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ﺗﮑﻔﯿﺮی وﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻮن؟؟
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
!
ﮔﺰﺷﺘہ ﭼﻨﺪ ﻋﺸﺮوں ﺳے اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دہﺸﺖ ﮔﺮدی
ﮐﯽ زد ﻣﯿں ہے ،ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﺮﻗﯽ
ﮐﯽ ﺳﻔﺮ ﮐے ﺑﺠﺎﺋے ﺗﻨﺰﻟﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺎﻣﺰن ہﯿں  ،ﻣﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺴﻮس ﺗﻮ ﯾہ ہے ﮐہ ﺟہﺎں ﯾہ ﺧﻮد دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐﺎ
ﺷﮑﺎر ہے وہﺎں دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐے ﻟﯿﺒﻞ ﺑﮭﯽ اﻧہﯽ ﭘﺮ ہﯿں۔
ﻏﻮر و ﺧﻮض ﮐے ﺑﻌﺪ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﺳﺎری ﺻﻮرﺗﺤﺎل

ﮐﺎ ذﻣہ دار ﺑﮍی ﺣﺪ ﺗﮏ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ہﯿں ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﻦ ﺳے دوری اور ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﯽ اﺻﻞ روح ﺳے
ﻧﺎواﻗﻔﯿﺖ ﻧے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ اس ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻮڑ ﭘﺮ ﻻﮐﺮ
ﮐﮭﮍا ﮐﺮدﯾﺎ ہے۔ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﭼﻮﻧﮑہ ﭘہﻠے ہﯽ ﺳے ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮوہﻮں اور ﻣﺴﺎﻟﮏ ﻣﯿں ﺗﻘﺴﯿﻢ ہﻮ ﭼﮑﯽ ہے۔ اور ﺷﺪت
ﭘﺴﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﺢ دہﺸﺖ ﮔﺮد ﮔﺮوہﻮں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﺳے ﻣﺰﯾﺪ
ﺑﮭـﯽ ﻧﻔﺮﺗـﻮں اور ﻋـﺪاوﺗﻮں ﮐـﺎ ﺷﮑـﺎر ہـﻮﮔﺌﯽ ہے ۔
ﻣﺴﻠﻤﺎن  ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﮐﻔﺮ اور ارﺗﺪاد ﮐے ﻓﺘﻮے ﻟﮕﺎﮐﺮ
اﻧہﯿں ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﺗﯿﺎر ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے۔
ﯾہ ﺑﺎت ﺑﮍی واﺿﺢ ہے ﮐہ اس ﺳﺎری ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﯽ وﺟہ
ﺗﮑﻔﯿﺮی وﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮچ ہے ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ اﺳﯽ وﻗﺖ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﺗﯿﺎر ہﻮﺗﺎ ہے ،ﺟﺐ
وہ اﺳے ﮐﺎﻓﺮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﻟﮓ ﺟﺎﺗﺎ ہے  ،ﺗﺐ وہ اﺳے ﻣﺮﺗﺪ
ﮐے زﻣﺮے ﻣﯿں ﻻﮐﺮ اﻧﮑے ﺟﺎن وﻣﺎل ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮫ ﮐﺮ اس
ﻟہﺬا
اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﺷﻨﯿﻊ اﻗﺪام ﭘﺮ ﺗﯿﺎر ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے۔
ﻣﻨہﺞ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻮ اس ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻣﯿں ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺮدار ﺣﺎﺻﻞ
ہے ،ﺟﻮ ﮐہ ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳے ﮐﻮﺳﻮں دور ہے ،ﺑﻠﮑہ
ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻧے اس ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮچ ﮐے ﻓﺘﻨے ﺳے
ﺑﮍی ﺷﺪت ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ڈراﯾﺎ ہے۔
ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﭘﻨے ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐہے ﺗﻮ ﯾہ ﮐﻠﻤہ ان ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ اﯾﮏ
