
~ 1 ~ 
 

 الیلل رپ عبس ےئلیك نییعت یك اصدق حبص ںیم اایم دتعمل ریغ ےك رباطہین

 ےہ؟ 1مح ایك اك ےنرك لمع

: ےہ درج ےہ یك ےن اصبح ارشف ومحمد یتفم وصتبی ویسج ںیم وجاب ےك ااتفتسء اكی ےس ایرك اولعلم دار

 اك الیلل عبس وج ولگ ضعب العوہ ےك ان ، ےہ اجزئ اجےئ ایك لمع یھب رپ رطہقی سج ےس ںیم رطوقیں ونیتں ان’’

 ےن اہلل رہمح اھتونی رضحت رطہقی ہی۔  ںیہن درتس ےئلیك اممكل دتعمل ریغ ان وہ ںیہ ےترك وجتزی رطہقی

 دتعمل ریغ ننیل۔ےہ درتس رطہقی ہی واہں۔ ںیہ العےق دتعمل اھتوج رفامای وجتزی ےئلیك العوقں ےك دنہواتسن

 ‘‘۔اجےئ ایك ہن لمع رپ اس اےئلس ںیہن اجنگشئ یك ےنرك لمع رپ اس ںیم اممكل

(http://freepdfhosting.com/60e20d4ba4.pdf) 

 وحباہل ںیم وسال’’: ںیہ رفامےت رحتری ںیم وجاب ےك ااتفتسء لصفم اكی ہیلع اہلل رۃمح اصبح عیفش دمحم یتفم رضحت

  اقدعہ
ھ

 

 

ت

 

 ئ
 لہلب ، ےہ ںیہن حیحص االالطق یلع ہی ےہ ایگ التبای ہٹنھگ ڈڑیھ وج وتق اك حبص ںیم ہگج رہ اور وممس رہ ی

 اےنپ یھب ےن رسہ دقس اھتونی االتم ومیح رضحت دیسی’’:  رفامای اراشد زین ،‘‘  ےہ حیحص ںیم اایم وتمطس رصف

 ،‘‘  ےہ للطا اعت ااسلاعت راسہل وہ اور۔  ےہ رفامدی رصتحی یك اس ےہ ایگ ہاھل رپ وموضع اس وج ںیم راسہل آرخی

 یقیقحت ہی ےہ دای رقار رجف وتق ہصح اسوتاں اك رات اقلطم ےن دمموح رضحت وج ںیم ااتفلوی ادماد’’: رفامای اراشد زین

 ۲ دلج دویدنب اولعلم دار اتفوی دقےئھی ےئلیك وجاب اور ءااتفتس لصفم)۔‘‘ےہ ااظتنیم اور رقتیبی لہلب ےہ ںیہن وقل

  ۔(۳۰۳ ہحفص

 یئوك ہی ہصح اسوتاں درتقیقح’’ :ںیہ رفامےت اراشد ہلظ دم اصبح ادمح ریبش یتفم رضحت موعرم رتحمم وادل امہرے

 دمالل وك ہلئسم اس ےن آپ رھپ ، ‘‘ےہ وقل رقتیبی اكی اك العہق ضعب ےك االبلد دتعمل لہلب ، ےہ ںیہن وقل لقتسم

 آرخ ات اول از وك وتفی دہركركذ ےك ہیلع اہلل رۃمح اصبح عیفش دمحم یتفم ومالان رضحت اور ےہ رفامای رحتری الصفم اور

 ےس ںیم( ۱۲۱ ہحفص) بیتلام ےك ہیلع اہلل رۃمح وگنگیہ ادمح ردیش ومالان رضحت ےن آپ رطح ایس۔ ےہ ایك لقن

 حبص’’: ںیہ رفامےت اراشد ہیلع اہلل رۃمح وگنگیہ رضحت۔ ےہ ایك لقن آرخ ات اول از اابتقس اك طخ اكی ےك رضحت

 یك ہٹنھگ وچدہ وج ںیم بش ڑبی۔ یقیقحت ہن ےہ اسحب رقتیبی ہی۔ےہ طلغ ےہ وہات بش ہصح متفہ اقدعہ ہی اك اصدق

  رپ نلام دنلب وخد ےہ وہیت
ھ
 ڑچ
ك
 اور’’: ںیہ رفامےت وگنگیہ رضحت زین ‘‘وہیت ںیہن اصدق حبص یك ہٹنھگ دو ہك داانھی ر 

 ۔‘‘ےہ رفق ڑبا وك اہیں اور وك دراجت ےك واہں۔ ںیہن ولعمم احل واہں اور ےہ اك كلم اس امہرے اسحب ہی
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 ولعمم ےس ابعرات یك اہقفء رباكا ان’’: ںیہ رفامےت رحتری آےگ ہلظ دم اصبح ادمح ریبش یتفم رتحمم وادل رضحت

 ابرے ےك العہق وصخمص یسك ےك( االبلد دتعمل) اہیں اےنپ وہ ےہ ہاھل ہصح اسوتاں ےن رضحات نج ہك وہایگ

 ادقس رضحت ہك اسیج ںیہن یھب حیحص وقل ہی رپ وطر یقیقحت االالطق یلع اور۔ںیہن یقیقحت ےہ وقل رقتیبی اكی ںیم

 زین۔  ‘‘وہا ولعمم ےس قیقحت یك اصبح عیفش دمحم یتفم رضحت اور رحتری یك ہیلع اہلل رۃمح وگنگیہ ادمح ردیش ومالان

 اشمدھات اور ےہ اجاتن صخش رہ۔اظرھ وھ امك ںیہن ہیلك اقدعہ یئوك وقل واال ہصح اسوتںی یھب وےسی’’: رفامای رحتری

