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 عنہ تعالی اهللا رضي علی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کيا
 ؟ تهی فرمائ وصيت کی کےليےخالف

 
 اهللا صلی اکرم رسول کہ ہے خيال کا جن ہے حکم کيا ميں کےبارہ لوگوں ان

 کی خالفت ليے کے عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی نے موسل عليہ
 اهللا رضي کرام صحابہ کہ ہيں کہتے بهی يہ وہ اور ، تهی فرمائ وصيت

 ؟ تهی کی سازش خالف کے ان نے عنہم تعالی
 

 الحمدهللا
 

 کے اس ہی شيعہ صرف نہيں قائل کا اس گروہ بهی کوئ سے ميں مسلمانوں
 وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول کی جس ہے باطل ولق يہ حقيقتا ، ہيں قائل
 ۔ ملتی نہيں اصل کوئ ميں احاديث شدہ ثابت سے

 
 بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے پرتوداللت اس دالئل بلکہ

 اهللا صلی اکرم اورنبی ، گے ہوں عنہ تعالی اهللا رضي صديق ابوبکر خليفہ
 ۔ ہے ملتی دليل يہی بهی سے کرام صحابہ سب کے وسلم عليہ

 
 نبی ہی اورنہ ملتی نہيں نص صريح پر سےاس وسلم عليہ اهللا صلی نبی ليکن
 حکم ايسے کچه ليکن فرمائ وصيت قطعی کوئ نے وسلم عليہ اهللا صلی
 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہی وہ کہ ہے ملتا استدالل کا اس سے جس دييے
 انہيں ميں الموت مرض نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی مثال گے ہوں خليفہ

 ۔ ديا حکم کا پڑهانے کونماز لوگوں
 

 ان ميں بارہ کے خالفت بعد اپنے نے عليہ اهللا صلی نبی کہ بهی ليے اوراس
 فرمايا ہوۓ ذکرکرتے ہی متعلق کے

 
 ليے اسی)  کے ابوبکر سواۓ ہيں کرتے انکار کا اس تعالی اوراهللا مومن( 

 اجماع اوراس کرلی بيعت کی عنہ الیتع اهللا ابوبکررضي نے کرام صحابہ
 ۔ ہيں عنہ تعالی اهللا رضی ابوبکر سےافضل سب سے ميں ان کہ کرليا
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 ہےکہ اورموجود ثابت يہ ميں حديث کی عنہ تعالی اهللا عمررضي بن عبداهللا

 کہا يہ ميں زندگی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہم تعالی اهللا رضی صحابہ
 : تهے کرتے

 
 عنہ تعالی اهللا رضي ابوبکر بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں امت اس( 

 عنہ تعالی اهللا رضی عثمان پهر عنہ تعالی اهللا رضي عمر بعد کے اوران ہيں
 ۔) 
 

 کہا نہيں پرکچه اس اورانہيں کيا اقرار کا اس نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ۔
 

 مروی آثار ساته کے تواتر بهی سے عنہ تعالی اهللا رضي علی طرح اسی اور
 : تهے کرتے کہا وہ کہ ہيں

 
 ابوبکر اوربہترشخص افضل بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں امت اس( 

 ۔)  ہيں عنہ تعالی اهللا رضي عمر اورپهر عنہ تعالی اهللا رضي
 

 : تهے کرتے کہا بهی يہ عنہ تعالی اهللا رضي اورعلی
 

 پرفضيلت دونوں ان مجهے نے اس کہ گيا اليا ليے اس جوبهی پاس ميرے( 
 ) گا لگاؤں حد کی افتراء اسے توميں دی

 
 نہيں دعوی کا بات اس عنہ تعالی اهللا رضي علی کہ ہوا ثابت سے تواس
 صلی نبی ہی نہ اور ، ہيں افضل سے سب ميں امت اس وہ کہ تهے کرتے

 نہ اور ، ہے فرمائ ہی وصيت کی خالفت ليے کے ان نے وسلم عليہ اهللا
 پرظلم ان نے عنہم تعالی اهللا رضي کرام صحابہ کہ کہا يہ کبهی نے انہوں
 ۔ ہے چهينا حق کا ان ہوۓ کرتے

 
 تعالی اهللا رضي توعلی ہوئ وفات کی عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ اورجب

 پہلی کہ جو کی بيعت کی عنہ تعالی اهللا رضي ابوبکر دفعہ دوسری نے عنہ
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 کے جماعت وہ کہ ليے اظہارکے اس کے اورلوگوں تهی تاکيد کی بيعت
 کے بيعت کی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي ميں دل کے اوران ، ہيں ساته

