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ےھت  دمئوئن  ےس  اسئل  زہئائرئوئں   وج  زخئائن  ئوئہ 

ُائدیئوئائر ےلم  وکئی  ائر  وہئں   ںیم  دئات  ئائب 

ئرب اصئدئق رضئت دمحم مصطفے ملسو هيلع هللا ىلص ےن حیسم ومئوئد ےک ےئل ہ اشئی اتبئی یھت 

ئہ وئہ امئل میسقت رکئاگئنک ولئگ ےنیل ےس عنم رکئےگئ۔ اہیئں ائومئائل اٹلئےن ےس بلطم رئوئائی امئل و اتمئع ےہئ۔ ویکئہک دئویئی امئل ےک ےئل ائاسئی 

ئتعی اکئی رحئص وئائع وہئی ےہئ۔ ائوئر دحئث ںیم ٓائائےہ ہ ائر ائن ٓائدئم وک وسئےن ی ائک وئائدئی دئی اجئے و وئہ دئوئرئی اک اطمئہب رکئاگئ۔ئو اثئت 

ئوہئائہ امئل ےس رمئائد رئوئائی امئل ےہ ہن ہ امسجئیئ۔ ائوئر ائای ء ی اتئرئخ یھب ائی وک اثئت رکئی ےہئ۔ ائایئء نج شیب اہب ائومئائل وک ےل رک دئای ںیم وعبمئث 

ئوہئے ںیہ ائوک ےنیل ےس دئای ائاکئر رکئی ےہئ۔ دخئائاعتئٰی ی ذئائت امتئم ذلئائت اک رئہم وہئی ےہئ۔ئائس دبمئء ضیف ےک اسئےن امتئم زیچئں ریقح وہئی 

ئںیہ ۔ئنک ائایئء ےک رکنمئن ےن رشئوئع ںیم دخئائی تمعن وک ےنیل ائوئر ائس ی ذئائت وک اچہپئےن ےس ائاکئر ایک ےہئ۔ 

ئرضئت حیسم ومئوئؑد ی تثعب ائےن ٓائا و اتمئع رض ت دمحم مصطفے ملسو هيلع هللا ىلص ی دئوئرئی تثعب ےک وطئر ر وہئی ےہ سج اک وئدئہ وسئرئہ ہعمج ںیم ذمئوکئر 

ئےہئ۔ ٓائانئب ملسو هيلع هللا ىلص نج رئوئائی ولعئم وئاعمئرئف ےک اسئھ دئای ںیم وعبمئث وہئے ےھت ائوک یہ دئای ںیم اجئرئی وئاسئرئی رکئےن رضئت حیسم ومئوئؑد 

ئوعبمئث وہئے ےھتئ۔ اسیجئہ ٓائؑپ ائےن ائک ائرئی رعش ںیم رئامئے ںیہ ؛

لق دخئا دئم         ک رطقئہ ز رحب امکئل دمحم ائت
خ
� ئائں ہم رئوئائں ہ �ب

ئرضئت حیسم ومئوئدؑ  ےک امئل اٹلئےن ےس ائک بلطم ہ یھب ےہ ہ وئہ رئوئائی امئل ائس دئر اٹلئے اگ ہ ولئگ ےتیل ےتیل کھت اجئںیئےئ۔ 

رضئت حیسم ومئوئدؑ  ےنئوج یھب ولعئم و اعمئرئف اٹلئے و ہ دئرئائل رضئت دمحم مصطفے ملسو هيلع هللا ىلص ی دبئوئت ںیہ ۔ئائن ولعئم    

ئوئاعمئرئف ےک اطمئہع ےس ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ی ائٰیل وئائرئع ائن اک یھب وخبئی ائدئائزئہ اگلئا اجئاتئےہئ۔ ہ ولعئم و اعمئرئف دخئائی اخئص اتئدی و رصنئت 

ئےسئائالئم ی تمظع رئہت وک رھپ ےس ائم رکئےن ےک ےئل ےھکل ےئگئ۔ رئوئائی زخئائن ی وئرئت ںیم ٓائؑپ  ی بتک ائےس دئائل وئربئائنی ر لمتشم 

