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Abstract 
Hazrat Ali (as) prevailed the opportunity of seeking knowledge as revealed 
by the Holy Prophet since childhood. This showered upon him the innocence 
and purity in all phases of human life. If viewed internally and externally 
from the recognition of the Islamic life to the transformation of humanity in 
religion, politics, social activities, provision of justice, his life stands as a role 
model for the entire humanity. In fact, no portion of human life goes 
unattended in his wisdom and knowledge. That is why every one can seek 
guidelines from his comprehensive grip on human life. All aspects of human 
life have been illuminated by his unparalleled wisdom and depth in 
comprehension of all happenings. A notable collection of the sermons, wise 
words and proverbs of Imam Ali (as) is presented in Nahjul-al-Balaghah, 
compiled and edited by Syed Sharif Radi in 400 AH. This article is a selection 
of those sayings related with our daily lives. It shows that we can live a 
successful life if we follow these precious sayings of Imam Ali (as). 
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 َكٓدَة

قلہ وأھمیتہإ ہ ٕو صالم  أال ن أصالط إلا يف وخاؽة۔ ن الَلم ٕقیلة وکما٢، ویَتٔر البغر بغٕر

اُل  ا الالا  الالال  ً ي ٍٚااالہ  و ٙااٍالالہ  و هيرہاھالہ   الَلم۔وأهالالہ ٙالہ أکالالہ ھاؾالالی  الَلالم ھ کیالالہا، و ٕا

لی ٙیمتالہ وکرامتالہ  الی ک حالر ماًل إحؾلا  مً الىاش، وعٔر الَالم و ٍيمہ۔ والٚرآن الکرہم یغحر 

ھالالالالا - ملسو هيلع هللا ىلص وتالالالال  مالالالاًل الَلالالالم هؾالالالالض ا۔و ٙالالالالہ أکالالالالہ ّالالالـر بَ الالالالة الرصالالالالا٢ أاآل الالالا ، وہ عالالالالل ٍنالالالالی  الالال  مالالالاًل 

 لی الَلم۔إلی الىاا، ومً الجه  إخراج الىاش مً اليلما  إتَلیم الکتاب والحکمة و

الالالالالالالالالالالالالأوال عالالالالالالالالالالالالال١
 
حضالالالالالالالالالالالالالً أ أالالالالالالالالالالالالالہ أحضالالالالالالالالالالالالالً التَلالالالالالالالالالالالالالیم، وأ ملسو هيلع هللا ىلص م اصالالالالالالالالالالالالالالہن ہللا صالالالالالالالالالالالالال ااهہ وتَالالالالالالالالالالالالالالی ٍل

 
 
ل لمالتا  ب،ٍو لضط ًٍ مرہالٛ االکسضالاب والتاؾالی ،  ملسو هيلع هللا ىلص الرصا٢  مہ مالم  کً یَلم۔ ٍو

 الَلالالم مالالًن ھالال ا الىالٌا أالٚلالالب مالالً ٍىالہہللا صالال ااهہ وتَالالی۔ ومَلالالا   يفأال  أاالٕافالالة وااللٚالا  

ھلٚالال  الَلالالا  ي َالالا الالال -ٍلیالالہ الضالالم  مالالا  ٍنالال إلا ن صالالیہهاأوال عالال١ ھالالا الحالالٛ اقنالالاأٛ للااٙالالُ۔

الالالا  الالالال  - ملسو هيلع هللا ىلصلى ي لهالالالا مالالالً ا الالالاٍ مالالالً مٖالالالاي َو ٛر إٔر ٚالالاله األالالالی لته إاب  ۔وألن  لحالالال هالالالہ اھ الالالُ أٍنالالالی 

 ّة:ال م هھج    ٍلیہ الضم  کما ٚا٢ و اھؾ  أخہمتہ زمىا ماہم، ملسو هيلع هللا ىلصالرصا٢ 

ٍٔ ا٘ ” ِٔ َرُسو َٔ ِؤضعٔى  ََ  ِِ ُت ُِ ٔ َو اََْةا َوَيةْد  -ملسو هيلع هللا ىلصَقِد َعًٔ ِِةزٔظ ِٓزَٔئة اِيَدٔصيَصةٔة َوَضةَنىٔف  ةح  ْٔ َُ يَبٔة َو اِي ابَٔة اِيََقٔ بٔاِيََقَ

فِ  َطُؼ ايشَّ ُِ َٕ َي َفطُ َو كَا ىٔف ََعِ ُُّ ىٔف َجَشَدُظ َو ئُظ أططٔ َو ئُُشُّ ُُٓفىٔف  ح  ِٔفَ
ٔ َو َيهِ ٔلَى َصِدرٔظ ىٔف إ ُُّ ةا َو  َيُط ََ ُُٓٔيطٔ َو  ًِكٔ َِّ يُ ُ ٔةى َء ث َجةَد ل

َٕ اُ٘ بٔطٔ  ٌٕ َو َيَكِد ََقَ ّة  ح  فِٔن ًَ ٍٕ َو ََل َخِػ ََلئَٔهتٔةطٔ َيِشةًُُو   ملسو هيلع هللا ىلصَنِذبَّة  ح  َقِو ََ  ِٔ َٔ ًَٕو  ََ  َِ َٕ َفٔػاميّ اَِعَظ ِٕ كَا ِٕ اَ ِٔ َيُد َٔ

ًَطُ َو ََْضاَرُظ َو َيَكِد  ِٔ َيِي َٔ اَِخََلٔم اِيَناَي َحأس ََ َُكَارّٔٔ َو  يَل اِي ٌِّ يَِوّٕ  بٔطٔ ََطٔ ُ طٔ َيزَِفُع لٔى  ح  ك َِّ ُ ٌٔ اَثَزَ ا ُِٓت اَتَّبُٔنطُ اتَِّباَع اِيَفٔصي ُن

زُنٔى بٔأَلِقتَٔدأء بٔطٔ  َُ ِ ًَُّا َو َيأ ِٔ اَِخََلقٔطٔ َع َٔ. “
1

 

، وأهه   ٍلیہ الضم ٍلمہ ن أوھ ا  ہ٢ ٍنی  ٍلم أحن الخلٛ، وأهه  اقَؾا   ی ٍلامہ أاباوي 

الالالالالالالہ کمالالالالالالالا ھالالالالالالالالا الالالالالالالالا٢ أٍمالالالالالالالالالہ ٍو ا اھالالالالالالالہ وأا   الالالالالالالیمَؾالالالالالالال ومَإا حرھالالالالالالالالا مالالالالالالالً الؾالالالالالالالٖا ۔ ٙو خمٙالالالالالالالہ ّو

لالم ٍنالال  ٍلیالالہ الضالالم : ملسو هيلع هللا ىلصالرصالا٢  َٓةةةُ اََْةةا ) الالی ٍلمالالہ ٍو ي دٔ ََ  ِٔ ًِةة َِ   اِئن ًِةة ِٔ اََراَع اِئن ةة َُ ا َف َو َعلٔةةحب بَابَُضةة

َٔةةٔ بَابٔةةط َيةةأِٔ   ًِ (َف
2

الالا٢  ا :ملسو هيلع هللا ىلص ٙو  َو َعلٔةةحب بَابَُضةة
ةٔ ةة َُ اََْةةا َعاُر اِيحٔهِ

3

ن الٚلالم ال قٚالالہا مااٝ الالة ٍلمالالہ إو  

الالہ ا تمَالالی   الالی هٖضالالیة ا ۔ ٍلیالالہ الضالالم  ة، إلو  الال ة، واقَالالأا الہقي   الال مالالا   م الالُ الَلالالا  الٚرآه  

حرھا مً الَلا ۔ الحً ٙاله  ال  ھال ا الؾالہ : اْدَِِت علٓح َهٓةوٕ عًةِ يةو بُحةت بةط َلضة بتِ  ّو

اض اب األرطية  ح ايػوٓى ايبنيةد 
والحالہ     الہ ىاکتب التالااہ أأالحن ٍنی ذلال١  لالہ وخحالر عالاھہ 4
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حالالالر ذلالالال١ مالالالً الٖىالالالان،  وبَالالالہ ، وخاؽالالالة ألٖالالالی وکتبالالالی ٙ الالال  الضیہالغالالالرہٗ الر الالال ل أواال ب ّو

الالالالالة مالالالالالً خنالالالالالب ا هھالالالالالج کتالالالالالاب واصالالالالالاالہ وحکمالالالالالہ  ٍنالالالالال  ٍلیالالالالالہ الضالالالالالم  مالالالالالا إلال مّالالالالالة، وھام مٍا

  ۔400 ی صىة5لغرہٗ الر  يا  مَهايم الہ ومااٍيہ، ال أو

الالالالہ اٍتىالالالالا   ن حکالالالالم ألأالالالالہ اال أالالالالا  مالالالاًل الٚالالالالہ م ح الالالالل اآلن،  الَلمالالالالا  واھالالالالتم وھالالالال ا الکتالالالالاب الَيالالالالیم 

ا  الحیالا يفم الہ أما  وإلا الة، يال  الالىھج  اقضالتٚیم والنرہاٛل الٚالاہم  ال   میاُل مافالٍا  هھج ال ّم

اٍ ألأ   ا،وھالال ا الکتالالاب ٙالالہ اآ  مالاًل هيالالر  ا ٍاقالالا  الالان الغالالرہٗ الر الال ي وضالالاه ة۔ وقالالاإلا  أ الالة،  وصالالم 

ا  ھالال ا ّةهھالالج الالال م ر۔ ومافالالٍا الخالالالہ ٙالالہ تغالالتم  ٍنالالی عالال ل الىالالاا   مالاًل الَلالالا   الکتالالاب الضالاٖل

حالالالالالر ذإلا واقَالالالالالأا و م الالالالالالاال  مختلٖالالالالالة مالالالالالاًل الحیالالالالالا  ثالالالالالالر ال لمالالالالالالا  أمالالالالالاًل الا الالالالالا  ل١ وضالالالالالالاهیة۔وغی ا ّو

وضالالاهیة ک حر۔صالالسىاو٢ أالتٖؾالالی   الال  َالال ا إل الالی الحیالالا  اٍلیالالہ الضالالم  ٍلي م الالا٢ لامالالا  ألوالحکالالم وا

