 ‐ 8571ﺣﺒﺸﯿﻮں ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺳﻮال
اس ﮔﺮوہ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ) ﺣﺒﺸ ( ﮐﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﻼ م ﮐ راۓ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟ اور ان ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرہ ﮐﯿﺎ
ﻣﻮﻗﻒ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ ؟ اور اس ﮔﺮوہ ﮐ ﻋﻘﺪی ﻏﻠﻄﯿﺎں ﮐﯿﺎ ﯿﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
وﺣﺪہ اﻟﺼﻼۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒ ﺑﻌﺪہ ،وﻋﻠ آﻟﮧ وﺻﺤﺒﮧ ۔
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺘﻮی اور ﻋﻠﻤ رﯾﺴﺮچ ﮐﻤﯿﭩ ﮐﮯ ﭘﺎس )ﺣﺒﺸ ﺟﻤﺎﻋﺖ ( ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اور اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﻃﺮف ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺨﺺ
ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﮧ اﻟﺤﺒﺸ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﮟ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺖ ﺳﮯ ﺳﻮاﻻت و اﺳﺘﻔﺴﺎرات آۓ ﯿﮟ  ،اور اس
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﺑﺖ ﺳﺎری ﺷﺎﺧﯿﮟ ﺑﻌﺾ ﯾﻮرﭘ ﻣﻤﺎﻟ اور اﻣﺮﯾﺎ اور اﺳﭩﺮﯾﻠﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﭘﺎئ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ ۔
ﺗﻮﮐﻤﯿﭩ ﻧﮯ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ وہ ﻟﭩﺮﯾﭽﺮ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﻘﺎدات و اﻓﺎر اور دﻋﻮت ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﮨﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﯿﺎ
 ،اس ﻟﭩﺮﯾﭽﺮ ﭘﺮﻏﻮروﺧﻮص ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯿﭩ ﻧﮯ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ وﺿﺎﺣﺖ ﮐ ﮨﮯ :
اول :
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻣﯿﮟ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮوی ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺳﺐ ﺳﮯ اﭼﮭﮯ ﻟﻮگ ﻣﯿﺮے دور ﮐﮯ اور ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﻧﮯ واﻟﮯ ﭘﮭﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﻧﮯ واﻟﮯ ﻴﮟ ( دوﺳﺮے اﻟﻔﺎظ
ﺑﮭ وارد ﻴﮟ ۔
اور ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﮨﮯ  ) :ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺗﻘﻮی اور ﺳﻤﻊ واﻃﺎﻋﺖ ﮐ وﺻﯿﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں  ،اﮔﺮﭼﮧ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﻮئ ﺣﺒﺸ
ﻏﻼم ﮨ اﻣﯿﺮ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﺑﻨﺎ دﯾﺎ ﺟﺎۓ  ،اور ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﺮے ﺑﻌﺪ زﻧﺪہ رﮨﮯ ﮔﺎ وہ اﺧﺘﻼف دﯾﮭﮯ ﮔﺎ ،ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﯿﺮی اور
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ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﮟ اﻟﻤﺪﯾﯿﻦ ﮐ ﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ  ،اس ﭘﺮ ﺳﺨﺘ ﺳﮯ ﮐﺎرﺑﻨﺪ رﮨﻨﺎ  ،اور ﻧﮱ ﻧﮱ ﺑﺪﻋﺎت واﻟﮯ ﮐﮯ ﺑﭽﺘﮯ
رﮨﻨﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﻤﺮاﮨ ﮨﮯ ( ۔
ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ  ،اﺑﻮ داوود  ،اور ﺗﺮﻣﺬی ﻧﮯ اﺳﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ اوراﺳﮯ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﻗﺮون ﺛﻼﺛﮧ ﮐﮯ اﻣﺘﯿﺎز ﮐ ﺳﺐ ﺳﮯ اﮨﻢ ﺧﺼﻠﺖ اور ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺧﯿﺮ اورﺑﮭﻼئ رﮨ اس ﮐ ﺧﺼﻠﺖ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺎﯾﺎ اور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ  ،اور ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐﻮ ﮨ ﺮ اﯾ ﮐﮯ
ﻗﻮل ﭘﺮ ﻣﻘﺪم رﮐﮭﺎ ﭼﺎﮨﮯ اس ﻗﻮل ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﮐﻮئ ﺑﮭ ﮨﻮ  ،اور ﺳﺐ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﻓﮭﻢ و ﻓﺮاﺳﺖ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺎ ۔
اور ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﮐ ﻧﺼﻮص ﮐﻮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﯿﮧ اور ﻋﺮﺑ ﻟﻐﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻤﺠﮭﺎ  ،اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ اس ﮐ ﺟﺰﺋﯿﺎت و
ﮐﻠﯿﺎت اور ﻋﻤﻮم اور ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﮐﻮﻣﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺧﺬ ﮐﯿﺎ  ،اور ﻣﺘﺸﺎﺑﮧ ﻧﺼﻮص ﮐﻮ ﻣﺤﻢ ﻧﺼﻮص ﭘﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ  ،ﺗﻮ اس ﻟﮱ
وہ ﺷﺮﻋﯿﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﮨﮯ اور اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ  ،اور اس ﭘﺮ ﭘﻮری ﺳﺨﺘ ﺳﮯ ﮐﺎ رﺑﻨﺪ رﮨﮯ  ،اور اس ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ﺗﻮ
ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐ ﮐﻤ اور ﻧﮧ ﮨ زﯾﺎدﺗ ﮐ ، اوران ﺳﮯ ﯾﮧ ﭼﯿﺰ ﮐﯿﺴﮯ ﺳﺮزد ﮨﻮ ﺳﺘ ﺗﮭ ﮐﮧ وہ دﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﻤ وزﯾﺎدﺗ
ﮐﺮﻟﯿﮟ ﺟﺒﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ اس ﻧﺺ ﮐﻮ ﭘﮍا ﮨﻮا ﺗﮭﺎ اور اس ﻧﺺ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮرﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﻮﮐﮧ ﺮ ﺧﻄﺎ اور زﻟﻞ ﺳﮯ ﻣﻌﺼﻮم
ﮨﮯ ۔
دوم :
ﭘﮭﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﺴﮯ ﻧﺎﺧﻠﻒ ﻟﻮگ آۓ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻋﺎت و ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﮯ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ رواج ﭘﺎ ﻟﯿﺎ  ،اور ﺮ اﯾ راۓ رﮐﮭﻨﮯ
واﻻ اﭘﻨ راۓ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﺎ اور ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿﮧ ﮐﻮ ﺗﺮ ک ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﮯ اور اﻧﯿﮟ اﭘﻨ اﮬﻮاء اور ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ڈﮬﺎﻻ ﺟﺎﻧﮯ اور اس ﺗﺎوﯾﻠﯿﮟ ﮐ ﺟﺎﻧﮯ ﻟ ، ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﻃﺮح ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧ اور
