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اسالـ کٌ آئیف
خٌىٖاف
تٙجنل:میثٌؼ اىسٙن فی اىسالـ

عٌلوی اسالهی کنیشف بٙاۓ خكاتیف لاطفٌؿ

تٙجنل
زاکٹ ٙشعیٍ اسلـ ىٖلي
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زشافٹىؾ کنیٹی

زاکٹ ٙفتحی ىشیف
بٙلفیسٙزاکٹٙجنٌؿ الٖبف عطیل
بٙلفیسٙزاکٹ ٙعیٖ اللطیػ عٌمٙ
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شٙکٌو تصى ی ػ

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙاجنٖ عسٌؿ

لائس چٌيسل ٙاىٹ ٙىی شىؿ اسالمؽ یكى یكشسٹی

اسالـ آبٌر ،بٌکستٌف

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙاجنٖ نھٖي عیٖ ال حلیـ

جٛولق تی بٙلفی س ٙٹٙبىىؾ کٌلْ،چٌمعل اضھٙل

چلكاف یكى یكشس ٹی،نصٙ

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙجنٌؿ الٖبف عطیل

مشی ٙبٙاۓ اسالمؽ ػ قل اکیٗهی،چٖم،لزائٙکٹٙ
بٙاۓ ػلػی قكاعٖ سٌخُ بٙاج هِ،سعكري

عٙب

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙعالد عیٖ النتعٌؿ

بٙلفی س ٙسكشؿ اسٹٗب،ٛلمشی ٙبٙاۓ جٙائـ

لمعٌش ٙتی ت ح قی قٌت،نصٙ

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙعیٖالٙجنف نقیٍ

بٙلفی س ٙٹٙبىىؾ کٌ لْ،ميعكشم یكى یكشس ٹی،نصٙ

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙعیٖاللط یػ عٌمٙ

بٙلفی س ٙشٙبعُ ,ى کٌلْ،ضقٌض یؼ

یكى یكشس ٹی،نصٙ

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙعلی جنعل

ـفتی اعظـ نصٙ

زاکٹ ٙفتحی ىشیف

مشی ٙلضاشت اًصٌػ،نصٙ

زاکٹ ٙدمحم عنٌشم

ـفه ٙاسالـ،منی ٙاسالمؽ شی سٙح کنی ٹی،چٌمعل

اضھ،ٙنصٙ

4

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙدمحم کنٌؿ الٖبف امٌـ

بٙلفی سٙدقٌبلی قٌنكف ،ى کٌلْ،اسکىٖشبل،نصٙ

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙمنٌشـ ربٙي

اسسٹىِ بٙلفی س ٙارب لتنقیٖ،چٌمعل

اضھ،ٙنصٙ

بٙلفی س ٙزاکٹ ٙیكسػ قٙضٌلي

عٖش بیف اىقكاهی مسلـ علنٌو یكىیف،لعٖش

یكشل پی افتٌوکكيسؿ،زب لف،آئٙلیىٗ،لزائٙکٹٙ

سیٙت لسىُ شی سٙح سىٹ،ٙقطٙ

یكى یكشس ٹی،قطٙ۔
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مالحظٌت لتٙمینٌت كے سٌتھ شٙکُ کىىٖم علنٌو

زاکٹ ٙاجنٖ شی سك ٌی

بٙلفی س ٙاسالمؽ اسٹٗب،ٛکٌلْ آػ آشٹس لعلكـ

ايسٌ ٌی،دمحم خٌمس یكىیكشس ٹی،شبٌط،مٙاکش،ل وكحكرم

فٙسِ اکسیٙث اسالمؽ ػ قل اکیٗهی،چٖم ،سعكري

عٙب،لائس چٌيسل ٙاىٹ ٙىی شىؿ اسالمؽ

یكىیكشس ٹی،اسالـ آبٌر،بٌکستٌف۔

زاکٹ ٙخلی فل بٌب ه ٙجسف

سٌیؼ بٙيسیؿ کٌلْ آػ عٙبؽ لاسالمؽ

اسٹٗب،ٛرب ئی،فٙسِ اکسیٙث اسالمؽ ػ قل

اکیٗهی،چٖم،سعكري عٙب۔

زاکٹ ٙسٌم ٙمٌضف قییٔ

قٌضی شٙبعُ،منی ٙاىتظٌهی کنی ٹی عفٌػ جیٙبٹییؿ

سكسٌئ ٹی،اشرف۔

زاکٹ ٙسعیٖ اسنٌعیؿ علی

بٙلفی س ٙٹٙبىىؾ کٌلْ ،عیف شنس

یكىیكشس ٹی،قٌھٙم،نصٙ۔

زاکٹ ٙسلنٌف بف فہٖ عكرم

جَ ٙؿ سی ٙلائٛش"اسالـ ٹك زً"لبٍ سٌئِ،جَ ٙؿ

س هٙبٹٙي ًصٙت آش گىٌئٛئشف،شبٌض،سعكري عٙب،

زاکٹ ٙشٌربل کعىی

اسسٹىِ بٙلفی س ٙدقٌبلی ػ قل ،شعیۂ اسالمؽ
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اسٹٗب ،ٛکىؾ عیٖالعٛب ٛیكىیكشس ٹی ،چٖم،سعكري

عٙب۔

زاکٹ ٙعیٙي عیٖالٙلكػ دمحم

بٙلفی س ٙدقٌبلی ػ قل،فی ن لٹی آػ اسالمؽ لعٙبؽ

اسٹٗب ٛبٙاۓ طٌلیٌت،چٌمعل اضھ،ٙنصٙ۔

زاکٹ ٙعیٖالٙجنف بف معالاللكب حؼ

جٛولق تی مشی ٙبٙاۓ لضاشت اوكش م٘ھ بی ل القٌػ

لرعكت،شبٌض،سعكري عٙب۔

زاکٹ ٙعیٖالن حیٖ بف عیٖالعٛب ٛضىٖا ٌی

بٌ ٌی لعٖش ابنٌف شٙعی یكىیكشس ٹی بنف،مٌھ ٙاوكش
سٌئىسی جی لى ح،ٛعىعٌو،بنف۔


زاکٹ ٙعصٌـ الی شیٙ

سٌیؼ لضب ٙالقٌػ سكزاف،وكحكرم عٖش سىٹٙ

بٙاۓاعتٖاؿ،لضاشت القٌػ،کكبُ۔

زاکٹ ٙعلی اجنٖ ىٖلي

سٌیؼ عٖش مشیٙاف شٙعی شاجحی
فٌكىٗی شف،لوكحكرم فٙسِ اکسیٙث ػ قل اسالمؽ

اکیٗهی،چٖم سعكري عٙب۔

ز اکٹ ٙغٌلٍ عیٖال نٌ فی قٙضی

لضب ٙالقٌػ لمنی ٙبٌشلینىِ بنف،بٙلفی س ٙعىعٌو

یكىیكشس ٹی،اسالمؽ یكلیٹی نؿ سٌئىس

زبیٌشٹنىِ،عىعٌو،بنف۔

زاکٹ ٙفٌطنل ًصیػ

شبٹٌئٙز اسكسی ا بِ بٙلفی س ٙشعیۂاسالمؽ

7

اسٹٗب ،ٛکىؾ عیٖالعٛب ٛیكىیكشس ٹی چٖم،لعٖش يسكاق

کنی ٹی بٙاۓسٌئىسی جی لى ح،ٛچٖم،سعكري عٙب۔

شیٕ مشی ٙفیصؿ وكلكي

سٌیؼ مشی ٙبٙاۓعٖالتیق،لیىٌف،ىٌئٍ عٖش یكشل پی

افتٌو کنی ٹی،زب لف،آئٙلیىٗ۔

زاکٹ ٙدمحم شل کی

بٙلفی س ٙشعیۂاسالمؽ اسٹ٘ب،ٛلٹٙب حٙض لعلكـ ايسٌ ٌی

کٌلْ،دمحم خٌمس ی كى ی كشسٹی،شبٌط،مٙاکش،لوكح كرم

فٙسِ اکسیٙث اسالمؽ ػقل اکیٗهی،چٖم،سعكري عٙب۔

زاکٹ ٙدمحم مختٌش هہٖي

عٖش علنٌوسكسٌئ ٹی،لعٖش اسالهی

سكسٌئٹی،ٛنص،ٙبٙلفی س ٙچٌمعل اضھ،ٙنصٙ۔

زاکٹ ٙعیٖالٙضاؼ سیٖ ابٙاہیـ طیطیٌئ

زبف فی ن لٹی آػ شٙبعُ لاسالمؽ اسٹٗب،ٛکكبُ

یكىیكشس ٹی،کكبُ۔

زاکٹ ٙنكشم خٌلٖ سعٖ

اسكسی ابِ بٙلفی س ٙمعٌش ٙتی علكـ ،کىؾ عیٖالعٛبٛ

یكىیكشس ٹی،چٖم،سعكري عٙب۔

ز اکٹ ٙلفٌو علی سلینٌف جنٖاف

اسسٹىِ بٙلفی س ٙدقٌبلی ػ قل،ٹٙبىىؾ کٌلْ

بٙاۓطٌلیٌت،شعیۂ اسالمؽ اسٹٗب،ٛسعكري عٙب۔

زاکٹ ٙلھیل ضجیلی

بٙلفی س ٙشٙبعُ کٌلْ،رمشؼ یكىیكشس ٹی،شٌـ،لعٖش

اى حنف علنٌو شٌـ۔
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چ ٌ معل اضھٙ
اسالمؽ ش یسٙح سىٹٙ
ج َ ٙؿ زبیٌشٹنىِ
ب ٙاۓ شیسٙح تٌلیػ لتٙجنل

محتٙـ/عٌل وی اسالهی کنی شف بٙاً خكاتیف لاطفٌؿ

السالـ علی هـ لشجنل ا ہلل ل ب ٙکٌتل
آة کی رشخكاسُ كے نطٌیؼ ہـ ٍے آة کی کتٌب "اسالـ کٌ آئیف خٌىٖاف" بؼكش بٚھٌ ،ہنیق خك ضی
ہیکل اس کتٌب میق ایسی کكئ جی ٛنہیق ہے ،حك اسالهی عقیًٖ سے ٹ هٙا تی ہك،اسىی طیٌ عُ الش
ے خٙح بٙاسىی اشٌعُ میق کكئ جٙخ نہیق ہے۔
ے ابٌ
آب ه
الیتل اس بٌت کٌ خیٌؿ ضٙلش شکہٌ چٌۓکل آ بٌ ت قٙآىیل الش اچٌ ر بّ ىیكبل کی کتٌبُ میق
ے چٌ معل اضھ ٙکی مٙکٛي
خعكػی اہتنٌـ سے کٌـ لیٌ چٌۓ،الش بل بھ ی کل کتٌب كے بٌىٓ يسؽ
ے بھی حٌ چٌۓ۔
ے ،الش ابؽ يس خل اسال مؽ شی سٙح سىٹ ٙكے لۓ
ى ئیٙبٙي كے ل ۓ

جَٙؿ سهٙبٹٙي

ابٙاھیـ عطٌ فیكهی
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رفت ٙـفتی اعظـ
راش اىفتٌو
نصٙ

عٌل وی اسالهی کنیش بٙاۓ خكاتیف لاطفٌؿ
السالـ علی هـ لشجنل اہلل لبٙکٌتل
آمٌ بعٖ:
آب نٌ خط وؤشخل  ۲۱/ ۲۶/ ۶۰۰۲مال  ،ج سنیف آة ٍے کتٌب "اسالـ کٌ آئیف خٌىٖاف" كے بٌشً
میق شٙعی شاۓ معلكـ کی ہے  ،تكہـ آب کك نطلع کٙتے ہیق کل "آئیف"بہُ مىٌسٍ ہے،الش اسنیق
کكئ جی ٛقٌب ؿ اعتٙاض نہیق ہے۔

ہـ آشضل لاستٖعٌ کٙتے ہیق کل اہلل تعٌ لی آبلكگكق کك عحُ لعٌفیُ کی ىعنُ سے ہنیشل نكاضتٌ
شہے ،الش آبلكگكق کك اب ًی ظٌھٙي لبٌط ًی ىعنتكق كے انكاش سے مٌى مٌؿ کٙتٌ شہے ،الش ہـ سٍ کك
اب ًی مٙضی كےکٌـ کٙىی ىی تكفیؼ عطٌ فٙمٌ تٌ شہے۔
ش ه ٙگ٘اش الش خی ٙخكام
زاکٹ ٙعلی جنعل
ـفتی اعظـ نصٙ
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ی سـ اہلل الٙجنف ال ٙجی ـ

ـقٖمل

اض قلـ :زاکٹ  ٙدمحمعنٌش م

آئی ف کی ضٙلشت کی كق ؟

ے ہیق ،ب ٙکتیق الش سالمتی ہك آخٙي ى بی دمحم علی اہلل
سٌشي تعٙی فیق اہلل شب العٌلنیف کی لۓ

ے اعحٌب ب ،ٙالش قیٌمُ تؽ اىىی اتیٌع کٙىیكالك ق بٙ۔
علیل لسلـ ب ،ٙاىىی آؿ ب ،ٙاى ه

اس چٖبٖ ب لغٌش کی معیُ میق ،حك یكىٌبٌشث کی ضب ٙقیٌرت( 2324ھ حٙي 28:9عی سكي )

میق ،نص ٙالش مشٙؼ ب ٙہكئ ،ملُ اسالمیل تؽ حك ف هٙي لہٙبہكىحی ،اس سے قیؿ اس کی ضٙلشت

ے چٌئیق ،حكانفٙا ري ،خٌىٖا ٌی ،معٌش ٙتی الش سیٌسی ضىٖ گی كے
ے لضع ک ۓ
ے آئیف لفلوف
نہیق تػی ،کل ای س

مختلػ شعیكق میق مسلنٌنك ق كے سلكؽ لکٙراش طے کٙبق ،کیكىکل اسالهی شہىنٌ اصكؿ ہی ،لاچٖ
ے ،حك اف تنٌـ شعیكق میق تعكشات لفلوفكق کٌ تعیف
چٌکنیُ لعنؿ راشي كے چٌمؿ اصكؿ تہ

کٙتے۔

اسالهی ضىٖ گی ،جف مشنالت سے رلچٌشتػی ،لم اف لاچٖ اسالهی تعكشات كے "نفٌس " تؽ

ے  ،اف شام ىنٌ اصكلكق ،الش اف كے تعكشات ل فلوفكق کی لچٖت كے رائ ًٙمیق
محٖلر تہیق ،جى ه
ے ،الش اس چٖ
ب٘شبعل اج تہٌر لحكر میق آٍے لامے جٛلي ػلػی اختالفٌت تؽ مٌ ت حُ ہكا کٙتے تہ

00

تؽ کل 'ضمی ًی حقٌئؼ الش نفٌس کٌ عنؿ" اف "مثٌ لی تعكشات" سے کہٌق تؽ قٙبٍ ہے ،جى نٌ اسالـ ٍے

تعیف کیٌ ہے۔

لی هف مغٙب کی ف هٙي یكشش ٍے ،اس لقُ ابؽ بىیٌري تیٖبلی بیٖا کٙري ،جیکل اس ٍے
ے [ بعًی ايسٌ نكق كے
مش ٙقی اسالهی معٌشٙلق میق ،ابؽ الش قسـ كے شام ىنٌ اصكلكق كے بیْ یكر ب ۓ

خكر سٌختل ،سی کكل ،ٙى رب ًی شام ىنٌ اصكلكق كے بیٓ] ،حك اسالهی شام ىنٌ اصكلكق كے خكفىٌؽ

ے میق ،بل ضٙلشت بیش آئ کل ضىٖ گی كے مختلػ
ے۔۔ جس كے ىتیؼ
جٙیػ لمٖ ـقٌب ؿ بف گ ۓ

ے ايسٌ ٌی خكرسٌختل ،سی کكل ٙى رب ًی ہـ مثؿ تعكشات سے
شعیكق میق اسالهی تعكشات کك اى ه

ىنٌبٌق کیٌچٌۓ۔۔


اس طٙد ايسٌنكق كے خكرسٌختل سی کكل ٙقٌنكف كے ىنٌبٌق متیٌرؿ كے طكش ب ٙػ قل

اسالهی کك قكاىیف کی ش نؿ رب ًی کی ضٙلشت ل اھنیُ كے تعكش کٌ آغٌض ہكا۔


ىی ٛکٌئىٌت لضىٖ گی سے متعلؼ ،ايسٌنكق كے خكر سٌختل مٌري تعكش كے ىنٌبٌق

متیٌرؿ كے طكش ب ،ٙکٌئىٌت لضىٖ گی (بعًی آغٌض ت خلیؼ ۔۔۔ سف ٙضىٖ گی ۔۔۔ اى حٌـ

ے) سے متعلؼ اسالهی ،ابنٌ ٌی اوكش کك
۔۔۔ الش کٌئىٌت میق ايسٌف كے ـقٌـ لم ٙت ب

لاضٔ کٍٙے کٌ سلسلل شٙلع ہكا۔۔
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الش اقتصٌربٌت لسنٌجیٌت میق " سٙمٌبل راشاىل لی ٙؿ اضـ" الش " اشتٙا کی کنیكىٛـ"

كے متیٌرؿ كے طكش ب ٙرللتكق ،سٙمٌیكق الش معٌش ٙتی اًصٌػ سے متعلؼ اسالهی
ے (بعًی ًظٙبۂ است خالػ)(  )1کك ميظ ٙعٌـ بٙىٍے کی شٙلعٌت ہكئ۔۔
ًظ ٙب ۓ

حكىکل ف هٙي یكشش ،مهٙلفٙبٍ کٌ ہ ٙجٙبل استعنٌؿ کٙكے ،ىی ٛـفٌہیـ کك الش اغطالحكق

كے نغنٙات کك گٗمٗ کٍٙے میق عیٌشي ل چٌ لیٌضي کی مٖر سےاسالهی ضىٖ گی كے شعیكق میق

ے خالػ
آہستل آ ہستل رش آي ہے ،تٌکل اسالهی شعكش کك اشتعٌؿ میق ىل ىۓ ،الش اس طٙد ملُ اس ه

ےاٹھ کھٚي ىل ہك ،الش حكىکل اس یكشش كے ميعكبل سٌض چل مكق کك اسالهی اقٖاش كے
مٛاجنُ کی لۓ

ے کٌ ( بعًی جٙاـ۔۔۔ آبٙل الش عٛت) ،كے ـقٌـ کٌ علـ تھٌ،
محمكعے میق خٌىٖاف كے ـقٌـ لم ٙت ب
ے خٌىٖاف كے میٖاف [بًٌظٌـ] ب ٙرب ٙسے ،نصییُ كے تنٌـ شعیھٌۓ ضىٖ گی کك عٌـ ہكٍے كے
اسلۓ

ے لقُ میق جیکل مسلـ خٌىٖاف ،ہ ٙخہُ الش ہ ٙسنُ سے اس مغ ٙپی
ے میق ب لغٌش ہكئ ،ای س
مٙچى

ف هٙي یكشش كےىٙغےمیق آج نٌ تھٌ۔

ے کی لہٙلق ٍے ضلش ب ه ٚىٌ شٙلع کیٌ ،الش بیف اىقكاهی اراشلق ب ٙمغٙب
جٍ مغ ٙپی شىگُ ر ب ٌ
ے رل عشٙلق میق ،مغ ٙپی عٌلنگی ٙبُ کی طٙػ سے،
ےل گٌ ،الش بی سكبق عٖي كے بچھ ل
کٌ تسلط بٚھ ٌ

ے چٌٍے كے سٌتھ سٌتھ ،مسلـ خٌىٖاف کی
غی ٙمغ ٙپی ذقٌف تی ل قٖشبٌ تی خعكعیٌت کك تہس نہس ک ۓ

ے شام
جٙمتكق میق ضبٙرس تی کی مغ ٙپی مٖاخلُ میق اضٌفل ہكٍے ل گٌ ،الش اسالـ كے متعیىل ،الش اس ه

ىنٌ اصكلكق ،الش اس كے محمكعل اقٖاش كے ـقٖسٌت کی بٌمٌ لی شٙلع ہكئ ،اسكقُ اسالهی علـ

ے میق اسالهی متیٌرؿ تیٌش کٙبق۔
لف ه ٙالش عنؿ كے اراشلق ب ٙىضـ ہكا (الشہے)کل لم اس شعب
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مغ ٙپی ف هٙي ی كشش کك نغی كط ک ٍٙے می ق اقكاـ مت حٖم كے اراشلق کٌ کٙراش
ے رل عشٙلق سے  -چٖبٖبُ الش بعٖ اض
مغ ٙپی ف هٙي یكشش ٍے بی سكبق عٖي كے بچھ ل

ے مىشكشلق الش معٌہٖلق کی صكشت میق نغمكف
چٖبٖبُ  -کی اب ًی قٖشلق كے محمكعے کی ،ای س

ے مٌت حُ اراشلق لتيظیمكق کی آص میق ،عٌل وی
سٌضي شٙلع کی ،ج سکك اس ٍے اقكاـ مت حٖم الش اس ه

بینٌٍے ب ٙبھیالىٌشٙلع کیٌ ،تٌکل اس تنٌـ م٘ھ بی قٖشلق سے متصٌرـ قٖشبٌ تی محمكعے کك ،اسالهی

ے۔
قٖشلق خعكعٌ ،میٖاف [ًظٌـ] خٌىٖاف کی اسالهی قٖشلق كے محمكعے کی جگل رً س ه

اگٙمغ ٙپی تسلط لغلیل کی معٌع ٙطٌقتیق رىیٌۓ سیٌسُ میق" تعنیٙي مٛاخ" کٌ ىعٙم ب لىٖ

ک ٙشہی ہیق ،جس سے اى نٌ ـكصٖ بل ہیکل يسلی ،لسٌ ٌی ،ملىی ،الش گٙلہی بىیٌرلق ب ٙاسالهی معٌشٙلق

کك بٌشم بٌشم کٙربٌ چٌۓ ،الش اىىی لچٖت كے اجٛاۓ تٙکی بی کك بوھی ٙربٌ چٌۓ ،تٌکل اسالهی لچٖت
ے خہٌر کٍٙے سے بٌض
ے) ملکكق لرللتكق کك آضار ل بٌض بٌب کٍٙے کی لۓ
لاست ح نٌـ الش بؽ حھ تی کك ( اى ه
ے کٌ سلسلل ہنی شل چٌشي شکھٌ چٌۓ تك ،مسلـ خٌىٖاف کی
شکھ ک ، ،ٙاف معٌشٙلق کی رللتیق لك ٹ ٌ

ے میق ،الش بے رسُ لبٌ کٍٙے كے اس عنؿ میق ،فیصلل کف معٙکل
فصیلكق ب ٙمغ ٙپی ب لغٌش ،اس جنى

كے مٙارػ بف گئی ہے ،ج س نٌ ـكصٖ بل ہیکل رىیٌۓ خٌىٖاف میق اىٌ ش کی بیٖا کی چٌۓ ،تٌکل اسکك

ے ،الش یكق ،کىیكق الش خٌىٖانكق
ے بىیٌري عىٌع ٙلاجٛاۓ تٙکی بی کٌ خٌتنل کیٌ چٌ س ه
تت ٙبت ٙکٙكے ،اس ه

ے۔
سے ب ًی ملُ لقكـ کٌ شیٙاضم بوھیٙاچٌ س ه

اگ ٙہـ مغٙب کی تیٌش کٙرم مىشكشات میق سے کكئ مىشكش (چٌشٹ ) ٙبطكش مثٌؿ لیق ،جف میق

لم "چٖبٖبُ الش بعٖ اض چٖبٖبُ " کی اب ًی قٖشلق کٌ محمكعل شٌمؿ کٙتٌہے ،ىی ٛبہ ٙانہیق عٌل وی

ے کی کك شش
ے بٙجـ کی آص میق ،غی ٙمغ ٙپی تہ٘ب یكق ب ٙتہك ب ٌ
بینٌىل ب ٙبہیالٍے الش اقكاـ مت حٖم الش اس ه
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کٙتٌ ہے ،تٌکل ہـ ،اسىی فصلكق الش رفعٌت كے رشمیٌف سے ،مسلـ خٌىٖاف كے اخال قی لقٖشبٌ تی

محمكعے کی ت خٙبٍ لانہٖاـ كے جىٖ خٖ لخٌ ؿ ب ٙى گٌم شکہیق تك ہنیق 6 ،تٌ  26سیتنی 2::5 ٙکك

قٌھٙم میق مىع قٖم بیف اىقكاهی کٌنفٙيس بٙاۓ آبٌربٌت لت ٙقی كے اب حىًٗ کٌ مسكرم ىٌهی مىشكش

ے کٙرم قٖشلق لاخالقیٌت كے محمكعے كے خالػ اعالف
ے اسالـ کی ط ۓ
ے لۓ
میق ،خٌىٖاف الش اس ه

ے گی۔
جىؾ کی ابؽ مثٌؿ مى

ے ہكۓ ،خٌىٖاف کی بىیٌر،مٙر
جىٌى حل اگ ٙاسالـ ٍے ايسٌ ٌی فطٙت سلینل کك مٖ ًظ ٙشکھ ت

لعكشت كے رشمیٌف قٌنك ٌی الش چٌئ ٛتعل قٌت ب ٙشکھ ی ہے ،تٌکل اىىی بٌہ وی عظنُ لت هنیؿ سے

ايسٌف کك خكضی ل مسٙت می س ٙہك ،ىی ٛبیٖائش الىر الش افٛائش يسؿ سے ،يسؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌو کٌ

سٌمٌف ہك ،الش بل خٌىٖاف ہی بىٌو امُ کی تٌسیس میق بہلی ابىِ ہك تك (بیف اىقكاهی) کٌ نفٙيس

بٙاۓ آبٌربٌت کٌ مىشكش ،خٌىٖاف كے اس ايسٌ ٌی ـفہكـ كے خالػ عٌػ عٌػ ؿفظكق میق اعالف

جىؾ ک ٙشہٌہے ،الش خٌىٖا ٌی زھٌى حكق کك تیٖب ؿ کٍٙے کی رعكت رً شہٌ ہے ،سٌتھ ہی اس تیٖبلی
کك ،جکكمتكق  ،بیف اىقكاهی جکكمتی تيظیمكق ،غی ٙجکك متی متعل قل اراشلق ( ،) N, G, Oس ٙمٌبل

کٌشي کی اب حىسیكق الش ت ح قی قٌ تی اراشلق كے کٌـ کٍٙے کٌ بىیٌري میٖاف سنچھ شہی ہے ،جىٌى حل بل

ے تیٖب ؿ کٍ ٙے سے متعل قل
سٍ كے سٍ اراشً  ،بصٖاعٙاش مٖعك ہیق کل خٌىٖاف كے زھٌ ىؼ
ّ
ضٙلشي ت ح قی قٌت کك اللیُ ربق( )1۔ تٌکل مٙر ل عكشت كے رشمیٌف چٌئ ٛتعلؼ ب ٙقٌئـ مچض قٌنك ٌی

خٌىٖاف ہی ىل شہے ،ب لکل مٙر لمٙر ،الش عكشت لعكشت كے رشمیٌف ہ ٙطٙد كے تعل قٌت اس نٌ حصل

بىیق ،اس طٙد ( مىشكش) اس تیٖبلی كے سشبعل ہ ٙطٙد كے اض شلۓ شٙبعُ لفطٙت ،مى حٙػ الش ىٌ
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چٌئ ٛتعل قٌت کك ،اس خٌى ٖاف كے رائ ًٙمیق راخؿ ک ٙشہٌ ہے،ج سکك قٌنكف تسلیـ کٙتٌ ہے،ت حفظ

ے کٙتٌ ہے۔
ےلم حمكؼ ط ۓ
ے لۓ
ربتٌ ہے،الش ج س ه

خہٌق اسالـ ٍے جىسی لطػ اىٖلضي لل٘ت کك ضی کك بٌ کیٌضي لعفُ مآ پی الش تكلیٖ کٌ سشبعل
ے ميظـ کیٌہے ،الش اس طٙد جىس کك چٌئ ٛقٙاش ربٌ ہے ،لہیق آبٌربٌت کٌ نفٙيس كے مىشكش
بىٌٍے کی لۓ

ے میق امٙاض ىحؼ ىل ہكق،
ے ىتیؼ
کٌ  ،مچض بل نطٌلیل ہے کل "جىس محفكظ "ہك ،بعًی بل کل اس ه

ے،
الش اسکك شٙبعُ كے تنٌـ ضٌبطكق سے آضار لبے هہٌش ک ٙشہٌ ہے ،تٌکل لم ،بٖف کٌ ابؽ ای سٌ حؼ ب ٌ

حك مچض شٌري شٖم حكصلق کك ہی نہیق ،ب لکل نك بٌلغ لٚکكق الش لٚکیكق سنیُ ہ ٙعن ٙكے تنٌـ

افٙار کك ( مثؿ کہٌىٌ ل بٌ ٌی) بال شلؽ ٹكؽ چٌعؿ ہك۔

"اس طٙد تكلیٖي عحُ مىٖي الش جىسی تىٖشس تی "بل رلنكق اغطالجیق اس مىشكش

میق بٌش بٌش الش بہُ کثٙت سے استعنٌؿ ہكئ ہیق،الش لم_" لم مهنؿ ج سنٌ ٌی سہ ًی الش معٌش ٙتی

چٌلُ عحُ لشاجُ ہے ،حك مچض شٌري شٖم حكصلق کك ہی نہیق ،ب لکل تنٌـ افٙار کك اس قٌب ؿ

بىٌ تی ہیکل لم تسلی ب خش الش محفكظ جىسی ضىٖ گی سے لطػ اىٖلض ہكق_ ىی ٛجىسی لطػ اىٖلضي
الش تكلیٖي عحُ مىٖي مٌىىٖ غ٘ائ ضٙلشبٌت لٚکیكق الش نك بٌلغ رلشیٛاكق کٌ حؼ ہے"( )1۔۔۔!!

خہٌق اسالـ ٍے ى نٌد کك  -جس سے خٌىٖاف کی بىیٌر ب ٚتی ہے۔ محیُ ہنٖشري اطنئىٌف
لسکكف الش ر لی شاجُ جیسی اقٖاش ب ٙمی ًی ب ختل عھٖ لبینٌق کٌ ىٌـ ربٌ ہے ،جىٌى حل اششٌر بٌشي ہے :
ضى بَعْ ُ
{ َولَدْ أَفْ َ
ض َو أ َ َخذْ َن ِمنكُم ِ ّمٌثَالًا غَلٌِظًا } (الىسٌو ( )32 :کل تـ اب ؽ رلسًٙ
ضكُ ْم إِلَى بَعْ ٍ
ے ہك ،الش لم تـ سے ب ختل عھٖ بػی مے ج ىی ہی ق )۔
سے بہلك ب ل بہلك مؿ ج ه
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سكُنُوا ِإلَ ٌْ َها َو َج َع َل َب ٌْنَكُم َّم َودَّةً َو َر ْح َمةً ِإ َّن ِفً ذَ ِلنَ ََل ٌَات
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا ِلّت َ ْ
{ َو ِم ْن آ ٌَا ِت ِه أ َ ْن َخلَكَ لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
لِّمَ ْو ٍم ٌَتَفَك َُّر َ
ے ت وہٌشي ہی
ون} ( الٙلـ ( )32 :ب ل بػی اسىی يشٌىیكق میق سے ہے کل اس ٍے ت وہٌشً لۓ
ے ،تٌکل تـ اف سے آشاـ ب ٌك ،الش اس ٍے ت وہٌشً رشمی ٌف محی ُ الش
جىس سے حكصً بیٖا ک ۓ
ے يشٌىیٌق ہی ق  ،ح ك غكش ل ف ه ٙ
ہنٖشري بیٖا کٙري ،بے شؽ ( اس ًظٌـ تخلیؼ) میق اف لكگكق کیلۓ

ک ٙتے ہی ق ) ،لہیق آبٌربٌت

کٌ نفٙيس کٌ مىشكش ،اس تعلؼ کی بىٌب ٙج سکك لم خٌىٖاف کٌ ىٌـ ربتٌہے " بے هہٌشي الش بٖکٌشي" ب ٙمی ًی

مچض خكر اختیٌشي مال ة ب ٙشکہٖبٌ ہے ،لہ٘ا اس طٙد لم اس تعلؼ کك قٌنك ٌی جیثیُ سے محٙلـ
ک ٙشہٌہے ،بػی نہیق ب لکل اس مىشكش کی تنٌـ فصلیق الش شقیق" ،اہلل" الش" م٘ھٍ"كے اؿ فٌظ سے ب ه سٙ

خٌ لی ہیق !۔

ے شٌري چ لٖ کٍٙے
ے کی لۓ
اگ ٙاسالـ  ،بٌلغ نكحكاف لٚکكق الش لٚکیكق کك بٌکیٌض لعفُ مآب شکھ ٌ

ب ٙابھٌش تٌہے تك آبٌربٌت کٌ نفٙيس کٌ مىشكش نك عنٙي کی شٌري کك منٍكع الش جٙـ قٙاش ربتٌہے ،الش

متیٌرؿ صكشتكق سے اسىی ک وی یكشي کٙتٌہے ،جف میق نك عنٙي کی ضىٌ کٌشي بػی شٌمؿ ہے ،جىٌى حل

" جکكمتكق کك سچھٌك ربتٌھیکل حھٌق بھ ی ضٙلشت ہك ،لم شٌري کی عن ٙبٚھٌربق ،بطكش خٌص ایسی

ے ہكٍے کی صكشت میق ،نك عنٙي کی شٌري کی ضٙلشت ىل
متیٌرؿ صكشتیق رستیٌب کٙاكے ،جى ه

شہے" (مٙجع سٌیؼ) ۔

بعًی لم سچھٌك رً شہٌھیکل " چالؿ ب ٙبىٖش ل گٌري چٌۓ" الش "جٙاـ کك بےهہٌش ک ٙربٌ
ے  ،ىی ٛتنٌـ لكگكق
چٌۓ" جس کك اس ٍے ہ ٙعن ٙكے جىسی لچظ سے سٌشً سٙگٙـ لكگكق کی لۓ

كے رشمیٌف الش ہ ٙطٙد كے جىسی تعل قٌت کی صكشت میق بٖف کٌ حؼ قٙاش ربٌ ہے۔
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ے لقُ میق جیکل اسالـ ،مٙر ل ضف كے بٌہ وی تعلؼ کك ( خعكعٌ خٌىٖاف كے
ابؽ ای س

رائ ًٙمیق) محیُ ،ہنٖشري ،اطنیىٌف لسکكف الش ر لی شاجُ کی بىیٌرلق ب ٙاستكاش کٙتٌہے

،عكشتكق کك "مٙرلق كےہـ مثؿ" قٙاش ربتٌ ہے،جی سٌ کل چٖبّ میق م٘کكش ہے ،الش مٙلچل رستكش
ے الب ٙلاجیٌت لفٙائض ہیقَ { ،ولَ ُه َّن ِمث ْ ُل
ےاس ه
ے حمكؼ ـقٙش کٙتٌہے ،جت ٌ
ے ا تٌ
كے نطٌیؼ ،عكشتكق کی لۓ
الَّ ِذي عَلَ ٌْ ِه َّن ِبالْ َم ْع ُروف } (الی قٙن ( ) 339 :رستكش كے نطٌیؼ عكشتكق کك بػی ،مٙرلق ب ٙاسی طٙد
ض ٌَؤ ْ ُم ُر َ
ون َو الْ ُم ْإ ِمنَاتُ َب ْع ُ
ے مٙرلق كے عكشتكق ب ٙہیق ( َ {،و الْ ُم ْإ ِمنُ َ
ون
حمكؼ ہیق ،جی س
ض ُه ْم أ َ ْو ِل ٌَاء َب ْع ٍ
الزكَاةَ َوٌُ ِطٌ ُع َ
ون َّ
صالَةَ َوٌُ ْإت ُ َ
وف َوٌَنْ َه ْو َن ع َِن الْ ُمنك َِر َوٌُمٌِ ُم َ
اّلل َو َرسُولَهُ أ ُ ْولَـئِنَ سٌََ ْر َح ُم ُه ُم ّ
ون ال َّ
بِالْ َمعْ ُر ِ
اّللُ
ون ّ َ
ض ٌَؤ ْ ُم ُر َ
ون َو الْ ُم ْإ ِمنَاتُ بَعْ ُ
اّلل ع َِزٌز َح ِكٌم َو الْ ُم ْإ ِمنُ َ
وف َوٌَنْ َه ْو َن ع َِن الْ ُمنك َِر
ون بِالْ َمعْ ُر ِ
ض ُه ْم أ َ ْولٌَِاء بَعْ ٍ
إِ َّن ّ َ
الزكَاةَ َو ٌُ ِطٌ ُع َ
ون َّ
صالَ َة َو ٌُ ْإت ُ َ
َو ٌُ ِمٌ ُم َ
اّلل ع َِزٌز َح ِكٌم} (التكبۃ:
سولَهُ أ ُ ْولَـ ِئنَ َ
اّلل َو َر ُ
ون ال َّ
اّلل ِإ َّن ّ َ
س ٌَ ْر َح ُم ُه ُم ّ ُ
ون ّ َ
 ( )82اھؿ ابنٌف مٙر الش اھؿ ابنٌف عكشتی ق ،ابؽ رلس ًٙكے شفیؼ ل مٖر گٌش ہیق ،لم احھ ی بٌت كق

ے ہی ق الش ضکكان ارا کٙتے ہیق ،الش اہلل
ے ہیق ،الش ىنٌض قٌئـ شکھت
ے ہیق ،الش بٙي بٌتكق سے شل کت
کٌ جهـ ر بت

ے شسكؿ کی اطٌعُ بحٌىتے ہی ق ،انہی ق لكگكق ب ٙاہلل عنقٙبٍ شجـ فٙمٌۓ گٌ  ،اہلل بٚا غٌلٍ
الش اس ه

ے ہے کل) آبٌربٌت کٌنفٙيس کٌ مىشكش ۔ مغ ٙپی تہ٘بٍ کی
ب ٚي ج هنُ لا ىہے) ( ،لہیق ہـ ربوھ ت

ے ہكۓ ۔ اس تعلؼ کك ای سٌ ت حٌش تی مٌري تعلؼ بىٌىٌ چٌھتٌہے ،جس
مٌري شىگُ کك مٖ ًظ ٙشکھ ت

تعلؼ میق اعلی قٖشبق ل شلابتیق الش اخال قی اصكؿ بھف چٌتے ہیق ،جىٌى حل لم عكشت كے سٌتھ

ے کی بٌت کٍٙے کی ب حٌۓ ،اسکك بٌ اختیٌش بىٌٍے کی
اًصٌػ کٍٙے الش اسے مٙرلق كے بٙا ب ٙرشچل ر ب ٌ

بٌت کٙشہٌ ہے،الش اس ب ٙابھٌش شہٌہے  ،کل اسکك معٌشٙم چٌ تی ضىٖ گی میق کلی طكش ب ٙضـ کٙربٌ چٌۓ،
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ىی ٛمٙرلق کك ،ب حكق کی تٙبیُ الش گھٙبلك کٌـ کٌخ میق یكشي طٙد شٙبؽ کیٌچٌۓ ،اس طٙد لم

ايسٌ ٌی ضىٖ گی میق ہ ٙضمٌٍے میق شائْ کٌـ کی فطٙي دقسیـ سے متصٌرـ ہك شہٌہے۔

اس سے کہیق ضبٌرم ع حیٍ لغٙبٍ بٌت تك بل ہیکل حك مغٙب ،آضاري ،لیی ٙؿ اضـ ،الش

ايسٌ ٌی حمكؼ کی (بٚي) ف خ ٙسے بٌت کٙتٌہے ،لہی مغٙب ،رب گ ٙاقكاـ لتھ٘ب یكق كے اس حؼ کٌ اى نٌش

ے  -زشا رھنٌک ٙالش
ے تعكشات لفلوف
ک ٙتٌہے کل لم حك قٖشبق چٌہیق جىیق ،ىی ٛلم (بعًی مغٙب) ا ب ٌ

ے کی کك شش ک ٙشہٌ ہے ،ج تی کل لم  ،آبٌربٌت کٌ نفٙيس كے مىشكش
تٙغیٍ رب ه - ٙسٌشي رىیٌ ب ٙتھك ب ٌ

میق ،اعالف ک ٙشہٌ ھیکل حك مٌ لی اعٌىُ ل امٖار لم بیش کٙتٌ ہے ،لم اف اقٖاش ل فلوفكق کك حك اس ٍے

م٘کكشم مىشكش میق بیٌف کی ہیق شل بعنؿ ىٍے ب ٙعٙػ کی چٌۓ ،جىٌى حل اس مىشكش میق "بٌبىٖ

ہكٍے" الش " بٌبىٖ کٍٙے" كے اؿ فٌظ بٌش بٌش آتے ہیق ( مثال مالحظل کٙبق) :

ےکل لم اس اب حىًٗ میق م٘کكشم اغٙاض ل ـقٌعٖ ب ٙىٍے ،الش اف
"جکكمتكق کك چٌہ ۓ
ے  ،تعٌلف كے بیف اىقكاهی می نٌ ى ٛم ٛل ضنٌىتیق بٙلۓ
اقٖامٌت ب ٙعنؿ رشآمٖ کك ی قی ًی بىٌٍے کی لۓ
ے کل
کٌش ىٍے کی اعلی سے اعلی سیٌسی بینٌىل ب ٙبٌبىٖ ہكق ،الش اقكاـ مت حٖم کی جَ ٙؿ اسنیلی کك چٌہۓ
لم اس اب حىًٗ کی تنفی٘ کٌ بٌقٌعٖم سٙلً کٙلاۓ۔۔"( )1۔

الش جٍ بعض ملکك ق ٍے طلٍ کیٌ کل مىشكش میق بیٌف کیٌ چٌۓ کل ":آبٌربٌ تی بٌلی سیكق بٙ
ے لاى اعلی اقتٖاشي حؼ ہكگٌ" ،تك ہـ ٍے ربوھٌ کل
عنؿ رشآمٖ ملىی قكاىیف كے رلش بٖلش چ لٌ

مىشكش ٍے اس حؼ کك بیٌف کٍٙے كے بعٖ بل لضٌجُ کٙكے اسے سٌقط کٙربٌ ،کل بل حؼ " ايسٌ ٌی

 - 1مٙجع سٌیؼ ،سكلھكبق فصؿ  ،بىٖ )32 (:۔

09

حمكؼ كے بیف اىقكاهی معیٌشلق کی بٌبىٖي" كے رائ ًٙمیق ہكگٌ ،بل لم معیٌش ہیق جىکك مغٙب ٍے
ے کك ظٌہ ٙکٙبق۔"(مٙجع سٌیؼ)
ے فلوف
ے میق اس ه
ے لضع کیٌ ہے تٌکل بل اس شعب
اسلۓ

شہی تٙغیٍ ل ىلٓ  ،حك مغٙب ٍے اس مىشكش میق بیش کی ہے  ،تك لم اس آلاش گی لبٖچ لًی
ے لامے شعیكق میق امٖار ہے ،جىٌى حل اس مىشكش میق لضٌجُ کی گئی
ے میق معٌلف بى ٌ
كے بھی لٌ
ے
ے ٹکىٌلكخی کی مىتقلی جی س
ے کل لم ت ٙقی ب٘ب ٙمنٌلؽ کی لۓ
ہے کل بیف اىقكاهی معٌش ًٙکك چٌہ ۓ

ے کل لم اعلی قسـ كے مٌىع جنؿ لسٌئؿ،
اقٖامٌت کٍٙے ب ٙغكش ک ،ًٙتٌکل اًھیق اس قٌب ؿ بىٌبٌ چٌس ه

ے میق ،خكر
ے ىضـ رب گ ٙضٙلشي اشیٌو تیٌش لدقسیـ کٙكے اس شعب
الش تكلیٖي عحُ کی خٖمٌت کی لۓ

ؽ فیؿ ہك سکیق۔

خی ہٌق۔۔۔ بػی لم شعیل ہے جس میق مغٙب ،ت ٙقی ب٘ب ٙمنٌلؽ کی اعٌىُ ک ٙشہٌ ہے ،تٌکل

لم خكر ؽ فیؿ بف سکیق ،اعلی قسـ كے مٌىع جنؿ لسٌئؿ الش مختلػ عن ٙكے لكگكق کك محفكظ
ے رب گ ٙضٙلشي اشیٌو کی تیٌشي لدقسیـ کٌ شعیل۔
جىسی لطػ اىٖلضي نھیٌکٍٙے کی لۓ

آئی ف خٌىٖاف کٌ ـكصٖ:

اس طٙد آبٌربٌت کٌنفٙيس اس مىشكش کی حك کئی مىشكشق میق سے مچض ابؽ مىشكش ہے،

ے  ،بعًی مسلـ
اف مثٌلكق کی صكشت میق  -حكکل مچض مثٌلیق ہیق  -ملُ اسالمیل كے آخٙي قلـ

ے لا لی اقٖاش كے محمكعے ب ٙجنلل الش ب لغٌش ہك شہی
ے ب ٙچٌکنیُ شکھ ٌ
ے ،الش اس قلـ
خٌىٖاف كے قلـ

ہے۔
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ے میق ىضـ ل ضٙلشي ہكا ،کل بل آئیف ( بعًی اسالـ کٌ آئیف خٌىٖاف) بىٌبٌ لتیٌش کیٌ
ے ىتیؼ
ج سه
ے ،۔مٙرہك کل عكشت ۔ شہىنٌ
ے تكضیحی نكث كے سٌتھ) ابؽ فٙر مسلـ کی لۓ
چٌۓ ،تٌکل بل (ا ب ٌ

ے غی ٙسٙکٌشي اراشلق ،الش ہنٌشي ملىی جکكمتكق لعالقٌئ تيظیمكق
لشہی ٙىی ٛاسالهی معٌشٙلق  ،اى ه
ے ،حك ہنٌشً
ے ًظٙبٌت کٌ حكاب بػی ب ٌ
ے مٙجع ل مآخ٘ ہی نہیق ،ب لکل مىشكشات ب لغٌش الش اس ه
کی لۓ

ے میق،
معٌشٙلق میق اب ًی کیىس ٙىنٌ تكسیع كے سٌتھ سٌتھ۔ اسالـ لملُ اسالمیل كے آخٙي قلـ

بعًی رىیٌۓ اسالـ كے قلعۂ خٌىٖاف ب ٙابؽ الش جنلل کٍٙے کی کكشش میق ہیق۔

ہـ الش مغٙب  ،آضاري كے رل مختلػ تعكشات كے شل بٙل ہیق ،جف میق سے ہ ٙابؽ کٌ

ے کٌ فلو فل ،الش سات خٖالىٖي سے ايسٌف کٌ
مآخ٘ ل مىیع ،کٌ ئىٌت میق ايسٌف كے ـقٌـ کك ربوھ ٌ

تعلؼ ہے۔

جىٌى حل اسالهی نكطۂ ًظ ٙبل ہیکل اہلل ٍے ايسٌف کك شلئے ضمیف ب ٙابىٌ خلی فل بىٌبٌ ہے ،تٌکل

ے
ے ـقٙشم چٖلر كے اىٖش الش متعیىل ضٌبطكق كے سٌتھ لم فٙض اراک ،ًٙحك اہلل ٍے اس ه
ے لۓ
لم ا ب ٌ

سمل کیٌ ہے ،لہ٘ا ايسٌف کی آضاري  ،خلی فل بىٌٍے كے عہٖ لبینٌق کی خٖائ شٙبعتكق کی صكشت میق

وكحكر شمكق سے ـقیٖ لمٙیكط ہے۔

جیکل بل ايسٌف  -ايسٌنكق كے خكر سٌختل مغ ٙپی تعكش كے نطٌیؼ  -کٌئىٌت کٌ مٌلؽ لآقٌ

ہے ،ج س ىی عقؿ ب ٙکسی کی ج هنٙا ٌی نہیق ،سكائے ت ًہٌ اسىی عقؿ كے ،الش اسىی آضاري کی کك ئ چٖ ل

ے ميظـ ک ٙتی ہے تك لم عٙػ
ے اشارم لاختیٌش كے ،اگ ٙاس آضاري کك کكئ ش ۓ
ے ابٌ
اى تہٌ نہیق سكائے اس ه
ے ہیق۔
ے بىٌ شک ل
ے لۓ
الش عٙػ لم قكاىیف ہیق حك اس ٍے خكر سے ا ب ٌ
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علنٌئے اسالـ کك _مشٙؼ اسالهی ب ٙمغ ٙپی ف هٙي ب لغٌش كے ابتٖائ ابٌـ سے ہی_ـفہكـ

آضاري كے اس بىیٌري فٙؼ کٌ ارشاؽ ہك گیٌ تھٌ۔۔ جىٌى حل عٌلـ ربف ل محٌہٖ آضاري لطف عیٖ اہلل

ىٖبـ(2424- 2372ھ حٙي29:7- 2956 ،میالري) ٍے آضاري كے مغ ٙپی تعكش ب ٙىکتل جی ًی کٙتے

ہكئے کہٌ تھٌ:

" اگ ٙبل کہٌ چٌئے کل آضاري ،ىضـ قٙاش رب تی ہے کل کكئ بھ ی ،کسی رلس ًٙكے ىحی اوكش میق

اس سے تعٙض ىل ک ،ًٙتك ہـ بل کہیق لے کل بل بہینیُ کی طٙػ ی سیٌ ہكىٌ ،الش رائٙم ايسٌىیُ سے
ے کٌ ىٌـ ہے۔
خٌشخ ہكىٌ ہے ،شہی حقیلی آضاري تك بل حمكؼ کٌ نطٌلیل کٍٙے الش چٖلر میق شہ ٌ

ے
اگ( ٙآضاري ک ٌ بل ـفہكـ) یكشة میق قٌب ؿ قیكؿ ہے ،تك ہ ٙقكـ کی اب ًی شلابٌت الش ا ب ٌ

م٘ہ بی بٌ معٌش ٙتی شلابط ہیق ،بل بے هہٌشي ،ىل تك مسلنٌنكق كے اخالؼ سے مىٌسیٌت لوكضلىیُ
ے م٘ھ بی اصكلكق سے الش ىل ہی اىىی شلابٌت سے"(  )1۔
شکھ تی ہے ىل اى ه

ے لامے
ے م٘ھٍ كے بیٙلکٌش ہیق ،جس ٍے ًظٌـ خٌىٖاف ب ٙچٌکنیُ شکھ ٌ
ہـ ابؽ ای س

محمكعل اقٖاش کك اس ًظٌـ کی بىیٌر اس "ب ختل عھٖ" ب ٙشکھ ک ٙم٘ھ بی دقٖس عطٌ کیٌہے حك بیٌش ل

محیُ ،ہنٖشري اطنیىٌف ل سکكف ،الش ر لی شاجُ جیسی اقٖاش کك محیط ہے۔

اس طٙد اس م٘ھٍ ٍے خٌىٖاف_ كے بٌت بىٖ کٍ ٙے سے ،اضرلاخی سمل راش بٌق ارا ىل

ے الش صكشتیق
کٍٙے ،الش اختالػ لىٌچٌ قی تؽ  -كے مسٌئؿ ل مشنالت چؿ کٍٙے كے لسٌئؿ شاس ت

ے کی ہیق ،الش "ثٌل ثی ۔۔۔ ل مشٌلشت" کك اف مسٌئؿ لمشنالت کك سلچھٌٍے کٌ سشبعل بىٌبٌ ہے۔
طۓ

 - 1عیٖ اہلل ىٖبـ ( :اىستٌس) میگٛبف عٖر  9 ، 2:جنٌري الثٌ ٌی  2421ھحٙي  38 ،ریسنی 29:3 ٙو۔

22

ہـ اس تھ٘بٍ كے فٙضىٖ ہیق،جس ٍے بل قٖشبق بىٌئیق ،الش اسالهی تٌشبٕ كے ہ ٙرلش میق

تصٙفٌت لاستعنٌىت کی صكشت میق اًھیق عنلی ش نؿ ري ۔۔۔ ج تی کل ہـ ٍے ربوھٌ کل " القٌػ
ے
کٌ اراشم"  -بل لم اللیف غی ٙسٙکٌشي اراشم ہے جس ٍے اسالهی تھ٘بٍ کی عىعُ لت حٖبٖ کی لۓ
ے ب ًٚبینٌىل ب ٙالقٌػ مختص ک ٙكے شٌري کك آسٌف بىٌتٌہے ،الش
سٙمٌبل نھیٌ کیٌ  -بىٌو خٌىٖاف کی لۓ

ا سىی رظكاشیكق کٌ اضالل کٙتٌہے ،لم القٌػ حك مىٖشچل سب ؿ اوكش کك آسٌف کٙتے ہیق:

 _2تىؾ رسُ مٙرلق لعكشتكق کی شٌري

3

ے ضیكشات  ،سٌمٌف ضبىُ الش لكاضمٌت شٌري کی فٙاہ وی
_غٙبٍ ل ىٌراش رلہٍكق کی لۓ

ے رلره کی فٙاہ وی
ے می ٹ ل
_4رلره بالٍے لا لی مٌكق کی اعٌىُ کی لۓ

ے
ے خٌىٖاف ىل ہكق ،بٌ جى ه
ے منٌىٌت کی تعنی ،ٙجى ه
_5ایسی شلٹھ ی ہكئ خكاتیف کی ى گہٖاشُ کی لۓ

ے
خٌىٖاف  ،رلش رشاض عالقكق بٌ ملکكق میق شہٌئش ب٘ب ٙہكق ،جىٌى حل بل القٌػ م٘کكشم خكاتیف کی لۓ

منٌىٌت تعنی ٙکٙتے ہیق ،جىىی تٙبیُ بٌفتل خكاتیف ربوھ بھٌؿ ک ٙتی ہیق ،جف میق لم ىگٙاق بٌ مىتظـ
ے ع لٔ كے اسیٌب نھیٌ ک ٙتی ہیق۔
ے خٌلىٖلق سے شلٹھ ی خكاتیف کی لۓ
خٌتكف سٙفہٙسُ ہے ،حك ا ب ٌ
ے بھ ی القٌػ مختص ہیق۔
 _ 6بػی نہیق ب لکل بتیـ الش ىلاشج ب حكق کی ى گہٖاشُ کی لۓ
ے اقٖاش ل اخالؼ کٌ آئیف تیٌش کیٌ ،الش اسالهی تہ٘بٍ ٍے اف
اس طٙد اسالـ ٍے خٌىٖاف کی لۓ

قٖشلق ب ٙاسالهی تٌشبٕ كے ہ ٙرلش میق منکىل چٖ تؽ عنؿ کیٌ ،اس عنؿ میق دفٌلت كے

سٌتھ،جس میق "آضوكرم حقی قُ" مثٌ لی تعكش سے قٙبٍ ہك تی ہے۔

ے ب ٙمغ ٙپی ب لغٌش کٌ ـقٌب لل کٍٙے میق  -اس آئیف بعًی اسالهی
بہٌق سے مسلـ خٌىٖاف كے قلـ

خٌىٖاف كے آئیف کی شٖبٖ اھنیُ ظٌہ ٙہك تی ہے ،لم اھنیُ حك اس چٖ تؽ ہی محٖلر نہیق ،کل
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لم (بعًی م٘کكشم آئیف) لم فصیؿ ہے ،حك اسالهی معٌشٙلق میق مسلـ خٌىٖاف کی حفٌظُ ک ٙتی

ہے ،ب لکل لم ( بعًی بل اھنیُ) اس ـقٌـ تؽ بہكى ح تی ہے ،خہٌق لم اس آئیف خٌىٖاف کك ،ابؽ ای سٌ
ے اس كے سشبعل
عٌل وی اسالهی اعالف" بىٌرب تی ہے ،حك اسالـ کی عٌلنگیٙبُ  ،الش سٌشً خہٌنكق کی لۓ
ے
ے  ،تنٌـ بٙاعظمكق لتھ٘ب یكق كے ہ ٙخٌىٖاف کی لۓ
ھٖابُ ہك ٍے سے شٙلع ہكک ، ٙخٌىٖاف کی لۓ

سشبعل ى حٌت بف چٌتٌ ہے ،ای سٌ اس لقُ ہكتٌہے جیکل لم اسالـ كے ىٌـ سے ،مختلػ م٘اہٍ كے

ے لالكق کك ،ابؽ ایسی بٌت کی طٙػ بالتٌہے ،حك سٍ
رايشنىٖلق  ،الش ايسٌ ٌی فطٙت سلینل شکھ ٌ

كے رشمیٌف مشتٙؽ ہے۔

ے سے متعل قل اف تنٌـ اوكش کٌ ،ج ًہیق اسالـ مستٙر کٙتٌہے ،اسالهی
بل آئیف خٌىٖاف ،کى ب
ے مخلص يسكاق تيظیمكق كے سشبعل " -
ے م٘ہٍ کی لۓ
ے مسلـ خٌىٖاف  -ہنٌشي ا ب ٌ
متیٌرؿ ہے ،ج س

اسالهی عٌل وی اعالف" كے طكش ب ، ٙعٌل وی کٌنفٙيس میق بیش کٙتٌہے ،تٌکل خٌىٖاف کك اس آلاش گی سے

ے ،حك مغ ٙپی عٌلنگیٙبُ اس ب ٙمسلط ک ٙشہی ہے۔
ب حٌ بٌ چٌ س ه

بػی اس آئیف کٌ بیٌـ ہے۔۔ بػی اس نٌ ـقٌـ ہے۔۔۔ الش بػی اس کٌ ـكصٖ ہے ،جس سے متعلؼ

 ،ہـ اہلل تعٌ لی سے رعٌ گكہیق کل لم اسىی ت هنیؿ ل ب ٙآشي كے اسیٌب نھیٌ فٙمٌۓ۔۔۔ لم رسُ
ے سٍ سے بہت ٙہس تی ،الش سٍ سے ضبٌرم رعٌ قیكؿ کٍ ٙے لا لی سات ہے۔
سكاؿ رشاض کٍ ٙے کی لۓ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر بی ٌچ ل

مآخ٘ ل نك طہٌۓ آغٌض الش ت ٙجی حٌت

ال حنٖ ہلل شب العٌلنیف ل الصالن لالسالـ علی اشٙػ النٙسلیف ،سیٖىٌ دمحم لعلی آلل ل

عحیل اجنعیف۔

بل آئیف ابؽ اجتنٌعی کٌلش ہے ،ج سکك علنٌۓ کٙاـ کی ابؽ جنٌعُ ٍے چٌمعل اضہ ٙکی

عٌل وی کكيسؿ بٙاۓ تی لیغ لرعكت ل شاجُ کٌشي كے عٌل وی اسالهی کنی شف بٙاۓ خكاتیف ل اطفٌؿ

کی رشخكاسُ ب ،ٙىی ٛاسىی س ٙبٙس تی میق ،مله ٙبٌبل ت هنیؿ تؽ بہكى حٌ ہے ،بھ ٙمختلػ اسالهی

ے بعٖ
ے لامے ملُ اسالمیل كے ضائٖ اضبیس علنٌۓ کٙاـ ٍے ب ه
ملکكق ل خطكق سےتعلؼ شکھ ٌ

رب گ ،ًٙاسىی ت ح قیؼ ل تنقیٔ کی ،الش بل سٍ كے سٍ ،م٘کكشم کٌـ میق اس فٙمٌف خٖالىٖي کٌ

ے:
عنلی ىمكىل ب ٌ
ٌن ٌَسْتَنبِطُونَهُ ِمنْ ُه ْم َولَ ْو ََ فَ ْ
الرسُو ِل َو إِلَى أ ُ ْولًِ ال َ ْم ِر ِمنْ ُه ْم لَعَلِ َمهُ الَّ ِذ َ
اّلل عَلٌَْكُ ْم
ض ُل ّ ِ
{ َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
َو َر ْح َمتُهُ  ََتَّبَعْت ُ ُم الشٌَّْطَ َ
ان إِ ََّ لَلٌِالً} (الىسٌو ( ،)94:کل اگ ٙلم اسے شسكؿ اہلل علی اہلل علی ل لسلـ الش
ے ،تك اف میق سے لم لكؾ  ،حك کسی بٌت کٌ ىتی ح ل اخ٘ کٙ
ے می ق سے عٌجیٌف ام ٙکی طٙػ لكٹٌ ر بت
ا بٌ
ے ،اگ ٙتـ ب ٙاہلل کٌ فغؿ الش اسىی شجنُ ىل ہك تی،
ے ہی ق ،اس [خی ٙکی حقی قُ) کك ضٙلش چٌف لیت
سهت

ے)۔ اس طٙد بل ابؽ ای سٌ اسالهی
تك یقیىٌ جىٖ ابؽ كے سكا تـ (سٍ) شیطٌف کی ب ی  ٙلي ک ٍٙے لگ ت
ے گی۔
اجتنٌعی کٌ ـ بىٌ ج سىی قٖش ل قینُ الش اھنیُ کك تٌشبٕ بٌر شک ل
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" اسالـ کٌ آئیف خٌىٖاف" ملُ كے سٍ سے اہـ ج ٛل تٙکی بی (حكکل خٌىٖاف ہے) کی

ضٙلشت یكشي کٙتٌ ہے ،الش اسالـ کی اًصٌػ ی سىٖي ،ىٙـ خك ئی ،سہكلُ ی سىٖي ،شلا راشي ،میٌىل

ے تنٌـ معٌمالت میق عیٌق کٙتٌ ہے ،جف میق ًظٌ نھٌۓ رىیٌلي
شلي ،الش اعتٖاؿ ی سىٖي کك اس ه
ے رؿ کی
ےرھ ٚک ت
ضىٖ گی بھ ی شٌمؿ ہیق ،اف میق ً ،ظٌـ خٌىٖاف س ٙفہٙسُ ہے،حك رب گً ٙظٌوكق کی لۓ

ے کی آکٌ ئی ہے ،ب لکل لم
ے تٙکیی ب
مٌ ىىٖ ہے،کیكىکل خٌىٖاف ،معٌش ًٙکی بىیٌر  ،اسىی بہلی ابىِ ،الش اس ه

ابؽ ح ھكٹٌ معٌشٙم ہے۔

عاللم اضبق آئیف سٌضلق ٍے اس آئیق کی رفعٌت ل شقیق ،عٙبٔ قٙآ ٌی ًعكص الش عحیٔ

اچٌربّ سے اخ٘ کی ہیق ،ىی ٛعحٌبل کٙاـ ل تٌبعیف سے لی ه ٙچٌشلق م٘اھٍ لغیٙم تؽ ،تنٌـ
م٘اھٍ سنیُ ػ قل اسالهی كے ضخیـ لشثے سے بھ ی اىت خٌب لا ىتقٌو کیٌ ہے ،ىی ٛقكاىیف مٙتٍ

کٍٙے كے اس عنؿ میق اس بٌت کٌ اھتنٌـ کیٌ ہے ،کل ہ ٙغی ٙمعٙلػ الش غی ٙشاجٔ قكؿ ل شاۓ سے

ے قكؿ ل
رلش شہٌ چٌۓ ،خعكعٌ ایسی صكشت میق ،جیکل اسىی سىٖ ل رلیؿ کنٛلش ہك ،الش ہ ٙای س

ے
ے ىۓ
ے ضمٌٍے كے" معمكؿ لشلاخ" ب ٙمی ًی ہك ،بھ ٙاسىی جگل کسی ای س
شاۓ سے بھ ی رلش ہك ،حك ا ب ٌ
ے کك ئی ج هـ ىل ل گٌ بٌ گیٌ ہك۔
شلاخ ٍے مے لی ہك ،جس ب ٙبہ ل

ے اىت خٌب ل اىتقٌو الش قكاىیف مٙتٍ کٍٙے كے عنؿ میق ،اس
اسی طٙد علنٌۓ کٙاـ ٍے ا ب ٌ

بٌت کٌ خیٌؿ شکھٌ ہے،کل لم حك مسئ لل بھ ی بیٌف کٙبق ،قٙآف ل چٖبّ الش اجنٌع ل قیٌس سے  ،اسىی

اب ًی رلیؿ وكحكر ہك ،ىی ٛانہكق ٍے لقُ چٌض ٙكے چٖبٖ معٌشٙلق كے چٌىت ل کكائػ  ،اف

معٌشٙلق كے گٙر ل بیش کی منفعتكق ل نغٙتكق ،الش اف منفعتكق ل نغٙتكق كے مستقیلی ىتٌئْ کك

ے کٌ اہتنٌـ کیٌ ،اسطٙد بل (مسٌئؿ) شٙبعُ لعقؿ الش شلابُ ل رشابُ ب ٙمشتنؿ
بھ ی مٖ ًظ ٙشکھ ٌ
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ہیق ،سٌتھ ہی اف علنٌو ٍے اس بٌت کٌ خٌص اہتنٌـ کیٌ ہے کل لم اب ًی ى گٌم میق آسٌف سے آسٌف،

ے لا لی آشاو ل اقكاؿ
معتٖؿ سے معتٖؿ ،الش سٍ سے ضبٌرم چٖبٖ رلش كے دقٌضكق سے میؿ شکھ ٌ

ے اختال فی ـقٌمٌت سے بہلك تػی کٙبق۔
کك(اس آئیف میق جگل ربق) ،ىی ٛجس قٖش ہكس ه

اسی طٙد انہكق ٍے  ،اس (آئیف) کی نغمكف سٌضي میق ،ىی ٛاس كے متف میق ،ی قی ًی ل

ظ ًی ،اد فٌ قی ل اختال فی  ،الشقٌب ؿ تیٖب ؿ ل غی ٙقٌب ؿ تیٖب ؿ اوكش كے رشمیٌف وكاضىل کٙكے ،اىنیق کی
ے ہیق،
ے اجتنٌ لی اؿ فٌظ استعنٌؿ ک ۓ
ے جت وی لقطعی اؿ فٌظ ،الش رلسٙي ع ٍػ کی لۓ
ع ٍػ الؿ کی لۓ

شہی رفعٌت کی تٖلبف ل تٙتیٍ الش اس تٖلبف ل تٙتیٍ کٌ ت ح قیلی اسلكب  ،تك بل ( اس میٖاف) كے

س ٍ سے عنٖم قٖبـ ل چٖبٖ ب ٙمشتنؿ ہے ،اسطٙد بل  -اف(علنٌو) كے مسٌئؿ کك اف كے اصكؿ

لقكاعٖ کی طٙػ لكٹٌٍے الش اف کی (استعنٌؿ کٙرم) اغطالچٌت کی بٖللُ  -ہنٌشً ػ قل اسالهی

كے عظیـ قٖبـ لشثے الش سٙمٌۓ سے بھ ی مٙیكط ہے ،الش ہنٌشً چٖبٖ قٌنك ٌی اسلكب سےبھ ی

مٛبف ہے ،ىی ٛانہكق ٍے عقٌئٖ ل اج نٌـ الش اخالؼ کٌ ىی سُ ىل ہكٍے لاى ،نہٌبُ بٌئیٖاش امتٛاخ
ّ
ے کٌ ابنٌف ل اسالـ الش اجسٌف (بعًی خٖا کك چٌض ٙل
کیٌہے ،کیكىکل افٙار لجنٌعُ كے سلكؽ لشل ب ۓ

ىٌظ ٙسنچھ ک ٙکٌـ کٙىی نٌ تعكش) کی لٚي كے طفیؿ بٌبىٖ ضكابط ہكىٌ ىٌگٛب ٙہے ،اسی طٙد اف

رفعٌت کی نغمكف سٌضي میق بطكش افٙار ايسٌنكق  ،بطكش بہلی ابىِ خٌىٖاف ،الش بطكش معٍكي لحكر،

معٌشٙم ل اسىی تيصییٌت الش جکكمُ كے شلؿ ل کٙراش كے رشمیٌف میٌىل شلي ل اعتٖاؿ ی سىٖي  ،ىیٛ

حمكؼ کی حفٌظُ ،الش لاجیٌت لفٙائض بیٌف کٍٙے کی صكشت میق اًصٌػ سے کٌـ لیٌ گیٌہے،

جىٌى حل ىل تك معٌش ًٙکی خٌط ٙافٙار كے شلؿ ل کٙراش الش حمكؼ ل فٙائض کك ًظٙاىٖاض کیٌ گیٌ ہے،الش
ے معٌش ًٙكےشلؿ لکٙراش سے غفلُ ب ٙتی گئی ہے ،اسطٙد اس آئیف کی رفعٌت ل شقیق
ىل افٙار کی لۓ
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عظیـ مشمكىت( مىٖشچٌت) ،عٌػ ستھ ًٙاسلكب( بیٌف) الش رشسُ اصكؿ تٙتیٍ کی

چٌمؿ بف ک (ٙلحكر میق آ ئی ہیق) ،جف میق خٌىٖاف كے اوكش لمعٌمالت الش ضٙلتكق کی کچھ ایسی

ے
ے اصكلكق کی بٌئیٖاشي الش اسه
تيظیـ ہك ئی ہے ،کل حك اف(شمكق ) كے مىیع ل مآخ٘ کی شفٌفیُ ،اس ه

ے
ضٌبطكق کی متٌىُ کی طٙػ غنٌضي ک ٙتی ہے ،اسی طٙد بل( تيظیـ) اف رفعٌت ل شمكق میق ای س

عٌرىىل اج نٌـ الش ایسی مثٌ لی تعلینٌت ل ھٖابٌت کی طٙػ بھ ی غنٌضي ک ٙتی ہیق ،جى نٌ ـكصٖ

خٌىٖاف ل معٌش ًٙکك دمكبُ ربىٌ ،اىىی عنٌشت کك نغیكط کٙىٌ  ،اف کك آىٖھیكق ل طكفٌنكق سے

ب حٌىٌ ،جسف اخالؼ ل فغی لتكق ب ٙاًھیق استكاش ل تیٌش کٙىٌ تٌکل لم بٌشعكش ح فٌکش الش فٌئؼ بف سکیق۔
ے ،مسٌئؿ کك
ے معًی خی ٛکلنٌت (متكف) كے بیچل
ے تى
ہنیق اف ( ) 275رفعٌت كے ى ب

ے) ،رشابُ ل
اصكلكق کی طٙػ لكٹٌٍے ،اصكلكق سے جٛلي مسٌئؿ متفٙع کٍٙے ( بعًی ى نٌ ل ٌ

شلابُ ،رلیؿ ل ج حُ بیش کٍٙے ،الش چٌؿ ل اى حٌـ كے لحٌظ سے ،شٙبعُ لػ قل اسالهی کٌ ابؽ ایسٌ

کلی ل ہنل ـكصٖي تعكش ملتٌہے ،حك چٌىت الش شٙبعُ كے گہ ًٙفہـ ل ارشاؽ کٌ بتل ربتٌ ہے،

ے ہیق ،اس طٙد مح تھٖ ،اج تھٌري مسٌئؿ
ے گۓ
الش اس کٌ بھ ی ،کل اج تھٌركے سٌشً اسیٌب یكشً ک ۓ

( بعًی لم مسٌئؿ جف میق اج تھٌر کیٌ چٌۓ) ،الش اسیٌب اج تھٌر کٌ اج تھٌري محمكعل مهنؿ ہك گیٌ
ہے ،خہٌق تؽ تكضیحی نكث کٌ سكاؿ ہے  ،تك بل آئیف کی صكشت میق وكحكر عظیـ علوی کٌ لش کك

ے معٌ ٌی کك آش نٌشم کٍٙے لاى ،الش رفعٌت آئیف کی نغمكف
لاضٔ ل ظٌھ ٙکٍٙے لاى ،تہل میق حھ ب

سٌضي میق ب يھٌق اصكؿ ب حّ ل ت ح قیؼ كے یس ميظٙکك طشُ اضبٌـ کٍٙے لاى بف ک ٙمعٙض لحكر

میق آبٌہے۔
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ے ہ ٙطٙد كے خی ٙل منفعُ کٌ سشبعل
ہـ اہلل سے رعٌ گكہیق کل اس آئیف کك ملُ اسالمیل کی لۓ

ے
ے معٌش ٙتی لخٌىٖا ٌی چٌىت ب ٙىگكک ،ًٙىی ٛاسے ا ب ٌ
بىٌۓ ،الش لم ( بعًی ملُ اسالمیل) اسکك ا ب ٌ

تعلی وی ل تشٙبعی الش ذقٌف ت ی شعیكق میق غٌلٍ ک ،ًٙالش بل (آئیف) سٌشً عٌلـ اسالـ میق ،اوكش

خٌىٖاف سے متعلؼ ضٌبطۂ قٌنكف کك ب ه سٌق کٙىی ىی سنُ میق ابؽ عنلی قٖـ ہك۔

لآخ ٙرعكاىٌ اف ال حنٖ ہلل شب العٌلنیف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔
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ی سـ اہلل الٙجنف الٙجیـ

بی ش ؿفظ مت  ٙج ـ
ال حنٖ ہلل شب العٌلنیف ،لالصالن لالسالـ علی شسكلل اىمیف ،دمحم لعلی آلل عحیل اجنعیف۔
امٌ بعٖ:
ےگٌ کل
عص ٙچٌض ٙمیق اسالـ كے خالػ ہكىیكا لی سٌضظكق کٌ بؼكش چٌئٛم لیٌ چٌۓ تك بتل چى
ے کٙرم مي عكبل كے ت حُ ،اب ؽ سٌض ضی ت حٙب ؽ کٌ ح ك ً ظٌـ عنؿ (بٙل ٹك
ے سے ط ۓ
بہكری كق ٍے بہ ل
کكؿ) تیٌش کیٌ ہے( ،حك بہكریكق کی رستٌلبٛات میق وكحكر ہے) اسنیق عٌػ عٌػ کہٌ گی ٌ ہی کل
اي سٌ ٌی ي سؿ کك اخال قی ل مع ٍكي طكش ب  ٙات ىٌ ب گٌص رب ىٌ ہی کل ي سؿ اي سٌ ٌی کی مع ٍكي طٌ قُ ح كاب
ے ،اس سٌضضی ميعكبل کٌ سٍ سے ب ٚا
ے کٌ آضاراىل وكقع مى
رًچٌۓ ،الش بہكر کك اب ًی بٙتٙي قٌئـ شکھ ٌ
يشٌىل مسلنٌف ہیق۔
ابؽ ع حیٍ بٌت ب ل ہی کل ب ہكري م٘ہٍ الش عی سٌ ئی م٘ہٍ ،رلنكق اب ؽ رلس ًٙسے
ے ہیق ،الش
متغٌر ہیق ،عی سٌ ئی ح غٙت عی سی علی ل ال سالـ کك الكہی ُ كے رشچ ل تؽ بہكى ح ٌ ر ب ت
ے ا خالؼ ل کٙراش الش شٙافُ ي س بی کك مح ٙلد کٙتے ہیق ،لی هف م سلـ ر شن ًی میق رل نكق
ب ہكري اى ه
ے ہیق ،اسكقُ بہكری كق
ے لالكق كے سیٌسی قٌئٖبف اسكقُ مت حٖ ہكک ٙابؽ ہك گ ۓ
م٘اہٍ كے مٌ ى ٌ
کٌ شٌط ٙر مٌغ ،الش عی سٌئیكق کٌ سیٌ سی لع س هٙي دفكؼ ،رل نكق اب ؽ سٌتھ ہكک ٙم سلنٌنكق ب ل کل
ے ہیق ،الش بل عی سٌ ئی بہكري مشت ٙکل سٌضش ہے۔
یكشي يسؿ ايسٌ ٌی كے رشنف بف گ ۓ
اب مغ ٙپی طٌقتكق ٍے بل سنچھ ک ٙکل طٌقُ كے ب ؿ ی كتے ب  ٙتك اس امُ کك ختـ نہیق کی ٌ
چٌسکتٌ ،ا سىی سہ ًی مع ٍكي الش اخال قی طٌقُ ہی کك ختـ کٙكے اس امُ کی طٌ قُ کك تكصٍے کٌ
ے اى ىی چ ٖلخ ہٖ تی  ٛت ٙہك تی گ ئی ،الش ا سىی کٚي كے طكش ب  ،ٙب یف
مي عكبل بىٌب ٌ گی ٌ ،اس ـك صٖ کی لۓ
ے ل گٌ ،اسالهی ا قٖاش ب  ٙاب ًی قٖشلق الش ىٌـ نہٌر تہ٘ب یكق کك ىر ٍے
اىقكاهی اراشلق ب  ٙاى نٌ ت سلط ب ٚھ ٌ
ے مٌت حُ اراشلق الش تيظیمكق کك م س خ ٙک ٙلی ٌ گی ٌ ،الش اسىی کٌنفٙي سكق الش
ے ،ا قكاـ مت حٖم الش اس ه
کی لۓ
ے اس آ ئیف کٌ
ے ی كشي طٙد ا ستعنٌؿ کی ٌ گی ٌ( ،دف صیؿ کی لۓ
مى شكشات)چ ٌشٹٙض) کك اس ـك صٖ کی لۓ
ـقٖمل مالحظل فٙمٌئیق)۔
ے ،الش اف بٌ طؿ ًظٙب ٌت كے ح كاب كے طكش ب  ٙاس آ ئیف کی
انػی خ طٙات كے ـقٌب لل کی لۓ
ضٙلشت محسكس کی گئی ،الش بھ ٙاس نٌ لحكر عنؿ میق آبٌ۔
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اگ سُ  3118ـ میق ،مت عٖر ب یف اى قكاهی اسالهی اراشلق كے س مل راشاف ،الش م شہكش عل نٌو ل
ـفهٙبف اسالـ کی وكحكر گی میق جٍ اس آئیف کٌ شسـ اج ٙاو عنؿ میق آب ٌ ،تك اسی چ ل سل میق کئی
علنٌو الش ـف هٙبف ٍے شٖت كے سٌتھ اب ًی اس خكاہش کٌ اظ ہٌش کی ٌ تھٌ کل اس آئیف کٌ ،رىی ٌ کی الش
ے ،ضٙلشت اس بٌت کی ہیکل اس کٌ
ے ،مگ ٙاف سٍ سے بہ ل
رلسٙي اہـ ضبٌنكق میق تٙجنل ہكىٌچٌہ ۓ
تٙج نل ب  ٙعغی ٙمیق سٍ سے ضب ٌرم ی ك لی ،ب ٚھی ،الش لوھ ی چ ٌىیكا لی ضب ٌف " اشرل " میق کی ٌ چ ٌۓ ،اس
ے ،ح ك
ت حكب ٛكے بیش کٍٙے میق سٍ سے ب یش ب یش مشہكش نصٙي ـف ه ٙاسالـ زاکٹ ٙدمحم عنٌشم ت ل
اس آئیف كے ـقٖمل ى گٌش بھ ی ہیق ،سٌتھ ہی انہكق ٍے اس آئیف کی تیٌشي میق بھ ی ب ٚا اہـ کٙراش ارا کی ٌ
ہے ،اس چ ل سل میق جنعی ُ ا قٙا ب ٙاۓ فٙلغ اي سٌ ٌی تعل قٌت چ ٖم كے شعیۂ تع لیـ كے سیٙلائٛش
ے ،انہكق ٍے بھ ی اس ت حكب ٛکك ی سىٖ فٙمٌبٌ،
ے اراشم کی ىنٌئىٖگی فٙمٌشہے ت ل
زاکٹ ٙدمحم عكض الث یی تی ا ب ٌ
ے ب ل ت ح كب ٛشکھ ی ،ج ًہكق ٍے
ے اراشم كے عٖش مح تٙـ ج ىٌب زاکٹ ٙدمحم عی ٖم ب نٌ ٌی كے سٌمٌ
الش ا ب ٌ
اس آئیف کی اہنی ُ كے ب یش ً ظ ٙاس ت ح كب ٛکك ی سىٖ فٙمٌب ٌ ،الش زاک ٹ ٙعكض كے م شكشم سے اس
ے اسىی اہنیُ
ىٌجی ٛک ك تٙجنل کی سمل راشي سكى بی ،ی قیىٌ بل بہُ بٚي سمل راشي تھ ی ،ابتٖا میق مچل
کٌ اج سٌس نہیق تھٌ ،م گ ٙج ٍ میق ٍے ا س نٌ نطٌلعل شٙلع کی ٌ تك میق رؿ ہی رؿ میق اف علنٌو کی
ے
ے اب ٌ
رلش شسی کك خٙاخ ت ح سیف ب یش کٍٙے ب  ٙمح ی كش ہكگی ٌ۔ عٌلـ ا سالهی كے مشہكش ،جی ٖ ،الش ا ب ٌ
ے تك م سلـ خٌ ىٖاف کك رشب یش م سٌئؿ کٌ نہٌب ُ غكشل ف ه، ٙالش رلش
می ٖاف میق مٌہ ٙعل نٌو ٍے بہ ل
اىٖیشی سے اچٌطل کیٌ ،الش بھ ٙاى نٌ قٙآف الش عحیٔ اچٌربّ کی شلش ًی میق مىٌسٍ چؿ بیش کیٌ۔
ے ب ل آ ئیف
ے ،الش بٌلخ عكص ہىٖل ستٌ ٌی م سلـ خٌ ىٖاف کی لۓ
ب  ٙعغی ٙكے اشرل قٌشئیف کی لۓ
ے معٌ شٙم میق (ب طكش خٌص ہىٖل ستٌ ٌی
ے کل اب ؽ ای س
نہٌب ُ ا ہـ الش نہٌب ُ ضٙلشي ہے ،ا سلۓ
معٌشٙم میٙا بیش ًظ ٙہے) خہٌق کی اکثٙب ُ ،م سلنٌنكق كے خنی  ٙل مٛاخ ،اى ىی بىی ٌري ضٙلشتكق،
م لی ت شخص الش ا سىی شٙائط سے ىل عٙػ ىٌ لا قػ ،ب ل کل اس سل سلل میق غ لط فہنی كق الش
بٖگنٌىیكق کٌ ش نٌش ہك ،اس ب ٌت کٌ ہ ٙلقُ اىٖی شل بٌب ٌ چٌتٌ ہی کل اس م لؽ کٌ اىتظٌمی ل ،ب ٌ مح لس
قٌنكف سٌض الش تعلی وی ل تٙبی تی سیٌ سُ ب  ٙح ك عي ص ٙچٌلي الش ا س نٌ سمل راش ہے ،لم ب ٌىشارم ب ٌ ب ال
ے قكاىیف لضع ک ،ًٙب ٌ ای سی شٙائط ب ٌ بٌب ىٖبٌق عٌئٖ ک ،ًٙج س سے عقی ٖم ل کٙراش الش ملی
اشارم ای س
ے لا لی بل ملُ ،ى ئی مشنالت الش خطٙات سے رلچٌش ہك تی شہے ،الش کـ سے کـ اسىی آئىٖم
تشخص شکھ ٌ
يسؿ ىل عٙػ سہ ًی الش تہ٘ب بی اش تٖار ،ب لکل رب ًی ل اعت قٌري اشتٖار كے خطٙم سے بھ ی مح فكظ ىل
ے
ے بل آئیف نہٌبُ ـفیٖ ل کٌش آمٖ ثٌبُ ہكگٌ ،مسلـ خٌىٖاف خكر ا بٌ
ے کی لۓ
ے چٌىت كے ـقٌبى
شہے ،ای س
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ے اسکك اب ىٌ شہی  ٙب ىٌ
آب کك بیٙل ٌی جنلكق سے مح فكظ شکھ سکتٌ ہے ،الش خٌىٖا ٌی م سٌئؿ كے چؿ کی لۓ
سکتٌ ہے ،الش اسکك محٌلس قٌنكف سٌض ،ىی ٛذقٌف تی الش تعلی وی اراشلق تؽ بہكى حٌ سکتٌ ہے ،تٌکل اف کك،
ے سٌتھ کھ لكاص ب ىٖ کٙربق،الش یك قُ
ے ،الش لم اى ه
ے قكاىیف کٌ عحیٔ ب تل چ ؿ س ه
م سلنٌنكق الش اى ه
ے اس آ ئیف کی طٙػ شح كع ک ٙسکیق الش اف سے
ضٙلشت ،م سلـ خٌ ىٖاف كے م سٌئؿ كے چؿ کی لۓ
استفٌرم ک ٙسکیق۔
ے ہیق کل آئیف سٌضلق
اس آئیف کی اہنیُ اس لقُ الش بھ ی بٚه چٌ تی ہے جٍ ہـ بل ربوھ ت
ٍےاس آئیف کی رفعٌت ل شقیق ،عٙبٔ قٙآ ٌی آب تكق الش عحیٔ اچٌرب ّ سے ا خ٘ کی ہیق۔ اب ؽ الش
خٌص بٌت ج س کٌ اشرل ت حٙب ٙلق میق کـ اہتنٌـ کی ٌ چٌتٌ ہے لم ہے اچٌرب ّ کٌ رشچ ل بی ٌف کی ٌ چٌىٌ،
ے كے ضنف میق ،چٖبّ ب  ٙب ل ا لٛاـ ل گٌب ٌ چٌش ہٌ ہی کل حكى کل
حكىکل کچھ ر نكق سے ا سالـ ب  ٙجن ى
چٖبّ ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے ضمٌىل میق تٙتی ٍ نہیق ربگ ئی تھ ی ،اسىی ج نع ل تٙتی ٍ کٌ
کٌـ آب ىی ل فٌت كے کچھ ر نكق ب عٖ ہكا تھٌ ,ل ہ٘ا ب ل قٌب ؿ بھٙل سل ن ہیق ش ہی ،اگٙجی کل اس ا لٛاـ کٌ
حقی قُ سے کك ئی تعلؼ نہیق ،عل وی چل مكق سے ا س نٌ نہٌب ُ ب ٌلثكؼ طٙی مكق سے ح كاب رب ٌ چٌج نٌ
ے بٌلحكر بطكش اجتیٌط كے ،عٌلـ ع ٙپی كے علوی چل مكق میق اس بٌت کی کكشش کی چ ٌشہے
ہے ،اس ه
ے تك اس بٌت
ہے ،الش عٌـ طكش ب ٙاس بٌت کٌ نطٌلیل بھ ی کیٌ چٌشہٌ ہیکل لكؾ اب ًی ت حٙب ٙل دقٙب ٙمیق بہ ل
کك ی قی ًی ب ىٌئیق کل عٙػ عحیٔ چٖبثیق ہی سک ٙکی چ ٌئیق گی ،الش ت حٙب ٙلق میق ب طكش خٌص اس
بٌت کٌ اہتنٌـ کٙبق کل مآخ٘ كے بی ٌف كے سٌتھ سٌتھ چٖبّ کٌ رشچ ل بھ ی ضٙلش سک ٙکی ٌ چ ٌۓ ،اگٙ
چٖبّ عحیٔ ہے تك عحیٔ ،جسف ہے تك جسف الش ضعیػ ہے تك ضعیػ ،تٌکل چٖبّ ب ٙشؽ ل
شیل کی گى حٌئش بٌ قی ىل ش ہے ،ی كق اس آئیف کٌ امتی ٌض ب ف چٌتٌ ہی کل ہ ٙچٖبّ کٌ ب لکل اث( ٙعحٌ پی ب ٌ
تٌبعی كے قكؿ) تؽ کٌ رشچ ل بی ٌف کٙرب ٌ گی ٌ ہے ،الش منک ىل چٖ تؽ کك شش کی گ ئی ہے کل اف ت نٌـ
کتٌیكق کٌ سک ٙکٙربٌ چٌۓ جس میق متعل قل چٖبّ وكحكر ہے۔
عٌـ طكش ب  ٙچٖبّ کك تیف رشح كق میق دق سیـ کی ٌ چٌ تٌ ہے )2( ،عحیٔ ( ) 3ج سف ()4
ضعیػ:
() 2

عحی ٔ چٖبّ :لم چٖبّ ہے ج سىی سىٖ متصؿ ہك ،ہ ٙش الي ٍے رلس ًٙسےخكر سىٌ
ہك ،ج س چٖبّ كے ت نٌـ ش الي ب ے اى ت ہٌ قٌب ؿ بھٙل سل ،ابنٌ ىٖاش ،ربٌ ىُ راش ،س ہیف الش
ے لامے ہكق ،ىی ٛلم چٖبّ حك کسی رلسٙي مشہكش چٖبّ کی مخٌلػ ىل ہك،
بہتٙبف چٌف ؿ
الش اسنیق ایسی کك ئی علُ بٌ عیٍ ىل ہك حك چٖبّ کك مخٖلش کٙرً۔

32

()3

ے شالي قٌب ؿ بھٙل سل تك ہكق ،سٌتھ ہی عحیٔ
ج سف چٖب ّ :ب ل لم چٖبّ ہے ،ج س ه
چٖبّ کی الش رلسٙي شٙطیق بھ ی یكشي ہك تی ہكق ،م گ ٙکسی صفُ میق عحیٔ چٖبّ
ے میق قٖشً ک وی آچٌۓ تك لم چٖبّ جسف کہال ئی چٌئیگی۔
كے شالیكق كے ـقٌبى

()4

ضعی ػ چٖب ّ :بل چٖبّ کٌ تی سٙا رشچل ہے ،چٖبّ اسكقُ ضعیػ کہال ئی چٌ تی ہے،
ج ٍ الش رل سٙي شٙطكق كے لح كر كے سٌتھ ب تل چ ال کل ش الي کٌ چٌف ظل ک نٛلش ہے،
چٖبّ احھ ی طٙد ب ٌر نہیق شہ تی ہے تك ای سی چٖبّ ضعیػ کہال ئی چ ٌۓ گی ،م گ ٙبػی
چٖبّ اگ ٙک سی رلسٙي سىٖ سے (بع ًی شالی كق كے کسی رلس ًٙسل سلل سے) ملح ٌ تی
ہے تك اس چٖبّ کٌ ضعػ چ ال چٌۓ گٌ ،الش ا س نٌ رشچ ل بٚھ ه ٙج سف چٖبّ تؽ چ ٌ
بہكى حتٌ ہے۔

(اث )ٙبل اغطالد بھ ی اس آئیف میق جگل جگل بٌ ئی چٌ تی ہے ،اس نٌ نطلٍ بل ہی کل شلاب ُ ى ب ی کٙبـ
ے كےنطٌیؼ
علی اہلل علیل لسلـ سے نہیق ب لکل کسی عحٌ پی سےبٌ ب عض محٖثیف كے کہ ٌ
تٌبعیف سے منمكؿ ہك۔

ىٌ سیٌ سی ہك گی اگ ٙمیق اس تٙج نل کك وكح كرم ش نؿ میق ظ ہكش ب ٘ب ٙہكٍے میق مٖر
ے اقٙا سك سٌئ ٹی ب ٙاۓ فٙلغ اي سٌىیُ كے عٖش عٌ لی
کٙىیكالكق کٌ ش هٙبل ىل ارا کٙلق ،سٍ سے بہ ل
ے سٙگٙـ ىٌئٍ زاکٹ ٙعكض الثیی تی جىىی تكچ ل الش رل ح س بی ٍے
جىٌب محتٙـ زاکٹ ٙعیٖم بنٌ ٌی ،اى ه
قٖـ قٖـ ب ٙمیٙي ہنُ افٛا ئی کی ،محتٙـ زاکٹ ٙامتی ٌض اجنٖ عٌجٍ (شب ٗیك قٌہٙم اشرل سٙلس ،ل
ے ،فٙض ىٖ عٛب  ٛج نٌر
ے ـفی ٖ م شكشً ر ب ۓ
استٌس شعیۂ اشرل عیف شنس یكنكش س ٹی) ٍے تٙج نل کی لۓ
اسلـ ٍے کنی یكٹ ٙکتٌبُ كے بعض مشنؿ مٙچلكق میق سٌتھ ربٌ  ،اہلل سٍ کك جٛاۓ خی ٙرً۔
ے ہ ٙطٙد كے خی ٙل منفعُ
الش اخی ٙمیق اہلل سے رعٌگك ہكق کل اس کٌـ کك مسلنٌنكق کی لۓ
کٌ سشب عل ب ىٌۓ ،ىی  ٛب ل کكشش خٌلصتٌ اہلل کی ش ضٌ كے طكش ب  ٙقی كؿ ہك ،الش حعكؿ ج ىُ کٌ سیٍ
ے۔
بٌ
لآخ ٙرعكاىٌ اف ال حنٖ ہلل شب العٌلنیف
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" اسالـ کٌ آئیف خٌىٖاف"

رفعٌت کٌ متف
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یسـ اہلل الٙجنف الٙجیـ

35

بہالب ٌب

عمكهی اصكؿ ل اقٖاش الش تعكشات

بہلی فصؿ

ايسٌف کٌ بیٌـ شبٌ ٌی

رفعل " " 2

عی ٌرت خٖالىٖي الش شلۓ ضمی ف کی آب ٌرکٌشي

(بل ابؽ حقی قُ ہے کل) اہلل ٍے ايسٌف کك عٛت ب خشی ،اب ًی بہُ سی مخلكقٌت بٙبٙ

تٙي عطٌ کی ،الش شلۓ ضمیف ب ٙابىٌ چٌيشیف ل خلی فل بىٌبٌ ،تٌکل اب ًی کٖلکٌلش سے اس کك آبٌر کٙكے،

اب ًی ج سنٌ ٌی ل شلچٌ ٌی ضٙلشبٌت یكشي ک ،ًٙىی ٛاس ب ٙای سٌ ايسٌ ٌی معٌشٙم قٌئـ ک ،ًٙجس میق

س حٌ ئی ،بھال ئی ،الش اًصٌػ جیسی بہتٙبف اقٖاش کٌ یكؿ بٌى ہك ،الش اىییٌو ل شسكلكق كے( بتٌۓ
ے الش عٙػ اسی کی ( ىل کل اسىی
ے كے نطٌیؼ ،اہلل کی بىٖ گی ،عٙػ اسی ب ٙابنٌف شکھ ٌ
ہكۓ) ط ٙیق

کسی مخلكؼ کی) عیٌرت ل تٌبعٖاشي کٍٙے كے ـفٌھیـ کك شلبل عنؿ ىئیق۔

***

رفعل " " 3

ايسٌف کك ب ٌش شسٌلُ اٹھ ٌٍے كے قٌب ؿ بىٌىٌ

36

ے کل ايسٌف ،شلۓ ضمیف ب ٙابىٌ فٙض اراک ،ًٙاہلل ٍے اسکك ایسی سھ ًی ،نفسیٌ تی ،الش
ے لۓ
اس ه

ے ،الش اسىی طٙػ
ج سنٌ ٌی عالجیتیق عطٌ کی ہیق ،حك اسکك اس قٌب ؿ بىٌ تی ہیق ،کل لم بل فٙض اراکٙس ه

ے ہیق ،تٌکل لم اسکك رىیٌ ل آخٙت میق ششٖ لھٖابُ الش سٙذ شل ئی کٌ سٍ سے سیٖھٌ
بیغنی ٙبھیؼ

شاستل رکھٌئیق۔

***

رلسٙي فصؿ
ے
ايسٌ ٌی فطٙت الش کٌئىٌت كے ضٌ ب ؾ

رفعل " " 4
ے کٌ عٛـ ل اشارم شکھىٌ
عقؿ الش ب ٖ ل ٌ

اہلل ٍے  ،ايسٌف کی س ٙشُ میق اس ب ٙابنٌف ىىٌ شکہٖبٌ ہے ،الش اس ب ٙمستٛار بل کل اس کك

ے ا کتسٌ پی
ے سشبعل لم بٌ تك اب ًی سٙشُ ل فطٙت سے ہِ سکتٌہے ،بٌ ا ب ٌ
لم عقؿ ل اشارم ربٌہے ،جى ه

ے معٌش ٙتی چٌىت ل کكائػ كے نطٌیؼ  ،اب ًی
سخیٙم معلكمٌت ،اب ًی شلچٌ ٌی قكتكق ،الش ا ب ٌ

عالجی تكق کك فٙلغ رً سکتٌہے ،بػی اشارم ،ثكاب ل عمكبُ کی صكشت میق ،جٛاۓ آخٙت کی

اسٌس ہے۔

***

رفعل' " 5

اعؿ ت خلی ؼ می ق مسٌلات الش خعكعی ٌت می ق گكىٌ گك ٌی

37

اہلل تعٌ لی ٍے ،سٌشً ايسٌنكق کك ،ابؽ چٌف سے ت خلیؼ کی اسٌس میق م سٌلبٌ ىل رشچ ل رب هٙ

ے
ے ہیق ،اس ه
ے میق سٌشً اي سٌف ،عمكهی خعكعیٌت میق بٙا ب ،ٙالش ابؽ جی س
ے ىتیؼ
بیٖا کیٌ ہے ،ج س ه

بٌلحكر ج هنُ خٖالىٖي کٌ دقٌضل ہكا کل قكت لىٌتكا ٌی ،ىی ٛن فسیٌ تی ل سھ ًی الش ج سنٌ ٌی قٌب لی تكق

ے رشمیٌف فٙؼ لدفٌلت ہك۔
لاستعٖارلق جیسی بعض خعكعیٌت میق اى ه

ب عض خعك عیٌت ل صفٌت میق ب ل اي سٌ ٌی شى گٌ شى گی ہی ،ا فٙار الش معٌ شٙلق كے رشمی ٌف

تعٌشػ ،ت عٌلف ،الش ت هنی ؿ ب ٌہ وی کی صكشت میق ض ىٖ گی ی س ٙکٍٙے کی ا سٌس ہے  ،ىل کل عٖالت ل

رشن ًی الش ابؽ رلس ًٙسے نفٙت کٌ سیٍ ہے۔

***

رفعل ' ' 6

ظكہ ٙل ب ی كي ( بعًی مٙر لضف) کی ت هنی ؿ ب ٌ ہ و ی

ے چٌٍے کی اسٌس میق ايسٌنكق كے ب هسٌق ہك ٍے كے سٌتھ سٌتھ ،اہلل
ابؽ چٌف سے بیٖا ک ۓ

ے رسُ قٖشت سے اسی چ ٌف سے ،مٙر لضف کی صكشت میق ح كصا بی ٖا کی ٌ ،اس ح كصً
تعٌ لی ٍے ا ب ٌ
ے ،الش ابؽ رلس ًٙکی مٖر ل ت هنی ؿ کٍٙے سے ہی ضىٖ گی کٌ سل سلل چ لتٌہے ،ضمیف
كے آیس میق ملٌ

آبٌر ہك تی ہے ،الش ايسٌ ٌی يسؿ بٚھ تی ہے ،بػی اہلل کٌ ی كشي کٌئىٌت ،الش سٌشي رىی ٌلي ا شیٌو کی بٌب ُ

رستكش لضٌبطل ہے۔
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الش مٙر لضف كے بٌہ وی بىٖھف ہی سے خٌىٖاف بىتٌہے ،الش ب ل خٌىٖاف ہی اي سٌ ٌی معٌشًٙ

کی بہلی ابىِ ہے۔

***
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تی سٙي فصؿ

خطٌب شٙبعُ کٌ اب ؽ  ،الش فٙائض (کٌوكق) کٌ مختلػ ہكىٌ۔

رفعل " " 7

منلػ ک ٍٙے كے خطٌب کٌ اب ؽ ہكىٌ الش حمكؼ ل فٙائض می ق مسٌلات

مٙر ل عكشت کٌ ت خلیؼ کی طیعی مٌہیُ میق مسٌلي ہكىٌ  ،رل اشیٌو کٌ متقٌضی ہے:

ے :مٙر ل عكشت کٌ اکث ٙلبی شت ٙاوكش ضىٖ گی میق بٌل نؿ مسٌلي ل بٙا ب ٙہكىٌ  ،الش ہٙ
بہلی ش ۓ

ے فٙض کٌ ت هنیؿ کىىٖم  ،الش اضرلاخی لمعٌش ٙتی ضىٖ گی میق اس نٌ شٙبؽ ل
ابؽ کك رلس ًٙکٌ تتنل ،اس ه

سٌحھیٖاش سنچھٌ چٌىٌ ،ہٌق بل الش بٌت ہے ،کل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ کی ج سنٌ ٌی الش نفسیٌ تی

بىٌلث کچھ امتیٌضي خعكعیٌت کی چٌمؿ ہے ،لھ٘ا ہ ٙابؽ ،اس خعكعیُ كے سٌتھ مخعكص

ہكگٌ ،جس میق اسکك تنی ٛلانفٙاربُ چٌعؿ ہے۔

ے :اس قٌعًٖ کی مىٌسیُ سے ،شٙبعُ کٌ خطٌب اف تنٌـ معٌمالت میق،
رلسٙي ش ۓ

ے کل امٙلًھ ی کٌ منلػ بىٌٍے
ے ہیق  ،جی س
ب ه سٌق ہك ک ٙآبٌہے ،جف میف مٙر لضف بٙا ب ٙکٌ رشچل شکھ ت

میق ،جٙاـ ل چالؿ الش ثكاب لعمكبُ میق ،عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ لفٙائض میق ،الش ايسٌ ٌی عٛت

ے خعكعیُ كے سٌتھ آبٌہے،
ے اوكش میق ،کسی ابؽ کی لۓ
لجٙمُ میق  ،اسی طٙد بل خطٌب ،ای س

ے سٌتھ مخعكص ہیق۔
حك ا س ه

***

رفعل ' ' 8

41

خعكعی ٌت می ق گكىٌ گك ٌی

مٙر لضف میق سے ہ ٙابؽ كے ،کچھ مخعكص ج سنٌ ٌی لنفسیٌ تی صفٌت ل خعكعیٌت ،خٖا رار

ے میق منفٙر الش ىنٌبٌق ہكٍے کٌ نطلٍ بل نہیق کل ہے کل اف میق
عالجی تكق  ،الش قٌب لی تكق كے ىتیؼ

سے ابؽ ،رلس ًٙسے ب لىٖ ـقٌـ  ،الش عٌ لی مٙتیُ ہے ،ب لکل اس نٌ اىچصٌش اس بٌت ب ٙہے کل اسنیق

ے کی عالجیُ ہے ،ج ًہیق رلسٙا اى حٌـ نہیق
ے مخعكص ضٙلشي جیٌتیٌ تی کٌـ اى حٌـ ر ب ٌ
کچھ ای س

رً سکتٌ ،بػی اہلل کٌ سٌشً ايسٌنكق كے تئیق رستكش لضٌبطل ہے ،ج تی کل خكر مٙرلق الش عكشتكق

كےبٌہ وی مٙتیل کٌ بػی چٌؿ ہے۔
ے نفسیٌ تی ل
جىٌى حل عكشت اب ًی چ٘بٌتیُ  ،لطٌفُ  ،الش يسكاىیُ كے طفیؿ ،مٙرل خٌىٖاف کی لۓ

معٌش ٙتی قٙاش لسکكف کٌ بٌعّ ہے ،ىی ٛلم  ،اب ًی فطٙت  ،الش جنؿ ل لىرت الش مٌمتٌ کی مى قتیق

ے کی بٖللُ ب حكق کی ى گہٖاشُ ک ٙتی ہے  ،شضٌعُ سے
بٙراشُ ک ٙىی ىی بے بىٌم قكت لطٌقُ شکھ ٌ

ے سٌشً کٌـ اى حٌـ رب تی ہے( ،جیکل) مٙر اب ًی قكت
تٙبیُ تؽ اىىی ربوھ بھٌؿ ک ٙتی ہے ،الش اى ه
ے کی ضٙلشبٌت یكشي کٍٙے،
لطٌقُ ،عی ٙلت حنؿ ،الش مسلسؿ ح فٌکشی کی بىٌ ب ٙشلضي کنٌٍے  ،کى ب

الش اسىی حفٌظُ ل ى گہیٌ ٌی ب ٙمٌوكش ہے۔

***

رفعل ' ' 9

سمل راشی ك ق کی دقسی ـ الش قٌنك ٌی جیثی تكق می ق ف ٙؼ
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اًصٌػ لنصلحُ کٌ دقٌضل ہیکل مٙر ل ضف ،ہ ٙابؽ کی م٘کكشم بٌى فطٙي لطیعی

خعكعیٌت کٌ ،اف فٙائض ل سمل راشیكق الش کٌوكق کی دقسیـ میق خیٌؿ شکھٌ چٌۓ ،جىکك اف میق

ے چٌىت میق اى حٌـ ربتٌہے ،حك اف كے ( بعًی کٌوكق ل سمل راشیكق كے) متقٌضی
سے ہ ٙابؽ ،ای س

ہكتے ہیق ،اس کٌ جت وی ىتی حل ہے کل ،اف چٌىت میق (ىل کل رلس ًٙچٌىت میق) مٙر ل ضف

رلنكق کی قٌنك ٌی جیثی تكق میق فٙؼ آچٌۓ۔

خٌىٖاف اف اہـ شعیكق میق سے ہے ،جف شعیكق میق مٙر ل ضف رلنكق كے بل بیٖائشی،

ج سنٌ ٌی الش نفسیٌ ٌی دفٌلت ،استعٖاربق ،الش اجٛواۓ تٙکی بی ظٌہ ٙہكتے ہیق۔

***

رفعل ' ' :

فطٙي خعكعی ٌت كے اعت  ٙاػ می ق معٌش ًٙکی عحتنىٖي

م٘کكشم بٌى خعكعیٌت ل فٙلؼ سے بے اعتىٌ ئی بٙتىٌ ،ىل تك عقال رشسُ ہے  ،ىل فطٙتٌ ،الش

ىل شٙعٌ ،کیكىکل اس سے فطٙت کی ت٘لیؿ ہك تی ہے ،الش معٙلض ل عنلی طكش ب ٙمح سـ ،ىی ٛہٙکس

لىٌکس کك ی قی ًی ل لییٌشبٹ ٙب نؿ معٙفُ سے معلكـ نظٌہ ٙکٌ اى نٌش ہكتٌ ہے۔
اسی طٙد اض شلۓ شٙبعُ بل بھ ی رشسُ نہیق کل اف فٙلؼ لدفٌلتكق کك ضب ٙعنؿ ىٍے

میق ،تكسیع کی چٌۓ ،بٌبق طكش کل اىکك جف چٌىت کی متقٌضی ہے،بٌ ج ًہیق فطٙت تسلیـ ک ٙتی

ہے،اف چٌىت كے رائ ًٙسےبٌہٙمے چٌ بٌ چٌۓ ،ک یكىکل ای سٌ کٍٙے میق عكشت كے سٌتھ ىٌ

ے بھ ی کل بے اعتىٌئ الش تكسیع
اًصٌ فی ،الش اج نٌـ شٙبعُ كے سٌتھ جٙآت کٌ نظٌہٙم ہے ،الش اسلۓ
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ے میق مٖت رشاض
ے ىتیؼ
ے معٌش ٙتی قٖش بٌ تی خلؿ کٌ بٌعّ ہیق ،ج س ه
ی سىٖي ،رلنكق بٚي خٙا پی الش ای س

بعٖ سػی ،معٌشٙم تیٌم ہكک ٙشم چٌۓگٌ۔

قٙآ ف کٙبـ میق لم دفصیؿ ل تكچل کسی بھ ی معٌش ٙتی ًظٌـ کك ًصیٍ نہیق ہك ئی ہے ،حك

ے تنٌـ اوكش میق ،اس اىٖاض میق ملی ہے ،جس اىٖاض میق لم شٙعی
دفصیؿ لتكچل خٌىٖاف کك اس ه

اج نٌـ میق بٌلتفصیؿ وكحكر ہیق۔

***
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ح ك تھ ی فصؿ

شٌري الشًظ ٌـ خٌىٖاف

رفعل ' ' 21

تعٙی ػ

اسالـ میق شٌري :مٙر لعكشت كے رشمیٌف رائ وی الش مستقؿ نكعیُ کٌ ابؽ بٌئیٖاش ششتل

ہے ،حك اض شلۓ شٙبعُ دفصیؿ سے بیٌف شٖم اج نٌـ كے نطٌیؼ رلنكق کی مهنؿ شضٌمىٖي سے

لحكر میق آبٌہے۔

***

رفعل ' ' 22

غی  ٙقٌنك ٌی(جىسی) اتصٌؿ کی جٙمُ

قٌنك ٌی شٌري :بل ،مٙر كے ،کسی عكشت سے اتصٌؿ كے چٌئ ٛہكٍے کٌ جت وی مخعكص

لسی لل ل سشبعل ،الش خٌىٖاف سٌضي کی لاچٖ اسٌس ل بىیٌر ہے۔

ے کی رب گ ٙتنٌـ صكشتكق کك جٙاـ قٙاش
اسالـ ٍے مٙر ل عكشت كے رشمیٌف (جىسی) شش ت

ربٌہے ،خكام اًھیق ضب ٙرس تی شٌري کٌ ىٌـ ہی کیكق ىل ربٌ چٌۓ ،اس طٙد اس ٍے اف تؽ مے چٌٍے

لامے تنٌـ اسیٌب ل محٙکٌت کكبھ ی جٙاـ قٙاش ربٌہے۔

***

رفعل ' ' 23

ايسٌ ٌی ت ٙقی سے شٌري كے شسـ ل شلاخ می ق تی ٖبلی

44

ايسٌف کك مٙر ل عكشت کی صكشت میق بیٖا کٍٙے سے ،بل مشیئُ الػی ظٌہ ٙہك تی ہیکل

شٌري کك ايسٌ ٌی فطٙت ،معٌش ٙتی ضٙلشت ،ىی ٛخٌىٖاف سٌضي الش کىیكق كے رشمیٌف معٌش ٙتی

لچٖت کٌ بىیٌري ًظٌـ بىٌبٌ چٌۓ۔

رب گ ٙمخلكقٌت کی بل يسیُ ايسٌف کی ت ٙقی كے ی قٖش شٌري كے شسـ ل شلاخ ٍے اشدقٌ ئی

ے کی ہیق ،الش لم ايسٌف كے جىسی ،سلك کی الش معٌش ٙتی بہلكلق کك بٌ کیٛم بىٌٍے کٌ سشبعل بف
مَٛلیق ط ۓ

گئی ہے۔

***

رفع ل ' ' 24

خٌىٖاف کٌ رائٙم

اسالـ میق خٌىٖاف ،مچض ظكہ ٙب یكي الش ب حكق تؽ محٖلر نہیق ،ب لکل بل يسٍ بٌ

سسٙاؿ بٌ شضٌعُ كے ششتكق سے ج ًٚلكگكق میق سے  ،خكام لم کسی بھ ی رشچل كے ہكق،

ے
راراكق ،راریكق ،ىٌىٌكق ،بھٌئیكق ،بہٍكق ،ج حٌكق ،بہكبہ یكق الش مٌوككق لخٌىكق ،لغیٙم جی س

ے راشلق كے ابؽ ب ًٚچٌ ؿ تؽ چٌبہكى حتٌ ہے ،الش بہیؿ ک ٙیكشً معٌش ًٙب ٙمحیط
شش ت

ہكچٌتٌہے۔

***

رفعل ' ' 25
ے کسی سٙب ٙسُ کی ضٙلشت
ے لۓ
خٌىٖاف کی اھنی ُ الش ا س ه
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خٌىٖاف  ،مٙر لعكشت كے ايسٌ ٌی محمكعے كے طكش ب ، ٙبػی معٌش ًٙکی بہلی ابىِ ،الش

بىیٌري سنٌخی اکٌ ئی ہے ،اسنیق معٌش ًٙكے ستكف لاجٛاۓ تٙکی بی مح سـ ش نؿ میق وكحكر
ے ہی کـ کیكق ىل ہكق ،لم چ٘بٌ تی
ے افٙار کت ٌ
ہكتے ہیق ،الش خٌىٖاف ،خكام کتىٌہی ح ھكٹٌ ہك ،الش اس ه

ے اىىی تيظیـ ہك تی
لمعٌش ٙتی الش مٌ لی ششتكق سے بىٖنے ہكۓ ہیق ،ىی ٛحمكؼ ل لاجیٌت كے سش بـ

ے معٌمالت کی تيظیـ
ے چٌىت رشسُ ىل ہكق لے ،حك اس ه
ہے ،لھ٘ا کسی ایسی قیٌرت كے بغی ٙاس ه

ے شسكؿ علی اہلل علیل لسلـ کی سىُ
ک ،ًٙبل قیٌرت مٙر کی سٙبٙس تی ہے ،بل اہلل کی کتٌب الش اس ه

میق م٘کكش شٙعی اج نٌـ لضٌبطكق کی بٌبىٖ اىتظٌمیل ہے۔

***

رفعل ' ' 26

محٙـ سے شٌري جٙاـ ہك ىی ىی ج هنُ

اسالـ ٍے محٙـ (مٙر ہك کل عكشت) سے شٌري کٍٙے کك جٙاـ قٙاش ربٌہے ،بل لم لكؾ ہیق،

ے کٌ
ے سے بىٖنے ہكتے ہیق(،اسالـ ٍے) اس شش ت
حك معیف رشجے كےخك ٌی بٌ سسٙا لی بٌ شضٌعی شش ت

ے ،ىل تكصٍے ،الش خعكمُ ل عٖالت كے اسیٌب سے
شتیل ب لىٖ کٍٙے الش اسے احھ ی طٙد حكصً شکھ ٌ
ے ای سٌ کیٌ ہے۔
ے کی لۓ
محفكظ شکھ ٌ

***
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بٌىح كب ق فصؿ

خٌىٖاف كے ـقٌعٖ

رفعل ' ' 27

ي سؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌو

شٙبعُ اسالـ میق ،خٌىٖاف کٌ اللیق ـكصٖ ،يسؿ ايسٌ ٌی کی حفٌظُ ہے ،تٌکل ضمیف آبٌر کی

ے شکھ ی ہے،
ے ،الش ي سلكق کٌ سلسلل چلتٌ شہے ،الش اہلل ٍے  ،ايسٌ ٌی بٖف میق جىسی خكاہش اسلۓ
چٌ س ه

کل لم چٌئ ٛل قٌنك ٌی تكلیٖ کٌ فطٙي سشبعل ہے ،ىل کل ب٘ات خكر ـكصٖ۔
ے اسالـ ٍے قٌنك ٌی شٌري کك اس چٖ تؽ محٖلر کیٌہے حك مٙر ل
اس ـكصٖ كے حعكؿ کی لۓ

عكشت كے رشمیٌف ہك تی ہے ،الش قٌنك ٌی شٌري كے رائ ًٙسے بٌہ ٙاتصٌؿ کی تنٌـ صكشتكق کك

ے ،الش
جٙاـ قٙاش ربٌہے ،ىی ٛاف غی ٙفطٙي تعل قٌت کك بھ ی جٙاـ کیٌ ہے حك تكلیٖ کٌ سیٍ نہیق بى ت

فینلی بالىىؾ کك عٙػ ایسی صكشت میق چٌئ ٛقٙاش ربٌ ،جیکل ظكہ ٙل ب یكي رلنكق اس ب ٙشضٌمىٖ

ہكق۔

***

رفعل ' ' 28

شاجُ نفس  ،محی ُ الش ہنٖشري کٌ حعكؿ

ے شٙبعُ ٍے
خٌلىٖ لب یكي کٌ تعلؼ مچض ج سنٌ ٌی صكشت میق مچعكش ىل شہے ،اس کی لۓ

اسطٙػ تكچل رى ئی ہے کل اس تعلؼ کٌ ابؽ ـكصٖ بل بھ ی ہے ،کل ظكہ ٙل ب یكي ابؽ رلس ًٙسے

ے رشمیٌف محیُ ل ہنٖشري كے چ٘بٌت بیٖا ہكق ،اس طٙد شٙبعُ،
سکكف چٌعؿ کٙبق ،الش اى ه
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ے ایسی شٌراق ل ب ٙمسٙت معٌش ٙتی ضىٖ گی کی ضنٌىُ رب تی ہے ،حك
خٌىٖاف كے تنٌـ افٙار کی لۓ

محیُ ل اؿ فُ ،الش خكضی لغ وی ،ہ ٙچٌ ؿ میق بٌہ وی ہنٖشري ل تعٌلف ب ٙمی ًی ہك تی ہے  ،الش

نفسیٌ تی قٙاش لسکكف ،الش متیٌرؿ اعتنٌر فٙاہـ ک ٙتی ہے۔

ے ،شٙبعُ ٍے خٌلىٖ ل ب یكي كے مٌ بیف جسف معٌشٙت كے
اس ـكصٖ كے حعكؿ کی لۓ
ے ہیق حك جٙاشت ل شػقُ الش لطیػ چ٘بٌت سے بھ ٙیكش
ے اج نٌـ شک ل
کچھ اج نٌـ ل آراب الش رب گ ٙای س

خٌىٖا ٌی مٌحكؿ فٙاہـ کٙتے ہیق۔

***

رفعل ' ' 29

يسٍ کی حفٌ ظُ

ايسٌف کٌ اب ًی اعؿ کی طٙػ مىسكب ہكىٌ ،يسٍ کٌ بٌکیٛم عٌػ ستھٙا شہىٌ ،الش اس کك

ے كے
خلط ملط ہكٍے سے محفكظ شکھىٌ ،شٙبعُ کٌ ابؽ ـكصٖ ہے حك يسؿ کٌ سلسلل بٌ قی شکھ ٌ

ـكصٖ كے عاللم ہے۔

اس ـكصٖ كے حعكؿ کی غٙض سے اسالـ ٍے ضىٌ الش تی ًی ( ب حكق کك گكر لی ه ٙاىکك ابىٌ ىٌـ
ے) کك جٙاـ قٙاش ربٌ ہے ،الش عٖت  ،شجـ مٌرش میق وكحكر جنؿ کك ىل حھیٌ ٍے  ،الش يسٍ كے
ربٌ
ے ہیق۔
ے گۓ
اثیٌت لاى نٌش لغیٙم سے متعلؼ اج نٌـ شک ل

***

رفعل ' ' 2:
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ب ٌکٖامًی

شٌري عصنتكق کی حفٌظُ ک ٙتی ہے ،بٌش سٌ ئی عنؿ میق ى تی ہے  ،عٛتكق کی بٌسیٌ ٌی ک ٙتی

ہے ،آلاش گی الش بٖچ لًی کی اىٌش کی ختـ کٙكے جىسی بے شام شلي كے اسیٌب کٌ سٖبٌب ک ٙتی ہے۔

***

رفعل ' ' 31

خٌىٖاف می ق ربىٖاشي کی حفٌظُ

ے بٖف کی ىگھٖاشُ كے
(بل حقی قُ ہیکل) خٌىٖاف افٙار کی بٙلشش گٌم ہے ،مچض اى ه

ے رلكق میق م٘ہ بی لاخال قی قٖشبق ب ٹھٌىٌ ہے ،اس میٖاف میق
ل حٌظ سے ہی نہیق ،ب لکل ضبٌرم اہـ اى ه

ے کی شجـ مٌرش میق ت خلیؼ سے قیؿ شٙلع ہكچٌ تی ہے ،بٌبق طكش کل ظكہ ٙل
خٌىٖاف کی سمل راشي ،بؼ

ب یكي میق سے ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکٌ عحیٔ اىت خٌب کٙمے ،الش اس اىت خٌب میق م٘ہ بی ل اخال قی

معیٌش کك تٙجیٔ رً ،ىی ٛبل سمل راشي ،افٙار خٌىٖاف کك عقٌئٖ ،عیٌرات الش اخالؼ س کہٌٍے  ،اس بٙ

ے کی صكشت میق چٌشي شہ تی
ے میق اف ب ٙى گٌم شکھ ٌ
عنؿ کٍٙے کٌ اًھیق عٌري بىٌٍے ،الش اس سلسى

ے تصٙفٌت كے م٘ہ بی الش قٌنك ٌی طكش ب ٙخكر سمل راش ىل
ے سف بلكغُ کك بہكىٓ ک ،ٙا ب ٌ
ہے ،تٌآىکل بؼ

بف چٌئیق۔

***
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رلسٙا ب ٌب

ے تحف ظ كے تئی ق ملُ کی سمل راشي
خٌىٖاف سٌضي الش ا سه

بہلی فصؿ

شٌري کی ہنُ افٛا ئی سے متعلؼ ملُ کی سمل راشي

رفعل ' ' 32

ے افٙار کی سمل راشي ،کؿ كے جٛو سے ،الش ابؽ ہی لحكر بٌبٖف كے
اسالـ میق امُ ب ٙا ب ٌ

ے اعغٌو سے تعلؼ کی بىیٌر ب ٙقٌئـ ہے ،جىٌى حل امُ ،مىتش ٙافٙار سے نہیق  ،ب لکل ابؽ بٖف کی
ابٌ

مٌىىٖ مٙیكط ل بىٖنے ہكً مست ح هـ خٌىٖانكق سے بى تی ہے ،الش بل عٙػ شٌري كے سشبعل ہی

من هف ہے۔

بٌشعكش قكمیق ہی اس ب ٙتكچل رب تی ہیق کل شٌري ،الش چ لٖ شٌري کٙىی ىی ہنُ افٛا ئی کٍٙے

کی قٌب ؿ عنؿ اس هینیق بىٌ ئی چٌئیق ،تٌکل اب ًی ت ٙقی الش سا تی قكت ل طٌقُ کی حفٌظُ ،الش بٙا ئی کٌ

سٖ بٌب کٙسکیق۔

***

رفعل ' ' 33

قٌنك ٌی شٌري كے ا سی ٌب آسٌف بىٌىٌ

شٙبعُ اسالهی ،امُ ب ٙىضـ قٙاش رب تی ہیکل قٌنك ٌی شٌري كے اسیٌب ل لسٌئؿ میق آسٌ ٌی بیٖا

ے لا لی مشنالت ل شکٌلٹیق رلش کی چٌ ئی  ،مثال:
کی چٌۓ ،الش اس سے مٌىع بى ٌ
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ے چ ٌئیق ،خعك عٌ ب ے شلض گٌشي کٌ م سئ لل ،الش منٌنكق کٌ ب حٙاف  ،الش
 - 2مٌري م سٌئؿ چؿ ک ۓ

شٌري کیطٙػ شاغٍ لكگكق کی مٌ لی مٖر کی چٌۓ۔
 - 3اسالـ میق شٌري کی اھنی ُ کٌ ارشاؽ کٍٙے ،الش شٌري كے سشب عل مٙتیط ہكٍے كے حؼ

افٙار سے متعلؼ امُ کٌ شعكش بٚھٌ بٌ چٌۓ۔
 - 4شٙعی طكش ب ٙچ ٌئ ٛمی ؿ ح كؿ كے اسالهی آراب کی بٌب ىٖي کٙكے ،اسالهی سلكؽ ل کٙراش ب ٙ

ضلش رب ٌ چ ٌۓ ،الش ا سىی ر عكت رب ح ٌۓ ،ىی  ٛب ل کل لم ا فٙاط لد فٙبط الش ت ىؾ ر لی ل ب ے

نھٌشي كے رشمیٌف کی ش نؿ ہك۔
-5

ے الش شٌري کی دقٙبیٌت میق فغكؿ خٙخی سے گٙب ٛکٍٙے کی تٌکیٖ کی
ضبٌرم هہ ٙكے نطٌ ل ب

چٌۓ،شٌري سے متعل قل ب ًٙمعٌش ٙتی عٌرات لاطكاش کٌ ـقٌب لل کیٌ چٌۓ،ىی ٛاف نظٌہ ٙبٙ

ے چٌئیق۔
ے كے ضٌمف ہ ٙطٙد كے اقٖامٌت ک ۓ
بىٖش ل گٌ ً الش انہیق شل ک ٌ

***

رفعل ' ' 34

نكح كانكق کی شٌري ک ٍٙے ب  ٙا بہٌشىٌ

ے اس ب ٙابھٌش تی ہیکل
شٙبعُ اسالهی ،اخال قی لجىسی اى حٙاػ كے اسیٌب رلش کٍٙے کی لۓ

نكحكانكق کی شٌري کٍٙے میق چ لٖي کی چٌۓ۔

***
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رلسٙي فصؿ

خٌىٖاف کی حفٌ ظ ُ ل ى گہٖاشُ كے تئی ق ملُ کی سمل راشي

رفعل ' ' 35

اس سمل راشي کی بىی ٌر

ب ل سمل راشي رلستكنكق ب  ٙقٌئـ ہے:

بہال ستكف :اس سمل راشي سے ابؽ اہـ ـكصٖ شٙبعُ یكشا ہكتٌ ہے ،کیكىکل اسالـ کی ى گٌم

ے ہك ،الش خٌىٖاف سے متعلؼ بىیٌري
میق شٌري سے متعلؼ اسٌسی ج هـ بل ہیکل لم ہنی شل كے ل ۓ

ج هـ بل ہیکل ،لم بٌ قی الش قٌئـ ل رائـ شہے ،ىی ٛاس سے شٌري کٍٙے بٙا بہٌشٍے الش ہنُ افٛا ئی کٍٙے

ے شٙعی ـقٌعٖ ،اسی چٌلُ میق یكشً ہكتے ہیق جیکل
ے کی ت هنیؿ بھ ی ہك تی ہے ،ج س ه
كے فٙب ض

خٌىٖاف کك حفٌظُ لىگھٖاشُ كے سشبعل بٌ قی شکھٌ چٌۓ۔

رلسٙا ستكف :جس لقُ امُ ،خٌىٖاف کك تیٌم الش مىتش ٙہكٍے كے اسیٌب سے ب حٌ تی

ہے ،تك لم مچض اب ًی الش اب ًی معٌش ٙتی ل اخال قی اقٖاش کی حفٌظُ ک ٙتی ہے۔

***
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رفعل ' ' 36

حمكؼ لسمل راشی كق می ق تكاضف

ظكہ ٙلب یكي میق سے ہ ٙابؽ کی شٙطیق ،لاضٔ الش محتٌط اىٖاض میق متعیف کٙكے  ،الش

شٙعی اصكؿ لضكابط كے نطٌیؼ ،رلنكق كے حمكؼ ل لاجیٌت كے رشمیٌف اًصٌػ ل تكاضف کٌ
ے ضٙلشي ہے۔
ل حٌظ شکھ ک ،ٙى نٌد ىٌػے کی ت هنیؿ کٙىٌ  ،خٌىٖا ٌی ضىٖ گی کی حفٌظُ لی قٌو کی لۓ

***

رفعل' ' 37

ى نٌد ىٌمل کٌ ش ج سٚی شف

ى نٌد ىٌػے کٌ سٙکٌشي طكش ب ٙشج سٚی شف کٙلاٍے میق قٌنك ٌی الش معٌش ٙتی نصلحُ ہے ،کیكىکل اس

ے کٌ اى نٌش کٍٙے كے امنٌف کٌ سٖ بٌب ہكتٌہے ،ىی ٛب یكي الش الىر كے حمكؼ کی
سے اضرلاخی شش ت

حفٌظُ ہك تی ہے۔

***

رفعل ' ' 38

عقٖ ى نٌد ب  ٙگكام بىٌىٌ الش اسىی تشھی  ٙک ٙىٌ

شٙبعُ کی چٌىٍ سے عقٖ ى نٌد ب ٙگكام بىٌٍے کك شٙط قٙاش ربٌ چٌىٌ ،امُ کك خٌىٖاف سٌضي

میق شٙبؽ کیٌ چٌىٌ ،الش مٙر ل عكشت كے بٌہ وی تعلؼ میق چٌئ ٛل ىٌچٌئ ٛكے رشمیٌف فٙؼ کىىٖم

عالمُ ہے ،ىی ٛشٌري كے اعالف كے مست حٍ ہكٍے میق عقٖ ى نٌد کی تشھی ٙالش معٌش ًٙکی

ے کٌ اعتٙاػ ہے۔
ے خٌىٖاف كے بى ٌ
چٌىٍ سے ابؽ ى ۓ
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***

رفعل ' ' 39

نك ضا ئی ٖگٌف کٌ اىٖشاخ

ے لالٖبف کی طٙػ اىتسٌب کك
ے كے ا ب ٌ
نكضائٖم ب حكق کٌ متعل قل اراشلق میق اىٖشاخ ،ہ ٙبؼ

ے لامے عحُ مىٖ خٌىٖاف كے لحكر میق آٍے کٌ ضٌمف
ی قی ًی بىٌتٌہے ،ىی ٛبٌئیٖاش لای ستگی شکھ ٌ
ے معٌشًٙالش لطف سے لای ستگی ،الش معٌشٙم للطف کی چٌىٍ سے
ہكتٌہے ،اس طٙد افٙار کی ا ب ٌ

افٙار كے حمكؼ کی بٌسٖاشي عنؿ میق آ تی ہے۔

***

رفعل ' ' 3:

جىسی اتصٌؿ کی ىٌچ ٌئ ٛصكشتكق كے خالػ جىؾ

امُ کی طٙػ سے معٌش ٙتی الش اخال قی قٖشلق کی حفٌظُ ،الش جىسی ل ىٌچٌئ ٛتعل قٌت کی

ے خكشیٌق الش بٌئیٖاشي
ے لۓ
تنٌـ ش نلكق كے خالػ جىؾ ،خٌىٖاف کك ب ٙبٌري سے ب حٌ تی ہے ،اس ه
ے احھ ی بٙلشش گٌم بف چٌ تی ہے ،اسی طٙد بل (حفٌظُ لجىؾ)
ى تی ہے  ،اسطٙد لم ى ئی يسؿ کی لۓ

قٌنك ٌی شٌري میق رل ح س بی بٚھٌ تی ہے۔

***

رفعل ' ' 41

غلط تعكشات کٌ ـقٌب لل
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امُ کٌ فٙض ہیکل لم ،اف گنٙام کف اف نٌش ل تعكشات کٌ( س خ تی سے) ـقٌب لل ک ،ًٙحك
ے ہیق ،جس
مٙرلضف كے تعل قٌت کك کشٌکش لمسٌی قُ كے تعل قٌت الش ایسی مٌري شٙاکُ بىٌر ب ت

میق فٙی قیف میق سے کسی ابؽ کی فتٔ  ،رلس ًٙفٙیؼ کی ہٌشسے ہك تی ہے (،اسی طٙد امُ ب ٙبل

بھ ی ىضـ ہے) کل اس شعكش کك عٌـ ک ًٙکل مٙر ل ضف كے تعل قٌت  ،تعٌلف الش بٌہ وی ت هنیؿ كے

تعل قٌت ہیق۔

***

رفع ل ' ' 42

ے آراب کٌ شعكش عٌـ کٙىٌ
ے کی اھنی ُ الش ا س ه
اضرلاخ ی ش ش ت

ے آراب کٌ شعكش عٌـ کٙىٌ ،الش بل بتٌىٌ کل لم محیُ
ے کی اھنیُ الش اس ه
اضرلاخی شش ت

لہنٖشري ،ن فسیٌ تی قٙاش ل سکكف ( ،خٌىٖاف کٌ) بٌش اٹھٌٍے میق مشٌشکُ ،الش ضىٖ گی كے معٌمالت

میق بٌہ وی عالد مشكشً ب ٙمی ًی ہے ،خٌىٖاف کك اختالػ ل ىٌادفٌ قی كے اسیٌب سے ب حٌتٌہے۔

***
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تی سٙي فصؿ

خٌىٖاف کی حفٌظُ كے اسیٌب للسٌئؿ
( )1

بہال وكضكع :م٘ھ ب ی مٌىع

رفعل ' ' 43

خٌىٖاف کی م٘ھ ب ی اصكلكق ب  ٙبىٌو

ظكہ ٙل ب یكي میق سے ہ ٙابؽ کی طٙػ سے رلس ًٙكے اىت خٌب كے لقُ ،خٌىٖاف کی
م٘ہ بی اصكؿ لضكابط ب ٙبىٌو ,خٌىٖاف کی نغیكطی ل بٌئیٖاشي کٌ بٌعّ ہے۔

***

رفعل ' 44

شٙبعُ كے ىٛرب ؽ عقٖ ى نٌد کی اھنی ُ

خٌىٖاف کی معٌش ًٙکی بىٌو میق اھنیُ كے بیش ًظ ،ٙشٙبعُ ،عقٖ ى نٌد کك خعكػی

اھنیُ رب تی ہے ،الش رب گ ٙسٌشً عقٖ ىٌوكق کی بل يسیُ ،اس كے گٙر بٚي تعٖار میق ـفصؿ
ے الش ضبٌرم کٚي شٙطیق شکہ تی ہے۔
ضٌب ؾ

***

1

ے کٌـ کٍٙے سے بٌض
ے ہیق حك ايسٌف ک ك ای س
۔ م٘ھب ی مٌىع ايسٌ ٌی ضنی ٙمیق شاسٕ  ،اف ـفٌہیـ الش اصكؿ ل میٌرئ کك کہت

ے خالػ ہكں۔
ے حك اف اصكلكق سے متعٌشض بٌ اىه
شک ل
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رفعل ' ' 45

طالؼ سے نفٙت رىىٌ الش ا سی ٌب فٙقُ کٌ رائٙم تىؾ کٙىٌ

شٙبعُ ،فٙقُ كے اسیٌب کٌ رائٙم تىؾ کٍٙے ،طالؼ سے نفٙت رىٍے ،اسے ىٌی سىٖبٖم

ے ب ٙتكچل رب تی ہے ،کل لم چٖ رشچل عیٙ
ے بىٌٍے ،ىی ٛظكہ ٙل ب یكي کك اس بٌت کی تٙغیٍ ر ب ٌ
شۓ

ے بىٌو خٌىٖاف کی حفٌظُ کٙبق ،اسی طٙد ظكہ ٙل ب یكي كے بٌہ وی اختالفٌت رلش
لت حنؿ كے سش بـ
ے کئی لسٌئؿ لمی نٌىٛم ٛکك ىضهی قٙاش رب تی ہے ،حك اس بٌت کك ی قی ًی بىٌتے ہیق کل لم
ے ای س
کٍٙے کی لۓ

چٖاہكٍے میق ع ح لُ ىل کٙبق۔

***

رفعل ' ' 46

شٌري کك ب ٌ ئی ٖاش بى ٌٍے می ق الىر کی اھنی ُ

شٙبعُ کی ى گٌم میق الىر ،شٌري كے ا ہـ ـقٌعٖ میق سے ہے ،الش اى نٌ لحكر اس ام ٙکٌ

بٌعّ بٌ متقٌضی ہے کل خٌلىٖ ل ب یكي میق سے کك ئی شٌري کٌ بىٖھف تكصٍے کی جٙات ىل کًٙ۔

***

رفعل " " 47

ضنی  ٙکی ىگٙا ٌی الش خٖا کی ىگٙا ٌی کٌ اجسٌس

چٌکنٌىل الش معٌش ٙتی رلمٌىعكق کی بل يسیُ م٘ہ بی مٌىع کی خعكعیُ بل ہیکل بل ايسٌ ٌی

ضنی ، ٙىی ٛخٖا ئی ىگٙا ٌی الش ثكاب ل عمكبُ کی صكشت میق جٛاً آخٙت كے اجسٌس ب ٙگہٙا اثٙ

ے چٌىت میق ششتۂ ضلجیُ تكصٍے ،بٌعكشتكق كے سٌتھ ظلـ ل ضبٌر تی كے
شکھتٌہے ،اس طٙد بل ای س
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خالػ سیٙکٌ کٌـ ربتٌہے ،جف چٌىت میق عنلی اقٖامٌت کٌ شگ ٙثٌبُ نہیق ہكتے ،بٌ حك لكگكق كے

علـ میق نہیق آۓ۔

***

رلسٙا وكضكع :معٌش ٙتی مٌىع

رفعل ' ' 48

خٌىٖاف کٌ معٌش ًٙسے متٌث ٙہكىٌ

خٌىٖاف حكىکل معٌش ًٙکٌ ابؽ حصل ہے ،لھ٘ا معٌش ًٙمیق شائْ اخال قی اصكلكق

لقٖشلق سے اس کٌ متٌث ٙہكىٌ ىضهی ہے۔

***

رفعل ' ' 49

اوكش شٌري کٌ شسـ ل شلاخ الش عٌرات ل دقٌ لی ٖ سے متٌث ٙہكىٌ۔
ے ،خكر شٌري سے لحكر میق آٍے لامے خٌىٖا ٌی ىٌطے،
ے كے خٌىٖا ٌی شش ت
شٌري سے بہ ل

شٌري كے تهھیٖي اقٖامٌت ،ظكھ ٙل ب یكي كے مٌبیف ؽ فؤ لہنسٙي كے معیٌش ،الش اضرلاخی ضىٖ گی

ے شسـ لشلاخ الش عٌرات ل دقٌلیٖ سے متٌث ٙہكتے ہیق
کی کٌمیٌ پی كے اسیٌب ،معٌش ًٙمیق بھیى

،ضٙلشي ہیکل بل سٍ اسالـ كے معٌش ٙتی اصكلكق لاقٖاش كے نطٌیؼ تشهیؿ بٌئیق۔

***

رفعل ' ' 4:

شٌري می ق خٌلىٖ ل ب ی كي كے گھ ٙلالكق کی مٖاخلُ
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ے میق ات ًی مٖاخلُ کٙتے ہیق ،جت ًی
خٌلىٖ ل ب یكي كے گھ ٙلامے ،شٌري كے معٌمى

ے کل جس قٖش
مٖاخلُ معٌشٙم کی معٙلضی شلابٌت کی شل سے ضٙلشي ہك تی ہے ،ہكىٌ بل چٌہ ۓ

ے شٙعی ضٌبطكق كے نطٌیؼ بل مٖاخلُ کـ کی چٌۓ ،سٌتھ ہی ظكہ ٙل ب یكي میق سے ہٙ
ہكس ه

ابؽ  ،الش رلس ًٙفٙیؼ كے گھ ٙلالكق كے بٌہ وی تعل قٌت کك اسالهی اقٖاش لاخال قی اصكلكق ب ٙقٌئـ

ے کٌ(چ لف) عٌـ کیٌ چٌۓ۔
شھ ٌ

***

رفعل ' ' 51

ب ٚلسی الش اف کی چٖ تٌثی ٙ

ے لامے خٌىٖانكق كے بٌہ وی معٌش ٙتی تعل قٌت ،شائْ
ابؽ رلس ًٙكے بٚلس میق شھ ٌ

ے
معٌش ٙتی اصكلكق كے ضب ٙکَٚلؿ ہكتے ہیق ،الش خٌىٖا ٌی مشنالت ل مسٌئؿ كے بٌۓ چٌٍے الش اى ه

چؿ میق بٚلسیكق کٌ س ٙگٙـ شلؿ ل کٙراش ہكتٌہے ،ىی ٛاسالهی اقٖاش ل اصكلكق كے نطٌیؼ بٚلسیكق

كے سٌتھ تعل قٌت استكاش کٍٙے سے معٌش ًٙکی ی قٌو الش اس كے است ح نٌـ میق مٖر ملتی ہے۔

***

رفعل ' ' 52

خٌىٖاف می ق معٌش ٙتی امٖار ب ٌ ہ و ی

افٙار خٌىٖاف كے رشمیٌف معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ اس كے (بعًی خٌىٖاف) كے مست ح هـ
ے میق بىیٌري ک ٙراش ہكتٌ ہے۔
لنغ یكط الش ب ٙقٙاش شہ ٌ
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***

رفعل ' ' 53
غی  ٙسٙکٌشي اراشلق ( ) N, G, Oکی اھنی ُ

غی ٙسٙکٌشي اراشلق کٌ اوكش خٌىٖاف میق وؤث ٙشلؿ ل کٙراش ہے ،بل کٙراش بٚه ک ٙاف اراشلق بٙ

مشتنؿ ہكچٌتٌ ہے:
 - 2شٌري کی حكع لل افٛا ئی کٍٙےالش اسے آسٌف بىٌٍے كے اراشً۔
 - 3خٌىٖاف سے متعل قل اج نٌـ شٙبعُ الش معٌش ٙتی نفسیٌ تی نطٌلعكق سے لاقػ کٙاٍے كے

اراشً۔
 - 4مٌ متٌ ،طفكلُ ،معن ٙلكگكق ،الش(اضرلاخی حھگٚلق کی صكشت میق) ب یكیكق کی ىگھٖاشُ

کٍٙے ،الش ل الٖبف كے سٌتھ نكحكانكق کی مشنالت( طے کٙاٍے) كے اراشً۔
 - 5افٙار خٌىٖاف كے رشمیٌف ع لٔ صفٌ ئی کٙاٍے لا لی مح لسیق مىع قٖ کٍٙے كے اراشً۔
 - 6ىٙسٙب ،ٛاسکكل ،ٛسشائع ابالغ ،الش مس حٖبق اسی خٌشخی تٙبیُ کی جیثیُ شکھ تی ہیق ،حك افٙار
ے،
خٌىٖاف کی( اف كے اىٖش سے) کٙراش سٌضي ک ٙتی ہیق ،لھ٘ا اف ( اراشلق) ب ٙتكچل ري چٌ ٌی چٌہ ۓ

ے کل بل ابىٌ عحیٔ تٙبی تی شلؿ لک ٙراش ب حسف ل خك پی اراکٙ
الش اًھیق اس قٌب ؿ بىٌبٌ چٌىٌ چٌہ ۓ

سکیق ،حك اسالهی آراب لاصكلكق كے( دقٌضكق) كے نطٌیؼ ہك۔

***
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تی سٙا وكضك ع :چٌکنٌىل مٌىع

رفعل ' ' 54

قٌنك ٌی ضٌب طكق کی کٌمی ٌ پی کٌ معی ٌش

اضرلاخی تعل قٌت کك ميظـ کٍٙے لامے قٌنك ٌی ضٌبطكق كے کٌمیٌب ہكٍے کٌ معیٌش بل ہیکل

لم اضرلاخی مشنالت ل مسٌئؿ کك چؿ کٍٙے میق کٌمیٌب شہیق ،الش اج نٌـ شٙبعُ اسالهی كے

رائ ًٙمیق خٌلىٖ ل ب یكي رلنكق كے حمكؼ لفٙائض كے رشمیٌف اًصٌػ ل تكاضف قٌئـ کٙسکیق۔

***

رفعل ' ' 55

عٖا ل تی چ ٌشم ح ك ئی الش حھگ ًٚج ن ٌٍے كے ا سی ٌب ر ستی ٌب کٙاىٌ

جکكمُ کی سمل راشي ہیکل لم عٖال تی چٌشم حك ئی الش اضرلاخی تىٌضعكق کك چ لٖ ج نٌٍے كے

اسیٌب ل لسٌئؿ رستیٌب کٙاۓ ،الش عٖال تی فیصلكق كے عٌرش ہكتے ہی اف ب ٙمىٌسٍ الش بٌعٛت

اىٖاض میق عنؿ رشآمٖ کك ی قی ًی بىٌۓ  ،تٌکل خٌىٖانكق كے بٌہ وی تعل قٌت خكش گكاش شہیق ،الش الىر

ے۔
کك نكصٌف ىل بہك ىؼ

***

رفعل " " 56

خٌىٖا ٌی ا ست ح نٌـ كے تئی ف جک ك مُ کی سمل راشي

جک ك مُ کی کچھ سمل را ش ب ٌق:
 - 2اب ًی مختلػ اقسٌـ سنیُ سكشؿ سی ه یكشب ٹی سسٹن ٛکٌ قیٌـ۔

60
ے خٙاب ىمكٍے بیش کٍٙے ب ٙبىٖش ،حك
 - 3سشائع ابالغ کٌ رايش مىٖ اىل اجتسٌب  ،الش ای س

ے ہكق ،ىی ٛحك ب گٌص الش آلاش گی ب ٙابھٌشتے
ے سے بٌض شکھ ت
نكحكانكق کك شٌري كے بٌشً میق سكج ٌ

ے ہكق۔
ہكق ،الش خٌىٖانكق كے مىتش ٙل تیٌم ہكٍے کٌ سیٍ بیى ت
ے معیٌش كے
ے كے ًصٌب میق اس ه
 - 4مختلػ تعلی وی مٙچلكق كے ًصٌ بہٌۓ تعلیـ میق (ہ ٙمٙچى
ل حٌظ سے) ضٙلشي علوی معلكمٌت شٌمؿ ہكق ،تٌکل ہ ٙطٌلٍ علـ ل طٌلیل کك شٙعی
ے۔
ے تیٌش کیٌچٌ س ه
ضٌبطكق كے نطٌیؼ کىیل سٌضي الش اسىی کٌمیٌ پی ل کٌمٙا ٌی کی لۓ

***
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تی سٙا بٌب

خٌلىٖ ل ب ی كي كے مٌ ب ی ف

بہلی فصؿ

شٌري كے ابتٖا ئی اىتظٌمٌت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفعل " " 57

مىگًی کی تعٙی ػ

مىگًی :مٙر كے ،عكشت سے شٌري کٍٙے کی خكاہش ظٌھ ٙکٍٙے ،الش عكشت بٌ اس كے

ے ،ىی ٛمستقیؿ میق ى نٌد کٍٙے کٌ ابؽ رلس ًٙسے لعٖم
سٙبٙسُ كے ،اس خكاہش کك قیكؿ ک ٙلی ٌ

کٍٙے کٌ ىٌـ مىگًی ہے۔

***

رفعل " " 58

مىگًی كے اثٙات

مىگًی ىل تك شٌري ہے ،ىل شٌري کٌ شٌئیل ،بل تك مچض ،مٙر ل عكشت كے رشمیٌف شٌري

ے
کٍٙے کٌ ابؽ رلس ًٙسے لعٖم ہے ،جس سے ىل تك کك ئی حؼ ثٌبُ ہكتٌ ہے ،الش ىل کك ئی جٙاـ ش ۓ

چالؿ ل چٌئ ٛہك تی ہے ،الیتل اتىٌہے کل اف میق سے ہ ٙابؽ رلس ًٙکك مىگًی كےلقُ حعكؿ
ے ى نٌد ہكٍے تؽ بٙا ئی ہی شہ تی ہے۔
ے ،ربوھ سکتٌہے ،بھ ٙعكشت مٙر کی لۓ
شضٌمىٖي کی لۓ

***
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رفعل " " 59

يسی ُ شٖم خٌتكف کك شٌري کٌ بیغٌـ ربىٌ رشسُ نہی ق
ے اضشلۓ شٙبعُ رشسُ نہیق ،کل کسی ایسی خٌتكف کك ج سىی کسی الش سے
کسی شخص کی لۓ

ے گھ ٙلالكق کك اس ب ٙآمٌرم ک، ًٙ
يسیُ ہكج ىی ہك ،شٌري کٌ بیغٌـ رً الش ىل ہی بل کل اسکك بٌ اس ه

ے۔
ے اس کٌہٌتھ مٌىؾ س ه
ے لۓ
کل لم رلس ًٙکی مىگًی تكص ربق ،تٌکل لم ا ب ٌ

***

رفعل " " 5:

محٙـ خكاتی ف کٌ ہٌتھ مٌى گىٌ رشسُ نہی ق

ے ،يسٍ ،بٌ سسٙا لی ششتل بٌ
کسی ایسی عكشت کٌ ہٌتھ مٌىگىٌ رشسُ نہیق ،جس سے مٙر کی لۓ

شضٌع ُ کی لچل سے ،رائ وی بٌ لق تی طكش ب ٙشٌري کٙىٌ جٙاـ ہك ،ہٌق بل الش بٌت ہے ،کل جٙمُ کٌ

سیٍ ،رلش ہكچٌۓ ،ىل ایسی عكشت کٌ حك طالؼ شجعی کی عٖت میق ہك ،ىل عٙاجتٌ ىل اشٌشتٌ ،الیتل

مٖت عٖت گ٘شچٌٍے كے بعٖ ای سٌ کٙىٌ رشسُ ہے  ،ىل ایسی عكشت کٌ ہٌتھ حك طالؼ بٌئىل بٌ لفٌت

کی عٖت میق ہك ،عٙاجتٌ نہیق ،الیتل اشٌشلق میق رشسُ ہے ،الش ىل مشٙؽ خٌتكف کٌ ہٌتھ ،تٌآىکل

لم چل قل بگكش اسالـ ہك چٌۓ۔

***

رفعل " " 61

مىگًی سے مهٙىٌ الش اس عنؿ كے اثٙات
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ے مىگًی سے بھٙىٌ شٙعٌ مهٙلم ہے ،ہٌق بل الش بٌت
مٙر ل عكشت رلنكق میق سے ہ ٙابؽ کی لۓ

ہیکل اسنیق کك ئی چٌئ ٛمنفعُ لنصلحُ ہك ،مثال کك ئی خٌهی حك اس کك رلس ًٙكے عقیًٖ بٌ

ے نفسیٌ تی سیٍ کی لچل سے
ے میق کك ئی کحی  ،بٌ کسی ای س
اخالؼ میق ًظ ٙآۓ ،بٌ اس كے سلكؽ لشل ب ۓ

بھٙا ہك ،ج سکك بٙراشُ کٙىٌ مشنؿ ہك ،رلنكق میق سے کسی ابؽ كے مهٍٙے كے لقُ فٙی قیف كے
ے اج نٌـ شٙبعُ کی طٙػ شحكع کیٌچٌۓ۔
حمكؼ ل فٙائض متعیف کٍٙے کی لۓ

***
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رلسٙي فصؿ

عقٖ ى نٌد

رفعل " " 62

خٌىٖاف کی کٌمی ٌ پی كے عىٌعٙ

ے ہیق ،ظكھ ٙل ب یكي رلنكق کك جى نٌ کچھ
ے کچھ معیٌش ـقٙش ک ۓ
اسالـ ٍے کٌمیٌب شٌري کی لۓ

ے کل جس سے عمكمٌ امُ لخٌىٖاف ،الش خعكعٌ ب حكق کی منفعُ
ے سے خیٌؿ شکھىٌ چٌہ ۓ
اس ط ٙیق

یكشي ہك۔
ے اخالؼ ,الش بہت ٙخٌىٖاف شٌمؿ ہیق۔
اف معیٌشلق میق عحیٔ ربىٖاشي ،اح ل

شٌري کی کٌمیٌ پی كے عىٌع ٙمیق سے ابؽ بل بھ ی ہے ،کل عن ،ٙتعلیـ ،الش معٌش ٙتی مٌحكؿ

میق بٙابٙي کٌ خیٌؿ شکھٌ چٌۓ ،الش بل بھ ی کل ظكھ ٙل ب یكي خطٙىٌؽ قسـ كے گھىٌكٍے بٌ متعٖي

خٌىٖا ٌی امٙاض سے خٌ لی ہكق۔

***

رفعل " " 63

شٌري ىضـ کٍ

شٌري ب ٙفٙضیُ ،است حیٌب ،حكاض ،کٙاھیُ ،الش جٙمُ بٌى حكق شٙعی اج نٌـ ىگك ہكتے

ے شخص ب ٙشٌري فٙض ( بعًی ىضـ) سنچھ تی ہے ج سکك فتىل میق
ہیق ،الش شٙبعُ اسالهی ای س

ے۔
میتال ہكٍے کٌ خٖشل ہك  ،الش سٌتھ ہی اس میق اسىی س هُ ہكکل شٌري کٌ مٌري بٌ شاٹھٌ س ه

***
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رفعل " " 64

شٌري رشسُ ہ كٍے کی شٙطی ق

ے بل شٙط ہے ،کل ى نٌد رلگكاہكق کی وكحكر گی میق ہك ،الش ل ٚکی
شٌري رشسُ ہكٍے کی لۓ
ے گ٘ش ج ىی ہك ،تك لم اس صكشت
کٌ سٙبٙسُ عقٖ ى نٌد ک ،ًٙہٌق اگ ٙل ٚکی شٌري كے ت حٙبے سے بہ ل

میق ابىٌ ى نٌد خكر ک ٙسکتی ہے ،جیکل سٙبٙسُ اس کك شٌري ىل کٍٙے رً شہٌہك ،بٌ لم سٙبٙسُ
ے للینل کٌ
سے محٙلـ ہكگئی ہك ،ىی ٛشٌري کٌ ج شف مىٌٍے الش خكضی ل مسٙت ظٌھ ٙکٍٙے کی لۓ

اھتنٌـ کٙكے شٌري کٌ اعالف کٙىٌ مست حٍ ہے۔

***

رفعل " " 65

ى نٌد كے لقُ شٙط ی ق ل گ ٌٍے کٌ حؼ
ے چٌئ ٛہیکل لم ى نٌد كے لقُ چٌئ ٛاوكش میق سے حك دقٌضٌۓ عقٖ ى نٌد كے
ب یكي کی لۓ
ے بٌشً میق اس نٌ خیٌؿ ہك ،کل لم اسىی شاجُ كے ضبٌرم
ے ،جى ه
ے ام ٙکی شٙط شک ل
مىٌ فی ىل ہكق ،ای س

ضٌمف ،الش اسىی چٌجُ ضبٌرم یكشي کٍٙے لامے ہیق ،جىٌى حل بطكش مثٌؿ ب یكي کك حؼ ہیکل لم بل
ے کٌ حؼ تلػ
ے کٌ اختیٌش ربٌچٌۓ ،ی شٙطیکل اس سے ظكھ ٙکٌ طالؼ ر ب ٌ
ے کل اسکك طالؼ ر ب ٌ
شٙط شک ل

ے ہكتے ہكۓ) کك ئی الش شٌري ىل ک ،ًٙبٌ بل
ے صھ ٙسے بٌہ ٙىل مے چٌۓ بٌ (اس ه
ىل ہك ،بٌ اسکك اس ه
ے کل لم گھ ٙسے بٌہ ٙکٌـ ک ًٙگی،ىی ٛلم اس شٙط کی خالػ لشضي کٌ ہٙچٌىل خكر ہی
شٙط شک ل
ے  ،کل ب یكي اسىی
ے کل بل شٙط شک ل
ےکٙسکتی ہے،ظكہ ٙکك بػی شٙط ل گٌٍے کٌ بػی حؼ ہے ،جی س
طۓ
ے سٌتھ چٌۓ گی۔
ے چٌۓ لم بھ ی اس ه
ے گھ ٙلالكق كے سٌتھ شہے گی بٌ خہٌق لم کٌ ـ کی لۓ
معیُ میق اس ه
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***

رفعل " " 66

شٌري كے اخٙاچ ٌت می ق ؽ فٌب ُ شعٌشي

ے سے مىع ک ٙتی ہے ،جف
ے ،الش مٌري لسٌئؿ میق شٖت ب ٙت ٌ
شٙبعُ بہُ ضبٌرم نھ ٙمٌىگ ٌ

ے کی قٖش ل قینُ
سے شٌري ایسی مٌري سكرا بٌضي بف چٌ تی ہے ،حك عكشت کٌ رشچل الش اضرلاخی شش ت

گھٹٌ رب تی ہے  ،بٌبق ل حٌظ ،کل لم ابؽ ای سٌ معٍكي ششتل ہے ،حك س هیىُ ل وكرت ،الش بٌہ وی

ہنٖشري ب ٙمی ًی ہكتٌ ہے۔

***
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تی سٙي فصؿ
ے
خٌلىٖ ل ب ی كي كے آیسی تعلؼ كے ضٌ ب ؾ

رفعل " " 67

بعض مخعكص اوكش كے عاللم خٌلىٖ ل ب ی كي می ق مسٌلات

اسالـ کٌ عمكهی ضٌبطل ،خٌلىٖ ل ب یكي كے رشمیٌف مهن ؿ مسٌلات کٌ ہے ،الش بل اکث ٙل

ے کچھ ىحی
ے ای س
بی شت ٙاوكش ضىٖ گی میق ـقٙش ہے ،سكاۓ اس كے کل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ كے ا ب ٌ

کٌـ ل فٙائض ہیق ،ج يھیق رلسٙا اب ًی ج سنٌ ٌی لنفسیٌ تی سٌخُ کی نكعیُ ،الش اب ًی ىحی

خعكعیٌت كے بٌعّ اى حٌـ نہیق رً سکتٌ۔

اگ ٙمعٌش ٙتی سمل راشبٌق مٙر ل ضف میق کچھ اسطٙد دقسیـ کٙري چٌئیق ،کل خٌىٖاف ل

معٌش ًٙکی عمكهی منفعُ بٙآۓ تك اض شلۓ شٙبعُ اس میق کك ئی قیٌجُ نہیق ہے۔

***

رفعل " " 68

اخال قی ل ار پی قٖ ش ب ق

ے کی شلش ًی میق ،خٌلىٖ ل ب یكي كے آیسی تعل قٌت جىٖ
رفعل " "67میق م٘کكشم اس عمكهی ضٌب ؾ

رشخ سب ؿ ار پی ل اخال قی قٖشلق الش شٙعی ضٌبطكق ب ٙمی ًی ہیق:
 - 2محیُ  ،ہنٖشري ،ابؽ رلس ًٙب ٙبھٙلسل ،الش خكش حٌ لی ل تىگی میق ابؽ رلس ًٙکی

رسُ گیٙي۔
 - 3جسف معٌشٙت الش ايسٌ ٌی عٛت ل جٙمُ کی بٌسٖاشي ۔

69
 - 4اضرلاخی ضىٖ گی كے تنٌـ اوكش میق بٌہ وی شضٌمىٖي الش مشٌلشت ب ٙمی ًی مهنؿ شٙاکُ ،الش

خٌلىٖ ل ب یكي میق سے ہ ٙابؽ کك رلس ًٙکٌ حصل ل تتنل ،الش معٌش ٙتی ل اضرلاخی ضىٖ گی میق

ے فٙض کٌ ت هنیؿ کىىٖم گٙراىىٌ۔
اس ه

***

رفعل " " 69

عكشت کك اھلی ُ الش مستقؿ شخصی ُ چٌعؿ
ے مٌ لی
ے اشارً کٌ بٌس ل ل حٌظ ،ا ب ٌ
عكشت کك اسالـ میق مهنؿ شٙعی ل قٌنك ٌی اھلیُ ،ا ب ٌ

ے کٌ حؼ چٌعؿ ہے۔
سمل کی خكر مختٌشي الش ابىٌ خٌىٖا ٌی ىٌـ محفكظ شکھ ٌ

***

رفعل " " 6:

خٌىٖاف كے تئی ق مٙر کی سمل راشي

مٙر ک ك خٌىٖاف كے الب ٙسٙبٙس تی چٌعؿ ہے ،کیكىکل خٌىٖاف جىٖ افٙار ب ٙمشتنؿ

ے کسی قیٌرت کٌ ہكىٌ ضٙلشي ہے ،اس قیٌرت كے بغی ٙاس کی چٌلُ
ے لۓ
معٌش ٙتی اکٌ ئی ہے ،ج س ه

ے مٛاخ الش اب ًی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی سٌخُ
رگٙگكق ہكچٌۓ گی ،الش اس نٌ شیٙاضم بوھ ٙچٌۓ گٌ ،مٙر ا ب ٌ

کی شل سے اس سمل راشي كے لكاضمٌت یكشً کٍٙے الش اسىی مى قتیق بٙراشُ کٍٙے کٌ اھؿ ہے ،بل

سٙبٙس تی ضلش ضبٙرس تی الش جی ٙل تسلط کی سٙبٙس تی نہیق ہے ،ب لکل بل خٌىٖاف کی حفٌظُ ل

71

ىگھٖاشُ کٍٙے ،اس كے مٌري ـفٌرات کك ی قی ًی بىٌٍے ،ىی ٛخكف ی سیىل بہٌک ،ٙشلضي کنٌک ٙالش مٌؿ

چٌعؿ کٙكے اسىی ؽ فٌلُ کٍٙے کی ىٌگٛب ٙالش جت وی سمل راشي ہے۔

***

رفعل " " 71

ے گھ ٙمی ق سمل راشي
عكشت کی ا ب ٌ

ے مٛاخ الش
ے (بھ ی) ابؽ طٙد کی ایسی سٙبٙس تی ـقٙش کٙتٌہے ،حك اس ه
اسالـ  ،عكشت کی لۓ

اسىی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی سٌخُ كے نطٌیؼ ہے ،الش ظكھ ٙكے سٌتھ سٌتھ اسکك بھ ی گھ ٙالش ب حكق

كے اف اوكش کی ،جىىی لم ىگھٖاشُ ک ٙتی ہے  ،سمل راش ل ى گہیٌف سنچھتٌہے ،بل ایسی سمل راشي ہے
ے اب ًی ابؽ اھنیُ ہے ،الش
جس کی اب ًی ابؽ جیثیُ الش جس کی خٌىٖاف ل سٌشً معٌش ًٙکی لۓ

حك مٙر کی سمل راشي سے کسی بھ ی طكش کـ اھـ نہیق ہے ،ب لکل اخال قی ل معٍكي خٌعیُ میق اس سے

بٚه کٙہے۔

***
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ح ك تھ ی فصؿ

متیٌرؿ اضرلاخ ی حمكؼ ل لاجیٌت

رفعل " " 72

نكح كانكق کك شٌري كے اساله ی اصكلكق سے شلشىٌس کٙاىٌ

ضٙلشي ہیکل رلنكق نكحكاف ع نفكق ( نكحكانكق الش رلشیٛاكق) کك شٌري الش خٌلىٖ ل

ب یكي كے بٌہ وی سلكؽ ل بٙتٌك كے اوكش سے متعل قل اسالهی اصكؿ ل ضكابط ،الش آراب ل قٖشلق ،ىیٛ

احھ ی ل کٌمیٌب اضرلاخی الش خٌىٖا ٌی ضىٖ گی بىٌٍے كے اسیٌب ل ل سٌئؿ سے لاقػ کٙابٌچٌۓ۔

***

بہال وكضكع :مشت  ٙکل حمكؼ ل فٙائض

رفعل " " 73

اضرلاخ ی فٙائض کی ارا ئیگی می ق اب ؽ رلس ًٙکی معٌلىُ
ے مخلص ہكق ،ابؽ رلس ًٙبٙ
ظكھ ٙل ب یكي رلنكق ب ٙىضـ ہے ،کل ابؽ رلس ًٙکی لۓ

اعتنٌر ل بھٙلسل کٙبق ،ىی ٛب حكق کی تٙبیُ ل ىگھٖاشُ ،الش اضرلاخی ضىٖ گی كے فٙائض کی ارائیگی

میق ہ ٙچٌؿ الش ہ ٙصكشت میق ،ابؽ رلس ًٙکی اعٌىُ ،الش ابؽ رلس ًٙکك اوكش خی ٙکی تل قیف

کٙبق۔

***
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رفع ل " " 74

ـفٌھنُ الش عٖـ مخٌ عنُ کٌ اھتنٌـ

اسالـ ،ظكھ ٙل ب یكي ،رلنكق کك اس ب ٙابھٌش تٌہے کل اف میق سے ہ ٙابؽ رلس ًٙکٌ مٛاخ
ے ،الش ہ ٙابؽ كے قٖش تی فطٙي الش نفسیٌ تی فٙلؼ ل اختالفٌت کٌ ارشاؽ ک ،ًٙالش اس کٌ ،کل اف
سنچل
ے کل اضرلاخی ضىٖ گی
كے رشمیٌف کچھ مشت ٙکل صفٌت لقٖشبق ہیق ،اسی طٙد شٙبعُ ( اس کی لۓ

کٌمیٌب شہے) ظكھ ٙل ب یكي رلنكق ب ٙضلش رب تی ہے کل لم فٙیؼ ثٌ ٌی کی شخصیُ كے مثیُ بہلككق،

ے رشمیٌ ٌی چؿ تالش کٙبق
الش ت ٌؿ میؿ كے عكامؿ ب ٙتكچل ربق ،اختالػ كے اسیٌب کٌ تعیف کٙكے ای س
ے قٌب ؿ قیكؿ ہكق ،ىی ٛہِ رھٙهی ،اشتعٌ ؿ رىٍے ،ضٙلت سے ضائٖ غیٙت ( بٖگنٌ ٌی
حك رلنكق کی لۓ

ل چ لىٌ) الش رلس ًٙکك ضب ٙکٍٙے کی خكاہش لشغیُ سے رلش شہیق۔

***

رفعل " " 75

اب ؽ رلس ًٙکٌ اجت  ٙاـ

ظكھ ٙل ب یكي رلنكق میق سے ہ ٙابؽ ب ٙىضـ ہے کل لم:
ے ـقٌـ کٌ
 - 2رلس ًٙکٌاجتٙاـ ک ،ًٙاسىی شلض مٙم کی مشنالت کی قٖش ک ،ًٙخٌىٖاف میق اس ه
ے
ے شش ت
ے ،الش اس كے تنٌـ اوكش میق اسے مٖر ربق ،اس ه
ے اب ًی سمل راشبٌق سىیھٌ لٌ
ے ،اس ه
خیٌؿ شک ل

ے رالشق كے بٙاب ٙسنچھیق۔
ے يس بی شش ت
راشلق کٌ اجتٙاـ کٙبق الش اف کك ا ب ٌ
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ے
ے شش ت
ے ،خعكعٌ اس ه
 - 3رلس ًٙكے چ٘بٌت کٌ خیٌؿ شکھیق ،الش تيھٌ ئی میق بٌ لكگكق كے سٌمٌ
ے راشلق کی
ے شش ت
ے ،کك ئی ایسی بٌت کٍٙے سے گٙب ٛک ،ًٙجس سے اسىی ،بٌ اس ه
راشلق كے سٌمٌ

عٛت محٙلد ہك تی ہك۔

***

رفعل " " 76

ے:
ظكھ ٙل ب ی كي كے رشمی ٌف خعكمُ كے ضٌ ب ؾ
ے رشسُ نہیق کل لم آیس میق رشىٌـ طٙاضي ل بٖضبٌ ٌی کٙبق ،الش اف میق سے
 - 2ظكھ ٙل ب یكي کی لۓ

ے۔
کك ئی بھ ی ،رلس ًٙکك ایسی بٌت سىٌۓ حك اسکك بٙي ل و
 - 3ظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف اختالػ ہكٍے کی صكشت میق رشسُ نہیق کل اف میق سے کك ئی بھ ی
ے ،الش رلنكق میق سے بہت ٙلم ہے ،حك سالـ
تیف شلض سے ضبٌرم ،رلس ًٙسے بٌت جیُ بىٖ شک ل
ے بھ ی رشسُ نہیق کل لم
كے سشبعل بٌت جیُ شٙلع کٙرً ،اسی طٙد اف میق سے کسی کی لۓ

رلس ًٙسے ی ست ٙا لؾ ک ،ًٙالیتل اگ ٙکك ئی شٙعی ع٘ش ہك تك شٙعی اج نٌـ میق لاشر شٙائط كے

سٌتھ ای سٌ کیٌ چٌسکتٌ ہے۔
ے بٚه چٌئیق ،شٙبعُ كے ـقٙش کٙرم ضٌبطكق سے آلے بٚه ک ٙتشٖر کٌ
 - 4اختالفٌت چٌہے جت ٌ

شاستل اختیٌش کٙىٌ رشسُ نہیق ،الش حك اس منٌىعُ کی خالػ ل شضي ک ،ًٙلم ریكا ٌی الش تعٛبٙي

طكش ب ٙحكابٖم ہكگٌ۔
ے تؽ محٖلر
ے کل اختالفٌت کك ب حكق سے رلش ،عٙػ ا ب ٌ
 - 5اس بٌت ب ٙتكچل ري چٌ ٌی چٌہ ۓ

ے راشلق الش شىٌسٌكق تؽ اىىی خی ٙىل بہكى حٌ ئی چٌۓ ،الش بٌہ وی افھٌـ ل دفھیـ
شکھٌچٌۓ ،شش ت
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ے رلنكق
سے اًھیق چؿ کٍٙے کی کكشش کی چٌۓ ،اگ ٙظكھ ٙل ب یكي چؿ ىل کٙسکیق تك ا ب ٌ

خٌىٖانكق كے رل اًصٌػ ی سىٖ ثٌلثكق كے بٌس ابىٌمعٌملل مے چٌئیق۔
 - 6اضرلاخی ضىٖ گی كے شاض حھیٌۓ چٌئیق ،کیكىکل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ رلس ًٙكے گہًٙ

شاضلق سے لاقػ شہتٌہے  ،ج يھیق اف كے عاللم کك ئی الش نہیق چٌىتٌ ،سكاۓاہلل تعٌ لی كے ،اف

شاضلق کك افشٌو کٙىٌ ،خكام طالؼ كے بعٖ ہی ای سٌ کیكق ىل کیٌچٌۓ ،گىٌم ،معصیُ ،الش امٌىُ

میق خیٌىُ ہے۔

***
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ظكھ ٙل ب ی كي ہ ٙاب ؽ کی طٙػ سے ا سالهی آراب کی ب ٌبىٖي

ظكھ ٙل ب ی كي رلنكق ب  ٙىضـ ہے کل:
ے  ،اہلل کك چٌض ٙل ىٌظٙ
ے اخالؼ سے آشاستل شہ ٌ
 - 2ہ ٙابؽ رلس ًٙکك ،اہلل کی اطٌعُ ،اح ل

ے ب ٙابھٌشً ،الش اہلل كے حمكؼ
ے ،الش یكشیٖم ل عالىیل ،ہ ٙچٌلُ میق اہلل سے زشتے شہ ٌ
چٌ ى ٌ
ے اسىی گٙفُ کٙتٌ ہك،
ے حمكؼ کی لۓ
ے اس کی اس طٙد گٙفُ ک ،ًٙجس طٙد لم ا ب ٌ
کی ارائگی کی لۓ

ے
ے ،الش ا ب ٌ
ے میق ہ ٙابؽ رلس ًٙکی لۓ
بٌ اس سے بھ ی ضبٌرم س خُ گٙفُ ک ،ًٙالش اس معٌمى
ے۔
ے ىمكىل ب ٌ
ب حكق کی لۓ
ے کی سھكلُ نھیٌ ک ،ًٙحك اسکك اب ًی
 - 3ہ ٙابؽ رلس ًٙکك لم تنٌـ اوكش سوھٌۓ بٌ سیوھ ٌ
ے رشکٌش ہكق۔
رى یكي ل اخٙلي ضىٖ گی سٍكاش ٍے کی لۓ
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ے تنٌـ معٌمالت میق ًظـ ل ضیط ،الش صفٌ ئی لبٌ کی ٛگی کٌ بٌبىٖ شہے ،مچض بٖف
 - 4ہ ٙابؽ ا ب ٌ

الش کیٚلق کی صفٌ ئی کٌ ہی نہیق ،ب لکل بٖشچل ال لی نفس کی صفٌ ئی لبٌگی ٛگی ،الش تنٌـ جٙاـ اوكش ل

بٙائیكق سے رؿ ،ہٌتھ ،الش ضبٌف کی صفٌ ئی کٌ بھ ی۔
 - 5بٌکیٛم چالؿ جیٛلق ،الش چالؿ کنٌ ئی کٌ بٌبىٖ شہے ،جٙاـ جیٛلق سے رلش شہے ،خكام اىىی

ے كے اسیٌب ل ل سٌئؿ کچھ بھ ی ہكق  ،خٙح میق ب خ ؿ لاسٙاػ كے بغی ٙاعتٖاؿ
تٙغیٍ ر ب ٌ

لمیٌىل شلي سے کٌ ـ مے ،ىی ٛنعھ ٙبٙس تی ،شسـ ل شلاخ کی بٌبىٖي ،الش رلسٙلق کی اىٖ ھی دقلیٖ

سے گٙب ٛکًٙ۔

***
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ے تعل قٌت
ے راشلق سے ا ح ل
لكگكق خعكعٌ ب  ٚل سی كق الش ش ش ت

ے مىٌسٍ ہے کل:
خٌلىٖ ل ب ی كي ر ل نكق کی لۓ
ے
ے بہٌق استقیٌؿ کٍٙے  ،الش اف سے میؿ حكؿ شکھ ٌ
ے چٌٍے ،اف کٌ ا ب ٌ
 - 2رلسٙلق سے مالقٌت کی لۓ

میق آراب شٙبعُ کك ملحكظ شکھیق۔
ے راشلق سے خكش گكاش تعل قٌت
ے راشلق ،الش مٌق خہ تی شش ت
 - 3لكگكق ،بطكش خٌص بٚلسیكق ،شش ت

ے
ے راشلق کك ،رلس ًٙكے شش ت
ے میق سے ہ ٙابؽ كے شش ت
ے کٌ اھتنٌـ کٙبق ،الش ا ب ٌ
قٌئـ شکھ ٌ

راشلق كے بٙاب ٙسنچھیق۔
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 - 4غیٙلق  ،بطكش خٌص بٚلسیكق کك کسی بھ ی طكش تىؾ ک ٙكے ،الش ظكش شٙابٌ محٌک ،ٙبٙی شٌف ىل

کٙبق۔
 - 5عحُ کٌ خیٌؿ شکھیق ،کھٌٍے کی بٙي عٌرتكق سے ب حیق ،ملىی نصٍكعٌت استعنٌؿ کٍٙے ،الش

رشنٍكق کی نصٍكعٌت کٌ بٌئی نٌث کٍٙے کٌ اہتنٌـ کٙبق۔

***

رلسٙا وكضكع :خٌلىٖ ب  ٙب ی كي كے حمكؼ
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شٌري كے اخٙاچ ٌت ب ٙراشُ ک ٍٙے کٌ ب ٌبىٖ ہكىٌ

شٙبعُ ،ظكھ ٙب ٙىضـ ک ٙتی ہے کل لم شٌري كے اخٙاچٌت ،ب یكي کٌ هہ ،ٙالش خٌىل ضلجیُ

کك سٌض ل سٌمٌف سے آشاستل کٍٙے كے اخٙاچٌت تيھٌ بٙراشُ ک ، ًٙب یكي كے سمل کچھ نہیق ہے،

ہٌق بل الش بٌت ہے کل لم خكر اب ًی مٙضی ل خكضی سے حصل مے ،اس چٌلُ میق حك لم حصل مے

شہی ہے ،اس میق اس کٌ حؼ محفكظ شہے گٌ۔

***
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احھٌ الش ىی ؽ ب ٙتٌك
ے ضٙلي قٙاش رب تی ہے کل لم اب ًی ب یكي سے احھٌ الش ىیؽ بٙتٌ ك
اسالهی شٙبعُ  ،خٌلىٖ کی لۓ

ک ،ًٙمىٖشچل سب ؿ اوكش ،اس بٙتٌك كے نعھ ٙہیق:
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ے نكطل ى گٌم میق فٙؼ کٌ خیٌؿ
 - 2ب یكي كے مٛاخ ،ىی ٛاسىی يشآت ،الش بعض اوكش سے متعلؼ ،اس ه
ے
شکھٌچٌۓ ،اس سے بٙربٌشي ،الش عی ٙكے سٌتھ ،ىٙهی الش شؼقُ کٌ بٙتٌك کیٌ چٌۓ ،الش اس کی لۓ

معصیُ سے خٌ لی خكشیٌق نھیٌ کی چٌئیق۔
ے سے عٙػ اسی صكشت میق شلکٌ چٌۓ ،جیکل
ے راشلق سے ملٌ
ے لالٖبف الش محٙـ شش ت
 - 3اسکك ا ب ٌ

شٙعی ل حٌظ سے کك ئی معتی ٙنغٙت کٌ ی قیف ہك ،الش اس صكشت میق بھ ی عٙػ نغٙت کی

تال فی كے ی قٖش شلکٌ چٌۓ۔
 - 4ب یكي سے بٖگنٌ ٌی (غیٙت) کٍٙے میق افٙاط ل دفٙبط كے بغی ،ٙرشمیٌ ٌی شلبل اختیٌش کیٌ چٌۓ۔

***
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حؼ ىٌف نػقل

ب یكي رللُ مىٖ ہی کیكق ىل ہك ،اس نٌ بل حؼ ہیکل( ظكھ )ٙفغكؿ خٙخی الش ب خ ؿ كے

بغی ،ٙتىگی ل فٙالا ٌی ،ہ ٙچٌؿ میق  ،ی قٖش اسطٌعُ ،اس ب ٙاتىٌ خٙح ک ًٙکل حك خكشاؽ ،یكشٌؽ،

ے کٌ فی ہك ،جس طٙد کل بل شٙعی اج نٌـ میق دفصیؿ سے م٘کكش
منٌف ،الش بینٌشي سے عالخ کی لۓ

ہے۔

***
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عكشت کٌ ب ی  ٙلف خٌىل کٌـ کٙىٌ
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عكشت کٌ بیٙلف خٌىل کٌ ـ کٙىٌ ،اسالـ کی ى گٌم میق بىیٌري طكش ب ٙرشسُ ہے ،بل کٌـ ب٘ات خكر

ـكصٖ نہیق ،ب لکل خٌىٖاف الش معٌش ًٙكے ـفٌر كے حعكؿ کٌ سشبعل ہے ،اس ب ٙچٌىت ل کكائػ

ے ہیق ،الش ہ ٙچٌؿ میق بل  ،مىٖشچل
كے نطٌیؼ لاجٍ ،مست حٍ ،الش من ٍكع ہكٍے كے اج نٌـ لگ ت

سب ؿ ضٌبطكق كے مٌت حُ ہكتٌ ہے:
 - 2کٌـ شٙعٌ چٌئ ،ٛىی ٛمعٌش ًٙكے ـفٌر الش خكاتیف كے مٛاخ سے میؿ کھٌتٌ ہك۔
ے ہكۓ خٌلىٖ لب یكي كے
 - 3بغی ٙکسی تصىع ل ضبٌر تی كے خٌىٖا ٌی ـفٌر كے رائ ًٙمیق شہ ت

رشمیٌف ،بٌہ وی ـفٌہنُ ل شضٌمىٖي ،الش سٌتھ ہی ظكہ ٙل ب یكي كے بٌہ وی مٌ لی تعل قٌت

کی اس اىٖاض میق يشٌىٖ ھی ،جس اىٖاض میق رفعل " "87میق م٘کكش ہے۔
 - 4ب حكق كے ،عحیٔ تٙبیُ ل ىگھٖاشُ سے متعل قل ـفٌر کك تٙجیٔ۔
 - 5اسالـ كے مٙر ل عكشت سے متعل قل اخال قی ضٌبطكق کی بٌبىٖي۔

***
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گھ ٙكے کٌوكق می ق ب ی كي کٌ ہٌتھ بٹٌىٌ

اگ ٙچٌىت كے ت حُ ب یكي کك گھ ٙسے بٌہ ٙکٌـ کٙىٌ ب ،ًٚتك اس صكشت میق ،ظكھ ٙب ٙىضـ

ے اسیٌب فٙاہـ ک ، ًٙکل لم ابىٌ کٌـ ب حسف ل خك پی اى حٌـ رً
ہے کل اسىی مٖر ک ،ًٙالش اسے اس ه

ے عاللم گھ ٙكے کٌـ کٌخ ،الش ب حكق کی ىگھٖاشُ میق اس نٌ ہٌتھ بٹٌۓ۔
ے ،اس ه
سه

***
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تی سٙا وكضكع :ب ی كي ب  ٙخٌلىٖ كے خعكػی حمكؼ
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ىی ؽ کٌوكق می ق ظكھ ٙکی فٙمٌ ىی  ٙراشي

ے ظكھ ٙکی بٌت مٌٍے ،ىیؽ کٌـ ،ہ ٙلم کٌـ
ب یكي ب ٙظكھ ٙکٌ حؼ ہیکل ىیؽ کٌوكق میق ا ب ٌ

ے۔
ہے ،حكاض شلۓ شٙبعُ چٌئ ٛہك ،الش ب یكي کك اس سے کك ئی نكصٌف بٌ اسبُ ىل بہك ىؼ

***
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فغكؿ خٙخ ی سے گٙب ٛ

ے ظكھ ٙكے مٌؿ كے س لسلل میق اہلل سے زشً ،بال اسٙاػ ل فغكؿ
ے ضٙلشي ھیکل ا ب ٌ
ب یكي کی لۓ

ے مٌؿ میق
ے ب حكق کی ضٙلشت بھ ٙخٙح ک ،ًٙالش اس ه
خٙخی ،ج هنُ ل رايش مىٖي سے اب ًی الش ا ب ٌ

حك بھ ی تصٙػ ک ،ًٙاسىی اچٌضت سے ک ، ًٙبٌ اس چٖ تؽ تصٙػ ک ًٙجس چٖ تؽ ،عٙػ ل

ے ہكق۔
عٌرات اچٌضت ر ب ت

***
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ر ب ًی آراب کی ب ٌبىٖي کٌ حؼ
 - 2ب یكي ب ٙضٙلشي ہے کل ربىٖاش ،اطٌعُ شعٌش ،آراب شٙبعُ سے آشاستل شٙعی لیٌس کی ،الش

ے سٌشً کٌوكق میق لقٌش ،شٙـ لجیٌو الش سى حیٖ گی کی بٌبىٖ ہك۔
اب ًی ضبٍ ل ضبىُ ،الش ا ب ٌ
ے سے
 - 3ظكہ ٙکك حؼ ہیکل اب ًی ب یكي کك ایسی غی ٙسى حیٖم دفٙبٔ گٌہكق میق آمٖلشفُ شکھ ٌ

شلكے ،خہٌق جیٌو کٌبٙقعل اتٌشا چٌ تٌہك ،اف كے عاللم رلسٙي ج گہكق سے متعلؼ شٙعی

اصكلكق كے نطٌیؼ ـفٌہنُ کی چٌسکتی ہے۔

***
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ے گھ ٙكے تئی ق سمل راشي
اسىی ا ب ٌ
 - 2ب یكي کی سمل راشي ہے کل خٌىۂ ضلجیُ الش ب حكق کی اس اىٖاض میق ربوھ بھٌؿ ک ،ًٙکل حك اس

ے لكگكق كے شٌبٌف شٌف ہك ،بل اس ب ٙبطكش طٌعُ الػی ،ىی ٛمحیُ ،
ے ظكھ ٙجی س
كے الش اس ه
ے بٌعّ سعٌرت ہیق ،اف میق تعٌلف کی شلسے ىضـ ہے ،لی هف
ے اوكش ،حك اف کی لۓ
ہنٖشري ،الش ای س

لم قٌنكىٌ اس ب ٙمح یكش نہیق کی چٌ ئی گی ،اگ ٙلم بیٙلف خٌىل کٌـ ک ٙتی ہك ،تك اس صكشت میق اس بٙ

ىضـ ہے کل رلنكق كے جسٍ چٌؿ ،مىٌسٍ ـقٖاش ،الش رلنكق کی بٌہ وی شضٌمىٖي بٌ فٙی قیف

ے بٌ ئی ـقٖاش كے نطٌیؼ گھ ٙكے
كے رشمیٌف کسی اًصٌػ ی سىٖ ثٌلّ كے اىٖاضً سے ط ۓ

اخٙاچٌت میق حصل مے۔
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 - 3اگ ٙب یكي مٌلٖاش ہك الش ظكھ ٙتىؾ رسُ ہك چٌۓ ،تك اس صكشت میق اس ب ٙىضـ ہے کل

ظكھ ٙالش ب حكق ب ٙخٙح ک ،ًٙىی ٛحك لم خٙح ک ًٙاسے لم ظكھ ٙكے مٌلٖاش ہكٍے ب ٙشٙعی

ے گی۔
ضٌبطكق كے نطٌیؼ ،الش شٙبعُ کی ـقٙش کٙرم چٖلر كے اىٖش لایس مے س ه

***
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بٌىح كب ق فصؿ

لالٖب ف الش ب ح كق كے متیٌرؿ حمكؼ
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لالٖب ف الش ب ح كق كے ب ٌ ہ و ی ششت ل کی بىی ٌر

ے کك جسف سلكؽ ،بٌہ وی شبط ل تعلؼ ،ابثٌش ل محیُ
اسالـ ٍے اس بٖشاىل ل فٙضىٖاىل شش ت

الش ہنٖشري کی نغیكط بىیٌرلق ب ٙاستكاش کیٌہے ،الش فٙی قیف میق سے ہ ٙابؽ كے رلس ًٙبٙ
ے ہیق ،لالٖبف ب ٙب حكق كے حمكؼ کی دفصیؿ ،اسالـ میق ب حكق كے
متیٌرؿ حمكؼ للاجیٌت شک ل
ے بٌب کی بٌى حكبق فصؿ میق آً گی۔
حمكؼ للاجیٌت سے متعل قل حكت ل

***

رفعل " " 89

الىر ب  ٙلالٖب ف كے حمكؼ
ے لامے کیكق ىل
ے اىٖاض میق اى نٌ سٌتھ رً ،خكام لم کسی الش م٘ھٍ بٌ مسلؽ كے مٌ ى ٌ
 - 2اح ل

ہكق۔
 - 3اف كے سٌتھ جسف سلكؽ ک ،ًٙاىىی عٛت ل تكقیٙک ،ًٙاف كے حمكؼ اراک ،ًٙالش بٚھٌبے

میق اف کی ربوھ بھٌؿ ک ،ًٙخعكعٌ مٌق کی ۔
ے ،الش ىل اًھیق سشا بھ ی ت ن لیػ رً  ،خكام
ے زبٹ
 - 4اف سے الىحی آلاض میق ؾ فتگك ىل ک ،ًٙىل اىکك زا ى ٹ

ای سٌ اشٌشً سے ھی کیكق ىل ہك۔
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ے رعٌ لاستغ فٌش ک ،ًٙاف كے
ے لۓ
ے ،بٌبق طكش کل اى ه
ے حمكؼ کٌ خیٌؿ شک ل
ے اىتقٌؿ كے بعٖ اى ه
 - 5اى ه

ے ششتل راشلق سے احھٌ سلكؽ
ے رلستكق کی عٛت ک ،ًٙالش اى ه
لعًٖ للعیتیق یكشي ک ،ًٙاى ه

کًٙ۔

***
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حھٹی فصؿ

تعٖر اضلاخ ( اب ؽ سے ضائٖ ب ی كب ٌق شکھىٌ)

رفعل " " 8:

ے
ے كے ضٌ ب ؾ
اب ؽ سے ضا ئٖ ب ی كب ٌق ش کھ ٌ

ے
ے  ،شٙبعُ کی ـقٙش کٙرم چٖلر میق شھ ت
کك ئی شٙعی بٌ معٌش ٙتی منفعُ چٌعؿ کٍٙے کی لۓ

ہكۓ ،ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھىٌ چٌئ ٛہے ،ی شٙطیکل ب یكي ب حكق كے اخٙاچٌت بٙراشُ کٍٙے ،ىیٛ

ے رشمیٌف اًصٌػ قٌئـ
منٌف ،خكشاؽ  ،یكشٌؽ الش ضىٖ گی كے تنٌـ اوكش میق مهنؿ مسٌلات کٙكے اى ه

کٍٙے کی س هُ ہك۔

***

رفعل " " 91

کسی اب ؽ ب ی كي کی طٙػ مٌئؿ ہك ىی نٌ عٖـ اظھٌش
ے محیُ الش ر لی میالف كے اظھٌش میق میٌلغل ىل کٙكے ن فسیٌ تی
شٙبعُ کسی ابؽ ب یكي کی لۓ

ے ب ٙابھٌش تی ہے۔
تكاضف ب ٙقٙاش شکھ ٌ

***

رفعل " " 92

ے کی شٙط ل گٌىٌ
اب ؽ سے ض ائٖ ب ی كب ٌق ىل ش کھ ٌ
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ے ىتی حل میق
ے کی شٙعی شٙائط کی بٌبىٖي ىل ک ،ًٙالش اس ه
اگ ٙظكھ ٙابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھ ٌ
ے ب ٙشاضی ىل ہك ،تك اس
ے کٌ حؼ ہكگٌ ،اگ ٙظكھ ٙطالؼ ر ب ٌ
ے ،تك ب یكي کك طالؼ لی ٌ
ب یكي کك نكصٌف بہك ىؼ

صكشت میق لم قٌضی سے طالؼ رلكاٍے کٌ نطٌلیل کٙسکتی ہے۔

***

رفعل""93

اب ؽ سے ضائٖ ب ی كب ٌق شکھىٌ ب ٌعّ طالؼ کٍ

ے ىتی حل میق
ے کی شٙعی شٙائط کی بٌبىٖي ىل ک،ًٙالش اس ه
اگ ٙظكھ ٙابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھ ٌ
ےب ٙشاضی ىل ہك تك اس
ےکٌ حؼ ہكگٌ،اگ ٙظكھ، ٙطالؼ ر ب ٌ
ے ،تك ب یكي کك طالؼ لی ٌ
ب یكي کك نكصٌف بہك ىؼ

صكشت میق لم قٌضی سےطالؼ رلكاٍے کٌ نطٌلیل ک ٙسکتی ہے۔

***
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سٌتكب ق فصؿ

چ ٖائ

بہال وكضكع :طالؼ

رفعل " " 94

ے ی س ب ٙرم کٌش فٙمٌ ج هنُ
طالؼ کی حقی قُ الش ا س ه

ے کٌ ىٌـ ہے ،بل اسالـ كے
طالؼ :خٌلىٖ كے بؽ طٙفل اشارً سے شٌري کٌ بىٖھف ٹك ٹ ٌ

ے ہے ،بل
ىٌی سىٖبٖم میٌد اوكش میق سے ہے ،ب لکل اہلل كے ىٛربؽ سٍ سے ضبٌرم ىٌی سىٖبٖم میٌد ش ۓ

ے
ے لقُ میق حھٹ نٌشم چٌعؿ کٍٙے کی لۓ
ایسی شٌري سے ،ج س نٌ شٙعی ـكصٖ یكشا ىل ہكشہٌ ہك ،ای س

شکھ ی گئی ہے ،جیکل خٌلىٖ لب یكي كے رشمیٌف اختالفٌت ضلش ب ه ٚچٌئیق ،الش بل ی قیف ہكچٌۓ کل

شٌري کٌ ب ٙقٙاش شھىٌ محٌؿ ہے۔

***

رفعل " " 95

عی  ٙالش ب ٙراشُ کی ضٙلشت

ے ضٙلشي قٙاش رب تی ہے  ،کل خہٌق تؽ من هف ہك،
شٙبعُ اسالـ ،ظكھ ٙل ب یكي ،ہ ٙابؽ کی لۓ

ے شٙبؽ جیٌت كے سٌتھ ت حنؿ الش ب ٙربٌشي سے کٌـ مے۔
ابٌ

***

رفعل " " 96
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ا سی ٌب طالؼ کٌ رائٙم محٖلر کٙىٌ
ے كے اسیٌب کٌ رائٙم تىؾ کیٌ چٌۓ ،اسىی
ے کكشٌق ہے کل طالؼ ر ب ٌ
شٙبعُ اس کی لۓ

کٌشلائیٌق بے جیٖم کی چٌئیق ،الش اىىی تعٖار بٚھٌ ئی چٌۓ ،الش اسىی خكاہٌق ہے کل شٌري کٌ ششتل

ہنی شل ب ٙقٙاش شہے ،الش اس سے ب حٌ چٌۓ کل خٌلىٖ ل ب یكي كے رشمیٌف ىٌ ادفٌ قی کی جٚبق نغیكط
ے ہیق ،حك
ے می نٌى ٛم ٛالش لسٌئؿ بیٌف ک ۓ
ے شٙبعُ ٍے کئی ای س
ہكق ،اس ـكصٖ كے حعكؿ کی لۓ

شٙعی اج نٌـ میق دفصیؿ سے م٘کكش ہیق۔

***

رفعل " " 97

متعل ( معٌلضل طالؼ)

شٙبعُ تٙغیٍ رى تی ہے  ،کل طالؼ ش ٖم عكشت کك ظكھ ٙکی مٌ لی فٙالا ٌی الش شٌري کی

مٖت كے ی قٖش،کچھ مٌري معٌلضل ربٌچٌۓ ،حك متعل كے ىٌـ سے وكسكـ ہے ،تٌکل اس کی رؿ

ے۔
ے ،الش طالؼ کی لچل سے اسے حك نكصٌف ہكاہے اسىی تال فی کی چٌس ه
حك ئی کی چٌس ه

***
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رلسٙا وكضكع :طالؼ رىىٌ

رفعل " " 98

نكصٌف کی كچ ل سے طالؼ رىىٌ

ے میق ،اف كے ہـ مثؿ
ے ىتیؼ
ے ،ج س ه
اگ ٙب یكي کك ظكھ ٙکی چٌىٍ سے کك ئی ای سٌ نكصٌف بہك ىؼ

ے
لكگكق كے رشمیٌف معٌشٙت کٌ ب ٙقٙاش شہىٌ رظكاش ہك چٌتٌہے ،تك اس صكشت میق ب یكي کك طالؼ لی ٌ

کٌ حؼ ہے  ،جىٌى حل اگ ٙظكھ ٙاسے طالؼ ىل رً ،تك لم ابىٌ معٌملل قٌضی كے بٌس لی حٌۓ  ،حك

نكصٌف ثٌبُ ہكٍے کی صكشت میق ظكھ ٙسے اس كے طالؼ شٖم ہكٍے کٌ فیصلل سىٌرً گٌ ،ضٙش

بٌ نكصٌف کی لچل سے رى ئی چٌى یكا لی بل طالؼ ،ار ٌی رشجے کی چٖا ئی کٙاٍے لا لی طالؼ لاقع ہك گی،

ے نھ ٙكے
ے اس لقُ تؽ میٌد ىل ہك گی ،جٍ تؽ کل ى ۓ
ے خٌلىٖ کی لۓ
ے میق بل ب یكي ،ا ب ٌ
ے ىتیؼ
ج سه

سٌتھ اضس ٙتك ى نٌد ىل کیٌچٌۓ ،ی شٙطیکل بل طالؼ تیف طالقكق کٌ ت هنلل ىل ہك۔

***

رفعل " " 99

خٙح ىل ک ٍٙے ب ٌ ىبتل ہك ىی ىی ل چ ل سے طالؼ رىىٌ

ے ،بٌ گـ
اگ ٙظكھ ٙب یكي ب ٙخٙح ىل ک، ًٙبٌ اسے ح ھكص ک ٙات ًی رلش چالچٌۓ کل اس کٌ بتل ىل چى
ے چٌلُ اسیٙي میق ہك  ،الش کچھ عی ًی مٌؿ ىل ح ھكص اہك کل جس سے لم خٙح
ہك ،بٌ طكبؿ مٖت کی لۓ

ے ،بٌ مٌؿ تك ہك ،مگ ٙرلشي لچٖا ئی کی لچل سے اسے اسبُ ہكشہی ہے تك اف صكشتكق میق،
چال س ه

ے کٌ حؼ ہكگٌ۔
شٙعی اج نٌـ میق م٘کكش شٙائط ل ضٌبطكق كے نطٌیؼ اسے طالؼ مٌىگ ٌ

***
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رفعل" " 9:

ے معٌلضل كے ـقٌب ؿ ر ي چ ٌى ی كا لی طالؼ)
ے گۓ
خلع ( ب ی كي کیطٙػ سے ظكھ ٙکك ارا ک ۓ

ے سیٍ كے بغی ٙکل حك طالؼ بٙاۓ ضٙش کٌ
ے ظكھ ٙکیطٙػ سے کسی ای س
اگ ٙعكشت ،ا ب ٌ

ے کی مت حنؿ ىل ہك،تك
ے سٌتھ شہ ٌ
ے ،ىیٛا س ه
وكجٍ ہك ،اسکك ىٌ ی سىٖ کٍٙے ،الش اس سے ن فٙت کٍٙے ل و
ے
ے کٌ حؼ ہكگٌاس شٙط ب ٙکل طالؼ ہكٍے ب ٙعكشتكق کك حك حمكؼ ملت
ے عكض طالؼ لی ٌ
اسے اس ه

ے ہیق اًھیق لكٹٌرً۔
ے ت حٌئػ ر ب ۓ
ہیق ،اف سے رسُ بٙراش ہك چٌۓ ،الش ظكھٍ ٙے ،حك نھ ٙالش ت ح ف

ے ہیق  ،حك حقی قُ میق فٙی قیف كے بٌ ہوی ادفٌؼ سے ہك تی ہے،
اس جیسی طالؼ کك خلع کہ ت

اگ ٙفٙی قیف ادفٌؼ ىل کٙسکیق ،بٌ ظكھ ٙضبٙرس تی بٌت ىل مٌٍے ،تك ب یكي ابىٌ معٌملل قٌضی كے بٌس مے

ے دفٙیؼ کىىٖم طالؼ لا لی نطل قل ہكٍے کٌ فیصلل سىٌرً۔
چٌۓ گی  ،تٌکل لم ظكھ ٙسے اس ه

***
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تی سٙا وكضكع :عقٖ ى نٌد فسٕ کٙىٌ

رفعل " " :1

فسٕ ک ٍٙے کٌ سی ٍ

اگ ٙظكھ ٙل ب یكي میق سے کسی کك بھ ی ،رلس ًٙمیق کك ئی ایسی شٖبٖ قسـ کی خٌهی ًظٙ

آۓ حك ى عالخ ہك  ،بٌ اس نٌ مٖت رشاض بعٖ عالخ من هف ہك ،الش اس خٌهی كے ہكتے ہكۓ ،بال

نغٙت جیىٌ من هف ىل ہك ،تك اس چٌلُ میق اسے رل نكق كے رشمیٌف دفٙیؼ ل چٖا ئی کٌ نطٌلیل کٍٙے

کٌ حؼ ہے ،ی شٙطیکل خٌهی كے قیؿ اض ى نٌد وكحكر ہكٍے کی صكشت میق ،لقُ ى نٌد  ،اسے اس کٌ

علـ ىل ہك ،الش بعٖ میق معلكـ ہكٍے ب ٙاس ٍے عٙاجتٌ بٌ ضن ًی طكش ب ٙاس بٌت کٌ اظہٌش ک ٙربٌ ہك

کل لم اس خٌهی سے خكش نہیق ہے  ،بٌ بل خٌهی ى نٌد كے بعٖ بیٖا ہك ئی ہك۔

ے لا لی خٌمیكق کٌ تعیف کٍٙے میق ت حٙبل کٌش لكگكق سے مٖر لی چٌۓ گی ،
دفٙیؼ کٌ سیٍ بى ٌ

الش فٙقُ ل چٖا ئی کك طالؼ نہیق ،ب لکل ى نٌد کٌ فسٕ ہكىٌ بٌ ٹكٹىٌ شنٌش کیٌچٌۓ گٌ۔

***
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ح كتھٌ بٌب

اسالـ می ق ب ح كق كے حمكؼ ل لاجیٌت

بہلی فصؿ

ے ب  ٙتكچ ل
ابتٖاۓ کىی ل سٌضي كے لقُ سے بؼ

رفعل" " :2

ے کی طلٍ
ے بؼ
يسؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌ کی لۓ
ے خٖا ئی ىعنُ ،الش ايسٌ ٌی فطٙي مٌىؾ ہیق۔
 - 2بؼ
 - 3اسالـ الىر چٌعؿ کٍٙے كے اسیٌب اختیٌش کٍٙے کی تٙغیٍ رىتٌہے ،تٌکل ي سؿ

ے۔
ايسٌ ٌی بٌ قی شم س ه
 - 4بػی لچل ہیکل شٙبعُ ،بغی ٙکسی ط بی ضٙلشت ،كے مٙرلق الش عكشتكق کكىٌ قٌب ؿ

تكلیٖ بىٌٍے  ،ب حل راىیكق کی قطع ل بٙبٖ الش اسقٌط جنؿ کك جٙاـ قٙاش رب تی ہے  ،اسی

ے
طٙد لم اف لسٌئؿ کك بھ ی جٙاـ قٙاش رب تی ہے حك کٌشلاف ايسٌىیُ كے شلاق رلاق شہ ٌ

میق شکٌلث بىیق۔
ے۔
ے کٌ بل حؼ ہیکل لم مٙر لضف كے رشمیٌف ،قٌنك ٌی شٌري كے سشبعل رىیٌ میق قٖـ شک ل
 - 5بؼ

***

رفعل" " :3

ابتٖا ئی شٌري سے مهنؿ ى گہٖاشُ

92

ے مىٖشچل سب ؿ ہیق:
ے کی ى گہٖاشُ كے مٙچى
 - 2شٙبعُ کی چٌىٍ سے بؼ
أ -

ظكھ ٙل ب یكي کی طٙػ سے ابؽ رلس ًٙکٌ اىت خٌب۔

ب ۔ جنؿ ل لىرت کٌ ضمٌىل ۔
ے کٌ مٙچلل)۔
ج - لىرت سے عن ٙشعكش تؽ ( بے شعكش بؼ
ے کٌ مٙچلل)۔
د - عن ٙشعكش سے بٌلغ ہكٍے تؽ ( بٌشعكش بؼ
ے
ے کی لۓ
ے كے کچھ ح مكؼ لح كر میق آ تے ہیق ،ح ك اس مٙچى
ے میق بؼ
 - 4اف میق سے ہ ٙاب ؽ مٙچى

وكضلق ہكتے ہیق۔

***

رفعل" " :4

خٌىٖاف ايسٌ ٌی قٖشلق کٌ گہكاشم

ے ضٙلشي اس کٌ فطٙي
ے کی چٌۓ بٙلشش ،الش اسىی ىگھٖاشُ ل تٙبیُ کی لۓ
خٌىٖاف ،بؼ

ے کی ايسٌ ٌی ،اخال قی شلچٌ ٌی ،الش م٘ھ بی قٖشبق
مٌح كؿ ہے ،الش بػی لم بہال اسکك ؿ ہے ،جس میق بؼ

سوھٌتے ہكۓ بٙلشش کی چٌ تی ہے۔

***

رفعل" " :5

کٌمی ٌب شٌري كے معی ٌشلق کی ب ٌبىٖي

93

ے کٌ لالٖبف ب ٙبل حؼ ہے کل لم ابؽ رلس ًٙکٌ عحیٔ اىت خٌب کٙبق ،الش کٌمیٌب شٌري
بؼ

ے الش حك اس آئیف کی رفعل " "26میق م٘کكش
كے اف معیٌشلق کی بٌبى ٖي کٙبق حك شٙبعُ ٍے ـقٙش ک ۓ

ہیق۔

***

رلسٙي فصؿ

عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ ل آضارب ٌق

رفعل" " :6

ضىٖ گی ،ی قٌو الش يشك ل ىنٌ کٌ حؼ

ے كے لقُ سے ضىٖ گی ،ی قٌو الش يشك ل ىنٌ کٌ حؼ ہے۔
ے جىیف بى ٌ
ے کك ،ا ب ٌ
2۔ ہ ٙبؼ

3۔ اسقٌط جىیف جٙاـ ہے ،ہٌق بل الش بٌت ہیکل مٌق کی ضىٖ گی کك کك ئی ایسٌ خطٙم ىحؼ ہك ،جس

سے اسقٌط كے بغی ٙب حىٌ من هف ىل ہك۔

4۔ جىیف کٌ حؼ ہیکل اسکك اب ًی چٌملل مٌق کی ىگھٖاشُ کی صكشت میق مىٌسٍ ط بی ربوھ

بھٌؿ لغ٘ا ملتی شہے۔
ے
 - 5جىیف کك نكصٌف بہكى حٌىٌ بٌلعمكـ جٙاـ ہے ،شٙبعُ ٍے اسىی خالػ ل شضي کٍٙے لامے کی لۓ

سكب لیف ل تعٛبٙي سٛا ت حكب ٛکی ہے۔

***

رفعل " " :7

94

ے کی آ مٖ کٌ خی  ٙـقٖـ کٙىٌ
بؼ

ے کٌ حؼ ہیکل بیٖائش كے لقُ اس نٌ احھٌسٌ ىٌـ شکھٌچٌۓ ،اسىی آمٖب ٙخكضی لمسٙت
بؼ

کٌ اظہٌش کیٌ چٌۓ ،شٙبعُ کٌ ج هـ ہے ،کل اف تنٌـ اوكش میق لٚکكق الش لٚکیكق كے رشمیٌف

بٙابٙي کٌ معٌملل کیٌچٌۓ ،ىی ٛلم لٚکیكق کی بیٖائش ب ٙاظہٌش ىٌش اضگی الش کسی بھ ی ایسی جٙکُ

ے۔
کك جٙاـ قٙاش رب تی ہے ،جس سے اًھیق اسبُ بہك ىؼ

***
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شىٌخُ کی حفٌظُ

ے کٌ حؼ ہے کل ی شمكؿ ىٌـ ،قكمیُ ،خٌىٖا ٌی ششتكق ،الش ضبٌف ل ذقٌفُ كے اسىی
بؼ

شىٌخُ ،الش م٘ھ بی ل تنٖ ٌی لای ستگی کی حفٌظُ کی چٌۓ۔

***
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ے کی جٙمُ
ب ح كق كے رشمی ٌف امتی ٌض ب  ٙت ٌ

ے
اسالـ ،ب حكق كے رشمیٌف ہ ٙطٙد كے امتیٌض ل دفٙیؼ کی منٌى عُ کٙتٌہے ،خكام بل دفٙیؼ بؼ

ے لالٖبف ،بٌ اس كے قٌنك ٌی سٙبٙسُ کی يسؿ ،بٌ اف كے شىؾ ،بٌ اف کی جىس ،بٌ اىىی قكمیُ
بٌ ا س ه

ے سیٌسی خیٌؿ کی لچل سے کی چٌۓ ،بٌ اىىی قكهی بٌ يسلی بٌ
ے م٘ھٍ بٌ اى ه
بٌ اىىی ضبٌف ،بٌ اى ه

معٌش ٙتی اعؿ کی لچل سے ،بٌ اف کی رللُ بٌ اف کی[ مٌ لی] کنٛلشي کی لچل سے ،بٌ اىىی چٌۓ

بیٖائش کی لچل سے ،بٌ کسی بھ ی ایسی الش جیثیُ کی لچل سے ،جس سے بل دفٙیؼ ظٌھ ٙہك تی ہك۔

95

***
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ط ب ی ى گہٖاشُ

ے کك اعلی سے اعلی معیٌش کی ط بی خٖمٌت سے مستفیٖ ہكٍے کٌ حؼ ہے ،ىی ٛاسے امٙاض
بؼ

سے ب حٌك  ،عالخ ،الش اض سٙنك اہؿ بىٌٍے كے اراشلق سے بھ ی مستفیٖ ہكٍے کٌ حؼ ہے۔

***
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مىػقٌىل ب ٙتٌك

ے لالٖبف الش رلسٙلق کی طٙػ سے ای سٌ مىػقٌىل ل ميدفٌىل بٙتٌك
ے کٌ حؼ ہیکل اسکك ا ب ٌ
بؼ

ے ،کل حك اسىی فالد ل بہ یكرکٌ وكجٍ ہك۔
مى

***
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خٌ لی القٌت سے لطػ اىٖلض ہكىٌ

ے سے لطػ اىٖلض ہك  ،لھ٘ا اس سے ،اس كے آشاـ کٍٙے کٌ،
ے ب حی ٌ
ے کك بل حؼ ہے کل لم ا ب ٌ
بؼ

ے ،تٌضم رـ ہكٍے ،الش کچھ اس اىٖاض میق
فٙعُ كے القٌت سے لطػ اىٖلض ہكٍے ،کہیؿ کہی لٌ

ے کٌ حؼ سلٍ ىل کیٌ چٌۓ حك اسىی عن ٙسے میؿ کھٌۓ ،الش
ف ًی ل ذقٌف تی ضىٖ گی میق حصل لی ٌ

اسىی شىٌخُ کی حفٌظُ ک ،ًٙسٌتھ ہی اسکك شٙعی الش قٌنك ٌی طكش ب ٙمنٍكع ،لسٌئؿ دفٙبٔ

سے رلش شکھٌچٌۓ۔

***
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آضارئ ف ه ٙل ضنی ٙ
ے کك شٙعی ل قٌنك ٌی ضٌبطكق كے رائ ًٙمیق ،آضادئ ف ه ٙلضنی ٙکٌ حؼ چٌعؿ
 - 2بؼ

ہے ،الش بل حؼ بھ ی  ،کل اسىی بیٖائشی فطٙت کی ى گہٖاشُ کی چٌۓ۔
ے کی اس طٙػ ش ہىنٌ ئی میق کل لم ابىٌ حؼ اس اىٖاض میق استعنٌؿ ک ًٙکل حك
 - 3بؼ

ے حقیلی ـفٌرات سے ہـ آہىؾ ہك ،اس بٌب
اسىی ىمك ب٘ب ٙعالجی تكق ،الش اس ه

میق لالٖبف الش اسىی ى گہٖاشُ كے(رلس )ًٙشٙعی ل قٌنك ٌی سمل راشلق كے

کچھ حمكؼ ل لاجیٌت ہیق۔

***
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آضار ئ اظہٌش
ے کك آضارئ اظہٌش کٌ حؼ ہے ،اس اىٖاض میق اظہٌش کٌ ،کل اسالهی آراب ل تعلینٌت
 - 2بؼ

كے مىٌ فی ىل ہك۔
 - 3اس حؼ میق ہ ٙطٙد کی ایسی عحیٔ معلكمٌت الش رشسُ اف نٌش ل تعكشات تالش

کٍٙے کی آضاري ،حك اخالؼ  ،م٘ھٍ الش لطف رلس تی كے اصكلكق سے متصٌرـ ىل

ہكق ،ىی ٛاًھیق لصكؿ کٙكے يش ٙکٍٙے کی آضاري شٌمؿ ہے ،خكام بل دقٙب ٙل ت حٙبٙ

ے کی مٖر سے ہك ،حك اس كے
ے رلس ًٙسش بـ
الش آشث كے سشبعل ہك ،بٌ کسی بھ ی ای س

چٌىت الش اسىی سھ ًی عالجی تكق كے ل حٌظ سے وكضلق ہك۔

98
ے تنٌـ مسٌئؿ میق ،حك اس سے
 - 4حك ب حل اب ًی ىحی شاۓ قٌئـ کٙسکتٌہك ،اسےا ی س

ے کی عن ،ٙاسىی ب ختگی،
متعلؼ ہكق ،اس شاۓ كے آضار اىل اظھٌش کٌ حؼ ہے ،الش بؼ

ے حقیلی ـفٌرات كے نطٌیؼ اسىی شاۓ کك ضٙلي اھنیُ ري چٌۓ گی۔
الش اس ه
 - 5اس آضاري ب ٙرب گ ٙلكگكق كے حمكؼ الش عٛت ل ىیؽ ىٌهی کی بٌسٖاشي ,بٌ قكهی
سالمتی بٌ عٌـ ًظـ ل ضیط ,بٌ عحُ عٌمل بٌ آراب عٌمل کی حفٌظُ كے عاللم

کك ئی الش بىٖش نہیق ہك گی۔

***

تی سٙي فصؿ

ىح ی جی ثی تكق كے حمكؼ
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يسٍ
ے قٌنك ٌی لالٖبف کیطٙػ مىسكب ہكٍے کٌ حؼ چٌعؿ ہے۔
ے کك ا ب ٌ
 - 2بؼ
ے لالٖبف کی طٙػ
ے كے ا ب ٌ
ے ہ ٙطٙد كے تصٙفٌت منٍكع ہیق ،حك بؼ
 - 3اس بىیٌر ب ،ٙای س

ے کل ب حل ر ا ٌی کك کٙابل ب ٙلیىٌ لغیٙم۔
مىسكب ہكٍے کك مشکكؽ بىٌئیق ،جی س
 - 4يسٍ كے ثٌبُ ہكٍے میق اج نٌـ شٙبعُ کی بٌبىٖي کی چٌۓ گی۔

***
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99

شضٌعُ ( رلره ب الىٌ)

ے کٌ حؼ ہے ،کل اس ىی مٌق ،اسے ( اب ًی حھٌ تی سے) رلره بالۓ ،ہٌق بل الش بٌت
شی ٙخكاش بؼ

ے کی منفعُ بٌ مٌق کٌ ـفٌر عحُ اسنیق مٌىع ہك۔
ے بؼ
ہیکل رلره بی ت

***
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آ غ كش می ق لیىٌ
ے) اسىی تٙبیُ ل
ے سٌتھ شک ل
ے کٌ حؼ ہے کل کك ئی اسے اب ًی آغكش میق مے( بعًی ا ب ٌ
 - 2بؼ

بٙراخُ ب ٙتكچل رً ،الش اسىی جیٌتیٌ تی ل نفسیٌ تی ضٙلشبٌت یكشي ک ،ًٙشٙعی اج نٌـ

ے کی سٍ سے ضبٌرم حقٖاش مٌق ہے ،بھ ٙلم ہے ،حك رشچل میق
كے نطٌیؼ آغكش میق لی ٌ

ے بعٖ ہك تی ہے۔
اس ه
ے کٌ(بل) ًظٌـ ،بتیـ ،ىلاشج ،مع٘لش ،بىٌم گٛبق ،مستقؿ بٌ عٌشضی طكش بٙ
 - 3آغكش میق لی ٌ

ے میق ست ـ شسیٖ گی كے ش نٌش ب حكق،
ے خٌىگی مٌحكؿ سے محٙلـ  ،الش خٌىل بٖشي كے ىتیؼ
ابٌ

ے رب گ ٙب حكق کك محیط ہے۔
الش اًھیق جی س
ے خكام اىىی لای ستگی
 - 4اسالـ ،ميھ یكى بیٹٌ بىٌٍے كے ًظٌـ کی اچٌضت نہیق ربتٌ ،مگ ٙب حكق کی لۓ

کچھ بھ ی ہك ،ہ ٙطٙد کی معٌش ٙتی ى گہٖاشُ كے حمكؼ کی ضنٌىُ ربتٌہے۔
ے فٙائض
 - 5معٌش ًٙكے ،جکكمُ سنیُ تنٌـ ارا شً ،بٙلشش کٙىیكا لی خكاتیف كے ا ب ٌ
ے ضٙلشي امٖار ل خٖمٌت نھیٌکٙتے ہیق۔
ے میق ،اىىی معٌلىُ کی لۓ
اى حٌـ ر ب ٌ

011
ے کك ،اف رلنكق سے ،بٌ
ے كے بى یٌري طكش ب ٙحقٖاش لالٖبف ہیق( ،لھ٘ا) بؼ
 - 6آغكش میق لی ٌ

رلنكق میق سے کسی ابؽ سے ،کسی قٌب ؿ تٙجیٔ ضٙلشت كے بغی ،ٙچٖا نہیق کیٌ چٌسکتٌ ،الش

ضٙلشت کٌ اعتیٌش ،ی قٖش ضٙلشت ہكتٌ ہے۔
ے ـفٌرات لطٙض ضىٖ گی كے سمل راش ہیق،
ے کی ىگھٖاشُ  ،اى ه
 - 7لالٖبف ،بٌہ وی مشكشً سے ،بؼ
ے ،یكقُ ضٙلشت  ،معٌش ٙتی ىگھٖاشُ
لم اس ىگھٖاشُ  ،الش اف ـفٌرات كے حعكؿ کی لۓ

ے ہیق۔
سے متعلؼ اراشلق بٌ عٖالُ سے مٖر مے س ه ت
ے كے ـفٌر ل منفعُ کٌ اىٖاضم  ،ت حٙبل کٌش لكؾ ،الش عٖال تی ،معٌش ٙتی ،الش ط بی مٌھٙبف
 - 8بؼ

ل گٌئیق لے۔

***
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اخٙاچ ٌت ( نصٌشػ)
ے ،مىٌسٍ معیٌش
ے کك  ،اب ًی ج سنٌ ٌی  ،رمٌغی ،م٘ھ بی الش سنٌخی يشك ىنٌ کی لۓ
 - 2ہ ٙبؼ

معی شُ کٌ حؼ چٌعؿ ہے۔
ے لالٖ
ے اس ه
ے کٌ(جس کی کك ئی ىحی رللُ ىل ہك) بل حؼ اج نٌـ شٙبعُ كے نطٌیؼ ،بہ ل
 - 3بؼ

ے راشلق كے سمل ہكگٌ۔
ے رب گ ٙآسكرم چٌؿ شش ت
بھ ٙاس ه
ے،
ے تؽ ب ٙقٙاش شہے گٌ ،الش ل ٚکی کی لۓ
ے کنٌٍے كے قٌب ؿ ہكک ٙکٌـ ملٌ
ے اس ه
 - 4بل حؼ ،لٚكے کی لۓ

ے ظكھ ٙكے گھ ٙمىتقؿ ىل ہكچٌۓ،
اس لقُ تؽ شہےگٌ ،جٍ تؽ کل لم شٌري کٙكے ،ا ب ٌ

بٌ اب ًی کنٌ ئی كے سشبعل خكر ؽ فیؿ ہكچٌۓ۔

010
ے کی
 - 5معٌش ًٙكے ی شمكؿ جکكمُ تنٌـ اراشلق کی سمل راشي ہے ،کل لالٖبف الش بؼ
ے ضٙلشي چٌىت ضىٖ گی
ے کی يشك لىنٌ کی لۓ
ى گہٖاشُ كے رب گ ٙسمل راش لكگكق کك بؼ

نھیٌکٍٙے میق مٖر ربق۔

***

012

ح ك تھ ی فصؿ

اھلی ُ الش فكچ ٖاشي ح ك اب ٖ ھی
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جىی ف کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ ک ٙىی ىی محٖلر اھلی ُ
ے
ے مٌ لی حمكؼ چٌعؿ کٍٙے کی محٖلر اھلیُ ہے ،حك شٙبعُ ٍے  ،اس کی لۓ
جىیف میق ای س

ے راشلق بٌ غیٙلق کی ب خششكق
ے ہیق ،لھ٘ا میٙاج ،لعیُ الش لقػ ،ىی ٛلالٖبف بٌ شش ت
ـقٙش ک ۓ

ے ضىٖم بیٖا ہكٍے ب ٙوكقكػ ہكگٌ۔
ے محفكظ شہے گٌ ،تٌہـ لم اس ه
ے لۓ
میق اس نٌ حصل ،اس ه

***
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ب ح ل کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ ک ٙىی ىی مهنؿ اھلی ُ
ے ضىٖم بیٖا ہكٍے كے لقُ سے ،حمكؼ چٌعؿ کٍٙے کی مهنؿ اھلیُ ہك تی
ے میق اس ه
 - 2بؼ

ے۔
ے حمكؼ ہكى و
ہے ،لھ٘ا میٙاج  ،لعیُ  ،لقػ الش عطیل لغیٙم میق اس ه
ے کٌ سكشؿ سی ه یكشب ٹی الش امٖارات لغیٙم سنیُ ،سكشؿ ايشكشيس سے مستفیٖ
 - 3بؼ

ے بیٖا ہكٍے كے لقُ سے شٙلع ہكتٌہے۔
ہكٍے کٌ حؼ ،اس ه

***
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اھلی ُ تصٙػ

013

ے حمكؼ لمٌؿ میق تصٙػ کٍٙے کی اھلیُ لاستعٖار ہے،
ے کی ،ا ب ٌ
اھلی ُ تصٙػ :بل بؼ

ے کی عالجیُ کی صكشت میق،
اسىی اسٌس  ،ـفیٖ ل نغ ٙجیٛلق میق سے ہ ٙابؽ کك بہ حٌ ى ٌ
ے ب ًٙمیق بہ حٌف کی
(لحكر میق آٍے لا لی) عقلی بلكغُ ل ب ختگی ب ٙہے ،عقلی شعكش ( اح ل

عالجیُ ) مٙاچؿ عن ٙكے سٌتھ بتٖشبْ بٚھتٌ شہتٌہے ،الش عن ٙلوكاىع اہلیُ سے متٌثٙ

ے ہیق۔
ہكتٌہے ،حك کیھ ی اسکك ختـ بٌ کـ کٙر ب ت

***

رفعل " " 222

تعٛب ٙي ح ك اب ٖ ھی کٌ بت ٖ ش ب ْ اشدقٌو الش مخعكص ب ٙتٌك
 - 2لم ب حل ،حكقٌنكف کی ـقٙش کٙرم عن ٙشعكش کك ىل بہكى حٌہك ،لم تعٛبٙي طكش ب ٙحك ابٖم نہیق

ہكتٌ ،ىی ٛاسکك ىگھٖاشُ كے کسی اض شلۓ قٌنكف ـقٙشم بىٖلی سُ كے ضب ٙىگیق کیٌ چٌسکتٌ

ہے۔
ے سٌتھ
 - 3لم ب حل ،حك عن ٙشعكش کك ت حٌلض کٙج نٌہے ،لی هف سف بلكغ کك نہیق بہكى حٌہے ،اس ه

تٖشبحی بٙتٌك کیٌ چٌۓ گٌ ،بٌبق طكش کل اسے بٌتك ى گہٖاشُ كے کسی بىٖلی سُ كے ت حُ

ربٌ چٌۓ گٌ ،بٌ تٌربٍ ل اعالد كے کسی اىتظٌـ کٌ بٌبىٖ بىٌبٌ چٌۓ گٌ ،بٌ کك ئی ھلىی سٛا ري

چٌۓ گی۔
ے کٌ حؼ ہے کل:
 - 4ہ ٙچٌؿ میق بؼ
أ -

اسىی عن، ٙصكشت حٌؿ ،چٌىت ل کی فیٌت الش اس فعؿ کی شعٌبُ کی چٌۓ  ،ج س نٌ

اس ٍے اشت نٌب کیٌ ہے۔

014

ے سٌتھ اس اىٖاض میق بٙتٌك کیٌ چٌۓ کل حك اس كے اب ًی عٛت ل جٙمُ كے
ب - اس ه

ے ايسٌ ٌی حمكؼ ل بىیٌري
ا جسٌس الش قٖش ل اھلیُ كے نطٌیؼ ہك ،،الش حك اس ه

آضاریكق الش قٌنك ٌی ضنٌىتكق کی بھ ٙیكش بٌسٖاشي کك دمكبُ رً۔
ے الش تعنیٙي ک ٙراش اراکٍٙے کی ہنُ افٛا ئی کی
ے بھ ٙسے زھلٌ
ج - معٌش ًٙمیق اس ه

چٌۓ۔
د - کسی بٌ اختیٌش ل غی ٙچٌىیٖاش ل ش فٌػ عٖالُ میق اس ب ٙـقٖمل چالبٌ چٌۓ ،حك اس

كے کیس کك چ لٖ اض چ لٖ ىنٹٌۓ ،الش مٌھٙبف قٌ نكف ل معٌشٙت ،اسىی مٖر کٙبق ،ای سٌ

ے لالٖبف بٌ اسىی ى گہٖاشُ كے قٌنكىٌ سمل راشلق کی وكحكر گی میق ہك ،ہٌق بل الش
اس ه

ے كے اعلی ـفٌر میق ىل ہك۔
بٌت ہے ،کل بل بؼ

ے کسی اعلی عٖال تی اتھٌش ٹی كے قیٌـ کك
ے بً ٙظ ٙثٌ ٌی کی لۓ
ه  -اس كے خالػ عٌرش فیصى

ی قی ًی بىٌ بٌ چٌۓ۔

***

015

بٌىح كب ق فصؿ
ے اىٖاض می ق تعلی ـ ل ت ٙبی ُ
ے کی ا ح ل
بؼ
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ے کی مثٌ لی الش مهنؿ ت ٙبی ُ "
بؼ

ے کٌ:
شٙعی ضٌب طكق كے نطٌی ؼ بؼ
ے اىٖاض میق عحیٔ الش متكاضف تٙبیُ ،الش سھ ًی ل ج سنٌ ٌی
ے لالٖبف ب ٙبل حؼ ہیکل اسىی ،اح ل
 - 2ابٌ

يشك لىنٌ کی سمل راشي ىیھٌئیق ،بل حؼ ،اس کی ى گہٖاشُ الش اس كے ـفٌرات کی ربوھ بھٌؿ كے سمل

ے اعلی
ے لالٖبف کی جگل مے  ،الش اس ه
راش لكگكق میق سے ہ ٙاس شخص کی طٙػ مىتقؿ ہكگٌ ،حك اس ه

ـفٌرات اف لكگكق کی تكچل کٌ بىیٌري مٙک ٛلمحكش ہكق لے۔

 - 3بىیٌري تٙبیُ کی تٙجی حٌت میق بل شٌمؿ ہے ،کل اس کك ابنٌف كے اشکٌف سوھٌۓ چٌئیق ،اہلل کی
ے اخالؼ سے سٍكاشا چٌۓ ،جٙاـ اشیٌو الش
عیٌرت لاطٌعُ کٌ خكگ ٙبىٌ بٌ چٌۓ ،اسالهی آراب ل اح ل

ے ،الش ب ًٙرلستكق ( کی شفٌقُ) سے
ہ ٙطٙد كے ب ًٙل نغٙت شسٌق عٌرات ل اطكاش سے ب ح ٌ

ے کی طٙػ اسىی
ے کٌ عٌري بىٌبٌ چٌۓ ،ـفیٖ عحُ کھیلكق الش منفعُ ب خش نطٌ لـ
رلش شھ ٌ
ے
ے لۓ
ے لالٖبف بٌ اسىی ىگھٖاشُ كے رب گ ٙسمل راش لكؾ اس ه
شھىنٌ ئی کی چٌۓ ،الش اس سٍ میق اس ه

بہتٙبف عنلی ىمكىل ہكق۔

ے میق مٙچلل
ے كے سٌتھ سٌتھ ،اسکك کسی قٖش آضاري ر ب ٌ
ے کی عن ٙبٚھ ٌ
4۔ اف ب ٙىضـ ہیکل لم بؼ

ے
ے اىٖش اجسٌس سمل راشي بنٚے ،تٌ کل قٌنك ٌی عن ٙکك بہكى ح ٌ
لاشبُ کٌ خیٌؿ شکھیق ،بٌبق طكش کل اس ه

ے۔
ب ٙمهنؿ سمل راشي سىیھٌؿ س ه
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ے کك ،خعكعٌ عنفكاف شیٌب کی عن ٙمیق ،جىسی معلكمٌت بہكى حٌتے ہكۓ،
5۔ ضٙلشي ہیکل بؼ

جىسی چ٘بٌت بھ ٚکٌٍے ،الش چ٘بٌ تی ھی حٌف بیٖا کٍٙے كے عنؿ سے محفكظ شکھٌچٌۓ ،الش ہٙ

چٌؿ میق ىضـ ہے کل:
ے كے ل حٌظ سے مىٌسٍ  ،الش بہت ٙسے بہت ٙاسلكب
ے كے سھ ًی لشعكشي ىمك كے ہ ٙمٙچى
أ  -بؼ

بیٌف ابىٌ بٌ چٌۓ۔
ے علوی نغٌمیف میق راخؿ کیٌ چٌۓ ،حك اف
ب - جىسی معلكمٌت کك مىٌسٍ اىٖاض میق ،ای س
ے کل بٌیكلكخی ،علكـ حفظٌف عحُ ،عیٌرات ،عٌئلی قكاىیف الش
ے مىٌسٍ ہكق  ،جی س
کی لۓ

فف رب ًی تٙبیُ۔
ج - جىسی معلكمٌت رھىٖم نغٌمیف بیش کٍٙے كے سٌتھ سٌتھ ،اس بہلك سے متعل قل اسالهی

آراب معٌشٙت کی جٚبق نغیكط کی حٌئیق ،چالؿ ل جٙاـ کی بہ حٌف کٙا ئی چٌۓ ،الش جىسی
ے چٌئیق۔
شلبے كے ،اعلی اسالهی تعلینٌت سے اى حٙاػ كے خطٙات بیٌف ک ۓ
ے افعٌؿ سے ب حٌٍے کی کكشش کی چٌۓ ،حك بے
 - 6ہ ٙچٌؿ میق ىضـ ہے کل نكبٌلؼكق ،کك ای س

شام شلي ،الش م٘ھ بی تعلینٌت ل معٌش ٙتی اقٖاش سے متصٌرـ ،بہی وی چ٘بٌت بھ ٚکٌٍے کی

ہنُ افٛا ئی کٙتے ہیق ،بٌبق طكش کل ب ٙبٙبٹٙي ل سکىٗشي اسکكلكق ،الش اسیكشٹس کلیس
ے اف میق ل لمف
میق لٚکكق الش لٚکیكق كے میؿ حكؿ ب ٙبىٖش ل گٌ ئی چٌۓ ،لٚکیكق کی لۓ

کكجس کی دقٙشي کی چٌۓ ،نكبٌلغ لٚکكق الش لٚکیكق کی ب گٌص الش غی ٙسى حیٖم دفٙبٔ کی

ج گہكق ب ٙآمٖ ل شفُ شل کی چٌۓ ،الش اس کی خالػ لشضي کی صكشت میق ،اف ج گہكق كے

ے س خُ سٛائیق ـقٙش کی چٌئیق۔
سمل راشلق کی لۓ

017

***
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ىی ؽ معٌش ٙتی عٌرات ل اطكاش

ے ہكۓ يشك لىنٌ بٌۓ،
ب حل اس نٌ مست حؼ ہیکل لم شٙلع سے ىیؽ عٌرات ل اطكاش سیوھ ت

ے راشلق كے رشمیٌف بٌہ وی محیُ ل ہنٖشري ،ع لل شجوی
خعكعٌ اس طٙد کل افٙارخٌىٖاف ل شش ت
ھٌے لمحتٌخی
ے بٙتٌك ،ب ٚب
ے سٌتھ بھ ل
 ،لالٖبف كے سٌتھ احھٌ ئی ،ىیؽ کٌوكق میق اف کی اطٌعُ ،اى ه

كے بٌعّ یكقُ ضٙلشت اف کی مٌ لی ؽ فٌلُ ل ى گہٖاہشُ كے سشبعل ،معٌش ًٙل خٌىٖاف کك

ے بھال ئی کی چٌہُ الش ىی ىی ل
ے ،ىی ٛبٚلق کی عٛت ،ل ح ھكٹكق ب ٙشػقُ ،لكگكق کی لۓ
بىٖھٌ شکھ ٌ

خٖاتٙسی كے اوكش میق ابؽ رلس ًٙکی معٌلىُ کٌ اہتنٌـ کیٌ چٌۓ۔

***
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ے کی ہنل حھُ متكاضف تعلی ـ
بؼ

 - 2شٙعی ضٌبطكق كے ت حُ ب حل ایسی تعلیـ چٌعؿ کٍٙے کٌ ح قٖاش ہے ،ج س نٌ ـكصٖ بل

ہكکل:

ے کٌ ،مىتظـ لکٌش ب ٙراض خٌلؼ  ،تس خی ٙشٖم کٌئىٌت ،عٌجٍ بیغٌـ ايسٌف ،الش بٖمے
ا  -بؼ
ے ،لحكر كے عظیـ
ے ،ابتالو ل آضمٌئش کی رىیكي ضىٖ گی جی س
کی اخٙلي ضىٖ گی کی لۓ

حقٌئؼ کٌ ارشاؽ بٚھٌ بٌچٌۓ۔

018

ے کی شخصیُ ،خٖا رار عالجی تكق الش رمٌغی ل ج سنٌ ٌی استعٖارلق کك ،لہٌق
ب  -بؼ

تؽ خہٌق تؽ بہكىٓ سکیق ،کچھ اس اىٖاض میق فٙلغ ربٌچٌۓ کل ج سىی بىیٌر ب ٙلم

ے۔
ضىٖ گی میق ابىٌ فٙض ل بیغٌـ اراکٙس ه

خ  -ايسٌ ٌی حمكؼ ل بىیٌري آضاریكق کی بٌسٖاشي کك فٙلغ ربٌچٌۓ ،الش اسکك اسىی ىحی ل

عمكهی سمل راشیكق سے آگٌم کیٌچٌۓ۔

ے کی سات ،ذقٌف تی شىٌخُ ،ضبٌف ،الش ىحی قٖلشق کی بٌسٖاشي بٚھٌ ئی چٌۓ۔
ر  -بؼ
ے تیٌش کیٌ چٌۓ ،حك ابؽ آضار معٌش ًٙکی سمل راشي کٌ
ے کك ابؽ ایسی ضىٖ گی کی لۓ
ه  -بؼ

ے ،ای سٌ معٌشٙم حك رب ًی الش ايسٌ ٌی اقٖاش کی حفٌظُ کٌ خكاہٌق
اجسٌس رىس ه

ہك،ج سنیق کسی قٖش ـفٌھنُ ،امف ل امٌف ،الش شلاراشي كے چ٘بٌت كےسٌتھ

اسىی شٌىٖاش شلابٌت كے قٙبٍ ہك سکیق،خہٌق ،مٙر ل ضف كے رشمیٌف اي سٌ ٌی

عٛت لجٙمُ میق مسٌلات ہك ،الش تنٌـ اقكاـ ،ىی ٛيسلی ل قكهی الش م٘ھ بی

گٙلہكق كے رشمیٌف تعٌشػ كے چ٘بٌت کٌش فٙمٌ ہكق۔

ل  ( -ب حكق سے نطٌلیل کیٌ چٌۓ کل )قٖش تی مٌحكؿ كے اجتٙاـ کٌ شعكش بٚھٌئیق ،انہیق
ے مس خ ٙکی گئی ہے ،تٌکل لم شلۓ ضمیف
بل بتٌبٌ چٌۓ کل بل کٌئىٌت ،ايسٌف ہی کی لۓ

کی آبٌر کٌشي كے بٌب میق چٌيشیق ل قٌئ مقٌـ ہكٍے کی جیثیُ سے ضىٖ گی میق ابىٌ

فٙض ارا کٙسکیق۔

ے مىٌسٍ ہے کل:
 - 3اس کی لۓ
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ے ىضهی قٙاش رب حٌۓ ،الش سٍ کك ـفُ رستیٌب کٙا ئی چٌۓ ،ىیٛ
أ  -بىیٌري تعلیـ  ،سٍ کی لۓ
ے ضٙلشي بىیٌري معلكمٌت شٌمؿ کی
ے کی شخصیُ گٙي الش سھف سٌضي کی لۓ
اسنیق بؼ

چٌئیق۔
ب - جَ ٙؿ ہكکل بٙلفی شىؿ  ،ہ ٙطٙد کی سکىٗشي تعلیـ کك فٙلغ ربٌچٌۓ الش اس کی حكع لل

افٛا ئی کی چٌۓ ،تٌکل معٌش ًٙكے ـقٌعٖ ب ٙىٍے لامے اجتنٌعی فٙائض اراکٍٙے ب ٙقٌرش،

ے ،ىی ٛبل تعلیـ ،سٌشً
ل ش کىؾ کالس لیی ٙسے متعل قل معٌش ًٙکی ضٙلشبٌت یكشي کی چٌس ه

ب حكق کك نھیٌ الش رستیٌب کٙا ئی چٌۓ ،الش ضٙلشت بٍٚے ب ٙـفُ تعی لـ الش مٌ لی امٖار کی

ے چٌئیق۔
ے مىٌسٍ اىتظٌمٌت ک ۓ
فٙاہ وی جی س
ے لا لی اعلی تعلیـ  ،سھ ًی عالجی تكق الش ج سنٌ ٌی ل
ج - ہ ٙطٙد كے مىٌسٍ ل سٌئؿ شکھ ٌ

نفسیٌ تی آمٌر گی کی بىیٌر ب ٙسٍ کك رستیٌب کٙا ئی چٌۓ۔

***
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ـفی ٖ معلكمٌت چٌعؿ کٙىٌ

 - 2ب حل ،ایسی معلكمٌت لمٌرً چٌعؿ کٍٙے کٌ حقٖاش ہے ،حك لسٌئؿ ابالغ يش ٙکٙتے ہیق ،الش

جف کٌ بل ـكصٖ ہكتٌ ہیکل اسىی معٌش ٙتی خكش چٌ لی بٌئیٖاش بىٌ ئی چٌۓ ،اسىی رب ًی تٙبیُ میق

شسكذ ىبٌچٌۓ ،اسىی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی تىٖشس تی کی حفٌظُ کی چٌۓ ،الش اسکك ایسی معلكمٌت

ے نغ ٙہكق۔
ے لۓ
الش وكار سے ب حٌبٌ چٌۓ حك اف تنٌـ بہلككق سے اس ه

001
 - 4معٌش ًٙكے ،ی شمكؿ جکكمُ تنٌـ اراشلق ب ٙىضـ ہے ،کل لم ذقٌف تی ،اخال قی ،م٘ھ بی،

الش معٌش ٙتی منفعُ کی چٌمؿ معلكمٌت ل مٌرلق کی تیٌشي ،تیٌرمے ،الش اشٌعُ کی

حكع لل افٛا ئی کٙبق ،اىىی ،ب حكق تؽ شسٌ ئی کك آسٌف بىٌئیق ،الش اف تنٌـ بہلككق سے ب حكق
ے نغ ٙمعلكمٌت تیٌش ل يش ٙکٍٙے ب ٙبىٖش ل گٌئیق۔
کی لۓ