 امہرے ہك اےئلس۔ ےہ ںیہن حیحص یھب وطر رقتیبی ہی ںیم االبلد دتعمل ریغ وصخاص۔ ےہ وہایتس دصتقی اریس یھب ےس

 مك ںیم زامہن یسك ےس ٹنم اچپس ہٹنھگ اكی افہلص اك امنیب ےك اصدق حبص تریل ےس سمش ولطع ںیم ااتسلگنن اہیں

ہ   ےہ وہات اصدق حبص یہ ہصح دورسا اك رات رقتابی وت ںیم رگام اایم لہلب ، ںیم رگیم ہن ںیم رسدی ہن،    ںیہن افہلص
چ 
 ہ

 رجف وتق ایك ہك ےہ رضوری وبثت ایاس اوال ےئل ےك ایقس رپ ہصح اسوتے یھب وےسی اور۔ہصح اسوتاں ہك اجےئ

 وتق یقیقح ہك اےئلس( ےہ ںیہن وقفمد رجف وتق ہك ےہ تاچ ذگر ےس ابعرت یك اہقفء ےلہپ) ںیہن ای ےہ وقفمد ًۃقیقح

  ای ازہنم دورسے ںیم وموجدیگ یك
م
 ا
ك
ہ

 

 ہك وہاجوے اثتب ہی ارگ۔ ںیہن وجاز یئوك اك وتق دقتری ےك رك ایقس رپ ن

 ایك ایقس رپ االبلد دتعمل ںیم وصرت ایسی ہك وہیگ رضوری یہقف دلیل یئوك رپ اس رھپ وت ےہ وقفمد ًۃقیقح رجف وتق

ت   مل اذا اقلفل) ‘‘ےہ ایك ركذ وك االبلد ارقب ےن اہقفء ںیم وموجدیگ دعم یك وتق یقیقح ہك اےئلس ےہ اجًاتس

 

 ی غ

ق

ف

 

ش
ل

  ۔(ھ۱٤۰۳ یف بتوتم ، وبطمع ریغ ، ۱۱ ہحفص ا

 رحس ےئاہتنم ےن املعء ضعب’’: ںیہ رفامےت ہیلع اہلل رۃمح دلایھونی ادمح ردیش یتفم ارصعل ہیقف رضحت رطح ایس

 رہ ںیم وممس رہ ہك ںیہن زگ رہ دصقم ہی ایان ےس اس ، ےہ رفامیئ نییعت یك وتق ھچك درایمن ےك آاتفب وولطع

  وت ارم ہی ےئل اس ، ےہ وہات وہفق یہ اانت درایمن ےك اصدق حبص اور ولطع رپ اقمم

 

 رفامےت آےگ ‘‘، ےہ طلغ دباھہ

 زایدہ ںیم اترخی سج اور اقمم سج ںیم كلم ےك ان ہك ےہ ہی دصقم ایان ےس رحتری یك رضحات ان ذہلا’’: ںیہ

 ںیم وممس رہ اور اقمم رہ ادنر ےك دحود یك كلم وپرے وت اجےئ دای دے رقار رحس اہتنمےئ اےس وہ وہفق زایدہ ےس

 ےس وتق ےك رات وپری یك وتق لك ےك اصدق حبص ےن نیفنصم ضعب’’: رفامای زین ‘‘اگ وہاجےئ حیحص ہبش الب روزہ

 ۔(۱۸۳ ہحفص ۲ دلج ااتفلوی انسح) ‘‘ذگری اورپ وج ےہ ویہ یھب تقیقح اریس ےہ رفامیئ رحتری تبسن اخص یئوك

 

ر ح
سی ط
 ، ےہ ایك عنم ےس ےنرك لمع رپ الیلل عبس ںیم اممكل دتعمل ریغ ےن اصبح اخوپنری ادمح یتفم رضحت ا

‘‘  ےہ ینیمخت اقدعہ واال رجف امنز وتق ہصح اسوتاں اك كت ولطع ےس آاتفب رغوب’’: ںیہ رفامےت رحتری آپ انچہچن
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 رھپ ‘‘ےہ رفامیئ نییعت یك شیب و مك ای ہٹنھگ ڈڑیھ ےن رضحات ضعب ےسیج ےہ یہ ااسی ہی’’: ںیہ رفامےت رحتری آےگ

 ۔(٤۱۰ ہحفص ۱ دلج ااتفلوی ومحمد) ےہ ایك لقن آرخ ات اول از وجاب دہركركذ اك ااتفلوی انسح ےن رضحت

 ن   ہی الخہص
ہ
 لقع اور ےہ ںیہن الص ہب دتعم یئوك یك ےنرك لمع رپ الیلل عبس ںیم اایم دتعمل ریغ ےك رباطہین ہك

۔ ےہ وہاجات ققحت اك اصدق حبص اور ےہ اجیت لیھپ روینش ںیم اقف ےلہپ تہب ےس الیلل عبس۔ےہ انمیف ےك ولقن

 ۔ اچےئہ انرك ارتحاز ےس ےنرك لمع ارپس اذہل

 واآملب ارملعج واہیل ابوصلاب املع اعتیل واہلل

  ہنع اہلل یفع ادمح ریبش ویفس رحرہ

 رباطہین ، ربن كیلب ، ااجلعم ادجسمل ، االالسم میلعت دمبرۃس ارشلفی ادحلثی اخدم

  ء ۲۰۱٥ رفوری ۱٤ اطمبقب ھ۱٤۳٦ ااثلین رعیب ۲٥

 ھ۱٤۳٦ ااثلین رعیب ۲۲ ، ہنع یفع ادمح ریبش: حیحص اوجلاب


