ـﺎن
ـﺎﺋے اﺳﻼم و ﻣﻔﺘﯿـ
ـﺶ ﻋﻠﻤـ
داﻋـ
ﮐﺮام ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿں


ﺑﺴﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

داﻋﺶ ﻋﻠﻤﺎﺋے اﺳﻼم و ﻣﻔﺘﯿﺎن ﮐﺮام
ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿں

اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اہﻞ ﺳﻨﺖ
و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے اﺻﻮل ﻣﯿں ﯾہ داﺧﻞ ہے ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے ﮔہﺮی واﺑﺴﺘﮕﯽ ہﻮ اور ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں
ﮐے ﺧﻼف ﺧﺮوج ﻧہ ہﻮ۔
)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ  ،ج،28ص (128
ﻟﯿﮑﻦ داﻋﺶ اہﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐے اﺻﻮل ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی
ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے ﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮﺗﯽ ہے اور ﻣﺴﻠﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﺳے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺗﯽ ہے ﻟہﺬا
اﮔﺮ وہ اﭘﻨے آپ ﮐﻮ ﺳﻨﯽ ﻇﺎہﺮ ﮐﺮے ﺗﺐ ﺑﮭﯽ اﺳﻼم ﮐﯽ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿں وہ ﺳﻨﯽ ﻧہﯿں۔
ﻣﺤﺪث وﻓﻘﯿہ ﻋﻼﻣہ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ ﺳے ﻣﻨﺴﻮب اﻓﺮاد اﻧﺠﺎﻧے
ہﯿں ،ﺟﻮ ﮐﻨﯿﺖ اور ﻧﺴﺐ ﮐے ﺳہﺎرے درﭘﺮدہ رہﺘے
ہﯿں ،اور ﭼﺎﻗﻮوں ﺳے اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿں
ﺟﻮﮐہ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ہے ﻟہﺬا
اس ﻓﺘﻨے ﺳے ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﻤﺴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ
رہﻨﺎ ﭼﺎہﯿے ،اور اہﻞ ﻋﻠﻢ ﺳے اﺳﯽ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎدہ
ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﺟﺲ ﻃﺮح ﺧﻮارج ﺳے ﻣﺘﺎﺛﺮ ہﻮﻧے ﮐے
ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺑﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳے ﯾﺬﯾﺪ
اﻟﻔﻘﯿﺮ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے اﭘﻨﺎ ﻣﺆﻗﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﺎ
ﺗﮭﺎ۔
)ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎد ،ﻓﺘﻨۃ اﻟﺨﻼﻓۃ
اﻟﺪاﻋﺸﯿۃ اﻟﻌﺮاﻗﯿۃ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣۃ (
راﺑﻄہ ﻋﻠﻤﺎﺋے ﺷﺎم ﮐے ﺻﺪر ﺷﯿﺦ اﺳﺎﻣہ اﻟﺮﻓﺎﻋﯽ
ـﺮی و
ـﮏ ﺗﮑﻔﯿـ
ـﺶ اﯾـ
ـﺎ ﮐہ داﻋـ
ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے ﮐہـ
اﻧﺘہﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ہے ﺟﻮ اﻟﻠہ ﺳے ﻧہﯿں ڈرﺗﯽ
اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﺧﻮن ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﮭﺘﯽ ہے ﺟﺒﮑہ
ان ﮐﺎ ﯾہ ﺧﯿﺎل اﻧہﯿں ﮐﻔﺮ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎﺗﺎ ہے اﺳﯽ
ﻟﯿے ان ﭘــﺮ ﻻزم ہے ﮐہ وہ ﮐﺘــﺎب وﺳــﻨﺖ اور
ﻋﻠﻤﺎﺋے اﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾں اور ﻟﻮگ داﻋﺶ
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺣﺰب اﻟﻠہ )ﻟﺒﻨﺎن ﮐﯽ ﺷﯿﻌہ دہﺸﺖ
ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ( ﺳے ﺑﮭﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﺗﯿں۔
)ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪرراﻟﺸﺎﻣﯿۃ ،دوﻟۃ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم ﻓﯽ ﻣﯿﺰان

ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺳﻼم(
ﻋﻠﻤﺎﺋے ازہﺮ ﻣﺼﺮ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﻋﺮاق ﮐﯽ اﯾﮏ
دہﺸﺖ ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ اﻧﺘہﺎﺋﯽ
وﺣﺸﯿﺎﻧہ ہے ﺟﻮ ﺑے ﻗﺼﻮروں ﮐے ﺧﻮن ﮐﯽ ﭘﯿﺎﺳﯽ ہے
ﺟﺲ ﮐے ﺧﺎﺗﻤے ﮐے ﻟﯿے ﺳﺐ ﮐﻮ ﻣﺘﺤﺪ ہﻮﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎہﯿے
۔
)ﻣﺆﺳﺴۃ دام ﺑﺮس اﻻﻋﻼﻣﯿۃ اﻻزﮬﺮ ﯾﻌﺮب ﻋﻦ…(.