 م اله۔أل ي ھ ثر  ھ ثرا واضحا مً حکم اإلما  ووضاه ة اإلا اقٚا٢ أَم م اال  الحیا 

 ييػةا  ح ايحهُة

َمالالالالة:
ْ
ِحٟ

ْ
الالالالُ ا اقىالالالالُ و الالالالالر  يالالالال  ال ، و الَلالالالالم الالالالال    ٕر وضالالالالاَن ٍالالالالً َٕالالالال  الٚ الالالالی ، و الٖٚالالالاله، إلإلؽالالالالمو 

 ؽاأة الحٛ أالَلم والَٚ ، و ٍلم الٚرآِن۔إوالٖهم، و

ة  ٔح أَلصػَلح َُ  اِئحهِ

الالالالالالالة  و ٙالالالالالالالہ ٍالالالالالالالر ٔ َمالالالالالالالة أ فیا:مَٕر
ْ
ِحٟ

ْ
 ٍیالالالالالالالانأو ٍلالالالالالالالم أالالالالالالال حاا٢  6أ ٕقالالالالالالال  الَلالالالالالالالا  عالالالالالالالیا ألا ٕقالالالالالالال أال

 7البغرہة۔ مر أٚہا الناٙةألهٖط ا ِ   ٍلیه ي  ما ٍنی اقا ا ا 

َُثٌ  ح  ايًػة اي

ال ا ِم ال  َال ا،  للغالئ  الغالئ    الہ٢ ٍنالی مىالاىر  م ال  واِق ال : الغال ه، و لمالة  واق ال   ۔ا   هالً يأَو

 تضاية، وؽٖة۔

 :ايُثٌ  ح اَلصػَلح

ن اق   ٍ اا  ًٍ      عئ  آخر أینیما مغاغیة لیَ ح 
ً
غ ه ٙاال َا   َحہَما اآلخر  أٙا٢     عئ  ي  ؾا  و   

ِی اللبَن، ٕإن  َ ا الٚا٢ يغ ه ٙال١  هاا   ََ  أفی 
َ

ْیٗ َی اإلم اِن أٙالهم الؾ 
ْ
ملَی ٙو  مر ٜ۔أََ

 واثزصا ح َنزفة توْيد ايباري تنالٰح  -عًيہ ايشَلّ– َاّ علحيإلَثاٍ ألايحهِ وا

ص ااهه و تَالی لضط مً األماا ٙہ اصتہ٢ غیا البغر  أاہلل اٍتٚا  و الرب و الخالٛ ٕکر  نإ

وو ا  ۔  ہوضان مً خلٚتإلا ذا   ی أالَلم والٖلضٖة والبرھان، أ  ھ   الٖکر  ما ا  



 نسانيةإلثرها في الحیاۃ اأمام علي علیہ السالم ولإلمثال ألالحکم وا   ہس امیہ امسیج، د ینی یقیقحت ہلجم ونر  رعمتف

 

211 

 

 

۔ کما أن ہو  کہا  و  میت ہأن  قْن ہو  ىاا ، وبالَکط  مکً ل ہوضان  ختاا أن   لیإلوا

ان ٙہ حکم ٍلی ، واھ ُ ھاا  و صل١ ٍنی خالٚہ لیإ ہما ھا  ہو أه ہو صلناه ہو ٙاھ ہملکہ ٍٕر

ال  ہو ماٙت ہو صلناه ہأمااج اقا  و ٍلم و أ ًٚ أ ن ملک ہمرہٛ الغینان۔ ولکً ٍىہما أحام

ال مَ ا  صاا ۔  ہماس ل، و أه صیْ٘ر ٕىا   أ هعل آمىی أرب   ہًٍ أمااج ال ار عی ۔ وأه ہیْىی

 ٕنر  لیإص ااهه و تَالی بَ  األهبیا  و الرص  لهہا ة البغر و أٍا ھم  و غی ا الضبب أن ہللا

صم  ال ي ٕنر الىاش ٍلییا  میَا۔ و أن ال  س َاا خناا  الغینان، ألن الغینان إلوا  ہللا

هم ًٍ مرہٛ الٖنر  الحٛ  ص ااهه و  ھاالغٜر أاہللو  وال ام  القم٢ مرہٛ لیإٙہ  ىإر

ٌَ ئَدًِٔل  “   الٚرآن الحکیم: ص ااهه و تَالی تَالی۔کما ٙا٢ ہللا ًَِيَضا َل َتبِدٔي َّٓاَض َع تٔف َفَ َ اي
َ  ا٘ٔ ايَّ فِٔ َ

 َٕ ُُو ًَ َّٓأض َل َيِن َّٔ اَِنثََر اي ُِ َوَلٔه ُٔ اِيَكيِّ ي َ ا الہ  ی ٙ ٙہ هٚ  ٍىہ ٍلیہ الضم و  (03503) ”ا٘ٔ َذئَو ايدِّ

كط، و “:اق ا٢ نط، و اجتايتِٗ ايظياغين عٔ َنزفتط و اقتػنتِٗ عٔ عباعتط فبنث فًِٗواْ  اتدذوا األْداعَ 

ٓسف ننُتط يثام ف تط و يذركوصَِ  8”فيضِ رسًط و واتز اييِٗ اْبيائہ ييشتأعوصَِ 

 

ة ذا  ال ااإ هه و تَالی، ألن ٍيمة الَلم و ص ااي ن إٔق  الَلم و أکرمہ ھا ٍلم مَٕر

َتہ  ٔا ٍنی ٍيمة اي  ٕا َتہ۔ و مَلا  أ ن ہللامٙا ٍنی و ألھا ا هه و تَالیص اا قَلا  و ٕا

ٍلم ھاحیہ ال ااي تَالی    نکبر، و ھا خالٛ الخلٛ  میَا و مربییا، و مال١ اقل١  لها۔ٕألا

وکماالھه و ما  تَلٛ أہ مً الَلم،ھا إٔق  الَلا  و أکرمها أل تة۔و   ب لىا أن  وؽٖاھه

 . انأي وضانإللی الکما٢ لحیا  اإو٢  ا ة للاؽا٢ أکماالھه و   مان أاہلل وؽٖاھهإلوَلم أ ن ا

ة ذا  ال اا لمما  ٍن  ٍلیہ الضم هىا ٙہ مالَىا و  اصىا  لما  و حکم إو  ي  ی مَٕر

  ی ھ ا اقٚا٢۔ مىھاهىا هٚہ  إهه و تَالی، و ص اا

ة إلمَان و التہٙیٛ، ألن  لما  اإلأىير ا الیھاو  ي غ  لىا  لىا أن هىير  ما  و حکمہ  ی مَٕر

هاحیة مً   یلضضی ماہو     ي  أٍنی کم  و مٚا٢، و مُ ذل١ هه و تَالیص ااي ھاحیہ ال اا

 يفَ   الہاا و الحکم و ال لما  ال میىة الٚیمة هاا ی التاحیہ، أ   مکً لىا أن وضتٖیہ مً

ة ی م هاا ی ع ل  یم اال  مختلٖة و  ن الَٚا٢ أو الحٛ هه و تَالی۔ص ااي ھاحیہ ال اا َٕر

 ؽٖتهالَٚا٢ ٍنی ھاہ ہ  هه و تَالی، و لم  نلُو الحااش ھٚؾر و تعجس ًٍ أن ھہٜا ص اا

ٚه،  .  الٚرآن الکرہم و الضىةال االٙتؾاا ٍنی ما  ا  إ
ْ
ل
َ
ه  ال ي  ٢ ٍنی و ا ٍ أخ

َّ
ت اَاٜ الل

َ
ٕ

ههأ
َ
 .َ ا الىمه ک حر     ھهو ٍ ااا ٍن   ٍلیہ الضم  ما إلاو لما   .خالٛ    الخلٛ َا   

 :مىھاىا ھَ ه کر
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هه و تَالی،  ااٝه ص ااإ ًٍ ٙؾاا الَٚا٢ و الحااش ًٍ-ما  ٍن  ٍلیہ الضم إلااهير حکم 

۔ ٙا٢ اإلما  حٚیٚتہي أ ٍس و    ٝىِه ذاھه  ه و ذ  التَمٛ  و ٙؾاا اقٚا٢ ًٍ ألِا مہح

ٔٔ َائَّذى “ :-ٍلیہ الضم  ، َو َل َيٓايُطُ غَِوُص اِيَفٔػ ِٔ َُ ”َل يُِدرُٔنطُ بُِنُد اِيضٔ

    صیہها ٍلیہ الضم و ٙا٢  9

ِنزَٔفتٔطٔ َفُضَو ائَّذى “:ّةال م هھجمافُ آخر    ََ ِٔ َوأجٔب  ِِ يَِحُِِبَضا َع ٍَ َعلَى َتِحٔدئد ٔصَفتٔطٔ َو َي ِِ يُِػًٔٔع اِيُنُكو َي

 ُّ َٕ َيطُ َتِظَضُد َيطُ اِعَلَ َِأُْدو َٕ بٔطٔ َو اِي ُضو َُُظبِّ ا َيُكويُطُ اِي َُّ ٔ َتَنالَى اُ٘ َع ًِٔب ذٔي اِيُُِحوع ارٔ َق ٔ َعلَى إَِٔقَ عًُُٓوا  اِيُوُجوع

”َنبٔيرا

، َو َل “:َ ا اق ا٢ٙالہ  ی  ٙہ هٚ  ٍىہ ٍلیہ الضم و  10 ِٕ ُر بَٔفِض ، َو َل يَُكدَّ ِٕ َل يُِدَرُى بَٔوصِ

ٔ َيِظَػًُطُ سا ، َو َل يُوَصُف بٔاأِلِزوأج، َو َل يُِدَرُى ب ٕٔ ُِٓظزُ بَٔنيِٕن، َو َل يَُحدُّ بٔأيِ ، َو َل يَ ٌْ ٔ ُِٓكُصطُ َْائ ، َو َل َي ٌْ ٔ ، َو َل ئ اِيَحواضِّ

َّٓاضٔ  ”يُكاُض بٔاي

11

الحً ما ٙا٢  ص ااهه و تَالی حٛ حمہٍ. ن  امہ أحہ أ ن  ٚہاأوال  مکً  

، َو َل يُِحٔصف َنِنُاَءُظ “ الؾہ :ٍلیہ الضم   ی َ ا  ٍن  َٕ ََْتطُ اِيكائًُٔو َِٔد ًٓطٔ َائَّذى َل يَبًُِؼُ  ٔ ُد ي ُِ َاِيَح

 َٕ َِِتضُٔدو ُُ طُ اِي
َْكَّ ى  ، َو َل يُوعِّ َٕ و ”اِيناعُّ

12 
ته،  ااٜ لا حٛ هه و تَالی ص ااو هاً ال وضتنیُ و ال هٚہا أْن هہٜا  ہ حٛ مَٕر و وَٕر

