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 ااکحامتی یابلس ےک ہقفی

ی

یاقمہل اگنری

وتبلی یآنمی  

ءی۲۰۲۰ –ء۲۰۱۸نشیس  ی  

 ہی اقمہل امی ۔ لف ولعم االسہیم یک زجوی لیمکت اور وصحل دنس ےک ےیل 

 ہبعش ولعم االسہیم ںیم عمج رکواای ایگ ےہ۔ی

 

  

   

 

شعبہ علوِم اسالمیہ و عریب    
آابدیوگرٹنمن اکجل ویین وریٹس ، لصیف ی  

 

  

ءی۲۰۲ا ،ونجری  

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

  

 ااکحامتی یابلس ےک ہقفی

ی

ی

یربائی یاقمہل ی

 امی لف  ولعم االسہیمی ی

ءی۲۰۲۰ –ءی۲۰۱۸نشیس    

 

 

 

                                                                                                     ی      ی                                                                                                                             ی                                                                                                                             یاقمہل اگنری رگنانی اقمہلی

  ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وتبل       آنم ڈاڑک احظف احدم امحدی

االسہیم و رعبیولعم ہبعش  اٹنٹسس رپورسیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   40016  ر 
مب

 

لن

                                  رو

  یGCUF-010875-2018ررٹسجنشی ربمن:                                                                           آابد لصیف ریٹسوینوی وگرٹنمن  اکجل 

 

 

 

 شعبہ علوِم اسالمیہ و عریب 
 وگرٹنمن اکجل ویین وریٹس ، لصیف آابد ی

یء۲۰۲ا ،ونجری  
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ی
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 أییی

 

یدصتقی انمی

 ی"یااکحامتی یابلس ےک ہقفی ی"یوتبل ےن  ہی اقمہل ونعبان ی یآنممہ دصتقی رکےت ںیہ ہک ی
ِ
امی لف ولعم ربائ وصحل دنس 

رگناین ںیم لمکم ایک ےہ۔ہی اقمہل تنحم ےس اھکل ایگ ےہ،اور امہری  ولعمامت ےک اطمقب رسہق ےس اکم یاالسہیم امہری  ی

ںیہن ایل ایگ ۔مہ  اس ےک اتنجئ ، ادناز رحتریو ایعمر قیقحت ےس نئمطم وہ ں ۔امہرے ایخل ںیم ہی اقمہل ربائ اجچن اور ی

ویوینریٹس ،لصیفی ااحتمانت یج یس  انمظ  ااحتمن انجب  رک ی یزابین  اکروایئ  رپ رضوری  اس  وہ  ہک  اج اتکس ےہ۔ات  وک اجیھب  آابد 

یںیکس۔

یرپس وازئری ٹیمکی

ی

یڈاڑک احظف احدم امحدی: رگنان اقمہل ۔ی۱ییی

ی

یایضء ارلنمح ایضءی:  ۱ربمم   ۔۲ی

یی

یڈارٹک ریش لعی: ۲ یربمم  ۔۳ی

 

ی

یدصر ہبعش  ولعم االسہیم و رعبی

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی

ی

لیییییی

 

 ن
ی

 

 ن
ی

یرلگنن ڈنی یٹلکیف االسکم اڈنی اور

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ییییییی

ی۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 بیی

 

یفلح انمی

ربائ وصحل ی ی"یااکحامتی یابلس ےک ہقفی ی"ںیم ارقار رکیت وہں ہک ںیم ےن ہی اقمہل ونعبان ی

۔  ی  االسہیم وخد اھکل ےہ 
ِ
ںیم ےن رسہق ےس اکم ںیہن ایل  اور قیقحت  و االخق ےک یدنس امی لف ولعم

اوصولں وک دم ِ رظن راھک ےہ۔ زین  اس ےس ےلہپ ہی اقمہل یسک   ویوینریٹس ںیم ربائ وصحل دنس شیپ ی

ذم دار وہں۔طلغ ایبین ی ییکاور ہلمج وعابق ی ںیم اس اقمےل ےک امتم اتنجئ قیقحت ی۔یںیہن ایک ایگ

ییک وصرت ںیم ویوینریٹس اتدیبی اکروایئ رک یتکس ےہ۔ی

یی

ی

یانم و دطختس اقمہل اگنری

ی۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یوتبل:ی یآنمی                       ی

یاترخی:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی
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 جیی

 

یااستنبی

 القربی للرسولُہ وهلل و
 اااسذتہ یک راامنہیئ اور ریمے رھگ واولں یک داعںیئ ریمابوصخلص اقلب ارتحام وادلنی اور ریمے زعمز 

یرسامہی ایحت ںیہ۔ نج یک دبوتل آج اکی یملع اکوش یک لیمکت وہ یکس۔

یاہلل اپک ان بس وک داین اور آرخت یک اکایمب اور وخیش بیصن رفامئ اور السیتم اطع رفامئ۔

 (آ می ای رب العالمی)

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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 دیی

 

یااہظِر کشتی

احلمد هلل رّب العالمی و العاقبة للمتقی والصلٰوة والسالم ىلع  
 رسولہ الكريم  

ادٰین اور  ی ی ںیم اُس امکل اکلمل رب ااعلنیمل یک رکش زگار وہں ہک سج ےن ھجم سیجیبس ےس ےلہپیی

وتقیف یشخب یےنھکل یک مک ملع وک اےنپ دنی االسم ےک امہ رتنی ہبعش االسایمت یک ااشتع اخص ںیم ھچک رحف 

وج ہک امہرے ےئللعشم راہ ںیہ۔ اهلل اعتٰیل ںیمہ رپ درود یتجیھب وہں یاور رضحت دمحم یلص اہّٰلل ہیلع وملس ی

یر لمع رکےن یک وتقیف اطع رفامئ۔یوضحر یلص اہّٰلل ہیلع وملس ےک اوسۂ ہنسح رپ ےنلچ او

و رعبیی الغم سمش ارلنٰمح یک ونممن ی یڈارٹک یرپورسیف ی یاس ےک دعب ںیم رئیچ نیم ہبعش ولعم االسہیم 

وہں۔ نج یک رسرپیتس ںیم ریمے اقمےل یک وظنمری ےک دتریجی رمالح ےط وہئ۔ اوہنں ےن رہ ی

اصبح  یک رکش زگار احظف احدم امحد ی یڈارٹکہل یومعق رپ ریمی وحہلص ازفایئ یک۔ ایس رطح اےنپ رگناِن اقمی

-ییلہپ امجتع ےس ےل رک امی یوہں وہنجں ےن تہب ولخص اور تقفش ےس ریمی رامنہیئ یک۔ ںیم انپی

ان بس یک ہہت دل ےس رکش زگار وہں ی ی،لف کت  ےنتج یھب ااسذتہ رکام ںیہ نج ےس ںیم ےن اافتسدہ ایکی

ریمے وادلنی اور ریمے رواحین  ٰامنہیئ رفامیئ۔ اہلل اعتیلوہنجں ےنملع ےک اس رفس ںیم رہ ہحمل ریمی ر

 یریمے امتم ااسذتہ رکام وک دنی و داین یک رںیتمح اور ربںیتک انٹیمس بیصن رفامئ اور اہلل اعتٰیل یوادلنی ینعی

ی(آ میداین و آرخت ںیم دنلب دراجت اطع رفامئ اور اےنپ رقمنیب ںیم اشلم رفامئ۔ ) وکان بس ی

ی

یدطختس

یوتبلی آنم

ی

ی

ی
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 هیی

 

ی(Preface)دقممی

ای یکییاالسم  د  لمکم  و  یےہ،ینیاکلم  ریپ  یواکروںاےنپ  ی  یتاییرضورییامتمیوک  یزدنیگ  قلعتم ی  ےس 

ےہ، ی یاتیکت اھکیسیاضقء ِ احتج ےک آدابیہک یےننہپ اوڑےنھ تحی ی،اھکےن ےنیپ ی،نھٹیبییرکات ےہ، ا ےنھٹ یرفامہیرامنہیئیلمکم

ا ت اک ومجمہع ییکی یملسو هيلع هللا ىلصاتم ییِیاھد

 

 ن
سی
ح

 

ت

اہلل ی یآپ یلصی ی، زینی یوفحمظ ایکی یےنیامےسج احصہب ارک ییےہ،یننس ابمرہک ان امتم 

ےک امتم اوقال، ااعفل اور ومعمالت وک وفحمظ ی یسجیییزگر یںیہن یسیای یتیصخش یآج کت وکیئ یںیمی یوملس ےک العوہ داین یہیلع

ا نپ ییایگ یایک ااحد ییک یملسو هيلع هللا ىلصیہک آپ ی یںیرصف رک د یےیلیدصقم ےک یایس یںیزدنایگ یوہ، انچہچن ولوگں ےن  وفحمظ ی یثیامتم 

یےہ۔ییاراشد رقآن اپک ںیمی۔ ایگ یایرقار د ومنہنیےیلیابمرہک وک امہرے یِتیایحی یکی ملسو هيلع هللا ىلص۔ آپ اجںیئ رکیل

ْسَوٌة َحَسَنٌة لََقْد ََكَن 
ْ ِفهِيْم آ ُ

ُ
 یلَُك

1

ی

 "یومنہن ےہ۔یااھچ روسل اہلل ںیم اہمترے ےیلیی اہتبلی:"رتہمج

 ما ت ہپ لمع رک ی یک ملسو هيلع هللا ىلصیآپی ںیم یہک امتم اومرِ زدنیگ اچےیہیںیمہ
علن

 

ت

ی یییییییییییییییییییییییییییییییییییی۔ںی

ی( یIntroduction to the Topic)یی:یوموضع اک  اعترفیی

ااکحم ایب یےنیعییرشییھبیرطح ابلس ےک قلعتم یاومر یک یابیقی اور سک ی ی۔ ابلس سیکیںیہ یرفامئیینلصفم 

اور اعمرص ایعم یےک تحت ابلس ےک ہقفی یی"ااکحم یہقف ییاس ونعان " ابلس ےکی۔رطح اک وہان اچےیہ وک ی یراتااکحامت 

اور ی یایکی یریایعم یےہ ہک ہک ابلس اک رشعی ییئگ یوکشش یک یرکےن یک ینایب  یکیلی یںیہ یوج یئن یںیہ یوصرںیت یایک ییسیای ییک یابلسےہ، 

ی۔ یاابتعر ےس درتس ںیہن رشع

ی( یNeeds and Importance of the topic ی: )یرضورت و ایمہی ییکی یوموضعیی

یک یابلس زج یزدنیگ یااسنن  امہ  راھک ےہ، انچہچن ابلس ےک یےنیرشتیعیرہ ییےہ، یواک  احلظ  اک  ااسنن ی یریغبیاس 

ںیمی ییاوری رتس یاعتیلی یاہللراتہ۔ ی یںیہنیی یرفقیوکیئ یاجونروں  وک  اس  ذری ییےن  اک  زی یاییانبییھبیہعیاپھچےن  ز یبیاور   ینییو 

یانچہچن اراشد ےہ۔ ی ی،یھبیاک 

ْ َوِر 
ُ

اِري َسْوآ ِتُك ْ لَِباًسا ُُيَ
ُ

زَنْلَنا َعلَْیُك
 2يًشااَی َبِِن آ َدَم َقْد آ َ

" وکی یوجیایک یایدیپیابلس یمہ ےن اہمترے ےیلییاوالِد آدم! ی یاےرتہمج:  اور ومبج زیاپھچاتیاہمترے رتس   ییھب ینیےہ 

ی"یےہ

 
1

 21: ی33ازحاب 

2

 26: ی7ارعاف 

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

 ویی

 

وک ییقح یرشت فہ ںیمی یتییآ یی آدم  اوالد ِ  امتم  ودحُہ ےن  یکی یاییرفامیاطخبیلجَّ   ییظعی یکییای یہک اہمترا ابلس دقرت 

 یاس ابت یک ی،ایوک اشلم رفام یااسنتین یییوپریہکلب یی؛ایک اخص ںیہنییدقر رکو، رصف الہ االسم وک وک یااشلن تمعن ےہ اس یکی

اور رتس وپیشی یرطف ااشرہ رکےن ےک ےیل اور رضورتی ییرطفییک ینیااسن یہک ابلس   یںیمی یمییرکی یییآ یدیےہ، زم ییوخاشہ 

اقِلب ییسج ےس مت اےنپیےہیابلس ُااترای یاسیای االصح و الفح ےک ےیل ییاہمتریمہ ےنیےہ ہکیااشرہ وموجد اس رطف یھبی

ا ء اپھچ وکس اور رتس وپیش

 

ض
ع
اور احتل ی تئیہ افدئہ ابلس ےس اور احلص وہات ےہ ہک ااسنن انپ یدیزم کیےک العوہ ای رشم ا

اک یریاایتخ ینییو امجل احلص رکاتکس ےہ ۔ ز ینییوک ذہمب و اشہتسئ انبےن ےک ےئل ابلس ےس ز  یایگی یایید ییھبییمکح ی یرکےن 

یےہ، اراشد ےہ۔ ی

آ َمُنوا   ِذنَي 
لِلَّ ِِهَ  ُقْل  ْزِق ۚ  الّرِ َِمَ  َباِت  ّیِ

َوالّطَ لِِعَباِدِه  ْخَرَج 
آ َ ِِت 

َ
اّل  ِ ّللّاَ ِزيَنَة  َم  َحّرَ ََمْ  ََیاِة  ُقْل 

ْ
احل ِِف 

ُل ا لَِك نَُفّصِ
ٰ
َم اْلِقَیاَمِة ۗ َكَذ ْنَیا َخالَِصًة َُيْ

ُ
اَیِت الّد  1 لَِقْوٍم يَْعلَُموَن ْل 
اہلل ےک دیپ یےئجیہہک دی یآپی": یرتہمجی ز یےیک یایہک  اہلل ےن اےنپ اخص دنبوں ئلیکی ینیوہےن اابسب  اور ی یاییانب ینج وک  ےہ 

ےک دن اخصل ی یتماس وطر رپ ہک ایق ییءاایش یہیہک ی ےئجیےہ؟ آپ ہہک دی وک سک ےن رحام ایک یوںالحل زیچ ییک یاھکےن ےنیپ

 یوک دھجمساروں ےک ےیلی یتیای۔ مہ اس رطح امتم آیںیہی ییھبی یومونمں ےک ےیلی ںیم یزدنیگی ییکی یداین ،ئلیک ینیامیالہ ای یوہںیگن

ی"ی۔ رکےت ںیہ نایب

 رضورت ےک شیپ رظن اقمہل ذہا ںیم یایسیاجاتکس۔ ذہلا ی ایک اک ااکنر ںیہنی ایمہ یرضورت ےہ۔ اس یکی ابلس رہ دور یکی یوچکنی

ی۔ یایگ ےہ یایک ینوک ایب راتایعمی دیدجاس ےک 

ی(یReview Literature)ی ی:یاکم اک اجزئہی یاسقبی

ی"اتکب اابللس و ازل-1ابلس ےک وموضع ہپ ی ان ںیم یںییاہفرس زگر یرظن ےس وج اقمالت یکی یک یراقی
 
یی

 

ة

 

 ی ین

 

)يحص

الوہر ےس ی یریٹسوینوییاجنپب ی یرگناینی یرییز یاہلل دبع ااقلدر اصبح یکی یڈاڑک یمحی" اقمہل اگنر ونر زامن، یملسم( اک اعترف و قیقحت

ہپ ی یییاے اسمو یمیای اابلل ی-ی2وہا، ہكبج یء ںیم۱٩٩۸حطس   یریِیز ی،" اقمہل اگنر: راہعب فیطلںیم یروینش یاحصح ہتس یک یسی"اتکب 

اکجل ی یرگناین ارغص اصبح، وگرٹنمن  دمحم  ازی یؤ ںیم۲۰۱۳آابد ےس ی یلصیف یریٹسوینیویاحظف  العوہ  وچکن ی یںیوہا۔  ابلس 

 ي قا ت  یابمثح اور رصع ۔ اہتبل ابلس ےک ہقفوموجد ںیہ بتک یھب کیاس وموضع ہپ دنچ ای رضورت ےہ اس ےیل
طی

 

ت

 ا اس وموضع ہپ قیقحتاھکل ایگ اقمہل ںیہن یقیقحت یوکیئ ےک ابرے ںیمی

 

ھذ

ل

 ۔ یرضورت یھت ییک ۔ 

ی

 
1

 32: 7ارعاف 
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 زیی

 

ی(یOBJECTIVES OF RESEARCH) ی ی:یقیقحتی یدصقمِی

 ییھبی یوصرںیتی یوہےن ےس ابلس یکی یلیدبت یراتیو ایعم یرتیقی یرضورت ےہ، رہ زامےن ںیم یوچکن رہ دور یکی یابلس

 ا رضورت اس ابت یکںیہ یدبل اجیت

 

ھذ

ل

 یہندي   اجئ، اتہک ابلس اک امیپ یرتیتی یااکحامت وک ًاقیقحت یےہ ہک ابلس ےک ہقف ی۔ 

وک رش یرقمر وہ، سج ےس حیحص ابرے ںیم یدیدج یرو ےس اچاچن اجےکس۔ زینی ییکی یعییو طلغ  لم ی یرامنہیئی یرطز ےک ابلس ےک 

یےکس۔ ی

ی:ی یتیوساالی یییدیینبی

ی ی؟وصنص ےس اثتب ںیہ فلتخم یلکشی ابلس یک یایک •

یوتق اور زامےن ےک اابتعر ےس ابلس دبل اتکس ےہ؟ یایک •

ی؟یںیہن یایاک ولطمب ےہ  عییوصرت رش وکیئی ابلس یک یایک •

 (ی Hypothesis)ی ی:یرفہیض قیقحت ی

اعم دایتسب ابلس رقآن و تنس ےک اطمقب ںیہ اور  ابلس ےک رشع اقتوضں رپ وپرا ارتےت ںیہ۔ ذہلا وموجدہ ی

یوکیئ رحج ںیہن۔یابلس ےننہپ ںیم رشع اابتعر ےس 

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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 حیی

 

یاخہک قیقحتی

یہحفص ربمنییانعونیییاوبابی

ی:یابب اولی
ی

ی1یاور اقمدصی یابلس اک اعترف،ایمہی

ی2یایمہیو  فیرعت ابلس یکیلصف اول:

ی11یو اواصف اقمدص ابلس ےکیلصف دوم :

ی17یاک ابلسی ملسو هيلع هللا ىلصمیرک یبنیلصف وسم:

ییابب دومی

ی29یاور رصعِ احرضی یابلس، رتس وپیشی

ی30یرتس و اجحبی ںیمی روینشی یک ثیرقآن و دحیلصف اول:

ی41یےیوعرت اک ابلس اور اعمرص رویلصف دوم:

ی51یےییرمد اک ابلس اور اعمرص روییلصف وسم:

ییابب وسمی

ی56یراتیایعمی یییاور رصعی ینییو زی یزبی ی

ی64یرکےن اک مکحی راایتخ نیو ز بییزیلصف اول:

یونمماعتابلس ےک یلصف دوم:

یاتنجئ و افسراشتی

یااشرہی اجت

ی74

ی                          ی92

ی94

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

 طیی

 

یاصمدرورماجی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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 يیی

 

یانعونییرہفتس یلیصفت 

یہحفص ربمنییانعونیییاوبابی

ی

ی01ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی یاور اقمدصی یابلس اک اعترف،ایمہی یابب اول:ی

ی02ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و اواصف فییرعت ابلس یکی :یلصف اولی

ی02ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہفمم االطصحی یاک غلی ابلس

ی03یابلس از روح رقآن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی

  سِی
ِ
ی05 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک اواصف  رشعی ل

ی12ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و اقمدص ایمہ ابلس یک :یلصف دوم

 12 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رضورت و ایمہ ییک ابلس

 14ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک اقمدص ابلس

 18 ۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک ابلس یملسو هيلع هللا ىلصمیرکی یبنیلصف وسم:

 18ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تلیصفتی اثتب ڑپکوں یک یےسملسو هيلع هللا ىلصیمیرک یبن

ی18ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امعم

ی22ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وٹیپ

ی23ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ صیمق

ی23ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ووجاہت  ےک وبحمب وہےن یکی صیمق

ی24ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہقیتنس رط یںیم یآنیتس

ی

 

سن

 یآ
ی

و ں

 

ي
ی24ی۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کت وہان  ںاک اویلگن 

ی25ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشکدہ  اییگنت وہں  یآںینیتس
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 کیی

 

ی25ی۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک الھک وہا اور اشکدہ وہان  یآنیتس

ی25ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک گنت وہان یآنیتس

ی26ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دار اچدر  ییداھر رسخ

ی27ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑپکے  دیفس

ی27ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگن  زبس

ی28ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک زبس ڑپکے اننہپ ملسو هيلع هللا ىلصیمیرک یبن

ی28ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اُون ےک ڑپکے اننہپ  اکملسو هيلع هللا ىلصیمیرک یبن

 رفامان  بیِیوجڑا ز نیتہبی اکملسو هيلع هللا ىلصیمیرک یبن

 
َّ

 

ی29ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت

  این اکملسو هيلع هللا ىلصیمیرک یبن
َّ

 

ی29ی۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اچدر اننہپ  ین

ی31ی۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور رصعِ احرضی یابلس، رتس وپیشی یابب دوم:ی

ی32ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رتس و اجحب ںیمی روینش ییک ثیرقآن و دح :یلصف اولی

ی32ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رتس

ی32ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و وعرت اک رتس رمد

ی32ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ثیاک رتس ازروئ ااحد رمد

 33ی۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ثیاک رتس ازروئ ااحد وعرتی

 34ی۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ثیافحتظ ےک قلعتم ااحد ییک رتس

ی35ی۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپدہ اور اس ےک دراجت رشع

ی36ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ درجی یالع اکیرپدے  رشع

ی38ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وتمطس درج اکیرپدے  رشع

 40ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔درج ادین اکیرپدے  رشع

ی43ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےییوعرت اک ابلس اور اعمرص رو: لصف دوم

ی43ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعترف۔۔۔۔۔۔۔۔
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 لیی

 

ی45ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔اسڑیھ

ی45ی۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ںیہن اییاننہپ اجزئ ےہ  اسڑیھ

ی46ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشٹ ٹنیپ

ی47ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اٹسٹئ

ی47ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگنہل

ی48ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رفاکی/یسکیم

ی49ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اننہپ انیٹئ

ی53ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےییرمد اک ابلس اور اعمرص رولصف وسم:

ی53ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعترف۔۔۔۔۔۔۔۔

ی54ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشٹ ٹنیپ

ی56ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رٹاؤزر اننہپ

ی57ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اننہپ یاڈنر وریئ

ی57ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکین

ی58ی۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راتیایعمی یییاور رصعی ینییو زی یبییزی یابب وسم:ی

ی59ی۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکےن اک مکح راایتخی نیو زی بییز : لصف اولی

ی59ی۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک مکح ینیو ز بیےک ےئل زی رمدوں

 رفامان  بیِوجڑا زی نیاک تہب ملسو هيلع هللا ىلصیمیرک یبن

 
َّ

 

ی59ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت

ی60ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رس ےک ابل

ی60ی۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وگلاان ہابل اور وگ وریغ ونصمعی

ی61ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔داڑیھ

ی61ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وخوبش اگلان

ی62ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اننہپ یرویز
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 میی

 

 62ی۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک مکح نییو ز بییےک ےئل ز وعروتں

 62ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رحتم رسومڈنواےن یکی

 63ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رس ےک ابل اکےنٹ اک مکح

 63ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابل اوروِگ اگلےن اک مکح ونصمعی

 63ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابل اصف رکےن اک مکحاَّربو ےک ی

 64ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔داتن اشکدہ رکےن اک مکح

 64ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ونباان یاےنپ مسج رپ وٹیٹ

 65ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابل رےنگن اور وسان ےننہپ اک مکحاضخب اگلےن، 

ی65ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےننہپ اک مکح یرویز

ی66ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔ابلس ےک ونمماعت لصف دوم:ی

ی66ی۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اخص ُُم تعن یک وںدو زیچ یڑپکوں ںیم

ی66ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وصرںیت ےک اناجزئ وہےن یک ڑپکوں

 70ی۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ثیوعرت ےس قّلعتم دنچ ااحد رتسِ

 71ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اننہپ یمشیر

 71ی۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک مکح  مشیاور ولخمط ری اخصل

 73ی۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)سِلک (اک مکح  یمشیری ونصمعی

ل اک اامعتسل رَمدوں
م

 

َّخ
م

 73ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک ےئل 

 73ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انہپ اجاتکسےہ مشییر ارطضار اور رضورت ںیمی احتلِ

 74ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیودیع ےننہپ یکی یمشیر

 75ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اممتعن  ےک ےئل رسخ ڑپکوں یک رَمدوں

 76ی۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک ےئل رُسخ ڑپکے وعروتں

ہ
ّ
ن 

 

ش

 

ت
 77ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک بلطم  
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 نیی

 

ہ
ّ
ن 

 

ش

 

ت
 77ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابلکفّا ر اک مکح  

  س
ِ
ہ یک یںیم ل

ّ
ن 

 

ش

 

ت
ی78ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااسقم اور ُان اک مکح  

ہ
ّ
ن 

 

ش

 

ت
ی79ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اممتعن  ابافکلر یک 

 تفل ےک ابرے ںیمی یک و رشمیکی افکر

 

ی79ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دنچ اِراشدات  ےکملسو هيلع هللا ىلصیمیرکی یبن ُم

 تفل یکی یک و رشمیکی افکر

 

ی80ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اثمںیل ُم

ہ
ّ
ن 

 

ش

 

ت
ا ق یک 

ّ
س
لف
ی80ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ُُم تعن  اب

ی81ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشٹ اننہپ  ٹنیپ

چ ں اک ونخٹں ےس ےچین

  

ی82ی۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہان  اپئ

ی82ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک تسچ وہان  ٹنیپ

ی82ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشٹ اننہپ  ےک ےئل ٹنیپ وعروتں

ی82ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اننہپ  صیمقی وایل اکرل

ی83ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکٹلان  یاٹیئ یںیم ےلگ

ہ
ّ
ن 

 

ش

 

ت
 یک 

 

 ِل

 

س امُل

 

ج ی
ل

ی83ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اممتعن  یاب

ی86ی۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بلطم  االطصح وی یاک غل ارِساف

ی86ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وصرںیت یک ارِساف

ی86ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  ںیم یاھکےن ےنیپ

ی87ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  وتق ںیم

ی87ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  ںیم اپین

ی87ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  رخچ ںیم

ی88ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  ںیم یدبہل ےنیل

ی88ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  وقل ںیم

ی88ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  لمع ںیم
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 سیی

 

  س ںیم
ِ
 88ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارِساف  ل

ی89ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ُُم تعن  یک ارِساف

ی89ی۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔ ںییودیع ےک ابرے ںیم ارِساف

ی89ی۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تّبحم ےس رحمومی ییک اہلل اعتٰیل

ی89ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اننب یاک اھبیئ نطیشی

ی90ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےب ووقف وہان 

ی90ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لمع  ہدیاک اندنسپ اہلل اعتٰیل

ی90ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکرفوں اک رطزِ لمع 

  س
ِ
ی91ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یلکش یارِساف یک ںیم ل

ی91ی۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس زادئ ےگنہم ڑپکے انبان تیثیح انپ

ی91ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑپکے انبان دہاییدح ےس ز

ی91ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اناجزئ ڑپکے اننہپ

ی92ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑپکوں وک اضعئ رکان 

ی96ی۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔افسراشت۔

ی97ی۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اتنجئاملصح 
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 عیی

 

ی

یاہفرس ااشرہیی

ی99۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااشرہی آایت رقآہین

 100۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااشرہی ااحدثی ابمرہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ی102۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی۔ااشرہی راجل۔۔۔    

ی103۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یااشرہی اامنک ۔۔۔۔۔۔۔۔

ی104۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اصمدر و رماج۔۔۔۔

ی
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1 
 

 

 

 

 

 

 ابب اول 

 

 اور اقمص   ابلس اک اعترف،ایمہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

2 
 

 اول:   صف 

 و اواصف   ی عت  ابلس ک 

 وہفمم:   االطصح   ی اک غل   ابلس 

 اک وہفمم:   ابلس 

 نت رکات ےہ۔    بیاجات ےہ ےسج ااسنن ز  رپ ایک اابتعر ےس ابلس اک االطق رہ اس زیچ یزابن اک ظفل ےہ اور غل رعب  ابلس

 ےہ:   ئگ   ک   ن یب   ں ی   ی عت   ابلس ک   ارعلب یم   اسلن 

 1واللباس:ما یلبس،وکذلک الملبس واللبس،ابلکرس،مثله 

س یھب اک انم ےہ وج نہپ  "ابلس اس زیچ رتہمج: 
ملب 

 رطح ےہ۔"   ایس اہک اجات ےہ۔اور سبل یھب  اجےئ اس رطح اس وک 

  رفامئ   ی دمعہ شت   ی رکےت وہےئ ب   ن یب   ینعم   ی ےن ابلس ےک غل   ااہفصن اامم رابغ  

 :  ےہ انچہچن ےتھکل یہ 

  ی اےنپ وشرہ وک ب  یاور ویب  ی ویب  وشرہ اینپ  وک اپھچ ےل اےس ابلس ےتہک یہ   زیچ  ہدیاور اندنسپ  یب   وج ااسنن ک  "رہ وہ زیچ

ا   ےس اپھچ تیل   وں زیچ وہ  ا   وں ےک الخف زیچ  اور اپراسئ   افحتظ رکےت یہ  ک   اپراسئ   دورسے ک   ی ےہ،    ی ےس 

ےہ۔"   ای دورسے اک ابلس رفامی ا  اںیہن اس یل راکوٹ وہےت یہ دورسے ےک یل 

2

 

  ااسنن  اومر و اعمالمت یم  رگیےن سج رطح د   عی رش  اجےئ وت االسیم  اھکیبلطم وک ارگ د  ےک رشع   ابلس

دارئہ وجاز وک تہب    رطح ابلس ےک اعمےلم یم  ےہ ایس  ایرظن رعف و اعدات وک دمار مکح انب ےک شیپ  رطفت اور تعیبط

  اک اپدنب ںیہن  یو ورد   اخص یب   ی رطح ا  وھکسں ک راھک ےہ۔االسم ےن اتم ہملسم وک دورسے ذمابہ ےسیج  وعیس

 وک وفحمظ راھک ےہ۔ ی ولہپ ےک اعمےلم وتعس رظن ی رت ےک وعیس  زدنیگ ہکلب ااسنن ایک

 

1

 223،ہحفص   12ء،دلج  1988انب وظنمر،االرفہقی،اسلن ارعلب،دار االایحء ارتلاث ارعلب،ریبوت،  

2

 392،393 ہحفص، االسیم ااکدیم  ، ، الوہر  )ہصح دوم  (رابغ ااہفصن،رفمدات ارقلآن  
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 ابلس از روح رقآن: 

 ےہ:   اعتٰیل ی اراشد ابر یم یجم  رقآن 

می َو ِرییًشا
ُ
ٰاِتک اِریی َسوی َ می  لَِباًسا ُّیُ

ُ
ک َنا َعلَیی لی َ ۤۡ  ٰاَدَم  َقدی  اَۡنی  1۔ ٰیَبِنی

ےہ وج اہمترے مسج ےک ان وصحں وک اپھچ ےکس    انزل ایک!مہ ےن اہمترے ےئل ابلس  اور ویٹیب  "اے آدم ےک وٹیبرتہمج:  

 ےہ۔"   یھب عی اک ذر  نج اک وھکانل با ےہ،اور وج وخامنشئ

 : ےتھکل یہ  اخن وسایت دبعایمحل  رسفم رقآن وصیف یم ی شت ک  تیآ اس

االسلم ےک زامےن ےس    مکح رضحت آدم ہیلع ی ےہ    ای ابلس اک مکح د  ےن امتم اوالد آدم ےک یل   "اب اہلل اعتٰیل 

  کن یک   ای ابلس ےننہپ اک مکح د  یم   ےن داین  وت اہلل اعتٰیل  ایاالسلم اک ابلس ارتوا د  آدم ہیلع  ےن تنج یم  نانذف ےہ بج طیش 

اور یھب  سےن ابل  الخف رطفت ےہ اہلل اعتٰیل  بیگنہ اور   یہ   اراشد رفامئ  ابںیت  تہب یس  ےننہپ ےک مکح ےک اسھت اسھت 

  رفامےت یہ   یم   40اہلل اابلہغل ہحفص   اتکب ۃجح  رہمح اہلل اینپ یاہلل دحمث دولہ  ےہ اامم اشہ ول  وک واحض ایک   ایمہ  ابلس ک 

ے ےس قلعت رےتھک وہں ، اس ابت رپ قفتم  دیقع ای ، ذمبہ    ید ےنسب واےل ااسنن وخاہ وہ یسک  یم  دمتمن داین   ی ہک وپر

ز   ی واابللس ز  نیش  ی ان ارعل  یہ اور ابلس    ےہ رتس وپش   یع   نایاور رع  ےہ بج ہک بیگنہ   تنیابلس اننہپ ابثع 

اور یغ   ارگ وکئ  ےہ نکیل  تی د  ایمہ  ی ےہ االسم اس وک ب  زیچ   ایھچ ااجنم    اومر ک   ی رطف  صخش رطفت ےس لکن اجےئ 

  تنی ورگہن رہ دمتمن صخش ابلس وک ز اابتعر ںیہن   صخش اک وکئ  ےسیخسم رکڈاےل وت ا  وک یہ  اور تعیبط زماجےس اےنپ   دیہ

ےہ۔"  ایےن ابلس اک ذترکہ وطبر ااسحن رفام   رپ اہلل اعتٰیل ں اہیاتھجمس ےہ رہباحل  عی اک ذر  اور رتس وپش

2

 

 : ےتھکل یہ اخن وسایت دبعایمحل رکےت وہےئ وصیف  ن یب تیرغض و غ   رطح ابلس ک ایس

  اے نب   ینعی۔ رفامےئ یہ نیب  اور اس ےک وفادئ اس ادناز یم  تیرغض وغ ےن ابلس ک  "آےگ اہلل اعتٰیل 

ا ےئ وتسمرہ ک  ی  ریآدم ، مہ ےن مت رپ ابلس ااترا  

 

ض
ع
 وج اہمترے ا

م

ا ےئ وتسمرہ اک لھک    رپدہ وپش  وساکت

 

ض
ع
رکات ےہ ا

رکات ےہ   رتس وپش  ی اہمتر ی ہک  ای اتب ی الہپ افدئہ ےن ابلس اک  اہلل اھجمس اجات ےہ اس یل  بیعم  یم دمتمن داین  ی اجان وپر

وآہل وملس ےس    اہلل ہیلع   ےن وضحر لص   ایعمج   آات ےہ ہک احصہب رکام روضان اہلل مہیلع  یم   تی روا   ک   یرش   یرتذم

 

1

 26:  7االرعاف   

2

 92،ہحفص  8ء،دلج 2007وسایت،دبعایمحل،ریسفت اعممل ارعلافن یف دروس ارقلآن،وگرجاوناہل،ہبتکم دروس ارقلآن،  
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آپ ےن    ےتکس یہ  کی ہصح د دورسوں اک انتک ای  رںیھک  اور انتک ہصح یفخم  وضحر ! مہ مسج اک انتک ہصح وھکل ےتکس یہ   رعض ایک

  ینعیاظفح وعرکت اووساکت   ایرفام

م

 ارام ملکت

م

ا ےئ وتسمرہ وک اپھچؤ اور الھک ہن وھچڑو االنم زوج 

 

ض
ع
 اےنپ ا

 
ی

 
م
  
ب

ک

 

وساےئ   ن

 افہلل اقح ان    ایمکح ےہ رفام  رضحت ! ارگ مہ اہنت وہں وت رھپ ایک  ےن رھپ رعض ایک  ےک احصب  ی ولڈن ای یویب اینپ

ی 

 

م

م

ست

ہنم رھپ   ی

ز  اک  ایح   دہ ایاہلل  اس ےس  ااسنن    ااعضےئ وتسمرہ وھکےنل ک  یھب  یم   ےہ ہک الب دصقم اہنتئ   ی رکے دصقم    قح ےہ ہک 

اک    ااجزت ںیہن  رپدے  ا   الحل ںیہن   یھب   مکح ےہ ہک رمدوں ےک یل   یھب  ی رھپ  وک    دورسے ےک یفخم  یہک  ا  

 

ض
ع
ا

ا   اور ہن وعروتں ےک یل   یھکی د ا   ی دورس  یاجزئ ےہ ہک وہ  اس رطح آات    یم  تیروا   یےک اسےنم ےبرپدہ وہں 

  افحتظ اک یھب  کت ہک ان ک ںاہیےک رتس رپ رظن ڈااتل ےہ    وسات ادح وہ صخش وعلمن ےہ وج یسک  ےہ وعلمن نم رظن ال

  وعر  یم  تی روا   ک  ی رش  یےہ رتذم   ایگ  ایمکح د

 

ذ

 

خ
لف

ا اور اہقفےئ رکام    دحمنیث  رپدہ ےہ اس یل  ران اک یھب  ۃ آات ےہ 

ےہ۔"   ہک انف ےس ےل رک ےٹنھگ کت ےک ہصح وک ڈاھانپن رفض نیع یہ  امےت رف

1

 

 رقآن اپک یم دنچ زمدی آایت ایسی یھب یہ سج یم ظفل ابلس ذموکر ےہ۔

ُشوی 
ُ
َاَر  ن َم ُسَباًًت ُوَ َجَعَل الُّنَ وی َل  لَِباًسا ُوَ الُنَ یی

َ
ُم  اُل

ُ
ِذیی  َجَعَل  لَک

َ
 ًرا۔َو ُہَو اُل

اور دنین  ایرات وک ابلس انب  ےہ سج ےن اہمترے یل  "اور ویہرتہمج: دوابرہ اھٹ ڑھکے    ،  اور دن وک   ، وک رسااپ وکسن 

۔" ایانب د عی وہےن اک ذر 

2

 

ٰوی۔ قی  َو لَِباُس الُتَ

اک وج ابلس ےہ۔"   ی"اور وقترتہمج:

3

 

ِع۔ ُوی  لَِباَس اۡلی

وہان۔"  ی "وھبک اطررتہمج:

4

 

 

 

1

 93،94،ہحفص   8وسایت،دبعایمحل،ریسفت اعممل ارعلافن یف دروس ارقلآن،دلج  

2

 47 : 25، ارفلاقن 

3

 26:  7االرعاف   

4

 112: 16الحنل   
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َل  لَِباًسا۔ ُوَ   یی
َ
َنا اُل  َجَعلی

۔" ای"اور رات وک رپدے اک ببس مہ ےن انبرتہمج:

1

 

  سِ 
ِ
 ےک اواصف :   رشع   ل

  س وک ااسنن ےک ےئل بختنم اور دنسپ ایک  عی رش
ِ
 :  یہ  لیےہ اُس ےک اواصف درج ذ  ےن سج ل

 اسرِت وہ:  .1

  س وہان اچئیہ   اسیا 
ِ
ا ء اک اپھچان رضور   رمد و وخانیت  ینعی اک لمکم افدئہ احلص وہ،  رتس وپش  سج یم   ل

 

ض
ع
  ی ےک ےئل نج ا

د ان ک  ایگ  ایرقار    س ےک اقمص    اہلل اعتٰیل  یم  میرک  رقآن ان وک اپھچےئ۔   ےئک ریغب  ںایاستخ من   ےہ ابلس 
ِ
ےن ل

 ےہ:   اعتٰیل ی ہک اراشد ابر  ۔اسیجایرفام  نیب “ رکےت وہےئ بس ےس الہپ دصقم ”رتس وپش نیب

    ْ
ُ

اِري َسْوآ ِتُك  2ُّیَ

 رشم اگوہں وک اپھچات ےہ۔"   ی "وج اہمتررتہمج: 

اور اینب  اس   س اک بس ےس امہ 
ِ
امہ مکح ےہ ہک االِسم    اسیا   یدصقم ”رتس اک اپھچان“ ےہاور    یدےس ولعمم وہات ےہ ہک ل

 ےہ۔  ی اس مکح وک ّدقمم رکان رضور  ےس یھب ہالےن ےک دعب منز روزے ویغ

  س
ِ
 ےہ:  ی دنچ ابوتں اک اامتہم رضور  لیےک اسرِت وہےن ےک ےئل درج ذ  ل

i. ا ءِ رتس رپ احو

 

ض
ع
ا ءِ رتس یہ اسیوہ۔ا   ی ڑپکا لمکم ا

 

ض
ع
 ۔ہن پھُچ ںیکس ہن وہ ہک ا

ii. ابل رظن آرےہ وہں۔   ایمسج    ڑپک ےننہپ ےک ابووجد یھب ہن وہ ہک اسیہن وہ۔ا  ی ڑپکا ابر 

iii. وہج ےس مسج اک مجح واحض وہراہ وہ۔  ہن وہ ہک ڑپکوں گنت اور تسچ وہےن ک  اسی ڈاھال وہ۔ا  ڑپکا ڈالیھ 

ابال ونیت  اھکید  ومعًام   اجیت   رضور اپئ  وکاتیہ  ہن وکئ  وکئ  ےس یہ  یم  ںوکاتویہ  ںاجےئ وت رتس ےک اابتعر ےس ذموکرہ 

اک   وہج ےس بیگنہ  تسچ وہےن ک ای ےہ اور   وہج ےس رتس وک اپھچات ںیہن وہےن ک   یابر   ایوہات،  ںیہن  وت ڑپکااسرِت یہ ایےہ،

 

1

 10:  78اابنل   

2

 26:  7االرعاف   
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  س یم وصرںیت  ں ونیت ی رکراہ وہات ےہ،آلکج  ا امسں دیپ
ِ
ے    ےئن ےئن نشیف ان یم  دی اور زم یہ  اجیکچ  رثکبت اانپئ ل

م

کلت

 

ی

 ۔ ےلچ اجرےہ یہ یہ

 :   وہ    وخش من   .2

  س
ِ
ہک سج وک ےننہپ   وہان اچےیہ  اسیابلس ا  ینعیوصقمد ےہ، اور آراشئ یھب تنیدقر ز  ےک اسھت اسھت یسک رتس وپش یم ل

  س ےک اینب   میوہج ےہ ہک رقآن رک یہیوخامنش وہ۔  یھب یم ےنھکیوہ ہکلب د  ےس ہن رصف رتس وپش
ِ
اقمص وک ذرک   یدےن ل

 : ایرکےت وہےئ رفام 

 1ِریًشا 

 " ےہ۔  )وہان(یھبتنی)ابلس اک دصقم( ومبج ز  رتہمج: "

 اراشد ےہ:  دی زم یم  ےک العوہ رقآن یجم اس

ْ ِعْنَد ُكُِ َمْسِجد   
ُ

 2ُخُذوا ِزیَنَتُك

  س ک ایگ   ایک  ےس ریبعت تنی ڑپکے وک ز یھب یم  تیآ اس
ِ
 ےہ۔  ولعمم وہیت   تنیز ےہ سج ےس ل

 : ایےن رفام  ملسو هيلع هللا ىلصےہ ہک روسل اہلل   تیاہلل ہنع ےس روا  دبعاہلل نب وعسمد رض  رضحت

 
َ
ََمال

ْ
یٌل ُُيُِبُ اۡل ُنَ هللَا ََجِ  3ا ِ

 ۔" وک دنسپ رکےت یہ ،وخوصبریتوخوصبرت یہ "اہلل اعتٰیلرتہمج:

ڑپکے   ےابت دنسپ ےہ ہک ریم  ی ،ھجم ایک  تفایےس در  ملسو هيلع هللا ىلص میرک  ےن یبن احصب  یذرک ےہ ہک ا   یم ثیاور دح یا 

 رّبکت ےہ؟   یھب ی  وہ وت ایک   لپچ ایھچ  یاےھچ وہں،ریم

 

 

1

 26:  7االرعاف   

2

 31: 7االرعاف   

3

ابب رحتمی اربکل  اتکب االامین، ، 2001وپری،ملسم نب اجحج اریشقلی،حیحص ملسم،ریبوت،دار اایحء ارتلاث ارعلب، اشینل  

 93ہحفص   1،دلج  265ربمن  ویبہن،دحثی
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 :   ایےن اراشد رفام ملسو هيلع هللا ىلصآپ  وت

ََص الُنَاَس  ، َولَِكُنَ الِكْْبَ ََمْ َبَطَر احلَُقَ َوَغَ
َ
َ ُُيُِبُ اۡلََمال ُنَ هللُاَ  1ا ِ

 ّر  وہ صخش ےہ وج قح ےک اسےنم  رّبکت ںیہن  وکئ  ی)ذٰہلا    وک دنسپ رکےت یہ  وخوصبریت  "ےب کش اہلل اعتٰیل رتہمج:  
کب

م

من

 )

 ےھجمس۔"   اڑکے اور ولوگں وک ذلیل

ہ ےس اپک وہ :  .3
ّ
ن 

 

س

م

ی
 

 : ایےن رفام ملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل کناشمتہب ےس اپک وہ۔یک   ینعیےہ ہک وہ ہبشت   ی ےک ےئل رضور  ابلس

َه ِبَقْوم  َفُهَو ِمّْنُْم   2ََمْ تََشُبَ

 ےس ےہ۔"  یم وت وہ اںیہن  ک ر اشمتہب اایتخ  وقم ک "سج ےن یسکرتہمج: 

ہ
ّ
ن 

 

س

م

ی
 : دالخ یہ ںیزیچ  نیت  یم 

i. س ک  
ِ
 اجےئ۔  ہن ک راشمتہب اایتخ  اکرفوں ےک ل

ii. ا ر اہلل ےک انرفامن دنبوں ک
ّ
خ 
ف
 ق و 
ّ

 

 اجےئ۔   ہن ک ر اشمتہب اایتخ  ف

iii.  ارتحاز ایک   سنجِ اخمفل ک ایس   رمد ےک ےئل وعرت ےک ابلس ک  ینعی اجےئ۔  اشمتہب ےس  رطح وعرت    اور 

 ۔رکان اجزئںیہن  راشمتہب اایتخ  ےک ےئل رمدوں ےک ابلس ک

 اک ہن وہ :   شی ر  .4

  اممتعن ںیہن   ک شیاک ہن وہ۔اہتبل وعروتں ےک ےئل ر  شی ےہ ہک ان اک ابلس اخصل ر ی ےک ےئل رضور  رمدوں

 ۔ یہ  ےک ڑپکے اامعتسل رکیتکس شیےہ،اِس ےئل وہ ر 

 

 

1

  3،دلج 1999ربمن  ء،ابب ام اجء یف اربکل،دحثی 1998رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،ریبوت،دار  ارغلب االالسیم،  

 429ہحفص 

2

  ،

م

ة
ی 
 ارصعل

م

ن ة

م

مکب
ل

ر ة،دحثی  ابب یف سبلاتکب اابللس،  ء، 2000اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،ریبوت،ا
ھ

