور ہے گرایا کو خون محرم نے  انہوں

  … مسپلممیپں           ۔صپحیح نکلپو کپےلیپے لڑنپے سے ان لیکر نام کا اللہ  پس
            ِ جممب  کمم رافممعسممممروایممتمممممم بممن اللمم عبممد طممالب ابممی بن علی ہکاتِب ہے ے  ؓہ
 ( کہنپے           ( حروریپۃ وہ تھپا سپاتھ کے ان میں تو کیا خروج نے  حروریۃ

      ’’ فرمایا‘‘     علینممم جناِب تو اللم ال حکم ل ےلگممم ہ ب{   ے ارید حق  اِکلمة
صفت          لعرفپ انی ناسا وصف ملسو هيلع هللا ىلص ّلہ

ٰ
ال رسول ان لء۔   ِالباطل، ھوء فی  م

بالسپنت   الحپپق من    ِیقولپون ذا لیجمماوزممممم الممی  ِھم واشممار  ۔ممم
  ِ منِِ     الیم قالّلم خل ابغض من ہحلقمم ٰہ او       ِہ۔ شمماة طبی یدیم احدی سود ہمرجلا ٔ 

{ ثدی  رسممول            حلمة شممک ،بممممم مرادباطلمممم جسسممم ءحقممممم کلمم ےیم ہے ے ہے ہ  ہ
ان                صفت کی ان اورمیممم بیانکیممممم صفت کی لوگوممم کچممم نممم ںاللمممم ہے ں ھ ے ملسو هيلع هللا ىلص  ہ
ہیپں             کہتپے حپق سپے زبپانپ اپنی وہ ہوں پہچانتا طرحپ اچھی میں  لوگوں
حلپپق         …     اپنپے نے انہوں اور ہوتا نہیں متجاوز سے کےیہاں ان وہ  لیکن
        … میپں    ان اور لپوگ کپےبپدترین کپیمخلپوق اللہ کیا اشارہ  کیطرفپ
کممی              تمممنمموممم بکممریکممممم پممر ایکمماتممم اسکممم دمیممممم ایساسیامما ںایک ھ ے ھ ہ ے ہے ٓ  ہ
اللپہ              رضی علی جب پھر ہے۔ نشان ایک کےسرکیمانند پستان یا  مانند
نپے               آپ تپو پایپا نپہ کچپھ نپے انہپوں تپو کیپا قتپال سپے ان نپے  عنپہ

)فرمایا توآپ            انظروا( پایا نہ اورکچھ نےدیکھا انہوں تو  تلشکرو
فرمایا  }ےنممم ثلثًا{        او مرتین ولُکِذبُت ماَکَذبُت ّلہ

ٰ
ل فوا  پھرآپ  ارجعوا
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ا                کممم جممممومممم نممممم نممیمممم قسم کی اللم جاؤ فرمایالومممم مرتبم تین یا دو ہنممم ٹ ھ ے ں ہ ہ ٹ ہ  ے
گا۔     جاؤں جھٹلیا ہی نہ

پہلپے               سپے سب کے ان یہ ہے کیا ذکر نے ملسو هيلع هللا ىلص نبی جسے علمت  یہ
نہیپں             مخصپپوصپ قومتک اسی صرفپ یہ جبکہ کیہے آدمی والے  نکلنے

کے               دجال لوگ یہ کہ ہے وارد خبر یہ میں احادیث علوہ کے اس  کیونکہ
        … کپہ     ہے اتفاق پر بات کااس مسلمانوں اور گے رہیں نکلتے تک  زمانے
وہ            طپرحپ اسپی تھپے۔ نپہ مخصوصپ کےساتھ فوج اسی صرفپ  خوارج
پممر              علومم فمموجکممممم اس بیممانکممیمممممم صممفت پانممممم جنکیا ہصفات ے ہے ے ٓ 
کپہ              جیسپے تھے۔ لیتے کومطلقًا حدیث اس ؓہ صحاب لیے اسی ہیں عام  بھی