 ۔ نہيں کچه متعلق
 

 گيا کيا زخمی سے وار کوخنجرکے عنہ تعالی اهللا عمررضي اورجب
 قائم شوری مجلس ايک کی صحابہ چهـ سے ميں مبشرہ عشرہ نے توانہوں

 اهللا رضی توعلی ، تهے شامل بهی نہع تعالی اهللا رضي علی ميں جن کی
 کی توان نہ کيا نہيں انکار کا پراس عنہ تعالی اهللا عمررضي نے عنہ تعالی

 ۔ کيا انکار کا اس بهی بعد کے وفات کی ان ہی نہ اور ميں زندگي
 

 رکهتے حق زيادہ کا اس سے سب ان وہ کہ کہا يہ کبهی نے انہوں ہی اورنہ
 رسول کے تعالی اهللا وہ کہ ہوا جائز طرح کس يہ ليے کے لوگوں تواب ہيں

 انہوں کہ پهريں کہتے يہ ہوۓ لگاتے جهوٹ ذمہ کے وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔ تهی فرمائ وصيت کی خالفت ليے کے عنہ تعالی اهللا رضی علی نے

 
 اورنہ کيا نہيں دعوی کا اس بهی کبهی نے عنہ تعالی اهللا رضی اورپهرعلی

 سب بلکہ۔  کيا دعوی يہ ليے کے ان ےن کسی سے ميں کرام صحابہ ہی
 رضي عفان بن عثمان ، الخطاب عمربن ، الصديق ابوبکر نے کرام صحابہ

 اعتراف کا اوراس کيا پراجماع ہونے صحيح کے خالفت کی عنہم تعالی اهللا
 ساته کے سب ان بلکہ نہيں اوريہی ، ہے کيا بهی عنہ تعالی اهللا رضي علی
 ۔ رہے کرتے بهی تعاون اک ان ميں اورشوری کرجهاد مل

 
 جس کيا چيزپراجماع اسی بهی نے مسلمانوں بعد کے کرام پهرصحابہ
 اوريا ايک کسی سے ميں تولوگوں نہ تواب ، تها اجماع کا کرام پرصحابہ

 يہ وہ کہ جائز يہ ليے کے دوسروں اورنہ توشيعہ نہ اورفرقہ گروہ کسی پهر
 تهی گئ کی وصيت کی الفتخ کی عنہ تعالی اهللا رضي علی کہ کريں دعوی

 ۔ ہے باطل وہ تهی خالفت بهی کی جس پہلے سے ان اور ،
 

 نے کرام صحابہ کہ پهرے کہتا يہ کوئ کہ جائزنہيں بهی يہ طرح اوراسی
 ہے الباطل ابطل يہ بلکہ ، چهينا حق کا اوران کيا پرظلم تعالی اهللا رضي علی

 کہ جو ہے ظن سوء ميں بارہ کے صحابہ کے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
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 شامل بهی عنہ تعالی اهللا رضي علی ميں کرام صحابہ پهران اور جائزنہيں
 ۔ ہيں

 
 ہے  فرمائ حفاظت کی اوراس تنزيہ کی محمديہ امت نے وتعالی تبارک اهللا
 عليہ اهللا صلی نبی ميں بارہ کے اس ، ہوسکتی نہيں پرجمع گمراہی يہ کہ

 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہيں اورثابت وارد احاديث سی بہت سے وسلم
 : فرمايا

 
 رہے کرتا مدد کی اوراس رہے پرقائم حق گروہ ايک سے ميں امت ميری( 
 ۔)  گا
 

 ہوجاۓ پراکڻهی باطل کسی محمديہ امت کہ ہے مستحيل يہ طرح تواس
 ، ابوبکرالصديق کہ جو ہے خيرالقرون کہ جو دورميں کراس خاص اورپهر
 ہے کادور عنہم تعالی اهللا رضي عفان نب عثمان ، الخطاب عمربن

 ہيں الناس افضل بعد کے وسلم عليہ اهللا صلی جونبی لوگ کروہ اورپهرخاص
 ۔ ہو وقوع کا اس ميں ان
 

 ہے رکهتا پرايمان پرايمان آخرت اوريوم رسول کے اوراس تعالی اهللا جوبهی
 ، ہے رکهتا عقيدہ يہ وہ ہی اورنہ سکتا کہہ نہيں قول يہ بهی کبهی وہ

 سے ہواس رکهتا بصيرت بهی سی تهوڑی کی حکم جواسالمی ہی اورايسے
 .۔  ہے محال وقوع کا اس بهی

 
(  اسالميۃ فتاوی:  کتاب ديکهيں۔  سے فتاوی کے تعالی اهللا رحمہ باز ابن شيخ
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