ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﻣﺴـﻠﻢ ﮐے ﻣﺘﻌﻠـﻖ اﺋﻤہ ﮐـﺎ
ﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺼﻠہ

ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮐے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺋﻤہ ﮐﺎ
ﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺼﻠہ
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ  ،اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ اور
اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻻﺷﻌﺮی رﺣﻤہﻢ اﻟﻠہ ﮐﺎ
آﺧﺮی ﻓﯿﺼﻠہ
ﻓﻀﯿﻠۃ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻔﺘﯽ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺒﺸﺮ
اﺣﻤﺪ رﺑﺎﻧﯽ ﻋﻔﺎ اﻟﻠہ ﻋﻨہ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ واﻟﺼﻠﻮۃ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﻟﻠہ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ اﭘﻨے ﺳﻮﭼے ﺳﻤﺠﮭے اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ
ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺮار دے دﯾﻨﺎ ﻧہﺎﺋﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﻤﻞ ہے ﺟﻮ ﮐہ

ﺧﻮارج ﮐﺎ ﻃﺮہ اﻣﺘﯿﺎز ہے  ،ہﺮ دور ﻣﯿں ﺳﺮ ﻓہﺮﺳﺖ
ﺧﻮارج ﮐﯽ اﯾﮏ ﺧﺎص ﻧﺸﺎﻧﯽ رہﯽ ہے ﺟﻮ ﺧﻮارج ﮐے ﺗﻤﺎم
ﻓﺮﻗﻮں اور ﮔﺮوہﻮں ﻣﯿں ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے ۔ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ
ﻧے اﭘﻨﯽ اﻣﺖ ﮐﻮ اس ﻓﺴﺎدی ﻋﻤﻞ ﺳے ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ڈراﯾﺎ
اور ﻣﺘﻨﺒہ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے اور اس ﮐﯽ ﺗﺒﺎہﯿﻮں ﺳے آﮔﺎہ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ہے ۔ ﺟﻮ ﮐﺌﯽ ﻣﺮﺗﺒہ ہﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﭼﮑے ہﯿں ۔
ﯾہﺎں ﻣﺨﺘﺼﺮا ہﻢ ﺻﺮف ﭼﻨﺪ اہﻢ اﺋﻤہ ﻋﻈﺎم ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ﻃﺮﯾﻘہ ﮐﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ
ﮐہ ﮐﺲ ﻃﺮح وہ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﺣﺴﺎس اور ﻧہﺎﯾﺖ اہﻢ
ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮﺋے ﻧہﺎﺋﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﺘے اور اﯾﮏ
اﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﺳﻮچ ﺳﻤﺠﮭے ﮐﺮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗےﺗﮭے ۔

