 ‐ 206ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ اﮬﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ک& ;1740#ﺻﻔﺎت
ﺳﻮال
اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﺷﺮوط ﮐﯿﺎ ﯿﮟ ﺟﺲ ﮐ ﺷﺮﻋ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺗﺒﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮ ﯾﮧ واﺟﺐ اور ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ اﮬﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮐﺮ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐ
اﺗﺒﺎع ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺣﻖ ﭘﺮ ﭼﻠﮯ اور ﻋﻤﻞ ﮐﺮے  ،ان ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮے ﭼﺎﮨﮯ وہ اس ﮐﮯ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ں ﯾﺎ ﮐﮧ ﮐﺴ اور
ﺟﮧ اور ان ﺳﮯ ﻧﯿ اور ﺑﮭﻼئ اور ﺗﻘﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﺗﺎ رﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ دﯾﻦ ﮐ ﻣﺪد و
ﻧﺼﺮت ﮐﺮے ۔
ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ اس ﮐﺎﻣﯿﺎب اور ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ ﮐ ﺻﻔﺎت ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ :
ان ﺻﻔﺎت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺖ ﺳ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ اﯾ ﯾﮧ ﯿﮟ :
اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﮧ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﻴﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺳﻨﺎ :
) ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮔﺮوہ اﯾﺴﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺣﺎم ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺑﮭ اﻧﯿﮟ ذﻟﯿﻞ ﮐﺮﻧﮯ
ﯾﺎ اﻧ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ وہ اﻧﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﮟ ﭘﻨﭽﺎ ﺳﮯ ﮔﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺣﻢ ) ﻗﯿﺎﻣﺖ ( آ ﺟﺎۓ ﮐﺎ
اور وہ ﻟﻮگ اس ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮں ﮔﮯ (
اور ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨ ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮔﺮوہ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﮯ ﮔﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﺟﺎۓ ﮔ( 
اور ﻣﻐﯿﺮۃ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﮧ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺳﻨﺎ :
) ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ اﯾ ﻗﻮم ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﯿﮟ ﮔﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﺟﺎۓ ﮔ( 
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اور ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯﯿﮟ ﮐﮧ رﺳﻮل ﻣﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮔﺮوہ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻟﮍﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ  ،ﺟﻮ اﭘﻨﮯ دﺷﻤﻦ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﮯ ﮔﺎ  ،ﺣﺘ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﺧﺮی
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺢ اﻟﺪﺟﺎل ﺳﮯ ﻟﮍائ ﮐﺮﮔﺎ (
ان ﻣﻨﺪرﺟﮧ ﺑﺎﻻ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ اﯾ اﻣﻮر اﺧﺬ ﮐﯿﮱ ﺟﺎ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ :
ﭘﻼ :
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ) ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨ ( ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
اﯾ ﮔﺮوہ ﮨﮯ ﻧﮧ ﮐﮧ ﺳﺎری ﮐ ﺳﺎری اﻣﺖ  ،اور اس ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺑﮭ اﺷﺎرہ ﮨﮯ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﮭ ﮔﺮوہ اور
ﻓﺮﻗﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ۔
دوﺳﺮا :
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ) ﺟﻮ ان ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ وہ اﻧﯿﮟ ﮐﻮئ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﮟ دے ﺳﮯ ﮔﺎ ( اس ﺑﺎت ﭘﺮ
دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ ﮐﮯ ﻋﻼوہ اور ﺑﮭ ﻓﺮﻗﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ دﯾﻨ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻳﮟ
ﮔﮯ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح ﯾﮧ اس ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺘﺮاق ﮐﮯ ﻣﺪﻟﻮل ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺑﺘﺮﻓﺮﻗﮯ ﻓﺮﻗﮧ ﻧﺎﺟﯿﮧ ﮐﮯ ﺣﻖ ﭘﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد
اس ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ۔
ﺗﯿﺴﺮا :