ﭘﺮ ﺿﺮور ﻻﮔﻮ ہﻮﮔﺎ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﮐے ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ زﯾﺪ رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﻧے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دوران ﺟﻨﮓ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ،
ﺟﺲ ﻧے ﻗﺘﻞ ہﻮﻧے ﺳے ﭘہﻠے ﮐﻠﻤہ ﭘﮍﮬﺎ  ،ﺟﺲ ﭘﺮ آپ ﷺ
ﻧے اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﻧﺎراﺿﮕﯽ ﮐﺎ اﻇہﺎر ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
اے اﺳﺎﻣہ ! ﻗﯿﺎﻣﺖ واﻟے دن ﺟﺐ اﻟﻠہ ﮐے ہﺎں ﯾہ اﭘﻨﺎ
ﮐﻠﻤہ ﭘﯿﺶ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺴے ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮو ﮔے ؟
ان ﺟﯿﺴﯽ ﺑے ﺷﻤﺎر ﺻﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺒﺎرﮐہ آپ ﷺ ﺳے ﻣﺮوی
ہﯿں  ،ﺟﺲ ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﺣﺮﻣﺖ و ﻧﺎﻣﻮس ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﻮ
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے اور اس ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮﻧے واﻟﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺳﻮچ و ﻓﮑﺮ ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺳے ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہے۔
ﯾہ ﺑﺎت اﻇہﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ہے ﮐہ ﺟﺘﻨﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺪت ﭘﺴﻨﺪ

دہﺸﺘﮕﺮد ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں ﻧﻤﻮدار ہﻮﺗﯽ ہﯿں ،اﻧﮑﯽ ﺳﻮچ
وﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿں ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ہے۔ اور ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ آﺋے روز ﻧﺌے ﻧﺌے ﻧﺎم ﺳﻨﻨے
ﮐے ﺑـﺎوﺟﻮد ﺷـﺪت ﭘﺴـﻨﺪ ﺗﺤـﺮﯾﮑﯿں ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻃﺎﻟﺒـﺎن،
اﻟﻘﺎﻋﺪہ  ،ﺟﺒﮭہ ﻧﺼﺮہ ،اور ﺑﺎﻵﺧﺮ داﻋﺶ ﺗﮏ ﮐﺎ ﺳﻔﺮ
ﮐـﺮﻧے واﻟـﯽ ﺗﻤـﺎم دہﺸـﺖ ﮔـﺮد  ،ﺷـﺪت ﭘﺴـﻨﺪ ﺗﮑﻔﯿـﺮی
ﮔﺮوہـﻮں ﻣﯿں اﯾـﮏ ہـﯽ ﺳـﻮچ اور اﯾـﮏ ہـﯽ ﻣﻨہـﺞ ﮐـﯽ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے ۔
ﯾہ ﺳﺐ ﺗﮑﻔﯿﺮی وﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺮﯾے اور ﻣﻨہﺞ ﮐے ﺣﺎﻣﻞ
ہﯿں  ،ﺟﺴﮑﺎ ﺳﺎدہ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿں ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﮐہ اﭘﻨے
ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧہ ﺳﻤﺠﮭے ،دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐے
ﻣﻔہﻮم ﮐﻮ ﻣﺤﺪود ،ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﻧﺎم دے ﮐﺮ
ﮐﯽ راہ اﭘﻨﺎ ﻟﯿﺘے ہﯿں ۔

ﮔﺮوہ
ﻋﻼوہ
وﺳﯿﻊ
ﺗﺸﺪد

دﯾﻦ اﺳﻼم اﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﺿﺎﺑﻄہ ﺣﯿﺎت ہے ،آپ ﷺ ﻧے اﭘﻨﯽ
اﻣﺖ ﮐﻮ ﺟﯿﺴے ہﺮ آﻧے واﻟے ﺷﺮ ﺳے ﺧﺒﺮدار ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
اﺳﯽ ﻃﺮح آپ ﷺ ﻧے ﻓﺘﻨہ ﺧﻮارج ﺳے ﺑﮭﯽ ﻣﺘﻨﺒہ ﮐﯿﺎ اس
ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺘﻼﺋﯽ ،اور اﻧﮑے ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﺰاﺋﻢ ﺳے ﺧﺒﺮدار
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ۔ ان ﮐے ﺑـﺎرے ﻧـﺒﯽ ﮐﺮﯾـﻢ ﷺ ﺳـے ﺑے ﺷﻤـﺎر
اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہﯿں ﺟﺲ ﺳے ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے ﮐہ
اﻧﮑﺎ ﺷﺮ اور ﻧﻘﺼﺎن اﺳﻼم ﮐﯿﻠﺌے اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﻣﻀﺮ اور
