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 االسیم نف ریمعت ےک ومرث اابسب

  نف ریمعت ےک  ے رام  اابسب عاوا ل  ںی ا   ںی  ے ا م  ہ  ںی۔االسیم

 :آب عوہا

االسیم نف ریمعت رپ آب عوہا اک تہب ارث اھت۔ اثمل ےک وط  رپ رصم  ںی دتعمل آب عوہا اع  مک اب ش وہےن یک عہج  ے  

ںیھت۔ رھگعں  ںی آنگن وہات اھت اع  اس ےک د ایم   ںی وفا ہ وہات  رھگعں، دجسمعں اع  الحمت یک ںیتھچ ومہا  وہیت

اھت اتہک رمکعں  ںی اتزہ وہا دالخ وہ اع  اموحل ابلکل وخوگشا   ےہ۔ ڑکلی یک وخب وص ت ڑھکایکں وہیت ںیھت سج 

 ےک ذ ہعی اتزہ وہا ادن  دالخ وہیت یھت۔

 : دعرسی ذہتوبیں  ے اافتسدہ

ںوگں  ے اافتسدہ ایک  ن رپ اںوہں ےن موک ت یک۔  و  ھچ املسمونں ےن وریعں  ے ای املسمونں ےن ا  وکلمں ےک ول

 ا ے االسیم ابلدہ انہپدای۔فلتخم وکلمں ےک اک رگیعں اک االسیم نف ریمعت رپ رہگا ارث ےہ۔

 :ااصتقدی ارث

یل اک نف وک رتیق دےنی  ںی ڑبا ارث وہات یسک یھب نف یک ریمعتع عرتیق  ںی ااصتقد اک رہگا ارث وہات ےہ۔ وخاحشیل اع  اف غ اابل

ےہ۔ وچہکن االسیم  ایتس  ںی ا ت ےک رہ رفد یک دعتل  ںی رشاتک دا ی وہیت ےہ سج اک عاحض ارث نف ریمعت رپ یھب 

 ڑپا۔ 

 :اامتجیع ارث

ارث ریمعتات ں ےن ہشیمہ او وتں یک زعت عتمصع اک ایخل  اھک ےہ ۔  ہ ا  اک دینی رفہضی یھب ےہ۔ اس اک عاحض املسمون

رپ یھب ڑپا۔ڑھکایکں تہب وھچیٹ اع  اعیچن وہیت ںیھت اتہک احم م رپ  اہ ریگعں یک اگنہ ہن  ڑپے ۔  عینش ےک ےئل  عنش 

دا  اک ااجید وہا۔ رھگعں ےک د عازے وھچےٹ وہےت ےھتاتہک دالخ وہےن عاال کھج رک دالخ وہ۔ رھگ ےک ریبعین 

آ ےھ آنگن  ے ت ات اھت اتہک آنگن  ںی آےن ےنےن عاال رھگ ےک م ن  ںی ےھٹ د عازہ  ے لصتم  اہتس وہات اھت   وہک دیس

 وہےئ ولںوگں وک ہن دھکی ےکس۔ 

 :دینی ارث

ر  االسیم
ي

م

يما ت اک نف عت
علي

م

ت

 ںی وری رحمم رمد اع  او وتں اک االتخط رحام ےہ اس ےئل اس اک رپ رہگا ارث ےہ ویکہکن االسم 

ارث یھب امع وتں یک ریمعت  ںی اظرہ وہات ےہ۔ رھگ دع زنمہل انبےئ ےنےت ےھت۔ اعرپی زنمہل او وتں ےک ےئل اخص اھت 

 وہےن ےک اگ ہکبج الچن زنمہل رمدعں ےکےئل اخص اھت، امہم  اخہن اک ااظتنم وہات اھت۔ او وتں اع  رمدعں ےک دالخ

 اگ د عازے وہےت ےھت۔ 
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 االسیم نف ریمعت ےک ںیئت امہ ی ذہم دا ی

املسمونں ےن  نف ریمعت  ںی اانپ ولاہ ونماای اع  اینپ اک رگیی اع  رنہدنمی ےک ولجے ریھکبے۔ الہ وی پ ےن اس  ے 

املسمونں یک یلقع اع  ذینہ  وخب اافتسدہ ایک۔ املسمونں یک نف ریمعت ےک اشاکہ  ومنےن آج یھب اقمئ  ںی سج  ے

الصتیح عاطتق اک ادنازہ اگلای ےناتکس ےہ۔ نکیل دص اوسفس رصع احرض  ںی بج دانمش  االسم ےن االسیم وکلمں رپ 

ہضبق ایک وت اںوہں ےن االسیم نف ریمعت ےک اشنانت وک اٹمےن یک وکشش یک اع  ڑبی دح کت اںیہن اس  ںی اکایمیب یھب 

   ے االسیم اشنانت وک ہ ہح س یت  ے اٹم دای اع   ںوتں یک ت ل لیدک  رکدی۔ احلص وہیئ۔ اںوہں ےن تہب

الہ وی عپ ےن االسیم آاث  دقہمی رپ ڑبی قیقحت یک اع  اس  ے وخب وخب اافتسدہ ایک نکیل اوسفس اک اقمم ےہ ہک آج 

ی ذہم دا ی ےہ ہک  م اےنپ املسم  رغمیب رطز ریمعت یک دیلقت رکےن  ںی کمہنم  ںی۔ذہلا تیثیحب ا ت ہملسم امہ 

االسف یک رطز ریمعت رپ قیقحت رکںی اتہک  م اکی دجدی االسیم رطز ریمعت داین ےک اسےنم شیپ رکںی  وہک االسیم 

امیلعتت ےک وماقف وہں اع  امہ ی  ہ یھب ذہم دا ی ےہ ہک  م ا  اابسب اع  اوا ل یک رعمتف احلص رکںی سج ےک 

 ویں داین رپ موک ت یک۔ ا  زیچعں رپ لمع ریپا وہرک  م یھب داین یک ایقدت رکںی۔ذ ہعی امہ ے آابء عادجاد ےن دص

ملسم ااکسرلعں یک ذہم دا ی یتنب ےہ ہک عہ ات یخی اقحقئ اک اطمہعل رکںی اع  فلتخم وقومں یک ریمعت عرتیق  ںی االسیم 

ااسنتین ےک ےئل  ے رام  دخامت شیپ ذہتبی ےک  عل وک اےنرگ رکںی اتہک داین وک  ہ ولعمم وہ ہک االسیم ذہتبی ےن 

 یک ےہ۔ 

 

 