اﺗﺤﺎد ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮاﺋے ﻋﻠﻤﺎﺋے اﺳﻼم دوﺣہ ﻗﻄﺮ ﮐے
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﮐﯽ ﮐﺎرواﺋﯿﺎں
ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ہﯿں ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ذہﻨﻮں ﻣﯿں اﺳﻼم
ﮐﯽ ﺷﺒﯿہ ﮐﻮ ﺑﮕﺎڑ ﮐﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮرہﯽ ہﯿں ﻟہﺬا اﺳﻼم
ﮐﯽ ﺳﭽﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﯿے ﻋﻠﻤﺎﺋے دﯾﻦ ﮐﺎ
ﮐﺮدار اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﺿﺮوری ہے۔
ﻣﻠـﮏ ﺷـﺎم ﮐے ﻣﻨـﺎﻇﺮ اﺳﻼم ﻋـﺪﻧﺎن ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ
اﻟﻌﺮﻋـﻮر ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ ﮐہ داﻋـﺶ ﻣﻠـﮏ
ﺷﺎم ﻣﯿں ﻋﺮاق ﮐے راﺳﺘے داﺧﻞ ہﻮﺋے ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻗﻮں
ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﯿﺎ اور ﭘﮭﺮ اﭘﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ اﻋﻼن ﮐﺮ
دﯾـﺎ  ،ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨـﺪوں ﭘـﺮ ﺧﯿـﺎﻧﺖ ﮐـﺎ اﻟـﺰام
ﻟﮕﺎﯾﺎ اور اﻧہﯿں ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار دﯾﺎ )ان
ﮐے ﻋﻘﯿﺪے ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺗﺪ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ( ﺗﻮﺑہ
ﮐﯽ ﻣہﻠﺖ دﯾے ﺑﻐﯿﺮ ان ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﻻزﻣﯽ ﻗﺮار
دﯾﺎ اور ﻗﺘﻞ ﺳے ﻧﺠﺎت ﮐﯽ اﯾﮏ ہﯽ راہ ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮐہ
ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺎﻣﻞ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں۔
ﻣﺰﯾـﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ ﮐہ داﻋـﺶ ﻧے ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﮐے ﺳـﺮﺑﺮاہﺎن و
اﻓﺴﺮان ﮐﻮ اﻏﻮا ﮐﯿﺎ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ
ﻋﻮرﺗـﻮں اور ﺑﭽـﻮں ﮐـﻮ ﺑے ﮔﮭـﺮ ﮐﯿـﺎ اور ﺑے ﻗﺼـﻮر
ﺑﺎﺷﻨﺪوں ﮐﻮ ﺑہﯿﻤﺎﻧہ اﻧﺪاز ﺳے ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ،آﺧﺮ ﯾہ
ﮐﻮﻧﺴﯽ ﺧﻼﻓﺖ ہے؟
ﻣﺼـﺮ ﮐے ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤـﺪ ﺳـﻌﯿﺪ رﺳﻼن ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے
ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ اﻧﺴﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺑﻠﯽ ﭼﮍﮬﺎ ﮐﺮ اﭘﻨے
ﻣﻌﺒﻮد ﮐﺎ ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘﯽ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ
ﺳﺮﺑﺮاہ ﺟﻼد ہے ،اور ﯾہ ﺗﻤﺎم ﺟہﻨﻢ ﮐے ﮐﺘے ہﯿں
ﻟہﺬا ان ﮐﺎ ﺑﺎﺋﯿﮑﺎٹ ﮐﺮو۔

)ذﮐﺮ ﮐﺮدہ اور آﺋﻨﺪہ اﻗﻮال ﺷﺒﮑۃ اﻻﻣﺎم اﻵﺟﺮی ﭘﺮ
دﺳﺘﯿﺎب ہﯿں ﺟﻮ اﮐﺜﺮ MP3ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿں ہﯿں (
ڈاﮐﭩـﺮ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﺑـﻦ ﺳـﻠﯿﻢ اﻟﻠہ اﻟﺮﺣﯿﻠـﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ ﻣﺪرس ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻮی ﻧے ﺗﯿﻦ دﻓﻌہ ﻗﺴﻢ اﭨﮭﺎﺋﯽ