 

لش

 ا

 44،ہحفص  4،دلج 4031ربمن 
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 اک اراشد ےہ :   ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  ہک یبن  اسیج

ُمَ 
ُ َہِب لََعَ ُذُكوِر آ 

َ
َم لَِباُس احلَِررِي َوالُذ ََنِِثِْم ُحُرِ  ِل ِ

َ
ِحُل
 1ِِت َوآ ُ

 ےہ۔"  ایگ  الحل ایک  اور وسان اننہپ رحام اور وعروتں ےک یل شیاتم ےک رمدوں رپ ر  ی "ریمرتہمج:

 : رمدوں ےک ےئل رسخ ابلس ک  اممن  .5

 رسخ رگن ےک اسھت دورسے رگن یھب وہں وت اجزئ ےہ،اور رصف اخصل رسخ رگن اننہپ    ارگ
 
ابلس يم

وکن یبن رک 
 
 ہکلب رکموہ ےہ،ك

 
ي

 

رصف رمدوں ےک ڑپکے    وفص یھب  یےن اس ےس عنم رفامي   ےہ۔   ملسو هيلع هللا ىلصمیاجزئ ن

 ےک ےئل ےہ۔ 

 ےہ:  تیاہلل ہنع ےس روا  رض یلع  رضحت

َوَل  َساِجًدا   
ُ ْقَرآ 
َ آ  َوَل  َمِة 

َ
اْلُمَفُد اْلُمَعْصَفِر  َوََعْ   ِ ُ اْلَقُسِ لُْبِس  َوََعْ  َہِب 

َ
الُذ ِم  ََتَُتُ ََعْ  َراكًِعا    ََنَاِِن 

اُك ًَتبَ  ُحَ
َ
َن َعُه الُض  2ْْبُ ُعمْْثَ

  اوگنیھٹ  "آپ ےن ھجم وسےن کرتہمج:

قش

  ی   ،زینایڑپکے ےننہپ اور رسخ مسک رگن ےک ڑپکے ےننہپ ےس عنم رفام  یےننہپ،

 ہن ڑپوھں۔"  رقآن یجم  دجسے یم   ایروکع  ہک یم

:  ایس  
ي
  ن رکےت ہ

 رطح دبع اہلل نب رمعو نب اعص رض اہلل اعتل امہنع ب 

ملسو هيلع هللا ىلص  ِبُُ ُدَ َعلَْیِه الُنَ َم َعلَْیِه َفلَْم رَيُ
ْْحََراِن،َفَسلَُ

اَبِن آ َ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل َعلَْیِه ََثْ ِبُِ
 3َمُرَ لََعَ الُنَ

ا   ملسو هيلع هللا ىلص ارکم  "یبن وت آپ    صخش زگرا سج ےک مسج رپ دو رسخ ڑپکے ےھت،اس ےن آپ وک السم ایک  ی ےک اپس ےس 

 ۔" اید  ےن اےس وجاب ںیہن

 

 

1

 269،ہحفص  3،دلج 1720ابب ام اجء یف ارحلری واذلبھ،دحثی ربمن  اتکب اابللس، نب یسیع،ننس ارتلذمی، رتذمی،دمحم   

2

  ،

م

ء،ابب اخمت اذلبھ،دحثی  1986ااسنلئ،اوب دبعارلنمح ادمح نب بیعش،ننس ااسنلئ،بلح،بتکم اوبطملاعت االالسمن ة

 167،ہحفص   8،دلج 5172ربمن 

3

 53،ہحفص  4،دلج 4069ابب یف ارمحلة،دحثی ربمن ،  اتکب اابللس  داؤد، اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب  
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س  .6  ہن وہ :   ُمَعْصَفر ، ُمَزْعَفر ، ُمَوُرَ

اس اک   رعوبں یم ،ڈال رک ڑپکے رےگن اجےت یہ یم اخص مسق ےک زرد رگن اک وپدا ےہ سج وک اپن یا  ُعْصُفر

 وپدا ےہ وج ڑپکا رےنگن ےک اکم آات ےہ،اور زرفعان واحض ےہ۔  یا  رواج اھت۔َورس یھب

وج    اسیا  د  َورس یم   ای، زرفعان  ُعْصُفرڑپکا  ”    ای رگن  وک  اُس  ُمَوُرَساجےئ   ، ُمَزْعَفر   ، اِن    ُمَعْصَفر  ۔  “ اہک اجات ےہ 

 ۔ یہ نہپ یتکس   ڑپکوں اک رمدوں ےک ےئل اننہپ رکموہ ےہ ، وعرںیت 

 ےہ:  تی روا اہلل ہنع ےس  رض یلع  رضحت

َوَل  َساِجًدا   
ُ ْقَرآ 
َ آ  َوَل  َمِة 

َ
اْلُمَفُد اْلُمَعْصَفِر  َوََعْ   ِ ُ اْلَقُسِ لُْبِس  َوََعْ  َہِب 

َ
الُذ ِم  ََتَُتُ ََعْ  َراكًِعا    ََنَاِِن 

َن ًَتَبعَ  اُك ْْبُ ُعمْْثَ ُحَ
َ
 1ُه الُض

  اوگنیھٹ  "آپ ےن ھجم وسےن کرتہمج:

قش

  ی   ،زینایڑپکے ےننہپ اور رسخ مسک رگن ےک ڑپکے ےننہپ ےس عنم رفام  یےننہپ،

 ہن ڑپوھں۔"  رقآن یجم  دجسے یم   ایروکع  ہک یم

 اجےئ :   و رشعت ےساانتجب ایک   یع  .7

ےک انرفامن    اکرفوں اور اہلل اعتٰیل  یےئل ہک   ،اِسو رشعت اور مّعنت ےک ابلس ےس اانتجب رکان اچئیہ   یع   دہای ےس ز  دح

 اور اس ےس ومندومنشئ وہیت ےہ۔  ےہ  ہقیدنبوں اک رط 

 اک اراشد ےہ:  ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  یبن 

ُنَ ِعَباَد هللاِ  َم؛ َفا ِ
َنُعُ َك َوالُتَ ُّيَ ِمَي ا ِ ْيُسوا اِبْلُمَتَنُعِ

 2لَ

 ڑپےت۔"  ںیہن و رشعت یم اہلل ےک دنبے یع  کن و رشعت ےس وچب یک "یعرتہمج:

 

 

1

 167،ہحفص   8،دلج 5172ااسنلئ،اوب دبعارلنمح ادمح نب بیعش،ننس ااسنلئ،ابب اخمت اذلبھ،دحثی ربمن  

2

 ارلاسلة،  

م

سة
،دحثی اعمذ نب  2001اابیشلن،اوب دبعاہلل ادمح نب دمحم نب لبنح،دنسم االامم ادمح نب لبنح،ریبوت،ؤمس

 420،ہحفص  36،دلج 22105لبج،دحثی ربمن 
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 وقل ےہ:  اہلل ہنع اک یھب رمع رض  رضحت

 ْ ْہِل الُشِ
َنُعَُم، َوِزُيَ آ َ ْ َوالُتَ

ُ
ُك ُّيَ َِررَي َوا ِ

ْ
 1ِك، َولَُبوَس احل

 نیک "یعرتہمج:

 

  س وک اانپےن ےس وچب اور ر و رشعت ےس اانتجب رکو اور ُم
ِ
 ےننہپ ےس وچب۔"   شی ےک ل

 اجےئ:   ارِساف اور رّبکت ےس اانتجب ایک  .8

اجےئ،اِس ےئل    ارِساف اور رّبکت ےس رہب وصرت اانتِجب ایک  ےہ ہک اُس یم  ی   امہ یلعت   یا   ےک ہلسلس یم  ڑپکوں

 ےہ۔   وطبر اخص اِن دوونں اواصف ےس عنم ایک ڑپکوں یم ےنملسو هيلع هللا ىلص  میرک  ہک یبن

 اک اراشد ےہ:  اہلل اعتٰیل  یم می رقآن رک 

هُ َّيَبِن آ َدَم ُخُذوا  
نَُ ُفوا ا ِ ُُبا َوَل ترُْسِ ْ ِعْنَد ُكُِ َمْسِجد  َوُُكُوا َواْْشَ

ُ
ِفَي ِزیَنَتُك  2 َل ُُيُِبُ اْلُمرْسِ

اینپ  دجسم یم   ! بج یھباور ویٹیب  "اے آدم ےک وٹیب رتہمج:   وت  اور    ینعی اک اسامن )  وخامنشئ  آؤ  ابلس مسج رپ( ےل رک آؤ 

 رکات۔"   وضفل رخچ ولوگں وک دنسپ ںیہن روھک ہک اہلل اعتٰیل   دایتم رکو۔  اور وضفل رخچ  اھکؤ ویپ

 اراشد ےہ :  یھب  اکملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

ْ ُُيَالِْط 
َ

ُقوا َواْلَبُسوا َما َل
َ
ُُبا َوَتَصُد ْو ََمِیلٌَة ُُكُوا َواْْشَ

َ اٌف، آ  ْْسَ  3ُه ا ِ

(ہن اشلم   دنگیگ  ااجزت ےہ (بج کت ہک ارِساف اور رّبکت )ک   صہق رکو اور ڑپکے ونہپ )یہمت  اور "اھکؤ ویپرتہمج:

 وہاجےئ۔" 

 

 

 

1

ابب رحتمی اامعتسل اانء اذلبھ،دحثی ربمن  و زتنی،   اتکب اابللس  وپری،ملسم نب اجحج اریشقلی،حیحص ملسم، اشینل  

 1642ہحفص  3،دلج 2069

2

 31: 7االرعاف   

3

  ،

م

 ن ة
 ام   ابب ،  اتکب اابللس  ، 2001انب امہج،اوب دبعاہلل دمحم نب زیدی،ننس انب امج ة،ریبوت،دار اایحء ابتکل ارعلب

م
ئ  

اسبل ام ش

 

 

خ
م
 ن  ااطخک رسف او 

م

 1192ہحفص  2،دلج  3605،دحثی ربمن  لة
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 ےک اطمقب وہ :   یثیح  .9

یم   سج ڑپکوں  رضور   رطح  انچب  ےس  ایِس  ی ارِساف  وجنکیس  ےہ  اور  لخب  یھب   رطح  رکان  اانتجب    ی رضور   ےس 

ا   عی ےہ،رش ےن    رتک رکدے،ًالثم اہلل اعتٰیل  وک یھب  یثیح  ااسنن اینپ  سج ےک ےننہپ یم  ایک  ابلس دنسپ ںیہن  اسیےن 

  س ز   یوتعس د 
ِ
 ۔ نت رکان اچئیہ  بیےہ وت اُس ےک اطمقب رکش اداء رکےت وہےئ ااھچ ل

 اک اراشد ےہ:  ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

َثَ 
َ ى آ  ْن رَيَ

َ ُُيُِبَ آ َ ُنَ هللُاَ  1 ِنْعَمِتِه لََعَ َعْبِدهِ ا ِ

 ۔" یھکیتمعن اک ارث دنبے رپ د ہک اینپ اس ابت وک دنسپ رکےت یہ اعتٰیل"اہلل رتہمج:

 :   وہ   ا اصف ھتس ابلس   .10

 ےہ۔   ید  و یلعت یقلت  ےہ اور اِس ک  ےن دنسپ ایک عی وفص ےہ ےسج رش اسیا  ی اک اصف وہان ا  ڑپکوں

 : ایےن اراشد رفام  ملسو هيلع هللا ىلصسج اک رس رپادنگہ اھت،آپ  اھکی صخش وک د  یےن ا  ملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

ا ََيُِد ہَ 
ُمَ
َ  َذا َما یُْسِكُن ِبِه َشْعَرُه؟ آ 

 " اپات ہک سج ےس اےنپ ابولں وک امجےکس؟  ( ںیہن   ہویغ )ًالثم لیت زیچ  وکئ  یسیصخش ا   ی  ایکرتہمج: " 

 :  ای ےن اراشد رفام  ملسو هيلع هللا ىلصاھت۔آپ   ڑپکوں یم ےلیچک  وج ےلیم اھکی اور صخش وک د یا 

ا ََيُِد َہَذ 
ُمَ
َ  2َما یَُنُّقِ ِبِه ِثَیاَبُه؟ ا آ 

 " اپات سج ےس اےنپ ڑپکوں وک دوھےکس؟ ںیہن زیچ  وکئ  یسیصخش ا   ی  ایکرتہمج: " 

 

 

1

ة یلع دبعه اتکب االدب،  رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

م

من
ع

 

ی
،دحثی ربمن  ، أن ي  ی أرث   

 
ابب ام اجء ان اهلل اعتٰیل ی

 421ہحفص  4،دلج 2819

2

  ،

م

من ة
لعل
،دحثی انب ابعس،دحثی ربمن  2001ااحلمک،اوب دبعاہلل،ادتسملرک یلع انیحیحصل احللمک،ریبوت،دار ابتکل ا

 206ہحفص   4،دلج 7380
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 : صف دوم  

 و اواصف  اقمص  ابلس ک 

 : رضورت و ایمہ   ک   ابلس 

دن ےس   رضورت ےہ وج ےلہپ یہ  ایشئوخاشہ اور دیپ  ی رطف تمعن ےہ،ااسنن ک یظع  یا   ک  اہلل اعتٰیل   ابلس

اور ویہ  دقریت  ہنیعتم  اجدناروں ےک دبن رپ یہ  رگیدےہ۔  وہئ  اس ےک اسھت یگل اور   یرسد   ان ک  ابلس وموجد ےہ 

  اور اجدنار یم  اک اامتہم یسک  ےہ۔رتس وپش  اک ببس یھب  تنیےہ اور ان ےک امجل اور ز  یھب  عیےس افحتظ اک ذر   رگیم

ا ےئ وصخمہص ک ےہراھک ایگ   رطفت یم  اسنن کانتج اامتہم ا  اانت ںیہن

 

ض
ع
  وعض دورسے اجونروں ےک دبن یم  ۔اہتبل ا

  ےس ان ےک رتس وپش  ہقیدورسے رط  رپدہ،ںیہک عیدم ےک ذر   ،ںیہکےہ ہک وہ ابلکل ےلھک ہن ریہ  ئگ  اس رطح رھک 

 ۔ ےہایگ اکااظتنم ایک

ا   ےہ ہک اہلل اعتل   وصخیص   ی  ااسنن ک   رصف   ،ہکلبایرفام  ںیہن   مسق اک ابلس یعتم   یہ   ی ےن اس ےک ےئل 

  ےک اطمقب رشع  اچتہ و رمض   مسق اک ابلس اینپ یھب   ےہ ہک وہ یسک رااسنن سج مسق اک ابلس اننہپ اچاتہےہ،اےس اایتخ

 ۔ رفامدےئ یہ  ےن رہ مسق ےک ابلس ےک ااظتنامت یھب نت رکے،اہلل اعتٰیل  بیرہ رک ز دحود یم

اک ومعمل  یاپدنب  دحود ک  وہئ  رقمر ک  ک  اعتٰیل  اہلل رہ    یتمیق  ای  ےک اسھت رہ رطح  اور  ابلس انہپ اجاتکس ےہ 

وہ رشع ہک  ااجزت ےہ  وک  ولوگں  زامےن ےک  رہ  اور  اانپ دنسپ  دحود یم  العےق  رےتھک وہےئ  وک وحلمظ  ابلس    ہدیااکحم 

اویل   یہی۔اامعتسل رکےتکس یہ اک دح درہج اامتہم اھت،اس وک رضور   یم  یگزدن  نج ک  ءوہج ہک اتم ےک    ی اابتِع تنس 

 ۔ ایےن اامعتسل رفام  ملسو هيلع هللا ىلص سج وک روسل اہلل  ںیابلس اامعتسل رک اھجمس ہک رصف ویہ  ںیہن

ا   درالص اور وہیت   ریہ   ریتہ  وہیت  یلیدبت  اراقتء ےک اسھت اسھت اس یم  ےہ ہک دمتن   زیچ  یسیا   یابلس    ےہ 

ارث    ونیع   ابلس ک  یھب   ںیزیچ   یاور ضعب دورس   توصخیص   ئ رغجاایف  رطح العوقں ک  ،ایسرےہ یگ رپ  اور وعض عطق 

وقم اک ابلس    ایالعےق   یسک  ایوہ، ںاسکیاک ابلس    ولوگںےک    داین  ی ہک اسر  نکمم ںیہن  یھب  یےئل   ،اسیہ  ریتہ  ادناز وہیت

 راہ وہ۔  یہ  یےس ا  ہشیمہ

اوصل اور ااکحم   ےسیاہتبل ا  ایک اخص مسق اور اخص وعض ےک ابلس اک ااسنن وک اپدنب ںیہن ےن یسک االسیم عی ےئل رش اس

 ےہ۔  اجیتکس ک  یرہ زامےن اور رہ ہگج وہستل ےک اسھت اپدنب  نج ک  یہ  دےیئ
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ابرے یم  االسم و وضاطب اتبےئ یہ   ےن ابلس ےک  اوصل  ک   وج  و وضاطب  اوصل  رکےت وہےئ    ی اپدنب  ان 

  اجزئ و ابمح ےہ۔ یھبااسنن سج مسق اک  
ً
االسلم  ےس مسق اھک رک اہک ہک    ےن آدم و وحا ہیلع  نطیش  بج ابلس ےنہپ اگ وہ رشع

ےہ۔وہ اور    ےن عنم ایک رب اعتٰیل  انہک امن ول اور اس درتخ اک لھپ اھک ول سج ےس یہمت ا وخاہ وہں اور ریم  اہمترا ریخ یم

رکدہ درتخ اک لھپ ھکچ   آےئگ اور اہلل ےک عنم  دنمش ےک اھجےسن یم رمسق ااھٹےن واےل اکمر و یع  یب  اینت یویب ان ک

رک ان ےک ادنر    کی دہعف اانپ آپ اگنن د اور وہ ےگنن وہےئگ۔یلہپ  ۔اس وتق ان دوونں ےک مسج ےس تنج اک ابلس ارت ایگ یل 

تنج ےس    ےن اںیہن   ن طیش   ںی۔   وتپں اک اہسرا یل وک اپھچےن ےک ےئل دروتخں ےک  بیگنہ   تفص ےن اینپ  یرطف  ک  ایح

اک ااسنن رپ   نطیش  یےئک ےئگ ےھت۔  ا دیپ رکےن ےک ےئل یہ ررپ وکسن اایتخ  اگل ابت ےہ ہک وہ زنیم ی ۔نکیلایولکنا د

رصموف   وکشش یم بت ےس اب کت ایس نانبان اھت۔طیش  بس ےس الہپ وار اھت سج اک دصقم ااسنن وک بہنہ اور ےب ایح

 ےس انب آدم رپ ےلمح رکات الچ آراہ ےہ۔  ں وقیےہ اور وہ فلتخم رط

ن اک ابلس  ۔ اس ےن ااسناچل یلچ  بیرپرف   ہیفخ یےک ےئل ا  تفص ےننیھچ ک  ےن ااسنن ےس ایح  نطیش   اس

   ارتواےن ک

ف

 اجبےئ اےس ان 
ب 

ووں

 

ب

 

س
   نی وج اس ےک دصقم اک ز  ای ےس اعتمرف رکوا  

ف

 اثتب وہےئ۔ان 
ب 

ووں

 

ب

 

س
وہج ےس    ک   

وقت  ک  تنی وز  بی ،زےک اجبےئ بیگنہ  ابلس رتس وپش اواھچ نپ،اور  نب    ک  اجبےئ ےب وہدیگ   ک  ی  اجبےئ  العتم 

  بہنہ وعرت رمد ےک اسےنم آیت  مین  ی ونسر بج نب کن۔یک ایےک ےئل اس ےن وعرت وک اانپ آہلِ اکر انب  بیگنہ   نتف ۔ایگ

ابووجد قتم  وت رمد  ک  ےہ  وہاجات ےہ۔   وخاشہ یم   وہےن ےک وعرت  ا   ابلسرگاتفر  ز  یاک  ز  بی دصقم    یھب   تنی و 

اور وخب وصرت انگل زین  ئگ   ک  عی ود   زیچ   ی  رطفت یم   ےہ۔ااسنن ک  اننب  وہ وخب وصرت  وخب وصرت    ےہ ہک 

 وک دنسپ رکات ےہ۔  وںزیچ

ذر   ک  رمد اور   اک احلم یھب  ایمہ  دہای احلص رکان ز  تنیوز   بیز   ےعیتبسن وعرت ےک ےئل ابلس ےک  ےہ 

اور اس ک  یھب  ںی ےہ۔  ئگ  رھک   وعرت ےک ےئل اخص وتعس یھب   یھب  االسم یم اتک  زن  وعرت انزک ادنام ےہ 

 تہب ےس ولازامت اجزئ رقار د  رگی اور انبؤ اھگنسر ےک د  راتی رظن ابلس،ز  ےک شیپ 

ئ

رتبغ    اتہک رمد ک  ےئگ یہ  ی 

  تعیبط   وعرت ک زیناور رسور احلص رکے۔ ،اشنط،اتزیگرطح رےہ اور رمد وعرت ےس تنیکس ی رطف وپر اس ک

  یھب  ےقیےہ اور اس ےک ن ےئن رط  رطف املئ وہیت  رکےن ک  راایتخ تنیوز بی ےہ ہک وہ ز ئگ  ابت رھک  ی یھب یم

ک  وعرت ےہ۔  رکیت  داجیا  ابلس  ےئل  ز   بیز  ےک  رگن    تنیو  اسدہ،وھپدلار،رہ  وہ  انچہچن  ےہ  اجزئ 

 ےہ۔  ےک ےنب وہےئ ڑپکے نہپ یتکس اور لکیمیک یسک ای ،اونیمشی،رےک،وسیت
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ا   ،ان وخانیت   ایرمد وہں    ہگج درتس نکیل  اک وخب وصرت وہان اینپ  ابلس   ابلس اننہپ نج یم   ےسیےک ےئل 

اپ ک  ایاجےئ    ایربکت  ز  یم  وخانیت  ی رمیب   ی۔وہ،درتس ںیہن  ہوپدیش  تین  رہشت  وہ رفنمد    وہیت  دہایوصخًاص  ہک  ےہ 

  ںیہن   ی رخچ رکان ڑپے وت اس ےس در   امل یھب  ریثک  ۔اس ےک ےئل ارگ اںیہن یہ  اور رپٹن واےل ڑپکے تنہپ   انئزیڈ

 ۔ ابلس درتس ںیہن  ےس انہپ ایگ   تین اک ہکس امجےن ک  ۔دوتل،نسح اور وخش ابلیس رکںیت

 ےک اقمص:   ابلس 

لیوابلس  اک آغز رضحِت    نَبیییَِّنا َو َعلَْیہی الصَّ
Oّ اّٰللہ لََعی ََلمُ ُۃسییُِّدنا آدم َصِفی ےس وہا۔ بج    َوالسَّ

ََلم آپ   السَّ ََلم ابلس آپ    یاور    ای لھپ اھکےن ونممہع َدرتخ اک     َعلَْیہی  السَّ َعلَْیہی وت آپ    ایگ   ےس ےل یل    َعلَْیہی 

ََلم وُجد وک وتپں ےس اپھُچےن ک  السَّ
ُ
ربمن   تی آ  االرَعاف ک ۃُ وسر 8ےک اپرہ  رقآِن یجم  ہک اسیج رفامئ  رَتیک  ےن اےنپ و

نٰمح   یم 22
َ
ُ اےئ ر

 

 خ
َ
َوَجُل  ےہ  :     ناک رفامِن اعاشیل َعُزَ

ةِ  َُنَ
ْ
َرِق اۡل َما َِمْ ُوَ ِصٰفِن َعلَْْیِ َجَرَة َبَدْت لَُهَما َسْوٰاُُتَُما َو َطِفَقا َُيْ

َ
ا َذاَقا الُش  1َفلَُمَ

 ےک ےتپ اٹپچےن    لھک ںیئگ  ںیزیچ  رشم ک  اھکچ ان رپ ُان ک  "رھپ بج اوہنں ےن وہ ڑیپرتہمج:  

م

َ
ّ

 

 
اور اےنپ دبن رپ ج

 ےگل۔"

ہک ک ِتیآ اِس
َ
 ےہ:  ں ی اخزن یم  ،ریسفتِریسفت  ابُمر

 یم

م

َ
ّ

 

 
لیورضحِت  "ج  نَبیییَِّنا َو َعلَْیہی الصَّ

Oّ اّٰللہ لََعی ََلم  ُ ُۃسییُِّدنا آدم َصِفی اک ابلس اننخ اک اھت   َوالسَّ

  وپش وت ان ےک دَبن اظرہ وہ ےئگ  اور اوہنں ےن اریجِن  ایرگم بج َدرتخ ےس ھچک اھک

م

  یوع رکدرش ےک وتپں ےس َس

 
ّ

م

حت

  ی

وہ ڑپکوں ک اِس ابت رپ َدلیل  ِتیآ   ی ےہ ہک    یم  ایس   دیامدنن وہ ےئگ ۔ زم  ہک  ہک 
َ
  الھک رانہ    ابُمر

م

َس اک  اِنب آدم  ےہ ہک 

۔      ہدیاندنسپ و وحا    یہی ےہ  ََلموہج ےہ بج رضحت آدم  السَّ   ک   َعلَْیہی 

م

َس )   رپ ےلھک  وت    ( اظرہ وہئ رُبائ   ینعی ابقتح 

  اپھُچ یل  ی اوہنں ےن دلج

م

۔"ےس  اانپ َس

2

 

 

 

1

 22:  7وسرہ ارعاف  

2

من ة، ادغبلادی،العء ادلی یلع نب 
لعل
 84ہحفص   2ء،دلج 2004 دمحم نب ابامیہ،ریسفتِ اخزن،ریبوت،دار ابتکل ا
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  س ےک دو بے دصقم ولعمم وہےت یہ  میرک  رقآن 
ِ
 :  ےس ل

 ولّمجت۔  تنی(ز2۔)وک اپھچان(رتسِ 1)

 ےہ:   اعتٰیل ی ہک اراشد ابر اسیج

ْ َوِریًشا
ُ

اِري َسْوآ ِتُك ْ لَِباًسا ُّیَ
ُ

ْلَنا َعلَْیُك ْۡنَ
َ  1َّيَبِن آ َدَم َقْد آ 

ےہ وج اہمترے مسج ےک ُان وصحں وک اپھچےکس    ! مہ ےن اہمترے ےئل ابلس انزل ایکاور ویٹیب  اے آدم ےک وٹیب ":  رتہمج

 " ےہ۔  یھب عی اک ذر  سج اک وھکانل رُبا ےہ اور وج وخامنشئ

 : ےتھکل یہ یم  ریسفت  ک تیاس آ  انب ریثک العہم

۔ ابلس وت وہ ےہ سج ےس ااسنن  یھب  شیدالات ےہ ہک اس ےن ابلس ااترا اور ر   د ایاانپ ااسحن    اہلل اعتٰیل  ںاہی"

  ےس ےہ اور اثن  زدنیگ  ت ایروقن اور امجل ےک انہپ اجےئ۔ اول وت رضور   تنی وہ ےہ وج وطبر ز  شیاانپ رتس اپھچےئ اور ر

ر  دیتایز و وخش ابلیس  یہ  ےک یھب  وپاشک  ی اور اظرہ  یہ  امل ےک یھب  ےک ینعم  شیےہ۔  ۔  یہ  ےک یھب  اور امجل 

این )رض( ےن  اامہم  اوب  یل   رضحت  وہ نہپ  )  ایرفام   رکہت ےتنہپ وہےئ ہکبج ےلگ کت  ما  داع  کساِن  الذی  هللا  احلمد 
ےن رضحت رمع نب اطخب )رض( ےس انس ےہ رفامےت    ( رھپ رفامےن ےگل یماواری به عوریت و اجتمل به یف حیایت 

داع ڑپےھ    ی  ڑپکا ےنہپ اور اس ےک ےلگ کت ےتچنہپ یہ  وآہل وملس( اک اراشد ےہ وج صخش این  اہلل ہیلع ےھت ہک روسل اہلل )لص

اور   یھب یم  آاجات ےہ زدنیگ افحتظ یم اور اہلل ک انپہ یم اہلل ک ،رھپ رپاان ڑپکا راہ ہلل دے دے وت وہ اہلل ےک ذہم یم

ا   ےہ رضحت یلع   دنسم ادمح یم(  ہویغ  انب امہج   ی )رتذم   دعب از رمگ یھب  ا   ی ےن  درمہ وک    رکہت نیت   ی ونوجان ےس 

احلمد هللا الذی رزقن َم رّيش ما  ) داع ڑپیھ  یاور اےس انہپ بج وچنہپں اور ونخٹں کت اچنہپ وت آپ ےن   ا دیرخ
  )لص روسل    اےس آپ ےن    ےن وپاھچ ہک ایک   داع نس رک آپ ےس یسک   ی (  اجتمل به یف الناس واواری به عوریت 

از وخد اےس ڑپھ رےہ یہ   ای وآہل وملس( ےس انس ےہ ہک آپ اےس ڑپکا ےننہپ ےک وتق ڑپےتھ ےھت    اہلل ہیلع   ای ؟ رفام  آپ 

وو   یم
ق

م

لت
ا اےس وضحر ےس انس ےہ ابلس  وو  ی دورس  ک   یےن 

ق

م

لت
ا رعف ےس    ےک زب ےس یھب  یس   ی رقأت ابلس  ےہ۔ 

ےک دن   تماس ےس رماد ایق ربخ ےہ رکعہم رفامےت یہ اک ہلمج اس ک اور اس ےک دعب ڑپےنھ واےل اےس دتبما ےتہک یہ

انب رج  اگروں رپزیہ وہ ےہ۔  انب ابعس رفامےت یہ  ن امیا   ی اک وقل ےہ ابلس وقت  ی وک وج ابلس اطع وہاگ  لمع    ےہ۔ 

اہلل ےک ڈر    ےہ۔ دبعارلنمح ےتہک یہ  رابن  رماد اس ےس تیشم  وہ ےتہک یہےس سنہ ھکم وہات ےہ، رع  اصحل ےہ اور ایس 

 

1

 26:  7االرعاف   
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بس ھچک    ی ہکلب رماد    دورسے ےک الخف ںیہن   یا   لک اوقال آسپ یم   یےہ۔    ی  رکان ابلس وقت  رتس وپش  ےس اینپ

رضحت نسح ےس    یم  تی روا  دنس وال  یعض   ی۔ ا یہ بی رق بیرق   رگید   ی اور ابمہ    لج   یلم  ںی بس زیچ  ی ےہ اور  

د  ں یڈنھگ  رپ لھک   ی ربنم وبن  وک ےن رضحت امثعن نب افعن )رض(    رموقم ےہ ہک یم  اس    اھکی اک رکات ےنہپ وہےئ ڑھکا 

ابز اور وبکرت  امر ڈاےنل  اہلل ےس ڈرو    ایاممتعن اک مکح دے رےہ ےھت۔ رھپ آپ ےن رفام  ک  ی وتق آپ وتکں ےک  ولوگ 

اہلل )لص   ۔ یمرکےن یم   اکان وھپیساور ےکپچ ےکپچ   یم  ںویگوپدیش   وصخًاص اینپ وآہل وملس(    اہلل ہیلع  ےن انجب روسل 

اچدر    ک  ایس  رکے اگ اہلل اعتٰیل  ہےس وپدیش  ہرفامےت ےھت ہک وج صخش سج اکم وک وپدیش  نےس انس ےہ آپ مسق اھک رک یب

اس ےس    ای اور رفام  التوت ک  ک  تی آ   اور ارگ دب ےہ وت دب۔ رھپ آپ ےن ایس   ےہ وت کین ڈال دے اگ ارگ کین  اس رپ العین 

ےہ ہک رضحت امثعن ےن ہعمج ےک دن ربنم رپ وتکں ےک لتق   ی رصف اانت رمو یم ثیدح حیحص ےہ۔ اہں   رماد وخش یقلخ

۔" ایرکےن اور وبکرتوں ےک ذحب رکےن اک مکح د

1

 

 : ےتھکل یہ اور ہگج انب ریثک  یرطح ا  ایس

ا ء وصخمہص وک اپھچےل اور    تنیےہ اور ز تیوک مکح د  ےک نیل  تنیز "اہلل اعتٰیل

 

ض
ع
ےس رماد ابلس ےہ اور ابلس وہ ےہ وج ا

 ۔  ہوج اس ےک وسا وہ ًالثم ااھچ ڑپکا ویغ

ف  ونہپ وہ تہب اےھچ اور تہب اپک اص  اجون اور اںیھن  ی ڑپکوں وک رضور  ےہ دیفس  یم ثی اور دح یا  ننس ک  

ا   ی دار  ےہ ہک رضحت میمت  ی رمو  یم   اےنپ رمدوں وک نفک دو ۔ ربطان  یم   ایہن  یہ ا   یےن    ی دیزہار وک رخ   یاچدر 

 رکےت ےھت۔   منزوں ےک وتق اےس نہپ یل  یھت

ا   نکیل  ابعس اک وقل ےہ وج اچہ اھک وج اچہ پ   انب   ےہ اھکؤ ویپ   یم  ثیرموفع دح  ی دو ابوتں ےس چب ارساف اور ربکت۔ 

اور ڑپوھ نکیل اور ارساف ےس ےتچب روہ اہلل اعتٰیل  صہق یھب  ونہپ  ارث    دنسپ رفامات ےہ ہک اینپ  رکےت روہ اور ربکت  تمعن اک 

ےس روک۔"   ےس اور وخد منئاھکؤ اور ونہپ اور صہق رکو اور ارساف  یہ  ےت۔ آپ رفامےھکیاےنپ دنبے ےک مسج رپ د

2

 

  س ک  یم  تایآ  اِن
ِ
  س اک الص دصقم ”مسج اک رپدہ“ ےہ،اور    ےہایگ  ایاتب   یےک اسھت اسھت    ایمہ   ل

ِ
ہک ل

  س ک  یےہ۔ا   عیذر   اک یھب  اور وخامنشئ  تنیابلس ااسنن ےک ےئل ز   اسھت یہ
ِ
  ی ہک وہ    اچئیہ  تفص وہن  ی  اےھچ ل

 

1

 263ہحفص   2،دلج  2006انب ریثک،امعد ادلی،ریسفت انب ریثک،الوہر،ہبتکم دقوہیس،  

2

 270ہحفص   2انب ریثک،امعد ادلی،ریسفت انب ریثک،دلج   
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اُس ےس    ئگ   ک   یقلت   یم  ثیدح  داعء سج ےک ڑپےنھ ک   ی ا   ڑپکے ےننہپ ک   ےئن دوونں دصقم وپرے رکے۔ ےہ 

 ےہ:   ی۔داع دو اقمص ولعمم وہےت یہ  یہی یھب

ُل ِبِه یِفْ َحَیایِتْ  جَتَُمَ
َ َواِرْي ِبِه َعْوَریِت، َوآ 

ُ ِذْي َكَساِِنْ َما آ 
َ
ِ اُل َ َْمُد لِِلُ

ْ
 1احَل

ا   ےک ےئل یہ  اہلل اعتٰیل  ںیفی"امتم عترتہمج:     س انہپ  اسیسج ےن ھجم 
ِ
ذر   ایل وہگجں وک    اےنپ رتس ک  یم  عیسج ےک 

 احلص رکات وہں۔"  یھب  تنیآراشئ اور ز   یم زدنیگ اینپ یم  عیاپھچات وہں اور اس ےک ذر 

نج وک وپرا رک ےک    اقمص یہ ےہ ہک ابلس ےک بے دو یہ  ابت رصاتح ےس ولعمم وہیت ی  داع ےس یھب اس

ےہ ہک اس ےس مسج اک وہ ہصح پھچ اجےئ سج   یےس الہپ دصقم وت    ابلس الہکاتکس ےہ ان اقمص یم  ابلس،رشع وکئ

اور ابلس اک دورسا دصقم    ایرقار د   ی ےن رضور   عی ےک اپھچےن وک رش واال    تنیےہ ہک بسح ااطتستع ابلس ز   یےہ 

 وہ۔  یھب

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 450ہحفص  5،دلج 3560،دحثی ربمن   ملسو هيلع هللا ىلص  داعء ایبنل ادلوعات، ابب یفاتکب رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

18 
 

 صف وسم: 

 اک ابلس   ملسو هيلع هللا ىلصمی رک   یبن

 : ت لیصفت   اثتب ڑپکوں ک   ےس ملسو هيلع هللا ىلص می رک   یبن 

 :   امعہم 

 اک بلطم :   امعہم 

ےک رسکہ ےک اسھت ڑپاھ اجات ےہ۔  نیع  امِعہم

1

 

 ےہ:  ی  یعت  ی غل ک امِعہم

ِورًيا 
ْ
ِس َتك

آ ْ ( لََعَ الُرَ
ُ
ِذي یُالَُث )یُلَُف

َ
َِباُس اُل

 2اللُ

 یم "امعہم رتہمج: 

م

ت

 

  س وکاہک اجات ےہ وج رس رپ یپ  لُغ
ِ
 اجات ےہ۔"   اٹیپل لکش یم  ک اُس ل

 اک رگن :   امعہم 

 فلتخم روگنں اک امعہم اننہپ اثتب ےہ:  ےسملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

 (رُسخ امعہم4(زرد امعہم)3)امعہم(دیفس 2امعہم ) ہ(ایس1)

 امعہم :   اکال 

 اکال امعہم ےتنہپ ےھت۔  ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

 

 

1

 روسل اہللملسو هيلع هللا ىلص،دلج   

م

،ابب ام اجء یف امعمة

م

 ارشلفن ة

م

طت عة
م
ل
 166ہحفص  1ااقلری،یلع نب دمحم،عمج اولاسلئ،رصم،ا

2

،دلج  

م

وون االالسمن ة

ئ

ب

 

س
ل

،اوكلتی،وزارة االواقف وا

م

ن ة

م

 اوكلی ب

م

ھن ة
فق
ل

 ا

م

 300ہحفص  30اوملوسعة

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

19 
 

 ےہ:   تیاہلل ہنع ےس روا  اجب رض  رضحت

َم الَفْتِح َوَعلَْیِه ِِعَاَمٌة َسْوَداءُ  َة َّیْ
َ ُ
ِبُُ ملسو هيلع هللا ىلص َمك  1َدَخَل الُنَ

اہلل    رتہمج:" رپ ہکم ّرکمہم یم   حتفملسو هيلع هللا ىلص روسل  آپ    ہکم ےک ومعق  رپ ایس  ےکملسو هيلع هللا ىلصدالخ وہےئ وت  امعہم    ہرس ابمرک 

 " اھت۔

 : رفامےت یہ  ثیرطح رضحت رمعو نب رح ایس

ْیُت 
َ ْرََخ َطَرَفَها َبْيَ َكِتَفْیهِ َرآ 

، َوَعلَْیِه ِِعَاَمٌة َسْوَداُء َقْد آ َ ِبَُ ملسو هيلع هللا ىلص لََعَ اْلِمْنَْبِ  2الُنَ

رپ شت  ملسو هيلع هللا ىلص ےن وضحر    "یم   رتہمج:   د  یوک ربنم  رپ ایس  اھکیرفام  دوونں    ہ اور آپ ےک رس ابمرک  امعہم اھت سج ےک 

 وہا اھت۔"  ای انکروں وک آپ ےن اےنپ دوونں دنکوھں رپ اکٹل

 امعہم :   دیفس 

 ےتنہپ ےھت۔  امعہم یھب دیفس  ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

 ذرک ےہ:  یم  تیروا  یا 

ْدََنُه  
َ  
ْْحَِن َقِد اْعَتُمَ ِبِعَماَمة  ََمْ َكَراِبيَس َسْوَداَء، َفأ ْصَبَح َعْبُد الُرَ

َم ثُُمَ  َوآ َ
 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ

َ
ُ َصُّل ِبُ الُنَ

َذا 
َ
: »َہك

َ
َو َذلَِك َوَقال ْو ََنْ

َ َصاِبَع آ 
ْرَبَع آ َ

َ ْرَسَل َِمْ َخْلِفِه آ 
ََمُه ِبِعَماَمة  َبْیَضاَء، َوآ َ َّي اْْبَ َعْوف   نََقَضُه َوَِعُ

ْحَسُن 
ْعَرُب َوآ َ

ُه آ َ
نَُ  َفا ِ

 3اْعَتُمَ

ارلنمح  رتہمج:   دبع  رض "رضحت  وعف  ا   نب  اک  رگن  اکےل  ےن  وہا    ی اہلل ہنع  انہپ  امعہم  اک  اھت  رھکدرے ڑپکے 

اور رھپ ُان ےک رس رپ دیفس   ای الب  بی اےنپ رق   ُاںیہن   ےنملسو هيلع هللا ىلص آپ  ملہ ھچیپ   اور ُان اکامعہم وھکال 

َ

 

ش
اُس اک  اور    امِعہم ابدناھ، 

 

1

 اوسلداء   ابب ام اجء یف  ، ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

م

دحثی ربمن  ، اامعلمة

 277ہحفص  3،دلج 1735

2

 54ہحفص  4،دلج 4077ابب یف اامعلمئ،دحثی ربمن ، س اتکب اابلل اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  

3

،دحثی ربمن ، اتکب انتفل و االملمح  ااحلمک،اوب دبعاہلل،ادتسملرک یلع انیحیحصل احللمک،  

م

ة

 

ہحفص   4،دلج 8621دحثی اب وعای

582 
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: اے انب   ایرفام   ےنملسو هيلع هللا ىلص :،رھپ آپ  ای اور رفام ایدقمار ےک باب وھچڑ د ک  بیرق  بیاس ےک رق  ای  ںاجبن اچر اویلگن ک

 ااھچ اور وخوصبرت ےہ۔"  تہب یہ   یوعف! اِس رطح ےس امعہم ابدناھ رکو ، اِس ےئل ہک  

 امعہم :   زرد 

 : اہلل ہنع رفامےت یہ دبع اہلل نب رفعج رض رضحت

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعلَْیِه   هللُاَ
َ
ْیُت َرُسول

ْعَفَراِن ِرَداٌء َوِِعَاَمٌة َرآ َ اَبِن َمْصُبوَغاِن اِبلُزَ  1ََثْ

دو زرفعان یم  ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  ےن یبن  "یم  رتہمج:   اور دورسا ڑپکا   ڑپکااچدر یھت  ی،ا اھکید  رےگن وہےئ ڑپکوں یم  وک 

 امعہم اھت۔" 

 ذرک ےہ:  یم  تیاور روا  یا 

ُنَ اْْبَ  
َ ْسلََم،آ 

ْفَرِة َفِقیَل  ََعْ َزْید  یَْعِن اْْبَ آ َ  ََتَْتِلَئ ِثَیاُبُه َِمَ الُصُ
ْفَرِة تََحَُ ُِعََر،ََكَن یَْصُبُغ حِلَْیَتُه اِبلُصُ

 ْ
َ

یَْصُبُغ ِِبَا،َوَل َم 
َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُا 

َ
ِ َصُّل هللُاَ  

َ
ْیُت َرُسول

َرآ َ  ِ
ُ
ِن ا ِ  

َ
َفَقال ْفَرِة  اِبلُصُ َتْصُبُغ  َِلَ  ٌء  لَُه  ْن ََشْ

ُ
یَك  

لَْیهِ  َحُبُ ا ِ
 ِِعَاَمَتُه آ َ

َها تََحَُ
 2 ِمّْنَا،َوَقْد ََكَن یَْصُبُغ ِثَیاَبُه ُُكَُ

زرد وہےت ےھت وت   ہک ان ےک ڑپکے یھب  وک زرد رگن رکےت ےھت،تح  داڑیھ اہلل ہنع اینپ "رضحت انب رمع رض رتہمج: 

ہک آپ    اھکیوک د  ملسو هيلع هللا ىلص ےن روسل اہلل  ہک یم   ایرےتگن وہ؟وت اوہنں ےن رفام  ں ہک آپ زرد رگن ےس یک  ان ےس اہک ایگ 

اس    ملسو هيلع هللا ىلصآپ    اھت اور یھبک رگن دنسپ ںیہن  وکئ دہایوک اس ےس ز  ملسو هيلع هللا ىلصزرد رگن ےس راگن رکےت ےھت اور وضحر ارکم  

 ۔"کت ہک اانپ امعہم یھب  ںاہیراگن رکےت ےھت،  ےس اےنپ اسرے ڑپکوں وک یھب

 ذرک ےہ:  یھب ں ی یم  تیروا  یا 

َة   ِِب ُہَررْيَ
َ ْصَفُر  ََعْ آ 

ْصَفُر َوِرَداٌء آ َ
ِیٌص آ َ

َ
َم، َوَعلَْیِه َق

ُ َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُاَ
َ
ِ َصُّل  هللُاَ

ُ
:َخَرَج َعلَْیَنا َرُسول

َ
َقال
 3َوِِعَاَمٌة َصْفَراءُ 

 

 

1

 209ہحفص   4،دلج 7395دحثی انب ابعس،دحثی ربمن ، اتکب اابللس  ااحلمک،اوب دبعاہلل،ادتسملرک یلع انیحیحصل احللمک،  

2

 ووغ ابرفصلة،دحثی ربمن ، اتکب اابللس  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  
صت
م
ل

 52ہحفص  4،دلج 4064ابب ا

3

 385ہحفص  34انب اسعرک،اوبااقلمس یلع نب انصحل،اترخی النب اسعرک،دلج  
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 :  اہلل ہنع رفامےت یہ رض ہریاوبرہ  ان دیس رضحت

اچدر اور زرد رگن اک امعہم    ، زرد رگن ک صیمق اپس لکن رک آےئ ،آپ ےن زرد رگن ک امہرےملسو هيلع هللا ىلصمیرک  "یبنرتہمج: 

 رفام بیز

 
َ

م

 وہا اھت۔"   ایت

 دار امعہم:   ی داھر  رُسخ 

 اثتب ےہ۔   دار امعہم اننہپ یھب ی ےس رُسخ داھر ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

 : اہلل ہنع رفامےت یہ اسن نب امکل رض رضحت

  ِ  هللُاَ
َ
ْیُت َرُسول

ِْت اْلِعَماَمِة َرآ َ
َ
ْدَخَل یََدُه َِمْ َت

َ 
 َوَعلَْیِه ِِعَاَمٌة ِقْطِریٌَُة، َفأ

ُ  
أ َم یََتَوُضَ

 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ
َ
َصُّل

ْ یَْنُقِض اْلِعَماَمَة 
َ

ِسِه َوَل
َم َرآ ْ

َ
ََسَح ُمَقُد

َ
 1َف

ر   ملسو هيلع هللا ىلصآپ   ،اھکیرکےت د  وکووض ملسو هيلع هللا ىلصمیرک   ےن یبن   "یم   رتہمج:  
قِط
واال رھکدرا( امِعہم انہپ وہا    ںی)رسخ داھر ی ےن 

