
ديندارى سياسى اور ظاہرى  
 

ثال ؽجہ ظبہشي ديُذاسي اوس عيبعً ديُذاسي كب ؽًبس اٌُ خطش َبكـ تشيٍ چيهُدض ييں ہى 

خىاِ افم اوس خىہش كى چهىڑ كش  -سہب ہے خٍ عے اعاليً اوس عشثً يعبؽشے دو چبس ہيں

ظبہشي ؽكم وفىست پش تىخہ يشكىص كشَے وانے اوس اُعے تشخير ديُے وانے يہ نىگ اُط 

پش َہ ہىں خظ كً وخہ عے اَہيں اعىِ اوس ًَىَہ ثُبيب خبئے  اَغبًَ اوس اخاللً يعيبس

كيىَكہ ظبہشي ؽكم وفىست كى تشخير ديُے وانے اوس فشف اعً پش تىخہ يشكىص كشَے 

وانے وِ نىگ صوال اوس َفشت اَگيضي كً عاليت ہىتے ہيں خُكب عهىكـ وكشداس اعالو 

سي كے عبتهـ عبتهـ يعبيالت كيىَكہ اگش ظبہشي ديُذا -تعهيًبت عے ہى آہُگ َہيں ہىتب

يب وِ آديً خهىٹ ثىنتب ہى، يب غذاسي كشتب ہى، يب خيبَت كشتب ہى، يب نىگىں  -ثهً اچهے َہ ہىں

ثهكہ ايغب ؽخـ  -كب يبل ثبطم طشيمے عے كهبتب ہى تى يعبيهہ اَتہبئً عُگيٍ ہى خبتب ہے

هيہ وعهى( َے هللا كے سعىل )فهً هللا ع -يُبفمىں كً فہشعت ييں داخم ہى خبتب ہے

خت وعذِ  -فشيبيب: "يُبفك كً َؾبًَ تيٍ ہيں: خت وِ ثبت كشتب ہے تى خهىٹ ثىنتب ہے

اوس خت اعے كىئً ايبَت عىَپً خبتً ہے تى اط  -كشتب ہے تى وعذِ خالفً كشتب ہے

يہً زبل اط ؽخـ كب ثهً ہے خى ديُذاسي كى  -" )فسير ثخبسي(-ييں خيبَت كشتب ہے

عجبدت كشَے كے دائشے ييں يسذود كش ديتب ہے اوس ديٍ كى اچهً فشف عجبدت اوس ثكثشت 

ہتهيبس اٹهبتب ہے  -دوعشوں پش دل كهىل كش كفش كے فتىے نگبتب ہے -طشذ َہيں عًدهتب ہے

چُبَچہ وِ نىگ ثہت  -اوس نىگىں كى اط عے تكهيف پہُچبتب ہے خيغب كہ خىاسج كب زبل تهب

نيكٍ اَكے پبط ؽشعً عهى اتُب َہ تهب خى  -صيبدِ ًَبصي، سوصے داس اوس تہدذ گضاس تهے

اعهئے اٌ نىگىں َے نىگىں كے خالف تهىاسيں اٹهب  -اَہيں خىٌ وخشاثے عے سوكـ عكے

خيغب ايًبٌ ؽبفعً َے  -نہزا اگش وِ پہهے عهى زبفم كشتے ہى ايغب َہيں كشتے -نيں

ہش وِ چيض  اوس -چُبچہ اعالو عت عے پہهے يہشثبًَ اوس ؽفمت كب يزہت ہے -فشيبيب ہے

اوس  -خى آپ كى يہشثبًَ اوس ؽفمت عے دوس كشے گً وِ آپ كى اعالو عے دوس كشے گً

صيبَۂ لذيى ييں نىگىں َے  -يسض ثبت كب َہيں ثهكہ اچهے عهىكـ وكشداس كب اعتجبس ہىتب ہے