اور ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ ﮐہ اس اﻟﻠہ ﮐـﯽ ﻗﺴـﻢ ﺟـﺲ ﮐے ﺳـﻮا
ﮐﻮﺋﯽ ﻻﺋﻖ ﻋﺒﺎدت ﻧہﯿں ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻟﯿے
ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐہ داﻋﺶ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے اور اس ﮐے
ہـﺎﺗﮫ ﭘـﺮ ﺑﯿﻌـﺖ ﮐـﺮے ﮐﯿـﻮﻧﮑہ وہ اﻣـﺖ ﮐے ﻟﯿے
ﻧﻘﺼﺎن دہ ہﯿں ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ وہ اﭘﻨے آپ ﮐﻮ دﯾﻦ ﻣﯿں ﺻﺤﺎﺑہ ﺳے
ﺑہﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺮ ﯾہﻮد ﮐے ﻣﻈﺎﻟﻢ ہﯿں
ﻟﯿﮑﻦ اﻧہﻮں ﻧے ﻋﺮاق اور ﺷﺎم ﻣﯿں رہ ﮐﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ دﻓﺎع ﻧہﯿں ﮐﯿﺎ ﺑﻠﮑہ ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐے
ﺣﺪود ﮐے ﻗﺮﯾﺐ آﮔﺌے ،ﺑﻌﯿﻨہ ﯾﻤﻦ ﻣﯿں اہﻞ اﻟﺴﻨہ ﮐﻮ
ﺣﻮﺛﯽ رواﻓﺾ ﺑﺮی ﻃﺮح ﻣﻮت ﮐے ﮔﮭﺎٹ اﺗﺎر رہے ہﯿں اور
اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﻧے ﯾﻤﻦ ﻣﯿں رہ ﮐﺮ اہﻞ اﻟﺴﻨہ ﮐﺎ دﻓﺎع ﻧہﯿں
ﮐﯿﺎ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ دﻧﯿﺎ ﮐے ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ
ﺧﻄے ﮐے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﻟﯿے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐہ ان ﮐے ہﺎﺗﮫ
ﭘﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮے۔
ﻣﺎہﺮ ﻋﺪﻟﯿہ ڈاﮐﭩﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے
ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﻧے دو ﺑﮍی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﻠﻄﯿﺎں ﮐﯽ ہﯿں:
)(1ﻧـﺎﺣﻖ ﮐـﺎﻓﺮ ﻗـﺮار دﯾﻨـﺎ۔
ﻗﺼﻮروں ﮐﺎ ﺧﻮن ﺑہﺎﻧﺎ۔

) (2ﺑے

ﺷﯿـﺦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ہـﺎدی اﻟﻤـﺪﺧﻠﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻣﻠﮏ ﺷﺎم ﻣﯿں ﺟﺎری ﺟﻨﮓ ﺟﺴے ﻟﻮگ
ﺟہﺎد ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺘے ہﯿں وہ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺘﻨہ ہے ۔
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺮزوق اﻟﻄﺮﯾﻔﯽ ﺣﻔﻈہ
اﻟﻠہ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﺧﻮارج ہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐے
ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ہﯿں ﻟہﺬا ان ﺳے ﺗﻌﻠﻖ
رﮐﮭﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ۔
داﻋﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠہ آل ﺳﻌﺪ اﻟﻤﻄﯿﺮی ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ

ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ ﺟﺎہﻞ ہﯿں ﺟﻨہﻮں ﻧے ﺑہﺖ
ﺳﺎری ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻼف ورزﯾﺎں ﮐﯽ ہﯿں ﻣﺜﺎل ﮐے ﻃﻮرﭘﺮ
اﻧہﻮں ﻧے ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﯿﺎ ،ﻧﺎﺣﻖ
ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺮار دﯾﺎ ،ﺑے ﻗﺼﻮروں ﮐﺎ ﺧﻮن
ﺑہﺎﯾﺎ ،ﻟہﺬا ﻣﯿں ان ﮐے ﺑﮍوں ﮐﻮ اﻟﻠہ ﺳے ﺗﻮﺑہ
ﮐﺮﻧے اور ﺣﻖ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧے ﮐﯽ دﻋﻮت دﯾﺘﺎ
ہﻮں اور ان ﺳے واﺑﺴﺘہ اﻓﺮاد ﮐﻮ ان ﺳے دور
رہﻨے ﮐﺎ ﻣﺸﻮرہ دﯾﺘﺎ ہﻮں۔