اﻣﺎم اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻻﺷﻌﺮی ﮐﺎ
اﻋﻼن ﺣﻖ
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺬﮬﺒﯽ ) اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ
748ھ ( ﻟﮑﮭﺘے ہﯿں :
رأﻳـﺖ ﻟﻼﺷﻌـﺮي ﻛﻠﻤـﺔ أﻋﺠﺒﺘﻨـﻲ وﻫـﻲ ﺛﺎﺑﺘـﺔ رواﻫـﺎ
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﺣﺎزم اﻟﻌﺒﺪوي ،ﺳﻤﻌﺖ زاﻫﺮ ﺑﻦ
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻳﻘﻮل:
ﻟﻤـﺎ ﻗـﺮب ﺣﻀـﻮر أﺟـﻞ أﺑـﻲ اﻟﺤﺴـﻦ اﻻﺷﻌـﺮي ﻓـﻲ داري
ﺑﺒﻐﺪاد ،دﻋﺎﻧﻲ ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ،ﻓﻘﺎل :أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻲ ﻻ أﻛﻔﺮ
أﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻻن اﻟﻜﻞ ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ ﻣﻌﺒﻮد
واﺣﺪ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﺒﺎرات.
” ﻣﯿں ﻧے اﺷﻌﺮی ﮐﺎ اﯾﮏ ﮐﻼم دﯾﮑﮭﺎ ﺟﺲ ﻧے ﻣﺠﮭے ﺣﯿﺮت
و ﺗﻌﺠـﺐ ﻣﯿں ڈال دﯾـﺎ اور وہ ﺛـﺎﺑﺖ ہے اﺳـے اﻣـﺎم
ﺑﯿﮭﻘﯽ ﻧے رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ہے اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ ﻣﯿں ﻧے اﺑﻮ
ﺣﺎزم اﻟﻌﺒﺪوی ﺳے ﺳﻨﺎ اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ ﻣﯿں زاہﺮ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮﺧﺴﯽ ﺳے ﺳﻨﺎ وہ ﮐہﺘے ہﯿں :
ﺟﺐ ﻣﯿﺮے ﮔﮭﺮ ﻣﯿں ﺑﻐﺪاد ﮐے اﻧﺪر اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻻﺷﻌﺮی
ﮐے ﻣﻮت ﮐﺎ وﻗﺖ ﻗﺮﯾﺐ ہﻮ ﮔﯿﺎ  ،ﺗﺐ اﻧہﻮں ﻧے ﻣﺠﮭے
ﺑﻼﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿں ان ﮐے ﭘﺎس آﯾﺎ اﻧہﻮں ﻧے ﮐہﺎ  :ﻣﺠﮫ ﭘﺮ
ﮔﻮاہ ہﻮ ﺟﺎ  ،ﻣﯿں اہﻞ ﻗﺒﻠہ ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗﺎ اس ﻟﺌے ﮐہ ﺗﻤﺎم اﯾﮏ ﻣﻌﺒﻮد ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﺐ اﺷﺎرہ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﯾہ ﺳﺐ ﻣﺤﺾ ﻋﺒﺎرات ﮐﺎ

اﺧﺘﻼف ہے ۔ “
ﯾہ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻻﺷﻌﺮی وہ
ہﯿں ﯾہ ﭘہﻠے ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺗﮭے
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿں ﮐﺘﺐ ﻟﮑﮭﯽ ﺗﮭﯿں
اور دﯾﻮﺑﻨـﺪی اور ﺑﺮﯾﻠـﻮی
اﭘﻨﺎ اﻣﺎم ﻣﺎﻧﺘے ہﯿں ۔

ہﯿں ﺟﻮ اﺷﺎﻋﺮہ ﮐے اﻣﺎم
ﭘﮭﺮ اﻧہﻮں ﻧے ﻣﻌﺘﺰﻟہ ﮐﯽ
ﭘﮭﺮ ﺧﻮد ان ﮐﺎ اﺑﻄﺎل ﮐﯿﺎ
ﻋﻠﻤـﺎء اﻧہﯿں ﻋﻘﯿـﺪے ﻣﯿں

اﻧہﻮں ﻧے آﺧﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿں ﮐﻠﻤہ ﺣﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﯿﺎ اور
اہﻞ اﻟﺴﻨۃ اہﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﮐﺎ ﻣﻨہﺞ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ اور اہﻞ
اﻟﻘﺒﻠہ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺳے رﺟﻮع ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ۔ ﻟﯿﮑﻦ ان ﮐے
ﻣﺎﻧﻨے وﻟﻮں ﻧے ﻏﻠﻂ روش اﭘﻨﺎﺋﯽ اور آج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺮ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘہ ہﯿں اور ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻧہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺗﻘﺘﯿﻞ و ﺗﻔﺠﯿﺮ ﮐﯽ آﺧﺮی ﺣﺪوں ﮐﻮ ﭼ ُﮭﻮ
رہے ہﯿں ۔ ﮬﺪاﮬﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻟﯽ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ۔
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﮐﺎ آﺧﺮی ﻗﻮل
اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ رﺣﻤہ اﻟﻠہ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی رﺣﻤہ اﻟﻠہ
ﮐﺎ ﮐﻼم ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اﭘﻨے اور اﭘﻨے ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺘﺮم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں رﻗﻤﻄﺮاز ہﯿں :
ﻗﻠﺖ :وﺑﻨﺤﻮ ﻫﺬا أدﻳﻦ،
ﻓﻲ أواﺧﺮ أﻳﺎﻣﻪ ﻳﻘﻮل:
وﻳﻘﻮل :ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮء إﻻ ﻣﺆﻣﻦ ”
ﻣﺴﻠﻢ.