 ۔" ایےک اےلگ ہصح اک حسم رفام رسےس اانپ اہھت دالخ رفامرک امعہم وھکےل ریغب   اھت،آپ ےن امعہم ےک ےچین

 : ےک اورپ اننہپ اچئیہ   وک وٹپ   امعہم 

 ۔ ےہ اورپ اننہپ اچےیہ  وٹپ وک ہشیمہ  امعہم

 : اوب رفعج نب دمحم نب راکہن اےنپ وادل ےس لقن رکےت یہ رضحت

َم،
َوَسلَُ َعلَْیِه   ُ هللُاَ  

َ
َصُّل  ُ ِبُ الُنَ َعُه  َفََصَ َم 

َوَسلَُ َعلَْیِه   ُ هللُاَ  
َ
َصُّل ِبَُ  الُنَ َصاَرَع  ُرََكنََة  ُنَ 

َ     آ 
َ
َقال

َم یَ 
ُ َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُاَ

َ
ِ َصُّل  هللُاَ

َ
كَِي اُرََكنَُة:ََسِْعُت َرُسول ُنَ َفْرَق َما َبْیَنَنا َوَبْيَ الُمْشِ :ا ِ

ُ
لَعَماِئُم  ُقول

نِِس 
َ
 2لََعَ الَقال

 

1

ھا رة  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  

لط

،دحثی ربمن  ابب احسمل ، اتکب ا

م

 36ہحفص  1،دلج 147یف اامعلمة

2

 یلع االقلسن،دحثی ربمن ،  ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

م

  3،دلج 1784ابب اامعلمة

 300ہحفص 
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ہک    ۔رضحت راکہن رفامےت یہ ایاھچپڑ د  وت آپ ےن اںیہن  ک  اسھت تشُک   ےکملسو هيلع هللا ىلص میرک   "رضحت راکہن ےن یبن  رتہمج:

اہلل  یم روسل  اور رشمنیک  ملسو هيلع هللا ىلصےن  درایم  وک رفامےت وہےئ انس ہک امہرے  اک رفق    ںوٹویپ  نےک  رپ امعہم ابدنےنھ 

 نیک ینعیےہ) 

 

 (۔" یہ نہپ رک امعہم ابدنےتھ   ےک اور املسمن وٹپ وٹپ  ریغب  ُم

 :   وٹپ 

  س یم  وٹپ
ِ
ا   رس ےک ل   س ےہ ےسج رعب   یےس 

ِ
ٌة“ ےتہک یہ  یم  امہ ل

َ
وو ُ
ْس

 

َقلَب

اننہپ    ےسملسو هيلع هللا ىلص میرک   یبن  یھب  ی۔اور  ”

 اثتب ےہ۔ 

 : ےک ڑپکوں اک ذترکہ رکےت وہےئ رفامےت یہ ملسو هيلع هللا ىلص آپ  ی وجز انب امیقل رضحت

، َویَْلَبُس اْلِعمَ   1اَمَة ِبَغْْيِ َقلَْنُسَوة  َوََكَن یَْلَبُس اْلَقلَْنُسَوَة ِبَغْْيِ ِِعَاَمة 

 ےک انہپ رکےت ےھت۔"   وٹپ  امعہم ریغب امعہم ےک اور یھبک   ریغب  وٹپ  یھبکملسو هيلع هللا ىلصمیرک  "یبنرتہمج:

 : یہ لی درج ذ  تای دنچ روا  ےک وبثت ک وٹپ

َم یَلْ  •
 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ

َ
ِ َصُّل  هللُاَ

ُ
: ََكَن َرُسول

َ
َر، َقال  2َبُس َقلَْنُسَوًة َبْیَضاءَ ََعِ اْْبِ ُِعَ

 انہپ رکےت ےھت۔"  وٹپ دیفس  ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  ہک یبن  اہلل ہنع رفامےت یہ "رضحت دبع اہلل نب رمع رضرتہمج:

 : یہ  اہلل اہنع رفامیت رض   ہقیرطح رضحت اعہشئ ص ایس

َم َقلَْنُسَوًة َبْی 
 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ

َ
ِطَئًة یَْلَبُسَها ََكَن لَِرُسوِل هللاِ َصُّل  3َضاَء َلْ

 ۔" یھت  وہیت  وہئ  وج )ےتنہپ وہےئ( رس ےس یکپچ یھت  وٹپ  دیفس  یا  ک ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  "یبن رتہمج:

 :  ں وٹیپ  ک ملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

 ۔ ںیھت ں وٹیپ  ےک اپس نیت ملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

i. وٹپ  یرصم  دیفس   

 

1

  ،

م

 ارلاسلة

م

سة
ة،دمحم نب اب رکب،زاد ااعملد،ریبوت،ؤمس

ی 
 سة،دلج 1994اوجلز

 130ہحفص   1ء،صف یف المی

2

مة دمحم،دحثی ربمن   
ش
 204ہحفص   13،دلج 13920اربطلان،امیلسن نب ادمح،امجعمل اریبکل،ابب نم ا

3

 193ہحفص   4انب اسعرک،اوبااقلمس یلع نب انصحل،اترخی النب اسعرک،ابب ام ورد یف رعشہ،دلج  
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ii. دار زبس وٹپ  وبیٹ ای دار   ی شقنم داھر   

iii. وٹپ  ابڑ دار اویچن 

 : اہلل ہنع رفامےت یہ انب ابعس رض رضحت

ُبْ  َبٌة،َوَقْلَنُسَوُة  ُمَضَُ َبْیَضاُء  نَِس:َقلَْنُسَوٌة 
َ
َقال ُث 

َ
ثَال َم 

َوَسلَُ َعلَْیِه  هللُا   
َ
َصُّل  ِ هللُاَ  

ُ
لَِرُسول د   ََكَن 

َا َوَضَعَها  َفِر،َوُرُّبَ ،یَْلَبُسَها یِف الُسَ َذان 
ٌة،َوَقْلَنُسَوٌة َذاُت آ   ِحَْبَ

َ
َذا َصُّل  1َبْيَ یََدْیِه ا ِ

 ۔ ںیھت  ںوٹیپ  ےک اپس نیت ملسو هيلع هللا ىلص میرک  "یبنرتہمج: 

اویچن3)   دار زبس وٹپ  وبیٹ  ای دار    ی (شقنم داھر2)  وٹپ   یرصم   (دیفس 1) انہپ    رفس یم   ملسو هيلع هللا ىلص ےسج آپ    ،وٹپ  (ابڑ دار 

 ےھت۔"   انبےتیل رکےت ےھت اور اسب اواقت اےس رتسہ یھب 

 :   صیمق 

 ےہ۔  ای وک دنسپ رفام ےن صیمق  ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

  ُ  هللُاَ
َ
ِبُِ َصُّل

ََل الُنَ َیاِب ا ِ َحُبَ الُثِ
ُمِ َسلََمَة َقالَْت:ََكَن آ َ

ُ َم الَقِمیُص ََعْ آ 
 2َعلَْیِه َوَسلَُ

دنسپ    دہای بس ےس ز  صیمق  وک ڑپکوں یم  ملسو هيلع هللا ىلصےہ ہک روسل اہلل    تیاہلل اہنع ےس روا   "رضحت ام ہملس رضرتہمج:

 ۔"یھت

 ووجاہت :   ےک وبحمب وہےن ک   صیمق 

 :  یہ  ئگ ذرک ک  ی ووجاہت  وک دنسپ رکےن ک ےک صیمق  ملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

i. ےہ۔  وسحمس وہیت  کلھپ  تہب یکلہ ےننہپ یم   ی 

ii. یم یم  اس  اقمےلب  ےک  اچدر  اور  ےہ،یک  دہای ز  ازار  وہات  اامتہم  اک  یم  کن رتس  اچدر  اور  و    ازار  رطب 

 ےہ۔   رضورت وہیت ااسمک)ابدنےنھ اور روےنک( ک 

 

1

ووة،دلج  1998ااہبصن،اوبدمحم دبعاہلل،االخق ایبنل الب اخیشل االاہبصن،ریبوت،دار املسمل،  
س

 

قلب

 211ہحفص   2ء،ابب ذرک 

2

ص،دحثی ربمن  ،  ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

م
لق

  3،دلج 1762ابب ام اجء یف ا

 290ہحفص 
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iii. ےہ۔  دہ ایز وتاعض یھب  اِس ےک ےننہپ یم

1

 

 :   ہقی تنس رط   یم   آیتس 

کت رانھک   ںاویلگن  ےک ابزو اہوھتں ک  ےہ اور صیمق کت رانھک یھب ےک ابزو الکئ  صیمق ہقیتنس رط  یم آیتس

  اجزئ اور اثتب یہ  کت یھب ںاور وٹگں ےس آےگ اویلگن اچئیہ   وٹگں کت وہن ےہ ہک آینیتس  یےہ۔نج اک الخہص   یھب

 ۔ اجںیئ ےہ ہک وٹگں کت رھک  ی اہتبل رتہب 

 : یہ  اہلل اہنع رفامیت رض   ی ااصنر دیزیاامسء تنب   رضحت

ُ َعلَْی   هللُاَ
َ
ِ َصُّل ُ یَِد َرُسوِل هللُاَ ُ

ُ
ْسِغ ََكَن ُك ََل الُرُ َم ا ِ

 2ِه َوَسلَُ

 کت ےھت۔"   ےک ابزو الکئ صیمق  ک ملسو هيلع هللا ىلص "روسل اہلل رتہمج:

 

م

سن

  آ
ب

ووں 

 

ت
 کت وہان :   ں اک اویلگن   

 : اہلل ہنع رفامےت یہ دبع اہلل نب ابعس رض رضحت

ْعَبْيِ َوََك 
َ
ِیًصا َوََكَن َفْوَق اْلك

َ
َم لَِبَس َق

 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ
َ
ِبَُ َصُّل ُنَ الُنَ

َ ُه َمَع  آ  َصاِبِع َن ُكُمُ
 3اْل َ

اویچن  نہپ  صیمق   یا ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  "یبن  رتہمج: ےس  ک  یھت   وج ونخٹں  اُس  یگل  ںاویلگن  آینیتس   اور  اسھت    وہئ  ےک 

 ۔" ںیھت

اور اثتب    کت یھب  ںاور وٹگں ےس آےگ اویلگن  اچئیہ  وٹگں کت وہن  ےس ولعمم وہا ہک آینیتس  ںوثیدح  دوونں اجزئ 

 ۔ اجںیئ ےہ ہک وٹگں کت رھک  یاہتبل رتہب   یہ

 

 

1

ن ہ، امیظعل آابدی،دمحم ارش 
م
لعل

 48ہحفص  11ھ،دلج  1415ف،وعن اوبعملد،ریبوت،دارابتکل ا

2

ص،دحثی ربمن  ،  ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

م
لق

  3،دلج 1765ابب ام اجء یف ا

 290ہحفص 

3

  ااحلمک،اوب دبعاہلل،ادتسملرک یلع انیحیحصل احللمک،  

م

مة
طع
 217ہحفص   4،دلج 7420 دحثی انب ابعس،دحثی ربمن ، اتکب اال
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 اشکدہ :   ای گنت وہں    آینیتس 

 ۔ اجزئ اور اثتب یہ  گنت وہں،دوونں یہ ای وہں  وہئ اچےہ آےگ ےس لھک   آینیتس

 اک الھک وہا اور اشکدہ وہان :   آیتس 

 : رفامےت یہ  ی اوب ہشبک امنر رضحت

  
َ
ِ َصُّل ْْصَاِب َرُسوِل هللُاَ

ُ ََكنَْت كَِماُم آ َ َم ُبْطًحاهللُاَ
 1 َعلَْیِه َوَسلَُ

  )گنت ںیہن ںیھت   اشکدہ وہیت  آینیتس  ای(ںیھت   ںیہن  )اویچن  ںیھت  وہئ  رسوں ےس یلم  ںوٹیپ   "احصہب رکام ک  رتہمج:

 (۔" ںیھت  وہیت

مّ   كَِماٌم 
ک
  ارگ 

م

اِس اک ینعم   ک   ہ وت  ےک ےئک    “وہئ   ”یکپچ  اک ینعم   ُبْطًحا  اِس وصرت یم  ،اور ےک یہ  “”وگل وٹپ   عمج وہ 

  کُُمٌ عمج وہ  كَِماُم ۔اور ارگ “ںیھت   وہیت ںیہن اویچن ںیھت  وہیت رسوں ےس یکپچ ںوہاگ ”وٹیپ  یےگ،اور بلطم  اجںیئ
ا  اک ینعم  اِس وصرت یم   اور ۔ےک آےت یہ  “ ”آیتس  وت اس اک ینعم   ک

ً
خ ْ
ی ُط

اور اشکدہ “ ےک وہں ےگاور بلطم    ی ”وچڑ  

 ۔ “یھت  وہیت  ںیہن  ،گنتںیھت  اور اشکدہ وہیت ی وچڑ وہاگ ”آینیتس ی

 اک گنت وہان:   آیتس 

 ےہ:  تی اہلل ہنع ےس روا  رض   ہریغم رضحت

ًة ُروِم  َم لَِبَس ُجُبَ
ُ َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُاَ

َ
ِبَُ َصُّل ُنَ الُنَ

َ َقَة آ  ًة َضُیِ
ْيِ ُیَ ُمَ

ُ
 2الك

 " ۔ گنت ںیھت  آینیتس ہبج انہپ سج ک  رویم ی ےن ا   ملسو هيلع هللا ىلصہک روسل اہلل  رتہمج:"

 

 

1

،دحثی ربمن  ،  ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

م

ة
ی 
ابب فیک اکن امکم ااحصل

 299ہحفص   3،دلج 1782

2

   ابب ام اجء یف  ، ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

 

ن
 
فب

 

خ
ل

 و ا

م

 ن ة
خ
ل
،دحثی ربمن  سبل ا

 292ہحفص   3،دلج 1768

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

26 
 

وایل :   َْسَ

اِزار   َْساویل درالص  اہک اجات ےہ وج  وک  اِزار )ہہت دنب    ہتفای  رتیق  یا   ک  ہہت دنب یہ  ینعیولشار  لکش ےہ۔ےلہپ ولگ 

واج اھت۔  ینعی”اِزار “    یھب یم  ی۔ِدہع وبنہگج ولشار آئگ اامعتِسل رکےت ےھت رھپ اس ک
َ
 ہہت دنب ےننہپ اک ر

 اثتب ےہ۔   اندی اک رخ لیرَساو   ےسملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

 ےہ:  تیےس روا  ہ ریرضحت اوبرہ انچہچن

َص   ِ هللُاَ َرُسوِل  َمَع  وَق  الُسُ ًما  َّیْ اِویَل  َدَخْلُت  َْسَ اِزنَي،َفاْشََتَى  اْلَبَُ ََل  ا ِ َس 
َلَ
َ
َم،َف

َوَسلَُ َعلَْیِه  هللُا   
َ
ُّل

 َ َوالُّنَ ْیِل 
َواِبللَُ :نََعْم، 

َ
َقال اِویَل؟  َ الرُسَ لََتْلِبُس  َك 

نَُ َوا ِ  ،ِ
هللُاَ  
َ
َرُسول َّي  ۔ُقْلُت:  َدَراِِهَ ْرَبَعِة 

َ  
َویِف  ِبأ اِر، 

ِمْر 
ُ ِ آ 
ُ
ِن ، َفا ِ ََضِ

ْ
َفِر َواحل  الُسَ

َ ، َفلَْم آ  ِ
ُ
َسَُت

َ
ْسََتَ ِمْنُه ُت اِبلُت

 1ِجْد َشْيًئا آ َ

ایگ  ملسو هيلع هللا ىلص میرک   یبن   "یم   رتہمج: ابزار  اسھت  شت  ملسو هيلع هللا ىلص ،آپ ےک  اپس  ےک  واولں  رکےن  رفوتخ  ےل    ی ڑپکے 

ا  درامہ یم  یےئگاور  اچر  اوبرہ یدیرخ  ولشار  وپاھچ    ہری۔رضحت  ایک  ایےن  اہلل!  رَساو   روسل  ےگ؟    ںینہپ  لیآپ 

 :  ایےن اِراشد رفام ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

  ای اک مکح د  رتس وپش ھجم مسج ےک ابرے یم کنونہپں اگ،یک  یھب   ونہپں اگ،دن و رات یم  یھب  اہں! رفس و رضح یم  "یج

  س )ہہت دنب( یم یسک  دہ ایےہ،اور ھجم اِس ےس ز  ایگ
ِ
 آات۔"  اامتہم رظن ںیہن دہایرتس اک اانِت ز   اور ل

 دار اچدر :   ی داھر  رسخ 

 ۔ دار اچدر یھت ی اچدر،داھر  ہدیدنسپ ک  ملسو هيلع هللا ىلصاہلل  روسل

 ےہ:  تی اہلل ہنع ےس روا  اسن رض رضحت

ُ َعلَْیِه َوَس   هللُاَ
َ
ِ َصُّل ََل َرُسوِل هللُاَ َیاِب ا ِ َحُبَ الُثِ

:ََكَن آ َ
َ
س  َقال

َ
ن
ةُ ََعْ آ َ َم یَْلَبُسَها احلَِْبَ

 2لَُ

 ۔" دار اچدر یھت ی ابلس داھر  یرت ہدیدنسپ  یےک زند  ملسو هيلع هللا ىلص"روسل اہلل   رتہمج:

 

1

مة دمحم،دحثی ربمن  
ش
 349ہحفص  6،دلج  6594اربطلان،امیلسن نب ادمح،امجعمل االوطس،اقرھة،دار ارحلنیم،ابب نم ا

2

  ب،دحثی ربمن  ،  ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

 

خت  ال
ل

،دلج  1787ابب ام اجء یف ا
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 زم  یھب   اک ینعم  ِحَْبۃ

 

ّ ،    ی ۔رسخ داھرےک آےت یہ  ت  وک اہک اجات ےہ  اور   ںیھت   انب رکیت   یم   نمی  ںیاچدر   یدار اچدر 

 وہج ےس زم ک ں یداھر

 

ّ  ۔  ںیھت  وہیت  یھب ںای داھر  یلین ایزبس   یھبک یم  ،ان ںیھت  وہیت  ت 

 ڑپکے :   دیفس 

 ڑپکے تہب دنسپ ےھت۔  وک دیفس ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

 ےہ:   تیاہلل ہنع ےس روا  دبع اہلل انب ابعس رض  رضحت

 َ
ْ
ك
آ َ َخْْيَ  ُنَ  َوا ِ  ، ْ

ُ
َمْوًَتُك ِفْیَا  ُنوا  َوَكُفِ  ، ْ

ُ
ِثَیاِبُك َخْْيِ  َِمْ  َا  َُنَ َفا ِ اْلَبَیاَض،   ُ

ُ
ِثَیاِبُك َِمْ  ُ  اْلَبُسوا 

ُ
الُِك

، َویُْنِبُت  لُو اْلَبََصَ ُد: ََيْ ِ
ْ
ْث ْع اْل ِ

َ
 1َر الُش

 :  ایےن رفام ملسو هيلع هللا ىلصارکم   وضحر

اس یل  ےس دیفس  "اےنپ ڑپکوں یم رتہمج: رکو  انہپ  وہ اہمترے رتہب  ڑپکے  یہ  یہک  یم  ڑپکے  اس  اےنپ    اور 

رکات ےہ اور ابولں وک   رسہم ”ادمث“ ےہ،وج اگنہ وک زیت  یےس رتہب  اہمترے رسومں یم رکو۔اور کشیب ایرمدوں وک نفک د 

 ااگات ےہ۔" 

 رگن :   زبس 

 : اہلل ہنع رفامےت یہ رگن اھت۔رضحت اسن رض  ہ دیدنسپ اکملسو هيلع هللا ىلص رگن آپ  زبس

 هللُا عَ 
َ
ِ َصُّل ََل َرُسوِل هللُاَ ْلَواِن ا ِ

َ َحُبُ اْل 
ةَ ََكَن آ َ ُْضَ

ْ
َم اْل

 2لَْیِه َوَسلَُ

 وبحمب رگن ”زبس“ اھت۔"  دہ ایبس ےس ز  وک امتم روگنں یم ملسو هيلع هللا ىلص میرک  "یبن رتہمج:

 

 

 

 

1

 52ہحفص  4،دلج 4061ابب یف ارضخلة،دحثی ربمن ، اتکب اابللس  ن نب االثعش،ننس اب داؤد، اوبداؤد،امیلس 

2

مة دمحم،دحثی ربمن ،  ابب ایمل  اربطلان،امیلسن نب ادمح،امجعمل االوطس،  
ش
 39ہحفص  6،دلج 5731ابب نم ا
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 اک زبس ڑپکے اننہپ:   ملسو هيلع هللا ىلص می رک   یبن 

 : اہلل ہنع رفامےت یہ اوب رہثم رض رضحت

ْیُت َعلَ 
َ َم:َفَرآ 

 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ
َ
ِبُِ َصُّل

َو الُنَ ِِب ََنْ
َ نْيِ اْنَطلَْقُت َمَع آ  ْخَضَ

َدنْيِ آ َ  1ْیِه ُبْ

  ںیےک اورپ دو زبس اچدر  ملسو هيلع هللا ىلصہک آپ  اھکیےن د رطف الچ ، یم کملسو هيلع هللا ىلصاےنپ وادل ےک اسھت وضحر ارکم "یمرتہمج:

 ۔" یہ

 : رفامےت یہ یلعی رطح رضحت  ایس

َم ُم 
 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ

َ
ُ َصُّل ِبُ ْخَضَ َطاَف الُنَ

د  آ َ  2ْضَطِبًعا ِبُْبْ

 رفامرک یب بی زبس اچدر ز احتل یم اابطِضع ک ےنملسو هيلع هللا ىلص میرک  "یبن رتہمج:

 
َ

م

 ۔" ایاک وطاف رفام ی اہلل رش ت

 اُون ےک ڑپکے اننہپ :   اک ملسو هيلع هللا ىلص می رک   یبن 

 اامعتسل رفامےت ےھت۔  اُون ےک ڑپکے یھب یھبک ملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن

 ےہ:  تی اہلل ہنع ےس روا  اوب بدہ رض رضحت

َزاًرا   َوا ِ ًدا،  ُبَ
ُملَ كَِساًء  َعائَِشُة  لَْیَنا  ا ِ ْخَرَجْت 

َعلَ آ َ  ُ هللُاَ  
َ
َصُّل  ِ هللُاَ  

ُ
َرُسول َفَقالَْت:ُقِبَض  ْیِه  َغِلیًظا، 

َم  
 َوَسلَُ

 3یِف َہَذنْيِ 

ہک   ایاور رفام  ایومےٹ ڑپکے اک دنبہت داھک  یاچدر اور ا   ومیٹ  اُون ک یا  اہلل اہنع ےن یمہ  "رضحت اعہشئ رض رتہمج:

 ۔" وافت اپئ دو ڑپکوں یم  ےن ایہن  ملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل 

 

1

 52ہحفص  4،دلج 4065ارضخلة،دحثی ربمن ابب یف  ، اتکب اابللس  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  

2

ہحفص   2،دلج 1883ابب االابطضع یف اوطلاف،دحثی ربمن  ، اتکب اانملکس  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  

177 

3

،دلج  1733ابب ام اجء یف سبل اوصلف،دحثی ربمن ،  ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  
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 رفامان :   بیِ ز    وجڑا    ی رتہب   اک ملسو هيلع هللا ىلص می رک   یبن 

 
َ

م

 ت

اھت سج وک آپ اخص وماعق رپ   وجڑا یھب   یتمیق  ی اک ا   ملسو هيلع هللا ىلص آپ  وت ارثک اسدہ وہات اھت نکیل   ےسی اک ابلس و  ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل

 نت رفامےت ےھت۔   بیووفد ےس الماقت ےک وتق ز  ون ہک ریب اسیج

 : اہلل ہنع رفامےت یہ دبعاہلل نب ابعس رض  رضحت

ْحَسَن 
: اْئِت َہُؤَلِء اْلَقْوَم َفلَِبْسُت آ َ

َ
ُ َعْنُه َفَقال َتْيُت َعِلُیًا َرِِضَ هللُاَ

َ َُروِریَُُة آ 
ْ
ا َخَرَجِت احل وُن  لَُمَ

ُ
 َما یَك

  -َِمْ ُحلَِل اْلَیَمِن 
ً
 ََجِیال

ً
: َوََكَن اْْبُ َعُبَاس  َرُجال ُُب ُزَمْیل 

 آ َ
َ
َتْیُُتُْم   - َجِهًْيا َقال

َ  
: َفأ  اْْبُ َعُبَاس 

َ
َقال

ْیُت لََعَ َرُسو
، لََقْد َرآ َ َ ُ : َما َتِعیُبوَن لََعَ

َ
ُة َقال

ُلَُ
ْ
  َفَقالُوا: َمْرَحًبا ِبَك َّي اْْبَ َعُبَاس  َما َہِذِه احل

َ
ِ َصُّل ِل هللُاَ

ْحَس 
َم آ َ
وُن َِمَ احلُلَِل هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ

ُ
 1َن َما یَك

  ای ےن ھجم ےس رفام ،اوہنںایاہلل ہنع ےک اپس آ   رض  رضحت یلع   )وخارج( اک نتف رشوع وہا وت یم   ی "بج رحور   :رتہمج

  وجڑوں یم  ی ےک رتہب  نمیےن  رک ےک اھجمسےن ےک ےئل( وت یم  ہک مت ان)وخارج ( ولوگں ےک اپس اجؤ )ابت یچ 

وجڑا انہپ۔اوب زیم  ااھچ  رض   ےتہک یہ   ےس بس ےس  انب ابعس  ا   ہک رضحت  ویج   ی اہلل ہنع  اور  رمد    وخوصبرت 

  ایک   ی،ےتہک یہ  دیوت وہ ےنہک ےگل اے انب ابعس!مہ آپ وک وخش آدم   ایان ےک اپس آ  :یمےھت،انب ابعس ےتہک یہ

ڑا  وج  ی ےسرتہب وک وجڑوں یم  ملسو هيلع هللا ىلصےن روسل اہلل   یم   اگلےت وہ کشیب  یع اورپ ایک   ے وجڑا ےہ؟وہ ےنہک ےگل ہک ریم

 ۔" اھکیےنہپ وہےئ د

  ان   اک ملسو هيلع هللا ىلص می رک   یبن 
َ

 

 اچدر اننہپ :   ن

  ان ملسو هيلع هللا ىلص میرک یبن
َ

 

 اتلم ےہ۔   اچدر ےننہپ اک وبثت یھب  ےس ن

 : اہلل ہنع ےتہک یہ اسن نب امکل رض اندیس

ْد 
َ  
َراِِنٌُ َغِلیُظ احلَاِشَيِة،َفأ ْ

َ
ٌد َن َم َوَعلَْیِه ُبْ

 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ
َ
ِ َصُّل ْمِِش َمَع َرُسوِل هللُاَ

ْعَراِِبٌُ  ُكْنُت آ َ
َ رََكُه آ 

هللُا    
َ
َصُّل  ِ هللُاَ َرُسوِل  َعاِتِق  َصْفَحِة  ََل  ا ِ نََظْرُت   

تََحَُ َشِدیَدًة،  َجْبَذًة  َداِئِه  ِبِ ََبَذُه 
َ
َقْد  َف َم 

َوَسلَُ َعلَْیِه 

 

1

 53ہحفص  4،دلج 4037ابب ابلس اظیلغل،دحثی ربمن ، اتکب اابللس  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  
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ِذي  
َ
اُل  ِ هللُاَ َماِل  َِمْ  ِِل  ُمْر  ُد  ُُمَُمَ َّي   :

َ
َقال َجْبَذِتِه،ثُُمَ  ِة 

َ
ِشُد َِمْ  ِد  الُْبْ َحاِشَيُة  ِِبَا  ْت  َ

َ
ُث
َ آ 

َمَر لَهُ 
َ َم ثُُمَ ََضَِك، ثُُمَ آ 

 هللُا َعلَْیِه َوَسلَُ
َ
ِ َصُّل  هللُاَ

ُ
لَْیِه َرُسول  1ِبَعَطاء    ِعْنَدَك،َفاْلَتَفَت ا ِ

)ومےٹ انکروں   ک ومےٹ احہیش  یےک مسج رپ )اس وتق( ا   ملسو هيلع هللا ىلصےک رمہاہ اج راہ اھت اور آپ  ملسو هيلع هللا ىلصیبن "یم رتہمج:

ا   اچدر یھت   ( رجنان وال یل   ملسو هيلع هللا ىلص ےن آپ   ارعاب   ی وت  زور ےس آپ   وک ڑکپ  داب  ملسو هيلع هللا ىلص اور  ےن    کت ہک یم   ں اہی،    ای وک 

  اک اشنن ڑپ ایگ  وہج ےس اچدر ےک احہیش  ہک اس ےک زور ےس دابےن ک  اھکیےصح رپ د یرگدن ابمرک ےک اظرہ  ک ملسو هيلع هللا ىلصیبن

ارعاب  اس  اس ےک دعب  امل یم  ےن اہک ہک ھجم یھب  اھت۔  اس  د   ملسو هيلع هللا ىلصےس وج آپ   اہلل ےک  دولا  وت    ےئجیےک اپس ےہ 

 ۔" ایاک مکح رفام د ےنیاور رکسماےئ اس ےک دعب اےس ھچک دے د اھکیرطف د  ےن اس ک ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

،دحثی ربمن  ، اتکب اابللس  ھ، 1422ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،دار وطق ااجنلة،  

م

ملة

 

لش
 ر ة وا
خب
ل

ابب اربلوة وا

 146ہحفص    7،دلج 5809
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 ابب دوم 

 

 اور رصعِ احرض   ابلس، رتس وپش 
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 : اول   صف 

 رتس و اجحب   یم   رونش   ک   ثی رقآن و دح 

 : رتس 

ے یم  یھب  " اک ظفل وبال اجات ےہ وج یسکاَْلَعْوَرةُ رتس رپ "  زابن یم  وطر رپ رعب   یغل
ّ
اپےئ اجےن واےل للخ وک ےتہک    در

" اہک اجےئ اگ۔ َعْوَرةُ "   یم رتس اور رعب  وہج ےس ڈاھےپن اےس اردو یم اور رشم ک ااسنن ایح وک یھب  زیچ  سج ۔یہ

1

 

 ےہ:   یاک بلطم    رکام ےک اطمقب رتس وپش اہقفےئ

اور    ںوہ، اس اک  اےنپ مسج ےک اس  ےصح وک ڈاھپن رک رانھک  ےسج یع  یھب   ثنخم وکئ   ای "ااسنن اچےہ رمد، وعرت   رکان اعر 

الہکات ےہ۔"  اک ابثع وہ رتس وپش رشدنمیگ

2

 

 و وعرت اک رتس:   رمد 

ا ء نج اکاپھچانالزم ےہ،رَمدوں ےک یل  ینعی رتس   ومعض 

 

ض
ع
  ی رش  ثیانف ےس ونٹھگں کت ےہ،اوردح   وہ ا

دالخ    اور دقومں ےک رتس یم   ۔اور وعروتں اک اسرا  دبن وساےئ  رہچے،یلیھتہدالخ یہ رتس یم  ےک اطمقب ےنٹھگ یھب 

د   ےہ۔ان اک اپھچان بس ےس رفض ےہ۔ہن وکئ  اور ہن وکئ   اتکس   کیرمد دورسے رمد وک  وعرت وک    ی وعرت دورس  ےہ 

ےہ ہک   یےہ اتمہ رتہب    دورسے ےس رتس ںیہن  یاک ا   یویب   ںےک ےئل ےہ اورایم  ںمکح اویبنج  یےہ۔رتساک   یتکس  کید

ا ء وک ہن د  ی ا  وہ یھب

 

ض
ع
 ۔ یھکیدورسے ےک ا

 : ثی اک رتس ازروےئ ااحد   رمد 

 :  ُ َم،   ََعْ لََعِ
ُ َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُاَ

َ
ِبَُ َصُّل ُن الُنَ

:آ َ
َ
َِذَك، َقال

َ
ْز َف ،  َوَل َل ُتْْبِ ِِذ َحُ 

َ
ََل َف  ا ِ

 3َوَل َمُیِت  َتْنُظَرُنَ

 

1

 437ء،ہحفص 2016نب یلع،اابصملح ارینمل،اقرہة،دار ااعملرف، ارقملی،ادمح نب دمحم  

2

،دلج   

م

ن ة

م

 اوكلی ب

م

ھن ة
فق
ل

 ا

م

 173ہحفص  24اوملوسعة

3

سلة،دحثی ربمن ، اتکب اانجلزئ  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  

 

ہحفص   3،دلج 3140ابب یف رتس اتیمل دنع ع

196 
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 : ایوملس ےن رفام اہلل ہیلع  ارکم لص ےہ ہک یبن تیاہلل ہنع ےس روا  رض یلع  رضحت

 ۔" وھکیران وک رہزگ ہن د  زدنہ و رمدہ ک ران وک تم وھکول اور یسک  "مت اینپرتہمج:

 ےہ:   دمحم

م

 
 نب شحج رض اہلل اعتل ہنع ےس رواي

  ُ ِبُ الُنَ َغِطُ  وآ له  علیه  هللا  صیل  َمُرَ  :َّيَمْعَمُر! 
َ
َفَقال ُشوَفَتاِن 

ْ
َمک َِذاُہ 

َ
َوَف َمْعَمر    

لََعَ َمَعُه  ََن 
َ َوا  وسلم  

 اْلَفِخَذنْيِ َعْوَرۃٌ 
ُنَ َِذْیَک َفا ِ

َ
 1َف

اور ان ک وآہل    ہیلعاہلل    لص  میرک   یبن   "یمرتہمج:   ،ںیھت  یگنن  راین   وملس  ےک اسھت اھت، مہ رمعم ےک اپس ےس زگرے 

 ۔" یہ رتس یم   یھب  راین کن ڈاھپن ول یک راین :  رمعم! اینپایوملس  ےن ان وک رفاموآہل    ہیلعاہلل   لصآپ  

 ےہ:  رضحت

م

 
 دبعاہلل انب ابعس رض اہلل اعتل امہنع ےس رواي

َم، ََعِ 
ُ َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُاَ

َ
ِبُِ َصُّل

:  الُنَ
َ
 2اْلَفِخُذ َعْوَرةٌ َقال

 : ایوملس ےن رفام اہلل ہیلع ارکم لص یبن

 (  ےہ۔" زیچ  رتس  )اپھچےن ک "ران یھب رتہمج:

 : ثی اک رتس ازروےئ ااحد   وعرت 

ُنَ ََعْ َعائَِشَة  
َ اءَ   آ  َْسَ

ِِب   ِبْنَت   آ َ
َ ر    آ 

ْ
ِ   َرُسوِل   لََعَ   َدَخلَْت   َبك ِثَیاٌب ِرَقاٌق،  هللُاَ ْعَرَض َعّْنَا  ملسو هيلع هللا ىلص َوَعلَْْیَا 

َ 
َفأ

 :
َ
ِملسو هيلع هللا ىلص،َوَقال  هللُاَ

ُ
 َہَذا َوَہَذا، َرُسول

َ
ُل ى ِمّْنَا ا ِ ْن رُيَ

ْ َتْصلُْح آ َ
َ

َذا َبلََغِت اْلَمِحیَض َل َة ا ِ
َ ُنَ اْلَمْرآ  اُء ا ِ َْسَ

َّي آ َ
َش 
َ ََل َوْجهِ َوآ  ْیهِ اَر ا ِ

َ
 3ِه َوَكُف

 ۔ ڑپکا ےنہپ وہےئ ںیھت  یابر  ،وہ ےک اپس آںیئ ملسو هيلع هللا ىلصرکب ؓ،روسل اہلل ہک اامسء تنب اب  یہ  اعہشئ ؓ رفامیت  رضحت

 

1

  37،دلج 22862 االامم ادمح نب لبنح،دحثی دمحم نب دبعاہلل،دحثی ربمن اابیشلن،اوب دبعاہلل ادمح نب دمحم نب لبنح،دنسم 

 167ہحفص 

2

  وعرة،دحثی ربمن  ، اتکب االدب  رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  

 

ذ

 

خ
لف

 408ہحفص  4،دلج 2796ابب ام اجء ان ا

3

ھا ،دحثی ربمن ابب امیف دبتئ ، اتکب اابللس  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  

م

ت

 

ی ب

  4،دلج 4104ارملأة نم ز

 62ہحفص 

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

34 
 

 :  ایاور رفام یل  ےن ان ےس ہنم یھپ  ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

وت درتس ںیہنرتہمج: اجےئ  وہ  ابغل  ک  "اامسء!بج وعرت  اس  اس ےک    زیچ   وکئ  ہک  اور  اس ےک  آےئ وساےئ  رظن 

 ۔" اجبن ااشرہ ایک  ک ں ےن اےنپ رہچہ اور ویلیھتہ ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

 ےہ۔   ی وہ وت رھپ رہچے اک رپدہ رکان  رضور  شی ےنتف اک ادن ارگ

َعائَِشَة   وَن   الرُُْكَباُن   ََكَن :َقالَْت ََعْ  ُن   ِبَنا  ََيُُرُ ِ   َرُسوِل   َمع  َوََنْ ِبَنا  ملسو هيلع هللا ىلص  هللُاَ َحاَذْوا  َذا  ُُمِْرَماٌت،َفا ِ
َذا َجاَوُزوََن َكَشْفَناهُ   َوْجِهَها،َفا ِ

ِسَها لََعَ
ْحَداََن ِجْلَباَِبَا َِمْ َرآ ْ ْت ا ِ

 1َسَدلَ

ےک اسھت ارحام ابدنےھ   ملسو هيلع هللا ىلصہک وسار امہرے اسےنم ےس زگرےت اور مہ روسل اہلل یہ  اعہشئ ؓ رفامیت رضحت رتہمج: "

اور بج وہ زگر اجےت وت مہ    وہےت،بج وسار امہرے اسےنم آاجےت وت مہ اےنپ اقنب اےنپ رس ےس رہچے رپ ڈال ےتیل 

 " ۔ اےس وھکل ےتیل

 : ثی افحتظ ےک قلعتم ااحد   ک   رتس 

 : رکےت یہ تی اےنپ دادا ےس روا  نب یکح  زہب

 :
َ
ِ،  ُقْلُت: َقال هللُاَ  

َ
َرُسول :َّي 

َ
َقال نََذُر ؟  َوَما  ِمّْنَا  یِت 

ْ 
نَأ ْو  َعْوَراُتَنا َما 

َ آ   َِمْ َزْوَجِتَك 
َ
ُل ا ِ َعْوَرَتَك  اْحَفْظ 

 :
َ
ْت ََيِیُنَك،َقال

َ
ِ،  ُقْلُت: َما َملَك هللُاَ  

َ
َرُسول َبْعُضُهْم َّي  اْلَقْوُم  َذا ََكَن  :   ا ِ

َ
،َقال َبْعض  اْسَتَطْعَت    یِف  ِن  ا ِ

 :
َ
َا،َقال یَُّنَ رَيَ  

َ
َفال َحٌد 

آ َ َا  یَُّنَ رَيَ َل  ْن 
َ ِ،  ُقْلُت: آ  هللُاَ  

َ
َرُسول : َّي 

َ
َخالًِیا،َقال َحُدََن 

آ َ ََكَن  َذا  ْن  ا ِ
َ آ  َحُقُ 

آ َ  ُ هللُاَ
اِس   2یُْسَتْحَیا ِمْنُه َِمَ الُنَ

وملس   اہلل ہیلع  آپ لص  ؟اور سک ےس ہن اپھچںیئ اہلل ےک روسل! مہ اانپ رتس سک ےس اپھچںیئ: ےن رعض ایک یمرتہمج:"

: اہلل ےک روسل!  ےن رعض ایک  :یمےک  وہ ےتہک یہ  ںیولڈن  اور اینپ  یویب  :  رتس بس ےس اپھچؤ وساےئ اینپایےن رفام 

ہن    وت اےس وکئ   ےھکی ہن د  ےکس ہک اہمترا رتس وکئ :ارگ مت ےس وہ ایوملس ےن رفام  اہلل ہیلع  بج ولگ ےلم ےلج وہں،آپ لص 
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  اہلل ہیلع   وہ؟ وت آپ لص  ہگج یم  اہنت اخل  ےس وکئ  : اہلل ےک روسل! بج مہ یمےن رعض ایک  :یموہ ےتہک یہ   ےھکید

 " اجےئ۔   دقحار ےہ ہک اس ےس رشم ک دہ ای:  ولوگں ےک ہب تبسن اہلل زایوملس ےن رفام

 : ایےن رفام  ملسو هيلع هللا ىلص ےہ ہک روسل اہلل  تیرہمح اہلل ےس روا  ی نسح رصب رضحت

لَْیهِ  اِظَر َواْلَمْنُظوَر ا ِ
ُ الُنَ  1لََعَن هللُاَ

 واےل اور رتس داھکےن واےل رپ تنعل رفامےئ۔" ےنھکی"اہلل رتس د رتہمج: 

 ےہ:  تی اہلل ہنع ےس روا  رض ی ادخلر اوبدیعس رضحت

  ُ  هللُاَ
َ
ِبُِ َصُّل

: ََعِ الُنَ
َ
َم َقال

ِة، َعلَْیِه َوَسلَُ
َ ََل ُعْریَِة اْلَمْرآ  ا ِ ُة 

َ ُجِل َوَل اْلَمْرآ  ََل ُعْریَِة الُرَ ا ِ ُجُل  َل یَْنُظُر الُرَ
ةِ 
ََل اْلَمْرآ َ ُة ا ِ

َ ب  َواِحد  َوَل ُتْفِِض اْلَمْرآ  ُجِل یِف ََثْ ََل الُرَ ُجُل ا ِ ب   َوَل یُْفِِض الُرَ  2یِف ََثْ

 :   ایوملس ےن رفام اہلل ہیلع ارکم لص یبن

رمد ےک   رمد یسک اور ہن وکئ ےھکیوعرت ےک رتس وک ہن د وعرت یسک اور وکئ ےھکیرمد ےک رتس وک ہن د رمد یسک "وکئرتہمج:

 ۔" ےٹیل  ڑپکے یم یوعرت ےک ےک اسھت ا  وعرت یسک اور ہن وکئ  ےٹیل  ڑپکے یم ی اسھت ا 

 : رپدہ اور اس ےک دراجت   رشع 

  ںیہن   اگر  ہ ےگ وت انگ  ںی ےس سج درےج اک رپدہ رک  دراجت یم   ۔ان نیت دراجت یہ  رپدے ےک نیت   رشع

وہ وت ےلہپ دو    شیہن وہ۔ارگ ےنتف اک ادن شیےگ اہجں ےنتف اک ادن ںیدرےج اک رپدہ اس ہگج رک ادن ینعی ا رسیت  وہں ےگ۔نکیل

 ےگ۔  ںی رک دراجت اک رپدہ یہ

i. درہج   ایلع 

ii.   وتمطس درہج 

iii. درہج   ادن 
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 : درہج    ایلع  (1
اس    یم  ہرپدے ویغ  ای   یم   ی اریاچرد   ےہ ہک اخوتن اےنپ مسج وک رھگ ک  ی درہج    رپدے اک بس ےس ایلع   رشع 

  یھب   ہصح،ان ےک مسج اک وکئ   یھب   اک وکئ   تنیز   اور یپھچ  یاظرہ   ذات،اس ےک ابلس،اس ک   رطح اپھچےئ ہک اس ک 

 ۔ رمد وک رظن ہن آںیئ  ایبنج یسک  یھب  ہویغ ںہک رہچہ اور ایلیھتہ ہصح تح 

 : درےج ےک داللئ   رپدے ےک ایلع   رشع 

 اک اراشد ےہ۔  اہلل اعتل  اپک یم رقآن 

َُج  َن َتَْبُ ُنَ َو َل َتَْبَُجی
ُ
ِتک َن یِفی ُبُیوی ِٰل َو َقری ُوی ِة  الی َاِہِلُیَ  1اۡلی

  اجیلہ   ہک یلہپ   ہن رھپو، اسیج   رمدوں وک( انبؤ اھگنسر داھکیت   رقار ےک اسھت روہ ،اور )یغ   اےنپ رھگوں یم  اور رتہمج: "

 " اجات اھت۔ ای داھک یم

 رطح دورسے اقمم رپ اراشد ےہ۔  ایس

َئلُوی  ُہُنَ َمَتاًعا َفسی ُتُموی لی
َ
ِء  ِِحَاب  ُہُنَ َِمی  َو ِاَذا َسا

َرا   2ُوَ

 " ےس اموگن۔ ےس ھچک امانگن وہ وت رپدے ےک ھچیپ   ںیویب  ک یبن بج یہمت اور رتہمج:"

اور الب رضورت ابرہ ہن    اجراہ ےہ ہک وہ اےنپ رھگوں ےک ادنر ریہ  ای مکح وت ازواج رہطمات وک د وصخیص  ی   یم   تای آ  ان 

 ۔ اشلم یہ امتم املسمن وخانیت  وطر رپ اس مکح یم ومعیم  نکیل ںیلکن

 1ربمن    ثی دح 

  قال:قالََعْ َجاِب  
َ
، َوتُ هللاِ   َرُسول َة ُتْقِبُل یِف ُصوَرِة َشْيَطان 

َ ُنَ اْلَمْرآ   3ْدِبُ یِف ُصوَرِة َشْيَطان  ملسو هيلع هللا ىلص:ا ِ
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 : ایےن رفام ملسو هيلع هللا ىلصےہ ہک روسل اہلل تیاجب ؓ ےس روا  رضحت

 ےہ۔"   ڑمرک واسپ اجیت وصرت یم ک  یہ  نےہ اور طیش  اسےنم آیت وصرت یم  ک ن "وعرت طیش رتہمج:

 2ربمن    ثی دح 

َعائَِشَة   َب   َما   َبْعَد   َسْوَدةُ   َخَرَجْت   َقالَْت ََعْ  َِجاُب   َعلَْْیَا  ُُضِ
ْ
ةً   َوََكنَْت   َحاَجَُتَا  لَِتْقِِضَ   احل

َ   اْمَرآ 
َساءَ   َتْفَرُع   َجِسيَمًة  َف   َل   ِجْسًما  الُنِ ُر   َفَرآ َہا  یَْعِرُفَها  ََمْ   لََعَ  ََتْ اِب   ْْبُ   ُِعَ َُطَ