ﺳﻌﻮدی ﻋﺮب ﮐے ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻔﺘﯽ اﻋﻈﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ ﮐہ ﺧـﻮد ﮐـﺶ اور ﻓـﺪاﺋﯽ
ﺣﻤﻠہ ﮐﺮﻧـﺎ ﺑﺮاﺋـﯽ ،ﮔﻨـﺎہ ،ﺷﺮوﻓﺴـﺎد اورﻇﻠـﻢ
وﻋﻨﺎد ہے ﺟﺴے اﻧﺠﺎم دﯾﻨے واﻟﻮں ﮐﺎ اﻟﻠہ اور
ـﺎن ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ وہ
ـﺤﯿﺢ اﯾﻤـ
ـﺮ ﺻـ
ـﺮت ﮐے دن ﭘـ
آﺧـ
ﺧﺒﺎﺛﺖ ﻧﻔﺲ و ﺷﺮاﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ اور ﺣﺴﺪ ﻣﯿں ﻣﺒﺘﻼ
ﮐہ
ہﯿں ،ﻟہﺬا ﻣﯿں ﺗﻤﺎم ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں
اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾں۔
ﻋﺎﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻒ اﻟﺸﻤﺮی ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ
داﻋـﺶ ﮐـﺎ ﻧﺒـﻮی ﻣﻨہـﺞ ﺳـے ﮐـﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠـﻖ ﻧہﯿں ،
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻧﺒﯽﷺ ﺟﺐ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺟہﺎد ﮐے
ﻟﯿے رواﻧہ ﮐﺮﺗے ﺗﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺗے ﮐہ ﺟﺎؤ اﻧہﯿں
اﺳﻼم ﮐـﯽ دﻋـﻮت دو اﺳـﯽ ﻃـﺮح اﻧﺒﯿـﺎء ﻣﯿں ﻧـﻮح
،اﺑﺮاہﯿـﻢ ،ﻣﻮﺳـﯽ ﻋﻠﯿﮭـﻢ اﻟﺴﻼم اور ﻣﺤﻤـﺪﷺ ﻧے
ﺻﺒﺮ ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﺎ اور داﻋﺶ ﮐﯽ ﻃﺮح ذﺑﺢ ﮐﺮﻧے
واﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿں ﻗﺎﺋﻢ ﻧہﯿں ﮐﯿں ،ﺑﻠﮑہ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے
ﻣـﺪﯾﻨے ﮐے ﯾہـﻮد ﮐـﻮ اﺳﻼم ﮐـﯽ دﻋـﻮت دی ،اور
اﻧہﯿں اﻣﻦ دﯾﺎ ﻋﻼوہ ازﯾں دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯿں ﻣﺮﺗﺪ
ﮐﻮ ﺗﯿﻦ دن ﺗﮏ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ ﻣہﻠﺖ دی ﺟﺎﺗﯽ ہے ﻟﯿﮑﻦ
داﻋﺶ ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ہے۔
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﻣﺰان اﻟہﺎﺟﺮی ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻟﮑﭽﺮار
ﺑﺮاﺋےراﯾﻞ ﮐﻤﯿﺸﻦ اﻟﺠﺒﯿﻞ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ داﻋﺶ
اور ﺟﺒہۃ اﻟﻨﺼــﺮۃ ﺣــﻖ ﭘــﺮ ﻧہﯿں ﮐﯿــﻮﻧﮑہ ﯾہ
ﻧﻮﻣﻮﻟـﻮد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ہے اور ﺑﻨـﯽ ﷺ ﮐے ﻓﺮﻣـﺎن ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺣﻖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ہﻤﯿﺸہ ﺳے ﺗﮭﯽ اور ﺗﺎﻗﯿﺎﻣﺖ
رہے ﮔﯽ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺧﻮارج ﮐے ﭘﺎس ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐے ﺑﺎب
ﻣﯿں ﺧﻠﻞ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح داﻋﺶ ﮐے ﭘﺎس ﺑﮭﯽ )ﺑﻈﺎہﺮ

( ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐے ﺑﺎب ﻣﯿں 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۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻏﻮر ﻃﻠﺐ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ داﻋﺶ ﺳے
واﺑﺴـﺘہ اﻓـﺮاد ﮐـﯽ ﮐﻨﯿﺘﯿں ہﯿں ﺟﯿﺴـے اﺑـﻮ ﻣﺼـﻌﺐ
اﻟﺰرﻗﺎوی ،اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ،اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻻﻧﯽ…..