***

000

حھٹی فصؿ

ہنل خہتی تحفظ
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تشٖر الش ب  ًٙب ٙتٌك سے حفٌظُ

ے کٌ حؼ ہے کل اسىی ربوھ بھٌؿ ،بٌ ىگھٖاشُ کٍٙے لامے کسی بھ ی شخص کی چٌىٍ سے تشٖر
 - 2بؼ

،بٌ اسبُ ،بٌ کسی بھ ی قسـ کی ضلش ضبٙرس تی کی تنٌـ صكشتكق سےحفٌظُ کی چٌۓ،ىی ٛج سنٌ ٌی بٌ

سھ ًی بٌ نفسیٌ تی ل حٌظ سے اس كے سٌتھ س خ تی كے بٙتٌك ،الش ىبٙلا ئی لبے تكخػی ،بٌ عٛت
لجٙمُ کك ضؽ بہكى حٌٍے لامے کسی بھ ی سلكؽ سے اسىی جنٌبُ کی چٌۓ۔
ےنطلكب قٌب ؿ
ے ىضهی ارب ل شٌئستگی سوھٌٍے كے دقٌضكق ،الش تٙبیُ كے ل ۓ
ے کی لۓ
 - 3بل حؼ ،بؼ

قیكؿ سٛاكق کی شام میق مٛاجـ نہیق ہے ،حك سنچھٌٍے ،قٌئؿ کٍٙے الش تٙغیٍ ل حكع لل رىٍے

كے لسٌئؿ کك متكاضف ،الش رايشنىٖاىل اىٖاض میق ب هحٌ ک ٙتی ہیق ،الش سٛا ل زشاٍے كے شٙعی ،قٌنك ٌی،

الش نفسیٌ تی ضٌبطكق (کٌ رامف بھ ی ہٌتھ سے نہیق ح ھكص تی ہیق)۔
ے كے
 - 5معٌش ًٙكے  ،جکكمُ سنیُ تنٌـ اراشلق کی سمل راشي ہیکل لم لالٖبف الش بؼ

ے میق مىٌسٍ مٖر ربق،
ے کی تٙبیُ کی سمل راشبٌق سىیھٌ ل ٌ
رب گ ٙقٌنك ٌی سمل راشلق کك  ،بؼ

ىی ٛابنٌ ٌی تٙبیُ كے اصكلكق کك ( ب حكق كے رلكق میق) ب ٹھٌٍے الش ای سٌ مثٌ لی معٌشٙم
ے ىضـ ہ ٙطٙد كے معٌش ٙتی ،قٌنك ٌی ،ابالغی الش ذقٌف تی اقٖامٌت کٙبق ،حك
قٌئـ کٍٙے کی لۓ

002

ے اخالؼ
ے سے اح ل
سىگیف خطٌكق الش ىٌی سىٖبٖم عٌرات ل اطكاش کك یس ی شُ زاؿ ک ٙاح ل

ے ابىٌۓ۔
الش طكش ط ٙیق

***
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عٛت ل جٙمُ الش ىی ؽ ىٌهی ب  ٙرسُ اىٖاضي سے حفٌظُ

 - 2ب حل ،ہ ٙطٙد كے جىسی استچصٌؿ ،بٌ جىسی ضبٌر تی بٌ اب ًی عٛت ل جٙمُ الش ىیؽ ىٌهی ب ٙکسی

بھ ی غی ٙقٌنك ٌی رسُ اىٖاضي سے حفٌظُ کٌ حقٖاش ہے۔

 - 3اس کٌ حؼ ہیکل يشل آلش مٌ رلق ،عقؿ ل سھف کك متٌث ٙکٍٙے لامے مٌرلق ،يشل الش مشٙلبٌت كے

استعنٌؿ ،الش سگٙبِ نكضی ل غیٙم سے اسکك محفكظ شکھٌچٌۓ۔

ے سے ب حٌبٌ
 - 4لم اس نٌ مست حؼ ہے کل اسکك اغكا ہكٍے ،فٙلخُ ہكٍے ،الش سٌمٌف ت حٌشت بى ٌ

چٌۓ۔
ے ى گہٖاشُ كے ،اض شلۓ شٙبعُ ل قٌنكف سمل راشلق کی سمل راشي ہیکل لم
 - 6لالٖبف الش اس ه

ے كے اىٖش بے راشي بیٖا کٙبق ،اس کك بٙي عحی تكق ،حھ حكشي محٌلس دفٙبٔ ،الش بًٙ
بؼ

کالـ کی سنٌعُ جیسی غلط اث ٙح ھكص ٍے لا لی تنٌـ اشیٌو سے رشل شکھیق ،ىی ٛای سٌ بہتٙ

ے۔
ىمكىل الش ىیؽ عحیُ نھیٌ کٙبق ،حك اسىی ح فٌظُ میق معٌلف ب ٌ
 - 7معٌش ًٙكے ،ی شمكؿ جکكمُ ،تنٌـ اراشلق ب ٙفٙض نے کل لم سشائع ابالغ کك ایسی تنٌـ
ے ضٙلشي تٖابی ٙکٙبق ،حك ب حكق ب ٙاث ٙزال تی ہكق ،بٌ اف كے بے شام
ے کی لۓ
اشیٌو سے بٌؽ شکھ ٌ

003

ے قٌنك ٌی،
ے کی حكع لل افٛا ئی ک ٙتی ہكق ،بٌ اس عنؿ میق مٖر رب تی ہكق  ،ىی ٛای س
شل بى ٌ

معٌش ٙتی الش تٙبی تی اقٖامٌت کٙبق جس سے بل ـكصٖ یكشا ہكتٌ ہك۔

***
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اقتصٌري استچصٌؿ سے حفٌظُ

ے کٌـ کی اى حٌـ رہی سے اسکك ب حٌ بٌ
 - 2ب حل اس کٌ مست حؼ ہے ،کل اقتصٌري استچصٌؿ ،الش ہ ٙای س

چٌۓ ،حك خطٙىٌؽ ہك ،بٌ بىیٌري جیٙي تعلیـ بٌ قٌعٖم چٌعؿ کٍٙے سے اسکك شل کتٌ ہك ،بٌ اسىی
ے نغ ٙالش نكصٌف رم ہك۔
تىٖشس تی  ،بٌ ج سنٌ ٌی بٌ سھ ًی بٌ م٘ھ بی بٌ ار پی بٌ معٌش ٙتی يشك لىنٌ کی لۓ

_3اس میق ،ب حكق كے مختلػ کٌوكق میق شٙکُ کٍٙے کی کـ سے کـ عن ٙمتعیف کٙىٌ ،الش کٌـ كے

گھىٹكق الش اس كے چٌىت سے متعلؼ کك ئی مىٌسٍ ًظٌـ لضع کٙىٌ بھ ی شٌمؿ ہے۔

***
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جىؾ الش ہى گٌهی چٌىت

ے سے قیؿ جىؾ میق ،بٙام شاسُ شٙکُ نہیق کٙب گٌ۔
 - 2ب حل اض شلۓ قٌنكف ،ـقٙشم عن ٙکك بہكى ح ٌ

_3ھى گٌهی چٌىت  ،سٌى حكق ،الش مسلٔ تىٌضعكق كے رلشاف ضہٙیكق سے متعلؼ ت حفظ ل

ے کك اس ل حٌظ سے اللیُ چٌعؿ ہے ،کل اسکك قتؿ بٌ ضخ وی کٙىٌ ،بٌ اسبُ ربىٌ ،بٌ
ى گہٖاشُ میق بؼ

004

ے
قیٖ کٙىٌ رشسُ نہیق ،ىی ٛمحفكظ جگل ،خكشاؽ الش ط بی ل امٖاري ىگھٖاشُ سے متعل قل ا ب ٌ

حمكؼ کی ارائیگی میق بھ ی اسکك تٙجیحی جیثیُ چٌعؿ ہے۔

***

005

سٌتكب ق فصؿ

ے كے ا علی ـفٌرات کی ب ٌسٖاشي
بؼ
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ايسٌ ٌی حمكؼ كے مىشكشات سے استفٌرم
ے بٌب كے اج نٌـ ،تيظیـ اسالهی کٌنفٙيس کی(  / 6اگسُ 2::1و کك مىع قٖم)
اس حكت ل

سٙبٙاہی کٌنفٙيس سے" اسالـ میق ايسٌ ٌی حمكؼ"سے متعلؼ چٌشي شٖم ،اس مىشكش قٌہٙم میق لاشر

ايسٌ ٌی حمكؼ میق سے کسی ابؽ سے بھ ی متعٌشض نہیق ہیق ،حك اس آئیف كے سٌتھ مله ٙابؽ یكشي

ے بیف اىقكاهی مىشكش سے متصٌرـ ہیق ،حك
اکٌ ئی شنٌش ہكتٌہے ،الش ىل ہی بل[ اج نٌـ] کسی بھ ی ای س

اج نٌـ اسالهی شٙبعُ سے متعٌشض ىل ہك۔

***
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ے اقٖامٌت
ے كے حمكؼ کك فعٌؿ بى ٌٍے کی لۓ
بؼ

ے حمكؼ کك فعٌؿ
ے گۓ
معٌش ًٙكے ،جکكمُ سنیُ تنٌـ اراشً اس بٌب میق بیٌف ک ۓ
ے چٌٍے كے
ے کی طٙػ سے اف حمكؼ كے استعنٌؿ ک ۓ
ے مىٌسٍ اقٖامٌت کٙبق ،الش بؼ
بىٌٍے کی لۓ

لقُ اسىی ىمك ب٘ب ٙعالجی تكق كے ل حٌظ سے اسکك مىٌسٍ ھٖابٌت ل شہىنٌ ئی نھیٌ کٙبق ،سٌتھ

ے راشلق ،بٌ سٙبٙستكق لغیٙم کی سمل راشیكق
ے كے قٌنكىٌ سمل راش لكگكق میق سے شش ت
ہی لالٖبف ،بٌ بؼ

کٌ اجتٙاـ کٙبق ،الش اف كے حمكؼ لفٙائض کی بٌسٖاشي کٙبق۔

***

006
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ب ح كق سے متعل قل تنٌـ اوكش می ق اف كے ا علی ـفٌرات کی ب ٌسٖاشي

ے كے اعلی ـفٌرات کك چٌعؿ
ب حكق سے متعل قل تنٌـ کٌشلائیكق میق ،اللیق جیثیُ ،بؼ

ہك گی ،خكام بل(کٌشلائ )قٌنكف سٌض ،بٌ عٖال تی ،بٌ اىتظٌهی اراشلق کی چٌىٍ سے کی چٌئیق ،بٌ معٌش ٙتی

ے لالٖبف بٌ اس كے اض شلۓ قٌنكف ل
ى گہٖاشُ كے عكاهی بٌىحی اراشلق کی طٙػ سے ،سٌتھ ہی اس ه

شٙبعُ سمل راش لكگكق میق سے اس كے سٙبٙس تكق لغیٙم كے حمكؼ ل فٙائض کٌ بھ ی خیٌؿ

شکھٌچٌۓ گٌ۔

***

007

بٌىح كاق بٌب

_______

ح ھ كٹے سے ب  ًٚخٌىٖاف تؽ

بہلی فصؿ
معٌش ٙتی امٖار ب ٌ ہ و ی

بہال وك ضكع :اسالـ می ق معٌش ٙتی امٖار ب ٌ ہ و ی کی جیثی ُ
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ے عنؿ می ق آٍے کی ا سٌس
امٖار ب ٌ ہ و ی کٌ اصكؿ الش ا س ه

مٌ لی ل معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی ،اسالـ كے عٌـ الش بىیٌري ـقٌعٖ میق سے ہے ،اسے

ے بىیٌري اصكلكق ب ٙقٌئـ ہے ،ج يھیق اسالـ
معٌش ًٙمیق عنلی ش نؿ ربىٌ ضٙلشي ہے ،بل رلا ای س

ٍے چٖ رشچل اھنیُ ري ہے ،بل جنٌعُ کی منفعُ الش لچٖت ل نغیكطی ،ىی ٛہنل گی ٙايسٌ ٌی

بھٌ ئی چٌشم ہیق۔

***
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اسالـ می ق امٖار ب ٌ ہ و ی كے رائًٙ

008

اسالـ میق امٖار بٌہ وی کٌ تعكش ،مٙیكط کٚیكق لامے چل مكق ،بٌ رائٙلق کی صكشت میق

ے ،یكشً معٌش ًٙکٌ اچٌطل کٙلیتٌ ہے ،اس طٙد بل ،ابؽ ہی خٌىٖاف كے افٙار كے
ےبہی لت
بہی لت

رشمیٌف ،کى یكق كے رشمیٌف ،الش امُ ل ج نٌـ كے رشمیٌف ،ہ ٙطٙد کی مٌ لی ،اخال قی الش معٌش ٙتی امٖار
ے انفٙاري ،لاجتنٌعی الش شضٌ
ے ابٌ
ے اس ه
ے کی لۓ
بٌہ وی ب ٙمشتنؿ ہكتٌہے ،ىی ٛاسے عنلی ش نؿ ر ب ٌ

ے ہیق۔
کٌشاىل ل جیٙي کئی می نٌ ىٛمس الش ط ٙیق

ے ،الش صكشتیق بیٌف کٍٙے ب ٙا ک تفٌ
ہـ بہٌق عٙػ خٌىٖاف کی چٖتؽ امٖار بٌہ وی كے شعب

ے رشسُ ہكٍے سے،
کٙبق لے ،اس خٌىٖاف کی چٖ تؽ ،حك معٌش ًٙکٌ سىؾ بىیٌر ہے ،الش ج س ه

ے ہیق۔
معٌش ًٙكے سٌشً چٌىت رشسُ شہ ت

***

009

ر ل سٙا وكضكع :عمك ه ی ا ج نٌمٌت
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اجتنٌ عی ُ کٌ مٛاخ ا مٖار ب ٌ ہ و ی کٌ متقٌضی

ايسٌف ،اجتنٌعیُ ی سىٖ ،الش بیٖائشی طكش ب ٙگٙل یكق میق ضىٖ گی ی س ٙکٍٙے کی خكگ ٙمخلكؼ
ے من هف نہیق ہے ،لھ٘ا مٌلٖاشلق الش غٙب یكق كے رشمیٌف ،امٖار بٌہ وی،
ے جیىٌ اس کی لۓ
ہے ،الش اکیى

تىگی میق ابؽ رلس ًٙکی مٖر ،الش خكش چٌ لی میق مشٌشکُ ،ايسٌنكق كے رشمیٌف معٌش ٙتی ب هچھ تی

ىٍے ،الش ايسٌ ٌی ل چٖت لبھٌ ئی چٌشم قٌئـ کٍٙے كے اھـ بىیٌري ضٌبطكق میق سے ہے۔

***
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امٖار ب ٌ ہ و ی کی چٖب ق

ے اس بٌت کٌ ضٌمف ہے کل منٌف،
اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی ( کٌ ًظٌـ) افٙار کی لۓ
خكشاؽ کیٚا ،عالخ الش تعلیـ کی اشٖ ضٙلشتكق ،مچض ضٙلشتكق الش ت حسی ًی چٌج تكق 1میق سے۔ اف
ے ل بٌ ى ئی رشچل كے نہیق ،ب لکل
کی بىیٌري ضٙلشبٌت اس اىٖاض میق یكشي کی چٌئیق ،حك لكگكق كے ى حى
ے کٌ فی ہك۔
رشمیٌ ٌی رشجے كے ابؽ عٌـ شخص کی لۓ

1

۔ بل تیٍكق ،ا ھؿ ػقل ل اصكؿ ػقل كے اغطالخی اؿفٌظ " :الغٙل شبٌت ل الحٌجیٌت ل التحسیىٌت" كے بٌلمقٌب ؿ

ے بٖف كے کسی عغك كے تلػ ہكٍے کٌ خطٙم
ہیق ۔۔۔اشٖ ضٙلشت لم  ،جسىی تهنی ؿ كے بغی ٙايسٌف کی چٌف بٌ اسه
ہكتٌہے ،مچض ضٙلشت لم ہے  ،جسىی تهنی ؿ ىل ہكٍے کی صكشت میق بل خطٙم تك نہیق ہكتٌہے  ،تٌھـ ايسٌف کی ضىٖ گی
مىقُ سے گ٘ش تی ہے  ،جیىی تحسیً ی چٌج ُ کٌ ىنی ، ٙاف رل نكق كے بعٖ آتٌہے ،بعًی اسىی تهنی ؿ سے ايسٌف کی ضىٖ گی
آسٌف ہك چٌ تی ہے۔

021

***
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اسالهی معٌش ًٙکٌ تعٌلف

اسالـ ٍے ،اسالهی معٌشٙم کك ىی ىی الش ب ٙہیٛگٌشي میق ابؽ رلس ًٙکی اعٌىُ ب ٙاستكاش کیٌ

ہے ،الش معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی ،ىی ىی کی ابؽ اھـ صكشت ہے ،کیكىکل بل افٙار معٌشٙم كے رشمیٌف،
ے اھـ
بٌہ وی شبط لتعلؼ عٌـ کٙكے ،الش اف کی شٌري کٙكے ،گھ ٙی سٌٍے کی طٌقُ بٚھٌک، ٙامُ کی لۓ

خٖمُ اى حٌـ رب تی نے۔

***
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امٖار بٌ ہو ی لاج ٍ اىراوحؼ

اسالـ میق امٖار بٌہ وی ،کك ئی ایسی مف مٌ ٌی خیٙات نہیق ،حك لكگكق کی مٙضی ب ٙح ھكصري

گئی ہك کل چٌہیق تك ربق الش چٌہیق تك ىل ربق ،ب لکل اسالـ ٍے اسے متمكؿ لكگكق كے مٌؿ میق ابؽ

ے بغی ٙکل اس كے مست ح قیف کك ارا کٙىٌ
ے ،اجسٌف جتالۓ الش اچٌضت ر ب ۓ
ای سٌ حؼ قٙاش ربٌہے ،ج س
ے ابؽ ای سٌ ٹھكس ًظٌـ بىٌبٌہے۔ حك متمكؿ
ىضـ ہے ،الش اسىی اف تؽ شسٌ ئی کك ی قی ًی بىٌٍے کی لۓ

لكگكق کی سمل راشي  ،الش ج هنٙاف کی سمل راشي رلنكق کك محیط ہے۔

***

رفعل" " 23:

020

امٖار ب ٌ ہ و ی كے حقٖاش

اسالـ میق امٖار بٌہ وی كے حقٖاش ،معٌش ًٙكے ،مستقؿ بٌ عٌشضی طكش ب ٙاسالهی

ے کل بتیـ
ے ہیق ،حك اب ًی بىیٌري ضٙلشتیق یكشي ىل ک ٙبٌشہے ہكق ،جی س
من لهُ میق ـقیـ لم تنٌـ طیق

ے ،کنٛلش ل ىٌتكاق ،الش غٙبٍ ل محتٌخ لكؾ ،ىی ٛچٌرثٌت ل سٌى حكق كے ش نٌش لكؾ ،بٌ لم لكؾ حك
بؼ

چٌئ ٛمنفعتیق چٌعؿ کٍٙے کی ف ه ٙمیق قٙضٖاش ہك ک ٙقٙض ارا ىل ک ٙبٌشہے ہكق ،اف سٌشً چٌىت

كے مٌشً ہكۓ لكگكق میق مسلنٌف بٌ غی ٙمسلـ ہكٍے كے ل حٌظ سے کك ئی فٙؼ نہیق ہے۔

***
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اسالـ می ق ا م ٖار ب ٌ ہ و ی مٌ لی عی ٌرتكق کی ا سٌس

ے بہُ سے قكاىیف لًظٌوكق كے اھـ شٙعی ـقٌعٖ میق سے
اسالـ میق امٖار بٌہ وی ،ای س

ے
ابؽ ہے ،حك اسالهی معٌش ًٙکی اسٌس ہیق ،الش حك مٌ لی عیٌرات كے ىٌـ سے معٙلػ ہیق ،جی س

ے ،ع لل شج وی کٌ ج هـ ،عٌقلل کٌ ًظٌـ( قتؿ خطٌ كے خكف بہٌ کی
ے راشلق كے بٌہ وی ىٌف نػق
کل ضکكان ،شش ت

ے راشلق کی شٙکُ کٌ ًظٌـ) ،قكهی آمٖ ٌی کی ،امیٙلق لغٙب یكق میق
ارائیگی میق محٙـ كے ہـ چٖ شش ت

ميدفٌىل دقسیـ کٌ ج هـ ،بے سكري قٙضل ،ؽ فٌشً الش ى٘شبق لغیٙم۔

***

022

تی سٙا وكضكع :امٖار بٌ ہو ی كے دفصیلی ا ج نٌمٌت
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امٖار ب ٌ ہ و ی كے دفصیلی ا ج نٌمٌت

امٖار بٌہ وی کی بٌبىٖي كے شٙعی اج نٌمٌت ،بتٖشبْ کیھ ی "فٙضیُ" کی ش نؿ میق ہكتے

ہیق ،الش کیھ ی "است حیٌب" کی صكشت میق ،اسی طٙد (امٖار بٌہ وی کی) حقٖاشي كے رائ ًٙبھ ی
ے) کٌ
ے کل عٌجٍ مٌؿ الش حقٖاش کی قٙابُ(شش ت
گكىٌگكق ہیق ،ای سٌ کئی ل حٌظ سے ہكتٌہے ،جی س

رشچل،الش مٌؿ ب ،ٙاض شلۓ شٙبعُ عٌئٖ ہكٍے لامے مچعكؿ کی نكعیُ کل آبٌ لم "فٙض" ضکكان ہے،

بٌ ىضهی ىٌف نػقل ہے ،بٌ اب ًی مٙضی سے ري چٌٍے لا لی خیٙات ،ىی ٛحقٖاش کی نكعیُ كے اعتیٌش سے

کل آبٌ لم اشٖ ضٙلت ہے ،بٌ مچض ضٙلت ہے ،بٌ ت حسی ًی ضٙلشت  ،الش اس سیٍ كے ل حٌظ سے

جس كے ط فیؿ بل ضٙلت لحكر میق آ ئی ،کل آبٌ لم کك ئی میٌد منفعُ ہے ،بٌ کك ئی جیٙي طٌقُ
ے ٹھكس ًظٌـ كے
ے ابؽ ای س
ے بھی لت
ہے ،بٌ ىٌچٌئ ( ٛالش ىٌقٌب ؿ ق یكؿ ) تصٙفٌت  ،بل رائ ًٙبھی لت

ے ہیق ،ج تی کل اسالـ سے متعلؼ بل
ت حُ ،جس کی کكئ ًظی ٙنہیق ،یكشً معٌش ًٙکٌ اچٌطل کٙلی ت
ے آبٌہے ،اس سٍ کی بٌبُ
ب حٌطكش ب ٙکہٌ گیٌ ھیکل لم ای سٌ م٘ھٍ ہے ،حك غٙب یكق ل نظلكوكق کی لۓ

ػ قل اسالهی کی کتٌیكق میق م٘کكش اس كے دفصیلی اج نٌـ کیطٙػ شحكع کیٌ چٌۓ۔

***

023

رلسٙي فصؿ

علل ش جو ی
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ـفہكـ کی تك ع ی ػ ل يشٌىٖ ھی
 . 2شجـ كے ؿف ظی معًی ہیق؛ اب ًی مٌق كے ش هـ میق ايسٌف كے ت خلیؼ بٌٍے الش اسىی بىٌلث

ے راش ہیق ،خكام بل مٌق خہ تی
لسٌخُ كے مهنؿ ہكٍے کی جگل  ،بہٌق اس سے م ٙار شش ت

ے راش ہكق بٌ بٌة خہ تی ہكق۔
شش ت
ے راشلق سے ىٌطل حكص ٍے کٌ نطلٍ بل ھیکل رلس ًٙتنٌـ لكگكق سے
 .3ع لل شج وی ،بٌ شش ت
ے سٌتھ جسف سلكؽ الش ىی ىی ل بہال ئی کی چٌۓ ،ىی ٛاىکك حمكؼ ل لاجیٌت الش
ے اى ه
بہ ل

ے چٌئیق۔
مست حیٌت ارا ک ۓ
ے راشي کی ىٛرب ىی الش رلشي
ے راشلق سے ،اس ع لل شج وی الش ىٌطل حكص ٍے کٌ ج هـ ،شش ت
 .4شش ت

كے ل حٌظ سے فٙض ،لاجٍ ،الش مست حٍ کی صكشت میق متٍكع الشمختلػ ہكتٌ ہے،
ے
ے بعٖ ہك ،ج تی کل بل ع لل شج وی ،لالٖبف کی لۓ
ے سٍ سے ىٛرب ىی بہ ٙلم حك قٙبُ میق اس ه
بہ ل

ابثٌش ل قٙبٌ ٌی تؽ بہكىٓ چٌ تی ہے  ،کیكىکل لہی (ايسٌف كے) لحكر میق آٍے کٌ سیٍ ہیق ،

تنٌـ اسالهی ًعكص ل تعلینٌت میق مٌق کك بٌة ب ٙفكقیُ ري گئی ہے۔

***
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024

ع لل ش ج و ی کی اھنی ُ
ے کك
ے اىٖاض میق حكصً شکھ ٌ
ے راشلق سے ىٌطل حكصٍے  ،ال شاسے اح ل
 . 2اسالـ ،ع لل شج وی  ،شش ت

بٚي اھنیُ ربتٌہے ،ىی ٛاسے تك صٍے الش ختـ کٍٙے سے ہنیق شٖت سے خیٙراش ک ٙتٌہے۔
ے راشي کك " ششتل شجـ" سے تعیی ٙکٙىٌ ،سھٍكق کك اس طٙػ متكچل کٙتٌ ہے  ،کل شجـ
 .3شش ت

مٌرشکك اہلل کی ،ايسٌف کك عٖـ سے بیٖا کٍٙے کی قٖشت ،الش معحٛم خٖالىٖي کٌ ـقٌـ گٙراىٌ

ے راشلق كے حمكؼ ارا کٍٙے
ے تكص ٍے کی بٌبُ) رب ًی مٌىع کك  ،الش شش ت
چٌۓ  ،اس سے (شش ت

ے گی۔
( كے چ٘بٌت) کك دمكبُ مى

***
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ع لل ش ج و ی كے ا سی ٌب ل طٙیكھٌۓ کٌش
 . 2اسالـ ٍے (ع لل شج وی) کك لشاثُ كے ضٌبطكق  ،الش معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی میق تٙجیحی
( )1

جیثی ُ

ے کی اسٌس بىٌبٌہے ،الش معٌش ًٙکی نغیكطی الش
کی بىیٌر ،الش معٌش ٙتی زھٌ ىؼ

ے سٙگٙـ عنؿ معٌش ٙتی ششتكق میق سٍ سے گہٙا الش اھـ ششتل شنٌش کیٌہے۔
ی قٌو کی لۓ
 .3اسالـ ،بیٌش لمحیُ كے ششتكق  ،خكش گكاش شبط لتعلؼ ،الش جسف معٌشٙت کك مىٌسٍ

ے ،الش ع لل شج وی کك ًظ ٙاىٖاض ىل کٍٙے ب ٙضلش ربتٌہے ،خكام اسیٌب
چٖ تؽ بٙقٙاش شکھ ٌ

مخٌعنُ الش مسلؽ ل اعتقٌر میق اختالػ کتىٌہی کیكق ىل ہك۔

 - 1بعًی بل کل معٌش ٙتی امٖارمیق کس کك اللی ُ الش تٙجیٔ چٌعؿ ہك گی۔

025
ے راشلق
ے کٌ اھتنٌـ کیٌ چٌۓ ،الش شش ت
 .4ابؽ رل س ًٙکك اوكش خی ٙکی تل قیف کٍٙے الش مٖر ر ب ٌ

كے رشمیٌف تٙجی حٌت کٌ خیٌؿ شکھٌ چٌۓ۔

***

026

تی سٙي فصؿ

ىٌف نػقل
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ىٌف نػقل ،امٖار ب ٌ ہ و ی کٌ سٍ سے اھـ س ش بعل

م٘ھٍ اسالـ کی خعكعیُ بل ھیکل اس ٍے ،افٙار خٌىٖاف كے رشمیٌف ،ابؽ رلس ًٙكے تئیق،

الش افٙار لجکكمُ كے رشمیٌف ىٌف نػقل کی سمل راشي کٌ ،ابؽ ٹھكس ًظٌـ شکھٌ ہے ،بٌبق طكش کل بل ،

ے کی جیثیُ شکھتٌ ہے ،الش رل نكق مله ، ٙغٙبٍ ىٌ تكاق الش
اسالـ میق ًظٌـ امٖار بٌہ وی كے ابؽ ح ظ

مع٘لش لكگكق کی ضٙلشت یكشي کٙتے ہیق۔

***
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ب ی كي ،کنسف ب ح كق  ،الش اف كے شنٌش می ق آٍے لالكق کٌ ىٌف نػقل
 . 2متمكؿ آسكرم چٌؿ شخص ،مٙر ہكکل عكشت  ،ح ھكٹٌ ہك کل بٚا ،اس کٌ خٙح الش ىٌف نػقل،

ے مٌؿ میق سے ہكگٌ ،سكاۓ ب یكي كے  ،ج س نٌ عالخ سنیُ ہ ٙطٙد کٌ ىٌف
اس كے ا ب ٌ

ے ظكھ ٙكے سمل ہكگٌ ،خكام لم (بعًی ب یكي) آسكرم چٌؿ ،الش مٌلٖاش ہی کیكق ىل
نػقل اس ه

ہك۔
 .3کنسف ىٌراش ب حكق کٌ ىٌف نػقل اف كے لالٖ ب ٙہكگٌ ،خكام لم غٙبٍ ہی کیكق ىل ہك ،اس كے

ے اخٙاچٌت ،اف کی آسكرم چٌؿ مٌق ،بٙراشُ کٙبگی ،بٌ اى نٌ
غٙبٍ ہكٍے کی صكشت میق اى ه

027

ے راش ،الش بل اخٙاچٌت اف كے لالٖ كےسمل بطكش قٙض ہكق
کك ئی سٍ سے قٙب بی مٌلٖاش شش ت

ے ،کنٌ ٍے
لے ( اسنیق کچھ دفصیؿ ہے ،حك ػ قل کی کتٌیكق میق ربوھ ی چٌۓ) ،اگ ٙب ًٚبؼ

سے لاقعتٌ قٌع ٙہكق ،بٌ قٌعٙلق كے ج هـ لشنٌش میق ہكق ،تك اس صكشت میق اى نٌ بھ ی

ے گھ ٙکی
بػی ج هـ ہے ،شہی بحی تك اس کٌ ىٌف نػقل چٌشي شہے گٌ بہٌق تؽ کل شٌري کٙكے ا ب ٌ

ے خٌلىٖ کی طٙػ مىتقؿ ہكچٌۓ گٌ۔
ىل ہكچٌۓ ،اس چٌلُ میق اس کٌ حؼ ىٌف نػقل ،اس ه

***
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ے ل امے ىٌراشلق کٌ ىٌف نػقل
کسٍ شضؼ کی س ه ُ ش کھ ٌ

ے بٌس مٌؿ تكہك مگ ٙاس کی ضٙلشت بھ ٙىل
ای سٌ ىٌراش شخص  ،حك بٌل نؿ تػی رسُ ہك ،بٌ اس ه

ہك ،اگ ٙبل شخص کنٌٍے کی س هُ شکھتٌ ہك ،تك اس ب ٙىضـ ہكگٌ ،کل کك ئی ای سٌ مىٌسٍ کٌـ زھكىٗ
ے کٌ فی ہك ،الش چٌکـ(لقُ) اس کٌ بٌبىٖ ہكگٌ ،کل اسىی مٌ لی
ے کی لۓ
مے ،حك(ب لحٌظ اب ًی آمٖ ٌی) اس ه

اعٌىُ ک ،ًٙالش جسٍ چٌؿ ،مىٌسٍ کٌـ چٌعؿ کٍٙے میق اسکك مٖر رً۔

***
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غی  ٙشٌري شٖم خكاتی ف کٌ ىٌف نػقل

ے خٌلىٖ کٌ اىتقٌؿ ہكگیٌ ہك،
2۔ غی ٙشٌري شٖم عكشت ،بٌ لم عكشت ج سىی طالؼ ہكگئی ہك بٌ اس ه

ے مٌؿ میق سے ہكگٌ ،الش
ے ابٌ
الش لم عٖت گ٘اش ج ىی ہك ،اگ ٙبل آسكرم چٌؿ ہے ،تك اس کٌ ىٌف نػقل اس ه

ے
اگ ٙبل ىٌراش ہے ،تك اضشلۓ شٙبعُ ،بل کٌـ زھكىٍٗے کی بٌبىٖ نہیق ہك گی ،الش اس کٌ ىٌف نػقل اس ه

028

ے راش كے سمل ،بھ ٙاس ب ٙحك ششتل
ے سٍ سے ىٛرب ىی شش ت
ے راشلق كے سمل ہكگٌ ،بہ ل
سٙبٙسُ بٌ شش ت

ے بعٖ ہك ،اگ ٙلم ابؽ ہی رشچل كے کئی ابؽ ہكق ،تك اف میق سے ہ ٙابؽ کی مٌ لی چٌلُ كے
میق اس ه

ل حٌظ سے ،بٌ بٙاب ٙبٙاب ،ٙاف ب ٙدقسیـ کٙربٌ چٌۓ گٌ ،اسی ط ٙد اگ(ٙاعٌىُ كے) حقٖاش کئی لكؾ ہكق

تك شٙعی اج نٌـ میق لاشر دفصیؿ

ے رشمیٌف تٙجی حٌت کی فہٙسُ تیٌش کی چٌۓ گی۔
كے نطٌیؼ ،اى ه

3۔ہٌق اگ ٙغی ٙشٌري شٖم خٌتكف ،کسی مىٌسٍ کٌـ کی مٖر سے کسٍ معٌش کٙشہی ہے ،تك اس نٌ ىٌف

نػقل اسىی کنٌ ئی سے ہكگٌ۔

ے بٌس مٌؿ ہك ،ىل کك ئی کنٌ ئی ہك ،بٌ ہك مگ ٙاسىی
ے راش ىل ہكق ،الش ىل اس ه
4۔اگٙکسی خٌتكف كے شش ت

ے کٌ فی ىل ہك ،تك اس کٌ ی قٖش ضٙلشت ىٌف نػقل ضکكان لعٖقٌت كے مٌؿ میق سے ہكگٌ ،بٌ
ضٙلشت کی لۓ

ے لم مسلنٌنكق كے بیُ النٌؿ سے ارا کًٙگٌ۔
بھ ٙچٌکـ (لقُ ) كے سمل ہكگٌ ،ج س

***
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ے ل امے ىٌراش لكگكق کٌ ىٌف نػقل
کسٍ شضؼ کی س هُ ىل ش کھ ٌ

لم ىٌراش شخص حك کسٍ معٌش کی س هُ ىل شکھتٌہك ،بٌ اسے کك ئی جسٍ چٌؿ ،مىٌسٍ کٌـ ىل مؿ

ے کل
ے راش ب ٙىضـ ہك گٌ ،جی س
ے کسی سٍ سے قٙب بی مٌلٖاش شش ت
ے شخص کٌ ىٌف نػقل اس ه
س نٌہك ،ای س

ے بعٖ ہك ،اگ ٙابؽ
آسكرم چٌؿ الىر ،اگ ٙالىر آسكرم ىل ہك تك لم شخص حك ( رشچل قٙابُ میق) اس ه

ے لامے کئی لكؾ ہكق ،تك بل ىٌف نػقل  ،اج نٌـ شٙبعُ میق لاشر دفصیؿ كے
ہی رشچۂ قٙابُ شکھ ٌ

نطٌیؼ  ،اف ب ٙبٙاب ٙدقسیـ کٙربٌ چٌۓ گٌ ،سٌتھ ہی مٌؿ کی ىضهی ضکكان ،الش اختیٌشي عٖقٌت ل

ے حؼ کٌ خیٌؿ شکھٌچٌۓ ،اگ ٙاس سے ،اسىی بىیٌري ضٙلشبٌت یكشي ىل ہك سکیق ،الش
خیٙات میق اس ه

029

ے ،جس ب ٙاس نٌ ىٌف نػقل لاجٍ ہك ،تك اس نٌ حؼ مسلنٌنكق كے
ے راش ىل مى
کك ئی ای سٌ آسكرم چٌؿ شش ت
ے کٌ فی
بیُ النٌؿ کك مىتقؿ ہكچٌۓ گٌ ،اگ ٙاس میق اتىٌ مٌؿ ىل ہك کل حك غٙب یكق کی ضٙلبٌت کی لۓ

ہك ،تك مسلنٌنكق كے چٌکـ ب ٙىضـ ہكگٌ کل لم آسكرم چٌؿ لكگكق كے مٌؿ ب ٙاس قٖش مچعكؿ عٌئٖ

ے کٌ فی ہك۔
ک ًٙکل حك غٙب یكق کی ضٙلشبٌت یكشي کٍٙے کی لۓ

***

031

ح ك تھ ی فصؿ

چ ٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ
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ـكصٖ شٙبعُ

ے مٌؿ
چٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ الش تكلیُ ل سٙبٙس تی (کٌ ًظٌـ) شکھٌ گیٌ ہے ،تٌکل اب ًی کنس ًی  ،بٌ ا ب ٌ

ے میق  ،بٌ اب ًی اھلیُ كے معٖلـ بٌ ىٌقص ہكٍے كے
ے تصٙفٌت کی عٖـ رشستگی كے ىتیؼ
میق ا ب ٌ

ے ،کیكىکل
ے لامے شخص كے مٌؿ ل منفعُ کی حفٌظُ کی چٌس ه
بٌعّ ،ىٌقص عقؿ ل ب ختگی شکھ ٌ
ے شبٚه کی ہٗي ہے ،الش اس کی حفٌظُ کٙىٌ ،ىی ٛاسے بٚھٌىٌ ،اض شلۓ شٙبعُ ىضـ
مٌؿ ضىٖ گی کی لۓ

ہے۔

***
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محٌفظُ ل سٙب  ٙس تی

ے لامے شخص کٌ بٌ حؼ ھیکل جکكمُ  ،اسىی سات کی ربوھ
2۔ ىٌ اھؿ بٌ ىٌقص اھلیُ شکھ ٌ

ےضٙلشي ھیکل
ے لۓ
ے حمكؼ ل مٌري ل معٍكي ـفٌرات کی ىگھٖاشُ کك ی قی ًی بىٌۓ،اس ه
بھٌؿ،الش اس ه

اج نٌـ شٙبعُ اسالهی كے نطٌیؼ،اسىی چٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ الش تكلیُ ل سٙبٙستی ،ىی ٛعٖال تی

معٌلىُ لغیٙم كے اج نٌمٌت کكاحھ ی طٙد ميظـ کًٙ۔

030

3۔

ے لامے شخص کٌ اف ى گہیٌنكق الش سٙبٙستكق ،ىی ٛقٌنكف سٌض الش
ىٌاھؿ بٌ ىٌقص اھلیُ شکھ ٌ

عٖال تی ل معٌش ٙتی اراشلق ب ٙحؼ ہے کل لم اس کی ب ح سف ل خك پی ى گہٖاشُ ل ى گہیٌ ٌی کٙبق،اسىی

امالؽ کٌ احھ ی طٙد ًظـ ل يسؼ چالئیق ،الش اس ًظـ ل يسؼ کك چالٍے کی اسے تٙبیُ ربق ،تٌکل لم

ے۔
ے ب ٙاسے سىیھٌؿ س ه
بلكغُ ل ب ختگی کك بہكى ح ٌ

***
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ىگٙاف ل سٙب ٙسُ ـقٙش ک ٍٙے کی کٌ شلا ئی ٌق
ے بٌب کی حكتھ ی فصؿ میق حمكؼ
ے كے حمكؼ ل فٙائض سے متعل قل حكت ل
اسالـ میق بؼ

ے ہیق ،اًھیق ربوھٌ
ے گۓ
چٌعؿ کٍٙے کی اھلیُ ،الش تصٙػ کٍٙے کی اھلیُ كے حك اج نٌمٌت بیٌف ک ۓ

ے لالكق
چٌۓ ،الش چٌف ل مٌؿ کی ىگٙا ٌی ،ىی ٛى گہیٌنكق الش سٙبٙستكق ب ٙىٌاھؿ بٌ ىٌقص اھلیُ شکھ ٌ
ے ،شٙبعُ اسالهی كے اج نٌمٌت الش اف سے
ے کی لۓ
كے حمكؼ ميظـ کٍٙے کی کٌشلائیكق کی دفصیؿ چٌ ى ٌ

مٌخكس قكاىیف کی طٙػ شحكع کیٌچٌۓ۔

***

032

بٌىح كب ق فصؿ

لشاثُ
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ا س نٌ شٙعی ج هـ

اسالـ میق لشاثُ ابؽ جت وی ًظٌـ ہے ،جىکك اہلل تعٌ لی ٍے  ،ثیكت ل رىلُ كے ل حٌظ سے

ایسی مستىٖ ًعكص كے سشبعل ضٙلشي قٙاش ربٌہے ،حك شٙبعُ اسالهی كے کسی بھ ی رلسًٙ

رىیٌلي ًظٌـ (سے متعل قل ًعكص) کی بل يسیُ،بہُ ضبٌرم ی سط ل دفصیؿ سے بیٌف کی گئی

ہیق،بہٌق تؽ کل اس ًظٌـ کك "علـ فٙائض " کٌىٌـ ربٌ گیٌہے۔

***
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ًظٌـ لشاثُ کی ا سٌس
ً . 2ظٌـ لشاثُ کی اسٌس ،اس ام ٙب ٙھیکل مٌؿ لشاثُ ح ھكص چٌٍے لامے کك اب ًی لفٌت كے بعٖ
ے ،اس
ے مٌؿ میق تصٙػ کٍٙے کٌ کك ئی اختیٌش نہیق ہكتٌ ،سكاۓ اس كے کل مٍٙے سے بہ ل
ابٌ

مٌؿ كے ابؽ تہٌ ئی كے اىٖش اىٖش کك ئی لعیُ کٙچٌۓ ،اسی طٙد شٙبعُ ،ضٙلشي قٙاش

ے
ے لم حمكؼ لقٙضے اراک ٙر ب ۓ
رب تی ہے کل ( مٌؿ لشاثُ کك) لاشثكق میق دقسیـ کٍٙے سے بہ ل

چٌئیق ،حك متك فی كے سمل ہكق،الش شٙبعُ اس ب ٙضلش رب تی ھیکل کل مٌؿ لشاثُ كے ابؽ

ے سے کـ میق لعیُ کی چٌۓ۔
تہٌ ئی ح ظ

033
 .3قٙضكق الش حمكؼ کی ارائگی ،الش لعیُ کی چٌٍے کی صكشت میق اس لعیُ کی تنفی٘ كے

بعٖ متك فی کٌ حك مٌؿ بٌ قی ب حٌ شہے ،لم تٙکل شنٌش کیٌچٌتٌہے ،حك لاشثكق کٌ ہكتٌہے ،الش

شٌشع ج هیـ ( بعًی اہلل تعٌ لی) ٍے اس تٙكے کك متك فی كے افٙار خٌىٖاف میق خكر دقسیـ

ے رشچۂ قٙابُ كے ل حٌظ سے ربٌہے ،الش اس ٍے بل تٙکل ح ھكص ٍے
کیٌہے ،ىی ٛہ ٙابؽ کك اس ه

ے لاشثكق كے اشارً کی سشا بھ ی مٖاخ لُ كے بغی ٙحقٖاشلق کٌ شنٌش ،الش ہٙ
لامے ،بٌ اس ه

ے کی يشٌىٖ ھی کٙكے ى بی تلی دقسیـ کی ہے۔
ابؽ كے ح ظ
ے اصكلكق ل ضٌبطكق ب ٙمشتنؿ ہے ،حكل حؽ ،اًصٌػ ،عحیٔ
 .4بل ًظٌـ (لشاثُ) کئی ای س

ے
تنفی٘  ،الش حك بھ ی چٌلُ تیٖب لیكق کی متقٌضی ہك ،اس چٌلُ میق اف تیٖب لیكق كے ـقٌبى

ے کل لشاثُ كے اسیٌب ،شٙائط ،وكاىع ،میٙاج سے محٙلـ ل
كے ضٌمف ہیق  ،جی س

ے ،شر عكؿ الش ت خٌشخ لغیٙم۔
مح حكب ہكٍے كے ضٌب ؾ
ے شٙبعُ اسالهی كے اج نٌـ ،الش اف سے مٌخكس قكاىیف طٙػ شحكع
ے کی لۓ
اف کی دفصیالت چٌ ى ٌ

کیٌچٌۓ۔

***
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لشاثُ الش ىٌف نػقل كے رلنكق ًظٌوكق كے رشمی ٌف

گہٙا تكاضف
ے لامے
 . 2اسالـ میق اج نٌـ لشاثُ کٌ بؼكش نطٌلعل کٍٙے سے معلكـ ہكتٌ ھیکل علـ الش خی ٙشکھ ٌ

ے خٌىٖاف میق کچھ اسطٙد دقسیـ کیٌ ہے ،کل لم اس كے
اہلل ٍے ،متك فی كےتٙكے کكاس ه

034

ے راشلق
رائ ًٙسے بٌہ ٙنہیق ى ن لتٌہے ،ىی ٛحقٖاشلق کی تٙتیٍ الش حعكق کی ـقٖاش ،شش ت

كے رشمیٌف ىٌف نػقل كے ضٌبطكق سے مٙیكط ہے ،الش رلنكق ًظٌـ مله ٙاسالـ میق

ے ہیق۔
معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کی ابؽ نغ یكط بىیٌر بى ت
ے ،متیٌرؿ حمكؼ ل لاجیٌت
 .3اف رلنكق ًظٌوكق كےاج نٌـ ٍے ،افٙار خٌىٖاف ب ،ٙالش اف کی لۓ

ے راش كے مٌؿ میق حؼ
ے ہیق ،جىٌى حل ج هیـ لراىٌ شٌشع (بعًی اہلل تعٌ لی) ٍے شش ت
مٙتٍ ک ۓ
ے مٌؿ میق حك (رشچۂ
ے راش كے مٌؿ میق ،بھ ٙاس ه
ے سٍ سے ىٛرب ىی شش ت
ىضـ کیٌ ہے ،بہ ل

ے بعٖ ہك ،بل بٌلعمكـ اف لكگكق میق سے ہیق ،حك ابؽ رلس ًٙكے لاشج
قٙابُ میق) اس ه
ے بل شٙط ل گٌري
ے ہیق ،ج تی کل بعض ػكھٌو ٍے تك جس ب ٙنػقل لاجٍ ہكتٌ ہك اس کی لۓ
بى ت

ے راشلق کی ا کثٙبُ ،متك فی
ے بٌل مقٌب ؿ صكشت چٌؿ بل ہے ،کل اف شش ت
ھیکل لم لاشج ہك ،اس ه

كے لم لاشج لكؾ ہیق ،جف کك بٌلآخ ٙاس نٌ تٙکل ملتٌہے۔

***
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اسالـ كے ًظٌـ لشاثُ کی امتی ٌضي خعكعی ُ

اسالـ کٌ ًظٌـ لشاثُ ،ج سىی اسٌس اس ب ٙہے کل بعض ٹھكس معیٌشلق كے نطٌیؼ

وكشج(تٙکل ح ھكصٍے لاى) كے مٌؿ میق اس نٌ قٌئ مقٌـ ل چٌيشیق ،تھكصً بہُ فٙؼ سے  ،یكشً

(افٙار) خٌىٖاف کك بىٌبٌچٌۓ ،الش بل کل اف میق كے کچھ لكؾ (تٙکل كے) ضبٌرم ح قٖاش ہكق ،بٌ اس

میق اى نٌ بٚا حصل ہك ،بل لم معتٖؿ الش اًصٌػ ی سىٖ ًظٌـ ہے ،حك افٙار خٌىٖاف کك ابؽ رلس ًٙسے

مٙیكط کٙتٌہے ،الش اف كے بٌہ وی تعل قٌت کك نغ یكط کٙتٌہے ،بٙع هس اف ًظٙبٌت كے جف میق

035

ے مٌؿ میق
س ًٙسے میٙاج کٌ تعكش ہی نہیق ہے ،بٌ حك متك فی کك اسىی لفٌت كے بعٖ اس كے ا ب ٌ

ے کی صكشت میق تھٌ  ،اف رلنكق ہی ًظٙیكق سے
ے ہیق حك اسکك ی قیٖجیٌت شہ ٌ
ے شکھ ت
لہی اختیٌش ر ب ۓ

ے نغیكط ہكتے ہیق۔
ے افٙار كے رشمیٌف شش ت
ىل تك خٌىٖاف کٌـفٌر یكشا ہكتٌہے ،الش ىل اس ه

***
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لاشثكق می ق مٌؿ لشاثُ کی دقسی ـ كے معی ٌش

اج نٌـ لشاثُ کٌ ب يظ ٙغٌئ ٙنطٌلعل کٍٙے سے معلكـ ہكتٌ ھیکل لاشثكق میق مٌؿ لشاثُ دقسیـ

کٍٙے كے معیٌشلق کی اسٌس ،رشخ سب ؿ جیثی تكق بٙہے:
ے راش ،مٙر ہك کل
ے راشلق کٌ رشچل) جىٌى حل سٍ سے قٙب بی شش ت
 . 2رشچۂ قٙابُ (بعًی شش ت

عكشت سٍ سے ب ٚا حصل مے گٌ۔
 .3لاشج کك متك فی كے لحكر کٌ تسلسؿ شنٌش کیٌ چٌىٌ  ،حك لاشج  ،متك فی كے لحكر کٌ تسلسؿ

ے چٌتے ہیق ،اف کٌ حصل ،معن ٙبیٚھیكق كے بل يسیُ بٚا ہكتٌہے ،معن ٙبی ٚھیٌق،
شنٌش ک ۓ

لالٖبف ،الش رارا راري لغیٙم ہیق ،بػی لچل ھیکل مٌؿ لشاثُ میق الىر کٌ حصل ،لالٖبف

ے سے بٚا ہكتٌہے ،الش اکث ٙالقٌت لم یكشً تٙكے كے مٌلؽ بف چٌتے ہیق ،اسی
كے ح ظ

ے سے بٚا ہكتٌ ہے ،جیکل رلنكق ہی عكشت ہیق۔
طٙد بی ٹی کٌ حصل مٌق كے ح ظ
ے کل الىر ،حك اب ًی ضىٖ گی شٙلع ک ٙشہی ہك تی
 .4ضبٌرم بٚي مٌ لی سمل راشیكق کٌ بٌبىٖ ہكىٌ ،جی س

ے بٌس اب ًی کنٌ ئی کٌ مٌؿ ہكتٌ
ہیق ،الش اف كے بٌس اثٌثل نہیق ہكتٌ ،ب ٙع هس لالٖبف كے ،جى ه

ہے ،الش لم ضىٖ گی کك بی ٹھ رکھٌ شہے ہكتے ہیق۔

036
 .5رفعل " "259میق لاشر دفصیالت كے نطٌیؼ لاشج کی مٌ لی سمل راشیكق الش مٌؿ لشاثُ میق

ے كے رشمیٌف گہٙا تكاضف قٌئـ کٙكے ،لاشثكق كے رشمیٌف اًصٌػ۔
ےح ظ
اس ه
ے ب خ ًٙکٙىٌ ،الش اسکك ابؽ ہی لاشج كے ہٌتھ میق مٙکكضىل کٙىٌ ،بػی لچل
 .6رللُ كے ح ظ

ھیکل لشاثُ ،لالٖبف ل رارا راري لغیٙم ،الش الىر ل سشبُ تؽ ہی محٖلر نہیق شہ تی ،ب لکل

ے کل بھٌ ئی ،بہىیق ،ج حٌ ،بٌة شٙبؽ
ے راش بھ ی شٙبؽ ہكتے ہیق ،جی س
اس میق ،سبلی شش ت

ے راش۔
بھٌ ئی ،مٌق شٙبؽ بھٌ ئی الش مٌق خہ تی شش ت

***
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مٙراىگی ل يسكا ىی ُ،مٌؿ ل شاثُ کی دقسی ـ کٌ معی ٌش نہی ق

ے کٌ رل گىٌ ـقٙش کیٌ ہے،
ے چٌىت میق ،مٙر کٌ حصل عكشت كے ح ظ
شٙبعُ ٍے  ،بعض ای س

جف میق رشچۂ قٙابُ  ،الش اس کی خہُ كے ل حٌظ سے رلنكق مسٌلي ہكتے ہیق ،ج س نٌ بظٌہٙ

ے بیٹٌ بی ٹی ،بھٌ ئی بہف ،ج حٌ ب ھكبھ ی ،الش
دقٌضٌ بل ھیکل حؼ لشاثُ میق بھ ی رلنكق بٙاب ٙہكق  ،جی س

خٌلىٖ ل ب یكي  ،اس فٙؼ کی ج هنُ بل ھیکل اف چٌىت میق رلنكق کی مٌ لی سمل راشیكق میق بٚا

دفٌلت ہكتٌہے ،بٌلحكبکل رشچۂ قٙابُ الش اسىی خہُ میق رلنكق مسٌلي ہیق ،جىٌى حل عكشت ہٙ
ے لاى ابىٌ حصل ،محفكظ شکھ تی ہے ،الش سكاۓ جىٖ نہٌبُ ىٌرش
چٌؿ میق مٌؿ لشاثُ سے ملٌ

چٌىت كے ،اض شلۓ شٙبعُ ،اسىی بٌبىٖ نہیق ہك تی ،کل اس میق سے کچھ ،کسی الش ب ٙخٙح ک،ًٙ

الش اف ىٌرش چٌىت میق بھ ی اسی لقُ خٙح ک ٙتی ہےجیکل لم مٌلٖاش ہك  ،جیکل مٙر  ،اف تنٌـ چٌىت

ے سے خٙح کٍٙے کٌ شٙعٌ بٌبىٖ ہكتٌہے ،اس طٙد عكشت میٙاج كے بٌب میق ،ج تی
ےحظ
میق ا ب ٌ

037

ے میق مٌؿ لشاثُ سے
کل اف چٌىت میق بھ ی ضبٌرم خكش قسنُ ہے ،جف میق مٙر اس كے ـقٌبى

رل گىٌ لیتٌہے۔

***
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دقسی ـ كے معی ٌشلق کی تطی ی ؼ می ق مٙر لعكشت كے رشمی ٌف مسٌلات :ضٌبطۂ عٌمل

حؼ میٙاج متعیف کٍٙے میق م٘کكشم بٌى چٌىت كے عاللم کسی الش چٌلُ میق مٙر لعكشت كے

رشمیٌف کك ئی فٙؼ نہیق ،جی سٌکل بطكش مثٌؿ رشخ سب ؿ چٌىت سے ظٌھ ٙہكتٌہے:
ے کی کك ئی
 . 2ایسی چٌلُ میق مٌق بٌة كے حصل کٌ آرھٌ مے گی ،جیکل رلنكق كے متك فی بی ٹ

ے کٌ کك ئی ابؽ بیٹٌ بٌ رل بیٹیٌق ہكق تك اف چٌىت
لاشج الىر ل سشبُ ىل ہك ،الش اگ ٙاف كے بی ٹ
ے كے ل حٌظ سے بٌة كے بٙاب ٙہك گی۔
ےح ظ
میق مٌق ،ا ب ٌ
ے کٌ
ےح ظ
 .3مٌق شٙبؽ بھٌ ئی بہف( ،اگ ٙبػی رل ہكق) تك اف میق سے ہ ٙابؽ ،تٙکل كے ابؽ حھ ٹ

ح قٖاش ہكگٌ ،الش اگ ٙبل ،رل سے ضبٌرم ہكق تك (تٙکل كے) ابؽ تہٌ ئی میق سٍ بٙاب ٙكے

شٙبؽ ہكق لے ،بل میٙاج "کاللل" کی چٌلُ ہے ،بعًی لم چٌلُ ،جس میق متك فی کی کك ئی

لاشج شٌذ (بعًی الىر ل سشبُ) بٌ ج( ٚبعًی لالٖبف الش رارا ،راري لغیٙم) ىل ہكق۔
ے میق ،مٙر
 .4بطكش "فٙض" ل"شر" تيھٌ ہكٍے کی صكشت میق یكشً تٙكے کٌ (تيھٌ) حقٖاش بى ٌ

لعكشت رلنكق بٙاب ٙہكتے ہیق۔

5

اس

 -بعض چٌلتكق میق عكشت کٌ بطكش ـقٙشم حصل ،مٙر كے بطكش "تعصیٍ" حصل كے بٙاب ، ٙبٌ

سے ضبٌرم ہكتٌہے۔

038
 - 4لشاثُ کی حقٖاش عكشتكق الش لشاثُ كے مست حؼ مٙرلق كے رشمیٌف دقٌبلی وكاضٍے سے

ے كے لاشج بى تی
ے لا لی اکث ٙلبی شت ٙعكشتیق ،ب٘شبعل ـقٙشم ح ظ
ظٌھ ٙہكتٌہے کل لشاج بى ٌ

ے لشاثُ كے
ے كے سش بـ
ہیق ،جیکل مٙرلق میق سے عٙػ رل قسـ كے لكؾ ،ـقٙشم ح ظ

ے ہیق ،بعًی بل لكؾ لشاثُ
ے ہیق ،بٌ قی لكؾ ،مچض بطكش "تعصیٍ" كے لاشج بى ت
حق ٖاش بى ت

ے ہكتے
ے لامے ابىٌ ابىٌ حصل مے ج ه
ے ہیق ،جیکل ـقٙشم ح ظ
كے عٙػ اسی لقُ حقٖاش بى ت

ہیق ،جف میق اکثٙبُ عكشتكق کی ہك تی ہے ،اس سے لاضٔ ہكتٌہے ،کل عكشت ،لشاثُ كے
ے ہیق ،لم مٙرلق كے
بٌب میق ضبٌرم خكش ًصیٍ لاقع ہك ئی ہے ،کیكىکل اس کك حكوكاقع ملت

ے میق ضبٌرم ہیق۔
ـقٌبى

***

039

حھٹی فصؿ

لعی ُ
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اسىی تعٙی ػ

ے سشبعل ًظٌـ میٙاج
لعی ُ :اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ ابؽ لسی لل لسشبعل ہے ،ج س ه

ے
ے رلستكق بٌ شش ت
کی ت هنیؿ ہك تی ہے ،کیكىکل بل تٙکل ح ھكصٍے لامے کی طٙػ سے بعٖ اضوكت ،ا ب ٌ

راشلق لغیٙم میق سے ج سکك چٌہے ،تٙکل كے ابؽ حصل کٌ بال ـقٌب ؿ مٌلؽ بىٌٍے کٌ ىٌـ ہے۔
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ے ل ضع ک ٍٙے کی ج هنُ
ا سه

اہلل تیٌشؽ ل تعٌ لی ٍے تٙکل ح ھكصٍے لامے ،بٌ اس كے لاشثكق كے اشارً کی مٖاخلُ كے بغی،ٙ
ے لضع
ے کٌ تعیف کٙكے ،جیٙي لىضهی ضٌب ؾ
میٙاج كے مست ح قیف ،الش اف میق سے ہ ٙابؽ كے ح ظ

041

ے ہیق ،الش حكىکل تٙکل ح ھكصٍے لاىہی عٌجٍ مٌؿ ہے ،ج سکك اس ٍے ،اب ًی محىُ ل کنٌ ئی سے
کۓ

جنع کیٌہے ،لھ٘ا ج هنُ خٖالىٖي کٌ دقٌضٌ ہكا کل بل فٙبغل تٙكے كے رل حعكق سے لای ستل کیٌ
ے ح ھكص ربٌ چٌۓ ،جس میق لم اب ًی مٙضی سے تصٙػ
چٌۓ ،الش تٙكے کٌ ابؽ تہٌ ئی وكشج کی لۓ

ک ،ًٙبٌبق طكش کل اف لكگكق میق سے ،جف سے اس کٌ رلس تی بٌ قٙابُ کٌ ششتل ہك ،بٌ رب گ ٙلكگكق میق

سے ج سکك چٌہے ى٘ش ک ،ًٙبٌ اس سے رىیٌ میق اب ًی کسی کك تٌہی کٌ تٖاشؽ ک ،ًٙبٌ ىی ىی کی کسی مٖبٙ

خٙح ک ،ًٙبٌ امُ كے کسی ـفٌر کی خٌط ٙرب ه ٙاہلل كے بہٌق ابىٌ اج ٙل ثكاب بٚھٌۓ۔

***
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اسالـ می ق ا س نٌ ر ش چ ل

اسالـ ٍے لعیُ کی تٙغی ٍ رى ئی ہے ،الش ا سکك ب  ٚا ـ قٌـ رب ٌہے ،بػی لچ ل ھی کل ا س نٌ(تٙكے
ے کل بل جی ٙي طكش ب  ٙنہیق ب لکل م تك فی کی مٙضی
ے نفٌس ہكتٌہے ،لم اسلۓ
میق) حمكؼ میٙاج سے بہ ل

ے رىی ٌلي منٌسٍ کٌ اب ؽ حصل الش اف ىی ؽ اعنٌؿ میق سے
سے اى ح ٌـ ب ٌ ش ہی ہے ،اس طٙد ب ل ا س ه

ہك تی ہے ،جف ب ٙاسىی لفٌت كے بعٖ اسے ثكاب ملتٌہے۔

***
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اسىی ـقٖاش

ے میق لعیُ کی چٌسکتی ہے ،شٙعی طكش ب ٙمست حٍ
ضبٌرم سے ضبٌرم ،تٙكے كے ابؽ تہٌ ئی ح ظ
ے ،ابؽ تہٌ ئی سے کـ کی لعیُ کی چٌۓ ،ابؽ
ے کی لۓ
بل ھیکل تٙكے میق لاشثكق كے حؼ کك تٙجیٔ ر ب ٌ

040

تہٌ ئی سے ضائٖ کی لعیُ اسی لقُ رشسُ ہك گی جیکل لشثٌو اسىی اچٌضت ربق ،اگ ٙلم ای سٌ ىل کٙبق تك

لعیُ کٌ عٙػ ابؽ تہٌ ئی میق نفٌس ہكگٌ۔

***
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ے لعی ُ
لاشج کی لۓ

ے ا سی ل قُ لعیُ رش سُ ہك گی جی کل رب گ ٙلاشثیف ا سىی اچ ٌضت رب ق ،ب ٌ
کسی ب ھ ی لاشج کی لۓ
ے ل عیُ کی چ ٌشہی ہے ،ا سىی ک سی حقی لی الش چ ٌئ ٛضٙلت کٌ خی ٌؿ کٙكے لاش ثكق كے
ے کی لۓ
ج سه

رشمیٌف اًصٌػ کٌ ب لٚا بٙاب ٙشکھٌ چٌۓ۔

***

رفعل" " 266

لعی ُ کی عمكهی شٙطی ق
ے اشارً کٌ مٌلؽ ہك ،مح یكش ىل ہك ،الش بل کل اسنیق
ے شٙط ہے کل لم ا ب ٌ
لعیُ کىىٖم کی لۓ

ے لعیُ کی چٌشہی ہك اگ ٙلم کك ئی معیف شخص ہے تك لم
ے کی اھلیُ ہك ،ىی ٛجس کی لۓ
جىٖم ر ب ٌ

وكحكر ہك ،الش لعیُ قیكؿ ک ،ًٙالش جس جی ٛکی لعیُ کی چٌشہی ہك لم چٌمؿ قینُ مٌؿ الش

ے كے قٌب ؿ ہك۔
تٙکل بى ٌ

***
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ج ی  ٙي لعی ُ

042

سف  2:57و كے نصٙي قٌنكف ىنی ،54" ٙرفعل ىنی "87 ٙسنیُ بعض لضعی قكاىیف ،بعض
ے ،حك اس کی
ے اس ل ٚكے کی سشبُ کی لۓ
ے ہیق کل ا ب ٌ
ػلػی م٘اھٍ كے حكامے سے بل ىضـ قٙاش ر ب ت

ے کی صكشت میق لعیُ کی چٌۓ ،الش
ضىٖ گی میق ہی فكت ہكگیٌ ہك ،اس سشبُ كے لاشج ىل بف س ه ٌ

ے كے ی قٖش ہك ،ی شٙطیکل بل ابؽ تہٌ ئی سے ضائٖ ىل ہك ،جىٌى حل اگ ٙرارا،
لعیُ متك فی لٚكے كے ح ظ
ے لعیُ ىل ک ، ًٙتك سشبُ  ،اض شلۓ
شٙطیق یكشي ہكٍے كے بٌ لحكر اب ًی الىر کی سشبُ کی لۓ

ے كے بٙاب ،ٙبٌ ابؽ تہٌ ئی كے ی قٖش ،رلنكق میق سے حك بھ ی کـ ہك کی لاشج
ے لالٖ كے ح ظ
قٌنكف ا ب ٌ

سنچھ ی چٌۓ گی۔

***

043

سٌتكب ق فصؿ

لقػ
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اسىی تع ٙی ػ

لقػ :لقػ کىىٖم کی ضىٖ گی میق بٌ اسىی وكت كے بعٖ  ،مٌ ؿ ل رللُ کك مىتقؿ ہكٍے سے

ے ،ىی ٛاسىی منفعُ الش اس سے ہكٍے لا لی آمٖ ٌی کك اہلل کی شام میق ،لكگكق کی بھال ئی بٌ معٌشًٙ
شل ک ٌ

کی کسی منفعُ عٌمل کی کسی مٖ ب ٙعٖقل کٍٙے کٌ ىٌـ لقػ ہے۔

***
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ح كاض لقػ کی ا سٌس
لقػ ,ابؽ ای سٌ عٖقل چٌشبل ہے ،ج س نٌ اعؿ سٙمٌبل تك بٌ قی الش ثكاب ہنی شل چٌشي شہتٌہے،

ىی ٛبل ابؽ مٌ لی عیٌرت بھ ی ہے ،الش اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ ابؽ اھـ لسیلل ل سشبعل ہے،

بل شسكؿ اہلل علی اہلل علیل لسلـ کی قك لی لعنلی سىُ وؤکٖم ہے ،جىٌى حل آة علی اہلل علیل لسلـ

044

ے عٖقل کٙىیكالكق کك بل ج هـ
ہی ٍے اسالـ کٌ سٍ سے بہال لقػ کیٌتھٌ ،الش آة ہی ٍے سٍ سے بہ ل

ے اعؿ سٙمٌۓ کك
ے عطیٌت ل جىًٖ ،لقػ میق تیٖب ؿ کٙربق ،بٌبق طكش کل لم اى ه
ربٌتھٌ کل لم ا ب ٌ

شلؽ ک ٙاف كے مىٌفعكق کك اہلل کی شام میق عٙػ کٙبق ،اسی طٙد عحٌبل کٙاـ الش اف كے بعٖ امُ

اسالمیل کٌ اس ب(ٙبعًی لقػ كے حكاض ب )ٙاجنٌع الش ادفٌؼ شاۓ ہے۔

***
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ے ا ج نٌـ
لقػ کی شٙطی ق الش ا س ه

ے ہیق ،بعض
ے اج نٌمٌت بٚي دفصیؿ سے بیٌف ک ۓ
علنٌو ٍے لقػ کی اھنیُ كے بیش ًظ ٙاس ه
ے بل شٙط کل لقػ کی چٌىیكا لی
ے کچھ شٙطیق شکھ ی ہیق ،جی س
ػكھٌو ٍے ،لقػ عحیٔ ہكٍے کی لۓ

ے غی ٙمنمكلل ،الش مستقؿ جیثیُ کی ہك ،الش لم کسی رائ وی خہُ کك لقػ کی گئی ہك لغیٙم
شۓ
لغیٙم ،جیکل بعض رب گ ٙػكھٌو ٍے اس طٙد کی کك ئی شٙط نہیق شکھ ی ہے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

ے کی لچل سے ،لكگكق کك لقػ کی تٙغیٍ رىٍے ،الش لكگكق كے
ے سے مىٌسیُ شکھ ٌ
لسلـ كے ط ٙیق
ے بػی شاجٔ شاۓ ہے ،لھ٘ا مشت ٙکل منمكلل غی ٙمنمكلل لغیٙم ہ ٙطٙد کی
ـفٌرات كے حعكؿ کی لۓ
ے لقػ کی چٌۓ ،سٍ چٌئ ٛہے ،لقػ سے متعلؼ اسٌسی ج هـ
ے بٌ کچھ مٖت کی لۓ
چٌئداد ہنی شل کی لۓ

ے کل
ے ہكق ،جی س
ے چٌىت میق ىضـ ہك ،حك رلاـ لہنی شگی کٌ بتل ر ب ت
بل ھیکل لم عٙػ بعض ای س
ے ضمیف لقػ کٙىٌ۔
مس حٖ بىٌٍے کی لۓ

***
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045

اسالـ می ق ا س نٌ عنلی ـقٌـ
ے کٌ ـ میق چٌئ ٛہے ،الش ہ ٙاس کٌـ میق ،جس سے معٌشٙم بٌہ وی
لقػ ہ ٙطٙد كے ىیؽ الش اح ل

امٖار ل ؽ فٌلُ کی شلش ب ٙآلے بٚھتٌ ہك ،اسنیق محیُ ل ہنٖشري عٌـ ہك تی ہك ،الش حك امُ کك

ے تؽ ہی
ايسٌ ٌی اخكت ل امٖار بٌہ وی كے ششتكق کی لٚي میق بٙلتٌ ہك ،لقػ کسی معیف شعب

محٖلر نہیق ب لکل بل ايسٌ ٌی ضىٖ گی كے تنٌـ بہلككق ،عٌـ منفعُ كے شعیكق ل س ٙلسكق ،الش

تھ٘ب بی ت ٙقی کی تنٌـ صكشتكق کك محیط ہے۔

***

046
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ے لقػ نصٙلػ کٌش
ج ف ـقٌعٖ کی لۓ

ے
ے اثٌثے مىٖشچل سب ؿ ـقٌعٖ ب ٙعٙػ کٍٙے کی لۓ
مسلنٌنكق ٍے عكاـ ہكق کل ج هنٙاق ،ا ب ٌ

بٚه جٚه ک ٙلقػ کیٌ۔
 . 2ايسٌ ٌی گكظكق الش بے کسكق ل ىٌراشلق کی ضٙلشبٌت یكشي کٍٙے ب ،ٙبٌبق طكش کل ى لاشج

ب حكق  ،بتیمكق ،مع٘لشلق ،ىچٌشلق ،اىٖھكق ،چ٘امیكق ،ىی ٛنكحكاف لٚکكق الش ل ٚکیكق کی
ے چٌٍے لامے رلره ل ش ه ،ٙغٙب یكق ل محتٌحكق
شٌري کٙاٍے  ،شیٙخكاش ب حكق کك بیش ک ۓ
ے عكاهی ہكٹلكق الش سییلكق ب ٙلقػ کٙىٌ ،قیٙستٌنكق بالسكري
میق کھٌٍے دقسیـ کٍٙے کی لۓ
ے لامے ىٌراشلق ل ػ قیٙلق کی
قٙضكق کی مٖر ،الش سا تی منٌف بٌ کٙاً ب ٙمنٌف ىل مے س ه ٌ

ے عمكهی غسؿ خٌنكق ب ٙلقػ کٙىٌ ،
ے منٌنكق ب ٙلقػ کٙىٌ ،صفٌ ئی ستھٙائ کی لۓ
شبٌئش کی لۓ
ے مکل میق منٌىٌت لقػ کٙىٌ ،الش چٌنكشلق ب ٙلقػ کٙىٌ۔
چٌج یكق كے قیٌـ کی لۓ
ے کل بىٖ ( )damالش بلكق کی
ے جی س
 .3اوكش ضىٖ گی آسٌف بىٌٍے لامے منفعُ عٌمل كے شعب

ے بیٌ بٌنكق
مٙمُ ب ٙلقػ کٙىٌ  ،مسٌفٙلق ل چٌنكشلق کك بٌ ٌی بالٍے الش کھی تكق کی آبیٌضی کی لۓ

میق کٍكبق لقػ کٙىٌ۔
ے کىیكق
ے کل اسیٌب جىؾ ،گھكصلق  ،خ حٙلق ىی ٛمحٌھٖلق الش اى ه
 .4اہلل کی شام میق خہٌر  ،جی س

کٌ خٙح چالٍے کی مٖب ٙلقػ کٙىٌ۔
ے مستقؿ
ے كے خٖطے كے ت حُ ،الش جف ب ٙلقػ کیٌچٌشہٌ ہے ،اف کی لۓ
 .5مٌؿ ضٌئع کٙر ب ٌ
ے  ،اب ًی الىر ب ٙلقػ کٙىٌ۔
آمٖ ٌی کك ی قی ًی بىٌٍے کی لۓ

047

***
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اسالهی تنٖف كے ف ٙل غ می ق لقػ کٌ کٙراش
ے ،اف
جف رنكق یكشلة الش رىیٌ كے اکث ٙمنٌلؽ تٌشب ه یكق كے عھٖ میق ضىٖ گی ی س ٙکٙشہے ت ل

اسالهی منٌلؽ میق اکث ٙل بی شت ٙسٌئىس ل تنٖ ٌی کٌش ىٌوكق میق لقػ کٌ بىیٌري شلؿ ل کٙراش تھٌ،

ے کل:
جی س
 . 2اسکكلكق ،مس حٖلق ،بی لؽ ىئیٙب ٙیكق ،حفظ قٙآف كے مٖشسے ،الش طٌلیعلمكق كے قیٌـ ل

طعٌـ لغیٙم ب ٙلقػ کٙكے علـ ل معٙفُ کی اشٌعُ۔
ے تعلی وی اسیتٌلكق ،ىی ٛعلكـ ارلبل
 .3شعٖگٌہكق ،اسیتٌلكق ،طٍ ل ى ٙسىؾ کی تعلیـ کی لۓ

سٌضي ،کینیٌو الش ىیٌتٌت كے فٙلغ ب ٙلقػ کٙىٌ۔
 .4اسالـ كے اصكلكق کی بٌسیٌ ٌی ،اسالهی معٌشٙم كے فٙلغ ل اشدقٌو ،اسالـ بھیالٍے الش اسىی

طٙػ بالٍے ،ىی ٛمسلـ منٌلؽ كے رشنٍكق کی طٙػ سے ،اف كے خالػ اى حٌـ ري چٌٍے

لا لی عی سٌ ئی مشَٙي ،الش ف هٙي ل نفسیٌ تی ت خٙبٍ کٌشي کی سٙگٙمیكق کٌ ـقٌب لل کٍٙے میق

لقػ کٌ ضبٙرسُ ہٌتھ شہٌہے۔

***
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ے ا ج نٌمٌت آسٌف بى ٌٍے ب  ٙتكچ ل ربىٌ ىض هی
لقػ الش ا س ه

048

ے ،الش
ے بعٖ كے رنكق میق مسلنٌنكق کك اب ًی ضمی ٍكق ب ٙقی ض
اىی سكبق عٖي كے الاخ ،ٙالش اى ه

ف هٙي ،اقت صٌري ل فكخی ب ل غٌش کی اب تالو سے رل چ ٌش ہكىٌ ب ٚا ،ر شنٍكق کك اب ًی ىٌب ٌؽ سٌض ظكق كے

خالػ مٛاجنُ میق لقػ کی اھنیُ کٌ ارشاؽ ہكگیٌ ،جىٌى حل انہكق ٍے ،لقػ کٌ تعكش مٹٌٍے الش

ے
اسىی امالؽ سلٍ کٍٙے کی سعی کی ،معٌشٙم مهنؿ طكش ب ٙاىىی کٹھ بتلی جکكمتكق كے سہٌشً جیٌ

ے منفی شل یكق کك بہٌىل بىٌک ،ٙج يھیق رشسُ کیٌچٌسکتٌ ہے ،کئی اسالهی مل کكق میق لقػ
ل گٌ ،کچھ ای س
ے ش کٌ ل ٹیق لبىٖ شیق کھٚي کٍٙے  ،اف سے ل قػ کی ىگٙا ٌی الش ً ظـ
ے سٌمٌ
کى ىٖگٌف ب  ٙتى گی کٍٙے ،اى ه

ے کل نص ٙکٌ سف  2:57کٌ قٌنكف ىنی  ) 59 ( ٙالش
ے كے لضعی قكاىیف عٌرش ہكۓ ،جی س
ليسؼ حھیف لی ٌ

ے ب عٖ چ ٌشي ہكٍے لا مے رب گ ٙقكاىیف،ی كق لك گكق ٍے ل قػ سے م يھ بھی  ٙلی ٌ ،نكب ُ ب ہٌق تؽ
ا سه

ب ہكىحی کل لم ب ه س ٙختـ ہكچ ٌتے ،ل قُ آگی ٌ ہے کل م سلنٌنكق الش ا سالهی معٌ ش ًٙکی خٖمُ

ے لقػ کك ابؽ بٌش بھ ٙابىٌ سٌی قل ـقٌـ چٌعؿ ہكچٌۓ ،الش مسلنٌنكق کی اب ؽ جنٌعُ عٙػ
کی لۓ

ے اس تعكش کی رعكت رً۔
الش عٙػ اہلل کی خكشٍكري کی لۓ

***
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ے لا لی يسلكق ب  ٙلقػ
الىر الش اف سے آئىٖم چ لٌ

فنیلی لقػ

ے فینلی
چٌؿ ہی میق بعض اسالهی ملکكق کٌ ،لقػ کىىٖم کی سشبُ (الىر) ب ٙلقػ کك ج س

ے
ے ىتیؼ
ے کی طٙػ میالف ہكا ہے ،کیكىکل مٖت رشاض گ٘شٍے كے بعٖ اس ه
لقػ کہ ٌچٌتٌہے  ،شلؽ ر ب ٌ

ے بٌعّ ،قكهی معی شُ کك نكصٌف بہكى حٌہے،
میق بہُ سٌشا اثٌثل مىتقؿ ہكٍے سے شؽ گیٌہے،ج س ه
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الش ت ٙقی میق شکٌلث آگئی ہے ،ىی ٛسشبُ (الىر) کی تعٖار بٚه چٌىٌ ،حقٖاشلق کك ہكٍے لا لی آمٖ ٌی

کٌ گھِ ک ٙمعمك لی ہكچٌىٌ ،الش لقػ کی بی شت ٙآمٖ ٌی کٌ( اس كے) اىتظٌـ كے اخٙاچٌت لنصٌشػ

ے عاللم ہے ،شٙعی الش عنلی طكش ب ٙضبٌرم بہت ٙبل ہے کل شٙعی اج نٌـ ب ٙعنؿ
کی ى٘ش ہكچٌىٌ ،اس ه

ے ضٌبطكق الش
کٙتے ہكۓ الىر ب ٙلقػ( فینلی لقػ) کك ب ٙقٙاش شکھٌ چٌۓ ،سٌتھ ہی کچھ ای س

ے کی
شٙطكق سے اسکك حكص ربٌ چٌۓ حك لقػ كے ابىٌ شٙعی ـكصٖ یكشا کٍٙے کی عالجیُ کھكر ب ٌ

صكشت میق اسنیق تصٙػ کٙكے اسے حقٖاشلق میق دقسیـ کٙىی ىی اچٌضت رً ربٖبق۔

***
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"اسالـ کٌ آئیف خٌىٖاف"

دف صیلی نكث
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بہال ب ٌب

اصكؿ  ،اقٖاش ا لش عٌـ تعكشات

بل بٌب  ،اسالـ میق فینلی سسٹـ( خٌىٖا ٌی ًظٌـ) كے عحیٔ اوكش کك کَٚلؿ کٙىیكامے

ـفھكـ  ،اسنیق شائْ قٖشلق ،الش عمكهی اصكؿ ل قكاعٖ كے بٌشً میق بتٌ تٌہے ،ابؽ طٙد سے بل
ے ہیق ،بل بٌب،
ے بىٌۓ گ ۓ
عمكهی اصكؿ ہیق ،حك خٌىٖا ٌی ًظٌـ كے ضن ًی ل سبلی اوكش کی رشستگی کی لۓ

بٌىٓ فصلكق ب ٙمشتنؿ ہے ،جىىی دفصیؿ یكق نے:

بہلی فصؿ :ايسٌف کٌ بیٌـ شبٌ ٌی
ے
رشسٙي فصؿ :ايسٌ ٌی فطٙت الش کٌئىٌت كے ضٌب ؾ

تی سٙي فصؿ :خطٌب شٙبعُ کٌ ابؽ ،الش فٙائض ( کٌوكق) کٌ مختلػ ہكىٌ۔

ح ك تھ ی فصؿ :شٌري الش ًظٌـ خٌىٖاف

ب ٌ ى ح ك ب ق فصؿ :خٌىٖاف كے ـقٌعٖ

***

052

بہلی فصؿ

ايسٌف کٌ بی ٌـ ش ب ٌ ٌی

ے ايسٌف کی ت خلیؼ عنؿ
ے لۓ
اس فصؿ کی رل رفعكق میق اس بىیٌري ـكصٖ کٌ سک ٙہكگٌ ،ج س ه
ے اہلل ٍے اسکك تیٌش کیٌ الش اسکك مهنؿ کٙىی نٌ اھؿ بىٌبٌ ،اسنیق
میق آ ئی ہے ،ىی ٛجس ـكصٖ کی لۓ

رل رفعٌت ہیق۔

رفعل " " 2

عی ٌرت خٖالىٖي الش شلۓ ضمی ف کی آب ٌرکٌشي

(بل ابؽ حقی قُ ہے کل) اہلل ٍے ايسٌف کك عٛت ب خشی ،اب ًی بہُ سی مخلكقٌت بٙ

ب ٙتٙي عطٌ کی ،الش شلۓ ضمیف ب ٙابىٌ چٌيشیق ل خلی فل بىٌبٌ ،تٌکل اب ًی کٖلکٌلش سے اس کك آبٌر کٙكے،

اب ًی ج سنٌ ٌی ل شلچٌ ٌی ضٙلشبٌت یكشي ک ،ًٙىی ٛاس ب ٙای سٌ ايسٌ ٌی معٌشٙم قٌئـ ک ،ًٙجس میق

س حٌ ئی ،بھال ئی ،الش اًصٌػ جیسی بہتٙبف اقٖاش کٌ یكؿ بٌى ہك ،الش اىییٌو ل شسكلكق كے( بتٌۓ
ے الش عٙػ اسی کی ( ىل کل اسىی
ے كے نطٌیؼ ،اہلل کی بىٖ گی ،عٙػ اسی ب ٙابنٌف شکھ ٌ
ہكۓ) ط ٙیق

کسی مخلكؼ کی) عیٌرت ل تٌبعٖاشي کٍٙے كے ـفٌھیـ کك شلبل عنؿ ىئیق۔

___________________
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ے
ے بیٌف ک ۓ
ے لامے کچھ عمكهی اصكؿ ل ضٌب ؾ
اس رفعل میق ايسٌف كے بیغٌـ ب ٙاقتٖاش شکھ ٌ

ے ہیق ،اسىی ابتٖا ،اہلل کی بٌ قی تنٌـ مخلكؼ ب ،ٙايسٌف کی فكقیُ كے اظھٌش سے کیگئی نے ،جی سٌ کل
گۓ

اہلل تیٌشؽ ل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
ت َوفَ َّ
ٌر ِ ّم َّم ْن
{ َولَمَدْ ك ََّر ْمنَا َب ِنً آدَ َم َو َح َملْنَا هُ ْم ِفً الْ َب ِ ّر َو الْ َب ْح ِر َو َر َزلْنَا هُم ِ ّم َن الطَّ ٌِّ َبا ِ
ضلْنَا هُ ْم عَلَى كَ ِث ٍ
َخلَمْنَا تَفْ ِضٌال} ( اىسٙاو ))81 :الش ہـ ٍے بًی آرـ کك عٛت ب خشی الش اف کك جى گؿ الش ر ش ب ٌ می ق

سكاشي ري الش ب ٌکی  ٛم شلضي عطٌ کی الش ا ب ًی بہُ سی مخلكقٌت ب  ٙفغی لُ ري ( ۔

بھ ٙاسىی بیٖائش کٌ ـكصٖ سک ٙکیٌگیٌ ھیکل اس نٌ کٌـ ضمیف کی آبٌر کٌشي ،الش اب ًی شلچٌ ٌی ل

ج سنٌ ٌی ضٙلتكق کك یكشا کٙىٌنے ،جی سٌکل اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌنے:

ض َو اسْتَعْ َم َركُ ْم فٌِ َها} ( سكشم ھكر ) )72:اس ٍے تهھی ق ضمی ف سے بی ٖا
{ هُ َو أَنشَؤَكُم ِ ّم َن ال َ ْر ِ

کی ٌنے ،الش اسنی ق آب ٌر کی ٌ ) ۔

ُون {( ال٘اشبٌت  ()67 :الش می ق ٍے ج ٍكق الش ايسٌنكق کك
اْل َ
نس إِ َّ َ لٌَِعْبُد ِ
{ َو َما َخلَمْتُ الْ ِج َّن َو ْ ِ
ے بی ٖا کی ٌ ہے کل می  ٙي عی ٌرت کٙب ق) ۔
اس ل ۓ

ض ذَلُ ً
{ هُ َو الَّ ِذي َجعَ َل لَكُ ُم ْ
ُور} ( النلؽ:
ال َ ْر َ
و َ فَا ْمشُوا فًِ َمنَا ِك ِب َها َوكُلُوا ِمن ِ ّر ْزلِ ِه َو إِلٌَْ ِه النُّش ُ
ے ضمیف کك ىٙـ کیٌ تك اس کی شاہكق میق چلك بھٙل الش اہلل کٌ (رب ٌ
 ()2:لہی تك ہے جس ٍے توہٌشً لۓ

ہك) شضؼ کھٌك الش تـ کك اسی كے ب ٌس (قی  ٙلق سے) ى نؿ ک ٙچ ٌىٌ ہے) ۔

054
س ُن عَ َم ًال َو هُ َو الْ َع ِز ُ
ور} ( ( النلؽ ()3 :اسی ٍے
{ الَّ ِذي َخلَكَ الْ َم ْوتَ َو الْ َح ٌَا َة ِل ٌَ ْبلُ َوكُ ْم أ َ ٌُّكُ ْم أ َ ْح َ
ٌز الْغَفُ ُ
ے عنؿ کٙتٌ ہے۔ الش لم
وكت الش ضىٖگی کك بیٖا کیٌ تٌکل ت وہٌشي آضمٌئش ک ًٙکل تـ می ق کكف ا ح ل

ے لاى ہے) ۔
ض ب ٙرسُ ( الش) ب خشٌ

اسی طٙد ايسٌف کی بیٖائش کٌ ـكصٖ ايسٌ ٌی معٌشٙم کی بىٌ زالىٌنے ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
اّلل
ارفُوا ِإ َّن أَك َْر َمكُ ْم ِعندَ َّ ِ
اس ِإنَّا َخلَمْنَاكُم ِ ّمن ذَك ٍَر َو أُنثَى َو َجعَلْنَاكُ ْم شُعُوبًا َولَبَائِ َل لِتَعَ َ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
اّلل أَتْمَاكُ ْم ِإ َّن َّ َ
عَلٌِم َخ ِبٌر }(ال ح حٙات ))24 :لكگك! ہـ ٍے تـ کك ابؽ مٙر الش ابؽ عكشت سے بی ٖا کی ٌ الش ت وہٌشي
ے بىٌئے۔ تٌکل ابؽ رلس ًٙکك شىٌخُ کٙل۔ الش اہلل كے ىٛرب ؽ تـ می ق ض ب ٌرم عٛت
قكمیق الش قییى

ے لاى (الش) سٍ سے خی  ٙراش ہے ( ۔
لاى لم ہے حك ضبٌرم بٙہیٛگٌش ہے۔ بےشؽ اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ

ای سٌ معٌشٙم خہٌق س حٌ ئی ،بھال ئی ،الش اًصٌػ کی اعلی اقٖاش شائْ ہكق ،س ح ٌ ئی کی قینُ
(جیثیُ ) كے بٌشً میق اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
َاوودُ ِإنَّا َجعَلْنَانَ َخلٌِفَةً فًِ ْ
اس ِب الْ َحكّ ِ َو َ َ تَت َّ ِب ِع الْ َه َوى فٌَُ ِضلَّنَ عَن سَ ِبٌ ِل
{ٌا د ُ
ض فَا ْحكُم بٌَْ َن النَّ ِ
ال َ ْر ِ
ٌن ٌَ ِضلُّ َ
اّلل إِ َّن الَّ ِذ َ
اّلل لَ ُه ْم عَذَ اب شَ ِدٌد بِ َما نَسُوا ٌَ ْو َم الْ ِحسَابِ} (ص ( )37:اً راكر ہـ ٍے
ون عَن سَبٌِ ِل َّ ِ
َّ ِ
ے کیٌ ک ٙل الش خكاہش کی بیٙلي ىل کٙىٌ
تـ کك ضمیف میق بٌرشٌم بىٌبٌ ہے تك لكگكق میق اًصٌػ كے فیصى
ے
ے ہی ق اف كے ل ۓ
ے سے بھٹ ه ت
ے سے بھٹ نٌ رً گی۔ ح ك لكؾ اہلل كے ش ا س ت
کل لم توہیق اہلل كے شست

س خُ ع٘اب ( تی ٌش) ہے کل انہكق ٍے جسٌب كے رف کك بھال رب ٌ)۔
اّلل إِ ََّ بِال َحكّ ِ َو َمن لُتِ َل َمظْ لُو ًما فَمَدْ َجعَلْنَا لِ َولٌِِّ ِه سُلْطَانًا فَالَ ٌُسْ ِرف فًِّ
{ َو ََ تَمْتُلُو ا ْ النَّفْ َ
س الَّتًِ َح َّر َم ّ ُ
الْمَت ْ ِل إِنَّهُ ك َ
ور ا }( اىسٙاو ()44 :الش جس کٌ چٌىٖاش کٌ مٌشىٌ اہلل ٍے جٙاـ کیٌ ہے اسے قتؿ ىل
َان َمنْ ُ
ص ً
ٰ
کٙىٌ مگ ٙچٌئ ٛطكش ب( ٙبعًی یفتكي شٙبعُ)۔ الش حك شخص ظلـ سے قتؿ کیٌ چٌئے ہـ ٍے ا س كے
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ے کل قتؿ (كے قصٌص) می ق
لاشج کك اختیٌش ربٌ ہے (کل ظٌلـ قٌتؿ سے بٖلل مے) تك اس کك چٌہیۓ

ض ب ٌر تی ىل ک ًٙکل لم ميعكشل فت حی ٌب ہے) ،حؼ كے بٌشً میق بل اششٌر بٌشي ہے:

ون فًِ ْ
اس َوٌَبْغُ َ
ٌن ٌَظْلِ ُم َ
{ إِنَّ َما السَّ ِبٌ ُل عَلَى الَّ ِذ َ
ض ِبغٌَْ ِر الْ َحكّ ِ أ ُ ْولَئِنَ لَ ُهم عَذَ اب أَلٌِم} (
ال َ ْر ِ
ون النَّ َ
الشكشي ( )53 :الٛاـ تك اف لكگكق ب ٙہے حك لكگكق ب  ٙظلـ ک ٙتے ہی ق الش ملؽ می ق ىٌحؼ فسٌر

ے لاى ع٘اب ہكگٌ) ۔
بھی التے ہی ق ۔ بػی لكؾ ہی ق ج ف کك ت ن لی ػ ر ب ٌ

الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے حؼ ( س حٌ ئی) كے بٌشً میق فٙمٌبٌنے " :سٓ یكلك

ے" (چٖبّ عحیٔ  ،امٌـ اجنٖ  ،طیٙا ٌی عیٖ بف جنیٖ) ،ى بی کٙبـ علی
چٌہے لم کٚلاہی کیكق ىل ل و

اہلل علیل لسلـ مٛبٖ فٙمٌشنے ہیق " :اہلل كے ىٛربؽ سٍ سے ضبٌرم ی سىٖبٖم عٖقل حؼ بٌت

کہىٌنے" ( ج سف چٖبّ،ابف جیٌف،ب ینلی)۔

بھال ئی(ىی ىی) كے بٌشً میق اہلل تعٌ لی فٙمٌشہے ہیق:

اركَعُوا َو اسْ ُجدُوا َو اعْبُدُوا َربَّكُ ْم َو افْعَلُوا الْ َخٌْ َر لَعَلَّكُ ْم تُفْلِ ُح َ
{ ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ون} ( ال حْ()88 :
ٌن آ َمنُوا ْ
ے بٙلشرگٌش کی عیٌرت کٙتے شہك الش ىی ؽ کٌـ کٙل تٌک ل
وك مٍك! شکكع کٙتے الش سحًٖ کٙتے الش ا بٌ

فالد ب ٌك) ۔

وف َوٌَنْ َه ْو َن ع َِن الْ ُمنك َِر َو أ ُ ْولَـئِنَ هُ ُم الْ ُمفْلِ ُح َ
ُون ِإلَى الْ َخٌْ ِر َوٌَؤ ْ ُم ُر َ
{ َولْتَكُ ن ِ ّمنكُ ْم أ ُ َّمة ٌَدْع َ
ون}
ون ِبالْ َمعْ ُر ِ
ے ہكٍے چٌہئیق حك ىی ىی کی طٙػ ب التے ہی ق ) ۔
( آؿ عنٙاف ( )215 :الش تـ میق سے کچھ لكؾ ای س
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ت }( اىىییٌو ( )84 :الش ہـ ٍے اىىی طٙػ ىیؽ اعنٌؿ ک ٙىیىی لخی
{و أ َ ْو َح ٌْنَا ِإلَ ٌْ ِه ْم ِف ْع َل الْ َخ ٌْ َر ا ِ
کی) ۔ الش اًصٌػ کی جیثی ُ كے بٌشً میق اہلل تعٌ لی کٌ فٙمٌىٌ ہے:
اّلل نِ ِع َّما
اّلل ٌَؤ ْ ُم ُركُ ْم أَن تُإدُّو ا ْ ال َ َمانَا ِ
ت إِلَى أ َهْلِ َها َو إِذَ ا َحكَ ْمتُم بَ ٌْ َن النَّ ِ
اس أَن ت َ ْحكُ ُمو ا ْ بِالْعَدْ ِل ِإ َّن ّ َ
{ ِإ َّن ّ َ
ٌر ا} ( الىسٌو ( )69 :اہلل تـ کك جهـ ربتٌ ہے کل امٌىُ لالكق کی امٌىتیق
اّلل ك َ
َان سَ ِمٌعًا بَ ِص ً
ٌَ ِعظُكُم ِب ِه ِإ َّن ّ َ
اف كے حكامے کٙربٌ کٙل الش جٍ لكگكق میق فیصلل کٍٙے لگك تك اًصٌػ سے فیصلل کیٌ کٙل اہلل توہی ق

بہُ خكب ًصی حُ کٙتٌ ہے ب ےشؽ اہلل سىتٌ الش ربوھتٌ ہے)۔
ان َو ِإٌتَاء ِذي الْمُ ْربَى َوٌَنْ َهى ع َِن الْفَ ْحشَاء َو الْ ُمنك َِر َو الْبَغًْ ِ ٌَ ِعظُكُ ْم لَعَلَّكُ ْم
اْل ْحسَ ِ
اّلل ٌَؤ ْ ُم ُر ِبالْعَدْ ِل َو ِ
{ ِإ َّن ّ َ
تَذَك َُّر َ
ے
ون} ( الى حؿ ():1 :اہلل تـ کك اًصٌػ الش اجسٌف کٍٙے الش ششتل راشلق کك (خٙح سے مٖر) ر بٌ

کٌ جهـ ربتٌ ہے۔ الش بےجیٌ ئی الش ىٌمعمكؿ کٌوكق سے الش سٙکشی سے مىع کٙتٌ ہے (الش) ت وہی ق

ًصی حُ کٙتٌ ہے تٌکل تـ ب ٌر شکھك ) ۔
آن لَ ْو ٍم عَلَى أَ ََّ تَعْ ِدلُو ا ْ اعْ ِدلُو ا ْ
ّلل شُ َهدَاء بِالْمِسْ ِط َو ََ ٌَ ْج ِر َمنَّكُ ْم شَنَ ُ
ام َ
{ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ٌن ِ ّ ِ
ٌن آ َمنُو ا ْ كُونُو ا ْ لَ َّو ِ
اّلل َخ ِبٌر ِب َما تَعْ َملُ َ
ے
ون} ( النٌئٖن ()9 :اً ابنٌف لالكق! اہلل كے ل ب
هُ َو أَلْ َر ُ
اّلل إِ َّن ّ َ
ب لِلتَّمْ َوى َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
ے کھ ًٚہك چٌبٌ کٙل۔ الش لكگكق کی رشنًی تـ کك اس ب ٌت ب  ٙآمٌرم ىل
ے كے لب
اًصٌػ کی گكاہی ر بٌ

ک ًٙکل اًصٌػ ح ھكص رل۔ اًصٌػ کیٌ کٙل کل بػی بٙہیٛگٌشي کی بٌت ہے الش اہلل سے زشتے شہك۔ کچھ

شؽ نہی ق کل اہلل ت وہٌشً سٍ اعنٌؿ سے خی  ٙراش ہے )۔

ے کٌ
الش بل بھ ی ،کل ايسٌف کی بیٖائش کٌ ـكصٖ ہے،عیٌرت الھ ی الشتيھٌ اسی ب ٙابنٌف شکھ ٌ

ے كے نطٌیؼ عٙػ اسی کی عیٌرت
ـفھكـ ىٌف٘ ک ،ًٙاىییٌو الش بیغنیٙلق كے رکھٌۓ ہكۓ ط ٙیق
نس إِ َّ َ
اْل َ
ک ،ًٙالش اسی کی تٌبعٖاشي ک ،ًٙجی سٌ کل اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی کٌ کہىٌنےَ { :و َما َخلَمْتُ الْ ِج َّن َو ْ ِ
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ے بیٖا کیٌ ہے کل می  ٙي عی ٌرت
ُون }))ال٘اشبٌت ()67 :الش میق ٍے جٍكق الش ايسٌنكق کك اس لۓ
ِل ٌَ ْع ُبد ِ
ک ٙب ق) ،بل بھ ی فٙمٌبٌ :

احدًا
سٌ َح ا ْب َن َم ْرٌَ َم َو َما أ ُ ِم ُرو ا ْ إِ ََّ لٌَِعْبُدُو ا ْ إِلَـ ًها َو ِ
اّلل َو الْ َم ِ
ُون ّ ِ
{ ات َّ َخذُو ا ْ أ َ ْحبَ َ
ار هُ ْم َو ُر هْبَانَ ُه ْم أ َ ْربَابًا ِ ّمن د ِ
 ََّ ِإ َلـ َه ِإ ََّ هُ َو سُبْ َحانَهُ عَ َّما ٌُش ِْرك َ
ُون }(التكبل ( )42 :چٌىىکل عٙػ ب ل ج ه ـ کی ٌ گی ٌ ھی کل ػكط اب ؽ
ے شٙؽ سے ب ٌؽ نے)۔
ے سكا کك ئی ىئؼ عی ٌرت نہی ق  ،لم ا ى ه
معی كر (بٙحؼ) کی عیٌرت کٙبق جس ه
الزكَاةَ َوذَ ِلنَ ِد ُ
ص َال َة َو ٌُ ْإتُوا َّ
ٌن لَهُ ال ِدّ َ
اّلل ُم ْخ ِل ِص َ
ٌن
ٌن ُحنَفَاء َو ٌُ ِمٌ ُموا ال َّ
{ َو َما أ ُ ِم ُروا ِإ َّ َ ِل ٌَ ْع ُبدُوا َّ َ
الْمٌَِّ َم ِة} (الییىل ( ) 6 :الش اف کك جهـ تك بػی ہكا تھٌ کل اخالص عنؿ كے سٌتھ اہلل کی عی ٌرت کٙب ق
ٰ
(الش) ب ه سك ہك کٙالشىنٌض ب ٚھی ق الش ضکكة رب ق الش بػی س ح ٌ رب ف ہے) ۔

ُون }(اىىییٌو () 36 :الش ح ك
{ َو َما أ َ ْرسَلْنَا ِمن لَبْلِنَ ِمن َّرسُو ٍل إِ َّ َ نُ ِ
وحً إِلٌَْ ِه أَنَّهُ َ َ إِلَهَ إِ َّ َ أَنَا فَاعْبُد ِ
ے اف کی طٙػ بػی لخی بھیحی کل می ًٙسكا کك ئی معی كر نہیق تك می  ٙي
ے بھیؼ
بیغنی  ٙہـ ٍےتـ سے بہ ل

ہی عی ٌرت کٙل )  ،الش بھ ی بہُ سٌشي آبتیق جى نٌ اچٌطل مشنؿ نے۔

***
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ايسٌف کك ب ٌش شسٌلُ اٹھ ٌٍے كے قٌب ؿ بىٌىٌ

ے کل ايسٌف ،شلۓ ضمیف ب ٙابىٌ فٙض اراک ،ًٙاہلل ٍے اسکك ایسی سھ ًی ،نفسیٌ تی ،الش
ے لۓ
اس ه

ے ،الش اسىی طٙػ
ج سنٌ ٌی عالجیتیق عطٌ کی ہیق ،حك اسکك اس قٌب ؿ بىٌ تی ہیق ،کل لم بل فٙض اراکٙس ه
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ے ہیق ،تٌکل لم اسکك رىیٌ ل آخٙت میق ششٖ لھٖابُ الش سٙذ شل ئی کٌ سٍ سے سیٖھٌ
بیغنی ٙبھیؼ

شاستل رکھٌئیق۔

__________ ______________

ے عطٌ کی ہیق،
اس رفعل میق اف عالجی تكق الش قٖشتكق کٌ سک ٙنے ،حك اہلل ٍے ايسٌف کك اسلۓ
ے اہلل ٍے ايسٌف کك سھ ًی
ے ،اس ـكصٖ کی لۓ
تٌکل شلۓ ضمیف ب ٙاب ًی سمل راشبٌق ب خك پی ارا کٙس ه

عالجی تكق سے نكاضہاے ،جی سٌ کل اہلل تعٌ لی اششٌر فٙمٌتٌنے :
ون أ ُ َّم َهاتِكُ ْم  ََ تَعْلَ ُم َ
ار َو الَفْئِدَةَ لَعَلَّكُ ْم
ون شٌَْئًا َو َجعَ َل لَكُ ُم الْسَّ ْم َع َو الَبْ َ
ص َ
اّلل أ َ ْخ َر َجكُم ِ ّمن بُطُ ِ
{ َو ّ ُ
ون} ( الى حؿ))89 :ا لش اہلل ہی ٍے تـ کك توہٌشي مٌكق كے شهـ سے بی ٖا کی ٌ کل تـ کچھ نہی ق
تَشْك ُُر َ
ُ
ے تٌک ل تـ ش هٙ
ے۔ الش اس ٍے تـ کك کٌف الش آىوھی ق الش رؿ (الش اف كے عاللم الش) اعغٌ بخ ش
ے تل
چ ٌ ىت

کٙل ) ۔

اسی طٙد اہلل ٍے ايسٌف کك نفسیٌ تی الش ج سنٌ ٌی عالجیتیق بھ ی عطٌ کی ہیق ،اہلل تعٌ لی

فٙمٌشنے ہیق :
ّلل الَّ ِذي َجعَ َل لَكُ ُم ْ
ت ذَلِكُ ُم
ص َو َركُ ْم َو َر َزلَكُم ِ ّم َن الطٌَِّّبَا ِ
ص َّو َركُ ْم فَؤ َ ْحسَ َن ُ
ار ا َو السَّ َماء بِنَاء َو َ
ال َ ْر َ
ض لَ َر ً
{ا َّ ُ
ب الْ َعالَ ِم َ
ے ٹھیٍٙے
ٌن} ( غٌف ()65 :ٙاہلل ہی تك ہے جس ٍے ضمیف کك توہٌشً لۓ
اّلل َر ُّ
اّلل َر ُّبكُ ْم فَت َ َب َ
ارنَ َّ ُ
َّ ُ
کی جگل الش آسنٌف کك حھُ بىٌبٌ الش توہٌشي صكشتیق بىٌئیق الش صكشتیق بھ ی خكب بىٌئی ق الش توہی ق

ب ٌکیٛم جیٛبق کھٌٍے کك ربق۔ بػی اہلل ت وہٌشا بٙل شرگٌش ہے۔ یس اہلل بٙلشرگٌش عٌلـ بہُ ہی ب ٌب ٙکُ

ہے )۔
س َّوى} ( اىعلی ( ) 3 :ج س ٍے بی ٖا کی ٌ بھ ٙاسک ك رشسُ کی ٌ) ۔
{ الَّ ِذي َخلَكَ فَ َ
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س َ
ٌم} ( التیف ( )5:ہـ ٍے ايسٌف کك بہتٙب ف سٌخُ ب ٙبیٖا کی ٌ )
ان ِفً أ َ ْح َ
اْلن َ
س ِن تَمْ ِو ٍ
{ لَمَدْ َخلَمْنَا ْ ِ

۔

بل رفعل اس حقی قُ کٌ بھ ی اظھٌش ک ٙتی ھیکل اہلل ٍے بیغنیٙلق الش شسكلكق کكبھیْ ک،ٙ

ايسٌىیُ ب ٙبے اىتھٌ عىٌبُ فٙمٌ ئی  ،ج يھكق ٍے رىیٌ ل آخٙت میق ششٖ ل ھٖابُ كے سٍ سے

ے کیطٙػ شھىنٌ ئی فٙمٌ ئی ،اہلل تعٌ لی اس حقی قُ کٌ اظھٌشیكق فٙمٌشنے ہیق،
سیٖنے شاس ت
اّلل َو ا ْجتَنِبُو ا ْ الطَّاغُوتَ } الى حؿ ( )47 :ہـ ٍے ہ ٙامُ
{ َولَمَدْ بَعَثْنَا فًِ كُ ِّل أ ُ َّم ٍة َّرسُو ًَ أ َ ِن اعْبُدُو ا ْ ّ َ
می ق ابؽ شسكؿ بھی حٌ ( حك انہیق بػی کہتٌ تھٌ) کل اہلل کی عی ٌرت کٙل ،الش طٌغكت سے ب ح ك) ۔
ت} (الٙلـ ( )58 :الش اس سے قی ؿ ہـ
{ َولَمَدْ أ َ ْرسَلْنَا ِمن لَبْلِنَ ُرسُ ًال إِلَى لَ ْو ِم ِه ْم فَ َجا ُإو هُم بِالْبٌَِّنَا ِ
ے ب ٌس آۓ) ۔
ے  ،ح ك شلشف رىئؿ مے ک ٙا ى ه
ٍے کئی شسكؿ اىىی قكوكق کیطٙػ بھیؼ
ٌن الْ َحكّ ِ } ( اؿ فتٔ ( )39 :لہی تك نے جس ٍے ھٖب ُ الش
س َل َر ُ
{ هُ َو الَّ ِذي أ َ ْر َ
سولَهُ ِبالْ ُهدَى َو ِد ِ
رب ف حؼ ر ب ه ٙابىٌ شسكؿ بھی ح ٌ ) ۔

***
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رلسٙي فصؿ
ے
ايسٌ ٌی فطٙت الش کٌئىٌت كے ضٌ ب ؾ

ے ہـ جىس افٙار سے تعل قٌت كے کچھ کٌئىٌ تی ضٌبطكق کٌ سکٙ
اس فصؿ میق ايسٌف کی بیٖائش  ،الش اس ه

ے ،ب ل فصؿ تیف
ے متعیف ک ٙس ه
ے ہیق ،تٌکل اى ىی ضىٖ گی كے شا س ت
نے حك اہلل ٍے اسىی فطٙت میق زالٖ ب ۓ

ے کٌ سک ٙکٙش ھی نے۔
رفعٌت ب ٙمشتنؿ نے ،الش ہ ٙرفعل ابؽ کٌئىٌ تی ضٌب ؾ
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ے کٌ عٛـ ل اشارم شکھىٌ
عقؿ الش ب ٖ ل ٌ

اہلل ٍے  ،ايسٌف کی س ٙشُ میق اس ب ٙابنٌف ىىٌ شکہٖبٌ ہے ،الش اس ب ٙمستٛار بل کل اس

ے اکتسٌ پی
ے سشبعل لم بٌتك اب ًی سٙشُ ل فطٙت سے ہِ سکتٌہے ،بٌ ا ب ٌ
کك لم عقؿ ل اشارم ربٌہے ،جى ه

ے معٌش ٙتی چٌىت ل کكائػ كے نطٌیؼ  ،اب ًی
سخیٙم معلكمٌت ،اب ًی شلچٌ ٌی قكتكق ،الش ا ب ٌ

عالجی تكق کك فٙلغ رً سکتٌہے ،بػی اشارم ثكاب ل عمكبُ کی صكشت میق ،جٛاۓ آخٙت کی

اسٌس ہے۔

________________

بل رفعل ،اہلل کی اب ًی مخلكؼ سے متعلؼ ابؽ کٌئىٌ تی ضٌبطل کٌ سک ٙک ٙش ھی نے ،لم نے عقؿ الش

ے لچٖاف کی گہٙا ئی میق ،الش اسىی
ے کٌ عٛـ ل اشارم شکھىٌ ،تك بل رفعل ايسٌف کی فطٙت میق اس ه
بٖ ل ٌ

ے
اعؿ ت خلیؼ میق چٌگٛبق ابنٌ ٌی شعكش کٌ سک ٙک ٙش ھی نے ،سٌتھ ہی اہلل کی طٙػ سے عطٌ کٙرم ا ب ٌ
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ے سشبعل ب لىٖ
اعتقٌرات میق ( اگ ٙلم بٌطؿ ہكق تك) اف سے شلگ ٙرا ٌی کٙكے (،بٌ اگ ٙعحیٔ ہكق تك) اى ه

رشچٌت چٌعؿ کٙكے ،آىیكا لی آبُ کی شلش ًی میق تیٖبلی ىسکتٌ نے :
اّلل ذَلِنَ ال ِ ّد ُ
ٌن الْمٌَِّ ُم َولَ ِك َّن
ك َّ ِ
ٌن َحنٌِفًا فِطْ َرةَ َّ ِ
اّلل الَّتًِ فَطَ َر النَّ َ
{ فَؤَلِ ْم َو ْج َهنَ لِل ِدّ ِ
اس عَلٌَْ َها َ َ تَبْ ِدٌ َل لِ َخلْ ِ
اس َ َ ٌَعْلَ ُم َ
ے) ب  ٙسی ٖھٌ مىل
ون} ( الٙلـ ()41 :تك تـ ابؽ طٙػ كے ہكک ٙربف (اہلل كے ش س ت
أَكْث َ َر النَّ ِ
ُ
ے شہك) اہلل کی
ے چٌك (الش) اہلل کی فطٙت کك جس ب ٙاس ٍے لكگكق کك بیٖا کیٌ ہے (ا ختی ٌش ک ۓ
ے چى
کۓ

ے
بىٌ ئی ہك ئی (فطٙت) میق تغی ٙل تیٖؿ نہیق ہك سکتٌ۔ بػی سیٖھٌ رب ف ہے لی هف اکث ٙلكؾ نہی ق چ ٌ ى ت

)۔

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل فٙمٌف بھ ی اسىی تٌئیٖ ک ٙشھٌنے " :ہ ٙنك وكلكر اب ًی فطٙت

ے ہیق" ( عحیٔ چٖبّ،
ے لالٖبف اسکك بہكري بٌ ًصٙا ٌی بٌ محكسی بىٌر ب ت
ب ٙبیٖا ہك تٌنے مگ ٙاس ه

ب خٌشي  ،مسلـ  ،اجنٖ)  ،اسی عقؿ الش اشارً ب ٙثكاب ،بٌ عمكبُ کی صكشت میق اخٙلي جٛاو کٌ

راش ل مٖاش نے ،اششٌر بٌشي نے:
ٌظ } (
ً فَعَلٌَْ َها َو َما أَنَا ْ عَلٌَْكُم ِب َحفِ ٍ
ص َر فَلِنَفْ ِ
صآئِ ُر ِمن َّر ِبّكُ ْم فَ َم ْن أَبْ َ
{ لَدْ َجاءكُم بَ َ
س ِه َو َم ْن ع َِم َ
اىىعٌـ( )215:اً دمحمﷺ! اف سے کہل رل کل) توہٌشً (بٌس) بٙلشرگٌش کی طٙػ سے (شلشف )

ر لی لیق بہىٓ جىی ہی ق تك جس ٍے (اف کك آىوھ کھكؿ ک )ٙربوھٌ اس ٍے ابىٌ بھال کیٌ الش حك اىٖھٌ بىٌ شہٌ

ے حؼ می ق ب ٙا کی ٌ۔ الش می ق ت وہٌشا ى گہی ٌف نہی ق ہكق) ۔
اس ٍے ا ب ٌ
ے کل حؼ تك لم
{ َو ُل ِل الْ َحكُّ ِمن َّر ِّبكُ ْم فَ َمن شَاء فَلْ ٌُ ْإ ِمن َو َمن شَاء فَلْ ٌَكْفُ ْر} ( الوھػ ( )3: :ىی ٛکہۓ

نے ح ك تهھٌشً شب کیطٙػ سے نے اب حك چٌنے اسے مٌف مے الش ح ك چ ٌنے ا ى نٌ ش ر کٙرً) ۔
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ور ا } ( اىيسٌف( )4 :ہـ ٍے یقیىٌ اسے شام رکھالري اب ،
{ ِإنَّا هَدَ ٌْ َنا ُه ال َّ
س ِبٌ َل ِإ َّما شَا ِك ًر ا َو ِإ َّما كَفُ ً

خكام لم ش ه ٙگ٘اش شنے ب ٌ ىٌ ش هٙا ب ف چ ٌۓ) ۔
اس َحتَّى ٌَكُونُو ا ْ ُم ْإ ِم ِن َ
ٌن }
ض كُلُّ ُه ْم َج ِمٌعًا أَفَؤَنتَ تُك ِْرهُ النَّ َ
{ َولَ ْو شَاء َربُّنَ َل َم َن َمن فًِ ال َ ْر ِ
ے لكؾ ضمیف ب ٙہیق سٍ كے سٍ ابنٌف مے آتے۔
(یكيس( ):::الش اگ ٙتوہٌشا بٙلشرگٌش چٌہتٌ تك جتٌ

ے ہك کل لم وكمف ہكچ ٌئی ق ) ۔
تك کی ٌ تـ لكگكق ب  ٙض ب ٙر س تی کٙىٌ چ ٌ ہ ت

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ بھ ی اسىی رلیؿ نے " :تیف لكگكق سے سمل راشي اٹھٌ

ے سے جٍ تؽ کل بٌلغ ىل ہكچٌۓ ،الش
لیگئی نے ،سكٍے لامے سے جٍ تؽ کل چٌؾ ىل چٌۓ ،بؼ

ىٌراف سے جٍ تؽ کل لم عقؿ مىٖ ىل ہكچٌۓ" ( عحیٔ چٖبّ :امٌـ اجنٖ  ،يسٌ ئی  ،ابف مٌچل،

ابف جیٌف چٌکـ)۔

***
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اعؿ ت خلی ؼ می ق مسٌلات الش خعكعی ٌت می ق گكىٌ گك ٌی

اہلل تعٌ لی ٍے ،سٌشً ايسٌنكق کكابؽ چٌف سے ت خلی ؼ کی اسٌس میق م سٌلبٌ ىل رشچ ل رب هٙ

ے
ے ہیق ،اس ه
ے میق سٌشً ايسٌف ،عمكهی خعكعیٌت میق بٙا ب ،ٙالش ابؽ جی س
ے ىتیؼ
بیٖا کیٌ ہے ،ج س ه

بٌلحكر ج هنُ خٖالىٖي کٌ دقٌضل ہكا کل قكت لىٌتكا ٌی ،ىی ٛن فسیٌ تی ل سھ ًی الش ج سنٌ ٌی قٌب لی تكق

ے رشمیٌف فٙؼ لدفٌلت ہك۔
لاستعٖارلق جیسی بعض خعكعیٌت میق اى ه
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ب عض خعك عیٌت ل صفٌت میق ب ل اي سٌ ٌی شى گٌ شى گی ہی ،ا فٙار الش معٌ شٙلق كے رشمی ٌف،

تعٌشػ ،ت عٌلف ،الش ت هنی ؿ ب ٌہ وی کی صكشت میق ض ىٖ گی ی س ٙکٍٙے کی ا سٌس ہے  ،ىل کل عٖالت ل

رشن ًی الش ابؽ رلس ًٙسے نفٙت کٌ سیٍ ہے۔

_ _____________- _ ---

اہلل کی مخ لكؼ میق کٌش ف ٙمٌ ،اہلل كے ضٌبطكق كے ضنف میق ،ب ل رفعل ب تٌ تی ھی کل اہلل ٍے

سٌشً ايسٌنكق کك اعؿ ت خلیؼ میق مسٌلبٌىل رشچل اسطٙد عطٌ کی ٌ کل سٍ کك اب ؽ چ ٌف سے بی ٖا

ے ہكتے ہیق ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے
ے عٌـ عٌرات لخعكعیٌت میق سٌشً ايسٌف ابؽ جی س
کیٌ ،اسی ل ۓ

ہیق :

احذدَةٍ َو َخلَذكَ ِمنْ َهذا َز ْو َج َهذا َوبَ َّ
ٌذر ا
ذس َو ِ
ذم ِمنْ ُه َمذا ِر َجذا ًَ كَثِ ً
اس اتَّمُو ا ْ َربَّكُ ُم الَّذ ِذي َخلَمَكُذم ِ ّمذن نَّفْ ٍ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
ے شب سے زشتے ش ہك ،جس ٍے تهھیق ابؽ چ ٌف سے بی ٖا کی ٌ ،بھ ٙاس
َونِسَاء} (الىسٌو( )2:لكگك ا ب ٌ

سے ا س نٌ ح كصا بىٌب ٌ ،بھ ٙاف رل نكق سے بہُ سے مٙر الش عكشتی ق بھی ال رب ق) ۔

ش ُر َ
ون} (الٙلـ ()31 :الش ا سی كے ي شٌىٌت
ب ث ُ َّم ِإذَ ا أَنتُم َبشَر تَنت َ ِ
{ َو ِم ْن آ ٌَا ِت ِه أ َ ْن َخلَمَكُم ِ ّمن ت ُ َر ا ٍ
ُ
(الش تصٙفٌت) میق سے ہے کل اس ٍے توہیق مٹی سے بیٖا کیٌ۔ بھ ٙاب تـ ايسٌف ہكک ٙچٌ ب ح ٌ بھی ؿ

شہے ہك) ۔

الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ فٙمٌتے ہیق ":تنٌـ لكؾ آرـ کی الىر ہیق ،الش آرـ مٹی سے

ے ہیق" (ج سف چٖبّ  ،ایك رالر ،تٙم٘ي)۔
بٌ
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اب بل اہلل کی ج هنُ کٌ دقٌضٌ ھیکل بعض خعكعیٌت ل کنٌىت میق ايسٌنكق میق فٙؼ ہك

 ،مثال قكت الش ىٌتكا ٌی میق ،ىی  ٛب عض ج سنٌ ٌی ،سھ ًی ،الش نفسیٌ تی عالجی تكق میق فٙؼ ،ب ل معٌ شٙم

میق ،عٌـ طكش ب  ٙب ٌ ئی چ ٌىیكا لی الش مح سكس کی چ ٌٍے لا لی حقی قُ نے ح ك ک سی رلی ؿ کی مح تٌخ

نہیق ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
ف لُ َّذوةً ثُذ َّم َجعَذ َل ِمذن بَعْذ ِد لُ َّذوةٍ َ
ف ث ُ َّم َجعَ َل ِمن بَعْ ِد َ
اّلل الَّ ِذي َخلَمَكُم ِ ّمن َ
ضذعْفًا َوشَذٌْبَةً ٌَ ْخلُذكُ َمذا
ضذعْ ٍ
ضعْ ٍ
{ َّ ُ
ٌر} (الٙلـ ()65 :اہلل ہی تك ہے جس ٍے تـ کك (ابتٖا میق) کنٛلش چٌلُ می ق
ٌَشَاء َو هُ َو الْعَلٌِ ُم الْمَ ِد ُ

بی ٖا کیٌ بھ ٙکنٛلشي كے بعٖ طٌقُ عىٌبُ کی بھ ٙطٌقُ كے بعٖ کنٛلشي الش ب ٚھٌب ٌ رب ٌ۔ لم ح ك

چ ٌہتٌ ہے بی ٖا کٙتٌ ہے الش ل م عٌجٍ رايش الش عٌجٍ قٖشت ہے)۔
سذع عَلِذٌم
اّلل َو ا ِ
اّلل ا ْ
اّلل ٌُذ ْإتًِ ُملْكَذهُ َمذن ٌَشَذاء َو ّ ُ
صطَفَاهُ عَلٌَْكُ ْم َو َز ادَهُ بَسْذطَةً فِذً الْ ِعلْ ِذم َو الْ ِجسْ ِذم َو ّ ُ
{ إِ َّن ّ َ
}( الی قٙم ( )358 :اہلل ٍے تـ ب ٙاسے مىت خٍ کی نے ،علوی الش جسنٌ ٌی اھلیُ اسے تـ سے ضبٌرم رؿ
ے لاى نے) ۔
ے ا ب ًی جک ك مُ رً ،الش اہلل ب ٚي لسعُ لاى الش چ ٌ ى ٌ
ے حل
نے ،الش اہلل جی س

اّلل لَعَلَّكُذ ْم تُفْلِ ُح َ
ذون} (اىعٙاػ ( )7::الش تهھی ق خكب
ك بَسْطَةً فَاذْك ُُرو ا ْ آ َء ّ ِ
{ َو َز ادَكُ ْم فًِ الْ َخلْ ِ
تٍك مىٖ بىٌب ٌ ی س اہلل کی ىعنتكق کك ب ٌر کٙل تٌکل تـ فالد ب ٌك) ۔

بعض صفٌت الش خعكعیٌت میق بل ايسٌ ٌی گكىٌگك ٌی ہی ضىٖ گی کی اسٌس ہے ،تٌکل معٌشٙم

ے ،ىل کل آی سی عٖالت ،ب ػض  ،الش
الش لكگكق كے مٌبیف ت عٌشػ ،ب هچھ تی ،الش آی سی تعٌلف کٌ سیٍ ب ٌ

نفٙت کٌ سیٍ ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
اّلل أَتْمَذاكُ ْم
ذارفُوا ِإ َّن أَك َْذر َمكُ ْم ِعنذدَ َّ ِ
اس ِإنَّا َخلَمْنَاكُ م ِ ّمن ذَك ٍَر َو أُنثَى َو َجعَلْنَاكُ ْم شُعُوبًا َولَبَائِ َل لِتَعَ َ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
اّلل عَلٌِم َخبٌِر} (ال ح حٙات ( )24 :لكگك! ہـ ٍے تـ کك ابؽ مٙر الش اب ؽ عكشت سے بی ٖا کی ٌ الش
إِ َّن َّ َ
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ے بىٌئے۔ تٌکل ابؽ رلس ًٙکك شىٌخُ کٙل۔ الش اہلل كے ىٛربؽ تـ میق ضبٌرم
ت وہٌشي قكمیق الش قییى

ے لاى (الش) سٍ سے خی  ٙراش
عٛت لاى لم ہے حك ضبٌرم بٙہیٛگٌش ہے۔ بےشؽ اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ

ہے) ۔

اّلل}) (النٌئٖم ( )4 :ىی ىی
بر َو التَّمْ َوى َو ََ تَعَ َ
{( َوتَعَ َ
اونُو ا ْ عَلَى الْ ِ ّ
ان َو اتَّمُذو ا ْ ّ َ
اْلث ْ ِذم َو الْعُذد َْو ِ
ذاونُو ا ْ عَلَذى ِ
الش خٖا تٙسی كے کٌوكق میق ابؽ رلس ًٙکٌ تعٌلف کٙل ،گىٌم الش سٙکشی كے کٌوكق می ق تعٌلش ىل کیٌ

کٙل ،الش اہلل سے س شتے شہك) ۔

ٌن }(اىن فٌؿ ( )57:آی س می ق
صذا ِب ِر َ
{ َو ََ تَنَ َ
اّلل َم َع ال َّ
ب ِرٌ ُحكُ ْم َو ا ْ
ازعُو ا ْ فَتَفْشَلُو ا ْ َوتَذْ هَ َ
ص ِب ُرو ا ْ إِ َّن ّ َ
حھگٚاىل کٙل ،لشىل تـ بٛرؿ ہكچٌكلے ،الش تهھٌشي ہكا اکھ ٚچٌئیگی  ،الش عی ٙسے کٌـ لك ،اہلل تعٌ لی ی قیىٌ

ے لالكق كے سٌتھ نے) ۔
عی  ٙسے کٌـ لی ٌ

***
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ظكہ ٙل ب ی كي ( بعًی مٙر لضف) کی ت هنی ؿ ب ٌ ہ و ی

ے چٌٍے کی اسٌس میق ايسٌنكق كے ب هسٌق ہك ٍے كے سٌتھ سٌتھ ،اہلل
ابؽ چٌف سے بیٖا ک ۓ

ے رسُ قٖشت سے اسی چ ٌف سے ،مٙر لضف کی صكشت میق ح كصا بی ٖا کی ٌ ،اس ح كصً
تعٌ لی ٍے ا ب ٌ
ے ،الش ابؽ رلس ًٙکی مٖر ل ت هنی ؿ کٍٙے سے ہی ضىٖ گی کٌ سل سلل چ لتٌہے ،ضمیف
كے آیس میق ملٌ
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آبٌر ہك تی ہے ،الش ايسٌ ٌی يسؿ بٚھ تی ہے ،بػی اہلل کٌ ی كشي کٌئىٌت ،الش سٌشي رىی ٌلي ا شیٌو کی بٌب ُ

رستكش لضٌبطل ہے۔

الش مٙر لضف كے بٌہ وی بىٖھف ہی سے خٌىٖاف بىتٌہے ،الش ب ل خٌىٖاف ہی اي سٌ ٌی معٌشًٙ

کی بہلی ابىِ ہے۔

________________________

اہلل کی مخلكؼ میق ،اہلل كے ضٌبطكق كے بیٌف کی ت هنیؿ كے طكش ب ٙبل رفعل بتٌ تی ھیکل

اعؿ ت خلیؼ میق ابؽ چٌف سے بیٖائش كے بٌلحكر ،اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی ٍے اب ًی قٖشت سے مٙر ل ضف کٌ

حكصا بیٖا کیٌ ،اہلل تیٌشؽ ل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:

اّلل َخلَمَكُم ِ ّمن ت ُ َر ابٍ ث ُ َّم ِمن نُّطْفَ ٍة ث ُ َّم َجعَلَكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا }(فٌط( )22 :ٙاہلل ٍے تهھی ق مٹی سے بھٙ
{ َو َّ ُ

ًطفل سے بی ٖا کی ٌ ،بھ ٙتهھ ی ق ح كصً ح كصً بىٌب ٌ) ۔

الز ْو َجٌْ ِن الذَّك ََر َو ْ
َان عَلَمَةً فَ َخلَكَ فَسَ َّوى  ،فَ َجعَ َل ِمنْهُ َّ
ً ٍ ٌُ ْمنَى ،ث ُ َّم ك َ
الُنثَى } (
{ أَلَ ْم ٌَنُ نُطْفَةً ِ ّمن َّمنِ ّ
اؿ قیٌمل ( ) 4:- 48 :کی ٌ لم مًی کٌ حك شجـ میق زا لی چٌ تی ہے ابؽ قطٙم ىل تھٌ؟ ،بھ ٙلكتھٚا ہكا بھٙ

(اہلل ٍے) اس کك بىٌبٌ بھ( ٙاس كے اعغٌ کك) رشسُ کیٌ ،بھ ٙاس کی رل قسنی ق بىٌئیق (اب ؽ) مٙر

الش (اب ؽ) عكشت)۔

{ َو َخلَمْنَاكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا} (الىیٌ ( )9 :تهھی ق ح كصً ح كصً بی ٖا کی ٌ ) ۔

067

بھ ٙبل رفعل بتٌ تی ھیکل ضىٖ گی کٌ تسلسؿ ،ضمیف کی آبٌر کٌشي ،الش يسؿ ايسٌ ٌی کی افٛائش کٌ راش

ے تعٌلف ،الش اىىی بٌھ وی بؽ حھ تی میق نے ،یكشي کٌئىٌت میق،
لمٖاش ،مٙر لضف كے آیسی مالة ،اى ه

الش رىیٌ کی تنٌـ جیٛلق میق بػی اہلل کٌ قٌنكف نے ،فٙمٌف الھ ی نے :

ً ٍء َخلَمْنَا َز ْو َجٌْ ِن لَعَلَّكُ ْم تَذَك َُّر َ
ون} ( ال٘اشبٌت ( )5: :الش ہ ٙجی ٛكے ہـ ٍے حكصً
{ َو ِمن كُ ِّل شَ ْ
ے) ۔
بی ٖا کٙر ب ۓ

ے ہی سے خٌىٖاف لحكر میق آتٌنے ،الش بػی ايسٌ ٌی معٌشٙم کی
الش مٙر ل ضف كے بٌہ وی شش ت

بىیٌرنے،فٙمٌف خٖالىٖي ہے :
اجكُم َب ِن َ
اط ِل
ت أَفَ ِبالْ َب ِ
ٌن َو َحفَدَةً َو َر َزلَكُم ِ ّم َن الطَّ ٌِّ َبا ِ
اّلل َج َع َل لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا َو َج َع َل لَكُم ِ ّم ْن أ َ ْز َو ِ
{ َو ّ ُ
ٌُ ْإ ِمنُ َ
ے عكشتی ق بی ٖا
اّلل هُ ْم ٌَكْفُ ُرو َن} ( الى حؿ ()83 :الش اہلل ہی ٍے تـ میق سے توہٌشً لب
ت ِّ
ون َو ِبنِعْ َم ِ
ے الش کھٌٍے کك توہیق بٌکی  ٛم ج ی  ٛب ق رب ق۔ تك کی ٌ
ے الش یكتے بیٖا کب
کی ق الش عكشتكق سے توہٌشً بیٹ

ے الش اہلل کی ىعنتكق سے ا ى نٌش ک ٙتے ہی ق ) ۔
ب ےاعؿ ج ی  ٛلق ب  ٙاعتقٌر ش کھ ت
احدَةٍ َو َخلَكَ ِمنْ َها َز ْو َج َها َوبَ َّ
ٌر ا
س َو ِ
م ِمنْ ُه َما ِر َجا ًَ كَثِ ً
اس اتَّمُو ا ْ َربَّكُ ُم الَّ ِذي َخلَمَكُم ِ ّمن نَّفْ ٍ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
ے بٙلشرگٌش سے زشل جس ٍے تـ کك ابؽ شخص سے بیٖا کیٌ (بعًی الؿ)
َونِسَاء} (الىسٌو ()2 :لكگك ا بٌ

اس سے اس کٌ حكصا بىٌبٌ۔ بھ ٙاف رلنكق سے کثٙت سے مٙر لعكشت ( بیٖا کٙكے شلئے ضمیف ب )ٙبھی ال

ے) ۔
ر بۓ
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س ِه ْم َو ِم َّما َ َ ٌَ ْعلَ ُم َ
ج كُلَّ َها ِم َّما تُن ِبتُ ْ
ان الَّ ِذي َخلَكَ ْ
س ْب َح َ
ون} ( یس ( )47 :لم
ال َ ْز َو ا َ
ض َو ِم ْن أَنفُ ِ
ال َ ْر ُ
{ ُ
اہلل بٌؽ ہے جس ٍے ضمیف کی ىیٌتٌت كے الش خكر اف كے الش جف جیٛلق کی اف کك خی ٙنہیق سٍ كے

ح كصً بى ٌئے)۔

اس ـفھكـ کی مٛبٖ دفصیؿ رفعل  ،84 ،7: ،75 ،74 ،73 ،28الش  87میق آئیگی۔

***

تیسٙي فصؿ

خطٌب شٙبعُ کٌ اب ؽ الش فٙائض( کٌوكق ) کٌ مختلػ ہكىٌ

ب ل فصؿ مٙر لضف كے مٌبیف ت خلی ؼ كے فطٙي مٛاخ میق ب ه سٌىیُ كے دقٌضكق کٌ سک ٙک ٙش ھی نے ،

الش لم نے عٌـ طكش ب  ٙشٙعی س مل راشی كق میق م سٌلات الش شٙعی خ طٌب میق ب گٌى گُ ،ب عض

خعكعیٌت میق منتٌض ہكىی نٌ دقٌضٌ ھیکل نھٌشتكق ،ميصیكق ،الش سمل راشی كق میق ت ٍكع ہك،قٌنك ٌی
ے ضٙلشي ھی کل اف خعكعی تكق الش امتی ٌضي
جیثی تكق میق ىنٌبٌق فٙؼ ہك ،الش معٌشٙم کی بہتٙي کی لۓ

عالجی تكق کٌ اقٙاش ( اعتٙاػ) کیٌ چٌۓ ،اس فصؿ میق چٌش رفعٌت ہیق۔

***

رفعل " " 7

منلػ ک ٍٙے كے خطٌب کٌ اب ؽ ہكىٌ الش حمكؼ ل فٙائض می ق مسٌلات
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مٙر ل عكشت کٌ ت خلیؼ کی طیعی مٌہیُ میق مسٌلي ہكىٌ  ،رل اشیٌو کٌ متقٌضی ہے:

ے :مٙر ل عكشت کٌ اکث ٙلبی شت ٙاوكش ضىٖ گی میق بٌل نؿ مسٌلي ل بٙا ب ٙہكىٌ  ،الش ہٙ
بہلی ش ۓ

ے فٙض کٌ ت هنیؿ کىىٖم  ،الش اضرلاخی لمعٌش ٙتی ضىٖ گی میق اس نٌ شٙبؽ ل
ابؽ کك رلس ًٙکٌ تتنل ،اس ه

سٌحھیٖاش سنچھ چٌىٌ ،ہٌق بل الش بٌت ہے ،کل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ کی ج سنٌ ٌی الش نفسیٌ تی

بىٌلث کچھ امتیٌضي خعكعیٌت کی چٌمؿ ہے لھ٘ا ہ ٙابؽ ،اس خعكعیُ كے سٌتھ مخعكص

ہكگٌ ،جس میق اسکك تنی ٛلانفٙاربُ چٌعؿ ہے۔

ے :اس قٌعًٖ کی مىٌسیُ سے ،شٙبعُ کٌ خطٌب اف تنٌـ معٌمالت میق،
رلسٙي ش ۓ

ے کل امٙلًھ ی کٌ منلػ بىٌٍے
ے ہیق  ،جی س
ب ه سٌق ہك ک ٙآبٌہے ،جف میف مٙر لضف بٙا ب ٙکٌ رشچل شکھ ت

میق ،جٙاـ ل چالؿ ،الش ثكاب لعمكبُ میق ،عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ لفٙائض میق ،الش ايسٌ ٌی عٛت

ے خعكعیُ كے سٌتھ آبٌہے ،حك
ے اوكش میق ،کسی ابؽ کی لۓ
لجٙمُ میق  ،اس طٙد بل خطٌب ،ای س

ے سٌتھ مخعكص ہیق۔
اس ه

_____ _______________

ے ہكۓ
اعؿ ت خلیؼ میق مسٌلات ،الش خعكعیٌت میق گكىٌگك ٌی كے نكطل کٌ ل حٌظ شکھ ت

بل رفعل بتٌ تی ھیکل مسٌلات رل جیٛلق کٌ دقٌضٌ ک ٙتی نے:

بہلی جی، ٛضىٖ گی كے اکث ٙل بی شت ٙکٌوكق میق مٙر لضف كے مٌبیف مهنؿ مسٌلات  ،فٙمٌف

شبٌ ٌی نے:
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صا ِدلِ َ
ت َو الْمَانِتِ َ
ت َو الْ ُم ْإ ِمنِ َ
ِ {إ َّن الْ ُمسْلِ ِم َ
ت
صا ِدلَا ِ
ٌن َو ال َّ
ت َو ال َّ
ٌن َو الْمَانِتَا ِ
ٌن َو الْ ُم ْإ ِمنَا ِ
ٌن َو الْ ُمسْلِ َما ِ
ت َو الْ َحا ِف ِظ َ
صا ِئ ِم َ
ص ِدّ ِل َ
ش ِع َ
صا ِب ِر َ
ٌن
صا ِئ َما ِ
ٌن َو ال َّ
ت َو ال َّ
ص ِدّ َلا ِ
ٌن َو الْ ُمت َ َ
ت َو الْ ُمت َ َ
ش َعا ِ
ٌن َو الْ َخا ِ
ت َو الْ َخا ِ
صا ِب َر ا ِ
ٌن َو ال َّ
َو ال َّ
ت َو الذَّ ا ِك ِر َ
اّلل لَ ُهم َّمغْفِ َرةً َو أ َ ْج ًر ا ع َِظٌ ًما} ( اىجٛاب)46:
ٌر ا َو الذَّ ا ِك َر ا ِ
فُ ُرو َج ُه ْم َو ا لْ َحافِظَا ِ
اّلل كَثِ ً
ت أَعَدَّ َّ ُ
ٌن َّ َ
(ح ك لكؾ اہلل كے آلے س ٙاطٌعُ خـ کٍٙے لامے ہیق بعًی ) مسلنٌف مٙر الش مسلنٌف عكشت ی ق ،

الش وكمف مٙر الش وكمف عكشتیق  ،الش فٙمٌق بٙرا ش مٙر الش فٙمٌق بٙراش عكشتی ق ،الش شاسُ بٌض مٙر الش

شاسُ بٌض عكشتی ق ،الش عی ٙکٍٙے لامے مٙر الش عی ٙکٍٙے لالی عكشتی ق ،الش فٙلتًی کٍٙے ل ام ے مٙر

الش فٙلتًی کٍٙے لا لی عكشتیق ،الش خیٙات کٍٙے لامے مٙر الش الش خی  ٙات ک ٍٙے لا لی عكشت ی ق  ،الش

ے لا لی عكشتیق  ،الش ابًی شٙمگٌہكق کی حفٌظُ ک ٍٙے ل امے
ے لامے مٙر الش شلضً شکھٌ
شلضً شکھ ٌ

مٙر الش حفٌظُ کٍٙے لالی عكشتیق ،الش اہلل کك کثٙت سے بٌر کٍٙے لامے مٙر الش کثٙت س ے بٌر کٍٙے

ے اہلل ٍے ب خشش الش اج  ٙعظی ـ تی ٌش ک ٙشکھٌ ہے ) ۔
لا لی عكشتیق ،کچھ شؽ نہ ی ق کل اف كے ل ۓ
ض ٌَؤ ْ ُم ُر َ
ون َو الْ ُم ْإ ِمنَاتُ بَعْ ُ
{ َو الْ ُم ْإ ِمنُ َ
وف َوٌَنْ َه ْو َن ع َِن الْ ُمنك َِر} ( التكبل)82 :
ون ِبالْ َمعْ ُر ِ
ض ُه ْم أ َ ْولٌَِاء بَعْ ٍ
ے ،الش
ے کٌـ کٌ ج هـ ر ب ت
( مسلنٌف مٙر الش مسلنٌف عكشتیق ابؽ رلس ًٙكے مٖر گٌش ہیق ،حك بھ ل

ے ہی ق ) ،۔ الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ فٙمٌتے ہیق " :عكشتیق مٙر ل ق کٌ حصل
ب  ًٙکٌـ سے شل ک ت

ہیق'( عحیٔ چٖبّ ،امٌـ ایك رالر ،تٙم٘ي اجنٖ راش قط ًی ،بٛاش) ،اس نٌ نطلٍ ہیکل عكشتیق ،مٙر
ّ
ے کل حكا آرـ سے بیٖا کیگئی تھیق۔
لق کی طٙد ہیق ،گكبٌ کل انہیق سے ى نلی ہك ئی ہیق ،اسلۓ

بل رفعل بل بھ ی بتٌ تی ھیکل اف میق سے ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکك ابىٌ جٛل ىضـ ،الش فٙض کی
ے ،ىی ٛبل کل ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکك اب ًی اضرلاخی الش معٌش ٙتی ضىٖ گی کٌ سٌتھ ی
ت هنیؿ کٙىیكاى سنچل
ے ،اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ :
سنچل
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اجكُم بَنِ َ
اط ِل
ت أَفَ ِبالْبَ ِ
ٌن َو َحفَدَةً َو َر َزلَكُم ِ ّم َن الطَّ ٌِّبَا ِ
اّلل َجعَ َل لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا َو َجعَ َل لَكُم ِ ّم ْن أ َ ْز َو ِ
{ َو ّ ُ
اّلل هُ ْم ٌَكْفُ ُر َ
ٌُ ْإ ِمنُ َ
ے عكشت ی ق بی ٖا
ون} (الى حؿ ()83:الش اہلل ہی ٍے تـ می ق سے توہٌشً ل ب
ت ِّ
ون َوبِنِعْ َم ِ
ے الش کھٌٍے کك توہیق بٌکی  ٛم ج ی  ٛب ق ر ب ق ۔ تك کی ٌ
ے الش یكتے بیٖا کب
ک ی ق الش عكشتكق سے توہٌشً بیٹ

ے الش اہلل کی ىعنتكق سے ا ى نٌش ک ٙتے ہ ی ق ) ۔
ب ےاعؿ ج ی  ٛل ق ب  ٙاعتقٌر ش کھ ت

بل بھ ی فٙمٌبٌ:
ت
سكُنُوا ِإلَ ٌْ َها َو َج َع َل َب ٌْنَكُم َّم َودَّةً َو َر ْح َم ةً ِإ َّن ِفً ذَ ِلنَ ََل ٌَا ٍ
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا ِلّت َ ْ
{ َو ِم ْن آ ٌَا ِت ِه أ َ ْن َخلَكَ لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
ُ
ِلّمَ ْو ٍم ٌَتَفَك َُّر َ
ون} (الٙلـ  ()32 :الش اسی كے يشٌىٌت (الش تصٙفٌت) میق سے ہے کل اس ٍے ت وہٌشً
ُ
ے توہٌشي ہی جىس کی عكشتیق بیٖا کیق تٌکل اف کی طٙػ (مٌئؿ ہكک )ٙآشاـ چٌعؿ کٙل الش تـ م ی ق
لۓ
ُ
ے اف بٌتكق میق (بہُ سی) يشٌ ىی ٌ ق
محی ُ الش هہٙبٌ ٌی بیٖا ک ٙري حك لكؾ غكش کٙتے ہیق اف كے لۓ

ہیق )۔
احدَةٍ َو َج َع َل ِمنْ َها َز ْو َج َها لٌَِسْك َُن إِلٌَْ َها} ( اىعٙاػ ( )29: :لہی تك
س َو ِ
{ هُ َو الَّ ِذي َخلَمَكُم ِ ّمن نَّفْ ٍ
ے ہٌق سک ك ف
نے ج س ٍے تهھیق ابؽ چٌف (آرـ) سے بیٖا کیٌ ،الش اس سے اسىی ب یكي بىٌ ئی تٌکل ا س ه

ے) ۔
چٌعؿ ک ٙس ه

الش اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی ٍے اف میق سے ہ ٙابؽ کك اىىی ج سنٌ ٌی الش نفسیٌ تی بىٌلث کی بىٌ بٙ

ے ہیق ،اہلل
کچھ خعكعیٌت عطٌ کی ہیق ،جف خعكعیٌت کی بىٌ ب ٙلم ابؽ رلس ًٙب ٙفكقیُ شکھ ت

تعٌ لی اس بٌشً میق فٙمٌشنے ہیق:
اّلل بِ ِه بَعْ َ
{ َو ََ تَت َ َمنَّ ْو ا ْ َما فَ َّ
لر َجا ِل نَ ِصٌب ِ ّم َّما اكْتَسَبُو ا ْ َولِل ِنّسَاء نَ ِصٌب ِ ّم َّما
ض ِلّ ِ ّ
ضكُ ْم عَلَى بَعْ ٍ
ض َل ّ ُ
اّلل ك َ
اّلل ِمن فَ ْ
ً ٍء عَ ِلٌ ًما} (الىسٌو ()43:الش جس جی ٛمی ق اہلل ٍے تـ
س ْب َن َو ا ْ
اكْت َ َ
َان ِبكُ ِّل شَ ْ
ض ِل ِه ِإ َّن ّ َ
سؤَلُو ا ْ ّ َ
م ی ق سے بعض کك بعض ب ٙفغیلُ ري ہے اس کی ہكس مُ کٙل مٙرلق کك اف کٌوكق کٌ ثكاب ہے
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ے الش اہلل سے اس کٌ فغؿ
ے الش عكشتكق کك اف کٌوكق کٌ ثكاب ہے حك انہكق ٍے ک ۓ
ح ك انہكق ٍے کۓ

ے شہك کچھ شؽ نہ ی ق کل اہلل ہ ٙج ی  ٛسے لاقػ ہے ) ۔
(لکٙـ) مٌ ىگ ت
اّلل ع َِزٌز َحكٌُم} ( الی قٙن ( )339 :ىی ٛ
{ َولَ ُه َّن ِمث ْ ُل الَّ ِذي عَلٌَْ ِه َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
وف َولِ ِ ّ
لر َجا ِل عَلٌَْ ِه َّن د ََر َجة َو ّ ُ
عكشتكق كے مىٌسٍ طكش ب ٙمٙرلق ب  ٙحمكؼ ہی ق  ،ا لیتل مٙرلق کك اف ب  ٙر ش چ ل چٌعؿ نے) ۔
اّلل َب ْع َ
ساء ِب َما فَ َّ
الر َجا ُل لَ َّو ا ُم َ
ض َو ِب َما أَنفَمُو ا ْ ِم ْن أ َ ْم َو ا ِل ِه ْم } ( الىسٌو:
ون عَلَى ال ِنّ َ
ض ُه ْم عَلَى َب ْع ٍ
{ ِّ
ض َل ّ ُ
ے کل اہلل ٍے بعض کك بعض سے افغؿ بىٌ ب ٌ ہے الش
 ( )،45مٙر عكشتكق ب ٙمسلط لچٌکـ ہیق اس لۓ

ے بھ ی کل مٙر ابىٌ مٌؿ خٙح ک ٙتے ہ ی ق ) ۔
اس ل ۓ

اف رلنكق کی اف امتیٌضي خعكعیٌت کٌ سک ٙاس فصؿ کی رفعل " "8میق آشھٌنے۔

اعؿ ت خلیؼ میق بٙابٙي ،الش خعكعیٌت میق گكىٌ گك ٌی كے مسئ لل ب ٙمٙتٍ رلسٙا

مسئ لل ،شٙبعُ كے خطٌب میق اف تنٌـ معٌمالت میق ب ه سٌق ہك ک ٙآتٌنے ،ج سنیق مٙر لضف بٙابٙ

كے شٙبؽ ہیق ،مثٌؿ كے طكش ب ٙامٙلًھ ی کٌ منلػ بىٌىٌ ،چالؿ جٙاـ کٌ مسئ لل ،ثكاب ل سٛا کٌ

ے عاللم بعض اوكش
مسئ لل ،عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ ل لاجیٌت کٌ مسئ لل ،بھ ٙايسٌ ٌی عٛت لقٌش کٌ مسئ لل ،اس ه
ے
ے ہیق حك مٙر لضف میق سے کسی كے سٌتھ خٌص ہیق ،اس صكشت میق شٙعی خطٌب اسی کی لۓ
ای س

خٌص ہك ک ٙآتٌنے ،م٘کكشم بٌى آب تكق الش اس آىیكا لی آبُ سے بل بٌت ب خك پی لاضٔ ہك چٌ تی نے:
اّلل أَتْمَاكُ ْم
ارفُوا إِ َّن أَك َْر َمكُ ْم ِعندَ َّ ِ
اس إِنَّا َخلَمْنَاكُم ِ ّمن ذَك ٍَر َو أُنثَى َو َجعَلْنَاكُ ْم شُعُوبًا َولَبَائِ َل لِتَعَ َ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
اّلل عَ ِلٌم َخ ِبٌر} ( ال ح حٙات ()24 :لكگك! ہـ ٍے تـ کك ابؽ مٙر الش ا ب ؽ عكشت سے بی ٖا کی ٌ الش
ِإ َّن َّ َ
ے بىٌئے۔ تٌکل ابؽ رلس ًٙکك شىٌخُ کٙل۔ الش اہلل كے ىٛربؽ تـ میق ضبٌرم
ت وہٌشي قكمیق الش قییى
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ے لاى (الش) سٍ سے خی  ٙراش
عٛت لاى لم ہے حك ضبٌرم بٙہیٛگٌش ہے۔ بےشؽ اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ

ہے ) ۔

ے نے ،اس نٌ ـفٙر ايسٌف نے ،حك
آبُ م٘کكشم میق " الىٌس" کٌ اطالؼ سٌشي نكع ايسٌ ٌی کی لۓ
ے استعنٌؿ ہكتٌنے ،م٘کكشم بٌىآبُ کٌ مىشٌ بػی ھیکل کسی کك کسی ب ٙاگٙ
مٙر ل ضف رلنكق کی لۓ

فكقیُ ہكسکتی نے تك لم خٌشخی معیٌش کی بىیٌر ب ،ٙىل کل جىس کی بىیٌر ب ،ٙاس خٌشخی معیٌش کٌ ىٌـ

(دمكي) نے ،رش اعؿ بل ابؽ غی ٙچٌىی ٖاشسٌ معیٌش نے ،مٙر ل ضف میق سے کك ئی بھ ی اب ًی محىُ سے

ے سیٙر
اس معیٌش تؽ بہكىٓ سکتٌنے ،جىٌى حل ،اب ًی ت خلیؼ كے اعتیٌش سے رلنكق اہلل کی چٌىٍ سے اى ه

کیگئی سمل راشي کك ى یھٌٍے كے یكشً اھؿ ہیق ،اہلل تعٌ لی فٙمٌ شھٌنے :
ض َخلٌِفَةً }(الی قٙن ( )41 :الش ج ٍ آة كے شب ٍے
{ َو إِذْ لَا َل َربُّنَ لِلْ َمالَئِكَ ِة إِ ِنًّ َجا ِعل فًِ ال َ ْر ِ

فٙشتكق سے کہٌ کل می ق ضمی ف می ق اب ؽ خلی فل بى ٌٍے لاى ہكق)۔

اس سے مٙار ي سؿ ايسٌ ٌی نے ،حك مٙر ل ضف سے مله ٙبى تی نے۔

اسی طٙد مٙر ل ضف رلنكق میق منلػ ہكىی ىی عالجیُ وكحكر نے ،منلػ ہكىی ىی

ے
عالجیُ کٌ نطلٍ نے ،اہلل كے اج نٌمٌت ب حٌىٍے ،الش اسىی چٌىٍ سے مىع کٙرم جیٛلق سے ش ک ٌ

کی عالجیُ ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
ت َو ْ
ضنَا ْ
{ ِإنَّا ع ََر ْ
ض َو الْ ِجبَا ِل فَؤَبٌَْ َن أَن ٌَ ْح ِملْنَ َها َو أَشْفَمْ َن ِمنْ َها َو َح َملَ َها
او ا ِ
ال َ َمانَةَ عَلَى السَّ َم َ
ال َ ْر ِ
َان ظَلُو ًما َج ُه ً
ان إِنَّهُ ك َ
اْلنسَ ُ
و َ }( اىجٛاب ()83:ہـ ٍے (بٌش) امٌىُ کك آسنٌنكق الش ضم ی ف ب  ٙبی ش
ِْ
ے۔ الش ايسٌف ٍے اس کك اٹھٌ لیٌ ۔ بےشؽ
کی ٌ تك انہكق ٍے اس كے اٹھ ٌٍے سے اىنٌش کیٌ الش اس سے زش گۓ

لم ظٌلـ الش چ ٌہؿ تھٌ)۔
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اس آبُ میق امٌىُ کٌ نطلٍ ،اہلل كے اج نٌمٌت الش اسىی ميھیٌت ( مىع کٙرم اوكش) کٌ

منلػ ہكىٌ ،الش اسکك اسىی شٙطكق كے سٌتھ قیكؿ کٙىٌ نے ،اگ ٙايسٌف اف اوكش کك ب خك پی ب حٌىتٌ نے

تك ثكاب کٌ حقٖاش ہكگٌ ،الش اگ ٙاف سے شلگٙرا ٌی کی تك سٛا کٌ مست حؼ ہكگٌ ،الش منلػ ہكىی نٌ راش ل مٖاش
ے نے ،بل بٌت حغٙت عٌئشل شضی
عقؿ نے ،ىل کل جىس ،اہلل کٌ خطٌب ،م٘ک ٙل وؤىّ رلنكق کی لۓ

اہلل ع ًہٌ سے مٙلي ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے اس قكؿ سے ب خك پی لاضٔ ہك تی نے ،ج سنیق

آة ٍے فٙمٌبٌ":عكشتیق مٙرلق کی بہىیق ہیق" ( چٖبّ عحیٔ نے اس نٌ سک ٙگ٘ش ج نٌ نے)۔۔ علنٌو

کٌ کہىٌ ھیکل اس چٖبّ سے ابؽ اھـ بٌت کٌ اى ه شٌػ ہكتٌ ھیکل اگ ٙاثىٌۓ کالـ میق م٘ک ٙکٌ عیغل

استعنٌؿ ہك تٍ بھ ی عكشت مخٌطٍ ہك سکتی نے ،اىبل کل بعض مخعكص چٌىت ہكتے ہیق
،خہٌق خطٌب خٌص ہكىی ىی رلیؿ وكحكر ہك تی نے  ،1اس نٌ نطلٍ بل ہكا کل خطٌب میق عمكمیُ

اعؿ نے ،خٌص ہكىٌ ىٌرش نے ،مٹٌؿ كے طكش ب ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ :تیف لكؾ

ے ى بی ب ٙبھ ی ابنٌف شکھتٌنے الش دمحم بٙ
ے ہیق جىکك ر ہٙا اج ٙملی گٌ ،اھؿ کتٌب کٌ لم شخص ،حك ا ب ٌ
ای س

بھ ی ابنٌف شکھتٌنے۔۔۔" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي  ،مسلـ  ،تٙم٘ي) ،علنٌو کٌ کہىٌ ھیکل" اھؿ

کتٌب خٌتكف کٌ بھ ی لہی ج هـ نے حك اھؿ کتٌب مٙر کٌنے ،الش حكکل اکث ٙشٙعی اج نٌـ میق شائْ
نے ،اىبل کل خطٌب خٌص ہكىی ىی کك ئی رلیؿ ہك"( )2۔

عحٌبل کٙاـ كے ضمٌىل سے آخ تؽ ػكھٌو الش اصكؿ كے مٌھٙبف کٌ اسی قٌعٖم ب ٙعنؿ

ے بٙ
ے :ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی ىٖا" اً لكگك" سى ٌ
شھٌنے،حغٙت اـ سلنۃ کك مالحظل فٙمٌ ب ۓ

 1۔ ایك سلینٌف الخطٌ پی ،معٌلـ السَف 422 /3 :۔
 2۔ ابف جح ٙالعوقال ٌی ،فتٔ الیٌشي ،بٌب العلـ ،بٌب تعلیـ الٙچ ؿ امتل ل اھلل  ، 866/2ط /راش الکتٍ العلنیل ،بیٙلت۔
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اب ًی کىگھ ی کٍٙے لا لی سے فٙمٌش ھی ہیق :ب ًٙہٹك ،بٌىٖي حكاب رً ش ھی ھیکل آة(ص) مٙرلق

کك آلاض رً شنے ہیق عكشتكق کك نہیق ،تك آة فٙمٌ ش ھی ہیق " :میق بھ ی تك لكگكق میق سے ہكق"

(عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔

***

رفعل " " 8

مٙر لضف میق سے ہ ٙابؽ كے کچھ مخعكص ج سنٌ ٌی لنفسیٌ تی صفٌت ل خعكعیٌت ،خٖا رار

ے میق منفٙر الش ىنٌبٌق ہكٍے کٌ نطلٍ بل نہیق کل ہے کل اف میق
عالجی تكق  ،الش قٌب لی تكق كے ىتیؼ

سے ابؽ ،رلس ًٙسے ب لىٖ ـقٌـ  ،الش عٌ لی مٙتیُ ہے ،ب لکل اس نٌ اىچصٌش اس بٌت ب ٙہے کل اسنیق

ے کی عالجیُ ہے ،ج ًہیق رلسٙا اى حٌـ نہیق
ے مخعكص ضٙلشي جیٌتیٌ تی کٌـ اى حٌـ ر ب ٌ
کچھ ای س

رً سکتٌ ،بػی اہلل کٌ سٌشً ايسٌنكق كے تئیق رستكش لضٌبطل ہے ،ج تی کل خكر مٙرلق الش عكشتكق

كےبٌہ وی مٙتیل کٌ بػی چٌؿ ہے۔
ے نفسیٌ تی ل
جىٌى حل عكشت اب ًی چ٘بٌتیُ  ،لطٌفُ  ،الش يسكاىیُ كے طفیؿ ،مٙرل خٌىٖاف کی لۓ

معٌش ٙتی قٙاش ل سکكف کٌ بٌعّ ہے ،ىی ٛلم اب ًی فطٙت  ،الش جنؿ ل لىرت الش مٌمتٌ کی مى قتیق

ے کی بٖللُ ب حكق کی ى گہٖاشُ ک ٙتی ہے  ،شضٌعُ سے
بٙراشُ ک ٙىی ىی بے بىٌم قكت لطٌقُ شکھ ٌ

ے سٌشً کٌـ اى حٌـ رب تی ہے( ،جیکل) مٙر اب ًی قكت
تٙبیُ تؽ اىىی ربوھ بھٌؿ ک ٙتی ہے ،الش اى ه
ے کی ضٙلشبٌت یكشي کٍٙے،
لطٌقُ ،عی ٙلت حنؿ ،الش مسلسؿ ح فٌکشی کی بىٌ ب ٙشلضي کنٌٍے  ،کى ب

الش اسىی حفٌظُ ل ى گہیٌ ٌی ب ٙمٌوكش ہے۔

_______________
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بل رفعل مٙر لضف كے مٌ بیف معٌش ٙتی ششتكق کٌ ابؽ ضٌبطل بتٌش ھی نے ،لم نے :ضىٖ گی كے

اکث ٙل بی شت ٙاوكش میق بٙابٙي كے بٌلحكر ،مٙر ل ضف میق سے ہ ٙابؽ کچھ خٌص ج سنٌ ٌی الش

ے اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
نفسیٌ تی عالجی تكق میق ىنٌبٌق جیثیُ شکھتٌنے ،اسی ل ۓ
اّلل بِ ِه بَعْ َ
{ َو ََ تَت َ َمنَّ ْو ا ْ َما فَ َّ
ض}) (الىسٌو ( )43:الش حك ا ہلل ٍے تـ می ق اب ؽ کك
ضكُ ْم عَلَى بَعْ ٍ
ض َل ّ ُ

رلس ًٙب  ٙفغی لُ ري نے تك اسىی ہكس ىل کٙل) ۔

اس سے رب ًی الش رىیكي رلنكق جیٛبق مٙار ہیق ،حغٙت محٌھٖ سے شلابُ نے  ،فٙمٌتے

ہیق کل" حغٙت اـ سلنۃ ٍے فٙمٌبٌ  :اہلل كے شسكؿ ،مٙر غٛلات میق چٌتے ہیق ،ہـ لكؾ نہیق

چٌتے ،الش ہنیق میٙاج میق بھ ی آرھٌ حصل ملتٌ نے ،تك م٘کكشم آبُ ىٌضؿ ہك ئی)( چٖبّ جسف،

چٌکـ اجنٖ)،الش اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
اّلل ِمه فَ ْ
اّلل ك َ
َان ِبكُ ِّم ش َْي ءٍ
{ن ِ ّ
ضهِ ِه ِإ َّن ّ َ
هر َجا ِل وَ ِصيبٌ ِ ّم َّما اكْتَسَبُو ا ْ َونِهىِّسَاء وَ ِصيبٌ ِ ّم َّما اكْتَسَب َْه َو اسْأَنُو ا ْ ّ َ
ے الش عكشتكق کك اف کٌوكق
عَهِي ًما} (الىسٌو؛  ()43مٙرلق کك اف کٌوكق کٌ ثكاب ہے حك انہكق ٍے کۓ
ے شہك کچھ شؽ نہ ی ق کل اہلل ہٙ
ے الش اہلل سے اس کٌ فغؿ (لکٙـ) مٌىگت
کٌ ثكاب ہے حك انہكق ٍے کۓ

ج ی  ٛسے لاقػ ہے ) ۔
ے اعنٌؿ کٙب گٌ تك ثكاب
ے اعنٌؿ كے نطٌیؼ بٖلل کٌ مست حؼ نے  ،اگ ٙاح ل
بعًی ہ ٙشخص ا ب ٌ

کٌ مست حؼ ہكگٌ ،الش اگ ٙب ًٙاعنٌؿ کٌ مٙت هٍ نے تك مست حؼ سٛا ہكگٌ ،اہلل تعٌ لی مٛبٖ فٙمٌشنے

ہیق:
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اّلل َب ْع َ
ساء ِب َما فَ َّ
الر َجا ُل لَ َّو ا ُم َ
ض َو ِب َما أَنفَمُو ا ْ ِم ْن أ َ ْم َو ا ِل ِه ْم }(الىسٌو:
ون عَلَى ال ِنّ َ
ض ُه ْم عَلَى َب ْع ٍ
{ ِّ
ض َل ّ ُ
ے کل اہلل ٍے اب ؽ کك رلس ًٙب ٙ
 ( )45مٙر عكشتكق کی معٌش كے سمل راش الش مىتظـ ہی ق ا سلۓ

ے مٌؿ خٙح ک ٙتے ہی ق ) ۔
ے بھ ی کل لم ا ب ٌ
فغی لُ رً ش کھ ی نے الش ا سلۓ

اسطٙد کٌ فٙؼ حقی قُ میق وكحكر نے ،الش معٌش ًٙمیق شائْ  ،اس نٌ اى نٌش لہی

کٙسکتٌنے ،حك کھلی حقی قتكق الش فطٙي جیٛلق کٌ اى نٌش کٙتٌنے۔
ے کل اعؿ معیٌش تك
اس لاضٔ فٙؼ کٌ ہٙگ ٛبل نطلٍ نہیق کل کك ئی کسی سے بٙتٙنے ،اسلۓ

لہی نے حك اہلل تیٌشؽ ل تعٌ لی ٍے ـقٙش فٙمٌبٌنے:
اّلل عَلٌِم َخبٌِر} ( ال ح حٙات ( )24 :اہلل كے ىٛربؽ معٛض تٙب ف لم
{ إِ َّن أَك َْر َمكُ ْم ِعندَ َّ ِ
اّلل أَتْمَاكُ ْم إِ َّن َّ َ
نے ح ك ض ب ٌرم خٖات ٙس ہك) ۔

الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے خطیۃ الكراع كے وكقع ب ٙفٙمٌبٌ تھٌ ":اً لكگك؛ چٌف لك

کل تهھٌشا اہلل ابؽ نے ،تهھٌشً لالٖ (آرـ) ابؽ ہیق ،غكش سے سف لكکل کسی ع ٙپی کك کسی غیٙ

ع ٙپی ب ،ٙالش غی ٙع ٙپی کك کسی ع ٙپی ب ٙالش کسی سٙذ شىگُ لامے کك کٌ لی شىگُ لامے ب ، ٙالش کٌ لی

شىگُ لامے کك سٙذ شىگُ لامے ب ٙکك ئی فكقیُ نہیق ،اگ ٙفكقیُ نے تك عٙػ دمكي کی بىیٌر ب "ٙبھٙ

آة ٍے فٙمٌبٌ " :اس مح لس میق چٌض ٙشخص ،غٌئٍ شخص تؽ بل بیغٌـ بہكى حٌرً" ( عحیٔ

چٖبّ ،اجنٖ ،ب ینلی ابف مٙرلبل)۔

مٙر لضف كے رشمیٌف اس لاضٔ فٙؼ کٌ راش ل مٖاش ،بعض معیف اھـ الش جیٌ تیٌ تی فٙائض ارا

کٙىی ىی عالجیُ ب ٙنے ،جىکك رلسٙا اى حٌـ نہیق رً سکتٌ( بل مٙر ل ضف کٌ مسئ لل نہیق ب لکل) بل اہلل

ے ہیق حك
کٌ قٌنكف نے ،ج سنیق تنٌـ ايسٌف بٙاب ٙھیق ،بعض مٙر ابؽ خٌص قسـ کی عالجیُ شکھ ت
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رلس ًٙمٙرلق میق نہیق بٌ ئی چٌ تی ،اسیطٙد بعض خكاتیف لم کٌ ـ اى حٌـ رب تی ھیق ،حك رلسٙي

خكاتیف نہیق کٙبٌ تی ھیق ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
احدَةٍ َو َج َع َل ِمنْ َها َز ْو َج َها لٌَِسْك َُن إِلٌَْ َها} ( اىعٙاػ ( )29: :لہی تك
س َو ِ
{ هُ َو الَّ ِذي َخلَمَكُم ِ ّمن نَّفْ ٍ
ے ہٌق سکكف چٌعؿ
نے ج س ٍے تهھیق ابؽ چٌف سے بیٖا کیٌ الش اس سے اسىی ب یكي بیٖا کی تٌکل اس ه

ے) ۔
ک ٙس ه

بل آبُ اس حقی ق ُ کٌ اظھٌش ک ٙش ھی ھیکل مٙر ل ضف ابؽ رلس ًٙکی ت هنیؿ کٌ بٌعّ ہیق،

اسی طٙد ايسٌ ٌی جیثیُ سے رلنكق ابؽ رشچل كے چٌمؿ ہیق ،اعؿ بٌت بل ھیکل رلنكق میق سے

ہ ٙابؽ کی سمل راشي رلس ًٙسےبٌل نؿ مختلػ نے  ،الش بل سمل راشي اىىی اب ًی سا تی خعكعیُ

سے میؿ کھٌ تی نے۔

ے
خكاتیف اب ًی چ٘بٌتیُ ىٛاکُ الش يسكاىیُ کیكچل سے مٙر الش خٌىٖاف كے است ح نٌـ الش اى ه

معٌش ٙتی الش سھ ًی سکكف ل اطنیىٌف کٌ بٌعّ ہیق ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
س كُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا لِّتَسْكُنُوا إِلٌَْ َها َو َجعَ َل بٌَْنَكُم َّم َودَّةً َو َر ْح َمةً} (الٙلـ)32 :
{ َو ِم ْن آٌَاتِ ِه أ َ ْن َخلَكَ لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
ُ
ے ت وہٌش ي ہ ی جىس کی
( الش اسی كے يشٌىٌت (الش تصٙفٌت) میق سے ہے کل اس ٍے ت وہٌشً ل ۓ
ُ
عكشتیق بیٖا کیق تٌکل اف کی طٙػ (مٌئؿ ہكک )ٙآشاـ چٌعؿ کٙل الش تـ میق محیُ الش هہٙب ٌ ٌی بی ٖا
ُ
ے )۔
ک ٙر ي ح ك لكؾ غكش ک ٙتے ہ ی ق ا ف كے ل ۓ
ے
ے لۓ
ے لی ٌس ہی ق الش تـ ا ى ه
{ هُ َّن لِبَاس لَّكُ ْم َو أَنت ُ ْم لِبَاس لَّ ُه َّن }(الی قٙن( )298 :لم تهھٌشً ل ۓ

لی ٌس ہك) ۔
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علنٌو دفسیٍ ٙے فٙمٌبٌ ھیکل اس نٌ نطلٍ بل ھیکل مٙر ل ضف بٌہـ اسطٙد ملحٌ تے ہیق کل

رشمیٌف میق کك ئی فٙؼ نہیق شھ حٌتٌنے ،الش اس ششتل کك لیٌس سے تعیی ٙکٙىی نٌ نطلٍ بھ ی بػی ھیکل،
ے لیٌس کی طٙد ضبىُ کٌ ،ست ٙکٌ  ،الش گٙهی کٌ بٌعّ بف چٌتٌنے۔
بل ششتل ،ابؽ رلس ًٙکی لۓ

ے قٌب ؿ ہكىی ىی لچل سے
ىی ٛخكاتیف اب ًی فطٙت کی بىٌ ب ،ٙالش مٌمتٌ کی مى قُ بٙراشُ کٙىی ه

ے تنٌـ کٌـ بخك پی ب حٌى تی ہیق ،اششٌر
ب حكق کی تٙبیُ ک ٙتی ہیق ،اىىی ضٙلتكق کٌ خیٌؿ شکھ تی ہیق الش اى ه

بٌشي نے :
صالُهُ ث َ َالث ُ َ
ان ِب َو الِدٌَْ ِه إِ ْحسَانًا َح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ ك ُْر هًا َو َو َ
اْلنسَ َ
ون شَ ْه ًر ا
ضعَتْهُ ك ُْر هًا َو َح ْملُهُ َوفِ َ
{ َو َو َّ
صٌْنَا ْ ِ
ے لالٖب ف كے سٌتھ بھال ئی کٍٙے کٌ جهـ ربٌ۔ اس کی مٌق
}(اىحقٌػ  () ،26 :الش ہـ ٍے ايسٌف کك ا بٌ

ٍے اس کك تنلی ػ سے بیِ میق شکھٌ الش تن لی ػ ہی سے جىٌ۔ الش اس کٌ بی ِ م ی ق شہىٌ الش رلره

ح ھكصىٌ زھٌ ئی ب ٙس م ی ق ہكتٌ ہے ) ۔

مٛبٖ فٙمٌ شنے ہیق:
الر َ
ضاعَةَ َوعلَى الْ َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزلُ ُه َّن
{ َو الْ َو الِدَاتُ ٌُ ْر ِض ْع َن أ َ ْو ََدَ هُ َّن َح ْولٌَْ ِن ك ِ
َاملٌَْ ِن لِ َم ْن أ َ َر ادَ أَن ٌُتِ َّم َّ
ے ب ح كق کك ی كشً رل سٌؿ رلره ب الئ ی ق ب ل
وف} ( الی قٙن ()344 :الش مٌئ ی ق ا ب ٌ
َو ِكسْ َوت ُ ُه َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
ے ہے حك یكشي مٖت تؽ رلره بلكاىٌ چٌہے۔ الش رلره بالٍے لا لی مٌكق
( ج هـ) اس شخص كے ل ۓ

کٌ کھٌىٌ الش کی  ٚا رستكش كے نطٌی ؼ ب ٌة كے سػے ہكگٌ )۔
اْلنسَ َ
ً
ان ِب َو الِدٌَْ ِه َح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ َو هْنًا عَلَى َو هْ ٍن َوفِ َ
{ َو َو َّ
صالُهُ فًِ عَا َمٌْ ِن أ َ ِن اشْك ُْر لًِ َولِ َو الِدٌَْنَ إِ َل َّ
صٌْنَا ْ ِ
ُ
ے اس کی مٌق تن لی ػ ب  ٙت ن لی ػ سہل ک ٙبی ِ م ی ق
ٌر }(ؿ قنٌف ()25 :الش ہـ ٍے ايسٌف کك ج س
الْ َم ِص ُ
ُ
ا ٹھ ٌئے شکھ تی ہے (بھ ٙاس کك رلره بال تی ہے) الش( آخٙکٌش) رل بٙس می ق اس کٌ رلره حھٚاىٌ ہكتٌ
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ے مٌق بٌة
ے ىی ) ٛاس كے مٌق بٌة كے بٌشً میق تٌکیٖ کی ہے کل میٙا بھ ی شه ٙکٙتٌ شم الش ا بٌ
ہے (ا بٌ

کٌ بھ ی ( کل تـ کك) م ی  ٙي ہ ی طٙػ لكث ک ٙآىٌ ہے ) ۔

ے
حكىکل جنؿ میق بے اىتھٌ مى قُ نے ،حك عٙػ ،عكشت ہی بٙراشُ کٙسکتی نے ،اسی لۓ

ے اب ؽ خعكػی ثكاب کٌ سک ٙفٙمٌب ٌنے،
ے لۓ
ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے اہلل کی چٌىٍ سے ا س ه

آة ٍے فٙمٌب ٌ  ":اہلل كے شا ستل میق صھیٖ ہكٍے كے عاللم الش ب ھ ی سٌت ق سـ كے لكؾ ہیق ،ح ك
ے کی لىرت كے
ے ل م عكشت ب ھ ی نے ،ح ك بؼ
ے ہیق۔۔۔" مى حن لل اى ه
صھٌرت کٌ رشچ ل چٌ عؿ ک ٙس ه ت

ے بعٖ ،بٌ جنؿ كےرلشاف اىتقٌؿ کٙچٌۓ" ( عحیٔ چٖبّ  ،امٌـ مٌلؽ  ،اجنٖ  ،ایك رالر
لقُ ،بٌ اس ه

 ،يسٌ ئی ،ابف مٌچل)۔

خہٌق تؽ مٙر کٌ تعلؼ نے تك اس ب ٙاب ًی قكت ل طٌقُ کی بىٌ ب ،ٙالش مسلسؿ محىُ الش چٖ

ل حھٖ كے قٌب ؿ ہكىی ىی لچل سے ،مٌ لی لسٌئؿ کی فٙاھ وی ،الش خٌىٖاف کی ضٙلشبٌت ،اسىی ربوھ بھٌؿ،

الش حفٌظُ کی سمل راشي ىگك ہك تی نے ،مٙر ہی اب ًی ب یكي الش ب حكق ب ٙخٙح کٌ سمل راشنے ،عكشت

ے ظكھ ٙب ٙبٌ گھ ٙب ٙخٙح ک ،ًٙاى بل کل خكشٖ لی كے سٌتھ
کی بل بٌل نؿ بھ ی سمل راشي نہیق ھیکل ا ب ٌ

ے مٌؿ میق سے خٙح ک ًٙتك بل الش بٌت نے ،فٙمٌف الھ ی نے:
ابٌ
اّلل بَعْ َ
ون عَلَى ال ِنّسَاء بِ َما فَ َّ
الر َجا ُل لَ َّو ا ُم َ
ض َوبِ َما أَنفَمُو ا ْ ِم ْن أ َ ْم َو الِ ِه ْم}) (الىسٌو:
ض ُه ْم عَلَى بَعْ ٍ
{ ِّ
ض َل ّ ُ
ے کل اہلل ٍے اب ؽ کك رلس ًٙب ٙ
( )45م ٙر عكشتكق كے معٌش كے سمل راش الش ى گہیٌف ھیق ،اسلۓ
ے مٌؿ خٙح ک ٙتے ہی ق ) ۔
ے بھ ی کل لم ا ب ٌ
فغی لُ ب خشی نے ،الش ا سلۓ

080
سا فَكُلُو ُه هَ ِنٌئًا َّم ِرٌئًا }( الىسٌو)5 :
ً ٍء ِ ّمنْهُ نَفْ ً
ساء َ
{ َوآتُو ا ْ النَّ َ
صدُلَا ِت ِه َّن ِن ْحلَ ًة فَ ِإن ِط ْب َن لَكُ ْم عَن شَ ْ
( الش عكشتكق کك اف كے هہ ٙخكضی سے رً ربٌ کٙل۔ ہٌق اگ ٙلم اب ًی خكضی سے اس میق سے کچھ تـ کك

ح ھكص ر ب ق تك اسے سلؼ ظكؼ سے کھٌلك ) ۔
سا ِإ َّ َ َما آتَا هَا
اّلل نَفْ ً
اّلل َ َ ٌُكَ ِلّ ُ
س َع ٍة ِ ّمن َ
{ ِل ٌُن ِفكْ ذُو َ
ف َّ ُ
س َع ِت ِه َو َمن لُ ِد َر عَلَ ٌْ ِه ِر ْزلُهُ فَلْ ٌُن ِفكْ ِم َّما آتَا ُه َّ ُ
ے ۔ الش ج س كے شضؼ
}(الطالؼ ()8 :عٌجٍ لسعُ کك ا بًی لسعُ كے نطٌیؼ خٙح کٙىٌ چ ٌ ہی ۓ

م ی ق تىگی ہك لم جتىٌ اہلل ٍے اس کك ربٌ ہے اس كے وكافؼ خٙح کًٙ۔ اہلل کسی کك تنلی ػ نہ ی ق ر بتٌ

مگ ٙاس ی كے نطٌی ؼ ح ك اس کك ر ب ٌ ہے ) ۔
ے کی سمل
ے كے کھ ٌٍے بی ٌ
وف } (الی قٙن ( )344 :بؼ
{ َوعلَى الْ َم ْولُو ِد لَ هُ ِر ْزلُ ُه َّن َو ِكسْ َوت ُ ُه َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ

راشي ب ٌة ب  ٙنے ،لم ب ل خٙح ا ب ًی طٙػ سے رً) ۔

حغٙت چٌب(ٙشض) سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے ج حۃ الكراع كے

وكقعل ب ٙفٙمٌبٌ تھٌ :عكشتكق كے کھٌٍے الش کی ًٚکی سمل راشي تـ بٙنے"( عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ،

اجنٖ  ،ا یكرالر ،ابف مٌچل)۔

***

رفعل " " 9

سمل راشی ك ق کی دقسی ـ الش قٌنك ٌی جیثی تكق می ق فٙؼ

اًصٌػ لنصلحُ کٌ دقٌضل ہیکل مٙر ل ضف ،ہ ٙابؽ کی م٘کكشم بٌى فطٙي لطیعی

خعكعیٌت کٌ ،اف فٙائض ل سمل راشیكق الش کٌوكق کی دقسیـ میق خیٌؿ شکھٌ چٌۓ ،جىکك اف میق

ے چٌىت میق اى حٌـ ربتٌہے ،حك اف كے ( بعًی کٌوكق ل سمل راشیكق كے) متقٌضی
سے ہ ٙابؽ ،ای س
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ہكتے ہیق ،اس کٌ جت وی ىتی حل ہے کل اف چٌىت میق( ،ىل کل رلس ًٙچٌىت میق) مٙر ل ضف

رلنكق کی قٌنك ٌی جیثی تكق میق فٙؼ آچٌۓ۔

خٌىٖاف اف اہـ شعیكق میق سے ہے ،جف شعیكق میق مٙر ل ضف رلنكق كے بل بیٖائشی،

ج سنٌ ٌی الش نفسیٌ ٌی دفٌلت ،استعٖاربف ،الش اجٛاۓ تٙکی بی ظٌہ ٙہكتے ہیق۔

_________________

بل رفعل ،مٙر ل ضف کی اف فطٙي ل طیعی خعكعیٌت كے ىتٌئْ کٌ سک ٙکٙشہی ہے ،جى نٌ اف

ے
ے ،جىکك اف میق سے ہ ٙابؽ ای س
فٙائض ل سمل راشیكق ،الش کٌوكق کی دقسیـ میق خیٌؿ شکھٌچٌىٌ چٌہ ۓ

چٌىت میق اى حٌـ ربتٌنے ،حك اف كے (بعًی کٌوكق لسمل راشیكق كے) متقٌضی ہكتے ہیق۔

( قٌب ؿ ل حٌظ بٌت ھیکل) خٌىٖاف ،اف اھـ شعیكق میق سے ہے ،جف شعیكق میق مٙر ل ضف

رلنكق كے ،بل بیٖائشی ،ج سنٌ ٌی ،الش نفسیٌ تی دفٌلت  ،استعٖاربق ،الش اجٛاۓ تٙکی بی ظٌھ ٙہكتے

ے) اہلل ٍے کسی ابؽ
ہیق ،اس ضٌبطل کی بىیٌر کچھ کٌئىٌ تی الش کچھ شٙعی حقی قتكق ب ٙنے(،مى حنلل اى ه

فٙر کك مهٙش ش نؿ میق بیٖا نہیق کیٌ ،ب لکل م٘ک ٙالش وؤىّ سے مله ٙابؽ حكصً کی ش نؿ میق بیٖا کیٌ،

بل ابؽ کٌئىٌ تی حقی قُ ہے ،اس نٌ اظھٌش اہلل تعٌ لی یكق فٙمٌتے ہیق:

ً ٍء َخلَمْنَا َز ْو َجٌْ ِن لَعَلَّكُ ْم ت َذَك َُّر َ
ون} (ال٘اشبٌت () 5: :ہـ ٍے ہ ٙجی ٛكے حكصً بیٖا
{ َو ِمن كُ ِّل شَ ْ
ے  ،تٌکل اف سے سی ؼ چٌعؿ کٙل) ۔
کٙر ب ۓ
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لم عمكهی فلو فل ،حك ضىٖ گی کك ،الش مٙر ل ضف كے مٌ بیف ايسٌ ٌی سلكؽ کك ضٌبطل میق

شکھتٌہے ،لم عٌـ فٙائض الش حمكؼ میق مسٌلات كے فلو فل ب ٙقٌئـ نے ،ابؽ چٌف سے بیٖا ہكىی ىی بىٌ

ب ،ٙاىىی بعض سمل راشبٌق مشتٙؽ ہیق ،جیکل جىس كے اختالػ کی بىٌ ب ٙبعض کٌـ مختلػ ہیق (،رش

ے کٌوكق الش کٙراشلق میق نے ،جیکل
ے گۓ
اعؿ)  ،بل چٖاگٌىل جیثیُ ،عٙػ رلنكق كے سمل ک ۓ

رلنكق كے حمكؼ الش سمل راشبٌق ب ه سٌق ہیق،اس مسٌلات کٌ نطلٍ منٌثلُ ل نطٌی قُ ہٙگ ٛنہیق

نے ،ب لکل مٙر ل ضف ،مختلػ سمل راشیكق لامے ًظٌـ میق ،ابؽ رلس ًٙکی ت هنیؿ کٌ بٌعّ ہیق ،ىل

کل ابؽ ط ٙفی معٌشٙم میق ابؽ رلس ًٙكے فٙیؼ۔

ی قیىٌ بل ظلـ کی بٌت ہك گی اگ ٙکك ئی بٌل نؿ مختلػ رل جیٛلق میق مسٌلات کٌ نطٌلیل کًٙ

،بٌ بٌل نؿ ابؽ جیسی رل جیٛلق میق عالچٖ گی کٌ ،بل بھ ی عٖؿ ل اًصٌػ کی بٌت نہیق ہك گی ،اگ ٙکك ئی،

مٙر الش عكشت کی ہ ٙجیثیُ میق ،اف خعكعیٌت میق فٙؼ كے بٌ لحكر جف ب ٙحمكؼ ل فٙائض کٌ
ے کل مٙر لضف كے مٌبیف مهنؿ منٌثلُ الش نطٌی قُ،
راش ل مٖاش نے ،مسٌلات کٌ نطٌلیل ک ،ًٙاسلۓ

کٌئىٌ تی الش شٙعی حقی قتكق كے خالػ نے ،بىٌبٙبق ،بعض بیف اىقكاهی معٌھٖلق میق بؽ جىسی بٌ

سنٌخی جىسی اکٌ ئی (gender

 ) socialکٌ نطٌلیل ،ت خلیؼ ل فطٙت كے قٌنكف الش معٌش ٙتی

ے رلس ًٙبىٖمیق بتٌ تی ھیکل
مٛاخ سے ٹ هٙاٍے لاى تیٌم کف نطٌلیل نے۔سٌتھ ہی بل رفعل ا ب ٌ

خٌىٖاف ہی لم اھـ شعیل نے خہٌق مٙر ل ضف کی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی بىٌلث الش عالجی تكق کٌ فٙؼ ظٌھٙ

ہكتٌنے ،اسىی دفصیؿ بچھلی رفعل میق گٛشج ىی ہے۔

***
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رفعل " " :

فطٙي خعكعی ٌت كے اعت  ٙاػ می ق معٌش ًٙکی عحتنىٖي

م ٘کكشم بٌى خعكعیٌت ل فٙلؼ سے بے اعتىٌ ئی بٙتىٌ ،ىل تك عقال رشسُ ہے  ،ىل فطٙتٌ ،الش

ىل شٙعٌ ،کیكىکل اس سے فطٙت کی ت٘لیؿ ہك تی ہے ،الش معٙلض ل عنلی طكش ب ٙمح سـ ىی ٛہٙکس

لىٌکس کك ی قی ًی ل لییٌشبٹ ٙب نؿ معٙفُ سے معلكـ نظٌہ ٙکٌ اى نٌش ہكتٌ ہے۔
اسی طٙد اض شلۓ شٙبعُ بل بھ ی رشسُ نہیق کل اف فٙلؼ لدفٌلتكق کك ضب ٙعنؿ ىٍے

میق ،تكسیع کی چٌۓ ،بٌبق طكش کل اىکك جف چٌىت کی متقٌضی ہے،بٌ ج ًہیق فطٙت تسلیـ ک ٙتی

ہے،اف چٌىت كے رائًٙسےبٌہٙمے چٌ بٌ چٌۓ ،ک یكىکل ای سٌ کٍٙے میق عكشت كے سٌتھ ىٌ

ے بھ ی کل بے اعتىٌئ الش تكسیع
اًصٌ فی ،الش اج نٌـ شٙبعُ كے سٌتھ جٙآت کٌ نظٌہٙم ہے ،الش اسلۓ

ے میق مٖت رشاض
ے ىتیؼ
ے معٌش ٙتی قٖش بٌ تی خلؿ کٌ بٌعّ ہیق ج س ه
ی سىٖي ،رلنكق بٚي خٙا پی الش ای س

بعٖ سػی ،معٌشٙم تیٌم ہكک ٙشم چٌۓگٌ۔

قٙآ ف کٙبـ میق لم دفصیؿ ل تكچل کسی بھ ی معٌش ٙتی ًظٌـ کك ًصیٍ نہیق ہك ئی ہے حك

ے تنٌـ اوكش میق اس اىٖاض میق ملی ہے ،جس اىٖاض میق لم شٙعی اجنٌـ
دفصیؿ لتكچل خٌىٖاف کك اس ه

میق بٌلتفصیؿ وكحكر ہیق۔

__________________

ے کی تٌکیٖ ک ٙتی ھیکل امتیٌضات كے تٍكع كے اعتیٌش
بل رفعل ،بچھلی رفعل میق م٘کكشم ضٌب ؾ

ے ،الش اف خعكعیٌت الش
سے ،قٌنك ٌی جیثی تكق میق فٙؼ ،الش سمل راشیكق کی دقسیـ ہك ٌی چٌھ ۓ
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ے کل اس ( ًظ ٙاىٖاضي) میق فطٙت کی تكھیف نے ،الش
ے ،اسلۓ
امتیٌضات کك ًظ ٙاىٖاض نہیق کیٌچٌىٌ چٌھ ۓ

معٙلضی الش عنلی طكش ب ٙم ح سـ اف فطٙي نظٌھ ٙکٌ اى نٌش نے،حك ہ ٙکس ل ىٌکس کك بغی ٙکسی شؽ ل

شیل كے معلكـ نے۔

اسی طٙد اس رفعل ٍے متىیل کیٌ ھیکل اف امتیٌضات کك ،اف چٌىت كے رائٙم سے بٌھ ٙىل
ے کل اسنیق خہٌق
ى نٌىچٌۓ ،جتىٌ شٙبعُ کك نطلكب نے ،بٌ فطٙت ج س نٌ نطٌلیل ک ٙتی نے ،اسلۓ
ے کل مٙر ل ضف
ے ظلـ نے ،لہیق شٙبعُ كے اج نٌمٌت كے سٌتھ مف مٌ ٌی کٙىٌنے ،اسلۓ
عكشت کی لۓ

ے رائ ًٙسے بٌھ ٙى نٌلىٌ ،ابؽ بٚي تیٌ ھی کیطٙػ  ،الش ،معٌشًٙ
كے مٌبیف امتیٌضات کٌ اى نٌش ،بٌ اس ه

ے ىتی حل میق معٌشٙم کچھ مٖت بعٖ سػی،
ے اىتشٌش کیطٙػ لی حٌئیق گی ،ج س ه
الش اسىی قٖشلق میق ای س
تیٌہی كے رہٌىل ب ٙچٌکھٚا ہكگٌ( ،بل بھ ی ابؽ حقی قُ ھیکل) کسی بھ ی معٌش ٙتی ًظٌـ کك قٙآف بٌؽ کی

ے مسٌئؿ کك اس اىٖاض
چٌىٍ سے ایسی تكچل ،عىٌبُ ،الش دفصیؿ نہیق ملی ،جت ًی کل خٌىٖاف الش اس ه

ے کٌ
ے شش ت
میق ملی ج سىی دفصیؿ شٙعی اج نٌمٌت میق ملتی نے ،لم اسكچل سے کل خٌىٖاف ابؽ ای س

ے افٙار سے مله ٙبىتٌ ہے،جىىی
ىٌـ نے،جس ب ٙسٌشً معٌشٙم کٌ راش لمٖاشنے ،لم ششتل ،حك ای س

ے بٌس وكحكر مٌري الش
طییعُ میق اىٌىیُ الش خكر غٙضی وكحكر نے ،ج سىی بىٌ ب ،ٙلم ا ب ٌ
ے کل اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی ٍے فٙمٌبٌنے:
ے ہیق ،جی س
معٍكي جیٛلق كے خٙح میق ب خؿ سے کٌـ لی ت
ض إِ َّ َ الَّ ِذ َ
ٌر ا ِ ّم ْن الْ ُخلَطَاء لٌََبْ ِغً بَعْ ُ
ت َولَ ِلٌل َّما هُ ْم}
صالِ َحا ِ
ٌن آ َمنُوا َوع َِملُوا ال َّ
ض ُه ْم عَلَى بَعْ ٍ
{ َو إِ َّن كَثِ ً
ے حك ابنٌىٖاش ھیق  ،الش ىی ؽ
(ص ( )35:الش اکث ٙشٙبؽ ابکٖلس ًٙب ٙضبٌر تی کٙتے ہیق ،سكاۓ اى ه

ے لكؾ تھكصً ہی ق ) ۔
عنؿ کٙب ق الش ا ی س
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اہلل تعٌ لی ٍے بچھلی آبُ میق م٘کكشم اصكؿ سے عٙػ ابنٌف لامے الش ىی کك کٌش لكگكق کٌ

ے ىیؽ کٌوكق
ے کك جىٖ افٙار كے ابنٌف الش اى ه
استثىٌ کیٌ نے  ،جىىی تعٖار بہُ کـ نے ،اہلل ج هیـ اس شش ت
ے کل بل ششتل ،بٌبىٖي الش ى بٙلاہی كے رشمیٌف تٙرر کٌ ش نٌش
كے بھٙلسے ب ٙاسطٙد نہیق ح ھكص س ه ت
ے
ے شٙبعُ اسالهی ٍے ظكھ ٙالش ب یكي سے متعلؼ حمكؼ الش نطٌلیٌت کی تعییف کی لۓ
شنے ،اسی ل ۓ
ے بىٌۓ ،الش حكىکل اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی حك کل خكر ہی شٙبعُ ىٌضؿ کٙىیكاىنے ،الش
اصكؿ الش ضٌب ؾ
ے الش اسىی
اسی ٍے ايسٌف کی ت خلیؼ کی نے ،تك لم خكر بہُ بہت ٙطكش ب ٙچٌىتٌ ھیکل ايسٌف کی رىیٌ کی لۓ
ے کكيسی جی ٛسكرمىٖ نے۔
آخٙت کی لۓ

***
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ح ك تھ ی فصؿ

شٌري الش ًظٌـ خٌىٖاف

بل فصؿ ،اسالـ میق شٌري الش فینلی ًظٌـ كے اھـ اھـ خطكط کٌ سک ٙکٙشہی ہے ،جىٌى حل

اسنیق شٌري کی تعٙیػ نے ،اسىی شٙعی چٖلق کٌ سک ٙنے ،اس سے ت حٌلض کی جٙمُ کٌ سک ٙنے،

سٌتھ ہی اس نٌ بھ ی سک ٙھیکل ايسٌ ٌی ت ٙقی سے شٌري كے شسـ ل شلاخ میق تیٖب لیٌق آش ھی ہیق ،بل بھ ی

بتٌبٌ گیٌ ھیکل خٌىٖاف کٌ رائٙم کیٌ نے ،کس چٖتؽ اسنیق بھیالك کی گى حٌئش نے ،خكر اسىی( بعًی

ے سٙبٙسُ کی کیكق ضٙلشت نے ،محٙـ ششتل راشلق سے شٌري
ے لۓ
خ ٌىٖاف کی) اھنیُ کیٌنے ،اس ه

کیكق جٙاـ نے ،بل سٍ دفصیؿ حھ رفعٌت ب ٙمشتنؿ نے۔

رفعل " " 21

تعٙی ػ

اسالـ میق شٌري :مٙر لعكشت كے رشمیٌف ،رائ وی الش مستقؿ نكعیُ کٌ ابؽ بٌئیٖاش

ششتل ہے ،حك اض شلۓ شٙبعُ دفصیؿ سے بیٌف شٖم اج نٌـ كے نطٌیؼ رلنكق کی مهنؿ شضٌمىٖي

سے لحكر میق آبٌہے۔

_____________________

بل رفعل ،اسالـ میق شٌري ( کی جیثیُ) سے متعٌشػ کٙلا تی نے  ،الش اس ششتل كے بٌشً

میق بتٌ تی ھیکل بل قٌنك ٌی نے ،نغیكط نے ،الش اہلل ٍے اس نٌ ىٌـ " نغیكط اقٙاش( ب ختل عھٖ) "

شکھٌنے ،جی سٌ کل اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
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ت
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا لِّتَسْكُنُوا ِإلٌَْ َها َو َجعَ َل بٌَْنَكُم َّم َودَّةً َو َر ْح َم ةً ِإ َّن فًِ ذَلِنَ ََلٌَا ٍ
{ َو ِم ْن آٌَاتِ ِه أ َ ْن َخلَكَ لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
ُ
ِلّمَ ْو ٍم ٌَتَفَك َُّر َ
ون} (الٙلـ ( )32 :الش اسی كے يشٌىٌت (الش تصٙفٌت) میق سے ہے کل اس ٍے ت وہٌشً
ُ
ے توہٌشي ہی جىس کی عكشتیق بیٖا کیق تٌکل اف کی طٙػ (مٌئؿ ہكک )ٙآشاـ چٌعؿ کٙل الش تـ م ی ق
لۓ
ُ
ے اف بٌتكق میق (بہُ سی) يشٌ ىی ٌ ق
محی ُ الش هہٙبٌ ٌی بیٖا ک ٙري حك لكؾ غكش کٙتے ہیق اف كے لۓ

ہیق )۔
ضى بَعْ ُ
ف تَؤ ْ ُخذُونَهُ َولَدْ أَفْ َ
ض َو أ َ َخذْ َن ِمنكُم ِ ّمٌثَالًا غَلٌِظًا } ( الىسٌو ( )32 :الش تـ
{ َوكٌَْ َ
ضكُ ْم إِلَى بَعْ ٍ
ے ہك،
ے لایس) جیکل تـ ابؽ رلس ًٙسے لطػ اىٖلض ہك ج ه
ے ہك (ب یكي سے بی س
ے سه ت
مے بھ ی کی س

الش لم تـ سے ب ختل عھٖ مے ج ىی نے) ۔

بل قٌنك ٌی ششتل ،عٙػ مٙر ل ضف كے مٌبیف ہی قٌئـ ہك سکتٌنے ،اسالـ ٍے اف تنٌـ غیٙ

ے ہیق،
فطٙي تعل قٌت کك جٙاـ قٙاش ربٌ نے ،ج يھیق بعض لكؾ بطكش بہتٌف الش ح ھكث ،شٌري کٌ ىٌـ ر ب ت

چٌنے بل تعلؼ رل مٙرلق كے مٌبیف ہك ،بٌ رل عكشتكق كے ،بٌ اجتنٌعی شٌري ہك ،بٌ اسطٙد کی کك ئی
ے کل
ے ہكق ،اف تنٌـ ش نلكق کك اسالـ جٙاـ قٙاش ربتٌنے ،اسلۓ
الش ش نؿ ہك ج سکك لم شٌري کٌ ىٌـ ر ب ت
ے کك ئی يسؿ بیٖا نہیق کٙسکتی ،اسالـ میق اى نٌ
بل ابؽ بٌىچھ تعلؼ نے ،حك نكع ايسٌ ٌی كے ی قٌو کی لۓ

جٙاـ ہكىٌ ای سٌ مسئ لل نے حك کئی قطعی الش جت وی ًعكص سے ثٌبُ نے ،جف میق ضىٌ ،لكاطُ (

اغالـ بٌضي)الش عكشتكق کی ہـ جىس بٙس تی کی جٙمُ وكحكر نے ،حك عٛت ل آبٙل کی حفٌظُ کٌ

ج هـ رب تی ہیق ،قٙآ ف الش چٖبّ میق بکثٙت اس نٌ سک ٙنے ،الش دقٙبیٌ تنٌـ مسلنٌنكق کك اس نٌ علـ

ے سک ٙکی بھ ی ضٙلشت نہیق نے۔
نے ،ج تی کل اس ه
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ے ،جىٌى حل عقٖ
بل رفعل بل بھ ی بتٌ تی ھیکل اف تعل قٌت میق تسلسؿ الش استنٙاش ہكىٌ چٌھ ۓ

ے کی کكئ گى حٌئش نہیق ہے؛ ،
ے،اسنیق لق تی شش ت
ے كے ل ۓ
ى نٌد مى ع قٖ ہكتٌ ھی ہے تٌ جیٌت بٌ قی شہ ٌ

اسیكچل سے لق تی ى نٌد چٌئ ٛنہیق نے ،چٌنے لم متعل كے ىٌـ سے ہك ،بٌ شٌري كے ىٌـ سے ،حغٙت
ے ،تٍ
سیٙم حھ ًی شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل لم ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی عحیُ میق ت ل
(ص)

آة

ے عكشتكق سے متعل چٌئ ٛقٙاش ربٌ تھٌ ،مگ ٙاب
ٍے فٙمٌبٌ " :اً لكگك میق ٍے تـ لكگكق کی لۓ

ے جٙاـ کٙربٌ نے ،اگ ٙکسی كے بٌس اس جیسی کك ئی خٌتكف ہك
اہلل تعٌ لی ٍے اسکك قیٌمُ تؽ کی لۓ

(بطكش متعل كے) تك اسکك ح ھكص رل ،الش اسکك ري ہك ئی کك ئی جی ٛلایس مُ لیىٌ" (عحیٔ چٖبّ:

مسلـ ل اجنٖ)۔

ے ضٙلشي ھیکل ظكھ ٙالش ب یكي کی مهنؿ شضٌمىٖي الش ميظكشي
ى نٌد مىع قٖ ہكٍے کی لۓ

ے ضٙلشي ھیکل آیسی
ےکل ى نٌد ابؽ طٙد کٌ معٌھٖم نے ،الش اسالـ میق معٌھٖلق کی لۓ
سے ہك ،اسلۓ

شضٌمىٖي کی سٌتھ ہكق ،اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ نے :
اط ِل إِ ََّ أَن تَك َ
{ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
اض ِ ّمنكُ ْم} ( الىسٌو؛
ٌن آ َمنُو ا ْ  ََ تَؤْكُلُو ا ْ أ َ ْم َو الَكُ ْم بٌَْنَكُ ْم ِبالْبَ ِ
ارةً عَن ت َ َر ٍ
ُون تِ َج َ
 ( )38اً ابنٌف لالك :آیس می ق اب ؽ رلس ًٙكے مٌؿ ،غلط طٙیمكق سے ىل کھٌك ،الش ب ل کل

تهھٌشي آیسی شضٌ مىٖي سے آی س می ق لی ف رب ف ہك) ۔

ت حٌشت میق شضٌمىٖي کی بل اھنیُ نے تك ى نٌد میق تكبل الش بھ ی ضٙلشي ہكگٌ۔

شٙبعُ میق کسی عكشت کٌ ى نٌد بغی ٙاسىی مٙضی الش اچٌضت كے چٌئ ٛنہیق ،الش ىل کسی
ے کك ضٙلشي قٙاش ربٌ گیٌنے ،کل بغی ٙاسىی
ے ل ٚکی سے مشكشم کٍٙے الش اچٌضت لی ٌ
سے شٌري سے بہ ل

ے ى بی
ے لالٖ ہی کیكق ىل کٙشنے ہكق ،مى حنلل اى ه
مٙضی كے اسىی شٌري ىل کی حٌۓ ،چٌنے شٌري اس ه
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کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے مٙلي بل عحیٔ چٖبّ نے ج سنیق آة (ص) فٙمٌشنے ہیق ":کٍكاشي

ل ٚکی کی شٌري اسكقُ تؽ ىل کی چٌۓ ،جٍ تؽ کل اس سے اچٌضت ىل مے لی حٌۓ الش شٌري شٖم

(طالؼ شٖم بٌ ب یكم) کی شٌري اسكقُ تؽ ىل کی حٌۓ ،جٍ تؽ کل اس سے مشكشم ىل مے

لیٌچٌۓ"(ائنل ستل الش امٌـ اجنٖ) ،ابؽ الش شلابُ حغٙت ابف عیٌس(شض) سے مٙلي نے کل

ے ل لی سے
ے ى نٌد کی ا ب ٌ
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :غی ٙکٍكاشي ل ٚکی (نطل قل بٌ ب یكم) ا ب ٌ

ضبٌرم مست حؼ نے،مگ ٙکٍكاشي ل ٚکی سے اس نٌ بٌة اچٌضت لی گٌ ،اسىی خٌوكضی اسىی شضٌمىٖي کی

رلیؿ ہك گی" (عحیٔ چٖبّ  :مسلـ ،ایكرالر  ،ل يسٌ ئی  ،الش اجنٖ)۔
ے
ے لالٖ بٌ ل لی کی لۓ
جىٌى حل ل ٚکی ہی شٌري كے مسئ لل میق اھـ عٌجٍ شاۓہے  ،اسی ل ۓ

کسی طٙد بھ ی چٌئ ٛنہیق کل اسىی شاۓ الش مٙضی سے غفلُ بٙتیق ،حغٙت ابف عیٌس فٙمٌتے ہیق

ے
کل ابؽ کٍكاشي ل ٚکی ب ًی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہك ئی ،الش عٙض کیٌ کل اس ه

لالٖ ٍے اسىی مٙضی كے بغی ٙکہیق اسىی شٌري کٙري نے ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اسکك

اختیٌش ربٌ  (،کل چٌنے تك ى نٌد میق شنے بٌ ى نٌد فسٕ کٙلارً)۔

اسی طٙد حغٙت عٌئشل شضی اہلل عيھٌ سے مٙلي ھیکل ابؽ ل ٚکی می ًٙبٌس آ ئی ،الش
ے کٙري کل اس شٌري كے سشبعل
ے سے عٙػ اسلۓ
ے بھتیؼ
ے لگی کل می ًٙلالٖ ٍے میٙي شٌري ا ب ٌ
کہ ٌ
ے بٌل نؿ بھ ی ی سىٖ نہیق ،تك میق ٍے اس سے کہٌ:
قكـ میق اب ًی جیثیُ بٚھٌمے ،الش بل شٌري مچل

ے ،الش جٍ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ تشٙیػ
بی ٹھ چٌك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ آتے ہی ہكى و

ے لالٖ کك طلٍ فٙمٌبٌ ،الش معٌملل (ى نٌد
مے آۓ تك میق ٍے آة سے اس نٌ سک ٙکیٌ ،آة ٍے فكشا اس ه

ے ہیق ،اب تك
كے مسئ لل میق) ل ٚکی كے ہٌتھ میق ربٖبٌ ،تك اس ل ٚکی ٍے کہٌ کل می ًٙلالٖ حك کٙج ه
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میق اسىی اچٌضت ربٖب تی ہكق ،مگ ٙمیٙا ـكصٖ بل چٌىىٌتھٌ کل عكشتكق کك بھ ی اس مسئ لل میق کچھ

حؼ چٌعؿ نےبٌ نہیق؟" (عحیٔ چٖبّ ،يسٌ ئی)۔
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غی  ٙقٌنك ٌی (جىسی) اتصٌؿ کی جٙمُ

قٌنك ٌی شٌري :بل ،مٙر كے ،کسی عكشت سے اتصٌؿ كے چٌئ ٛہكٍے کٌ جت وی مخعكص

لسی لل ل سشبعل ،الش خٌىٖاف سٌضي کی لاچٖ اسٌس ل بىیٌر ہے۔

ے کی رب گ ٙتنٌـ صكشتكق کك جٙاـ قٙاش
اسالـ ٍے مٙر ل عكشت كے رشمیٌف (جىسی) شش ت

ربٌہے ،خكام اًھیق ضب ٙرس تی شٌري کٌ ىٌـ ہی کیكق ىل ربٌ چٌۓ ،اس طٙد اس ٍے اف تؽ مے چٌٍے

لامے تنٌـ اسیٌب ل محٙکٌت کكبھ ی جٙاـ قٙاش ربٌہے۔

______________________

بل رفعل ،قٌنك ٌی شٌري کٌ اس جیثیُ سے سک ٙک ٙش ھی ھیکل عٙػ بل شٌري ہی ،مٙر لضف كے
ے کٌ لاچٖ شاستل ،الش خٌىٖاف کی بىیٌري تيھٌ اسٌس نے ،اسی اصكؿ کك تنٌـ
مالة کك چٌئ ٛقٙاش ر ب ٌ

آ سنٌ ٌی قكاىیف الش اربٌف ٍے قیكؿ کیٌنے کل اف شٙبعتكق الش م٘ھیكق میق آ ئی ہك ئی تعلینٌت کی

شلش ًی میق ،الش اف ہی كے شٙلط كے نطٌیؼ مالة ہك ،ىل کل گىٌم كے سشبعل  ،مثٌؿ كے طكش ب ٙرلش

چٌہلیُ كے ى نٌحكق کیطٙد ،جىىی تنٌـ ش نلكق کك اسالـ ٍے بٌطؿ قٙاش ربٌنے۔
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ے ،آخ کی
ے شائْ ت ل
افسكس کی بٌت ھیکل رلش چٌھلیُ میق ىٌچٌئ ٛتعل قٌت كے حك ط ٙیق

مغٙب ضرم وكزشف سكسٌئ ٹی میق بھ ٙسے لہی ط ٙیق
ے شلاخ بٌشنے ہیق ،الش بطكش بہتٌف كے اسکك
ے صفحٌت میق اى نٌ سکٙہك ج نٌنے۔
شٌري کٌ ىٌـ بھ ی ربٌ چٌشھٌنے ،بچھ ل

***
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ايسٌ ٌی ت ٙقی سے شٌري كے شسـ ل شلاخ می ق تی ٖبلی

ايسٌف کك مٙر ل ضف کی صكشت میق بیٖا کٍٙے سے ،بل مشیئُ الػی ظٌہ ٙہك تی ہیکل شٌري

کك ايسٌ ٌی فطٙت ،معٌش ٙتی ضٙلشت ،ىی ٛخٌىٖاف سٌضي الش کىیكق كے رشمیٌف معٌش ٙتی لچٖت کٌ

بىیٌري ًظٌـ بىٌبٌ چٌۓ۔

رب گ ٙمخلكقٌت کی بل يسیُ ،ايسٌف کی ت ٙقی كے ی قٖش ،شٌري كے شسـ ل شلاخ ٍے اشدقٌ ئی

ے کی ہیق ،الش لم ايسٌف كے جىسی سلك کی الش معٌش ٙتی بہلكلق کك بٌ کیٛم بىٌٍے کٌ سشبعل بف
مَٛلیق ط ۓ

گئی ہے۔

____________

بل رفعل ،اسالـ میق شٌري کی اھنیُ الش اسىی جیثیُ بتٌ تی ھیکل بل اي سٌ ٌی فطٙت نے،

جی سٌکل اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌنے :
اجكُم بَنِ َ
اط ِل
ت أَفَبِالْبَ ِ
ٌن َو َحفَدَةً َو َر َزلَكُم ِ ّم َن الطٌَِّّبَا ِ
اّلل َجعَ َل لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا َو َجعَ َل لَكُم ِ ّم ْن أ َ ْز َو ِ
{ َو ّ ُ
اّلل هُ ْم ٌَكْفُ ُر َ
ٌُ ْإ ِمنُ َ
ے عكشت ی ق بی ٖا
ون} (الى ح ؿ () 83 :الش اہلل ہی ٍے تـ میق سے توہٌشً لب
ت ِّ
ون َو ِبنِعْ َم ِ
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ے الش کھٌٍے کك توہیق بٌکی  ٛم ج ی  ٛب ق ر ب ق ۔ تك کی ٌ
ے الش یكتے بیٖا کب
ک ی ق الش عكشتكق سے توہٌشً بیٹ

ے الش اہلل کی ىعنتكق سے ا ى نٌش ک ٙتے ہ ی ق ) ۔
ب ےاعؿ ج ی  ٛلق ب  ٙاعتقٌر ش کھ ت

اسیكچل سے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے شھیٌىیُ ،الش عكشتكق سے رلشي کك ی سىٖ

نہیق فٙمٌبٌنے  ،آة ٍے فٙمٌبٌ" :خہٌق تؽ میٙا مسئ لل نے خٖا کی قسـ ،میق تـ سٍ سے ضبٌرم خٖا

ے
ے بٌلحكر کیھ ی شلضم شکھتٌ ہكق ،کیھ ی نہیق شکھتٌ ،ىنٌض بھ ی بٚھتٌہكق الش کچھ لقُ کی لۓ
تٙس ہكق  ،اس ه

سكتٌ بھ ی ہكق ،الش شٌري بھ ی کٙتٌ ہكق ،الش حك میٙي سىُ سے شلگٙرا ٌی کٙب گٌ اس نٌمچھ سےکكئ

تعلؼ نہیق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي) ،بھ ٙبل شٌري الش رلس ًٙاىییٌو کی بھ ی سىُ نے ،جی سٌکل

اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
ے بھ ی شسكؿ
{ َولَمَدْ أ َ ْرسَلْنَا ُرسُالً ِ ّمن لَبْلِنَ َو َجعَلْنَا لَ ُه ْم أ َ ْز َو ا ًجا}) (الٙعٖ ( )49:ہـ ٍے تـ سے بہ ل
ے ،الش ہـ ٍے اىک ك اھؿ ل عی ٌؿ لاى بىٌب ٌ تھٌ) ۔
ے تل
بھیؼ

اس سے ہِ ک ٙشٌري ابؽ معٌش ٙتی ضٙلشت بھ ی نے ،الش خٌىٖاف لحكر میق ىٍے ،الش

مختلػ خٌىٖانكق میق بٌھ وی شبط کٌ بىیٌري ًظٌـ بھ ی ،لہیق يسؿ کی ی قٌ ،شٙبعُ كے بٌىٓ

ـكصٖلق میق سے ابؽ اھـ ـكصٖ نے ،الش بل يسؿ عٙػ آسنٌ ٌی قكاىیف كے رائ ًٙمیق کی گئی

شٌري ہی كے سشبعل بٌ قی شم سکتی نے۔

ے
ے میق ايسٌف ،جس طٙد ت ٙقی كے مىٌضؿ ط ۓ
اہلل کی الش رلسٙي مخلكقٌت كے ـقٌبى

کٙشھٌہے اسی طٙد شٌري كے شسـ ل شلاخ میق تیٖبلی آش ھی ہے ،الش اگ ٙيسؿ کی حفٌظُ ،شٙبعُ

كے بٌىٓ ـكصٖلق میق سے ابؽ نے ،تك اس نٌ بل نطلٍ ہ ٙگ ٛنہیق کل ب ً ی نكع ايسٌف كے تنٌـ مٙر،
اسىی تنٌـ عكشتكق سے چٌنكشلق کیطٙد ملت
ے شھیق ،بل اىٖاض ايسٌف کك ضبٍ نہیق ربتٌ ،اہلل ٍے اسکك

094

حكجیثیُ الش رلسٙي مخلكقٌت بٙحك فكقیُ ري نے ،اس سے بل طٙی قل میؿ نہیق کھٌتٌ ،جی سٌ کل

اششٌر شبٌ ٌی نے:
ت َوفَ َّ
ٌر ِ ّم َّم ْن
{ َولَمَدْ ك ََّر ْمنَا بَنًِ آدَ َم َو َح َملْنَا هُ ْم فًِ الْبَ ِ ّر َو الْبَ ْح ِر َو َر َزلْنَا هُم ِ ّم َن الطٌَِّّبَا ِ
ضلْنَا هُ ْم عَلَى كَثِ ٍ
َخلَمْنَا تَفْ ِضٌالً }(اىسٙاو ( )86 :الش ہـ ٍے بًی آرـ کك عٛت ب خش ی الش اف کك جى گؿ الش ر ش ب ٌ م ی ق

سكاش ي ر ي الش ب ٌک ی  ٛم شلض ي عطٌ کی الش ا ب ً ی بہُ س ی مخلكقٌت ب  ٙفغی لُ ر ي) ۔

ے اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی ٍے اس قٌنك ٌی شٌري کٌ ضٌبطل بىٌبٌ ،حك کل افٛائش يسؿ الش ضمیف
اسی ل ۓ

میق ي سؿ ايسٌ ٌی کی حفٌظُ کٌ تٌ قیٌمُ ،الش ايسٌف کی جیثیُ كے نطٌیؼ لاچٖ شاستل نے۔

اسالـ میق شٌري کٌ ًظٌـ ،ايسٌف كے معٌش ٙتی ،اخال قی ،الش جىسی بہلككق کی بٌگی ٛگی کٌ
ے تٛکیۂ نفس بہُ ہی اھـ الش اعلی ـكصٖ نے ،الش
ے کل مسلنٌف کی لۓ
نہٌبُ مىٌسٍ طٙی قل ہے ،اسلۓ

ے گٌ ،جی سٌ کل اششٌر بٌشي نے :
لہی قیٌمُ كے شلض ى حٌت کٌ سیٍ ب ٌ
{لَدْ أَفْلَ َح َمن ت َ َزكَّى }(اىعلی ( )25 :کٌمی ٌب ہكا لم شخص ج س ٍے ب ٌکی  ٛگی ا ختی ٌش کی) ۔
ے نفس کٌ ت ٛکی ل
اب َمن دَسَّا هَا }(الشنس( )21- : :کٌمی ٌب ہكا جسٌ
{لَدْ أَفْلَ َح َمن َزكَّا هَا۔ َولَدْ َخ َ

کی ٌ ،الش ىٌمٙار ہكگٌ ج س ٍے اسے گھٹی ٌبىٌب ٌ) ۔
ے –اہلل کی تكفیؼ كے بعٖ  -ضٙلشي ھیکل نفس كے عیكب الش اسىی بٙائیكق کك
تٛکیۂ نفس کی لۓ
ے محىُ کی حٌۓ ،الش اسکك شٙبعُ الش ربف كے معیٌش سے اعتٖاؿ
رلش کٍٙے الش اسکك سٍكاش ٍے کی لۓ

الش میٌىل شلي ب ٙىبٌچٌۓ ،اسطٙد شٌري ،جىسی بہلك کی بٌکی ٛگی کٌ شٙعی طٙی قل سنچھٌ چٌۓ گٌ،

لم اسطٙد کل شٌري کك اب ًی صھكا ٌی خكاہشٌت  ،اہلل کی مٙضی كے نطٌیؼ یكشا کٙىی نٌ سشبعل بىٌبٌ

گیٌنے ،جی سٌکل اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌنے:
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ٌن هُ ْم لِ َّ
ون َو الَّ ِذ َ
ض َ
ٌن هُ ْم ع َِن اللَّغْ ِو ُمعْ ِر ُ
ون َو الَّ ِذ َ
شعُ َ
ون ا َّل ِذ َ
{ َلدْ أَفْلَ َح الْ ُم ْإ ِمنُ َ
لزكَاةِ
ص َالتِ ِه ْم َخا ِ
ٌن هُ ْم فًِ َ
وم َ
وج ِه ْم َحا ِفظُ َ
ون َو الَّ ِذ َ
فَا ِعلُ َ
ٌن َف َم ِن ا ْبتَغَى
أو َما َملَكَتْ أ َ ٌْ َمانُ ُه ْم َف ِإنَّ ُه ْم غَ ٌْ ُر َملُ ِ
اج ِه ْم ْ
ون ِإ َّ َ عَلَى أ َ ْز َو ِ
ٌن هُ ْم ِلفُ ُر ِ
ے ح ك ىنٌض م ی ق
َو َر اء ذَلِنَ فَؤ ُ ْولَئِنَ هُ ُم الْعَاد َ
ُون} (المؤ مٍكف )8- 2 :ب( ےشؽ ابنٌف لامے شستگٌش ہك گ ۓ
ٰ
ے ہی ق الش حك ضکكة ارا ک ٙتے ہی ق الش ح ك
ع ح ٛل ىیٌض کٙتے ہیق الش حك ب بہكرم بٌتكق سے مىل وكصً شہت

ا ب ًی شٙمگٌہكق کی حفٌظُ کٙتے ہی ق مگ ٙابًی ب یك یكق سے بٌ ( کىیٛلق سے) ح ك اف کی ملؽ ہك تی

ہ ی ق کل (اف سے) میٌشٙت کٍٙے سے انہیق مالمُ نہی ق الش حك اف كے سكا الشلق كے طٌلٍ ہكق

لم (اہلل کی ـقٙش کی ہك ئی چٖ سے) ىنؿ چٌٍے لامے ہیق )،الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ

 " :تهھٌشي شٌري میق بھ ی عٖقل نے ،عحٌبل ٍے سكاؿ کیٌ کل اً اہلل كے شسكؿ :کیٌ ہـ کك اب ًی

صھكت یكشي کٙىی نٌ بھ ی ثكاب ملی گٌ؟ آة ٍے فٙمٌبٌ ":تهھٌشا کیٌ خیٌؿ نے ،اگ ٙلم اب ًی صھكت جٙاـ
ے سے اب ًی صھكت
ے سے یكشي کٙتٌنے تك کیٌ گىٌم کٌ مٙت هٍ نہیق ہكتٌ ،اسی طٙد ،اگ ٙچالؿ ط ٙیق
شاس ت

یكشي کٙتٌنے تك ثكاب کٌ مست حؼ ہكگٌ" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ،اجنٖ)۔
ے ہیق،
ے ـقٙش ک ۓ
شٙبعُ ٍے ظكھ ٙالش ب یكي كے مٌ بیف ،جىسی تعل قٌت كے کئی ضٌب ؾ

ے:
مى حنلل اى ه


جی ض ل نفٌس كے اب ٌـ می ق ب ی كي سے می ٌشٙت کی جٙمُ  ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
ٌض َو ََ تَمْ َربُو هُ َّن َحت َّ َى ٌَطْ ُه ْر َن فَإِذَ ا
ٌض لُ ْل هُ َو أَذًى فَاعْت َ ِزلُو ا ْ ال ِنّسَاء فًِ الْ َم ِح ِ
{ َوٌَسْؤَلُونَنَ ع َِن الْ َم ِح ِ
تَطَ َّه ْر َن فَؤْتُو هُ َّن ِم ْن َحٌْ ُ
ب الْ ُمتَطَ ِّه ِر َ
ب الت َّ َّو ا ِب َ
ٌن} (الی قٙم ))333 :الش تـ
ٌن َوٌُ ِح ُّ
اّلل ٌُ ِح ُّ
اّلل ِإ َّن ّ َ
م أ َ َم َركُ ُم ّ ُ
سے ج ی ض كے بٌشً میق ر شبٌفُ کٙتے ہیق۔ کہل رل کل لم تك ىحٌسُ ہے۔ سك ابٌـ جی ض

م ی ق عكشتكق سے کىٌشم کش شہك۔ الش جٍ تؽ بٌؽ ىل ہكچٌئیق اف سے ـقٌشبُ ىل کٙل۔ ہٌق
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ج ٍ بٌؽ ہكچٌئیق تك جس ط ٙیؼ سے اہلل ٍے اششٌر فٙمٌبٌ ہے اف كے بٌس چٌك۔ کچھ شؽ

ے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے ۔
نہ ی ق کل اہلل تكب ل ک ٍٙے لالكق الش ب ٌؽ عٌػ ش ہ ٌ
الش حغٙت ايس – شضی اہلل عىل  -سے مٙلي ھیکل " بہكري خكاتیف جٍ جیض كے رنكق
ے  ،ب لکل اىکك گھ ٙسے بٌھٙ
ے تل
ے ،ىل بی ت
ے سٌتھ کھٌتے ت ل
میق ہكا ک ٙتی تھیق تك بہكري مٙر ،ىل اى ه
ے عحٌبل ٍے شسكؿ اہلل سے اس بٌشً میق یكحھٌ تك م٘کكشم آبُ ىٌضؿ
ے ،اسی ل ۓ
ے تل
شکھ ت

ہك ئی ( الی قٙن ، ) 333 :شسكؿ اہلل (ص)ٍے مٛبٖ فٙمٌبٌ ":میٌشٙت كے عاللم سٍ کچھ

ے ہك" ( عحیٔ چٖبّ  :مسلـ  ،ا یكرالر  ،تٙم٘ي  ،يسٌ ئی  ،ل ابف مٌچل)۔
کٙس ه ت


ے می ق می ٌشٙت کی جٙمُ ،اہلل تعٌ لی فٙمٌتے ہیق:
ے حظ
بچھ ل
شّ ِر
اّلل َو اعْلَ ُمو ا ْ أَنَّكُم ُّمالَلُوهُ َوبَ ِ
شئْت ُ ْم َولَ ِدّ ُمو ا ْ لَنفُ ِ
{(نِسَآ ُإكُ ْم َح ْرم لَّكُ ْم فَؤْتُو ا ْ َح ْرثَكُ ْم أ َ َّنى ِ
سكُ ْم َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
الْ ُم ْإ ِمنِ َ
ٌن} (الی قٙم) ،)334 :ت وہٌشي عكشتیق ت وہٌشي کھی تی ہیق تك اب ًی کھی تی میق جس طٙد
ے (ىیؽ عنؿ) آلے بھی حك۔ الش اہلل سے زشتے شہك الش چٌف شکھك کل
ے لۓ
چٌہك چٌك۔ الش ا ب ٌ

(ابؽ رف) ت وہیق اس كے شلبٙل چٌض ٙہكىٌ ہے الش (اً بیغنی ) ٙابنٌف لالكق کك ی شٌشت
سىٌ رل(۔ 

حغٙت ابف عیٌس  -شضی اہلل عىل  -سے مٙلي ھیکل حغٙت عن(ٙشض) ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہكۓ الش فٙمٌبٌ :میق ھالؽ ہكگیٌ ،ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے رشبٌفُ فٙمٌبٌ" کس جیٍٛے تهھیق ھالؽ کیٌ"؟ حغٙت عنٍ ٙے فٙمٌبٌ" آخ
ے سے میٌشٙت کیطٙػ اشٌشم نے) ى بی کٙبـ
شات میق ٍے اب ًی سكاشي کٌ شذ وكصربٌ" (بیچل

ے
ے میق بل آبُ ىٌضؿ ہك ئی" (يسٌوکـ) جی س
علی اہلل علیل لسلـ ٍے کك ئی حكاب نہیق ربٌ ،ا ت ٌ
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ے سے میٌشٙت ىل کٙل" (عحیٔ چٖبّ :تٙم٘ي،
چٌہك کٙل مگ ٙجیض کی چٌلُ میق الش بیچل

اجنٖ)۔

اسی طٙد شٌري ،اخال قی الش معٌش ٙتی گكظكق میق تٛکیۂ نفس کٌ ابؽ شٙعی لسیلل سنچھٌ
ے
ے کل نفس ايسٌ ٌی کك شلض مٙم كے معٌمالت میق اتىٌ نفسیٌ تی یكحھ بٚتٌ ھیکل اس ه
چٌتٌنے ،اسلۓ

ے عٌـ بٙتٌك میق اعتٖاؿ الش میٌىل شلي کٌ رامف سىیھٌمے شکھىٌ ،قٖشً مشن ؿ ہكچٌتٌنے،
ے ابٌ
لۓ

ے ٹھىًٗ
ے كے وكاقع بٚه چٌتے ہیق ،اسكقُ ابؽ ای س
الش اہلل كے بىٌۓ ہكۓ شاستل سے ہٹ ٌ

ى خلستٌف کی ضٙلشت محسكس ہك تی نے ،خہٌق ات ًی محىُ ل مى قُ كے بعٖ چٌک ٙکك ئی

ے میق اضرلاخی ضىٖ گی کٌ ٹھىٗ اسٌبل ہی لم ى خلستٌف نے خہٌق چٌکٙ
ے ،ای س
سکكف کی سٌيس مےس ه
ے کل اہلل تیٌشؽ ل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌنے :
ے ہیق ،جی س
ظكھ ٙالش ب یكي سکكف چٌعؿ کٙس ه ت
ت
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا ّلِتَسْكُ ُنوا ِإ َلٌْ َها َو َجعَ َل بٌَْ َنكُم َّم َودَّةً َو َر ْح َمةً ِإ َّن فًِ ذَلِنَ ََلٌَا ٍ
{ َو ِم ْن آٌَاتِ ِه أ َ ْن َخلَكَ لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
ُ
ِلّمَ ْو ٍم ٌَتَفَك َُّر َ
ون}(الٙلـ()32 :ا لش اسی كے يشٌىٌت (الش تصٙفٌت) میق سے ہے کل اس ٍے
ُ
ے ت وہٌشي ہی جىس کی عكشتیق بیٖا کیق تٌکل اف کی طٙػ (مٌئؿ ہكک )ٙآشاـ چٌعؿ
ت وہٌشً ل ۓ
ُ
ے اف بٌتكق میق
کٙل الش تـ میق محیُ الش هہٙبٌ ٌی بیٖا ک ٙري حك لكؾ غكش کٙتے ہیق اف كے ل ۓ

(بہُ سی) يشٌىیٌق ہیق (لہی نے جس ٍے تـ کك ابؽ چٌف (آرـ) سے بیٖا کیٌ ،الش اس سے
ے)۔ 
اس نٌ حكص ا(حكا ) بىٌبٌ  ،تٌکل لم اس سے ايس چٌعؿ کٙس ه
سك َُن ِإلَ ٌْ َها} (اىعٙاػ ()29: :لم اہلل ہی تك
احدَ ٍة َو َج َع َل ِمنْ َها َز ْو َج َها ِل ٌَ ْ
س َو ِ
{ هُ َو الَّ ِذي َخلَمَكُم ِ ّمن نَّ ْف ٍ

ہے جس ٍے تـ کك ابؽ شخص سے بیٖا کیٌ الش اس سے اس کٌ حكصا بىٌبٌ تٌکل اس سے شاجُ

چٌعؿ ک)ًٙ۔
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ے ،الش نفس کك
ے ب ٙزا ل ٌ
اسطٙد کٌ سکكف ،سكح الش ف ه ٙكے رھٌشً کك عحیٔ شاس ت

مٌضی الش مستقیؿ كے بٌشً میق غكش ل ف ه ٙمیق معٌلف ثٌبُ ہكتٌنے ،اسطٙد ضىٖ گی کٌ قٌفلل ،
ے ب ٙلؾ چٌۓ گٌ  ،کْ شلي كے بعٖ عٙاط مستقیـ ب ٙآچٌۓ گٌ ،اس
ے كے بعٖ عحیٔ شاس ت
بھٹ ه ٌ

سے ہِ ک ( ٙشٌري كے ىتی حل میق) گھ ٙلالكق كے حمكؼ ب حٌ ىٍے ،اىىی ى گہٖاشُ کٍٙے ،اىىی

سٙبٙس تی کٍٙے ،اىىی چٌىٍ سے عٌرش ىٌگكاش جیٛلق ب ٙعی ،ٙالش اىکك سیٖھٌ شاستل رکھٌٍے
ے چالؿ
ے کی ضٙلشت ہك تی نے ،آؿ الىر کی لۓ
کیكچل سے نفس ب ٙکَٚلؿ کٍٙے ،الش اس ب ٙقٌیك شکھ ٌ

ے محىُ کٌ ٙی ب ٚتی نے ،بل سٍ نہٌبُ اھـ الش فغی لُ
کی کنٌ ئی ،الش اىىی عحیٔ تٙبیُ کی لۓ

ے ہیق،الش
ے شعٌبٌ جی س
لامے کٌـ ھیق ،بل ىگھٖاشُ الش سمل راشي ہے  ،الش حكىکل گھ ٙلامے الش بؼ

شعٌبٌ کٌ خیٌؿ شکھىٌ فغی لُ لاى کٌـ ہے (لھ٘ا ب حكق کی سمل راشي ىیھٌىٌبھ ی بہُ بٚي فغی لُ

ے ہیق ،لم لكؾ اس سمل
کٌ کٌـ ہكا) ،مگ ٙبہُ سٌشً لكؾ اس سمل راشي کك ب يھٌٍے سے ب ح ت

ے کل بل
ے ہیق ( ،اسلۓ
راشي کك کنٌ حقل ب حٌىٍے میق ىٌکٌهی كے خكػ سے اس سمل راشي سے ب ح ت

ابؽ حقی قُ ھیکل ) حكلكؾ اب ًی الش رلسٙلق کی اعالد ب ٙقٌرش ہیق ،ی قیىٌ بل لكؾ اف لكگكق بٙ
ے ہیق ،الش بل بھ ی کل حك شخص ت ن لیػ ب ٙعیٙ
ے ہیق ،حك عٙػ اب ًی اعالد ک ٙس ه ت
فكقیُ شکھ ت

ک ًٙہٙگ ٛاس شخص کی طٙد نہیق ہك سکتٌ ،حك نفس کك آشاـ بہكى حٌۓ ،الش سکكف رً ،اس

بٌت كے مخٌطٍ عٙػ ظكھ ٙحغٙات ہی نہیق ہیق ،ب لکل ب یكبٌق بھ ی اسىی مخٌطٍ ہیق،

حغٙت عیٖ اہلل بف عن(ٙشض) سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق ،کل میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ کك فٙمٌتے سىٌ نے ،آة ٍے فٙمٌبٌ ":تـ میق کٌ ہ ٙشخص سمل راشنے ،الش تـ سے اف لكگكق

ے تـ سمل راش ھك،جىٌى حل ج هنٙاف سمل راشنے ،مٙر سمل
كے بٌشً میق یكحھٌ چٌۓ گٌ جى ه
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ے گھ ٙکی ،الش اب ًی الىر کی  ،تـ میق سے ہ ٙشخص
ے گہ ٙکٌ  ،الش عكشت سمل راش ہے ا ب ٌ
راشنے ا ب ٌ

سمل راش نے ،الش ت ـ سے تهھٌشي سمل راشیكق كے بٌشً میق یكحھٌ چٌۓ گٌ"( عحیٔ چٖبّ،

ب خٌشي  ،مسلـ ا یكرالر  ،تٙم٘ي)۔

***

رفعل " " 24

خٌىٖاف کٌ رائٙم

اسالـ میق خٌىٖاف ،مچض ظكہ ٙب یكي الش ب حكق تؽ محٖلر نہیق ،ب لکل بل يسٍ بٌ

سسٙاؿ بٌ شضٌعُ كے ششتكق سے ج ًٚلكگكق میق سے  ،خكام لم کہیق بھ ی ہكق ،راراكق،

ے
ے شش ت
راریكق ،ىٌىٌكق ،بھٌئیكق ،بہٍكق ،ج حٌكق ،بہكبہ یكق الش مٌوككق لخٌىكق ،لغیٙم جی س

راشلق كے ابؽ ب ًٚچٌ ؿ تؽ چٌبہكى حتٌ ہے ،الش بہیؿ ک ٙیكشً معٌش ًٙب ٙمحیط ہكچٌتٌہے۔

_________________________

بل رفعل ،خٌىٖاف کٌ رائٙم الش اسىی لس عُ کی لضٌجُ کٙتٌ ھیکل لم عٙػ ظكھ ٙب یكي الش

ب حكق تؽ محٖلر نہیق شھتٌ ،ب لکل اس نٌ رائٙم بھیؿ کٙسٌشً معٌش ًٙکٌ اچٌطل کٙلیتٌنے ،اہلل تیٌشؽ

لتعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
اجكُم بَنِ َ
اط ِل
ت أَفَ ِبالْبَ ِ
ٌن َو َحفَدَةً َو َر َزلَكُم ِ ّم َن الطٌَِّّبَا ِ
اّلل َجعَ َل لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا َو َجعَ َل لَكُم ِ ّم ْن أ َ ْز َو ِ
{( ّ ُ
ے عكشتیق بیٖا کیق
اّلل هُ ْم ٌَكْفُ ُر َ
ٌُ ْإ ِمنُ َ
ون }(الى حؿ () 83 :اہلل ہی ٍے تـ میق سے توہٌشً لب
ت ِّ
ون َو ِب ِن ْع َم ِ
ے الش کھ ٌٍے کك ت وہی ق ب ٌکی  ٛم ج ی  ٛب ق رب ق۔ تك کی ٌ
ے الش یكتے بیٖا ک ب
الش عكشتكق سے توہٌشً بیٹ

ے الش اہلل کی ىعنتكق سے ا ى نٌش ک ٙتے ہی ق ) ۔
ب ےاعؿ ج ی  ٛلق ب  ٙاعتقٌر ش کھ ت
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س ًبا َو ِص ْه ًر ا َوك َ
ٌر ا }( اؿ فٙقٌف ( ،)65 :الش لہ ی
{ َو هُ َو الَّ ِذي َخلَكَ ِم َن الْ َماء َبش ًَر ا فَ َج َعلَهُ نَ َ
َان َر ُّبنَ لَ ِد ً

تك ہے جس ٍے بٌ ٌی سے آرهی بیٖا کیٌ۔ بھ ٙاس کك عٌجٍ يسٍ الش عٌجٍ قٙابُ رامٌر ي بىٌ ب ٌ ۔

الش ت وہٌشا ب ٙلشرگٌش (ہ ٙطٙد کی ) قٖشت شکھتٌ ہے)۔
اّلل أَتْمَاكُ ْم
ارفُوا ِإ َّن أَك َْر َمكُ ْم ِعندَ َّ ِ
اس ِإنَّا َخلَمْنَاكُم ِ ّمن ذَ ك ٍَر َو أُنثَى َو َج َعلْنَاكُ ْم شُ ُعو ًبا َولَ َبا ِئ َل ِلت َ َع َ
{ ٌَا أ َ ٌُّ َها النَّ ُ
اّلل عَلٌِم َخ ِبٌر} (ال ح حٙات ،) 24 :لكگك! ہـ ٍے تـ کك ا ب ؽ مٙر الش ا ب ؽ عكشت سے بی ٖا کی ٌ الش
إِ َّن َّ َ
ے بىٌئے۔ تٌکل ابؽ رلس ًٙکك شىٌخُ کٙل۔ الش اہلل كے ىٛربؽ تـ میق ضبٌرم
ت وہٌشي قكمیق الش قییى

ے لاى (الش) سٍ سے خی  ٙراش
عٛت لاى لم ہے حك ضبٌرم بٙہیٛگٌش ہے۔ بےشؽ اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ

ہے )۔

ے جٙاـ
الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  ':شضٌعُ ( رلره بالٍے) سے لم شش ت

ہكچٌتے ہیق ،حك يسٍ کیكچل سے جٙاـ ہكتے ہیق" (عحیٔ چٖبّ  ،ب خٌشي مسلـ يسٌ ئی ابف

ے ہیق ،جی سٌکل
ے الش خٌىٖا ٌی تعل قٌت بٚه ک ٙسٌشً معٌش ًٙکك شٌمؿ کٙلی ت
مٌچل) ،ب لکل بل شش ت

اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
ٌن َو الْ َج ِار ِذي
اّلل َو ََ تُش ِْركُو ا ْ بِ ِه شٌَْئًا َوبِالْ َو الِدٌَْ ِن إِ ْحسَانًا َوبِ ِذي الْمُ ْربَى َو الٌَْت َا َمى َو الْ َمسَا ِك ِ
{ َو اعْبُدُو ا ْ ّ َ
َان ُم ْختَا ًَ
ب َمن ك َ
اّلل  ََ ٌُ ِح ُّ
ص ِ
الْمُ ْربَى َو الْ َج ِار الْ ُجنُبِ َو ال َّ
احبِ ِبال َجنبِ َو ابْ ِن السَّ ِبٌ ِل َو َما َم َلكَتْ أٌَْ َما ُنكُ ْم إِ َّن ّ َ
ور ا}( الىسٌو()47 :ا لش اہلل ہی کی عیٌرت کٙل الش اس كے سٌتھ کسی جی ٛکك شٙبؽ ىل بىٌك الش مٌق
فَ ُخ ً

ب ٌة الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش محتٌحكق الش ششتل راش ہنسٌئ یكق الش ا جى ب ی ہنسٌئ ی كق الش

ے می ق ہكق سٍ كے
ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش حك لكؾ توہٌشً قی ض
شػ ق ٌئے بہلك (بعًی بٌس بی ٹھٌ

سٌتھ اجسٌف کٙل کل اہلل (اجسٌف کٍٙے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے الش) تکی  ٙک ٍٙے ل امے ب ٚا ئی

مٌ شٍے ل امے کك رلسُ نہ ی ق شکھتٌ ) ۔
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***

رفعل " " 25
ے کسی سٙب ٙسُ کی ضٙلشت
ے لۓ
خٌىٖاف کی اھنی ُ ال ش ا س ه

خٌىٖاف  ،مٙر لعكشت كے ايسٌ ٌی محمكعے كے طكش ب ، ٙبػی معٌش ًٙکی بہلی ابىِ ،الش

بىیٌري سنٌخی اکٌ ئی ہے ،اسنیق معٌش ًٙكے ستكف لاجٛاۓ تٙکی بی مح سـ ش نؿ میق وكحكر
ے ہی کـ کیكق ىل ہكق ،لم چ٘بٌ تی
ے افٙار کت ٌ
ہكتے ہیق ،الش خٌىٖاف ،خكام کتىٌہی ح ھكٹٌ ہك ،الش اس ه

ے اىىی تيظیـ ہك تی
لمعٌش ٙتی الش مٌ لی ششتكق سے بىٖنے ہكۓ ہیق ،ىی ٛحمكؼ ل لاجیٌت كے سش بـ

ے معٌمالت کی تيظیـ
ے چٌىت رشسُ ىل ہكق لے ،حك اس ه
ہے ،لھ٘ا کسی ایسی قیٌرت كے بغی ٙاس ه

ے شسكؿ علی اہلل علیل لسلـ کی سىُ
ک ،ًٙبل قیٌرت مٙر کی سٙبٙس تی ہے ،بل اہلل کی کتٌب الش اس ه

میق م٘کكش شٙعی اج نٌـ لضٌبطكق کی بٌبىٖ اىتظٌمیل ہے۔

_____________________

ے کسی سٙبٙسُ کی ضٙلشت كے بٌشً میق بتٌش ھی
ے لۓ
بل رفعل ،خٌىٖاف کی اھنیُ ،الش اس ه
نے ,لم بل ،کل خٌىٖاف ،مٙر الش عكشت كے ابؽ ايسٌ ٌی محمكعل کی جیثیُ سے معٌش ًٙکی بہلی

ابىِ ،الش اس ىی بہلی بىیٌري معٌش ٙتی اکٌ ئی نے ،ج سنیق معٌش ًٙكے تنٌـ ستكف الش عىٌعٙ

مح سـ ش نؿ میق وكحكر ہیق ،الش خٌىٖاف چٌنے لم کتىٌہی ح ھكٹٌ کیكق ىل ہك ،لم ابؽ چ٘بٌ تی

معٌش ٙتی الش مٌ لی ششتل سے بىٖھٌ ہكتٌ نے ،ج سکك حمكؼ الش لاجیٌت ميظـ کٙتے ہیق ،اہلل تعٌ لی اس
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صدُلَا ِت ِه َّن نحلۃ} ) (يسٌو( )5 :ىیٛ
ساء َ
مسئ لل میق ظكہٙلق سے خطٌب فٙمٌشنے ہیقَ { :وآتُو ا ْ النَّ َ
ے حؼ نھ ٙب خكضی اراکٙل )۔
عكشتكق کك اى ه
اّلل نَفْسًا ِإ َّ َ َما آتَا هَا
اّلل َ َ ٌُكَ ِلّ ُ
ف َّ ُ
{ لٌُنفِكْ ذُو سَعَ ٍة ِ ّمن سَعَتِ ِه َو َمن لُ ِد َر عَلٌَْ ِه ِر ْزلُهُ فَلٌُْنفِكْ ِم َّما آتَاهُ َّ ُ
ے ۔ الش ج س كے شض ؼ
})الطالؼ ()8:عٌجٍ لسعُ کك ابًی لسعُ كے نطٌیؼ خٙح کٙىٌ چ ٌ ہی ۓ

م ی ق تىگی ہك لم جتىٌ اہلل ٍے اس کك ربٌ ہے اس كے وكافؼ خٙح کًٙ۔ اہلل کسی کك تنلی ػ نہ ی ق ر بتٌ

مگ ٙاس ی كے نطٌی ؼ ح ك اس کك ر ب ٌ ہے۔ )۔
ے مٌكق کٌ کھٌىٌ الش کی  ٚا
وف}) (الی قٙن ( ) 344 :ا ى ه
{وعلى الْ َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزلُ ُه َّن َو ِكسْ َوت ُ ُه َّن بِالْ َمعْ ُر ِ
ے كے ب ٌة كے سمل نے )۔
قٌعًٖ كے نطٌی ؼ بؼ
اّلل ع َِزٌز َحكٌُم}(الی قٙن ( ) 339 :الش
{ َولَ ُه َّن ِمث ْ ُل الَّ ِذي عَلٌَْ ِه َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
وف َولِ ِ ّ
لر َجا ِل عَلٌَْ ِه َّن د ََر َجة َو ّ ُ
عكشتكق كے بھ ی حمكؼ ہیق حك کل مثؿ اف ہی كے حمكؼ كے ہیق شٙعی قٌعًٖ كے نطٌیؼ۔الیتل

مٙرلق کك عكشتكق ب ٙفغی لُ ہے۔ الش اہلل غٌلٍ (الش) عٌجٍ ج هنُ ہے) ۔

حغٙت چٌب(ٙشض) سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے ج حۃالكراع كے

ے الش کی ًٚکی سمل راشي قٌعًٖ كے نطٌیؼ تـ
ے (ب یكیكق كے) کھٌٍے بی ٌ
وكقعل ب ٙفٙمٌبٌ تھٌ ":اى ه

ب ٙہے" ( عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ،ایكرالر ،اجنٖ ،ابف مٌچل) ،اس رفعل کی ابتٖا میق مٙر الش عكشت کٌ

ؿفظ چٌف یكحھ کٙىبٌ گیٌ نے ،تٌکل اس سے ہـ جىس بٙستكق کك خٌىٖاف كے رائ ًٙسے بٌہ ٙى نٌلٖبٌ

چٌۓ۔
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ے ابؽ مىتظـ الش
(بل بھ ی ابؽ حقی قُ ھیکل) خٌىٖاف كے کٌوكق کی اى حٌـ رہی کی لۓ

سٙبٙسُ کی ضٙلشت نے ،الش بل نے مٙر کی سٙبٙس تی الش اىتظٌـ ،حك کتٌب اہلل الش سىُ شسكؿ سے

ے کل اہلل تعٌ لی فٙمٌ شنے ہیق:
اخ٘ کٙرم اج نٌمٌت الش ضٌبطكق کٌ بٌبىٖ اىتظٌمیل نے ،جی س
اّلل بَعْ َ
ون عَلَى ال ِنّسَاء بِ َما فَ َّ
الر َجا ُل لَ َّو ا ُم َ
ض َوبِ َما أَنفَمُو ا ْ ِم ْن أ َ ْم َو الِ ِه ْم} (الىسٌو:
ض ُه ْم عَلَى بَعْ ٍ
{ ِّ
ض َل ّ ُ
 ( ،) 45مٙر چٌکـ ہیق عكشتكق ب ، ٙاس سیٍ سے کل اہلل تعٌ لی ٍے بعغكق کك بعغكق ب ٙفغی لُ ري

ے ہیق)( ،الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
ے مٌؿ خٙح ک ۓ
نے ،الش اس سیٍ سے کل مٙرلق ٍے ا ب ٌ
ے صفحٌت ب ٙگ٘ش ج ىی نے)،
فٙمٌشنے ہیق ":تـ میق سے ہ ٙشخص سمل راشنے۔۔۔۔ (چٖبّ بچھ ل

مٙر کی سٙبٙس تی کٌ بل نطلٍ ہٙگ ٛنہیق کل بل عمكهی سٙبٙس تی نے ،ہ ٙچٌؿ میق تنٌـ مٙرلق کی

تنٌـ عكشتكق ب ،ٙب لکل جس آبُ میق قكاـ الٙچ ؿ ( مٙر کی سٙبٙس تی) کٌ سک ٙنے ،لہی آبُ اس عٌـ

ے مٌؿ خٙح کٙتے ہیق" ( الىسٌو:
ـفہكـ کك ـقیٖ کٙرب تی ھیکل اس فغی لُ کی لچل بل ھیکل " لم ا ب ٌ

 ، ) 45اس نٌ نطلٍ بل ہكاکل بل سٙبٙستی خٌىٖاف کی چٖتؽ نے  ،الش لم بھ ی عٙػ اف ا وكش میق ،حك

رلنكق میق مشتٙؽ ہیق ،اس سے ہِ کٙحك معٌمالت خٌص خكاتیف سے متعلؼ ہیق ،مثال ب یكي كے

ے چٌہے
ے معٌمالت میق آضار ہے ،جی س
مٌ لی معٌمالت ہیق ،ظكھ ٙکٌ اس سے کك ئی تعلؼ نہیق،لم ا ب ٌ

ے تنٌـ معٌمالت قٌب ؿ قیكؿ ہیق ،ظكھ ٙکك رخؿ اىٖاضي بٌ اعتٙاض کٌ حؼ
تصٙػ کٙسکتی ہے،اس ه

ے میق ظكھ ٙکی اچٌضت کی ضٙلشت نے ،اسىی دفصیالت آلے آش ھی ہیق،
نہیق نے ،الش ىل اس معٌمى

رلسٙي جی ٛبل ہیکل بل سٙبٙس تی ،رش اعؿ سٙبٙاہی الش شہىنٌ ئی کٌ کٌـ نے ،کچھ اف نطٌلیٌت الش

ے میق جى نٌ یكشا کیٌچٌىٌ الش جى نٌ اجتٙاـ ضٙلشي ہے ،مثال اسالـ میق ظكھ ٙکی سمل
بٌبىٖیكق كے ـقٌبى

راشي ھیکل ى نٌد كےلقُ ب یكي کك نھ ٙارا ک ،ًٙگھ ٙالش گھ ٙکٌ تنٌـ سٌمٌف نھیٌ ک ،ًٙلہی ب یكي الش
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ب حكق كے خٙح کٌ سمل راش نے ،الش اگ ٙب یكي مٌلٖاش ہك تٍ بھ ی ظكھ ٙکك حؼ نہیق کل گھ ٙكےنصٌشػ

ے ب ٙمح یكش ک ،ًٙبل بھ ی ابؽ حقی قُ ھیکل عٌـ طكش ب ٙظكھ ٙعن ٙمیق بٚا
م یق حصل لی ٌ

ہكتٌنے،اس نٌ لكگكق سے ملىٌ چ لىٌ ضبٌرم ہكتٌنے ،عٌـ ضىٖ گی كے کٌوكق کٌ ضبٌرم ت حٙبل اسی کك

ہكتٌنے ،اف سٍ سے بٚھ ه ٙبل کل بل ابؽ ميطلی بٌت ھیکل ہ ٙگٙلم کٌ ابؽ سٙبٙام الش سمل راش ہكتٌ
ے کل اہلل کی ىٌفٙمٌ ٌی کٙكے
ے ہكۓ اس گٙلم کی قیٌرت کٙتٌنے  ،اسلۓ
نے ،حك اہلل كے چٖلر میق شھ ت

ے ظكھ ٙفطٙتٌ اس قیٌراىل عالجیُ کٌ
مخلكؼ کی بٌت مٌىىٌ تك کسی طٙد بھ ی عحیٔ نہیق ،اسی ل ۓ

مٌلؽ نے۔

سٙب ٙا ھی :مشكشم ً ،صی حُ  ،محی ُ  ،الش ش جنُ کٌ ىٌـ نے

بل سٙبٙاہی (عكشت ب )ٙظلـ ل ستـ الش ضب ٙرس تی کی سٙبٙاہی نہیق نے ،ب لکل ابؽ رلسًٙ

ے محیُ ،ہنٖشري ،الش احھ ی عحی ُ کی سٙبٙا ہی نے ،ج هنُ الش بیٌش بھٙي ًصی حُ
کی لۓ

کی سٌتھ ،عحیٔ بٌت سوھٌٍے کی سٙبٙا ہی نے ،ـفسٙبف ٍے م٘کكشم بٌىآبُ میق لاشر ؿفظ "

سٙبٙاہی" کی دفسی ٙکچھ اسطٙد کی نے ":اس آبُ میق اس بٌت کی رلیؿھیکل سٙبٙاہی  ،فغی لُ الش

اجسٌف کی بىٌ ب ٙملتی نے ،ىل کل ظلـ جی ٙالش ضب ٙرس تی سے ،اعؿ بىیٌر مشكشم نے ،اہلل تعٌ لی
ُورى بٌَْنَ ُه ْم }
مسلنٌنكق کی قٌب ؿ تعٙیػ صفٌت کٌ سک ٙکٙتے ہكۓ فٙمٌتے ہیقَ {:و أ َ ْم ُر هُ ْم ش َ
ے ہ كتے ہی ق(۔
ے آی س می ق مشكشم سے ط ۓ
ے معٌ مى
(الشكشي ) )49 :ا ى ه

بل تك ضىٖ گی كے تنٌـ شعیكق سے متعلؼ ابؽ عٌـ حقی قُ کٌ سک ٙتھٌ ،مگ ٙخٌص طكش بٙ

اضرلاخی ضىٖ گی میق بھ ی مشكشً کی ضٙلشت کٌ قٙآف میق سک ٙنے:
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ح عَلَ ٌْ ِه َما} ( اگ ٙلم ب ٌھ و ی شضٌ مىٖ ي الش
َاو ٍر فَالَ ُج َنا َ
اض ِ ّمنْ ُه َما َوتَش ُ
{ فَ ِإ ْن أ َ َر ادَا ِف َ
صا ً َ عَن ت َ َر ٍ
مشكشم سے رلره حھٚاىٌ چٌھیق تك اف ب  ٙکچھ گىٌم نہی ق ) (الی قٙن ،) 344 :اگ ٙبچھلی آبُ کی سٌتھ بل
اّلل فٌِ ِه
ش ُرو هُ َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
آبُ بھ ی شٌمؿ کٙلی حٌۓ{ َوعَا ِ
وف فَإِن ك َِر هْت ُ ُمو هُ َّن فَعَسَى اف تَك َْر هُو ا ْ شٌَْئًا َوٌَ ْجعَ َل ّ ُ
ٌر ا} ( الش اف عكشتكق كے سٌتھ خك پی کیسٌتھ گ٘شاف کیٌ کٙل ،الش اگ ٙلم تـ کك ىٌی سىٖ ہكق تك
َخٌْ ًر ا كَثِ ً
ے اىٖش کكئ ب ٚي منفعُ شکھًٖ )(الىسٌو:
ے کك ىٌیسىٖ کٙل الش اہلل تعٌ لی اس ه
من هف ھی کل تـ ابؽ شۓ

 ،) 2:بچھلی آبٌت میق م٘کكشم اج نٌمٌت كے عاللم الش بھ ی رلس ًٙاج نٌمٌت ہیق حك بتٌتے ہیق کل

اضرلاخی ضىٖ گی ،سکكف  ،ابکٖلس ًٙکٌ خیٌؿ ،الش محیُ ب ٙمی ًی نے ،تك اف سے قطعی طكش ب ٙبتل چ لتٌ

ھیکل سٙبٙس تی كے کیٌ معًی ہیق ،الش اىىی کیٌ چٖلر ہیق،ىی ٛبل بھ ی کل بل عٙػ اى تظٌهی مسئ لل نے،

حك ايسٌ ٌی گٙلم کی ضٙلشت نے ،اس نٌ بل نطلٍ ہ ٙگ ٛنہیق کل عكشت کكئ ار ٌی رشچل کی جی ٛہے ،بٌ

اسىی ايسٌىیُ میق کك ئی ک وی نے بٌ اسکك کچھ کـ حمكؼ چٌعؿ ہیق۔

ے ضٙلشي
سٙب  ٙس تی كے معًی ل ـفھكـ کك سنچھىٌ رلنكق ( ظكھ ٙل ب ی كي ) کی لۓ

لھ٘ا ،اضرلاخی کی ضىٖ گی کی بٙقٙاشي ،الش اس نٌ سکكف ،شٌري كے ـقٌعٖ کی ت هنیؿ ،الش ب یكي

كے ـفٌرات کی حفٌظُ ،اف تنٌـ جیٛلق کٌ دقٌضٌ ھیکل ب یكي خكشٖ لی سے بل بٌت مٌف مے ،کل

ظكھ ٙکك خٌىٖاف کی سٙبٙا ھی کٌ حؼ ،شٙبعُ كے ج هـ کیكچل سے ،الش مخلكؼ کی فطٙت کیكچل سے
ے لضع ہكانے ،الش ارھ ،ٙظكھ ٙکی سمل
مالنے ،الش لم خٌىٖاف کی نصلحُ الش اسىی بٌئیٖاشي ہی کی لۓ
ے حك کل شٙبعُ ٍے اسکك عطٌ کیٌ نے ،الش اسىی اعؿ
راشي ھیکل اس سٙبٙا ھی کٌ ـكصٖ سنچل
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غٌبُ بھ ی خكب سنچھ مے تٌکل اس نٌ غلط استعنٌؿ ىل ک ،ًٙبٌ اس حؼ كے استعنٌؿ میق ضبٌر تی

سے کٌـ ىل مے۔

اگ ٙظكھ ٙالش ب یكي بل ج هنُ احھ ی طٙد سنچھ لیق ،الش سنچھ ک ٙاسکك اب ًی ضىٖ گی میق

ىٌف٘ کٙلیق ،تك ضىٖ گی بہُ آشاـ ،سکكف ،الش جیف سے گ٘شبگی  ،الش اگ ٙکیھ ی کك ئی مشنؿ بیش آۓ تك
ے کل
ے ہكۓ چؿ کك قیكؿ کٍٙے میق ب یكي کك یس ل بیش ىل ہكگٌ ،اسلۓ
ظكھ ٙکی حٌىٍ سے بیش ک ۓ

ظكھ ٙکٌ ج هـ مٌىىٌ شٙبعُ کٌ ج هـ نے ،اى بل کل لم ج هـ اہلل کی ىٌفٙمٌ ٌی کٌ ہك۔

***

رفعل " " 26

محٙـ سے شٌري جٙاـ ہك ىی ىی ج هنُ

اسالـ ٍے محٙـ (مٙر ہك کل عكشت) سے شٌري کٍٙے کك جٙاـ قٙاش ربٌہے ،بل لم لكؾ ہیق،

ے کٌ
ے سے بىٖنے ہكتے ہیق(،اسالـ ٍے) اس شش ت
حك معیف رشجے كےخك ٌی بٌ سسٙا لی بٌ شضٌعی شش ت

ے ،ىل تكصٍے ،الش خعكمُ ل عٖالت كے اسیٌب سے
شتیل ب لىٖ کٍٙے الش اسے احھ ی طٙد حكصً شکھ ٌ
ے ای سٌ کیٌ ہے۔
ے کی لۓ
محفكظ شکھ ٌ

___________________

اس رفعل میق بتٌبٌ گیٌ ھیکل کف عكشتكق سے ى نٌد جٙاـ نے ،الش کف سے چالؿ ،اس جٙمُ کی

ج هنُ کیٌ نے ،بل بھ ی بتٌبٌ گیٌ ھیکل بل جٙمُ کیھ ی رائ وی ش نؿ میق ہك گی ،الش کیھ ی لق تی طكش ب ،ٙاگٙ
ے الش ہ ٙچٌلُ میق جٙاـ نے ،الش
عكشت مٙر ب ٙرائ وی جیثیُ سے جٙاـ نے ،تك بھ ٙلم ہنی شل کی لۓ

اگ ٙجٙمُ کٌ سیٍ لق تی نے ،تك جٍ تؽ بل سیٍ وكحكر نے لم جٙاـ شھیگی ،الش سیٍ كے ضلاؿ
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كے سٌتھ ہی چالؿ ہكچٌ ئیگی ،الشاس سے شٌري بھ ی چٌئ ٛہك گی ،کسی بھ ی خٌتكف سے شٌري ،رائ وی

ے تیف اسیٌب ھیق ،بہال :يسٍ ،رلسٙا :س سٙا لی ششتل ،تی سٙا :شضٌعُ
جیثیُ سے جٙاـ ہكىی ه

ے ىتی حل میق) ،اسىی دفصیؿ قٙآف بٌؽ میق کچھ اسطٙد نے:
( رلره بالىی ه
ت َو أ ُ َّم َهاتُكُ ُم
خ َو َبنَاتُ ال ُ ْخ ِ
} ُ ح ِ ّر َمتْ عَلَ ٌْكُ ْم أ ُ َّم َهاتُكُ ْم َو َبنَاتُكُ ْم َو أ َ َخ َو اتُكُ ْم َوعَ َّماتُكُ ْم َو َخا ََتُكُ ْم َو َبنَاتُ ال َ ِ
الر َ
الالَّ ِتً أ َ ْر َ
وركُم ِ ّمن نِّسَآئِكُ ُم الالَّتًِ دَ َخلْتُم
ضاعَ ِة َو أ ُ َّم َهاتُ نِسَآئِكُ ْم َو َربَائِبُكُ ُم الالَّتًِ فًِ ُح ُج ِ
ضعْنَكُ ْم َو أ َ َخ َو اتُكُم ِ ّم َن َّ
صالَبِكُ ْم َو أَن ت َ ْج َمعُو ا ْ بٌَْ َن ال ُ ْختٌَْ ِن إَ ََّ
ح عَلٌَْكُ ْم َو َحالَئِ ُل أَبْنَائِكُ ُم الَّ ِذ َ
بِ ِه َّن فَإِن لَّ ْم تَكُونُو ا ْ دَ َخلْتُم بِ ِه َّن فَالَ ُجنَا َ
ٌن ِم ْن أ َ ْ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
اّلل ك َ
اّلل عَلَ ٌْكُ ْم َو أ ُ ِح َّل لَكُم َّما
اب
ت
ك
م
ك
ُ
ن
ا
م
ٌ
أ
َتْ
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م
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إ
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اتُ
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ٌ
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ْ َ ْ ِ َ ِّ
ِ
ُ ْ َ
سلَ َ
َما لَدْ َ
ِ َ ِ َ َ
ور ا ِ ً
َان غَفُ ً
ف ِإ َّن ّ َ
ضةً َو ََ
ور هُ َّن فَ ِرٌ َ
ٌن غٌَْ َر ُمسَافِ ِح َ
َو َر اء ذَلِكُ ْم أَن تَبْتَغُو ا ْ بِؤ َ ْم َو الِكُم ُّم ْح ِصنِ َ
ٌن فَ َما اسْت َ ْمتَعْتُم بِ ِه ِمنْ ُه َّن فَآتُو هُ َّن أ ُ ُج َ
اّلل ك َ
ض ٌْتُم ِب ِه ِمن َب ْع ِد الْفَ ِرٌ َ
ح عَلَ ٌْكُ ْم ِفٌ َما ت َ َر ا َ
َان عَ ِلٌ ًما َح ِكٌ ًما { ( الىسٌو(،)35- 34 :تـ ب ٙ
ُج َنا َ
ض ِة ِإ َّن ّ َ
ت وہٌشي مٌئیق الش بیٹیٌق الش بہىیق الش بھك بھیٌق الش خٌىئیق الش بھتیحیٌق الش بھٌىحیٌق الش لم مٌئ ی ق

ج ًہكق ٍے تـ کك رلره بالبٌ ہك الش شضٌعی بہىیق الش سٌسیق جٙاـ ک ٙري گئی ہیق الش ج ف عكشتكق

ے ہك اف کی ل ٚکیٌق ج ًہیق تـ بٙلشش کٙتے (ہك لم بھ ی تـ ب ٙجٙاـ ہ ی ق ) ہٌق اگ ٙ
سے تـ می ٌشٙت ک ٙجه

ے میق ) تـ ب  ٙکچھ گىٌم
اف كے سٌتھ تـ ٍے می ٌشٙت ىل کی ہك تك (اف کی لٚکیكق كے سٌتھ ىنٌد ک ٙلیٌ

نہ ی ق الش توہٌشً علبی بی ٹكق کی عكشتیق بھ ی الش رل بہٍكق کٌ ا کٹھٌ کٙىٌ بھ ی (جٙاـ ہے) مگ ٙح ك ہك
ے لاى (الش) شجـ کٍٙے لاى ہے,او ش ظكہ ٙلا لی عكشت ی ق بھ ی
ج نٌ (سك ہك جنٌ) بے شؽ اہلل بخشٌ

ے م ی ق آچ ٌئ ی ق ( ب ل
(تـ ب ٙجٙاـ ہیق ) مگ ٙلم حك (اسی ٙہك ک ٙلكىٗیكق كے طكش ب  )ٙت وہٌشً قی ض

ج هـ) اہلل ٍے تـ کك لوھ ربٌ ہے الش اف (محٙمٌت) كے سكا الش عكشتیق تـ کك چالؿ ہیق اس طٙد سے

کل مٌؿ خٙح ک ٙكے اف سے ىنٌد کٙلك یشٙطیکل (ىنٌد سے) ـكعكر عفُ قٌئـ شکھىٌ ہك ىل ضہكت

شا ٌی تك جف عكشتكق سے تـ فٌئٖم چٌع ؿ کٙل اف کٌ هہ ٙحك ـقٙش کیٌ ہك ارا کٙرل الش اگ ٙـقٙش ک ٍٙے كے
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بعٖ آیس کی شضٌمىٖي سے هہ ٙمیق کوی بیشی کٙلك تك تـ ب  ٙکچھ گىٌم نہ ی ق ب ےشؽ اہلل سٍ کچھ

ے لاى (الش) ج هنُ لاى ہے ( ۔
چ ٌ ىٌ

علنٌو کٌ اس ب ٙادفٌؼ ھیکل م٘کكشم بٌى دفصیلی فھٙسُ میق سے رل خكاتیف عٙػ عقٖ

ى نٌد سے ہی جٙاـ ہكچٌئیق گی ،لم ہیق بٌة کی ب یكبٌق (اسىی اب ًی مٌق كے عاللم جف سے لالٖ ٍے

شٌري کی ہك) ،الش بی ٹكق کی ب یكبٌق (بہك لبق)  ،مگ ٙب یكي کی رلس ًٙظكھ ٙسے ہك ئی بی ٹی،عٙػ

اسی صكشت میق اس ب ٙجٙاـ ہك گی جٍ لم اس ب یكي سے میٌشٙت کٙمے ،يسٍ الش شضٌعُ سے

ہِ ک ٙحك سسٙا لی عٛب ٛمحٙـ کی فھٙسُ میق آتے ہیق لم بل ھیق :لالٖ کی ب یكبٌق ،بہكئیق،

خكشٖامف ،الش ب یكي کی بیٹیٌق ،اف اج نٌمٌت کی بىیٌر سكشم يسٌو کی لم آبُ نے ج س نٌ ابھ ی سکٙ

ہكج نٌ نے۔

ے جٙاـ
ػكھ ی سطٔ ب ٙبل متػقل مسئ لل ھیکل شضٌعُ ( رلره بالٍے سے) سے لم تنٌـ شش ت

ہكچٌتے ہیق ،حك يسٍ کیكچل سے جٙاـ ہكتے ہیق " (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي  ،مسلـ  ،يسٌ ئی  ،ابف

مٌچل الش اجنٖ) ،اس کٌ نطلٍ بل ہكا کل رلره بالٍے لا لی خٌتكف کی جیثیُ ،جٙمُ كے جسٌب

سے اعلی مٌق كے بٙاب ٙنے ،اس چٖتؽ تك علنٌو کٌ ادفٌؼ نے ،مگ ٙشضٌعُ كے بعض مسٌئؿ کی

ے ػكھ ی کتٌیكق کیطٙػ
ے لۓ
دفصیؿ میق اختالػ نے ،مثال رلره بالٍے کٌ لقُ الش ـقٖاش لغیٙم ،اس ه

شحكع کیٌچٌۓ۔

اس رفعل ٍےبل بھ ی لاضٔ کٙربٌ ھیکل محٙـ سے شٌري کی جٙمُ میق حك ج هنُ یكشیٖم

ے کی نكبُ ىل آۓ،
ے ٹك ٹ ٌ
نے ،لم بل ھیکل مختلػ ششتل راشلق كے رشمیٌف ع لل شج وی بٌ قی شنے ،شش ت
ے کل شٌري كے ىتی حل میق
ے کٌ طٙی قل نے ،اسلۓ
ابؽ طٙد سے بل جٙم ُ رشن ًی الش نفٙت سے ب ح ٌ
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ظكھ ٙالش ب یكي كے مٌبیف عٌـ طكش سے کچھ ىل کچھ کھى حٌك الش ت هٙاش تك ہك تی شھ تی نے ،ج س نٌ ىتی حل
ک یھ ی رششتگی ،س خ تی ،الش اختالفٌت تؽ چٌبہكى حتٌنے ،الش بٌت بٚھ ه ٙرلنكق كے خٌىٖانكق تؽ

ے ىتی حل میق ششتل راشیكق میق فٙؼ آچٌتٌنے ،الش بل سٍ اس ى نٌد كے ىتی حل
چٌبہكى ح تی نے ،ج س ه
ے جٙاـ تؽ بہكى حٌٍے لا لی جی ٛبھ ی جٙاـ نے ،اس
میق ہكا ،الش حكىکل قطع شج وی جٙاـ نے ،اسی ل ۓ

ے قٙب بی ششتل راشلق
سے ہِ ک ٙاسطٙد كے ى نٌد ،فطٙت سلینل كے خالػ نے ،حك مٌق ،بٌ اس جی س

ے لاى شخص ،اس اقٖاـ كے بٌشً
سے ى نٌد کك ی سىٖ نہیق ک ٙتی نے ،الش کك ئی بھ ی فطٙت سلینل شکھ ٌ

میق سكجىٌ بھ ی گكاشا نہیق ک ٙب گٌ۔

ے راش ہیق ،جف سے ى نٌد کی جٙمُ نہیق نے ،لچل اسىی بل ھیکل
ے قٙب بی شش ت
الیتل بعض ای س

ے چٌئیق لے حك غیٙ
ے لہی معیٌش ـقٙش ک ۓ
ے لۓ
اسىی جٙمُ میق کك ئی عحیٔ چٖبّ نہیق آ ئی نے ،اس ه

ے نے  ،اگ ٙکك ئی ششتل راش ربف راش الش اخالؼ لاىنے ،الش اس خٌىٖاف میق کسی مٙض کی
ششتل راش کی لۓ

کك ئی تٌشبٕ بھ ی نہیق نے تك بھ ٙکیكق کك ئی اس سے کـ اخالؼ لامے الش کـ ربىٖاش شخص کك تٙجیٔ رب گٌ،

خكر ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اب ًی ب ھكبھ ی ضار بہف ضبىٍ بىُ ج حش (شض)سے ى نٌد فٙمٌبٌ
ے ج حٌ ضار بھٌ ئی حغٙت علی
تھٌ ،الش اب ًی ل خُ ج گ ٙحغٙت فٌطنل – شضی اہلل عيھٌ  -کٌ ى نٌد ا ب ٌ

شضی اہلل عىل سے کٙربٌ تھٌ۔

* **
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بٌىح كب ق فصؿ

خٌىٖاف كے ـقٌعٖ

خٌىٖاف سٌضي سے شٙبعُ كے کئی ـقٌعٖ لای ستل ہیق :ي سؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌ ،سکكف ،محیُ ،الش

ہنٖشري كے چ٘بٌت کٌ عٌـ ہكىٌ ،يسٍ محفكظ شھىٌ ،بٌکٖامًی ،خٌىٖاف میق ربىٖاشي کٌ ت حفظ،

اس بٌى حكبق فصؿ میق اًھ ی جیٛلق کی بٌىْ رفعٌت ب ٙمشتنؿ ب حّ ہك گی:

رفعل " ' 27

نكع ايسٌ ٌی کی ی قٌ

شٙبعُ اسالـ میق ،خٌىٖاف کٌ اللیق ـكصٖ ،يسؿ ايسٌ ٌی کی حفٌظُ ہے ،تٌکل ضمیف آبٌر کی

ے شکھ ی ہے،
ے ،الش يسلكق کٌ سلسلل چلتٌ شہے ،الش اہلل ٍے  ،ايسٌ ٌی بٖف میق جىسی خكاہش اسلۓ
چٌ س ه

کل لم چٌئ ٛل قٌنك ٌی تكلیٖ کٌ فطٙي سشبعل ہے ،ىل کل ب٘ات خكر ـكصٖ۔
ے اسالـ ٍے قٌنك ٌی شٌري کك اس چٖ تؽ محٖلر کیٌہے حك مٙر ل
اس ـكصٖ كے حعكؿ کی لۓ

عكشت كے رشمیٌف ہك تی ہے ،الش قٌنك ٌی شٌري كے رائ ًٙسے بٌہ ٙاتصٌؿ کی تنٌـ صكشتكق کك

ے ،الش کىیل
جٙاـ قٙاش ربٌہے ،ىی ٛاف غی ٙفطٙي تعل قٌت کك بھ ی جٙاـ کیٌ ہے حك تكلیٖ کٌ سیٍ نہیق بى ت

بىٖي کك عٙػ ایسی صكشت میق چٌئ ٛقٙاش ربٌ ،جیکل ظكہ ٙل ب یكي رلنكق اس ب ٙشضٌمىٖ ہكق۔

________________

ے ـكصٖ " يسؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌ" کٌ سک ٙہكگٌ،
اس رفعل میق ،شٙبعُ اسالهی میق خٌىٖاف كے بہ ل
ج س نٌ ـكصٖ ضمیف کی آبٌرکٌشي الش يسلكق کٌ تسلسؿ نے ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق} :ھك أَنشَؤَكُم ِ ّم َن
ض َو اسْتَعْ َم َركُ ْم فٌِ َها{ (ھكر ()27 :اس ٍے تهھی ق ضمیف سے بیٖا کیٌ الش اسنی ق آب ٌر کی ٌ) ،الش فٙمٌبٌ:
ال َ ْر ِ
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اّلل أَتْمَاكُ ْم
ارفُوا ِإ َّن أَك َْر َمكُ ْم ِعندَ َّ ِ
اس ِإنَّا َخلَمْنَاكُم ِ ّمن ذَكَ ٍر َو أُنثَى َو َجعَلْنَاكُ ْم شُعُوبًا َولَبَائِ َل لِتَعَ َ
}ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
ّ
اّلل عَلٌِم َخبٌِر{ (ال ح حٙات ))24 :لكگك! ہـ ٍے تـ کك ابؽ مٙر الش ا ب ؽ عكشت سے بی ٖا کی ٌ الش
اف َّ َ
ے بىٌئے۔ تٌکل ابؽ رلس ًٙکك شىٌخُ کٙل۔ الش اہلل كے ىٛربؽ تـ میق ضبٌرم
ت وہٌشي قكمیق الش قییى

ے لاى (الش) سٍ سے خی  ٙراش
عٛت لاى لم ہے حك ضبٌرم بٙہیٛگٌش ہے۔ بےشؽ اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ

ہے )۔

ے بیٖا کٙىیكا لی سے
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  ":محیُ کٙىیكا لی الش ضبٌرم بؼ

شٌري کٙل ،میق قیٌمُ كے رف تهھٌشي کثٙت کی بىٌ ب ٙف خ ٙمحسكس کٙلى گٌ" ( عحیٔ چٖبّ ،ابف

جیٌف) بل چٖبّ مختلػ اؿ فٌظ میق الش مختلػ عیٌشات میق آئ نے۔
ے اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی ٍے ايسٌنكق میق جىسی شغیُ بیٖا کی ،حك کل
يسؿ کی ی قٌ كے ـكصٖ کی لۓ

ے بیٖا کٙىی نٌ فطٙي طٙی قل نے ،مگ ٙجىس ب٘ات خكر ـكصٖ نہیق نے۔
ے سے بؼ
چٌئ ٛط ٙیق
ے اسالـ ٍے عٙػ مٙر الش عكشت كے رشمیٌف قٌنك ٌی شٌري
م٘کكشم ـكصٖ کی ت هنیؿ کی لۓ

ے بیٖا کٍٙے كے رلس ًٙغی ٙفطٙي طٙیمكق کك جٙاـ قٙاش
ہی کك محٖلر شکھٌ نے ،اس سے ہِ ک ٙبؼ

ربٌنے ،اسىی دفصیؿ رفعل " "9الش " "21میق گ٘شج ىی نے۔

اس رفعل میق فینلی بالىىؾ كے شٙعی ج هـ کی لضٌجُ بھ ی ھیکل لم رلنكق کی مٙضی كے

بغی ٙمن هف نہیق نے ،حكىکل لہی لكؾ عٌجٍ معٌملل ہیق ،الش لہی لكؾ اس ضٙلشت کٌ اىٖاضم کٙ
ے ہیق ،اسی ل ۓ
ے ہیق،ىی ٛلہی لكؾ اسىی نصلحُ ضبٌرم چٌ ى ت
سهت
ے شٙبعُ كے اجنٌـ كے خالػ اىکك

اس عنؿ ب ٙکسی طٙد بھ ی مح یكش نہیق کیٌچٌسکتٌ۔
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بل بٌت قٌب ؿ ل حٌظ ھیکل فینلی بالىىؾ کٌ نطلٍ بل ہے کل رل ب حكق کی بیٖائش كے رشمیٌف

ے ،الش حك لكؾ ضبٌرم
ے کٌ الش عحیٔ بٙلشش کٌ یكشا حؼ مؿ س ه
ے کك رلره بی ٌ
اتىٌ لؼ فل ربٌچٌۓ کل بؼ
ے ہیق ،اہلل
سے ضبٌرم لقُ تؽ رلره بالىٌ چٌھیق تك شٙبعُ كے شلسے لم رل سٌؿ تؽ رلره بالس ه ت
صالُهُ فًِ عَا َمٌْ ِن) ( ؿ قنٌف( ) 25 :رل بٙس میق اس نٌ رلره ح ھكٹتٌنے) ،اس
تعٌ لی کٌ فٙمٌف نےَ (:وفِ َ
ے کی بیٖائش ہی شلؽ رب حٌۓ ،بل
چٖ تؽ فینلی بالىىؾ چٌئ ٛنے ،مگ ٙبالىىؾ اس معًی میق کل بؼ
ے
ے کل بل شٙبعُ كے ـكصٖ ( ی قٌۓ يسؿ) كے خالػ نے ،اس بالىىؾ کی لۓ
شٙعٌ چٌئ ٛنہیق ،اسلۓ
ے شکھ ک ،ٙرلنكق کی مٙضی الش شاۓ سے کیٌ
ضٙلشي ھیکل بل فیصلل خٌىٖاف كے چٌىت کك سٌمٌ

چٌۓ ،بل کسی طٙد بھ ی مىٌسٍ نہیق کل اسکك ملىی سیٌسُ کٌ حصل بىٌ ک ٙلكگكق ب ٙتھكبٌچٌۓ،

ے ب حٌۓ غی ٙفعٌؿ ايسٌ ٌی عالجی تكق كے عحیٔ استعنٌؿ کی
فینلی بالىىؾ ب ٙمحىتیق مٙکكض کٙىی ه

ميظـ کك ش ش كق ب ٙتكچل رب حٌۓ ،حك عٙػ خٙح کٙىٌ چٌى تی ھیق بیٖا کٙىٌ نہیق چٌى تی ھیق ،حك

عٙػ امیكشث کٙسکتی ہیق ،خكر بىٌ نہیق سکتیق ،لیىٌ چٌى تی ھیق ،ربتٌ نہیق چٌىتیق۔

ے لا لی جیٛلق
ے ہكۓ چٌئ ٛقٙاش ر ب ٌ
فینلی بالىىؾ کك ظكھ ٙالش ب یكي كے رائ ًٙمیق شھ ت

ے كے نطٌیؼ خطٙم
میق سے ابؽ نے مٌق کی ضىٖ گی کك،بٌ اسىی عحُ کك کسی ت حٙبل کٌش زاکٹ ٙكے کہ ٌ
ے ہٌتھكق ا ب ٌ
ے کل فٙمٌف الھ ی نے َ }:و ََ تُلْمُو ا ْ بِؤٌَْ ِدٌكُ ْم إِلَى الت َّ ْهلُكَ ِة { (الی قٙم ( )2:6 :ا بٌ
ہك ،جی س
ے آب ک ك
ے آب ک ك قتؿ ىل کٙل) ۔
ہالکُ می ق ىل زالك) ،الش بل بھ ی}  ََ تَمْتُلُو ا ْ أَنفُسَكُ ْم{ ( الىسٌو ( )3: :ا ب ٌ
فینلی بالىىؾ کك چٌئ ٛکٙىیكا لی ابؽ الش جی ٛنے ،لم نے ،کسی ی قی ًی الش حقیلی سیٍ کی بىٌ بٙ

ے
ے کی بیٖائش کیكچل سے بٌة کك ابؽ ای سٌ رىیكي نكصٌف ہكگٌ ،حك اس ه
ظف غٌلٍ ہكچٌۓ کل اس بؼ

ے گٌ ،لم اسطٙد کل ب حكق کی خٌط ٙجٙاـ مٌؿ قیكؿ کٍٙے ب ٙمح یكش
ربف میق نكصٌف کٌ بٌعّ ب ٌ
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ے رلیؿ نےِ ٌُ :رٌدُ
ے لۓ
ہكچٌۓ ،بٌ کك ئی منٍكع عنؿ کٍٙے ب ٙمح یكش ہكچٌۓ ،اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ اس ه
ے آسٌ ٌی چٌھتٌنے مشنؿ نہیق)  ،الش
اّلل ِبكُ ُم الٌُْسْ َر َو ََ ٌُ ِرٌ ُد ِبكُ ُم الْعُسْ َر) (الی قٙم ( )296:اہلل تهھٌشً لۓ
ُّ
اّلل لٌَِ ْجعَ َل عَلٌَْكُم ِ ّم ْن َح َرج )(النٌئٖم  ( ) 71 :اہلل تـ ب  ٙتىگی نہی ق کٙتٌ چ ٌھتٌ ) ۔
بل قكؿ بھ یَ (:ما ٌُ ِرٌدُ ّ ُ
مى حنلل الش اوكش كے بل بھ ی کل کسی مسلنٌف اسیی شلسِ زاکٹ ٙکی بل بٌت مٌف ک ٙفینلی
ے کل ى بی کٙبـ
ے کٌ اىٖی شل نے ،اسلۓ
ے کك نكصٌف بہكى ح ٌ
ے بؼ
ے جنؿ سے رلره بی ت
بالىىؾ کٙلا ىٌ کل ى ۓ

ے قتؿ مُ کٙل ( بعًی) رلره بالٍے لا لی
ے ب حكق کك حكشي حھ ب
علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  ":ا ب ٌ
ے کل اس سے ب حل کنٛلش ہكچٌتٌنے" (عحیٔ چٖبّ  ،اجنٖ ،ابف
ب یكي سے میٌشٙت مُ کٙل ،اسلۓ

مٌچل  ،ایك رالر) ،مگ ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل فٙمٌف ،جٙمُ كے رشچل تؽ نہیق بہكى حتٌ،
ے بتل چالکل شلـ الش
ے کل آة ٍے فٙمٌبٌ" :میٙا اشارم تھٌ کل اس عنؿ سے مىع کٙرلق ،مگ ٙمچل
اسلۓ

ے ب حكق کك نكصٌف نہیق بہكى حتٌنے)" ( عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ،
فٌشس لامے ای سٌ کٙتے ہیق ،الش اى ه

مٌلؽ ،اجنٖ ایكراكر  ،تٙم٘ي الش ابف مٌچل) ،گكبٌ کل ى بی کٙب ـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے بل خیٌؿ
ے کل شلـ الش فٌشس حكکل
فٙمٌبٌ کل اف انفٙاري چٌىت سے یكشي امُ کٌ نكصٌف نہیق نے ،اسلۓ
ے مىع نہیق فٙمٌبٌ۔
اسكقُ رىیٌ کی طٌقتكش تٙبف قكمیق تھیق بل عنؿ کیٌ ک ٙتی تھیق ،اسلۓ

***
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شاجُ نفس  ،محی ُ الش ہنٖشري کٌ حعكؿ
ے شٙبعُ ٍے
خٌلىٖ لب یكي کٌ تعلؼ مچض ج سنٌ ٌی صكشت میق مچعكش ىل شہے ،اس کی لۓ

اسطٙػ تكچل رى ئی ہے کل اس تعلؼ کٌ ابؽ ـكصٖ بل بھ ی ہے ،کل ظكہ ٙل ب یكي ابؽ رلس ًٙسے
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ے رشمیٌف محیُ ل ہنٖشري كے چ٘بٌت بیٖا ہكق ،اس طٙد شٙبعُ،
سکكف چٌعؿ کٙبق ،الش اى ه
ے ایسی شٌراق ل ب ٙمسٙت معٌش ٙتی ضىٖ گی کی ضنٌىُ رب تی ہے ،حك
خٌىٖاف كے تنٌـ افٙار کی لۓ

محیُ ل اؿ فُ ،الش خكضی لغ وی ،ہ ٙچٌ ؿ میق بٌہ وی ہنٖشري ل تعٌلف ب ٙمی ًی ہك تی ہے  ،الش

نفسیٌ تی قٙاش لسکكف ،الش متیٌرؿ اعتنٌر فٙاہـ ک ٙتی ہے۔
ے ،شٙبعُ ٍے خٌلىٖ ل ب یكي كے مٌ بیف جسف معٌشٙت كے
اس ـكصٖ كے حعكؿ کی لۓ
ے ہیق حك جٙاشت ل شػقُ الش لطیػ چ٘بٌت سے بھٙ
ے اج نٌـ شک ل
کچھ اج نٌـ ل آراب ،الش رب گ ٙای س

یكش خٌىٖا ٌی مٌحكؿ فٙاہـ کٙتے ہیق۔

__ __________________

بل رفعل خٌىٖاف كے رلس ًٙـكصٖ کٌ سک ٙک ٙش ھی نے ،لم نے شاجُ نفس ،محیُ الش

ہنٖشري کٌ حعكؿ ،تٌکل ظكھ ٙالش ب یكي كے تعل قٌت عٙػ ج سنٌ ٌی تعلؼ تؽ محٖلر ىل شھیق،
ے طٙیقل سے
ے سٌتھ بھ ل
وف{ )( الىسٌو ( )2: :ا ىه
اسلۓ
ش ُرو هُ َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
ے کل اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ نےَ }:وعَا ِ
ے معٌشٙم کیطٙػ سے قٌب ؿ قیكؿ ہك،
ے کٌ نطلٍ ہٙلم معٌملل ،حك ابؽ اح ل
ے ط ٙیق
ضىٖ گی گ٘اشل ) ،بھ ل
صٌَ ِام
الش اح ل
ے معتٖؿ لكؾ اس ب ٙعنؿ کٙتے ہكق ،اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ قٌب ؿ غكش نے {:أ ُ ِح َّل لَكُ ْم لٌَْلَةَ ال ِ ّ
الرفَ ُ
ے ابًی
م إِلَى نِسَآئِكُ ْم هُ َّن لِبَاس لَّكُ ْم َو أَنت ُ ْم لِبَاس لَّ ُه ّن} ( الی قٙم ( )298:شلضلق کی شاتكق میق تهھٌشً لۓ
َّ
ے لی ٌس ہك) ،اس
ے لۓ
ے لیٌس ہی ق  ،الش تـ ا ى ه
ب ی كیكق كے بٌس چٌىٌ چالؿ کٙربٌ گیٌنے ،لم تهھٌشً لۓ
ے ضبىُ  ،ست،ٙالش قٙبُ نے ،الش
ے ربٌگیٌ کل بل ششتل ابؽ رلس ًٙکی لۓ
ششتل کك لیٌس کٌ ىٌـ اسلۓ
َام ٍل
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أ َ ِنًّ  ََ أ ُ ِضٌ ُع عَ َم َل ع ِ
اسنیق لیٌس جیسی گٙهی نے ،اہلل تعٌ لی مٛبٖ فٙمٌشنے ہیق {فَاسْت َ َج َ
ِ ّمنكُم ِ ّمن ذَك ٍَر أ َ ْو أُنثَى بَعْ ُ
ے
ضكُم ِ ّمن بَعْض} )( آؿ عنٙاف ( )2:6 :سك ميظكش ک ٙلیٌ اىىی رشخك اسُ کك ا ى ه
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شب ٍے اسكچل سے کل میق کسی شخص كے کٌـ کك حك کل تـ میق سے کٌـ کٍٙے لاى ہك اکٌشت نہی ق

کٙتٌ ،خكام لم مٙر ہك ب ٌ عكشت ،تـ آی س می ق اب ؽ رلس ًٙكے ج ٛل ہك ) ( ،تـ آیس میق ابؽ

رلس ًٙكے جٛل ہك) بعًی عكشت مٙر سے نے ،الش مٙر عكشت سے نے ،آیس میق کك ئی حھگٚا
ے
،کك ئی تعٌشض ،کك ئی اختالػ نہیق ،ب لکل ابؽ رلس ًٙکی ت هنیؿ کٌ بٌعّ ،الش ابؽ رلس ًٙکی لۓ
ے
معٌلف ہیق ،بیٌش محیُ الش ہنٖشري كے ـفھكـ کی دفصیؿ تی س ًٙبٌب کی حكتھ ی فصؿ كے بہ ل

وكضكع كے رفعٌت 87 ،84 ،7: ،75 ،74 ،73 :میق آئیگی۔

***

فعل " " 29

يسٍ کی حفٌظُ

ايسٌف کٌ اب ًی اعؿ کی طٙػ مىسكب ہكىٌ ،يسٍ کٌ بٌکیٛم عٌػ ستھٙا شہىٌ ،الش اس کك

ے كے
خلط ملط ہكٍے سے محفكظ شکھىٌ ،شٙبعُ کٌ ابؽ ـكصٖ ہے ،حك يسؿ کٌ سلسلل بٌ قی شکھ ٌ

ـكصٖ كے عاللم ہے۔

اس ـكصٖ كے حعكؿ کی غٙض سے اسالـ ٍے ضىٌ الش تی ًی ( ب حكق کك گكر لی ه ٙاىکك ابىٌ ىٌـ
ے) کك جٙاـ قٙاش ربٌ ہے ،الش عٖت  ،شجـ مٌرش میق وكحكر جنؿ کك ىل حھیٌ ٍے  ،الش يسٍ كے
ربٌ
ے ہیق۔
ے گۓ
اثیٌت لاى نٌش لغیٙم سے متعلؼ اج نٌـ شک ل

__________________

ايسٌف کك اسىی اعؿ کیطٙػ مىسكب کٙىٌ  ،الش اسکك خلط ملط ہكٍے سے محفكظ شکھىٌ،

خٌىٖاف کٌ تی سٙا ـكصٖ نے ،الش بل ـكصٖ يسؿ کی حفٌظُ سے چٖا ،شٙبعُ کٌ ابىٌ الؾ ـكصٖ نے،
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ے ظكھ ٙالش ب یكي سے بیٖا
ے کٌ لاچٖ شاستل نے ،اسی ل ۓ
الش حكىکل قٌنك ٌی شٌري ہی يسؿ چٌشي شھ ٌ
ے کل اسی يسٍ کی بىٌ ب ٙلم ب حل اف رلنكق کی ایسی تٙبیُ ل
شٖم ب حل انػی کیطٙػ مىسكب ہكگٌ ،اسلۓ

ے کی ،شٌري كے
ى گہٖاشُ کٌ مست حؼ ہكگٌ ،جتىٌ کل ابؽ بٌعٛت ايسٌف اس نٌ مست حؼ نے ،الش بؼ

ے لالٖبف کیطٙػ يسیُ بھ ی کچھ ضٌبطكق الش اصكلكق كے ت حُ کی حٌئگی ،الش اسی كے
سشبعل ا ب ٌ

ے۔
نطٌیؼ اس ب ٙشٙعی اج نٌمٌت ىگك ہكى و

ے لالٖ کیطٙػ يسیُ ہك تی نے،
يسٍ كے سلسلل میق ابؽ عٌـ قٌعٖم بل ھیکل ايسٌف کی ا ب ٌ
ے کل لعٌف(  )1الش ضىٌ كے ىتی حل میق ،تك اس صكشت میق
اگ ٙکسی لچل سے يسیُ منكطع ہكچٌۓ جی س

میق عٙػ م ٌق کیطٙػ يسیُ ہك گی ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":ب حل مٌق کٌ ہكگٌ الش

ضا ٌی کك سىگ سٌش کیٌ چٌۓ گٌ" ( عحیٔ چٖبّ ،امٌـ ب خٌشي  ،مسلـ ،ایك رالر ،تٙم٘ي  ،يسٌ ئی ،ابف

ے کی يسیُ اسىی طٙػ نہیق ہك گی ،ب لکل لم مٌق
ے گی ،الش بؼ
مٌچل  ،راشهی الش اجنٖ) ،ضا ٌی کك چٖ ل و

کیطٙػ مىسكب ہكگٌ  ،اگ ٙضىٌ كے ىتی حل میق بیٖا ہكا نے ،الش لہی مٌق کٌ لاشج ہكگٌ  ،الش مٌق اسىی
ے
ے کك مٌق كے تٌبع فٙمٌبٌ ،الش بٌة سے اس ه
ے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے بؼ
لاشج ہك گی ،اسلۓ

تعلؼ کی نفی کٙري ،حغٙت سھؿ بف سعٖ(شض) سے شلابُ ھیکل ابؽ شخص ٍے ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ كے بٌس آک ٙکہٌ  :بٌ شسكؿ اہلل آب ىی کی شاۓ نے اس شخص كے بٌشً میق ،جس ٍے

اب ًی ب یكي كے سٌتھ کسی شخص کك ربوھٌ ،کیٌ اسکك قتؿ کٙسکتٌنے ،مگٙآة لكؾ اسکك قتؿ کٙربق

1

۔

ے بٌس اسىی شٙعی رلی ؿ نہیق نے تك اہلل كے جهـ كے
لعٌف :اآگ ٙکك ئی ظكھ ٙابًی بیكي ب ٙضىٌ کٌ الٛاـ لگٌۓ الش اسه

ے رعكً میق سحٌنے الش بٌىحكبق بٌ ش قسـ کھٌۓ گٌ کل اس بٙ
نطٌیؼ قٌضی كے بٌس چٌک ٙچٌش بٌش قسـ کھٌۓ گٌ کل لم ا بٌ
ے
ے ایسی ہی قسـ کھٌئیگی کل ظكھ ٙا بٌ
ے رعكً میق ح ھكٹٌ نے ،الش بیكي بھ ی ابًی بٙات کیلۓ
اہلل کی لعىُ ہك اگ ٙلم ا بٌ
ے ہیق ۔
الٛاـ میق ح ھكٹٌ نے الش بٌىحكبق بٌش بل کل اس ب ٙاہلل کی لعىُ اگ ٙلم ح ھك ٹی نے ،اسکك لعٌف کہت
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لے؟ تك بھ ٙلم کیٌ ک ،ًٙتك اہلل تعٌ لی ٍےاف لكگكق كے بٌشً میق لعٌف لا لی آبُ ىٌضؿ فٙمٌ ئی ،ى بی

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اس شخص سے فٙمٌبٌ":تهھٌشا الش تهھٌشي ب یكي کٌ فیصلل ہكگیٌ" اف

لكگكق ٍے لعٌف کیٌ اسكقُ میق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے بٌس وكحكر تھٌ ،بھ ٙاس شخص

ٍے اب ًی ب یكي کك ح ھكص ربٌ ،بل سىُ ھیکل لعٌف كے بعٖ رلنكق میق عالچٖ گی کٙلا ري چٌئیگی" لم

ے تعلؼ کٌ اى نٌش کٙربٌ تھٌ تك بل بیٹٌ مٌق كے تٌبع کٙربٌ
خٌتكف چٌملل تھیق ،ظكھٍ ٙے حكىکل اس سے ا ب ٌ

گیٌ ،الش بھٙبػی میٙاج کی سىُ بف گئی ،لٚکٌ ہی اس نٌ لاشج ہكگٌ،الش اسىی مٌق اسىی لاشج ہك گی جتىٌ

اس نٌ شٙعی حؼ نے ۔( عحیٔ چٖبّ،ب خٌشي ،مسلـ ،ایك رالر)۔
ے اہلل تیٌشؽ ل تعٌ لی ٍےمے بٌلؽ ًظٌـ کٌ خٌتنل
الش اسی ـكصٖ (يسٍ کی حفٌظُ) کی لۓ

ے اعلی بٌة ہی کیطٙػ
ے کی صكشت میق بھ ی اس ه
ے کٌ يسٍ ،گكر لی ٌ
کٙربٌ ،الش ہـ کك ج هـ ربٌ گیٌ کل بؼ

ہكگٌ ،جی سٌکل اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ :
اّلل ٌَ ُمو ُل ا ْل َحكَّ َو هُ َو ٌَ ْه ِدي السَّبٌِ َل ادْعُو هُ ْم َِلبَائِ ِه ْم
{ َو َما َجعَ َل أَدْ ِعٌَاءكُ ْم أَبْنَاءكُ ْم ذَلِكُ ْم لَ ْولُكُم بِؤَفْ َو ا ِهكُ ْم َو َّ ُ
س عَ َلٌْكُ ْم ُج َناح فٌِ َما أ َ ْخ َ
طؤْتُم ِب ِه َو َل ِكن
هُ َو أَلْسَطُ ِعندَ َّ ِ
ٌن َو َم َو الٌِكُ ْم َولٌَْ َ
اّلل فَإِن لَّ ْم تَعْلَ ُموا آبَاء هُ ْم فَإِ ْخ َو انُكُ ْم فًِ ال ِدّ ِ
َّما تَعَ َّمدَتْ لُلُوبُكُ ْم َوك َ
ور ا َّر ِحٌ ًما} ( اىجٛاب ))6- 5 :الش ىل توہٌشً مے بٌلک ك ق کك ت وہٌش ً
اّلل غَفُ ً
َان َّ ُ
ے بىٌبٌ۔ بل سٍ توہٌشً مىل کی بٌتیق ہیق۔ الش اہلل تك سحی بٌت فٙمٌتٌ ہے الش لہ ی سی ٖھٌ شستل
بی ٹ
ُ
رکھٌتٌ ہے وك مٍك! مےبٌلکكق کك اف كے (اعلی) بٌیكق كے ىٌـ سے بنٌشا کٙل۔ کل اہلل كے ىٛر ب ؽ بػ ی
ُ
ب ٌت رشسُ ہے۔ اگ ٙتـ کك اف كے بٌیكق كے ىٌـ معلكـ ىل ہكق تك ر ب ف م ی ق لم ت وہٌشً بھٌ ئی الش

رلسُ ہیق الش حك بٌت تـ سے غل طی سے ہكگئی ہك اس میق تـ ب ٙکچھ گىٌم نہ یق۔ لی هف حك قصٖ ر لی
ے لاى هہٙب ٌف ہے (،الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے
سے کٙل (اس ب ٙوكاخ٘م ہے) الش اہلل بخشٌ

ے ہكۓ رلس ًٙکی طٙػ اب ًی يسیُ کٙب گٌ اس بٙ
ے بٌة کٌ ىٌـ چٌ ى ت
فٙمٌبٌ نے " :حك شخص ا ب ٌ
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جىُ جٙاـ نے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ ایك رالر ابف مٌچل الش راشهی)،ابؽ الش شلابُ میق

ے آضار
ے لالٖبف كے عاللم کسی الش کی طٙػ اب ًی يسیُ کٙب گٌ  ،بٌ لم غالـ حك ا ب ٌ
نے" ،حك شخص ا ب ٌ

ے فٙشتكق کی ،الش سٌشً لكگكق کی قیٌمُ تؽ لعىُ
کٙىیكامے آقٌ کٌ ىٌـ بٖؿ رً اس ب ٙاہلل کی ،اس ه

نے ،اس نٌ ىل کك ئی فٙبغل قیكؿ ہكگٌ الش ىل کك ئی تكبل" (عحیٔ چٖبّ ،تٙم٘ي ،اجنٖ الش راشهی) ۔
ے اہلل ٍے ضىٌ کٌ اشت نٌب جٙاـ قٙاش ربٌ نے ،سٌتھ ہی عٖت ،شجـ
اسی يسٍ کی حفٌظُ کی لۓ

ے ،ػكھ ی
ے گۓ
مٌرش میق وكحكر جىیف کك ىل حھیٌٍے ،الش يسٍ كے اثیٌت بٌ اى نٌش كے اج نٌمٌت لضع ک ۓ

کتٌیكق میق اسىی دفصیؿ ملیگی۔

***

رفعل " " 2:

ب ٌکٖامًی

شٌري عصنتكق کی حفٌظُ ک ٙتی ہے ،بٌش سٌ ئی عنؿ میق ى تی ہے  ،عٛتكق کی بٌسیٌ ٌی ک ٙتی

ہے ،آلاش گی الش بٖچ لًی کی اىٌش کی ختـ کٙكے جىسی بے شام شلي كے اسیٌب کٌ سٖبٌب ک ٙتی ہے۔

____________________
ے ـكصٖ کٌ سک ٙش ھی نے ،بل اسالـ کٌ امتیٌض ھیکل
بل رفعل خٌىٖاف كے ـقٌعٖ میق سے حكت ل

ے
لم ايسٌف کی فطٙت کٌ یكشا ل حٌظ شکھتٌنے ،اسىی حقی قُ کك قیكؿ کٙتٌنے ،الش اسکك ىوھٌش ک ٙال ىؼ

ے کی کكشش نہیق کٙتٌ ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے
رشچل تؽ لی حٌٍے کی کكشش کٙتٌنے ،اسکك ربٌٍے بٌ شل ک ٌ
ہیق :
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ب َو الْفِ َّ
ت ِم َن النِّسَاء َو الْبَنِ َ
ض ِة َو الْ َخ ٌْ ِل
ٌن َو الْمَنَ ِ
ب الشَّ َه َو ا ِ
اس ُح ُّ
ٌر الْ ُممَنطَ َر ِة ِم َن الذَّ هَ ِ
اط ِ
{ ُز ٌِّ َن لِلنَّ ِ
اّلل ِعندَهُ ُحسْ ُن الْ َمآبِ }(آؿ عنٙاف ،) )25 :لكگك ق کك
الْ ُمسَ َّو َم ِة َو الَنْعَ ِام َو الْ َح ْر ِ
م ذَ لِنَ َمتَاعُ الْ َحٌَاةِ الدُّنٌَْا َو ّ ُ
ے الش سكٍے الش چٌىٖي كے ب ًٚب ًٚزھی ٙالش يشٌف
اف کی خكاہشكق کی جیٛبق بعً ی عكشتیق الش بی ٹ

ے ہكئے گھكصً الش وكیشی الش کھی تی بٚي ضبىُ راش معلكـ ہك تی ہیق (مگ )ٙب ل سٍ ر ىی ٌ ہ ی کی
لو

ضىٖ گی كے سٌمٌف ہیق الش اہلل كے ب ٌس بہُ احھٌ ٹھ نٌىٌ ہے (  ،اس نٌ نطلٍ ھیکل بل قٌب ؿ قیكؿ الش

قٌب ؿ لطػ اىٖلضي چ٘بٌت ہیق  ،مگ ٙبل ضٙلشي ھیکل اىکك اب ًی چٖ میق شکھٌچٌۓ ،اس سے ت حٌلشىل

کٍٙے ربٌ چٌۓ ،ضىٖ گی کی ضبٌرم اھـ جیٛلق ب ٙاسکك غلیل چٌعؿ ىل کٍٙے ربٌ چٌۓ ،ضٙلشت کی چٖ

ے ہكۓ اف سے لطػ اىٖلض ہكا چٌسکتٌنے ،مگ ٙبل نہیق کل یكشي ضىٖ گی خكاہشٌت ل
كے اىٖش شھ ت

صھكات میق گ٘اشري چٌۓ ،ج سطٙد کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اب ًی امُ کك عٛتكق کی

ے ،آلاش گی ل بٖ چ لًی کی
بٌسٖاشي الش بٌشسٌ ئی كے معٌملل میق ،چٌىت کك اىىی ـقٙشم چٖ كے اىٖش شکھ ٌ

اىٌش کی خٌتنل کٙكے جىسی فسٌر كے سٖ بٌب کی تٙغیٍ رى ئی نے ،جی سٌ کل آة(ص) ٍے فٙمٌبٌ
ے کل شٌري
نے ":اً نكحكانك! تـ میق سے حك شٌري کی عالجیُ شکھتٌنے لم شٌري کٙمے ،اسلۓ

ً،ظٙلق کك کَٚلؿ کٙىیكا لی ،الش شٙمگٌم کی حفٌظُ کٙىیكا لی نے" (عحیٔ چٖبّ ،عحٌد ستل)۔

الش خكر عیٖ اہلل بف عیٌس(شض) سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل حغٙت ا یك سفیٌف ٍے اف
ے) بالبٌ ،الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
ے اسالـ قیكؿ کٍٙے سے بہ ل
سے فٙمٌبٌ  ،کل ھٙقؿ ٍے اىکك ( اى ه

ے ہیق کل میق ٍے اىکك بتٌبٌ کل لم (ى بی کٙبـ علی اہلل علیل
كے بٌشً میق رشبٌفُ کیٌ ،ا یكسفیٌف کہ ت

ے ہیق"(عحیٔ چٖبّ،
لسلـ) ہنیق ىنٌض کٌ ،عٖقل کٌ ،بٌکٖامًی کٌ الش ع لل شج وی کٌ ج هـ ر ب ت

ب خٌشي  ،مسلـ)۔
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***

رفعل " " 31

خٌىٖاف می ق ر بىٖاشي کی حفٌظُ

ے بٖف کی ىگھٖاشُ كے
(بل حقی قُ ہیکل) خٌىٖاف ،افٙار کی بٙلشش گٌم ہے ،مچض اى ه

ے رلكق میق م٘ہ بی لاخال قی قٖشبق ب ٹھٌىٌ ہے ،اس میٖاف میق
ل حٌظ سے ہی نہیق ،ب لکل ضبٌرم اہـ  ،اى ه

ے کی شجـ مٌرش میق ت خلیؼ سے قیؿ شٙلع ہكچٌ تی ہے ،بٌبق طكش کل ظكہ ٙل
خٌىٖاف کی سمل راشي ،بؼ

ب یكي میق سے ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکٌ عحیٔ اىت خٌب کٙمے ،الش اس اىت خٌب میق م٘ہ بی ل اخال قی

معیٌش کك تٙجیٔ رً ،ىی ٛبل سمل راشي ،افٙار خٌىٖاف کك عقٌئٖ ،عیٌرت الش اخالؼ س کہٌٍے  ،اس بٙ

ے کی صكشت میق چٌشي شہ تی
ے میق اف ب ٙى گٌم شکھ ٌ
عنؿ کٍٙے کٌ اًھیق عٌري بىٌٍے ،الش اس سلسى

ے تصٙفٌت كے م٘ہ بی الش قٌنك ٌی طكش ب ٙخكر سمل راشىل
ے سف بلكغُ کك بہكىٓ ک ،ٙا ب ٌ
ہے ،تٌآىکل بؼ

بف چٌئیق۔

___________________

بل رفعل خٌىٖاف كے بٌى حكبق ـكصٖ ل مىشٌ كے بٌشً میق نے ،الش بتٌش ھی ھیکل تٙبیُ كے

میٖاف میق ،الش لكگكق كے رلكق میق اخال قی  ،الش رب ًی اعلی اقٖاش بیٖا کٍٙے میق اس نٌ کیٌ کٙراش نے ،اف
ے خٌىٖاف ہی سٍ سے بہلی بٙلشش گٌم نے ،اسىی دفصیؿ رفعل ""43۔ 77۔86
تنٌـ معٌمالت کی لۓ
ے بٌب میق اسالـ میق ب حكق كے حمكؼ ل لاجیٌت كے سک ٙكے
میق آئیگی ،الش ضبٌرم دفصیؿ حكت ل

ضنف میق آئیگی۔
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رلسٙا بٌب

ے ت حفظ كے تئی ق امُ کی سمل راشي
خٌىٖاف سٌضي الش ا س ه

بل بٌب شٌري کی حك ع لل افٛا ئی الش خٌىٖاف کی ى گہٖاشُ ل ت حفظ كے تئیق امُ کی سمل راشي کٌ سکٙ

ک ٙشھٌنے ،اسنیق تیف فصلیق ہیق

بہلی فصؿ

شٌري کی حك ع لل اف  ٛا ئی سے متعلؼ ملُ کی سمل راشي

بل فصؿ شٌري کی حكع لل افٛا ئی سے متعلؼ ملُ کی سمل راشي کٌسک ٙک ٙش ھی نے ،جىٌى حل اس سمل

راشي کی بىیٌر بتٌئ چٌئ یگی ،اسی طٙد شٙعی شٌري كے اسیٌب میق آسٌ ٌی بیٖا کٙىی نٌ سک ٙہكگٌ ،سٌتھ
ہی نك حكانكق کك شٌري کی تٙغیٍ رىٍے کٌ بھ ی سک ٙہكگٌ ،اسنیق تیف رفعٌت ہیق:

رفعل" " 32

اس سمل راشي کی بىی ٌر

ے افٙار کی سمل راشي ،کؿ كے جٛو سے ،الش ابؽ ہی لحكر بٌبٖف
اسالـ میق امُ ب ٙا ب ٌ

ے اعغٌو سے تعلؼ کی بىیٌر ب ٙقٌئـ ہے ،جىٌى حل امُ ،مىتش ٙافٙار سے نہیق  ،ب لکل ابؽ بٖف کی
كے،ا ب ٌ

مٌىىٖ مٙیكط ل بىٖنے ہكً مست ح هـ خٌىٖانكق سے بى تی ہے ،الش بل عٙػ شٌري كے سشبعل ہی

من هف ہے۔
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بٌشعكش قكمیق ہی اس ب ٙتكچل رب تی ہیق کل شٌري ،الش چ لٖ شٌري کٙىی ىی ہنُ افٛا ئی کٍٙے

کی قٌب ؿ عنؿ اس هینیق بىٌ ئی چٌئیق ،تٌکل اب ًی ت ٙقی الش سا تی قكت ل طٌقُ کی حفٌظُ ،الش بٙا ئی کٌ

سٖ بٌب کٙسکیق۔

___________________

بل رفعل معٌش ٙتی علكـ كے کچھ اصكؿ ل ضكابط کك  ،الش اہلل كے اس قكؿ کك بىیٌر بىٌش ھی
ُون}( اىىییٌو ( ) :3 :ب ل
نے ،ج سنیق اہلل تعٌ لی فٙمٌ نے ہیقِ {:إ َّن هَ ِذ ِه أ ُ َّمتُكُ ْم أ ُ َّمةً َو ِ
احدَةً َو أَنَا َربُّكُ ْم فَاعْبُد ِ
تهھٌشي امُ نے حك ابؽ ہی امُ نے ،الش میق تهھٌشا شب ہكق ،لھ٘امیٙي ہی عیٌرت کٙل ) ،ى بی
ے نے ":تنٌـ مسلنٌف ابؽ رلس ًٙسے اب ًی
ے سٌمٌ
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ بھ ی اى ه

ے کك
ے ج سـ ايسٌ ٌی ،اگ ٙج سـ كے کسی ح ظ
ے ہیق ،جی س
محیُ ،ہنٖشري ،الش ىیؽ چ٘بٌت میق ای س

ے سے بٙی شٌف ہك چٌتٌنے)" (عحیٔ چٖبّ،
ت ن لیػ بہكى ح تی نے تك سٌشا ج سـ ب خٌش الش چٌ گ ٌ

ب خٌشي ،مسلـ)۔

***

رفعل ' " 33

قٌنك ٌی شٌري كے ا سی ٌب آسٌف بىٌىٌ

شٙبعُ اسالهی ،امُ ب ٙىضـ قٙاش رب تی ہیکل قٌنك ٌی شٌري كے اسیٌب ل لسٌئؿ میق آسٌ ٌی بیٖا

ے لا لی مشنالت ل شکٌلٹیق رلش کی چٌئیق  ،مثال:
کی چٌۓ ،الش اس سے مٌىع بى ٌ

ے چ ٌئیق ،خعك عٌ ب ے شلض گٌشي کٌ م سئ لل ،الش م نٌنكق کٌ ب حٙاف  ،الش
 _2مٌري م سٌئؿ چؿ ک ۓ

شٌري کیطٙػ شاغٍ لكگكق کی مٌ لی مٖر کی چٌۓ۔
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 _3اسالـ میق شٌري کی اھنی ُ کٌ ارشاؽ کٍٙے ،الش شٌري كے سشب عل مٙتیط ہكٍے كے حؼ

افٙار سے متعلؼ امُ کٌ شعكش بٚھٌ بٌ چٌۓ۔

 _4شٙعی طكش ب ٙچٌئ ٛمیؿ حكؿ كے اسالهی آراب کی بٌبىٖي کٙكے ،اسالهی سلكؽ ل کٙراش بٙ

ضلش ربٌ چٌۓ ،الش اسىی رعكت رب حٌۓ ،ىی ٛبل کل لم افٙاط لدفٙبط الش تىؾ ر لی ل بے نھٌشي

كے رشمیٌف کی ش نؿ ہك۔

ے الش شٌري کی دقٙبیٌت میق فغكؿ خٙخی سے گٙب ٛکٍٙے کی تٌکیٖ کی
 - 5ضبٌرم هہ ٙكے نطٌ ل ب

چٌۓ،شٌري سے متعل قل ب ًٙمعٌش ٙتی عٌرات لاطكاش کٌ ـقٌب لل کیٌ چٌۓ،ىی ٛاف نظٌہ ٙبٙ

ے چٌئیق۔
ے كے ضٌمف ہ ٙطٙد كے اقٖامٌت ک ۓ
بىٖش ل گٌ ً الش انہیق شل ک ٌ

________________

بل رفعل ت ٙقی بٌفتل معٌشٙم کٌ ابؽ ضٌبطل بیٌف ک ٙش ھی نے ،لم نے قٌنك ٌی شٌري كے اسیٌب
ے فٙض
ے میق رشبیش تنٌـ شکٌلٹیق الش مى قتیق رلش کٙىٌ ،بل عنؿ معٌشٙم کی لۓ
ے شاس ت
نھیٌ کٙىٌ ،الش اس ه

ؽ فٌبل کی جیثیُ شکھتٌنے ،اسطٙد بل رفعل شٙبعُ كے اف مختلػ ـقٌعٖ کی حفٌظُ کٌ کٌـ ک ٙتی
ے بٌب کی بٌى حكبق فصؿ میق سک ٙآبٌنے ،اس رفعل میق مثٌؿ كے طكش ب ٙشٌري كے
نے ،جى نٌ بہ ل

ے ہیق۔
ے بتٌۓ گ ۓ
اسیٌب نھیٌ کٍٙے كے جىٖ ط ٙیق
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ے بىٖ کی رلیؿ معٌشٙم كے تنٌـ افٙار میق رللُ کی مسٌلي دقسیـ ،ىیٛ
 اس رفعل كے بہ ل

ے
سیٌسی الش معٌش ٙتی لم امٖار بٌھ وی نے ،ج سکك آسنٌ ٌی شٙبعُ لی ه ٙآ ئی نے ،ج س ه

ے مٌري الش اخال قی قكاىیف لحكر میق آۓ حك معٌش ًٙكے م٘کكشم ـكصٖ
ىتی حل میق ای س

ے :مٌري لسٌئؿ کٌ چؿ زھكىٗىٌ ،الش خٌص طكش سے
ے ضٌمف ہیق ،مى حنلل اى ه
کك یكشا ک ٙىی ه
ے مٌري تعٌلف کٌ
ے لالكق کی لۓ
بیٙلضگٌشي کٌ مسئ لل ،شہ ٌئش کٌ مسئ لل الش شٌري کی شغیُ شکھ ٌ

مسئ لل نے ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
ُون دُولَةً بٌَْ َن ْ
ً َ َ ٌَك َ
الَغْنٌَِاء ِمنكُ ْم ) )( ال حش ()8 :ٙتٌکل لم مٌؿ تهھٌشً رللُ مىٖ ل ق ہ ی
( كَ ْ

كے رشمی ٌف گٙرش ىل کٙتٌ شنے )۔
اّلل الَّ ِذي آتَاكُ ْم} (الٍكش ( ) 44 :اہلل ٍے تهھی ق ح ك مٌؿ رب ٌ نے اسنی ق سے
{ َوآتُو هُم ِ ّمن َّما ِل َّ ِ

رلسٙلق ب ٙخٙح کٙل)  ،الش حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے کل ى بی کٙبـ علی اہلل

ے میق
علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" تیف لكگكق کی مٖر اہلل ب ٙحؼ نے ،لم محٌھٖ حك اہلل كے شاس ت

حھٌر کٙىٌ چٌہتٌ ہے ،لم غالـ حك کچھ مٌؿ خٙح ک ٙكےاب ًی آضاري چٌعؿ کٙىٌ چٌھتٌنے ،الش لم

ى نٌد کٙىیكاى ،حك بٌکٖامًی کی شام اختیٌش کٙىٌ چٌھتٌ نے" (عحیٔ چٖبّ ،تٙم٘ي ،يسٌ ئی،

اجنٖ ابف مٌچل)۔

ے کل اس نٌ ـكصٖ غٙبٍ الش
مسلنٌنكق كے رشمیٌف امٖار بٌھ وی ،فٙض ؽ فٌبل نے ،اسلۓ

محتٌخ شخص کی ضٙلشت یكشي کٙىٌ نے ،اگ ٙبعض لكگكق ٍے بل فٙض یكشا کٙربٌ ،تك بٌ قی لكگكق سے بل

ے ،لم ن فلی عٖقل کی بٌت
ے میق کٌہلی نہیق ہك ٌی چٌھ ۓ
فٙض سٌقط ہكچٌ تٌ نے ،الیتل فٙض ضکك ان ى نٌ ل ٌ

تھ ی ،اگ ٙکك ئی بھ ی آلے نہیق بٚه شھٌ نے تك جکكمُ سنیُ ،سٍ کی سمل راشي ہكچٌ تی ہیکل اس
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بر َو التَّمْ َوى
اٹھٌئیق،لگٙىل سٍ گىٌم گٌش ہكى و
خٙح کی سمل 
ے،جی سٌ کل فٙمٌف الھ ی ہےَ {:وت َ َع َ
اونُو ا ْ عَلَى الْ ِ ّ
ان} (النٌئٖم ( )3 :ىی ىی الش دمكي كے کٌوكق می ق اب ؽ رلس ًٙکی مٖر
َو ََ تَعَ َ
اْلث ْ ِم َو الْعُد َْو ِ
اونُو ا ْ عَلَى ِ
ے اہلل تعٌ لی ٍے ضکك ان کك مٌلٖاش كے مٌؿ میق محتٌخ
ے مٖر مُ کٙل )،اسی ل ۓ
کٙل ،گىٌم الشش ظلـ کی لۓ

افٙار کٌ معیف حؼ قٙاش ربٌ نے ،حغٙت ابف عیٌس شضی اہلل عىل کی چٖبّ نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی
ے لقُ فٙمٌبٌ تھٌ ":لكگكق کك
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے حغٙت معٌس بف جیؿ ( شض) کك بنف بھی ح ت

بتٌرل کل اہلل ٍے اف ب ٙضکكان فٙض کی نے ،حك مٌلٖاشلق سے لی حٌئیگی الش غٙب یكق میق دقسیـ ک ٙري

چٌئیگی" ( عحیٔ چٖبّ ،عحٌد ستل  ،اجنٖ راشهی)۔

الش حغٙت مغیٙم بف ـقسـ سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق ،کل جٍ حغٙت عن ٙبف عیٖ

العٛب ٛکك خلی فل بىٌبٌ گیٌ تك آة ٍے ب ًی مٙلاف كے لكگكق کك جنع کیٌ ،الش فٙمٌبٌ کل فٖؽ کی ضمیف ى بی

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی ملهیُ میق تھ ی ،جس سے آة اب ًی ضٙلشت بھ ی یكشي کٙتے ،الش ب ًی
ے بھ ی خٙح کٙتے  ،حغٙت فٌطنل ٍے
ے ،الش اىىی لٚکیكق کی شٌري کی لۓ
ھٌشـ كے محتٌحكق کك بھ ی ر ب ت

ے سے اى نٌش کٙربٌ تھٌ ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی ضىٖ گی
آة سے بل ضمیف مٌىگی تھ ی تك آة ٍے ر ب ٌ

ے" (چٖبّ ضعیػ نے ،مگٙ
ے شفیؼ اعلی سے چٌىل مى
میق بػی سلسلل چ لتٌ شھٌ جٍ تؽ کل آة ا ب ٌ

اس جیسی الش رلسٙي شلاب تكق کی لچل سے اسکك کسی قٖش دمكبُ ملحٌ تی نے)۔
ے کی ضٙلت کیطٙػ اشٌشم
 بل رلسٙا بىٖ ا سالـ میق شٌري کی اھنیُ كے شعكش کك فٙلغ ر ب ٌ
ے صفحٌت میق گ٘ش
کٙتٌنے ،اسىی رلیؿ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ لم قكؿ نے حك بچھ ل

ج نٌنے ،ج سنیق آة ٍے نك حكانكق کك مخٌطٍ کٙتے ہكۓ شٌري کٌ مشكشم ربٌ تھٌ،
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سٌتھ ہی اس بىٖ کٌ راش ل مٖاش  ،اخال قی ل رب ًی شعكش بیٖا کٙىی ىی ،جکكمُ کی سمل راشي
کیطٙػ اشٌشم کٙىیكا لی ایسی رلیلكق ب ٙبھ ی نے ،جی سٌ کل اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ ہے:
نز َل إِلٌَْنَ ِمن َّر ِبّنَ لاف لَّ ْم تَفْ َع ْل فَ َما بَلَّغْتَ ِرسَالَت َه} (النٌئٖم () 78 :اً
الرسُو ُل بَلِّ ْغ َما أ ُ ِ
{ٌَا أٌَُّ َها َّ
ے ،اگ ٙآة
ے شب کیطٙػ سے آة ب ٙىٌضؿ کیٌ گیٌ نے ،اسے لكگكق تؽ بہك ى ح ٌ ر ب ح ۓ
شسكؿ حك آب ه

ٍے ایسٌ ىل کیٌ تك بیغٌـ الػی بہكىحٌٍے کٌ آة ٍے حؼ ارا نہیق کی ٌ )  ،الش جٍ ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے حغٙت علی شضی اہلل عىل کك ابؽ سٙبل ( لم جىؾ ج سنیق حغكش بٌؽ

(ص)خكر ىل شٙبؽ ہكۓ ہكق ،ح ھك ٹی سے حھٚة) میق بھی حٌ تك بل ًصی حُ فٙمٌ ئی
تھ ی":آشاـ سے راخؿ ہكىٌ جٍ تؽ کل تـ اىىی ضمیف تؽ ىل بہكىٓ چٌك ،بھ ٙاىکك اسالـ کی

رعكت ربىٌ ،بھ ٙاىکك بتٌىٌ کل اف ب ٙاہلل کٌ کیٌ حؼ نے ،قسـ اہلل کی اگ ٙتهھٌشً سشبعل کسی ابؽ

شخص کك بھ ی ہٖابُ ملحٌۓ تك بل سٙذ الىٹىیكق ( اس لقُ کی اىتھٌ ئی قین تی جی )ٛسے

کہیق بہت ٙنے"( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي  ،مسلـ  ،اجنٖ)۔
 اس رفعل کٌ تی سٙا بىٖ ،مٙر الش عكشت كے رشمیٌف میؿ حكؿ كے شٙعی ج هـ سے متعلؼ نے،

اسطٙد کٌ میؿ حكؿ ،شٙعی اصكلكق الش ضٌبطكق کی بٌبىٖي کی سٌتھ چٌئ ٛنے ،ی شٙطیکل

ًظٙلق کی حفٌظُ کٙبقً ( ،ظٙبق حھىی شکھیق) ،مٙرلق سے نصٌف حل سے ب حیق ،مٙر لضف

كے مٌبیف خلكت سے رلش شہیق ،طكبؿ الش بٌش بٌش کی مال قٌ تكق سے،شؽ کی ج گہكق  ،الش

ظٌھٙي الش بٌط ًی گىٌہكق سے مهنؿ اجتىٌب کٙبق ،اسالهی لیٌس کی بٌبىٖي کٙبق ،ىی ٛتیٛ

خكشیك ىل ل گٌئیق ،بٌت جیُ کٌ اىٖاض سى حیٖم شنے ،نقؿ ل جٙکُ میق لقٌش شنے  ،میؿ
ے میق ًظـ ل ضیط كے سٌتھ اعتٖاؿ الش میٌىل شلي ہی شٙبعُ
حكؿ کی اچٌضت ر ب ٌ
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کٌعحیٔ اسلكب نے ،بہُ ضبٌرم افٙاط ل دفٙبط ،بٌ س خُ بٌبىٖي ،الش بہُ ضبٌرم

ے ہكۓ بػی رشمیٌ ٌی شاستل نے۔
ح ھكث سے ب ح ت
 حكتھٌ بىٖ شٌري کی مح فلكق الش اس سے متعل قل اوكش میق ىٌمىٌسٍ معٌش ٙتی شسمكق الش

عٌرتكق کیطٙػ متىیل کٙتٌنے:

( بہلی ىٌ مىٌسٍ عٌرت) ،نھ ٙمیق غلك کی چٖ تؽ ضبٌر تی ،علنٌو کٌ اس ب ٙادفٌؼ ہیکل نھ ٙکی
ے کل شٙبعُ میق اسىی کسی چٖ کٌ سک ٙنہیق نے کل
ضبٌرم سے ضبٌرم ـقٖاش کی کك ئی چٖ نہیق نے ،اسلۓ

اس سے ت حٌلض ىل کٙبق ،الش ىل کك ئی رلیؿ نے حك اسکك مىع ک ،ًٙمگ ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے

بل ضٙلش ثٌبُ ہیکل آة ٍے نھ ٙمیق ت خ فیػ کی تٙغیٍ رى ئی نے ،الش نھ ٙمیق ضبٌر تی کك ىٌی سىٖ کیٌ

نے ،حغٙت عٌئشل (شض ) سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":بٙکُ كے

اعتیٌش سے سٍ سے احھٌ ى نٌد لم نے ،ج سنیق کـ سے کـ ىگُ آۓ" (عحیٔ چٖبّ ،امٌـ اجنٖ)،

حغٙت عٌئشل ہی سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":مىگًی الش نھ ٙمیق

آسٌ ٌی ،عكشت کی بٙکُ کٌ بٌعّ نے( ،عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ) ،حغٙت ایك العح فٌو سلوی سے

شلابُ نے ،فٙمٌتے ہیق کل حغٙت عن ٙبف خطٌب (شض )ٍے فٙمٌبٌ " :خیٙراش ،عكشت كے نھٙ

میق غلك سے کٌـ ىل لك ،اگ ٙنھ ٙمیق ضبٌر تی ،رىیكي عٛت کٌ بٌعّ ہك تی بٌ آخٙت كے اعتیٌش سے
ے علـ نے،
ے ،خہٌق تؽ مچل
ے ضبٌرم مست حؼ ت ل
دمكي کی جی ٛہك تی تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ اس ه
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے خكر اب ًی شٌریكق ب ٙالش اب ًی بیٹیكق کی شٌریكق ب ٙبٌشم اليس  1سے

ضبٌرم خٙح نہیق فٙمٌبٌ"( عحیٔ چٖبّ ،يسٌ ئی الش تٙم٘ي) ،م٘کكشم تنٌـ چٖبثیق اس بٌت کی

 1۔ اس سے مٙار کـ نھٙالش کـ خٙح نے۔
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ے کل نھ ٙمیق ک وی ہی سے نك
گكاہی رب تی ہیق کل نھ ٙمیق اعؿ جی ٛمیٌىل شلي سے کٌـ لیىٌ نے ،اسلۓ

ے شٙعی ـقٌعٖ چٌعؿ
حكانكق میق بٌکٖامًی ،چالؿ اسیٌب میق آسٌ ٌی ،الش کثٙت يسؿ جی س
ے ہیق ،الش جٍ کیھ ی ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك مشنؿ الش آسٌف کٌـ میق اختیٌش ربٌ گیٌ
ہكس ه ت

آة ٍے رلنكق میق سے آسٌف کٌـ اختیٌش کیٌ ،اى بل کل اسنیق گىٌم کٌ شٌئیل ہك۔

( رلسٙي ىٌیسىٖبٖم شسـ) ،شٌري کی مح فلكق میق اسٙاػ :جیکل اسٙاػ تك شٙعٌ منٍكع
ب
صا ِد ِه َو ََ تُسْ ِرفُو ا ْ ِإ َّن ُه  ََ ٌُ ِح ُّ
نے ،اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ  {:كُلُو ا ْ ِمن ث َ َم ِر ِه ِإذَ ا أَث ْ َم َر َوآتُو ا ْ َحمَّهُ ٌَ ْو َم َح َ
الْ ُمسْ ِرفِ َ
ٌن} (اىىعٌـ ( )252 :ج ٍ ب ل ر شخُ بھؿ ىئیق تك اف سےخكر بھ ی کھٌك الش فصؿ اٹھ ٌتے
لقُ اف سے اہلل کٌ حؼ بھ ی ارا کٙل ،الش اسٙاػ ىل کٙل ،کیكىکل اہلل اسٙاػ کٙىی كالكق کك ی سىٖ نہی ق
ب
کٙتٌ)) ،مٛبٖ فٙمٌبٌ {:بٌ بَنًِ آدَ َم ُخذُو ا ْ ِزٌنَتَكُ ْم ِعندَ كُ ِّل َمسْ ِج ٍد وكُلُو ا ْ َو اش َْربُو ا ْ َو ََ تُسْ ِرفُو ا ْ إِنَّهُ  ََ ٌُ ِح ُّ
س ِر ِف َ
ٌن} (اىعٙاػ ( )42 :اً ب ًی آرـ ،جٍ بھ ی کسی مسحٖ کك چٌك تك آشاستل ہك ک ٙچ ٌك الش
الْ ُم ْ

کھٌك ب یك ،لی هف اسٙاػ ىل کٙل ،کیكىکل اہلل اسٙاػ کٙىیكالكق کك یسىٖ نہی ق کٙتٌ) ،الش ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :کھٌك الش عٖقل کٙل ،الش بغی ٙاسٙاػ الش بغی ٙغٙلش كے کی ًٚبہىٌ کٙل" (

عحیٔ چٖبّ،اجنٖ  ،يسٌ ئی  ،ابف مٌچل)۔

اسطٙد شٙبعُ ٍے شٌري سے متعلؼ معٌش ًٙمیق وكحكر ىٌمىٌسٍ شسمكق سے

ے كے تنٌـ اسیٌب اختیٌش کٙكے رکھٌ ربٌ۔
ـقٌب لل کیٌ ،الش اىکك شل ک ٌ

***

رفعل " " 34

نكح كانكق کك شٌري ب  ٙابھٌشىٌ
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ے اس ب ٙابھٌش تی ہیکل
شٙبعُ اسالهی ،اخال قی لجىسی اى حٙاػ كے اسیٌب رلش کٍٙے کی لۓ

نكحكانكق کی شٌري کٍٙے میق چ لٖي کی چٌۓ۔

__________________

ے ہكۓ اسالهی شٙبعُ ،نكحكانكق کك شٌري
امُ كے افٙار كے تئیق سمل راشي کك سنچھ ت

ے،
میق چ لٖي کٍٙے کی تٙغیٍ رى تی نے ،تٌکل جىسی الش اخال قی بے شام شلي کٌ سٖ بٌب کیٌ چٌس ه

حغٙت عیٖ اہلل بف مسعكر سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علی شضی اہلل ع ًہل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :
ے صفحل ب ٙگ٘ش ج ىی نے)۔
اً نكحكانك ،تـ میق سے حك شٌري ب ٙقٖشت شکھتٌ نے ۔۔۔" (چٖبّ بچھ ل

الش حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

ے ربف الش اخالؼ سے تـ
فٙمٌبٌ ":اگ ٙکك ئی ای سٌ شخص شٌري کٌ بیٌـ لی ه ٙتهھٌشً بٌس آۓ ج س ه

نطنئف ہك ،تك اس سے شٌري ک ٙرل،لگ ٙىل ضمیف میق بہُ فسٌر الش فتىل بیٖا ہكگٌ" ( جسف چٖبّ،

تٙم٘ي  ،ابف مٌچل)،الش حغٙت ایك شھـ (شض)سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ (ص)ٍے

ے کی چٌۓ"(جسف
فٙمٌبٌ":سٍ سے بہتٙبف شفٌعُ لم ہے حك رل لك گكق كے رشمیٌف شٌري كے ل ۓ

مٙسؿ چٖبّ ،ابف مٌچل)۔

الش حغٙت ایك سعٖ سے م ٙلي ہیکل حغٙت عن( ٙشض)ٍے لكگكق سے خطٌب کٙتے
ے
ے حك چٌھٌ اسىی ح ھكث ري ،اب اہلل كے ى بی شخصُ فٙمٌ ج ه
ے ى بی کی لۓ
ہكۓ فٙمٌبٌ " :اہلل ٍے ا ب ٌ

ہیق ،اب جْ الش عنٙم یكشي طٙد ا را کٙل ،الش اف عكشتكق کی شٙمگٌہكق کی حفٌظُ کٙل" ( جسف

چٖبّ ،ابف مٌچل) ،حغٙت چٌب ٙسےشلابُ نے ،کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ فٙمٌتے ہق  " :تـ
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ے تهھٌشي کثٙت کی بىٌ ب ٙف خ ٙمحسكس کٙلى گٌ،
لكؾ آخ ابؽ ربف ب ٙہك الش میق ،الش امتكق كے سٌمٌ

ے بٌكق ب لِ مُ چٌىٌ" (جسف چٖبّ ،امٌـ اجنٖ)۔
جىٌى حل می ًٙبعٖ ا ل ٹ

***

رلس ٙي فصؿ

خٌىٖاف کی حفٌظُ ل ى گہٖاشُ ك ے تئی ق ملُ کی سمل راشي

بل فصؿ خٌىٖاف کی حفٌظُ ل ى گہٖاشُ كے تئیق ملُ کی سمل راشي بتٌش ھی نے،ىی ٛاس

سمل راشي کی بىیٌر بتٌش ھی نے ،الش بل کل حمكؼ ل سمل راشیكق میق تكاضف ب ٙقٙاش شنے ،بھ ٙى نٌد ىٌػے

كے شج سٚی شف کی اھنیُ کیطٙػ بھ ی اشٌشم ک ٙش ھی نے ،بھ ٙبل بھ ی بتٌ ش ھی ہیکل عقٖ ى نٌد ب ٙگكام

بىٌىٌ الش اسىی تشھی ٙبھ ی ضٙلشي نے ،اس كے سٌتھ نكضائیٖ گٌف كے اىٖشاخ کی اھنیُ کٌ بھ ی سک ٙنے،

ىی ٛاسنیق جىسی اتصٌؿ کی ىٌ چٌئ ٛصكشتكق كے خالػ جىؾ کی رعكت بھ ی نے ،غلط تعكشات

ے آراب کی قٖش ل قینُ کٌ شعكش عٌـ کٙىی ىی رعكت بھ ی نے ،بل سٌشي
ے ،الش شٌري الش اس ه
كے ـقٌبى

دفصیؿ آٹھ رفعٌت ب ٙمشتنؿ نے۔

رفعل " " 35

اس سمل راشي کی بىی ٌر

ب ل سمل راشي رلستكنكق ب  ٙقٌئـ ہے:

بہال ستكف :اس سمل راشي سے ابؽ اہـ ـكصٖ شٙبعُ یكشا ہكتٌ ہے ،کیكىکل اسالـ کی ى گٌم

ے ہك ،الش خٌىٖاف سے متعلؼ بىیٌري
میق شٌري سے متعلؼ اسٌسی ج هـ بل ہیکل لم ہنی شل كے ل ۓ
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ج هـ بل ہیکل ،لم بٌ قی الش قٌئـ ل رائـ شہے ،ىی ٛاس سے شٌري کٍٙے بٙا بہٌشٍے ،الش ہنُ افٛا ئی کٍٙے

ے شٙعی ـقٌعٖ ،اسی چٌلُ میق یكشً ہكتے ہیق جیکل
ے کی ت هنیؿ بھ ی ہك تی ہے ،ج س ه
كے فٙب ض

خٌىٖاف کك حفٌظُ لىگھٖاشُ كے سشبعل بٌ قی شکھٌ چٌۓ۔

رلسٙا ستكف :جس لقُ امُ ،خٌىٖاف کك تیٌم الش مىتش ٙہكٍے كے اسیٌب سے ب حٌ تی

ہے ،تك لم مچض اب ًی الش اب ًی معٌش ٙتی ل اخال قی اقٖاش کی حفٌظُ ک ٙتی ہے۔

_______________________

بل رفعل اس بىیٌر کٌ سک ٙکٙش ھی نے ج سىی بىٌب ٙخٌىٖاف کی حفٌظُ ل ى گہٖاشُ كے تئیق

ملُ کی سمل راشي نے۔

ے ستكف کی بىیٌر ،بل اصكؿ نے ": ،جس ام ٙكے بغی ٙکك ئی لاجٍ یكشا نہیق ہكتٌ لم بھ ی
بہ ل

ے بىٌۓ چٌٍے لامے خٌىٖاف کی ی قٌ ،بغی ٙاسىی حفٌظُ كے
ے ضىٖ گی بھ ٙکی لۓ
لاجٍ ہكتٌ نے" اسلۓ

من هف نہیق۔

رلسٙا ستكف بتٌتٌ ہیکل خٌىٖاف کی حفٌظُ  ،امُ کی سمل راشي نے ،حكىکل بػی ملُ

ے اعلی
ے اسىی حفٌظُ میق معٌشٙم کی حفٌظُ نے،ىی ٛاسىی بٌ اس ه
سٌضي کی بىیٌري اکٌ ئی نے ،اسی ل ۓ

ے گٌ،
ے اقٖاش کی تیٌہی کٌ بٌعّ ب ٌ
اقٖاش کی حفٌظُ میق تسٌھؿ الش کٌہلی سے کٌـ لیىٌ ،معٌشٙم الش اس ه

ے
ے اس طٙد کی کئی آبتیق الش اچٌربّ ہیق ،حك امُ کك رعكت رب تی ہیق کل خٌىٖاف کك ٹك ٹ ٌ
اسی ل ۓ
ے ہ ٙمن هف کكشش کی چٌۓ ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
سے ب حٌٍے کی لۓ
اّلل َب ٌْنَ ُه َما
شمَاقَ َب ٌْ ِن ِه َما فَا ْب َعثُو ا ْ َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْ ِل ِه َو َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْ ِل َها ِإن ٌُ ِرٌدَا ِإ ْ
{ َو ِإ ْن ِخفْت ُ ْم ِ
ك ُّ
صالَ ًحا ٌُ َو ِفّ ِ
اّلل ك َ
ٌر ا} (الىسٌو ))46 :لش اگ ٙتـ کك معلكـ ہك کل می ٌق بیك ي م ی ق اف ب ف ہے تك ا ب ؽ
َان عَلٌِ ًما َخبِ ً
إِ َّن ّ َ
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ميعػ  ،مٙر كے خٌىٖاف میق سے الش ابؽ ميعػ،عكشت كے خٌىٖاف م ی ق سے ـقٙش کٙل لم اگ ٙ

ع لٔ کٙا ربًی چٌہیق لے تك اہلل اف می ق وكاػ قُ بیٖا کٙرً گٌ ،کچھ شؽ نہیق کل اہلل سٍ کچھ چٌىتٌ

الش سٍ بٌتكق سے خی  ٙراش ہے(  ،ػكھٌو کٌ کہىٌ ہیکل جٍ ظكھ ٙالش ب یكي كے مٌبیف اختالفٌت کی

رشا ص بٚچٌۓ  ،تك قٌضی اف رلنكق کك ابؽ قٌب ؿ بھٙلسل شخص كے سٌتھ کٙرب گٌ ،حك اىلكگكق كے

معٌملل ب ٙغكش کٙب گٌ ،ظلـ کٙىیكامے کك ظلـ سے شلكے گٌ ،اگ ٙاختالفٌت بٚه چٌئیق ،مسئ لل الش ىٌضؽ

ہكچٌۓ تك قٌضی ابؽ قٌب ؿ بھٙلسل شخص ،ب یكي کی طٙػ سے ،الشابؽ قٌب ؿ بھٙلسل شخص

ے ب ٙغكش کٙبق لے ،الش بھ ٙرلنكق کی نصلحُ ربوھ ک ،ٙبٌ تك
ے معٌمى
ے گٌ ،حك اى ه
،ظكھ ٙکیطٙػ سے بھیؼ

اف میق عالچٖ گی کٙلاربق لے،بٌ اگ( ٙع لٔ کی امیٖ ہك تك)رلنكق کك ملكاربق لے ،اہلل کك بػی ی سىٖہے

ے ہكق تك اہلل ،رلنكق كے
ے اہلل ٍے فٙمٌبٌ نے  (:اگ ٙرلنكق ع لٔ چ ٌھ ت
کل رلنكق ملحٌئیق ،اسی ل ۓ

رشمی ٌف وكاػ قُ بی ٖا کٙر ب گٌ) ( الىسٌو ،) 46:حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے ،

فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :لم شخص ہـ میق سے نہیق نے حك کسی

ے آقٌ کی طٙػ سے بٖگنٌف کٙرً" ( عحیٔ
ے ظكھ ٙکیطٙػ سے ،الش کسی غالـ کك ا ب ٌ
عكشت کك ا ب ٌ

چٖبّ ،اجنٖ ایكرالر)۔

اسطٙد بل سمل راشي ( خٌىٖاف كے مختلػ افٙار كے رشمیٌف بٌظكھ ٙب یكي كے رشمیٌف

ع لٔ) ملُ كے تنٌـ افٙار كے حؼ میق فٙض ؽ فٌبل کٌ رشچل شکھ تی نے ،چٌکـ لقُ الش اس کٌـ بٙ

ے کٌشىًٖ ،امُ کیطٙػ سے بل سمل راشي ىیھٌئیق لے ،الش اگ ٙبل سمل راشي کسی خٌص
مٌوكش اس ه

ے ضٙلشي ہكچٌتٌنے۔
ے لۓ
شخص کك رب حٌۓ تك بھ ٙاسکك ب حٌىىٌ اس ه

***

233

رفعل " " 36

حمكؼ لسمل راشی كق می ق تكاضف

ظكہ ٙلب یكي میق سے ہ ٙابؽ کی شٙطیق ،لاضٔ الش محتٌط اىٖاض میق متعیف کٙكے  ،الش

شٙعی اصكؿ لضكابط كے نطٌ یؼ ،رلنكق كے حمكؼ ل لاجیٌت كے رشمیٌف اًصٌػ ل تكاضف کٌ
ے ضٙلشي ہے۔
ل حٌظ شکھ ک ،ٙى نٌد ىٌػے کی ت هنیؿ کٙىٌ  ،خٌىٖا ٌی ضىٖ گی کی حفٌظُ لی قٌو کی لۓ

_______________________

ے ی قٌ كے ضٙلشي الش اھـ اسیٌب کٌ سک ٙکٙش ھی نے،
بل رفعل فینلی ىئػ کی حفٌظُ ،الش اس ه

ے بل اسیٌب ھیق:
مى حنلل اى ه

ى نٌد ىٌمل میق رلنكق کی چٌىٍ سے نہٌبُ محٖر الش عٙاجُ كے سٌتھ ،شٙبعُ كے

اچٌضت بٌفتل اوكش میق شٙلط كے اضٌفل کٌ حكاض ،رفعل " ":میق اس نٌ سک ٙہك ج نٌ ھیکل نفس ايسٌ ٌی

ے مٌري الش اخال قی معٌمالت میق نہٌبُ طنٌع الش ىلحی لاقع ہكانے ،لھ٘ا بہُ آسٌ ٌی سے اف
ابٌ

ےالش اف حمكؼ
ے کی لۓ
ے اقٙاش کیٌتھٌ ،اسی نكصٌف سے ب ح ٌ
حمكؼ کٌ اى نٌش کٙربتٌنے ،ج س نٌ کچھ مٖت بہ ل
ے بل ضٙلشي
ے الش نفس ايسٌ ٌی کك اى نٌش كے وكاقع فٙاھـ ىل کٍٙے کی لۓ
کك ضٌئع ہكٍے سے ب حٌٍے کی لۓ

ے ہیق ،اس نٌ طٙی قل بل ھیکل شٌري كے معٌھٖم میق م٘کكشم تنٌـ شٙطكق كے سشبعل
الش اھـ ط ٙیق

ے حمكؼ چٌف لیق ،اس مسئ لل کی رلیؿ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ نے":،
ے ابٌ
رلنكق ا ب ٌ

ے بٌبىٖ ہیق" (جسف چٖبّ ،ایك رالر الش تٙم٘ي  ،چٌکـ) ،ابؽ الش
مسلنٌف اب ًی شٙطیق یكشي کٙىی ه

ے سشبعل کسی چالؿ کك جٙاـ الش جٙاـ کك چالؿ بىٌبٌ چٌۓ"
شلابُ میق نے ":مگ ٙلم شٙط نہیق ج س ه

(جسف چٖبّ ،چٌکـ ،راشقط ًی)۔ الش عیٖ الٙجنف بف غىـ سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل میق
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ے میق ابؽ شخص آبٌ
حغٙت عن ٙكے سٌتھ تھٌ ،الش میٙي سكاشي آب ىی سكاشي کك ح ھكش ھی تھ ی ،ا ت ٌ

ے بل شٙط ل گٌ ئی تھ ی
ے لۓ
الش کہٌ ،اًا می ٙالمؤمىیف ،میق ٍے اس عكشت سے شٌري کی نے ،الش اس ه

کل کیھ ی بل ابىٌ گھ ٙنہیق ح ھكصبگی ،اب میق بل جگل ح ھكص ک ٙکسی الش جگل چٌشھٌ ہكق ،حغٙت عنٙ

ے حمكؼ بھ ی ح ھكص ٍے بٚبق"
ے ابٌ
ے لۓ
ٍے فٙمٌبٌ" وؤمٍكق کك اب ًی شٙطیق یكشي کٌ ٙی ہیق ،چٌنے اس ه
ے حؼ بھ ی ح ھكصىٌ بٚتٌنے ،اسىی شٙط تك یكشي کٌ ٙی
ابؽ الش شلابُ میق نے" شٙط یكشي کٍٙے کی لۓ

ہك گی" عحیٔ اث ، ٙب خٌشي)۔


اسالهی ضٌبطكق الش اصكلكق كے نطٌیؼ ،ظكھ ٙالش ب یكي كے حمكؼ ل سمل راشیكق

میق تكاضف الش اًصٌػ کٌ خیٌؿ شکھىٌ ،فینلی ىئػ الش اس ىی ی قٌ کی ضٙلشت نے،

رلنكق میق سے ہٙابؽ ب ٙرلس ًٙکٌ حؼ نے حك ہ ٙچٌؿ میق اس تؽ بہكى حىٌ
لر َجا ِل عَلَ ٌْ ِه َّن
ضٙلشي نے' اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیقَ {:ولَ ُه َّن ِمث ْ ُل الَّ ِذي عَلَ ٌْ ِه َّن ِبالْ َم ْع ُر ِ
وف َو ِل ِ ّ
د ََر َجة} (الی قٙن ( ،)339 :ىی  ٛعكشتكق كے مىٌسٍ طكش ب  ٙمٙرلق كے حمكؼ ہی ق ،

جی سٌکل مٙرلق كےعكشتكق ب ،ٙالیتل مٙرلق کك اف ب ٙابؽ رشچ ل چٌعؿ نے) ،اسی

ے ،جت ًی کی لم
طٙد مىٌسٍ ھیکل ہ ٙحؼ الش سمل راشي کك ات ًی ھی اھنیُ مى

مست حؼ نے ،اف حمكؼ کی کچھ دفصیؿ تی س ًٙبٌب کی حكتھ ی فصؿ میق آش ھی

نے۔

***

رفعل " "37

ىنٌد ىٌمل کٌ شجسٚیشف
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ى نٌد ىٌػے کٌ سٙکٌشي طكش ب ٙشج سٚی شف کٙلاٍے میق قٌنك ٌی الش معٌش ٙتی نصلحُ ہے،

ے کٌ اى نٌش کٍٙے كے امنٌف کٌ سٖ بٌب ہكتٌہے ،ىی ٛب یكي الش الىر كے
کیكىکل اس سے اضرلاخی شش ت

حمكؼ کی حفٌظُ ہك تی ہے۔

_______________________

بل رفعل خٌىٖاف کی حفٌظُ ل ى گہٖاشُ کٌابؽ اھـ طٙی قل بتٌش ھی نے ،لم ہےى نٌد ىٌمل کٌ

شج سٹٙی شف  ،اگ ٙجیکل بل شٌري عحیٔ ہكىی ىی کك ئی بىیٌري شٙط نہیق نے ،ب لکل اگ ٙشٌري کی

رلسٙي تنٌـ شٙطیق یكشي ہك ش ھی ہكق ،مثال اب حٌب لقیكؿ ،ل لی کٌ لحكر ،ى نٌد كے گكام ،ىی ٛى نٌد

ے سے ہك شھٌ ہك ،تك ى نٌد عحیٔ نے ،اسىی دفصیؿ تیس ًٙبٌب کی رلسٙي فصؿ میق
عحیٔ ط ٙیق

آئیگی۔

(بل اسكچل سے کل ) اسكقُ جٍ کل معٌشٙم ح ھكٹٌ الش محٖلر تھٌ ،الش شٌري کی حك

سیٖ ھی سٌر ھی ش نؿ شائْ تھ ی  ،اسنیق شٌري سے اى نٌش کٌ مسئ لل نہیق تھٌ ،قیٌئلی ضىٖ گی ،الش مٌحكؿ

ہ ی لكگكق ب ٙغٌلٍ تھٌ ،لی هف جٍ ضىٖ گی ٍے کٙلث بٖ لی ،الش معٌش ٙتی ششتكق کٌ لم ہٌش ٹكث گیٌ ،حك
ے،
ے كے سٌتھ سٌتھ ،مسٌئؿ بی حیٖم ت ٙہكٍے ل و
لكگكق کك بٌىٖنے ہكۓ تھٌ ،لكگكق کی تعٖار بٚھ ٌ
ے
ے ،چٌىت کك اب ًی بٙا ٌی شلش ب ٙح ھكصىٌ من هف ىل شھٌ ،اسی ل ۓ
عٌرات ل اطكاش تیٌ ھی کٌ ش نٌش ہكٍے ل و

ى نٌد ىٌمل كے شج سٚی شف(نكٹٙي) کی ضٙلشت محسكس ہكٍے لگی ،اس سے ہِ ک ٙالش کئی

معٌملكق میق اسىی ضٙلشت محسكس ہكٍےلگی تھ ی ،ملؽ كے کئی اراشً الش بیٙل ٌی ملکكق كے
ے ،ب لکل بعض اسالهی ملکكق ٍے
ے تل
سفٌشت خٌٍے ( اف ملکكق كے سف ٙكے لقُ) اسکك ربوھىٌ چٌھ ت

تك قٌنكف بىٌربٌ ھیکل جٍ تؽ میٙبْ سٙٹی فهیِ متعل قل آفی س ٙكے بٌس وكحكر ،سٙکٌشي رستٌلبٛ
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میق شج سٹٙز ىل ہكگٌ  ،اسكقُ تؽ شٌري کٌ رعكي ( اى نٌش کی صكشت میق) قٌب ؿ قیكؿ نہیق ہكگٌ،

الش بھ ٙمیٙبْ سٙٹی فهِ ( ى نٌد ىٌمل) شج سٹٙز بٌ نكٹی فٌئٗ ىل ہك تك اس سے بہُ سٌشً نكصٌىٌت کٌ

اىٖی شل نے ،اضرلاخی ششتل کٌ اى نٌش ،الش ب حكق كے حمكؼ کٌ ػ قٖاف ،مگٙشٙبعُ ہنی شل سے بل
ے سے سٖبٌب کٙلیٌ چٌۓ ،جىٌى حل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
چٌھ تی شہی ہے ہیکل نكصٌىٌت کٌ بہ ل

کٌ بل قكؿ ابؽ عٌـ ضٌبطل کی جیثیُ شکھتٌ ہے ":ىل نكصٌف بہكى حٌك الش ىل نكصٌف کٌ يشٌىل ب ٍك" (

جسف چٖبّ ،مٌلؽ  ،اجنٖ ،ابف مٌچل  ،راش قط ًی ،چٌکـ ،ب ینلی)۔

***

رفعل " " 38

عقٖ ى نٌد ب  ٙگكام بىٌىٌ الش اسىی تشھی  ٙکٙىٌ

شٙبعُ کی چٌىٍ سے عقٖ ى نٌد ب ٙگكام بىٌٍے کك شٙط قٙاش ربٌ چٌىٌ ،امُ کك خٌىٖاف سٌضي

میق شٙبؽ کیٌ چٌىٌ ،الش مٙر ل عكشت كے بٌہ وی تعلؼ میق چٌئ ٛل ىٌچٌئ ٛكے رشمیٌف فٙؼ کىىٖم

عالمُ ہے ،ىی ٛشٌري كے اعالف كے مست حٍ ہكٍے میق عقٖ ى نٌد کی تشھی ٙالش معٌش ًٙکی

ے کٌ اعتٙاػ ہے۔
ے خٌىٖاف كے بى ٌ
چٌىٍ سے ابؽ ى ۓ

_____________________

ے گكاہی کٌ شلؿ ،الش امُ میق اسىی جیثیُ كے بٌشً میق بتٌۓ گی ،الش
بل رفعل شٌري کی لۓ

ے میق کئی اوكش اى حٌـ بتٌے ہیق  ،مثٌؿ كے
ے ىتیؼ
حكىکل شٌري كے ىتٌئْ بہُ اھـ ہكتے ہیق ،الش اس ه

طكش ب ٙظكھ ٙالش ب یكي كے مٌبیف میٌشٙت کٌ چالؿ ہكىٌ ،نھ ٙالش ىٌف نػقل کٌ لحكب  ،ب حكق كے

يسٍ کٌ ثیكت ،لشاثُ کٌحؼ ،ى گٙا ٌی کی ضٙلشت ،الش فٙمٌىیٙراشي کٌ لحكب ل غیٙم سٍ اسی
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ے
شٌري ب ٙمىچص ٙنے ،الش اس نٌ امنٌف وكحكر ہیکل اف ىتٌئْ کك اى نٌش کٌ سٌمىٌ کٙىٌ ب ،ًٚاسی ل ۓ

ے ہكۓ رلگكاہكق کی وكحكر گی کك ىضهی قٙاش ربٌنے ،حك
شٙبعُ ٍے نہٌبُ اجتیٌط سے کٌـ لی ت
ے گكاہكق میق ایسی
مح فؿ عقٖ میق ى نٌد كے گكام ہكق لے  ،الش اف م٘کكشم ىتٌئْ كے ثیكت کی لۓ

شٙطیق ل گٌ ئی گئی ہیق ،حك اىکك قٌب ؿ بھٙلسل الش قٌب ؿ اطنیىٌف بىٌ تی ہیق ،تٌکل یكقُ ضٙلت ،اگ ٙاىکك
ے بالبٌ چٌۓ  ،مثٌؿ كے طكش ب ٙظكھ ٙالش ب یكي كے رشمیٌف اختالفٌت کی صكشت میق ،بٌ
گكاہی کی لۓ

ے ىتٌئْ كے اى نٌش کی صكشت میق تك،
رلنكق میق سے کسی ابؽ کی طٙػ سے شٌري كے حمكؼ الش اس ه

ے کٌ
ے (شٙبعُ کی حٌىٍ سے) عقٖ ى نٌد ب ٙگكاہی کك شٙط قٙاش ر ب ٌ
اىىی گكاہی قٌب ؿ قیكؿ ہك ،اسی ل ۓ

ـكصٖ ،خٌىٖاف سٌضي میق امُ کی شٙاکُ ،الش مٙر ل ضف كے تعل قٌت میق چٌئ ٛل ىٌچٌئ ٛكے رشمیٌف

لاضٔ عالمُ نے۔

ے کی رلیؿ ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
عقٖ ى نٌد میق گكاہكق کی وكحكر گی کك شٙط قٙاش ر ب ٌ

کٌ بل قكؿ نے " :ى نٌد بغی ٙل لی الش رلگكاہكق كے نہیق ہكگٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ابف جیٌف  ،راش قط ًی ،

ےى نٌد کٌ
ب ینلی) ،الش ایك ضبیٙمىی شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل حغٙت عن(ٙشض) كے بٌس ابؽ ای س
ے ،حغٙت عنٍ ٙے فٙمٌبٌ ":بل خفیل
ے عٙػ ابؽ مٙر الش ابؽ عكشت گكام ت ل
مسئ لل ىبٌ گیٌ ،ج س ه
شٌري نے ،میق اسىی اچٌضت نہیق ربتٌ  ،الش اگ ٙمچھ سے بہ ل
ے یكحھٌگیٌ ہكتٌ ،تك میق ضٙلش اسکك

سىگ سٌش کٙتٌ" (چٖبّ جسف ،وؤطٌ مٌلؽ) ،ػكھٌو ٍے گكاہكق کی کٌ فی شٙطیق ل گٌ ئی ھیق ،دفصیؿ
ے ػ قل کی کتٌیكق کٌ نطٌلعل کیٌچٌۓ۔
کی لۓ

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے بہُ سٌشي چٖبثیق مٙلي ھیق ،حك ى نٌد كے اعالف کی بٙ

ضلش رعكت رب تی ہیق ،آة ٍے فٙمٌبٌ " :ى نٌد کٌ اعالف کٙل" ( جسف چٖبّ ،اجنٖ چٌکـ) آة ٍے بل
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بھ ی فٙمٌبٌ " :چالؿ الش جٙاـ كے رشمیٌف فٙؼ بػی ھیکل ى نٌد میق رػ ب حٌبٌ چٌتٌنے الش کچھ ہى گٌمل

ہكتٌنے" (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي ،اجنٖ ،يسٌ ئی ،ابف مٌچل)۔

ے رارا ایك جسف سے شلابُ کٙتے ہیق کل ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
عنٙل بف ب ح بی ا ب ٌ
ے ،جٍ تؽ کل اسنیق رػ ىل ب حٌبٌچٌۓ ،الش بل گٌىٌ ىل گٌبٌ
خفیل شٌري کك ی سىٖ نہیق فٙمٌتے ت ل

ے بٌس آۓ ہیق  ،آة ہنیق خكش آمٖبٖ کہیق ،ہـ آب کك خكش آمٖبٖ کہیق لے'
چٌۓ " ہـ آب ه

(ضعیػ چٖبّ ،ضلائٖ مسىٖ اجنٖ)۔

ے
(بػی لچل ھیکل )ى نٌد كے اعالف كے مست حٍ ہكٍے میق عقٖ ى نٌد کی تشھی ،ٙالش ابؽ ى ۓ

خٌىٖاف كے قیٌـ کٌ معٌش ٙتی اقٙاش نے۔

***

رفعل " " 39

نك ض ا ئی ٖگٌف کٌ اىٖشاخ

ے لالٖبف کی طٙػ اىتسٌب کك
ے كے ا ب ٌ
نكضائٖم ب حكق کٌ متعل قل اراشلق میق اىٖشاخ ،ہ ٙبؼ

ے لامے عحُ مىٖ خٌىٖاف كے لحكر میق آٍے کٌ ضٌمف
ی قی ًی بىٌتٌہے ،ىی ٛبٌئیٖاش لای ستگی شکھ ٌ
ے معٌشًٙالش لطف سے لای ستگی ،الش معٌشٙم للطف کی چٌىٍ سے
ہكتٌہے ،اس طٙد افٙار کی ا ب ٌ

افٙار كے حمكؼ کی بٌسٖاشي عنؿ میق آ تی ہے۔

________________________

بل رفعل خٌىٖاف کی حفٌظُ ل جنٌبُ کٌ ابؽ الش اھـ طٙی قل بتٌش ھی نے ،لم نے متعل قل

ے کل اس سے بہُ سٌشً ـفٌرات لای ستل ہیق ،م٘کكشم
اراشلق میق نك ضائیٖم ب حكق کٌ اىٖشاخ ،اسلۓ
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ے كے سٙبٙسُ کی
مسئ لل میق اس رفعل کٌ راش لمٖاش مشھكش ػكھ ی قٌعٖم " نصٌلٔ مٙسلل"  1الش بؼ

ے
ے ،بٌ حؼ كے غلط استعنٌؿ كے ىتی حل میق ہكىیكامے نكصٌف کك شل ک ٌ
چٌىٍ سے کسی عٌـ ـفٌر کی لۓ
ے
ے ،کسی چالؿ جی ٛکك محٖلر کٍٙے كے حؼ بٙنے ،شٙبعُ میق اسىی کٌ فی گى حٌئش نے ،حك بؼ
کی لۓ
ے
ے شکھ ک ،ٙجس طٙد چٌنے اس ه
ے كے ـفٌرات کك سٌمٌ
كے سٙبٙسُ کك اچٌضت رب تی ھیکل بؼ

ے کك نكصٌف ىل ہك ،الش ىل شٙبعُ كے کسی اصكؿ کی
معٌمالت اى حٌـ رً ،یس اس نٌ خیٌؿ شنے کل بؼ

خالػ لشضي ہك۔

***

رفعل " " 3:

جىسی اتص ٌؿ کی ىٌچ ٌئ ٛصكشتكق كے خالػ جىؾ

امُ کیطٙػ سے معٌش ٙتی الش اخال قی قٖشلق کی حفٌظُ ،الش جىسی ل ىٌچٌئ ٛتعل قٌت کی

ے خكشیٌق الش بٌئیٖاشي
ے لۓ
تنٌـ ش نلكق كے خالػ جىؾ ،خٌىٖاف کك ب ٙبٌري سے ب حٌ تی ہے ،اس ه
ے احھ ی بٙلشش گٌم بف چٌ تی ہے ،اسی طٙد بل (حفٌظُ لجىؾ)
ى تی ہے ،اسطٙد لم ى ئی يسؿ کی لۓ

قٌنك ٌی شٌري میق رل ح س بی بٚھٌ تی ہے۔

____________________

بل رفعل معٌشٙم الش جکكمُ کی ابؽ اھـ سمل راشي کیطٙػ اشٌشم کٙش ھی نے ،لم نے خٌىٖاف
ے محفكظ بٙلشش گٌم
ے خكشیٌق الش است ح نٌـ ىىٌ ،تٌکل ى ئی يسؿ کی لۓ
ے لۓ
کك بٙبٌري سے ب حٌىٌ ،الش اس ه

ے ،سٌتھ ہی میٌد شٌري میق شغیُ كے چ٘بٌت بیٖا کٙشہی ہے۔
(گكر) کٌ کٌـ رً س ه

ے اوكش جسنیق بظٌھ ٙکك ئی ًص وكحكر ىل ہك ،مگ ٙـفٌر عٌمل کٌ خیٌؿ کٙكے چٌئ ٛقٙاش ربٌچٌۓ۔
 1۔ ای س
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(اف ـقٌعٖ تؽ بہكى حٌ چٌسکتٌنے) اعلی اخال قی الش معٌش ٙتی قٖشلق کی حفٌظُ ل

جنٌبُ كے سشبعل  ،ىی ٛجىسی اتصٌؿ کی ىٌچٌئ ٛصكشتكق كے خالػ جىؾ کٙكے ،الش بل رفعل بطكش

رلیؿ كے لم قٙآ ٌی آبتیق الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كےلم اقكاؿ میٌشؽ بیش کٙش ھی نے ،حك امٙ

بٌلنعٙلػ الش ًھ ی عف النى ه ٙکی رعكت رب تی ہیق ،الش اس بٌت کی رعكت رب تی ہیق کل لاجیٌت بٙ

عنؿ کیٌچٌۓ الش منٍكعل جیٛلق سے بٙہی ٛکیٌچٌۓ ،جی سٌکل اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
الزنَى ِإ َّن ُه ك َ
{ َ و ََ تَمْ َربُو ا ْ ِ ّ
احشَةً َوسَاء سَ ِبٌالً} (اىسٙاو ( 43 :زنا کے قریب بھ ی مُ چٌك،
َان فَ ِ
کیكىکل لم بے جیٌ ئی الش ب ٙا شاستل نے)۔
اّلل  ََ ٌَؤ ْ ُم ُر ِبالْفَ ْحشَاء أَتَمُولُ َ
ون عَلَى
{ َو ِإذَ ا فَ َعلُو ا ْ فَ ِ
اّلل أ َ َم َرنَا ِب َها لُ ْل ِإ َّن ّ َ
احشَةً لَالُو ا ْ َو َجدْنَا عَلَ ٌْ َها آ َباءنَا َو ّ ُ
اّلل َما  ََ تَعْلَ ُم َ
ے ہیق کل ہـ ٍے
ون} (اىعٙاػ ) ،)39 :ال ش ج ٍ کك ئی ب ے جیٌ ئی کٌ کٌـ کٙتے ہیق تك کہ ت
ِّ
ے بٛشگكق کك اسی طٙد ک ٙتے ر بوھٌ ہے الش اہلل ٍے بھ ی ہـ کك بػ ی ج هـ ر ب ٌ ہے۔ کہل رل اہلل
ا بٌ

ے ہك جس کٌ
ب ے جی ٌ ئی كے کٌـ کٍٙے کٌ ہٙگ ٛجهـ نہیق ربتٌ۔ بھال تـ اہلل کی يسیُ ایسی بٌت ک یكق کہت

ت وہ ی ق علـ نہ ی ق ( ۔

{ َو الالَّتی ٌَؤْتِ َ
ت
سكُو هُ َّن فًِ الْبٌُُو ِ
احشَةَ ِمن نِّسَآئِكُ ْم فَاسْتَش ِْهدُو ا ْ عَلٌَْ ِه َّن أ َ ْربَعةً ِ ّمنكُ ْم فَإِن ش َِهدُو ا ْ فَؤ َ ْم ِ
ٌن الْفَ ِ
صلَ َحا فَؤَعْ ِر ُ
اّلل لَ ُه َّن سَبٌِالً ۔ َو اللَّذَ َ
ضو ا ْ عَنْ ُه َما
ان ٌَؤْتٌَِانِ َها ِمنكُ ْم فَآذُو هُ َما فَإِن تَابَا َو أ َ ْ
َحت َّ َى ٌَت َ َوفَّا هُ َّن الْ َم ْوتُ أ َ ْو ٌَ ْجعَ َل ّ ُ
اّلل ك َ
َان ت َ َّو ابًا َّر ِحٌ ًما} ()نساء( )51 - 51 :مسلنٌنك ت وہٌش ي عكشتكق میق حك ب ٖکٌش ي کٌ اش ت نٌب کٙ
إِ َّن ّ َ
ے لكگكق میق سے چٌش شخعكق کی ضہٌرت لك۔ اگ ٙلم (اف کی بٖکٌشي کی )گكاہی ربق تك
بی ٹھ ی ق اف ب ٙا بٌ

ے کك ئی الش
اف عكشتكق کك گھٙلق میق بىٖ شکھك بہٌق تؽ کل وكت اف کٌ کٌـ تنٌـ کٙرً بٌ اہلل اف كے لۓ
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سیی ؿ (بیٖا ) ک ًٙاؿ لش حك رل مٙر تـ میق سے بٖکٌش ي کٙبق تك اف کك اب٘ا رل۔ بھ ٙاگ ٙلم تكب ل کٙل ی ق
الش ىیکكکٌش ہكچٌئیق تك اف کٌ بیچھٌ ح ھكص رل۔ ب ےشؽ اہلل تكبل قیكؿ ک ٍٙے لاى (الش) هہٙب ٌف ہے(۔
ون أَئِنَّكُ ْم لَتَؤْت ُ َ
احشَةَ َو أَنت ُ ْم تُبْ ِص ُر َ
{ َولُوطًا إِذْ لَا َل لِمَ ْو ِم ِه أَتَؤْت ُ َ
ُون ال ِنّسَاء َب ْل
ون الْفَ ِ
ون ِ ّ
الر َجا َل شَ ْه َوةً ِ ّمن د ِ
أَنت ُ ْم لَ ْوم ت َ ْج َهلُ َ
ون}النساء 55:۔( )56ا لش لكط کك (بٌر کٙل) ج ٍ انہكق ٍے ا ب ً ی قكـ سے کہٌ کل ت ـ
ے ہك کیٌ تـ عكشتكق کك حھكص ک( ٙل٘ت چٌعؿ کٍٙے)
ب ے جی ٌ ئی (كے کٌـ) ک یكق کٙتے ہك الش تـ ربوھت

ے مٙرلق کی طٙػ مٌئؿ ہ كتے ہك۔ حقی قُ ب ل ہے کل تـ ا جمؼ لكؾ ہك ( ۔
كے ل ۓ

مٛبٖ دفصیؿ رفعل " '21الش " "22میق ربوھ ی چٌسکتی نے۔

***

رفعل " " 41

غلط تعكشات کٌ ـقٌب لل

امُ کٌ فٙض ہیکل لم ،اف گنٙام کف اف نٌش ل تعكشات کٌ( س خ تی سے) ـقٌب لل ک ،ًٙحك
ے
ے ہیق ،ج س ه
مٙرلضف كے تعل قٌت کك کشٌکش لمسٌی قُ كے تعل قٌت الش ایسی مٌري شٙاکُ بىٌر ب ت

فٙی قیف میق سے کسی ابؽ کی فتٔ  ،رلس ًٙفٙیؼ کی ہٌشسے ہك تی ہے (،اسی طٙد امُ ب ٙبھ ی بل ىضـ

ہے) کل اس شعكش کك عٌـ ک ًٙکل مٙر ل ضف كے تعل قٌت  ،تعٌلف الش بٌہ وی ت هنیؿ كے تعل قٌت ہیق۔

____________________

بل رفعل اس بٌت کی اھنیُ کٌ اجسٌس رى تی ھیکل خٌىٖاف ،الش مٙر ل ضف كے مٌبیف

ے خٌص
تعل قٌت كے بٌشً میق ،امُ کٌ اسالهی مآخ٘ کی شلش ًی میق ابىٌ تعكش ـفھكـ ،الش ا ب ٌ

اصكؿ ہكٍے چٌہئیق ،حك اضرلاخی تعل قٌت کك سکكف لاطنیىٌف  ،است ح نٌـ ل ہنٖشري  ،الش بیٌش ل
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محیُ كے ششتل میق بٖلًٖ( ،اس مسئ لل سے متعلؼ قٙآ ٌی آبٌت گ٘ش ج ىی ہیق) ،جیکل غیٙ

اسالهی معٌشٙم سے رشآمٖم غلط اف نٌش اس ششتل کك کشٌکشی ،الش مٌري مسٌی قُ کٌ ششتل بىٌٍے بٙ

نص ٙہیق ،امُ کٌ فٙض ھیکل اف گنٙام کف اف نٌش کٌ س خ تی سے ـقٌب لل ک ،ًٙسٌتھ ہی بل رفعل مٙر ل

ضف كے مٌبیف تعل قٌت کی نكعیُ بتٌ تی ھیکل بل تعل قٌت کشٌکشی الش مسٌی قُ كے تعل قٌت نہیق
ے راشي کل ج سنیق ابؽ کی جیُ کٌ ىضهی ىتی حل ،رلس ًٙکٌ نكصٌف نے،
ھیق ،بعًی ایسی سٌح ل

سٌتھ ہی بل رفعل اس شعكش کك عٌـ کٙىی ىی رعكت ھیکل مٙر لضف كے تعل قٌت بٌھ وی تعٌلف ،ل ت هنیؿ

بٌھ وی كے تعل قٌت ہیق ،اسىی دفصیؿ رفعل "  "9" "8" "6" "5الش " "35میق گ٘ش ج ىی نے۔

***

رفعل " " 42

ے آراب کی قٖش ل قینُ کٌ شعكش عٌـ کٙى ٌ
اضرلاخ ی تعل قٌت الش ا س ه

ے آراب کٌ شعكش عٌـ کٙىٌ ،الش بل بتٌىٌ کل لم محیُ
ے کی اھنیُ الش اس ه
اضرلاخی شش ت

لہنٖشري ن فسیٌ تی قٙاش ل سکكف ( ،خٌىٖاف کٌ) بٌش آٹھٌٍے میق مشٌشکُ ،الش ضىٖ گی كے معٌمالت

میق بٌہ وی عالد مشكشً ب ٙمی ًی ہے ،خٌىٖاف کك اختالػ ل ىٌادفٌ قی كے اسیٌب سے ب حٌتٌہے۔

_____________________

بل رفعل خٌىٖاف کی حفٌظُ ل ى گہٖاشُ کٌ ابؽ الش سشبعل بتٌش ھی نے ،لم ہے اضرلاخی

ے آراب کی قٖش ل قینُ کٌ شعكش عٌـ کٙىٌ ( ،الش بل حقی قُ لاضٔ کٙىٌ کل) بل تعل قٌت،
تعل قٌت الش اس ه

محیُ ،ہنٖشري ،ابکٖلس ًٙكے خیٌؿ ،ن فسیٌ تی سکكف ،شٌري شٖم ضىٖ گی كے مسٌئؿ كے چؿ
ے آیس میق مشكشم ،الش اس نٌ یكحھ مله ٙاٹھٌٍے ب ٙمىچص ٙہیق ،اس وكضكع سے متعلؼ دفصیؿ
کی لۓ
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ے مالحظل ہك رفعل "  ،"28الش مٛبٖ دفصیؿ رلس ًٙبٌب کی اضرلاخی تعل قٌت لا لی فصؿ میق
کی لۓ

ے ہیق۔
ے چٌ س ه
مالحظل ک ۓ

۔۔۔۔۔۔۔
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تی سٙي فصؿ

خٌىٖاف کی حفٌظُ كے لسٌئؿ

ے ک ٙش ھی نے ،اف خطكط کی ت حٖبٖ،
بل فصؿ ،خٌىٖاف کی حفٌظُ كے بىیٌري خطكط ط ۓ

شٙبعُ كے ًعكص (متكف) الش اصكلكق كے بؼكش چٌئ ًٛكے بعٖ کیگئی نے ،اف خطكط کك ہـ

ے طكش ب ٙخٌىٖاف کی حفٌظُ کٌ اسٌسی
ٍے تیف وكضكعٌت میق دقسیـ کیٌ نے ،الش ہ ٙوكضكع ،ا ب ٌ

محكش سنچھٌ چٌئی گٌ۔





بہال وكضكع :م٘ھ بی مٌىع۔



رلسٙا وكضكع :معٌش ٙتی مٌىع۔



تی سٙا وكضكع :چٌکنٌىل مٌىع۔

بہال وكضكع :م٘ھ ب ی مٌىع

بل وكضكع ،خٌىٖاف کی حفٌظُ کٌ بہال الش بىیٌري سشبعل بتٌشھٌ نے ،الش لم نے م٘ھ بی مٌىع،

اس سے مٙار ايسٌف كے شعكش میق چٌگٛبق لم اجسٌسٌت ،چ٘بٌت ،الش اصكؿ ،حك ايسٌف کك اف

اصكلكق كے خالػ کك ئی کٌـ کٍٙے سے شلکیق ،اس وكضكع كے ت حُ بٌىٓ رفعٌت آتے ہیق۔

***

رفعل " " 43

خٌىٖاف کی م٘ھ ب ی اصكلكق ب  ٙبىٌو

ظكہ ٙل ب یكي میق سے ہ ٙابؽ کی طٙػ سے رلس ًٙكے اىت خٌب كے لقُ ،خٌىٖاف کی

م٘ہ بی اصكؿ لضكابط ب ٙبىٌو ،خٌىٖاف کی نغیكطی ل بٌئیٖاشي کٌ بٌعّ ہے۔
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________________________________

م٘ھ بی مٌىع کٌ بہال ـفھكـ بػی ہیکل ربف كے اصكلكق الش ضٌبطكق کی شلش ًی میق ظكھ ٙبٌ

ے اہلل
ب یكي كے اىت خٌب سے خٌىٖاف کی بىیٌر زالىٌ ،اسىی رلیؿ قٙآف الش چٖبّ میق وكحكر نے ،ربوھ ۓ

تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :
ش ِر ِك َ
ٌن
ت َحتَّى ٌُ ْإ ِم َّن َول َ َمة ُّم ْإ ِمنَة َخٌْر ِ ّمن ُّمش ِْركَ ٍة َولَ ْو أَعْ َجبَتْكُ ْم َو ََ تُن ِك ُحو ا ْ الْ ُم ِ
{ َو ََ تَن ِك ُحو ا ْ الْ ُمش ِْركَا ِ
َحتَّى ٌُ ْإ ِمنُو ا ْ َولَ َع ْبد ُّم ْإ ِمن َخ ٌْر ِ ّمن ُّمش ِْر ٍن َولَ ْو أَعْ َج َبكُ ْم أ ُ ْولَـ ِئنَ ٌَدْع َ
اّلل ٌَدْع َُو ِإلَى الجنۃ َو الْ َمغْ ِف َر ِة
ُون ِإلَى النَّ ِار َو ّ ُ
اس لَعَلَّ ُه ْم ٌَتَذَك َُّر َ
ون} (الی قٙم ( ،)332 :الش (وكمٍك) مشٙؽ عكشتكق سے ج ٍ ت ؽ
بِإِذْنِ ِه ِ َوٌُبٌَِّ ُن آٌَاتِ ِه لِلنَّ ِ
ے اس سے وكمف
کل ابنٌف ىل ىئیق ىنٌد ىل کٙىٌ۔ کیكىکل مشٙؽ عكشت خكام تـ کك کیسی ہ ی بھلی ل و

لكىٗ ي بہت ٙہے۔ الش (اسی طٙد) مشٙؽ مٙر جٍ تؽ ابنٌف ىل ىئ ی ق وكمف عكشتكق کك اف کك

ے وكمف غالـ بہت  ٙہے۔
ض ل جیُ می ق ىل ربىٌ ک یكىکل مشٙؽ (مٙر) سے خكام لم تـ کك کیسٌ ہی بھال لو

ب ل ( مشٙؽ لكگكق کك) رلضذ کی طٙػ بالتے ہیق۔ الش اہلل ابًی هہٙب ٌ ٌی سے بہشُ الش ب خشش کی

ے جهـ لكگكق سے کھكؿ کھكؿ ک ٙبیٌف کٙتٌ ہے تٌکل ًصی حُ چٌعؿ کٙبق )،الش
طٙػ ب التٌ ہے۔ الش ا ب ٌ

حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  " :اگٙ

ے اخالؼ الش ربف سے نطنئف الش شاضی ہك تك اس سے
تهھٌشً بٌس کك ئی بیٌـ لی ه ٙآۓ ،الش تـ اس ه

شٌري کٙرل ،لگ ٙىل رىیٌ میق بہُ ضبٌرم فتىل لفسٌر بٙبٌ ہكگٌ" ( جسف چٖبّ ،تٙم٘ي چٌکـ ،ب ینلی)

ابؽ الش چٖبّ حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل ہی سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ٍے فٙمٌبٌ ":عكشت سے ى نٌد كے (عٌـ طكش ب )ٙچٌش اسیٌب ہكتے ہیق ،کیھ ی مٌؿ کیكچل سے ،کیھ ی

خٌىٖاف کیكچل سے،کیھ ی خكبعكش تی کی لچل سے ،الش کیھ ی اسىی ربىٖاشي کیكچل سے ،تك ربف راش کك

اختیٌش کٙل ،لگٙىل تهھٌشا نكصٌف ہكگٌ"(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،ایكرالر ،يسٌ ئی ابف مٌچل،
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ب ینلی) ،الش عیٖ اہلل بف عن( ٙشض)ٍے شلابُ کیٌ ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":

ے جسف کی بىیٌر ب ٙشٌري مُ کٙل ،بل من هف ھیکل اى نٌ جسف انہیق ب گٌص رً ،الش اف
عكشتكق سے اى ه

ے مٌؿ کی بىیٌر ب ٙبھ ی شٌري مُ کٙىٌ  ،ہك سکتٌنے بل مٌؿ اىکك سٙکشی ب ٙابھٌشً ،ب لکل اف سے
سے اى ه

ربف کی بىیٌر ب ٙشٌري کٙل ،بٌر شکھك کل بٖصكشت(مگ )ٙربىٖاش عكشت( الش لكگكق كے ـقٌب لل میق)

بہُ بہت ٙنے" ( ضعیػ چٖبّ ،ابف مٌچل ،ابف جیٌف ،ب ینلی ،بٛاش ،عیٖ بف جنیٖ ،ابف ا پی الٖىیٌ)۔

***

رفعل " " 44

شٙبعُ كے ىٛرب ؽ عقٖ ى نٌد کی اھنی ُ

خٌىٖاف کی معٌش ًٙکی بىٌو میق اھنیُ كے بیش ًظ ،ٙشٙبعُ ،عقٖ ى نٌد کك خعكػی

اھنیُ رب تی ہے ،الش رب گ ٙسٌشً عقٖ ىٌوكق کی بل يسیُ ،اس كے گٙر بٚي تعٖار میق ـفصؿ
ے الش ضبٌرم کٚي شٙطیق شکہ تی ہے۔
ضٌب ؾ

_________________ -

ے تك بل رفعل ،اسالـ میق شٌري کی اھنیُ بتٌۓ گی کل کسطٙد اسالـ ٍے شٌري كے
بہ ل

ے میق ،الش معٌھٖلق كے ـقٌب لل میق کچھ ضبٌرم س خُ ضٌبطكق الش دفصیؿ سے کٌـ لیٌنے ،حك
معٌمى

نفس کك اس ششتل كے ضبٌرم اجتٙاـ ب ٙابھٌش تٌنے ،اسکك ابؽ طٙد کٌ دقٖس ربتٌنے ،الش نفس کك اس

ششتل كے دقٖس کك بٌمٌؿ کٍٙے سے الش اسىی ش فٌفیُ کك رھىٖى کٍٙے سے شل کتٌنے ،اسىی اھنیُ
ے تنٌـ دقٌضكق
ے بل کٌ فی ھیکل اہلل ٍے اسکك "ب ختل عھٖ" سے تعیی ٙکیٌنے ،سٌتھ ہی اس ه
كے اظھٌش کی لۓ

کك یكشا کٙىی نٌ ج هـ ربٌنے ،اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌنے:
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ار ا فَالَ تَؤ ْ ُخذُو ا ْ ِمنْهُ شٌَْئًا أَتَؤ ْ ُخذُونَهُ بُ ْهتَانا ً
ج َّمكَ َ
ج َوآتٌَْت ُ ْم ِإ ْحدَا هُ َّن لِنطَ ً
ان َز ْو ٍ
{ َو ِإ ْن أ َ َردت ُّ ُم اسْتِبْدَا َل َز ْو ٍ
ضى بَعْ ُ
ف تَؤ ْ ُخذُونَهُ َولَدْ أَفْ َ
ض َو أ َ َخذْ َن ِمنكُم ِ ّمٌثَالًا غَلٌِظًا} (النساء () 32- 31 :الش
ل ََ إِثْما ً ُّمبٌِنا ً َوكٌَْ َ
ضكُ ْم إِلَى بَعْ ٍ
ے
اگ ٙتـ ا بؽ عكشت کك ح ھكص ک ٙرلسٙي عكشت کٌ ٙی چٌہك۔ الش بہلی عكشت کك بہُ سٌؿ مٌؿ رً جه

ہك تك اس میق سے کچھ مُ لیىٌ۔ بھال تـ ىٌچٌئ ٛطكش ب ٙالش ع ٙبٔ ظلـ سے ابىٌ مٌؿ اس سے لایس مے
ے ہك جٍ کل تـ ابؽ رلس ًٙكے سٌتھ عحی ُ
ل كلے؟ ( الش تـ ربٌ ہكا مٌؿ ک یكىه ٙلایس مے س هت

ے ہك۔ الش لم تـ سے عہٖ لاثؼ بھ ی مے ج ىی ہے )۔
ک ٙج ه

***

رفعل" " 45

طالؼ سے نفٙت رىىٌ الش ا سی ٌب فٙقُ کٌ رائٙم تىؾ کٙىٌ

شٙبعُ فٙقُ كے اسیٌب کٌ رائٙم تىؾ کٍٙے ،طالؼ سے نفٙت رىٍے ،اسے ىٌی سىٖبٖم

ے ب ٙتكچل رب تی ہے ،کل لم چٖ رشچل عیٙ
ے بىٌٍے ،ىی ٛظكہ ٙل ب یكي کك اس بٌت کی تٙغیٍ ر ب ٌ
شۓ

ے ،بىٌو خٌىٖاف کی حفٌظُ کٙبق ،اسی طٙد ظكہ ٙل ب یكي كے بٌہ وی اختالفٌت رلش
لت حنؿ كے سش بـ
ے کئی لسٌئؿ لمی نٌىٛـ کك ىضهی قٙاش رب تی ہے ،حك اس بٌت کك ی قی ًی بىٌتے ہیق کل لم
ے ای س
کٍٙے کی لۓ

چٖاہكٍے میق ع ح لُ ىل کٙبق۔

_____________________________

ے ب ًی اغطالچٌت میق سے ابؽ ایسی اغطالد ب ٙمشتنؿ نے ،حك
بل رفعل م٘ھ بی مٌىع کی لۓ
ے کل میٌد اضرلاخی تعل قٌت ابؽ جنلل سے لحكر میق آتے ہیق،
ے سے ب حٌ تی نے ،اسلۓ
خٌىٖاف کك ٹك ٹ ٌ

الش ابؽ ہی جنلل سے ٹكث چٌتے ہیق ،اسی بىٌ ب ٙشٙبعُ چٌہ تی ھیکل عالچٖ گی كے اسیٌب کٌ رائٙم
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تىؾ سے تىؾ کٙربٌ چٌۓ ،طالؼ کك ىٌی سىٖبٖم عنؿ قٙاش ربٌ چٌۓ ،سٌتھ ہی ظكھ ٙالش ب یكي کك بے

ے ب ٙابھٌشاچٌۓ ،الش جٍ کل ظكھ ٙالش ب یكي کٌ ششتل ،بچھلی رفعل
اىتھٌ عی ٙالش بٙراشُ سے کٌـ لی ٌ

ے
ے ،اسه
میق م٘کكشم حقی قُ كے بمكجٍ اتىٌ نغیكط الش قكي نے تك بھ ٙاسکك کنٛشل نہیق کٙىٌ چٌہ ۓ

ے ،ہ ٙلم کٌـ حك اس ششتل کك کنٛشل کٙتٌنے اسالـ کی ًظ ٙمیق
معٌملل میق تسٌھؿ نہیق بٙتىٌ چٌھ ۓ

ے کل اسنیق منفعتكق کٌ ضیٌع ،الش رلنكق کی نصلحتكق کٌ ػ قٖاف نے ،حغٙت
ىٌی سىٖبٖم نے ،اسلۓ

ابف عن ٙسے مٙلي نے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اہلل كے ىٛربؽ سٍ سے ضبٌرم

ے طالؼ نے" (مٙسؿ چٖبّ ،ایكرالر ،ابف مٌچل ،ب ینلی ،چٌکـ)۔
ىٌی سىٖبٖم ش ۓ

ہ ٙلم شخص حك شٌري شٖم حكصً كے رشمیٌف قٌئـ تعل قٌت کك ب گٌصٍے کی کكشش کٙب گٌ،

گكبٌ کل لم اسالـ کی تعلینٌت کی مخٌؿ فُ کٙشھٌنے ،اسکك اسالـ کیطٙػ مىسكب ہكىی نٌ شٙػ

چٌعؿ نہیق ہكگٌ ،حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

ے آقٌ
ے ظكھ ٙسے ،الش کسی غالـ کك ا ب ٌ
فٙمٌبٌ " :لم شخص ہـ میق سے نہیق نے حك کسی عكشت کك ا ب ٌ

ے ہكتٌ ھیکل بعض عكشتیق (
سے بٖگنٌف کٙرً" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایك رالر) ،الش کیھ ی ای س

رلسٙلق كے) ظكھٙلق سے متٌث ٙہكک ٙاىىی ب یكیكق کی جگل لیىٌ چٌھ تی ھیق ،اسالـ ٍے اسطٙد کی

جٙکُ کی س خ تی سے منٌىعُ کی نے ،حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ
ے بل چالؿ نہیق کل کسی الش عكشت کی طالؼ کی
علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':کسی عكشت کی لۓ

ے" اسىی قسنُ میق حك نے ،لم اسکك ملی گٌ"(عحیٔ چٖبّ،
خكاہش ک ،ًٙتٌکل اسىی جگل مے س ه

ے،
ے ظكھ ٙسے بغی ٙکسی سیٍ الش ضٙلشت كے طالؼ مٌى و
اجنٖ ب خٌشي مسلـ) الش لم ب یكي حك ا ب ٌ

اس ب ٙجىُ کی خكشیك جٙاـ نے" ( جسف چٖبّ ،ایكرالر  ،تٙم٘ي ،ابف مٌچل)۔
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ے الش لسٌئؿ
ے مختلػ ط ٙیق
اسی طٙد اسالـ ٍے ظكھ ٙالش ب یكي كے اختالفٌت كے چؿ کی لۓ

ے  ،تٌکل اىىی عالچٖ گی میق ع ح لُ سے کٌـ ىل لیٌ چٌۓ ،اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
ـقٙش ک ۓ
ض ِربُو هُ َّن فَإِ ْن أَطَعْنَكُ ْم فَالَ تَبْغُو ا ْ
اج ِع َو ا ْ
ُوز هُ َّن فَ ِعظُو هُ َّن َو ا هْ ُج ُرو هُ َّن فًِ الْ َم َ
ون نُش َ
{ َو الالَّتًِ ت َ َخافُ َ
ض ِ
اّلل ك َ
شمَاقَ بٌَْنِ ِه َما فَابْعَثُو ا ْ َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْلِ ِه َو َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْلِ َها إِن ٌُ ِرٌدَا
او إِ ْن ِخفْت ُ ْم ِ
ٌر َ
َان عَلًٌِّا كَبِ ً
عَلٌَْ ِه َّن سَبٌِالً إِ َّن ّ َ
ٌر ا}(الىسٌو ()46- 45 :ج ف عكشتكق کی يسی ُ ت وہ ی ق
اّلل ك َ
ِإ ْ
َان عَلٌِ ًما َخ ِب ً
اّلل بٌَْنَ ُه َما ِإ َّن ّ َ
ك ُّ
صالَ ًحا ٌُ َوفِّ ِ
ے) اف کك (ضبٌ ٌی ) سنچھٌك (اگ ٙىل سنچھ ی ق
معلكـ ہك کل سٙکشی (الش بٖخك ئی ) کٍٙے لگی ہیق تك (بہ ل

تك) بھ ٙاف ك ے سٌتھ سكىٌ تٙؽ کٙرل اگ ٙاس ب ٙبھ ی ب ٌض ىل آئ ی ق تك ضرلکكب کٙل الش اگ ٙفٙمٌىی  ٙراش
ٰ
ے کٌ کك ئی بہٌىل مُ زھكىٗل بےشؽ اہلل سٍ سے ا علی (الش) چ لی ؿ
ہكچٌئیق تك بھ ٙاف کك اب٘ا ر ب ٌ
اؿ قٖش ہے  ،ا لش اگ ٙتـ کك معلكـ ہك کل میٌق بیك ي میق اف بف ہے تك ابؽ ميعػ مٙر كے خٌىٖاف میق

سے الش ابؽ ميعػ عكشت كے خٌىٖاف میق سے ـقٙش کٙل لم اگ ٙع لٔ کٙا ربًی چٌہی ق لے تك اہلل ا ف

م ی ق وكاػقُ بیٖا کٙرً گٌ کچھ شؽ نہیق کل اہلل سٍ کچھ چٌىتٌ الش سٍ بٌتكق سے خیٙراش ہے)۔

الش حغٙت علی شضی اہلل عىل ٍے فٙمٌبٌ" رلثٌلثكق كے سٌتھ فیصلل ہكگٌ ،بٌ تك ملحٌئیق

لے بٌ چٖاہكچٌئیق لے" ( عحیٔ اث ،ٙطیٙي) ،حغٙت علی شضی اہلل عىل ٍے بل بھ ی فٙمٌبٌ  ":اگٙ
ے لامے
رلنكق ثٌلثكق میق سے ابؽ ٍے فیصلل سىٌ ربٌ ،الش رلسٙا کسی ج هـ تؽ نہیق بہكىٓ س نٌ تك بہ ل

ے تؽ ىل بہكى حیق" (عحیٔ اث، ٙ
کٌفیصلل کك ئی کٌـ نہیق آۓ گٌ ،جٍ تؽ کل رلنكق مله ٙکسی فیصى

ب ینلی) اہلل تعٌ لی ٍے اس بٌشً میق فٙمٌبٌ نے:
ُوز ا أ َ ْو إِع َْر ا ً
{ َو إِ ِن ا ْم َر أَة َخافَتْ ِمن بَعْلِ َها نُش ً
صلْ ُح
ضا فَالَ ُجنَا ْ َ
صلِ َحا بٌَْنَ ُه َما صلحا َو ال ُّ
ح عَلٌَْ ِه َما أَن ٌُ ْ
َان ِب َما ت َ ْع َملُ َ
اّلل ك َ
ون َخ ِبٌر ا} (الىسٌو ()239 :ال ش اگٙ
س الشُّ َّح َو ِإن ت ُ ْح ِ
َخ ٌْر َو أ ُ ْح ِض َر ِ
ت الَنفُ ُ
سنُو ا ْ َوتَتَّمُو ا ْ فَ ِإ َّن ّ َ
ے خٌلىٖ کی طٙػ سے ض بٌر تی بٌ ب ےشغیتی کٌ اىٖیشل ہك تك تـ می ٌق بیك ي ب ٙکچھ گىٌم
کس ی عكشت کك ا ب ٌ
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نہ ی ق کل آیس میق کسی قٙاشرار ب ٙعلٔ کٙلیق۔ الش علٔ خكب (جی  ) ٛہے الش طییعت ی ق تك ب خؿ کی

طٙػ مٌئؿ ہك تی ہیق الش اگ ٙتـ ىی کكکٌشي الش بٙہیٛگٌش ي کٙل لے تك اہلل ت وہٌشً سٍ کٌوكق سے

لاقػ ہے )۔

ے رفعل "  "76میق آئیق
ے چؿ كے ط ٙیق
ے الش اى ه
ظكھ ٙالش ب یكي كے مٌبیف اختالفٌت كے ضٌب ؾ

لے۔

***

رفعل " " 46

شٌري کك ب ٌ ئی ٖاش بى ٌٍے می ق الىر کی اھنی ُ

شٙبعُ کی ى گٌم میق الىر ،شٌري كے ا ہـ ـقٌعٖ میق سے ہے،الش اى نٌ لحكر اس ام ٙکٌ

بٌعّ بٌ متقٌضی ہے کل خٌلىٖ ل ب یكي میق سے کك ئی شٌري کٌ بىٖھف تكصٍے کی جٙات ىل کًٙ۔
_____________________ 

شٙبعُ کی ًظ ٙمیق يسؿ ،شٌري كے اھـ ـقٌعٖ میق سے نے ،رفعل " "27میق اس ـفھكـ کٌ

سک ٙہكج نٌنے ،اس ـفھكـ كے اعتیٌش سے بل م٘ھ بی مٌىع کٌ عيص ٙسنچھٌ چٌتٌنے ،اسطٙد الىر کٌ

ے ب ٙمح یكش کٙتٌنے ،حكىکل ب حكق کی
لحكر ظكھ ٙالش ب یكي کك شٌري كے بىٖھف میق بىٖنے شھ ٌ

ے لالٖبف میق سے ہ ٙابؽ کی خكاہش بل ہك تی ھیکل
محیُ ،لالٖبف كے رؿ میق فطٙي نے ،اسی ل ۓ

ے سٌتھ شنے ،الش کیھ ی اسکك اب ًی محیُ سے محٙلـ ىل کٙبق  ،جی سٌکل معٌلبل
اس نٌ ب حل ہنی شل اس ه

ے لالٖ سے شلابُ کٙتے ہیق کل ابؽ شخص ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے بٌس
بف قٙم(شض) ا ب ٌ

ے كے سٌتھ آبٌ کٙتٌتھٌ ،ابؽ رف ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اس شخص سے یكحھٌ ،کیٌ تـ
ے بؼ
ابٌ
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ے
ے بؼ
ے میق اسکك ( ا ب ٌ
ے ہی چٌنے جی س
ے سے بیٌش کٙتے ہك؟ اس ٍے حكاب ربٌ ":اہلل آب کك ای س
ے بؼ
ابٌ

کك) چٌھتٌہكق" کچھ رف بعٖ آة ٍے محسكس کیٌ کل لٚکٌ اس شخص كے سٌتھ ًظ ٙنہیق آشھٌنے تك

آة(ص) ٍے رشبٌفُ فٙمٌبٌ ':فالق شخص کٌ لٚکٌ کہٌق نے" لكگكق ٍے حكاب ربٌ کل اس نٌ تك اىتقٌؿ

ہكج نٌنے ،تك آة (ص)ٍے اس شخص سے کہٌ " کیٌ تهھیق بل ی سىٖ ہكگٌ کل جىُ كے جس

ے؟ تك اس شخص ٍے
رشلاضً سے تـ جىُ میق راخؿ ہكىٌ چٌہك لہٌق تهھٌشا بیٹٌ تهھٌشا اىتظٌش کٙتٌ مى

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے رشبٌفُ کیٌ کل بل عٙػ اسىی خعكعیُ نے بٌ بل اعٛاض سٍ کك

ملی گٌ؟ تك آة (ص)ٍے فٙمٌبٌ ":تـ سٍ کك بل اعٛاض چٌعؿ ہكگٌ" ( جسف چٖبّ  ،اجنٖ الش

ے کك رلنكق میق
يسٌ ئی) ،الش اگ ٙظكھ ٙالش ب یكي كے مٌبیف طالؼ بٌ عالچٖ گی کی نكبُ آہی چٌۓ ،تك بؼ

ے سے اس عالچٖ گی کیكچل سے اف میق بے جی ًی الش ظكؼ
سے کسی كے سٌتھ کیٌچٌىٌ ضٙلشي نے ،بؼ
ے کی ب ٙضلش کشش کٙبق
ے اضرلاخی ششتل کك بٌ قی شکھ ٌ
ے کی لۓ
ے کی چٖا ئی سے ب ح ٌ
بیٖا ہكگٌ ،تك رلنكق بھ ی بؼ

لے ،ا یك میمكىل سلینٌف سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل میق حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل كے

ے کك لی حٌىٌ
ے میق ابؽ عكشت آة كے بٌس آ ئی ،الش کہٌکل میٙا ظكھ ٙمی ًٙبؼ
بٌس تھٌ ،ا ت ٌ

چٌھتٌنے ،تك حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل ٍے فٙمٌبٌ کل ابؽ بٌش میق شسكؿ اہلل كے بٌس تھٌ ،لہٌق

بھ ی ابؽ عكشت آ ئی تھ ی ،الش اس ٍے کہٌ تھٌ کل میٙا ظكھ ٙمیٙا ب حل ( بٌ میٙا بیٹٌ) لیىٌ چٌھتٌنے ،لم

ے ایك عتیل كے کٍكبق سے بٌ ٌی ىتٌنے ،تك شسكؿ اہلل (ص)ٍے
میٙا بہُ کٌـ کٙتٌنے ،می ًٙل ۓ

ے كے بٌشً میق
ے ل گٌ کل کكف می ًٙبی ٹ
ے میق اس نٌ ظكھ ٙآگیٌ الش یكحھ ٌ
فٙمٌبٌ ':قٙعل اىٖاضي کٙلك ،ا ت ٌ

ے،بل تهھٌشً لالٖ
ے سے فٙمٌبٌ ':بی ٹ
مچھ سے حھگٚا کٙشھٌنے ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے بؼ
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ہیق الش بل لالٖم ھیق ،ج س نٌ رؿ چٌنے ہٌتھ تھٌـ لك" تك اس لٚكے ٍے مٌق کٌ ہٌتھ تھٌـ لیٌ ،الش لم اسکك

لی ه ٙچلی گئی"( عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایكرالر ،يسٌ ئی)۔

***
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ضنی  ٙکی ىگٙا ٌی  ،الش اہلل کی ىگٙا ٌی کٌ شعكش شکھىٌ

چٌکنٌىل الش معٌش ٙتی رلمٌىعكق کی بل يسیُ ،م٘ہ بی مٌىع کی خعكعیُ بل ہیکل بل ايسٌ ٌی

ضنی ، ٙىی ٛخٖا ئی ىگٙا ٌی الش ثكاب ل عمكبُ کی صكشت میق جٛاً آخٙت كے اجسٌس ب ٙگہٙا اثٙ

ے چٌىت میق ششتۂ ضلجیُ تكصٍے ،بٌعكشتكق كے سٌتھ ظلـ ل ضبٌر تی كے
شکھتٌہے ،اس طٙد بل ای س

خالػ سیٙکٌ کٌـ ربتٌہے ،جف چٌىت میق عنلی اقٖامٌت کٌ شگ ٙثٌبُ نہیق ہكتے ،بٌ حك لكگكق كے

علـ میق نہیق آتے۔

_____________________

بل رفعل ،شٙبعُ الھ ی کٌ بل امتیٌض ثٌبُ کٙش ھی نے کل ايسٌ ٌی ضنی ٙکك مخٌطٍ کٙىی ىی بىٌب،ٙ

ے ،الش ثكاب ل سٛا کی صكشت میق اخٙلي جٛاو کی اسٌس کی بىٌ ب ، ٙالش
ىی ٛاہلل کك چٌض ٙلىٌظ ٙسنچھ ٌ

اسكقُ ،جیکل رلس ًٙاقٖامٌت کٌش گ ٙثٌبُ نہیق ہكتے ہیق ،الش خٌص طكش سے اف چٌىت میق

جف کٌ لكگكق کك علـ نہیق ہكتٌ ،ایسی صكشت میق ششتۂ ضلجیُ تكصٍے الش عكشت ب ٙظلـ سے

ے خٌىٖاف سے
حفٌظُ کی بىٌ ب ٙبل رب ًی مٌىع الش رلس ًٙرلمٌىعكق ب ٙفكقیُ شکھتٌ نے ،اسی ل ۓ

متعلؼ اج نٌمٌت كے شعیل میق ایسی بہُ سٌشي شٙعی ًعكص( متكف) ہیق ،جف میق اسی ـفھكـ

کی تٌکیٖ وكحكر نے ،مثٌؿ كے طكش ب ٙبل فٙمٌف الػی :
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شّ ِر
اّلل َو اعْلَ ُمو ا ْ أَنَّكُم ُّمالَلُوهُ َوبَ ِ
شئْت ُ ْم َولَ ِدّ ُمو ا ْ لَنفُ ِ
{نِسَآ ُإكُ ْم َح ْرم لَّكُ ْم فَؤْتُو ا ْ َح ْرثَكُ ْم أ َ َّنى ِ
سكُ ْم َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
الْ ُم ْإ ِمنٌِن }(الی قٙم ()334 :ت وہٌشي عكشتیق توہٌشي کھی تی ہیق تك ابًی کھی ت ی م ی ق ج س طٙد چ ٌہك
ے ( ىیؽ عنؿ) آلے بھی حك۔ الش اہلل سے ز شتے شہك الش چ ٌف شکھك کل (ا ب ؽ رف)
ے لۓ
چ ٌك۔ الش ا بٌ

ت وہ ی ق اس كے ش ل ب ٙل چٌض ٙہكىٌ ہے الش (اً بیغنی  ) ٙا بنٌف لالكق کك ی شٌشت سىٌ رل ) ۔
ام ِه َّن إِن ك َُّن
اّلل فًِ أ َ ْر َح ِ
ص َن بِؤَنفُ ِ
{ َو الْ ُمطَلَّمَاتُ ٌَت َ َربَّ ْ
س ِه َّن ثَالَثَةَ لُ ُر َو ٍء َو ََ ٌَ ِح ُّل لَ ُه َّن أَن ٌَكْت ُ ْم َن َما َخلَكَ ّ ُ
اَلخر}(الی قٙم )339 :الش طالؼ لالی عكشتی ق تیف جیض تؽ ابًی تئیق شلكے شہیق۔ الش
اّلل َو الٌَْ ْو ِم ِ
ٌُ ْإ ِم َّن ِب ّ ِ
ے چٌئ ٛنہیق کل اہلل ٍے حك کچھ اف كے شهـ م ی ق
اگ ٙلم اہلل الش شلض قیٌمُ ب ٙابنٌف شکھ تی ہیق تك اف کیلۓ

بی ٖا کی ٌ ہے اس کك حھیٌئیق)۔
سكُ ْم فَا ْحذَ ُروهُ
اّلل ٌَعْلَ ُم َما فًِ أ َنفُ ِ
َاح َحت َّ َى ٌَبْلُ َغ الْ ِكت َ ُ
اب أ َ َجلَهُ َو اعْلَ ُمو ا ْ أ َ َّن ّ َ
{ َ و ََ تَعْ ِز ُمو ا ْ عُمْدَةَ النِّك ِ
اّلل غَفُور َحلٌِم (البقرۃ ( )531:مگ( ٙابٌـ عٖت میق) اس كے سكا کل رستكش كے نطٌی ؼ
َو اعْلَ ُمو ا ْ أ َ َّن ّ َ
کك ئی بٌت کہل رل یكشیٖم طكش ب ٙاف سے قكؿ لاقٙاش ىل کٙىٌ۔ الش جٍ تؽ عٖت یكشي ىل ہكمے ى نٌد

کٌ بختل اشارم ىل کٙىٌ۔ الش چٌف شکھك کل حك کچھ توہٌشً رلكق میق ہے اہلل کك سٍ معلكـ ہے تك اس

ے لاى الش چلـ لاى ہے ) ۔
سے ز شتے شہك الش چ ٌف شکھك کل اہلل ب خشٌ
ي عَدْ ٍل ِ ّمنكُ ْم َو أَلٌِ ُموا
وف أ َ ْو فَ ِارلُو هُ َّن بِ َمعْ ُر ٍ
سكُو هُ َّن بِ َمعْ ُر ٍ
{ فَإِذَ ا بَلَغْ َن أ َ َجلَ ُه َّن فَؤ َ ْم ِ
وف َو أَش ِْهدُوا ذَ َو ْ
اّلل َو الْ ٌَ ْو ِم ْ
ّلل ذَ ِلكُ ْم ٌُوعَظُ ِب ِه َمن ك َ
اّلل ٌَ ْج َعل لَّهُ َم ْخ َر ًجا } ( الطالق () 3 :
َان ٌُ ْإ ِم ُن ِب َّ ِ
الشَّ َهادَةَ ِ َّ ِ
ك َّ َ
اَل ِخ ِر َو َمن ٌَت َّ ِ
بھ ٙجٍ لم ابًی میعٌر ( بعًی انكغٌئے عٖت) كے قٙبٍ بہىٓ چ ٌئی ق تك ب ٌ تك اف کك ا حھ ی طٙد

ے میق سے رل ميعػ مٙرلق کك گكام
ے رل بٌ احھ ی طٙد سے عالچٖم کٙرل الش ا بٌ
(ض ل جیُ میق) شہٌ

ے رشسُ گكاہی ربىٌ۔ اف بٌتكق سے اس شخص کك ًصی حُ کی چ ٌ تی
کٙلك الش (گكام ہك!) اہلل كے لۓ
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ے (شى ْ
ہے ح ك اہلل ب ٙالش شلض آخٙت ب ٙابنٌف شکھتٌ ہے۔ الش حك کك ئی اہلل سے زشً گٌ لم اس كے ل ۓ
لمحف سے) مخلطی ( کی صكشت) بی ٖا ک ًٙگ ٌ )۔

حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":

اہلل تعٌ لی (بھ ی) غیٙت محسكس کٙتٌنے ،اہلل کی غیٙت بل ھیکل کك ئی شخص ای سٌ کٌـ ک ًٙحك اہلل

ٍے اس ب ٙجٙاـ کٙشکھٌ نے" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،لمسلـ) ،حغٙت ثكبٌف سے مٙلي نے کل

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":چٌف لك کل قیٌمُ كے رف میٙي امُ كے بعض لكؾ تہٌمل

بہٌص كے بٙاب ٙىی هیٌق لی ه ٙآئیق لے ،مگ ٙاہلل تعٌ لی اسکك اصتٌ غیٌش (بعًی ضٌئع) بىٌربق لے ،حغٙت
ے ،تٌکل ہـ اى حٌٍے میق اىىی طٙد ىل ہكچٌئیق ،تك ىبی
ثكبٌف ٍے فٙمٌبٌ ":ہنیق اىلكگكق کی صفُ بتٌ ب ۓ

ے ہیق ،شات میق لہی کٌـ
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":لم ت وہٌشً بھٌ ئی ہیق  ،تهھٌشً ا ب ٌ

ے ہیق کل جٍ کیھ ی جٙاـ کٌـ کٌ وكقع ملتٌ نے کٙگ٘شتے
کٙتے ہیق حك تـ کٙتے ہك ،مگ ٙلم لكؾ ای س

ہیق" ( جسف چٖبّ ،ابف مٌچل) ،الش عیٖ اہلل بف عن ٙسے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ے تـ اہلل کك ربوھ شنے ہك،
ٍے می ًٙج سـ کٌ ابؽ حصل ب ه ٚک ٙفٙمٌبٌ  ":اہلل کی عیٌرت ایسی کٙل جی س

الش رىیٌ میق اسطٙد شہك ج سطٙد ابؽ مسٌف ٙبٌ شاھگ٘ش شھتٌ نے"(جسف چٖبّ ،اجنٖ)۔

***
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رلسٙا وكضكع  :معٌش ٙتی مٌىع
ب ل وك ضكع ،معٌ ش ٙتی مٌىع کٌ سک ٙکٙش ھٌنے کل لم لك گكق كے رلكق میق  -من فی الش اب ح ٌ پی رل نكق

بہ لكلق سے  -اع لی ا قٖاش ل ا صكؿ چ ٌگٛبق کٙكے معٌ ش ٙتی ً ظـ ل ضیط کٌ کٌـ اى ح ٌـ رً ش ھٌ نے،

اسنیق بٌىٓ رفعٌت ہیق۔
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خٌىٖاف کٌ معٌش ًٙسے متٌث ٙہكىٌ

خٌىٖاف حكىکل معٌش ًٙکٌ ابؽ حصل ہے ،لھ٘ا معٌش ًٙمیق شائْ اخال قی اصكلكق

لقٖشلق سے اس کٌ متٌث ٙہكىٌ ىضهی ہے۔

_________________________

بل رفعل معٌشٙم کی بعض عٌرتكق الش ضٌبطكق کٌ سک ٙک ٙھی نے ،لم نے خٌىٖاف کٌ ،معٌشٙم کٌ

ابؽ حصل ہكىی ىی بىٌ ب ،ٙمعٌش ًٙمیق شائْ اخال قی قٖشلق الش ضٌبطكق سے متٌث ٙہكىٌ ،بل ابؽ عٌـ

قٌعٖم ھیکل ح ھك ٹی جی ٛبٚي جی ٛسے ،کـ ـقٖاش لا لی جی ٛضبٌرم ـقٖاش لا لی سے ،الش کنٛلش طٌقتكش سے
ے خٌىٖانكق کی
ے ىمكٍے) ،مشھكش ل معٙلػ لكؾ ،الش اى ه
متٌث ٙہك تٌنے ،اسی طٙد آئیٗب ل( ٛاح ل
ے کل لہی لكؾ شھىنٌ ،عحیٔ شاستل رکھٌٍے
اھنیُ ،معٌشٙلق كے رشمیٌف لاضٔ ہك تی نے ،اسلۓ
ے بىٌٍے لامے ہیق ،مثٌؿ كے طكش ب ،ٙملکكق كے
لامے ،الش معٌش ًٙكے اعلی اقٖاش الش ضٌب ؾ

ے لضشاو  ،گكشىٙض ،مختلػ جنٌعتكق كے قٌئٖبف ،ب ًٚب ًٚاراشلق الش سكسٌئٹیكق
سٙبٙاہٌف  ،اس ه
ے آئیٗب ؿ بٌ شم ٛسنچھ ی
كے سمل راشاف ،صھ ٙكے مشھكش لكؾ ،بٌ ہ ٙلم شخصیُ ،حك سكسٌ ئ ٹی کی لۓ
ے بھٌئیكق كے بٌس چٌشنے ہك ،ابًی
چٌ تی ہك ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ نے ":تـ لكؾ ا ب ٌ
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ے کی ًٚبہٍك ،تٌکل رلس ًٙلكگكق كے رشمیٌف تـ لكؾ لاضٔ طكش بٙ
سكاشبٌق ٹھیؽ کٙلك،الش اح ل

احھ ی عالمُ كے طكش بً ٙظٙآك ،اہلل تعٌ لی کك ف حش گك ئی الش ف حش کٌشي ی سىٖ نہیق (جسف چٖبّ ،

ایكرالر)۔

***
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اوكش شٌري کٌ شسـ ل شلاخ الش عٌرات ل دقٌ لی ٖ سے متٌث ٙہكىٌ
ے ،خكر شٌري سے لحكر میق آٍے لامے خٌىٖا ٌی ىٌطے،
ے كے خٌىٖا ٌی شش ت
شٌري سے بہ ل

شٌري كے تهھیٖي اقٖامٌت ،ظكھ ٙل ب یكي كے مٌبیف ؽ فؤ لہنسٙي كے معیٌش ،الش اضرلاخی ضىٖ گی

ے شسـ لشلاخ الش عٌرات ل دقٌلیٖ سے متٌث ٙہكتے ہیق،
کی کٌمیٌ پی كے اسیٌب ،معٌش ًٙمیق بھیى

ضٙلشي ہیکل بل سٍ اسالـ كے معٌش ٙتی اصكلكق ل اقٖاش كے نطٌیؼ تشهیؿ بٌئیق۔

_____________________

بچھلی رفعل میق جس حقی قُ کٌ سک ٙہك ج نٌ نے ،بل رفعل اسی کٌ ابؽ حصل نے ،لم بل کل اگٙ

خٌىٖاف ،معٌشٙم کٌ ابؽ حصل ہك ىی ىی لچل سے معٌشٙم میق وكحكر الش شائْ اصكلكق الش قٖشلق سے

متٌث ٙہكتٌ نے ،تك بھ ٙبل ضٙلشي ہكچٌتٌ ھیکل معٌشٙم كے اصكؿ لضكابط ،اسالـ كے اصكلكق الش
ے کل اہلل تعٌ لی کٌ کہىٌنے':
ے چٌئیق ،اسلۓ
ضٌبطكق کی شلش ًی میق تشهیؿ ر ب ۓ
اّلل ِصبْغَةً َونَ ْح ُن لَهُ عَا ِب َ
دون( }الی قٙم ( )249 :کہل رل کل ہـ ٍے)
اّلل َو َم ْن أ َ ْحسَ ُن ِم َن ّ ِ
){ ِصبْغَةَ ّ ِ
اہلل کٌ شىؾ (اختیٌش ک ٙلیٌ ہے) الش اہلل سے بہت ٙشىؾ کس کٌ ہك سکتٌ ہے۔ الش ہـ اسی کی عیٌرت ک ٍٙے

ل امے ہ ی ق )۔
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س ِه ْم َح َر ًجا ِ ّم َّما لَ َ
{ فَالَ َو َر ِبّنَ  ََ ٌُ ْإ ِمنُ َ
ضٌْتَ
ون َحت َّ َى ٌُ َح ِكّ ُمونَ فٌِ َما شَ َج َر بٌَْنَ ُه ْم ث ُ َّم  ََ ٌَ ِجدُو ا ْ فًِ أَنفُ ِ
ے تىٌضعٌت م ی ق
لٌُسَ ِلّ ُمو ا ْ تَسْلٌِ ًما} (الىسٌو ()76:ت وہٌشً بٙلشرگٌش کی قسـ ب ل لكؾ ج ٍ تؽ ا ب ٌ
ے رؿ میق تىؾ ىل ہكق بلکل اس کك خكض ی
ت وہ ی ق ميعػ ىل بىٌئی ق الش حك فیصلل تـ کٙرل اس سے ا بٌ

سے مٌف ل ی ق تٍ تؽ وكمف نہ ی ق ہكق لے )۔

ے کچھ دفصیلی رلی لیق رفعل " "43میق گ٘ش ج ىی ہیق۔
اس ـفھكـ کی لضٌجُ کی لۓ

***

رفعل " " 4:

شٌري می ق خٌلىٖ الش ب ی كي كے گھ ٙلالكق کی مٖاخلُ

ے میق ات ًی مٖاخلُ کٙتے ہیق ،جت ًی
خٌلىٖ ل ب یكي كے گھ ٙلامے ،شٌري كے معٌمى

ے کل جس قٖش
مٖاخلُ معٌشٙم کی معٙلضی شلابٌت کی شل سے ضٙلشي ہك تی ہے ،ہكىٌ بل چٌہ ۓ

ے شٙعی ضٌبطكق كے نطٌیؼ بل مٖاخلُ کـ کی چٌۓ ،سٌتھ ہی ظكہ ٙل ب یكي میق سے ہٙ
ہكس ه

ابؽ ،الش رلس ًٙفٙیؼ كے گھ ٙلالكق كے بٌہ وی تعل قٌت کك ،اسالهی اقٖاش لاخال قی اصكلكق ب ٙقٌئـ

ے کٌ(چ لف) عٌـ کیٌ چٌۓ۔
شھ ٌ

_______________________

بل رفعل ،خٌىٖاف کی چٖ تؽ معٌشٙم کك کَٚلؿ کٙىیكامے ابؽ عيص ٙکیطٙػ اشٌشم کٙش ھی

ے میق رلنكق كے گھ ٙلالكق کٌ منکىل چٖ تؽ رخؿ اىٖاضي سے رلش شھىٌ،
نے ،لم نے شٌري كے معٌمى

ے ،جس چٖتؽ شٙبعُ الش معٌشٙم
اگ ٙرخؿ اىٖاضي ہك تی ہی نے ،تك عٙػ اس چٖتؽ ہك ٌی چٌہ ۓ

ے
ے چٌىت الش اى ه
ے تٌکل ظكھ ٙالش ب یكي کك اب ًی ضىٖ گی ،ا ب ٌ
ے ہكق ،بل اسلۓ
ے اچٌضت ر ب ت
میق شائْ ط ٙیق
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ے
دقٌضكق كے نطٌیؼ گ٘اشٍے کٌ مهنؿ وكقعل ربٌ چٌۓ ( ،اس سےاى نٌش نہیق) کل ہ ٙضمٌٍے كے ا ب ٌ
ے گھ ٙلالكق كے مٌبیف
ے بٌلحكر ظكھ ٙالش ب یكي ،الش اى ه
ے ہكتے ہیق ،مگ ٙاس ه
کچھ اصكؿ الش ضٌب ؾ

ے رشکٌش اسالهی اخالؼ ل اقٖاش کی اھنیُ کك اچٌگ ٙکٙىی ىی بے چٖ ضٙلشت نے،
تعل قٌت كے فٙلغ کی لۓ

اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ اس نٌ گكام نے:
اّلل بٌَْنَ ُه َما
شمَاقَ بٌَْنِ ِه َما فَابْعَثُو ا ْ َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْلِ ِه َو َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْ لِ َها ِإن ٌُ ِرٌدَا ِإ ْ
{ َو ِإ ْن ِخفْت ُ ْم ِ
ك ُّ
صالَ ًحا ٌُ َوفِّ ِ
اّلل ك َ
ٌر ا} (الىسٌو (،)46 :الش اگ ٙتـ کك معلكـ ہك کل میٌق ب یكي میق اف بف ہے تك ا ب ؽ
َان عَلٌِ ًما َخبِ ً
إِ َّن ّ َ
ميعػ مٙر كے خٌىٖاف میق سے الش ا بؽ ميعػ عكشت كے خٌىٖاف می ق سے ـقٙش کٙل لم اگ ٙعلٔ

کٙا رب ًی چٌہیق لے تك اہلل اف میق وكاػقُ بیٖا کٙرً گٌ کچھ شؽ نہیق کل اہلل سٍ کچھ چ ٌىتٌ الش
ے ،اف
سٍ ب ٌتكق سے خی  ٙراش ہے )،بل آبُ،خٌلىٖ الش ب یكي كے رشمیٌف اختالفٌت كے چؿ کی لۓ

رلنكق كے گھٙلالكق کی اھنیُ کیطٙػ ،الش خكر اف رلنكق میق سٖھٌش کی ىیُ کی ضٙلشت کیطٙػ

اشٌشم کٙش ھی نے ،رفعل"  "43الش"  "48بھ ی اس ـفھكـ کی تٌکیٖ ک ٙتی نے۔

***

رفعل " " 51

ب ٚلسی الش اف کی چٖ تٌثی ٙ

ے لامے خٌىٖانكق كے بٌہ وی معٌش ٙتی تعل قٌت ،شائْ
ابؽ رلس ًٙكے بٚلس میق شھ ٌ

ے
معٌش ٙتی اصكلكق كے ضب ٙکَٚلؿ ہكتے ہیق ،الش خٌىٖا ٌی مشنالت ل مسٌئؿ كے بٌۓ چٌٍے الش اى ه

چؿ میق بٚلسیكق کٌ س ٙگٙـ شلؿ ل کٙراش ہكتٌہے ،ىی ٛاسالهی اقٖاش ل اصكلكق كے نطٌیؼ بٚلسیكق

كے سٌتھ تعل قٌت استكاش کٍٙے سے معٌش ًٙکی ی قٌو الش اس كے است ح نٌـ میق مٖر ملتی ہے۔
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__________________________

بل رفعل ،بچھلی رفعل میق گ٘شي اس بٌت کی تٌکیٖ کٙش ھی ھیکل معٌشٙم میق تعل قٌت کی بىیٌر

ے ،مى حنلل اف تعل قٌت كے بٚلسی كے سٌتھ
اسالهی اصكلكق الش ضٌبطكق كے نطٌیؼ ہك ٌی چٌھ ۓ

ے
ے طكش ب ٙخٌىٖاف کی ی قٌو الش اس ه
تعل قٌت بھ ی ہیق ،بل خكر( بعًی بٚلسیكق كے سٌتھ تعل قٌت) ا ب ٌ
ے چؿ ہكٍے میق بھ ی بٚلسیكق
ے کل خٌىٖا ٌی حھگٚلق میق ،الش اس ه
است ح نٌـ میق مٖر کٙتے ہیق ،اسلۓ

کٌ بٚا عنؿ رخؿ نے ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
ٌن َو الْ َج ِار
اّلل َو ََ تُش ِْركُو ا ْ ِب ِه شٌَْئًا َو ِبالْ َو الِدٌَْ ِن إِ ْحسَانًا َو ِب ِذي الْمُ ْربَى َو الٌَْتَا َمى َو الْ َمسَا ِك ِ
{( َو اعْبُدُو ا ْ ّ َ
َان ُم ْختَا ًَ
ب َمن ك َ
اّلل  ََ ٌُ ِح ُّ
ب َو ا ْب ِن ال َّ
ص ِ
ب َو ال َّ
ب ِبال َجن ِ
اح ِ
ِذي الْمُ ْر َبى َو الْ َج ِار الْ ُجنُ ِ
س ِبٌ ِل َو َما َملَكَتْ أ َ ٌْ َما ُنكُ ْم ِإ َّن ّ َ
ور ا }(الىسٌو ()47:الش اہلل ہی کی عیٌرت کٙل الش اس كے سٌتھ کسی ج ی  ٛکك ش ٙب ؽ ىل بىٌك الش
فَ ُخ ً

مٌق بٌة الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش محتٌحكق الش ششتل راش ہنسٌئ یكق الش اجى بی ہنسٌئ ی كق
ے میق ہكق سٍ
ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش حك لكؾ توہٌشً قی ض
الش شػ قٌئے بہلك (بعًی بٌس بیٹھ ٌ

كے سٌتھ اجسٌف کٙل کل اہلل (اجسٌف کٍٙے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے الش) تکی ٙک ٍٙے ل امے ب ٚا ئی

مٌ شٍے ل امے کك رلسُ نہ ی ق شکھتٌ ) ،الشحغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل اہلل كے

شسكؿ ٍے فٙمٌبٌ ":قسـ اہلل کی لم شخص وكمف نہیق ہكسکتٌ ،قسـ اہلل کی لم شخص وكمف نہیق ہك

سکتٌ ،قسـ اہلل کی لم شخص وكمف نہیق ہكسکتٌ" لكگكق ٍے یكحھٌ :اہلل كے شسكؿ کكف نے لم

ے ظلـ لش ٙسے اس نٌ بٚلسی محفكظ ىل شنے" (عحیٔ
شخص؟ آة ٍے فٙمٌبٌ ":لم شخص ج س ه

ے
چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ)  ،ابؽ الش شلابُ میق نے ':لم شخص جىُ میق نہیق راخؿ ہكگٌ ج س ه

ے بٚلسی محفكظ ىل شہیق" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ) ،الش حغٙت عیٖ اہلل بف
شٙسے اس ه
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عن(ٙشض) سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":اہلل كے ىٛربؽ
ے احھٌ ھك  ،الش اہلل كے ىٛربؽ سٍ سے احھٌ بٚلسی
ے رلسُ کی لۓ
سٍ سے احھٌ لم شخص نے حك ا ب ٌ

ے بٚلسی كے حؼ میق احھٌھك"(عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ،تٙم٘ي راشهی چٌکـ) ،مالحظل
لم نے حك ا ب ٌ

ے رفعل " "48کی دفصیؿ۔
فٙمٌ ب ۓ

***

رفعل " " 52

خٌىٖاف می ق معٌش ٙتی امٖار ب ٌھ و ی

ے
ے(بعًی خٌىٖاف)كے مست ح هـ الش ب ٙقٙاش شہ ٌ
افٙار خٌىٖاف كے رشمیٌف معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ اس ه

میق بىیٌري کٙراش ہكتٌ ہے۔

______________________

امٖار بٌھ وی کٌ نطلٍ ،مسلنٌف ،آیس میق ابؽ رلس ًٙکٌ مٌري الش اخال قی طكش ب ٙخیٌؿ

ے سے ب حٌٍے میق بہُ اھـ کٙراش ارا کٙسکتٌ نے،
شکھیق ،اسطٙد بل خٌىٖاف كے ی قٌو الش اسکك ٹك ٹ ٌ
ے کٌ بٌعّ بىتٌنے ،اس صكشت میق
ے کل غٙب بی ،افالس ،الش مٌري ت حفظ میق ک وی ،خٌىٖاف ٹك ٹ ٌ
اسلۓ

ے كے حؼ سكشؿ سی ه یكشب ٹی كے سک ٙكے
معٌش ٙتی امٖار بٌھ وی بل ک وی یكشي کٙربگی ،اسىی دفصیؿ ،بؼ

ضنف میق رفعل " "21:میق آئیگی  ،اسی طٙد مٛبٖ دفصیؿ بٌى حكبق بٌب کی بہلی فصؿ میق معٌش ٙتی

امٖار بٌھ وی كے سک ٙكے ضنف میق آئیگی۔

***

ر فعل" " 53
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غی  ٙسٙکٌشي اراشلق ( ) N, G, Oکی اھنی ُ

غی ٙسٙکٌشي اراشلق کٌ اوكش خٌىٖاف میق وؤث ٙشلؿ ل کٙراش ہے ،بل کٙراش بٚه ک ٙاف اراشلق بٙ

مشتنؿ ہكچٌتٌ ہے:

2۔شٌري کی حكع لل افٛا ئی کٍٙےالش اسے آسٌف بىٌٍے كے اراشً۔

3۔خٌىٖاف سے متعل قل اج نٌـ شٙبعُ الش معٌش ٙتی نفسیٌ تی نطٌلعكق سے لاقػ کٙاٍے كے

اراشً۔

4۔مٌ متٌ ،طفكلُ ،معن ٙلكگكق ،الش(اضرلاخی حھگٚلق کی صكشت میق) ب یكیكق کی ىگھٖاشُ

کٍٙے ،الش ل الٖبف كے سٌتھ نكحكانكق کی مشنالت( طے کٙاٍے) كے اراشً۔

5۔ افٙار خٌىٖاف كے رشمیٌف ع لٔ صفٌ ئی کٙاٍے لا لی مح لسیق مىع قٖ کٍٙے كے اراشً۔

6۔ىٙسٙب ،ٛاسکكل ،ٛسشائع ابالغ ،الش مس حٖبق اسی خٌشخی تٙبیُ کی جیثیُ شکھ تی ہیق ،حك افٙار
ے ،الش
خٌىٖاف کی( اف كے اىٖش سے) کٙراش سٌضي ک ٙتی ہیق ،لھ٘ا اف ( اراشلق) ب ٙتكچل ري چٌ ٌی چٌہ ۓ

ے کل بل ابىٌ عحیٔ تٙبی تی شلؿ رک ٙراش ب حسف ل خك پی اراک ٙسکیق حك
اًھیق اس قٌب ؿ بىٌبٌ چٌىٌ چٌہ ۓ

اسالهی آراب لاصكلكف كے( دقٌضكق) كے نطٌیؼ ہك۔

__ _______ __________

ے فعٌؿ ،آضار ،الش مست ح هـ اراشلق میق تیٖب ؿ کٙكے
بل رفعل ،معٌش ٙتی امٖار بٌھ وی كے کٙراش کك ای س

اف میق ایسی چٌف زالٖب تی ھیکل اب بل اراشً ،انفٙاري بوھٙي ہك ئی محىتكق كے ب ؿ یكتے ب ٙنہیق
ے ہیق  ،ب لکل اىکك ،ابؽ ميظـ الش اجتنٌعی کٌـ کٌ شلة ملحٌتٌنے ،جکكمُ سے اى نٌ کك ئی تعلؼ
چ لت

نہیق شھتٌ ،ب لکل عكاـ خكر اسکك بىٌتے ہیق ،لہی اسکك چالتے ہیق ،الش لہی اس ب ٙخٙح کٙتے ہیق،
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ے
تٌکل جکكمتی اراشلق میق وكحكر بٖ ًظ وی الش کٙی شف کٌ اف ب ٙاث ٙىل ب ،ًٚمگ ٙاف اراشلق کی لۓ

ضٙلشي ھیکل خٌىٖاف کی ضٙلشتكق کی گكىٌ گك ٌی الش شمكلیُ کٌ ملىی سطٔ ب ٙخیٌؿ شکھیق ،تٌکل بل

کكششیق ،ٹ هٙاك کٌ ش نٌش ىل ہكچٌئیق (،اسطٙد کل تنٌـ اراشً ابؽ ہی گكطے میق اب ًی محىتیق

عٙػ کٙشنے ہیق) ،ىی ٛاس رفعل ٍے گكىٌ گك ٌی کی مختلػ مثٌلیق بھ ی بیش کی ھیق۔

الش تيظی وی بٌھ وی تعٌمؿ کٌ دقٌضٌ ھیکل آفس کٌ ابؽ مهنؿ زھٌى حل ہك ،اس نٌ ابؽ سٙبٙام

ے کچھ اشکٌف ہكق ،اس نٌ رستكش الش ضٌبطل ہك ،بل تك لاضٔ ھیکل اسطٙد كے غی ٙسٙکٌشي
ہك ،اس ه

ے ہیق،
اراشلق میق کٌـ کٙىیكامے بٌ تك شضٌ کٌشاىل طكش ب ٙکٌـ کٙتے ہیق ،بٌ بٙاۓ ىٌـ سی اجٙت لی ت

ے شضٌکٌشاىل کٌـ ہكتٌنے۔
ے لۓ
اسطٙد بل کٌـ اى ه

ے بھ ی بٚه چٌ تی ھیکل بل کٌـ اجتنٌعی الش
(غی ٙسٙکٌشي) اراشلق كے کٌـ کی اھنیُ اسلۓ

نہٌبُ ميظـ ہكىی ىی لچل سے اسنیق است ح نٌـ بٌبٌ چٌتٌنے،اف اراشلق میق کسی ابؽ شخص ب ٙراش ل

مٖاش نہیق ہكتٌ کل اسىی غی ٙوكحكر گی سے اراشً کٌ کٌـ متٌث ٙہك ،سٌتھ ہی اسطٙد كے اراشلق کی

کٌلشیق ،مٌؿ ل رللُ ،لقُ ،الش تيظی وی عالجی تكق کك ابؽ جگل جنع کٍٙے میق کٌمیٌب شھ تی

ہیق ،اسیكچل سے معٌشٙم ب ٙاى نٌ گہٙا اث ٙشھتٌنے ،جىٌى حل معٌشٙلق کی ت ٙقی میق جکكمُ کٌ یكشا

سٌتھ رب تی ہیق۔

٭٭٭
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تی سٙا وكضكع :چٌکنٌىل مٌىع

چٌکنٌىل مٌىع :اس سے مٙار لكگكق كے رلكق میق چٌگٛبق لم ـفھكـ نے ،حك جکكمُ كے
ے ،الش لكگكق كے آیس كے تعل قٌت کك کَٚلؿ کٙىیكامے قكاىیف کٌ اجتٙاـ کٍٙے
ے حھ ه ٌ
اقتٖاش كے سٌمٌ

ے ہیق ،الش کسی کك رلس ًٙبٙ
ے ىتی حل میق لكگكق كے حمكؼ محفكظ شھ ت
ب ٙمح یكش کٙتٌنے ،ج س ه
ے کل اف قكاىیف كے ىٌف٘ کٙىیكالكق کك اس نٌ یكشا اختیٌش ھیکل لم
ظلـ کی ہنُ نہیق ہك تی نے ،اسلۓ

ے ،اس ب ٙعنؿ کٍٙے ،الش اس نٌ اجتٙاـ کٍٙے ب ٙطٌقُ كے ب ؿ یكتے بٙ
عكاـ کك اف قكاىیف كے مٌ ى ٌ
ے قكاىیف ،الش
ے ہیق ،جکكمتی مٌىع سے مٙار ،جکكمُ کی بل سمل راشي بھ ی ھیکل ای س
مح یكش کٙس ه ت

ے ہكق  ،جىکك اعلی اقٖاش الش
ے لكگكق کك شام شاسُ ب ٙىٍے کی ضنٌىُ ر ب ت
ىئ حل عنؿ بىٌئیق ،حك ای س

ے لكؾ ،جىکك ربف الش معٌشٙم کٌ سشا بھ ی خیٌؿ
اصكؿ بٙس تی ،ب ًٙکٌوكق سے نہیق شلکتی ،بٌ ای س

ے لكگكق کك شام شاسُ ب ٙىٍے ،الش ب ًٙکٌوكق
ے جکكمُ کٌ فٙض ھیکل ای س
لل حٌظ ىل ہك ،اسی ل ۓ
ے قٌنكف کی طٌقُ کٌ سھٌشا مے ،اس مٌىع کی رلیؿ ،حغٙت مخٌشؼ بف سلیـ (شض) سے
ے کی لۓ
سے شل ک ٌ

ے لگٌ
مٙلي چٖبّ نے ،فٙمٌتے ہیق کل ابؽ شخص ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے بٌس آبٌ الش کہ ٌ

کل ابؽ شخص می ًٙبٌس آتٌنے ،الش مچھ سے میٙا مٌؿ (ضبٙرس تی) لیىٌ چٌھتٌنے ،تك حغكش

(ص)ٍے فٙمٌبٌ کل اس شخص کك اہلل کی بٌر رىك" اس ٍے کہٌ کل اگ ٙلم اہلل کك بٌر ىل ک ًٙتك؟ تك آة

ے آس بٌس كے مسلنٌنكق سے مٖر لك ،اس ٍے کہٌ کل می ًٙاطٙاػ لكؾ ہی ىل
ٍے فٙمٌبٌ  ":ا ب ٌ

ے لٚا ئی کٙل" اگ ٙتهھٌشي چٌف چلی چٌئیگی تك آخٙت میق
ے مٌؿ کی لۓ
ہكق تك بھٙ؟ آة ٍے فٙمٌبٌ ":ا ب ٌ

صھیٖ کٌ رشچل ملی گٌ ،بٌ ابىٌ مٌؿ ب حٌ لكلے"( عحیٔ چٖبّ  ،اجنٖ يسٌ ئی)  ،الش حغٙت عثنٌف بف
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عفٌف(شض) ٍے فٙمٌبٌ ":حك قٙآف سے نہیق زشتٌ ( بعًی شام شاسُ بٙنہیق آتٌ) ،اہلل اسکك اقتٖاش كے

سشبعل زشاتٌنے" (الیٖابل لال ًہٌبل) ،اقتٖاش کٌ نطلٍ طٌقُ كے سشبعل قٌنكف کٌ نفٌس۔

ے کٍٙے
بل وكضكع قٌنك ٌی ضٌبطكق کی کٌمیٌ پی كے معیٌش ،عٖال تی چٌشم حك ئی ،الش حھگ ًٚط ۓ

كے اسیٌب آسٌف بىٌٍے ،الش خٌىٖا ٌی ششتكق کی کٌمیٌ پی كے تئیق جکكمُ کی سمل راشي كے بٌشً

میق بتٌشھٌنے ،اسنیق تیف رفعٌت ہیق۔

رفعل " " 54

قٌنك ٌی ضٌب طكق کی کٌمی ٌ پی کٌ معی ٌش

اضرلاخی تعل قٌت کك ميظـ کٍٙے لامے قٌنك ٌی ضٌبطكف كے کٌمیٌب ہكٍے کٌ معیٌش بل ہیکل

لم اضرلاخی مشنالت ل مسٌئؿ کك چؿ کٍٙے میق کٌمیٌب شہیق ،الش اج نٌـ شٙبعُ اسالهی كے

رائ ًٙمیق ،خٌلىٖ ل ب یكي رلنكق كے حمكؼ لفٙائض كے رشمیٌف اًصٌػ ل تكاضف قٌئـ کٙسکیق۔

--------------------------------

بل رفعل اقٙاش ک ٙش ھی ھیکل اضرلاخی تعل قٌت سے متعلؼ اکث ٙوكحكرم قكاىیف ،شٙعی اج نٌـ الش

خٌىٖا ٌی شعیل میق ػكھ ی اج تھٌرات ب ٙمی ًی ھیق ،الش اف قكاىیف کی کٌمیٌ پی کٌ معیٌش بل ھیکل لم شٌري

شٖم ح كصً كے مسٌئؿ چؿ کٍٙے میق کٌمیٌب ہكق ،ىی ٛلم ظكھ ٙالش ب یكي كے حمكؼ ل لاجیٌت

ے میق کٌمیٌب ہكق۔
میق اعتٖاؿ الش تكاضف بٙقٙاش شکھ ٌ

اس نٌ نطلٍ بل ہكا کل بل ًظٌـ بىٌبٌہی گیٌ نے ،اضرلاخی ضىٖ گی سے متعلؼ مسٌئؿ کك چؿ
ے ـكصٖ میق ىٌکٌـ ہكچٌۓ تك اسکك بٖؿ ک ٙـكصٖ كے حعكؿ كے قٌب ؿ
ے ،الش جٍ بل ا ب ٌ
کٍٙے کی لۓ

بىٌربٌ چٌۓ۔
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ے اف قٌنك ٌی ضٌبطكق کی اھٌىُ لشسكا ئی کٌ
اسطٙد کی ًظٌـ سٌضي میق ىٌکٌهی ،ہنی شل کی لۓ

بٌعّ بف چٌۓ گی ،ج س ىی بىٌ ب ٙلكگكق كے رلكق سے اقتٖاش کی ھییُ ى نؿ چٌۓ گی ،خٌص طكش سے
ے خطٙم کی
ے) مسٌئؿ کٌ زھی ٙلؾ چٌۓ ،بل معٌش ٙتی کٙراش کی لۓ
اسكقُ جٍ ( عٖالُ كے سٌمٌ

گھى ٹی نے ،جی سٌ کل آخ کؿ اکث ٙعٙب منٌلؽ میق ہك شھٌنے۔

***

رفعل " " 55

عٖا ل تی چ ٌشم ح ك ئی الش حھگ ًٚج ن ٌٍے كے ا سی ٌب ر ستی ٌب کٙاىٌ

جکكمُ کی سمل راشي ہیکل لم عٖال تی چٌشم حك ئی الش اضرلاخی تىٌضعكق کك چ لٖ ج نٌٍے كے

اسیٌب ل لسٌئؿ رستیٌب کٙاۓ ،الش عٖال تی فیصلكق كے عٌرش ہكتے ہی ،اف ب ٙمىٌسٍ الش

بٌعٛت اىٖاض میق عنؿ رشآمٖ کك ی قی ًی بىٌۓ  ،تٌکل خٌىٖانكق كے بٌہ وی تعل قٌت خكش گكاش شہیق،

ے۔
الش الىر کك نكصٌف ىل بہك ىؼ

_____________________

اس رفعل میق بچھلی رفعل میق گ٘شً ضٌبطكق کی تٌکیٖ بھ ی نے ،سٌتھ ہی قكاىیف کی
ے
ے ہیق ،جف میق عٖال تی چٌشم حك ئی الش اضرلاخی حھگ ًٚط ۓ
ے کچھ اصكؿ بھ ی بىٌۓ گ ۓ
کٌمیٌ پی کی لۓ

ےسٌتھ ہی خٌىٖانكق
کٍٙے كے اسیٌب آسٌف بىٌٍے کی اھنیُ کٌ سک ٙنے ،الش اج نٌمٌت عٌرش ہكىی ه

ے ( اج نٌمٌت)
كے مٌبیف بہت ٙتعل قٌت کی خٌط ،ٙالش ب حكق کك نكصٌف سے ب حٌٍے کی خٌط ،ٙاى ه

مىٌسٍ الش شٙی فٌىل اىٖاض میق نفٌس کی ضنٌىُ نے ،اس سے لكگكق كے رلكق میق اقتٖاش کی ہییُ

بٚنے گی۔
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اس جی ٛکٌ خیٌؿ ضٙلشي ھیکل بل معٌملل (بعًی بٛلش طٌقُ بٙا ئی کٌ ايسٖار) عٙػ

جکكمُ کی خعكعیُ نے ،بػی شٙبعُ قیكؿ ک ٙتی نے ،الش اس کی تٙغیٍ رى تی نے۔

***

رفعل ' " 56

خٌىٖا ٌی ششتكق کی کٌمی ٌ پی كے تئی ق جک ك مُ کی سمل راشي

جک ك مُ کی کچھ سمل را ش ب ٌق:

2۔اب ًی مختلػ اقسٌـ سنیُ سكشؿ سی ه یكشب ٹی سسٹن ٛکٌ قیٌـ۔

ے خٙاب ىمكٍے بیش کٍٙے ب ٙبىٖش ،حك نكحكانكق
3۔سشائع ابالغ کٌ رايش مىٖ اىل اجتسٌب  ،الش ای س

ے ہكق ،ىی ٛحك ب گٌص الش آلاش گی ب ٙابھٌشتے ہكق ،الش
ے سے بٌض شکھ ت
کك شٌري كے بٌشً میق سكج ٌ

ے ہكق۔
خٌىٖانكق كے مىتش ٙل تیٌم ہكٍے کٌ سیٍ بى ت

ے معیٌش كے
ے كے ًصٌب میق اس ه
4۔مختلػ تعلی وی مٙچلكق كے ًصٌ بہٌۓ تعلیـ میق (ہ ٙمٙچى
ل حٌظ سے) ضٙلشي علوی معلكمٌت شٌمؿ ہكق ،تٌکل ہ ٙطٌلٍ علـ ل طٌلیل کك شٙعی ضٌبطكق
ے۔
ے تیٌش کیٌچٌ س ه
كے نطٌیؼ کىیل سٌضي الش اسىی کٌمیٌ پی ل کٌمٙا ٌی کی لۓ

_______________________

ے ک ٙتی نے،
بل رفعل خٌىٖا ٌی ششتكق کی کٌمیٌ پی كے تئیق جکكمُ کی بعض سمل راشبٌق ط ۓ


ے بىٖ کٌ راش لمٖاش ،معٌش ٙتی امٖار بٌھ وی كے اصكؿ ب ٙنے جس نٌ رفعل "  "52میق
ے بہ ل
جىٌى حل اس ه

سک ٙہكج نٌ نے۔
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رلسٙابىٖ کچھ قٙآ ٌی آبٌت ل اچٌربّ ،الش سلػ عٌلٔ كے کچھ اقكاؿ ب ٙمی ًی نے ،اہلل تعٌ لی

فٙمٌشنے ہیق:
ٌن آ َمنُوا لَ ُه ْم عَذَ اب أَلٌِم فًِ الدُّنٌَْا َو ْ
احشَةُ فًِ الَّ ِذ َ
ٌن ٌُ ِح ُّب َ
إن الَّ ِذ َ
{ َّ
اّلل ٌَعْلَ ُم َو أَنت ُ ْم َ َ
شٌ َع الْفَ ِ
ون أَن ت َ ِ
اَل ِخ َرةِ َو َّ ُ
تعلمك َن} ( الٍكش ()2: :الش حك لكؾ اس بٌت کك یسىٖ ک ٙتے ہ ی ق کل وك مٍكق م ی ق ب ے جی ٌ ئی بعً ی

ے لاى ع٘اب ہكگٌ۔ الش اہلل چ ٌىتٌ
ے اف کك رىیٌ الش آخٙت میق رکھ ر بٌ
(تہنُ بٖکٌشي کی خی )ٙبھیى

ے)،الش حغٙت عیٖ اہلل بف عنٙل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
ہے الش تـ نہی ق چٌ ىت
ے کل اہلل کك بٖکالهی الش بٖ اخال قی سے س خُ نفٙت نے" شالي
ٍے فٙمٌبٌ ":بٖکٌشي سے ب حك ،اسلۓ

ےل گٌ " بٌ شسكؿ اہلل ،کكف سٌ مسلنٌف شخص
ے ہیق کل ابؽ شخص کھٚا ہكا الش آة سے یكحھ ٌ
کہ ت

سٍ سے بہت ٙنے؟ آة ٍے فٙمٌبٌ ":لم شخص جس كے ہٌتھ الش ضبٌف كے ظلـ سے لكؾ محفكظ

شہیق" ( جسف چٖبّ  ،اجنٖ)۔

الش حغٙت ایك الٖشراو سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":تـ لكؾ
ے صفحٌت ب ٙگ٘ش ج ىی نے) حغٙت علی شضی
ے بھٌئیكق كے بٌس چٌشنے ہك۔۔۔) (چٖبّ بچھ ل
ابٌ

اہلل عىل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیف ":بٙا ئی کٙىیكاى ،الش اسىی خی ٙبھیالٍے لاى ،رلنكق گىٌم میق بٙابٙ

ہیق" (عحیٔ اث ،ٙاىرب ال مفٙر) الش حغٙت خٌلٖ بف معٖاف سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق " :لم

ے ،تك سنچھ لك کل لم اىلكگكق میق سے نے حك
شخص جس ٍے حك کچھ ربوھٌ الش سىٌ بیٌف کٍٙے ل و

ے" ( عحیٔ اث ،ٙدفسی ٙایك چٌتـ) ،الش حغٙت
ے ہیق کل ابنٌف ىٍے لالكق میق بے جیٌ ئی بھیى
چٌھ ت

عطٌو سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق ":جس ٍے بٙا ئی کی خی ٙبھیال ئی اس ب ٙع٘اب نے ،اگٙجیکل لم

س حٌہی کیكق ىل ہك" (عحیٔ اث ،ٙدفسی ٙایك چٌتـ) ،الش حغٙت شیؿ بف عكف سے مٙلي نے،
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فٙمٌتے ہیق" :بل کہٌ چٌتٌ تھٌ کل جس ٍے بٙا ئی کی خی ٙس ًی الش اسکك بھیالري  ،اس جٙـ میق لم

بٌل نؿ اسی کیطٙد نے جس ٍے بل جٙـ شٙلع کیٌ" ( عحیٔ اث ،ٙاىرب ال مفٙر)۔


ے تئیق ضٙلشي معلكمٌت
تی سٙا بىٖ خٌىٖاف كے بٌشً میق لكگكق كے شعكش الش اس ه
ے تعلیـ ل تٙبیُ كے اراشلق كے کٙراش كے بٌشً میق اشٌشم کٙتٌنے،
میق اضٌفے کی لۓ

کل کس طٙد مٖاشس كے کكشس میق لم جیٛبق شٌمؿ کی چٌئیق ،حك ايسٌف كے رؿ

میق خٌىٖاف کی اھنیُ بٚھٌۓ ،ىی ٛمختلػ مٙچلكق كے ًظٌـ تعلیـ میق بتٖشبْ
ے تعكشات ،قٖشبق ،الش علوی وكار شٌمؿ کیٌ چٌۓ ،حك ايسٌف کك اسالهی اصكلكق
ای س

كے نطٌیؼ کىیل سٌضي ،الش اسىی کٌمیٌ پی کٌ اھؿ بىٌۓ ،رفعل " "42میق اس نٌ سک ٙہك

ج نٌنے۔

***
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تی سٙا بٌب

خٌلىٖ الش ب ی كي كے رشمی ٌف

ے حمكؼ ل نطٌلی ٌت
بل بٌب اضرلاخی تعل قٌت کی اعؿ ،اسىی ابتٖا سے لی ه ٙاسىی اىتھٌ تؽ بتٌ تٌنے ،اى ه

کٌ سک ٙکٙتٌنے ،بل تنٌـ دفصیؿ سٌت رفعٌت میق مهنؿ ہك گی۔

بہلی فصؿ :شٌري كے ابتٖا ئی اىتظٌمٌت

رلسٙي فصؿ :عقٖ ى نٌد
ے
تی سٙي فصؿ :خٌلىٖ لب یكي كے آیسی تعلؼ كے ضٌب ؾ

ح ك تھ ی فصؿ :متیٌرؿ اضرلاخی حمكؼ ل لاجیٌت

ب ٌ ى ح كب ق فصؿ :لالٖبف الش ب حكق كے متیٌرؿ حمكؼ

حھ ٹی فصؿ :تعٖر اضلاخ ( ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھىٌ)

سٌتكب ق فصؿ :چٖا ئی

بہلی فصؿ

شٌري كے تهھی ٖي اقٖامٌت

ے ىتٌئْ بھ ی ب تٌۓ
بل فصؿ ،شٌري كے ابتٖا ئی اىتظٌمٌت كے بٌشً میق بتٌئیگی ،اسىی تعٙی ػ الش ا س ه

چ ٌئیق لے ،ا س نٌ بھ ی سک ٙہكگٌ کل مىگ ًی شٖم خٌتكف کك شٌري کٌ بی غٌـ رب ىٌ ،الش م حٙـ خكاتیف سے

مىگًی کٙتٌ چٌئ ٛنہیق نے ،اسنیق چٌش رفعٌت ہیق۔
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رفعل " " 57

مىگً ی کی تعٙی ػ

مىگًی :مٙر كے ،عكشت سے شٌري کٍٙے کی خكاہش ظٌھ ٙکٍٙے ،الش عكشت بٌ اس كے

ے ،ىی ٛمستقیؿ میق ى نٌد کٍٙے کٌ ابؽ رلس ًٙسے لعٖم
سٙبٙسُ كے ،اس خكاہش کك قیكؿ ک ٙلی ٌ

کٍٙے کٌ ىٌـ مىگًی ہے۔

____________________

اس رفعل میق مىگًی کی تعٙیػ کیگئی نے ،حقی قُ میق مىگًی ،ى نٌد کٌ ابؽ سشبعل نے ،
ے بل ى نٌد کی شٙط نہیق نے ،ب لکل بغی ٙمىگًی
ے کل اکث ٙى نٌد مىگًی كے بعٖ ہی ہكتے ہیق اسی ل ۓ
اسلۓ

كے بھ ی ى نٌد عحیٔ نے ،مىگًی كے ج هـ میق ػكھٌو میق اختالػ نے،بعض ٍے چٌئ ٛکہٌنے ،بعض

ٍے مست حٍ ،لچل اسىی بل ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے حغٙت عٌئشل بىُ

ایكب ه(ٙشض) الش حغٙت حفصل بىُ عن(ٙشض) سے مىگًی کی تھ ی" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)

الش حغٙت ایك جنیٖ سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  ":اگ ٙکسی خٌ تكف سے

ے میق کك ئی جٙخ نہیق ،ی شٙطیکل اسکك مىگًی ہی کی ىیُ سے ربوھ شنے
مىگًی کٙىٌ ہك تك اس کك ربوھ ٌ

ہك ،چٌہے خٌتكف کك اس نٌ علـ بھ ی ىل ہك ( کل تـ اسکك مىگًی کی ىیُ سے ربوھ شنے ہك)" (عحیٔ

چٖبّ ،اجنٖ)۔

***

رفعل " " 58
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مىگًی كے اثٙات

مىگًی ىل تك شٌري ہے ،ىل شٌري کٌ شٌئیل ،بل تك مچض ،مٙر ل عكشت كے رشمیٌف شٌري

ے
کٍٙے کٌ ابؽ رلس ًٙسے لعٖم ہے ،جس سے ىل تك کك ئی حؼ ثٌبُ ہكتٌ ہے ،الش ىل کك ئی جٙاـ ش ۓ

چالؿ ل چٌئ ٛہك تی ہے ،الیتل اتىٌہے کل اف میق سے ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکك مىگًی كےلقُ ،حعكؿ
ے ى نٌد ہكٍے تؽ بٙا ئی ہی شہ تی ہے۔
ے ،ربوھ سکتٌہے ،بھ ٙعكشت ،مٙر کی لۓ
شضٌمىٖي کی لۓ

_____________________

بل رفعل ،مىگًی الش شٌري کٌ فٙؼ ک ٙش ھی ھیکل اضرلاخی تعل قٌت میق لطػ اىٖلضي لغیٙم

كے اعتیٌش سے چالؿ الش جٙاـ کٌ فٙؼ بیٖا کٙىیكاى عنؿ شٌري نے ىل کل مىگًی  ،مىگًی تك عٙػ

ے میق حك جیٛبق چٌئ ٛہك تی ہیق لم مىگًی کی صكشت میق نہیق ہك تی
ى نٌد کی تهھیٖنے ،ى نٌد كے ىتیؼ

ہیق۔

ے کی اچٌضت رب تی نے  ،تٌکل ابؽ
مىگًی ،مٙر الش عكشت کك عٙػ ابؽ رلس ًٙکك ربوھ ٌ
ے ی سىٖ کٙلیق ،حغٙت مغیٙم بف ش عیل کی شلابُ ھیکل آة ٍے ابؽ خٌتكف
رلس ًٙکك شٌري کی لۓ
ے کل بل ربوھىٌ ابؽ
سے مىگًی کی  ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اسکك ربوھ لك ،اسلۓ
ے بہُ مىٌسٍ نے" ( جسف چٖبّ ،تٙم٘ي ،
ے جگل بىٌٍے کی لۓ
رلس ًٙكے رؿ میق ہنی شل کی لۓ

يسٌ ئی اجنٖ ،ابف مٌچل  ،راشهی  ،ابف جیٌف) ،الش حغٙت چٌب(ٙشض) سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙتـ کسی عكشت سے مىگًی کٙل ،الش اگ ٙتـ اسىی کك ئی ایسی

جی ٛربوھ سکك حك اس سے ى نٌد کی شغیُ رىۓ تك ضٙلش ربوھ لك"۔حغٙت چٌب ٙفٙمٌتے ہیق :

میق ٍے ابؽ ل ٚکی سے مىگًی کی میق اسکك حھَ حھَ ک ٙربوھٌ کٙتٌ تھٌ  ،بہٌق تؽ کل میق ٍے اسىی
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ے اس سے ى نٌد کی شغیُ رى ئی ،الش بھٙ
لم جی ( ٛعٌرت ل خصلُ لغیٙم) ربوھ لی ،جس ٍے مچل

میق ٍے اس سے شٌري ک ٙلی" ( جسف چٖبّ ،امٌـ شٌفعی ،اجنٖ،ایك رالر ،بٛاش  ،چٌکـ)( ،بل بٌت

ے اجى بی ہی شھیگی۔
قٌب ؿ ل حٌظ نےکل) ى نٌد تؽ عكشت مٙر کی لۓ

***

رفعل " " 59

يسی ُ شٖم خٌتكف کك شٌري کٌ بیغٌـ ربىٌ رشسُ نہی ق
ے اضشلۓ شٙبعُ رشسُ نہیق ،کل کسی ایسی خٌتكف کك ،ج سىی کسی الش
کسی شخص کی لۓ

ے گھ ٙلالكق کك اس ب ٙآمٌرم
سے يسیُ ہكج ىی ہك ،شٌري کٌ بیغٌـ رً ،الش ىل ہی بل کل اسکك بٌ اس ه

ے۔
ے اس کٌہٌتھ مٌىؾ س ه
ے لۓ
ک ، ًٙکل لم رلس ًٙکی مىگًی تكص ربق ،تٌکل لم ا ب ٌ

____________________

ے ،مىگًی شٖم خٌتكف سے مىگًی
اس رفعل میق مىگًی كے کچھ آراب کٌ سک ٙنے ،مى حنلل اى ه

ے گھ ٙلالكق کك مىگًی تكصک ٙخكر سے مىگًی ب ٙابھٌشٍے کی جٙمُ ،
کی جٙمُ ،اسی طٙد اسکك بٌ اس ه
ے بھ ی کل
تٌکل مىگًی کٙىیكامے مٙر الش عكشت كے رشمیٌف حھگ ًٚسے ب حٌ چٌۓ ،الش بھ ٙاسلۓ
ے مىگیت ٙکك ت ن لیػ بہكى حٌىٌنے ،الش چٖبّ میق لاضٔ اؿ فٌظ میق اس عنؿ سے شلکٌ
اسنیق بہ ل

ے بھٌ ئی کی مىگًی ب ٙمىگًی ىل
گیٌنے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':کك ئی بھ ی شخص ا ب ٌ

ک ،ًٙتٌآىکل اس نٌ ى نٌد ہكچٌۓ ،بٌ بھ ٙمىگًی ٹكث چٌۓ( '،عحیٔ چٖبّ  ،ب خٌشي) ،الش عیٖ

ے سىٌ کل شسكؿ اہلل ٍے
الٙجنف بف شنٌسل سے شلابُ ھیکل انہكق ٍے عقیل بف عٌم ٙکك مىی ٙب ٙیك ل ت
ے بھٌ ئی کی
ے چٌئ ٛنہیق کل ا ب ٌ
ے کسی وكمف کی لۓ
فٙمٌبٌ ' :ابؽ وكمف رلس ًٙوكمف کٌ بھٌ ئی نے ،اسلۓ
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ے آلے بٚنے ،جٍ تؽ کل رلسٙا
یك لی ب ٙیك لی ل گٌۓ ،الش ىل اسىی مىگًی شٖم ل ٚکی سے مىگًی کی لۓ

اسکك ح ھكص ىل رً"( عحیٔ چٖبّ ،امٌـ مسلـ) ،الش حغٙت ابف عن ٙسے مٙلي ھیکل لم کہٌ
ے بھٌ ئی کی یك لی ب ٙیك لی
ے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے مىع کیٌ ھیکل تـ میق سے کكئ ا ب ٌ
کٙتے ت ل

ے
ے بھٌ ئی کی مىگًی كے بعٖ خكر مىگًی کی بی شهش ک ،ًٙجٍ تؽ کل لم خكر ا ب ٌ
ل گٌۓ  ،الش ىل ا ب ٌ

مىگیت ٙکك ح ھكص ىل رً ،بٌ خكر مىگًی کی اچٌضت ربًٖ" (عحیٔ چٖبّ  ،ب خٌشي مسلـ ،ایك رالر،

يسٌ ئی)۔

بل تنٌـ اچٌربّ ،مىگًی شٖم خٌتكف سے مىگًی کی منٌىعُ میق ہیق ،تٌکل رلنكق كے

ے مىگیت ٙکك ت ن لیػ ىل ہك،بل اس صكشت میق ہے جیکل
رشمیٌف حھگ ًٚکی نكبُ ىل آۓ ،الش بہ ل

مىگًی کی بی شهش قیكؿ ک ٙلی گئی ہك ،الش بہال مىگیت ٙرلس ًٙکك اسىی اچٌضت ىل رً ،ہٌق اگ ٙمىگًی

کی بل بی شهش قیكؿ نہیق کیگئی تھ ی ،تك خٌتكف اس صكشت میق مىگًی شٖم نہیق کہال ئی چٌئیگی ،اس
ے آلے آسکتٌنے" ،مىگًی كے الش بھ ی اج نٌمٌت ہیق ،حك ػ قل کی
صكشت میق کك ئی بھ ی مىگًی کی لۓ
ے ہیق۔
ے چٌ س ه ت
کتٌیكق میق ربو ل

***

رفعل " " 5:

محٙـ خكاتی ف سے مىگًی ىٌچ ٌئٛ

ے يسٍ ،بٌ سسٙا لی ششتل بٌ
کسی ایسی عكشت کٌ ہٌتھ مٌىگىٌ رشس ُ نہیق ،جس سے مٙر کی لۓ

شضٌ عُ کی لچل سے ،رائ وی بٌ لق تی طكش ب ٙشٌري کٙىٌ جٙاـ ہك ،ہٌق بل الش بٌت ہے ،کل جٙمُ کٌ

سیٍ ،رلش ہكچٌۓ ،ىل ایسی عكشت کٌ ،حك طالؼ شجعی کی عٖت میق ہك ،ىل عٙاجتٌ ىل اشٌشتٌ
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،الیتل مٖت عٖت گ٘شچٌٍے كے بعٖ ای سٌ کٙىٌ رشسُ ہے  ،ىل ایسی عكشت کٌ ہٌتھ ،حك طالؼ بٌئىل بٌ

لفٌت کی عٖت میق ہك ،عٙاجتٌ نہیق ،الیتل اشٌشلق میق رشسُ ہے ،الش ىل مشٙؽ خٌتكف کٌ ہٌتھ

تٌآىکل لم چل قل بگكش اسالـ ہك چٌۓ۔

_________________

بل رفعل اف خكاتیف كے بٌشً میق بتٌ تی نے جف سے مىگًی چٌئ ٛنہیق ،اسىی دفصیؿ کچھ

اسطٙد نے۔

را ئ و ی جٙمُ:

جف عكشتكق سے مىگًی کی جٙمُ رائ وی نے ،چٌنے يسٍ کیكچل سے  ،بٌ سسٙا لی ششتل

کیكچل سے ،بٌ شضٌعُ کیكچل سے ،اف سٍ ششتكق کٌ سک ٙاہلل تیٌشؽ لتعٌ لی كے اس فٙمٌف میق
ت َو أ ُ َّم َهاتُكُ ُم
خ َو َبنَاتُ ال ُ ْخ ِ
وكحكر نے ُ { :ح ِ ّر َمتْ عَلَ ٌْكُ ْم أ ُ َّم َهاتُكُ ْم َو َبنَاتُكُ ْم َو أ َ َخ َو اتُكُ ْم َوعَ َّماتُكُ ْم َو َخا ََتُكُ ْم َو َبنَاتُ ال َ ِ
الر َ
الالَّتًِ أ َ ْر َ
وركُم ِ ّمن نِّسَآئِكُ ُم الالَّتًِ دَ َخلْتُم
ضاعَ ِة َو أ ُ َّم َهاتُ نِسَآئِكُ ْم َو َربَائِبُكُ ُم الالَّتًِ فًِ ُح ُج ِ
ضعْنَكُ ْم َو أ َ َخ َو اتُكُم ِ ّم َن َّ
صالَ ِبكُ ْم َو أَن ت َ ْج َمعُو ا ْ بٌَْ َن ال ُ ْختٌَْ ِن إَ َّ
ح عَلٌَْكُ ْم َو َحالَئِ ُل أَبْنَائِكُ ُم الَّ ِذ َ
ِب ِه َّن فَ ِإن لَّ ْم تَكُونُو ا ْ دَ َخلْتُم ِب ِه َّن فَالَ ُجنَا َ
ٌن ِم ْن أ َ ْ
اّلل ك َ
ور ا َّر ِحٌ ًما }(الىسٌو )34 :تم ب  ٙت وہٌش ي مٌئ ی ق الش بیٹی ٌق الش بہى ی ق الش
َما لَدْ سَ َل َ
َان غَفُ ً
ف إِ َّن ّ َ
ب ھك بھی ٌق الش خٌىئیق الش بھتیحیٌق الش بھٌىحیٌق الش لم مٌئیق جًہكق ٍے تـ کك رلره ب ال ب ٌ ہك الش
ے ہ ك اف کی
شضٌعی بہىیق الش سٌسیق جٙاـ ک ٙري گئی ہیق الش ج ف عكشتكق سے تـ می ٌشٙت ک ٙج ه

ل ٚکیٌق جًہ یق تـ بٙلشش کٙتے (ہك لم بھ ی تـ ب ٙجٙاـ ہیق ) ہٌق اگ ٙاف كے سٌتھ تـ ٍے می ٌشٙت ىل

ے میق ) تـ ب ٙکچھ گىٌم نہیق الش توہٌشً ع لبی بی ٹكق کی
کی ہك تك (اف کی لٚکیكق كے سٌتھ ى نٌد ک ٙلیٌ
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عكشتیق بھ ی الش رل بہٍكق کٌ اکٹھٌ کٙىٌ بھ ی (جٙاـ ہے) مگ ٙحك ہك ج نٌ (سك ہك ج نٌ) ب ے شؽ اہلل

ے لاى (الش) ش جـ ک ٍٙے لاى ہے )۔
ب خشٌ

مٌق:

ہ ٙلم وؤىّ سات ،حك آب ىی بیٖائش کٌ بٌعّ ہك ،اسنیق اعلی مٌق كے سٌتھ اىىی مٌق کی

مٌق (ىٌىیٌق) راري  ،راري کی مٌق الش اس سے البٙسٍ شٌمؿ ہیق۔

بی ٹی:

ہ ٙلم وؤىّ سات ،ج سىی بیٖائش کٌ سیٍ آة ہیق ،الش ج س نٌ سلسلۂ يسٍ آة سے جٚتٌ

ے سٌتھ اسىی اب ًی بی ٹی بھ ی شٌمؿ نے۔
ھك ،اسنیق خكر آب ىی اب ًی بی ٹی ،اس ه

بہف:

ہ ٙلم وؤىّ سات ،حك آب ىی رلنكق اعلكق (لالٖ الش لالٖم) میق ،بٌ کسی ابؽ اعؿ میق (لالٖ بٌ

لالٖم) بٙاب ٙکی شٙبؽ ہك۔

ب ھك بھ ی:

ے لالٖ کی ،بٌ رارا کی رلنكق اعلكق میق ،بٌ ابؽ اعؿ میق شٙبؽ ہك ،الش
ہ ٙلم وؤىّ سات ،حك آب ه

ب ھكبھ ی کیھ ی مٌق کیطٙػ سے بھ ی ہك تی نے ،لم نے ىٌىٌ کی بہف۔

خٌلل:

ہ ٙلم وؤىّ سات ،حك مٌق کی رلنكق اعلكق میق ،بٌ ابؽ میق شٙبؽ ہك ،بل کیھ ی لالٖ کیطٙػ سے

بھ ی ہكسکتی نے ،لم نے راري کی بہف۔

بھٌىح ی بھتیح ی:
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لم وؤىّ سات ،حك بھٌئ بٌ بہف سے بیٖا ہك ئی ہك۔

ب ی كي کی بی ٹی:

ب ل عٙػ اس صكشت میق نے (بع ًی اس سے شٌري کی منٌى عُ ) ج ٍ ا سىی مٌق سے بٌقٌ عٖم
ے اسىی مٌق کك طالؼ رب ٖي ،تك اس ل ٚکی سے مىگًی ،الش ب ھٙ
میٌشٙت ہك ج ىی ہك ،اگ ٙمیٌشٙت سے بہ ل

شٌري چٌئ ٛہك گی۔

لالٖ کی ب ی كي الش بہك:

ے ى نٌد كے سٌتھ ہی ب ل خكاتیف جٙاـ ہكچ ٌئیق گی ،چ ٌنے میٌشٙت سے
ے سے ،اى ه
عٙػ ب ٌة ب ٌ بی ٹ
ے ہی طالؼ ربًٖ۔
بہ ل

خكشٖامف:

اھؿ علـ کٌ اسنیق اختالػ ھیکل کسی خٌتكف سے ى نٌد ہكتے ہی اسىی لالٖم اس ب ٙجٙاـ ہك چٌئیگی

بٌ ب یكي سے میٌشٙت ضٙلشي نے  ،مىٌسٍ بػی ھیکل بہلی شاۓ ہی کكتٙجیٔ چٌعؿ ہك ( بعًی

ى نٌد كے سٌتھ ہی اسىی مٌق اس ب ٙجٙاـ ہكچٌئیگی)۔

م٘کكشم تنٌـ خكاتیف سےاگ ٙشٌري کی جٙمُ کی شٙطیق مهنؿ ہكچٌ تی ہیق ،تك بھ ٙاف خكاتیف سے

ے کل جٍ اف سے شٌري ہی جٙاـ نے تك بھ ٙمىگًی کٌ کیٌ
ے جٙاـ نے ،اسلۓ
مىگًی بھ ی ہنی شل کی لۓ

سكاؿ ،لم تك شٌري کی تهھیٖ نے ،جٍ شٌري جٙاـ تك اس سے متعلؼ تنٌـ جیٛبق بھ ی جٙاـ
ہكگئیق۔

محٙـ سے شٌري کی جٙمُ کی ج هنُ ہـ ٍے رفعل ' '26میق سک ٙکٙري نے۔

ل ق تی جٙمُ:
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جف خكاتیف سے شٌري لق تی طكش ب ٙجٙاـ نے اف سے مىگًی بھ ی جٙاـ نے ،شٌري کی جٙمُ كے

ے راش خكاتی ف ب ل ہی ق :
اسیٌب كے اضالل كے سٌتھ ہی مىگًی چٌئ ٛہكچٌئیگی  ،لم ش ش ت

ب ی كي کی بہف (سٌ لی):

جٍ تؽ کك ئی خٌتكف ى نٌد میق ہك ،اسىی بہف سے مىگًی جٙاـ نے ،اہلل تعٌ لی کٌ بل فٙمٌف
اسىی رلیؿ نےُ { :ح ِ ّر َمتْ عَلَ ٌْكُ ْم أ ُ َّم َهاتُكُ ْم ۔۔۔۔ َو أَن ت َ ْج َم ُعو ا ْ َب ٌْ َن ال ُ ْخت َ ٌْ ِن} (الىسٌو ( ) 34:تـ ب ٙجٙاـ کٙري
گئی ہیق۔۔۔ الش بل کل رل بہٍكق سے ابؽ سٌتھ ى نٌد کٙل) ،اگ ٙب یكي کٌ اىتقٌؿ ہكچٌۓ بٌ اسکك طالؼ

ربًٖ تك بھ ٙاسىی بہف سے مىگًی الش بھ ٙشٌري بھ ی چٌئ ٛہك گی ،اس منٌىعُ کی ج هنُ بل ھیکل
ے کل سكکٍكق کی فطٙت میق
اس سے خٌىٖا ٌی تعل قٌت میق اختالفٌت الش ىٌچٌ قی بیٖا ىل ہك ،اسلۓ

ے سے رلنكق میق ىضهی اختالفٌت
غیٙت الش جسٖ ہكتٌنے ،لھ٘ا رلنكق کك ابؽ سٌتھ ى نٌد میق شکھ ٌ

بیٖا ہكچٌئیق لے۔

ب ی كي کی ب ھك بھ ی ب ٌ خٌلل:

ے ب ٙع هس بھ ی کل ب ھكبھ ی الش اسىی بھتیحی کك ابؽ سٌتھ ى نٌد میق نہیق شکھ
اسی طٙد اس ه
ے کل
ے ،اسی طٙد خٌلل الش اسىی بھٌىحی کك بھ ی ابؽ سٌتھ ى نٌد میق نہیق شکھٌچٌ سکتٌنے ،اسلۓ
سهت

حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ابؽ چٖبّ میق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

فٙمٌبٌنے ":کسی خٌتكف الش اسىی ب ھكبھ ی کك ،بٌ اسىی خٌلل کك ابؽ سٌتھ ى نٌد میق مُ شکھك" (عحیٔ

چٖبّ ،عحٌد ستل الش وؤطٌ مٌلؽ)  ،اسىی منٌىعُ کی لچل بھ ی لہی نے حك رل بہٍكق سے ى نٌد

ے جٍ تؽ اف میق سے ابؽ ى نٌد میق ہك رلس ٙي سے مىگًی
كے مسئ لل میق گ٘شج ىی نے ،اسی ل ۓ

تؽ جٙاـ نے۔
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شٌري شٖم خٌتكف:

ے ظكھ ٙكے ى نٌد میق ہك ،اس سے بھ ی مىگًی جٙاـ نے،
لم شٌري شٖم خٌتكف ،حك ابھ ی ا ب ٌ

اہلل تعٌ لی کٌ بل فٙمٌف اس ىی رلیؿ نے:
اّلل عَلٌَْكُ ْم َو أ ُ ِح َّل لَكُم َّما َو َر اء ذَلِكُ ْم أَن تَبْتَغُو ا ْ
اب ّ ِ
صنَاتُ ِم َن ال ِنّسَاء إِ ََّ َما َملَكَتْ أٌَْ َمانُكُ ْم ِكت َ َ
{ َو الْ ُم ْح َ
سا ِف ِح َ
ِبؤ َ ْم َو ا ِلكُم ُّم ْح ِص ِن َ
ٌن }(الىسٌو ( ،)35:الش ظكہ ٙلا لی عكشتیق بھ ی (تـ ب ٙجٙاـ ہیق ) مگ ٙلم
ٌن غَ ٌْ َر ُم َ
ے میق آچٌئیق ( بل جهـ) اہلل ٍے تـ کك لوھ ر ب ٌ
ح ك (اسی ٙہك ک ٙلكىٗ یكق كے طكش ب )ٙتوہٌشً قی ض

ہے الش اف (محٙمٌت) كے سكا الش عكشتیق تـ کك چالؿ ہیق اس طٙد سے کل مٌؿ خٙح ک ٙكے اف سے