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوہ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮ ں ﮐ راہ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮ دﯾﺎ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
اور ﺟﻮﺷﺨﺺ راہ ﮬﺪاﯾﺖ ﮐﮯ واﺿﺢ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﮭ رﺳﻮل )ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ( ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے اور ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐ راہ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮐﺴ اور راہ ﭘﺮ ﭼﻠﮯ  ،ﺗﻮ ﮨﻢ اﺳﮯ ادﮬﺮ ﮨ ﻣﺘﻮﺟﮧ ﮐﺮ دﯾﮟ ﮔﮯ ﺟﺪﮬﺮ وہ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﮧ ﮨﻮا ﮨﻮ
اور اﺳﮯ ﺟﻨﻢ ﻣﯿﮟ ڈال دﯾﮟ ﮔﮯ اور ﯾﮧ ﭘﭽﻨﮯ واﻟ ﺑﺖ ﮨ ﺑﺮی ﺟﮧ ﮨﮯ
اور ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ اس اﻣﺖ ﭘﺮ ﻓﻀﻞ وﮐﺮم ﮨﮯ ﮐﮧ ﺮ دور ﻣﯿﮟ اﯾﺴﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ رﺳﻮخ
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رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ اور ان ﺑﺪﻋﺎت ﺟﻮ ﮐﮧ دﯾﻦ ﮐﮯ ﺟﻤﺎل وﺧﻮﺑﺼﻮرﺗ ﻣﯿﮟ ﺑﺎڑ ﭘﯿﺪا ﮐﺮ رﮨ اور اس ﮐ ﺻﻔﺎئ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ اﻣﯿﺰش
ﮐﺮرﮨ اور ﺳﻨﺖ ﮐﻮﻣﭩﺎ رﮨ ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻗﻠﻊ ﻗﻤﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ۔
ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس وﻋﺪہ ﮐ ﺳﭽﺎئ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﯾﻦ اور ﺷﺮﻋﯿﺖ ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ  ،وہ وﻋﺪہ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اس ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﮯ :
ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨ اس ﻗﺮآن ﮐﻮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﮨ اس ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯿﮟ
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ  ) :ﺮوﻗﺖ ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ دﯾﻦ ﮐ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮﺗﮯ
رﯿﮟ ﮔﮯ  ،ﺟﻮ ﺑﮭ اﻧﯿﮟ ذﻟﯿﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ان ﮐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے ﮔﺎ وہ اﻧﯿﮟ ﮐﻮئ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﯿﮟ دے ﺳﮯ
ﮔﺎ  ،ﺣﺘ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺣﻢ آﺟﺎۓ ﮔﺎ اور وہ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮں ﮔﮯ ( ﯾﮧ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐ ﺳﺐ ﮐﺘﺐ ﺻﺤﺎح اور
ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اور ﺳﻨﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﮭ اﻟﻔﺎظ وارد ﯿﮟ ۔
ﺳﻮم :
ﭼﻮدوﯾﮟ ﺻﺪی ﮐﮯ آﺧﺮی اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﻋﺒﺪاﻟﮧ ﺣﺒﺸ ﮐ ﻗﯿﺎدت ﻣﯿﮟ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﺎﺮ ﮨﻮئ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺣﺒﺸﮧ ﺳﮯ ﺷﺎم ﻣﯿﮟ
ﮔﻤﺮاﮨ ﭘﯿﮭﻼﻧ ﺷﺮوع ﮐ اور ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐ دﻋﻮت دﯾﻨ ﺷﺮوع ﮐ اور
اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺮوﮐﺎروں ﮐﻮ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ اور اﭘﻨﮯ اﻓﺎر ﮐﻮ ﭘﯿﮭﻼﻧﮯ ﻟﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﻤ ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﻮں اور ﺻﻮﻓﯿﻮں اور ﻣﻌﺘﺰﻟﮧ ﮐﮯ
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮧ ﮨﮯ ﯾﮧ ﺷﺨﺺ ان ﻋﻘﺎﺋﺪ ﭘﺮ ﺗﻌﺼﺐ رﮐﮭﺘﺎ اور اس ﭘﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮے ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﮐ دﻋﻮت دﯾﻨﮯ
واﻻﻟﭩﺮﯾﭽﺮﻃﺒﻊ ﮐﺮﺗﺎ اور اﺳﮯ ﭘﯿﮭﻼﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ان ﮐﮯ ﻟﭩﺮﯾﭽﺮ ﮐﻮ ﺑﻐﻮر دﯾﮭﻨﮯ اور ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ واﺿﻊ ﮨﻮ ﺗﺎ ﮨﮯﮐﮧ اﭘﻨﮯ اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ )اﻞ ﺳﻨﺖ ( ﺳﮯ ﺧﺎرج ﯿﮟ  ،ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﮐﭽﮫ اﻋﺘﻘﺎد ات ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﻧﮧ ﮐﮧ
ﺳﺐ :
 -1ﯾﮧ ﮔﺮوہ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺮﺟﺌﮧ ﮐﮯ ﻣﺬﻣﻮم ﻣﺬﮬﺐ ﭘﺮ ﮨﮯ ۔
اور ﯾﮧ ﺑﺎت ﺳﺐ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ وہ ﻋﻘﯿﺪ ہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﻢ اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم
رﺣﻤﻢ اﻟﮧ اور ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آج ﺗ ﺟﻮ ﺑﮭ ان ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ اور راہ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ وہ ﻋﻘﯿﺪہ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ :
اﯾﻤﺎن زﺑﺎﻧ اﻗﻮال اور اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺐ اور اﻋﻀﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
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اﻧﻘﯿﺎد واﻃﺎﻋﺖ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﺮۃ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﻀﻮع ﮨﻮ  ،اور اﮔﺮ ﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﮐﺎ دﻋﻮی ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ دﻋﻮی ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﮟ ۔