ٍنی ما وهٚتؾر و وَتمہ. وحٚیٚتہ ٝىِه ذاھه ٍس و     التَمٛ   ول ل١ لساما ٍلیىا أن هتٜر

 ه َو آِله ذکر 
َ
ل ٍَ ه  

 
ى الل

 
ِ َؽن

ِبي  ة الىَّ ىَّ ٍن  ٍلیہ لاما  الحً ما ٙا٢ ۔   الٚرآن الکرہم وِ   ص 

ِٔ “  َ ا الؾَیہ:  الضم  َٔ ًَِيطٔ  ُٕ َع آ َو اِيَُقِ
ا َعيَّ َُ ٌُ َف ٔ ائ َِّ بٔطٔ َو اِسَتٔطِئ بُٔٓورٔ َفاُِْظزِ ايَُّضا ايشَّ ٔصَفتٔطٔ َفائَِت

َّٓٔبفِّ  َّٓٔة اي ُضطُ َو َلَ  ٔح ُس ًَِيَو َِفِ ا َيِيَص  ح  اِلٔهَتأب َع َُّ َٔ طُ  َُ ًِ ُٕ عٔ ِيَػا
ًََّفَو ايظَّ َ ا ك ََ ًَيطٔ َو آئط َو صَٔداَيتٔطٔ َو  ًٓطُ َع  َصلٓى اي

طُ إلَى ا٘ٔ َُ ًِ ٌِ عٔ ٔ ٔة اِيُضَدى اثَزُُظ َفك َُّ ٔ ًَِيَو ائ َْلِّ ا٘ٔ َع َِٓتَىى  َُ َّٕ َذئَو  ِِ . ُسِبَحاَْطُ َفنٔ َل فامَٔي َي ُُّ َن
ُِ ايتَّ َُّى َتزَِنُض ۔۔۔َو َس

َة ا٘ٔ ُسبَِحاَْطُ َعلَى قَ  َُ ِر َعَظ ِٓضٔطٔ ُرُسوخا َفاِقَتِٔصِ َعلَى َذئَو َو َلَ ُتَكدِّ ِٔ ُن ُِ اِيَبِحَث َع ًِِّفُض َ ”ِدرٔ َعِكًَٔو يُك

13

 

ة ہللا إ و٢ خن ته    أٍلیہ الضم      ا ا  کما وضح ذل١ صیہهاهه و تَالی ص اان قَٕر

ٍُ “ ٙاام:ّة ال م هھج ا َُ ِصٔدئل بٔطٔ َتِؤْيُدُظ َو َن ٍُ ايتَّ ا َُ ِصٔديُل بٔطٔ َو َن ِنزَٔفتٔطٔ ايتَّ ََ  ٍُ ا َُ ِنزَٔفُتطُ َو َن ََ  ٔٔ ي ٍُ ايدِّ اَوَّ

”َتِؤْئدظٔ اِْلِٔخََلُص َيطُ 

14

ا٢ہو ؽٖاھه ٍس و    ي  ٍحن ذاھ  ہللا  ہ   وحہ  ذاھ -ٍلیہ الضم  ، ٙو

ِوُصؤف “وؽٖاھه ٕ ىٖط الخن ة ٙاام: َُ ََّضا غَيِرُ اِي ٌِّ ٔصَفٕة اَْ ُ َفأ  َعِٓطُ ئَظَضاَع ٔ ك ٍُ اِْلِٔخََلٔص َيطُ َْفُِى ايصِّ ا َُ َو َن

َفةٔ  َّطُ غَيِرُ ايصِّ ِوُصوٕف اَْ ََ  ٌِّ ُ ”َو َطَضاَع ٔ ك

15
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ہللا ن أ لٖاو تعجس و ھٚؾر مً أن ھؾٗ ہللا ٍس و    و تَبر ۔  والع١َ ألن ال لما  و اإ

ه و  تَالی واحہ ص ااهه 
َ
، و ؽٖاھه َٕا٢ألو ا  الؾٖا   هه تَالی واحہ أ  ال ا ، ال عرہ١َ ل

َا   الخلٛ و الرز٘ و الٚہا  و ّحر  واحہ هه تَالی أ،کما حہأیا یٕتَالی ٍحن ذاھه و ال یغااکه 

:    ھهما  ٍن  ٍلیہ الضم  و  لماإلااهير حکم .َٕا٢ألمً الؾٖا  و ا َائَّذى “ َ ا اقافٌا

ِوُجوعْ  ََ ِحُدِوْع، َو َل َنِنْت  ََ َْدُّ  ”َيِيَص ئٔصَفتٔطٔ 

16

ًَٓط ُسِبحاَْطُ َفَكِد “ ٍلیہ الضم : و ٙا٢ صیہها  ِٔ َوَصَف َاي َُ َف

ٓٓاُظ َو  َْطُ َفَكِد ثَ ِٔ ََقَ ََ َْطُ، َو  ًَطُ َفَكِد اءطاَر أَيِيطٔ  ََقَ ِٔ َجضٔ ََ ًَطُ، َو  ِٔ َجزَّاُظ َفَكِد َجض ََ ِٔ ثَٓٓاُظ َفَكِد َجزَّاءُظ، َو  ََ.  ِٔ ََ َو 

ظُ  ُظ َفَكِد َعدَّ َْدَّ  ِٔ ََ ُظ، َو  َْدَّ ”اطاَر أَيِيطٔ َفَكِد 

17

 

ٚه ص ااهه و تَالی  أو حکمه ھہ٢ ٍنی  -ما  ٍن  ٍلیہ الضم إلثم الحً  لما  ا
ْ
ل
َ
ا٢ ٍنی ن خ

ُضورٔ“ و ا ٍ: ُّ ايظُّ ًَِيطٔ اِعَلَ ُورٔ َو َعيَِّت َع َُ َٔ َخٔفيَّأ  اأِل ُُِد ِهَّلِل ائَّذي بََػ ”اِيَح

ا18٢    مافُ  -ٍلیہ الضم  ٙو

َرأف اِيَحاَجٔة “آخر:
ٔ
تٔطٔ َو اِعت َُ ٔهِ ََػَكِت بٔطٔ آثَاُرْ  اْ  ََ َِائٔٔب  ًَهُؤ  ُقِدَرتٔطٔ َو َع ََ  ِٔ َٔ َُضا َو اَراَْا  ِٕ يُكٔي ٔلَى ا ًِٔل إ َٔ اِيَد َٔ

َِْد  ِنزَٔفتٔطٔ َفَظَضَزٔ  اِيَبَدائُٔع ايَّتٔف ا ََ َِّٔة َيطُ َعلَى  ارٔ قَٔيأّ اِيُح َٓا بٔاِضٔ َ
ا َعيَّ ََ ُّ بَُٔٔشأى قُوَّتٔطٔ  َِٓنتٔطٔ َو اِعَلَ ثَِتَضا آثَاُر َص

َِّّة َيطُ َو َعئي ُْ ًََل  ا َخ ََ  ٌُّ ُ تٔطٔ َفَصاَر ك َُ ًَيِطٔ ْٔهِ ”َّل َع

19

ٔ “ ٍلیہ الضم : و ٙا٢  ٍِّ َعلى ُوُجوعٔظ ا ُُِد ِهَّلِل ايدَّ اِيَح

ًِكٔطٔ، ”بَٔد

َّطُ َيِو “إل ه: ٝتبیا  ٍلیہ الضم الأىه الحضً  –ٍلیہ الضم –ؽ  ة له ومً و20 ِِ يَا بُىَفَّ اَْ ًَ َو اِع

يْو أَلََتِتَو ُرُسًُطُ َو َيَزاَيَِت آثَاَر  َٕ ئَزبَِّو ََشٔ َّٓطُ إَٔيْط َوأْْد كَا ًَِػأْطٔ َو َيَنزَِفَت اَِفَناَيطُ َو ٔصَفاتٔطٔ َو َلٔه ًِٔهطٔ َو ُس َُ ”

21

 

َوأْْد ََل بَٔنَدعٕ َو “ ّة:ال م هھجخن ة         و الحً ماٙا٢ ٍن  ٍلیہ الضم     ذا  ہللا وھاحیہ

اُظ  ًَكَّ ٕد َتَت َُ ِْ ََل بَٔن ٔ ٕد َو َقائ ََ
َ ِْ ََل بٔأ ٔ َُُحاََضَ ٕ َعائ ٔ زَائٔى ََل ب َُ َُُظاََعَ ٕ َو َتِظَضُد َيطُ اِي ٔ ُٕ ََل ب ” اأِلَذِصَا

22

کما ٙا٢ ٍلیہ   

ََ “ الضم : َدُظ  َُ ِٔ َطبََّضطُ َو ََل َص ََ ُط َو ََل إٔيَّاُظ َعىَف  ًَ
ثَّ ََ  ِٔ ََ َْكٔيَكَتطُ اََصاَب  ِٔ َنيََّفطُ َو ََل  ََ ََّْدُظ  ا َو طُ ِٔ اََطاَر إَٔيِيطٔ َو َتوَ ََ َُ  صَّ

”

23
ا٢َ   

َ
ٚ

َ
ْاِح ِہ ٕ ًِ التَّ

ٍَ ِئَ   طُ “ :ٍلیہ الضم َو ص  َُ  َتَتَوصَّ
ِؤْيُد اََلَّ ” ايتَّ

24

هه و  ااٝه ص ااإال  مکً  

ته،إوضان إل ااٜ، و لً  ؾ  اإلحٛ اتَالی  هه لی ٝىِه مَٕر
َ
ضه ن  تَٔر ٍنی أعجس مً أأل ْٖ هَ

ا٢  ة ٕکیٗ  ہٜا َابه ص ااهه و تَالی۔ ٙو ِٔ  “ ٍن  ٍلیہ الضم     َ ا  الؾہ :حٛ اقَٕر ََ

َف َربَّط َف َنِفَشطُ َفَكِد ََعَ ” ََعَ

25  

ٕٚی  و  ؟ افأعبد َا َل ارى :ٍلیہ الضم َ  اأقی اب١ قا أمحر اقؤمىحن ٕٚا٢ ،ٍىهو ٍىہما صئ  

