ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑہ و
ـﺦ
ـﻮال ۔ اﻟﺸﯿـ
ـﻠﻒ ﮐے اﻗـ
اﺋﻤہ ﺳـ
ذﮐﺎءاﻟﻠہ اﻟﺴﻨﺪﮬﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﻮں ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﺻﺤﺎﺑہ و اﺋﻤہ ﺳﻠﻒ ﮐے اﻗﻮال
۔ اﻟﺸﯿﺦ ذﮐﺎءاﻟﻠہ اﻟﺴﻨﺪﮬﯽ ﺣﻔﻈہ اﻟﻠہ
ﺣﮑﺎم وﻗﺖ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ وﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﭘﺮ اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑہ
ﺳے دﻻﺋﻞ:

1۔ ﺳﻮﯾﺪ ااﺑﻦ ﻏﻔﻠہؓ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ ﻣﺠﮫ ﺳے ﻋﻤﺮ
ﻧے ﮐہﺎ :اے اﺑﻮاﻣﯿہ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ﮐہ ﻣﯿں اس ﺳﺎل ﮐے
ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﺳے ﻧہ ﻣﻞ ﺳﮑﻮں  ،اﮔﺮ ﺗﻤہﺎرے اوﭘﺮ اﯾﮏ ﻧﮏ
ﮐﭩﺎ ﺣﺒﺸﯽ ﻏﻼم ﺑﮭﯽ اﻣﯿﺮ ﺑﻨﺎدﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺑﺎت
ﺳﻨﻮ اور اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو ،اﮔﺮ وہ ﺗﻤہﯿں ﻣﺎرے ﺗﻮ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ،اور ﺗﻤہﯿں ﻣﺤﺮوم ﮐﺮ دے ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ،اور
اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﭼﺎہے ﺟﻮ ﺗﻤہﺎرے دﯾﻦ ﮐﻮ
ﺧﺘﻢ ﮐﺮ رہﺎ ہﻮ ﺗﻮ اﺳے ﮐہﻮ :ﻟﺒﯿﮏ اے اﻣﯿﺮ ﺑﺲ ﻣﯿﺮا

ﺧﻮن ﻟے ﻟﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿں اﭘﻨے دﯾﻦ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہﯿں
ﭘہﻨﭽﺎﺳﮑﺘﺎ ،اور ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﺎل ﻣﯿں ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے اﻟﮓ ﻣﺖ
ہﻮ۔ )اﻟﺴﻨۃ ﻟﻠﺨﻼل  ، 1/111دار اﻟﺮاﯾہ(
2۔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ﺟﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﯽ ،
ﺗﻮﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺑﻦ ﻋﻤﺮؓ ﻧے اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺧﻂ ﻟﮑﮭﺎ :اﻟﻠہ
ﮐے ﺑﻨﺪے اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﮐﯽ ﻃﺮف  :ﻣﯿں
اﻟﻠہ ﮐے ﺑﻨﺪے اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﮐﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺎ
اﻗﺮار ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ ں ﮐہ ﻣﯿں اﻟﻠہ اور رﺳﻮل ﮐے ﻃﺮﯾﻘے
ﭘﺮ ﺟﺲ ﻗﺪر ہﻮﺳﮑﺎ اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮوں ﮔﺎ اور ﻣﯿﺮے
ﺑﯿﭩے ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﺗے ہﯿں۔ )ﺑﺨﺎری(7205:۔
ﺣﮑﺎم وﻗﺖ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿں اﺋﻤہ اہﻞ اﻟﺴﻨۃ واﻟﺠﻤﺎﻋۃ
ﮐے اﻗﻮال:

1۔ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﺳے رواﯾﺖ ہے ﮐہ
اﻧہﻮں ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :اے ﺷﻌﯿﺐ ﺗﻤہﺎرا ﻟﮑﮭﺎ ہﻮا ﺗﻤہﺎرے
ﮐﭽﮫ ﮐﺎم ﻧہﯿں آﺋے ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ہﺮ ﻧﯿﮏ وﺑﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐے
ﭘﯿﭽﮭے ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﻮ ،ﺷﻌﯿﺐ اس وﻗﺖ ﺳﻔﯿﺎن
ﺛﻮری رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﮐے ﻋﻘﯿﺪہ ﮐے ﮐﭽﮫ اﺟﺰاء ﻟﮑﮫ
)ﺷﺮح اﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎد اہﻞ اﻟﺴﻨۃ واﻟﺠﻤﺎﻋۃ
رہے ﺗﮭے۔
ﻟﻼﻟﮑﺎﺋﯽ  ،ط۔ دار ﻃﯿﺒہ)(1/173۔