ﻧﻘﺼـﺎن دہ ہے ،ﯾہـﯽ وﺟہ ہے ﮐہ ﺻـﺤﺎﺑہ ﮐـﺮام رﺿـﻮان
اﻟﻠہ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ اور ان ﺧﻮارج ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮔﮭﻤﺴﺎن
ﮐﯽ ﺟﻨﮕﯿں ﻟﮍی ﮔﺌﯽ ﺟﺲ ﻣﯿں ان ﺧﻮارج ﮐﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﺗﻌﺪاد
ہﻼک ہﻮﺋﯽ ۔
اس ﺳﻮچ ﮐﯽ ﻧﺸﺮ واﺷﺎﻋﺖ ﻣﯿں اﮐﺎﺑﺮﯾﻦ وزﻋﻤﺎء ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﻮ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺮدار ﺣﺎﺻﻞ ہے ،ﻣﺘﺸﺪد ،ﺑﯿﺎﻧﺎت
و ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﮐے ذرﯾﻌے اﻧہﻮں ﻧے ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐے اذہﺎن
ﮐﻮ ﺧﺮاب ﮐﯿﺎ اور ﺗﺸﺪد ﮐﯽ راہ دﮐﮭﺎﺋﯽ اور ﯾﻮں ﻣﺼﺮ
ﻣﯿں ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎ آﻏﺎز اﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐے
رہﻨﻤﺎ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮوں اور ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳے ہﻮا۔ ﺳﯿﺪ
ﻗﻄﺐ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻧہ ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ ادﯾﺐ اور
ﺷﺎﻋﺮ ﺗﮭﺎ  ،ﺟﺲ ﻧے اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﻮ ﺗﻮڑ ﻣﺮوڑ ﮐﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮوں اور ﺳﻮﺳﺎﺋﭩﯿﺰ ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐے ﻓﺘﻮے ﻟﮕﺎ
ﮐﺮ ﻓﺘﻨہ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ڈاﻟﯽ ،

ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں اﯾﮏ اﺧﻮاﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ
اﻟﻘﺮﺿﺎوی ﮐہﺘے ہﯿں :
”اس ﻣﺮﺣﻠے ﻣﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ وہ ﮐﺘﺎﺑﯿں ﺳﺎﻣﻨے آﺋﯿں،
ﺟﻮ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐے ﻓﮑﺮ ﮐے آﺧﺮی ﻣﺮﺣﻠے ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮ
رہـﯽ ﺗﮭﯿں اور ان ﮐﺘـﺎﺑﻮں ﻣﯿں اﺳﻼﻣـﯽ ﻣﻌـﺎﺷﺮوں ﮐـﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐے ﻗﯿﺎم ﮐﯽ دﻋﻮت ﮐﻮ ﻣﺆﺧﺮ ﮐﺮﻧﺎ
اور ﻓﻘہ اﺳﻼﻣـﯽ ﮐـﯽ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ،ﺗﺸﮑﯿـﻞ اور اﺟﺘہـﺎد ﮐے
اﺣﯿﺎء ﮐﯽ دﻋﻮت ﮐﻮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ہﻮﺗﺎ ہے۔ اﺳﯽ
ﻃﺮح ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﯾہ ﮐﺘﺎﺑﯿں اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﺳے ﺷﻌﻮری
ﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ اور اﭘﻨے ﮐے ﻋﻼوہ ﺳے ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﮐﯽ دﻋﻮت
دﯾﺘﯽ ہﯿں…” اور ﯾہ ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر ان ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ‘ﻓﯽ
ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن’ ﮐے دوﺳﺮے اﯾڈﯾﺸﻦ ﻣﯿں وﺿﺎﺣﺖ ﺳے ﻣﻮﺟﻮد
ہﯿں۔
)أوﻟﯿﺎت اﻟﺤﺮﮐﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ  :ص (١١٠
ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻃﺮﻓﺎوی ﻧے ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب
‘اﻟﻐﻠﻮ ﻓﯽ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ’ ﻣﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﻮ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻓﮑﺮ
اور ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے۔
