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ﺑﻌﺪدﺷﻤﻨﻮں ﻧے ﯾہ ﺳﺎزش ﺷﺮوع ﮐﺮ دی ﮐہ داﻋﺶ  ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﮬﺎب  ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﯽ ﭘﯿﺮو ﮐﺎر
ہے  ،اﻧہﯿں ﮐے ﻣﺴﻠﮏ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﺎﺗے ہﯿں ﻟہﺬا
ﯾہ وہﯽ ﻟﻮگ ہﯿں  ،ان ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ و ﻣﻨہﺞ وہﯽ اﻣﺎم
اہﻞ اﻟﺴﻨہ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے ﺳﻠﻔﯽ
ﻋﻘﯿﺪہ و ﻣﻨہﺞ ﺟﯿﺴﺎ ہے ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿں ﮐہﺘﺎ ہﻮں ﮐہ ان دوﻧﻮں ﮐے ﻣﻨہﺞ ﮐﻮ اﯾﮏ
ﻗﺮار دﯾﻨﺎ ﻣﭽﮭﻠﯽ اور ﺳﺎﻧڈے ﮐﻮ اﯾﮏ ﻗﺮار دﯾﻨے ﮐے
ﻣﺘﺮادف ہے۔
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ ﮐﺌﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﻗﻮں ﻧے اس ﭼﯿﺰ ﮐﺎ دﻋﻮیٰ
ﮐﯿﺎ ہے ﮐہ ہﻤﺎری دﻋﻮت اور ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮہﺎب
رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﯽ دﻋﻮت اﯾﮏ ہے۔
ﺗﻮ ﻣﯿں ﻧے ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐہ ﻣﯿں ان ﮐے اس دﻋﻮے ﮐﺎ
ﭘﻮل ﮐﮭﻮﻟﻮں،ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﻣﯿں ﻧے دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ اﯾﮏ آدﻣﯽ ﻧے
ﯾہـﯽ دﻋـﻮیٰ ﮐﯿـﺎ ہے ،اور اس ﻧے اﻣـﺎم ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب ﮐﯽ ﮐﺘﺎب “اﻟﺪرراﻟﺴﻨﯿۃ “)اﻟﺪرراﻟﺴﻨﯿۃ
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮہﺎب ﮐے اور ان ﮐے ﺷﺎﮔﺮدوں ﮐے
ان رﺳﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿں ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﺎ ﺑﯿﺎن
اور ﻏﻠـﻮ ﻓـﯽ اﻟﺘﮑﻔﯿـﺮ ﮐـﯽ ﻣﻤـﺎﻧﻌﺖ ہے( ﺳـے ﮐﭽـﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﮐے دﻓﺎع ﻣﯿں ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ
ﻣﯿں ﻧے اس ﮐﺎ ﺑﻐﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﮭے اس ﮐے ﺗﻤﺎم
دﻋﻮے ﺟﮭﻮٹ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾے ۔ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ ان ﮐﺎ
ﯾہ دﻋﻮیٰ ہے ﺗﻮ ﻣﯿں ان ﺳے ﮐﭽﮫ ﺳﻮاﻻت ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﻮں
ﮔﺎ،ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﮔﺮ وہ ان ﮐے ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻮاب دﯾں ﺗﻮ ہﻢ ان
ﮐے اس دﻋﻮے ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎن ﻟﯿں ﮔے۔ان ﺷﺎء اﻟﻠہ
ﻣﯿں ان ﺳے اﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں ﮐہ ﮐﯿﺎ ﻟﻔﻆ “داﻋﺶ”
)دوﻟﺖ اﻻﺳﻼﻣﯿہ ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم( اﻧہﻮں ﻧے اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐے اس ﻗﻮل ﺳے ﻟﯿﺎ
ہے ﮐہ:
ﻣﻌﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ ﻣﮕﺮ ﺟﺐ اس ﭘﺮ

