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 اصول و ضوابط كے مشابہت سے كفار
 

 ؟؟ ہ� كيا ضوابط كے مشابہت سے والوں يورپ

 ؟ �ے مشابہت سے ان وہ آئے ہاں ہمارے سے يورپ جو چ� جديد اور ىئ وہ ہم كيا

 ك �وىے مشابہت سے كفار پم چ� كس ہم: كہ طمح اس م� معنوں دوسوں يع�
؟  �ے حمام وہ كہ ہ� سكتے كم كيسے اطالق كيا ح�م پم بنا

 

 هللا المد

 ىے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م رسول كہ ہ� كمرے بيان عنہما رعال اهللا رض عمم ابن
  "�ے سے م� اىہي وہ ك اختيار مشابہت سے قوم كس بھى ىے جس"  :فممايا

 ( ىمب حديث داود ابو صحيح ىے اهللا رحہ الا� عالمہ ) 3512 ( ىمب حديث اللباس كتاب داود ابو سن

 .�ے ديا قمار صحيح حسن اسے م�  )3401

 :ہ� كہتے العلق� اور الناوى

 اور پہنے، لاس جيسا ان اور كمے، اختيار صورت و شك ى�ى ا م� ظاہم يع�
 .چلے پم طم�قہ كے ان م� افعال بعض اور پہننے لاس

 كو آپ اپنے م� وغ�ہ لاس شخص جو مثال يع�: ہ� كہتے القارى ع مال اور
 لوگوں ابمار و صالح اور صوفيوں يا لوگوں، قسم فاجم و فاسق يا بنائے، مشابہ كے كفار

 .م� بھالئ اور گناہ يع� " �ے سے م� اىہي وہ رو " كمے، مشابہت سے

 :ہ� لكھتے م� " الستقيم الصاط " ريميہ ابن االسالم شيخ

 از �م سے حديث اس اور �ے، كيا استدالل سے حديث اس ىے وغ�ہ احد امام
 اهللا ص� كم�م رسول كہ جيسا �ے، �و� ثابت حممت ك مشابہت سے كفار چ� �م
 م� اىہي وہ رو بنائے دوست اپنا اىہ� جو سے م� رم"  :�ے م� فممان كے وسلم عليہ
  "�ے سے
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"  :فممايا ىے اىہوں كہ �ے �ى جيسا قول كے عنہما رعال اهللا رض عمم ابن يہ اور
 ان اور منائے، رہوار مہمجان اور ى�وز كے ان يا بنايا، گھم م� زم� ك مش�وں ىے جس

  "جائيگ اٹھايا سارھ كے اىہ� قيامت روز اسے رو گيا، مم كہ حت ك اختيار مشابہت سے

 اختيار مشابہت سے ان وہ قدر جس كہ �ے سكتا جا كيا �مول بھى پم اس اور
 ى�ى ا يا معصيت يا �فم وہ رو اگم �وگ، شامل م� ان وہ سے حساب اس كم�گ

 .گ �و ك طمح اس بھى ح�م ك اس رو �و شعار اور عالمت

 ىے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب"  :كہ �ے مموى سے عنہما رعال اهللا رض عمم ابن
 ىے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م رسول اور كيا منع سے كمىے اختيار مشابہت سے اعجم
  "�ے سے م� اىہى وہ رو ك اختيار مشابہت سے قوم كس ىے جس"  :فممايا

 غ� ىے علماء ايك كئ سے اس اور �ے، كيا ذكم ىے يع� ابو قاض ابو اسے
: دي�ھ�اھـ  " �ے كيا استدالل پم كماہت ك كمىے اختيار شباہت و شك ك مسلماىوں

 .داود ابو سن شح العبود عون

 :�ے ك طمح دو مشابہت سے كفار پھم اور

 .مشابہت حمام

 .مشابہت مباح اور

 :مشابہت حمام: قسم پہ�

 م� خصائص كے دين كے كفار جو دينا سا�ام كو فعل ا�سے كس كہ �ے يہ وہ
 حمام يہ رو... جائے پائ ىہ م� شع ہمارى چ� يہ اور �و، بھى علم سك ا اور �ے، سے
 بعض رو سے حساب كے دلل بلكہ گ، �و شامل م� گناہ كب�ہ رو اوقات بعض اور �ے،

 .جائيگ بن �فم اوقات

 خواہش اپ� پھم يا �و، كيا �وئے كمرے موافقت ك كفار اسے ىے شخص كس چا�ے
 و دىيا چ� يہ كہ الئے م� خيال كے اس جو پم بنا ك شبہ كس يا كم، چل پيچھے كے

 .�ے مند فائدہ م� آخمت
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 اس وہ كيا رو كيا پم بنا ك جہالت عمل يہ ىے كس اگم كيا: كہ جائے كہا يہ اگم اور
 ؟ منائے سالگمہ يا ميالد عيد كو� جيسے مثال گ، �و گنہگر سے

 :كہ �ے يہ جواب ك رواس

 بتايا اور جائيگ دى رعليم اسے ل�ن �وگ، ىہ� گنہگر پم بنا ك جہالت اپ� جاہل
 .�وگ گنہگر رو كمے اصار بھى پھم وہ اگم اور جائيگ،

 :�شبہ جائز: قسم دوسى

 بھى كفار ل�ن ىہ�، ماخوذ سے كفار م� اصل جو �ے دينا سا�ام فعل ا�سا يہ
 �الفت اسم� �ے سكتا �و ل�ن ىہ�، مشابہت منوع م� اس رو ہ�، كمرے عمل وہ
 .�و ر�ى �و فوت منفعت ك

 :�ے مباح سارھ كے شوط كچھ مشابہت م� امور دي� سارھ كے كتاب اہل

 كفارك ان سے جس �و، �ورا ىہ شامل م� شعار اور عدات ى�ى ا عمل وہ- 1
 .�ے �و� پہچان

 ش�عت اى�ى سك ا اور �و، ىہ سے م� ش�عت ى�ى ا امم اور عمل وہ كہ يہ- 2
 كتاب اپ� ہم� رعال اهللا مثال �ے، سكتا كم ثابت �ى ىاقل ثقہ كو� كو �وىے سے م�

 ثابت سے ىقل متوارم پھم يا دے، بتا سے ز�ان ك رسول اپنے پھم يا دے، بتا م� �يد قمآن
 .رھا جائز جھكنا وقت كے سالم م� امتوں پہ� كہ جيسا جائے، �و

 م� �الفت يا موافقت اگم ل�ن �و، ىہ بيان خاص سك ا م� ش�عت ہمارى- 3
 .�ے آيا م� ش�عت ہمارى جو كم�نگے اكتفا پم اس ہم رو �و بيان خاص

 .�و ر�ى بن ىہ باعث ك �الفت ك امور شع كس موافقت يہ- 4

 .�و ىہ موافت م� رہواروں كے ان- 5

 .�و ىہ زائد سے اس �و، مطابق كے ضورت مطلو�ہ موافقت م� اس- 6
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