
 6لصف

 فرق  ضالین سے رومغضوب علیہم ا صراِط مستقیم کا

 ولطمب حطس رپ رہ ابنط رہ اظرہ

 ہی یھب اجن ول ہک رصاِط میقتسم اکی وعیس تقیقح ےہ:

 وج وہ اقحقئرصاِط میقتسم ںیم ابنط ےس ہقلعتم اومر یھب آےت ںیہ، ینعی  (1

 ۔ااقتعدات اور اِرادات لثم:ںیم اپےئ اجےت ںیہ۔  ولقب

ل اور ااعفل۔ ہی رصاِط میقتسم ںیم اومِر اظرہہ یھب آےت ںیہ لثم: اوقا (2

یھب وہ ےتکس ںیہ ےسیج امنز و روزہ وریغہ، اور ‘‘ ابعدات’’: اوقال اور ااعفل

، اامتجع، یھب وہ ےتکس ںیہ ےسیج اعطم، ابلس، اکنح، رنہ نہس‘‘ اعدات’’

 ارتفاق، رفس، ااقتم اور لقن ورحتک وریغہ۔

 :انمتبس ےہ واظرہہ ےک امنیب اکی اخص اِن اومِر ابہنط

 ۔اومِر اظرہہ اک ومبج ےتنب ںیہ ویہ وہات ےہ زگر اک اوحال دل ںیم نج (1

اوحال وک  دل ےک ویہ اک نلچ راتہ ےہاامعل اوقال اور  نج اظرہ ںیم ہکبج (2

 منج دےتی ںیہ۔

 یک راہ ےس ٹہ رک انلچ ےہ، وہ مکح اھت ہک وضغمب مہیلع اور اضنیل رشتعی اک ب وہ وجا

 یک وک سج ےتپملسو هيلع هللا ىلص دمحماہلل ےن  اومِر ابنط یک ابتب یھب ےہ اور اومِر اظرہ یک ابتب یھب۔

ینعی اک رطہقی اور راہتس ےہ ملسو هيلع هللا ىلص ہک آپ، اور وجاجیھب ےہ اہجن ںیم ابت ےک اسھت

 ےیلاےنپ دنبوں ےک  ےنسج وک وخد اہلل اک اہنمجملسو هيلع هللا ىلص آپ اور یک رشتعیملسو هيلع هللا ىلص آپ

اہلل ےن اس ںیم وہ اامعل اور ںیم ہی یھب اشلم ےہ ہک ‘‘ ےتپ یک ابت’’اس ...وعض رفامای
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م ا اکروں وک وضغمبےک ریپوملسو هيلع هللا ىلص وج آپ اوقال رشموع رہھٹاےئ 

 ھ
علی

ور اضنیل ےس 

 دل ےک اوحال اور ااقتعدات یہ ںیم ںیہن اظرہی اومر ںیم یھب  ںیہن اانچہچن دںی۔ اھچٹن

اچےہ ارثکتی وک ہی  ؛یک اخمتفل اک مکح رفامای وضغمب مہیلع اور اضنیل )ےبامشر اقمامت رپ(

 ےب رضر یہ ویکں ہن رظن آںیئ۔ اظبرہ ومعمیل و اومر

 یہ ظاہری طریقہ و سیرت میں مغضوب اور ضالین کی مخالفت کا

 حکم کیوں؟

 ہی یئک وہج ےس ےہ، نج ںیم ےس دنچ اکی اک مہ اہیں ذرک رکںی ےگ:

اور  اظرہی وفص ںیم رتشمک وہان دو اشتمہب زیچوں ےک امنیب اکی تبسن رکاات ۔۱

 اکی دوونں ےک امنیب ںیم اور روویں یہ اامعلےہ؛ وج ابآلرخ  ےل رک آاتاممتلث  ابمہ اکی

بی الہ ملع وایل وپاشک ز : ںیم یھب یہی آایاعم دےنھکی ےہ۔ وہات جتنموماتقف ےل آےن رپ 

 اکی رےنھک واال  نت رک

خ
خ  

۔ اک اسیھت امشر رکےن ےگل اگ ملع الہ اکی درہج پ وکاےنپ آ ش

ے اگ اور روےی وسحمس رک وفیج رہجد یسک اےنپ ادنر رےنھک واال صخش وفیج وردی نہپاکی 

ںیم وکیئ امعن  اسی وہےناےئ ہی ہک ا یگ، وسےل ایجہن الیمن اایتخر رکاکی وفاس یک تعیبط 

 ۔احلئ وہ

۔ ےہ ےل آاتامنیب اکی اغمریت  اظرہی وفص ںیم فلتخم وہان رہدو ےکہکبج  ۔۲

  اغمریت اظرہیاور ہی 

 
علی

م اور اضنیل ےس)وضغمب 

ھ

فلتخم رظن  یھب ی اومر ںیماظرہ 

 ےک ااعنم و دھی  اور  ؛ےک ومابجت ےس یہ دور رک داتی الضلاور  بضغںیہمت  (آان

زین ہی زحب اہلل )وجہک الفح اپےن واال ےہ( اور زحب  ےہ۔ ومابجت ےس یہ رقبی رک داتی

 وک ےسج اہلل ےن رحام ایک ااطیشلن )وجہک اھگاٹ اھکےن واال ےہ( ےک امنیب وماالت ےک رےتش

 ےہ۔ جتنم وہات رپ ا دےنیرک اکدعلمےہ 

ور ہی اکی اہنتی میظع تقیقح ےہ: دل انتج زدنیگ ےس رُپاور االسم ےس آانش وہ اگا
  _ _
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  ابینط ااقتعدات اک ومجمہع وہ اور االسم یھب وہ ںیہن وج دنچ اظرہی اامعل اور
 _ _

ریما دصقم ےہ  

اک ذجہب اانُت یہ  دل انتج االسم یک تقیقح ےس آانش وہاگ اُس ںیم وہید اور اصنری  ےس افمرتق

وتاان وہاگ اور املسمونں ںیم اعم وہ اجےن واےل وہید و اصنری  ےک االخق اور اامعل ےس اُس اک 

 اانُت یہ دشدی وہاگ۔ اور زماتمح رکان نھگ اھکان

طلخ اک ومبج اتنب ےہ۔ اکی اظرہی وفص ںیم رتشمک وہان رہدو ےک امنیب  ۔۳

 :ہک  یک الصتیح وھک دیتی ےہزییمت ان دو وتقیقحں ےک امنیب ھکناہیں کت ہک آ

  اکی اجبن وہ ںیہ نج وک دہاتی یشخب یئگ اور ااعنم ایک ایگ اور وخونشدی ےک

 ،ودعے رفامےئ ےئگ

 اور دورسی اجبن وہ نج رپ بضغ ایک ایگ اور وج راہ کٹھب ےکچ۔ 

ہی اسری ثحب ایھب واہں ےہ اہجں اظرہی ارتشاک ںیم وساےئ اشمتہب ےک وکیئ اور 

ہن وہ۔ رہ ایگ ارتشاک اُن اایشء ںیم وج اُن اوقام ےک ومابجِت رفک ںیم آیت ںیہ وت ہی رفک رخایب 

اُن اک لعف وہاگ ایُس  وخد ےک وبعشں ںیم ےس اکی ہبعش وہاگ۔ اہیں؛ سج درہج یک تیصعم

 ۔درہج یک تیصعم اُن یک وماتقف رکےن ںیم وہیگ

 ۔رضوری دح درہج ہہت وک اپان؛ اور اس یک اکی اہنتی امہ الص ےہدنی اک ہی 

 (83ات  80  ہحفص اتکب اک)
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