اس ﻋﻘﯿﺪہ ﮐ ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﻠﻒ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﻗﻮال ﮐﺜﺮت ﺳﮯ وارد ﯿﮟ  ،اﻧ اﻗﻮال ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ  :ﺻﺤﺎﺑﮧ اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اور ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﻨﯿﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دور ﻣﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ان
ﮐﺎ اس ﺑﺎت ﭘﺮ اﺟﻤﺎع ﮨﮯ  ،وہ ﯾﮧ ﮐﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﮧ  :اﯾﻤﺎن ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ اور ﻧﯿﺖ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ  ،ان ﺗﯿﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮئ اﯾ
ﺑﮭ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺎ ﻓ ﻧﯿﮟ ۔)ﯾﻌﻨ ﺗﯿﻨﻮں ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ( ۔
 ‐ 2اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﻮگ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﻣﺮدوں ﺳﮯ اﺳﺘﻐﺎﺛﮧ اور ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﻨﺎ اور اﻧﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﭘﺎرﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دﯾﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐ ﻧﺼﻮص اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اﺟﻤﺎع ﺳﮯ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﮨﮯ  ،اور ﯾ
ﺷﺮک ان ﭘﻠﮯ ﻣﺸﺮﮐﻮں اور ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ وﻏﯿﺮہ ﮐﺎ دﯾﻦ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﺟﺲ
ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
اورﯾﮧ ﻟﻮگ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ اﯾﺴ ﭼﯿﺰوں ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﻧﮧ ﺗﻮاﺳﮯ ﻧﻘﺼﺎن دے ﺳﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ اﺳﮯ
ﮐﻮئ ﻧﻔﻊ دے ﺳﯿﮟ اور ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں ﯾﮧ ﮨﻤﺎرے ﺳﻔﺎرﺷ ﯿﮟ
اور اﻟﮧ ذواﻟﺠﻼل ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
ﭘﺲ آپ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﯾﮟ  ،اﺳ ﮐﮯ ﻟﮱ دﯾﻦ ﮐﻮﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮۓ  ،ﺧﺒﺮدار ! اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﻟﮱ
ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ اور اوﻟﯿﺎء ﺑﻨﺎ رﮐﮭﮯ ﯿﮟ )اور ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ( ﮐﮧ ﮨﻢ ان ﮐ ﻋﺒﺎدت
ﺻﺮف اس ﻟﮱ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻧﺰدﯾ ﮐﮯ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﺗ ﮨﻤﺎری رﺳﺎئ ﮐﺮا دﯾﮟ  ،ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺟﺲ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف
ﮐﺮرﮨﮯ ﯿﮟ اس ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻮد ﮐﺮے ﮔﺎ  ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺟﮭﻮﭨﮯ اور ﻧﺎﺷﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮬﺪاﯾﺖ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ وہ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺸ اور ﺳﻤﻨﺪر ﮐﮯ اﻧﺪﮬﯿﺮوں ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯾﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻢ اس ﮐﻮ ﮔﮍ ﮔﮍا اور
ﭼﭙﮯ ﭼﭙﮯ ﺳﮯ ﭘﺎرﺗﮯ ﮨﻮ ﮐﮧ اﮔﺮ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﻧﺠﺎت دے دے ﺗﻮ ﮨﻢ ﺿﺮور ﺷﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ  ،آپ
ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺮ ﻏﻢ ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﺷﺮک ﮐﺮﻧﮯ ﻟ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ
اور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
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اورﺑﯿﺸ ﻣﺴﺠﺪﯾﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﮯ ﻟﮱ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴ ﮐﻮ ﺷﺮﯾ ﻧﮧ ﺑﻨﺎؤ
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
ﯾﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻤﺎرا رب ﮨﮯ اﺳ ﮐ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮨﮯ  ،اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺟﻨﯿﮟ ﺗﻢ ﭘﺎر رﮨﮯ ﮨﻮ وہ ﺗﻮ ﮐﮭﺠﻮرﮐ ﮔﭩﮭﻠ ﮐﮯ
ﭼﻠﮯ ﮐﮯ ﺑﮭ ﻣﺎﻟ ﻧﯿﮟ  ،اﮔﺮ ﺗﻢ اﻧﯿﮟ ﭘﺎرو ﺗﻮ وہ ﺗﻤﺎری ﭘﺎر ﺳﻨﺘﮯ ﮨ ﻧﯿﮟ اور اﮔﺮ ) ﺑﺎﻟﻔﺮض ( ﺳﻦ ﺑﮭ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ
ﻓﺮﯾﺎد رﺳ ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﯾﻨﮯ ﺑﻠﮧ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﻤﺎرے اس ﺷﺮک ﮐﺎ ﺻﺎف اﻧﺎر ﮐﺮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ  ،اور آپ ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﻮئ ﺑﮭ ﺧﺒﺮدار ﺧﺒﺮﯾﮟ ﻧﮧ دے ﮔﺎ
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ) دﻋﺎء ﻋﺒﺎدت ﮨﮯ ( اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮ اﺻﺤﺎب ﺳﻨﻦ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اس ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آﯾﺎت اور اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺖ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﮐﮧ ﭘﻠﮯ دور ﮐﮯ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﯾﮧ ﻋﻠﻢ
ﺗﮭﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ رازق اور ﺧﺎﻟﻖ اور وﮨ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ  ،ﻟﯿﻦ اﻧﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﻟﻮں ﮐ ﻋﺒﺎدت اس ﻟﮱ
ﮐ ﺗﺎﮐﮧ وہ ان ﮐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﯾﮟ اور ان ﮐﮯ ﻟﮱ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﻧﮯ اﻧﻴﮟ اس ﻓﻌﻞ ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺎ  ،اور ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ اور ﺷﺮک ﮐ وﺟﮧ ان ﭘﺮ ﺣﻢ ﺻﺎدر ﮐﯿﺎ اوراﭘﻨﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﮐﻮ ان ﺳﮯ ﻟﮍائ اور ﺟﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻢ دﯾﺎ ﺣﺘ ﮐﮧ اﻟﮧ وﺣﺪہ ﮐ ﻋﺒﺎدت ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮯ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