اور ان ﮐے ﻧﺎم ان ﺟﺎﻧے ہﯿں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﺧﻮدﮐﺶ اور ﻓﺪاﺋﯽ ﺣﻤﻠﻮں ﮐے
ذرﯾﻌے ﺷہﺎدت ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ رﮐﮭﺘﯽ ہے ﺟﺐ ﮐہ ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے
ﺷہـﺎدت ﺧـﻮدﮐﺸﯽ ﮐـﺮﻧے واﻟے ﮐے ﻟﯿے ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﻗﺘـﻞ
ﮐﯿے ﺟﺎﻧے واﻟے ﮐے ﻟﯿے ﺑﺘﺎﺋﯽ  ،اور ﻗﺘﻞ ﮐﯿے ﺟﺎﻧے
ﺳے ﭘہﻠے ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﭽﺎؤ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧے ﭘﺮ
اﺑﮭﺎرا اور ﺧﻮد زرہ ﭘہﻨﯽ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں ﮐہ داﻋﺶ ﻧے ﺟﺐ دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ اہﻞ ﻋﻠﻢ
اﻧہﯿں ﺧﻮارج ﻗﺮار دے رہے ہﯿں اور ﺧﻮارج ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺖ
ﺳﺮ ﺣﻠﻖ ﮐﺮﻧﺎ ہے  ،ﺗﻮ اس ﻋﻼﻣﺖ ﺳے ﺑﭽﻨے ﮐے ﻟﯿے وہ
اﭘﻨے ﺑﺎل ﻟﻤﺒے رﮐﮭﻨے ﻟﮕے ہﯿں ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮاہ ﺑﺎل ﺣﻠﻖ
ﮐﯿے ہﻮں ﯾﺎ ﻟﻤﺒے رﮐﮭے ہﻮں ﻓﮑﺮ ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے وہ
ﺧﻮارج ہﯽ ہﯿں۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻤﺎء ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ
ﺳﺐ ﮐے ﺳﺐ ﺳﻔہﺎء و ﺟہﻼء )ﻧﺎدان و ﺑے وﻗﻮف ( ہﯿں۔
ﻣﺰﯾـﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺎ ﮐہ ان ﮐـﺎ ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧﺘہ ﺧﻠﯿﻔہ ہﻤﯿﺸہ
ﭘﻮﺷﯿﺪہ رہﺘﺎ ہے۔
اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﻮ ﺟہﺎد ،ﺷہﺎدت ،ﺟﻨﺖ
 ،اور ﺣﻮر… .ﺟﯿﺴے اﻟﻔﺎظ ﺳے ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﺗﯽ ہے اور
اﻧہﯿں دﮬﻮﮐہ دﯾﺘﯽ ہے۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻗﺪﯾﻢ زﻣﺎﻧے ﮐے ﺧﻮارج ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻮ
ﻃﺎﻏﻮت ﮐہﺘے ﺗﮭے اور داﻋﺶ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻮ ﻃﺎﻏﻮت
ﺳے ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮﺗﯽ ہے۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺳےاول ﺧﻮارج ﻧے ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ

اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح داﻋﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ
ﺧﻮن ﺑہﺎ رہﯽ ہے۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اہﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺻﻼح ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ
اﺣﺴﻦ اﻧﺪاز ﺳے ہﻮﺗﺎ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ داﻋﺶ ﮐﺎ اﺻﻼح ﮐﺮﻧے
ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﺳﻼح ﯾﻌﻨﯽ ہﺘﮭﯿﺎر ﺳے ہﻮﺗﺎ ہے ﺟﻮ ﮐہ ﺧﻮارج
ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ہے۔
ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﻣﮑہ ﻣﯿں ﺷﺮک ﻋﺎم ﺗﮭﺎ  ،ﮐﻌﺒے ﮐے
اﻃﺮاف ﺑﺖ ﺗﮭے ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺤﺎﺑہ ﻧے ﮐﺒﮭﯽ داﻋﺶ ﮐﯽ روش
اﺧﺘﯿﺎر ﻧہﯿں ﮐﯽ  ،اور دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﯽ ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﺘے
ہﻮﺋے ﺣﺎﻻت ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻣﻦ ﮐﺎ ﻣﻌﺎہﺪہ