ْ
  اْل

َ
ِ  َسْوَدةُ   َّي  َفَقال  َما َوهللُاَ

ُه  
نَُ َوا ِ َبْيِِت  یِف  ِملسو هيلع هللا ىلص  هللُاَ  

ُ
َوَرُسول َراِجَعًة  ْت 

َ 
َفأ
َ
َفاْنك َقالَْت  ُرِجَي  ََتْ َكْیَف  َفاْنُظِري  َعلَْیَنا  َفْيَ  ََتْ

یَِدِه   َویِف  َقالَْت  لََیَتَعُِشَ  َوَكَذا  َكَذا  ُر  ُِعَ ِِل   
َ
َفَقال َخَرْجُت   ِ

ُ
ِن ا ِ  ِ

هللُاَ  
َ
َرُسول َّي  َفَقالَْت  َفَدَخلَْت  َعْرٌق 

 
َ ُنَ آ 
ُ
ِذَن لَك

ُ ُه َقْد آ 
نَُ  ا ِ
َ
ُنَ اْلَعْرَق یِف یَِدِه َما َوَضَعُه َفَقال  ُرِفَع َعْنُه َوا ِ

لَْیِه ثُُمَ وِحَ ا ِ
ُ 
ُنَ َفأ

ُ
ُرْجَن حِلَاَجِتك  1ْن ََتْ

ابرہ    ےہ ہک رپدہ مہ رپالوگ وہاجےنےکدعب رضحت وسدہ ؓ اضقےئ احتج ےک یل   تی"رضحت اعہشئ ؓ ےس روا ہمج:رت

اجاتن    ۔ وجصخش اںیہن( ںیھت)رظن آیت وطر رپ وعروتں ےس اویچن ۔امسجنںیھت  یب  ۔رضحت وسدہ ؓ اسجتم یمںیلکن

  رک اہک وسدہ ؓ!اہلل ک   کی د   ےن اںیھن  ؓ ب۔رضحت رمع نب اطخ یھت  ریتہ  ںیہن   وہ )رپدے ےک ابووجد( اس ےک ےئل یفخم 

۔ رضحت اعہشئ ؓ ےن اہک:رضحت  یگ  ںی ابرہ الکن رک  آپ سیک   ئجیل   کی د  اس یل   رہ ںیتکس  ںیہن  ہمسق!آپ مہ ےس وپدیش

اےٹل اپؤں ولٹ آںیئ ےتنس یہ  ی وسدہ ؓ ) اہللاو   (  روسل  )اس وتق(  انتول رفام رےہ    ے ریم  ملسو هيلع هللا ىلصر  اک اھکان  رات  اہں 

  !یم ملسو هيلع هللا ىلص۔اہلل ےک روسلاور ےنہک ںیگل  وہ ادنر آںیئ  یھت   ی ڈہ  ی ا   وگتش وال   ابمرک یم  ےھت۔آپ ےک دتس

انزل    ےن آپ رپ وح   وتق اہلل اعتٰیل   اور رضحت رمع ؓ ےن ھجم اس اس رطح اہک۔رضحت اعہشئ ؓ ےن اہک:ایس  یھت ابرہ یلکن

وح   ،رھپ رفامئ اہھت یم  ایس  ی ۔ڈہزالئ وہ ئگ  یفیک   ک  آپ ےس  آپ ےک  اےس راھک ںیہن یھت  رطح    ۔آپ ےن 

 وہ۔"  ابرہ اج یتکس  رضورت ےک یل   ےہ ہک مت ئگ  ی ( وک ااجزت دے د:مت بس )ااہمت اوملینم ایاھت۔آپ ےن رفام 

ُنَ اافلظ ہک "  یےک    ثیدح  اس
ُ
حِلَاَجِتك ُرْجَن  ََتْ ْن 

َ آ  ُنَ 
ُ
لَك ِذَن 

ُ آ  رھگ    رضورت ےک ےئل ااہمت اوملینم   ینعی"  َقْد 

  ۔نکیل یہ  احتج ےہ وت وہ رھگ ےس ابرہ اجیتکس وک ارگ وکئ ہک وخانیت اس ابت رپ دالتل رک رےہ یہ یہ  ےس ابرہ اجیتکس

 ۔ ریہ یہ  رھگوں یم  ےنپا  ےہ وت وخانیت   احتج ںیہن ارگ وکئ

 

1

 االاسنن،دحثی ربمن  ، السلم اتکب ا  وپری،ملسم نب اجحج اریشقلی،حیحص ملسم، اشینل  

م

 ارخلوج اسنللء اضقلء احج ة

م
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 3ربمن    ثی دح 

  ِ هللُاَ َعْبِد  ِبُِ   ََعِ ََعْ 
: الُنَ

َ
یِف  ملسو هيلع هللا ىلص،َقال ُُتَا 

َ
َرُِتَا،َوَصال ُِحْ یِف  ُِتَا 

َ
َصال َِمْ  ْفَضُل 

آ َ َبْیُِتَا  یِف  ِة 
َ اْلَمْرآ  ُة 

َ
َصال

ْفَضُل  
ُِتَا یِف َبْیُِتَا ََمَْدِعَها آ َ

َ
 1َِمْ َصال

 :  ایےن رفام  ملسو هيلع هللا ىلصارکم ےہ ہک یبن تی دبعاہلل ؓ ےس روا  رضحت

منز اس ےک   ک ی اس وکرھٹ اینپ منز ےس الضف ےہ۔اور اس ک اےنپ نحص ک منز اس ک اےنپ رھگ ک  "وعرت کرتہمج:

 منز ےس الضف ےہ۔"  اےنپ رھگ ک 

ہک وعرت    یہ  اس ابت رپ واضتح ےک اسھت دالتل رکریہ  ثیاور ااحد  ت ایدنمرہج ابال آ  ک   یجم  رقآن 

اےنپ رھگ یم   ی ےک ےئل الص مکح   وہ  ایبنج   یہ  ےہ ہک  ہن    رہ رک  ابرہ  اور الب رضورت رھگ ےس  رپدہ رکے  رمدوں ےس 

 ڑپےھ۔  رمکے یم ادنرون اجبےئ اےنپ رھگ ےک بس ےس ڑپےنھ ک  دجسم یم   ہک رفض منز یھب ےلکن۔تح 

 : وتمطس درہج  (2

ذر   ایاک بعق    وخانیت اک وکئ  ںاس رطح رپدہ رکان ہک رہچہ،ایلیھتہ  ےعی اچدر ےک  ز  اور وپرے مسج  اور  اک    تنیہصح 

وت اس رطح    رھگ ےس ابرہ اجںیئ  ینعیرظن ہن آےئ ہکلب رس ےس ےل رک اپؤں کت وعرت اک وپرا مسج ڈاکھ وہ۔  ہابلس ویغ

 ۔ رظن آںیئ یہ  مسج اپھچ وہ ہک رصف آیھکن 

 : رپدے ےک وتمطس درےج ےک داللئ   رشع 

َواِجَک  َو  َبٰنِتَک َو  َزی ُ  ُقلی  ُلِ ِبُ َا الُنَ ُّیُ
َ
ُنَ ّٰيۤۡ ِِبِ ِبیی

َ
ُنَ َِمی َجال ِ َ َعلَْیی ِنيی َ یُدی ِمِنيی ُمو ی ِء الی

 
 2نَِسا

اےنپ )ہنم ےک(    ںیاچدر   وعروتں ےس ہہک دو ہک وہ اینپ  اور املسمونں ک  ںویٹیب  ں،اینپیویب  ! مت اینپ  یبن  اے رتہمج: "

 " ۔ںیرک اورپ اکھج یل 

 

1

  1،دلج  570ابب ام اجء یف رخوج ااسنلء ال ادجسمل،دحثی ربمن ، اتکب االصلة  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  
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 1ربمن    ثی دح 

ةٌ   َجاَءِت   ََعْ َقْيِس ْْبِ َشَُاس   
َ ََل   اْمَرآ  ِبُِ   ا ِ

 ََعِ اْبِّنَا  الُنَ
ُ
ل
َ 
د  َوِِهَ ُمْنَتِقَبٌة تَْسأ

َُ
ُمُ َخال

ُ  لََها آ 
ُ
ملسو هيلع هللا ىلص یَُقال

  ،
ٌ
َمْقُتول ملسو هيلع هللا ىلص: َوُہَو  ِبُِ

الُنَ ْْصَاِب 
آ َ َبْعُض  لََها   

َ
ْنِت    َفَقال

َ َوآ  اْبِنِك  ََعِ  لَِي 
َ  
تَْسأ ِجْئِت 

ِملسو هيلع هللا ىلص: َبٌة،َفَقالَْت: ُمْنَتقِ  هللُاَ  
ُ
َرُسول  

َ
َحَیاِِئ،َفَقال  

َ ْرَزآ 
ُ آ  َفلَْن  اْبِن   

َ ْرَزآ 
ُ آ  ْن  َشِهیَدنْيِ  ا ِ ْجُر 

آ َ لَُه  اْبُنِك 
: َقالَْت: 

َ
ِ؟َقال  هللُاَ

َ
 َوَِلَ َذاَك َّي َرُسول

نَُ
َ ْہُل اْلِكَتاِب ِل 

 1ُه َقَتلَُه آ َ

ا   ملسو هيلع هللا ىلصارکم   ہک یبن   ےتہک یہ ؓسیق  رضحت رتہمج: " وہ اقنب وپش    وعرت آئ   یےک اپس  ام الخد اہک اجات اھت  سج وک 

ےہ اور اقنب    وک وپےنھچ یلچ ےن اس ےس اہک:وت اےنپ ےٹیب احصب  ی ،ا یھت وپھچ ریہ  ےک ابرے یم  ےٹیب  اےنپ دیہش ،وہ یھت

  القح وہئ  ںیہن وک تبیصم ءایح  ی زدہ وہں وت ریماجبن ےس تبیصم اےنپ ڑلےک ک ےہ؟اس ےن اہک:ارگ یم  ےنہپ وہئ

 :  ایےن رفام ملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل"ےہ،

 اک وثاب ےہ۔"  وںےک ےئل دو دیہش ےٹیب  ے "ریترتہمج: 

 ےک روسل!  ں؟اہللیک  اسی:ا ےنہک یگل وہ 

 : ایےن رفام  ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

 "اس وہج ےس ہک اس وک الہ اتکب ےن امرا ےہ۔"  رتہمج: 

 2ربمن    ثی دح 

َة   َعِطُیَ ُمِ 
ُ آ  ُن ََعْ 

   آ َ
َ
ِ   َرُسول یِف  هللُاَ َض  ُُیَ

ْ
َواحل ُُدوِر 

ْ
اْل َوَذَواِت  َواْلَعَواِتَق  ْبََكَر 

َ اْل  ِرُج  ُُيْ ََكَن  ملسو هيلع هللا ىلص 
 َویَْشَهْدَن َدْعَوَة اْلُمْسِلِمَي، 

َ
ْلَن اْلُمَصُّل ُض َفَیْعََتِ ُُیَ

ْ
ا احل ُمَ

َ  
،َفأ : اْلِعیَدنْيِ ْحَداُہُنَ ْت ا ِ

ِ   َّي َقالَ  هللُاَ
َ
 َرُسول

 :
َ
ْن لََها ِجْلَباب؟َقال

ُ
ْ یَك

َ
ْن َل ِبیِِبَا َفْلُتِعْرَہاا ِ

َ
ْخُُتَا َِمْ َجال

 2آ ُ

اور احہضئ    ںیشن  اؤں،رپدہں،دوزیشڑلیک  ی ونکار  یم  ی دیع  ملسو هيلع هللا ىلصہک روسل اہلل  یہ   یتہک ؓام یطع   رضحت رتہمج: "

یھب وک  وعرںیت  وعروتں  احہضئ  ےھت۔اہتبل  اجےت  رںیتہ  دیع   ےل  دور  ےس  ک  اگہ  املسمونں  یم  اور    ی رش   داع 

 

1

ابب لضف اتقل ارلوم یلع یغمھ نم االمم،دحثی ربمن  ، اتکب ااھجلد  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،ننس اب داؤد،  

 5ہحفص   3،دلج 2488
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  وعرة،دحثی ربمن  ، اتکب االدب  رتذمی،دمحم نب یسیع،ننس ارتلذمی،  
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ےن    ملسو هيلع هللا ىلص رکے؟آپ   وعرت ےک اپس اچدر ہن وہ وت ایک   :اہلل ےک روسل!ارگ یسکوعرت ےن رعض ایک  ی۔ا رںیتہ

 ۔" ےدید ًۃیاچدر اعر  ےس وکئ اچدر وں یم   ہک اےس اینپ نہب وک اچئیہ :"اس ک ایرفام

 3ربمن    ثی دح 

ْن لََها ِجْلَباٌب   فقالت   لفظه و َع حفصه بنت سْيني 
ُ
ْ یَك

َ
َذا َل ٌس ا ِ

ْ 
ْحَداََن َبأ  ا ِ

لََعَ
ّي رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص:آ َ

:لُِتْلِبْسَها َص 
َ
ُرَج ؟َقال ْن َل ََتْ

 1اِحَبُُتَا َِمْ ِجْلَباِِبَاآ َ

ےک    ےس یسک  ےس وپاھچ ہک ارگ مہ یم   ملسو هيلع هللا ىلصنہب ےن روسل اہلل  ےہ ہک ان ک   تی  ےس روا  ؓ یتنب یس   صفح رتہمج: "

 :  ایےن رفام ملسو هيلع هللا ىلصےک ےئل( ابرہ ہن ےلکن۔آپ  رحج ےہ ہک وہ )منز دیع  وکئ اس یم اس ےک یل وہ وت ایکاپس اچدر ہن 

 اڑاھ دے۔"  اچدر اک ھچک ہصح اےس یھب   ہک اینپ وعرت وک اچےیہ اسیھت "اس ک

 4ربمن    ثی دح 

َعائَِشَة   وَن   الرُُْكَباُن   ََكَن :َقالَْت ََعْ  ُن   ِبَنا  ََيُُرُ ِ   َرُسوِل   َمع  َوََنْ ِبَنا  هللُاَ َحاَذْوا  َذا  ُُمِْرَماٌت،َفا ِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َذا َجاَوُزوََن َكَش   َوْجِهَها،َفا ِ

ِسَها لََعَ
ْحَداََن ِجْلَباَِبَا َِمْ َرآ ْ ْت ا ِ

 2ْفَناهُ َسَدلَ

ےک اسھت ارحام ابدنےھ   ملسو هيلع هللا ىلصہک وسار امہرے اسےنم ےس زگرےت اور مہ روسل اہلل یہ  اعہشئ ؓ رفامیت رضحت رتہمج: "

اور بج وہ زگر اجےت وت مہ    وہےت،بج وسار امہرے اسےنم آاجےت وت مہ اےنپ اقنب اےنپ رس ےس رہچے رپ ڈال ےتیل 

 " ۔ اےس وھکل ےتیل

 : درہج   ادن  (3
  اور اپؤں ےک وسا وپرا مسج اپھچ وہ۔اور مسج ک  ںےس اس رطح رپدہ رکان ہک رہچہ،ایلیھتہ   ہبےعق ویغ  ایاک اچدر    وخانیت

 رظن ہن آےئ۔   ںایاستخ من 

 

1

 نل ایلصمل،دحثی ربمن  ،  اتکب اضیحل ی، ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلر 
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وود ااحلضئ ادیعلی و دوعة انیملسمل وی

ھ

 

ش

ابب 
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 : درےج ےک داللئ   رپدے ےک ادن   رشع 

َ  ِزییَنَُتُُنَ  ِدنيی َجُهُنَ َو َل یُبی َن ُفُروی َفظی َصاِرِہُنَ َو َُيی َن َِمی اَبی ُضضی ِمٰنِت یَغی ِلیُمو ی
ُ
َا   َو ُقلی  ل  َما َظَهَر  ِمّنی

َ
 1ِاُل

" اینپ  اور رتہمج:  وہ  دو ہک   اینپ  ،اور ںیافحتظ رک  رشاگموہں ک  اینپ  ،اور رںیھک   یچین  اگنیہ   ومنم وعروتں ےس ہہک 

 " اظرہ وہاجےئ۔ اس ےک وج وخد یہ ،وساےئںیرپ اظرہ ہن رک اجسوٹ وک یسک

 1ربمن    ثی دح 

ُنَ ََعْ َعائَِشَة  
َ اءَ   آ  َْسَ

ِِب   ِبْنَت   آ َ
َ ر    آ 

ْ
ِ   َرُسوِل   لََعَ   َدَخلَْت   َبك ِثَیاٌب ِرَقاٌق،  هللُاَ ْعَرَض َعّْنَا  ملسو هيلع هللا ىلص َوَعلَْْیَا 

َ 
َفأ

 :
َ
ِملسو هيلع هللا ىلص،َوَقال  هللُاَ

ُ
 َہَذا َوَہَذا، َرُسول

َ
ُل ى ِمّْنَا ا ِ ْن رُيَ

ْ َتْصلُْح آ َ
َ

َذا َبلََغِت اْلَمِحیَض َل َة ا ِ
َ ُنَ اْلَمْرآ  اُء ا ِ َْسَ

َّي آ َ
َشا
ْیهِ  َر َوآ َ

َ
ََل َوْجِهِه َوَكُف  2ا ِ

  ڑپکا ےنہپ وہےئ ںیھت   ی ابر  ،وہ ےک اپس آںیئ  ملسو هيلع هللا ىلصرکب ؓ،روسل اہلل  ہک اامسء تنب اب   یہ اعہشئ ؓ رفامیت  رضحترتہمج: "

رظن    زیچ  وکئ   ہک اس ک  : "اامسء!بج وعرت ابغل وہ اجےئ وت درتس ںیہن ایاور رفام  یل   ےن ان ےس ہنم یھپ  ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

 ۔" اجبن ااشرہ ایک ک ںےن اےنپ رہچہ اور ویلیھتہ   ملسو هيلع هللا ىلصآےئ وساےئ اس ےک اور اس ےک آپ 

 ی رملس رواتی ےہ۔ 

 2ربمن    ثی دح 

َعُبَاس    ْْبُ   ِ هللُاَ َعْبُد   َع 
َ
ْرَدَف :َقال
   آ َ

ُ
ِ   َرُسول ََعُِز  هللُاَ لََعَ  َخْلَفُه  ْحِر  الُنَ َم  َّیْ َعُبَاس   ْْبَ  اْلَفْضَل  ملسو هيلع هللا ىلص  

َخْثَعَم  ٌة َِمْ 
َ اْمَرآ  ْقَبلَِت 

َ یُْفِتِْیْم،َوآ  لِلُنَاِس  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبُُ الُنَ َوِضیًئا،َفَوَقَف   
ً
َرُجال اْلَفْضُل    َراِحلَِتِه،َوََكَن 

یَْنُظ  اْلَفْضُل  ِملسو هيلع هللا ىلص،َفَطِفَق  هللُاَ  
َ
َرُسول تَْسَتْفِِت  ملسو هيلع هللا ىلص  َوِضیَئٌة  ِبُُ الُنَ ُحْسُّنَا،َفاْلَتَفَت  َْعََبُه 

َوآ َ لَْْیَا  ا ِ ُر 
لَْْیَا،َفَق  ا ِ َظِر 

الُنَ ََعِ  َوْجَهُه   
َ
اْلَفْضِل،َفَعَدل ِبَذَقِن  َخَذ 

َ 
ِبَیِدِه،َفأ ْخلََف 

َ 
لَْْیَا،َفأ ا ِ یَْنُظُر  الَْت:َّي  َواْلَفْضُل 

 

1

 31: 24وسرة اونلر   

2

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس  ننس اب داؤد، اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،  

م

ت

 

ی ب

  2،دلج 4104ابب امیف دبتئ ارملأة نم ز
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َُجِ لََعَ  
ْ
احل یِف   ِ هللُاَ ُنَ َفِریَضَة  ِ،ا ِ

 هللُاَ
َ
لََعَ  َرُسول ْن یَْسَتِوَي 

َل یَْسَتِطیُع آ َ َكِبًْيا  ِِب َشْيًخا 
آ َ ْدرََكْت 

آ َ ِعَباِدِه 
:نََعْم 

َ
 َعْنُه؟َقال

َ ُ حُ
ْن آ َ
َ اِحلَِة، َفَهْل یَْقِِض َعْنُه آ   1الُرَ

" روا   رضحت رتہمج:  اہلل   تیدبعاہلل نب ابعس ؓ ےس  روسل  ہک  رقابن  ملسو هيلع هللا ىلصےہ  وک  اینپ  ےن لضف نب ابعس ؓ  دن    ےک 

ولوگں وک اسملئ اتبےن ےک ےئل ڑھکے وہ   ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  ۔وہ وخوصبرت وگرے رمد ےھت۔یبنایاھٹب رپ اےنپ ھچیپ  ی وسار

اس    ۔لضف یھب آئ  وپےنھچےس ہلئسم    ملسو هيلع هللا ىلص میرک  یبن   وخوصبرت وعرت یھب   یا   معثخ ک  ہلیبق  دوران یم   ےئگ۔ایس

رےہ    کی وت لضف اےس د  اھکی ےن ڑم رک د  ملسو هيلع هللا ىلصمیرک    و امجل ان وک الھب ولعمم وہا۔یبنےگل۔اس اک نسح  ےنھکی وعرت وک د

اانپ اہھت ھچیپ   ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  ےھت۔یبن ان اک رہچہ دورس  یڑکپ   ی وھٹڑ  ےل اج رک لضف ک  ےن  اس  ایرطف رک د  یاور  ۔رھپ 

اہلل  ای وعرت ےن اہک: اک وج اےنپ دنبوں رپ رف  یم  ابرے! جح ےک  ملسو هيلع هللا ىلصروسل  وہ ریم  ہضیاہلل  وادل رپ الوگ وہات    ےےہ 

رطف ےس جح رک ولں وت ان اک جح   ان ک ارگ یم ےتکس۔ایک ھٹیب ںیہن  ےھرپ دیس ی اور وسار ےہ،وج تہب وبڑےھ وہ ےکچ یہ

 " :ہک اہں وہ اجےئ اگ۔ ایےن رفام ملسو هيلع هللا ىلص میرک  ادا وہ اجےئ اگ؟یبن

 3ربمن    ثی دح 

َسْعد    ْْبِ  َسْهِل  ُنَ ََعْ 
َ ةً   آ 

َ    َجاَءْت   اْمَرآ 
َ
ِ   َرُسول لََك  هللُاَ َہَب 

ِل َ ِجْئُت   ِ هللُاَ  
َ
َرُسول ملسو هيلع هللا ىلص،َفَقالَْت:َّي 

لَْْیَا َوَصُوَ  َظَر ا ِ
َد الُنَ ِملسو هيلع هللا ىلص َفَصُعَ  هللُاَ

ُ
لَْْیَا َرُسول َسُه نَْفِس،َفَنَظَر ا ِ

 َرآ ْ
َ  
َطأ
ْ 
 2َبُه،ثُُمَ َطأ

ل نب دعس ؓ ےس روا   رضحترتہمج: "
ھ

ش

اور رعض    احرض وہئ  دختم یم  ک  ملسو هيلع هللا ىلصاخوتن روسل اہلل  یےہ ہک ا  تی

ےن ان    ملسو هيلع هللا ىلص میرک وہں۔یبن  اےنپ آپ وک ہبہ رکےن ےک ےئل آئ   دختم یم  آپ ک   !یمملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل  ایہک   ایک

 " ۔اور رس اکھج یل  رک ل اور رھپ رظن یچین اھکیرطف رظن ااھٹ رک د ک

 

 

 

 

1

وات یغ ابب وقل اہلل اعتل ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،اتکب االذیتسان،    
 
 آونما ال دتولخا ب

 

 ویب  ي   اي   اذلت 

م

  تح  کت

ووا یلع 
م
سل

م

ی

  وسنا و 

م
م

ھا   ت

ھل

 51ہحفص  8،دلج 6228دحثی ربمن ، ا

2

ر  ابلقل،دحثی ربمن  ، اتکب اضفلئ ارقلآن  ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  
ھ

 

ظ

ہحفص   6،دلج  5030ابب ارقلاءة نع 
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 : دوم  صف 

 ی وعرت اک ابلس اور اعمرص رو 

 اعترف: 

اور وعرت    ،وجایک  رہطمہ ےن وعرت وک اخص وعض عطق اک اپدنب ںیہن  عِیرش  ےک اعمہلم یم  ابلس ااکحم رمد 

اناجزئ    یھب  رطح وعروتں ےک یل اس رطح ےہ: ارساف اور ربکت رمدوں ک  لیصفت ، ان ک  رتشمہک یہ  ن ےک درایم

اضخب ےس رانگن سج رطح رمدوں ےک   ہوک ایس ں۔ ابول ےس اپک وہان اچےیہ وں ان دوونں زیچ وعروتں اک ابلس یھب ،یہ

ونممع ےہ، وعروتں    ونممع ےہ۔ اکرفوں واال ابلس سج رطح رمدوں ےک یل   یھب  ونممع ےہ، وعروتں ےک یل   یل

و وعرت دوونں ےک یل   رکان یھب  راایتخاشمتہب    وملسمں ک   اکرف وعروتں اک ابلس ونممع ےہ۔ یغ   یھب  ےک یل   رمد 

 ونممع ےہ۔   دوونں ےک یل  اھکولں اک ابلس یھب ک ںوتیچ ر رحام ےہ ۔دردنوں او 

َساَمَة،  
ِِب اْلَمِلیِح ْْبِ آ ُ

ِبیِه،  ََعْ آ َ
َ َم   ََعْ آ 

ُ َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُاَ
َ
ِ َصُّل  هللُاَ

َ
ُن َرُسول

َباِع  ََنَى ََعْ آ َ  ُجلُوِد الُسِ

  وملس ےن دردنوں ک اہلل ہیلع ہک روسل اہلل لص رکےت یہ  تی نب ااسہم اےنپ وادل ےس روا  حیلم رضحت اب رتہمج: "

" ےہ۔ ای اھکولں ےک اامعتسل ےس عنم رفام

1

 

َة،   ِِب ُہَررْيَ
َ َم،  ََعْ آ 

ُ َعلَْیِه َوَسلَُ  هللُاَ
َ
ِبُِ َصُّل

:ََعِ الُنَ
َ
ُة    َقال

َ
ِئك

َ
 ُرْفَقًة ِفْیَا ِجْلُد ََنِر     َل َتْصَحُب اْلَمال

ولوگں   ےسی :  رفےتش ا ایوملس ےن رفام اہلل ہیلع ارکم لص ےہ ہک یبن تیاہلل ہنع ےس روا  رض ہریاوبرہ  رضحت رتہمج: "

" ےہ ۔ اھکل وہیت  ک رےتہ نج ےک اسھت ےتیچ  ےک اسھت ںیہن

2

 

 آداب: ابلس ےننہپ  ےک  

۔ وسان رمدوں  رمد و وعرت دوونں یہ اجےئ، اس مکح ےک اخمبط یھب  اجبن ےس ایک ابلس ےننہپ اک آغز داںیئ 

وج تمسق دبےنل    اناجزئ یہ   یھب   رطح وعروتں ےک یل   رمدوں ک  ںاوگنایھٹ  داھوتں ک   ی رحام ےہ رگم دورس  ےک یل 

 

1

سن ا ،  اتکب اابللس، ننس اوب داود اوب داود، امیلسن نب االتعش،  
لغ

ووروا
م

 

لت

 4132، دحثی ربمن69، ص 4، ج ابب یف ولجدا

2

سن ا ،  اتکب اابللس، ننس اوب داود امیلسن نب االتعش، اوب داود،   
لغ

ووروا
م

 

لت

 4130، دحثی ربمن68، ص4، ج  ابب یف ولجدا
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رہ    ۔ وعرںیترمد و وعرت دوونں اشلم یہ رکےن ےک مکح یم  راایتخ ۔ اسدیگیہ اجیت  ےک اسھت نہپ ےےک طلغ دیقع

 اشمتہب ہن وہ۔    وملسمں ک  یغ ای  رمدوں ک اس یم نکیل یہ   مسق ےک رگن اک ابلس نہپ یتکس

 داع:   ابلس ےننہپ ک   این 

امعہم   ای  ڑپکا صیمق و ملس  سج وتق این اہلل ہیلع ہک  روسل اہلل لص  اہلل ہنع ےتہک یہ  رض ی دخر اوب دیعس رضحت

 اور رھپ رفامےت :   ےتنہپ وت اس  اک انم ےتیل  لکش یم  ک

ُعوُذ ِبَك َِمْ 
ِه َوَخْْيِ َما ُصِنَع لَُه ، َوآ َ لَُك َِمْ َخْْيِ

َ  
ْسأ
ْنَت َكَسْوَتِنیِه ، آ َ

َْمُد ، آ َ
ْ
ُهُمَ لََك احل

ِه َوَْشُِ َما  "اَللَُ َْشُِ
 ُصِنَع لَُه" 

ھجت ےس اماتگن وہں اور اس  ریخ اس ڑپکے ک ےہ، یم ای ھجم انہپ  ی  وت ےن یہ یہ  ںیفیعت  یہ  یل  ےاہلل! ریت ای رتہمج: "

اس ڑپکے ےک رش ےس انپہ اچاتہ   ےہ، اور یم  ایگ  ای انب ی  ھجت ےس اماتگن وہں نج یک    یھب ریخ ڑپکے ےک ان اقمص  ک 

" ےہ۔ ایگ  ای ڑپکا انب ی  انپہ اچاتہ وہں سج یک     وہں اور اس رش ےس یھب

1

 

 داع:   ابلس ےننہپ ک   رپاان 

 :وج صخش ڑپکے ےنہپ وت ےہک:   ایوملس ےن رفام اہلل ہیلع  ہک روسل اہلل لص اہلل ہنع ےتہک یہ اعمذ نب اسن رض

ة    ْوَب َوَرَزَقِنیِه َِمْ َغْْيِ َحْول  ِمُنِ َوَل ُقُوَ
َ
ِذي َكَساِِن َہَذا الُث

َ
ِ اُل َ َْمُد لِِلُ

ْ
 احل

وت اس ےک  ایتقشم اور تنحم ےک اطع رفام یسک  اور ھجم ریغب ایانہپڑپکا  یسج ےن ھجم    یہ  اہلل یک    ںیفی امتم عت" رتہمج: 

 امتم انگہ اعمف رک د  ہتسزگہتش اور ویپ

ئ

" ۔اجےت یہ  ی 

2

 

  یھب   رےتہ وہےئ یسک  ان دحود یم  ،ااجزت ںیہن  نج ےس اجتوز ک  یہ رھک داہتبل االسم ےن ھچک دحود وویق

 ااجزت ےہ۔   رکےن ک ر وعض وک اایتخ

 

 

 

1

 0402، دحثی ربمن41، ص4ج   ، ادی اذا سبل وثاب دج ل وقیابب ام  ، اتکب اابللس، ننس اوب داود اوب داود، امیلسن نب االتعش،  

2

 4023، دحثی ربمن42، ص4ج   ، ادی اذا سبل وثاب دج ل وقیابب ام  اتکب اابللس، ، ننس اوب داود اوب داود، امیلسن نب االتعش،  

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

45 
 

 ےہ:  یاک الخہص   نج

i.  ابر اانت وھچاٹ،  وہ    ای   یابلس  ےہ  وابج  اک اپھچان  ا ء 

 

ض
ع
ا وہ ہک مسج ےک نج  ہن  ک  ایتسچ  اظرہ    ان  استخ 

 وہاجےئ۔ 

ii. ۔ ںیہن رک ر اشمتہب اایتخ  رمد وعرت ک ای  ،وعرت رمد ک ابلس یم 

iii. اور اشمتہب ہن وہ۔ اقنل  افکر واسفق ک 

ارگ ذموکرہ رشاطئ    اسیا    وہں، وعرت ےک یل   اجیت   ذموکرہ رشاطئ اپئ  سج ابلس یم  ذہلا  اور  ابلس اننہپ اجزئ وہ اگ 

ا   ای  اجںیت  اپئ  ںیہن اک وہ وت وعرت ےک ےئل  ا   اک رشع  وخانیتوہاگ۔  ابلس اننہپ اجزئ ںیہن  اسیوجابلس رمدوں    یسیابلس 

ڑپکے   یتہب ابر   ہویغ اور اوڑنھ ،ولشارصیمق  یےہ سج ےس وپرا مسج پھچ اجےئ۔اور  اور اوڑنھ   ،ولشارصیمق

اور    ٹی رشٹ،اٹ  ،ٹنیپاسڑیھ  ۔نج یمیہ  تنہپ  ابلس یھب  دیدنچ زم  وخانیت  اعمرشے یم  امہرےہن وہں۔    ک

 انبوٹ رپ ےہ۔  اناجزئ وہےن اک دارودمار ان ک  ای۔ان ےک اجزئ یہ ہویغ رکین

 : اسڑیھ  .1

  اینپ  وخانیتامہ العتم ےہ۔    ی ا   ک   بیہت   دنسھ ک  یواد   ی اہک اجات ےہ ہک    ادتبا ےک ابرے یم   ک  اسڑیھ

اور یتمیق   ےنھکید   یھب  ی۔ضعب اواقت وت  یہ  اور اہمرت ےس اھبنسل ےک رتھک   وک بے ےقیلس  ںاسڑویھ  وخب وصرت 

اور ویٹیب  ںاسڑایھ  یتمیق  اینپ   ےہ ہک وخانیت  ایآ   یم د  وک یھب   ں وہبؤں  و شیبیہ  تی ہب وطر ہفحت    اینپ  ں رت ڑلایک  ۔ارثک 

ویہ  یاشد ہپ  یت  بیز  ںاسڑایھ  رپان  ےک ومعق  اںیھن  یہ  نت رک  یلم  وج  بوں ےس  رگن ک یہ  وہیت  اےنپ    ۔رسخ 

  اسڑیھ   رہ رگن ک  وت وخانیت   ں ی۔یہ اجیت   ی اھبنسل رک رھک د ےک یل  بی رقت  ک   ہیب  ی اخص وطر ےس اشد  ںاسڑایھ

رت    دہای ز  یم   ں فلتخم اپرویٹ  وخانیت  ی اجراہ ےہ ہک امہر  اھکی د  یھب   ی   آج ےک دور یم   نکیل   ،یہ  نت رکان دنسپ رکیت  بیز

ےک اسھت ارگ رہگے رگن اک البؤز انہپ اجےئ وت   اسڑیھ ۔دیفسیہ  تنہپ  ںاسڑایھ ک ز رگن ےک ڈیش الل،اکےل اور دیفس 

 ےہ۔   تید  اجذب رظن داھکئ  تہب یہ یم  ےنھکید  ی

 : ؟ ںیہن   ای اننہپ اجزئ ےہ    اسڑیھ 

داراالاتفء ےس بج اسڑیھ  اٹؤن رکاچ  ی ونبر  اولعلم االالسہیم  اجہعم وت اوہنں ےن    ایگ  ےننہپ ےک قلعتم وسال ایک  ےک 

 : ایوجاب د لیدرج ذ
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آج لک    نکیل   ،رحج ںیہن  اجےئ ہک اس ےس وپرا مسج پھچ اجےئ وت وکئ   اس رطح ےس نہپ  "ارگ اسڑیھ

ا   زہار یم    نہپ رک رشع   ےہ، وچں ہک اسڑیھ   تنہپ   اس رطح وپرا مسج ڈاھپن رک اسڑیھ  وعرت یہ   ی ےس لکشمب 

۔" ابرہ انلکن اجزئ ںیہن نہپ رک وعرت ےک یل   رصف اسڑیھ  وہاتکس، اس یل  رپدہ ںیہن

1

 

 اھت:  ی وت ان اک وجاب  ایگ  ےننہپ ےک قلعتم وسال ایک   ےس اسڑیھ  دنبیرطح داراولعلم د  ایس

  ،ںیتنہپ  ںیہن   دار(املسمن وعرںیت   ی اعم وطر رپ )د  ،یہ  تنہپ  ملسم وعرںیت  رصف یغ   ی اسڑ  "نج وصہب اجت یم

اننہپ درتس ہن وہاگ۔"  ی واہں املسمن وعروتں ےک ےئل اسڑ

2

 

اجےئ ہک اس ےس وپرا مسج پھچ اجےئ   وہ اور وہ اس رطح ےس نہپ  لھک  ےہ ہک ارگ اسڑیھ ی ابت اک الخہص  ی اسر

مسج رظن    ایوہ   ںایاستخ من  گنت وہ اور اس ےک ےننہپ ےس مسج ک  ارگ اسڑیھ  ،نکیلرحج ںیہن  وکئ  وت اس ےک ےننہپ یم

 ےہ۔   اننہپ اجزئ ںیہن  اسڑیھ یسیآےئ وت ا 

 رشٹ:   ٹنیپ  .2

و   ٹنیپ ز  امہرے اہں یھب   اممکل اک ابلس ےہ نکیل   وت رغمب   ےسیرشٹ    یھب   ےہ۔وخانیت  دہ ایاس اک اامعتسل تہب 

  اامعتسل رک یتکس   ٹنیپ  اھجمس اجات ےہ۔وخانیت  باامعتسل رکےن وک یعم   ےک ٹنیپ  وخانیت  نکیل  یہ  اس وک اامعتسل رکیت

 : یہ  لیاجت درج ذ  ی  دنچ اتفو اس ابرے یم  ںیہن  ای  یہ

داراالاتفء ےس وخانیت  یرحت ارقلآن ےک  ذ  ایگ  نت رکےن ےک قلعتم وسال ایک   بی ز   اک ٹنیپ  اہنمج  درج  اک    لی سج 

 ےہ:   ایگ  ایوجاب د

  یےہ وہ    ایگ اینت رکےن اک مکح د  بیابلس ز  ےہ اور اسیج  ئگ ک یوج عت رو ےس ابلس ک ک ثیو دح رقآن"

وعرت اک اسرا مسج    ذہمب، وخوصبرت، اشکدہ اور الھک ابلس سج ےس ااسنن اک رتس ڈاھاپن اج ےکس۔ االسم یم  اسیےہ ہک ا 

اور اپؤں( رتس ےہ، سج ا   رس ےس اپؤں کت )وساےئ رہچہ، اہھت  اور    اسیاک ڈاھانپن رفض ےہ۔ ذہلا  ابلس ےنہپ وج ذہمب 

ا ء کوہ سج ےس مسج رظن آےئ اور ہن اانت  یاشکدہ وہ۔ وج ہن وت ابر 

 

ض
ع
وہ۔ ابلس اک   انبوٹ واحض وہیت  گنت ہک سج ےس ا

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 
10:00pm,https://www.banuri.edu.pk/readquestion/sarhi-pehenna-
144204200827/05-12-2020 
2Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, https://darulifta-
deoband.com/home/ur/Clothing--Lifestyle/149549 
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ا ء رظن ہن آںیئ  ےہ ہک ااسنن   یہی  دصقم یہ

 

ض
ع
دو   ںیہن   رصف وعروتں ےک یل   یاور    ،ا اور وعرت  ےک    ونں ہکلب، رمد 

 " ےہ۔ یل

اور دخواخل اتب   لکش، تیئہ اہتبل ابلس ک  ؟ےہ ہک وہ وکاسن ابلس ںینہپ  ںیہن  صیصخت وچکن ابلس ک   یم االسم

 د

ئ

   ولشار نہپ رک اےنپ رتس وک ڈاھپن  ای ولتپن  ،زنیج  ےئگ ہک وہ اشکدہ، الھک اور رتس وک ڈاھےنپن واال وہ۔ اب اچےہ وکئ  ی 

ےہ ہک وہ ابلس الھک وہ، گنت ہن وہ، سج ےس مسج ےک    یہیےہ۔ وصقمد رتس ڈاھانپن ےہ۔ رگم رشط   ہاپاجہم ویغ ایےل 

ا ء ک

 

ض
ع
رطح ےس ڈاھپن دے۔ گنت   وج رتس وک ایھچ  اچےیہ وہن  یبمل اور ولتپن رپ رشٹ اینت  انبوٹ واحض وہ۔ زنیج  ا

 ۔  ےس وصقمد احلص ہن وہ وہ رحام ےہ، اور اس اک اننہپ اجزئ ںیہن  سج  اور زیچ وکئ ای وہ، ولشار وہ   ابلس، اچےہ وہ زنیج

 ےہ:  لی درج ذ  ی  ےک قلعتم وتف  ےک ےئل ٹنیپ  اک وخانیت  اٹؤن رکاچ ی ونبر اولعلم االالسہیم  اجہعم

اجنگشئ ےہ    رشٹ ےننہپ ک  وشرہ ےک اسےنم وت ٹنیپ  ای  وصرت یم  ک  اہنتئ  اےنپ رھگ یم  "وعرت ےک ےئیل

ہک اس    ی دیوہ۔زم وہیت  ں ایاستخ من  سج ےس مسج ک ابلس اننہپ اجزئ ںیہن  اسیاحمرم اور وچبں ےک اسےنم ا   رگید  نکیل

 ااھچ ےہ۔"  ،اس ےس اانتجب یہ  وہیگ  واولں وک رتیغ  ےنھکید  ر اور اےس نہپ رک وچبں وک او  امہرا ابلس ںیہن   یولہپ ےس ہک  
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 ےہ:  لیدرج ذ  ی  ےننہپ ےک قلعتم وتف  ےک ٹنیپ اک وخانیت نب وید  داراولعلم

ز  ایےن ااسنن وک ابلس ےننہپ اک مکح د  "اہلل اعتٰیل اور  ر دبن وک ڈاھانکن  ّ

س
س

اک دو دصقم ےہ ت اس  دبن وک    ، تنیےہ، 

العوہ    رمد وک ھب   ےس ےنٹھگ کت ہک اس ہصح رپ یسک  انف ےک چین   رمد ےک ےیل  دقمار وت رفض ےہ سیج   ی ا   ڈاھےنکن ک 

اور وعرت ےک ےیل   ےک رظن رکان اجزئ یہن   یویب ےک العوہ۔ وعرت وک    اور ریپ   وپرے دبن اک رتس رفض ےہ لیھتہ ےہ۔ 

ےہ وج مسج    ی ارتحاز رکان الزم و رضور  ابلس ےک ےننہپ ےس ھب   ےسیرطح ا   سج رطح وپرے دبن وک ڈاھانکن رفض ےہ ایس

ا ء ےک یشن   ک

 

ض
ع
ا رک   استخ  وک اظرہ  اور یشن   ۔ مسج کںیو رفاز  وخاہ ڑپک  استخ  اک مجح  ا ء 

 

ض
ع
ا اور  ےک    ےو رفاز 

ا ء اک مجح اظرہ    وہےن ےک ابووجد مسج ک  ڑپکے ےک ومےٹ اور دریب  ایوہج ےس اظرہ وہں    وہےن ک یابر 

 

ض
ع
استخ اور ا

ا وہراہ وہ، وعرت   ا   ےسیوک  ارتحاز رکان وابج ےہ  د  وصرت یم   یسیابلس ےس  اورپ ےس  ونممع ےہ    ھب   نھکی ڑپکے ےک 

ہ   ی   کن ویک ا ء 

 

ض
ع
ا د   ان  اک احلص    ای ےن رفام  اشم   العم ۔ےہ  ےک مکح یم   ےنھکیےک  اس  ا   ی ہک  وک    ےسی ےہ ہک ڑپکے 

ا ء اک مجح اظرہ وہاجےئ وت وعرت ےک ےیل  نھکی ےس د  قی رط

 

ض
ع
ا ےئ ز  تنی ز  سج ےس ا

 

ض
ع
رحمومں ےس    وک یغ   تنی اور ا

ز  سیج   اپھچان رفض ےہ، ٹنیپ  ا ء 

 

ض
ع
ا رقآن اپک ےک    ین   رحمومں ےک اسےنم اظرہ وہےت یہ   یغ  تنی ابلس ےننہپ ےس 

ْبنَََوْلََےہ:    ایگ  ایوعروتں وک مکح د ےہ سج یم   ھب ی الخف ورز  اس مکح ک ََْْضِ َََعَ اےنپ   ینعی  وِبھِنََُّیَجََُِِبُُمِرھِنَّ

 ۔ ںیرک  رپ امریل  ںدووٹپں اک آلچن اےنپ ونیس

اور یغ  اس اہلل    ےہ، آرضحنت یلص  اجیت  اشمتہب اپیئ  ک  وقومںےک العوہ رمدوں ےک ابلس ےس اشمتہب 

منھَم: *  ای وملس ےن اراشد رفام  ہیلع فہوَ بقومَ تشبہَ   یم ثیاک رفوغ ےہ بج ہک دح  یئ ےب ایح  اس یم  * ین منَ

ا   ءایح َّ اکایسایاراشد رفام  وملس ےن  اہلل ہیلع  ےہ اور آرضحنت یلص   ایگ   ای اک ہبعش رقار د  نامیوک 
ّ
ب
ُ
   تای اعر  ت: *ر

م
م

  ل ت ی  

 ت* احل 

ل

اور    رطف املئ وہں یگ  ک   وںیغ  وخد ھب  وہں یگ  ڑپکے ےننہپ ےک ابووجد گنن   وعرںیت  تہب یس ینعی  ثیامئ

۔ )اکشمة(" یگ اپںیئ وخوبشں یہن تنج ک وعرںیت  یسی۔ ا یگ ںیرک ف املئ ھب رط  ان وک اینپ

1

 

  ں ایاستخ امن  اجےئ ہک اس ےس وپرا مسج پھچ اجےئ اور مسج ک  وہ اور وہ اس رطح ےس نہپ   لھک  ٹنیپ  ارگ

اور اس ےک ےننہپ ےس مسج ک  ارگ ٹنیپ  ،نکیلرحج یہن  وکیئ  ہن وہ وت اس ےک ےننہپ یم   ای وہ    وہیت   ںایاستخ امن  گنت وہ 

 ےہ۔  اننہپ اجزئ یہن ٹنیپ یسیمسج رظن آےئ وت ا 

 

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, https://darulifta-
deoband.com/home/ur/others/529 
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 اٹسٹئ:  .3

رواج اعم وہراہ ےہ۔نکیل  یم  وخانیت  لک اعمرشے یم  آج  اک  اور تسچ    ابلس ھب   ی  اٹسٹئ ےننہپ  وچکن گنت 

ا ء امن ےہ اس ےئل اس ےک ےننہپ ےس امسجین

 

ض
ع
ہن وہ وت اس وک نہپ رک   یبمل ۔ذہلا ارگ اٹسٹئ ےک اورپ صیمقوہےت یہ  ںایا

وک    ںڑلویک  ہک ایک  ایگ  رٹنس ےس وسال ایک  چسی آن النئ االسکم ر  ہفصےہ۔   رحمومں ےک اسےنم اجان درتس یہن  یغ

 اٹسٹئ اننہپ رحام ےہ؟  رہ رک ھب   رپدے یم

 ےہ:  ایگ  ای وجاب د یاک  اس

  ی"ابلس ےننہپ اک الص دصقم رتس وعرت ےہ اور وعرت وک لمکم رتس ڈاھےنپن اک مکح ےہ۔ رہ وہ ابلس سج ےس 

