داﻋـﺶ ﮐـﯽ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻋـﺎﻟﻢ ﻋـﺮب ﮐے
ﻣﻌﺮوف ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻣﺤﺪث ﻣﺪﯾﻨہ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒـﺪ اﻟﻤﺤﺴـﻦ اﻟﻌﺒـﺎد ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﮐﺎ ﻓﺘﻮی

داﻋﺶ ﮐﯽ

ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮب ﮐے ﻣﻌﺮوف ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻣﺤﺪث

ﻣﺪﯾﻨہ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﮐﺎ ﻓﺘﻮی
ﮐﭽﮫ ﺳﺎﻟﻮں ﻗﺒﻞ ﻋﺮاق ﻣﯿں اﯾﮏ ﻓﺮﻗہ ﻧے ﺟﻨﻢ ﻟﯿﺎ ﺟﺲ
ﻧے ﺷـﺎم وﻋـﺮاق ﻣﯿں اﭘﻨے آپ ﮐـﻮ اﺳﻼﻣـﯽ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﺳـے
ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮاﯾﺎ.اور اس ﻓﺮﻗے ﮐﯽ ﺷہﺮت ﭼﺎر ﺣﺮوف واﻟے
ﮐﻠﻤہ”داﻋﺶ”ﺳے ہﻮﺋﯽ.اور ﯾہ ﭼﺎروں ﺣﺮوف ﭼﺎر ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﺸﺎﻧﺪہﯽ ﮐﺮﺗے ہﯿں.ﺟﺲ ﮐﯽ زﻋﺎﻣﺖ اور ﺳﺮداری
ﮐے ﭘﯿﭽہے ﯾہ ﻟـﻮگ ﻟﮕے ہـﻮﺋے ہﯿں.ان ﻋﺎﺷﻘـﺎن ﻣﻠـﮏ
وﺧﻼﻓﺖ ﻣﯿں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ اﺑﻮ ﻓﻼن اﻟﻔﻼﻧﯽ ہے ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺑﻮ
ﻓﻼن اﺑﻦ ﻓﻼن ،ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨے ﺷہﺮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨے ﻗﺒﯿﻠہ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨﺴﻮب ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺑﺪ ﺑﺎﻃﻦ اور ﻣﺠہﻮﻟﯿﻦ ﻋﺎم
ﻃﻮر ﺳے ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿں.
ﺳﻮرﯾﺎ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ ﺟﻨﮓ ﮐے اﯾﮏ ﻣﺪت ﮔﺰرﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اس
ﻓﺮﻗہ ﮐے ﺑہﺖ ﺳﺎرے ﻟﻮگ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳے ﻋﺪم ﺟﻨﮓ ﮐے ﻧﺎم ﭘﺮ
ﺷﺎم ﻣﯿں داﺧﻞ ہﻮﺋے.ﻣﮕﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺑﺮﺳﺮ
ﭘﯿﮑﺎر ﺳﻨﯿﻮں ﮐﺎ ﮐہﻠﻢ ﮐہﻼ ﺧﻮن ﺑہﺎﯾﺎ.ان ﮐﯽ اﯾﺴﯽ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﯽ،اور ﭼﺎﮐﻮ ﺳے اﯾﺴے ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﺳے ﺳﻦ ﮐﺮ
روح ﮐﺎﻧﭗ ﺟﺎﺗﯽ ہے.اﺑﮭﯽ ﺷﺮوع رﻣﻀﺎن ﻣﯿں اس ﺑﺎﻃﻞ
ﻓﺮﻗے ﻧے اﭘﻨﺎ ﻧﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﮐے”اﻟﺨﻼﻓہ اﻻﺳﻼﻣﯿہ”رﮐہہ
ﻟﯿﺎ.اور اس ﻓﺮﻗہ ﮐے ﺧﻠﯿﻔہ ﺟﺲ ﮐﻮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی
ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے “ﻣﻮﺻﻞ” ﮐﯽ اﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿں ﺧﻄﺒہ دﯾﺘے
ہﻮﺋے ﮐہﺎ:
“ﻣﯿں ﺗﻤہﺎرا واﻟﯽ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہﻮں،ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﯿں
ﺗﻢ ﺳے ﺑہﺘﺮ ﻧہﯿں ہﻮں”.
ﺳﭻ ہے وہ ﻣﺤﮑﻮم ﺳے ﺑہﺘﺮ ﻧہﯿں ہے.اس ﻟﯿے ﮐہ اﮔﺮ اس
ـﻮن اور
ـﻞ وﺧـ
ـﺮ ﯾہ ﻗﺘـ
ـﺎ ﭘـ
ـﻢ اور اس ﮐے اﯾﻤـ
ﮐے ﺣﮑـ
اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﻞ ﺑﮑﺮﯾﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ہے ﺟﺲ ﮐﯽ
ﻣﺜﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿں ﻧہﯿں ﻣﻠﺘﯽ.ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﯾہ اس ﮐﺎ ﺑﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﻞ ہے.
اور ﭘﯿﺎرے ﻧﺒﯽ ﺻﻠﯽ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
“ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ راہ راﺳﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ہے ﺗﻮ اس ﮐﻮ

