داﻋﺶ ﺳﻠﻔﯽ ﻧہﯿں ﺳﻔﻠﯽ ہﯿں

ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

اہﻞ داﻋﺶ ﺳﻠﻔﯽ ﻧہﯿں ﺳﻔﻠﯽ ہﯿں
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﭘﺴﻨﺪ ذراﺋﻊ اﺑﻼغ ﯾہ ﺑﺎورﮐﺮواﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮرہے ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ اﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ہے ﺟﺐ ﮐہ ﺳﻌﻮدی
ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﺳﺎﺑﻘہ ﻓﺘﻮؤں ﺳے ﭘﺘہ ﭼﻼ ﮐہ داﻋﺶ
ﺳﻠﻔﯽ ﻧہﯿں  ،ﺑﻠﮑہ ﺳﻔﻠﯽ اور ﺧﻮارج ہﯿں  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ

ﺳﻠﻔﯽ ﺗﻮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ رہﺘے ہﯿں اور ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﻣﯿں ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﯽ ہﺪاﯾﺖ ہے اور ﻓﺘﻨے
و ﻓﺴﺎد اور دہﺸﺖ ﮔﺮدی ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ہے۔
ﻏﻮر ﻃﻠﺐ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ ﺷﺮﭘﺴﻨﺪ ذراﺋﻊ اﺑﻼغ ﻧے داﻋﺶ
ﮐﻮ ﺳﻠﻔﯽ اور وہﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﯾﺎ  ،ﺟﺐ ﮐہ اﻣﺎم و ﻣﺠﺪد
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﯽ دﯾﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت اور
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳے روﺷﻨﺎس ﺳﻌﻮدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧے ﻧہ ﺻﺮف
داﻋﺶ ﮐﻮ دہﺸﺖ ﮔﺮد ﻗﺮار دﯾﺎ ﺑﻠﮑہ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐے
ﺗﻌﺎون و اﺗﺤﺎد ﺳے اس ﮐے ﺧﻼف ﺟﻨﮓ ﺑﮭﯽ ﺟﺎری رﮐﮭﯽ۔
ﻋﻼوہ ازﯾں ﺷﯿﺦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﺠﺎﺑﺮ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻟﮑﭽﺮار ﺑﺮاﺋے
راﯾﻞ ﮐﻤﯿﺸﻦ اﻟﺠﺒﯿﻞ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﺳے
ﻋﻠﯿﺤﺪہ ہﻮﺋﯽ اور اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﮐﻮ )ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋہ دہﺸﺖ
ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ( اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ )ﺟﺲ ﮐے ﻣﻌﺮوف ﻣﻔﮑﺮ
ﺑﺮﻃﺎﻧﯿہ ﺳے ﺳﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘہ اور ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘہ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ہے
،ﺟﺲ ﺳے اﺳﺎﻣہ ﺑﻦ ﻻدن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺗﮭﺎ۔( ﻧے ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ اس
ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ﯾہ ہے ﮐہ ﻋﺮاق ﻣﯿں داﻋﺶ ﮐﺎ ﺑﺎﻧﯽ اﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ
اﻟﺰرﻗﺎوی ہے ﺟﻮ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﯽ ﮐﺎ ﺷﺎﮔﺮد ہے اور
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮورزﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اور ﺣﺴﻦ اﯾﻮب
ﮐﺎ ﺷﺎﮔﺮد ہے ،اور ﯾہ دوﻧﻮں ﻣﺼﺮ ﮐﯽ دہﺸﺖ ﮔﺮدﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐے ﺑﮍے اور ﻣﻌﺮوف ﻣﻔﮑﺮﯾﻦ ہﯿں ﻋﻼوہ
ازﯾں ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺟہ ﻃﻠﺐ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ داﻋﺶ وﺟﺒہۃ
اﻟﻨﺼﺮہ ﻧے ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﯽ ہے ﮐہ ان ﮐﺎ ﻓﮑﺮی اﻧﺤﺼﺎر ﺳﯿﺪ
ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ ہے۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮارج ﮐےﻋﻘﺎﺋﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻣﯿں ﺧﻠﻞ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح داﻋﺶ ﮐے ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐے
ﺑﺎب ﻣﯿں ﺑﮭﯽ ﺧﻠﻞ ﻧہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺧﻮارج ﮐﯽ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﻮ
ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﻨﺎ اور ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﺳے اﻧﮑﺎر
ﮐﺮﻧﺎ ہے اﺳﯽ ﻃﺮح داﻋﺶ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﯾہﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ہے۔
اﻟﻨہﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﮐے ﻟﮑﭽﺮار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﮐے اﯾﮏ ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ہﺘﮭﯿﺎر اور
دوﺳﺮے ہﺎﺗﮫ ﻣﯿں ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن
ہﻮﺗﯽ ہے۔

