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Abstract 

Accountability is essential for proper working of government and its 

institutes. If it the head and other members of government are not hold 

accountable then they can cross their limits and rights of people may 

not be preserved. Authoritative persons may take advantage of their 

position. Western political thinkers are of mix opinion, some of them 

think it necessary to be held accountable but a few deny this. Islam 

strictly prohibit the miss use of authority so accountability is its 

essential part. Since the reign of Holy Prophet (PBUH) as the head of 

first Islamic state, special focus has been put on accountability. People 

were appoint for this purpose. Caliphates put themselves in front of 

their masses to ask whatever their want to ask. They are only be obeyed 

until they order according to the Islamic law. 

 

 اسنینیل اعمرشےیل یل وکیل وبضمطیل اینبدوںیل رپیل ڑھک یل رکےنیل  و،یل وع میل  انلسیل ےکیل وقحقیل ےکیل ظفحتیل ےکیل ےیلیل ،ایتسیل جلیل 
ایقمیل انزگرییل وہاتےہ۔یل ہکبجیل ،ایتسیل ےکیل مظنیل ویل قسنیل وکیل الچےنیل ےکیل ےیلیل ،ایتسیل ںیمیل یسکیل  یسییل اب ایتخ،یل وقتیل جلیل 

یل ےہیل سجیل یکیل  اطتعیل ویل رفامربند ،ییل وع میل ےکیل ےیلیل رضو،ییل وہیل ۔یل وصب ،تیل در ریل ،ایتسیل وہانیل یھبیل رضو،ییل 
یل وچہکنیل ،ایتسیل جلیل ابہگننیل وہاتیل ےہیل  یل ،ایتسیل  یل  رف رفتییل جلیل اکش،یل وہیل یتکسیل ےہ۔یل  یسیل رطحیل رسرب ہ یل  و،  اشتن،
یل وکیل ینیقییل انبانیل  و،یل  نیل یکیل الفحیل ویل وبہبدیل یکیل اخرطیل  دق امتیل  اھٹانیل  سیل یکیل ذہمیل د ،ییل  ۔وع میل ےکیل وقحقیل یکیل رف یمہیل 

یل   ےسیل  ایتخ، تیل یل صا لیل وہ ےیل  ںییل  ویل  ہیل فر یل  سیل وہاتیل ےہیل ذہل یل  رف دیل ،ایتسیل ےکیل اقمےلبیل ںیمیل  سیل وکیل دنچ
ےکیل بصنمیل جلیل اقتاضیل وہ ےیل  ںییل ہکلبیل  سیل بصنمیل ےسڑجےیل رف ضئیل یکیل  اجنمیل دیہیل ںیمیل دمداگ،یل اثتبیل وہ ےیل 
یل یل  و،یل فلتخمیل  دو ،یل ںیمیل رسرب ہیل   ںی۔یل عطقیل رظنیل ہکیل  نیل  ایتخ، تیل جلیل نیعتیل وکنیل رکاتیل ےہیل ویل فلتخمیل اعمرشوںیل ںیمیل 

،ےہیل  ںی۔دجدیرغمیبیل رکفمنییل یھبیل یل  سیل وح ےلیل ےسیل  ےنپیل یل رظنایتیل ویل ،ایتسیل وکیل فلتخمیل یل  ایتخ، تیل صا لیل 
  اکف،شیپیل رک ےیل  ںی۔نجیل جلیل ریستیل وبنؐییل یکیل ،وینشیل ںیمیل اطمہعلیل  سیل یقیقحتیل اقمہلیل جلیل وموضعیل ےہ۔یل 



 

 841 ۲۱۰۲ ویل  والیئ۔دربمس۲امش،ہیل ۳دلجیل یل  والعلم
 

 : استحبیل ےسیل ابالرتی 
  اسنینیل یل یل ات،خییل ںیمیل   ےسیل یئکیل وش دہیل وم ودیل  ںییل یل نجیل ےسیل ولعممیل وہاتیل ےہیل ہکیل یل بستحمیل جلیل  د ،ہیل یل یسکیل  ہیل یسکیل لکشیل ںیم

ذہتبییل ےکیل یل رہیل دو،یل ںیمیل وم ودیل ،اہیل ےہیل ۔یل نیچیل ےکیل یل وگنملیل اشنہشہیل البقیئیل اخنیل ےنیل  سیل مسقیل جلیل  کییل  د ،ہیل اقمئیل 
یل ےکیل  رغ ضیل ویل اقمدصیل ےکیل تہبیل رقبییل رتیل Censorateرکیل ،اھکیل اھتیل ےسجیل  یل ےکیل  د ،ہیل  ےتہکیل ےھت۔یل ہییل بستحمیل 

ڑپاتلیل وہیتیل  و،یل وع یمیل یل اکشایتیل جلیل  ز ہلیل ایکیل اھت۔یل  سیل یکیل رگن ینیل ںیمیل  رسف نیل  و،یل  اکلہ،وںیل یل یکیل زایدویتںیل یکیل اجچنیل 
یل ،ونمیل ات،خییل ںیمیل یھبیل اتلمیل ےہ۔یل  یل یکیل لیکشتیل  و،یل ایقمیل جلیل اتپیل  یل ےکیل  د ،وںیل  اجاتیل اھت۔یل  یسیل رطحیل بستحمیل یکیل رطزیل 
نکیلیل رصعیل صارضیل ںیمیل یل  استحبیل ےکیل ےیلیل اقمئیل وہےنیل و ےلیل  د ،ےیل تہبیل دحیل کتیل  وسینںییل  و،یل وسیبںییل دصییل 

یل  د  یل ںیمیل اقمئیل وہےئ۔وسڈینیل ںیمیل ہی یل رباطہینیل ںیمیل 9081،ہ یل ںیمیل لیکشتیل اپایو یل وہ ویل 9191ء یل ںیمیل اقمئ ء
ءیل ںیمیل ڈینیک یل 9118ءیل ںیمیل ان،وےیل ںیمیل ویل  و،یل 9199ءیل ںیمیل یل ڈامن،کیل ںیمویل یل 9191ءیل ںیمیل نفیل ڈنیلیل ںیمیل ویل 9191

 1وریغہیل ںیمیل بستحمیل ےکیل  د ،ےیل اقمئیل ےیکیل ےئگ۔
یل  و،یل  ہیل یل یل نکیلیل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل یل ںیمیل ھچکیل رکفمنییل ےکیل زندکییل رسرب ہیل ،ایتسیل یل یل یل یل یل یل یل  جلیل  استحبیل نکممیل ںیہنیل وہاتیل 

یل لعفیل یکیل وہجیل ےسیل  سیل وکیل رمکح ینیل ےسیل رحمومیل ایکیل اجیل اتکسیل ےہ۔ نیل رکفمنییل ںیمیل ژنییل  یل  سیل ےکیل یسکیل یھبیل  یہیل 
اشلمیل  ںی۔یل  نیل ےکیل ایخلیل ںیمیل یل بجیل یل (Thomas Hobbes) و،یل اھتسمیل اہزبیل (Jean Bodin)وبدنی

سیل ےسیل وکیئیل ںیہنیل نیھچیل اتکس۔وہیل  سیل داینیل ںیمیل دخ یل جلیل  سیل وکیل ،ایتسیل جلرسرب یل ہیل انبیل داییل ایگیل وتیل یل رھپیل یل  بیل ہییل بصنمیل  
امندنئہیل وہاتیل ےہ۔یل دخ یل ےنیل  سیل وکیل ہییل بصنمیل اطعیل یل ایکیل ےہیل ۔یل دخ یل ےکیل العوہیل یسکیل وکیل ہییل  ایتخ،یل ںیہنیل ہکیل وہیل  ےسیل  سیل 

 :بصنمیل ےسیل رحمومیل رکے۔ژنییل وبدنییل ےتھکلیل  ںی
I conclude then that the subject is never justified in any circumstances 

in attempting anything against his sovereign prince, however evil and 

tyrannical he may be.
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ںیمیل رھپیل ہییل ہجیتنیل اکناتلیل وہںیل ہکیل یسکیل یھبیل وص،تیل ںیمیل وع میل ےکیل دتقم،یل  ٰیلعیل ےکیل الخ یل  دق میل جلیل  و زیل ںیہنیل )
 (اتلکنیل اچےہیل وہیل انتکیل یہیل رب یل اییل اظملیل ویکںیل  ہیل وہ۔

اہزبیل یھبیل ،ایتسیل ےکیل رسرب ہیل وکیل  استحبیل ےسیل ابالرتیل ےتھجمسیل  ںی۔یل  نیل ےکیل اطمقبیل یسکیل یھبیل رفدیل وکیل ہییل یل اھتسم
 : ایتخ،یل صا لیل ںیہنیل ےہیل ہکیل وہیل دتقم،یل  ٰیلعیل ےسیل ابزیل رپسیل رکیل ےکس۔یل اھتسمیل اہزبیل ،مقیل رط زیل  ںی

No man that hath soveraigne power can justly be put to death, or 



 

 841 دجدیرغمیبیل کلایسیل  اکف،یل جلیل ریستیل وبنؐییل یکیل ،وینشیل ںیمیل زجتاییتیل اطمہعل: رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل  ایتخ، ت
 

 otherwise in any manner by his subjects punished.
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یل یل  ےسیل لتقیل یل رکیتکسیل ےہیل  و،یل  ہیل یہیل یسکیل  و،یل ذ،ےعییل " یل  وکیئیل یھبیل  اسننیل سجیل ےکیل اپسیل  دتق ،یل وہیل  سیل یکیل وع میل یل  ہیل وتیل 
 "ےسیل زس یل دےیتکسیل ےہ

یل ےسیل ابالرتیل رق ،یل دےتییل  ںییل ہکلبیل وہیل ہییل یھبیل  یل ہیل وکیل  استحبیل  و،یل ،دلمعیل  اھتسمیل اہزبیل  ہیل فر یل ،ایتسیل ےکیل رسرب 
یل  ںییل ہکیل یل یسکیل وکیل یھبیل ،ایتسیل ںیمیل ہییل لصیل صا لیل ںیہنیل ہکیل وہیل رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل وہ ےیل وہےئیل  سیل وکیل  سیل ےتھجمس

 :ےکیل دہعہیل ےسیل دربتسد ،یل رکیل ےکس۔یل وہیل ےتھکلیل  ںی
Therefore, where there is already erected a sovereign power, there can 

be no other representative of the same people, but only to certain 

particular ends, by the sovereign limited.
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 ےئلسیل  رگیل ںیہکیل رپیل ےلہپیل ےسیل دتقم، ٰیلعیل وم ودیل وہیل وتیل وع میل  ےنپیل ےیلیل دورسےیل دتقم،یل  ٰیلعیل جلیل  اختنبیل ںیہنیل رکیل "
 "یتکسوہکلبیل  کییل وصخمصیل دحیل کتیل یل دتقم،یل  ٰیلعیل اچےہیل یل وہیل  سیل ابتیل یکیل  اجزتیل دےیل اتکسیل ےہیل 

دییل رغمیبیل رکفمنییل ےکیل  سیل رظنہییل ےسیل لیمیل ںیہنیل اھکںیتیل ۔یل  نیل ےکیل اطمقبیل ،ایتسیل جلیل  السمیل یکیل امیلعتتیل دج
وکیئیل یھبیل رفدیل  استحبیل ےسیل ابالرتیل ںیہنیل وہیل اتکس۔اہیںیل کتیل ہکیل ،ایتسیل جلیل رسرب یل ہیل یھبیل اعمیل ولنرںیل ےکیل رب ربیل 
یل وہاتیل ےہ۔یل  سیل یکیل وہجیل ہییل ےہیل ہکیل یل  السیل میل ںیمیل ،ایتسیل یکیل رسرب یہیل د،  لیل  کییل  امتنیل ےہ۔یقیقحیل  دتق ،یل  ٰیلع

سجیل یکیل رظنیل ںیمیل امتمیل  اسننیل رب ربیل  ںی۔یل سجیل صخشیل وکیل یھبیل وکحتمیل یکیل دھکییل اھبلیل یکیل 5جلیل امکلیل یل  ہللیل اعتٰیلیل ےہ۔
یل  نیل دحودیل ےسیل اجتوزیل رکےنیل یکیل  یل وہاتیل ےہ۔ یل رکیل جلمیل رکان یل دحودیل ںیمیل ،ہ یل رقم،ہ  امتنیل وسیپنیل اجیتیل ےہیل  سیل وکیل 

6رق ،یل ، ےنھیل جل۔وص،تیل ںیمیل  ہیل وتیل  سیل یکیل  اطتعیل جلیل مکحیل ےہیل  و،یل  ہیل یہیل  سیل وکیل  سیل دہعہیل رپیل رب

 

یل یل یل یل  اانیل یل ویل اسحابیل ےکیل ینعمیل یل اننگیل اییل امش،یل یل یل یل یل یل یل یل یل  یل یل سحب  استحبیل اببیل  اعتفلیل یل ےسیل ےہیل  و،یل  سیل جلیل امدہیل یل حیل سیل بیل ےہیل ۔بسحیل ی حسبب
اانیل ےسیل رم دیل ےہیل  یل ویل سحب بسۃ ا یل محب یل  ایخلیل رکانیل امگنیل رکانیل ۔رقآنیل دیجمیل ںیمیل ظفلیل : رکانیل ےکیل  ںی۔ہکبجیل بسحیل ی حسبب

یل  ظاف یل یکیل فلتخمیل  ںیلکیل  لامعتلیل وہیئیل  ںی۔یل رقآنیل دیجمیل ںیمیل ظفلیل  استحبیل وتیل ںیہنیل آاییل اتمہیل  سیل ےسیل اشمہب
رمہبتیل  لامعتلیل وہ یل ےہیل ۔ںیہکیل  سیل ےکیل ینعمیل یتنگیل یل ویل امش،یل  و،یل اسحبیل ےکیل آےئیل  ںییل یل یل 99اسحبیل اییل  اسحلبیل رقتابییل 

 :  و،یل ںیہکیل یل  امعلیل ویل ینیل میل اسحبیل ویل ذع بیل  و،یل زج یل ویل زس یل ےک۔یل الثمیل 
ِنْْيَ َواْْلِ ْلٰنُہ َتْفِصْيًل  ۭ۰َسََ  َوِلَتْعلَُمْوا َعَدَد الس ِ ٍء َفص َ  7َوُك َ ََشْ

  و،یل  سیل ےئلیل یھبیل ہکیل ربوسںیل جلیل امش،یل  و،یل اسحبیل ولعممیل رکیل وکسیل  و،یل رہزیچیل وکیل مہیل ےنیل وخبیل لیصفتیل ےسیل ایبنیل رفامیل "



 

 851 ۲۱۰۲ ویل  والیئ۔دربمس۲امش،ہیل ۳دلجیل یل  والعلم
 

 "داییل ےہ
یل اسحبیل  و،یل سحبانیل ےکیل ینعمیل رقبییل رقبییل  کییل یہیل اتبےئیل  ںییل ۔العہمیل ، بغیل  اہفصینیل ےنیل یل  رسفمنییل ےنیل 

باانیل یکیل  ونعمییل رشتحییل ںیمیل اتباییل ےہیل یل ہکیل یسکیل ےکیل اب،ےیل ںیمیل  سیل رطحیل ایخلیل دلیل ںیمیل الانیل  و،یل مکحیل اگلانیل یل ہکیل یل  لحسب
 :   سیل یکیل اتدیئیل ںیمیل رقآنیل یکیل دعتمدیل آایتیل  ںییل الثم8یسکیل مسقیل ےکیل کشیل ویل ہبشیل یکیل اجنگشئیل ابیقیل  ہیل ،ےہ۔

َ َوُُہْ ََل يُ  ا ٰاَمن َ ا َاْن ي َُقْوُلْوْٓ َُس َاْن ي ُْْتَُكْوْٓ  9ْفَتُنْوَن َاَحِسَب الن َ
یل ،اھکیل ےہیل ہکیل  نیل ےکیل فر یل  سیل دوعےیل رپیل ہکیل مہیل  امینیل الےئیل  ںییل مہیل  ںیھنیل ریغبیل " ایکیل ولنرںیل ےنیل ہییل ھجمسیل 

 "آزامےئیل وہےئیل یہیل وھچڑیل دںییل ےگ؟یل 
یل جلیل ظفلیل یھبیل  لامعتلیل وہ یل ےہیل  و،یل وہیل یھبیل امگنیل ےکیل ونعمںیل ںیمیل ےہ۔یل الثم سبب

حب   :ضعبیل رقآینیل آایتیل ںیمیل ی 
ُرُجْوا َو  ْ َ ََٰتىُہُم ہللُا ِِمْ َحْيُث َمَ َظَنْنُتْم َاْن ّي  َ ہللاِ َف َِنَعُُتُْم ُحُصْوُّنُْم ِِم  ُْم م َ ا َاّن َ ْوْٓ ُ َظن 

َتِسُبْوا  10ََۭلْ ََيْ
ےسیل اچبیل ںیلیل ےگیل یل سپیل  نیل رپیل  ہللیل جلیل ذع بیل ( ذع ب)وہیل وخدیل یھبیل ھجمسیل ،ےہیل ےھتیل ہکیل  نیل ےکیل یل ےعلقیل  ںیہنیل  ہللیل "

 " یسییل ہگجیل ےسیل آڑپ یل ہکیل  ںیہنیل امگنیل یھبیل  ہیل اھت
یل  و،یل بتکیل اضفلئیل یل اشلمیل  ںییل ویل ظفلیل  استحبیل ےکیل ذہل یل  یل  و،یل  السیمیل  دایبتیل نجیل ںیمیل  صادثییل وبنہییل  رعیبیل زابنیل 

یل  ہللیل ےکیل ےیلیل یل ینعییل فر یل  و،یل فر یل یل وخونشدییل یل  ینعمیل یل یسکیل   ےسیل جلمیل ےکیل ےیلیل یل ابوصخلصیل آےئیل  ںییل یل  ویل اخاتصلیل 
،یھکیل اجےئ۔یل انچہچنیل   ےسیل جلمیل ےکیل دخ یل یکیل اخرطیل ایکیل اجےئیل یل  و،یل اب،ییل اعتٰیلیل یل ےسیل یہیل  سیل ےکیل  رجیل ویل وث بیل یل یکیل  دیمیل 

یل ہللیل ایکیل ایگیل ےہ۔یل نیحیحصیل یکیل  کییل دحثییل ںیمیل یھبیل  استحبیل جلیل یہییل  یل اییل  استحابیل  یل  ہللیل  بۃ ا ےیلیل اہکاجاتیل ےہہکیل ہییل حسب
 : وہفممیل اپاییل اجاتیل ےہ

 11۔یل ِم صَم رمضَن امیَان وا حتسَاب غفرلہ مَ تقدم ِم ذنبہ
یل ویل نیقییل ےکیل اسھتیل  و،یل اخاتصلیل  ہللیل " یل  سیل ےکیل سجیل ےنیل جللمیل  امینیل  ےکیل ےیلیل ،اضمنیل ےکیل ،وزےیل ،ےھکیل و

یل ےئگ ے  "زگہتشیل امتمیل انگہیل اعم یل رکیل دی 
یل  و،یل اندنسپدییگیل جلیل  اہظ،یل رکانیل ےہ۔ سیل ےسیل  یل ےسیل  انتجبیل رپیل ریکنیل   رغلضیل  استحبیل ےسیل رم دیل یسکیل کینیل جلمیل 
رم دیل یتنگیل ویل امش،یل یھبیل ےہیل  و،یل اسحبیل ےنیلیل ویل اسحبیل رکےنیل ویل  امعلیل ویل زج یل ویل زس یل  و،یل ذع بیل ےکیل ینعمیل یھبیل  سیل ےسیل 
 رم دیل ےیلیل اج ےیل  ںی۔یل ذہل یل  استحبیل ںیمیل وہیل امتمیل ینعمیل رمضمیل  ںییل  ویل امدہیل سیل حیل بیل ےکیل تحتیل رقآنیل ویل دحثییل یل 
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 ںیمیل  سیل ظفلیل ےکیل اقلعتمتیل ںیمیل  لامعتلیل وہےئیل  ںی۔یل 
 : ہکبجیل  اممیل زغ یلیل ےکیل زندکییل  استحبیل ےسیل رم دیل ےہ

اَلحتسَ  عبَرۃ نع المنع نع منکر ْلق ہللا صيَنۃ  للمنوع نع مقَرنۃ 
 12المنکر۔

 استحبیل یل ابع،تیل ےہیل وقحیل قیل  ہللیل ےسیل قلعتمیل یسکیل رکنمیل ینعییل اندنسپدیہیل جلمیل ےسیل ،وانکیل اتہکیل سجیل وکیل ،وجلیل اجیل ،اہیل وہیل "
 "وہیل رب یئیل جلیل رمبکتیل  ہیل وہ
 :  نبیل  ریثیل ےکیل زندکییل 

واَلحتسَ  یف اَلمعَل الصَْلہ وعند المکر وھَت  ھو البدار ایل طلب اَلجر 
اع الرب والقيَم اھَ  یل الوجہ وحتصيلہ ابلتسليم والصرب  او ابستعمَل اون

 13۔یل المرسوم فھیَ طلبَ للثوا  المرجو مھنَ
یل  وم،یل ےکیل وتقیل  رجیل ےکیل وصحلیل یکیل رط یل دلجییل رکےنیل جلیل انمیل "  و،یل  استحبیل کینیل  امعلیل ںیمیل  و،یل اندنسپدیہیل 

یل ےکیل  یل ےکیل وصحلیل یکیل اخرطیل یکینیل  ےہیل  و،یل  سیل جلیل وصحلیل میلستیل ویل ،اضیل  و،یل ربصیل اییل  سیل ےسیل ولطمبیل  رجیل ویل وث بیل 
 "رطوقیںیل یل رپیل ےنلچیل  و،یل  نیل رپیل انمبسیل رطوقیںیل ےسیل دم وتمیل رکےنیل ےسیل نکممیل ےہفلتخمیل 

بۃیل ےسیل رم دیل وہیل  د ،ہیل ےہیل  ویل  استحبیل ےک  وکیل وخبیبیل رسیل  اجنمیل دے۔یل یل رفہضی  یسیل رطحیل رعیبیل ظفلیل  لحسب
مصطلح ِم مصطلحَت  القَونن اَلداری معنَہ اْلسَ  او وظيفۃ : اْلسبہ

 14۔یل المحتسب
ایمیل " یل جلیل رفہضییل ہبسحیل اقونینیل  و،یل  نت   الطصصاتیل ںیمیل ےسیل  یسییل  الطصحیل ےہیل سجیل ےکیل اعمینیل اسحبیل اییل بستحمیل 
 " ںی

 : بجیل ہکیل بستحمیل  استحبیل ےکیل دہعہیل رپیل افزئیل صخشیل وکیل اہکیل اجاتیل ےہ
 15المحتسب ِم اکن يتویل منصب اْلسبۃ

   اممیل امو،دییل یکیل ، ےئیل ںیمیل بستحمیل وہیل صخشیل ےہیل سجیل ےکیل قلعتمیل ،و جیل  السمیل  و،یل افنذیل  اکحمیل رشتعییل ایکیل ایگیل وہ
اتہکیل وہیل سجیل دبتعیل ویل الخ یل رشعیل ابتیل وکیل یل  العہینیل ولنرںیل ںیمیل اپےئیل ویل  ولیل رنیمیل  و،یل دعبیل  ز ںیل یتخسیل ےسیل عنمیل 

 16رکے۔یل 
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یل رشیعیل  وم،یل ےکیل ابہگننیل یکیل وہیتیل یل یل یل یل یل یل یل یل  یل  سیل یکیل تیثیحیل  وچہکنیل بستحمیل الخ یل رشعیل ابوتںیل ےسیل عنمیل رکاتیل ےہیل ذہل 
یل   یل  اجنمیل داییل ےہ۔یل امیضیل ےکیل فلتخمیل  دو ،یل یل ںیمیل ہییل رفہضییل یھبکیل یتفمیل ویل اقیضیل  یل وکوت لیل رہشیل  و،یل ضعبیل صاالتیل ںیمیل 

 رک ےیل یل ےھتیل ۔یل 

یل  اہجںیل کتیل  السیمیل امیلعتتیل جلیل قلعتیل ےہیل وتیل وہیل رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل احمہبسیل یل ےکیل اجزئیل وہےنیل یکیل اجبنیل  اش،ہیل رکیتیل 
 ںی۔داھکییل اجےئیل وتیل  رمیل  استحبیل یکیل اجزئیل وہےنیل ےکیل ےھچیپیل رقآنیل جلیل  رمیل ابرعملو یل ویہنیل نعیل  رکنملیل جلیل  وصلیل 

۔یل  ہللیل اعتٰیلیل ےنیل  تمیل ہملسمیل ےکیل ےیلیل ہییل الزمیل رق ،یل داییل ےہیل ہکیل وہیل یکینیل جلیل مکحیل دںییل  و،یل رب یئیل ےسیل جل،یل رفامیل ےہ
 : ،وںیک۔یل  ،اشدیل اب،ییل اعتٰیلیل ےہ

ْوَن نَعِ اْلُمْنَكِر۰ َو  ٌۃ ي َْدُعْوَن ِاََل اْْلَْْيِ َوََيُْمُرْوَن اِبْلَمْعُرْوِف َويَھْنَ ْنُُكْ ُام َ َك َوْلَتُكْن ِم  ٰۗى ِ ُاوٰل
    17اْلُمْفِلُحْون ُھُم 
یکینیل یکیل رط یل البےئویل ( داینیل وک) و،یل اہمت،ےیل  دن،یل رضو،یل   ےسیل ولنرںیل یکیل  کییل امجتعیل ،ینہیل اچےیہویل  ویل "

ےسیل رسرف زیل وہےنیل (  و،یل یقیقحیل جلایمیب)الھبیئیل جلیل مکحیل رکےویل  و،یل رب یئیل ےسیل ،وےکویل  و،یل یہییل ولگیل  ںییل الفحیل 
 "و ےلیل 

رسفمنییل رک میل  سیل آتییل یکیل ریسفتیل ےکیل نمضیل ںیمیل  تمیل ہملسمیل ےکیل ےیلیل ہییل رفضیل رق ،یل دےتییل  ںییل ہکیل وہیل یکینیل جلیل 
ںیمیل  سیل آتییل یکیل ریسفتیل "  لکس فیل و ایبلنیل " مکحیل دںییل  و،یل رب یئیل ےسیل ،وںیک۔ہکیل  رب میھیل یبلعثیل  ینپیل ریسفتیل 

 : رک ےیل وہےئیل ےتھکلیل  ںی
رضہ وخليفۃ رسولہ وخليفۃ ِم أ مر ابلمعروف وّنى نع المنكر فہو خليفۃ ہللا یف أ  

أ فضل اجلہَد ال مر ابلمعروف والھني : كتَاھوقَل  یل نب أ يب طَلب كرم ہللا وجہہ
نع المنكر وشنآْٓن الفَسقْي مفن أ مر ابلمعروف شد  ظہر المؤِم، وِم ّنى نع 
المنكر أ رمغ أ نف المنَفق، وِم شنآ  المنَفقْي وغضب هلل عز وجل غضب ہللا 

 18تعََل لہ
یل جلیل مکحیل داییل  و،یل رب یئیل ےسیل عنمیل رفاماییل وتیل وہیل ز نییل ںیمیل  ہللیل جلیل  ہفیلیل ےہیل  و،یل  سیل ےکیل ،وسلیل جلیل  ہفیلیل نجیل ےنیل یکین"

ےہ یل و،یل  سیل یکیل اتکبیل جلیل  ہفیلیل ےہیل ۔یل  و،یل رفاماییل یلعیل نبیل  یبیل اطبلیل ےنیل بسیل ےسیل  لضفیل اہجیل دیل یکینیل یل جلیل مکحیل رکانیل  و،یل 
ےنیل یکینیل جلیل مکحیل داییل یل  سیل ےنیل ومنمیل رب یئیل ےسیل عنمیل رکانیل  و،یل افقسیل ولنرںیل یل ےکیل الخ یل لمعیل رکانیل ےہیل ۔یل سپیل سجیل 
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یکیل یل رمکیل وکیل وبضمطیل ایکیل  و،یل سجیل ےنیل رب یئیل ےسیل عنمیل ایکیل  سیل ےنیل انمیل قفیل یکیل انکیل اخکیل آولدیل رکدییل ۔یل  و،یل سجیل ےنیل 
 "انمنیقفیل یکیل اخمتفلیل یکیل  و،یل  ہللیل ےکیل ےیلیل ہصغیل ایکیل  ہللیل اعتٰیلیل  سیل ےکیل ےیلیل ہصغیل وہیل اگ

 ،یل دےتییل  ںی۔یل  نبیل  ہیمییل  ام،تیل ویل وکحتمیل جلببسیل ملسمیل رکفمنییل یل  امتجیعیل  د ،وںیل یکیل لیکشتیل جلیل ببسیل یل  یسیل وکیل رق
سپیل ولعممیل وہ یل ہکیل والتییل یل  و،یل  ام،تیل یل جلیل   لیل دصقمیل  ہللیل یکیل ولخمقیل یل یکیل دختمیل ویل :ایبنیل رک ےیل وہےئیل ےتھکلیل  ںی

 19 الصحیل یل ےہ۔یل  و،یل بجیل یل دنییل یل وکیل ولگیل وھچڑیل دںییل یل وتیل تخسیل رتنییل اھگاٹیل یل  اھٹںیئیل ےگیل ۔
دییل  و،یل  نبیل  ہیمییل ےکیل اسھتیل اسھتیل  اممیل زغ یلویل  نبیل  وزییل یہییل وہجیل ےہیل ہکیل ملسمیل رکفمنییل نجیل ںیمیل  اممیل امو،

و نبیل میقیل ویل  نبیل دلخونیل یل یھبیل اشلمیل  ںییل  د ،ہیل  استحبیل یکیل رشتحییل ویل وتحیضیل  رمیل ابرعملو یل ویہنیل نعیل  رکنملیل ےکیل 
  وب بیل ےکیل تحتیل ایبنیل رک ےیل  ںی۔

۔سجیل یکیل رطبقییل  نسحیل  سیل ےکیل اسھتیل اسھتیل  السمیل ںیمیل ،ایتسیل یکیل رسرب یہیل  کییل ذہمیل یل د ،ییل  و،یل  امتنیل ےہیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل 
 اجنمیل دیہیل  و،یل یل افحتظیل ویل دھکییل یل یل اھبلیل رضو،ییل ےہ۔رقآنیل یکیل ،ویل ےسیل  سیل یل الختفیل ویل اینتبیل جلیل دصقمیل د،تقیقحیل یل یل یل 
 اسننیل یکیل آزامشئیل ےہ۔ ہللیل اعتٰیلیل  اسنونںیل وکیل  دتق ،یل ویل  ایتخ،یل دےیل رکیل آزاماتیل ےہیل ہکیل وکنیل یل  سیل ےسیل ڑجییل ذہمیل 

یل وپ، یل رکاتیل ےہیل  ےنپیل رف ضئیل  د یل رکاتیل ےہیل ویل   ہللیل ےکیل اتبےئیل وہےئیل ، ےتسیل رپیل اتلچیل ےہیل  و،یل یل وکنیل  نیل امتمیل یل د ،ییل وکیل 
 : ےسیل  رع ضیل رکاتیل ےہیل ۔یل وس،ۃیل  الرع  یل ںیمیل  ،اشدیل وہاتیل ےہ

ُُكْ َويَْسَتْخِلَفُُكْ یِف اَْلَْرِض َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعَملُْوَن  ِلَك َعُدو َ ْ  20    َقََل َعٰٰس َرب ُُُكْ َاْن ُُي 
اہمت، یل رپو،داگ،یل اہمت،ےیل دنمشیل وکیل الہکیل رکدےیل  و،یل  سیل یکیل ہگجیل متیل وکیل  وہنںیل ےنیل رفاماییل رقبییل ےہیل ہکیل "

 "ز نییل جلیل امکلیل انبدےیل رھپیل دےھکییل ہکیل متیل ےسیکیل لمعیل رک ےیل وہ
 :وس،ۃیل  الاعنمیل ںیمیل  ،اشدیل وہاتیل ےہ

َف اَْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُُكْ َفْوَق َبْعٍض َدَرٰجٍت ل َِيْبلَُوُُكْ یِفْ  ٰۗى ِ َْٓ  َوُہَوال َِذْي َجَعلَُُكْ َخلٰ َم
ْيُع اْلِعَقَِ   ۭ۰ٰاٰتىُُكْ  َك ََسِ ِحْيٌم   ۭ۰ِان َ َرب َ  21 َوِان َٗہ َلَغُفْوٌر ر َ
 و،یل ویہیل وتیل ےہیل سجیل ےنیل ز نییل ںیمیل متیل وکیل  انپیل انبئیل انباییل  و،یل  کییل دورسےیل رپیل د،ےجیل دنلبیل ےئک۔یل اتہکیل  ویل ھچکیل "

یل ذع بیل د ےنیل و الیل ےہیل  سیل ےنیل ںیہمتیل اشخبیل ےہیل  سیل ںیمیل اہمت،ییل آزامشئیل رکے۔یل کشیبیل اہمت، یل رپو،داگ،یل دلج
 "ےہ( یھب) و،یل کشیبیل وہیل ےشخبیل و الیل رہمابنیل 

 ےکیل  ،اشد تیل ےسیل یل یھبیل و حضیل وہاتیل ےہیل ہکیل رسرب ہیل ،ایتسیل جلیل رکد ،یل  کییل ابہگننیل جلیل اسیل ےہیل ۔یل ملسو هيلع هللا ىلص یبنیل رکمییل یل 
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سجیل رپیل الزمیل ےہیل ہکیل وہیل  ینپیل ،اعاییل یل جلیل  یھچیل رطحیل ایخلیل ،ےھکیل  و،یل  نیل یکیل اجبنیل  ویل رف ضئیل  سیل ےکیل ذہمیل  ںییل  نیل 
 : وکیل  د یل رکے۔ ،اشدیل وبنییل ؐیل ےہیل 

قَل اَل لککم راع ولککم مسئول نع رعيتہ فََلمَم الذی  یل النَس راع وھو 
راۃ مسئول نع رعيتہ والرجل راع  یل اھل بیتہ وھو مسئول نع رعيتہ والم

راعيۃ  یل اھل بیت زوجہَ وولدہ ویھ مسئولۃ عھنم وعبد الرجل راع  یل مَل 
 22۔سیدہ وھو مسئول عنہ اَل فلککم راع ولککم مسئول نع رعيتہ

ےنیل رفاماییل ہکیل نسیل ولیل ہکیل متیل ںیمیل ےسیل رہیل صخشیل رچو اہیل ےہیل  و،یل متیل ںیمیل ےسیل رہیل ( یلصیل  ہللیل ہیلعیل وملس)،وسلیل  ہللیل " 
یل وس لیل ایکیل اجےئیل اگیل وہیل  اممیل  ویل ولنرںیل رپیل رگن نیل ےہیل  سیل ےسیل ،تیعیل  کییل ےسیل  سیل یکیل ،تیعیل ےکیل اب،ےیل ںیم

ےکیل قلعتمیل وس لیل ایکیل اجےئیل اگویل وع،تیل  ےنپیل وشرہیل ےکیل رھگیل  و،یل  سیل ےکیل ےچبیل یکیل رگن نیل ےہیل  سیل ےسیل  سیل یکیل 
،تیعیل ےکیل اب،ےیل ںیمیل وس لیل ایکیل اجےئیل اگویل یسکیل صخشیل جلیل الغمیل  ےنپیل آاقیل ےکیل املیل جلیل رگن نیل ےہیل  سیل ےسیل  سیل یکیل 

متیل ںیمیل ےسیل رہیل  کییل صخشیل رچو اہیل ےہیل  و،یل متیل ںیمیل ےسیل رہیل  کییل ےسیل  سیل یکیل ،تیعیل ےکیل یل ابتبیل وپاھچیل اجےئیل اگو
 "اب،ےیل ںیمیل وس لیل ایکیل اجےئیل اگ

ےکیل زندکییل یل الختفیل ایوکحتمیل  کییل  یسییل ذہمیل د ،ییل  و،یل  امتنیل ےہیل سجیل ںیمیل ایختنیل رکےنیل ملسو هيلع هللا ىلص یبنیل رکمییل 
 : اتیل ےہو الیل یل یل  ہللیل یکیل ڑکپیل ےسیل چبیل ںیہنیل اپےئیل اگیل  و،یل منہجیل  سیل جلیل دقم،یل رہھٹےیل یگ۔ ،اشدیل وہ

ُ َعَلْيِہ  َ َم ہللا  َل َ َحر َ  َلُہْم ا ِ
ٌ ًۃ ِِمْ اْلُمْسِلِمَْي َفَيُموُت َوُہَو َغَش  َفَقََل َمَ ِِمْ َواٍل يَِِل َرِعي َ

َۃ  23اجْلَن َ

 

یل  سیل صالیل ںیمیل رماجےئیل ہکیل  نیل ےسیل ایختنیل " آؐپیل ےنیل رفاماییل ہکیل  ویل صخشیل املسمنیل ،تیعیل جلیل صامکیل وہیل  و،یل وہ
 " سیل رپیل تنجیل رح میل رکدےیل اگیل رکےنیل و الیل وہیل وتیل  ہللیل اعتٰیل

یل ،ایتسیل ےکاحمہبسیل ےکیل و وبیل یکیل  یل رسرب ہ یل  امتنیل جلیل ہییل  وصلیل  یل ےکیل سپیل رظنمیل ںیمیل وم ودیل اینتبیل و یل  الختفیل 
یکیل وہیل امتمیل  صادثییل ابم،ہکیل  ویل ہکیل  ریمیل یکیل رشموطیل  اطتعیل ےکیل وح ےلیل ملسو هيلع هللا ىلص اشندنیہیل رکاتیل ےہ۔یل یبنیل رکمییل 

یل  السیم ،ایتسیل جلیل رسرب ہیل  استحبیل ےسیل ابالرتیل ںیہنیل وہیل یل ےسیل و ،دیل وہیئیل  ںییل  سیل  رمیل یکیل اشندنیہیل رکیتیل  ںییل ہکیل 
یل  ہللیل  و،یل  سیل ےکیل ،وسلیل  ےکیل  اکحامتیل یکیل فرحییل انرفامینیل یل ملسو هيلع هللا ىلص اتکسیل ۔رگمیل  استحبیل ےکیل  و زیل یکیل رش طئیل ںیمیل 

 :جلیل  ،اشدیل ابم،ہکیل ےہملسو هيلع هللا ىلص اشلمیل  ںی۔یل یبنیل رکمییل 



 

 855 دجدیرغمیبیل کلایسیل  اکف،یل جلیل ریستیل وبنؐییل یکیل ،وینشیل ںیمیل زجتاییتیل اطمہعل: رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل  ایتخ، ت
 

السمع والطَعۃ  یل المرء المسلم فامی احب و کرہ مََل ویمر مبعصيۃ فَذا امر 
 24مسع وَل طَعۃ۔مبعصيۃ فل 

املسمنیل رمدیل وکیل  اممیل جلیل مکحیل اننسیل  و،یل  سیل یکیل  اطتعیل رکانیل یل الزمیل ےہیل بجیل کتیل یل ہکیل  سیل وکیل انگہیل جلیل مکحیل یل  ہیل ایکیل اجےئیل "
 " و،یل بجیل انگہیل جلیل مکحیل ایکیل اجےئیل وتیل  ہیل اننسیل اچےیہیل یل  و،یل  ہیل یہیل  اطتعیل رکینیل اچےیہ

جلیل ملسو هيلع هللا ىلص رفاماییل ےہ۔یبنیل رکمییل ےنیل ملظیل ویل قسفیل ںیمیل التبمیل رمکح ونںیل جلیل اسھتیل د ےنیل ےسیل عنمیل ملسو هيلع هللا ىلص یبنیل رکمییل "
 : ،اشدیل ےہ

ریمےیل دعبیل ھچکیل ولگیل رمکح نیل وہںیل ےگیل ۔یل  ویل  نیل ےکیل وھجٹیل ںیمیل  نیل یکیل اتدیئیل رکےیل  و،یل  نیل ےکیل ملظیل ںیمیل یل یل 
 25" نیل یکیل دمدیل رکےیل یل وہیل ھجمیل ےسیل ںیہنیل یل  و،یل ںیمیل  سیل ےسیل ںیہن

وتںیل وکیل متیل رپیل   ےسیل ولگیل یھبیل وکحتمیل رکںییل ےگیل نجیل یکیل ضعبیل اب: ےنیل رفاماییل ملسو هيلع هللا ىلص  کییل  و،ومعقیل رپیل یبنیل رکمییل 
متیل رعمو یل اپؤیل ےگیل  و،یل ضعبیل وکیل رکنمیل ۔یل وتیل سجیل ےنیل  نیل ےکیل رکنم تیل رپیل  اہظِ،یل ان، یگضیل ایکیل وہیل ربییل  ذلہمیل وہیل ایگیل 

ےنیل وپاھچ۔یل   و،یل سجیل ےنیل  نیل وکیل اندنسپیل ایکیل یل وہیل یھبیل چبیل ایگ۔یل رگمیل  ویل  نیل رپیل ، یضیل وہیل  یل  و،یل ریپوییل رکےنیل اگلیل ۔احصہبیل 
ںیہنیل یل بجیل کتیل ہکیل وہیل امنزیل :  یل  ہیل رکںی؟یل آیل پیل ؐیل ےنیل رفامایرھپیل بجیل   ےسیل اکحمیل یل جلیل دو،یل آےئیل وتیل ایکیل مہیل  نیل ےسیل گنج

 26"ڑپےتھیل ، ںی
یل  سیل رپیل دلیلیل ےہ۔یل یل رضحتیل  وبرکبیل دصقییل   افلخءیل ، دشنییل  و،یل در ریل احصہبیل رک میل   ،اشدیل  جلیل رطزیل لمعیل یھبیل 

یل یہیل رطحیل جلیل  کییل آدیمیل وہںیل ۔۔۔یل ںیمیل یبنیل رکمی!  ےیل ولنر"رفام ےیل ےھت مھاا،ییل 
جلیل عبتمیل وہںیل ملسو هيلع هللا ىلص ںیمیل ی 

یل یل اکن ےنیل و الیل ںیہنیل وہںیل یل ۔وسیل  رگیل متیل  ےھجیل یل لصیل رپیل د وھکیل وتیل ریمییل  اعتنیل رکویل  و،یل  رگیل اب لیل رپیل د وھکیل وتیل وکیئیل اینیل ، ہتس
 27" ےھجیل د،تسیل رکو

ےنیل بجیل بصنمیل الختفیل اھبنسالیل  و،یل وع میل وکیل ہبطخیل داییل وتیل  سیل ںیمیل آپیل ےنیل و حضیل وط،یل رپیل ہییل ایبنیل  رضحتیل رمعیل 
 رگیل ںیمیل  ےھچیل  وصولںیل رپیل "الرتیل وہیل اتکسیل ےہ۔یل وہیل رفام ےیل  ںیرفاماییل ہکیل  ہیل وتیل وہیل  و،یل  ہیل یہیل وکیئیل  و،یل  استحبیل ےسیل اب

یل ،وہںیل وتیل ریمییل  دم دیل رپیل رمکیل ہتسبیل ،وہیل  و،یل  رگیل رب یل رطزلمعیل  ایتخ،یل رکوںیل وتیل  ےھجیل دیساھیل رکو۔یل ےسجیل  ینپیل  اقمئیل 
وقتیل جلیل ڈنمھگیل ےہیل ریمےیل زندکییل زمکو،یل ےہیل  و،یل  ویل زمکو،یل ےہیل ریمےیل زندکییل اطوتق،یل یل ےہ۔یل ںیمیل اطوتق،یل ےسیل 

یل رکیل یہیل یل  نئمطیل وہیل اتکسیل وہں۔یل اہجدیل ویل گنجیل ےسیل  تلفیل وقیمیل ذ تیل یل جلیل ببسیل ےہیل  و،یل دبجل،ینںیل یل زمکو،یل جلیل لصیل ےل
یکیل  اطتعیل یل رکوںیل ملسو هيلع هللا ىلص ےکیل ےھچیپیل اجانیل ربابدییل  و،یل دخ یل یکیل ام،یل جلیل ومبجیل یل ےہ۔یل  رگیل ںیمیل  ہللیل  و،یل یل  ہللیل ےکیل ،وسلیل 
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ےسیل  اکن،یل رکیل دو۔یل  یسییل صا تیل وتیل متیل ریمییل  اطتعیل رکویل  و،یل  رگیل ںیمیل  اسییل یل یل  ہیل رکیل وکسںیل وتیل متیل ریمییل دہ ایتیل یکیل لیمعتیل 
 28"ںیمیل ریمےیل مکحیل یکیل اپدنبییل متیل رپیل رفضیل ںیہنیل ےہ

 :رضحتیل اعمذیل نبیل لبجیل ےنیل اشمیل ےکیل رمکح نیل یل ےکیل د،اب،یل ںیمیل  یچلییل یکیل تیثیحیل ےسیل اطخبیل رک ےیل وہےئیل رفامای
امہ، یل رمکح نیل مہیل یہیل ںیمیل ےسیل ےہیل ۔یل  رگیل ہییل امہ،ےیل د،ایمنیل یل  ہللیل یکیل اتکبیل ویل ربمغیپیل یکیل تنسیل یل رپلمعیل رکےیل اگیل "
 ےسیل رمکح نیل یل یکیل تیثیحیل ےسیل میلستیل رک ےیل ، ںییل ےگیل نکیلیل  رگیل وہیل  اسییل  ہیل رکےیل یل وتیل مہیل  ےسیل زعمولیل رکیل دںییل یل مہ
 29"ےگ

یل  یل ولنرںیل وکیل اخمبطیل رکےکیل رفامای  کییل رمہبتیل رضحتیل رمعیل نبیل  اطخلبیل   رگیل متیل ریمےیل :"ےنیل دو، نیل اطخبیل 
یل وتیل ایکیل رکویل ےگ؟یل  کییل احصیبیل  یل  و،یل دنلبیل آو زیل ےسیل اہک  دن،یل وکیئیل یجکیل د وھکیل  مہیل  ینپیل ولت ،وںیل یکیل : ڑھکےیل وہےئیل 

یل سجیل ےنیل رمعیل یکیل ،اعاییل ںیمیل یل  ہللیل جلیل رکشیل ےہ: ےنیل رفامای داھ،یل ےسیل یل  ےسیل دیساھیل رکںییل ےگ۔یل  سیل رپیل رضحتیل رمعیل 
 30"   ےسیل  رف دیل وکیل ،اھکیل یل ےہیل  ویل  سیل یکیل یجکیل وکیل  ینپیل ولت ،وںیل یکیل داھ،یل ےسیل دیساھیل رکیل ےتکسیل  ںی

ملسمیل رکفمنییل یل ےکیل زندکییل رمکح نیل ہقبطیل جلیل احمہبسیل  السیمیل  وصلیل رمکح ینیل جلیل زجویل ےہ۔وہیل  استحبیل ےکیل لمعیل وکیل یل یل یل یل یل یل یل یل 
ییل رق ،یل دےتییل ےھت۔الثمیل  اممیل امو،دییل ےکیل زندکییل رسرب ہیل ،ایتسیل یکیل ذہمیل د ،ینںیل ںیمیل ےس کییل ذہمیل د ،

یل وہیل دنییل یکیل افحتظیل رکںییل ۔دعلیل و اصن یل وکیل اقمئیل رکںییل ۔یل اہجدیل وکیل  رمکح ونںیل ےکیل رف ضئیل ںیمیل اشلمیل ےہیل ہکیل 
اج،ییل ،ںیھک۔یل دحودیل  ہللیل جلیل افنذیل رکںی۔نیقحتسمیل وکیل واظفئیل اطعیل رکںییل  و،یل  وم،یل وکحتمیل یکیل ڑکییل رگن ینیل 

 : نیل ےیکیل  ںییل ۔یل وہیل ےتھکلیل  ںیرکںی۔یل  وھنںیل ےنیل  امتمیل ےکیل دسیل رف ضئیل ایب
حفظ الدنی ، قطع اْلصَم بْي المتنَز عْي، محَيت البيضۃ، اقَمۃ اْلدود، حتصْي  
الثغور، جہَد ِم عَئد اَلسلم، جيَبۃ الفیئ والصدقَت ، تقدری العطََي، استکفَ ء 

 31۔اَلفتَ، تصفح  اَلحوال
یل ویل لوصحالتیل جل ماظتمیل ویل نیقحتسمیل یل ےکیل واظفئیل دنییل یکیل افحتظیل ویل دعلیل ویل  اصن ویل  نمیل ویل  امنویل ظفحتیل تنطلس" 

 "ویل اقلبیل امعلیل یل وکحتمیل جلیل رقت،ویل  وم،یل تنطلسیل یل رپیل ڑکییل رگن ین۔یل اہجدیل ویل دحودیل ویل زعتری تیل یل جلیل افنذیل 
اظنمیل  کلملیل وطیسیل یل یھبیل یل وکحیتمیل  ، نیکیل ےکیل ےیلیل  استحبیل ےکیل اقلئیل  ںی۔یل  نیل ےکیل ایخلیل ںیمیل یل یل یل رشیعیل یل  اکحمیل یکیل 

یل  و،ایقیل میل دعلیل یل رسرب ہیل وکح یل وہیل دلمع ،ییل  یل ہکیل  تمیل یل ےکیل الزیمیل  و،یل دقممیل یل رف ضئیل یل  ںی۔یل  نیل ےکیل ےیلیل الزمیل ےہیل 
 اشمو،تیل یل یل وکیل  ایتخ،یل رکںی۔یل  یسیل رطحیل دخ یل وخیفیل ےکیل اسھتیل یل اقلبیل امعلیل جلیل رقت،یل یھبیل  نیل یکیل ذہمیل د ،ییل ےہیل ۔ نیل 
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 32رپیل الزمیل ےہیل ہکیل وہیل امعلیل  و،یل ،اعاییل یکیل رگن ینیل رکںی۔
نیل ےکیل رف ضئیل ںیمیل اشلمیل ےہ۔یل  نیل ےکیل ایخلیل ںیمیل یل ہکبجیل  اممیل  وبیل ینفسیل ےکیل اطمقبیل  استحبیل جلیل لمعیل رمکح یل 

یل  نیل وکیل  صامکیل ےکیل ےیلیل الزمیل ےہیل دحودیل  ہللیل وکیل اقمئیل ،انھک۔یل لصیل د ،وںیل ےکیل وقحقیل کیھٹیل یل کیھٹیل قیقحتیل رکیل ےکیل 
یل  و،یل وع میل یکیل اکشایتیل وکیل قیقحتیل ےکیل دعبیل  دول ان۔یل اصحلیل رمکح ونںیل یل ےکیل دوتس،یل  لمعلیل وکیل زدنہیل ،انھکویل ملظیل وکیل ،وانکیل 

33میل ےکیل اطمقبیل ولنرںیل وکیل  اطتعیل جلیل مکحیل دانییل  و،یل تیصعمیل ےسیل ،وانک۔،عفیل رکان۔یل  ہللیل ےکیل  اکح

 

یل یل یل  ےنیل ،ایتسیل دمہنییل ےکیل ملسو هيلع هللا ىلص امہ،ییل ات،خییل رمکح نیل ےقبطیل ےکیل  استحبیل یکیل یئکیل اثمںیلیل وم ودیل  ںی۔یل یبنیل رکمییل یل یل یل یل یل یل یل یل 
دمہنییل ںیمیل  السیمیل ،ایتسیل ےکیل ایقمیل ےکیل دعبیل وخدیل ملسو هيلع هللا ىلص ایقمیل ےکیل دعبیل  سیل  رمیل وکیل وصخیصیل وتہجیل دی۔یل یبنیل رکمییل 

یل ابز ،یل رشتفییل ےلیل ےئگوتیل آپیل ےنیل ہلغیل جلیل اعمیشیل  و یل آپیل ؐ یل رگن ینیل رفام ےیل ےھت۔ کییل رمہبتیل  ،یل کلایسیل  وم،یل یکیل 
 کییل  ابن،یل داھکییل ۔یل آؐپیل ےنیل  سیل ےکیل  دن،یل اہھتیل ڈ الیل وتیل  سیل ںیمیل یمنیل وسحمسیل وہیئیل یل آپیل ےنیل دجلنیل د ،یل ےسیل رفاماییل 

رھپیل  سیل وکیل  ورپیل ویکںیل یل ہکیل ہییل ایکیل ےہ؟یل  سیل ےنیل  و بیل داییل ہکیل ہییل اب،شیل ںیمیل گیھبیل ایگیل ےہیل ۔یل آؐپیل ےنیل رفاماییل ہک
 : ںیہنیل ایکیل اتہکیل رہیل صخشیل وکیل رظنیل آےئ۔یل رھپیل رفامای

 34۔َل تغش بْي المسلمْي ، ِم غشنَ فلیس منَ
املسمونںیل ےکیل ابیمہیل اعمالمتیل ںیمیل دوھہکیل دیہیل ںیہنیل وہینیل اچےیہ۔یل سجیل ےنیل ںیمہیل دوھہکیل داییل وہیل مہیل ںیمیل "

 "ےسیل ںیہن
یل ،وسلیل  ہللیل  رضحتیل  وبیل دیمحیل اسدعییل  یل  کییل اب، یل ینبیل میلسیل یل ملسو هيلع هللا ىلص ےسیل ،و تییل ےہیل ہکیل  یل  یل  ےنیل  کییل صخشیل وک

ےکدصاقتیل ووصلیل رکےنیل ےکیل ےیلیل  انپیل اعلمیل رقم،یل رکیل ےکیل ،و  ہیل رفامای۔یل بجیل وہیل املیل ووصلیل رکیل ےکیل ولاٹیل وتیل 
ہیل دصاقتیل آؐپیل ےنیل ،وقمیل جلیل اسحبیل بلطیل ایکیل ۔یل  سیل رپیل وہیل ےنہکیل اگلیل ہکیل ہییل وتیل آپیل جلیل املیل ےہ۔یل ینعییل ووصلیل دش

 :  ںییل  و،یل ہییل  ےھجیل دہہییل المیل ےہ۔یل ہییل نسیل رکیل آپیل تخسیل ےصغیل وہےئیل  و،یل رفامای
 فہل جلست یف بيوت ابيک وامک یتح اتتيک حديتک ان کنت صَدقَ۔

مھاا،ےیل "
 رگیل متیل  ےنپیل  سیل دوعےیل ںیمیل ےچسیل وہیل وتیل متیل ویکںیل  ہیل  ےنپیل امںیل ابپیل ےکیل رھگیل ےھٹیبیل ،ےہیل ہییل دہہییل و ںییل ی 

 "اپسیل آاجاتیل ؟یل 
 35یل ہبطخیل  ،اشدیل رفاماییل سجیل ںیمیل آؐپیل ےنیل  سیل لمعیل یکیل تخسیل مذتمیل رفامیئ۔رھپیل آؐپیل ےنیل  کی

 ےکیل دو،یل الختفیل ںیمیل ی نیل ےسیل ھچکیل  رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل  استحبیل یکیل  کییل اثملیل ہییل یھبیل ےہیل ہکیل یل رضحتیل رمعیل 



 

 851 ۲۱۰۲ ویل  والیئ۔دربمس۲امش،ہیل ۳دلجیل یل  والعلم
 

یل  سیل وکیل رضحتیل رمعیل  یل  و، یل  یل ۔ کییل اچد،یل وخدیل یھبیل ،یھکیل  اچد،وںیل جلیل ہفحتیل آای ےنیل احصہبیل رک میل ںیمیل میسقتیل رکدای
یل  و، نیل ےکیل مسجیل رپیل  یسیل اچد،یل یکیل ضیمقیل یھت۔یل  اچکنیل املسنیل اف،یسیل یل ۔رضحتیل رمعیل   ہبطخیل دےیل ،ےہیل ےھتیل 

ویکں؟یل : ےنیل د،ایتفیل ایکیل  و ہللیل مہیل آپیل یکیل ابتیل ںیہنیل ںینسیل ےگیل ۔یل رضحتیل رمعیل : ڑھکےیل وہےئیل یل  و،یل ےنہکیل ےگل
 کییل یل ےکیل ےلہپیل ہییل اتبےیئیل ہکیل املیل تمینغیل یل ںیمیل  ویل ینمییل اچد،ںییل آیئیل  ںییل ۔ نیل ںیمیل ےسیل یل بجیل رہیل :  وھنںیل ےنیل اہک

یل  یل ےسیکیل  ںی؟یل  یل اچد،ںییل  یل  یل یہیل آیئیل ےہیل وتیل آپیل ےکیل مسجیل رپیل دو یل  کییل اچد،یل  ےنیل  ےنپیل ےٹیبیل یل  رضحتیل رمعیل 36ےصحیل ںیمیل 
رضحتیل دبع ہللیل یل ےسیل نر یہیل یل دول یئیل ہکیل دورسییل اچد،یل یل  نیل یکیل ےہیل ۔یل ےسجیل  نیل ےکیل ابپیل ےنیل  نیل ےسیل امگنیل ایلیل اھت۔یل 

 37یل رکںییل ےگ۔اہںیل  بیل رفامےیئیل ۔یل مہیل ںینسیل ےگ۔یل  و،یل  اطتع: بتیل املسنیل اف،یسیل وبےلیل یل 
یل یل یل یل  یل رضحتیل رمعیل یل یل یل یل یل یل یل یل  یل ولنرںیل وکیل  ینپیل ڑلویکںیل جلیل اکنحیل رک ےیل وتقیل زایدہیل رہمیل یل   یسیل رطحیل ہبطخیل ےکیل دو، نیل بجیل  ےنیل 

یل ےنیل  ںیھنیل ربرسیل ربنمیل وٹجلیل  و،یل اہک یل ےنیل !  ےیل رمع: نیعتمیل رکےنیل ےسیل عنمیل ایکیل وتیل  کییل وع،تیل  بجیل  ہللیل اعتٰیلیل 
 یکیل دحتدییل جلیل ویکںیل رکیل لصیل صا لیل ےہ؟یل ہییل نسیل رکیل رضحتیل رمعیل زایدہیل رہمیل ، ےنھیل ےسیل ںیہنیل ،وجلیل یل ےہیل وتیل آپیل یل وکیل  سیل 

 38ےنیل  ینپیل ابتیل ےسیل ، وعیل رکیل ایل۔
یل یل یل یل یل یل یل   السیمیل ات،خییل ںیمیل رمکح نیل ےکیل  استحبیل ےکیل اجزئیل وہےنیل یکیل  کییل  و،یل دلیلیل ہییل ےہیل ہکیل  کییل رمہبتیل  کییل یل یل یل یل یل یل یل یل 

ھتیل یہیل  و،یل تہبیل  ہللیل ےسیل ڈ،ویل ۔یل اس!  ےیل رمعیل : وکیل اخمبطیل رکیل ےکیل اہک صخشیل ےنیل رھبےعمجمیل ںیمیل رضحتیل رمع
: ےنیل رفامای سبیل رکویل تہبیل وہیل ایگ۔یل رضحتیل رمعیل : ھچکیل اہک۔یل صارضنییل ںیمیل ےسیل  کییل صخشیل ےنیل  ےسیل ،وجلیل  و،یل اہک

 39 ےسیل ےنہکیل دویل ۔یل  رگیل ہییل ولگیل  ہیل ںیہکیل ےگیل وتیل ہییل ےبیل رصم یل  ںییل  و،یل مہیل  ہیل امںینیل ےگیل وتیل مہ۔
لیل ویل  باببیل یکیل سرہتسیل رای،یل رکےکیل بجیل یسکیل وکیل اعلمیل رقم،یل ایکیل رک ےیل ےھتیل وتیل  سیل ےکیل ام رضحتیل رمعیل اف،وقیل یل یل یل یل یل یل یل 

یل ےسیل ےلیل  یل  س یل ،مق یل ز دئ یل  یل وت یل وہات یل  اضہف یل صا تیل ںیم یل امیل یل یک یل  س یل دو، ن یل  س یل  رگ یل ےتیلیل ےھتیل رھپ ،ھک
 سیل ےکیل العوہیل  وھنںیل ےنیل امتمیل امعلیل وکیل مکحیل دےیل ،اھکیل اھتیل یل ہکیل وہیل جحیل ےکیل ومعقیل رپیل صارضیل وہںیل ۔یل وہیل 40ےتیلےھت۔

یسکیل یل وکیل یسکیل اعلمیل ےکیل اب،ےیل ںیمیل یل وکیئیل اکشتییل وہیل وتیل وہیل امتمیل ولنرںیل یکیل وم ودیگیل ںیمیل  العنیل رک ےیل ےھتیل ہکیل  رگیل 
 41ایبنیل رکے۔یل انچہچنیل  سیل وتقیل  ویل یھبیل اکشتییل وہیتیل یل قیقحتیل ویل شیتفتیل ےکیل دعبیل  سیل جلیل  ز ہلیل ایکاجاتیل اھت۔

یل یل ہکیل آپیل ےکیل اعلمیل ےنیل  ےھجیل ےبیل وصق،یل یل وسیل وکڑےیل یل یل یل یل یل   کییل دہعفیل امتمیل امعلیل عمجیل ےھتیل وتیل  کییل صخشیل ےنیل  ھٹیل رکیل اہکیل 
ےنیل  سیل وکیل مکحیل داییل ہکیل و ںییل عمجمیل ںیمیل اعلمیل وکیل یل وسیل وکڑےیل اگلےئ۔یل رضحتیل رمعویل نبیل   ام،ےیل  ںی۔یل رضحتیل رمع

 ےنیل رفاماییل یل نکیلیل ہییل ںیہنیل وہیل اتکسیل ہکیل ںیمیل زلممیل ےسیل  ےنیل اہکیل ہکیل ہییل یل  رمیل امعلیل رپیل رگ ںیل وہیل اگیل ۔یل رضحتیل رمعیل   اعلصیل 
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 42 اقتنمیل  ہیل ولں۔یل 
مھاا،ےیل یل  ےنپیل اپسیل آےنیل و ےلیل ووفدیل ےسیل وپاھچیل رک ےیل ےھت رضحتیل رمعیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل 

یل ی  یل  ریمیل  اسییل ےہ؟یل ایکیل وہ یل ہکیل اہمت،  یل 
امیب،وںیل یکیل ایعدتیل رکاتیل ےہ؟یل ایکیل وکیئیل الغمیل امیب،یل وہاتیل ےہیل وتیل وہیل یل  سیل یکیل ایعدتیل وکیل اجاتیل ےہ؟یل یل وہیل زمکو،یل ےکیل اسھتیل 
 اسییل ولسکیل رکاتیل ےہ؟یل وہیل وسکیبںیل ےکیل د،و زوںیل رپیل ےنھٹیبیل ںیمیل  ینپیل کتہیل وتیل وسحمسیل ںیہنیل رکاتیل ؟یل  رگیل  و بیل یفنیل یل 

 43ولعممیل وہیل اجاتیل ہکیل وہیل  نیل دہ ایتیل یکیل الخ یل و،زییل رکاتیل یل ےہیل وتیل  ےسیل وف، یل زعمولیل رکیل داییل اجاتیل اھت۔ںیمیل اتلمیل  و،یل 
یل یل یل یل  جلیل ایبنیل  ےنیل یہیل  استحبیل جلیل اباقدعہیل ہمکحمیل اقمئیل یل ایک۔ نبیل دعسیل  ضعبیل وم،نیخیل یکیل ، ےئیل ںیمیل یل رضحتیل رمعیل اف،وقیل یل یل یل یل یل یل یل یل 

 44یل نبیل یل ک ہبیل وکیل رقم،یل رفامای۔یل ےنیل ابز ،یل یکیل رگن ینیل ےکیل ےیلیل یل دبع یل ہلل ےہیل ہکیل یل رضحتیل رمعیل اف،وقیل 
یل رضحتیل رمعیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل  یل ےکیل ایبنیل ےکیل اطمقبیل  یل  و،یل اقیضیل  وبیل یلعییل  ےنیل اجاجبیل بستحمیل رقم،یل رفامےئ۔یل وہشم،یل   املو،دییل 

وکیل دہعیل اف،ویقیل ںیمیل یل  استحبیل جلیل یل رسرب ہیل انباییل ایگیل اھت۔فلتخمیل وصوبںیل  و،یل العوقںیل  احصیبیل دمحمیل نبیل ہملسمیل  اصن،ییل 
بو ںیل یل یکیل رگن ینیل ےکیل العوہیل رضحتیل رمعیل اف،وقیل یل ےکیل دو،ےیل  و،یل وصابیئیل یل و سب

وخدیل یھبیل  استحبیل جلیل رفہضییل یل  یعلضیل محب 
 45رسیل  اجنمیل داییل رک ےیل ےھت۔یل 
ےنیل یھبیل  ےنپیل دو،یل ںیمیل  استحبیل ےکیل لمعیل وکیل ینیقییل انبےئیل ،اھک۔آپیل امعلیل ےکیل  امعلیل ویل  رضحتیل امثعنیل ینغیل 

جحیل ےکیل ومعقیل رپیل یل امتمیل امعلیل وکیل یل  استحبیل رپیل ڑکییل رظنیل ،ےتھکیل ےھت۔،اعاییل ےکیل صاالتیل ےسیل ابربخیل ،اہیل رک ےیل ےھت۔
عمجیل رک ےیل یل  و،یل سجیل اعلمیل ےکیل الخ یل یل اکشتییل شیپیل وہیتیل یل  سیل یکیل اقیقحتتیل یل رکیل ےکیل وف،ییل وط،یل رپیل  ز ہلیل رفام ے۔یل 

 آپیل جلیل رفامنیل ےہ۔
 ےھجیل ولعممیل ےہیل ہکیل ضعبیل امعلیل ےبیل وہجیل ولنرںیل رپیل زایدیتیل رک ےیل  ںییل ویل  سیل ےیلیل اعمیل  العنیل یل ےہیل ہکیل یسکیل وکیل ھجمیل "

یل ایبنیل رکے۔یل ںیمیل جللمیل دت ،کیل رکےکیل ےسیل اییل ریمےیل یسکیل اعلمیل  ےسیل وکیئیل اکشتییل وہیل وتیل وہیل جحیل ےکیل ومعقیل رپیل 
 46"ولظممیل وکیل  سیل جلیل لصیل دالؤںیل اگ
وکیل رصبہیل یکیل وکحتمیل ےسیل زعمولیل ایکیل ایگیل اھت۔یل  نبیل  ھیل وکیل  وبیل ومٰیسیل  رعشییل 91لمعیل  استحبیل ےکیل ےلسلسیل ںیمیل یہیل 

ہیل یل رتیکیل وھگڑ یل اھتیل  و،یل اچسیلیل رچخیل  نیل جلیل یکیل وس ،ییل ںیمیل  کییل دمع  ریثیل جلیل ایبنیل ےہیل ہکیل  کییل اب،یل  وبیل ومیسیل  رعشییل 
وقلیل ویل ! اسامنیل ےیلیل اجیل ،ےہیل ےھتیل ہکیل  کییل صخشیل ےنیل ڑبھیل رکیل  نیل یکیل ابگیل ڑکپیل یلیل ۔یل وس لیل ایکیل یل ہکیل  ےیل  وبیل ومٰیس

لعفیل یل ںیمیل  انتیل اضتد؟یل آپیل ںیمہیل وتیل دیپلیل یل ےنلچیل جلیل وث بیل صا لیل رکےنیل یکیل نیقلتیل یل رفام ےیل  ںییل  و،یل یل وخدیل دمعہیل رتیکیل 
وکیل  سیل رپیل ہصغیل آایگیل  وھنںیل ےنیل ابگیل ڑکپےنیل و ےلیل وکیل یل  ؟یل  وبیل ومٰیسیل  رعشیوھگڑےیل یکیل وس ،ییل رک ےیل  ںییل 
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وکیل وف، یل  ےکیل اپسیل ےچنہپ۔یل آپیل ےنیل  وبیل ومٰیسیل  رعشی  کییل وکڑ یل دےیل ام، ۔یل ولگیل اکشتییل ےلیل رکیل یل رضحتیل امثعنیل 
 47وکیل یل رصبہیل جلیل و یلیل انبیل دای۔یل  زعمولیل رکیل ےکیل یل  نیل یکیل ہگجیل یل دبعیل  ہللیل نبیل اعرمیل 

ھیل وکیل وکہفیل یکیل والتییل ےسیل ربرط یل رکیل داییل اھت۔یل  نیل یل 08 بیل ونیشیل ےکیل رجمیل ںیمیل آپیل ےنیل ودیلیل نبیل ہبقعیل وکیل رشیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل 
یکیل رقت،ییل لمعیل ںیمیل الیئیل یئگیل نکیلیل بجیل ولنرںیل ےنیل  نیل یکیل یھبیل اکشایتیل ںیکیل وتیل  یکیل ہگجیل دیعسیل نبیل  اعلصیل 

  ںیھنیل یھبیل دکبسوشیل رکیل داییل ایگ۔یل 
لیل ےکیل یل  امعلیل ویل  لاعلیل جلیل  استحبیل یل رفاماییل رک ےیل یھبیل بستحمیل  ٰیلعیل یکیل تیثیحیل ےسیل یل امع   ہفیلیل اہچ،میل رضحتیل یلعیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل 

یل یکیل  ذنم،یل نبیل اج،ودیل و یلیل  رحطصیل ےکیل قلعتمیل بجیل رضحتیل یلعیل .ےھت یل الفحیل ویل وبہبدیل  یل ہکیل ،اعاییل یکیل  وکیل ولعممیل وہ 
یل وتیل  ںیھنیل بلطیل ایکویل رف ضئیل یبصنمیل ںیمیل  تلفیل ربےنتیل یکیل  اجبےئیل زایدہیل رتیل وتقیل ریسیل واکش،یل یل ںیمیل زگ ، ےیل  ںییل 

48ےکیل دعبیل  نیل وکیل زعمولیل رکیل دای۔یل اقیقحتتیل رکو ںیئیل  و،یل  سیل 

 

یل یہیل  نیل وکیل قلطمیل  انعلتینیل شخبیل رکیل  استحبیل ےسیل   رغلضیل  السمیل  ےنپیل رمکح ونںیل وکیل یل یلھکیل وھچٹیل ںیہنیل داتییل  ہیل 
ابالرتیل رکیل داتییل ےہ۔یل  نیل یکیل  اطتعیل فر یل  و،یل فر یل  اطتعیل  یہلٰیل ےکیل اسھتیل رشموطیل ےہ۔یل وصب،تیل در ریل یل  نیل 

 :دنسولیییل ےتھکلیل  ںیجلیل احمہبسیل یل و بجیل وہیل اجاتیل ےہ۔ومالانیل دمحمیل  احسقیل 
 وصیلیل وط،یل رپیل یل بستحمیل جلیل رفضیل رگن ینیل یل  و،یل ہہیبنتیل کتیل دحمودیل ےہ۔یل ہلصیفیل اییل زس یل  سیل ےکیل دحودیل  ایتخ، تیل ےسیل 
اخ،جیل ےہ۔یل  سیل رفےضییل یل یکیل  د یگیئیل یل ںیمیل وہیل ،اعاییل  و،یل اکحمیل ےکیل د،ایمنیل  ایتمزیل ںیہنیل رب ےیل اگ۔یل اہیںیل یل کتیل ہکیل وخدیل 

ویل ہہیبنتیل جلیل لصیل  ےسیل صا لیل ےہ۔یل صاالہکنیل رہیل المزمیل وکحتمیل یکیل  ریمیل یل ےکیل الخ یل رشتعییل یل  لاعلیل رپیل یھبیل یل  رتع ضیل 
49رطحیل وہیل یل یھبیل  ریمیل جلیل امتحتیل ےہیل یل  و،یل  سیل جلیل بصنیل وزعلیل یھبیل  ریمیل یل ےکیل  ایتخ،یل ںیمیل ےہ۔یل 

 

یل یل  رقآنیل ویل تنسیل یکیل امیلعتتیل یکیل ،ویل ےسیل وچہکنیل رسرب ہیل ،ایتسیل یکیل تیثیحیل قلطمیل  انعلنیل ںیہنیل ےہ۔ سیل ےیلیل یل یل یل یل یل یل یل یل 
یل ںیہنیل وہیل یتکس۔وہیل ،ای یتیل  وم،یل یکیل  اجنمیل دیہیل ےکیل دو، نیل  سیل ابتیل جلیل اپدنبیل  سیل وکیل  استحبیل ےسیل ابالرتییل صا ل

یل رپیل  ےنھٹیل و ےلیل وس التیل جلیل  انیمطنیل شخبیل  و بیل رف مہیل رکے۔ سیل یکیل  یل رکد ، وہاتیل ےہہکیل  ےنپیل  لاعلیل و
جلیل  وسہیل ہنسحیل  و،یل افلخءیل ملسو هيلع هللا ىلص  اطتعیل فر یل  یسیل وص،تیل ںیمیل نکممیل وہیتیل ےہیل بجیل وہیل لصیل رپیل وہ۔یل یبنیل رکمی

  یسیل  وصلیل یکیل اشندنیہیل رکاتےہ۔یل یل ، دشنییل جلیل رطزیل لمع
 یکیل وہیل امتمیل  صادثییل ابم،ہکیل  ویل ہکیل  ریمیل یکیل رشموطیل  اطتعیل ےکیل وح ےلیل ےسیل و ،دیل وہیئیل  ںییل ملسو هيلع هللا ىلص یبنیل رکمییل 

  سیل  رمیل یکیل اشندنیہیل رکیتیل  ںییل ہکیل یل  السیمیل ،ایتسیل جلیل رسرب ہیل  استحبیل ےسیل ابالرتیل ںیہنیل وہیل اتکسیل ۔رگمیل  استحبیل 
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 ےکیل  اکحامتیل یکیل فرحییل انرفامینیل یل اشلمیل ےہ۔یل ملسو هيلع هللا ىلص لیل ےکیل  و زیل یکیل رش طئیل ںیمیل یل  ہللیل  و،یل  سیل ےکیل ،وس
یل  استحبیل جلیل ایقمیل ےہ۔یل یبنیل   السیمیل ات،خییل  سیل  رمیل یکیل نر ہیل ےہیل ہکیل  السیمیل ،ایتسیل یکیل  کییل الزیمیل وصختیصیل 

والختفیل ، دشہیل  و،یل دعبیل ےکیل  دو ،یل ںیمیل   ےسیل  د ،ےیل اباقدعہیل وط،یل رپیل اقمئیل ےیکیل ےئگیل  ویل  ہیل فر یل ملسو هيلع هللا ىلصرکمی
 استحبیل ےکیل لمعیل وکیل ینیقییل انباییل رک ےیل ےھت۔یل  السیمیل کلایسیل رکفمنییل یل وع میل ہکلبیل وکحیتمیل  ، نیکیل ےکیل ےیلیل یھب

یل  و،یل رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل رف ضئیل ںیمیل  استحبیل ےکیل لمعیل وکیل یھبیل اشلمیل رک ےیل  ںی۔یل  یھبیل ،ایتسیل ویل وکحتمیل 
 وھنںیل ےنیل  سیل  د ،ےیل  و،یل  سیل ےسیل ڑجےیل رف ضئیل وکیل  ینپیل قیقحتیل جلیل وموضعیل انباییل ےہ۔یل  سیل وح ےلیل ےسیل  ویل 

 ایحءیل "ویل  اممیل زغ یلیل یکیل "  الاکحمیل  اطلسلہینیل "  ںییل  نیل ںیمیل  وبیل  نسحلیل یلعیل امو،دییل یکیل یل دنچیل  مہیل بتکیل ںیمہیل رسیمیل آیت
بۃیل یفیل  الالسم"و اممیل  نبیل  ہیمییل جلیل یل " لصفلیل یل یفیل  للمل"ویل  نبیل زحمیل یکیل "  ولعلم و و،یل  نبیل دلخونیل جلیل "،اسۃلیل  لحسب

ہبسیل ےکیل اقلئیل  ںی۔یل دقمہمیل اشلمیل  ںی۔ہییل امتمیل رکفمنییل رسرب ہیل ،ایتسیل  و،یل در ریل وکحیتمیل دہعہیل د ، نیل ےکیل احم
 وہیل یسکیل وکیل یھبیل  استحبیل ےسیل ابالرتیل رق ،یل ںیہنیل دےتییل  ںی۔یل 

رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل  استحبیل  و،یل  و دبیہیل ےسیل ابالرتیل رق ،دانییل  نیل وکیل الدحمودیل  ایتخ، تیل جلیل امکلیل انبیل داتیےہ۔یل یل یل یل یل یل یل یل یل 
دہگن تشیل  ویل ہکیل وکحتمیل سجیل جلیل ہجیتنیل ہییل اتلکنیل ےہہکیل وہیل یل وخدیل وکیل قلطمیل  انعلنیل ےتھجمسیل  ںییل  و،یل وع میل یکیل وقحقیل یکیل 

ےکیل ایقمیل جلدصقمیل ےہیل  سیل وکیل وپ، یل ںیہنیل رکاپ ے۔یل ہکلبیل  سیل ےکیل ربسکعیل ،ایتسیل ںیمیل الاقونتینیل  و،یل ربجیل جلیل دو،یل 
دو،ہیل وہاتکسیل ےہ۔یل یل  سیل جلیل ہجیتنیل اقوننیل یکیل الخ یل و،زییل یکیل وص،تیل ںیمیل وتیل اتلکنیل یہیل ےہیل ہکلبیل  سیل ےکیل اسھتیل اسھتیل یل 

اجاتیل ےہیل  ویل ہکیل وقومںیل ےکیل زو لیل  و،یل دعمیل  اکحتسیل میل یکیل وہجیل اتنبیل اقوننیل  و،یل دعلیل ویل  اصن یل جلیل دورہ یل ایعم،یل اقمئیل وہیل 
 ےہ۔یل 
یل یہیل  نیل وکیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل  یل یلھکیل وھچٹیل ںیہنیل داتییل  ہیل   رغلضیل دجدییل رغمیبیل کلایسیل  اکف،یل ےکیل ربسکعیل  السمیل  ےنپیل رمکح ونںیل وکیل 

قلطمیل  انعلتینیل یل شخبیل رکیل  استحبیل ےسیل ابالرتیل رکیل داتییل ےہ۔یل  نیل یکیل  اطتعیل فر یل  و،یل فر یل  اطتعیل  لہ ٰییل ےکیل 
 اسھتیل رشموطیل ےہ۔یل وصب،تیل در ریل یل  نیل جلیل احمہبسیل یل و بجیل وہیل اجاتیل ےہ۔

 نیل اسزییل جلیل  ایتخ،یل  و،یل اقوننیل ےسیل  ءانثتءیل اقون

یل ،ایتسیل وکیل  رقآنیل ویل تنسیل ےکیل اطمہعلیل ےسیل رمکح ینیل ےکیل  ویل  وصلیل اسےنمیل آ ےیل  ںییل  نیل یکیل ،ویل ےسیل رسرب ہ
 ںی۔یل ذہل یل ملسو هيلع هللا ىلص اقوننیل اسزییل ےکیل  ایتخ، تیل اقلطمیل صا لیل ںیہنیل  ںی۔یل اقوننیل جلعبنمیل دخ یل  و،یل  سیل جلیل ،وسلیل 

 :۔یل وس،ہیل وش،ییل یل ںیمیل  ،اشدیل وہاتیل ےہ السمیل ںیمیل یقیقحیل اقوننیل اسزیل  ہللیل یہیل یکیل ذ تیل ےہ
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ٍء ََفُْكُمٗہْٓ ِاََل ہللاِ  ُت  ۭ۰َوَمَ اْخَتلَْفُتْم ِفْيِہ ِِمْ ََشْ ْ لک َ ْ َعلَْيِہ ََتَ َوِاَلْيِہ  ۭ۰ٰذِلُُكُ ہللُا َريب ِ
 ۰50ُاِنْیُب 
وتیل  سیل سجیل زیچیل ےکیل اب،ےیل ںیمیل یھبیل اہمت،ےیل د،ایمنیل  التخ یل و عقیل وہیل اجےئیل (  نیل وکیل ہییل یھبیل اتبیل دویل ہک) و،یل "

جلیل ہلصیفیل رکانیل  ہللیل یہیل جلیل جلمیل ےہیل ہییل ےہیل  ہللیل ریم یل ،بیل ںیمیل ےنیل  یسیل رپیل رھبوہسیل رکیل ،اھکیل ےہیل  و،یل ںیمیل  یسیل یکیل رط یل 
 "، وعیل رکاتیل وہں

یل   لیل مکحیل  ہللیل یہیل جلیل ےہ۔نجیل  وم،یل ںیمیل  التخ یل وہیل اجےئیل  سیل ےکیل لحیل   سیل آتییل ےسیل اثتبیل وہاتیل ےہیل ہکیل 
ےکیل ےیلیل   لیل  ہللیل جلیل مکحیل ےہ۔املسمونںیل رپیل ہییل الزمیل ےہیل ہکیل  سیل یل یکیل رط یل ، وعیل ایکیل اجےئیل ۔ یسیل ہطقنیل رظنیل یکیل 

 : واضتحیل رک ےیل وہےئ سیل آتییل یکیل ریسفتیل ںیمیل  نبیل رجرییل ربطییل ےتھکلیل  ںی
ن : يقول. النَس فيہ ِم َشء فتنَزعتم بینُك، َفكمہ ا َل ہللا ومَ اختلفتم أ ُيَ  َ ف

 51.ہللا ہو الذي يقيض بینُك ويفصل فيہ اْلُك
یل  و،یل " رقآنیل ںیمیل  نیل ولنرںیل وکیل یل رمگ ہیل رق ،یل داییل ایگیل ےہیل  ویل  ہللیل ےکیل اتبےئیل وہےئیل  وصلیل ویل وق نینیل وکیل ںیہنیل امےتنیل 

 " نیل ےکیل الخ یل اج ےیل  ںی
 : ٰیلیل  ،اشدیل رفام ےیل  ںی یسیل رطحیل وس،ہیل  املدئہیل ںیمیل  ہللیل اعت

ِبْع َاْہَواَٰۗءُُہْ َواْحَذْرُُہْ َاْن ي َْفِتُنْوَك نَعنْ َبْعِض  َل ہللُا َوََل َتت َ َْٓ َاْْنَ ْم مِبَ َوَاِن اْحُُكْ َبْيھَنُ
َل ہللُا ِاَلْيَك  َْٓ َاْْنَ ْيُد ہللُا َاْن ي ُِصْيََبُْم ِبَبْع  ۭ۰َم ََ رُیِ

ل َْوا َفَْعلَْم َاّن َ ْن ََتَ َِ ْم َف اِھِ َ  ۭ۰ِض ُذوُنْ َوِان 
َِس َلٰفِسُقْوَن  َ الن َ ا ِِم   52َكِثْْيً

ےکیل اطمقبیل ےسجیل  ات، یل ےہیل  ہللیل ( مکحیل ویل اقونن)ہلصیفیل رکویل متیل  نیل ےکیل د،ایمنیل  سیل ( رکم،یل مکحیل ےہیل ہک) و،یل 
ےنویل  و،یل ریپوییل ںیہنیل رکانیل  نیل یکیل وخ اشہتیل یکویل  و،یل وہایش،یل ،انہیل  نیل ےسیل ہکیل ہییل ںیہکیل لسھپیل  ہیل دںییل آپیل وکیل  سیل 

لصیل )یکیل یسکیل ابتیل ےسیل سجیل وکیل  ہللیل ےنیل  ات، یل ےہیل آپیل یکیل رط ویل رھپیل  رگیل ہییل رھپےیل یہیل ، ںییل ( لصیل ویل دہ تی)
وتیل نیقییل اجنیل ولیل ہکیل  ہللیل  نیل وکیل التبمےئیل تبیصمیل رکانیل اچاتہیل ےہیل  نیل ےکیل ضعبیل انگوہںیل یکیل اپد شیل ںیمویل ( ویل دہ تی

 "کشیبیل ولنرںیل یکیل  رثکتییل یکپیل دبجل،یل ےہ
یل ہکیل  السیمیل ،ایتسیل ںیمیل رقآنیل وتنسیل ےکیل الخ یل اجیل رکیل اقوننیل ہییل آایتیل  سیل ابتیل یکیل رط یل  اش،ہیل رکیتیل  ںی

اسزییل یکیل  اجزتیل ںیہنیل ےہ۔سجیل وہجیل ےسیل رمکح نیل ہقبطیل وکیل رقآنیل ویل تنسیل ےسیل  ذخیل دشہیل  وصولںیل وکیل دمرظنیل 
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،ھکیل رکیل اقوننیل اسزییل رکینیل وہیل یگ۔یل  نیل ےکیل اپسیل اقوننیل اسزییل جلیل قلطمیل  ایتخ،یل وم ودیل ںیہنیل ےہ۔یل رعمو یل 
یل وکیئیل یھبیل :لیل وکیل ھچکیل ینںیل ایبنیل رک ےیل  ںیملسمیل رکفمیل ومالانیل دمحمیل  دسیل  سیل  وص ہییل  کییل دبیہییل تقیقحیل ےہیل ہکیل 

یل  سیل وتقیل کتیل حیحصیل ونعمںیل یل ںیمیل  السیمیل یل ںیہنیل وہیل یتکسیل یل بجیل کتیل  سیل ےکیل دوتس،یل ںیمیل یل  سیل ومضمنیل جلیل یل  ،ایتسیل 
صالمیل اقوننیل یل اشلمیل  ہیل رکیل ایلیل اجےئیل ہکیل کلبپیل اعمالمتیل ےکیل اب،ےیل ںیمیل یل ہلمجیل رشیعیل یل وق نینیل رہیل ونعیل یکیل اقوننیل 

 53 یسییل  اسسیل یل ویل اینبدیل وہںیل ےگیل یل سجیل ںیمیل یسکیل رطحیل یکیل یل رتمیمیل یل اییل ،دیل دبلیل یل رکانیل نکممیل یل ںیہنیل وہیل اگ۔یل اسزییل یل یک
یل (Jean Bodin)ویل ژنییل وبدنی(Machiavelli)دجدییل رغمیبیل رکفمنییل نجیل ںیمیل اکیمویلیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل  یل   و،یل اھتسمیل یل 
یل وکیل اقوننیل اسزییل جلیل لمکمیل (Thomas Hobbes)اہزب یل  نیل ےکیل زندکییل رسرب ہیل ،ایتسیل  یل  ایتخ،یل اشلمیل  ںییل 

صا لیل وہاتیل ےہ۔یل اقوننیل جلیل عبنمیل دتقم،یل  ٰیلعیل یکیل ذ تیل وہیتیل ےہ۔یل وہیل اسیجیل اچےہیل اقوننیل انبیل اتکسیل ےہ۔ سیل یکیل 
ذ تیل یل اقوننیل ےسیل ابالرتیل وہیتیل ےہ۔یل وع میل وکیل  سیل ےک استحبیل جلیل لصیل صا لیل ںیہنیل وہات۔وہیل سجیل وکیل اچےہیل زسیل  یل یل 

 :زبیل ےتھکلیل  ںیاھتسمیل اہ دےیل اتکسیل ےہیل ویکیل یل یل ہکنیل اقوننیل جلیل عبنمیل  سیل یکیل ذ تیل وہیتیل ےہ۔یل 
No man that hath sovereign power can justly be put to death, or 

otherwise in any manner by his subjects punished.
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یل یل  ےسیل لتقیل یل رکیتکسیل ےہیل  و،یل  ہیل یہیل یسکیل  و،یل ذ،ےعییل " یل  وکیئیل یھبیل  اسننیل سجیل ےکیل اپسیل  دتق ،یل وہیل  سیل یکیل وع میل یل  ہیل وتیل 
 "ےسیل زس یل دےیتکسیل ےہ

یل رغمیبیل رکفمنییل ےکیل ایخلیل ںیمیل اقوننیل اسزییل جلیل ہییل  ایتخ،یل  الصیل وع میل ےکیل اپسیل وہاتیل ےہیل  و،یل وہیل  ےسیل بجیل ہکیل در ر
بختنمیل امندنئیل ہیل وکیل وسپنیل دےتییل  ںی۔یل سجیل وکیل وع میل یکیل وخ اشہتیل ےکیل نیعیل اطمقبیل اقوننیل اسزییل جلیل لمعیل رسیل 

ۃیل رظنیل وکیل ایبنیل رک ےیل وہےئیل  ڈیڈنمیل ربکیل   :ےتھکلیل  ںییل (Edmund Burke) اجنمیل دانییل وہاتیل ےہ۔یل  سیل یل نتقظ 
In all forms of Government the people is the true Legislator: and 

whether the immediate and instrumental cause of the Law be a single 

person, or many, the remote and efficient cause is the consent of the 

people, either actual or implied: and such consent is absolutely 

essential to its validity.
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امتمیل  اسقمیل یکیل وکحوتمںیل ںیمیل وع میل یہیل یقیقحیل اقوننیل اسزیل وہ ےیل  ںی۔یل اقوننیل اسزییل جلیل  ایتخ،یل اچےہیل  کییل رفدیل "
ےکیل اپسیل وہیل یل اییل یل  رف دیل ےکیل اپسیل ۔ سیل یکیل اینبدییل  و،یل یقیقحیل یل وہجیل وع میل یکیل ،اضدنمییل وہیتیل ےہیل اچےہیل وہیل یقیقحیل وہیل اییل 

 "یل ،اضدنمییل  سیل اقوننیل ےکیل  قالقیل  و،یل  اقیل ےکیل ےیلیل تہبیل رضو،ییل ےہونعمی۔ہی
 سپیل یل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل یکیل ، ےئیل ںیمیل یل اییل یل وتیل اقوننیل اسزییل جلیل قلطمیل  ایتخ،یل رسرب یل ہیل ،ایتسیل ےکیل اپسیل وہاتیل ےہیل اییل 
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رھپیل وع میل  سیل  ایتخ،یل وکیل  ےنپیل بختنمیل دشہیل رسرب ہیل ،ایتسیل اییل وکحیتمیل  د ،وںیل وکیل وسپنیل دےتییل  ںی۔یل یلہپیل وص،تیل 
رمکح نیل یل  ویل اچےہیل اقوننیل انبیل اتکسیل ےہیل ۔ سیل رپیل یسکیل مسقیل یکیل وکیئیل ،وکیل وٹکیل ںیہنیل وہیتیل یل وہیل  ویل اچےہیل اقوننیل یل یل ںیم

انبےئیل بجیل اچےہیل  ےسیل یل متخیل رکدےیل اییل دبتلییل رکیل دے۔یل دورسییل وص،تیل ںیمیل یل اقوننیل اسزییل ےکیل لمعیل یل ںیمیل 
 وع میل یکیل ،اضدنمییل  و،یل وخونشدییل جلیل ایخلیل ،انھکیل یل رمکح نیل ےکیل ذہمیل وہاتیل ےہ۔یل 

یل اقوننیل اسزییل ےکیل وح ےلیل ےسیل دجدییل رغمیبیل یل ہطقنیل رظنیل ےسیل ابم لیل فلتخمیل  ںی۔یل  السمیل ںیمیل یل  السیل یل یل یل یل یل یل یل یل  یمیل امیلعتتیل 
یل یکیل اشنمءیل وہیتیل ےہیل  ہیل یہیل وع میل یکیل وخ اشہتیل ۔یل  السمیل ںیمیل  رگہچیل یل رمکح نیل وکیل  اقوننیل اسزییل جلیل عبنمیل  ہیل وتیل رمکح نیل 

۔یل رقآنیل ویل تنسیل یکیل ،ویل اقوننیل اسزییل ےکیل  ایتخ، تیل صا لیل وہ ےیل  ںییل نکیلیل ہییل  ایتخ، تیل دحمودیل وہ ےیل  ںی
ےسیل یل اقوننیل جلیل   لیل عبنمیل  و،یل رسہمشچیل  ہللیل اعتٰیلیل یکیل ذ تیل ےہ۔یل  السیمیل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل  یسیل اقوننیل یکیل ریپوییل 

ےنیل ےطیل رکیل دای۔یل وہیل  رگیل اقوننیل اسزییل رکےیل اگیل یھبیل وتیل یل یھبیل  یہنیل ملسو هيلع هللا ىلص رکانیل وہیل یگیل  ویل  ہللیل  و،یل  یل سیل ےکیل ،وسلیل 
 ،یل  ٰیلعیل ینعییل  ہللیل اعتٰیلیل ےنیل رقم،یل رکیل داییل ےہ۔ وصولںیل وکیل دمرظنیل ،ھکیل یل رکیل رکےیل اگیل نجیل وکیل یقیقحیل دتقم

رقآنیل دیجمیل ںیمیل   ےسیل ولنرںیل وکیل یل  ویل یل  ےنپیل ،بیل یل ےکیل مکحیل رپیل ںیہنیل یل ےتلچ۔ سیل وکیل وھچڑیل رکیل  و،یل ، ہیل  انپ ےیل  ںی۔ نیل یل یل یل یل یل یل یل 
 و،یل افقسیل  ںییل یل  ویل یل  ہللیل ےکیل یل اقوننیل رپیل لمعیل یل 56وکیل یل انگہیل اگ،یل اہکیل ایگیل ےہ۔ ہللیل اعتٰیلیل ےکیل مکحیل ےکیل اطمقبیل یل وہیل ولگیل اظمل

 : ںیہنیل رک ے۔ ،اشدیل اب،ییل اعتٰیلیل ےہ
َك ُُہُ اْلٰفِسُقْوَن  ٰۗى ِ وٰل

َُ َل ہللُا َف َْٓ َاْْنَ ُُكْ مِبَ ْ ََيْ َ  57َوَِمْ َل 
 "ےکیل اطمقبیل  ویل  ہللیل ےنیل  ات، یل ےہیل وہیل افقسیل  ںی( مکحیل ویل اقونن) و،یل  ویل ولگیل ہلصیفیل ںیہنیل رک ےیل  سیل "

یل ےہیل ہکیل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل  و،یل یل  السیمیل امیلعتتیل ںیمیل اقوننیل اسزییل ےکیل  ایتخ، تیل ےکیل  سیل ےسیل ہییل اظرہیل وہات
وح ےلیل ےسیل یل و حضیل اضتدیل اپاییل اجاتیل ےہ۔یل  السمیل اقوننیل اسزییل ےکیل لمعیل وکیل  اسنونںیل یکیل اجبےئیل اخقلیل جلانئتیل یل ےسیل 

یل  سیل یل ےکیل دعبیل  سیل ابت یل رھپیل  یکیل وکیئیل یل  وڑاتیل ےہ۔ رگیل  اسننیل وکیل اقوننیل اسزییل جلیل قلطمیل  ایتخ،یل دےیل داییل اجےئیل وتیل 
یل ویل الفحیل وہیل یگ۔یل یل  اسننیل یل اطتقیل ویل  ایتخ،یل ےکیل  امضتنیل ںیہنیل وہیل یگیل ہکیل  ویل وق نینیل وہیل انبںیئیل ےگیل  یسیل ںیمیل یہیل رتہبییل 
ےشنیل ںیمیل وچ،یل وہیل رکیل یل طلغیل ےلصیفیل یھبیل رکیل اجاتیل ےہ۔ذ یتیل افمد تیل وکیل  امتجیعیل افمد تیل رپیل رتحیجیل دےیل داتییل ےہیل ۔یل  یسیل 

 ،اشدیل یل اب،ییل اعتٰیلیل یل یل یل ےنیلیل یکیل  اجزتیل ںیہنیل دییل ےہ۔ےیلیل اخقلیل جلانئتیل ےنیل  ےسیل امتمیل اعمالمتیل  ےنپیل اہھتیل ںیم
 :ےہ

ن َ َوِاْن ُُہْ  ۭ۰َوِاْن ُتِطْع َاْكََثَ َِمْ یِف اَْلَْرِض يُِضل ُْوَك نَعْ َسِبْيِل ہللاِ  ِبُعْوَن ِاَل َ الظ َ  ِاْن ي َت َ
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ُرُصْوَن   58ِاَل َ َّيْ
جلیل اہکیل امنیل ولیل ےگیل وتیل وہیل ںیہمتیل دخ یل جلیل ، ہتسیل الھبیل دںییل  رگیل متیل  نیل ( رمگ ہیل  ںی) و،یل  رثکیل ولگیل  ویل ز نییل رپیل آابدیل  ںییل "

 "ضحمیل ایخلیل ےکیل ےھچیپیل ےتلچیل  و،یل رنےیل  لکٹیل ےکیل ریتیل الچ ےیل  ںییل ( )ےگ۔یل ہی
دجدییل رغمیبیل رکفمنییل یل یل دتقم،یل  ٰیلعیل اییل دورسےیل وظفلںیل ںیمیل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل یل اقوننیل ےسیل ابالرتیل ےتھجمسیل  ںی۔یل  نیل 

،یل صخشیل  و،یل یل اقوننیل جلیل یل عبنمیل وہاتیل ےہیل ذہل یل  سیل رپیل یسکیل اقوننیل جلیل ےکیل ایخلیل ںیمیل یل وچہکنیل وہیل ،ایتسیل جلیل بسیل ےسیل ابیل  ایتخ
 :ےتھکلیل  ںی(Thomas Hobbes) قالقیل ںیہنیل وہات۔اھتسمیل اہزبیل 

No man that hath sovereign power can justly be put to death, or 

otherwise in any manner by his subjects punished.
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یل یل  ےسیل لتقیل یل رکیتکسیل ےہیل  و،یل  ہیل یہیل یسکیل  و،یل ذ،ےعییل وکیئیل یھبیل  اسننیل سجیل ےکیل اپسیل " یل   دتق ،یل وہیل  سیل یکیل وع میل یل  ہیل وتیل 
 "ےسیل زس یل دےیتکسیل ےہ

یل ںیہنیل داتییل ےہ۔یل  سیل ےکیل زندکییل امتمیل یل  یل ،ایتسیل ںیمیل یسکیل یھبیل  اسننیل وکیل اقوننیل ےسیل ابالرتیل رق ،یل  نکیلیل  السمیل 
ایتسیل جلیل رسرب ہیل یھبیل اعمیل  اسننیل اقونینیل اسمو تیل ےکیل صالمیل  ںی۔یل بسیل رپیل  کییل ےسیجیل اقوننیل جلیل  قالقیل وہیل اگیل ۔،

یل اقوننیل رپیل لمعیل ریپ یل ںیہنیل وہیل اگیل وتیل رھپیل  سیل وکیل یھبیل اعمیل ولنرںیل یکیل رطحیل یل  یل  ولنرںیل ےکیل رب ربیل وہاتیل ےہ۔یل  رگیل وہ
جلیل ہبطخیل ۃجحیل  ولد عیل ںیمیل یل ہییل انہکیل ہکیل یسکیل رعیبیل وکیل ملسو هيلع هللا ىلص اقوننیل ےکیل رہٹکےیل ںیمیل ڑھک یل وہانیل ڑپےیل اگ۔یبنیل رکمییل 

 سیل ابتیل یکیل اشندنیہیل رکاتیل ےہیل ہکیل یل  السمیل 60یل  تلیضیل صا لیل ںیہنیل یسکیل یمجعیل رپیل ویل یسکیل یمجعیل وکیل یسکیل رعیبیل رپیل ویل وکیئ
ںیمیل وکیئیل یھبیل اقوننیل ےسیل ابالرتیل ںیہنیل وہیل اتکسیل ۔یل  یسیل رطحیل بجیل ہلیبقیل ینبیل زخمومیل یکیل  کییل زعمزیل وع،تیل افہمطیل وکیل 

جلیل ہییل  ،اشدیل ہکیل  رگیل  سیل یکیل ہگجیل ریمییل یٹیبیل افہمطیل ملسو هيلع هللا ىلص وچ،ییل یکیل زس یل انسیئیل یئگیل وتیل افس،شیل رکےنیل رپیل یبنیل رکمییل 
یل اج ےیل یل یل ویل  سیل ابتیل جلیل وبثتیل ےہیل ہکیل  السیمیل ،ایتسیل ںیمیل وکیئیل یھبیل رفدیل یھبیل وہیتیل  ے وتیل  سیل ےکیل یھبیل اہھتیل جلٹیل دی 

یل  سیل  اقوننیل ےسیل ابالرتیل ںیہنیل وہاتکسیل ۔یل افلخیل ءیل ، دشنییل جلیل ہییل انہکیل ہکیل  رگیل وہیل طلغیل وہںیل وتیل  نیل وکیل دیساھیل رکیل داییل اجےئیل 
یل یکیل اپ دنبییل رکینیل وہیل یگیل ۔وصب،تیل ابتیل یکیل رط یل  اش،ہیل رکاتیل ےہیل ہکیل  السیمیل ،ایتسیل ےکیل رسرب ہیل وکیل اقوننیل 

در ریل  نیل ےسیل وپھچیل وہیل یگ۔ذہل یل  السمیل  ےنپیل امےننیل و ولںیل ںیمیل ےسیل یل بسیل وکیل رب ربیل اجےتنیل وہےئیل اقوننیل یکیل رظنیل 
ںیمیل رب ربیل اتھجمسیل ےہ۔یل اہیںیل کتیل ہکیل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل یھبیل اقوننیل یکیل  یسیل رطحیل اپدنبییل رکینیل وہیل یگیل  و،یل وہیل 

 کییل اعمیل رفدیل وہاتیل ےہ۔یل اقوننیل ےکیل اسےنمیل  یسیل رطحیل  و دبہیل وہیل اگیل سجیل رطحیل  
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 زس ؤںیل جلیل نیعتیل وافنذیل  و،یل یل فیفخت
یل یل   السیمیل ،ایتسیل ںیمیل زس ؤںیل جلیل افنذیل  رگہچیل رسرب ہیل ،ایتسیل یکیل ذہمیل د ،ییل ےہ و،یل وہیل زس یل وجتزییل یھبیل رکیل اتکسیل یل یل یل یل یل یل یل یل 

ےہ۔یل رگمیل دحودیل  ہللیل یل ےکیل افنذیل ںیمیل وکاتیہیل  و،یل دبتیلییل  سیل ےکیل د رئہیل  ایتخ،یل ےسیل اخ،جیل ےہ۔یل  ہللیل  و،یل  سیل ےکیل 
ےنیل فلتخمیل رج مئیل یکیل  ویل زس ںیئیل رقم،یل رکیل دںییل  ںییل  نیل وکیل انذفیل رکانیل رسرب ہیل ،ایتسیل یکیل ذہمیل د ،ییل یل ملسو هيلع هللا ىلص،وسلیل 

یل وکیل رفضیل ےہ۔یل  ہللیل اعتٰیلیل ےنیل رقآنیل دیجمیل ںیمیل  نیل زس ؤںیل وکیل  ہللیل جلیل لصیل رق ،یل داییل ےہ۔یل  رقآنیل رشیعیل زس ؤںیل 
یل ےہ۔یل  ،اشدیل اب،ییل رق ،یل داتییل ےہ۔یل وس،ۃیل  رقبلہیل ںیمیل  ہللیل اعتٰیلیل ےنیل اقلتیل ےسیل اصقصیل ےنیلیل وکیل رفضیل رق ،یل دای

 :اعتٰیلیل ےہ
ََ ال َِذنْیَ ٰاَمُنْوا ُكِتَب َعَلْيُُكُ اْلِقَصَُص یِف اْلَقْتِٰل  ُ َُي   ۭ۰61َٰيْٓ

 " ےیل  امینیل و ولیل متیل رپیل وتقمولںیل جلیل اصقصیل انیلیل رفضیل ایکیل ایگیل ےہ"
 یسیل رطحیل وس،ہیل ون،یل ںیمیل  ہللیل اعتٰیلیل ےنیل  ینپیل ایبنیل رکدہیل زس یل وکیل دنییل رپیل لمعیل د،آدمیل جلیل اعمہلمیل رق ،یل داییل ےہ۔یل  ،اشدیل 

 : وہاتیل ےہ
َمَ ِمََئَۃ َجْلَدٍۃ  ھْنُ اِِنْ َفَْجِلُدْوا ُك َ َواِحٍد ِم  اِنَيُۃ َوالز َ َمَ َرْاَفٌۃ یِفْ ِدنْیِ  ۭ۰َالز َ ََل اَتُْخْذُُكْ اِھِ و َ

ِخِر ہللاِ  ِمُنْوَن اِبهللِ َواْلَيْوِم اَْلٰ  ۭ۰62ِاْن ُكْنُتْم َُت ْ
 و،یل ںیہمتیل  نیل ےکیل یل ۰زانیل رکےنیل و یلیل وع،تیل  و،یل زانیل رکےنیل و ےلیل رمدیل ںیمیل ےسیل رہیل  کییل وکیل وسیل وسیل وکڑےیل ام،وویل "

اب،ےیل ںیمیل  ہللیل ےکیل دنییل ےکیل اعمےلمیل ںیمیل وکیئیل رتسیل ںیہنیل آانیل اچےیہ۔یل  رگیل متیل  امینیل ،ےتھکیل وہیل  ہللیل رپیل  و،یل 
 "ےکیل دنیل رپایقتمیل 

 السمیل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل ہییل لصیل ںیہنیل داتییل ہکیل وہیل اقوننیل ےکیل اطمقبیل ےطیل رکدہیل زس ؤںیل ںیمیل  ینپیل رمیضیل ےسیل 
د،دییل ، ےنھیل ملسو هيلع هللا ىلص یمکیل یشیبیل رکیل ےکس۔یل اہیںیل کتیل ہکیل یبنیل رکمییل  ےنیل یھبیل یئکیل دقمامتیل ںیمیل رجممیل ےکیل اسھتیل ہ 

یل ےکیل ابو ودیل یھبیل  ہللیل ےکیل ابو ودیل ویل اصبحیل لصیل ےکیل اعم یل رکیل د ےنیل اییل التیفیل یکیل ابتمدلیل وص،تیل وم ودیل وہےن
اعتٰیلیل یکیل رقم،یل رکدہیل زس ؤںیل ےکیل افنذیل رپیل  فر ،یل ایک۔یل دحثییل ںیمیل ایبنیل وہاتیل ےہیل ہکیل  کییل صخشیل ےنیل وفص نیل نبیل 

یل ےنیل  سیل جلیل اہھتیل ملسو هيلع هللا ىلص  ہیمیل یکیل اچد،یل رچ یل۔یل  سیل وکیل ڑکپیل رکیل ،وسلیل  ہللیل  یل  یکیل دختمیل ںیمیل شیپیل ایکیل ایگیل وتیل آپیل ؐ
ریم یل دصقمیل ہییل ںیہنیل ملسو هيلع هللا ىلص  ےیل وہےئیل اہکیل اییل ،وسلیل  ہللیل جلےنٹیل جلیل مکحیل داییل ۔یل وفص نیل نبیل  ہیمیل ےنیل وچ،یل رپیل رتسیل اھک

: ےنیل رفاماییل ملسو هيلع هللا ىلص اھتیل یل ہکیل  سیل جلیل اہھتیل جلٹیل داییل اجےئیل ویل  سیل ےیلیل ںیمیل  ینپیل اچد،یل  ےسیل ہبہیل رکاتیل وہںیل ۔یل یبنیل رکمی



 

 811 دجدیرغمیبیل کلایسیل  اکف،یل جلیل ریستیل وبنؐییل یکیل ،وینشیل ںیمیل زجتاییتیل اطمہعل: رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل  ایتخ، ت
 

افلخےئیل 63متیل ےنیل  ےسیل ریمےیل اپسیل الےنےسیل لبقیل اعم یل ویکںیل ںیہنیل ایک؟یل انچہچنیل  سیل جلیل اہھتیل جلٹیل داییل ایگ۔یل 
اھت۔یل  وھنںیل ےنیل  ےنپیل دو،یل ںیمیل یل رشیعیل زس ؤںیل ےکیل افنذیل ںیمیل وکیئیل وکاتیہیل ںیہنیل ، دشنییل جلیل رطزیل لمعیل یھبیل یہییل 

یل اییل زعمویلیل ےکیل وح ےلیل ےسیل وکیئیل  ایتخ،یل ںیہنیل ،اتھکیل  یل  نیل زس ؤںیل یکیل فیفختیل  یک۔یل ذہل یل املسمنیل رسرب ہیل ،ایتسیل 
 سجیل وکیل  ہللیل اعتٰیلیل ےنیل وخدیل رقم،یل ایکیل ےہ۔

یل یل یل یل یل یل یل یل  یل یل یل یل یل یل  یل اقوننیل جلیل عبنمیل ،ایتسیل جلیل رسرب ہیل وہاتیل ےہیل ذہل یل  سیل ےکیل اپسیل زس یل ےکیل ہکبجیل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل یل ےکیل اہںیل وچہکنیل یل یل یل یل یل یل یل 
افنذیل یل  و،یل یل  سیل یکیل اعمیفیل جلیل لصیل وہاتیل ےہیل ۔یل وہیل سجیل وکیل اچےہیل زسیل  یل یل دےیل اتکسیل ےہیل  و،یل سجیل رجممیل وکیل اچےہیل اعم یل رکیل 

یل  یل اھتسمیل اہزب یل یسکیل اقوننیل یکیل یھبیل رضو،تیل ںیہنیل وہیت۔ یل  سیل ےکیل ےیلیل  سیل وک یل   Thomas)اتکسیل ےہ۔

Hobbes)ےکزندکی: 
Supreme judge of controversies; and of the times and occasions of 

warre, and peace: to him it belongeth to choose magistrates, 

counsellours, commanders, and all other officers, and ministers and to 

determine of rewards and punishments, honour and order.
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ےہیل  ویل انتزاعتیل یل یکیل وص،تیل ںیمیل وگنجیل  و،یل  نمیل یکیل صا تیل ںیمیل ےلصیفیل ( دتقم،یل  ٰیلع)بسیل ےسیل ڑب یل ججیل ویہیل "
یل ویل  زع زیل ویل  یل ویل زس  یل  و،یل در ریل  رسف نیل جلیل انچؤیل  یسیل ےکیل ذہمیل ےہ۔یل زج  یل ویل ہپسیل اسال،یل  رکاتیل ےہ۔یل رٹسجمٹییل ویل وکرلسنزیل 

 " اکحامتیل بسیل  یسیل یکیل اجبنیل ےسیل وہںیل ےگ
یل ،ای یل دےتییل  ںییل نکیلیل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل  رگہچیل رسرب ہ یل جلیل لمکمیل  ایتخ، یل افنذ تسیل وکیل زس ؤںیل ےکیل نیعتیل  و،

 السیمیل ،ایتسیل ےکیل رسرب ہیل وکیل  اسییل لصیل صا لیل ںیہنیل وہاتیل ۔یل رشیعیل دحودیل یکیل ریپوییل ےکیل اسھتیل اسھتیل  سیل وکیل 
 السیمیل ،ایتسیل ےکیل اقوننیل ےکیل اطمقبیل ہلصیفیل رکانیل وہاتیل ےہ۔یل  رگیل یسکیل رفدیل وکیل  السیمیل ،ایتسیل جلیل اقوننیل رجممیل 

ےسیل ہتپیل اتلچیل ےہیل ملسو هيلع هللا ىلص یکیل ریستیل اپکیل یل ملسو هيلع هللا ىلص وہیل  سیل وکیل اعم یل ںیہنیل رکیل اتکسیل ۔یل یبنیل رکمییل یل رہھٹ یل دےیل وتیل رھپ
ہکیل آپیل ےنیل یھبکیل اقوننیل ےکیل اعمےلمیل ںیمیل رفتقییل ںیہنیل یک۔یل  رگیل یھبکیل آپیل ےسیل افس،شیل یکیل یھبیل یئگیل وتیل یھبیل 
آپیل ےنیل  اسییل رکےنیل ےسیل  اکن،یل رکیل دای۔یل ہلیبقیل ینبیل زخمومیل یکیل  کییل زعمزیل وع،تیل افہمطیل وکیل بجیل وچ،ییل رکےنیل رپیل 

یل ےنیل  سیل ہلصیفیل وکیل دب ےنیل ےسیل  اکن،یل رکیل دای۔یل اہھتیل جل ہییل  سلی ےیل ےہیل ہکیل  السمیل ںیمیل یل 65ےنٹیل یکیل زس یل انسیئیل یئگیل وتیل آپیل ؐ
اقوننیل یکیل رظنیل ںیمیل بسیل رب ربیل  ںی۔یل  کییل رجمیل ےکیل ےیلیل رجمومںیل ےکیل فلتخمیل رم بتیل یل ےکیل احل یل ےسیل یل فلتخمیل 

 : زس ںیئیل رقم،یل ںیہنیل یکیل یئگیل  ںی۔ ،اشدیل اب،ییل اعتٰیلیل ےہیل 
َُس   ََ الن َ ُ َُي  َقَبَٰۗى َِل ِلَتَعََرُفْواَٰيْٓ ُاْنٰٰث َوَجَعْلٰنُُكْ ُشُعْواًب و َ ْ َذَكٍر و َ َ  ۭ۰ِاان َ َخلَْقٰنُُكْ ِِم   ِان 
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 66ِان َ ہللَا َعِلْيٌم َخِبْْيٌ  ۭ۰َاْكَرَمُُكْ ِعْنَد ہللاِ َاْتٰقىُُكْ 
یل ایکیل  و،یل اہمت،ییل وقںیمیل  و،یل ! ولنر" ےلیبقیل انبےئیل اتہکیل  کییل مہیل ےنیل متیل وکیل  کییل رمدیل  و،یل  کییل وع،تیل ےسیل دیپ 

دورسےیل وکیل انشتخیل رکویل  و،یل دخ یل ےکیل زندکییل متیل ںیمیل زایدہیل زعتیل و الیل وہیل ےہیل  ویل زایدہیل رپزیہاگ،یل ےہیل کشیبیل دخ یل 
 "بسیل ےسیل ربخد ،یل ےہ(  و،)بسیل ھچکیل اجےننیل و الیل 

یل اسمو تیل  و،یل رب ربییل جلیل اقلئیل ےہ۔یل  ہیل یسکیل رفدیل  و،یل  ہیل یہیل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل اقونینیل احل یل ےسیل ابیقیل  ذہل یل  السمیل 
 میل یکیل  تبسیل  ٰیلعیل ویل ربرتیل اقممیل صا لیل ےہ۔یل وہیل اقوننیل ےسیل ابالرتیل وہیل رکیل وکیئیل ہلصیفیل ںیہنیل رکیل اتکس۔یہییل وہجیل ےہیل وع

ہکیل  السمیل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل ہییل لصیل ںیہنیل داتییل ےہیل ہکیل وہیل وق نینیل یکیل دحودیل ےسیل ابالرتیل وہیل رکیل یسکیل وکیل زس یل دےیل اییل رھپیل 
 یمکیل یشیبیل رکیل دںی۔یل یل رجمیل اثتبیل وہیل اجےنیل  و،یل زس یل جلیل رقت،یل وہیل اجےنیل ےکیل دعبیل  سیل ںیمیل 

رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل البرشموطیل وط،رپیل زس ؤںیل ےکیل نیعتیل  و،یل  نیل ںیمیل فیفختیل اییل دبتیلییل جلیل لصیل اطعیل رکانیل  ہیل فر یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل 
 السیمیل امیلعتتیل ےکیل الخ یل ےہیل ہکلبیل ہییل اعمرشیتیل دعلیل  و،یل اسمو تیل ےکیل ےیلیل یھبیل زرہیل اقلتیل اثتبیل وہیل اتکسیل 

اہوھتںیل ںیمیل ایلیل اجیل اتکسیل ےہیل ۔ہکلبیل اقوننیل جلیل دورہ یل ایعم،یل ےہ۔یل  سیل  ایتخ،یل یکیل دبو تیل  ہیل فر یل اقوننیل وکیل  ےنپیل 
یھبیل اقمئیل وہیل اجاتیل ےہ۔یل رسرب ہیل ،ایتسیل ذ یتیل  رغ ضیل ویل اقمدصیل ےکیل وصحلیل  و،یل یل  رقابیل رپو،ییل ےکیل ےیلیل یھبیل  سیل 

 لصیل وکیل  لامعتلیل رکیل ےتکسیل  ںی۔یل 
 البرشموطیل  اطتعیل 

 صا لیل ںیہنیل ےہ۔یل  سیل جلیل فریل   السیمیل ،ایتسیل ےکیل رمکح نیل ےکیل اپسیل یل البرشموطیل  اطتعیل یل اسیجیل وکیئیل  ایتخ،یل 
ویہیل مکحیل اقلبیل  ابتعیل وہاتیل ےہیل  ویل رقآنیل ویل تنسیل ےکیل د رئہیل ںیمیل ،ہیل رکیل داییل ایگیل وہیل ۔ ویل یل  السیمیل اقوننیل ےکیل الخ یل  

 ہیل وہ۔یل  رگیل ہچیل رقآنیل ویل تنسیل یکیل ،ویل ےسیل رسرب ہیل ،ایتسیل یکیل  اطتعیل  و،یل ریپوییل رپیل تہبیل زایدہیل زو،یل داییل ایگیل ےہیل 
اتمہیل  اطتعیل ویل  ابتعیل جلیل ہییل د رئہیل دحمودیل ےہ۔ہییل مکحیل فر یل بتیل یل 67۔ نیل یکیل  اطتعیل وکیل الزیمیل رق ،یل داییل ایگیل ےہیل ۔

 :کتیل ےہیل بجیل کتیل وہیل تیصعمیل جلیل مکحیل  ہیل دںی۔ویکہکنیل رقآنیل اپکیل ںیمیل  ،اشدیل وہاتیل ےہ
68َوََل يَْعِصْيَنَك یِفْ َمْعُرْوٍف 

 " و،یل وہیل یکینیل ںیمیل ریتییل انرفامینیل  ہیل رکںی"  
 :  ،اشدیل اب،ییل اعتٰیلیل ےہیل 

ا  یَلَ اْلرِب ِ  ْقٰوى َوَتَعََووُنْ ْثِم َواْلُعْدَواِن  ۭ۰َوالت َ ا  یَلَ اَْلِ  ِان َ ہللَا  ۭ۰َوات َُقوا ہللاَ  ۭ۰َوََل َتَعََووُنْ

 69َشِدْيُد اْلِعَقَِ  
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یکینیل  و،یل رپزیہاگ،ییل ےکیل جلومںیل ںیمیل  کییل دورسےیل یکیل دمدیل ایکیل رکویل  و،یل انگہیل  و،یل ملظیل یکیل ابوتںیل ( د وھک) و،یل "
 "وہیل ۔یل ھچکیل کشیل ںیہنیل ہکیل دخ یل جلیل ذع بیل تخسیل ےہںیمیل دمدیل  ہیل ایکیل رکویل  و،یل دخ یل ےسیل ڈ، ےیل ،

نکیلیل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل ےکیل اطمقبیل ،ایتسیل جلیل رسرب ہیل وچہکنیل دتقم،یل  ٰیلعیل وہاتیل ےہیل ذہل یل  سیل یکیل البیل رشموطیل 
 اطتعیل یکیل اجینیل اچےیہ۔یل اقوننیل اسزییل ےکیل  ایتخ، تیل  سیل ےکیل اپسیل وہ ےیل  ںی۔یل وہیل  ےنپیل آپیل ںیمیل قلطمیل 

 سیل ےکیل اپسیل وہ ےیل  ںییل ۔سجیل جلیل الزیمیل ہجیتنیل ہییل اتلکنیل ےہیل ہکیل وہیل  ویل یل  انعلنیل وہاتیل ےہ۔یل امتمیل  ماظتیمیل  ایتخ، ت
یھبیل ہلصیفیل رکےیل اقوننیل انذفیل رکےیل  سیل یکیل  ابتعیل یکیل اجےئ۔یل  سیل جلیل یل انذفیل ایکیل وہ یل رہیل اقوننیل یل البرشموطیل  اطتعیل 

 : ےکیل اطمقب(Thomas Hobbes)ےکیل اقلبیل وہیل اگ۔یل اھتسمیل اہزبیل 
Because the major part hath by consenting voices declared a Sovereign; 

he that dissented must now consent with the rest; that is, be contented 

to avow all the actions he shall do, or else justly be destroyed by the 

rest.
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میل وکیل  سیل ےکیل  لاعلیل رپیل وچہکنیل دتقم، ٰیلعیل وع میل یکیل  رثکتییل یکیل ،اضدنمییل ےکیل دعبیل انچیل اجاتیل ےہیل ۔ذہل یل  بیل وع "
 "، یضیل ،انہیل وہیل اگ۔وہیل  ویل یھبیل رکےیل  سیل رپیل اقعنیل وہیل انیل وہیل اگیل ۔یل وصب،تیل در ریل  سیل وکیل یل زس یل دییل اجےئیل یگ

یل ،ایتسیل یکیل البرشموطیل  اطتعیل  ہیل فر یل  السیمیل امیلعتتیل ےکیل  دجدییل رغمیبیل رکفمنییل یکیل وجتزییل رکدہیل رسرب ہ
تیل الخ یل لقعیل ےہیل ہکیل  اسننیل رہیل  یھچیل انمیفیل ےہیل ہکلبیل ہییل  اسننیل ےکیل اینبدییل وقحقیل ےکیل یھبیل الخ یل ےہ۔یل ہییل اب

 و،یل ربییل ابتیل ںیمیل رسرب ہیل ،ایتسیل یکیل  اطتعیل رکے۔یل  اسییل رکانیل اننکممیل ےہ۔یل البیل رشموطیل  اطتعیل الغیمیل ےکیل 
زرمےیل ںیمیل آیتیل ےہ۔یل  رگیل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل ہییل لصیل اطعیل رکیل داییل اجےئیل وتیل رھپیل وہیل  سیل جلیل د،ہجیل دخ یل ےکیل رب ربیل وہیل 

وکیل یہیل صا لیل ےہیل ہکیل  سیل یکیل البرشموطیل  اطتعیل یکیل اجےئ۔یل یل اجےئیل اگ۔یل ویکہکنیل ہییل لصیل وتیل فر یل اخقلیل جلانئت
مذیبہیل امیلعتیل تیل ےکیل عطقیل رظنیل  رگیل رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل  اکحامتیل یکیل البرشموطیل  اطتعیل وع میل رپیل الزمیل وہاجےئیل 
وتیل رھپیل داینیل یل ںیمیل ملظیل ویل ربربتییل جلیل دو،یل دو،ہیل یل وہیل اجےئیل اگ۔یل ویکہکنیل اطتقیل  و، ایتخ،یل  اسننیل وکیل رسشکیل  و،یل ربکتمیل انبیل 

یل  سیل رپیل دحودیل ویل دویدیل انذفیل  ہیل یکیل اجںیئیل وتیل  سیل جلیل ہجیتنیل دب  ینیل  و،یل  اشتن،یل یکیل وص،تیل ںیمیل یھبیل لکیل داتییل ےہ۔یل  رگ
 : اتکسیل ےہ۔یل یہییل وہجیل ےہیل ہکیل  ہللیل اعتٰیلیل ےنیل رقآنیل دیجمیل ںیمیل  ،اشدیل رفاماییل ےہ

ِفْْيَ    ا َاْمَر اْلُمْْسِ  71ْصِلُحْوَن   ۙ ال َِذنْیَ يُْفِسُدْوَن یِف اَْلَْرِض َوََل يُ ١٥١َوََل ُتِطْيُعْوْٓ
 " و،یل دحیل ےسیل اجتوزیل رکےنیل و ولںیل یکیل ابتیل  ہیل امونیل  ویل کلمیل ںیمیل اسفدیل رک ےیل  ںییل  و،یل  الصحیل ںیہنیل رک ے"

 ےکیل  ،اشد تیل ےسیل ہییل ابتیل و حضیل وہیتیل ےہیل ہکیل  ریمیل یکیل البرشموطیل  اطتعیل املسمونںیل رپیل الزمیل ملسو هيلع هللا ىلص یبنیل رکمییل 
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ںیہنیل ےہ۔یل بجیل کتیل وہیل رقآنیل ویل تنسیل ےکیل د رئہیل ںیمیل ،ہیل رکیل مکحیل دےتییل ، ںییل ےگیل بتیل کتیل یل اقلبیل  اطتعیل  ںی۔یل 
 :  ،اشدیل اب،ییل اعتٰیلیل ےہ

فاکن فھیَ اخذ . دعَان رسول ہللا صِل ہللا عليہ وسلم: نع عبَدۃ نب الصَمت فقَل
وارثۃ یف منشطنَومکرھنَ وعْسان ويْسان  والطَعۃ السمع ان ابيعنَ  یل: علينَ

ًَ عندکم ِم ہللا فيہ ربھَن۔ َل أ ن رتوا کفًرا وباح 72 علينَ وأ ن َلننَزع اَلمر اھلہ ا 

 

ابعدہیل نبیل اصتمیل ےنیل ایبنیل ایکیل ہکیل یبنیل یلصیل  ہللیل ہیلعیل وملسیل ےنیل ںیمہیل الباییل اتہکیل مہیل رہیل صا تیل ےکیل ےیلیل عمسیل ویل "
یل رتحیجیل د ےیل اجےنےکیل ابو ودیل اطتعیل یکیل تعیبیل رکںییل ہکیل ہکیل رنیمیل ویل ربجویل یگنتیل ویل ،امیخیل  و،یل  ےنپیل  ورپیل دورسوںیل وک

 سیل وص،تیل ںیمیل )یھبیل رمکح نیل یکیل  اطتعیل ےسیل ںیہنیل ےلکنویل  و،یل  ہیل  نیل ےسیل ڑگھج یل رکںییل ےگ۔رفاماییل ہکیل فر یل 
ہکیل متیل وکیئیل فرحییل رفکیل  سیل یکیل رط یل ےسیل د وھکویل سجیل ےکیل اب،ےیل ( متیل رمکح نیل یکیل  اطتعیل ےسیل لکیل ےتکسیل وہ
 "ںیمیل اہمت،ےیل اپسیل  ہللیل یکیل و حضیل تجحیل وہ

 تیل ےکیل اطمقبیل یل یل ملسمیل ،ایتسیل یکیل وع میل ےکیل ےیلیل الزمیل ںیہنیل ےہیل ہکیل وہیل رسرب ہیل ،ایتسیل  رغلضیل یل  السیمیل امیلعت
یکیل البرشموطیل  اطتعیل رکںی۔یل وہیل  سیل جلیل فر یل ویہیل مکحیل امےننیل ےکیل اپدنبیل  ںییل  ویل رقآنیل ویل تنسیل ےکیل اطمقبیل وہیل 
ہییل ۔رقآنیل ویل تنسیل یکیل امیلعتتیل ےکیل انمیفیل  اکحامتیل وکیل اماننیل  نیل رپیل الزمیل ںیہنیل ےہیل ہکلبیل  یسییل وص،تیل ںیمیل  نیل وکیل یل 
یل وہیل مکحیل امےننیل ےسیل  اکن،یل رکیل دںی۔یل ہکبجیل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل  ویل ہکیل رمکح ونںیل یکیل البرشموطیل  لصیل صا لیل ےہیل ہکیل 
 اطتعیل ےکیل اقلئیل  ںییل  نیل جلیل ہییل ہطقنیل رظنیل  ہیل فر یل  اسنینیل لقعیل ووعش،یل ہکلبیل  سیل ےکیل اینبدییل وقحیل قیل ےکیل انمیفیل 

 ےہ۔
 اتنجئیل ثحب

یل  یل یل یل یل  یل ،ایتسیل وکیل  ویل یل یل یل یل یل یل یل یل  یل دجدییل رغمیبیل رکفمنییل ےکیل رقآنیل وتنسیل یکیل ،ویل ےسیل رسرب ہ  ایتخ، تیل اطعیل ےیکیل ےئگیل  ںییل وہ
رظنایتیل ےسیل فلتخمیل یل  ںی۔یل  السمیل یل ،ایتسیل ےکیل رمکح ونںیل وکیل  ویل  ایتخ،یل اطعیل رکاتیل ےہیل  نیل ںیمیل  ماظتیمیل  و،یل اقونینیل 
 ایتخ، تیل  رگہچیل اشلمیل  ںییل رگمیل  نیل وکیل قلطمیل  انعلتینیل یسکیل یھبیل وح ےلیل ےسیل صا لیل ںیہنیل ےہ۔یل وہیل رقآنیل ویل 

یفیل  ہیل وتیل اقوننیل اسزییل رکیل ےتکسیل  ںییل  و،یل  ہیل یہیل ،ایتسیل جلیل اظنمیل الچیل ےتکسیل  ںی۔یل ہکبجیل رغمیبیل تنسیل یکیل امیلعتتیل ےکیل انم
یل  ایتخ،یل اطعیل رک ےیل  ںییل ہکلبیل  سیل ےکیل اسھتیل  رکفمنییل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل  ہیل فر یل اقوننیل اسزییل جلیل البیل رشموطیل 
یل  و،یل  ویل  ماظتیمیل  وم،یل ےکیل وح ےلیل ےسیل یھبیل  نیل رپیل وکیئیل دقنغیل ںیہنیل اگل ے۔یل وہیل  ویل اچےہاقوننیل انبیل ےتکسیل  ںی
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رطہقییل جل،یل اچ ںییل انذفیل رکیل ےتکسیل  ںی۔یل  السمیل رمکح ونںیل یکیل البرشموطیل  اطتعیل جلیل  ایتخ،یل یھبیل  نیل وکیل ںیہنیل وساتپنیل 
یل  السمیل رقآنیل  یل ،ایتسیل وکیل قلطمیل  انعلتینیل اطعیل رک ےیل  ںی۔ ہکبجیل  سیل ےکیل ربسکعیل رغمیبیل رکفمنییل رسرب ہ

وکیل رفضیل رق ،یل داتییل ےہیل یل وتنسیل یکیل  اطتعیل وکیل رتحیجیل دےتییل وہےئیل فر یل  سیل وتقیل کتیل رمکح نیل یکیل  اطتع
 بجیل کتیل وہیل یل تیصعمیل جلیل مکحیل  ہیل دے۔یل 

یل یل یل یل یل  رغمیبیل رکفمنییل رسرب ہیل ،ایتسیل وکیل  استحبیل  و،یل زس یل ےسیل ربم رق ،یل دےتییل  ںی۔یل  نیل ےکیل ایخلیل ںیمیل یسکیل وکیل یھبیل یل یل یل یل یل یل یل یل 
ہییل لصیل صا لیل ںیہنیل وہاتیل ہکیل وہیل رسرب ہیل ،ایتسیل ےسیل  و دبیہیل رکیل ےکس۔یل نکیلیل  السمیل ںیمیل وع میل  و،یل صامکیل دوونںیل 

یل  کییل دورسےیل ےکیل  استحبیل جلیل لصیل صا لیل ےہ۔یل رق نیل ویل تنسیل یکیل ،ویل ےسیل رسرب ہیل ،ایتسیل یکیل تیثیحیل وکیل یل یہ
انبئیل دخ ودنییل یکیل یسیل ےہیل سجیل ےکیل اپسیل  دتق ،یل دخ یل یکیل  امتنیل ےہیل سجیل جلیل  سیل وکیل  و بیل دانییل ےہ۔یل رگمیل رغمیبیل 
یل وتیل  سیل کلایسیل رکفمنییل ےکیل زندکییل دخ یل ےکیل دعبیل  سیل داینیل ںیمیل بسیل ےسیل دنلبیل رتیل یتسہیل یل صامکیل وہاتیل ےہ۔یل سجیل وکیل  ہ

ےکیل یسکیل لعفیل رپیل زس یل دییل اجیل یتکسیل ےہیل  ہیل یہیل زعمولیل ایکیل اجاتکسیل ےہیل  و،یل  ہیل یہیل ابزیل رپسیل یکیل اجیتکسیل ےہ۔یل  سیل ےکیل 
اقملبیل  السمیل یل رسرب ہیل ،ایتسیل یل وکیل  ہیل وتیل یل  استحبیل ےسیل ابالرتیل اتھجمسیل ےہیل  و،یل  ہیل یہیل  سیل وکیل یل یل اقوننیل اسزییل جلیل البرشموطیل 

  ایتخ،یل داتییل ےہ۔یل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 811 ۲۱۰۲ ویل  والیئ۔دربمس۲امش،ہیل ۳دلجیل یل  والعلم
 

 

  وح ہلیل اجت
 019ویل ن- السیمیل ،ایتسیل ںیمیل بستحمیل جلیل رکد ،یل ویل یل  د ،ہیل اقیقحتتیل  السیمویل  السمیل آابدویل یل تیل و سییل  مییل یل انزوڈ رٹک:  1

2
: Jean Bodin, Six Books of Commonwealth, Trans: M.J. Toole. Oxford: 

Basil Blackwell, 1996,p:68 

3
: Thomas Hobbes, Leviathan, Ed: W.G. Pagson Smith. Oxford: 

Clarendon Press, 1929,  p:136 
4
:  Ibid, p:150 

 9: 91 و کلمل: 5
 99: 98 ہنحتمملویل : 6

 99: 91 الرسء: 7

بعۃیل ٰیفطصمیل : 8  981ءویل 9199اقرہہوو، بغیل  اہفصینیل ویل  وبیل  اقلمسیل نیسحیل نبیل دمحمویل  اممویل  رفملد تیل یفیل رغبییل  رقلآنویل ہبتکمیل ویل مطی

 9: 91 وبکنعلتویل : 9
 9: 91 رشحلویل : 10
ایحءیل  ال،اشدیل و اجلعمیل  حیحصلواتکبیل  الامینویل اببیل وصمیل ،اضمنیل  استحابیل نمیل  الامینویل یل د ، ال اخب،یویل  وبیل دبعیل  ہللیل دمحمیل نبیل  امسلیع: 11

 00: ءیل ،مقیل  دحلثییل 9889 رعلیبویل ریبوتیل ویل 

 099وء9881 اممیل زغ یلویل  وبیل صادمیل یل دمحمیل نبیل  دمحیل وطیسویل  ایحء ولعلموہبتکمیل امثعہینویل الوہ،یل ویل : 12

حیل سیل ھیل وذبلییل امدہیل 9088ویل :  نبیل  الریثودجمیل  دلنییل  یبیل  اعسلد تویل نمیل  اھنلہییل یفیل رغبییل  دحلثییل و الرثویل ہبتکمیل  وتلفی قب ۃویل اقرہہیل : 13
 9/909بو

ءوذبلییل امدہیل حیل سیل 9111د ،یل  بتکلیل  لعلمب ۃیل ویل :  زلدیبییل ودمحمیل رمیضتیل  نبیل دمحمیل  ینیسحلیل یل ویل یل اتجیل  رعلوسیل نمیل  و رہیل  اقلومسویل ریبوتیل : 14
 911بویل 

  اضی: 15

 909 ءو9881 املو،دیویل  وبیل نسحیل یلعیل نبیل دمحمویل  الاکحمیل  اطلسلہینیل ود ، ۃمکحلیل وریبوتیل ویل : 16

 981: 0آلیل رمع نیل و: 17
سسر   یل  رقلآنوإربیل :18

انیل نعیل ن  یل ویل  لکس فیل و بب  ی  علمب
 990/ 0وءیل 9889ریبوتیل ویل  د ، الایحءیل  ال،اشدیل  رعلیبو يم  یل  لی 

 99  ءو9111 نبیل  ہیمیویل یقتیل  دلنییل  نبیل ابعسیل  دمحویل  ایسلۃسیل  رشلہعییل یل ویل د ،یل  دلوعۃیل  الالسۃیمورصمویل : 19

 991: 1 الرع  ویل : 20
 999: 9 الاعنمویل : 21
ش   یل و وتلزعییل یل ویل ،ایضیل واببیل ۃلیضفیل  الاممیل  اعلدلیل ویل  اجلعمیل  حیحصلیل ویل اتکبیل  یل الام،ہوریشقییل ویل ملسمیل نبیل اجحجیل  ویل : 22

: ،مقیل  دحلثییل یل د ،یل  السلمیل للبت
1899 



 

 811 دجدیرغمیبیل کلایسیل  اکف،یل جلیل ریستیل وبنؐییل یکیل ،وینشیل ںیمیل زجتاییتیل اطمہعل: رسرب ہیل ،ایتسیل ےکیل  ایتخ، ت
 
 

 1891: اببیل و وبیل اطۃعیل  الرم ءیل و،مقیل  دحلثی اضیویل اتکبیل  یل الام،ہویل : 23
 1909: ،مقیل  دحلثیویل اببیل و وبیل اطۃعیل یل  الرم ءیل یل یفیل ریغیل معصب ۃ ایل  اضیویل : 24

ش   یل و وتلزعیویل وعسدییل رعبیل ویل یل اتکبیل یل  الاکحمعب ٰسیویل  وبیل ٰیسیعویل  اجلعمیل ویل رتمذیویل دمحمیل نب: 25
واببیل امءیل اجءیل یفیل وبقلیل  دہلۃییل ویل د ، السلمیل للبت

 9991: ویل یل ،مقیل  دحلثییل یل ء9881

 1991:  اممیل ملسمویل  اجلعمیل  حیحصلیل ویل اتکبیل  دحلودویل اببیل  افشلۃعیل یل یفیل  دحلودیل دونیل  اطلسلنیل ویل ،مقیل  دحلثییل : 26

بعۃیل ،،ہیہینویل رصمویل  البلذ،یویل  دمحیل نبیل ٰییحی: 27  991ءویل 9889یل ویل یل لا حیل   ،نا نویل مطی

بۃ ایل  وتلفی قب ۃو ربطلییل و وبیل رفعجیل دمحمیل نبیل رجریویل : 28  990ءیل و9119ویل رصمیل ات،خییل  الممیل و ولملکویل  لمکب ب

بۃ ایل  وتلفی قب ۃویل ریبوتویل : 29  980ءویل 9119و دقیو یبیل دبع ہللیل یل دمحمیل نبیل رمعولا حیل  اشلمویل  لمکب ب

 909ءو9891ویل د ، الایحءیل  بتکلیل  رعلہیبیل ورصمویل یل  الامتجۃیعیل یفیل  الالسم دعل ۃلیل دیسیل بطقیل دیہشویل یل : 30

 99-99 املو،دییل ویل یل  الاکحمیل  اطلسلہینویل یل : 31
 10-01اظنمیل  کلملیل وطیسویل  وبیل یلعیل  دمحیل نبیل یلعویل ریسیل  ولملکیل ویل یل د ، اعمل، یل رصمیل ویل ت۔نو: 32
 980ویل ء9110 وبیل ینفسویل وقعیبیل نبیل  رب میھیل واتکبیل  رخل جویل د ، رکفلویل ریبوتیل ویل یل : 33
 9919:ءویل ،مقیل  دحلثییل 9881د ،یل  رعملتفیل ویل ریبوتویل یل  دل ،یمیل ویل  وبیل دمحمیل نبیل دبع ہللیل نبیل دبع رلنمحویل  ننسلیل ویل : 34

 9890:  اممیل اخب،یویل  اجلعمیل  حیحصلویل اتکبیل  الام،ہو،مقیل  دحلثی35

 وطلییل اقتمیل ےھتیل  و،یل  کییل اچد،یل ںیمیل  نیل یکیل ضیمقیل ںیہنیل نبیل یتکسیل یھت۔یل  رضحتیل رمع: 36

بۃ ایل  ولقسب ۃویل دقشمیل ویل یلعیل اطنطویویل : 37  989ءویل 9889 ابخ،یل رمعو لمکب ب

ش   یل و وتلزعیویل :  نبیل ریثکویل  امسلیعیل نبیل رمعیل ویل ریسفتیل  رقلآنیل  میظعلویل ،ایض: 38
 9/911ھویل 9198د ،یل ہبیطیل للبت

 99 وبیل ینفسویل یل اتکبیل  رخل جویل : 39

 991العہمیل البذ،یویل لا حیل   ،نا نویل :40

 099 اضیویل یل : 41

 099یلبشیل امعنینویل  ظاف،وقویل : 42

 099 اضیویل : 43

 9/998ءویل 9898 نبیل دعسویل دمحمیل نبیل دبع ہللیل ویل  اقبطلتیل  ربکلیویل د ،یل  بتکلیل  لعلمب ۃیل ویل انبلنویل : 44

 999 املو،دیویل  الاکحمیل  اطلسلہینیل ویل : 45

 0/00 نبیل دعسویل  اقبطلتیل  ربکلیویل : 46

 0/918 نبیل  ریثیل ویل  اکللمیل یفیل  اتل،خییل ویل :47

بو اعتیل ویل ریبوتیل ویل ت۔نویل وقعیبیل ویل  دمحیل نبیل  وبیل وقعیبیل ویل ات،خییل وقعییبیل ویل ومسسۃ ایل  الیملع: 48  9/918یل للمطی

 999نیل و-دمحمیل  قٰحسیل دنسولیھییل و السمیل جلیل کلایسیل اظنمویل د ،یل  وعشل،یل والوہ،ویل ت: 49

 98: 19 وشل،ییل : 50



 

 814 ۲۱۰۲ ویل  والیئ۔دربمس۲امش،ہیل ۳دلجیل یل  والعلم
 

 

 9/989ویل 9880د ،یل  بتکلیل  لعلمب ۃویل ریبوتیل یل یل ویل  ربطلییل و وبیل رفعجیل دمحمیل نبیل رجریویل اجعمیل  ایبلنیل یفیل اتولییل  رقل نویل یل :51
 11: 9  املدئہو:52

53
: Asad, Muhammad, The Principles of State and Government in Islam, 

Los Angeles: University of California Press, 1961, p:11 

54
: Thomas Hobbes, Leviathan, p:136 

55
: Edmund Burke, The Works of Edmund Burk, New York: Viking 

Penguin Inc., 1964, Vol: IX,  p:348 

 19: 9 املدئہویل  : 56
 11: 9 املدئہویل : 57
 999: 9 الاعنمویل :  58

59
: Thomas Hobbes, Leviathan,  p:136 

 1/199ءویل 9119 دمحویل  یل نبیل لبنحویل  اممیل ویل  دنسملیل ویل د ،یل  الایحءیل  رتل ثیل  رعلیبویل ریبوتیل ویل :  60

61
 910: 9 رقبلہویل :  

62
 9: 91 ونل،ویل :  

63
ش   یل و وتلزعیویل وعسدییل رعبیل ویل  ویل واتکبیل  نبیل امہجیل و وبیل دبع ہللیل دمحمیل نبیل زیدیویل یل  ننسل:  

ءیل ویل یل 9889 دحلودیل واببیل  اقۃمیل  دحلودود ، السلمیل للبت
 9909: ،مقیل  دحلثییل 

64
: Thomas Hobbes, Leviathan, p:153 

 9199:  اممیل اخب،یویل  اجلعمیل  حیحصلویل اتکبیل  دحلودواببیل  اسل،قیل نیحیل رسیقیل ویل ،مقیل  دحلثی: 65
 90: 11 رجحل تویل :  66

 91: 1 اسنلءویل : 67
 99: 98 ہنحتمملویل : 68

 9:  9 املدئہویل : 69
70

: Thomas Hobbes, Leviathan, p:135 
 999-999: 99 رعشل ءویل : 71

 9001:ویل ،مقیل  دحلثیاببیل و وبیل اطۃعیل یل  الرم ءیل یل یفیل ریغیل معصب ۃ ایل یل  اممیل ملسمیل ویل یل  اجلعمیل  حیحصلویل یل اتکبیل  الام،ہیل و:  72