دوﻧﻮں ﺣﺪﯾﯿﺜﻮں ﻣﯿﮟ اﮬﻞ ﺣﻖ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی ﮨﮯ  ،ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ واﻟ ﺣﺪﻳﺚ اﻧﯿﮟ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد اور ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﮐ
ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دﯾﺘ ﮨﮯ ۔
ﭼﻮﺗﮭﺎ :
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ) ﺣﺘ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ اﻣﺮ آﺟﺎۓ ( ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮨﻮا آﺟﺎۓ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺮ
ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮد وﻋﻮرت ﮐ روح ﮐﻮ ﻗﺒﺾ ﮐﺮ ﻟﮯ  ،ﺗﻮ اس ﺳﮯ اس ﺣﺪﯾﺚ ) ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﮔﺮوہ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨ ﺣﻖ ﭘﺮ
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ﻗﺎﺋﻢ رﮨﮯ ﮔﺎ ﺣﺘ ﮐﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ آﺟﺎۓ ( ﮐ ﻧﻔ ﻧ ﮨﻮﺗ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﯿﮟ ﮔﮯ
ﺣﺘ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮨﻮا ﻗﺮب ﻗﯿﺎﻣﺖ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐ ﻧﺸﺎﻧﯿﻮں ﮐﮯ ﻇﻮر ﮐﮯ وﻗﺖ ان ﮐ روﺣﯿﮟ ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻟﮯ ﮔ ۔
ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ ﮐ ﺻﻔﺎت :
اوﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ اﺣﺎدﯾﺚ اور دوﺳﺮی رواﯾﺎت ﺳﮯ ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ ﮐ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﺻﻔﺎت اﺧﺬ ﮐ ﺟﺎﺳﺘ ﯿﮟ :
 – 1ﮐﮧ ﯾﮧ ﮔﺮوہ ﺣﻖ ﭘﺮ ﮨﮯ ۔ﺗﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ وارد ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺣﻖ ﭘﺮ ﯿﮟ ۔
اور ﯾﮧ ﮔﺮوہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﻣﺮ ﭘﺮ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ ﮔﺮوہ اس اﻣﺮ ﭘﺮ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ ﮔﺮوہ اس دﯾﻦ ﭘﺮ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺳﺐ اﻟﻔﺎظ اس ﺑﺎت اور دﻻﻟﺖ ﭘﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯿﮟ ﮐﮧ ﯾ ﻟﻮگ دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اوراﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭘﺮ ﯿﮟ ﺟﺲ دﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ رﺳﻮل ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﮱ ﯿﮟ ۔
 – 2ﯾﮧ ﮔﺮوہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﻣﺮ ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﮱ ﮨﻮۓ ﮨﮯ ۔
اور ان ﮐﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﻣﺮ ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ :
ا – وہ دﻋﻮت اﻟ اﻟﮧ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﯿﮟ ۔
ب – اور ﯾﮧ ﮐﮧ وہ اس اﮨﻢ ﮐﺎم ) اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ( ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﮯ ﮨﻮۓ ﯿﮟ ۔
 ‐ 3ﮐﮧ ﯾﮧ ﮔﺮوہ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗ ﻇﺎﺮ رﯿﮟ ﮔﮯ :
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ اس ﮔﺮوہ ﮐﻮ اس وﺻﻒ ﺳﮯ ﻧﻮازا ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ) وہ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﮨ ﻇﺎﺮرﯿﮟ ﮔﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﺟﺎۓ
ﮔ اور وہ ﻇﺎ ﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ (
اور )ان ﮐﺎ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﻧﺎ (
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ﯾﺎ ) ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗ ﻇﺎﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ (
ﯾﺎ ) ﺟﻮ ان ﺳﮯ دﺷﻤﻨ ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﭘﺮ ﻇﺎﺮ ﮨﻮں ﮔﮱ (
ﯾﮧ ﻇﻮر اس ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ :
وﺿﻮح اور ﺑﯿﺎن ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮوہ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﭽﺎﻧﮯ اور ﻇﺎﺮ ﯿﮟ ۔
اس ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﺣﻖ ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ اور دﯾﻦ ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﻣﺮﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻴﮱ ﮨﻮ ۓ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ ﺟﮭﺎد ﺟﺎری رﮐﮭﮯ ﮨﻮۓ ﻴﮟ۔
اور ﻇﻮر ﻏﻠﺒﮧ ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔
 ‐ 3ﯾﮧ ﮔﺮوہ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﻟ اور اس ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ ۔