اس ﮐے ﭘﺎس
ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ہﻮ ﺟﺎﺋے اور ﺣﺠﺖ ﯾہ ہے ﮐہ
اﻟﻠہ ﮐﺎﮐﻼم ﭘہﻨﭻ ﺟﺎﺋے اور اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬر ﺑﮭﯽ ﻧہ
ہﻮ ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے۔
ﺷﺨﺺ ﮐﯽ
ﯾﺎ اﻧﮑﺎ ﯾہ ﻗﻮل اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ہے:ہﻢ اﺳﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺟﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ ہﯿﺌﺖ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺷﺮک
ﮐﺮے ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﮐﯿﻠﺌے ﺑﻄﻼن ﺷﺮک ﭘﺮ ﺣﺠﺖ واﺿﺢ ہﻮ ﭼﮑﯽ
ہﻮ۔
ﯾﺎ اﻧﮑﺎ ﯾہ ﻗﻮل اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ہے:ہﻢ ہﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐـﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ﺟـﻮ اﺳﻼم ﺳـے ﭘﮭـﺮ ﺟـﺎﺋے اور
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﺳے روﮐے اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻮ ﺑﻨﺪہ ﺑﺘﻮں ﮐﯽ
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮے ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ہﻮ ﮐہ ﯾہ
ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﺎ ﮐﺎم اور دﯾﻦ ہے،اور اس ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯿﻠﺌے
ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮ ﮐے ﭘﯿﺶ ﮐﺮے ﺗﻮ ﯾہ وہ ﺷﺨﺺ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﮐﯽ ہﻢ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں  ،اور ہﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮭﯽ ان ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ
ﻗﺮار دﯾﺘﺎ ہے،ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﮐے دل ﻣﯿں ﮐﯿﻨہ و ﻋﺪاوت ہﻮ
ﯾﺎ وہ ﺟﺎہﻞ ہﻮ۔
ﯾﺎ اﻧﮑﺎ ﯾہ ﻗﻮل اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ہے :ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟہﺎﻟﺖ
ﮐﯽ وﺟہ ﺳےﮐﺎﻓﺮوں اور ﻣﺸﺮﮐﻮں واﻻ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﻧے اس ﮐﻮ ﺗﻨﺒﯿہ ﻧہ ﮐﯽ ہﻮ ﺗﻮ ہﻢ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ
ﻗﺮار ﻧہﯿں دﯾﺘے ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ اس ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ
ﮐﺮے۔
ﯾﺎ اﻧﮑﺎ ﯾہ ﻗﻮل اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ہے :ﺟﺐ وہ اﻧﺴﺎن ﺟﻮ
اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮلﷺ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ اس
ﮐے ﮐﭽﮫ اﻋﻤﺎل ﮐﻔﺮﯾہ ہﻮں ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﻔﺮﯾہ ہﻮ
اور اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ہﻮ ﮐہ وہ دﯾﻨﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳےﺟﺎہﻞ
ہﻮ ﺗﻮ وہ ہﻤﺎرے ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﻧہﯿں ہے ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ
اس ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﻓﺘﻮیٰ ﻟﮕﺎﻧے واﻻ اس ﭘﺮ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ
ﻧہ ﮐﺮدے۔
ﯾﺎ اﻧﮑﺎ ﯾہ ﻗﻮل اس ﮐﯽ دﻟﯿﻞ ہے:ہﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐے
ﭘﺎس ﻗﺮآن ﭘہﻨﭻ ﺟﺎﺋے)ﯾﻌﻨﯽ وہ اس ﮐے اﺳﺮار و رﻣﻮز
اور اﺣﮑﺎم ﺳے واﻗﻒ ہﻮ ﺟﺎﺋے( ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ہﻮ
ﺟﺎﺗﯽ ہے،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎہﻞ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ اس ﮐے ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ہے ﮐہ
وہ اہﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ہﻮﺗﺎ ہے۔

