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 تها کون حالج
 

 ؟ ہے کون حالج منصور
 ؟ ہے کيا حالت اس ميں اسالمی تاريخ اور

 

 هللا الحمد
 يہ قول ايک ہے ابومغيث کنيت اور الحالج منصور بن حسين نام کا حالج
 ۔ تهی ابوعبداهللا کنيت کی اس کہ ہے بهی

 
 پائ پرورش ميں شہر تستر کہ ہے بهی يہ قول ايک ميں شہر واسط نے اس
 تستری سهل ميں جن رکها جول ميل ساته کے جماعت ايک کی رصوفيوںاو

 ۔ ہيں شامل وغيرہ نوری اورابوالحسن جنيد اور
 

 ، ہيں شامل خراسان ، مکہ ميں جن کيے سفر کے ممالک سے بہت نے اس
 اختيار رہائش ميں بغداد اورباآلخر کيا حاصل علم کا سےجادو اورهندوستان

 ۔ ہوا پرقتل وہيں اور کی
 

 ان کو ں لوگو ، تها باز اوردهوکہ حيلے ہی بہت اوريہ سيکها جادو ميں انڈيا
 مائل طرف اپنی اورانہيں ديا کودهوکہ لوگوں سے پربہت بنا کی جہالت کی

 اهللا يہ کہ کرديا شروع سمجهنا نے لوگوں کہ حتی ہوگيا کامياب ميں کرنے
 ۔ ہے ولی بڑا بہت کا تعالی

 
 يہ ہاں کے)  ہيں ہوۓ اوڑهے لبادہ کا ومسلمانوںج کافر وہ(  مستشرقين عام
 اور ، کردياگيا قتل اسے کہ ہيں سمجهتے مظلوم اسے اوروہ ہے مقبول بہت
 اعتقاد کا جس ہے عقيدہ کا انہی اورتقريبا کالم ئ عيسا وہ کا اس سبب کا اس

 ۔ گا جاۓ کيا ذکر کر چل آگے بيان کا عقيدہ کے اس ، تها رکهتا
 

 بهی خود نے اس کا پرجس بنا کی ہونے کافر اور زنديق اسے ميں بغداد
 ۔ گيا کرديا قتل ميں ه ٣٠٩ تها کيا اقرار
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 کے اس کہ تها کرليا پراجماع قتل کے اس نے کرام علماء کے وقت اوراس
 ۔ ہے القتل واجب پريہ بنا کی ہونے کفافراورزنديق

 
 وہ بنا کی جن ہيں جاتے کيے پيش اقوال بعض کے اس سامنے کے آپ اب

 : ڻهرا القتل واجب مرتدہوکر
 

 : دعوی کا نبوت - ١
 وہ پهر اور گيا چال اوپر بهی سے اس وہ کہ حتی کيا دعوی کا نبوت نے اس
 ميں کہ کرتا کہا يہ تووہ)  نعوذباهللا(  ، ہے اهللا ہی وہ يہ لگا کرنے دعوی يہ
 نے ستوا کرے سجدہ اسے وہ کہ ديا کوحکم بہو اپنی نے اوراس ، ہوں اهللا

 ؟ ہے جاتا کيا سجدہ کوبهی غيراهللا کيا کہ ديا جواب
 

 ۔ ميں زمين الہ اورايک ہے ميں آسمان الہ ايک لگا کہنے توحالج
 

 عقيدہ کا الوجود اوروحدت حلول - ٢
 

 ميں اس تعالی اهللا يعنی تها رکهتا عقيدہ کا الوجود اوروحدت حلول حالج
 اس تعالی اهللا ، ہيں گۓ بن چيز ہی ايک تعالی اوراهللا تووہ ہے کرگيا حلول
 ۔ ہے وباال اوربلند پاک سے خرافات جيسی

 
 ہاں کے نصاری کومستشرقين حالج نے جس ہے اوربات عقيدہ وہ اوريہی
 کی ان ميں حلول عقيدہ اس کے ان نے اس کہ ليے اس نوازا سے مقبوليت
 ميں سالمال عليہ عيسی تعالی اهللا کہ کہتےہيں بات تويہی بهی وہ ، کی موافقت