وﻛﺬا ﻛﺎن ﺷﻴﺨﻨﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
أﻧﺎ ﻻ أﻛﻔﺮ أﺣﺪا ﻣﻦ اﻻﻣﺔ،
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ” :ﻻ ﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻓﻤﻦ ﻻزم اﻟﺼﻠﻮات ﺑﻮﺿﻮء ﻓﻬﻮ

” ﻣﯿں ﮐہﺘﺎ ہﻮں  :اس ﻃﺮز ﮐﻮ ﻣﯿں اﭘﻨﺎﺗﺎ ہﻮں اور
اﺳﯽ ﻃﺮح ہﻤﺎرے ﺷﯿﺦ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے
آﺧﺮی اﯾﺎم ﻣﯿں ﮐہﺘے ﺗﮭے  :ﻣﯿں اﻣﺖ ﻣﯿں ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗـﺎ اور ﮐہﺘے ﺗﮭے ﻧـﺒﯽ ﮐﺮﯾـﻢ ﷺ ﻧے
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  ” :وﺿﻮء ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﻣﻦ ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﯽ ﻧہﯿں
ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧے وﺿﻮء ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻧﻤﺎزوں ﮐﻮ ﻻزم ﮐﺮ ﻟﯿﺎ
وہ ﻣﺴﻠﻢ ہے ۔ “
اس ﺳے ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ اﻣﺎم ذﮬﺒﯽ اور ان ﮐے ﺷﯿﺦ اﻣﺎم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ آﺧﺮی ﻓﯿﺼﻠہ ﯾہﯽ ہے ﮐہ وہ ﮐﺴﯽ
ﻣﺴﻠﻢ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﺗﮭے اور اﺣﺘﯿﺎط ﮐﯽ روش