2۔ ﻧﯿﺰ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :اور
ﺳﻨﻨﺎ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﺎ ہﺮاﻣﯿﺮ ﮐﯽ ،وہ ﻧﯿﮏ ہﻮ ﯾﺎﺑﺪ ،
ﯾﺎوہ اﭘﻨے ﺑﺎپ ﮐےﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟے اور اس ﭘﺮ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اﺗﻔﺎق ہﻮﺟﺎﺋے اور وہ اس ﺳے راﺿﯽ ہﻮﺟﺎﺋﯿں
 ،ﯾﺎ وہ ﺟﻮﺑﺬرﯾﻌہ ﻗﻮت اﻣﯿﺮ ﺑﻨے ﯾہﺎﻧﺘﮑہ وہ ﺧﻠﯿﻔہ
ﺑﻦ ﺟﺎﺋے اور اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐہﻼﻧے ﻟﮕے۔)اﯾﻀﺎً
(1/180۔
3۔ ﻧﯿﺰ اﻧہﯿں اﻣﺎم ﻣﻤﺪوح ﻧے اﻣﯿﺮ ﮐے ﻇﻠﻢ وﺟﻮر ﭘﺮ

ﺻﺒﺮ ﮐﯽ  ،ﻧﯿﺰ اس ﮐﯽ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاہﯽ ﭼﺎہﻨے اور اس ﮐے
ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ وہ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺜﺎﻟﯿں دی ہﯿں ﺟﻮ
ﺳﻮﻧے ﮐے ﭘﺎﻧﯽ ﺳے ﻟﮑﮭﻨے ﮐے ﻗﺎﺑﻞ ہﯿں؛ ﭼﺎﻧﭽہ ﺧﻼل ﻧے
اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨۃ ﻣﯿں ﺣﻨﺒﻞ ﺳے ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﺪ ﺳے رواﯾﺖ
ﮐﯿﺎ ہے )134-1/132ط :داراﻟﺮاﯾہ( ﮐہ :واﺛﻖ ﮐے دور
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿں ﺑﻐﺪاد ﮐے ﻓﻘہﺎء اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠہ )ﯾﻌﻨﯽ اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( ﮐے ﭘﺎس آﺋے اور ان ﺳے ﮐہﺎ :اے اﺑﻮ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠہ! اب ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺑہﺖ ﺑﮍھ ﮔﯿﺎ ہے اور ﭘﮭﯿﻞ ﮔﯿﺎ
ہے)ﯾﻌﻨﯽ آپ ﮐﺎ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﮐے ﻣﺴﺌﻠے ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ
وﻏﯿﺮہ( اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :آپ ﻟﻮگ ﮐﯿﺎ ﭼﺎہﺘے
ہﯿں؟ اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ ہﻢ آپ ﺳے اس اﻣﺎرت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں
ﻣﺸﻮرہ ﭼﺎہﺘے ہﯿں ہﻢ اس )واﺛﻖ( ﮐﯽ اﻣﺎرت اور ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳے راﺿﯽ ﻧہﯿں ہﯿں ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧے ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳے اﯾﮏ
ﮔﮭﻨﭩے ﻣﻨﺎﻇﺮہ ﮐﯿﺎ اور اﻧہﯿں ﮐہﺎ :ﻧہﯿں ﭼﺎہﯿﺌے ﮐہ
ﺗﻢ دل ﺳے ﺑﺮا ﺟﺎﻧﻮ اور اس ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺳے ہﺎﺗﮫ ﻣﺖ
ﮐﮭﯿﻨﭽﻮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﮐﻠﻤے ﮐﻮ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﺖ ﮐﺮو اور
اﭘﻨے اور اﭘﻨے ﺳﺎﺗﮫ دوﺳﺮوں ﮐے ﺧﻮن ﻣﺖ ﺑہﺎؤ ،اﭘﻨے
اﻣﺮ ﮐے اﻧﺠﺎم ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮو ،اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﯾہﺎﻧﺘﮑہ
ﻧﯿﮏ ﮐﻮ آرام آﺟﺎﺋے ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺑﺪ ﮐے ﺷﺮ ﺳے ﻟﻮگ ﭘﺮ اﻣﻦ
ہﻮﺟﺎﺋﯿں۔
4۔ ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :اﮔﺮ
ﻣﯿﺮی ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺒﻮل ہﻮﻧے واﻟﯽ دﻋﺎ ہﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﻣﯿں اﻣﯿﺮ
ﮐے ﻟﺌے دﻋﺎ ﮐﺮﺗﺎ ۔)ﺷﺮح اﻟﺴﻨۃ/اﻣﺎم ﺑﺮﺑہﺎری ص:
108ط :دارا اﻟﺼﻤﯿﻌﯽ(۔
5۔ اﻣﺎم ﺳﮭﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠہ ﺗﺴﺘﺮی رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :ﯾہ اﻣﺖ ﺗہﺘﺮ ﻓﺮﻗﻮں ﻣﯿں ﺗﻘﺴﯿﻢ ہﻮﺟﺎﺋے
ﮔﯽ ﺟﻦ ﻣﯿں ﺳے ﺑہﺘﺮ ہﻼک ہﻮں ﮔے ،ﺟﻮ ﺳﺐ ﮐےﺳﺐ ﺣﺎﮐﻢ
وﻗﺖ ﺳے ﺑﻐﺾ رﮐﮭﺘے ہﻮں ﮔے ،اور ﻧﺠﺎت وہ اﯾﮏ ﻓﺮﻗہ
ﭘﺎﯾﺌﮕﺎ ﺟﻮﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ہﻮﮔﺎ۔)ﻗﻮت
اﻟﻘﻠﻮب/اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﮑﯽ  2/242ط  :دار ﺻﺎدر(۔
6۔ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺮﺑہﺎری رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ
ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺣﺎک وﻗﺖ ﭘﺮ ﺑﺪدﻋﺎ ﮐﺮﺗے