ﮐﯿﺎ۔
اور ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﮐﯽ ﻇﺎہﺮی دﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﯾﺎ
ان ﮐے ﻓﺪاﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﺮﺗے وﻗﺖ ﻣﺴﮑﺮاﻧے ﺳے دﮬﻮﮐہ ﻧہﯿں
ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎہﯿے ﮐﯿﻮں ﮐہ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﺎ ﻗﺎﺗﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺗﮭﺎ ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ وﻗﺖ
ﻋﻤﺮ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ  ،اس ﺑﺎوﺟﻮد وہ
ﻗﺎﺗﻞ اور ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮا اور ﻗﺮآن ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮﺗے
ہﻮﺋے ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺷہﯿﺪ ﮐﯿﺎ  ،اور ﺟﺲ ﻧے
ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐﻮ ﺷہﯿﺪ ﮐﯿﺎ وہ ﻧﻤﺎز
ﮐے ﻟﯿے اول وﻗﺖ ﻣﯿں آﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔
اور داﻋﺶ اﯾﮏ ﺧﻮﻧﺨﻮار اور وﺣﺸﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ہے  ،ﺟﻮ ﺻﺮف
اہﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻟﯿے ﺧﻄﺮہ ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺳﺎری
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐے ﻟﯿے ﺧﻄﺮہ ہے۔
اور ﻓﺘﻨہ ﭘـﺮوروں ﺳـے آﮔـﺎہ ﮐﺮﻧـﺎ اور اﻧہﯿں رﺳـﻮا
ﮐﺮﻧﺎ اﻧﺘہﺎﺋﯽ اﻋﻠﯽ درﺟے ﮐﺎ ﺟہﺎد ہے۔
ﺷﯿﺦ ﺑﺪرﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺘﯿﺒﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ
ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮارج ﻧے ﻧﺒﯽ ﷺ اور ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﮐے
ﻋﺪل اور ان ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯿں ﺷﮏ ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ ﻃﺮح ﯾہ
ﺷﺮﭘﺴﻨﺪﻓﺴﺎدی ﺑﮭﯽ ہﻤﺎرے ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺮرہے
ہﯿں ،ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮارج ﻧے ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ و ﻣﻌﺎوﯾہ
رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ اور دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑہ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ
ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ ﻃﺮح ﯾہ ﺷﺮﭘﺴﻨﺪ ﻓﺴﺎدی ﺑﮭﯽ ہﻤﺎرے اﻣﺮاء و
ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺘے ہﯿں اور اﻧہﯿں ﻃﺎﻏﻮت ﮐﺎ

ﻟﻘﺐ دﯾﺘے ہﯿں  ،ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮارج ﻧے ﺟﻌﻠﯽ ﺧﻄﻮط ﮐﺎ ﺳہﺎرا
ﻟﯿﺎ اور ﻋﻠﻤﺎء ﮐے اﻗﻮال ﮐﻮ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ
ﻃﺮح ﯾہ ﺷﺮﭘﺴﻨﺪﻓﺴﺎدی ﺑﮭﯽ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ
اور اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے ﮐﻼم ﺳے
ﻏﻠﻂ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﺗے ہﯿں ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮارج ﻧے ﺣﺎﮐﻢ ﮐےﺧﻼف
اﺣﺘﺠﺎﺟﯽ ﻣﻈﺎہﺮہ ﮐﯿﺎ ،اس ﮐﯽ اﺻﻼح ﮐﯿے ﺑﻐﯿﺮ اﻧﻘﻼب
ﻻﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ  ،ﺣﺎﮐﻤﻮں ﭘﺮ ﺑہﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪﮬﺎ ،اﻧہﯿں
