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آﺋﯿے ﭘُﺮ ﻓﺘﻦ دور ﻣﯿں ﮐﺮﻧے ﮐے ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ
ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﮐہ ﺟﻦ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی اﯾﮏ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐے ﻟﺌے ازﺣﺪ ﺿﺮوری ہے ﺗﺎ ﮐہ وہ ﻗ ُﺮب ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺘﻨﻮں

ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ رہ ﺳﮑے:

داﻧﺎﺋﯽ ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿں:
ﺟﺐ ﻓﺘﻨے ﻇﺎہﺮ ہﻮﻧے ﻟﮕﯿں ﯾﺎ ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻟﻨے ﻟﮕﯿں ﺗﻮ
اﯾﺴے ﻧﺎزک ﺣﺎﻻت ﻣﯿں ﻧﺮﻣﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری اور داﻧﺎﺋﯽ ﺳے
ﮐﺎم ﻟﯿں اور ﺟﻠﺪ ﺑﺎزی ﻧہ ﮐﺮﯾں۔ ﻧﺮﻣﯽ اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ
ﮐہ ﻧﺮﻣﯽ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﻣﯿں ہﻮﺗﯽ ہے اس ﮐﻮ ﻋﻤﺪہ ﺑﻨﺎڈاﻟﺘﯽ
ہے اور ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﺳے ﻧﮑﺎل ﻟﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے اس ﮐﻮ ﻋﯿﺐ دار
ﺑﻨﺎدﯾﺘﯽ ہے۔ ﺳﺎرے ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿں ﻧﺮﻣﯽ ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮭﯿں،
رﺣﻢ دﻟﯽ ﺳے ﭘﯿﺶ آﺋﯿں ،ﻏﺼہ ور ﻧہ ﺑﻨﯿں ۔ داﻧﺎﺋﯽ اس
ﻟﯿے ﮐہ آپ ﷺﻧے ﻗﺒﯿﻠہ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﮐے اﺷﺠﻊ ﻧﺎﻣﯽ آدﻣﯽ
ﺳے ﮐہﺎ ﺗﮭﺎ’’ﺗﻤہﺎرے اﻧﺪر دو اﯾﺴﯽ ﺧﺼﻠﺘﯿں ہﯿں
ﺟﻨہﯿں اﻟﻠہ اور اس ﮐے رﺳﻮل ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺑﺮدﺑﺎری
اور داﻧﺸﻤﻨﺪی‘‘ داﻧﺸﻤﻨﺪی و داﻧﺎﺋﯽ ﻋﻤﺪہ ﺧﺼﻠﺖ ہے
۔ﻓﺘﻨے ﮐے ﻟﻤﺤﺎت اور ﺑﺪﻟﺘے ﺣﺎﻻت ﮐے وﻗﺖ ﺑﺮدﺑﺎری
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﺋﺶ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﺮدﺑﺎری ﮐے ذرﯾﻌے ہﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ
اﺻﻠﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮏ ﭘہﻨﭽﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے۔

ﻏﻮروﻓﮑﺮ ﮐے ﺑﻌﺪ ہﯽ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﺋﯿں:
ﻓﺘﻨہ ﮐے ﻇہﻮر اور ﺣﺎﻻت ﮐے ﺑﺪﻟﺘے وﻗﺖ ﺑﻐﯿﺮ ﺳﻮﭼے
ﺳﻤﺠﮭے آپ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﺣﮑﻢ ﻧہ ﻟﮕﺎﺋﯿں اس
ﻗﺎﻋﺪہ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐہ ’’ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺣﮑﻢ
ﻟﮕﺎﻧﺎ اس ﭘﺮ ﻏﻮروﻓﮑﺮ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ہﻮا ﮐﺮﺗﺎ ہے‘‘
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے :
›وﻻﺗﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺲ ﻟﮏ ﺑہ ﻋﻠﻢ‹
)ﺳﻮرہ اﺳﺮاء(63 :

’’ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﺠﮭے ﺧﺒﺮ ہﯽ ﻧہ ہﻮ اس ﮐے ﭘﯿﭽﮭے ﻣﺖ
ﭘﮍ‘‘ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺟﺲ ﮐﻮ آپ ﻧہﯿں ﺟﺎن رہے
ہﻮں ،اس ﮐﺎ ﭘﺎس وﺧﯿﺎل ﻧہ ہﻮ اور ﻧہ ہﯽ آپ ﮐے ﭘﺎس
اس ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﻮﺋﯽ ﺛﺒﻮت ہﻮ ﺗﻮ اس ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿں ﺑﺎت
ﮐﺮﻧے ﺳے ﺑﭽﯿں ،ﭼﺎہے آپ اس ﻣﯿں ﻟﯿڈر ﺑﻨﯿں ۔