دﯾﮑﮭﻮ ﺗﻮ ﺳﻤﺠﮫ ﻟﻮ ﮐہ اہﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯿں ﺳے ہے اور اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﮐے ﻟﺌے دﻋﺎ ﮐﺮﺗے دﯾﮑﮭﻮ ﺗﻮ ﺳﻤﺠﮫ
ﻟﻮ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺖ ہے) ان ﺷﺎء اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ( )اﯾﻀﺎً
ص (107:دوﺳﺮی ﺟﮕہ ﭘﺮ آپ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :ﮐﺴﯽ ﮐے ﻟﺌے
ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﮐہ وہ اﯾﮏ رات ﺑﮭﯽ اس ﺣﺎل ﻣﯿں ﮔﺰارے ﮐہ
وہ اﭘﻨے آپ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪاﻣﺎم ﮐﯽ اﻣﺎرت ﺳے
آزاد ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮ۔)اﯾﻀﺎً ص(70:۔
7۔ ﻋﻘﯿﺪہ ﻃﺤﺎوﯾہ ﻣﯿں اﻣﺎم اﻃﺤﺎوی ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :اور
ہﻢ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘے ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﺎم وﻗﺖ
واہﻞ ﺣﻞ وﻋﻘﺪ ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﺮے اﮔﺮ ﭼہ وہ ﮐﺘﻨﺎ ہﯽ
ﻇﻠﻢ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮐﺮﯾں ،اور ﻧہ ہﯽ ہﻢ ان ﭘﺮ ﺑﺪدﻋﺎ ﮐﺮﺗے
ہﯿﻦ اور ﻧہ ہﯽ ان ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺳے اﭘﻨﺎ ہﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻨﭽے
ہﯿں اور ہﻢ ان ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮ اﻟﻠہ ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐے ﺿﻤﻦ
ﻣﯿں داﺧﻞ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ﺟﻮ ﮐہ ﻓﺮض ہے ،ﺳﻮاﺋے اس ﮐے
ﮐہ وہ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾں ،ﻧﯿﺰ ہﻢ ان ﮐے ﺳﯿﺪﮬﺮ
۔) ﺷﺮح
ﻧے ﮐﯽ اور ان ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﯽ دﻋﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿں
اﻟﻄﺤﺎوﯾہ ﻻﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺰ ،ﺑﺘﺨﺮ ﯾﺞ اﻻﻟﺒﺎﻧﯽ  ،ص:
،379ط :ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ(۔
8۔ اور اﺑﻦ ﻗﺪاﻣہ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :ﺟﺲ
ﮐﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﮔﺌﯽ اس ﮐﯽ اﻃﺎ ہﯿں۔ ﻋﺖ ﮐﯽ ﻓﺮﺿﯿﺖ
ﺑﮭﯽ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﮔﺌﯽ اور اس ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﺣﺮام ہﻮﮔﺌﯽ؛
َ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے) :ﻳَﺎأ ﻳُّﻬ َﺎ
َ
اﻟَّﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا أ ﻃ ِﻴﻌُﻮا اﻟﻠَّـﻪَ
و أَﻃ ﻴﻌُﻮا اﻟﺮ ﺳ ﻮلَ و أُوﻟ ﻲ اﻷْ َ
ﺮ
ﻣ
ِ
َّ ُ
ِ
َ
َ
ْ
ِ
ُ
)ﻣﻐﻨﯽ  12/273ط :دار ہﺠﺮ(
ﻣِﻨﻜ ﻢْ ۔۔۔۔(
9۔ ﻧﯿﺰ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤۃ اﻟﻠہ ﻋﻠﯿہ ﻓﺮﻣﺎﺗےہﯿں:
اﺳﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اہﻞ اﻟﺴﻨۃ ﮐﺎ ﻣﺸہﻮر ﻣﺬہﺐ ﯾہ ہے ﮐہ وہ
اﺋﻤہ ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘے اور ان ﮐے
ﺧﻼف ﻗﺘﺎل ﺑﺎﻟﺴﯿﻒ ﮐﻮ ﺣﺮام ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﯿں ،اﮔﺮﭼہ ﯾہ
اﺋﻤہ ﮐﺘﻨے ہﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮں ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺘﻌﺪد
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤہ ﺳے ﺛﺎﺑﺖ ہے؛ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺘﺎل وﺑﻐﺎوت ﺳے
ﭘﯿﺪا ہﻮﻧے واﻻ ﻓﺘﻨہ ان ﮐے ﻇﻠﻢ ﮐے ﻓﺘﻨے ﺳے ﮐہﯿں