ى نٌد کٙلك یشٙطیکل (ى نٌد سے) ـكعكر عفُ قٌئـ شکھىٌ ہك ىل کل ضہكت شا ٌی) ،لی هف اسكقُ جٍ

ے ظكھ ٙکٌ اىتقٌؿ ہكچٌئے بٌ طالؼ شٖم ہكچٌۓ ،الش عٖت کی مٖت ختـ ہكچٌۓ تك اس سے
اس ه

مىگًی کی چٌسکتی نے ،الش شٌري بھ ی من هف نے ،اس جٙمُ کی ج هنُ رلسٙلق كے حمكؼ کی

حفٌظُ ،الش رل لكگكق كے رشمیٌف اختالط سے يسٍ کك محفكظ شکھىٌنے  ،ج س نٌ شٌري كے اھـ

ـقٌعٖ میق شنٌش ہكتٌنے ،اسىی دفصیؿ رفعل'  '29میق گ٘ش ج ىی نے۔

کٌف ٙعكشت:

کٌف ٙعكشت سے اسكقُ تؽ شٌري جٙاـ نے جٍ تؽ کل لم اسالـ ىل قیكؿ کٙمے ،بٌ اھؿ

کتٌب ( ًصٙا ٌی بٌ بہكري)ىل ہكچٌۓ اہلل تعٌ لی کٌ بل ج هـ قٙآف میق وكحكر نے:
ش ِر ِك َ
ٌن
ت َحتَّى ٌُ ْإ ِم َّن َول َ َمة ُّم ْإ ِمنَة َخٌْر ِ ّمن ُّمش ِْركَ ٍة َولَ ْو أَعْ َجبَتْكُ ْم َو ََ تُن ِك ُحو ا ْ الْ ُم ِ
{ َو ََ تَن ِك ُحو ا ْ الْ ُمش ِْركَا ِ
َحتَّى ٌُ ْإ ِمنُو ا ْ َولَعَبْد ُّم ْإ ِمن َخٌْر ِ ّمن ُّمش ِْر ٍن َولَ ْو أَعْ َجبَكُ ْم أ ُ ْولَـئِنَ ٌَدْع َ
اّلل ٌَدْع َُو إِلَى الْ َجنَّ ِة َو الْ َمغْفِ َرةِ
ُون إِلَى النَّ ِار َو ّ ُ
اس لَ َعلَّ ُه ْم ٌَتَذَك َُّر َ
ون} ( البمره ( ))225 :الش (وكمٍك) مشٙؽ عكشتكق سے ج ٍ تؽ
ِب ِإذْ ِن ِه َو ٌُ َب ٌِّ ُن آ ٌَا ِت ِه ِللنَّ ِ
ے اس سے وكمف
کل ابنٌف ىل ىئیق ىنٌد ىل کٙىٌ۔ کیكىکل مشٙؽ عكشت خكام تـ کك کیسی ہی بھلی ل و
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لكىٗي بہت ٙہے۔ الش (اسی طٙد) مشٙؽ مٙر جٍ تؽ ابنٌف ىل ىئی ق وكمف عكشتكق کك اف کك

ے وكمف غالـ بہت  ٙہے۔
ض ل جیُ می ق ىل ربىٌ کیكىکل مشٙؽ (مٙر) سے خكام لم تـ کك کیسٌ ہی بھال لو

ب ل ( مشٙؽ لكگكق کك) رلضذ کی طٙػ بالتے ہیق۔ الش اہلل ابًی هہٙب ٌ ٌی سے بہشُ الش ب خشش کی

ے جهـ لكگكق سے کھكؿ کھكؿ ک ٙبیٌف کٙتٌ ہے تٌکل ًصی حُ چٌعؿ کٙب ق )۔
طٙػ ب التٌ ہے۔ الش ا ب ٌ
ص ِم الْك ََو ا ِف ِر} (الننت حىل ()26 :تـ کٌف ٙعكشتكق کك ى نٌد می ق مُ شکھك) ۔
سكُوا ِب ِع َ
{ َو َ َ ت ُ ْم ِ
ے
اس جٙمُ کی ج هنُ ،مسلنٌنكق الش ؽ فٌش میق فٙؼ بٌ قی شکھىٌ ،الش ب حكق كے عقیٖم الش اى ه

اف نٌش کك ؽ ف ٙكے اث ٙسے محفكظ شکھىٌنے۔
اھؿ کتٌب سے شٌري کی اچٌضت کی رلیؿ اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ نے :
{ الٌَْ ْو َم أ ُ ِح َّل لَكُ ُم الطَّ ٌِّبَاتُ َوطَعَا ُم الَّ ِذ َ
ت
صنَاتُ ِم َن الْ ُم ْإ ِمنَا ِ
اب ِح ٌّل َّلكُ ْم َوطَعَا ُمكُ ْم ِح ُّل لَّ ُه ْم َو الْ ُم ْح َ
ٌن أُوتُو ا ْ الْ ِكت َ َ
سا ِف ِح َ
ور هُ َّن ُم ْح ِص ِن َ
ص َناتُ ِم َن الَّ ِذ َ
ٌن َو ََ ُمت َّ ِخ ِذي
ٌن غَ ٌْ َر ُم َ
ٌن أُوتُو ا ْ الْ ِكت َ َ
َو الْ ُم ْح َ
اب ِمن لَ ْب ِلكُ ْم ِإذَ ا آت َ ٌْت ُ ُمو هُ َّن أ ُ ُج َ
س ِر َ
ے
ٌن} (النٌئٖم () 6 :آ خ ت وہٌشً ل ب
اَلخ َرةِ ِم َن الْ َخا ِ
ان فَمَدْ َح ِبطَ عَ َملُهُ َو هُ َو فًِ ِ
اْلٌ َم ِ
أاللہن َو َمن ٌَكْفُ ْر ِب ِ
ٍ
سٍ بٌکیٛم جیٛبق چالؿ ک ٙري گئ یق الش اہؿ کتٌب کٌ کھٌىٌ بھ ی تـ کك چالؿ ہے الش توہٌشا کھٌىٌ اف کك

چالؿ ہے الش بٌؽ رامف وكمف عكشتی ق الش بٌؽ رامف اہؿ کتٌب عكشتیق بھ ی (چالؿ ہیق ) جیکل اف کٌ

هہ ٙرً رل۔ الش اف سے عفُ قٌئـ شکھ ًی ـكعكر ہك ىل کھلی بٖکٌشي کٌ ٙی الش ىل حھ بی رلستی کٌ ٙی الش

ے الش لم آخٙت م ی ق نكصٌف ب ٌٍے لالكق
ح ك شخص ابنٌف سے مى ه ٙہكا اس كے عنؿ ضٌئع ہك گۓ

م ی ق ہكگٌ )،مگ ٙاس اھؿ کتٌب خٌتكف سے شٌري کی ک ٙاھُ كے بٌشً میق علنٌو کٌ ادفٌؼ نے

ے ملؽ ،الش مسلنٌنكق كے مٌبیف جىؾ ،الش بػض لعٖالت كے چ٘بٌت وكحكر ہكق ،لم
ج سه

ے ب ٙمح یكش ہكگٌ،
ے سٌتھ شھ ٌ
اسكچل سے کل اس عكشت سے تعلؼ کی بىٌ ب ٙمٙر ،راش ال حٙب میق اس ه

ے اخالؼ ب ٙغیٙ
ے  ،غی ٙاسالهی مٌحكؿ میق ب لیق لے بٚھیق لے ،الش ىضهی طكش ب ٙاى ه
ے بیٖا ہكى و
بؼ
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ے ،ظٌھ ٙنے ،بل سٍ
اسالهی اخالؼ ل کٙراش کٌ اث ٙہكگٌ ،ىی ٛاس ملؽ كے اج نٌمٌت اف ب ٙىگك ہكى و

اىتھٌ ئی فتىل کی بٌتیق ہیق۔

بعض ػكھٌو کی شاۓ اس مسئ لل میق بل ھیکل ،اھؿ کتٌب عكشت سے شٌري بٌل نؿ چٌئ ٛنہیق
ے كے ربف کی
ے کل سحی محیُ ،گہٙا تعٌلف الش بؼ
ے ،اىبل کل کك ئی بٚي مح یكشي ہك 1۔ اسلۓ
ہك ٌی چٌھ ۓ

سالمتی اسی صكشت میق ہكسکتی نے ،جٍ رلنكق ابؽ ربف سے لای ستل ہكق ،خٌص طكش سے آخ

كے ضمٌٍے میق ،جٍ کل عكشت کٌ کَٚلؿ مٙر ب ٙضبٌرم نے ،الش بھ ٙبل کل ابؽ مسلنٌف کٌ مٌؿ کسی
الش عكشت ب ٙخٙح ہكٍے سے بہت ٙھیکل مسلنٌف عكشت ہی ب ٙخٙح ہك( )2۔
ے چٌئ ٛنہیق کل اس نٌ ظكھ ٙاسکك کسی الش سے
طالؼ مغلظل ( :تیف طالؼ) چٌعؿ کٙىیكا لی خٌتكف کی لۓ
ے مىگًی کٌ بیغٌـ رً ،اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ نے:
ى نٌد سے بہ ل
{ فَ ِإن طَلَّمَ َها فَالَ ت َ ِح ُّل لَهُ ِمن َب ْعدُ َحت َّ َى تَن ِك َح َز ْو ًجا غیٙه})ُ(البمرة  ( )232بھ ٙاگ ٙمٙر (تیسٙي) طالؼ بھ ی
ے چالؿ نہیق شنے گی ،جتی کل لم کسی رلس ًٙخٌلىٖ سے ىنٌد
ے لۓ
ے بعٖ لم عكشت اسه
رب ًٖ ،تك اسه
ے اس سے میٌشٙت کٙج نٌ
ے سے بہ ل
ىل ک ٙمے) ،اس ى نٌد کی شٙط بل ھیکل رلسٙا ظكھ ٙاسکك طالؼ ر ب ٌ

ہك ،حغٙت عٙلم بف ضبی ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل حغٙت عٌئشل ٍے اف سے بتٌبٌ تھٌ کل

حغٙت شفٌعل قٙظی ٍے اب ًی ب یكي کك تیف طالقیق ربٖي تھ ی ،بعٖ میق اف خٌتكف سے عیٖ الٙجنف

بف ضبی ٙشضی اہلل عىل ٍے شٌري کی  ،لم خٌتكف ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے رشبٌش میق چٌضٙ
ے تیف طالقیق ربٖي تھیق ،تك
ہكئیق ،الش کہٌکل میق حغٙت شفٌعل كے ى نٌد میق تھ ی ،انہكق ٍے مچل

 1۔ ابف الھنٌـ :فتٔ اؿقٖب 483/3 ٙ۔
 2۔ شیٕ علی جسٍ اہلل ،شٌري اسالهی شٙبعُ میق  ،ص 219 :۔
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ے بعٖ عیٖ الٙجنف بف ضبی ٙشضی اہلل عىل سے شٌري کی ،مگ ٙلم کسی کٌـ كے قٌب ؿ نہیق
میق ٍے اس ه

ے الش فٙمٌبٌ
ہیق ( جىسی کنٛلشي کیطٙػ اشٌشم نے)  ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ مس هٙاٍے ل و

"شٌئٖ تـ چٌھ تی ہكکل بھ ٙسے شفٌعل كے بٌس چٌك ،نہیق بل اسكقُ تؽ من هف نہیق جٍ تؽ کل لم

تـ سے لطػ اىٖلض ہكلیق الش تـ اف سے لطػ اىٖلض ہكلك" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ ،

تٙم٘ي ،يسٌ ئی  ،ابف مٌچل ،راشهی)۔

طالؼ ش جعی کی عٖت گ٘ا شٍے لا لی عكشت:

اس طٙد کی خٌتكف کك مىگًی کٌ بیغٌـ ربىٌ ىل اشٌشتٌ چٌئ ٛنے الش ىل عٙاجتٌ ،الیتل عٖت کی
ے چٌئ ٛنہیق کل ابھ ی لم رلسًٙ
ے اسلۓ
ے ہیق ،مگ ٙعٖت سے بہ ل
ے بعٖ بیغٌـ رً س ه ت
م ٖت ختـ ہكىی ه

شخص کی ب یكي كے ج هـ میق نے،الش رل س ًٙکی ب یكي کك مىگًی کٌ بیغٌـ ربىٌ کسی طٙد بھ ی چٌئٛ

نہیق۔

لفٌت کی عٖت گ٘ا شٍے لا لی خٌتكف:

اسطٙد کی خكاتیف کك اشٌشتٌ مىگًی کٌ بیغٌـ ربٌ چٌسکتٌنے ،اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی فٙمٌشنے ہیق:
س ِه َّن أ َ ْربَعَةَ أَشْ ُه ٍر َوعَش ًْر ا فَإِذَ ا بَلَغْ َن أ َ َجلَ ُه َّن فَالَ
ٌن ٌُت َ َوفَّ ْو َن ِمنكُ ْم َوٌَذَ ُر َ
{ َو الَّ ِذ َ
ص َن بِؤَنفُ ِ
ون أ َ ْز َو ا ًجا ٌَت َ َربَّ ْ
اّلل ِب َما تَعْ َملُ َ
ح عَلٌَْكُ ْم فٌِ َما
ون َخ ِبٌر َ و ََ ُجنَا َ
ُجنَا َ
س ِه َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
ح عَلٌَْكُ ْم فٌِ َما َفعَلْ َن فًِ أَن ُف ِ
وف َو ّ ُ
س ًّر ا ِإ ََّ
اّلل أَنَّكُ ْم سَتَذْك ُُرونَ ُه َّن َو َلـ ِكن  ََّ ت ُ َو ا ِعدُو هُ َّن ِ
ِخطْبَ ِة النِّسَاء أ َ ْو أَكْنَنت ُ ْم فًِ أَنفُ ِ
سكُ ْم عَلِ َم ّ ُ

ع ََّر ْ
ضتُم ِب ِه ِم ْن
أَن تَمُولُو ا ْ َل ْو ًَ

سكُ ْم فَا ْحذَ ُروهُ َو اعْلَ ُمو ا ْ
اّلل ٌَعْلَ ُم َما فًِ أَنفُ ِ
َّمعْ ُروفًا َو ََ تَعْ ِز ُمو ا ْ عُمْدَةَ ال ِنّكَ احِ َحت َّ َى ٌَبْلُ َغ الْ ِكت َ ُ
اب أ َ َجلَهُ َو اعْلَ ُمو ا ْ أ َ َّن ّ َ
اّلل غَفُور َحلٌِم }( البمره)235- 234 :۔ (ا لش ح ك لكؾ تـ میق سے مٙچٌئیق الش عكشتیق حھكص چٌئیق تك
أ َ َّن ّ َ
ے حؼ
ے آة کك شلكے شہیق۔ الش جٍ (بل) عٖت یكشي کٙجکیق الش ا ب ٌ
ے رس رف ا بٌ
عكشتیق چٌش هہیٌ
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می ق یسىٖبٖم کٌـ (بعًی ىنٌد) کٙلیق تك اف ب ٙکچھ گىٌم نہیق۔ الش اہلل تنٌـ کٌوكق سے لاقػ ہے ،الش

ے رلكق م ی ق
اگ ٙتـ کىٌئے کی بٌتكق میق عكشتكق کك ى نٌد کٌ بیغٌـ بھی حك بٌ (ى نٌد کی خكاہش کك) ا ب ٌ

مخف ی شکھك تك تك تـ ب ٙکچھ گىٌم نہ یق۔ اہلل کك معلكـ ہے کل تـ اف سے (ىنٌد کٌ) سک ٙکٙل لے۔ مگ( ٙابٌـ

عٖت میق ) اس كے سكا کل رستكش كے نطٌیؼ کك ئی بٌت کہل رل یكشیٖم طك ش ب ٙاف سے قكؿ لاقٙاش ىل

کٙىٌ۔ الش جٍ تؽ عٖت یكشي ىل ہكمے ىنٌد کٌ ب ختل اشارم ىل کٙىٌ۔ الش چٌف شکھك کل حك کچھ توہٌشً

ے لاى الش چلـ
رلكق میق ہے اہلل کك سٍ معلكـ ہے تك اس سے زشتے شہك الش چٌف شکھك کل اہلل بخشٌ

لاى ہے ) ۔

طالؼ ب ٌئف کی عٖت گ٘ا شٍے لا لی خٌتكف كے ب ٌشً می ق کچھ دفصی ؿ ہے :
ے ہیق ،بل جىیلی
تیف طالؼ كے بعٖ عٖت گ٘اشٍے لا لی خٌتكف کك اشٌشتٌ بیغٌـ رً س ه ت

م٘ھٍ نے ،الش اسی کك اس آئیف ٍے ی سىٖ کیٌنے۔

ے خلع لی ہك ئی
الش لم خٌتكف ،حك طالؼ بٌئف ( ح ھك ٹی عالچٖ گی) کی عٖت گ٘اش شہی ھك ،جی س

خٌتكف بٌ طالؼ بٌئف لی ہك ئی نطل قل ،بٌ ظكھ ٙکی طكبؿ مٖت تؽ گھ ٙسے رلشي کی بىٌب ٙعلحٖ گی

کٙري گئی ہك ،بٌ تىگٖس تی کی بىٌ ب ٙعالچٖ گی ہك ئی ہك ،بٌ اس جیسی کك ئی الش صكشت ہك تك اس
ے کل اس
صكشت میق ظكھ ٙکك حؼ چٌعؿ ھیکل اشٌشتٌ بٌ عٙاجتٌ مىگًی کٌ بیغٌـ رً سکتٌنے ،اسلۓ

ے عٖت میق نہیق نے ،مگ ٙظكھ ٙكے
ے لۓ
عٖت میق اس سے ى نٌد بھ ی ہكسکتٌنے ،گكبٌ کل لم اس ه
ے چٌئ ٛنہیق کل عٙاجتٌ مىگًی کٌ بیغٌـ رً ،الیتل اشٌشم رً سکتٌنے ،بػی ج ه ھكش
عاللم کسی الش کی لۓ

کٌ م٘ھٍ نے ،الش اسی کك اس آئیف ٍے اختیٌش کیٌنے۔
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اشٌش تٌ الش عٙاجتٌ کٌ نطلٍ:

اشٌشتٌ کٌ نطلٍ کسی ایسی جٙکُ بٌ جن لل سے اب ًی بٌت سنچھٌىٌ ،ج سنیق ابؽ سے ضبٌرم
ے ابؽ خٌتكف سٌتھ ی کی ضٙلشت نے،
اجتنٌؿ ہك ،مثال بل کہىٌ کل آة بہُ ربىٖاش خٌتكف ہیق ،مچل

لغیٙم لغیٙم ،اشٌشتٌ بیغٌـ کی ابؽ مثٌؿ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ فٌطنل بىُ قیس ،سے
ے
ے ظكھٍ ٙے اىکك تیف طالقیق ربٖي تھیق ،بل فٙمٌىٌ  ":جٍ تـ چالؿ ہكچٌك تك مچل
اسكقُ جیکل اى ه

اطالع کٙربىٌ" بھ ٙاسٌمل بف ضبٖ سے اىىی مىگًی کٙري تھ ی( ،عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔

اشٌشتٌ مىگًی کی ابؽ الش مثٌؿ بل بھ ی نے حك حغٙت ابف عیٌس شضی اہلل عىل ٍے اہلل تعٌ لی

كے فٙمٌف( ایسی ب یكاكق کك اگ ٙتـ اشٌشتٌ بیغٌـ ربٖل) کی دفسی ٙمیق فٙمٌبٌنے کل فعال کك ئی شخص
ے" ( عحیٔ
ے ربىٖاش عكشت مى
ے ":میق شٌري کٙىٌ چٌھتٌہكق ،الش میٙي خكاہش ھیکل مچل
ے کہ
ای س

اث ،ٙب خٌشي)۔

ے لالٖ سے شلابُ کٙتے ہیق کل لم اہلل كے فٙمٌف (ایسی ب یكاكق
الش عیٖ الٙجنف بف قٌسـ ا ب ٌ

ے ہیق کل اشٌشتٌ کی ابؽ مثٌؿ بل بھ ی ھیکل کك ئی
کك اگ ٙتـ اشٌشن بیغٌـ ربٖل۔۔۔) كے بٌشً میق کہ ت
ے ":می ًٙبٌس
ے ظكھ ٙکی لفٌت کی عٖت گ٘اش ش ھی ہك ،بل کہ
شخص کسی ایسی خٌتكف سے حك ا ب ٌ

ے بہُ خی ٙل بٙکُ الش شضؼ نھیٌ
ے لۓ
آب ىی بٚي عٛت نے ،میق آة میق رل ح س بی شکھتٌ ہكق ،اہلل آب ه
کٍٙے لاىنے" بٌ اس جی سٌ کك ئی الش قكؿ(عحیٔ اث ،ٙامٌـ مٌلؽ) ،عطٌو کٌ بھ ی بػی کہىٌ ھیکل اشٌشتٌ
ے خكش خیٙي نے،مٌشٌو اہلل
ے لۓ
ے کل " میٙي ابؽ ضٙلشت نے ،آب ه
ے کہ
ے مثال ای س
ے ،عٙاجتٌ ىل کہ
کہ
ے کل میق سف ش ھی
کٌ فی لكؾ آب نٌ ہٌتھ مٌىؾ شنے ہیق" ،الش خكر خٌتكف اب ًی طٙػ سے عٙػ بل کہ

ہكق" الش کسی جی ٛکٌ لعٖم ىل کًٙ۔
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خالعل بل ھیکل عٖت کی تنٌـ ش نلكق میق عٙاجتٌ مىگًی کٌ بیغٌـ جٙاـ نے ،اشٌشتٌ کہىٌ

ایسی خٌتكف سے چٌئ ٛنے ،حك ظكھ ٙکی لفٌت کی عٖت گ٘اش ش ھی ہك ،الش اگ ٙطالؼ شجعی (ابؽ

طالؼ) کی عٖت گ٘اش ش ھی نے تك اشٌشتٌ بھ ی جٙاـ نے ،الیتل بٌئف كے بٌشً میق اختالػ نے۔

***
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مىگًی سے مهٙىٌ الش اس عنؿ كے اثٙات

ے مىگًی سے مهٙىٌ شٙعٌ مهٙلم ہے ،ہٌق بل الش بٌت
مٙر ل عكشت رلنكق میق سے ہ ٙابؽ کی لۓ

ہیکل اسنیق کك ئی چٌئ ٛمنفعُ لنصلحُ ہك ،مثال کك ئی خٌهی حك اس کك رلس ًٙكے عقیًٖ بٌ

ے نفسیٌ تی سیٍ کی لچل سے
ے میق کك ئی کحی  ،بٌ کسی ای س
اخالؼ میق ًظ ٙآۓ ،بٌ اس كے سلكؽ لشل ب ۓ
بھٙا ہك ،ج سکك بٙراشُ کٙىٌ مشنؿ ہك ،رلنكق میق سے کسی ابؽ كے مهٍٙے كے لقُ ,فٙی قیف كے
ے اج نٌـ شٙبعُ کی طٙػ شحكع کیٌچٌۓ۔
حمكؼ ل فٙائض متعیف کٍٙے کی لۓ

_______________________

ے
اس رفعل میق مىگًی كے ابؽ اصكؿ کٌ سک ٙنے ،لم بل کل مىگیت( ٙمٙر ہك بٌ عكشت) كے ل ۓ

کسی طٙد بھ ی چٌئ ٛنہیق کل بغی ٙکسی شٙعی نصلحُ كے مىگًی تكصً ،شٙعی نصلحُ کٌ

ے اخالؼ ل کٙراش میق کك ئی خٌهی ،بٌ کك ئی ای سٌ نفسیٌ تی سیٍ ج س نٌ
نطلٍ ،مىگیت ٙكے ربف ،بٌ اس ه
ے کل
بٙراشُ کٙىٌ من هف ىل ہك ،مىگًی سے شل گٙرا ٌی بٌ اى نٌش کٌشٙعی ج هـ بل ھیکل لم مهٙلم نے ،اسلۓ
ے تك لعٖم کی خالػ لشضي نے ،حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ
اسنیق بہ ل

علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ نے ":مىٌفؼ کی تیف يشٌىیٌق ہیق :بہلی :جٍ بٌت ک ًٙتك ح ھكث

ے بٌس
یكمے ،رلسٙي :جٍ لعٖم ک ًٙتك اسىی خالػ لشضي ک ،ًٙتی سٙي :جٍ کیھ ی کك ئی اس ه

امٌىُ شکھكاۓ اسنیق خیٌىُ ک( "ًٙعحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي تٙم٘ي ،يسٌئ) الش عیٖ اہلل بف

عنٙل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":بل چٌش عٌرتیق جس

شخص میق بٌ ئی چٌئیق لم ب نٌ مىٌفؼ نے ،الش ج سنیق اسىی ابؽ عٌرت بٌ ئی چٌۓ گكبٌ کل اسنیق
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نفٌؼ کی ابؽ عٌرت اسكقُ تؽ ہے ,جٍ تؽ کل لم (اس ) عٌرت کك ىل ح ھكصرً - 2 ،جٍ کیھ ی

امٌىُ شکھكا ئی چٌۓ خیٌىُ ک- 3 ،ًٙجٍ بٌت ک ًٙح ھكث یكمے - 4،جٍ معٌھٖم کًٙ

رھكکل رً - 5 ،جٍ حھگٚا ک ًٙتك غصل سے بھِ ب ( ،ًٚعحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي  ،مسلـ  ،ایك

رالر ،تٙمٛي  ،يسٌ ئی) ،الش حغٙت ابف عیٌس شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

ے بھٌ ئی سے ب حّ میٌجثل مُ کٙل ،اس سے (ضبٌرم) ہىسی م٘اؼ مُ کٙل ،الش
لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  ":ا ب ٌ
اس سے کك ئی ای سٌ لعٖم مُ کٙل ،ج سىی مخٌؿ فُ کٌ ٙی ب ٚچٌۓ' (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي) ,ػكھٌو کٌ

ے
ے ،اسه
اس ب ٙادفٌؼ ھیکل جس کسی ٍے ای سٌ لعٖم کیٌ (حك شٙعٌمنٍكع ىل ہك) تك اسکك یكشا کٙىٌ چٌھ ۓ

ے،
لاجٍ بٌ مست حٍ ہكٍے میق اختالػ نے ،اس آئیف کٌ خیٌؿ بل ھیکل اسکك مست حٍ ہكىٌ چٌھ ۓ
ے" شٙعٌ مهٙلم نے" کٌ متف استعنٌؿ کیٌ نے۔
ے مىگًی تك صٍے كے عنؿ کی لۓ
اسی ل ۓ
رلسٙا سیٍ ،جس بىیٌر ب ٙاس لعٖم کك تكص ىٌ مىٌسٍ نہیق نے ,لم اس بٌت کٌ خكػ ھیکل

کہیق اس لعٖم خال فی کی بىٌ ب ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی اس لعیٖ کٌ ش نٌش ىل ہكچٌئیق حك

حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل ٍے شلابُ کیٌ نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

ے ربف الش اخالؼ سے تـ نطنئف ہك تك اس سے شٌري
فٙمٌبٌنے  ":اگ ٙکك ئی ای سٌ آرهی بیٌـ لی ه ٙآۓ ج س ه

کٙرل ،لگ ٙىل ضمیف ب ٙبہُ ضبٌرم فتىل فسٌر بٙبٌ ہكگٌ" (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي ،ابف مٌچل)۔

اس رفعل میق اس کٌ بھ ی سک ٙھیکل رلنكق میق سے کسی ابؽ کی چٌىٍ سے مىگًی كے اى نٌش
ے شٙعی اج نٌمٌت کیطٙػ شحكع کیٌ چٌۓگٌ۔
کی صكشت میق حمكؼ ل لاجیٌت کی تعییف کی لۓ

***
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رلسٙي فصؿ

شٌري کٌ ب ىٖھف

بل فصؿ شٌري کی کٌمیٌ پی كے محٙکٌت ،الش شٌري كے بىٖھف کی جیثیُ كے بٌشً میق

ے رشسُ ہكىی ىی کیٌ شٙطیق ہیق ،ى نٌد
بٌت ک ٙش ھی نے کل اس نٌ ج هـ کیٌ نے  ،بل کٍ لاجٍ ہك گی ،اس ه

كے لقُ شٙطیق ل گٌٍے کٌ حؼ کس کك نے ،سٌتھ ہی شٌري کك کـ خٙح بىٌٍے كے بٌشً میق بھ ی

بٌت ہك گی ،اس فصؿ میق چٌش رفعٌت ہیق۔
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شٌري کی کٌمی ٌ پی كے عىٌعٙ

ے ہیق ،ظكھ ٙل ب یكي رلنكق کك جى نٌ کچھ
ے کچھ معیٌش ـقٙش ک ۓ
اسالـ ٍے کٌمیٌب شٌري کی لۓ

ے کل جس سے عمكمٌ امُ لخٌىٖاف ،الش خعكعٌ ب حكق کی منفعُ
ے سے خیٌؿ شکھىٌ چٌہ ۓ
اس ط ٙیق

یكشي ہك۔
ے اخالؼ  ،الش بہت ٙخٌىٖاف شٌمؿ ہیق۔
اف معیٌشلق میق عحیٔ ربىٖاشي ،اح ل

شٌري کی کٌمیٌ پی كے عىٌع ٙمیق سے ابؽ بل بھ ی ہے ،کل عن ،ٙتعلیـ ،الش معٌش ٙتی مٌحكؿ

میق بٙابٙي کٌ خیٌؿ شکھٌ چٌۓ ،الش بل بھ ی کل ظكھ ٙل ب یكي خطٙىٌؽ قسـ كے گھىٌكٍے بٌ متعٖي

خٌىٖا ٌی امٙاض سے خٌ لی ہكق۔

____ _____________
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بل رفعل شٌري کی کٌمیٌ پی کٌ بہال محٙؽ بتٌش ھی نے ،لم نے رلنكق میق سے ہ ٙابؽ ابىٌ

سٌتھ ی م٘کكشم صفٌت کی شلش ًی میق مىت خٍ کٙىی ىی کكشش کًٙ۔

2۔ حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل
ے چٌش جیٛلق کك مٖ ًظ ٙشکھٌ چٌتٌنے - 2 ،اس نٌ مٌؿ - 3
لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":کسی بھ ی خٌتكف کی شٌري کی لۓ

اس نٌ جسٍ يسٍ (بعًی خٌىٖاف)  - 4اسىی خكبعكش تی  - 5اسىی ربىٖاشي ،تك تـ ربىٖاش ل ٚکی کك

ے چٌك لے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ ،ایكرالر ،يسٌ ئی  ،ابف
مىت خٍ کٙل ،ب ًٚنكصٌف سے بؼ

مٌچل ،الش ب ینلی)۔

3۔ حغٙت عیٖ اہلل بف عنٙل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ٍے فٙمٌبٌ ":عكشتكق سے اىىی خكبعكش تی کیكچل سے شٌري مُ کٙىٌ ،ہك سکتٌنے اى نٌ جسف ( اس بٙ

ے مٌؿ کیكچل سے بھ ی شٌري مُ کٙىٌ،
غٙلش کیكچل سے) انہیق تیٌم ل بٙبٌر کٙرً ،الش اف سے ،اى ه

ہكسکتٌنے اى نٌ مٌؿ اف میق بغٌلت لسٙکشی كے چ٘بٌت بیٖا کٙرً ،ب لکل ربف کی بىیٌر ب ٙشٌري

ے) ضبٌرم بہت ٙنے" ( ضعیػ چٖبّ ،ابف مٌچل  ،ابف
کٙل ،کٌ لی بٖصكشت مگ ٙربىٖاش ل ٚکی ( تهھٌشً ل ۓ

جیٌف)۔

4۔حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

ے ربف الش اخالؼ
لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  ":جٍ تهھٌشً بٌس ای سٌ شخص (شٌري کٌ بیٌـ لی ه )ٙآۓ ،ج س ه

سے تـ نطنئف ہك ،تك اس سے شٌري کٙرل ،لگ ٙىل بہُ بٚا فتىل ل فسٌر بٙبٌ ہك گٌ" ( جسف چٖبّ،

تٙم٘ي ،ابف مٌچل ،چٌکـ ،ب ینلی الشابف ا پی الٖىیٌ)۔
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5۔ حغٙت عٌئشل (شض)سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے
ے معیٌش كے لكگكق میق شٌري کٙل" (عحیٔ
ے جسف اختیٌش سے کٌـ لك ،الش ا ب ٌ
ے ًطفل کی لۓ
فٙمٌبٌ ":ا ب ٌ

چٖبّ ،ابف مٌچل  ،چٌکـ ،ب ینلی) ،م٘کكشم تنٌـ چٖبثیق جسف اختیٌش کی رعكت رب تی ہیق ،چٖبّ

ىنی '3' '2' ٙالش ' '4ربىٖاشي کك معیٌش بىٌٍے ب ٙابھٌش تی ہیق ،جیکل چٖبّ ىنی '5' ٙؽ فؤ (بٙابٙي) بٙ

ابھٌش تی نے۔

ے رلنكق کٌ میٗب نؿ جیؽ اة
اس وكقعل ب ٙبل تىییل بھ ی ضٙلشي ًظ ٙآ تی ھیکل شٌري سے بہ ل
ے ہی بتل ل گٌ لیٌ چٌۓ کل رلنكق میق سے کسی کك ای سٌ مٙض ىحؼ ىل
کٙلالیٌ چٌۓ ،تٌکل اس بٌت کٌ بہ ل

ے خٌىٖاف میق اس مٙض کی
ے افٙار ،جى ه
ے اضرلاخی تعل قٌت ب ٙاث ٙاىٖاض ہك ،خٌص طكش سے ای س
ہك حك اى ه

تٌشبٕ ہك  ،تٌکل شٌري كے اوكش لاضٔ ،الش شلشف اىٖاض میق اى حٌـ بٌئیق ،بٌ بل سلسلل منكطع ہك

چٌۓ۔

***

رفعل ' " 63

شٌري ىضـ کٍ

شٌري ب ٙفٙضیُ ،است حیٌب ،حكاض ،کٙاھیُ ،الش جٙمُ بٌى حكق شٙعی اج نٌـ ىگك ہكتے

ے شخص ب ٙشٌري فٙض ( بعًی ىضـ) سنچھ تی ہے ،ج سکك فتىل میق
ہیق ،الش شٙبعُ اسالهی ای س

ے۔
میتال ہكٍے کٌ خٖشل ہك  ،الش سٌتھ ہی اس میق اسىی س هُ ہكکل شٌري کٌ مٌري بٌ شاٹھٌ س ه

_____________________
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ے شٙعی اج نٌمٌت کی کت ًی قسنیق ہیق  ،شٙعی ج هـ کٌ
بل رفعل بتٌ تی ھیکل ابؽ مسلنٌف کی لۓ

نطلٍ ،شٙبعُ بىٌٍے لامے (اہلل ع ٛلچ ؿ) کٌ کسی کٌـ كے بٌشً میق بل کہىٌ کل "بل جٙاـ نے الش

بل چال ؿ " بل شٙعی ج هـ نے۔

شٌري ب  ٙشٙعی ا ج نٌمٌت کٌ اطالؼ

کیھ ی لاج ٍ ہك تی نے :بل اس صكشت میق جٍ ايسٌف کك ی قیف ہكچٌۓ کل شلضم الش

اسطٙد کی رلسٙي تٖابی ٙاختیٌش کٍٙے كے بٌلحكر اگ ٙلم شٌري نہیق کٙتٌ نے تك بھ ٙلم گىٌم میق میتال

ہك چٌۓ گٌ ،ىی ٛلم شٌري كے نصٌشػ مثال نھ ، ٙب یكي کٌ خٙح الش شٌري كے شٙعی حمكؼ ارا کٍٙے

ے آب کك بٌکیٌض شکھىٌ ،الش جٙاـ سے
ے کل اسکك ا ب ٌ
ے شٌري لاجٍ نے ،اسلۓ
ے لۓ
ب ٙبھ ی قٌرش نے ،تك بھ ٙاس ه

ے بغی ٙکك ئی لاجٍ مهنؿ نہیق ہكتٌ لم جی ٛخكر لاجٍ
ب حٌىٌ ضبٌرم ضٙلشي نے ،الش ہ ٙلم جی ٛج س ه

ہك چٌ تی نے ،الش اس نٌ شاستل شٌري نے۔

شٌري کیھ ی مست حٍ ہك تی نے :بل اس صكشت میق جیکل ايسٌف معتٖؿ مٛاخ ہك  ،اگٙ

شٌري ىل ک ًٙتك گىٌم میق میتال ہك ىی نٌ اىٖی شل ىل ہك ،الش اگ ٙشٌري کٙمے تك ب یكي ب ٙظلـ کٌ خكػ
ے کہ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل
بھ ی ىل ہك ،اعتٖاؿ کی بػی صكشت حٌؿ عٌـ لكگكق میق بٌ ئی چٌ تی نے ،اسلۓ
ے کل
لسلـ ٍے فٙمٌبٌنے ":اً نك حكانك! حك تـ میق سے شٌري کی قٖشت شکھتٌ ہك شٌري کٙمے ،اسلۓ

شٌري ،ى گٌہكق میق بٌکی ٛگی ى تی نے ،الش شٙمگٌم کی حفٌظُ ک ٙتی نے" ( عحیٔ چٖبّ  ،عحٌد
ے بھ ی کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ قسـ اہلل کی ،میق تهھٌشً ـقٌب لل
ستل) ،الش اسلۓ

ے بٌلحكر شلضم شکھتٌ ہكق،کیھ ی نہیق بھ ی شکھتٌ ہكق،ىنٌضبھ ی بٚھتٌ
میق اہلل سے ضبٌرم زشتٌ ہك ق مگ ٙاس ه
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ہكق،سكتٌ بھ ی ہكق ، ،شٌري بھ ی کٙتٌ ہكق ،الش حك میٙي سىُ سے شلگٙرا ٌی کٙب گٌ اس نٌ مچھ سے کك ئی

تعلؼ نہیق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔

الش بعض لكگكق کٌ کہىٌ ھیکل م٘کكشم چٌلُ میق شٌري چٌئ ٛنے ،چٌنے تك کٙمے ،چٌنے تك
ے کل عیٌرت الش علـ كے حعكؿ میق مشؼكلیُ بہٙ
ىل ک (ًٙبل امٌـ شٌفعی کٌ م٘ھٍ نے) ،اسلۓ
ے کل اہلل تعٌ لی ٍے حغٙت ب ح بی علیل السالـ کی یكق تعٙیػ کی
چٌؿ شٌري سے افغؿ نے ،لم اسلۓ
ے لاى) ،اگ ٙشٌري
ے نفس کك شل ک ٌ
نے( ،سیٖا لحعكشا)( آؿ عنٙاف( ) 4: :لم سٙراش ہكگٌ الش ا ب ٌ

ے ح ھكص ٍے ب( ٙکسی کی الش خٌص طكش سے کسی ى بی کی) تعٙیػ
ضبٌرم ی سىٖبٖم (افغؿ) ہك تی تك اس ه

نہیق ہك تی۔

شٌري کیھ ی مهٙلم ہك تی نے:

بل اس چٌلُ ،میق جٍ کسی کك غی ٙی قی ًی خكػ ہك کل شٌري کٍٙے کی صكشت میق کسی
ے ت ن لیػ ،نكصٌف ،بٌ ظلـ کٌ بٌعّ بف چٌۓ گٌ ،مثٌؿ كے طكش ب ٙگھ ٙب ٙخٙح کٍٙے ب ٙقٌرش ىل ہك،
کی لۓ

ے آسٌف ىل ہك ،بٌ عكشتكق میق شغیُ ىل ہك ،اف تنٌـ چٌلتكق کٌ
ے لۓ
ے سے ضىٖ گی گ٘اشىٌ اس ه
ے ط ٙیق
بٌ بھ ل

ے شٌري کٙىٌ مهٙلم نے۔
ے لۓ
اگ ٙغی ٙی قی ًی سٌخكػ ہك تك بھ ٙاس ه
شٌري کیھ ی جٙاـ ہك تی نے:

بل اس صكشت میق ،جٍ ی قیف ہك کل شٌري كے ىتی حل میق ب یكي ب ٙظلـ لاقع ہكگٌ ،بٌ ی قیًی
ے گٌ ،چٌنے اس نٌ سیٍ کچھ بھ ی ہك ،گھ ٙب ٙخٙح کٍٙے كے قٌب ؿ ىل ہك ،بٌ بل
طكش ب ٙاسکك نكصٌف بہك ىؼ

ثٌبُ ہكچٌۓ کل کسی خل لی عیٍ کی بىٌ ب ٙبٌ کسی الش لچل سے لم جىسی عنؿ ب ٙقٌرش ىل ہك،بہٙ

چٌؿ حك جی ٛجٙاـ کیطٙػ لی حٌ تی نے لم خكر جٙاـ ہك تی نے۔
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***

رفعل " " 64

شٌري رشسُ ہك ىی ىی شٙطی ق
ے بل شٙط ہے ،کل ى نٌد رلگكاہكق کی وكحكر گی میق ہك ،الش ل ٚکی
شٌري رشسُ ہكٍے کی لۓ
ے گ٘ش ج ىی ہك ،تك لم اس صكشت
کٌ سٙبٙسُ عقٖ ى نٌد ک ،ًٙہٌق اگ ٙل ٚکی شٌري كے ت حٙبے سے بہ ل

میق ابىٌ ى نٌد خكر ک ٙسکتی ہے ،جیکل سٙبٙسُ اس کك شٌري ىل کٍٙے رً شہٌہك ،بٌ لم سٙبٙسُ
ے للینل کٌ
سے محٙلـ ہكگئی ہك ،ىی ٛشٌري کٌ ج شف مىٌٍے الش خكضی ل مسٙت ظٌھ ٙکٍٙے کی لۓ

اھتنٌـ کٙكے شٌري کٌ اعالف کٙىٌ مست حٍ ہے۔

_______________

اس رفعل میق شٌري عحیٔ ہكىی ىی کچھ شٙطكق کٌسک ٙہے ،لم بل ہیق:

2۔ رلگكاہكق کی وكحكر گی :اکث ٙػكھٌو کٌ کہىٌ ھیکل گكاہی ،شٌري عحیٔ ہكىی ىی شٙط

ے رلگكام ضٙلشي ہیق ،بل امٌـ ایك جىی فل الش امٌـ شٌفعی کٌ م٘ھٍ نے ،الش لہی اس
ے لۓ
نے ،الش اس ه

آئیف کی بھ ی شاۓ نے ،جیکل امٌـ مٌلؽ لغیٙم کٌ خیٌؿ ھیکل گكا ھی فٙض نہیق نے ،ب لکل اس نٌ اعالف

الش تشھی ٙکٌ فی نے۔

ے گكاہكق کی ضٙلشت کی رلیؿ ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ نے":
شٌري کی لۓ

رلعٌرؿ گكاہكق الش ل لی كے بغی ٙى نٌد نہیق ہكسکتٌ " (عحیٔ چٖبّ ،ابف جیٌف ،راش قط ًی ،ب ینلی،

طیٙا ٌی)۔
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ایك ضبی ٙمىی سے مٙلي ھیکل عن ٙبف خطٌب(شض) كے بٌس ى نٌد کٌ ابؽ ای سٌ کیس ىبٌ گیٌ

ج سنیق ابؽ مٙر الش ابؽ خٌتكف ٍے گك ا ھی ري تھ ی تك آة ٍے فٙمٌبٌ ":بل خفیل ى نٌد نے میق اسىی
ےشاۓ لی چٌ تی تك میق ضٙلش اىکك سىگ سٌش
ميظكشي نہیق رً سکتٌ  ،اگ ٙاس مسئ لل میق مچھ سے بہ ل
ے کچھ دفصیلی شٙطیق ل گٌ ئی ہیق ،لم ػكھ ی
کٙتٌ" (عحیٔ اث ،ٙوؤطٌ مٌلؽ) ،ػكھٌو ٍے گكاہكق کی لۓ

کتٌیكق میق ربوھ ی چٌسکتی ہیق۔

اکث ٙػكھٌو کٌ کہىٌ ھیکل ى نٌد كے عحیٔ ہكىی ىی شٙط بل ھیکل اس کك حھیٌٍے کی کكشش ىل

ے ،ى نٌد کٙىیكاى حكصا
ے کٌ ى نٌد  ،اسطٙد كے ى نٌد بٌطؿ ہكى و
ے خفیل ى نٌد ،بٌ حكشي حھ ب
کی حٌۓ ،جی س
ے ،اگ ٙچٌف
اگ ٙى نٌد حھیٌٍے کی کكشش کٙب گٌ تك سٛاکٌ مست حؼ ہكگٌ۔الش گكام بھ ی سٛا كے مست حؼ ہكى و

یكحھ ک ٙحھیٌٍے کی کكشش کٙبق لے۔

شٌري کٌ اعالف دقٙب ٍ الش ل لینل كے س ش بعل:

ے الش
للینل کی دقٙبٍ کی سشبعل شٌري کٌ اعالف مست حٍ نے ،تٌکل اس نٌ ج شف مىٌبٌ چٌس ه

خكضی ل مسٙت کٌ اظھٌش ہك ،حغٙت ايس شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل حغٙت عیٖ الٙجنف بف

ے
ے (کیٚلق) ب ٙکچھ بیى
عكػ(شض) ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہكً ،آب ه

ے بٌشً میق رشبٌفُ فٙمٌبٌ تك عیٖ
شىؾ کٌ اثً ٙظ ٙآشھٌتھٌ ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اس ه

الٙجنف بف عكػ ٍے عٙض کیٌ کل میق ٍے اًصٌش کی ابؽ خٌتكف سے شٌري ک ٙلی نے ،آة ٍے
ے؟ آة ٍے فٙمٌبٌ :کھ حكش کی گھٹلی كے بٙاب ٙسكىٌ،
ے تل
ے بطكش نھ ٙکیٌ لی ه ٙگ ۓ
رشبٌفُ فٙمٌبٌ " :رلھف کی لۓ

بھ ٙآة(ص) ٍے فٙمٌبٌ " :رعكت للینل کٙل،چٌنے ابؽ ب هٙي ہی کیكق ىل ہك" (عحیٔ چٖبّ،

عحٌد ستل ،وؤطٌ مٌلؽ) ،الش خكر ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے حغٙت صفیل بىُ خی کٌ
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للینل فٙمٌبٌ تھٌ ،ج سنیق کھ حكش ،بىی ٙالش گھ ی شکھٌ گیٌ تھٌ ،ضمیف ب ٙرست ٙخكاف ل گٌبٌ گیٌ تھٌ  ،جن ًٚکٌ

فٙش بچھٌبٌ گیٌ تھٌ ،اس ب ٙبل جیٛبق ل گٌ ئی گئیق تھیق ،الش لكگكق ٍے خكب سی ٙہك ک ٙکھٌ بٌ تھٌ)(،

عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ  ،يسٌ ئی ایك رالر ،ابف مٌچل)،الش حغٙت ايس شضی اہلل عىل سے
ے ای سٌ شٌىٖاش للینل کٙتے نہیق
مٙلي نے " :میق ٍےى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك کیھ ی کسی کی لۓ
ے کیٌ تھٌ ،آة ٍے ب هٙي سبٔ فٙمٌ ئی
ربوھٌ تھٌ ،جی سٌ للینل آة ٍے حغٙت ضبىٍ بىُ ج حش کی لۓ

تھ ی" ( عحیٔ چٖبّ ،عحٌد ستل) ،الش حغٙت عٌئشل (شض)سے مٙلي ھیکل انہكق ٍے ابؽ

خٌتكف کی شٌري ابؽ اًصٌشي عحٌ پی سے کٙلائ  ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے رشبٌفُ فٙمٌبٌ:

عٌئشل کچھ دفٙبٔ طیع کٌ سٌمٌف بھ ی تھٌ بٌ نہیق  ،اًصٌش اف جیٛلق کك ی سىٖ کٙتے ہیق" (عحیٔ

چٖبّ ،ب خٌشي ،اجنٖ) ،حغٙت چٌب ٙسے مٙلي ھیکل حغكش (ص)ٍے حغٙت عٌئشل سے

ے گھ ٙبھیْ ربٌ؟" حغٙت عٌئشل ٍے حكاب ربٌ ،خی حغكش ،آة ٍے بھٙ
رشبٌفُ فٙمٌبٌ " :ل ٚکی کك اس ه

ے بٌس آۓ ہیق
ے بٌ نہیق حك بل گٌىٌ گٌتے :ہـ آب ه
ے سٌتھ کچھ گٌٍے لامے بھ ی بھیؼ
رشبٌفُ فٙمٌبٌ " :اى ه

آة ہنٌشا استقیٌؿ کٙبق ،ہـ آب نٌ استقیٌؿ کٙبق لے ،اًصٌش کك شع ٙلشٌع ٙي سے بٚي رل ح س بی نے"

(جسف چٖبّ ،امٌـ اجنٖ)۔

 3۔ رلسٙي شٙط بل ھیکل ل ٚکی کٌ سٙبٙسُ عقٖ ى نٌد کٙلاۓ  ،اگ ٙعكشت کٌ عقٖ ثٌ ٌی نے

الش ل لی اس ى نٌد كے شاستل میق شکٌلث زاؿ شھٌنے ،بٌ ل لی نے ھی نہیق (مثال اىتقٌؿ ہكج نٌ ہك) ،تك

بھ ٙعكشت خكر ابىٌ ى نٌد کٙسکتی نے۔

ػكھٌو ٍے اس معٌملل میق اختالػ کیٌ ھیکل بٌلغ الش عٌقؿ خٌتكف ،اگ ٙسف ششٖ کك بہكىٓ چٌ تی

نے ( کٍكاشي ہك بٌ غی ٙکٍكاشي) تك کیٌ خكر ابىٌ ى نٌد کٙسکتی نے ،بعض ػكھٌو کٌ کہىٌ ھیکل ہٌق
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کٙسکتی نے ،جیکل بعض ػكھٌو کٌ کہىٌ ھیکل نہیق ،اسکك بل اختیٌش چٌعؿ نہیق نے ،رلنكق كے بٌس

عقلی الش نقلی رلی لیق ہیق ،اس آئیف ٍے لہی شاۓ اختیٌش کی ،حك ابتٖا میق گ٘ش ج ىی نے ،لم بل ھیکل
ے شٌري ہكج ىی تھ ی تك لم اب ًی
ل ٚکی اگ ٙکٍكاشي نے تك ل لی کی اچٌضت کی شٙط نے  ،الش اگ ٙاسىی بہ ل

شٌري خكر کٙسکتی نے۔

اس وكقػ کك اختیٌش کٙىی ىی ج هنُ بل ھیکل اف بٙائیكق سے ب حٌ چٌۓ حك آخ کؿ ع ٙفی
ے سے بٚھ تی چٌش ھی ہیق ،الش غلط طكش ب ٙبل سنچھٌ چٌشھٌ ھیکل بل شٙعی شٌري
شٌري(  )1كے بھی لٌ

ے نكصٌىٌت ،ب یكیكق الش ب حكق كے حمكؼ كے مسئ لل میق ثٌبُ ہكج ىی
نے ،الش عنلی طكش ب ٙاس ه

ہیق۔

م٘کكشم رفعل میق لاشر ؿفظ" ل لی" کٌ نطلٍ  ،ہ ٙلم شخص ج سکك عكشت کی شٌري

ے لالٖ ،بھٌ ئی ،ج حٌ
ے کٌ الش شٌري سےمىع کٙىی نٌ) حؼ چٌعؿ نے ،جی س
کٌ(شٌري کی اچٌضت ر ب ٌ

لغیٙم۔

کٍكاشي ل ٚکی سے مٙار لم ل ٚکی جس کٌکٍكاشا بف میٌشٙت کی بىٌ ب ٙضٌئع ىل ہك ج نٌ ہك ۔

غی ٙکٍكاشي کٌ نطلٍ لم عكشت ج س نٌ کٍكاشبف میٌشٙت کیكچل سے ختـ ہكج نٌ ہك۔

"سٙبٙسُ کی چٌىٍ سے شکٌلث" کٌ نطلٍ اب ًی سٙبٙس تی میق وكحكر غی ٙکٍكاشي ل ٚکی کی شٌري،
ے کی صكشت میق ،جیکل شٌري کٙرب ًی چٌنے ،شٌري ىل ک" ،ًٙسٙبٙسُ سے
مىٌسٍ ششتل ملٌ

 1۔ بعض عٙب منٌلؽ كے ن ك حكاف لٚکكق الش لٚکیكق میق  ،آخ کؿ بل شجحٌف ضلش به ٚتٌ چٌشھٌہے کل آیس میق بغی ٙل لی کی
ے ہیق  ،لٚکٌابًی رستخط کٙرم ابؽ کٌغ٘ ل ٚکی کك ربٖبتٌنے  ،الش بھٙ
اچٌضت كے بعض رلستكق کی گكاہی سے ىنٌد کٙلیت
ے ہیق  ،الش عٌـ طكش ب ٙکچھ مٖت بعٖ ابؽ رلس ًٙسے عالچٖم ہكچٌتے ہیق  ،اس شٌري
ے لگت
حكشي حكشي آیس میق ملت
کی ىل کك ئی قٌنك ٌی جیثی ُ نے ،الش ىل شٙعی۔
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ے چٌىٌ کل اگ ٙاسىی آمٖکٌ اىتظٌش کیٌ چٌۓ ،بٌ اسىی شاۓ معلكـ
محٙلهی کٌ نطلٍ" ل لی کٌ ات ًی رلش چى

کٙىی ىی کكشش کی حٌۓ تك لم مىٌسٍ ششتل ہٌتھ سے چالچٌۓ گٌ ،اس معٌملل میق فٌع لل کی کك ئی قیٖ
ے ہیق۔
ے بہُ کـ ہك گ ۓ
نہیق ،خٌص طكش سے آخ كے ضمٌىل میق فٌعى
ے کل
ے كے بٌلحكر شٌري سے اى نٌش جٙاـ نے ،اسلۓ
حقی قُ میق ل لی کٌ ،مىٌسٍ ششتل ملٌ

اسنیق عكشت کك نكصٌف بہكى حٌىی ىی کكشش نے ،لم اسطٙد کل عكشت کك جس سے چٌنے اس سے

شٌري كے حؼ سے شل کىٌنے ،الش بل اہلل تعٌ لی كے اس قكؿ کی ىٌفٙمٌ ٌی نے ج سنیق اہلل تعٌ لی ٍے
ضلُو هُ َّن أَن ٌَن ِك ْح َن أ َ ْز َو ا َج ُه َّن إِذَ ا ت َ َر ا َ
سٙبٙستكق کك مخٌطٍ کٙتے ہكۓ فٙمٌبٌ نے { :فَالَ تَعْ ُ
ض ْو ا ْ بٌَْنَ ُهم
اّلل ٌَ ْعلَ ُم َو أَنت ُ ْم  ََ
وف ذَ ِلنَ ٌُوعَظُ ِب ِه َمن ك َ
اّلل َو الْ ٌَ ْو ِم
ِ
َان ِمنكُ ْم ٌُ ْإ ِم ُن ِب ّ ِ
ِبالْ َم ْع ُر ِ
اَلخ ِر ذَ ِلكُ ْم أ َ ْزكَى لَكُ ْم َو أَطْ َه ُر َو ّ ُ
تَعْلَ ُم َ
ے) خٌلىٖلق سے ى نٌد کٍٙے سے ىل شلکك ،جی کل لم معٙلػ
ے (بہ ل
ون }(الی قٙن( )343 :ا نہیق ا بٌ
ے سے آیس میق ىنٌد کٍٙے ب ٙشاضی ہكق ،حك کك ئی تـ میق سے اہلل ب ٙا لش آخٙت كے رف ب ٙابنٌف
ط ٙیق

ے شٌئستل الش بٌکی ٛم طٙی قل نے ،الش
شکھت ٌنے ،اسے اس بٌت کی ًصی حُ کیحٌ تی نے ،بػی تهھٌشً لۓ
ے لم
ے) ،اس سے کك ئی فٙؼ نہیق بٚتٌ کل شٌري کی لۓ
ے اجنٌـ کی جهنُ اہلل چٌىت ٌنے ،تـ نہی ق چ ٌ ى ت
ا بٌ

ے بٌ اس سے کـ ،جی سٌ کل امٌـ شٌفعی الش امٌـ
نھ ٙمثؿ (اب ًی جیسی لٚکیكق كے نھ ٙكے منٌثؿ) مٌى و
ے کل نھ ٙاس نٌ ابىٌ معٌملل نے ،ل لی کك اس ب ٙاعتٙاض کٌ کك ئی حؼ
اجنٖ بف جىیؿ کٌ کہىٌنے،اسلۓ
ے بعٖ اسکك حؼ ھیکل یكشا نھ ٙمعٌػ کٙرً ،تك بھ ٙتھكصاسٌ
ے بھ ی کل نھ ٙلاجٍ ہكىی ه
نہیق نے،اسلۓ

ابىٌ حؼ ح ھكصرً تك اسنیق کك ئی جٙخ نہیق۔

ے
ے رلسٙا ،اس ه
ے لۓ
ے بٙاب ٙكے ابؽ شخص سے شٌري کٙىٌ چٌھ تی نے ،الش ل لی اس ه
اگ ٙل ٚکی ا ب ٌ

بٙاب ٙكے شخص سے شٌري کٙىٌ چٌہتٌنے ،تك م٘ھٍ جىیلی کٌ کہىٌ ھیکل ل لی کك ،ل ٚکی کی بٌکیٌضي کٌ
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ے اى نٌش ب ٙاعٙاش کٙشھٌ نے تك بھ ٙلم
ے ،الش اگ ٙل لی ا ب ٌ
خیٌؿ کٙكے اسی کی (ل ٚکی کی) بٌت مٌف لی ًی چٌھ ۓ
ے لاى ہكا ،بعض اجىٌػ ٍے اسی کك ی سىٖ کیٌنے( )1۔
شکٌلث زا ل ٌ

ے قٙب بی ل لی ٍے (شٌري سے) اى نٌش کٙربٌ،تك بل رفعل بتٌ تی ھیکل ى نٌد کٍٙے کٌ حؼ ،ل ٚکی
اگ ٙاس ه
ے ،بٌ قٌضی کیطٙػ
کی نصلحُ کٌ خیٌؿ کٙكے ،الش ل لی كے اى نٌش سے ہكىیكامے ظلـ کك رلش کٍٙے کی لۓ

سے ى نٌد کی کٌشلا ئی م یق تٌخی ٙکی بىٌ ب ، ٙبل حؼ غی ٙکٍكاشي ل ٚکی کك مىتقؿ ہكچٌ تٌنے ،بػی اکث ٙعلنٌو

کی ی سىٖنے ،الش کئی چٖبثیق اس شاۓ کی تٌئیٖ ک ٙتی ہیق۔

ے بعٖ نے
بعض لكگكق کٌ کہىٌ ھیکل سٙبٙس تی کٌ حؼ اس ل لی کك ملحٌتٌنے ،حك رشچل میق اس ه

( جس ٍے اى نٌش کیٌ) ،بٌ بھ ٙقٌضی بل سمل راشي سىیھٌؿ مے ،بٌ بھ ٙمسلنٌنكق كے رب ًی اوكش کی کك ئی

ے بعض مغ ٙپی منٌلؽ میق اسالمؽ سىٹٙض ہكتے ہیق ،اى نٌ کك ئی ىنٌئىٖم بل سمل راشي
کنی ٹی جی س

سىیھٌؿ سکتٌنے۔

ے
ے کٌ مٌحكؿ عٌـ ہكتٌ چٌشھٌنے ،لكگكق الش معٌش ًٙکی لۓ
حكىکل شٌري میق شکٌلث زا ل ٌ

گہ ًٙنكصٌىٌت کٌ سیٍ بىتٌ چٌشھٌنے ،لھ٘ا مسلـ معٌشٙم میق اس بینٌشي کك عٌـ ہكٍے سے

شل کىٌ بے چٖ ضٙلشي ہكگیٌنے ،اس مسئ لل میق سٍ سے اھـ کٌـ بل ھیکل شٙعی اج نٌمٌت میق،

الش شلاب تی ل شس وی جیٛلق كے رشمیٌف ابؽ لاضٔ ىئف بىٌري چٌۓ ،مسلنٌنكق کك اف شٙعی

ے
ے خعكػی ٹٙبىىؾ کك شس مىع قٖ ک ۓ
ے لۓ
اج نٌمٌت کی بٌبىٖي كے فكائٖ سے آگٌم کیٌچٌۓ ،اس ه
ے مٙجع ثٌبُ ہك۔
ے مسٌئؿ کی لۓ
چٌئیق ،سٌتھ ہی ابؽ فیصلل کنی ٹی تشهیؿ رب حٌۓ حك اف جی س

 1۔ کكب ُ کٌ ػ كھ ی ايسٌئینلكبیٗبٌ 257/41 :۔
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ے كے م٘کكشم اج نٌمٌت کی رلیؿ اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ {:واذا طلمتم النساء
شٌري سےشل ک ٌ
ے صفحٌت ب ٙگ٘ش ج ىی ہے) ،الش حغٙت مع قؿ بف ی سٌش سے
}(الی قٙن (،)343 :مهنؿ آبُ بچھ ل

مٙلي بل چٖبّ  " :میق ٍے اب ًی بہف کی شٌري ابؽ شخص سے کی ،جس ٍے اسکك طالؼ ربٖي،
ے آگیٌ،میق ٍے اس شخص سے کہٌ  ":میق
جٍ اسىی عٖت یكشي ہكگئی تك بھ ٙسے لم اس نٌ ہٌتھ مٌىگ ٌ
ے عٛت سے نكاضا ،مگ ٙتك ٍے اسکك طالؼ
ٍے تچھ سے (اب ًی بہف کی) شٌري کی ،گھ ٙی سٌک ٙربٌ ،تچل
ے آشھٌنے ،خٖا کی قسـ بل ىٌمن هف نے ،اب کیھ ی لم تهھٌشً
ربٖي ،الش اب بھ ٙسے اس نٌ ہٌتھ مٌىگ ٌ

ے بٌس لایس چٌىٌ چٌھ تی
بٌس نہیق آۓ گی ،چ ٌىىکل لم شخص مىٌسٍ ہی تھٌ ،الش لم خٌتكف بھ ی اس ه

تھیق ،تك اہلل تعٌ لی ٍے بل آبُ ىٌضؿ فٙمٌ ئی ( اىکك مُ شلکك۔۔۔۔ ) ،تك میق ٍے کہٌ :اب میق کیٌ کٙلق

اہلل كے شسكؿ ؟ اہلل كے شسكؿ ٍے فٙمٌبٌ  " :اس سے (اب ًی بہف کی) شٌري کٙرل" (عحیٔ چٖبّ،

ب خٌشي  ،ا یك رالر ،تٙم٘ي  ،طیٙي)۔

خہٌق تؽ اس شٙط کٌ مسئ لل ھیکل سٙبٙسُ عقٖ ى نٌد ک ،ًٙچٌنے ل ٚکی کٍكاشي ہك بٌ غیٙ

کٍكاشي ،بل اکث ٙػكھٌو کی شاۓ نے ،اسىی کئی رلی لیق ہیق ،ابؽ رلیؿ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل

قكؿ نے' ى نٌد بغی ٙل لی الش رل عٌرؿ گكاہكق كے نہیق ہكسکتٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ابف جیٌف راش قط ًی،

ب ینلی) ،الش حغٙت عٌئشل سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ؛ "

ے ل لی کی اچٌضت كے شٌري کٙمے،اس نٌ ى نٌد بٌطؿ نے ،اس نٌ ى نٌد بٌطؿ نے،
حكکك ئی ل ٚکی بغی ٙا ب ٌ

ےگٌ،
اس نٌ ى نٌد بٌطؿ نے ،اگ ٙب یكي سے میٌشٙت ک ٙلی تك اس سے بل فٌئٖم اٹھٌ ىی ىی بىٌب ٙاسکك نھ ٙتك مى

الش اگ ٙرلنكق میق حھگٚا ہكچٌۓ تك چٌکـ لقُ اى نٌ ل لی نے ،جى نٌ کك ئی الش ل لی نہیق" (عحیٔ

چٖبّ ،اجنٖ ایكرالر ،تٙم٘ي ابف مٌچل) ،الش حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے
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فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":کكئ خٌتكف کسی رلسٙي خٌتكف کی شٌري

ے
نہیق کٙا سکتی  ،الش ىل خكر اب ًی شٌري کٙسکتی نے" (عحیٔ چٖبّ ،ابف مٌچل ،راش قط ًی) ،اس ه
ے
عاللم الش بھ ی بہُ سی عقلی الش نقلی رلی لیق ہیق ،الش ػ قل اسالهی میق مختلػ آشاو ہیق ،دفصیؿ کی لۓ
ػكھ ی کتٌیكق کٌ نطٌلعل کیٌچٌۓ( )1۔

خالعل بل ھیکل عقٖ ى نٌد میق ل لی کی اچٌضت کی شٙط میق حك اختالػ نے ،لم اختالػ
ے ل لی کی شضٌمىٖي ،رب ًی الش معٌش ٙتی طكش ب ٙنطلكب ہے،
ے کل ى نٌد کی لۓ
بٌلضف الش معتی ٙنے ،اسلۓ

اس رفعل ٍے لاضٔ طكش ب ٙکہٌ ھیکل اگ ٙل ٚکی کٍكاشي نے تك ل لی کی اچٌضت ضٙلشي نے ،جی سٌکل
ے بھ ی کل ل لی ہی اسىی نصلحُ ضبٌرم چٌىتٌنے ،اسکك رىیٌ کٌ
ج هھكش (اکث )ٙعلنٌو ٍے کہٌنے ،اسلۓ

ضبٌرم ت حٙبل نے ،ج سىی بىٌ ب ٙلم عحیٔ قٖـ اٹھٌ سکتٌنے ،مگ ٙکیھ ی ایسی نكبُ آچٌۓ کل ل لی کی
ے میق مشنؿ ہك ش ھی نے،بٌتك اسىی عٖـ
اچٌضت كے بغی ٙشٌري کٙىٌ ب ٚچٌۓ ،مثال اسىی اچٌضت ملٌ

وكحكر گی کی بىٌب ،ٙبٌ اچٌضت سے اى نٌش کی بىٌب ،ٙتك اس صكشت میق اىلكگكق كے قكؿ كے نطٌیؼ حك

ے ہیق،شٌري ہكسکتی نے،اس رفعل کٌ بػی کہىٌنے ،مگٙ
اسىی (ل لی کی) اچٌضت ضٙلشي قٙاش نہیق ر ب ت

ے
بل عٙػ اس چٌلُ میق ،جیکل ل ٚکی کٍكاشي ىل ہك ،کٍكاشي لٚکیكق کك خكر سے ى نٌد کٍٙے سے شل ک ٌ
ے خٌص طكش سے آخ کؿ كے چٌىت میق بل فیصلل ضٙلشي نے ،الش بػی اس آئیف کی شاۓ نے
کی لۓ

***

رفعل " " 65

شٌري كے لقُ شٙطی ق ل گ ٌٍے کٌ حؼ

ے :زاک ٚلھیل ضھیلی ،ػقل اسالهی الش اسىی رلیلیق 2:5/8 :۔
 1۔ ربوھ ۓ
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ے چٌئ ٛہیکل لم ى نٌد كے لقُ چٌئ ٛاوكش میق سے حك دقٌضٌۓ عقٖ ى نٌد كے
ب یكي کی لۓ
ے بٌشً میق اس نٌ خیٌؿ ہك ،کل لم اسىی شاجُ كے ضبٌرم
ے ،جى ه
ے ام ٙکی شٙط شک ل
مىٌ فی ىل ہكق ،ای س

ضٌمف ،الش اسىی چٌجُ ضبٌرم یكشي کٍٙے لامے ہیق ،جىٌى حل بطكش مثٌؿ ،ب یكي کك حؼ ہیکل لم بل
ے کٌ حؼ تلػ
ے کٌ اختیٌش ربٌچٌۓ ،ی شٙطیکل اس سے ظكھ ٙکٌ طالؼ ر ب ٌ
ے کل اسکك طالؼ ر ب ٌ
شٙط شک ل

ے ہكتے ہكۓ) کك ئی الش شٌري ىل کٙمے ،بٌ بل
ے صھ ٙسے بٌہ ٙىل مے چٌۓ بٌ (اس ه
ىل ہك ،بٌ اسکك اس ه
ے کل لم گھ ٙسے بٌہ ٙکٌـ ک ًٙگی،ىی ٛلم اس شٙط کی خالػ لشضي کٌ ہٙچٌىل خكر ہی
شٙط شک ل
ے  ،کل ب یكي اسىی
ے کل بل شٙط شک ل
ےکٙسکتی ہے،ظكہ ٙکك بػی شٙط ل گٌٍے کٌ بػی حؼ ہے ،جی س
طۓ
ے سٌتھ چٌۓ گی۔
ے چٌۓ لم بھ ی اس ه
ے گھ ٙلالكق كے سٌتھ شہے گی بٌ خہٌق لم کٌ ـ کی لۓ
معیُ میق اس ه

_____________________

بل رفعل عقٖ ى نٌد سے متعلؼ بعض شٙطیق ،اىىی قسنیق الش اى نٌ ج هـ بتٌ تی نے۔

 _2اف شٙطكق میق سے بعض ایسی ہیق جى نٌ یكشا کٙىٌ ضٙلشي نے ،بٌ تك لم اسطٙد کی ہكق

کل عقٖ ى نٌد کی ضٙلشبٌت میق سے ہكق ،بٌ اس نٌ ـكصٖ ہكق ،الش اسنیق شٙبعُ كے کسی ج هـ کی
ے
ے اىٖاض میق ضىٖ گی گ٘اشً ،اس ه
ے سٌتھ اح ل
ے کل ظكھ ٙاس ه
تیٖبلی ىل ہك ،مثال ب یكي بل شٙط شک ل
ے گھ ٙمیق کك ئی آرهی بغی ٙاسىی
ے  ،کل اس ه
حمكؼ میق کسی طٙد کی ک وی ىل ک ،ًٙبٌ ظكھ ٙبل شٙط شک ل

اچٌضت كے ىل راخؿ ہك ،بٌ اسی طٙد کی شٙطیق حك اس ضم ًٙمیق آ تی ہكق۔

ے کل لم عقٖ ى نٌد كے
_3بعض شٙطیق ایسی ہیق جى نٌ یكشا کٙىٌ ضٙلشي نہیق نے ،اسلۓ
ے
ے بٌلحكر عقٖ ى نٌد بٌ قی شھی گٌ ،الش عحیٔ بھ ی ،مثال ظكھ ٙبل شٙط شک ل
ـكصٖ كے خالػ ہیق ،اس ه
ے کل بل عقٖ كے مىشآ كے
کل لم ب یكي سے میٌشٙت نہیق کٙب گٌ ،اسطٙد کی شٙطیق بٌطؿ ہیق ،اسلۓ
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ے میق لاجٍ ہكتے
ے سشبعل لم حمكؼ ضٌئع ہك چٌتے ہیق ،حك عقٖ ى نٌد كے ىتیؼ
خالػ ہیق ،الش اى ه

ے علـ ىل ہكىی نٌ بہٌىل ک ًٙتك اس نٌ کك ئی اعتیٌش نہیق ہكگٌ ،بل شٙط بٌطؿ ہكچٌئیگی ،الش
ہیق ،اگ ٙکك ئی اى ه

عقٖ بٌ قی شنے گٌ۔
ے بٌشً
ے ،ج س ه
ے شک ل
_4بعض شٙطیق ایسی ہیق حك ب یكي،بٌ اس نٌ ل لی ،ب یكي كے ـفٌر کی لۓ

میق اىلكگكق کٌ خیٌ ؿ ھیکل لم اسىی شاجُ كے ضبٌرم ضٌمف ہیق ،الش اف چٌئ ٛاوكش میق سے ہیق ،حك
ے ہیق ،مثال مٙر
دقٌضٌۓ عقٖ ى نٌد كے مىٌ فی ىل ہكق ،اسىی ضٙلشبٌت بہت ٙاىٖاض میق یكشي کٙس ه ت

ے کٌ ب یكي کٌ نطٌلیل ،بٌ ب یكي کٌ بل
ے ہٌتھ میق شکھ ٌ
كے حؼ کك ضٙش بہكى حٌۓ بغی، ٙطالؼ کٌ حؼ ا ب ٌ

ے ہكۓ ) رلسٙي شٌري
ے ى نٌد میق شہ ت
ے صھ ٙسے بٌھ ٙىل لی حٌبٌچٌ ۓ ،بٌ (اس ه
نطٌلیل کل اسکك ا ب ٌ
ے کٙسکتی نے ،بٌ بھ ٙمٙر
ىل کٍٙے کی شٙط ل گٌۓ ،الش اس شٙط کی مخٌؿ فُ کٌ تٌلاف بھ ی خكر ہی ط ۓ

ے گھ ٙلالكق كے سٌتھ ضىٖ گی ی س ٙک ،ًٙبٌ خہٌق لم کٌـ
بل شٙط ل گٌۓ کل ب یكي اسىی معیُ میق اس ه
ے چٌۓ اسکك بھ ی سٌتھ لیتٌ چٌۓ۔
کی لۓ

اسطٙد کی شٙطكق می ق علنٌو کی ر ل شائی ق ہی ق :

بہلی شاۓ :ى نٌد عحیٔ نے ،الش اف شٙطكق کٌ یكشا کٙىٌ ضٙلشي نہیق نے ،بل امٌـ ایك جىی فل

،امٌـ شٌفعی الش بعض رلس ًٙاھؿ علـ کی شاۓ نے۔

رشسٙي شاۓ :اف شٙطكق کٌ یكشا کٙىٌ ضٙلشي نے ،بل امٌـ اجنٖ بف جىیؿ کٌ م٘ھٍ نے،
ے کل عقیل بف عٌم ٙکی
الش کئی عحٌبل ٍے بھ ی اسکكی سىٖ کیٌنے ،الش بػی اس آئیف کی شاۓ نے ،اسلۓ

شلابُ ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اف شٙطكق کی ارائیگی بے چٖ ضٙلشي نے،

ے شٙمگٌہیق چالؿ کی چٌ تی ہیق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،ایكرالر  ،تٙم٘ي  ،يسٌ ئی،
ے سش بـ
جى ه
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ے حمكؼ کی ارائیگی
ابف مٌچل) ،الش حغٙت عن( ٙشض)سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق ":وكمىیف کك ا ب ٌ

ےظكہٙ
ے"(عحیٔ اث ،ٙسعیٖ بف ميعكش) ،اسی ل ۓ
كے لقُ شٙطكق کٌ خیٌؿ شکہىٌ چٌہ ۓ

ے ہك ج نٌ
ےشٙط کی ارائیگی ضٙلشي ہے ،اىبل کل اس مسئ لل میق رلنكق كے رشمیٌف کچھ ط ۓ
كے ل ۓ

ہك ۔

5۔ بعض شٙطیق ایسی ہیق جىکك شٙبعُ ،ىل عٙػ بل کل منٍكع قٙاش رب تی نے ،ب لکل اىکك

جٙاـ تؽ کہ تی نے ،ایسی شٙطكق کٌ س ًٙسے اعتیٌش ہی نہیق کیٌ چٌۓ گٌ ،ب لکل اى نٌ یكشا کٙىٌ جٙاـ

نے ،مثال رل سٙي ب یكي شٌري كے لقُ بل شٙط ل گٌۓ کل بہلی ب یكي کك طالؼ ربٖي چٌۓ،

حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :کسی
ے گٌ حك
ے ،اسکك لہی مى
ے اب ًی بہف کی طالؼ مٌى و
ے بل چٌئ ٛنہیق کل ابىٌ شاستل عٌػ کٍٙے کی لۓ
عكشت کی لۓ

ے ـقٖش میق نے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔
اس ه

اگ ٙبل کہٌ چٌۓ کل اس شٙط میق ،الش رلسٙي شٌري ىل کٍٙے لا لی شٙط میق کیٌ فٙؼ نے،

کل تی سٙي شٙط كے بٌشً میق تك بل کہٌچٌۓ کل لم عحیٔ نے ،الش حكتھ ی شٙط(بہلی ب یكي

ج سکك سكکف کہٌ چٌتٌنے کك طالؼ لا لی شٙط) بٌطؿ نے ،تك ہـ بل حكاب ربق لے  ،کل فٙؼ بل ھیکل

ے گھ ٙکی
بہلی ب یكي كے طالؼ كے نطٌلیل میق بہلی ب یكي کٌ سٙاس ٙنكصٌف نے ،اسىی رؿ شکًی نے ،اس ه

ے رشنٍكق کی طٙػ سے اس نٌ م٘اؼ اصاىٌنے ،جیکل رلسٙي سے شٌري ىل کٙىی ىی
بٙبٌري نے ،اس ه
ے
شٙط میق بل جی ٛنہیق نے ،الش ًص شٙعی ٍے اف رل نكق معٌملكق میق لاضٔ فٙؼ شکھٌ نے ،اسلۓ

کل تعٖر اضلاخ (ابؽ سے ضبٌرم ب یك ي شکھىٌ) ،اف میٌچٌت الش چالؿ جیٛلق میق سے ہے ،جىکك کسی
ے مىع بھ ی کیٌچٌسکتٌنے ،الش کیھ ی محٖلر بھ ی کیٌ چٌسکتٌنے ،جیکل طالؼ ،اہلل
نص حلُ الش ـفٌر کی لۓ
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كے ىٛربؽ سٍ سے ضبٌرم ىٌی سىٖبٖم چالؿ جی ٛسنچھ ی چٌ تی نے ( ،اس نٌ نطلٍ بل ھیکل ى نٌد ىل

کٙىی ىی شٙط تك شکھ ی چٌسکتی نے ،کل اسنیق کسی کٌ نكصٌف نہیق نے ،جیکل طالؼ کی شٙط  ،کسی کك

ے خیٌؿ سےنہیق شکھ ی چٌ سکتی ہے )۔
نكصٌف ہكىی ه

***

ر فعل " " 66

شٌري كے اخٙاچ ٌت می ق ؽ فٌب ُ شعٌشي

ے سے مىع ک ٙتی ہے ،جف
ے ،الش مٌري لسٌئؿ میق شٖت ب ٙت ٌ
شٙبعُ بہُ ضبٌرم نھ ٙمٌىگ ٌ

ے کی قٖش ل قینُ
سے شٌري ایسی مٌري سكرا بٌضي بف چٌ تی ہے ،حك عكشت کٌ رشچل الش اضرلاخی شش ت

گھٹٌ رب تی ہے  ،بٌبق ل حٌظ ،کل لم ابؽ ای سٌ معٍكي ششتل ہے ،حك س هیىُ ل وكرت ،الش بٌہ وی

ہنٖشري ب ٙمی ًی ہكتٌ ہے۔

_________________

ے
بل رفعل ،شٙبعُ کی چٌىٍ سے نھ ٙمیق میٌلغل سے ،الش مٌري اوكش میق س خ تی سے کٌـ لیٌ

سے مىع کٙىی ىی بىٌب ،ٙشٌري کك کـ خٙح بىٌٍے کی بٌت ک ٙتی نے ،اس نٌ دفصیلی سک ٙرفعل' '33میق گ٘ش

ے اجتنٌعی ـفٌرات
ج نٌنے ،مگ ٙرلنكق میق فٙؼ بل ھیکل رفعل ' '33میق امُ کی سمل راشي ،الش اس ه

كے ل حٌظ سے بٌت کیگئی نے ،ىی ٛل لی ،امُ کیطٙػ سے اس لاجٍ کك یكشا کٙىی ىی سمل راشي

اٹھٌتٌنے ،جیکل بہٌق حك بٌت سک ٙکیگئی نے ،لم شٙبعُ کٌ مىشٌنے ،الش شٙبعُ ،افٙار کك ،شٌري

كے لقُ امُ كے تئیق اىىی سمل راشي کٌ اج سٌس رىش ھی نے۔

***
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تی سٙي فصؿ
ے
خٌلىٖ الش ب ی كي كے مٌب ی ف تعل قٌت كے ضٌ ب ؾ

بل فصؿ ،خٌلىٖ الش ب یكي كے مٌبیف تعل قٌت كے ضٌبطكق کٌ سک ٙکٙش ھی نے ،خٌلىٖ الش ب یكي

كے رشمیٌف ،سكاۓ جىٖ مخعكص شعیكق كے ،اف میق بٙابٙي کٌ سک ٙنے ،بل فصؿ شٙبعُ كے

ابؽ نہٌبُ اھـ قٌعًٖ کٌ سک ٙکٙش ھی نے ،لم نے خكاتیف کی مستقؿ شخصیُ  ،الش اف میق وكحكر
ہ ٙطٙد کی اھلیُ الش عالجیُ  ،بھ ٙاس فصؿ میق خٌىٖاف كے تئیق مٙر کی سمل راشي کٌ بھ ی سکٙ

ے گھ ٙکی کس چٖ تؽ سمل راش نے ،بل سٍ دفصیؿ بٌىٓ
نے ،سٌتھ ہی اس نٌ بھ ی سک ٙھیکل خٌتكف ا ب ٌ

رفعٌت میق آۓ گی۔

رفعل " " 67

بعض مخعكص اوكش كے عاللم خٌلىٖ ل ب ی كي می ق مسٌلات

اسالـ کٌ عمكهی ضٌبطل ،خٌلىٖ ل ب یكي كے رشمیٌف مهن ؿ مسٌلات کٌ ہے ،الش بل اکث ٙل

ے کچھ ىحی
ے ای س
بی شت ٙاوكش ضىٖ گی میق ـقٙش ہے ،سكاۓ اس كے کل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ كے ا ب ٌ

کٌـ ل فٙائض ہیق ،ج يھیق رلسٙا اب ًی ج سنٌ ٌی لنفسیٌ تی سٌخُ کی نكعیُ ،الش اب ًی ىحی

خعكعیٌت كے بٌعّ اى حٌـ نہیق رً سکتٌ۔

اگ ٙمعٌش ٙتی سمل راشبٌق مٙر ل ضف میق کچھل اسطٙد دقسیـ کٙري چٌئیق ،کل خٌىٖاف ل

معٌش ًٙکی عمكهی منفعُ بٙآۓ تك اض شلۓ شٙبعُ اس میق کك ئی قیٌجُ نہیق ہے۔

________________
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اس رفعل میق اسالـ كے ابؽ عٌـ اصكؿ کٌ سک ٙنے ،لم نے بعض مخعكص اوكش كے عاللم

خٌلىٖ لب یكي میق مسٌلات ،اس نٌ سک ٙرفعل "9/ 8/ 7/ 6/ 5الش  :میق گ٘ش ج نٌنے۔

***

رفعل " " 68

اخال قی ل ار پی قٖ ش ب ق

ے کی شلش ًی میق ،خٌلىٖ ل ب یكي كے آیسی تعل قٌت
رفعل " "67میق م٘کكشم اس عمكهی ضٌب ؾ

جىٖ رشخ سب ؿ ار پی ل اخال قی قٖشلق الش شٙعی ضٌبطكق ب ٙمی ًی ہیق:
 - 5محیُ  ،ہنٖشري ،ابؽ رلس ًٙب ٙبھٙلسل ،الش خكش حٌ لی ل تىگی میق ابؽ رلس ًٙکی

رسُ گیٙي۔
 - 6جسف معٌشٙت الش ايسٌ ٌی عٛت ل جٙمُ کی بٌسٖاشي ۔
 - 7اضرلاخی ضىٖ گی كے تنٌـ اوكش میق بٌہ وی شضٌمىٖي الش مشٌلشت ب ٙمی ًی مهنؿ شٙاکُ ،الش

خٌلىٖ ل ب یكي میق سے ہ ٙابؽ کك رلس ًٙکٌ حصل ل تتنل الش معٌش ٙتی ل اضرلاخی ضىٖ گی میق

ے فٙض کٌ ت هنیؿ کىىٖم گٙراىىٌ۔
اس ه

۔۔۔۔۔۔

بل رفعل ،کچھ اعلی اخال قی ل شلچٌ ٌی اقٖاش كے بٌشً میق ہے ،اف میق سے کچھ بل ہیق:

2۔ محیُ ہنٖشري الش ابؽ رلس ًٙب ٙبھٙلسل،خكش حٌ لی ل تىگی كے القٌت میق ابکٖلس ًٙکی

بٌسٖاشي۔
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_محیُ لہنٖشري :اسنیق سے بعض کٌ سک ٙرفعل ' '28میق گ٘شج نٌ نے ،محیُ الش ہنٖشري كے

چ٘بٌت کی دفصیؿ تی س ًٙبٌب کی حكتھ ی فصؿ میق رفعل '/ 84/ 7:/ 75/ 74/ 73الش 87كے

ت حُ آئیگی۔
_ ابؽ رلس ًٙكے بھٙلسل كے بٌشً میق اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیقٌَ{ :ا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ٌر ا
ٌن آ َمنُوا ا ْجتَنِبُوا كَثِ ً
سو ا}( ال ح حٙات( )23 :اً ابنٌف لالك :بہُ ض بٌرم گنٌف سے ب ح ك،
س ُ
ض الظَّ ِّن ِإثْم َو َ َ ت َ َج َّ
ِ ّم َن الظَّ ِّن ِإ َّن َب ْع َ
کی كىکل بعض گنٌف گىٌم ہكتے ہی ق ،الش ت حسس ىل کٙل) ( ،الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ:
ے کل گنٌف (اىٖاضم سےکسی كے بٌشً میق کچھ کہىٌ) سٍ سے
"ضبٌرم گنٌف کٍٙے سے ب حك ،اسلۓ
ے مُ بٚل ،ابؽ رلسًٙ
ح ھك ٹی بٌت نے ،الش چٌسكسی مُ کیٌ کٙل ،لكگكق كے (عی یكق كے) بیچل

ب ٙغصل مُ کٙل ،الش بھٌ ئی بھٌئ بف ک ٙشہك" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي الش اجنٖ)۔

_ خكش حٌ لی ل تىگی كے القٌت میق ابؽ رلس ًٙکی بٌسٖاشي كے بٌشً میق اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے

ہیق:
اّلل شَ ِدٌدُ الْ ِعمَابِ }(النٌئٖم)3 :
بر َو التَّمْ َوى َو ََ تَعَ َ
{وتعاونو اَعلَى الْ ِ ّ
اّلل إِ َّن ّ َ
ان َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
اْلث ْ ِم َو الْعُدْ َو ِ
اونُو ا ْ عَلَى ِ
( ىی ىی الش خٖاتٙسی كے کٌوكق میق ابؽ رلس ًٙکٌ تعٌلف کٙل ،گىٌم الش سٙکشی كے کٌـ میق لكگكق

کی مٖر مُ کٙل ،اہلل سے ز شتے شہك ،ب ال شی ل اہلل کٌ ع٘اب س خُ نے) ،الش حغٙت ا یك

وكسی(شض) سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :ابؽ وكمف رلسًٙ
ے عنٌشت کیطٙد نے ،ابؽ سے رلس ًٙکكدمكبُ ملتی نے" بھ ٙآة ٍے اب ًی اى گ لیكق کك
وكمف کی لۓ

حكص ک ٙبتٌبٌ( ،عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،اجنٖ،تٙم٘ي  ،يسٌئ)۔
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ے اىٖاض میق ،ايسٌ ٌی عٛت ل ىٌوكس كے سٌتھ ضىٖ گی گ٘اشىٌ ،اسىی
 _3جسف معٌشٙت الش بھ ل

دفصیؿ رفعل'  '7:میق آۓ گی۔

 _4اضرلاخی ضىٖ گی كے تنٌـ معٌمالت میق ،بٌھ وی شضٌمىٖي ،الش مشٌلشت ب ٙمی ًی مهنؿ
ے۔
شٙاکُ ،ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکك ابىٌ جٛو الش مهنؿ کٙىیكاى سنچل

خٌلىٖ الش ب یكي كے رشمیٌف ،اخال قی الش شلچٌ ٌی اعلی اقٖاش کی کچھ الش مثٌلیق :اضرلاخی ضىٖ گی

كے معٌمالت میق ابؽ رلس ًٙکی اب ًی ج سنٌ ٌی عالجیُ ،الش قٌنك ٌی جیثیُ كے نطٌیؼ ،مهنؿ
ے راشي میق بٌھ وی شضٌ مىٖي  ،الش مشكشم ضٙلشي عيص ٙنے ،حكکل ايسٌ ٌی
ے راشي ،اس سٌح ل
سٌح ل

عنؿ كے اجتٙاـ ،الش اسىی سا تی ی سىٖ سے تعلؼ شکھتٌنے ،اششٌر بٌشي ہے:
ح عَلٌَْ ِه َما }(الی قٙن ( )344 :الش اگ ٙلم ب ٌھ و ی
َاو ٍر فَالَ ُجنَا َ
اض ِ ّمنْ ُه َما َوتَش ُ
{ فَ ِإ ْن أ َ َر ادَا فِ َ
صا ًَ عَن ت َ َر ٍ
ے كے لالٖبف،
شضٌ مىٖي الش مشكشم سے رلره حھٚلاىٌ چٌہیق تك اف ب  ٙکچھ گىٌم نہی ق) ،بعًی اگ ٙبؼ
ے ہیق ،الش آیسی مشكشم سے بل
ے رلره حھٚاٍے ہی میق اسىی نصلحُ سنچھ ت
ے اس ه
رلسٌؿ سے بہ ل

ے بھ ی چٌئ ٛنہیق کل
ے کیٌ نے ،تك اسنیق کكئ گىٌم کی بٌت نہیق نے ،اف رلنكق میق سے کسی کی لۓ
طۓ

رلس ًٙب ٙاسىی مٙضی كے بغی ٙاب ًی شاۓ تھكبے۔

ے میق بل بٌت نہٌبُ ضٙلشي ھیکل ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکك ابىٌ جٛو الش مهنؿ
اس معٌمى
ے،
کٙىیكاى ،ىی ٛاضرلاخ ی الش معٌش ٙتی ضىٖ گی میق ابؽ رلس ًٙكے بیغٌـ کك مهنؿ کٙىیكاى سنچل
َام ٍل ِ ّمنكُم ِ ّمن ذَك ٍَر أ َ ْو أُنثَى بَعْ ُ
ض }(
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَنًِّ  ََ أ ُ ِضٌ ُع عَ َم َل ع ِ
اششٌر بٌشي ہے  { :فَاسْت َ َج َ
ضكُم ِ ّمن بَعْ ٍ
ے شب ٍے اىىی رعٌ قیكؿ کٙتے ہكۓ فٙمٌبٌ ،میق کسی عنؿ کٙىیكامے كے
آؿ عنٙاف ( ،) 2:6 :سك اى ه

عنؿ کك لم مٙر ہك بٌ عكشت ،ضٌئع نہی ق کٙلى گٌ ،تـ ابکٖلس ًٙکٌ حصل ہك)( ،تـ ابکٖلس ًٙکٌ
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حصل ہك) اس نٌ نطلٍ بل ھیکل عكشت مٙر سے نے ،الش مٙر عكشت سے نے ،لھ٘ا آیس میق کك ئی

حھگٚا نہیق ،کكئ فٙؼ نہیق ،ب لکل بٌھ وی ت هنیؿ ،بٌھ وی تعٌلف،الش ابؽ رلس ًٙکك احھ ی طٙد
سنچھىٌ نے ،اہلل تعٌ لی ٍے مٛبٖ فٙمٌبٌ  :
احدَ ٍة َو َخلَكَ ِمنْ َها َز ْو َج َها َو َب َّ
ٌر ا}
س َو ِ
م ِمنْ ُه َما ِر َجا ً َ كَ ِث ً
اس اتَّمُو ا ْ َر َّبكُ ُم الَّ ِذي َخلَمَكُم ِ ّمن نَّفْ ٍ
{ ٌَا أ َ ٌُّ َها النَّ ُ
ے بٙلشرگٌش سے زشل جس ٍے تـ کك ابؽ شخص سے بیٖا کیٌ (بعًی الؿ) اس سے
(النساء ()5:لكگك ا بٌ

ے)۔
اس کٌ حكصا بىٌبٌ۔ بھ ٙاف رلنكق سے کثٙت سے مٙر لعكشت ( بیٖا کٙكے شلئے ضمیف ب )ٙبھی ال ر بۓ

اس ـفھكـ کی الش بھ ی آبتیق ہیق جى نٌ سک ٙگ٘ش ج نٌنے۔

***

رفعل ' " 69

ے اھلی ُ الش مستقؿ شخصی ُ کٌ لح كر
عكشت کی لۓ
ے مٌ لی
ے اشارً کٌ بٌس ل ل حٌظ ،ا ب ٌ
عكشت کك اسالـ میق مهنؿ شٙعی ل قٌنك ٌی اھلیُ ،ا ب ٌ

ے کٌ حؼ چٌعؿ ہے۔
سمل کی خكر مختٌشي ،الش ابىٌ خٌىٖا ٌی ىٌـ محفكظ شکھ ٌ

_________________

بل رفعل ،عكشت کی مهنؿ شٙعی لقٌنك ٌی اھلیُ كے سک ٙسے متعلؼ نے۔

اھلی ُ کٌ لؼكي لاغطالخی ـفھكـ:

ے معًی ہیق( ،ايسٌف ) ،کكئ
ع ٙپی ضبٌف میق ؿفظ اھلیُ ،تٌھؿ تٌھال سے مآخكس نے ،ج س ه

معیف کٌـ کٌـ کٍٙےكے ىئؼ لقٌب ؿ ہك گیٌ،عٌئلی قكاىیف الش ضہٙي حمكؼ كے بٌب میق ،ابؽ ایسی

خعكعیُ كے سٌتھ ،حك اس بٌب كے مٛاخ ل نكعیُ سے ھـ آھىؾ نے ،بل ؿفظ اسی معًی میق
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مستعنؿ نے ،اھلیُ اعال ،شٙبعُ اسالهی كے اج نٌـ سے مآخكس عٌئلی قكاىیف کٌ حصل نے ،بھ ٙاف

سے بل ،صھٙي قكاىیف کی طٙػ مىتقؿ ہكئ۔

ػ قل اسالهی میق اس کٌ ،اس معًی میق استعنٌؿ ھیکل ايسٌف میق ،شٙبعُ کی طے کٙرم ایسی

معیف صفٌت لخ عكعیٌت وكحكر ہكق ،حك اسکك شٙعی اج نٌـ ل نكا ھی کٌ منلػ بىٌٍے ،اف اج نٌـ

ل نكا ھی ب ٙمٙتٍ ہكٍے لامے حمكؼ ل فٙائض ،الش شٙبعُ كےىٛربؽ معتی ٙاسلكب میق تصٙفٌت

کٍٙے كے ىئؼ الش قٌب ؿ بىٌ تی ہكق( ،ايسٌنكق كے ) خكر سٌختل ضہٙي قٌنكف كے بٌب میق ،قٙبٍ
ے
قٙبٍ بل اسی معًی میق مستعنؿ ہے (،بعًی) ايسٌف کٌ ،اض شؤے قانون ،اس قٌب ؿ ہكىٌ  ،کل اس کی لۓ

ے جس ب ٙقٌنكف کكئ
حمكؼ ثٌبُ ہكق  ،ىی ٛلم سمل راشبٌق بٙراشُ کٙمے ،الش ای سٌ کٌـ لتصٙػ کٙس ه

معیف اث ٙمٙتٍ کٙتٌہك۔

اقسٌـ اھلی ُ:

اھلیُ کی رل قسنیق ہیق ،کسٍ حمكؼ کی اھلیُ ،الش تصٙػ کٍٙے کی اھلیُ ،کسٍ

ے
ے  ،ايسٌف کی لۓ
حمكؼ کی اھلیُ کٌ نطلٍ ايسٌف کٌ اس ىئؼ ہكىٌ ھیکل لم مچض حمكؼ چٌعؿ کٙس ه

ے ،کل کكئ الش صفُ لخعكعیُ بٌ
ے ايسٌف ہكٍے كے ىٌطے ثٌبُ ہك تی نے ،بغی ٙاس ه
بل اھلیُ اس ه

ے (بھ ی) ثٌبُ
شٙط بٌئ چٌۓ ،اس اصكؿ لمعیٌش كے نطٌیؼ بل اھلیُ ،جىیف ( (FETUSکی لۓ

ہك تی نے ،اس ل حٌظ سے کل لم (بھ ی) اہلل کٌ بیٖا کٙرم ابؽ ايسٌف نے ،لی هف اس نٌ ايسٌ ٌی لحكر ىٌقص

ے اىٖش ـقیـ ل مستق ٙنے ،ىی ٛاس نٌ اجتنٌؿ ھیکل لم
نے ،کیكىکل لم اب ًی مٌق کٌ مهنؿ تٌبع نے ،اس ه

ضىٖم بیٖا ىل ہك ،اسطٙد اسکك حمكؼ چٌعؿ کٍٙے کی مچض ىٌقص اھلیُ چٌعؿ نے،حكاسىی
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ے ضىٖم بیٖا ہكٍے ب ٙاسىی ايسٌىیُ
ے اسه
ے لۓ
ىٌمهنؿ الش ىٌ بٌئیٖاش ضىٖ گی كے مسٌلي نے ،جىٌى حل اس ه
ے ک سٍ حمكؼ
مهنؿ ہكچٌ تی نے ،الش اب ًی مٌق (كے بطف ) سے ضىٖم چٖ اہكٍے کی سٌعُ ،اس کی لۓ

کی مهنؿ اھلیُ ثٌبُ ہكچٌ تی نے ،ش ھی تصٙػ کٙىی ىی اھلیُ :تك بل ايسٌف کٌ اس قٌب ؿ ہكىٌ نے،

کل اس سے اس طٙد فعؿ عٌرش ہك ،کل حك اض شلۓ شٙبعُ معتی ٙہك ،بٌبق معًی کل اگ ٙاس سے،

خٙبٖ بٌ فٙلخُ جی سٌ کكئ عقٖ بٌ تصٙػ عٌرش ہك ،تك لم شٙبعُ کی ى نٌد میق معتی ٙہكگٌ ،الش اس
ے  ،بٌ کكئ بھ ی فٙض کٌـ اى حٌـ رً ،تك شٙعی
ے ،اگ ٙلم ىنٌض بٚنے ،بٌ شلضم شک ل
ے اج نٌـ مٙتٍ ہكى و
ب ،ٙاس ه

طكش ب ٙبل معتی ،ٙالش فٙض کكسٌقط کىىٖم ہكگٌ ،الش اگ ٙلم کسی کی چٌف ،بٌ مٌؿ ،بٌ عٛت ب ٙہٌتھ

زامے ،تك اس جٙـ ب ٙاسىی گٙفُ ہك گی ،الش اسکك مٌ لی لج سنٌ ٌی سٛا ري چٌۓ گی ،تصٙػ کٍٙے کی
ے ب ًٙمیق) ب٘شبعل عقؿ ،فٙؼ
ے ثٌبُ ہكٍے کی اسٌس(اح ل
ے اس ه
اس اھلیُ کی علُ ،بٌ ايسٌف کی لۓ

ل تنی ٛکٙىٌ نے ،اس اھلیُ کی رل قسنیق ہیق:
() 2

تصٙػ کٍٙے کی ىٌقص اھلیُ :بل تصٙػ کٍٙے کی لم عالجیُ نے ،حك ىٌقص قكت ل
ے وكحكر ہك تی نے ،بٌبعض چٌىت
لیٌقُ كے سٌتھ ثٌبُ ہك تی نے ،بل بلكغُ سے بہ ل

ے كے
میق بلكغُ كے بعٖ بھ ی وكحكر ہك تی نے ،جیکل ايسٌف بلكغُ کك بہكى ح ٌ

بٌلحكر ىٌقص ل ىٌمهنؿ اھلیُ کٌ چٌمؿ ہك ،بٌ اس سے ب ه س ٙمحٙلـ ہك۔
( ) 3تصٙػ کٙىی ىی کٌمؿ اھلیُ :بل (تصٙػ کٍٙے کی) لم عالجیُ نے ،حك یكشي قكت ل

ے ب ٙلحكر
لیٌقُ كے سٌتھ ثٌبُ ہك ،بل ب ختگئی عقؿ كے سٌتھ بلكغُ کك بہكى ح ٌ

میق آ تی نے ،مٙر ل ضف رلنكق اس میق ب ه سٌق ہیق۔
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جىٌى حل مهنؿ اھلیُ( :کسٍ حمكؼ الش تصٙػ کٍٙے کی) رلنكق عالجی تكق كے

ے کٌ ىٌـ نے ،اغطالد شٙبعُ میق "اعتٖاؿ" سے مٙار بػی نے،
رشچٌت کنٌؿ كے عٙلخ تؽ بہكى ح ٌ

جیکل ىٌقص اھلیُ ،اف رلنكق عالجی تكق کی اس چٌلُ سے عیٌشت نے ،حك اف كے بٌ اف میق سے
ے ہك تی نے ،لھ٘ا اگ ٙاھلیُ کسٍ حمكؼ کی اسٌس،
ے سے بہ ل
کسی ابؽ كے رشچۂ کنٌؿ تؽ بہكى ح ٌ

ايسٌىیُ نے ،الش تصٙػ کٍٙے کی اھلیُ کی بىیٌر عقؿ نے ،تك عكشت سے ( صفُ) اھلیُ اسی

لقُ س لٍ ہك گی  ،جیکل بل رلنكق اشیٌو اس سے سلٍ ک ٙلی چٌئیق ،بہلی کٌ سلٍ کیٌ چٌىٌ من هف

نہیق ،الش رلسٙي،ج ٍكف ل ضعػ ع ق ؿ سے ضائؿ ہك تی نے۔

عكشت كے " مٌ لی سمل"  1کی استقاللی ُ:

ے "مٌ لی سمل" کٌ مستقؿ الش الؾ ہكىٌ نے ،جىٌى حل عكشت کٌ ،ابىٌ مهنؿ مٌ لی
اس نٌ ىتی حل اس ه
سمل نے ،حك مٙر كے مٌ لی سمل سے سشا بھ ی کـ ت ٙنہیق نے ،اسی طٙد اسکك نطل قٌ مٙر کی طٙد ،منمكلل

ے کٌ حؼ چٌعؿ نے۔
لغی ٙمنمكلل چٌئٖارلق الش ضشنقٖ جیسی ہ ٙطٙد کی رللُ کٌ مٌلؽ بى ٌ
ے اس نٌ نطلٍ بل ھیکل اس نٌ
تك حكىکل عكشت مف جنلل ايسٌنكق میق سے ايسٌف نے ،اسلۓ

ے بل اھلیُ ثٌبُ
ے لۓ
ابىٌ سمل نے ،حك اھلیُ کسٍ حمكؼ کی اسٌس نے ،لھ٘ا لقُ بیٖائش سے اس ه

ہك گی ،الش وكت ب ٙہی اس اھلیُ کی اىتھٌ ہك گی۔

الش عكشت حكىکل فٙائض شٙبعُ کی منلػ نے ،لھ٘ا اس نٌ نطلٍ بل ھیکل اسکك تصٙػ

کٍٙے کی لم اھلیُ چٌعؿ نے ،ج سىی بىیٌر ب ٙاس سے ف ٙائض شٙبعُ کی ارائیگی کٌ نطٌلیل ہكتٌ نے،

ے صفحٌت ب ٙاسىی تشٙبٔ گ٘ش جىی نے۔
 1۔ بچھل
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ے حمكؼ کٌ نطٌلیل ک ٙتی نے ،لھ٘ا عكشت ،حمكؼ چٌعؿ کٍٙے ،الش
الش لم خكر ،رلسٙلق سے ا ب ٌ

تصٙػ کٍٙے کی رلنكق اھلی تكق میق مٙر جیسی نے۔
رلیؿ سے بل بٌت ثٌبُ ہكج ىی ھیکل ج هـ اسٌس(  )1بل نے کل عكشت سٌشً اج نٌـ شٙبعُ

شٙبعُ میق ،مٙر كے مسٌلي نے ،اف میق لم اج نٌـ بھ ی ہیق جف سے حمكؼ لفٙائض ثٌبُ ہكتے
ے بٌب کی رلسٙي فصؿ کی رفعل'  '67میق ب ٙؾ فتگك كے لقُ ،اس اسٌس کی تشٙبٔ کی
ہیق ،آئیف كے بہ ل

چٌج ىی نے ،الش بہُ سی ًعكص شٙعیل سے اسىی رلیؿ ري چٌج ىی نے۔

عكشت كے مٌ لی تصٙفٌت:

عكشت کك اب ًی ملهیُ میق ،اض شلۓ شٙبعُ ـقٙشم ہ ٙقسـ كے تصٙفٌت کٍٙے کٌ حؼ

چٌعؿ نے ،جىٌى حل لم خٙبٖ ل فٙخُ کٙسکتی نے ،ابؽ سٌمٌف کٌ ،رلس ًٙسٌمٌف سے تیٌرلل

کٙسکتی ہے،ہٖبل رً سکتی ہے،لعیُ کٙسکتی نے ،الش قٙض کٌ لیف ربف کٙسکتی نے ،لغیٙم ل

ے،اف میق سے کكئ بھ ی تصٙػ ،بٌة بٌ
ے ہی اشارً سے ىٌف٘ ہكى و
ے ابٌ
ے تصٙفٌت اس ه
غیٙم ،ىی ٛاس ه

ظكھ ٙبٌ بھٌئ کی مٙضی ب ٙوكقكػ ىل ہكگٌ۔

عكشت كے مٌ لی تصٙفٌت ق ٙآ ف کی شل ش ًی می ق :
اششٌر بٌشي تعٌ لی نے :
اّلل ِب ِه بَعْ َ
{ َو ََ تَت َ َمنَّ ْو ا ْ َما فَ َّ
لر َجا ِل نَ ِصٌب ِ ّم َّما اكْتَسَبُو ا ْ َولِلنِّسَاء نَ ِصٌب ِ ّم َّما
ض لِّ ِ ّ
ضكُ ْم عَلَى بَعْ ٍ
ض َل ّ ُ
اّلل ك َ
اّلل ِمن فَ ْ
ً ٍء عَ ِلٌ ًما }( الىسٌو (، )43:الش جس ج ی  ٛم ی ق اہلل ٍے
س ْب َن َو ا ْ
اكْت َ َ
َان ِبكُ ِّل شَ ْ
ض ِل ِه ِإ َّن ّ َ
سؤَلُو ا ْ ّ َ
تـ میق سے بعض کك بعض ب ٙفغی لُ ري ہے اس کی ہكس مُ کٙل مٙرلق کك اف کٌوكق کٌ ثكاب ہے

1

۔ اسٌس سے مٙار لم اعؿ بٌ بىیٌر نے جس ب ٙاجنٌـ کی بىٌ ہك تی نے ،الش جسىی طٙػ فتكي ل تٙجیٔ میق شحكع کیٌ

چٌتٌنے۔
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ے الش اہلل سے اس کٌ فغؿ
ے الش عكشتكق کك اف کٌوكق کٌ ثكاب ہے حك انہكق ٍے ک ۓ
ح ك انہكق ٍے کۓ

ے شہك کچھ شؽ نہیق کل اہلل ہ ٙج ی  ٛسے لاقػ ہے ) ،ـفسٙبف كے نطٌیؼ بہٌق کنٌئ
(لکٙـ) مٌىگت
سے مٙار عنؿ الش کٌـ نے  ،1ىی ٛابؽ الش ـقٌـ ب ٙاششٌر خٖالىٖي نے:
{فَإِ ْن أ َ ْر َ
وف ل إِن تَعَاسَ ْرت ُ ْم فَسَت ُ ْر ِض ُع لَهُ أ ُ ْخ َرى}
ور هُ َّن َو أْت َ ِم ُروا بٌَْنَكُم بِ َمعْ ُر ٍ
ضعْ َن لَكُ ْم فَآتُو هُ َّن أ ُ ُج َ
ے کك) رلره بالئی ق ،تك انہیق اىنٌ معٌلضل
( الطالؼ ( )7 :نطل قل ب یكبٌق) اگ ٙتهھٌشي تمهاری خٌط ( ٙبؼ

ارا کٙتے شہك ،الش بٌھـ مىٌسٍ طكش ب ٙمشكشم کٙلیٌ کٙل ،الش اگ ٙتـ بٌھـ رظكاشي محسكس کٙل تك اس ے

ے ـفھكـ سے معلكـ ہكتٌ ھیکل
(اب کكئ) رلسٙي عكشت رلره ب الۓ گی) (اس آبُ الش اس ه

ے کك رلره
ے عقٖ اچٌشم میق فٙیؼ بف سکتی نے ،حك معیف اجٙت كے عكض ،کسی بؼ
 ،عكشت ای س

ے
ے خكر کك اجٙت ب ٙر ب ٌ
ے کك رلره بالٍے کی لۓ
ے عنؿ میق آۓ ،الش عكشت كے کسی بؼ
بالٍے کی لۓ

ے چٌئیق لے،الش لعیُ لا لی آبُ
(كے عنؿ) ب ٙاض شلۓ شٙبعُ چٌئ ٛرب گ ٙتنٌـ اچٌشً قیٌس ک ۓ
ے اسىی
سے عٌػ طكش ب ٙظٌھ ٙہیکل عكشت کی لعیُ قٌب ؿ قیكؿ ہے،الش تٙکل کی دقسیـ سے بہ ل

ے مٌ لی
لعیُ ىٌف٘ کی چٌئیگی،الش اسی آبُ میق لاشر ؿفظ"ربف"بھ ی بػی بتٌتٌھیکل عكشت کك ا ب ٌ
معٌمالت میق تصٙػ کٌ یكشا حؼ چٌعؿ ہے۔ 

عكشت ك ے مٌ لی تصٙفٌت سىُ کی شل ش ًی می ق :
ے مٌلکكق سے اب ًی
حغٙت بٙبٙم (شض)كے قصل میق آتٌ ھیکل آة ابؽ بٌىٖي تھیق ،الش ا ب ٌ
ے کچھ شقـ ـقٙش ک ٙش ھی تھ ی( کل اگ ٙلم ارا ک ٙربق تك آضاري ملحٌئیگی) ،اسی
آضاري كے حعكؿ کی لۓ
ے حغٙت عٌئشل(شض) سے کچھ مٖر مٌىگی تھ ی ،الش آة ٍے حغٙت بٙبٙم کی مٖر کٙىٌ
ـكصٖ کی لۓ

 1۔ امٌـ طیٙي :چٌمع الییٌف فی تٌلب ؿ اؿقٙآف  82 / 3۔
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ے مٌلکكق ٍے شٙط ل گٌئ تھ ی کل لىو  1اف ہی کك چٌعؿ ہك گی ،تك ى بی کٙبـ
قیكؿ بھ ی کٙلیٌ تھٌ ،مگ ٙاى ه

علی اہلل علیل لسلـ ٍے حغٙت عٌئشل(شض) سے فٙمٌبٌ( ":بٌىٖي) خٙبٖ لك ،الش بھ ٙاسکك آضار کٙ
ے کل لىو اسی کك چٌعؿ شھیگی جس ٍے آضار کیٌ" ( عحیٔ چٖبّ ،عحٌد ستل ،اجنٖ ،
رل ،اسلۓ

راشهی)۔

ے مٌؿ میق
بل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی سىُ سے ثٌبُ لاضٔ رلیؿ ھیکل خكاتیف ا ب ٌ

تصٙػ کٙسکتی ہیق ،آة كے قكؿ  ":خٙبٖل الش آضار کٙرل" سے بػی ثٌبُ ہكتٌنے ،چٖبّ کی شٙد

کٙىیكالكق ٍے کہٌ ھیکل اس چٖبّ سے ثٌبُ ہكتٌ ھیکل بٌ شعكش خٌتكف اب ًی ت حٌشت خكر کٙسکتی

نے ،چٌنے لم شٌري شٖم ہی کیكق ىل ہك۔

ے مٌؿ
ىی( ٛاس سے بل بھ ی ثٌبُ ہكتٌ ھیکل) بٌشعكش خٌتكف کٌ ،ظكھ ٙکی اچٌضت كے بغی ٙا ب ٌ

میق تصٙػ چٌئ ٛنے ،اـ المؤمىیف حغٙت ضبىٍ بىُ ج حش(شض) جىکك (اـ النسٌکیف) كے
ے ربٌ تھٌ کل آة سكت
ىٌـ سے بٌر کیٌ چٌتٌنے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے آب کك بل ؿ قٍ اسلۓ

ے راٍے بىٌبٌ ک ٙتی تھیق ،الش اىکك بٌضاش میق بیٓ ک، ٙاىىی قینُ
کٌت تی تھیق ،اسکك عٌػ ک ٙتی تھیق ،اس ه
ے ،بی حىٌ ،عٖقل
غٙب یكق میق بٌىِ ربٌ ک ٙتی تھیق  ،2بل سٍ (اـ النسٌکیف) كے مٌ لی معٌمالت ت ل

کٙىٌ ،لغیٙم ل غیٙم۔

1

ے ششتل کٌ ىٌـ نے حك آضار شٖم غالـ میق الش اسکك آضار کٙىیكامے كے رشمیٌف ہكتٌنے ،بھ ٙاف رلنكق كے
۔ بل ابؽ ای س

رشمیٌف حمكؼ ل نطٌلیٌت بھ ی ہكتے ہیق  ،مث ال آضار شٖم غالـ اآگ ٙفكت ہكچٌۓ الش اسنٌ کكئ لاشج ىل ہك تك بل آضار
کٙىیكاى مٌلؽ اسنٌ لاشج ہكگٌ۔
 2۔ ابف جح ٙعوقال ٌی :اىعٌبۃ 32 /8 :۔
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الش حغٙت میمكىل بىُ چٌشج(شض) سے مٙلي ھیکل آة ٍے اب ًی ابؽ بٌىٖي ،ى بی کٙبـ

ے بىٌ آضار کٙري ،بھ ٙى بی (ص)سے اس نٌ سک ٙکیٌ تك آة ٍے فٙمٌبٌ" :
علی اہلل علیل لسلـ سے اچٌضت ل ۓ

ے ضبٌرم بٌعّ اج ٙہكتٌ" ( عحیٔ چٖبّ،
ے راشلق کك ربٖبتیق تك بل تهھٌشً ل ۓ
ے شش ت
اگ ٙا ب ٌ

ب خٌشي)۔

الش حغٙت چٌب(ٙشض) سے مٙلي ھیکل " ابؽ بٌش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ عیٖ كے رف
ے،الش اىکك ًصی حُ
کھ ًٚہكۓ ،ىنٌض بٚھٌئ" خطیل ربٌ ،بھ ٙخكاتیف کیطٙػ تشٙیػ لی گ ۓ
ے ،الش حغٙت
فٙمٌئ(،اس رلشاف) آة حغٙت بالؿ(شض) كے ہٌتھ ب ٙٹیؽ ل گٌۓ ہكۓ ت ل
ے ،ج سنیق عحٌبیٌت ابىٌ ابىٌ عٖقل زاؿ ش ھی تھیق" (عحیٔ
بالؿ(شض) ابىٌ کیٚا بھیالۓ ہكۓ ت ل

چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ ایك رالر  ،اجنٖ) ،اسكقُ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے خكاتیف سے بل

ے ظكھٙلق کی اچٌضت سے عٖقل کٙش ھی ہك؟ ىی ٛبل بھ ی رشبٌفُ نہیق
نہیق رشبٌفُ فٙمٌبٌ کل آبٌ تـ ا ب ٌ

ے مٌؿ كے ابؽ تہٌئ سے ى نٌؿ ش ھی ہك؟ اگ ٙاس ج هـ میق کسی اختالػ کی
فٙمٌبٌ کل بل عٖقل تـ ا ب ٌ

گى حٌئش ہك تی تك آة ضٙلش رشبٌفُ فٙمٌتے ،اس طٙد کٌ سكاؿ ىل کٙىٌ ،چٖبّ كے عٌـ ـفھكـ بٙ

رىلُ کٙتٌنے ،جی سٌ کل علنٌو ٍے بتٌبٌ نے۔

جس طٙد خكاتیف کك (اسالـ میق) مهنؿ شٙعی ل قٌنك ٌی اھلیُ چٌعؿ نے ،اسی طٙد

ے خٌىٖا ٌی ىٌـ کی حفٌظُ ،الش ظكھ ٙسے الؾ ،اب ًی سا تی شخصیُ کی خكر مختٌشي کٌ حؼ بھ ی
اىکك ا ب ٌ

چٌعؿ نے ،بل ابؽ ای سٌ معٌملل نے ،جس ب ٙضمٌىل شسٌلُ سے آخ تؽ تنٌـ علنٌو کٌ ادفٌؼ شھٌنے۔

***
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رفعل " " 6:

خٌىٖاف كے تئی ق مٙر کی سمل راشي

مٙر کك خٌىٖاف كے الب ٙسٙبٙس تی چٌعؿ ہے ،کیكىکل خٌىٖاف ،جىٖ افٙار ب ٙمشتنؿ

ے کسی قیٌرت کٌ ہكىٌ ضٙلشي ہے ،اس قیٌرت كے بغی ٙاس کی چٌلُ
ے لۓ
معٌش ٙتی اکٌ ئی ہے ،ج س ه

ے مٛاخ الش اب ًی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی سٌخُ
رگٙگكق ہكچٌۓ گی ،الش اس نٌ شیٙاضم بوھ ٙچٌۓ گٌ ،مٙر ا ب ٌ

کی شل سے اس سمل راشي كے لكاضمٌت یكشً کٍٙے الش اسىی مى قتیق بٙراشُ کٍٙے کٌ اھؿ ہے ،بل

سٙبٙس تی ،ضلش ضبٙرس تی الش جی ٙل تسلط کی سٙبٙس تی نہیق ہے ،ب لکل بل خٌى ٖاف کی حفٌظُ ل

ىگھٖاشُ کٍٙے ،اس كے مٌري ـفٌرات کك ی قی ًی بىٌٍے ،ىی ٛخكف ی سیىل بہٌک، ٙشلضي کنٌک ،ٙالش مٌؿ

چٌعؿ کٙكے اسىی ؽ فٌلُ کٍٙے کی ىٌگٛب ٙالش جت وی سمل راشي ہے۔

_____________________

اس رفعل میق خٌىٖاف كے تئیق مٙر کی سمل راشي کٌ سک ٙنے ،ىی ٛاس سمل راشي کی نكعیُ الش

اسىی چٖ کٌ سک ٙنے،الش رفعل'  '25میق اس نٌ سک ٙہكج نٌ نے۔

***

رفعل " " 71

ے گھ ٙمی ق سمل راشي
عكشت کی ا ب ٌ

ے مٛاخ الش
ے (بھ ی) ابؽ طٙد کی ایسی سٙبٙس تی ـقٙش کٙتٌہے ،حك اس ه
اسالـ ،عكشت کی لۓ

اسىی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی سٌخُ كے نطٌیؼ ہے ،الش ظكھ ٙكے سٌتھ سٌتھ اسکك بھ ی ،گھ ٙالش ب حكق

كے اف اوكش کی ،جىىی لم ىگھٖاشُ ک ٙتی ہے  ،سمل راش ل ى گہیٌف سنچھتٌہے ،بل ایسی سمل راشي ہے
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ے اب ًی ابؽ اھنیُ ہے ،الش
جس کی اب ًی ابؽ جیثیُ ،الش جس کی خٌىٖاف ل سٌشً معٌش ًٙکی لۓ
حك مٙر کی سمل راشي سے کسی بھ ی طكش کـ ،اھـ نہیق ہے ،ب لکل اخال قی ل معٍكي خٌعیُ میق اس سے

بٚه کٙہے۔

_________________

ے مٛاخ الش
بل رفعل بتٌ تی ھیکل خكاتیف کك بھ ی ابؽ طٙد کی ایسی سٙبٙس تی چٌعؿ نے ،حك اى ه

اىىی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی سٌخُ كے نطٌیؼ نے ،سٌتھ ہی خكاتیف کك ی قی ًی طكش ب ٙابؽ ایسی اعلی ل اشفع
سمل راشي ري گئی نے ،حك اہلل ٍے انػی كے سٌتھ مخعكص ک ٙشکھ ی نے ،لم نے جنؿ ،الش بھ ٙمٌق

ے کی سمل راشي ،ىی ٛالىر کی تٙبیُ الش اس شام میق بیش آىیكا لی ب ٙی شٌىیكق ب ٙعی ،ٙالش ب حكق کی
بى ٌ

ے کٌـ ہیق)
عن ٙكے مختلػ مٙچلكق میق بیش آىیكا لی مى قتكق ب ٙبٙراشُ کی طٌقُ( ،بل ای س

ے دقٙبیٌ ىٌمن هف نے ،بعض لكگكق کی چٌىٍ سے ،اس سمل راشي کی اھٌىُ،
جى نٌ اى حٌـ ربىٌ ،مٙر کی لۓ

الش اسىی اھنیُ کك کـ کٙىی ىی کكششكق كے بٌلحكر( ،اسنیق کكئ شؽ نہیق کل) بل بہُ بٚي سمل

ے خشؽ ہكچٌئیق لے( ،جنؿ
ے بغی ٙيسؿ ايسٌ ٌی ختـ ہكچٌئیگی ،نكع ايسٌ ٌی كے ج شك
راشي نے ،اس ه

ے رلره كے سٌتھ سٌتھ،
ے ابٌ
ے كے ل ۓ
ے بؼ
ل لىرت کی اف سمل راشیكق كے سٌتھ سٌتھ) مٌق ہی ا ب ٌ

ے ًظ ٙآتے ہیق ،اى نٌ اثٙ
ے شلئیق شلئیق سے حھله ت
محیُ ل ى گہٖاشُ كے رشبٌ اىٗب لتی نے ،حك اس ه

اسكقُ تؽ بٌ قی شھتٌ نے ،جٍ تؽ کل بل ب ًٚنہیق ہكچٌتے ،بل مٌق ہی نے حك اىىی تٙبیُ ک ٙتی

ے اخالؼ ل کٙراش کك سٖھٌ شٍے کی سمل راشي لی تی نے ،کیھ ی
نے ،اىىی مهنؿ ى گہٖاشُ ک ٙتی نے،اى ه
ے جٍ لم وكحكر ىل ہك ،سٌتھ ہی بل عكشت گھ ٙکی مى تظنل بھ ی نے ،الش
ظكھ ٙكے سٌتھ ،تك کیھ ی اکیى

اسىی ملکل بھ ی ،گھ ٙلالكق کی ى گہٖاشُ ،گھ ٙکك گكشۂ اطنیىٌف ل سکكف ،الش شاجُ ل محیُ کٌ ٹھ نٌ
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ىل بىٌىٌ اس نٌ فٙض نے ( ،حك کل ی قیىٌ) نہٌبُ اھـ لعظیـ فٙض نے ،حغٙت عیٖاہلل بف

عن(ٙشض) سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق ،میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك فٙمٌتے سىٌ نے":
ے ظكھٙ
ے چٌك لے ،عكشت ا ب ٌ
تـ سٍ سمل راش ہك ،تـ سٍ لكؾ اب ًی سمل راشیكق كے بٌشً میق یكح ل

ے ب حكق کی سمل راش نے" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ  ،ایك رالر ،تٙم٘ي)۔
كے گھ ٙالش اس ه

بل سمل راشبٌق ،بل فٙائض ،بل امتیٌضات ،جس سے اہلل ٍے عكشتكق کك نكاضا نے ،بػی خٌىٖاف کی

بٌئیٖاشي کٌ جٛو ىب ن فؽ نے ،الش خٌىٖاف ،معٌشٙم کٌ ابؽ بىیٌري عيص،ٙالش اسىی نغیكطی ل بھالئ

کٌ اھـ ستكف نے ،اگ ٙلم اف سمل راشیكق سے رستیٙراشي اختیٌش کٙمے ،جی سٌکل بعض تعصٍ ی سىٖ ،الش

شٙی سىٖ لكگكق کٌ بٙلبگىٗا نے ،تكخٌىٖاف الش معٌشٙم ،تیٌ ھی ل بٙبٌري کٌ ش نٌش ہكچٌۓ گٌ( ،اگ ٙفی

ال حٌؿ نہیق) تك کچھ مٖت بعٖ۔

***
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ح ك تھ ی فصؿ

متی ٌرؿ اضرلاخ ی حمكؼ ل لا جی ٌت

اس فصؿ میق خٌلىٖ ل ب یكي كے مشت ٙکل حمكؼ ل لاجیٌت کٌ سکٙنے ،سٌتھ ہی ظكھ ٙبٙ

ب یكي كے ،الش ب یكي ب ٙظكھ ٙكے حمكؼ کٌ بھ ی سک ٙنے ،اس فصؿ میق تیف وكضكعٌت ہیق ،اس

فصؿ کی شٙلعٌت ابؽ ایسی رفعل سے ہك تی نے ،حك نكحكانكق کك شٌري كے اسالهی اصكلكق سے

شلشىٌس کٙاٍے كے بٌشً میق نے۔

رفعل " " 72

نكح كانكق کك شٌري كے اسالهی اصكلكق سے شلشىٌس کٙاىٌ

ضٙلشي ہیکل رلنكق نكحكاف ع نفكق ( نكحكانكق الش رلشیٛاكق) کك شٌري ،الش خٌلىٖ ل

ب یكي كے بٌہ وی سلكؽ ل بٙتٌك كے اوكش سے متعل قل اسالهی اصكؿ ل ضكابط ،الش آراب ل قٖشلق ،ىیٛ

احھ ی لکٌمیٌب اضرلاخی الش خٌىٖا ٌی ضىٖ گی بىٌٍے كے اسیٌب ل ل سٌئؿ سے لاقػ کٙاچٌۓ۔

_________________

بل رفعل نكحكانكق کك شٌري كے اسالهی اصكلكق سے شلشىٌس کٙاٍے کی اھنیُ ،ىی ٛاحھ ی

ے کٙراش كے بٌشً میق بتٌ تی نے ،حك کل جکكمُ الش
لکٌمیٌب اضرلاخی خٌىٖا ٌی ضىٖ گی میق اس ه

معٌشٙم كے تنٌـ اراشلق کی سمل راشي ھیکل شٌري کی اف اعلی قٖشلق الش اصكلكق کك عٌـ لكگكق كے

رشمیٌف عٌـ کٙبق  ،الش لكگكق میق اسىی بٌبىٖي کٌ شعكش بیٖا کٙبق ،حغٙت عیٖ اہلل بف عن(ٙشض)
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سے مٙلي نے کل میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك فٙمٌتے سىٌنے ":تـ میق کٌ ہ ٙشخص
ے صفحٌت ب ٙگ٘ش ج ىی نے)۔
سمل راش نے۔۔۔" (چٖبّ بچھ ل

اس شلشىٌسی كے ا ہـ بہلك ہیق :اخال قی ل جىسی اى حٙاػ كے اسیٌب كے خالػ ،نكحكانكق
ے خٌىٖاف الش
ے شٌري ،الش چ لٖ شٌري کی اھنیُ ل ضٙلشت ،م٘ھٍ  ،اخالؼ  ،اح ل
کی قلعل بىٖي کی لۓ

ذقٌف تی ل معٌش ٙتی بىیٌرلق ب ٙشٙبؽ جیٌت کٌ جسف اىت خٌب ،شٌري كے اخٙاچٌت میق ک وی الش

اعتٖاؿ ی سىٖي  ،اضرلاخی ضىٖ گی کی بىیٌر ،بیٌش محیُ  ،ہنٖشي ل ىی ىی ،آیسی تعٌلف ،بٌھ وی مشكشم ،الش

ضىٖ گی كے تنٌـ معٌمالت میق آیسی شضٌمىٖي ، ،ىٌچٌ قی الش اختالفٌت سے بعٖ ،متیٌرؿ اضرلاخی

ے ى نٌلىٌ ،خٌىٖاف كے
حمكؼ ل لاجیٌت کی بٌبىٖي ،حكصً كے رشمیٌف اختالفٌت كے چؿ كے شاس ت

ـقٌعٖ سے آگٌہی ،الش اىکك یكشا کٙىی ىی کكشش ،م٘ھ بی  ،اخال قی الش اسالهی اصكلكق کی بىیٌرلق بٙ

ے عاللم الش بھ ی بہُ سٌشً بہلك ہیق حك اس آئیف میق
ے رلنكق کی سمل راشي ،اس ه
ب حكق کی تٙبیُ کی لۓ

مختلػ جگھكق ب ٙبطكش خٌص رفعل ' '42الش ' '56میق م٘کكش ہیق ،ىی ،ٛم٘کكشم رلنكق رفعٌت ،الش

اس وكضكع سے متعلؼ رلس ًٙرفعٌت کی تشٙبٔ میق لاشر قٙآ ٌی آب تكق الش اچٌربّ میق آۓ

ہیق۔

اس شلشىٌسی كے اسیٌب ل طٙیلہٌۓ کٌش ،کسی ابؽ طٙی قل ب ٙوكقكػ نہیق ہیق ،ب لکل

اسنیق تعلیـ لتٙبیُ ،سشائع ابالغ ،الش ذقٌفُ كے تنٌـ لسٌئؿ ل اسیٌب شٌمؿ ہیق۔

***
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بہال وكضكع :مشت  ٙک ل حمكؼ ل فٙائض

بل وكضكع ،ظكھ ٙالش ب یكي كے مشت ٙکل حمكؼ لفٙائض کٌ سک ٙک ٙشہٌنے ،اضرلاخی سمل

ے کی تٙغیٍ رىشہٌ نے،
راشیكق میق ا بؽ رلس ًٙسے تعٌلف ،ادفٌؼ شاۓ الش حھگٚلق سے رلش شھ ٌ
ے بھ ی بتٌ شھٌنے ،سٌتھ ہی ظكھ ٙالش ب یكي کك اسالهی آراب ابىٌٍے کی
ىی ٛاختالفٌت كے ضٌب ؾ

ًصی حُ بھ ی ک ٙشھٌنے ،اسی طٙد لكگكق ،خٌص طكش سے بٚلسیكق الش ششتل راشلق سے جسف

سلكؽ ب ٙابھٌش شھٌنے ،اسنیق حھ رفعٌت ہیق۔

***
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اضرلاخ ی ف ٙائض کی ارا ئیگی می ق اب ؽ رلس ًٙکی معٌلىُ
ے مخلص ہكق ،ابؽ رلس ًٙبٙ
ظكھ ٙل ب یكي رلنكق ب ٙىضـ ہے ،کل ابؽ رلس ًٙکی لۓ

اعتنٌر ل بھٙلسل کٙبق ،ىی ٛب حكق کی تٙبیُ ل ىگھٖاشُ ،الش اضرلاخی ضىٖ گی كے فٙائض کی ارائیگی

میق ہ ٙچٌؿ الش ہ ٙصكشت میق ،ابؽ رلس ًٙکی اعٌىُ ،الش ابؽ رلس ًٙکك اوكش خی ٙکی تل قیف

کٙبق۔

_______________

بل رفعل ،ظكھ ٙالش ب یكي ب ٙىضـ قٙاش رب تی ھیکل اف رلنكق كے ششتل کی بىیٌر ،اخالص،

اعتنٌرا لش بھٙلسل ،ىی ٛابؽ رلس ًٙکك اوكش خی ٙکی تل قیف کٍٙے ،الش ابؽ رلس ًٙکی اعٌىُ بٙ
ے اىٖاض
ے الش اح ل
ے مخلص ہكىٌ ،الش ابؽ رلس ًٙب ٙاعتنٌر لبھٙلسل ،بھ ل
قٌئـ ہك ،ابؽ رلس ًٙکی لۓ
ے اىٖاض میق سٌتھ گ٘اشىٌ
ے الش اح ل
میق ابؽ سٌتھ ضىٖ گی گ٘اش ٍے كے لكاضـ میق سے نے،الش بل بھ ل
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ے خیٙ
لاجٍ نے ،اس نٌ بیٌف (رفعل  ) 7:میق آشاھٌ نے ،ابؽ رلس ًٙب ٙبھٙلسل ،ابؽ رلس ًٙکی لۓ

خكاہی ،الش ابؽ رلس ًٙکی اعٌىُ کٌ عمكهی ـفھكـ رفعل ' '68میق گ٘ش ج نٌ نے،ىی ٛب حكق کی

تٙبیُ ل ى گہٖاشُ ،الش اضرلاخی ضىٖ گی كے فٙائض کی ارائیگی میق ہ ٙچٌؿ الش ہ ٙصكشت میق ،ابؽ

رلس ًٙکی اعٌىُ الش ابؽ رلس ًٙکكا وكش خی ٙکی تل قیف کٌ سک ٙبھ ی اسی (رفعل  )68کی تی سٙي

ظؼ میق گ٘ش ج نٌ نے۔

***
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ـفٌھنُ الش عٖـ مخٌ عنُ کٌ اھتنٌـ

اسالـ ،ظكھ ٙل ب یكي ،رلنكق کك اس ب ٙابھٌش تٌہے کل اف میق سے ہ ٙابؽ رلس ًٙکٌ مٛاخ

ے ،الش ہ ٙابؽ كے قٖش تی فطٙي الش نفسیٌ تی فٙلؼ ل اختالفٌت کٌ ارشاؽ ک ،ًٙالش اس کٌ ،کل اف
سنچل
ے کل اضرلاخی ضىٖ گی
كے رشمیٌف کچھ مشت ٙکل صفٌت لقٖشبق ہیق ،اسی طٙد شٙبعُ ( اس کی لۓ

کٌمیٌب شہے) ظكھ ٙل ب یكي رلنكق ب ٙضلش رب تی ہے کل لم ف ٙیؼ ثٌ ٌی کی شخصیُ كے مثیُ بہلككق،

ے رشمیٌ ٌی چؿ تالش کٙبق
الش ت ٌؿ میؿ كے عكامؿ ب ٙتكچل ربق ،اختالػ كے اسیٌب کٌ تعیف کٙكے ای س
ے قٌب ؿ قیكؿ ہكق ،ىی ٛہِ رھٙي ،اشتعٌؿ رىٍے ،ضٙلت سے ضائٖ غیٙت ( بٖگنٌ ٌی
حك رلنكق کی لۓ

لچ لىٌ) الش رلس ًٙکك ضب ٙکٍٙے کی خكاہش لشغیُ سے رلش شہیق۔

___________________
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ے نكطۂ ى گٌم میق فٙؼ کٌ خیٌؿ
ب یكي كے مٛاخ  ،ىی ٛاسىی يشٌت  ،الش بعض اوكش سے متعلؼ اس ه

ے کی اھنیُ کٌ سک ٙآلے آشھٌنے ،ب یكي کٌ ،اب ًی فطٙت كے نطٌیؼ خٌىٖاف کی بعض سمل راشیكق کٌ
شکھ ٌ

ے ضٙلشي ھیکل ظكھ ٙکی طییعُ کك خكب احھ ی طٙد
ے لۓ
ے ہكۓ ،اس ه
یكحھ اٹھٌٍے کٌ ل حٌظ شکھ ت

ے قٖش تی  ،فطٙي الش نفسیٌ تی فٙلؼ ل اختالفٌت کٌ ارشاؽ ک ، ًٙالش لم رلنكق اس رفعل
سنچھ مے ،اس ه
ے اىٖاض میق مؿ چ ؿ
ے کل احھ ی طٙد بھ ل
میق م٘کكشم تنٌـ اوكش کك خكب احھ ی طٙد سنچھ لیق ،اسلۓ

ک ٙشھىٌ اف اوكش كے بىٌ من هف نہیق نے ،الش (قٌعٖم ھیکل) جس ام ٙکی بىٌ ب ٙکكئ لاجٍ یكشا نہیق

ہكتٌ لم خكر لاجٍ ہكتٌنے۔

***
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اب ؽ ر ل س ًٙکٌ اجت  ٙاـ

ظكھ ٙل ب یكي رلنكق میق سے ہ ٙابؽ ب ٙىضـ ہے کل لم:

ے ـقٌـ کٌ خیٌؿ
2۔رلس ًٙکٌ اجتٙا ـ ک ،ًٙاسىی شلض مٙم کی مشنالت کی قٖش ک ،ًٙخٌىٖاف میق اس ه
ے
ے شش ت
ے میق ،الش اس كے تنٌـ اوكش میق اس ىی مٖرک ،ًٙاس ه
ے ،اس کك اب ًی سمل راشبٌق سىیھٌ ل ٌ
شک ل
ے۔
ے رالشق كے بٙاب ٙسنچل
ے يس بی شش ت
راشلق کٌ اجتٙاـ ک ،ًٙالش اف کك ا ب ٌ
ے
ے شش ت
ے خعكعٌ اس ه
3۔رلس ًٙكے چ٘بٌت کٌ خیٌؿ شکھیق ،الش تيھٌ ئی میق بٌ لكگكق كے سٌمٌ
ے راشلق کی عٛت
ے شش ت
ے کك ئی ایسی بٌت کٍٙے سے گٙب ٛکٙبق ،جس سے اسىی بٌ اس ه
راشلق كے سٌمٌ

محٙلد ہك تی ہك۔

_____________________
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بل رفعل ظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف متیٌرؿ اجتٙاـ کی اھنیُ بتٌ تی نے:


_رفعل کٌ بہال بىٖ جىٖ اوكش کٌ سک ٙک ٙشھٌنے لم نے:

ابؽ رلس ًٙکٌ اجتٙاـ کٍٙے،الش اسىی شلضمٙم کی مشنالت کی قٖش کٍٙے کٌ حؼ۔

اس بىٖ میق م٘کكشم اصكلكق میق سے ابؽ :ظكھ ٙلب یكي میق سے ہ ٙابؽ ،رلس ًٙكے
ے ،حكىکل مٙر  ،شٙبعُ کی شلسے خٌىٖاف کٌ سٙبٙام نے ،بل
ے ـقٌـ کٌ خیٌؿ شک ل
خٌىٖاف میق اس ه

سٙبٙاہی ابؽ بٌىرس تی ،ى گہٖاشُ ،الش سمل راشي کٌ ىٌـ نے ،لھ٘ا سٙبٙام ،سٙبٙسُ الش سمل راش

ے دقٖس کی حفٌظُ
حغٙات کی جیثیُ کٌ دقٌضل ھیکل خٌىٖاف كے مختلػ افٙار كے رشمیٌف ،اى ه

ے
کی حٌۓ ،الش عكشت ہی ش فیؼ ب یكي ،الش سٙابٌ محیُ ل شػقُ مٌق نے ،بل لہی سات نے ج س ه

سمل خٌىٖاف كے مختلػ افٙار كے رشمیٌف محیُ ل شػقُ كے چ٘بٌت بوھیٙىٌنے ،بل لہی سات

ے ىٌضؽ چ٘بٌت کی
ے ىٌضؽ چ٘بٌت ىچھٌلش ک ٙتی شھ تی نے( ،بٌ ج س ه
نے ،حك خہٌش گكشۂ خٌىل میق ا ب ٌ

خكشیك سے سٌشا گھ ٙہنی شل معط ٙشھتٌنے ،بل لہی نے حك گھ ٙكے تنٌـ کٌـ ب خك پی اى حٌـ رب تی نے،
ے ت ن لیػ الش نصییُ كے لقُ -اہلل سی حٌىل
حكىکل ظكھ ٙالش گھ ٙكے رلس ًٙتنٌـ افٙار کی لۓ

لتعٌ لی كے بعٖ  -سٍ سے بٚا سھٌشانے ،جی سٌ کل حغٙت خٖب حل(شض) کٌ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ كے سٌتھ معٌملل تھٌ،حغٙت عٌئشل (شض ) سے مٙلي ہے ،فٙمٌ تی ہیق کل ى بی کٙبـ(ص)
ے ،ابؽ رف
جٍ کیھ ی حغٙت خٖب حل(شض) کٌ سک ٙفٙمٌتے تك آب ىی بے اىتھٌ تعٙیػ فٙمٌبٌ کٙتے ت ل

میق ٍے چ لف كے مٌشً کہٖبٌ " کیٌ آة بٌش بٌش اس ىؿ ميھ لا لی کٌ سک ٙکٙتے شھ ت
ے ہیق ،اہلل ٍے آب کك
ے اس سے بہت ٙکكئ نہیق ربٌ،
اس سے احھ ی ب یكي عطٌ کی نے" تك آة ٍے فٙمٌبٌ " :نہیق اہلل ٍے مچل
ے
ے ،اسكقُ لم مچھ ب ٙابنٌف ىئیق ،جٍ سٌشً لكؾ مچل
جٍ رلس ًٙلكؾ میٙا اى نٌش ک ٙشنے ت ل
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ے ،اسكقُ انہكق ٍے میٙي تصٖیؼ کی ،جٍ می ًٙبٌس رللُ نہیق تھ ی ،اسكقُ
حھٹال شنے ت ل
ے سشبعل الىر عطٌ کی ،جیکل رلسٙي ب یكیكق ٍے
ے اى ه
ے مٌؿ ل رللُ سے میٙي مٖر کی ،اہلل ٍے مچل
ابٌ
ے ب حكق سے محٙلـ شکھٌ" (جسف چٖبّ ،اجنٖ  ،طیٙا ٌی)۔
مچل

ے تنٌـ اوكش سٙ
ے میق الش اس ه
رلنكق میق سے ہ ٙابؽ،رلس ًٙکك اسىی تنٌـ سمل راشبٌق سىیھٌ لٌ

ے می ق مٖر ک:ًٙ
ا ى ح ٌـ ر ب ٌ

ے میق ،بعًی
ے میق ،الش مٙر کی فطٙت عكشت كے معٌمى
بػی عكشت کی فطٙت نے مٙر كے معٌمى

ابؽ رلس ًٙکٌ سٌتھ ربىٌ ،ابؽ رلس ًٙکٌ تعٌلف کٙىٌ ،ابؽ رلس ًٙکٌ سھٌشا بىىٌ ،الشابؽ

رلس ًٙكے تنٌـ کٌوكق میق ،الش ضىٖ گی كے رلس ًٙاوكش میق ابؽ رلس ًٙکی ہنُ بىٖھٌىٌ،

انػی صفٌت کی بىٌ بٙخٌىٖاف نغیكط الش قكي ہكتے ہیق ،ىی ٛاختالفٌت الش اىتشٌش سے بٓ چٌتے ہیق،

ے ظكھٙلق كے سٌتھ ،ى بی کٙبـ علی اہلل
بطكش رلیؿ كے ہـ بعض عحٌبیٌت (ضلچٌت عحٌبل) کٌ ا ب ٌ
ے ہیق ،اف میق سے قٌب ؿ سک ٙحغٙت اسنٌو بىُ
علیل لسلـ كے ضمٌىل میق کیٌ ہكا بٙتٌك بیش کٙس ه ت

ے
ا یكب ه ٙکٌ عنؿ نے ،آة فٙمٌ تی ہیق  ":حغٙت ضبیٍ ٙے اس چٌلُ میق مچھ سے شٌري کی ،جیکل اى ه
ے ،ىل ضمیف لچٌئٖ ارتھ ی ،عٙػ ابؽ الىِ الش ابؽ گھكصا تھٌ ،میق
بٌس ىل مٌؿ تھٌ ،ىل غالـ ت ل

ے بٌ ٌی شکھ تی تھ ی ،بٌ ٌی کٌ زلؿ (اگ ٙبھِ چٌۓ تك) سی تی تھ ی ،آٹٌ
ے لۓ
گھكصً کك چٌشم زال تی تھ ی ،اى ه
ے
ے شل ٹی احھ ی بىٌ ٌی نہیق آ تی تھ ی ،تك میٙي اًصٌشي بٚلسف عكشتیق ،می ًٙل ۓ
گكىٖھ تی تھ ی ،مگ ٙمچل

شل ٹی بىٌربٌ ک ٙتی تھیق ،لم بٚي طٌقتكش خكاتیف تھیق ،میق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی حٌىٍ سے
ے سٙبٙىر کٙىبٌ ک ٙتی تھ ی ،حك می ًٙگھٙ
حغٙت ضبی ٙکك عطٌکٙرم ضمیف کی (کھ حكش کی)گھٹلیٌق  1ا ب ٌ
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ے
ے ب ٙتھ ی" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي) ،رفعل ' '83میق عكشت كے کٌـ سے ى ن لٌ
سے رل میؿ كے فٌعى
ے لاشر چٖبّ بھ ی اس ـفھكـ کی رلیؿ
ب ٙگھ ٙكے کٌوكق میق ظكھ ٙکی حٌىٍ سے ب یكي كے تعٌلف کی لۓ

بف سکتی نے۔

ے چ٘بٌت ،جى نٌ خیٌؿ شکھىٌ ظكھ ٙل ب یكي رلنكق
ے بىٖ میق م٘کكشم اعلی اقٖاش ،الش لم اح ل
بہ ل
ے مى حنلل بل بھ ی ھیکل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ ،رلس ًٙكے ششتل راشلق کٌ
ے ضٙلشي نے ،اى ه
کی لۓ

ے يس بی ششتل راشلق كے بٙاب ٙسنچھیق ،جىٌى حل ،ظكھ ٙكے گھ ٙلالكق کٌ
اجتٙاـ ک ،ًٙالش اىکك ا ب ٌ

اجتٙاـ ،ظكھ ٙکٌ اجتٙاـ نے ،الش اىىی شٌف میق گستٌخی ،ظكھ ٙکی شٌف میق گستٌخی نے ،اسیطٙد

ظكھ ٙکی سمل راشي ھیکل ب یكي كے ششتل راشلق کٌ اجتٙاـ ک ،ًٙاىکك اى نٌ مست حؼ رشچل رً ،ظكھٙ

ے کٌـ آىیكامے ہیق ،الش لہی اسىی اعؿ ہیق ،اىلكگكق کٌ اجتٙاـ ب یكي کٌ
كے بعٖ لہی لكؾ تك اس ه

اجتٙاـ نے ،اىىی بے ع ٛتی ب یكي کی بے ع ٛتی نے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :عنقٙبٍ

تـ لكؾ نص ٙفتٔ کٙل لے ،بل لم جگل نے ،خہٌق قیٙاط کك لضف کٌ بینٌىل بىٌبٌ گیٌ نے ،لہٌق كے لكگكق
ے کل اىکك عھٖ ربٌ گیٌنے ،الش بھ ٙششتل راشي بھ ی نے" ابؽ رلسٙي شلابُ
سے احھٌ بٙتٌك کٙىٌ ،اسلۓ
ے کل لم لكؾ عھٖ میق
میق نے " :جٍ تـ اسکك فتٔ ک ٙلك تك لہٌق كے لكگكق سے احھٌ سلكؽ کٙىٌ ،اسلۓ

ہیق ،الش اف سے ششتل راشي بھ ی نے" بٌ بل فٙمٌبٌ کل عھٖ الش سسٙا لی ششتل راشي نے" (عحیٔ

چٖبّ ،مسلـ) ،علنٌو ٍے فٙمٌبٌ ھیکل ششتل راشي سے اشٌشم حغٙت ھٌجٙم ( اـ اسنٌعیؿ)

کیطٙػ نے ،جى نٌ تعلؼ نص ٙسے تھٌ ،الش سسٙا لی ششتل سے مٙار حغٙت مٌشبل قیطیل (ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ كے عٌجیٛارً ابٙاھیـ (جى نٌ ب حیف ہی میق اىتقٌؿ ہك ج نٌ تھٌ) کی لالٖم) کٌ ششتل

327

ے محیُ  ،عٛت افٛائ
نے،جى نٌ تعلؼ بھ ی نص ٙسے تھٌ ،تك اس چٖبّ میق ب یكي كے گھ ٙلالكق کی لۓ
ے الش قٌب ؿ قٖش چ٘بٌت ہی
الش اجتٙاـ کٌ اعتیٌش نے ،ظكھ ٙلب یكي كے رشمیٌف اسطٙد كے اح ل

شٙبعُ کٌ لم مىشٌنے ،ج سىی ت هنیؿ کی لم سٍ کك تٙغیٍ ربتٌنے،جسف معٌشٙت ،سکكف ل

اطنیىٌف ،محیُ ل ىٙهی ،ششتكق كے بىٖھف کی سالمتی ،ىی ٛاسنیق کسی رشاص بٌ خٙاش بٍ ٚے سے

حفٌظُ کی خكاہش ب ٙب حكق کی تٙبیُ ،الش اف تعل قٌت کكجسف سلكؽ ،احھٌئ ،ىی ىی  ،ع لل شج وی

الش خی ٙخیٙات كے سشبعل بٙلا ف ج ٚھٌٍے کی چٖ ل خہٖ (،بل لم چ٘بٌت ہیق حك اسالـ کی مىشٌ
لغٌبُ ہیق) ،اہلل تعٌ لی فٙمٌشنے ہیق :

اَلخ ِر
اّلل َو الْ ٌَ ْو ِم
ِ
ب َولَـ ِك َّن الْ ِب َّر َم ْن آ َم َن ِب ّ ِ
ق َو ا ْل َم ْغ ِر ِ
{ ل ٌْ َ
س ا ْل ِب َّر أَن ت ُ َو ُّلو ا ْ ُو ُجو هَكُ ْم ِل َب َل ا ْل َمش ِْر ِ
ٌن َو ابْ َن ال سَّبِی ِل َو السَّآئِلِ َ
ٌن َوآتَى الْ َما َل عَلَى ُحبِّ ِه ذَ ِوي الْمُ ْربَى َو الٌَْتَا َمى َو الْ َمسَا ِك َ
َو الْ َمآلئِكَ ِة َو الْ ِكتَابِ َو النَّبٌِِّ َ
ٌن َوفًِ
ب }(الی قٙن () 288 :ىیىی بػی نہی ق کل تـ مشٙؼ بٌ مغٙب کك (قیلل سنچھ ک ٙاف) کی طٙػ مى ل
الرلَا ِ
ِّ

کٙلك بلکل ىیىی بل ہے کل لكؾ اہلل ب ٙالش شلض آخٙت ب  ٙالش فٙشتكق ب  ٙالش (اہلل کی ) کتٌب ب  ٙالش

ے كے ششتل راشلق الش بتیمكق الش محتٌح كق الش
بیغنی ٙلق ب ٙابنٌف ىئیق۔ الش مٌؿ بٌلحكر عٛب ٛشکھ ٌ
ے لالكق کك ر ب ق الش گٙرنكق (كے حھ ٚاٍے) م ی ق (خٙح ک ٙب ق ) ) ۔
مسٌفٙلق الش مٌ ىگ ٌ

ٌن َو الْ َجا ِر ِذي
اّلل َو ََ تُش ِْركُو ا ْ ِب ِه شٌَْئًا َو ِبالْ َو الِدٌَْ ِن إِ ْحسَانًا َو ِب ِذي الْمُ ْربَى َو الٌَْتَا َمى َو الْ َمسَا ِك ِ
َ {و اعْبُدُو ا ْ ّ َ
َان ُم ْختَا ًَ
ب َمن ك َ
احبِ ِبال َجنبِ َو ابْ ِن السَّ ِبٌ ِل َو َما َملَكَتْ أٌَْ َمانُكُ ْم إِ َّن اللّهَ  ََ ٌُ ِح ُّ
ص ِ
الْمُ ْربَى َو الْ َج ِار الْ ُجنُبِ َو ال َّ
ور ا} (النساء ( )31:الش اہلل ہی کی عیٌرت کٙل الش اس كے سٌتھ کسی جی ٛکك شٙبؽ ىل بىٌك الش مٌق
فَ ُخ ً

ب ٌة الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش محتٌحكق الش ششتل راش ہنسٌئ یكق الش ا جى ب ی ہنسٌئ ی كق الش
ے می ق ہكق سٍ كے
ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش حك لكؾ توہٌشً قی ض
شػ ق ٌئے بہلك (بعًی بٌس بی ٹھٌ

سٌتھ اجسٌف کٙل کل اہلل (اجسٌف کٍٙے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے الش) تکی  ٙک ٍٙے ل امے ب ٚا ئی
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مٌ شٍے لامے کك رلسُ نہیق شکھتٌ) ،الش حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق

کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":حك کكئ اہلل الش یكـ آخٙت ب ٙابنٌف شکھتٌ ہك ،لم ششتكق
ے" (عحیٔ چٖبّ  ،ب خٌشي ،مسلـ) ،الش آة ہی سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل
کك حكصً شک ل

ے تك ششتل راشي کھٚي ہكئ،
علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اہلل تعٌ لی جٍ مخلكؼ کی بیٖائش سے فٌشغ ہكج ه
ے نے" تكاہلل تعٌ لی
الش ( اہلل كےحغكش) عٙض کیٌ " بل جگل قطع شج وی سے آب ىی بىٌم میق ٍآے لامے کی لۓ

ٍے فٙمٌبٌ " :کیٌ تـ بل ی سىٖ نہیق کٙل گی کل میق اس سے ششتل حكصلق حك تـ سے ششتل حكصً ،الش اس

سے ميھ وكصلكق حك تـ سے ششتل کٌٹے ؟" ششتل راشي ٍے عٙض کیٌ  ":ضٙلش اً اہلل ،تك اہلل تیٌشؽ

ے ہی ہكگٌ" بھ ٙشسكؿ اہلل ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙچٌہك تك بل بٚه لك"( اً مىٌػمك:
لتعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ":ہٌق ای س

تـ سے کیٌ بعیٖ ھیکل اگ ٙتـ چٌکـ بف چٌك تك ضمیف میق فسٌر کٙل الش قطع شج وی کٙل ،بػی لكؾ ہیق جف بٙ

اہلل ٍے لعىُ کی انہیق بہٙا کٙربٌ ،الش اىىی آىوھكق کك اىٖھٌ کٙربٌ) (عحیٔ چٖبّ  ،ب خٌشي مسلـ)۔

ے ،الش
رلسٙا بىٖ  ،ظكھ ٙلب یكي میق سے ہ ٙابؽ کٌ ،رلس ًٙكے چ٘بٌت کٌ خیٌؿ شکھ ٌ
ے ،کكئ ایسی بٌت کٍٙے سے گٙبٛ
ے ششتل راشلق كے سٌمٌ
ے ،خعكعٌ اس ه
تيھٌئ میق بٌ لكگكق كے سٌمٌ

ے ششتل راشلق کی عٛت محٙلد ہك تی ہك ،اسطٙد کٌ
کٍٙے کی اھنیُ بتٌتٌنے جس سے اسىی ،بٌ اس ه
ے الش
ے الش ىیؽ بٙتٌك كے ضنف میق آتٌنے ،الش شٙعی رلیلكق سے ثٌبُ ہكج نٌ ھیکل اح ل
سلكؽ اح ل
ے اىٖاض میف ضىٖ گی گ٘اش ىٌ لاجٍ نے ،جی سٌ کل اس نٌ سک ٙآلے آشھٌنے۔
بھ ل

***
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رفعل " " 76

ے
ظكھ ٙالش ب ی كي كے رشمی ٌف خعكمُ كے ضٌ ب ؾ

ے رشسُ نہیق کل لم آیس میق رشىٌـ طٙاضي ل بٖضبٌ ٌی کٙبق ،الش اف میق سے
2۔ ظكھ ٙل ب یكي کی لۓ

ے۔
کك ئی بھ ی ،رلس ًٙکك ایسی بٌت سىٌۓ حك اسکك بٙي ل و

3۔ ظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف اختالػ ہكٍے کی صكشت میق رشسُ نہیق کل اف میق سے کك ئی بھ ی
ے ,الش رلنكق میق سے بہت ٙلم ہے ،حك سالـ
تیف شلض سے ضبٌرم ،رلس ًٙسے بٌت جیُ بىٖ شک ل
ے بھ ی رشسُ نہیق کل لم
كےسشبعل بٌت جیُ شٙلع کٙرً ،اسی طٙد اف میق سے کسی کی لۓ

رلس ًٙسے ی ست ٙا لؾ ک ،ًٙالیتل اگ ٙکك ئی شٙعی ع٘ش ہك تك شٙعی اج نٌـ میق لاشر شٙائط كے

سٌتھ ای سٌ کیٌ چٌسکتٌ ہے۔

ے بٚه چٌئیق ،شٙبعُ كے ـقٙش کٙرم ضٌبطكق سے آلے بٚه ک ٙتشٖر کٌ
4۔ اختالفٌت چٌہے جت ٌ

شاستل اختیٌش کٙىٌ رشسُ نہیق ،الش حك اس منٌىعُ کی خالػ ل شضي ک ،ًٙلم ریكا ٌی الش تعٛبٙي طكش

ب ٙحكابٖم ہكگٌ۔

ے تؽ محٖلر
ے کل اختالفٌت کك ب حكق سے رلش ،عٙػ ا ب ٌ
5۔ اس بٌت ب ٙتكچل ري چٌ ٌی چٌہ ۓ

ے راشلق الش شىٌسٌكق تؽ اىىی خی ٙىل بہكى حٌ ئی چٌۓ ،الش بٌہ وی افھٌـ ل دفھیـ سے
شکھٌچٌۓ ،شش ت

ے رلنكق خٌىٖانكق كے
اًھیق چؿ کٍٙے کی کكشش کی چٌۓ ،اگ ٙظكھ ٙل ب یكي چؿ ىل کٙسکیق تك ا ب ٌ

رل اًصٌػ ی سىٖ ثٌلثكق كے بٌس ابىٌمعٌملل مے چٌئیق۔

6۔اضرلاخی ضىٖ گی كے شاض حھیٌۓ چٌئیق ،کیكىکل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ رلس ًٙكے گہ ًٙشاضلق

سے لاقػ شہتٌہے  ،ج يھیق اف كے عاللم ،سكاۓاہلل تعٌ لی كے ،کك ئی الش نہیق چٌىتٌ ،اف شاضلق کك
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افشٌو کٙىٌ ،خكام طالؼ كے بعٖ ہی ای سٌ کیكق ىل کیٌچٌۓ ،گىٌم ،معصیُ ،الش امٌىُ میق خیٌىُ

ہے۔

__________________

ے بتٌش ھی نے ،فطٙي طكش بٙ
بل رفعل ظكھ ٙل ب یكي كے مٌبیف خعكمُ (تىٌضعل) كے ضٌب ؾ

سٌشً ايسٌنكق کی طییعتكق میق اختالػ لاقع ہكانے ،ج سىی بىیٌر ب ٙلكگكق میق تىٌضعے ،الش
ے لالكق میق بل ضبٌرم ہكتٌ نے،
اختالفٌت کی نكبُ آ تی نے ،خٌص طكش سے بٌش بٌش ،الش اکث ٙملٌ

ے کیكچل سے اسىی نكبُ ضبٌرم آ تی نے،
اسیكچل سے ظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف ہنی شل سٌتھ شھ ٌ

جىٌى حل اس طٙد كے ضٌبطكق الش اصكلكق کی س خُ ضٙلشت ل اھنیُ محسكس کی چٌش ھی تھ ی،

ے الش بوھٍٙے سے محفكظ شکھ سکیق ( ،اگ ٙاضرلاخی تعل قٌت کی رشاص لسیع
حك اضرلاخی تعل قٌت کك ٹك ٹ ٌ

ہكچٌۓ تك کـ سے کـ آیسی ايسٌ ٌی تعل قٌت کك ب حٌٍے کی خٌط( ٙاف اصكلكق الش ضٌبطكق ب ٙعنؿ کیٌ

چٌسکتٌنے) ،اس رفعل كے بىٖ کچھ اسطٙد ہیق:

بہال ب ىٖ :بتٌتٌ ھیکل (شٌري شٖم) حكصً كے رشمیٌف ،ار ٌی سے ار ٌی تىٌضعل بیش آىی ىی

ے کكف سٌشلبل مىٌسٍ نہیق نے ،لم نے ،رشىٌـ رشاضي الش
ے غصل كے اظھٌش کی لۓ
صكشت میق بھ ی ا ب ٌ

بٖضبٌ ٌی ،بل بىٖ ،بطكش رلیؿ كے قٙآ ٌی آبُ الش کئی چٖبثیق بیش ک ٙشھٌنے ،جىٌى حل فٙمٌف الػی ہے:
{ٌا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ٌن آ َمنُوا َ َ ٌَسْ َخ ْر لَوم ِ ّمن لَ ْو ٍم عَسَى أَن ٌَكُونُوا َخٌْ ًر ا ِ ّمنْ ُه ْم َو َ َ نِسَاء ِ ّمن نِّسَاء عَسَى أَن
سكُ ْم َو َ َ تَنَا َب ُزوا ِب ْ
ب فَؤ ُ ْولَ ِئنَ
ان َو َمن لَّ ْم ٌَت ُ ْ
س ُم الْفُ ُ
س ا ِ َ ْ
ٌَك َُّن َخ ٌْ ًر ا ِ ّمنْ ُه َّن َو َ َ تَلْ ِم ُزوا أَنفُ َ
ب ِبئ ْ َ
الَلْمَا ِ
اْلٌ َم ِ
سوقُ َب ْع َد ْ ِ
هُ ُم الظَّالِ ُم َ
ون} (ال ح حٙات ( )22 :وكمٍك! کك ئی قكـ کسی قكـ سے تنس خ ٙىل ک ًٙمن هف ہے کل لم
لكؾ اف سے بہت ٙہكق الش ىل عكشتیق عكشتكق سے ( تنس خ ٙک ٙب ق ) من هف ہے کل لم اف سے ا حھ ی
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ے (وكمف بھٌ ئی ) کك عیٍ ىل ل گٌك الش ىل ابؽ رلس ًٙکٌ بٙا ىٌـ شکھك۔ ا بنٌف ىٍے كے
ہكق۔ الش ا بٌ

بعٖ بٙا ىٌـ (شکھىٌ) گىٌم ہے۔ ال ش حك تكبل ىل کٙبق لم ظٌلـ ہ ی ق )،الش حغٙت ایك سعیٖ خٖشي(شض)

سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " بٙا ؿفظ ميھ سے مُ ى نٌلك" (عحیٔ

چٖبّ،وكطٌ مٌلؽ) ،الش حغٙت ايس شضی اہلل عىل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":جس جی( ٛبعًی شخص) میق بے جیٌئ ہك لم اسکك ب گٌص رب تی نے ،الش

جس جی ٛمیق (بعًی شخص میق ) جیٌ ہك لم اسکك ىوھٌش رب تی نے" (جسف چٖبّ ،ابف مٌچل

لتٙم٘ي) ،الش حغٙت عیٖ اہلل بف مسعكر سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":وؤمف لعف طعف کٙىیكاى نہیق ہكتٌ ،الش ىل تك بے جیٌ ہكتٌنے ،الش ىل بٖ ضبٌف"

(جسف چٖبّ ،اجنٖ تٙم٘ي) ،الش حغٙت عٌئشل سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ٍے فٙمٌبٌ  ":ال عٌئشل :اہلل بٖ ضبٌف الش بٖ اعنٌؿ شچص کك ی سىٖ نہیق کٙتٌ"( جسف چٖبّ ،

ایكرالر)۔

اس رفعل کٌ رلسٙا بىٖ بٌت جیُ میق گٙب ،ٛالش ی ست ٙالؾ کٍٙے كے بٌشً میق نے ،خہٌق

تؽ بٌت جیُ سے گٙب ٛکٌ مسئ لل نے ،تك اضرلاخی ضىٖ گی کی بىیٌر ،سہ ًی سکكف ل آسكر گی ،الش رلنكق کٌ

ابؽ رلس ًٙسے مٌنكس ہكىٌ نے ،جىٌى حل بٌت جیُ سے گٙب ٛکٌ نطلٍ ،ایسی می ٹھ ی می ٹھ ی الش

ے سشبعل ابؽ رلس ًٙكے ىٌض اٹھٌۓ چٌتے ہیق ،رش حقی قُ بل سٛا
بیٌش بھٙي بٌتكق سے اجتٙاض ،جى ه
ے کٌ فی کٌشگ ٙثٌبُ ہك تی نے ،لم اسكچل سے کل کكئ بھ ی ىٌشمؿ ايسٌف ،اسطٙد كے
بعض لكگكق کی لۓ

ے کل ہٙ
مٌحكؿ میق ،بطكش خٌص اضرلاخی ضىٖ گی میق ،کیھ ی بھ ی خكش الش آسكرم نہیق شم سکتٌ ،اسلۓ

ابؽ اب ًی شٙبؽ جیٌت کی چٌىٍ سے ايس ل محیُ کٌ عٌري ہكج نٌ ہك تٌنے۔
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ے،
ے محٖلر ہكىٌ چٌھ ۓ
اس رفعل ٍے بل شٙط شکھ ی ھیکل اسطٙد کٌ گٙب ٛعٙػ تیف رف کی لۓ
ے کل حغٙت ايس شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':کسی
اسلۓ
ے بٌت جیُ بىٖ ک( "ًٙ
ے بھٌئ سے تیف رف سے ضبٌرم کی لۓ
ے بل رشسُ نہیق کل ا ب ٌ
مسلنٌف کی لۓ

عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ ا یك رالر  ،تٙم٘ي)۔

ے میق) اس بٌت کٌل حٌظ ضٙلشي ھیکل بٌت جیُ سے گٙب ٛکٌ شلبل ب حكق كے
(اس معٌمى
ے رؿ میق غلط الش شٙاىگیٛي كے چ٘بٌت بیٖا
ے ،لگ ٙىل ،اس سے اى ه
ے ظٌھ ٙنہیق ہكىٌ چٌھ ۓ
سٌمٌ
ے بھ ی بل شلبل مىٌسٍ نہیق نے ،اسكچل سے بل کسی ابؽ کی سی ىی
ے ،الش اجى بی لكگكق كے سٌمٌ
ہكى و

ے گٌ ،الش اس سے ىٌفٙمٌ ٌی الش بٚنے گی ،اس (شلبل) کٌ ـكصٖ عالخ نے ،کسی
الش بے ع ٛتی کٌ بٌعّ ب ٌ

ے ب ٙزالىٌنے۔
کك سلیؿ ل شسكاکٙىٌ نہیق  ،الش ىل ب حكق کك تیٌہی كے شاس ت

الش خہٌق تؽ ی ست ٙالؾ کٙىی نٌ معٌملل نے  ،تك بل کسی شٙعی ع٘ش سے الش شٙبعُ میق لاشر
ے ،حغٙت
اج نٌمٌت کی شلش ًی میق ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے عنؿ کی اتیٌع میق ہكىٌ چٌھ ۓ
ے
اـ سلنل(شض) سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اب ًی ب یكیكق سے ابؽ هہیىل کی لۓ
ابالو ،1فٙمٌبٌ تھٌ( ،عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ  ،ابف مٌچل  ،اجنٖ) ،ىی ٛحغٙت ابف عیٌس سے
ے اب ًی ب یكیكق کك ح ھكص ربٌ
ے کی لۓ
مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے ابؽ هہی ٌ

تھٌ" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ،يسٌئ)۔

1

ے ابًی بیكي كے بٌس نہیق چٌۓ گٌ ،قٙآف الش
۔ ابالو کٌ نطلٍ نے کسی ظكھ ٙکٌ بل قسـ کھٌىٌ کل لم ابؽ معیف مٖت کیلۓ

ے د فصیلی اجنٌمٌت عٌـ طكش ب ٙکتٌب الطالؼ میق ملحٌتے ہیق ۔
چٖب ّ میق اسىی رلی ؿ نے ،الش ػ كھ ی کتٌیكق میق اسه
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ے گھ ٙمیق ،الش اب ًی خلكت گٌم میق
ے ابٌ
ے ضٙلشي ھیکل اس ه
الش ی ست ٙمیق عالچٖ گی کی سٛا کی لۓ
ہك  ،خٌىۂ ضلجیُ كے عاللم کہیق الش بل عنؿ رشسُ نہیق ،الش فٙمٌف الػی ہےَ { :و ا هْ ُج ُرو هُ َّن فًِ
الْ َم َ
ے
اج ِع} (الىسٌو ( )43:اف سے خكاب گٌہكق می ق الؾ شہك)،الش حغٙت ج هیـ بف معٌلبل ا ب ٌ
ض ِ
لالٖ سے شلابُ کٙتے ہیق کل انہكق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے رشبٌفُ فٙمٌبٌ تھٌ ":ہنٌشا

اب ًی ب یكیكق ب ٙکیٌ حؼ ہے؟ آة ٍے فٙمٌبٌ ":جٍ تـ خكر کھٌك تك اسکك بھ ی کھالك ،جٍ تـ کی ًٚبہٍك
ے
ے مُ کہك کل اہلل تچل
ے خہ ًٙب ٙمُ مٌشل ،اسىی دقییٔ مُ کٙل ( بعًی ای س
تك اسکك بھ ی بہىٌك،اس ه

بٖ صكشت کٙرً) ،الش عٙػ گھ ٙمیق اس سے عالچٖ گی اختیٌش کٙل" (عحیٔ چٖبّ اجنٖ  ،ایك

رالر،ابف مٌچل)،چٖبّ كے شٌشجیف کٌ کہىٌ ہےکل "انػی(ب یكیكق)کك عٙػ خكاب گٌم میق الؾ شکھك،

اف سے ميھ مُ وكصل(،معٌلـ السَف )7:/ 4،۔

تی سٙا بىٖ بتٌتٌ ھیکل ظكھ ٙل ب یكي كے مٌبیف اختالفٌت کی صكشت میق مٌش بیِ سے کٌـ لیىٌ

کسی طٙد بھ ی رشسُ نہیق۔

اچٌربّ ىیكبل الش اسىی عنلی تنفی٘ سے ثٌبُ ہكتٌ ھیکل ابتٖاۓ (ضمٌىۂ شسٌلُ) میق (بطكش
ے،
سٙضيش) مٌشىٌ جٙاـ تھٌ ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ عكشتكق کك مٌشٍے سے مىع فٙمٌبٌ کٙتے ت ل

حغٙت ابٌس بف عیٖ اہلل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ

تھٌ ":اہلل کی بىٖیكق کك مُ مٌشل" تك حغٙت عن(ٙشض) ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ

میق چٌض ٙہكۓ الش فٙمٌبٌ" حغكش عكشتكق کی جٙآت مٙرلق كے معٌملل میق بہُ بٚھگئی نے"

ے بعٖ بہُ سٌشي خكاتیف حغكش كے گھٙلالكق كے
تك شسكؿ اہلل ٍے مٌشٍے کی اچٌضت ربٖي ،اس ه

ے ظكھٙلق کی ش نٌبتیق کٍٙے لگیق تك ى بی کٙبـ(ص)ٍے فٙمٌبٌ":آؿ دمحم كے بٌس کچھ
بٌس آک ٙا ب ٌ
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ے ظكھٙلق کی ش نٌبتیق لی ه ٙآش ھی ھیق ،بل لكؾ تهھٌشً بہتٙبف لكؾ نہیق ھیق" (اجنٖ،
خكاتیف ا ب ٌ

ایك رالر ،يسٌئ ابف جیٌف،چٌکـ)۔

حغٙت اـ کلثكـ بىُ ایك ب ه ٙسے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق کل مٙرلق کك مىع کیٌ گیٌ تھٌ کل

عكشتكق کك مٌشبق ،مگ ٙجٍ مٙرلق ٍے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے عكشتكق کی ش نٌبُ کی تك
ے لكؾ مٌشتے نہیق ہیق" (جسف
اىکك مٌشٍے کی اچٌضت تك ربٖي مگ ٙبل ضٙلش فٙمٌبٌ  ":تهھٌشً اح ل
ون نُش َ
چٖبّ ،ب ینلی ،ابف سعٖ ) ،الش خہٌق تؽ بٌشي تعٌ لی کٌ بل کہىٌ کل{:ل الالَّتًِ ت َ َخافُ َ
ُوز هُ َّن فَ ِعظُو هُ َّن
اّلل ك َ
ض ِربُو هُ َّن فَإِ ْن أَطَعْنَكُ ْم فَالَ تَبْغُو ا ْ عَلٌَْ ِه َّن سَ ِبٌ ً
اج ِع َو ا ْ
َو ا هْ ُج ُرو هُ َّن فًِ الْ َم َ
ٌر ا} (الىسٌو:
َان عَلًٌِّا كَ ِب ً
ض ِ
ال إِ َّن ّ َ
 ( ،)45الش حك عكشتیق ایسی ہكق کل تـ کك اىىی بٖ رمٌغی کٌ اجتنٌؿ ہك تك اىک ك ض ب ٌ ٌی ًصی حُ کٙل،
ے کی جگہكق میق تًہٌ ح ھكص رل الش اىکك مٌشل ،بھ ٙاگ ٙلم تهھٌشي اطٌعُ کٙىٌ شٙع
ے لیٹٌ
الش اىکك ا ىه

کٙربق تك اف ب ٙبہٌىل مُ زھكىٗل ،ب ال شیل اہلل تعٌ لی ب ًٚشفعُ الش عظنُ ل امے ہی ق )  ،اس متف
ے جف میق تٙبیُ كے
کی عٙاجُ سے بتل چ لتٌ ھیکل مٌش لا لی سٙضيش ،اف چٌىت کٌ سٌمىٌ کٍٙے کی لۓ

ے ہیق ،ابؽ استثىٌئ قٌنكف نے ،الش حك ايسٌ ٌی فطٙت كے عیف نطٌیؼ نے ،کل
رلس ًٙسشائع ىٌکٌـ شھ ت

ے ىٙهی سے سنچھٌبٌ چٌۓ ،بھ ٙکسی قٖش س خ تی سے کٌـ لیٌ
مٙچلل لاش اف طٙیمكق سے کٌـ لیٌ گیٌنے ،بہ ل
چٌۓ  ،الش اگ ٙبھ ٙبھ ی ىل س ٖھ ًٙتك آخٙي ہتھیٌش كے طكش ب ٙمٌشکٌ سھٌشا لیٌ چٌۓ"۔

الش مٌش کی سٛا ،سىُ میق لاشر اصكلكق۔ الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے قكؿ ":
ے لكؾ مٌشتے نہیق" کی شلش ًی میق اس بٌت کی رىلُ ک ٙتی ھیکل قٙآف بٌؽ میق جس
تهھٌشً اح ل
ے ہے ،ىل تك لاجٍ نے الش ىل مست حٍ  ،امٌـ عطٌو ٍے اسی تٌلب ؿ کك
"مٌش" کٌ سک ٙنے لم اچٌضت کی لۓ
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قیكؿ کٙتے ہكۓ کہٌ ھیکل " ظكھ ٙاب ًی ب یكي کك مٌش نہیق سکتٌ ،غصل کٙسکتٌنے"(  ،)1ابف ع ٙپی ٍے

ے کٌ اى نٌ
عطٌو کی اس شاۓ كے بٌشً میق کہٌ نے " :بل عطٌو کی اب ًی سنچھ نے ،شٙبعُ کك سنچھ ٌ

ے سشبعل انہكق ٍے بل سنچھٌ کل بہٌق ضٙب
اسلكب نے ،اج تھٌر كے مىشٌ تؽ بہكى حىٌنے الش ج س ه
ے
كے ج هـ سے مٙار اچٌضت نے ،الش رلس ًٙطٙیمكق سے مثال :حغكش كے قكؿ سے " تهھٌشً اح ل
لكؾ مٌشتے نہیق" مٌش کی کٙاھیُ ب ٙلاقػ ہكۓ( (،" )2جسف چٖبّ ،ابف سعٖ،ب ینلی) ،بػی امٌـ
شٌفعی کٌ م٘ھٍ نے ،انہكق ٍے فٙمٌبٌنے" مٌشا چٌسکتٌنے ،مگ ٙح ھكص ربىٌ ضبٌرم بہت ٙنے"(  ,)3انہكق

ٍے اب ًی مشھكش کتٌب "اىـ" میق سک ٙفٙمٌبٌنے :عكشتكق کك مٌشٍے سے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
ے لكؾ مٌشتے نہیق" سے بل سنچھ میق
ے قكؿ " اح ل
کی منٌىعُ ،بھ ٙمٌشٍے کی اچٌضت سے الش آب ه

ے
ے بٌلحكر ا ب ٌ
آتٌھیکل جٍ آة ٍے مٌشٍے سے مىع فٙمٌبٌ تھٌ ،تك بل منٌىعُ ہی آب ىی ی سىٖ تھ ی ،اس ه
ے لكؾ مٌشتے نہیق" سے لاضٔ کٙربٌ کل مٌشا ىل چٌۓ(  ،)4بػی لچل ھیکل کكبُ كے ػكھ ی
قكؿ " اح ل
ے
ايسٌ بئ نلكبیٗبٌ میق م٘کكش نے ":ہـ کك کسی ػ قیل کٌ بل قكؿ نہیق مال کل بطكش تٙبیُ ،ظكھ ٙکی لۓ

مٌشىٌ ضٙلشي نے ،ب لکل اىىی (ػكھٌو کی) تصٙب حٌت سے بػی سنچھ میق آتٌھیکل ىل مٌشىٌ بہتٙ
نے"( )5۔

 1۔ ابف الع ٙپی ،اجنٌـ اؿقٙآف 531/23 ،۔
 2۔ ابف الع ٙپی ،اجنٌـ اؿقٙآف 531/2 ،۔
 3۔ دفسی ٙشاضي :1/21 ،۔
 4۔ اىـ ،امٌـ شٌفعی 2:5/6 ،۔
 5۔ کكبتی ايسٌئینلكبیٗبٌ 34/21 ،۔
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ے ہكۓ مٌ شٍے كے
شٙب عُ کی چ ٌىٍ سے ميظكش شٖم چٌىت ،الش اسىی چٖ كے اىٖش ش ھت

ے
ضٌ ب ؾ

ے میق اعالد الش
ے) مٌش کی سٍ سے بہلی الش اھـ شٙط بل ھیکل اس مٌش كے ىتیؼ
(تٙبیُ کی لۓ
ے کل سشائع کی بھ ی لہی جیثیُ ہك تی نے حك ـقٌعٖ کی ہك تی نے ،جی سٌ کل
سٖھٌش کٌ ی قیف ہك ،اسلۓ

عٌـ طكش ب ٙثٌبُ نے ،الش مٌش کی اچٌضت ،عٙػ استثىٌئ چٌىت میق الش شٙعی ـكصٖ كے ت حُ

ربگئی نے ،لم نے تٙبیُ الش سٖھٌش بیٖا کٙىٌ ،اگ ٙاس غٙض كے یكشً ہكىی ىی امیٖ ىل ہك حك کل

ے كے بھ ی ضٙلشت نہیق ش ھی ،حك کل مٌش (سٛا) نے۔
ے لسیى
ـكصٖ نے ،تك بھ ٙاس ه

ے ،خٌص طكش بٙ
ے کی رلسٙي شٙط بل ھیکل) مٌش کٌ اث ٙج سـ ب ٙنہیق بٚىٌ چٌھ ۓ
(اس معٌمى

خہٙم الش رلسٙي ىٌضؽ ج گہكق ب ٙمٌش سے اجتیٌط کی حٌۓ ،حغٙت ج هیـ بف معٌلبل کی چٖبّ

گ٘شج ىی ہے ،ج سنیق خہ ًٙب ٙمٌشٍے کی منٌىعُ نے ،ابؽ الش شلابُ حغٙت ایك جٙم اؿ قٙضی

ے ج حٌ سے شلابُ کٙتے ہیق کل انہكق ٍے کہٌتھٌ کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌنے:
ابٌ

"۔۔۔ اگ ٙتهھیق اىىی ىٌفٙمٌ ٌی ( سٙکشی) کٌ زشہك تك احھ ی طٙد سنچھٌك (اگ ٙىل سنچھیق) تك ی ستٙ

الؾ کٙلك( ،الش اگ ٙبھ ٙبھ ی ىل سٖھٙبق ) تك بھ ٙاىکك مٌشل ،مگ ٙمٌش ھلىی ہك  ،تی ٛىل ہك" (عحیٔ

چٖبّ ،اجنٖ) حغٙت عطٌو سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے حغٙت ابف عیٌس سے

رشبٌفُ کیٌ کل ھلىی مٌشسے کیٌ مٙار نے؟ آة ٍے حكاب ربٌ " مسكاؽ بٌ اس جیسی جی ٛسے ( مٌش ا

چٌۓ ،ـكصٖ ت ن لیػ بہكى حٌىٌ نہیق ،ب لکل تىییل نے)(،عحیٔ اث،ٙابف جٙبٙطیٙي)،ج هھكش
ے،جف کی مٌش کك اہٌىُ ىل سنچھٌ
ے كے نطٌیؼ مٌش اىىی طٙػ سے ہك ٌی چٌہ ۓ
علنٌوكے کہ ٌ

چٌۓ"،تهھٌشً لكؾ مٌشتے نہیق"،لا لی چٖ؛ج بػی بتٌ تی ہے۔
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الش مىٌسٍ بل ھیکل اس مٌش کك اضرلاخی حمكؼ كے رائ ًٙتؽ محٖلر شکھٌ چٌۓ،
ے سٙضيش کٙىی ىی
ے کل ظكھ ٙکك اہلل كے کسی حؼ کی لۓ
جی سٌکل اجىٌػ الش ظكافع کٌ م٘ھٍ نے ،اسلۓ

کكئ ضٙلشت نہیق  ،بل ىل تك اس نٌ کٌـ نے ،الش ىل اس نٌ فٌئٖم اسکك بہكىٓ شھٌنے۔
ے ال ش اصكؿ اضٌ فی ہیق ،اىىی جیثیُ ،جگل ،ضمٌىل،
اس جی ٛکٌ ل حٌظ ضٙلشي ھیکل بل ضٌب ؾ

الش معٌش ٙتی چٌىت كے اعتیٌش سے بٖل تی شھ تی نے۔

ال ش ظكھٙلق کی بل سمل راشي ھیکل اف ضٌبطكق کی س خ تی کی سٌتھ بٌبىٖي کٙبق ،لگٙىل ظٌلـ
ے غصل کی چٌلُ میق بل معٌملل سیٙر کٙربٌ چٌۓ تك
ے کل اگ ٙظكھ ٙکك اى ه
گٙراٍے چٌئیق لے ،اسلۓ

ے لكؾ بہُ کـ ہیق ،حك ی قٖش
اس نٌ قكي گنٌف ھیکل لم چٖ سے ت حٌلض کٙچٌئیق لے ،بل اسكچل سے کل ای س
ے ہیق( )1۔
جٙـ سٛا ر ب ت

ے
اسی طٙد اف ضٌبطكق کی خالػ لشضي كے ىتی حل میق بہُ سٌشً معٌش ٙتی ب گٌص بیٖا ہكس ه ت
ے ہیق ،لھ٘ا اف ہی نكصٌىٌت كے بیش ًظ ٙچٌکـ لقُ مٌش کی سٛا وك
ہیق ،اضرلاخی تعل قٌت تیٌم ہكس ه ت

قك ػ کٙسکتٌ ہے(،الش اگ ٙظكھ ٙاعٙاش ک ًٙتك)چٌکـ لقُ اسکك سٛا بھ ی رً سکتٌنے ،تٌکل

ے لقُ میق جیکل لكگكق كے رلكق سے
ب یكیكق کی اب٘ا ش سٌ ٌی میق اضٌفل ىل ہك ،خٌص طكش سے ای س
ے ہنٖشري ،الش هہٙبٌ ٌی كے چ٘بٌت عٌـ کٍٙے
اہلل کٌ خكػ کـ ہكتٌ چٌشھٌنے ،ىی ٛیكشي مخلكؼ کی لۓ
ے سٌتھ سٌتھ ہـ ى بی
ے ( ،بل سٛا کٌ لعٖـ کٙرب حٌسکتی نے ،)،اس ه
كے شٙعی ـكصٖ کك یكشا کٍٙے کی لۓ
ے ہیق " ،تهھٌشً بہتٙبف لكؾ مٌشتے نہیق
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ فیصؿ مالحظل کٙس ه ت

ہیق"۔

 8۔ دفسی ٙالتحٙب ٙل التٍكب ،ٙشیٕ طٌھ ٙبف عٌظ كش 513/31 ،۔
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ے اعلی معًی بٙ
م٘کكشم بٌى تنٌـ اوكش اس بٌت کی رلیؿ ہیق کل قٙآ ٌی تعیی " ٙاىکك مٌشل" ا ب ٌ

رىلُ نہیق ک ٙش ھی نے ،ب ل کل اسنیق حك مٌشٍے کٌ سک ٙنے ،اگ ٙجیکل لم ابؽ استثىٌئ قٌنكف نے ،مگٙ

سىُ میق لاشر قٌعٖلق الش ضٌبطكق سے بىٖھٌ ہكانے ،الش بػی اس آئیف کی شآۓ نے۔

سٌتھ ہی اس رفعل کٌ بل بھ ی کہىٌ ھیکل (مٌش سے) مىع کی مخٌؿ فُ ،تعٛبٙي الش ریكا ٌی

ے ظكافع کٌ کہىٌ ھیکل (مٌش كے ىتی حل میق) اعالد ل
قكاىیف کی خالػ لشضي شنٌش کی چٌئیگی ،اسی ل ۓ
ے کیس میق معٙلػ ـقٖاش سے ت حٌلض ىل بھ ی
سٖھٌش کی ضنٌىُ ضٙلشي نے ،اگ ٙجیکل اس جی س
ے کل بل عنؿ ،ىتی حل کی سالمتی کی سٌتھ بىٖھٌ ہكانے ،الش حكىکل ـكعكر سٖھٌش بیٖا
ک ،ًٙاسلۓ
ے بٌت اگ ٙاب٘اشسٌ ٌی تؽ بہكىٓ چٌ تی نے تك بھ( ٙاس نٌ نطلٍ بل
کٙىٌنے ،اب٘اش سٌ ٌی نہیق ،اسی ل ۓ

ے ہیق۔
ہكاکل) قٌنك ٌی طكش ب ٙـقٖشم چٖ سے ت حٌلض کٙج ه
ے کٌ مىٌسٍ طٙی قل بتٌبٌ گیٌنے ،لم
ے بىٖ میق ظكھ ٙلب یكي كے آیسی اختالفٌت سے ىیٹٌ
ح كت ل

بل ھیکل اختالفٌت کك ب حكق کی نفسیٌ تی الش سلكکیٌ تی تٙبیُ كے مٖ ًظ ٙب حكق سے رلش شکھٌ چٌۓ ،ىیٛ

اضرلاخی ضىٖ گی كے شاض حھیٌۓ چٌئیق ،کیكىکل رلنكق میق سے ہ ٙابؽ رلس ًٙكے گہ ًٙسے

ے
ے عاللم کك ئی الش نہیق چٌىتٌ،بھ ٙرلنكق مله ٙا ب ٌ
گہ ًٙشاضلق سے لاقػ ہكتٌنے ،ج يھیق اى ه

ے چ٘بٌت اىکك نطلؼ العىٌ ٌی ب ٙمح یكش ىل کٙبق ،الش خٌىٖا ٌی ششتكق کی
اختالفٌت چؿ کٙلیق ،اى ه
ے اىٖاض
ے الش بھ ل
حفٌظُ ح ھكص ک(ٙاف حھگٚلق کك) اب ًی اىٌ کٌ مسئلل ىل بىٌ لیق،اسالـ ٍے مٙرلق ب ٙاح ل

میق سٌتھ ضىٖ گی گ٘اشىٌ فٙض کیٌنے ،ج تی کل اس چٌلُ میق بھ ی جس میق ظكھ ٙب یكي کك ی سىٖ

ے سٌتھ ضىٖ گی گ٘اشىٌ مشنؿ ہكچٌۓ ،ہك سکتٌ ھیکل اس
نہیق کٙتٌ  ،مگ ٙاس چٖ تؽ نہیق کل اس ه
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ے ،الش سکكف کٌ
ے غصل کك کَٚلؿ میق شک ل
ىٌی سىٖبٖ گی میق بھ ی کكئ خی ٙکٌ بہلك یكشیٖم ہك ،یس سشا ا ب ٌ
ے ،اششٌر بٌشي تعٌ لی نے:
رامف تھًٌ شک ل
ٌر ا}(
ش ُرو هُ َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
){َ عَا ِ
اّلل فٌِ ِه َخٌْ ًر ا كَثِ ً
وف فَإِن ك َِر هْت ُ ُمو هُ َّن فَعَسَى أَن تَك َْر هُو ا ْ شٌَْئًا َوٌَ ْجعَ َل ّ ُ
ے سے ضىٖگی گ٘اشل ،اگ ٙلم تهھیق یسىٖ ىل ہكق تك ہك س کتٌ ھی کل
ے ط ٙیق
ے سٌتھ بھ ل
الىسٌو ( ،)2: :اى ه
کكئ جی ٛتهھیق ىٌگكاش ہك مگ ٙاہلل ٍے اسنیق بھالئ شکھٖي ہك) ,اس عی  ٙالش ب ٙر ب ٌشي كے ىتی ح ل

می ق محفكظ شٌري کٌ بل بىٖھف رؿ ب ٙآۓ ابؽ بٌؿ سے ،بٌ کسی کی ابؽ بٌش کی متلكف مٛاخی سے

نہیق ٹكٹتٌ۔

ے شخص سے کہٌ ہكا حغٙت عن ٙکٌ بل قكؿ کتىٌ عظیـ نے ،حك اب ًی ب یكي کك(عٙػ)
ابؽ ای س

ے ہیق ،کہٌق
ىٌی سىٖبٖ گی کی بىٌ ب ٙطالؼ رً شھٌ تھٌ :بٙا ہك تهھٌشا ! کیٌ گھ ٙعٙػ محی تكق ہی سے بى ت

گیٌ خیٌؿ شکھىٌ الش کہٌق گئی رلٖاشي؟۔

الش کت ًی غلط الش لاھیٌت نے لم بٌت ،حك بعض لكؾ محیُ كے ىٌـ ب ٙميھ بھٌص بھٌص کٙ

کٙتے ہیق ،الش جى نٌ ـكصٖ عٙػ لق تی چ٘بٌت کٌ اظھٌش نے ،الش اس محیُ كے ىٌـ ب ٙبل لكؾ ىل

ے ہیق،
ے کك چٌئ ٛسنچھ ت
عٙػ بل کل ظكھ ٙل ب یكي میق عالچٖ گی کك الش شٌري کی عنٌشت زھٌ ر ب ٌ

ے ظكھ ٙسے خیٌىُ تؽ کی مٙت هٍ ہكچٌ تی نے ،بل عٙػ اسكچل سے ہی ىٌ کل لم
ب لکل ب یكي ا ب ٌ

ظكھ ٙکك ی سىٖ نہیق ک ٙتی؟ بٌ ظكھ ٙب یكي کك ی سىٖ نہیق کٙتٌ؟۔

اگ ٙظكھ ٙالش ب یكي كے رشمیٌف ہـ آھىگی کٌ امنٌف بٌ قی ىل شنے ،اختالفٌت بہُ بٚه چٌئیق،

ے سے ب حٌٍے کٌ ابؽ امنٌف نے ،حك کل اسالـ کٌ ی سىٖبٖم طٙی قل کٌ
ے بٌلحكر خٌىٖاف کٌ بىٖھف ٹك ٹ ٌ
اس ه
شنے ،لم نے رل اًصٌػ ی سىٖ ،عقلنىٖ ،سنچھٖاش ،الش ہـ آھىگی الش ىٌچٌ قی كے Iوكش سے لاقػ
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ثٌلثكق کك بھی حٌ چٌۓ ،ابؽ ثٌلّ ل ٚکی لالكق کی طٙػ سے،حك ل ٚکی لالكق کك شاضی کٍٙے کی کكشش

ک ًٙالش ابؽ ثٌلّ ،لٚكے لالكق کیطٙػ سے حك لٚكے لالكق کك سنچھٌۓ ،رلنكق (ثٌلّ) نہٌبُ

ے نفسیٌ تی اثٙات سے رلش شہیق ،حك ظكھ ٙلب یكي كے تعل قٌت بٙ
عی ٙل ضیط سے آیس میق ملیق ،ای س

اث ٙاىٖاض ہكق ،رلنكق (ثٌلّ) رلنكق خٌىٖانكق کی عٛت کٌ بٌس شکھیق ،ح ھكٹے ب حكق کٌ خیٌؿ
ے سے ) خكاہش ىل
شکھیق ،رلنكق (ظكھٙل ب یكي) میق سے کسی ابؽ کی،رلس ًٙب ٙبٙتٙي کی(بہ ل

ہك ،رلنكق کٌ ـكصٖ اعالد کٌ ،الش خعكمُ ل تىٌضعے كے اسیٌب كے اضامےکٌ ہك  ،حكصً كے شاض
ے گھ ٙلامے ہیق ،الش اىىی تشھی ٙسے انہیق کك ئی فٌئٖم
ے ابٌ
ے کل رلنكق بھ ی اى ه
،شاض ہی میق شکھیق ،اسلۓ

ے گٌ۔
نہیق بہك ىؼ

ے ،اگ ٙرلنكق (ظكھ ٙل ب یكي) كے
ے جنع ہكى و
جىٌى حل رلنكق ثٌلّ ،اعالد کی کكشش کی لۓ

رلكق میق اعالد کی حقیلی خكا ہش ہك گی ،تك ثٌلثكق کی سى حیٖم الش مسلسؿ چٖ لخہٖ سے اہلل تعٌلی

ے  ،اششٌر بٌشي نے،
ظكھ ٙلب یكي میق ادفٌؼ فٙمٌربى و
اّلل ك َ
َان
شمَاقَ بٌَْنِ ِه َما فَابْعَثُو ا ْ َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْلِ ِه َو َحكَ ًما ِ ّم ْن أ َهْلِ َها إِن ٌُ ِرٌدَا إِ ْ
{و إِ ْن ِخفْت ُ ْم ِ
اّلل بٌَْنَ ُه َما إِ َّن ّ َ
ك ُّ
صالَ ًحا ٌُ َو ِفّ ِ
ٌر ا }( النساء)35:۔ (ا لش اگ ٙتـ کك معلكـ ہك کل میٌق ب یكي میق اف بف ہے تك اب ؽ ميعػ مٙر
عَلٌِ ًما َخ ِب ً
كے خٌىٖاف میق سے الش ابؽ ميعػ عكشت كے خٌىٖاف می ق س ے ـقٙش کٙل لم اگ ٙع لٔ کٙا ر ب ًی
چ ٌہیق لے تك اہلل اف میق وكاػ قُ بیٖا کٙرً گٌ کچھ شؽ نہی ق کل اہلل سٍ کچھ چ ٌىتٌ الش سٍ
ب ٌتكق سے خی  ٙراش ہے )۔

الش بٌى حكبق بىٖکٌ کہىٌ ھیکل ظكھ ٙل ب یكي كے شاض ،اف امٌىتكق میق شنٌش ہكتے ہیق ،ج سىی

ے ح قٖاش ہیق ،اششٌر
ے چٌئیق ،حكاس ه
حفٌظُ الش تكچل ضٙلشي نے ،الش بل عٙػ انػی لكگكق کك ر ب ۓ

خٖالىٖي نے:
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ت ِإلَى أ َهْ ِل َها }(( الىسٌو (( 69 :اہلل تهھی ق ج هـ ربتٌ ھی کل
اّلل ٌَؤ ْ ُم ُركُ ْم أَن تُإدُّو ا ْ ال َ َمانَا ِ
{ ِإ َّن ّ َ
ے حقٖاش تؽ بہك ى ح ٌ رل) ۔
امٌىُ ا س ه

مٛبٖ فٙمٌشنے ہیق:
الرسُو َل َوت َ ُخونُو ا ْ أ َ َمانَاتِكُ ْم َو أَنت ُ ْم تَعْلَ ُم َ
{ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ون} (اىنفٌؿ:
اّلل َو َّ
ٌن آ َمنُو ا ْ  ََ ت َ ُخونُو ا ْ ّ َ
)38۔( اً ابنٌف لالك! ىل تك اہلل الش شسكؿ کی امٌىُ م ی ق خی ٌىُ کٙل الش ىل ا ب ً ی امٌىتكق م ی ق

ے ہك )۔
خی ٌىُ کٙل الش تـ (اف ب ٌتكق کك) چ ٌ ى ت

الش حغٙت ایك سعیٖ خٖشي (شض)سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :قیٌمُ كے رف اہلل كے ىٛربؽ سٍ سے ب ٙا لم شخص ہكگٌ ،حك اب ًی ب یكي كے

ے( اب ًی خٌص ضىٖ گی كے) شاض افشٌک ٙتٌنے"( عحیٔ
ے بٌس آ تی نے ،بھ ٙاس ه
بٌس چٌتٌنے ،الش ب یكي اس ه

چٖبّ ،مسلـ ،اجنٖ  ،ا یكرالر) ،الش حغٙت اسنٌو بىُ بٛبٖ سے مٙلي نے کل لم ى بی کٙبـ علی
ے ،آة ٍے فٙمٌبٌ" " ہكسکتٌنے
ے بٌس الش بھ ی لكؾ جنع ت ل
اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق تھیق ،آب ه

ای سٌ کكئ مٙر ہك ،حك لم سٍ کچھ بتٌتٌ ہے حك لم اب ًی ب یكي كے سٌتھ کٙتٌ ہے ،الش کكئ ایسی عكشت

ے ظكھ ٙكے سٌتھ ک ٙتی نے" ،بل سف ک ٙسٌشً لكؾ خٌوكش
ہك گی ،حك لم سٍ کچھ بتٌ تی نے حك ا ب ٌ

ے ،تك میق ٍے کہٌ :ہٌق حغكش ،خٖا کی قسـ ،خكاتیف ایسٌ کہ تی ہیق ،الش مٙر بھ ی ای سٌ کٙتے ہیق ،تك
ہك گ ۓ
ے کكئ شیطٌف ،کسی
ے کل بل عنؿ بٌل نؿ ای سٌنے ،جی س
ے مُ کٙل ،اسلۓ
آة(ص) ٍے فٙمٌبٌ :ای س

ے ،الش اسکك زھؽ مے (میٌشٙت مٙارنے) الش لكؾ ربوھ شنے
ے میق مى
شیطٌىل سے رشمیٌف ش اس ت

ہكق" (جسف چٖبّ ،اجنٖ)۔
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الش حغٙت چٌب ٙسے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙکسی ٍے

کسی رلس ًٙشخص سے کكئ بٌت کی ،الش ب لِ چٌۓ (،اب بل بٌت اس شخص كے) سػےامٌىُ

ہك گی"(جسف چٖبّ ،اجنٖ ،ایكرالر ،تٙم٘ي)۔

***

رفعل " " 77

ظكھ ٙل ب ی كي ہ ٙاب ؽ کی طٙػ سے ا سالهی آراب کی ب ٌبىٖي

ظكھ ٙل ب ی كي رلنكق ب  ٙىضـ ہے کل:
ے،
ے  ،اہلل کك چٌض ٙل ىٌظ ٙچٌ ى ٌ
ے اخالؼ سے آشاستل شہ ٌ
 _2ہ ٙابؽ رلس ًٙکك ،اہلل کی اطٌعُ ،اح ل

ے
ے ب ٙابھٌشً ،الش اہلل كے حمكؼ کی ارائگی کی لۓ
الش یكشیٖم ل عالىیل ،ہ ٙچٌلُ میق اہلل سے زشتے شہ ٌ

ے اسىی گٙفُ کٙتٌ ہك ،بٌ اس سے بھ ی ضبٌرم
ے حمكؼ کی لۓ
اس کی اس طٙد گٙفُ ک ،ًٙجس طٙد لم ا ب ٌ

ے۔
ے ىمكىل ب ٌ
ے ب حكق کی لۓ
ے ،الش ا ب ٌ
ے میق ہ ٙابؽ رلس ًٙکی لۓ
س خُ گٙفُ ک ،ًٙالش اس معٌمى

ے کی سھكلُ نھیٌ ک ،ًٙحك اسکك اب ًی رىیكي
 _3ہ ٙابؽ رلس ًٙکك لم تنٌـ اوكش سوھٌۓ بٌ سیوھ ٌ
ے رشکٌش ہكق۔
ل اخٙلي ضىٖ گی سٍكاش ٍے کی لۓ

ے تنٌـ معٌمالت میقً ،ظـ ل ضیط ،الش صفٌ ئی لبٌ کی ٛگی کٌ بٌبىٖ شہے ،مچض بٖف الش
 _4ہ ٙابؽ ا ب ٌ

کیٚلق کی صفٌ ئی کٌ ہی نہیق ،ب لکل بٖشچل ال لی ،نفس کی صفٌ ئی لبٌگیٛي ،الش تنٌـ جٙاـ اوكش ل

بٙائیكق سے رؿ ،ہٌتھ ،الش ضبٌف کی صفٌ ئی کٌ بھ ی۔

_5بٌکیٛم چالؿ جیٛلق ،الش چالؿ کنٌ ئی کٌ بٌبىٖ شہے ،جٙاـ جیٛلق سے رلش شہے ،خكام اىىی

ے كے اسیٌب ل ل سٌئؿ کچھ بھ ی ہكق  ،خٙح میق ب خ ؿ لاسٙاػ كے بغی ٙاعتٖاؿ
تٙغیٍ ر ب ٌ
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لمیٌىل شلي سے کٌ ـ مے ،ىی ٛنعھ ٙبٙس تی ،شسـ ل شلاخ کی بٌبىٖي ،الش رلسٙلق کی اىٖ ھی دقلیٖ سے

گٙب ٛکًٙ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے ضٙلشي بعض آراب  ،ىی ٛاخالؼ ل سلكؽ كے کچھ ىمكٍے بیش ک ٙش ھی
بل رفعل ظكھ ٙلب یكي کی لۓ

نے۔


بہال ب ىٖ:رلنكق کك رعكت ربتٌ ھیکل ہ ٙابؽ،رلس ًٙکك اسالهی تعلنٌت کی بٌبىٖي

ے مختلػ ًعكص کك بطكش رلیؿ بیش ک ٙشھٌنے :اششٌر
ے لۓ
کی تٌکیٖ کٙتٌ نے ،الش اس ه
صطَبِ ْر عَلٌَْ َها َ َ نَسْؤَلُنَ ِر ْزلًا نَّ ْح ُن نَ ْر ُزلُنَ َو الْعَالِبَةُ لِلتَّمْ َوى
ص َالةِ َو ا ْ
بٌشي ھے) َ {:و أ ْ ُم ْر أ َهْ لَنَ بِال َّ
ے گھ ٙلالكق کك ىنٌض کٌ جهـ کٙل الش اس ب ٙقٌئـ شہك۔ ہـ تـ سے
(}طل ) ،)243 :الش ا بٌ

ے ہی ق الش ( ىی ؽ ) ا ى ح ٌـ (اہؿ)
شلض ي كے خكاستگٌش نہیق۔ بلکل توہ یق ہـ شلضي ر بت
ٰ
دمك ي کٌ ہے (,الش اہلل تعٌ لی حغٙت اسنٌعیؿ كے بٌشً میق فٙمٌشنے ہیق:
الزكَاةِ َوك َ
ص َالةِ َو َّ
{َ وك َ
ے گھ ٙلالكق کك
َان ِعندَ َربِّ ِه َم ْر ِضًٌّا} (مٙبـ ) )66 :لم ا بٌ
َان ٌَؤ ْ ُم ُر أ َهْلَهُ بِال َّ
ے) ،اہلل تعٌ لی مٛبٖ
ے اہلل کی ًظ ٙمی ق ی سىٖب ٖم ت ل
ے ،الش لم ا بٌ
ے تل
ىنٌض الش ضکكان کٌ جهـ ر بت

فٙمٌشنے ہیق:
{(ٌَا أٌُّ َها الَّ ِذ َ
شدَاد َ َ
ارةُ عَلٌَْ َها َم َالئِكَة ِغ َالظ ِ
اس َو الْ ِح َج َ
ار ا َولُودُ هَا النَّ ُ
ٌن آ َمنُوا لُوا أَنفُسَكُ ْم َو أ َهْلٌِكُ ْم نَ ً
ون َما ٌُ ْإ َم ُر َ
اّلل َما أ َ َم َر هُ ْم َوٌَفْعَلُ َ
ص َ
ے اہؿ
ے آة کك الش ا بٌ
ون}) (الت حٙبـ (،)7 :وك مٍك! ا بٌ
ٌَعْ ُ
ون َّ َ
عی ٌؿ کك آتش (خہىـ) سے بحٌك جس کٌ ابىٖھف آرهی الش بتھ ٙہی ق الش ج س ب  ٙتىٖ خك الش
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ے (ـقٙش) ہیق حك اششٌر اہلل اف کك فٙمٌتٌ ہے اس کی ىٌفٙمٌ ٌی نہیق ک ٙتے
س خُ مٛاخ فٙشت

الش ح ك ج هـ اف کك ملتٌ ہے اسے ب ح ٌ ىتے ہ ی ق )۔

ے گھ ٙلالكق کك آؾ سے
ے آب کك الش ا ب ٌ
حغٙت علی شضی اہلل عىل ٍے اہلل تعٌ لی كے قكؿ ":ا ب ٌ

ے گھ ٙلالكق کك احھ ی جیٛلق کی تعلیـ رل" (عحیٔ
ب حٌك" كے بٌشً میق فٙمٌبٌنے  ':ا ب ٌ

ے
ے آب کك الش ا ب ٌ
ے گھٙلالكق کك آؾ سے ب حٌك" کٌ نطلٍ ا ب ٌ
ے آب کك الش ا ب ٌ
چٌکـ)،محٌھٖ کٌ کہىٌ نے" ا ب ٌ

گھٙلالك ق کك دمكي کی ًصی حُ کٙل" الش اىىی احھ ی تٙبیُ کٙل" (عحیٔ اث ،ٙب خٌشي)  ،الش قتٌرم ٍے

م٘کكشم آبُ كے بٌشً میق بتٌبٌ ھیکل اس نٌ نطلٍ نے " اىکك (گھٙلالكق کك) اہلل کی فٙمٌىیٙراشي کٌ

ج هـ رل ،الش اسىی ىٌفٙمٌ ٌی سے شلکك" (عحیٔ اث ، ٙنصٍػ عیٖ الٙضاؼ) ،اہلل تعٌ لی ابؽ الش جگل

فٙمٌشنے ہیق:
س ِن َ
ٌن الْغَ ٌْظَ َو الْ َعا ِف َ
َاظ ِم َ
ٌن }(آؿ عنٙاف ( )245 :لم لكؾ
ب الْ ُم ْح ِ
اّلل ٌُ ِح ُّ
{ َو الْك ِ
ٌن ع َِن النَّ ِ
اس َو ّ ُ
ے کٌـ کٙىی كالكق کك ی سىٖ
غصل کك پی چٌٍے لامے ،الش لك گكىکك معٌػ ک ٙىیكامے ہی ق ،الش اہلل ا ح ل

کٙت ٌنے) ۔
ض ع َِن الْ َجا ِهلِ َ
ٌن })(اىعٙاػ( )2:: :معٌ فی ل رشگ٘ش سے کٌـ لك،
ف َو أَع ِْر ْ
{ ُخ ِذ الْعَفْ َو َو أ ْ ُم ْر بِالْعُ ْر ِ
بھال ئی کٌ ج هـ رل ،الش چ ٌھلكق سے رشل شہك) ۔
ً َح ِمٌم
ً أ َ ْحسَ ُن فَ ِإذَ ا الَّ ِذي بٌَْنَنَ َوبٌَْنَهُ عَد َ
َاوة كَؤَنَّهُ َولِ ٌّ
{( َو َ َ تَسْت َ ِوي الْ َحسَنَةُ َو َ َ السَّ ٌِّئ َ ُة ادْفَ ْع ِبالَّتًِ ِه َ
َو َما ٌُلَمَّا هَا إِ َّ َ الَّ ِذ َ
ٌم} (فصلُ ( )46- 45 :ا لش بھال ئی الش ب ٙا ئی ب ٙاب ٙ
ٌن َ
صبَ ُروا َو َما ٌُلَمَّا هَا إِ َّ َ ذُو َح ٍظّ ع َِظ ٍ
ے ط ٙیؼ سے حكاب رل حك بہُ احھٌ ہك (ایسٌ ک ٍٙے سے تـ
نہ ی ق ہكسکتی۔ تك (سخُ کالهی کٌ) ا ی س

ر بوھك لے) کل جس میق الش تـ میق رشنًی تھ ی گكبٌ لم توہٌشا گٙـ حكش رلسُ ہے،الش بل بٌت اف
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ہ ی لكگكق کك چٌعؿ ہك تی ہے حك بٙراشُ کٍٙے لامے ہی ق ۔ الش اف ہ ی کك ًصی ٍ ہك تی ہے ح ك

ب  ًٚعٌجٍ ًصی ٍ ہ ی ق)۔
صبَ َر َوغَفَ َر إِ َّن ذَلِنَ لَ ِم ْن ع َْز ِم ْ
ور }(الشكشي )54 :الش حك عی ٙک ًٙالش قعكش
{ َولَ َمن َ
ال ُ ُم ِ
صفْ َح الْ َج ِمٌ َل })( ال ح ح()96:ٙا حھ ی طٙد سے
ح ال َّ
مع ٌػ کٙرً تك بل ہنُ كے کٌـ ہیق ۔{فَا ْ
صفَ ِ
رشگٛش کٙل )۔ 
صفَ ُحوا أ َ َ َ ت ُ ِحبُّ َ
ے کل معٌػ
اّلل غَفُور َّر ِحٌم} (الٍكش (،) 33:اف کك چٌہیۓ
{ َولٌَْعْفُوا َولٌَْ ْ
اّلل لَكُ ْم َو َّ ُ
ون أَن ٌَغْفِ َر َّ ُ
ے لاى هہٙبٌف
کٙر بق الش رشگٛش کٙبق۔ کیٌ تـ یسىٖ نہیق کٙتے کل اہلل تـ کك بخش رً؟ الش اہلل تك بخشٌ

ہے )۔

الش حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اہلل اس شخص ب ٙشجـ فٙمٌۓ ،حك ( شات كے اىٖھیٙلق میق) چٌلے ،خكر بھ ی

ے ميھ ب ٙبٌ ٌی
ےمیق تسٌھؿ ب ٙتےتك اس ه
ىنٌض بٚنے ،اب ًی ب یكي کك بھ ی ج گٌۓ ،اگ ٙلم اٹھ ٌ

حھٚكے(،اسی طٙد ) اہلل اس عكشت ب( ٙبھ ی) شجـ ک ،ًٙحك شات كے اىٖھیٙلق میق چٌلے ،خكر

ے ميھ ب ٙبٌ ٌی
ے میق سس تی سے کٌـ مے ،تك اس ه
ے ظكھ ٙکك ج گٌۓ ،لم اگٙاٹھ ٌ
بھ ی ىنٌض بٚنے الش ا ب ٌ

حھٚكے" (جسف چٖبّ ،ایكرالر ،يسٌئ) ۔

الش حغٙت نكاس بف سنعٌف سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":
ے ،الش تهھیق بل ی سىٖ ىل ہك کل لكؾ اس
ے اخالؼ کٌ ىٌـ نے ،الش گىٌم لم نے ،حك رؿ میق کھٹ ه
ىی ىی ،اح ل

کٌـ سے لاقػ ہكق" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ  ،مسلـ راشهی)،الش حغٙت ايس شضی اہلل عىل سے
ے" (عحیٔ
مٙلي نے فٙمٌتے ہیق ":ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ اخالؼ میق سٍ سے بہت ٙت ل
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چٖبّ،ب خٌشي) ،الش حغٙت ايس شضی اہلل عىل ہی سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق :میق ٍے ى بی کٙبـ

علی اہلل علیل لسلـ كے رسُ میٌشؽ سے ضبٌرم ىٙـ لمالئـ کكئ شی شـ بٌ مخنؿ (آخ تؽ) نہیق

ح ھكا،الش ىل آب ىی خكشیك سے ضبٌرم بہتٙبف خكشیك کیھ ی سكىگھ ی ،میق ٍے رس سٌؿ ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ كے خٖمُ میق گ٘اشً،مگ ٙکیھ ی بھ ی آة ٍے " اشً" نہیق فٙمٌبٌ ،الش ىل کیھ ی میًٙ

ے بل رشبٌفُ فٙمٌبٌ کل بل کیكق کیٌ ،الش ىل کیھ ی می ًٙکسی کٌـ كےىل کٍٙے ب ٙبل سٙضيش
کسی کٌـ کی لۓ

کی کل بل کیكق نہیق کیٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي،مسلـ) ،الش حغٙت ا یك امٌمل بٌھلی سے مٙلي

نے،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":میق اس شخص کك جىُ كے اطٙاػ

ے ،الش
ے ہكًب حّ لمیٌجثل (ضبٌ ٌی جگھٚا) سے بؼ
میق ابؽ گھ ٙکی ضنٌىُ ربتٌہكق حك حؼ ب ٙشھ ت

اس شخص کك جىُ كے رشمیٌف گھ ٙکی ضنٌىُ ربتٌ ہكق ،حك ہىسی م٘اؼ میق بھ ی ح ھكث ىل

ے اخالؼ کٌ نظٌھٙم
یكمے ،الش اس شخص کك جىُ كے اعلی ـقٌـ ب ٙگھ ٙکی ضنٌىُ ربتٌ ہكق ،حك اح ل
ے اخالؼ کی تعٙیػ یكق
ک ( "ًٙجسف چٖبّ ،تٙم٘ي) ،الش حغٙت عیٖ اہلل بف میٌشؽ اح ل

فٙمٌشنے ہیق ":ھىستٌ مس هٙاتٌ خہٙم  ،ىی ىی بھیالىٌ ،بٙائ مٹٌىٌ"( 1عحیٔ اث ،ٙتٙم٘ي)۔


رلس ًٙبىٖ کٌ کہىٌ ھیکل اف میق (ظكھ ٙل ب یكي) سے ہ ٙابؽ ،رلس ًٙکك لم تنٌـ

ے کی سھكلُ نھیٌ ک ،ًٙحك اسکك اب ًی رىیكي ل اخٙلي ضىٖ گی
اوكش سوھٌۓ بٌ سیوھ ٌ
ے رشکٌش ہكق ،ىی ىی الش خٖاتٙسی كے کٌوكق میق تعٌلف ،ىی ٛمحیُ
سٍكاٍے کی لۓ

،رلٖاشي ،نھٙبٌ ٌی ،الش ظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف ہـ آہىگی کٌ سک ٙرفعل / 73 / 28 / 6
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ے تنٌـ معٌمالت میق ًظـ ل ضیط
تی سٙا بىٖ ظكھ ٙالش ب یكي میق سے ہ ٙابؽ کك ا ب ٌ

الش صفٌئ ل بٌکی ٛگی کی بٌبىٖي ب ٙابھٌشتٌنے ،اسىی رلیؿ بل ًعكص ہیق :اششٌر بٌشي

نے:
اب َو الْ ِحكْ َم َة َو ٌُ َع ِلّ ُمكُم َّما لَ ْم تَكُونُو ا ْ
سو ً َ ِ ّمنكُ ْم ٌَتْلُو عَلَ ٌْكُ ْم آ ٌَا ِتنَا َو ٌُ َز ِكٌّكُ ْم َو ٌُ َع ِلّ ُمكُ ُم الْ ِكت َ َ
سلْنَا ِفٌكُ ْم َر ُ
{ ک َما أ َ ْر َ
تَعْلَ ُمون}الی قٙم (،)262 :ج س طٙد (مى حنلل الش ىعنتكق كے) ہـ ٍے تـ م ی ق تهھ ی ق م ی ق سے ا ب ؽ
ے ہیق حك تـ کك ہنٌشي آبتیق بٚه بٚه ک ٙسىٌتے الش توہی ق ب ٌؽ بى ٌتے الش کتٌب ( بعً ی
شسكؿ بھیؼ
ے ) ،ب لکل اہلل تیٌشؽ
ے تل
ے نہیق چٌ ى ت
قٙآف) الش راىٌ ئی سوھ ٌتے ہیق  ،الش ایسی بٌتیق بتٌتے ہیق  ،حك تـ بہ ل

لتعٌ لی ٍے قٙآف میق بیؽ لقُ'  '22جیٛلق کی قسـ کھٌ ئی نے ،ات ًی بٚي تعٖار میق کہیق الشقسـ نہیق
ےقسـ کھٌئ ہے لم نے " :تٛکیۂ نفس " ،اہلل تعٌ لی سكشم شنس میق فٙمٌشنے
کھٌئ،الش جس جی ٛکی لۓ

ہیق:

ے) نفس (بعًی شلد) کك
اب َمن دَسَّا هَا }( الشنس( )21- : :کل جس ٍے (ا بٌ
{ لَدْ أَفْلَ َح َمن َزكَّا هَا َولَدْ َخ َ

ب ٌؽ شکھٌ لم مٙار کك بہى حٌ الش جس ٍے اسے خٌؽ م ی ق مال ب ٌ لم خسٌشً م ی ق شہٌ)،ابؽ الش جگل

فٙمٌبٌ:
ب الْ ُمتَطَ ِّه ِر َ
ب الت َّ َّو ابِ َ
ے ہی ق تك ب ل
ٌن }(الی قٙن ( )233 :ی قیىٌ اہلل تعٌ لی م حی ُ ش کھ ت
ٌن َوٌُ ِح ُّ
اّلل ٌُ ِح ُّ
{( ِإ َّن ّ َ
ے لالكق سے )۔
ے ہی ق ب ٌؽ عٌػ ش ہ ٌ
کٙىی كالكق سے ،الش محی ُ ش کھ ٌ

ار َخالِ ِد َ
ت فَؤ ُ ْولَئِنَ لَ ُه ُم الد ََّر َجاتُ الْعُلَى َ ،جنَّاتُ عَد ٍْن ت َ ْج ِري ِمن ت َ ْحتِ َها ْ
ٌن
صالِ َحا ِ
{( َو َم ْن ٌَؤْتِ ِه ُم ْإ ِمنًا لَدْ ع َِم َل ال َّ
الَنْ َه ُ
فٌِ َها َوذَلِنَ َج َز اء َمن ت َ َزكَّى } (طہ ( ،)76- 75 :الش حك اس كے ش لبٙل ابنٌىٖاش ہك ک ٙآئے گٌ الش عنؿ بھ ی
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ے كے بٌغ جف كے
ے رشج ے ہیق ( بعًی) ہنیشل شہٌ
ے ال ىؼ
ے ال ىؼ
ے لكگكق كے لۓ
ے ہكق لے تك ا ی س
ىی ؽ کۓ

ے نہٙبق بہل شہی ہیق۔ ہنیشل اف میق شہی ق لے۔ الش بل اس شخص کٌ بٖلل ہے حك بٌؽ ہكا )۔
ىیؼ
ٌر} (فٌط)29 :ٙ۔ (الش ح ك شخص ب ٌؽ ہكتٌ
س ِه َو إِلَى َّ ِ
{ َو َمن ت َ َزكَّى فَإِنَّ َما ٌَت َ َزكَّى لِنَفْ ِ
اّلل الْ َم ِص ُ
ے بٌؽ ہكتٌ ہے۔ الش (سٍ کك) اہلل ہ ی کی طٙػ لكث ک ٙچ ٌىٌ ہے )۔
ے ہی لۓ
ہے ا ب ٌ

حغٙت ایك مٌلؽ اشعٙي سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

فٙمٌبٌ" :طھٌشت ًعػ ابنٌف نے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ اجنٖ) ،حغٙت عیٖ اہلل بف عنٙل سے

مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :س حٌ مسلنٌف لم نے ،حك رلسًٙ
ے،الش حقیلی نھٌج ٙلم نے حك اہلل کی مىع کٙ
مس لنٌنكق کك اب ًی ضبٌف  ،الش ہٌتھ كے ش ٙسے محفكظ شک ل

رم جیٛلق سے رلش شنے" (عحیٔ چٖبّ،ب خٌشي مسلـ ،ایك رالر  ،يسٌئ،راشهی) ،الش حغٙت ىعنٌف

بف ی شی ٙسے مٙلي نے،فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك فٙمٌتے

سىٌنے":۔۔۔ چٌف لك کل ج سـ میق ابؽ حصل ای سٌنے کل اگ ٙلم رشسُ شنے تك سٌشا ج سـ رشسُ

شنے گٌ ،الش اگ ٙبل ب گ ٚگیٌ تك سٌشا ج سـ بٙبٌر ہكچٌۓ گٌ ،ی قیىٌ لم رؿ ہی نے" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي

مسلـ ،ابف مٌچل راشهی اجنٖ)،الش حغٙت عٌئشل(شض) سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ھیق کل جنعل كے

ے) آتے ہیق ،حكىکل غیٌشآلكر عالقكق سے آتے ہیق ،لھ٘ا
رف لكؾ رلش رلش سے ( جنعل کی ىنٌض کی لۓ

ے ہكتے ہیق ،ابؽ بٌش ى بی کٙبـ
ے کی یك میق ی س
ے ج سـ ی سی ٌ
ے ہیق  ،اى ه
غیٌش آلكر الش ی سیىل سے شٙایكش شھ ت
ے میق اى نٌ ابؽ شخص ہنٌشً بٌس آبٌ تك ى بی کٙبـ علی اہلل
ے ،ا ت ٌ
علی اہلل علیل لسلـ می ًٙبٌس ت ل
ے عٌػ ستھ ًٙہكک ٙآتے" (ع حیٔ
علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اً کٌش تـ لكؾ آخ كے رف کی لۓ

چٖبّ،ب خٌشي) ،الش حغٙت عٌلٔ بف ا یك جسٌف بیٌف کٙتے ہیق کل میق ٍے حغٙت سعیٖ بف
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النسیٍ کك فٙمٌتے سىٌنے ":اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی بٌؽ ہیق( ،لھ٘ا) احھ ی جیٛبق ی سىٖ کٙتے ہیق،

عٌػ بے راغ ہیق ،صفٌئ ستھٙائ ی سىٖ کٙتے ہیق ،سخی اف راتٌ ہیق ،س خٌلت ی سىٖ کٙتے ہیق،

ے عحف عٌػ ستھ ًٙشکھك ،الش
اجسٌف فٙمٌٍے لامے ہیق ،اجسٌف کٙىٌ ی سىٖ کٙتے ہیق ،لھ٘ا ا ب ٌ

بہكریكق سے مشٌبہُ مُ اختیٌش کٙل" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت ایك وكسی سے

مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے یكحھٌ ":کكف سے مسلنٌف سٍ

سے بہت ٙہیق؟ آة ٍے فٙمٌبٌ " :لم مسلنٌف جىىی ضبٌف الش ہٌتھ كے ش ٙسے رلس ًٙمسلنٌف

محفكظ شہیق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت سھؿ بف سعٖ سے مٙلي نے ،فٙمٌتے
ے
ے اب ًی رل راصھیكق كے رشمیٌف لا لی ش ۓ
ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":حك کك ئی مچل

ے کی (بعًی شٙمگٌم کی) ضنٌىُ ربًٖ ،میق
کی (بعًی ضبٌف کی) الش رل بیٙلق كے رشمیٌف لا لی ش ۓ

اسکك جىُ کی ضنٌىُ ربتٌ ہكق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل

عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  ":ايسٌف (کیھ ی) بغی ٙاشارً كے ،اہلل کی

ے رشچٌت ب لىٖ ہكچٌتے ہیق ،الش کیھ ی بے خیٌ لی میق
مٙضی لا لی بٌت کٙتٌنے ،جس سے اس ه

ے ىتی حل میق حھىـ شسیٖ ہكچٌتٌ نے"
(اى حٌٍے میق) اہلل کی ىٌشا ضگی لا لی بٌت کٙتٌ نے ،ج س ه

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔

ے ہیق۔
گٌ لی گلكخ الش بٖ ضبٌ ٌی كے بٌشً میق بعض ًعكص بچھلی رفعل میق گ٘ش ج ه


ے ،الش خٙح میق
اس رفعل کٌ حكتھٌ بىٖ ،ظكھ ٙلب یكي کك چالؿ جیٛلق کٌ بٌبىٖ شھ ٌ

ے ب ٙابھٌش تٌ نے ،الش مىٖشچل سب ؿ ًعكص سے رلیؿ
اعتٖاؿ ل میٌىل شلي سے کٌـ لی ٌ

چٌعؿ ک ٙشھٌنے :اششٌر بٌشي نے:
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س ِرفُوا َولَ ْم ٌَمْت ُ ُروا َوك َ
{ َو الَّ ِذ َ
َان َب ٌْ َن ذَ ِلنَ لَ َو ا ًما} ( اىعٙاػ (، )42 :اسٙاػ
ٌن ِإذَ ا أَنفَمُوا لَ ْم ٌُ ْ
ے شب کٌ ىٌفٙمٌف نے)۔
مُ کٙل ،اسٙاػ کٙىیكامے شیطٌف كے بھٌئ ہیق  ،الش شیطٌف ا بٌ
َان الشٌَّْطَ ُ
ٌن َوك َ
ٌن كَانُو ا ْ إِ ْخ َو َ
ٌر ا ,إِ َّن الْ ُمبَ ِذّ ِر َ
ور ا} (ا َسراء:
ان الشٌََّ ِ
ان لِ َربِّ ِه كَفُ ً
{ َو ََ تُبَ ِذّ ْر تَبْ ِذ ً
اط ِ
ُ
 ) )27- 26الش فغكؿ خٙخی سے مٌؿ ىل اصاك کل فغكؿ خٙخی ک ٍٙے ل امے تك ش یطٌف

ے ب ٙلشرگٌش ( کی ىعنتكق) کٌ ؽ ف ٙاف ک ٍٙے لاى ( بعً ی
كے بھٌ ئی ہیق۔ الش شیطٌف ا ب ٌ

ىٌ ش هٙا) ہے )۔
اْلث ْ ِم َو أَنت ُ ْم
{ َو ََ تَؤْكُلُو ا ْ أ َ ْم َو الَكُم بٌَْنَكُم ِبالْبَ ِ
اط ِل َوتُدْلُو ا ْ ِب َها ِإلَى الْ ُحك َِّام لِتَؤْكُلُو ا ْ فَ ِرٌمًا أ َ ْم َو ا ِل النَّ ِ
اس ِب ِ
تَعْلَ ُم َ
ون البمرة} (  )،)588:الش ابؽ رلس ًٙکٌ مٌؿ ىٌحؼ ىل کھٌك الشىل اس کك (شظكة )

چٌ کمكق كے بٌس بہى حٌك تٌکل لكگكق كے مٌؿ کٌ کچھ حصل ىٌچٌئ ٛطكش ب  ٙکھٌ چ ٌك الش

ے بھ ی ہك )۔
( اسے) تـ چ ٌ ى ت
ٌم إِنَّ ُه ْم
اب ال ِ
ص َح ُ
شّ َما ِل َما أ َ ْ
اب ال ِ
ص َح ُ
{ َو أ َ ْ
وم َّ َ بَ ِار ٍد َو َ َ ك َِر ٍ
ٌم َو ِظ ٍّل ِ ّمن ٌَ ْح ُم ٍ
وم َو َح ِم ٍ
شّ َمال فًِ سَ ُم ٍ
كَانُوا لَبْ َل ذَلِنَ ُمت ْ َرفِ َ
ٌن }( الوالعہ ()45- 45 :الش بٌئیق ہٌتھ لامے (افسكس) ب ٌئی ق ہٌتھ
ے ہ كئے ب ٌ ٌی میىٌلش
ل امے کیٌ (ہی ع٘اب میق) ہی ق (بعًی رلضذ کی) لی ِ الش کھك ل ت
ے
سی ٌم رھكئی ق كے سٌئے میق (حك) ىل ٹھىٗا (ہے) ىل خكشىنٌ ب ل لكؾ اس سے بہ ل
ے)۔ 
عی ش ىعی ـ می ق ب  ًٚہ كئے ت ل
ور ا} (ا َسراء()29:
{( َو ََ ت َ ْجعَ ْل ٌَدَنَ َمغْلُولَةً إِلَى عُنُمِنَ َو ََ تَبْسُطْ َها كُ َّل الْبَسْ ِط فَتَمْعُدَ َملُو ًما َّم ْحسُ ً
ے ہٌتھ کك ىل تك گٙرف سے بىٖھٌ ہكا ( بعًی بہُ تىؾ) کٙلك (کل کسی کچھ رل ہی
الش ا بٌ

نہی ق) الش ىل بٌلنؿ کھكؿ ہی رل (کل سیھ ی رً زالك الش ا ىحٌـ بل ہك) کل مالمُ ضر م

الش رشمٌىٖم ہك ک ٙبی ٹھ چ ٌك )۔
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حغٙت ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":لكگك :اہلل احھٌنے عٙػ احھ ی جی ٛقیكؿ
ے
کٙتٌنے ،الش اہلل ٍے وؤمىیف کك انػی جی ٛلق کٌ ج هـ ربٌنے ،جف جیٛلق کٌ بچھ ل
صالِ ًحا
ت َو اعْ َملُوا َ
الرسُ ُل كُلُوا ِم َن الطٌَِّّبَا ِ
اىییٌو کك ربٌ تھٌ ،اششٌر بٌشي نےٌَ{ :ا أٌَُّ َها ُّ
ے کٌـ کٙل )
}(المكمٍكف ( )62 :اً بیغنی  ٙل ا حھ ی ج ی  ٛب ق کھٌك ،الش ا ح ل
{ ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ت َما ش َزلْنَاكُ ْم }(الی قٙم ( )283 :اً ابنٌف لالك :لم ا حھ ی
ٌن آ َمنُو ا ْ كُلُو ا ْ ِمن طَ ٌِّبَا ِ

ج ی ٛبق کھٌك حك ہـ ٍے تهھیق ري ہیق) ،بھ ٙى بی کٙبـ (ص)ٍے اس شخص کٌ سک ٙفٙمٌبٌ

ے رلنكق ہٌتھ سكۓ
حك ابؽ طكبؿ سف ٙبٙنے ،بٌؿ بوھ ًٙہكۓ غیٌش آلكر ہیق ،ا ب ٌ

آسنٌف اٹھٌ تٌنے ،ال شفٙبٌر کٙتٌنے ،اً می ًٙشب ،اً می ًٙشب ،مگ ٙاس نٌ کھٌىٌ

ے اسىی رعٌ
ے کی ًٚجٙاـ  ،جٙاـ غ٘ا ب ٙبال بٚھٌ ہكا ،بھ ٙکی س
جٙاـ ،اس نٌ بیىٌ جٙاـ ،اس ه

قیكؿ ہك گی" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)،الش حغٙت ج هیـ بف جٛاـ سے مٙلي نے کل

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":حك شخص بٌعفُ شھىٌ چٌھتٌ ہے ،اہلل اسکك

بٌعفُ شکھی گٌ ،الش حك آسكر گی چٌھتٌ ہے  ،اہلل اسکك آسكر گی سے نكاضب گٌ"(عحیٔ

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت ىعنٌف بف ی شی ٙسے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے شسكؿ اہلل کك فٙمٌتے

سىٌنے کل " چالؿ لاضٔ نے ،الش جٙاـ بھ ی لاضٔ نے ،الش اف رلنكق كےرشمیٌف بعض جیٛبق شیل

لا لی ہیق ،جى نٌ اک ث ٙلكگكق کك بتل نہیق ہكتٌ ،تك حك شخص اف شیل لا لی جیٛلق سے رلش شھٌ  ،اس ٍے

ے ربف الش اب ًی عٛت کی حفٌظُ ک ٙلی ،الش حك اف شیھٌت میق بٚگیٌ ،لم گكبٌ کل جٙاـ میق ب ٚگیٌ،
ابٌ
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ے چٌنكش رلسٙلق کی محفكظ جٙاگٌم كے بٌل نؿ قٙبٍ
(اسىی مثٌؿ) ،اس جٙلانے کیطٙد نے ،حك ا ب ٌ

جٙاشھٌ ہك ،اس نٌ امنٌف ھیکل اسنیق (رلس ًٙکی جٙاگٌم میق) ميھ مٌشمے ،اسنیق کكئ شؽ نہیق

کل ہ ٙبٌرشٌم کٌ ابؽ محفكظ عالقل ہكتٌ نے ،تك چٌف لك کل اہلل کٌ محفكظ عالقل اسىی جٙاـ کٙرم

جیٛبق ہیق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت نكاس بف سنعٌف سے مٙلي چٖبّ (
ے صفحٌت ب ٙگ٘ش ج ىی نے۔
ے اخالؼ کٌ ىٌـ نے) بچھ ل
ىی ىی اح ل

الش اسالهی معٌش ٙتی اقٖاش الش ضٌبطكق كے ت حُ خٌىٖاف سٌضي كے لٛلـ کٌ رفعل'  '49میق

سک ٙہكج نٌ نے۔

***

رفعل " " 78

ے تعل قٌت
لكگكق ،خعكعٌ ب ٚلسی كق الش ششتل راشلق سے ا ح ل

ے مىٌسٍ ہے کل:
خٌلىٖ ل ب ی كي ر ل نكق کی لۓ

ے
ے بہٌق استقیٌؿ کٍٙے  ،الش اف سے میؿ حكؿ شکھ ٌ
ے چٌٍے ،اف کٌ ا ب ٌ
 _2رلسٙلق سے مالقٌت کی لۓ

میق آراب شٙبعُ کك ملحكظ شکھیق۔

ے راشلق سے خكش گكاش تعل قٌت
ے راشلق الش مٌق خہ تی شش ت
 - 3بل لكگكق ،بطكش خٌص بٚلسیكق شش ت

ے راشلق
ے راشلق کك ،رلس ًٙكے شش ت
ے میق سے ہ ٙابؽ كے شش ت
ے کٌ اھتنٌـ کٙبق ،الش ا ب ٌ
قٌئـ شکھ ٌ

كے بٙاب ٙسنچھیق۔

_4غیٙلق  ،بطكش خٌص بٚلسیكق کك ،کسی بھ ی طكش ب ٙتىؾ ک ٙكے الش ظكش شٙابٌ محٌک ،ٙبٙی شٌف

ىل کٙبق۔
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_5عحُ کٌ خیٌؿ شکھیق ،کھٌٍے کی بٙي عٌرتكق سے ب حیق ،ملىی نصٍكعٌت استعنٌؿ کٍٙے ،الش

رشنٍكق کی نصٍكعٌت کٌ بٌئی نٌث کٍٙے کٌ اہتنٌـ کٙبق۔

________________________

بل رفعل خٌىٖاف الش رلس ًٙافٙار ،مثال ششتل راش الش بٚلسیكق كے سٌتھ تعل قٌت كے

اصكلكق کٌ سک ٙک ٙش ھی نے:


ے كے شٙعی آراب کی بٌبىٖي کی اھنیُ کٌ سکٙ
جىٌى حل اس نٌ بہال بىٖ لكگكق سے ملٌ
ے اچٌضت لی حٌۓ  ،مٙرلق
ک ٙشھٌنے ،اف آراب كے مى حنلل بل ھیکل چٌٍے سے بہ ل
ے كے لقُ شٙعی لیٌس کٌ خیٌؿ
الش عكشتكق كے رشمیٌف اختالط سے ب حیق ،ملٌ

شکھیق ،ال بطكش رلیؿ كے بل ًعكص بیش ک ٙشھٌنے۔
ے چ ٌٍے) کی اچ ٌضت لیىٌ:
ے کی لۓ
ض ب ٌشت (لكگكق سے ملٌ

اششٌر بٌشي نے:
ور هَا َولَـ ِك َّن الْبِ َّر َم ِن اتَّمَى َو أْتُو ا ْ الْبٌُُوتَ ِم ْن أ َبْ َو ابِ َها َو اتَّمُو ا ْ ّ
س الْبِ ُّر بِؤ َ ْن تَؤْت ُ ْو ا ْ الْبٌُُوتَ ِمن ظُ ُه ِ
{ لٌَْ َ
اّللَ
لَعَلَّكُ ْم تُفْلِ ُح َ
ون} ( البمره  ) )589 :الش ىیىی اس بٌت میق نہیق کل (اجٙاـ کی چٌلُ میق) گھٙلق میق اف