ِٔ تُِدرُٔنطُ اِيُكًُوُب بَٔحَكائٔٔل  “ :ٍلیہ الضم ٕٚا٢  ؟ٝ ٗ ھراٍ ، َو َلٔه ٕٔ ٔ اِئنَيا َُُظاَصَد  ٔ ُٕ ب ََل تُِدرُٔنطُ اِيُنيُو
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زٔي َُ ِْ ََل بَٔزؤيَّٕة،  ًِّ َ َتك َُ  ، ٕٔ ٔ َباي َُ َِٓضا غَيَِر  َٔ ََلبٕٔص، َبٔنيْد  َُ َٔ اأِلَِطَيأء غَيَِر  َٔ يْب  ، ََقٔ ٕٔ ا َُ ٕة، َصأْْع ََل اِْلٔي َُّ ٔ ْد ََل بٔض

َِا ٔ ََِفاءٔ ب َْٕة، َئػيْف ََل يُوَصُف بٔاِيَدَفأء، َنبٔيْر ََل يُوَصُف بٔاِي ”رٔ

ما  ٍن  ٍلیہ الضم  و إلااهير حکم و 26

ًَِل أِنظاّء َو أبَِتَداُظ ابِتٔداّء، بَٔل “ :تَالی     الَٖ  و هٖي اقا  ي ًٍ ھاح ہٍ ال اا ھه لما أِنَظاَء اِيَد

 ٔ ِِز َب فيضاَرؤيَّطٕ َاجاَيضا َو َل َت طٔ َنِفٕص اِضَ َ ََ َِْدثَضا، َو َل َصُا َنطٕ َا ”بَطٕ أِسَتفاَعصا، َو َل ََحَ

27

 

 نشإعييإلواثزصا ح ايندٍ اَلجتُا  -عًيہ ايشَلّ– َاّ علحيإلَثاٍ ألايحهِ وا

َ   الؾٖة و وضان  اب ھىٖی  إلن الَہ٢ ؽٖة مً الؾٖا  الکرہمة الحضىة و أن اإ

 را  الَہالة، کما حب والہ ہ إوضان  ی إلأحیاها حب الص    مىُ ا را َا  ی اق تمُ، ولکً إ

صاش اقل١، و أه  ٚا  أو حب أوال   و حب أٙربا   و ّحر ذل١ مً الا ا ۔ والحٛ أن الَہ٢

هم، و أه  مکً ا مً  ی اق تمُ۔و ٙہ ألهيا  اال تماٌ واٍتہالہ،وہاؾ  أفَٗ الىاش حٚٙا

اقحزان و الَہ٢ لیٚا  الىاش أالٚضه، وہاکمان  مَهمهس٢ أہ ہللا اصلہ أالکتب لألح ا  و   أ

ُِ  :أالَہ٢۔ ٙا٢ ہللا ص ااهہ وتَالی  ی الٚرآن الکرہم أ نیم َنُض ََ َٓا  َٓأ  َواَِْزَِي َٓا بٔاِيبَيِّ ًَ َٓا ُرُس ًِ َيَكِد اَِرَس

َّٓاُض بٔاِيكِٔشٔؼ  َّ اي َٕ ئَيُكو الی اقؤمىحن أالٚیا  أالٚضه وتَ ہص ااه مرہللاأو (75552) ٖاِلٔهَتاَب َواِئُيزَا

يَا اَيَُّضا  الٚرآن الکرہم:  ی وتَالی ہص ااه  اب اقٚضنحن کما ٙا٢ ہللا ہ   حا٢۔وأه  ی والَہ٢

َٔيَن ِهَّلِل ُطَضَداَء بٔاِيكِٔشٔؼ  ا ُٓوا ُنوُْوا َقوَّ ََ َٔ َآ  (355) ائَّذي
ب ٙالاهان  مکاًل ھن یٚالہ وھىٖیال    الی اق تماُلأن الَہ٢ أالع١  ھن یٚالہ وھىٖیال    ؾالنہ  ن ألؽاَل

الالالالالالالا  ا ٙالالالالالالالالا  أتن یالالالالالالاٛل الَہالالالالالالالالالة وھىٖیالالالالالالالال ھا ي ن الصالالالالالالالالخؿ الالالالالالالال أٙاہالالالالالالالالا ۔وألثرہالالالالالالالالا  و الج الالالالالالالاأر  و األأجٍز

ن   الالالالالالان متٚیالالالالالالا، أالالالالالال  التٚالالالالالالا    الالالالالالان أ مالالالالالالان أالالالالالالاہلل صالالالالالال ااهہ وتَالالالالالالالی، وإلن   الالالالالالان ٙاہالالالالالالا  الالالالالالی اأالأہلالالالالالالہ

ازما ٕ٘ا    ٍامٖة واھ ا ،ومُ ذل١ ال  خأ مالأعَاا ،و الأہ لہ  ً اقغالا   ن   ان حازما، ٍو

ر   ا ، ٙالہ ھالٕا الا ماًل الؾاٖل حَر م  و الخؾالا٢ ّو ها۔ھال   اقالَؤ ٍا َة،و اقؾالااب اقتامال  ٙو اقتٙا

را، ٕها ٍلیہ الضم إل ی شخؾیة ا  مالان و التٚالا  اقت ضالہ ۔ إلاي ٙالا ما  ٍن  ٍلیہ الضم  ھٕا

اامٖہ، وھاال أولہ الضینر  ال املة ٍنی    الھ خ    ی ہللا لامة الام۔ي ٍؾاأہ ٍو

خؾا٢ ٍن ، خؾالہ ہللا غیالا لالم  خالؿ غیاأحالہا ماًل  يف- ملسو هيلع هللا ىلص مَاذ أً     حہ   اصا٢ ہللا ذکر 

ِ :- ملسو هيلع هللا ىلص الىالالاش: ٙالالا٢ اصالالا٢ ہللا ِ بةةا٘ يُاْةةاإاْةةت اويضةة ِ بةةأَز  ا٘، و اقشةةُض ِ بنضةةد ا٘، و اقةةوَض ،و اوفةةاٖ

ه  الالحاًل تَرہاٗل الَالہ٢ و ٕقال 28۔۔۔بايشوية، واعةديضِ  ةح ايزعيةة، مالا  ٍنال  ٍلیالہ إل  مىيالاا اله و عالٕر
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ِئَ  مىاله الضم  ٍىہما  ٌُ  :ٍلیالہ الضالم ص  َُا افَِط ، اؤ ايُِِوعُ  :ايُّ ٍُ ٍَ  ؟اِيَنِد َوأضةَنَضا، َو “ :َفَكا ََ ةوَر  َُ ٍُ َيَطُع اأِل اِيَنِد

 ، ، َوايُِِةةوعُ َعةةارْٔع َخةةاصُّ ُّّ ٍُ َسةةائْٔص َعةةا ِٔ جَٔضتَٔضةةا، َواِيَنةةِد جَُضةةا َعةة ٔ ِِ َُاايُِِةةوعُ يُ ةةا َوافَِطةةًُُض َُ فُُض ٍُ اَِشَ ”َفاِيَنةةِد

29
و الالان  

 را َالا َالالا ٕالالـر ماًل ٕالالرااك ہللا صالال ااهہ إٙامالالة الَالالہ٢ و إمَتٚالالہا أال ن -ٍلیالہ الضالالم  -مالا  ٍنالال  إلا

یم ي الىالالاش أالال ن  االالاولاا حضالالب اصالالتناٍ و تَالالالی، وہکالالر  و  ىٖالالر اليلالالم و الجالالاا عالالہ ہا۔ و  الالان  ا الال ِ 

الالالالہ الالالال الالالالہ٢ و ا ت الالالالات اليلالالالالم و الت  ٚالالالالا٢ ٍالالالاًل َالالالالال ا  -ٍلیالالالالہ الضالالالالم - اھالالالال۔ ٕي مالالالاًل اق تمالالالاُل  ھن یالالالاٛل ال

ًَضةةا َعلةةى “ اقافالٌا بَ الاا : َِْب ّٕ َلَِيِكِيةةُت  ظًُةةو ََ ِ َو َل َسةةَػٔب  ٔ ةةاي ةةَطِ  وا َعلةةى نٔظَّ ِٕ َل يُكةةارُّ ًَُةةأء ا ًٓةةطُ َعلَةةى اِيُن ةةا اَخةةَذ اي َوَ 

”غارٔبضا

َِّٓشةاُء َو  “ ٍلیالہ الضالم :ٙالا٢ ۔  ٖق  الَہ٢ و  رجحه  ااماو  ان 30 َج بٔةطٔ اي ٘ٔ َيِو َوَجِدتُةطُ َقةِد تُةزُوِّ َو ا

ًَيِطٔ اِضيَ  َِِوُر َع ٍُ َفاِي ًَيِطٔ اِيَنِد ِٔ ضاَم َع ََ ٍٔ َسَنّة، َو  َّٕ  ٔح اِيَنِد اُء َيزََعِعتُطُ، َفنٔ ََ ٔ ”ُل ًََُٔو بٔطٔ اِْل
31

 

 ٕاٌ ال ام  و اليلم۔وأهہ إالَہ٢ و الحٛ و ة َا إٙام ٙامة الح امةإما  مً إلَۂ ان إ

ِه  اھال ل ٙال-ما  ٍلیہ الضم إلاة حکمإلی ۔ واهير أىير ٍمیٛ هِإْمَرھاجح الَہ٢ ٍنی 
َّ
بَْ ہ الل

اِش  َّ ٍَ ْىه  32ْأً  ٍَ ه  
َّ
َل الل اا   ٍىہ  خالہ َا  ِ

َ
ِمِىحَن ِأِ ي ٙ

ْ
ؤ
 ْ
ِمحِر اق

َ
ى أ

َ
ن ٍَ33

ا٢َ  
َ
ٚ

َ
ه  ٕ

َ
ل َْ

َ
 و

 
ِؾٗ

ْ
َا َقخ  َ َو 

ٔ : ٍلیہ الضم  ا ق ََ ٌٔ ِن َّٓ ُة َصَذا اي َُ   ؟ي
َ
 ل

َ
ِٙ َمة  

َ
ی  ال

ْ
ل  ٚ َ

ا٢َ َھ ٕ
َ
ٚ

َ
َِ  “ :ا ٕ ِٕ اُقٔي  اَ

ِِ إَٔلَّ َزتٔهُ َِ ٔ ِٔ إ َٔ ٔلَىَّ  َْبُّ إ َو ا٘ٔ َيىَٔى اَ

ٓكّا اَِو اَِعَفَع بَاغَّٔل  َْ ”