 -عچ كہب: ايكـ ہضاس نىگىں كً ثبتىں عے ايكـ آديً كً زبنت ہضاس دسخے ثہتش ہىتً ہے

دتىں كب فبئذِ اط ولت تكـ عبيُے َہيں آتب خت تكـ اَكً وخہ عے عجبدت گضاس عجب        

چُبچہ خى ًَبص ثشائيىں اوس فسؼ كبسيىں عے َہ  -كے عهىكـ وكشداس اوس اخالق ثہتش َہ ہىں

اسؽبِد ثبسي ہے -سوكے وِ ًَبص ًَبص َہيں إِنَّ الصَّالَة تَْنَهى َعِه  " :

ِ أَْكبَرُ َولَِذكْ  َواْلُمنَكرِ  الَفْحَشاءِ  ُر َّللاَّ ُ يَْعلَُم َما تَْصَنُعىنَ   یميًُب ًَبص ثے زيبئی ) (45) "َوَّللاَّ

كش سہے ہى كچهـ تى خى  ، ركش ثہت ثڑی چيض ہے، ثيؾكـ هللا كب اوس ثشائی عے سوكتی ہے

خظ كب سوصِ اعے خهىٹ ثىنُے عے َہ سوكے اعكب سوصِ سوصِ  -خجشداس ہے(هللا اط عے 

ً هللا عهيہ وعهى( َے فشيبيب: "خى ؽخـ خهىٹ ثىنُب اوس اط پش ہًبسے َجً )فه -َہيں

عًم كشَب َہ چهىڑے تى هللا كى اط ثبت كً كچهـ ضشوست َہيں كہ وِ اپُب كهبَب پيُب چهىڑ 

دے"ـ )فسير ثخبسي(. هللا تعبنً صكبت اوس فذلے ييں زالل اوس پبكيضِ يبل ہً لجىل فشيبتب 



( َے فشيبيب: "هللا تعبنً پبكيضِ اوس وِ فشف پبكيضِ ہًبسے َجً )فهً هللا عهيہ وعهى -ہے

هللا تعبنً كے سعىل )فهً هللا عهيہ وعهى(  -" )فسير يغهى(-چيض ہً لجىل فشيبتب ہے

َے اسؽبد فشيبيب: "پبكً كے ثغيش ًَبص لجىل َہيں ہىتً اوس زشاو يبل عے فذلہ لجىل َہيں 

اوس اچهے عهىكـ اوس يعبيهے زح كً يمجىنيت ثهً زالل يبل  -" )فسير يغهى(-ہىتب

هللا كے سعىل )فهً هللا عهيہ وعهى( َے فشيبيب: "خظ َے زح كيب اوس  -عے يشثىط ہے

كىئً فسؼ ثبت َہيں كً، اوس َہ هللا كے كغً زكى كً خالف وسصي كً تى وِ اُط دٌ 

" اوس آپ )فهً هللا عهيہ -كً طشذ واپظ آتب ہے خظ دٌ اط كً يبں َے اعے خُب تهب

َے فشيبيب: "آديً نًجب عفش طے كش كے پشاگُذِ زبل اوس پشاگُذِ ثبل ہى خبتب ہے اوس وعهى( 

آعًبٌ كً طشف ہبتهـ اٹهب كش اے ييشے پشوسدگبس اے ييشے پشوسدگبس كشتب ہے اوس اعكب كهبَب 

زشاو، پيُب زشاو اوس كپڑا زشاو ہىتب ہے اوس وِ زشاو خىس ہىتب ہے تى پهش اعكً دعب كظ طشذ 

" )فسير يغهى-بئے گًلجىل كً خ )- 

يعًُ وِ نىگ صيبدِ  -ظبہشي ديُذاسي عے صيبدِ خطشَبكـ عيبعً ديُذاسي ہىتً ہے        

خطشَبكـ ہىتے ہيں خى يزہت عے نىگىں كً يسجت خقىًفب يزہت عے عىاو انُبط كً 

يسجت اوس اَكے يزہجً خزثبت عے غهظ فبئذِ اٹهبتے ہىئے التذاس زبفم كشَے كے نئے 

اوس نىگىں كے اَذس يہ وہى پيذا كشتے ہيں كہ وِ ديٍ  -وعيهہ اوس رسيعہ ثُبتے ہيںيزہت كى 

