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جح اور وتہب رکےن ےس وقحق اہلل، وقحق اابعلد اور  ایک

  وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟
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جح اور وتہب رکےن ےس وقحق اہلل، وقحق اابعلد اور ایک 

  1   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

جح اور وتہب رکےن ےس وقحق اہلل، ایک  145537:

  اابعلد اور وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟وقحق 

 وسال: 

رفہضیِ جح ادا رکےن ےک دعب مہ ہی اجےتن ںیہ ہک اس ےس 

اےنپ ایطلغں اور ریبکہ انگہ ٹم اجےت ںیہ، ینعی اہلل اعتیل ٰ

 وقحق اعمف رک داتی ےہ، اور اہجں کت ےھجم ملع ےہ ہک جح 

رکےن ےس وقحق اابعلد اسطق ںیہن وہےت، ریما وسال ادا 

ہی ےہ ہک: آپ ےن ےلہپ اکی وسال ےک وجاب ںیم اھکل 

ےہ ہک: وج صخش یسک یھب انگہ ےس وتہب رکے اچےہ وہ انگہ 

اےس  انتک یہ ڑبا ویکں ہن وہ وت یچس وتہب ےک ابثع اہلل اعتٰیل
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  2   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

اعمف رفام دے اگ، اس ابرے ںیم آپ ےن اس آتی 

 ای ےہ: وک دلیل انب

ْنُفِسِهْم ال ﴿
َ
فُوا لََعَ أ ْْسَ

َ
يَن أ ِ قُْل يَا ِعبَاِدَي اَّلذ

نُوَب  َ َيْغِفُر اَّلُّ ِ ِإنذ اَّللذ َتْقنَُطوا ِمْن رَْْحَِة اَّللذ
يعاً إِنذُه ُهَو الَْغُفوُر الرذِحيمُ   [53]الزمر:﴾ََجِ

ریمی اجبن ےس( ہہک دو ہک اے ریمے دنبو! )’’

ےہ مت اہلل یک رتمح  وہنجں ےن اینپ اجونں رپ زایدیت یک

وک  ےس انادیم ہن وہ اجؤ، ابنیقیل اہلل اعتٰیل اسرے انگوہں

 ےہ الشخب داتی ےہ، وایعق وه ڑبی ششخب ڑبی رتمح وا

 [53:رہ زرموس]‘‘
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  3   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

اہلل اعتیل ےن ریبکہ رتنی انگوہں یک ششخب ےک  رطح ایس 

  :ابرے ںیم رفامای

ِ إََِلاً آَخَر َوال ﴿ يَن ال يَْدُعوَن َمَع اَّللذ ِ َواَّلذ
ُ إِال بِاْْلَقِّ َوال  َم اَّللذ َيْقتُلُوَن انلذْفَس الذِِت َحرذ

ثَاماً 
َ
يَُضاَعْف  يَْزنُوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك يَلَْق أ

الذ إِ  ََلُ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقيَاَمِة َوََيُُْلْ ِفيِه ُمَهاناً 
وََلَِك 

ُ
َمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َعَماًل َصاِْلاً فَأ

 ُ ُ َسيِّئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوََكَن اَّللذ ُل اَّللذ ُيبَدِّ
 [70-68]الفرقان:﴾َغُفوراً رَِحيماً 

اور اہلل ےک اسھت یسک اور اہٰل وک ںیہن اکپرےت ہن یہ اہلل  ’’

یک رحام یک وہیئ یسک اجن وک انقح لتق رکےت ںیہ اور ہن زان 
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  4   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

رکےت ںیہ اور وج صخش اےسی اکم رکے اگ ان یک زسا اپےک 

ایقتم ےک دن اس اک ذعاب دوانگ رکدای اجےئ اگ رےہ اگ

اہں وج  اور ذلیل وہ رک اس ںیم ہشیمہ ےک ےئل ڑپا رےہ اگ

ےل آےئ اور کین لمع  صخش وتہب رکےل اور اامین

ں ےس رکے وت اےسی ولوگں یک رباویئں وک اہلل اعتٰیل ویکین

۔ ‘‘اہلل تہب ےنشخب واال، رمح رکےن واال ےہ دبل دے اگ اور

 [ 70-68]ارفلاقن:

( ںیم اوب دیعس دخری ریض اہلل 2766اور اخبری و ملسم )

ہنع ےس رموی ےہ ہک روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےن 

)ََكَن ِفيَمْن ََكَن َقبْلَُكْم رَُجٌل َقتََل تِْسَعًة  رفامای:
 َوتِْسِعنَي َنْفًسا ..... الخ( اْلديث
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  5   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