كے بچھكاصً کی طٙػ سے آك۔ بلکل ىیکكکٌش لم ہے حك بٙہی ٛگٌش ہك الش گھٙلق می ق اف كے رشلاضلق

سے آب ٌ کٙل الش اہلل سے ز شتے شہك تٌک ل ى ح ٌت ب ٌك )۔
{ٌ ا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ٌن آ َمنُوا َ َ تَدْ ُخلُوا بٌُُوتًا غٌَْ َر بٌُُوتِكُ ْم َحتَّى تَسْتَؤْنِسُوا َوتُسَلِّ ُموا عَلَى أ َهْلِ َها ذَلِكُ ْم َخٌْر لَّكُ ْم
لَعَلَّكُ ْم تَذَك َُّر َ
ار ِجعُوا هُ َو أ َ ْزكَى لَكُ ْم
ار ِجعُوا فَ ْ
ون فَ ِإن لَّ ْم ت َ ِجدُوا ِفٌ َها أ َ َحدًا فَ َال تَدْ ُخلُو هَا َحتَّى ٌُ ْإذَ َن لَكُ ْم َو ِإن لٌِ َل لَكُ ُم ْ
اّلل ٌَعْلَ ُم َما تُبْد َ
اّلل بِ َما تَعْ َملُ َ
ُون َو َما
ون عَلٌِم لٌَّْ َ
س عَلٌَْكُ ْم ُجنَاح أَن تَدْ ُخلُوا بٌُُوتًا غٌَْ َر َمسْكُونَ ٍة فٌِ َها َمتَاع لَّكُ ْم َو َّ ُ
َو َّ ُ
تَكْت ُ ُم َ
ے گھٙلق كے سكا رلس( ًٙلكگكق كے) گھٙلق میق گھ ٙلالكق
ون} (النور ))29- 27 :وكمٍك! ا بٌ
ے بغی ٙراخؿ ىل ہكا کٙل۔ بل ت وہٌشً حؼ می ق بہت ٙہے (الش ہـ) ب ل
ے الش اف کك سالـ کۓ
سے اچٌضت لۓ
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ے کٙتے ہیق کل شٌبٖ تـ بٌر شکھكگ ٙتـ گھ ٙمیق کسی کك وكحكر ىل بٌك تك جٍ تؽ تـ کك
ًصی حُ اس لۓ

اچ ٌضت ىل ري چٌئے اس میق مُ راخؿ ہك۔ الش اگ ٙبل کہٌ چ ٌئے کل (اس لقُ) لكث چ ٌك تك

ے بٚي بٌکی ٛگی کی بٌت ہے۔ الش حك کٌـ تـ کٙتے ہك اہلل سٍ چ ٌىتٌ ہ ے
لكث چٌبٌ کٙل۔ بل ت وہٌشً لۓ

ے منٌف میق چٌك جس میق کك ئی ىل یستٌ ہك الش اس میق توہٌشا اسیٌب (شکھٌ) ہك ،تـ
اق اگ ٙتـ کسی ای س

ب  ٙکچھ گىٌم نہی ق ،الش حك کچھ تـ ظٌہ ٙکٙتے ہك الش حك ی ك شی ٖم ک ٙتے ہك اہلل کك سٍ معلكـ ہے۔
اّلل َلكُ ُم ْ
ت
اَلٌَا ِ
سكُ ْم ت َ ِحٌَّةً ِ ّم ْن ِعن ِد َّ ِ
{ فَ ِإذَ ا دَ َخلْتُم بٌُُوتًا فَسَلِّ ُموا عَلَى أَنفُ ِ
اّلل ُمبَ َ
ارك ًَة طَ ٌِّبَ ًة كَذَلِنَ ٌُبَ ٌِّ ُن َّ ُ
ے (گھ ٙلالكق کك) سالـ کیٌ کٙل۔ (ب ل)
لَعَلَّكُ ْم تَعْمِلُون()} النور ) )65 :الش جٍ گھٙلق میق چٌبٌ کٙل تك ا بٌ

اہلل کی طٙػ سے می ٌشؽ الش بٌکی ٛم تح فل ہے۔ اس طٙد اہلل ابًی آبتیق کھكؿ کھكؿ ک ٙبیٌف فٙمٌتٌ ہے

تٌکل تـ سنچھك )۔
الَطْفَا ُل ِمنكُ ُم الْ ُحلُ َم فَ لٌَْسْتَؤ ْ ِذنُوا كَ َما اسْتَؤْذَ َن الَّ ِذ َ
{( َو ِإذَ ا بَلَ َغ ْ
اّلل
اّلل َلكُ ْم آٌَاتِ ِه َو َّ ُ
ٌن ِمن لَبْلِ ِه ْم كَذَلِنَ ٌُبَ ٌِّ ُن َّ ُ
عَلٌِم َح ِكٌم}(الٍكش ()6: :اور ج ٍ توہٌشً لٚكے بٌلغ ہكچٌئیق تك اف کك بھ ی اس ی طٙد اچ ٌضت لی ً ی
ے ( بعً ی ب ًٚآرهی) اچٌضت چٌعؿ کٙتے شہے ہی ق۔ اس طٙد اہلل تـ
ے جس طٙد اف سے اگى
چ ٌ ہی ۓ

ے لاى الش ج هنُ لاى ہے )۔
سے ا ب ً ی آ بت ی ق کھكؿ کھكؿ ک ٙسىٌتٌ ہے۔ الش اہلل چ ٌ ى ٌ

الش حغٙت ایك وكسی اشعٙي(شض) سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ے ،اگ ٙاچٌضت ملحٌۓ تك ٹھیؽ ،لشىل لكث چٌئیق" (عحیٔ
ٍے فٙمٌبٌ ":اچٌضت تیف بٌش لی ًی چٌھ ۓ

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت سہؿ بف سعٖ(شض)سے مٙلي ہے،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ
ےضٙلشي قٙاش ربٌ گیٌہے"(عحیٔ
(ص)ٍے فٙمٌبٌ":اچٌضت لیىٌ ى گٌم کی حفٌظُ کی لۓ

چٖبّ،ب خٌشي،مسلـ) ،الش حغٙت شبعی بف جٙاش سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ب ًی عٌم ٙكے
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ابؽ شخص ٍے بتٌبٌ کل اس ٍےى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے اسكقُ ،جیکل آة گھ ٙمیق
ے
ے ،اسطٙد اچٌضت مٌىگی  :کیٌ میق اىٖش آچٌكق" ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے ا ب ٌ
تشٙیػ فٙمٌت ل
ے سالـ ک، ًٙبھٙ
ے کٌ طٙی قل سوھٌك ،اس سے کہىٌ کل بہ ل
خٌرـ سے فٙمٌبٌ":چٌك ،اسکك اچٌضت لی ٌ
ے کل کیٌ میق راخؿ ہكسکتٌ ہكق " رشلاضً ب ٙوكحكر شخص ٍے بل بٌت سف لی الش کہٌ :السالـ
یكح ل

علی هـ  ،کیٌ میق اىٖش آسکتٌہكق" ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اچٌضت ربٖي تك لم عٌجٍ راخؿ

ے( ،عحیٔ چٖبّ ،ایكرالر)،الش حغٙت کلٖن بف جىیؿ سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل میق
ہك گ ۓ

ے بٌس آبٌ تك آة ٍے
ے آب ه
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہكا ،الش بغی ٙسالـ ک ۓ

فٙمٌبٌ ":لایس چٌك،الش کہك :السالـ علی هـ ،کیٌ میق اىٖش آسکتٌ ہكق؟"(جسف چٖبّ ،ایكرالر،

تٙم٘ي)۔

ے) كے آراب :اسالـ کٌ اصكؿ بل
ے كے (بطكش خٌص مٙر لعكشت كے آیس میف ملٌ
ے چ لٌ
ملٌ

ے ،اگ ٙضٙلشت ہك تك
ھیکل مٙر لعكشت كے رشمیٌف بغی ٙکسی ضٙلشت كے می ؿ حكؿ نہیق ہكىٌ چٌھ ۓ
ے(
ے کی لۓ
بھ ٙضٙلشت بھ ٙکی اچٌضت نے ( اس سے ضبٌرم نہیق) ،چ٘بٌت میق ہی حٌف ،الش فتىل سے ب ح ٌ
ے مسلـ گھٙانكق میق اسىی س خُ ضٙلشت ھیکل مٙر لق
بل اقٖاـ ضٙلشت قٙاش ربٌ گیٌ نے)،اسی ل ۓ

الش عكشتكق کی يشُ کٌ اىتظٌـ منکىل چٖتؽ عالچٖم ہك۔

ے کئی شٙعی ًعكص لاشر ہكئ ہی ق :
اس مس ئلل كے چؿ کی لۓ
ے لالٖ سے شلابُ کٙتے ہیق ،کل انہكق ٍے ابؽ بٌش ى بی
حغٙت جنٛم بف اسیٖ اًصٌشي ا ب ٌ
ے ،الش مٙر عكشتكق سے (ابؽ سٌتھ
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك ،جیکل آة مس حٖ سے ى نؿ شنے ت ل
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ے ،بل فٙمٌتے سىٌ ":عكشتك ! کچھ تٌخی ٙسے ى نال کٙل،شاستكق كے رشمیٌف
ے کیكچل سے) ٹ هٙا ش نے ت ل
ى ن لٌ

ے مىٌسٍ نہیق  ،کىٌشً کىٌشً چال کٙل" (جسف چٖبّ  ،ایك رالر ابف جیٌف)۔
چ لىٌ تهھٌشً ل ۓ

حغٙت اـ سلنل سے شلابُ نے فٙمٌ تی ہیق کل جٍ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ىنٌض سے

فٌشغ ہكچٌتے تك کچھ رب( ٙمس حٖ میق) شؽ چٌتے ،لكگكق کٌ خیٌؿ تھٌ کل بل اسكچل سے (فٙمٌبٌ
ے ى نؿ چٌئیق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي اجنٖ،ایكرالر)،امٌـ ابف
ے) تٌکل خكاتیف مٙر سے بہ ل
کٙتے ت ل

ج ح ٙکٌ کہىٌ ھیکل اس چٖبّ میق شاستكق میق مٙرلق الش عكشتكق كے میؿ حكؿ سے کٙاھُ کٌ سکٙ

نے ،تك گھٙلق میق تك کٙاھُ الش ضبٌرم نے" الش حغٙت عقیل بف عٌم ٙسے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":خیٙراش عكشتكق كے بٌس مُ چٌىٌ" ابؽ اًصٌشي عحٌ پی ٍے رشبٌفُ

کیٌ ":ریكش كے بٌشً میق آب نٌ کیٌ خیٌؿ نے؟ آة ٍے فٙمٌبٌ ":ریكش تك وكت نے" (عحیٔ چٖبّ ،

ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت ابف عیٌس سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ':

کسی اجى بی عكشت كے سٌتھ خلكت میق محٙـ كے بغی ٙىل ملیق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي

مسلـ)۔

شٙعی لیٌس کی بٌبىٖي كے بٌشً میق رفعل " "86کی آبتیق الش چٖبثیق مالحظل فٙمٌئیق۔


ے راشلق سے خكش گكاش تعل قٌت قٌئـ
رلسٙا بىٖ حك کل لكگكق،ششتل راشلق الش مٌق خہ تی شش ت

ے متعلؼ نے ،مختلػ ًعكص کك بطكش رلیؿ بیش کٙشھٌ نے :اششٌر بٌشي نے:
کٙىی ه
ٌن
اّلل َو ََ تُش ِْركُو ا ْ ِب ِه شٌَْئًا َو ِبالْ َو الِدٌَْ ِن إِ ْحسَانًا َو ِب ِذي الْمُ ْربَى َو الٌَْتَا َمى َو الْ َمسَا ِك ِ
{ َو اعْبُدُو ا ْ ّ َ
ّلل
ب َو ا ْب ِن ال َّ
ص ِ
ب َو ال َّ
ب ِبال َجن ِ
اح ِ
َو الْ َج ِار ِذي الْمُ ْر َبى َو الْ َج ِار الْ ُجنُ ِ
س ِبٌ ِل َو َما َم َلكَتْ أ َ ٌْ َمانُكُ ْم ِإ َّن ا ّ َ
ب َمن ك َ
ور ا} (النساء ( )36 :ا لش اہلل ہی کی عیٌرت کٙل الش اس كے
 ََ ٌُ ِح ُّ
َان ُم ْختَا ًَ فَ ُخ ً
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سٌتھ کسی جی ٛکك شٙبؽ ىل بىٌك ال ش مٌق بٌة الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش

محتٌحكق الش ششتل راش ہنسٌئیكق الش اجىبی ہنسٌئیكق الش شػ قٌئے بہلك (بعًی

ے میق ہكق سٍ كے
ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش حك لكؾ توہٌشً قی ض
ب ٌس بیٹھ ٌ

سٌتھ اجسٌف کٙل کل اہلل (اجسٌف کٍٙے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے الش) تکی ٙکٍٙے

ل امے بٚا ئی مٌشٍے لامے کك رلسُ نہیق شکھتٌ)۔
اّلل ك َ
اّلل الَّ ِذي تَسَاءلُ َ
َان عَلٌَْكُ ْم َرلٌِبًا} (الىسٌو ( )2 :تـ
ون ِب ِه َو ال َ ْر َحا َم ِإ َّن ّ َ
{ َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
ے ىٌـ سے ابؽ رلس ًٙسے نطٌلیل کیٌ کٙتے ہك ،الش
خٖاۓ تعٌلی سے زشل ،جس ه

ے ہی ق۔
قٙابُ سے بھ ی زشل ،ی قیىٌ اہلل تعٌ لی تـ سٍ کی اطالع شکھت
ص َل َوٌَ ْخش َْو َن َربَّ ُه ْم َوٌَ َخافُ َ
ٌن ٌَ ِصلُ َ
{ و الَّ ِذ َ
ب}
ون سُو َء ِ
اّلل ِب ِه أَن ٌُو َ
الحسَا ِ
ون َما أ َ َم َر ّ ُ
ے کٌ اہلل ٍے جهـ ربٌ ہے اف
(الرعد ) 25:الش جف ( ششتل ہٌئے قٙابُ) كے حكصً شکھ ٌ

ے
ے الش ب ًٙجسٌب سے خكػ شکھ ت
ے بٙلشرگٌش سے ز شتے شہت
ے الش ا بٌ
کك حكصً شکھ ت

ہی ق)۔
اور حضرت عنٙل عٌئشل(شض) سے مٙلي نے ،رلنكق فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":جیٙبؿ علیل السالـ بٚلسیكق كے بٌشً میق ات ًی لعیُ
ے ل گٌ کل بٚلسیكق کك بھ ی لاشثكق میق شٌمؿ ک ٙربق لے" (عحیٔ
ے کل مچل
ک ٙشنے ت ل

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت ایك سش (شض)سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":ایك سش ،جٍ تـ سٌلف بىٌك تك اسنٌ ظكشبل ضبٌرم بىٌبٌ

ے بٚلسی کٌ خیؿ شکھك" ( بعًی اگ ٙمحتٌخ ہك تك اسىی مٖر کٙل)( ،عحیٔ
کٙل ،الش ا ب ٌ
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چٖبّ ب خٌشي مسلـ) ،الش آة ہی سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل می ًٙرلسُ ٍے
ے
ے لعیُ فٙمٌ ئی نے کل " جٍ تـ سٌلف بىٌك تك اسنٌ ظكشبل ضبٌرم بىٌبٌ کٙل ،الش ا ب ٌ
مچل
ے
بٚلسیكق کٌ چٌؿ رشبٌفُ کٙل ،الش اگ ٙکك ئی ضٙلشت مىٖ ملحٌۓ تك اسکك بہُ اح ل

اىٖاض كے سٌتھ اس ظكشبل سے کچھ ربٖل" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ) ،الش حغٙت ایك

ھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":خٖا کی

قسـ لم شخص وكمف نہیق  ،خٖا کی قسـ لم شخص وكمف نہیق" لكگكق ٍے یكحھٌ،کكف

ے ش ٙسے محفكظ ىل
بٌ شسكؿ اہلل ،آة(ص) ٍے فٙمٌبٌ :لم شخص ج س نٌ بٚلسی اس ه

ہك" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش آة ہی سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":ال مسلنٌف خكاتیف ،کك ئی بٚلسی عكشت اب ًی بٚلسی عكشت سے

سشاسٌ بھ ی حقٌشت سے بیش ىل آۓ" (عحیٔ چٖبّ،ب خٌشي مسلـ)،الش حغٙت

ایكھٙبٙم شضی اہلل عىل ہی سے مٙلي نے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :

ے بٚلسی کك ت ن لیػ ىل بہكى حٌۓ،
حك کكئ اہلل الش یكـ آخٙت ب ٙابنٌف شکھتٌ ھك،لم ا ب ٌ

ے نھنٌف کی ضیٌفُ ک ،ًٙالش
الش حك کكئ اہلل الش شلض آخٙت ب ٙابنٌف شکھتٌ ہك ،لم ا ب ٌ

حك کكئ اہلل الش شلض آخٙت ب ٙابنٌف شکھتٌ ہك ،لم بٌ تك احھ ی بٌت ک ًٙبٌ خٌوكش شنے"

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ،الش حغٙت عٌئشل سے مٙلي ھیکل میق ٍے شسكؿ

اہلل سے رشبٌفُ کیٌ کل می ًٙرل بٚلسی ہیق تك میق کس کك ت ح فل رلق؟ آة ٍے فٙمٌبٌ":

حك تهھٌشً گھ ٙسے قٙبٍ تٙبف ہك" (عحیٔ چٖبّ،ب خٌشي) ،الش عیٖ اہلل بف

عن(ٙشض) سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":
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ے احھٌہك ،الش اہلل کی
ے رلسُ کی لۓ
اہلل کی ًظ ٙمیق سٍ سے بہت ٙبف شخص لم نے حك ا ب ٌ

ے احھٌ ہك" (عحیٔ
ے بٚلسی کی لۓ
ًظ ٙمیق سٍ سے بہتٙبف بٚلسی لم نے حك ا ب ٌ

چٖبّ ،تٙم٘ي) ،الش حغٙت ابف عن(ٙشض) سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی

ے سٌتھ
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :لم وكمف حك لكگكق سے ملتٌ چ لتٌ ہك (اى ه

شھتٌ ہك) الش بھ ٙاىىی چٌىٍ سے بہكى حٌئ گئی ت ن لیفكق ب ٙعی ٙکٙتٌ ہك ،لم اس وكمف

سے بہُ ضبٌرم اج ٙکٌ مست حؼ ہكگٌ ،حك لكگكق سے میؿ حكؿ ہی نہیق شکھتٌ ،الش ىل اىىی

ت ن لیفكق کك بٙراشُ کٙتٌنے" عحیٔ چٖبّ ،تٙم٘ي  ،ابف مٌچل)۔


ے بىٖ
تی سٙا بىٖ لكگكق کك تىؾ کٙىٌ ،ت ن لیػ بہكى حٌٍے میق شنٌش کٙتٌنے،الش بچھ ل
ے بٙتٌك کٌ سک ٙہكج نٌ نے۔
میق لكگكق كے سٌتھ جسف سلكؽ الش اح ل



ح كتھٌ بىٖ رل اوكش کٌ سک ٙک ٙشھ ٌنے:

بہال :عحُ کٌ خیٌؿ شکھىٌ ،الش کھٌٍے کی بٙي عٌرتكق سے ب حىٌ۔

رلسٙا :ملىی نصٍكعٌت کٌ استعنٌؿ  ،الش رشنٍكق کی نصٍكعٌت کٌ بٌئی نٌث کٍٙے کٌ

اھتنٌـ۔

ے بٌس بطكش امٌىُ نے،
ے کٌ سكاؿ نے ،تك اس نٌ سیٍ بل ھیکل ايسٌف کٌ ج سـ اس ه
ے معٌمى
خہٌق تؽ بہ ل
ے اعنٌؿ کٌ مٙکٛ
ے بھ ی ھیکل لم اح ل
اسکك ضٌئع ہكٍے سے ب حٌىٌ ضٙلشي نے ،ج سـ کی اھنیُ اسلۓ

ے چٖ لخہٖ کٌ
نے ،ىی ٛاب ًی سات کی ،معٌشٙم کی ،امُ کی ،الش تنٖف كے ًظٌشلق کی نصلحُ کی لۓ

ـقٌـ بھ ی (ايسٌ ٌی) ج سـ ہی نے ،انػی (م٘کكشم بٌى) اوكش کٌ ل حٌظ کٙتے ہكۓ (ايسٌ ٌی ج سـ كے

بٌشً میق) کئی شٙعی ًعكص لاشر ہكئ ہیق ،مثٌؿ كے طكش ب ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ قكؿ
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ے
نے ":کنٛلش وكمف كے ـقٌب لل میق طٌقتكش وكمف ضبٌرم بہت ٙنے ،الش اہلل کك ضبٌرم ی سىٖ نے( ،اس ه

بٌلحكر)  ،رلنكق میق(بعًی کنٛلش الش طٌقتكش وكمف رلنكق میق) کچھ ىل کچھ خی ٙکٌ بہلك ضٙلش

وكحكر نے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ،اجنٖ ،ابف مٌچل)۔
ے ":اہلل میٙا ج سـ عحیٔ سالمُ
الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ بل رعٌفٙمٌبٌ کٙتے ت ل

شکھىٌ ،میٙي قكت سنٌعُ ب ٙقٙاش شکھىٌ  ،میٙي قكت بصٌشت سالمُ شکھىٌ" (عحیٔ
ے
چٖبّ،اجنٖ ،ایك رالر) ،اف تنٌـ جیٛلق کی بىٌب ٙعحُ کٌ خیٌؿ شکھىٌ نہٌبُ ضٙلشي نے ،اسلۓ

کل عٌجٛي (ج سـ كے کسی عغك کٌ کٌـ ىل کٙىٌ) ،ب لکل ج سنٌ ٌی عحُ کی کنٛلشي بھ ی کٌـ سے

عٌج( ٛىٌکٌشم) کٙرب تی نے۔

عحُ کی ى گہٖاشُ کٌ مسئ لل تیف اھـ بٌتكق ب ٙمشتنؿ نے:

غ٘او :غ٘او كے معٌملل میق جف جیٛلق کی اھنیُ نے اف میق  :ـقٖاش  ،عنٖ گی (کكالٹی)،

ےعىٌع ٙمیق تٍكع  ،الش کھٌٍے کٌ لقُ ،وكزشف میٗب نؿ اسٹٗب(ٛجس سے اسالهی ًظٙبل کی بھ ی
اس ه

تصٖیؼ ہك تی نے) کٌ کہىٌ ھیکل  :معٖم بینٌشیكق کٌ گھ ٙنے ،ىی ٛاجتیٌط ہ ٙمٙض کی رلاو نے ،اسالـ

کٌ ًظٙبل بھ ی ھیکل کھٌٍے میق اسٙاػ سے کٌـ ىل لیق ،الش اسكقُ تؽ ىل کھٌئیق جٍ تؽ کل بچھال

کھٌىٌ احھ ی طٙد ہغ ـ ىل ہكچٌۓ الش ب ھكؽ لگىٌ شٙلع ہك چٌۓ۔

حغٙت ـقٖاـ بف معٖب هٙب(شض) سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ کك فٙمٌتے سىٌنے ':بیِ سے بٙي کكئ جی ٛنہیق حك آرهی بھٙتٌنے ،ايسٌف كے (ضىٖم
ے کٌ فی ہیق ،جف سے لم اب ًی طٌقُ چٌعؿ کٙسکتٌنے ،اگ(ٙکھٌىٌ) ضٙلشي ہی ہك
ے) جىٖ ؿ قك
ے کی لۓ
شھ ٌ
ے" (جسف چٖبّ،
ے ،الش ابؽ تہٌئ سٌيس کی لۓ
ے ،ابؽ تہٌئ بٌ ٌی کی لۓ
تك بھ ٙابؽ تہٌئ حصل کھٌٍے کی لۓ
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تٙم٘ي ،ابف مٌچل) ،ابؽ الش چٖبّ میق نے(:ج سىی طٙػ ا سٖفعل كے بىٍٖے بھ ی اشٌشم کیٌ

ھیکل) " کھٌٍے کی بٙي عٌرتكق سے ب حیق"۔

لشضش :اسنیق ايسٌف کی عن ٙالش اسىی عحُ كے تىٌسٍ سے لشضش کٌ خیٌؿ شکھٌ چٌۓ۔

عالخ :عٙػ ج سـ کك ىحؼ کسی اچٌىؽ مٙض کی بىٌ ب ٙہی عالخ کٙلا بٌ چٌۓ ،الش بل مٙض

(عٌـ طكش ب )ٙغ٘ا الش لشضش میق بے اجتیٌطی كے ىتی حل ہی میق ىحؼ ہكتٌنے ،الش اگ ٙمٙض ہك ہی

گیٌ نے تك بھ( ٙاعؿ جی ٛبل ھیکل) ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے اس ج هـ کك ىٌف٘ کیٌ چٌۓ " ،ال
ے کل اہلل ٍے ہ ٙمٙض کی رلا بىٌئ نے ،سكاۓ ابؽ مٙض كے،لكگكق
اہلل كے بىٖل ،عالخ کٙلاك ،اسلۓ

ٍے رشبٌفُ کیٌ ،لم کیٌنے؟ آة ٍے فٙمٌبٌ ":بٚھٌبٌ"(جسف چٖبّ ،ایك رالر تٙم٘ي ابف مٌچل)۔
ے بىٖ كے رلس ًٙمسئ لل کی بٌت ،حك ملىی نصٍكعٌت كے استعنٌؿ کی
الش شہی حكت ل

بٌبىٖي كے بٌشً میق نے ،تك بل ج هـ لكگكق كے سٌتھ اس جسف سلكؽ كے ج هـ سے مستث ًی نے
ے سلكؽ کٌ مست حؼ نہیق ہكتٌ ،ب لکل
حك اس رفعل کٌ ٹٌئٹؿ نے ،لچل اسىی بل ھیکل ہ ٙايسٌف ،اس اح ل

ے لم مست حؼ ہیق ،الش بٌئی نٌث اسی بٌلیسی کٌ
رشنٍكق كے سٌتھ لہی سلكؽ شلا شکھٌ چٌۓ گٌ ،ج س ه

ے من هف ھیکل رشنف تك امُ سے (کھلـ کھال رشن ًی ) ک ،ًٙاسکك تیٌم ل بٙبٌر
حصل نے ،لگٙىل بل کی س

کٍٙے ب ٙاب ًی یكشي طٌقُ عٙػ کٙرً ،الش ہـ اىىی نصٍكعٌت استعنٌؿ کٙكے اىىی معٌضی چٌلُ

نغیكط کٙبق۔

***
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رلسٙا وكضكع

خٌلىٖ ب  ٙب ی كي كے حمكؼ

بل وكضكع ،خٌلىٖ ب ٙب یكي كے حمكؼ ،شٌري كے اخٙاچٌت بٙراشُ کٙىی ىی بٌبىٖي ،احھٌئ كے
ے اىٖاض میق معٌملل کٍٙے ،الش حؼ ىٌف نػقل سے ب حّ کٙتٌنے ،ىی ٛعكشت كے بیٙلف خٌىل
سٌتھ الش بھ ل

ے اصكؿ بھ ی بتٌتٌ نے ،الش گھ ٙكے کٌوكق میق ب یكي کٌ ہٌتھ بٹٌٍے كے بٌشً میق بھ ی
کٌـ کٙىی ه

بتٌتٌنے ،اسنیق بٌىٓ رفعٌت ہیق،الش اس وكضكع کٌ راش ل مٖاش ،رش اعؿ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ كے اس قكؿ بٙہے  ":تـ ب ٙتهھٌشي ب یكي كے حمكؼ ہیق" (عحیٔ چٖبّ،ب خٌشي،اجنٖ)۔

***

رفعل " " 79

شٌري كے اخٙاچ ٌت ب ٙراشُ ک ٙىی نٌ ب ٌبىٖ ہكىٌ

شٙبعُ ،ظكھ ٙب ٙىضـ ک ٙتی ہے کل لم شٌري كے اخٙاچٌت ،ب یكي کٌ هہ،ٙالش خٌىل ضلجیُ

کك سٌض ل سٌمٌف سے آشاستل کٍٙے كے اخٙاچٌت تيھٌ بٙراشُ ک ، ًٙب یكي كے سمل کچھ نہیق ہے،

ہٌق بل الش بٌت ہے کل لم خكر اب ًی مٙضی ل خكضی سے حصل مے ،اس چٌلُ میق حك لم حصل مے

شہی ہے ،اس میق اس کٌ حؼ محفكظ شہے گٌ۔

___________________

اس ر فعل میق اف مٌ لی سمل راشیكق کٌ سک ٙنے حك ب یكي كے تئیق عٙػ ظكھ ٙب ٙلاجٍ

ہك تی ہیق۔
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ے شج سٹٙی شف كے اخٙاچٌت ،للینل بٌ اس
* شٌري كے اخٙاچٌت :ى نٌد ىٌمل الش اس ه

ے بٙراشُ کٙب گٌ  ،ہٌق بل الش بٌت
جیسی کكئ شٌري کی مح فؿ كے اخٙاچٌت ظكھٙا کیى

ھیکل لم خكر اب ًی مٙضی سے حصل مے ،الش اگ ٙب یكي کٌ حصل لیىٌ کسی شسـ ل شلاخ کی بىٌ

ب ٙہكتٌنے (اس صكشت میق) ،شسـ ل شلشاخ كے بٌلحكر ب یكي اف اخٙاچٌت میق حصل

ے سے اى نٌش ک ًٙتك اسکك مح یكش نہیق کیٌ چٌۓگٌ ،رلیلكق سے بل ثٌبُ ہكج نٌ ھیکل
لی ٌ
ے،
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ خكر اب ًی شٌري كے اخٙاچٌت بٙراشُ فٙمٌبٌ کٙتے ت ل
ے ،رفعل ' '64میق اس نٌ دفصیلی سک ٙگ٘ش ک ح نٌ نے۔
ے تل
الش رل سٙلق کك بھ ی اس نٌ ج هـ ر ب ت

*ب یكي کٌ نھ :ٙبل لم مٌؿ نے حك ب یكي كے تئیق ظكھ ٙب ٙاس سے ى نٌد ،بٌ اس سے حقیلی

معٍكق میق ع حیُ کیكچل سے لاجٍ ہكتٌنے ،بل عٙػ ظكھ ٙہی ب ٙلاجٍ نے ب یكي ب ٙنہیق،

نھ ٙرل اسیٌب کی بىٌ ب ٙظكھ ٙكے سمل ضٙلشي ہكتٌنے۔

بہال :عحیٔ عقٖ ى نٌد کی صكشت میق ،الش کیھ ی نھ ٙمهنؿ سٌقط ہك چٌتٌنے ،الش کیھ ی

اس نٌ ابؽ حصل،جٍ تؽ کل عحیُ بٌ وكت سے اسىی تٌکیٖ ىل ہكچٌۓ۔

رلسٙا :حقیلی عحیُ  ،چٌہے لم شیل کی بىٌ ب ٙہك بٌ ضلاخ فٌسٖ کی بىٌ ب ،ٙاس صكشت میق

نھ ٙکیھ ی بھ ی سٌقط نہیق ہكتٌ ،بٌ خكر ارا کٙبق ،بٌ ب یكي معٌػ کٙرً۔

اششٌر بٌشي نے:
ً ٍء ِ ّمنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنٌِئًا َّم ِرٌئ ًا}(الىسٌو)5:
{ َوآتُو ا ْ النَّسَاء َ
صدُلَاتِ ِه َّن نِ ْحلَةً فَإِن ِطبْ َن لَكُ ْم عَن شَ ْ
( الش عكشتكق کك اف كے هہ ٙخكضی سے رً ربٌ کٙل۔ ہٌق اگ ٙلم اب ًی خكضی سے اس میق سے کچھ تـ کك
ضةً
ور هُ َّن فَ ِرٌ َ
ح ھكص ر ب ق تك اسے سلؼ ظكؼ سے کھٌلك ) {،فَ َما اسْت َ ْمتَعْتُم ِب ِه ِمنْ ُه َّن فَآتُو هُ َّن أ ُ ُج َ
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}(الىسٌو ()35:تك جف عكشتكق سے تـ فٌئٖم چٌعؿ کٙل اف کٌ هہ ٙحك ـقٙش کیٌ ہك ارا کٙرل ) { َوآتُو هُ َّن
وف } (الىسٌو( ،) 36 :اىکك اىنٌ حؼ ا حھ ی طٙد رب ٖل)  ،نھ ٙظكھ ٙب ٙلاجٍ ہك ىی ىی
ور هُ َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
أ ُ ُج َ
رلیؿ اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ نے {:لَدْ عَلِ ْمنَا َما فَ َر ْ
اج ِه ْم} (اىجٛاب ( )61 :ہنی ق بتل
ضنَا عَلٌَْ ِه ْم فًِ أ َ ْز َو ِ
ھی کل ہـ ٍے وكمٍكق ب ٙاىىی ب ی كی كق كے ب ٌشً می ق کی ٌ فٙض کی ٌنے) ،اف تنٌـ آب تكق میق خہٌق

ے مخٌطٍ ہیق ،اسالـ ٍے اس وكقعل ب ٙبھ ی اھؿ کتٌب
ے" کٌ سک ٙنے  ،ہ ٙجگل مٙر ہی اس ه
خہٌق" ر ب ٌ

خٌتكف کك بٌر شکھٌ ،الش مٙر ب ، ٙاگ ٙلم اھؿ کتٌب خٌتكف سے شٌري ک ًٙتك اس حؼ کك لاجٍ قٙاش ربٌ
صنَاتُ ِم َن الَّ ِذ َ
اب ِمن لَبْلِكُ ْم إِذَ ا آتٌَْت ُ ُمو هُ َّن
ٌن أُوتُو ا ْ الْ ِكت َ َ
ت َو الْ ُم ْح َ
صنَاتُ ِم َن الْ ُم ْإ ِمنَا ِ
نے ،اششٌر بٌشي نےَ { :و الْ ُم ْح َ
ور هُن} (المائده ()5 :الش بٌؽ رامف وكمف عكشتیق الش بٌؽ رامف اہؿ کتٌب عكشتی ق بھ ی (چالؿ
أ ُ ُج َ

ہی ق ) جی کل اف کٌ هہ ٙرً رل ) ۔

حغٙت سھؿ بف سعٖ سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ابؽ عكشت ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

ے بعٖ کٌ فی رب ٙش کی ش ھی  ( ،ى بی
ے آب کك ھیل کٙربٌ (ربٖبٌ) ،اس ه
لسلـ كے بٌس آئ ،الش کہٌ کل " میق ٍے ا ب ٌ

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے حكاب نہیق ربٌ) تك ابؽ عحٌ پی ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙآة اسنیق رل ح س بی
ے ،آة ٍے اس سے یكحھٌ ":تهھٌشً بٌس (اسکك بطكش
ے ہیق تك مچھ سے شٌري فٙمٌرب ح ۓ
نہیق شکھ ت
ے) کچھ نے؟" انہكق ٍے فٙمٌبٌ کل می ًٙبٌس تك عٙػ میٙا بٌچٌمل نے  ،تك آة ٍے
ے کی لۓ
نھ ٙر ب ٌ

فٙمٌبٌ ":اگ ٙلم ربٖل لے تك تـ بغی ٙبٌچٌػے كے ہكچٌك لے،چٌك کچھ الش ربوھك ،انہكق ٍے کہٌ کل

می ًٙبٌس کچھ بھ ی نہیق نے ،آة ٍے رشبٌفُ کیٌ ،لكنے کی اىگكٹھ ی بھ ی نہیق نے؟ لم بھ ی اف

عٌجٍ كے بٌس نہیق تھ ی ،تك بھ ٙرشبٌفُ فٙمٌبٌ ":کچھ قٙآف بٌر نے؟ انہكق ٍے کہٌ :ہٌق فالق فالق
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سكشت بٌر نے ،تك آة ٍے فٙمٌبٌ :میق ٍے اس سكشم كے بٖلل تهھٌشي اف خٌتكف سے شٌري کٙري"

(عحیٔ چٖبّ ،وؤطٌ مٌلؽ)۔

نھ ٙت حفل الش ھٖب ل نے:

نھ ،ٙب یكي سے لطػ اىٖلضي کٌ عكض نہیق نے ،ب لکل بغی ٙکسی عكض كے ابؽ ت ح فل الش

ھٖبل نے ،قٙآف بٌؽ ٍے اسکك ى حلل کہٌ نے ،بعًی ای سٌ ھٖبل حك بغی ٙکسی عكض كے ربٌ چٌتٌنے،
ے طالؼ ربًٖ تك اس صكشت میق بھ ی اس ب ٙآرھٌ نھٙ
ے اگ ٙکك ئی اب ًی ب یكي کك عحیُ سے بہ ل
اسی ل ۓ
لاجٍ ہكتٌ نے ،اسىی رلیؿ اہلل کٌ بل قكؿ نےَ { :و إِن طَلَّمْت ُ ُمو هُ َّن ِمن لَبْ ِل أَن ت َ َمسُّو هُ َّن َولَدْ فَ َر ْ
ضت ُ ْم لَ ُه َّن
ف َما فَ َر ْ
فَ ِرٌ َ
ے ـقٙشم نھٙ
ے لۓ
ے طالؼ ربٖل تك ا ىه
ضت ُ ْم } الی قٙم ) )348 :اگ ٙتـ اىکك ح ھكٍے سے بہ ل
ص ُ
ضةً فَنِ ْ
ے طالؼ کی صكشت میق
سے آرھٌ نھ ٙارا کٙىٌ )  ،اگ ٙنھ ٙلطػ اىٖلضي کٌ بٖؿ ہكتٌ تك عحیُ سے بہ ل
ے کل ظكھٙکك لطػ اىٖلضي کٌ وكقعل ہی نہیق مال۔
ے تھٌ ،اسلۓ
آرھٌ نھ ٙبھ ی لاجٍ نہیق ہكىٌ چٌھ ۓ

نھ ٙلاج ٍ ہ كٍے کی ج هنُ :

بل ھیکل اسنیق عقٖ ى نٌد کی اھنیُ الش جیثیُ کٌ اظھٌش نے ،اسنیق عكشت کی عٛت الش

اجتٙاـ کٌ اقٙاش نے ،ىی ٛاسنیق عكشت كے سٌتھ ابؽ بٌعٛت ضىٖ گی شٙلع کٙىی ىی رلیؿ نے ،ب یكي كے
ے نہیق) ب لکل
سٌتھ ابؽ احھ ی ضىٖ گی گ٘اشٍے كے قصٖ کٌ اظھٌش نے ،اسنیق شٌري (کچھ لقُ کی لۓ

ے کٍٙے کٌ عٛـ نے ،نھ ٙکی ارائیگی میق ابؽ الش ج هنُ بل ھیکل عكشت ،نھ ٙكے
سٌشي ضىٖ گی کی لۓ

ے سے اب ًی ی سىٖ كے کی ًٚبٌ کچھ الش ضٙلشت کی جی ٛخٙبٖ سکتی نے۔
بی س

نھ ٙکٌ مٙر ب ٙلاجٍ ہكىٌ ،شٙبعُ كے اس مٛاخ سے یكشي طٙد میؿ کھٌتٌ ھیکل عكشت بٙ

ہ ٙچٌؿ میق شٌري کی کكئ سمل راشي ىل زا لی چٌۓ ،چٌنے لم مٌق ہك  ،بی ٹی ہك ،بٌ ب یكي ہك ،ب لکل
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ے محىُ الش چٖ ل
ے کل مٙر ہی کنٌٍے کی لۓ
خٙح کی یكشي سمل راشي (ہ ٙچٌؿ میق) مٙر ب ٙنے ،اسلۓ

حھٖ کی عالجیُ شکھتٌنے ،قٙآف ٍے مٙر الش عكشت كے رشمیٌف مٌ لی سمل راشیكق کی دقسیـ کٌ ابؽ

شہىنٌ اصكؿ ـقٙش کیٌ نے:
اّلل بَعْ َ
ون عَلَى ال ِنّسَاء بِ َما فَ َّ
الر َجا ُل لَ َّو ا ُم َ
ض َوبِ َما أَنفَمُو ا ْ ِم ْن أ َ ْم َو الِ ِهم} (الىسٌو:
ض ُه ْم عَلَى بَعْ ٍ
{ ِّ
ض َل ّ ُ
ے کل اہلل ٍ ے اب ؽ کك رلس ًٙب ٙ
 ( )45مٙر عكشتكق کی معٌش كے سمل راش الش مىتظـ ہی ق  ،ا سلۓ

ےمٌؿ خٙح ک ٙتے ہی ق ۔۔۔) ۔
ے بھ ی کل لم ا ب ٌ
فغی لُ رً ش کھ ی نے ،الش ا سلۓ

عقٖ ى نٌد کی ت هنی ؿ می ق نھ ٙکی جیثی ُ:

نھ ،ٙى نٌد کی مختلػ عالمتكق میق سے ابؽ عالمُ نے ،کكئ ضٙلشي شکف نہیق نے ،الش

ے عقٖ ى نٌد میق اگ ٙکكئ نھ ٙکٌ سک ٙہی ىل ک ًٙتٍ
ىل ى نٌد ع حیٔ ہكىی ىی کكئ شٙط نے ،اسی ل ۓ

بھ ی ى نٌد عحیٔ ہكگٌ ،ى نٌد تك ہكچٌۓ گٌ ،سٌتھ ہی نھ ٙبھ ی لاجٍ ہكچٌۓ گٌ ،ب لکل اگ ٙظكھ ٙالش

ے بھ ی کٙلیق کل ىل نھ ٙلیق لے ىل ربق لے ،اس صكشت میق بھ ی نھ ٙمثؿ (ب یكي كے
ب یكي مله ٙبل ط ۓ

قٙب بی ششتل راشلق كے نھ ٙكے بٙاب ،)ٙلاجٍ ہكگٌ ،الش عقٖ ى نٌد کی ت هنیؿ كے سٌتھ ہی بل نھٙ
ح عَلٌَْكُ ْم إِن طَلَّمْت ُ ُم
ظكھ ٙكے سمل بطكش قٙض كے ہكچٌۓ گٌ ،اسىی رلیؿ اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ ُ ََّ ({ :جنَا َ
ضو ا ْلَ ُه َّن فَ ِرٌ َ
ال ِنّسَاء َما لَ ْم ت َ َمسُّو هُ ُّن أ َ ْو تَفْ ِر ُ
ضة }(الی قٙن ( )347 :تـ ب  ٙکچھ گىٌم نہی ق کل اگ ٙتـ ایسی

عكشتكق کك طالؼ ربٖل جيھیق تـ ٍے ح ھكا نہیق ہك الش ىل ہی حؼ نھ ٙـقٙش کی ٌ ہك ۔۔۔) ،بل آبُ
ے اگ ٙکكئ طالؼ ربًٖ تك کكئ جٙخ
ے الش نھ ٙـقٙش کٍٙے سے بہ ل
رلیؿ بیش ک ٙتی ھیکل عحیُ سے بہ ل

نہیق ،الش ظٌھ ٙنے طالؼ کی نكبُ ،ى نٌد كے بعٖ ہی آۓ گی ،اس نٌ نطلٍ بل ھیکل نھ ٙىل شکف نے الش

ىل شٙط نے۔
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ے
حغٙت عل قنل شجنل اہلل ،حغٙت عیٖ اہلل بف مسعكر (شض)سے شلابُ کٙتے ہیق کل اى ه

ے اىتقٌؿ کٙگیٌ ،ب یكي سے عحیُ
بٌس ابؽ ایسی عكشت کٌ کیس ىبٌ گیٌ ،ج س نٌ ظكھ ٙبغی ٙنھ ٙـقٙش ک ۓ

ے بعٖ
ے تؽ بل مسئ لل معلؼ شھٌ ،کسی ٍے کكئ فتكي نہیق ربٌ ،اس ه
بھ ی نہیق ہكئ تھ ی ،دقٙبیٌ ابؽ هہی ٌ

ابف مسعكر (شض)ٍے کہٌ کل میٙا خیٌؿ ھیکل اسکك نھ ٙمثؿ (اس جیسی لٚکیكق كے بٙاب ٙنھ )ٙربٌ

چٌئی گٌ ،کكئ ک وی بٌ ظلـ لضبٌر تی نہیق ہك گی ،اسکك ظكھ ٙكے مٌؿ سے لشاثُ بھ ی ملیگی ،الش لم عٖت
بھ ی گ٘اشبگی ،تك مع قؿ بف سىٌف اىش حعی ٍے گكا ھی ري کل حغكش (ص)ٍے بٙلع بىُ لاظؼ كے

مسئ لل میق ای سٌ ہی فیصلل فٙمٌبٌ تھٌ۔ (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایكرالر  ،يسٌئ ،ابف مٌچل) ،بل

چٖبّ ثٌبُ ک ٙتی ھیکل بغی ٙنھ ٙكے سک ٙكے بھ ی شٌري عحیٔ ہكسکتی نے۔

نھ ٙکی ـقٖاش  :نھ ٙکی کكئ ـقٙشم چٖ نہیق نے ،ىل اقؿ تٙبف کی الش ىل اکث ٙتٙبف کی ،ب لکل ہ ٙلم جیٛ

 ،ج سکك مٌؿ کہٌ چٌۓ بٌ مٌؿ كے سشبعل ج سىی قینُ لگٌئ چٌۓ ،نھ ٙبف سکتی نے ،کـ ل بیش کی

قیٖ كے بغی ، ٙالش لقُ کی بھ ی قیٖ نہیق ،نھ ٙوؤچ ؿ بھ ی ارا کیٌ چٌسکتٌنے ،الش معح ؿ بھ ی (بعًی ى نٌد
ے اگ ٙکكئ
ے گ٘شج نٌ نے کل ہ ٙجی ٛنھ ٙمیق ري چٌسکتی نے ،اسی لۓ
كے لقُ بھ ی) ،جی سٌ کل بہ ل

اب ًی کسی چٌئٖار بٌ کسی الش جی ٛکٌ حؼ منفعُ بطكش نھ ٙربىٌ چٌنے تك بل بھ ی چٌئ ٛنے ،مگ ٙعصٙ

چٌض ٙمیق بل دقٙبیٌ شلاخ سٌ بف ج نٌ ھیکل بی سكق کی ش نؿ ہی میق نھ ٙـقٙش ہكتٌ نے ،اسىی رلیؿ بل

اششٌر بٌشي نے:
ے مٌؿ كے
ے عاللم عكشتیق ا ب ٌ
{ َو أ ُ ِح َّل لَكُم َّما َو َر اء ذَلِكُ ْم أَن تَبْتَغُو ا ْ ِبؤ َ ْم َو الِكُم }(الىسٌو( ) 35 :اى ه
ے چٌئ ٛقٙاش ربٌ گیٌنے) ،اس آبُ میق مٌؿ کٌ سک ٙنطلؼ نے ،کسی معیف
سشبعل چٌعؿ کٙىٌ تهھٌشً ل ۓ
ے نے":
ـقٖاش سے بىٖھٌ ہكا نہیق نے ،بھ ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ بھ ی ہنٌشً سٌمٌ
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اسکك کچھ رل چٌنے لم لكنے کی ابؽ اىگكٹھ ی ہی کیكق ىل ہك" (عحیٔ چٖبّ ،الش بل اششٌر بٌشي
ج َّمك َ
ار ا فَالَ تَؤ ْ ُخذُو ا ْ منہ شٌَْئًا } (الىسٌو،)31 :
ج َوآتٌَْت ُ ْم ِإ ْحدَا هُ َّن لِنطَ ً
َان َز ْو ٍ
بھ ی هے َ {:و ِإ ْن أ َ َردت ُّ ُم اسْتِبْدَا َل َز ْو ٍ
( الش اگ ٙتـ ابؽ عكشت کك ح ھكص ک ٙرلسٙي عكشت کٌ ٙی چٌہك۔ الش بہلی عكشت کك بہُ سٌؿ مٌؿ رً

ے ہك تك اس می ق سے کچھ مُ لیىٌ )،اس نٌ نطلٍ ب ل ہكا کل اہلل ٍے بطكش نھ ٙكے ب ے چٖ
جه

ل جسٌب ربىٌ چٌئ ٛقٙاش ربٌ نے۔

مگ ٙشٙعٌ مىٌسٍ بل ھیکل نھ ٙمیق غلك سے کٌـ ىل لیٌ چٌۓ،حغٙت عن( ٙشض)سے

مٙلي ہے،فٙمٌتے ہیق":عكشتكق كے نھٙمیق غلك سے کٌـ ىل لك ،اگ ٙبل رىیٌ كے اعتیٌش سے عٛت کی

ے ضبٌرم مست حؼ
جی ٛہك تی بٌ آخٙت كے اعتیٌش سے خٖاتٙسی کی تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ اس ه
ے ،مگ ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اب ًی اضلاخ نطھٙات کك الش اب ًی بیٹیكق میق سے کسی کك
تل
بٌشم القیل(  )1سے ضبٌرم نھ ٙنہیق ربٌ( (،)2عحیٔ اث ،ٙاجنٖ ،ایكرالر ،تٙم٘ي ،يسٌئ ،ابف مٌچل)۔

خٌىۂ شٌري کك سٌض لسٌمٌف سے آشاستل کٙىٌ:

بل لم تی سٙا کٌـ نے حك شٙبعُ ٍے ب یكي كے تئیق ظكھ ٙب ٙفٙض کیٌ نے ،اض شلۓ شٙبعُ

ے مٌؿ
بل ظكھ ٙکی سمل راشي ھیکل خٌىۂ ضلجیُ کك سٌض لسٌمٌف سے آشاستل ک ،ًٙب یكي كے سمل ا ب ٌ

ے رلسً ٙ
سے کچھ خٙح کٙىٌ ضٙلشي نہیق نے ،ىل نھ ٙكے بی سكق سے خٙح کٙىٌ نے ،الش ىل ا ب ٌ

ے گھ ٙکی
خٌص مٌؿ سے ،نھ ٙب ٙاس نٌ ابىٌ حؼ نے حك عقٖ ى نٌد كے ىتی حل میق اسکك مالنے  ،لھ٘ا ا ب ٌ
ے اسکك مح یكش نہیق کیٌ چٌۓ
ے ،بٌ خكر ب ٙخٙح کٍٙے کی لۓ
ے بٌ گھ ٙکی کك ئی جی ٛخٙبٖ ٍے کی لۓ
تیٌشي کی لۓ

 - 1ابؽ القیل ( )56رشھـ كے بٙاب ٙنے۔
 - 2اىحكاؿ الشخصیل ،دمحم ایك ضھٙم ،ص 283 :۔
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س ِكنُو هُ َّن ِم ْن َح ٌْ ُ
سكَنتُم ِ ّمن ُو ْج ِدكُ ْم َو َ َ
گٌ ،اسلۓ
م َ
ے کل حؼ ىٌف نػقل ظكھ ٙكے سمل نے ،اششٌر بٌشي نے { :أ َ ْ
ارو هُ َّن لِت ُ َ
تُ َ
ض ٌِّمُوا عَلٌَْ ِه َّن} (الطالؼ ( )7 :نطل قل عكشتكق کك ) ضمٌىل عٖت میق لہی ق شکھك ،خہٌق تـ
ض ُّ
ے اب٘اىل رل) ،اس ًص كے سشبعل
ے ہك ،جیسی جگل تهھیق می س ٙہك ،الش انہیق تىؾ کٍٙے کیلۓ
خكر شھ ت

ب یكي كے گھ ٙکی تیٌشي الش گھ ٙکی لچل سے ب یكي کك ت ن لیػ ىل بہكى حٌىٌ ظكھ ٙب ٙضٙلشي قٙاش ربٌ گیٌ

ے سٌض لسٌمٌف سے آشاستل کٙىٌ ،حك ب یكي كے شٌبٌف شٌف
نے ،ج س نٌ دقٌضٌ ھیکل خٌىۂ ضلجیُ کك ای س

ے بٌعّ ت ن لیػ ىل ہك۔
ے لۓ
ہك ،الش اس ه

ے خٌص مٌؿ سے آشاستل کٙشھٌنے ،تك بل سٌض لسٌمٌف ظكھ ٙکی اب ًی
الش حكىکل ظكھ ٙگھ ٙکك ب ٌ
ے کل اس ٍے ب یكي کك تك اس نٌ ابىٌ نھ ٙربٖبٌ تھٌ ،الش اس ٍے گھ ٙکی تیٌشي میق
ملهیُ شنٌش ہكگٌ ،اسلۓ

حصل بھ ی نہیق لیٌ ،ہٌق ب یكي کك ،جٍ تؽ لم اس ظكھ ٙكے ى نٌد میق نے ،یكشا یكشا فٌئٖم اٹھٌ ٍے کٌ

ے کل اسنیق ظكھ ٙکی اچٌضت شٌمؿ نے ،بل تنٌـ ائنل کٌ م٘ھٍ نے ،الش بػی
حؼ چٌعؿ نے ،اسلۓ

نصٙي قٌنكف بھ ی نے۔

خٌىۂ ضلجیُ کی آشاستگی میق ب یكي کٌ حصل لیىٌ ،لكگكق كےشلاخ ،گھ ٙكے چٌىت  ،الش

رلنكق كےآیسی ادفٌؼ شاۓ سے ہكتٌنے ،بل اس چٌؿ میق نے جٍ ب یكي ابىٌ نھ ٙمے ج ىی ہك،

وكحكرم ضمٌىل میق اف جیٛلق كے عاللم کچھ الش اوكش ب ٙبھ ی ادفٌؼ ہكتٌنے ،مگ( ٙسٍ سے)

ے ک ٙلیق کل سٌض ل سٌمٌف كے مسئ لل میق کیٌ کٍٙے
مىٌسٍ جی ٛبل ھیکل رلنكق فٙیؼ آیس میق مله ٙط ۓ

لامے ہیق۔

(الش اگ ٙب یكي گھ ٙكے اوكش میق حصل لی تی نے تك) اس نٌ حصل لیىٌ اب ًی مٙضی الش اختیٌش سے

ہكگٌ،اسنیق کسی بٌبىٖي کٌ عنؿ رخؿ نہیق ،الش بل (خٙبٖي ہكئ اشیٌو) اسی کی ملهیُ ہك گی،
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ے ضبٌ ٌی اچٌضت کی شٙط نہیق) اف جیٛلق کٌ
ے لۓ
ظكھ ،ٙب یكي کی اچٌضت الش اسىی شضٌمىٖي سے (اس ه

فٌئٖم اٹھٌ سکتٌنے۔

رش حقی قُ اکث ٙمسلـ منٌلؽ میق بل شلاخ سٌب ٚگیٌ ھیکل ب یكي كے گھ ٙلامے خٌىۂ ضلجیُ
ے سٌض لسٌمٌف کی خٙبٖاشي میق ب یكي کی مٖر کٙتے ہیق ،اس نٌ سیٍ عٙػ الش عٙػ
کی آشاستگی کی لۓ
ے اىىی بی ٹی کٌ سٙال ى حٌش نے،
بی ٹی کی محیُ  ،الش اس بٌت کی خكاہش ہك تی ھیکل لكگكق كے سٌمٌ

(جیکل) حغٙت علی شضی اہلل عىل سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل " ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ٍے حغٙت فٌطنل کك (بطكش خہی )ٛابؽ مخنؿ کٌ کیٚا  ،ابؽ مشکیٛم  ،الش خكشیكراش گھٌس سے بھٙ

ا ابؽ ت هیل ربٌ تھٌ" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ يسٌئ  ،ابف مٌچل)۔
ے سٌمٌف کی فٙاہ وی (خہی ) ٛابؽ شلاخی جیٛ
ے کل) ل ٚکی کی لۓ
(بل بٌت سہف يشیق ہك ٌی چٌھ ۓ

نے ،ضمٌف ل منٌف كے اعتیٌش الش فٙؼ سے بٖل تی شھ تی نے ۔

الش اگ ٙکسی لالٖ ٍے اب ًی بی ٹی کك کچھ ربٌ نے ،تك بھ ٙلہی اسىی مٌلؽ بھ ی شھیگی ،ہٌق اگ ٙکچھ
ے
ے ہكۓ لالٖ ،بٌ گھ ٙكے رلس ًٙافٙار لاضٔ کٙربق کل ہـ ٍے بل اشیٌو بی ٹی كے استنعٌؿ کی لۓ
ربت
ے
ري ہیق ،ہـ جٍ چٌھیق لے لایس مے لیق لے ،اس صكشت میق اف جیٛلق کی ملهیُ کسی کی لۓ

بھ ی ثٌبُ نہیق ہك گی۔

بعض منٌلؽ میق بل شلاخ ھیکل ل ٚکی لامے شٙط ل گٌتے ہیق کل گھ ٙمیق حك سٌمٌف نے لم
ے ہیق ،الش بل ػلػی قٌعٖم ھیکل "
ب یكي كےنھ ٙکٌ ابؽ حصل نے ،الش فہٙسُ میق اس نٌ سک ٙبھ ی کٙر ب ت

ے ،اى بل کل ایسی شٙط ہك حك جٙاـ کك چال ؿ کٙرً ،بٌ
مسلنٌنكق کك اب ًی شٙطیق یكشي کٌ ٙی چٌھ ۓ

چالؿ کك جٙاـ ،الش ہ ٙلم شٙط ج س نٌ قٙآف میق سک ٙىل ہك لم بٌطؿ نے ،الش لم شٙط سٍ سے ضبٌرم
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ے سشبعل شٙمگٌہیق چالؿ کی حٌ تی ھیق" تك م٘کكشم شٙط میق ایسی کكئ
ے قٌب ؿ نے ،ج س ه
ے چٌىی ه
یكشي ک ۓ

بٌت نہیق حك کتٌب اہلل کی مخٌؿ فُ ک، ًٙبٌ کسی جٙاـ کك چالؿ ک ًٙبٌ چالؿ کك جٙاـ ،اگ ٙبل ظكھٙ

ے
کی شضٌمىٖي سے ہك شھٌنے ،تك بھ ٙچٌئ ٛنے ،الش گھ ٙكے سٌمٌف کی ملهیُ بھ ی اف رلنكق کی ط ۓ

ے ثٌبُ ہك گی ،چٌنے لم ظكھ ٙکٌ خٙبٖا ہكا ہی کیكق ىل ہك۔
شٖم شٙط کی بىٌ ب ٙب یكي کی لۓ

***

رفعل " " 7:

احھٌ الش ىی ؽ ب ٙتٌك
ے ضٙلي قٙاش رب تی ہے کل لم اب ًی ب یكي سے احھٌ الش ىیؽ بٙتٌ ك
اسالهی شٙبعُ  ،خٌلىٖ کی لۓ

ک ،ًٙمىٖشچل سب ؿ اوكش اس بٙتٌك كے نعھ ٙہیق:

ے نكطل ى گٌم میق فٙؼ کٌ خیٌؿ
2۔ب یكي كے مٛاخ ،ىی ٛاسىی يشٌت الش بعض اوكش سے متعلؼ ،اس ه
ے
شکھٌچٌۓ اس سے بٙربٌشي الش عی ٙكے سٌتھ ىٙهی الش شؼقُ کٌ بٙتٌك کیٌ چٌۓ ،الش اس کی لۓ

معصیُ سے خٌ لی خكشیٌق نھیٌ کی چٌئیق۔
ے سے عٙػ اسی صكشت میق شلکٌ چٌۓ،
ے راشلق سے ملٌ
ے لالٖبف الش محٙـ شش ت
3۔ اسکك ا ب ٌ

جیکل شٙعی ل حٌظ سے کك ئی معتی ٙنغٙت کٌ ی قیف ہك ،الش اس صكشت میق بھ ی عٙػ نغٙت

کی تال فی كے ی قٖش شلکٌ چٌۓ۔

4۔ب یكي سے بٖگنٌ ٌی (غیٙت) کٍٙے میق افٙاط ل دفٙبط كے بغی ٙرشمیٌ ٌی شلبل اختیٌش کیٌ چٌۓ۔

_______________________
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ے ،لم
ے اب ًی ب یكي كے سٌتھ کس طٙد کٌ بٙتٌك شلا شکھىٌ چٌھ ۓ
بل رفعل بتٌ تی ھیکل ظكھ ٙکی لۓ
ے سٌتھ بھالئ
وف } (الىسٌو ()2: :ا ى ه
ش ُرو هُ َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
نے احھٌ الش ىیؽ بٙتٌك :اششٌر بٌشي نے َ {:وعَا ِ
ے
كے سٌتھ بی ش آك ) ،ـفسٙبف كے نطٌیؼ اس آبُ کٌ نطلٍ نے " ،اً وكمٍك ! تهھٌشً ل ۓ

ے سٌتھ تهھٌشا شھىٌ سہىٌ ،الش میؿ
ضٙلشي ھیکل اب ًی عكشتكق كے سٌتھ احھٌ سلكؽ کٙل ،بعًی اى ه

ے مٌنكس ہك ،ایسٌ معٌملل ىل ہك ج سکك شٙبعُ ،بٌ شلاخ ،بٌ
ے لۓ
ے ،اى ه
حكؿ اسطٙد کٌ ہك کل اىکك احھٌ ل و
ے ،خٙح میق ک وی ،ضبٌف بٌ عنؿ سے ت ن لیػ  ،مالقٌت كے لقُ ميھ جٚھٌ کٙ
مٙلت ايسٌ ٌی ب ٙا سنچل

ے كے ج هـ كے خالػ نے ،ـكصٖ بل ھیکل
بٌ وكز خٙاب ک ٙكے شھىٌ  ،بل سلكؽ ،احھٌئ كے سٌتھ شھ ٌ
ے طنٌىیىُ کٌ بٌعّ بىیق،
ے خكضی الش مسٙت کٌ  ،الش ابؽ رلس ًٙکی لۓ
رلنكق ابؽ رلس ًٙکی لۓ

احھٌئ الش بھالئ کٌ راش ل مٖاش معٌشٙم میق وكحكر الش شائْ ایسی مٌنكس عٌرات ب ٙنے جىکك عكشتیق
ے اخالؼ قیكؿ کٙتے ہكق ،الش معٌشٙم کی
ے سہف ،الش اح ل
خكب احھ ی طٙد چٌى تی ہیق ،الش جىکك اح ل
ے طی قل کی خكاتیف كے ىئؼ ہكق( )1۔
اس جی س

شٙبعُ می ق بھالئ كے سٌتھ بی ش آٍے کٌ ج هـ:
ـفسٙبف كے نطٌیؼ اس قسـ کٌ بٙتٌك ظكھٙلق ب ٙلاجٍ نے(  ،)2عیغۂ ام ٙکٌ اعؿ ج هـ تك

لاجٍ کٌ ہكتٌنے ،اى بل کل لاجٍ ىل ہكىی ىی کكئ رلیؿ ہك ،مگ ٙبہٌق تك اس ـفھكـ کی تٌئیٖمیق کئی

ے ،حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل کی بل چٖبّ ،جس میق ى بی
کئی رلی لیق وكحكر ہیق ،مف جنلل اى ه

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے بل اششٌر فٙمٌبٌ ':عكشتكق كے سٌتھ احھٌ سلكؽ کٙل" (عحیٔ چٖبّ،

 - 1دمحم ششیٖ شضٌ ،دفسی ٙالنىٌش  567 /5۔
 - 2الچصٌص:اجنٌـ اؿقٙآف  ، 21: /3اؿقٙطب ی :الحٌمع ىجنٌـ اؿقٙآف  :8 /6۔
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مسلـ ،ابف مٌچل) ،الش حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل ہی سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ

ے اخالؼ
علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":ابنٌف كےاعتیٌش سے سٍ سے مهنؿ لم وكمف نے ،حك ا ب ٌ

ے احھٌ ہك" (جسف
میق سٍ سے احھٌ نے ،الش تـ میق سٍ سے بہتٙبف لم نے حك اب ًی ب یكي كے ل ۓ

چٖبّ ،اجنٖ ،تٙم٘ي) ،الش حغٙت عیٖاہلل بف ضمعل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى بی

ے بٌشً
ے سىٌ نے( ،رلشاف خطیل) آة ٍے عكشتكق کٌ سک ٙکیٌ ،اى ه
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك خطیل ر ب ت

میق لكگكق کك ًصی حُ فٙمٌئ ،الش بل فٙمٌبٌ ":تـ میق سے کكئ شخص چٌف یكحھ ک ٙاب ًی ب یكي کك
غالـ کیطٙد مٌشتٌ ہك ،الش بھ،ٙمن هف ہے شات كے آخٙي بہ ٙاس سے عحیُ بھ ی کٙتٌ ہك" (عحیٔ

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)( ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ اس شلبل ب ٙجیٙت كے سٌتھ تىییل فٙمٌشنے

ہیق) ،الش حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ے
ے گھ ٙلالكى ه
ےبہتٙبف ہك،میق ا ب ٌ
ے گہ ٙلالكق کی لۓ
ٍے فٙمٌبٌ " :تـ میق بہتٙبف شخص لم ہے ،حك ا ب ٌ

ے تـ سٍ سے بہت ٙہكق " (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي ،ابف مٌچل  ،راشهی)۔
لۓ

اس رفعل ٍے احھٌئ الش ىی ىی کٌ ـفھكـ بہُ دفصیؿ سے سک ٙکیٌنے ،اسىی دفصیؿ کچھ

اسطٙد نے:


ے نكطل ى گٌم میق فٙؼ کٌ خیٌؿ
ب یكي كے مٛاخ ،ىی ٛاسىی يشآت  ،الش بعض اوكش سے متعلؼ اس ه

ے كے بٌشً میق ،حغٙت اـ سلنل سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل
شکھ ٌ

علیل لسلـ ٍے حغٙت چٌطٍ بف ا پی ب لتعل کك ابىٌ ششتل رب ه ٙمی ًٙبٌس بھی حٌ  ،تك میق

ٍے کہٌ کل میٙي ابؽ بی ٹی نے ،الش میق بہُ جسٌس الش چ لف لا لی (عكشت ) ہكق" تك ى بی

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":خہٌق تؽ بی ٹی کٌ تعلؼ نے تك میق رعٌ کٙلى گٌ کل اہلل
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تهھیق اس سے بے ىیٌض کٙرً( ،بعًی اسىی ف ه ٙرلش کٙرً)  ،الش بل بھ ی رعٌ کٙلى گٌ کل

تهھٌشي چ لف الش جسٌسیُ رلش کٙرً" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ،اجنٖ) ،حغٙت ايس

(شض)ے مٙلي ھیکل لكگكق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے رشبٌفُ فٙمٌبٌ کل آة
س

اًصٌش کی عكشتكق سے شٌري نہیق کٙتے؟ آة (ص)ٍے فٙمٌبٌ ":اف میق چ لف بہُ ہك تی

نے" (جسف چٖبّ  ،يسٌئ)  ،الش حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق

کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے مچھ سے فٙمٌبٌ ":میق احھ ی طٙد چٌف لیتٌ ہكق کل کٍ

تـ مچھ سے خكش شھ تی ہك ،الش کٍ مچھ سے ىٌشاض ہك تی ہك" میق ٍے یكحھٌ " :آب کك اس نٌ

ے چ لتٌ نے" تك آة ٍے فٙمٌبٌ " :جٍ تـ مچھ سے خكش شھ تی ہك تك کہ تی ہك :ىلشب
بتل کی س

دمحم (دمحم كے شب کی قسـ) الش جٍ تـ مچھ سے ىٌشاض ہك تی ہك تك کہ تی ہك؛ ى لشب

ابٙاھیـ (ابٙاھیـ كے شب کی قسـ) ،تك میق ٍے کہٌ :اہلل كے شسكؿ آب ىی بٌت تك عحیٔ نے،

مگ ٙمیق تك عٙػ آب نٌ ىٌـ ہی تك ح ھكصا ک ٙتی ہكق" (عحیٔ چٖبّ ،بخٌشي مسلـ ،اجنٖ)،

ے بٌشً میق کہٌ ہكا)
الش حغٙت ايس سے مٙلي ھیکل جٍ حغٙت صفیل(شض) کك (اى ه

حغٙت حفصل(شض) کٌ جنلل "' بہكري کی ل ٚکی"بہكى حٌ تك آة ٍے شلىٌ شٙلع کٙربٌ ،اسی

اثىٌ میق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ حغٙت صفیل كے بٌس تشٙیػ ىۓ ،الش لم شلش ھی

تھیق  ،آة ٍے رشبٌفُ فٙمٌبٌ :تهھیق کس ٍے شىربٌ؟ ،تك آة ٍے بتٌبٌ کل حغٙت حفصل

ٍے می ًٙبٌشً میق کہٌ ھیکل میق بہكري کی ل ٚکی ہكق ،تك آة (ص)ٍے فٙمٌبٌ ":ب لکل تـ
ے ،الش بھ ٙاب تـ ابؽ ى بی كے ى نٌد میق ہك ،بھ ٙلم
تك ى بی کی بی ٹی ہك  ،تهھٌشً ج حٌ ى بی ت ل

کس ج ی ٛب ٙف خ ٙک ٙش ھی ہیق " بھ ٙفٙمٌبٌ ':حفصل اہلل سے زشل" (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي) ،الش
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حغٙت ایك ھٙبٙم سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':عكشتكق كے
ے کل عكشت ی سلی سے بیٖا ہكئ نے ،الش ی سلی میق سٍ سے
سٌتھ احھٌ سلكؽ کٙل ،اسلۓ

ٹیٚھٌحصل الب ٙکٌ ہكتٌنے ،اگ ٙٹھیؽ کٙىی ىی کكشش کٙللے تك ٹكث چٌئیگی ،الش اگ ٙح ھكص رل
لے  ،1تك ٹیٚھی شھیگی( ،لھ٘ا) عكشتكق سے احھٌ سلكؽ کٙل"(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي) ،الش

حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل ہی سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':عكشت ی سلی سے بیٖا کیگئی نے ،لھ٘ا کیھ ی ابؽ چٌلُ ب ٙنہیق شھیگی ،اگٙ

اس سے لطػ اىٖلض ہكىٌنے تك بھ ٙاس ٹیٚنے بف كے سٌتھ ہی لطػ اىٖلض ہكىٌ ،اگ ٙٹھیؽ

کٙىی ىی کكشش کٙللے تك تـ اسکك تكص رللے ،تكص ٍے کٌ نطلٍ اسکك طالؼ ربىٌنے" (عحیٔ

چٖبّ،مسلـ) الش آة ہی سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

فٙمٌبٌ" :عكشت کیھ ی ابؽ چٌلُ ب ٙنہیق شم سکتی  ،ب لکل لم ی سلی کیطٙد نے ،اگ ٙاسکك ٹھیؽ

ے ٹیٚنے بف كے سٌتھ اس سے
کٍٙے کی کكشش کٙللے تك تكص رللے ،الش اگ ٙح ھكص رل تك اس ه

ے ہك" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ) ،الش حغٙت سنٙم سے مٙلي نے ،
لطػ اىٖلض ہك س ه ت

فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :عكشت ی سلی سے بیٖا ہك ئی نے ،اگٙ

ے سٌتھ ىٙهی سے بیش آك
تـ ی سلی کك سیٖھٌ کٙىی ىی کكشش کٙل لے تك اسکك تكص رل لے ،اگ ٙاس ه

ے سٌتھ احھ ی ضىٖ گی گ٘اش سکكلے( '،ضعیػ چٖبّ ،اجنٖ)۔
لے ،تك اس ه


ے كے بٌشً میق  ،حغٙت اـ
ب یكي كے سٌتھ ىٙهی ،بٙر بٌشي ،ت حنؿ ،الش رشگ٘شسے کٌـ لی ٌ

سلنل سے مٙلي نے فٙمٌ تی ھیق کل ابؽ بٌش میق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے سٌتھ

ے شسكؿ كے کسی جهـ کی خالػ لشضي ىل ہك تی ہك۔
ے معٌمالت میق جف سے اہلل الش اسه
 - 1بعًی ای س
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ے جیض آگیٌ ،میق اجتیٌط کی سٌتھ چٌرش سے ى نلی الش جیض سے
ابؽ چٌرش میق تھ ی کل مچل

متعلؼ کی ًٚبہف ک ٙلایس آئ تك شسكؿ اہلل(ص) ٍے یكحھٌ ':کیٌ تهھیق  ،جیض آگیٌ"؟ میق
ے بال ک ٙاب ًی چٌرش میق راخؿ کٙلیٌ" مٛبٖ فٙمٌ تی ہیق کل
ٍے کہٌ خی ہٌق ،بھ ٙبھ ی آة ٍے مچل
ے،مٛبٖ بل کل
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ شلضم کی چٌلُ میق بھ ی آة کٌ یكسل لیٌ کٙتے ت ل
ے" (عحیٔ
میق الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ابؽ ہی بٙتف سے غسؿ جىٌبُ کیٌ کٙتے ت ل

چٖبّ ،ب خٌشي) ،الش حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي ھیکل ابؽ رف اہلل كے

ے شنے ہكق) بل جیٙبؿ
شسكؿ ٍے مچھ سے فٙمٌبٌ ":عٌئش( شٌئٖ بیٌش سے عٌئش کہ ت

ہیق،تهھیق سالـ کٙش شنے ہیق ،میق ٍے کہٌ ،اف ب ٙاہلل کی سالمتی ،شجنُ ،الش بٙکُ ہك،

آة حك ربوھ شنے ہیق میق لم نہیق ربوھ سکتی" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي) ،الش حغٙت

ا یكھٙبٙم (شض)سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ":

کكئ وكمف کسی وكمىل سے نفٙت نہیق ک ٙسکتٌ  ،اگ ٙاسىی کكئ عٌرت ی سىٖ نہیق تك رلسٙي

ی سىٖ آچٌئیگی" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ،اجنٖ)۔


ے چ ٌٍے كے ب ٌشً می ق :
معصی ُ سے خٌ لی خك شی ٌق نھی ٌ ک ۓ

حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي ( لم لاقعل) ج سنیق فٙمٌ تی ہیق کل  ":جی شل كے لكؾ
ے حھَ ک( ٙلم کٙتٍ) ربوھ ش ھی تھ ی  ،میق
ے  ،میق شسكؿ اہلل كے بیچل
ے کٙتٍ رکھٌ شنے ت ل
ابٌ

اسكقُ تؽ ربوھ تی ش ھی جٍ تؽ کل خكر تھؽ ک ٙلایس ىل ہكگئی  ،سشا ح ھك ٹی بحی کی خكشیكق كے

اجتٙاـ کٌ اىٖاضم تك کٙل ،حك تنٌطے لغیٙم سے لطػ اىٖلض ہكىٌ چٌھ تی تھ ی" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي

مسلـ يسٌئ) ،حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ ہی سے مٙلي نے فٙمٌ تی ہیق :ابؽ بٌش حغٙت ایك
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ے لقُ آۓ ،جٍ اًصٌش کی رل ح ھك ٹی ح ھك ٹی لٚکیٌق لم گٌٍے گٌش ھی تھیق
ب ه(ٙشض) می ًٙبٌس ای س
ے الس ل خٛشخ كے رشمیٌف طكبؿ مٖت تؽ چٌشي جىؾ) جىؾ بعٌج
حك اًصٌش ( اسالـ سے بہ ل
ے بٌلحكر اى کك ربوھ کٙ
ے ،لم کكئ عحیٔ معٍكق میق گٌٍے لالیٌق نہیق تھیق ،اس ه
میق گٌبٌ کٙتے ت ل

حغٙت ایكب هٍ ٙے فٙمٌبٌ ":شیطٌف کی بٌيسٙي (بٌ شیطٌف كے گیُ) اہلل كے شسكؿ كے گھ ٙمیق؟ لم

رف عیٖ کٌ رف تھٌ ،تك حغكش ٍے فٙمٌبٌ ":ہ ٙقكـ میق ابؽ رف عیٖ کٌ ہكتٌنے ،الش آخ ہنٌشي عیٖ کٌ

رف نے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي) ،الش آة ہی سے مٙلي نے فٙمٌ تی ہیق  :ابؽ سف ٙمیق ،میق ى بی

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے سٌتھ تھ ی ،اسكقُ ربلی بتلی الش ىٌضؽ سی تھ ی  ،حغكش (ص)ٍے

ے ،تك حغكش ٍے مچھ سے فٙمٌبٌ ":آك
ے گۓ
لكگكق سے فٙمٌبٌ کل تـ لكؾ آلے چلك ،عحٌبل کٙاـ آلے چى

ے ،بھ ( ٙکچھ رف
چلك رلص ل گٌ تے ہیق  ،ہـ رلنكق ٍے رلص ل گٌئ ،الش میق جیُ گئی  ،آة خٌوكش ہك گ ۓ

ے سٌتھ
بعٖ) جٍ میق ل حیـ ش حی ـ ہكگئی ،الش (لم رلص کٌ قصل بھ ی) ب ھكؿ گئی ،ابؽ بٌش بھ ٙمیق آب ه
ے تك ى بی کٙبـ علی اہلل
سف ٙمیق تھ ی ،بھ ٙآة ٍے لكگكق سے فٙمٌبٌ کل آلے بٚھیق ،لم لكؾ آلے بٚھگ ۓ

علیل لسلـ ٍے مچھ سے فٙمٌبٌ ":چلك رلص ل گٌتے ہیق ،ہـ لكگكق ٍے رلص ل گٌئ ،اس بٌش حغكش مچھ

ے ہكۓ فٙمٌبٌ ":بل اس ـقٌب لل کٌ حكاب نے (ج سنیق آة کك ش ه سُ ہكئ
ے تك ہى س ت
سے جیُ گ ۓ

تھ ی)" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایكرالر) ،الش حغٙت شبیع بىُ معكس سے مٙلي نے فٙمٌ تی ہیق کل

میٙي شٌري كے رف ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ہنٌشً گھ ٙتشٙیػ ىۓ ،می ًٙی ست ٙبٙ

تشٙیػ فٙمٌ ہكً ،می ًٙگھ ٙمیق ح ھك ٹی ح ھك ٹی لٚکیٌق رػ ب حٌک ٙبٖش میق صھیٖ ہكٍے لالكق کٌ

ے بیغنیٙ
مٙثیل گٌ ش ھی تھیق ،ابؽ ل ٚکی ٍے رشمیٌف میق بل جنلل کہٖبٌ کل " ہنٌشً رشمیٌف ای س

ے
ے ہیق" تك حغكش(ص) ٍے فٙمٌبٌ" :ای س
وكحكر ہیق حك کؿ ہك ىیكا لی جیٛلق كے بٌشً میق چٌ ى ت
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مُ کہك ،حك گٌش ھی تھیق لہی گٌ تی شہك" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،ایكرالر ،تٙم٘ي ،ابف مٌچل،

اجنٖ) ،اس چٖبّ سے ثٌبُ ہكتٌ ھیکل اگ ٙبل خكشیٌق مىٌىٌ معصیُ كے رائ ًٙمیق آتٌہك ،بٌ

اسن یق کك ئی مخٌلػ شٙبعُ جی ٛہك تك بھ ٙىٌقٌب ؿ قیكؿ نے ،ىی ٛاس سے بل بھ ی ثٌبُ ہكتٌ ھیکل

اسالـ میق رػ ب حٌٍے کی اچٌضت نے ،الش اس نٌ شنٌش معصیُ سے خٌ لی خكشیكق میق ہكتٌنے۔

ے كے م سئ لل کی طٙػ اشٌشم
٭ رلسٙا ب ىٖ ،اقتٖاش كے استعنٌؿ میق ظ لـ ل ضب ٌر تی سے کٌـ لی ٌ

ے اقتٖاش كے استعنٌؿ میق ظ لـ ل ضب ٌر تی سے کٌـ ىل مے ،الش ب ی كي کك
کٙتٌنے ،ظكھ ٙک ٌ فٙض ھی کل ا ب ٌ
ے سے عٙػ اسی صكشت میق شلكے ،جیکل شٙعی ل حٌظ سے کكئ معتی ٙنغٙت
ے لالٖبف سے ملٌ
ابٌ

کٌ ی قیف ہك ،الش اس صكشت میق بھ ی عٙػ نغٙت کی تال فی كے ی قٖش شل كے ،جی سٌکل ػكھ ی قٌعٖم

ے کی ب ل ظٌلنٌىل کٌ شلائ ب طكش خٌص
ے گھ ٙچ ٌٍے سے شل ک ٌ
نے ":نغٙت تك ضلاؿ ب٘ب ٙنے" ب یكي کك ا ب ٌ

ے چٌىٌ لاجٍ کی جیثیُ شکھتٌہك،
اسكقُ بہُ ضبٌرم ىٌقٌب ؿ قیكؿ ہكچٌ تی نے ،جٍ لالٖبف سے ملٌ
ے بے چٖ ضٙلشي
ے ہك ،بٌ بل ملىٌ لالٖبف کی لۓ
ے لۓ
خكام لالٖبف كے سٌتھ جسف سلكؽ کٌ فٙض ارا کٙىی ه
ے وكح كر ىل ہك،
ہك ،مثٌؿ كے طكش بٙلم بینٌش ھیق ،الش اس بی ٹی كے عاللم کكئ الش اى ىی تی نٌ راشي کی لۓ
ے
ے چ ٌ تی ہك ،تك (اس چٌ لُ میق) ظكھ ٙکی لۓ
الش لم ت ھكصً ت ھكصً لؼ فل سے اى ىی مٛاخ بٙسی کی لۓ

کسی طٙد بھ ی چٌئ ٛنہیق کل بغی ٙکسی شٙعی سیٍ كے شل كے،الش اگ ٙبغی  ٙکسی شٙعی سیٍ كے،الش

ب یكي كے چٌٍے كے تنٌـ اسیٌب کی وكحكر گی كے بٌلحكر لم شل کتٌنے ،تك ب ھ ٙب ی كي کك اسىی ب ٌت ىل
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ے کٌ حؼ نے ،الش اس م سئ لل میق ا سىی ىٌف ٙمٌ ٌی ک ٙسکتی نے ،ب ل اج ىٌػ الش مٌلىی ح غٙات کٌ
مٌ ى ٌ
م٘ھٍ نے( )1۔

ح غٙت ای ك سش (شض) سے مٙلي نے ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے

فٙمٌب ٌ " :تـ لكؾ ن ص ٙفتٔ کٙللے ،ب ل لم ج گل نے خ ہٌق قی ٙاط كے سشب عل لضف کیٌچٌتٌنے ،ل ہٌق كے
ے کل اىلكگكق کك ع ھٖ رب ٌ گی ٌ نے ،الش ششتل راشي بھ ی نے" اب ؽ الش شلاب ُ
لكگكق کٌ خی ٌؿ شکھىٌ ،ا سلۓ
ے عھٖ ہے،
ے لۓ
ے کل اى ه
میق نے " جٍ تـ اسکك فتٔ کٙىٌ تك لہٌق كے لكگكق سے اح ھٌ سلكؽ کٙىٌ ،ا سلۓ

الش ششتل راشي بھ ی" بٌ بل کہٌ کل " عھٖ الش سسٙا لی ششتل نے" (عحیٔ چٖبّ مسلـ)۔

علنٌو کٌ کہ ىٌ ھی کل ش شتل راشي کٌ سیٍ ب ل ھی کل ح غٙت ہٌجٙم ( اـ ا سنٌعیؿ) کٌ تع لؼ

نص ٙسے تھٌ ،الش "س سٙا لی ششتل راشي" اسكچل سے کل حغٙت مٌشب ل (ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ

كے عٌج یٛارً اب ٙاھیـ کی لا لٖم محت ٙمل) کٌ تعلؼ بھ ی ل ہیق سے تھٌ ،اس چٖبّ میق ب ی كي كے
ے سلكؽ ،اجتٙاـ الش محیُ کٌ سک ٙنے۔
عٛبٛلق سے اح ل
ے كے ب ی كي
ابھ ی ہـ ٍے ح ك سک ٙکی ٌ نے لم طكب ؿ مٖت ب عٖ ،رلس ًٙششتل راشلق سے م لٌ
ے کل (ح قٖاش بل بھ ی ہیق مگ )ٙاى نٌ حؼ لالٖبف كے ـقٌب لل میق کچھ
كے حؼ ب ٙبھ ی ىگك ہكتٌنے ،اسلۓ

کـ نے ،اس مٖت کی ت حٖبٖ عٙػ الش عٌرت کی بىیٌر ب ٙکی چٌئگی۔


تی سٙا ب ىٖ ،ب ی كي ب  ٙج سٖ ب ٌ چ لف كے ب ٌشً میق اعتٖاؿ اختی ٌش کٍٙے سے متع لؼ
ے الش ىی ؽ ب ٙتٌك كے ضنف میق آ تٌنے ،اع تٖاؿ کٌ نط لٍ
نے ،ب ل شلب ل ب ھ ی اح ل

 1۔ کنٌؿ الٖبف ابف ھنٌـ :فتٔ اؿقٖب 446/4 ،ٙ۔
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رشمی ٌ ٌی شلب ل ،الش تنٌـ م عٌمالت میق ،ب ىٌ اب ؽ بہ لك رل س ًٙب  ٙغٌ لٍ آۓ ،تكاضف
سے کٌـ لیىٌ نے ،بل لہی " عٖؿ" نے ،ج س نٌ اہلل ٍے قٙآف میق ج هـ ربٌنے:
َذن الْفَ ْحشَذاء َو الْ ُمنك َِذر َو الْبَغْذً ِ ٌَ ِعظُكُذ ْم
ان َو إٌِتَاء ِذي الْمُ ْربَى َوٌَنْ َهذى ع ِ
اْل ْحسَ ِ
اّلل ٌَؤ ْ ُم ُر بِالْعَدْ ِل َو ِ
{ ِإ َّن ّ َ
لَعَلَّكُ ْم تَذَك َُّر َ
ون} (النحل (،):1 :اہلل تـ کك اًصٌػ الش اجسٌف کٍٙے الش ششتل راشلق کك (خٙح
ے کٌ جهـ ربتٌ ہے۔ الش بےجیٌ ئی الش ىٌمعمكؿ کٌوكق سے الش سٙکشی سے
سے مٖر) ر بٌ

مىع کٙتٌ ہے (الش) توہیق ًصیحُ کٙتٌ ہے تٌکل تـ ب ٌر شکھك ) ،اعتٖاؿ (بٌعٖؿ) سے

مٙار  ،ہ ٙجی  ٛکك ا سىی مىٌ سٍ ج گل بغی  ٙک سی ک وی بی شی كے شکھ ىٌ ،ب ل ا سكچل سے کل

ج سٖ الش چ لف میق غلك ،ب ٖگنٌ ٌی کی طٙػ لی حٌتٌ نے ،الش ا سنیق رلسٙلق ب  ،ٙسٍ سے
ے ب ی كي ب  ٙاف تٙا ب  ٙراضي نے ،ج س سے لم لكؾ ب ٙي ہیق ،جىٌى ح ل (اس ب ٖگنٌ ٌی كے
بہ ل

ے ى تٌئْ ب ے اىت ھٌ ن غٙ
ے بی ٖا ہكچ ٌتے ہیق ،ج س ه
ے اختال فٌت الش فٌ عى
ىتی ح ل میق ای س

ہكتے ہیق ،حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل کی بل چٖبّ اسىی گكام نے ،فٙمٌتے ہیق کل

ے ہیق،
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":بعض غیٙت (جسٖ ل چ لف) كے کیس ای س

ے ھیق حك اہلل کك ی سىٖ نہیق ،ی سىٖبٖم غی ٙت لم نے ح ك
حك اہلل کك ی سىٖ ہیق ،الش بعض ای س

کسی شؽ کی ب ىٌ ب  ٙہك ،الش ىٌی سىٖبٖم غی ٙت لم نے ح ك بغی  ٙشؽ كے ( بع ًی ب ىٌ ک سی

سیٍ كے) ہك ( ،ج سف چٖبّ ،اجنٖ اب ف مٌچ ل) ،الش حغٙت عی ٖ اہلل ب ف عنٙل ب ف

العٌص سے مٙلي نے ،ف ٙمٌتے ہیق کل ب ًی ھٌ شـ كے کچھ لكؾ حغٙت ا سنٌو ب ىُ

ے ،لم ح غٙت ای كب ه(ٙشض) كے ى نٌد میق تھیق ( ،ا سی اث ىٌ میق)
ع نیس كے گ ھ ٙگ ۓ

حغٙت ای ك ب ه ٙگھ ٙمیق راخؿ ہكۓ ،ج ٍ اىلك گكق کك ربوھٌ ( کل اى ىی غی  ٙوكح كر گی
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ے گھ ٙمیق وكحكر ہیق) ،تك آب کك ب ٙا ل گٌ ،آة ٍے ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ سے
میق اى ه

اس نٌ سک ٙکیٌ ،سٌتھ ہی بل بھ ی کہٌ ،کل میق ٍے کكئ غلط جی  ٛنہیق ربوھ ی ،ى ب ی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ " :اہلل ٍے اى کك ( بع ًی اى ىی ب ی كي کك) اس غل طی سے ب ٙي کٙرب ٌ"

ب ھ ٙمىی  ٙب  ٙکھ ًٚہكۓ الش فٙمٌب ٌ ":آخ كے ب عٖ کكئ بھ ی شخص ا کیال کسی تيھٌ خٌتكف

ے سٌتھ ابؽ ،ب ٌ رل ا ش خٌص کك سٌتھ مے مے " ( عحیٔ
كے بٌس نہیق چٌۓ گٌ ،ب لکل ا ب ٌ

چٖبّ،مسلـ  ،اجنٖ)۔

الش حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل سےمٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ:

" وكمف غی ٙت مىٖ ہك تٌنے ،م گ ٙاہلل تعٌ لی ب ہُ ضب ٌرم غی كش ہیق ( ،عحیٔ چٖبّ ،م سلـ اج نٖ ،

تٙم٘ي)۔

الش خہٌق تؽ غیٙت (جسٖ ل چ لف) میق ب ے ب ٙلائ ل ًظٙاىٖاضي کٌ معٌم لل نے ،ب ل مٙرلق

کی شٌف الش مٙلت كے خالػ نے ،ب ل کل غی ٙت لا مے م سئ لل میق ً ظٙبق جٙا ىٌ ،اب ؽ ای سی ب ٙي

خ صلُ کی طٙػ لی حٌ تٌنے ،ح ك شٙبعُ میق س خُ ىٌی سىٖبٖم نے ،لم نے ریكثی ُ ،بع ًی ای سٌ
ے ف سؼ ل ف ح كش لا مے اعنٌؿ رب وھ ک ٙکٚھتٌ نہیق ،ب لکل ی سىٖ
ے گھ ٙلالكق کی ب ٙائ الش اى ه
شخص ح ك ا ب ٌ

ک ٙتٌنے ،ح غٙت عی ٖ اہلل ب ف ع ن(ٙشض) سے مٙلي نے ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل
ے گٌ،
ل سلـ ٍے فٙمٌب ٌ  " :قیٌ مُ كے رف اہلل تی ٌشؽ لت عٌ لی تیف لك گكق کی طٙػ ً ظ ٙاٹھٌک ٙن ہیق ربو ل

لالٖبف کٌ ىٌفٙمٌف لٚکٌ ،مٙرلق کی نقؿ کٙىیكا لی عكشت  ،الش لم شخص حك اب ًی ب یكي كے ب ًٙاعنٌؿ

ب  ٙخٌوكش شھتٌنے ،ب ل کل اى کك ی سىٖبٖ گی کی ًظٙلق سے ربوھتٌنے" ( عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ،ي سٌئ

چٌکـ) ،اب ؽ الش شلاب ُ میق نے  ":تیف لكگكق ب  ٙاہلل ٍے ج ىُ جٙاـ فٙمٌري نے ،شٙا پی ،ىٌف ٙمٌف،
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ے گ ھ ٙلا لكق کی ف حٌ ضی ل ب ٖکٌشي کك ی سىٖ ک ٙتٌ نے"( عحیٔ چٖبّ،
الش لم ری كج مٙر ،ح ك ا ب ٌ

اجنٖ)۔

***

رفعل " " 81

حؼ ىٌف نػقل

ب یكي رللُ مىٖ ہی کیكق ىل ہك ،اس نٌ بل حؼ ہیکل( ظكھ )ٙفغكؿ خٙخی الش ب خ ؿ كے

بغی ،ٙتىگی ل فٙالا ٌی  ،ہ ٙچٌؿ میق  ،ی قٖش اسطٌعُ اس ب ٙاتىٌ خٙح ک ًٙکل حك خكشاؽ ،یكشٌؽ

ے کٌ فی ہك ،جس طٙد کل بل شٙعی اج نٌـ میق دفصیؿ سے م٘کكش
،منٌف ،الش بینٌشي سے عالخ کی لۓ

ہے۔

_____________________

اس رفعل میق عكشت كے تئیق  ،مٙر كے ابؽ حؼ کٌ سک ٙنے ،لم نے حؼ ىٌف نػقل ،نػقل سے

مٙار ،ہ ٙلم جی، ٛج سىی عكشت محتٌخ ہك ،خكشاؽ ،یكشٌؽ ،منٌف ،نكک ٙچٌک ،ٙالش ہ ٙلم جی، ٛحك

ے ضٙلشي ہك۔
ضمٌىل كے اعتیٌش سے ب یكي کی لۓ

ػكھٌو کٌ ادفٌؼ ھیکل ظكھ ٙب ٙاسىی فٙمٌىیٙراش ب یكي کٌ چٌنے ،لم مس لـ ہك بٌ اھؿ کتٌب (

یس ى نٌد عحیٔ کی شٙط نے) ،اس نٌ ىٌف نػقل ضٙلشي نے ،بل حؼ قٙآف ،چٖبّ ،اجنٌع الش عقلی

طكش ب ٙثٌبُ نے۔
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قٙآف سے ثیكت :اششٌر بٌشي نے{ :

اّلل بَعْ َ
ون عَلَى النِّسَاء ِب َما فَ َّ
الر َجا ُل لَ َّو ا ُم َ
ض َو ِب َما
ض ُه ْم عَلَى بَعْ ٍ
ِّ
ض َل ّ ُ

ے کل اہلل
أَنفَمُو ا ْ ِم ْن أ َ ْم َو الِ ِه ْم} ( الىسٌو ( )45 :م ٙر ،عكشتكق کی معٌش كے سمل راش الش مىتظـ ھیق ،اسلۓ
ے مٌؿ خٙح ک ٙتے ہی ق ) ۔
ے بھ ی کل لم ا ب ٌ
ٍے ابؽ کك رلس ًٙب ٙفغیلُ عطٌ کی نے ،الش ا سلۓ
آر َو الِدَة ِب َولَ ِد هَا َو ََ َم ْولُود لَّهُ
ف نَفْس ِإ ََّ ُوسْعَ َها  ََ ت ُ َ
وف  ََ تُكَلَّ ُ
{ َوعلَى الْ َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزلُ ُه َّن َو ِكسْ َوت ُ ُه َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ
ض َّ
ح عَلٌَْ ِه َما} (البمره)233 :
َاو ٍر فَالَ ُجنَا َ
اض ِ ّمنْ ُه َما َوتَش ُ
م ِمث ْ ُل ذَلِنَ فَ ِإ ْن أ َ َر ادَا فِ َ
بِ َولَ ِد ِه َوعَلَى الْ َو ِار ِ
صا ًَ عَن ت َ َر ٍ
) الش رلره ب الٍے لا لی مٌكق کٌ کھٌىٌ الش کیٚا رستكش كے نطٌیؼ بٌة كے سػے ہكگٌ۔ کسی شخص کك

ے كے سی ٍ
اس کی طٌقُ سے ضبٌرم تنلی ػ نہی ق ري چٌ تی (تك بٌر شکھك کل) ىل تك مٌق کك اس كے بؼ

نكصٌف بہىحٌبٌ چٌئے الش ىل بٌة کك اس کی الىر کی لچل سے نكصٌف بہى ح ٌب ٌ چ ٌئے الش اسی طٙد
ے كے لاشج كے سػے ہے jلش اگ ٙرلنكق (بعًی مٌق بٌة) آیس کی شضٌمىٖي الش عالد
(ىٌف نػقل) بؼ
ے کٌ رلره حھٚاىٌ چٌہیق تك اف ب  ٙکچھ گىٌم نہی ق( ،علنٌو کا کہىٌ ھیکل اس آبُ سے بل ثٌبُ
سے بؼ

ے کی لىرت كے لقُ بھ ی اس ىی مٌق کٌ نػقل لاجٍ نے ،اس نٌ نطلٍ بل ھیکل عكشت
ہكتٌ ھیکل بؼ
ے،چٌلُ نفٌس میق بھ ی جیکل لطػ اىٖلضي كے وكاقع نہیق ہكتے ہیق ،اسكقُ بھ ی نػقل
کی لۓ

ضٙلشي نے ،تٌکل کسی کك بل لھـ ىل ہك کل لطػ اىٖلضي كے وكاقع ىل ہكىىی بىٌب ٙنػقل بھ ی ضٙلشي
نہیق( )1۔

اسی طٙد اہلل تعٌ لی ٍے نطل قل خكاتیف كے حؼ كے بٌشً میق فٙمٌبٌ نے:
{ أَسْ ِكنُو هُ َّن ِم ْن َح ٌْ ُ
ضٌِّمُوا عَلٌَْ ِه َّن َو إِن ك َُّن أ ُ َ
ارو هُ َّن لِت ُ َ
م سَكَنتُم ِ ّمن ُو ْج ِدكُ ْم َو َ َ ت ُ َ
ت َح ْم ٍل فَؤَنفِمُوا
و َ ِ
ض ُّ
ضعْ َن َح ْم َل ُه َّن فَ ِإ ْن أ َ ْر َ
عَلٌَْ ِه َّن َحتَّى ٌَ َ
وف َو ِإن تَعَاسَ ْرت ُ ْم فَسَت ُ ْر ِض ُع
ور هُ َّن َو أْت َ ِم ُروا بٌَْنَكُم ِب َمعْ ُر ٍ
ضعْ َن لَكُ ْم فَآتُو هُ َّن أ ُ ُج َ
ے ـقٖلش كے نطٌیؼ لہی ق شکھك
لَهُ أ ُ ْخ َرى}) (الطالق() ،)6 :ن طل قل) عكشتكق کك (ابٌـ عٖت میق) ا بٌ

 1۔ النحمكع شٙد الهھ٘ب،تحقیؼ ل تهنی ؿ  :دمحم ىحی ٍ الهطیعی  ،خ  ، 31ص 243 :۔
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ّ
ے تؽ
ے ت نلی ػ ىل رل الش اگ ٙجنؿ سے ہكق تك بحل جى ٌ
ے ہك الش اف کك تىؾ کٍٙے كے لۓ
خہٌق خكر شہت
ّ
ے سے رلره بالئیق تك اف کك اف کی اجٙت رل۔ الش
ے کك توہٌشً کہٌ
ے شہك۔ بھ ٙاگ ٙلم بؼ
اف کٌ خٙح ر بت
ّ
ے كے بٌ شً میق) یسىٖبٖم طٙیؼ سے وكاؼفُ شکھك۔ الش اگ ٙبٌہـ ضٖ (الش ىٌادفٌ قی) کٙل لے تك
( بؼ
ّ
ے سے کك ئی الش عكشت رلره بالئے گی(  ،اگ ٙبل ج هـ نطل قل خكاتیف
ے کك) اس كے (بٌة كے) کہٌ
( بؼ

كے حؼ سے متعلؼ نے ،جیکل لم عٖت میق ہكق تك بھ ٙب یكیكق کٌ حؼ تك الش ضٙلشي ہكگٌ۔


سىُ سے رلیؿ :ج حۃ الكراع لا لی حغٙت چٌب ٙسے مٙلي چٖبّ میق ى بی کٙبـ

ے مىٌسٍ خكشاؽ الش یكشٌؽ کٌ اىتظٌـ تـ ب ٙضٙلشي
علی اہلل علیل لسلـ کٌ قكؿ ":اى ه

نے" (عحیٔ چٖبّ،مسلـ ،ایكرالر،اجنٖ) ،امٌـ شٌفعی فٙمٌتے ہیق ":مىٌسٍ کٌ
ے کی نكبُ ىل آۓ ،اب ًی طٙػ
نطلٍ نے ،ح قٖاش کك اس طٙد ربىٌ کل رل بٌشم مٌىگ ٌ

ے ربىٌ ،ىٌگكاشي ال یكحھ كے اجسٌس كے بغیٙ
ے طلٍ ک ۓ
سے خكضی خكضی بغی ٙاس ه

ے بغی (ٙکسی کٌ) حؼ ربٌ تك بل ظلـ میق شنٌش ہكگٌ،
ربىٌ ،اگ ٙاف رل ب ٌتكق کٌ ل حٌظ ک ۓ
ے کل مٌلٖاش کی حٌىٍ سے ٹٌؿ مٹكؿ ظلـ نے ،الش مٌلٖاش کی چٌىٍ سے حؼ کی
اسلۓ
ارائیگی میق تٌخی ٙہی ٹٌؿ مٹكؿ(بہٌٍے کٙىٌ) نے"( )1۔

حغٙت ایك مسعكر اًصٌشي سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے
ے گھ ٙلالكق ب ٙخٙح کٙتٌنے تك بل خٙح عٖقل شنٌش ہكگٌ"
ے ابٌ
فٙمٌبٌ ":ا گ  ٙکكئ مسلنٌف اہلل کی لۓ

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ ،تٙم٘ي،يسٌ ئی ،اجنٖ) ،علنٌو کٌ کہىٌ ھیکل گھٙلالكق ب ٙخٙح،

 1۔ امٌـ شٌفعی ،اىـ 218/6 :۔
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اجنٌع (یكشي امُ کٌ كےکسی بٌت ب ٙمتفؼ ہكىٌ) كےسشبعل لاجٍ نے ،الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل
ے ربٌ تٌکل لكؾ خٙح کٍٙےب ٙثكاب کی امیٖ شکھیق( )1۔
لسلـ ٍے اسکك عٖقل کٌ ىٌـ اسلۓ

الش حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي نے فٙمٌ تی ہیق  :کل ح غٙت ایك سفیٌف(شض)
ے الش می ًٙ
کی ب یكي ھىٖ ٍے ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ سے کہٌ :ایك سفیٌف ب خی ؿ آرهی ہیق ،مچل
ے ع لـ کی بغی  ٙمے لی تی ہكق ،تك
ے كے حك میق اى ه
ے ،سكاۓ اس بی س
ے نہیق ر ب ت
ے کك ضٙلشت بھ ٙبی س
بی ٹ
ے مے لك" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي،م سلـ،
ے کی ضٙلشت ب ھ ٙبی س
ے بی ٹ
آة ٍے فٙمٌب ٌ ":تـ اب ًی الش ا ب ٌ

ایكرالر،يسٌئ،ابف مٌچل)۔


اج نٌع سے رلیؿ:خ ہٌق تؽ اج نٌع کٌ تع لؼ نے تك چٌفظ اب ف ج ح ٍ ٙے

فٙمٌبٌنے (،ظكھ ٙب  ٙب ی كي كے خٙح کٌ) لح كب ،اج نٌع ا مُ سے ثٌب ُ

ہكج نٌنے۔


عقلی طكش ب ٙثٌبُ ہكىٌ :لم اسطٙد ھیکل اسالـ ٍے ب یكي كے تئیق ظكھ ٙكے حمكؼ

میق سے بل حؼ بھ ی شکھٌ ھیکل ب یكي گھ ٙمیق شنے ،جىٌى حل اس کٌ دقٌضٌ ھیکل ظكھٙ
ے کل ب یكي ٍے ابىٌ یكشا لقُ گھ ٙب ٙالش
ہی گھ ٙكے اخٙاچٌت بٙراشُ ک ،ًٙاسلۓ

ظكھ ٙلب حكق ب ٙعٙػ کٙربٌ ،اگلی رفعل '  '82میق اس نٌ سک ٙآۓ گٌ کل ظكھ ٙکك حؼ

ھیکل ب یكي کك بیٙلف خٌىل کٌـ سے شلکًٖ ،اب اًصٌػ کٌ دقٌضٌ ھیکل ظكھ ٙہی
ے۔
گھ ٙکٌ سٌشا خٙح بٙراشُ ک،ًٙالش اسکك اب ًی سمل راشي سنچل

 1۔ابف جح ، ٙفتٔ الیٌشي 734 /: ،۔
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ے گھ ٙب ٙخٙح کی اب ًی ابؽ خعكعیُ نے،
اس رفعل ٍے بل بھ ی بتٌبٌ ھیکل ا ب ٌ

ح ك رلس ًٙششتل راشلق ب ٙخٙح سے بٌل نؿ مختلػ نے ،اسطٙد کل اگ ٙب یكي خكر رللُ مىٖہك،

بھ ٙبھ ی ظكھ ٙب ٙلاجٍ ھیکل ب یكي ب ٙخكر خٙح ک ،ًٙجیکل رلس ًٙششتل راش اگ ٙخكش حٌؿ ہكق

تك اف ب ٙخٙح کٙىٌ ضٙلشي نہیق نے ،ب لکل عٙػ اىىی تىگٖس تی ہی کی چٌلُ میق خٙح کٙىٌ ضٙلشي

نے ،جیکل ب یكي كےمعٌملل میق ہ ٙچٌؿ میق اس ب ٙخٙح کٙىٌ ضٙلشي نے ،خكام ظكھ ٙخكش حٌؿ

ہك بٌ تىگٖسُ ،بٙخالػ ششتل راشلق كے ،کل اف ب ٙعٙػ ظكھ ٙکی خكش حٌ لی کی چٌلُ ہی میق

خٙح لاجٍ نے ،ابؽ الش فٙؼ نے ،لم بل کل اگ ٙمٌضی میق ظكھ( ٙتىگٖس تی کی بىٌب )ٙب یكي ب ٙخٙح
ے سمل لاجٍ ہكگٌ ،بل معٌملل کسی
ے رنكق کٌ خٙح بھ ی اس ه
نہیق کٙشھٌ تھٌ ،اب خكش حٌ لی آگئی تك بچھ ل

ششتل راش كے سٌتھ نہیق نے۔

اس رفعل ٍے بل بھ ی بتٌبٌ ھیکل ظكھ ،ٙفغكؿ خٙخی الش ب خؿ كے بغی ،ٙتىگی ل فٙالا ٌی ،ہٙ

چٌؿ میق ،ی قٖش استطٌعُ ب یكي ب ٙکتىٌ خٙح کٙب گٌ ،خٙح كے بٌشً میق سكشم ی قٙم الش سكشم الطالؼ

ے كے لالٖ ب ٙضٙلشي ھیکل اس ىی
کی آبتیق گ٘شج ىی ہیق ،ج سىی دفسی ٙمیق علنٌو ٍے فٙمٌبٌ نے  ":بؼ

لالٖم کٌ مىٌسٍ خٙح بٙراشُ ک ،ًٙاس نٌ نطلٍ بل ھیکل ج سطٙد کٌ خٙح ،اسىی لالٖم جیسی الش

عكشتیق فغكؿ خٙخی الش ب خؿ كے بغی ،ٙتىگی ل فٙالا ٌی ،ہ ٙچٌؿ میق ی قٖش استطٌعٌت ک ٙتی ہیق"(ابف

ے کی اچٌضت لا لی چٖبّ گ٘شج ىی نے۔
کثی،)3:2/ 2،ٙحغٙت ھىٖ کی ،ی قٖشضٙلشت اخٙاچٌت لی ٌ

اخٙاچ ٌت کی قسنی ق :

ے بل ہیق:
بھ ٙاس رفعل ٍے اخٙاچٌت کی قسنیق بتٌئ ہیق ،مف جنلل اى ه
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ے ہیق کل میق ٍے
خكشاؽ :اسىی رلیؿ حغٙت معٌلبل قشیٙي(شض) کی چٖبّ نے ،کہ ت

کہٌ " :بٌ شسكؿ اہلل  ،ہـ ب ٙاب ًی ب یكیكق كے کكف سے حمكؼ ہیق؟ آة ٍے فٙمٌبٌ " :جٍ تـ

کھ ٌك اسکك بھ ی کھالك ،الش جٍ تـ (ىیٌ) کیٚا بہٍك اسکك بھ ی بہىٌك" (عحیٔ چٖبّ ،ایكرالر،

الش يسٌ ئی ابف مٌچل ،ابف جیٌف ،چٌکـ) ،الش حغٙت ھىٖ کی م٘کكشم چٖبّ بھ ی اس بٙ

رىلُ ک ٙتی نے۔


منٌف :اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ اسىی رلیؿ نے {:أَسْ ِكنُو هُ َّن ِم ْن َحٌْ ُ
م سَكَنتُم ِ ّمن ُو ْج ِدكُ ْم } (الطالؼ)7 :
ے ہك ،جیسی ج گل تهھی ق می س ٙہك)
( نطل قل عكشتكق کك لہی ق شکھك خہٌق تـ خكر ش ہ ت

،چٌىىکل بل آبُ عٖت كے رششاف نطل قل خكاتیف سے متعلؼ نے تك ب یكیكق کٌ حؼ تك بٖشچل

ال لی نے۔


س َوت ُ ُه َّن(}الی قٙم:
یكشٌؽ :اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ اسىی رلیؿ نےَ { :وعلَى الْ َم ْو ُلو ِد لَهُ ِر ْزلُ ُه َّن َو ِك ْ

ے کی مٌكق كے کھ ٌٍے الش کی  ً ٚکی سمل راشي مے)
 ))344لالٖ ب ٙسمل راشي ھیکل بؼ
ے صفحٌت ب ٙگ٘شي) چٖبثیق بھ ی اسىی رلیؿ
،حغٙت معٌلبل الش چٌب(ٙشض) کی (بچھ ل

ہیق۔


بینٌشي کٌ عالخ :بل بھ ی ظكھ ٙکی سمل راشیكق میق شٌمؿ نے ،اگ ٙجیکل اس بٌشً میق کكئ

خٌص آبُ بٌ چٖبّ نہیق ملتی نے ،مگ ٙاسکك رلس ًٙاخٙاچٌت كے بٌشً میق حك
ے بھ ی کل ظكھ ٙکك ج هـ ربٌ گیٌ کل ب یكي
متكف آۓ ہیق ،اف ب ٙقیٌس کیٌچٌسکتٌنے ،الش اسلۓ

كے سٌتھ احھٌ الش بھال بٙتٌك ک ،ًٙتك ی قیىٌ بل احھ ی طٙد ضىٖ گی گ٘اشٍے کٌ طٙی قل نہیق ،کل

بینٌش ب یكي کك رلسٙلق كے عالخ كے بھٙلسل ب ٙح ھكص ربٌ چٌۓ ،ب یكي کٌ خكرسے عالخ
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کٙاٍے کٌ نطلٍ نے ،ب یكي کك بل اجسٌس رىىٌ کل لم اس نٌ خیٌؿ شکھتٌنے ،اس سے رلنكق کی

ے ب ٙع هس ،اگ ٙب یكي کك اس بھٙلسل ب ٙح ھكص ربٌ چٌۓ کل کكئ
محیُ میق اضٌفل ہكگٌ ،اس ه
ے لاى) ،رشر الش
الش اس نٌ عالخ کٙلارب گٌ تك ظكھ ٙکٌ بل عنؿ ،ب یكي كے رؿ میق (کیھ ی ىل مٹ ٌ

شىْ ح ھكصب گٌ ،الش بل کسی بھ ی طٙد محیُ الش ہنٖشري کٌ شلبل نہیق کہالبٌ چٌۓ گٌ کل
ے زاکٹ ٙكے بٌس لی حٌٍے
ے عالخ کی لۓ
ب یكي رشر الش ت ن لیػ سے تٚة ش ھی نے الش ظكھ ٙاس ه
ے تیٌش نہیق ،جیکل اسکك (عالخ کی) س خُ ضٙلشت نے ،الش ظكھ ٙاس ب ٙیكشي طٙد
کی لۓ

ے عاللم کچھ کہىٌ بٌ کٙىٌ اہلل كے اس قكؿ کی کھلی مخٌؿ فُ نے:
قٖشت بھ ی شکھتٌنے ،اس ه
ت ِلّمَ ْو ٍم ٌَتَفَك َُّرون )( الٙلـ ( )32 :اہلل ٍے تـ رلنكق كے
( َو َج َع َل بٌَْنَكُم َّم َودَّةً َو َر ْح َمةً إِ َّن فًِ ذَلِنَ ََلٌَا ٍ
ے يشٌ ىی ٌق ہی ق )۔
رشمی ٌف محیُ الش نھٙبٌ ٌی بیٖا کی نے ،الش اسنی ق ف ه ٙکٙىی كالكق کی لۓ

ے ػ قل کی کتٌیكق کٌ
ے لۓ
ػكھٌو ٍے اخٙاچٌت کی الش بھ ی قسنیق بہُ دفصیؿ سے بیٌف کی ھیق ،اس ه

نطٌلعل کیٌ چٌۓ۔

***

رفعل" " 82

عكشت کٌ ب ی  ٙلف خٌىل کٌـ کٙىٌ

عكشت کٌ بیٙلف خٌىل کٌـ کٙىٌ ،اسالـ کی ى گٌم میق بىیٌري طكش ب ٙرشسُ ہے ،بل کٌـ ب٘ات خكر

ـكصٖ نہیق ،ب لکل خٌىٖاف الش معٌش ًٙكے ـفٌر كے حعكؿ کٌ سشبعل ہے ،اس ب ٙچٌىت ل کكائػ

ے ہیق ،الش ہ ٙچٌؿ میق بل  ،مىٖشچل
كے نطٌ یؼ لاجٍ ،مست حٍ ،الش من ٍكع ہكٍے كے اج نٌـ لگ ت

سب ؿ ضٌبطكق كے مٌت حُ ہكتٌ ہے:
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- 2کٌـ شٙعٌ چٌئ ،ٛىی ٛمعٌش ًٙكے ـفٌر الش خكاتیف كے مٛاخ سے میؿ کھٌتٌ ہك۔

ے ہكۓ خٌلىٖ لب یكي كے
- 3بغی ٙکسی تصىع ل ضبٌر تی كے خٌىٖا ٌی ـفٌر كے رائ ًٙمیق شہ ت

رشمیٌف بٌہ وی ـفٌہنُ ل شضٌمىٖي ،الش سٌتھ ہی ظكہ ٙل ب یكي كے بٌہ وی مٌ لی تعل قٌت کی

اس اىٖاض میق يشٌىٖ ھی ،جس اىٖاض میق رفعل " "87میق م٘کكش ہے۔

- 4ب حكق كے ،عحیٔ تٙبیُ ل ىگھٖاشُ سے متعل قل ـفٌر کك تٙجیٔ۔

- 5اسالـ كے مٙر ل عكشت سے متعل قل اخال قی ضٌبطكق کی بٌبىٖي۔

______________________

ے بتٌ تی نے ،کٌـ سے مٙار ،لہی عٌـ
ے ضٌب ؾ
بل رفعل ،عكشت كے بیٙلف خٌىل کٌـ کٙىی نٌ ج هـ ،الش اس ه

معٍكق میق مشھكش لمعٙلػ کٌـ نے ،بعًی عكشت کكئ سھ ًی بٌ بٖ ٌی ایسی محىُ ک ،ًٙجس بٙ

ے بیٙلف
اسکك اجٙت ملتی ہك ،بٌ بغی ٙاجٙت كے شضٌ کٌشاىل کكئ کٌـ ک ،ًٙاس رفعل ٍے کٌـ کی لۓ

خٌىل کی قیٖ ل گٌئ نے ،الش اس کٌـ کك معٌش ٙتی تعل قٌت كے رائ ًٙتؽ یكق محٖلر شکھٌنے کل لم

ے ،رفعل بل بھ ی بتٌش ھی ہے کل کٌـ کٙىٌ (اسالـ کی
خٌىٖاف الش معٌشٙم كے ـفٌر كے حعكؿ کٌ سشبعل ب ٌ

ى گٌم میق) بىیٌري طكش ب ٙرشسُ نے ،کكئ شٙعی ًص اسىی منٌىعُ میق نہیق آ ئی نے ،ب لکل گھ ٙسے

بٌہ ٙکٌـ كے حكاض میق قٙآف میق اشٌشم ملتٌ نے ،جیکل اہلل تعٌ لی ٍےفٙمٌبٌ:
اس ٌَسْمُ َ
َان لَا َل َما َخطْبُكُ َما لَالَتَا
{ َولَ َّما َو َر َد َماء َمدٌَْ َن َو َجدَ عَلٌَْ ِه أ ُ َّم ًة ِ ّم َن النَّ ِ
ون َو َو َجدَ ِمن دُونِ ِه ُم ا ْم َر أتٌَْ ِن تَذُود ِ
شً عَلَى اسْتِ ْحٌَاء لَالَتْ إِ َّن أ َ ِبً ٌَدْعُونَ
الرعَاء َو أَبُونَا شٌَْخ كَبٌِر فَ َجاءتْهُ إِ ْحدَا هُ َما ت َ ْم ِ
َ َ نَسْمًِ َحتَّى ٌُ ْ
ص ِد َر ِ ّ
ے تك ربوھٌ
لٌَِ ْج ِزٌَنَ أ َ ْج َر َما سَمٌَْتَ لَنَا} (اؿكضص34:۔ ))36ا لش جٍ مٖب ف كے بٌ ٌی (كے ـقٌـ) ب ٙبہىؼ
ے چٌش بٌیكق کك) بٌ ٌی ب ال شہے ہی ق الش اف كے ا بؽ طٙػ رل عكشتیق
کل لہٌق لكؾ جنع ہك شہے (الش ا بٌ
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ُ
ٰ
(ا ب ًی به ٙیكق کك) شلكے کھ ٚي ہیق۔ وكسی ٍے (اف سے) کہٌ توہٌشا کیٌ کٌـ ہے۔ لم ی كل ی ق کل ج ٍ
ے الش ہنٌشً لالٖ بٚي عن ٙكے
ے چٌ شبٌیكق کك) مے ىل چٌئی ق ہـ بٌ ٌی نہیق بال سهت
تؽ جٙلاہے (ا بٌ
ُ
ٰ
ے
ے لو
ے۔ الش کہ ٌ
ے گۓ
ے (به ٙیكق کك) بٌ ٌی بال ربٌ بھ ٙسٌئے کی طٙػ چى
ی كصنے ہی تك وكسی ٍے اف كے لۓ

کل بٙلشرگٌش میق اس کٌ محتٌخ ہكق کل تك مچھ ب ٙاب ًی ىعنُ ىٌضؿ فٙمٌئے تھكصي رب ٙكے بعٖ) اف
ٰ
ے لگی کل تـ کك
م ی ق سے ابؽ عكشت حك شٙمٌ تی الش لحٌ تی چلی آ تی تھ ی۔ وكسی كے بٌس آ ئی الش کہ ٌ
ُ
ے ب ٌ ٌی ب ال ب ٌ تھٌ اس کی تـ کك ا ج ٙت ر ب ق ) ۔
م ی  ًٙلالٖ ب التے ہ ی ق کل تـ ٍے ح ك ہنٌشً ل ۓ

ے ہكۓ عكشت كے کٌـ بٙ
ے شکھ ت
م٘کكشم بٌىآبٌت ،ال رلسٙي آب تكق الش چٖب ثكق کك سٌمٌ

ے۔
مىٖشچل سب ؿ اج نٌمٌت ىگك ہكى و

کیھ ی لاجٍ ہكگٌ :بل اس صكشت میق جٍ عكشت ہی ،ب حكق کی بٙلشش لبٙراخُ کی ،بغیٙ

کسی كے سھٌشً كے تيھٌ سمل راشہك ،اس ج هـ کی بىیٌر عیٖا ہلل بف عن(ٙشض) کی بل چٖبّ نے
ے
ج سنیق لم فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :ايسٌف كے گىٌم گٌش ہكٍے کی لۓ

ے کٌىٖنے ب ٙہك) ،اسکك ضٌئع کٙرً (اسىی بٙلشش کٌ خیٌؿ ىل
بل کٌ فی ھیکل ج سىی سمل راشي (اس ه

ک( ،)ًٙجسف چٖبّ ،اجنٖ ایكرالر) ،بٌ بھ ٙعكشت ،کكئ اھـ معٌش ٙتی کٙراش ارا ک ٙش ھی ہك ،حك

ے عاللم کكئ الش نہیق اى حٌـ رً سکتٌ ،اس صكشت میق بھ ی کٌـ کٙىٌ لاجٍ نے۔
اس ه

ے کی ،الش رلسًٙ
ے متعل قل بی ش
کیھ ی مست حٍ ہكگٌ :بل اس صكشت میق ،جٍ عكشت ا ب ٌ

سٌتھیكق كے سٌتھ کكئ ایسی سمل راشي ى یھٌش ھی ہك ،حك معٌشٙم کی ت ٙقی ل فٙلغ کٌ بٌعّ ہك ،خٌص

ے ب حكق کك
ے ہكق ،جی س
ے کٌـ عٙػ عكشتكق ہی کك ضبٍ ر ب ت
طكش سے اس صكشت میق جیکل ای س

بٚھٌىٌ ،عكشتكق سے متعلؼ ط بی شعیكق میق کٌـ کٙىٌ ،بٌ شضٌشاىل تيظیمكق الش اراشلق میق کٌـ ،بٌ اس
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سے ملتی چ لتی سمل راشبٌق ،اس ج هـ کی بىیٌر حغٙت چٌب ٙکی لم چٖبّ نے ،ج سنیق لم فٙمٌتے

ے کھ حكش كے بٌغ میق کٌـ کٙبق ،تك ابؽ
ہیق کل میٙي خٌلل کك طالؼ ہكگئی ،تك اًھكق ٍے اشارم کیٌ کل ا ب ٌ

شخص ٍے اىکك بیٙلف خٌىل کٌـ سے مىع کٙربٌ ،لم خٌتكف ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق

ے کھ حكش كے بٌغ میق کٌـ کٙل ،ہكسکتٌنے تـ اسىی کنٌئ سے
چٌض ٙہكئیق ،تك آة ٍے فٙمٌبٌ ":چٌك ا ب ٌ

عٖقل کٙسکك ،الش بہُ سٌشً ىیؽ کٌـ کٙسکك" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ مسلـ ایكرالر ابف مٌچل)،

اـ المؤمىیف حغٙت ضبىٍ بىُ ج حش (اـ النسٌکیف) كے ىٌـ سے چٌ ٌی چٌ تی تہیق ،ى بی کٙبـ علی
ے شکھٌ تھٌ کل آة الف کٌتٌ ک ٙتی تھیق ،جنٚا عٌػ کٙكے اسنیق
اہلل علیل لسلـ ٍے آب نٌ بل ىٌـ اسلۓ
حھیٖ بىٌ ک ٙبٌضاش میق بی حٌک ٙتی تہیق ،الش اس سے ہكئ آمٖ ٌی ػ قٙاو میق دقسیـ کٙربٌ ک ٙتی تھیق( )1۔
ے ضٙلشي
کیھ ی منٍكع ہكت ٌنے :بل اسكقُ جیکل عكشت كے بیٙلف خٌىل کٌـ کٍٙے سے اس ه

کٌوكق میق خلؿ لاقع ہكشہٌہك ،بٌ اس کٌـ سے ب حكق کی تٙبیُ میق خلؿ لاقع ہك شہٌہك ،تك اس

صكشت میق بیٙلف خٌىل کٌـ منٍكع ہك چٌتٌ نے ،بیش ًظ ٙرلنكق لاج یكق میق اعؿ الش اھـ جی،ٛ
ے میق کسی
ے ى ن لٌ
تكاضف الش تعٌلف نے ،ىل کل ٹ هٙاك ،بٌ بھ ٙاس صكشت میق ،جیکل عكشت كے کٌـ کی لۓ

'شٙعٌ' منٍكع جی ٛكے اشت نٌب کٌ امنٌف ہك۔
ے:
عكشت كے (گھ ٙسے ب ٌھ )ٙکٌـ كے ح كاض كے ضٌ ب ؾ

ے الش اصكؿ
ے اس رفعل ٍے عكشت كے کٌـ كے حكاض كے کئی ضٌب ؾ
اس بٌت کی لضٌجُ کی لۓ

ے ہیق۔
بیٌف ک ۓ

 1۔ ابف جح :ٙاىعٌبل 32 /8 ،۔
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بہال ضٌبطل :بل ھیکل بل کٌـ ب٘ات خكر شٙعٌ رشسُ ہك ،اس نٌ ـكصٖ بل ھیکل مهنؿ طكش بٙ

ے
رشسُ ہك ،جىٌى حل اسنیق مهٙلم بھ ی راخؿ ہكچٌتٌنے ،اگ ٙبل کٙاھیُ کسی لچل سے ہك ،اسی ل ۓ

کٙاہیُ کی لچل ختـ ہكتے ہی کٙاھیُ بھ ی ختـ ہكچٌ تی نے ،بل ابؽ ػكھ ی قٌعٖم نے ،مگ ٙجٙاـ
ے بھ ی چٌئ ٛنہیق  ،حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل کی بل چٖبّ اسىی رلیؿ نے ،ى بی کٙبـ
کٌـ کسی کی لۓ

ے بٌشً میق مچھ سے
علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":حك جی ٛمیق ٍے تهھیق نہیق بتٌئ نے اس ه

ے کی بىٌ بٙ
ے اىییٌو سے سكالكق ،الش اف سے الچھ ٌ
ے لامے قكمیق (مچض) ا ب ٌ
ج گٚا مُ کٙل ،تـ سے بہ ل

ھالؽ کٙري گئیق ،جىٌى حل جس جی ٛسے میق شلکٖلق ،اس سے شؽ چٌك ،الش جس جی ٛکٌ ج هـ رلق،

ی قٖش استطٌعُ اس ب ٙعنؿ کٙل" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،تٙم٘ي يسٌئ ،ابف مٌچل)۔
ے بی شكق میق کٌـ ک ،ًٙحك اس كے کٌـ کی ضٙلشت كے
ے مىٌسٍ بل ھیکل ای س
عكشت کی لۓ

ے معٌش ٙتی الش نفسیٌ تی چٌىت سے میؿ کھٌتٌہك ،الش اف چٌىت کٌ عحیٔ شعكش ،اف
نطٌیؼ ہك ،ىی ٛاس ه

کٌوكق کی ب خك پی ارائیگی میق معٌلف ثٌبُ ہكگٌ،سٌتھ ہی عكشتكق کی م٘کكشم شعیكق میق کٌمیٌ پی
ون َو الْ ُم ْإ ِمنَاتُ بَعْ ُ
میق ،معٌشٙم کٌ بٚا عنؿ رخؿ نے ،اششٌر بٌشي نےَ { :و الْ ُم ْإ ِمنُ َ
ض
ض ُه ْم أ َ ْولٌَِاء بَعْ ٍ
ٌَؤ ْ ُم ُر َ
وف َوٌَنْ َه ْو َن ع َِن الْ ُمنكَر}(التكبل () 82 :مسلنٌف مٙر الش مسلنٌف عكشتیق ابؽ رلسًٙ
ون بِالْ َمعْ ُر ِ
ے ہی ق ) ۔
ے ہی ق الش ب  ًٙکٌـ سے شل ک ت
ے کٌـ کٌ ج هـ ر ب ت
كے مٖر گٌش ہی ق  ،بھ ل
ّلل شَ ِدٌدُ
بر َو التَّمْ َوى َو ََ تَعَ َ
{ َوتَعَ َ
اونُو ا ْ عَلَى الْ ِ ّ
اّلل ِإ َّن ا ّ َ
ان َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
اْلث ْ ِم َو الْعُد َْو ِ
اونُو ا ْ عَلَى ِ
الْ ِعمَابِ}(النٌئٖم ( )3 :ىی ىی الش خٖاتٙسی كے کٌوكق میق ابؽ رلس ًٙکٌ تعٌلف کٙل ،گىٌم الش سٙکشی

كے کٌوكق می ق تعٌلف ىل کی ٌ کٙل) ۔
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ے بىٖ ٍے لاضٔ کٙربٌ ھیکل عكشت کٌ کٌـ ' معٌش ًٙكے ـفٌر الش خكاتیف
اس رفعل كے بہ ل

كے مٛاخ سے میؿ شکھتٌہك'۔

ے ہكۓ
رلسٙا ضٌبطل :بغی ٙکسی تصىع ل ضبٌر تی كے ،خٌىٖا ٌی ـفٌر كے رائ ًٙمیق شھ ت

خٌلىٖ ل ب یكي كے رشمیٌف  ،بٌہ وی ـفٌھنُ ل شضٌمىٖي ،ب یكي كے مسئ لل میق اعؿ تك بل ھیکل لم

ے ،اس مسئ لل ب ٙتنٌـ ػكھٌو کٌ ادفٌؼ
خٌىۂ ضلجیُ میق شنے ،بغی ٙظكھ ٙکی اچٌضت كے گھ ٙسے ىل ى نى
ے
ے میق ظكھ ٙكے تئیق حمكؼ میق خلؿ بٍٚے کٌ اىٖی شل نے ،اسی ل ۓ
ے گھ ٙسے ى ن لٌ
ے کل اس ه
نے ،اسلۓ
ے كے حؼ
ے ب یكي كے گھ ٙمیق شہ ٌ
ے کٌوكق كے اىتظٌـ کی لۓ
اس سے اچٌضت لیىٌ ضٙلشي نے ،تٌکل لم ا ب ٌ
سے رستیٙراشي اختیٌش کٙمے ،بل قٙآ ٌی آبُ اسی کك ضٙلشي قٙاش رب تی نے {:ل لَ ْر َن فًِ بٌُُوتِك َُّن َو َ َ
ج الْ َجا ِهلٌَِّ ِة ْ
ے گھ ٙمیق ج و ی شہك ،رلش چ ٌھلی ُ کیطٙد ا ب ًی
الُولَى} (اىجٛاب ( )44 :ا ب ٌ
تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َ
ے ىل ىنؿ بٚل) ،الش حغٙت عیٖ اہلل بف عنٙل سے مٙلي چٖبّ بھ ی اسی
ض ب ٍ ل ضبىُ کی ىنٌئش کیلۓ

کی تٌکیٖ ک ٙتی نے ،ج سنیق ى ب ی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙتهھٌشي عكشتیق شات میق

مس حٖ چٌىٌ چٌھیق ،تك انہیق اچٌضت ربٖل" (عحیٔ چٖبّ ،عحٌد ستل ،اجنٖ ،راشهی) ،بل
ے ظكھ ٙکی اچٌضت کٌ حؼ ثٌبُ ک ٙتی نے ،سٌتھ ہی اسنیق مىع کٙىی نٌ حؼ بھ ی
ے کی ل ۓ
چٖبّ ،بٌھ ٙى ن لٌ
شٌمؿ نے ،حغٙت ابف عیٌس کی بل چٖبّ بھ ی اسىی رلیؿ بف سکتی نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ علی

ے گھ ٙسے بغی ٙاچٌضت كے ىل
اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":۔۔۔ الش ب یكي ب ٙظكھ ٙکٌ حؼ بل ھیکل لم ا ب ٌ

ے ،اسكقُ تؽ
ے ،الش ع٘اب كے فٙش ت
ے ،شجنُ كے فٙش ت
ے ،اگ ٙلم ى ن لتی نے تك آسنٌف كے فٙش ت
ى نى

ے گھ ٙىل لكث چٌۓ" (جسف چٖبّ ،طیٙا ٌی ،بٛاش،ابف ا پی
ے ہیق جٍ تؽ کل لم ا ب ٌ
ے شھ ت
لعىُ بیچھ ت
الٖىیٌ،عیٖ بف جنیٖ،ایك رالر طیٌلسی،ب ینلی،ابف ا پی شییل)۔
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اس رفعل ٍے اس بٌت کیطٙػ اشٌشم کیٌ ھیکل اسطٙد كے معٌمالت،ضبٙرس تی ،لٚائ
ے ،ب لکل ظكھ ٙالش ب یكي كے رشمیٌف ،ج سطٙد كے
ے چٌ س ه ت
حھگ ،ًٚالش کكشث کچھٙي سے چؿ نہیق ک ۓ

ے كے تعل قٌت ہیق ،لم اف رلنكق کك
محیُ ،ہنٖشري ،رلٖاشي ،الش ابؽ رلس ًٙکٌ خیٌؿ شکھ ٌ

ے کٙلیق ،ابؽ رلس ًٙکی شاۓ لیق ،ؾ فتگك کٙبق ،الش
مح یكش کٙتے ہیق کل آیس ہی میق بل معٌمالت ط ۓ

آخ ٙمیق اس شاۓ تؽ بہكى حیق ،ج سنیق خٌىٖاف کی نصلحُ الش خكضی ہك ،ىی ٛخٌىٖاف كے تنٌـ
ے سعٌرت الش است ح نٌـ ہك ،بػی شٌري کٌ ـكصٖ نے ،کل مٙر الش عكشت كے رشمیٌف ابؽ
افٙار کی لۓ
سٌتھ احھ ی ضىٖ گی گ٘اش ٍے ،الش ابؽ رلس ًٙکٌ مهنؿ تعٌلف کٍٙے کٌ عھٖ لبینٌق ہك ،الش رلنكق

ے کٙلیق۔
ے فٙائض الش حمكؼ ط ۓ
ابٌ

ے ،اسىی شٙطكق الش
بل بہُ ضٙلشي ھیکل کل ايسٌف كے حؼ ،اس كے استعنٌؿ كے ط ٙیق

اس حؼ كے استعنٌؿ كے مىٌسٍ چٌىت میق فٙؼ کیٌ چٌۓ ،الش حكىکل معٌشٙلق كے سنٌخی
ے مىٌسٍ بل ہكگٌ کل اف حمكؼ کٌ
چٌىت میق فٙؼ ہك تٌنے ،شسـ ل شلاخ چٖا گٌىل ہكتے ہیق ،اسلۓ

استعنٌؿ معٌش ًٙكے چٌىت کٌ ل حٌظ کٙكے بتٖشبْ ،الش محتٌط اىٖاض میق کیٌچٌۓ ،تٌکل اف

اخال قی قٖشلق کی بٌ مٌ لی ىل ہك جىىی بٌبىٖي ضٙلشي نے۔

رلسٙا بىٖ بتٌتٌ ھیکل ظكھ ٙالش ب یكي كے بٌہ وی مٌ لی معٌمالت کی اس اىٖاض میق ي شٌىٖھی کی
ے
چٌۓ ،جس اىٖاض میق رفعل ' '87میق م٘کكشنے ،اسىی نكبُ اسكقُ آ تی نے جٍ ب یكي کٌـ کی لۓ

ے ظكھ ٙكے حمكؼ لفٙائض کٌ تعیف خٌص طكش سے مٌ لی اوكش کٌ تعیف ،اختالفٌت
ے ،اسی ل ۓ
گھ ٙسے ى نى

ے کل عص ٙچٌض ٙمیق،عكشت بھ ی مٙر کی طٙد کنٌٍے ب ٙقٌرش ہكگئی
ے کٌ اھـ سشبعل نے ،اسلۓ
سے ب ح ٌ
ے میق ظكھ ٙکی حؼ تل فی نے ،ضىٖ گی كے معٌضی
ے ى ن لٌ
نے ،مگ ٙبل حقی قُ ھیکل ب یكي كے کٌـ کی لۓ
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ے کچھ مٛبٖ
ے اس ب ٙنصٌشػ کٌ مٛبٖ یكحھ بٚه چٌئی گٌ ،مثٌؿ كے طكش ب ٙگھ ٙکی لۓ
اوكش کی ضنٌىُ کی لۓ
ے
آىت لاشیٌو کٌ حعكؿ ،نك ک ٙکٌ اىتظٌـ لغیٙم ،سٌتھ ہی ب یكي کٌ ابىٌ خٙح بٚه چٌئی گٌ ،اس نٌ ا ب ٌ

کیٚلق ب ،ٙظٌھٙي جیثیُ ب ،ٙالش سشائع نقؿ(ٹٙايسیكشث) ب ٙخٙح بٚه چٌۓ گٌ ،لھ٘م اف مٌري
ے کیٌ چٌىٌ ضٙلشي نے۔
ے سے ط ۓ
مسٌئؿ کٌ چؿ بہ ل

اسی طٙد اس بىٖ ٍے شٙط ل گٌئ ھیکل اف مٌ لی سمل راشیكق کی اس اىٖاض میق يشٌىٖ ھی کی

چٌۓ ،جس اىٖاض میق رفعل ' '87میق م٘کكشنے۔

ے امُ کٌ ستكف ،الش مستقیؿ کی بیٚھی ہكٍے كے ل حٌظ سے ،اىىی عحیٔ
تی سٙا قٌعٖم :بؼ
ے ى ن لىٌ چٌئ ٛقٙاش ربٌ گیٌ نے،
تٙبیُ لىگھٖاشُ سے متعل قل ـفٌر کك تٙجیٔ کی بىٌ ب ،ٙعكشت کٌ کٌـ کی لۓ

ے ،الش لم نے عحیٔ
ے فٙائض کی شام میق شکٌلث ىل ب ٌ
تك (اس نٌ خیٌؿ شکھٌ چٌۓ) کل بل حكاض اس ه

ے کل لاجٍ کٌـ کٌ ب حٌىىٌ چٌئ ٛکٌـ کٍٙے سے
ے ب حكق كے ـفٌرات ،اسلۓ
تٙبیُ الش ى گہٖاشُ کی لۓ

ے ظكھ ٙكے گھ ٙکی ،الش
ضبٌرم اھـ نے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ نے ":۔۔۔ الش عكشت ا ب ٌ

ے ب حكق کی سمل راش ہے " (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔
اس ه
ے اسالهی اخال قی اصكلكق کی بٌبىٖي ،خٌص طكش سے
ح كتھٌ قٌعٖم :مٙر لعكشت رلنكق کی لۓ

ے سے
کٌـ میق مٙرلق سے اختالط كے لقُ ،مثٌؿ كے طكش ب ٙى گٌہیق ىیحی شکھىٌ ،مٙرلق سے نصٌفؼ
ے سے بٙہی ،ٛبٌش بٌش کی الش طكبؿ طكبؿ مالقٌتكق سے
ب حىٌ ،تيھٌئ (خلكت) میق مٙرلق سے ملٌ

اجتٙاض ،شؽ کی ج گہكق سے رلش شھىٌ ،ظٌھٙي الش بٌط ًی گىٌہكق سے محفكظ شھىٌ ،شٙعی لیٌس کی

بٌبىٖي ،تی ٛخكشیك سے ب حىٌ ،مٙرلق سے بٌت جیُ میق سى حیٖ گی،چٌؿ میق لقٌش ل تنکىُ ،بل
ے كے کچھ اھـ اھـ قٌعًٖ الش اصكؿ ہیق۔
ے ى ن لٌ
عكشتكق كے بیٙلف خٌىل کٌـ کی لۓ
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***

رفعل " " 83

گھ ٙكے کٌوكق می ق ب ی كي کٌ ہٌتھ بٹٌىٌ

اگ ٙچٌىت كے ت حُ ب یكي کك گھ ٙسے بٌہ ٙکٌـ کٙىٌ ب ،ًٚتك اس صكشت میق ظكھ ٙب ٙىضـ

ے اسیٌب فٙاہـ ک،ًٙتٌ کل لم ابىٌ کٌـ ب حسف ل خك پی اى حٌـ رً
ہے کل اسىی مٖر ک ،ًٙالش اسے اس ه

ے عاللم گھ ٙكے کٌـ کٌخ ،الش ب حكق کی ىگھٖاشُ میق اس نٌ ہٌتھ بٹٌۓ۔
ے ،اس ه
سه

_______________________

بل رفعل بتٌ تی ھیکل اگ ٙظكھ ٙالش ب یكي مله ٙبل طے کٙلیق  ،کل ب یكي ،بیٙلف خٌىل کٌـ کٙسکتی

نے ،تك بھ ٙاس صكشت میق ظكھ ٙکی کیٌ سمل راشي ہك گی ،اس صكشت میق ظكھ ٙب ٙىضـ ھیکل اسىی

ے ،سٌتھ ہی اسىی سمل راشي ھیکل لم اس کٌـ کی ارائ
مٖر ک ،ًٙتٌکل لم ابىٌ کٌـ ب خك پی اى حٌـ رً س ه

ب ٙتٙغیٍ رىۓ الش اسىی ہنُ افٛائ ک ،ًٙالش کیھ ی ،ب یكي کك اس نٌ اجسٌس ىل ہكٍے رً کل لم

ے مىٌسٍ
ے لۓ
ے کٌـ كے تئیق خكر اعتنٌري بٌ قی شنے ،مثال اس ه
ے کٌـ سے بیٛاش نے ،تٌکل ب یكي کی ا ب ٌ
اس ه

سشائع نقؿ (ٹٙايسیكشث) کٌ اىتظٌـ ک ،ًٙسٌتھ ہی بل بھ ی ضٙلشي ھیکل گھ ٙكے کٌـ کٌخ میق اس نٌ

ہٌتھ بٹٌۓ ،اف سٍ جیٛلق کی رلیؿ اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ :
بر َو التَّمْ َوى َو ََ تَعَ َ
{ َوتَعَ َ
اّلل شَ ِدٌدُ الْ ِعمَابِ
اونُو ا ْ عَلَى الْ ِ ّ
اّلل إِ َّن ّ َ
ان َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
اْلث ْ ِم َو الْعُد َْو ِ
اونُو ا ْ عَلَى ِ
}(النٌئٖم، )3 :اسىی دفصیلی رلیؿ ہنیق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی گھ ٙبلكضىٖ گی سے ملتی
ے ،حغٙت اسكر کٌ کہىٌ ھیکل میق ٍے حغٙت
ے گھٙلالكق کی مٖر کیٌ کٙتے ت ل
ے آة ا ب ٌ
ھیکل کی س
ے؟" حغٙت
عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے یكحھٌ ":ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ گھ ٙمیق کیٌ کٌـ کیٌ کٙتے ت ل
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ے ،الش جٍ
ے گھ ٙلالكق کی خٖمُ میق شہٌکٙتے ت ل
عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ ٍے حكاب ربٌ؛ " ہنشل ا ب ٌ
ے چٌتے " (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،اجنٖ ،تٙم٘ي) ،الش حغٙت
ے چى
ىنٌض کٌ لقُ ہكتٌ تك ىنٌض کی لۓ

لیلی بىُ فٌئؼ ذؼفی سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق کل میق اف لكگكق میق سے ہكق ،ج يھكق ٍے حغٙت
ے ہنیق
اـ کلثكـ کك اىىی لفٌت كے بعٖ غسؿ ربٌتھٌ ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے سٍ سے بہ ل
ے لاى کیٚا) ربٌتھٌ ،بھ ٙقنیص ،بھ ٙسٙکٌ کیٚا ،بھ ٙچٌرش ،الش اخی ٙمیق ابؽ
اضاش (ست ٙعكشت کك زھ ه ٌ
ے ہكۓ ابؽ كے
کی ًٚمیق لیی ِ ري گئیق ،شالبل فٙمٌ تی ہیق کل شسكؿ اہلل(ص) رشلاضً ب ٙبی ٹ ل
ے" (جسف چٖبّ ،اجنٖ ایكرالر)۔
ے چٌشنے ت ل
ب عٖ رلسٙا کیٚا ہنیق ر ب ت

حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي نے ،فٙمٌ تی ہیق کل مچھ سے یكحھٌ گیٌ تھٌ کل شسكؿ
ے کیًٚ
ے  ،ابٌ
ے ،تك میق ٍے کہٌ کل عٌـ ايسٌنكق کی طٙد ابؽ ايسٌف ت ل
اہلل گھ ٙمیق کیٌ کٌـ کٙتے ت ل
ے" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ)،
ے ،اب ًی خٖمُ آة کیٌ کٙتے ت ل
ے تل
ے ،ب هٙي کٌ رلره رلہ ت
ے تل
خكر سی ت

اف تنٌـ آب تكق الش چٖب ثكق سے بتل چ لتٌ ھیکل سٌتھ ضىٖ گی گ٘اشٍے کٌ دقٌضٌ ھیکل ظكھ ،ٙگھ ٙكے

کٌوكق میق اب ًی ب یكي کی مٖر ک ،ًٙالش اسنیق کكئ شٙـ کی بٌت نہیق۔

***

تی سٙا وكضكع

ب ی كي ب  ٙخٌلىٖ كے خعكػی حمكؼ

ے بل حمكؼ ہیق:
اس وكضكع كے ت حُ ب یكي ب،ٙظكھ ٙكے حمكؼ کٌ سک ٙہكگٌ ،مف جنلل اى ه
ے کٌوكق میق ظكھ ٙکی اطٌعُ ،فغك ؿ خٙخی سے گٙب ،ٛالش رب ًی آراب کی بٌبىٖي کٌ حؼ ،بھ ٙاس
اح ل

ے گھ ٙكے تئیق اسىی سمل راشیكق کٌ سک ٙبھ ی نے ،اسنیق چٌش رفعٌت ھیق۔
وكضكع كے ت حُ ا ب ٌ
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ىی ؽ کٌوكق می ق ظكھ ٙکی فٙمٌىی  ٙراشي

ے ظكھ ٙکی بٌت مٌٍے ،ىیؽ کٌـ ہ ٙلم کٌـ
ب یكي ب ٙظكھ ٙکٌ حؼ ہیکل ىیؽ کٌوكق میق ا ب ٌ

ے۔
ہے ،حك اض شلۓ شٙبعُ چٌئ ٛہك ،الش ب یكي کك اس سے کك ئی نكصٌف بٌ اسبُ ىل بہك ىؼ

________________________

اس رفعل میق ب یكي كے تئیق ظكھ ٙكے ابؽ حؼ کٌ سک ٙنے ،لم نے :ىیؽ کٌوكق میق ظكھٙ

کی فٙمٌىیٙراشي ،اہلل ٍے مٙر کك عكشت کٌ مىتظـ )بٌ سٙبٙام( بىٌبٌ نے ،تٌکل لم اسىی شہیٙي ک ، ًٙالش

اس ب ٙتكچل رً ،ج سطٙد چٌکـ اب ًی شعیُ ب ٙتكچل ربتٌنے ،اس سمل راشي کٌ سیٍ مٙر کك چٌعؿ

ج سنٌ ٌی سھ ًی ال ش نفسیٌ تی خعكعیٌت ہیق ،جی سٌ کل رفعل ' '9 / 8 / 5میق اس نٌ سک ٙگ٘شج نٌنے،

اس سٙبٙاہی کٌ ابؽ سیٍ بل بھ ی ھیکل اہلل ٍے اس ب ٙمٌ لی سمل راشبٌق بھ ی عٌئٖ کی ہیق ،جی سٌکل

اششٌر بٌشي نے:
اّلل بَعْ َ
ون عَلَى النِّسَاء ِب َما فَ َّ
){ ِلر َجا ُل لَ َّو ا ُم َ
ض َو ِب َما أَنفَمُو ا ْ ِم ْن أ َ ْم َو الِ ِهم}(الىسٌو:
ض ُه ْم عَلَى بَعْ ٍ
ض َل ّ ُ
ے کل اہلل ٍے اب ؽ کك رلس ًٙب ٙ
 ( ،) 45مٙر عكشتكق كے معٌش كے سمل راش الش مىتظـ ہیق ،اسلۓ

ے ب یكي كے تئیق
ے مٌؿ خٙح ک ٙتے ہی ق )،اسی ل ۓ
ے بھ ی کل لم ا ب ٌ
فغی لُ رً شکھ ی نے ،الش ا سلۓ

ظكھ ٙکٌ حؼ ھیکل اہلل کی ىٌفٙمٌ ٌی كے اوكش كے سكا رلسٙي احھ ی جیٛلق میق ظكھ ٙکی فٙمٌىیٙراشي

کًٙ۔

حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي نے فٙمٌ تی ہیق:میق ٍے ى بی کٙبـ (ص)سے

یكحھٌ:عكشت ب ٙسٍ سےضبٌرم حؼ کس کٌ ہے،آة ٍے فٙمٌبٌ":ظكھ ٙکٌ"(عحیٔ چٖبّ،چٌکـ)،الش
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حغٙت ایك ھٙبٙم (شض)سے مٙلي ہے ،ى بی کٙبـ (ص) فٙمٌتے ہیق " :اگ ٙمیق (اہلل كے عاللم)

ے ظكھ ٙکك س حٖم ک( "ًٙجسف چٖبّ،
کسی کك س حٖم کٌ ج هـ ربتٌ تك عكشت کك ج هـ ربتٌ کل لم ا ب ٌ

اجنٖ ،تٙم٘ي ،ابف مٌچل ،راشهی) ،الش حغٙت معٌس (شض)سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

ے میق میٙي چٌف نے ،عكشت اسكقُ تؽ اہلل کٌ حؼ ارا
ے قی ض
لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :قسـ اسىی ج س ه

ے،
ے ظكھ ٙکٌ حؼ ىل ارا ک ،ًٙاگ ٙلم اس سے ابىٌ مخعكص حؼ مٌى و
نہیق کٙسکتی جٍ تؽ کل لم ا ب ٌ

الش اسکك کكئ ع٘ش بھ ی ىل ہك تك بھ ٙظكھ ٙکك مىع ىل ک( "ًٙجسف چٖبّ ،اجنٖ ابف مٌچل) ،الش

حغٙت حصیف بف مچصف سے مٙلي ھیکل اىىی ابؽ ب ھكبھ ی ،کسی کٌـ سے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہكئیق ،جٍ لم کٌـ سے فٌشغ ہكجکیق تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ٍے اف سے یكحھٌ ":تهھٌشا ظكھ ٙنے؟ انہكق ٍے حكاب ربٌ :ہٌق نے ،تكآة ٍے یكحھٌ  ،تهھٌشا بٙتٌك

ے سٌتھ کی سٌنے؟" تك انہكق ٍے حكاب ربٌ  ،حك کٌـ میق کٙسکتی ہكق کٙلی تی ہكق ،تك آة ٍے
اس ه

فٙمٌبٌ :آكربوھ لك کل اس سے تهھٌشً سلكؽ كے ىتی حل میق ( آخٙت میق) تهھٌشا ـقٌـ کیٌنے ،لم
تهھٌشي جىُ بھ ی نے ،حھىـ بھ ی نے" (جسف چٖبّ ،اجنٖ) ،الش حغٙت اـ سلنل (شض)سے

مٙلي نے فٙمٌ تی ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":حك عكشت اہلل کك اس چٌؿ میق

بیٌشي ہكئ کل اس نٌ ظكھ ٙاس سے شاضی نے تك لم سیٖنے جىُ میق چٌئیگی"( عحیٔ چٖبّ ،

تٙم٘ي ابف مٌچل)۔

اس بٌت کٌ خیٌؿ شکھٌچٌۓ کل جس حؼ کی بٌت ہك ش ھی نے لم عٙػ ىی ىی الش بھالئ کی

جیٛلق كے بٌشً میق نے ،اس رفعل ٍے قیٖ ل گٌئ ھیکل " ىیؽ کٌـ ہ ٙلم کٌـ نے حك شٙعی طكش بٙ

ے' ،اض شلۓ شٙبعُ چٌئ ٛمعٌملل میق
چٌئ ٛہك ،الش اس سے ب یكي کك کكئ نكصٌف ىل بہك ىؼ
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فٙمٌىیٙراشي کی رلیؿ حغٙت علی شضی اہلل عىل کٌ بل قكؿ نے  ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

فٙمٌبٌ ":فٙمٌىیٙراشي عٙػ ىیؽ جیٛلق میق ہك تی نے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ اجنٖ،

ایكرالر)۔

فٙمٌىیٙراشي عٙػ ىیؽ کٌوكق میق ہكىی ىی رلیؿ ،حغٙت علی ہی سے مٙلي بل چٖبّ

نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':اہلل کی ىٌفٙمٌ ٌی (كے اوكش میق) کسی مخلكؼ

کی فٙمٌىیٙراشي ىٌچٌئ ٛنے" (جسف چٖبّ ،اجنٖ)۔

ے لاى عنؿ ہك ،اسىی رلیؿ حغٙت ابف عیٌس(شض)
الش ب یكي کك نكصٌف بٌ ضٙش ىل بہكى ح ٌ

سے مٙلي بل چٖبّ نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌنے ":ىل نكصٌف بہكى حٌبٌ

چٌۓ الش ىل نكصٌف بٙراشُ کیٌچٌۓ" (جسف چٖبّ ،مٌلؽ اجنٖ ،ابف مٌچل راشقط ًی ،چٌکـ،

ب ینلی)۔

اگ ٙظكھ ،ٙب یكي کٌ مٌؿ بغی ٙکسی حؼ ،الش بغی ٙاسىی شضٌمىٖي كے لیىٌ چٌنے ،تك اسنیق

ے ج سنٌ ٌی
ے لۓ
اسىی بٌت مٌى ًی ضٙلشي نہیق نے ،بٌ کسی ایسی جی ٛکٌ ج هـ رً شھٌ نے ج سنیق اس ه

بٌ نفسیٌ تی اسبُ نے بٌ مخٌلػ شٙبعُ ج هـ نے  ،تكاس صكشت میق بھ ی فٙمٌىیٙراشي ضٙلشي

نہیق نے۔

***
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فغكؿ خٙخ ی سے گٙب ٛ
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ے ظكھ ٙكے مٌؿ كے سلسلل میق اہلل سے زشً ،بال اسٙاػ ل
ے ضٙلشي ھیکل ا ب ٌ
ب یكي کی لۓ

ے
ے ب حكق کی ضٙلشت بھ ٙخٙح ک ،ًٙالش اس ه
فغكؿ خٙخی ،ج هنُ ل رايش مىٖي سے اب ًی ،الش ا ب ٌ

مٌؿ میق حك بھ ی تصٙػ ک ،ًٙاسىی اچٌضت سے ک ، ًٙبٌ اس چٖ تؽ تصٙػ ک ًٙجس چٖ تؽ

ے ہكق۔
عٙػ ل عٌرات اچٌضت ر ب ت

_______________

ے ظكھ ٙکٌ مٌؿ کس طٙد حفٌظُ ،تكچل
بل رفعل ،ب یكي کی سمل راشي بتٌ تی ھیکل کل لم ا ب ٌ
ے ظكھ ٙكے مٌؿ میق اس نٌ کتىٌ حؼ
ے ب حكق ب ٙخٙح کی لۓ
ے الش ا ب ٌ
 ،الش جسف تٖبی ٙسے خٙح ک ،ًٙا ب ٌ

نے ،شٙبعُ کی چٌىٍ سے ـقٙش کٙرم شٙطكق كے نطٌیؼ ظكھ ٙكے مٌؿ میق کس چٖ تؽ تصٙػ کٌ
صالِ َحاتُ لَانِتَات َحافِظَات ِلّلْغٌَْبِ بِ َما َحفِظَ ّ
حؼ نے ،اس حؼ کی رلیؿ بل اششٌر بٌشي نے({ :فَال َّ
اّللُ

})(الىسٌو ( ) 45 :لھ٘ا ىیؽ عكشتیق لم ہیق حك فٙمٌىیٙراشي الش اىىی عٖـ وكح كر گی می ق اہلل کی

حفٌظُ می ق (مٌؿ لآبٙل) کی حفٌظُ کٙىیكا لی ہكق) ،ـفسٙبف کٌ کہىٌ ھیکل اس نٌ نطلٍ نے کل

ے مٌؿ کی حفٌظُ ک ٙتی نے" حغٙت ایك امٌمل ى بی کٙبـ
لم ظكھ  ٙكے غیٌب میق اب ًی آبٙل کی الش اس ه
ے ":کسی
علی اہلل علیل لسلـ سے شلابُ فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ فٙمٌبٌ کٙتے ت ل
ے اہلل كے دمكي كے بعٖ سٍ سے ـفیٖ جی ،ٛربىٖاش ب یكي ہك تی نے ،اگ ٙکسی جی ٛکٌ
بھ ی وكمف کی لۓ

ے
ج هـ رل تكفكشا ج هـ ب حٌ ى تی نے ،اگ ٙاسىی طٙػ ربوھك تك خكضی سی محسكس ہك تی نے ،اگ ٙاس ه

بٌشً میق قسـ کھٌئ چٌۓ تك قسـ یكشا ک ٙتی نے ،الش اگ ٙظكھ ٙکہیق بٌھ ٙچٌۓ تك اب ًی آبٙل کی ،الش

ظكھ ٙكے مٌؿ کی حفٌظُ ک ٙتی نے" (جسف چٖبّ ،ابف مٌچل)۔

ے ب  ٙخٙح کی چٖ
ے بؼ
ے الش ا ب ٌ
ظكھ ٙكے مٌؿ سے لی ه ٙا ب ٌ
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ے گھ ٙب ،ٙاب ًی جیثیُ كے نطٌیؼ
بى یٌري طكش ب ٙظكھ ٙکی سمل راشي ھیکل اب ًی ب یكي الش ا ب ٌ

خٙح ک ،ًٙالش اگ ٙظكھ ٙمىٌسٍ الش شٙعی طكش ب ٙنطلكب اىٖاض میق گھ ٙب ٙخٙح نہیق ک ٙشھٌ نے تك

ے ب حكق کی ضٙلشت بھ ٙمے مے  ،حغٙت ایك
بھ ٙب یكي کك حؼ ھیکل ظكھ ٙكے مٌؿ سے اب ًی الش ا ب ٌ

سفیٌف (شض) کی اھلیل حغٙت ھىٖ کی چٖبّ اسىی رلیؿ نے۔

ے کی
ے بؼ
ے ظكھ ٙكے مٌؿ سے ا ب ٌ
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے حغٙت ھىٖ کك ا ب ٌ

ے ري تھ ی ،کل لم ضٙلشت کٌ دقٌضٌ تھٌ ،بل تك معلكـ ھیکل
ے کی اچٌضت اسی ل ۓ
ضٙلشت بھ ٙمٌؿ لی ٌ

ے
نصٌشػ كے بغی ٙکكئ چٌشم نہیق  ،اگ ٙظكھ ٙنہیق ربتٌنے تك گھ ٙتیٌم ل بٙبٌر ہكچٌۓ گٌ،اسی ل ۓ
ے بھ ی کل خٙح کی ضٙلشت بٌش
ے کی اچٌضت ربٖي ،الش اس لۓ
ے ضٙلشت بھ ٙلی ٌ
ضٙلشت یكشي کٍٙے کی لۓ

ے بغیٙ
بٌش ب ٚتی نے،جٍ جٍ ضٙلشت ب ،ًٚعٖالُ کٌ رشلاضم کھٹوھٹٌئیق ،بل ىٌمن هف نے ،اسی ل ۓ

ے کی اچٌضت ربٖي گئی۔
ظكھ ٙکی اچٌضت كے ( ی قٖش ضٙلشت) لی ٌ

ظكھ ٙكے مٌؿ می ق ب ی كي كے تصٙػ کی چٖب ق :

ے
ب یكي کك گھ ٙکی مىتظنل الش سمل راش ہكىی ىی جیثیُ سے ظكھ ٙكے اس مٌؿ میق حك اس ه

قیغل تصٙػ میق نے ،ابؽ طٙد کٌ اقتٖاش چٌعؿ نے ،الش بعض اچٌربّ میق ظكھ ٙكے مٌؿ سے

ب یكي كے عٖقے الش ت حفكق کٌ  -اسىی اچٌضت ہكٍے ىل ہكٍے رلنكق کٌ  -سک ٙوكحكر نے ،آلے ہـ

اس نٌ سک ٙکٙبق لے۔

ے  ،حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي بل چٖبّ ہے،ج سنیق ى بی کٙبـ
مف جنلل اى ه

ے ظكھ ٙكے مٌؿ سے اسکك نكصٌف بہكى حٌۓ
علی اہلل علیل لسلـ فٙمٌتے ہیق ":اگ ٙکكئ عكشت ،ا ب ٌ

بغی ٙعٖقل ک ٙتی نے ،تك اسکك (بھ ی) (عٖقل کٙىی نٌ) اج ٙملی گٌ ،الش ظكھ ٙکك اج ٙملی گٌ کنٌٍے کی
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بىٌب ( "ٙعحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،ایكرالر ،تٙم٘ي ابف مٌچل اجنٖ) ،الش حغٙت ایك ھٙبٙم

ے ظكھ ٙكے مٌؿ
شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :اگ ٙب یكي ا ب ٌ
ے عٖقل ک ٙتی نے تك اسکك اس نٌ آرھٌ اج ٙملی گٌ' (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ایك
ے کہ
سے بغی ٙاس ه

رالر ،اجنٖ) ،الش حغٙت سعٖ سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل جٍ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ے کل لم
ٍے عكشتكق سے بیعُ کی تك ابؽ اىتھٌئ معتی ٙل محتٙـ خٌتكف کھٚي ہكئیق  ،لگتٌ تھٌ جی س
ے لالٖلق،
ے) ا ب ٌ
قیی لل نغ ٙکی فٙر ہكق ،الش فٙمٌبٌ ":اً اہلل كے شسكؿ :ہـ لكگكق کك (ہ ٙجی ٛکی لۓ
ے کیٌ چٌئ ٛنے؟
ے مٌؿ میق ہنٌشً ل ۓ
ے کل اى ه
بی ٹكق ،الش ظكھٙلق ب ٙبھٙلسل کٙىٌ بٚتٌنے ،تك بل بتٌ ئ ب

آة ٍے فٙمٌبٌ ":ھلىی بھلىی کھٌٍے کی جی ،ٛج سکك تـ کھٌبھ ی سکتی ہك ،الش بطكش ھٖبل بھ ی رً سکتی

ہك" ( جسف چٖبّ ،ایكرالر ،ابف خٛبنل) ،الش حغٙت ایكامٌمل بٌھلی(شض) سے مٙلي نے،

فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے ج حۃ الكراع كے خطیل میق سىٌنے آة
ے ظكھ ٙكے مٌؿ سے بغی ٙاچٌضت كے کچھ خٙح ىل ک ،ًٙلكگكق
ے ":کك ئی بھ ی عكشت ا ب ٌ
فٙمٌشنے ت ل

ٍے یكحھٌ  ':کھٌىٌ بھ ی نہیق؟ تك آة ٍے فٙمٌبٌ ':لم تك ہنٌشً مٌؿ کٌ بہتٙبف حصل نے" (جسف

چٖبّ ،ایكرالر  ،تٙم٘ي ابف مٌچل)۔

ے ظكھ ٙکی اچٌضت
اف تنٌـ اچٌربّ کی شلش ًی میق بل بٌت ثٌبُ ہكج ىی ھیکل ب یكي کی لۓ

ضٙلشي نے۔

اچ ٌضت کی رل قسنی ق ہی ق :

ے عٙاجُ ل لضٌجُ كے سٌتھ اچٌضت۔
بہلی :خٙح الش عٖقل کی لۓ
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رلسٙي :سنچھ میق آىیكا لی اچٌضت ،حك عٌـ طكش سے مشھكش ل معٙلػ ہك تی نے ،الش سٍ
ے تٍ بھ ی اسىی اچٌضت
کك بتل شھتٌ ھیکل ہ ٙظكھ ٙکیطٙػ سے اسىی اچٌضت ہك گی ،اگ ٙميھ سے ىل کہ

معلكـ شھ تی نے ،اگ ٙعٙػ بٌ شلاخ میق فٙؼ نے ،بٌ ظكھ ٙکی شضٌمىٖي میق شؽ نے ،بٌ اسىی ب خیؿ

طییعُ کی لچل سے معٙلػ ھیکل لم اس خٙح کك ی سىٖ نہیق کٙب گٌ ،تك اس صكشت میق عكشت کك بغیٙ

اسىی عٙا جتٌ اچٌضت كے عٖقل کٙىٌ چٌئ ٛنہیق ،مگ ٙاسطٙد کی اچٌضت کٌ مسئ لل عٙػ ح ھك ٹی وك ٹی

شقـ بٌ معمك لی جیٛلق كے بٌشً میق نے ،اگ ٙشقـ بٚي نے ،بٌ اشیٌو قین تی ہیق ،تك بھ ٙاچٌضت
ے ظكھ ٙكے کھٌٍے میق سے ،بغیٙ
ضٙلشي نے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے قكؿ "اگ ٙب یكي ا ب ٌ

اسکك نكصٌف بہكى حٌۓ عٖقل کًٙ۔۔۔ ) کٌ بػی نطلٍ نے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ اشٌشم

اسی ـقٖاش کیطٙػ تھٌ حك عٌـ طكش ب ٙمشھكش ل معٙلػ ہك تی نے ،کل ظكھ ٙات ًی ـقٖاش خٙح کٍٙے بٙ

ے کیٌگیٌ کل اسنیق عٌـ طكش ب ٙالش اکث ٙلكگكق كے حؼ میق اچٌضت
بٙا نہیق مٌٍےگٌ ،طعٌـ کٌ سک ٙاسی ل ۓ

ہك تی نے ،رشھـ ل رىٌىی ٙكے ب ٙخالػ ،کل اسنیق اچٌضت عٌـ نہیق ہك تی نے۔

ے ظكھ ٙكے مٌؿ میق سے عطیٌت كے
ے کی ضٙلشت نہیق کل جٍ کكئ عكشت ا ب ٌ
بل کہ ٌ

شعیل میق مثال :عٖقل ل خیٙات الش ت ح فل لغیٙم میق ،بىٌ شٙطكق الش ضٌبطكق كے تصٙػ نہیق

کٙسکتی ،تك معٌلضٌت (معٌلضل  :بٖلل) كے شعیل میق مثال :خٙبٖ لفٙلخُ  ،اجٙت ب ٙربىٌ ،بٌ

ے ضنٌىُ الش مىتقلی ملهیُ لغیٙم میق بٖشچل
ضمیف ل گٌف ب ٙربىٌ لغیٙم ،الش مٌ لی لاجیٌت ،جی س

ے عٙاجتٌ اچٌضت کی ضٙلشت نے ،ابؽ الش شٙط بھ ی نے ،لم نے کل
ے لۓ
ال لی چٌئ ٛنہیق ہكگٌ ،اى ه

ب یكي میق (اف معٌمالت میق ) تصٙػ کٙىی ىی یكشي عالجیُ وكحكر ہك۔

***
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رفعل " " 86

ر ب ًی آراب کی ب ٌبىٖي کٌ حؼ

_2ب یكي ب ٙضٙلشي ہے کل ربىٖاش ،اطٌعُ شعٌش ،آراب شٙبعُ سے آشاستل ،شٙعی لیٌس کی الش

ے سٌشً کٌوكق میق لقٌش ،شٙـ لجیٌو الش سى حیٖ گی کی بٌبىٖ ہك۔
اب ًی ضبٍ ل ضبىُ الش ا ب ٌ
ے سے
 _3ظكہ ٙکك حؼ ہیکل اب ًی ب یكي کك ایسی غی ٙسى حیٖم د فٙبٔ گٌہكق میق آمٖلشفُ شکھ ٌ

شلكے ،خہٌق جیٌو کٌ بٙفعل اتٌشاچٌ تٌہك ،اف كے عاللم رلسٙي ج گہكق سے متعلؼ شٙعی اصكلكق

كے نطٌیؼ ـفٌہنُ کی چٌسکتی ہے۔

______________________

بل رفعل بتٌ تی ھیکل رب ًی اصكلكق کی بٌبىٖي كے تئیق ب یكي کی کیٌ سمل راشي نے:

بہال ػ قٙم :کئی شٙعی ًعكص اسىی رلیؿ ہیق:
ے بل اششٌر
ے ربىٖاش ،اطٌعُ شعٌش ،الش آراب شٙبعُ سے آشاستل ہكىی ىی ضٙلشت کی لۓ
اس ه
اّلل}(الىسٌو ( ،)45 :لھ٘ا ىیؽ عكشتیق لم
بٌشي رلیؿ نے {:فَال َّ
صالِ َحاتُ لَانِتَات َحافِظَات لِّلْغٌَْبِ ِب َما َحفِظَ ّ ُ
ہی ق حك فٙمٌىیٙراش(،ظكھٙلق) کی عٖـ وكح كر گی می ق اہلل کی حفٌظُ می ق (مٌؿ ل آب ٙل) کی

حفٌظُ کٍٙے لا لی ہی ق ) ،الش بھ ی بہُ سٌشي آبٌت ہیق حك مسلنٌف خكاتیف کك ابنٌ ٌی کنٌىت ،الش

اعلی ل اشفع اسالهی صفٌت سے آشاستل ہكىی ىی تٙغیٍ رب تی ہیق ،انػی میق سے اہلل تعٌ لی کٌ بل
ت
ت سَائِ َحا ٍ
ت عَا ِبدَا ٍ
ت تَائِبَا ٍ
ت لَانِتَا ٍ
ت ُّم ْإ ِمنَا ٍ
قكؿ{:عَسَى َربُّهُ إِن طَلَّمَك َُّن أَن ٌُبْ ِدلَهُ أ َ ْز َو ا ًجا َخٌْ ًر ا ِ ّمنك َُّن ُمسْلِ َما ٍ
َار ا} ( التحرٌم ()5 :اگر بیغنی  ٙتـ کك طالؼ رً رب ق تك ع ح ٍ نہی ق کل اف کٌ ب ٙلشرگٌش
ثٌَِّبَا ٍ
ت َو أَبْك ً
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ت وہٌشً بٖمے اف کك تـ سے بہت ٙبیییٌق رً رً۔ مسلنٌف ،عٌجٍ ابنٌف فٙمٌىیٙراش تكب ل ک ٍٙے
ے لا لی ٌق ب ف ظكہ ٙالش کٍكا ش ب ٌق )۔
لا لی ٌق عی ٌرت گ٘اش شلضم ش کھ ٌ

حغٙت ایك امٌمل (شض)سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":وكمف
ے صفحٌت
ے ب یكي نے۔۔۔" (عحیٔ چٖبّ ،بچھ ل
ے اہلل كے دمكي كے بعٖ س ٍ سے بہتٙبف ش ۓ
کی لۓ

ب ٙگ٘ش ج ىی نے) ،الش حغٙت عیٖ الٙجنف بف عكػ سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙعكشت بٌىٓ لقُ کی ىنٌض بٚنے مے  ،شنغٌف كے شلضً شکھ مے ،اب ًی

شٙمگٌم کی حفٌظُ کٙمے ،ظكھ ٙکی اطٌعُ کٙمے ،تك اس سے کہٌ چٌۓ گٌ کل جس رشلاضً سے

رؿ چٌنے  ،جىُ میق راخؿ ہكچٌۓ" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ،بٛاش) ،الش حغٙت عن(ٙشض)
ے
ے اح ل
ے اہلل ب ٙابنٌف كے بعٖ سٍ سے بہتٙبف ش ۓ
سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق  ":کسی بھ ی شخص کی لۓ

ے اہلل كے
ے بیٖاکٍٙے لا لی عكشت نے ،الش کسی بھ ی شخص کی لۓ
اخالؼ لا لی ،محیُ لا لی ،الش بہُ بؼ

ے بٖ اخالؼ الش بٖضبٌف ب یكي نے" (اث ٙعحیٔ  ،ابف ا پی شییل)۔
اى نٌش كے بعٖ سٍ سے بٙي ش ۓ
ے سٌشً کٌوكق میق لقٌش  ،شٙـ لجیٌ ،الش
الش شٙعی لیٌس کی ،الش اب ًی ضبٍ ل ضبىُ  ،الش ا ب ٌ
ے بٌشً میق اششٌر بٌشي نے :
سى حیٖ گی کی بٌبىٖ ہكىی ه
ص ِار ِه َّن َوٌَ ْحفَظْ َن ُف ُرو َج ُه َّن َو َ َ ٌُبْ ِد َ
ض ْ
ت ٌَغْ ُ
ٌن ِزٌنَت َ ُه َّن ِإ َّ َ َما ظَ َه َر ِمنْ َها
ض َن ِم ْن أَبْ َ
{ َولُل لِّلْ ُم ْإ ِمنَا ِ
ض ِربْ َن ِب ُخ ُم ِر ِه َّن عَلَى ُجٌُو ِب ِه َّن َو َ َ ٌُبْ ِد َ
َولٌَْ ْ
ٌن ِزٌنَت َ ُه َّن ِإ َّ َ لِبُعُولَتِ ِه َّن أ َ ْو آبَائِ ِه َّن أ َ ْو آبَاء بُعُولَ ِت ِه َّن أ َ ْو أَبْ َنائِ ِه َّن أ َ ْو
أَبْنَاء بُعُولَتِ ِه َّن أ َ ْو إِ ْخ َو انِ ِه َّن أ َ ْو بَنًِ إِ ْخ َو انِ ِه َّن أ َ ْو بَنًِ أ َ َخ َو اتِ ِه َّن أ َ ْو نِسَائِ ِه َّن أ َ ْو َما َملَكَتْ أٌَْ َمانُ ُه َّن أ َ ِو التَّابِ ِع َ
ٌن غٌَْ ِر
ض ِربْ َن بِؤ َ ْر ُجلِ ِه َّن لٌُِعْلَ َم َما ٌُ ْخفِ َ
ت ال ِنّسَاء َو َ َ ٌَ ْ
الر َجا ِل أ َ ِو ال ِطّفْ ِل الَّ ِذ َ
ٌن
ٌن لَ ْم ٌَظْ َه ُروا عَلَى ع َْو َر ا ِ
اْل ْربَ ِة ِم َن ِ ّ
أ ُ ْولًِ ْ ِ
اّلل َج ِمٌعًا أٌَُّ َها الْ ُم ْإ ِمنُ َ
ون لَعَلَّكُ ْم تُفْلِ ُحون} ( الٍكش ( )42 :الش وكمف عكشتكق سے بھ ی
ِمن ِزٌنَتِ ِه َّن َوتُوبُوا ِإلَى َّ ِ
کہل رل کل لم بھ ی ا بًی ىگٌہی ق ىیحی شکھٌ کٙبق الش اب ًی شٙـ گٌہكق کی حفٌظُ کیٌ کٙبق الش ا ب ً ی آشائش

ے
( بعً ی ض یكش كے ـقٌمٌت) کك ظٌہ ٙىل ہكٍے ر بٌ ک ٙب ق مگ ٙح ك اف م ی ق سے کھال شہتٌ ہك۔ الش ا ب ٌ
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ے خٌلىٖ ا لش بٌة الش خس ٙالش بیٹ یكق الش خٌلىٖ كے بی ٹكق
سی ٍكق ب ٙالصھىیٌق الصنے شہٌ کٙب ق الش ا بٌ

الش بھٌئ یكق الش بھتیح یكق الش بھٌى حكق الش ابًی (ہی قسـ کی ) عكشتكق الش لكىٗي غالوكق كے سكا ىیٛ

ے لٚکكق كے حك عكشتكق كے ب ٙرً کی ج ی  ٛلق
اف ا للہـ كے حك عكشتكق کی خكاہش ىل شکھی ق بٌ ا ی س

سے لاقػ ىل ہكق (غٙض اف لكگكق كے سكا) کسی ب ٙا بًی ضبىُ (ا لش سىگٌش كے ـقٌمٌت) کك ظٌہٙ

ے الش) اف
ے طكش سے ضمیف ب )ٙىل مٌ شبق (کل حھى نٌش کٌنكق میق بہىؼ
ے بٌكق (ای س
ىل ہكٍے ر بق۔ الش ا بٌ
کٌ ی ك شی ٖم ض ی كش معلكـ ہكچ ٌئے۔ الش وك مٍك! سٍ اہلل كے آلے تكب ل کٙل تٌکل فالد ب ٌك)۔
{فَ َال ت َ ْخ َ
ضعْ َن ِبالْمَ ْو ِل فٌََطْ َم َع الَّ ِذي فًِ لَلْ ِب ِه َم َرض َولُلْ َن لَ ْو ً َ معْ ُروفًا } (اىجٛاب ،) 43 :کسی
(ا جىبی شخص سے) ىٙـ ىٙـ بٌتی ق ىل کیٌ کٙل تٌکل لم شخص جس كے رؿ میق کسی طٙد کٌ مٙض ہے

کك ئی امی ٖ (ىل) بی ٖا کًٙ۔ الش اف سے رستكش كے نطٌی ؼ ب ٌت کی ٌ کٙل )۔
ٌن ٌُدْنِ َ
اجنَ َوبَنَاتِنَ َونِسَاء الْ ُم ْإ ِمنِ َ
ٌن عَلٌَْ ِه َّن ِمن َج َال ِبٌ ِب ِه َّن ذَلِنَ أَدْنَى أَن ٌُعْ َرفْ َن
ً لُل ِ ّل َ ْز َو ِ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ِب ُّ
فَ َال ٌُ ْإذٌَْ َن َوك َ
ور ا َّر ِحٌ ًما} (ا َحزاب () 59 :ا ً بیغنی ٙابًی بیكیكق الش بیٹیكق الش مسلنٌنكق
اّلل غَفُ ً
َان َّ ُ
ے (وكنہكق) ب ٙچٌرش لٹنٌ (ک ٙگھكىگھِ ى نٌؿ) لی ٌ
کی عكشتكق سے کہل رل کل (بٌہ ٙىنال ک ٙبق تك) ا ب ٌ

ے وكجٍ شىٌخُ (لامتیٌض) ہكگٌ تك کك ئی اف کك اب ٘ا ىل رً گٌ۔ الش ا ہلل
کٙب ق۔ بل ام ٙاف كے لۓ

ے لاى هہٙب ٌف ہے )۔
ب خشٌ

الش حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سےمٙلي نے فٙمٌ تی ہیق :کل ابؽ بٌش حغٙت اسنٌو

بىُ ایكب ه( ٙشض)شفٌػ الش نھیف کی ًٚبہف ک ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق

چٌض ٙہكئیق ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے اىکك ربوھ ک ٙميھ بھی ٙلیٌ الش فٙمٌبٌ ':اسنٌو،

ے ج سـ کٌ کكئ الش
ے ،ا ب ٌ
ے الش اس ه
ے مىٌسٍ نہیق کل سكاۓ اس ه
ے لۓ
عكشت جٍ بٌلغ ہكچٌۓ تك اس ه

418

ے خہ ًٙالش رلنكق ہٌتھكق کیطٙػ اشٌشم فٙمٌبٌ" (عحیٔ چٖبّ،
حصل ظٌھ ٙک "ًٙالش ا ب ٌ

ایكرالر) ،الش حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

ے بٌس
فٙمٌبٌ ':حھىنیكق کی رل ایسی قسنیق ھیق حك میق ٍے ربوھ ی نہیق ھیق :ابؽ تك ایسی قكـ جى ه
ے ،الش (رلسٙي قسـ) ایسی
ے ،جف سے لم لكگكق کك مٌش شنے ت ل
گٌۓ کی روكق کی طٙد كے کكصً ت ل

ے لالیٌق  ،اک ٚاکٚ
ے کچھ ىل بہ ًی ہكق ،حھؽ حھؽ ک ٙچ لٌ
ے کی ًٚبہ ًی ہكئ تھیق جی س
عكشتیق ،حك ای س
ے،
ے ،بل لكؾ جىُ میق نہیق راخؿ ہكى و
ے ہكۓ ہكى و
ے س،ٙالىِ كے کكہٌف کیطٙد حھ ه
ے لالیٌق ،اى ه
چ لٌ

ب لکل اسىی خكشیك تؽ نہیق سكىگھیق لے  ،جیکل (جىُ کی) خكشیك ،رلش رلش سے سكىگھ ی چٌسکتی

نے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ  ،مٌلؽ ،اجنٖ)۔

الش حغٙت ایك وكسی (شض)سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':ہٙ

آىوھ ضىٌ ک ٙتی نے،الش اگ ٙکكئ عكشت عط(ٙخكشیك) ل گٌ ک ٙکسی محنع سے گ٘شبگی تك لم عكشت

اسطٙد کی الش اسطٙد کی نے ،بعًی ضىٌ کٙىیكا لی" (چٖبّ جسف  ،اجنٖ تٙم٘ي ،يسٌئ ،راشهی)،

حغٙت عییٖ وك لی ا یكشھـ سے مٙلي ھیکل حغٙت ایك ھٙبٙم شضی اہلل عىل ٍے فٙمٌبٌ ،کل میق ٍے

شسكؿ اہلل کك فٙمٌتے سىٌ  ":حك کك ئی عكشت خكشیك ل گٌ ک ٙمس حٖ چٌۓ ،اسكقُ تؽ اسىی ىنٌض

قیكؿ نہیق ہك گی ،جٍ تؽ کل لم غسؿ ىل کٙمے"(جسف چٖبّ ،ایكرالر ،ابف مٌچل) ،الش حغٙت

ابف ایك ى حیٔ ،اہلل تعٌ لی كے قكؿ ( رلش چٌھلیُ کیطٙد ضبٍ ل ضبىُ کی ىنٌئش ىل ک ٙتی
ے ہیق کل اس سے مٙار اکٚک ٙچ لىٌنے( ،ابف سعٖ ابف ا پی
بھٙل)(اىجٛاب ،)44 :كے بٌشً میق کہ ت

شییل)۔
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ے ہیق کل اس سے مٙار بل ھیکل "رل
الش حغٙت ـقٌتؿ ،قٙآ ٌی ؿفظ " تیٙخ" كے بٌشً میق کہ ت

بٹل عٙػ سٙب ٙزاؿ لیٌچٌۓ ،احھ ی طٙد بٌىٖھٌ ىل چٌۓ ،ب لکل اسطٙد کٌ بٌىٖھىٌ کل اس سے کٌف کی

بٌلیٌق الش گٙرف ًظ ٙآ تی شنے ،بل تیٙخ نے ،ابتٖا میق " گھ ٙمیق شہك" کٌ ج هـ( ،عٙػ ایسی ہی خكاتیف
ے عٌـ ہكگیٌ" (ابف ا پی چٌتـ)۔
ے تھٌ) بعٖ میق بل ج هـ سٍ کی لۓ
کی لۓ

ے سے
اس رفعل کٌ رلسٙا بىٖ ،ب یكي کك ایسی غی ٙسى حیٖم دفٙبٔ گٌہكق میق آمٖ لشفُ شکھ ٌ
ے كے حؼ كے بٌشً میق نے ،خہٌق جیٌکٌ بٙقعل اتٌشا چٌتٌہك ،مىٖشچل بٌىمسئ لل میق اس بىٖکٌ
شل ک ٌ

ے خٌىٖاف كے سٙبٙام ہكٍے کی جیثیُ
راش ل مٖاش اس سٙبٙاہی ب ٙنے ،حك ظكھ ٙکك شٙبعُ ٍے ا ب ٌ

سے عطٌ کی نے ،جی سٌ کل رفعل ''25الش ' '6:میق اس نٌ سک ٙہكج نٌ نے ،ىی ٛاس بىٖ کٌ راش ل مٖاش ب یكي
ے
ے ظكھ ٙکك چٌعؿ حؼ ب ٙبھ ی نے ،اس ه
ے سے مىع كے ل ۓ
کك خٌىۂ ضلجیُ سے بغی ٙاچٌضت بٌھ ٙى ن لٌ

سٌتھ عیٖ اہلل بف عن(ٙشض) سے مٙلي لم چٖبّ بھ ی اسىی رلیؿ نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙتهھٌشي عكشتیق شات میق مس حٖ چٌىٌ چٌھیق تك انہیق اچٌضت

ربٖل"(عحیٔ چٖبّ ،عحٌد ستل) ،اس چٖبّ میق اشٌشم ھیکل ظكھ ٙکك بٌھ ٙچٌىی ىی اچٌضت
ے سے مىع کٍٙے کٌ بھ ی حؼ نے۔
ے کٌ بھ ی حؼ نے ،الش گھ ٙسے ى ن لٌ
ربٌ

حغٙت ابف عیٌس(شض) کی بل چٖبّ بھ ی اسىی رلیؿ نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے اشٌشم فٙمٌبٌ ":۔۔۔ ب یكي ب ٙظكھ ٙكے حمكؼ میق سے بل بھ ی ھیکل بغی ٙاسىی اچٌضت

ے" (چٖبّ گ٘ش ج ىی نے)۔
كے بٌھ ٙىل ى نى
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ے حؼ كے استعنٌؿ میق ت حٌلض ک ٙچٌٍے سے مىع فٙمٌبٌ
اگ ٙجیکل شٙبعُ ٍے ظكھ ٙکك ا ب ٌ

نے ،مگ ٙبہٌق اس حؼ کٌ استعنٌؿ ب ٙمحؿ نے ،الش ب یكي ب ٙىض ـ ھیکل ظكھ ٙکی بٌت مٌٍے  ،جی سٌ

کل اس نٌ سک ٙہكج نٌ نے۔

اس رفعل ٍے بل بھ ی لاضٔ کٙربٌ ھیکل " اف ج گہكق كے عاللم رلسٙي ج گہكق سے متعلؼ

ے اف ىٌ مىٌسٍ بٌ چٌئ ٛج گہكق بٙ
ے لۓ
شٙعی اصكلكق كے نطٌیؼ ـفٌھنُ کی چٌسکتی نے ،اس ه
ے سے مىع كے شٙعی حؼ میق وكاضىل کٙىٌ مىٌسٍ نے۔
چٌىی ىی شٙعی ضٙلشت ،ال ش گھ ٙسے بٌھ ٙى ن لٌ

***
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ے گھ ٙكے تئی ق سمل ر ا شي
اسىی (ب ی كي کی) ا ب ٌ

2۔ب یكي کی سمل راشي ہے کل خٌىۂ ضلجیُ الش ب حكق کی اس اىٖاض میق ربوھ بھٌؿ ک ًٙکل حك اس كے

ے لكگكق كے شٌبٌف شٌف ہك ،بل اس ب ،ٙبطكش طٌعُ الػی ،ىی ٛمحیُ ،
ے ظكھ ٙجی س
الش اس ه
ے بٌعّ سعٌرت ہیق ،اف میق تعٌلف کی شلسے ىضـ ہے ،لی هف لم
ے اوكش حك اف کی لۓ
ہنٖشري ،الش ای س

قٌنكىٌ اس مح یكش نہیق کی چٌ ئی گی ،اگ ٙلم بیٙلف خٌىل کٌـ ک ٙتی ہك ،تك اس صكشت میق اس ب ٙىضـ ہے

کل رلنكق كے جسٍ چٌؿ ،مىٌسٍ ـقٖاش ،الش رلنكق کی بٌہ وی شضٌمىٖي ،بٌ فٙی قیف كے رشمیٌف

ے بٌ ئی ـقٖاش كے نطٌیؼ گھ ٙكے اخٙاچٌت میق حصل
کسی اًصٌػ ی سىٖ ثٌلّ كے اىٖاضً سے ط ۓ

مے۔
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اگ ٙب یكي مٌلٖاش ہك الش ظكھ ٙتىؾ رسُ ہك چٌۓ ،تك اس صكشت میق اس ب ٙىضـ ہے کل ظكھ ٙالش

ب حكق ب ٙخٙح ک ،ًٙىی ٛحك لم خٙح ک ًٙاسے لم ظكھ ٙكے مٌلٖاش ہكٍے ب ٙشٙعی ضٌبطكق كے

ے گی۔
نطٌیؼ ،الش شٙبعُ کی ـقٙش کٙرم چٖلر كے اىٖش لایس مے س ه

_______________________

ے گھ ٙكے تئیق کچھ سمل راشبٌق بتٌش ھی نے:
بل رفعل ،عكشت کی ا ب ٌ
ے بىٖ کٌ کہىٌ ھیکل ب یكي کی سمل راشي ھیکل خٌىۂ ضلجیُ الش ب حكق کی اس اىٖاض میق ربوھ
بہ ل

ے لكگكق كے شٌبٌف شٌف ہك ،رلنكق كے شٌبٌف شٌف ہكىی نٌ
ے ظكھ ٙجی س
ے ،الش اس ه
بھٌؿ ک ،ًٙحك اس ه
ے چٌىت كے ل حٌظ سے مختلػ
ے ابٌ
ے ابٌ
نطلٍ بل ھیکل رلنكق کٌ اس سمل راشي کٌ اٹھٌىٌ  ،رلنك ى ه

ے كے عٌري ہیق ،الش ب یكي عٙػ اىىی
ہكسکتٌنے ،اگ ٙب یكي اىلكگكق میق سے نے ،حك نكک ٙچٌک ٙشکھ ٌ

ىگٙا ٌی ک ٙتی نے تك اسکك بل کٌـ کٍٙے ربق ،الش ظكھ ٙاگ ٙعٌجٍ استطٌعُ ہك ،تك بھ ٙنكک ٙکٌ اىتظٌـ
ے کل ػكھ ی
کٙب گٌ ،اگ ٙلم عٌجٍ استطٌعُ نہیق نے ،تك بھ ٙب یكي ہی گھ ٙكے کٌـ اى حٌـ ربگی ،اسلۓ

قٌعٖم نے ':نكصٌف كے سشبعل نكصٌف کی بٌ ب حٌئ نہیق ہك تی نے" الش ب یكي کی حٌىٍ سے گھ ٙکٌ کٌـ
ے ،حك اس جیسی
ب حٌىٍے میق اس بٌت کٌ خیٌؿ شکھٌ چٌىٌ ضٙلشي ھیکل کٌـ اس اىٖاض کٌ ہكىٌ چٌھ ۓ
ے کل چٌىت كے جسٌب سے کٌـ کی نكعیُ بٖل تی شھ تی
ے ک ٙتی نے ،اسلۓ
ے مٙر کی لۓ
عكشت  ،اس جی س

نے ،مثال بٖل عكشت کٌ کٌـ  ،کسی ربہٌت لا لی عكشت كے کٌـ سے قطعی مختلػ ہكگٌ ،الش اف رلنكق

کٌ کٌـ ،صھ ٙکی وكزشف عكشتكق كے کٌـ کی نكعیُ سے بٌل نؿ مختلػ ہكگٌ ،اسی طٙد عحُ مىٖ

ے میق کنٛلش عكشت کٌ کٌـ مختلػ نكعیُ کٌ ہكگٌ ،بل کٌـ ب یكي ب ٙبطكش طٌعُ
عكشت كے ـقٌبى
ے بٌعّ سعٌرت ہكق ،اف میق تعٌلف کی شل سے
ے اوكش حك اف کی لۓ
الػی ،ىی ٛمحیُ  ،ہنٖشري ،الش ای س
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ىض ـ نے  ،لی هف لم قٌنكىٌ اس ب ٙمح یكش نہیق کی چٌۓ گی  ،بػی اجىٌػ الش مٌلىی حغٙت کٌ م٘ھٍ
نے ،الش بػی اس آئیف کی ی سىٖ نے۔

اس آئیف کی ی سىٖ کی تٌئیٖ حغٙت علی(شض) سے مٙلي اس چٖبّ میق نے کل حغٙت

ے لالٖ سے ابؽ
ے میق ہك ىیكالی ہٌتھ کی ت نلیػ کٌ سک ٙکیٌ ،الش ا ب ٌ
ے كے ىتیؼ
فٌطنل(شض) ٍے ج ىی بی س ٌ

خٌرـ کٌ نطٌلیل کیٌ ،آة ٍے بل مٌىؾ بھ ی یكشي نہیق کی ،الش ىل حغٙت علی ( شض )سے بل نطٌلیل کیٌ

کل لم خكر کٌـ کٙبق ،بٌ کسی خٌرـ سے مٖر لیق ،ب لکل حغٙت فٌطنل کك ًصی حُ فٙمٌئ کل اہلل كے
ے ضخمكق الش ت ن لیفكق کٌ مٖالا کٙبق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،ایكرالر ،تٙم٘ي ،
سک ٙسے ا ب ٌ

راشهی)۔

ے
قٌب ؿ ل حٌظ بٌت بل ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ ،حغٙت علی ل فٌطنل کی لۓ

عٙػ فتكي كے طكش ب ٙتھٌ(بًٌصی حُ تھ ی) کكئ قٌنك ٌی ج هـ نہیق تھٌ ،الش اس نٌ ىتی حل بل ھیکل
عكشت کٌ بل کٌـ بطكش طٌعُ الػی ہك ،اسکك قٌنك ٌی طكش ب ٙمح یكش نہیق کیٌ چٌۓ گٌ ،جی سٌکل گ٘ش

ج نٌنے۔

عكشت کی خٖمُ لاج ٍ ہك ىی ىی ر لی ؿ:
ے بیٌف کی رلیؿ نے،
ے ظكھ ٙكے سٌتھ کٌـ  ،ہنٌشً بچھ ل
حغٙت اسنٌو بىُ ایك ب ه ٙکٌ ا ب ٌ

حغٙت اسنٌو گھ ٙکٌ سٌشا کٌـ خكر اى حٌـ ربٌ ک ٙتی تھیق ،گھكصً کك چٌشم زال تی تھیق ،بٌ ٌی ىبٌ ک ٙتی

تھیق ،زلؿ سی ٌ ک ٙتی تھیق ،آٹٌگكىٖھ تی تھیق ،کھیُ سے کھ حكش کی گھٹلیٌق سٙب ٙىر کٙى تی تھیق ،ابؽ

بٌش شسكؿ اہلل(ص) ٍے آب کك بل کٙتے ربوھٌ بھ ی تھٌ ،ىل اس نٌ بٙا مٌىٌ  ،الش ىل حغٙت ضبی ٙکك ج هـ ربٌ کل

تـ بل کٌ ـ کٙل"(،ابف قی ـ،ضار النعٌر)44/ 5،۔
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ے سٌت بٌ نك
ے بیچل
حغٙت چٌب(ٙشض) سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل می ًٙلالٖ ا ب ٌ

ے) ابؽ غی ٙکٍكاشي (نطل قل بٌ ب یكم)
ے ،تك میق ٍے (اىىی بٙلشش کی لۓ
لٚکیٌق ح ھكص كے اىتقٌؿ ک ٙگ ۓ

خٌ تكف سے شٌري ک ٙلی  ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے مچھ سے رشبٌفُ فٙمٌبٌ ":کٍكاشي ل ٚکی سے

بٌ غی ٙکٍكاشي؟ میق ٍے عٙض کیٌ  ،غی ٙکٍكاشي سے ،تك آة ٍے فٙمٌبٌ :کسی کٍكاشي ل ٚکی سے کٙتے تك

تـ اس سے لطػ اىٖلض ہكتے ،لم تـ سے لطػ اىٖلض ہك تی ،آیس میق ہىسی م٘اؼ کیٌ کٙتے " تك میق

ے ہیق ،تك میق ٍے
ٍے کہٌ کل می ًٙلالٖ کٌ اىتقٌؿ ہكگیٌ ہے  ،لم کٌ فی لٚکیٌق (می ًٙسمل) ح ھكص گ ۓ

بل مىٌسٍ نہیق سنچھٌ کل اف (لٚکیكق) جیسی عن ٙکی ل ٚکی سے شٌري کٙلق ،ب لکل ابؽ معن ٙخٌتكف

ے ،تك شسكؿ اہلل(ص) ٍے فٙمٌبٌ :اہلل
سے شٌري ک ٙلی ،تٌکل لم اىىی تٙبیُ الش ى گہٖاشُ کٙس ه

تهھٌشً کٌ ـ میق بٙکُ رً" بٌ بل فٙمٌبٌ کل "بہُ احھٌ کیٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي ،مسلـ ،يسٌئ،

ے ظكھٙہی کی خٖمُ نہیق ک ٙتی نے ،بلکل
اجنٖ) ،اس چٖبّ سے ثٌبُ ہكتٌ ھیکل ب یكي عٙػ ا ب ٌ

اىىی بھ ی خٖمُ ک ٙتی نے ،جىىی سمل راشي ظكھ ٙكے سمل نے ،ی شٙطیل اس نٌ شلاخ ہك۔

عص ٙچٌض ٙمیق بل ہكتٌ ھیکل ب یكي ،ظكھ ٙکی خٖمُ كے سٌتھ سٌتھ گھ ٙكے مختلػ

ے خٌرـ کٌ بھ ی اىتظٌـ کٙربتٌنے۔
ے لۓ
کٌـ بھ ی اى حٌـ رب تی نے ،الش اگ ٙظكھ ٙخكش حٌؿ ھك تك بھ ٙاس ه
ے ب یكي كے کثٙت
ے کٌوكق کی ارائیگی کی لۓ
ے کل گھ ٙكے الش خكر ا ب ٌ
الش ظكھ ٙکك چٌھ ۓ

نطٌلیٌت سے ىٌشاض ىل ہك ،الش اگ ٙکسی کٌـ میق الىٓ ىیٓ ہكچٌۓ تك س خُ محٌسیل ىل ک،ًٙ
ے ابؽ رب ًی فٙبغل سے ضبٌرم نہیق
ے لۓ
ے کل گھ ٙکٌ کٌـ کٌخ – جی سٌکل اس آئیق کی ی سىٖ نے  -اس ه
اسلۓ

نے ،بعًی ضنی ٙسے اس نٌ تعلؼ نے  ،الش شٙبعُ كے ،احھ ی ضىٖ گی گ٘اشٍے ،الش بیٌش لمحیُ سے
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ے کل کسی قٌنك ٌی بٌ شٙعی بٌبىٖي سے ضبٌرم ابؽ شضٌ
ے ج هـ کی بٌ ب حٌئ نے ،بٌ یكق سنچھ ۓ
بیش آىی ه

کٌشاىل عنؿ نے۔

اسی لچل سے ظكھ ٙکی سمل راشي ھیکل اگ ٙکسی کٌـ میق ک وی شھ حٌۓ تك ب یكي سے ىٙهی سے

بیش آۓ ،ب لکل اسىی سمل راشي بل ھیکل کٌـ میق اسىی ہنُ افٛائ ک ًٙالش اس نٌ سٌتھ رً۔

گھ ٙكے خٙح می ق ب ی كي کٌ ا ب ًی آ مٖ ٌی سے حصل لیىٌ :

جی سٌ کل بہال بىٖ بتٌتٌ ھیکل گھ ٙكے اخٙاچٌت میق ،کٌـ کٙىیكا لی ب یكي ،اب ًی آمٖ ٌی میق سے

ے ہكۓ جى نٌ رفعل ' '82میق سک ٙہكج نٌنے ،بػی اًصٌػ کٌ
حصل مے ،اف تنٌـ اوكش کٌ خیٌؿ شکھ ت

ے کی ـقٖاش كے بٌشً میق
دقٌضٌ لگتٌنے (کل ب یكي اخٙاچٌت میق حصل مے)  ،الش حكىکل حصل لی ٌ

ے ػ قٙم میق آئیف ٍے بل طے کٙربٌ تھٌ کل
ے بچھ ل
ظكھ ٙل ب یكي كے مٌبیف اختالفٌت کٌ اىی شل نے  ،اسی ل ۓ

کٌـ كے آغٌض میق ظكھ ٙل ب یكي كے بٌہ وی مٌ لی تعل قٌت کی ،اس اىٖاض میق ي شٌىٖ ھی کٙري چٌۓ،

جس اىٖاض میق اسی رفعل ' '87میق م٘کكش نے ،بل اسی صكشت میق نے جٍ کل شٌري كے شٙلع
ے ،مگ ٙاس صكشت میق جٍ کل
میق بٌ کٌـ كے ابتٖائ رنكق میق کسی ادفٌؼ تؽ نہیق بہكىٓ بٌۓ ت ل

ے بٌ ج نٌ تھٌ ،تك اسىی بٌبىٖي ،اف عٌـ اصكلكق کی بٌبىٖي کٙتے ہكۓ ،جف کٌ کہىٌ
کكئ معٌملل ط ۓ

ھیکل معٌھٖم ،فٙی قیف کٌ قٌنكف نے ،ضٙلشي نے ،الش شٙط كے ىتی حل میق حمكؼ کك قطعیُ چٌعؿ
ے تك ہكئ تھ ی مگ ٙرشمیٌف میق کچھ
ے نہیق ہكئ تھ ی ،بٌ بھ ٙط ۓ
ہك چٌ تی نے ،الش اگ ٙکكئ بٌت ط ۓ

ے بىٖ میق م٘کكش نے ،لم بل
ے ،تك اس معیٌش ب ٙعنؿ رش آمٖ ہكگٌ ،حك رفعل كے بہ ل
اختالفٌت بیٖاہك گ ۓ

ھیکل رلنكق کٌ حصل لیىٌ ،رلنكق كے جسٍ چٌؿ،مىٌسٍ ـقٖاش میق ہك  ،مگ ٙبل ابؽ ای سٌ مسئ لل

ےاگ ٙـقٖاش کی تعییف میق
ہے حكضمٌٍے ،چٌىت،الششسـ لشلاخ كے نطٌیؼ بٖلتٌ شھتٌنے ،اسی ل ۓ
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اختالػ ہكچٌۓ ،تك کسی اًصٌػ ی سىٖ ثٌلّ كے بٌس چٌئیق لے ،حك م٘کكشم معیٌش كے نطٌیؼ،

ے کٙرب گٌ ،الش اس نٌ بل فیصلل آخٙي الش جت وی ہكگٌ۔
ب یكي کٌ حصل ط ۓ

ے خٌىٖاف ب  ٙخٙح:
عكشت کٌ ا ب ٌ

اس رفعل كے رلس ًٙبىٖ کٌ کہىٌ ھیکل ':اگ ٙب یكي مٌلٖاش ہك ،الش ظكھ ٙتىؾ رسُ

ہكچٌۓ ،تك اس صكشت میق اس ب ٙىضـ ھیکل ظكھ ٙالش ب حكق ب ٙخٙح ک ،ًٙىی ٛحك لم خٙح ک، ًٙ

اسے لم ظكھ ٙكے مٌلٖاش ہكٍے ب ،ٙشٙعی ضٌبطكق كے نطٌیؼ ،الش شٙبعُ کی ـقٙش کٙرم چٖلر كے

ے گی ،گھ ٙب ٙالش ب حكق ب ٙاب ًی آمٖ ٌی سے خٙح كے بٌشً میق اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ
اىٖش لایس مے س ه

رىلُ کٙتٌنے:
اَلخ ِر َو الْ َمآلئِكَ ِة
اّلل َو الٌَْ ْو ِم ِ
ب َولَـ ِك َّن الْ ِب َّر َم ْن آ َم َن ِب ّ ِ
ق َو الْ َمغْ ِر ِ
{ لٌْ َ
س الْ ِب َّر أَن ت ُ َولُّو ا ْ ُو ُجو هَكُ ْم لِبَ َل الْ َمش ِْر ِ
سآ ِئ ِل َ
سا ِك َ
ب َو النَّ ِب ٌِّ َ
ب
س ِبٌ ِل َو ال َّ
ٌن َو ا ْب َن ال َّ
ٌن َوآتَى ا ْل َما َل عَ َلى ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُم ْر َبى َو ا ْل ٌَتَا َمى َو ا ْل َم َ
الر َلا ِ
ٌن َو ِفً ِ ّ
َو الْ ِكتَا ِ
ض َّر اء َو ِح َ
ٌن فًِ الْبَؤْسَاء وال َّ
صابِ ِر َ
الزكَاةَ َو الْ ُموفُ َ
صالةَ َوآتَى َّ
س أُولَـئِنَ
ون بِعَ ْه ِد ِه ْم إِذَ ا عَا هَدُو ا ْ َو ال َّ
َو أَلَا َم ال َّ
ٌن الْبَؤ ْ ِ
صدَلُوا َو أُولَـئِنَ هُ ُم الْ ُمتَّمُ َ
الَّ ِذ َ
ون}(البمره ( )577 :ىی ىی بػی نہیق کل تـ مشٙؼ بٌ مغٙب کك ( قی لل سنچھ
ٌن َ

ک ٙاف) کی طٙػ مىل کٙلك بلکل ىیىی بل ہے کل لكؾ اہلل ب ٙالش شلض آخٙت ب ٙالش فٙشتكق ب ٙالش (اہلل کی)

ے كے ششتل راشلق الش بتیمكق الش
کتٌب ب ٙالش بیغنیٙلق ب ٙابنٌف ىئیق۔ ال ش مٌؿ بٌلحكر عٛب ٛشکھ ٌ
ے لالكق کك ربق الش گٙرنكق (كے حھٚاٍے) می ق (خٙح کٙب ق) الش
محتٌحكق الش مسٌفٙلق الش مٌىگٌ
ٰ
ىنٌض بٚھیق الش ضکكة ربق۔ الش جٍ عہٖ کٙلیق تك اس کك یكشا کٙب ق۔ الش س خ تی الش ت ن لی ػ می ق الش

ے ہی ق الش بػی ہی ق ح ك
( معٙکل) کٌشضاش كے لقُ ثٌبُ قٖـ شہی ق۔ بػی لكؾ ہیق حك (ابنٌف میق) سؼ

(اہلل سے) ز شٍے ل امے ہی ق )۔
ٌن َو الْ َج ِار ِذي
اّلل َو ََ تُش ِْركُو ا ْ ِب ِه شٌَْئًا َو ِبا ْل َو الِدٌَْ ِن ِإ ْحسَانًا َو ِب ِذي الْمُ ْربَى َو الٌَْتَا َمى َو الْ َمسَا ِك ِ
َ {و اعْبُدُو ا ْ ّ َ
ب َمن ك َ
ور ا
اّلل َ َ ٌُ ِح ُّ
ب َو ا ْب ِن ال َّ
ص ِ
ب َو ال َّ
َان ُم ْختَا ً َ َف ُخ ً
ب ِبال َجن ِ
اح ِ
الْمُ ْر َبى َو الْ َج ِار ا لْ ُجنُ ِ
س ِبٌ ِل َو َما َملَكَتْ أ َ ٌْ َما ُنكُ ْم ِإ َّن ّ َ
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}(النساء () 36:الش اہلل ہی کی عیٌرت کٙل الش اس كے سٌتھ کسی جی ٛکك شٙبؽ ىل بىٌك الش مٌق ب ٌة

الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش محتٌح كق الش ششتل راش ہنسٌئ ی كق الش ا جى ب ی ہنسٌئ ی كق الش
ے می ق ہكق سٍ كے
ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش حك لكؾ توہٌشً قی ض
شػ ق ٌئے بہلك (بعًی بٌس بی ٹھٌ

سٌتھ اجسٌف کٙل کل اہلل (اجسٌف کٍٙے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے الش) تکی  ٙک ٍٙے ل امے ب ٚا ئی

مٌ شٍے ل امے کك رلسُ نہ ی ق شکھتٌ )۔

الش حغٙت ایك سعیٖ خٖشي(شض) سے مٙلي بل چٖبّ بھ ی اسىی رلیؿ نے ،فٙمٌتے ہیق
ے ،لہٌق سے لكث
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ عیٖ اىضحی بٌ عیٖ اؿفط ٙكے رف عیٖ گٌم تشٙیػ لیگ ۓ

ے تك حغٙت ابف مسعكر کی
ک ٙلكگكق کك ًصی حُ فٙمٌئ  ،الش عٖقل کٌ ج هـ ربٌ ،الش جٍ گھ ٙبہك ىؼ

ے بٌس تشٙیػ ىئیق الش کہٌ ":اہلل كے شسكؿ ! آخ آة ٍے ہنیق
اھلیل محتٙمل حغٙت ضبىٍ آب ه

عٖقل کٌ ج هـ فٙمٌبٌنے ،می ًٙبٌس کچھ ضیكش ہیق  ،جىکك میق عٖقل کٙتٌ چٌھ تی ہكق ،مگ ٙابف

مسعكر کٌ خیٌؿ ھیکل لم  ،الش اى نٌ لٚکٌ اس كے ضبٌرم مست حؼ ہیق" ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

ے ہیق ،تهھٌشا ظكھ ٙالش اى نٌ لٚکٌ اس عٖقل كے ضبٌرم مست حؼ ہیق"
فٙمٌبٌ ':ہٌق ابف مسعكر عحیٔ کہ ت

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ يسٌئ راشهی  ،اجنٖ) ،الش حغٙت اـ سلنل (شض)سے مٙلي نے

ے بھ ی
فٙمٌ تی ہیق ،میق ٍے کہٌ :بٌ شسكؿ اہلل اگ ٙمیق ایك سلنل كے ب حكق ب ٙخٙح کٙلق حك می ًٙبؼ
ے ثكاب می لگٌ؟ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':اف ب ٙخٙح کٙل ،اس نٌ تهھیق
ہیق ،تك کیٌ مچل

ثكاب ملی گٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،اجنٖ) ،الش حغٙت ـقٖاـ بف معٖب هٙب(شض) سے

مٙلي ھیکل انہكق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك فٙمٌتے سىٌنے" اہلل تهھیق اس سے (جسف
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ے بعٖ نے" (ضعیػ چٖبّ،
سلكؽ کٌ)ج هـ ربتٌ ہے  ،حك تهھٌشً سٍ سے قٙبٍ ہے ،بھ ٙحك اس ه

اجنٖ)۔

ے گھ ٙب ٙحك کچھ خٙح ک ٙتی نے  ،ابؽ طٙد سے لم
ہٌق اس بٌت کٌ خیٌؿ شنے کل ب یكي ا ب ٌ
ے کل ظكھ ٙخٙح کٌ سمل راش نے ،لھ٘ا ظكھ ٙكے مٌلٖاش ہكٍے ب ٙشٙعی
ظكھ ٙكے سمل قٙض نے ،اسلۓ

ے گی ،ػ قل کی کتٌیكق میق
ضٌبطكق كے نطٌیؼ الش شٙبعُ کی ـقٙش کٙرم چٖلق كے اىٖش لایس مے س ه

اسىی دفصیؿ وكحكر نے۔

***

بٌىح كب ق فصؿ

لالٖب ف الش ب ح كق كے بٌ ہو ی حمكؼ

رفعل " " 88

لالٖب ف الش ب ح كق كے ب ٌ ہ و ی ششت ل کی بىی ٌر

ے کك جسف سلكؽ ،بٌہ وی شبط ل تعلؼ ،ابثٌش ل محیُ الش
اسالـ ،بٖشاىل ل فٙضىٖاىل شش ت

ہنٖشري کی نغیكط بىیٌرلق ب ٙاستكاش کٙتٌہے ،الش فٙی قیف میق سے ہ ٙابؽ كے رلس ًٙب ٙمتیٌرؿ
ے ہیق ،لالٖبف ب ٙب حكق كے حمكؼ کی دفصیؿ ،اسالـ میق ب حكق كے حمكؼ
حمكؼ للاجیٌت شک ل
ے بٌب کی بٌى حكبق فصؿ میق آۓ گی۔
للاجیٌت سے متعل قل حكت ل

***

رفعل " " 89
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الىر ب  ٙلالٖب ف كے حمكؼ
ے لامے کیكق ىل
ے اىٖاض میق اى نٌ سٌتھ رً ،خكام لم کسی الش م٘ھٍ بٌ مسلؽ كے مٌ ى ٌ
2۔ ا ح ل

ہكق۔

3۔اف كے سٌتھ جسف سلكؽ ک ،ًٙاىىی عٛت ل تكقی ٙک ،ًٙاف كے حمكؼ اراک ،ًٙالش بٚھٌبے

میق اف کی ربوھ بھٌؿ ک ،ًٙخعكعٌ مٌق کی ۔

ے ،الش ىل اًھیق سشا بھ ی ت ن لیػ رً ،
ے زبٹ
4۔اف سے الىحی آلاض میق ؾ فتگك ىل ک ،ًٙىل اىکك زا ى ٹ

خكام ای سٌ اشٌشً سے ھی کیكق ىل ہك۔
ے رعٌ لاستغ فٌش ک ،ًٙاف كے
ے لۓ
ے ،بٌبق طكش کل اى ه
ے حمكؼ کٌ خیٌؿ شک ل
ے اىتقٌؿ كے بعٖ اى ه
5۔ اى ه

ے ششتل رالشق سے احھٌ سلكؽ
ے رلستكق کی عٛت ک ،ًٙالش اى ه
لعًٖ للعیتیق یكشي ک ،ًٙاى ه

کًٙ۔

_____________________

بل رلنكق رفعٌت الىر ب ٙلالٖبف كے حمكؼ كے بٌشً میق بتٌ تی ھیق ،الش اى نٌ دفصیلی سکٙ

رفعل ''224میق آۓ گٌ۔

***

حھٹی فصؿ

تعٖر ا ضل ا خ (اب ؽ سے ضائٖ ب ی كب ٌق شکھىٌ)
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ے محیُ الش ر لی میالف
ے ،کسی ابؽ ب یكي کی لۓ
ے ضٌب ؾ
ے  ،اى ه
بل فصؿ ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھ ٌ

ے کی شٙط كے حكاض كے بٌشً میق بتٌ ش ھی
كے عٖـ اظھٌش کی شٙط ،ىی ٛابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق ىل شکھ ٌ

نے ،سٌتھ ہی بل بھ ی بتٌش ھی ھیکل ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھىٌ بٌعّ طالؼ کٍ ہكگٌ ،بل سٌشي دفصیؿ

چٌش رفعٌت میق آئیگی۔

رفعل " " 8:

ے
ے كے ضٌ ب ؾ
اب ؽ سے ضائٖ ب ی كب ٌق ش کھ ٌ

ے
ے شٙبعُ کی ـقٙش کٙرم چٖلر میق شھ ت
کك ئی شٙعی بٌ معٌش ٙتی منفعُ چٌعؿ کٍٙے کی لۓ

ہكۓ ،ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھىٌ چٌئ ٛہے ،ی شٙطیکل ب یكي ب حكق كے اخٙاچٌت بٙراشُ کٍٙے ،ىیٛ

ے رشمیٌف اًصٌػ قٌئـ
منٌف ،خكشاؽ  ،یكشٌؽ الش ضىٖ گی كے تنٌـ اوكش میق مهنؿ مسٌلات کٙكے اى ه

کٍٙے کی س هُ ہك۔

______________

اس رفعل ٍے قطعی طكش ب ٙثٌبُ کٙربٌ ھیکل کكئ شٙعی بٌ معٌش ٙتی منفعُ چٌعؿ کٍٙے
ے ہكۓ ،کچھ شٙطكق كے سٌتھ ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق
ے ،شٙبعُ کی ـقٙش کٙرم چٖلر میق شھ ت
کی لۓ

شکھىٌ چٌئ ٛنے۔
ے حكاض کٌ مسئ لل نے ،تك بل اششٌر بٌشي اسىی رلیؿ نے :
خہٌق تؽ اس ه
اب لَكُم ِ ّم َن ال ِنّسَاء َمثْنَى َوثُالَ َ
م َو ُربَاعَ فَإِ ْن ِخفْت ُ ْم أَ ََّ
سطُو ا ْ فًِ الٌَْتَا َمى فَان ِك ُحو ا ْ َما طَ َ
{ َو إِ ْن ِخفْت ُ ْم أ َ ََّ تُمْ ِ
احدَةً أ َ ْو َما َملَكَتْ أٌَْ َمانُكُ ْم ذَلِنَ أَدْنَى أَ ََّ تَعُولُوا }( الىسٌو () 4 :الش اگ ٙتـ کك اس ب ٌت کٌ خكػ ہك
تَعْ ِدلُو ا ْ فَ َو ِ

کل بتیـ لٚک یكق كے بٌشًاًصٌػ ىل کٙسکكلے تك اف كے سكا حك عكشتیق تـ کك ی سىٖ ہكق رل رل بٌ تیف
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ت ی ف بٌ چٌش چٌش اف سے ىنٌد کٙلك۔ الش اگ ٙاس بٌت کٌ اىٖیشل ہك کل (سٍ عكشتكق سے) بهسٌق سلكؽ

ىل کٙسکك لے تك ابؽ عكشت (کٌ فی ہے) بٌ لكىٗي جس كے تـ مٌلؽ ہك۔ اس سے تـ بےاًصٌ فی سے

ب ٓ چ ٌك لے )،اس آبُ ٍے تعٖر ا ضلاخ کك مختلػ ب یكیكق كے رشمیٌف ،ىٌف نػقل الش (ہ ٙجی ٛکی

ے کٌ اقٙب
مسٌلي) دقسیـ میق ىٌ اًصٌ فی کٌ خكػ ىل ہكٍے ب ٙوكقكػ شکھٌنے  ،الش بػی ظلـ سے ب ح ٌ

تٙبف شاستل نے ،جىٌى حل شٙطكق كے سٌتھ امٙكے عیغل کٌ نطلٍ ہی حكاض کٌ ہكتٌ نے ،بل ػ قل کٌ
اصكؿ نے( )1۔
ے ضٙلشي
ے ،اس ه
تعٖر اضلاخ کی ضٙلشت ،کسی شٙعی بٌ معٌش ٙتی منفعُ كے حعكؿ کی لۓ

اسیٌب بٌۓ چٌٍے كے لقُ ہی بیش آ تی نے ،اف منفعتكق میق سے ابؽ بل ھیکل بل مٙرلق کی

تعٖار میق ک وی  ،الش عكشتكق کی تعٖار میق بے چٖ اضٌفے كے عالخ كے طكش ب ٙکی چٌۓ ،بٌ تك عٌـ

ے کل شنٌ لی یكشة میق ہك شھٌنے ،بٌ بھ ٙجىؾ كے ىتی حل میق ،جی سٌکل بہلی
چٌىت میق ،جی س

جىؾ عظیـ كے بعٖ جٙمًی کٌ چٌؿ ہكاتھٌ ،اف جیسی صكشتكق میق ابؽ سے ضبٌرم شٌري معٌش ٙتی

الش اخال قی ضٙلشت بف چٌ تی نے ،بل طی قۂ يسكاف کی منفعُ الش اىىی رل حك ئی کٌ طٙی قل نے ،سٌتھ ہی

اسنیق عكشتكق کی بے شام شلي كے شاستل ب ٙبٍٚے سے حفٌظُ نے ،ابؽ نصلحُ بل بھ ی ھیکل

ے بیٖا نہیق کٙسکتی ،بٌ بھ ٙاسکك کكئ گھىٌكىٌ مٙض ىحؼ نے ،اس صكشت میق
ب یكي بٌىچھ نے ،بؼ
ے بھ ی قٌب ؿ
ے ربٌ چٌۓ ،بػی ب یكي کی لۓ
ے ى نٌد ہی میق شھ ٌ
مٙلوت ،الش شٙافُ کٌ دقٌضٌ ھیکل اسکك ا ب ٌ

قیكؿ ہكگٌ ،الش ظكھ ٙکك ى نٌد کی اچٌضت ربٖب حٌۓ ،بل امنٌف بھ ی ھیکل بٌىچھ بف الش مٙض کیھ ی رلش

 1۔ بٖشا لٖبف ضشکش ی  :الیح ٙالنحیط 388/4 ،۔
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ے عاللم بھ ی بعض شٙعی الش معٌش ٙتی نصلحتیق ہیق (جىىی بىٌب ٙتعٖر اضلاخ کك چٌئٛ
ہكچٌۓ ،اس ه

قٙاش ربٌ چٌسکتٌنے) ،چٌنے لم مٙر کی صھكا ٌی طٌقُ کی فٙالا ٌی ہك بٌ ابؽ ب یكي کٌ کٌ فی ىل ہكىٌ ہك۔

اس رفعل ٍے ابؽ سے ضبٌرم شٌریكق كے حكاض کی رلشٙطیق بتٌئ ہیق:

ے کل اض
بہلی شٙط  :ب یكي ب حكق كےاخٙاچٌت کی سمل راشي بٙراشُ کٍٙے ب ٙقٌرش ہك ،اسلۓ

شلۓ شٙبعُ چٌنے ابؽ سے ہك ،بٌ رلسے ،شٌري كے بٌشً میق سكجىٌ بھ ی اسكقُ تؽ چٌئٛ

ے ،ىی ٛب یكي كےتئیق ىضهی اخٙاچٌت کی
نہیق ،جٍ تؽ کل شٌري كےاخٙاچٌت بٙراشُ کٙىی ه

مستقؿ ارائیگی كے قٌب ؿ ىل ہك،اس نٌ سک ، ٙشٌري ب ٙشٙعی اج نٌمٌت كے ىگك ہكٍے كے ضنف میق

گ٘ش ج نٌنے ،ى بی کٙبـ کٌ بل قكؿ بھ ی اسىی رلیؿ نے ،آة ٍے فٙمٌبٌ ':نك حكانك! حك تـ میق سے شٌري
ے کل ا سنیق آىوھكق الش شٙمگٌم کی حفٌظُ نے" (عحیٔ چٖبّ،ب خٌشي
کٙسکتٌہك کٙمے ،اسلۓ

مسلـ ،ایك رالر  ،تٙم٘ي  ،يسٌئ ،ابف مٌچل)۔

الش حغٙت عیٖ اہلل بف عنٙل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ ٍے فٙمٌبٌ ':کسی بھ ی

ے کی سمل راشي اس ب ٙنے ضٌئع
ے کھٌٍے بی ٌ
ے کٌ فی نے کل لم اىلكگكق کك ،جى ه
ے لۓ
ايسٌف كے گىٌم گٌش ہكىی ه

کٙرً" (جسف چٖبّ)۔

ے کی رلسٙي شٙط بل ھیکل) منٌف ،خكشاؽ ،
رلسٙي شٙط( :ابؽ سے ضائٖ ب یكي شکھ ٌ
ے
ے رشمیٌف اًصٌػ قٌئـ کٙىٌ ،بچھ ل
یكشٌؽ ،الش ضىٖ گی كے تنٌـ اوكش میق مهنؿ مسٌلات کٙكے اى ه

صفحل ب ٙگ٘شي آبُ عٖؿ اسىی رلیؿ نے ،اس نٌ نطلٍ بل ھیکل ايسٌف کك ی قیف ہكکل لم اب ًی ب یكیكق

ے ابؽ سے
ے لۓ
كےرشمیٌف اًصٌػ قٌئـ کٙسکتٌ نے ،الش حك شخص اس اًصٌػ ب ٙقٌرش نہیق نے اس ه

ضائٖ ب یكي شکھىٌ چٌئ ٛنہیق نے۔
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ب یكیكق كے رشمیٌف اًصٌػ ،لاجٍ الش شٙط ہكىی ىی رلیؿ حغٙت ایكھٙبٙم (شض)سے

مٙلي بل چٖبّ نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ (ص)ٍے فٙمٌبٌ ":اگ ٙکسی كے بٌس رل ب یكبٌق ہكق ،الش لم

ے ج سـ کٌ
اف رلنكق كے رشمیٌف اًصٌػ نہیق کٙتٌ  ،تك لم قیٌمُ كے رف اس چٌؿ میق اٹھی گٌ کل اس ه

آرھٌ حصل گٙا ہكا ہكگٌ( ،عحیٔ چٖبّ ،تٙم٘ي) ،ابؽ الش شلابُ میق نے کل لم شخص ج سىی رل

ب یكبٌق ہكق ،الش اس نٌ میالف ل شج حٌف ابؽ کی طٙػ ضبٌرم ہك  ،تك قیٌمُ كے رف اس نٌ آرھٌ حصل ابؽ

طٙػ کك حھ نٌ ہكا ہكگٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ایك رالر ،يسٌئ ،ابف مٌچل)۔

اس شٙط میق اًصٌػ سے مٙار لم مٌ لی اوكش ہیق حك ظكھ ٙكے قیغۂ قٖشت میق ہیق،

خہٌق تؽ ر لی شج حٌف الش ر لی میالف کٌ تعلؼ نے ،تك اس سے اگلی رفعل میق ب حّ ہك گی۔

***
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کسی اب ؽ ب ی كي کی طٙػ مٌئؿ ہك ىی نٌ عٖـ اظھٌش
ے محیُ الش ر لی میالف كے اظھٌش میق میٌلغل ىل کٙكے ن فسیٌ تی
شٙبعُ کسی ابؽ ب یكي کی لۓ

ے ب ٙابھٌش تی ہے۔
تكاضف ب ٙقٙاش شکھ ٌ

_________________

ے
ے چ٘بٌ تی مسئ لل کیطٙػ اشٌشم ک ٙش ھی نے ،ج سکك کىٹٙلؿ کٙىٌ ظكھ ٙکی لۓ
بل رفعل ابؽ ای س
ّ
ىٌمن هف نے ،ىتی حۃ لم رل ب یكیكق كے رشمیٌف (م٘کكشم مسئ لل میق) اًصٌػ نہیق کٙسکتٌ ،لم نے ر لی

میالف میق بٙابٙي  ،حغٙت عٌئشل (شض) کی بل شلابُ اسىی رلیؿ نے ،فٙمٌ تی ہیق  ":ى بی کٙبـ(ص)
ے ':ال اہلل  ،جس قٖش
ے ،الش فٙمٌتے ت ل
ے تل
(ب یكیكق كے رشمیٌف) دقسیـ میق اًصٌػ سے کٌـ لی ت
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(اًصٌػ سے) دقسیـ ب ٙمیق قٌرش تھٌ لم میق ٍے کٙلیٌ ،اب جس ب ٙتك قٌرش نے ،الش میق اسىی قٖشت

نہیق شکھتٌ ،اس ب ٙمیٙي ب ه ٚمُ فٙمٌ" امٌـ ایكرالر کٌ کہىٌ ھیکل ،اس سے مٙار ،رؿ نے" (عحیٔ

چٖبّ ،اجنٖ ،ایكرالر ،تٙم٘ي ،يسٌ ئی ابف مٌچل) ،اس رفعل ٍے بل لضٌجُ کٙري ھیکل شٙبعُ
ے
ے محیُ الش ر لی میالف كےاظھٌش میق میٌلغل ىل کٙكے نفسیٌ تی تكاضف ب ٙقٙاش شکھ ٌ
کسی ابؽ ب یكي کی لۓ

ے ،الش اضرلاخی تعل قٌت متٌث ٙىل
ب ٙابھٌش تی نے ،تٌکل رلسٙي ب یكیكق كے چ٘بٌت کك ٹھیس ىل بہك ىؼ

ے اظھٌش
ے اس ه
ے اظھٌش ب ٙتك کَٚلؿ من هف نے ،اسی ل ۓ
ہكق  ،اگ ٙر لی چ٘بٌت ب ٙکَٚلؿ نہیق نے ،تك اى ه

میق میٌلغل سے کٌـ ىل لیٌ چٌۓ۔

***
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ے کی شٙط ل گٌىٌ
اب ؽ سے ضائٖ ب ی كب ٌق ىل ش کھ ٌ

ے ىتی حل میق
ے کی شٙعی شٙائط کی بٌبىٖي ىل ک ،ًٙالش اس ه
اگ ٙظكھ ٙابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھ ٌ
ے ب ٙشاضی ىل ہك تك اس
ے کٌ حؼ ہكگٌ ،اگ ٙظكھ ٙطالؼ ر ب ٌ
ے تك ب یكي کك طالؼ لی ٌ
ب یكي کك نكصٌف بہك ىؼ

صكشت میق لم قٌضی سے طالؼ رلكاٍے کٌ نطٌلیل کٙسکتی ہے۔

_____________________
ے ى نٌد
ے  ،کل اس ه
ےبل چٌئ ٛھیکل ،ى نٌد ىٌػے میق بل شٙط شک ل
بل رفعل بتٌ تی ھیکل ب یكي کی لۓ

ے ہكۓ ظكھ ٙکسی الش سے شٌري ىل ک ،ًٙىی ٛاس شٙط کی خالػ لشضي ب ٙمٙتٍ ہكٍے
میق شہ ت
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لا لی سٛا بھ ی خكر ت حك ب ٛکٙسکتی نے ،اس جیسی شٙطكق كے حكاض کٌ سک ٙالش اسىی رلیؿ گ٘شج ىی
نے( )1۔

***

رفعل " " 93

اب ؽ سے ضائٖ ب ی كب ٌق شکھىٌ ب ٌعّ طالؼ کٍ

ے ىتی حل میق
ے کی شٙعی شٙائط کی بٌبىٖي ىل ک،ًٙالش اس ه
اگ ٙظكھ ٙابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھ ٌ
ےب ٙشاضی ىل ہك ،تك اس
ےکٌ حؼ ہكگٌ،اگ ٙظكھ ٙطالؼ ر ب ٌ
ے ،تك ب یكي کك طالؼ لی ٌ
ب یكي کك نكصٌف بہك ىؼ

صكشت میق لم قٌضی سےطالؼ رلكاٍے کٌ نطٌلیل ک ٙسکتی ہے۔

________________

بل رفعل بتٌش ھی ھیکل ب یكي ،ظكھ ٙسے طالؼ کٌ نطٌلیل کٙسکتی نے ،الش ظكھ ٙكے اى نٌش کی

صكشت میق قٌضی سے اس نٌ نطٌلیل کیٌچٌسکتٌنے  ،بل اس صكشت میق جٍ ب یكي بل محسكس

ے کل رلسٙي شٌري کی شٙطكق کی بٌبىٖي نہیق ہكش ھی نے،مثال ظكھ ٙکٌ غفلُ بٙتىٌ ،بٌ
کٍٙے ل و

ے بٌر لكاٍے کٌ سیٍ ،رلسٙي شٌري
ے ىل آىٌ ،بٌ اس سے عحیُ ىل کٙىٌ ،اس طالؼ ر ب ٌ
شٍ ی سٙي کی لۓ

ے لاى نكصٌف نے ،اسطٙد کی طالؼ رلكاٍے کٌ دفصیلی
نہیق ،ب لکل ظكھ ٙکی حٌىٍ سے ب یكي کك بہكى ح ٌ

سک ٙرفعل '  '98میق آۓ گٌ۔

***

 1۔ رفعل '  ' 36الش ' ' 65میق ۔
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سٌتكب ق فصؿ

چ ٖائ

چٖائ :اس نٌ نطلٍ نے شٌري کٌ بىٖھف ٹكث چٌىٌ  ،الش ظكھ ٙلب یكي كے رشمیٌف عالچٖ گی

کٙلا ربىٌ ،چٌنے طالؼ كے سشبعل ،بٌ کسی الش سشبعل سے ،بل فصؿ عالچٖ گی كے کئی طٙیمكق کٌ سک ٙش ھی

نے ،بل تیف وكضكعٌت ب ٙمشتنؿ نے۔

بہال وكضكع  :طالؼ

بل وكضكع ،چٖائ کی بہلی قسـ ' طالؼ' كے بٌشً میق بتٌشھٌنے ،جىٌى حل اسىی حقی قُ،

ے یس بٙرم کٌ شفٙمٌ ج هنُ كے بٌشً میق بتٌبٌ نے ،سٌتھ ہی عی ٙالش بٙراشُ کی ضٙلشت
الش اس ه

ے اسیٌب کٌ
كے بٌشً میق بھ ی بتٌبٌ نے ،الش بل کل کسطٙد اسالـ ٍے اسکك ىٌی سىٖبٖم قٙاش رب ه ٙاس ه

ے كے بٌشً میق  ،الش اس طالؼ كے معٌلضے
رائٙم تىؾ کٙربٌنے ،ىی ٛب یكي كے خكر ب خكر طالؼ لی ٌ

كے بٌشً میق بھ ی بتٌبٌنے ،اسنیق بٌىٓ رفعٌت ہیق۔
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ے ی س ب ٙرم کٌش فٙمٌ ج هنُ
طالؼ کی حقی قُ الش ا س ه

ے کٌ ىٌـ ہے ،بل اسالـ كے
طالؼ :خٌلىٖ كے بؽ طٙفل اشارً سے شٌري کٌ بىٖھف ٹك ٹ ٌ

ے ہے ،بل
ىٌی سىٖبٖم میٌد اوكش میق سے ہے ،ب لکل اہلل كے ىٛربؽ سٍ سے ضبٌرم ىٌی سىٖبٖم میٌد ش ۓ

ے
ے لقُ میق حھٹ نٌشم چٌعؿ کٍٙے کی لۓ
ایسی شٌري سے ،ج س نٌ شٙعی ـكصٖ یكشا ىل ہكشہٌ ہك ،ای س
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شکھ ی گئی ہے ،جیکل خٌلىٖ لب یكي كے رشمیٌف اختالفٌت ضلش ب ه ٚچٌئیق ،الش بل ی قیف ہكچٌۓ کل

شٌري کٌ ب ٙقٙاش شھىٌ محٌؿ ہے۔

___________________________

ے معًی بتٌۓ ہیق( ،کسی جی ٛکٌ) ختـ ہكىٌ ،بٙخكاسُ ہكىٌ ،قیٖ
طالؼ :اھؿ ضبٌف ٍے اس ه
ے شکھ ک ٙاسىی (طالؼ) یكق تعٙیػ کی
سے حھٹ نٌشا لغیٙم ،مگ ٙاس آئیف ٍے ػكھٌو کی تعٙیػ کك سٌمٌ

نے :مچض ظكھ ٙکی مٙضی سے اضرلاخی بىٖھف کٌ تكصىٌ ،بہٌق ى نٌد سے مٙار ى نٌد عحیٔ نے،

ے لاقع ہك گی ،اس عنؿ کٌ ىٌـ ح ھكصىٌ بٌ فسٕ کٙىٌ
اسكچل کل اگ ٙى نٌد ہی عحیٔ نہیق تك بھ ٙطالؼ کی س

ہكگٌ ،حغٙت مسكش بف مخٙمل(شض) ى بی کٙبـ سے شلابُ فٙمٌتے ہیق کل آة ٍے فٙمٌبٌ " :ى نٌد
ے معًی عحیٔ ہیق۔
ے طالؼ نہیق ہك گی" (ضعیػ چٖبّ ،ابف مٌچل) ،مگ ٙاس ه
سے بہ ل

اس رفعل ٍے بتٌبٌ ھکل طالؼ ،اسالـ كے ىٌی سىٖبٖم میٌد اوكش میق سے نے ،ب لکل اہلل كے

ے لا لی ،
ے نے ،الش شٌري ب ٙابھٌشٍے لا لی ،شٌري کٌ ج هـ ر ب ٌ
ىٛربؽ سٍ سے ضبٌرم ىٌی سىٖبٖم میٌد ش ۓ

اسىی حفٌظُ لاست ح نٌـ لا لی ،الش مختلػ سشائع سے اسکك (بعًی شٌري کك)ب حٌٍے لا لی شٙعی

ے گٌکل سٍ کی سٍ(اس حقی قُ ب )ٙرىلُ ک ٙتی ہیق ( کل
ًعكص کٌ بؼكش چٌئٛم لیٌ چٌۓ تك بتل چى

طالؼ ،اسالـ میق ىٌی سىٖبٖم عنؿ نے)۔

بل ًعكص بکثٙت لاشر ہكئ ہیق ،الش اس آئیف میق جگل جگل ًظ ٙآئیق گی ،الش حغٙت

محٌشب کی اس چٖبّ میق تك اسىی عٙبٔ رلیؿ نے ج سنیق ى بی کٙبـ ٍے فٙمٌبٌ ":اہلل كے ىٛربؽ

ے
ے)طالؼ نے" (ضعیػ چٖبّ ،ایك رالر ،ابف مٌچل ،راش قط ًی) ،اس ه
سٍ سے ىٌی سىٖبٖم چالؿ (ش ۓ

عاللم بہُ سی اچٌربّ ہیق حك اس ـفھكـ کی تٌئیٖ ک ٙتی ہیق۔
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ػكھٌو کٌ کہىٌ ھیکل طالؼ ب ٙبٌىٓ اج نٌمٌت ىگك ہكتے ہیق:

کیھ ی لاج ٍ ہك تی نے :بل اس لقُ جٍ ظكھ ٙمیٌشٙت (عحیُ) كے قٌب ؿ ىل ہك ،ب ٌ

ب یكي ب ٙخٙح نہیق کٙسکتٌ ،تك اسىی ربىٖاشي کٌ دقٌضٌ ھیکل اسکك طالؼ ربًٖ( ،اگ ٙبل ب یكي کی

ے اخالؼ میق ب گٌص ىل آچٌۓ ،بٌ کكئ نكصٌف ىل
ے كے ىتی حل میق اس ه
خكاہش ہك تك) ،تٌکل اسکك شل ک ٌ
ے جنع ثٌلثكق کی طالؼ ،جٍ رلنكق میق ہكۓ حھگٚلق کی اعالد کی
ہك ،ىی ٛىٌچٌ قی کی اعالد کی لۓ