ﻋﻼﻣہ اﻟﺒﺎﻧﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐے ﺑﺎرے ﮐہﺎ:
“اﺳﮑﻮ ﻧہ ﺗﻮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐے اﺻﻮﻟﻮں ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﮭﺎ اور
ﻧہ ہـﯽ ﻓﺮوﻋـﺎت ﮐـﺎ اور وہ دﯾـﻦ اﺳﻼم ﺳـے ﻣﻨﺤـﺮف
ﺗﮭﺎ “۔
اﻧﮑے ﻋﻼوہ ﺑﯿﺴﯿﻮں ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﻧے اس ﻓﮑﺮ ﮐﯽ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﯿں ﺳـﯿﺪ ﻗﻄـﺐ ﮐـﺎ ہـﯽ ﻧـﺎم ﺳـﺮ ﻓہﺮﺳـﺖ ذﮐـﺮ ﮐﯿـﺎ
ہے۔ ﻧﻈﺮﯾہ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﻋﻼوہ ﯾہ ﺷﺨﺺ ﮐﺌﯽ اﯾﺴے ﻏﻠﻂ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﺎ ،ﺟﻦ ﻣﯿں ﺳے اﺧﺘﺼﺎراً درج
ذﯾﻞ ہے؛
ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﺮام ﭘﺮﻃﻌﻦ ،اﻧﺒﯿﺎء ﮐے ﻟﯿے ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﮐے اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ،وﺣﺪت اﻟﻮﺟﻮد ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻞ
ہﻮﻧﺎ  ،ﺣﻠﻮل ﮐے ﻋﻘﯿﺪے ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﺎت ﮐﯽ
ﺗﻔﺴـﯿﺮ  ،ﺻـﻔﺎت ﺑـﺎری ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻣﯿں ﺗﺤﺮﯾـﻒ ،ﻣﺴـﻠﻤﺎن
ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ﻣﺴﺌﻠہ ﺟﺒﺮ ﻣﯿں ﺟﺒﺮﯾہ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ،
ﮐﻠﻤہ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻋﻘﯿﺪے ﻣﯿں ﺧﺒﺮ واﺣﺪ
ﺑﻠﮑہ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮐﺎﺑﮭﯽ اﻧﮑﺎر ،ﻗﺮآن ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ

ﻣﺨﻠﻮق ﻗﺮار دﯾﻨﺎ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ،اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ ﮐﺎ
ﻗﺎﺋﻞ ہﻮﻧے ،روح ﮐﻮ ازﻟﯽ ﻗﺮار دﯾﻨے ،ﺑﺘﻮں اور ﻗﺒﺮ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐے ﺷﺮک ﮐﻮ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ،رؤﯾﺖ ﺑﺎری
ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﺻﻔﺖ ﯾﺪ ،ﺻﻔﺖ وﺟہ ]ﯾﺪ ﺳے ﻣﺮاد ہﺎﺗﮫ اور وﺟہ
ﺳے ﻣﺮاد ﭼہﺮہ ہے ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿں ﻣﺬﮐﻮر
ہﯿں اور ان ﮐﻮ ہﻤﺎرے اﻋﻀﺎء ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﺸﺒﯿہ دﯾﻨﺎ
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐےہﺎﺗﮫ اور ﭼہﺮہ وﯾﺴﺎ ہﯽ
ﺣﺮام ہے
ﺟﯿﺴﺎ اس ﮐﯽ ﺷﺎن ﮐے ﻻﺋﻖ ہے [ اور اﺳﺘﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺮش
ﮐﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺎوﯾﻼت ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ،ﺻﻔﺖ ﮐﻼم ﺳے ﻣﺮاد اﻟﻠہ
ﮐﺎ ارادہ ﻟﯿﻨﺎ ،ﻧﺒﻮی ﻣﻌﺠﺰات ﮐﯽ ﺗﻮہﯿﻦ اور ﻋﻘﯿﺪہ
اﻟﻮﻻء و اﻟﺒﺮاء ﻣﯿں ﻏﻠﻮ ﮐﺮﻧﺎ و دﯾﮕﺮ ﻏﻠﻂ ﻧﻈﺮﯾﺎت و
اﻓﮑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ہے۔ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐے اﯾﺴے ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﯽ اﯾﮏ
ﮐﺘﺎب “ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اور ﻋﻘﯿﺪہ و ﻣﻨہﺞ ”
ﻣﺼﺮ ﻣﯿں ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻣﺮﺣﻠہ ‘ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ’
ﺳے ﺷﺮوع ہﻮا ﺟﻨہﯿں’ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ واﻟﮭﺠﺮة‘ ﮐﺎ ﻧﺎم
دﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﮐﯽ ﻗﺎﺋﻢ
ﮐﺮدہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ‘اﻻﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن‘ ﮐے ان اراﮐﯿﻦ ﺳے