اور ان ﺳﮯ ﻗﺘﺎل ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﺣﺘ ﮐﮧ ﻓﺘﻨﮧ ﺑﺎﻗ ﻧﮧ رﮨﮯ اور ﺳﺎرے ﮐﺎ ﺳﺎرا دﯾﻦ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮨﻮ ﺟﺎۓ
اور ﻋﻠﻤﺎۓ ﮐﺮام ﻧﮯ اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﺑﺖ ﺳﺎری ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐ ﯿﮟ  ،ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اس اﺳﻼم ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ
ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ رﺳﻮل ﻣﺒﻌﻮث ﮐﮱ ﮔﮱ اور ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﻧﺎزل ﮐ ﮔﺌﻴﮟ  ،اور ان ﻣﯿﮟ اﻞ ﺟﺎﻠﯿﺖ ﮐﮯ دﯾﻦ اور ان ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ
اوراﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯿﮟ ۔
اس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اﭼﮭ اور ﺑﺘﺮ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮨﮯ ﮐﮧ اﯾ ﻣﺨﺘﺼﺮ اور ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺘﺎب
ﮨﮯ ) ﻗﺎﻋﺪہ ﺟﻠﯿ ﻓ اﻟﺘﻮﺳﻞ واﻟﻮﺳﯿﻠ ( ۔
 ‐ 3اس ﮔﺮوہ اور ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﻮگ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻮاﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘ ﻧﯿﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ۔

12 / 5

ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯿﮧ اور ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮﯾﮧ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اﺟﻤﺎع ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﺎت ﺛﺎﺑﺖ اور ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐﮧ ،اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﺟﺐ
ﭼﺎﮨﮯ اس ﻃﺮح ﮐﻼم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح اس ﮐﮯ ﺷﺎﯾﺎن ﺷﺎن اور ﻻﺋﻖ ﮨﮯ  ،اورﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﻧ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘ ﮨﮯ  ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
اوراﮔﺮ آپ ﺳﮯ ﮐﻮئ ﻣﺸﺮک ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﮯ ﭘﻨﺎہ دے دﯾﺠﮱ ﺣﺘ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻼم ﺳﻦ ﻟﮯ
اوراﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﻮﺳ) ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ( ﺳﮯ ﺻﺎف ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻼم ﮐﯿﺎ ۔
اور اﻟﮧ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﮧ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
آپ ﮐﮯ رب ﮐﺎ ﮐﻼم ﺳﭽﺎئ اور اﻧﺼﺎف ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮐﺎﻣﻞ ﮨﮯ
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
ﺣﺎﻻﻧﮧ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﻼم اﻟﮧ ﮐﻮ ﺳﻦ ﮐﺮ اور ﻋﻘﻞ وﻋﻠﻢ واﻟﮯ ﮨﻮﺗﮯﮨﻮۓ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﺑﺪل ڈاﻟﺘﮯ ﯿﮟ
۔
اور اﯾ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
وہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﮐﻼم ﮐﻮ ﺑﺪل دﯾﮟ  ،آپ ﮐﮧ دﯾﺠﮱ ! ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﻠﮯ ﮨ ﻓﺮﻣﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻢ ﺮﮔﺰ
ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﻧﯿﮟ ﭼﻠﻮﮔﮯ ۔
اس ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ آﯾﺎت ﺗﻮ ﺑﺖ ﺳ ﺟﻮ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﻴﮟ  ،اور اس ﻋﻘﯿﺪے ﮐﺎ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺳﮯ ﺗﻮاﺗﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺛﺒﻮت
ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯿﮧ اور اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮﯾﮧ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ  ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اور
اس ﮐﺎ اﺣﺴﺎن ﮨﮯ ۔
 – 4اس ﮔﺮوہ ﮐﮯ ﺎں ﯾﮧ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺳﻤﺎء ﺻﻔﺎت ﮐ ﺟﺘﻨ ﺑﮭ ﻧﺼﻮص ﯿﮟ ان ﮐ
ﺗﺎوﯾﻞ ﮐ ﺟﺎۓ ۔
اور ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ اﺟﻤﺎع ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻢ اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم ﮐﮯ دور
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ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ آج ﺗ ان ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﯾﮧ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﺘﮯﯿﮟ ﮐﮧ اﺳﻤﺎء وﺻﻔﺎت ﮐ ﺟﻮ
ﻧﺼﻮص وارد ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ ﮐﺴ ﺗﺎوﯾﻞ اور ﺗﺤﺮﯾﻒ اور ﺑﻐﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ اور ﺗﯿﯿﻒ اور ﺗﻤﺜﯿﻞ اور ﺗﺸﺒﯿﮧ ﮐﮯ اﯾﻤﺎن ﻻﻧﺎ واﺟﺐ
ﮨﮯ ۔
ﺑﻠﮧ ان وہ اس ﺑﺎت ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ و ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻣﺜﻞ ﮐﻮئ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ اور وہ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ دﯾﮭﻨﮯ واﻻ
ﮨﮯ  ،ﺗﻮ) اﻞ ﺳﻨﺖ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ( اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ اس ﮐ ﻧﻔ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺟﻮوﺻﻒ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻟﮱ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،
اور ﻧﮧ ﮨ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮ اس ﮐ ﺟﮧ ﺳﮯ دوﺳﺮے ﺟﮧ ﭘﮭﯿﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اور ﻧﮧ ﮨ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺳﻤﺎء اور آﯾﺎت ﻣﯿﮟ اﻟﺤﺎد
ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور ﻧﮧ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﮐ ﮐﯿﻔﯿﺖ اور اورﻧﮧ ﮨ اس ﮐ ﺻﻔﺎت ﮐ ﻣﺜﺎل ﻣﺨﻠﻮق ﮐ ﺻﻔﺎت ﺳﮯ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اس ﻟﮱ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻮئ ﮨﻤﺴﺮ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ ﮐﻮئ ﺷﺮﯾ ﮨﮯ ۔
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ :
ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ وارد ﮨﮯ اس ﻃﺮح اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﺮراد ﮨﮯ  ،اور رﺳﻮل
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ وہ ﻻۓ ﯿﮟ اس ﭘﺮ اس ﻃﺮح اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ ﺟﻮ ﻣﺮاد رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﮨﮯ ۔
اور اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ :
ﮨﻢ ان ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﺗﮯ اور اس ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور اس ﮐﻮ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﭘﺮ ﻧﯿﮟ ﻟﻮﭨﺎﺗﮯ  ،اور ﻧﮧ ﮨ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﺎ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ وﺻﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻟﮱ ﺧﻮد وﺻﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
 – 5اور ان ﮐﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ " ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻠﻮ ﮐﺎ اﻧﺎر اور ﻧﻔ ۔
اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ وہ ﮨ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐ ﻗﻄﻌ آﯾﺎت اور اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮﯾﮧ اور ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻤﮧ اور
ﺻﺮﯾﺢ ﻋﻘﻮل دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ،ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ ﺑﻠﻨﺪ اور اﭘﻨﮯ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮐﻮئ ﭼﯿﺰ ﺑﮭ ﭘﻮﺷﯿﺪہ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
ﭘﮭﺮ وہ ﻋﺮش ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻮی ﮨﻮا اس ﮐﺎ ذﮐﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺳﺎت ﺟﮧ ﭘﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
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ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺳﺘﮭﺮے ﮐﻠﻤﺎت اﺳ ﮐ ﻃﺮف ﭼﮍﮬﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻧﯿ ﻋﻤﻞ ان ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﺟﻞ وﻋﻼ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮨﮯ :
اور وہ ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ اور ﻋﻈﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ
اور ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ  :اﭘﻨﮯ ﺑﺖ ﮨ ﺑﻠﻨﺪ اﻟﮧ ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔ ﺑﯿﺎن ﮐﺮو
اور اﻟﮧ رب اﻟﻌﺰت ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
اور ﯾﻘﯿﻨﺎ آﺳﻤﺎن وزﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﮐﻞ ﺟﺎﻧﺪار اور ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺠﺪے ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ذرا ﺑﮭ ﺗﺒﺮ ﻧﯿﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،اور اﭘﻨﮯ رب ﺳﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﮯ ﮐﭙﭙﺎﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ اور ﺟﻮ ﺣﻢ ﻣﻞ ﺟﺎۓ اس ﮐ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ
۔
اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺑﺖ ﺳ آﯾﺎت ﯿﮟ  ،اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺑﺖ ﺳﺎری اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﮧ ﺳﮯ ﺑﮭ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ،
ان ﻣﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﻌﺮاج ﮐﺎ ﻗﺼﮧ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﻮاﺗﺮ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ۔ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ :
) ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﯾ اﯾ آﺳﻤﺎن ﮐﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻮں آﺳﻤﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﺗﺠﺎوزﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ رب ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﮱ
ﺗﻮاﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮐﯿﺎ ﯾﺎ اﻧﯿﮟ آوازدی اور ﭘﭽﺎس ﻧﻤﺎزﻳﮟ ﻓﺮض ﮐﯿﮟ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﺑﺎر ﺑﺎر اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ﮐﮯ ﭘﺎس آﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﻧﻤﺎزوں ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮨﻮ ﺳﮯ ﺗﻮ ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم ان ﺳﮯ
ﭘﻮﭼﮭﺘﮯ ﮐﮧ ﮐﺘﻨ ﻧﻤﺎزﯾﮟ ﻓﺮض ﮨﻮئ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﻧﯿﮟ ﺑﺘﺎﺗﮯ اور ﻣﻮﺳ ﻋﻠﯿﮧ اﻟﺴﻼم اﻧﯿﮟ ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﮱ ﮐﺘﮯ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ اﭘﻨﮯ رب ﮐﮯ ﭘﺎس اوﭘﺮ ﺟﺎﺗﮯ ( ۔
اور ان اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﮬﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﮨﮯ وہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﺐ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﺘﺎت ﻣﯿﮟ ﻟﮭﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﻋﺮش ﮐﮯ ﭘﺮ ﮨﮯ  :ﺑﯿﺸ ﻣﯿﺮی رﺣﻤﺖ
ﻣﯿﺮے ﻏﻀﺐ ﭘﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﮯﮔ ﮨﮯ ( ﺑﺨﺎری اور ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
