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ﺳﻮال
ﺑﻌﺾ آﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﮭﺎئ ﻣﺠﮭﮯ ﺳﮯ ﺑﺖ ﮨ زﯾﺎدہ ﻣﯿﺮے ﻣﺬﮬﺐ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ آﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﺣﻨﺒﻠ ﮨﻮں ﯾﺎ ﮐﮧ
ﺷﺎﻓﻌ وﻏﯿﺮ ہ ۔۔ اور ﻣﯿﮟ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﻞ ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻮں  ،ﻣﺠﮭﮯ ﺻﺮف اﺗﻨﺎ ﮨ ﮐﺎﻓ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮں  ،اوراﮔﺮ ﻣﺠﮭﮯ دﯾﻨ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻞ ﭘﯿﺶ آﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮫ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﻮں  ،ﺗﻮ اس ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ
آپ ﮐ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

آپ ﮐﮯ ﻟﮱ اﺗﻨﺎ ﮨ ﮐﺎﻓ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ  ،اور رﺎ ﮐﮧ ﻣﺴﻠ ﺣﻨﺒﻠ اور ﺷﺎﻓﻌ
ﺗﻮ ﯾﮧ ﮐﻮئ ﺿﺮوری ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ان ﻣﺬاﮬﺐ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﯿﺪ ﮨﻮا ﺟﺎۓ  ،ﻟﯿﻦ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﮧ ﮐﮯ ﺎں ﯾﮧ ﻋﻠﻤﺎء اﺻﺤﺎب ﻓﻀﻞ و ﻣﺮﺗﺒﮧ
ﯿﮟ  ،ان ﮐﮯ اﻗﻮال ﮐﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﻴﺎ اور ان ﮐﮯ ﭘﯿﺮوﮐﺎر اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﻣﺬاﮬﺐ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻦ ﮔﮱ  ،ﺑﺎوﺟﻮد اس
ﮐﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺳﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ اور اﻋﺘﻘﺎد ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻔﻖ ﯿﮟ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻓﺮوﻋﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﯿﮟ ۔
ﻟﯿﻦ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺴ اﯾ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﻔ رﮨﮯ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ وﺟﮧ اﻟﺪﻻﻟﮧ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺳﮯ اور اس ﺳﮯ وہ ﭘﻮﺷﯿﺪہ ﮨﻮ
ﺗﻮ وہ اﭘﻨﮯ اﺟﺘﮭﺎد ﺳﮯ ﻓﺘﻮی ﺻﺎدر ﮐﺮدے  ،اور اس ﮐﺎ ﯾﮧ ﻗﻮل دوﺳﺮے ﮐﮯ ذﻣﮧ ﻻزم ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﺑﮭ ﯾ ﮐﮯ اور اس
ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے  ،ﻟﯿﻦ ان ﮐﮯ اﮐﺜﺮ ﭘﯿﺮوﮐﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ ﮨﻮﭼﮯ ﯿﮟ اور ان ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ اﻗﻮال ﭘﺮﮨ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اﮔﺮﭼﮧ وہ
ﻗﻮل ﺻﺮﯾﺢ اور ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح اﻧﻮں ﻧﮯ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺼﻮص ﮐﻮ رد ﮐﺮدﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎک وہ ان ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ اﻗﻮال ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ  ،ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﻢ
ﻋﺎﻣ اﻟﻨﺎس ﮐﻮ ﯾﮧ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ اﺳﻼم ﮐ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ ﮐﻮئ ﻣﺸﻞ ﭘﯿﺶ آۓ وہ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻌﺼﺐ ﮐﺎ ﺷﺎر ﻧﯿﮟ اور ان ﻣﺆﻟﻔﺎت ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ اﻞ
ﻋﻠﻢ اور اﺳﻼم اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺮوف ﯿﮟ ۔
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واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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