ہﻮﺋﯽ ﺟﻨہﯿں ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺳﻼﺳﻞ ﮐﯿﺎ
ﮔﯿﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻣﯿں اﻧﺠﯿﻨﺌﺮ ﻋﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ،
ﺳے ﻟﯿﮑﺮ ﻣﺎہﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ زﻧﺎﺗﯽ ﻧے اس ﻓﮑﺮ ﮐﯽ اﺣﯿﺎء
ﻣﯿں ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺮدار ادا ﮐﯿﺎ۔
اس ﺟﻤـﺎﻋﺖ ﮐے ﺑﻨﯿـﺎدی ﻋﻘﺎﺋـﺪ ﻣﯿں ﺗﮑﻔﯿـﺮ اور ہﺠـﺮت
ﺷﺎﻣﻞ ہے۔ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے اﺻﻮل ﮐے ﺗﺤﺖ ﯾہ ان ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے
ﻧہﯿں ﮐــﺮﺗے ۔ ﯾہ ﺣﮑﻤﺮاﻧــﻮں ﮐے ﻋﻼوہ ان ﻣﺴــﻠﻤﺎن
ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ اﭘﻨے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں
ﮐے ﻓﯿﺼﻠﻮں ﭘﺮ راﺿﯽ ہﻮں ﯾﺎ اﻧہﯿں ووٹ دﯾں ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﻃﺮح ﺳے ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﯾں۔ ﯾہ ان ﻋﻠﻤﺎء
ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠے
ﻧہ ﮐـﺮﻧے واﻟے ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں ﮐـﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗے۔ ﯾہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﯿے اﭘﻨے اﻣﺎم
ﺳے ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻮ واﺟﺐ ﻗﺮار دﯾﺘﯽ ہے ﺟﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﮏ ان ﮐے
اﻣﺎم ﮐﯽ دﻋﻮت ﭘہﻨﭻ ﺟﺎﺋے اور وہ اس ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﻧہ ﮐﺮے
ﺗﻮ اس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﯽ ﺑﮭﯽ وہ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ اﺳﯽ ﻃﺮح
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ان ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿں ﺷﺎﻣﻞ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻧﮑﻞ
ﺟﺎﺋے ﺗﻮ وہ ﺑﮭﯽ ان ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮﺗﺪ اور واﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ

ہے۔ اﭘﻨے ہﺠـﺮت ﮐے اﺻـﻮل ﮐے ﺗﺤـﺖ اﻧہـﻮں ﻧے ﺗﻤـﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﮐﻮ دور ﺟﺎہﻠﯿﺖ ﮐے ﻣﻌﺎﺷﺮے ﻗﺮار دﯾﺎ
اور ان ﺳے ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﮐﯿﺎ ۔ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐﺎ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻋﻘﯿﺪہ ہے ﮐہ ﻣﻮﺟﻮدہ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮوں ﻣﯿں
اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧہﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﻧہﯿں ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ
ﺟﺎہﻠﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮے ہﯿں اور ﺟﺎہﻠﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐے
رﺳﻮل ﻧے اﯾﻤﺎن ﮐﯽ دﻋﻮت دی ﻟہﺬا ان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮوں
ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﮑہ ﮐے ﺟﺎہﻠﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﭘﺮ ﻗﯿﺎس ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے
ﺻﺮف اﯾﻤﺎن ﮐﯽ دﻋﻮت دﯾﻨﯽ ﭼﺎہﯿے۔ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے ﺑﻌﺾ
اﮐﺎﺑﺮﯾﻦ ﮐﻮ ﭘﮭﺎﻧﺴﯽ ﭼﮍﮬﺎ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ،ﺑﻌﺾ ﻧے اﭘﻨے