ﻧـﻮٹ :ﯾہـﺎں اﯾـﮏ ﺑـﺎت ﻣﻼﺣﻈہ ﻓﺮﻣـﺎﺋﯿں ﮐہ
ﺳﺎﺑﻘہ ﺗﻤﺎم اﻗﻮال ﻣﯿں ﮐﭽﮫ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺳے
ـﺎﮔﺮدوں ﮐے
ـﺾ ان ﮐے ﺷـ
ـﻮل ہﯿں اور ﺑﻌـ
،ﻣﻨﻘـ
ہﯿں۔
ﯾﺎ داﻋﺸﯽ ﺷﺎﯾﺪ اس ﻗﻮل ﺳے اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮﺗے ہﯿں:ﻓﺘﻨﻮں
اور ﻏﻠﺒہ ﺟہﺎﻟﺖ ﮐے زﻣﺎﻧے ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ہے ﻣﮕﺮ ﺟﺐ اس ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ دی
ﺟﺎﺋے اور اس ﮐﯿﻠﺌے ﺳﺎرے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﮐﻮ ﮐﮭﻮل ﮐﺮ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے۔
ﺷﺎﯾﺪ ﯾہ ﻗﻮل ہﻮ:ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے
ﯾﺎ
ﺳﻮاﺋے اس ﮐے ﮐہ ﺟﻮ اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﻔﺮ ﮐﺮے اور اس ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ دی ﮔﺌﯽ ہﻮ۔
ﯾﺎ ﯾہ ﻧﺺ ہﻮ  :ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﻣﮕﺮ ﺟﺲ
ﭘﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﺟﻤﻊ ہﻮ ﺟﺎﺋﯿں۔
اور اﺳﯽ ﻃﺮح:ہﻢ اﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻧہﯿں ﮐـﺮﺗے ہﯿں ،ﺟـﺐ وہ ﺟـﺎن ﻟے اور اس ﮐـﺎ اﻧﮑـﺎر
ﮐﺮے۔
ﯾﺎ ﯾہ ﻗﻮل ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے :ہﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے
ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻮ ﺟﺎن ﻟے ﭘﮭﺮ اس ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮے
اور اس ﮐﻮ ﮔﺎﻟﯽ دے اور ﺧﻮارج ﮐے ﻣﺬہﺐ ﭘﺮ ﭼﻠے اور
وہ ﺷﺮک ﮐﻮ ﭘہﻨﭽﺎﻧﺘﺎ ہﻮ اور اس ﮐﻮ ﻣﺤﺒﻮب رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ
اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ اور رﻏﺒﺖ دﻻﺗﺎ ہﻮ
ﺟﺐ اس ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ہﻮ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ وہ ﮐﺎﻓﺮ ہے۔
ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے ﯾہ ﻗﻮل ہﻮ  :ﯾہ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ اور ان ﺟﯿﺴے ﺟﻮ
اوﻟﯿﺎء اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗے ہﯿں ہﻢ اﻧﮑﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار
دﯾﺘے ہﯿں ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ ان ﭘﺮ ﺣﺠﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮدی ﮔﺌﯽ ہﻮ۔
ﺗﻮ ﯾہ ﭼﻨﺪ اﻗﻮال ﺗﮭے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﻋﻼوہ ﺑﮭﯽ اس ﻃﺮح
ﮐے ﮐﺌﯽ اﻗﻮال ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ہﻤﺎرا ﻣﻘﺼﺪ ﯾہ ہے ﮐہ ﺟﻮ اس
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧے اﻟﺪرراﻟﺴﻨﯿۃ اور آﺋﻤۃ اﻟﺴﻠﻒ ﭘﺮ ﺑہﺘﺎن
ﻟﮕﺎﯾﺎ ہے اس ﮐﻮ ﮐﮭﻮل ﮐﺮ واﺿﺢ ﮐﺮ ﺳﮑﯿں۔
ﺗﻮ ﯾہ ﮐﭽﮫ اﺋﻤہ

ﺟﻦ ﻣﯿں اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب

اﻧﮑے ﺑﯿﭩے اور اﻧﮑے ﺳﺎﺗﮭﯽ ،اﻧﮑے ﺷﺎﮔﺮد اور ان ﮐے
ﺷﺎﮔﺮدوں ﮐے ﺷﺎﮔﺮد ﺣﻀﺮات ﺷﺎﻣﻞ ہﯿں ،ﮐے ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻨﺪ اﻗﻮال ﺗﮭے۔
ﺗﻮ ﻣﯿﺮا ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ
داﻋﺶ ﮐﺎ ﻣﻨہﺞ ﻧﮑﻠﺘﺎ ہے؟

ان اﻗﻮال ﻣﯿں ﮐہﺎں ﺳے

ﯾﻘﯿﻨﺎً ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺤﻘﻖ اور ذی ﺷﻌﻮر
دﻋﻮے ﮐﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮے ﮔﺎ۔

آدﻣﯽ ان ﮐے اس

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐے ﭘﺎس اس ﺣﻮاﻟے ﺳے ﮐﭽﮫ ہﻮ ﺗﻮ
اورہﺎں
ہﻤﯿں ﺑﮭﯽ دﮐﮭﺎﺋﯿں ﺗﺎﮐہ ہﻢ ﺑﮭﯽ اس ﺳے ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ہﻮ
ﺳﮑﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎت ﯾہ ہے ﮐہ اﯾﺴﺎ ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﺑﺲ
اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟے ﮐﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨے ﺟﺎل ﻣﯿں
ﭘﮭﻨﺴﺎﻧﺎ ہے ﮐﻮﻧﺴﺎ ﮐﺴﯽ ﻧے ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﯽ ہے ﺑﺲ ﻧﺎم
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮو۔
ﻟہٰﺬا اس ﺳے ﯾہ ﺑﺎت ﻋﯿﺎں ہﻮﺟﺎﺗﯽ ہے ﮐہ داﻋﺶ اور
ﻧﺒﻮی دﻋﻮت ﻣﯿں زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﮐے ﻣﺜﻞ ﻓﺮق ہے ۔اس
ﻟﺌے داﻋﺶ اور ﻧﺒﻮی ﻣﻨہﺞ ﮐے درﻣﯿﺎن ﻓﺮق ﺳﻤﺠﮭﯿں اور
ﮐﻔﺎر اور ﺧﻮارج ﮐے اس ﺟﺎل ﺳے ﺑﭽﻨے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾں۔

اﻟﻠہ آپ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ وﻧﺎﺻﺮ ہﻮ،آﻣﯿﻦ