ﯾہﻮد و ﻧﺼﺎری ﮐے ﻏﻼم ﮐہﺎ ﻣﻨﺒﺮوں ﭘﺮ اﻧہﯿں ﺑﺮا
ﮐہـﺎ ،اﻧہﯿں ﮐﮭﻠے ﻃـﻮر ﭘـﺮ ﮐـﺎﻓﺮ ﺳـﻤﺠﮭﺎ  ،ان ﮐـﯽ
ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘہ ﺧﺎﻣﯿﻮں ﮐﻮ اﭼﮭﺎﻻ  ،ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺳﺎری آﯾﺎت ﮐﺎ
ان ہﯽ ﮐﻮ ﻣﺼﺪاق ﺟﺎﻧﺎ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿں ﺟہﺎﻟﺖ
ﮐﺎ ﻣﻈﺎہﺮہ ﮐﯿﺎ ﺑﻌﺾ آﯾﺎت ﺳے اﺳﺘﺪﻻل ﮐﯿﺎ اور ﺑﻌﺾ ﮐﻮ
ﻧﻈـﺮ اﻧـﺪاز ﮐﯿـﺎ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧـﻮں ﮐﻮﺳـﺮﻋﺎم رﺳﻮاﮐﯿـﺎ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ﺳےہﺠﺮت ﮐﺮﻧے ﮐﻮ ﻻزم ﻗﺮار دﯾﺎ ،
ﺟہﺎد اور ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﺎ ﻧﻌﺮہ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﯿﺎ ،ﺧﻮد ﮐﻮ ﺷہﯿﺪ و
ﺟﻨﺘﯽ اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﺟہﻨﻤﯽ ﮐہﺎ ،اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿں
ﻗﯿﺎم ﭘﺬﯾﺮ ذﻣﯿﻮں ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺎ ،اور ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﺑے
ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺳﯽ ﻃﺮح آج ﯾہ ﺷﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺴﺎدی ﺑﮭﯽ
ﮐﺮرہے ہﯿں۔
)ﻣﻮﻗﻊ ﺻﯿﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺛﻼﺛﻮن ﻋﻼﻣۃ ﺗﺪل……(.
ﺑﻌﺾ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﮔﻨﺎہﻮں ،اور اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﯽ
ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﯽ ہے ،ﮐﺒﮭﯽ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ راﺳﺘے ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺳے ﺑﺎت ﭼﯿﺖ
ﮐﺮﺗے دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﯽ ہے،اور ﮐﺒﮭﯽ ﺗﻮ اس آدﻣﯽ ﮐﺎ
ﺑﮭﯽ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﯽ ہے ﺟﻮ ان ﮐے وﺿﻊ ﮐﺮدی ﺟہﺎد ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ
ﮐﺮ ﺣﺞ ﮐے ﻟﯿے ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
ﺑﻌﺾ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ﮐﻮ ارﺑﺎب ﺣﻞ و
ـﺎ
ـﺎ رہﻨﻤـ
ـﺐ اس ﮐـ
ـﺎ ہے ،اور ﺟـ
ـﺐ ﮐﯿـ
ـﺪ ﻧے ﻣﻨﺘﺨـ
ﻋﻘـ
)اﻟﻈﻮاہﺮی ( ہﯽ اس ﮐﯽ ﮐﺮﺗﻮﺗﻮں ﺳے راﺿﯽ ﻧہﯿں ﺗﮭﺎ
ﺗﻮ وہ ﮐﯿﺴے دوﺳﺮوں ﺳے اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﯽ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿہ
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے؟
ﺑﻌﺾ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ ﺑﻐﺪادی ﮐﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ہے ،اور
اس ﮐے ﺟﮭﻨڈے ﺗﻠے ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ،ﮐﯿﻮں ﮐہ اس
ﻧے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳے روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﯽ ہے۔

ﺑﻌﺾ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ دﻧﯿﺎ ﮐے ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻧے داﻋﺶ ﮐﻮ
درﺳﺖ ﻗﺮار ﻧہﯿں دﯾﺎ ،ﻧہ ہﯽ اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﭼﮭﺎ ﮔﻤﺎن
رﮐﮭﺎ ،اور ﻧہ ہﯽ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے دﻓﺎع ﮐﯿﺎ  ،ﺑﻠﮑہ