ﻋﺪل واﻧﺼﺎف ﮐﻮﻣﻠﺤﻮظ رﮐﮭﯿں:
ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿں ﻋﺪل واﻧﺼﺎف ﮐﻮ ﻻزم ﭘﮑﮍﯾں۔ اﻟﻠہ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے  :اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﺑﺎت ﮐﺮو ﺗﻮ اﻧﺼﺎف
ﮐﺮو،ﮔﻮ وہ ﺷﺨﺺ ﻗﺮاﺑﺖ دار ہﯽ ہﻮ۔“)ﺳﻮرہ اﻧﻌﺎم( اور
ﻓﺮﻣﺎن اﻟہﯽ ہے”:ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻋﺪاوت ﺗﻤہﯿں ﺧﻼف ﻋﺪل
ﭘﺮ آﻣﺎدہ ﻧہ ﮐﺮدے،ﻋﺪل ﮐﯿﺎ ﮐﺮوﺟﻮ ﭘﺮہﯿﺰ ﮔﺎری ﮐے
زﯾﺎدہ ﻗﺮﯾﺐ ہے۔“ )ﺳﻮرہ اﻟﻤﺎﺋﺪہ﴾ اس ﮐﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﯾہ ہے
ﮐہ آپ ﺟﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗے ہﯿں اور ﺟﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳے
ﻣﺤﺒﺖ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے دوﻧﻮں ﮐﻮ اﯾﮏ ﻣﯿﺰان وﮐﺴﻮﭨﯽ ﭘﺮ رﮐﮫ
ﮐﺮ ﭘﺮﮐﮭﯿں اور اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﺋﯿں۔

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮﻻزم ﭘﮑﮍﯾں:
اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے› :وَاﻋ ْﺘَﺼ ِﻤُﻮْا
ﺑِﺤ َﺒْﻞ ِ اﻟﻠّٰﻪِ ﺟ َﻤِﻴ ْﻌًﺎ وَّﻻَ ﺗَﻔَﺮ َّﻗ ُﻮْا‹
اوراﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ رﺳﯽ ﮐﻮ ﺳﺐ ﻣﻞ ﮐﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ ﺳے ﺗﮭﺎم
ﻟﻮ اور ﭘﮭﻮٹ ﻧہ ڈاﻟﻮ ۔“
)آل ﻋﻤﺮان (103 :

اورﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ”:ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﭘﮑﮍو اوراﺧﺘﻼف
ﺳے ﺑﭽﻮ۔“
)اﺑﻮداؤد(

ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﯽٰ ﻣﯿں اﺗﻤﺎم ﮐﺮﺗے ﺗﮭے
ﺟﺒﮑہ ﺳﻨﺖ ﯾہ ہے ﮐہ ﻧﻤﺎزی ﻣﻨﯽٰ ﻣﯿں ہﺮ ﭼﺎر رﮐﻌﺖ
واﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ دو دو رﮐﻌﺖ ﭘﮍﮬے ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن رﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﺎءﭘﺮ ﭼﺎر رﮐﻌﺖ ہﯽ ﭘﮍﮬﺘے
رہے ،اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠہ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدرﺿﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہﮐہﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ﻧﺒﯽ ﷺ ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﯾہﯽ ہے ﮐہ ہﺮﭼﺎر
رﮐﻌﺖ واﻟﯽ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺖ ہﯽ ﭘﮍﮬﯽ ﺟﺎﺋے ،ان ﺳے ﭘﻮﭼﮭﺎ
ﮔﯿـﺎ ﮐہ آپ ﯾہ ﮐہﺘے ہﯿں اور ﺣﻀـﺮت ﻋﺜﻤـﺎنرﺿـﯽ اﻟﻠہ
ﻋﻨہﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﭼﺎر رﮐﻌﺖ ﭘﮍﮬﺘے ہﯿں آﺧﺮﮐﯿﻮں؟ ﺗﻮ اﻧہﻮں
ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ”:اﺧﺘﻼف ﺑﺮی ﺑﺎت ہے
)ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود(

