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ﺳﻮال
آﺋﻤﮧ ارﺑﻌﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮن ﺳﮯ اﻣﺎم ﺻﺤﯿﺢ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ اور ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨ ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اور رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ ﺳﻨﺖ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ اور اس ﮐ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎ
ﺣﻢ دﯾﺎ ﮨﮯ  ،اور ﺣﻖ ﺑﺎت ﺗﻮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿﮧ ﮐﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺻﺤﺎﺑﮧ اور ان ﭘﯿﺮوﮐﺎروں
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﮐ ﻓﮭﻢ ﺳﮯ ﺳﻤﺠﮭﯿﮟ اور ان ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﮟ ﺟﻦ ﮐ ﺻﺪق وﻋﺪاﻟﺖ اور دﯾﻦ ﻣﯿﮟ اﻣﺎﻣﺖ اور ﻋﻠﻢ
وﻓﻀﻞ اور ﺻﻼح وﺧﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﮧ ﮨﮯ وہ آﺋﻤﮧ ارﺑﻌﮧ ﯿﮟ ) اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮧ  ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟ ، اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ ، اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ( رﺣﻤﻢ اﻟﮧ
ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻴﮟ ۔
اور ﯾﮧ ﭼﺎروں ﺷﺮﻋ ﻧﺼﻮص ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ  ،ان ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ وﺣﺮص اور ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ اور اﺳﮯ ﻧﺸﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻢ
ﺷﺮﻋ ﮐ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﮭ ، اور وہ ﭼﺎروں ﺻﺤﯿﺢ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻣﺘﺒﻊ اور اس ﭘﺮ ﺣﺮﯾﺺ ﺗﮭﮯ ،
رﺎ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻏﻠﻄ ﮐﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺮ اﯾ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺳﺘ ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﺳﮯ ﺑﮭ اس ﮐﺎ وﻗﻮع ﮨﻮا  ،ﺗﻮ ﺷﺮﻋ ﻣﺴﺌﻠﮧ
ﻣﯿﮟ اﺗﺒﺎع اﺳ ﮐ ﮨﻮ ﮔ اور وہ ﮨ ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ ﺟﺲ ﭘﺮ دﻟﯿﻞ ﮨﻮ ۔
اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ ﭘﺮ وہ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﻔ رﮨﮯ اور ﯾﮧ ﺑﮭ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯﮐﮧ اﺳﮯ وہ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﭽﮯ
ﮨ ﻧﮧ ﻟﯿﻦ دوﺳﺮے ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮ ﯾﮧ دﻟﯿﻞ ﻣﻞ ﺟﺎۓ  ،ﺗﻮ ﯾﮧ دﻟﯿﻞ ﮐﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﻧﺎ ان ﮐﮯ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﺮج و ﻗﺪح ﻧﯿﮟ
اور ﻧﮧ ﮨ اس ﺳﮯ ان ﮐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮئ ﻓﺮق آﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﺮ اﯾ ﺣﻖ ﮐﺎ ﻃﺎﻟﺐ اور اﺳﮯ ﻧﺸﺮﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
اوراﮔﺮ ﺳﺎﺋﻞ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴ اﯾ ﯾﺎ ﺧﺎص اﻣﺎم ﮐﮯ ﻣﺴﻠ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺟﺲ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﭘﺮ ﺻﺮﯾﺢ اور
ﺻﺤﯿﺢ دﻟﯿﻞ ﻣﻞ ﺟﺎۓ اس ﻣﯿﮟ اس ﮐ ﺑﺎت ﻣﺎﻧﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮨﮯ  ،اور اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﮟ ﻣﻠﺘ ﺗﻮ
ان ﻣﯿﮟ ﮐﺴ اﯾ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮧ ﮐﺮے ﺑﻠﮧ ﺣﻖ ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺮے  ،اورﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺮ اﯾ ﻗﻮل ﻣﯿﮟ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
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ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﺴ اور ﮐ اﺗﺒﺎع ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﺎ ﺟﺎۓ ۔
ﺗﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐ ﮐﻼم ﻣﯿﮟ ﺟﻮ دﻟﯿﻞ ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﮨﻮ اﺳﮯ ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎۓ ﮔﺎ  ،اور ﮐﺴ ﺛﻘﮧ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻓﺘﻮی ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮱ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .

2/2