دونپوں               کہوہ ہے مروی سے یسار بن عطاءپ اور سلمہ ابی جو حدیث  وہ
کپہآپ                کیا سوال کےمتعلق حروریۃ سے ان اور آئے کےپاس ؓ سعید  ابو
میپں                کہپا نے انہوں تو ہے سنا کچھ کےمتعلق اس سے ملسو هيلع هللا ىلص اللہ رسول  نے
قمموم               ایممک امتمیممم اس کم سنا سممم رسولاللمممم نممم لیکنمیممم جانتا ںنممیممم ہ ے ہملسو هيلع هللا ىلص ے ں ں  ہ
کے               ان نمازیں اپنی تم کہ ہیں کون وہ جانتا نہیں میں اور گی  نکلے
کپےحلپق               ان وہ لیکپن گپے پڑھیپں قپرآن گےوہ جانو حقیر میں  مقابلہ

تیممر             جیسمممم گمممم وممم خممارجممم ایسممممم دیممنسمممم اور وگمما متجاوزنممم ےسممم ے ں ہ ے ے ہ ہ  ے
(     ) … ۔     ہیں کے مسلم لفظ یہ ہے ہوتا خارج سے کمان

روایپپپت         سپپپے ؓ سپپپعید ابپپپو میپپپں صپپپحیحینپ طپپپرحپ  اسپپپی
تقسیم          غنیمت ماِل نبی جب ی ت ک ملسو هيلع هللا ىلصو ں ہ ے ہ ہ  ہپپپے

ذوالخویصپپپرۃ        ّلپپپہ
ٰ
ال عبپپپد آدمپپپی ایپپپک کپپپہ تھپپپے  فرمپپپارہے

ایپک               کپا تمیپم بنپی کےپاس کہآپ ہے میں روایت ایک اور آیا  التمیمی
کیجیے؟             عدل رسول کے اللہ اے لگا کہنے وہ تو آیا ذوالخویصرۃ  آدمی

نپہ               عپدل میپں گپااگپر کپرے عپدل کپون ہو ہلک تو فرمایا ملسو هيلع هللا ىلصنے آپ  تو
ناکام              اور وجاؤمممم خسارممممیممممم تومیممم کروممم عدلنممم اگرمیممم گا ںکروممم ہ ں ہ ں ں ہ ں  ں

دیجیپپے             اجازت مجھے کی عرض نے الخطاؓب بن عمر جناِب تو جاؤں  ہو
اسکے              ، چھوڑدو فرمایااسے نے ملسو هيلع هللا ىلص آپ ۔ دوں اڑا گردن کی اس  میں
پمماؤ             حقیممر میمممم مقممابلممم انکممممم اپنممینمممازیممم تممم گمممم وممم ساتمممیممم ںکچممم ے ے ں ے ں ہ ھ  ھ
سے               دین وہ گے پاؤ تر کم میں مقابلے کے ان روزے اپنے اور  گے

۔            ہوتا خارج سے ن کما تیر جیسے گے ہوں خارج ایسے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

اور             دایت ائممممءممم کمما ان اصمملگمرامممیمممممم کممی انلوگمموممم ہپممس ہ ہے ہ  ں
ہیپں             خپارجپ سپے عدل کہوہ اعتقاد میں کےبارے کیجماعت  مسلمانوں

یہ                وہ پھر ہے ماخذ کا ں گروہو جیسے ان اور رافضہ یہ ہیں۔ گمراہ  اور
اور               نزدیممککفممرمممممم انکممم ومم یممم ظلمدیکمممتمممم ومم کمجسممم یممم ہےکممتممممم ے ہ ں ہ ے ھ ہ ے ہ ں ہ ے  ہ
ہیپں۔            کرتپے اورمرتب گھڑتے احکام پر کفر اس وہ بعد کے  اس

،رافضپہ            حروریپۃ والپے جپانے نکپل سپے دیپن ہیپں مقامپات تیپن یپہ  پس
اصممول             ایممک کمما دیممن نمممم انممموممم مقمماممیمممم ایممک ر اورممم مکمممم ےوغیرممم ں ہ ں ہ ے  ہ

