 ‐ 7974اﺳﻤﺎع&;1740#ل ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺳﻮال ﮐﮧ ﮨﻤﺎرے اور ان ﮐﮯ درم&;1740#ان ﻓﺮق
ک&;1740#ا ﮨﮯ
ﺳﻮال
اﮬﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ اور ﮨﻢ )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ﺷﯿﻌ ( ﺑﮭ ﻗﺮآن ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ وہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ اور ﮨﻢ ﺑﮭ ﻧﻤﺎز
ﭘﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﯾﮧ ﮐﯿﻮں ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺷﯿﻌ اور ﺳﻨ دوﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻗﮯ ﯿﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

ﺑﯿﺸ ﺟﻮ ﺑﮭ ﻻاﻟﮧ اﻻ اﻟﮧ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﮧ ﮐﺘﮯ اور اﺳﻼ م ﮐ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ وہ ﻗﺮآن ﮐ ﺗﻼوت ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ،
اور ﻧﻤﺎز  ،روزے اور ﺣﺞ اور زﮐﺎۃ ﮐﮯ وﺟﻮب ﮐﺎ اﻗﺮارﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ﯿﮟ وہ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوہ  ،اور ﺮ اﯾ ﮔﺮوہ اور ﻓﺮﻗﮯ
ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎدات  ،ﻋﺒﺎدات ﻣﯿﮟ اﯾ ﺧﺎص ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ان ﺳﺐ ﻓﺮﻗﻮں اور ﮔﺮوﮨﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺮ اﮬﻞ ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﯿﮟ ،
اور ﯾ ﮔﺮوہ ﻇﺎﺮی اور ﺑﺎﻃﻨ ﻃﻮرﭘﺮ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﺎ ﻣﺘﺒﻊ اور اس ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻻ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور
ﭘﻠﮯﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎرﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
اور ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ اور ﺟﻨﻮں ﻧﮯ اﭼﮭﮯ اور اﺣﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ان ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐ
۔۔۔۔ اﯾ ﮐﮯ آﺧﺮ ﺗ
اور ان ﮔﺮوﮨﻮں اور ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اور ﺑﺮا ﮔﺮوہ وہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﺳﻼم ﮐﻮ ﻇﺎﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﻔﺮ ﭼﮭﭙﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ  ،اور وہ اﭘﻨ زﺑﺎﻧﻮں ﺳﮯ وہ ﮐﭽﮫ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ان دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ اﻧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ ﯾﻮں ﮨﮯ :
اورﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﻴﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ  ،ﻟﯿﻦ درﺣﻘﯿﻘﺖ وہ اﯾﻤﺎن
واﻟﮯ ﻧﯿﮟ ﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﺗ: 
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اورﺟﺐ وہ اﯾﻤﺎن واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺑﮭ اﯾﻤﺎن واﻟﮯ ﯿﮟ  ،اورﺟﺐ اﭘﻨﮯ ﺑﮍوں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ
ﺗﻮ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻣﺬاق ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ
ﺗﻮ ان دوﻧﻮں اﮬﻞ ﺳﻨﺖ اوراﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ﺷﯿﻌ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺑﺖ ﺳﺎرے ﮔﺮوہ اور ﻓﺮﻗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺧﯿﺮ اور ﺷﺮ ﮐﮯ دور اور
ﻗﺮﯾﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ﻓﺮﻗﮧ ﻏﺎﻟ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ راﻓﻀﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ،
ﺟﻮ ﮐﮧ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﺗﮯ اور ﺑﺎﻃﻨ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮ
ں اور اس ﮐ ﮐﺘﺎﺑﻮں اور رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﻴﮟ ۔
ﺗﻮ اﺳ ﻟﮱ ﮐﭽﮫ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﮯ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻓﺎﻃﻤ اﺳﻤﺎﻋﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺑﮭﺎئ ﯿﮟ ،ﮐﮧ وہ ﻇﺎﺮی ﻃﻮر ﭘﺮ راﻓﻀﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﻈﺎﺮ ہ