زﯾﺎدہ ہے اس ﻟﺌے ﭼﮭﻮﭨے ﻓﺴﺎد ﮐے ذرﯾﻌے ﺑﮍے ﻓﺴﺎد ﮐﻮ
دﻓﻊ ﮐﺮﻧﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧہ ﻓﻌﻞ ﻧہﯿں اور ﺷﺎﺋﺪ ہﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﻓﺮﻗہ اﯾﺴﺎ ہﻮ ﺟﺲ ﻧے ﮐﺴﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐے ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت ﮐﯽ
ہﻮاور ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺧﺮوج ﺳے ﭘﯿﺪا ہﻮﻧے واﻻ ﻓﺴﺎد اس
ﻇﻠﻢ ﮐے ﻓﺴﺎد ﺳے زﯾﺎدہ ﻧہ ہﻮا ہﻮ ﺟﺴے اس ﺧﺮوج ﻧے
ﻣﭩﺎﯾﺎ۔
)ﻣﻨہﺎج اﻟﺴﻨۃ ،2/391ط :ﻣﮑﺘﺒۃ اﻟﻤﻌﺎرف(۔
10۔ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﮬﺎب رﺣﻤۃ اﻟﻠہ
ﻋﻠﯿہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :ﮐﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ ﻣﯿں ﺳے اﯾﮏ ﭼﯿﺰ
ﯾہ ﺑﮭﯽ ہے ﮐہ ہﻢ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﺳﻨﯿں اور اس ﮐﯽ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﯾں اﮔﺮﭼہ وہ اﯾﮏ ﺣﺒﺸﯽ ﻏﻼم ہﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ؛
اس ﻟﺌے آپﷺ ﻧے اس ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
اور اس ﺿﻤﻦ ﻣﯿں ﺷﺮﻋﯽ ودﻧﯿﻮی ﻟﺤﺎظ ﺳے ﺑﯿﺎن ﮐے ﺗﻤﺎم
ﻃﺮق وآداب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋے ﭘﮭﺮ ﺣﺎل ﯾہ ہﻮا ﮐہ ﯾہ
ﻋﻈﯿﻢ اﺻﻮل اﮐﺜﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻋﻠﻢ اذہﺎں ﺳےﺑﮭﯽ ﻏﺎﺋﺐ
)اﻟﺠﺎﻣﻊ
ہﻮﮔﯿﺎﭼہ ﺟﺎﺋﯿﮑہ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ہﻮ!!
اﻟﻔﺮﯾﺪ  ،ص(324 :