ي ر الَہ٢ و الَہالة بغ   واضح  ام ۔ و ال ھ ي  ااماما  إلو  ان ا 34

َو ا٘ٔ َيِو “ هرا للَہالة:مي ما  ٍلیہ الضم إلاقسجہ۔ اهير ما ٙالہ ابض بیا ٙہ ما  عهیہا  ی 

ًَِب َطٔنيَر ٕ َا فَ  ًَٕة اِسًُبُضا ُج ُِ َ ِٕ اِعٔصَف اَ٘  ٔح ْ ِبَنَة بُٔا َتِحَت اِفَلنٔضا َعلَى ا َِ ايشَّ ِِ اِعٔػيُت اأِلقائي َّٕ عُِْياُن ٔ ًُِتطُ، َو إ َن

ِٓٔدي  ِٔ َوَرَقةٕ ألعٔ َٔ  ُٕ ُُضا صَِو ِٔ َجزاَع ٕ َتِكَط ” ٔح َف

35

 

   ى  أکثر اليرؤ ه از الَہ٢ أحن الىاش إها    ان  ااما  ٚاو  لی اصسغإمى  خمٕتہ 

ما  ٙہ فربہ اأً إلأىير ٍمیٛ أن اي ا الٚااھالحً أ  .مھؽَابة و ھاہ ا، و  اًٖ حٚٙا

مً األلم، و ما   ان  تملم  إلَا  ان صا ہا۔ و املجم بضیٖہ الضم الىاُٙ فربة عہ ہ  و 

ََل “ م خحر وؽیة ٙاام:ھو ی ححن   مُ أوال  ٍ ہ اقنلب، و  اؽی . ان أحن اقا  و الحیا 

َّٔ بٔى  َٔٓٔيَن اَََل ََل َتِكُتًُ ِؤ ُُ َٔيرُ اِي ٌَ اَ َٕ ُقتٔ ُُِشًُٔٔيَن َخِوضّا َتُكويُو اَء اِي ََ ٔ َٕ ع ِِ َتُدوُضو َّٓهُ ٔ اُِئفَي َٔتُّ إ َلَّ َقاتٔلٔى اُِْظزُوا إَٔذا اََْا 

 ٌٔ ًُوا بٔايزَُّج ثِّ َُ بَٕةَو ََل تُ بَّة بََٔضِ بُوُظ ََضِ بَتٔطٔ َصٔذظٔ َفاَِضٔ ِٔ ََضِ َٔ ”

36

لة ما     اصاإلحضً ما ٙاله اأواهير ما  

َّّ  َو “  بي مالب:ألی أخیه ٍٚی  أً إا ھکت  َِْولٔى عٔز َّٓأض  َِْظّة ََل َيزٔيُدنٔى َنثَِر ُ اي ِِ َعىِّف َو ُقُض ” ََل َتََفُّ

37

أ   ان  
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:ؽي  ا
ً
َّٓاَض َقدٔ  “ الىاش أکم  ألیٓ ٙاام َّٕ اي ًَّةٔ اَصًِٔطٔ َفنٔ ٔ ئل اِيُضَدى ئك َّٓاُض ََل َتِشَتِؤُْظوا  ح  ََطٔ اَيَُّضا اي

ائَٔد ٕ ٔطَبُنَضا َقٔصيْر َو ُجوعَُضا غَؤيٌ ََ ُنوا َعلَى  َُ ” اِجَت

38 
 ان حرہؾا أعہ الحرؼ  ی ھىٖی  الَہ٢۔ و ان یَام   -ن  ٍلیہ الضم ما  ٍإلصیہها ا

لة هىا ه کر ٍاام  الَہاإو  ان  راع  حٚ٘ا الىاش بَہلہ و  اٖيها۔ و۔مَاملة الَہ٢  ااما

 :يو أم اله ٕیما  ات -هؾأ    فا  حکم اإلما  ٍن  ٍلیہ الضم إلوا

ٌْ اساسٕ ألَير إ يهوٕ زاصدا، ألَلبد يًحانِ و ا:األوٍ ِٓ َٔ عواٌَ اينداف و ايزصدعاَ  نصافْلواية َض

ٍُ ا٘ ِٔ   ايزُّصُِد َيِيَص  :ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ رسو ي ا  ٔح يََديِط  بَٔتِْحٔ َُ ٔ ِٓطُ ب َٔ ا  ٔح يََدٔي ا٘ٔ اَِوثَُل  َُ ٔ َٕ ب ِٕ َيهُو ِٔ اَ ٍٔ َو َلٔه اِيَحََل
39

أما  

ہ إلا ھ لٗ و تَضٗ۔ ٕم ي  میُ مياَر حیاھہ أہون أ يفما  ٍن  ٍلیہ الضم  ٕت نی الَس

ا۔فراابً ھلی زخأا الحیا  وزبر إ مَمة و اقلبط، وال  می  هٖضہإللی اختمٔ اإیغتا٘ 

مر  40ف 

  أما   تي:  ؾٖه محر اقؤمىحن ٍلیہ الضم أصحاب أحہ أ 

“ َٕ ا َْ ِقٔت ََل  ِّ لٔح َتَظوَّ ٍُ يَا عَُِْيا يَا عَُِْيا إَٔيِيَو َعىِّف اَبٔح َتَنزَِّضٔت اَ َْاَجَة لٔح فٔئو َقِد َيُكو ي غَيِرٔي ََل  ْٔيَُٓو َصِيَضاَ  ُُغِّ

ََفٔ  ٔ َو بُِنٔد ايشَّ ًَّٔة ايزَّاع ٔ ِٔ ق َٔ ٔى َئشيرُآظ  ِكُتٔو ثَََلثّا ََل َرِجَنَة فٔيَضا َفَنِيُظٔو َقٔصيْر َو َخَ ُ
ًَّ ” غَ

ا٢ ٍلیہ  41 ٙو

ِٔ  “الضم  ًٍ هٖضه: َٔ ٔلَىَّ  َْبُّ إ دّا اَ
َصفَّ َُ  ٍٔ َشضَّدّا اَِو اَُجزَّ  ح  اأِلَغََِل َُ  ٕٔ ِنَدا ََْشٔو ايشَّ ِٕ اَبٔيَت َعلَى  ِٕ َو ا٘ٔ أَلَ َ ا

ٔ َو غَأصبّا ئَشفِ  ائُّا ئَبِنٔظ اِئنَباع َِ ةٔ  ََ َّ اِيكَٔيا َٔ اِيُحَػأّ  اَِيَقى اَ٘ َو َرُسوَيطُ يَِو َٔ ” ٕء 

42

 

ا ًٍ أَاا  الىٖط، و أن   ان ال :ايثانح ضه أہ لألمحر والضلنان أن   ان متجَز ْٖ ماَرا لٚیا  هَ

َهاى الَہ٢ وا ت ات اليلم ًٍ اق تمُ۔ الحً أهه یَہ٢ و  ٚضه مُ هٖضه أوال،
ْ
ي ال ْٖ ۔ أَى

ہ  ا  ٍىه ٍَ َفكَا “ اَ  خنب ٕٚا٢:ؽٖه للمت ٚي و -ٍلیہ الضم -ٙو َّ َنِفَشطُ اِيَنِد ٍَ َعِدئطٔ َقِد اَِيزَ َٕ اَوَّ

ِٔ َنِفٔشطٔ  ” َْفُِى اِيَضَوى َع

43

ٖه مُ أخیه ٍٚی  أً أبي  -ٍلیہ الضم -اهير أىير ٍمیٛ ٍہله  و مٙا

،  نلب ؽاٍا مً الٚم  مً أضی اقا٢،  ؾٗ ذ
ً
ل١ مالب حیىما ا   اما، و ان فرہرا

 
َ

ٗ :اقؤمىحن  محرأاقٙا
ً
 ٍلیہ الضم  ٙاام

ِِ َصاعّا َو َراَيُِت ٔصبَِياَْطُ ُطِنَث  “ ِٔ بُزُِّن َٔ َْىٔف  ا َُ ف اِسَت
َّ َْت ًََل  َِ ِٔ َو ا٘ٔ َيَكِد َراَيُِت َعكٔيَّل َو َقِد اَ َٔ  ٕٔ ُنورٔ غَُِْر اأِلَِيَوا  ايظُّ

َر  َؤنِّدّا َو رَكَّ َُ ِٔ َو َعاَوَعنٔى  ٔ ِِ بٔاِئنِظً ا ُسوَِّعِ  ُوُجوصُُض َُ َّ ِِ َنأَْ صٔ ِّى  َفَِقٔ َّٔ اَن ُِعٔى َفَظ عّا َفأَِصَػِيُت إَٔيِيطٔ َس َزعِّ َُ  ٍَ َعلَىَّ اِيَكِو

 ٔ ِٔ ٔجِشُٔطٔ ي َٔ َِّ اَِعَِْيُتَضا  ُ َْٔديَدّ  ث ِيُت َيطُ  َُ ِْ
َ يَكتٔف َفأ َفارٔقّا ََطٔ َُ َيِنَتَْٔر بَٔضا َفَط ََّّ َضِٔي ََّ ذٔى اَبٔيُنطُ عٔيىٔف َو اَتَّبُٔع قَٔياَعُظ 
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ِٔ اََئُ  َٔ ِْ َعَْٕف  َْٔديَد ٕ اَ  ِٔ َٔ  ُّٔ ٔ ٌُ اَ َتئ ٌُ يَا َعكٔي ٔ َواك
ًَِتَو ايثَّ ٔ ًُِت َيطُ ثَك َٔيَشَُٔضا َفُك  ِٔ َٔ ِٕ يَِحتَرَٔم  اَصا إٔنَِشاَُْضا َضا َو كَاَع اَ َُ

 ُّٔ ٔ َٔ اأِلََذى َو ََل اَئ َٔ  ُّٔ ٔ َزَصا َجبَّاُرَصا ئَػَطبٔطٔ اَ َتئ َِ ٔلَى َْإر َس ٔنبٔطٔ َو َتُِزُّنٔى إ ًَ ٔ ِٔ َيَظىي َٔ ”

44

 :–ٍلیہ الضم –کما ٙا٢  

ًَضَ “ َْبِ ِظًُوّٕ أَلَِيَكِيُت  ََ ِٕ َو ََل َسَػٔب  ٔ اي َِ ٔة  وا َعلَى نٔظَّ أء اََلَّ يَُكارُّ َُ ًَ ا اََخَذ اُ٘ َعلَى اِيُن ََ ا َعلَى غَارٔبَٔضا َو َيَشَكِيُت َو 