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) ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﻣﺠﮭﮯ اﻣﯿﻦ ﻧﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﺣﺎﻻﻧﮧ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ اﻣﯿﻦ ﮨﻮ ں آﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ ۔
اور رﺳﻮل ﻣﺮم ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻋﺮش ﭘﺎﻧ ﭘﺮ اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﺮش ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﮯ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻤﺎرے ﺣﺎﻻت ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﮧ اور ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داوود ۔
اور ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ اور ﺣﺪﯾﺚ ﮐ دوﺳﺮی ﮐﺘﺐ ﻣﯿﮟ اس ﻟﻮﻧﮉی ﮐﺎ ﻗﺼﮧ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎں ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ وہ ﮐﻨﮯ ﻟ : آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ  ،ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﻮن ﮨﻮں ؟ اس ﻧﮯ
ﺟﻮاب دﯾﺎ آپ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ اﺳﮯ آزاد ﮐﺮدو ﯾﮧ
ﻣﻮﻣﻨﮧ ﮨﮯ ( ۔
ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اور ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﻢ اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم رﺣﻤﻢ اﻟﮧ ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ آج ﺗ ان ﮐﮯ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ
واﻟﮯ اس ﺻﺎف ﺳﺘﮭﺮے ﻋﻘﯿﺪ ہ ﭘﺮﭼﻠﺘﮯ رﮨﮯ  ،اس ﭘﺮ ﺟﺘﻨ ﺑﮭ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐ ﺟﺎۓ اﺗﻨ ﮨ ﮐﻢ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮐ ﻋﻈﻤﺖ اور اس ﮐﮯ ﮐﺜﺮت دﻻﺋﻞ ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﻮﮐﮧ اﯾ ﮬﺰار ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﯿﮟ اﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﮯ ﺻﺮف اس
ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﮐ ﯿﮟ  ،ﻣﺜﻼ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﮧ اﻟﺬﮬﺒ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐ ﮐﺘﺎب ) اﻟﻌﻠﻮ ﻟﻠﻌﻠ اﻟﻐﻔﺎر ( اور ﺣﺎﻓﻆ
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐ ﮐﺘﺎب ) اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﯿﻮش اﻻﺳﻼﻣﯿ ( ۔
 – 6ﯾﮧ ﮔﺮوہ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﺴ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﮐﮯ ﺷﺎﯾﺎن ﺷﺎن اور ﻻﺋﻖ ﻧﯿﮟ ۔
اﻧﯿﮟ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯک وہ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﮧ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﮐﻮ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻗﺮار دﯾﺘﮯ ﯿﮟ  ،اور اس
ﻋﻘﯿﺪہ ﻣﯿﮟ وہ راﻓﻀﯿﻮں ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑﮧ ﯿﮟ – اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻧﯿﮟ ذﻟﯿﻞ ﺧﻮار ﮐﺮے ‐ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ
ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﮐﮯ آﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اﺧﺘﻼف ﮨﻮ ا اس ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎزرﯿﮟ  ،اور اﭘﻨ زﺑﺎﻧﻮں ﮐﻮ اس ﻣﯿﮟ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ اور اﻧ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺎ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺎ ﻋﻘﯿﺪہ رﮐﮭﯿﮟ ۔
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
ﻣﯿﺮے ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﻮﺑﺮا ﻧﮧ ﮐﻮ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﮔﺮﮐﻮئ اﺣﺪ ﭘﺎڑ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻧﺎ ﺑﮭ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ راہ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ
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ﮐﺮدے ﺗﻮ وہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ اﯾ ﮐﮯ اﯾ ﻣﺪ ﺑﻠﮧ ﻧﺼﻒ ﮐﺎ ﺛﻮاب ﺑﮭ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺳﺘﺎ ۔ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ۔
اور اﻟﮧ رب اﻟﻌﺰت ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﮐﭽﮫ اس ﻃﺮح ﮨﮯ :
اور )ان ﮐﮯ ﻟﮱ ( ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﺋﻴﮟ ﮔﮯ وہ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ اے ﮨﻤﺎرے رب ﮨﻤﯿﮟ ﺑﺨﺶ دے اور ﮨﻤﺎرے ان ﺑﮭﺎﺋﻴﻮں
ﮐﻮﺑﮭ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ اﯾﻤﺎن ﻻ ﭼﮯ ﯿﮟ  ،اور اﯾﻤﺎن داروں ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے دﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻨﮧ )اور دﺷﻤﻨ ( ﻧﮧ
ڈال اے ﮨﻤﺎرے رب ﺑﯿﺸ ﺗﻮﺷﻔﻘﺖ و ﻣﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
اورﯾﮧ وہ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﻠﯿﻢ اور ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻘﯿﺪہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ اور ﯾ وہ ﻋﻘﯿﺪہ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺻﺪﯾﺎں ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد اﮬﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،اﻣﺎم اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺤﺎوی رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﮬﻞ
ﺳﻨﺖ واﻟﺠﻤﺎﻋﮧ ﮐﮯ ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﮯ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ) ﻓ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪۃ اﮬﻞ ﺳﻨ واﻟﺠﻤﺎﻋ: ( 
) ﮨﻢ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﮯ اور ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ اﯾ ﮐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮟ اﻓﺮاط ﺳﮯ ﮐﺎم