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺑﺎﻃﻨ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﺤﺾ ﮐﺎ  ،اور ان ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﻃﻨ اس ﻟﮱ رﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﺎ ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ
ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿﮧ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﻨ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ وہ ﺑﺎﻃﻨ ﻣﻌﻨ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ  ،ﻣﺜﻼ وہ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﭘﺎﻧﭻ
ﻧﻤﺎزوں ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ان ﮐﮯ اﺳﺮار ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮨﮯ  ،اور رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزوں ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ان ﮐﮯ رازوں ﮐﻮ ﭼﮭﭙﺎﻧﺎ ﮨﮯ  ،اور ﺣﺞ
ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ان ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﮐ ﻃﺮف ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻧﺎ ۔
ﻟﯿﻦ ﺑﺎﻃﻨﯿﻮں – ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ﺑﮭ ﯿﮟ ‐ ﮐﺎ ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا ﻣﺬﮬﺐ اﺳﺮار اور ﺳﺮی اﺷﯿﺎء ﭘﺮ ﻣﺒﻨ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ان
ﮐﮯ اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﮯ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺳﺮی ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺮف ان ﮐﮯ ﺎں ﺳﺮاداروں ﮐﻮ ﮨ ﮨﮯ  ،اور ﯾﮧ ﺳﺮدار اور وڈﯾﺮے
ﻋﺎﻣ اﻟﻨﺎس ﮐﻮ ﺧﻼف واﻗﻌﮧ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺑﺘﺎﺗﮯ اور اﻧﯿﮟ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺳﮯ دور رﮐﮭﺘﮯ اور ان ﭘﺮ ﻣﺎﻟ ﭨﯿﺲ ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺮ ﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ
ان ﺳﮯ ﺧﺎص اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ وﺻﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور اﻧﯿﮟ اﭘﻨ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اور اﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﺧﻮف
دﻻﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐ ﺗﻮ ﺗﻤﯿﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﻨﭽﮯ ﮔ ، اوراﻧﯿﮟ ﺣﻢ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ
وہ روزہ رﮐﮭﻨﮯ اور اﻓﻄﺎری ﮐﺮﻧﮯ اور ﺣﺞ ﻣﯿﮟ اﮬﻞ ﺳﻨﺖ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﯾﮟ  ،اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت وہ ﮐﺴ ﭼﯿﺰ
ﺳﮯ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ دﮬﻮﮐﮧ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺗﺴﺎﻣﺢ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﻴﮟ ۔
اے ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮال آپ ﺗﻮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ﻋﻮام ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﯿﮟ ان وڈﯾﺮوں ﮐﮯ اﺳﺮار اور رازوں ﮐﺎ آپ ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﮟ  ،اور ﭘﮭﺮ وہ
آپ آﭘ ﻃﺮح ﮐﮯ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﮐﺎ اﻞ ﺑﮭ ﻧﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮐﮧ آپ ان اﺳﺮار ﺳﮯ واﻗﻔﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ
اﮔﺮا ن ﺳﮯ وﻗﻔﯿﺖ ﮨﻮ ﮔ ﺗﻮ آپ ان ﺳﮯ ﻧﻔﺮت اور ﺑﺮات ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ان ﮐﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ
ﻟﻴﮟ ﮔﮯ  ،وہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻏﻼم ﺑﻦ ﮐﺮان ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﻠﺘﮯ رﮨﻮ اورﺗﻢ ﭘﺮان ﮐ ﺳﺮداری ﻗﺎﺋﻢ رﮨﮯ ۔
اے ﺳﺎﺋﻞ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻏﯿﺮاﻟﮧ ﮐ ﻏﻼﻣ اور رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ
ﻋﻼوہ دوﺳﺮوں ﮐ اﺗﺒﺎع ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ اس ﻟﮱ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺲ اور ﮐ اﻃﺎﻋﺖ و اﺗﺒﺎع واﺟﺐ ﻧﻴﮟ
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 ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ راہ دﮐﮭﺎۓ اور ﺑﺪﻋﺎت ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﮐﺮرﮐﮭﮯ اور ﺣﻖ ﮐ راہ دﮐﮭﺎۓ ﺑﯿﺸ
وہ ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ۔ .
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