ﮐﯿﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ﮐﺎ اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ
ﻻدن ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺘﻮی ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﯿـﺦ ﺻﺎﻟـﺢ ﺑﻦﺟﮭـﻮٹ ﻣﻨﺴـﻮب ہے؟
۔ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان )ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ(

اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ
ﺑﺎز ؒ ﮐے ﻓﺘﻮی ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺟﮭﻮٹ ہے؟
ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان
)ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ(
ﺳﻮال:
اﺣﺴﻦ اﻟﻠہ اﻟﯿﮑﻢ ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ،ﯾہ ﺳﺎﺋﻞ ﮐہﺘﺎ ہے ﮐہ
ﻣﯿں ﭼﺎہﺘﺎ ہﻮں ﮐہ آپ ﻣﯿﺮا ﺳﻮال ﺟﺲ ﻃﺮح ﻟﮑﮭﺎ ہے
ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺷﯿﺦ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾں ورﻧہ ﻣﯿں
ﺑـﺮوز ﻗﯿـﺎﻣﺖ اﻟﻠہ ﺗﻌـﺎﻟﯽٰ ﮐے درﺑـﺎر ﻣﯿں آپ ﺳـے
ﺟﮭﮕﮍوں ﮔﺎ ،ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﯿﺎ ﻣﺴﻌﺮی ،ﻓﻘﯿہ اور
اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے ﻧﮑﻠﻨے واﻟے
ﮐہﻼﺋﯿں ﮔے؟ آپ ﮐﯽ ﮐﯿﺎ راﺋے ہے ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺟﻮ
ﯾہ دﻋﻮی ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز)رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ(
ﻧے اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ،
اور ﺟﻮ ﻓﺘﻮی ﺷﯿﺦ)رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ( ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺴﻮب
ہے وہ ﺟﮭﻮﭨﺎ ہے ،اور وہ اس ﻣﺬﮐﻮرہ ﻣﻘﻮﻟہ ﺳے ﺑہﺖ
ﺣﺠﺖ ﭘﮑﮍﺗے ہﯿں؟
ﺟﻮاب:
ﯾہ اﻓﺮاد ﺟﻮ ہﯿں ﻣﺴﻌﺮی ،ﻓﻘﯿہ اور اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن
ﺧﻮد اﭘﻨے اﻗﻮال واﻓﻌﺎل ہﯽ ﺳے ﺟﺎﻧے ﭘہﭽﺎﻧے ﺟﺎﺗے
ہﯿں اور ﻟﻮگ ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں ﮐہ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﮭﻮٹ ﻧہﯿں
ﺑﻮﻻ ﮔﯿﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز)رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ( ﮐﺎ
ﻓﺘﻮی ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﭻ ہے اور ہﻢ ﻧے ﺧﻮد اﭘﻨے ﮐﺎﻧﻮں ﺳے
ﺳﻨﺎ ہے اور ﯾہ ﺷﯿﺦ)رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ( ﮐﯽ ﺣﯿﺎت ہﯽ
ﻣﯿں ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں ﭼﮭﭗ ﮐﺮ آپ ﮐے
ﺳﺎﻣﻨے ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ رہﺎ اور ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﺋﺦ ﺑﮭﯽ اس ﺳے
ﺑﺎﺧﺒﺮ ہﯿں ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﻧے ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﺷﯿﺦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﻧہﯿں ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ،ﻟہٰﺬا ﯾہ ﻓﺘﻮی ﺟﮭﻮﭨﺎ
ﻧہﯿں۔ ﺟﻮ ﯾہ دﻋﻮی ﮐﺮے ﮐہ ﯾہ ﻓﺘﻮی ﺟﮭﻮﭨﺎ ہے ﺗﻮ وہ

ﺧﻮد ﮐﺬاب )ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍا ﺟﮭﻮﭨﺎ ( اﻧﺴﺎن ہے۔

اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﮐﺎ اس دور ﮐے اﻣﺎم اہﻞ
اﻟﺴﻨہ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﭘﺮ ﻃﻌﻨہ زﻧﯽ
ﮐﺮﻧﺎ
اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ)رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ( ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں:
“ﻣﻦ ﻋﻼﻣۃ أﮬﻞ اﻟﺒﺪع اﻟﻮﻗﯿﻌۃ ﻓﯽ أﮬﻞ اﻷﺛﺮ”
]اﻟﮑﻼ ﻟﮑﺎﺋﯽ)[(1/179
)اہﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯿں ﺳے ہے ﮐہ وہ اہﻞ اﺛﺮ ﭘﺮ
ﻃﻌﻨہ زﻧﯽ اور ﺗﺒﺮا ﺑﺎزی ﮐﺮﺗے ہﯿں(
اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﯾہ دﻋﻮی ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﮐے
ﻓﺘﺎوی اﻣﺖ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐے ﺳﺘﺮ ﮔﮭﺎﭨﯿﺎں ﻧﯿﭽے ﻟے
ﺟﺎﺋﯿں ﮔے!
اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن اﻣﺎم ﻋﺒﺪ ااﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤۃ
اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﺳے ﮐﺌے ﮔﺌے اﭘﻨے ﺧﻄﺎب ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 ۲۷/۰۷/۱۴۱۵ھ ﺟﻮ ﻧﺼﯿﺤہ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻟﻨﺪن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے
ﺻﺎدر ہﻮا ﻣﯿں ﮐہﺎ:
” وﻧﺤﻦ ﺳﻨﺬ ﮐﺮﮐﻢ۔ ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﺑﺒﻌﺾ ﮬﺬہ اﻟﻔﺘﺎوی
واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﯽ ﻗﺪ ﻻﺗﻠﻘﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻ ً ،ﻣﻊ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ
ﺗﮭﻮی ﺑﮭﺎ اﻷﻣۃ ﺳﺒﻌﯿﻦ ﺧﺮﯾﻔﺎً ﻓﯽ اﻟﻀﻼل”
)ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ہﻢ آپ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے آپ ﮐے ﺑﻌﺾ اﯾﺴے
ﻓﺘﺎوی اور ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾں ﮔے ﺟﻦ ﮐﯽ ﺷﺎﯾﺪ آپ ﮐﻮ
اﺗﻨﯽ ﭘﺮواہ ﻧہ ہﻮ ﻣﮕﺮ درﺣﻘﯿﻘﺖ ان ﮐے ﺳﺒﺐ اﻣﺖ
ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐﯽ ﺳﺘﺮ ﮔﮭﺎﭨﯿﻮں ﻣﯿں ﺟﺎﮔﺮ ﺳﮑﺘﯽ ہے(

اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﮐے ﻓﺘﺎوی ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ہﯿں اور
ﺷﺮاﺋﻂ ﭘﺮ ﭘﻮرے ﻧہﯿں اﺗﺮﺗے!
ﭘﮭﺮ اﭘﻨے اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺧﻄﺎب ﺑﺘﺎرﯾﺦ ۲۸/۰۸/۱۴۱۵ھ ﻣﯿں
اﻣﺖ ﮐﻮ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز )رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ( ﮐے ﻓﺘﺎوی ﺳے
ﺧﺒﺮدار ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐہﺘﺎ ہے:

” وﻟﺬا ﻓﺎﻧﻨﺎﺗﺒہ اﻷ ﻣۃ اﻟﯽ ﺧﻄﻮرۃ ﻣﺜﻞ ﮬﺬہ اﻟﻔﺘﺎوی
اﻟﺒﺎﻃﻠۃ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿۃ اﻟﺸﺮوط”
)اﺳﯽ وﺟہ ﺳے ہﻢ اﻣﺖ ﮐﻮ ان ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺘﺎوی ﺟﻮ ﺷﺮوط ﭘﺮ
ﭘﻮرے ﻧہﯿں اﺗﺮﺗے ﮐﯽ ﺧﻄﺮا اﻧﮕﯿﺰی ﺳے ﺧﺒﺮدار ﮐﺮﺗے
ہﯿں(

اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿں ﺳے ہﯿں ﺟﻮ
ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﯽ ﻃﺮ ﻓﺪاری ﮐﺮﺗے ہﯿں!
دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﮐہﺎ:
” ان ﻋﻠۃ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﯿﻮم ﻟﯿﺴﺖ ﻓﯽ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺴﮑﺮی،
وﻻ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺎدی واﻧﻤﺎ ﻋﻠﺘﮭﻢ ﺧﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﮐﻢ
وﺗﺨﺎذل ،وﺗﺨﺎذل اﻷ ﻧﻈﻤۃ وﺿﻌﻒ أﮬﻞ اﻟﺤﻖ واﻗﺮار
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻄﻼن ﻟﮭﺬا اﻟﻮﺿﻊ ورﮐﻮﻧﮭﻢ اﻟﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﻇﻠﻤﻮا
ﻣﻦ ﺣﮑﺎم اﻟﺴﺆوﺳﻼﻃﯿﻦ اﻟﻔﺴﺎد”
)ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺴﮑﺮی ﻗﻮت ﮐﯽ ﮐﻤﯽ
ﻧہﯿں ،اور ﻧہ ہﯽ ﻣﺎدی ﻗﺴﻢ ﭘﺮ ﺳﯽ ہے  ،ﺑﻠﮑہ ان ﮐﯽ
اﺻﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ ﺧﯿﺎﻧﺘﯿں ،ﻧﻈﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﺧﺬﻻن
اور اہﻞ ﺣﻖ ﮐﯽ ﮐﻤﺰوری ہے ،اور ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺎ اس
ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﺑﺮے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں اور
ﻓﺴﺎدی ﺑﺎدﺷﺎہﻮں ﮐﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﺮﻧﺎ ہے(

اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﮐے ﻣﻮاﻗﻒ اﻣﺖ اور اﺳﻼم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﭘﯿﺮا ہﻮﻧے واﻟﻮں ﮐے ﻟﺌے ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎت ﮐﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ہﯿں!
اور ﮐہﺎ:
” ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻓﯽ)ﮬﯿﺌۃ اﻟﻨﺼﯿﺤۃ واﻻ ﺻﻼح )أن وﺟﮭﻨﺎ
ﻟﮑﻢ رﺳﺎۃ ﻣﻔﺘﻮﺣۃ ﻓﯽ ﺑﯿﺎﻧﻨﺎ رﻗﻢ) (۱۱وذﮐﺮ ﻧﺎﮐﻢ
ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠہ ،وﺑﻮا ﺟﺒﮑﻢ اﻟﺸﺮﻋﯽ ﺗﺠﺎہ اﻟﻤﻠۃ واﻷﻣۃ،
وﻧﮭﯿﻨﺎ ﮐﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋۃ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوی واﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟﺼﺎدرۃ ﻣﻨﮑﻢ واﻟﺘﯽ أﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻷ ﻣۃ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﻼ
ﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺪﻋﺎۃ أﺿﺮاراً ﺟﺴﯿﻤۃ ﻋﻈﯿﻤۃ”
)ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺑﺮاﺋے ﻧﺼﯿﺤﺖ واﺻﻼح ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے آپ ﮐﻮ اﯾﮏ

ﮐﮭﻼ ﺧﻂ ہﻤﺎرے ﺑﯿﺎن رﻗﻢ) (۱۱ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿں ﻣﻮﺻﻮل
ہﻮﭼﮑﺎ ہے ﺟﺲ ﻣﯿں ہﻢ ﻧے آپ ﮐے ﻟﺌے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﯽ
ﺧﺎﻃﺮ اس ﻣﻠﺖ واﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺟﻮ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہﻮﺗﺎ
ہے ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ،اور اس ﻣﯿں ہﻢ ﻧے آپ ﮐﻮ ان ﻣﺠﻤﻮﻋﺌہ
ﻓﺘﺎوی اور ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﻮ آپ ﺳے ﺻﺎدر ہﻮﺋے ﺳے روﮐﺎ ﺟﻮ
اﻣﺖ اور اﺳﻼم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺪا ہﻮﻧے واﻟے ﻋﻠﻤﺎء اور
داﻋﯿﺎن ﮐے ﻟﺌے ﺑہﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ہﯿں(

اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﻃﺎﻏﻮﺗﻮں ﮐے دوﺳﺖ ہﯿں!
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐہﺎ :
” ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﮑﻢ اﻟﺴﻦ  ،وﻗﺪ ﮐﺎﻧﺖ ﻟﮑﻢ
أﯾﺎد ﺑﯿﻀﺎء ﻓﯽ ﺧﺪﻣۃ اﻻﺳﻼم ﺳﺎﺑﻘ ًﺄ  ،ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠہ
واﺑﺘﻌﺪو اﻋﻦ ﮬﺆ ﻻء اﻟﻄﻮاﻏﯿﺖ واﻟﻈﻠﻤۃ اﻟﺬﯾﻦ أﻋﻠﻨﻮا
اﻟﺤﺮب ﻋﻠﯽ اﻟﻠہ ورﺳﻮﻟہ”
)ﻓﻀﯿؒہ اﻟﺸﯿﺦ آپ اﺗﻨے ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪہ ہﻮ ﭼﮑے ہﯿں اور
آپ ﮐﯽ اس ﺳے ﭘہﻠے اﺳﻼم ﮐے ﻟﺌے روﺷﻦ ﺧﺪﻣﺎت ہﯿں،
ﭘﺲ آپ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﺳے ڈرﯾں اور ان ﻃﺎﻏﻮﺗﻮں اور
ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳے دور رہﯿں ﺟﻨہﻮں ﻧے اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ اور اس
ﮐے رﺳﻮل )ﷺ( ﮐے ﺧﻼف اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ہے(

ان ﮐے ﻓﺘﺎوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﺌے اﯾﮏ ﺑہﺖ
ﺑﮍا ﺳﺎﻧﺤہ ہے!
ﯾہ ﺑﺎت ﮐﭽﮫ ﯾﻮں ﮐہﯽ ﮐہ :
” وﻧﺤﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﺪی ﻓﺘﻮا ﮐﻢ اﻷ ﺧﯿﺮۃ ﺑﺸﺄن ﻣﺎﯾﺴﻤﯽ
ﺑﮭﺘﺎﻧ ًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻟﯿﮭﻮد واﻟﺘﯽ ﮐﺎﻧﺖ ﻓﺎﺟﻤﻌۃ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺠﺒﺘﻢ ﻟﻠﺮﻏﺒۃ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿۃ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻟﻤﺎ
ﻗﺮراﻇﮭﺎر ﻣﺎﮐﺎن ﯾﻀﻤﺮہ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﮬﺬہ
اﻟﻤﮭﺰﻟۃ اﻻﺳﺘﺴﻼ ﻣﯿۃ ﻣﻊ اﻟﯿﮭﻮد ﻓﺄﺻﺪ رﺗﻢ ﻓﺘﻮی ﺗﺒﯿﺢ
اﻟﺴﻼم ﻣﻄﻠﻘﺎً وﻣﻘﯿﺪ ًا ﻣﻊ اﻟﯿﮭﻮد
)ہﻤﺎرےﺳﺎﻣﻨے آپ ﮐﺎ آﺧﺮی ﻓﺘﻮی ﻣﻮﺟﻮد ہے ﺟﺲ
ﺑﺮﻣﺒﻨﯽ ﺑہﺘﺎن ﻋﻨﻮان ہے” ﯾہﻮد ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺻﻠﺢ” ﺟﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﺌے ﮐﺴﯽ ﺳﺎﻧﺤے ﺳے ﮐﻢ ﻧہﯿں ،ﮐہ آپ
اس ﻧﻈﺎم ﮐے ﻟﺌے ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻏﺒﺖ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺟﻮ

ﮐﺎ
ﮐہ
ﻧے
اس

ﺑﺎت ﮐﻮ ﻇﺎہﺮ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﻮ ﭘہﻠے ﻣﺨﻔﯽ ﺗﮭﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آپ
ﻧے ﯾہﻮد ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻄﻠﻖ اور ﻣﻘﯿﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﻮ ﻣﺒﺎح ﻗﺮار
دﯾﻨے ﮐﺎ ﻓﺘﻮی ﺟﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ(
اﺳـﯽ ﻃـﺮح اﻟﺠـﺰﯾﺮہ ﮐے ﺳـﺎﺗﮫ اﻧﭩﺮوﯾـﻮ ﺑﺘـﺎرﯾﺦ
 ۰۸/۰۴/۱۴۲۲ھ ﻣﯿں اور ﮐﯿﺴﭧ ﺑﻌﻨﻮان“اﺳﺘﻌﺪواﻟﻠﺠﮭﺎد”
)ﺟہﺎد ﮐے ﻟﺌے ﺗﯿﺎر ہﻮ ﺟﺎؤ( ﻣﯿں ﮐہﺎ اور ﮐﯿﺎ ہﯽ
ﺑﺮا ﮐہﺎ :
” ﻣﻦ زﻋﻢ أن ﮬﻨﺎک ﺳﻼم داﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﯿﮭﻮد ﻓﮭﻮﻗﺪ ﮐﻔﺮ
ﺑﻤﺎ أﻧﺰل ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ”
)ﺟﻮ ﯾہ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﺎ ہے ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻠﺢ ﯾہﻮد ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ہے ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎً اس ﻧے اس ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﻮ
ﻣﺤﻤﺪ)ﷺ( ﭘﺮ ﻧﺎزل ہﻮﺋﯽ(

اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﮐے ﻓﺘﺎوی ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐﻮ
ﻣﻠﺘﺒﺲ اور ﻣﺸﺘﺒہ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ہﯿں ﺟﺴے اﯾﮏ
ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﺗﯿﺎر ﻧہ
ہﻮﮔﺎ!
اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ :
” ان ﻓﺘﻮا ﮐﻢ ﮬﺬہ ﮐﺎﻧﺖ ﺗﻠﺒﯿﺴ ًﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس ﻟﻤﺎ
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻤﺎل ﻣﺨﻞ وﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻀﻞ  ،ﻓﮭﯽ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﺘﻮی
ﻓﯽ ﺣﮑﻢ ﺳﻼم ﻣﻨﺼﻒ  ،ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﮬﺬا اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺬﯾﻒ ﻣﻊ
اﻟﯿﮭﻮد اﻟﺬی ﮬﻮﺧﯿﺎﻧۃ ﻋﻈﻤﯽ ﻟﻼﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻻﯾﻘﺮ
ﮬﺎﻣﺴﻠﻢ ﻋﺎدی ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﻠﮑﻢ ﯾﻔﺘﺮض ﻓﯿہ ﻣﻦ
اﻟﻐﯿﺮۃ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻠۃ واﻷﻣۃ”
)آپ ﮐﺎ ﯾہ ﻓﺘﻮی ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐﻮ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﮐﺮﺗﺎ
ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﻣﯿں ﺟﻮ ﺧﻠﻞ زدہ اﺟﻤﺎل اور ﮔﻤﺮہ ﮐﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ہے وہ اس ﻓﺘﻮی ﮐﻮ اﯾﮏ ﻣﻨﺼﺎﻓﺎﻧہ ﺻﻠﺢ ﺗﮏ ﮐے
ﻟﺌے ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎﺗﯽ ہے ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ ﯾہﻮد ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
اس ﻣﻀﺤﮑہ ﺧﯿﺰ ﺻﻠﺢ ﮐے ﻟﺌے ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ہﻮ ،ﯾہ اﺳﻼم
اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی ﺧﯿﺎﻧﺖ ہے ،ﻣﻠﺖ
اور اﻣﺖ ﮐے ﻟﺌے ﻏﯿﺮت اﯾﮏ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﮏ ﮐﻮ اﺳے
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧے ﺳے روﮐﺘﯽ ہے ﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ آپ ﺟﯿﺴﺎ ﻋﺎﻟﻢ

اﯾﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﺮے(