کك ششیق ىٌ کٌـ ہكچٌئیق ،الش رلنكق ثٌلّ ،رلنكق میق عالچٖ گی ہی مىٌسٍ سنچھیق۔

کیھ ی مستحٍ ہك تی نے :بل اس صكشت میق جٍ ب یكي ،ظكھ ٙكے حمكؼ کی ارائیگی میق
ے ،الش اس ب ٙنص ٙشنے،
ے آة کك ظكھ ٙسے رلش شک ل
تسٌھؿ بٙتے  ،مثال بغی ٙکسی شٙعی سیٍ كے ا ب ٌ

ىی ٛاس صكشت میق بھ ی طالؼ مست حٍ نے ،جٍ ب یكي خكر ،ىٌادفٌ قی کی بىٌ ب ٙاس نٌ نطٌلیل ک،ًٙ

الش اس ب ٙنص ٙشنے۔

ے ب ًٙسلكؽ سے
کیھ ی چٌئ ٛہك تی نے :بل اس صكشت میق جٍ ب یكي کی بٖ اخال قی ،الش اس ه

ے ،اسىی لاقعی ضٙلشت بیش آۓ ،بٌ ظكھ ٙب یكي سے ات ًی س خُ نفٙت کٙتٌ ھیکل اسکك کَٚلؿ
ب حٌ

نہیق کٙسکتٌ  ،بٌ بل اىٖی شل ىحؼ ہكچٌۓ کل ب یكي کی حؼ تل فی ہك گی ،بٌ اس ب ٙظلـ ہكگٌ( ،اس

صكشت میق طالؼ چٌئ ٛہك گی)۔

انػی تی ٍكق اج نٌـ کیطٙػ رفعل ٍے اف ؿفظكق میق اشٌشم کیٌنے "،بل ،ایسی شٌري سے ،ج سنٌ
ے شکھ ی گئی نے ،جیکل
ے لقُ میق حھٹ نٌشا چٌعؿ کٍٙے کی لۓ
شٙعی ـكصٖ یكشا نہیق ہكشھٌ ہك ،ای س

خٌلىٖ ل ب یكي كے رشمیٌف اختالفٌت ضلش ب ه ٚچٌئیق ،الش بل ی قیف ہكچٌۓ کل شٌري کٌ ب ٙقٙاش شہىٌ

محٌؿ نے"۔
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وكحكرم رفعل میق م٘کكش ؿفظ 'شٙع' (مشٙلع کیگئی نے ،بٌ شکھ ی گئی نے) ،میق ،لاجٍ،

مست حٍ،الش چٌئ ٛس یھ ی آچٌتے ہیق۔

طالؼ کیھ ی مهٙلم ہك تی نے ،بل عٌـ ػكھٌو کٌ م٘ھٍ نے ،بل اس صكشت میق ،جٍ طالؼ کی

ے بىٌ کسی سیٍ كے حك
کك ئی ضٙلشت ہی ىل ہك ،بعض لكگكق کٌ تك کہىٌ ھیکل اسنیق ب یكي کی لۓ

ت ن لیػ ل نكصٌف نے ،اس بىٌ ب ٙبل طالؼ جٙاـ نے۔

طالؼ کیھ ی جٙاـ ہك تی نے :بل اس صكشت میق ،جٍ ظكھ ٙکك ی قیف ہك کل بٌتك ب یكي سے

ے عاللم کسی الش خٌتكف سے شٌري ب ٙقٌرش ىل ہكٍے کی لچل سے گىٌم
بے اى تہٌقلبی تعلؼ کی بىٌ ب ،ٙبٌ اس ه

میق میتال ہكىی نٌ ی قیف ہك ،ىی ٛچٌلُ جیض میق بٌ اس بٌ کی کی چٌلُ میق ،ج سنیق عحیُ کی ہك ،
ے ہیق ،اس نٌ دفصیلی بیٌف آلے آۓ گٌ۔
طالؼ ربىٌ جٙاـ نے ،اسکك بٖعی طالؼ کہ ت

***

رفعل " " 95

عی  ٙالش ب ٙراشُ کی ضٙلشت

ے ضٙلشي قٙاش رب تی ہے  ،کل خہٌق تؽ من هف ہك،
شٙبعُ اسالـ ،ظكھ ٙل ب یكي ہ ٙابؽ کی لۓ

ے شٙبؽ جیٌت كے سٌتھ ت حنؿ الش ب ٙربٌشي سے کٌـ مے۔
ابٌ

_______________ --------

بل رفعل ،ظكھ ٙل ب یكي كے مٌ بیف تعل قٌت کٌ ابؽ اصكؿ بتٌ ش ھی نے ،حكکل اضرلاخی ضىٖ گی کٌ

ستكف الش اسىی بٌئیٖاشي کٌ سیٍ نے ،حك اسکك طكفٌف كے تھییٚلق سے ب حٌ تٌنے ،لچل اسىی بل

ے بٌشً میق
ے حك حمكؼ ہیق ،اس ه
ے حمكؼ كے بٌشً میق ،الش رلسٙلق ب ٙاس ه
ھیکل ن فس ايسٌ ٌی ا ب ٌ

429

ے حمكؼ ضٌئع ہكتے ہیق تك
بٚا ب خیؿ لاقع ہكانے ،الش جٍ کیھ ی اسىی عٛت ب ٙآىٓ آ تی نے ،بٌ اس ه
ے  ،بٌ فٙی قیف كے مٌ بیف بٙام شاسُ معٌمالت
ے چ لٌ
ے لگتٌنے ،عٌـ طكش ب ٙبل ضبٌرم ملٌ
غصل سے کھك ل ٌ
ض إِ َّ َ الَّ ِذ َ
ٌر ا ِ ّم ْن الْ ُخلَطَاء لٌََبْ ِغً بَعْ ُ
ٌن آ َمنُوا
ض ُه ْم عَلَى بَعْ ٍ
كے ىتی حل میق ہكتٌنے ،اششٌر بٌشي نےَ {:و إِ َّن كَثِ ً
ت َولَ ِلٌل َّما هُ ْم} ( ص ( ،)35 :اکث ٙشٙبؽ ابؽ رلس ًٙب ٙضبٌر تی کٙتے ہی ق  ،سكاۓ
صالِ َحا ِ
َوع َِملُوا ال َّ
ے لكؾ تھكصً ہی ق) ( ،ظٌھ ٙسی بٌت نےکل)
ے حك ربىٖاش ہكق ،الش ىی ؽ عنؿ کٙب ق  ،الش ا ی س
ا ىه

ظكھ ٙل ب یكي میق تك میؿ حكؿ الش تعل قٌت بہُ ضبٌرم ہكتے ہیق ،الش جٍ رلنكق میق سے کكئ

ابؽ اب ًی شٙبؽ جیٌت کی  ،اى حٌٍے میق کیگئی غل طی ب ٙعی ٙنہیق کٙسکتٌ  -غلطیٌق اکث ٙاى حٌٍے ہی

میق ہك تی ہیق ،چٌف یكحھ ک ٙکـ ہك تی ھیق  -اگ ٙفٙی قیف عی ٙسے کٌـ ىل لیق تك بل ششتل سیالب كے

تھییٚلق کی ى٘ش ہكچٌتٌنے۔

الش لم جی ٛحك رلنكق کك ابؽ رلس ًٙکك بٙراشُ کٍٙے ،الش اىىی ح ھك ٹی وك ٹی غلطیكق بٙ

ے شعكش میق چٌگٛبق ابؽ رلس ًٙکی محیُ
ے ب ٙابھٌش تی نے ،لم نے اى ه
عی ٙالش بٙراشُ سے کٌ ـ لی ٌ

،ىی ٛاس سمل راشي کٌ اجسٌس ،حك رلنكق میق ابؽ رلس ًٙكے تئیق نے ،اس ـفھكـ کی دفصیؿ،
ے گ٘شج ىی نے ،جس ب ٙعنؿ کٙكے ششتل
الش ،ظكھ ٙل ب یكي كے تعل قٌت كے ضٌبطكق کی دفصیؿ بہ ل

ے سے ب حٌبٌ چٌسکتٌنے۔
کی اس عنٌشت کك ٹك ٹ ٌ

***
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ا سی ٌب طالؼ کٌ رائٙم محٖلر کٙىٌ
ے كے اسیٌب کٌ رائٙم تىؾ کیٌ چٌۓ ،اسىی
ے کكشٌق ہے کل طالؼ ر ب ٌ
شٙبعُ اس کی لۓ

کٌشلائیٌق بے جیٖم کی چٌئیق ،الش اىىی تعٖار بٚھٌ ئی چٌۓ ،الش اسىی خكاہٌق ہے کل شٌري کٌ ششتل

ہنی شل ب ٙقٙاش شہے ،الش اس سے ب حٌ چٌۓ کل خٌلىٖ ل ب یكي كے رشمیٌف ىٌ ادفٌ قی کی جٚبق نغیكط
ے ہیق ،حك
ے می نٌى ٛم ٛالش لسٌئؿ بیٌف ک ۓ
ے شٙبعُ ٍے کئی ای س
ہكق ،اس ـكصٖ كے حعكؿ کی لۓ

شٙعی اج نٌـ میق دفصیؿ سے م٘کكش ہیق۔

___ _________________

ب ل رفعل رل معٌملكق ب ٙمشتنؿ نے :

بہال :اسیٌب طالؼ کٌ رائٙم محٖلر کٙىٌ

رلسٙا :ظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف ىٌ ادفٌ قی کی جٚبق نغیكط ہكٍے سے ب حٌىٌ ،خہٌق تؽ
ے ،بعض معیف اوكش کی
ے مسئ لل کٌ تعلؼ نے ،تك اف اسیٌب كے مف جنلل ،طالؼ لاقع ہكٍے کی لۓ
بہ ل

وكحكر گی کی شٙط ل گٌىٌ ،بل شٙطیق کیھ ی ظكھ ٙسے متعلؼ ہكىگی الش کیھ ی ب یكي سے۔

ے ل امے (ظكھ ) ٙسے متعلؼ شٙطی ق :
بہال :طالؼ ر ب ٌ
ے لاى ،ظكھ ٙہك ،ظكھ ٙكے عاللم الش کسی
 . 2سٍ سے بہلی شٙط بل ھیکل طالؼ ر ب ٌ

کی حٌىٍ سے طالؼ لاقع نہیق ہك گی ،خہٌق تؽ اف چٌىت کٌ معٌملل نے جف میق قٌضی

طالؼ رلكاتٌنے ،تك لم شٙعی سٙبٙسُ ہكٍے کی جیثیُ سے بل سمل راشي اى حٌـ رً
ے ابؽ سٌتھ جیىٌ رظكاش ہك چٌۓ ،تك
شھٌنے ،عكشت اگ ٙظلـ کٌ ش نٌش ہك ،الش رلنكق کی لۓ
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ے ،اگ ٙظكھ ٙبل نہیق کٙتٌ
ے ہكۓ ظكھ ٙکك طالؼ ربٖب ًی چٌھ ۓ
عكشت كے حؼ کٌ خیٌؿ شکھ ت
تك قٌضی ،عكشت كے س ٙسے اس ظلـ کٌ یكحھ ہٹٌۓ گٌ ،اسلۓ
ے کل اضشلۓ شٙبعُ اسکك

ظلـ سے ب حٌٍے کٌ حؼ چٌعؿ نے۔
ے کی طالؼ لاقع نہیق ہك گی ،اگٙ
ے كے قٌب ؿ ہك ،بعًی عٌقؿ ل بٌلغ ہك ،جىٌى حل بؼ
 .3طالؼ ر ب ٌ

جیکل عقؿ لاى ہك ،اسیطٙد مح ٍكف کی بٌ سكٍے لامے کی (چٌلُ ىیىٖ میق) الش عقلی

مٙبض کی بھ ی طالؼ لاقع نہیق ہك گی۔
ے کل
 .4بٌاختیٌش ہك :کسی كے ربٌك كے ت حُ طالؼ رً شھٌ ہك ،تك لاقع نہیق ہك گی ،اسلۓ

اسنیق اس نٌ اشارم شٌمؿ نہیق نے ،الیتل چٌلُ يشل میق ،بٌ غل طی سے ،بٌ ب ھكؿ ک ٙطالؼ

ے سک ٙکٌ بل وكقع نہیق نے۔
ے میق ػكھٌو کٌ اختالػ نے ،ج س ه
ربٌ
)ے لاقػ ہك ،اگ ٙکكئ غی ٙع ٙپی راق ،بغیٙ
ے ىتٌئْ س
 .5ؿفظ طالؼ كے معًی ،ـفھكـ( ،الش اس ه
ے ،اب ًی ب یكي سے " تهھیق طالؼ نے" کہًٖ تك طالؼ لاقع نہیق ہك گی،
اس ؿفظ کك سنچل
ے کل اسنیق طالؼ کٌ اشارم شٌمؿ نہیق نے ،لھ٘ا ربٌك كے ت حُ (مح یكشي میق)
اسلۓ

ربگئی طالؼ ب ٙقیٌس کٙتے ہكۓ کل اسنیق اشارم شٌمؿ نہیق تھٌ ،طالؼ لاقع نہیق ہك گی۔

رلسٙا :ج س ب  ٙطالؼ لاقع ہك گی (ب ی كي) اس سے متعلؼ شٙطی ق :
ے لامے کی ب یكي ہك۔
 . 2طالؼ ر ب ٌ
ے ہیق ،الش تنٌـ علنٌو کٌ ادفٌؼ ھیکل چٌلُ
 .3چٌلُ جیض میق ىل ہك ،اسکك طالؼ بٖعی کہ ت

جیض میق طالؼ ربىٌ جٙاـ نے ،الیتل طالؼ كے لقكع میق اختالػ ھیکل طالؼ لاقع ہك گی بٌ

نہیق ،اکث ٙعلنٌو کٌ کہىٌ ھیکل طالؼ تك لاقع ہكچٌئیگی ،عٙػ ظٌھ ٙبل الش جع فٙبل فٙقے کٌ
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کہىٌ ھیکل طالؼ نہیق ہك گی ،امٌـ ابف تینیل ،امٌـ ابف قیـ الش امٌـ عىعٌ ٌی کی بھ ی بػی شاۓ
ے کی جٙمُ سے بعض چٌىت میق استثىٌنے ،دفصیؿ
نے ،جیض کی چٌلُ میق طالؼ ر ب ٌ

ػ قل کی کتٌیكق میق ربوھ ی چٌۓ۔
ے ،اگٙ
ے تل
ے گۓ
ے بٌ کی كے رنكق میق طالؼ رب حٌۓ ،ج سنیق اضرلاخی تعل قٌت قٌئـ نہیق ک ۓ
 .4ای س

خعكػی تعل قٌت كے بعٖ طالؼ ري  ،تك بل بھ ی طالؼ بٖعی کہالئ چٌئیگی ،الش طالؼ كے

لاقع ہكٍے میق لہی اختالػ نے حك چٌلُ جیض میق طالؼ کٌ نے۔

ے کی  ،حك کل ظكھ ٙلب یكي كے رشمیٌف ىٌادفٌ قی کی جٚبق نغیكط ہكٍے سے
شہی بٌت رلس ًٙمعٌمى

ے كے بٌشً میق نے ،تك اس ـفھكـ ب ٙظكھ ٙلب یكي كے مٌبیف تعل قٌت كےضٌبطكق كے ضنف
ب حٌ

میق کٌ فی دفصیلی بٌت ہكج ىی نے۔

***

رفعل " " 97

متعل ( معٌلضل طالؼ)

شٙبعُ تٙغیٍ رى تی ہے ،کل طالؼ شٖم عكشت کك ظكھ ٙکی مٌ لی فٙالا ٌی الش شٌري کی

مٖت كے ی قٖش کچھ مٌري معٌلضل ربٌچٌۓ ،حك متعل كے ىٌـ سے وكسكـ ہے ،تٌکل اس کی رؿ

ے۔
ے ،الش طالؼ کی لچل سے اسے حك نكصٌف ہكاہے اسىی تال فی کی چٌس ه
حك ئی کی چٌس ه

_________________________

بل رفعل طالؼ كے ابؽ اث ٙسے متعلؼ نے ،لم نے طالؼ شٖم ب یكي کك ظكھ ٙکی مٌ لی

فٙالا ٌی،الش شٌري کی مٖت كے ی قٖش کچھ مٌري معٌلضل ربٌچٌۓ ،حك متعل كے ىٌـ سے وكسكـ
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ے ،الش طالؼ کیكچل سے اسے
نے ،سٌتھ ہی اس معٌلضل کی ج هنُ بھ ی بتٌري کل لم اسىی رل حكئ کی لۓ
ے)
ےہے ، ،ابؽ ج هنُ الش نے ،لم بل کل طالؼ میق (فٙیؼ ثٌ ٌی کی لۓ
حك نكصٌف ہكانے اسىی تال فی کی لۓ

ے اشٌشم ھیکل ظكھٍ ٙے ب یكي میق کسی عیٍ ہی کی بىٌ ب ٙطالؼ ري
عیٍ کی بٌت نے ،الش لكگكق کی لۓ

ہك گی ،تك بل متعل حك ظكھ ٙکی چٌىٍ سے بطكش ت ح فل ربٌ گیٌ ہے  ،اسىی شاسُ بٌضي کی گكاہی بف

چٌۓ گٌ ،ىی ٛبل ابؽ طٙد کٌ اعتٙاػ ہكگٌ ،کل طالؼ کٌ اقٖاـ میٙي چٌىٍ سے ہكاہے  ،میق ہی اس نٌ
ے کل بل اہلل کٌ ج هـ ھیکل ہـ ی قٖش استطٌعُ
سیٍ ہكق ،ب یكي کٌ اسنیق کكئ قعكش نہیق  ،اسلۓ

لكگكق کی عٛت ل آبٙل کی حفٌظُ کٙبق۔
ح عَلٌَْكُ ْم إِن طَلَّمْت ُ ُم ال ِنّسَاء َما لَ ْم ت َ َمسُّو هُ ُّن أ َ ْو
متعل کی مشٙلعیُ کی رلیؿ بل اششٌر بٌشي نےُ َ  {:جنَا َ
سنِ َ
ضو ا ْ لَ ُه َّن فَ ِرٌ َ
تَفْ ِر ُ
ٌن}
وف َحمًّا عَلَى الْ ُم ْح ِ
س ِع لَد َُرهُ َوعَلَى الْ ُممْتِ ِر لَد ُْر ُه َمتَاعًا ِبالْ َمعْ ُر ِ
ضةً َو َم ِت ّعُو هُ َّن عَلَى الْ ُمو ِ
ے طالؼ رً رل
(الی قٙم ()347 :الش اگ ٙتـ عكشتكق کك اف كے بٌس چٌٍے بٌ اف کٌ هہ ٙـقٙش کٍٙے سے بہ ل

ے
تك تـ ب ٙکچھ گىٌم نہ یق۔ ہٌق اف کك رستكش كے نطٌیؼ کچھ خٙح ضٙلش رل (بعًی) ـقٖلش لاى ا بٌ

ـقٖلش كے نطٌیؼ رً الش تىگٖسُ اب ًی جیثیُ كے نطٌیؼ۔ ىیؽ لكگكق ب ٙبل ابؽ طٙد کٌ حؼ

ہے )۔

ے طالؼ ربٖي تھ ی ،الش
بل آبُ ظكہ ٙکك جهـ رب تی ھیکل اگ ٙاس ٍے ب یكي کك میٌشٙت سے بہ ل

اس نٌ نھ ٙبھ ی ـقٙش نہیق کیٌ تھٌ ،تٍ بھ ی اسکك متعل رب گٌ ،رلسٙي آبُ میق اہلل ٍے ج هـ ربٌ ھیکل
ے رً بٌ بعٖ میق :
متعل تنٌـ عكشتكق کك ربٌچٌۓ  ،چٌنے طالؼ میٌشٙت سے بہ ل
وف َحمًّا عَلَى الْ ُمتَّمِ َ
ٌن ( الی قٙم ( ،) 352:الش نطل قل عكشتكق کك بھ ی رستكش
ت َمتَاع ِبالْ َمعْ ُر ِ
َولِلْ ُمطَلَّمَا ِ
ے بٙہ ی  ٛگٌشلق ب  ( ٙب ل بھ ی ) حؼ ہے )۔علنٌو ٍے اختالػ کیٌھیکل
كے نطٌیؼ ىٌف ل نػقل ربىٌ چٌہیۓ
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متعل کٌ ج هـ ،لحكب كے رشچل کٌ نے بٌ مست حٍ کٌ  ،اکث ٙعلنٌو کٌ کہىٌ ھیکل لاجٍ نے ،اسی
ے ہكۓ رفعل ٍے کہٌنے" :شٙبعُ کك شٌق نے" اسنیق رلنكق اقكاؿ شٌمؿ
ے شکھ ت
اختالػ کك سٌمٌ

ہیق۔

ے ،ظكھ ٙکی مٌ لی فٙالا ٌی الش شٌري کی مٖت
رفعل ٍے بل بھ ی سک ٙکیٌ ھیکل متعل کی ت حٖبٖ کی لۓ
س ِع لَد َُر ُه َوعَلَى الْ ُممْ ِت ِر لَد ُْر ُه
ے لۓ
کٌ اعتیٌش کیٌچٌۓ گٌ ،اس ه
ے بل اششٌر بٌشي رلیؿ نے {( َو َم ِت ّ ُعو هُ َّن عَلَى الْ ُمو ِ
سنِ َ
ٌن} (الی قٙم ()347 :انہیق کچھ ىل کچھ ربه ٙشخصُ کٙل ،لسعُ لاى
وف َحمًّا عَلَى الْ ُم ْح ِ
َمتَاعًا ِبالْ َمعْ ُر ِ
ے سے شخصُ ک،ًٙ
ے ط ٙیق
ا ب ًی جیثیُ كےنطٌیؼ الش تىگٖسُ ابًی جیثیُ كے نطٌیؼ  ،انہیق بھ ل

ب ل ىی ؽ آر می كق ب  ٙحؼ نے )۔

آبُ م٘کكشم ٍے رل جیٛلق کی شٙط ل گٌئ نے ،مٙر کی خكش حٌ لی الش تىگٖس تی کٌ اعتیٌش کیٌ

ے سے ہك ،معٙلػ طٙی قل ،لكگكق كے شسـ ل شلاخ ب ٙوكقكػ نے،
چٌۓ گٌ ،رلسٙا ،ربىٌ معٙلػ ط ٙیق

ے ہیق ،اس آئیف کٌ کہىٌ ھیکل شٌري کی مٖت اس معٙلػ کی
ے شھ ت
حك (چٌىت كے اعتیٌش سے) بٖ ل ت

ے میق کتىٌ نكصٌف
ے گٌ کل ب یكي کك طالؼ كے ىتیؼ
بہتٙبف تعیی ٙنے ،اس مٖت كے سشبعل بتل چى

ہكشھٌنے۔

رلسٙا وكضكع  :طالؼ رلكاىٌ

طالؼ رلكاٍے کٌ نطلٍ ،قٌضی كےسشبعل (حكصً میق) عالچٖ گی کٙلاىٌ  ،بل تك معٙلػ
ھیکل طالؼ – اعؿ كے اعتیٌش سے – ظكھ ٙكے اختیٌش میق نے ،الش جٍ اضرلاخی ضىٖ گی کی گٌصي،

ے شٙبعُ چٌھ تی نے لیسی نہیق چ ؿ ش ھی نے ،الش لم ـكصٖ یكشا ہكتٌ ًظ ٙنہیق آشھٌنے جس
جی س
ے شٌري ہك ئی تھ ی ،گھ ٙمیق سکكف،محیُ ،الش ہنٖشري کی جگل ،ىٌ چٌ قی الش س خُ نفٙت ٍے
کی لۓ
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مے لی ہك ،ظكھ ٙلب یكي رلنكق کك ،بٌرلنكق میق سےکسی ابؽ کك ایسی ت ن لیػ ل شىْ کٌ سٌمىٌ کٙىٌ بٚ

ے ابىٌ حؼ استعنٌؿ کٍٙے
شھٌہك ،ج س نٌ رلش کٙىٌ من هف ىل ہك ،تك ظكھ ٙب ٙلاجٍ ہكتٌ ھیکل طالؼ کی لۓ
ے سے ب یكي کك طالؼ ربًٖ ،اگ ٙای سٌ نہق کٙب گٌ تك ظٌلـ قٙاش ربٌچٌۓ گٌ ،الش اگ ٙمسئلل
ے ط ٙیق
ہكۓ بھ ل
ے کل مشٌکؿ کٌ چؿ ى نٌلىٌ
ے بیش ہك تك اس ظلـ کك رلش کٙىٌ اسىی سمل راشي نے ،اسلۓ
قٌضی كے سٌمٌ

ے لاجیٌت میق راخؿ نے ،جىٌى حل (رلنكق کی ش نٌبُ سى ه )ٙاگ ٙعالچٖ گی كے مهنؿ اسیٌب
اس ه

ے
بٌۓ چٌئیق ،تك قٌضی ظكھ ٙل ب یكي میق عالچٖ گی کٙلارب گٌ ،اسی کك ،طالؼ رلكاىٌ ،کہٌچٌتٌنے ،اس ه
ے ہیق :نكصٌف بٌ ت ن لیػ کی بىٌ ب( ،ٙگھ ٙب )ٙخٙح ىل کٍٙے کی بىٌ ب ،ٙگھ ٙسے ای سٌ
کئی اسیٌب ہكس ه ت
ے ىل رلش ہكىیكا لی ایسی نفٙت
غٌئٍ ہكىٌ ج سىی کكئ خی ٙىل ہك ،بٌ ب یكي کی حٌىٍ سے ظكھ ٙکی لۓ

،جس کی بىٌ ب ٙب یكي ،اضرلاخی ضىٖ گی كے فٙائض یكشي طٙد ارا نہیق کٙبٌ ش ھی نے ،ال ش ظكھ ،ٙب یكي کٌ

نطٌلیۂطالؼ یكشا نہیق ک ٙشھٌ نے ،تك اس صكشت میق ب یكي خلع کٌ نطٌلیل کٙسکتی نے ،بل سٌشي

دفصیؿ نے حك تیف رفعٌت میق آئیگی۔

***
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نكصٌف کی كچ ل سے طالؼ رىىٌ

ے میق ،اف كے ہـ مثؿ
ے ىتیؼ
ے ج سه
اگ ٙب یكي کك ظكھ ٙکی چٌىٍ سے کك ئی ای سٌ نكصٌف بہك ىؼ

ے
لكگكق كے رشمیٌف معٌشٙت کٌ ب ٙقٙاش شہىٌ رظكاش ہك چٌتٌہے ،تك اس صكشت میق ب یكي کك طالؼ لی ٌ

کٌ حؼ ہے  ،جىٌى حل اگ ٙظكھ ٙاسے طالؼ ىل رً ،تك لم ابىٌ معٌملل قٌضی كے بٌس لی حٌۓ  ،حك

نكصٌف ثٌبُ ہكٍے کی صكشت میق ظكھ ٙسے اس كے طالؼ شٖم ہكٍے کٌ فیصلل سىٌرً گٌ ،ضٙش
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بٌ نكصٌف کی لچل سے رى ئی چٌى یكا لی بل طالؼ ،ار ٌی رشجے کی چٖا ئی کٙاٍے لا لی طالؼ لاقع ہك گی،

ے نھ ٙكے
ے اس لقُ تؽ میٌد ىل ہك گی جٍ تؽ کل ى ۓ
ے خٌلىٖ کی لۓ
ے میق بل ب یكي ،ا ب ٌ
ے ىتیؼ
ج سه

سٌتھ اضس ٙنك ى نٌد ىل کیٌچٌۓ ،ی شٙطیکل بل طالؼ تیف طالقكق کٌ ت هنلل ىل ہك۔

______________________

بل رفعل ،طالؼ رلكاٍے کٌ بہال سیٍ بتٌش ھی نے ،لم نے  :نكصٌف کیكچل سے طالؼ رىىٌ،
ے ہـ مثؿ
ے ىتی حل میق اى ه
ے تك اس نكصٌف کٌ معیٌش بتٌش ھی ھیکل لم " :ای سٌ نكصٌف ہك ،ج س ه
سٍ سے بہ ل

لكگكق كے رشمیٌف معٌشٙت کٌ ب ٙقٙاش شھىٌ رظكاش ہكچٌتٌنے"۔ بہٌق نكصٌف کٌ نط لٍ  :ظكھ ٙکی

ے ح ھكصً شکھىٌ،
کكئ ایسی بٌت ،بٌ ای سٌ عنؿ ،بٌ چٌف یكحھ ک ، ٙبغی ٙکسی شٙعی ع٘ش كے اسکك ای س

ے ،بٌ اسىی عٛت متٌث ٙہك"۔
جس سے ب یكي کك ج سنٌ ٌی بٌ نفسیٌ تی ت ن لیػ بہك ىؼ

ے لامے نكصٌف کی اس ب حّ میق ہـ ،بال اطالع ظكھ ٙكے غٌئٍ ہكٍے
ب یكي کك بہكى ح ٌ
ے کل عٌـ
سے ،بٌ گـ ہكٍے سے  ،بٌ تىگٖس تی کی بىٌ ب ٙہكىیكامے نكصٌف کی ب حّ نہیق ک ٙشنے ہیق ،اسلۓ

طكش ب ٙاف چٌىت میق ب یكي کك قصٖا ت ن لیػ بہكى حٌىٌ نہیق نے ،ب لکل بغی ٙظكھ ٙكے اشارً كے،

ب یكي کك نكصٌف بہكىٓ شھٌنے ،اسی طٙد ظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف ہكٍے لامے حھگ ًٚبھ ی

ے کل بل ،اگ ٙجیکل ب یكي کك نكصٌف بہكى حٌتے ہیق ،مگ ٙعٌـ طكش بٙ
ہنٌشً ضب ٙب حّ نہیق ہیق ،اسى

ے ہیق۔
رلنكق ہی اف حھگٚلق کٌ سیٍ بى ت
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ظكھ ٙل ب ی كي كے رشمی ٌف عال چٖ گی کٌ ح كاض بی ٖا کٙىی ك امے نكصٌىٌت کی قسنی ق :

نكصٌف (بٌ ت ن لیػ) کی م٘کكشم بٌى تعٙیػ سے بتل چ لتٌ ھیکل اسىی رل قسنیق ہیق :ابؽ

ے
ے  ،جی س
ج سنٌ ٌی نكصٌف لت ن لیػ ،اس سے مٙار ،ہ ٙلم ت ن لیػ بٌ ضخـ ،حك ب یكي كے ج سـ کك بہك ىؼ

مٌشىٌ ،حكث بہكى حٌىٌ  ،ضخ وی کٙربىٌ ،الش تیٛاب زالىٌ لغیٙم ۔

رلسٙا معٍكي :بعًی ہ ٙلم ت ن لیػ ،حك نفسیٌ تی طكش ب ٙبہكى حٌئ چٌۓ ،بٌ اسىی عٛت بٙ

جٙػ آۓ ،بٌ اسىی آبٙل ب ٙبٌؿ آۓ ،ج سنیق گٌ لی گلكخ ،بے ع ٛتی  ،اہٌىُ ،الش ہ ٙقسـ کٌ الٛاـ

شٌمؿ نے ،الش اف رلنكق میق شٙط بػی ھیکل چٌف یكحھ ک( ٙقصٖا ) کیٌچٌ شھٌھك ،الش اسنیق کكئ

شٙعی بہلك بھ ی نغن ٙىل ہك۔

اس رفعل ٍے بتٌبٌ کل " اگ ٙظكھ ٙکی حٌىٍ سے ب یكي کك نكصٌف بہكىٓ چٌۓ ،تك اس صكشت

ے کٌ حؼ نے ،جىٌى حل اگ ٙظكھ ٙاسے طالؼ ىل رً ،تك لم ابىٌ معٌملل قٌضی كے
میق ب ی كي کك طالؼ لی ٌ

ے طالؼ شٖم ہكٍے کٌ فیصلل
بٌس مے چٌۓ  ،حك نكصٌف ثٌبُ ہكٍے کی صكشت میق ظكھ ٙسے اس ه

سىٌ رً گٌ" سٌتھ ہی اس رفعل ٍے اس طالؼ کی جیثیُ بھ ی بتٌري ،ضٙش بٌ نكصٌف کی لچل سے

ے میق بل
ے ىتیؼ
رىئ چٌٍے لا لی بل طالؼ " ،ار ٌی رشجے کی چٖائ کٙاٍے لا لی طالؼ لاقع ہك گی ،ج س ه

ے نھ ٙكےسٌتھ اض س ٙنك ى نٌد ىل
ے اس لقُ تؽ میٌد ىل ہك گی جٍ تؽ کل ى ۓ
ے خٌلىٖ کی لۓ
ب یكي ا ب ٌ
ے کل ب یكي کی چٌىٍ سے عٖالُ کٌ
کیٌچٌۓ ،ی شٙطیکل بل طالؼ تیف طالقكق کٌ ت هنلل ىل ہك" اسلۓ

ے کٌ نطلٍ ہی بػی ھیکل لم ظلـ رفع کٙىٌ چٌھ تی نے ،الش شٌري کٌ بىٖھف تكصىٌ چٌھ تی نے،
سہٌشا لی ٌ

الش اگ ٙلاقع ہكىیكا لی طالؼ شجعی ہك ،تك ظكھ ٙعٖت كے رلشاف ب یكي كے بٌس لكث سکتٌنے ،الش بھٙ

سے نكصٌف بہكى حٌسکتٌنے ،اسطٙد طالؼ کٌ ـكصٖ یكشا نہیق ہكگٌ ،اسیكچل سے طالؼ بٌئف
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(چٖاکٙى یكا لی) لاقع ہك گی ،الش رفع ضٙش كے لاجٍ ہكىی ىی رلیؿ حغٙت ابف عیٌس (شض)سے

مٙلي بل چٖبّ نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ ٍے اششٌر فٙمٌبٌ نے ":ىل نكصٌف بہكى حٌل الش ىل نكصٌف

اٹھٌك" (جسف چٖبّ  ،مٌلؽ ،اجنٖ ابف مٌچل راشقط ًی  ،چٌکـ ب ینلی)۔

***
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خٙح ىل ک ٍٙے ب ٌ ى بتل ہك ىی ىی ل چ ل سے طالؼ رىىٌ

ے ،بٌ گـ
اگ ٙظكھ ٙب یكي ب ٙخٙح ىل ک ،ًٙبٌ اسے ح ھكص ک ٙات ًی رلش چالچٌۓ کل اس کٌ بتل ىل چى
ے چٌلُ اسیٙي میق ہك  ،الش کچھ عی ًی مٌؿ ىل ح ھكص اہك کل جس سے لم خٙح
ہك ،بٌ طكبؿ مٖت کی لۓ

ے ،بٌ مٌؿ تك ہك ،مگ ٙرلشي لچٖا ئی کی لچل سے اسے اسبُ ہكشہی ہے تك اف صكشتكق میق،
چال س ه

ے کٌ حؼ ہكگٌ۔
شٙعی اج نٌـ میق م٘کكش شٙائط ل ضٌبطكق كے نطٌیؼ اسے طالؼ مٌىگ ٌ

________________________

ے ب یكي كے حؼ کٌ بل رلسٙا سیٍ نے ،لم بل کل ظكھ ٙکی چٌىٍ
قٌضی سے نطٌلیۂ طالؼ کی لۓ

ے ،طالؼ رلكا
ےچٌٍے کی بىٌ ب ٙکل اس نٌ بتل ىل چى
سے ب یكي ب ٙخٙح ىل کٍٙے ،بٌ اسے ح ھكص ک ٙات ًی رلش چى

رب حٌۓ ،بل حؼ ب یكي کك بطكش اچٌضت ربٌ گیٌنے ،کل چٌنے تك استعنٌؿ کٙكے (طالؼ مٌىؾ مے) ،بٌ

ے۔
ے چٌؿ ب ٙعی ٙک ٙمے ،الش طالؼ ىل مٌى و
ابٌ

ے کل اض شلۓ شٙبعُ ،بل ابؽ عٌـ اصكؿ ھیکل ىل
اس حؼ کی شٙعی بىیٌر نكصٌف نے ،اسلۓ

ے کل اہلل تعٌ لی ٍے
نكصٌف بہكى حٌك ،الش ىل نكصٌف بٙراشُ کٙل ،الش اضالل نكصٌف ضٙلشي نے ،جی س
ارو هُ َّن لِت ُ َ
بطكش خٌص ب یكیكق کك نكصٌف ىل بہكى حٌٍے کٌ ج هـ فٙمٌبٌنےَ { :و َ َ ت ُ َ
ضٌِّمُوا عَلٌَْ ِه َّن
ض ُّ
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ّ
ے كے
وف} (الطالؼ ( )7 :الش اف کك تىؾ ک ٍٙے كے ل ۓ
ے ت ن لی ػ ىل رل ۔ الش ( بؼ
۔۔۔۔و أْت َ ِم ُروا َب ٌْنَكُم ِب َم ْع ُر ٍ
َ
ب ٌشً م ی ق ) ی سىٖ ب ٖم ط ٙی ؼ سے وكاؼ فُ شکھك ) ۔
وف أ َ ْو تَسْ ِرٌح ِبإِ ْحسَان} (الی قٙم ( ،)33::طالؼ ( شجعی )رلبٌش نے،
ان فَإِ ْمسَان ِب َمعْ ُر ٍ
{ الطَّالَقُ َم َّرت َ ِ
ے سے شخصُ کٙربٌ چٌۓ) ،الش بل کسی طٙد
ے ط ٙیق
ے بٌس شکھٌ چٌۓ ،بٌ بھ ل
بھ ٙبٌ تك سیٖ ھی طٙد ا بٌ

بھ ی مىٌسٍ نہیق کل ب یكیكق کك اف چٌىت میق ت ن لیػ ب ٙعی ٙکی تل قیف کی حٌۓ۔

(نطٌلیل طالؼ كے حؼ کٌ) بل رلسٙا سیٍ رل جیٛلق ب ٙمشتنؿ نے:

بہلی ج ی  : ٛخٙح ىل کٍٙے کی بىٌ ب ٙطالؼ رلكاىٌ۔

ے کی بىٌب ٙطالؼ
ے معٌمى
ے چٌٍے  ،بٌ اس جی س
رلسٙي ج ی  : ٛى بتل ہكىی ىی چٖ تؽ رلش چى

رلكاىٌ،

بہال مسئ لل :خٙح ىل کٙىی ىی بىٌ ب ٙطالؼ رلكاىٌ ،اگ ٙظكھ ٙخكش حٌؿ نے ،قصٖا خٙح نہیق کٙ
ے بھ ی تیٌش نہیق ہے  ،اس صكشت میق نكصٌف
ے کی لۓ
شھٌ نے ،اب ًی ضٖ ب ٙاصا ہكانے ،طالؼ ر ب ٌ

(بہكى حٌٍے کٌ عٛـ) لاضٔ نے۔

مگ( ٙاس صكشت میق) جیکل ظكھ ٙغٙبٍ الش تىگٖسُ ہك ،مىٌسٍ کٌ ـ كے حعكؿ
ے مىٌسٍ بل ھیکل
میق کٌمیٌب بھ ی نہیق ہك شھٌنے ،تك بھ ٙلم مع٘لش نے ،اض شلۓ شٙبعُ ب یكي کی لۓ

ظكھ ٙکی تىگٖس تی ب ٙعی ٙکٙكے اس نٌ ہٌتھ بٹٌۓ ،الش منکىل چٖ تؽ اس نٌ سٌتھ رً۔

الش اگ( ٙاس تىگٖس تی كے چٌؿ ب )ٙعی ٙکی طٌقُ نہیق نے ،ظكھ ٙطالؼ بھ ی نہیق رً
ے بیش ک ،ًٙتٌکل لم اف رلنكق كے رشمیٌف عالچٖ گی
شھٌنے ،تك بھ ٙابىٌ مسئ لل قٌضی كے سٌمٌ

کٙلارً۔
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شٙعی طكش ب ٙبل چٌئ ٛنہیق  ،کل عكشتكق سے ىضهی طكش ب ٙبل نطٌلیل کیٌ چٌۓ کل ظكھٙ
ے کل سٌشً ايسٌف
کی حٌىٍ سے بہكى حٌۓ چٌىیكامے نكصٌىٌت الش ت نٌلیػ بٙراشُ ک ٙتی شہیق ،اسلۓ
ے نہیق ہكتے ،اسی طٙد عكشتیق بھ ی ظكھٙلق کی غٙب بی  ،تىگٖس تی  ،الش گھ ٙب ٙخٙح کٙىی ىی
ابؽ جی س

ے ب ٙابؽ جی سٌ عی ، ٙالش بٙراشُ کی طٌقُ نہیق شکھ تی ہیق۔
طٌقُ ىل شکھ ٌ

گھ ٙب ٙخٙح ىل کٙىی ىی بىٌ ب ،ٙقٌضی کی چٌىٍ سے عالچٖ گی ،اگ ٙرلنكق میق میٌشٙت كے بعٖ
ے کل امنٌف ھیکل عٖت كے رلشاف ،ظكھ ٙکی مٌ لی چٌلُ
ہك تی ہے ،تك بل طالؼ شجعی ہك گی ،اسلۓ

سٖھٙچٌۓ ،تك ج هنُ اسی میق ًظ ٙآ تی نے ،کل طالؼ شجعی ہك ،تٌکل عٖت كے رلشاف ،اگ ٙظكھٙ

ے قٌب ؿ ہكچٌتٌنے تك اضرلاخی ضىٖ گی بوھٍٙے سے بٓ چٌۓ گی ،ہٌق اگ( ٙظكھ ٙكے ب یكي
خٙح کٙىی ه

ے عٖت ختـ ہكچٌۓ تك بھ ٙطالؼ بٌئف ہك گی۔
ے سے بہ ل
كےبٌس) لك ٹ ٌ

خہٌق تؽ رلس ًٙمسئ لل کٌ معٌملل نے لم بل کل " ظكھ ،ٙب یكي کك ح ھكص ک ٙات ًی رلش
ے اسیٙي میق ہك ،اف اسیٌب کی بىٌ ب ٙطالؼ
ے بٌ گـ ہك ،بٌ طكبؿ مٖت کی لۓ
چالچٌۓ کل اس نٌ بتل ىل چى

ے" کٌ نطلٍ بل ھیکل ،کسی کك اسىی وكحكر گی کٌ علـ ىل ہك ،کل
رلكاىٌ  "،ای سٌ غٌئٍ ہكىٌ کل بتل ىل چى

ے
کہٌق ہے ،اسىی کك ئی خی ٙىل ہك ،ج تی کل بل تؽ بتل ىل ہك کل ضىٖم نے بٌ فكت ہكگیٌ ،الش جٍ اس ه

ے کل کكئ گـ شٖم ہك ،بٙ
ے کٌ کكئ اعتیٌش نہیق  ،جی س
ضىٖم بٌ مٙرم ہكٍے کی خی ٙنہیق تك جگل چٌ ى ٌ

ے ہیق،
ے شھ ت
خالػ اس صكشت كے  ،کل ج سنیق غٌئٍ ہكىیكامے كے چٌىت گھ ٙلالكق تؽ بہكى ح ت

ے کٌ حؼ ب یكي کك چٌعؿ نہیق شنے گٌ)۔
(تك اس صكشت میق طالؼ مٌىگ ٌ

اس رفعل ٍے سک ٙکیٌ ھیکل اسطٙد کٌ غٌئٍ ہكچٌىٌ  ،ای سٌ سیٍ نے ج سىی بىٌب ٙعكشت کك

ے کٌ حؼ مؿ چٌتٌ نے کل ظكھٍ ٙے کچھ عی ًی مٌؿ ىل ح ھكصا ہك ،کل جس سے لم
اس شٙط ب ٙطالؼ لی ٌ
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ے  ،بٌ مٌؿ تك ہك ،مگ ٙرلشي ل چٖائ کی لجیل سے اسے اسبُ ہك شہی نے ،آئیف کی بػی
خٙح چالس ه

ی سىٖ ،مٌلىی الش جىیلی حغٙات کٌ م٘ھٍ نے ،لچل اسىی بل ھیکل اسنیق نكصٌف عٌػ ًظ ٙآشھٌ

ے اس آئیف ٍے کٌ فی
ے لۓ
نے ،الش قٙآ ٌی ج هـ " بھالئ سے شلكے شکھك" ب ٙعنؿ بھ ی نہیق ہكشھٌ نے ،ج س ه

رلی لیق بیش کی ہیق۔
ے ب ی كي کك کت ًی مٖت رشکٌش ؟
عال چٖ گی کی لۓ

ػ قل اسالهی میق گـ شٖم كے اىتظٌش کی حك مٖت مىٌسٍ سنچھ ی گئی نے لم قٌضی كے

ے گ٘ش چٌٍے كے بعٖ ،اگٙ
ے مسئ لل بیش ہكٍے سے چٌش سٌؿ تؽ کی مٖت نے ،اف چٌش سٌلكى ه
سٌمٌ

ظكھ ٙكے بٌجیٌت ہكىی نٌ ی قیف ىل ہك ،تك بھ ٙب یكي متك فی ظكھ ٙکی عٖت گ٘اشبگی ،اس مٖت کی
ے نہیق شکھٌ گیٌنے ،ب لکل گـ شٖم شخص
تٙجیٔ میق سالمتی ،بٌ ھالکُ كے کسی عمكهی معیٌش کك سٌمٌ
ے اس مٖت تؽ اىتظٌش كے حغٙت عن – ٙشضی اہلل عىل  -كے فیصلل کك رلیؿ بىٌتے
کی ب یكي کی لۓ
ہكً ،گنشٖ گی كے تنٌـ چٌىت میق اسی محٖر مٖت کٌ اعتیٌش کیٌگیٌ ً  ،1ىی ٛبل مٖت ،گـ شٖم کی
ے معمكؿ چٖ تؽ مىٌسٍ نھلُ رب تی نے ،تٌکل اگ ٙضىٖ گی کٌ ی قیف ىل ہك تك اىتقٌؿ
چٌلُ کی تٌکیٖ کی لۓ

کك تٙجیٔ رب حٌۓ۔

بعض اسالهی منٌلؽ كے عٌئلی قكاىیف ،گـ شٖ گی كےاسیٌب کی بىٌ ب ٙاس مٖت کی ت حٖبٖ

ے ہیق ج سنیق ہالکُ کٌ ی قیف ہك ،بٌ عحیٔ سٌلـ ہكىی نٌ،
میق کسی قٖش دفصیؿ سے کٌـ لی ت
ے ہیق۔
خكاہشنىٖ حغٙات اف قكاىیف کٌ نطٌلعل کٙس ه ت

 1۔ ابف قٖامل :النغًی 598 /8 ،۔
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خہٌق تؽ وكحكرم رفعل میق م٘کكش ا سی( ٙقیٖي) شخص کٌ مسئ لل نے ،تك اسىی ضىٖ گی الش

وكت کٌ مسئ لل تك لاضٔ نے ،الیتل چٌلُ اسیٙي میق ہكىی ىی بىٌب ٙجیٙا ،ب یكي سے رلش نے ،جىٌى حل

ے بٌلحكر اس نٌ ج هـ بىٌ ع٘ش كے
اس نٌ چٌؿ اس غٌئٍ شخص کیطٙد نے ،ج س نٌ چٌؿ معلكـ ہك ،اس ه
ے
ے کل اسکك ا ب ٌ
غ ٌئٍ شخص جی سٌ ہكگٌ ،الش اسىی اسیٙي کك ع٘ش بھ ی نہیق سنچھٌ چٌۓ گٌ ،اسلۓ

جٙـ کی بىٌ ب ٙجیؿ کی سٛا ہكئ نے۔
ے
امٌـ مٌلؽ الش امٌـ اجنٖ کٌ خیٌؿ ھیکل اگ ٙظكھ، ٙبغی ٙکسی ع٘ش كے طكبؿ مٖت کی لۓ
ے نكصٌف رم ثٌبُ ہك شہی ہك  ،ىی ٛگىٌم میق میتال
غٌئٍ ہكچٌۓ ،الش اسىی عٖـ وكحكر گی ،ب یكي کی لۓ

ے مٌؿ ہك بٌ ىل ہك ،بػی
ے بٌس خٙح کی لۓ
ے کٌ حؼ نے ،چٌنے اس ه
ہك ىی نٌ اىٖی شل ہك ،تك اسکك طالؼ مٌىگ ٌ
ےاسی ٙشخص کٌ ہے۔
چٌؿ بٚي مٖت کی لۓ

ے بعٖ اىلكگكق میق طكبؿ مٖت كے بٌشً میق اختالػ بیٖا ہكگیٌ ،امٌـ مٌلؽ کٌ
بھ ٙاس ه

ے ہیق  ،الش حغٙت
کہىٌ ھیکل بل ابؽ سٌؿ نے  ،جیکل امٌـ اجنٖ فٙمٌتے ہیق کل بل حھ هہی ٌ

عن(ٙشض) سے مٙلي اث ٙاىىی رلیؿ نے ،ج سنیق آة ٍے ب یكي سے ظكھ ٙکی رلشي کی ضبٌرم سے

ے ـقٙش کی نے( ،عحیٔ اث ، ٙب ینلی ،عیٖ الٙضاؼ)۔
ضبٌرم مٖت ،حھ هہی ٌ
ے اب ًی ب یكیكق كے سٌتھ خلكت کٌ ًظٌـ شٙلع کیٌ
ے قیٖیكق کی لۓ
بعض اسالـ منٌلؽ ٍے ا ب ٌ

ہے،خہٌق قیٖي اب ًی ب یكي كے سٌتھ  ،بطكش خلكت شٙعی كے تيھٌ لقُ گ٘اش سکتٌنے ،اگ ٙای سٌ ہك
ے کٌ حؼ نہیق نے ،ی شٙطیکل ب یكي كے بٌس ظكھ ٙکٌ کچھ
تك بھ ٙبظٌھ ،ٙقیٖي کی ب یكي کك طالؼ مٌىگ ٌ

مٌؿ ہك جس سے لم خٙح کٙسکتی ہك۔
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ظكھ ٙکی رلشي کی بىٌ ب ٙعالچٖ گی اگ ٙقٌضی کٙلاۓ ،تك جىیلی م٘ھٍ میق بل عالچٖ گی بطكش

فسٕ كے سنچھ ی چٌئیگی  ،جیکل مٌلىی م٘ھٍ میق بل عالچٖ گی ،طالؼ بٌئف شنٌش ہك گی ىل کل فسٕ۔

***
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ے معٌلضل كے ـقٌب ؿ ري چ ٌىی كا لی طالؼ)
ے گۓ
خلع (ب ی كي کی طٙػ سے ظكھ ٙکك ارا ک ۓ

ے سیٍ كے بغی ٙکل حك طالؼ بٙاۓ ضٙش کٌ
ے ظكھ ٙکیطٙػ سے کسی ای س
اگ ٙعكشت ،ا ب ٌ

ے کی مت حنؿ ىل ہك،تك
ے سٌتھ شہ ٌ
ے ،ىیٛا س ه
وكجٍ ہك ،اسکك ىٌ ی سىٖ کٍٙے ،الش اس سے ن فٙت کٍٙے ل و
ے
ے کٌ حؼ ہكگٌ (اس شٙط ب )ٙکل طالؼ ہكٍے ب ٙعكشتكق کك حك حمكؼ ملت
ے عكض طالؼ لی ٌ
اسے اس ه

ے ہیق اًھیق لكٹٌرً۔
ے ت حٌئػ ر ب ۓ
ہیق ،اف سے رسُ بٙراش ہك چٌۓ ،الش ظكھٍ ٙے ،حك نھ ٙالش ت ح ف

ے ہیق  ،حك حقی قُ میق فٙی قیف كے بٌہوی ادفٌؼ سے ہك تی ہے،
اس جیسی طالؼ کك خلع کہ ت

اگ ٙفٙی قیف ادفٌؼ ىل کٙسکیق ،بٌ ظكھ ٙضبٙرس تی بٌت ىل مٌٍے ،تك ب یكي ابىٌ معٌملل قٌضی كے بٌس مے

ے دفٙیؼ کىىٖم طالؼ لا لی نطل قل ہكٍے کٌ فیصلل سىٌرً۔
چٌۓ گی  ،تٌکل لم ظكھ ٙسے اس ه

_____________________

ے م٘ھٍ كے اعتیٌش سے خلع
ے ابٌ
اس رفعل میق خلع كے مسٌئؿ کٌ سک ٙہكگٌ ،ػكھٌو ٍے ا ب ٌ
کی مختلػ اؿ فٌظ میق تعٙیػ کی نے ،کسی ٍے اسکك طالؼ مٌىٌنے ،تك کسی ٍے فسٕ( )1۔
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ے شٙعی عنؿ کٌ ىٌـ
خلع  ،ظكھ ٙکی چٌىٍ سے خلع ،بٌ طالؼ كے عیغل كے سٌتھ ،ابؽ ای س

نے ،ج سىی بىٌ ب ٙظكھ ٙل ب یكي كے رشمیٌف  ،اس مٌؿ كے عكض عالچٖ گی ہكچٌ تی نے ،ج سىی

ارائیگی کٌ ب یكي ٍے لعٖم کیٌنے ،ج سکك بٖؿ خلع ،بٌ معٌلضل خلع کہٌ چٌتٌنے۔

خلع کی مشٙل عی ُ:
ے حكاض كے بٌشً میق ادفٌؼ نے ،الش اسىی رلیؿ :اششٌر بٌشي نے  :
تنٌـ علنٌو کٌ اس ه
ان َو ََ ٌَ ِح ُّل لَكُ ْم أَن تَؤ ْ ُخذُو ا ْ ِم َّما آتٌَْت ُ ُمو هُ َّن شٌَْئًا إِ ََّ
ان فَإِ ْمسَان ِب َمعْ ُر ٍ
وف أ َ ْو تَسْ ِرٌح ِبإِ ْح سَ ٍ
{ الطَّالَقُ َم َّرت َ ِ
ح عَلٌَْ ِه َما فٌِ َما ا ْفتَدَتْ ِب ِه ِ} ( البمره:
اّلل فَالَ ُجنَا َ
اّلل فَ ِإ ْن ِخفْت ُ ْم أَ ََّ ٌُمٌِ َما ُحدُودَ ّ ِ
أَن ٌَ َخافَا أَ ََّ ٌُمٌِ َما ُحدُودَ ّ ِ
 ()،229طالؼ (عٙػ) رلبٌش ہے (بعًی جٍ رل رفعل طالؼ رً ري چٌئے تك) بھ( ٙعكشتكق کك)

ے ربىٌ بٌ بھال ئی كے سٌتھ ح ھكص ربىٌ۔ الش بل چٌئ ٛنہیق کل ح ك هہٙ
ب ٌ تك بطٙیؼ شٌئستل (ىنٌد میق) شہٌ

ے ہك اس میق سے کچھ لایس مے لك۔ ہٌق اگ ٙضف ل ظكہ ٙکك خكػ ہك کل لم اہلل کی
تـ اف کك رً جه

چٖلق کك قٌئـ نہیق شکھ سکی ق لے تك اگ ٙعكشت (خٌلىٖ كے ہٌتھ سے) شہٌ ئی ب ٌٍے كے ب ٖمے می ق

کچھ رً زامے تك رلنكق ب ٙکچھ گىٌم نہی ق) ،آبُ کٌ اتىٌ حصل اسی میق م٘کكشم شٙطكق كے سٌتھ،

خلع كے حكاض سے متعلؼ نے ،ـفسٙبف کٌ بػی کہىٌنے۔

الش حغٙت ابف عیٌس (شض) سے مٙلي (بل چٖبّ بھ ی خلع کی رلیؿ نے) ،ج سنیق سکٙ

کیٌگیٌ ھیکل ،حغٙت ثٌبُ بف قیس کی اھلیل ى بی کٙبـ (ص) کی خٖمُ میق چٌض ٙہكئیق الش فٙمٌبٌ":
ے بعٖ اگ ٙمیق
ے کكئ ش نٌبُ نہیق نے ،مگ ٙاسالـ كےچل قل میق آىی ه
ثٌبُ كے اخالؼ الش ربف سے مچل

ے سٌتھ شہكق تك ىٌش هٙي كے شلبل سے زش تی ہكق  ،تك ى بی کٙبـ (ص) ٍے فٙمٌبٌ " :اى نٌربٌ ہكا بٌغ
اى ه

لایس کٙسکتی ہك ؟" ،انہكق ٍے فٙمٌبٌ :خی ہٌق ،تك ى بی کٙبـ (ص) ٍے حغٙت ثٌبُ سے فٙمٌبٌ :بٌغ

قیكؿ کٙلك ،الش ابؽ طالؼ ربٖل" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي  ،يسٌئ ،ابف مٌچل) ،حغٙت سھؿ بف ایك
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جتنل کٌ کہىٌ ھیکل " بل اسالـ کٌ بہال خلع تھٌ" (عحیٔ چٖبّ  ،اجنٖ) ،ال حغٙت ابف عیٌس سے

مٙلي ھیکل حغٙت ثٌبُ کی اھلیل ٍے حغٙت ثٌبُ سے خلع مے لیٌ ،الش ى بی کٙبـ (ص)ٍے اىىی

عٖت کی مٖت ابؽ جیض شکھ ی" ( جسف چٖبّ ،ایكرالر  ،تٙم٘ي)۔

ے سی ٍ
ےظكھ ٙکی طٙػ سے ،کسی ای س
اس رفعل ٍے خلع کٌ سیٍ بتٌبٌ ھیکل  :اگ ٙعكشت ا ب ٌ

ے ،ىیٛ
كے بغی ٙکل حك طالؼ بٙاۓ ضٙش کٌ وكجٍ ہك ،اس کك ىٌ ی سىٖ کٍٙے  ،الش اس سے نفٙت کٍٙے ل و

ے کی مت حنؿ ىل ہك"۔
ے سٌتھ شھ ٌ
اس ه
ے بھ ی
بل خلع ،فٙی قیف كے بٌھ وی ادفٌؼ سے بھ ی ہكسکتٌنے ،بٌ بھ ٙمسئ لل قٌضی كے سٌمٌ

بیش کیٌ چٌسکتٌ ہے ،تٌکل لم ظكھ ٙسے اس ىی دفٙیؼ کىىٖم طالؼ لا لی نطل قل ہكٍے کٌ فیصلل
ے سے اى نٌش ک ٙشھٌ نے ،تك قٌضی طالؼ کٌ ج هـ
ے کل بل تك لاضٔ ھیکل ظكھ ٙطالؼ ر ب ٌ
سىٌرً ،اسلۓ

چٌشي کٙرب گٌ ،حغٙت ابف عیٌس(شض) سے مٙلي چٖبّ اسىی رلیؿ نے ،ج سنیق ى بی کٙبـ ٍے

ے کٌ ج هـ فٙمٌبٌ تھٌ۔
حغٙت ثٌبُ کك بٌغ قیكؿ کٙكے طالؼ ر ب ٌ

تٌبعیف میق سے حغٙت سعیٖ بف جیی ، ٙجسف بصٙي ،الش ابف سیٙبف کٌ کہىٌ ھیکل ظكھٙ

كے اى نٌش کی صكشت میق قٌضی کك خلع رلكاٍے کٌ حؼ چٌعؿ ہكچٌتٌ نے۔

(خلع کی صكشت میق) مىٌسٍ بل ھیکل بٖؿ میق ري چٌىیكا لی جیٛلق کی ت حٖبٖ ک ٙلی
ے ہیق  ،اف
ے رفعل ٍے یكق ت خنیىل ل گٌبٌ نے کل طالؼ ہكٍے ب ٙعكشتكق کك حك حمكؼ ملت
ے لۓ
چٌۓ ،اس ه

سے رسُ بٙراش ہكچٌۓ ،مثال نھ ٙوؤچ ؿ ،متعل ،عٖت كے ضمٌٍے کٌ خٙح ،ىی ٛظكھٍ ٙے حك نھٙ

ے ہكق انہیق لكٹٌرً ،الش بٖؿ خلع کی ت حٖبٖ ،اًصٌػ الش شلد شٙبعُ سے میؿ
ے ت حٌئػ ر ب ۓ
الش ت ح ف

کھٌتٌ عنؿ نے ،تٌکل ظكھ ٙکی حٌىٍ سے (نطٌلیل ب )ٙغلك سے ب حٌ چٌۓ۔
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ے ہیق۔
ے چٌ س ه ت
خلع كے الش بھ ی اج نٌمٌت ہیق حك ػكھ ی کتٌیكق میق ربو ل

***

447

تی سٙا وكضكع

عقٖ ى نٌد فسٕ کٙىٌ

ے اسیٌب سے متعلؼ نے ،اسنیق ابؽ ہی رفعل
بل وكضكع  ،عقٖ ى نٌد فسٕ کٍٙے ،الش اس ه

نے ،الش فسٕ متعٖر اسیٌب کی بىٌ ب ٙطالؼ سے مختلػ نے ،اف میق سے اھـ:

بہال :رلنكق کی حقی قُ :جىٌى حل فسٕ کٌ نطلٍ نے عقٖ ى نٌد کك س ًٙسے تكص ربىٌ ،بٙ

خالػ طالؼ كے ،کل اسنیق عقٖ ى نٌد کك ختـ کٙىٌ نے۔

رلسٙا :رلنكق كے اسیٌب :فسٕ بٌ تك عقٖ كے مىٌ فی کچھ اچٌىؽ بیش آىیكامےچٌ ىت کی بىٌ ب ٙہكتٌ
ے آئیق حك س ًٙسے عقٖ كے ىضهی ىل ہكٍے کٌ
ے چٌىت سٌمٌ
ہے ،بٌ بھ ٙعقٖ كے بٌل مقٌب ؿ ای س

نطٌلیل کٙتے ہكق ،اچٌىؽ بیش آىیكامے چٌىت کی مثٌؿ  :ب یكي کٌ اسالـ سے رسُ ب ٙراش ہكىٌ ،بٌ

اگ ٙمشٙکل تھ ی تك اسالـ قیكؿ کٍٙے سے اى نٌش  ،بٌ اب ًی خكشٖامف سے جىسی تعل قٌت کٌ قیٌـ ،الش عقٖ

ے چٌىت،
ے اختیٌش جی س
كے بٌل مقٌب ؿ چٌىت کی مثٌؿ  ،ظكھ ٙلب یكي میق سے کسی كے بٌلغ ہكىی ه

خہٌق تؽ طالؼ کٌ مسئ لل نے تك لم عحیٔ الش ىضهی عقٖ ى نٌد كے بعٖ عنؿ میق آ تی نے ،الش ج س نٌ

شنٌش ظكھ ٙكے حمكؼ میق سے ہكتٌ نے ،الش اسنیق ایسی کكئ جی ٛنہیق حك عقٖ ى نٌد كے مىٌ فی ہك

ے مىٌ فی ہك۔
 ،بٌ اسکك ىضـ کٙىی ه
ے فسٕ ى نٌد کی صكشت میق ب یكي نھ ٙکی حقٖاش نہیق ،جیکل
تی سٙا :رلنكق کٌ اث :ٙمیٌشٙت سے بہ ل

طالؼ كے ىتی حل میق ًعػ نھ ٙکی ـقٖاش ہك گی ،الش نھ ٙـقٙش ىل ہكٍے کی صكشت میق متعل کی

مست حؼ ہك گی۔

***
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رفعل " " :1

فسٕ کٌ سی ٍ

اگ ٙظكھ ٙل ب یكي میق سے کسی کك بھ ی ،رلس ًٙمیق کك ئی ایسی شٖبٖ قسـ کی خٌهی ًظٙ

آۓ حك ى عالخ ہك ،بٌ اس نٌ مٖت رشاض بعٖ عالخ من هف ہك ،الش اس خٌهی كے ہكتے ہكۓ ،بال

نغٙت جیىٌ من هف ىل ہك ،تك اس چٌلُ میق اسے رل نكق كے رشمیٌف دفٙیؼ ل چٖا ئی کٌ نطٌلیل کٍٙے

کٌ حؼ ہے ،ی شٙطیکل خٌهی كے قیؿ اض ى نٌد وكحكر ہكٍے کی صكشت میق ،لقُ ى نٌد  ،اسے اس کٌ

علـ ىل ہك  ،الش بعٖ میق معلكـ ہكٍے ب ٙاس ٍے عٙاجتٌ بٌ ضن ًی طكش ب ٙاس بٌت کٌ اظہٌش ک ٙربٌ ہك،

کل لم اس خٌهی سے خكش نہیق ہے  ،بٌ بل خٌهی ى نٌد كے بعٖ بیٖا ہك ئی ہك۔

ے لا لی خٌمیكق کٌ تعیف کٍٙے میق ت حٙبل کٌش لكگكق سے مٖر لی چٌۓ گی ،
دفٙیؼ کٌ سیٍ بى ٌ

الش فٙقُ ل چٖا ئی کك طالؼ نہیق ب لکل ى نٌد کٌ فسٕ ہكىٌ بٌ ٹكٹىٌ شنٌش کیٌچٌۓ گٌ۔

_________________

بل رفعل ،فسٕ ى نٌد کٌ ابؽ سیٍ بتٌش ھی لم نے( :ظكھ ٙل ب یكي میق سے کسی کك بھ ی)

رلس ًٙمیق شٖبٖ بیٖائشی خٌهی کی بىٌ ب ٙعالچٖ گی  ،اہلل تیٌشؽ لتعٌ لی ٍے شٌري کك چٌئ ٛقٙاش رب هٙ

ے سے خٌ لی ہكىی ىی ضنٌىُ ربق،
،اسکك اف تنٌـ سشائع سے گھی ٙلیٌ ،حك اض رلاخی تعل قٌت کك ہ ٙاس ش ۓ

جس سے شٌري کٌ ش فٌػ شی شل رھىٖ ىہك ،ىی ٛاس بٌت کی ضنٌىُ ربق کل لم ابىٌ نفسیٌ تی ،مٌ لی
ے آچٌ تی نے ،
 ،الش معٌش ٙتی کٙراش ب خك پی ارا کٙسکیق ،جىٌى حل جٍ کكئ ایسی بیٖائشی خٌهی سٌمٌ

حكاس شٌري كے ـكصٖ میق شکٌلث بف ش ھی نے ،تك بھ ٙاض شلۓ شٙبعُ ،اس عیٍ کی بىٌ ب ،ٙظكھٙ
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ل ب یكي میق عالچٖ گی چٌئ ٛنے ،مثال جىسی کنٛلشي ،اعغٌۓ تىٌسلی میق کكئ عیٍ ،عقلی

کنٛلشي الش چ٘اـ لغیٙم۔

ػكھٌو میق بیٖائشی خٌهی کی بىٌ ب ٙعالچٖ گی كے بٌشً میق کچھ اختالػ نے ،اکث ٙعلنٌو کٌ

خیٌؿ ھیکل بل چٌئ ٛنے ،الش بػی اس آئیف کی ی سىٖ نے۔

جنفی الش مٌلىی حغٙات کٌ کہىٌ ھیکل بل عالچٖ گی طالؼ بٌئىل شنٌش ہك گی  ،جیکل شٌفعی الش

جىیلی حغٙات کٌ م٘ھٍ ھیکل بل عالچٖ گی فسٕ کہالئ چٌئیگی ،الش بػی اس آئیف کی ی سىٖ نے۔

اس رفعل ٍے خٌهی کی بىٌ ب  ٙعال چٖ گی کی کچھ شٙطی ق ش کھ ی ہی ق :
 . 2ایسی شٖبٖ خٌهی ہك حك ىعالخ ہك ،بٌ اس نٌ مٖت رشاض كے بعٖ عالخ من هف ہك۔
 .3اس خٌهی كے ہكتے ہكۓ  ،بال نغٙت جیىٌ من هف ىل ہك۔
 .4قیؿ اض ى نٌد اس خٌهی کی وكحكر گی کٌ علـ ىل ہك۔
 .5بعٖ میق معلكـ ہكٍے ب ،ٙعٙاجتٌ بٌ ضن ًی طكش ب ٙاس خٌهی سے عٖـ شضٌ مىٖي کٌ اظھٌش

ک ٙربٌ ہك ،بٌ بل خٌهی ى نٌد كے بعٖ بیٖا ہكئ ہك۔
ے کی شٙعی رلیؿ اششٌر بٌشي نے { :فَ اسْؤَلُو ا ْ أ َهْ َل ال ِذّك ِْر إِن كُنت ُ ْم  ََ تَعْلَ ُم َ
ون}
ت حٙبل کٌش لكگكق سے مٖر لی ٌ

(اىىییٌو ( ) 8 :ا ھؿ علـ سے یكحھ لك اگ ٙتهھیق علـ ىل ہك تك)  ،تنٌـ ـفسٙبف کی شاۓ بل ھیکل اھؿ
علـ سے مٙار ہ ٙمیٖاف الش ہ ٙفف كے ت حٙبل کٌش افٙار ہیق۔{ َو َ َ ٌُنَ ِبّئُنَ ِمث ْ ُل َخ ِبٌر}(فٌط ( )25 :ٙت ح ٙب ل
کٌش افٙار کیطٙد تهھی ق کكف آگٌم ک ٙب گٌ) ۔

***
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ح كتھٌ ب ٌب

اسالـ می ق ب ح كق كے حمكؼ ل لاجیٌت

ے سے متعلؼ اوكش ل مسٌئؿ کك
اس بٌب میق اسالـ كے اف بىیٌري اصكلكق کٌ سک ٙنے ،حك بؼ

ے قٌنكف سٌضي ،الش اىتظٌهی اوكش سے متعلؼ
ے) ہ ٙملؽ كے ا ب ٌ
بٌضٌبطگی عطٌ کٙتے ہیق( ،اسی ل ۓ

معٌمالت سے ،اس آئیف كے وكار  ،الش تنٌـ اسالهی معٌشٙلق كے چٌىت كے رشمیٌف مهنؿ تٌؿ

ے رلشي اختیٌش کیگئی نے ،الش اس بٌب كے وكار کی تیٌشي میق اس بٌت کٌ
میؿ الش نطٌی قُ کی لۓ

ے وكضكع الش تٙتیٍ كے ل حٌظ سے  -بیف اىقكاهی معٌھٖلق
خعكػی خیٌؿ شکھٌ گیٌ ھیکل بل  -ا ب ٌ

كے متكاضي شھیق ،تٌکل ب حكق سے متعلؼ اسالهی ًظٙبٌت کٌ رلسً ًٙظٙبٌت سے (بآسٌ ٌی) وكاضىل
ے فٙائض
ے كے حمكؼ ،اس ه
ے ،ہـ ٍے – اس بٌب میق  -اس بٌت کی یكشي کكشش کی ھیکل بؼ
کی ٌ چ ٌ س ه

ے حمكؼ الش فٙائض
ے کی تٙبیُ میق اس بٌت ب ٙضلش ربٌ چٌۓ کل اس ه
كے سٌتھ مٙیكط شہیق ،تٌکل بؼ

ے يشكل ل ىنٌ كے مختلػ مٙچلكق كے سٌتھ سٌتھ
میق اسطٙد مهنؿ تكاضف بٌ قی شنے ،کل اس ه

(اسكقُ تؽ ) ب تٖشبْ بٚھتٌ شنے ،جٍ تؽ کل لم مهنؿ سمل راشي كے مٙچلل تؽ ىل بہكىٓ

چٌۓ۔

ے میق کچھ معٌش ٙتی الش خٌىٖا ٌی فٙائض
ے ـقٌبى
ے كے دقٙبیٌ تنٌـ حمكؼ ،الش اس ه
اس بٌب میق بؼ

شٌمؿ ہیق ،چٌنے اسنیق لم قٌنك ٌی حمكؼ ہكق جىىی حفٌظُ عٖالُ ک ٙتی نے ،بٌ بھ ٙلم حمكؼ

ہكق جىکك فطٙت ،ربف الش سك سٌئ ٹی ىگكک ٙتی نے( ،عٙػ بػی نہیق ب لکل) اسنیق اف ب حكق كے

حمكؼ بھ ی شٌمؿ ہیق حك کل ابھ ی بطف مٌرش میق ب ٙلشش بٌشنے ہیق۔
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اس ب ٌب می ق سٌت فصلی ق ہی ق :

ے ب ٙتكچل۔
بہلی فصؿ :ابتٖاۓ کىیل سٌضي كے لقُ سے بؼ

رلسٙي فصؿ :عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ ل آضاربٌق ۔

تی سٙي فص ؿ :ىح ی جیثی تكق كے حمكؼ۔
ح ك تھ ی فصؿ :اھلیُ الش فكچٖاشي حكابٖ ھی۔

ے کی احھ ی تعلیـ ل تٙبیُ۔
ب ٌ ى ح كب ق فصؿ :بؼ

حھ ٹی فصؿ :کلی ت حفظ۔

ے كے اعلی ـفٌرات کی بٌسٖاشي۔
س ٌتكب ق فصؿ :بؼ

بہلی فصؿ

ے ب  ٙتكچ ل
ابتٖاۓ کىی ل سٌضي كے لقُ سے بؼ
ے کی
ے بؼ
ے ب ٙتكچل ،نكع ايسٌ ٌی کی ی قٌ کی لۓ
بل فصؿ :ابتٖاۓ کىیل سٌضي كے لقُ سے بؼ

ے میق ايسٌ ٌی قٖشبق بیٖا کٙىٌ ،الش کٌمیٌب شٌري كے
طلٍ ،ابتٖاۓ شٌري سے مهنؿ ى گہٖاشُ ،بؼ

معیٌشلق کی بٌبىٖي كے بٌشً میق بتٌ تی نے ،اسنیق چٌش فصلیق ہیق۔

رفعل " " :2

ے کی طلٍ
ے بؼ
يسؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌ کی لۓ

ے خٖا ئی ىعنُ ،الش ايسٌ ٌی فطٙي مٌىؾ ہیق۔
2۔ بؼ

3۔اسالـ ،الىر چٌعؿ کٍٙے كے اسیٌب اختیٌش کٍٙے کی تٙغیٍ رىتٌہے ،تٌکل ي سؿ ايسٌ ٌی

ے۔
بٌ قی شم س ه
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4۔بػی لچل ہیکل شٙبعُ ،بغی ٙکسی ط بی ضٙلشت كے مٙرلق الش عكشتكق کكىٌ قٌب ؿ تكلیٖ

بىٌٍے  ،ب حل راىیكق کی قطع ل بٙبٖ الش اسقٌط جنؿ کك جٙاـ قٙاش رب تی ہے  ،اسی طٙد لم اف لسٌئؿ کك

ے میق شکٌلث بىیق۔
بھ ی جٙاـ قٙاش رب تی ہے حك کٌشلاف ايسٌىیُ كے شلاق رلاق شہ ٌ
ے۔
ے کٌ بل حؼ ہیکل لم مٙر لضف كے رشمیٌف قٌنك ٌی شٌري كے سشبعل رىیٌ میق قٖـ شک ل
5۔ بؼ

___________________

ے کی
اس رفعل کٌ بہال الش رلسٙا بىٖ ،شٙبعُ اسالهی کی ًظ ٙمیق ،الش لكگكق كے رلكق میق بؼ

جیثیُ ل ـقٌـ کٌ سک ٙکٙشھٌ نے ،سٌتھ ہی اس سے ب حكق كے لحكر کی ج هنُ بھ ی ظٌھ ٙہكش ھی

نے جیکل تی سٙا الش حكتھٌ بىٖ ،اف شٙعی ـقٌعٖ کی ت هنیؿ الش حفٌظُ كے سشائع بتٌشنے ہیق۔
ت َو ْ
ب لِ َم ْن ٌَشَاء إِنَاثًا
بہ ل
ض ٌَ ْخلُكُ َما ٌَشَاء ٌَ َه ُ
او ا ِ
ّلل ُملْنُ السَّ َم َ
ے بىٖ کی رلیؿ اششٌر شبٌ ٌی نےِ َّ ِ { :
ال َ ْر ِ
ُور أ َ ْو ٌُ َز ّ ِو ُج ُه ْم ذُك َْر انًا َو ِإنَاثًا َوٌَ ْجعَ ُل َمن ٌَشَاء عَمٌِ ًما ِإنَّهُ عَلٌِم لَ ِدٌر} (الشوری()52- 49:
َوٌَ َه ُ
ب لِ َمن ٌَشَاء الذُّك َ
(تنٌـ) بٌرشٌہُ اہلل ہی کی ہے آسنٌنكق کی بھ ی الش ضمیف کی بھ ی۔ لم حك چٌہتٌ ہے بی ٖا کٙتٌ ہے۔

ے الش بیٹیٌق رلنكق
ے بخشتٌ ہے بٌ اف کك بیٹ
ے چٌہتٌ ہے بیٹ
ے چٌہتٌ ہے بیٹیٌق عطٌ کٙتٌ ہے الش ج س
جس
ے لاى (الش) قٖشت لاى ہے
عىٌ بُ فٙمٌتٌ ہے۔ الش جس کك چٌہتٌ ہے بےالىر شکھتٌ ہے۔ لم تك چٌ ىٌ

)۔
{ الْ َما ُل َو الْبَنُ َ
صالِ َحاتُ َخٌْر ِعندَ َربِّنَ ث َ َو ابًا َو َخٌْر أ َ َم ًال } (الوھػ(،)57 :
ون ِزٌنَةُ الْ َحٌَاةِ الدُّنٌَْا َو الْبَالٌَِاتُ ال َّ
ے لا لی ہ ی ق لم ثكاب كے
ے تك رىیٌ کی ضىٖ گی کی (شلنؼ ل) ض بىُ ہیق۔ الش ىیهیٌق حك بٌ قی شہٌ
مٌؿ الش بیٹ
ل حٌظ سے توہٌشً بٙلشرگٌش كے ہٌق بہُ احھ ی الش امی ٖ كے لحٌظ سے بہُ بہت  ٙہ ی ق )۔ اف قٙآ ٌی
ے فطٙي نے ،ال
ے خٖائ ىعنُ ہیق ،الش اىىی محیُ ايسٌف کی لۓ
آب تكق سے ب خك پی لاضٔ ہكگیٌ ھیکل بؼ
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بل کل لم رىیكي لطػ اىٖلضي کٌ سشبعل ہیق ،سٌتھ ہی بچھلی آبُ ٍے اس بٌت کی تىییل بھ ی کی ھیکل
ے اعنٌؿ ہی كے
آخٙت کی رللُ ضبٌرم افغؿ نے ،الش اس نٌ ششتل عٙػ ال ش عٙػ رىیٌ میق اح ل

سشبعل مؿ سکتٌ نے۔
ض َو اسْتَعْ َم َركُ ْم فٌِ َها
جیکل رلسٙا بىٖ اس اششٌر شبٌ ٌی سے دمكبُ چٌعؿ کٙشھٌنے ( :هُ َو أَنشَؤَكُم ِ ّم َن ال َ ْر ِ

)( ھكر ( )72 :لہی نے ج س ٍے تهھی ق ضمی ف سے بی ٖا کی ٌ  ،الش اسنی ق تهھی ق آب ٌر کی ٌ۔

(بل ابؽ حقی قُ ھیکل) ضمیف کی آبٌر کٌشي،بغی ٙضىٖ گی كے ی قٌ كے من هف نہیق  ،الش اسی کٌ

دقٌضٌ ھیکل ي سؿ ايسٌ ٌی بٌ قی شنے ،الش يسؿ رشيسؿ  ،اس نٌ سلسلل چ لتٌشنے ،بػی لم ج هنُ نے حك

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی چٌىٍ سے مع قؿ بف ی سٌش کی چٖبّ میق ب حكق کی طلٍ کٌ ظكؼ

رىٍے میق کٌش فٙمٌ نے :حغٙت مع قؿ بف ی سٌش فٙمٌتے ہیق کل ابؽ شخص ى بی کٙبـ علی اہلل علیل
ے خٌىٖاف کی
لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہكا ،الش عٙض کٍٙے ل گٌ کل ابؽ نہٌبُ خكبعكشت الش اح ل
ے بیٖا کٙىی ىی عالجیُ نہیق شکھ تی ہیق،
ے ی سىٖ آگئی ہیق ،مگ( ٙاى نٌ عیٍ بل ھیکل) لم بؼ
خٌتكف مچل

کیٌمیق اف سے شٌري کٙلكق ؟ ،آة ٍے فٙمٌبٌ :نہیق ،بھ ٙابؽ الش شخص چٌض ٙہكا ،اسکك بھ ی آة

ٍے مىع فٙمٌربٌ ،الش جٍ تی سٙا شخص لہی مٌىؾ لی ه ٙچٌض ٙہكا ،تك آة ٍے فٙمٌبٌ ":محیُ کٍٙے

ے بیٖا کٙىیكا لی خٌتكف سے شٌري کٙل ،میق تهھٌشي کثٙت کی بىٌ ب( ٙقیٌمُ كے رف)
لا لی الش خكب بؼ

ف خ ٙمحسكس کٙلى گٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ایك رالر ،يسٌئ)۔

الش حغٙت ايس (شض)سے مٙلي چٖبّ نے ،فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل
ے ،آب نٌ
ے ،الش شٌري ىل کٍٙے (کٍكاشبف ) کك س خُ ىٌی سىٖ فٙمٌتے ت ل
لسلـ شٌري کٌ ج هـ فٙمٌتے ت ل

فٙمٌىٌ تھٌ  ':تهھٌشي کثٙت کی بىٌ ب ٙمیق ف خ ٙمحسكس کٙلى گٌ" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ)۔
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تی سٙا بىٖ رل ب ٌتكق ب  ٙمشتنؿ نے:

بہلی بٌت بل ھیکل لم م٘کكشم شٙعی ـقٌعٖ کی ت هنیؿ کٌ ىضهی ج هـ بتٌتٌ نے ،لم اسطٙد کل

شٙبعُ ٍے مٙرلق ال ش عكشتكق کك ىٌقٌب ؿ تكلیٖ بىٌٍے  ،ب حل راىیكق کی قطع ل بٙر ،اسقٌط جنؿ الش

ے میق شکٌلث بىیق ،اس
اف تنٌـ لسٌئؿ کك جٙاـ قٙاش ربٌنے ،حك کٌشل اف ايسٌىیُ كے شلاق رلاق شہ ٌ

ج هـ سے بعض ط ب ی ضٙلشبٌت كے چٌمؿ اف معٌمالت کك مستث ًی شکھٌ گیٌنے ،جىکك ت حٙبل کٌش زاکٹٙ

ت حكب ٛکٙبق لے۔

ے بىٖ
رلسٙي ب ٌت :بل ھیکل اس بىٖ كے سشبعل لم تنٌـ ع حیٍ ل غٙبٍ الش غی ٙشٙی فٌىل ط ٙیق
ے ،جىکك بطكش ح ھكث الش بہتٌف كے ،شٌري کٌ ىٌـ ربٌچٌتٌ نے ،چٌنے لم شٌري مٙر مٙركے
کٙرۓ گ ۓ

ے عاللم لم تنٌـ صكشتیق ،جىىی
رشمیٌف ،بٌ عكشت عكشت كےرشمیٌف ،بٌ اجتنٌعی مالة ہك ،بٌ اس ه

ے ہیق کل ( بل بھ ی ) شٌري کی متعٖر ش ن لیق ہیق ،مگ ٙاسالـ
رعكت لم لكؾ اس رعكي كے سٌتھ ر ب ت

ے کل بل عنؿ لم بٌىچھ ملف نے ،حك کٌشلاف ايسٌىیُ کی
ٍے اف تنٌـ ش نلكق کك جٙاـ قٙاش ربٌنے ،اسلۓ

حفٌظُ کٙىیكا لی يسؿ بیٖا نہیق کٙسکتٌ ،اسالـ میق اسىی جٙمُ کٌ مسئ لل اتىٌ شٖبٖ ھیکل اسىی
ے کئی ایسی قطعی الش جت وی ًعكص ىٌضؿ ہكئ ہیق ،حك ضىٌ ،لكاطُ لغیٙم کك جٙاـ قٙاش ربتی
تٌکیٖ کی لۓ

ے
ہیق ،الش شٙمگٌہكق الش عٛت ل ىٌوكس کی حفٌظُ کٌ ج هـ رب تی ہیق ،قٙآف الش چٖبّ میق اس ه

اج نٌـ بکثٙت لاشر ہكۓ ہیق ،جىىی بہٌق سک ٙکی ضٙلشت نہیق۔

ے كے اس حؼ ب ٙضلش ربتٌ ھیکل لم مٙر لضف كے رشمیٌف قٌنك ٌی شٌري كے
الش ح كتھٌ بىٖ :بؼ
ے  ،جىکك تنٌـ شٙبعتیق الش اربٌف سنٌلبل قیكؿ کٙتے ہیق ،ىل کل اس جٙاـ
سشبعل رىیٌ میق قٖـ شک ل
ے ہیق)۔
ے (ج سکك تنٌـ اربٌف الش قكاىیف جٙاـ قٙاش ر ب ت
ے سے اس رىیٌ میق قٖـ شک ل
ط ٙیق
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اس رفعل کٌ حمكؼ بٙاۓ اطفٌؿ كے معٌھًٖ میق کكئ بٖؿ نہیق نے ،الیتل اسالـ میق

ايسٌ ٌی حمكؼ سے متعلؼ اس قٌھٙم زکلٙی شف میق اس نٌ بٖؿ وكحكر نے ،حك 2::1میق اسالهی حك ٹی

کٌ نفٙيس سےعٌرش ہكانے ،اس زکلٙی شف کی رلسٙي رفعل كے بىٖ 'ب' الش 'خ' میق لاشر ہكانے:

ے استعنٌؿ سے ي سؿ ايسٌ ٌی فىٌب٘بٙي کٌ ش نٌش
بىٖ " ب ":لم تنٌـ لسٌئؿ منٍكع ہیق ،جى ه

ہكچٌۓ گی۔

ے کی کكشش
بىٖ "خ' :کٌ شلاف جیٌت ايسٌ ٌی کك ،جٍ تؽ اہلل کی مٙضی ہك ،شلاف رلاق شکھ ٌ

اسالهی فٙبغل۔

اسی طٙد اس زکلٙی شف کی رفعل ( ) 6نے ،جس ٍے لاضٔ کٙربٌ ھیکل خٌىٖاف ہی معٌشٙم

کی تعنی ٙکی بىیٌر نے ،الش شٌري اسىی ت هنیؿ کی اسٌس۔

***
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رفعل " " :3

ابتٖاۓ شٌري سے مهنؿ ىگھٖاشُ

ے مىٖشچل سب ؿ ہیق:
ے کی ى گہٖاشُ كے مٙچى
 - 2شٙبعُ کی چٌىٍ سے بؼ

ا۔ظكھ ٙل ب یكي کی طٙػ سے ابؽ رلس ًٙکٌ اىت خٌب۔

ب۔ جنؿ ل لىرت کٌ ضمٌىل

ے کٌ مٙچلل)۔
خ ۔لىرت سے عن ٙشعكش تؽ ( بے شعكش بؼ

ے کٌ مٙچلل)۔
ر۔ع ن ٙشعكش سے بٌلغ ہكٍے تؽ ( بٌشعكش بؼ
ے
ے کی لۓ
ے كے کچھ ح مكؼ لح كر میق آ تے ہیق ح ك اس مٙچى
ے میق بؼ
 - 3اف میق سے ہ ٙاب ؽ مٙچى

وكضلق ہكتے ہیق۔

----------------------------

ے شٙبعُ ا سالهی کی
ے کی لۓ
ب ل رف عل اف مخت لػ مٙچ لكق کی ت حٖب ٖ ک ٙتی نے ،ج ف میق بؼ

ى گہٖاشُ شٌمؿ نے،ب ی كي كے اىت خٌب سے لی ه ٙجنؿ ل لىرت کٌ م شنؿ مٙچ لل ،ب ھ ٙشعكش کٌ

ے اسالهی حكالكق کٌ سک ٙاگلی رفعٌت میق آۓ گٌ۔
ضمٌىل  ،بھ ٙبٌلغ ہكىی نٌ مٙچلل ،اف سٍ کٌ ،الش اى ه

اس رفعل کٌ معٌھٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ میق کكئ بٖؿ نہیق نے ،الیتل اسىی رفعل ' '2میق

عٙػ اسىی تعٙیػ آئ نے ،حك کچھ اسطٙد نے' :ہ ٙلم ايسٌف حك اٹھٌشم سٌؿ کی عن ٙکك ىل بہكى حٌ

ہك"۔

***
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رفعل " " :4

خٌىٖاف ايسٌ ٌی قٖشلق کٌ گہكاشم

ے ضٙلشي اس کٌ فطٙي
ے کی چٌۓ بٙلشش ،الش اسىی ىگھٖاشُ ل تٙبیُ کی لۓ
خٌىٖاف ،بؼ

ے کی ايسٌ ٌی ،اخال قی شلچٌ ٌی الش م٘ھ بی قٖشبق
مٌح كؿ ہے ،الش بػی لم بہال اسکك ؿ ہے ،جس میق بؼ

سوھٌتے ہكۓ بٙلشش کی چٌ تی ہے۔

_____________________
ے مختص نے ،جىٌى حل سكشم يسٌو کی بہلی
ے كے تئیق خٌىٖاف کی اھنیُ اچٌگ ٙکٍٙے کی لۓ
بل رفعل بؼ
آبُ ٍے خٌىٖاف کی م ٙکٛي جیثیُ لاضٔ کٙتے ہكۓبتٌبٌ کل بػی ايسٌف کی اعؿ نے ،اششٌر بٌشي
احدَةٍ َو َخلَكَ ِمنْ َها َز ْو َج َها َوبَ َّ
ٌر ا
س َو ِ
م ِمنْ ُه َما ِر َجا ًَ كَثِ ً
اس ات َّمُو ا ْ َربَّكُ ُم الَّ ِذي َخلَمَكُم ِ ّمن نَّفْ ٍ
نے ٌَ{:ا أٌَُّ َها النَّ ُ
اّلل ك َ
ساءلُ َ
ے بٙلشرگٌش
َان عَلَ ٌْكُ ْم َر ِلٌ ًبا} ( النساء ( )5 :لكگك ا بٌ
اّلل الَّ ِذي ت َ َ
َو ِن َ
ون ِب ِه َو ال َ ْر َحا َم ِإ َّن ّ َ
ساء َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
سے زشل جس ٍے تـ کك ابؽ شخص سے بیٖا کیٌ (بعًی الؿ) اس سے اس کٌ حكصا بىٌبٌ۔ بھ ٙاف رلنكق
ے۔ الش اہلل سے جس كے ىٌـ کك تـ
سے کثٙت سے مٙر لعكشت (بیٖا کٙكے ش لئے ضمی ف ب )ٙبھی ال ر بۓ
ا ب ًی چٌجُ ب ٙآشي کٌ سشبعل بىٌتے ہك زشل الش (قطع وكرت) ا شچٌـ سے (ب حك) کچھ شؽ نہیق کل
اہلل توہیق ربوھ شہٌ ہے) ۔
{ َو ُه َو الَّ ِذي َخلَكَ ِم َن الْ َماء بَش ًَر ا فَ َجعَلَهُ نَسَبًا َو ِص ْه ًر ا َوك َ
ٌر ا } (اؿ فٙقٌف )65 :الش لہی تك
َان َربُّنَ لَ ِد ً

ہے ج س ٍے بٌ ٌی سے آرهی بیٖا کیٌ۔ بھ ٙاس کك عٌجٍ يسٍ الش عٌجٍ قٙابُ رامٌري بىٌبٌ۔ الش

ت وہٌشا ب ٙلشرگ ٌش (ہ ٙطٙد کی ) قٖشت شکھتٌ ہے ۔

ے بٙ
الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ،حغٙت ایكھٙبٙم(شض) سے مٙلي چٖبّ میق بؼ

خٌىٖاف كے گہ ًٙاث ٙکٌ یكق سک ٙفٙمٌشنے ہیق ":ہ ٙبیٖا ہكىیكاى ب حل اب ًی فطٙت ب ٙبیٖا ہكتٌنے،

ے ہیق بٌ ًصٙا ٌی بٌ محكسی " (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔
ے لالٖبف اسکك بہكري بىٌر ب ت
مگ ٙاس ه

458

اف ہنعص ٙمغ ٙپی ًظٙبٌت كے خطٙم كے بیش ًظ ٙحك خٌىٖاف کك تكصٍے كے رشبے ،عٙػ

اسكچل سے ہیق کل لم(بعًی خٌىٖاف) ج سنٌ ٌی ،ايسٌ ٌی ،چ٘بٌ تی الش ہنل حھ تی معٌش ٙتی ششتكق سے

ے متیٌرؿ حمكؼ ل فٙائض ہیق( ،جىىی کكشش عٙػ بل ہے ) کل اس ششتل کك
بىٖھٌ ہكانے ،ج س ه

ے فٙائض سے
ے تؽ محٖلر شکھیق ،بھ ٙلالٖبف میق سے ہ ٙابؽ کك ابھٌشبق کل ا ب ٌ
عٙػ ج سنٌ ٌی شش ت

رسُ بٙراش ہكچٌئیق۔

ے ہكۓ) اس رفعل ٍے یكشي کكشش کی ھیکل اسالهی
ے شکھ ت
(اف منفی کكششكق کك سٌمٌ

ے كے تئیق خٌىٖاف کی اھنیُ كے سٌشً اسیٌب یكشي طٙد لاضٔ کٙرۓ
نكطۂ ًظ ٙسے بؼ
ے کی يشك لىنٌ ،مختلػ
ے کل اس ٍے (اسالـ ٍے) اس بٌت کی یكشي کكشش کی ھیکل بؼ
چٌئیق،اسلۓ

ے ،اسىی عحیٔ
ششتكق سے گىٖ نے اس خٌىٖاف میق ہك ،حك اسىی احھ ی طٙد ى گہٖاشُ ک ٙس ه

ے اج نٌمٌت بکثٙت وكحكر ہیق ،حك
ے ،قٙآف ل چٖبّ الش ػ قل اسالهی میق ای س
بٙلشش الش تٙبیُ کٙس ه

ے عاللم
خٌىٖاف كے ہ ٙح ھكٹے ب ًٚمسئ لل کٌ نہٌبُ ہی ج هینٌىل اىٖاض میق چؿ بیش کٙتے ہیق ،اس ه

ے اج نٌمٌت ہیق جف میق رلسٙلق كے حؼ الش فٙائض
لشاثُ  ،لعیُ ،ىٌف نػقل  ،الش ربُ كے ای س

ے ہیق۔
شٌمؿ ہیق ،حك انفٙاري رائٙم سے ى نؿ ک ٙسٌشً خٌىٖاف تؽ چٌ بہكى ح ت

اس رفعل کٌ بھ ی معٌھٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ میق کكئ بٖؿ نہیق نے ،الیتل رفعل ' ':سے ''22

ے کك لالٖبف سے چٖا کٙىٌ چٌئ ٛنہیق نے ،الش بل بھ ی کل خٌىٖاف كے
تؽ عٙػ بل اشٌشم ملتٌ ھیکل بؼ

ے۔
تنٌـ افٙار مله ٙشھىٌ چٌھ ۓ

***
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رفعل " " :5

کٌمی ٌب شٌري كے معی ٌشلق کی ب ٌبىٖي

ے کٌ لالٖبف ب ٙبل حؼ ہے کل لم ابؽ رلس ًٙکٌ عحیٔ اىت خٌب کٙبق ،الش کٌمیٌب شٌري
بؼ

ے الش حك اس آئیف کی رفعل " "26میق م٘کكش
كے اف معیٌشلق کی بٌبى ٖي کٙبق حك شٙبعُ ٍے ـقٙش ک ۓ

ہیق۔

________________

ے شٙلع ہك چٌتے ہیق ،لم
اسالـ میق ب حكق كے حمكؼ  ،لالٖبف کی شٌري سے بہُ بہ ل
ے کل بل ابؽ ای سٌ) مسئ لل
اسطٙد کل (ظكھ ٙل ب یكي) ابؽ رلس ًٙکٌ عحیٔ اىت خٌب کٙبق( ،اسلۓ

ے ہی لاى نے" الش جس ٍے
ے ب ٙبٚب گٌ حك رىیٌ میق یس قٖـ شکھ ٌ
نے ،جس کٌ اث ٙىضهی طكش ب ٙاس بؼ

ے ،اسی طٙد لالٖبف کی ت حٖبٖ
ے ہكى و
(ی قی ًی طكش ب )ٙلالٖبف كےوكشل ثی خعكعیٌت قیكؿ ک ۓ
ے لاىنے ،الش اس ى گہٖاشُ
ے بٚھ ٌ
کی سٌتھ ہی اس مٌحكؿ کی ت حٖبٖ ہكچٌئیگی جس میق ب حل ب لٌ
ے لا لی نے ،لم
(کٌبھ ی بتل چ ؿ چٌۓ گٌ) ،حك اسکك ع حُ ،غ٘ا ،تعلیـ  ،الش تٙبیُ كے میٖاف میق ملٌ

ب حل ،جس ب ٙلالٖبف كےابؽ رلس ًٙكے اىت خٌب کٌ بہُ ضبٌرم اث ٙبٚتٌ نے ،لالٖبف سے ضبٌرم کكئ

ے شٙبعُ ٍے ظكھ ٙل ب یكي ،رلنكق
ے لاى نہیق ،اسی ل ۓ
ے مستقیؿ کی نصلحتكق کٌ خیٌؿ شکھ ٌ
الش اس ه

سے نطٌلیل کیٌ ھیکل ابؽ رلس ًٙکٌ عحیٔ اىت خٌب کٙبق ،الش کٌمیٌب شٌري كے اف معیٌشلق کی

بٌبىٖي کٙبق  ،حك شٙبعُ ٍے ـقٙش کی ہیق ،الش حك اس آئیف کی رفعل '  '62میق م٘کكش ہیق۔

ے كے حمكؼ کٌ مسئ لل ،عالمتی
م٘کكشم بٌى دفصیالت سے بتل چ لتٌ ھیکل (اگ ٙجیکل) بؼ

ے مىٌسٍ
حمكؼ کٌ نے ،مگ ٙاسىی لم معٍكي قینُ نے ،ج س نٌ گہٙا اث ٙايسٌف كے ضنی ٙب ، ٙالش ای س
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ے اصكؿ بٌۓ چٌئیق
ے ب ٙبٚتٌنے ،ج سنیق ایسی اعلی قٖشبق الش اح ل
شٙبؽ جیٌت کی تالش كے ط ٙیق

 ،حك ابؽ عٌلٔ يسؿ کی ضنٌىُ رً سکیق۔

اس رفعل کٌ معٌھٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ میق کكئ بٖؿ نہیق نے۔

***

رلسٙي فصؿ

عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ ل آضارب ٌق

ے كے عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ ،الش آضاریكق كے بٌشً میق بٌت ہك گی ،جىٌى حل
اس فصؿ میق بؼ

ے کی آمٖ کٌ خی ٙـقٖـ
ے حؼ سے متعلؼ ب حّ ہك گی ،ىی ٛبؼ
اسىی ضىٖ گی ،ی قٌو الش يشك لىنٌ میق اس ه

ے کی جٙمُ ،ط بی ى گہٖاشُ ،
کٍٙے ،شىٌخُ کی حفٌظُ کٍٙے  ،ب حكق كے رشمیٌف امتیٌض ب ٙت ٌ

ے
مىػقٌىل بٙتٌك ،فٙعُ كے القٌت سے لطػ اىٖلضي ،آضارئ ف ه ٙل ضنی ،ٙالش آضارئ اظھٌش میق اس ه

حؼ كے بٌشً میق بٌت ہك گی ،اس میق نك رفعٌت ہیق:

رفعل " " :6

ضىٖ گی  ،ی قٌو الش يشك لىنٌ کٌحؼ

ے كے لقُ سے ضىٖ گی ،ی قٌو الش يشك ل ىنٌ کٌ حؼ ہے۔
ے جىیف بى ٌ
ے کك ،ا ب ٌ
2۔ ہ ٙبؼ

 2۔ اسقٌط جىیف جٙاـ ہے ،ہٌق بل الش بٌت ہیکل مٌق کی ضىٖ گی کك کك ئی ای سٌ خطٙم ىحؼ ہك ،جس

سے اسقٌط كے بغی ٙب حٌىٌ من هف ىل ہك۔

4۔ جىیف کٌ حؼ ہیکل اسکك اب ًی چٌملل مٌق کی ىگھٖاشُ کی صكشت میق مىٌسٍ ط بی ربوھ

بھٌؿ لغ٘ا ملتی شہے۔
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ے
 5۔ جىیف کك نكصٌف بہكى حٌىٌ بٌلعمكـ جٙاـ ہے ،شٙبعُ ٍے اسىی خالػ ل شضي کٍٙے لامے کی لۓ

سكب لیف ل تعٛبٙي سٛا ت حكب ٛکی ہے۔

____________________

ے كے
ے كے جىیف بى ٌ
بل رفعل ،ضىٖ گی ،ی قٌو الش يشك لىنٌ كے حؼ سے متعلؼ نے ،بل حؼ ،بؼ

ے اعتیٌش سے
لقُ سے شٙلع ہكچٌتٌنے ،اسالـ میق جىیف کك بھ ی ،اہلل کی بیٖا کٙرم ضىٖم مخلكؼ ہكىی ه

مهنؿ تكچل الش ى گہٖاشُ کٌ مهنؿ حؼ چٌعؿ نے ،اگ ٙجیکل ا سىی ضىٖ گی بطف مٌرش میق مخفی نے،

(مگ ٙاسكقُ تؽ اسکك بل تكچل ملتی شھیگی) جٍ تؽ کل لم احھ ی طٙد ب ؿ بٚھ ه ٙضىٖم بیٖا ىل

ہكچٌۓ۔

ے کی ) ضىٖ گی كے حؼ سے
ے الش يشك لىنٌ بٌٍے کٌ حؼ رش حقی قُ ( بؼ
ے كے) بٌ قی شھ ٌ
( بؼ

ے
مٙیكط نے ،ج س نٌ دقٌضٌ بل ھیکل چٌملل مٌق کی عحُ الش غ٘ا کٌ مهنؿ خیٌؿ شکھٌ چٌۓ ،اسی ل ۓ

ے كے لالٖ ب ٙفٙض کیٌ ھیکل اسىی چٌملل مٌق بٙخٙح ک،ًٙاششٌر بٌشي ہے:
اسالـ ٍے بؼ
ضعْ َن َح ْملَ ُه َّن فَإِ ْن أ َ ْر َ
ت َح ْم ٍل فَؤَنفِمُوا عَلٌَْ ِه َّن َحتَّى ٌَ َ
{( َو إِن ك َُّن أ ُ َ
ور هُ َّن
و َ ِ
ضعْ َن لَكُ ْم فَآتُو هُ َّن أ ُ ُج َ
ُ
ْ
وف َو إِن تَعَاسَ ْرت ُ ْم فَسَت ُ ْر ِض ُع لَهُ اخ َرى } (الطالؼ ( )7 :اگ ٙلم جنؿ لا لی ہكق تك لضع
َو أْت َ ِم ُروا بٌَْنَكُم بِ َمعْ ُر ٍ
ے رلره ب الئیق تك انہی ق اىىی اج ٙت رل ،الش
جنؿ تؽ اف ب ٙخٙح کٙتے شہك ،بھ ٙاگ ٙلم تهھٌشً ل ۓ

ے ک ٙلك الش اگ ٙتـ ٍے اب ؽ رلس ًٙکك تىؾ کی ٌ تك
ے سے (اجٙت) طۓ
ے ط ٙیق
ب ٌ ہوی مشكشً سے بھ ل

کكئ رلسٙي رلره ب الۓ گی ) ۔

ے اسقٌط جنؿ کك جٙاـ قٙاش ربٌ نے،
ے كے حؼ کی حفٌظُ کی لۓ
اسالـ ٍے جىیف كے ضىٖم شھ ٌ

ہٌق بل الش بٌت ھیکل مٌق کی ضىٖ گی کك کكئ ای سٌ خطٙم ىحؼ ہك ،جس سے اسقٌط كے بغی ٙب حىٌ من هف
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اّلل ِإ َّ َ ِبالْ َحكّ
ىل ہك ،اس حؼ کی رلیؿ ،قتؿ سے مىع کٌ عٌـ ج هـ نے َ ( :و َ َ تَمْتُلُو ا ْ النَّفْ َ
س الَّ ِتً َح َّر َم ّ ُ

)(اىىعٌـ ( )262 :ج س چٌف كے قتؿ کك اہلل ٍے جٙاـ کیٌنے ،اسکك قتؿ مُ کٙل ،اى ب ل کل حؼ كے
ي ِ ذَنبٍ لُتِلَتْ })
سٌتھ ہك)  ،الش ضىٖم رشگكش کٍٙے سے مىع کٌ ابؽ خٌص ج هـ ھے َ ({:و إِذَ ا الْ َم ْو ُإودَةُ سُئِلَتْ ِبؤ َ ّ
ے کس ج ٙـ می ق قتؿ کی ٌ گی ٌنے) ۔
ے گی مچل
(التکكب ( ) :- 9 :ٙج ٍ ضىٖم رشگكش چ ٌف ی ك ح ل
ے کئی شٙعی
مٌق کك ىحؼ ی قی ًی خطٙم كے بیش ًظ ٙاسقٌط جنؿ كے حكاض کی مٖر کی لۓ
اصكؿ وكحكر ہیقِ { :إ ََّ َما ا ْ
ضطُ ِر ْرت ُ ْم ِإلٌَْ ِه } (اىىعٌـ ( )22: :مگ ٙجٍ تـ مح ی كش ہكچ ٌك ) ،الش بل کل
ے اعتیٌش سے اھـ نے ،الش جىیف کی ضىٖ گی اس نٌ ابؽ
ے اعؿ ہكىی ه
جىیف کی ضىٖ گی سے مٌق کی ضىٖ گی  ،اس ه
حصل نے ،الش اہلل تعٌ لی كےاس قكؿ ََ { :ت ُ َ
آر َو الِدَة بِ َولَ ِد هَا َو ََ َم ْولُود لَّهُ بِ َولَ ِد ِه} (الی قٙم( )344 :کسی
ض َّ
ے کیكچل سے) ،کی بىٌ
ے بؼ
ے کیكچل سے نكصٌف ىل بہكىحٌبٌ چٌۓ ،الش ىل کسی بٌة کك اسه
ے بؼ
مٌق کك اس ه

ب ،ٙابؽ الش اصكؿ بل ھیکل " کـ نكصٌف قٌب ؿ بٙراشُ نے" الش ابؽ (آخٙي) اصكؿ بل ھیکل مٌق کی

ضىگی ی قی ًی الش مست ح هـ نے ،جیکل جىیف کی ضىٖ گی کٌ عٙػ اجتنٌؿ نے۔
ے اصكؿ بىٌۓ ہیق) اسی طٙد اسالـ ٍے
(ج سطٙد اسالـ ٍے چٌملل مٌق کی حفٌظُ کی لۓ

ے شلضً
ے میق مٌق کی لۓ
جىیف کك نكصٌف بہكى حٌىٌ بٌلعمكـ جٙاـ قٙاش ربٌنے ،ج تی کل شنغٌف كے هہی ٌ

ے کی اچٌضت ري نے ،بعٖ میق بطكش قغٌ شکھیگی ،حغٙت ايس(شض) سےمٙلي نے ،فٙمٌتے
ىل شکھ ٌ

ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اہلل تعٌ لی ٍے مسٌف ٙكےشلضً الش ىنٌض کٌ ابؽ حصل

ے" (عحیٔ چٖبّ،
معٌػ کٙربٌ ،الش چٌملل الش رلره بالٍے لا لی مٌق كے شلضً معٌػ کٙر ب ۓ

تٙم٘ي  ،يسٌ ئی) (بعًی سف ٙکی چٌلُ میق ،مٖت جنؿ میق الش رلره بالٍے لامے رنكق میق

ے کی اچٌضت نے) ،الش اگ ٙکكئ چٌملل بٌ رلره بالٍے لا لی عكشت ،کسی
شلضً ىل شکھ ک ٙبعٖ میق شکھ ٌ
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سٛا بٌ قصٌص کی مست حؼ نے تك لضع جنؿ تؽ بٌ رلره حھٚاٍے تؽ سٛا ب ٙعنؿ شلکٖبٌ چٌۓگٌ،

حغٙت عنٙاف بف حصیف (شض)سے مٙلي ھیکل قیی لل حھیىل کی ابؽ خٌتكف ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ کی خٖمُ میق اس چٌؿ میق چٌض ٙہك ئی کل لم ضىٌ کی بىٌ ب ٙچٌملل تھیق،آک ٙکہٌ کل بٌ

ے  ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے
شسكؿ اہلل مچھ سے گىٌم سٙضر ہكگیٌنے ،مچھ ب ٙچٖ قٌئـ کی ح ۓ

ے سٌتھ احھٌ سلكؽ کٙل ،الش جٍ لضع جنؿ ہكچٌۓ تك
ے سٙبٙسُ کك بالبٌ  ،الش فٙمٌبٌ ':اس ه
اس ه

می ًٙبٌس مے آىٌ" تك اس شخص ٍے ای س
ے ہی کیٌ ،ى بی کٙب ـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے ج هـ ربٌ کل اسکك

ے کیٚلق سے احھ ی طٙد بٌىٖه ربٌچٌۓ ،بھ ٙاسکك سىگ سٌش کٙىی نٌ ج هـ فٙمٌبٌ(الش جٍ اىتقٌؿ کٙ
اس ه

گئیق تك ) اسىی ىنٌض جىٌضم بٚھٌئ ،حغٙت عن( ٙشض)ٍے یكحھٌ ":حغكش ہـ اس ب ٙىنٌض جىٌضم بٚ

ھیق لے جیکل اس ٍے ضىٌ کیٌ تھٌ؟" تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے حكاب ربٌ  ':اس ٍے ایسی تكبل

ے کٌ فی ہك گی ،کیٌ تهھیق
کی نے کل اگ ٙاسکك مٖبىل كے ست ٙلكگكق میف دقسیـ کٙربٌ چٌۓ تك اف سٍ کی لۓ
ے اب ًی چٌف سیٙر کٙرً" (عحیٔ چٖبّ،مسلـ ایك
اس سے بہت ٙای سٌ کكئ شخص ملی گٌ حك اہلل کی لۓ

رالر تٙم٘ي يسٌئ)۔

الش جىیف کك نكصٌف بہكى حٌٍے کی جٙمُ ى محٖلر نے ،لم بھ ی اہلل کی مخلكؼ نے ،کسی

ے مٌق بٌة ہی کیكق
ايسٌف کك اس ب ٙکسی قسـ كے جنلل کٌ کكئ حؼ چٌعؿ نہیق نے ،چٌنے لم اس ه

ىل ہكق ،ج تی کل ضىٌ كے ىتی حل میق قٙاش بٌۓجٙاـ جنؿ کی صكشت میق بھ ی مٌق کك اسکك سٌقط
ے کل مٌق بٌة كے گىٌم میق اس نٌ کكئ قعكش نہیق نے ،الش اہلل تعٌ لی
کٙاىی نٌ حؼ چٌعؿ نہیق نے ،اسلۓ
فٙمٌتٌنےَ { :و ََ ت َ ِز ُر َو ِاز َرة ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى} (اىسٙاو ( )26 :کكئ شخص کسی الش کٌ ی كحھ نہی ق اٹھٌۓ

گٌ) ۔

464

ے کی) ضىٖ گی ،ی قٌو ،الش يشك لىنٌ کٌ سک ٙنے ،مگ ٙاس
معٌھٖم حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ' '7میق ( بؼ

ےلقُ جیکل اسقٌط
رفعل(  ) :6كے ی قیل ب ٍكر کٌ اسنیق کكئ بٖؿ نہیق نے ،خٌص طكش سے ای س

ے چٌٍے لامے ًظٙبٌت ،بعض بیف اىقكاهی میٌجثكق الش کٌنفٙيسكق میق سٙاٹھٌ
جنؿ چٌئ ٛقٙاش ر ب ۓ

ے ہیق۔
جه

***

رفعل " " :7

ے کی آ مٖ کٌ خی  ٙـقٖـ کٙىٌ (خكضی ل مسٙت کٌ اظھٌش کٙىٌ)
بؼ

ے کٌ حؼ ہیکل بیٖ ائش كے لقُ اس نٌ احھٌسٌ ىٌـ شکھٌچٌۓ ،اسىی آمٖب ٙخكضی لمسٙت
بؼ

کٌ اظہٌش کیٌ چٌۓ ،شٙبعُ کٌ ج هـ ہے ،کل اف تنٌـ اوكش میق لٚکكق الش لٚکیكق كے رشمیٌف

بٙابٙي کٌ معٌملل کیٌچٌۓ ،ىی ٛلم لٚکیكق کی بیٖائش ب ٙاظہٌش ىٌش شضگی الش کسی بھ ی ایسی جٙکُ

ے
کك جٙاـ قٙاش رب تی ہے ،جس سے اًھیق اسبُ بہك ىؼ

_________________۔

ب ل رفعل تی ف اوكش ب  ٙمشتنؿ نے :
ے کٌ احھٌسٌ ىٌـ شکھىٌ
 . 2بؼ
 .3اسىی آمٖ ب ٙخكضی ل مسٙت کٌ اظھٌش کٙىٌ
 .4لٚکكق الش لٚکیكق میق بٙابٙي کٌ معٌملل کٙىٌ ،ىی ٛلٚکیكق ( کی بیٖائش) ب ٙاظھٌش

ىٌشاضگی ىل کٙىٌ۔

ے کئی شٙعی ًعكص وكح كر ہی ق :
اسىی ر لی ؿ کی لۓ
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ے كے بٌشً میق ،حغٙت ابف عیٌس(شض) سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی
٭ احھٌ ىٌـ شکھ ٌ

ے لالٖ ب ٙحؼ ھیکل لم اس نٌ احھٌسٌ ىٌـ شکھیق ،الش اسىی
اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :ی قیىٌ ہ ٙلٚكے کٌ ا ب ٌ

احھ ی تٙبیُ کٙبق" (ج سف چٖبّ ،ب ینلی) ،الش حغٙت ایك الٖشراو سے مٙلي نے ،فٙمٌتے ہیق کل

ے لالٖ كے ىٌـ سے بالۓ
ے الش ا ب ٌ
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :تـ لكؾ قیٌمُ كے رف ا ب ٌ
ے شکھك" (جسف چٖبّ ،ابف جیٌف ،ایك رالر ،اجنٖ راشهی)۔
ے ىٌـ اح ل
چٌكلے ،لھ٘ا ا ب ٌ
ے کٌ ىٌـ ای سٌ
ے نصٙي قٌنكف کی رفعل ' '6میق م٘کكشہے " ،بؼ
ے بىٌۓ گ ۓ
ب حكق کی حفٌظُ کی لۓ

ے کی عٛت الش لقٌش كے خالػ ہك ،بٌ رب ًی عقٌئٖ كے مىٌ فی ہك"۔
ے حك بؼ
نہیق ہكىٌ چٌھ ۓ

ے کی آمٖ بٙخكضی ل مسٙت کٌ اظھٌش ،حغٙت سنٙم(شض) سے مٙلي نے فٙمٌتے
٭ بؼ

ے عقی قل سے بىٖھٌ ہكانے ،سٌتكبق رف اسىی
ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':ب حل ا ب ٌ

ے چٌئیق لے" (عحیٔ چٖبّ،اجنٖ ایك
طٙػ سے سبٔ کیٌ چٌۓ گٌ ،ىٌـ شکھٌچٌۓ گٌ ،الش بٌؿ اتٌش ر ب ۓ

رالر ،يسٌئ  ،تٙم٘ي)۔

ے رفعل ' '211کٌ نكث ربوھٌ چٌۓ۔
ے لۓ
٭ ب حكق الش ب ح یكق كے رشمیٌف بٙابٙي کٌ معٌملل ،اس ه

٭ لٚکیكق کی بیٖائش ب ٙع ٖـ شضٌمىٖي کٌ اظھٌش ىل کٙىٌ ،قٙآف ٍے بی ٹی کی بیٖائش ب ٙىٌشاضگی
شّ َر أ َ َحدُ هُ ْم بِالُنثَى ظَ َّل َو ْج ُههُ ُمسْ َودًّا َو هُ َو كَظٌم
کٌ اظھٌش کٙىیكالكق كے بٌشً میق کہٌنےَ { :و إِذَ ا بُ ِ
ون أ َ ْم ٌَدُسُّهُ فًِ الت ُّ َر ابِ أَ ََ سَاء َما ٌَ ْحكُ ُم َ
ون } (النحل:
شّ َر ِب ِه أٌَُ ْم ِ
وء َما بُ ِ
ارى ِم َن الْمَ ْو ِم ِمن سُ ِ
ٌَت َ َو َ
سكُهُ عَلَى هُ ٍ
 ()6:چٌىىکل جٍ اف میق سے کسی کك بیٹی (كے بیٖا ہكٍے) کی خی ٙملتی ہے تك اس کٌ مىل (غـ

كے سیٍ) کٌى ب ٚچٌتٌ ہے الش (اس كے رؿ کك ر بوھك تك) لم اىٖلہىٌؽ ہكچٌتٌ ہے لش اس خی  ٙب ٖ
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سے (ح ك لم سىتٌ ہے) لكگكق سے حھیتٌ بھٙتٌ ہے (الش سكجتٌ ہے) کل آبٌ سلُ بٙراشُ ک ٙكے ل ٚکی

ے رً ب ٌ ضم ی ف م ی ق گٌص رً۔ ر بوھك ب ل ح ك ت ح ك ب  ٛک ٙتے ہ ی ق بہُ ب  ٙي ہے )۔
کك ضىٖم ش ہ ٌ

معٌھٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ میق اس رفعل کٌ کكئ بٖؿ نہیق نے۔

***

رفعل " " :8

شىٌخُ کی حفٌظُ

ے کٌ حؼ ہے کل ی شمكؿ ىٌـ ،قكمیُ ،خٌىٖا ٌی ششتكق ،الش ضبٌف ل ذقٌفُ كے ،اسىی
بؼ

شىٌخُ الش م٘ھ بی ل تنٖ ٌی لای ستگی کی حفٌظُ کی چٌۓ۔

______________________

ے اجتٙاـ
ے عىٌع ٙکی ت حٖبٖ ک ٙش ھی نے۔ ىی ٛاس ه
ے کی شىٌخُ ب ٙضلش رً شہی نے ،الش اس ه
بل رفعل بؼ

کك الش اسىی حفٌظُ کك ضٙلشي قٙاش رً ش ھی نے ،اسالـ ٍے کئی ًعكص كے سشبعل اس بٌت بٙ

ضلش ربٌ ھیکل مختلػ لكگكق،قكمی تكق ،ضبٌنكق ،الش شىگكق كے اختالػ الش تٍكع کٌ اجتٙاـ کیٌ چٌىٌ

ے ،اسالـ ٍے بل بھ ی لاضٔ کٙربٌ ھیکل بل اختالػ الش تٍكع ،اس کٌئىٌت میق اہلل کی سىُ نے،
چٌھ ۓ

تٌکل لكؾ ابؽ رلس ًٙسے مٌنكس ہكق ،الش ابؽ رلس ًٙکك بہ حٌف سکیق ،الش بل بھ ی لاضٔ کٙربٌ

نے ،کل اہلل کی خل قُ میق تیٖبلی من هف نہیق ،اہلل تعٌ لی ٍے اف حقی قتكق کٌ اظھٌش اسطٙد فٙمٌبٌنے:
ارفُوا} (الححٙات ( ) 24 :اً لكگك!
اس إِنَّا َخلَمْنَاكُم ِ ّمن ذَك ٍَر َو أُنثَى َو َجعَلْنَاكُ ْم شُعُوبًا َولَبَا ِئ َل لِتَعَ َ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
ے بىٌۓ ،تٌکل تـ ب ٌہـ
ہـ ٍے تهھیق ابؽ مٙر الش اب ؽ عكشت سے بیٖا کیٌ ،الش تهھٌشي ساتیق الش قییى

بہ ح ٌف سک ك ) ۔
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ون ُم ْخت َ ِل ِف َ
احدَةً َو ََ ٌَ َز الُ َ
ٌن ِإ ََّ َمن َّر ِح َم َر ُّبنَ َو ِلذَ ِلنَ َخلَمَ ُه ْم }(ھكر22:- 229 :
اس أ ُ َّمةً َو ِ
{ َولَ ْو شَاء َر ُّبنَ لَ َج َع َل النَّ َ

) (،الش اگ ٙآة کٌ شب چٌھتٌ تك سٍ لكگكق کك اب ؽ ہی امُ بىٌۓ شکھتٌ ،مگ ٙلم اختالػ ہی ک ٙتے

ے کی ٌ
ے ج ف ب ٙآة کٌ شب شجـ کٙرً ،اہلل ٍے تك انہی ق بی ٖا ہی (اختالػ) ،کی لۓ
شہی ق لے ،مٌسكا ا ىه

نے) ۔
{ ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ٌن آ َمنُوا َ َ ٌَسْ َخ ْر لَوم ِ ّمن لَ ْو ٍم عَسَى أَن ٌَكُونُوا َخٌْ ًر ا ِ ّمنْ ُه ْم َو َ َ نِسَاء ِ ّمن نِّسَاء عَسَى أَن ٌَك َُّن َخٌْ ًر ا
ِ ّمنْ ُه َّن} (ال ح حٙات ( )2 :اً ابنٌف لالك! (تهھٌشا) کكئ گٙلم رلس ًٙگٙلم کٌ م٘اؼ ىل اصاۓ،
ہكسکتٌ ھیکل لم م٘اؼ اصاٍے لالكق سے بہت ٙہكق ،ىل ہی عكشتیق رلسٙي عكشتكق کٌ م٘اؼ اصائی ق ،
ہكس کتٌ ہے کل لم اف سے بہت  ٙہكق) ۔
جیکل (رلسٙي طٙػ) مغ ٙپی تہ٘بٍ  ،ہنی شل سے کكشٌق ش ھی ھیکل اب ًی بٌى رس تی ل

بٙتٙي ،اب ًی تھ٘بٍ ،ابىٌ اسلكب ضىٖ گی ل معی شُ ،الش طٙض عنؿ رلسٙي تہ٘ب یكق ب ٙتھكبے۔

اس رفعل کٌ بٖؿ معٌھٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ' '8الش ' '9میق وكحكر نے ،لی هف لم

رلنكق عٙػ ىٌـ ،صھٙت ،الش خٌىٖا ٌی شلابط كے سک ٙتؽ محٖلر ہیق ،ضبٌف  ،تھ٘بٍ الشرب ًی ل

تنٖ ٌی تعل قٌت کیطٙػ اسنیق کكئ اشٌشم نہیق ملتٌ ،الش خٌىٖا ٌی تعل قٌت كے بٌشً میق بھ ی اس
ے الش اىىی تكچل چٌعؿ
ے لالٖبف کك چٌ ى ٌ
ے کك – ج تی اىمنٌف  -ا ب ٌ
رفعل ' '8کٌ عٙػ اتىٌ کہىٌ نے ":بؼ

کٙىی نٌ حؼ نے"۔

***

رفعل " " :9

ے کی جٙمُ
ب ح كق كے رشمی ٌف امتی ٌض ب  ٙت ٌ
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ے
اسالـ ،ب حكق كے رشمیٌف ہ ٙطٙد كے امتیٌض ل دفٙیؼ کی منٌى عُ کٙتٌہے ،خكام بل دفٙیؼ بؼ

ے لالٖبف ،بٌ اس كے قٌنك ٌی سٙبٙسُ کی يسؿ ،بٌ اف كے شىؾ ،بٌ اف کی جىس ،بٌ اىىی قكمیُ
بٌ ا س ه

ے سیٌسی خیٌؿ کی لچل سے کی چٌۓ ،بٌ اىىی قكهی بٌ يسلی بٌ
ے م٘ھٍ بٌ اى ه
بٌ اىىی ضبٌف ،بٌ اى ه

معٌش ٙتی اعؿ کی لچل سے ،بٌ اف کی رللُ بٌ اف کی[ مٌ لی] کنٛلشي کی لچل سے ،بٌ اىىی چٌۓ

بیٖائش کی لچل سے ،بٌ کسی بھ ی ایسی الش جیثیُ کی لچل سے ،جس سے بل دفٙیؼ ظٌھ ٙہك تی ہك۔

_______________________

اس رفعل کٌ عٙبٔ ؿفظكق میق کہىٌ ھیکل ب حكق كے رشمیٌف کسی بھ ی طٙد کٌ دفٙقل بٌ

عيصٙبُ جٙاـ نے ،الش اسطٙد کی جٙمُ  ،شٙبعُ كے جت وی الش ىضهی اصكلكق میف شنٌش

ے لاضٔ اج نٌمٌت بکثٙت وكحكر ہیق ،حك ايسٌ ٌی عمكهی
ہك تی نے ،قٙآف الش چٖبّ میق ای س

ے ہیق ،الش اسىی بىیٌر (بل حقی قُ ھیکل)
حمكؼ میق ،تنٌـ ايسٌنكق كے بٙا ب ٙہكىی کك قطعیُ ر ب ت

اىىی اعؿ ابؽ نے ،اى نٌ لم مٌلؽ جس ٍے اف سی کك بیٖا کیٌنے لم بھ ی ابؽ نے ،الش اس ٍے آرـ

الش اس ىی الىر کك اسی ابؽ صفُ (ب ًی آرـ) سے عٛت ب خشی نے ،ىل کل کسی خٌص شىؾ ل
يسؿ  ،تھ٘بٍ ل ذقٌفُ بٌ کسی الش تعلؼ کی بىٌ ب،ٙاس بٌشً میق اششٌر بٌشي نے{ :للَمَدْ ك ََّر ْمنَا بَنًِ
ت َوفَ َّ
ٌر ِ ّم َّم ْن َخلَمْنَا تَفْ ِضٌال (اىسٙاو:
آدَ َم َو َح َملْنَا هُ ْم فًِ الْبَ ِ ّر َو الْبَ ْح ِر َو َر َزلْنَا هُ م ِ ّم َن الطٌَِّّبَا ِ
ضلْنَا هُ ْم عَلَى كَثِ ٍ

 ()81ا لش ہـ ٍے بًی آرـ کك عٛت بخشی الش اف کك جىگؿ الش ر شب ٌ م ی ق سكاش ي ر ي الش ب ٌک ی  ٛم
اس اتَّمُو ا ْ َربَّكُ ُم الَّ ِذي َخلَمَكُم
شلض ي عطٌ کی الش اب ًی بہُ سی مخلكقٌت ب ٙفغیلُ ر ي )ٌ{،ا أٌَُّ َها النَّ ُ
احدَةٍ َو َخلَكَ ِمنْ َها َز ْو َج َها َوبَ َّ
ے اس شب
ٌر ا َونِسَاء} (الىسٌو ( )2 :لكگك! ا ب ٌ
س َو ِ
م ِمنْ ُه َما ِر َجا ًَ كَثِ ً
ِ ّمن نَّفْ ٍ
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سے ز شتے شہك،جس ٍے تهھیق ابؽ چٌف سے بیٖا کیٌ ،بھ ٙاسی سے اس نٌ حكصا بىٌبٌ ،بھ ٙاف رلنكق

سے(ر ىی ٌ می ق ) بہ ُ سے مٙر الش عكشتی ق بھی الرب ق) ۔

الش خطیۃ الكراع كے وكقعل ب ٙى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ فٙمٌتے ہیق ":اً لكگك! چٌف لك

کل تهھٌشا شب ابؽ نے ،تهھٌشً بٌة ابؽ ہیق ،کسی ع ٙپی کك کسی غی ٙع ٙپی ب،ٙالش کسی گكشً

کك کسی کٌمے ب، ٙالش کسی کٌمے کك کسی گكشً ب ٙکكئ فكقیُ نہیق نے ،سكاۓ دمكي كے"

(عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ) ،الش حغٙت سعٖ بف جىیػ الش قیس بف سعٖ(شض) شلابُ کٙتے

ے ،تك
ہیق کل ابؽ بٌش ابؽ بہكري کٌ جىٌضم گ٘ش شھٌ تھٌ تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کھ ًٚہك گ ۓ

ابؽ عحٌ پی ٍے کہٌ کل حغكش بل تك ابؽ بہكري کٌ جىٌضم نے  ،تك آة ٍے رشبٌفُ فٙمٌبٌ ":کیٌ لم

ے سٌتھ سٌتھ ایسی بہُ سٌشي ًعكص ہیق حك
ايسٌف نہیق تھٌ؟" عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)،اس ه

ے رفعل / 9 / 7/ 6/ 5الش :كے نكٹس مالحظل فٙمٌئیق۔
ے لۓ
اس معًی ب ٙرىلُ کٙتے ہیق ،اس ه

اسال ـ میق ايسٌ ٌی اقٖاش کك ى محٖلر شکھٌ گیٌ ہے ،بغی ٙکسی فٙؼ بٌ اىت خٌب كے ،تنٌـ
ايسٌنكق ب ٙاس نٌ اطالؼ ہكتٌنے ،ج تی کل رشنٍكق ب ٙبھ ی ،اششٌر بٌشي نےَ ({:و ََ ٌَ ْج ِر َمنَّكُ ْم شَنَ ُ
آن
ب لِلتَّمْ َوی}(النٌئٖم ( ) 9 :کسی قكـ کی رشن ًی تهھیق اس ب ٌت ب ٙ
لَ ْو ٍم عَلَى أَ ََّ تَعْ ِدلُو ا ْ اعْ ِدلُو ا ْ هُ َو أَلْ َر ُ

مشتعؿ ىل کٙرً کل تـ عٖؿ کك ح ھكص رل( ،بلکل) عٖؿ کیٌ کٙل ،ب ل بٌت دمكي كے قٙبٍ نے) ۔

جیکل مغ ٙپی تہ٘بٍ ل تنٖف میق ايسٌ ٌی اقٖاش کك عٙػ ًظ ٙبٌ تی بینٌىل ب ٙتنٌـ ايسٌنكق
ے عٌـ اقٖاش کہٌ تك چٌتٌنے ،مگ ٙحقی قُ کی رىیٌ کٌ اس سے کكئ تعلؼ نہیق ،ب لکل اسکك ،عنلی
کی لۓ

ے ہكۓنص لحتكق ،يسلكق ،ساتكق الش سا تی خكاہشٌت كے اعتیٌش سے بٖؿ ربٌ
ش نؿ ر ب ت

چٌتٌنے۔
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اس رفعل کٌ معٌھٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ' '8میق بٖؿ نے ،ب لکل اسىی عیٌشتكق میق بھ ی

کٌ فی چٖ تؽ منٌثلُ ہے۔

***

رفعل " " ::

ط ب ی ى گہٖاشُ

ے کك اعلی سے اعلی معیٌش کی ط بی خٖمٌت سے مستفیٖ ہكٍے کٌ حؼ ہے ،ىی ٛاسے امٙاض
بؼ

سے ب حٌك  ،عالخ ،الش اض سٙنكاہؿ بىٌٍے كے اراشلق سے مستفیٖ ہكٍے کٌ حؼ ہے۔

__________________

ے کك اعلی سے اعلی معیٌش کی ط بی خٖمٌت سے مستفیٖ ہكٍے کٌ حؼ
اس رفعل کٌ کہىٌ ھیکل بؼ

چٌعؿ نے ،الش بل رفعل ،معٌھٖم بٙاۓ اطفٌؿ کی رفعل ' '35کی منٌثؿ نے ،جس ٍے اس ط بی معیٌش

كے حعكؿ كے ضٙلشي اقٖامٌت الش خٖمٌت کٌ دفصیؿ سے سک ٙکیٌنے ،ج سکك اس آئیق ٍے  -اس

سے وكاػ قُ كے بٌلحكر  -سک ٙنہیق کیٌ ،ب لکل اس عیٌشت كے سک ٙکك کٌ فی سنچھ لیٌ جس ٍے وكحكرم

الش مستقیؿ کی تنٌـ(ط بی) خٖمٌت کٌ اچٌطل کٙلیٌ نے۔

اسالـ ،سٌشً ايسٌنكق کی عحُ کك بٌلعمكـ ،الش ب حك ق کی عحُ کك بٌلخعكص بہُ

ضبٌرم اھنیُ ربتٌنے ،اسیكچل سے ج سنٌ ٌی طٌقُ سنیُ ،ايسٌف کی ہنل حھ تی عحُ لقكت
ے کل ج سـ ہی ايسٌ ٌی ضىٖ گی  ،الش تنٌـ شٙعی سمل راشیكق کٌ آلل
بىٌٍے کك ضٙلشي قٙاش ربتٌنے ،اسلۓ

نے ،حغٙت لھٍ بف عیٖاہلل سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے ابؽ

طكبؿ چٖبّ كے ضنف میق فٙمٌبٌ نے':تـ ب ٙتهھٌشً نفس کٌ حؼ نے ،تـ ب ٙتهھٌشً گھ ٙلالكق کٌ
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حؼ نے ،لھ٘ا ہ ٙح قٖاش کكاس نٌ حؼ رل" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي) ،الش حغٙت ایك ھٙبٙم(شض)

سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":عحُ مىٖ وكمف  ،کنٛلش

وكمف سے بہُ بہت ، ٙالش اہلل کك ضبٌرم بیٌشانے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ) ،الش بل رعٌ ى بی کٙبـ علی اہلل
ے ":الاہلل میٙا ج سـ سالمُ شکھىٌ،
علیل لسلـ کی (ی سىٖبٖم رعٌ نے،حك آة اکث )ٙفٙمٌبٌ کٙتے ت ل

الاہلل میٙي قكت سنٌعُ سالمُ شکھىٌ ،ال اہلل میٙي ًظ ٙسالمُ شکھىٌ ،تی ًٙعاللم کكئ

عیٌرت كے ىئؼ نہیق" (عحیٔ چٖبّ ،ایك رالر)۔
ے
ے کئی اصكؿ ملت
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے سخیٙم اچٌربّ میق ،عحُ كے ای س
ے ہیق ،ج تی کل علكـ
ے میق منٖ ل معٌلف ثٌبُ ہكس ه ت
ہیق ،حك ج سنٌ ٌی طٌقُ کك سىیھٌمے شکھ ٌ

اسالمیل میق ابؽ مهنؿ شعیل "طٍ ىیكي" كے ىٌـ سے وكحكر نے ،جىٌى حل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل

لسلـ ٍے صفٌئ ستھٙائ کٌ  ،غ٘ائ ًظٌـ کی بٌبىٖي کٌ( ،بینٌشي کی صكشت میق) عالخ کٌ الش متعٖي

ے کٌ ج هـ فٙمٌبٌ تھٌ ،سٌتھ ہی ج سنٌ ٌی لشضش کی بھ ی تٙغیٍ فٙمٌئ تھ ی  ،ابؽ
امٙاض سے ب ح ٌ

اسالهی قٌعٖم ھیکل ہ ٙلم ى ئی ـفیٖ جی ٛحكجت وی شٙعی ًعكص سے ٹ هٙا تی ىل ہك ،ىی ٛنكصٌف رم الش
ے ،الش ج هنُ تك وكمف کی گـ شٖم یكىحی نے ،خہٌق
ے چ لٖي کٌ ٙی چٌھ ۓ
ے ح عكؿ کی لۓ
بٙي ىل ہك ،اس ه

ے لم اس نٌ سٍ سے ضبٌرم مست حؼ نے ،اس بٌشً میق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ فٙمٌتے
بھ ی مى

ہیق:

ے حعكؿ کی کكشش کٙل ،اہلل سے مٖر مٌىگك الش
_" ہ ٙلم جی ٛحك تهھٌشً ن ف ع کی ہك  ،اس ه

ہٌشىل مٌنك" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔
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_" اہلل بٌؽ نے ،بٌؽ الش احھ ی جیٛبق ی سىٖ کٙتٌنے ،خكر عٌػ ستھٙا نے صفٌئ ی سىٖ

کٙتٌنے( ،جسف چٖبّ ،تٙم٘ي)۔

_"کسی مٙبض کك کسی عحُ مىٖكے قٙبٍ مُ ىىٌ" (عحیٔ چٖبّ،ب خٌشي)۔

ے شفٌ ىل ہك" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔
ے لۓ
_" اہلل ٍے کكئ بینٌشي ایسی نہیق اتٌشي ج س ه

ے کل لہٌق طٌعكف بھیال ہكانے  ،لہٌق مُ چٌىٌ ،الش
_" اگ ٙکسی جگل كے بٌشً میق بتل چى

اگ ٙکسی جگل طٌعكف بھیؿ چٌۓ الش تـ لہق ہك تك لہٌق سے مُ ى ن لىٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔

***

ر فعل " " 211

مىػقٌىل ب ٙتٌك

ے لالٖبف الش رلسٙلق کی طٙػ سے ای سٌ مىػقٌىل ل ميدفٌىل بٙتٌك
ے کٌ حؼ ہیکل اسکك ا ب ٌ
بؼ

ے ،کل حك اسىی فالد ل بہ یكرکٌ وكجٍ ہك۔
مى

_________________________

ے حك اسىی
ے کٌ بل حؼ ھیکل اسکك ای سٌ مىػقٌىل ل ميدفٌىل بٙتٌك مى
اس رفعل کٌ کہىٌ ھیکل بؼ

فالد ل بہ ی كر کٌ وكجٍ ہك ،اس رفعل کٌ معٌھٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ میق کكئ بٖؿ نہیق نے ،اسىی

لچل بل ھیکل بل عٙػ اسالهی خعكعیُ ،الش عٙػ اسی کٌ امتیٌض نے ،کئی چٖب ثكق میق اسىی

تٌکیٖ آئ نے۔

تك مىػقٌىل بٙتٌك كے بٌشً میق :حغٙت ایك قتٌرم (شض) سے مٙلي چٖبّ ھیکل ابؽ بٌش ى بی کٙبـ
ے الش آب ىی نكاسی امٌمل بىُ ضبىٍ آة ب ٙسكاش تھیق ،جٍ
علی اہلل علیل لسلـ ىنٌض بٚه شنے ت ل
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ے" (عحیٔ چٖبّ،
ے  ،الش بھ ٙجٍ کھ ًٚہكتے تك بھ ٙاٹھٌ لی ت
ے ب ٹھٌر ب ت
س حًٖ میق چٌتے تك ىیؼ

مٌلؽ) ،الش حغٙت چٌب ٙبف سنٙم(شض) سے مٙلي نے فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل

ے  ،میق بھ ی سٌتھ
ے گھ ٙکیطٙػ چى
علیل لسلـ كے سٌتھ بہلی ىنٌض (ظھ )ٙب ٚھی  ،ىنٌض كے بعٖ آة ا ب ٌ

ہی ى نال ،رل لٚکكق ٍے آب نٌ استقیٌؿ کیٌ ،تك آة ابؽ كے بعٖ ابؽ رلنكق كے گٌلكق ب( ٙبیٌش سے ) ہٌتھ

بھ یٙتے شنے ،عحٌ پی کٌ کہىٌ ھیکل بھ ٙشسكؿ اہلل ٍے می ًٙگٌؿ کك بھ ی ہٌتھ ل گٌبٌ"(عحیٔ چٖبّ،

مسلـ) ،الش حغٙت ایك ھٙبٙم(شض) سے مٙلي ھیکل حغٙت اقٙع بف چٌیس(شض)ٍے ى بی کٙبـ

ے ہیق ،مگ ٙمیق
ے ربوھٌ تك فٙمٌبٌ کل می ًٙتك رس بؼ
علی اہلل علیل لسلـ کك حغٙت جسف کٌ یكسل لیت

ٍے کیھ ی کسی کٌ یكسل نہیق لیٌ ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ":حك رلسٙلق ب ٙشجـ نہیق

کٙتٌ ،اس ب ٙبھ ی شجـ نہیق کیٌچٌۓ گٌ' (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ ،اجنٖ تٙم٘ي ،ایكرالر)۔

ے
الش حغٙت چٌب ٙبف عیٖ اہلل(شض) سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ ':ا ب ٌ
ے
ے بھ ی بٖرعٌ مُ کٙل ،الش ا ب ٌ
ے نكک ٙکی لۓ
ے بٖرعٌ کٙل ،ا ب ٌ
ے بٖرعٌ مُ کٙل ،الش ىل اب ًی الىر کی لۓ
آة کی لۓ
ے) بٖرعٌ مُ کٙل ،ای سٌ ىل ہكکل اہلل کی چٌىٍ سے قیكلیُ رعٌ
ے بھ ی (بعًی اسىی ہالکُ کی لۓ
مٌؿ کی لۓ

کی کكئ گھٚي آچٌۓ الش تهھٌشي بل رعٌ قیكؿ ہك چٌۓ" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ ایكرالر ابف مٌچل

ابف جیٌف اجنٖ)۔

اب کچھ عٌرىىل بٙتٌك كے بٌشً میق :حغٙت ىعنٌف بف ی شی( ٙشض)سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق
ے عطٌ کیٌ ،تك میٙي لالٖم حغٙت عنٙم بىُ
کل می ًٙلالٖ ٍے ابىٌ کچھ مٌؿ بطكش عٖقل كے مچل

شلاچل ٍے کہٌ :بل میق اسكقُ تؽ قیكؿ نہیق کٙلىگی جٍ تؽ کل تـ ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك
ے
ے ربۓ
اس معٌملل کٌ گكام نہیق بىٌكلے ،تك می ًٙلالٖ  ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے بٌس مچل
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ے ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍےاف سے رشبٌفُ فٙمٌبٌ :کیٌ تـ
ے گۓ
ہكۓ مٌؿ کٌ گكام بىٌٍے کی لۓ

ے تنٌـ لٚکكق كے سٌتھ بل بٙتٌك کیٌ؟( ،بعًی سٍ میق مٌؿ بٙاب ٙدقسیـ کیٌ) ،تك انہكق ٍے کہٌ
ٍےا ب ٌ

ے لٚکكق كے رشمیٌف اًصٌػ سے کٌـ لك" (عحیٔ
کل نہیق ،تك آة ٍے فٙمٌبٌ " :اہلل سے زشل ،الش ا ب ٌ

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔ اًصٌػ ،مٌؿ سے نكاضٍے میق بھ ی ہكسکتٌنے) ،شػقُ میق بھ ی ہك
ے اىٖاض میق بٌت جیُ میق بھ ی ہكسکتٌنے۔
سکتٌنے ،مس هٙاہِ الش اح ل

***

رفعل "212

خٌ لی القٌت سے لطػ اىٖلض ہكىٌ

ے سے لطػ اىٖلض ہك  ،لھ٘ا اس سے اس كے آشاـ کٍٙے کٌ،
ے ب حی ٌ
ے کك بل حؼ ہے کل لم ا ب ٌ
بؼ

ے ،تٌضم رـ ہكٍے ،الش کچھ اس اىٖاض میق
فٙعُ كے القٌت سے لطػ اىٖلض ہكٍے ،کہیؿ کہی لٌ

ے کٌ حؼ سلٍ ىل کیٌ چٌۓ ،حك اسىی عن ٙسے میؿ کھٌۓ ،الش
ف ًی ل ذقٌف تی ضىٖ گی میق حصل لی ٌ

اسىی شىٌخُ کی حفٌظُ ک ،ًٙسٌتھ ہی اسکك شٙعی الش قٌنك ٌی طكش ب ٙمنٍكع ،لسٌئؿ دفٙبٔ

سے رلش شکھٌچٌۓ۔

_____________________-

ے خٌ لی
ے كے آشاـ كے حؼ کك ثٌب ُ ک ٙشہی ہے ،ىی  ٛب ل بھ ی ب تٌ شہی ہی کل اسکك ا ب ٌ
بل رفعل ،بؼ
لقُ سے فٌئٖن اٹھٌٍے کٌ یكشا حؼ چٌعؿ ہے ،الش ب ل کل ب ل ( آشاـ ل لقُ سے لطػ اىٖلضي ) ب ح یف
كے ابتٖا ئی سٌلكق میق ايسٌف کی شخصیُ کی بىٌ میق بہُ اھـ تٙبی تی کٙراش ارا کٙتٌ ہے۔
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ب ل رفعل ،معٌہٖم ب ٙاۓ ح مكؼ اط فٌؿ کی رفعل ( ) 42سے مل تی چ لتی ہے ،اس چٖ تؽ کل

رفعل کی سٌخُ خكر دقٙبیٌ اس سے ملتی چ لتی لگتی ہے۔

اس رفعل ٍے بطكش رلیؿ كے کئی اچٌربّ بیش کی ہیق:
حغٙت معٌلبل بف ایك سفیٌف شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ ﷺ ٍے فٙمٌبٌ  " :جس

ے ب ح ل ب ف چ ٌئے" ( ،ضعیػ چٖبّ ،اب ف ا پی ا لٖىیٌ ،رب ل وی ،اب ف
ے لۓ
کسی كے ب ٌس ب ح ل ہك  ،لم ا س ه
ع سٌک ،)ٙالش ح غٙت چ ٌب ٙش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے  ،ف ٙمٌتے ہیق کل میق ى ب ی کٙبـ ﷺ کی
ے ہٌتھكق الش بی ٙلق كے ب ؿ ب  ٙچ ؿ ش ہے ہیق ،الش
خٖمُ میق چٌض ٙہكا ( تك ربوھٌ ) کل آة ﷺ ا ب ٌ
حغٙت جسف الش جسیف شضی اہلل ع ًہنٌ آة ﷺ کی بیِ ب ٙسكاش ہیق ،الش آة ﷺ فٙمٌ ہشے ہیق " :
ے سكاش ہك " (ضعیػ چٖبّ ،طیٙا ٌی ،ھیث وی) ،الش
ے اح ل
ت وہٌشا الىِ کتىٌ احھٌ ہے ،الش تـ رلنكق کت ٌ
ے کی تی ٛي ،بھ ٙتی،
حغٙت ايس شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ ﷺ ٍے فٙمٌبٌ  " :ب حیف میق بؼ

ج س تی ،الش ي شٌط ،بٚھٌبے میق ع قؿ میق ضب ٌر تی کٌ بٌ عّ بى تی ہے " ( ج هیـ ت ٙم٘ي ،ای ك وك سی
ے تك فٙمٌتے  " :بیٹٌ چٌك کھیلك " (جسف چٖبّ ،ب خٌشي
ے کك ربوھ ت
مٖب ًی ) ،ى بی کٙبـ ﷺ جٍ کسی بؼ
ے ب ح كق کك ى ب ی کٙبـ ﷺ کی اتی ٌع
ٍے اىرب ال م فٙر میق سک ٙکی ہے ) (،اسی ب ىٌ ب  ) ٙعحٌبۂ کٙاـ ا ب ٌ

ے ہكۓ ،کھی ؿ کی شغی ُ رىب ٌ کٙتے
میق ،الش تٙبی تی نكطۂ ًظ ٙسےکھیؿ کی ا ہنی ُ کك ى گٌم میق شکھ ت
ے کل
ے ک ھیال کٙل ،ا سلۓ
ے  ،بی ٌشً بی ٹ
ے لٚكے سے فٙمٌب ٌ کٙتے ت ل
ے ،ح غٙت عٙلم ب ف ضبی  ٙا ب ٌ
تل

ے ہی میق آ تی ہے ،الش حغٙت مغی ٙن ب ف اب ٙاہیـ سے مٙلي
ش حٌعُ الش مٙراىگی ،کھیؿ کكر كے ىتیؼ
ے" الش ایك عقیۃ کٌ کہىٌ ہیکل میق
ے تل
ہیکل " ہنٌشً لكؾ ب حكق کك ہ ٙطٙد كے کھیؿ کی اچٌضت ر ب ت
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حغٙت اب ف عن ٙشضی اہلل عىل كے سٌتھ ،کھی ؿ کكر میق ن صٙلػ ب ح كق كے ب ٌس سے گ٘شا  ،آة
ے ) اىکك ربٖۓ۔
ٍے جیٍ سے رل رشہـ ى نٌمے الش ( کھیؿ کكر میق اىىی رل ح س بی كے اضٌفے کی لۓ

ىی  ٛاس رفعل ٍے ب ح كق کك شٙعی الش قٌنك ٌی طكش ب  ٙمن ٍكع لسٌئؿ د فٙبٔ سے رلش

ے ب  ٙب ھ ی ضلش رب ٌ ہے ،کھی ؿ کكر الش لشضش ،بىی ٌري طكش ب  ٙم ٙغكب الش ی سىٖبٖم جی  ٛہے،
شک ھ ٌ

ے کٌ اىٖی شل ىل ہك  ،ب ٌ
ی شٙطیکل اس کھی ؿ سے کسی شخص کك ب ٌ کسی چٌىٖاش جی  ٛکك نكصٌف ب ہكى ح ٌ

مٌؿ ل رللُ ضٌئع ہكٍے کٌ خكػ ىل ہك ( ،اف سٍ سے بٚھ ه ) ٙب ل کل ب ل کھی ؿ ب ٘ات خكر جٙاـ ىل

ے شخص ب  ٙح ك
ے کی س مل راشي لالٖ ب  ٙہے  ،ب ٌ اس جی س
ہك ،مثال ح كا لغی ٙم  ،اف جی ٛلق سے رلش شکھ ٌ
اس نٌ سمل راش ہك  ،اششٌر بٌشي ہے:
}ٌ ا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
شذدَاد َ َ
ذارةُ عَلٌَْ َهذا َم َالئِكَذة ِغ َذالظ ِ
ذاس َو الْ ِح َج َ
ذار ا َولُودُ هَذا النَّ ُ
ٌن آ َمنُوا لُوا أَنفُسَكُ ْم َو أ َهْلٌِكُ ْم نَ ً
ون َما ٌُ ْإ َم ُر َ
اّلل َما أ َ َم َر هُ ْم َوٌَفْعَلُ َ
ص َ
ے اہؿ عی ٌؿ کك
ے آة کك الش ا ب ٌ
ون{) ( التحرٌم  ) ) 6 :وك مٍك! ا بٌ
ٌَعْ ُ
ون َّ َ
ے
آتش (خہىـ) سے بحٌك جس کٌ ابىٖھف آرهی الش بتھ ٙہیق الش جس ب ٙتىٖ خك ا لش سخُ مٛاخ ف ٙش ت

(ـقٙش) ہیق حك اششٌر اہلل اف کك فٙمٌتٌ ہے اس کی ىٌفٙمٌ ٌی نہیق کٙتے الش حك ج هـ اف کك ملتٌ ہے اسے

ے گھ ٙلالكق کك آؾ
ے آب کك الش ا ب ٌ
ب ح ٌ ىتے ہی ق ) ،حغٙت علی شضی اہلل عىل ،اہلل تعٌ لی كے قكؿ " ا ب ٌ

ے گھ ٙلالكق کك احھ ی جی ٛبق سوھٌك " (
سے ب حٌك " كے بٌشً میق فٙمٌتے ہیق کل اس نٌ نطلٍ ہے" ا ب ٌ

اسىی سىٖ عحیٔ ہے  ،چٌکـ ٍے شلابُ کی ہے ) ،محٌہٖ (مشہكش ـفس )ٙکٌ اس بٌشً میق ب ل کہىٌ

ے گھ ٙلالكق کك اہلل كے دمكً کی تل قیف کٙل  ،الش اى ىی اح ھ ی
ے آب کك الش ا ب ٌ
ہی کل ا س نٌ نط لٍ ہے  :ا ب ٌ

ے معًی ہیق  " :اىکك اہلل كے اج نٌمٌت ب ٙعنؿ کٍٙے کٌ
تٙبیُ کٙل " (عحیٔ اث ،)ٙقتٌرم کٌ کہىٌ ہے ،اس ه

ج هـ رل  ،الش اىکك اسىی ىٌفٙمٌ ٌی سے شلکك "( ،عحیٔ اث ،ٙنصٍػ عیٖ الٙضاؼ)۔
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***

رفعل " " 213
آضار ئ ف ه ٙل ضنی ٙ
ے کك شٙعی ل قٌنك ٌی ضٌبطكق كے رائ ًٙمیق ،آضادئ ف ه ٙلضنی ٙکٌ حؼ چٌعؿ
 - 4بؼ

ہے ،الش بل حؼ بھ ی  ،کل اسىی بیٖائشی فطٙت کی ى گہٖاشُ کی چٌۓ۔
ے کی اس طٙػ ش ہىنٌ ئی میق کل لم ابىٌ حؼ اس اىٖاض میق استعنٌؿ ک ًٙکل حك
 - 5بؼ

ے حقیلی ـفٌرات سے ہـ آہىؾ ہك ،اس بٌب
اسىی ىمك ب٘ب ٙعالجی تكق ،الش اس ه

میق لالٖبف الش اسىی ى گہٖاشُ كے(رلس )ًٙشٙعی ل قٌنك ٌی سمل راشلق كے

کچھ حمكؼ ل لاجیٌت ہیق۔

_________________

ے آضارئ ف ه ٙل ضنی ٙکٌ حؼ ثٌب ُ کٙتٌ ہے  ،ىی  ٛب ل بھ ی بتٌتٌ ہی کل
ے کی لۓ
اس رفعل کٌ بہال بىٖ ،بؼ

ے کی بیٖائ شی ف طٙت کی ى گہٖا شُ ضٙلشي ہے  ،الش ب ل ب ٌت تك م عٙلػ ہی کل اف ح مكؼ کٌ
بؼ

استعنٌؿ ،عٙػ قٌنك ٌی الش شٙعی چٖلق ہی میق شہ ه ٙکیٌ چٌسکتٌ ہے۔

بل رفعل ،حمكؼ بٙاۓ اطفٌؿ کی رفعل ( ) 25سے ملتی چ لتی ہے۔

خہٌق تؽ اسالهی شٙبعُ کٌ تعلؼ ہے ،تك لم تك عقی ٖم الش م٘ہٍ کی مه نؿ آضاري کی قٌئؿ

ے میق لاضٔ اج نٌمٌت چٌشي ک ٙشہی ہیق:
ہے  ،کئی قٙآ ٌی ًعكص اس سلسى

478
-

ً ِ{ (الی قٙن  ()367 :ربف میق ضبٙرس تی ل جی ٙنہیق ہے ،
ٌن لَد ت َّ َب ٌَّ َن ُّ
الرشْدُ ِم َن الْغَ ّ
} ََ ِإك َْر ا َه ِفً ال ِدّ ِ

ے کل ہٖابُ گنٙاہی سے لاضٔ الش چلی ہك ج ىی ہے)۔
اسلۓ
-

اس َحتَّى ٌَكُونُو ا ْ ُم ْإ ِمنِ َ
ٌن { (ی كيس :
ض كُلُّ ُه ْم َج ِمٌعًا أَفَؤَنتَ تُك ِْرهُ النَّ َ
} َولَ ْو شَاء َربُّنَ َل َم َن َمن فًِ ال َ ْر ِ

ے لامے سٌشً لكؾ اس ب ٙابنٌف مے آئی ق  ،کی ٌ لكگكق کك
 () ::اگ ٙت وہٌشا شب چٌہے تك ضمیف ب ٙیسٌ
ابنٌف ىٍے ب  ٙمح ی كش ک ٙللے )۔
}فَ َمن شَاء فَلٌُْ ْإ ِمن َو َمن شَاء فَلٌَْكْفُ ْر{ (ا لکہػ  ( 3: :جسنٌ رؿ چٌہے ابنٌف مے آۓ  ،الش ج س نٌ رؿ
چ ٌہے ا ى نٌش کٙرً)۔
ے
عقیٖم کی آضاري کٌ سٍ سے بہال الش اہـ دقٌضٌ ہے ف ه ، ٙتعیی  ٙالش اظہٌش شاۓ کی آضاري  ،ا س ه
بٌلحكر قٙآف ،اہلل تعٌ لی كے اس قكؿ كے سشب عل اس حؼ کی تٌکیٖ ک ٙشہٌ ہے:
ون ُم ْختَلِفِ َ
احدَةً َو ََ ٌَ َز الُ َ
ٌن إِ ََّ َمن َّر ِحذ َم َربُّذنَ َولِذذَلِنَ َخلَمَ ُهذ ْم{ ( هذود :
اس أ ُ َّمةً َو ِ
} َولَ ْو شَاء َربُّنَ لَ َجعَ َل النَّ َ
 ()559 – 558الش اگ ٙت وہٌشا بٙلشرگٌش چٌہتٌ تك تنٌـ لكگكق کك ا ب ؽ ہ ی جنٌعُ کٙر بتٌ لی هف لم
ے اس ٍے اف کك
ہنی شل اختالػ کٙتے شہیق لے مگ ٙج ف ب ٙتوہٌشا بٙلشرگٌش شجـ کًٙ۔ الش اس ی ل ب
بی ٖا کی ٌ ہے ) .
ً بٌَْنَ ُه ْم فٌِ َما فٌِ ِه ٌَ ْختَلِفُ َ
} َو َما ك َ
ون{
اس إِ ََّ أ ُ َّمةً َو ِ
َان النَّ ُ
احدَةً فَا ْختَلَفُو ا ْ َولَ ْ ُو ََ كَلِ َمة سَبَمَتْ ِمن َّربِّنَ لَمُ ِض َ
ت
ہ
ب
ے۔ بھ ٙچ ٖا چ ٖا
ے) ابؽ ہی امُ (بعًی ابؽ ہی ملُ ب  )ٙل
(یكيس  ( )2: :ا لش (سٍ) لكؾ ( ل
ے ہكج ىی ہے ىل ہك تی تك ج ف ب ٌتكق
ے۔ الش اگ ٙا بؽ بٌت حك توہٌشً بٙلشرگٌش کی طٙػ سے بہ ل
ہك گۓ
م ی ق لم اختالػ ک ٙتے ہ ی ق اف م ی ق ف یصلل ک ٙر ب ٌ چ ٌت ٌ)۔
ت َو ْ
{ َو ِمذ ْ
ذذو انِكُ ْم }(الررر  ( )55 : :الش ا سی كے
س ذنَتِكُ ْم َو أَلْ َ
ف أَلْ ِ
ض َو ا ْخذذتِ َال ُ
او ا ِ
ذن آٌَاتِ ذ ِه َخلْذذكُ السَّ ذ َم َ
ال َ ْر ِ
يشٌىٌت (الش تصٙفٌت) میق سے ہے آسنٌنكق الش ضمیف کٌ بیٖا کٙىٌ الش توہٌشي ض بٌنكق الش شىگ ك ق کٌ
چ ٖا چ ٖا ہكىٌ ) ۔
لكگكق سے متعلؼ اوكش ،الش اىىی ضبٌنكق میق اختالػ ،اس کٌئىٌت میق اہلل کی سىُ

کٌ ن ظ ہ ٙہیق  ،الش اہلل کی سىُ میق کیھ ی کك ئی تی ٖبلی ن ہیق ہك تی  ،الش اس ا ختالػ کٌ ىض هی

ىتی حل ہے ف ه ٙل فہـ کٌ اختالػ  ،آضارئ ف ه ،ٙل آضارئ اظہٌش ،کسی ابؽ فٙر کی ملهیُ نہیق ہے ،
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ے ہ ٙفٙر کك ب ل حؼ
ے ہكۓ ہ ٙقكـ  ،ہ ٙا مُ الش ا س ه
ب ل کل شٙعی الش قٌنك ٌی چٖ میق ش ہ ت

چٌعؿ ہے ۔

اسالـ میق آضارئ شاۓ کٌ م سئ لل ،کسی شخص ب ٌ ان فٙاري بىی ٌرلق ب  ،ٙب ٌ کسی نصلحُ کی

بىٌ ب ٙنہیق ہے  ،الش ىل مغ ٙپی رىیٌ میق مشہكش ل معٙلػ ى محٖلر آضارئ نط لؼ کی طٙد ہے  ،ب لکل ب ل

ے ب ىٌۓ ہیق تٌکل اف سے
آضاري،کچھ قٌعٖلق الش اصكلكق سے بىٖ ھی ہك ئی ہے  ،حك اسالـ ٍے اسی ل ۓ

ے ب ٌلحكر ا سالـ میق آضاري کٌ م سئ لل،ضىٖ گی كے ب ہُ سٌشً شعیكق میق
ے  ،ا سه
ت ح ٌلض ىل کی ٌ چٌ س ه

چٌشي ل سٌشي ہے  ،اسنیق بٚي چٖ تؽ لسعُ الش گى حٌئش بٌ ئی چٌ تی ہے  ،اس مسئ لل میق اس اہـ

اصكؿ کك بىیٌر بىٌبٌ گیٌ ہے ،ج سنیق کہٌ گیٌ ہیکل " تنٌـ اشیٌو کی حقی قُ بل ہیکل لم چالؿ ہیق " م گٙ

ے چٌىت سے ب ىٖنے
لم ج ف قٌعٖلق الش ضٌبطكق سے مٙی كط ہیق لم نہٌب ُ م ست ح هـ ہیق  ،الش ای س

ہكۓ ہیق  ،جى نٌ شٙبعُ كے اصكلكق سے ش تی بٙاب  ٙہٹىٌ من هف نہیق ہے  ،ب ٌ لم قٌعًٖ عكاـ کی
ے ہیق ج ف میق اف قكاعٖ
ے ہیق  ،بٌ اف چٌىت كے ت حُ ب ىٌۓ گ ۓ
ے شکھ ک ٙبىٌۓ گ ۓ
نصلحُ کك سٌمٌ

کی جیثی ُ مچض استثىٌ ئی بٌب ىٖیكق کی ہك چ ٌ تی ہے  ،اسالـ میق آضارئ شاۓ کك عٙػ عٙػ عٌـ

میق معٙلػ عكاهی قٌعًٖ ل قٌنكف كے عاللم کك ئی جی ٛنہیق شلؽ سکتی ۔

***

رفعل " " 214
اظہٌش شاۓ کی آضاري
ے کك آضارئ اظہٌش کٌ حؼ ہے ،اس اىٖاض میق اظہٌش کٌ ،کل اسالهی آراب ل تعلینٌت
 - 6بؼ

كے مىٌ فی ىل ہك۔
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 - 7اس حؼ میق ہ ٙطٙد کی ایسی عحیٔ معلكمٌت ،الش رشسُ اف نٌش ل تعكشات

تالش کٍٙے کی آضاري ،حك اخال قی  ،م٘ھٍ الش لطف رلس تی كے اصكلكق سے

متصٌرـ ىل ہكق ،ىی ٛاًھیق لصكؿ کٙكے يش ٙکٍٙے کی آضاري شٌمؿ ہے ،خكام بل

ے کی مٖر سے
ے رلس ًٙسش بـ
دقٙب ٙل ت حٙب ٙالش آشث كے سشبعل ہك ،بٌ کسی بھ ی ای س

ہك ،حك اس كے چٌىت الش اسىی سھ ًی عالجی تكق كے ل حٌظ سے وكضلق ہك۔
ے تنٌـ مسٌئؿ میق ،حك اس سے
 - 8حك ب حل اب ًی ىحی شاۓ قٌئـ کٙسکتٌہك ،اسےا ی س

ے کی عن ،ٙاسىی ب ختگی الش
متعلؼ ہكق ،اس شاۓ كے آضار ىل اظھٌش کٌ حؼ ہے ،الش بؼ

ے حقیلی ـفٌرات كے نطٌیؼ اسىی شاۓ کك ضٙلي اھنیُ ري چٌۓ گی۔
اس ه
 - 9اس آضاري ب ٙرب گ ٙلكگكق كے حمكؼ الش عٛت ل ىیؽ ىٌهی کی بٌسٖاشي ,بٌ قكهی
سالمتی بٌ عٌـ ًظـ ل ضیط ,بٌ عحُ عٌمل بٌ آراب عٌمل کی حفٌظُ كے عاللم

کك ئی الش بىٖش نہیق ہك گی۔

_____________________

ے اظ ہٌش  ،ىی  ٛرل سٙي معلك مٌت الش ًظٙب ٌت سے
ے  ،ا سه
ے کی اب ًی سا تی شاۓ شکھ ٌ
ب ل رف عل بؼ

ے حعكؿ كے مهنؿ حؼ كے بٌشً میق بتٌ تی ہے  ،سٌتھ ہی بل رفعل بل بھ ی بتٌ تی ہی کل
لاؼ فیُ الش اى ه

ے حك اسالهی آراب ل تعلینٌت كے مىٌ فی ىل ہك ۔
اظہٌش شاۓ کی آضاري اس اىٖاض میق ہك ٌی چٌہ ۓ
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اف نٌش ل ًظٙب ٌت كے ب ٌشً میق اس رف عل کٌ کہ ىٌ ہی کل لم رش سُ الش عحیٔ ہكق  ،ىی ٛ

اخال قی  ،م٘ہ بی الش لطف ب ٙس تی كے اصكلكق سے متصٌرـ ىل ہكق ۔ اس رفعل کٌ ب ل بھ ی کہىٌ ہی کل

ے کی عن ، ٙاسىی ب خت گی الش حقی لی ـ فٌرات كے نطٌیؼ ،ا سىی شاۓ کك ضٙلشي اہنی ُ رب ح ٌۓ،
بؼ

ے قٌئ م قٌـ افٙار ہی
ے لالٖبف ب ٌ ا س ه
اس حقی قُ كے سک ٙکی ضٙلشت نہیق ہی کل ا سىی نصلحُ ،ا س ه
ے ـفیٖ ہے ۔
ے ہیق کل کكف سی جی ٛب حكق کی لۓ
ے ک ٙس ه ت
ے ہیق  ،الش لہی ط ۓ
ضبٌرم چٌ ى ت

بل رفعل معٌہٖم بٙاۓ اطفٌؿ کی رفعل " "23الش " "24سے ملتی چ لتی ہے ۔

تی سٙي فصؿ
ىح ی جیثی تكق كے حمكؼ
ے  :ي سٍ ،
ے کی ىح ی جیثی تكق كے حمكؼ كے ب ٌشً میق ب تٌشہی ہے  ،مى حن لل اى ه
بل فصؿ بؼ
شضٌعُ( ،رلره بالىٌ) بٙلشش ،الش ىٌف نػقل ۔ اس میق چٌش ر فعٌت ہیق ۔

رفعل " " 215
يسٍ
ے قٌنك ٌی لالٖبف کیطٙػ مىسكب ہكٍے کٌ حؼ چٌعؿ ہے۔
ے کك ا ب ٌ
 - 5بؼ
ے لالٖبف کی طٙػ
ے كے ا ب ٌ
ے ہ ٙطٙد كے تصٙفٌت منٍكع ہیق ،حك بؼ
 - 6اس بىیٌر ب ،ٙای س

ے کل ب حل را ٌی کك کٙابل ب ٙلیىٌ لغیٙم۔
مىسكب ہكٍے کك مشکكؽ بىٌئیق ،جی س
 - 7يسٍ كے ثٌبُ ہكٍے میق اج نٌـ شٙبعُ کی بٌبىٖي کی چٌۓ گی۔
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___________________

ب ل رفعل  ،بؼ
ے كے ي سٍ كے وكضكع كے ب ٌشً میق ب تٌشہی ہی کل اسالهی شٙبعُ ،ا سکك

بہُ ضبٌرم اہنیُ رب تی ہے  ،اہلل تعٌ لی فٙمٌتٌ ہے:
س عَلَذٌْكُ ْم
{ ادْعُو هُ ْم َِلبَائِ ِه ْم هُ َو أَلْسَطُ ِعندَ َّ ِ
ٌن َو َم َو الٌِكُ ْم َولَذٌْ َ
اّلل فَإِن لَّ ْم تَعْلَ ُموا آبَاء هُ ْم فَإِ ْخ َو انُكُ ْم فًِ ال ِدّ ِ
ُجنَاح فٌِ َما أ َ ْخطَؤْتُم بِ ِه َولَ ِكن َّما تَعَ َّمدَتْ لُلُوبُكُ ْم َوك َ
ور ا َّر ِحٌ ًمذا } (ا َحذزاب ()5 :وك م ٍك! مےب ٌلک ك ق
اّلل غَفُ ً
َان َّ ُ
ُ
ُ
کك اف كے (اعلی) بٌیكق كے ىٌـ سے بنٌشا کٙل۔ کل اہلل كے ىٛربؽ بػی بٌت رشسُ ہے۔ اگ ٙتـ کك ا ف

كے ب ٌیكق كے ىٌـ معلكـ ىل ہكق تك ربف میق لم توہٌشً بھٌ ئی الش رلسُ ہی ق الش ح ك ب ٌت تـ سے

غل طی سے ہكگئی ہك اس میق تـ ب ٙکچھ گىٌم نہیق۔ لی هف حك قصٖ ر لی سے کٙل (اس ب ٙوكاخ٘م ہے)
ے لاى هہٙب ٌف ہے )۔
الش اہلل ب خشٌ

اسالـ ٍے ضىٌ جٙاـ کی ٌ ہے  ،نطل قل الش ب ی كم کی عٖت ـ قٙش کی ہے ( ،الش ب ل بػی قٌعٖم بتٌب ٌ
ے کی ٌ ہی کل تٌ کل ي سٍ میق
ے ہیق  ،ب ل سٍ ا سلۓ
ہی کل) عٖت كے بغی  ٙب ل لكؾ شٌري نہیق ک ٙس ه ت

ے يسٍ کی حفٌظُ کك علنٌو اصكؿ ٍے شٙبعُ كے ـقٌعٖ میق
آمیٛش ىل ہكٍے بٌۓ  ،اسی ل ۓ

سے ابؽ ـكصٖ قٙاش ربٌ ہے ۔

حغٙت سعٖ بف ا پی لقٌص شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل

ے بٌة كے عاللم کسی الش کیطٙػ چٌف یكحھ ک ٙيسیُ کٙتٌ ہے
علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ  " :حك شخص ا ب ٌ

 ،اس ب ٙجىُ جٙاـ ہے " (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ۔
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معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ میق اس معٌہٖم کٌ کك ئی بٖؿ نہیق ہے ۔ اسىی دفصیؿ رفعل ""29

میق گ٘ش ج ىی ہے ۔

***

رفعل " " 216
شضٌعُ (رلره ب الىٌ)
ے کٌ حؼ ہے ،کل اسىی مٌق ،اسے ( اب ًی حھٌ تی سے) رلره بالۓ ،ہٌق بل الش بٌت
شی ٙخكاش بؼ

ے کی منفعُ بٌ مٌق کٌ ـفٌر عحُ اسنیق مٌىع ہك۔
ے بؼ
ہیکل رلره بی ت

__________________

ے کٌ ی كشا ی كشا حؼ چٌعؿ
ے کك اب ًی مٌق کٌ رلره بی ٌ
بل رفعل عٙاجُ کی سٌتھ بتٌ تی ہیکل بؼ
ے ن كصٌىٖم ہك
ے ،بٌ رلره بالٍے لا لی مٌق کی لۓ
ے کی عحُ کیلۓ
ے کل رلره بالىٌ بٌ تك بؼ
ہے  ،سكاۓ اس ه

ے ہیق کل ب ل کس چٖ تؽ نكصٌىٖم ہے  ،اہلل تعٌ لی فٙمٌتٌ
ے ک ٙس ه ت
 ،الش بل عٙػ ت حٙبل کٌش زاکٹ ٙہی ط ۓ

ہے :
الر َ
ذاملٌَْ ِن لِ َم ْ
{َ و الْ َو الِذدَاتُ ٌُ ْر ِض ذعْ َن أ َ ْو ََدَ هُذ َّ
ضذذاعَةَ} (الی قٙن  ()344 :الش
ذن َحذ ْذولٌَْ ِن كَذ ِ
ذن أ َ َر ادَ أَن ٌُ ذتِ َّم َّ
ے ہے حك یكش ي مٖت
ے ب حكق کك یكشً رل سٌؿ رلره بالئیق بل (جهـ) اس شخص كے لۓ
مٌئیق ا ب ٌ

تؽ رلره بلكاىٌ چ ٌہے ) ۔
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ے شن غٌف كے رنكق میق رلره بال ٍے لا لی
ے ہی کی نصلحُ کی لۓ
ے بؼ
اسالـ ٍے رلره بی ت

مٌق کك شلضم ىل شکھ ک ٙق غٌو کٙىی ىی اچ ٌضت ري ہے  ،اس رفعل کٌ معٌ ہٖم ب ٙاۓ ح مكؼ اط فٌؿ میق

کك ئی ـقٌب ؿ نہیق ہے  ،چٌىىکل تنٌـ وكزشف ط بی الش نفسیٌ تی ت ح قی قٌت مٌق کك رلره بالٍے کی تٌکیٖ

ک ٙتی ہیق ۔

***

رفعل " " 217
آغكش می ق لیىٌ
ے) ،اسىی تٙبیُ ل
ے سٌتھ شک ل
ے کٌ حؼ ہے کل کك ئی اسے اب ًی آغكش میق مے( بعًی ا ب ٌ
 - 9بؼ

بٙراخُ ب ٙتكچل رً ،الش اسىی جیٌتیٌ تی ل نفسیٌ تی ضٙلشبٌت یكشي ک ،ًٙشٙعی اج نٌـ

ے کی سٍ سے ضبٌرم حقٖاش مٌق ہے ،بھ ٙلم ہے ،حك رشچل میق
كے نطٌیؼ آغكش میق لی ٌ

ے بعٖ ہك تی ہے۔
اس ه
ے کٌ(بل) ًظٌـ ،بتیـ ،ىلاشج ،مع٘لش ،بىٌم گٛبق ،مستقؿ بٌ عٌشضی طكش بٙ
 - :آغكش میق لی ٌ

ے میق ست ـ شسیٖ گی كے ش نٌش ب حكق،
ے خٌىگی مٌحكؿ سے محٙلـ  ،الش خٌىل بٖشي كے ىتیؼ
ابٌ

ے رب گ ٙب حكق کك محیط ہے۔
الش اًھیق جی س
ے خكام اىىی لای ستگی
 - 21اسالـ ،ميھ یكى بیٹٌ بىٌٍے كے ًظٌـ کی اچٌضت نہیق ربتٌ ،مگ ٙب حكق کی لۓ

کچھ بھ ی ہك ،ہ ٙطٙد کی معٌش ٙتی ى گہٖاشُ كے حمكؼ کی ضنٌىُ ربتٌہے۔
ے فٙائض
 - 22معٌش ًٙكے ،جکكمُ سنیُ تنٌـ ارا شً ،بٙلشش کٙىیكا لی خكاتیف كے ا ب ٌ
ے ضٙلشي امٖار ل خٖمٌت نھیٌکٙتے ہیق۔
ے میق ،اىىی معٌلىُ کی لۓ
اى حٌـ ر ب ٌ
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ے کك ،اف رلنكق سے ،بٌ
ے كے بىیٌري طكش ب ٙحقٖاش لالٖبف ہیق( ،لھ٘ا) بؼ
 - 23آغكش میق لی ٌ

رلنكق میق سے کسی ابؽ سے ،کسی قٌب ؿ تٙجیٔ ضٙلشت كے بغی ،ٙچٖا نہیق کیٌ چٌسکتٌ ،الش

ضٙلشت کٌ اعتیٌش ،ی قٖش ضٙلشت ہكتٌ ہے۔
ے ـفٌرات لطٙض ضىٖ گی كے سمل راش ہیق،
ے کی ىگھٖاشُ  ،اى ه
 - 24لالٖبف ،بٌہ وی مشكشً سے ،بؼ
ے ،یكقُ ضٙلشت  ،معٌش ٙتی ىگھٖاشُ
لم اس ىگھٖاشُ  ،الش اف ـفٌرات كے حعكؿ کی لۓ

ے ہیق۔
سے متعلؼ اراشلق بٌ عٖالُ سے مٖر مے س ه ت
ے كے ـفٌر ل منفعُ کٌ اىٖاضم  ،ت حٙبل کٌش لكؾ ،الش عٖال تی ،معٌش ٙتی ،الش ط بی مٌھٙبف
 - 25بؼ

ل گٌئیق لے۔

_________________

ے کك ب ل حؼ چٌعؿ ہی کل
٭ رفعل کٌ بہال بىٖ بتٌتٌ ہیکل شٙعی اج نٌـ كے نطٌیؼ ح ھكٹے بؼ

اسکك آغكش میق لیٌ چٌۓ ۔
ے ہے ،مثال ب تیـ الش لم
٭ الش رل سٙا ب ىٖ بتٌ تٌ ہی کل ب ٙلشش کٌ ب ل ً ظٌـ ک ئی محمك عكق کی لۓ

رلس ًٙلكؾ ح ك اس ب ىٖ میق م٘کكش ہیق  ،ىی  ٛى لاشج بھ ی اب ؽ اي سٌف ہے  ،ا سالهی نكطۂ ًظ ٙسے

ے لالٖبف كے
ے میق ہك ئی ہك  ،ا س ه
تنٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ کٌ حقٖاش ہے  ،چٌہے اسىی بیٖائش گىٌم كے ىتیؼ

گ ىٌم میق ا سىی کك ئی م ٙضی شٌمؿ ن ہیق ت ھ ی  ،ل ہ٘ا لم ا س نٌ س مل راش ب ھ ی ن ہیق ٹھ ہٙاب ٌ چ ٌۓ گٌ ،
ے ،الش
ے کك بی ُ النٌؿ سے سك رشہـ رب ٌ کٙتے ت ل
حغٙت عن ٙب ف خطٌب شضی اہلل عىل ،ى لاشج بؼ
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ے  ،ا سىی رلره
ے  ،تٌ کل ا س نٌ خٙح اٹھٌ س ه
ے سٙبٙسُ کك بھ ی اب ؽ اح ھ ی خٌػی شقـ رب ٌ کٙتے ت ل
ا سه
ے  ،الش ب  ًٚہكٍے ب  ٙرلس ًٙعٌـ
ے چٌتے ت ل
بال ئی الش رلس ًٙخٙح بھ ی بیُ النٌؿ سے یكشً ک ۓ

ب حكق کی طٙد بٙتٌك کیٌ چٌتٌ تھٌ ۔

اس رفعل میق م٘کكشم الش رلس ًٙمحمكعےبھ ی ،بتیـ الش ى لاشج ب ح كق سے ضب ٌرم آغكش
ے ہیق ۔
ے چٌٍے كے مست حؼ ہك س ه ت
تٙبیُ میق ل ۓ

٭ تی س ًٙبىٖ ٍے لاضٔ کٙربٌ ہیکل بتیمكق  ،ى لاشثكق الش رلس ًٙبىٖ میق م٘کكشم تنٌـ

ے عاللم رل س ًٙب ح كق کی ؽ فٌ لُ الش معٌ ش ٙتی س مل راشي اس ا سالهی ً ظٌـ کی
محمك عكق ،الش اى ه

ے کٌ
ے کی ضٙلشت سے ب ے ىی ٌض ک ٙرب تٌ ہے ،اب ؽ ای سٌ ًظٌـ (بع ًی گكر لی ٌ
ىنٌئىٖ گی ک ٙتی ہے ،حك گكر لی ٌ

ًظٌـ) ج سکك ا سالـ ی سىٖ ن ہیق ک ٙتٌ ،لچ ل ا سىی ب ل ہی کل ا سالـ کی کك شش ہنی شل ب ل ہك تی ہی کل

ايسٌنكق کٌ يسٍ عٌػ ستھٙا ہك  ،ہ ٙقسـ کی آمیٛش سے ب ٌؽ ہك  ،اسالـ ب ل بھ ی ی سىٖ نہیق کٙتٌ کل

ے رف عل (
ے کی کسی الش کی طٙػ ي سیُ کی ح ٌۓ  ( ،آب ٌت الش اچٌرب ّ کی لۓ
شٙعی ب ٌة كے عاللم ،بؼ

 ) 29الش ( )215مالحظل فٙمٌئیق ) ۔

ے محمكعكق الش رلس ًٙب حكق کی ؽ فٌلُ ،الش معٌش ٙتی سمل راشیكق کی رلیؿ میق
اس جی س

ے (سمل راش لكگكق كے)
کئی قٙآ ٌی آبتیق الش اچٌربّ لاشر ہك ئی ہیق  ،حك اس ؽ فٌلُ الش سمل راشي کك اى ه

سمل ابؽ حؼ مٌى تی ہیق۔ مثٌؿ كے طكش ب ٙاہلل تیٌشؽ لتعٌ لی فٙمٌ شہے ہیق:
ٌن} ( المذاعون ،2 ،5 :
ٌن فَذَلِنَ الَّ ِذي ٌَدُعُّ الٌَْتٌِ َم َو َ َ ٌَ ُح ُّ
{ أ َ َر أ َ ٌْتَ الَّ ِذي ٌُكَ ِذّ ُ
ض عَلَذى طَعَ ِ
ذام الْ ِمسْذ ِك ِ
ب بِال ِدّ ِ
 () 3بھال تـ ٍے اس شخص کك ربوھٌ حك (شلض) جٛا کك حھٹالتٌ ہے؟ بل لہی (بٖبخُ) ہے ،ح ك بتی ـ

ے( لكگكق کك) ت ٙغی ٍ نہی ق ربتٌ) ۔ ،
ے ربتٌ ہے الش ػ قی  ٙکك کھٌىٌ کھ الٍے كے ل ب
کك رھ ه
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ٌن َو ا ْبذ َ
سذ ِك َ
س ذ ِبٌ ِل }(الٙلـ  ( ) 49 :ش شتل راش کك  ،غٙب ٍ کك ،الش
ذن ال َّ
ت ذَ ا الْمُ ْر َبذذى َحمَّ ذهُ َو الْ ِم ْ
{فَذآ ِ
مسٌف ٙکك اس نٌ حؼ رل )۔
ص ِ
ذار الْ ُجنُذبِ َو ال َّ
ذاحبِ
ذار ِذي الْمُ ْربَذى َو الْ َج ِ
ٌن َو الْ َج ِ
{ َو ِبالْ َو الِدٌَْ ِن إِ ْحسَانًا َو ِب ِذي الْمُ ْربَى َو الٌَْتَا َمى َو الْ َمسَا ِك ِ
بِال َجنبِ َو ابْ ِن السَّبٌِ ِل َو َما َملَكَتْ أٌَْ َمانُكُ ْم} (النساء  () 36:مٌق ب ٌة الش قٙاب ُ لالكق الش بتی مكق الش
ے لالكق)
محتٌحكق الش ششتل راش ہنسٌئیكق الش اجىبی ہنسٌئیكق الش شػ قٌئے بہلك (بعًی بٌس بیٹھٌ

ے میق ہكق سٍ كے سٌتھ اجسٌف کٙل کل اہلل (اجسٌف
الش مسٌفٙلق الش حك لكؾ توہٌشً قی ض

ک ٍٙے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے) ۔

الش ح غٙت سھؿ ب ف سعٖ ،ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ سے مٙلي اب ؽ چٖبّ میق

ے
فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :میق الش ب تیـ کی ؽ فٌلُ کٙىی كاى بٌل نؿ ای س

ہیق" بھ ٙآة ٍے اب ًی ضہٌرت کی اى گلی الش رشمی ٌ ٌی اى گ لی سے اشٌشم فٙمٌب ٌ الش رلنكق اى گ لی كق کك ک ھكؿ

ک ٙرکھٌب ٌ" ( عحیٔ چٖبّ  ،ب خٌشي م سلـ) ،الش حغٙت ای ك الٖشراو ش ضی اہلل عىل سے مٙلي ہے

ے کنٛلشلق کك می  ًٙب ٌس ىك  ،ت و ہیق ت و ہٌشً کنٛلشلق کیكچ ل سے شضؼ ملی گٌ ،
فٙمٌتے ہ یق  " :ا ب ٌ

الش انہیق کیكچ ل سے فتٔ ب ٌب ہكلے" (ج سف چٖبّ  ،ا ی ك رالر ت ٙم٘ي ي سٌ ئی) ،الش ح غٙت جٙب ٙ

شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ " :لم شخص ہـ

میق سے نہیق ہے ،ح ك ہ نٌشً ح ھك ٹكق ب  ٙشػقُ نہیق ک ٙتٌ الش ب ٚلق کٌ اج تٙاـ نہیق ک ٙتٌ" (ج سف

چٖبّ ،اجنٖ تٙم٘ي)۔

ے ( بع ًی ب ٙلشش) میق لا لٖبف كے کٙراش کی لا ضٔ طكش ب ٙ
اس رف عل ٍے آ غكش میق لی ٌ

ے کك لالٖبف سے ب ٌ اف میق سے کسی اب ؽ سے سكاۓ س خُ ضٙلشت
يشٌىٖہی کی ہے ،ىی  ٛب ل کل بؼ
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ے ی قٖش ہی چٌى ح ٌ چٌ سکتٌ ہے ،سٌتھ ہی جکك مُ
كے چ ٖا ن ہیق کی ٌ چٌ سکتٌ ،الش ضٙلشت کك ا س ه

سنیُ سكسٌئ ٹی كے اراشلق کٌ کٙراش بھ ی لا ضٔ کٙرب ٌ ہے ،اف اراشلق كے کٙراش کی رلی لیق گ٘ش ج ىی

ہیق۔

ے کٌ حؼ فطٙي حؼ ہے ،اسىی لچل لم محیُ ،شػقُ ،الش هہٙبٌ ٌی ہے،
ے کك آغكش میق لی ٌ
بؼ

ے رلكق میق وكجٛف شہ تی ہے ،لالٖبف ہی بٙلشش كے سٍ سے ضب ٌرم م ست حؼ
حك بیٖائشی طكش ب ٙاى ه

ے کٌ حؼ ہی کل مٌىی ٌة کی محی ُ كے ضب ٙ
ہیق ،الش کیكق ىل ہكق ،لم اى نٌ ابىٌ حصل ہے ،الش بھ ٙبل بھ ی بؼ

سٌبل اىىی آغكش میق بٙلشش بٌۓ ،وكحكرم معٌش ٙتی الش نفسیٌ تی سٙلً بتٌتٌ ہی کل ہ ٙلم ب ح ل ح ك

کسی بػی لچ ل سے مٌىی ٌة کی تكچ ل سے رلش ک ٙرب ٌ گی ٌ ہك اسىی ىٌشمؿ ب ٙلشش میق فٙؼ آتٌ ہے ،ا سىی

نفسیٌ تی الش سہ ًی عالجتیق مىٌ سٍ شفتٌش سے نہیق بٚھ تی ہیق ،طٙد طٙد كے امٙاض کٌ ش نٌش ہك

چٌتٌ ہے ،نفسیٌ تی الش چ ٘بٌ تی طكش ب  ٙىٌش مؿ نہیق شہ تٌ ،اسىی شخ صیُ كے کسی اب ؽ ،ب ٌ اب ؽ سے

ے كے م سٌئؿ آی سی
ے كے لالٖبف کٌ فٙض ہیکل لم بؼ
ضبٌرم گكطے کی فطٙي بٚھكتٙي متٌث ٙہك تی ہے ،بؼ

مشكشً سے چؿ ک ٙلیق ۔اششٌر بٌشي ہے:
ح عَلٌَْ ِه َمذا }(الی قٙن  ( ،)344 :اگ ٙب ٌ ہ و ی
َذاو ٍر فَذالَ ُجنَذا َ
اض ِ ّمنْ ُه َمذا َوتَش ُ
{ فَذإِ ْن أ َ َر ادَا فِ َ
صذا ًَ عَذن ت َ َذر ٍ
شضٌ مىٖي سے الش مشكشً سے رلره حھٚاىٌ چٌہیق تك اف ب ٙکچھ گىٌم نہی ق ) ،اگ ٙرلره حھٚاىٌ تؽ

ے کی تٙبیُ ،اسىی ىگٙا ٌی ،اسىی تعلیـ ،اسىی ضىٖ گی سے متعلؼ ب ًٚ
مشكشً سے ہكسکتٌ ہے تك بھ ٙبؼ

ب ًٚمسٌئؿ تك بٖشچۂ ال لی آیسی مشكشً الش آیسی شضٌمىٖي لـفٌہنُ سے چؿ ہك ٍے چٌہئیق

۔
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ح غٙت اب ف ع ن ٙش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي چٖبّ میق ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ
ے صفحٌت ب  ٙک ئی ب ٌش گ٘ش ج ىی
فٙمٌتے ہیق  " :تـ میق سے ہ ٙاي سٌف س مل راش ہے" (ب ل چٖبّ بچھ ل

ہے)۔

جکكمُ سنیُ ملؽ كے مختلػ اراشً ح ك خٖمُ الش رلسٙلق کی مٖر کٙتے ہیق لم

اہلل تعٌ لی كے اس قكؿ ب ٙعنؿ کٙتے ہكۓ کٙتے ہیق ،ج سنیق اہلل تعٌ لی فٙمٌشہے ہیق :
ً أ َ ْولَى ِبالْ ُم ْإ ِمنِ َ
ے ابًی سات سے
س ِه ْم}(اىجٛاب  ( )7 :ب ال شیل ىبی وكمٍكق کیلۓ
ٌن ِم ْن أَنفُ ِ
{ النَّ ِب ُّ
بھ ی ـقٖـ ہے) ۔

اس آب ُ ب  ٙع نؿ کٙتے ہكۓ ،الش م سلنٌنكق كے چٌکـ ہكٍے کی جیثی ُ سے ى ب ی کٙبـ
ے
ے کل رىی ٌ الش آخٙت ( كے ہ ٙکٌـ میق) مچل
علی اہلل علی ل ل سل ـ فٙمٌتے ہیق " :وكم ٍكق کك چ ٌہ ۓ

ے اى ىی سات سے بھ ی
ـقٖـ شکھیق ،اگ ٙچٌہك تك اہلل تعٌ لی کٌ بل فٙمٌف بٚه لك " :بال شیل ى ب ی وكم ٍكق کی لۓ
ے
ے ش شت
ے مٌؿ ح ھكص چ ٌۓ تك ا س نٌ مٌؿ ا س ه
ے بچل
ـقٖـ ہے" اگ ٙکسی وكمف کٌ اىتقٌؿ ہك چٌۓ الش ا ب ٌ

ے گٌ ،الش اگ ٙکك ئی قٙض ح ھكص ک ٙبٌ غٙبٍ اہؿ ل عیٌؿ ح ھكص ک ٙمٙتٌ ہے تك اى کك می  ًٙب ٌس
راشلق کك مى

مے آىٌ ،میق اى نٌ سمل راش ہكق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ۔

ے کٌ سک ٙہے اسىی رلیؿ بل اششٌر بٌشي ہے :
خہٌق تؽ ت حٙبل کٌش لكگكق سے مٖر لی ٌ
{فَاسْؤَلُو ا ْ أ َهْ َل ال ِذّك ِْر ِإن كُنت ُ ْم  ََ تَعْلَ ُم َ
ون} (اىىییٌو  ( 8:اھؿ سک ( ٙت ح ٙب ل کٌش) سے ی كح ھك اگٙ
ت وہی ق اسنٌ علـ ىل ہك تك) ،ـفسٙبف کٌ کہىٌ ہیکل اھؿ سک ٙسے مٙار ت حٙبل کٌش لكؾ ہیق ،اس سے ہٙ
ے ہیق  ،اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ بھ ی اسىی رلیؿ بف سکتٌ ہے:
میٖاف كے ت حٙبل کٌش لكؾ مٙار ہك س ه ت
ٌر} ( ت ح ٙب ل کٌش کیطٙد ت وہی ق کك ئی الش نہی ق بتٌۓگٌ ) (فٌط )25 : ٙ۔
{ َو َ َ ٌُنَ ِّبئُنَ ِمث ْ ُل َخبِ ٍ
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اس رف عل کٌ معٌ ہٖم ب ٙاۓ اط فٌؿ کی رف عل ( ) 34 – 31( ) 22 – :میق ب ٖؿ وكح كر ہے،

ے سک ٙکی گى حٌئش نہیق ہے ۔
ج سنیق کٌ فی دفصیؿ سے ب حّ کیگئی ہے۔ بہٌق اس ه

***

رفعل " " 218
نصٌشػ (اخٙاچ ٌت)
ے ،مىٌسٍ معیٌش معی شُ
ے کك  ،اب ًی ج سنٌ ٌی  ،رمٌغی م٘ھ بی الش سنٌخی يشك ىنٌ کی لۓ
 - 7ہ ٙبؼ

کٌ حؼ چٌعؿ ہے۔
ے لالٖ
ے اس ه
ے کٌ(جس کی کك ئی ىحی رللُ ىل ہك) بل حؼ ,اج نٌـ شٙبعُ كے نطٌیؼ ،بہ ل
 - 8بؼ

ے راشلق كے سمل ہكگٌ۔
ے رب گ ٙآسكرم چٌؿ شش ت
بھ ٙاس ه
ے ،اس
ے تؽ ب ٙقٙاش شہے گٌ ،الش ل ٚکی کی لۓ
ے کنٌٍے كے قٌب ؿ ہكک ٙکٌـ ملٌ
ے اس ه
 - 9بل حؼ ،لٚكے کی لۓ

ے ظكھ ٙكے گھ ٙمىتقؿ ىل ہكچٌۓ ،بٌ
لقُ تؽ شہےگٌ ،جٍ تؽ کل لم شٌري کٙكے ،ا ب ٌ

اب ًی کنٌ ئی كے سشبعل خكر ؽ فیؿ ہكچٌۓ۔
ے کی
 - :معٌش ًٙكے ی شمكؿ جکكمُ تنٌـ اراشلق کی سمل راشي ہے ،کل لالٖبف الش بؼ
ے ضٙلشي چٌىت ضىٖ گی
ے کی يشك لىنٌ کی لۓ
ى گہٖاشُ كے رب گ ٙسمل راش لكگكق کك بؼ

نھیٌکٍٙے میق مٖر ربق۔

__________________

ے ک ٙتی ہے،
ے كے نصٌشػ سے متعلؼ اوكش ط ۓ
بل رفعل بؼ
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ے کی ج سنٌ ٌی سہ ًی الش معٌ ش ٙتی ت ٙقی كے ىئؼ ،ض ىٖ گی كے معی ٌش كے
ب ہال ب ىٖ بؼ

ے استعنٌؿ کی ہی کل لم شل چٌ ٌی ب ٌ معٍكي كے
بہلؤلق کی تعییف کٙتٌ ہے ،رب ًی کی اغطالد ہـ ٍے اسلۓ
ے بھ ی کل اسنیق اخال قی بہلك بھ ی شٌمؿ ہے۔
ـقٌب لل میق ضبٌرم مىٌسٍ ہے ،الش اسلۓ


ے کٌ خٙح ہے ،اس خٙح کی
ے سمل بؼ
رلسٙا بىٖ اف اش خٌص کی ت حٖبٖ کٙتٌ ہے جى ه

ے کی چٌئیق گی ۔ الش اششٌر بٌشي ہے :
شٙطیق اسالهی اج نٌمٌت كے نطٌیؼ ط ۓ
ے كے کی  ً ٚالش
وف } (الی قٙن  ( )344 :لالٖ ب ٙبؼ
{ َوعلَى الْ َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزلُ ُه َّن َو ِكسْ َوت ُ ُه َّن ِبالْ َمعْ ُر ِ

کھ ٌٍے کی سمل راشي ہے )،الش
{ فَإِ ْن أ َ ْر َ
وف َو إِن تَعَاسَ ْرت ُ ْم فَسَت ُ ْر ِضذ ُع لَذهُ أ ُ ْخ َذرى لٌُِنفِذكْ
ور هُ َّن َو أْت َ ِم ُروا بٌَْنَكُم بِ َمعْ ُر ٍ
ضعْ َن لَكُ ْم فَآتُو هُ َّن أ ُ ُج َ
ّ
ے کك
اّلل} (الطالؼ  (8 – 7 :ب ھ ٙاگ ٙلم بؼ
ذُو سَعَ ٍة ِ ّمن سَعَتِ ِه َو َمذن لُذ ِد َر عَلٌَْذ ِه ِر ْزلُذهُ فَلٌُْنفِذكْ ِم َّمذا آتَذاهُ َّ ُ
ّ
ے كے ب ٌشً میق)
ت و ہٌشً ک ہ ٌ
ے سے رلره بال ئیق تك اف کك اف کی اج ٙت رل۔ الش ( بؼ
ّ
ے کك) اس
ی سىٖبٖم ط ٙیق
ے سے وكاؼ فُ شکھك،۔ الش اگ ٙبٌہـ ضٖ (الش ىٌاد فٌ قی ) کٙل لے تك ( بؼ

ے سے کك ئی الش عكشت رلره بال ئے گی  ،عٌجٍ ل سعُ کك اب ًی
كے (ب ٌة كے) ک ہ ٌ

ے۔ الش جس كے شضؼ میق تىگی ہك لم جتىٌ اہلل ٍے اس کك
لسعُ كے نطٌیؼ خٙح کٙىٌ چٌہی ۓ

ربٌ ہے اس كے وكافؼ خٙح ک )ًٙ۔

الش حغٙت عٌئ شل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي حغٙت ھىٖ ب ىُ عتی ل کی چٖبّ گ٘ش ج ىی

ہے ،ج سنیق ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے ح غٙت ھ ىٖ سے فٙمٌب ٌ تھٌ " :ج س قٖش
ے کٌ فی ہك اتىٌ لیلك ( ،عحیٔ چٖبّ) ۔
ے کی لۓ
ت وہٌشً الش ت وہٌشً بؼ
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ے کٌ ابىٌ مٌؿ ہے تك اسی میق سے خٙح کی ٌ چٌۓ گٌ  ،اگ ٙا س نٌ
ػلہٌو کٌ اس ب ٙادفٌؼ ہیکل اگ ٙبؼ

ے مٌؿ سے اس ب ٙخٙح کٙب گٌ ۔
ے کٌ فی نہیق ہےتك بھ ٙاس نٌ سٙبٙسُ ا ب ٌ
ے لۓ
مٌؿ اس ه
ے
ے راشلق میق سے سٍ سے سٍ سے بہ ل
ے مٌلٖاش ش ش ت
ے كے نصٌشػ کی سمل راشي ا س ه
الش بؼ
اّلل َو ََ
اس ب ٙآئیگی حك ششتل میق سٍ سے قٙبٍ ہے  ،اہلل تعٌ لی کٌ ب ل قكؿ اسىی رلی ؿ ہے َ {:و اعْبُذدُو ا ْ ّ َ
سانًا َو ِب ِذي الْمُ ْر َبى}(الىسٌو  ( )47 :الش اہلل ہی کی عیٌرت کٙل الش اس كے
تُش ِْركُو ا ْ ِب ِه شَ ٌْئًا َو ِبالْ َو ا ِلدَ ٌْ ِن ِإ ْح َ
سٌتھ کسی جی ٛکك شٙبؽ ىل بىٌك الش مٌق بٌة الش قٙاب ُ لالكق ۔۔۔۔ سٍ كے سٌتھ اجسٌف
ے راشلق کك ا ى نٌ حؼ رل) ۔
ت ذَ ا الْمُ ْربَى َحمَّهُ (اىسٙاو ( ) 37 :ش ش ت
کٙل ) ،الش ب ل بھ ی َ :وآ ِ

حغٙت چٌب ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے
ے گھٙ
ے خٙح کٙل  ،اگ ٙاس سے کچھ ب ٓ چ ٌۓ تك ب ھ ٙا ب ٌ
ے آة سے شٙلع کٙل  ،اس ب  ٙبہ ل
ے ابٌ
فٙمٌبٌ " :بہ ل

ے راشلق سے ب ٓ چ ٌۓ تك
ے  ،اگ ٙش ش ت
ے راشلق کی لۓ
ے گھ ٙلالكق سے ب ٓ چ ٌۓ تك ش ش ت
ے  ،اگ ٙا ب ٌ
لالكق کی لۓ

بھ  ٙاس طٙد الش اس طٙد (خٙح کٙل)" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ) ۔

الش حغٙت طٌشؼ محٌش پی شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق :میق مٖب ىل بہكى ح ٌ تك
ے
ے لا مے کٌ ہٌتھ (لی ٌ
ے " :ر ب ٌ
ے ہكۓ بٌب ٌ  ،آة فٙمٌ ش ہے ت ل
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کك خطیل ر ب ت
ے شٙلع کٙل  ،سٍ سے
ے جف ب ٙتـ خٙح كے سمل راش ہكاسی سے بہ ل
لامے سے) الى حٌ ہكتٌ ہے  ،اسلۓ
ے راشي)
ےبعٖ (ش ش ت
ے ت وہٌشي مٌق  ،بھ ٙت وہٌشً لالٖ  ،بھ ٙت وہٌشي بہف الش بھ ٙت و ہٌشً ب ھٌ ئی  ،ا س ه
بہ ل

ے قٙبٍ" (عحیٔ چٖبّ ،يسٌ ئی راش قط ًی) ۔
میق حك تـ سے قٙبٍ الش بھ ٙحك اس ه
ے ػ قل کی کتٌیكق کیطٙػ شحكع کیٌ چٌۓ۔
اف اج نٌمٌت کی دفصیؿ کی لۓ
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تی س ًٙب ىٖ ٍے اس مٖت کٌ سک ٙکی ٌ ہے ج س میق ب ل حؼ ختـ ہك چٌ تٌ ہے ،

ے ہے ج ٍ تؽ کل لم کنٌٍے كے قٌب ؿ ىل ہك چ ٌئیق الش مىٌسٍ
ے بل حؼ اسكقُ تؽ کی لۓ
ب حكق کی لۓ

کٌـ ىل ملح ٌۓ  ،ا س نٌ نط لٍ ب ل ہی کل اى ىی بٚھٌ ئی كے ل قُ كے ،الش اى ىی ٹٙبى ىؾ كے ضمٌ ىل كے
ے نصٌشػ کی سمل راشي کسی کك لی ًی ہك گی ،
ے تؽ بھ ی اى ه
نصٌشػ بھ ی اٹھٌۓ چٌئیق لے  ،ب لکل کٌـ ملٌ
ے گھ ٙکی ىل ہكچٌۓ ،
ے اسكقُ تؽ ،جٍ تؽ کل اىىی شٌري ىل ہكچٌۓ  ،الش لم ا ب ٌ
الش ب ح یكق كے ل ۓ

ے  ،ب ٌ ب ھ ٙب ٚه لوھ ک ٙاس قٌب ؿ ہك چ ٌئیق کل
ے نصٌشػ كے سمل راش ہكى و
ے ظكہ ٙاى ه
اس صكشت میق اى ه

خكر کنٌ سکیق ۔


الش حكتھٌ بىٖ اس خعكص میق جکكمُ سنیُ تنٌـ اراشلق کی سمل راشبٌق بتٌ

شہٌ ہے  ،اس وكقعل ب ٙسشا بل چٖبّ رہٙا لیق  :حغٙت ای ك ہٙب ٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہی کل اگٙ

ى بی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ کك ای سی می ُ كے ب ٌس ىب ٌ چٌتٌ تھٌ ج س ب  ٙلكگكق کٌ قٙض تھٌ تك آة
ے کچھ مٌؿ شکھ ح ھكصا تھٌ ؟ اگ ٙح كاب اثی ٌت میق ملتٌ تك
ے قٙض کی ارائی گی کی لۓ
ے اب ٌ
ے " :کیٌ اس ٌ
یكحھ ت

ے رلسُ ب  ٙىنٌض (ج ىٌضم) ب ٚه
ے  :اب ٌ
آة اس ب  ٙىنٌض ج ىٌضم بٚھٌتے  ،لگ ٙىل م سلنٌنكق سے فٙمٌر ب ت

لك  ،الش بھ ٙکچھ مٖت بعٖ جٍ اہلل ٍے آة ب  ٙفتكچٌت کٌ رلشلاضم ک ھكى تك آة علی اہلل علی ل لسلـ

ٍے فٙمٌبٌ " :میق وكمىیف کٌ اف سے ضبٌرم مست حؼ ہكق  ،اگ ٙکسی مسلنٌف کٌ اىتقٌؿ ہكچٌۓ الش کچھ

ے
قٙض ح ھكصً تك میق ارا کٙرلى گٌ  ،الش اگ ٙکك ئی مسلنٌف مٌؿ لرللُ ح ھكص ک ٙم ًٙتك لم مٌؿ ا س ه

ےگٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ اجن ٖ ایك رالر تٙم٘ي يسٌ ئی ابف مٌچل) ۔
لاشثكق کك مى

اس رفعل کٌ ـقٌب لل معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ( )38سے ہك سکتٌ ہے ۔
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ح ك تھ ی فصؿ
اھ لی ُ الش فكچ ٖاشي ح كاب ٖہی
بل فصؿ بتٌشہی ہیکل ب حل فكچٖاشي حكابٖہی کٌ کس چٖ تؽ اھ ؿ ہے ،جىٌى حل اس ٍے بتٌبٌ

کل جىیف میق اسىی محٖلر اھ لیُ ہے ،سٌتھ ہی بل بھ ی بتٌشہی ہی کل مٌ لی حمكؼ چٌعؿ کٙىی ىی الش

ے کی تعٛب ٙي حكاب ٖہی میق ب تٖشبْ اشد قٌو
اسنیق تصٙػ کی اھ لی ُ ہے ،ب ھ ٙب ل بھ ی ب تٌشہی ہی کل بؼ

ہكتٌ ہے ،الش بل بھ ی کل لم مخعكص بٙتٌك کٌ مست حؼ ہے ،اسنیق چٌش رفعٌت ہیق۔

رفعل " " 219
جىی ف کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ ک ٙىی ىی محٖلر اھ لی ُ (عال جی ُ)
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ے
ے مٌ لی حمكؼ چٌعؿ کٍٙے کی محٖلر اھلیُ ہے ،حك شٙبعُ ٍے  ،اس کی لۓ
جىیف میق ای س

ے راشلق بٌ غیٙلق کی ب خششكق
ے ہیق لھ٘ا میٙاج ،لعیُ الش لقػ ،ىی ٛلالٖبف بٌ شش ت
ـقٙش ک ۓ

ے ضىٖم بیٖا ہكٍے ب ٙوكقكػ ہكگٌ۔
ے محفكظ شہے گٌ ،تٌہـ لم اس ه
ے لۓ
میق اس نٌ حصل ،اس ه

___________________

ے ىتٌئْ كے ب ٌشً میق ب تٌشہی
ب ل رفعل ج ىیف کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ کٙىی ىی محٖلر اھلی ُ الش ا س ه

ے ضىٖم بیٖا ہكٍے ب ٙوكقكػ شہیگی ۔
ہے  ،ىی ٛبل بھ ی بتٌشہی ہیکل بل اھلیُ اس ه

اھلیُ الش اسىی قسمكق کٌ سک ٙعكشت کی اھلیُ كے بٌشً میق بٌت کٙتے ہكۓ گ٘ش ج ىی

ے سک ٙکی ضٙلشت نہیق ہے۔
ہے  ،جىٌى حل رل بٌشم اس ه

اس رفعل کٌ معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ سے کك ئی تعلؼ نہیق ہے۔

***

رفعل " " 21:
ے کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ ک ٙىی ىی مهنؿ اھلی ُ
بؼ
ے ضىٖم بیٖا ہكٍے كے لقُ سے ،حمكؼ چٌعؿ کٍٙے کی مهنؿ اھلیُ ہك تی
ے میق اس ه
 - 8بؼ

ے۔
ے حمكؼ ہكى و
ہے ،لھ٘ا میٙاج  ،لعیُ  ،لقػ الش عطیل لغیٙم میق اس ه
ے کٌ سكشؿ سی ه یكشب ٹی الش امٖارات لغیٙم سنیُ ،سكشؿ ايشكشيس سے مستفیٖ
 - 9بؼ

ے بیٖا ہكٍے كے لقُ سے شٙلع ہكتٌہے۔
ہكٍے کٌ حؼ ،اس ه

_______________________
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ے کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ کٙىی ىی مه نؿ اھلی ُ الش اس ب  ٙمٙتٍ مٌ لی
ب ہال ب ىٖ بؼ

ے ہیق کل اي سٌف میق مٌ لی
ے ہـ رفعل ( ) 69میق ب تٌ ج ه
حمكؼ كے ب ٌشً میق بتٌتٌ ہے  ،اس سے بہ ل

حمكؼ چٌعؿ کٙىی ىی مه نؿ اھلی ُ اسی لقُ سے شٙلع ہك چٌتٌ ہے ،ج ٍ لم مٌق كے بی ِ سے

ے
ے بی ٖا ہكتے ہی ا س ه
ے کی لىرت ،ا س ه
بی ٖا ہك ک ٙاب ًی م ستقؿ شخ صیُ کٌ ا عالف ک ٙرب تٌ ہے ،بؼ
ے سے ثٌبُ ہك تی ہے  ،حغٙت ایك ہٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی
شلٍے ،بٌ جی خ ٌ

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :جٍ ب حل بیٖا ہكک ٙشل رً بٌ جیٕ رً تك لم لشاثُ کٌ م ست حؼ ہكچٌتٌ

ہے"(عحیٔ چٖبّ ،ایك رالر)۔ الش ابؽ شلابُ میق ہے "ب حل اسكقُ تؽ لشاثُ کٌ مست حؼ نہیق

ے
ے" (عحیٔ چٖبّ ،ابف مٌچل) ،ابف مٌچل کٌ کہىٌ ہی کل بؼ
ے ىل ل و
ہكتٌ جٍ تؽ کل بیٖا ہكک ٙجی خ ٌ
ے کل شلىٌ ثٌب ُ کٙتٌ ہی کل لم
ے الش شل ٍے كے ج هـ میق ہے  ،ا سلۓ
کٌ حھیىکىٌ ب ٌ جٙکُ ک ٙىٌ بھ ی جی خ ٌ

مٌق كے بیِ سے ضىٖم بیٖا ہكا تھٌ  ،اگٙجیکل کچھ مٖت كے بعٖ فكت ہكگیٌ ۔


رل سٙا ب ىٖ  :معٌ ش ٙتی ت ح فظ ،ب ل ہے معٌ شٙم كے مخت لػ لك گكق كے رشمی ٌف

(ان فٙاري ب ٌ اجتنٌعی) آی سی تعٌلف کی شاہیق ہ مكاش کٙىٌ  ،ب ل ج نٌـ کی طٙػ سے بھ ی ہكسکتٌ ہے الش
ے چٌىت میق بھ ی ہك سکتٌ ہے الش ب  ًٙچٌىت میق بھ ی  ،ا س نٌ
عٌـ لكگكق کی طٙػ سے بھ ی  ،اح ل

ے جیتٌ ہے  ،اگ ٙبل کٌـ کسی جنٌعُ کی طٙػ سے ہك
نطلٍ بل ہكا کل ايسٌف ،معٌشٙم کی سمل راشي تى
ے ک ٙش ہے ہیق تك
ے کٌـ ک ٙتی ہے  ،اگ ٙلكؾ ت ن لی فكق کٌ سٌمٌ
شہٌ ہے تك بل مختلػ افٙار کی نصلحُ کی لۓ

بل اسکك رلش کٙىی ىی کكشش ک ٙتی ہے  ،ىی ٛافٙار کی شخصیُ الش اىىی عالجی تكق کٌ ت ح فظ ک ٙتی ہے  ،ب ل
ے لح كر کی ضٙلشت
بھ ی حقی قُ ہیکل جنٌعُ ،افٙار کی طٌقُ سے ضىٖم شہ تی ہے  ،بل لكؾ ہی ا س ه
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محسكس کٙتے ہیق  ،اس نٌ نفع محسكس کٙتے ہیق  ،لہی اسىی عٛت ل لقٌش الش کىٹٙلؿ کی حفٌظُ
ے معٌشٙم کك لح كر میق ىىی ىی کك شش کٙتے ہیق  ،الش ا سىی شام
کٙتے ہیق  ،الش ب ل سٍ مله ٙاب ؽ اح ل

میق آىیكا لی شکٌلٹكق الش خطٙلق سے جـ ک ٙـقٌب لل کٙتے ہیق ۔

ے كے معٌش ٙتی ت حفظ سے مٙار اسىی ضٙلشتكق کٌ یكشا کیٌ چٌىٌ ،خٌص طكش سے غٙب ٍ،
الش بؼ

محتٌخ ،الش مع٘لش ب حكق کی ،بل سمل راشي افٙار الش خٌىگی اراشلق سنیُ جکكمُ كےسمل بھ ی ہے ۔

یكق معٌش ٙتی ت حفظ ،اسالـ كے اصكلكق میق سے ابؽ اصكؿ شنٌش کیٌ چٌتٌ ہے  ،حك خٌلص

ے ابنٌ ٌی عقیٖم کٌ ن ظہ ٙہے  ،اسىی رلیؿ كے طكش ب ٙکئی قٙآ ٌی آب تیق الش چٖبثیق ب یش کی چٌسکتی
اس ه

ہیق ۔
ض ٌَؤ ْ ُم ُر َ
ون َو الْ ُم ْإ ِمنَاتُ بَعْ ُ
اششٌر ب ٌ شي ہ ے َ { :و الْ ُم ْإ ِمنُ َ
َذن
ون بِذالْ َمعْ ُر ِ
ض ُه ْم أ َ ْولٌَِاء بَعْ ٍ
وف َوٌَنْ َه ْذو َن ع ِ
الزكَذذاةَ َوٌُ ِطٌعُذ َ
ذون َّ
صذذالَةَ َوٌُ ْإتُذ َ
الْ ُمنكَذ ِذر َوٌُمٌِ ُمذ َ
اّلل عَ ِزٌذذز َح ِكذذٌم}
ذون ال َّ
اّلل ِإ َّن ّ َ
اّلل َو َرسُذذولَهُ أ ُ ْولَذذـئِنَ سَذذٌَ ْر َح ُم ُه ُم ّ ُ
ذون ّ َ
ے کٌـ کٍٙے کك
(التكبۃ ( )82:ا لش وكمف مٙر الش وكمف عكشتیق ابؽ رلس ًٙكے رلسُ ہیق کل احل
ٰ
ے الش اہلل الش اس كے شسكؿ کی
ے الش ضکكة ر ب ت
ے ہیق الش بٙي بٌتكق سے مىع کٙتے الش ىنٌض بٚھت
کہ ت

اطٌعُ کٙتے ہیق۔ بػی لكؾ ہیق جف ب ٙاہلل شجـ ک ًٙگٌ۔ بےشؽ اہلل غٌلٍ جهنُ لاى ہے )۔
ان } (النٌئٖن  ( )3:ىیهیكق الش اہلل كے
بر َو التَّمْ َوى َو ََ تَعَ َ
{ َوتَعَ َ
اونُو ا ْ عَلَى الْ ِ ّ
اْلث ْ ِم َو الْعُد َْو ِ
اونُو ا ْ عَلَى ِ
دمكي ب ٙابؽ رلس ًٙکٌ تعٌلف کٙل  ،گىٌم الش سٙکشی كے کٌوكق میق ابؽ رلس ًٙکی مٖر ىل کٙل)
۔{ َو الَّ ِذ َ
وم }(النعٌشخ ( )36 – 35 :الش لم لكؾ ج ف کی رللُ
ٌن ِفً أ َ ْم َو ا ِل ِه ْم َحذكٌّ َّم ْعلُذوم ِلّل َّ
سذا ِئ ِل َو الْ َم ْح ُذر ِ
ے متعیف ـقٖاش میق حؼ ہے) ۔
ے لالكق الش محٙلمیف کی ۓ
میق مٌىگ ٌ

چٖب ّ کی شل ش ًی می ق :
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حغٙت ایك وكسی اشعٙي شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے
ے ع نٌشت کی طٙد ہے  ،ہ ٙاب ؽ رل س ًٙسے ن غیكطی
فٙمٌب ٌ " :اب ؽ وكمف رلس ًٙوكمف کی لۓ

ے ہٌ تھ کی اى گ لی كق کك اب ؽ سٌتھ مال ک ٙرکھٌب ٌ ( کل ا سطٙد) ( ،عحیٔ
چٌ عؿ ک ٙتٌ ہے" الش ب ھ ٙا ب ٌ

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ) ۔

الش حغٙت ىعنٌف بف ی شی ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :تنٌـ وكمىیف ابؽ رلس ًٙسے محیُ میق  ،اب ؽ رلس ًٙکٌ خی ٌؿ کٍٙے

میق ،الش ابؽ رلس ًٙکی رل حك ئی میق ابؽ ج سـ کی طٙد ہیق کل اگ ٙابؽ عغك کك تنلیػ ہك تك سٌشا

ج سـ شات ب ھ ٙب خٌش سے بھى تٌ شہ تٌ ہے" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي م سلـ) ،ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل

لسلـ ٍے مٛبٖ فٙمٌب ٌ " :لم شخص وكمف نہیق ہك سکتٌ ح ك خكر تك بی ِ ب ھ ٙکھٌ ک ٙسكۓ ،الش ا س نٌ

بٚلسی ب ھكکٌ شہے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي  ،طیٙا ٌی) ۔

الش حغٙت ای ك وكسی اشعٙي ش ضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی

ے لامے) میق سے ج ٍ کكئ خ ہٌر
اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ  " :اشعٙبیف (قیی لل اشع ٙسے تعلؼ شکھ ٌ

ے ب ٌس کھٌٍے کی ق لُ ہكچ ٌ تی ہے تك لم لكؾ اب ىٌ
میق اہلل کك بیٌشا ہكچٌتٌ ہے ،بٌ مٖبىل میق ج ٍ اى ه

ے
ے ہیق ،الش ب ھ ٙآی س میق م سٌلي طكش ب  ٙدقسیـ کٙلی ت
یكشا کھٌىٌ ابؽ جگل ابؽ کی ًٚمیق ج نع کٙلی ت

ہیق  ،لم لكؾ مچھ سے ہیق ،الش میق اف میق سے ہكق" ( عحیٔ چٖبّ ب خٌشي)  ،حغٙت ای ك سعیٖ

خٖشي ش ضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :لم

ے بٌس رل بہ ٙكے کھٌٍے سے ب حٌہكا کھٌىٌ ہك ،لم (بل کھٌىٌ) اس شخص کك رب ًٖ ،ج س
شخص ج س ه

ٍے ابھ ی رلب ہ ٙکٌ کھٌ ىٌ نہیق کھٌب ٌ ،الش ج س كے ب ٌس تك شل میق ضٙلشت سے ضب ٌرم کھٌىٌ ہك ،لم اس

499

ے ہیق کل ب ھ ٙآة ک ھٌٍے کی
ے ب ٌس ضار شام ىل ہك" چٖبّ كے شالي ک ہ ت
شخص کك ک ھالرً ج س ه

ے۔
ے ،بہٌق تؽ کل ہنیق زش ہكٍے ل گٌ کل ہنیق کك ئی جی ٛب حٌک ٙشکھ ًی ہی نہیق چ ٌہ ۓ
قسنیق گىٌٍے ل و

(چٖبّ عحیٔ ،مسلـ)۔

الش حغٙت ایك ہٙب ٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل

لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :میق وكمىیف کٌ رىیٌ الش آخٙت میق خكر اف سے ضبٌرم مست حؼ ہكق۔۔۔۔(چٖبّ

گ٘ش ج ىی ہے)۔

ے
الش حغٙت ع ن ٙب ف خ طٌب ش ضی اہلل عىل ٍے فٙمٌب ٌ " :اگ ٙاس م سئ لل میق مچھ سے بہ ل

یكح ھٌ گی ٌ ہك تٌ تك میق مٌ لٖاشلق سے اى نٌ (اى ىی ضٙلشت سے ضب ٌرم) ب ح ٌ ہكا مٌؿ لی ه ٙػ قی ٙلق میق

دقسیـ کٙربتٌ"۔

الش حغٙت ع لی شضی اہلل ع ىل کٌ کہىٌ ہی کل اہلل تعٌ لی ٍے مٌ لٖاشلق ب  ٙات ىٌ ہی مٌؿ ى نٌل ىٌ

فٙض کیٌ ہے جتىٌ کل غٙب یكق کك اسىی ضٙلشت ہك تی ہے۔

بتٌبٌ چٌتٌ ہیکل ابؽ بٌش حغٙت عن ٙشضی اہلل عىل مٖبىل آۓ ہكۓ ابؽ قٌفلل کی ىگٙا ٌی کٙ
ے الش اسىی مٌق سے کہٌ " :اہلل
ے كے شل ٍے کی آلاض س ًی تك اسىی طٙػ لی ه
ے  ،اچٌىؽ آة ٍے بؼ
شہے ت ل

ے کی شل ٍے کی آلاض
ے ،ب ھ ٙسے بؼ
ے گۓ
ے كے سٌتھ اح ھٌ سلكؽ کٙل " ب ھ ٙاب ًی ج گل لای س چ ى
سے زشل الش بؼ

ے ہكۓ کہٌ " کی ٌ ہك شہٌ ہے تـ ب ہُ ہی ب ٙي
آ ئی تك آة بھ ٙاسىی مٌق كے ب ٌس آۓ الش قٖشً زاىٹ ت

ے کك سکكف ہی ن ہیق  ،تك مٌق ٍے ک ہٌ  :ال اہلل كے
مٌق ہك ،شات سے رب وھ ش ہٌ ہكق کل ت و ہٌشً بؼ
ے کٌ رلره حھٚاىٌ چ ٌم شہی ہكق ،م گ ٙک ی كق
ے شات سے تىؾ ک ٙشہے ہك ،میق اس بؼ
بىًٖ ،تـ بھ ی مچل

ے كے رلره ح ھكصٍے
ے کل عن ٙبؼ
ے حكاب رب ٌ  :ا سلۓ
؟ حغٙت عن ٙشضی اہلل عىل ٍے یكحھٌ تك اس ٌ
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ے (بی ُ النٌؿ سے) حصل ـ قٙش کٙتے ہیق ،تك حغٙت عن ٙشضی اہلل عىل ٍے
ے کی لۓ
كے بعٖ ہی بؼ

ے حكاب ربٌ تك آة ٍے فٙمٌبٌ  :ابھ ی چ لٖي مُ کٙل ،ب ھ ٙف ح  ٙکی ىنٌض
ے کی عن ٙکیٌ ہے ،اس ٌ
یكخہٌ  :بؼ

ے کثٙت گٙب ل (شل ٍے) کیكچ ل سے سن حل میق نہیق آش ہٌ تھٌ کل کی ٌ ب ٚه ش ہے ہیق  ،ب ھٙ
بٚھٌ ئی ،م گ ٙآب ه
ے مسلنٌف ب حكق کٌ قتؿ کٙلا رب ٌ ،ب ھ ٙمىٌري کك
ىنٌض كے بعٖ فٙمٌبٌ " :عن ٙتیٌم ہك چٌۓ ،بتل نہیق کت ٌ

ے سے رلره ح ھٚاٍے میق چ لٖي ىل کٙل ،اب سے ہ ٙبی ٖا ہكٍے
ج هـ رب ٌ تك اس ٍے ا عالف کی ٌ  " :بؼ

ے کٌ حصل ـقٙش ہے"۔ الش سٌشي خالفُ میق بل ج هـ عٌـ ک ٙربٌ ۔
لامے بؼ

اسالـ میق معٌش ٙتی ت حفظ کٌ ابؽ الش ن ظہ ٙلقػ کٌ ًظٌـ ہے ،تٌشبخی طكش ب  ٙثٌب ُ ہے کل
ے خٌص تھ ی ،ح ك
عالد الٖبف ایك پی ٍے لقػ کی ح ك مٖبق شکھ ی تھیق اف میق اب ؽ مٖ اف مٌكق کی لۓ

ے رلره کٌ اىتظٌـ کی ٌ چ ٌۓ ،اسی ـكصٖ سے رم شؼ كے قلعل كے
ب حكق کك رلره بال تی تھیق ،تٌکل اى ه

اب ؽ رشلاضً ب  ٙای سٌ می ٛاب (بٙىٌلل) بىٌب ٌ گی ٌ ج س سے رلره گٙتٌ شہتٌتھٌ ،اب ؽ الش بٙىٌلل تھٌ ج س

سے می ٹھٌ ب ٌ ٌی گٙتٌ تھٌ ،ہ فتل میق رل ب ٌش عكشتیق آتیق ،الش اب ًی ضٙلشت ب ھ ٙرلره الش ش ه ٙآمی  ٛمی ٹھٌ

بٌ ٌی مے لیٌ کٙتیق ۔
ے،
ے ربو ل
مشہكش سیٌد اب ف بطكطل ٍے لوھٌ ہی کل اس ٍے رم شؼ میق القٌػ كے کئی ط ٙیق
ے مٹی كے ٹكٹے بٙت ٍكق کٌ لقػ تھٌ،
ے لامے ب حكق کی لۓ
اف میق ابؽ طٙی قل ،عىعُ ل جٙفُ سیوھ ٌ

ے ،الش اسىی
تٌکل ب حكق کی خٌط ٙراشي کی حٌۓ ،الش اگ ٙکك ئی جی ٛٹكث چٌۓ تك ب حكق کك اسىی سٛا ىل مى

اس لقػ سے بٌ ب حٌ ئی کی چٌۓ ۔

***
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رفعل " " 221
اھلی ُ تصٙػ
ے حمكؼ لمٌؿ میق تصٙػ کٍٙے کی اھلیُ لاستعٖار ہے،
ے کی ا ب ٌ
اھلی ُ تصٙػ :بل بؼ

ے کی عالجیُ کی صكشت میق
اسىی اسٌس  ،ـفیٖ ل نغ ٙجیٛلق میق سے ہ ٙابؽ کك بہ حٌ ى ٌ
ے ب ًٙمیق بہ حٌف کی
(لحكر میق آٍے لا لی) عقلی بلكغُ ل ب ختگی ب ٙہے ،عقلی شعكش ( اح ل

عالجیُ ) مٙاچؿ عن ٙكے سٌتھ بتٖشبْ بٚھتٌ شہتٌہے ،الش عن ٙلوكاىع اہلیُ سے متٌثٙ

ے ہیق۔
ہكتٌہے ،حك کیھ ی اسکك ختـ بٌ کـ کٙر ب ت

______________________

ے چ ٌئیق
ے ب عض اہـ ى نٌت بی ٌف ک ۓ
ے کی اھلیُ تصٙػ کی ب حّ ہك گی  ،ا س ه
اس رفعل میق بؼ

لے۔ اس رفعل کٌ معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ سے کك ئی تعلؼ نہیق ہے۔

ے كے اج نٌمٌت مىٖشچ ل
علنٌوٍے اھلی ُ ت صٙػ الش مٌؿ ل رللُ کی سمل راشي سىیھٌ ل ٌ

ے ہیق۔
سب ؿ آب تكق سے اخ٘ ک ۓ
ے
اّلل لَكُ ْم لٌَِاما ً}الىسٌو) 6 :۔ ( رللُ کك اہلل ٍے توہٌشً لۓ
{  ََ ت ُ ْإتُو ا ْ السُّفَ َهاء أ َ ْم َو الَكُ ُم الَّتًِ َج َع َل ّ ُ
متٌع جی ٌت بىٌب ٌ ہے  ،لھ٘ا لم کـ عقلكق کك مُ رل) ۔
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ستُم ِ ّمذنْ ُه ْم ُرشْذدًا فَذادْفَ ُعو ا ْ ِإلَذ ٌْ ِه ْم أ َ ْم َذو الَ ُه ْم } (الى سٌو )7 :
{ َو ا ْبتَلُو ا ْ الْ ٌَتَا َمى َحت َّ َى ِإذَ ا َبلَغُو ا ْ ال ِنّكَا َ
ح فَ ِإ ْن آنَ ْ
( بتیمكق کی آضمٌئش کٙتے شہك ،جتی کل لم ى نٌد کی عن ٙکك بہكىٓ چٌئیق ،بھ ٙاگ ٙتـ اف می ق

ے مٌؿ اف كے حك امے کٙرل) ۔
اھلی ُ محسكس کٙل تك ا ى ه
ان الَّ ِذي عَلٌَْ ِه الْ َحكُّ سَذفٌِ ًها أ َ ْو َ
{فَإن كَ َ
ضذ ِعٌفًا أ َ ْو  ََ ٌَسْذت َ ِطٌ ُع أَن ٌُ ِمذ َّل هُ َذو فَلٌُْ ْملِذ ْل َولٌُِّذهُ بِالْعَذدْ ِل}(الی قٙن :
ے لاى ىٌراف ہك ،بٌ ضعی ػ ہك ،بٌ لوھكاٍے کی اھلی ُ ىل شکھتٌ ہك تك بھٙ
 ( )393اگ ٙقٙض لیٌ

ا س نٌ ل لی اًصٌػ کی سٌتھ امال کٙلارً) ۔

اف آبٌت میق تیف طٙد كے لكگكق کٌ سک ٙہے۔

2

 -کـ عقؿ ( :اجمؼ) ب ل لم شخص ہے ج س نٌ سہف کنٛلش ہے ،ع قؿ عحیٔ نہیق ہے،

ے مٌؿ کك اصا شہٌ ہے ب ٌ عحیٔ
عحیٔ م عٌمالت نہیق ک ٙسکتٌ ،ب ٌ اى تہٌ ئی چٌھؿ ہے ،ا ب ٌ

اىٖاض میق خٙح نہیق ک ٙشہٌ ہے۔

3

ے اس سے کسی جی ٛ
 -کنٛلش  :لم ح ھكٹٌ ب حل حك ابھ ی سف بلكغ کك نہیق بہكى حٌ ہك ،اسی ل ۓ

کٌ نطٌلیل نہیق کیٌ چٌۓگٌ ،لچل اسىی بل ہیکل اسىی عقؿ اس رشچل کك نہیق ب ہكىحی خ ہٌق

سے شٙبعُ كے اوكش کك سنچھىٌ الش اى نٌ ب حٌىىٌ من هف ہك ۔

 - 4امال نہیق کٙا س کتٌ :بٌ تك فطٙي نكص کی بىٌ ب ٙکل گكى گٌ ہے ،بٌ اؿ فٌظ مىل سے نہیق ى نٌ ؿ

سکتٌ ،بٌ بھ ٙخہٌلُ کیكچل سے کل مٌ فی الغنی ٙکی ارائیگی ب ٙقٌرش نہیق ۔
ے،
ے الش ب  ًٙمیق بہ ح ٌف ہك س ه
الش عقلی شعكش اس عالجیُ کٌ ىٌـ ہے ج سىی ب ىٌ ب  ٙاح ل

ے عحیٔ استعنٌؿ سے لاقػ ہك ۔
ے ،الش اس ه
مٌؿ کی حفٌظُ ک ٙس ه
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"بتیمكق کی آضمٌئش" کٌ نطلٍ اىىی ىی ىی كے معیٌش کك چٌى حىٌ ہے ،بل آبٌت بظٌہ ٙب ل ب تٌ تی ہیق
کٌ اہلل تعٌ لی کـ ع قؿ لك گكق کك مٌؿ لرللُ سیٙر کٍٙے سے مىع ک ٙشہٌ ہے ،الش بتی مكق کك بھ ی مٌؿ
اسكقُ سیٙر کی ٌ چ ٌۓ ج ٍ لم سف ش شٖ کك ب ہكىٓ چ ٌئیق ،الش ا س نٌ ب تل اى نٌ امت حٌف لی ٌ
ے ،ب ٌ اى کك

ے ؾ ،بچھلی آب تكق ٍے ب ل بھ ی لاضٔ ک ٙرب ٌ ہی کل کـ ع قؿ ب ٌ کـ عن ٙح ك ابھ ی ل وھ
آضمٌٍے ہی سے چ ى

نہیق سکتٌ ،اسىی طٙػ سے ا س نٌ سٙبٙسُ ل وھ سکتٌ ہے ،آب ٌت ب ل بھ ی ب تٌ شہی ہیق کل تصٙػ کی

اھلی ُ الش حمكؼ لمٌؿ لرللُ كے حعكؿ کٌ حؼ بھ ی اسی لقُ ہك سکتٌ ہے ج ٍ ب ح ل ب ٌلغ ہك

ے ،الش ح ھكٹٌ کـ عنٙ
ے سے چ ال س ه
ے مٌؿ کك عحیٔ ط ٙیق
چٌۓ ،بعًی فہـ لفٙاسُ لاى ہك چٌۓ ،ا ب ٌ

ب ح ل ح ك ابھ ی سف ششٖ کك نہیق بہكى ح ٌ ہے ،ب ٌ اگ ٙب ہكىٓ تك ج نٌ ہے م گ ٙع قؿ ابھ ی ای سی ب خ تی ن ہیق
ے ،ب ٌ ب ھٙ
ے ،اسکك عحیٔ ت ح ٌشت میق ل گٌ س ه
ے مٌؿ میق عحیٔ طكش ب  ٙتصٙػ ک ٙس ه
ہك ئی ہے کل ا ب ٌ

ے مٌ لی اوكش کی ىگٙا ٌی
اظہٌش بی ٌف سے عٌج ٛہے ،تك اف تنٌـ صكشتكق میق ا س نٌ سٙبٙسُ ب ٌ ل لی ا س ه

کٙب گٌ ،الش اسىی طٙػ سے لوھٌ ئی بٚھٌ ئی کٌ کٌـ کٙب گٌ۔

ے کٌ سكاؿ ہے تك اس کی کك ئی
الش خ ہٌق تؽ ب ٌلغ ہكٍے ب ٌ ف ہـ ل فٙا سُ کی ع ن ٙکك بہكى ح ٌ

ے
متعیف عن ٙنہیق ہے ،ب لکل مختلػ چٌىت کیكچل سے اسنیق ک وی ضب ٌر تی ہك تی شہ تی ہے ،اسی ل ۓ

علنٌو میق الش مختلػ ملکكق كے سكؿ ى بىٌٍے لالكق میق اس عن ٙکی ت حٖب ٖ میق اختالػ ہكا

ے میق شعكش آٍے لگتٌ ہے ،حكکل ب ٌلغ ہكٍے ب  ٙمه نؿ
ہے ،اتىٌ ضٙلش ہیکل سٌت سٌؿ کی عن ٙسے بؼ

ہك چٌتٌ ہے ،اس عن ٙکی ت حٖبٖ ػلہٌو کٙاـ ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے اس قك ؿ کی ب ىٌ ب  ٙکی

ے رارا سے نقؿ کیٌ ہے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ
ہے ج سکك عنٙل بف شعیٍ ٍے ا ب ٌ

ے ب ح كق کك ج ٍ لم سٌت سٌؿ كے ہكچ ٌئیق تك ان ہیق ى نٌض کٌ ج هـ رل" (ج سف چٖبّ،
ہے " :ا ب ٌ
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ے خطٌب کٌ شذ ب ح كق کی طٙػ کی ٌ
اجنٖ) ،حكىکل اس عن ٙمیق ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے ا ب ٌ

تھٌ ،مگ ٙاس ب ٌت کٌ ہٙگ ٛب ل نط لٍ نہیق کل آب نٌ ج هـ ہے ،ب لکل اب ؽ طٙد سے اسکك م شكشم سنچھٌ
ے الش
ے بھ ل
ے کك ىنٌض کی سنچھ آچ ٌ تی ہے ،اسکك ا ب ٌ
چٌسکتٌ ہے ،اسىی لچ ل ب ل ہی کل اس عن ٙمیق بؼ

ے ن فع ل نكصٌف کٌ بھ ی اىٖاضم ہكٍے لگتٌ ہے ،اگٙ
ب ًٙمیق فٙؼ سنچھ میق آ ٍے لگتٌ ہے۔ اسکك ا ب ٌ

ای سٌ ىل ہكتٌ تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کیھ ی ای سٌ نہیق اششٌر فٙمٌتے ۔

***
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تعٛب ٙي ح كاب ٖہی کٌ بتٖ ش ب ْ اشد قٌو الش مخعكص ب ٙتٌك
 - 5لم ب حل حكقٌنكف کی ـقٙش کٙرم عن ٙشعكش کك ىل بہكى حٌہك ،لم تعٛبٙي طكش ب ٙحك ابٖم نہیق

ہكتٌ ،ىی ٛاسکك ىگھٖاشُ كے کسی اض شلۓ قٌنكف ـقٙشم بىٖلی سُ كے ضب ٙىگیق کیٌ چٌسکتٌ

ہے۔
ے سٌتھ
 - 6لم ب حل ،حك عن ٙشعكش کك ت حٌلض کٙج نٌہے ،لی هف سف بلكغ کك نہیق بہكى حٌہے ،اس ه