اﭘﻨﺎﻧے ﻣﯿں ہﯽ ﺧﯿﺮ ہے ۔ ﺑﻌﺾ ﺟہﺎل اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ
وﻏﯿﺮہ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺒﺎرات ﭘﯿﺶ ﮐﺮ ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﭘـﺮ ﮐﻤـﺮ ﺑﺴـﺘہ ہﯿں اور اﺳﻼم اور اہـﻞ اﺳﻼم ﮐے ﻟﺌے
ﺑﺪﻧﻤﺎ دﮬﺒہ ہﯿں ۔ اﯾﺴے ﺟہﺎل ﻋﻠﻤﺎﺋے ﮐﺮام ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﺳے ﺑﮭﯽ ﻧہﯿں ﭼﻮﻧﮑﺘے ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯿں ﯾہ اﯾﮏ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﻣﻨﮑﺮ
ہے ﮐہ ﺟہﻼء ﮐﻮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮ دﯾﺎ
ﺟﺎﺋے ۔ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿہ رﺣﻤہ اﻟﻠہ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
ﻓﺈن ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﺠﻬﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ
أﻋﻈـﻢ اﻟﻤﻨﻜـﺮات ؛ وإﻧﻤـﺎ أﺻـﻞ ﻫـﺬا ﻣـﻦ اﻟﺨـﻮارج
واﻟﺮواﻓﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮون أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
” ﭘﺲ ﺑﻼ ﺷﺒہ ﺟہﺎل ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮ دﯾﻨﺎ ﺳﺐ ﺳے ﺑﮍی ﻣﻨﮑﺮ ﭼﯿﺰ ہے اور اس ﮐﯽ
اﺻﻞ ﺧﻮارج اور رواﻓﺾ ﻣﯿں ﺳے ہے ﺟﻮ آﺋﻤۃ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ۔ “
ﺧﻮارج اور رواﻓﺾ اﯾﺴے ﺧﺒﺜﺎء ہﯿں ﺟﻨہﻮں ﻧے اﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤہ ﮐے اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوہ ﻣہﺎﺟﺮﯾﻦ اور اﻧﺼﺎر رﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہـﻢ ﮐـﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮ ﮐـﯽ اور ان ﭘـﺮ ﻃﻌـﻦ و ﺗﺸﻨﯿـﻊ ﮐـﺎ
دروازہ ﮐﮭﻮﻻ اور آج اﻧہﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﮐﮫ ﺳے ﺟﻨﻢ ﻟﯿﻨے
واﻟے ﺑﻌﺾ ﻣُﺨﺒّﺜﯿﻦ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤہ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺎ ﺑﯿﮍا
اﭨﮭﺎﺋے ہﻮﺋے ہﯿں ۔
اور ﺣﯿﺮت و اﻓﺴﻮس اس ﺑﺎت ﭘﺮ ہے ﮐہ ﺑﻌﺾ اہﻞ اﻟﺴﻨۃ
 ،اہﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨﺴﻮب ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ اس آﻓﺖ ﮐﯽ
ﻟﭙﯿﭧ ﻣﯿں آﭼﮑے ہﯿں اس ﺳے ﻗﺒﻞ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻇہﺎر
اﻣﺎم دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ اور ﻋﻼﻣہ اﺑﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ
ﮐﺮ ﭼﮑے ہﯿں ۔
اﻣﺎم اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں :
وﻫﻲ ورﻃﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ وﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ وأﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ
” اور ﯾہ اﯾﮏ ﺑہﺖ ﺑﮍا ﺑﮭﻨﻮر ہے ﺟﺲ ﻣﯿں ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ
اور ﺳﻨﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ رﮐﮭﻨے واﻟے ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ

ﭘﮭﻨﺲ ﭼﮑے ہﯿں۔ “

اور ﻋﻼﻣہ اﺑﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﯿﻤﺎﻧﯽ رﻗﻤﻄﺮاز ہﯿں
:
ﻓﻤﻦ اﻟﻌﺠﺐ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﺎ دروا ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وﻫﺬه ﻫﺬه وﻣﺎ
ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ إﻻ اﻟﻌﺎﻟﻤﻮن
” ﺗﻌﺠﺐ ہے ﺑہﺖ ﺳﺎرے وہ ﻟﻮگ ﺟﻨہﯿں ﻋﻠﻢ ﻣﯿں رﺳﻮخ
ﻧہﯿں ہے وہ ﮐﺜﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور وہ
ان ﮐﯽ ﻣﺬاہﺐ ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘے اور ان ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻮ
ﻋﻠﻤﺎء ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﻮﺋﯽ ﻧہﯿں ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ۔ “
اور ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮﻧے ﺳے ﻗﺒﻞ ﺑﺎر ہﺎ دﻓﻌہ
ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺑﻠﮑہ ﺟﺲ ﻗﺪر ﻣﻤﮑﻦ ہﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻢ
ﺳے ﺳﺮزد ہﻮ ﺟﺎﻧے واﻟے ﻗﻮل ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﯿہﺎت ﮐﺮﺗے
ہﯿں ﺗﺎ ﮐہ وہ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮادری ﺳے ﺧﺎرج ﻧہ ہﻮ اور
اس ﮐﯽ ﮔﻤﺮاہﯽ ﮐﯽ اﺻﻼح ہﻮ ۔

ﻣﺎﺧﻮذ از
ﻣﺴﺌﻠہ ﺗﮑﻔﯿﺮ اور اس ﮐے اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ
ﮬﺬا ﻣﺎ ﻋﻨﺪی واﻟﻠہ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب

