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 افکر ےک اامعل یک ابتب اکی اجعم ایبن

 اجن ول ہک افکر ےک اامعل نیت ااسقم ےتنب ںیہ:

 وہ اامعل وج امہرے دنی ںیم رشموع ںیہ، ہکبج وہ ان یک رشتعی ںیم (1

 رشتعی ںیم اامعل اُن یک یھب رشموع ےھت، ای ہی ولعمم ہن وہ ہک ہی

 ےھت اہتبل اِس وتق وہ رکےت ںیہ۔

ےن ان وک وسنمخ  رقآن یک رشتعیوہ اامعل وج یھبک رشموع ےھت رگم  (2

 دای۔رک

 ۔وہ اامعل وج یھبک رشموع ہن ےھت، ہکلب اوہنں ےن ڑھگ ےیل ںیہ (3

ہ ںیم

 

ض
ح
م

ہ ںیم آںیئ یگ۔ ای اعداِت 

 

ض
ح
م

ینعی آداب  اامعل یک ہی ونیتں ااسقم ای وت ابعداِت 

 وہں ےگ۔ ر اعدت رہدو ٰینعم عمجوریغہ۔ ای وہ اےسی اامعل وہں ےگ نج ںیم ابعدت او

 :ااسقم ںینب 9: ہی لک 3رضب3

اعمال کی پہلی قسم: وہ اعمال جو ہماری شریعت میں ہیں اور 

 ان کی بھی شریعت میں ہیں یا وہ یہ اعمال کرتے ہیں۔

 اعوشرا
ِ
 روزہ وریغہ۔ء، ہکلب سنجِ امنز و ًالثم وصم

 وا د  ۔یئ۔ ًالثم ںیم لاخ تف رکاہیں ارگ سنج ںیم ارتشاک ےہ وت تفص اور تئیہ

 اعء  ا روزہ  تن ارہھا دای ای۔اعوشراء ےک اسھت اتوس 

 ہک الہ اتکب یک لاخ تف ااطفر اور امنِز رغمب ںیم تلجع  ا مکح دے دای ای ات

 وہ اجےئ۔
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 لہ اتکب یک لاخ تف وہ۔اتہک ا رحس  اتریخ ےس رکےن یک دہاتی رفام د  ۔یئ 

 وہ۔ وجوتں تیمس امنز ڑپھ ےنیل وک رشموع ارہھاای اتہک وہید یک لاخ تف  

  ےگ۔ںیم اجاجب اس ےک وشادہ ںیلم ابعدات

 ںیم اثمل ےک وطر رپ: اعدات

 رفق  تیم وک دنف رکان رشاعئ ےک امنیب رتشمک ےہ رگم اہیں تئیہ ںیم

ْحُد رکوا دای ای۔ رفامای:
َّ
االل

َ
ْیِرن

َ
قُّ ِلغ

ِّ
َنا َوالِش

َ
ےیل اور قش  دحل امہرے’’ ل

 ںیم ابعدت  ا یھب اکی ٰینعم ےہ۔ ۔ اس‘‘دورسوں ےک ےیل

 قلع وجوتں تیمس امنز ابعدات ںیم آیت ےہ وت ابلس ےک ابب ےس اس  ا 

وجات ااتران  اعدات ےس یھب اتنب ےہ ہکبج ومٰیس ؑ یک رشتعی ںیم امنز ےک وتق

 وہات اھت۔

 ںیم تلِ  ضی ےک اماکم ںیم اکی باش تہ ےہ وت اس یک تئیہایس رطح اح 

 ای سج رپ وہید ےن بجعت یھب ایک۔ھچک رفق رکوا دای 

ر رفق رغض یسک زیچ ںیم ارگ الص دو رشوتعیں ںیم رتشمک ےہ یھب وت وفص ےک ادن

 رک دای ای۔

دوسری قسم: وہ اعمال جو اُن کی شریعت میں تھے مگر 

 ہمارے ہاں منسوخ ہیں:

۔ اہیںا ان یک ًالثم تبس یک میظعت۔ ای یسک امنز ای روزہ وریغہ وک اےنپ اورپ رفض ارہھا انیل

 وماتقف ےس یلھک اممتعن ےہ۔ اچےہ وہ زیچ ان رپ وابج یھتا اور اِس احلظ ےس وہ ان یک

 ابعدات ںیم آےئ یگ۔ اور اچےہ وہ ان رپ رحام یھتا اور اِس احلظ ےس وہ ان یک اعدات ںیم

 روا ہن وہا اب ًالثم اہجں کت اعدات یک ابت ےہ وت آج یسک املسمن ےک ےیل ہیآےئ یگ۔ 
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۔ ای رھپ ہک وہ از راہِ یکین و ددنیار  رچویبں ای اننخ واےل اجونر ےک وگتش ےس رپزیہ رکے

 سج زیچ ںیم ابعدت اور اعدت رہدو ٰینعم عمتجم وہ ًالثم اُن یک وہ دیعںی وج اُن ےک ےیل

 آات ےہ ینعی دیع وج رشموع وہیت ےہ اُس ںیم ابعدت  ا یھب اکی ٰینعم رشموع ںیھتا ویکہکن

دت  ا یھب امنز ای ذرک ای دصہق ای رقابین وریغہ وج اس ومعق رپ یک اجےئ یگ، ہکبج ایس ںیم اع

 ہلی اکی ٰینعم آات ےہ اور وہ ےہ اس دن اےھچ اےھچ ڑپکے اننہپ، اٰیلع وکپان اھکان، نشج

 در یپس رےت  اامعل ڑوھ  انیل، اور ھچک اےسی ںوقبں  ا وج اس ںیمرکان، روزرمہ ےک  تہ ےس

ملسو هيلع هللا ىلص  وہں لیھک اور اان وریغہ رک انیل۔ وریغہ وریغہ۔ یہی وہج ےہ ہک اوبرکب ؓےن بج یبن

ےن ملسو هيلع هللا ىلص  ےک رھگ ںیم ان دو ڑلویکں وک ڈاانٹن رشوع ایک وج دیع ےک دن اریہ ںیھت وت آپ

ر  دیع ےہ۔ زین شبح ہکن رہ وقم یک دیع وہیت ےہ اور آج امہرفامای: اوبرکب اِن وک رےنہ دوا ویک

 د ھک رےہ ےھت۔ ےک ولوگں ےن دیع ےک روز زینوں  ا اکی لیھک شیپ ایک اھت، ےسج یبن ا یھب

رغض دیعںی وج رشموع وہں ان ںیم ای وت ازراہِ ووجب ای ازراہِ اابحتسب ایسی ابعدات 

 رطح دیعوں رپ ازراہِ  ارہھایئ اجا ۔۔ ایسرشموع ارہھایئ اجیت ںیہ وج درگی اایم ںیم ںیہن

س وک وجاز ای ازراہِ اابحتسب ای ازراہِ ووجب ایسی اعدات رشموع ارہھایئ اجیت ںیہ نج ںیم وفن

 فطل اور زمہ آات وہ، اور ہی اعدات اِن دیعوں ےک العوہ اایم ںیم ںیہن ارہھایئ اجا ۔۔ ًالثم

۔ امنِز دیع ےک وں رپ امنز وک رشموع ارہھاایدیعنی ںیم ااطفر وک وابج راھک۔ دوونں دیع

رپ  اسھت اکی وہتار رپ دصہق )رطف( وک رشموع ارہھاای۔ امنِز دیع ےک اسھت دورسے وہتار

وونں رقابین وک رشموع ارہھا دای۔ اب رطفاےن  ا دصہق یھب اور رقابین  ا ذہحیب یھب د

 ب زمہ رکےت ںیہ۔اعمرشے ےک ادنر اھکےن ےنیپ وک وارف انبےت ںیہ سج ےس ولگ وخ

 وسنمخ ہی وج مسق ےہ، ینعی وہ اایشء وج ان یک رشتعی ںیم ںیھت رگم امہر  رشتعی ںیم

وج  وہںیئگ، اہیں ان یک وماتقف رکان وخاہ وہ ابعدات ںیم وہ ای اعدات ںیم ای ان اایشء ںیم

 ںیہ ےسابعدت و اعدت رہدو ٰینعم ریتھک وہں، ہی یلہپ مسق واےل اامعل ںیم اُن یک باش تہ 
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ا رگم اہیں حیبق رت ےہ۔ ویکہکن واہںا زیچ یک الص رشموع یھت رصف تئیہ دبتلی وہیئ یھت

 الص یہ وسنمخ ےہ ذٰہلا اہیں باش تہ رحام ےہ۔ ہکبج اول اذلرک ںیم وہ اتکس باش تہ

 رصف رکموہ وہ ای اس ےس یھب مک۔

تیسری قسم: وہ اعمال جو ان کے من گھڑت ہیں اور کبھی 

 ہ تھے:بھی مشروع ن

رتنی وخاہ ہی ابعدات وہں، ای اعدات، ای وہ زیچ وج رہدو ٰینعم وک اشلم ےہ۔ ہی وت دبرت ےس دب

 ےس اس ےہ۔ ینعی ہی وہ زیچ ےہ وج  ارفوں یک اخصل ارتخاع ےہ اور یسک یبن اور یسک رشتعی

 ا وکیئ قلع یہ ںیہن ےہ۔

1

 

 (424ات  422  ہحفصاتکب  ا ) 

 

 

                                                           

 یھبک یھب ادا یک رطف ڑھگت زیچ وج نم ینعی رن  ایس فنص ںیم آات ےہ،‘‘ رکسمس’’ہکبج   1 

ںیم اکی رونم وہتار ےہ، سج  ا   originہکلب ہی اینپ الص ےس ان ےکےیل رشموع ہن یھت۔

 ےک وحار  یئ ب نیقق یھب رکےت ںیہ۔ حی ارتعاف اسیع
ؑ
ور یسک رکسمس ا رہ ےہاظ اور آپ

 !اساٹن الکز ےس وافق ہن ےھت

دنازے ےس اس وک  اےک ضعب ددنیار ںوقبں ےن اےنپ اِتم حیؑ  وصتر یھب درتس ںیہن ہکہی 

 ڑھگ  ی وہ۔ ہی  ا ویم دیپاشئ اجن رک، اور اےنپ یبن ےک ےیل رفِط دیقعت ںیم آرک ہی دبتع حی

 ںیم ہی وہتار انمےت‘ ے دونںڑب’اکی ولعمم تقیقح ےہ ہک تب رپتس روزنم ےلہپ ےس یہ اےنپ 

 !م ےس انمےن ےگدیع وک وہ حیؑ ےک انرویم وینث ایِس  آرےہ ےھت۔ اےنپ اسیعیئ دور ںیم