 ِِ ِِ عَُِْياُن ئَضا َو أَلَِيَفِيُت َصا بَٔهأِٔض اَوَّ ٕ آِٔخَ ِٓز ِٔ َعِفَػٔة َع َٔ ِٓٔدى  ٔ اَِزَصَد عٔ ” .َصٔذظ

45
 

صاا٘ ماوَا مً أل ان  راٙب ا محراقؤمىحنأ نإ۔ ہماإٚا لَمل ہالأہ لألمحر أن   ان ٙال:ايثايث

صَاا، و ان حرہؾا ٍنی حًٖ أضی اقا٢ مً ألالتنٖیٗ والْػ واالحت اا والتمٍب أا

ة  َّ “ َ ا الؾہ :يف–الضم  ٍلیہ–-صیہهاله اهير ٙا الت   ر۔ وأالضٙر ِظًُو َُ َّٔ اِي ُِ ا٘ٔ أَلُِنٔصَف َو ايِ

َٕ كَارٔصاّ  ِٕ كَا ٔ ٌَ اِيَحلِّ َو إ َِٓض ََ َّف اُورَٔعُظ  َْت تٔطٔ  ََ َِ بٔدٔزَا ٔ اي َّٕ ايظَّ ائُٔطٔ َو أَلَُقوَع َِ  ِٔ َٔ ”

46

 

 ماا أل۔ و َ ا مً أؽَب اہهؾأ الىاش مً هٖضإو مً صما  الَہالة الَلاہة ي :ايزابع

، وبالٓ ي و  ان  رھہ۔ٕٚر الٖٚرا أ   –الضم  ٍلیہ– ما  ٍن إلٍمم۔ ٍاظ ا ٌا الٚمیؿ اقٙر

ُ ِمہا ل ٙا٢ٍته    ٙا ِٔ َراقٔٔنَضا “ :-ٍلیہ الضم -ح   َٔ ف اِسَتِحَيِيُت 
َّ َْت َِٔدَرَعتٔف َصٔذظٔ  ِنُت   َو ا٘ٔ َيَكِد َرقَّ

”

47

 ما  لضاہہ أً ّٖلةإلا ہالحً ما ٙال 
:حا٢ َ ا 48 ، يٓكية ح عار ا يتأثث َل ايًبيب ٕإ“اقافٌا

” ييضا عٔ َقيبإ َٓكًبوٕ وْحٔ َتاعٓا ييضاإايُكاَة، وقد نكًٓا عاُر  َآَاأو

49

 

ىیٗإ-ما  ٍلیہ الضم إلکتب ا 50لی ٍ مان أً ح 

ِِ “ ٍامله ٍنی ال ؾر :ي هؾااألا  هُ ََ ا ََ ٔ َّٕ إ ٔ اَََل َو إ

َٕ َعلَى َذئَو َو َل  ِِ ََل َتِكٔدُرو َّهُ َصِيطٔ اَََل َو إْٔ ِٔ غُِنُٔطٔ بَُٔقِ َٔ َزيِطٔ َو  ُِ ِٔ عَُِْياُظ بٔٔػ َٔ ِٔ اَعٔيُٓونٔى بَٔوَرٕع َو اِجتَٔضاعٕ َو َقٔد اِنَتفَى  ٔه

 ِِ ِٔ عَُِْياُن َٔ َٓزُِ   ا َن ََ ٕة َو َسَداعٕ َفَوا٘ٔ  زاّ عٔفَّ ُِ َٓائَُٔٔضا َوِِفّا َو ََل اَِعَدِعُ  ئَبالٔى ثَِوبٔى غٔ ِٔ َغ َٔ   ُ َو َيِو ٔطئُِت  .تِْٔرّا َو ََل اعََِّخِ

َصفَّى َصَذا  َُ ٔلَى  يَل إ ٔ ِٕ َيِػًٔ  ْٗ َََّلصَِتَديُِت اي َّ ِٔ َصِيَضاَ  اَ ٔح َو َنَشائ َّٔٔ َصَذا اِيَكزِّ َو َلٔه ُِ ٌٔ َو يَُبأب َصَذا اِيَك َبىٔف َصَواَى اِيَنَش

ثَى َو اَِنَباْع ََحَّى ْٕ َُغِ َِْولٔى بُُػو َِٔبَػاّْا َو  َُٔة۔۔۔ اَِو اَبٔيَت  ٔ اأِلَغِٔن ٔلَى َتَديُّر ِٕ ۔۔۔َو َيُكوَعنٔى َجَظعٔى إ َ ِٔ َنِفٔسف بٔأ َٔ َُٓع  اَ اَِق

 ٔ صِز ٔ ايدَّ كَارٔظ ََ ِِ  ح   َٔٓٔيَن َو ََل اَُطارُٔنُض ِؤ ُُ َٔيرُ اِي ٍَ َصَذا اَ ” يَُكا
51

 

: ي:ٍاؽم أً زہا  ال -ٍلیہ الضم  و ٙہ ز ر أمحراقؤمىحن
ً
يَا عَُدىَّ َنِفٔشطٔ “ ھخن  ًٍ الہهیا ٙاام

َبأ  َو صَُو يَ  يِّ ٌَّ َيَو ايػَّ َْ ًََو َو َوَيَدَى اَ َتَزى اَ٘ اَ َُِت اَصِ ا َرْٔ ََ َّ بَٔو اِيَدبٔيُث اَ  ِٕ َتأُِخَذصَا اََِْت َيَكٔد اِسَتَضا ُظ اَ ُٕ  ِْكَ اَصَِو

ِٔ َذئَو  َٔ ”َعلَى ا٘ٔ 

52

عتر ألال١ ٍنی مؾر مال ه لی واإ -ٍلیہ الضم محراقؤمىحن أالحً کتاب  
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َّٕ “ :–الضم  ٍلیہ–له ة ٍنی الىاش۔ ٙا٢إلالة الَہا  را إالىخع ،و َا  صتاا  ام      ٔ َو إ

ٍٔ  ح   ُة اِيَنِد ََ ٌَ َُقَّ ٔ َعئِن اِيُوََل ٔ اِستَٔكا ٔ ايزَّعٔيَّةٔ اَِفَط َوعَّ  ََ ُضوُر  ُِ ٔ َو  ” اِيبََٔلع

53

 

ٍمالها،و وؽا  أ ن یَم  أ، والیه ٍنی ٕااش و54أ هألسہا  أً –ٍلیہ الضم –ما  إلو ٙا٢ ا

َََِلٔء َو اِيَحِيَف يَِدعُو “ الَہ٢: َّٕ اِيَنِشَف َيُنوعُ بٔاِي َِْذرٔ اِيَنِشَف َو اِيَحِيَف، َفنٔ ٍَ َو ا ٌٔ اِيَنِد ِئف اِسَتِنُٔ ٔلَى ايشَّ ”إ

55

و  

أ ن  اترماا الىاش مضلمحن  اهاا أو ّحر اقضلمحن مً  ہو  ا  ل والھ –الضم  ٍلیہ–  اکم

م أؾاا  ھاافَة و اللنٗ و الکر  و  الییا  و الىؾاا   َا هم۔ و أن  ؾٕر و أن  اٖياا حٚٙا

ر ال مُ ّحر اقضلمحن ٍهہ  ہو مً خحر أم لة ٍہل اقا ة  میَا،
َ
ت

ْ
ِ ٝت ه ِلمع

ِخع  ه  -56ىَّ
 
 -َاِحَمه الل

مالِ  ٍْ نى ِمْؾَر َو أ ٍَ   ٍ ا َوالَ
َ
ِِ  “ا ٙاام:ھق ًَِيضٔ َّٔ َع َ ِِ َو َلَ َتهُوْ ٔ ًُِّػَف بٔض ِِ َو اي َحبََّة َيُض َُ عٔئَّة َو اِي َة يرٔلَّ َُ ِْ ًَِبَو ايزَّ َو اِطٔنزِ َق

 ٕٔ ِِ ٔصَِٓفا َُّض ، َفنْٔ ِِ ًَُض ِ ُِ اك ٔ ََّ  :َسبُنا َضارٔيا َتِػتَٓ ٔ ًِٔل إ َٔظيْر َيَو  ٔح اِيَد  ْ ا ََّ ٔ ٔٔ َو إ ي ”ا اْخ َيَو  ٔح ايدِّ

ٍلیہ –وکتب  57

ِٔ َيَو فٔيطٔ “    هٖط الرصالة، ٕٚا٢:–الضم  ََ ٔة اَصًَِٔو َو  ِٔ َخاصَّ َٔ ِٔ َنِفٔشَو َو  َٔ َّٓاَض  َ٘ َو اَنِٔصٔف اي اَنِٔصٔف ا

 ٌِ ََّو إَٔلَّ َتِفَن ِٔ َرعٔيَّتَٔو َفنْٔ َٔ ِِ صَّوى  ” َتِظًٔ

58

ُُٔسف “ لة: قا    َ ٍ الرصاأوکتب   ُٔ َو اِي ُُِحٔش َّٔ اِي َ َِٓدَى  َو ََل يَهُوْ ُء عٔ

 ٔ ٌٔ اِْلَٔساَء  ٕٔ َو َتِدرٔيبّا أٔلَصِ َِْشا ٔ ٕٔ  ح  اِْل َِْشا ٔ ٌٔ اِْل َّٕ  ح  َذئَو َتزِصٔيدّا أٔلَصِ ِٓزَٔيٕة َسَوإء َفنٔ َُ ٔ ٔ  ب ” َعلَى اِْلَٔساَء 

59 

حٚہ أن  ٚ   أاليلم  يفیضتای  –ٍلیہ الضم –و الحاکم الَا ٢ م   ٍن  األمحر الک حر 

–ٍلیہ الضم –محر اقؤمىحن أالٚلی ۔ و َا  رعی حٚ٘ا الىاش و  اٖيها۔ الحً ما ٙا٢ 

ِٓٔدى “ فَٗ الن ٚا  مً الىاش    خن ة:إٔ اٛ  ف آُخَذ اِيَحلَّ َيطُ َو اِيَكؤىُّ عٔ
َّ َْت ِٓٔدى َعزٔيزْ  ٌُ عٔ ئي ايذَّ

ٔٔ ا٘ٔ َٓا َع ِٓطُ َرٔضي َٔ ف آُخَذ اِيَحلَّ 
َّ َْت ”۔َضٔنيْف 

60

ا٢     حٟمة ھا  را مً ٍاٙ ة  –الضم  ٍلیہ– ٙو

ِظًُؤّ “ اليلم: َُ ِٔ َعلَى اِي ٔ اي
ِٔ يَِؤّ ايظَّ َٔ ِٔ اََطدُّ  ٔ اي ِظًُؤّ َعلَى ايظَّ َُ ُّ اِي ”۔يَِو