اور اﯾﺴﺎ ان ﮐے ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻋﺪہ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
ہـﻮا ﮐﯿـﻮﻧﮑہ ﺟـﻮ اس ﮐے ﺑـﺮﺧﻼف ﮐـﺮے ﮔـﺎ اﺳـﮑے اور
دوﺳـﺮوں ﮐے ﻓﺘﻨہ ﻣﯿں ﭘـﮍﻧے ﺳـے ﻣـﺎﻣﻮن ﻧہﯿں رہـﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔

ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺮ ﭘﺮﮐﮭﯿں:
ﺟﮭﻨڈے ﺟﻮ ﻓﺘﻨہ ﻣﯿں اﭨﮭﺎﺋے ﺟﺎﺗے ہﯿں ﺧﻮاہ وہ
دﻋﺎةﮐے ہﻮں ﯾﺎﻣﻠﮑﻮں ﮐے‘ ﺿﺮوری ہے ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ان ﮐﻮ
ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺴﻮﭨﯽ ﭘﺮ وزن ﮐﺮﯾں ۔آپ دﯾﮑﮭﯿں ﮐہ اس ﻣﯿں
ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت وﺑﻨﺪﮔﯽ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿں ؟۔
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﯽ ﮔﻮاہﯽ ﭘﻮری ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ہے
ﯾﺎﻧہﯿں؟اوراس ﮔﻮاہﯽ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ہے ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻮی
ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ۔ ﮐﺴﻮﭨﯽ ﭘﺮ ﭘﺮﮐﮭﻨے ﮐے
ﺑﻌﺪ آپ ﭘﺮ ﻻزم ہے ﮐہ آپ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ اس ﻣﯿﺰان ﮐے ﻟﯿے
ہﻮ ﺟﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪو ﺑﺎﻻ ﮐﺮﺗﺎ ہے ،
ﭘﮭﺮآپ اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧہ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﯾں۔ ﺟﺐ ﯾہ
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺘﺒہ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿں ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﺎء
ہﻮں ﮔے ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہﯽ ﻟﻮگ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں۔
ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﭘﻨے وﻗﺖ ﻣﯿں ﺳﻠﻄﺎن ﮐے
ﻟﯿے ﮐﺎﻓﯽ دﻋﺎ ﮐﺮﺗے ﺗﮭے ،ان ﺳے ﮐہﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ آپ ان
ﮐے ﻟﯿے اﭘﻨے ﺳے زﯾﺎدہ دﻋﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿں؟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :ہﺎں
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﮔﺮ ﻣﯿں درﺳﺖ رہﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺮی درﺳﺘﮕﯽ اﭘﻨے ﻟﯿے
اور اﭘﻨے اردﮔﺮد رہﻨے واﻟﻮں ﮐے ﻟﯿے ہﻮﮔﯽ  ،رہﺎ
ﺳﻠﻄﺎن ﮐﯽ درﺳﺘﮕﯽ ﺗﻮ وہ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﻟﯿے ہﻮﮔﯽ۔

ﻗﻮل وﻋﻤﻞ ﻣﯿں ﭼﻮﮐﺲ رہﯿں:
ﻓﺘﻨے ﮐے وﻗﺖ ﮔﻔﺘﺎروﮐﺮدارﮐے ﮐﭽﮫ اﻟﮓ ہﯽ ﺿﺎﺑﻄے ہﻮﺗے
ہﯿں ﭼﻨﺎﻧﭽہ ہﺮوہ ﺑﺎت ﺟﻮ آپ ﮐﻮ اﭼﮭﯽ ﻟﮕے اﺳے ﮐہہ
ڈاﻟﻨﺎ ﯾﺎ ہﺮ وہ ﮐﺎم ﺟﻮ اﭼﮭﺎ ﻟﮕے اﺳے ﮐﺮ ﮔﺰرﻧﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧہﯿں ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﺘﻨے ﮐﯽ ﮔﮭﮍﯾﻮں ﻣﯿں اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧے
ﺳے ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮭﮍے ہﻮﺗے ہﯿں۔
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہﯿں ﮐہ ﺣﻀﺮت اﺑﻮہﺮﯾﺮہ رﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻧے ﮐہﺎ:
’’ﻣﯿں ﻧے رﺳﻮل اﻟﻠہ ﷺ