كً خذيت كشَے اعكً يذد كشَے اوس اعے يضجىط ثُبَے كے نئے التذاس تكـ پہُچُب 

ہى اگشچہ نىگىں كً َيتىں پش زكى َہيں نگبتے اوس َہ ہً َيتىں كے يعبيهے  -چبہتے ہيں

 -كيىَكہ يہ هللا اوس ثُذے كے دسييبٌ كً چيض ہے -ںييں كغً طشذ كً يذاخهت كشتے ہي

نيكٍ دہؾت گشد خًبعت "اخىاٌ"  -اوس ہش آديً كى اعكً َيت كے يطبثك ثذنہ يهتب ہے

اوس اعكے َمؼِ لذو پش چهُے وانً ديگش خًبعتىں يب عيبعً اعالو كً خًبعتىں ييں 

َے يميًُ طىس عے خظ َے اعكے عبتهـ يعبہذِ كيب اٌِ عت كے عبتهـ ہًبسے تدشثے 

وِ  -ايكـ يہ كہ اَِكب يغئهہ يزہت كب يغئهہ ثبنكم َہيں ہے -پش دو چيضيں ثبثت كً ہيں

يسض التذاس زبفم كشَے كً اعً زشؿ وہىط اوس كؾًكؼ ہے خُكً َظيش َہيں 

 -اَكے اَذس ايغً تعهًّ گهًُڈ اوس تكجش ہے كہ وِ دوعشوں كى خبطش ييں َہيں التے -يهتً

عے َفشت كشَے نگے اوس وِ اپُے اط عهىكـ وكشداس عے يزہت  اعً وخہ عے نىگ اٌ

اة اُط يُفً فكش وخيبل كى نىگىں كے رہُىں عے َكبنُے كے نئے  -پش ثڑا ثىخهـ ثٍ گئے

خظ كً وخہ عے وِ اٌِ نىگىں كے عهىكـ  -ثڑي يسُت اوس كىؽؼ كً ضشوست ہے

اَكے عبتهـ ہًبسے تدشثے اوس  -وكشداس اوس ديٍ كے دسييبٌ سثظ وتعهك پيذا كشَے نگے ہيں

َے دوعشي چيض يہ ثبثت كً ہے كہ اَہىں َے اپُے يزہت كى ثذ َبو كيب اوس اعكً تشلً 

اعً طشذ اَكے اَذس َہ تى يزہت  -يبفتہ اوس عہىنت آييض تہزيت كً ؽكم وفىست ثگبڑ دي

وسَہ كيب يزہت يہ عكهبتب ہے كہ اَغبٌ اپُے وطٍ  -ہے اوس َہ كغً چيض كً اہهيت ہے

عبتهـ غذاسي كشے، اعكے ساص فبػ كشے، اعكً دعتبويضات فشوخت كشے اوس اعكً  كے

كيب تؾذد، لتم، ثذعُىاًَ  -گهبت ييں نگُے وانىں كے نئے اعكے خالف خبعىعً كشے

اوس ثگبڑ پيذا كشَے پش اثهبسَب ديُذاسي ہے؟ َىع ثُىع كً ايغً كًيٹيبٌ تؾكيم ديُب ديٍ كب 

اوس وطٍ كے دؽًُىں كً ايدُٹً كشتے ہىئے صييٍ  زقہ ہے خى وطٍ كے عبتهـ غذاسي



ييں ثگبڑ اوس فغبد پيذا كش سہً ہيں؟ ييں َے پہهے ثهً ثبوس كشايب تهب اوس اة ثهً ثبوس كشا 

سہب ہىں كہ خى خًبعت نىگىں كى دهىكہ ديُے اوس التذاس عے يتعهك اپُے يمبفذ پىسے 

، اپُے وطٍ اوس اپًُ ايت وِ اپُے يزہت -كشَے كے نئے يزہت كب عہبسا نے عكتً ہے

كً پشواِ َہ كشتے ہىئے اپُے يمبفذ كے زقىل كے نئے ؽيطبٌ كے عبتهـ ثهً يعبہذِ 

 -كش عكتً ہے

 