سپے              کمپان تیر جیسے نکلے ایسے سے دین وہ کہ تک یہاں کیا  ترک
! ہے  نکلتا

ہپے        مپروی سپے سپعیؓد ابپو میپں السلم{  صپحیحین ل ا  ھیقتلون
ا  ادرکت   ِویدعون لئن الوثان لقتلن ِل }ِٔم عاد   قتل کو   م اسلم ِلم امم ہوممم  ہ

میپں            گپےاور لگپائیں دوسپتیاں سپے پرسپتوں بپت گپےاور کریپں  قتپل
خارجیوں             سارے پس کردوں۔ قتل انہیں کیطرحپ قوِمعاد تو پالوں  انہیں

مبمماح             خممون قبلممکممممم ِل اممم ومم ممم رافضموغیرممم جیسممم یصفتممممم ےکییمم ہ ہ ہ ۔ ہ ہ ے ہے  ہ
وہ              اور ہیپں مرتپد کپےنزدیپک ان کپہوہ ہیپں رکھتپے اعتقپاد کپا  ہونے

کپے           کپافروں بنسپبت ہیپں جپانتے مبپاح زیادہ کو خون کے  مسلمانوں
غیممر              مرتممداپنممممم کیممونکم یمممم مرتدنممیممممم کم جو کممم مباحممونممم ےخونکممم ہ ں ہ ں ہ ہ ے ے ہ  ے

ہے۔    ہوتا بدتر سے
ذکممر               کا قوم ایسی نممم کمنبیمممم یسعیدمیممممممم اب حدیِث طرح ےاسی ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہے ں ؓ 

گممی          و امممتمیمممممم کممی ا پ جمموا ہکیا ں الناس{    ٓ من فرقة فی  یخرجون
}ِسیما کی          مالتحلیق  جن گممم نکلیممم میممم گرومم ایکایسممم کممم لوگوممم ےومم ں ں ہ ے ے ں  ہ

فرمایا        نممم وگامماپمممم نامم سرمونممممم ےنشانی ملسو هيلع هللا ىلص ٓ ۔ ہ شر{     ڈھ من او الخلق شر  ھم
تقتل  }ِالخلق الحق     الی الطائفتین ادنٰی یا      م گ و مخلوق بدترین ےو ں ہ  ہ

حپق              گپاجپو کپرے قتپل گپروہ ایسپا گےجنہیں ہوں مخلوق بد ایسی  وہ
جممو             ا کمماتمممم لوگمموممم نشممانپمملمممم یمم پممس وگممامم قریبمم زیادمم سبسممم ھکممم ں ے ہ ہ ۔ ہ ہ ے  ے

تھا۔           لزم وصِف کا ان یہ کیونکہ تھا مانند کی پستان
بممن             ل سممم حممدیثِ صحیحینمیمممم مسلمنممم و بخاری امام طرح ہاسی ں  ے

عمممر              ابممن اسممم بخارینممم اور روایتکیامممم معنیمیممم اسی کو ےحنیف ے ہے  ں
رافپع              ذر، ابپی اسپے مسلمنپے جبکہ ہے کیا روایت سے عنہما اللہ  رضی

نپے              نسپائی ہے۔ کیا روایت سے وغیرہم اللہ عبد بن جابر اور عمرو  بن
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

ملسو هيلع هللا ىلص                اللہ رسول نے آپ کیا گیا کہا انہیں کہ ہے کیا روایت سے برزہ  ابو
نے               میں ہاں کہا نے انہوں تو ہے؟ سنا ہوئے کرتے ذکر کا خوارج  کو

… دیکھاکہ          سے آنکھوں اپنی اور سنا سے کانوں دونوں رسول{ اپنے  ان
             ِِ منِ یعط ولم شمالم عن ومن یمینم عن من مفاعطی م فقس بمال اتی ہالّلم ہ ٰ ٔ ہ  ٰہ
   ! القسپمہ۔          فپی ماعپدلت محمپد یپا فقال ورائہ من رجل فقام شیئًا ہ  وراء