ابلس اننہپ رحام    اسیا   وہج ےس،وعرت ےک ےیل  تسچ وہےن ک ایوہج ےس وہ   ک یکیابر   دصقم احلص ہن وہ وخاہ وہ ابلس ک

اور تسچ ابلس    گنت۔  اجزئ یہن نھکید  اورپ ےس ھب  ےکوعرت وک ڑپکے    تسچ ابلس ےننہپ وایل  ےسیےک ےئل ا   اوریسک

ا   ےننہپ ک  انب رپ اجزئ    انب رپ ےہ،دورسا افکر و اسفق ےک اسھت اشمتہب ک  ( ک   ت ایااعلر   ت )ااکلایس  ثی وت دح  یرحتم 

ب ارشلاعئ  دباعئ" اصقنن دہ ےہ۔ ی اہن احلظ ےس ھب   یبط  ،ین یہن  

س

  رتت

 

 ( 123/   5)  –اانصلعئ ف

وإ ن اكن وثهبا رقيقا يصف ما حتته ويشف أ و اكن صفيقا لكنه يلزتق ببدهنا ىتح يستبني له   
ذإ إستبان جسدها اكنت اكسية صورة عارية حقيقة وقد قال   نه إ 

جسدها فال حيل له إلنظر ل 
  إلاكسيات إلعارايت« »لعن هللا – صىل هللا عليه وسلم  – إلنيب 

ےہ۔ذٰہلا وشرہ ےک العوہ    وہ اجیت  ںایاستخ امن  ےہسج وک نہپ رک مسج ک  گنت اور تسچ وہیت   ھب  ٹی اٹ

رظن ہن    ک  یسک   اجنگشئ ےہ رشبکیط   دورسے ےک اسےنم اس وک اننہپ ًاقلطم رحام ےہ،اتمہ  وشرہ ےک اسےنم ےننہپ ک  یسک

رک   کی افمدس اور اصقنانت وک د رگید  اجنگشئ ےہ؛نکیل ھب اجےئ بت  نہپ یل  صیمق  ایارگ اس ےک اورپ ابمل رکات   ڑپے ۔ ین

رحتم کت چنہپ    جیا ےہ وج دتر رکاتہ ےک اسھت وہیت   لکش اسدہ اور ومعمیل  ادتبا یئ   ک  ےہہک رہ ربایئ   اس ےس انچب اویل

ےہ۔"  اجیت

1

 

 اگنہل:  .4
 رطح دوونں اٹوگنں ےک   اپاجم ک  وپاشک یم وعروتں ےک دبن ےک ےلچن ےصح ک ابلس سج یم   اسیاک ا  وعروتں

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
http://www.suffahpk.com/tites-pehenny-ka-hukum/ 

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

48 
 

ے یہن   ہدحیلع  ہ ےئل دحیلع

ل 

آسپ یم  یوہےت۔ا   اپئ دوونں انکرے  وہات ےہ سج ےک  ڑپکا  وہےت    ےئیس  ابمل  وہےئ 

  ی ارگ وہ ابر ینعیرانھک الزم ےہ،  لاور  رپدے اک ایخ رتس  وپیش اننہپ اجزئ  ےہ،اہتبل اس یم اگنہل۔ ۔اےس اگنہل ےتہک یہیہ

اور اورپ صیمق  ہاپاجام ویغ  ای ولشار    وکیئ   ھب   ڑپکا ےہ وت اس ےک چین ا   ای  ےنہپ  وتسمرہ    رگید   ہ وہ سج ےس انف ویغ  اسیرکات 

ےک   ھٹیپ  اور اس ےس ھچیپ  انف، ٹیپ احمرم ےک اسےنم ھب ےنپوعرت اک ا  یا  کن،ویک رطح ےس پھچ اجںیئ ےصح ایھچ

 ےہ۔  ےصح وھکانل اجزئ یہن 

 رفاک: / سکیم  .5

ا   وعروتں ا   وعروتں رفاک اہک اجات ےہ۔/ابلس وج رگدن ےس ےل رک اپؤں کت ابمل وہات ےہ اےس سکیم  اسی اک  ابلس    اسیوک 

  ےس مسج اظرہ ہن وہات وہ ذہلا ارگ وکیئ  رطح اس یم رتس لمکم وطر رپ وہات وہ اور یسک نت رکےن اک مکح ےہ سج یم بیِز

وہ ہک اس ےس  مسج اتکلھج وہ )وخاہ وہ   یابر    اسیڑپکا ا  ای    وہ   استخ واحض وہیت   وعرت ےک مسج ک   وہ  ہک سج یم  اسی ابلس ا 

ا   یئ وک  ای رفاک وہ   ا   ای   ارگ سکیم  ڑپکا اننہپ اجزئ ہن وہ اگ۔نکیل   اسی دورسا ابلس(  اور ان اک اننہپ    یسی رفاک  وہں وج اسرت وہں 

 اجزئ ےہ۔ 

 ےہ:  لیدرج ذ  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ ی ونبر رفاک ےک قلعتم اجہعم اولعلم االسیم 

اور ےب رپدیگ  ک   تہب اتدیک  رہطمہ ےن وعروتں وک رپدہ رکےن ک   تعِی"رش اور وعرت اک    ای وک  تخس انگہ رقار د  ےہ  ےہ، 

رپدہ وہان)رہچہ وھکانل( رشًاع ونممع رقار د ا   وخاہ وماٹ ابلس انہپ وہ۔ ین   ےہای انرحمم ےک اسےنم ےب  وک  ابلس    اسی وعروتں 

  ےس مسج اظرہ ہن وہات وہ؛  ذہلا ارگ وکیئ  رطح اس یم  وطر رپ وہات وہ اور یسک رتس لمکم  نت رکےن اک مکح ےہ سج یم بیِز

وہ ہک اس ےس  مسج اتکلھج وہ )وخاہ وہ   یابر    اسیڑپکا ا  ای وہ     استخ واحض وہیت   وعرت ےک مسج ک   ہک سج یم وہ    اسی ابلس ا 

  اسی ان رحمومں ےک اسےنم  ا   یم  تابیرقت   ک  ہایب  یاشد ڑپکا اننہپ اجزئ ہن وہ اگ، اخص رک   اسیدورسا ابلس( ا  وکیئ  ایرفاک وہ  

   وہ ہک اس یم یابر  اسیابلس ارگ ا   ین  ،ابلس اننہپ ًاعطق اجزئ یہن

م

 

ش

 ےس مسج اتکلھج وہ اور 
ی 

ابلس رھگ   اسیہن وہ وت ا   ھب  س

۔" اننہپ اجزئ یہن  احمرم ےک اسےنم ھب یم

1

 

 

 

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion 
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 اننہپ:   انٹئ  .6
ےہ اس ےئل    وچکن رغمب   ابلس ھب ی۔ےتنہپ یہ یویب   ںوہ وصخمص ابلس ےہ وج ومعام رات وک وسےن ےس ےلہپ ایم  انٹئ

 ےہ۔  اس اک اامعتسل اانت اعم یہن امہرے اعمرشے یم 

 : ےہ لی درج ذ  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ ی ونبر اجہعم اولعلم االالسیم  ےننہپ ےک ابرے یم وعروتں اک انٹئ  احالت یم اعم

)وادل، اچچ، ےٹیب  "اخوتن ےک رھگ یم ا   اھبےجن( ہ   ،ےجیتھب  ،اھبیئ  ،ارگ رصف احمرم  وت  وصرت    یسیرےتہ وہں 

اور    یہن   ی اننہپ رضور   ئی ےہ، اڈنر و  ( نہپ تکس ذموکرہ اخوتن بش اک ابلس ) انٹئ   یم ےہ، الص رفض رتس اپھچان ےہ، 

ا ء یم  یلھچپ ایلگ  ومشبل  راںین  ،ےہ: رمک ، ٹیپ  ی رحمم ےک اسےنم وعرت اک رتس  

 

ض
ع
وضع    ےس وکیئ  رشم اگہ اور ےنٹھگ، ان ا

آج لک اغبل ےہ( رحمم ےک اسےنم    ہکوہ وت  )سیج  شی ےہ۔ اور وہشت اک ادن  رحمم ےک اسےنم وھکانل اجزئ یہن  یسک   ھب

و غ اوالد    بیرق   ای ابغلےہ۔ اک ھب  ےنھکیمکح رحمم ےک د  یہیےہ۔    ااجزت یہن  ھب  وھکےنل ک ںزو اور ڈنپیل اب  ،ہنیس
بل ی
ل
ا

رجف ےس ےلہپ،   ینعی  آرام ےک اواقت یم ےک وصخمص رمکے یم یا  ےس یسک  ان یم  ای نیےہ ہک وادل یمکح   ےک ےیل

  یےہ ہک وہ ا   احمرم ےک ےیل   رگی مکح د یہی ۔  ینںیرک  ایہن اج   ااجزت ےک یغب   ان ک   رہظ و  اشعء ےک دعب ےک اواقت یم 

الب ااجزت دالخ ہن وہں۔" آرام ےک اواقت یم ر او  دورسے ےک اہنتیئ

1

 

 ےہ:   ںوی  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ  ی ونبر  اجہعم اولعلم االالسیم ےننہپ ےک ابرے یم   ےک انٹئ یویب

اور ارفاد ھب   "رھگ یم مسج    اننہپ سج یم   انٹئ   یسیا   ھب   اک رصف وشرہ ےک ےیل  ی وہں وت ویب  وشرہ ےک العوہ 

وہاگ،  اس   آاجےئ وت مسج ڈاکھ وہا یہن  رمکے ےس ابرہ ےنلکن اک ومعق شیپ  ےہ،ارگ تلجع یم  وپرا ہن ڈاتکھ وہ درتس یہن

   ھب  وشرہ ےک العوہ وکیئ  رھگ یم   ای مسج لمکم ڈکھ اجات وہ   وہ سج یم   یسیا  اجےئ، اہتبل ارگ انٹئ  اس ےس اانتجب ایک ےیل

۔" ااجزت وہیگ انلکن ہن وہ وت اس ک  ہن وہ اور رھگ ےس ابرہ ھب 

2

 

 ےہ:  لی درج ذ  ی  وتف ےننہپ ےک ابرے یم  ےک انٹئ یاک وشرہ ےک ےئل ویب   ایاڈن نب وید  داراولعلم

 
1Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%86%D8%A7%D8%
A6%DB%8C%D9%B9%DB%8C 
2Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A8%DB%8C%D9 
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ےہ۔"  اضمہقئ یہن  وکیئ ڑپکے ےنہپ یم  یابر  وشرہ ےک اسےنم انٹئ  "رات یم 

1

 

 : کین  .7
اور ویلیھتہ  وخانیت اس اک اپھچان رفض    رپدے یم   ےک العوہ وپرا مسج ہ  ںےک ےئل وچکن رہچے  اشلم ےہ،اور 

  ےہ وت اس ےک ےننہپ یم  یسی ا   ۔ارگ کینلمکم پھچ اجںیئ  سج ےس اٹیگن   اچیہ   اپؤں کت وہین   ابملیئ   ک   ےہ۔ذٰہلا کین 

 ےہ۔  وہ اسرت یہن  کنویک  ےچنہپ اس اک اننہپ اجزئ یہن  اپؤں کت ہن ابملیئ سج ک  کین یسیا  ۔نکیل رحج یہن وکیئ

 ےہ:  لی درج ذ  ی  وتف ی ا  ےک ابرے یم کین

اتپھچ وہ اورس  دوونں راونں    ےہ، نج ےس اقمم اخص ہ  اننہپ اجزئ  یہن  ہًالثم ےھچک ویغ   وں ان کین  راےئ یم   ی "امہر

وہ۔"  'وخاہ امنز اک وتق ہن ھب ابزار  یم ایاجےئ   اامعتسل ایک  یم ےک ارثک ےصح ےگنن رےتہ وہں وکاہ اےس یھک 

2

 

 : ےلھک البؤز  .8

اےنپ اخودن ےک   رھگ یم  وطر رپ ارگ وخانیت  ڑکپ راہ ےہ۔رشع  یےلھک البؤز ےننہپ اک رواج یت  یم  وخانیت آج لک ک 

اس ےئل رس اعم   رےتہ یہ مٹسس یم وچکن ارثک وجاٹنئ لمیف   ےہ نکیل  وت رحج یہن ںی البؤز اامعتسل رک ےسیاسےنم ا 

ارگ ےلھک البؤز ےک   اہتبلےہ۔  وہ اور الگ رظن آےئ،اجزئ یہن ں ایامن تخ اس ےلھک البؤز اامعتسل رکان سج ےس مسج ک  ےسیا 

رحج    البؤز ےننہپ یم ی مسج رظن آےئ وت  وہ اور ہن ہ ںایاستخ امن  اجےئ ہک ہن وت مسج ک دوہٹپ اس رطح یل  ای اورپ اچدر 

 اجےئ۔   رتہب ےہ ہک اےس اامعتسل ہن ایک  طایتح  اس یم رھپ ھب  ےہ نکیل یہن

ے  .9

ل 

 : ولشار   وایل   اپئ

وایل  واےل ابلس یم   ےک ولشار یمق   وخانیت ے 

ل 

دو رطح ےک وہےت یہ   ی ےہ۔   ولشار وہیت   ومعًام اپئ ے 

ل 

وت    ای   اپئ

ے گنت وہں وت اس اک اصقنن   ارگ۔رھپ ےلھک وہےت یہ ای  گنت وہےت یہ 

ل 

ےہ اور مسج   وہات ےہرھپ ولشار گنت وہیت  یاپئ

گ وہیت 

 

ی

س

ی چے
ہ اس ےس ابرہ راتہ ےہ وج ہک رتس اک ہصح ےہ۔  ےہ۔   وہیت   ں ایاستخ امن  ےہ سج ےس مسج ک  ےس 

 

ی

 

خ

 

ٹ

اس وک  

ے وایل اہتبل۔رکان اچیہ اامعتسل یہن ےہ اس ےئل ےلھک اعم ایہن ےلھک اعم اامعتسل رکان ےبرپدیگ

ل 

  ی   ولشار یم ےلھک اپئ

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, https://darulifta-
deoband.com/home/ur/Womens-Issues/783 
2 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://urdufatwa.com/public/index.php/view/1/10711 
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اس وک انہپ اجاتکس ےہ نکیل  ہلئسم یہن  ے ہ  ندایھ  ھب  اس یم  وہات اس ےئل 

ل 

ےلھک ہن وہں    راھک اجےئ ہک رصف اپئ

 وہ۔  ہن ۔اتہک ےب رپدیگ اچیہ  وہین ڈاھیل اور ڈیلیھ لھک  ولشار ھب

 الگ:   ،لھک یل   ،یلس یلس   اہف  .10
ا ء اگل اگل رظن آںیئ  ہن ےنہپ سج یم ابلس ھب   اسیرپدہ رفض ےہ۔اور ا  رپ رشع وعرت 

 

ض
ع
نج وک   اس ےک وہ ا

 ۔  یہ  ےک ےئل اجزئ یہن اور لھک الگ وخانیت  یلس  ،اہفیل اپھچان رفض ےہ۔اس ےئل یلس 

 ےہ:  لی درج ذ  ی  اک وتف نبوی داراولعلم د  ےک ابرے یم اہف یلس 

رکموہ ےہ۔"   اور رمدوں ےک ےئل ھب  اننہپ وعروتں ےک ےئل اجزئ یہن "اہف یلس 

1

 

 : زدہ ڑپکے   اھکلیئ  .11

  ۔نکیلیہ اجتکس  رشسٹ اامعتسل ک  یسیوت ا   ارگ وہ ےلمج الخف رشع یہن  رشسٹ نج رپ فلتخم ےلمج ےھکل وہےت یہ  یسیا 

 ےہ۔  اک ابلس یہن  نیزعمز  ی رہباحل   کنویک   اجںیئ رشسٹ اامعتسل ہن ک  یسیرتہب ےہ ہک ا   رھپ ھب

 ےہ:  لی درج ذ  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ  ی ونبر  واےل ڑپکوں ےک ابرے اجہعم اولعلم االسیم اھکلیئ

  وہ درتس یہن  شیاک ادن ےب ادب  ہگج انھکل سج ےس اس ک یسیان رحوف وک ا  اس ےیل  ،اقِلب ارتحام یہ  "رحوِف یجہت

اک انم اھکل وت   ہہگج )دہف( رپ اوبلہج، رفوعن ویغ  ےک اشنہن ک ےہ ہک ارگ یت  کت ہک اہقفء رکام ےن ذرک ایک  ںاہیےہ، 

 رحتم ےہ۔  ان رحوف ک ےیل اسرکموہ ےہ،  اک اشنہن انیل اس رپ یت ھب

اس   اک دصور   اور ضعب یم  وت  ےب  ادب  ضعب وصروتں یم   رپٹن وہں وت  اس یم  ےننہپ ےک ڑپکوں رپ ارگ رحوف یجہت ذہلا 

ےہ   شی ادن ےہ، نکیل  یہن ےب ادب  رپ ارگ رحوف رپٹن وہں وت ارگہچ اظرہ یم ہویغ وموجد ےہ، ًالثم صیمق   شیاک ادن

وہں وت  رحوف   ی اپاجئم رپ  ایاور ارگ ولشار  ،وہیگ  رپ ےب ادب  ےنکنیھپ  وصرت یم رپاےن وہےن ک  دعب یم ای  ہک دےنلھ یم

 ۔ ڑپکوں ےک اامعتسل ےس اانتجب رکان اچیہ ےسیا  وہان اظرہ ےہ، اس ےیل  ےب ادب  اس یم

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, https://darulifta-
deoband.com/home/ur/clothing-lifestyle/66721 

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

52 
 

ہگج اگلان وہ وت   ےہ( اویچن  اجیت  یھکل ہویغ ارکلیس ۃیہک آ  رکا رک )سیج ہویغ میرف  ارگ ڑپکے رپ اتکتب اک دصقم  ایہن  اہتبل

ےہ۔"   رحج یہن  وکیئ اس یم

1

 

 ےس وعرت ےک ڑپکے ولساےن اک مکح:   ی رمد درز 

 ےہ:   لیدرج ذ  ی  اک وتف نبوی ےس وعرت ےک ڑپکے ولساےن ےک ابرے داراولعلم د  ی درز  رمد

ارگ وخانیت ان ہ  وایل  نیس   "  وت  ، رگم رمد    رمدوں ےس ولساےن ک  ی ےس ولساان اچےئہ ۔ دبرہج وبجمر   وہں  اجنگشئ ےہ 

رکے ۔"  رکےک السیئ   شئا رک اس ےس امیپہن رکے، اس اکڑپکا وگنم شئامیپ  وعرت ک یدرز 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/hurofe-tahajji-ke-pirnt-
waly-kapre-pehnna-144111200008/22-06-2020 
2 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, https://darulifta-
deoband.com/home/ur/clothing-lifestyle/66721 
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 : لصف وسم 

 ی رمد اک ابلس اور اعمرص رو 

 اعترف: 

دصقم مسج ےک اقلب    ی داہک اجات ےہ۔ ابلس اک ینب   اہ ریپ  ای ڑپکا وج مسج وک اپھچات ےہ اس وک ابلس، وپاشک    وہ 

و    بیز   ابلساچبات ےہ۔  ارثات ےس ھب  اس ےک اسھت اسھت ابلس ااسنن وک ومیمس  ےہ نکیل  رپدہ وپیش  رتس وصحں ک

ا   ی ےہ۔    ھب  عی اور اشن و وشتک ےک ااہظر اک ذر   تنیز رمع    ی ےس ےل رک اسر  اشئ ےہ وج دیپ  اسھت   اسیا   یااسنن اک 

 ااسنن ےک اسھت راتہ ےہ۔ 

وعشر    دعب یم  اھت نکیل   راتہ اھت ےلہپ لہپ وت اس وک ابلس اک ااسحس یہن  بج ااسنن اغروں یم  یم   میق   زامہن

  دور یم  تف ای  اجونروں ےک اھکولں ےس اےنپ مسج وک ڈاھےنپن اگل۔ ااسنن بج رتیق یلگنج ایوہا وت وہ اھگس وھپس وتپں   ا دیپ

ا  وت اس ےن اےنپ ذمبہ، اعمرشے کلم  فلتخم رتاش رخاش ےک    احالت ےک اطمقب رگن ربگن   ومیمس   ور دالخ وہا 

وصخمص ابلس ےننہپ اک رواج ےہ۔   کلم اور اعمرشے یم  رہےہ ۔   ی اجر  سج اک ہلسلس اب ھب  ڑپکے اننہپ رشوع ےیک

دین یہ  ریتہ  روامن وہیت   ں ایلیوتق زگرےن ےک اسھت دبت د  وک ذمبہ   ربگنہ   ضعب وقیم  یم   ۔  درہج  اک    رہ  تی رمس 

رک رانہ    ل رتس وھک ےہ اور ابلس ےک یغب تیاور ابلس وک الزم رقار د  رہ ذہمب اور ابوعشر وقم رتسوپیش  ک  دین   ۔نکیلیہ

اور اضہطب ایح  یوہ وج اس رطف  یسیا   اور یتسب  یآابد   ااسنین   وکیئ   ی اش  ارطاِف اعمل یم   ، رکیت  دنسپ یہن    ااسنین   ِت اقونن 

 وہ۔  ےس ارحناف رکیت 

ابلس    اانت ےس اچبات ےہ۔  آولدیگ   اوراموحل ک  رگم   ،یمسج  وک رسد   تمعن ےہ وج ااسنین میظع ک  اہلل اعتٰیل   ابلس

اور رگم  اور اس ےس زادئ سج ےس ز  یلکت   ک   یرسد   سج ےس رتسِ وعرت وہاجےئ  وصقمد    تنی ےسےچب،رفض ےہ 

ےس ونٹھگں    انف ےک چین  ےک ےیل   رمدبحتسم ےہ۔   یاجےئ   تمعن اک ااہظر ایک   ےہ وت اُس ک ایےن د  هللاہک ہکبج   یوہ اور  

ت" ےہ،   ےک چین
َّ
 یہن   اس اک اپھچان رفض ےہ۔انف اس یم  ینعیکت "وعر

ِ

 

 یہ  داخ

ِ

 

ےن ھچک    االسم ۔اور ےنٹھگ داخ

وویق ک  یہ  ریھک  ددحود  اایتخ  ھب  رےتہ وہےئ یسک  ان دحود یم  ،ااجزت یہن  نج ےس اجتوز  وک  ک   روعض    رکےن 

 ااجزت ےہ۔  
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 ےہ:  یاک الخہص   نج

i.  ابر اانت وھچاٹ،  وہ    ای   یابلس  ےہ  وابج  اک اپھچان  ا ء 

 

ض
ع
ا وہ ہک مسج ےک نج  ہن  ک  ایتسچ  اظرہ    ان  استخ 

 وہاجےئ۔ 

ii. ۔ ںیہن رک ر اشمتہب اایتخ  رمد وعرت ک ابلس یم 

iii. اور اشمتہب ہن وہ۔ اقنیل  افکر واسفق ک 

ا   اجیت   ذموکرہ رشاطئ اپیئ  سج ابلس یم   ذہلا  اور ارگ ذموکرہ رشاطئ یہن   اسی وہں،رمد ےک ےئل     ابلس اننہپ اجزئ وہ اگ 

ےہ   ہویغ  ،ولشار،نبہت صیمق لھک یسیابلس ا  اک رشع  رمدوں وہاگ۔ ابلس اننہپ اجزئ یہن اسیوت رمد ےک ےئل ا  اجںیت  اپیئ

اجےئ۔  پھچ  مسج  وپرا  ےس  یم  امہرے سج  زم  اعمرشے  دنچ  ھب   یرمد  یہ  ابلس    ٹنیپ  یم  ۔نج ےتنہپ 

 انبوٹ رپ ےہ۔ اناجزئ وہےن اک دارودمار ان ک ای۔ان ےک اجزئ  یہ  ہویغ رشٹ،رٹاؤزر اور کین

 رشٹ:   ٹنیپ  .1

ز  امہرے اہں ھب   اممکل اک ابلس ےہ نکیل   وت رغمب   ےسی رشٹ و  ٹنیپ تبسن    ک  ےہ۔وخانیت   دہ ایاس اک اامعتسل تہب 

  لی اجت درج ذ  ی  دنچ اتفو  اس ابرے یم  یہن  ای  اامعتسل رک ےتکس یہ  ےہ۔رمد ٹنیپ   دہای اس اک اامعتسل ز  رمدوں یم

 : یہ

 ےہ:   لیدرج ذ ی  ےننہپ ےک قلعتم وتف   اک رمدوں ےک ٹنیپ ایاڈن نب ویادارے داراولعلم د  نی د  وہشمر

اور وعروتں ےک اسھت اشمتہب یہن  سج یم  ،"رمد وک احلص اک ابلس اننہپ اچیہ اک  ان    ،اجیت  اپیئ  افکر واسفق 

ا ء ےک ےیل

 

ض
ع
اور اسدہ وہات ےہ، رپفلکت یہن  ابلس ونخٹں ےس اورپ، ا   اک ابلس یہن  رشٹ اصنیحل  وہات۔ ٹنیپ  اسرت 

اس ےیل   ای اک الچ  وں ابلس یغ  ی ےہ،   اک اننہپ دنسپ  وہا ےہ،  ارگ ٹنیپ  یہن  ہ یاس  اور  اس یم   انت   ےہ    تسچ وہ ہک 

ا ء ک

 

ض
ع
ہک اعم رواج ےہ، وت   ےکٹل وہےئ وہں سیج ونخٹں ےس چین  ےک اپےچنیئ ٹنیپ  ایرظن آےئ   ںایاستخ امن وصخمص ا

اک اننہپ اناجزئ وہاگ۔"  رھپ ٹنیپ 

1

 

 

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, https://darulifta-
deoband.com/home/ur/clothing-lifestyle/60996 
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 ےہ:  ی  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ  ی ونبر  رطح اجہعم اولعلم االالسیم ایس

ا   استخ  واحض ہن وہیت  وہ ہک اس ےس مسج ک  یئگ  رشٹ اس رطح انبیئ  "ارگ ٹنیپ اور رتس ہن اتلھک وہ وت    یسی وہ 

 ےہ،  اس ےیل  اک ابلس یہن  رشٹ اصنیحل  ابت رضور ےہ ہک ٹنیپ  یےہ، اہتبل    اس اک اننہپ رحام وت یہن  وصرت یم

  ک  ی وبجمر  وک المزتم ک  ارگ یسک  اہتبل۔رکان اچیہ  رپزیہ  ےساالاکمن اس ابلس    ےہ، تح   ہیرشٹ اک اننہپ  اندنسپ   ٹنیپ

اور دل یم    اجنگشئ ےہ، نکیل  اس ےک ےننہپ ک  ی اس وک ااھچ ہن اجےن وت اس وتق وبہج وبجمر  وہج ےس اس وک اننہپ ڑپے 

ا  ا ء وک ایھچ   انبیئ   ڈیلیھ  یسی اس وتق ولتپن 

 

ض
ع
ا اورپ رےہ،  ےنخٹ ےس    رطح اپھچےئ، ین   اجےئ وج ہک  اورپ ےس  ےنخٹ ےس 

اعمل افلض ےہ سج ےک    ےہ اور ارگ وکیئ  اعم صخش ےک ےیل  ی مکح ا  یےہ۔ اجزئ یہن  ھب   اس وصرت یم  ان اکٹل  چین

۔" اچیہ رکین  طرشٹ ےک ےننہپ ےس رہبوصرت ایتح  وت اےس ٹنیپ  لمع ےس ولگ دنس ڑکپےت یہ

1

 

 ےہ:  لیدرج ذ  ی  اور وتف ی اک ا  اٹؤن رکایچ ی ونبر اولعلم االالسیم  اجہعم

اور کین   نی د  ،ہک  اصنیحل  املسمونں وک  اچیہ  ےہ،  اس ےیل  رشٹ  احلصء اک ابلس یہن  "ٹنیپ ےک ابلس وک    اکروںدار، 

اور وطر رط  ،ںیرک  راایتخ اور افکر ےک ابلس  ا    ،ںیرک  ادقملور رپزیہ  ےس تح   ی اور اسفق واجفر  ولتپن     یسیوحلمظ رےہ ہک 

ا ءِ وتسمرہ ک اننہپسج یم

 

ض
ع
وہ  اناجزئےہ۔"  وخب واحض وہیت  ذکایئ تئیہِ ر امنشئ  او  ا

2

 

ر  ہفص  اور وھچےٹ وچبں ےک ےئل ٹنیپ   ی اک ڑب  رٹنس رکایچ  چ سی االسکم    ےک اامعتسل ےک ابرے یم   رمع ےک رمدوں 

 ےہ:  ں وی ی  وتف

ےکاسھت اس اک    رابلس ےہ  ذہلا ےنپ اایتخ وہا ای ےہ  ہکلب اکرفوں اک الچ  اک ابلس یہن اصنیحل ہرشٹ ویغ "ٹنیپ

، وفج    ہک وپیل  وہ سیج  ی وبجمر  اہتبل ارگ المزتم  ک   اور رکموہ ےہ اس مسق ےک ابلس ےس انچب اچیہ   ہیااختنب  اندنسپ

ں ےس   اجنگشئ ےہ  ، اہتبل ولتپن تسچ ہن وہ اور ونخٹ  اس ےک اامعتسل ک   زتموطر رپ دوران الم ےہ وت واہں ویتق وہیت  یم

اور بج المزتم کہن رںیھک  چین اانپ الص ابلس اایتخ   ی اپنب  ۔    33/167  بی۔)امزخہ بت   رفامںیل   راک وتق متخ وہ 

وت   ازمک    ای  اموحل یم  نیوج د  اجےئاوکسولں اکااختنب ایک   ےسی ا   ےک ےیل   ورتتیب  یلعت   ےہ ہک اےنپ وچبں ک  یہیرتہب  مک 

 
1Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%BE%DB%8C%D9%
86%D9%B9 
2Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%BE%DB%8C%D9%
86%D9%B9 
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  یہ  اوکسل وموجد ھب  ےسی ا   رکےت وہں اور دور احرض  یم    ورتتیب  یلعت   رکےت وہےئ وچبں ک    یراع  اقار  ک  االسم

نج ےک   ۔دالان اجزئ ےہ یلعت  ھب   اوکسل یم  ےسیوچبں وک ا   وصرت یم  ک    ی ذموکر وبجمر اتمہ وبتق  احتج وسال یم

  ےک وجاب  یم  1وج وسال  ربمن    دم رظن  رںیھک  لیصفت وہ  ھب   ںاہیرشٹ  ےننہپ الزم وہ۔ اتمہ    ٹنیپ   رم فین ویاہں  وطبر   

وج     وہ ولگ یہ   یارثک  ہکلب اس ےک ےننہپ واولں ک  اور اصحل  ولوگں اک ابلس یہن  رشٹ  کین  ےہ ۔وچکن ٹنیپ  ی زگر

د دور یہ  نی وج  ا    اس ےیل  ملسم  یہ  یغاس ےک  ےننہپ واےل    ای  اموحل ےس  ارثات  ڑپےن اک دخہش ےہ ۔ ذہلا    ےسی ربے 

وادل   اوکسولں یم  واےل  ڑپاھےن  وک  دار  ک   نی وچبں  اک    ی ذم  ارثات  ےس وفحمظ  رےنھک  ربے  وک  وچبں  اےنپ  ہک   ےہ 

۔"  ںیرک اامتہم   ھب  وصخیص

1

 

  ں ایاستخ امن  اجےئ ہک اس ےس وپرا مسج پھچ اجےئ اور مسج ک  وہ اور وہ اس رطح ےس نہپ   لھک  ٹنیپ  ارگ

اور اس ےک ےننہپ ےس مسج ک  ارگ ٹنیپ  ،نکیلرحج یہن  وکیئ  ہن وہ وت اس ےک ےننہپ یم   ای وہ    وہیت   ںایاستخ امن  گنت وہ 

 ےہ۔  اننہپ اجزئ یہن ٹنیپ یسیمسج رظن آےئ وت ا 

 رٹاؤزر اننہپ:  .2

ہ

س

عی
م
 ےہ:   لیدرج ذ  ی  وتف اک رٹاؤزر ےک ابرے یم رکایچ  ارلدیش اج

ا ء ک  ڈاھیل  ڈیلیھ  یسی"ا 

 

ض
ع
ا اس ک  لکش اظرہ ہن وہیت  رٹاؤزر سج ےس وصخمص  وت  ےہ ہک    یرتہب    اجنگشئ ےہ نکیل  وہ 

اجےئ۔"   اامعتسل ایک وک ہ ولشار صیمق 

2

 

 رٹاؤزر انہپ اجاتکس ےہ۔  اسیڈاھال وہ سج ےک ےننہپ ےس رتس اظرہ ہن وہات وہ وت ا  ڈالیھ اسیرٹاؤزر ا  ارگ

 

 

 

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
http://www.suffahpk.com/paint-dhirt-pehnny-ka-hukum/ 
2Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://darulifta.info/d/jamiaturrasheed/fatwa/nrC/%D8%A7%D8%B
3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB 
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 اننہپ:   اڈنر ویئ  .3

 ےہ:   ںوی  ی  وتف ےننہپ ےک ابرے یم  اک اڈنر ویئ ایاڈن نب ویادارے داراولعلم د  نی د  وہشمر

۔" اجزئ یہن  یاننہپ سج ےس رتس رظن آےئ   ریاجزئےہ، اہتبل رصف اڈنر و  ، "نہپ ےتکس یہ

1

 

 ےہ:  لی درج ذ  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ ی ونبر اجہعم اولعلم االالسیم   ےننہپ ےک ابرے یم  ویئ اڈنر

اپک اصف وہ۔اہتبل رصف اڈنر   ئی اڈنرو ،رشبکیطاممتعن یہن  ،رشًاعنہپ ےتکس یہ ئی اڈنرو اپاجم ےک چین ای"ولشار 

۔" اجزئ یہن  یاننہپ سج ےس وابج رتس ہن ےپھچ، ئیو

2

 انہپ اجاتکس ےہ۔  رحج یہن  وکیئ ےننہپ یم ویئ  اڈنر

 : کین  .4
اک اپھچان رفض    رپدے یم   ےک ےئل وچکن انف ےس ےل رک ونٹھگں کت  وپرا مسج ہ  رمدوں اس  اشلم ےہ،اور 

  ۔نکیل رحج یہن وکیئ  ےہ وت اس ےک ےننہپ یم یسیا  ارگ کین  اچیہ  مک ازمک انف ےس ےنٹھگ کت وہین ابملیئ  ک ےہ۔ذٰہلا کین

 ےہ۔  وہ اسرت یہن   کنویک  ونٹھگں کت ہن ےچنہپ اس اک اننہپ اجزئ یہن  ابملیئ سج ک کین یسیا 

 

 

 

 

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, https://darulifta-
deoband.com/home/ur/Clothing--Lifestyle/43164 
2Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7%D9%86%DA7/
07-07-2019 
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 ابب وسم 

 

 رات یعم  ی اور صع  تنی و ز   بی ز 
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 : اول   لصف 

 رکےن اک مکح   ر اایتخ  تنی و ز   بی ز 

 اک مکح:   تنی و ز   بی ےک ےئل ز   رمدوں 

زبی و زتنی اور ابلس ک آسپ یم اطمتقب ےہ، زبی و زتنی ےک تہب ےس ااکحم ارگہچ ان اک اظرہی وطر   

اس ےک نمض یم ہ آےت یہ  یبطق   ہ  ہپ ابلس ےس قلعت یہن نکیل  اوباب ابلس یم  ااکحم  ی  ااحدثی یم ھب 

 ۔ یہ  لیدرج ذ  وموجدہ احالت ےک اطمقب دنچ امہ ابںیت  ےک ابرے یم  تنیو ز بیز  رمد کذموکریہ۔

 رفامان :   بیِ وجڑا ز   نی اک رتہب   ملسو هيلع هللا ىلص می رک   بن  .1

 
َّ

س

 ت

ز   نی ےس ڑپکوں اک رتہب  ملسو هيلع هللا ىلصاہلل  روسل اثتب ےہ۔اس ےئل بسح ااطتستع اےھچ ےس اےھچ    نت رکان ھب   بی وجڑا 

 ۔ ڑپکے ےننہپ اچںیئہ

 : اہلل ہنع رفامےت یہ دبعاہلل نب ابعس رض  رضحت

َسَن  حح
ُت أ َ َم َفلَِبسح َقوح : إئحِت َهُؤََلِء إلح

َ
ُه َفَقال ُ َعنح ُت َعِلَيًّا َرِِضَ هللَاَ َتيح

َ َُروِريََُة أ 
ح
ا َخَرَجِت إْل وُن  لََمَ

ُ
 َما يَك

َيَمِن ِِمح  إ  -ُحلَِل إلح  َجِهريًّ
ًّ
 ََجِيال

ًّ
اٍس َرُجال ُ َعَبَ ٍل: َواَكَن إْبح ُُب ُزَميح

 أ َ
َ
ُُتُمح   - َقال َتيح

َ  
اٍس: َفأ ُ َعَبَ  إْبح

َ
َقال

يحُت ََعَ َرُسو
َ ، لََقدح َرأ  َ َ : َما َتِعيُبوَن ََعَ

َ
ُة َقال

ُلََ
ح
اٍس َما َهِذِه إْل َ َعَبَ ا ِبَك اَي إْبح َحبًّ     ِل َفَقالُوإ: َمرح

َ
ِ َصىَل هللَاَ

وُن ِِمَ إْلُلَِل 
ُ
َسَن َما يَك حح

َم أ َ
ِه َوَسلََ  1هللُا َعلَيح

  ای ےن ھجم ےس رفام ،اوہنںایاہلل ہنع ےک اپس آ   رض  رضحت لع   )وخارج( اک ہنتف رشوع وہا وت یم   ی "بج رحور   رتہمج:

  وجڑوں یم  نی ےک رتہب  نمی ےن رک ےک اھجمسےن ےک ےئل( وت یم  ہک مت ان)وخارج ( ولوگں ےک اپس اجؤ )ابت یچ 

وجڑا انہپ۔اوب زیم  ااھچ  رض   ےتہک یہ   ےس بس ےس  انب ابعس  ا   ہک رضحت  ویج   ی اہلل ہنع  اور  رمد    وخوصبرت 

  ایک   ی،ےتہک یہ  یوت وہ ےنہک ےگل اے انب ابعس!مہ آپ وک وخش آدم   ایان ےک اپس آ  :یمےھت،انب ابعس ےتہک یہ

 

1

 53ہحفص  4،دلج 4037ابب ابلس اظیلغل،دحثی ربمن ، اتکب اابللس  اب داؤد،  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس  
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وجڑا    نی ےسرتہب وک وجڑوں یم  ملسو هيلع هللا ىلصےن روسل اہلل   یم   اگلےت وہ شیب  بیع اورپ ایک   ے وجڑا ےہ؟وہ ےنہک ےگل ہک ریم

 ۔" اھکیےنہپ وہےئ د

 رس ےک ابل:  .2

وپرے    ای  وت  رس ےک وپرے ابل رےھک اجںیئ  ای ےہ ہک    یمکح    رشع  ےک ےئل رس ےک ابولں ےک ابرے یم  رمدوں

  اممتعن ک رکےک اس ک  "زقع" ےس ریبعت یم ثیعنم ےہ، اےس دح   انیرس ےک ھچک ابل اکانٹ اور ھچک وھچڑد  ،اکےٹ اجںیئ

اور "زقع"  ک  یئگ ےس    اور یہک  ےس اکےٹ اجںیئ   ےہ ہک رس ےک ابل یہک   یہیاحلص ان اک    ،یہ  فلتخم وصرںیت   ےہ، 

رس   اور رس ےک ابولں وک رگدن ےک ابولں  ےس دجا رکےن ےک ےیل  ےک ےیل ی دحت ۔اہتبل  رس ےک ابولں ک اجںیئ ی وھچڑد 

رطح اکن ےک ارطاف ےک ابل وج اکن   ،ایساجنگشئ وہیگ اجےئ وت اس ک ابولں اک قلح ایک   ےک ابولں ےک آرخ ےس ومعمیل

ل ےہ ہک  ہک اعم وطر رپ اس اک ومعم  سیج ابل اکٹ انیل  ارطاف ےس ومعمیل  ربارب رکےن ےک ےیل  رپ گل رےہ وہں ایہن

اجنگشئ    وت اس ک  اگلےت یہ  اکن ےک اورپ یلب    رکےن اور اس وک دورسے ےس دجا رکےن ےک ےیل رس  ےک ابولں وک یعتم 

ز  لایخ  یےہ، اتمہ   اگل  اورپ ےس یلب  دہایرےہ ہک  ورہن ”زقع“ یم  ایہن  ےہ ہک رس ےک    یدالخ وہاگ، احلص    اجےئ 

اور ابیق  ان کہک    ارطاف ےک ابل ارگ اس رطح اکےٹ اجںیئ رس ےک ابل ڑبے    وہج ےس  رس ےک  اس ہصح ےک  ابل مک 

اجےئ وت   ربارب ایک   ایہن ےک ےیل  ی ےہ، اور ارگ رس ےک امتم ابولں ربارب وہں اور ارطاف ےس دحت درتس یہن  ی وہں وت 

 اجزئ ےہ۔  ی

 وگلاان:   ہ ابل اور وگ ویغ   ونصمع  .3

ابرے یم   رپ ونصمع   رس ارگ    ی  لیصفت   ابل اگلےن ےک  انگہِ ریبک  ی ےہ ہک  اک اگلان  ان  وت  ااسنن ےک وہں  ےہ،اور    ہ ابل 

ےک ہن وہں وت ان اک وگلاان    ری زنخ  ایابل ااسنن   ےہ۔اور  ارگ ونصمع  تنعل وارد وہیئ  یم  ثیابل وگلاےن واولں  رپ دح ااسنین

 اجزئ ےہ۔ 

 ےہ:  لی درج ذ  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ  ی ونبر اجہعم اولعلم االالسیم  اگلےن ےک ابرے یم وگ 

ابل   ےہ، اور ااسنین  ہ ابل دورسے ااسنن ےک وہں وت ان اک اگلان انگہِ ریبک یےہ ہک ارگ   ی ابل اگلےن اک مکح   "رس رپ ونصمع 

 ےک ہن وہں وت ان اک وگلاان اجزئ    ریزنخ  ای ابل ااسنن   ےہ۔اور ارگ ونصمع  تنعل وارد وہیئ یم  ثیوگلاےن واولں  رپ دح
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ےہ۔"   درتس یہن ھب  یدصقم وہ وت   انیوک دوھاک د  یسک رگا  وگ اگلےن یم  ےہ۔اہتبل ونصمع

1

 

 : داڑھ  .4

تشم    ی ا   تشم ےہ،وج داڑھ  یدقمار ا  اور ووجب   رشع   ک  ےہ ہک داڑھ   ک   ابت یعتم یاتم ےن   ی وپر

  یڈنماےن واال اور ا   رظن آےئ۔داڑھ  ےہ۔ارگہچ وہ دور ےس داڑھ یہن  داڑھ اجےئ وہ رہزگ رشع  یےس مک رکد 

اور افقس وہ  ڈنماان ادش    ۔اہتبل داڑھربارب یہ  یم  ےنتشم ےس مک رپ رتکواےن واال دوونں اناجزئ ورحام ےک رمبکت 

ا  اور وپرے وطر رپ ییغت   ڈنماےن یم   کن تشم ےس مک رپ رتکواےن ےس ویک  یےہ  قلخل    وعروتں ےک اسھت اشمتہب 

اور اس ےک روسل یلص   تشم ےس مک رپ رتکواےن یم  ی ا   ای ڈنماےن    ےہ۔داڑھ   اجیت   اہلل اپیئ وملس ےک    اہلل ہیلع  اہلل 

وہ    یہ  آیئ  ںیودیع  ان دوونں رپ ینتج  یم  ثیدحےہ اس ےئل رقآن و   اجیت  اپیئ  ی وریپ  ک  ناخمتفل اور طیش   مکح ک

تشم ےس ڑبھ اجےئ    یا  ۔اہتبل ارگ داڑھتشم ےس مک رپ رتکواےن رپ قبطنم وہں یگ  یڈنماےن اور ا  بس داڑھ 

 ہن وہ۔  مک  یم  تنیو ز  بی ڑبھ اجےن ےس ز  دہای ز اتہک تیب اچیہ انیوت اس وک وٹکاد 

 وخوبش اگلان:  .5

ےھت اور وخوبش وک   وملس وخوبش اگلےت ھب  اہلل ہیلع  العتم ےہ۔روسل اہلل یلص  رمدوں ک  وخوبش اامعتسل رکان سیفن

ز ھب   دہ ای تہب  رضور   دنسپ  رمدوں ےک ےئل  اامعتسل ابوصخلص  اک لقتسم  ہ   ی رفامےت ےھت۔وخوبش    ےہ۔وخوبش ےس 

ےہ ہک    ی  لیصفت نج ےک ابرے یم   اعم یہ   م ویفرپ   تبثم اترث ارھبات ےہ۔آج لک اوکللح یلم ےک ابرے یم  یصخش 

اوگنر، یقنم و اناپک ےہ،اس ک  ایگ  ایک  ررکےک ایت  اوروجھکر ےس دیشک  وج اوکللح  ادٰین  ادٰین  وہ وہ ًاقلطم سجن  دقمار   ےس 

  ہاور ولھپں ےس دیشک  ں ویزبس  رگی ےک العوہ د   ء ےہ، اہتبل ذموکرہ ابال اایش  وہیت  اکف   ےک ےیل   ےنیوک اناپک رکد  یچ   یدورس

ےس    وجھکر( یم   ای )اوگنر   ء وموجد اوکللح ان اایش  سج یم مرپویف   اسی ا   وہات؛ ذٰہلا وصرِت وئسمہل یم   لح اناپک یہن اوکل

اس رپویف  ہےس دیشک  یا   یسک وت  اک اامعتسل اجزئیہن  موہ  اڑے    و رطع  اوکللح  وہ  رپ    ایےہاچےہ  اہتبل نج  اڑے۔  ہن 

و    م رپویف  اسیےس احلص رکدہ وہ وت ا   اوریچ   اک ہن، ہکلب ان ےک العوہ یسک ےس یسک یم  ء اایش  وموجد اوکللح ان نیت زمیمویف

 اجات ےہ۔   اوکللح اامعتسل ایک مسق اک ہ ی دورس یم  زم اعم وطر رپ رپویف ،ادا رکےتکس یہ امنز ھب  ،رطع اامعتسل رکےتکس یہ

 
1Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%D8%B5%D9%
D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%92D9%85/02-04-2019 
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 اننہپ:   ر وی ز  .6
الحل اور    رمدوں ےک ےیل  اوگنھٹ  ک   یاننہپ رحام ےہ،اہتبل اچدن ہویغ  رویز   ای  اوگنھٹ   ےک ےئل وسےن ک  رمدوں