ﺳے دو ﺑﮭﺮے ﺑﺮﺗﻦ ﮐے ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺣﺪﯾﺜﯿں ﯾﺎد ﮐﯿں )ﯾﻌﻨﯽ دوﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﮑﮭﺎ( ﺟﻦ ﻣﯿں
ﺳے اﯾﮏ ﮐﻮ ﻣﯿں ﻧے ﻋﺎم ﮐﺮدﯾﺎ اور اﮔﺮ دوﺳﺮے ﮐﻮﻋﺎم
ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺮی ﮔﺮدن ﮐﺎٹ دی ﺟﺎﺗﯽ۔‘‘
)ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(

ﻋﻠﻤﺎءﮐﺎ ﮐہﻨﺎ ہے ﮐہ اس ﺳے ﻣﺮاد اﯾﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯿں ہﯿں
ﺟـﻮ ﻓﺘﻨے اور ﺑﻨـﻮ اﻣﯿہ وﻏﯿـﺮہ ﺳـے ﺗﻌﻠـﻖ رﮐﮭﺘـﯽ
ـﺮت
ـﻖ ﻧہ ﺗﮭﯿں اورﺣﻀـ
ـے ﻣﺘﻌﻠـ
ـﺎم ﺳـ
ـﯽ اﺣﮑـ
ﺗﮭﯿں،ﺷﺮﻋـ
اﺑﻮہﺮﯾﺮہ رﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻧے ﯾہ ﺑﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾہ رﺿﻰ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﮐے زﻣﺎﻧے ﻣﯿں ﮐہﯽ ﺟﺒﮑہ ﻟﻮگ ﮔﮭﻤﺴﺎن ﮐﯽ
ﻟﮍاﺋﯽ اورﺟﻨﮓ وﺟﺪال ﮐے ﺑﻌﺪ ان ﮐے ﺳﺎﯾہ ﺗﻠے اﮐﭩﮭﺎ
ہﻮﭼﮑے ﺗﮭے ،اﻧہﻮں ﻧے اﻧہﯿں اس ﻟﯿے ﭼﮭﭙﺎ ﻟﯿﺎ ﺗﺎﮐہ
ﻟﻮگ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾہ رﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﭘﺮ ﺟﻮ
ﯾﮑﺠﺎ ہﻮﭼﮑے ﺗﮭے ﭘﮭﺮ ﻟﮍﻧے ﺑﮭﮍﻧے ﻧہ ﻟﮕﯿں۔ اﺳﯽ ﻟﯿے
ﺣﻀﺮت اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿں’’ :آپ
ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﮐﺮﯾں ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮫ ﺳے
ﺑﺎہﺮ ہﻮ اور ان ﮐے ﻟﯿے ﻓﺘﻨہ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺟﺎﺋے‘‘
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻓﺘﻨے ﮐے وﻗﺖ ﻟﻮگ ﺑﺎت ﮐﻮاﭼﮭﯽ ﻃﺮح ﺳﻤﺠﮭﻨے ﺳے ﻗﺎﺻﺮ
ہﻮﺗے ہﯿں،ﻟہﺬا ہﺮ وہ ﺑﺎت ﺟﻮ ﻣﻌﻠﻮم ہے‘ ﻧہﯿں ﮐہﻨﯽ
ﭼﺎہﯿے  ،زﺑﺎن ﭘﺮ ﻟﮕﺎم ﻟﮕﺎﻧﺎ ﺿﺮوری ہے ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ آپ
ﻧہﯿں ﺟﺎﻧﺘے ﮐہ آپ ﮐﯽ ﺑﺎت ﭘﺮ ﮐﯿﺴے اﺛﺮات ﻣﺮﺗﺐ
ہﻮﻧﮕے؟آپ ﮐﯽ راﺋے ﮐﯿﺎ رﻧﮓ ﻻﺋے ﮔﯽ؟ ﺳﻠﻒ رﺣﻤہﻢ اﻟﻠہ
اﭘﻨے دﯾﻦ ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻓﺘﻨﻮں ﮐے وﻗﺖ ﺑہﺖ
ﺳـﺎرے ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﯿں ﺧـﺎﻣﻮش رہے ﺗـﺎﮐہ اﻟﻠہ ﺳـے اﻣـﻦ
وﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﯿں۔
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﮐﯽ رواﯾﺖ ہے،ﻧﺒﯽ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻧے ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸہ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﺎ ﺳے ﮐہﺎ ’’ :اﮔﺮ
ﺗﻤہﺎری ﻗﻮم ﮐے ﻟﻮگ ﮐﻔﺮ ﺳے ﻗﺮﯾﺐ ﻧہ ہﻮﺗے)ﻧﺌے
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧہ ہﻮﺗے(ﺗﻮ ﮐﻌﺒہ ﮐﻮ ڈﮬﺎﮐﺮاس ﮐﻮ
ﻗﻮاﻋﺪ ِاﺑﺮاہﯿﻤﯽ ﭘﺮﺑﻨﺎڈاﻟﺘﺎ اور اس ﻣﯿں دو دروازے
ﻟﮕﺎ دﯾﺘﺎ۔‘‘ ﻧﺒﯽ ﭘﺎک ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﮐﻮ
اﻧﺪﯾﺸہ ﻻﺣﻖ ہﻮا ﮐہ ﮐﻔﺎرِﻗﺮﯾﺶ ﺟﻮ ﻧﺌے ﻧﺌے اﺳﻼم ﻻﺋے
ہﯿں ﮐﻌﺒہ ﮐﻮ ﺗﻮڑﮐﺮ اﺳﮑﻮ ﻗﻮاﻋﺪِاﺑﺮاہﯿﻤﯽ ﭘﺮ ﺑﻨﺎﻧے
اور اس ﻣﯿں دو دروازے ﻟﮕﺎﻧے )اﯾﮏ ﺳے داﺧﻞ ہﻮاﺟﺎﺋے