ﻣﻠﮏ ﻋﺮاق ﮐے ﺷہﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﯿں واﻗﻊ ﻓﻘہ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐے ﻧﺎﺋﺐ
ﺻﺪر ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ اﻗﺎﻣﺖ دﯾﻦ و
ﻋﺪل ﮐے ﺳہﺎرے ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮرہﯽ ہے
ﺟﺐ ﮐہ وہ دﯾﻦ و ﻋﺪل ﺳے ﮐﻮﺳﻮں دور ہے اور ہﻢ دﯾﻨﯽ
اﻣﻮر ﮐےذﻣہ داران ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳے ﯾہ اﻋﻼن ﮐﺮﺗے
ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ ﺧﻮارج ہﯿں اور ہﻤﺎرے دﯾﻦ ﯾﺎ ہﻢ اہﻞ
ﺳﻨﺖ ﮐے ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے ﻧہﯿں ہﯿں۔
ﺑﻌﺾ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ﺟﺐ ہﻢ داﻋﺶ ﮐﯽ ﺟﮭﻮٹ اور
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں ﺗﻮ ہﻤﯿں اﻧہﯿں ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﮐہﻨﺎﭘﮍﺗﺎ ہے۔اور ﺟﺐ ہﻢ ان ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﻨے
ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں ﺗﻮ ہﻤﯿں اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﮐہﻨﺎ ﭘﮍﺗﺎ
ہے۔اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﺐ ہﻢ ان ﮐے ﺗﻘﯿہ ﮐﺮﻧے ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں
ﺗﻮ ہﻤﯿں اﻧہﯿں رواﻓﺾ ﮐہﻨﺎ ﭘﮍﺗﺎ ہے اور ﺟﺐ ہﻢ ان
ﮐے ﻇﻠﻢ و زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺘے ہﯿں ﺗﻮ ہﻤﯿں اﻧہﯿں
ﺑﺎﻏﯽ ﮐہﻨﺎ ﭘﮍﺗﺎ ہے۔
ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺎرﺋﯿﻦ! ہﻢ ﻧے اس ﻣﯿں ﮐﭽﮫ اﻗﻮال ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ
ہے ﺗﺎﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐے ذہﻦ
ﺳـے ﯾہ ﺑـﺎت ﻧﮑـﺎﻟﯽ ﺟـﺎ ﺳـﮑے ﮐہ داﻋـﺶ ﺳـﻠﻔﯽ ﺟﻤـﺎﻋﺖ
ہے۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﯾہ ﺑﺘﺎﺗے ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ اﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ
ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺳﻠﻔﯿﺖ ﮐے ﻟﺒﺎدے ﻣﯿں ﭼﮭﭙﯽ اﯾﮏ ﺷﻌﺒﺪہ ﺑﺎز
ﺟﻤـﺎﻋﺖ ہے۔ ﻟہٰـﺬا اﻟﻠہ ﺳـے دﻋـﺎ ہے ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻤـﺎم
ـﺎزﯾﻮں اور ان ﮐے
ـﺪہ ﺑـ
ـﯽ ﺷﻌﺒـ
ـﻮ ان ﮐـ
ـﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐـ
ﻣﺴـ
ہﺘﮭﮑﻨڈوں ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎﺋے۔ آﻣﯿں ﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ

وﻣﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻ اﻟﺒﻼغ اﻟﻤﺒﯿﻦ

