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 ۓچاہ کرنا کیا مںی دور کے فتنوں اور اختالف

 

 ہوں سے كرثت فتنے جب كہ پوچھا یہ سے وسلم عليہ اہلل صیل نیب نے صحایب جب
 لوگوں)  فرمایا یہ مںی جواب كے اس سے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو كروں كيا مںی تو

 ؟ ہے زمانہ اور دور وہ یہ كيا تو(  رہو بیٹھ مںی گھر اپنے اور كرو اختيار عليحدیگ سے
 معین اک حدیث ہے مںی ہو نہ خليفہ جب باب كے الفنت كتاب(  خباری) صحيح اور

 : ہے یہ
 اور اعزتال وقت كے ظہور كے فتنوں كو صحابہ نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب

 ہم(  پڑیں كھاین جڑہںی یک درخت تمہںی اگر اور:  فرمایا ہوئے دیتے حکم اک عليحدیگ
 ؟ ہںی چاہتے كرنا معلوم اقوال كے علماء اور وضاحت یک حدیث اس

 

 ہلل احلمد

 خباری ہے موجود حدیث سے خوالین ادریس ابو مںی وغریہ مسلم اور خباری صحيح
 : ہںی یہ لفظ كے

 اہلل صیل نیب لوگ سنا ہوئے فرماتے یہ كو یمان بن حذیفہ نے خوالین ادریس ابو
 متعلق كے رش سے ان مںی اور كرتے سوال متعلق كے بھالیئ اور خری سے وسلم عليہ
 اہلل اے كہا نے مںی تو جاؤں ہو نہ واقع مںی اس مںی كہںی كہ سے ڈر اس تھا كرتا سوال

 خری یہ ہمںی نے تعایل اہلل تو تھے مںی رش اور جاہليت ہم وسلم عليہ اہلل صیل رسول كے
 نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو ؟ اگ ہو رش پھر بعد كے خری اس كيا تو دی بھالیئ اور

 عليہ اہلل صیل نیب تو ہے كيا دخن یہ كہا نے مںی اگ ہو فساد مںی اس اور ہاں یج فرمایا
 گے كریں اختيا دورسا كر چھوڑ كو طریقے مریے جو یگ ۓآ قوم اییس:  فرمایا نے وسلم

 اگ ہو رش پھر بعد كے خری اس كيا كہ كہا نے مںی تو اگ كرے انکار اور جانے تو جسے
 ہوں والے دینے دعوت یک دروازوں كے جہنم ہاں فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب تو ؟
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 كے اہلل اے كہا نے مںی گے دیں پھينک مںی جہنم اسے وہ یل مان یک ان نے جس گے
 سے مںی ہم وہ فرمایا نے آپ تو بتائںی اوصاف كے ان ہمںی وسلم عليہ اہلل صیل رسول
 تو یلا پا دور یہ نے مںی اگر كہ كہا نے مںی گے كریں بات مںی زبان ہماری اور گے ہوں
 مجاعت یک مسلمانوں:  فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب ؟ ہںی دیتے حکم كيا جمھے آپ
 نے آپ تو ؟ تو ہویئ نہ مجاعت اور امام اگر كہ كہا نے مںی پکڑ الزم كو امام كے ان اور

 كيوں ہی جڑ یک درخت جتھے اگرچہ كر اختيار عليحدیگ سے فرقوں سب ان تو:  فرمایا
 ۔ آجائے موت مںی حالت اس جتھے كہ حیت پڑے كھاین نہ

 اور مںی زمانے اور دور ہر بلکہ نہںی خاص ساتھ كے دور اس زمانہ اور دور یہ تو
 فتنہ اور خروج پر عنہ اہلل ریض عثمان جب كر لے سے صحابہ عہد ہے اعم پر جگہ

 ۔ ہوا رشوع
 جیسا كہ ہے یہ مراد سے كرنے اختيار عليحدیگ سے لوگوں مںی دور كے فتنہ اور

 نے انہوں كہ ہے كيا ذكر سے طربی امام مںی ابلاری فتح نے اہلل رمحہ حجر ابن حافظ كہ
 مںی رش تو ہوں مجاعتںی اور اختالف مںی لوگوں اور ہو نہ امام اک لوگوں بھی جب:  كہا

 سے سب اور كرو نہ پریوی یک كیس مںی فرقوں تو رکھو طاقت اگر سے ڈر كے پڑنے
 ملنا مںی اس ہو پر حق جو ملے مجاعت اییس كویئ بھی جب تو كرو، اختيار عليحدیگ

 جو یہ كيونکہ ۓچاہ كرنا تعاون اک ان پر حق اور اضافہ مںی تعداد كے ان اور ۓچاہ
 ۔ ہے اک مجاعت یک مسلمانوں اور وقت اور شخص اس وہ ہے گيا كيا ذكر

 اور آل یک ان اور وسلم عليہ اہلل صیل نیب اور ہے واال خبشنے توفيق ہی اہلل اور
 . ۔ فرمائے نازل رمحتںی تعایل اہلل پر صحابہ