غضپبًا           اللپہ رسپول فغضب ابیضان۔ ثوبان علیہ الشعر مطموم اسود  رجل
رجًل         بعدی لتجدون ّلہ

ٰ
وال لہ قال و یخپرجپ     ِشدیدًا قپال ثپم منپی اعدل  و

من       ذا قممومکممانمممم الزمان خر ھفیا ٔ تراقی    ِٓ لیجمماوز ن القممرا یقممرئون  مِٓم
السمم      یمممرق کممما السلم من سممیما   ِیمرقون الرمیممة مممن ل  ِم التحلیممق  م

م          مفمماقتلوممم فمماذالقیتممموممم الممدجال مع م نحتییخرجاخرممم یخرجو ھیزالون ھ ھ ٓ ٰ 
{ والخلیقة    الخلق شر آپ         ھم تپو گیپا لیپا مپال کچھ کےپاس اللہ  رسول

اور              دیمما کممو وؤممم بائیمممبیممممممممممم اوراپنممم کو وؤممم دائیمممبیمممممممم اپنممم ںنممم ہ ٹھے ں ے ں ہ ٹھے ں ے  ے
آپ              آدمپی ایپک تپو دیپا نپہ کچپھ انہیپں تھپے بیٹھپے کےپیچھے آپ  جو
تقسپیممیپں              نپے آپ محمپدملسو هيلع هللا ىلص اے لگا کہنے اور ہوا کھڑا سے  کےپیچھے
         … اور   ا حبشممیتمممم وال بممالوممم کممالگمممنگمممریممالممم ایممک یم کیا ھعدلنممیممم ں ے ھ ھ ہ ں  ہ
ہوئے             غصہ سخت ملسو هيلع هللا ىلصبہت نبی تھے۔تو رکھے پہن کپڑے سفید دو نے  اس

کمموئی              کممر سمممممبممممممم بعممدمجممممم لوگمیممرممم تم قسم کی اللم فرمایا ڑھاور ے ھ ے  ہ
نکلے               قوم ایک میں زمانہ آخر کہ فرمایا ملسو هيلع هللا ىلصنے آپ پھر گے۔ پاؤ نہ  عادل

کے                ان وہ لیکن گے پڑھیں قرآن وہ ہے سے میں انہیں یہ کہ گویا  گی
کہ               گےجیسے ہوں خارجپ ایسے اسلمسے گاوہ چڑھے نہ اوپر سے  حلق
وہ             ہپوگیاور مونپڈھنا سپر کپینشپانی ان ہپے نکلتپا سپے کمپان  تیپر

کپے             دجپال گپروہ آخپری کپا ان کپہ تپک یہپاں گے رہیں ہی  نکلتے
کپے              مخلپوق وہ کہ کردو قتل ملو انہیں تم جب پس گا۔ نکلے  ساتھ

ہیں۔    لوگ ترین بد
سے              ذؓر ابی وہ ہے مروی سے صامت بن اللہ عبد میں مسلم  صحیح

فرمایمما          نممممم رسممولاللمممممم یممم کممتمممم ومم یممم ےروایتکرتممممم ملسو هيلع هللا ىلص ہ ں ہ ے ہ ہ ں ہ من{  ے بعدی  ان
   … لیجپپاوز…     القپرآن قپومیقپرؤن امپتی مپپن بعپدی سپیکون او  امپتی

الس      ِحلقی یخرج کما الدین من یخرجون یعممودون     ِم، ل ثم الرمیة من  م
}ِفیہ  والخلیقة    الخلق امپت        مشر میپری بعد میرے یا بعد میرے شک  بے