اﺗﻨﺎ ہﯽ ﺛﻮاب ﻣﻠﺘﺎ ہے ﺟﺘﻨﺎ اس ﭘﺮ ﭼﻠﻨے واﻟے ﮐﻮ
اور ان ﻣﯿں ﺳـے ﮐﺴـﯽ ﮐے ﺛـﻮاب ﻣﯿں ﮐﻤـﯽ ﺑہـﯽ ﻧہﯿں
ہﻮﺗﯽ.اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ راہ ﺑﺪ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ہے ﺗﻮ
اس ﮐﻮ اس ﭘﺮ ﭼﻠﻨے واﻟے ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎہ ﻣﻠﺘﺎ ہے.اور
ﮐﺴﯽ ﮐے ﮔﻨﺎہ ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯽ ﺑہﯽ ﻧہﯿں ہﻮﺗﯽ” )ﻣﺴﻠﻢ(
اور ﻣﺬﮐـﻮرہ ﺟﻤﻠہ ﺟـﺲ ﮐـﻮ ﺑﻐـﺪادی ﻧے اﭘﻨے ﺧﻄﺒہ ﮐے
دوران دہﺮاﯾﺎ ہے ﯾہ وہ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻤﻠہ ہے ﺟﺲ ﮐﻮ ﺳﺐ
ﺳے ﻗﺒﻞ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺟﻮ ﮐہ اس اﻣﺖ ﮐے
ﺳﺐ ﺳے ﭘہﻠے ﺧﻠﯿﻔہ ﺗہے اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨﯽ ﺧﺎﮐﺴﺎری اور
ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﮐہﺎ ﺗہﺎ.ﺟﺐ ﮐہ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﮐﻮ
دﻟﯿﻞ وﺑﺮہﺎن اور وہ ﻋﯿﻨﯽ ﺷہﺎدت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮم
ﺗہﺎ ﮐہ اس اﻣﺖ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے ﺑہﺘﺮ اور ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻀﺮت
اﺑـﻮﺑﮑﺮ)رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ(ہﯿں.اور اس ﻓـﺮﻗہ اور اس ﮐے
ﻣﺰﻋﻮم ﺧﻠﯿﻔہ ﮐﯽ ﺑہﺘﺮی اﺳﯽ ﻣﯿں ہے ﮐہ وہ اﭘﻨﺎ اور
اﭘﻨے اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰہ ﻟے.راہ راﺳﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻠﭩے ﻗﺒﻞ
اس ﮐے ﮐہ وہ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں اور ﻓﺮﻗﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح راﮐہہ
ﮐﯽ ﻃﺮح ہﻮا ﮐے دوش ﭘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ہﻮﺟﺎﺋے اور اس ﮐﺎ ﻧﺎم
وﻧﺸﺎن ﻣﭩﺎدﯾﺎ ﺟﺎﺋے.
اﻓﺴﻮس ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﮐہ اس ﻣﺰﻋﻮم ﺧﻼﻓﺖ ﮐے ﻓﺘﻨے ﻧے ﺑﻼد
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﮐے ﺑﻌﺾ ﻧﻮﻧہﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﯿﺎ ہے.ان ﮐﯽ
ﺧﻮﺷﯽ اﯾﺴے ہﯽ ہے ﺟﯿﺴے ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﯿﺎﺳﺎ رﯾﺘﯿﻠﯽ زﻣﯿﻦ
ﮐﻮ دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﮐے دﮬﻮﮐہ ﻣﯿں ﭘﮍﺟﺎﺗﺎ ہے.اور ﺑﻌﺾ
ﻧے ﺗﻮ اس ﻣﺠہﻮل ﺧﻠﯿﻔہ ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﯽ ﺑہﯽ ﺑﺎت ﮐﯽ
ہے،ﺑہﻼ ﺑﺘﻼﺋﯿے ﺟﺲ ﻧے ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ،ان ﮐے
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﯿﺎ،ﮐﯿﺎ اس ﺳے ﮐﺴﯽ ﺧﯿﺮ ﮐﯽ
اﻣﯿﺪ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ہے؟
اﯾﺴے ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﻮ ﭼﺎہﯿے ﮐہ وہ ہﺮ ﻣﺪاری اور
ﮔہﮍﯾﺎل ﮐے آﻧﺴﻮ ﺑہﺎﻧے واﻟے ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﺑﮭﺎﮔﻨے ﺳے
ﺑﭽﯿں.اور اﭘﻨے ہﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿں ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ اور ﺳﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾں.ﺟﻮ ہﺮ ﺧﯿﺮ ﮐﺎ ﭼﺸﻤہ اور
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎ ﺿﺎﻣﻦ ہے.
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿں اﺻﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿےﯾہﺎں ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﻻﺋﯿں :
http://www.al-abbaad.com/index.php/articles/125

-1435-09-28