ا٢ 61    مافُ –ٍلیہ الضم –ٙو

ُِ “ ال مّة: هھجآخر     ًِ ُِ ِٔ ًِ ٔنئف اَِفَحُع ايظُّ .”ايطَّ
  ان ماسوها ٍىہما –ٍلیہ الضم –وأهه 62

:له یضمُ ىلم اليالم وتَہقه ٍنی اقيلا  والقَیٗ، ولضط    مَحن ٕٚا٢ حا٢ َ ا اقافٌا

ى “ ٔة َو اأِلُِِخَ َُ ُُِشًٔ ٔ اِي زِاَ  َُ ٌُ َعلَى اِي َٕ يَِدُخ ِِ كَا ُِٓض َٔ  ٌَ َّٕ ايزَُّج ًََػىٔف اَ ًََضا َو ُقًَُبَضا َو َيَكِد بَ ِِ ٔ َفَيَِٓتزُٔع ْٔ َُُناصَٔد  اِي

ا  ََ  َٔ ي فُوا َوأِفٔ َِّ اِنَِصَ
ُ َْأّ ث رِ

ٔ
رَِجأع َو أَلِست

ٔ
ِٓطُ إَٔلَّ بٔأَلِست َٔ ُِتَُٓٔع  ا َت ََ ِْ َو ََل اُرٔيَل َقََلئَٔدَصا َو ُرعَُثَضا  ًِ َ ِِ ك ُِٓض َٔ ٍَ َرُجَّل  َْا

َزاّ  َِ َّٕ ا ِو اَ ًَ ّْ َف ِِ َع ًُوَاّ  َيُض ََ َٕ بٔطٔ  ا كَا ََ ِٔ َبِنٔد َصَذا اََسفّا  َٔ اَ   ََ ِشًُّٔا  َُ”

 (63) 
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 واثزصا ح ايحيا  اَلقتصاعية  -عًيہ ايشَلّ– َاّ علحيإلَثاٍ ألايحهِ وا

هٖاٙہ إ يف ارؼ حرؽاعہ ہا ٍنی أضی اقا٢ و  ان  ہ٘ –ٍلیہ الضم –ما  ٍن  إل ان ا

اه  اھه ومااًٍؽھاؤکہ      ان –ٍلیہ الضم – ٙة۔و صیہها ٍنی الؾہٙا  له وحکمه لَم 

م مً السغہ ہ ٍنی الىاش     َا
 
ہ ألخ  اأوالخراج مَاملة الىاش أاللنٗ، و  ا  ماا٢۔ ٙو

وضَح لهم ٕییا الرحمة و الکر  مُ ألی مً یضتَم  منیم ٍنی الؾہٙا ۔ولة إکتب اصا

َّٕ “ هه:ما  کر   ہللا و إل۔  ٚا٢ ال ةخ  الس ا  و الحٚ٘ا اقاأالىاصٖي  َِِتاَز ِشًُّٔا َو ََل َت َُ  َّٔ َع َو ََل تَُزوِّ

 ٌِ ٍَ عَٔباَع ا٘ٔ۔۔۔ َفَض َِّ َتُكو ُ ائطٔ۔۔۔ ث ََ َْلِّ ا٘ٔ  ح    ِٔ َٔ ِٓطُ اَِنثََر  َٔ  َّٕ ِيطٔ كَارٔصّا َو ََل َتأُِخَذ ًَ َْٓلٕ َع  ِٔ َٔ  ِِ َوالٔهُ َِ  ِهَّلِل  ح  اَ

ِٕ قَ  ٔلَى َوئيِّطٔ َفنٔ ٌْ ََل َفُتَؤعُّوُظ إ ٔ ٍَ َقائ ِٕ تُدٔيَفطُ اَِو تُوعَٔدُظ  .ا ٔ اَ ِٔ غَيِر َٔ َنطُ  ََ ِْ َفاَِْػًِٔل  ِٓٔن َُ َِ َيَو  ِٕ اَِنَن ٔ َفََل تَُزأجِنطُ َو إ

ةٕ  ِٔ َذَصٕب اَِو فٔطَّ َٔ ا اَِعَػاَى  ََ ”اَِوَتِنٔشَفطُ اَِو تُزِصَٔكطُ َفُدِذ 

ٔ “    َ ا الؾہ : ٍلیہ الضم  ما إلو ٙا٢ ا64   َّٕ ا

َع بٔطٔ  تِّ َُ ا  َُ ٔ  ب
ا َجاَع َفكٔيْر إَٔلَّ َُ أء َف ٍٔ اأِلَغَِٓٔيأء اَِقَواَ  اِيُفََقَ َوا َِ

َع  ٔح اَ َ٘ ُسِبَحاَْطُ َِفَ ” َغىٔفب ا

65

 

ما٢ التااہ  أ ن الحاکمحن و الضممحن و األمرا   کجزون أماا٢ الىاش   ی هىا ٙہ وغاَہإ

ألهٖضهم، و  ٚضمان أماا٢ اقضلمحن أحن األٙااب و إٔرا  ٙامهم مً ّحر حٛ۔و َم یَضغان 

ىیا  خمؼ و الؾہ٘، و  ارمان الٖٚرا  و اقاتا حن و إلالىَم۔ و  يضان ا يف ٍضػ اّأل

هم اقالیة۔و ال  ٍلیہ  ما إلھناأٛ ٍضغ یم مُ ٍضغة ٍامة مً الىاش۔ و أما اال ابضحن ًٍ حٚٙا

هٖٛ أضی اقا٢ أالضايةأحن ٙہ ہن  ٚ   م   ذل١ و لا صاٍة۔ أ  أهہ إٔم  مکً لالضم  

   تَلیما  اإلما  ٍن  ٚ  ة. اقضلمحن،  وهما اٍت ااا  ل
ً
ی واضحا

 
، ٍلیہ الضم  َ ا اقَعل  ت ن

 ۔و   اصااله وھاؽیاھه

 َ حر  مؾٚلةأً لی  إلة   حا٢ َ ا اقافٌا    اصاماإلو ٙا٢ ا
66

 الغض اوي ٍامله أا عحرخر   

67

ٍل ه ٕییا أ لٖاو واضحة و  ا ا  مً سخه ہللا و ّقب ٍلیہ الضم   ما إلیَتب ا، 

ًَِتطُ َفَكِد اَِسَدِػَت إَٔيَضَو َو َعَصِيَت “ ِإمامه،ٕٚا٢: َِٓت َفَن ِٕ ُن ٔ ْز إ َِ ًََػىٔف َعَِٓو اَ ُِ  َىِ بَ ََّو َتِكٔش َو اَْ ََ ا ََ ٔ ُُِشًُٔٔيَن  إ َء اِي

ََٔو َفوَ  أب َقِو ِٔ اََِعَ َٔ َو  ََ ٔٔ اِعَتا َُ ِِ فٔي اُؤصُ ََ ٔ ِيطٔ ع ًَ ِِ َو اُرٔيَكِت َع ِِ َو ُخيُويُُض اُُْض ََ َْاَزِتطُ رٔ ٔذى 
ًََل اِيَحبََّة َو ايَّ ائَّذى َف

ٓكّا َيَتِٔ  َْ َٕ َذئَو  ِٔ كَا ٔ َة َيئ َُ ََّٓش ِٔ بَٔحلِّ َربَِّو َو ََل ُتِصًِٔح بََزاَ اي َٔيزَاّْا َفََل َتِشَتضٔ ِٓٔدى  َّٔ عٔ َّٕ َيَو َعلَىَّ َصَواّْا َو َيَتدٔفَّ َد

اَّل  َُ َٔ اَِع ي َٔ اأِلَِخََسٔ َٔ  َٕ ِحٔل عٔيَٓٔو َفَتهُو َُ ٔ ”عَُِْياَى ب

: ہٙال ہو ٙہ هٚ  ٍى 68 َّٕ اَ٘ “ حا٢ َ ا اقافٌا ٔ إ

َع َعلَى اَ  ظُ َتَنالَى َِفَ ٔ َفَِقُ َّٓأض َنِيََل َيتَبَيََّؼ بٔاِيَفكٔير ِِ بَٔطَنَفٔة اي ُروا اَنُِفَشُض ِٕ يَُكدِّ
ٍٔ اَ ةٔ اِيَنِد َُّ ٔ ”ئ

-لهو مً کتاب 69
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اإ- ٍلیہ الضم  ِة ق مر :له لی بَك ٍم 
َ
ً ٙہ بَ ه ٍنی الؾہٙ ٔة َو “ مم  ََّ ُ َِ اِيدَٔيأَْة خَٔياَُْة اأِل َّٕ اَِعَظ ٔ َو إ

َُّةٔ  اَِفَظَع اِيػٔعِّ  ٔ ”غٔعُّ اأِلَئ

70 

فَٗ الىاش وہاٖيها،وہاکم الَہ٢ أصم  هيا  ٍہ٢ و اٙتؾا ، وہراع  حٚ٘ا إلن اإ

َْلب   ٗ َو  ح   الٚرآن الکرہم: اق تمُ، و ٙا٢ ہللا تَالی     ي، وہکر  اليلم والتَہٍياال تما  ِِ ٔ وائض َِ اَ

وّٖ َُِْحُ ٌٔ َو اِي ٔ ائ ییتم أاا٢ الٖٚرا  و اقضاکحن و اقارومحن ّا ة ما   ان إلال عٟ ن ا( 14551) ئًشَّ

 ی  ۔ ٕها  ٚا٢ ہما  َا أٍلم أالٖٚر و إٓاھإلا زالة الٖٚر۔ ألنإلاالَتما ، و  ان یضعی    الضعی 

 م أً الَ اشإ-ٍلیہ الضم -له کتاب
 
71لی ٙ

ا ٍامله ٍنی  مٟة:  ِٔ ئَكائَٔو بَٔضا “ َو َْاَجٕة َع َو ََل َتِحَُِْنَّ ذَا 

 ََ ٔلَى  ِد فامَٔي َبِنُد َعلَى َقَطائَٔضا َو اُِْظزِ إ َُ ِِ تُِح ٍٔ ؤِرعٔصَا َي ِٔ اَبَِوابَٔو  ح اَوَّ ِٕ ذٔيَدِ  َع ٔ ََّضا إ ٘ٔ َفنْٔ ٍٔ ا ا ََ  ِٔ َٔ َع عَِٔٓدَى  َُ ا اِجَت