اور دوﺳﺮے ﺳے ﻧﮑﻼ ﺟﺎﺋے(ﺳے اﯾﺴﺎ ﻧہ ہﻮ ﮐہ ﻟﻮگ ﻏﻠﻂ
ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿں ﯾﺎ ﯾہ ﺳﻤﺠﮫ ﻟﯿں ﮐہ آپ ﻓﺨﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘے
ہﯿں ﯾﺎ آپ دﯾﻦ ِ اﺑﺮاہﯿﻤﯽ ﮐﯽ ﺑے ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘے
ہﯿں ﯾﺎ ﮐﭽﮫ اور ﺧﯿﺎل ﮐﺮﺑﯿﭩﮭﯿں اس ﻟﯿے آپ ﻧے اﺳﮑﻮ
ﭼﮭﻮڑدﯾﺎ۔

ﻧﯿﮏ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ اﻟﺘﺰام و اہﺘﻤﺎ م :
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻧﺒﯽ ﮐﺮﯾﻢ ﷺ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ہے ۔
’’ﺑﺎدروا ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﻓﺘﻨﺎ ﮐﻘﻄﻊ اﻟﯿﻞ اﻟﻤﻈﻠﻢ‘‘
’’ﻟﻮﮔﻮ! ﺳﺨﺖ ﺳﯿﺎ ہ رات ﮐﯽ ﻃﺮح ﮔﮭﻨے ﻓﺘﻨﻮں ﮐے واﻗﻊ
ہﻮﻧے ﺳے ﭘہﻠے ﭘہﻠے ﻧﯿﮏ اﻋﻤﺎل ﮐﺮﻧے ﻣﯿں ﺟﻠﺪی ﮐﺮو
) ﮐﯿﻮﻧﮑہ وہ ﻓﺘﻨے اﺗﻨے ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ہﻮں ﮔے ﮐہ ( ﺻﺒﺢ
ﮐے وﻗﺖ ﺑﻨﺪہ ﻣﺆﻣﻦ ہﻮ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺷﺎم ﺗﮏ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎ اﮔﺮ ﺷﺎم ﮐﻮ ﻣﺆﻣﻦ ہﻮ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺻﺒﺢ ﺗﮏ ﮐﺎﻓﺮ ہﻮ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎآدﻣﯽ دﻧﯿﺎ ﮐے ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻔﺎد ﮐے ﻋﻮض اﭘﻨﺎ دﯾﻦ ﺑﯿﭻ
دے ﮔﺎ ۔ ‘‘
اور ﮐﺜﺮت ﺳے اﻟﻠہ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺎ اہﺘﻤﺎم  :ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﻧﺒﯽ ﷺ ﻧے ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
’’اﻟﻌﺒﺎدۃ ﻓﯽ اﻟﮭﺮج ﮐﺎ ﻟﮭﺠﺮۃ اﻟﯽ‘‘
’’ﻗﺘﻞ و ﻏﺎر ت ﮐے دور ﻣﯿں ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿں ﻣﺤﻤﺪ ﷺ
ﮐﯽ ﻃﺮف ہﺠﺮت ﮐﺮﻧے ﮐے ﻣﺘﺮادف ہے ۔ ‘‘
) ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ  ) (2948اﻟﺸﺮﯾﻌہ ﻻ ٓﺟﺮی ص 49رﻗﻢ (82