لتق ےیک  99مت ےس ےلہپ ولوگں ںیم اکی صخش ےن ’’ 

وسال ہی ےہ ہک وقحق  ادحلثی، نکیل ‘‘ےھت۔۔۔ اخل

اابعلد اہکں اجںیئ ےگ؟ ویکہکن ایک اقلت وتہب رک ےل وت 

اےس یھب شخب دای اجےئ اگ؟ ںیمہ ہی یھب ولعمم ےہ ہک 

اجن وبھج رک لتق رکےن واال صخش منہج ںیم اجےئ اگ، اب 

ںیم ہی وپانھچ اچاتہ وہں ہک ذموکرہ آرخی دحثی سج ںیم 

اک دعد اجن وبھج  100اننوے لتق اک ذرک ےہ ہک اقلت ےن 

رک لمکم ایک نکیل رھپ یھب وہ تنج ںیم دالخ وہ ایگ، اہیں 

آپ وک  ان وتقمنیل ےک وقحق اک ایک ےنب اگ؟ اہلل اعتٰیل

 ربوتکں ےس ونازے۔

 وک رشن ایک ایگ 13-09-2016اتبرخی  
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  6   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

 وجاب:

  :ادمحل ہلل

یھب   آپ ےن وج ڑپاھ ےہ ہک جح یک وہج ےس ریبکہ انگہ

ںیم املعےئ رکام اک  ٹم اجےت ںیہ اس ےک ابرے

ربمور ےک دبےل  االتخف ےہ، اتمہ ںیمہ ادیم ےہ ہک جحِ

ریغصہ و ریبکہ امتم انگہ اعمف رفام دے اگ،  ںیم اہلل اعتٰیل

 اک لضف تہب وعیس ےہ۔ ویکہکن اہلل اعتٰیل

وقحق اہلل ےس  وہجح افکرہ نب اجات ےہ  ےئلیک نج انگوہں

د ےس قلعتم نکیل وج انگہ وقحق اابعلقلعتم انگہ ںیہ،

وہ جح ، اہجد، رجہت ای یسک یھب دورسی ابعدت ےس   ںیہ
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  7   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

جح یک   اسطق ںیہن وہےت، ہکلب ھچک وقحق اہلل اےسی ںیہ وج

وہج ےس یھب متخ ںیہن وہےت، اثمل ےک وطر رپ: روزوں 

یک اضق، ذنر، افکرہ وریغہ جح تیمس یسک یھب یکین ےس اسطق 

ں م ےک اہاملعےئ رکا  ںیہن وہں ےگ، ہی دوونں ابںیت

 :ںیہ، زین ان اک یلیصفت ایبن وسال ربمن ہقفتم وطر رپ مّلسم

جح ’’ :ںیم زگر اکچےہ، اس اک ونعان ےہ (138630)

یک وہج ےس افکرہ اور رقہض یک لکش ںیم وابج وقحق 

جح یک تلیضف  ’’ :اس ںیم ہی ےہ ہک ‘‘اسطق ںیہن وہےت

ابت ےہ  تہب یس ااحدثی وارد وہیئ ںیہ، نج ںیم ہیںیم 

 
ُ
 اجےت ںیہ، اور اناسن اےسی لھہک جح یک وہج ےس انگہ د

واسپ ولاتٹ ےہ ےسیج ایکس امں ےن آج یہ اےس منج دای وہ، 

https://islamqa.info/ur/138630
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نکیل اس تلیضف اور وثاب اک رہزگ بلطم ہی ںیہن ےہ 

ہک اس ےس وابج وقحق یھب اسطق وہاجںیئ ےگ، اچےہ 

اثمل ےک وطر رپ: افکرہ، ذنر، اور ریغ ادا  وقحق اہلل وہں،

دشہ زاکۃ،وفت دشہ روزوں یک اضق وریغہ، ای وقحق اابعلد 

وہں: اثمل ےک وطر رپ رقہض وریغہ، انچہچن جح یک وہج ےس 

انگہ ٹم اجےت ںیہ، نکیل املعےئ رکام ےک اافتق ےک 

 ‘‘ذموکرہ وقحق اسطق ںیہن وہےت۔۔۔  اطمقب

 ہکلب وتہب رکےن ےس یھب انگ
ُ
 اجےت ںیہ نکیل لھہ وت د

 وقحق اسطق ںیہن وہےت۔

   :خیش االالسم انب ہیمیت رہمح اہلل ےتہک ںیہ

وج صخش اجن وبھج رک امنز وھچڑ دے، ایس رطح زاکۃ ’’
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  9   وتقمل ےک وقحق اسطق وہ اجےت ںیہ؟