 ِٔ ٌَ َع ا َفَط ََ َِاَعةٔ۔۔۔ َو  َُ ٍٔ َو اِي ِٔ َذؤى اِئنَيا َٔ ًََو  ِٔ قَٔب ََ ٔلَى  َٓا َفاِْصِٔفطُ إ ًَ ِٔ قَٔب َُ َُطُ فٔي َِٓكٔش ٔ َٓا ي ًِطُ إَٔيِي ُِْٔ ”َذئَو َفا

72

 

َه ٕیه    ل١ لی  ماإٝت ه  -ٍلیہ الضم -و   ٍهہ له
َّ
  مؾر، و   کر  الل

 
أً حاات األعتر ححن َوال

ضاٝحن،ٕٚا٢:
َ ْ
ى مً اق تمُ ِمً الٖٚرا  و اق

َ
ن ْٖ ة الضُّ

َ
ٚ َ

َّ
َبَكٔة ا“  الن َ٘ اَ٘  ح  ايػَّ َٔ ََل ا َٔ ائَّذي َٔ ِفلَى  يشُّ

َبَكٔة َقانٔن َّٕ  ح  صَٔذظٔ ايػَّ ىَف َفنٔ َِ ٌٔ اِيبُِؤَسف َو ايزَّ ُُِحَتأجيَن َو اَصِ َشانٔئن َو اِي َُ َٔ اِي َٔ  ِِ َة َيُض ًَ ا ْٔي ََ َِْفٔظ ِهَّلِل  ِنتَرّٓا َو ا َُ ّا َو 

 ِِ طٔ فٔيضٔ َْكِّ  ِٔ َٔ ”اِسَتِحَفَظَو 

73

 

 خَلصة ايبحث

   َ ا ال ا  ذکَر مَعل الحکمة و اق   لْة و اؽنمحا۔ ثم ٙہ   الحکم و األم ا٢ اقختاا  

ال ي  مَه الغرہٗ الر  ي    صىة - ال مّة لضیہها اإلما  ٍن  کر   ہللا و هه هھجمً کتاب 

، و ھا ال ي اباٍ مً مٖالته إلی أن  لحٛ - ملسو هيلع هللا ىلص ۔وأهه ھلٚ  الَلا   لها مً الىبي400

یٚه األ   ان ؽاحب حکمة ٍالیة و أالْة، کما -ٍلیہ الضم -ٍنی،غی ا الضبب أن اإلما  ٍن إٔر

 -ٍلیہ الضم - ثر  لما  اإلما  ٍن أ۔و - ملسو هيلع هللا ىلص ہ٢ ٍلییا الروا ا  و اآلثاا الااا   ًٍ الىبي

وضاه ةک حر. هاولىا أالتٖؾی     َ ا ال ا  أَم م اال  إلم اله    الحیا  اأوحکمه و

 م اله۔أي ھ ثر  ھ ثرا واضحا مً حکم اإلما  ووضاه ة ال إلالحیا ا

: - کر   ہللا و هه ما  ٍن لام ا٢ ألالحکم وا األول: ة ھاحیہ ال ااي تَالی  ا   مَٕر وأثَر

 ان. و الحٛ ي أوضانإللی الکما٢ لحیا  اإو٢  ا ة للاؽا٢ أ مان أاہلل وؽٖاھه وکماالھه إلا

ی، و لم  نلُ الَٚا٢ ٍنی ھاہ ہ  ااٝه ص ااهه و تَالإن الَٚا٢ و الحااش ھٚؾر ًٍ أ
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هه  ال االٙتؾاا ٍنی ما    الکتاب و الضىة.إؽٖته 
َ
ٚه، أ 

ْ
ل
َ
ه  ال ي  ٢ ٍنی و ا ٍ أخ

َّ
ت اَاٜ الل

َ
ٕ

ال  ن  امہٍ ص ااهه و تَالی حٛ حمہٍ.أحہ أن یضتنیُ أو ال  مکً  َا خالٛ    الخلٛ.

ه    ذاھه۔ و أاہب والع١َ 
َ
هه تَالی واحہ    أن ہللا ص ااهه وتَالی واحہ    ال ا  ال عرہ١َ ل

هه تَالی واحہ    الخلٛ و أحہ،کما أالؾٖا ، و ؽٖاھه تَالی ٍحن ذاھه و ال یغااکه ٕییا 

ا.إلحیا  و اإلالرز٘ وا  ااٜ، و لً إل ااٝه ص ااهه و تَالی حٛ اإال  مکً  ماھة و الٚہا  و ّحَر

هه إ وضانإل ؾ  ا
َ
ته، أل ة ٕکیٗ  ہٜا أعجس مً ألی ٝىِه مَٕر ضه حٛ اقَٕر ْٖ ن  تَٔر ٍنی هَ

 و ٍ اااھه    َ ا الؾہ  ک حر ۔ ٍلیہ الضم  ما  ٍن إلحکم ا َابه ص ااهه و تَالی.

ا   الَہ٢ اال تما –ٍلیہ الضم –ما  ٍن  لام ا٢ ألالحکم وا الثاني:  وضان: ٍي لاوأثَر

ب اإلقھٕلة إن الَہا
 
مان أاہلل تَالی، وال ا  اآلخر إقماها ؽا ٙا، والتٚا  واصتاقاا ي ھتنل

لب 
 
ی، و   واَٙةکما ھتن م    القمحر       ٙو اأة ہللا     ٍو ٍسوٕا ًٍ لة الَہاٙا

حر ذَا ألاقارما  وا  رجح الَہ٢ و  ٖقله  ااماال  -ٍلیہ الضم -مً الؾٖا . و  انل١ ا ، ّو

، و  ان  راع  حٚ٘ا الَامة -ٍلیہ الضم  ما إلحر  ازيى ؽااَا    صألة خ ِ  الَہاأولٚہ 

ا ًٍ األَاا   الھه الَہ٢  ااما۔ال أہ لألمحر والضلنان أن   ان متجَز مً الىاش،و  ان  اکم و 

ضه ماَرا لٚیا  الَہ٢ وا ت ات اليلم ًٍ اق تمُ۔کما الأہ له  ْٖ الصخؾیة، و أن   ان هَ

ہ، وإهؾإه الىاش مً هٖضه، ومناأٚة ٙا   له للَم ۔الَس

ا –ٍلیہ الضم – ما  ٍن لام ا٢ ألال ال : الحکم وا   ة:   الحیا  االٙتؾا  وأثَر

، و ٍيفَٗ الىاش، وہاکم الَہ٢ اال تماأصم  هيا  ٍہ٢ و اٙتؾا ، وہراع  حٚ٘ا إلن اإ

    تَلیما  اإلما  ٍن     اق تمُ۔ ي کر  اليلم والتَہ
ً
ی واضحا

 
ٍلیہ  َ ا اقَعل  ت ن

والٚاامحن ٍنی الغؤون لة ٙالیم  الہوألی اقضؤلحن    إ ان   َ  غیا لتي ، و   اصااله االضم 

ہ    مااٍيه وحکمه واصااله و ھا–ٍلیہ الضم –-کما أهه ۔ اايةإلوال ة اقا
 
اؽ  ک له  اھه لَم 

م مً السغہ ہ ٍنی الىاصٖي   اقة  َا
 
ٍنی الؾہٙا  والخراج مَاملة الىاش أالِرٕٛ، و  ا 

 ۔ہللا تَالی  ٍلییم ٕرفها لتي٢ امااألا

 ْتائ َّ ايبحث

أَربه لی أن  لحٛ إأىٖاا   مى  وَامة ملسو هيلع هللا ىلص ا  الىبيٍلیہ الضم  اب  -ن اإلما  ٍن  إ .1

فامً لرصاخ  اال مان أاہلل ي اإلما  ٌ ا الضبب حکم ھهه و تَالی، و أص اا

 هه و تَالی۔و هٖي الغٜر أاہلل ص ااهه و تَالی ص اا
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 مان أاہلل ص ااهہ وتَالی، و   ان التٚا  إلن   ان ٙاہا  ی اأواألمحر والأہ للحاکم  .2

ازما ٕ٘ا    ٍامٖة واھ ا ،ألہ عَاا ، و الأہلہ  ومُ ذل١ ال  ن   ان حازما، ٍو

م  و الخؾا٢،  ها۔ھ   اقَؤ ٍا َة،و اقؾااب اقتام  ٙو  خأ مً اقغا   اقتٙا

ر   ی شخؾیة ا  ان ٙاہا -ٍلیہ الضم -را،ٕهاھٕا -ما  ٍن  ٍلیہ الضم إلٙہ ھٕا

اامٖہ۔أ مان و التٚا  اقت ضہ ۔ ولہ الضینر  ال املة ٍنی  إلا  ٍؾاأہ ٍو

ن هيا  اق تمُ وألامة ال  ٚا  ٍنی اليلم و الجاا أالىاش أ  اصتا امہ و ٙاا  إو  .3

 لاما لی تَلیما  إ ا  اتاج َلی الَہ٢ والٚضه أحن إٔرا  اق تمُ أل تة۔ و إ اتاج 

 ٢ والحاکم الَالم الحکیم۔الَا 

ا فامً لحٚ٘ا القَٖا  مً اق تمُ اٙتؾا  ا و لحًٖ ن اإلما  واألمحر الخ حر َإو  .4

م۔ھحٚ٘ا مً الی  ا  والىؾاا  و ّحَر

مً الحکم واألم ا٢    ٌّ  منٍلیہ الضم  ال مّة لضیہها اإلما  ٍن   هھجن کتاب إو  .5

وضان والحیا  لااال تماع وضاهیة مً الَٚااہ والَہ٢ إل   م اال  الحیا  ا

 االٙتؾا  ة۔ ٕمأہ للٚاائ أن  ٚرأ َ ا الضٖر الخالہ۔
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ٍالً قسيالہ أالً أبالي ح يالب ۔ ییا ٕلما ٞالان أالالَر ػ عالرب عالربة ٍضال  ٕمالا لمَه الجم  وؽٖحن ومغاَہٍ ٞلها ووالٍ ٍنى مؾر ٕخرج إ

ر أهالاله ٙالالا٢ : بَالال  ٍنالال  أالالً أبالالي مالالالب مال٠الالا بَالالہ ٙالاليط أالالً صالالالَہ أمحالالرا ٍنالالى مؾالالر ٕضالالاا قريالالہ مؾالالر وھىٟالالب مريالالٛ الغالالا  ح الالل هالالس٢  ضالالال
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