ﻧﯿﮟ ﻟﯿﺘﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ان ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﺳﮯ ﺑﺮات ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﺑﻐﺾ رﮐﮭﺘﺎ اور ﺧﯿﺮﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮاﻧﻴﮟ ﯾﺎد
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺗﮯ اور ﮨﻢ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﮐﻮ ﺧﯿﺮوﺑﮭﻼئ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﯾﺎد ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ  ،ان ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﺎ دﯾﻦ
اور اﯾﻤﺎن اور اﺣﺴﺎن ﮨﮯ اور ان ﺳﮯ ﺑﻐﺾ ﮐﻔﺮ وﻧﻔﺎق اور ﺳﺮﮐﺸ و زﯾﺎدﺗ ﮨﮯ ( ۔
ﭼﺎرم :
اور وہ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﭘﮍ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻓﺘﻮوں ﻣﯿﮟ ﻇﺎﺮی ﺷﺬوذ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ  ،اور وہ ﻗﺮآن وﺳﻨﺖ ﮐ
ﻧﺼﻮص ﺳﮯ ﻣﺘﺼﺎدم ﯿﮟ ۔
ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﯿﮱ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺎرﮐﺎﻣﺎل ﭼﮭﻨﻨﮯ ﻟﮯ ﻟﮱ ان ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮا ﻣﺒﺎح ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ  ،اور اﻧ ﮐﮭﯿﺘ اور ﺟﺎﻧﻮروں ﮐ ﭼﻮری
اس ﺷﺮط ﭘﺮﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دی ﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ اس ﻣﻴﮟ ﻓﺘﻨﮧ ﮐﺎ ڈر ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻔﺎر ﮐ ﭼﻮری ﮐ ﺟﺎﺳﺘ ﮨﮯ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﮐﻔﺎر
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻮد ﮐﺎ ﻟﯿﻦ دﯾﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ  ،اور ﻣﺤﺘﺎج ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ان ﭘﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺣﺮام ﯿﮟ
ﺟﺎﺋﺰﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اور ان ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﮯ ﮐﮧ  :آﺋﯿﻨﮧ اور ﺳﺮﯾﻦ ﻣﯿﮟ اﺟﻨﺒ ﻋﻮرت ﮐﻮ دﯾﮭﺎ ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼﮧ ﺑﻄﻮر
ﺷﻮت ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮ  ،اور اﺟﻨﺒ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﮨﯿﻤﺸﮧ اور ﺑﺎر ﺑﺎر دﯾﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﻧﯿﮟ  ،اور ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺑﺪن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ وہ
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اﺷﯿﺎء ﺟﻮ ﮐﮧ ﻣﺮد ﮐﮯ ﻟﮱ دﯾﮭﻨﺎ ﺣﻼل ﻧﯿﮟ اﺳﮯ دﯾﮭﻨﺎ ﺣﺮام ﻧﯿﮟ  ،اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﺮدوں اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
اﺣﺘﻼط اور ﻣﯿﻞ ﺟﻮل ﻣﺒﺎح ﮨﮯ  ،اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ وہ ﻓﺘﻮی ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﺎذ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﮐﮯ ﺧﻼف اور اس ﺳﮯ
ﻣﺘﺼﺎدم ﯿﮟ  ،اور ﺟﻮ اﻣﻮر ﺟﺎﺋﺰ اور ﻣﺒﺎح ﯿﮟ اﻧﯿﮟ ﮐﺒﯿﺮہ ﮔﻨﺎہ ﺷﻤﺎرﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،ﮨﻢ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ اﯾﺴﮯ اﺳﺒﺎب ﺳﮯ
ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻋﻘﺎت اور اس ﮐ ﻧﺎراﺿ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮں ۔
ﭘﻨﺠﻢ :
ان ﮐﺎ اﺳﻠﻮب ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﮬﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﮯ راﺳﺦ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﻧﻔﺮت دﻻﺗﮯ – ﮐﮧ اﻟﻦ ﮐ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﻧﮧ ﭘﮍﮬ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﮐ ﻧﻘﻮل ﭘﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ – اور ان ﭘﺮ ﺳﺐ وﺷﺘﻢ ﮐﺮﺗﮯ اور ان ﮐ ﻋﺰت ﻣﺮﺗﺒﮧ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ  ،ﺑﻠﮧ ان ﻋﻠﻤﺎء
ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دﯾﺘﮯ ﯿﮟ  ،ان ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﮯ ﺳﺮﺧﯿﻞ اﻣﺎم ﻣﺠﺪد ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ، ﺣﺘ ﮐﮧ ﻋﺒﺪاﻟﮧ اﻟﺤﺒﺸ ﻧﮯ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾ ﮐﺘﺎب ﻟﮭ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اس ﻧﮯ
ان ﮐ ﻃﺮف ﮔﻤﺮاﮨ اور اﯾﺴ ﺑﺎﺗﻮں ﮐ ﻧﺴﺒﺖ ﮐ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐ ﮨ ﻧﯿﮟ  ،اور ان ﭘﺮ اﻓﺘﺮاء اور ﺟﮭﻮٹ
ﺑﺎﻧﺪﮬﺎ ﮨﮯ  ،اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨ ﺟﮭﮍہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺟﻤﻊ ﮨﻮں ﮔﮯ
۔
اور اﺳ ﻃﺮح وہ اﻣﺎم ﻣﺠﺪد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور ان ﮐ اس دﻋﻮت ﭘﺮ ﺑﮭ ﻃﻌﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ
ﺟﺰﯾﺮہ ﻋﺮﺑﯿﮧ ﮐﮯ ﻗﻠﺐ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻠ اور ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐ دﻋﻮت دی اور ﺷﺮک ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ اور ﻗﺮآن
وﺳﻨﺖ ﮐ ﻧﺼﻮص ﮐ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐ ﻃﺮف ﺑﻼﯾﺎ ﮔﯿﺎ  ،اور ﺑﺪﻋﺎ ت ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺳﻨﺖ ﮐﺎ اﺣﯿﺎء ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ
اس ﻣﺠﺪد ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﮐﻮ زﻧﺪہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  ،اور ﺑﺪﻋﺎت اور ﺑﺮائ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﺎ اﺳﮯ ﻣﭩﺎ ﮐﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ دﯾﺎ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻓﻀﻞ وﮐﺮم ﺳﮯ اس دﻋﻮت ﮐﮯ آﺛﺎر ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣ ﮐﮯ ﮐﻮﻧﮯ ﮐﻮﻧﮯ ﭘﺮ ﭘﮭﯿﻞ ﮔﮱ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس دﻋﻮت
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮨ اور ﺿﻼل ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﻻئ ۔