تٖشبحی بٙتٌك کیٌ چٌۓ گٌ ،بٌبق طكش کل اسے بٌتك ى گہٖاشُ كے کسی بىٖلی سُ كے ت حُ

ک ٙربٌ چٌۓ گٌ ،بٌ تٌربٍ ل اعالد كے کسی اىتظٌـ کٌ بٌبىٖ بىٌبٌ چٌۓ گٌ ،بٌ کك ئی ھلىی سٛا

ري چٌۓ گی۔
ے کٌ حؼ ہے کل:
 - 7ہ ٙچٌؿ میق بؼ
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أ -

اسىی عن ،ٙصكشت حٌؿ ،چٌىت ل کی فیٌت الش اس فعؿ کی شعٌبُ کی چٌۓ  ،ج س نٌ

اس ٍے اشت نٌب کیٌ ہے۔
ے سٌتھ اس اىٖاض میق بٙتٌك کیٌ چٌۓ کل حك اس كے اب ًی عٛت ل جٙمُ كے
ب - اس ه

ے ايسٌ ٌی حمكؼ ل بىیٌري
ا جسٌس الش قٖش ل اھلیُ كے نطٌیؼ ہك ،،الش حك اس ه

آضاریكق الش قٌنك ٌی ضنٌىتكق کی بھ ٙیكش بٌسٖاشي کك دمكبُ رً۔
ے الش تعنیٙي ک ٙراش اراکٍٙے کی ہنُ افٛا ئی کی
ے بھ ٙسے زھلٌ
ح - معٌش ًٙمیق اس ه

چٌۓ۔
ذ - کسی بٌ اختیٌش ل غی ٙچٌىیٖاشل ش فٌػ عٖالُ میق اس ب ٙـقٖمل چالبٌ چٌۓ ،حك اس

كے کیس کك چ لٖ اض چ لٖ ىنٹٌۓ ،الش مٌھٙبف قٌ نكف ل معٌشٙت ،اسىی مٖر کٙبق ،ای سٌ

ے لالٖبف بٌ اسىی ى گہٖاشُ كے قٌنكىٌ سمل ر اشلق کی وكحكر گی میق ہك ،ہٌق بل الش
اس ه

ے كے اعلی ـفٌر میق ىل ہك۔
بٌت ہے ،کل بل بؼ

ے کسی اعلی عٖال تی اتھٌش ٹی كے قیٌـ کك
ے بً ٙظ ٙثٌ ٌی کی لۓ
ه  -اس كے خالػ عٌرش فیصى

ی قی ًی بىٌ بٌ چٌۓ۔

_____________________۔

ے کی سٛا کی م سئ لل کی ٌ ہك گٌ ،کس طٙد کی
ب ل رف عل ب تٌ تی ہی کل (ج ٙـ کی صكشت میق) بؼ
شعٌبُ الش ضنٌىتیق اسکك چٌعؿ ہكىگی ۔
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رىی ٌ كے قكاىیف میق سے عٙػ اسالهی قٌنكف ہی لم لا چٖ قٌنكف ہے ،ج س ٍے ب ح كق الش
ے ب ح كق کی سمل راشي
بٚلق کی فكچٖاشي حكابٖہی كے م سئ لل میق لاضٔ فٙؼ شکھٌ ہے ،الش ج ٙـ کی لۓ
ے
سے متعلؼ اسالـ كے بىٌۓ ہكۓ اصكؿ ب ٙحكرم سك سٌؿ گ٘ش چٌٍے كے بٌلحكر اسی ـكصٖ کی لۓ
ے ہیق ۔
ے لگ ت
ے رلس ًٙقكاىیف كے ـقٌب لل میق اسالهی قكاىیف آخ بھ ی وكزشف الش ى ۓ
بىٌۓ گ ۓ

ج ٙـ لاقع ہكٍے کی صكشت میق اسالـ ب ل ربوھ تٌ ہے کل مح ٙـ کس چٖ تؽ ا س نٌ س مل راش

ہے ،ى نٌد کی عن ٙکك بہكىٓ ک ٙاسىی عقؿ مهنؿ ہكجىی ہے بٌ نہیق ،اسنیق فہـ ل فٙاسُ آج ىی ہے بٌ

ے شعكش کی عن ٙکك نہیق ب ہكىٓ ب ٌۓ ہیق تك اى کك اس ج ٙـ کٌ سٛالاش نہیق ٹھیٙاب ٌ چٌئی گٌ،
نہیق ،اگ ٙبؼ
اسىی رلیؿ اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ ہے  :
الَطْفَا ُل ِمنكُ ُم الْ ُحلُ َم فَلٌَْسْتَؤ ْ ِذنُوا كَ َما اسْتَؤْذَ َن الَّ ِذ َ
{ َو إِذَ ا بَلَ َغ ْ
ے
ٌن ِمن لَبْلِ ِه ْم } (الٍكش  () 6: :الش جٍ بؼ
ے
ے ب ًٚاچٌضت لی ت
ے اى ه
سف بلكغ کك بہكىٓ چٌئیق تك لم اسی طٙد اچٌضت لیق لے جیسٌکل اف سے بہ ل

شہے ہی ق ) ۔

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل قكؿ بھ ی اسىی رلیؿ ہے" ،تیف لكگكق سے قلـ (سمل راشي)

ے سے ج ٍ تؽ کل لم ب ٌلغ ىل ہك
اٹھٌ لیٌ گیٌ ہے ،سكٍے لا مے سے ج ٍ تؽ کل لم چ ٌؾ ىل چ ٌۓ ،بؼ

چٌۓ ،الش بٌگؿ سے جٍ تؽ کل اسکك عقؿ ىل آچ ٌۓ" ( عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ای ك رالر ي سٌ ئی اب ف

مٌچل ابف جیٌف چٌکـ) ۔

ػلہٌو ٍے م٘کكشم ب ٌى رىئؿ کی شل ش ًی میق ب ل اصكؿ بىٌب ٌ ہی کل اي سٌف ،ج هـ ب  ٙعنؿ كے
ے کسی کك
ے کی لۓ
ے كے قٌب ؿ ہك  ،اسكچل سے کل ج هـ ر ب ٌ
قٌب ؿ اسكقُ ہكتٌ ہے جٍ لم ج هـ کك سنچھٌ

ے کی ٌ
مخٌطٍ کٙىٌ ہكتٌ ہے ،الش ج ٍ کسی كے ب ٌس ع قؿ لف ہـ ہی ىل ہك تك ب ھ ٙاسکك مخٌطٍ کی س
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چٌۓگٌ  ،لم لكؾ بٌل نؿ جنٌرات الش جیكاىٌت کیطٙد ہیق ،الش لم ب حل ج سنیق شعكش آشہٌ ہے لم کچھ

ىل کچھ تك سنچھ شہٌ ہے ،بھ ٙبھ ی اس سے ج هـ کی تعنی ؿ کٌ نطٌلی ل نہیق کی ٌ چٌۓگٌ  ،الش اگ ٙب ح ل ب ٌلغ

ے قٙب ٍ ہك ،کچھ کچھ ب ٌت سنچھ ب ھ ی شہٌہے ب ھ ٙب ھ ی اسىی سہٌ ىُ الش ع قؿ ل ف ہـ کٌ م سئ لل
ہكىی ه

لاضٔ الش ثٌب ُ ن ہیق ہے  ،آہ ستل آہ ستل اسىی سہٌ ىُ كے آثٌش لاضٔ ہكتے چ ٌشہے ہیق،الش ای سٌ

ے شٙبعُ ٍے
ے ،اسی ل ۓ
کك ئی معٙلػ طٙی قل بھ ی نہیق ہے ،ج س سے ہكش ل خٙر کٌ ب تل چالب ٌ چٌ س ه

ے ن ہیق کی ٌ
ے ک سی جی  ٛکٌ نطٌلی ل ا سی ل ۓ
اب ؽ بینٌ ىل ـ قٙش کٙرب ٌ ہے ،لم ہے ب ٌلغ ہك ىٌ ،اس سے بہ ل

چٌسکتٌہے کل اس ب ٙیكحھ ىل ہك چٌۓ ۔

1

اسالـ میق سٛا ابؽ معٌش ٙتی ضٙلشت ہے ،ىی ٛلكگكق کی حفٌظُ کٌ ،الش معٌشٙم میق امف

ے ی قٖش ہی چٌى ح ٌ چٌۓگٌ  ،الش اسکك اسىی
ے کٌ اب ؽ سشب عل ہے  ،لہ٘ا ضٙلشت کك ا س ه
ل امٌف قٌئـ شکھ ٌ

چٖ ہی میق شکھٌ چٌۓ گٌ  ،الش اگ ٙعكاهی نصلحُ کٌ دقٌ ضٌ ہك تك سٛا میق س خ تی سے بھ ی کٌـ لی ٌ

چٌسکتٌ ہے  ،اگ ٙسٛا میق ىٙهی ہی میق نصلحُ ہك تك ىٙهی سے کٌـ لیٌ چٌسکتٌ ہے۔

2

تی س ًٙبىٖ میق جف اوكش کٌ نطٌلیل کی ٌ گی ٌ ہے  ،لم سٍ كے سٍ اًصٌػ ب  ٙمی ًی ہیق ،ىی ٛ
ے ا س نٌ سک ٙہك
ايسٌ ٌی عٛت كے شٌبٌف شٌف ہیق ،قٙآف ل چٖبّ میق اسىی تٌئی ٖ آ ئی ہے ،اس سے بہ ل

ے رہٙاٍے کی ضٙلشت نہیق ہے۔
ج نٌ ہے ،لہ٘ا اس ه

بل رفعل معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل " "51سے ملتی چ لتی ہے۔

***
 - 1اآلمدي  :اإلحكام في أصول األحكام  , 512/1اور عبد القادر عودہ اپنی مشہور تصنیف ( التشرپع الجنا ئی فی االسالم )
میں  833/1۔
 - 2نفس مرجع ۔
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بٌى حكبق فصؿ
ے اىٖاض می ق تعلی ـ ل ت ٙبی ُ
ے کی ا ح ل
بؼ
ے کی احھ ی ،مه نؿ الش ہنل خہ تی تٙبی ُ ،الش اسىی اغطالچٌت كے ب ٌشً
اس فصؿ میق بؼ
ے معٌش ٙتی عٌرات کك ابىٌٍے کی کیٌ اہنیُ ہے،
ے اح ل
ے کی لۓ
میق بٌت ہك گی ۔ بل بھ ی بتٌبٌ چٌۓگٌ کل بؼ
ے کٌ کی ٌ
ے بؼ
ے مه نؿ الش بی لىس تع لیـ کكيسی ہے  ،اخی  ٙمیق احھ ی معلكمٌت كے ح عكؿ کی لۓ
ے کی لۓ
بؼ
حؼ ہے  ،اس نٌ بھ ی سک ٙہكگٌ ۔ بل تنٌـ دفصیالت چٌش رفعٌت میق آئیق گی ۔
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ے کی ا علی تعلی ـ الش ہنل خہ تی تعلی ـ ل ت ٙبی ُ
بؼ
ے کٌ:
شٙعی ضٌب طكق كے نطٌی ؼ بؼ
ے اىٖاض میق عحیٔ الش متكاضف تٙبیُ الش سھ ًی ل ج سنٌ ٌی
ے لالٖبف ب ٙبل حؼ ہیکل اسىی ،اح ل
 - 2ابٌ

يشك لىنٌ کی سمل راشي ىیھٌئیق ،بل حؼ اس کی ى گہٖاشُ الش اس كے ـفٌرات کی ربوھ بھٌؿ كے سمل

ے اعلی
ے لالٖبف کی جگل مے  ،الش اس ه
راش لكگكق میق سے ہ ٙاس شخص کی طٙػ مىتقؿ ہكگٌ ،حك اس ه

ـفٌرات اف لكگكق کی تكچل کٌ بىیٌري مٙک ٛلمحكش ہكق لے۔

 - 3بىیٌري تٙبیُ کی تٙجی حٌت میق بل شٌمؿ ہے ،کل اس کك ابنٌف كے اشکٌف سوھٌۓ چٌئیق ،اہلل کی
ے اخالؼ سے سٍكاشا چٌۓ ،جٙاـ اشیٌو الش
عیٌرت لاطٌعُ کٌ خكگ ٙبىٌ بٌ چٌۓ ،اسالهی آراب ل اح ل

ے ،الش ب ًٙرلستكق ( کی شفٌقُ) سے
ہ ٙطٙد كے ب ًٙل نغٙت شسٌق عٌرات ل اطكاش سے ب ح ٌ

ے کی طٙػ اسىی
ے کٌ عٌري بىٌبٌ چٌۓ ،ـفیٖ عحُ کھیلكق الش منفعُ ب خش نطٌ لـ
رلش شھ ٌ
ے
ے لۓ
ے لالٖبف بٌ اسىی ىگھٖاشُ كے رب گ ٙسمل راش لكؾ اس ه
شھىنٌ ئی کی چٌۓ ،الش اس سٍ میق اس ه

بہتٙبف عن لی ىمكىل ہكق۔
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ے میق مٙچلل
ے كے سٌتھ سٌتھ ،اسکك کسی قٖش آضاري ر ب ٌ
ے کی عن ٙبٚھ ٌ
4۔ اف ب ٙىضـ ہیکل لم بؼ

ے
ے اىٖش اجسٌس سمل راشي بنٚے ،تٌکل قٌنك ٌی عن ٙکك بہكى ح ٌ
لاشبُ کٌ خیٌؿ شکھیق ،بٌبق طكش کل اس ه

ے۔
ب ٙمهنؿ سمل راشي سىیھٌؿ س ه

ے کك ،خعكعٌ عنفكاف شیٌب کی عن ٙمیق ،جىسی معلكمٌت بہكى حٌتے ہكۓ،
5۔ ضٙلشي ہیکل بؼ

جىسی چ٘بٌت بھ ٚکٌٍے ،الش چ٘بٌ تی ھی حٌف بیٖا کٍٙے كے عنؿ سے محفكظ شکھٌچٌۓ ،الش ہٙ

چٌؿ میق ىضـ ہے کل:

ے كے ل حٌظ سے مىٌسٍ  ،الش بہت ٙسے بہت ٙاسلكب
ے كے سھ ًی لشعكشي ىمك كے ہ ٙمٙچى
ا_ بؼ

بیٌف ابىٌ بٌ چٌۓ۔
ے علوی نغٌمیف میق راخؿ کیٌ چٌۓ ،حك اف
ب _جىسی معلكمٌت کك مىٌسٍ اىٖاض میق ،ای س

ے کل بٌیكلكخی ،علكـ حفظٌف عحُ ،عیٌرات ،عٌئلی قكاىیف الش فف
ے مىٌسٍ ہكق  ،جی س
کی لۓ

رب ًی تٙبیُ۔

خ_جىسی معلكمٌت رھىٖم نغٌمیف بیش کٍٙے كے سٌتھ سٌتھ ،اس بہلك سے متعل قل اسالهی

آراب معٌشٙت کی جٚبق نغیكط کی حٌئیق ،چالؿ ل جٙاـ کی بہ حٌف کٙا ئی چٌۓ ،الش جىسی
ے چٌئیق۔
شلبے كے اعلی اسالهی تعلینٌت سے اى حٙاػ كے خطٙات بیٌف ک ۓ

ے افعٌؿ سے ب حٌٍے کی کكشش کی چٌۓ ،حك بے
 _ 6ہ ٙچٌؿ میق ىضـ ہے کل نكبٌلؼكق ،کك ای س

شام شلي ،الش م٘ھ بی تعلینٌت ل معٌش ٙتی اقٖاش سے متصٌرـ ،بہی وی چ٘بٌت بھ ٚکٌٍے کی ہنُ

افٛا ئی کٙتے ہیق ،بٌبق طكش کل ب ٙبٙبٹٙي ل سکىٗشي اسکكلكق ،الش اسیكشٹس کلیس میق لٚکكق الش
ے اف میق ل لمف کكجس کی دقٙشي کی
لٚکیكق كے می ؿ حكؿ ب ٙبىٖش ل گٌ ئی چٌۓ ،لٚکیكق کی لۓ

501

چٌۓ ،نكبٌلغ لٚکكق الش لٚکیكق کی ،ب گٌص الش غی ٙسى حیٖم دفٙبٔ کی ج گہكق ب ٙآمٖ ل شفُ شل کی
ے س خُ سٛائیق
چٌۓ ،الش اس کی خالػ لشضي کی صكشت میق ،اف ج گہكق كے سمل راشلق کی لۓ

ـقٙش کی چٌئیق۔

________________________

ے کی تٙبی ُ كے س مل راش افٙار کی س مل راشي کٌ اب ؽ عٌـ قٌعٖم ب تٌشہی
ب ل رفعل لا لٖبف الش بؼ

ہے۔

اس نٌ ـقٌب لل معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اط فٌؿ کی رفعل " "29سے کی ٌ چٌسکتٌ ہے ،ج سنیق عٙػ
ے ب ىٖ ٍے ت حٖب ٖ ک ٙري تھ ی کل تٙبی ُ
ے کی ب ٙلشش الش تٙبی ُ کٌ سک ٙہے  ،جی کل اس آئیف كے بہ ل
بؼ

ے  ،سٌتھ ہی
ے  ،تٙبیُ كے م سئ لل میق ب ہُ اعلی معی ٌش کك ابىٌىٌ چ ٌہ ۓ
عحیٔ الش متكاضف ہك ٌی چٌہ ۓ

ے کی سہ ًی الش ج سنٌ ٌی ت ٙقی ب ٙبھ ی دفصیؿ سے ب حّ کیگئی ہے ۔
بؼ

ے کی تٙبیُ کی اہنیُ ،آٍے لا لی قٙآ ٌی آب تكق الش چٖب ثكق سے لاضٔ ہك تی ہے:
بؼ

اششٌر بٌشي ہے :
{ ٌَذا أٌَُّ َهذا الَّذ ِذ َ
ذارةُ }(الت حٙبـ  ( ) 7 :اً
ذاس َو الْ ِح َج َ
ذار ا َولُودُ هَذا النَّ ُ
ٌن آ َمنُذوا لُذوا أَنفُسَ ذكُ ْم َو أ َهْلِذٌكُ ْم نَ ً
ے گھ ٙلالكق کك اس آؾ سے ب ح ٌك ج س نٌ ابىٖھف لكؾ الش ب تھ ٙہی ق ) ۔
ے آبىی الش ا ب ٌ
ابنٌف لالك  :ا بٌ
ے
ٌر ا } (اىسٙاو ( )35:کہٖل ،می ًٙشب اف رلنكق ب  ٙا ی س
ار َح ْم ُه َما كَ َما َربٌََّانًِ َ
ص ِغ ً
ب ْ
{ َولُل َّر ّ ِ
ے ب ح ی ف می ق ب ٌى ) ۔
ہی ش جـ فٙمٌ ج سطٙد ا ىلكگكق ٍے مچل
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الش ح غٙت ع ن( ٙشض) سے مٙلي لم چٖبّ ک ئی ب ٌش گ٘ش ج ىی ہے  ،ج سنیق آة ٍے

فٙمٌبٌ " :تـ سٍ لكؾ سمل راش ہك " الش حغٙت عٌئ شل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي ہے ،فٙمٌ تی ہیق کل

ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ  " :تـ میق سے ج س کسی کك اف لٚکی كق کی سمل راشي سكى بی

ے الش آؾ كے رشمی ٌف زھٌؿ ب ف
گئی  ،الش انہكق ٍے اف سے احھٌ سلكؽ کیٌ تك بل لٚکیٌق قیٌمُ كے رف اى ه

چٌئیق گی " (عحیٔ چٖبّ ب خٌشي) ،حغٙت اب ف عی ٌس شضی اہلل عىل سے مٙلي چٖبّ میق اتىٌ

اضٌفل ہے " :اف ب ٙخٙح کیٌ ،اىىی شٌري کی  ،الش اىىی احھ ی تٙبیُ کی " (جسف چٖبّ طیٙا ٌی) ،ابؽ الش

شلاب ُ میق ہے' :اى ىی تٙبی ُ کی ،اف ب  ٙش جـ کی ٌ الش اى ىی ؽ فٌ لُ کی" ( عحیٔ چٖبّ ب خٌشي) ،قٌب ؿ

ے
ل حٌظ جی ٛبل ہیکل اف تنٌـ اچٌرب ّ میق ج نع کٌ اؿ فٌظ آب ٌ ہے ،الش حغٙت ای كب ب ف وكسی ا ب ٌ

رارا سے شلاب ُ کٙتے ہیق ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ  " :کسی ب ٌة ٍے
ے اخالؼ سے ضبٌرم کك ئی جی ٛنہیق ري" (چٖبّ مٙسؿ ،تٙم٘ي) ،الش ى بی کٙبـ علی اہلل
ے کك اح ل
ے بؼ
ابٌ

ے لالٖبف ب  ٙحؼ ہی کل ا س نٌ اح ھٌ سٌ ىٌـ
ے کٌ ا ب ٌ
علی ل لسلـ سے ب ل بھ ی مٙلي ہے آة ٍے فٙمٌب ٌ  ":بؼ
ے ،اسکك قٙآف بٚھىٌ سوھٌۓ ،الش ج ٍ ب ٚا ہكچ ٌۓ تك اسىی شٌري کٙرً" (ج سف چٖبّ ،ای ك
شک ل

ىعیـ ،رب لوی) ،الش حغٙت ايس بف مٌلؽ شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ے ب حكق کی عٛت کٙل ،الش اىىی احھ ی تٙبیُ کٙل"( ،ضعیػ چٖبّ ،ابف مٌچل)۔
ٍے فٙمٌبٌ" :ا ب ٌ

ے قٌئ م قٌـ افٙار کی
م٘کكشم بٌى ًعكص (قٙآ ٌی آبتییق الش چٖبثیق) عٌـ طكش ب  ٙلالٖبف الش اى ه
ے الش مىٌسٍ اسلكب
ے ط ٙیق
ے اح ل
سمل راشي ب ٙمشتنؿ ہیق ،حك بل بتٌتے ہیق کل ب حكق کی تٙبیُ کی لۓ

ے م ستقیؿ الش
اختیٌش کٙبق ،اس ضنف میق اعلی اخال قی قٖشلق الش شٙعی اج نٌمٌت کی شل ش ًی میق ،اى ه

نصلحتكق کٌ خیٌؿ شکھیق ۔
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ے ،لہ٘ا سٍ
ے میق بىیٌري اہنیُ کس کك رب ًی چٌہۓ
رلسٙا بىٖ بتٌتٌ ہیکل تٙبیُ كے سلسى
ے عنلی ىمكنكق کك اہنی ُ ري
ے عقیٖم کك ،بھ ٙعیٌرات کك ،بھ ٙاخالؼ کك الش ب ھ ٙاح ل
سے بہ ل

ے۔
چٌ ٌی چٌہ ۓ

اس بىٖ کٌ معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ سے کك ئی ـقٌب لل نہیق۔
ے
ے میق مت عٖر آب ٌت الش اچٌرب ّ آ ئی ہیق ح ك اح ھ ی تٙبی ُ ،اح ل
اس وك ضكع كے سل سى
ے اخالؼ كے ىمكٍے بیش ک ٙتی ہیق:
سلكؽ الش اح ل

ے لٚكے کك ًصی حُ مالحظل فٙمٌئیق :
حغٙت ؿ قنٌف کی ا ب ٌ
ان ِ َ ْب ِن ِه َو ُه َو ٌَ ِع ُ
{ َو ِإذْ لَا َل ُل ْم َم ُ
سذا َن ِب َو ا ِلدَ ٌْذ ِه
اْلن َ
شّ ْرنَ لَظُلْم ع َِظذٌم َو َو َّ
اّلل ِإ َّن ال ِ
ً َ َ تُش ِْرنْ ِب َّ ِ
صذ ٌْنَا ْ ِ
ظ ُه ٌَا ُب َن َّ
ذٌر َو إِن َجا هَذدَانَ عَلذى
َح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ َو هْنًا عَلَى َو هْ ٍن َوفِ َ
ً الْ َم ِص ُ
صالُهُ فًِ عَا َمٌْ ِن أ َ ِن اشْك ُْر لًِ َولِ َو الِدٌَْنَ إِلَذ َّ
احبْ ُه َما فًِ الذدُّنٌَْا َمعْ ُروفًذا َو ات َّ ِبذ ْع سَذ ِبٌ َل َم ْ
ً
ذن أَنَ َ
ص ِ
س لَنَ ِب ِه ِعلْم فَ َال ت ُ ِطعْ ُه َما َو َ
أَن تُش ِْرنَ ِبً َما لٌَْ َ
ذاب إِلَذ َّ
ً إِ َّن َها إِن تَنُ ِمث ْ َما َل َحبَّ ٍة ِ ّم ْ
صذ ْخ َرةٍ أ َ ْو
ذن َخ ْذردَ ٍل فَذتَكُن فِذً َ
ً َم ْر ِجعُكُ ْم فَؤُنَ ِبّئُكُم ِب َما كُنت ُ ْم تَعْ َم ُلون ٌَا بُ َن َّ
ث ُ َّم إِلَ َّ
وف َو انْذهَ
ت أ َ ْو فًِ ْ
ص َذالةَ َو أ ْ ُم ْذر ِبذالْ َمعْ ُر ِ
ً أَلِ ِذم ال َّ
ض ٌَؤ ْ ِ
او ا ِ
فًِ السَّ َم َ
ال َ ْر ِ
اّلل لَ ِطٌف َخ ِبٌرٌَا بُنَ َّ
اّلل ِإ َّن َّ َ
ت ِب َها َّ ُ
ذن ع َْذز ِم ْ
صذا َبنَ ِإ َّن ذَ ِلذنَ ِمذ ْ
ش ِفذذً
ذور َو َ َ ت ُ َ
صذ ِب ْر عَلَذذى َمذا أ َ َ
َذن الْ ُمنك َِذر َو ا ْ
ذاس َو َ َ ت َ ْمذ ِ
صذ ِ ّع ْر َخ ذدَّنَ ِللنَّ ِ
ال ُ ُم ِ
ع ِ
ور َو الْ ِصذذدْ فِذذذً َمشْذذٌِنَ َو اغْ ُ
ْ
ذذر
ص ْ
ذذض ِمذذن َ
ض ْ
اّلل َ َ ٌُ ِح ُّ
ذذوتِنَ إِ َّن أَنكَذ َ
ذذب كُذذ َّل ُم ْختَذذا ٍل فَ ُخ ٍ
ال َ ْر ِ
ض َم َر ًحذذا إِ َّن َّ َ
ُ
ْ
ے
ٌر} (ؿ قنٌف  )2: – 24 :الش (اس لقُ کك بٌر کٙل) جٍ ؿ قنٌف ٍے ا ب ٌ
ت لَ َ
ص َو ا ِ
ال َ ْ
ص ْوتُ الْ َح ِم ِ
ے کك ًصیحُ کٙتے ہكئے کہٌ کل بیٹٌ اہلل كے سٌتھ شٙؽ ىل کٙىٌ۔ شٙؽ تك بٚا (بھٌش ي )
بی ٹ
ُ
ُ
ے اس کی مٌق ت نلی ػ ب ٙت نلی ػ سہل ک ٙبی ِ م ی ق ا ٹھ ٌئے
ظلـ ہے الش ہـ ٍے ايسٌف کك ج س

ش کھ ت ی ہے (بھ ٙاس کك رلره بال تی ہے) الش( آخٙکٌش) رل ب ٙس م ی ق اس کٌ رلره حھٚاىٌ

ے ىی ) ٛاس كے مٌق بٌة كے بٌشً میق تٌکیٖ کی ہے کل میٙا بھ ی شه ٙکٙتٌ شم الش
ہكتٌ ہے (ا بٌ

ے مٌق بٌة کٌ بھ ی ( کل تـ کك) میٙي ہی طٙػ لكث ک ٙآىٌ ہے لش اگ ٙلم تی ًٙرشبے ہكق
ا بٌ
ے کچھ بھ ی علـ نہ ی ق تك اف کٌ
کل تك می ًٙسٌتھ کسی ایسی جی ٛکك شٙبؽ ک ًٙجس کٌ تچل
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کہٌ ىل مٌىىٌ۔ ہٌق رىیٌ (كے کٌوكق) میق اف کٌ احھ ی طٙد سٌتھ ربىٌ الش ح ك شخص م ی  ٙي

ے ب ٙچلىٌ بھ ٙتـ کك میٙي طٙػ لكث ک ٙآىٌ ہے۔ تك حك کٌـ تـ
طٙػ شحكع ىئے اس كے شست

ک ٙتے شہے میق سٍ سے تـ کك آگٌم کٙلق گٌ ( ؿقنٌف ٍے بل بھ ی کہٌ کل) بیٹٌ اگ ٙکك ئی عنؿ

(ب ٌؿفٙض) شا ئی كے راٍے كے ب ٙاب  ٙبھ ی (ح ھكٹٌ) ہك الش ہك بھ ی کس ی ب تھ ٙكے اىٖش ب ٌ
ُ
آسنٌنكق میق (مخفی ہك) بٌ ضمیف میق۔ اہلل اس کك قیٌمُ كے رف ىوكحكر ک ًٙگٌ۔ کچھ

شؽ نہیق کل اہلل بٌ شبؽ بیف (الش) خیٙراش ہے بیٹٌ ىنٌض کی ب ٌبىٖ ي شکھىٌ الش (لكگكق کك)
ے کٌوكق كے کٍٙے کٌ ام ٙالش بٙي بٌتكق سے مىع کٙتے شہىٌ الش حك نصییُ تچھ ب  ٙلاقع
احل

ہك اس ب ٙعی ٙکٙىٌ۔ بیشؽ بل بٚي ہنُ كے کٌـ ہی ٍ كش (اضشام غٙلش) لكگكق سے گٌؿ ىل

بھالىٌ الش ضمیف میق اک ٚک ٙىل چلىٌ۔ کل اہلل کسی اتٙاٍے لامے خكر یسىٖ کك یسىٖ نہ یق کٙتٌ الش
ُ
ے لقُ) آلاض ىیحی شکھىٌ ک یكىکل (الىحی آلاض گٖھكق
ے شہىٌ الش (یك لت
ا ب ًی چٌؿ میق اعتٖاؿ کۓ
ُ
کی ہے الش کچھ شؽ نہ ی ق کل) سٍ آلاضلق سے ب  ٙي آلاض گٖھكق کی ہے )۔

الش بل بھ ی:
{ نَ ْح ُ
ذع عَلَ ٌْذنَ نَ َب ذؤ َهُم ِبذالْ َحكّ ِ ِإنَّ ُه ذ ْم ِفت ْ ٌَذة آ َمنُذذوا ِب َذر ِّب ِه ْم َو ِزدْنَذذا هُ ْم هُذد َو َر َبطْنَا عَلَذذى لُلُذو ِب ِه ْم ِإذْ لَذذا ُموا
ذن نَمُذ ُّ
ت َو ْ
ض لَذذن نَّذدْع َُو ِمذذن دُونِذ ِه إِلَ ًهذذا لَمَذدْ لُلْنَذذا إِذً ا شَذطَطًا ً}( ا ل کہػ– 24 :
او ا ِ
ب السَّذ َم َ
فَمَذالُوا َربُّنَذذا َر ُّ
ال َ ْر ِ
ُ
ے
ے حك ا ب ٌ
 () 25ہـ اف كے چٌىت تـ سے عحیٔ عحی ٔ بیٌف کٙتے ہیق۔ لم کئی ح كاف ت ل
ے الش ہـ ٍے اف کك الش ضبٌرم ہٖا ب ُ ر ي تھی ٌلش اف كے رلكق کك
ب ٙلشرگٌش ب ٙابنٌف ىئے ت ل
ُ
ے کل ہنٌش ا
ے لو
مٙیكط (بعًی نغیكط) کٙر ب ٌ ۔ ج ٍ لم (ا ٹھ) کھ ًٚہ كئے تك کہ ٌ
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ب ٙلشرگٌش آسنٌنكق الش ضمیف کٌ مٌلؽ ہے۔ ہـ اس كے سكا کس ی کك معی كر (سنچھ ک )ٙىل

ب نٌ ش ب ق لے (اگ ٙا ی سٌ کی ٌ ) تك اس لقُ ہـ ٍے بعی ٖ اض عقؿ ب ٌت کػ ی ) ۔

ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ کی ح غٙت عی ٖ اہلل ب ف عی ٌس ش ضی اہلل ع ىل کك ً صی حُ
ے (کسی سكاشي
مالحظل فٙمٌئیق ،فٙمٌتے ہیق کل ابؽ بٌش میق ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ كے ب یچل

ب  )ٙبی ٹھٌ ہكا تھٌ ،آة ٍے فٙمٌب ٌ" :بی ٹٌ میق تهھیق کچھ ب ٌتیق سوھٌتٌ ہكق ،اہلل کٌ رھی ٌف شک ھك ،اہلل
ے ب ٌس ب ٌكلے ،الش ج ٍ کیھ ی کچھ مٌىگىٌ چ ٌہك
ے گٌ ،اہلل کٌ رھیٌف شکھك تك تـ اسکك ا ب ٌ
ت وہٌشا رھیٌف شک ل

تك اہلل سے مٌىگىٌ ،ج ٍ کیھ ی کچھ مٖر مٌىگك تك اہلل سے مٌىگىٌ ،الش چ ٌف لك کل اگ ٙی كشي امُ ت و ہیق
ے جنع ہكچ ٌۓ ،لم اسكقُ تؽ فٌئٖم نہیق بہكى ح ٌ سکتی ج ٍ تؽ کل اہلل ىل
فٌئٖم بہكى حٌٍے کی لۓ
ے ج نع ہكچ ٌئیق تك بھ ی اسكقُ تؽ کك ئی نكصٌف
چٌہے ،الش اگ ٙسٍ ت وہیق نكصٌف بہكى ح ٌٍے کی لۓ

ے" (ج سف چٖبّ،
ے الش شج سٹ ٙسكکھ گ ۓ
ے گۓ
نہیق بہكى ح ٌ سکتٌ ،ج ٍ تؽ اہلل ىل چ ٌہے ،ق ل ـ اٹھٌ ل ۓ

اجنٖ تٙم٘ي) ،ابؽ الش شلابُ میق ہے" :اہلل کٌ رھی ٌف شک ھك (ب ٌ اہلل کك ب ھكلك نہیق) ،اہلل ت و ہیق ب ٌر
ے رنكق میق ا سکك ب ٌر شک ھك  ،م شنؿ
ے ب ٌكلے ،اح ل
ے سٌمٌ
شکھی گٌ ،اہلل کك ىل ب ھكلك تك ہنی شل ا سکك ا ب ٌ
القٌت میق لم ت وہیق بٌر شکھی گٌ ،الش ج ٍ کیھ ی کچھ مٌىگىٌ ہك تك اہلل ہی سے مٌىگك ،الش اگ ٙمٖر مٌىگك
ے کٙبق کل ت و ہیق کك ئی فٌئٖم
تك اہلل ہی سے مٌىگك ،حك ہكىٌ ہے لم تك ہك ج نٌ ،اگ ٙسٌشً لكؾ مله ٙط ۓ

ے ـ قٙش نہیق کی ٌ ہے تك کك ئی ت و ہیق فٌئٖم نہیق بہكى ح ٌ سکتٌ ،الش
بہكى حٌئیق ،الش اہلل ٍے لم ت وہٌشً ل ۓ

اگ ٙسٌشً لكؾ مله ٙت و ہیق نكصٌف بہكى حٌ ىٌ چ ٌہیق ،الش اہلل ت و ہیق نك صٌف نہیق بہكى حٌ ىٌ چٌہتٌ تك

لكؾ ت و ہٌشا کچھ ن ہیق ب گٌص سکیق لے ،الش چ ٌف لك کل ح ك جی  ٛت و ہیق ی سىٖ نہیق ،اس ب  ٙعی ٙکٙلك تك
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ے ب ہُ بہت ٙہے ،الش ب ٌر شک ھك کل فتٔ عی ٙكے ب عٖ ہی ملتی ہے ،الش ک شٌر گی ت ن لی ػ كے
ت و ہٌشً ل ۓ

بعٖ ہی ہك تی ہے ،الش ت ن لیػ كے سٌتھ آشاـ ہے" (جسف چٖبّ ،اجنٖ)۔

ے لالٖ سے شلابُ کٙتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ
ے لالٖ سے الش لم ا ب ٌ
عیٖ النلؽ بف شبیع بف سیٙن ا ب ٌ

علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ب ح كق کك سٌت سٌؿ کی عن ٙمیق ىنٌض سوھٌك ،الش ج ٍ رس سٌؿ
ے ہك" (ج سف چٖبّ ،ای ك راكر
ے) مٌش س ه ت
كے ہكچ ٌئیق (الش ى نٌض ىل ب ٚھیق) تك انہیق (تىیی ل کی لۓ

،راشهی تٙم٘ي) ،امٌـ تٙم٘ي کٌ کہىٌ ہیکل اسی ب ٙاکث ٙعلنٌو کٌ عنؿ ہے ،الش امٌـ اجنٖ الش اسحٌؼ

کٌ کہىٌ ہی کل اگ ٙب ح ل رس سٌؿ کٌ ہكٍے كے ب ٌلحكر ىنٌض نہیق بٚھتٌ تك ب ھ ٙب  ًٚہكٍے كے ب عٖ لم

ے لالٖ سے شلاب ُ کٙتے
ے لالٖ سے الش لم ا ب ٌ
سٌشي ىنٌضبق رہٙاۓ گٌ ،حغٙت عنٙل ب ف شعیٍ ا ب ٌ

ے ب ح كق کك سٌت سٌؿ کی عن ٙمیق
ہیق فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ا ب ٌ

ے ہك ،الش ب حكق كے ی ست ٙالؾ کٙرل"
ىنٌض کٌ ج هـ رل ،الش جٍ رس سٌؿ كے ہكچٌئیق تك انہیق مٌش س ه ت

(عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایك راكر)۔

الش حغٙت ب ه ٙبف عیٖ اہلل بف شبیع اًصٌشي سے مٙلي ہے کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ

ے ب ح كق کك بیٙا کی الش ي شٌىل ب ٌضي سوھٌك ،الش وكمف ب ح ی كق کٌ بہتٙبف کھی ؿ رھٌگٌ کٌتىٌ
ٍے فٙمٌبٌ" :ا ب ٌ

ہے ،اگ( ٙابؽ ہی لقُ میق) مٌق الش ب ٌة رلنكق ب نٌشبق تك مٌق کٌ ح كاب رل" (ج سف چٖبّ ،اب ف

مىٖم ،معٙفۃ الص حٌبۃ)۔

ے الش اسىی ع ن ٙکی تی ٖبلی کی سٌتھ سٌتھ
ے کك ب تٖشبْ ت ھكصي سی آضاري ر ب ٌ
٭ تی سٙا ب ىٖ بؼ

ے کی ب ٌت ک ٙتٌ ہے ،معٌ ہٖم ب ٙاۓ ح مكؼ اط فٌؿ میق ا س نٌ کك ئی ـقٌب ؿ ن ہیق
کسی قٖش س مل راشي ر ب ٌ

ہے۔
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ے الش بٌى حكبق بىٖ کی تنٌـ شقیق ،جىسی آگٌہی ،الش نكحكانكق کك تیٌہی كے شاستل سے
٭ حكت ل

ے ب تٌ تی ہیق ،الش اف ب ىٖلق کٌ بھ ی معٌہٖم ب ٙاۓ حمكؼ اط فٌؿ سے کك ئی ـقٌب لل نہیق
ب حٌٍے كے ط ٙیق

ہے۔

اسالـ ،مٙر الش عكشت كے رشمی ٌف جى سی تعل قٌت کك اب ؽ ف طٙي جی  ٛسنچھتٌ ہے ،ا سکك

ج سـ کی اب ؽ بىی ٌري ضٙلشت قٙاش رب تٌ ہے ،الش اہلل ٍے اي سٌف كے رؿ میق اسىی جی لُ اب ؽ ب ہُ
ے بیٖا کی ہے ،لم ہے يسؿ ايسٌ ٌی کی یقٌ ،الش ب حكق کی بیٖائش كے
ہی اہـ معٌش ٙتی فٙبغل کی ارائگی کی لۓ

سشبعل رىیٌ کك آبٌر کٙىٌ ،الش اگ ٙاس ششتل کك بغی ٙقكاعٖ ل اصكؿ كے ح ھكص ربٌ چٌۓ تك بل اب ًی چٖلر سے
ے ان فٙاري طكش ب  ٙب ھ ی الش معٌش ٙتی سطٔ ب  ٙبھ ی تی ٌہی ل بٙب ٌري کٌ
ت ح ٌلض کٙچ ٌۓ گٌ ،الش لكگكق کی لۓ

سیٍ ب ف چٌۓگٌ ،ب ل اب ؽ ای سی حقی قُ ہے ح ك شلض مٙم کی ض ىٖ گی میق عی ٌق بھ ی ہے ،الش سك شؿ

ے اسالـ ٍے اف ششتكق کك ميظـ الش بٌقٌعٖم ب ىٌٍے
اسٹٗب ٛكے مٌہٙبف کٌ بھ ی بػی کہ ىٌ ،ہے ،اسی ل ۓ

ے
ے حك قكاعٖ الش اصكؿ بىٌۓ ہیق ،ی قیىٌ اى نٌ ـكصٖ بػی ہی کل اف ششتكق کك ج ف اعلی ـقٌعٖ کی لۓ
کی لۓ

بىٌبٌ گیٌ ہے اىىی حفٌظُ ،الش يسٍ کك آمیٛش الش ضٌئع ہكٍے سے ب حٌبٌ چ ٌۓ ،سٌتھ ہے عكاـ الش

ے كے ىتی ح ل میق ہكىی كامے نكصٌىٌت سے ب حٌب ٌ چ ٌۓ،
معٌشٙم کك اف ششتكق کك ب ے ل گٌـ ح ھكص ر ب ٌ

تٌکل ب ل عنؿ عٙػ اب ؽ ای سی لق تی لطػ اىٖلضي کٌ سشب عل ب ف ک ٙىل شھ ح ٌۓ ج س نٌ ىل کك ئی فٌ ئٖم

ے ہكۓ اى کك بٌضٌبطل
ے قٙآف ٍے اف ششتكق کك اب ؽ فطٙي عنؿ سنچھ ت
ہے ،الش ىل ـكصٖ ،اسی ل ۓ
ے
ے الش مىٌسٍ اؿ فٌظ میق سک ٙک ۓ
ے اح ل
الش بٌقٌعٖم بىٌٍے ب ٙتكچل ري ہے ،سٌتھ ہی اس عنؿ کك ای س

ے ،تعیی ٙمیق ف حش بف ىل آۓ ،عكشت
چٌٍے ب ٙتكچل ري ہیکل جس سے سہف ل ف ه ٙکی ب لىٖي کٌ بتل چى
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ے اؿ فٌظ ىل استعنؿ ہكق جس سے لكگكق كے ،خٌص
ے ،الش ای س
کی جیٌ الش ايسٌ ٌی کٙامُ کك رھکل ىل ل و

طكش ب ٙنك عن ٙلٚکكق الش لٚکیكق كے چ٘بٌت ابھٙبق۔

***

رفعل " " 224
ىی ؽ معٌش ٙتی عٌرات ل اطكاش
ے ہكۓ يشك لىنٌ بٌۓ،
ب حل اس نٌ مست حؼ ہیکل لم شٙلع سے ىیؽ عٌرات ل اطكاش سیوھ ت

ے راشلق كے رشمیٌف بٌہ وی محیُ ل ہنٖشري ،ع لل شجوی
خعكعٌ اس طٙد کل افٙارخٌىٖاف ل شش ت
ھٌے لمحتٌخی
ے بٙتٌك ،ب ٚب
ے سٌتھ بھ ل
 ،لالٖبف كے سٌتھ احھٌ ئی ،ىیؽ کٌوكق میق اف کی اطٌعُ ،اى ه

كے بٌعّ یكقُ ضٙلشت اف کی مٌ لی ؽ فٌلُ ل ى گہٖاہشُ كے سشبعل ،معٌش ًٙل خٌىٖاف کك

ے بھال ئی کی چٌہُ الش ىی ىی ل
ے ،ىی ٛبٚلق کی عٛت ،الش ح ھكٹكق ب ٙشػقُ ،لكگكق کی لۓ
بىٖھٌ شکھ ٌ

خٖاتٙسی كے اوكش میق ابؽ رلس ًٙکی معٌلىُ کٌ اہتنٌـ کیٌ چٌۓ۔

__________________

بل رفعل تٙبیُ كے معٌش ٙتی گكطے کی طٙػ بھ ی تكچ ل رً شہی ہے ،ج س نٌ دقٌضٌ ب ل ہی کل

ے حمكؼ ہیق ،اسی طٙد
ے کی ایسی تٙبیُ کی چٌۓ کل شٙلع سے اسکك اجسٌس ہك کل ج سطٙد اس ه
بؼ
ے کل بػی عٌرتیق آلے چ له ٙاف معٌش ٙتی سمل راشیكق کی
اس ب ٙکچھ سمل راشبٌق بھ ی عٌئٖ ہك تی ہیق ،اسلۓ

ے
ے اٹھٌ ٌی ب ٚتی ہیق ،بؼ
ے معٌشٙم کی لۓ
ے الش اس ه
ے خٌىٖاف کی لۓ
ش نؿ اختیٌش کٙلی تی ہیق حك ابؽ ايسٌف کك ا ب ٌ

ے میق
میق بل خیٌؿ الش اجسٌس بیٖا کٙىی ىی سمل راشي گھ ٙكے اىٖش سے شٙلع ہك تی ہے ،اسطٙد کل بؼ

508

ے سمل راشي کٌ اجسٌس بیٖا کیٌ چٌۓ ،بھ ٙگھ ٙلالكق الش خٌىٖاف سے آ لے
ے خٌىٖاف لالكق کی لۓ
ے اس ه
بہ ل

بٚھ ه ، ٙبٚلسیكق الشعٌـ ضہٙیكق كے تئیق اسىی سمل راشبٌق بتٌ ئی چٌئیق۔

معٌہٖم ب ٙاۓ حمكؼ اط فٌؿ میق اسطٙد کی کك ئی جی  ٛن ہیق ملتی ح ك اس سلكؽ کٌ ـقٌب لل
ے کل اکث ٙرفعٌت ابؽ طٙفل ہك تی ہیق ،جف میق عٙػ حمكؼ کٌ سک ٙہكتٌ ہے ،سمل راشي
ے ،اسلۓ
کٙس ه

ے کل
ے کٌ رلسٙا ح صل ہے ،ہك ىٌ ب ل چ ٌہ ۓ
ے اى نٌ کٌـ ہی ن ہیق ہے ،حك کل س ه
کٌ اج سٌس بی ٖا ک ٙىٌ جی س
ے اىحٌـ ربىٌ
حمكؼ كے سٌتھ سٌتھ ہ ٙايسٌف کی اب ًی کچھ سمل راشبٌق بھ ی ہكق حك اسکك رلسٙلق کی لۓ

ہكق ،اس نٌ طٙی قل بل ہیکل اف حمكؼ کٌ اجتٙاـ کیٌ چٌۓ الش حقٖاش کك اس نٌ یكشا حؼ ربٌ چٌۓ،

قٙآف الش چٖبّ میق معٌش ٙتی سمل راشیكق كے بٌشً میق بہُ کچھ وكار وكح كر ہے ،مثال

قٙآف میق ہے:
{ َو َل َ
ضى َربُّنَ أ َ َّ َ تَعْبُدُو ا ْ ِإ َّ َ ِإٌَّاهُ َو ِبا ْل َو الِدٌَْ ِن ِإ ْحسَذا ًنا ِإ َّمذا ٌَذبْ ُل َغ َّن ِعنذدَنَ الْ ِكبَ َذر أ َ َحذدُ هُ َما أ َ ْو ِكالَ هُ َمذا فَذالَ تَمُذل
ار َح ْم ُه َمذا كَ َمذا َربٌََّذانًِ
ض لَ ُه َما َجنَا َ
ف َو ََ تَنْ َه ْر هُ َما َولُل لَّ ُه َما لَ ْو ًَ ك َِرٌ ًما۔ َو ا ْخفِ ْ
لَّ ُه َمآ أ ُ ّ ٍ
ب ْ
الر ْح َم ِة َو ُلل َّر ّ ِ
ح الذُّ ِّل ِم َن َّ
عغیٙا} ( اىسٙاو  ()35 – 34 :ا لش ت وہٌشً بٙلشرگٌش ٍے اششٌر فٙمٌبٌ ہے کل اس كے سكا کس ی کی

عی ٌرت ىل کٙل الش مٌق بٌة كے سٌتھ بھال ئی کٙتے ش ہك۔ اگ ٙاف م ی ق سے ا ب ؽ ب ٌ رلنكق ت وہٌشً
ُ
ُ
ُ
ے بٚھٌبے کك بہىٓ چٌئیق تك اف کك اػ تؽ ىل کہىٌ الش ىل انہیق حھ ٚکىٌ الش اف سے ب ٌت ارب كے
سٌ مٌ

ے شہك الش اف كے حؼ میق رعٌ کٙل کل اً بٙلشرگٌش جی سٌ
سٌتھ کٙىٌ لش عحٛل ىیٌض سے اف كے آلے حھ ه
ُ
ے بحی ف میق (شػقُ سے) بٙلشش کیٌ ہے تك بھ ی اف (كے چٌؿ) ب  ٙش جنُ فٙمٌ )۔
انہكق ٍے مچل
ذار ِذي الْمُ ْربَذذى
ٌن َو الْ َج ِ
اّلل َو ََ تُش ِْذركُو ا ْ بِذ ِه شَذٌْئًا َوبِالْ َو الِذدٌَْ ِن إِ ْحسَذذانًا َوبِذ ِذي الْمُ ْربَذى َو الٌَْتَذا َمى َو الْ َمسَذا ِك ِ
{ َو اعْبُذدُو ا ْ ّ َ
س ِبٌ ِل} (الىسٌو  ()47 :الش اہلل ہ ی کی عی ٌرت کٙل الش اس كے
ب َو ا ْب ِن ال َّ
ص ِ
ب َو ال َّ
ب ِبال َجن ِ
اح ِ
َو الْ َج ِار الْ ُجنُ ِ
سٌتھ کسی جی ٛکك شٙبؽ ىل بىٌك الش مٌق بٌة الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش محتٌح كق الش ششتل
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ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش حك
راش ہنسٌئ یكق الش اجىبی ہنسٌئ یكق الش شػ قٌئے بہلك (بعًی بٌس بیٹھ ٌ
ے م ی ق ہكق سٍ كے سٌتھ اجسٌف کٙل )۔ 
لكؾ ت وہٌشً قی ض
ذاحبْ ُه َما فِذً الذدُّنٌَْا َمعْ ُروفًذا َو اتَّبِذ ْع
ص ِ
س لَنَ بِ ِه ِعلْم فَ َال ت ُ ِطعْ ُه َمذا َو َ
{ َو إِن َجا هَدَانَ عَلى أَن تُش ِْرنَ بًِ َما لٌَْ َ
ً }(لممان  ( )511 :الش اگ ٙلم تی ًٙر شبے ہكق کل تك مٌرے سٌتھ کسی ا یس ی ج ی  ٛک ك
سَ ِبٌ َل َم ْن أَنَ َ
اب ِإلَ َّ
ے کچھ بھ ی علـ نہیق تك اف کٌ کہٌ ىل مٌىىٌ۔ ہٌق رىیٌ (كے کٌوكق) م ی ق اف کٌ
ش ٙبؽ ک ًٙجس کٌ تچل

ے ب  ٙچ لى ٌ) ۔
ا حھ ی طٙد سٌتھ ر بىٌ الش ح ك شخص م ی  ٙي طٙػ شح كع ىئے اس كے ش س ت
ذام بَعْ ُ
ً ٍء عَلِذذٌم} (االنفررال  ( )51 :الش
ض فِذذً ِكتَذابِ ّ ِ
ضذ ُه ْم أ َ ْولَذذى بِذبَعْ ٍ
{ َو أ ُ ْولُذو ا ْ ال َ ْر َحذ ِ
اّلل بِكُ ذ ِّل شَذ ْ
اّلل إِ َّن ّ َ
ششتل راش اہلل كے جهـ کی شل سے ابؽ رلس ًٙكے ضبٌرم حقٖاش ہیق۔ کچھ شؽ نہی ق کل اہلل ہ ٙج ی ٛ

سے لاقػ ہے ) ۔

الش چٖب ّ کی شل ش ًی می ق :

ے لالٖ سے شلاب ُ کٙتے ہیق ،فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل
عی ٖ الٙجنف بف ایك ب هٙم ا ب ٌ

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :کیٌ میق ت وہیق گىٌم کییٙم كے بٌشً میق بتٌلق ؟ ہـ ٍے کہٌ :شسكؿ اہلل ضٙلش

بتٌئیق ،تك آة ٍے فٙمٌب ٌ" :اہلل كے سٌتھ کسی کك شٙبؽ کٙىٌ ،لالٖبف کی ىٌفٙمٌ ٌی ،آة علی اہلل علی ل
ے الش فٙمٌب ٌ :ح ھك ٹی (بٌ طؿ) ب ٌت الش ح ھك ٹی
ے ،سیٖنے ہك ک ٙبی ٹھ گ ۓ
لسلـ ٹی ؽ ل گٌۓ ہكۓ ت ل
ے خی ٌؿ ہكا کل شٌئٖ کی ھ ی ن ہیق ش کیق لے،
ے ر ہٙاتے ش ہے کل مچل
گكاہی سے ب ح ك" اس ب ٌت کك ای س

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش ح غٙت عی ٖ اہلل ب ف م سعكر ش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل میق ٍے

ے ہیق ؟" آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ:
ے ہیق حك جىُ كے قٙبٍ کٙر ب ت
یكحھٌ" :کكف سے کٌـ ای س

521

ے ہیق ؟ آة
ے ل قُ ب  "ٙمیق ٍے ب ھ ٙیكح ھٌ :اہلل كے شسكؿ الش کكف سے اعنٌؿ ای س
"ىنٌض کی ارائگی ا س ه

ے میق خہٌر" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ يسٌ ئی تٙم٘ي راشهی اجنٖ)۔
ٍے فٙمٌبٌ" :اہلل كے شاس ت

الش حغٙت ای ك ہٙب ٙم شضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل اب ؽ شخص ى ب ی کٙبـ

علی اہلل علیل لس لـ كے بٌس آبٌ الش یكحھٌ کل می ًٙجسف سلكؽ كے سٍ سے ضب ٌرم م ست حؼ کكف

ہیق؟ آة علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ت و ہٌشي مٌق" اس ٍے رلب ٌشم یكح ھٌ ،آة علی اہلل علی ل

ل سلـ ٍے ح كاب رب ٌ" :ت و ہٌشي مٌق" اس ٍے ب ھ ٙسے یكح ھٌ ،آة علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے فٙمٌب ٌ:

"ت و ہٌشي مٌق" اس ٍے ح كتھ ی ب ٌش یكح ھٌ ،تك آة علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے ح كاب رب ٌ" :ت و ہٌشا ب ٌة"

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ اجنٖ ابف مٌچل)۔

الش اسیٖ بف مٌلؽ ب ف شبی عۃ سٌعٖي سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ہـ لكؾ ى ب ی کٙبـ علی
ے کل ب ٍك سلنۃ کٌ اب ؽ شخص چٌض ٙہكا ،الش یكح ھٌ :ال اہلل
اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙت ل

ے گ٘شٍے كے
كے شسكؿ :کیٌ می ًٙلالٖبف کی ىی ه ی كق میق سے کك ئی ىی ىی ای سی ب ٌ قی شہگئی ح ك میق اى ه
ے
ے لۓ
ے ہك" اى ه
ے ر عٌ ک ٙس ه ت
ے لۓ
ب عٖ بھ ی ک ٙسکتٌ ہكق ؟ آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ " :ہٌق ،اى ه

ے
ے ہك ،ح ك اى ه
ے حكص س ه ت
ے ہك ،لم شش ت
ے ہكۓ لعًٖ یكشً کٙس ه ت
ے کۓ
ے ہك ،اى ه
مغ فٙت طلٍ کٙس ه ت

ے ہك" ( عحیٔ چٖبّ ،م سلـ اجنٖ تٙم٘ي ای ك
ے رلستكق کٌ اجتٙاـ ک ٙس ه ت
ے ،اى ه
بغی  ٙج  ٚنہیق س ه ت

راكر)۔

الش عیٖ اہلل بف عن ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ:

ے راشلق سے اح ھٌ سلكؽ
ے لا لٖ كے رل ستكق الش ش ش ت
"سٍ سے ب ٚي ىی ىی ب ل ہی کل کك ئی شخص ا ب ٌ

ک( "ًٙعحیٔ چٖبّ ،مسلـ اجنٖ تٙم٘ي ایك راكر)۔
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ے لالٖ سے شلاب ُ کٙتے ہیق کل اب ؽ
ے لا لٖ سے الش لم ا ب ٌ
الش حغٙت ع نٙل ب ف شعیٍ ا ب ٌ

شخص ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے بٌس آبٌ الش کہٌ کل می ًٙلالٖ ٍے می ٙا مٌؿ مے لی ٌ ہے ،تك

آة ٍے فٙمٌب ٌ :تـ الش ت و ہٌشا مٌؿ رل نكق ت و ہٌشً لا لٖ کٌ ہے" (ج سف چٖبّ ،اج نٖ ب ف مٌچ ل

ب ب هلی) ،آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے بل بھ ی فٙمٌبٌ" :ت وہٌشي الىر ت و ہٌشي چالؿ کنٌ ئی ہیق ،جىٌى ح ل

ے مٌؿ سے کھٌك" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایك راكر ابف مٌچل)۔
تـ ا ب ٌ

ے لالٖ سے شلاب ُ کٙتے ہیق کل ى ب ی
ے لالٖ سے الش لم ا ب ٌ
الش حغٙت عنٙل بف شعیٍ ہی ا ب ٌ

کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :می ٙا اس شخص سے کك ئی تع لؼ نہیق ح ك ہنٌشً ح ھكٹكق ب ٙ

ش جـ ن ہیق ک ٙتٌ الش ىل ب ٚلق کی عٛت ک ٙتٌ ہے" اب ؽ الش شلاب ُ میق ہے" :ب ٚلق کٌ حؼ ارا ن ہیق ک ٙتٌ"

(عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ تٙم٘ي چٌکـ)۔

الش حغٙت ابف عیٌس شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل

لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :اس شخص کٌ مچھ سے کك ئی تع لؼ نہیق ح ك ح ھك ٹكق ب  ٙش جـ ىل ک ،ًٙب ٚلق کی

عٛت ىل ک ،ًٙىی ىی کٌ ج هـ ىل رً ،الش بٙا ئی سے ىل شلكے" (عحیٔ چٖب ّ ،تٙم٘ي اجنٖ)۔

الش ح غٙت ای ك ہٙب ٙم ش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے

ے ب ح كق کك ىٌفٙمٌف ب ىٌمے" ( عحیٔ
ے ب ح كق کك رب ىٖاش ب ىٌك ،لگٙىل ح ك شخص چ ٌہے ا ب ٌ
فٙمٌب ٌ" :ا ب ٌ

چٖبّ ،طیٙا ٌی)

الش حغٙت عفی  ٙشضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ:
ے چ ٘بٌت الش محی ُ ،لشاثُ میق ملتی ہے" ( ضعیػ چٖبّ ،چٌکـ ،اب ف ا پی عٌ عـ
"رل س تی ،اح ل

بؼكي ،ب خٌشي (تٌشبٕ میق)۔
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***
رفعل " " 225

ے کی ہنل خہُ متكاضف تعلی ـ
بؼ

 _2شٙعی ضٌبطكق كے ت حُ ب حل ایسی تعلیـ چٌعؿ کٍٙے کٌ حقٖاش ہے ،ج س نٌ ـكصٖ بل

ہكکل:

ے کٌ ،مىتظـ لکٌش ب ٙراض خٌلؼ  ،تس خی ٙشٖم کٌئىٌت ،عٌجٍ بیغٌـ ايسٌف ،الش بٖمے
ا  -بؼ
ے لحكر كے عظیـ
ے ،ابتالو ل آضمٌئش کی رىیكي ضىٖ گی جی س
کی اخٙلي ضىٖ گی کی لۓ

حقٌئؼ کٌ ارشاؽ بٚھٌ بٌچٌۓ۔

ے کی شخصیُ ،خٖا رار عالجی تكق الش رمٌغی ل ج سنٌ ٌی استعٖ ارلق کك لہٌق
ب  -بؼ

تؽ خہٌق تؽ بہكىٓ سکیق ،کچھ اس اىٖاض میق فٙلغ ربٌچٌۓ کل ج سىی بىیٌر ب ٙلم

ے۔
ضىٖ گی میق ابىٌ فٙض ل بیغٌـ اراکٙس ه

خ  -ايسٌ ٌی حمكؼ ل بىیٌري آضاریكق کی بٌسٖاشي کك فٙلغ ربٌچٌۓ ،الش اسکك اسىی ىحی ل

عمكهی سمل راشیكق سے آگٌم کیٌچٌۓ۔

ے کی سات ،ذقٌف تی شىٌخُ ،ضبٌف ،الش ىحی قٖلشق کی بٌسٖاشي بٚھٌ ئی چٌۓ۔
ر  -بؼ
ے تیٌش کیٌ چٌۓ ،حك ابؽ آضار معٌش ًٙکی سمل راشي کٌ
ے کك ابؽ ایسی ضىٖ گی کی لۓ
ه  -بؼ

ے ،ای سٌ معٌشٙم حك رب ًی الش ايسٌ ٌی اقٖاش کی حفٌظُ کٌ خكاہٌق
اجسٌس رىس ه

ہك،ج سنیق کسی قٖش ـفٌھنُ ،امف ل امٌف ،الش شلاراشي كے چ٘بٌت كےسٌتھ

اسىی شٌىٖاش شلابٌت كے قٙبٍ ہك سکیق،خہٌق ،مٙر ل ضف كے رشمیٌف اي سٌ ٌی
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عٛت لجٙمُ میق مسٌلات ہك ،الش تنٌـ اقكاـ ،ىی ٛيسلی ل قكهی الش م٘ھ بی

گٙلہكق كے رشمیٌف تعٌشػ كے چ٘بٌت کٌش فٙمٌ ہكق۔

ل  ( -ب حكق سے نطٌلیل کیٌ چٌۓ کل )قٖش تی مٌحكؿ كے اجتٙاـ کٌ شعكش بٚھٌئیق ،انہیق
ے مس خ ٙکی گئی ہے ،تٌکل لم شلۓ ضمیف
بل بتٌبٌ چٌۓ کل بل کٌئىٌت ،ايسٌف ہی کی لۓ

کی آبٌر کٌشي كے بٌب میق چٌيشیق ل قٌئ مقٌـ ہكٍے کی جیثیُ سے ضىٖ گی میق ابىٌ

فٙض ارا کٙسکیق۔

ے مىٌسٍ ہے کل:
 - 3اس کی لۓ
ے ىضهی قٙاش رب حٌۓ ،الش سٍ کك ـفُ رستیٌب کٙا ئی چٌۓ ،ىیٛ
ت - بىیٌري تعلیـ  ،سٍ کی لۓ

ے ضٙلشي بىیٌري معلكمٌت شٌمؿ کی
ے کی شخصیُ گٙي الش سھف سٌضي کی لۓ
اسنیق بؼ

چٌئیق۔
ث - جَ ٙؿ ہكکل بٙلفی شىؿ  ،ہ ٙطٙد کی سکىٗشي تعلیـ کك فٙلغ ربٌچٌۓ الش اس کی حكع لل

افٛا ئی کی چٌۓ ،تٌکل معٌش ًٙكے ـقٌعٖ ب ٙىٍے ل امے اجتنٌعی فٙائض اراکٍٙے ب ٙقٌرش،

ے ،ىی ٛبل تعلیـ ،سٌشً
ل ش کىؾ کالس لیی ٙسے متعل قل معٌش ًٙکی ضٙلشبٌت یكشي کی چٌس ه

ب حكق کك نھیٌ الش رستیٌب کٙا ئی چٌۓ ،الش ضٙلشت بٍٚے ب ٙـفُ تعی لـ الش مٌ لی امٖار کی

ے چٌئیق۔
ے مىٌسٍ اىتظٌمٌت ک ۓ
فٙاہ وی جی س
ے لا لی اعلی تعلیـ  ،سھ ًی عالجی تكق الش ج سنٌ ٌی ل
ح - ہ ٙطٙد كے مىٌسٍ ل سٌئؿ شکھ ٌ

نفسیٌ تی آمٌر گی کی بىیٌر ب ٙسٍ کك رستیٌب کٙا ئی چٌۓ۔

524

_________________

اس رفعل میق تعلیـ كے ـقٌعٖ الش سشائع کی ب حّ ہے ،ا س نٌ ب ہال ب ىٖ تع لیـ كے ـقٌعٖ کی

ے سشائع کی تعییف کٙتٌ ہے۔
ے ہے ،جیکل رلسٙا بىٖ اس ه
ت حٖبٖ کی لۓ

اس رفعل کٌ معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ( ) 39الش ( ) 3:سے ـقٌب لل کیٌ چٌسکتٌ ہے،

ے ـقٌعٖ الش اھٖاػ سے ب حّ ک ٙتی ہے۔
اسىی بہلی رفعل تعلیـ كے سشائع سے الش رلسٙي اس ه
ے ب ىٖ الش معٌ ہٖم ب ٙاۓ اط فٌؿ کی رف عل ( ) 3:میق اب ؽ فٙؼ ہے ،لم ب ل کل
اس آئیف كے بہ ل

ے بىٖ کی بہلی ظؼ میق اتىٌ اضٌفل ہی کل تعلیـ کٌ ـكصٖ اس کٌئىٌت میق وكح كر ب ٚي ب ٚي
آئیف كے بہ ل
ے كے اس شعكش کك فٙلغ ربىٌ ہے کل کكف ا س نٌ بی ٖا کٍٙے لاى ہے ،کكف
ے بؼ
ے کی لۓ
حقی قتكق کك سنچھ ٌ
ے مسخ ٙکٙري ہیق ،الش بھ ٙبل بھ ی کل ايسٌف کك اس
اسکك چال شہٌ ہے ،کس ٍے بل سٍ جیٛبق ايسٌف کی لۓ
ے بھی ح ٌ گی ٌ ہے ،ىی  ٛب ل بھ ی کل رىی ٌ کی ضىٖ گی اب ؽ آضمٌئش ہے ،الش لم
رىی ٌ میق اب ؽ خٌص ـكصٖ کی لۓ
ے ت وہیٖ کی جیثیُ شکھ تی ہے ،اسی طٙد ضىٖ گی كے ب ٌشً میق اھـ اھـ سكالكق
آخٙت کی ضىٖ گی کی لۓ
ے سے ہِ
ے کك احھ ی طٙد سنچھٌ ربٌ چٌۓ ،لگٙىل ب حل جیٙا ٌی کٌ شنٌش ہكک ٙسیٖنے شاست
کٌ ح كاب بؼ

ے بی غٌـ ضىٖ گی كے
ے م شنؿ ہك سکتٌ ہے ،الش ىتی ح ۃ ا ب ٌ
ے لۓ
سکتٌ ہے ،ب ٌ ب ھ ٙسیٖھٌ شاستل بٌ ىٌ ہی ا س ه

ـكصٖ سے رلش ہكتٌ چال چٌۓگٌ۔

ے کی شخ صیُ کك
اسی طٙد اس بىٖ کی رلسٙي ظؼ ٍے اب ؽ الش اضٌفل کی ٌ ہے ،لم ب ل کل بؼ

ے ،اب ؽ
الش اسىی عالجی تكق کك اسطٙد فٙلغ رب ٌ چ ٌۓ کل لم اب ًی ضىٖ گی میق اب ىٌ کٙراش ب خك پی ىی ھٌ س ه
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ظؼ کٌ الش اضٌفل ہے ،لم بل کل فطٙي مٌحكؿ الش قٖش تی مىٌظ ٙكے اجتٙاـ کٌ شعكش بی ٖا کٙىٌ ،الش اسکك
ے مس خ ٙکیگئی ہے تٌکل ايسٌف
ے اسی ل ۓ
بل بتٌتے ہكۓ اىکك فٙلغ ربىٌ کل بل سٌشي کٌئىٌت ،ايسٌف کی لۓ

ے۔
اسکك آبٌر کٙكے ابؽ خلی فل كے طكش ب ٙابىٌ کٙراش ب خك پی ارا کٙس ه

اس آ ئیف کٌ رل سٙا ب ىٖ معٌ ہٖم ب ٙاۓ ح مكؼ اط فٌؿ کی رف عل ( )39سے اس حقی قُ كے

ے کی اب تٖا ئی تع لیـ ای سی بىی ٌري معلك مٌت ب  ٙم شتنؿ ہك ٌی
اظہٌش میق ک سی قٖش مخت لػ ہی کل بؼ
ے ضٙلشي ہیق ،سٌتھ ہی ب ل ب ىٖ ب ل ب ھ ی بتٌتٌ ہی کل
ے کی شخ صیُ الش س ہف ب ىٌٍے کی لۓ
ے ،ح ك بؼ
چ ٌہ ۓ

سکىٗشي تعلیـ كے تنٌـ شعیكق میق ت ٙقی الش ہنُ افٛا ئی کی ضٙلشت ہے ،تٌکل معٌشٙم کی لش ک ىؾ

ے۔
کالس کی ضٙلشت یكشي ہك س ه

ے الش رل س ًٙب ىٖ میق تع لیـ  ،اف ا ضٌفكق كے سٌتھ بٌ ھٖػ ب ھ ی ہكچ ٌ تی ہے ،الش
بہ ل

شٙبعُ كے ع مكهی ـك صٖ سے مٙتیط بھ ی ،خٌص طكش سے شٙبعُ کٌ اب ؽ ـك صٖ اس سے ی كشا

ہك تٌ ہے ،لم ہے ع قؿ کی حفٌ ظُ ،الش اس سے قٙآف الش چٖبّ كے اف اش شٌرات کی تعنی ؿ ب ھ ی

ہكچٌ تی ہے حك اس رفعل میق م٘کكشم تعلیـ ل تٙبیُ كے اھٖاػ کی تٌکیٖ ک ٙتی ہیق۔

قٙآف کی شل ش ًی می ق :
-0

ذك الْ َذر أ ْ َو َربُّذنَ ْ
ذان ِم ْ
اْلنسَ َ
الَك َْذر ُم الَّذ ِذي عَلَّذ َم بِذالْمَلَم عَلَّذ َم
{ الْ َر أ ْ بِاسْ ِم َربِّنَ الَّ ِذي َخلَكَ َخلَكَ ْ ِ
ذن عَلَ ٍ

اْلنسَ َ
ے بٙلشرگٌش کٌ ىٌـ مے ک ٙبٚھك جس ٍے (عٌلـ
ان َما لَ ْم ٌَعْلَ ْم } (العلؼ  ( )6 – 2:اً دمحمﷺ ) ا بٌ
ِْ
کك) بیٖا کیٌ،جس ٍے ايسٌف کك خكف کی بھٹىی سے بىٌبٌ  ،بٚھك الش توہٌشا بٙلشرگٌش بٚا کٙبـ ہے ج س ٍے
ے سے علـ سوھٌ ب ٌ الش ايسٌف کك لم ب ٌت ی ق سوھٌئ ی ق ج س کٌ اس کك علـ ىل تھٌ ) -
قلـ كے س ش بـ
ٓ
 { _ 3ن َو الْمَلَ ِم َو َما ٌَسْطُ ُر َ
ے ہ ی ق اس کی قسـ ۔
ون } (اؿقلـ  )2 :ف۔ قلـ کی الش حك (اہؿ قلـ) لوھ ت
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ان۔ عَلَّ َمهُ الْبٌََ َ
اْلنسَ َ
الر ْح َمن ُعَلَّ َم الْمُ ْر َ
ان} (الٙجنف  ( ،)5 – 2 :اہلل ح ك) نہٌ ب ُ هہٙب ٌف
َّ {- 4
آن ۔ َخلَكَ ْ ِ
اس ی ٍے قٙآف کی تعلیـ فٙمٌ ئی اس ی ٍے ايسٌف کك بی ٖا کی ٌ اس ی ٍے اس کك ی كلىٌ سوھٌ ب ٌ ) -
ٌن َ َ ٌَعْلَ ُم َ
ون َو الَّ ِذ َ
ٌن ٌَعْلَ ُم َ
 {_ 5لُ ْل ِ هَ ْل ٌَسْت َ ِوي الَّ ِذ َ
ے (اً
ون }(الٛم( ) : : ٙآة اف سے یك حھ ۓ
ے ہیق)۔
ے لامے رلنكق بٙاب ٙہك س ه ت
ے لامے الش ىل چٌ ى ٌ
شسكؿ) کل چٌ ى ٌ
6

ٌن آ َمنُذوا ِمذنكُ ْم َو الَّذ ِذ َ
اّلل الَّذ ِذ َ
ت} (الن حٌرلۃ ( )22:ح ك لكؾ اب نٌف
ٌن أُوتُذوا الْ ِعلْذ َم د ََر َجذا ٍ
ذع َّ ُ
–{ ٌَ ْرفَ ِ
ے رشچٌت ب لىٖ کٙب گٌ) ۔
ىۓ ہیق الش ج ًہیق) ،علـ ربٌ گیٌ اہلل اى ه

7

ے کل اً می  ًٙشب می  ًٙع لـ میق
ب ِزدْنِذذذً ِعلْ ًمذذذا} ( طل ( )225:آة ک ہ ۓ
– { َولُذذذل َّر ّ ِ
اضٌفل فٙمٌ)۔

َ {– 8مث َ ُل الَّ ِذ َ
ار ا} (ال حنعۃ  ()6 :ج ف
ذار ٌَ ْح ِمذ ُل أ َ ْ
سذفَ ً
ٌن ُح ِ ّملُوا الت َّ ْذو َر اةَ ثُذ َّم لَذ ْم ٌَ ْح ِملُو هَذا كَ َمثَذ ِل الْ ِح َم ِ
لكگكق (كے س )ٙب ٙتكشات لٖلا ئی گئی بھ ٙانہكق ٍے اس (كے بٌش تعنیؿ ) کك ىل اٹھٌبٌ اف
کی مثٌؿ گ ٖنے کی س ی ہے ج ف ب  ٙب  ٚي ب  ٚي کتٌب ی ق لٖ ي ہكق ) ۔
ٌ
اّلل ل اسع
اّلل ا ْ
اّلل ٌُ ْإتًِ ُملْكَهُ َمن ٌَشَاء َو ّ ُ
صطَفَاهُ عَلٌَْكُ ْم َو َز ادَهُ بَسْطَةً فًِ الْ ِعلْ ِم َو الْ ِجسْ ِم َو ّ ُ
 {_ 9لَا َل إِ َّن ّ َ
ٌ
علی ـ } (الی قٙن () 358 :بیغنی ٍ ٙے ک ہٌ کل اہلل ٍےاس کك تـ ب  ٙفغی لُ ري ہے الش
ے) مىت خٍ فٙمٌبٌ ہے اس ٍے اسے علـ بھ ی بہُ سٌ ب خشٌ ہے الش تف ل
(بٌرشٌہی كے ل ۓ
ے۔ لم ب ٚا
ے چ ٌہے بٌرشٌہی ب خ ش
تكش بھ ی (بٚا عطٌ کیٌ ہے) الش اہلل (کك اختی ٌش ہے) ج س
کشٌئش لاى الش راىٌ ہے )۔
:

ذذو الْ َع ِز ُ
ٌذذز
ذذط  ََ ِإلَذذـهَ ِإ ََّ هُ َ
س ِ
ذذو َو الْ َمالَ ِئكَذذةُ َو أ ُ ْولُذذو ا ْ الْ ِعلْذ ِذم لَآ ِئ َمذذا ً ِبالْ ِم ْ
اّلل أَنَّذذهُ  ََ ِإلَذذـهَ ِإ ََّ هُ َ
_{ شَذ ِذهدَ ّ ُ
الْ َح ِكٌ ُم}(آؿ عنٙاف  ()29 :اہلل تك اس بٌت کی گكاہی ر بتٌ ہے کل اس كے سكا کك ئی معی كر
ے ہ ی ق کل )
ے الش علـ لامے لكؾ حك اًصٌػ ب ٙقٌئـ ہی ق لم بھ ی (گكاہ ی ر ب ت
نہ ی ق الش فٙش ت
اس غٌلٍ ج هنُ ل امے كے سكا کك ئی عی ٌرت كے ىئؼ نہ ی ق )۔

الرسُو ِل َو إِلَى أ ُ ْولًِ ال َ ْم ِر ِمنْ ُه ْم لَعَلِ َمهُ الَّ ِذ َ
ٌن ٌَسْتَنبِطُونَهُ ِمنْ ُه ْم }( الش اگ ٙلم اسے
َ { _ 21ولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
ے لكگكق كے علـ میق آچ ٌ تی ح ك
ے کسی سمل راش چٌکـ تؽ بہك ىحٌتے تك لم ای س
شسكؿ بٌ ا بٌ
ے ہی ق ) (الىسٌو  ) 94 :۔
اس سے عحی ٔ ىتی ح ل اخ٘ ک ٙس ه ت
ذن  ََ ٌُغْنِذً ِم َ
َ {– 22و َما ٌَت َّ ِب ُع أَكْث َ ُر هُ ْم إِ ََّ ظَنًّذا إ َ َّن الظَّ َّ
ذن الْ َحذكّ ِ شَذٌْئًا} ( اف می ق سے اک ث  ٙلكؾ ظف
(گنٌف) کٌ اتیٌع کٙتے ہی ق جیکل ظف حؼ كے ـقٌب لل میق کچھ کٌـ نہی ق ربتٌ) (ی كيس :
) 47۔
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سىُ کی شل ش ًی می ق :
 - 23حغٙت ايس ب ف مٌلؽ شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :علـ کٌ حعكؿ ہ ٙمسلنٌف ب ٙفٙض ہے" (ع حیٔ چٖبّ ،ابف مٌچل)۔

 - 24حغٙت جنی ٖ ب ف عی ٖ ا لٙجنف سے مٙلي ہی کل میق ٍے حغٙت معٌلب ل ش ضی اہلل
ے کل میق ٍے ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ سے سىٌ ہے آة
ے سىٌ ،ح ك فٙمٌشہے ت ل
عىل کك خطی ل ر ب ت
ے" :اہلل جس شخص کی بہتٙي چٌہتٌ ہے اسکك رب ف کی سنچھ عطٌ فٙمٌتٌ ہے" ( ع حیٔ
فٙمٌشہے ت ل

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

 - 25ح غٙت ا يس ش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے ،ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل
ے لالكق كے
ے ى ن لتٌ ہے اس نٌ شنٌش اہلل كے شاستل میق ى ن لٌ
لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :حك علـ كے حعكؿ کی لۓ

سٌتھ ہكتٌ ہے جٍ تؽ کل لكث ىل چٌۓ" (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي)۔

 - 26ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے غٛلم ب ٖش كے ب عٖ ،ب عض قی ٖیكق کك اس شٙط ب  ٙش ہٌ

کٙرب ٌ تھٌ کل لم م سلنٌنكق كے ب ح كق کك لوھ ىٌ بٚھ ىٌ سوھٌئیق لے ( ،عحیٔ چٖبّ ،چٌکـ اج نٖ

ب ب هلی)۔

 - 27حغٙت ایك الٖشراو شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى ب ی کٙبـ علی

ے ج ىُ کٌ
ے لۓ
ے گٌ ،اہلل ا س ه
اہلل علی ل لسلـ سے سىٌ ہے فٙمٌتے ہیق" :ح ك کك ئی ع لـ کی ط لٍ میق ى نى

ے ضمیف ل آسنٌف کی ہٙ
ے ہیق ،الش عٌلـ کیلۓ
ے ب ٙبچھٌ ر ب ت
ے ابٌ
ے طٌلٍ علـ کیلۓ
ے ہیق ،فٙش ت
شاستل کھكلٖ ب ت

ے ہی
جی، ٛج تی کل سنىٖش کی مچھلیٌق تؽ مغ فٙت طلٍ ک ٙتی شہتی ہیق" عٌلـ کی عٌبٖ ب ٙفغی لُ ای س

ے چٌىٖ کی الش رلس ًٙستٌشلق ب ،ٙالش علنٌو ،ابىیٌو كے لاشج ہیق ،ب ل لكؾ رشہـ ل رب ىٌش كے
ہے جی س
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ے خكب خی بھ ٙکٙ
لاشج نہیق ہكتے ب لکل لشاثُ میق اىکك علـ ملتٌ ہے ،لہ٘ا جس کسی کك بل وكقع مى

علـ چٌعؿ کٙمے" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایك راكر ،تٙم٘ي ابف مٌچل)۔

 - 28الش حغٙت ایك الٖشراو شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق :لكگكق کی رل ق سنیق

ے عاللم ک سی جی  ٛمیق بھال ئی
ہیق ب ٌ تك عٌلـ ہكتے ہیق ،ب ٌ ع لـ چٌعؿ کٍٙے لا مے ہكتے ہیق ،ا س ه

نہیق۔ (عحیٔ اث ،ٙراشهی ،چلیۃ اىللیٌو)۔

 - 29حغٙت جییٍ بف عییٖ ٍے کہٌ :ب ل کہٌ چٌتٌ تھٌ کل ع لـ چٌعؿ کٙل الش اس سے فٌ ئٖم
ے
ے مُ چٌعؿ کٙل ،بہُ چ لٖ لم لقُ آئی گٌ ج ٍ لكؾ اسی طٙد ا ب ٌ
اٹھٌك ،علـ کك عٙػ ٹٌئٹؿ کی لۓ
ے آب کك سكث سے س حٌتے ہیق،
ے لا مے ا ب ٌ
ے آب کك س حٌئیق لے ج س طٙد سكث بہ ى ٌ
ع لـ سے ا ب ٌ

(عحیٔ اث ،ٙراشهی)۔

ے لاى مىٖشچ ل سب ؿ حقی قتكق سے لا قػ
م٘کكشم ب ٌى ت نٌـ متكف(ًعكص) کك ب ؼكش ربوھ ٌ

ہكگٌ:
ا -

ع لـ اب ؽ ضٙلشت ہے ،الش ظف ل اىٖاضم کیھ ی بھ ی حؼ سے ب ے ىی ٌض نہیق کٙتٌ ( ،متف

ىنی)22 : ٙ۔
ب-


ے نہیق ( ،متف
ے ،عٙػ ىٌـ کی لۓ
ے ہك ىٌ چ ٌہ ۓ
ے الش اس ب  ٙعنؿ کی لۓ
ع لـ استفٌرم کی لۓ

ىنی)29 : ٙ۔
خ  -علـ کٌ حعكؿ فٙض ہے( ،متف ىنی)23 : ٙ۔

ر  -علـ کٌ حعكؿ عٙػ انفٙاري فٙض نہیق ہے ،ب لکل معٌش ٙتی سمل راشي ہے( ،متف ىنیٙ

)26 ، 21 :۔
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ے شخص کٌ فٙض ہیکل چٌہؿ شخص کك سوھٌۓ( ،متف ىنی)27 : ٙ۔
ه  -بٚنے لو ل

ل  -علـ عٛت ہے ،گكاہی ہے ،الش خی ٙکٌ بٌعّ ہے( ،متف ىنی)24 ،9 ،2 : ٙ۔

ض  -حعكؿ ع لـ کی کك ئی چٖ ن ہیق ہے ،ضب ٌرم سے ضب ٌرم ع لـ چٌ عؿ کٙىٌ الش ہنی شل چٌ عؿ

کٙتے شہىٌ اسالهی اصكؿ ہے( ،متف شقـ )29 ،7 :۔

د  -علـ ،خہٌلُ سے بٚا عٙػ ابؽ رشچل ہی نہیق ہے ،ب لکل علـ كے بھ ی کئی رشچ ٌت ہیق،

لم اب ؽ ای سی ىی ىی ہے ح ك اہلل کك ن فؿ ى نٌضلق سے ضب ٌرم ی سىٖ ہے ،لم اہلل کی ىعنُ ہے،

ے سشب عل رلسٙلق ب  ٙتٙجیٔ رب تٌ ہے ( ،متف
ج سکك لم چٌہ تٌ ہے اس سے نكاض تٌ ہے ،الش ا س ه

ىنی)25 ،8 ،6 ،5 : ٙ۔

ے
ے مٛاخ الش اى ه
ے لكگكق کك اى ه
ے شٖم حقی قُ ہے ،ا سلۓ
ط  -افٙار كے رشمیٌف فٙؼ تك ابؽ ط ۓ

مٌحكؿ كے نطٌیؼ تعلیـ چٌعؿ کٙىی نٌ مشكشم ربٌ چٌسکتٌ ہے( ،متف ىنی)28 ،24: ٙ۔
اف تنٌـ عیٌشتكق میق خہٌق خہٌق بھ ی علـ کٌ سک ٙآبٌ ہے ،اس سے عٙػ ع لـ رب ف مٙار نہیق

ہے ،ب لکل علـ کی تنٌـ شٌخكق ب ٙاسنٌ اطالؼ ہك سکتٌ ہے ،اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ اسىی تٌئیٖ کٙتٌ
ہے  :
اّلل أ َ َ
ت ُّم ْختَلِفًا أَلْ َو انُ َها َو ِم َن الْ ِجبَذا ِل ُجذدَد ِبذٌض َو ُح ْمذر
نز َل ِم َن السَّ َماء َماء فَؤ َ ْخ َر ْجنَا ِب ِه ث َ َم َر ا ٍ
{ ألَ ْم ت َ َر أ َ َّن َّ َ
ٌب سُود} (فٌط ()39 – 38: ٙکی ٌ تـ ٍے نہی ق ربوھٌ کل اہلل ٍے آسنٌف سے
ُّم ْختَلِف أَلْ َو انُ َها َوغَ َر ابِ ُ
ے۔ الش بہٌصلق م ی ق
میىل ب ٙسٌبٌ۔ تك ہـ ٍے اس سے طٙد طٙد كے شىگكق كے می كً بیٖا کۓ

سفی ٖ الش سٙذ شىگ ك ق كے قطعٌت ہ ی ق الش (بعض) ک ٌمے سی ٌم ہ ی ق )۔
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اف رلنكق آب تكق كے سیٌؼ ل سیٌؼ سے الش عمكهی ـفہكـ سے بل ب ٌت سنچھ میق آ تی ہی کل

ب ہٌق عل نٌو سے مٙار ہ ٙشعیل كے عل نٌو ہیق ،ا سٹٙانكهی ،وك سنیٌت ،ضشا عُ ،ج یك لكخی الش

بیٌلكخی كے مٌہٙبف مٙار ہیق ،اف سے ہِ ک ٙلم علنٌو بھ ی اسنیق آچٌئیق لے جى نٌ اف میق سک ٙنہیق

ہے ،م گ ٙاف علكـ میق غكش ل ف ه ٙكے سشب عل اہلل تؽ بہكى ح ٌ چٌ سکتٌ ہے ،جىٌى ح ل لم علكـ ،ح ك ب ل

ثٌبُ کٙبق کل اس رىیٌ کٌ کك ئی بیٖا کٍٙے لاى ہے حك اسکك اب ؽ ًظٌـ كے ت حُ چ ال شہٌ ہے ،ب ل سٍ

علكـ اسی علـ كے ضم ًٙمیق آئیق لے ،بل اششٌر بٌشي اسىی تٌئیٖ ک ٙشہٌ ہے:
ٌه ْم آٌَاتِنَا فًِ ْ
س ِه ْم َحتَّى ٌَتَبٌََّ َن لَ ُه ْم أَنَّهُ الْ َحكُّ }(فصلُ  ()64 :ہـ عنقٙبٍ
اق َوفًِ أَنفُ ِ
اَلفَ ِ
{سَنُ ِر ِ
اف کك اطٙاػ (عٌلـ) میق بھ ی الش خكر اف کی سات میق بھ ی ابًی يشٌ ىیٌق رکھٌئیق لے بہٌق تؽ کل اف

ب  ٙظٌہ ٙہكچ ٌئے گٌ کل (قٙآف) حؼ ہے ) ۔

ے ـفی ٖ ہك ،الش اي سٌف كے
اسالـ کی ت ًہٌ شٙط بل ہیکل علـ ای سٌ ہك ح ك سٌشي اي سٌىیُ کی لۓ
ے کل اسالهی نكطۂ ًظ ٙسے نكصٌف بہكى حٌىٌ الش نكصٌف بٙراشُ
ے استعنٌؿ ہك ،اسلۓ
فٌئًٖ ہی کی لۓ

کٙىٌ رلنكق مىع ہیق۔

ے ہیق ،ب ٌ
ے گۓ
ے بىٖ میق جف ـقٌعٖ کٌ سک ٙہے لم ب ٌ تك ب ٙام شاسُ قٙآف الش چٖبّ سے ل ۓ
بہ ل
اف سے حك جی ٛع قال بٌ اج تہٌر سے ،بٌ ػلػی استىیٌط سے سنچھ میق آ تی ہے لم اسىی بىیٌر ہیق۔

ے کك اسىی ىحی ل عمكهی سمل راشیكق سے آگٌم کیٌ چٌۓ"
اس بىٖ کی تی سٙي ظؼ کی عیٌشت " :بؼ

کٌ ـكصٖ بل ہیکل مغٙب میق ہنی شل حمكؼ ب ٙضلش ربٌ چٌشہٌ ہے ،نطٌلی ٌت ل سمل راشی كق کٌ سک ٙنہیق

ہكتٌ ،ج س نٌ ىتی حل بل ہكتٌ ہے کل ابؽ اى تہٌ ئی غی ٙمتكاضف ،ى ب ٙلام ،نفسیٌ تی طكش ب  ٙمٙبض ،اىٌىی ُ
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ی سىٖ الش رلسٙلق كے حمكؼ کٌ م٘اؼ اصاٍے لا لی شخصیُ لحكر میق آ تی ہے ،ج سنیق سمل راشي

الش فٙض کٌ کك ئی اجسٌس نہیق ہكتٌ۔

رل س ًٙب ىٖ میق ح ك دف صیالت آ ئی ہیق ،لم اف سشا ئع میق شنٌش کی ح ٌئیق گی ح ك ن صٌلٔ
مٙسلل(  )1كے ت حُ آ تی ہیق ،الش اف می ٌد الش چ ٌئ ٛجی ٛلق كے ت حُ آ تی ہیق ح ك شٙبعُ ٍے چٌکـ

ے چٌہے مٌحكؿ ،چٌىت ،لكگكق الش عمكهی فٌئًٖ
لقُ کی صكابٖبٖ ب ٙح ھكص ربٌ ہے ،تٌکل لم جی س
ے شکھ ک ٙاس مسئ لل کك چؿ کًٙ۔
کك سٌمٌ

***

رفعل " 226
ـفی ٖ معلكمٌت کٌ حعكؿ "
2۔ب حل ایسی معلكمٌت لمٌرً چٌعؿ کٍٙے کٌ حقٖاش ہے ،حك لسٌئؿ ابالغ يش ٙکٙتے ہیق ،الش جف

کٌ بل ـكصٖ ہكتٌ ہیکل اسىی معٌش ٙتی خكش چٌ لی بٌئیٖاش بىٌ ئی چٌۓ ،اسىی رب ًی تٙبیُ میق شسكذ

ىبٌچٌۓ ،اسىی ج سنٌ ٌی ل سھ ًی تىٖشس تی کی حفٌظُ کی چٌۓ ،الش اسکك ایسی معلكمٌت الش وكار

ے نغ ٙہكق۔
ے لۓ
سے ب حٌبٌ چٌۓ حك اف تنٌـ بہلككق سے اس ه

3۔معٌش ًٙكے ،ی شمكؿ جکكمُ تنٌـ اراشلق ب ٙىضـ ہے ،کل لم ذقٌف تی ،اخال قی ،م٘ھ بی،

الش معٌ ش ٙتی منفعُ کی چٌمؿ معلكمٌت ل مٌرلق کی تیٌشي ،تیٌرمے ،الش اشٌعُ کی

حكع لل افٛا ئی کٙبق ،اىىی ،ب حكق تؽ شسٌ ئی کك آسٌف بىٌئیق ،الش اف تنٌـ بہلككق سے ب حكق

ے نغ ٙمعلكمٌت تیٌش ل يش ٙکٍٙے ب ٙبىٖش ل گٌئیق۔
کی لۓ

 - 1اسکی تفصب ل کبلۓ دفعہ ( )53مالحظہ فرمائیں ۔
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___________________

ے لا مے ـفی ٖ وكار كے
ب ل رفعل ،ـ فی ٖ معلكمٌت الش مخت لػ سشائع اب الغ كے سشب عل ب ہكى ح ٌ

ے
ے لۓ
ے کٌ حؼ ثٌب ُ ک ٙتی ہے ،سٌتھ ہی ا س نٌ ب ل حؼ بھ ی ثٌب ُ ک ٙتی ہے ا سکك ا س ه
ے بؼ
حعكؿ کی لۓ

نكصٌف رم وكار سے رلش شکھٌ چٌۓ۔
ص َر َو الْفُ َإ ادَ كُ ُّل أُولـئِنَ ك َ
َذان عَنْذهُ َمسْذ ُإو ًَ }(کیكىکل) اس ب ٌت
اششٌر بٌشي ہے {:إِ َّن السَّ ْم َع َو الْبَ َ

كے متعلؼ کٌ ف آىوھ الش رؿ سٍ کٌسكاؿ ہكگٌ) (اىسٙاو ) 47 :۔

الش حغٙت چٌب ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ

ے علـ سے بىٌم مٌىگك حك کسی کٌـ کٌ نہیق" (عحیٔ چٖبّ،
ٍے فٙمٌبٌ" :اہلل سے علـ ىٌفع مٌىگك ،الش ای س

ابف مٌچل)۔

بل رفعل معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ( ) 28كے منٌثؿ ہے۔

***

حھ ٹی فصؿ

ہنل خہ تی ت حفظ

ے کك نكصٌف بہكى ح ٌٍے لا لی ہ ٙجی  ٛسے حفٌظُ كے ب ٌشً میق ب ٌت ک ٙش ہی
ب ل فصؿ ،بؼ

ے کی عٛت کی حفٌظُ کس طٙد
ے کك تشٖر الش نكصٌف سے کس طٙد محفكظ شکھٌ چ ٌۓ ،بؼ
ہے۔ بؼ
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ے مح فكظ شک ھٌ چ ٌۓ ،چٌ لُ ج ىؾ الش رل س ًٙغی  ٙمع مك لی
کی چ ٌۓ ،ا سکك ب ٖىٌهی سے کی س

ے ت حفظ ربٌ چٌۓ ،بل سٌشي دفصیالت اسی فصؿ میق آئیق گی۔
چٌىت میق اسکك کی س

رفعل " " 227
تشٖر الش ب  ًٙب ٙتٌك سے حفٌظُ
ے کٌ حؼ ہے کل اسىی ربوھ بھٌؿ ،بٌ ىگھٖاشُ کٍٙے لامے کسی بھ ی شخص کی چٌىٍ سے تشٖر
 _2بؼ

،بٌ اسبُ ،بٌ کسی بھ ی قسـ کی ضلش ضبٙرس تی کی تنٌـ صكشتكق سےحفٌظُ کی چٌۓ،ىی ٛج سنٌ ٌی بٌ

سھ ًی بٌ نفسیٌ تی ل حٌظ سے اس كے سٌتھ س خ تی كے بٙتٌك ،الش ىبٙلا ئی لبے تكخػی ،بٌ عٛت
لجٙمُ کك ضؽ بہكى حٌٍے لامے کسی بھ ی سلكؽ سے اسىی جنٌبُ کی چٌۓ۔
ےنطلكب قٌب ؿ
ے ىضهی ارب ل شٌئستگی سوھٌٍے كے دقٌضكق ،الش تٙبیُ كے ل ۓ
ے کی لۓ
 - 3بل حؼ ،بؼ

قیكؿ سٛاكق کی شام میق مٛاجـ نہیق ہے ،حك سنچھٌٍے ،قٌئؿ کٍٙے الش تٙغیٍ ل حكع لل رىٍے

كے لسٌئؿ کك متكاضف ،الش رايشنىٖاىل اىٖاض میق ب هحٌ ک ٙتی ہیق ،الش سٛا ل زشاٍے كے شٙعی ،قٌنك ٌی،

الش نفسیٌ تی ضٌبطكق (کٌ رامف بھ ی ہٌتھ سے نہیق ح ھكص تی ہیق)۔

ے كے
_4معٌش ًٙكے  ،جکكمُ سنیُ تنٌـ اراشلق کی سمل راشي ہیکل لم لالٖبف الش بؼ

ے میق مىٌسٍ مٖر ربق ،ىیٛ
ے کی تٙبیُ کی سمل راشبٌق سىیھٌ ل ٌ
رب گ ٙقٌنك ٌی سمل راشلق کك  ،بؼ

ابنٌ ٌی تٙبیُ كے اصكلكق کك ( ب حكق كے رلكق میق) ب ٹھٌٍے الش ای سٌ مثٌ لی معٌشٙم قٌئـ
ے ىضـ ہ ٙطٙد كے معٌش ٙتی ،قٌنك ٌی ،ابالغی الش ذقٌف تی اقٖامٌت کٙبق ،حك سىگیف
کٍٙے کی لۓ
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ے اخالؼ الش طكش
ے سے اح ل
خطٌكق الش ىٌی سىٖبٖم عٌرات ل اطكاش کك یس ی شُ زاؿ ک ٙاح ل

ے ابىٌۓ۔
ط ٙیق

_____________________

ے سلكؽ سے ب حٌٍے کی ب حّ
ے کك ت ن لیػ الش ب ًٙسلكؽ سے ،الش ہ ٙای س
اس رفعل میق ،بؼ

ے ى گٙاق الش
ے لا لٖبف ب ٌ ا س ه
ہك گی ،ج س سے اسىی عٛت ل آب ٙل ب  ٙجٙػ آ تٌ ہك ،چ ٌہے ب ل سلكؽ ا س ه

سٙبٙسُ کی طٙػ سے ہك ،بٌ لق تی طكش ب ٙحك اسىی ىگٙا ٌی كے سمل راش ہكق ،مثال اسکك ؿ میق ٹی ح ،ٙ

ب ٌ گھ ٙمیق ىی ًی (آب ٌ) ،ب ٌ ک لٍ میق اي سٹ ٙکٹ ،ٙب ٌ کك ئی الش ،ج سکك سنچھٌٍے تكچ ل رى ٍے الش ارب
ے اس رفعل
ے کٌ حؼ ہك ،اسی گكشل کی چٌىٍ تكچ ل رى ٍے کی لۓ
ے مىٌسٍ سٛا ر ب ٌ
سوھٌٍے بٌ اس کی لۓ

كے رلس ًٙبىٖ کك سک ٙکٙىی ىی ضٙلشت محسكس ہك ئی۔

٭ ب ہال ب ىٖ رش ا عؿ اف متعٖر عٙبٔ ا سالهی م تكف ب  ٙع نؿ آلشي سے عی ٌشت ہے ح ك ظ لـ

الش رلسٙلق کك نكصٌف بہكى حٌٍے سے مىع ک ٙتی ہیق ،خٌص طكش سے ب حكق الش کنٛلشلق ب  ،ٙاسی طٙد

متعٖر آبتیق الش چٖبثیق ہیق ،ح ك لكگكق ب  ٙعٌـ طكش ب  ،ٙالش ب ح كق ب  ٙخٌص طكش ب  ،ٙىٙهی ،ہنٖشري،

ے کٌ
ے ب ٙابھٌش تی ہیق ،اىىی عٛت الش ايسٌ ٌی کٙامُ کٌ خیٌؿ شکھ ٌ
ے اًصٌػ سے کٌـ لی ٌ
ے لۓ
شػقُ ،الش اى ه

ج هـ رب تی ہیق۔ اسطٙد کی کئی آبتیق الش چٖبثیق رفعل  217 ،211الش  21:ب ٙب حّ کٙتے ہكۓ گ٘ش ج ىی

ہیق۔

اسی طٙد رلسٙا بىٖ اف متفؼ علیل شٙعی قٌعٖلق الش اصكلكق کی تنفی ٘ ہے ،ح ك لالٖبف الش

ے ہیق ،مگ ٙسٛا
ے کٌ حؼ ر ب ت
ے کك سٛا ر ب ٌ
ب حكق کی تٙبیُ ل تعلیـ كے سمل راشلق کك ،ابؽ چٖ كے اىٖش بؼ
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ے کك ج سنٌ ٌی ب ٌ نفسیٌ تی نك صٌف ہك ،الش ىل اس حؼ كے استعنٌؿ میق
ای سی ىل ہك کل ج س سے بؼ

میٌلغل سے کٌـ لیٌ چٌۓ۔

اس رف عل ٍے لا لٖبف ب ٌ سٙب ٙستكق سے ہِ ک ٙالش لك گكق کی طٙػ سے ہكىی كامے

ے عٌـ قٌنكف وكح كر ہے ،ح ك ہ ٙاي سٌف کك
ے نہیق کیٌ کل اسطٙد كے م سٌئؿ کی لۓ
نكصٌىٌت کٌ سک ٙاسلۓ

ابؽ رلس ًٙكے ظلـ سے ب حٌٍے کی سمل راشي لیتٌ ہے۔

اس رفعل کی معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ( ) 27الش ( ) 2:میق مثٌؿ وكحكر ہے ،م گٙ

ے ب ىٖ میق وكح كر
ب ل رلنكق رفعٌت عٙػ اس گكشل کٌ سک ٙکٙتے ہیق ح ك ہنٌشي اس رفعل كے بہ ل

ے ىتی حل میق مغ ٙپی رىیٌ
ے مختص ہے ،ج س ه
ے بىٖ کی مٖر کی لۓ
ہے ،ب لکل رفعل ( ) 2:تك اس رفعل كے بہ ل
میق – اس قٌنكف کی تنفی ٘ کی صكشت میق – ع حی ٍ ل غٙب ٍ کٙراش لح كر میق آۓ جى ىی جکك مُ

بھ ی مٖر ک ٙشہی ہے ،الش ج س نٌ ىتی حل بل ہكا کل قٌنكف ،ب حكق کك خٌىٖا ٌی ًظٌـ سے تكصٍے میق مٖرگٌش
ے ،ىتی ح ۃ خٌىٖاف کی ب ٌى ر س تی ،الش اس
ے لالٖبف كے خالػ کیس رائ ٙکٙر ب ۓ
ثٌبُ ہكا ،ب حكق ٍے ا ب ٌ
ے نطلكب تكاضف ختـ ہك گیٌ۔
ے چٌٍے کی لۓ
اختیٌش كے غلط استعنٌؿ ىل ک ۓ

***

رفعل " " 228
عٛت ل جٙمُ الش ىی ؽ ىٌه ی ب  ٙرسُ اىٖاضي سے حفٌظُ

_2ب حل ،ہ ٙطٙد كے جىسی استچصٌؿ ،بٌ جىسی ضبٌر تی بٌ اب ًی عٛت ل جٙمُ الش ىیؽ ىٌهی ب ٙکسی

بھ ی غی ٙقٌنك ٌی رسُ اىٖاضي سے حفٌظُ کٌ حقٖاش ہے۔
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 - 3اس کٌ حؼ ہیکل يشل آلش مٌ رلق ،عقؿ ل سھف کك متٌث ٙکٍٙے لامے مٌرلق ،يشل الش مشٙلبٌت كے

استعنٌؿ ،الش سگٙبِ نكضی ل غیٙم سے اسکك محفكظ شکھٌچٌۓ۔

ے سے ب حٌبٌ
 - 4لم اس نٌ مست حؼ ہے کل اسکك اغكا ہكٍے ،فٙلخُ ہكٍے ،الش سٌمٌف ت حٌشت بى ٌ

چٌۓ۔

ے
ے ى گہٖاشُ كے ،اض شلۓ شٙبعُ ل قٌنكف سمل راشلق کی سمل راشي ہیکل لم بؼ
 - 5لالٖبف الش اس ه

كے اىٖش بے راشي بیٖا کٙبق ،اس کك بٙي عحی تكق ،حھ حكشي محٌلس دفٙبٔ ،الش ب ًٙکالـ کی

سنٌعُ جیسی غلط اث ٙح ھكص ٍے لا لی تنٌـ اشیٌو سے رشل شکھیق ،ىی ٛای سٌ بہت ٙىمكىل الش ىیؽ

ے۔
عحیُ نھیٌ کٙبق ،حك اسىی ح فٌظُ میق معٌلف ب ٌ
 - 21معٌش ًٙكے ،ی شمكؿ جکكمُ ،تنٌـ اراشلق ب ٙفٙض نے کل لم سشائع ابالغ کك ایسی تنٌـ

ے ضٙلشي تٖابی ٙکٙبق ،حك ب حكق ب ٙاث ٙزال تی ہكق بٌ اف كے بے شام
ے کی لۓ
اشیٌو سے بٌؽ شکھ ٌ

ے قٌنك ٌی،
ے کی حكع لل افٛا ئی ک ٙتی ہكق ،بٌ اس عنؿ میق مٖر رب تی ہكق  ،ىی ٛای س
شلبى ٌ

معٌش ٙتی الش تٙبی تی اقٖامٌت کٙبق جس سے بل ـكصٖ یكشا ہكتٌ ہك۔

_______________

ے کك ب حٌب ٌ چ ٌۓ ،عٛت ل آب ٙل
ے نكصٌف سے بؼ
اس رفعل میق اف متعٖر اوكش کٌ سک ٙہے ج ى ه

الش ىیؽ ىٌهی ب ٙرسُ اىٖاضي ،ت ن لیػ بہكى حٌٍے کٌ سٍ سے اہـ سشب عل ہے ،الش ب ل ای سٌ نكصٌف ہے

ے کك ایسی صكشت حٌؿ سے ب حٌىٌ ضٙلشي ہے۔
جس سے شٙبعُ الش قٌنكف رلنكق مىع کٙتے ہیق ،بؼ
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ے چ ٌتے
ے رل س ًٙالش تی س ًٙب ىٖ میق اف اف عٌؿ کٌ سک ٙہے ح ك گىٌم الش ج ٙـ شنٌش ک ۓ
بہ ل

ہیق ،الش جىکك اسالهی شٙبعُ جٙاـ قٙاش رب تی ہے ،اس ب ٙرىیٌ میق بھ ی سٛا ملیگی الش آخٙت میق بھ ی

ے سشبعل (بعًی اف اعنٌؿ ب ٙبٌبىٖي ل گٌک )ٙشٙبعُ اسالهی كے
ے بٌشً میق یكحھ ہك گی ،تٌکل اس ه
اس ه

ے چٌسکیق ،لم ہے عٛت ،يسؿ الش عقؿ کی حفٌظُ۔
بعض ـقٌعٖ یكشً ک ۓ
ے سشب عل
ے الش ب ٌى حكبق ب ىٖ میق ب عض ح فٌظ تی تٖابی ٙالش کٌشلائیكق کٌ سک ٙہے ،تٌکل ا س ه
ح كت ل

ے کك
ے کك اف جٙائـ کٌ ش نٌش ہكٍے ربق الش ىل بؼ
ے ،ىل تك بؼ
ے کك اف جٙائـ کٌ ش نٌش ہكٍے سے ب حٌبٌ چٌس ه
بؼ

ے ،شٙعٌ ب ل ح فٌظ تی تٖابی ٙمعٌشٙم میق
ے وكاقع م لیق کل لم رل س ًٙكے حؼ میق ب ل گىٌم ک ٙس ه
ای س
ے بٌب میق آ تی ہیق ،اہلل تعٌ لی کٌ بل قكؿ اسىی رلیؿ ہے :
فسٌر الش بٙا ئی کٌ رشلاضم بىٖ کٙىی ه

ٌن آ َمنُذذوا لَ ُهذ ْم عَذذَ اب أ َ ِلذٌم ِفذذً الذدُّنْ ٌَا َو ْ
احشَ ذ ةُ ِفذً الَّذ ِذ َ
ٌن ٌُ ِح ُّب َ
{ ا َّن الَّذ ِذ َ
اّلل ٌَ ْعلَ ذ ُم
شذٌ َع الْفَ ِ
ذون أَن ت َ ِ
اَل ِخ َذر ِة َو َّ ُ
و أَنت ُ ْم َ َ تَعْلَ ُم َ
ون} (الٍكش  ()76:ا لش حك لكؾ اس بٌت کك یسىٖ کٙتے ہیق کل وك مٍكق م ی ق ب ے جی ٌ ئی
ے لاى ع٘اب ہكگٌ۔ الش اہلل
ے اف کك رىیٌ الش آخٙت میق رکھ ر بٌ
بعً ی (تہنُ بٖکٌشي کی خی )ٙبھیى

ے )۔
چ ٌىتٌ ہے الش تـ نہ ی ق چ ٌ ى ت

اس رفعل کٌ معٌ ہٖم ب ٙاۓ حمكؼ اط فٌؿ کی رفعٌت  / 45 / 44 / 27الش  46سے ـقٌب لل کی ٌ
ے بىٖ کٌ بہالحصل اسىی رفعل ( ) 45سے اسىی تنٌـ دفصیالت سنیُ ملتٌ ہے ،اسىی
چٌسکتٌ ہے ،بہ ل

ے کك ہ ٙغی ٙقٌنك ٌی جىسی کٌشلا ئی سے ب حٌبٌ چٌۓ۔
تٌئیٖ بھ ی کٙتٌ ہے الش اتىٌ اضٌفل کٙتٌ ہے کل بؼ
ے ب ىٖ کٌ رلسٙا حصل معٌ ہٖم ب ٙاۓ ح مكؼ اط فٌؿ کی رف عل ( ) 27سے ملتٌ چ ل تٌ ہے ،م گٙ
بہ ل

ے کی اب ًی خعكػی ضىٖ گی ،خٌىٖا ٌی الش گھٙبلك ضىٖ گی ،ىی  ٛاسىی مٙاسلُ کٌ سکٙ
اس بىٖ ٍے اس سے بؼ

ى نٌلٖبٌ ،تٌکل بل ىل سنچھٌ چٌۓ کل بل رفعل لالٖبف سے ب حكق ب ٙىگٙا ٌی کٌ حؼ حھیف شہی ہے( ،جی کل
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ے كے کسی معٌملل میق رخؿ اىٖاضي ىل کٙبق ،اسىی مٙاسلُ
مغٙب کی آضاراىل ضىٖ گی کٌ دقٌضٌ ہیکل بؼ
ے ا ي می ل(e- mails)،ٛفكف کٌلس الش میؿ حكؿ بً ٙظ ٙىل شکھ ی چ ٌۓ ،اسالهی
بٌ آج نؿ کی ضبٌف میق اس ه

معٌشٙم ایسی آضاري کٌ قٌئؿ نہیق ،متٙجـ)۔

رلس ًٙبىٖ کٌ ـقٌب ؿ اسىی رفعل ( ) 44ہے ،لی هف اس ب ىٖ ٍے اب ؽ اضٌفل کی ٌ ہے ،لم ہے:
ے کی اعؿ حفٌ ظُ اسی طٙد ہكسکتی ہے ،جی کل اف
ے کل بؼ
"شٙاب سگٙبِ نكضی لغی ٙم" ا سلۓ
ے ہیق۔
ے ظٌہ ٙہكج ه
جیٛلق كے نغ ٙاثٙات کھؿ ک ٙسٍ كے سٌمٌ

تی سٙا ب ىٖ اس کی رفعل ( )46سے بغی  ٙک سی چٖ الش شضشلی شف كے ملتٌ ہے ،جی کل حكتھٌ ب ىٖ

لالٖبف الش قٌنك ٌی سٙبٙستكق کی سمل راشي كے طكش ب ٙابؽ نہٌبُ اہـ الش فعٌؿ سشب عل ب یش کٙتٌ ہے،
ے
ے سٌمٌ
ے نكصٌىٌت سے آ گٌم کٙبق ،ا س ه
ے کك ب  ًٙمٌحكؿ سے رلش شکھیق الش اسکك ا س ه
لم ب ل ہی کل بؼ
ے اسکك احھ ی عحیُ فٙاہـ کٙبق۔
ے ىمكٍے بیش کٙبق ،الش ب ًٙمٌحكؿ سے ب حٌٍے کی لۓ
اح ل

ے تنٌـ بٙلگٙاوكق سے
اسی طٙد بٌى حكبق بىٖ ٍے لاضٔ طكش ب ٙکہٌ ہی کل سشائع اب الغ کك ای س

ے ب گٍٚے میق مٖرگٌش ثٌبُ ہكق۔
بٌؽ عٌػ شکھیق حك ب حكق کك ب گٌصٍے ب ٙابھٌشبق ،بٌ اى ه

***

رفعل " " 229
اقتصٌري استچصٌؿ سے حفٌظُ
ے کٌـ کی اى حٌـ رہی سے اسکك ب حٌ بٌ
_2ب حل اس کٌ مست حؼ ہے ،کل اقتصٌري استچصٌؿ ،الش ہ ٙای س

چٌۓ ،حك خطٙىٌؽ ہك ،بٌ بىیٌري جیٙي تعلیـ بٌ قٌعٖم چٌعؿ کٍٙے سے اس کك شل کتٌ ہك ،بٌ اسىی
ے نغ ٙالش نكصٌف رم ہك۔
تىٖشس تی  ،بٌ ج سنٌ ٌی بٌ سھ ًی بٌ م٘ھ بی بٌ ار پی بٌ معٌش ٙتی يشك لىنٌ کی لۓ
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_3اس میق ،ب حكق كے مختلػ کٌوكق میق شٙکُ کٍٙے کی کـ سے کـ عن ٙمتعیف کٙىٌ ،الش کٌـ

كے گھىٹكق الش اس كے چٌىت سے متعلؼ کك ئی مىٌسٍ ًظٌـ لضع کٙىٌ بھ ی شٌمؿ ہے۔

__________________

ے کی اقتصٌري استچصٌؿ سے حفٌظُ کی حٌۓ،
بل رفعل لضٌجُ کی سٌتھ بتٌ تی ہیکل بؼ
ے ب ىٖ کی رلی ؿ لم چٖبّ شٙیػ ہے ج سنیق ک ہٌ گی ٌ ہے " :ىل نك صٌف
اس رف عل كے بہ ل

بہكى حٌك الش ىل نكصٌف بٙراشُ کٙل" ( عحیٔ چٖبّ ،مٌلؽ اجنٖ اب ف مٌچ ل ) ،الش حغٙت لھٍ

بف عیٖ اہلل سے مٙلي چٖبّ بھ ی اسىی رلیؿ ہے ،ج سنیق ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ:

ے شب کٌ حؼ ہے ،تـ ب ٙت وہٌشً نفس کٌ حؼ ہے ،الش تـ ب ٙت وہٌشً گھ ٙلالكق کٌ حؼ ہے ،ہٙ
"تـ ب ٙا ب ٌ

حقٖاش کك اس نٌ حؼ رل" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔
رلسٙا ب ىٖ ن صٌلٔ(  )1مٙسلل كے قٌعًٖ ،الش چٌکـ لقُ كے اس حؼ کك ب ھ ی ب طكش رلی ؿ

بیش کٙتٌ ہے ،حك چٌکـ کك کسی عٌـ نصلحُ كے ب یش ًظ ٙب ٌ حؼ كے غلط استعنٌؿ كے نكصٌىٌت
ے چٌ عؿ ہے ،شٙبعُ
ے ،ىیٛک سی چ ٌئ(ٛنطلؼ لى م حٖلر) کٌـ کك ـقی ٖ کٍٙے کی لۓ
ے کی لۓ
کك شل ک ٌ
ے
اسالهی میق اسىی کٌ فی گى حٌئش ہے ،چٌکـ لقُ کك اختیٌش چٌعؿ ہیکل لكگكق کی نصلحُ کك سٌمٌ

ے الش
ے ک ،ًٙاسنیق اس ب ٌت کٌ خی ٌؿ ضٙلشي ہی کل کسی کك نكصٌف ىل ب ہك ىؼ
شکھ ک ٙاف اوكش کك ط ۓ

ے اقٖامٌت ٹ هٙائیق نہیق۔
شٙبعُ كے کسی اصكؿ سے اس ه

بل بىٖ معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ( ) 43سے ملتٌ چ لتٌ ہے۔

 - 1اسکی تفصب ل کبلۓ دفعہ ( )53کی تشرپح مالحظہ فرمائیں
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***

رفعل " " 22:
جىؾ الش ہى گٌهی چٌىت

ے سے قیؿ جىؾ میق ،بٙام شاسُ شٙکُ نہیق
 _2ب حل اض شلۓ قٌنكف ،ـقٙشم عن ٙکك بہكى ح ٌ

کٙب گٌ۔

_3ھى گٌهی چٌىت  ،سٌى حكق ،الش مسلٔ تىٌضعكق كے رلشاف ضہٙیكق سے متعلؼ ت حفظ ل

ے کك اس ل حٌظ سے اللیُ چٌعؿ ہے ،کل اسکك قتؿ بٌ ضخ وی کٙىٌ ،بٌ اسبُ
ى گہٖاشُ میق بؼ

ربى ٌ ،بٌ قیٖ کٙىٌ رشسُ نہیق ،ىی ٛمحفكظ جگل ،خكشاؽ الش ط بی ل امٖاري ىگھٖاشُ سے متعل قل

ے حمكؼ کی ارائیگی میق بھ ی اسکك تٙجیحی جیثیُ چٌعؿ ہے۔
ابٌ

___________________

ب ل رفعل ب تٌ تی ہی کل ابنٙجىسی چٌىت ،آفٌت ل نصیی تكق الش م سلٔ تىٌضعكق میق ب ح كق
ے۔
كے سٌتھ کیٌ سلكؽ کیٌ چٌىٌ چٌہ ۓ

بہال بىٖ اس اششٌر بٌشي کك رلیؿ بىٌشہٌ ہے:
سذٌنَا أ َ ْو أ َ ْخطَؤْنَذا
اخذذْنَا ِإن نَّ ِ
سذ َبتْ َر َّبنَذا  ََ ت ُ َإ ِ
سذ َبتْ َوعَلَ ٌْ َهذا َمذا اكْت َ َ
سذ َع َها َل َهذا َمذا كَ َ
سا ِإ َّ َ ُو ْ
اّلل َن ْف ً
{ َ َ ٌُكَ ِّل ُ
ف ُّ
ص ًر ا كَ َما َح َملْتَهُ عَلَى الَّ ِذ َ
ْذف عَنَّذا َو اغْفِ ْذر
ٌن ِمن لَبْلِنَا َربَّنَا َو ََ ت ُ َح ِ ّملْنَا َما  ََ طَالَةَ لَنَذا بِذ ِه َو اع ُ
َربَّنَا َو ََ ت َ ْح ِم ْل عَلٌَْنَا إِ ْ
ص ْرنَا عَلَى الْمَ ْو ِم الْكَافِ ِر َ
ٌن} (البمذرة  ( )286 :اہلل کسی شخص کك اس کی طٌقُ
ار َح ْمنَآ أَنتَ َم ْو ََنَا فَان ُ
لَنَا َو ْ
ے گٌ ب  ًٙک ًٙگٌ تك ا سے اف کٌ
ے کٌـ ک ًٙگٌ تك اس کك اف کٌ فٌئٖم مى
سے ضبٌرم ت ن لیػ نہیق ربتٌ۔ اح ل
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ے گٌ۔ اً بٙلشرگٌش اگ ٙہـ سے ب ھكؿ بٌ حكؽ ہكگئی ہك تك ہـ سے وؤاخ٘م ىل کی ح ی ك۔ اً
نكصٌف بہىؼ
ے لكگكق ب  ٙزاى تھٌ۔ اً بٙلشر گٌش جت ىٌ
بٙلشرگٌش ہـ ب  ٙای سٌ یكحھ ىل زال ی ك جی سٌ تك ٍے ہـ سے بہ ل

یكحھ اٹھٌٍے کی ہـ میق طٌ قُ ن ہیق ات ىٌ ہ نٌشً س ٙب  ٙىل شکھ ی ك۔ الش (اً بٙلشر گٌش) ہ نٌشً

گىٌہكق سے رشگٛش ک ٙالش ہ نیق ب خش رً۔ الش ہـ ب  ٙش جـ ف ٙمٌ۔ تك ہی ہ نٌشا مٌلؽ ہے الش ہـ کك

کٌفٙلق ب  ٙغٌلٍ فٙمٌ)۔

الش بػی فطٙت ايسٌ ٌی کٌ عیف دقٌضٌ بھ ی ہے ،لچل اسىی بل ہی کل لٚا ئی حھ گ ًٚالش جىگی کٌـ

ے ،ب ل ب  ًٚلكگكق كے کٌـ ہے ،سیٙت كے کئی لاقعٌت ب تٌتے ہیق کل ى ب ی
ب ح كق کك ضب ٍ نہیق ر ب ت
ے ،الش ج سنٌ ٌی طكش
ے بٌلغ ہكٍے سے بہ ل
ے کل بؼ
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کیھ ی بل ی سىٖ نہیق فٙمٌتے ت ل

ے فكخ میق راخؿ ہكق۔
ب ٙعحُ مىٖ ہكٍے سے بہ ل

ے
رل سٙا ب ىٖ شٙعی ا صكلكق الش عٌـ اي سٌ ٌی ا صكلكق سے رلی ؿ ا خ٘ ک ٙتٌ ہی کل اف جی س
ے ب حكق الش کنٛلش افٙار کك تٙجیٔ چٌعؿ ہك۔
چٌىت سے ت حفظ کی لۓ
ے ى بی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ کٌ ب ل م شكشم مالحظل ہك" :اہلل کٌ ىٌـ لی هٙ
فكخ كے قٌئٖبف کی لۓ
ے ہكۓ آ لے بٚھك ،ک سی ی كصنے شخص کك
اہلل کی معی ُ میق الش اہلل كے شسكؿ کی امُ میق ش ہ ت

ے) کك  ،الش ىل عكشت کك ق تؿ
ے کك ،الش ىل کسی ح ھكٹے ( بؼ
ے) بؼ
مُ قتؿ کٙىٌ ،الش ىل کسی (رلره بی ت

ے کل اہلل اح ھٌ
کٙىٌ۔۔۔۔۔ ع لٔ کٌ وكق ع آۓ تك ع لٔ کٙلی ىٌ ،لكگكق كے سٌتھ اح ھٌ سلكؽ کٙىٌ ،ا سلۓ

سلكؽ کٙىیكالكق کك ی سىٖ کٙتٌ ہے" ( عحیٔ چٖبّ ،ای ك راكر) ،الش اب ؽ شلاب ُ میق ہے" :خیٌىُ

ے ب ٌ ی كصنے کك قتؿ مُ کٙل" ( عحیٔ چٖبّ ،ب ٛاش طیٙا ٌی) ،ا سی
مُ کٙل ،رھكکل مُ رل ،ک سی بؼ
ے آ ئی ہیق۔
طٙد کی ًصی حتیق خل فٌو شاشٖبف کیطٙػ سے فكخی قٌئٖبف کی لۓ
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بل رفعل معٌہٖم ب ٙاۓ حمكؼ اط فٌؿ کی رفعل ( ) 49کٌ ی كشي طٙد اچٌطل کٙلی تی ہے ،ب لکل
ے کی حفٌظُ كے کچھ الش گك طے بھ ی سک ٙک ٙتی ہے ،الش لم
اسنیق کچھ الش بھ ی لسعُ ہے ،جىٌى حل بؼ

(بع ًی اسی آ ئیف کی رفعل) عٙػ م سلٔ تىٌض عٌت تؽ محٖلر ن ہیق شہ تی ہے جی سٌکل معٌہٖم کی

رفعل ( ) 49کٌ چٌؿ ہے۔

***
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سٌتكب ق فصؿ

ے كے ا علی ـفٌرات کی ب ٌسٖاشي
بؼ

ے بل بتٌ تی ہیکل ايسٌ ٌی
ے كے اعلی ـفٌرات کی بٌسٖاشي سے ب حّ ک ٙتی ہے ،اسی لۓ
بل فصؿ بؼ

ے كے حمكؼ
ے استفٌرم کیٌ چٌسکتٌ ہے ،سٌتھ ہی ب ل بھ ی ب تٌ تی ہے کل بؼ
حمكؼ كے مىشكشات سے کی س

ے كے اعلی ـ فٌرات کی بٌسٖاشي میق جکك مُ کٌ کی ٌ کٙراش
کك فعٌؿ بىٌىٌ کتىٌ اہـ ہے ،ىی ٛبل بھ ی کل بؼ

ہے ،اسنیق تیف رفعٌت ہیق۔
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ايسٌ ٌی حمكؼ كے مىشكشات سے استفٌرم
ے بٌب كے اج نٌـ ،تيظیـ اسالهی کٌنفٙيس کی(  / 6اگسُ 2::1و کك مىع قٖم) سٙبٙام
اس حكت ل

کٌنفٙيس سے متعلؼ چٌشي شٖم ،اس مىشكش قٌہٙم میق لاشر ايسٌ ٌی حمكؼ میق" اسالـ میق ايسٌ ٌی

حمكؼ " سے کسی ابؽ سے بھ ی متعٌشض نہیق ہیق ،حك اس آئیف كے سٌتھ مله ٙابؽ یكشي اکٌ ئی شنٌش

ے بیف اىقكاهی مىشكش سے متصٌرـ ہیق ،حك اج نٌـ اسالهی
ہكتٌہے ،الش ىل ہی بل[ اج نٌـ] کسی بھ ی ای س

شٙبعُ سے متعٌشض ىل ہك۔

_____________________

ے رل س ًٙب یف اى قكاهی ا سالهی آ ئیف
ے چ لت
ب ل رف عل ب تٌ تی ہی کل ب ل ب ٌب اس سے م لت
(ضٌبطكق )سے مله ٙمهنؿ ہكتٌ ہے۔
***
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ے اہـ اقٖامٌت
ے كے حمكؼ کك فعٌؿ بى ٌٍے کی لۓ
بؼ
ے حمكؼ کك فعٌؿ
ے گۓ
معٌش ًٙكے ،جکكمُ سنیُ تنٌـ اراشً اس بٌب میق بیٌف ک ۓ
ے چٌٍے كے
ے کی طٙػ سے اف حمكؼ كے استعنٌؿ ک ۓ
ے مىٌسٍ اقٖامٌت کٙبق ،الش بؼ
بىٌٍے کی لۓ

لقُ اسىی ىمك ب٘ب ٙعالجی تكق كے ل حٌظ سے اسکك مىٌسٍ ھٖابٌت ل شہىنٌ ئی نھیٌ کٙبق ،سٌتھ

ے راشلق ،بٌ سٙبٙستكق لغیٙم کی سمل راشیكق
ے كے قٌنكىٌ سمل راش لكگكق میق سے شش ت
ہی لالٖبف ،بٌ بؼ

کٌ اجتٙاـ کٙبق ،الش اف كے حمكؼ لفٙائض کی بٌسٖاشي کٙبق۔

____________________

ے كے حمكؼ کك فعٌؿ بىٌٍے كے لم اقٖامٌت بتٌشہی ہے حك اس آئیف میق وكح كر
بل رفعل بؼ
ہیق۔
بل رفعل معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ( ) 5الش ( )6سے ملتی ہے۔
***
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ے ا علی ـفٌرات کی ب ٌسٖاشي
ب ح كق سے متعلؼ تنٌـ اوكش می ق ا ى ه
ے كے اعلی ـفٌرات کك چٌعؿ
ب حكق سے متعل قل تنٌـ کٌشلائیكق میق ،اللیق جیثیُ ،بؼ

ہك گی ،خكام بل(کٌشلائ )قٌنكف سٌض ،بٌ عٖال تی ،بٌ اىتظٌهی اراشلق کی چٌىٍ سے کی چٌئیق ،بٌ معٌش ٙتی

ے لالٖبف بٌ اس كے اض شلۓ قٌنكف ل
ى گہٖاشُ كے عكاهی بٌىحی اراشلق کی طٙػ سے ،سٌتھ ہی اس ه

شٙبعُ سمل راش لكگكق میق سے اس كے سٙبٙستكق لغیٙم كے حمكؼ ل فٙائض کٌ بھ ی خیٌؿ

شکھٌچٌۓ گٌ۔

545

____________________

ب ل رف عل ب ح كق كے اع لی ـ فٌرات کی بٌ سٖاشي کٌ س ک ٙک ٙش ہی ہے ،سٌتھ ہی لا لٖبف الش

ے الش اىىی سمل راشبٌق یكشي کٙىی ىی بٌت کٙشہی ہے۔
رلسٙلق كے حمكؼ کٌ خیٌؿ شکھ ٌ

اس رفعل کٌ معٌہٖم بٙاۓ حمكؼ اطفٌؿ کی رفعل ( ) 4سے ـقٌب لل کیٌ چٌسکتٌ ہے۔
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ب ٌ ى ح كاق ب ٌب
ح ھ كٹے سے ب  ًٚخٌىٖاف تؽ
ب ل ب ٌب اسالـ میق خٌ ىٖاف کی جیثی ُ الش ا سىی لسعُ (ب ھیالك) کی طٙػ اشٌشم ک ٙتٌ ہے،

خٌىٖاف کٌ نط لٍ ،عٙػ ظكہ ٙب ی كي الش ب ح كق تؽ محٖلر نہیق شہ تٌ ،ب ل تك ح ھك ٹٌ خٌىٖاف ہے،

ب لکل خٌىٖاف کٌ نطلٍ بہُ لسیع ہے ،اسنیق سٌشً ششتل راش آچ ٌتے ہیق ،اسنیق تنٌـ ب ھٌ ئی ب ہف

ج حٌ ب ھكبھ ی خٌلل مٌوكق الش لم تنٌـ لكؾ آچٌتے ہیق حك يسٍ كے اعتیٌش سے ششتل راش ہیق ،ب ٌ کسی

ے ہیق جىکك سسٙا لی عٛب ٛکہٌ چٌتٌ ہے ،چ ٌہے ب ل
رلس ًٙخٌىٖاف میق شٌري کٍٙے سے ششتل راش بى ت

ے رلش كے کیكق ىل ہكق ،سٍ خٌىٖاف کی تعٙیػ میق آتے ہیق۔ ب لکل اس سے آ لے بٚھ ه ٙسٌشً
شش ت

ے ہیق ،حكکل ب ٚا خٌىٖاف ہے ،جی سٌکل اس آئیف کی رفعل ()24
ے رائ ًٙمیق مے لی ت
معٌش ًٙکك ا ب ٌ

میق م٘کكش ہے ،اششٌر بٌشي ہے:
ٌن َو َحفَدَةً َو َر َزلَكُم ِ ّم َ
اجكُم َب ِن َ
اطذ ِل
ت أَفَ ِبالْ َب ِ
ذن الطَّ ٌِّ َبذا ِ
اّلل َج َع َل لَكُم ِ ّم ْن أَنفُ ِ
سكُ ْم أ َ ْز َو ا ًجا َو َج َع َل لَكُم ِ ّم ْن أ َ ْز َو ِ
{ َو ّ ُ
اّلل هُ ْم ٌَكْفُ ُر َ
ٌُ ْإ ِمنُ َ
ے عكشتیق بی ٖا
ون} (الى حؿ  ()83 :ا لش اہلل ہی ٍے تـ میق سے توہٌشً لب
ت ِّ
ون َو ِبنِعْ َم ِ
ے الش کھٌٍے کك توہیق بٌکی  ٛم ج ی  ٛب ق ر ب ق ۔ تك کی ٌ
ے الش یكتے بیٖا کب
ک ی ق الش عكشتكق سے توہٌشً بیٹ

ے الش اہلل کی ىعنتكق سے ا ى نٌش ک ٙتے ہ ی ق ) ۔
ب ےاعؿ ج ی  ٛلق ب  ٙاعتقٌر ش کھ ت

547
س ًبا َو ِص ْه ًر ا َوك َ
ٌر} (اؿ فٙقٌف  ()65 :الش لہ ی
{ َو هُ َو الَّ ِذي َخلَكَ ِم َن الْ َماء َبش ًَر ا فَ َج َعلَهُ نَ َ
َان َر ُّبنَ لَ ِد ً

تك ہے جس ٍے بٌ ٌی سے آرهی بیٖا کیٌ۔ بھ ٙاس کك عٌجٍ يسٍ الش عٌجٍ قٙابُ رامٌر ي بىٌ ب ٌ ۔

الش ت وہٌشا ب ٙلشرگٌش (ہ ٙطٙد کی ) قٖشت شکھتٌ ہے )۔
اّلل اتْمَذاكُ ْم
ارفُوا إِ َّن أَك َْذر َمكُ ْم ِعنذدَ َّ ِ
اس إِنَّا َخلَمْنَاكُم ِ ّمن ذَك ٍَر َو أُنثَى َو َجعَلْنَاكُ ْم شُعُوبًا َولَبَائِ َل لِتَعَ َ
{ٌَا أٌَُّ َها النَّ ُ
ّ
اّلل عَ ِلٌم َخ ِبٌر} ( ا لححٙات  ()24 :لكگك! ہـ ٍے تـ کك ابؽ مٙر الش ا ب ؽ عكشت سے بی ٖا کی ٌ الش
ا ف َّ َ
ے بىٌئے۔ تٌکل ابؽ رلس ًٙکك شىٌخ ُ کٙل۔ الش اہلل كے ىٛربؽ تـ میق ضبٌرم
ت وہٌشي قكمیق الش قییى

ے لاى (الش) سٍ سے خی  ٙراش
عٛت لاى لم ہے حك ضبٌرم بٙہیٛگٌش ہے۔ بےشؽ اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ

ہے) ۔

ب ل ب ٌب سٌت فصلكق كے سشب عل ح ھكٹے الش ب  ًٚخٌ ىٖانكق كے تعل قٌت کی نكعی ُ الش

ش نلكق ب ٙاب ًی تكچل مٙکكض ک ٙشہٌ ہے۔

بہلی فصؿ :

معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی

رلسٙي فصؿ :

ع لل شج وی

تی سٙي فصؿ :

ىٌف نػقل

حكتھ ی فصؿ :

چٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ

بٌى حكبق فصؿ :

لشاثُ

حھ ٹی فصؿ :

لعیُ

سٌتكبق فصؿ :

لقػ

***
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بہلی فصؿ

معٌش ٙتی امٖار ب ٌ ہ و ی

ب ل ف صؿ ا سالـ میق ا مٖار ب ٌہ وی کی جیثی ُ الش اس سے متعل قل ع مكهی اج نٌ مٌت كے
بٌشً میق بٌت ک ٙشہی ہے۔ سٌتھ ہی امٖار ب ٌہ وی كے دفصیلی اج نٌمٌت بھ ی ب تٌ شہی ہے ،اسنیق

تیف وكضكع ہیق۔

بہال وك ضكع

اسالـ می ق معٌش ٙتی امٖار ب ٌ ہ و ی کی جیثی ُ
ے تك
بل وكضكع اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی كے جیثیُ كے بٌشً میق بتٌ شہٌ ہے۔ بہ ل

ے لحكر کی بىیٌر کٌ سک ٙہكگٌ بھ ٙاسالـ میق امٖار بٌہوی كے رائٙلق كے
امٖار بٌہ وی كے اصكؿ الش اس ه

بٌشً میق ب حّ ہك گی۔ اسنیق رل رفعٌت ہیق۔
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ے عنؿ می ق آٍے کی اسٌس
امٖار ب ٌ ہ و ی کٌ اصكؿ الش ا س ه
مٌ لی ل معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی ،اسالـ كے عٌـ الش بىیٌري ـقٌعٖ میق سے ہے ،اسے

ے بىیٌري اصكلكق ب ٙقٌئـ ہے ،ج يھیق اسالـ
معٌش ًٙمیق عنلی ش نؿ ربىٌ ضٙلشي ہے ،بل رلا ای س

ٍے چٖ رشچل اھنیُ ري ہے ،بل جنٌعُ کی من فعُ الش لچٖت ل نغیكطی ،ىی ٛہنل گی ٙايسٌ ٌی

بھٌ ئی چٌشم ہیق۔
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_______________

بٌہ وی تعٌلف کٌ نطلٍ ابؽ رلس ًٙکی مٌ لی مٖر کٙىٌ ،ب ٌ اب ؽ رلس ًٙکٌ یكحھ اٹھٌىٌ الش

خٙح بٙرا شُ ک ٙىٌ ،ب ٌ ک سی اي سٌف کٌ مٌ لی یكح ھ اٹھٌ ىٌ الش اس ب  ٙخٙح ک ٙىٌ ،الی تل م سلنٌنكق كے

رشمیٌف امٖار بٌہ وی کٌ نطلٍ مٌؿ سے بھ ی ہكسکتٌ ہے الش کیھ ی ًصی حُ الش سیٖھٌ شاستل رکھٌٍے
سے بھ ی ہكسکتٌ ہے۔( )1

ب ل رفعل رل م سئلكق کٌ سک ٙک ٙشہی ہے :ب ہال :اسالـ میق امٖار ب ٌہ وی کی جیثی ُ الش ا س ىی

رلیؿ ،رلسٙا :لم بىیٌر جس ب ٙبل تعٌلف قٌئـ ہے۔

ب ہال م سئ لل :اي سٌنكق كے رشمی ٌف ا مٖار ب ٌہ وی ا سالـ کٌ اب ؽ بىی ٌري ھٖػ الش ع مكهی
ے – چٌہے لم مسلـ
ـكصٖ ل مىشٌ ہے ،اسالـ کی کكشش ہنی شل بل شہ تی ہے کل سٌشً ايسٌنكق کی لۓ
ہكق ب ٌ غی  ٙم سلـ – ضٙلشت کی تنٌـ ا شیٌو هہی ٌ کی چ ٌئیق ،گھ ،ٙخكشاؽ ،امف ل ا مٌف ،شٌري کٙكے

بٌکٖامًی الش عفُ کی ضىٖ گی گ٘اشىٌ لغیٙم ،اسالـ کی بل کكشش ہیکل ايسٌف ہ ٙایسی قیٖ ل بٌبىٖي سے

آضار ہكچ ٌۓ ح ك ا سکك غكش ل ف ه ،ٙآضارئ شاۓ ،الش آضارئ عقی ٖم سے شل كے ،ب ل اب ؽ حقی قُ ہی کل

محتٌخ ايسٌف کیھ ی عحیٔ قٖـ نہیق اٹھٌ سکتٌ۔

ا سالهی ًظٙب ۂ ا مٖار ب ٌہ وی کی ک ئی رلی لیق ہیق ،ا سنیق سے مت عٖر رلی لیق ہـ ٍے رف عل

( ) 21:میق معٌش ٙتی ت حفظ کی ب حّ كے ت حُ سک ٙکی ہیق ،ج سکك رہٙاٍے کی ضٙلشت نہیق ہے۔
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ے اصكؿ کیٌ ہیق ،الش اس نٌ
رلسٙا مسئلل  :امٖار بٌہ وی كے ًظٙبل کی اسٌس ل بىیٌر کیٌ ہے ،اس ه

ـكصٖ کیٌ ہے ،اسىی رل بىیٌربق ہیق۔

بہلی بىی ٌر :امُ کی نصلحُ ،اسىی لچٖت ،الش اسىی ب هحہ تی۔

رلسٙي بىی ٌر :مهنؿ ايسٌ ٌی بھٌ ئی چٌش گی۔

***

رفعل " " 235
اسالـ می ق امٖار ب ٌ ہ و ی كے رائًٙ
اسالـ میق امٖار بٌہ وی کٌ تعكش ،مٙیكط کٚیكق لامے چل مكق ،بٌ رائٙلق کی صكشت میق

ے ،یكشً معٌش ًٙکٌ اچٌطل کٙلیتٌ ہے ،اس طٙد بل ،ابؽ ہی خٌىٖاف كے افٙار كے
ےبہی لت
بہی لت

رشمیٌف ،مختلػ خٌىٖانكق كے رشمیٌف ،الش امُ ل ج نٌـ كے رشمیٌف ،ہ ٙطٙد کی مٌ لی ،اخال قی الش
ے انفٙاري،
ے ابٌ
ے اس ه
ے کی لۓ
معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی ب ٙمشتنؿ ہكتٌہے ،ىی ٛاسے عنلی ش نؿ ر ب ٌ

ے ہیق۔
لاجتنٌعی الش شضٌ کٌشاىل ل جیٙي کئی می نٌ ىٛمس الش ط ٙیق

ے ،الش صكشتیق بیٌف کٍٙے ب ٙا ک تفٌ
ہـ بہٌق عٙػ خٌىٖاف کی چٖتؽ امٖار بٌہ وی كے شعب

ے رشسُ ہكٍے سے،
کٙبق لے ،اس خٌىٖاف کی چٖ تؽ ،حك معٌش ًٙکٌ سىؾ بىیٌر ہے ،الش ج س ه

ے ہیق۔
معٌش ًٙكے سٌشً چٌىت رشسُ شہ ت

___________________

ب ل رفعل ب تٌ تی ہی کل امٖار ب ٌہ وی کٌ ًظٙب ل کس چٖ تؽ معٌشٙم كے تنٌـ اي سٌ ٌی ششتكق کٌ
اچٌطل کٙتٌ ہے۔
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ے ہیق ،کچھ ان فٙاري ہیق ،کچھ
سٌتھ ہی ب ل رف عل ب تٌ تی ہی کل ا مٖار ب ٌہ وی كے ک ئی ط ٙیق

اجتنٌعی ہیق ،کچھ شضٌ کٌشاىل ہیق ،الش کچھ ىضهی الش ضٙلشي ہیق ،انفٙاري کی مثٌؿ ضکكان ،ى٘ش  ،ؽ فٌشم،

قٙب ٌ ٌی ،عٖقۂ ف ط ،ٙب ھككے کك کھٌ ىٌ کھال ىٌ ،الش ضٙلشت م ىٖ کی مٖر ک ٙىٌ ،اجت نٌعی ت عٌلف کی م ثٌؿ

ج سنیق ىضهی الش ضٙلشي طٙی قل بھ ی شٌمؿ ہے ،لم ہے ضکك'ن کی اصك لی کٌ کٌـ ،ان فٙاري تعٌلف كے

ے سے فٌ ئٖم اٹھٌ ىٌ،
طٙی مكق کك ميظـ کٙكے اف سے فٌ ئٖم اٹھٌ ىٌ ،ضٙلشت كے ل قُ مٌ لٖاش كے بی س

ض کكان الش رل س ًٙمٌؿ کی دق سیـ کی بالى ىؾ ک ٙىٌ ،ش ضٌ کٌشا ىل ت عٌلف کی م ثٌؿ :ل قػ ،ل عیُ،
ے رب ىٌ ،اب ثٌش سے کٌـ لی ىٌ ،آی س میق ت ح فل ت حٌئػ کٌ
هہنٌىٖاشي ،لك گكق کك کك ئی جی  ٛکچھ لقُ کی لۓ

تیٌرلل ،عٖقل الش خیٙات۔

***

رلسٙا وكضكع  :عمكهی ا ج نٌمٌت

بل وكضكع  ،امٖار بٌہ وی كے عمكهی اج نٌمٌت بیٌف کٙتٌ ہے ،ىی ٛبل بھ ی بتٌتٌ ہیکل معٌش ٙتی

فطٙت ،امٖار ب ٌہ وی کٌ دقٌ ضٌ ک ٙتی ہے ،سٌتھ ہی ب ل وكضكع ا مٖار ب ٌہ وی كے چٖلر الش ا سالهی

معٌشٙم میق اسىی اہنیُ بتٌتٌ ہے ،ب ل بھ ی بتٌتٌ ہی کل امٖار ب ٌہ وی اب ؽ حؼ الش معٌش ٙتی ضٙلشت

ے م ست حؼ کكف افٙار ہیق ،الش اخی  ٙمیق اس حقی قُ کٌ اظہٌش کٙتٌ ہی کل اسالـ میق امٖار
ہے ،ىی ٛا س ه

بٌہ وی مٌ لی عیٌرت ہے ،اس وكضكع كے ت حُ حھ رفعٌت آئیق گی۔

رفعل " " 236

اجتنٌ عی ُ کٌ مٛاخ امٖار ب ٌ ہ و ی کٌ متقٌضی
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ايسٌف ،اجتنٌعیُ ی سىٖ ،الش بیٖائشی طكش ب ٙگٙل یكق میق ضىٖ گی ی س ٙکٍٙے کی خكگ ٙمخلكؼ
ے من هف نہیق ہے ،لھ٘ا مٌلٖاشلق الش غٙب یكق كے رشمیٌف ،امٖار بٌہ وی،
ے جیىٌ اس کی لۓ
ہے ،الش اکیى

تىگی میق ابؽ رلس ًٙکی مٖر ،الش خكش چٌ لی میق مشٌشکُ ،ايسٌنكق كے رشمیٌف معٌش ٙتی ب هچھ تی

ىٍے ،الش ايسٌ ٌی ل چٖت لبھٌ ئی چٌشم قٌئـ کٍٙے كے اھـ بىیٌري ضٌبطكق میق سے ہے۔

________________

بل رفعل بھ ی انػی ًعكص (قٙآ ٌی آبتیق الش چٖبثیق) سے رلی ؿ اخ٘ ک ٙشہی ہے ح ك ہـ رفعل

ے ہیق۔
( ) 21:میق سک ٙک ٙج ه

ے ،ب ل کل ا سالهی
ا سالـ ب ل ن ہیق چٌہ تٌ کی ضٙلشت کی جی  ٛعٙػ م سلنٌنكق تؽ ب ہك ىؼ

ے مستحؼ ہیق کل معٌش ٙتی
ے لامے غی ٙمسلـ بھ ی اس اصكؿ كے ت حُ اس ه
جکكمُ كے ضب ٙسٌبل شہ ٌ
ے کل اسالهی جکك مُ
ے الؿ رشچل میق ايسٌ ٌی ہے ،اسلۓ
ے سے بہ ل
امٖار بٌہ وی ،ربف كے شىؾ میق شىگ ٌ

ے لا مے غی  ٙم سلـ ،م سلنٌنكق کی ضنٌىُ میق ہیق ،الش م سلنٌف چٌکـ اى نٌ ب ھ ی
كے ضب  ٙسٌبل ش ہ ٌ

ے ہی سمل راش ہے جس طٙد لم مسلنٌنكق کٌ سمل راش ہے۔
لی س

حغٙت عن ٙبف عیٖ العٛب ٛشضی اہلل عىل ٍے عٖي بف اشطٌن کك حك خط لوھٌ اسنیق عٌػ

ے اطٙاػ كے اف سمی كق (راش اىسالـ میق وكح كر غی  ٙم سلـ) کك ربو ھك ح ك
طكش ب  ٙم٘کكش ہے" :ا ب ٌ

ے بھ ی م سلنٌنكق كے
ے لۓ
ے تك اى ه
ے ہكق ،اگ ٙلم کنٌٍے کی عالجیُ نہیق شکھ ت
ی كصنے ب ٌ کنٛلش ہك ج ه

بیُ النٌؿ سے کچھ شقـ ـقٙش کٙرل ،جس سے لم اب ًی ضىٖ گی چال سکیق" (عحیٔ اث ،ٙاىوكاؿ)۔

***
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رفعل " " 237
امٖار ب ٌ ہ و ی کی چٖب ق
ے اس بٌت کٌ ضٌمف ہے کل منٌف،
اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی ( کٌ ًظٌـ) افٙار کی لۓ
خكشاؽ کیٚا ،عالخ الش تعلیـ کی اشٖ ضٙلشتكق ،مچض ضٙلشتكق الش ت حسی ًی چٌج تكق 1میق سے ،اف

ے ل بٌ ى ئی رشچل كے نہیق،
کی بىیٌري ضٙلشبٌت اس اىٖاض میق یكشي کی چٌئیق،۔ حك لكگكق كے ى حى
ے کٌ فی ہك۔
ب لکل رشمیٌ ٌی رشجے كے ابؽ عٌـ شخص کی لۓ

_____________________

ے ہك گی ،الش بػی
بل رفعل امٖار بٌہ وی کی چٖ بتٌشہی ہے کل لم ايسٌف کی بىی ٌري ضٙلشت کی لۓ

ے ،کی  ،ًٚعالخ ،الش
شٙبعُ ا سالهی کٌ ـك صٖ ہے ،ب ل بىی ٌري ضٙلشت عٌـ طكش ب  ٙگھ ،ٙکھٌٍے بی ٌ

تعلیـ کی چٖ تؽ ہك تی ہے ،بىیٌري ضٙلشتكق کی تعی یف کی بھ ی کكشش کیگئی ہے کل لم ات ًی ہك جت ًی

ے خٌ ىٖاف لا لكق کی
کل اب ؽ متك سط خٌ ىٖاف كے فٙر کی متك سط ضٙلشت ہك ،ىل تك ب ہُ ال ىؼ

ضٙلشت کیطٙػ ربوھٌ چٌۓگٌ الش ىل بہُ ہی غٙبٍ کیطٙػ ،حغٙت ای ك ہٙب ٙن شضی اہلل عىل سے

مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :لم شخص حك ہنٌشي کسی جی  ٛکٌ سمل راش ہے،

ے گھ ٙىل ہك تك ابؽ گھ ٙبىٌمے ،سكاشي ىل ہك تك
ے لۓ
اگ ٙلم شٌري شٖم ىل ہك تك ابؽ شٌري کٙمے ،اگ ٙاس ه

ے عاللم اگ ٙکچھ الش ج نع کٙمے تك
ابؽ سكاشي کٌ اىتظٌـ کٙمے ،خٌرـ ىل ہك تك اب ؽ خٌرـ مے مے ،ا س ه

1

۔ بل تیٍكق ،ا ھؿ ػقل ل اصكؿ ػقل كے اغطالخی اؿفٌظ " :الغٙل شبٌت ل الحٌجیٌت ل التحسیىٌت" كے بٌلمقٌب ؿ

ے بٖف كے کسی عغك كے تلػ ہكٍے کٌ خطٙم
ہیق ۔۔۔اشٖ ضٙلشت لم  ،جسىی تهنی ؿ كے بغی ٙايسٌف کی چٌف بٌ اسه
ہكتٌہے ،مچض ضٙلشت لم ہے  ،جسىی تهنی ؿ ىل ہكٍے کی صكشت میق بل خطٙم تك نہیق ہكتٌہے  ،تٌھـ ايسٌف کی ضىٖ گی
مىقُ سے گ٘ش تی ہے  ،جیىی تحسیً ی چٌج ُ کٌ ىنی ، ٙاف رل نكق كے بعٖ آتٌہے ،بعًی اسىی تهنی ؿ سے ايسٌف کی ضىٖ گی
آسٌف ہك چٌ تی ہے۔
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قیٌ مُ كے رف ب طكش خیٌ ىُ کٍٙے لا مے كے ،ب ٌ ب طكش ح كش كے ىب ٌ چٌۓ گٌ" (ج سف چٖبّ ،ای ك

عییٖن ،اىوكاؿ)۔

***

رفعل " " 238
اسالهی معٌش ًٙکٌ تعٌلف
اسالـ ٍے ،اسالهی معٌ شٙم کك ىی ىی الش ب ٙہیٛگٌشي میق ابؽ رلس ًٙکی اعٌىُ ب ٙاستكاش کیٌ

ہے ،الش معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی ،ىی ىی کی ابؽ اھـ صكشت ہے ،کیكىکل بل افٙار معٌشٙم كے رشمیٌف،
ے اھـ
بٌہ وی شبط لتعلؼ عٌـ کٙكے ،الش اف کی شٌري کٙكے ،گھ ٙی سٌٍے کی طٌقُ بٚھٌک، ٙامُ کی لۓ

خٖمُ اى حٌـ رب تی نے۔

_____________________

ب ل رف عل ب تٌ تی ھی کل ا سالهی معٌ شٙم کی بىی ٌر ت عٌلف ،ىی ىی ،بھال ئی ،الش د مكي ب  ٙہے ،الش اس
ے بٚي اہنیُ ہے ،الش اجتنٌعی امٖار بٌہ وی ،ىی ىی ل ہنٖشري کی
تعٌلف میق امُ کی نصلحُ کی لۓ
ے کل اس تعٌلف كے ىتیحل میق اف افٙار کی مٖر ہكچٌ تی ہے حك شٌري
سٍ سے لاضٔ ش نؿ ہے ،اسلۓ
ے
ے ہیق م گ ٙلسٌئؿ می س ٙنہیق ہیق ،تك ب ل افٙار شٌري کٙكے اب ؽ خٌىٖاف کی بىی ٌر زاؿ س ه ت
کٙىٌ چ ٌہ ت
ے سک ٙکٙربٌ ہے۔
ہیق ،اس مسئ لل کك بہُ دفصیؿ سے ہـ ٍے بہ ل

***

رفعل " " 239
امٖار ب ٌ ہ و ی لاج ٍ اىراو حؼ
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اسالـ میق امٖار بٌہ وی ،کك ئی ایسی مف مٌ ٌی خیٙات نہیق ،حك لكگكق کی مٙضی ب ٙح ھكصري

گئی ہك کل چٌہیق تك ربق الش چٌہیق تك ىل ربق ،ب لکل اسالـ ٍے اسے متمكؿ لكگكق كے مٌؿ میق ابؽ

ے بغی ٙکل اس كے مست ح قیف کك ارا کٙىٌ
ے ،اجسٌف جتالۓ الش اچٌضت ر ب ۓ
ای سٌ حؼ قٙاش ربٌہے ،ج س
ے ابؽ ای سٌ ٹھكس ًظٌـ بىٌبٌہے ،حك متمكؿ
ىضـ ہے ،الش اسىی اف تؽ شسٌ ئی کك ی قی ًی بىٌٍے کی لۓ

لكگكق کی سمل راشي  ،الش ج هنٙاف کی سمل راشي رلنكق کك محیط ہے۔

---------------------------------------

اس رف عل کٌ کہ ىٌ ھی کل ا مٖار ب ٌہ وی اب ؽ طٙد کٌ لاج ٍ اىراو حؼ ہے ،الش اس ا مٖار
ے مت مكؿ لكگكق كے
بٌہ وی کٌ سٍ سے بٚا ن ظہ ٙغٙب ی كق الش محتٌحكق کی ضٙلشت ی كشي کٍٙے کی لۓ

مٌؿ ب ٙضکك'ن کٌ فٙض ہكىٌ ہے ،اس ضکك'ن کی ارائی گی كے ب عٖ بھ ی اگ ٙلكگكق کی ضٙلشت ی كشي نہیق ہك

شہی ہے تك ب ھ ٙچٌکـ لقُ م سلنٌنكق كے بی ُ النٌؿ سے اس خٙح کك ی كشا کٙب گٌ ،اس صكشت میق
ے مٌلٖاشلق سے ضبٙر س تی
ے ضٙلشي نہیق ہی کل غٙب ی كق کی ضٙلشت ی كشي کٍٙے کی لۓ
چٌکـ لقُ کی لۓ

ے مے۔
بی س

بل رفعل بطكش رلیؿ كے بعض قٙآ ٌی آبتیق الش چٖبثیق بیش کٙشہی ہے ،اششٌر بٌشي ہے:
ے ا وكاؿ سے
ٌهم بِ َها} ) (التكبۃ  ( 214 :اً ى ب ی آة ا ى ه
ُ {خذْ ِم ْن أ َ ْم َو الِ ِه ْم َ
صدَلَةً تُطَ ِّه ُر هُ ْم َوت ُ َز ِكّ ِ
ے)۔ 
ے الش ا ى نٌ ت ٛکی ل کی ح ۓ
ے الش اىک ك ب ٌؽ کی ح ۓ
عٖقل کی ح ۓ
ذار ِم َ
املِ َ
ٌن َوفِذً
ٌن َو الْعَ ِ
{ ِإ َّن َما ال َّ
ب َو الْغَ ِ
الرلَذا ِ
ٌن عَلٌَْ َهذا َو الْ ُم َإلَّفَذ ِة لُلُذوبُ ُه ْم َوفِذً ِ ّ
صدَلَاتُ لِلْفُمَ َر اء َو الْ َمسَا ِك ِ
ٰ
اّلل َو ابْ ِن السَّبٌِ ِل فَ ِرٌ َ
اّلل عَلٌِم َح ِكٌم } (التوبۃ  )62 :عٖقٌت (بعًی ضکكة لخی  ٙات )
ضةً ِ ّم َن ّ ِ
سَبٌِ ِل ّ ِ
اّلل َو ّ ُ
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تك ـفلسكق الش محتٌحكق الش کٌش کىٌف عٖقٌت کٌ حؼ ہے الش اف لكگكق کٌ ج ف کی تٌلیػ قلكب ميظكش

ہے الش غالوكق كے آضار کٙاٍے میق الش قٙضٖاشلق (كے قٙض ارا کٍٙے میق ) الش اہلل کی شام م ی ق الش

ے
ے بل حمكؼ) اہلل کی طٙػ سے ـقٙش ک ٙر ب ۓ
مسٌفٙلق ( کی مٖر) می ق (بھ ی بل مٌؿ خٙح کٙىٌ چٌہیۓ

ے لاى (الش) ج هنُ لاى ہے ۔
ے ہ ی ق الش اہلل چ ٌ ى ٌ
گۓ
ے ،ح ك
اّلل الَّ ِذي آتَاكُ ْم } (الٍكش  ( )44 :الش لكگكق کك اس مٌؿ می ق سے ر ب ح ۓ
{ َوآتُو هُم ِ ّمن َّما ِل َّ ِ

اہلل ٍے تنک ك رب ٌ ہے)۔

حغٙت اب ف عی ٌس ش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل
ے شلا ىل فٙمٌب ٌ تك اف سے ک ہٌ" :۔۔۔۔ اگ ٙلم ت و ہٌشي ب ٌت
لسلـ ٍے ج ٍ ح غٙت م عٌس کك ب نف کی لۓ

ے لگیق تك اىکك بتٌك کل اہلل ٍے اف ب ٙضکك'ن فٙض کی ہے ،ح ك مٌلٖاشلق سے لی چ ٌۓ گی الش غٙب ی كق
سى ٌ

کك رب ح ٌئیگی" ( عحیٔ چٖبّ ،عحٌد ستل اج نٖ راش هی)  ،الش ح غٙت ع ن ٙش ضی اہلل ع ىل سے

مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :اسالـ کی بىی ٌر ب ٌىٓ جی ٛلق ب ٙ

ہے ،اس بٌت کی گكاہی ربىٌ کل اہلل كے سكا کك ئی عی ٌرت كے ىئؼ نہیق ،الش دمحم علی اہلل علی ل لسلـ

اہلل كے بیغنی  ٙہیق ،ى نٌض بٚھ ىٌ ،ض کك'ن رب ىٌ ،جْ ک ٙىٌ الش شن غٌف كے شلضً شکھ ىٌ" ( عحیٔ چٖبّ،

ب خٌشي مسلـ تٙم٘ي يسٌ ئی)۔

***

رفعل " " 23:
امٖار ب ٌ ہ و ی كے حقٖاش
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اسالـ میق امٖار بٌہ وی كے حقٖاش ،معٌش ًٙكے ،مستقؿ بٌ عٌشضی طكش ب ٙاسالهی

ے کل بتیـ
ے ہیق ،حك اب ًی بىیٌري ضٙلشتیق یكشي ىل ک ٙبٌشہے ہكق ،جی س
من لهُ میق ـقیـ لم تنٌـ طیق

ے ،کنٛلش ل ىٌتكاق ،الش غٙبٍ ل محتٌخ لكؾ ،ىی ٛچٌرثٌت ل سٌى حكق كے ش نٌش لكؾ ،بٌ لم لكؾ حك
بؼ

چٌئ ٛمنفعتیق چٌعؿ کٍٙے کی ف ه ٙمیق قٙضٖاش ہك ک ٙقٙض ارا ىل ک ٙبٌشہے ہكق ،اف سٌشً چٌىت

كے مٌشً ہكۓ لكگكق میق مسلنٌف بٌ غی ٙمسلـ ہكٍے كے ل حٌظ سے کك ئی فٙؼ نہیق ہے۔

------------------------------------

ے:
بل رفعل امٖار بٌہ وی كے مست حؼ افٙار کٌ سک ٙک ٙشہی ہے ،اسىی کئی رلیلیق ہیق ،مى حنلل اىه

اششٌر بٌشي ہے:
ذار ِم َ
ذام ِل َ
ٌن َو ِفذً
ٌن َو الْ َع ِ
صدَلَاتُ ِللْفُمَ َر اء َو الْ َم َ
{ ا َّن َما ال َّ
ب َو الْغَ ِ
الرلَذا ِ
ٌن عَلَ ٌْ َهذا َو الْ ُم َإلَّفَذ ِة لُلُذو ُب ُه ْم َو ِفذً ِ ّ
سا ِك ِ
ٰ
اّلل َو ابْ ِن السَّبٌِ ِل فَ ِرٌ َ
اّلل عَلٌِم َح ِكٌم} (التكبل  ()71 :عٖقٌت (بعً ی ضکكة لخی  ٙات )
ضةً ِ ّم َن ّ ِ
سَبٌِ ِل ّ ِ
اّلل َو ّ ُ

تك ـفلسكق الش محتٌحكق الش کٌش کىٌف عٖقٌت کٌ حؼ ہے الش اف لكگكق کٌ ج ف کی تٌلیػ قلكب ميظكش

ہے الش غالوكق كے آضار کٙاٍے میق الش قٙضٖاشلق (كے قٙض ارا کٍٙے میق ) الش اہلل کی شام م ی ق الش

ے
ے بل حمكؼ) اہلل کی طٙػ سے ـقٙش ک ٙر ب ۓ
مسٌفٙلق ( کی مٖر) می ق (بھ ی بل مٌؿ خٙح کٙىٌ چٌہیۓ

ے لاى (الش) ج هنُ لاى ہے )۔
ے ہ ی ق الش اہلل چ ٌ ى ٌ
گۓ

ے صفحل ب  ٙگ٘ش ج ىی ہےلم
الش حغٙت ابف عیٌس شضی اہلل عىل کی لم چٖبّ ح ك ابھ ی بچھ ل

بھ ی اسىی رلیؿ ہے۔

***
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رفعل " " 241
اسالـ می ق امٖار ب ٌ ہ و ی ۔ مٌ لی عی ٌ ر تكق کی اسٌس
ے بہُ سے قكاىیف لًظٌوكق كے اھـ شٙعی ـقٌعٖ میق سے
اسالـ میق امٖار بٌہ وی ،ای س

ے
ابؽ ہے ،حك اسالهی معٌش ًٙکی اسٌس ہیق ،الش حك مٌ لی عیٌرات كے ىٌـ سے معٙلػ ہیق ،جی س

ے ،ع لل شج وی کٌ ج هـ ،عٌقلل کٌ ًظٌـ( قتؿ خطٌ كے خكف بہٌ کی
ے راشلق كے بٌہ وی ىٌف نػق
کل ضکكان ،شش ت

ے راشلق کی شٙکُ کٌ ًظٌـ) قكهی آمٖ ٌی کی ،امیٙلق لغٙب یكق میق
ارائیگی میق محٙـ كے ہـ چٖ شش ت

ميدفٌىل دقسیـ کٌ ج هـ ،بے سكري قٙضل ،ؽ فٌشً الش ى٘شبق لغیٙم۔

------------------------------

ے ب ہُ سے
ب ل رفعل اسالهی ًظٌـ میق امٖار ب ٌہ وی کی جیثی ُ کٌ سک ٙک ٙشہی ہے کل لم ،ای س

قكاىیف ل ًظٌوكق كے اہـ شٙعی ـقٌعٖ میق سے اب ؽ ہے ،ح ك اسالهی معٌش ًٙکی اسٌس ہیق ،الش

حك مٌ لی عیٌرت كے ىٌـ سے معٙلػ ہیق ،اس رفعل میق اسالـ كے مٌ لی ًظٌـ کی ح ك مثٌلیق ري گئی

ہیق اسىی کچھ حقی قتیق ہیق ،کچھ بىی ٌربق ہیق ،کچھ لاجی ٌت الش کچھ م ست حیٌت ہیق ،اسىی قٙآف الش
چٖبّ میق بہُ سٌشي رلی لیق ہیق حك ػ قل کی کتٌیكق میق ربوھ ی چٌسکتی ہیق۔

***

تی سٙا وكضكع
رفعل " " 242
امٖار ب ٌ ہ و ی كے دفصیلی ا ج نٌمٌت
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امٖار بٌہ وی کی بٌبىٖي كے شٙعی اج نٌمٌت بتٖشبْ کیھ ی "فٙضیُ" کی ش نؿ میق ہكتے

ہیق  ،الش کیھ ی "است حیٌب" کی صكشت میق ،اس طٙد (امٖار بٌہ وی کی) حقٖاشي كے رائ ًٙبھ ی
ے) کٌ
ے کل عٌجٍ مٌؿ الش حقٖاش کی قٙابُ(شش ت
گكىٌگكق ہیق ،ای سٌ کئی ل حٌظ سے ہكتٌہے ،جی س

رشچل،الش مٌؿ ب ،ٙاض شلۓ شٙبعُ عٌئٖ ہكٍے لامے مچعكؿ کی نكعیُ کل آبٌ لم "فٙض" ضکكان ہے،

بٌ ىضهی ىٌف نػقل ہے ،بٌ اب ًی مٙضی سے ري چٌٍے لا لی خیٙات ،ىی ٛحقٖاش کی نكعیُ كے اعتیٌش سے

کل آبٌ لم اشٖ ضٙلت ہے ،بٌ مچض ضٙلت ہے ،بٌ ت حسی ًی ضٙلشت  ،الش اس سیٍ كے ل حٌظ سے

جس كے ط فیؿ بل ضٙلت لحكر میق آ ئی کل آبٌ لم کك ئی میٌد منفعُ ہے ،بٌ کك ئی جیٙي طٌقُ
ے ٹھكس ًظٌـ كے
ے ابؽ ای س
ے بھی لت
ہے ،بٌ ىٌچٌئ ( ٛالش ىٌقٌب ؿ ق یكؿ ) تصٙفٌت  ،بل رائ ًٙبھی لت

ے ہیق ،ج تی کل اسالـ سے متعلؼ بل
ت حُ ،جس کی کكئ ًظی ٙنہیق ،یكشً معٌش ًٙکٌ اچٌطل کٙلی ت

ے آبٌہے ،اس سٍ کی بٌبُ
ب حٌطكش ب ٙکہٌ گیٌ ھیکل لم ای سٌ م٘ھٍ ہے ،حك غٙب یكق ل نظلكوكق کی لۓ

ػ قل اسالهی کی کتٌیكق میق م٘کكش اس كے دفصیلی اج نٌـ کیطٙػ شحكع کیٌ چٌۓ۔

____________________

ے ػ قل کی
ب ل رفعل امٖار ب ٌہ وی کی کچھ مخ ت ص ٙدفصیؿ ب یش ک ٙشہی ہے ،مٛب ٖ دفصیؿ کی لۓ
کتٌیكق سے شحكع کٙبق۔

رلسٙي فصؿ
ع لل ش ج و ی
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ے
ب ل ف صؿ ع لل شج وی كے ـف ہكـ کی ت حٖب ٖ ک ٙتی ہے ،ىی  ٛع لل شج وی کی اہنی ُ الش ا س ه
ے بتٌ تی ہے ،اسنیق تیف رفعٌت ہیق۔
ط ٙیق
***
رفعل " " 243
ـفہكـ کی لضٌجُ ل يشٌىٖہی
_2شجـ كے ؿف ظی معًی ہیق؛ اب ًی مٌق كے ش هـ میق ايسٌف كے ت خلیؼ بٌٍے ،الش اسىی بىٌلث

ے
ے راش ہیق ،خكام بل مٌق خہ تی شش ت
لسٌخُ كے مهنؿ ہكٍے کی جگل  ،بہٌق اس سے مٙار شش ت

راش ہكق بٌ بٌة خہ تی ہكق۔

ے راشلق سے ىٌطل حكص ٍے کٌ نطلٍ بل ھیکل رلس ًٙتنٌـ لكگكق سے
_ 3ع لل شج وی ،بٌ شش ت
ے سٌتھ جسف سلكؽ الش ىی ىی ل بہال ئی کی چٌۓ ،ىی ٛاىکك حمكؼ ل لاجیٌت الش مست حیٌت
ے اى ه
بہ ل
ے چٌئیق۔
ارا ک ۓ

ے راشي کی ىٛرب ىی الش رلشي
ے راشلق سے ،اس ع لل شج وی الش ىٌطل حكص ٍے کٌ ج هـ ،شش ت
_ 4شش ت
ے
كے ل حٌظ سے فٙض ،لاجٍ ،الش مست حٍ کی صكشت میق متٍكع الشمختلػ ہكتٌ ہے ،بہ ل
ے ابثٌش ل
ے بعٖ ہك ،ج تی کل بل ع لل شج وی ،لالٖبف کی لۓ
سٍ سے ىٛرب ىی ،بہ ٙلم حك قٙبُ میق اس ه

قٙبٌ ٌی تؽ بہكىٓ چٌ تی ہے  ،کیكىکل لہی (ايسٌف كے) لحكر میق آٍے کٌ سیٍ ہیق  ،الش تنٌـ

اسالهی ًعكص ل تعلینٌت میق مٌق کك بٌة ب ٙفكقیُ ري گئی ہے۔

-----------------------------------

بل رفعل ع لل شج وی کٌ ـفہكـ ل مٙار بیٌف ک ٙشہی ہے:
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٭ جىٌى حل بہال بىٖ شجـ كے ؿف ظی مع ًی بتٌتٌ ہے ،اسنیق رلنكق طٙػ كے ششتل راش شٌمؿ

ہیق ،چٌہے بل مٌق خہ تی ہكق بٌ بٌة خہ تی ،بػی شٙعی اغطالد کٌ شج حٌف ہے ،حغٙت عی ٖ اہلل ب ف

ربىٌش کی چٖبّ اسىی رلیؿ ہے ،ح ك لم حغٙت عی ٖ اہلل ب ف عن ٙشضی اہلل ع ًہنٌ سے شلاب ُ کٙتے

ے میق مال قٌت ہك ئی ،عی ٖ اہلل ب ف ع ن ٙش ضی اہلل
ہیق ف ٙمٌتے ہیق کل اب ؽ ب ٖل سے م کل كے شا س ت

ے س ٙب  ٙشکھٖبٌ،
ے س ٙکٌ عنٌمل ا س ه
ے گٖنے ب  ٙب ٹھٌ لی ٌ ،ا ب ٌ
ے سٌتھ ا ب ٌ
ع ًہنٌ ٍے اسکك سالـ کیٌ ،الش ا ب ٌ
ے كے عٌري
ے ،ب ل ب ٖل لكؾ تك چ لٌ
ے ہیق کل ہـ لكگكق ٍے کہٌ" :اہلل آب کك احھٌ شک ل
عیٖ اہلل بف ربىٌش کہ ت

ہكتے ہیق" تك ابف عن ٙشضی اہلل ع ًہنٌ ٍے فٙمٌبٌ" :نہیق بل می ًٙلالٖ عن ٙبف خطٌب كے رلسُ
ے ،الش میق ٍے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے سىٌ ہیکل سٍ سے ب ٚي ىی ىی ب ل ہی کل کك ئی شخص
تل

ے لالٖ كے رلستكق سے احھٌ سلكؽ ک( "ًٙعحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔
ابٌ

*رلسٙا ب ىٖ شٙبعُ کی ا غطالد میق ع لل شج وی كے مع ًی بتٌتٌ ہے ،الش لہی اس آئیف کٌ

ے راشلق سے ىٌطل ح كصٍے کٌ نط لٍ ب ل
ـكعكر بھ ی ہے ،بىٖ کٌ کہىٌ ہے :ع لل شج وی ،بٌ ش ش ت

ے سٌتھ ج سف سلكؽ الش ىی ىی ل بھال ئی کی چ ٌۓ ،ىی ٛ
ے ،اى ه
ہیکل رلس ًٙتنٌـ لكگكق سے بہ ل

ے چٌئیق ،اسطٙد ع لل شج وی كے معًی ہكچٌتے
اىکك ،حمكؼ ل لاجیٌت الش مست حیٌت ارا گ ۓ

ے سٌتھ بھال ئی ک ٙىٌ الش
ہیق تنٌـ ششتل راشلق كے سٌتھ اح ھٌ سلكؽ ک ٙىٌ ،اف ب  ٙشػقُ کٙىٌ اى ه

اى نٌ خیٌؿ شکھىٌ ،چٌہے لم لكؾ بٙا بٙتٌك ب ٌ ب ٙا سلكؽ کٙبق ،الش ق طع شج وی کٌ نط لٍ م٘کكشم

تنٌـ صفٌت کك رشگ٘ش کٙربىٌ الش اف سے بے التفٌ تی۔

حغٙت ایك ہٙبٙم شضی اہلل عىل کی چٖبّ اسىی رلیؿ ہے کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ

ٍے فٙمٌبٌ" :اہلل تعٌ لی جٍ مخلكؼ کی خل قُ سے فٌشغ ہكۓ تك ششتل راشي کھٚي ہك ئی الش کہٌ کل
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بل تك قطع شج وی سے آب ىی بىٌم میق آىیكامے کٌ ـ قٌـ ہے ،تك اہلل تعٌ لی ٍے اس سے کہٌ کل کی ٌ تـ ی سىٖ
ے ،الش اس سے کِ چ ٌكق ح ك ت و ہیق کٌٹے؟
کٙل گی کل میق اس سے ج ٚا ش ہكق ح ك ت و ہیق ح كصً شک ل

ششتل راشي ٍے کہٌ خی ،تك اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ" :ای سٌ ہی ہكگٌ" ب ھ ٙى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے

فٙمٌبٌ :اگ ٙچٌہك تك بل بٚه لك:
ض َوتُمَ ِطّعُذوا أ َ ْر َحذا َمكُ ْم أ ُ ْولَئِذذنَ الَّذ ِذ َ
سذدُوا فِذذً ْ
ص ذ َّم ُه ْم
اّلل فرا َ
{ ف َهذ ْل عَسَذٌْت ُ ْم ِإن تَذ َذولٌَّْت ُ ْم أَن تُفْ ِ
ال َ ْر ِ
ٌن لَعَ ذنَ ُه ُم َّ ُ
ار هُ ْم} (دمحم ( )34 – 33:اً مىٌػمك!) تـ سے عحٍ نہیق کل اگ ٙتـ چٌک ـ ہك چ ٌك تك ملؽ
َو أَعْ َمى أَبْ َ
ص َ
ے ششتكق کك تكص زالك بػی لكؾ ہی ق ج ف ب ٙاہلل ٍے لعىُ کی ہے الش اف (كے
م ی ق خٙا پی کٍٙے لگك الش ا بٌ

کٌنكق) کك بہٙا الش (اف کی ) آىوھكق کك اىٖھٌ کٙر ب ٌ ہے ) ( عحی ٔ چٖب ّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

٭ تی سٙا ب ىٖ ع لل شج وی کٌ ج هـ بتٌش ہٌ ہے ،کل لم اس ب ىٖ میق لاشر ا سیٌب کی ب ىٌ ب  ٙفٙض،

لاجٍ ،الش مست حٍ کی صكشت میق متٍكع الش گكىٌ گكق ہكتٌ ہے۔

ع لل شج وی تك قطعی طكش ب ٙلاجٍ ہے ،الش ششتل راشي کٌ تكصىٌ بٌدفٌؼ علنٌو جٙاـ ہے ،ب لکل

بعض ػلہٌو كے ىٛربؽ اس نٌ شنٌش گىٌم کییٙم میق ہكگٌ۔

ع لل شج وی كے کئی رشچٌت ہیق ،بعض بہُ اعلی رشچٌت كے ہیق ،مگ ٙسٍ سے ار ٌی رشچ ل

عٙػ بٌت جیُ كے سشبعل ب ٌ سالـ كے سشب عل ششتل راشي ب ٌ قی شکھىٌ ہے ،م گ ٙب ل لالٖبف كے معٌم لل

ے عاللم الش رلس ًٙش شتل راشلق سے ج سف سلكؽ سىُ ہے ،مٌق كے سٌتھ
میق لاج ٍ ہے ،اى ه
ے کٌف ٙلالٖبف كے سٌتھ
ے کٌ ا ب ٌ
ے سلكؽ کٌ رشچ ل ب ٌة سے سلكؽ سے ضب ٌرم ہے ،الش م سلنٌف بی ٹ
اح ل
ذاحبْ ُه َما فِذذً الذدُّنٌَْا َمعْ ُروفًذذا }(ؿ قنٌف )26 :
صذ ِ
سلكؽ م ست حٍ ہے ،ب ل اششٌر ب ٌشي اسىی رلی ؿ ہے{:و َ
ے سٌتھ ر ىی ٌ می ق احھٌ سلكؽ شکھك) ۔
( ا ىه
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ے سٍ سے ضب ٌرم
ش شتل راشلق كے سٌتھ ج سف سلكؽ کٌ رشچ ل مت ٍكع ہے ،لا لٖبف ا س ه

مست حؼ ہیق ،ع لل شج وی کٌ بل نطلٍ نہیق کل عٙػ انػی لكگكق سے احھٌ سلكؽ شلا شکھٌ چ ٌۓ ح ك
ے سٌتھ ششتل
ے ہكۓ ہیق ،بل تك بٖلل ہے ،ب لکل اہـ جی ٛبل ہیکل آة اسه
ے سٌتھ ششتل راشي قٌئـ شک ل
آب ه

ے سٌتھ ششتل تكص شہٌ ہے۔
حكصبق حك آب ه
ے چٌىٌ ،ضٙلشت
ے کی لۓ
ے سلكؽ سے قٌئـ ہكچ ٌ تی ہے ،مثال م لٌ
ع لل شج وی ہ ٙطٙد كے اح ل
ے ب ہؿ کٙىٌ ،خط ل کتٌب ُ كے سشب عل بھ ی ب ل کٌـ کی ٌ چٌسکتٌ ہے ،م گ ٙب ل
كے لقُ مٖر کٙىٌ ،سالـ کی لۓ

سلكؽ لالٖبف كے سٌتھ کٌ فی نہیق ہے ،اف سے عٙػ خط ل کتٌبُ كے سشبعل سلكؽ کٌ فی نہیق ہے،
ے کی شغی ُ کٌ اظ ہٌش کٙبق ،ا سی طٙد ش شتل راشلق سےج سف
خٌص طكش سے ا سكقُ ج ٍ لم م لٌ
ے غٙب ٍ ل ىٌراش ش شتل راشلق
ے چ ٌئیق ،مٌ لٖاش ششتل راش ا ب ٌ
ے خٙح ک ۓ
ے کٌ فی ھی کل اف ب  ٙبی س
سلكؽ کی لۓ
ے چ ٌئیق ،ب ل ع لل شج وی میق شنٌش نہیق ہكگٌ ب لکل اى ىی مٌ لی اعٌىُ ب ھ ی
ے کی لۓ
كے ب ٌس عٙػ م لٌ

کٙبق۔

ے کٌ فی ہیکل ششتل راشلق كے سٌتھ بٙا سلكؽ کیٌ چٌۓ ،ب ٌ
ے تكصٍے ) کی لۓ
الش قطع شج وی (شش ت

ےش شتل راشلق كے سٌتھ اح ھٌ سلكؽ شلا شکھتٌ تھٌ ،اى ىی
احھٌ سلكؽ تٙؽ کٙربٌ چٌۓ ،اب ؽ شخص ا ب ٌ

مٌ لی اعٌىُ کٙتٌ تھٌ اچٌىؽ بغی ٙکسی ع٘ش شٙعی كے بل احھٌ سلكؽ ختـ کٙرً ،ب ٌ مٌ لی اعٌىُ ختـ

کٙرً ،بل بھ ی قطع شج وی میق شنٌش ہكتٌ ہے ،بعض علنٌو ٍے تك اسکك گىٌم کییٙم میق شنٌش کیٌ ہے۔

اف اج نٌمٌت کی ر لیؿ كے طكش ب ٙکئی آبتیق الش چٖبثیق بیش کی چٌسکتی ہیق ،مثٌؿ كے طكش
ب ٙاششٌر بٌشي ہے :
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ذار ِذي
ٌن َو الْ َج ِ
اّلل َو ََ تُش ِْركُو ا ْ ِب ِه شٌَْئًا َو ِبالْ َو الِدٌَْ ِن ِإ ْحسَذانًا َو ِبذ ِذي الْمُ ْربَذى َو الٌَْتَذا َمى َو الْ َمسَذا ِك ِ
{ َو اعْبُدُو ا ْ ّ َ
ب َمذن ك َ
ذور ا}
اّلل  ََ ٌُ ِح ُّ
ب َو ا ْب ِن ال َّ
ص ِ
ب َو ال َّ
َذان ُم ْختَذا ًَ فَ ُخ ً
ب ِبال َجن ِ
اح ِ
الْمُ ْر َبى َو الْ َج ِار الْ ُجنُ ِ
س ِبٌ ِل َو َما َم َلكَتْ أ َ ٌْ َمانُكُ ْم ِإ َّن ّ َ
(الىسٌو  (،)47 :الش اہلل ہی کی عیٌرت کٙل الش اس كے سٌتھ کسی جی ٛکك شٙبؽ ىل بىٌك الش مٌق بٌة

الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش محتٌح كق الش ششتل راش ہنسٌئ ی كق الش ا جى ب ی ہنسٌئ ی كق الش
ے می ق ہكق سٍ كے
ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش حك لكؾ توہٌشً قی ض
شػ ق ٌئے بہلك (بعًی بٌس بی ٹھٌ

سٌتھ اجسٌف کٙل کل اہلل (اجسٌف کٍٙے لالكق کك رلسُ شکھتٌ ہے الش) تکی  ٙک ٍٙے ل امے ب ٚا ئی

مٌ شٍے ل امے ک ك رلسُ نہ ی ق شکھتٌ ) ۔
اّلل ك َ
اّلل الَّ ِذي تَسَاءلُ َ
َذان عَلَذٌْكُ ْم َرلٌِبًذا} (الى سٌو  ( ) 2 :اہلل سے زشل
ون بِ ِه َو ال َ ْر َحذا َم إِ َّن ّ َ
{ َو اتَّمُو ا ْ ّ َ
ے ہك ،الش قٙب بی ششتل میق بھ ی اہلل سے زشل  ،ب ال
ج س نٌ لاسطل رب ه ٙتـ ابؽ رلس ًٙسے ابىٌ حؼ مٌىگ ت
ے ہكۓ ہی ق )۔
شی ل اہلل تـ ب ً ٙظ ٙش ک ل
صذ َل َوٌَ ْخش َْذو َن َربَّ ُهذ ْم َوٌَ َخذافُ َ
ٌن ٌَ ِصلُ َ
{ َو الَّ ِذ َ
الحسَذابِ} (الٙعٖ ،)32 :
ون سُذو َء ِ
اّلل ِبذ ِه أَن ٌُو َ
ون َما أ َ َم َذر ّ ُ
ے
ے الش ا ب ٌ
ے کٌ اہلل ٍے جهـ ربٌ ہے اف کك حكصً ش کھ ت
( ا لش ج ف (ششتل ہٌئے قٙابُ) كے حكصً شکھٌ

ے ہ ی ق )۔
ے ا لش ب  ًٙجسٌب سے خكػ ش کھ ت
ب ٙلشرگٌش سے ز شتے ش ہ ت
س َ
سنًا } (العى ه یكت ( )9 :ہـ ٍے اي سٌف کك تٌکی ٖي ج هـ رب ٌ ہی کل لم
ان ِب َو ا ِلدَ ٌْ ِه ُح ْ
اْلن َ
{ َو َو َّ
ص ٌْنَا ْ ِ
ے لالٖبف کی سٌتھ احھٌ سلكؽ ک )ًٙ۔
ابٌ
{ َولَ َ
ضى َربُّنَ أَ ََّ تَعْبُدُو ا ْ إِ ََّ إٌَِّاهُ َوبِالْ َو الِدٌَْ ِن إِ ْحسَذانًا إِ َّمذا ٌَذبْلُغَ َّن ِعنذدَنَ الْ ِكبَ َذر أ َ َحذدُ هُ َما أ َ ْو ِكالَ هُ َمذا فَذالَ تَمُذل
ار َح ْم ُه َمذا كَ َمذا َربٌََّذانًِ
ض لَ ُه َما َجنَا َ
ف َو ََ تَنْ َه ْر هُ َما َولُل لَّ ُه َما لَ ْو ًَ ك َِرٌ ًما۔ َو ا ْخفِ ْ
لَّ ُه َمآ أ ُ ّ ٍ
ب ْ
الر ْح َم ِة َولُل َّر ّ ِ
ح الذُّ ِّل ِم َن َّ
ت ذَ ا الْمُ ْربَذذى َحمَّذذهُ
َذذان لِر َ َّو ابِ َ
ٌن فَإِنَّذذهُ ك َ
صذذالِ ِح َ
ذذور ا۔ َوآ ِ
سذذكُ ْم إِن تَكُونُذذو ا ْ َ
ٌر ا۔ َّربُّكُذذ ْم أَعْلَذذ ُم بِ َمذذا فِذذً نُفُو ِ
َ
ذذٌن غَفُ ً
ص ذ ِغ ً
س ِك َ
ٌر ا} (ا َسراء  ( )26 :ا لش توہٌشً بٙلشرگٌش ٍے اششٌر فٙمٌبٌ ہے کل
ٌن َو ا ْب َن ال َّ
َو الْ ِم ْ
س ِبٌ ِل َو ََ ت ُ َب ِذّ ْر ت َ ْب ِذ ً
اس كے سكا کسی کی عیٌرت ىل کٙل الش مٌق بٌة كے سٌتھ بھال ئی کٙتے شہك۔ اگ ٙاف م ی ق سے ا ب ؽ ب ٌ
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ے بٚھٌبے کك بہىٓ چٌئیق تك اف کك اػ تؽ ىل کہىٌ الش ىل انہیق حھ ٚکىٌ الش اف سے
رلنكق توہٌشً سٌمٌ

ے شہك الش اف كے حؼ میق رعٌ کٙل کل اً
ب ٌت ارب كے سٌتھ کٙىٌال ش عحٛل ىیٌض سے اف كے آلے حھ ه
ُ
ے بحیف میق (شػقُ سے) بٙلشش کی ٌ ہے تك بھ ی ا ف (كے چٌؿ) ب ٙ
ب ٙلشرگٌش جیسٌ انہكق ٍے مچل

ش جنُ فٙمٌ۔حك کچھ توہٌشً رلكق میق ہے توہٌشا بٙلشرگٌش اس سے ب خك پی لاقػ ہے۔ اگ ٙتـ ىیؽ

ے لاى ہےالش ششتل راشلق الش محتٌحكق الش مسٌفٙلق کك
ہ كلے تك لم شحكع ىٍے لالكق کك بخش ر بٌ
ُ
اف کٌ حؼ ارا کٙل الش فغكؿ خٙخ ی سے مٌؿ ىل ا صاك )۔

الش حغٙت عی ٖ اہلل ب ف م سعكر شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى ب ی

کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ سے یكح ھٌ " :کكف سٌ عنؿ اہلل کك ضب ٌرم ی سىٖ ہے ؟ آة ٍے اششٌر فٙمٌب ٌ :

ے لقُ ب ٙىنٌض" میق ٍے بھ ٙیكح ھٌ " :ب ھ ٙکكف سٌ" آة ٍے فٙمٌب ٌ" :لالٖبف كے سٌتھ اح ھٌ سلكؽ
"ا ب ٌ

الش اى ىی ف ٙمٌىیٙراشي" میق ٍے ب ھ ٙیكح ھٌ" :الش کكف سٌ" آة ٍے فٙمٌب ٌ" :اہلل كے شا ستل میق خ ہٌر"

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت ای ك ہٙب ٙم شضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل

ے لالٖ کك غالهی کی
ے لالٖبف کك اس سے احھٌ بٖلل نہیق رً سکتٌ کل ا ب ٌ
لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :کك ئی بیٹٌ ا ب ٌ

چٌ لُ میق ب ٌۓ تك اى کك خٙب ًٖ الش ب ھ ٙآضار کٙرً" ( عحیٔ چٖبّ ،م سلـ) ،الش آة ہی سے

مٙلي ہے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ح ك شخص اہلل الش ی كـ آخٙت ب  ٙاب نٌف شکھتٌ

ے هہ نٌف کی ضیٌفُ ک ،ًٙالش ح ك کك ئی اہلل الش آ خٙت ب  ٙاب نٌف شکھتٌ ہك لم ع لل شج وی
ہك ،لم ا ب ٌ

ک ،ًٙالش ح ك کك ئی اہلل الش آ خٙت ب  ٙاب نٌف شکھتٌ ہك لم احھ ی ب ٌت ک ًٙب ٌ خٌوكش ش ہے" ( عحیٔ

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔
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ب ل چٖبّ ب ھ ی آة ہی سے مٙلي ہے کل اب ؽ شخص ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ کی

ےل گٌ کل کكف می  ًٙج سف سلكؽ کٌ ضب ٌرم م ست حؼ ہے ؟(ح كاب
خٖمُ میق چٌ ض ٙہكک ٙیكحھ ٌ
ے صفحٌت ب ٙگ٘ش ج نٌ ہے) آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے تیف بٌش مٌق کٌ ىٌـ لیٌ الش حكتھ ی بٌش ب ٌة
بچھ ل

کٌ ىٌـ لیٌ تھٌ۔

الش حغٙت ای ك ہٙب ٙم ش ضی اہلل عىل ہی سے ب ل چٖبّ بھ ی مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل

ے ی كصنے مٌق ب ٌة ب ٌ رلنكق میق
علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :تیٌم ہكا ،تیٌم ہكا ،تیٌم ہكا لم شخص ح ك ا ب ٌ

سے کسی ابؽ کك بٌۓ الش جىُ ىل چٌعؿ کٙس نٌ" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔

الش حغٙت ايس ش ضی اہلل عىل سے ب ل چٖبّ مٙلي ہے کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ

ے کل
ے شضؼ میق کشٌر گی ہك الش عن ٙطكبؿ ہك تك اسکك چٌہ ۓ
ٍے فٙمٌبٌ" :حك شخص بل چٌہتٌ ہیکل اس ه

ع لل شج وی سے کٌـ لیٌ ک( "ًٙعحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

ے ى خلستٌف کیكچ ل
الش حغٙت ايس شضی اہلل عىل ہی سے مٙلي ہیکل حغٙت ایك طلحل ا ب ٌ
ے ،اى نٌ سٍ سے ی سىٖبٖم کھ ح كش کٌ ب ٌغ
ے چ ٌتے ت ل
سے مٖب ىل كے سٍ سے مٌ لٖاش اًصٌشي سنچل
ے تھٌ ،ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ اک ث ٙا سنیق ت شٙیػ مے
بی ٙچٌو کٌ تھٌ ،ح ك م س حٖ كے سٌمٌ

ے ،الش جٍ بل آبُ ىٌضؿ ہك ئی( :تـ لكؾ ىی ىی كے اعلی رشچل کك اسكقُ تؽ
چٌتے ،اس نٌ می ٹھٌ بٌ ٌی بی ت
ے خٙح ىل کٙل ) (آؿ عنٙاف  ،):3 :تك ای ك
ے جٍ تؽ کل تـ ابىٌ ی سىٖبٖم مٌؿ اہلل کی لۓ
نہیق بہكىٓ س ه ت

ے الش فٙمٌب ٌ کل "اہلل ت عٌ لی فٙمٌشہٌ ہے ( :تـ ىی ىی كے
طلحل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ كے ب ٌس گ ۓ
ے عٖقل کٙربتٌ ہكق الش امیٖ کٙتٌ
۔۔الٕ) الش میٙا سٍ سے ی سىٖبٖم بٌغ "بیٙچٌو" ہے ،لم میق اہلل کی لۓ

ے آة اسکك خ ہٌق مىٌسٍ سنچھیق خٙح کٙربق"
ہكق کل ب ل ىی ىی اہلل كے ب ٌس وكح كر ملی گی ،ا سلۓ
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شسكؿ اہلل علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ " :اشً لم تك بہُ فٌئٖم مىٖ چٌئٖار ہے ،لم تك ب ہُ فٌئٖم

ے ششتل راشلق میق خٙح
مىٖ چٌئٖار ہے ،تـ ٍے حك کہٌ میق ٍے سف لیٌ ،میٙا خیٌؿ ہیکل تـ اسکك ا ب ٌ

ے ششتل راشلق
کٙرل" حغٙت ای ك طلحل ٍے فٙمٌب ٌ" :ضٙلش ای سٌ ہی کٙلى گٌ" الش ب ھ ٙانہكق ٍے اسکك ا ب ٌ

میق دقسیـ کٙربٌ۔ (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

حغٙت عی ٖ اہلل ب ف عنٙل ب ف ال عٌص شضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل اب ؽ

ےل گٌ کل میق آة سے ہ حٙت الش خہٌر کی بیعُ
شخص ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے بٌس آک ٙکہ ٌ

کٙتٌ ہكق ،الش اہلل سے اس نٌ اج ٙچٌہتٌ ہكق ،تك آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے یكح ھٌ" :ت و ہٌشً لالٖبف

میق سے کك ئی ضىٖم ہیق" ؟ تك اس ٍے کہٌ :ہٌق رلنكق بٌجی ٌت ہیق ،تك اہلل كے شسكؿ علی اہلل علی ل

ے بٌلحكر تـ اہلل سے اج ٙمٌىؾ شہے ہك؟" اس ٍے کہٌ :ہٌق ،تك آة علی
لسلـ ٍے اس سے یكحھٌ" :اس ه

ے سٌتھ احھ ی طٙد ب یش آك (اح ھٌ ب ٙتٌك
ے لالٖبف كے ب ٌس چ ٌك الش اى ه
اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ا ب ٌ

کٙل)" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي م سلـ) ،الش اب ؽ شلاب ُ انػی سے مٙلي ہی کل اب ؽ شخص آب ٌ الش

خہٌر کی اچٌضت مٌىگی ،تك آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے رشبٌفُ فٙمٌب ٌ" :ت و ہٌشً لالٖبف ضىٖم ہیق' ؟

اس ٍے کہٌ :خی ،تك آة علی اہلل علیل لس لـ فٙمٌبٌ" :تك اف میق خہٌر کٙل"۔

الش حغٙت عٌئشل شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي ہے فٙمٌ تی ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ
ے ح كصا ،اہلل ٍے اسکك ح كصا ،الش
ٍے فٙمٌب ٌ" :ششتل راشي عٙش سے لی ٹی کل ش ہی ہے" :ج س ٍے مچل
ے ح ھكصا اہلل اسے ح ھكص رب گٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔
جس ٍے مچل

الش اـ المكمىیف حغٙت میمكىل سے مٙلي ہیکل انہكق ٍے اب ًی بٌىٖي آضار کٙري ،ى ب ی کٙبـ

علی اہلل علیل لسلـ کك اسىی اطالع نہیق ري ،ج ٍ حغٙت میمكىل شضی اہلل ع ًہٌ کی ب ٌشي كے رف
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آة علی اہلل علیل لسلـ تشٙیػ ىۓ تك حغٙت میمكىل ٍے بتٌبٌ کل میق ٍے بٌىٖي آضار کٙري ،تك

ے ک سی ش شتل راش کك
ش سكؿ اہلل علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے یكح ھٌ" :اح ھٌ تـ ٍے آضار کٙرب ٌ ؟ ،اگ ٙتـ ا ب ٌ

ربٖبتیق تك ت وہیق ضبٌرم ثكاب ملتٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت ضبىٍ ضلچۂ عیٖ اہلل بف مسعكر شضی اہلل ع ًہنٌ سے مٙلي ہیکل ى ب ی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :عٖقل کیٌ کٙل چٌہے لم ت وہٌشً ضیكش ہی کیكق ىل ہكق" آة فٙمٌ تی ہیق کل

میق عیٖ اہلل بف مسعكر شضی اہلل عىل كے بٌس آ ئی الش اف سے کہٌ کل تـ غٙب ٍ آرهی ہك ،الش اہلل كے

شسكؿ ٍے ہنیق عٖقل کٙىی نٌ ج هـ فٙمٌب ٌ ہے ،تـ سشا شسكؿ اہلل علی اہلل علی ل لسلـ كے ب ٌس چ ٌکٙ

یكح ھك کل کی ٌ میق ب ل عٖقل ت و ہیق رً سکتی ہكق؟ اگ ٙن ہیق تك ب ھ ٙمیق ک سی الش کك رب ٖلق" تك

حغٙت عیٖ اہلل ٍے فٙمٌبٌ" :نہیق تـ چٌک ٙیكحھ لك ،تك میق شسكؿ اہلل علی اہلل علی ل لسلـ كے ب ٌس

ے ى نلی تك ربوھٌ کل ابؽ اًصٌشي خٌتكف بھ ی اسی طٙد کٌ سكاؿ لی ه ٙى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل
چٌٍے کی لۓ

لسلـ كے رشلاضم ب ٙکھٚي ہیق ،الش ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی ہییُ سے اىٖش چ ٌ نہیق ب ٌشہی ہیق،
ے میق حغٙت ب الؿ ش ضی اہلل عىل اىٖش سے ى نؿ ک ٙآۓ تك ہـ رل نكق ٍے اف سے ک ہٌ کل سشا آة
ا تٌ

چ ٌک ٙحغكش علی اہلل علی ل لسلـ سے یكحھ لیق کل رشلاضً ب  ٙرل عكشتیق کھٚي ہیق ،الش یكحھ ش ہی

ے بتیـ ب حكق کك حك اى ىی سٙب ٙس تی میق ہیق ،ب طكش عٖقل كے اب ىٌ
ے ظكہٙلق کك ،الش اى ه
ہیق کل کیٌ لم ا ب ٌ

مٌؿ رً سکتی ہیق ،م گ ٙح غكش کك ب ل مُ بتٌ ىٌ کل ہـ لكؾ کكف ہیق" ح غٙت ب الؿ شضی اہلل ع ىل

ے الش حغكش علی اہلل علیل لسلـ سے بل سكاؿ یكحھٌ تك حغكش علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ :
اىٖش گ ۓ

"اىکك رل رل ثكاب ملیق لے ،عٖقل کٌ بھ ی الش ع لل شج وی کٌ بھ ی" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔
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الش حغٙت سفیٌف شضی اہلل ع ىل سے اى ىی ہ ٙقؿ كے قصل لا لی طكب ؿ چٖبّ میق مٙلي

ہیکل ہٙقؿ ٍے حغٙت ایك سفیٌف شضی اہلل عىل سے یكح ھٌ" :لم (ى ب ی علی اہلل علی ل لسلـ ) ت و ہیق

ے ہیق" :ت ًہٌ اہلل کی عی ٌرت کٙل،
ے ہیق" ایك سفیٌف شضی اہلل عىل ٍے کہٌ کل لم کہ ت
کس جی ٛکٌ ج هـ ر ب ت

ے آب ٌو ل اچ ٖار کی ب تٌئ ہكي (شلاب تی) جی ٛلق کك ح ھكص رل،
ے سٌتھ کسی کك شٙبؽ مُ ب ىٌك ،ا ب ٌ
اس ه

ے ہیق" ( عحیٔ
ے سٌتھ ہنیق ىنٌض کٌ ،عٖقل ل خیٙات کٌ ،بٌکٖامًی کٌ الش ع لل شج وی کٌ ج هـ ر ب ت
اس ه

چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت ایك سش شضی اہلل عىل سےمٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ
ے قی ٙاط (ا ىٓ) استعنٌؿ کی ٌ چٌتٌ ہے،
ٍے فٙمٌب ٌ" :تـ لكؾ ن ص ٙکك فتٔ کٙللے خ ہٌق ىٌة تكؿ کی لۓ
ے ع ہٖ الش ش شتل راشي ہے" ( عحیٔ
ے لۓ
ے کل اى ه
ل ہٌق كے لك گكق كے سٌتھ اح ھٌ سلكؽ ک ٙىٌ ا سلۓ

چٖبّ ،مسلـ)۔

الش حغٙت ایك ایكب اًصٌشي شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ابؽ شخص ٍے ى ب ی کٙبـ علی
ے جىُ میق راخؿ کٙرً الش آؾ سے ب حٌمے ؟
ے حك مچل
اہلل علیل لسلـ سے یكحھٌ :کك ئی ای سٌ کٌـ بتٌ بۓ

ے سٌتھ کسی کك شٙبؽ ىل کٙل،
ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اہلل کی عیٌرت کٙتے شہك ،اس ه

ے شہك ،الش ع لل شج وی سے کٌـ لك" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔
ے شہك ،ضکك'ن ر ب ت
ىنٌض بٚھ ت

الش حغٙت سلنٌف ب ف عٌم ٙشضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ
ے عٖقل بھ ی ہے الش ع لل شج وی
ے عٖقل عٖقل ہی ہے ،م گ ٙششتل راشلق کی لۓ
ٍے فٙمٌب ٌ" :ػ قی  ٙکی لۓ

بھ ی ہے" (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي)۔
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الش حغٙت بٙاو بف عٌضب شضی اہلل عىل سے مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے

فٙمٌبٌ" :خٌلل کٌ رشچل مٌق كے بٙاب ٙہے" (جسف چٖبّ ،تٙم٘ي)۔

***

رفعل " " 244
ع لل ش ج و ی کی ا ہنی ُ
ے کك
ے اىٖاض میق حكصً شکھ ٌ
ے راشلق سے ىٌطل حكصٍے ،ال شاسے اح ل
_2اسالـ ،ع لل شج وی  ،شش ت

بٚي اھنیُ ربتٌہے ،ىی ٛاسے تك صٍے الش ختـ کٍٙے سے ہنیق شٖت سے خیٙراش ک ٙتٌہے۔

ے راشي کك " ششتل شجـ" سے تعیی ٙکٙىٌ ،سھٍكق کك اس طٙػ متكچل کٙتٌ ہے  ،کل شجـ
 _3ش ش ت

مٌرشکك اہلل کی ،ايسٌف کك عٖـ سے بیٖا کٍٙے کی قٖشت ،الش معحٛم خٖالىٖي کٌ ـقٌـ گٙراىٌ چٌۓ

ے راشلق كے حمكؼ ارا کٍٙے ( كے
ے تكص ٍے کی بٌبُ) رب ًی مٌىع کك  ،الش شش ت
 ،اس سے (شش ت

ے گی۔
چ٘بٌت) کك دمكبُ مى

_________________________

ے سلكؽ کی ضٙلشت ،الش ق طع
ے ب ىٖ میق ع لل شج وی کی اہنی ُ ،ش شتل راشلق سے اح ل
بہ ل
ے سلكؽ كے ب ٌشً میق ہے ،ب ہُ
شج وی سے تىییل کٌ سک ٙہے ،بہال مسئ لل حكکل ششتل راشلق سے اح ل

دفصیؿ سے بچھلی رفعل كے تی س ًٙبىٖ میق گ٘ش ج نٌ ہے ،الش خہٌق تؽ قطع شج وی کٌ سک ٙہے تك اس

بٌشً میق بہ ُ سٌشي آبتیق الش چٖبثیق آ ئی ہیق ،مثٌؿ كے طكش ب ٙاششٌر شبٌ ٌی:
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ض َوتُمَ ِطّعُذذوا أ َ ْر َحذا َمكُ ْم أ ُ ْولَئِذنَ الَّ ذ ِذ َ
سذدُوا فِذً ْ
ص ذ َّم ُه ْم
اّلل فَؤ َ َ
{ فَ َهذ ْل عَسَذٌْت ُ ْم ِإن تَذ َذولٌَّْت ُ ْم أَن تُفْ ِ
ال َ ْر ِ
ٌن لَعَذنَ ُه ُم َّ ُ
ار هُ ْم} (دمحم  (( )23 – 22 :اً مىٌػمك!) تـ سے عحٍ نہیق کل اگ ٙتـ چٌکـ ہك چ ٌك تك
َو أَعْ َمى أَبْ َ
ص َ
ے ششتكق کك تكص زالكبػی لكؾ ہیق جف ب ٙاہلل ٍے لعىُ کی ہے الش اف
ملؽ میق خٙا پی کٍٙے لگك الش ا بٌ

(كے کٌنكق) کك بہٙا الش (اف کی ) آىوھكق کك اىٖھٌ کٙر ب ٌ ہے )۔
سذد َ
اّلل ِمن بَعْ ِد ِمٌثَالِذ ِه َوٌَمْطَعُ َ
ض َ
ٌن ٌَنمُ ُ
{ َو الَّ ِذ َ
ض
صذ َل َوٌُفْ ِ
اّلل بِذ ِه أَن ٌُو َ
ون عَ ْهدَ ّ ِ
ُون فِذً ال َ ْر ِ
ذون َمذآ أ َ َم َذر ّ ُ
ے
أ ُ ْولَئِنَ لَ ُه ُم اللَّعْنَةُ َولَ ُه ْم سُو ُء الدَّار} (الرعد  ( )51 :ا لش حك لكؾ اہلل سے عہٖ لاثؼ ک ٙكے اس کك تكص زا ل ت
ے ہ ی ق الش ملؽ
ے کٌ اہلل ٍے جهـ ر بٌ ہے اف کك قطع ک ٙر ب ت
الش (ششتل ہٌئے قٙابُ) كے حكصً شکھٌ

ے گھ ٙبھ ی ب ٙا ہے ) ۔
م ی ق فسٌر ک ٙتے ہ ی ق ۔ ا ی سكق ب  ٙلعىُ ہے الش اف كے ل ب

حغٙت ای ك ب هٙن نفی ع ب ف ال حٌشج سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل شسكؿ اہلل علی اہلل علی ل

لسلـ ٍے تیف بٌش فٙمٌبٌ" :کیٌ میق تهھیق سٍ سے بٚا گىٌم کییٙم بتٌكق" ؟ تك ہـ لكگكق ٍے کہٌ" :ضٙلش

اہلل كے شسكؿ ( علی اہلل علی ل لسلـ) ،تك آة ٍے فٙمٌب ٌ" :اہلل كے سٌتھ کسی الش کك شٙبؽ کٙىٌ ،الش
ے،
ے سیٖنے ہكک ٙبی ٹھ گ ۓ
لالٖبف کی ىٌفٙمٌ ٌی کٙىٌ" ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٹیؽ ل گٌۓ ہكۓ ت ل
ے ،اس چٖ تؽ کل ہـ
الش فٙمٌب ٌ" :خی ٙراش ح ھكث الش ح ھك ٹی گكاہی سے" ب ٌش ب ٌش بػی ر ہٙاتے ش ہے ت ل

ے  ،کل اً کٌش آة علی اہلل علی ل لسلـ خٌوكش ہكچ ٌئیق" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي
ے لو
لكؾ کہ ٌ

مسلـ)۔

الش حغٙت عیٖ اہلل بف عنٙل بف العٌص شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :ب ًٚگىٌہكق میق سے بل ہیکل کك ئی اہلل كے عاللم کسی الش کك شٙبؽ ب ىٌئیق،

ب ٌ لا لٖبف كے سٌتھ ىٌف ٙمٌ ٌی کٙبق ،ک سی کٌ ق تؿ کٙبق ،ب ٌ ح ھك ٹی ق سـ ک ھٌئیق" ( عحیٔ چٖبّ،

ب خٌشي)۔
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ے
الش آة ہی سے مٙلي ہے کل ى ب ی کٙبـ ععلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ب ل بھ ی گ ىٌم کیی ٙم ہی کل کك ئی ا ب ٌ

ے لالٖبف
ے ہك سکتٌ ہے کل کك ئی ا ب ٌ
لالٖبف کك گٌ لی رً" عحٌبل ٍے عٙض کیٌ" :اہلل كے شسكؿ ،بل کی س

کك گٌ لی رً ؟" آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ہٌق ب ل من هف ہے ،لم اسطٙد کل کك ئی رلسًٙ

ے لالٖبف کك گٌ لی رب گٌ" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي
كے لا لٖ ب ٌ لالٖم کك گٌ لی رً ،ح كاب میق لم ا س ه

مسلـ)۔

الش ح غٙت ای ك دمحم جیی  ٙب ف نط عـ سے مٙلي ہی کل ش سكؿ اہلل علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے
ے
فٙمٌب ٌ" :اہلل تعٌ لی ٍے تـ ب  ٙمٌكق کی ىٌف ٙمٌ ٌی جٙاـ کٙري ہے ،الش لاج ٍ الش ضٙلشي جی ٛلق کی لۓ

مىع کٙىٌ الش جس جی ٛکٌ حؼ نہیق ہے اس نٌ نطٌلیل بھ ی جٙاـ ہے ،ب ح یكق کك ضىٖم رفىٌىٌ ،فغكؿ بحّ

لمیٌجثل ،بہُ ضبٌرم سكاىت ،الش مٌؿ کٌ ضیٌع بھ ی جٙاـ ہے" (ب خٌشي مسلـ)۔

اس رفعل کٌ رلسٙا بىٖ " ششتل راشي" کك " ششتۂ ش جـ" سے تعیی  ٙکٙىی ىی ج ه نُ ب تٌ شہٌ ہے کل

اسنیق مٌق كے اعلی ـقٌـ کی طٙػ اشٌشم ہیکل شجـ مٌرش کك  ،اہلل کی ،ايسٌف کك عٖـ سے بیٖا کٍٙے کی

قٖشت ،الش معحٛۂ خٖالىٖي کٌ ـقٌـ گٙراىٌ چٌۓ۔

***

رفعل " " 245
ع لل ش ج و ی كے ا سی ٌب ل ط ٙیلہٌۓ کٌش
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 _2اسالـ ٍے (ع لل شج وی) کك لشاثُ كے ضٌبطكق  ،الش معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی میق تٙجیحی
( )1

جیثی ُ

ے کی اسٌس بىٌبٌہے ،الش معٌش ًٙکی نغیكطی الش ی قٌو
کی بىیٌر ،الش معٌش ٙتی زھٌ ىؼ

ے سٙگٙـ عنؿ معٌش ٙتی ششتكق میق سٍ سے گہٙا الش اھـ ششتل شنٌش کیٌہے۔
کی لۓ

_3اسالـ ،بیٌش لمحیُ كے ششتكق  ،خكش گكاش شبط لتعلؼ ،الش جسف معٌشٙت کك مىٌسٍ چٖ

ے ،الش ع لل شج وی کك ًظ ٙاىٖاض ىل کٍٙے ب ٙضلش ربتٌہے ،خكام اسیٌب مخٌعنُ الش
تؽ بٙقٙاش شکھ ٌ

مسلؽ ل اعتقٌر میق اختالػ کتىٌہی کیكق ىل ہك۔

ے راشلق
ے کٌ اھتنٌـ کیٌ چٌۓ ،الش شش ت
_4ابؽ رل س ًٙکك اوكش خی ٙکی تل قیف کٍٙے الش مٖر ر ب ٌ

كے رشمیٌف تٙجی حٌت کٌ خیٌؿ شکھٌ چٌۓ۔

----------------------------------

ے الش سشائع کٌ اف آىیكامے ب ٍكر كے سشب عل سک ٙک ٙشہی
بل رف عل اسالـ میق ع لل شج وی كے ط ٙیق

ہے۔

٭ بہال بىٖ :بل بتٌتٌ ہیکل اسالـ ٍے ع لل شج وی کك لشاثُ كے ضٌبطكق کی بىی ٌر بىٌب ٌ ہے،

اششٌر بٌشي ہے:
ُذن نِسَذاء فَ ْذوقَ اثْنَتَذٌْ ِن فَلَ ُه َّ
اّلل فًِ أ َ ْو ََ ِدكُ ْم لِلذذَّك َِر ِمثْذ ُل َحذ ِظّ الُنثٌََذٌْ ِن فَذإِن ك َّ
ذن ثُلُثَذا َمذا ت َ َذرنَ َو إِن
{ ِ
ٌوصٌكُ ُم ّ ُ
َان لَهُ َولَذد فَذإِن لَّذ ْم ٌَكُذن لَّذهُ َولَذد َو َو ِرثَذهُ
ُس ِم َّما ت َ َرنَ إِن ك َ
ف َولَبَ َوٌْ ِه لِكُ ِّل َو ِ
ص ُ
احدَةً فَلَ َها ال ِنّ ْ
كَانَتْ َو ِ
اح ٍد ِ ّمنْ ُه َما السُّد ُ
أَبَ َو اهُ فَر ُ ِ ّم ِه الثُّلُ ُ
ذن آبَذآ ُإكُ ْم َو أَبنذا ُإكُ ْم  ََ تَذد ُْر َ
ون
ُس ِمن بَعْ ِد َو ِصٌَّ ٍة ٌُ ِ
م فَإِن كَا َن لَهُ إِ ْخ َوة فَر ُ ِ ّم ِه السُّد ُ
وصً ِب َهذا أ َ ْو دٌَْ ٍ
ذور ُ
َان عَ ِلٌما َح ِكٌ ًما ۔۔۔ َو ِإن ك َ
اّلل ك َ
ب لَكُ ْم نَفْعا ً فَ ِرٌ َ
م كَالَلَذةً أَو ا ْم َذر أَة َولَذهُ أَخ
ضةً ِ ّم َن ّ ِ
أ َ ٌُّ ُه ْم أَلْ َر ُ
َذان َر ُجذل ٌُ َ
اّلل ِإ َّن ّ َ
صذى بِ َهذآ أ َ ْو
م ِمذن بَعْذ ِد َو ِصذٌَّ ٍة ٌُو َ
ُس فَإِن كَانُ َو ا ْ أَكْث َ َر ِمن ذَلِنَ فَ ُه ْم ش َُذركَاء فِذً الثُّلُذ ِ
أ َ ْو أ ُ ْخت فَلِكُ ِّل َو ِ
اح ٍد ِ ّمنْ ُه َما السُّد ُ

 - 1بعًی بل کل معٌش ٙتی امٖارمیق کس کك اللی ُ الش تٙجیٔ چٌعؿ ہك گی۔
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دَ ٌْ ٍن غَ ٌْ َر ُم َ
اّلل عَ ِلٌم َح ِلٌم }(النساء  ()52 – 55 :ہللا تمہاری الىر كے بٌشً می ق تـ
آر َو ِص ٌَّ ًة ِ ّم َن ّ ِ
ض ٍّ
اّلل َو ّ ُ
ے كے ب ٙاب  ٙہے۔ الش اگ ٙالىر می ُ
کك اششٌر فٙمٌتٌ ہے کل ابؽ لٚكے کٌ حصل رل لٚک ی كق كے ح ظ

عٙػ لٚکیٌق ہی ہكق (بعًی رل بٌ) رل سے ض بٌرم تك کؿ تٙكے میق اف کٌرل تہٌ ئی۔ الش اگ ٙعٙػ ا ب ؽ

ل ٚکی ہك تك اس کٌ حصل ًعػ۔ الش میُ كے مٌق بٌة کٌ بعً ی رلنكق میق سے ہ ٙابؽ کٌ ت ٙكے م ی ق

حھٹٌ حصل یشٙطیکل می ُ كے الىر ہك۔ الش اگ ٙالىر ىل ہك الش عٙػ مٌق بٌة ہی اس كے لاشج

ہكق تك ابؽ تہٌ ئی مٌق کٌ حصل۔ الش اگ ٙمی ُ كے بھٌ ئی بھ ی ہكق تك مٌق کٌ حھٹٌ حصل۔ (الش بل دقسیـ

تٙکل میُ کی) لعیُ ( کی تعنی ؿ ) كے بعٖ حك اس ٍ ے کی ہك بٌ قٙض كے (ارا ہ كٍے كے بعٖ ح ك

اس كے سػے ہك عنؿ میق آئے گی) تـ کك معلكـ نہ یق کل توہٌشً ب ٌة راركق الش بی ٹكق ی كتكق

ے ہكئے ہیق الش
ے اہلل كے ـقٙش کۓ
م ی ق سے فٌئًٖ كے لحٌظ سے کكف تـ سے ضبٌرم قٙبٍ ہے ،بل ح ظ

ے مٙر بٌ عكشت کی میٙاج ہك جس كے
ے لاى الش جهنُ لاى ہے۔۔۔۔الش اگ ٙای س
اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ

ىل بٌة ہك ىل بیٹٌ مگ ٙاس كے بھٌ ئی بہف ہك تك اف میق سے ہ ٙابؽ کٌ حھٹٌ حصل الش اگ ٙابؽ سے ض ب ٌرم

ے بھ ی ارائے لعیُ ل قٙض یش ٙطیکل اف سے
ہكق تك سٍ ابؽ تہٌ ئی میق شٙبؽ ہكق لے ( بل ح ظ

ے چٌئی ق لے) بل اہلل کٌ فٙمٌف ہے۔ الش اہلل نہٌ ب ُ علـ
می ُ ٍے کسی کٌ نكصٌف ىل کیٌ ہك ( دقسیـ کۓ

ے ب ھٌئیكق الش
لاى (الش) نہٌ ب ُ چلـ لاى ہے)  ،بل آبُ مٌق شٙبؽ بھٌئیكق كے سک ٙمیق ہے ،س و

بٌة شٙبؽ بھٌئیكق کٌ سک ٙآىیكا لی آب تكق میق آشہٌ ہے:
ذف َمذا ت َ َذرنَ َو هُ َذو
ص ُ
س لَذهُ َولَذد َولَذهُ أ ُ ْخذت فَلَ َهذا نِ ْ
اّلل ٌُفْتٌِكُ ْم فًِ الْكَالَ لَ ِة إِ ِن ا ْم ُرإ هَلَنَ لٌَْ َ
{ٌَسْتَفْتُونَنَ لُ ِل ّ ُ
ان ِم َّما ت َ َرنَ َو إِن كَا ُنو ا ْ إِ ْخ َو ًة ِ ّر َجذا ًَ َونِسَذاء فَلِلذذَّك َِر ِمثْذ ُل َحذ ِظّ
ٌَ ِرث ُ َهآ إِن لَّ ْم ٌَكُن لَّ َها َو َلد فَإِن كَا َنتَا اث ْ َنتٌَْ ِن فَ َل ُه َما الث ُّ ُلث َ ِ
ً ٍء عَ ِلذٌم } (النسذاء ( () 576 :اً بیغنی  ) ٙلكؾ تـ سے
اّلل ِبكُذ ِّل شَذ ْ
اّلل لَكُ ْم أَن ت َ ِضذلُّو ا ْ َو ّ ُ
الُنث َ ٌَ ٌْ ِن ٌُ َب ٌِّ ُن ّ ُ
(کاللل كے بٌشً میق) جهـ (اہلل) رشبٌفُ کٙتے ہیق کہل رل کل اہلل کاللل بٌشً می ق ب ل ج هـ ربتٌ
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ہے کل اگ ٙکك ئی ایسٌ مٙر مٙچٌئے جس كے الىر ىل ہك (الش ىل مٌق بٌة) الش اس كے بہف ہك تك اس

ے گٌ۔ الش اگ ٙبہف مٙچٌئے الش اس كے الىر ىل ہك تك اس كے
کك بھٌ ئی كے تٙكے میق سے آرھٌ حصل مى

تنٌـ مٌؿ کٌ لاشج بھٌ ئی ہكگٌ الش اگ( ٙمٍٙے لامے بھٌ ئی کی) رل بہىیق ہكق تك رلنكق کك بھٌ ئی كے

ے لاشج ہكق تك مٙر کٌ حصل
ے چى
ت ٙكے می ق سے رل تہٌ ئی۔ الش اگ ٙبھٌ ئی الش بہف بعًی مٙر الش عكشتی ق مى
ے ىل بھٙل۔ الش اہلل
ے بیٌف فٙمٌتٌ ہے کل بھٹ هت
رل عكشتكق كے بٙاب ٙہے۔ (ب ل اجنٌـ) اہلل تـ سے اس لۓ

ہ ٙج ی  ٛسے لاقػ ہے )۔

ب ہال ب ىٖ ب ل ب ھ ی بتٌتٌ ہی کل ا سالـ ٍے ع لل شج وی کك معٌ ش ٙتی امٖار ب ٌہ وی میق تٙجیحی
ے
ے کی ا سٌس بىٌب ٌ ہے ،الش معٌ ش ًٙکی نغیكطی الش ی قٌو کی لۓ
جیثی ُ کی بىی ٌر ،الش معٌ ش ٙتی زھٌ ىؼ

سٙگٙـ ع نؿ معٌش ٙتی ش شتكق میق سٍ سے گ ہٙا الش اہـ ش شتل شنٌش کی ٌ ہے ،بچھ لی رفعٌت میق

گ٘شي شٙعی ًعكص اسىی رلیؿ ہیق۔

٭ رل سٙا ب ىٖ :بی ٌش ل محی ُ كے ششتكق ،خكش گكاش شب ط ل تع لؼ ،الش ج سف معٌشٙت کك

ے ،الش ع لل شج وی کك ً ظ ٙا ىٖاض ىل کٍٙے ب  ٙضلش رب تٌ ہے ،خكام ا سیٌب
مىٌ سٍ چٖ تؽ ب ٙقٙاش شک ھ ٌ

مخٌ عنُ الش م سلؽ ل اعت قٌر میق ا ختالػ کت ىٌ ہی کی كق ىل ہك ،بچھ لی رل رف عٌت میق گ٘شي

ًعكص الش آىیكا لی ًعكص اسىی رلیؿ ہیق۔
اششٌر بٌشي ہے  :
اْلنسَ َ
ً
ان بِ َو الِدٌَْ ِه َح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ َو هْنًا عَلَى َو ْه ٍن َوفِ َ
{ َو َو َّ
صالُ ُه فًِ عَا َمٌْ ِن أ َ ِن اشْذك ُْر لِذً َولِ َو الِذدٌَْنَ إِلَذ َّ
صٌْنَا ْ ِ
ذاحبْ ُه َما فِذً الذدُّنٌَْا َمعْ ُروفًذا َو اتَّبِذ ْع
ص ِ
س لَنَ بِ ِه ِعلْذم فَ َذال ت ُ ِطعْ ُه َمذا َو َ
ٌر ۔ َو إِن َجا هَدَانَ عَلى أَن تُش ِْرنَ بًِ َما لٌَْ َ
الْ َم ِص ُ
ً َم ْر ِج ُعكُ ْم فَؤُنَ ِّبئُكُم ِب َما كُنت ُ ْم ت َ ْع َملُ َ
ذون} (لممذان  ()55 – 54 :الش ہـ ٍے اي سٌف کك
س ِبٌ َل َم ْن أَنَ َ
َ
ً ث ُ َّم ِإلَ َّ
اب ِإلَ َّ
ُ
ُ
ے اس کی مٌق تنلی ػ ب ٙتنلی ػ سہل ک ٙبیِ میق اٹھٌئے شکھ تی ہے (بھ ٙاس کك رلره بال تی ہے)
جس
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ے ىی ) ٛاس كے مٌق بٌة كے بٌشً میق
الش( آخٙکٌش) رل بٙس میق اس کٌ رلره حھٚاىٌ ہكتٌ ہے (ا بٌ

ے مٌق بٌة کٌ بھ ی ( کل تـ کك) میٙي ہی طٙػ لكث ک ٙآىٌ
تٌ کیٖ کی ہے کل میٙا بھ ی شه ٙکٙتٌ شم الش ا بٌ
ے کچھ
ہے ،ا لش اگ ٙلم تی ًٙر شبے ہكق کل تك می ً ٙسٌتھ کسی ایسی جی ٛکك ش ٙبؽ ک ًٙجس کٌ تچل

بھ ی علـ نہ یق تك اف کٌ کہٌ ىل مٌىىٌ۔ ہٌق رىیٌ (كے کٌوكق) میق اف کٌ ا حھ ی طٙد سٌتھ ر بىٌ الش ح ك

ے ب ٙچلىٌ بھ ٙتـ کك میٙي طٙػ لكث ک ٙآىٌ ہے۔ تك ح ك
شخص میٙي طٙػ شحكع ىئے اس كے شست

کٌ ـ تـ ک ٙتے شہے م ی ق سٍ سے تـ کك آگٌم کٙلق گٌ ) ۔

الش حغٙت ایك ہٙب ٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہی کل اب ؽ شخص شسكؿ اہلل علی اہلل علی ل

لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہكا ،الش عٙض کٍٙے ل گٌ کل ،می ًٙب عض ششتل راش ہیق ج ف سے میق تك

ے ہیق ،میق اف سے اح ھٌ سلكؽ کٙتٌ ہكق
ع لل شج وی کٙتٌ ہكق ،مگ ٙلم مچھ سے تعلؼ نہیق شکھىٌ چٌہ ت

مگ ٙلم مچھ سے بٙا ئی سے بیش آتے ہیق ،میق ت حنؿ سے کٌـ لی تٌ ہكق م گ ٙلم لكؾ خہٌلُ سے ب یش

ے کل تـ بتٌ شہے ہك
آتے ہیق ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اگ ٙتـ ای سٌ ہی کٙتے ہك جی س

تك ب ھ ٙگكب ٌ کل تـ اى کك گٙـ شاکھ کھال ش ہے ہك (ب ل ت شییل ہے اف گىٌہكق سے ح ك لم ق طع تعلؼ کٙكے کٙ

ش ہے ہیق) ،اہلل کی طٙػ سے ت و ہٌشً ب ٌس ہنی شل اب ؽ مٖرگٌش شہی گٌ ،ج ٍ تؽ تـ اس سلكؽ ب ٙ
ے شہكلے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔
جك

الش حغٙت اسنٌو بىُ ایك ب ه ٙعٖیؼ شضی اہلل ع ًہ نٌ سے مٙلي ہے فٙمٌ تی ہیق" :می ٙي

مٌق حكکل مشٙکل تھیق ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ كے ضمٌىل میق می  ًٙب ٌس ک سی کٌـ سے آئیق

تك میق ٍے شسكؿ اہلل علی اہلل علی ل لسلـ سے یكح ھٌ :می ٙي مٌق کسی کٌـ كے سل سلل میق می ًٙ
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ے
ے سٌتھ اح ھٌ سلكؽ کٙلق ؟ آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ی قی ىٌ اى ه
ب ٌس آ ئی ہیق تك کی ٌ میق اى ه

سٌتھ احھٌ سلكؽ کٙل" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت عیٖ اہلل بف عن ٙشضی اہلل ع ًہنٌ سے مٙلي ہیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ

ٍے فٙمٌب ٌ " :ع لل شج وی کٙىی كامے سے ششتل حكص ىٌ ع لل شج وی نہیق ہے ،ب لکل اس سے ششتل حكص ىٌ

ے حك ششتل تكصٍے ب ٙنص ٙہك" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔
چٌ ہ ۓ

***
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تی سٙي فصؿ
ىٌف نػقل
اس فصؿ کٌ ىٌف نػقل كے بٌشً میق کہىٌ ہیکل لم خٌىٖاف كے جىٖ اہـ عيصٙلق میق سے

اب ؽ عيص ٙہے ،جىٌى ح ل ب تٌ تی ہی کل لم امٖار ب ٌہ وی کٌ اب ؽ اہـ سشب عل ہے ،ب ھ ٙب ل فصؿ عٙاجُ

ے
ے شنٌش میق آىیكالكق کٌ ،ک سٍ شضؼ کی س هُ شکھ ٌ
کی سٌتھ بتٌ تی ہی کل ب ی كي کٌ ،کن سف ب ح كق الش اى ه

لامے ىٌراشلق کٌ الش غی ٙشٌري شٖم خكاتیف کٌ ىٌف نػقل کس كے سمل ہكگٌ ،الش اخی ٙمیق کسٍ شضؼ کی

ے لامے ىٌراش لكگكق كے ىٌف نػقل کٌ بھ ی سک ٙہے ،اسنیق بٌىٓ فعٌت ہیق۔
س هُ ىل شکھ ٌ

رفعل " " 246
ىٌف نػقل ،امٖار ب ٌ ہ و ی کٌ سٍ سے اھـ س ش بعل
م٘ھٍ اسالـ کی خعكعیُ بل ھیکل اس ٍے افٙار خٌىٖاف كے رشمیٌف ابؽ رلس ًٙكے تئیق ،الش

افٙار لجکكمُ كے رشمیٌف ،ىٌف نػقل کی سمل راشي کٌ ،ابؽ ٹھكس ًظٌـ شکھٌ ہے ،بٌبق طكش کل بل ،

ے کی جیثیُ شکھتٌ ہے ،الش رل نكق مله ، ٙغٙبٍ ىٌ تكاق الش
اسالـ میق ًظٌـ امٖار بٌہ وی كے ابؽ ح ظ

مع٘لش لكگكق کی ضٙلشت یكشي کٙتے ہیق۔

__________________
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ے اسالهی قكاىیف میق مهنؿ بهحہ تی کی
بل رفعل،معٌشٙم میق امٖار بٌہ وی ب ٙعنؿ آلشي کی لۓ
ے ہی معٌشٙم
ے کل بل عٙػ ملؽ الش جکكمُ كے یس کی بٌت نہیق کل لم اکیى
اہنیُ بتٌ تی ہے ،اسلۓ

ے۔
ے لامے ىٌراشلق محتٌحكق الش مع٘لش افٙار کی ضٙلشتیق یكشي کٙس ه
کی ،الش معٌشٙم میق ی س ٌ

ے
ے ح ھكٹے الش ب ًٚخٌىٖاف كے منی ٙہكىی ىی جیثیُ سے افٙار کٌ کٙراش کھؿ ک ٙسٌمٌ
اسی ل ۓ

آ تٌ ہے ،تٌ کل معٌ شٙم کی ضٙلشتیق ی كشي کٍٙے میق جکك مُ کٌ سٌتھ رب ق ،الش ب ل کٙراش ،لك گكق کی

مٙضی اىىی سا تی غٙض ،الش اىىی خكاہش ب ٙنہیق ح ھكصا چٌسکتٌ ،ب لکل لم اب ؽ تيظیـ كے کٍٙے کٌ کٌـ

ہے ،ح ك نہٌب ُ بٌشب ؽ بی ًی الش ميظـ ا ىٖاض میق اس کٌـ کی س مل راشي اٹ ھٌۓ ،تٌ کل ا سالـ میق

ے ،آئىٖم رفعٌت میق اس ب ٙدفصیلی ب حّ ہك گی۔
معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ ـكصٖ یكشا ہكس ه

***

رفعل " " 247
ے شنٌش می ق آٍے لالكق کٌ ىٌف نػقل
ب ی كي ،کنسف ب ح كق الش ا ى ه
_2متمكؿ آسكرم چٌؿ شخص ،مٙر ہكکل عكشت  ،ح ھكٹٌ ہك کل بٚا ،اس کٌ خٙح الش ىٌف نػقل،

ے
ے مٌؿ میق سے ہكگٌ ،سكاۓ ب یكي كے  ،ج س نٌ عالخ سنیُ ہ ٙطٙد کٌ ىٌف نػقل اسه
اس كے ا ب ٌ

ظكھ ٙكے سمل ہكگٌ ،خكام لم (بعًی ب یكي) آسكرم چٌؿ ،الش مٌلٖاش ہی کیكق ىل ہك۔

_3کنسف ىٌراش ب حكق کٌ ىٌف نػقل اف كے لالٖ ب ٙہكگٌ ،خكام لم غٙبٍ ہی کیكق ىل ہك ،اس كے

ے اخٙاچٌت ،اف کی آسكرم چٌؿ مٌق ،بٙراشُ کٙبگی ،بٌ اى نٌ کك ئی
غٙبٍ ہكٍے کی صكشت میق اى ه

ے راش ،الش بل اخٙاچٌت اف كے لالٖ كےسمل بطكش قٙض ہكق لے (
سٍ سے قٙب بی مٌلٖاش شش ت

ے ،کنٌ ٍے سے لاقعتٌ
اسنیق کچھ دفصیؿ ہے ،حك ػ قل کی کتٌیكق میق ربوھ ی چٌۓ) اگ ٙب ًٚبؼ

581

قٌع ٙہكق ،بٌ قٌعٙلق كے ج هـ لشنٌش میق ہكق ،تك اس صكشت میق اى نٌ بھ ی بػی ج هـ ہے،

ے گھ ٙکی ىل ہكچٌۓ ،اس
شہی بحی تك اس کٌ ىٌف نػقل چٌشي شہے گٌ بہٌق تؽ کل شٌري کٙكے ا ب ٌ

ے خٌلىٖ کی طٙػ مىتقؿ ہكچٌۓ گٌ۔
چٌلُ میق اس کٌ حؼ ىٌف نػقل ،اس ه

_____________________

ے چٌئیق لے:
اس رفعل میق ىٌف نػقل كے بعض اج نٌمٌت سک ٙک ۓ

اس نٌ بہال بىٖ بتٌتٌ ہیکل مت مكؿ آسكرم شخص ،مٙر ہك کل عكشت ،ح ھكٹٌ ہك کل ب ٚا ،اس کٌ
ے کئی شٙعی متكف وكحكر ہیق۔
ے مٌؿ میق سے ہكگٌ ،اسىی رلیؿ کی لۓ
ے ابٌ
خٙح الش ىٌف نػقل اس ه

حغٙت ایك ہٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي چٖبّ ہے ،ج سنیق فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ

علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :عٖقل کیٌ کٙل" ابؽ شخص ٍے کہٌ" :می  ًٙب ٌس اب ؽ رب ىٌش ہے ،تك

ے الب ٙخٙح کٙل" اس ٍے کہٌ :می ًٙبٌس ابؽ الش ربىٌش
آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اسکك ا ب ٌ

ہے ،تك آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :اسکك اب ًی ب ی كي ب  ٙخٙح کٙل" اس ٍے کہٌ اب ؽ الش رب ىٌش

ے خٌرـ ب ٙخٙح کٙل" اس شخص
می ًٙبٌس ہے ،تك آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :تـ اسکك ا ب ٌ

ٍے کہٌ اب ؽ الش رب ىٌش ب ح ٌ ہے ،تك آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :تـ ضب ٌرم چ ٌ ى ت
ے ہك کل ا سکك

کہٌق خٙح کیٌ چٌۓ" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ يسٌ ئی)۔

الش حغٙت چٌب ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ

ے آة ب  ٙخٙح کٙل ،کچھ ب ٓ چ ٌۓ تك گھ ٙلالكق ب ٙ
ے سے شٙلع کٙل ،ا ب ٌ
ے اب ٌ
ٍے فٙمٌب ٌ (" :خٙح )بہ ل

خٙح کٙىٌ ،اگ ٙاس سے بٓ چٌۓ تك بھ ٙاف ب ٙالش اف ب( "ٙعحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔
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اس بىٖ ٍے اس عكهی قٌعًٖ سے ب یكي کٌ استثىٌ کٙربٌ ہے الش لاضٔ کٙرب ٌ ہی کل ب ی كي كے

تنٌـ اخٙاچٌت ،عالخ سنیُ ظكہ ٙكے سمل ہے ،چ ٌہے ب ی كي مٌلٖاش ہی کی كق ىل ہك ،اسىی رلی ؿ
ے گ٘ش ج ىی ہے۔
بہ ل

ے لالٖ ب  ٙہكگٌ ،خكام لم غٙب ٍ
رلسٙا بىٖ لاضٔ کٙتٌ ہی کل کن سف ىٌراش ب ح كق کٌ ىٌف نػ قل اى ه

ے اخٙاچ ٌت ،اى ىی آسكرم چٌؿ مٌق بٙراشُ
ے غٙبٍ ہكٍے کی صكشت میق  ،اى ه
ہی کیكق ىل ہك ،اس ه

ے لالٖ كے سمل بطكش قٙض ہكق
ے راش ،الش بل اخٙاچٌت اى ه
کٙبگی ،بٌ اى نٌ کك ئی سٍ سے قٙب بی مٌلٖاش شش ت