سے              حلق کے ان وہ لیکن گے پڑھیں قرآن جو ہوگی قوم ایک  سے
سے              کمان تیر جیسے گے ہوں خارج ایسے سے دین وہ ہوگا نہ  متجاوز
بپرے               ہی بہت وہ گے لوٹیں نہ طرف کی دین کبھی وہ پھر ہے  نکلتا
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

عمممرو              بممن رافممع رمیممم پممم یممم صامتکممتمممم ابن لوگممیمممم گئممم ںپیداکیممم ھ ں ہ ے ہ ں۔ ہ ے  ے
نے              میں ۔ ہیں بھائی کے الغفاری عمرو بن الحکم جو مل سے  الغفاری

سممنی              اورایسممممم ایسممممم ذرسممممم ابممو نممممم جممومیمممم حدیثکیامممممم ےکمماومم ے ے ے ں ہے ہ  ہ
میپں              اور کہپا نپے انہپوں کپی۔تپو ذکپر حپدیث سپاری نے میں اور  ہے؟

سنا۔      خود اللہملسو هيلع هللا ىلصسے رسول اسے نے
خلف             کے جن ہیں موجود متعلق کے وغیرہم قوم اس معانی  یہ
علممی               کمم یمممم مکممتمممممم جبکممممم قتالکیاممممممم عنمنممم اللم رضی علی ہجناب ں ہ ے ہ ہ ہ ہے۔ ے ہ  ہ
کپے              حکم کے ملسو هيلع هللا ىلص اللہ رسول قتال ساتھ کے خوارج نے عنہ اللہ  رضی
نمممممبی          کمممممم کیممممماجاتممممماممممممممم بیمممممان کمممممم کیممممماجیسمممممممم ہسمممممبب ہے ہ  ے

اگر            کیا قتال س کفار جنِس یعنی کیا قتال س کفار ۔پن ےپ ےپ ےپ  ملسو هيلع هللا ىلص
انپواع            کپیمختلپف شپرک طپرحپ اوراسی ہیں انواع کیمختلف کفر  چہ
جنہیں               تھے نہ ایسے وہ تھے مانتے کواٰلہ بتوں جنپ کہعرب جیسے  ہیں۔

       … ہپے      کرتپا جمپع انہیں کلمہ جو لیکن تھے پوجتے ترک اور چین  ہند،
’’ ‘‘ ۔           شرک لفِظ ہے وہ ہے آتا کر لے میں معنی اس اور

شممخص             اسم ر خارجمونمماممم اسمسمممم اور نکلنا دینسمممم طرح ہاسیم ہ ے  ے
نبی               امِر ساتممم کممم لوگوممم اورایسممم ئممم سمعنیمیممما ا جو ھکوشاملمممم ے ں ے ے ٓ ں ٰ  ہے
   ( ) قتال        سات ک لوگو رافضی ان ک جیس واجب قتال سات ھک ے ں ہ ے ہے ھ ے  ملسو هيلع هللا ىلص
کممی            نکلنممممم اسسممممم اور ونممم خممارجممم اسمملمسممممم اگرچمم ےواجممبممممممم ے ے ہ ے ہ  ہے۔

کپاخپروجپ              کپہرافضپہ ہپے کیپا بیپان ہپمنپے لیکپن اقسپامہیپں سپی  بہت
ہے۔          عظیم ہی بہت نکلنا سے دین کا ان اور

…    (  ) جیسے       کرنا قتل کو علیہ مقدور آئے میں گرفت کسی میں ان  پس
        … وہ    اور ہیپں اقپوال کےدو فقہاء میں اس وغیرہ رافضہ اور  الحروریۃ
قتممل                کمما کسی انمیممم کم صحیحیممممم اور احمدسممم امام یممم ںدوروایتیمممم ہ ہے ہ ے ں ہ  ں
سپے              اس اور ہپو دیتپا دعوت طرف کی مذہب اپنے وہ جبکہ ہے  جائز

 …      … فرمایمما    نمممم شممکنممبیمممم بممممم و وتمماممم ےفسممادبرپممامم ملسو هيلع هللا ىلص ے ہ م ہ  ھاینمممالقیتممموممم
م !ھفاقتلوممم کردو…      قتل پاؤ ی ان ی ب ا ںج ہ ھ ں ہ

فرمایا   ادرکت اور لقتلن ِلئن عاد  ِٔم قتل پالوں…   م انہیں میں  اگر
! کردوں          قتل کیطرحپ عاد قومِ ہیںپ ان تو
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گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
گروہ     الّشْیَعة کافر ایجنٹ کا یہودیوں

نپے             عنپہ اللپہ رضپی الخطپاب بپن عمپر منیپن المپو امیپر طرح  اسی
ا     کمممم عسمملسممممم بممن ہصممبیغ فی{    ے الذی لضربت محلوقا  لووجدتک

دوں             عیناک} اڑا سر تیرا میں تو پایا ہوا مونڈھا سر تجھے نے میں  اگر
طممالب!         ابی بن علی المومنین امیر کم اورجیسممم ہگا نپے     ے عنپہ اللپہ  رضپی

اسے             …   تاکہ تھا رافضی پہل سے سب جو بھیجا بل کو سبا بن اللہ  عبد
        ! اوپممر       زمیممنکمممم لمموگ یمم کمم اسلیمممم اور گیمما گ ا بممم توومم ےقتلکریممم ہ ہ ے ھ ہ  ں
جاتمما               نمم بغیممر قتمملکممممم فسمماد کمما ان اگممر پس یممم فسادیمم ہسبسمممبمممممم ے ں ہ ڑے  ے

! ہے        بہتر ہی کردینا قتل انہیں تو ہو
سپے              اس کپہ جپب نہیں واجب کرنا قتل کو ایک ہر میں ان  لیکن

مفسپدہ              راجپحپ کپوئی میپں کپےقتپل اس یپا ہپو نہ ظاہر بات ایسی  کوئی
نبی…     لی اسی ےو کو        ٔہ خارجی والممم ابتداءکرنممم اسپمملممم نممم ےکائناتمممم ے ے ہ ے  ملسو هيلع هللا ىلص

اپنپے     …        محمپدملسو هيلع هللا ىلص کپہ کہیپں نہ یہ لوگ تاکہ کیا اجتناب سے کرنے  قتل
ہونے               برپا فساد عام میں اس کہ لیے اس اور ہیں کرتے قتل کو  ساتھیوں

کردیمما               تممرک کممو قتل انکممم ظاممرمموئممم دفعم لی پمم جبومم ےکااندیشمممممم ے ہ ہ ہ ہ ہ ہے۔  ہ
میپں            وجمپاعت اطپاعت اور تھپے کپثیر خلقپِت وہ وقپت اس کیونکہ  گیا
        … قتممال     خلف انکممممم جممماعتنممممم لِ توامم داخلتمممممم پر طور ری ےظامم ے ہ ھے  ہ

ںپ                ہی لوگ وہی یپہپپ گئیکہ معلومہوپ طرحپ اچھی بات یپہپپ ہیںپ ان لیکن کیا ہیںپ  ن
! ی         دیتممم خبر نممم مخبِرصادقمممم متعلق ھجنکممم ے ملسو هيلع هللا ىلص ے

! ہے        مسئلہ کا کفر کے ان تک جہاں
بممن              احمممد اورومم یمممم وراقمموالمم دومشمم علماءکممم ی بممم اسمیممم ہتو ں ہ ہ ے ھ  ں
سے             اسلم ، خارجیوں اقوال دونوں وہ اور ہیں روایتیں دو سے  حنبل

ہیں۔         متعلق کے وغیرہ رافضہ اور حروریۃ خارج
سپے              نہپوں مپو کپے لوگپوں ان جپو بپاتیں یپہ کپہ ہے یہ بات  صحیح
وئی               کممیلئیممم یممنممبیمممم کمم معلمموممموتممامممممم انسممممم یممم وتیمم ہسرزدمم ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہ ہے ہ ے ں ہ  ہ