ﺗﻤﺎم اہﻞ ﻋﻠﻢ ﻧے ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻧہﯿں ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺮار دﯾﺎ۔
ﺑﻌﺾ ﻧے ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ ﺑﺎﻏﯽ ،ﻏﺎﻟﯽ ،ﺧﻮﻧﯽ اور ﮔﻤﺮاہ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ہے ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﮍی ﻣہﺎرت ﺳے
ﻓﺘﻨﻮں ﮐﯽ آگ ﺑﮭﮍﮐﺎ رہﯽ ہے ،اور اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﮐے
ﺑہﺎﻧے ﺑﺎﻃﻞ ﭘﮭﯿﻼرہﯽ ہے ،اﺳﯽ ﻟﯿے ہﺮ ﻣﻤﮑﻦ ذرﯾﻌے ﺳے
اس ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے۔
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﮐے ﻣﻔﺘﯿﺎن ﻣﯿں ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻠہ
رﺣﻤﺎﻧﯽ اور ﻣﻔﺘﯽ ﺧﻠﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧے ﺑﮭﯽ داﻋﺶ ﺳے
ﭼﻮﮐﻨـﺎ ﮐﯿـﺎ  ،ﺑﻠﮑہ ﺳـﺎرے ہﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺳـے ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً
1050ﻋﻠﻤﺎﺋے ﮐﺮام ﻧے ﻓﺘﻮٰی ﺟﺎری ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﻣﯿں داﻋﺶ
ﮐﯽ ﻣﺬﻣﺖ اور ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ اور ﮐہﺎ ﮐہ داﻋﺶ اﻧﺘہﺎﺋﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺧﻮف ﻧﺎک اور ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑہ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ودہﺸﺖ ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ اﺳﻼم ﮐے ﻧﺎم ﭘﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪہ ﮐﺮﻧے واﻟﯽ ﮔﮭﻨﺎؤﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯿں ﮐﺮ
رہﯽ ہے ،اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮن ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻃﺮح ﺑہﺎ رہﯽ ہے
ﻟہﺬا دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺮ ﮐے ﻋﻠﻤﺎﺋے ﮐﺮام ﮐﻮ ہﺮ ﻣﻤﮑﻦ ذرﯾﻌے
ﺳے اس دہﺸﺖ ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐے ﺧﻼف ﺷﻌﻮر ﺑﯿﺪار ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎہﯿے اور اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺟﺎری ﮐﺮدہ ﻗﺘﻞ ﮐﯽ وﯾڈﯾﻮز
اور ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻮﺳﭧ ﮐﺮﻧﺎ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے
ﻣﻐﺎﺋﺮ ہے۔
واﺿـﺢ رہے ﮐہ ذﮐـﺮ ﮐـﺮدہ ﻓﺘـﻮٰی ﭘـﺮ  1070ﻣﺬہـﺒﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮں ﻧے دﺳﺘﺨﻂ ﮐﯿﺎ اور اس ﮐﯽ ﻧﻘﻞ  50ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﻮ
رواﻧہ ﮐﯿں۔
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﯽ ﺑﺎت ہے ﮐہ دہﺸﺖ ﮔﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪہ ﻧے
داﻋﺶ ﮐﯽ زاﺋﺪ ﺟﺎرﺣﯿﺖ و ﺳﻔﺎﮐﺎﻧہ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ
اﺳے اﯾﮏ وﺣﺸﯽ اور درﻧﺪہ ﺻﻔﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮار دﯾﺎ ہے۔

اﯾﮏ ﺟﺎﺋﺰہ.
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻮں ﺧﺎص ﮐﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور
اﺳﻼم ﮐﻮ ان ﮐے ﺷﺮ ﺳےﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎﺋے۔آﻣﯿﻦ