اﺑﻮ ﺛﻌﻠﺒﮧ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺗﻤﺎر ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺻﺒﺮ واﻟﮯ اﯾﺎم آرﮨﮯ ﯿﮟ  ،اس ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﺻﺒﺮ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ اﻧﺎرہ ﭘﮍ ﮐﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ (
ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ واﻟﮯ ﮐﻮن ﻟﻮگ ﯿﮟ ؟
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ  :وہ اﻞ ﻋﻠﻢ ﯿﮟ ۔
اور ﺑﺖ ﺳﺎرے ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ ﯾﮧ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ ﺳﮯ ﻣﺮاد اﮬﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﯿﮟ ۔
اور اﻣﺎم ﻧﻮوی رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮔﺮوہ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ اﻧﻮاع ﻣﯿﮟ ﭘﯿﮭﻼ ﮨﻮا ﮨﮯ  :ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺗﻮ
ﺑﺎدری ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻟﮍﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ  ،اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻓﻘﮭﺎء ﺑﮭ ﯿﮟ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ان ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﮭ ﯿﮟ  ،اور ان ﻣﯿﮟ
ﻋﺎﺑﺪوزاﮬﺪ ﻟﻮگ ﺑﮭ ﯿﮟ  ،اور ان ﻣﯿﮟ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﮭ ﯿﮟ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ان ﻣﯿﮟ اور
ﺑﮭ اﻧﻮاع ﯿﮟ ۔
اور ان ﮐﺎ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ  :ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻃﺎﺋﻔﮧ اور ﮔﺮوہ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐ ﻣﺘﻌﺪد اﻧﻮاع ﻣﯿﮟ ﮨﻮ  ،ان ﻣﯿﮟ ﻗﺘﺎل وﺣﺮب
ﮐﮯ ﻣﺎﺮ اور ﻓﻘﯿﮧ اور ﻣﺤﺪث اور اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ  ،اور زاﮬﺪ اور ﻋﺎﺑﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻴﮟ۔
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اور ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  ) :اﻧﻮں ﻧﮯ اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﮐﺎ ﮨﮯ ( ﯾﮧ
ﻻزم ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮐﺴ اﯾ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ ﮨ ﺟﻤﻊ ﮨﻮں ﺑﻠﮧ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮐﺴ اﯾ ﺧﻄﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮨﻮں ﺟﺎﺋﻴﮟ
 ،اور دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﮨﻮ ﺳﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮐﺴ اﯾ ﻣﻠ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ  ،اور
ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟ ﻣﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﺎری زﻣﯿﮟ ﮨ ان ﺳﮯ ﺧﺎﻟ ﮨﻮﺟﺎۓ اور ﺻﺮف اﯾ ﮨ ﮔﺮوہ اﯾ ﮨ
ﻣﻠ ﻣﯿﮟ رہ ﺟﺎۓ ﺗﻮ ﺟﺐ ﯾﮧ ﺑﮭ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎۓ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺣﻢ آﺟﺎۓ ﮔﺎ ۔
ﺗﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺮام ﮐ ﮐﻼ م ﮐﺎ ﻣﺎﺣﺎﺻﻞ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺴ اﯾ ﮔﺮوپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ ﮐﺴ اﯾ ﻣﻠ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺤﺪد ﮨﮯ  ،اﮔﺮﭼﮧ ان ﮐ آﺧﺮی ﺟﮧ ﺷﺎم ﮨﻮﮔ ﺟﺎں ﭘﺮ دﺟﺎل ﺳﮯ ﻟﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ
ﻧﮯ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﺷ و ﺷﺒﮧ ﻧﯿﮟ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻘﯿﺪہ اور ﻓﻘﮧ اور ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ اور
اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ اوراس ﮐ دﻋﻮت دﯾﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﯿﮟ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺑﺪرﺟﮧ اوﻟ ﻃﺎﺋﻔﮧ ﻣﻨﺼﻮرہ ﮐ ﺻﻔﺎت ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﯿﮟ اور ﯾﮧ ﮨ دﻋﻮت و ﺟﮭﺎد اور اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺮ اور اﻞ ﺑﺪﻋﺎت ﮐﮯ رد ﻣﯿﮟ اوﻟ اور آﮔﮯ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ ان
ﺳﺐ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻮ ﮐﮧ وﺣ ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﮯ ﻟﯿﺎ ﺟﺎۓ ۔
ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﮭ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺮے  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﺎرے ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ
ﭘﺮ رﺣﻤﺘﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎۓ آﻣﯿﻦ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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