وابج وہےن ےک ابووجد زاکۃ ادا ہن رکے، اےنپ 

اطخ اک رمبکت وہ، اور رھپ وہ جح اک انرفامن وہ، لتق ِ  وادلنی

ےک اس لمع ےس ہی امتم انگہ   ایک اس  رکےن الچ اجےئ وت

اعمف وہ اجںیئ ےگ اور وقحق اابعلد اسطق وہ اجںیئ 

 ‘‘ےگ؟

   :اس رپ اوہنں ےن وجاب دای

رقےض وریغہ یک   املسمونں اک اس ابت رپ اامجع ےہ ہک’’

لکش ںیم وقحق اابعلد اسطق ںیہن وہےت، ایس رطح 

طق امنز، روزہ، زاکۃ، وتقمل ےک وقحق یھب اس  وابج دشہ

ںیہن وہں ےگ اچےہ وہ جح یہ ویکں ہن رک ےل، انچہچن سج 

صخش ےک ذہم اضق وابج ےہ اےس اس امنز یک اضق دانی وہ 

یگ اچےہ وہ جح ویکں ہن رک ےل، اس رپ املعےئ رکام اک 
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  ایہتن ‘‘اافتق ےہ۔

 (4/123()(اجعم ااسمللئ))

ا ا ر اقلت صخش جح رک یھب ےل وت اس ےس وتقمل اک قح ذہل

ہج ےس اسطق ںیہن وہ اگ، اتمہ ا ر وکیئ صخش یچس جح یک و

اس رپ اانپ لضِف اخص   وتہب رک ےل وت نکمم ےہ ہک اہلل اعتٰیل

 رکےت وہےئ وتقمل وک اینپ رطف ےس رایض رفام دے۔

   :خیش االالسم انب ہیمیت رہمح اہلل ےتہک ںیہ

ا ر اقلت یک ایکینں زایدہ وہںیئ وت اقلت یک اینت دقمار ’’

وتقمل وک دی اجںیئ یگ نج ےس وتقمل رایض ںیم ایکینں 

وہ اجےئ، ای رھپ ہی یھب نکمم ےہ ہک اقلت ےک یچس وتہب 
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وتقمل وک اینپ رطف ےس دبہل  رکےن یک وہج ےس اہلل اعتٰیل

 (34/138) ((ومجمع ااتفلوی)) ایہتن ‘‘۔دیےد

   :انب میق رہمح اہلل ےتہک ںیہ

لتق ےس نیت مسق ےلئسم ںیم یقیقحت ابت ہی ےہ ہک: اس’’

ولظمم اک قح،  ےک وقحق کلسنم وہےت ںیہ: اہلل اعتٰیل

 ۔‘‘اک قحاک قح اور رمکحان   وتقمل

ےس یچس وتہب رکےت   انچہچن ا ر اقلت اہلل ےک وخف

وہےئ امیشپین ےک اسھت اےنپ آپ وک رمکحان ےک وحاےل 

ہلل اعتیل اک ےک ابثع ا  وتایسی وصرت ںیم وتہب  رک دے

امتم وقحق   اسطق وہ اجےئ اگ اور رمکحان اک قح  قح

 ےس اسطق وہ اجےئ اگ۔  ووصل رکےن ای حلص ای اعمیف
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وتہب  ہکبج وتقمل اک قح ابیق رہ اجےئ اگ، ےسج اہلل اعتٰیل

اتبئ وہےن واےل دنبے یک رطف ےس وتقمل وک رایض 

 رک ےک ادا رکے اگ اور دوونں ںیم حلص رفامےئ اگ، انچہچن

وتقمل اک قح متخ ںیہن وہ ات اور ہن یہ وتہب یک وہج ےس اسطق 

 ( 102ص  ) ((اوجلاب ااكلیف)) ایہتن ‘‘وہات ےہ۔

 ))ایس ےس اتلم اتلج وجاب خیش انب نیمیثع رہمح اہلل ےن

ع

 

قت

 

سن
م
ل

ع ىلع زاد ا

 

مت
م
ل

( ںیم یھب دای  7/  14)  ((ارشلح ا

                                          ےہ۔

  .واہلل املع 

 اسٹئاالسم وسال و وجاب 

اع اطلِ ) 
ُ
 (azeez90@gmail.com :د
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