ے ،ک نٌٍے سے
لے (ا سنیق کچھ دف صیؿ ہے ،ح ك ػ قل کی ک تٌیكق میق ربوھ ی چ ٌۓ) ،اگ ٙب  ًٚبؼ

لا قعتٌ قٌع ٙہكق ،بٌ قٌعٙلق كے ج هـ میق ہكق ،تك اس صكشت میق اى نٌ بھ ی بػی ج هـ ہے ،شہی بحی

ے گھ ٙکی ىل ہكچٌۓ ،اس چٌلُ میق اسنٌ
تك اس نٌ ىٌف نػقل چٌشي شہےگٌ ،بہٌق تؽ کل شٌري کٙكے ا ب ٌ

ے صفحٌت ب ٙگ٘ش ج ىی ہے۔
ے خٌلىٖ کی طٙػ مىتقؿ ہكچٌۓگٌ ،اسىی رلیؿ بھ ی بچھ ل
حؼ ىٌف نػقل اس ه

لاقعتٌ کنٌٍے ب ٙقٌرش ىل ہكىی نٌ نطلٍ بل ہیکل ب حل اتىٌ کنسف ہك کل ابھ ی کنٌٍے کی طٌقُ

نہیق شکھتٌ ،بٌ بھ ٙبٚا تك ہے لی هف کنٌ نہیق سکتٌ ،ب ٌ عقلی طكش ب  ٙکنٛلش ہے ،ب ٌ عقلی طكش ب  ٙمع٘لش ہے،
ے ہكۓ ہكق ،ب ٌ
بٌ ج سنٌ ٌی طكش ب ٙمع٘لش ہے ،مثال اىٖھٌ ہے بٌ لكى ہے بٌ فٌلْ ضرم ہے ب ٌ ہٌتھ بی  ٙک ٹ

ایسی بینٌشي ہك حك اسکك کنٌٍے سے شلکتی ہك۔

معٍكي طكش ب ٙکنٌٍے ب ٙقٌرش ىل ہكىی نٌ نطلٍ بل ہیکل لم لٚکٌ حعكؿ علـ میق مشؼكؿ ہك،

بٌ بیٙلضگٌشي بٚه گئی ہك الش اسکك کك ئی مىٌسٍ کٌـ نہیق مؿ شہٌ ہك۔

***
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رفعل " " 248
ے ل امے ىٌراشلق کٌ ىٌف نػقل
کسٍ شضؼ کی س هُ ش کھ ٌ
ے بٌس مٌؿ تكہك مگ ٙاس کی ضٙلشت بھ ٙىل
ای سٌ ىٌراش شخص  ،حك بٌل نؿ تػی رسُ ہك ،بٌ اس ه

ہك ،اگ ٙبل شخص کنٌٍے کی س هُ شکھتٌ ہك ،تك اس ب ٙىضـ ہكگٌ ،کل کك ئی ای سٌ مىٌسٍ کٌـ زھكىٗ

ے کٌ فی ہك ،الش چٌکـ(لقُ) اس کٌ بٌبىٖ ہكگٌ ،کل اسىی مٌ لی
ے کی لۓ
مے ،حك(ب لحٌظ اب ًی آمٖ ٌی) اس ه

اعٌىُ ک ،ًٙالش جسٍ چٌؿ ،مىٌسٍ کٌـ چٌعؿ کٍٙے میق اسکك مٖر رً۔

___________________________

اس رفعل میق لاشر نغمكف کی رلیؿ اس كے متكف میق ہے ،جىٌى حل اششٌر بٌشي ہے:
ٌذر ا لَّعَلَّكُذ ْم تُفْلِ ُح َ
ض َو ابْتَغُذوا ِمذن فَ ْ
ش ُذروا فِذً ْ
ذون}
ضذ ِل َّ ِ
ص َذالةُ فَانت َ ِ
ت ال َّ
{ فَ ِإذَ ا لُ ِضٌَ ِ
اّلل كَثِ ً
ال َ ْر ِ
اّلل َو اذْك ُُذروا َّ َ
ے تك اب ًی اب ًی شام لك الش اہلل کٌ فغؿ تالش کٙل الش اہلل کك بہُ
(ال حنعۃ  ()21:بھ ٙجٍ ىنٌض ہكج ه

بہُ ب ٌر ک ٙتے شہك تٌکل ى ح ٌت ب ٌك )۔

الش حغٙت عی ٖ اہلل ب ف ضبی  ٙش ضی اہلل عىل سے مٙلي ب ل چٖبّ ہے ،فٙمٌتے ہیق کل اہلل

كے شسكؿ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اگ ٙتـ میق سے کك ئی شخص اب ًی شسی لی ه ٙب ہٌصلق کی طٙػ

ى نؿ چٌۓ ،الش اب ًی بی ٹھ ب ٙل هٚي ىر ک ٙىۓ ،اس سے اہلل اسىی عٛت شکھ لی گٌ ،بل اس سے بہت ٙہی کل

تـ لكگكق سے مٌىگك ،چٌہے تك ت وہیق ربٖبق بٌ مىع کٙربق" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔

الش آة ہی ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے شلابُ فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل
ے" ( عحیٔ
ل سلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ح غٙت رالر علی ل ال سالـ اب ًی مح ىُ کی ک نٌ ئی سے کھٌب ٌ کٙتے ت ل
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چٖبّ ،ب خٌشي) ،الش آة ہی سے مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ح غٙت
ے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔
ضکٙبٌ علیل السالـ بٚھ ئی کٌ کٌـ کیٌ کٙتے ت ل

الش حغٙت ـقٖاـ بف معٖب هٙب ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ سے شلاب ُ کٙتے ہیق کل آة

علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :اب ًی محىُ کی کنٌ ئی سے بہت ٙکك ئی رلسٙا کھٌىٌ نہیق ہكتٌ ،اہلل كے
ے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔
شسكؿ راكر علیل السالـ اب ًی محىُ کٌ کھٌبٌ کٙتے ت ل

الش حغٙت شافع بف خٖبْ شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل شسكؿ اہلل علی اہلل علیل لسلـ ٍے

فٙمٌب ٌ" :سٍ سے احھ ی کنٌ ئی اي سٌف کی اب ًی کنٌ ئی ہے ،الش ہ ٙت ح ٌشت ـقی كؿ ل محتٙـ ہك تی ہے"

(عحیٔ چٖبّ ،چٌکـ ،طیٙا ٌی)۔
ے ىبی
ے کی لۓ
الش حغٙت ايس بف مٌلؽ شضی اہلل عىل سے مٙلي ہیکل ابؽ اًصٌشي کچھ مٌىگ ٌ

کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہكۓ ،آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے اف سے یكح ھٌ:

"ت وہٌشً گھ ٙمیق کچھ ہے؟" انہكق ٍے حكاب ربٌ :خی ہٌق ابؽ چٌرش ہے ج سکك ہـ بچھٌتے بھ ی ہیق
ے ا ستعنٌؿ
ے کی لۓ
ے استعنٌؿ کٙتے ہیق ،الش اب ؽ ب ٙتف ہے ح ك ب ٌ ٌی بی ٌ
ے کی لۓ
الش ا س نٌ اب ؽ حصل الصھ ٌ

ہكتٌ ہے ،آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اسکك بہٌق مے آك" ،تعنیؿ ج هـ میق انہكق ٍے رلنكق

جیٛبق بیش کٙربق " ،کك ئی ہے ح ك اف ج ی  ٛلق کك خٙب ًٖ ؟" آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے رلنكق

ے ىیالـ کٍٙے لامے ل گٌتے ہیق) "میق خٙبٖتٌ ہكق ابؽ
جیٛلق کك ہٌتھ میق لی ه ٙیكق آلاض ل گٌ ئی (جی س

ے" آة علی
رشہـ میق" محنع میق سے ابؽ ٍے آلاض ري " ،کك ئی الش ہے حك اس سے ضبٌرم میق خٙبٖ سه

اہلل علیل لسلـ ٍے رلبٌشم فٙمٌبٌ" ،میق رل رشہـ میق خٙبٖتٌ ہكق" کسی رلسٍ ًٙے راـ بٚھٌ ک ٙآلاض

ري ،یك لی ختـ ہك ئی الش آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے بیٌلل الش چٌرش خٙبٖاش كے حكامے کیٌ ،الش اس سے
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ے گھٙ
رل رشہـ لی ه ٙعحٌ پی كے حكامے کٙتے ہكۓ فٙمٌب ٌ" :اف میق سے اب ؽ رشہـ کٌ غ لل لی ه ٙبہ ل
بہكى ح ٌ آك ،الش رل س ًٙرش ہـ سے " کلہٌصي" خٙب ٖ ک ٙمی  ًٙب ٌس ىك ،ج ٍ ب ل کل ہٌصي خٙب ٖ کٙ

ے ر سُ می ٌشؽ سے اس میق اب ؽ
خٖمُ میق چٌ ض ٙہكۓ تك آة علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے ا ب ٌ

ے
رستل ل گٌب ٌ ،ب ھ ٙفٙمٌب ٌ" :چ ٌك اس سے جى گؿ کی ل هٚب ٌق کٌث ک ٙفٙلخُ کی ٌ کٙل الش ب ىٖشم رف سے بہ ل

ے
ے شہے ،بىٖشم رف كے ب عٖ آۓ تك اى ه
ے شہے اش اسکك بی ح ت
می ًٙبٌس ىل آك ،لم عحٌ پی چٌک ٙل هٚي کٌ ٹ ت
ے ،اس سے کچھ کٌ کی ٚا خٙب ٖا الش کچھ کٌ غ لل ،تك ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے
ب ٌس رس رشہـ ت ل
ے اسطٙد ب یش ہك کل
ے اس سے بہ ت ٙہی کل تـ قیٌمُ كے رف خٖا كے سٌمٌ
فٙمٌب ٌ" :ب ل ت و ہٌشً ل ۓ
ے چ ٌئ ٛہے)2( ،
ے کٌ راغ رھیل ت وہٌشً خہ ًٙب ٙظٌہ ٙہك" مٌىگىٌ عٙػ تیف لكگكق کی لۓ
بھیؽ مٌىگ ٌ

بے اى تہٌ محتٌخ ( ) 3شٖبٖ قٙض راش ( )4بٌ ربُ ارا کٙىٌ ہك" (جسف چٖبّ ،ایك رالر)۔

***

رفعل " " 249
غی  ٙشٌري شٖم خكاتی ف کٌ ىٌف نػقل
ے خٌلىٖ کٌ اىتقٌؿ ہكگیٌ ہك ،الش
_2غی ٙشٌري شٖم عكشت ،بٌ لم عكشت ج سىی طالؼ ہكگئی ہك ،بٌ اس ه

ے مٌؿ میق سے ہكگٌ ،الش اگ ٙبل
ے ابٌ
لم عٖت گ٘اش ج ىی ہك ،اگ ٙبل آسكرم چٌؿ ہے ،تك اس کٌ ىٌف نػقل اس ه

ے سٙبٙسُ
ىٌراش ہے ،تك اضشلۓ شٙبعُ ،بل کٌـ زھكىٍٗے کی بٌبىٖ نہیق ہك گی ،الش اس کٌ ىٌف نػقل اس ه

ے
ے راش كے سمل ،بھ ٙاس ب ٙحك ششتل میق اس ه
ے سٍ سے ىٛرب ىی شش ت
ے راشلق كے سمل ہكگٌ ،بہ ل
بٌ ش ش ت

بعٖ ہك ،اگ ٙلم ابؽ ہی رشچل كے کئی ابؽ ہكق ،تك اف میق سے ہ ٙابؽ کی مٌلی چٌلُ كے لحٌظ سے،
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بٌ بٙاب ٙبٙاب ،ٙاف ب ٙدقسیـ کٙربٌ چٌۓ گٌ ،اسی طٙد اگ(ٙاعٌىُ كے) حقٖاش کئی لكؾ ہكق تك شٙعی

اج نٌـ میق لاشر دفصیؿ

ے رشمیٌف تٙجی حٌت کی فہٙسُ تیٌش کی چٌۓ گی۔
كے نطٌیؼ ،اى ه

3۔ہٌق اگ ٙغی ٙشٌري شٖم خٌتكف ،کسی مىٌسٍ کٌـ کی مٖر سے کسٍ معٌش کٙشہی ہے ،تك اس نٌ ىٌف

نػقل اسىی کنٌ ئی سے ہكگٌ۔

ے بٌس مٌؿ ہك ،ىل کك ئی کنٌ ئی ہك بٌ ہك مگ ٙاسىی
ے راش ىل ہكق ،الش ىل اس ه
4۔اگٙکسی خٌتكف كے شش ت

ے کٌ فی ىل ہك ،تك اس کٌ ی قٖش ضٙلشت ىٌف نػقل ضکكان لعٖقٌت كے مٌؿ میق سے ہكگٌ ،بٌ
ضٙلشت کی لۓ

ے لم مسلنٌنكق كے بیُ النٌؿ سے ارا کًٙگٌ۔
بھ ٙچٌکـ (لقُ ) كے سمل ہكگٌ ،ج س

__________________________

بل رفعل غی ٙشٌري شٖم بٌ اس جی سی عكشت كے ىٌف نػ قل كے ب ٌشً میق ب تٌ شہی ہے ،الش

اس رفعل میق لاشر تنٌـ اوكش بٙػلہٌو کٌ ادفٌؼ ہے۔

***
رفعل " " 24:
ے ل امے ىٌراش لكگكق کٌ ىٌف نػقل
کسٍ شضؼ کی س هُ ىل ش کھ ٌ
لم ىٌراش شخص حك کسٍ معٌش کی س هُ ىل شکھتٌہك ،بٌ اسے کك ئی جسٍ چٌؿ ،مىٌسٍ کٌـ ىل مؿ

ے کل
ے راش ب ٙىضـ ہك گٌ ،جی س
ے کسی سٍ سے قٙب بی مٌلٖاش شش ت
ے شخص کٌ ىٌف نػقل اس ه
س نٌہك ،ای س

ے بعٖ ہك ،اگ ٙابؽ
آسكرم چٌؿ الىر ،اگ ٙالىر آسكرم ىل ہك تك لم شخص حك ( رشچۂ قٙابُ میق) اس ه

ے لامے کئی لكؾ ہكق ،تك بل ىٌف نػقل  ،اج نٌـ شٙبعُ میق لاشر دفصیؿ كے
ہی رشچۂ قٙابُ شکھ ٌ

نطٌیؼ  ،اف ب ٙبٙاب ٙدقسیـ کٙربٌ چ ٌۓ گٌ ،سٌتھ ہی مٌؿ کی ىضهی ضکكان ،الش اختیٌشي عٖقٌت ل
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ے حؼ کٌ خیٌؿ شکھٌچٌۓ ،اگ ٙاس سے ،اسىی بىیٌري ضٙلشبٌت یكشي ىل ہك سکیق ،الش
خیٙات میق اس ه

ے ،جس ب ٙاس نٌ ىٌف نػقل لاجٍ ہك ،تك اس نٌ حؼ مسلنٌنكق كے
ے راش ىل مى
کك ئی ای سٌ آسكرم چٌؿ شش ت
ے کٌ فی
بیُ النٌؿ کك مىتقؿ ہكچٌۓ گٌ ،اگ ٙاس میق اتىٌ مٌؿ ىل ہك کل حك غٙب یكق کی ضٙلبٌت کی لۓ

ہك ،تك مسلنٌنكق كے چٌکـ ب ٙىضـ ہكگٌ کل لم آسكرم چٌؿ لكگكق كے مٌؿ ب ٙاس قٖش مچعكؿ عٌئٖ

ے کٌ فی ہك۔
ک ًٙکل حك غٙب یكق کی ضٙلشبٌت یكشي کٍٙے کی لۓ

_______________________

ے لامے ىٌراشلق بٌ لم لكؾ ،جف کك جسٍ چٌؿ مىٌسٍ
بل رفعل کسٍ شضؼ کی س هُ ىل شکھ ٌ

ے لكگكق كے بٌشً میق بتٌ شہی ہے۔
ے ،بل رفعل ای س
کٌـ ىل مى

ے سٍ سے قٙب ب ی مٌ لٖاش ش شتل راش ب  ٙہك گٌ ،مثال
ے اى ه
٭ جىٌى ح ل اى نٌ ىٌف نػ قل سٍ سے بہ ل

ے لا مے کئی لكؾ ہكق تك ب ل
ے ىل ہكق  ،تك اگ ٙاب ؽ ہی رشچ ۂ قٙاب ُ شکھ ٌ
ے بٌ بھ ٙیكتے ،اگ ٙبؼ
مٌلٖاش بؼ

ىٌف نػ قل ،اج نٌـ شٙبعُ میق لاشر دف صیؿ كے نطٌیؼ ،اف ب  ٙبٙاب  ٙدق سیـ ک ٙرب ٌ چٌۓگٌ ،سٌتھ ہی

ے حؼ کٌ خی ٌؿ شکھٌ چٌۓگٌ ،اسىی رلی ؿ
مٌؿ کی ىضهی ض کك'ن الش اختی ٌشي عٖقٌت ل خی ٙات میق اى ه

رفعل ( ) 247میق لاشر اچٌرب ّ ىیكب ل ہیق ،الی تل مٌؿ کی ىضهی ضکك'ن الش اختی ٌشي عٖقٌت ل خی ٙات
ے چٌٍے میق آىیكامے متكف رىلُ کٙتے ہیق،اششٌر بٌشي ہے:
ے حؼ کٌ خیٌؿ شک ل
میق اى ه
{ َو الَّذ ِذ َ
وم } (النعٌشخ  ()36 – 35 :الش ج ف كے مٌؿ
ٌن فِذذً أ َ ْمذ َذو الِ ِه ْم َحذذكٌّ َّمعْلذذوم۔ ِلّلسَّذذائِ ِل َو الْ َم ْحذ ُذر ِ
ے لامے لاى کٌ) ۔
ے لامے کٌ۔ الش ىل مٌى و
میق حصل ـقٙش ہے (بعًی ) مٌىگ ٌ
ذار ِم َ
املِ َ
ٌن َوفِذً
ٌن َو الْعَ ِ
{ إِنَّ َما ال َّ
الرلَذابِ َو الْغَ ِ
ٌن عَلٌَْ َهذا َو الْ ُم َإلَّفَذ ِة لُلُذوبُ ُه ْم َوفِذً ِ ّ
صدَلَاتُ لِلْفُمَ َر اء َو الْ َمسَا ِك ِ
ٰ
س ِبٌ ِل فَ ِرٌ َ
اّلل عَ ِلٌم َح ِكٌم }(التكبۃ  ( )71 :عٖقٌت (بعًی ضکكة لخی  ٙات )
ضةً ِ ّم َن ّ ِ
اّلل َو ا ْب ِن ال َّ
س ِبٌ ِل ّ ِ
َ
اّلل َو ّ ُ
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تك ـفلسكق الش محتٌحكق الش کٌش کىٌف عٖقٌت کٌ حؼ ہے الش اف لكگكق کٌ ج ف کی تٌل ی ػ قلكب

ميظكش ہے الش غالوكق كے آضار کٙاٍے میق الش قٙضٖاشلق (كے قٙض ارا کٍٙے میق) الش اہلل کی شام

ے بل حمكؼ) اہلل کی طٙػ سے ـقٙش کٙ
م ی ق الش مسٌفٙلق ( کی مٖر) میق (بھ ی بل مٌؿ خٙح کٙىٌ چٌہیۓ

ے لاى (الش) ج هنُ لاى ہے )۔
ے ہ ی ق الش اہلل چ ٌ ى ٌ
ے گۓ
ر بۓ
اّلل الَّذ ِذي آتَذاكُ ْم }(ال ٍكش ( )44 :اى کك رل اس مٌؿ میق سے ح ك اہلل ٍے ت و ہیق
{ َوآتُو هُم ِ ّمن َّمذا ِل َّ ِ

ربٌ ہے۔

الش حغٙت ابف عیٌس (شض) سے مٙلي لم چٖبّ بھ ی اسىی رلیؿ ہے جس میق حغٙت
ے
ے ہكۓ ح غكش علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے ً صی حُ ف ٙمٌ ئی ت ھ ی الش ح ك بچھ ل
م عٌس کك ب نف بھی ح ت

صفحٌت میق گ٘ش ج ىی ہے ،الش ح غٙت اب ف ع ن ٙش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي "ا سالـ کی بىی ٌر ب ٌىٓ

جیٛلق ب ٙہے" لا لی چٖبّ بھ ی اسىی رلیؿ ہے۔
ور هُ ْم }( لم لكؾ ابًی ى٘ش یكشي کٙبق ) (ال حْ :
ى٘ ش کیلۓ
ے :بل اششٌر بٌشي رلیؿ ہےَ { :ولٌُْوفُوا نُذُ َ

)3:۔
اخذذُكُم بِ َمذا عَمَّذدت ُّ ُم الٌَْ َم َ
ذان
ؽ فٌشم کی لۓ
اّلل بِاللَّغْ ِو فًِ أٌَْ َمانِكُ ْم َولَ ِكن ٌُ َإ ِ
ے :اششٌر بٌشي ہے{َ ٌُ ََ  إ ِ
اخذُكُ ُم ّ ُ
ذن أ َ ْوسَذ ِذط َمذا تُطْ ِع ُم َ
ٌن ِم ْ
ارتُذهُ إِطْعَذا ُم عَش ََذرةِ َمسَذا ِك َ
ذون أ َهْلِذٌكُ ْم أ َ ْو ِكسْ َذوت ُ ُه ْم } (المائذدة  ()89 :اہلل ت و ہٌشي
فَكَفَّ َ

ب ےاشارم قسمكق ب ٙتـ سے وكاخ٘م نہیق ک ًٙگٌ لیهف ب ختل قسمكق ب ( ٙج ف كے خالػ کٙل لے)
ے اہؿ
وكاخ٘م ک ًٙگٌ تك اس کٌ ؽ فٌشم رس محتٌحكق کك السط ر شج ے کٌ کھٌىٌ کھالىٌ ہے ح ك تـ ا ب ٌ

ل عی ٌؿ کك کھ التے ہك ب ٌ اف کك کی  ً ٚربىٌ ) ۔
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صٌْدَ َو أَنت ُ ْم ُح ُرم َو َمن لَتَلَذهُ ِمذنكُم ُّمتَعَ ِ ّمذدًا فَ َج َذز اء ِ ّمثْذ ُل َمذا لَتَذ َل ِم َ
{ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ذن الذنَّعَ ِم
ٌن آ َمنُو ا ْ  ََ تَمْتُلُو ا ْ ال َّ
ارة طَعَا ُم َمسَا ِك َ
ٌن} (المائدة ( )95 :مومنو ! جٍ تـ اجٙاـ کی
ٌَ ْحكُ ُم بِ ِه ذَ َو ا عَدْ ٍل ِ ّمنكُ ْم هَدًٌْا بَالِ َغ الْكَعْبَ ِة أ َ ْو كَفَّ َ
چٌلُ می ق ہك تك ش نٌش ىل مٌشىٌ الش حك تـ میق سے چٌف یكحھ ک ٙاسے مٌشً تك ( ب ٌ تك اس کٌ) ب ٖلل

ے تـ می ق رل معتی ٙشخص ـقٙش کٙربق قٙبٌ ٌی (کًٙ
(رً الش لم بل ہے کل) اسی طٙد کٌ چٌ شبٌبل ج س

ے بہى ح ٌ ئی چ ٌئے ب ٌ ؽ فٌشم (رً الش لم) مس هی ٍكق کك کھٌىٌ کھالىٌ (ہے) ۔
الش بل قٙب ٌ ٌی ) کعب
ٌر َرلَبَذ ٍة ِ ّمذن لَبْذ ِل أَن ٌَت َ َماسَّذا ذَلِكُذ ْم تُوعَظُ َ
ون ِمن ِنّسَائِ ِه ْم ث ُ َّم ٌَعُود َ
ٌن ٌُظَا ِه ُر َ
{ َو الَّ ِذ َ
ذون
ُون لِ َما لَالُوا فَت َ ْح ِر ُ
اّلل ِب َمذا تَعْ َملُ َ
ذون َخ ِبٌذر۔ ف َمذن لَّذ ْم ٌَ ِجذدْ فَ ِصذٌَا ُم شَذ ْه َرٌْ ِن ُمتَتَذا ِبعٌَْ ِن ِمذن لَبْذ ِل أَن ٌَت َ َماسَّذا فَ َمذن لَّذ ْم ٌَسْذت َ ِط ْع فَ ِإطْعَذذا ُم
ِبذ ِه َو َّ ُ
س ِت ّ َ
ے قكؿ سے شح كع
ٌن ِمسْ ِكٌنًا} (المجادلۃ  ( )4 – 3 :الش حك لكؾ ا بًی ب یكیكق کك مٌق کل بیٹھ یق بھ ٙا ب ٌ
ِ
ے ابؽ غالـ آضار کٙىٌ (ضٙلشي ) ہے۔ (وكمٍك) اس (جهـ)
کٙلیق تك (اف کك) ہـ یست ٙہكٍے سے بہل

ے
سے تـ کك ًصی حُ کی چٌ تی ہے۔ الش حك کچھ تـ کٙتے ہك اہلل اس سے خیٙراش ہے جس کك غالـ ىل مى
ے) جس کك اس کٌ بھ ی ـقٖلش ىل ہكا ( اسے)
ے كے شلضً (شکل
ے متكات ٙرل هہی ٌ
لم مح ٌمعُ سے بہ ل

ے ) )۔
سٌٹھ مس هی ٍكق کك کھٌىٌ کھالىٌ (چ ٌ ہی ۓ
ب عَلَى الَّذ ِذ َ
{ٌَا أٌَُّ َها الَّ ِذ َ
ت
ٌن ِمذن لَذبْلِكُ ْم لَعَلَّكُذ ْم تَتَّمُذو َن۔ أٌََّا ًمذا َّمعْذدُودَا ٍ
صٌَا ُم كَ َما كُتِ َ
ب عَلٌَْكُ ُم ال ِ ّ
ٌن آ َمنُو ا ْ كُتِ َ
سفَ ٍر فَ ِعدَّة ِ ّم ْن أ َ ٌَّ ٍام أ ُ َخ َر َوعَلَى الَّ ِذ َ
َان ِمنكُم َّم ِرٌ ً
فَ َمن ك َ
ٌن} (الی قٙن 294 :
ٌن ٌُ ِطٌمُونَهُ ِفدْ ٌَة طَ َعا ُم ِم ْ
ضا أ َ ْو عَلَى َ
س ِك ٍ
ے
ے تل
ے گۓ
ے لكگكق ب  ٙفٙض ک ۓ
ے ہیق جس طٙد تـ سے بہ ل
ے گۓ
–  ()295وك مٍك! تـ ب ٙشلضً فٙض کۓ

تٌکل تـ بٙہیٛگٌش ب ٍك ۔شلضلق كے رف) گى تی كے جىٖ شلض ہیق تك حك شخص تـ میق سے بینٌش ہك بٌ سف ٙ

ے کی طٌقُ شکھ ی ق
م ی ق ہك تك رلس ًٙرنكق میق شلضلق کٌ شنٌش یكشا کٙمے الش ح ك لكؾ شلضم ش کھ ٌ

( لی هف شکھ ی ق نہ ی ق ) لم شلضً كے ب ٖمے محتٌخ کك کھٌىٌ کھال ر ب ق )۔
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ے :حغٙت عیٖ اہلل بف عن ٙشضی اہلل عىل کی چٖبّ رلی ؿ ہے ج س میق
عٖقۂ فط ٙکی لۓ

فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے اب ؽ عٌع (رل کی لك كے قٙب ٍ) کھ ح كش الش اب ؽ

عٌع حك بطكش عٖقل كے ہ ٙمسلنٌف ب ٙفٙض کیٌ ہے ،چٌہے لم غالـ ہك بٌ آضار مٙر ہك ب ٌ عكشت ،ب ٚا
ے ارا کٙربٌ چٌۓ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي
ے سے بہ ل
ے ى ن لٌ
ہك بٌ ح ھكٹٌ ،الش ج هـ ربٌ کل عیٖ کی ىنٌض کی لۓ

مسلـ) ،ابؽ الش شلابُ میق آتٌ ہیکل آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :آخ كے رف اىکك (غٙب یكق

کك) گھ ٙگھ ٙبھٍٙے سے بے ىیٌض کٙرل" (ضعیػ چٖبّ ،راش قط ًی ،راشهی)۔

الش حغٙت ابف عیٌس شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل
ے
ے الش صفٌ ئی كے طكش ب  ،ٙالش غٙب ی كق کی لۓ
لسلـ ٍے عٖقۂ فط ٙکك شلضم راش سے ہكىیكا لی لؼكبٌت کی لۓ

ے ارا کٙرب ٌ لم ـقی كؿ عٖقۂ فط ٙہكگٌ ،الش ح ك
ے فٙض کیٌ ہے ،جس ٍے ىنٌض سے بہ ل
لطػ اىٖلضي کی لۓ

ے عٌـ سٌ عٖقل ہے" (عحیٔ چٖبّ ،ایك رالر ابف مٌچل چٌکـ)۔
ے لۓ
ىنٌض كے بعٖ ارا ک ًٙاس ه

الش ن فؿ عٖقل كے ب ٌشً میق ح غٙت ای ك ہٙب ٙم ش ضی اہلل ع ىل ،ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل

ے ہیق جى کك اہلل
لسلـ سے شلاب ُ کٙتے ہیق کل آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :سٌت لكؾ ای س

ے سٌبل كے عاللم الش کك ئی سٌبل ہی نہیق ہكگٌ۔۔۔۔یكشي
ے سٌبل میق جگل رب گٌ جس رف اس ه
اس رف ا ب ٌ

ے مى حن لل لم شخص ہے ح ك اسطٙد حھی ٌ ک ٙعٖقل خی ٙات کٙتٌ ہے کل
چٖبّ سک ٙکی الش بتٌب ٌ کل اى ه

ے را ئیق ہٌتھ ٍے کی ٌ خٙح کی ٌ ہے" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي
ے ب ٌئیق ہٌتھ کك ب تل نہیق چ ل تٌ کل ا س ه
ا سه

مسلـ)۔
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الش حغٙت عقی ل ب ف عٌم ٙشضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى ب ی کٙبـ

ے عٖقل كے سٌبل میق ہكگٌ ،ج ٍ تؽ کل
علی اہلل علی ل لسلـ کك فٙمٌتے سىٌ ہے" :ہ ٙشخص ا ب ٌ

(قیٌمُ كے رف) لكگكق کٌ فیصلل ىل ہكچٌۓ" (عحیٔ چٖبّ ،ابف جیٌف ،چٌکـ)۔

حغٙت ای ك سعیٖ خٖشي ش ضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :جس شخص كے بٌس رل بہ ٙكے کھٌٍے كے بعٖ کچھ کھٌىٌ بٓ چ ٌۓ تك لم اس

ے کچھ ىل ہك ،الش اگ ٙکسی كے ب ٌس ضب ٌرم تكشل
شخص کك ربًٖ جس كے بٌس رل بہ ٙكے کھٌٍے کی لۓ

ے کچھ ىل ہك ،چٖبّ كے شالي کٌ کہىٌ
ے بٌس کھٌٍے کی لۓ
ہك تك اسنیق سے اس شخص کك کھالۓ ج س ه

ہیکل" ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے ات ًی جیٛبق گٍكائیق کل ہـ ٍے سكچٌ کل ہـ میق سے کسی کك

بھ ی اب ًی ح ھكصي ہك ئی کسی جی ٛمیق کك ئی حؼ ہی چٌعؿ نہیق ہے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔

ے خٙح کی س مل راشي م سلنٌنكق كے بی ُ ال نٌؿ ب  ٙہك گی ،اگ ٙض کكن الش رل سًٙ
ب ھ ٙا ى ه

عٖقٌت سے اى ىی ضٙلشبٌت ی كشي نہیق ہكتیق ،الش کك ئی مٌلٖاش ششتل راش بھ ی ىل ہك ،ح ك اف ب  ٙخٙح

ک ،ًٙرفعل ( ) 21:میق م٘کكشم آبتیق الش چٖبثیق اسىی رلیؿ بف سکتی ہیق۔

ے اگ ٙبی ُ ال نٌؿ میق
ے خٙح كے س مل راش م سلنٌنكق كے چٌکـ ب ٌ ل لی ام ٙہكى و
٭ ب ھ ٙا ى ه

ے میق سے ات ىٌمے
ے ىل ہكق ،چٌکـ لقُ کك اچ ٌضت ہی کل لم مت مكؿ لكگكق كے بی س
ضٙلشت ب ھ ٙبی س

ے ،اسىی رلیؿ بل آبُ ہے:
لیق حك محتٌخ افٙار کی ضٙلشت یكشي کٙس ه
ذن آ َم َ
ذذر َمذ ْ
اَلخ ِذذر
ذذو ِم ِ
ذاّلل َو الٌَْ ْ
ذذن بِذ ّ ِ
ق َو الْ َمغْ ِذذربِ َولَذذـ ِك َّن الْبِ َّ
س الْبِ َّ
{ لَّ ذٌْ َ
ذذر أَن ت ُ َولُّذذو ا ْ ُو ُجذذو هَكُ ْم لِبَ ذ َل الْ َمش ِْذذر ِ
ذن السَّذبٌِ ِل َو السَّذآئِلِ َ
ٌن َو ابْ َ
ذٌن َوآتَذى الْ َمذا َل عَلَذى ُحبِّذ ِه ذَ ِوي الْمُ ْربَذى َو الٌَْتَذا َمى َو الْ َمسَذا ِك َ
َو الْ َمآلئِكَ ِة َو الْ ِكتَابِ َو النَّبٌِِّ َ
ٌن
ض َّذر اء َو ِح َ
ٌن فِذً الْبَؤ ْسَذاء وال َّ
صذا ِب ِر َ
الزكَاةَ َو الْ ُموفُ َ
صالةَ َوآتَى َّ
ذٌن
ون ِبعَ ْه ِد ِه ْم إِذَ ا عَا هَدُو ا ْ َو ال َّ
الرلَابِ َو أَلَا َم ال َّ
َوفًِ ِ ّ
صدَلُوا َو أُولَـئِنَ هُ ُم الْ ُمتَّمُ َ
س أُولَـئِنَ الَّ ِذ َ
ون} (البمرة  ( )577 :ىی ىی بػی نہی ق کل تـ مشٙؼ بٌ مغٙب کك
ٌن َ
الْبَؤ ْ ِ
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(قی لل سنچھ ک ٙاف) کی طٙػ مىل کٙلك بلکل ىیىی بل ہے کل لكؾ اہلل ب ٙالش شلض آخٙت ب ٙالش فٙشتكق بٙ

ے كے ششتل راشلق الش
الش (اہلل کی) کتٌب ب ٙالش بیغنیٙلق ب ٙابنٌف ىئیق۔ الش مٌؿ بٌلحكر عٛب ٛشکھ ٌ
ے لالكق کك ربق الش گٙرنكق (كے حھٚاٍے) م ی ق (خٙح
بتیمكق الش محتٌحكق الش مسٌفٙلق الش مٌ ىگٌ
ٰ
ک ٙبق ) الش ىنٌض بٚھیق الش ضکكة ربق۔ الش جٍ عہٖ کٙلی ق تك اس کك یكشا ک ٙبق ۔ الش س خ ت ی الش ت ن لی ػ
ے ہ ی ق الش بػ ی
م ی ق الش (معٙکل) کٌشضاش كے لقُ ثٌبُ قٖـ شہیق۔ بػی لكؾ ہیق حك (ابنٌف میق) سؼ

ے عىٌع ٙکی دفصیؿ بتٌتے
ہ ی ق حك (اہلل سے) زشٍے لامے ہیق)  ،اس آبُ میق ىیىی کی قسمكق الش اس ه

ہكۓ اہلل ت عٌ لی ٍے فٙمٌب ٌ ہی کل اہلل کی محی ُ کی خٌط ٙش شتل راشلق ،بتی مكق ،مح تٌحكق ،الش
ے ،ب ھ ٙاف سےہِ ک ٙکچھ م سٌئؿ کٌ سک ٙکی ٌ ہے ج س
ے مٌؿ میق سے رب ىٌ چ ٌہ ۓ
مسٌفٙلق لغیٙم کك ا ب ٌ
ے لامے مسٌئؿ سے مختلػ ہے ،جف مق ىنٌض الش ضکك'ن کٌ سک ٙہے ،اس نٌ
سے بتل چ لتٌ ہیکل اى نٌ ج هـ بہ ل

نط لٍ ب ل ہی کل ب ل فٙض ض کك'ن ہے الش ح ك رل س ًٙخٙح کٌ سک ٙہے ،لم اس فٙض سے ہِ ک ٙا لؾ

عٖقل الش خیٙات كے معًی میق ہے۔
مٛبٖ فٙمٌبٌ :
ص ِ
ذار الْ ُجنُذبِ ل ال َّ
ذاحبِ
ذار ِذي الْمُ ْربَذى َو الْ َج ِ
ٌن َو الْ َج ِ
{ َوبِالْ َو الِدٌَْ ِن إِ ْحسَانًا َوبِ ِذي الْمُ ْربَى َو الٌَْتَذا َمى َو الْ َمسَذا ِك ِ
بِال َجنبِ َو ابْ ِن السَّبٌِ ِل َو َما َملَكَتْ أٌَْ َمانُكُ ْم }(الىسٌو  ()47 :ا لش اہلل ہی کی عی ٌرت کٙل الش اس كے سٌتھ
کس ی جی ٛکك ش ٙبؽ ىل بىٌك الش مٌق بٌة الش قٙابُ لالكق الش بتیمكق الش محتٌح كق الش ششتل راش
ے لالكق) الش مسٌفٙلق الش ح ك
ہنسٌئ یكق الش اجى بی ہنسٌئ یكق الش شػ قٌئے بہلك (بعًی بٌس بیٹھ ٌ

ے میق ہكق سٍ كے سٌ تھ اجسٌف ک ٙل )  ،اس نٌ نطلٍ بل ہكا کل اہلل تعٌ لی ٍے
لكؾ توہٌشً قی ض
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محتٌحكق الش مسٌفٙلق کك ششتل راش محتٌخ افٙار ،بٚلسی الش غالوكق كے سٌتھ جسف سلكؽ کٌ ج هـ

ربٌ ہے ،الش جسف سلكؽ کٌ دقٌضٌ ہیکل غٙبٍ ىٌراش الش مسٌفٙلق کی ضٙلشبٌت یكشي کی چٌئیق۔

الش حغٙت فٌطنل بىُ قیس شضی اہلل ع ًہٌ سے مٙلي ہی کل انہكق ٍے ى ب ی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ سے ضکكان كے بٌشً میق یكحھٌ تك آة علی اہلل علیل لس لـ ٍے فٙمٌبٌ :ت وہٌشً مٌؿ میق

ضکك'ن كے عاللم بھ ی کچھ الش حؼ ہیق ،ب ھ ٙسكشم ی قٙم کی لم آب ُ ب ٚھی ج س نٌ سک ٙالب  ٙگ٘ش ج نٌ ہے،

ے مع ًی عحیٔ ہیق ،الش سكشم ی قٙن کی آب ُ
( ضعیػ چٖبّ ،ت ٙم٘ي ،اب ف مٌچ ل ،طیٙا ٌی) ،م گ ٙا س ه

اسىی تٌئیٖ ک ٙتی ہے ،الش رفعل ( ) 21:میق گ٘شي آبتیق الش چٖبثیق بھ ی اسىی رلیؿ بف سکتی ہیق۔

ح غٙت ع لی ش ضی اہلل ع ىل ٍے فٙمٌب ٌ" :اہلل ت عٌ لی ٍے غٙب ی كق کی ضٙلشت كے ن طٌیؼ

ے ،الش بٙی شٌف ہكق تك ب ل
مٌلٖاشلق كے مٌؿ میق ح صل ـ قٙش کٙرب ٌ ہے ،اگ ٙغٙب ٍ لكؾ ب ھككے ،ىى و

مٌلٖاشلق كے خٙح ىل کٙىی ىی لچل سے ہے ،الش ب ل اہلل تعٌ لی کٌ حؼ ہی کل قیٌمُ كے رف اف سے سكاؿ

کٙبق ،الش اىکك ع٘اب میق میتال کٙربق"

الش حغٙت عن ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق" :مٌؿ میق ضکكان كے عاللم بھ ی

الش رلس ًٙحؼ ہیق"

الش حغٙت عٌئشۃحغٙت ج سف ب ف علی ،الش حغٙت اب ف عن ٙشضی اہلل ع ًہـ سے مٙلي
ے مٌىؾ ش ہے ہك ب ٌ
ے لاللكق سے کہٌ تھٌ اگ ٙتـ رب ُ کی ارائی گی کی لۓ
ہی کل اف تی ٍكق ٍے ،اف سے مٌىگ ٌ
ے بٌ بے اى تہٌ ػ ق ٙکی بىٌ ب ٙتك ت وہٌشا حؼ ثٌبُ ہكگیٌ"
قٙض کی ارئیگی کی لۓ

حغٙت ایك عییٖم الش تیف سك عحٌبل سے ی قی ًی طكش ب ٙثٌبُ ہیکل ابؽ بٌش اى نٌ ضار سف ٙختـ

ہكگیٌ تك ایك عییٖم ٍے ج هـ ربٌ کل اى نٌ ضار سف ٙر گىٌ کٙربٌ چٌۓ ،الش سٍ میق بٙاب ٙدقسیـ کٙربٌ۔
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الش شعبی محٌ ہٖ طٌللس الش ک ئی تٌبعیف سے ثٌب ُ ہے سٍ کٌ کہىٌ ہی کل مٌؿ ض کكان كے

عاللم بھ ی کچھ الش حمكؼ ہیق۔
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ح ك تھ ی فصؿ
چ ٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ

بل فصؿ ،چٌف ل م ٌؿ کی محٌفظُ کٌ سک ٙک ٙشہی ہے ،جىٌى حل اس محٌفظُ کٌ شٙعی ـكصٖ

بتٌ شہی ہے ،سٌتھ ہی اس محٌفظُ کٌ طٙی قل بھ ی بتٌ شہی ہے ،اسنیق تیف رفعٌت ہیق ۔

ے كے مٌ لی الش سا تی اوكش
مٌؿ ب ٙمحٌفظُ کٌ نطلٍ ہے کك ئی بٚا سنچھٖاش آرهی ،ح ھكٹے بؼ

ے مٌ لی حمكؼ چٌ عؿ
کی سمل راشي الش ىگٙا ٌی ک ،ًٙح ھكٹے سے مٙار لم ل ٚکٌ ہے ،ج سنیق ابھ ی ا ب ٌ

کٙىی ىی اہلیُ ىل ہك ،چٌہے حقی قُ میق ح ھكٹٌ ہك ،بٌ بھٙکـ عقؿ بٌ ىٌ سنچھ ہك چٌہے عن ٙمیق ب ٚا

ہك۔

محٌف ظُ کی رل ق سنیق ہیق ( ) 2چ ٌف کی محٌف ظُ ( ) 3مٌؿ کی محٌف ظُ ،چ ٌف کی

ے كے سا تی اوكش کی ىگٙا ٌی ل سمل راشي ،اسىی حفٌظُ ،ا س نٌ خی ٌؿ ،الش ا سىی
محٌفظُ کٌ نط لٍ بؼ

تعلیـ ل تٙبیُ کی سمل راشي ،الش اگ ٙبٚا ہكچٌۓ تك اسىی شٌري کی سمل راشي بھ ی اسنیق شٌمؿ ہے،

ے
ے كے مٌؿ ل رل لُ کی س مل راشي ،اسىی سٙمٌبل کٌشي ،ا س ه
الش مٌؿ کی محٌفظُ کٌ نط لٍ ہے  ،بؼ

ے کٙاب ل لغی ٙم كے اوكش کی رب وھ شب وھ مٙار
ت حٌش تی اوكش کی ى گہی ٌ ٌی ،گھ ٙالش رلسٙي چٌئٖار ہك تك ا س ه

ہے۔

***

رفعل " " 251
ـكصٖ ش ٙبعُ
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ے کی )چٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ الش تكلیُ ل سٙبٙس تی (کٌ ًظٌـ) شکھٌ گیٌ ہے ،تٌکل اب ًی
( بؼ

ے میق  ،بٌ اب ًی اھلیُ كے معٖلـ بٌ
ے تصٙفٌت کی عٖـ رشستگی كے ىتیؼ
ے مٌؿ میق ا ب ٌ
کنس ًی  ،بٌ ا ب ٌ

ے لامے شخص كے مٌؿ ل منفعُ کی حفٌظُ کی
ىٌقص ہكٍے كے بٌعّ ،ىٌقص عقؿ ل ب ختگی شکھ ٌ
ے شبٚه کی ہٗي ہے ،الش اس کی حفٌظُ کٙىٌ ،ىی ٛاسے بٚھٌىٌ ،اض شلۓ
ے ،کیكىکل مٌؿ ،ضىٖ گی کی لۓ
چٌ س ه

شٙبعُ ىضـ ہے۔

__________________________

ے شٙعی ـكصٖ کٌ سک ٙہے ،اگٙ
ے چٌىی ه
اس رفعل میق محٌفظُ كے اصكؿ کك قٌنك ٌی ش نؿ ر ب ۓ

ے اختیٌش
ے مٌؿ کك ا بٌ
جیکل اسنیق ابؽ شخص كے مٌ لی اقٖامٌت ب ٙبٌبىٖي ل گٌىٌ ہیکل لم خكر سے ا ب ٌ

ے مٌؿ کی حفٌظُ ـكعكر ہے ،الش
سے استعنٌؿ نہیق ک ٙسکتٌ ،مگ ٙحقی قُ میق اس بٌبىٖي سے اس ه

ے کٌ سشب عل ہے ،ب ہٌق ب  ٙہ نیق رل
اسکك ضٌئع ہكٍے سے ب حٌ ىٌ ہے ،ب لکل ا سکك بٚھٌٍے الش ت ٙقی ر ب ٌ

ے مٌؿ میق خكر اختی ٌشي سے شلکٌ
بٙائیكق کٌ سٌمىٌ ہے ) 2( :ابؽ بٙا ئی تك بل ہیکل کسی شخص کك اس ه

چٌشہٌ ہے ) 3( ،رلسٙي بٙا ئی بل ہیکل اگ ٙاس شخص کك مٌؿ میق خكر اختیٌشي کٌ حؼ رب ٖبٌ چ ٌۓ تك

لم اس مٌؿ کك تی ٌم ل بٙب ٌر الش ضٌئع کٙرب گٌ ،الش شٙبعُ کٌ قٌعٖم ہی کل اگ ٙرل بٙائی ٌق اب ؽ ج گل ج نع

ہكچ ٌئیق تك ربوھٌ چٌۓگٌ کل کكف سی بٙا ئی ب ٚي ہے ،الش کكف سی ح ھك ٹی الش کـ نكصٌف رم ،ب ھ ٙب ٚي

ے ضٙش کٌ امنٌف کـ ہے ،تك اس سے ثٌب ُ ہكا کل
بٙا ئی کك ح ھكص ک ٙرلسٙي کك اختیٌش کٙلیٌ چٌۓگٌ ج س ه

شٙبعُ کٌ ـكصٖ مٌؿ کی حفٌظُ الش اسکك فٙلغ ربىٌ ہے ،اششٌر بٌشي ہے:
ار ُزلُذو هُ ْم فٌِ َهذا َو اكْسُذذو هُ ْم َولُولُذو ا ْ لَ ُهذ ْم لَذ ْذو ًَ
اّلل لَكُذ ْم لٌَِام ذا ً َو ْ
{و  ََ ت ُ ْإتُذو ا ْ السُّذفَ َهاء أ َ ْم َذو الَكُ ُم الَّتِذذً َجعَذ َل ّ ُ
ستُم ِ ّمذنْ ُه ْم ُرشْذدًا فَذادْفَ ُعو ا ْ ِإلَذ ٌْ ِه ْم أ َ ْم َذو الَ ُه ْم }(النسذاء )7 – 6 :
ا۔و ا ْبتَلُو ا ْ الْ ٌَتَا َمى َحت َّ َى ِإذَ ا َبلَغُو ا ْ ال ِنّكَا َ
ح فَ ِإ ْن آنَ ْ
َّم ْع ُروفً َ
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ے سیٍ معی شُ بىٌ بٌ ہے مُ رل (ہٌق)
ے اہلل ٍے تـ لكگكق كے ل ۓ
( الش ب ےعقلكق کك اف کٌ مٌؿ ج س

ے شہكالش بتن ی كق کك ب ٌلغ
اس میق سے اف کك کھ التے الش بہىٌتے شہے الش اف سے معمكؿ ب ٌت ی ق کہ ت

ہ كٍے تؽ کٌـ کٌخ میق نصٙلػ شکھك بھ( ٙبٌلغ ہكٍے ب )ٙاگ ٙاف میق عقؿ کی بختگی ر بوھك تك اف کٌ

مٌؿ اف كے حك امے کٙرل )۔
س ِذرفُوا َولَذ ْم ٌَمْتُذ ُذروا َوك َ
{ َو الَّذ ِذ َ
َذان َبذ ٌْ َن ذَ ِلذنَ لَ َو ا ًمذا} (اؿ فٙقٌف  ( )78 :ا لش لم ج ٍ
ٌن ِإذَ ا أَنفَمُذوا لَذ ْم ٌُ ْ
ُ
خٙح کٙتے ہیق تك ىل ب ےچٌ اصاتے ہیق الش ىل تىگی کك کٌـ میق ىتے ہیق بلکل اعتٖاؿ كے سٌتھ۔ ىل
ٌر ا (اىسٙاو  ( )37 :فغكؿ خٙخ ی مُ کٙل)۔
ضٙلشت سے ض ب ٌرم ىل ک ـ) َ ،و ََ تُبَ ِذّ ْر تَبْ ِذ ً

الش حغٙت ای ك ہٙب ٙم شضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل

لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :اہلل تعٌ لی ٍے ت و ہٌشً مے تیف جی ٛبق ی سىٖ فٙمٌ ئی ہیق ،الش تیف جی ٛبق ىٌی سىٖ،

ے سٌتھ عیٌرت میق شٙبؽ مُ
ے بل ی سىٖ فٙمٌبٌ ھیکل اسىی عیٌرت کٙل ،کسی الش کك اس ه
ت وہٌشً ل ۓ

کك ،اہلل کی ش سی کك نظی كطی سے تھٌػے ش ہك ،الش مىت ش ٙىل ہك ،ىیٛبی نٌش الش ل ؼك ب ٌتیق ،غی  ٙضٙلشي

سكاىت ،الش مٌؿ کٌ ضیٌع ىٌی سىٖ فٙمٌبٌ ہے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔

اف متكف سے بتل چ لتٌ ہیکل مٌؿ کی حفٌظُ ضٙلشي ہے ،اسکك ضٌئع ىل ہكٍے رب ٌ چ ٌۓ،

ضٌئع ہكىی نٌ نط لٍ ک سی رب ًی ب ٌ رىی كي ن صلحُ كے خالػ ا ستعنٌؿ ک ٙىٌ ،حك کل ا سالـ میق
ے بىٌب ٌ ہے ،اسکك ضٌئع کٍٙے سے ب ل ن صلحُ
من ٍكع ہے ،اہلل ٍے رللُ کك لكگكق کی منفعُ کی لۓ

ے سٌتھ سٌتھ
الش ـكصٖ ختـ ہكچٌتٌ ہے ،ب لکل خكر مٌؿ ضٌئع کٙىیكامے کٌ حؼ ضٌئع ہك شہٌ ہے ،ا س ه
ے ،مٌؿ کی
ےتل
الش رلس ًٙاف لكگكق کٌ ب ھ ی حؼ ضٌئع ہك ش ہٌ ہے ح ك اس مٌؿ سے م ستفیٖ ہك س ه ت

بٚھكتٙي كے بٌشً میق حغٙت عن ٙشضی اہلل عىل کٌ کہىٌ ہی کل مٌؿ ت ح ٌشت میق ل گٌب ٌ کٙل ،لگٙىل
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ے
ضکك'ن اسکك کھٌ چ ٌۓ گی" ( ع حیٔ سىٖ) ،اس سے ب تل چ لتٌ ہی کل ب ح كق كے مٌؿ کی حفٌظُ کی لۓ

ىگٙاق الش محٌفظ کتىٌ ضٙلشي ہے۔

ے شکھٌ گی ٌ ہی کل تٌکل اب ًی
اسی طٙد اس رفعل ٍے ب ل ب ھ ی بتٌب ٌ ہی کل محٌفظُ کٌ ًظٌـ ا سلۓ

ے تصٙفٌت کی عٖـ رشستگی كے ىتی حل میق ،ب ٌ اب ًی اہلی ُ كے معٖلـ ب ٌ
ے مٌؿ میق  ،ا ب ٌ
کنس ًی ،بٌ ا ب ٌ
ے۔
ے لامے شخص كے مٌؿ ل منفعُ کی حفٌظُ کی چٌس ه
ىٌقص ہكٍے كے بٌعّ ،ىٌقص عقؿ شکھ ٌ

بہٌق (قكامۃ) سے مٙار سٙبٙس تی بٌ ایسی سمل راشي ہے حك قٌضی کسی ب  ،ًٚالش ع قؿ مىٖ
ے رب تٌ ہے تٌ کل لم ح ھكٹے ب ٌ کـ ع قؿ اي سٌف كے ا وكش کی رب وھ ب ھٌؿ الش محٌف ظُ
شخص کك ا سلۓ
ّ
ے ،اسکك ع ٙپی میق قی ـ بعًی سٙبٙسُ کہٌ چٌتٌ ہے۔
کٙس ه

***
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محٌفظُ ل سٙب  ٙس تی
ے لامے شخص کٌ بٌ حؼ ھیکل جکكمُ  ،اسىی سات کی ربوھ بھٌؿ،الش
 _2ىٌ اھؿ بٌ ىٌقص اھلیُ شکھ ٌ

ےضٙلشي ھیکل اج نٌـ
ے لۓ
ے حمكؼ ل مٌري ل معٍكي ـفٌرات کی ىگھٖاشُ کك ی قی ًی بىٌۓ،اس ه
اس ه

شٙبعُ اسالهی كے نطٌیؼ،اسىی چٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ الش تكلیُ ل سٙبٙس تی ،ىی ٛعٖال تی

معٌلىُ لغیٙم كے اج نٌمٌت کكاحھ ی طٙد ميظـ کًٙ۔

3۔

ے لامے شخص کٌ اف ى گہیٌنكق الش سٙبٙستكق ،ىی ٛقٌنكف سٌض الش
ىٌاھؿ بٌ ىٌقص اھلیُ شکھ ٌ

عٖال تی ل معٌش ٙتی اراشلق ب ٙحؼ ہے کل لم اس کی ب حسف ل خك پی ى گہٖاشُ ل ى گہیٌ ٌی کٙبق،اسىی
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امالؽ کٌ احھ ی طٙد ًظـ ل يسؼ چالئیق ،الش اس ًظـ ل يسؼ کك چالٍے کی اسے تٙبیُ ربق ،تٌکل لم

ے
ے ب ٙاسے سىیھٌؿ س ه
بلكغُ ل ب ختگی کك بہكى ح ٌ

____________________________۔

ے چ ٌف
ے لا مے شخص کٌ ب ل حؼ بتٌتٌ ہی کل جکك مُ ا س ه
*ب ہال ب ىٖ :ىٌ ا ہؿ ب ٌ ىٌقص اھ لی ُ شکھ ٌ

ے ح مكؼ ل مٌري ل مع ٍكي
ل مٌؿ کی محٌف ظُ ل سٙب ٙس تی ،ىی  ٛا سىی سات کی رب وھ ب ھٌؿ ،الش ا س ه

ـ فٌرات کی ى گہٖاشُ کك ی قی ًی ب ىٌۓ ،محٌف ظُ سٙب ٙس تی الش قكامۃ کی تعٙی ػ بچھلی رفعل میق

ے سكحھ یكحھ لا مے شخص کك معیف
گ٘ش ج ىی ہے ،قٌنك ٌی امٖار کٌ نط لٍ ب ل ہی کل قٌضی کسی ای س

ے الش
ے قٌنك ٌی کٌوكق میق مٖر ک ،ًٙمثال ىٌبی ىٌ افٙار ،گكى و
ک ًٙحك ج سنٌ ٌی طكش ب ٙمع٘لش افٙار کی ،اى ه
ے۔
ے کٌـ اى حٌـ نہیق رً س ه ت
بہ ًٙلكؾ ،حك رلسٙلق کی مٖر كے بغی ٙا ب ٌ

ے ،الش رف عل ( ) 21:میق م٘کكشم
ب ل سٌشً کٌـ اج نٌـ شٙبعُ ا سالهی كے ن طٌیؼ ہكى و

معٌش ٙتی ت حفظ کٌ حؼ اسىی رلیؿ ہے۔

ے لا مے شخص کٌ اف ى گہی ٌنكق سٙبٙستكق ىی ٛ
٭ رل سٙا ب ىٖ :ىٌ اھ ؿ ب ٌ ىٌقص اھ لی ُ شکھ ٌ

عٖال تی ل معٌش ٙتی اراشلق ب  ٙح ك حؼ ہی کل لم اسىی ب ح سف ل خك پی ى گہٖاشُ ل ى گہی ٌ ٌی کٙبق ،اسىی

امالؽ کٌ احھ ی طٙد ًظـ ل يسؼ چالئیق ،الش اس ًظـ ل ي سؼ کك چال ٍے کی ا سے تٙبی ُ رب ق ،عقلی طكش

ے طكش ب  ٙاب ًی نصلحُ کٌ
ے لالكق کٌ ا ب ٌ
ب  ٙاس سمل راشي کٌ سیٍ ہے ىٌ اھؿ ب ٌ ىٌقص اھلی ُ شکھ ٌ

ے ب ل ضٙلشي سنچھٌ گی ٌ کل اف
ے لۓ
خی ٌؿ ىل ک ٙسکىٌ ،اب ًی ت ح ٌشت کك خكر سے ىل چ ال سکىٌ ،ا س ه
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ے مٌ لی اوكش ب ح سف ل خك پی اى ح ٌـ
ے بھ ی بل شٙط ل گٌ ئی چٌۓ کل ،لم اى ه
سٙبٙستكق ،الش ىگٙاى نٌشلق کی لۓ

ري سکیق ،الش احھ ی طٙد بل سمل راشي ب حٌ ىئیق۔
ے کئی شٙعی ًعكص رلیؿ کٌ کٌـ ک ٙشہی ہیق بطكش مثٌؿ اششٌر بٌشي ہے:
اس شٙط کی لۓ
ح فَإِ ْن آنَسْتُم ِ ّمنْ ُه ْم ُرشْدًا فَذادْفَعُو ا ْ إِلَذٌْ ِه ْم أ َ ْم َذو الَ ُه ْم }(الى سٌو )7 :
{ َو ابْتَلُو ا ْ الٌَْتَا َمى َحت َّ َى إِذَ ا بَلَغُو ا ْ ال ِنّكَا َ
( الش بتن یكق کك بٌلغ ہكٍے تؽ کٌـ کٌخ میق نصٙلػ شکھك بھ( ٙبٌلغ ہكٍے ب )ٙاگ ٙاف م ی ق عقؿ کی

ب ختگی ر بوھك تك اف کٌ مٌؿ اف كے حك امے کٙرل )۔
ے میق مٌ لی اوكش کی سكحھ یكحھ کٌ – امت حٌف كے سشب عل – تی قف چٌعؿ کٙىٌ ا س نٌ مٌؿ
اگ ٙبؼ

اسکك سیٙر کٙىی ىی شٙط ہے  ،تك سٙب ٙستكق الش ىگٙاى نٌشلق میق ب ل شٙط ب ٌ ئی چٌ ىٌ تك بطٙی ؼ ال لی

ضٙلشي ہے۔

ے کی سمل راشي آگئی
ے کل کیٌ لاقعی اف میق مٌ لی اوكش سىیھٌ ل ٌ
ے کی لۓ
ے بٌلغ ہكٍے ب ٙبل ربوھ ٌ
بؼ

ہے اى کك مٌؿ کٌ کچھ حصل رب ه ،ٙاى ىی آضمٌئش کی چ ٌئیگی کل ربوھیق لم ا س کك کسطٙد استعنٌؿ کٙتے

ے ،عحیٔ اىٖ اض میق بی سكق کٌ استعنٌؿ کی ٌ الش سنچھ میق آگی ٌ کل ہٌق ،ب ل اب
ہیق ،اگ ٙکٌمی ٌب ہك گ ۓ
ے ہیق تك اى کك اى نٌ ی كشا مٌؿ رً رب ٌ چٌۓگٌ،
ے ہیق کل اب ًی مٌ لی سمل راشي سىیھٌؿ س ه ت
اس قٌب ؿ ہك گ ۓ
ے کل اہلل تعٌ لی ٍے فٙمٌبٌ:
اسلۓ
ً أ َ ْحسَ ُن َحتَّى ٌَبْلُذ َغ أَشُذدَّهُ }(اىىعٌـ  ()263 :الش ب تی ـ كے مٌؿ
{ َو ََ تَمْ َربُو ا ْ َما َل الٌَْتِ ِ
ٌم ِإ ََّ ِبالَّتًِ ِه َ
ے طٙی قل سےحك کل بہُ ہی یسىٖبٖم ہك بہٌق تؽ کل لم ح كا ٌی کك بہىٓ
كے ب ٌس بھ ی ىل چٌىٌ مگ ٙای س

چ ٌئے ) ۔

611
صالَح لَّ ُه ْم َخ ٌْر} (الیقٙن  ( ) 331 :لم آة س ے بتیمكق كے ب ٌشً
سؤَلُونَنَ ع َِن الْ ٌَتَا َمى لُ ْل ِإ ْ
{ َو ٌَ ْ
ے کل اىىی اعالد کٙىٌ بہت  ٙہے) ۔
ے ہی ق  ،آة اف سے کہٖ ب ح ۓ
می ق ی ك حھ ت

حغٙت عیٖ اہلل بف عنٙل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے

ے ہی
ے لم اسکك ت حٌشت میق ل گٌرً ،اسکك ای س
فٙمٌبٌ" :خیٙراش ،حك کك ئی بھ ی بتیـ كے مٌؿ کٌ سمل راش ب ٌ

مُ ح ھكصرب ىٌ ،لگ ٙىل اسکك ض کك'ن ک ھٌ چ ٌۓ گی" ( عحیٔ چٖبّ ،تٙم٘ي) ،الش ح غٙت عن ٙش ضی

اہلل عىل کٌ کہ ىٌ ہے" :بتی مكق کٌ مٌؿ ت ح ٌشت میق ل گٌرل ،لگ ٙىل ضکك'ن ا سکك کھٌ لی گی" ( عحیٔ سىٖ،

مٌلؽ ،ب ب هلی)۔

***
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ىگٙاق ل سٙب ٙسُ ـقٙش ک ٍٙے کی کٌشلا ئی ٌق
ے بٌب کی حكتھ ی فصؿ میق حمكؼ
ے كے حمكؼ ل فٙائض سے متعل قل حكت ل
اسالـ میق بؼ

ے ہیق ،اًھیق ربوھٌ
ے گۓ
چٌعؿ کٍٙے کی اھلیُ ،الش تصٙػ کٍٙے کی اھلیُ كے حك اج نٌمٌت بیٌف ک ۓ

ے لالكق
چٌۓ ،الش چٌف ل مٌؿ کی ىگٙا ٌی ،ىی ٛى گہیٌنكق الش سٙبٙستكق ب ٙىٌاھؿ بٌ ىٌقص اھلیُ شکھ ٌ
ے ،شٙبعُ اسالهی كے اج نٌمٌت الش اف سے
ے کی لۓ
كے حمكؼ ميظـ کٍٙے کی کٌشلائیكق کی دفصیؿ چٌ ى ٌ

مٌخكس قكاىیف کی طٙػ شحكع کیٌچٌۓ۔

_________________________

اس رفعل میق رل اوكش کٌ سک ٙہے ،ب ہال :حمكؼ چٌعؿ کٙىی ىی اھلی ُ الش تصٙػ کی اھلی ُ،

ے کیٌ چٌۓگٌ کل فالق شخص میق مه نؿ عالجیُ ل اھلی ُ ہے ب ٌ نہیق،
اف اوكش کی شلش ًی میق ط ۓ
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ے سٙبٙسُ الش سمل راش ـ قٙش کی ٌ چٌۓ گٌ ،ب ل ت نٌـ
ے معٌمالت کی ب ه سك ئی کی لۓ
اگ ٙنہیق ہے تك ب ھ ٙا س ه
ے سے متعلؼ حمكؼ كے سک ٙكے ضنف میق
ے بٌب کی حكتھ ی فصؿ میق ،اسالـ میق بؼ
اج نٌمٌت حكت ل

ے ہیق۔
گ٘ش ج ه

رلسٙا :سٙبٙسُ ،ىگٙاى نٌش الش ى گہیٌف کی تعییف ،ابؽ تيظی وی کٌشلا ئی ہے ،اف کٌشلائیكق کی
ے ػلػی کتٌیكق ،خٌىٖاف سے متعلؼ اج نٌمٌت الش ہ ٙاسالهی ملؽ كے ىحی جیثیتكق
ے کی لۓ
دفصیؿ چٌ ى ٌ

كے اج نٌمٌت کیطٙػ شحكع کیٌ چٌۓ۔

***
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ب ٌ ى ح كب ق فصؿ
لشاثُ
بل فصؿ بتٌ تی ہیکل اسالـ میق لشاثُ کٌ ًظٌـ ،رش اعؿ ح ھكٹے ب ًٚخٌىٖاف كے رشمیٌف

ے اس فصؿ میق اسنٌ شٙعی ج هـ بتٌبٌ چٌشہٌ ہے ،اس ًظٌـ کی اسٌس
تعل قٌت کی ابؽ ش نؿ ہے ،اسی ل ۓ

کٌ بھ ی سک ٙہكگٌ ،اسی طٙد ًظٌـ لشاثُ الش ىٌف نػقل میق حك گہٙا تكاضف ہے اس نٌ بھ ی سک ٙہكگٌ ،سٌتھ

ہی اس ًظٌـ کی امتیٌضي جیثیُ کٌ بھ ی سک ٙہكگٌ ،لاشثكق كے رشمیٌف دقسیـ كے معیٌش کٌ بھ ی سک ٙہكگٌ،
بل بھ ی بتٌبٌ چٌۓگٌ کل اس معیٌش میق م٘ک ٙوؤىّ کٌ کك ئی رخؿ نہیق ہے ،اف سٍ جیٛلق كے سٌتھ

اس بٌت کٌ بھ ی سک ٙہكگٌ کل دقسیـ كے معیٌش كے نفٌس میق مٙر الش عكشت كے رشمیٌف بٙابٙي کٌ معیٌش

کیٌ ہے ،اسنیق سٌت رفعٌت ہیق۔

رفعل " " 254
ا س نٌ شٙعی ج هـ
اسالـ میق لشاثُ ابؽ جت وی ًظٌـ ہے ،جىکك اہلل تعٌ لی ٍے  ،ثیكت ل رىلُ كے ل حٌظ سے

ایسی مستىٖ ًعكص كے سشبعل ضٙلشي قٙاش ربٌہے ،حك شٙبعُ اسالهی كے کسی بھ ی رلسًٙ

رىیٌلي ًظٌـ (سے متعل قل ًعكص) کی بل يسیُ،بہُ ضبٌرم ی سط ل دفصیؿ سے بیٌف کی گئی

ہیق،ج تی کل اس ًظٌـ کك "علـ فٙائض " کٌىٌـ ربٌ گیٌہے۔

______________________

بل رفعل اسالـ میق میٙاج كے ًظٌـ کٌ سک ٙک ٙشہی ہے ،اس نٌ کہىٌ ہے:

() 2

بل ىضهی (جت وی) ًظٌـ ہے۔
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()3

لاضٔ الش قطعی طكش ب ٙثٌبُ شٖم ًعكص (متكف) سے ثٌبُ ہے۔

()4

نہٌبُ ہی رقیؼ دفصیؿ كے سٌتھ آبٌ ہے۔

کئی شٙعی متكف اسىی رلیؿ ہیق،اششٌر بٌشي ہے:
احذدَةً
ساء َف ْوقَ اثْنَتَذ ٌْ ِن فَلَ ُه َّ
ذن ثُلُثَذا َمذا ت َ َذرنَ َو ِإن كَانَذتْ َو ِ
اّلل ِفً أ َ ْو ََ ِدكُ ْم ِللذَّك َِر ِمث ْ ُل َح ِظّ الُنث َ ٌَ ٌْ ِن فَ ِإن ك َُّن ِن َ
{ ِ
ٌوصٌكُ ُم ّ ُ
ُس ِم َّما ت َ َرنَ إِن ك َ
َان لَهُ َولَذد فَذإِن لَّذ ْم ٌَكُذن لَّذهُ َولَذد َو َو ِرثَذهُ أَبَ َذو اهُ فَر ُ ِ ّمذ ِه
ف َولَبَ َوٌْ ِه لِكُ ِّل َو ِ
ص ُ
فَلَ َها ال ِنّ ْ
اح ٍد ِ ّمنْ ُه َما السُّد ُ
الثُّلُ ُ
ذن آبَذآ ُإكُ ْم َو أَبنذا ُإكُ ْم  ََ تَذد ُْر َ
م فَإِن ك َ
ب
ون أٌَُّ ُهذ ْم أَلْ َذر ُ
ُس ِمن بَعْ ِد َو ِصٌَّ ٍة ٌُ ِ
َان لَهُ إِ ْخ َوة فَر ُ ِ ّم ِه السُّد ُ
وصذً بِ َهذا أ َ ْو دٌَْ ٍ
ذاّلل فِذً أ َ ْو ََ ِدكُذ ْم لِلذذَّك َِر ِمثْذ ُل َحذ ِظّ ال ُنثٌََذٌْ ِن فَذإِن ك َّ
اّلل ك َ
ضذةً ِ ّم َ
لَكُذ ْم نَفْعذا ً فَ ِرٌ َ
ُذن نِسَذاء فَ ْذوقَ
ذن ّ ِ
َذان عَلٌِمذا َح ِكٌ ًم ّ ُ
اّلل إِ َّن ّ َ
َذان لَذهُ
ُس ِم َّمذا ت َ َذرنَ ِإن ك َ
ذف َولَبَ َوٌْذ ِه لِكُذ ِّل َو ِ
ص ُ
احدَةً فَ لَ َهذا النِّ ْ
اثْنَتٌَْ ِن فَلَ ُه َّن ث ُ ُلثَا َما ت َ َرنَ َو ِإن كَا َنتْ َو ِ
احذ ٍد ِ ّمنْ ُه َمذا السُّذد ُ
َولَد فَ ِإن لَّ ْم ٌَكُن لَّهُ َولَد َو َو ِرثَهُ أ َ َب َو ا ُه فَر ُ ِ ّم ِه الثُّلُ ُ
م فَ ِإن ك َ
وصذً ِب َهذا أ َ ْو
َان لَهُ ِإ ْخ َوة فَر ُ ِ ّم ِه ال ُّ
ُس ِمذن َب ْعذ ِد َو ِصذ ٌَّ ٍة ٌُ ِ
سذد ُ
اّلل ك َ
ب لَكُ ْم نَفْعا ً فَ ِرٌ َ
دٌَْ ٍن آبَآ ُإكُ ْم َو أَبنا ُإكُ ْم  ََ تَد ُْر َ
ف َمذا ت َ َذرنَ
ص ُ
َان عَلٌِما َح ِكٌ ًما۔ َولَكُ ْم نِ ْ
ضةً ِ ّم َن ّ ِ
ون أٌَُّ ُه ْم أَلْ َر ُ
اّلل إِ َّن ّ َ
ذن َولَ ُه َّ
وص َ
أ َ ْز َو ا ُجكُ ْم إِن لَّ ْم ٌَكُن لَّ ُه َّن َولَد فَإِن ك َ
ذن
الربُ ُع ِم َّما ت َ َذرك َْن ِمذن بَعْذ ِد َو ِصذٌَّ ٍة ٌُ ِ
َان لَ ُه َّن َولَد فَلَكُ ُم ُّ
ذٌن بِ َهذا أ َ ْو دٌَْ ٍ
ص َ
الربُ ُع ِم َّما ت َ َركْت ُ ْم إِن لَّ ْم ٌَكُن لَّكُ ْم َولَد فَإِن ك َ
ذن
َان لَكُ ْم َولَد فَلَ ُه َّن الث ُّ ُم ُن ِم َّما ت َ َركْتُم ِ ّم ن بَعْ ِد َو ِصذٌَّ ٍة تُو ُ
ُّ
ذون بِ َهذا أ َ ْو دٌَْ ٍ
ور ُ
َو ِإن ك َ
ُس َفذ ِإن كَذا ُن َو ا ْ أَكْث َ َذر ِمذن َذلِذنَ َف ُهذ ْم
م كَالَ َلذةً أَو ا ْم َذر أَة َو َلذهُ أَخ أ َ ْو أ ُ ْخذت َفلِكُذ ِّل َو ِ
احذ ٍد ِ ّم ْن ُه َمذا السُّذد ُ
َان َر ُجل ٌُ َ
ذآر َو ِصذٌَّةً ِ ّم َ
صى ِب َهآ أ َ ْو دٌَْ ٍن غٌَْ َذر ُم َ
اّلل عَلِذٌم َحلِذٌم} (النسذاء 55 :
ذن ّ ِ
م ِمن بَعْ ِد َو ِصٌَّ ٍة ٌُو َ
ش َُركَاء فًِ الثُّلُ ِ
ض ٍّ
اّلل َو ّ ُ
–  ) 52اہلل توہٌشي الىر كے بٌشً مٌں تم کك اششٌر فٙمٌتٌ ہے کل ابؽ لٚكے کٌ حصل رل لٚک ی كق كے

ے كے ب ٙاب ٙہے۔ الش اگ ٙالىر میُ عٙػ لٚکیٌق ہی ہكق (بعًی رل بٌ) رل سے ضبٌرم تك کؿ ت ٙكے
حظ

م ی ق اف کٌرل تہٌ ئی۔ الش اگ ٙعٙػ ابؽ لٚکی ہك تك اس کٌ حصل ًعػ۔ الش میُ كے مٌق بٌة کٌ بعً ی

رلنكق میق سے ہ ٙابؽ کٌ تٙكے میق حھٹٌ حصل یشٙطیکل می ُ كے الىر ہك۔ الش اگ ٙالىر ىل ہك الش

عٙػ مٌق بٌة ہی اس كے لاشج ہكق تك ابؽ تہٌ ئی مٌق کٌ حصل۔ الش اگ ٙمیُ كے بھٌ ئی بھ ی ہك ق

تك مٌق کٌ حھٹٌ حصل۔ (الش بل دقسیـ تٙکل میُ کی) لعیُ ( کی تعنیؿ ) كے بعٖ حك اس ٍے کی ہك

ب ٌ قٙض كے (ارا ہكٍے كے بعٖ حك اس كے سػے ہك عنؿ م ی ق آئے گی ) تـ کك معلكـ نہ ی ق کل

ت وہٌشً بٌة راركق الش بی ٹكق یكتكق میق سے فٌئًٖ كے لحٌظ سے کكف تـ سے ض بٌرم ق ٙب ٍ ہے،

ے لاى الش جهنُ لاى ہے  ،الش ح ك مٌؿ
ے ہكئے ہیق الش اہلل سٍ کچھ چٌ ىٌ
ے اہلل كے ـقٙش کۓ
بل ح ظ

614

ت وہٌشي عكشتیق ح ھكص مٙبق۔ اگ ٙاف كے الىر ىل ہك تك اس میق ًعػ حصل توہٌشا۔ الش اگ ٙالىر ہك

تك تٙكے میق توہٌشا حصل حكتھٌ ئی۔ (لیهف بل دقسیـ) لعیُ ( کی تعنی ؿ ) كے بعٖ حك انہكق ٍے کی

ہك بٌ قٙض كے (ارا ہكٍے ك ے بعٖ حك اف كے سػے ہك ،کی چٌئے گی) الش ح ك مٌ ؿ تـ (مٙر) ح ھكص

مٙل۔ اگ ٙتوہٌشً الىر ىل ہك تك توہٌشي عكشتكق کٌ اس میق حكتھٌ حصل۔ الش اگ ٙالىر ہك تك اف کٌ

ے) توہٌش ي لعیُ ( کی تعنی ؿ ) كے بعٖ حك تـ ٍے کی ہك الش (ار ائے) قٙض
آٹھكاق حصل (بل ح ظ

ے مٙر بٌ عكشت کی میٙاج ہك جس كے ىل بٌة ہك ىل بیٹٌ
ے چٌئیق لے) الش اگ ٙای س
كے (بعٖ دقسیـ کۓ

مگ ٙاس كے بھٌ ئی بہف ہك تك اف می ق سے ہ ٙابؽ کٌ حھٹٌ حصل الش اگ ٙابؽ سے ضبٌرم ہكق تك سٍ ا ب ؽ

ے بھ ی ارائے لعیُ ل قٙض یشٙطیکل اف سے می ُ ٍے کس ی کٌ
تہٌ ئی میق ش ٙبؽ ہكق لے (بل ح ظ

ے چٌئیق لے) بل اہلل کٌ فٙمٌف ہے۔ الش اہلل نہٌبُ علـ لاى (الش) نہٌ ب ُ
نكصٌف ىل کیٌ ہك (دقسیـ کۓ

چلـ لاى ہے )۔
ف َما ت َ َذرنَ َو هُ َذو ٌَ ِرث ُ َهذآ ِإن لَّذ ْم
ص ُ
س لَهُ َولَد َولَهُ أ ُ ْخت فَلَ َها نِ ْ
اّلل ٌُفْتٌِكُ ْم فًِ الْكَالَلَ ِة ِإ ِن ا ْم ُرإ هَلَنَ لٌَْ َ
{ٌسْتَفْتُونَنَ لُ ِل ّ ُ
ان ِم َّما ت َ َرنَ َو إِن كَانُو ا ْ إِ ْخ َوةً ِ ّر َجا ًَ َونِسَاء فَلِلذَّك َِر ِمثْذ ُل َحذ ِظّ الُنثٌََذٌْ ِن ٌُبَذٌِّ ُن
ٌَكُن لَّ َها َولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتٌَْ ِن فَلَ ُه َما الثُّلُث َ ِ
ً ٍء عَلٌِم}(النساء ( )576 :اے بیغن ی  ) ٙلكؾ تـ سے (کال لل كے ب ٌشً
اّلل ِبكُ ِّل شَ ْ
اّلل لَكُ ْم أَن ت َ ِضلُّو ا ْ َو ّ ُ
ُّ
م ی ق ) جهـ (اہلل) رشبٌفُ کٙتے ہیق کہل رل کل اہلل کاللل بٌشً میق بل جهـ ر بتٌ ہے کل اگ ٙکك ئی ا ی سٌ

مٙر مٙچٌئے جس كے الىر ىل ہك (الش ىل مٌق بٌة) الش اس كے بہف ہك تك اس کك بھٌ ئی كے ت ٙكے

ے گٌ۔ الش اگ ٙبہف مٙچٌئے الش اس كے الىر ىل ہك تك اس كے تنٌـ مٌؿ کٌ لاشج
م ی ق سے آرھٌ حصل مى

بھٌ ئی ہكگٌ الش اگ( ٙمٍٙے لامے بھٌ ئی کی) رل بہىی ق ہكق تك رلنكق کك بھٌ ئی كے ت ٙكے م ی ق سے رل

ے لاشج ہكق تك مٙر کٌ حصل رل عكشتكق كے
ے چى
تہٌ ئی۔ الش اگ ٙبھٌ ئی الش بہف بعًی مٙر الش عكشتیق مى
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ے ىل بھٙل۔ الش اہلل ہ ٙج ی  ٛسے
ے بیٌف فٙمٌتٌ ہے کل بھٹ ه ت
ب ٙاب ٙہے۔ (بل اجنٌـ) اہلل تـ سے اس لۓ
لاقػ ہے )۔ 
{ َو أ ُ ْولُو ا ْ ال َ ْر َح ِام بَعْ ُ
ً ٍء عَلِذٌم } (اىن فٌؿ ) 86 :۔ (اہلل كے
ض فِذً ِكتَذابِ ّ ِ
ض ُه ْم أ َ ْولَى ِببَعْ ٍ
اّلل ِبكُذ ِّل شَذ ْ
اّلل إِ َّن ّ َ
نكشتل میق خكف كے ششتل راش ابؽ رلس ًٙكے ضبٌرم حقٖاش ہی ق ،اہلل تعٌ لی ی قیىٌ ہ ٙج ی  ٛکك خكب

چ ٌىتٌ ہے) ۔

الش حغٙت ابف عیٌس شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل

ے ح قٖاشلق میق بٌ ىِ رل ،ح ك ب ٓ چ ٌۓ لم قٙب ٍ تٙبف مٙر
لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ " :مٌؿ لشاثُ کك ا س ه

ے ہے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔
کی لۓ

حغٙت ابف مسعكر شضی اہلل عىل سے بی ٹی ،یك تی ،الش بہف كے ب ٌشً میق مٙلي ہے کل ى ب ی
ے
کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے بی ٹی کك آرھٌ حصل ،یك تی کك حھٹٌ حصل ،الش حك کچھ بٓ گیٌ لم بی ٹی کك ر ب ٌ

کٌ فیصلل کیٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔

الش حغٙت اسٌمۃ ب ف ضب ٖ شضی اہلل عىل سے مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے

ے گٌ" ( عحیٔ چٖبّ،
ے گٌ ،الش ىل م سلنٌف،کٌف ٙکٌ لاشج ب ٌ
فٙمٌب ٌ " :کٌف ،ٙم سلنٌف کٌ لاشج ن ہیق ب ٌ

ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت عی ٖ اہلل ب ف عنٙل ش ضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی

اہلل علی ل ل سلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :مخت لػ م٘اہٍ كے لكؾ اب ؽ رل س ًٙكے لاشج ن ہیق ب ىیق لے"

(عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ ایك راكر يسٌ ئی ابف مٌچل)۔
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ے رارا سے شلاب ُ کٙتے ہیق کل ش سكؿ
ے لالٖ سے الش لم ا ب ٌ
الش حغٙت عنٙل ب ف شعیٍ ا ب ٌ

اہلل علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :قٌتؿ کك میٙاج میق سے کچھ نہیق ملی گٌ" (يسٌ ئی ،راش قط ًی)۔

الش حغٙت عنٙاف ب ف حصیف شضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق کل اب ؽ شخص

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق چٌض ٙہك ک ٙسكاؿ کٍٙے ل گٌ کل می  ًٙی كتے کٌ اىت قٌؿ
ے کچھ مؿ سکتٌ ہے :آة علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے
ے ح ھكصً ہكۓ مٌؿ سے مچ ل
ہكگی ٌ ہے ،ا س ه

فٙمٌب ٌ" :ت و ہیق ا س نٌ حھٹٌ ح صل ملی گٌ" ج ٍ لم چ ٌٍے ل گٌ تك ا سکك بالب ٌ الش فٙمٌب ٌ" :ت و ہیق اب ؽ الش

حھٹٌ حصل ملی گٌ ،ب ھ ٙج ٍ لم چ ٌٍے ل گٌ تك فٙمٌب ٌ" :رلسٙا حھٹٌ ح صل ب طكش ت ح فل كے ہے" ( عحیٔ

چٖبّ ،اجنٖ ایك راكر تٙم٘ي يسٌ ئی ابف مٌچل)۔

ے لالٖ سے شلاب ُ کٙتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل
الش حغٙت اب ف بٙب ٖم شضی اہلل ع ىل ا ب ٌ

علیل لسلـ ٍے راري کك حھٹٌ حصل ربٌ ،بل اسكقُ جٍ اس كے عاللم کك ئی الش مٌق ىل ہك" ( عحیٔ

چٖبّ ،ایك رالر ،يسٌ ئی ،ابف خٛبنۃ ،ابف چٌشلر ،ابف عٖي)۔

الش حغٙت ـقٖاـ بف معٖب هٙب شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :ج س نٌ کك ئی لاشج ىل ہك مٌوكق اس نٌ لاشج بف چٌتٌ ہے" (جسف چٖبّ،

اجنٖ ،ایك رالر ،يسٌ ئی ،ابف مٌچل  ،الیتل ابف جیٌف الش چٌکـ ٍے اسکك عحیٔ قٙاش ربٌ ہے)۔

ے ہیق کل حغٙت عن ٙشضی اہلل عىل ٍے مچھ سے اب ؽ
الش حغٙت ایك امٌمل بف سھؿ کہ ت

خط حغٙت ایك عییٖم كے ىٌـ بھی حٌ ،ج سنیق لوھٌ تھٌ کل شسكؿ اہلل علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ

ے ش سكؿ  ،اس شخص كے س مل راش ہیق ج س نٌ کك ئی س مل راش ن ہیق ،الش مٌوكق ا س نٌ
ہے" :اہلل الش ا س ه

لاشج ہے ،ج س نٌ کك ئی لاشج نہیق" (عحیٔ چٖبّ ،اجنٖ تٙم٘ي يسٌ ئی ابف مٌچل)۔
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الش حغٙت چٌب ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ھیکل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اگٙ

ے ٍے شلىٌ شٙلع کٙرب ٌ تھٌ تك لم لشا ثُ کٌ ح قٖاش ہكچٌۓگٌ" ( عحیٔ
بی ٖائش كے ب عٖ نك وك لكر بؼ

چٖبّ ،ایك رالر)۔

الش حغٙت عن ٙبف خطٌب شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى ب ی کٙبـ

ے ہـ چ ٖ
علی اہلل علیل لسلـ سے سىٌ ہے ،آة ٍے فٙمٌبٌ" :لالٖ کك بٌ لٚكے کك حك بھ ی ملتٌ ہے لم ا س ه

(ابؽ رار کی الىر) ہكىی ىی بىٌ ب ٙچٌہے لم کك ئی بھ ی ہك" (عحیٔ چٖبّ ،ایك رالر)۔

الش حغٙت عی ٖ اہلل ب ف ع ن ٙشضی اہلل عىل سے مٙلي ہی کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ

ٍے فٙمٌبٌ" :لىو (آضار کٙرم غالـ الش آضار کٍٙے لامے آقٌ كے رشمی ٌف کٌ ششتل) بھ ی ي س بی ششتل کی طٙد

اب ؽ ش شتل ہے ،ىل بی ح ٌ چٌ سکتٌ ہے الش ىل(ہٖب ل میق)" ع طٌ کی ٌ چٌ سکتٌ ہے ( عحیٔ چٖبّ،

چٌکـ)۔

اس رفعل کٌ مٛبٖ کہىٌ ہیکل علـ لشاثُ کك علـ فٙائض بھ ی کہٌ چٌتٌ ہے ،لچل اسىی بل ہیکل

ے ب عٖ فٙمٌب ٌ ہے" :فٙب غۃ مف اہلل ،بع ًی ب ل اہلل کی طٙػ
اہلل تعٌ لی ٍے لشاثُ كے بعض مسٌئؿ سک ٙکٙىی ه

ے ہیق" ا سی طٙد ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے بھ ی بػی فٙمٌب ٌ ہے؛ ح غٙت ای ك
سے ـ قٙشم ح ظ

ہٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق کل شسكؿ اہلل علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :ع لـ

ے کل ب ل ع لـ کٌ آرھٌ حصل ہے  ،ب ل ب ہُ چ لٖي ب ھال رب ٌ
فٙائض (علـ لشاثُ) سیوھك الش سوھٌك ،اسلۓ

چٌتٌ ہے ،می ًٙامُ کی سٍ سے بہلی جی ٛحك حھی ًی چٌئیگی لم بػی علـ ہے" (عحیٔ چٖبّ ،اب ف

مٌچل ،راش قط ًی) ،الش حغٙت عیٖ اہلل ب ف عنٙل شضی اہلل عىل سے مٙلي ہی کل شسكؿ اہلل علی اہلل

ے عاللم حك ہے لم اضٌ فی علكـ ہیق )2(" :غی ٙ
علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اعؿ عل ـ تیف طٙد كے ہیق ،اس ه
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ىٌسٕ لاضٔ قٙآ ٌی آبتیق ( ) 3عحیٔ طكش ب  ٙثٌب ُ شٖم سىُ (اچٌرب ّ) ( ) 4دقسیـ لشاثُ كے

عٌرىىل اج نٌـ" (جسف چٖبّ ،ایك رالر ابف مٌچل)۔

الش حغٙت عیٖ اہلل بف مسعكر شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق ى بی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :قٙآف سیوھك الش سوھٌك ،میق تك شخصُ ہكىیكاى ہكق ،الش بل علـ بھ ی اٹھٌ لیٌ

چٌۓگٌ ،الش ابؽ لقُ آۓگٌ کل لكؾ مٌؿ لشاثُ كے ب ٌشً میق حھ گٚتے شہیق لے کل کس کك کتىٌ

ے گٌ الش کك ئی ب تٌٍے لاى ن ہیق شہے گٌ" (ج سف چٖبّ ،اج نٖ) ،الش ح غٙت ا يس ش ضی اہلل
ح صل مى

عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى بی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :می ٙي امُ میق سٍ

ے میق سٍ سے
سے ضب ٌرم ىٙـ رؿ ح غٙت ای ك ب ه ٙش ضی اہلل ع ىل ہیق ،الش اہلل كے رب ف كے م عٌمى

س خُ حغٙت ع ن ٙشضی اہلل ع ىل ہیق ،الش سٍ سے ضب ٌرم جی ٌراش حغٙت عث نٌف شضی اہلل ع ىل

ے لا مے حغٙت معٌس ب ف جی ؿ شضی اہلل عىل ہیق ،قٙآف کك
ہیق ،چالؿ لجٙاـ کك سٍ سے ضب ٌرم چ ٌ ى ٌ

ے لا مے ا پی (ب ف ک عٍ) ہیق ،ع لـ لشاثُ كے سٍ سے مٌہ ٙضب ٖ ب ف ثٌب ُ ہیق،
سٍ سے ضبٌرم ب ٚھ ٌ

الش ب ل کل ہ ٙقكـ کٌ اب ؽ ا میف ہكتٌ ہے ،الش می ٙي ا مُ کٌ امیف ای ك عیی ٖم ب ف ج ٙاد ہیق" ( عحیٔ

چٖبّ ،اجنٖ ،ابف مٌچل ،تٙم٘ي ،يسٌ ئی)۔

***
رفعل " " 255
ًظٌـ لشاثُ کی اسٌس
ً_2ظٌـ لشاثُ کی اسٌس ،اس ام ٙب ٙھیکل مٌؿ لشاثُ ح ھكص چٌٍے لامے کك اب ًی لفٌت كے بعٖ
ے ،اس
ے مٌؿ میق تصٙػ کٍٙے کٌ کك ئی اختیٌش نہیق ہكتٌ ،سكاۓ اس كے کل مٍٙے سے بہ ل
ابٌ

مٌؿ كے ابؽ تہٌ ئی كے اىٖش اىٖش کك ئی لعیُ کٙچٌۓ ،اسی طٙد شٙبعُ ،ضٙلشي قٙاش رب تی
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ے چٌئیق،
ے لم حمكؼ لقٙضے اراک ٙر ب ۓ
ہے کل ( مٌؿ لشاثُ کك) لاشثكق میق دقسیـ کٍٙے سے بہ ل

ے
حك متك فی كے سمل ہكق،الش شٙبعُ اس ب ٙضلش رب تی ھیکل کل مٌؿ لشاثُ كے ابؽ تہٌ ئی ح ظ

سے کـ میق لعیُ کی چٌۓ۔

_3قٙضكق الش حمكؼ کی ارائگی ،الش لعیُ کی چٌٍے کی صكشت میق اس لعیُ کی تنفی٘ كے

بعٖ متك فی کٌ حك مٌؿ بٌ قی ب حٌ شہے ،لم تٙکل شنٌش کیٌچٌتٌہے ،حك لاشثكق کٌ ہكتٌہے ،الش شٌشع

ج هیـ ( بعًی اہلل تعٌ لی) ٍے اس تٙكے کك متك فی كے افٙار خٌىٖاف میق خكر دقسیـ کیٌہے ،ىی ٛہٙ

ے
ے رشچۂ قٙابُ كے ل حٌظ سے ربٌہے ،الش اس ٍے بل تٙکل ح ھكص ٍے لامے ،بٌ اس ه
ابؽ کك اس ه

ے کی
لاشثكق كے اشارً کی سشا بھ ی مٖاخ لُ كے بغی ٙحقٖاشلق کٌ شنٌش ،الش ہ ٙابؽ كے ح ظ

يشٌىٖ ھی کٙكے ى بی تلی دقسیـ کی ہے۔

ے اصكلكق ل ضٌبطكق ب ٙمشتنؿ ہے ،حكل حؽ ،اًصٌػ ،عحیٔ
_4بل ًظٌـ (لشاثُ) کئی ای س

ے كے
تنفی٘  ،الش حك بھ ی چٌلُ تیٖب لیكق کی متقٌضی ہك ،اس چٌلُ میق اف تیٖب لیكق كے ـقٌبى

ے کل لشاثُ كے اسیٌب ،شٙائط ،وكاىع ،میٙاج سے محٙلـ ل مح حكب ہكٍے
ضٌمف ہیق  ،جی س
ے ،شر ،عكؿ ،الش ت خٌشخ لغیٙم۔
كے ضٌب ؾ
ے شٙبعُ اسالهی كے اج نٌـ ،الش اف سے مٌخكس قكاىیف طٙػ شحكع
ے کی لۓ
اف کی دفصیالت چٌ ى ٌ

کیٌچٌۓ۔

_____________________

اس رفعل میق اسالـ كے ًظٌـ لشاثُ کی بىیٌر (اسٌس) کٌ سک ٙہے۔
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ے بىٖ میق رل اوكش کٌ سک ٙہے:
بہ ل

-2

بہال بل کل (ًظٌـ لشاثُ کی بىی ٌر) اس ام ٙب  ٙہی کل مٌؿ لشاثُ ح ھكص چ ٌٍے لا مے کك ،اب ًی

ے کل مٍٙے
ے مٌؿ میق تصٙػ کٍٙے کٌ کك ئی اختی ٌش نہیق ہكتٌ ،سكاۓ ا س ه
لفٌت كے بعٖ ا ب ٌ
ے ،ا سی مٌؿ كے اب ؽ ت ہٌ ئی كے ا ىٖش کك ئی ل عیُ کٙچ ٌۓ ،الش شٙبعُ اس ب  ٙضلش
سے بہ ل

ے سے کـ میق لعیُ کی چٌۓ۔
رب تی ہیکل مٌؿ لشاثُ كے ابؽ تہٌ ئی ح ظ

-3

مٍٙے لامے كے سمل میق حك حمكؼ بٌ قٙض ہیق ،ب ٌ ح ك لعیُ کی ہے  ،اسىی ارائی گی ،لشثٌو
ے لاجٍ ہے۔
میق مٌؿ لشاثُ کی دقسیـ سے بہ ل
ے آىیكا لی آبتیق الش چٖبثیق بیش کی چٌ تی ہیق:
اف اوكش کی رلیؿ کی لۓ
وص َ
ذن} (الى سٌو )23 :۔ ( ب ل دقسی ـ  ،می ُ کی
اششٌر ب ٌشي ہےِ {:مذن بَعْذ ِد َو ِصذٌَّ ٍة ٌُ ِ
ذٌن بِ َهذا أ َ ْو دٌَْ ٍ

ے بعٖ ہك گی) ۔
لعی ُ الش ا س نٌ قٙض ارا ک ٙىی ه

الش حغٙت ـ قٖاـ ب ف م عٖب هٙب ش ضی اہلل عىل ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ سے شلاب ُ

فٙمٌتے ہیق کل آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اہلل تعٌ لی ٍے ت وہٌشي لفٌت كے لقُ ت وہٌشً

ے سے ت وہیق نكاضا ہے تٌکل تـ اس سے اب ًی ىی هی ٌق بٚھٌك" (ج سف چٖبّ ،راش
مٌؿ كے ابؽ تہٌ ئی ح ظ

قط ًی ،اجنٖ ،بٛاش  ،ابف مٌچل)۔

الش حغٙت معٌس ب ف جی ؿ شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ،فٙمٌتے ہیق کل میق ٍے ى ب ی کٙبـ

علی اہلل علیل لسلـ سے رشبٌفُ کی ٌ" :میق مٌلٖاش شخص ہكق ،الش می ٙي عٙػ اب ؽ ہی بی ٹی ہے،
ے اہلل كے شاستل میق خٙح کٙرلق؟
ے مٌؿ كے رل تہٌ ئی ح ظ
ے گی ،تك کیكق ىل میق ا ب ٌ
حك میٙي لشاج ب ٌ
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آة علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :نہیق بٌل ن ؿ نہیق" تك میق ٍے یكح ھٌ :اح ھٌ ا س نٌ آرھٌ حصل خٙح

کٙرلق ؟ آة علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے ب ھ ٙفٙمٌب ٌ" :ن ہیق" تك میق ٍے ب ھ ٙیكح ھٌ :اح ھٌ اب ؽ تہٌ ئی تك کٙ

ے ہك ،م گ ٙاب ؽ تہٌ ئی ب ھ ی
سکتٌ ہكق ؟ تك آة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ " :ہٌق اب ؽ تہٌ ئی ک ٙس ه ت

ے ششتل راشلق کك مٌلٖاش ح ھكصىٌ اس سے بہت ٙہی کل تـ اى کك بھی ؽ مٌىگتٌ ح ھكص
ے کل ا ب ٌ
ضبٌرم ہے ،اسلۓ

چٌك" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

٭ رلسٙا بىٖ بتٌتٌ ہیکل شٌشع ج هیـ (اہلل تعٌ لی) ٍے اس تٙکل کك متك فی كے خٌىٖاف كے افٙار

ے رشچۂ قٙاب ُ كے ل حٌظ سے رب ٌ ہے ،الش اس ٍے
خٌىٖاف میق خكر دقسیـ کیٌ ہے ،ىی ٛہ ٙابؽ کك اس ه

ے لاشثكق كے اشارً کی سشا بھ ی مٖاخلُ كے بغی  ٙح قٖاشلق کٌ شنٌش
بل تٙکل ح ھكصٍے لا مے ،ب ٌ ا س ه

الش ہ ٙابؽ كے حصل کی يشٌىٖہی کٙكے تلی تلی دقسیـ کی ہے۔ اسىی رلیؿ بل ہے:
ضذةً ِ ّم َ
ب لَكُذ ْم نَفْعذا ً فَ ِرٌ َ
وصً ِب َها أ َ ْو دَ ٌْ ٍن آ َبآ ُإكُ ْم َو أَبنا ُإكُ ْم  ََ تَدْ ُر َ
اّلل ِإ َّن
ذن ّ ِ
ون أ َ ٌُّ ُه ْم أَلْ َذر ُ
{ ِمن َب ْع ِد َو ِص ٌَّ ٍة ٌُ ِ
اّلل ك َ
َان عَلٌِما َح ِكٌ ًما }(الىسٌو  ( )22:ب ل دقسیـ میُ کی لعیُ الش اسنٌ قٙض ارا کٍٙے كے بعٖ ہك گی،
َّ
ے کل فٌئًٖ كے لحٌظ سے توہٌشً لالٖبف الش توہٌشي الش الىر میق سے کكف
تـ نہیق سنچھ سهت

ے لاى
ے ہی ق  ،ی قیىٌ اہلل تعٌ لی سٍ کچھ چ ٌ ى ٌ
ت وہٌشً قٙبٍ ت ٙہے۔ بل اہلل کیطٙػ سے ـقٙش ح ظ

ج هنُ لاى ہے)

ے صفحل ب ٙحغٙت ـقٖاـ بف معٖب هٙب الش معٌس بف جیؿ شضی اہلل ع ًہنٌ کی اس
ابھ ی بچھ ل

معًی کی چٖبّ گ٘ش ج ىی ہے۔

بل بٌت قٌب ؿ ل حٌظ ہیکل قٙض كے مسئ لل کك لعیُ ب ٙـقٖـ شکھٌ گیٌ ہے ،جىٌى حل حغٙت
ے
ے لعیُ ب ٚھ ٌ
علی شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق" :تـ لكؾ قٙض ( کی ارائی گی) سے بہ ل
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ے ہك ،جیکل میق ٍے شسكؿ اہلل علی اہلل علیل لسلـ کك ربوھٌ ہے کل آة قٙض کك لعیُ ب  ٙـ قٖـ
لو
ے" (جسف چٖبّ ،اجنٖ ،تٙم٘ي ،ابف مٌچل ،چٌکـ ،راش قط ًی ،ب ینلی ،ایك رالر ،جنیٖي ،عیٖ
ے تل
شکھ ت
ے قٙض
الٙضاؼ  ،ابف پی شییل  ،الش تٙم٘ي ٍے کہٌ ہیکل اھؿ علـ کٌ عنؿ بػی ہی کل لم لعیُ سے بہ ل
ے)۔
ے تل
کی ارائیگی كے مسئ لل کك اہنیُ ر ب ت

ے ہیق ح ك اہلل كے
ے چٌٍے لامے مٌ لی حمكؼ میق سے کچھ تك ای س
متك فی كے تٙکل میق سے ر ب ۓ

ے ہیق ح ك اي سٌنكق
حمكؼ كے سٌتھ بىٖنے ہكۓ ہیق ،مثال ضکك'ن کی عٖـ ارائی گی ،الش کچھ حمكؼ ای س
ے چ ٌئیق لے ،اہلل
ے ارا ک ۓ
كے سٌتھ متعلؼ ہیق ،علنٌو کٌ اسنیق ب ٚا اختالػ ہی کل کس كے حمكؼ بہ ل
ے ػ قل کی کتٌیكق کیطٙػ شحكع کیٌ چٌۓ۔
ے بىٖلق كے ،اسىی دفصیؿ کی لۓ
كے بٌ اس ه

***

رفعل " " 256
لشاثُ الش ىٌف نػقل كے رلنكق ًظٌوكق كے رشمی ٌف گہٙا تكضف
ے لامے
_2اسالـ میق اج نٌـ لشاثُ کٌ بؼكش نطٌلعل کٍٙے سے معلكـ ہكتٌ ھیکل علـ الش خی ٙشکھ ٌ

ے خٌىٖاف میق کچھ اسطٙد دقسیـ کیٌ ہے ،کل لم اس كے رائ ًٙسے
اہلل ٍے ،متك فی كےتٙكے کكاس ه

ے راشلق كے رشمیٌف ىٌف نػقل
بٌہ ٙنہیق ى ن لتٌہے ،ىی ٛحقٖاشلق کی تٙتیٍ الش حعكق کی ـقٖاش ،شش ت

كے ضٌبطكق سے مٙیكط ہے ،الش رلنكق ًظٌـ مله ٙاسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کی ابؽ

ے ہیق۔
نغ یكط بىیٌر بى ت
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ے ،متیٌرؿ حمكؼ ل لاجیٌت مٙتٍ
 _3اف رلنكق ًظٌوكق كےاج نٌـ ٍے افٙار خٌىٖاف ب ،ٙالش اف کی لۓ

ے راش كے مٌؿ میق حؼ ىضـ کیٌ ہے،
ے ہیق ،جىٌى حل ج هیـ لراىٌ شٌشع (بعًی اہلل تعٌ لی) ٍے شش ت
کۓ
ے بعٖ
ے مٌؿ میق حك (رشچۂ قٙابُ میق) اس ه
ے راش كے مٌؿ میق ،بھ ٙاس ه
ے سٍ سے ىٛرب ىی شش ت
بہ ل

ے ہیق ،ج تی کل بعض ػكھٌو
ہك ،بل بٌلعمكـ اف لكگكق میق سے ہیق ،حك ابؽ رلس ًٙكے لاشج بى ت
ے بٌل مقٌب ؿ
ے بل شٙط ل گٌري ھیکل لم لاشج ہك ،اس ه
ٍے تك جس ب ٙنػقل لاجٍ ہكتٌ ہك اس کی لۓ

ے راشلق کی ا کثٙبُ ،متك فی كے لم لاشج لكؾ ہیق ،جف کك بٌلآخٙ
صكشت چٌؿ بل ہے ،کل اف شش ت

اس نٌ تٙکل ملتٌہے۔

____________________

ب ل رف عل می ٙاج الش ىٌف نػ قل كے ًظٌوكق میق وكح كر تكاضف لہنل حھ تی كے ب ٌشً میق

بتٌشہی ہے ،جىٌى حل اس نٌ کہىٌ ہیکل ہ ٙمسلنٌف كے رل حؼ ہكتے ہیق )2( ،اب ؽ ىٌف نػ قل (خٙح)

میق ) 3( ،رل سٙا می ٙاج میق ،الش ہ ٙگك شل كے حؼ كے ـقٌب لل میق رل س ًٙگكشل كے لاجی ٌت
ے سمل کف کف
ے ب ل ربوھىٌ ضٙلشي ہی کل ا س ه
ے کی لۓ
ے می ٙاج میق ک سی كے حؼ کك سنچھ ٌ
ہیق ،ا سی ل ۓ

ششتل راشلق ب ٙخٙح کی سمل راشي ہے۔

ے ح عكق کی
ب ہال الش رل سٙا ب ىٖ مخ ت ص ٙطكش ب  ٙت ٙکل كے م ست حؼ ا فٙار کی تٙتی ٍ ،الش اى ه

ـ قٖاش ،ىی  ٛش شتل راشلق كے رشمی ٌف ىٌف نػ قل کی دق سیـ كے ضٌبطكق كے رشمی ٌف وكح كر گ ہًٙ

ششتكق کٌ اجنٌ لی سک ٙک ٙشہے ہیق ،مثال ابؽ بٌلغ الش محتٌخ شخص ہے ح ك کنٌٍے کی عالجیُ نہیق

ے مت مكؿ لا لٖ بٌجی ٌت ہیق ،الش کچھ عٌجٍ جیثی ُ ب ھٌ ئی ب ھ ی ہیق ،تك اب عٙػ
شکھ تٌ ،م گ ٙا س ه
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ے کی مٖر ک ،ًٙب ل ب ھٌئیكق کی سمل راشي نہیق ہے ،اسی
متمكؿ لالٖ کی سمل راشي ہی کل اس ىٌراش بی ٹ
ے لالٖ بھ ی ہیق الش کچھ بھٌ ئی بھ ی ہیق،
ے کٌ اىتقٌؿ ہكچٌۓ – مٌلٖاش ہك بٌ ػ قی – ٙالش اس ه
طٙد اگ ٙاس بی ٹ
ے کل لہی متك فی کٌ سٍ سے قٙب بی ہـ چٖ ہے ،الش
تك تٙکل عٙػ بٌة کك ملی گٌ بھٌئیكق کك نہیق ،اسلۓ

ے حقٖاش لكگكق کك رل ،الش ح ك کچھ
ے اى ه
ے ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کٌ بل کہىٌ ہے" :تٙكے ح ظ
اسی ل ۓ
ے
ے ہے" ( عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي م سلـ) ،ب ل ا سلۓ
ب ٓ چ ٌۓ لم سٍ سے قٙب ٍ تٙبف م٘ک ٙفٙر کی لۓ

ے ىٌراش ب ح كق ب  ٙخٙح ک ،ًٙاسی طٙد سٌش ً م ست حؼ
بھ ی کل بل بٌة ہی کی سمل راشي ہی کل لم ا ب ٌ

ے حعكق کی ـ قٖاش ،ششتل راشلق كے رشمی ٌف ىٌف نػ قل كے ضٌبطكق سے ب ىٖ ھی ہك ئی ہے،
افٙار الش اى ه
اسی بىیٌر ب ٙبل ػلػی قٌعٖم لحكر میق آب ٌ" :فٌئًٖ كے سٌتھ کچھ نكصٌف بھ ی ہے" رلس ًٙمعٍكق

ے خالػ کك ئی جی ً ٛظٙ
میق لیىٌ ہے تك ربىٌ بھ ی ہے ،بل لاضٔ ہیکل بل قٌعٖم عمكهی ہے ،اگ ٙکیھ ی ا س ه

ے بھ ی رلسٙا قٌعٖم وكح كر ہے ،ج س نٌ
ے لۓ
آچٌۓ تك اس سے اس قٌعٖم ب  ٙجٙػ نہیق آتٌ ،ب لکل ا س ه

ے کٌ اعتی ٌش نہیق کی ٌ
ے ب  ٙج هـ ل گٌب ٌ چٌتٌ ہے ،ىٌرش الكح كر ش ۓ
کہىٌ ہی کل اکث ٙلقكع ب ٘ب ٙہكىی كا لی ش ۓ

چٌ تٌ ،اس طٙد ب ل رل نكق ً ظٌـ ( ىٌف نػ قل کٌ الش می ٙاج کٌ) ا سالـ میق معٌ ش ٙتی ت ح فظ کی گ ہٙي

بىیٌربق بف چٌتے ہیق۔

***

رفعل " " 257
اسالـ كے ًظٌـ لشاثُ کی امتی ٌضي خعكعی ُ
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اسالـ کٌ ًظٌـ لشاثُ ،ج سىی اسٌس اس ب ٙہے کل بعض ٹھكس معیٌشلق كے نطٌیؼ

وكشج(تٙکل ح ھكصٍے لاى) كے مٌؿ میق اس نٌ قٌئ مقٌـ ل چٌيشیق ،تھكصً بہُ فٙؼ سے  ،یكشً

(افٙار) خٌىٖاف کك بىٌبٌچٌۓ ،الش بل کل اف میق كے کچھ لكؾ (تٙکل كے) ضبٌرم ح قٖاش ہكق ،بٌ اس

میق اى نٌ بٚا حصل ہك ،بل لم معتٖؿ الش اًصٌػ ی سىٖ ًظٌـ ہے ،حك افٙار خٌىٖاف کك ابؽ رلس ًٙسے

مٙیكط کٙتٌہے ،الش اف كے بٌہ وی تعل قٌت کك نغیكط کٙتٌہے ،بٙع هس اف ًظٙبٌت كے جف میق

ے مٌؿ میق
س ًٙسے میٙاج کٌ تعكش ہی نہیق ہے ،بٌ حك متك فی کك اسىی لفٌت كے بعٖ اس كے ا ب ٌ

ے کی صكشت میق تھٌ  ،اف رلنكق ہی ًظٙیكق سے
ے ہیق حك اسکك ی قیٖجیٌت شہ ٌ
ے شکھ ت
لہی اختیٌش ر ب ۓ

ے نغیكط ہكتے ہیق۔
ے افٙار كے رشمیٌف شش ت
ىل تك خٌىٖاف کٌـفٌر یكشا ہكتٌہے ،الش ىل اس ه

_______________________

ب ل رفعل ا سالـ كے ً ظٌـ لشاثُ کی ف طٙت كے ب ٌشً میق ب تٌ ش ہی ہے،ا س نٌ کہ ىٌ ہی کل ب ل

ًظٌـ لشاثُ ہی فطٙت سے ہـ آہىؾ لاچٖ عٌرىىل ًظٌـ ہے ،اسىی افٌرب ُ اس لقُ الش ضب ٌرم اب ھٙ

ے آ تی ہے ،ج ٍ ہـ ا س نٌ رىی ٌ كے کسی حصل میق شائْ قٖبـ ب ٌ چٖب ٖ ًظٌـ سے ـقٌب لل کٙكے
ک ٙسٌمٌ
ے کل حقی قُ میق بػی لم ًظٌـ ہے ح ك عحیٔ معٍكق میق خٌىٖا ٌی امٖار ب ٌہ وی کٌ
ربوھیق ،لم اسلۓ
ے ہكۓ
ے شکھ ک ٙخٌىٖاف میق فٙر کی سمل راشی كق کك مٖ ًظ ٙشکھ ت
ؽ فیؿ ہے ،الش اسی ؽ فٌلُ کك سٌمٌ

ے
ے ب عٖ می ُ كے ہـ ي سٍ لكؾ ہی ا س ه
ے دق سیـ ہكىی ه
ے ح صل کی ـ قٖاش مت عیف کیگ ئی ہے ،ح ظ
ا سه

ے کل لالٖ بٌ لالٖم ،بل اسكچل سے کل بػی لم لكؾ ہیق حك یكقُ ضٙلشت اسىی مٖر
ے ،جی س
لاشج ہكى و

کٙبق لے ،الش لہی اسىی طٙػ سے ربُ الش قٙض ارا کٙبق لے۔
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(بل ابؽ حقی قُ ہیکل) ًظٌـ لشاثُ بہُ ہی مه نؿ الش مىٌسٍ ًظٌـ ہے ،ای سٌ ًظٌـ ح ك

ابؽ چٌف سے لحكر میق آىیكامے ايسٌ ٌی خٌىٖاف کی تنٌـ نصلحتكق الش ضٙلشتكق کٌ خیٌؿ شکھتٌ ہے،

خ ہٌق کك ئی عكشت  ،عكشت ہكىی ىی لچ ل سے ک سی محٙلهی کٌ ش نٌش ن ہیق ہك گی ،خ ہٌق کن سف ب ح ل،
ے کل ب ل ًظٌـ ،الش رلسٙي نصلحتكق کٌ
ے حؼ سے محٙلـ نہیق ہكگٌ ،اسلۓ
کنسف ہكىی ىی لچل سے ا ب ٌ

ے ہكۓ بھ ی اس بٌت کٌ بہُ ضبٌرم خیٌؿ شکھتٌ ہے کل سٍ ابؽ چٌف (آرـ علیل ال سالـ)
ل حٌظ شکھ ت
ے اف میق کسی تنی  ٛکی گى ح ٌئش نہیق ہے ،ہٌق ب ل ضٙلش ہی کل ا سنیق اس
سے بی ٖا ہكۓ ہیق ،ا سلۓ

بٌت کٌ ل حٌظ شکھٌ چٌۓگٌ کل کكف ضبٌرم معٌش ٙتی الش خٌىٖا ٌی سمل راشب ٌق اٹھٌتٌ ہے ،اسی كے نطٌیؼ

اس نٌ خیٌؿ کیٌ چٌۓگٌ۔

بل ابؽ ای سٌ ًظٌـ ہے ،ج سنیق ايسٌ ٌی فطٙت كے سٌتھ سٌتھ تنٌـ چٌىٖاشلق کٌ خی ٌؿ شکھٌ

گیٌ ہے ،اسی ب ىٌ ب  ٙسشب ُ کك لشاثُ كے م سئ لل میق اسىی اعؿ (مٌق ب ٌة رارا راري) الش رلسًٙ
ے کل ى ئی يسؿ ہی خٌىٖاف الش نكع ايسٌ ٌی کی ی قٌ
ششتل راشلق كے ـقٌب لل میق فكقیُ چٌعؿ ہے ،اسلۓ

کی ضٌمف ہے ،الش فطٙت كے نكطۂ ًظ ٙسے اسىی ى گہٖاشُ الش اس نٌ خیٌ ؿ کیٌ چٌىٌ ضٙلشي ہے ،م گٙ

ے ب ٌلحكر اعؿ (لالٖبف الش اى ىی غی  ٙوكح كر گی میق رارا راري ) کٌ بھ ی لشاثُ میق خی ٌؿ شکھٌ گی ٌ
ا سه
ے ہیق ،ب لکل ششتل راشي كے اعتیٌش سے سٍ
ے گۓ
ہے ،سٌتھ ہی رلس ًٙششتل راش بھ ی محٙلـ نہیق شک ل

ہی کك کچھ ىل کچھ حصل تك مؿ ہی چٌتٌ ہے،

ب ل (ًظٌـ لشاثُ) اب ؽ ای سٌ ً ظٌـ ہے ح ك فطٙت اي سٌ ٌی كے عیف نطٌیؼ ہے ،لم اي سٌف کی

اس خكاہش کٌ یكشا یكشا خیٌؿ شکھتٌ ہیکل اسىی ضىٖ گی میق کی گئی محى تكق الش چ ٖل خ ہٖ کٌ ب ھؿ اسىی

ے ،اسی چ٘بل كے ت حُ ايسٌف ضبٌرم سے ضبٌرم محىُ کٙتٌ ہے ،الش اگ ٙب ؼكش ربوھٌ چ ٌۓ
يسؿ کك بھ ی مى
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تك اس محىُ کٌ فٌ ئٖم ع مكهی طكش ب  ٙامُ ہی کك بہكى ح تٌ ہے ،سٌتھ ہی اس ًظٌـ میق معٌ ش ٙتی

ے۔
امٖار بٌہ وی کٌ بھ ی یكشا یكشا خیٌؿ شکھٌ گیٌ ہے ،الش بل کكشش ہیکل اسکك رھکل ىل ل و

ے ىتی حل میق مٌؿ ل
اخی ٙمیق اس حقی قُ کٌ اظہٌش ضٙلشي ہیکل بل ابؽ ای سٌ ًظٌـ ہے ،ج س ه
ے سے رللُ کی
ے ط ٙیق
رللُ ابؽ جگل ج وی نہیق شم چٌئیگی ،ب لکل یكشي يسؿ کٌ اس سے فٌئٖم ہكگٌ ،ى ۓ

ے سے
ے ،ج ىٖ ہٌتھكق ہی میق ش ہ ٌ
دق سیـ ہك گی ،اس ً ظٌـ كےىتی ح ل میق رل لُ کی ا فٙاط الش ا س ه

حفٌظُ ہكچٌئیگی ،جی سٌکل بعض ًظٌوكق میق ہے ،خہٌق رللُ ب ًٚلٚكے کك ربٖي چ ٌ تی ہے ،ب ٌ

بھ ٙبہُ ہی محٖلر رائ ًٙمیق دق سیـ کی ح ٌ تی ہے ،ب ل ًظٌـ ،رش اعؿ سشب عل ہے رللُ کی کٌش کٙر گی
ے کٌ ،الش اسنیق تكاضف بی ٖا
کك ،جکك مُ کی مٖاخلُ كے بغی  ٙى ئی اجت نٌعی معی شُ کی ش نؿ ر ب ٌ
ے کل جکكمُ کی مٖاخلُ ،فطٙت اي سٌ ٌی ب  ٙگٙاق گ٘ش تی ہے ،م گ ٙرللُ كے اسطٙد
کٍٙے کٌ ،اسلۓ

ے ن فس اي سٌ ٌی
ے ب خ ًٙالش اسطٙد کی م ستقؿ د قسیـ اہلل کی شٙبعُ كے نطٌیؼ ہے ،ا سلۓ
كے ح ظ

ے میق سکكف مح سكس ک ٙتٌ ہے ،لچ ل ا سىی ب ل ہی کل ب ل کٌشلا ئی ،اي سٌف کی
ب خكضی ا سکك اى ح ٌـ ر ب ٌ

فطٙت سے ہـ آہىؾ  ،الش اسىی خكاہش كے عیف نطٌیؼ ہے ،الش بػی لم ا علی فٙؼ ہے ،ح ك اہلل كے

قٌنكف میق الش ايسٌنكق كے بىٌۓ ہكۓ قكاىیف میق ہے۔

***

رفعل " " 258
لاشثكق می ق مٌؿ لشاثُ کی دقسی ـ كے معی ٌش
اج نٌـ لشاثُ کٌ ب يظ ٙغٌئ ٙنطٌلعل کٍٙے سے معلكـ ہكتٌ ھیکل لاشثكق میق مٌؿ لشاثُ دقسیـ

کٍٙے كے معیٌشلق کی اسٌس ،رشخ سب ؿ جیثی تكق بٙہے:
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ے راش ،مٙر ہك کل عكشت
ے راشلق کٌ رشچل) جىٌى حل سٍ سے قٙب بی شش ت
_2رشچۂ قٙابُ (بعًی شش ت

سٍ سے ب ٚا حصل مے گٌ۔

_3لاشج کك متك فی كے لحكر کٌ تسلسؿ شنٌش کیٌ چٌىٌ  ،حك لاشج  ،متك فی كے لحكر کٌ تسلسؿ شنٌش

ے چٌتے ہیق ،اف کٌ حصل ،معن ٙبیٚھیكق كے بل يسی ُ بٚا ہكتٌہے ،معن ٙبی ٚھیٌق ،لالٖبف ،الش رارا
کۓ

ے سے بٚا ہكتٌہے،
راري لغیٙم ہیق ،بػی لچل ھیکل مٌؿ لشاثُ میق الىر کٌ حصل ،لالٖبف كے ح ظ

ے سے بٚا
الش اکث ٙالقٌت لم یكشً تٙكے كے مٌلؽ بف چٌتے ہیق ،اسی طٙد بی ٹی کٌ حصل مٌق كے ح ظ

ہكتٌ ہے ،جیکل رلنكق ہی عكشت ہیق۔

ے کل الىر حك اب ًی ضىٖ گی شٙلع ک ٙشہی ہك تی ہیق،
 _ 4ضبٌرم بٚي مٌ لی سمل راشیكق کٌ بٌبىٖ ہكىٌ ،جی س

ے بٌس اب ًی کنٌ ئی کٌ مٌؿ ہكتٌ ہے ،الش لم
الش اف كے بٌس اثٌثل نہیق ہكتٌ ،ب ٙع هس لالٖبف كے ،جى ه

ضىٖ گی کك بی ٹھ رکھٌ شہے ہكتے ہیق۔

ے
_5رفعل " "259میق لاشر دفصیالت كے نطٌیؼ لاشج کی مٌ لی سمل راشیكق الش مٌؿ لشاثُ میق اس ه

ے كے رشمیٌف گہٙا تكاضف قٌئـ کٙكے ،لاشثكق كے رشمیٌف اًصٌػ۔
حظ

ے ب خ ًٙکٙىٌ ،الش اسکك ابؽ ہی لاشج كے ہٌتھ میق مٙکكضىل کٙىٌ ،بػی لچل ھیکل
_6رللُ كے ح ظ

لشاثُ ،لالٖبف ل رارا راري لغیٙم ،الش الىر ل سشبُ تؽ ہی محٖلر نہیق شہ تی ،ب لکل اس میق ،سبلی

ے کل بھٌ ئی ،بہىیق ،ج حٌ ،بٌة شٙبؽ بھٌ ئی ،مٌق شٙبؽ بھٌ ئی الش
ے راش بھ ی شٙبؽ ہكتے ہیق ،جی س
شش ت

ے راش۔
مٌق خہ تی شش ت

_________________

609

بل رفعل لاشثكق میق مٌؿ لشاثُ کی دقسیـ كے معی ٌش ب تٌشہی ہے ،حكکل نہٌب ُ مىٌسٍ الش

مه نؿ معی ٌش ہیق ،جى نٌ سک ٙرفعل ( ) 257میق گ٘ش ج نٌ ہے ،ب ل معی ٌش قٙآف ل چٖبّ كے اج نٌمٌت ب ٙ

می ًی ہیق ،الش اى نٌ سک ٙبھ ی گ٘ش ج نٌ ہے۔

***

رفعل " " 259
مٙراىگی ل يسكا ىی ُ ،مٌؿ لشاثُ کی دقسی ـ کٌ معی ٌش نہی ق
ے کٌ رل گىٌ ـقٙش کیٌ ہے،
ے چٌىت میق ،مٙر کٌ حصل عكشت كے ح ظ
شٙبعُ ٍے  ،بعض ای س

جف میق رشچۂ قٙابُ  ،الش اس کی خہُ كے ل حٌظ سے رلنكق مسٌلي ہكتے ہیق ،ج س نٌ بظٌہٙ

ے بیٹٌ بی ٹی ،بھٌ ئی بہف ،ج حٌ ب ھكبھ ی ،الش
دقٌضٌ بل ھیکل حؼ لشاثُ میق بھ ی رلنكق بٙاب ٙہكق  ،جی س

خٌلىٖ ل ب یكي  ،اس فٙؼ کی ج هن ُ بل ھیکل اف چٌىت میق رلنكق کی مٌ لی سمل راشیكق میق بٚا

دفٌلت ہكتٌہے ،بٌلحكبکل رشچۂ قٙابُ الش اسىی خہُ میق رلنكق مسٌلي ہیق ،جىٌى حل عكشت ہٙ
ے لاى ابىٌ حصل ،محفكظ شکھ تی ہے ،الش سكاۓ جىٖ نہٌبُ ىٌرش
چٌؿ میق مٌؿ لشاثُ سے ملٌ

چٌىت كے ،اض شلۓ شٙبعُ ،اسىی بٌبىٖ نہیق ہك تی ،کل اس میق سے کچھ ،کسی الش ب ٙخٙح کٙمے،

الش اف ىٌرش چٌىت میق بھ ی اسی لقُ خٙح ک ٙتی ہےجیکل لم مٌلٖاش ہك  ،جیکل مٙر  ،اف تنٌـ چٌىت

ے سے خٙح کٍٙے کٌ شٙعٌ بٌبىٖ ہكتٌہے ،اس طٙد عكشت میٙاج كے بٌب میق ،ج تی
ےحظ
میق ا ب ٌ
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ے میق مٌؿ لشاثُ سے
کل اف چٌىت میق بھ ی ضبٌرم خكش قسنُ ہے ،جف میق مٙر اس كے ـقٌبى

رل گىٌ لیتٌہے۔

_______________________

بل رفعل بتٌ شہی ہیکل بعض چٌىت میق شٙبعُ ٍے مٙر کٌ حصل عكشت كے حصل کٌ رل گىٌ
کیكق شکھٌ ہے ،اششٌر بٌشي ہے {:لِلذَّكَ ِر ِمث ْ ُل َح ِظّ الُنثٌٌََْ ِن} (الىسٌو  ( )22 :مٙر کك رل عكشتكق كے ب ٙاب ٙ

حصل ملی گٌ) ۔
ً ٍء
ّلل بِكُ ذ ِّل شَذذ ْ
اّلل لَكُذذ ْم أَن ت َ ِض ذلُّو ا ْ َو ا ّ ُ
{ َو إِن كَذذانُو ا ْ إِ ْخذ َذوةً ِ ّر َجذذا ًَ َونِسَذذاء فَلِل ذذَّك َِر ِمث ْذ ُل َحذذ ِظّ الُنثٌََ ذٌْ ِن ٌُبَ ذٌِّ ُن ّ ُ
ے لاشج ہكق تك مٙر کٌ حصل
ے چى
علٌِم}(الىسٌو  ( )287 :الش اگ ٙبھٌ ئی الش بہف بعًی مٙر الش عكشتیق مى
ے ىل بھٙل۔ الش اہلل ہٙ
ے بیٌف فٙمٌتٌ ہے کل بھٹ هت
رل عكشتكق كے بٙاب ٙہے (ب ل اجنٌـ) اہلل تـ سے اس لۓ

ج ی  ٛسے لا قػ ہے ) ،اس صكشت میق جی کل م تك فی کی الىر كے عاللم کك ئی الش ششتل راش ىل ہك تك

ے م لیق
الىر ہی میق ی كشا مٌؿ دقسیـ ہكچٌۓگٌ ،اسطٙد کل ل ٚکی کك اب ؽ حصل الش لٚكے کك رل ح ظ

لے ،اسنیق بل مسئ لل نہیق کل ابؽ جىس (ع ٍػ) کك رلسٙي جىس ب ٙتٙجیٔ ري چٌشہی ہك ،ب لکل

اعؿ م سئ لل ہے اسالهی معٌش ٙتی ً ظٌـ الش خٌىٖا ٌی ًظٌـ چال ٍے میق مٙر الش عكشت کی مٌ لی س مل

ے کٌ( ،ا سکك ا سطٙد سے سنچھٌ چٌ سکتٌ ہے) کل مٙر،
راش ی كق میق تكاضف الش اً صٌػ سے کٌـ لی ٌ

عكشت سے شٌري کٙتٌ ہے ،ا س نٌ سٌشا خٙح بٙراشُ ک ٙتٌ ہے ،ب ح كق كے سٌشً ن صٌشػ مٙر ہی

بٙراشُ کٙتٌہے ،شٌري قٌئـ ل چٌشي شہے تٍ بھ ی ،الش اگ ٙب ی كي کك طالؼ ہكچ ٌۓ اس صكشت میق

ے الب  ٙخٙح کی
بھ ی ب حكق کی سمل راشي بٌة ہی ب ٙہے ،خ ہٌق تؽ عكشت کٌ م سئ لل ہے ،لم عٙػ ا ب ٌ
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ے بھ ی الش شٌري كے ب عٖ بھ ی ،ىل تك اس ب ٙ
سمل راش ہے بٌ کك ئی مٙر ہی اس نٌ سمل راش ہے ،شٌري سے بہ ل

ے س مل ہیق ،خٌ ىٖا ٌی الش ا سالهی
ظكہ ٙكے خٙح کی س مل راشي ہے الش ىل ب ح كق كے ن صٌشػ ا س ه

ے میق رلگًی ہے ،اسطٙد اس ًظٌـ کٌ
معٌش ٙتی ًظٌـ چالٍے میق مٙر کی سمل راشي عكشت كے ـ قٌبى

ے خٙح میق
ے آچٌتٌ ہے ،سٌتھ ہی مٌؿ كے حعكؿ الش ا س ه
عٌرىىل بہلك یكشي طٙد لاضٔ ہكک ٙسٌمٌ

ے ہكۓ اس ج هینٌىل دقسیـ کی اعؿ لچل سنچھ میق آچٌ تی ہے۔
ہـ آہىگی کك ربوھ ت

***

رفعل " " 25:
دقسی ـ كے معی ٌشلق کی تطی یؼ می ق مٙر ل عكشت كے رشمی ٌف مسٌلات  :ضٌبطۂ عٌمل

حؼ میٙاج متعیف کٍٙے میق م٘کكشم بٌى چٌىت كے عاللم کسی الش چٌلُ میق مٙر لعكشت كے

رشمیٌف کك ئی فٙؼ نہیق ،جی سٌکل بطكش مثٌؿ رشخ سب ؿ چٌىت سے ظٌھ ٙہكتٌہے:

ے کی کك ئی
 _2ایسی چٌلُ میق مٌق بٌة كے حصل کٌ آرھٌ مے گی ،جیکل رلنكق كے متك فی بی ٹ

ے کٌ کك ئی ابؽ بیٹٌ بٌ رل بیٹیٌق ہكق تك اف چٌىت میق
لاشج الىر ل سشبُ ىل ہك ،الش اگ ٙاف كے بی ٹ
ے كے ل حٌظ سے بٌة كے بٙاب ٙہك گی۔
ےح ظ
مٌق ،ا ب ٌ

ے کٌ
ےح ظ
_3مٌق شٙبؽ بھٌ ئی بہف( ،اگ ٙبػی رل ہكق) تك اف میق سے ہ ٙابؽ تٙکل كے ابؽ حھ ٹ

ح قٖاش ہكگٌ ،الش اگ ٙبل ،رل سے ضبٌرم ہكق تك (تٙکل كے) ابؽ تہٌ ئی میق سٍ بٙاب ٙكے شٙبؽ

ہكق لے ،بل میٙاج "کاللل" کی چٌلُ ہے ،بعًی لم چٌلُ ،جس میق متك فی کی کك ئی لاشج شٌذ

(بعًی الىر ل سشبُ) بٌ ج( ٚبعًی لالٖبف الش رارا ،راري لغیٙم) ىل ہكق۔
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ے میق ،مٙر
_4بطكش "فٙض" ل"شر" تيھٌ ہكٍے کی صكشت میق یكشً تٙكے کٌ (تيھٌ) حقٖاش بى ٌ

لعكشت رلنكق بٙاب ٙہكتے ہیق۔

 - 5بعض چٌلتكق میق عكشت کٌ بطكش ـقٙشم حصل ،مٙر كے بطكش "تعصیٍ" حصل كے بٙاب ، ٙبٌ

اس سے ضبٌرم ہكتٌہے۔

_6لشاثُ کی حقٖاش عكشتكق الش لشاثُ كے مست حؼ مٙرلق كے رشمیٌف دقٌبلی وكاضٍے سے

ے كے لاشج بى تی ہیق،
ے لا لی اکث ٙلبی شت ٙعكشتیق ،ب٘شبعل ـقٙشم ح ظ
ظٌھ ٙہكتٌہے کل لشاج بى ٌ

ے
ے لشاثُ كے حقٖاش بى ت
ے كے سش بـ
جیکل مٙرلق میق سے عٙػ رل قسـ كے لكؾ ،ـقٙشم ح ظ

ے ہیق ،بعًی بل لكؾ لشاثُ كے عٙػ اسی
ہیق ،بٌ قی لكؾ ،مچض بطكش "تعصیٍ" كے لاشج بى ت

ے ہكتے ہیق ،جف میق
ے لامے ابىٌ ابىٌ حصل مے ج ه
ے ہیق ،جیکل ـقٙشم ح ظ
لقُ حقٖ اش بى ت

اکثٙبُ عكشتكق کی ہك تی ہے ،اس سے لاضٔ ہكتٌہے ،کل عكشت لشاثُ كے بٌب میق ضبٌرم
ے میق ضبٌرم
ے ہیق ،لم مٙرلق كے ـقٌبى
خكش ًصیٍ لاقع ہك ئی ہے ،کیكىکل اس کك حكوكاقع ملت

ہیق۔

________________________

بل رفعل بتٌ تی ہیکل اعؿ قٌعٖم الش ضٌبطل تك بل ہیکل دقسیـ كے معی ٌش کی تطی ی ؼ میق مٙر ل

عكشت كے رشمیٌف کك ئی فٙؼ نہیق ہے ،سكاۓ اف چٌىت كے جى نٌ سک ٙگ٘ش ج نٌ ہے۔
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ے م تك فی
ے کٌ آرھٌ مے گی ،جی کل اى ه
٭ بہال بىٖ بتٌتٌ ہے کل مٌق اس چٌلُ میق  ،ب ٌة كے ح ظ

ے کٌ کك ئی ابؽ بی ٹٌ ہك ب ٌ رل بیٹی ٌق ہكق تك اف
ے کی کك ئی لاشج الىر ل سشبُ ىل ہك ،الش اگ ٙاف كے بی ٹ
بی ٹ
ے كے ل حٌظ سے بٌة كے بٙاب ٙہك گی ،اششٌر بٌشي ہے:
ےح ظ
چٌىت میق مٌق ،ا ب ٌ
ُس ِم َّما ت َ َرنَ ِإن ك َ
َان لَهُ َولَذد فَذ ِإن لَّذ ْم ٌَكُذن
اح ٍد ِ ّمنْ ُه َما ال ُّ
ف َول َ َب َو ٌْ ِه ِلكُ ِّل َو ِ
ص ُ
احدَةً فَلَ َها ال ِنّ ْ
{ َو ِإن كَانَتْ َو ِ
سد ُ
لَّذهُ َولَذد َو َو ِرثَذهُ أَبَذ َذو اهُ فَر ُ ِ ّمذ ِه الثُّلُ ُ
ذم فَذإِن كَذ َ
ُس} ( اگ ٙاب ؽ ل ٚکی ہكتك اسکك آرھٌ مٌؿ
ذان لَذهُ إِ ْخ َذوة فَر ُ ِ ّمذ ِه السُّ ذد ُ
ملی گٌ ،الش اگ ٙمتك فی کی الىر بھ ی ہك الش لالٖبف بھ ی تك لالٖبف میق سے ہ ٙاب ؽ کٌ حھٹٌ حصل ہے ،اگٙ

ے ب ہف ب ھٌ ئی بھ ی
ے عٙػ لالٖبف ہكق تك مٌق کٌ تہٌ ئی حصل ہے ،الش اگ ٙاس ه
متك فی کی الىر ىل ہك الش اس ه
ہكق تك مٌق کٌ حھٹٌ حصل ہے)۔ 

الش ح غٙت اب ف عی ٌس ش ضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہے ف ٙمٌتے ہیق کل ش سكؿ اہلل علی اہلل
ے ہے"
ے رب ٖل ح ك ب ٓ چ ٌۓ لم قٙب ٍ تٙبف مٙر کی لۓ
ےح ظ
علی ل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :م ست حؼ افٙار کك اى ه

(عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔
ے اف نقشكق سے مٖر لی چٌسکتی ہے( )1۔
ے کی لۓ
اف چٌىت کك سنچھ ٌ

(ا )

لالٖ

لالٖم

بیٹٌ

7/ 2

7/ 2

تعصییٌ(  )2ی قیل یكشا

 - 1ان حاالت کی تفصب ل کبلۓ ڈاکٹر صالح سلطان کی کتاب "عورت کی وراثت" دپکھ ی حاسکتی ہ
 - 2پہ علم وراثت کی اصطالح ہ

 ،اس س

مراد متو فی ک

۔

ہم حد (جنک داد اپک ہوه) مذکر رشتہ دار ہیں  ،ایسی رشتہ

داری کی پنا پر ملن وا لی وراثت کو عص باپا تع صببا کہت ہیں  ،آئندہ یہی اصطالح استعمال کبجاۓ گی۔
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(ب)

لالٖ

لالٖم

رل بیٹیٌق

7/ 2

7/ 2

4/ 3

2

2

5

ے
(خ) ب لکل اب ؽ چٌ لُ تك ای سی ہے ج س میق اب ؽ بی ٹی کی وكح كر گی میق لالٖ الش لا لٖم كے ح ظ

ے:
بٙاب ٙہكچٌتے ہیق ،بل اسكقُ جٍ کك ئی خٌتكف مىٖشچل سب ؿ لاشج افٙار ح ھكص ک ٙچ ؿ ی س

ظكہٙ

لالٖ

لالٖم

بی ٹی

5/ 2

7/ 2

7/ 2

3/ 2

4

3

3

7

(ر) بعض چٌىت میق تك ىٌ ٌی حك کل م تك فی سے ششتل میق کٌ فی رلش ہے م گ ٙاسکك بھ ی لالٖ کی ـ قٖاش

كے بٙاب ٙحصل ملی گٌ ،مثٌؿ كے طكش ب:ٙ

لالٖ

ىٌ ٌی

رل بیٹیٌق

7/ 2

7/ 2

4/ 3
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لالٖ

ىٌ ٌی

بیٹٌ

7/ 2

7/ 2

تعصییٌ یكشا

2

2

5

2

2

5

٭ رلسٙا بىٖ بتٌتٌ ہے کل مٌق شٙبؽ ب ھٌ ئی ب ہف (اگ ٙبػی رل ہكق) تك اف میق سے اب ؽ ،تٙکل

ے حصل کٌ ح قٖاش ہك گٌ ،الش اگ ٙب ل رل سے ضب ٌرم ہكق تك (تٙکل كے) اب ؽ ت ہٌ ئی
كے اب ؽ ح ھ ٹ

میق سٍ بٙاب  ٙكے شٙبؽ ہكق لے ،ب ل می ٙاج "کال لل" کی چٌ لُ ہے ،بع ًی لم چٌ لُ،

ج سنیق م تك فی کی کك ئی لاشج شٌذ (بع ًی الىر لسشب ُ) ب ٌ م٘ک ٙج ( ٚا عؿ ) ىل ہكق۔

اششٌر بٌشي ہے:
ور ُ
{ َو إِن ك َ
ُس فَذإِن كَذانُ َو ا ْ أَكْث َ َذر ِمذن
م كَالَلَةً أَو ا ْم َر أَة َولَهُ أَخ أ َ ْو أ ُ ْخت فَلِكُ ِّل َو ِ
اح ٍد ِ ّمنْ ُه َمذا السُّذد ُ
َان َر ُجل ٌُ َ
ذآر َو ِصذٌَّةً ِ ّم َ
ذن غٌَْ َذر ُم َ
اّلل عَلِذٌم
ذن ّ ِ
م ِمذن بَعْذ ِد َو ِصذٌَّ ٍة ٌُو َ
ذَلِنَ فَ ُه ْم ش َُركَاء فِذً الثُّلُذ ِ
ض ٍّ
اّلل َو ّ ُ
صذى ِب َهذآ أ َ ْو دٌَْ ٍ
ے مٙر بٌ عكشت کی میٙاج ہك جس كے ىل بٌة ہك ىل بیٹٌ مگٙ
َحلٌِم} (النساء  ()52 :الش اگ ٙای س

اس كے بھٌ ئی بہف ہك تك اف میق سے ہ ٙابؽ کٌ حھٹٌ حصل الش اگ ٙابؽ سے ضبٌرم ہكق تك سٍ

ے بھ ی ارائے لعیُ ل قٙض یشٙطیکل اف سے میُ
اب ؽ تہٌ ئی میق شٙب ؽ ہكق لے (بل ح ظ

ے چٌئیق لے) بل اہلل کٌ فٙمٌف ہے۔ الش اہلل نہٌب ُ
ٍے کسی کٌ نكصٌف ىل کیٌ ہك (دقسیـ ک ۓ

علـ لاى (الش) نہٌب ُ چلـ لاى ہے )۔
٭ تی سٙا بىٖ بتٌتٌ ہیکل (بطكش فٙض(  ،)1الش شر(  ))1ت ًہٌ ہكٍے کی صكشت میق ی كشً تٙكے

ےمیق  ،مٙر لعكشت رلنكق بٙاب ٙہكتے ہیق ،چ ٌہے مٙر کك تع صییٌ
تٙكے کٌ (ت ًہٌ) حقٖاش بى ٌ
ے بٌ عكشت کك بطكش فٙض كے الش بٌ قی شر كے ،مثٌؿ كے طكش ب:ٙ
مى

 - 1فرض س

مراد شرپعت کی حانب س

مقرر کردہ حصہ ،حو رشتہ داری ک

اعتبار س

کم زپادہ ہوتا رہتا ہ

۔

626

لشاثُ

بٌىیكامے

لشاثُ

تٙکل میق اى نٌ حصل

بٌىیكا لی

تٙکل میق اى نٌ حصل

عكشتیق

مٙر

 4/ 2الش بٌ قی بطكش شر
(ا)

لالٖ

یكشا تٙکل تعصییٌ

مٌق

(ب)

بیٹ ٌ

یكشا تٙکل تعصییٌ

بی ٹی

(خ)

بھٌ ئی

یكشا تٙکل تعصییٌ

بہف

(ر)

ظكہٙ

 3/ 2الش بٌ قی بطكش شر كے

ب یكي

(ه)

مٌوكق

كے

 3/ 2الش بٌ قی بطكش شر

كے

 3/ 2الش بٌ قی بطكش شر

كے

 5/ 2الش بٌ قی بطكش شر
كے ( )2

ے کل مٌق
یكشا تٙکل اسلۓ
یكشا تٙکل مٌق کیطٙػ سے
خٌلل

ک یطٙػ سے ششتل راش

ششتل راش ہكىی ىی بىٌ بٙ
ہیق

 - 1میراث ک
حاتا ہ

شرعی حصہ داروه میں شرعی حصوه کی تقسبم ک

پعد پجن وال

مال کو جس طر یق س

تقسبم کبا

اسکو "رد" کہت ہیں ۔

 - 2پہ اس صورت میں ج ب کو ئی ہم حد ،پا ماه کیطرف کا کو ئی رشتہ دار پا کو ئی اور ایسا رشتہ دار نہ ہو جسکا حصہ مقرر
ہو
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یكشا تٙکل خك ٌی ششتل کی
ج حٌ

(ل)

یكشا تٙکل تعصییٌ

ب ھكبھ ی
بىٌ بٙ

ے میق بٙابٙي کی ،اسىی الش بھ ی مثٌلیق ہیق۔
بل عٙػ جىٖ مثٌلیق ہیق مٙر الش عكشت كے ح ظ

ے
٭ حكتھٌ بىٖ بتٌتٌ ہی کل ب عض چٌلتكق میق عكشت کٌ ب طكش ـ قٙشم حصل ،مٙر كے ب طكش تع صیٍ ح ظ

كے بٙاب ،ٙبٌ اس سے ضبٌرم ہكتٌ ہے ،مثٌؿ كے طكش ب ٙاف چٌىت میق:
(ا)

ے بھٌ ئی كے بٙاب ٙحصل ملی گٌ:
سگی بہف کك س و

ظكھٙ

س گٌ بھٌئ

5/ 2

تعصییٌ یكشا

2

2

ظكھٙ

سگی بہف

()2

3/ 2

3/ 2

2

2
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ظكہٙ

بی ٹی

س گٌ بھٌ ئی

5/ 2

3/ 2

تعصییٌ یكشا

2

3

2

()3

ظكھٙ

بی ٹی

5/ 2

3/ 2

سگی بہف

ی قی ل ی كشا اب ؽ

ل ٚکی کی وك حكرگی

میق تع صیٍ کی

بىٌ بٙ

2

2

2

ے ب ھٌ ئی كے بٙاب  ٙہكچ ٌ تی ہے ،اس صكشت میق
ب) مٌق شٙبؽ بہف بغی ٙکسی کی شٙاکُ كے س و
( 

ے میق رلش کی ششتل راش ہے الش بھٌ ئی قٙب ب ی ششتل راش
ے بھٌ ئی كے ـقٌبى
مٌق شٙبؽ بہف حكکل س و

ے بٙاب ٙہكچٌتے ہیق ،مثٌؿ كے طكش ب:ٙ
ے بٌلحكر رلنكق كے ح ظ
ہے ،اس ه

ظكہٙ

مٌق

مٌق شٙبؽ بہف

س گٌ بھٌ ئی
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3/ 2

7/ 2

7/ 2

تعصییٌ ی قیل یكشا

4

2

2

2

* بٌ ى ح كاق بىٖ بتٌتٌ ہیکل عكشت میٙاج كے معٌملل میق ضبٌرم خكش ًصیٍ لاقع ہك ئی ہے ،کیكىکل

ے میق ضب ٌرم وكاقع چٌ عؿ ہیق ،اسطٙد اسالـ میق ًظٌـ لشاثُ كے
اسکك مٙرلق كے ـ قٌبى

ے ہیق ،لم ہیق:
رل بىیٌري ط ٙیق

() 2

اب ؽ تك ت ٙکل ـ قٙشم ح عكق کی ب ىٌ ب  ٙملتٌ ہے ،ب ل لم حصل ہے ح ك قٙآف الش چٖبّ(  )1سے

ثٌب ُ ہے ،بع ًی کسی بھ ی لاشج کك اتىٌ ہی ملی گٌ جتىٌکل قٙآف الش چٖبّ میق ا س نٌ ح صل

ـقٙش ہے :مثال رل تہٌ ئی ،بٌ ابؽ تہٌ ئی ،بٌ حھٹٌ ،بٌ آرھٌ ،بٌ ابؽ حكتھٌ ئی ،بٌ اس نٌ آرھٌ۔

()3

ے مه نؿ ہكچ ٌٍے
رلسٙا طٙی قل ہے مچض تعصی ٍ كے سشبعل ،لم اسطٙد کل تٙكے كے ح ظ

ے کی کك ئی چٖ ـ قٙش ن ہیق،
ےح ظ
ے ،ج ى ه
ے شخص کك مى
كے ب عٖ ح ك کچھ ب ٓ چ ٌۓ ،لم کسی ای س

ے(بع ًی یكتےکٌ بی ٹٌ لغی ٙم) ب ٌ ب ھ ٙلالٖ ،رارا ،ب ٙرارا ،الش
ے ىیؼ
مثٌؿ كے طكش ب ٙبیٹٌ یكتٌ الش ا س ه

ے ی كتے
ے بؼ
ے ج ح ٌ الش اى ه
اس سے الب  ،ٙب ھ ٙس گٌ ب ھٌ ئی ،ب ٌة شٙبؽ ب ھٌ ئی ،الش اى ىی الىر ،س و

ے عاللم رس ًٙع صیٌت ( ہـ چ ٖ ششتل راش) جى نٌ ػ قل کی ک تٌیكق میق سکٙ
لغی ٙم ،الش ا س ه

وكحكر ہے۔

 - 1تمام حصوه کا ذکر قرآن پاك میں موحود ہ

سواۓ دادی ک

 ،انکا حصہ حدپ ث پاك میں مذکور ہ

۔
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ے مے لیق ،ب ھ ٙع صیٌت ( ہـ
ےح ظ
ے لا مے ا ب ٌ
ے ،ـ قٙشم ح ظ
اس ًظٌـ کٌ طٙی قل ب ل ہی کل بہ ل

چ ٖ) کٌ رلش آ تٌ ہے ،الش اگ ٙکك ئی ح صل راش ش شتل راش ىل ہك تك ب ھ ٙا سی میق سے کك ئی ی كشً ت ٙکل کٌ

مست حؼ ہكچٌۓگٌ۔

ے سے ب تل چ لی گٌ کل ح عكق کی دق سیـ میق خكاتیف ضب ٌرم خكش
اس ً ظٌـ کٌ ب ؼكش چ ٌئٛم لی ٌ
ے حعكق سے اىکك جتىٌ ملتٌ ہے ،اکث ٙالقٌت لم اس مٌؿ سے
ے ہیق ،اى ه
ے ملت
ًصیٍ ہیق ،اىکك ضبٌرم ح ظ

ضبٌرم ہكتٌ ہے حك قٙب بی ششتل راشلق (عصیٌت) کك ب طكش تع صیٍ ملتٌ ہے ،آ لے آىی كامے ن قشل سے

ے چٌئ ًٛسے بل بٌت الش ضبٌرم شلشف ہكچٌئیگی۔
ے بعٖ اس ه
اسىی ضبٌرم لضٌجُ ہك گی ،بھ ٙاس ه

ے مست حؼ افٙار
ے الش ا ى ه
قٙآف الش چٖب ّ می ق م٘کكشم تٙکل كے ح ظ

4/ 3

 - 2رل بٌ ضبٌرم

3/ 2

 - 2ابؽ بی ٹی

4/ 2

 - 2مٌق

7/ 2

 - 2مٌق

بیٹیٌق

 - 3رل یكتیٌق بٌ

 - 3ابؽ یك تی

ضبٌرم

 - 3کسی كے

 - 3ىٌ ٌی

9/2

5/ 2

 - 2ب حكق کی

ب حكق کی

وكحكر گی میق

وكحكر گی

ظكہ ٙکك

میق ب یكي

کك

سٌتھ ملهٙ

خٌلل

 - 4رل بٌ ضبٌرم

 - 4ابؽ سگی

 - 4کسی كے  - 4یك تی

سگی بہىیق

بہف

سٌتھ ملهٙ

 - 5رل بٌة

 - 5ابؽ بٌة

مٌوكق

 - 5ب ھكبھ ی

ے ىل
 - 3بؼ
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شٙبؽ بہىیق بٌ

شٙبؽ بہف

ضبٌرم

 - 6ظكہٙ

ہكىی ىی

 - 6خٌلل

صكشت میق

 - 7مٌوكق

ب یكي کك

 - 8بٌة

 - 9رارا

اس دقسیـ سے مىٖشچل سب ؿ حقی قتكق کٌ بتل چ لتٌ ہے:

-2

قٙآف کی شل ش ًی میق سٍ سے ضب ٌرم ح صل رل تہٌ ئی ہے ،حك کل ک سی مٙر کك ن ہیق ،ب ل کل اف

مٙرلق کی غی ٙوكح كر گی میق ح ك انہیق (عكشتیق) كے بٙاب  ٙكے حصل راش ہیق ،عكشتكق ہی

کك ملتٌ ہے۔

-3

ے بٌ ی كتے لغی ٙم
ے بؼ
تٙکل کٌ ًعػ حصل مٙرلق میق سے عٙػ اف ظكہٙلق کك ملتٌ ہے جى ه

ىل ہكق ،حك کل ب ہُ ہی ىٌرش الك قكع ا م ٙہے ،جی کل چ ٌش عكشتیق ای سی ہیق ح ك ً عػ کی

حقٖاش ہیق۔

-4

ابؽ تہٌ ئی کی مست حؼ رل عكشتیق ہك تی ہیق ،ابؽ تك مٌق ہے،جی کل لشا ثُ کی م ست حؼ کك ئی

شٌذ ىل ہك ،ب ٌ رل ب ٌ رل سے ضب ٌرم ب ھٌ ئی ىل ہكق ،الش (ب ل حصل) رل ب ٌ رل سے ضب ٌرم خٌىكق کك

بھ ی اسكقُ مؿ سکتٌ ہے جٍ کك ئی م٘ک ٙلاشج اعؿ ( بع ًی ج  ، ٚمثال ب ٌة رار) ہك الش ىل

شٌذ (بی ٹٌ یكتٌ لغی ٙم) ہك ،جی کل متعٖرمٌوكق اف ہی شٙطكق كے سٌتھ اب ؽ تہٌ ئی كے
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ے م٘کكشم چٌلتكق كے نطٌیؼ بٙابٙ
ے ،بٌ بھ ٙکك ئی مٌوكق کسی خٌلل كے سٌتھ بہ ل
مست حؼ ہكى و

كے شٙبؽ ہكق (تك اىکك بھ ی ابؽ تہٌ ئی ملی گٌ)۔

-5

ے كے مست حؼ آٹھ لكؾ ہیق ،بٌىٓ عكشتیق الش تیف مٙر۔
ےح ظ
حھ ٹ

-6

ے
ابؽ حكتھٌ ئی کٌ مست حؼ ظكہ ٙاسكقُ ہكگٌ ج ٍ ب ی كي کی لشاثُ کی م ست حؼ شٌذ ( بؼ

ے م تك فی ظكہٙ
یكتے لغیٙم) وكحكر ہك ،الش بػی حصل ب یكي کك ملی گٌ مگ ٙاسكقُ ج ٍ ا س ه

ے یكتے لغیٙم)۔
کی کك ئی شٌذ ىل ہك ( بؼ

-7

ے ی كتے
الش اس صكشت میق جی کل م تك فی ظكہ ٙکی لشا ثُ کی م ست حؼ کك ئی شٌذ ہك ( بؼ

لغیٙم) تك بھ ٙب یكي کك آٹھكاق حصل ملی گٌ۔

***

حھ ٹی فصؿ

لعی ُ

ب ل فصؿ ا سالـ كے ً ظٌـ لعیُ كے ب ٌشً میق ب تٌ ش ہی ہے کل ب ل ب ھ ی ح ھكٹے الش ب ًٚ

ے لضع کٙىی ىی
خٌىٖاف كے رشمیٌف تعل قٌت کٌ ابؽ ن ظہ ٙہے ،اس فصؿ میق اسىی تعٙیػ آۓ گی ،ا س ه

ے رشچل کٌ سک ٙہكگٌ ،اسىی ـقٖاش بتٌ ئی چٌئیگی ،بل مسئلل بھ ی اٹھٌبٌ
ج هنُ بتٌ ئی چٌئیگی ،اسالـ میق اس ه
ے ب عٖ لعیُ كے تنٌـ گكظكق کی
ے بھ ی لعیُ کی چٌسکتی ہے؟ ا س ه
چٌۓگٌ کل کیٌ کسی لاشج کی لۓ

عمكهی شٙطیق بیٌف کی چٌئیق گی ،اس میق سٌت رفعٌت ہیق۔

***
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رفعل " " 261
اسىی تعٙی ػ
ے سشبعل ًظٌـ میٙاج
لعی ُ :اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ ابؽ لسی لل لسشبعل ہے ،ج س ه

ے
ے رلستكق بٌ شش ت
کی ت هنیؿ ہك تی ہے ،کیكىکل بل تٙکل ح ھكصٍے لامے کی طٙػ سے بعٖ اضوكت ،ا ب ٌ

راشلق لغیٙم میق سے ج سکك چٌہے ،تٙکل كے ابؽ حصل کٌ بال ـقٌب ؿ مٌلؽ بىٌٍے کٌ ىٌـ ہے۔

______________________

اس رفعل میق لعیُ کی تعٙیػ ہے ،کل بل تٙکل ح ھكصٍے لامے کی طٙػ سے ب عٖ اض وكت

ے رلستكق ب ٌ ششتل راشلق لغی ٙم میق سے ج سکك چ ٌہے تٙکل كے اب ؽ حصل کٌ ب ال ـقٌب ؿ مٌ لؽ
اب ٌ

بىٌٍے کٌ ىٌـ ہے۔

***

رفعل " " 262
ے لضع ک ٙىی ىی ج هنُ
ا سه
اہلل تیٌشؽ ل تعٌ لی ٍے تٙکل ح ھكصٍے لامے ،بٌ اس كے لاشثكق كے اشارً کی مٖاخلُ كے بغی،ٙ
ے لضع
ے کٌ تعیف کٙكے ،جیٙي لىضهی ضٌب ؾ
میٙاج كے مست ح قیف ،الش اف میق سے ہ ٙابؽ كے ح ظ

ے ہیق ،الش حكىکل تٙکل ح ھكصٍے لاىہی عٌجٍ مٌؿ ہے ،ج سکك اس ٍے ،اب ًی محىُ ل کنٌ ئی سے
کۓ

جنع کیٌہے ،لھ٘ا ج هنُ خٖالىٖي کٌ دقٌضٌ ہكا کل بل فٙبغل تٙكے كے رل حعكق سے لای ستل کیٌ

634

ے ح ھكص ربٌ چٌۓ ،جس میق لم اب ًی مٙضی سے تصٙػ
چٌۓ ،الش تٙكے کٌ ابؽ تہٌ ئی ،وكشج کی لۓ

ک ،ًٙبٌبق طكش کل اف لكگكق میق سے ،جف سے اس کٌ رلس تی بٌ قٙابُ کٌ ششتل ہك ،بٌ رب گ ٙلكگكق میق

سے ج سکك چٌہے ى٘ش ک ،ًٙبٌ اس سے رىیٌ میق اب ًی کسی کك تٌہی کٌ تٖاشؽ ک ،ًٙبٌ ىی ىی کی کسی مٖبٙ

خٙح کٙكے بٌ امُ كے کسی ـفٌر کی خٌط ٙرب ه ٙاہلل كے بہٌق ابىٌ اج ٙل ثكاب بٚھٌۓ۔

---------------------------------

وصً بِ َها} ( ب ل دقسیـ می ُ کی لعی ُ
اس رفعل کی رلیؿ بل اششٌر شبٌ ٌی ہےِ {:من بَعْ ِد َو ِصٌَّ ٍة ٌُ ِ

كے نفٌس كے بعٖ ہك گی) (الىسٌو ) 22 :۔

الش حغٙت معٌس بف جیؿ شضی اہلل عىل سے مٙلي بل چٖبّ بھ ی رلیؿ ہے ،فٙمٌتے ہیق کل

ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اہلل ٍے ت وہیق ت وہٌشي وكت كے لقُ اب ؽ تہٌ ئی حصل کٌ

ے سشب عل ب لىٖ رشچ ل چٌعؿ کٙسکك" (ج سف چٖبّ ،اجنٖ ،راش قط ًی ،ب ٛاش،
ت ح فل رب ٌ ہے ،تٌکل تـ ا س ه

ابف مٌچل)۔

***
رفعل " " 263
اسالـ می ق ا س نٌ ر ش چ ل
اسالـ ٍے لعیُ کی تٙغی ٍ رى ئی ہے ،الش ا سکك ب  ٚا ـ قٌـ رب ٌہے ،بػی لچ ل ھی کل ا س نٌ(تٙكے
ے کل بل جی ٙي طكش ب  ٙنہیق ب لکل م تك فی کی مٙضی
ے نفٌس ہكتٌہے ،لم اسلۓ
میق) حمكؼ میٙاج سے بہ ل

ے رىی ٌلي منٌسٍ کٌ اب ؽ حصل الش اف ىی ؽ اعنٌؿ میق سے
سے اى ح ٌـ ب ٌ ش ہی ہے ،اس طٙد ب ل ا س ه

ہك تی ہے ،جف ب ٙاسىی لفٌت كے بعٖ اسے ثكاب ملتٌہے۔
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__________________

متك فی كے ح ھكصً ہكۓ مٌؿ سے متعلؼ حمكؼ میق – تحہی  ٛل تؽ فیف كے ب عٖ – الش قٙض

کی ارائیگی كے بعٖ ،لعیُ کك رلسٙا رشچل چٌعؿ ہے ،ػل ہٌو کٌ اس ب  ٙاد فٌؼ ہی کل قٙض کك لعیُ
ے کل قٙض ضب ٌرم اہنی ُ لاى لاج ٍ ہے ،جی کل ل عیُ تك ت ح فل ب ٌ
ب  ٙفكقی ُ چٌ عؿ ہے ،ا سلۓ
ے ہك گی ،اس
عٖقل جی سٌ ہے ،الش ظٌہٙي ب ٌت ہی کل لاج ٍ کی ارائی گی عطی ٌت لغی ٙم سے بہ ل

وكضكع سے متعلؼ حغٙت علی ش ضی اہلل عىل کی چٖبّ گ٘ش ج ىی ہے ،ج سنیق قٙض کی ارائی گی
ے چٌٍے ب ٙضلش ربٌ گیٌ تھٌ۔
ے کۓ
لعیُ سے بہ ل

***

رفعل " " 264
اسىی ـقٖاش
ے میق لعیُ کی چٌسکتی ہے ،شٙعی طكش ب ٙمست حٍ
ضبٌرم سے ضبٌرم تٙكے كے ابؽ تہٌ ئی ح ظ
ے ،ابؽ تہٌ ئی سے کـ کی لعیُ کی چٌۓ ،ابؽ
ے کی لۓ
بل ھیکل تٙكے میق لاشثكق كے حؼ کك تٙجیٔ ر ب ٌ

تہٌ ئی سے ضائٖ کی لعیُ اسی لقُ رشسُ ہك گی ،جیکل لشثٌو اسىی اچٌضت ربق ،اگ ٙلم ای سٌ ىل کٙبق تك

لعیُ کٌ عٙػ ابؽ تہٌ ئی میق نفٌس ہكگٌ۔

__________________________۔
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ے حغٙت سعٖ ب ف ا پی لقٌص کی لم چٖبّ ب یش
اس رفعل میق م٘کكشم اج نٌـ کی رلیؿ کی لۓ

ے مٌؿ کك اہلل کی شام میق خٙح
کی چ ٌشہی ہے ،ج سنیق آة ٍے ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ سے ا ب ٌ

ے ہكۓ
کٙىی ىی اچٌضت مٌىگی تھ ی ،م گ ٙآة علی اہلل علی ل لسلـ ٍے عٙػ اب ؽ تہٌ ئی کی اچ ٌضت ر ب ت

ے ششتل راشلق کك غٙب ٍ ح ھكص ک ٙمٍٙے سے
فٙمٌبٌ تھٌ کل لم بھ ی ضب ٌرم ہے ،الش مٛب ٖ فٙمٌب ٌ تھٌ کل ا ب ٌ

بہت ٙبل ہیکل اىکك مٌلٖاش ح ھكص ک ٙاہلل کك بیٌشً ہكق۔

خہٌق تؽ ابؽ تہٌ ئی سے ضبٌرم مٌؿ میق لعیُ کٌ سكاؿ ہے ،اسىی رل شقیق ہیق ،اب ؽ تك ب ل

کل ب ل ربوھٌ چٌۓگٌ کل ل عیُ کٙىی كامے کٌ کك ئی لاشج ہے ب ٌ ن ہیق ،اگ ٙا س نٌ کك ئی لاشج ہے تك ب ھٙ

ابؽ تہٌ ئی سے ضبٌرم میق لعیُ چٌئ ٛنہیق ،اگ ٙکسی ٍے لعیُ ک ٙبھ ی ري تك بل لاشثكق کی مٙضی ب ٙ

ہیکل اسىی اچٌضت ربق بٌ ىل ربق ،اگ ٙىل ربق تك بل لعیُ بٌطؿ ہكچٌئیگی۔

رلسٙي ظؼ ب ل ہی کل لعیُ کٙىی كامے کٌ کك ئی لاشج ن ہیق ہے ،تك کی ٌ اس صكشت میق لم

اب ؽ ت ہٌ ئی سے ضب ٌرم میق ل عیُ ک ٙسکتٌ ہے ب ٌ ن ہیق ،اس م سئ لل میق ػل ہٌو کٌ ا ختالػ ہے ،لی هف
ے ،ا سىی لچ ل لم شٙعی ج هـ ہے ج سىی ب ىٌ ب  ٙا سىی
ہنٌشا خی ٌؿ ب ل ہی کل اسىی اچ ٌضت ہك ٌی چ ٌہ ۓ
ے کل ب ہٌق لشثٌو
منٌىعُ آ ئی ہے ،لم ہے لشثٌو کی حؼ تل فی ،الش بہٌق اس بٌت کٌ خكػ نہیق ہے ،ا سلۓ

ے۔
ہی نہیق ہیق تك بھ ٙحؼ تل فی کٌ کیٌ سكاؿ ،لہ٘ا ایسی لعیُ چٌئ ٛہك ٌی چٌہ ۓ

***
رفعل " " 265
ے لعی ُ
لاشج کی لۓ
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ے ا سی ل قُ لعیُ رش سُ ہك گی جی کل رب گ ٙلاشثیف ا سىی اچ ٌضت رب ق ،ب ٌ
کسی ب ھ ی لاشج کی لۓ
ے ل عیُ کی چ ٌشہی ہے ،ا سىی ک سی حقی لی الش چ ٌئ ٛضٙلت کٌ خی ٌؿ کٙكے لاش ثكق كے
ے کی لۓ
ج سه

رشمیٌف اًصٌػ کٌ ب لٚا بٙاب ٙشکھٌ چٌۓ۔

__________________________

ے چٌٍے كے بٌشً میق اختالػ کی ٌ ہے ،کل ب ل چ ٌئٛ
ػلہٌو ٍے لاشج كے حؼ میق لعیُ ک ۓ
ے ،الش اًصٌػ
ے کی لۓ
ہكگٌ بٌ نہیق ؟  ،چٌہے لم ابؽ تہٌ ئی كے اىٖش ہی کیكق ىل ہك ،اس اختالػ سے ب ح ٌ

ے لعیُ كے عٖـ ح كاض کك اختی ٌش کی ٌ ہے،
ے شخص کی لۓ
ے اس آئیف ٍے ای س
کك شلب ل ع نؿ ى ٍے کی لۓ

ے لعیُ کی چ ٌشہی ہے لم س خُ
ے لۓ
ے کل رلس ًٙلشثٌو اچٌضت ربٖبق ،بٌ لاقعی ج س ه
سكاۓ اس ه

چٌىت سے رلچ ٌش ہك ،اسىی مٖر کٙىٌ ـكصٖ ہك ،مثال کـ سف ہك ،ب ٌ مٙبض ہك ،ب ٌ لاقعی کك ئی ای سی

ضٙلشت ہك جس کٌ لہی اکیال محتٌخ ہك ،رلس ًٙلشثٌو کك اسىی ضٙلشت نہیق( ،تك ای سی صكشت

ے لعیُ کی چٌسکتی ہے)۔
ے لۓ
میق اس ه

ے ـقٌعٖ تؽ شسٌ ئی چٌعؿ
ے ال ىؼ
بل نہٌبُ اہـ ہیکل شٙبعُ کی شلد کك سنچھٌ چٌۓ ،اس ه

کی چٌۓ ،لم ہے ب حكق الش رلس ًٙششتل راشلق ب ٙغی ٙلق کك تٙجیٔ ىل رب ح ٌۓ ،اى کك ت ن لی ػ میق

میتال کٙكے رلسٙلق کك آشاـ ىل بہكى حٌبٌ چٌۓ ،ای سٌ عنؿ ىل تك ضىٖ گی میق مىٌسٍ ہے الش ىل ب عٖ اض

وكت ،ہٌق بل الش بٌت ہی کل ب عض کك ب عض ب  ٙتٙجیٔ کٌ کك ئی ای سٌ مىٌسٍ سیٍ وكح كر ہك ج سکك

عقؿ الش شٙبعُ رلنكق قیكؿ کٙتے ہكق۔

***
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رفعل " " 266
لعی ُ کی عمكهی شٙطی ق
ے اشارً کٌ مٌلؽ ہك ،مح یكش ىل ہك ،الش بل کل اسنیق
ے شٙط ہے کل لم ا ب ٌ
لعیُ کىىٖم کی لۓ

ے لعیُ کی چٌشہی ہك اگ ٙلم کك ئی معیف شخص ہے تك لم
ے کی اھلیُ ہك ،ىی ٛجس کی لۓ
جىٖم ر ب ٌ

وكحكر ہك ،الش لعیُ قیكؿ ک ،ًٙالش جس جی ٛکی لعیُ کی چٌشہی ہك لم چٌمؿ قینُ مٌؿ ،الش

ے كے قٌب ؿ ہك۔
تٙکل بى ٌ

___________________________

ے ل عیُ کی ح ٌشہی ہے ،الش ج س جی  ٛکی
ے لۓ
اس رف عل میق ل عیُ کٍٙے لا مے ،ج س ه

لعیُ کی چٌشہی ہے اف سٍ کی عمكهی شٙطیق بیٌف کی چٌشہی ہیق۔

ے اشارً کٌ مٌلؽ ہك ،مح یكش ىل ہك ،الش ب ل کل اسنیق
ے شٙط ہیکل لم ا ب ٌ
لعیُ کىىٖم کی لۓ

ے کی اھلیُ ہك ،بػی جىٖم الش عطیٌت کی اعؿ ہے۔
جىٖم ر ب ٌ

ے لعیُ کی چٌشہی ہك اسىی شٙط بل ہیکل لم وكحكر ہك ،اگ ٙوكح كر نہیق ہے
ے لۓ
ىی ٛج س ه
ے لعیُ عحیٔ نہیق ہے ،ا س نٌ
ے کل غی  ٙوكح كر شخص کی لۓ
تك بھ ٙلعیُ عحیٔ نہیق ہے ،اسلۓ

سیٍ بل ہیکل لعیُ میق کسی کك مٌلؽ بىٌىٌ ہكتٌ ہے ،الش اگ ٙکك ئی وكح كر ہی ىل ہك تك ب ھ ٙاسکك

ے ضٙلشي ہی کل م عیف
ے لۓ
ے لعیُ کی چ ٌشہی ہے ا س ه
ے لۓ
ے ب ىٌئیق لے ،سٌتھ ہی ج س ه
مٌلؽ کی س
ے کل لعیُ مهنؿ ہكٍے کی شٙط بل ہیکل لم شخص لعیُ قی كؿ ک ،ًٙالش اگٙ
شخص ہك ،اسلۓ

ے الش رلس ًٙمعٌہٖلق کی شٙط ہے۔
ے کٙب گٌ ،جی س
کك ئی متعیف شخص ىل ہك تك قیكؿ کی س
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ے ب ل شٙط ہی کل لم چٌمؿ قی نُ مٌؿ الش
ے لۓ
الش ج س جی  ٛکی ل عیُ کی چ ٌشہی ہے ا س ه
ے کل لعیُ میق مٌلؽ بىٌىٌ ہكتٌ ہے ،الش مٌؿ ہی کٌ مٌلؽ بىٌبٌ چٌسکتٌ
ے كے قٌب ؿ ہك ،اسلۓ
تٙکل بى ٌ

ہے۔

***

رفعل " " 267
ج ی  ٙي لعی ُ
سف  2:57و كے نصٙي قٌنكف ىنی ،54" ٙرفعل ىنی "87 ٙسنیُ بعض لضعی قكاىیف ،بعض
ے حك اس کی ضىٖ گی
ے اس ل ٚكے کی سشبُ کی لۓ
ے ہیق کل ا ب ٌ
ػلػی م٘اھٍ كے حكامے سے بل ىضـ قٙاش ر ب ت

ے کی صكشت میق لعیُ کی چٌۓ ،الش
میق ہی فكت ہكگیٌ ہك ،اس سشبُ كے لاشج ىل بف س ه ٌ

ے كے ی قٖش ہك ،ی شٙطیکل بل ابؽ تہٌ ئی سے ضائٖ ىل ہك ،جىٌى حل اگ ٙرارا،
لعیُ متك فی لٚكے كے ح ظ
ے لعیُ ىل ک ، ًٙتك سشبُ اض شلۓ قٌنكف
شٙطیق یكشي ہكٍے كے بٌ لحكر اب ًی الىر کی سشبُ کی لۓ

ے كے بٙاب ٙبٌ ابؽ تہٌ ئی كے ی قٖش رلنكق میق سے حك بھ ی کـ ہك کی لاشج سنچھ ی
ے لالٖ كے ح ظ
ابٌ

چٌۓ گی۔

____________________

ے اج نٌمٌت ب تٌشہی ہے ،ب ل اب ؽ ای سٌ اج تہٌر ہے ،ج س میق
بل رفعل جی ٙي لعیُ الش ا س ه
ے لالٖ کی ضىٖ گی ہی
ے شخص كے ب حكق کك ،حك ا ب ٌ
ے کل ای س
شٙعی نصلحُ کك تٙجیٔ ربگئی ہے ،اسلۓ

میق اىتقٌؿ کٙچٌۓ ،لشاثُ سے محٙلـ شکھىٌ شٙبعُ كے ـقٌعٖ سے می ؿ نہیق کھٌتٌ ہے ،اتىٌ ہی

نہیق ب لکل ايسٌف کی عمكهی نصلحُ كے بھ ی خالػ ہے ،سٌتھ ہی ب ح كق كے سٌتھ ىٌ اًصٌ فی بھ ی
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ے لقُ میق جی کل لكگكق كے رلكق سے رب ف کٌ اجتٙاـ ى ن لتٌ چٌشہٌ ہے ،اک ثٙ
ہے ،خٌص طكش سے ای س

ے بھتی ح كق كے ى گٙاق الش سمل راش
ے (متك فی كے بھٌ ئی) حك ا ب ٌ
لكؾ لعیُ نہیق کٙتے ہیق ،الش ضىٖم بی ٹ
ے خالػ (بھتی ح كق كے حؼ میق)،
ے ہیق ،جی کل اى ه
ہیق ،لم اب ًی س مل راشی كق سے ا سكقُ ب ھ ی ب ھٌ گ ت

عٖالُ کٌ فیصلل ہك ج نٌ ہكتٌ ہے ،اف چٌىت میق جیٙي لعیُ اف اصكلكق الش قٌنك ٌی نصلحتكق

کٌ ل حٌظ کٙشہی ہے۔

اکث ٙاسالهی ملکكق ٍے اس قٌنكف کك ابىٌ لیٌ ہے ،الش اسکك ابؽ قٌب ؿ قیكؿ اج تہٌر کی جیثیُ
ے۔
چٌعؿ ہكگئی ہے ،الش مسلنٌنكق کك اسىی تنفی٘ میق کك ئی جٙخ محسكس نہیق کٙىٌ چٌہ ۓ
ے میق آتٌ
ے کل عٌـ طكش ب  ٙربوھ ٌ
بل ابؽ ای سٌ ػلػی م سئ لل ہے ح ك می ًی ب  ٙاًصٌػ ہے ،ا سلۓ

ے ہیق ،اب ًی محىُ الش چ ٖل خ ہٖ سے ب ہُ
ے لالٖبف کی ضىٖ گی میق شٌري کٙلی ت
ے ،حك ا ب ٌ
ے بؼ
ہیکل ای س

ے رارا کی می ٙاج
ے ح ھكص ک ٙاہلل کك بیٌشً ہكچٌتے ہیق اى کك ا ب ٌ
ے ہیق ،بھٙلم حك بؼ
مٌؿ ل رللُ کنٌلی ت

میق کچھ حصل نہیق ملتٌ،

ے لعیُ لوھًٖ،
ے یكتكق کی لۓ
ے ضٙلشي ہیکل ا ب ٌ
ے اس جیسی چٌلُ میق رارا کی لۓ
اسی ل ۓ

ے یكتكق کك رب تٌ ہے تك ا س نٌ نط لٍ ب ل ہی کل لم ی كتے اسىی لوھ ی ہك ئی لعیُ کی ب ىٌب ٙلم
اگ ٙلم ا ب ٌ

ے رارا کی لشاثُ میق
رللُ چٌعؿ ک ٙشہے ہیق ،قٌنكف كے ضلش ب ٙنہیق ،تٌکل اگ ٙرلس ًٙلشثٌو اى کك اى ه

ے سے اى نٌش ک ٙرب ق تك ب ح كق کك بٙب ٌر ہكٍے سے ،ىی ٛکكشث کح ہٙي كے ج هٙلق سے
سے ح صل ر ب ٌ

محفكظ شکھٌ چٌۓ۔

***
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سٌتكب ق فصؿ
لقػ
ب ل ف صؿ ،ا سالـ كے ً ظٌـ ل قػ كے ب ٌشً میق ب تٌ ش ہی ہی کل ب ل ب ھ ی ح ھكٹے الش ب ًٚ

خٌىٖاف كے رشمیٌف تعل قٌت کٌ ن ظہ ٙہے ،ىی ٛاسالـ كے معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ ابؽ سشبعل بھ ی ہے،

ے حكاض کی اسٌس ،اسىی شٙطیق الش اج نٌـ ،اسالـ میق اس نٌ عنلی ـ قٌـ،
جىٌى حل لم اسىی تعٙیػ ،اس ه
ے اج نٌمٌت
ے لم نصٙلػ کٌش ہے ،اسالهی تنٖف كے فٙلغ میق اس نٌ کٙراش ،الش ا س ه
لم ـقٌعٖ جف کی لۓ

ے کی ضٙلشت ب تٌشہی ہے ،الش اخی  ٙمیق فینلی لقػ كے ب ٌشً میق بھ ی
کك آسٌف بىٌٍے ب ٙتكچ ل ر ب ٌ

بتٌۓ گی ،اسنیق آٹھ رفعٌت ہیق۔

رفعل " " 268
تعٙی ػ
لقػ :لقػ کىىٖم کی ضىٖ گی میق ،بٌ اسىی وكت كے بعٖ  ،مٌؿ ل رللُ کك مىتقؿ ہكٍے سے

ے ،ىی ٛاسىی منفعُ الش اس سے ہكٍے لا لی آمٖ ٌی کك اہلل کی شام میق ،لكگكق کی بھال ئی بٌ معٌشًٙ
شل ک ٌ

کی کسی منفعُ عٌمل کی کسی مٖ ب ٙعٖقل کٍٙے کٌ ىٌـ لقػ ہے۔

_____________________
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اس رفعل میق لقػ کی تعٙیػ ہے ،مثٌؿ كے طكش ب  ٙکسی ٍے ضشعی ضمیف کك اس ىی ُ سے
ے کٌوكق میق خٙح کیٌ چٌۓگٌ ،بػی لقػ کی حقی قُ ہے ،کل اعؿ
لقػ کٙربٌ کل اسىی آمٖ ٌی کك اح ل

مٌؿ کك (مىتقؿ ہكٍے سے) شل کىٌ ،الش منفعُ کك عٌـ کٙربىٌ۔

***
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ح كاض لقػ کی اسٌس
لقػ ابؽ ای سٌ عٖقل چٌشبل ہے ،ج س نٌ اعؿ سٙمٌبل تك بٌ قی الش ثكاب ہنی شل چٌشي شہتٌہے،

ىی ٛبل ابؽ مٌ لی عیٌرت بھ ی ہے ،الش اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کٌ ابؽ اھـ لسیلل ل سشبعل ہے،

بل شسكؿ اہلل علی اہلل علیل لسلـ کی قك لی لعنلی سىُ وؤکٖم ہے ،جىٌى حل آة علی اہلل علیل لسلـ
ے عٖقل کٙىیكالكق کك بل ج هـ
ہی ٍے اسالـ کٌ سٍ سے بہال لقػ کیٌتھٌ ،الش آة ہی ٍے سٍ سے بہ ل

ے اعؿ سٙمٌۓ کك
ے عطیٌت ل جىًٖ ،لقػ میق تیٖب ؿ کٙربق ،بٌبق طكش کل لم اى ه
ربٌتھٌ کل لم ا ب ٌ

شلؽ ک ٙاف كے مىٌفعكق کك اہلل کی شام میق عٙػ کٙبق ،اسی طٙد عحٌبل کٙاـ الش اف كے بعٖ امُ

اسالمیل کٌ اس ب(ٙبعًی لقػ كے حكاض ب )ٙاجنٌع الش ادفٌؼ شاۓ ہے۔

________________________

اس رفعل میق حكاض لقػ کی اسٌس کٌ سک ٙبعض اچٌربّ کی شلش ًی میق م٘کكش ہے:

جىٌى حل حغٙت ایك ہٙبٙم شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے کل ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے

فٙمٌبٌ" :جٍ کسی شخص کٌ اىتقٌؿ ہكچٌتٌ ہے تك اس سے سكاۓ تیف کٌوكق كے سٌشً کٌـ منكطع
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ہكچ ٌتے ہیق۔ ( ) 2عٖقل چٌشب ل ( ) 3ای سٌ ع لـ ج س سے فٌ ئٖم اٹھٌب ٌ چٌش ہٌ ہك ( ) 4ىی ؽ ل ٚکٌ ح ك
ے رعٌ کٙتٌ شہتٌ ہے" (عحیٔ چٖبّ ،مسلـ)۔
متك فی کی لۓ

الش حغٙت عنٙل بف چٌشج شضی اہلل عىل سے مٙلي ہے فٙمٌتے ہیق کل ى ب ی کٙبـ علی اہلل

علیل لسلـ ٍے اس رىیٌ سے سف ٙكے لقُ ىل تك اب ؽ رشہـ ح ھكصا الش ىل اب ؽ رب ىٌش ،ىل غالـ ح ھكصا ىل

ے ہتھی ٌش كے ،الش اب ؽ ضمیف ج سکك عٖقل ب ىٌ
بٌىٖي ،الش ىل کك ئی جی، ٛسكاۓ ابؽ سفیٖ خ ح ٙالش آب ه

ربٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي)۔

الش حغٙت اب ف ع ن ٙشضی اہلل ع ىل سے مٙلي ہی کل حغٙت ع ن ٙشضی اہلل ع ىل کك خیی ٙ
ے چٌض ٙہكۓ،
میق کچھ ضمیف ملی تك آة ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ کی خٖمُ میق م شكشم کی لۓ
ے خیی ٙمیق کچھ ضمیف ملی ہے ،حك میٙي سٍ سے احھ ی چٌئٖار ہے ،تك ى بی کٙبـ علی
الش فٙمٌبٌ" :مچل

اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌبٌ" :اگ ٙتـ چٌہك تك اعؿ مٌؿ کك شلؽ ک ٙاس سے ہكىیكا لی منفعُ کك اہلل کی شام

میق خٙح کٙرل" تك حغٙت عن ٙشضی اہلل عىل ٍے ای سٌ ہی کیٌ ،الش بل اعؿ مٌؿ ىل بی ح ٌ چٌسکتٌ ہے،

ىل لشا ثُ میق مل تٌ ہے ،الش ىل ا سکك ہٖب ل میق رب ٌ چٌ سکتٌ ہے ،ب ل کل (اس سے چٌ عؿ ہكىی كا لی
ے س مل راش
ے خٙح کی ٌ چٌ تٌ ہے ،الش ا س ه
منفعُ کك) م س هی ٍكق ،ش شتل راشلق الش م سٌفٙلق کی مٖر کی لۓ
ے چٌئ ٛہیکل لم اب ًی ضٙلشت ب ھ ٙخكر بھ ی اس سے مے سکتٌ ہے ،الش رلسُ کك بھ ی کھال
شخص کی لۓ

سکتٌ ہے" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت ای ك ہٙب ٙم شضی اہلل عىل اب ؽ طكب ؿ چٖبّ كے ضنف میق فٙمٌتے ہیق" :ى ب ی
ے بھی ح ٌ۔۔ ۔ا سی
کٙبـ علی اہلل علی ل لسلـ ٍے حغٙت ع ن ٙشضی اہلل عىل کك ضکك'ن کی لصك لی کی لۓ
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ے جى گی ہتھی ٌش الش سٌضل سٌمٌف کك
چٖبّ میق م٘کكش ہے کل ح غٙت خٌ لٖ ش ضی اہلل عىل ٍے ا ب ٌ

شلكے شکھٌ" (عحیٔ چٖبّ ،ب خٌشي مسلـ)۔

الش حغٙت عثنٌف ب ف ع فٌف شضی اہلل عىل سے مٙلي ہی کل "ج ٍ ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل
ے ب ٌ ٌی کٌ کك ئی ب ىٖل ی سُ نہیق تھٌ ،عٙػ شلمل كے ىٌـ
لسلـ مٖب ىل م ٍكشم ب ہكىٓ ً،تك لہٌق می ٹ ل

سے ابؽ کٍكاق تھٌ ،تك ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ ٍے فٙمٌب ٌ" :کكف ای سٌ شخص ہے ح ك شلمل ک ٍكاق

خٙبٖ ک ٙخكر بھ ی استعنٌؿ ک ،ًٙالش رلس ًٙمسلنٌف بھ ی اس سے فٌئٖم اٹھٌ سکیق ،الش اس ک ٍكبق

ے مٌؿ سے اس ک ٍكبق کك خٙب ٖ لی ٌ"
كے بٖ لل ج ىُ میق اس سے بہ ت ٙک ٍكاق ملی گٌ" تك میق ٍے ا ب ٌ

(جسف چٖبّ ،يسٌ ئی ،تٙم٘ي)۔

ے صفحٌت ب  ٙگ٘ش ج ىی ہے ،ج س
الش حغٙت ايس شضی اہلل عىل سے مٙلي لم چٖبّ بچھ ل

میق حغٙت ایك طلحل اًصٌشي شضی اہلل عىل كے بی ٙچٌو ىٌهی ب ٌغ کك اہلل کی شام میق خٙح کٙىی نٌ سکٙ

تھٌ۔۔۔۔)۔

الش حغٙت اـ مع قؿ ش ضی اہلل ع ً ہٌ سے مٙلي ہی کل لم ى ب ی کٙبـ علی اہلل علی ل ل سلـ کی

خٖمُ میق چٌض ٙہكئیق الش فٙمٌبٌ کل ایك مع قؿ ٍے اب ًی الىٹ ًی اہلل كے شا ستل میق رب ٖي ،الش اب
ے چ ٌشہی ہكق ،کی ٌ میق استعنٌؿ ک ٙسکتی ہكق ،آة علی اہلل علی ل ل سلـ ٍے فٙمٌب ٌ:
میق جْ کی لۓ

" ضٙلش کٙل ،جْ الش ع نٙم اہلل ہی كے شا ستل كے اع نٌؿ ہیق" (ج سف چٖبّ ،مع ٙفۃ ال ص حٌبۃ،

النغ ًی ىبف قٖامۃ)۔

***
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رفعل " " 26:
ے ا ج نٌـ
لقػ کی شٙطی ق الش ا س ه
ے ہیق ،بعض
ے اج نٌمٌت بٚي دفصیؿ سے بیٌف ک ۓ
علنٌو ٍے لقػ کی اھنیُ كے بیش ًظ ٙاس ه
ے بل شٙط کل لقػ کی چٌىیكا لی
ے کچھ شٙطیق شکھ ی ہیق ،جی س
ػكھٌو ٍے ،لقػ عحیٔ ہكٍے کی لۓ

ے غی ٙمنمكلل ،الش مستقؿ جیثیُ کی ہك ،الش لم کسی رائ وی خہُ کك لقػ کی گئی ہك لغیٙم
شۓ
لغیٙم ،جیکل بعض رب گ ٙػكھٌو ٍے اس طٙد کی کك ئی شٙط نہیق کھ ی ہے ،ى بی کٙبـ علی اہلل علیل لسلـ

ے کی لچل سے ،لكگكق کك لقػ کی تٙغیٍ رىٍے ،الش لكگكق كے
ے سے مىٌسیُ شکھ ٌ
كے ط ٙیق
ے بػی شاجٔ شاۓ ہے ،لھ٘ا مشت ٙکل ،منمكلل ،غی ٙمنمكلل لغیٙم ،ہ ٙطٙد کی
ـفٌرات كے حعكؿ کی لۓ
ے لقػ کی چٌۓ ،سٍ چٌئ ٛہے ،لقػ سے متعلؼ اسٌسی
ے بٌ کچھ مٖت 1کی لۓ
چٌئٖاد ہنی شل کی لۓ

ے
ے ہكق ،جی س
ے چٌىت میق ىضـ ہك ،حك رلاـ لہنی شگی کٌ بتل ر ب ت
ج هـ بل ھیکل لم عٙػ بعض ای س
ے ضمیف لقػ کٙىٌ۔
کل مس حٖ بىٌٍے کی لۓ

__________________________

اس رفعل میق لقػ کی شٙطیق الش اس ب ٌشً میق علنٌو كے اختالػ کٌ سک ٙہے ،م گ ٙاس

آ ئیف کی شاۓ ب ل ہی کل ل قػ کك ک سی شٙط سے بٌ ىٖھٌ ىل چ ٌۓ ،ی س اب ؽ عٌـ سی شٙط شک ھ ی

ے اعؿ سٙمٌبل کك محفكظ شکھ ک ٙاس
چٌۓلم بل کل لم ایسی جی ٛہك ج سکك بیحٌ چٌسکتٌ ہك ،الش اس ه

سے فٌئٖم اٹھٌبٌ چٌسکتٌ ہك۔

***
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رفعل " " 271
اسالـ می ق ا س نٌ عنلی ـقٌـ
ے کٌ ـ میق چٌئ ٛہے ،الش ہ ٙاس کٌـ میق ،جس سے معٌشٙم بٌہ وی
لقػ ہ ٙطٙد كے ىیؽ الش اح ل

امٖار ل ؽ فٌلُ کی شلش ب ٙآلے بٚھتٌ ہك ،اسنیق محیُ ل ہنٖشري عٌـ ہك تی ہك ،الش حك امُ کك

ے تؽ ہی
ايسٌ ٌی اخكت ل امٖار بٌہ وی كے ششتكق کی لٚي میق بٙلتٌ ہك ،لقػ کسی معیف شعب

محٖلر نہیق ،ب لکل بل ايسٌ ٌی ضىٖ گی كے تنٌـ بہلككق ،عٌـ منفعُ كے شعیكق ل س ٙلسكق ،الش

تھ٘ب بی ت ٙقی کی تنٌـ صكشتكق کك محیط ہے۔

___________________

ے عنلی ـقٌـ کٌ سک ٙہے ،ىی  ٛمخت لػ سكؿ
اس رفعل میق لقػ كے کٙراش ،الش اسالـ میق اس ه

ے
سكسٌئٹی ٛكے اراشلق میق سٙمٌبل کٌشي ،الش معٌ شٙم کی مخت لػ ضٙلشتكق کك ی كشا کٍٙے میق ا س ه

اسٌسی کٙراش کٌ سک ٙہے۔

***
رفعل " " 272
ے لقػ نصٙلػ کٌش
ج ف ـقٌعٖ کی لۓ
ے
ے اثٌثے مىٖشچل سب ؿ ـقٌعٖ ب ٙعٙػ کٍٙے کی لۓ
مسلنٌنكق ٍے ،عكاـ ہكق کل ج هنٙاق ،ا ب ٌ

بٚه جٚه ک ٙلقػ کیٌ۔

_2ايسٌ ٌی گكظكق  ،الش بے کسكق ل ىٌراشلق کی ضٙلشبٌت یكشي کٍٙے ب ،ٙبٌبق طكش کل ى لاشج

ب حكق  ،بتیمكق ،مع٘لشلق ،ىچٌشلق ،اىٖھكق ،چ٘امیكق ،ىی ٛنكحكاف لٚکكق الش ل ٚکیكق کی شٌري
ے چٌٍے لامے رلره ل ش ه ،ٙغٙب یكق ل محتٌحكق میق کھٌٍے
کٙاٍے  ،شیٙخكاش ب حكق کك بیش ک ۓ
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ے عكاهی ہكٹلكق الش سییلكق ب ٙلقػ کٙىٌ ،قیٙستٌنكق ،بالسكري قٙضكق کی مٖر،
دقسیـ کٍٙے کی لۓ
ے منٌنكق ب ٙلقػ
ے لامے ىٌراشلق ل ػ قیٙلق کی شبٌئش کی لۓ
الش سا تی منٌف بٌ کٙاً ب ٙمنٌف ىل مے س ه ٌ

ے مکل میق منٌىٌت
ے عمكهی غسؿ خٌنكق ب ٙلقػ کٙىٌ  ،چٌج یكق كے قیٌـ کی لۓ
کٙىٌ ،صفٌ ئی کی لۓ

لقػ کٙىٌ ،الش چٌنكشلق ب ٙلقػ کٙىٌ۔
ے کل بىٖ ( )damالش بلكق کی
ے جی س
 _3اوكش ضىٖ گی آسٌف بىٌٍے لامے منفعُ عٌمل كے شعب

ے بیٌ بٌنكق میق
مٙمُ ب ٙلقػ کٙىٌ  ،مسٌفٙلق ل چٌنكشلق کك بٌ ٌی بالٍے الش کھی تكق کی آبیٌضی کی لۓ

کٍكبق لقػ کٙىٌ۔

ے
ے کل اسیٌب جىؾ ،گھكصلق  ،خ حٙلق ىی ٛمحٌھٖلق الش اى ه
_4اہلل کی شام میق خہٌر ،جی س

خٌىٖانكق کٌ خٙح چالٍے کی مٖب ٙلقػ کٙىٌ۔

ے مستقؿ آمٖ ٌی
ے كے خٖطے كے ت حُ ،الش جف ب ٙلقػ کیٌچٌشہٌ ہے ،اف کی لۓ
_5مٌؿ ضٌئع کٙر ب ٌ
ے  ،اب ًی الىر ب ٙلقػ کٙىٌ۔
کك ی قی ًی بىٌٍے کی لۓ

____ ______________

ے لقػ نصٙلػ کٌش ہے ،ب ل اس قٖش مشہكش ل
اس رفعل میق اف ـقٌعٖ کٌ سک ٙہے ج ف کی لۓ

معٙلػ ہیق کل اف كے سک ٙکی ضٙلشت نہیق ہے۔

***
رفعل " " 273
اسالهی تنٖف كے فٙلغ می ق لقػ کٌ کٙراش
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ے ،اف
جف رنكق یكشلة الش رىیٌ كے اکث ٙمنٌلؽ تٌشب ه یكق كے عھٖ میق ضىٖ گی ی س ٙکٙشہے ت ل

اسالهی منٌلؽ میق اکث ٙل بی شت ٙسٌئىس ل تنٖ ٌی کٌش ىٌ وكق میق لقػ کٌ بىیٌري شلؿ ل کٙراش تھٌ،

ے کل:
جی س

 _2اسکكلكق ،مس حٖلق ،بی لؽ ىئیٙب ٙیكق ،حفظ قٙاف كے مٖشسے ،الش طٌلیعلمكق كے قیٌـ ل

طعٌـ لغیٙم ب ٙلقػ کٙكے علـ ل معٙفُ کی اشٌعُ۔

ے تعلی وی اسیتٌلكق ،ىی ٛعلكـ ارلبل سٌضي،
_3شعٖگٌہكق ،اسیتٌلكق ،طٍ ل ى ٙسىؾ کی تعلیـ کی لۓ

کینیٌو الش ىیٌتٌت كے فٙلغ ب ٙلقػ کٙىٌ۔

 _4اسالـ كے اصكلكق کی بٌسیٌ ٌی ،اسالهی معٌشٙم كے فٙلغ ل اشدقٌو ،اسالـ بھیالٍے الش اسىی

طٙػ بالٍے ،ىی ٛمسلـ منٌلؽ كے رشنٍكق کی طٙػ سے ،اف كے خالػ اى حٌـ ري چٌٍے لا لی

عی سٌ ئی مشَٙي ،الش ف هٙي ل نفسیٌ تی ت خٙبٍ کٌشي کی سٙگٙمیكق کٌ ـقٌب لل کٍٙے میق لقػ کٌ

ضبٙرسُ ہٌتھ شہٌہے۔

_________________________

اس رفعل میق اسالهی ت نٖف كے فٙلغ میق ل قػ كے کٙراش کٌ سک ٙہے ،اسىی لضٌجُ کی
بھ ی کك ئی ضٙلشت نہیق۔
***
رفعل " " 274
ے ا ج نٌمٌت کك آسٌف بى ٌٍے ب  ٙتكچ ل ربىٌ ىضهی
لقػ الش ا س ه
ے ،الش
ے بعٖ كے رنكق میق مسلنٌنكق کك اب ًی ضمی ٍكق ب  ٙقی ض
اى ی سكبق عٖي كے الاخ ٙالش اى ه

ف هٙي ،اقت صٌري ل فكخی ب ل غٌش کی اب تالو سے رل چ ٌش ہكىٌ ب ٚا ،ر شنٍكق کك اب ًی ىٌب ٌؽ سٌض ظكق كے
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خالػ مٛاجنُ میق لقػ کی اھنیُ کٌ ارشاؽ ہكگیٌ ،جىٌى حل انہكق ٍے ،لقػ کٌ تعكش مٹٌٍے الش

ے
اسىی امالؽ سلٍ کٍٙے کی سعی کی ،معٌشٙم مهنؿ طكش ب ٙاىىی کٹھ بتلی جکكمتكق كے سہٌشً جیٌ

ے منفی شل یكق کك بہٌىل بىٌک ،ٙج يھیق رشسُ کیٌچٌسکتٌ ہے ،کئی اسالهی مل کكق میق لقػ
ل گٌ ،کچھ ای س
ے ش کٌ ل ٹیق لبىٖ شیق کھٚي کٍٙے  ،اف سے ل قػ کی ىگٙا ٌی الش ً ظـ
ے سٌمٌ
کى ىٖگٌف ب  ٙتى گی کٍٙے ،اى ه

ے کل نص ٙکٌ سف  2:57کٌ قٌنكف ىنی  ) 59 ( ٙالش
ے كے لضعی قكاىیف عٌرش ہكۓ ،جی س
ليسؼ حھیف لی ٌ

ے ب عٖ چ ٌشي ہكٍے لا مے رب گ ٙقكاىیف،ی كق لك گكق ٍے ل قػ سے م يھ بھی  ٙلی ٌ ،نكب ُ ب ہٌق تؽ
ا سه

ب ہكىحی کل لم ب ه س ٙختـ ہكچ ٌتے ،ل قُ آگی ٌ ہے کل م سلنٌنكق الش ا سالهی معٌ ش ًٙکی خٖمُ
ے لقػ کك ابؽ بٌش بھ ٙابىٌ سٌی قل ـقٌـ چٌعؿ ہكچٌۓ ،الش مسلنٌنكق کی اب ؽ جنٌعُ عٙػ
کی لۓ

ے اس تعكش کی رعكت رً۔
الش عٙػ اہلل کی خكشٍكري کی لۓ

_____________________

اس رفعل میق اىی سكبق عٖي میق لقػ کی تٌشبٕ کٌ سک ٙہے ،سٌتھ ہی ا س نٌ بھ ی سک ٙہی کل
ے۔
ے ہكىٌ چٌہ ۓ
وكحكرم ضمٌىل میق لقػ کٌ ًظٌـ کی س
***

رفعل " " 275
ے لا لی يسلكق ب  ٙلقػ
الىر الش اف سے آئىٖم چ لٌ
( فینلی لقػ )
ے فینلی
چٌؿ ہی میق بعض اسالهی ملکكق کٌ ،لقػ کىىٖم کی سشبُ (الىر) ب ٙلقػ کك ج س
ےبہُ سٌشا اثٌثل مىتقؿ
ے کی طٙػ میالف ہكا ہے ،کیكىکل مٖت رشاض کی لۓ
لقػ کہٌچٌتٌہے  ،شلؽ ر ب ٌ
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ے بٌعّ ،قكهی معی شُ کك نكصٌف بہكى حٌہے ،الش ت ٙقی میق شکٌلث آگئی
ہكٍے سے شؽ گیٌہے،ج س ه

ہے ،ىی ٛسشبُ (الىر) کی تعٖار بٚه چٌىٌ ،حقٖاشلق کك ہكٍے لا لی آمٖ ٌی کٌ گھِ ک ٙمعمك لی

ے
ہكچٌىٌ ،الش لقػ کی بی شت ٙآمٖ ٌی کٌ( اس كے) اىتظٌـ كے اخٙاچٌت لنصٌشػ کی ى٘ش ہكچٌىٌ ،اس ه

عاللم ہے ،شٙعی الش عنلی طكش ب ٙضبٌرم بہت ٙبل ہے کل شٙعی اج نٌـ ب ٙعنؿ کٙتے ہكۓ الىر بٙ

ے ضٌبطكق الش شٙطكق سے اسکك حكص
لقػ( فینلی لقػ) کك ب ٙقٙاش شکھٌ چٌۓ ،سٌتھ ہی کچھ ای س

ے کی صكشت میق اسنیق
ے شٙعی ـكصٖ یكشا کٍٙے کی عالجیُ کھكر ب ٌ
ربٌ چٌۓ ،حك لقػ كے ا ب ٌ

تصٙػ کٙكے اسے حقٖاشلق میق دقسیـ کٙىی ىی اچٌضت رً ربٖبق۔

______________________

اس رفعل میق فینلی لقػ کٌ سک ٙہے ،اس نٌ نطلٍ لقػ کی آمٖ ٌی ،متك فی کی الىر الش ششتل
ے ہكۓ الىر
ے شکھ ت
راشلق تؽ محٖلر شہے ،مگ ٙاس آئیف کی ی سىٖ بل ہیکل شٙعی نصلحُ کك سٌمٌ

ب  ٙلقػ (فین لی لقػ) کك ب  ٙقٙاش شکھٌ چ ٌۓ ،سٌتھ ہی کچھ ای س
ے ضٌبطكق الش شٙطكق سے ا سکك

ے کی صكشت میق،
ح كص رب ٌ چ ٌۓ ح ك ل قػ کٌ اب ىٌ شٙعی ـك صٖ ی كشا کٍٙے کی عالجیُ ک ھك ر ب ٌ

اسنیق تصٙػ کٙكے ،اسے حقٖاشلق میق دقسیـ کٙىی ىی اچٌضت ربٖبق۔

***
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حكال ۂ کتٍ(م آ خ٘)
الؿ  :قٙآف کٙبـ

رلـ  :لغٌت (زکشَٙب)ٛ
 الهصیٌد النىی ، ٙفیكهی النعحـ الكسیط  ،محنع اللغۃ العٙبیۃ  ،قٌہٙم -معحـ لغۃ اؿػكھٌو  ،زاکٹ ٙدمحم شلاس قلعل خی ل زاکٹ ٙچٌمٖ عٌرؼ

سكـ  :دفٌسیٙ
 دفسی ٙابف ا پی چٌتـ دفسی ٙطیٙي اج نٌـ اؿ قٙآف  ،حصٌص اج نٌـ اؿ قٙآف  ،ابف ع ٙپی ال حٌمع ىج نٌـ اؿ قٙآف  ،قٙط بی دفسی ٙشاضي دفسی ٙابف کثیٙ دفسی ٙچاللیف مع چٌشیۂ عٌلي دفسی ٙطٌھ ٙبف عٌظكش -دفسی ٙالنىٌش  ،دمحم ششیٖ شضٌ

ے علكـ
خہٌشـ  :چٖبّ الش اس ه
 عحیٔ ب خٌشي عحیٔ مسلـ سَف ا پی رالر سَف التٙم٘ي -سَف يسٌ ئی
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 سَف ابف مٌچل سَف راشهی سَف راش قط ًی سَف ب ب هلی سَف سعیٖ بف ميعكش عحیٔ ابف خٛبنل عحیٔ ابف جیٌف وؤطٌ مٌلؽ مسىٖ شٌفعی مسىٖ اجنٖ مسىٖ بٛاش مسىٖ ا پی رالر الطیٌلسی مسىٖ عیٖ بف جنیٖ مسىٖ ا پی بعلی مستٖشؽ ال حٌکـ الهصٍػ  ،عیٖ الٙضاؼ عىعٌ ٌی الهصٍػ  ،ابف ا پی شییۃ اىرب ال مفٙر  ،امٌـ ب خٌشي اىوكاؿ  ،ایك عییٖ قٌسـ بف سالـ طیٙا ٌی کی تی ٍكق معٌجـ شٙد ال سىۃ  ،امٌـ بؼكي النٙاسیؿ  ،ایك رالر معٙفۃ الص حٌبۃ  ،ایك ىعیـ العیٌؿ  ،ابف ا پی الٖىیٌ فتٔ الیٌشي  ،ابف ج ح ٙع و قال ٌی -عنٖن اؿ قٌشي  ،شٙد ب خٌشي  ،امٌـ عی ًی
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 شٙد عحیٔ مسلـ  ،امٌـ نكلي معٌلـ السَف  ،امٌـ خطٌ پی ت ح فۃ اىحكسي شٙد تٙم٘ي  ،امٌـ سىٖي چٌشیل سىٖي سَف يسٌ ئی بٙ طٙد التثٙبٍ شٙد دقٙبٍ  ،ایك ضشعل شاضي ىیؿ اىلطٌش  ،ظكکٌ ٌی سیؿ السالـ  ،عىعٌ ٌی محنع الٛلائٖ  ،امٌـ ھیث وی ال حٌمع الصغی ، ٙامٌـ سیكطی فیض اؿ قٖب ، ٙامٌـ مىٌلي التلخیص الحیی ، ٙابف جح ٙعو قال ٌی -علؿ ال حٖبّ  ،ابف ا پی چٌتـ

بى ح ـ  :ػقل
()2

م٘ہٍ جنفی
 النی سكط  ،امٌـ سٙخسی فتٔ اؿ قٖب ، ٙابف ہنٌـ چٌشیل ابف عٌبٖبف ،ابف عٌبٖبف فتٌلي ہىٖبل -کتٌب النػقٌت  ،خصٌػ جنفی

()3

م٘ہٍ مٌلىی
 وكاہٍ ال حلیؿ شٙد مختص ٙخلیؿ  ،امٌـ حطٌب التٌخ لاىکلیؿ  ،وكاؼ -الشٙد ال هیی ، ٙاجنٖ رشربٙ
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()4

م٘ہٍ شٌفعی
 اىـ  ،امٌـ شٌفعی الن حمكع شٙد الوہ٘ب  ،امٌـ نكليً -ھٌبۃ الن حتٌخ شٙد النيھٌخ  ،امٌـ شملی

()5

م٘ہٍ جىیلی
 النغ ًی  ،ابف قٖامۃ ضار النعٌر  ،ابف قیـ -اج نٌـ اھؿ ال٘مۃ  ،ابف قیـ

()6

م٘ہٍ ظٌہٙي
 -الن حلی  ،ابف جٛـ

()7

ػكھ ی ايسٌئنلكبیٗبٌ
 ػكھ ی  ،ايسٌئ نلكبیٗبٌ  ،لضاشت القٌػ ،کكبُ ػ قل اسالهی الش اسىی رلی لیق  ،زاکٹ ٙلھیل ضجیلی -ال مفصؿ فی اج نٌـ النٙان  ،زاکٹ ٙعیٖ ال هٙبـ ضبٖاف

()8

ػ قل سے متعلؼ مختلػ کتٌبی ق
 اسالـ میق شٌري  ،شیٕ علی جسٍ اہلل ىحی جیثیُ كے اج نٌمٌت  ،شیٕ دمحم ایك ضہٙم -عكشت کی لشاثُ  ،زاکٹ ٙعالد سلطٌف

ے قكاعٖ
ششـ  :اصكؿ ػ قل الش اس ه
 اىج نٌـ فی اصكؿ اىج نٌـ  ،سیػ الٖبف آمٖي -الی ح ٙالن حیط  ،بٖش الٖبف ضشکشی
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 -اىشیٌم لاليظٌئ ، ٙامٌـ سیكطی

ہ فتـ  :قٌنكف
 الكجی ٛفی شٙد اؿ قٌنكف النٖ ٌی  ،زاکٹ ٙعیٖ الٙضاؼ السًہكشي التشٙبع ال حىٌ ئی فی اىسالـ  ،عیٖ اؿ قٌرش عكرم النٖخؿ اؿػكھ ی العٌـ  ،نضطفی اجنٖ الٛشقٌ -نصٙي بٙسىؿ ى

ہشتـ  :تٌشب ٕ ل سكاىٔ عنٙي ( شخصیٌت )
 طی قٌت ابف سعٖ اىعٌبۃ فی تنیی ٛالص حٌبۃ  ،اجنٖ بف ج ح ٙع و قال ٌی چلیۃ اىللیٌو  ،ایك ىعیـ تٌشبٕ بغٖار  ،خطیٍ بغٖاري ال نٌمؿ  ،ابف عٖي الیٖابۃ ل اليھٌبۃ-

***
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فہٙسُ
ـقٖمل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔22
ر بی ٌچل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36
بی ش ؿف ظ متٙجـ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔41

اسالـ كے آئی ف خٌىٖاف كے وكار كے متكف
بہال ب ٌب :

عمكهی اصكؿ ل اقٖاش الش تعكشات ۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔47

بہلی فصؿ :

ايسٌف کٌ بیٌـ شبٌ ٌی ۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔47

ے ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔48
رلسٙي فصؿ  :ايسٌ ٌی فطٙت الش کٌئىٌت كے ضٌب ؾ
تی سٙي فصؿ  :خطٌب شٙبعُ کٌ ابؽ  ،الش فٙائض (کٌوكق ) کٌ مختلػ ہكىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔51
ح ك تھ ی فصؿ  :شٌري الش ًظٌـ خٌىٖاف ۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔55
ب ٌ ى حكي فصؿ  :خٌىٖاف كے ـقٌعٖ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔58

رلسٙا بٌب :

ے ت حفظ كے تئیق ملُ کی سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔61
خٌىٖاف سٌضي الش اس ه

بہلی فصؿ :

شٌري کی ہنُ افٛا ئی سے متعلؼ ملُ کی سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔61

رلسٙي فصؿ  :خٌىٖاف کی حفٌظُ ل ى گہٖاشُ كے تئیق ملُ کی سمل راشي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔63
تی سٙي فصؿ  :خٌىٖاف کی حفٌظُ كے اسیٌب ل لسٌئؿ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔67
بہال وكضكع  :م٘ہ بی مٌىع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔67
رلسٙا وكضكع  :معٌش ٙتی مٌىع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔67
تی سٙا وكضكع  :چٌکنٌىل مٌىع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔72

تی سٙا بٌب :

خٌلىٖ ل ب یكي كے مٌ بیف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔74

بہلی فصؿ :

شٌري كے ابتٖا ئی اىتظٌمٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔74

رلسٙي فصؿ  :عقٖى نٌد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔77
ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔7:
تی سٙي فصؿ  :خٌلىٖ ل ب یكي كے آیسی تعلؼ كے ضٌب ؾ
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ح ك تھ ی فصؿ  :متیٌرؿ اضرلاخی حمكؼ الش لاجیٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔83
بہال وكضكع  :مشت ٙکل حمكؼ ل فٙائض۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔83
رلسٙا وكضكع  :خٌلىٖ ب ٙب یكي كے حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔88
تی سٙا وكضكع  :ب یكي ب ٙخٌلىٖ كے خعكػی حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔91
ب ٌ ى حكبق فصؿ  :لالٖبف الش ب حكق كے متیٌرؿ حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔94
حھ ٹی فصؿ :

تعٖر اضلاخ ( ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھىٌ)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔96

سٌتكبق فصؿ  :چٖا ئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔98
بہال وكضكع  :طالؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔98
رلسٙا وكضكع  :طالؼ رلكاىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9:
تی سٙا وكضكع  :عقٖ ىنٌد فسٕ کٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:2

ح كتھٌ بٌب :

اسالـ میق ب حكق كے حمكؼ الش لاجیٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:3

بہلی فصؿ :

ے ب ٙتكچل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:3
ابتٖا ئی کىیل سٌضي كے لقُ سے بؼ

رلسٙي فصؿ  :عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ ل آضاربٌق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:5
تی سٙي فصؿ  :ىحی جیثی تكق كے حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔::
ح ك تھ ی فصؿ  :اھلیُ الش فكچٖاشي حكابٖہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔214
ے اىٖاض میق تعلیـ ل تٙبیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔217
ے کی اح ل
ب ٌ ى حكبق فصؿ  :بؼ
حھ ٹی فصؿ :

ہنل خہ تی ت حفظ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔223

ے كے اعلی ـفٌرات کی بٌسٖاشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔227
سٌتكبق فصؿ  :بؼ

ب ٌ ى حكاق بٌب  :ح ھكٹے سے ب ًٚخٌىٖاف تؽ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔229
بہلی فصؿ :

معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔229

بہال وكضكع  :اسالـ میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی کی جیثیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔229
رلسٙا وكضكع  :عمكهی اج نٌمٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔231
تی سٙا وكضكع  :امٖار بٌہوی كے دفصیلی اج نٌمٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔234
رلسٙي فصؿ  :ع لل شج وی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔235
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تی سٙي فصؿ  :ىٌف نػقل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔238
ح ك تھ ی فصؿ  :چٌف ل مٌؿ کی محٌفظُ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔242
ب ٌ ى حكبق فصؿ  :لشاثُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔244
حھ ٹی فصؿ :

لعیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔251

سٌتكبق فصؿ  :لقػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔255

اسالـ كے آئی ف خٌىٖاف كے دفصیلی نكٹس
بہال ب ٌب :

اصكؿ اقٖاش الش عٌـ تعكشات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔263

بہال فصؿ :

ايسٌف کٌ بیٌـ شبٌ ٌی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔264

رفعل ( ) 2عیٌرت خٖالىٖي الش شلۓ ضمیف کی آبٌر کٌشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔264
رفعل ( ) 3ايسٌف کك بٌش شسٌلُ اٹھٌٍے كے قٌب ؿ بىٌىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔269
ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔272
رلسٙي فصؿ  :ايسٌ ٌی فطٙت الش کٌئىٌت كے ضٌب ؾ
ے کٌ عٛـ ل اشارم شکھىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔272
رفعل ( ) 4عقؿ الش بٖ ل ٌ
رفعل ( ) 5اعؿ ت خلیؼ میق مسٌلات الش خعكعیٌت میق گكىٌ گك ٌی۔274
رفعل ( ) 6ظكہ ٙل ب یكي (مٙر ل ضف) کی ت هنیؿ بٌہ وی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔277
تی سٙي فصؿ  :خطٌب شٙبعُ کٌ ابؽ  ،الش فٙائض (کٌوكق) کٌ مختلػ ہكىٌ۔27:
رفعل ( ) 7منلػ کٍٙے كے خطٌب کٌ ابؽ ہكىٌ الش حمكؼ ل فٙائض میق
مسٌلات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔27:
رفعل ( ) 8خعكعیٌت میق گكىٌ گك ٌی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔286
رفعل ( ) 9سمل راشیكق کی دقسیـ الش قٌنك ٌی جیثی تكق میق فٙؼ۔۔۔۔۔۔۔۔293
رفعل ( ) :فطٙي خعكعیٌت كے اعتٙاػ میق معٌش ًٙکی
عحُ مىٖي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔296
ح ك تھ ی فصؿ  :شٌري الش ًظٌـ خٌىٖاف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔299
رفعل ( )21تعٙیػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔299
رفعل ( ) 22غی ٙقٌنك ٌی ( جىسی ) اتصٌؿ کی جٙمُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔2:3
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رفعل ( ) 23ايسٌ ٌی ت ٙقی سے شٌري كے شسـ ل شلاخ میق تیٖبلی۔۔۔۔۔۔۔۔2:4
رفعل ( ) 24خٌىٖاف کٌ رائٙم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔311
ے کسی سٙبٙسُ کی
ے لۓ
رفعل ( ) 25خٌىٖاف کی اہنیُ الش اس ه
ضٙلشت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔313
رفعل ( ) 26محٙـ سے شٌري جٙاـ ہكٍے کی ج هنُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔318
ب ٌ ى حكبق فصؿ  :خٌىٖاف كے ـقٌعٖ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔322
رفعل ( ) 27يسؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔322
رفعل ( ) 28شاجُ نفس  ،محیُ الش ہنٖشري کٌ حعكؿ۔۔۔۔۔۔۔۔۔325
رفعل ( ) 29يسٍ کی حفٌظُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔327
رفعل ( ) 2:بٌکٖامًی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔32:
رفعل ( ) 31خٌىٖاف میق ربىٖاشي کٌ ت حفظ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔332

رلسٙا بٌب :

ے امُ کی سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔333
ے لۓ
خٌىٖاف سٌضي الش اس ه

بہلی فصؿ :

شٌري کی حكع لل افٛا ئی سے متعلؼ ملُ کی سمل راشي۔۔۔۔۔۔333

رفعل ( ) 32اس سمل راشي کی بىیٌر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔333
رفعل ( ) 33قٌنك ٌی شٌري كے اسیٌب آسٌف بىٌىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔334
رفعل ( ) 34نكحكانكق کك شٌري ب ٙابھٌشىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔33:
رلسٙي فصؿ  :خٌىٖاف کی حفٌظُ ل ى گہٖاشُ كے تئیق ملُ کی
سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔342
رفعل ( ) 35اس سمل راشي کی بىیٌر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔342
رفعل ( ) 36حمكؼ ل سمل راشیكق میق تكاضف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔344
رفعل ( ) 37ى نٌد ىٌمل کٌ شج سٹٙی شف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔346
رفعل ( ) 38عقٖ ى نٌد ب ٙگكام بىٌىٌ الش تشہی ٙکٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔348
رفعل ( ) 39نك ضائیٖگٌف کٌ اىٖشاخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔34:
رفعل ( ) 3:جىسی اتصٌؿ کی ىٌچٌئ ٛصكشتكق كے خالػ
جىؾ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔351
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رفعل ( ) 41غلط تعكشات کٌ ـقٌب لل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔353
ے آراب کی قٖش لقینُ کٌ
رفعل ( ) 42اضرلاخی تعل قٌت الش اس ه
شعكش عٌـ کٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔354
تی سٙي فصؿ  :خٌىٖاف کی حفٌظُ كے لسٌئؿ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔356
بہال وكضكع  :م٘ہ بی مٌىع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔356
رفعل ( )43خٌىٖاف کی م٘ہ بی اصكلكق ب ٙبىٌو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔356
رفعل ( ) 44شٙبعُ كے ىٛربؽ عقٖ ى نٌد کی اہنیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔358
رفعل ( ) 45طالؼ سے نفٙت رىىٌ الش اسیٌب فٙقُ کٌ
رائٙم تىؾ کٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔359
رفعل ( ) 46شٌري کك بٌئٖاش بىٌٍے میق الىر کی اہنیُ۔۔۔۔۔۔۔۔362
رفعل ( ) 47ضنی ٙکی ىگٙا ٌی  ،الش اہلل کی ىگٙا ٌی کٌ شعكش شکھىٌ۔۔۔۔۔۔364
رلسٙا وكضكع  :معٌش ٙتی مٌىع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔367
رفعل ( ) 48خٌىٖاف کی معٌشٙم سے اث ٙب٘بٙي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔367
رفعل ( ) 49اوكش شٌري کٌ شسـ ل شلاخ الش عٌرات
ل دقٌلیٖ سے متٌث ٙہكىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔368
رفعل ( ) 4:شٌري میق خٌلىٖ الش ب یكي كے
گھ ٙلالكق کی مٖاخلُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔369
رفعل ( ) 51بٚلسی الش اىىی چٖ تٌثیٙ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36:
رفعل ( ) 52خٌىٖاف میق معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔372
رفعل ( ) 53غی ٙسٙکٌشي اراشلق ( )N.G.Oکی اہنیُ۔۔۔۔۔۔۔۔372
تی سٙا وكضكع  :چٌکنٌىل مٌىع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔376
رفعل ( ) 55عٖال تی چٌشم حك ئی الش حھگًٚ
ج نٌٍے كے اسیٌب رستیٌب کٙاىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔377
رفعل ( ) 56خٌىٖا ٌی ششتكق کی کٌمیٌ پی كے تئیق
جکكمُ کی سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔378
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تی سٙا بٌب :

خٌلىٖ الش ب یكي كے رشمیٌف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔381

بہلی فصؿ :

شٌري كے ت وہیٖي اقٖامٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔381

رفعل ( ) 57مىگًی کی تعٙیػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔382
رفعل ( ) 58مىگًی كے اثٙات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔382
رفعل ( ) 59يسیُ شٖم خٌتكف کك شٌري کٌ بیغٌـ ربىٌ
رشسُ نہیق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔384
رفعل ( ) 5:محٙـ خكاتیف سے مىگًی ىٌچٌئٛ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔385
ے اثٙات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔397
رفعل ( ) 61مىگًی سے مهٙىٌ الش اس ه
رلسٙي فصؿ  :شٌري کٌ بىٖھف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔399
رفعل ( ) 62شٌري کی کٌمیٌ پی كے عىٌعٙ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔399
رفعل ( ) 63شٌري ىضـ کٍ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3:1
رفعل ( ) 64شٌري رشسُ ہكٍے کی شٙطیق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3:4
رفعل ( ) 65شٌري كے لقُ شٙطیق ل گٌٍے کٌ حؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔411
رفعل ( ) 66شٌري کك کـ خٙح بىٌىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔415
ے۔۔۔۔۔۔۔۔416
تی سٙي فصؿ  :خٌلىٖ الش ب یكي كے مٌ بیف تعل قٌت كے ضٌب ؾ
رفعل ( ) 67بعض مخعكص اوكش كے عاللم خٌلىٖ ل ب یكي
میق مسٌلات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔416
رفعل ( ) 68اخال قی ل ار پی قٖشبق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔417
ے اھلیُ الش مستقؿ شخصیُ کٌ لحكر۔۔41:۔
رفعل ( ) 69عكشت کی لۓ
رفعل ( ) 6:خٌىٖاف كے تئیق مٙر کی سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔428
ے گھ ٙمیق سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔428
رفعل ( ) 71عكشت کی ا ب ٌ
ح ك تھ ی فصؿ  :متیٌرؿ اضرلاخی حمكؼ ل لاجیٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔431
رفعل ( ) 72نكحكانكق کك شٌري كے اسالهی اصكلكق سے
شلشىٌس کٙاىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔431
بہال وكضكع  :مشت ٙکل حمكؼ ل فٙائض۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔433
رفعل ( ) 73مشت ٙکل حمكؼ ل فٙائض۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔433
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رفعل ( ) 74ـفٌہنُ الش عٖـ مخٌعنُ کٌ اہتنٌـ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔434
رفعل ( ) 75ابؽ رلس ًٙکٌ اجتٙاـ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔435
ے۔۔۔۔۔۔441
رفعل ( ) 76ظكہ ٙالش ب یكي كے رشمیٌف خعكمُ كے ضٌب ؾ
رفعل ( ) 77ظكہ ٙل ب یكي ہ ٙابؽ کی طٙػ سے اسالهی
آراب کی بٌبىٖي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔454
رفعل ( ) 78لكگكق  ،خعكعٌ بٚلسیكق الش ششتل راشلق سے
ے تعل قٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔464
اح ل
رلسٙا وكضكع  :خٌلىٖ ب ٙب یكي كے حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔474
رفعل ( ) 79شٌري كے اخٙاچٌت بٙراشُ کٙىی نٌ بٌبىٖ ہكىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔474
رفعل ( ) 7:احھٌ الش ىیؽ بٙتٌك۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔483
رفعل ( ) 81حؼ ىٌف ل نػقل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔494
رفعل ( ) 82عكشت کٌ بیٙلف خٌىل کٌـ کٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔49:
رفعل ( ) 83گھ ٙكے کٌوكق میق ب یكي کٌ ہٌتھ بٹٌىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4:7
تی سٙا وكضكع  :ب یكي ب ٙخٌلىٖ كے خعكػی حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4:9
رفعل ( )84ىیؽ کٌوكق میق ظكہ ٙکی فٙمٌىیٙراشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4:9
رفعل ( ) 85فغكؿ خٙخی سے گٙبٛ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔512
رفعل ( ) 86رب ًی آراب کی بٌبىٖي کٌ حؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔516
ے گھ ٙكے تئیق سمل راشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔522
رفعل ( ) 87اسىی (ب یكي کی) ا ب ٌ

ب ٌ ى حكبق فصؿ  :لالٖبف الش ب حكق كے بٌہ وی حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔529
رفعل ( ) 88لالٖبف الش ب حكق كے بٌہ وی حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔529
رفعل ( ) 89الىر ب ٙلالٖبف كے حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔529

حھ ٹی فصؿ :

تعٖر اضلاخ ( ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھىٌ )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔531

ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔531
ے كے ضٌب ؾ
رفعل ( ) 8:ابؽ سے ضابٖ ب یكبٌق شکھ ٌ
رفعل ( ) 91کسی ابؽ کی طٙػ مٌئؿ ہكىی نٌ عٖـ اظہٌش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔534
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ے کی شٙط ل گٌىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔535
رفعل ( ) 92ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق ىل شکھ ٌ
رفعل ( ) 93ابؽ سے ضائٖ ب یكبٌق شکھىٌ بٌعّ طالؼ کٍ۔۔۔۔۔۔۔۔۔536

سٌتكبق فصؿ  :چٖا ئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔537
بہال وكضكع  :طالؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔537
ے یس بٙرم کٌ شفٙمٌ ج هنُ۔۔۔۔537
رفعل ( ) 94طالؼ کی حقی قُ الش اس ه
رفعل ( ) 95عی ٙالش بٙراشُ کی ضٙلشت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔53:
رفعل ( ) 96اسیٌب طالؼ کٌ رائٙم محٖلر کٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔542
رفعل ( ) 97متعل (معٌلضۂ طالؼ )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔544
رلسٙا وكضكع  :طالؼ رلكاىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔546
رفعل ( ) 98نكصٌف کیكچل سے طالؼ رىىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔547
رفعل ( ) 99خٙح ىل کٍٙے بٌ ى بتل ہكىی ىی لچل سے طالؼ رىىٌ۔۔۔۔549
ے
ے گۓ
رفعل ( ) 9:خلع (ب یكي کی طٙػ سے ظكہ ٙکك ارا ک ۓ
معٌلضل كے ـقٌب ؿ ري چٌىیكا لی طالؼ )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔544
تی سٙا وكضكع  :عقٖ ىنٌد فسٕ کٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔558
رفعل ( ) :1فسٕ کٌ سیٍ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔559

ح كتھٌ بٌب :

اسالـ میق ب حكق كے حمكؼ ل لاجیٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔561

بہلی فصؿ :

ے ب ٙتكچل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔562
ابتٖاۓ کىیل سٌضي كے لقُ سے بؼ

ے کی طلٍ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔562
ے بؼ
رفعل ( ) :2يسؿ ايسٌ ٌی کی ی قٌ کیلۓ
رفعل ( ) :3ابتٖاۓ شٌري سے مهنؿ ى گہٖاشُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔567
رفعل ( ) :4خٌىٖاف  ،ايسٌ ٌی قٖشلق کٌ گہكاشم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔568
رفعل ( ) :5کٌمیٌب شٌري كے معیٌشلق کی بٌبىٖي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔56:

رلسٙي فصؿ  :عٌـ ايسٌ ٌی حمكؼ ل آضاربٌق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔571
رفعل ( ) :6ضىٖ گی  ،ی قٌو الش يشك ل ىنٌ کٌ حؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔571
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ے کی آمٖ کٌ خی ٙـقٖـ کٙىٌ (خكضی ل مسٙت
رفعل ( ) :7بؼ
کٌ اظہٌش کٙىٌ)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔575
رفعل ( ) :8شىٌخُ کی حفٌظُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔577
ے کی جٙمُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔578
رفعل ( ) :9ب حكق كے رشمیٌف امتیٌض ب ٙت ٌ
رفعل ( ) ::ط بی ى گہٖاشُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔57:
رفعل ( ) 211مىػقٌىل بٙتٌك۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔583
رفعل ( ) 212خٌ لی القٌت سے لطػ اىٖلض ہكىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔585
رفعل ( ) 213آضارئ ف ه ٙل ضنیٙ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔587
رفعل ( ) 214آضارئ اظہٌش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔589

تی سٙي فصؿ  :ىحی جیثیُ كے حمكؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔591
رفعل ( ) 215يسٍ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔591
رفعل ( ) 216شضٌعُ (رلره بالىٌ)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔592
رفعل ( ) 217آغكش میق لیىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔593
رفعل ( ) 218نصٌشػ (اخٙاچٌت)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔597

ح ك تھ ی فصؿ  :اھلیُ الش فكچٖاشي حكابٖہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔5:1
رفعل ( ) 219جىیف کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ کٙىی ىی محٖلر اھلیُ۔5:1
رفعل ( ) 21:ب حل کی مٌ لی حمكؼ چٌعؿ کٙىی ىی اھلیُ۔۔۔۔۔۔۔۔5:1
رفعل ( ) 221اھلیُ تصٙػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔5:4
رفعل ( ) 222تعٛبٙي حكابٖہی کٌ بتٖشبْ اشدقٌو
الش مخعكص بٙتٌك۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔5:8

ے اىٖاض میق تعلیـ ل تٙبیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔612
ے کی اح ل
ب ٌ ى حكبق فصؿ  :بؼ
ے کی اعلی الش ہنل خہ تی تٙبیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔612
رفعل ( ) 223بؼ
رفعل ( ) 224ىیؽ معٌش ٙتی عٌرات ل اطكاش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔618
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رفعل ( ) 225ب حل کی ہنل خہُ متكاضف تعلیـ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔622
رفعل ( ) 226ـفیٖ معلكمٌت چٌعؿ کٙىٌ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔62:

حھ ٹی فصؿ :

ہنل خہ تی ت حفظ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔631

رفعل ( ) 227تشٖر الش ب ًٙبٙتٌك سے حفٌظُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔631
رفعل ( ) 228عٛت ل جٙمُ الش ىیؽ ىٌهی ب ٙرسُ اىٖاضي
سے حفٌظُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔633
رفعل ( ) 229اقتصٌري استچصٌؿ سے حفٌظُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔635
رفعل ( ) 22:جىؾ الش ہى گٌهی چٌىت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔637

ے كے اعلی ـفٌرات کی بٌسٖاشي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔639
سٌتكبق فصؿ  :بؼ
رفعل ( ) 231ايسٌ ٌی حمكؼ كے مىشكشات سے استفٌرم۔۔۔۔۔۔۔639
ے اقٖامٌت۔۔۔۔۔639
ے كے حمكؼ کك فعٌؿ بىٌٍے کی لۓ
رفعل ( ) 232بؼ
ے اعلی ـفٌرات۔63:
رفعل ( ) 233ب حكق سے متعلؼ تنٌـ اوكش میق اى ه

ب ٌ ى حكاق بٌب  :ح ھكٹے سے ب ًٚخٌىٖاف تؽ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔641
بہلی فصؿ :

معٌش ٙتی امٖار بٌہ وی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔643

بہال وكضكع :اسالـ می ق معٌش ٙتی امٖار بٌہوی کی جیثیُ۔۔۔۔۔۔۔۔643
ے عنؿ میق
رفعل ( ) 234امٖار بٌہ وی کٌ اصكؿ الش اس ه
آٍے کی اسٌس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔643
رفعل ( ) 235اسالـ میق امٖار بٌہ وی كے رائًٙ۔۔۔۔۔۔۔۔۔644
رلسٙا وكضكع  :عمكهی اج نٌمٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔646
رفعل ( ) 236اجتنٌعیُ کٌ مٛاخ امٖار بٌہوی کٌ متقٌضی۔۔۔646
رفعل ( ) 237امٖار بٌہ وی کی چٖبق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔647
رفعل ( ) 238اسالهی معٌش ًٙکٌ تعٌلف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔648
رفعل ( ) 239امٖار بٌہ وی لاجٍ اىراو حؼ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔648
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رفعل ( ) 23:امٖار بٌہ وی كے حقٖاش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔64:
رفعل ( ) 241اسالـ میق امٖار بٌہ وی ،مٌ لی عیٌرتكق کی
اسٌس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔651
تی سٙا وكضكع  :امٖار بٌہوی كے دفصیلی اج نٌمٌت۔۔۔۔۔۔۔652
رفعل ( ) 242امٖار بٌہ وی كے دفصیلی اج نٌمٌت۔۔۔۔۔۔۔۔۔652

رلسٙي فصؿ  :ع لل شج وی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔653
رفعل ( ) 243ـفہكـ کی تكع یػ ل يشٌىٖہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔653
رفعل ( ) 244ع لل شج وی کی اہنیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔65:
رفعل ( ) 245ع لل شج وی كے اسیٌب ل طٙیلہٌۓکٌش۔۔۔۔۔۔662

تی سٙي فصؿ  :ىٌف نػقل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔666
رفعل ( ) 246ىٌف نػقل  ،امٖار بٌہ وی کٌ سٍ سے اہـ سشبعل۔666
رفعل ( ) 247ب یكي  ،کنسف ب حكق  ،الش اف كے شنٌش میق
آٍے لالكق کٌ ىٌف نػقل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔667
ے لامے ىٌرشلق
رفعل ( ) 248کسٍ شضؼ کی س هُ شکھ ٌ
کٌ ىٌف نػقل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔669
رفعل ( ) 249غی ٙشٌري شٖم خكاتیف کٌ ىٌف نػقل۔۔۔۔۔۔۔671
ے لامے
رفعل ( ) 24:کسٍ شضؼ کی س هُ ىل شکھ ٌ
ىٌراش لكگكق کٌ ىٌف نػقل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔672

ح ك تھ ی فصؿ  :چٌف ل مٌؿ کی حفٌظُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔678
رفعل ( ) 251ـكصٖ شٙبعُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔678
رفعل ( ) 252محٌفظُ ل سٙبٙس تی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔67:
رفعل ( ) 253ىگٙاق ل سٙبٙسُ ـقٙش کٍٙے کی کٌشلائیٌق۔۔682
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ب ٌ ى حكبق فصؿ  :لشاثُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔684
رفعل ( ) 254اس نٌ شٙعی ج هـ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔684
رفعل (ً ) 255ظٌـ لشاثُ کی اسٌس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔688
رفعل ( ) 256لشاثُ الش ىٌف نػقل كے رلنكق ًظٌوكق
كے رشمیٌف گہٙا تكاضف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔691
رفعل ( ) 257اسالـ كے ًظٌـ لشاثُ کی امتیٌضي
خعكعیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔693
رفعل ( ) 258لاشثكق میق مٌؿ لشاثُ کی دقسیـ
كے معیٌش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔695
رفعل ( ) 259مٙراىگی ل يسكاىیُ  ،مٌؿ لشاثُ کی
دقسیـ کٌ معیٌش نہیق۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔697
رفعل ( ) 25:دقسیـ كے معیٌشلق کی تطی یؼ میق
مٙر ل عكشت كے رشمیٌف مسٌلات  :ضٌبطۂ عٌمل۔۔۔۔699

حھ ٹی فصؿ :

لعیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6:7

رفعل ( ) 261اسىی تعٙیػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6:7
ے لضع کٍٙے کی ج هنُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6:8
رفعل ( ) 262اس ه
رفعل ( ) 263اسالـ میق اس نٌ رشچل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6:8
رفعل ( ) 264اسىی ـقٖاش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6:9
ے لعیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6::
رفعل ( )265لشاثُ کی لۓ
رفعل ( ) 266لعیُ کی عمكهی شٙطیق۔۔۔۔۔۔۔۔۔711
رفعل ( ) 267جیٙي لعیُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔712

سٌتكبق فصؿ  :لقػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔714
رفعل ( ) 268اسىی تعٙیػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔714
رفعل ( ) 269حكاض لقػ کی اسٌس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔714
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ے اج نٌـ۔۔۔۔۔۔716
رفعل ( ) 26:لقػ کی شٙطیق الش اس ه
رفعل ( ) 271اسالـ میق اس نٌ عنلی ـقٌـ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔717
ے لقػ نصٙلػ کٌش۔۔۔۔718
رفعل ( ) 272جف ـقٌعٖ کی لۓ
رفعل ( ) 273اسالهی تنٖف كے فٙلغ میق لقػ
کٌ کٙراش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔719
ے لا لی يسلكق
رفعل ( ) 274الىر الش اف سے آئىٖم چ لٌ
ب ٙلقػ  ،فینلی لقػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔71:
ے لا لی يسلكق ب ٙلقػ
رفعل () 275الىر الش اف سے آئىٖم چ لٌ
فینلی لقػ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔721
حكالل چٌت ل مٌخ٘۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔723
فہٙسُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔728
***