 ۔ ہے کرگيا حلول
 

 طرح جس ہے کہی بات والی اورناسوت الهوت ليے اسی بهی نے اورحالج
 : ہے کہتا ميں اشعار اپنے حالج ہيں کہتے ئ عيسا کہ

 
 پهر ظاہرکيا رازسے کے الهوت کوروشن ناسوت اپنے نے جس وہ ہے پاک
 ۔ ظاہرہوا کر بن واال اورپينے کهانے ميں مخلوق اپنی
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 اشعار ان لگے توکہنے سنے اشعاد يہ نے تعالی اهللا رحمہ خفيف ابن جب
 تو اشعار يہ کہ گيا کہا سے توان ، برسے لعنت کی تعالی اهللا پر قائل کے

۔  ہے کافر تووہ تها عقيدہ يہ کا اس اگر کہ تها جواب کا ان تو ، ہيں کے حالج
 اهـ

 
 : دعوی کا بنانے کالم جيسی قرآن - ٣

 طرح اس لگا توکہنے سنا ہوۓ پڑهتے مجيد وقرآنک قاری ايک نے حالج
 ۔ ہوں سکتا بنا بهی توميں کالم کی

 
 : اشعار کفريہ - ٤

 : ہے يہ ترجمہ کا اشعار کچه کے اس
 

 سب وہ بهی ميں ، ہيں عقيدے سارے بہت کے لوگوں متعلق کے تعالی اهللا
 ۔ ہيں رکهے اپنا نے لوگوں ميں دنيا پوری جو ہوں رکهتا عقيدے

 
 جانے پاۓ دنياميں نے اس ميں جس ہے کالم ايسی ايک کی سا يہ

 اوراعتراف اقرار کا کفر کے ہرقسم والے جانے پاۓ ميں فرقوں والےگمراہ
 ايک يہ باوجود کے اس ليکن ، ہے عقيدہ کفريہ وہی بهی کا اس کہ ہے کيا

 نہيں تسليم بهی عقل صريحا جسے ہے جاتا پايا تناقض ميں جس ہے کالم
 عقيد کا شرک اور توحيد ميں وقت ہی ايک کہ ہے سکتا ہو کيس تويہ ، کرتی
 ؟ بهی مشرک ہواور بهی موحد وہ يعنی جاۓ رکها

 
 : کالم مخالف کے اسالم اورمباديات ارکان - ٥

 رکه کرکے کوباطل اسالم اورمباديات ارکان کہ جو کی کالم ايسی نے حالج
 ۔ دے رکه کرکے مکوخت اورزکاة اورحج روزہ ، نماز يعنی ہے ديتی

 
 : مسئلہ کا روحوں کی انبياء بعد کے مرنے - ٦

 صحابہ کے ان روحيں کی ان بعد کے مرنے کے انبياء کہ تها کہنا کا اس
 نوح تم کہ کہتا کو کسی وہ ، ہيں جاتی لوڻادی ميں اجسام کے اورشاگردوں

 اور کسی اور ديتا قرار السالم عليہ موسی کو ے دوسر اور السالم عليہ
 ۔ وسلم عليہ اهللا صلی محمد کو شخص
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 کہنے کو واحباب دوست اپنے تووہ تها رہا ليجايا ليے کے قتل اسے جب - ٧

 تمہارے بعد روز تيس ميں بالشبہ ، کرو نہ محسوس خوف سے اس تم لگا
 ۔ آسکا نہ واپس بهی کبهی تووہ گيا کرديا قتل اسے ، گا آجاؤں واپس پاس

 
 نےاجماعا کےعلماء وقت پراس بنا کی الاقو دوسرے جيسے اوراس توان
 وجہ کی فتوی اوراسی ، کيا صادر فتوی کا ہونے زنديق کفراور کے اس

 اکثر طرح اوراس ، گيا کرديا قتل اند کے بغداد ميں هـ ٣٠٩ اسے سے
 سے ميں صوفيوں وہ کہ ہيں کہتے اوريہ کرتے مذمت کی اس بهی صوفی

 اورابوالقاسم ہيں شامل ابوالقاسم راو ، جنيد ميں والوں کرنے مذمت ، نہيں
 حالج ہے کيا تذکرہ کا مشائخ اکثر کے صوفياء ميں جس رسالۃ اس انہيں نے