اک ز  ھب   ےک العوہ یسک   اوگنھٹ   ک   یاچدن   اجزئ ےہ۔رمد ےک ےیل  وایل   ابزو یم   ای ہک ےلگ    سیج   ر ویرطح    یچ   ےنہپ اجےن 

 ےہ۔   ےہ،اننہپ اجزئ یہن ہویغ

 اک مکح:   تنی و ز   بی ےک ےئل ز   وعروتں 

از دحرضور   تنی وز  بیز رپ لمع رکان  ےہ۔    ی ےک وحاےل ےس وعروتں ےک ےئل وصخمص اصخلئ رطفت 

اور ان ک   یاپنب  سیج ےہ سج رپ الہ ملع اک اامجع    یملسو هيلع هللا ىلص اننخ اکانٹ تنس وبن  کن رانھک،ویک  افصیئ  ےک اسھت اننخ اکانٹ 

اور     ےنیبج ہک ےبمل وھچڑد   تفنسح واظن  ےہ۔اننخ اکےنٹ یم  ےس ھب  یموارد اصخلئ رطفت    یم  ثیدح  یےہ 

  کت اپین   چین یےہ اور   عمج وہاجیت  یم  اور وخوخنار دردنوں ےک اسھت اشمتہب ےہ۔ےبمل انونخں ےک چین  دب یلکش  یم

رکےت وہےئ اور تنس ےس    یلقت   ک  ملسم وخانیت  یغ   ،۔ ضعب املسمن وعرںیتراکوٹ نب اجےت یہ  راہ یم  ےنچنہپ ک

رکان ونسمن    افصیئ  ابولں ک  لغبریاور ز انف ری ۔وعرت ےک ےئل زالتبم یہ  وابیم رےنھک ک  نخوہج ےس ےبمل ان اہجتل ک

دن    اجےئ ورہن اچیل ایلمع ااجنم د ی۔رتہب ےہ ہک رہہتفہ ےہ اور نسح و امجل ھب  رپ لمع ھب   ثیدح  ےہ۔اس یم

 ہن وھچڑا اجےئ۔  دہایزےس 

 رحتم:   واےن ک رسڈنم وعروتں ےک ےئل   .1

 ذعر و رضورت ومڈنواان رحام ےہ۔   وعروتں ےک ےئل رس ےک ابل ےبمل رانھک وابج ےہ اور الب املسمن

 ےہ:  یاہلل ہنع ےس روا  رض لع  رضحت

أ ُة َرأ َسَها  َمرح ِلَق إلح ح
َ
 هللاِ أ نح حت

ُ
ل  1هَنَی َرُسوح

 " ےہ۔ ےن وعرت وک رسومڈنےن ےس عنم ایک  ملسو هيلع هللا ىلص میرک  "بنرتہمج: 

 

 

1

 اتکب ازل ااسنلیئ،اوب دبعارلنمح ادمح نب بیعش،نس ااسنلیئ،  
 
 ی

س

ة

 

  8،دلج 5049ابب اخمت اذلبھ،دحثی ربمن ، نم اننسل  ی

 130ہحفص 

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

63 
 

 رس ےک ابل اکےنٹ اک مکح:  .2

ےس    نی ہک رس  ےبمل وہاجںیئ  دہ ایًالثم ابل اےنت ز وہج ےس ابل اکےٹ اجںیئ   طقف رضورت ک ےک یغب تنیدصقم ز   ارگ

رپ    وعرت ےہ۔    رحج یہن  وکیئ  یم  وت دقبر رضورت اکٹ ےنیل  ہاور ان وک ونساران لکشم وہاجےئ ویغ  ےلچ اجںیئ  چین

  ای انبےل، ابولں وک رس رپ  ں ایھڈنیم وتہج دے اور ان ک ی افحتظ رکے ،ان وک وپر  الزم ےہ ہک وہ اےنپ رس ےک ابولں ک

 ےہ۔   اجزئ یہن  اجبن عمج رکانیل  ک یدگ

 ابل اوروِگ اگلےن اک مکح:   ونصمع  .3

ایس  اکانٹایرطح املسمن وعرت ےک ےئل الب رضورت اےنپ رس ےک ابولں وک ومڈنان    سج رطح اےنپ ابولں ےک    عنم ےہ 

  اٹؤن رکایچ ی ونبر  اجہعم اولعلم االالسیم   اگلےن ےک ابرے یم  وگ عنم ےہ۔    رکان ھب   دہ ای ز  ای اسھت دورسے ابل المان  

 ےہ:  لی درج ذ  ی  اک وتف

ےہ، اور    ہ ابل دورسے ااسنن ےک وہں وت ان اک اگلان انگہِ ریبک ی ےہ ہک ارگ    ی ابل اگلےن اک مکح   "رس رپ ونصمع 

ےک ہن وہں وت ان اک وگلاان    ریزنخ  ایابل ااسنن   ےہ۔اور ارگ ونصمع  تنعل وارد وہیئ   یم ثی ابل وگلاےن واولں  رپ دح ااسنین

ےہ۔"   درتس یہن  ھب یدصقم وہ وت    انیاک دوک دوھ یسک رگا  وگ اگلےن یم اجزئ ےہ۔اہتبل ونصمع 

1

 

 اَّربو ےک ابل اصف رکےن اک مکح:  .4

ھچک ابل متخ رکان رحام   ای ےس اسرے   لکیمیک ابل افص سیج  ای وعرت رپ اےنپ اربؤوں ےک ابولں وک ومڈنان، اکانٹ    املسمن

ص ےہ سج ےس بن  یہی  کنےہ، ویک

م

 

ٹ

ا   ےن عنم ایک  ملسو هيلع هللا ىلصمیرک   وہ لمع  اور    وعروتں رپ تنعل رفامیئ   رکےن وایل  اسیےہ، 

 ےہ:  ی اہلل ہنع ےس رمو دبعاہلل نب وعسمد رض رضحتےہ۔

 َ َمَغرِيَ ِن إلح ُمَتَفِلََجاِت لِلحُحسح
َمَصاِت َوإلح ُمَتِنَ اِمَصاِت َوإلح اِت َوإلَنَ ِِشَ َتوح اِت َوإلحُمسح َوإِِشَ إِت  لََعَن هللُا إلح

َوَجَلَ   2َخلحَق هللاِ َعَزَ

 
1Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm, 
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D9%85%D8%B5%D9%
A9%D9%85/02-04-2019 

2

،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اخبری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  
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واویل  "اہلل اعتٰیل   رتہمج: واویل  ں ےن مسج وگدےن  ُاڑیھک  ں اور وگدواےن  واویل  ںواویل  ےن رپ، ابل  ُاڑھکواےن  اور    ں اور  رپ 

 ۔" رپ تنعل رفامیئ ں وک دبےنل واویل قیلخت نسح ےک ےئل داوتنں وک اشکدہ رکےک اہلل ک

وہ    یانگہ ےہ۔وصرت احل    ہریبک یا  ی  تقیقح  در  یہ  التبم وہ یئگ  آج ےب امشر وعرںیت  اور رطخانک وابء یم نیگنس اس

وعرت اک اخودن اس اک مکح دے   ےہ ارگ یسک  اشلم وہ ایگ  یم ت ایرضور  ےک ابل اصف رکان روز رمہ ک وںےہ ہک اَّربؤ یئگ

 اور انگہ اکاکم ےہ۔  یصعم   ی  کنےہ،ویک   ااطتع یہن اس ک وت ھب

 داتن اشکدہ رکےن اک مکح:  .5

ےس رڑگ رک اشکدہ رکےل    تی ااِضےف ےک ےئل اےنپ داوتنں وک ر  وعرت رپرحام ےہ ہک وہ نسح و امجل یم  املسمن

  ارگ داوتنں یم  نکیل  ،وہاجےئ اور وہ وخوصبرت وسحمس وہےن ںیگل  ا دیپ  اشکدیگ  یس  ومعمیل ناتہک داوتنں ےک درایم

اور ڑیک  یلکت  اساک اتحمج وہ وت بت    نشیوہ وج آرپ   گل ایگ  ا ڑیک  ایوہ    یلکت اِزاےل  وک متخ رکےن ےک ےئل اس اک    ےےک 

 رکات ےہ۔  ہ  وصخمص بیبط  العج ھب   یاور   ےس یہن ین  العج ےہ،نسح ک  ی  کنالعج رکان اجزئ ےہ،ویک 

 ونباان:   اےنپ مسج رپ ٹیٹ  .6

ق اہلل  ذہلا رمد و  

ل

 

ج
ٹب

اتکس ےہ۔اس ےئل ایہن اطخب ایک  عنم ےہ ویککن وخانیت یم ی زایدہ وہ   ئلیک   دوونں  وعرت ی ریغت  

 رحام ےہ۔   رسم رھبان ھب  ایونباان   مسج وگد رک اس رپ ٹیٹ ایگ ےہ۔وعرت ےکےئل

 ےہ:  لیدرج ذ  ی  وتف اک اس ابرے یم  اٹؤن رکایچ ی ونبر اولعلم االالسیم  اجہعم

ٹیٹ  "مسج ےک یسک  رپ  انگہِ ریبک  ہصح  اور  اور ٹیٹ  ہونباان رشًاع رحام  رب    ےہ،  اہلل  رپ  واولں  ونباےن  اور  انبےن 

ونبا رےھک   ےن مسج رپ ٹیٹ  ےہ،اور ارگ یسک  ًاعطق ااجزت یہن  انبےن ک  ےہ،مسج رپ ٹیٹ یئگ  اجبن ےس تنعل ک  ازعلت ک

العج مسج ےس    عیےس زالئ رکان نکمم وہ وت  ذبر ےس وتہب رکے،اور ارگ ا   ل ہک وہ اہلل ےک وضحر ےچس د وہں وت اےس اچیہ

اےس متخ رکواےئ۔" 

1

 

 

 
1Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm,   
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 ابل رےنگن اک مکح:   اور  اضخب اگلےن  .7

ےہ ہکلب اکےل رگن    اکال اضخب اگلان اجزئ یہن  ایاگلان اجزئ ےہ۔ابولں وک اکال رگن رکان    ی ےک ےئل اہوھتں وک دنہم  وعروتں

 ۔ یہ  اضخب اگلتکس ایےک العوہ اور رگن  

 ےہ:  ی اہلل اہنع ےس رمو اعہشئ رض رضحت

َم،  
ِه َوَسلََ ُ َعلَيح  هللَاَ

َ
ِ َصىَل ََل َرُسوِل هللَاَ إ ِ ٍ ِبَيِدَها كَِتاٌب 

ٌة ِِمح َوَرإِء ِسْتح
َ َرأ  َمِت إمح وح

  أ َ
َ
ُ َصىَل يِبَ َفَقَبَض إلَنَ

  ُ َم يََدُه،  هللَاَ
ِه َوَسلََ : َعلَيح

َ
:   َفَقال ٍة ؟ َقالَتح

َ َرأ  مح يَُد إمح
يَُد َرُجٍل أ َ

َ ِري أ  دح
ٌة،    َما أ َ

َ َرأ  :َبِل إمح
َ
ةًّ    َقال

َ َرأ  ِت إمح لَوح ُكنح
اءِ  َِنَ

ح
ِِن ِِبْل َفاَرِك يَعح ظح

ِت أ َ ح  1لََغرَيَ

ا س ےک اہھت یم  ایرطف اہھت ڑباھ   ک  ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  ےس بن  وعرت ےن رپدے ےک ھچیپ   ی "ا رتہمج:     ،اتکب ھت  اور 

وعرت اک۔" وت اس وعرت ےن اہک:   ای رمد اکاہھت ےہ   یاجاتن ہک    یہن "یم : ایاور رفام ےن اس اک اہھت ڑکپ یل   ملسو هيلع هللا ىلصسپ آپ 

  ی دنہم ینعیارگ وعرت ےہ وت ےھجت اےنپ انونخں اک رگن دبانل اچےئہ اھت۔ ) :"  ای ےن رفام  ملسو هيلع هللا ىلص ہکلب وعرت اک اہھت ےہ۔ آپ 

 اگل رک(" 

  راکوٹ نب اجےئ سیج  ناور انونخں ےک درایم  راگن اجےئ اگ وج دلج رپ مج اجےئ اور اپین  ےس انونخں وک یہن یچ یسیا  نکیل

 ۔ہاپشل ویغ لین

 ےننہپ اک مکح:   ر وی ز  .8

رحمم رمدوں ےک   یغ اننہپ اجزئ ےہ، سج رپ املعء اک اامجع ےہ،نکیل راتوی ےک ز  یےک ےئل وسےن اور اچدن وعرت 

  اس یم   کنےہ،ہکلب اس وک اپھچ رک رےھک وصخًاص بج رھگ ےس ابرہےلکن،ویک وک اظرہ رکان اجزئ یہن  راتویاسےنم اےنپ ز

 رحمم ےنس۔  یغ  آواز وکیئ ک  راتویز  ےک ہیفخ اسےہ ہک  اجزئ یہن   ھب یےنتف اک ڈر ےہ،وعرت ےک ےئل  

 

 

 

1

  اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  
ّ
ب

ا ب اسنللء،دحثی ربمن ، اتکب ارتلخ

 

ض

 

خ
ل
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 : لصف دوم 

 ابلس ےک ونمماعت 

 اخص ُُم تعن:   ک   وں یچ   دنچ   ڑپکوں یم 

ب س یم ےنملسو هيلع هللا ىلص میرک بن
ِ
 ےہ۔   ےس وطبر اخص عنم ایک  وںیچ  دنچ  ل

 ( اشتہب 4( رجعو وخدامنیئ )3) ( ّبکت 2(ارِساف )1)

 اک اراشد ےہ:  ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

ُُبإ   َ وح ََمِيلٌَة ُُكُوإ َوإْشح
إٌف، أ َ َ ُه إ ِْسح ح ُُيَالِطح

َ
َبُسوإ َما َل ُقوإ َوإلح

َ
 1َوَتَصَد

(ہن اشلم   دنگیگ  ااجزت ےہ (بج کت ہک ارِساف اور ّبکت )ک   دصہق رکو اور ڑپکے ونہپ )یہمت  اور ویپ  اھکؤرتہمج:"

 " وہاجےئ۔

ب س ےس قّلعتم اپیئ  رکےن ےس ولعمم وہات ےہ ہک اِس یم وغر
ِ
ےئل ہک ڑپکا ےننہپ   ،اِسیہ  آیئگ  ںامتم وکاتایہ اجےن وایل  ل

دحود ےس اجتموز وہان ”ارِساف “الہکات    یہی اور    یہ یلکش  وہ بس دحوِد رشع ےس اجتوز ک  یہ اجیت   اپیئ   ںوج رخاایب  یم

 ےہ۔   ذرک ایک  ےک وطر رپ   ُاےس اگل ےس اتدیک  دالخ ےہ نکیل   "ّبکت" ھب یم ےہ۔اور ایِس

 :   وصرںیت   ےک اناجزئ وہےن ک   ڑپکوں 

 ۔ یہ  وہیت  وصرںیت نیت ڑپکے ےک اناجزئ وہےن ک  یسک ومعًام

 : رحام وہان   وصرت   لہپ  •

ا ءِ رتس   یڑپکا،ابر  ایگ  ا یرحام امل ےس رخ   ذباِت وخد رحام اور اناجزئ وہات ےہ۔سیج  ڑپکا ہ یھبک

 

ض
ع
ڑپکا سج ےس ا

ا ءِ رتس ک

 

ض
ع
وہات وہ،رَمدوں ےک   ںایاستخ اور اُس اک مجح واحض اور امن  رظن آےت وہں،گنت اور تسچ ڑپکا سج ےس ا

 

1

 نب زیی،نس انب امچبة،  انب امہج،اوب دبعاہلل دمحم 

 

خ
م
 ام ااطخک رسف او 

س
ل  

 ی  اتکب اابللس، ابب اسبل ام ش

س

،دحثی ربمن   لة
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و رشمنیک  اور وعروتں ےک ےئل رَمدوں سیج   ےئل وعروتں سیج و افرج ولوگں ک   ای   ڑپکا،افکر  اشمتہب رپ لمتشم    افقس 

 ۔  ہاور وسان ویغ شی ڑپکا،رَمدوں ےک ےئل ر

 : ےننہپ اک طلغ رطقی   وصرت   ی دورس  •

وت حیحص   یھبک اک رط  وہات ےہ،نکیل  ڑپکا  اانپ  قی اُس ےک ےننہپ  ڑپکا    ونخٹں ےس چین   رَمدوں ئلیک    اجات ےہ۔سیج  ای طلغ 

 ےک ابل وھکانل۔  ،رس ،ڈنپیلاکٹلان،وعروتں ےک ےئل الکیئ

 : ین اک درتس ہن وہان   وصرت   ی سیت  •

اور ر  ےہ۔سیج  طلغ وہیت  دصق اور ین  اُس یم  درتس وہاتےہ نکیل  ھب  قیاور رط  حیحص  ھب  ڑپکا  ےک    ی اکرای رہشت 

ب س اننہپ۔
ِ
  اناجزئ وصروتں وک لیصفت   ڑپکوں ک  یم  لی ۔ذیہ دنچ وصرںیت  اور ھب   ےک اناجزئ وہےن ک ڑپکوںوطر رپ ل

 : اجراہ ےہ ےس ذرک ایک 

 اک ہن وہان:   رتس وپیش   ڑپکوں یم  .1

ب س اک الص دصقم "رتس وپیش اعتٰیل اہلل
ِ
ااسنن ےک   ےننہپ ےک ابووجد ھب ڑپکے یہنج   ےسیےہ،سپ ا   ایک  ن" ایبےن ل

ا ء ہن ےتپھچ وہں اُن وک رشع 

 

ض
ع
ب س یہن   رتس ےک ا

ِ
ب س د  ل

ِ
  وخوصبرت اور اور میق  انتک ہ  یم   ےنھکی اہک اجاتکس،ارگہچ وہ ل

ب س اک الص دصقم ہ  اُس یم ہکہن وہ،اِس ےئل  ں ویک انتک اگنہم ہ یم
ِ
ےک اسرِت وہےن)رتس   ڑپکوںوہات۔ احلص یہن ل

 وہات۔   ڑپکا اسرِت یہن ےہ،ان ےک یغب ی تہب رضور   یراع ک وں یچ  وک اپھچےن( ےک ےئل نیت

 وہ:   ط ت  مُخ  (1
ایھچ  ینعی اک  رتس  ا ءِ 

 

ض
ع
ا رکان رضور   ڑپکے ےک ےئل  ااِحہط  وکیئ  ی رطح  اک  رتس  ہک  رطح  رہ    ےہ،اِس  ہن  لھک  ہصح 

ابووجد ھب  کناجےئ،ویک  ےک  ےننہپ  ُاےس  ہک  ےہ  وہات  اور رصتخماس  وھچاٹ  قر  اِس  ڑپکا  اواقت  اجات    ضعب  رہ  لھک  رتس 

ُخ  ڑپکے یم ےسیےہ،ا 
م
رکات،ذٰہلااُس اک اننہپ اجزئ   وہ رتس اک لمکم ااِحہط یہن کن،ویکاجیت اپیئ تفص یہن  " وہےن کطت  "

 ۔یہن
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 ہن وہ:   ابری   (2

  تہب ڑبا بیع  ی وطر رپ ا   ڑپکے اک رشع   ھب   یمسج اتکلھج وہ۔   ہن وہ ہک ےننہپ ےک دعب ھب   ی اور ابر   اس قر رقیق  ینعی

  ےن ملسو هيلع هللا ىلصمیرک   اہلل ہنع وک بن   رض   یبلک  دیح   رضحتوہج ےس ااسنن ڑپکا ےننہپ ےک ابووجد ربہنہ وہات ےہ۔    ےہ سج ک 

 : ایاور رفام  ای ڑپکا د یا 

  ، ِ َعنيح َصدح َها  َدعح ِبِه،  إصح َتِمُر  ََتح َتَك 
َ َرأ  إمح آَخَر  إلح ِط  عح

َوأ َ ا  ِيصًّ
َ
َق َحَدُُهَا 

أ َ َطعح  ،  َفاقح ََبَ دح
أ َ ا  :َفلََمَ

َ
ُمِر    َقال

َوأ ح
ِبًّ ََل يَِصُفَها  َتُه وَثح ح

َ
َعَل حت نح ََتح

َتَك أ َ
َ َرأ   1إمح

دو ڑکٹے رکول،ا   رتہمج: اینپ  ےس صیمق  ی"اس ےک  دورسا  اور  د  یویب  انبول  ، بج    واتہکیوک  دوہٹپ انبےل  اک  اس  وہ 

ڑپکا اگلےل    ےس انہک ہک اس ےک چین  یویب  :اینپ  ایےن اراشد رفام  ملسو هيلع هللا ىلصمی رک اہلل ہنع اجےن ےگل وت بن  رض  رضحت دیح

 دوہٹپ نہپ رک اُس ےک ابل اظرہ ہن وہں۔"   یاتہک 

احرض    اِس احتل یم  دختم یم   ک   ملسو هيلع هللا ىلص میرک اہلل ہنع بن   رض  یرکب دص   دہعف رضحت اامسء تنب اب   ی رطح ا   ایس

 :ایاور رفام  یل  ُان ےس اانپ رہچہ اونر ریھپ ےنملسو هيلع هللا ىلصمی رک  ڑپکا انہپ وہا اھت،بن یُاوہنں ےن ابر  وہںیئ

 َهَذإ َوَهَذإ 
َ
ََل َا إ ِ ى ِمْنح نح ُُيَ

لُحح أ َ ح َتصح
َ

َمِحيَض َل َذإ َبلََغِت إلح َة إ ِ
َ أ  َمرح َنَ إلح  2إ ِ

اُس ےک ےئل انمبس یہنرتہمج: وت  ابغل وہاجےئ  ! بج وعرت  اامسء  ا ء    "اے 

 

ض
ع
ا اِن  اِن  اس ےک  اور    ینعیہک  رہچہ 

 ہصح رظن آےئ۔"  ےک العوہ مسج اک وکیئ  ںویلیھتہ

 ےہ:  ی اہلل ہنع ےس روا  رض ی ااسم نب ز رضحت

ةًّ كَ  ِطَيَ َم ُقبح
ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح

َ
 هللاِ َصىَل

ُ
ُُتَا  َكَساِِن َرُسول َسوح

َ
، َفك ُ يِبَ

ح
ََك َيُة إلح َدإَها ِدحح هح

ِثيَفةًّ اَكنَتح ِمََا أ َ
َة؟ ُقلحُت: اَي َرُس  ِطَيَ ُقبح ح َتلحَبِس إلح

َ
َم:َما لََك َل

ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح
َ
 هللاِ َصىَل

ُ
 ِِل َرُسول

َ
ِِت، َفَقال

َرأ َ  هللاِ،  إمح
َ
ول

 

1

با یط اسنللء،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،   قی
ل
 64ہحفص  4،دلج 4176ابب ف سبل ا

2

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4104ابب امیف دبتی ارملاة نم ز
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 هللاِ 
ُ
 ِِل َرُسول

َ
ِِت. َفَقال

َرأ َ ُُتَا إمح َخاُف  َكَسوح
ِ أ َ
َ
ِن إ ِ  ،
لَةًّ
َ
حَُتَا ِغال

َ
َعلح حت َها َفلحَتجح َم:ُمرح

ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح
َ
 َصىَل

نح َتِصَف ََححَم ِعَظاِمَها
 1أ َ

ا   ےن ملسو هيلع هللا ىلصمیرک   "بن رتہمج:   اجیل  یطبق  ی ےھجم  )وج  ویغ  وماٹ ڑپکا  ک   ہدار  رک مسج اتکلھج    وہےن  وک نہپ  اُس  وہج ےس 

  ےن ملسو هيلع هللا ىلص، آپ   ای وک انہپد  ی ویب  ےن اجرک اینپ  اھت ، یم  اید   یم   ی وک دہ  ملسو هيلع هللا ىلص ےن آپ   یبلک   وہ ڑپکا دیح   ای رفام  ی اھت(انع

  ی ویب ےن اینپ روسل اہلل ! یم  ای ےن اہک ہک   نہپ رےہ ؟ یم یہن  ں وہا؟مت ویک ڑپکے اک ایک  ہک وہ یطبق  ایک  تف ایھجم ےس در 

، آپ   ای وک انہپد اِراشد رفام   ملسو هيلع هللا ىلصےہ  اُس ےک چین  :ُایہنایےن  دو ہک  ُان    کن ، ویک  وماٹ ڑپکا اگلںیل   ہہک  ےھجم وخف ےہ 

 ہن وہ۔"  ںایاک مجح امن  ںویہ  ےس ُان ےک مسج ک  ڑپکوں یم

ہ  اِس ڈاھانکن  وک  رتس  ہک رصف  وہا  ک   یہن  ی رضور   ےس ولعمم  ولوگں  وک  اُس    ی رضور   اگنوہں ےس اپھچان ھب  ہکلب 

ارگ ڑپکا رتس رپ وموجد وہ نکیل  د  ادنر ےک دبن ک   اگنیہ   واولں ک  ےنھکی د  ےہ،سپ  وہ ڑپکا اسرِت    رہ   کی رتگن وک  وت  وہں 

 الہکےئ اگ۔  یہن

 ہن وہ :   تسچ   (3

ق

ِص

  وہا)گنٹف واال(وہات ےہ ہک ،ضعب ےکپچ وہےئ وک ےتہک یہ ال
َّ
ا ء  اواقت ڑپکا اِس قر تسچ اور َک

 

ض
ع
 رتس ےک ا

اور امن  انبوٹ،ااھُبر اور یشن   ک   لکش ےہ سج ک  یا   ہ   ک  ربگنہ   ھب  ی۔ وہرےہ وہےت یہ  ںایو رفاز ابلکل واحض 

 متخ وہاجات ےہ۔  اسرِت وہےن اک نعم  وہج ےس ڑپکے یم 

ا   واحض   ےہ ایس  رظن آیت   ربگنہ   لھک   ان یم   کن ویک   تسچ اور گنٹف ےک ڑپکے اننہپ اجزئ یہن  ےسی رےہ ہک سج رطح 

ڑپکوں وک   یہن وہں،اِس ےئل ہک   ں ویک ارگہچ ڑپکے ومےٹ ہ اجزئ یہن  ھب  نھکیڑپکوں ےک ےننہپ واےل وک د ےسی رطح ا 

وک ہ  یہن  نھکید ا ء 

 

ض
ع
ا اور گنت ٹنیپ   یم  رَمدوںےہ۔  الہکات  نھکی د  ہکلب وتسمر  وت    اجیت  نہپ  وج تسچ  اب  ےہ )ہکلب 

ےک    ،اِسدار اپاجےم راجئ وہےت اجرےہ یہ  ی وج وچڑ  رطح وعروتں یم   ( ایِس یہ  ےننہپ گل   رثکبت ٹنیپ  ھب  وعرںیت

ب س یم
ِ
اور ہن   وہج ےس ےننہپ اجزئ یہن   بس تسچ اور گنت وہےن ک  یہ،ویغ  ہویغ  گنت ںیصیمق  العوہ وعروتں ےک ل

ب س یم یسیا 
ِ
 اجزئ ےہ۔ نھکی وک د وبلمس وخانیت ل

 

1

 نب زی،دحثی ربمن   

س

مة
سل
ہحفص   36،دلج 21786اابیشلین،اوب دبعاہلل ادمح نب دمحم نب لبنح،دنسم االامم ادمح نب لبنح،دحثی ا
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 :   ثی وعرت ےس قّلعتم دنچ ااحد   رتسِ 

 : اہلل ہنع رفامےت یہ رض   ٰیلعی رضحت

ََبَ  ِمنح إلح َفَصَعَد  َزإٍر،  إ ِ  
َ
ِبال إِز  ََبَ ِِبلح َتِسُل  يَغح  

ًّ
َرُجال ى 

َرأ َ َم 
َوَسلََ ِه  َعلَيح  هللُا 

َ
َصىَل  ِ هللَاَ  

َ
َرُسول َنَ 

َ َ  أ  هللَاَ َِمَد 
َ
َف  ،

رٌي حُيِ  َحِيٌَ ِسَتِ
َ
َ َعَزَ َوَجَل َنَ هللَاَ َم:إ ِ

ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح
َ
 َصىَل

َ
ِه، ثَُمَ َقال ثحَِن َعلَيح

َ َذإ  َوأ  َ َفا ِ
ْتح ََياَء َوإلَسَ

ح
 َبُ إْل

َتِْتح  ح َفلحَيسح
ُ

َحُدُك
َتَسَل أ َ  1إغح

ربنم رپ ڑچےھ اور اہلل   ملسو هيلع هللا ىلص)ربہنہ ( اہنراہ اھت،آپ   یم   انوج ےلھک دیم  اھکی صخش وک د ی ےن ا   ملسو هيلع هللا ىلص میرک "بن  رتہمج: 

اور رشم و    رکےن واےل یہ  دار اور رپدہ وپیش  ءایح :ےب کش اہلل اعتٰیلایرکےن ےک دعب اِراشد رفام   ندمح و انثء ایب  ک  اعتٰیل

 ۔" وک دنسپ رکےت یہ وک اور رتس وپیش  ءایح

 : اےنپ وادل اور وہ ان ےک دادا ےس لقن رکےت یہ زہب نب میکح رضحت

َرَتَك   َفظح َعوح  »إحح
َ
َا َوَما نََذُر؟ َقال ِِت ِمْنح

 ح
َرإُتَنا َما نَأ ِ َعوح  هللَاَ

َ
تح  ُقلحُت اَي َرُسول

َ
وح َما َملَك

َجِتَك أ َ  ِِمح َزوح
َ
ََل إ ِ

ََل   نح 
أ َ َت  َتَطعح إسح ِن  :إ ِ

َ
َقال ٍض؟  َبعح ِِف  ُضُهمح  َبعح ُم  َقوح إلح اَكَن  َذإ  إ ِ  ،ِ

هللَاَ  
َ
َرُسول اَي  ُقلحُت:   :

َ
َقال ََيِيُنَك« 

َح 
َ َذإ اَكَن أ  إ ِ  ِ

هللَاَ  
َ
َرُسول اَي  ُقلحُت:   :

َ
َقال َا،  يََْنَ  َُيَ

َ
َفال َحٌد 

أ َ َا  يََْنَ َيا  َُيَ َتحح نح يُسح
أ َ َحَقُ 

ُ أ َ :هللَاَ
َ
َقال ا؟  ُدََن َخالِيًّ

اِس  ُه ِِمَ إلَنَ  2ِمنح

ےن    ملسو هيلع هللا ىلص۔ آپ اور سک ےس ہن اپھچںیئ اانپ رتس سک ےساپھچںیئ مہملسو هيلع هللا ىلص اے اہلل ےک بن ےن رعض ایک "یم رتہمج:

اینپ  ای رفام وک  رتس  ولڈن   یویب  :اےنپ  ا   یاور  رہ  العوہ  ایک   ےس اپھچؤ۔ یم  یےک  یم   ےن رعض  آسپ  ولگ    ی ا   ارگ 

؟آپ    دورسے ےک اسھت ےھٹیب وکیئ  ایرفام  ےنملسو هيلع هللا ىلص وہں  وک  رتس  د  :ارگ وہ ےکس ہک اہمترے  ا   ےھکیہن    ہ  اسیوت رضور 

اس اک دقحار    دہایولوگں ےس ز  اہلل اعتٰیل  ایےن رفام  ملسو هيلع هللا ىلصوہ وت؟ آپ    االیک  روسل اہلل !ارگ وکیئ ای  ےن رعض ایک  رکو۔یم

 اجےئ۔"   ک ےہ ہک اس ےس ایح

 

1

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس ،نس اب داؤد، اوبداؤد،امیلسن نب االثعش 

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4012ابب امیف دبتی ارملاة نم ز

 62ہحفص 

2

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4017ابب امیف دبتی ارملاة نم ز

 63ہحفص 
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 اراشد ےہ:  ھب ی اک   ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  رطح بن  ایس

َِذَك 
َ
ِشفح َف

ح
 1ََل َتك

 ران تم وھکول۔"  "اینپرتہمج:

 اننہپ:   شی ر  .1
 اننہپ رَمدوں ےک ےئل ونممع ےہ :   شیر

 اک اراشد ےہ :   ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  وعروتں ےک ےئل اجزئ ےہ۔بن ،اہتبلڑپکا اننہپ اجزئ یہن مشی ےک ےئل ر رَمدوں

ِِت،  َمَ
ُ َهِب ََعَ ُذُكوِر أ 

َ
َِرُِي َوإلَذ

ح
َم لَِباُس إْل ََنِِثِمح ُحَرِ  َِل ِ

َ
ِحَل
 2َوأ ُ

 الحل ےہ۔"  ےہ اور وعروتں ےک ےیل   ایگ  ایاور وسان اننہپ رحام رک د شیاتم ےک رمدوں رپ ر  ی "ریمرتہمج:

 اک اراشد وقنمل ےہ:  ملسو هيلع هللا ىلص میرک  بن یم  ثیاور دح یرطح ا  ایس

ِِصَاِفهَ  ِِف  ُُكُوإ 
 ح
َتأ َوََل  ِة، 

َ
َوإلِفَض َهِب 

َ
إلَذ أآِنَيِة  ِِف  ُُبإ  َ تَْشح َوََل  يَباَج،  إلَدِ َوََل  إْلَِرَُي  َبُسوإ 

َتلح َا  ََل  هَنَ َفا ِ ا، 
نحَيا َولََنا ِِف إلآِخَرةِ 

ُ
 3لَُهمح ِِف إلَد

اور وسےن اچدن  شی "ررتہمج:  انہپ رکو 

س

 ایک   اھکان نیپ   ےک ربونتں یم   ی مَّ

س

اِس ےئل ہک    مَّ اکرفوں ےک    یم   دین   ی رکو 

 ےہ۔"   راھک ایگ ےئل اور امہرے ےئل آرخت یم 

 اک مکح :   شی اور ولخمط ر   اخل 

 : دو رطح ےک داھےگ وہےت یہ  یم ڑپکوں

 

1

ھا ،دحثی ربمن اب ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4015ب امیف دبتی ارملاة نم ز

 62ہحفص 

2

ابب ام اجء ف ارحلری واذلبھ،دحثی ربمن  ، ملسو هيلع هللا ىلصاتکب اابللس نع روسل اہلل   رتذمی،دمحم نب یسیع،نس ارتلذمی،  

 269ہحفص  3،دلج 1720

3

  ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  

س

مة
طع
،دحثی ربمن ابب االلک ف اانء ، اتکب اال

 

ص

 

فض
م

 77ہحفص   7،دلج 5426
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i. :۔ وہےت یہ یم  وہ داھےگ وج ابملیئ ینعی”اتان“ اہک اجات ےہ ،    اس وک اردو یمَسَدٰی

1

 

ii. حَمة
ُ
۔ وہےت یہ  یم وہ داھےگ وج وچڑایئ  ینعی ”ابان“ اہک اجات ےہ ،  :اس وک اردو یمْل

2

 

 الص وہات ےہ۔  ”ابان“ دوونں داھوگں یم  اِن

ِج  سح
َ
ِبًّ ِِبلَن َا يَِصرُي وَثح

َ
َّن َب إ  وح

َ
َنَ إلَث

َ َمِة َفاَكنَتح ِهَ ِل  حح
ُج ِِبللَُ سح

َ
َدى   َوإلَن ُة ُدوَن إلَسَ َتََبَ ُمعح  3إلح

 یئ  ڑپکے ک  کنویک

 

ُ
ر  اجیت  ابےن ےس ک  ُایس  بب اابتعر    ایس  ھب  ےک ڑپکے ےک رحام وہےن یم   شیےہ،ذٰہلا  اک  ”ابان“ 

 :  یہ یتنب  اچر وصرںیت لی ”اتان “ اور ”ابان“ ےک اابتعر ےس دنمرہج ذ  سپ وہاگ۔

اور ”ابان“ دوونں ر  ”اتان • اس وک ”رح  شی “  “    ریِ اک وہ 

س

َّت
م
ص
ُ
م

اہک اجات ےہ۔ وج رَمدوں ےک ےئل    شیاخل ر  ینعی

 رحام ےہ۔ 

ر   ”اتان  • ”ابان“ یغ   شی “  اور  ر  شی ر   اک  اس وک ولخمط  وہ  اجزئ ےہ    رَمدوں ےک ےئل ھب   یاہک اجات ےہ۔اور    شی اک 

 ےہ۔   اک یہن شی”ابان“ ر   ینعیڑپکے اک الص داھہگ   کن ویک

ر   شی ر  “ یغ   ”اتان  • اور ”ابان“  ر  ھب   یاک وہ۔   شی اک  اِس   اننہپ رَمدوں ےک ےئل اجزئ یہن   ی  ےہ،نکیل  شی ولخمط 

 اک ےہ۔  شی”ابان“ ر  ینعی ڑپکے اک الص داھاگ  ےئل ہک اس یم

الص داھاگ    ارگ • اک  ر   ینعی ڑپکے  اس وصرت یم   شی ر  اور یغ   شی ”ابان“  وت  وہ  اک    دوونں ےس لم رک انب  اغبل 

اابتعر وہاگ۔ 

4

 

 ےہ:   یروا  ی ادمح نب دبعارلنمح ےس رمو  رضحت

ِه ِِعَاَمُة َخَزٍ  يح
َضاَء َعلَ لٍَة َبيح  ِبُبَخاَرى ََعَ َبغح

ًّ
يحُت َرُجال

َ  هللُا  َرأ 
َ
ِ َصىَل  هللَاَ

ُ
:َكَساِنهيَا َرُسول

َ
َدإُء، َفَقال َسوح

َم 
ِه َوَسلََ  5َعلَيح

 

1

،لصف انیسل،دلج   

س

 ارلاسلة

س

سة
 1294ہحفص   1اریفلوز آابدی،دجم ادلنی،ااقلومس اطیحمل،ریبوت،ومس

2

 1157ہحفص   1اریفلوز آابدی،دجم ادلنی،ااقلومس اطیحمل،لصف االم،دلج  

3

س،دلج ء،لصف ف 1992انب اعدبنی،دمحم انیم نب رمع،رد ااتخملر،ریبوت،دارارکفل،  
ب للی

 356ہحفص   6ا

4

س،دلج  
ب للی

 356ہحفص  6انب اعدبنی،دمحم انیم نب رمع،رد ااتخملر،لصف ف ا

5

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4038ابب امیف دبتی ارملاة نم ز

 66ہحفص 

IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

73 
 

”زخ“ اک امعم ابدناھ وہا اھت،وہ ےنہک اگل    ہرچخ رپ وسار اھت اور ایس  دیفس یہک ا   اھکیوک د  آدم  یا   ےن اخبرا یم  "یمرتہمج:

 ےہ۔"  ای ےن ےھجم انہپ  ملسو هيلع هللا ىلصامعم روسل اہلل   یہک 

ر ےس رما  

 

َّ

 

 رماد ےہ۔ شیر  ،اوینیہن شی د اخل رخ

 )سِلک (اک مکح :   شی ر   ونصمع 

ابزاروں یم   آج  وہےت ہکلب    یہن   شی اخل ر  ی ،یہ  بااسقم ےک ڑپکے دیتس   )کلس( ےک یئک  شی ر  لک 

اک ڑپکا وہ وت اس   شیاور وکلمت ےس الم الج ڑپکا وہات ےہ اس ےئل اس اک اننہپ اور اامعتسل رکان اجزئ ےہ، اہتبل ارگ الص ر شیر

رتس یہن
ُ
 ۔ وک اننہپ د

ل اک اامعتسل:   رَمدوں 
م

 

َّخ
م

 ےک ےئل 

وہات،ذٰہلا درتس ےہ۔  اک ڑپکا یہن شی ر  یاممتعن ےہ اور  ک  شیےک ےئل ر رَمدوں

1

 

 انہپ اجاتکسےہ:   شی ر   ارطضار اور رضورت یم   احتلِ 

بع ڈاانل اور اُس ےک وار ےس انچب وصقمد   اننہپ اجزئ ےہ،ًالثم اہجد یم  شیاور رضورت ےک ےئل ر  ی وبجمر  یسک
ُ
دنمش رپ ر

 ااجزت ےہ۔  ےننہپ ک  شیر  ۃا وہ وت رضور   راتح تلم   ےننہپ یم  شیاخرش اور داےن ےلکن وہں اور ر مسج یم  ای وہ 

 ِ ِ ْبح َبريح
ٍف،َولِلَزُ ِ َعوح َِن ْبح ْحح ِد إلَرَ َم لَِعبح

ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح
َ
ِ َصىَل  هللَاَ

ُ
َص َرُسول

َ
:»َرَخ

َ
ٍس،َقال

َ
ن
َ إِم  ََعح أ  َعَوَ  إلح

َف  َِرُِي ِِف إلَسَ
ح
ُِص إْل

ُ
َما ِِف َق تح هِبِ

ٍة اَكنَ
َ َ
 2ِر ِِمح ِحك

ےن رضحت دبعارلنمح نب وعف اور رضحت    ملسو هيلع هللا ىلصےہ ہک روسل اہلل   ی اہلل ہنع ےس روا   "رضحت اسن رض رتہمج:

 ۔" ااجزت اطع رفامیئ ےننہپ ک صیمق  ک  شیوہج ےس ر  اخرش ک نب اوعلام وک احتل رفس یم  زریب

 

 

1

 321ہحفص  19،ابب اناجزئ ابلس اک ایبن،دلج  وگنگہ،ومحمد نسح،اتفوی  ومحمدی،رکایچ،اجہعم افروہیق 

2

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4056ابب امیف دبتی ارملاة نم ز

 70ہحفص 
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 ذرک ےہ:  یم  یاور روا  یرطح ا  ایس

  َ َِن ْبح ْحح َد إلَرَ َنَ َعبح
َ ِ َمالٍِك،أ  ِس ْبح

َ
ن
ُ  ََعح أ َ  هللَاَ

َ
يِبَِ َصىَل

ََل إلَنَ َل إ ِ َيا إلَقمح
َ
إِم، َشك َ إلَعَوَ َ ْبح َبريح ٍف، َوإلَزُ َعوح

َما ِ ُتُه َعلهَيح يح
َ :َوَرأ 

َ
ُِص إْلَِرُِي۔َقال

ُ
َص لَُهَما ِِف َق

َ
َم ِِف َغَزإٍة لَُهَما، َفَرَخ

ِه َوَسلََ  1َعلَيح

اور زریبےہ ہک رضحت دبعارل  یاہلل ہنع ےس روا   اسن رض  رضحت رتہمج: " اہلل امہنع    نب وعام رض  نمح نب وعف 

ےننہپ   صیمق   ک   شیوت آپ ےن ان دوونں وک ر   ک  یکش   ڑپےن ک   ےس وجںیئ  ملسو هيلع هللا ىلص گنج ےک دوران روسل اہلل   یےن ا 

 " ےہ۔ اھکی د وہےئرکےت ےنہپ   یےن ان دوونں وک    ہک یم رضحت اسن رفامےت یہ یااجزت د  ک

اہلل ےک زند  اامم اوبہفینح  اانحف یم  رضحات ر   رضورت یم   ک  ہ گنج ویغ  ی رہمح  اننہپ اجزئ    شیاخل 

و ط ر   یہن
ل

 

َّج
م

رضورت ےک ےئل انہپ اجات    ی کناک وہ،ویک  شیر  اک اور ”اتان“ یغ  شیسج اک ”ابان“ ر  نہپ ےتکس یہ  شیرصف 

اجزئ   ۃا رضور   اننہپ ھب  شیاخل ر یرہمح اہلل ےک زند نیبحےہ ،ہکبج اص  وہاجیت   ی درہج ےس وپر ےہ اور رضورت ادٰین

ےہ۔

2

   شی رصف وہ ر  گنج یم  ھب  ی ےک زند  اصنیبح  رضحات

ف َّ
ص

 انہپ اجاتکس ےہ وج 
 
ت

وماٹ وہ اتہک دنمش ےک    ینعی  ق

اُس ےس دنمش ےک وار ےس ےنچب    کن،ویک   انہپ اجےئ وت اجزئ یہن   شیر   اور ارگ رقیق   اجےکس،وار ےس ےنچب اک افدئہ احلص ایک

۔ وہیت  یہن ی رضورت وپر ک

3

 

 :   ںی ودیع   ےننہپ ک   شی ر رمدوں ےک ےئل  

 اک اراشد ےہ:  ملسو هيلع هللا ىلص میرک بن

ُه ِِف إلآِخَرةِ  ح يَلحَبسح
َ

نحَيا َل
ُ
 4َِمح لَِبَس إْلَِرَُي ِِف إلَد

ب س انہپ وہ آرخت یم  شیر  یم  "سج ےن دینرتہمج:
ِ
 ےنہپ اگ۔"   یہن  شیر  اک ل

 

 

1

 027ہحفص   3،دلج 1722ابب ام اجء ف ارحلری واذلبھ،دحثی ربمن  ، اتکب اابللس رتذمی،دمحم نب یسیع،نس ارتلذمی،  

2

س،دلج  
ب للی

 357ہحفص  6انب اعدبنی،دمحم انیم نب رمع،رد ااتخملر،لصف ف ا

3

س،دلج  
ب للی

 357ہحفص  6انب اعدبنی،دمحم انیم نب رمع،رد ااتخملر،لصف ف ا

4

ة رللاجل،دحثی ربمن  ، ملسو هيلع هللا ىلص اتکب اابللس نع روسل اہلل  ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  
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 اک اراشد ےہ:   ملسو هيلع هللا ىلص میرک  بن یم  ثیاور دح یرطح ا  ایس

آِخَرةِ  َق لَُه ِِف إلح
َ
َا يَلحَبُس َهِذِه َِمح ََل َخال

َ
َّن  1إ ِ

 وہات۔"   ھچک ہصح یہن ( وہ اتنہپ ےہ سج اک آرخت یم شی )ر ی  "شیبرتہمج:

 اجزئ ےہ۔  دار رُسخ ڑپکے اننہپ ھب  ی رطح داھر رباؤن رگن اک ڑپکا اننہپ اجزئ ےہ۔ایس  ینعی  املئ رُسیخ ہایس

 ےہ:  یاہلل ہنع روا  رباء رض رضحت

َشعح  َم،لَُه 
َوَسلََ ِه  َعلَيح  ُ هللَاَ  

َ
َصىَل  ِ هللَاَ َرُسوِل  ِِمح  َسَن  حح

أ َ َْححَرإَء  ٍة 
ُحلََ ِِف  ٍة  لَِمَ ِذي  ِِمح  يحُت 

َ َرأ  ُب  ٌر  َما  ِ يَْضح
ِويِل  نح ِِبلَقِصرِي َوََل ِِبلَطَ

ُ
ح يَك

َ
ِ َل ِكَبنيح َ إلَمنح ِه،َبِعيُد َما َبنيح ِكَبيح  2َمنح

  اھکی د  وخوصبرت یہن  دہایز  ےسملسو هيلع هللا ىلص   میرک  ےبمل ابولں واےل صخش وک رسخ وجڑا ےنہپ وہےئ بن  ےن یسک  "یمرتہمج:

  ق ہن وھچاٹ اھت اور ہن ابمل اھت۔" اک ملسو هيلع هللا ىلص ےک ابل ابمرک اشونں کت ےھت اور اشےن وچڑے ےھت اور آپ  ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

 : ی شت 

اء “   یم تای روا  ہکسیج  ،رُسخ ڑپکے اننہپ اثتب یہ  ےسملسو هيلع هللا ىلص   میرک  بن
َّ
ْرر
َّم
ح

 

س

ة
َّ
لّ
ُ
رُسخ وجڑے اک ظفل    ینعی” چ

داھر  اُس ےس رماد اخل رُسخ ڑپکے یہن  آات ےہ ۔ نکیل  وہ    ،اِسدار رسخ ڑپکے رماد یہ  ی ہکلب    ینمیےئل ہک 

ےس عنم   یچ  یا  ےنملسو هيلع هللا ىلص وہاتکس ےہ ہک آپ  ےسیک  ی ،ذٰہلا ںیھت  دار وہیت  ی رُسخ داھر ںیاچدر  ینمیاور  ںیھت  ںیاچدر 

ب س اانپ  ہ  ملسو هيلع هللا ىلصوہ اور وخد آپ   ایک
ِ
وہ۔  ای ےن وہ ل

3

 

 اممتعن :   ےک ےئل رسخ ڑپکوں ک   رَمدوں 

 ےہ:   یاہلل ہنع ےس روا  ےک ےئل رسخ ڑپکے اننہپ عنم ےہ۔رضحت دبعاہلل نب رمعو رض رَمدوں

 

1

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4040ابب امیف دبتی ارملاة نم ز

 68ہحفص 

2

 ف اوثلب،دحثی ربمن ، اتکب اابللس رتذمی،دمحم نب یسیع،نس ارتلذمی،  

س

ضة

 

 271ہحفص  3،دلج 1724ابب ام اجء ف ارلخ

3

،دمحم نب 

س

ة
ی 
،  اوجلز

س

 ارلاسلة

س

سة
بسةملسو هيلع هللا ىلص،دلج  1994اب رکب،زاد ااعملد،ریبوت،ومس

 132ہحفص  1ء،لصف ف المب
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َُيُ  َفلَمح  ِه،  َعلَيح َم 
َفَسلََ ََرإِن،  ْحح

أ َ َِبِن  وَثح ِه  َعلَيح َرُجٌل  َم 
َوَسلََ ِه  َعلَيح هللُا   

َ
َصىَل يِبَِ 

إلَنَ ََعَ  ُ  َمَرَ  يِبَ إلَنَ ِه  َعلَيح َدَ 
َم 
ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح

َ
 1َصىَل

ا   ملسو هيلع هللا ىلص   میرک   "بن   رتہمج: اپس  ایک   ی ےک  السم  ےن  اس  ےھت،  رسخ ڑپکے  دو  اورپ  ےک  اس  زگرا  وت وضحر    صخش 

 ۔" اید  السم اک وجاب یہن ےنملسو هيلع هللا ىلص

 ذرک ےہ:  یم  ثیاور دح یرطح ا  ایس

ِر  َم ََعِ إلَمَياِِثِ إْلُمح
ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح

َ
ُ َصىَل يِبَ ِ هَنَاََن إلَنَ َ  2َوإلَقَسِ

  وپیش نی رُسخ ز ںیمہ ےن ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  "بنرتہمج:

س
قَّ

 ۔" ایےک ڑپکے ےننہپ ےس عنم رفام یّ اور 

 الہ ملع ےک اطمقب اہیں  رسخ ےس رماد اخل رسخ ےہ ولخمط رسخ رماد یہن ےہ۔ 

 ےک ےئل رُسخ ڑپکے:   وعروتں 

 ۔ یہ  ہکلب وہ نہپ تکس یہ  ےک ےئل رسخ ڑپکے ونممع یہن وعروتں

َم 
َوَسلََ ِه  َعلَيح هللُا   

َ
َصىَل  ِ هللَاَ َرُسوِل  َمَع  َنا  َهَبطح  :

َ
َقال ِه،  َجَدِ ََعح  ِبيِه، 

َ أ  ََعح  ٍب،  ُشَعيح  ِ ْبح ِرو  َِعح ِِمح    ََعح 
: »َما َهِذِه إلَرَ 

َ
ُفِر، َفَقال ُعصح َجٌة ِِبلح َ َريحَطٌة ُمَْضََ َ َ َوََعَ َِلَ َتَفَت إ ِ

ٍة، َفالح ُت َما َكِرَه، ثَِنَيَ َك؟« َفَعَرفح يحَطُة َعلَيح
»اَي َعبح   :

َ
َغِد، َفَقال إلح ُتُه ِِمَ  َتيح

َ أ  ثَُمَ  ِفيِه،  ُُتَا  َفَقَذفح  ، إ لَُهمح َتَنُورًّ ُجُروَن  َوُُهح يَسح ِِل  هح
أ َ ُت  َتيح

َ  
ِ، َما َفأ َد هللَاَ

َض  َُتَا َبعح ََل َكَسوح
:أ َ
َ
ُتُه، َفَقال ََبح خح

َ 
يحَطُة؟« َفأ َساِء۔ َفَعلَِت إلَرَ َس ِبِه لِلَنِ

 ح
ُه ََل َبأ

نََ ِلَك، َفا ِ هح
 3أ َ

ےک   ملسو هيلع هللا ىلصہک مہ ولگ روسل اہلل   رکےت یہ  یاےنپ وادل ےس اور وہ اےنپ دادا ےس روا  "رضحت رمعو نب بیعشرتہمج: 

  اچدر ھت   ومیٹ  یاورپ ا   ے،ریمایرطف اافتلت رفام   یےن ریم  ملسو هيلع هللا ىلصارتے وت وضحر ارکم  ےس چین  اھگیٹ  یاسھت ا 

وک    ی انوگار  ےن آپ ک  ۔ یماورپ…؟اچدر ےہ اہمترے    یسیک ی:  ایرفام  ےنملسو هيلع هللا ىلصآپ    ،ھت وہیئ ریگن  وج زرد رگن یم 

 

1

ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی

  4،دلج 4069ابب امیف دبتی ارملاة نم ز

 72ہحفص 

2

ة رللاجل،دحثی ربمن  ، ملسو هيلع هللا ىلص اتکب اابللس نع روسل اہلل  ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  

 

ابب سبل ارحلری وارتفاس
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ھا ،دحثی ربمن ، اتکب اابللس اوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

س

ت

 

ی ی
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  نیھپ  ےن وہ اچدر اس یم  وت وہ دنتور وک آگ ےس ڑھباک رےہ ےھت سپ یم  ای اےنپ رھگ واولں ےک اپس آ  ۔ یم  اچہپن یل 

ےن   یم  ؟ایک   :اے دبع اہلل! مت ےن اس اچدر اک ایک ای اپس احرض وہا وت آپ ےن رفام   ےکملسو هيلع هللا ىلص اےلگ روز وضحر    رھپ یم ید

انہپ    یہن  ں وک ویک  ےس یسک  : وت ےن اےنپ رھگ واولں یم   ایرفام  ےنملسو هيلع هللا ىلصآپ   ،یربخ د  ابرے یم  ےکاس    وکملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 ۔" رحج یہن  وکیئ وعروتں وک اس ےک ےننہپ یم  کن۔ ویک ید

ہ  وصرت   ںی اپچن  •
ّ
یب

 

س

س

ب
 : 

 رکان عنم ےہ۔  ر اشمتہب اایتِخ  یم ڑپکوں

ہ
ّ
یب

 

س

س

ب
 اک بلطم :   

ہ
ّ
یب

 

س

س

ب
 ۔ رکےن وک ےتہک یہ رُُم تلث اایتخ  ےننب اور اُس ک  ےک سیج یسک  زربدیتس تغل یم  

اور ووجد وک وھچڑ رکدورس  تقیقح  اینپ  االطِصح یم   اور  اور ووجد یم   تقیقح  وقم ک   ی ،وصرت  دُممغ وہاجان    ، وصرت 

ہ الہکات ےہ۔ 
ّ
یب

 

س

س

ب
 

ہ
ّ
یب

 

س

س

ب
کفّا ر اک مکح :   
ل
 اب

ہ
ّ
یب

 

س

س

ب
 ۔ فلتخم وہےت یہ وصروتں ےک فلتخم وہےن ےس ااکحم ھب ،اور یہ وصرںیت  یئک  ک 

 :   فک 

ابعدات یم   اقعدئ اایتخ   و  ہ 
ّ
یب

 

س

س

ب
و رظن  فک ےہ ۔سیج  ررکان  ابعدت    ُان سیج   ای   رک ےئل اجںیئ  ر اایتخ  ت ایاکرفاہن اقعدئ 

 اجےئ،اِس ےس ااسنن البہبش اکرف وہاجات ےہ۔ ایک  ہًالثموتبں وک دجسہ ویغ

 :   رحام 

اایتخ  روسامت یم   ذمیبھ ہ 
ّ
یب

 

س

س

ب
رحام ےہ۔سیج   ر  ک   رطح بیلص  ک   ی  اصنر  رکان  ّ ر    اکٹلان، دنہوؤں 

 

زن رطح 

اگلان،  ینابدنانھ،اشیپ ادن  ،اور بس رحام یہ  یرپ ہقشق  اک  اایتخ   لع  کنےہ،ویک  شیفک  اک  ان اعشرئ  رپ    راالالعن  رکان فک 

 ےہ۔  دیل   وہےن ک راض 
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 : رکموہ 

اور وقم  اعدات اایتخ  اعشر یم  و اعمرشت  ہ 
ّ
یب

 

س

س

ب
ب س    یسک  ےہ۔سیج  می رکان رکموہ رحت  ر 

ِ
ل وہ وصخمص  اک  وقم 

ایہُن وج اخص  رکان  ایہُن  ک  اامعتسل  واال  اامعتسل رکےن  اک  اس  اور  وہ  ا   رطف وسنمب    رفد اھجمساجےن ےگل سیج  یاک 

  ر اکرفوں ےک اسھت اشمتہب اایتخ   ای ۔ابوصخلص ہکبج وطبر افترخ  بس اناجزئ اور ونممع یہ  ی   وجیت   ہن،وجایگدنہواہن دوھیت

اور ھب  ےس ایک  ین  رکےن ک اور رطزِ الکم وک ھب   رطح اکرفوں ک  انگہ ےہ ۔ایِس  دہای ز  اجےئ وت    زابن،اُن اک بل و ہجہل 

رکان   روصقمد اشمتہب اایتخ ےس  البہبش ونممع وہاگ،اہں ! ارگ زابن ےنھکیس ھب یاجےئ وت    ایک ر ےساایتخ  ین ارگ اشمتہب ک

اصمحل اور وفادئ   رگی اور د وک اھجمس اجےکس،اجتریت  ہوگتفگ،وبل اچل ویغ وہ اتہک ُان ک  ین  ک ہن وہ ہکلب رصف زابن ےنھکیس

 ۔اضمہقئ یہن وت وکیئ احلص ےئک اجںیئ 

 : ابُمح

اور اسامِن گنج یم  داتجیا  ہ اایتخ  ، ااظتنامت ، اہحلس 
ّ
یب

 

س

س

ب
اور    وتپ ،نبوق ، وہایئ   اجزئ ےہ ۔سیج   ررکان  اہجز 

ہ “ اپ یم  ، اور تقیقح بس اجزئ یہ  ی رکان ،  ر وک اایتخ ءاایش یدج
ّ
یب

 

س

س

ب
   ی د وت قرت ک   یاجات ،    یہن ھب  ایان ےک ادنر ”

 وتمعنں اک اامعتسل ےہ۔  وہیئ

ب س 
ِ
ہ ک   یم   ل

ّ
یب

 

س

س

ب
 ااسقم اور اُن اک مکح :   

ب س
ِ
ہ ےس عنم ایک نیت  یم ل

ّ
یب

 

س

س

ب
 ےہ۔   ایگ  رطح ےک 

 :   اشمتہب ےس  افکر  (1

 اجےئ۔  ہن ک  راشمتہب اایتخ ک اکرفوں 

 ق  (2
ّ

 

 :   اشمتہب   ےس   ف

 ق
ّ

 

ا ر اہلل ےک انرفامن نبوں ک ف
ّ
ب ج
ف
 اجےئ۔   ہن ک ر اشمتہب اایتخ  و 
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 ل  (3

 

س امُل

 

بی ج
ل

ہ اب
ّ
یب

 

س

س

ب
   : 

 اور ایس  رمد ےک ےئل وعرت ےک ابلس ک ینعیاجےئ۔  اشمتہب ےس ارتحاز ایک  اخمل ک سنجِ

 ۔رکان اجزئیہن  راشمتہب اایتخ  وعرت ےک ےئل رمدوں ےک ابلس ک رطح

ہ
ّ
یب

 

س

س

ب
 اممتعن :   ابافکلر ک   

، اچل نلچ ، یس   لکش ، رہ نہس  و وپاشک  ب س 
ِ
، ل اور وعض عطق یم   تو وصرت  راکہن    و اتفگر 

 

وُم اکرفاہن 

م  تیغ  نی، د رکان رشًاع ونممع اور اناجزئ وت ےہ ہ  روک اایتخ ےک دونمشں ےک رطزِ زدنیگ روِش وک اانپان اور اہلل اعتٰیل
ح
 و 
ّ
 ت 

س

  ت

 اعقش  یرسارس الخف ےہ ا  ےک ھب
ِّ
ُختب
م

ےہ ہک وہ اہلل اور اُس ےک روسل اک انم    وگارہ وہتکس  ابت ےسیک   یاصدق وک    اور 

ابت وت   رعماج ےھجمس۔یچس  ک  ب اکایم  اور ُان ےک ِشقن قم وک اینپ  اقنیل  ےک دونمشں اور ہن امےنن واولں ک  نب رک ایہُن  ا ویل

رکے اُس وک اہلل اور اُس ےک روسل   راایتخ  اشمتہب ک  ں اہلل اور اُس ےک روسل ےک ابویغ  ےہ ہک وج ہملک ڑپھ رک ھب  ی

ےس اغبوت    زدنیگ   اےنپ وبحمب ک   وت یھبک  تبحم وہیت   ھب  ذرا یس   ارگ اُس ےک دل یم  کن، ویک   یہن   ر تبحم و یپ   ےس وکیئ 

 راہ وک ہن اانپات۔  رکےن واولں ک 

 ونہد   وت دمتّن یم   ی  مت وہ اصنر   یم   وعض 

 د ہی ےک رشامےئ    کی د   یہنج   املسمں یہ   ی 

 تفل ےک ابرے یم   ک   و رشمنیک   افکر 

 

 دنچ اِراشدات :   ےک ملسو هيلع هللا ىلص می رک   بن   ُم

كِنَي  .1 ِ  1َخالُِفوإ إلُمْشح

رنیکرتہمج: "

 

 رکو ۔  ک ُم

س

َّ

 

 ل

 

 " ُم

ُوإ ِِبلهَيُوِد َوََل  .2 َصاَرى  ََل تََشَّبَ  2ِِبلَنَ

 " تم رکو۔ راشمتہب اایتخ ک ی  واصنر دہی رتہمج: "

 

1

فا ر،دحثی ربمن ، اتکب اابللس  اامسلیع،حیحص ااخبلری، ااخبلری،دمحم نب 

 

 160ہحفص   7،دلج 5892ابب میظعت االط

2

 ااشرة،دحثی ربمن  ، اتکب اابللس رتذمی،دمحم نب یسیع،نس ارتلذمی،  

س

 253ہحفص   4،دلج 2695ابب ام اجء ف رکاھی ة
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َمُجوَس  .3  1َخالُِفوإ إلح

 ویسرتہمج: " 
ب َّ
 تفل رکو۔ ک  ںم

 

 " ُم

 تفل ک   ک   و رشمنیک   افکر 

 

 :   اثمںیل   ُم

 تفل رکےن ک  ےہ اور ُان ک   ای اخمتفل اک مکح د  ک   افکر و رشمنیک   ےن ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  بن   یم   ں وثیدح  یس   تہب

 

  ُم

  یئک  اس ک یم  تعی ،رشایک اشمتہب وک ربداتش یہن  افکر ک ےنملسو هيلع هللا ىلص آپ   ھب ہک ابعدات یم ےہ،تح  رفامیئ   نیقلت

 ےہ:   ی اہلل ہنع ےس رَمو ہک رضحت دبع اہلل نب رمعو نب ااعلص رض ،سیجیہ  اثمںیل

 
َ
ِ َفَقال َفَرْيح ِ ُمَعصح َبنيح ِه وَثح ى َعلَيح

َم َرأ َ
ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح

َ
ِ َصىَل  هللَاَ

َ
َنَ َرُسول

َ   أ 
َ
اِر َفال

َ
َف
ُ
ك َنَ َهِذِه ِثَياُب إلح :إ ِ

َها  2َتلحَبسح

د  ےنملسو هيلع هللا ىلص میرک   "بنرتہمج: دو ڑپکے ےنہپ  “ ےس رگن وہےئ  رر 
ُ ُضف
ع

” وک  رفام  ملسو هيلع هللا ىلصآپ   وت اھکیاُن  اِراشد  :ےب  ایےن 

 تم ونہپ۔"  ،ایہناکرفوں ےک ڑپکے یہ یکش  

 اراشد ےہ:   اک ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  رطح بن  ایس

َوإِرَب َخالُِفوإ 
َ
ُفوإ إلَش حح

كِنَي:َوَفُِروإ إللَََِح،َوأ َ ِ  3إلُمْشح

 تفل رکو،ڈاڑایھ ک "رشمنیک رتہمج:

 

 اکوٹ۔"  ڑباھؤ اور ومںیھچن ںُم

ہ
ّ
یب

 

س

س

ب
ا ق ک   

ّ
س
لف
 ُُم تعن :   اب

ب س
ِ
ایس  ی اشمتہب ےس انچب رضور   ک  سج رطح افکر و رشمنیک  ےک اعمہلم یم  ل اور افرج    ےہ  رطح افقس 

اک وصخمص ڑپکا اھجمس   ںرشاویب ایڑپکا اکنفروں ، ولگاکروں   ےہ۔ًالثم ارگ وکیئ  ی رضور  اشمتہب ےس اانتجب ھب  ولوگں ک

 ےہ۔   ی اجات وہ وت اُس ےس ارتحاز رکان رضور 

 

1

ھا رة، ابب   وپری،ملسم نب اجحج اریشقلی،حیحص ملسم، اشینل  

لط

 1651ہحفص  3،دلج 260دحثی ربمن  ، اصخل ارطفلةاتکب ا

2

ذان و اآلداب، ابب ام اجء ف ااحلمک،اوب دبعاہلل،ادتسملرک لع انیحیحصل احللمک،دحثی انب ابعس،  

ل  س

 ی  رکاھ   اتکب االس

س

ااشرة   ة

ذ ابالسلم  211ہحفص  4،دلج 7398دحثی ربمن ، ال 

3

 اتکب اابللس،  ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  

قل

س

ب

  ابب 

ت

فا ر م 

 

 160ہحفص   7،دلج 5892دحثی ربمن   ، االط
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 رشٹ اننہپ :   ٹنیپ 

ب س بن  ی، نبہت ،اچدر امعم ،    صیمق
ِ
اور ضعب    انیرخ  ےسملسو هيلع هللا ىلص اور ولشار آپ   ےس اثتب یہ  ملسو هيلع هللا ىلصمیرک   ل

ب س و وپاشک اامعتسل رکان اچئیہ   ےس اننہپ ھب
ِ
و    بیہت   اور رغمب   اثتب ےہ ، اِس ےئل املسمن وک تنس ےک اطمقب ل

ولوگں ےک اسھت رشح   ب ےک دن اکایم  تملک ایق  ، اتہک رگن اجےن ےس انچب اچئیہ  دمتّن اور ُان ےک رگن و ڈگنھ یم

ب س ےہ وج رغمب ےس درآدم ایک  یرشٹ  ہک وکٹ ولتپن ، ٹنیپ کش یہن  وکیئ یم اِسرشن وہ۔
ِ
ےہ ، املسمونں   ایگ  وہ ل

ا  ب س یہن   د جیاک 
ِ
وت اس ےک ےننہپ یم  رکدہ ل اًالص  اِس ےئل  ایِس   ای اپ  اکرفوں ےک اسھت اشمتہب اک نعم   ،    اجات ےہ ، انچہچن 

 رمہمح اہلل ےن اس وک رکموہ اھکل ےہ ۔   رکام ن ببس وک دمِّ رظن رےتھک وہےئ ااکرب ایتفم

 :  اہلل رہمح اہلل رفامےت یہ  ی افک  یتفم رضحت

ب س یہن   کت اعم وقم   ولتپن اھب   وکٹ"
ِ
ب س ےہ۔اس ےئل    ں ویئوہا ، ہکلب اسیع  ل

ِ
اور اُن ےک لقن ااُترےن واولں اک ل

ہ ک کت اس یم  اھب
ّ
یب

 

س

س

ب
" ےہ۔ رکاتہ ابیق  

1

 

 :  رمہمح اہلل رفامےت یہ  یرضحت ومالان رفظ ادمح اھتون  یومالان رفظ ادمح اھتون  رضحت

ویغ ارگن  ہ"وکٹ ولتپن  وقم  وںزیاننہپ  ک  اک  ہ 
ّ
یب

 

س

س

ب
ارگ  اور  رکموہ ےہ  اک اننہپ  اس  وت رحام    ین  ھب  اعشر ےہ ذٰہلا  وہ 

" ےہ۔

2

 

واج رثکت ےس وہایگ  ٹنیپ  ھب  اب وچکن املسمونں یم  نکیل
َّ
رت ےس    ےہ اور انت اک ر

 

َّ
ہ    یک

ّ
یب

 

س

س

ب
انہپ اجےن اگل ےہ ہک 

 راہ ۔    یہن ابیق  اور اکرفوں اک اعشر وہےن اک نعم 

 :  رہمح اہلل رفامےت یہ ومحمد نسح وگنگہ   رضحت یتفم انچہچن

" ۔ےس انچب اچئیہ ،اسراہ اہتبل احلصء اک اعشر یہن اننہپ رحام وت یہن  "وکٹ ولتپن دنہواتسن یم

3

 

نج ےس اانتجب رکان    یہ   اجیت   اپیئ   یسیا   ںرخاایب  ی دورس  یم   ہک ٹنیپ   اچئیہ   رطح واحض رنہ   ایھچ   ابت ھب   ی   نکیل

 وہاگ۔  اس اک اننہپ درتس یہن ےہ اور ارگُان ےس ہن اچب اجےئ بت ھب ی رضور 

 

1

 159ہحفص   9،اتکب ارظحل واالابۃح،دلج 2001دولہی،افکی اہلل،افکی ایتفمل،رکایچ،داراالاشتع،  

2

 341ہحفص   4ء،دلج 2009امثعین،رفظ ادمح،ادماد االاکحم،رکایچ،ہبتکم داراولعلم،  

3

 260ہحفص  19وگنگہ،ومحمد نسح،اتفوی  ومحمدی،رکایچ،اجہعم افروہیق،ابب صیمق اور ولشار اک ایبن،دلج   
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ے ں اک ونخٹں ےس چین  .1

ل 

 وہان :   اپئ

اور اش  اجیت  ےننہپ واولں ےک ادنر رثکبت اپیئ  ےہ وج ٹنیپ  رخاب   یسیا   ی   نہپ رک ھب   صخش وہ وج ٹنیپ  اسیا   وکیئ  ہ  یےہ 

 ۔ یہ  آیئ  ںی تخس ودیع ی ڑب یم  ہبیط ثیااحد انگہ ےہ سج ک  اسی ا  یےس اانتجب رکات وہ ، احالکن    ہاِس انگہ ریبک

 اک تسچ وہان :   ٹنیپ  .2

ا ء امن  یم  ںوٹنیپ  ومعًام

 

ض
ع
وہج ےس    اور ابوصخلص ہکبج اورپ رشٹ ےننہپ ک  وہےت یہ  ںایااسنن ےک رتس ےک ا

اور ھب   وہات سج ک   یہن  اک الھچپ دانم ھب  صیمق  اک امسں وہات ےہ ، احالکن رقآن    ین ایاور رُع  ےپ رپدیگ  دہای ز  وہج ےس 

ب س ےک ینب   یم میرک
ِ
ب س یم  اک افدئہ ہ ےہ ، رتس وپیش ایگ  وک ذرک ایک رتس وپیش  اقمدص یم ی دل

ِ
احلص ہن وہ وت ُاےس   ارگ ل

ب س ہہک ےتکس یہ  اہکں رشع
ِ
صخش    ارگ وکیئ  نکیل  ،اننہپ اجزئ یہن  وہج ےس ٹنیپ  ک  ںےہ ہک ان دو رخاویب  ی۔ الخہص   ل

  اامتہم رکے ہک ولتپن ونخٹں ےس ھب وہ اور اِس ابت اک ڈاھیل اِس ابت اک اامتہم رکے ہک وہ ولتپن تسچ ہن وہ ، ڈیلیھ

 ۔ یہن اور رکاتہ ےس اخیل اس اک اننہپ ااھچ یہن رھپ ھب ٖہسفن ابمح ےہ ، نکیل   ولتپن اننہپ ف  یسیہن وہ وت ا  چین

 رشٹ اننہپ :   ےک ےئل ٹنیپ   وعروتں 

وہ رَمدوں ےک وحاےل ےس ھت  یئگ  ذرک ک   لیصفت   ےک ابرے یم   وج ھچک ٹنیپ  اورپ  ، وعروتں ےک ےئل    ےہ 

اجات ےہ، رَمدوں ےک ڑپکوں ےک اسھت   ایاپ اکرفوں ےک اسھت اشمتہب اک نعم ، اِس ےئل ہک اِس یم اننہپ اجزئ یہن ٹنیپ

اور ھب  ی  رو ےس ومبج تنعل ےہ ، رَمدوں ےک تبسنب وعروتں یم  ک  ثیےہ ، وج دح  اجیت  اشمتہب اپیئ  ھب ب س 
ِ
  ل

۔   اک ابثع ےہ ، اِس ےئل وعروتں وک رہب احل اس ےس اانتجب رکان اچئیہ ینایاور رُع ی ، ےب رتس ، ےب اجحب  ےب رشم  دہایز

  ، وہ ھب   ےہ اخص رفق یہن  وکیئ   ےننہپ یم  اور ٹنیپ  ُان یم   دار اپاجےم ےلچ وہےئ یہ   ی واحض رےہ ہک آج لک وج وچڑ

 ےہ۔  احتج یہن  ھب  واضتح ک وہات ےہ ، سج ک  ا امسں دیپ  اسیاک ا  اور ربگنہ  یناینہپ رک رُع

 اننہپ :   صیمق   وایل   اکرل 

واج وہاجےن ک   املسمونں یم  اب
َّ
اس ےئل اکرل وایل  راہ ،    یہن   ابیق   اکرفوں اک اعشر   ی وہج ےس    اس اک رثکبت ر

 یمق نہپ اج تکس ےہ۔ 
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 اکٹلان :   اٹیئ   یم   ےلگ 

ہن راہ ، اِس ےئل اس ےک ادنر وہ   ابیق اعم وہاکچ ےہ اور اشمتہب اک نعم  ھب اکٹلان املسمونں یم  اٹیئ  یاب وچکن  

ب س ےک اطمقب ہن وہےن ک ، اتمہ رھپ ھب  ہن رےہ یگ  ّدشت ابیق
ِ
 رتہب ےہ ۔   وہج ےس اانتجب ہ احلصء ےک ل

 ےہ:  لیدرج ذ  ی  اک وتف اٹؤن رکایچ  ی ونبر  اجہعم اولعلم االسیم ےک ابرے یم  اٹیئ

اک اامعتسل    انبء رپ اٹیئ   ک   بیلص  ہدیقع  ایاعشر    اےنپ ذمبہ  یئ ہک اسیع  وہیئ  کت ققحتم یہن  ابت اھب  ی"واحض رےہ ہک  

تخس   اک اعشر اھت اس وتق اس اک مکح ھب ی  اصنر وتق یم یا  اٹیئ  lsquolsquoےہ :   یم یومحمد   ی  . اتفورکےت یہ

اہک اجاتکس    رحام یہن ایےہ اس وک رشک   فیفخت اب اس ےک مکح یم یہ رثکبت اامعتسل رکےت ھب ی  اصنر اھت اب یغ

اک اامعتسل رکان    اتمہ وچکن اٹیئ  ،ط،افروہیق289،ص،19۔ج،rsquorsquoےہ  یہن  اب ھب  ، رکاتہ ےس اخیل

ےہ اور وج ابل   ات اھجمس اج  ان ےس رموعب ولوگں ےک ابلس اک ہصح ہ   ای ہکلب اسفق و اجفر  س اک ہصح یہناحلصء،رشافء ےک ابل  

اک اعشر وہ اجفر  و  و اجفر ےس اشمتہب رظن آیت  اس یم   ای س اسفق  وک اامعتسل رکان حیحص   اسفق  اس  ااحد  یہن   وہ  ۔    ثیِےہ 

اس وک ےننہپ    یہن  اک اامعتسل رکاتہ ےس اخیل  ےہ ۔ ذٰہلا اٹیئ  ایگ  اشمتہب ےس رصاًاتح عنم ایک  افکر و اسف ق ک  ابمرہک یم

ےہ ۔"  ی ےس اانتجب رضور 

1

 

 اممتعن : ےس     اشمتہب     ک   سنج اخمل  

وق  اعتٰیل  اہلل دو فلتخم فنص) فنصِ  وک  اور وعروتں  ( انب  ی ےن رمدوں  انزک  وک    ای اورفنصِ  دوونں  اور  ےہ 

اِس    رفق راھک ایگ   ن ُان ےک درایم  یہ   اطعء ک   ت و وصخیص   زات وطر رپ تہب ےس اایتم  و ابنط   ی اظرہ اُن ےک ےئل  ےہ ، 

روا یہن وک  ا   راھک ایگ  ابت  وہ  اایتخ  دورسے ک  یہک  ا   ںیر رک اشمتہب  مَّ رِداور رتمحِ    اسی ،  اک  واولں وک تنعل  رکےن 

 ےہ ۔   ایگ  ایےس دور رقار د  یدخاودن

ب س
ِ
ا   یصخش  و وپاشک وج ااسنن ک   ل اور رتہب  ی اک  اُس یم   نی امہ زجء  ا   ھب  اّکعس ےہ    دورسے ک   ی وطبر اخص 

ا   ایگ   وطر رپ عنم ایک   اشمتہب ےس یعطق ہن آےئ    اک اعمہلم شیپ اور االتخِط فنص    دورسے ےس اتممز ریہ   ی ےہ ،اتہک 

 ل سنج ےک سیج   ای رَمد    ۔انچہچن یسک

 

ب س اننہپ ، وعض عطق اایتخ  وعرت ےکےئل اےنپ ُم
ِ
  قی رکان ، اعدات اور وطر رط   ر ل

 
1 Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm,  
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/tie-pehannay-ka-hukum/01-
01-2010 
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اور اناجزئ ےہ ، سج ےساانتجب رکان اہن نج    یہ   اجرہ   ذرک ک  ںیثیھچک دح   یم  لی ےہ ذ  ی رضور   ی اانپانبس رحام 

 اجاتکس ےہ۔ ایّدشت اک ادنازہ اگل  اور اُس ک تیعطق  ےس اِس اممتعن ک

 : داللئ

 : اہلل ہنع رفامےت یہ دبع اہلل نب ابعس رض رضحت

َساِء،   َجاِل ِِبلَنِ نَي ِِمَ إلَرِ ِ َم إلُمَتَشَّبِ
ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح

َ
ِ َصىَل  هللَاَ

ُ
َساِء  لََعَن َرُسول َاِت ِِمَ إلَنِ َوإلُمَتَشَّبِ
َجاِل   1ِِبلَرِ

اور ُان وعروتں رپ    رکےت یہ   راشمتہب اایتخ   ےہ وج وعروتں ک  ُان رَمدوں رپ تنعل رفامیئ   ےن ملسو هيلع هللا ىلصمیرک   "بن رتہمج:  

 ۔" رکےت یہ ر اشمتہب اایتخ  ےہ وج رَمدوں ک  تنعل رفامیئ

 ُ  هللَاَ
َ
 هللاِ َصىَل

ُ
ُجِل لََعَن َرُسول َسَة إلَرَ َة َتلحَبُس لِبح

َ أ  َمرح ِة، َوإلح
َ أ  َمرح َسَة إلح ُجَل يَلحَبُس لِبح َم إلَرَ

ِه َوَسلََ  2َعلَيح

ب س ےنہپ ، اور اُس وعرت رپ ھب ےہ وج وعرت سیج ُان رَمدوں رپ تنعل رفامیئ  ےنملسو هيلع هللا ىلص میرک  "بنرتہمج: 
ِ
  تنعل رفامیئ  ل

ب س ےنہپ۔"  ےہ وج رَمد سیج 
ِ
 ل

 اراشد ےہ :  اکملسو هيلع هللا ىلص میرک بن

ثٌَة ََل يَدح 
َ
اٌن، َوثَال َوَمَنَ ٍر،  ِِمُ ََخح ِه، َوُمدح إلَِديح  ُِبَ

ُ
َعاَق : إلح ِمح لهَيح ُظُر هللُا إ ِ ثٌَة ََل يَنح

َ
ث۔ثَال َة:  َدَّیُ ََنَ

ح
ُخلُوَن إْل

ُث  َّیُ
َ
ُجِل، َوإلَد َسَة إلَرَ ُة َتلحَبُس لِبح

َ أ  َمرح ِة، َوإلح
َ أ  َمرح َسَة إلح ُجُل يَلحَبُس لِبح  3إلَرَ

ا   "نیترتہمج: اہلل اعتٰیل   نج ک   یہ   ےسی ارفاد  د   تم ایق  رطف  ا   یہن   ےگ ھب  یھکی ےک دن  اک انرفامن    نیوادلَّ  ی : 

اور سیت  ی،دورسا رشاب اک اعد رِم 
ب ُ
اور نیت  ا م  ےن واال ۔ 

س

َّ
ا   ااسحن جب وہں ےگ    دالخ یہن  وج تّنج یم   یہ  ےسیارفاد 

ب س ےنہپ اور دورس وہ رَمد وج وعروتں سیج ی:ا 
ِ
ب س ےنہپ "  وہ وعرت وج رَمد سیج یل

ِ
 ل

 

 

1

  ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  

قل

س

ب

  اتکب اابللس، ابب 

ت

فا ر م 

 

 159ہحفص   7،دلج 5885دحثی ربمن   ، االط

2

 224ہحفص    10،دلج 7416ایقہیبل،ادمح نب انیسحل،بعش االامین یقہیبلل،ابب ف اجحب ااسنلء،دحثی ربمن  

3

 224ہحفص    10،دلج 7417ایقہیبل،ادمح نب انیسحل،بعش االامین یقہیبلل،ابب ف اجحب ااسنلء،دحثی ربمن  
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 : یہ  اہلل اہنع رفامیت  رض قیاعہشئ دص  رضحت

َساءِ  ُجلََة ِِمَ إلَنِ ٌل، َفلََعَن إلَرَ َا نَعح ةًّ َعلهَيح
َ َرأ  َم إمح

ِه َوَسلََ ُ َعلَيح  هللَاَ
َ
ُ َصىَل يِبَ ى إلَنَ

 1َرأ َ

ا   ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  "بن  رتہمج: د  یےن  وک    ےن ملسو هيلع هللا ىلصوجےت ےنہپ وہےئ ےھت سپ آپ   سج ےن رمدوں سیج  اھکیوعرت 

 ۔" وعروتں رپ تنعل رفامیئ رکےن وایل   راشمتہب اایتخ رمدوں ک

 :    اابِسل   وصرت   ٹھچ  •

وہ چین  ھب  ےس وکیئ   اکٹلان عنم ےہ۔رمد ےک مسج ےک ڑپکوں یم   وک ونخٹں ےس چین  اِزار کٹل رک    ڑپکا ہکبج 

رو ےس رَمدوں ےکےئل تخس رحام اور اناجزئ ےہ    ک ثیوہاجےئ وت ُاےس رشًاع اابِسل اہک اجات ےہ ، وجااحد ونخٹں ےس چین

ک   یاور   ےننہپ  یم   ڑپکا  اعمرشے  امہرے  وج   ، ےہ  وصرت  رضور   اناجزئ  انچب  ےس  اِس  ہکبج   ، ےہ  راجئ    ی رثکبت 

اِزار وک ونخٹں ےس چین  یم  ثیےہ۔ااحد اِزار ےک اسھت وصخمص یہن   رےنھک ک  ذرک رکدہ  ےہ ،    اممتعن اک مکح رصف 

مکح ےہ   یہیبس اک   ہاچدر ویغ یئگ  ےس اچبؤ ےک ےئل اوڑھ ہویغ  یہبج ، امعم ، رسد ،، صیمق  ہکلب ولشار ، اپاجم ، ٹنیپ

 ۔ اکٹلان اجزئ یہن  ہک ُان وک ونخٹں ےس چین

 : ایےن رفام ملسو هيلع هللا ىلصاہلل روسل

قَ  َزإَرُه؟  إ ِ َذَكَر 
َ أ  لُِمَحاِرٍب:  َفُقلحُت  إلِقَياَمِة،  َم  َّیح ِه  لَيح إ ِ  ُ

هللَاَ ُظِر  يَنح ح 
َ

ََمِيلَةًّ َل َبُه  وَثح َجَرَ  َخَصَ  َِمح  َما   :
َ
ال

ا  ِيصًّ
َ
إ َوََل َق َزإرًّ  2إ ِ

 اجبن    ےک دن اُس ک تمایق  اہلل اعتٰیل( ایاکٹل  ونخٹں ےس چین ینعی )  "سج ےن ّبکت ےک اسھت اےنپ ڑپکے وک اچنیھکرتہمج:

مکح ےہ ہک    یہیبس اک    ینعیبس ربارب ےہ ،    اِزار و صیمق  :اس یم   ےتہک یہ  ی ےگ ۔راو  یھکید   اگنہ ےس یہن   رتمح ک 

 اجاتکس۔"  ای اکٹل  یہن ُاےس ونخٹں ےس چین 

 

 

 

1

 224ہحفص  10،دلج  7418 ربمن ایقہیبل،ادمح نب انیسحل،بعش االامین یقہیبلل،ابب ف اجحب ااسنلء،دحثی 

2

ی ل ء،دحثی ربمن ، اتکب اابللس ااخبلری،دمحم نب اامسلیع،حیحص ااخبلری،  

 

خ
ل

ة نم ا
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 : ارِساف   وصرت   ںی اسوت  •

 عنم ےہ۔  ےب اج ارِساف رکان ھب  یم ڑپکوں

 بلطم :   االطصح   ی اک غل   ارِساف 

دذِ“ ےک آےت یہ  نعم  یاک غل ارساف ْ
ض
لقَّ
دحِّ ادتعال ےس اجتوز رکان ۔  ینعی۔ ”ُمب وزُة ا

1

 

 :   وصرںیت   ک  ارِساف 

 وصرںیت   لیدرج ذ ےس اجتوز رکےن ک دح

س 
 

ُ
 ۔ یہ ُم

i. ف یم یغ
َّ
ر  رخچ رکان    َمَّ

ii. ہن وہ ۔  ںویک  ہ  ہسیپ ی رخچ رکان ارگہچ ا   یم  یصعم  ک اہلل اعتٰیل 

iii. رخچ رکان ۔  دہای رضورت اور دحِّ ادتعل ےس ز اجزئ اور ابُمح اکومں یم 

iv. ۔رحام وک الحل ھجمس انیل  یسک  ای،   ررکانالحل ےس اجتوز رکےک رحام وک اایتخ 

ارِساف رصف امل ےک ےباج رخچ رکےن وک ےتہک یہ  وہیت  طلغ یمہف  یےس ولوگں وک    تہب وہ    ی، احالکن    ےہ ہک 

دحمود اور گنت اس ّوصتر ےہ ، رقآن و تّنس ےس ولعمم وہات ےہ ہک ارِساف رصف امل ےک رخچ   تہب ہ  یارِساف اک ا 

ذ ےک امتم وبعشں یم  ، ہکلب زدنیگ   یہن   رکےن یم  ِ

س

ارساف    ،اچےہ وقل یمےس ٹہ اجان ارِساف الہکات ےہ    الراہِ اع

 ارساف وہ۔  لعف یم ای وہ 

 : یہ  لیدرج ذ وصرںیت یدنچ زم ک ارساف

 ارِساف :   یم   اھکےن نیپ  (1

ز  یارساف    یم  نیپ  اھکےن ےس  رضورت  اور  وھبک  ،    یپ   ایاھک  دہای ےہہک  اایتخ   ایاجےئ  و  ےک    رقرت 

ہن رےہ ،الحل ےس اجتوز    ابیق قرت ہ  وہج ےس واابجت ک  ک  ی اجےئ ہک زمکور  ایابووجدرضورت ےس اِس قر مک اھک

 

1

،دلج 1414االرفیقی،دمحم نب رکمم،اسلن ارعلب،ریبوت،دار اصدر،  

س

ملة
ھ
م
ل

 148ہحفص    9ھ،لصف انیسل ا
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  وغشمیل   ےک ددنھے یم  ، رہ وتق اھکےن نیپ   اجےئ   وک الحل ھجمس یل   رحام یچ   اجےئ ، یسک  ایک  ر رکےک رحام وک اایتخ

 اجےئ ۔   وک اھکیل  رہ یچ  اجےئ ، نم اچہ  رکیل  راایتخ

ب س یم  (2
ِ
 ارِساف :   ل

ب س ےس قّلعتم یسک  یارساف    یم  ابلس
ِ
ب س یم  ایک  راممتعن وک اایتخ  رشع  ےہ ہک ل

ِ
  ربگنہ   اجےئ ، ًالثم : ل

ڑپکے   اشمتہب وک اانپان ، رَمدوں ےک ےئل وعروتں اور وعروتں ےک ےئل رَمدوں سیج  رکان ، اکرفوں اور افوقسں ک راایتِخ

ب س یم ی۔ ہاکٹلان ویغ  وک ونخٹں ےس چین ڑپکوںاور وسان اننہپ ، شیاننہپ ، رَمدوں ےک ےئل ر 
ِ
  وصرںیت ارِساف ک بس ل

رطح رضورت و احتج ےس    ۔ایِس  یہ ںانرفامین  ک  اور اہلل اعتٰیل  یہ یلکش راہِ ادتعال ےس ےنٹہ ک یاِس ےئل ہک    یہ

ب س انبےن ےک ھچیپ  دہایز
ِ
 ارِساف الہکات ےہ ۔  ھب  یرکان ،    راایتخ تنیو ز  بیز  دہای دحِّ ادتعال ےس ز ڑپان اور ُان یم ل

 ارِساف :   وتق یم  (3

 اجےئ ۔   اضعئ ایک ےباکر و وضفل اکومں یم ای  یم انرفامین ک ےہ ہک ُاےس اہلل اعتٰیل ی ارساف  یم وتق

 ارِساف :   یم   اپین  (4

ےک اطمقب    ثیاہبان دح  دہ ایاجےئ ، اامعتسل رکےت وہےئ ُاےس رضورت ےس ز  ےہ ہک ُاےس اضعئ ایک   ی ارساف    یم  اپین

 ارِساف ےہ۔

 ارِساف :   رخچ یم  (5

ہگج    یا  یم  میاجےئ۔ رقآن رک   رضورت ےس زادئ رخچ ایک یم  وںابُمح یچ ای اجےئ ،   رخچ ایک یم  ےہ ہک یصعم  ی

 : ایرکےت وہےئ اراشد رفام ن افصت ایب نبوں ک  رےرامحن ےک یپ 

ا َ َذلَِك َقَوإمًّ ُْتُوإ، َواَكَن َبنيح ح يَقح
َ

ُفوإ، َوَل ِ ح يُْسح
َ

نحَفُقوإ َل
َ َذإ أ  ِذَْي إ ِ

َ
 1إَل

اور ہن گنت   یہن  وت وضفل رخیچ   "وہ ولگ بج رخچ رکےت یہرتہمج: اور ان اک رخچ ان دوونں ےک    رکےت یہ   رکےت 

 ادتعال رپ وہات ےہ۔"  ندرایم

 

1

 67: 25ارفلاقن  
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 ارِساف :   یم   دبہل ےنیل  (6

 ۔ رکےن ںیگل دیت ایےک اجبےئ ملظ و ز ااصنف ےس اکم ےنیل یم  ےہ ہک دبہل ےنیل ی ارساف  یم  ےنیل  دبہل

 ارِساف :   وقل یم  (7

اور   توضفیل  ایابت رکان   وایل ےنید وک یلکت ، یسک  انید  رکان ، اگیل اجےئ ، ًالثم وھجٹ وبانل ، تبیغ ابت ک زابن ےس انگہ ک 

 ارِساف الہکات ےہ ۔  رقمرہ دحود ےس اجتوز ےہ وج وقل یم بس زابن ک یزابن وک رثکبت اامعتِسل رکان   یم  تایغل

 ارِساف :   لمع یم  (8

انگہ ریبک  یم  لمع اک بلطم ےہ ہک  ایک   ہارساف  اِراکتب  رک   اک  انگہ ِ ریبک  اہلل اعتٰیل  یم   میاجےئ۔رقآن    وک ھب   ہےن 

 ےہ۔  ایک   ارِساف ےس ریبعت

 ُُم تعن :   ک  ارِساف 

 اک اِراشد ےہ:   اہلل اعتٰیل اممتعن ےک ابرے یم  ک ارساف

ُفوإ  ِ ُُبإ َوََل تُْسح َ  1ُُكُوإ َوإْشح

 اور دح ےس ہن ولکن۔"  "اھکؤ اور وئیپرتہمج:

 ےہ:  اعتٰیل  ی اور ہگج اراشد ابر یا 

إ  ِذُيًّ رح َتبح  2َوََل ُتَبَذِ

 ۔" یہ ےک اھبیئ  ونںرخچ رکےن واےل طیش   "امل وک ےب اج رخچ ہن رکوےب کش اجیبرتہمج: 

 

 

 