کے            مسلمانوں جو افعال کے ان طرح اسی ہے۔ کفر کیساتھ  شریعت
اس               منمممم اورممم یکفممرممیممممم وممبمممم یممم کفارمیمممسممممم افعاِل جنِس ےساتممم ہ ں۔ ہ ھ ہ ں ہ ے ں  ھ

معیممن              ایممک کسممی سممم انمیممم لیکن یمممم ذکرکیممممم مرتبم ا دلئلبارمم ےکممم ں ں۔ ہ ے ہ ہ  ے
اور              پمممر کفر شرائِط ثبوِت میشگی اسکیمم گمیممم را اورپممم تکفیر ہکی ں ٓ  ھ
وعممد              پر بنیاد کی نصوص م پسمم نفیپرموقوفمممممم کی موانع ہاسکممم ہے۔  ے
کسممی              اور یمممم مطلقممًاکرتمممممم قممول کا تفسیق تکفیر بابمیممم وعیدکممم ںو ہ ے ں  ے
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       ِ مجموعہ   کا ونفاق ،کفر ِفرقہ کا وخیانت غداری
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  ِ داخممل           مقتضممیمیمممم عممامکممممم اس لگمماکراسممممم حکممم یمم پممر معین ںایک ےٰ ے  ہ
‘‘ قاعپدۃ            نے ہم قاعدہ یہ اور نہیں معارض کوئی جسکا کہ کرتے  نہیں

ہے۔’’    کردیا بیان واضح التکفیر
کپاحکپمنہیپں            کفپر پپر شپخص اس ملسو هيلع هللا ىلصنپے کائنپات نپبی لیپے  اسپی
ر               اورپممممم دینا جل تومجمممممم مرجاؤممم جبمیممم کم ا اتممم کمم جسنممم ھلگایا ھے ں ں ہ ھ ہ  ے

تممو                گا قدرترکمممممم اللم اگر قسم کی اللم کم دینا ا بمم پانیمیممم ھےمیریراکممم ہ ہ ہ ہ ں  ھ
کسیکپونپہ              میں جہانوں دونوں اسنے گاجیسا دے عذاب ایسا مجھے  وہ

میپپں                کےبارے کولوٹانے اس اور کےبارے کیقدرت اللہ وہ گا۔ ہو  دیا
           … سے  میں محرمات جو کو شخص ایسے نے علماء لیے اسی تھا  شاکی

د            اسکاعممم کیممونکم دیمما قممرارنممیمممم کممافر ، حللجممانممم کممو چیممز ہکسممی ہ ں ہ  ے
نشممین             بممادیم کسممی پممرورش کممی اس کممم یممم یمما ہاسمملمسمممممقریممبمممممم ہ ہ ہے  ے

بعممد            ابلغکممممم رسممالت صممرف کمماحکم کفممر پممس میمممموئیمممممم ےعلقممم ہے۔ ہ ں  ے
ہوگا۔

مخالف              صرف پاس کے جن کہ ہیں لوگ ایسے سے بہت میں ان  اور
        … نصوص   ان کمومم کمممرسولمممم جانتممم نممیممم لیکنوممم یممم ملسو هيلع هللا ىلصنصوصپممنچتیمم ہ ے ں ہ ہ ں ہ  ہ

اور             قممولکفممرمممممم ایسمما مطلقممًا پممس امم گیمماتمممم کیمما مبعمموث سمماتممم ہےکممممم ۔ ھ ھ  ے
حجپت             پپر اس ہپوگیجپب ہپی تپب کپیتکفیپر والپے کپےکہنپے  اس

ہے۔            پاتا قرار کافر وال کرنے ترک کا جس کہ ہوجائے قائم
َاْعَلُم    وتعالٰی ٗہ سبحان ُہ ّل

ٰ
وال

تیمیة    ابن اْلَفٰتاوٰی َمْجُمْوُع
جلد  501تا468صفحہ 28؍
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ایڈیشن  :  انٹرنیٹ
پاکستان    پروسیسنگ ورلڈڈیٹا مسلم
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