اﻓﮑﺎر ﺳے رﺟﻮع ﮐﺮ ﻟﯿﺎ اور ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻗﻮں اور
ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯿہ ﻣﯿں ﻣﻨﺘﺸﺮ ہﻮ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﯾہ ﺳﻮچ و ﻓﮑﺮ
ﭘﮭﯿﻼﻧے ﻟﮓ ﮔﺌے۔
)اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ‘ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻏﺎﻟﯿﺔ ‘ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ واﻟﮭﺠﺮة ﺳے ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت(
اﺳﮑے ﺑﻌﺪ اس ﻓﮑﺮ ﮐے ﻟﻮگ ﺑﺎہﻤﯽ اﻧﺘﺸﺎر اور اﻓﺘﺮاق
ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮﺗے ﭼﻠے ﮔﺌے اور روس ﮐے ﺧﻼف ﺟہﺎد 1986
ﻣﯿں اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاہﺮی اور اﻧﮑﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ “ﻣﺼﺮی اﺳﻼﻣﮏ
ﺟہﺎد” ﮐے اراﮐﯿﻦ ﻧے اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎ رخ ﮐﯿﺎ اور وہﺎں
اﭘﻨـﯽ اس زہﺮﯾﻠـﯽ ﻓﮑـﺮ و ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﮐے ﻓـﺮوغ ﮐے ﮐﮭﻠے
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﮭے۔
اور اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﺳے اﺧﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐے
ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﻮ اﮐﮭﭩﺎ ﮐﺮﻧے ﻣﯿں اہﻢ ﮐﺮدار ادا ﮐﯿﺎ،
ﭼﻮﻧﮑہ اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﻣﺎﻟﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳے اﯾﮏ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﯿﮏ
ﮔﺮاوﻧڈ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ ،ﻟہﺬا اﺳﮑے ہﺎﺗﮭﻮں اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﮐﯽ
ﺑﻨﯿﺎد ڈاﻟﯽ ،اور ﭘﮭﺮ ﯾہﺎں ﺑﯿﭩﮫ ﮐﺮ اﻧہﻮں ﻧے دﻧﯿﺎ
ﺑﮭﺮ ﻣﯿں اﭘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺎرواﺋﯿﻮں ﮐﻮ ﺟﺎری رﮐﮭﺎ  ،اس
دوران اﭘﻨﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی و اﺧﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﯽ ﺗﺮوﯾﺞ و اﺷﺎﻋﺖ
ﮐﺎ ﮐﺎم ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ رہﺎ ،ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻨﯽ اور ﭘﮭﺮ  9/11ﮐﻮ اﻣﺮﯾﮑہ ﭘﺮ ﺣﻤﻠے ﮐﺮوا ﮐﺮ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨے ۔
اور ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص
ﻓﻘہﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﻧہﯿں ﮐہﻼﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ،
ﯾﺎ ﺻﺮف رﻓﻊ اﻟﯿﺪﯾﻦ ،اﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠہﺮ ﻣﺎﻧﻨے ﺳے اہﻠﺤﺪﯾﺚ
ﻧہﯿں ہﻮﺗﺎ  ،ﺑﻠﮑہ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻨہﺞ اور ﻣﺴﻠﮏ اہﻠﺤﺪﯾﺚ اﯾﮏ

ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻨہﺞ و ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﺎ ﻧﺎم ہے ،ﺟﺲ ﮐﻮ ﻓﺎﻟﻮ ﮐﺮﻧے
واﻟے ﮐﻮ ﺳﻠﻔﯽ ﮐہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
اﺳﯽ ﻟﺌے داﻋﺶ اور اﻟﻘﺎﻋﺪہ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں
ﺟﯿﺴﯽ اﺧﻮاﻧﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے ﺳﺮﺑﺮاہﺎن ﺳﺐ ﮐے ﺳﺐ
رﻓﻊ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﻣﮕﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻠﻤﺎء اﻧہﯿں
ہﺮﮔﺰ ﺳﻠﻔﯽ ﻗﺮار دﯾﻨے ﭘﺮ ﺗﯿﺎر ﻧہﯿں ،ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺧﻮد
ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻨہﺞ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻣﻨہﺞ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺑہﺖ ﺑﮍی
رﮐﺎوٹ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ،اور ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ ﯾہ ﻟﻮگ ﺳﻠﻔﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں
 ،اور اﻧﮑے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﯿں۔
ﺗﻮ اس ﺳﺎری ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﯽ وﺟہ ﻓﺘﻨہ ﺗﮑﻔﯿﺮ ہے  ،ﺟﻮ ان
ﺗﻤﺎم دہﺸﺖ ﮔﺮد اﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﻣﯿں ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے،
ﺟﻮﮐہ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺎ ﺑﻮﯾﺎ ہﻮا ﺑﯿﺞ ہے،
ﺟﻮ ﮐہ آج اﯾﮏ ﺗﻦ آور درﺧﺖ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﭼﮑﺎ
ہے۔
ﻗـﺎرﺋﯿﻦ ﮐـﺮام ﺣﯿـﺮان ہـﻮﻧﮕے ﮐہ اﺧـﻮاﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﮐے
ﺳﺮﺑﺮاہ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ” ﻓﯽ ﺿﻼل اﻟﻘﺮان ” ﮐﻮ
ﻣﻨہﺞ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯿں اﯾﮏ اﻋﻠﯽ ﻣﻘﺎم اور ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ہے
 ،ﯾہـﯽ وﺟہ ہے ﮐہ ﻋﺒـﺪاﻟﻠہ ﻋـﺰام ،اﺳـﺎﻣہ ﺑـﻦ ﻻدن،
اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاہﺮی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻐﺪادی  ،ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﯾﺎر
 ،ﻣﺴﻌﻮد اﻇہﺮ  ،اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪﻧﺎﻧﻲ  ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮ
اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ ﺟﯿﺴے ﺟہﺎدی ﺳﻮچ رﮐﮭﻨے واﻟے اﭘﻨﯽ ﺳﻮچ ﮐﯽ
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﯿں  ،اور اس
ﮐﺘـﺎب ﮐـﯽ ﺧـﺎص ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮﺗے ہﯿں ،ﺑﻠﮑہ ﮐﺌـﯽ اﯾﺴـﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ آﺋﯽ ہے ﮐہ ﺟﻦ ﻣﯿں ﯾہ ﻣﺬﮐﻮرہ
ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺧﺮاﻓﺎت و ﻏﻠﻂ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳے ﺑﮭﺮﭘﻮر اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﺗے ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں ۔
ﺟﺒﮑہ دوﺳﺮی ﻃﺮف دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﻣﯿں اﭘﻨے آپ ﮐﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺧﻮاﻧﯽ ﮐہﻨے واﻟے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﺼﺮ
ﻣﯿں ﺟﻤـﺎﻋﺖ اﻻﺧـﻮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﯿں ﺣـﺰب اﺳﻼﻣـﯽ و
دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﻟﯿڈر
ورہﺒﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘﯽ ہﯿں ،اور اﻧﮑے ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﺮﯾﺎت واﻓﮑﺎر
ﺳے ﻧہ ﺻﺮف ﻣﺘﺎﺛﺮ ہﯿں ﺑﻠﮑہ اﻧہﯿں ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣہ ﭘہﻨﺎﻧے
ﮐﯽ ﺑﮭﺮﭘﻮر ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗے ہﯿں۔

ان ﺗﻤﺎم ﺛﺒﻮﺗﻮں اور ﻗﺮاﺋﻦ ﺳے ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ ہﻮﺟﺎﺗﺎ
ہے ﮐہ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﻏﻠﻂ ﻣﻔہﻮم ﺟﺴے ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﻧے ﺑﯿﺎن