 ۔ کيا نہيں کوذکر
 

 يوسف بن محمد ابوعمر قاضی ميں والوں کرنے کوشش کی کرنے قتل اسے
 گئ کی طلب مجلس سے کوششوں کی انہيں ہيں شامل تعالی اهللا رحمہ مالکی

 ۔ گيا ديا قرار مستحق کا قتل اسے ميں اس اور
 

 اهللا رحمہ ابوعمرمالکی ميں والنهايۃ البدايۃ نے تعالی اهللا رحمہ کثير ابن
 زيادہ ہی بہت فيصلے کے ان کہ ہے کہا ہوۓ کرتے سرائ مدح کی تعالی

 هـ ا۔  کيا کوقتل منصورالحالج بن حسين ہی نے انہوں اور ہوتے درست
 ۔)  ١٧٢/  ١١(  والنهايۃ البدايۃ ديکهيں

 
 : کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ تيميۃ ابن االسالم شيخ
 تووہ ہوا قتل پروہ جن رکها عقيدہ جيسا مقاالت ان کے حالج بهی نے جس

 نےحلول کومسلمانوں حالج کہ ليے اس ہے مرتد کافراور باالتفاق شخص
 ۔ تها کيا پرقتل بنا کی رکهنے عقيدہ کا وغيرہ اوراتحاد

 
 کہ تها کہتا يہ ج حال مثال ہيں کہتے يہ لوگ اوراتحادی زنديق ہک طرح جس

 زمين ايک ميں آسمان الہ ايک:  ہے قول بهی يہ کا اس اور ، ہوں اهللا ميں:: 
 ۔ ہے ميں
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 تها مالک کا اقسام ايک کئ کی جادو اور چيزوں عادت خارق کچه اورحالج
 ، ہيں جاتی پائ بهی کتب کی جادو ايک کئ منسوب طرف کی اوراس

 نے جس کہ نہيں اختالف کوئ اندر کے اس ميں مسلمہ طورتوامت تواجمالی
 ہے ہوجاتا متحد ميں اس اور کرجاتا حلول بشرميں تعالی اهللا کہ کہا يہ بهی

 ہے کافر تووہ ہے سے ميں معبودوں اوريہ ہے ہوسکتا الہ انسان کہ يہ اوريا
 اهـ۔  تها کياگيا قتل بهیکو پرحالج بات اوراسی ہے مباح کرنا قتل کا اوراس
 ۔)  ٤٨٠/  ٢(  الفتاوی مجموع:  ديکهيں

 
 : کہ ہے کہا يہ نے تعالی اهللا رحمہ االسالم پرشيخ جگہ اورايک

 کسی سے ميں مشائخ ہی اورنہ عالم ايک کسی سے ميں علماء مسلمان ہم
 بعض ليکن ، ہو کيا خير ذکر کا حالج نے جس جانتے نہيں کوبهی شيخ ايک
 کے حالج انہيں کہ ليے اس ہيں اختيارکرتے خاموشی متعلق کے اس لوگ

 ۔) ٤٨٣/  ٢(  الفتاوی مجموع ديکهيں اهـ۔  نہيں ہی علم کا معاملے
 

 : کريں مطالعہ کا کتب ذيل مندرجہ ليے کے استفادہ مزيد ميں معلومات
 

 ) ١٤١ -١١٢/  ٨(  بغداد تاريخ:  کی تعالی اهللا رحمہ بغدادی خطيب
 

 ۔)  ٢٠٦- ٢٠١/ ١٣(  المنتظم کی تعالی اهللا حمہر جوزي ابن
 

 ۔)  ٣٥٤ -٣١٣/  ١٤(  النبالء اعالم سير کی تعالی اهللا رحمہ ذهبی امام
 

 ۔)  ١٤٤ -١٣٢/  ١١(  والنهايۃ البدايۃ کی تعالی اهللا رحمہ کثير ابن حافظ
 

 ۔ ہے واال کرنے راہنمائ کی راہ سيدهے ہی تعالی اهللا
 

 . اعلم تعالی واهللا