ﺗﻮ اس ﮔﻤﺮاہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ) ﺣﺒﺸﯿﻮں ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ ( ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻨﮧ ﮐﮯ ﺗﯿﺮوں اور ﺗﻮﭘﻮں ﮐﺎ ﻣﻨﮧ اس دﻋﻮت ﺣﻘﮧ اور ﺟﻮ اس
دﻋﻮت ﮐﻮدﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ان ﮐ ﻃﺮف ﮐﺮدﯾﺎ اور اس ﮐﮯ ذﻣﮧ ﺟﮭﻮٹ اور ﺷﺒﮭﺎ ت ﻟﺎﻧﮯ ﺷﺮوع ﮐﺮ دۓ  ،اور ﺟﻮﺻﺮﯾﺢ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐ دﻋﻮت ﺗﮭ اس ﮐﺎ اﻧﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺎ  ،ان ﮐﺎ ﯾﮧ ﺳﺎرا ﻓﻌﻞ ﺻﺮف اس ﻟﮱ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺣﻖ ﺳﮯ
ﻧﻔﺮت دﻻئ ﺟﺎۓ اور ﺳﯿﺪﮬﮯ راہ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ روﮐﺎ ﺟﺎۓ  ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﯿﮟ اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﮐﮯ رﮐﮭﮯ ۔
اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮐﻮئ ﺷ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ان ﻣﺒﺎرک اور ﻋﻠﻢ وﻓﻀﻞ واﻟﮯ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﮯ ﺑﻐﺾ رﮐﮭﻨﺎ اس
ﺑﺎت ﮐ واﺿﺢ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺣﻘﺪ وﺑﻐﺾ اور ﮐﯿﻨﮧ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﮭ دﻋﻮت
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ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﺎ ﭘﺮﭼﺎر ﮐﺮے اور اس ﮐ ﻃﺮف ﺑﻼۓ اور اس اﻋﺘﻘﺎد ﮐ دﻋﻮت دے ﺟﺲ ﭘﺮ ﻗﺮون ﺛﻼﺛﮧ ﮐﮯ ﻟﻮگ ﺗﮭﮯ  ،اور اس
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﻮگ اﺳﻼم ﮐ ﺣﻘﯿﻘﺖ اور اس ﮐﮯ ﺟﻮﮬﺮ ﺳﮯ دور اور اس ﺳﮯ ﮨﭩﮯ ﮨﻮۓ ﯿﮟ ۔
ﺷﺸﻢ :
ﺟﻮﮐﭽﮫ اوﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮨﻮ ﭼﺎاور اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﺟﻮ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ اس ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﮐﻤﯿﭩ ﻧﮯ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ :
 – 1ﯾﮧ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻤﺮاہ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐ ﺟﻤﺎﻋﺖ ) اﮬﻞ ﺳﻨﺖ ( ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮨﮯ  ،اور اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ارﮐﺎن ﭘﺮ ﺿﺮوری
اور واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اس ﺣﻖ ﭘﺮ واﭘﺲ آﺟﺎﺋﻴﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام اور ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻈﺎم دﯾﻦ ﮐﮯ ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﮟ اور
ﻋﻤﻠ اور اﻋﺘﻘﺎدی ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﮭﮯ  ،اﺳ ﻣﯿﮟ ان ﮐ ﺑﮭﻼئ اور ﺑﻘﺎ ﮨﮯ ۔
 ‐ 2اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ  ،اس ﻟﮱ ﮐﮧ وہ اﺳﮯ دﯾﻦ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺷﺎذ ﺑﻠﮧ ﻧﺼﻮص
ﻗﺮآﻧﯿﮧ اور اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯿﮟ  ،اور وہ ان اﻗﻮال ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻓﺎﺳﺪ اور ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿﮧ ﺳﮯ دور ﯿﮟ ،
اور ﯾﮧ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻓﺘﺎوی ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ۔
 –3اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮﯾﮧ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ان ﮐ ﮐﻼم ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ ﭼﺎﮨﮯ وہ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧ ﮐﮯ
ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ۔
 – 4ﺮ ﺟﮧ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اس ﮔﻤﺮاہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﺑﭻ ﮐﺮ رﮨﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐ
ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮے  ،اور اﻧﯿﮟ ﯾﮧ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﮧ وہ ﮐﺴ ﺑﮭ ﻃﺮح اور ﮐﺴ ﺑﮭ ﻧﺎم ﺳﮯ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﯿﮟ ،
اور اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﮐﺎرﮐﻨﻮں ﮐﻮ ﺛﻮاب ﮐ ﻧﯿﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮۓ اﻧﯿﮟ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺴﮯ ﮨﻮۓ ﯿﮟ ،
اور ان ﮐﮯ ﻟﮱ اس ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﮔﻤﺮاہ ﻋﻘﺎﺋﺪ اور اﻓﺎر ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ ۔
ﺗﻮ ﮐﻤﯿﭩ ﺟﺐ ﯾﮧ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﯿﺎ اور اﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ اﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨ اور ﺻﻔﺎت ﻋﻠ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻇﺎﺮی اور ﺑﺎﻃﻨ ﻓﺘﻨﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﮐﮯ رﮐﮭﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮔﻤﺮاہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺳﯿﺪﮬﮯ راہ ﮐ ﮬﺪاﯾﺖ دے اور ان ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﮐ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﺎۓ  ،اور ﺳﺎزﺷﯿﻮں ﮐ ﺳﺎزﺷﻮں ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﻟﮱ وﺑﺎل ﺟﺎن ﺑﻨﺎۓ  ،اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮان ﮐﮯ ﺷﺮ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎۓ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر اور دﻋﺎ ﮐﻮ
ﺷﺮف ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ  ،اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﻤﺎرے ﻧﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﭘﺮاور ان ﮐ آل اور ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام
اور ان ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ رﺣﻤﺘﯿﮟ ﺑﺮﺳﺎۓ  ،آﻣﯿﻦ ۔ .
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