ﮐﯿﺎ  ،ﺷﺪت ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے وﺟﻮد ﮐے ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﺘﮭﺮوں
ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ہے ،ﯾہﯽ وہ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﮑﺮ ہے ﺟﺲ ﻧے ان
ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮے ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور ﭘﮭﺮ اﻧﮑے
ﺧﻼف ہﺘﮭﯿﺎر اﭨﮭﺎﻧے ﭘﺮ آﻣﺎدہ ﮐﯿﺎ ،اور اس اﻧﺘہﺎﺋﯽ
ﺳﭩﯿﺞ ﭘﺮ ﻻﮐﺮ ﮐﮭﮍا ﮐﺮدﯾﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﭘﺮ ﯾہ ﻟﻮگ اﭘﻨے
ﻋﻼوہ ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘے۔
▪️ ﯾہ ﺑﺎت اﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﮭﺮ دہﺮاﻧﺎ ﭼﺎہﻮں ﮔﺎ ﮐہ ﻓﺘﻨہ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﯽ ﺟﮍ اﺧﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮ ہے  ،ﯾہﯽ وﺟہ ہے ﮐہ دﻧﯿﺎ
ﺑﮭﺮ ﻣﯿں ﺷﺪت ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﮑﻮں ﮐے ﺳﺮﺑﺮاہﺎن اس ﻓﮑﺮ ﮐے
ﻣﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں  ،اﮔﺮﭼہ اس ﻓﮑﺮ ﮐﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣہ
ﭘہﻨﺎﻧے ﻣﯿں ﯾہ ﺳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﯿں  ،ﮐﭽﮫ زﯾﺎدہ ہﯽ ﻣﺘﺸﺪد
ﺟﺒﮑہ ﮐﭽﮫ ﮐﻢ ﻣﺘﺸﺪد ﺑﻦ ﺟﺎﺗے ہﯿں  ،ﻣﮕﺮ ﺳﺐ ﮐﯽ ﺳﻮچ
اور ﻓﮑﺮ اﯾﮏ ہﻮﺗﯽ ہﯿں۔
داﻋﺶ ﺟﯿﺴﯽ ﺳﻔﺎک دہﺸﺖ ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺲ ﻧے اﭘﻨے ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮐﻮ اذﯾﺖ ﻧﺎک ﻣﻮت دﯾﻨے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻃﺮﯾﻘہ ﻧہﯿں
ﭼﮭﻮڑا ،آگ ﻣﯿں زﻧﺪہ ﺟﻼﻧے ﺳے ﻟﯿﮑﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿں ڈﺑﻮﻧے،
ﭨﯿﻨﮏ ﮐے ﻧﯿﭽے ﻻﻧے ،ﮔﺮدﻧﻮں ﭘﺮ  20ہﺰار ووﻟﭧ ﺑﺠﻠﯽ
ﮐے ﮐﯿﺒﻞ ﺑﺎﻧﺪھ ﮐﺮ ﮐﺮﻧﭧ ﺳے ﻣﺎرﻧے ،اور ذﺑﺢ ﮐﺮﻧے ﺗﮏ
اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨﺎ ﻣﺘﺸﺪد ﻧﻈﺮﯾہ دﻧﯿﺎ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے رﮐﮭﺎ،
اور ﭘﮭﺮ ﯾہﯽ داﻋﺶ ﻋﺮاق اور ﺷﺎم ﻣﯿں دﯾﻮاروں ﭘﺮ
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐے ﻣﺘﺸﺪد ﻧﻌﺮے درج ﮐﺮﮐے دﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﭘﯿﻐﺎم
دﯾﻨﺎ ﭼﺎہﺘے ہﯿں ﮐہ ہﻢ ان ﮐے ﭘﯿﺮوﮐﺎر ہﯿں۔
ﻣﮕـﺮ اس ﮐے ﺑـﺎوﺟﻮد اﻏﯿـﺎر ﮐـﯽ ﮐـﻮﺷﺶ ہـﻮﺗﯽ ہے ﮐہ
ﺳﻠﻔﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﺪﻧﺎم ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے  ،دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﻣﯿں ﭘﺮاﻣﻦ
،اﻋﺘﺪال ﭘﺴﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ دﻋﻮت ﮐﺎ راﺳﺘہ
روﮐﺎ ﺟﺎﺋے ،اور ﺳﺎدہ ﻟﻮح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ دﮬﻮﮐہ دﯾﻨے
ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮐہ ﯾہ ﺷﺪت ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﮑﯿں ﺳﻠﻔﯽ
ہﯿں۔
زﻧﺪہ ہﯿں ﻣﻨہﺞ ﻧﺒﻮی ﺻﻠﯽ
ﻣﮕﺮ ﺟﺐ ﺗﮏ ہﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ دﻓﺎع ﮐﺮﺗے رہﯿﻨﮕے ،اور ﻧہ ﺻﺮف
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐے ﻏﻠﻂ ﭘﺮوﭘﯿﮕﻨڈے ﮐﺎ ﺑﮭﺮﭘﻮر ﺟﻮاب دﯾﻨﮕے
ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﺎم ﺛﺒﻮﺗﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻧﮑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻧﯿﺎ ﭘﺮ
ﻋﯿﺎں ﮐﺮﯾﻨﮕے۔ ان ﺷﺎء اﻟﻠہ ۔

و ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻ اﻟﺒﻼغ