ﻓﺘﻨﻮں ﮐے اﯾﺎم ﻣﯿں ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐے ﺧﻼف زﺑﺎن اور
ہﺎﺗﮫ ﮐﻮ روک ﻟﯿﻨﺎ :
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ اور اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾہرﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہﮐے
درﻣﯿﺎن ہﻮﻧے واﻟﯽ ﺟﻨﮕﻮں ﮐے ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﺳﯿﺪﻧﺎﻋﻠﯿﺮﺿﯽ
اﻟﻠہ ﻋﻨہ اﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐے ﭘﺎس آﺋے اور ﮐہﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮے
ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯿں ﭼﻠﻮ۔ ﺗﻮ اس ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧے ﮐہﺎ :ﻣﯿں
ﻧے ﻧﺒﯽﷺ ﺳے ﺳﻨﺎ ہے ﻓﺘﻨﻮں ﮐے دور ﻣﯿں ﺗﻮ ﻟﮑﮍی ﮐﯽ
ﺗﻠﻮار ﺑﻨﺎ ﻟﯿﻨﺎ ) اور اب ﺟﺒﮑہ دو ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮوہ

ﺑﺎہﻢ ﺑﺮﺳﺮﭘﯿﮑﺎر رہﯿں ( اور ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﻟﮑﮍی ﮐﯽ
ﺗﻠﻮار ہﯽ ہے ،اﮔﺮاﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗے ہﯿں ﺗﻮ ﭼﻞ
ﭘﮍﺗﺎ ہﻮ ں۔ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ رﺿﯽ اﻟﻠہ ﻋﻨہ اس ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ
ﭼﻠے ﮔﺌے ۔

ﮐﺴﯽ ﮐﻠﻤہ ﮔﻮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ ادارہ ﮐﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺳے اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﻧﺎ :
اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﯾﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ہﻮﺗﺎ ہے ﺗﻮ آپ اس ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ادارہ ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻟﮕﺎﻧے ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋے اس ﮐے ﮐﻔﺮ ﯾہ ﻗﻮل
ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﭘﺮ ﺣﮑﻢ رﮐﮭﯿں ۔ﮐہ اس ﮐﺎ ﻓﻼں ﮐﺎم ﯾﺎ ﺑﺎت
ﮐﻔﺮ ﯾہ ﯾﺎﺷﺮﮐﯿہ ہے ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ رﮐﮭﯿں اﻓﺮاد
ﭘﺮ ﻧہﯿں ﯾہ ﺳﺐ ﺳے ﻣﺤﺘﺎط اﻧﺪاز ہے اور اس ﻣﻌﯿّﻦ
ﺷﺨﺺ وﻏﯿﺮہ ﮐﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺳے اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﯾں ۔ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ
آﭘﮑے ذﻣے ﻧہﯿں !

ﻓﺘﻨہ ﭘﺮور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳے ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﻢ ﻋﻠﻢ ﺗﮑﻔﯿﺮی اورﮔﻤﺮاہ ﮐﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎ ت ﮐے ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ اور ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﺤﺚ ﺳے اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎہﯿے۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آدﻣﯽ اﭘﻨے دوﺳﺘﻮں ﺳے ﭘہﭽﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے اور دوﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺮے ہﻮں ﺗﻮ ﺑﻨﺪہ ﺑﮭﯽ ﺑﺮا ہﯽ
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے۔
آﺧﺮ ﻣﯿں ہﻢ دﻋﺎ ﮔﻮہﯿں ﮐہ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ اس ﻓﺘﻨہ ﻋﻈﯿﻢ)ﻓﺘﻨہ ﺗﮑﻔﯿﺮ( ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ
ﻓﺮﻣﺎﺋے اور ﺳﯿﺪﮬﯽ راہ ﭘﺮ ﮔﺎﻣﺰن رﮐﮭے۔

آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

