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داﻋﺶ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻌﻮدی ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ
ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻠﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﮐﺎ
ﻓﺘﻮی
ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐے ﻣﺸہﻮر ﺳﻠﻔﯽ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
اﻟﺮﺣﯿﻠﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﺳے داﻋﺶ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال ہﻮا ﺟﺲ
ﮐﺎ اردو ﺗﺮﺟﻤہ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ رہﺎ ہے ۔ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻦ اور
آڈﯾﻮ اس ﻟﻨﮏ ﭘﺮ دﯾﮑﮭﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ہے۔
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اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤۃ اﻟﻠہ وﺑﺮﮐﺎﺗہ:
ﺷﯿﺦ ﺑﺎرک اﻟﻠہ ﻓﯿﮑﻢ ! آپ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻋﺶ ﮐے ﺑﺎرے ﮐﯿﺎ
ﮐہﺘے ہﯿں ﺟﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﻮز ﭼﯿﻨﻠﺰ اور دوﺳﺮے ذراﺋﻊ
اﺑﻼغ ﭘﺮ ﭘﮭﯿﻠے ہﻮﺋﯽ ہے ؟

ﺟﻮاب:
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ اﺗﻤﺎن
اﻻﮐﻤﻼن ﻣﺒﻌﻮث رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﻋﻠﯽ آﻟہ وﺻﺤﺒہ اﺟﻤﻌﯿﻦ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ !
اس ﺑﺎت ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮏ ﻧہﯿں ﮐہ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮐﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ
ﺻﺮف اور ﺻﺮف اﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﯿں ہے ﮐہ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﮐﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﻧے ﻣﯿں اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام رﺿﻮان اﻟﻠہ
ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ ﻧے ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ہے ۔ اﻟﻠہ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧے ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﺟہﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﺌے رﺣﻤﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻣﺒﻌﻮث
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  ،اور ان ﭘﺮ دﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ،
ﭘﮭﺮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام � ﻧے اﻟﻠہ ﮐےدﯾﻦ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐﺎ ﺣﻖ
ادا ﮐﯿﺎ  ،ﭘﮭﺮ ﭨﮭﯿﮏ ﭨﮭﯿﮏ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ اور اﻧہﻮں
ﻧے اس ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺎت ﺳے ﺑﮭﺮ دﯾﺎ  ،ﻟﻮگ
ﻓﻮج در ﻓﻮج ﻣﺸﺮف ﺑﺎﺳﻼم ہﻮﻧے ﻟﮕے  ،درﯾں اﺛﻨﺎء اﯾﮏ
اﯾﺴﯽ ﻟﻮگ ﻇﺎہﺮ ہﻮﺋے ﺟﻨہﻮں ﯾہ ﺑﺎور ﮐﺮواﯾﺎ ﮐہ ہﻢ
اس دﯾﻦ ﮐے ﻟﺌے ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام � ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﺨﻠﺺ اور
زﯾﺎدہ ﻏﯿﺮت ﻣﻨﺪ ہﯿں  ،ﺧﺒﺮدار !!! ﯾہﯽ ﻟﻮگ ﺧﻮارج
ہﯿں ۔
ﯾہ ﻟﻮگ ہﺮ زﻣﺎﻧے ﻣﯿں ﻇﺎہﺮ ہﻮﺗے رہے ہﯿں  ،اور ﺟﺐ
ﺑﮭﯽ ﯾہ اﭘﻨﺎ ﺳﺮ ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐﻮ ﺷﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺗﻮ ﮐﺎٹ دﯾﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ہے ان ﮐے ﭘہﻠے اور آﺧﺮی ﮐﯽ وہﯽ ﺻﻔﺎت ہﯿں ﺟﻮ
رﺳﻮل اﻟﻠہﷺ ﻧے ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ہﯿں ۔ ﯾہ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ہﻮں
ﮔے  ،ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ہﻮں ﮔے  ،ﺳﺎری دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﺑہﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺗﯿں
ﮐﺮﯾں ﮔے  ،ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﺳﻤﺠﮭﯿں ﮔے ﮐہ
ﯾہ ہﻤﺎرے ﺣﻖ ﻣﯿں ہے ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﯾہ ﻗﺮآن ان ﮐے ﺧﻼف ہﻮ
ﮔﺎ  ،ان ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ان ﮐے ﺣﻠﻖ ﺳے ﺗﺠﺎوز ﻧہﯿں ﮐﺮے ﮔﺎ
 ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﯾں ﮔے اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ
دﯾں ﮔے ۔ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ
ہﻮ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ  ،اور اﺳے ﯾہ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دﯾں ﮔے  ،اس ﮐﺎ
ﺧﻮن ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿں ﮔے  ،اس ﮐﺎ ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ اور اس ﮐﯽ
ﻋﻮرﺗﯿں ﻟﻮﻧڈﯾﺎں ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿں ﮔﯽ ۔
اﯾﮏ دن اﻧہﯽ ﮐے اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭﯽ ﻧے ﻣﺠﮭے ﺣﺞ ﮐے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ
ﮐہﺎ ﮐہ  :ﺗﻤہﺎرا ان ﺣﺠﺎج ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﯿﺎ ﺧﯿﺎل ہے

ﺟﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﯿﻦ ﻻﮐﮫ ہﯿں ان ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﺑﮭﯽ اﻟﻠہ ﮐﻮ
ﻧہﯿں ﭘہﭽﺎﻧﺘﺎ ۔
ﻣﯿـﺮے ﺑﮭـﺎﺋﯿﻮں ﯾہـﯽ وہ ﻟـﻮگ ہﯿں ﺟﻨہـﻮں ﻧے ان ﮐے
اواﺋﻞ ﮐﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ � ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
اﻧہﻮں ﻧے ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ اور ﻗﯿﺪی
ﻧہﯿں ﺑﻨﺎﺋے ﺗﮭے  ،ﺗﻮ ﯾہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮔﻤﺮاہ ﺳﻮچ ہے
۔
ﯾہﯽ ﻟﻮگ داﻋﺶ ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮد ہﯿں  ،ﺧﻮارج ﮐﯽ ان
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت ان ﻣﯿں ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہﯿں  ،ﯾہ ﺳﺎرے ﺳﻨﺖ
رﺳـﻮل ﷺ ﮐے ﻣﺨـﺎﻟﻒ ہﯿں  ،اﻣـﺖ ﻣﺴـﻠﻤہ ﮐے ﻟﺌے ﺷﺪﯾـﺪ
ﻧﻘﺼﺎن دہ ہﯿں  ،ﺷﺮﻋﯽ ﺟہﺎد ﮐﻮ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﺳے اوﺟﮭﻞ
ﮐﯿﺎ ﺟﺎرہﺎ ہے  ،اﭘﻨے ہﺘﮭﯿﺎروں ﮐﻮ اہﻞ اﻟﺴﻨۃ ﭘﺮ
ﺳﻮﻧﺘے ہﻮﺋے ہﻮﺗے ہﯿں ﺻﺮف اس دﻟﯿﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐہ وہ
ﻣﺮﺗﺪ ہﻮ ﭼﮑے ہﯿں ﻣﻨﺎﻓﻖ ہﻮ ﮔﺌے ہﯿں  ،اور ان ﮐﺎ
ﻗﺘﻞ ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری ﮐےﻗﺘﻞ ﺳے زﯾﺎدہ اہﻢ ہے ۔
ﮔﺰﺷﺘہ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﻣﯿں ﯾہﻮدﯾﻮں ﻧے ﻏﺰہ ﭘﺮ ﺣﻤﻠہ
ﮐﯿﺎ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ  ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﯾہ
داﻋـﺶ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﻋـﺮاق اور ﺷـﺎم ﻣﯿں ہـﻮﻧے ﮐے ﺑـﺎوﺟﻮد
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐے ﻟﺌے ﮐﮭﮍی ہﻮﺋﯽ ؟؟؟
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮭﯽ ﺗﻮﺟہ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺗﻮ ﺳﻌﻮدﯾہ دوﻟۃ
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ واﻟﺴﻨۃ ﮐﯽ ﺣﺪود ﭘﺮ ﭼﮍھ دوڑے ۔