1

 31: 7االرعاف  

2
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IT Services
Rectangle



Created with PDFBear.com

89 
 

 اراشد ےہ :  اکملسو هيلع هللا ىلص میرک بن

ح  
َ

َبُسوإ َما َل ُقوإ َوإلح
َ
ُُبإ َوَتَصَد َ وح ََمِيلٌَة ُُكُوإ َوإْشح

إٌف، أ َ َ ُه إ ِْسح  1ُُيَالِطح

(ہن اشلم    دنگیگ   ااجزت ےہ (بج کت ہک ارِساف اور ّبکت )ک  دصہق رکو اور ڑپکے ونہپ )یہمت   اور "اھکؤ ویپرتہمج:  

 وہاجےئ۔" 

 :   ںی ودیع   ےک ابرے یم   ارِساف 

 :یہ  لی درج ذ  ںیدنچ ودیع  ےک ابرے یم ارساف

 :   تّبحم ےس رحموم   ک   اہلل اعتٰیل 

 رکےت ،    صخش ےس تبحم یہن  ےسیا  اک وغبمض نبہ نب اجات ےہ ،اہلل اعتٰیل  ےہ ہک ااسنن اہلل اعتٰیل یےس ڑبا اصقنن   بس

 :  ایانچہچن اراشد رفام

ِفنَي  ِ ُه ََل حُيَِبُ إلحُمْسح
نََ  2إ ِ

 رکےت۔"  ارِساف رکےن واولں وک دنسپ یہن "اہلل اعتٰیلرتہمج:

 اننب:   اک اھبیئ   ن طیش 

ےئل رقآن    ےک ِشقن قم رپ لک ڑپات ےہ ، ایِس نےہ ہک ااسنن ارِساف ےک انگہ اک رمبکت وہرک طیش   یڑبا اصقنن  یا 

 :  ای ےہ ،انچہچن اراشد رفام ای رقار د  اک اھبیئ نصخش وک طیش   ےسیےن ا   میرک

َنَ  َياِطنِي إ ِ
َ
َوإَن إلَش خح ِرَْي اَكُُنإ إ ِ ُمَبَذِ

 3إلح

 ۔" یہ ےک اھبیئ   نیط"ےب کش ارِساف رکےن واےل ایشرتہمج:

 

1

  انب امہج،اوب دبعاہلل دمحم نب زیی،نس انب امچبة،  

 

خ
م
 ام ااطخک رسف او 

س
ل  

 ی  اتکب اابللس، ابب اسبل ام ش

س

دحثی ربمن    ، لة
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 ےب ووقف وہان : 

 اہک ےہ ، انچہچن اِراشد ےہ :   ےن ارِساف ےک رُمبکت وک ”ےب ووقف “ ھب  میرک  رقآن 

 ُ
ُ

َوإلَك مح
َفَهاَء أ َ ُُتإ إلَسُ  1َوََل ُتؤح

 " ےہ۔  ایانب  یاک رسام  ےن اہمترے ےئل زدنیگ ےب ووقوفں وک اانپ وہ امل وحاےل ہن رکو نج وک اہلل اعتٰیل اور رتہمج: "

 لمع :   ہ ی اک اندنسپ   اہلل اعتٰیل 

ےن اےنپ نبوں ےک ےئل    لمع ےہ ، اہلل اعتٰیل  ہیاندنسپ   ااہتنیئ  یا   ًانیقیانم ےہ امل ےک اضعئ رکےن اک ، وجہک    ارِساف

 اِراشد ےہ:  اکملسو هيلع هللا ىلصمیرک  ،انچہچن بن  ایک  اِس لمع وک دنسپ یہن ھب

َماِل  َضاَعَة إلح َؤإِل، َوإ ِ
ََة إلَسُ ، َوَكْثح

َ
: ِقيَل َوَقال ح

ُ
َرُه لَك

ح
 2َويَك

اور امل وک اضعئ    ےن اہمترے ےئل وضفل ابوتں ےک ھچیپ   "اہلل اعتٰیلرتہمج: ڑپان ، رثکت ےس )ےب افدئہ ( وساالت رکان 

 ےہ۔"   ایرکان اندنسپ رقار د

 اکرفوں اک رطِز لمع : 

،    دح اک رطزِ لمع ےہ  دح ےس اجتوز    ینعی”ُمرِف“   یم  میوہج ےہ ہک رقآن رک  یہی ےس اجتوز رکان اکرفوں 

ےن ُمرِف )دح ےس اجتوز رکےن واےل (ےک    ےہ۔اہلل اعتٰیل  ایگ رکےن اک ظفل اکرفوں اور رسوشکں ےک ےئل اامعتِسل ایک

 : ےہای اِراشد رفام ی  ابرے یم

إٌب 
َ
ٌف َكَذ ِ َ ََل ََيحِدي َِمح ُهَو ُمْسح َنَ هللَاَ  3إ ِ

 وج دح ےس زگر اجےن واال)اور( وھجٹ وبےنل واال وہ۔"  اتید  یہن ی صخش وک دہا   ےسیا  یسک  "اہلل اعتٰیلرتہمج:

 

1

ّسا ء  

 

لی
 5: 4ا

2

 اتکب  وپری،ملسم نب اجحج اریشقلی،حیحص ملسم، اشینل  

 

، ی  االقض

س

   ابب ایھنل نع رثکة ااسمللئ ة

س

ة ر احچب
 

 

،دحثی ربمن  نم غ

 1340ہحفص   3،دلج 1715

3

 نم  

ل

و
م
ل
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ب س 
ِ
 : یلکش   ارِساف ک   یم   ل

ب س
ِ
 ۔ ومعًام اچر رطح ےک ڑبے ارِساف اپےئ اجےت یہ یم ل

 ےس زادئ ےگنہم ڑپکے انبان:   یثیح   اینپ  (1

اور ایھچ  یوتعس د   ےن ااسنن وک ینتج   اعتٰیل  اہلل وہےن    یثیح  ےہ اُس ےک اطمقب ڑپکے انبان درتس ےہ 

صخش    ےسیا  یم ثی رتہب ےہ ، انچہچن دح دہ ایےک اطمقب ز ثی ےگنہم ڑپکوں ےس اانتِجب رکان دح  دہایتہب ز  ےک ابووجد ھب

 ےہ:  یئگ ک  نایب ےک ےئل تلیضف

ِدُر  ِب ََجَاٍل َوُهَو يَقح َس وَثح َك لُبح َرإَمةِ َِمح ََتَ
َ
ك َة إلح

ُ ُحلََ إُضعًّاَكَساُه هللَاَ ِه َُتَ  1َعلَيح

ابووجد ھب رتہمج: ز  "وج قرت ےک  اور رتِک  اہلل اعتٰیل   تنی وتاعض  اگ  وک رتک رکے    ےک وطر رپ وخوصبرت ڑپکوں 

 ےگ۔"  ُاےس ّزعت و رکاتم اک وجڑا انہپںیئ 

  ی   کن ارِساف الہکات ےہ،ویک   ی اگل رےہ وت    یم   ےنی رخہچ رکےک ےگنہم ڑپکے رخ  دہ ایز  ےس ھب  یثیح  اینپ  ارگ وکیئ  اور 

 وتعس ےس اجتوز رکان ےہ۔  وہیئ ید  قرت ک 

 ڑپکے انبان:   دہ ای دح ےس ز  (2

ب س ےک قّلعتم ھب  وخاشہ وہیت  ی رطف  امل عمج رکےن ک  دہای ےس ز  دہ ایوک ز  ااسنن
ِ
ایِس  ےہ ،ل روِش اک    ااسنن 

ز  دہ ایکشر وہرک ز اور رخ  دہای ےس  ڑپا راتہ ےہ ۔ڑپکوں ےک رھٹگ ےک رھٹگ عمج وہاجےت    ےک ھچیپ   ےن یڑپکے ونباےن 

ا   یہ   ، نکیل   آیت  یہن   ونتب ھب  ےننہپ ک  اعمَل وہات ےہ ہک ُایہن  ی رثکت اک    وہات ےہ ہک اسباواقت ڑپکوں ک  ھب   اسی، 

ذٍ“ ک ْل نِمْ زَمِي 
هَّ
وت اور    ےہ ، اظرہ ےہ ہک اےس ارِساف یہن اجیت  یلچ ہ رحص اور دوڑ متخ وہےن ےک اجبےئ ڑبیتھ ”

 ےگ۔   یہک ایک

 اناجزئ ڑپکے اننہپ:  (3

،اُس اک اننہپ ھب  ےن عنم ایک  تعی ڑپکا سج ےک ےننہپ ےس رش  اسیا  اِس قر ابر   ےہ  ڑپکا    یارِساف ےہ۔ًالثم 

 

 

ض
ع
ا ءِ رتس کاننہپ سج ےس ا

 

ض
ع
استخ اور ُان اک مجح واحض اور   ا ءِ رتس رظن آےت وہں ، گنت اور تسچ ڑپکااننہپ سج ےس ا

افقس    ای  افکر و رشمنیک  ڑپکا اننہپ ، ڑپکوں یم رَمدوں سیج ےئل وہات وہ،رَمدوں ےک ےئل وعروتں اور وعروتں ےک   ںایامن

 

1

ا ،دحثی ربمن ، اتکب االدباوبداؤد،امیلسن نب االثعش،نس اب داؤد،  

 

ت ظ

 

م ع

 

کط
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اکٹلان،   اور وسان ، اننہپ ، رَمدوں ےک ےئل ازار ونخٹں ےس چین شیرکان رپ ،رَمدوں ےک ےئل ر راشمتہب اایتخ  و افرج ولوگں ک

بس    ی،    ہویغ  ہاک ڑپکا اننہپ ویغ  ی اکرای، رس ےک ابل وھکانل ، انم و ومند اور رہشت و ر  ، ڈنپیل  وعروتں ےک ےئل ےنخٹ ، الکیئ

اور اناجزئ یلکش  ڑپکوں ک ڑپکوں ےک    بس یلکش  یرکان ”ارِساف“ الہکات ےہ ، اِس ےئل ہک    ر ، ان وک اایتخ  یہ  ونممع 

 وک ارِساف اہک اجات ےہ۔ دحود ےس اجتوز رکان ےہاو ایس رکدہ رشع   نایب ابرے یم

 ڑپکوں وک اضعئ رکان :  (4

،    اجیت  ک  راایتخ  لکش”ااِضتعِ امل“ ھب  یا   ارِساف ک  ےک ابرے یم  ڑپکوں امل وک اضعئ رکان    ینعیےہ 

َّ د   انید   اجات ےہ، ًالثم :ڑپکے اامعتِسل رکےن ےک دعب نیھپ  ای،اور وہ اِس رطح ہک ڑپکوں وک اسب اواقت اضعئ رکد
،    انی، جب

  ی ، اظرہ ےہ ہک    اقِلب اامعتسل ہن ریہ ےک ےئل ھب سج ےک دعب وہ یسک رصتّف رکانیل  ھب   وکیئ  اسیا   ، ڑپکوں یم  انیاھپڑد 

  ڑپکے نج ےک اامعتسل ےس ااسنن نغتسم   یہیےک رتمادف ےہ ، احالکن ارگ    ےنیڑپکوں وک اضعئ رکد  بس وصرںیت

اجےت وت اُس ےک دبن ڈاھےنپن ، رتس اپھچےن ےک اکم آاتکس اھت ، ہکلب ضعب اواقت وت    ی یوک د   بیغ   وہاکچ ےہ ،ا رگ یسک 

  ر و لّمجت اایتخ  تنی اور وتمطس ےک ےئل وہ ڑپکے ز  بیغ   ہک یسک   اجےت یہ  ی رکدڑپکے اضعئ    اِس قر امہ اور تمیق 

تمعن    وہیئ ی د ک تسم و اغلف وہرک اہلل اعتٰیل ےک ہشن یم ااسنن دوتل و رفاواین دے ےتکس ےھت، نکیل رکےن اک اکم ھب

درد   یرکےت وہےئ ڑب  ی انقر  ک ُایہن  یےب  وربابد رکد  ےک اسھت  اِس ایض  اتیاضعئ  وک    عےہ ،اظرہ ےہ ہک امل ےک 

اور ایک   ےک ملسو هيلع هللا ىلصمی رک  ےک اضعئ رکےن ےک ارِساف ےس ےنچب ےک ےئل بن  ڑپکوںاہکاجاتکس ےہ ۔  وساےئ ارِساف ےک 

 : ےہ ولعمم وہیت   تلیضف  رضورت دنم وک ڑپکا انہپےن ک دنچ اِراشدات ےس یسک  لی دنمرہج ذ

ب س انہپےن ےک اضفلئ   یسک 
ِ
 :   وک ل

 : ایےن رفام  ملسو هيلع هللا ىلص ہک روسل اہلل اک لمع ےہ۔سیج وک ابلس انہپان تہب تلیضف  یسک

ُل ِبِه ِِف َح  ََتََمَ
َ َرِِت، َوأ  َوإِري ِبِه َعوح

ِذي َكَساِِن َما أ ُ
َ
ِ إَل َ ُد لِِلَ : إْلَمح

َ
إ َفَقال ِبًّ َجِديدًّ  َياِِت ثَُمَ  َِمح لَِبَس وَثح

 ِ ِ، َوِِف َسْتح ِظ هللَاَ ِ َوِِف ِحفح َق ِبِه اَكَن ِِف َكَنِف هللَاَ
َ
لََق َفَتَصَد خح

ِذي أ َ
َ
ِب إَل وح

َ
ََل إلَث َد إ ِ ا  َِعَ تًّ ا َوَمَيِ

ِ َحَيًّ  1هللَاَ

 

1

دحثی ربمن  ، ابب ام اربص نم إرفغتس ، ملسو هيلع هللا ىلصاوباب ادلوعات نع روسل اہلل  ی،دمحم نب یسیع،نس ارتلذمی، رتذم 
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ِ “اُس ےک   یڑپکا ےنہپ اور  "وج صخش ین رتہمج:

س

ِ ْ حَّ َّ ن

 

ِة ف
ِ
ب ی
ُل 

َّ
مّ
َّ
ب خ
َّ

س

ٹ

َّ
أ ، وَّ ْ ِ

س

ن
َّ
ر
ْ
ِة عَّ 
ِ
ب ی
ارِي  َّ  ُأوَّ

ِ ْ م

 

 ن
َّ

َّ
ذِي َک

 

َّ
ِ اّل
َّ
مْدذُ هللاِّ
َّ
خ
ْ ل

داعء ڑپےھ :”اَّ

 دار ک  اہلل اعتٰیل ےک رہ احل یم  ت ومت و ایح رپ دصہق رکدے وت وہ اینپ دعب رُپاان ڑپکا غابء و اسمنیک
ّ
  انپہ یم ر او  ی ذّم

 ۔" آایگ

 اِراشد ےہ :  اک ملسو هيلع هللا ىلصمیرک  بن  یم ثیاور دح یا 

َا ُمؤح  ََيُ
َ ِة، َوأ  َم إلِقَياَمِة ِِمح ِِثَاِر إْلََنَ ُ َّیح َعَمُه هللَاَ طح

ا ََعَ ُجوٍع أ َ ِمنًّ َعَم ُمؤح طح
ِِمٍ أ َ

َا ُمؤح ََيُ
َ ا  أ  ِمنًّ ِِمٍ َسََق ُمؤح

ُتوِم، َو  ِحيِق إلَمخح َم إلِقَياَمِة ِِمَ إلَرَ ُ َّیح َا ٍ َسَقاُه هللَاَ
َ
ُ ََعَ َظ ٍي َكَساُه هللَاَ ا ََعَ ُعرح ِمنًّ ِِمٍ َكَسا ُمؤح

َا ُمؤح ََيُ
َ أ 

ةِ  ِ إْلََنَ  1ِِمح ُخْضح

ےک دن تنج ےک لھپ    تم ُاےس ایق  اہلل اعتٰیل   ایاھکان لھک   احتل یم   ومنم وک وھبک ک  "سج ومنم ےن یسکرتہمج:

اور سج ومنم ےن یسک  لھکںیئ یپ   ےگ،  وک  ایق  اہلل اعتٰیل  ایالپ  اپین  احتل یم  ک  سومنم  یِح   تمُاےس 
َّ
”ر دن    ےک 

 م“  

س  

َّ
ڑپکے انہپےئ    احتل یم  ک  ومنم وک ربگنہ   ےن یسک  نمےگ ، اور سج وم   ُُعذہ رشاب الپںیئ   وہیئ   رہم گل   ینعیم

 ےگ۔"   ےس ڑپکا انہپںیئ  ُاےس تّنج ےک زبس ڑپکوں یم اہلل اعتٰیل

 : رایاکری  •

  ی اکرایو ّبکت ےک وطر رپ اننہپ اجےئ۔آج لک ر ءایےہ ہک ڑپکوں وک رِ  یوصرت   ںیآوھٹ  اممتعن ک ک ڑپکوں

اور وعروتں یم رواج وہایگ  اور داھکوے ےئل ےنہپ اجےن ڑپکوں اک رمدوں  ےک    ہایب  یاشد   یم  تابیےہ ،رقت  تہب 

اور ےتنہپ وہےئ    ےتی ڑپکا رخ  یم  زدنیگ   اعم روز ّرمہ ک  اقمہلب وہات ےہ ،اس ےک العوہ ھب  یومعق رپ وت اباقدعہ اس اک ا 

  ید  ک  ، احآلکن ڑپکا اہلل اعتٰیل  یہن  ایےگ ، ولوگں وک دنسپ آےئ اگ   یہک  ےہ ہک ولگ ایک اجبن رظن ریتہ  ولوگں ک  ہشیمہ

  ین  ےس ”واہ واہ “ ےننس ک وک داھکےن اور یسک یسک ےس ےہ ، اِس یم  یم تایرضور   یدینب تمعن اور ااسنن ک  یا  وہیئ

 ۔ اک رکش اداء رکےت وہےئ اِس تمعن وک تنس ےک اطمقب اامعتسل رکان اچئیہ ، اہلل اعتٰیل اچئیہ وہین  رہ زگ اشلم یہن

 

 

 

1

 و ارلاققئ و اولرع نع روسل اهللا ی،دمحم نب یسیع،نس ارتلذمی، رتذم 

س

ی ا مة
 الق

س

  ، ملسو هيلع هللا ىلصاوباب صفة

سق
ل

و    یابب وثاب االاعطم و ا

 نم اخف ادجل
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 : وصتریوں واےل ڑپکوں اک اامعتسل  •

  ری وصت  اجدنار ک  ڑپکے اک اامعتِسل رکان رحام ےہ سج رپ یسک  ےسیا   ینعیعنم ےہ۔  واےل ڑپکے اننہپ ھب  وںریوصت

ارگ یسک  ینب اہں!   ، اور اہپڑ ویغ  یغ  وہ  وت اجزئ ےہ۔ضعب ولگ    ینب  ریوصت   ک  ہاجدنار ًالثم درتخ  ہک    ےتھجمس یہ  یوہ 

اور   ریوصت  ،عنم ےہ    احتل یم  رصف امنز ک  ریوصت   ڑپکوں یم   وت اس ک  امنز یم  واےل ڑپکے اننہپ ًاقلطم رحام ےہ ، 

 ےہ۔  ڑبھ اجیت   ابقتح و انشتع اور ھب

 ےہ:  لیدرج ذ  ی  وتف واےل ڑپکے ےک ابرے یم ری وصت  اجدنار ک

وہ ، اس ےک ابووجدارگ    یڑب ایوہ   وھچیٹ  ریےہ اچےہ وصت   درتس یہن  ہ ےک رپٹن واال ابلس انیل  ری"اوال وت اجدنار اصتو

وت اس یم   ےن ےل یل   یسک ارگ ڑپکوں رپ اجدنار ک  ی امنز اک مکح    ےہ  ارگ ڑپکا زنیم   یڑب   انت   ریاصتو   ےہ ہک  رپ    وہں ہک 

ا   ریرپاصتو  ےنھکیاور ڑھکے وہرک د   رںیھک  اور   ینعی   می نہپ رک امنز ڑپانھ رکموہ رحت  ابلساسی واحض رظن آےئ وت  اناجزئ ےہ، 

  امنز وت ادا وہاجےئ یگ  ابلس یم   ےسی وسحمس وہ وہوتا  تہب ددنھیل  ایوہان اظرہ ہن وہ   ریرپ ان اک وصت   ےنھکی ارگڑھکے وہرک د

ےہ۔"  رتہب یہن نکیل

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Visiting date and time, 15/1/20021, 10:00pm,   
http://www.suffahpk.com/jandar-ki-tasawer-k-pirint-waly-libas-
pehanny-ka-hukum/ 
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 خالصة إلبحث:  
ےہ۔ اہتبل رشاطئ و آداب وک   ک اخص وصرت رقمر یہن  وکیئ ےن ابلس ک  تعی ےہ ہک رش  یامتم اقمےل اک الخہص  

ابلس وج اسرت وہ، ابلس ےک آداب و اقتوضں ہپ وپرا ارتات وہ انہپ اج اتکس ےہ، اہتبل   اسیےہ۔ انچہچن رہ ا   ایک  نےس ایب لیصفت

 اشمتہب وہ۔   افکر و اسفق ک اس یم ہ  ہنارساف، ربکت اور دلھکوا ہن وہ اور  اس یم

  ےن رقمر ایک تعی ہپ ارتے وج رش ےن ےک اطمقب وہاگ، ارگ وہ ابلس ےک اس امیپ تئیہ  اعمرص وبلماست اک مکح ایکن یدج

وج   یئگ تفص اپیئ   یسیا  وکیئ ان یم  ایہپ ہن ارتے  ےن ےک رقمر رکدہ امیپ تعی ےہ، وت ااکن مکح وجاز واال وہاگ، اور ارگ رش

 وہاگ۔   اجزئ یہن ابلس اننہپ ھب   اسی ےک اقتےض ےک الخف ےہوت ا  تعی رش ای رشموع یہن  یم تعی رش

 وهللا إعلم ِبلصوإب  

 دعوإَن إن إْلمد لِل رب إلعالمني و أآخر
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 افسراشت 

  وک رشع  ی ملسم آابد  تیارثک  ےہ۔اپاتسکن ک  ی رضور  ےک ےئل ااہتنیئ  ابلس اک ملع وہان رہ رمد و وخانیت  رشع .1

 رضورت ےہ۔   اسملئ وک اعم رکےن ک  و یہقف ثیابلس ےس مہ آگنہ رکےن ےئل ابلس ےک قلعتم ااحد

رکےن اک   نایب رضورت و ایمہ  ابلس ک  رشع ےس اےنپ دروس یم  یہک اپنب آہمئ وک اچیہ  اسمدج یم .2

 ۔  ںیاامتہم رک

ابلس اور اس ےک    رشع یم ہویغ زےک ااسذتہ وک اےنپ دروس و رچکیل یلعت  نی د وکسل،اکزجل اور اجاعمت یم  .3

 ۔  اسملئ ذرک رکےن اچںیئہ یدج

اسملئ اک لح" ےک ونعان ےس فلتخم   ی اور دج رضورت و ایمہ ابلس ک "رشع   اکزجل اور اجاعمت یم .4

  احلص وگتفگ ک ابلس ےک فلتخم ابمثح رپ یس رشع اجےئ۔سج یم  اور وراشکسپ اک ااقعند ایک ر انیمیس

 اجےئ۔ 

ابلس" ےک ونعان ےس    ہک "رشع وک اچیہ لنیچ  ی و ۔اس ےئل یٹیہ  عیوچکن االبغ اک امہ ذر  لنیچ  ی و یٹ .5

 رپورگام رضور وہ۔  یمک از مک ا   ےتفہ یم

 ۔ رکدار ادا رکےتکس یہ ابلس ےک دروس ےس اس یم  رشع رپورگاومں یم واےل ھب انشیٹس وی ڈیر .6

ابلس ےک   رشع  ہک اابخرات یم   املعء وک اچیہ ۔اس ےئل ذمبہ یہ  عی وچکن االبغ اک ذر  اابخرات ھب .7

 ۔ ںیجیھب  ابمثح ےک ہقلعتم اضمنیم

  راترکدہ یعم  ن ےک ایب تعی ےک رش  اس ابت اک اپنب انبںیئ  کلم یم ہک اےنپ آپ وک االسم وک اچیہ  زڈنیرب .8

 ۔ ںیرک ر ےک اطمقب وبلماست ایت
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 اتنجئ املصح  

وساالت ےک اطمقب مہ نج اتنجئ   ی دوبلماست رپےنھک ےک دعب ینب  یوصنص وک دمرظن رےتھک وہےئ اور صعاِحرض ےک دج 

 ۔ یہ  لیہپ ےچنہپ وہ درج ذ

اتم وک   ےس فلتخم المسب وک اننہپ اثتب ےہ نکیل ملسو هيلع هللا ىلص آپ  ،یہ  ک ن ےن ایب  تعی رش ھچک وصرںیت  ابلس ک (1

 یہ اہتبل ھچک وصرںیت  ،ایگ  ایک  ابلس ہپ اپنب یہن  یا  یسک

 

ن

خ

س

ست
م

 ۔ 

ےن وج   تعی ےہ ہک رش ی رضور  نکیل  ،یہ  دبل تکس وصرںیت  رچلک ےک اابتعر ےس ابلس کوتق، زامےن اور  (2

 ےہ۔  یہن  ابلس وج اسرت ہن وہ، اننہپ کیھٹ  اسیوہ۔ ا  ان ےک اطمقب ہ  ابلس ےک آداب اتبےئ یہ 

ےک    یثیح رہ ابلس وج اسرت وہ اننہپ اج اتکس ےہ۔ اینپ  ،اخص وصرت ولطمب یہن وکیئ  ابلس ک یم تعی رش (3

  دلھکوا، ارساف اور اکرفوں و افوقسں ک ابلس یم  اطمقب ااھچ اور اصف رھتسا ابلس اننہپ نسحتسم ےہ۔ نکیل 

 ہن وہ۔  اقنیل

  را یہنہپ وپ  رارثک وبلماست ابلس ےک یعم دور یم  ی ہپ ےچنہپ ہک دج  صعِ احرض وک اسےنم رھک رک اس ہجیتن (4

وک لحم رظن انب رک ابلس   اگل وہا ےہ، شیف دوڑ دوھپ یم  ک شیف  وتق زگر راہ ےہ رہ وکیئ  سیج ارتےت، سیج

ذا اس ابت ک  ےک آداب و اقتوضں وک رظن ادناز ایک

 

ھد

ل

  راتیعم  رضورت ےہ ہک ابلس ےک رشع اج راہ ےہ۔ 

  رکدہ آداب ہپ وپرا ارت ھب نےک ایب  تعی رکدہ المسب رش ر ےک ایت زڈنیفلتخم رب اجےئ ایک  ایک  وک اجچن ہک لصیف 

 ۔ ںیرک ۔ رھپ اےکس اطمقب اےس ےننہپ اک لصیفہک یہن رےہ یہ

 ۔ ےس ولعمم ےئک اجےتکس یہ  لیصفت ہاور اسملئ ویغ  رضورت و ایمہ ابلس ک ابمرہک ےس رشع  ثیااحد (5

اہقفء ےن اےنپ اےنپ زامونں ےک اسحب ےس   نج یم ابلس ےک ہقلعتم اوباب اشلم یہ   اتکوبں یم  ہقف ک (6

 ۔  یہ  ک نایب ت ابلس ےک قلعتم الیصفت

 ۔ وموجد یہ ابمثح الیصفت  ابلس ےک قلعتم یہقف   ھب اجت یم ی  اتفو یدج (7

اجات    ایک  نایب ےک ابلس وک الیصفت  ملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل  دہای بس ےس ز بتک یم   یدج ابمثح ک  ابلس ےک یہقف  (8

 اجات ےہ۔   دور ےک ابلس اک ومازہن ایک  یےس دج ےہ اور ایس

 ابلس وج اانت لھک اور ابمل وہ ہک اسرت وہ وہ انہپ اجاتکس ےہ۔   اسیرہ ا  (9
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و   (10
ق

س

لت
ا ارگہچ یہقف   یہک قت   اچیہ  رنہ   یہی ےک اطمقب وکشش    ذکل ریخ  یوابلُس    واال ابلس وہ، 

۔  ےک الخف یہ ی رہباحل وہ قت نکیل  ےک احلظ ےس تہب ےس ابلس اامعتسل رکان اجزئ یہ  ی اابتعر ےس اور اتفو

 رتہب ےہ۔  دہ ایذہلا ان ےس ارتحاز رکان ز
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 رقآن آایت    رہفتس 

 ہحفص ربمن  آی ربمن    وسرۃ ربمن  آایت ابمرہک  ربمن امشر 

1 
 ُ
ُ

َوإلَك مح
َفَهاَء أ َ ُُتإ إلَسُ  َوََل ُتؤح

 144 04 ااسنلء

3 
می 
ُ
ک َنا َعلَيی لی َ ۤۡ  ٰإَدَم  َقدی  إَۡنی  ٰيَبِِنی

 03 26 االرعاف 

4 
ِجٍد  َد ُكَِ َمسح ح ِعنح

ُ
 ُخُذوإ ِزيَنَتك

 07 31 االرعاف 

5 
َجَرَة َبَدتح 

َ
ا َذإَقا إلَش ٰإُُتَُما  َفلََمَ  لَُهَما َسوح

 18 22 االرعاف 

6 
ا  ح لَِباسًّ

ُ
َنا َعلَيحك لح َ ۡنح

 اَيَبِِن أآَدَم َقدح أ َ
 19 26 االرعاف 

7 
ح   

ُ
أآِتك إِري َسوح  ُّیَ

 05 26 االرعاف 

2 
إ  ِذُيًّ رح َتبح  َوََل ُتَبَذِ

 137 27 االرساء 

11 
ِمٰنِت  ِلیُمو ی

َ
َن ِِمی  َو ُقلی  ل ُضضی   يَغی

 70 31 اونلر

12 
ح 
َ

نحَفُقوإ َل
َ َذإ أ  ِذَْي إ ِ

َ
ح  إَل

َ
ُفوإ، َوَل ِ   يُْسح

 141 67 ارفلاقن

13 
می 
ُ
ی إَنیُفِسک می َِمِ

ُ
ۤۡ  إَنی َخلََق لَک  َو ِِمی ٰإٰيِته 

 61 21 ارلوم 

8 
َئلُوی  ُهَنَ َمَتاعًّا َفسی ُتُموی لی

َ
 ُهَنَ َو ِإَذإ َسا

 63 53 االزحاب

9 
َنَ َو ََل 

ُ
ِتک َن ِِفی ُبُيوی َن َتََبََُج َو َقری  َتََبََجی

 63 33 االزحاب

10 
َو  َزی ُ  ُقلی  ََلِ يِبَ َا إلَنَ ََيُ

َ
 إِجَک  َو  َبٰنِتَک َو اٰيۤۡ

 69 59 االزحاب
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 ااشری ا احدثی ابمرہک 

   ربمن   ہحفص  دحثی ربمن  اتکب  ااحدثی  ابمرہک  ربمن امشر 

1 
ا  َدإُدوإ ِحلحمًّ وإ ََتح َتَمُ  إعح

 27 7411 ادتسملرک 

2 
نح لََها 

ُ
ح يَك

َ
َذإ َل ٌس إ ِ

 ح
َدإََن َبأ حح  إ ِ

ََعَ
 أ َ

 70 324 حیحص اخبری 

3 
َوإِريح 

ِذيح َكَساِِنح َما أ ُ
َ
ِ إَل َ ُد لِِلَ َمح

ح
 إَْل

 22 3560 رتذمی

4 
ا ََيُِد َهَذإ َما يَُنََقِ ِبِه ِثَياَبُه 

َمَ
َ  أ 

 14 7380 ادتسملرک 

5 
ِر   فح
ُ
ك َ إلح ِعَماَمَة َحاِجَزٌة َبنيح َنَ إلح  إ ِ

 26 149 نس اوب داؤد 

6 
 
َ
ََمال

ح
يٌل حُيَِبُ إْل َنَ هللَا ََجِ  إ ِ

 07 265 حیحص ملسم 

7 
َ َِمح   ، َولَِكَنَ إلِكَبح

َ
َ حُيَِبُ إْلََمال َنَ هللَاَ  إ ِ

 07 1999 نس رتذمی 

8 
َمِتِه ََعَ   َِثَ ِنعح

َ ى أ  نح َُيَ
َ حُيَِبَ أ َ َنَ هللَاَ  إ ِ

 13 2819 رتذمی

9 
َطاٍن  ِبُل ِِف ُصوَرِة َشيح َة ُتقح

َ أ  َمرح َنَ إلح  إ ِ
 65 3407 حیحص ملسم  

10 
كنَِي   ِ َ إلُمْشح َنَنا َوَبنيح َق َما َبيح َنَ َفرح  إ ِ

 44 1784 رتذمی

11 
َق لَُه ِِف  

َ
َا يَلحَبُس َهِذِه َِمح ََل َخال

َ
َّن  إ ِ

 122 4040 نس اوب داؤد 

12 
ُسوإ  َنَ ِعَباَد هللاِ لَيح َم؛ َفا ِ

َنَعُ َك َوإلَتَ اَيَ  إ ِ
 11 22105 دنسم ادمح 

13 
ِه َفلَمح  َم َعلَيح

ََرإِن،َفَسلََ ْحح
َِبِن أ َ  وَثح

 10 4069 اوبداؤد  

14 
َهَب لََك 

ُت ِل َ ِس،َفَنَظَر ِجئح  نَفح
 73 5030 حیحص اخبری 

15 
َهِب 

َ
َم لَِباُس إْلَِرُِي َوإلَذ  ُحَرِ

 09 1720 رتذمی

16 
َمُجوَس   َخالُِفوإ إلح

 129 210 حیحص ملسم 

17 
كِنَي  ِ  َخالُِفوإ إلُمْشح

 129 5892 حیحص اخبری 

18 
َة َّیح 

َ َ
يِبَُ ملسو هيلع هللا ىلص َمك ِه  َدَخَل إلَنَ ِح َوَعلَيح  َم إلَفتح

 32 1735 رتذمی

19 
َا ِسيَماءُ  هَنَ َعَماِئِم َفا ِ

ح ِِبلح
ُ

 َعلَيحك
ی

 ھق
بت لی

 25 5851 ا

20 
َدإءُ  َ   ِِعَاَمٌة َسوح ََخ َطَرَفَها َبنيح رح

 َقدح أ َ
 33 4077 نس اوب داؤد 

21 
ُ َعلَ   هللَاَ

َ
ِ َصىَل  هللَاَ

ُ
َم  ُقِبَض َرُسول

ِه َوَسلََ  يح
 54 1733 رتذمی
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22 
ُ ع   هللَاَ

َ
يِبَِ َصىَل

ََل إلَنَ َياِب إ ِ َحَبَ إلَثِ
 اَكَن أ َ

 46 1762 رتذمی

23 
  
َ
ِ َصىَل ََل َرُسوِل هللَاَ َياِب إ ِ َحَبَ إلَثِ

 اَكَن أ َ
 51 1787 رتذمی

24 
  
َ
ِ َصىَل َاِب َرُسوِل هللَاَ ِصح

 اَكنَتح كَِماُم أ َ
 49 1782 رتذمی

25 
ِه    هللُا َعلَيح

َ
ََل َرُسوِل هللاِ َصىَل ُظُر إ ِ

نح
َ ِ أ 
َ
َ َِن  ك

 38 1359 حیحص ملسم 

26 
َبُسوإ  ُقوإ َوإلح

َ
ُُبإ َوَتَصَد َ  ُُكُوإ َوإْشح

 13 3605 نس انب امہج 

27 
ِِش َمَع َرُسوِل   مح

ُت أ َ  هللُا ع ُكنح
َ
ِ َصىَل  هللَاَ

 55 5809 حیحص اخبری 

28 
يَباَج، َوََل   َبُسوإ إْلَِرَُي َوََل إلَدِ

 ََل َتلح
 117 5426 حیحص اخبری 

29 
  ِ َبنيح عح

َ
َق إلحك ا َواَكَن َفوح ِيصًّ

َ
 لَِبَس َق

 48 1765 رتذمی

30 
اِت  ِِشَ َتوح اِت َوإلحُمسح َوإِِشَ  لََعَن هللُا إلح

 105 5931 حیحص اخبری 

31 
ٌق َفَدَخلَتح َفَقالَتح   لََيَتَعَِشَ َوِِف يَِدِه َعرح

 66 5668 حیحص ملسم 

32 
َساءِ  َجاِل ِِبلَنِ نَي ِِمَ إلَرِ ِ  إلُمَتَشَّبِ

 135 5885 حیحص اخبری 

33 
َم  
ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح

َ
يِبَِ َصىَل

 َمَرَ ََعَ إلَنَ
 123 4069 نس اوب داؤد 

34 
ِدُر  ِب ََجَاٍل َوُهَو يَقح َس وَثح َك لُبح  َِمح ََتَ

 146 4778 نس اوب داؤد 

35 
ُمح  ٍم َفُهَو ِمْنح َه ِبَقوح  َِمح تََشَبَ

 08 4031 اوب داؤد 

36 
ِه   لَيح ُ إ ِ

ُظِر هللَاَ ح يَنح
َ

َبُه ََمِيلَةًّ َل  َِمح َجَرَ وَثح
 137 5791 حیحص اخبری 

37 
ُه ِِف   ح يَلحَبسح

َ
نحَيا َل

ُ
 َِمح لَِبَس إْلَِرَُي ِِف إلَد

 122 5833 حیحص اخبری 

38 
َم ََعِ 

ِه َوَسلََ  هللُا َعلَيح
َ
ُ َصىَل يِبَ  هَنَاََن إلَنَ

 124 5838 حیحص اخبری 

39 
ِس  َهِب َوََعح لُبح

َ
ِم إلَذ  هَنَاِِن ََعح ََتََتُ

 10 5172 نس اسنیئ 

40 
ِه    هللُا َعلَيح

َ
ِ َصىَل َنا َمَع َرُسوِل هللَاَ  َهَبطح

 124 4066 نس اوب داؤد 

41 
لََف   خح

َ 
َا،َفأ لهَيح ُظُر إ ِ ُل يَنح

 َوإلحَفضح
 73 6228 حیحص اخبری 

42 
ح 
ُ

ُك اَيَ ِل َوإ ِ هح
َنَعَُم، َوِزَيَ أ َ  َوإلَتَ

 12 2069 حیحص ملسم 

43 
 َ  ِِعَاَمَتُه َبنيح

ُ
ِدل َر يَسح ُ ُِعَ  َواَكَن إْبح

 40 1736 رتذمی

44 
ََة   ، َوَكْثح

َ
: ِقيَل َوَقال ح

ُ
َرُه لَك

ح
 َويَك

 144 1715 حیحص ملسم 

45 
ِه   لَيح َحَبُ إ ِ

ٌء أ َ نح ََشح
ُ
ح يَك

َ
ُبُغ هِبَا،َوَل  يَصح

 34 4064 نس اوب داؤد 
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 راجل   رہفتس 

 ہحفص ربمن  راجل  ربمن امشر 

 98 ن اوب ایفس 1

 102 اوب دبعاہلل دمحم نب زیی  2

 73 اوبداؤد امیلسن  3

 13 رہمح اہلل  اامم اوبہفینح 4

 12 اہلل ہنع  رضحت اوبذر رض 5

 16 نب یبج  رضحت یعس  6

 31 اہلل ہنع  رمع رض  رضحت 7

 15 اہلل ہنع  رضحت وعسمد رض 8

 49 اہلل اہنع  رض  قی اعہشئ دصدیسہ  9

 11 االسلم  ہیلع اصحل 10

 33 رفظ ادمح 11

 02 یقی دص  میلضف رک  12

 27 افکی اہلل  13

 02 یقی دمحم املس دص 14

 93 دمحم انیم نب رمع  15

 84 دمحم اونر اشہ  16

 47 دمحم اونر اشہ  17

 56 ومحمد نسح  18

 26 االسلم  ہیلع ومیس 19

 02 رہمح  یاکدنلھ  سیادر  ومالان 20

 02 دبعارلنمح  ومالان 21
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 اامک   رہفتس 

 ہحفص ربمن  اامک  ربمن امشر 

 11 رصم 1

 28 ریبوت 2

 36 رکایچ  3

 41 بلح 4

 53 رصبہ 5

 69 گنس  وٹہب کیٹ 6

 72 دجہ 7

 84 اجحز 8

 95 وگرجہ 9

 54 الوہر  10

 86 ونمرہ  ہنیدم 11

مہ 12

 

عط
م

 102 ہکم 
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 اصمدر و رماعج : 

 ارقلآن یجم  •

 ء1992وت،دارارکفل،نب رمع،رد ااتخملر،ریب انیم ،دمحمنیاعدبانب  •

 ء 1995وت،دارارکفل،النب اسعرک،ریب خینب انصحل،اتر لع  اسعرک،اوبااقلمسانب  •

 ء1986 وت دارااعملرف، ریب  ،ارقلآن امیظعل ،ریسفتنینب رمع، امعدادل اامسلیع  ،ریثکانب  •

 ء1996، انبلن ،  وت ریب  نس انب امہج ، دار ارعملف   ،نیازقلو ،یزی امہج ، اوب دبعاہلل دمحم نب انب  •

رر واوتلز نداؤد، امیلساوب  •

 

ش

 

للی

 ء 1999  ضای ر  عینب اثعش ، اننسل، دار االسلم 

  اوبرکب  •

ب لی

 ا

 
ت

 

ھق

 ن،ریبامیاال ،بعشنب انیسحل ،ادمحی

س

، وت،ؤمسسة

س

 ء2003ارلاسلة

رر واوتلز ،  ااجلعم احیحصل ،   اوب دبع اہلل دمحم نب اامسلیع ی اخبر •

 

ش

 

للی

 ء1999، ضای، ارل عی، دار االسلم  

م  وت،داراخزن،ریب ،ریسفتِ اربامیہ نب دمحم نب لع  نیادل ،العء یدغباد •
لعل
 ء 2004ة،ی  ابتکل ا

 ء 1983 وت ، دار ارکفل ریب ، احیحصل  دمحم نب یسیع اوب یسیع  ،یرتذم •

 ء 2004وت،ریب ،ااکللم،دارارکفلیادمح دبعااہلل نب دع ،اب رجاجین •

بع ،اصجص، اوب رکب  ادمح نب لع • طت
م
ل

 ااکحم ارقلآن، ا

س

   ہ
بہ
لت
 ھ1347،رصم،  ہی  ا

م  وت،داراحللمک،ریب انیحیحصل دبعاہلل،ادتسملرک لع  احمک،اوب •
لعل
،ی  ابتکل ا

س

 ء2001ة

 ء2001،داراالاشتع،،رکایچایتفمل یاہلل،افک  ی،افکیدولہ •

 ء2009 ززمم رشلبپز ،رکایچ ، یلعت یو صع  نیراہ لمع د  ،رامحین •

 ء2009اسملئ، ززمم رشلبپز،  راہ لمع صع احرض ےک امسیج ،رامحین •

 ء2015،یوناہلل ، ومالان، آاسن اوصل ہقف، ہبتکم دلایھ فیس  ،رامحین •

 ء 2013 ،اقومس اہقفل، زم زم رشلبپز،رکایچ ،رامحین •

   ء2013 ،زم زم رشلبپز،رکایچ ،ی  اتکب ااتفلو ،رامحین •

 ء2007دروس ارقلآن،وگرجاوناہل،ہبتکم دروس ارقلآن،  اعممل ارعلافن ف ،ریسفت،دبعادیمحلوسایت •

 ، س۔نوت ، دار اصدر ریب رکب، ااجلعم اریغصل دبعارلنٰمح نب اب  نی، الجل ادل یطویس •

  ،، رتممج ومالان دبعرمیحاابلہغلاہلل  اہلل ، ۃجح اشہ ویل •

لف

 ا

ت 

ل 
ض
 ء 2003انرشان و اترجان بتک الوہر  

 ،دنسم االامم ادمح نب لبنح،ریبدبعاہلل ادمح نب دمحم نب لبنح ،اوبینابیش •

س

 ء 2001ارلاسلة، وت،ؤمسسة

بعہ ٰیفطصم لی نع اتو ناجعم اایبل ،ری، اوب رفعج دمحم نب رج  یربط • طت
م
  اابلب  ارقلآن ، 

جل
ل

 ء1967رصم  یا
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رر،  ،رصم،داریسلداؤد اایطل اب  ن،دنسمامیلس ،اوبداؤد یسلایط •
خب
ھ

 ء1999

 ء2009داراولعلم، ،ہبتکمادمح،ادماد االاکحم،رکایچ ،رفظامثعین •

 اامعلل،ریب ،زنکنینب اسحم ادل  ،لعنیادل العء •

س

،  وت،ؤمسسة

س

 ء1981ارلاسلة

 ء1979،  دار ارکفل  ی ااخبلر رشح حیحص ی ااقلر ۃ، دمع اوب دمحم ومحمد نب ادمح نب یسیع ،نیادل ،دبر ینیع •

با ۃع  اوب دبع اہلل دمحم نب ادمح ، ااجلعم اک اکحم ارقلآن ، دار ااکلبت ارعلہیب ،رقیبط • طی
لل

رر ااقلرھہ س۔ ن  

 

ش

 

لی

 وا

ذ ،دمحمیریمشک •

 

د ّ

 

س
ل
رف ا  ء2004،ارتلاث ارعلب  وت،دار،ریبیرشح ارتلذم یاونر اشہ،اعلَّ

 ء1992،افروہیق ،اجہعم ،رکایچیومحمد ی  نسح،اتفو  ،ومحمدوگنگہ •

 ء2013انللس، ی روح ارقلآن،الوہر،ادارہ ھ   ،ومالان،ریسفتیقیدمحم املس دص •

بعہ ٰیفطصم  ،یادتبمل ۃیرشح دبا  ۃیاوب انسحل، ادھلا  نی، رباھن ادل ینرمانیغ • طت
م
  اابلب  ، 

جل
ل

 ء1936 یا

 ھ1420 وت ریب ث ارعلہیبا ارتل ء ملسم ،  دار االایح  ملسم نب اجحج ، ااجلعم احیحصل •

 ء1988وت،،ریبارتلاث ارعلب  ءارعلب،دار االایح ،اسلنقیوظنمر،االرف •

 ء1989ارقلآن، ادارہ رتامجن ارقلآن، الوہر،  میہفت  ،اوب االلع ،یومدود  •

 ء 1998، الوہر ،  اسملئ،  االسکم  نشیکیلبپ  اخریج   و  امہرے دایلخ ،اوب االلع ،یومدود  •

نب بیعش  ،اسنیئ • اسنیئ  ،ادمح     ،نس 

 

للی

االالسم  دار  اہتسل،  واوتلزابتکل  رر 

 

ش
و د  ض،ایارل  ،عی

سع
ل

  ،یا

   ھ1429

 ء2000 وت ریب ،ا رتلاث ارعلب  نب رشف، رشح ملسم، داراایح نیادل یحم ،ی ونو •

 ء 2001،ارتلاث ارعلب  ءاایح وت،دارملسم،ریب  ،حیحصینب اجحج اریشقل  ،ملسمی وپراشین •
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