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﮐے ﭘہﻠے ﭘہﻠے ﺟﻤﻌۃ ﮐے دن ﻋﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌہ ﮐے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﺣﻤﻠہ ﮐﯿﺎ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﯾہ ﻟـﻮگ ﺟـﺎﻧﺘے ہﯿں ﮐہ ﺗﻤـﺎم ﺳـﻌﻮدی اﻓـﻮاج ﺟﻤﻌۃ
اﻟﻤﺒﺎرک ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮﺗے ہﯿں  ،اﻧہﻮں ﻧے ﮐﺎر ﺑﻢ
دﮬﻤﺎﮐـﺎ ﮐﯿـﺎ اور ﺷہـﺮ ﻣﯿں داﺧـﻞ ہـﻮ ﮔﺌے  ،ﻓﺴـﺎد
ﭘﮭﯿﻼﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﻟﯿﮑﻦ اﻟﻠہ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧے اﻧہﯿں ذﻟﯿﻞ
و رﺳﻮا ﮐﯿﺎ ۔
ادﮬﺮ ﯾﻤﻦ ﻣﯿں اہﻞ اﻟﺴﻨہ ﮐﻮ ﺣﻮﺛﯽ رواﻓﺾ ﺷہﯿﺪ ﮐﺮ
رہے ہﯿں اور اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﯾﻤﻦ ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ہﺘﮭﯿﺎروں
ﺳﻤﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ہے  ،اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺑﮭﯽ اہﻞ اﻟﺴﻨہ ﮐﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐے ﻟﺌے ﮐﮭﮍے ﻧہﯿں ہﻮﺋے ﺑﻠﮑہ ان ﭘﺮ ہﻨﺴﺘے
ہﯿں اور ﺧﻮش ہﻮﺗے ہﯿں ۔ ﻣﯿں ان ﺟﯿﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺧﯿﺮ

ﮐﻮ ﮐﯿﺴے ﺗﻼش ﮐﺮوں ﺟﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﻣﺨﺎﻟﻒ ہﯿں  ،اﻋﺘﺪال
ﭘﺴﻨﺪی ﺳے ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﯽ ہﯿں ۔
ﻣﯿﺮے ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ان ﮐﯽ دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﻣﭩﮭﺎس ﺳے
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮭﯽ دﮬﻮﮐﺎ ﻧہﯿں ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﻮل
اﻟﻠہ ﷺ ﻧے اﻧہﯽ ﮐے ﺑﺎرے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﯾہ ﺑﺎﺗﯿں ﺗﻮ ﺑﮍی
ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﮐﺮﯾں ﮔے ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎم ﺑہﺖ ﺑﺮے ﮐﺮﯾں ﮔے ۔ اب
وہ ﯾہ ﮐہﺘے ہﯿں ﮐہ ہﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺎ ﻗﯿﺎم ﭼﺎہﺘے ہﯿں ،
ہﻢ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘے
ہﯿں  ،اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ وﺣﺪہ ﻻﺷﺮﯾﮏ ہے  ،اﻟﻠہ ﮐﯽ
ﻗﺴﻢ ﺟﻮ وﺣﺪہ ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ہے  ،اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ وﺣﺪہ ﻻ
ﺷﺮﯾﮏ ہے  ،ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐہ وہ ان
ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮے  ،اور ﻧہ ہﯽ ان ﮐے ﻟﺌے دﻋﺎﮐﯽ ﺟﺎﺋے
اﻟﺒﺘہ ہﺪاﯾﺖ ﮐﯽ دﻋﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ہے ۔ اور ﻧہ ہﯽ ﮐﺴﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻟﺌے ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻼﻗے ﻣﯿں ان ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ہے ،
اور ﺑﺎﻗﯽ ﯾہ ﮐہ ﻣﯿں اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں
 ،ﺗـﻢ اﭘﻨے اﭘﻨے ﻋﻼﻗـﻮں ﻣﯿں ہـﯽ رہـﻮاور اﻟﻠہ ﮐـﯽ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﻼوہ اﭘﻨے ﺣﮑﺎم ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو  ،ﻧﯿﺰ ان
ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ اور ان ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے اور ان
ﮐﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺳﻨﺖ ﮐے ﻗﺮﯾﺐ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے  ،اﻧہﯽ ﺳے آپ
ﺧﯿﺮ ﻣﯿں رہﯿں ﮔے ان ﺷﺎء اﻟﻠہ۔