ئںیہ وج یسک یھب رتعمئض وک زلمئم وئاسئت رکئےت ںیہ ۔ئائن رعمئۃئائآئرئائء بتک وک ڑپئھ رک زئدئہ دخئائےس رئوئانئی وہئاجئی ےہئ۔ ائن بتک اک رہ رہ ظفل 

ئائوئرئرہ رہ رطس تب ائیہ ائوئرئتب رئوسئل ےس ومعمئر و ولممئء ےہئ۔ ہ بتک تب ائیہ ائوئرئتب رئوسئل وک رئوئغ دئیت ائوئر دئولئں ںیم ائےس اجئزئں رکئی ںیہئ۔ئہ 

ئبتک یّلم دخئامئت اک ےب اثمئل ومنئہن ںیہئ۔ئڑبئے ڑبئے ابکئر املعئء ٓائپ ی رحبت یملع ےک ائل وہئےئ۔ انچئہچ ومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی ےن ٓائپ ی اتکئب 

ئربئائنی ائدمئہ ر رئوئو رکئے وہئے اھکل ’ئ’ئامئرئی رظن ںیم ہ اتکئب ائس زئامئہن ںیم ائوئر ومئوجئدئہ ائائت ی رظنئےس ائیس اتکئب ےہ سج ی ریظن ٓائج 

ئک ائالئم ںیم اتئفی ںیہن وہئیئ۔ ۔ئ۔ئ۔ئ‘ )ئرئاسئہ ائائۃ ائہن دلج 7ئرب6ئہح169ئ(

ئٓائپ ی وئائت ر ومئائا ائوئائالئم ٓائزئائد ےن ٓائپ وک رخئائج نیسحت شیپ رکئے وہئے اھکلئہئ؛



�رض�ت حیسم وم�و�د ؑ یک بتک ےک اطم�ہع یک ا�تی و رب�ا�ت 3

ئ’ئ’ئ۔ رمئزئا اصئب ی ہ دخئت ٓائےن وئائی ولسنئں وک رئائابئر ائاسئن رئےھ یگ ہ ائوہئں ےن یملق اہجئد رکئےن وئائولئں ی یلہپ فص ںیم ائل 

ئوہئرک ائالئم ی رطئف ےس رئض دمئائتع ائدئا ایک ائوئر ائاس رٹلئرچ ائدئاگئر وھچئڑئا وج ائس وئت ک ہ املسمئوئں ی رئوئں ںیم زئدئہ وخئن رئےہ 

ئائوئر امحئت ائالئم اک ذجئہ ائن ےک اعشئر وقئی اک ونعئائن رظن ٓائےئ، ائم رئےہ اگئ۔ ‘ )ئائابئر تلمئ، ائوہئرئ۔ 7ئونئرئی 1911ئءئ(

ئٓائج دخئائم ائدمئت ی ہ ذئہ دئائر ی ےہ ہ ائس رئوئائی ائہح ےس سیل وہ رک سفن ائامئرئہ ائوئر دئرگئاطئی اطئوتئں ےک اقمئےل ںیم ہنیس رپس وہئاجئںیئ۔ 

ئوج ائس ائیہ اجئم وک ےئپ اگ ائیک رئوئائی زئدئیگ ًانیقیئزئدئہ اجئوئد وہئاجئے یگئ۔ئائس ی وخئربئی دئےت وہئے رضئت حیسم ومئوئدؑ  رئامئے ںیہئ؛

ئ’ئ’ئںیم چس چس اتہک وہئں ہ حیسم ےک اہئھ ےس زئدئہ وہئےن وئائےل رم ےئگ رگم وج صخش ریمئے اہئھ ےس اجئم ےئپئاگ وج ےھجم دئا ایگ ےہ وئہ رہئز 

ئںیہن رمئے اگئ۔ئوئہ زئدئیگ شخب ابئںی وجئںیم اتہک وہئں ائوئر وئہ تمکح وج ریمئے ہنم ےس یتلکن ےہ ائر وکئی ائوئر یھب ائس ی امئدن ہہک ات ےہ و وھجمس 

ئہ ںیم دخئائے اعتئٰی ی رطئف ےس ںیہن ٓائا نک ائر ہ تمکح ائوئر رعمئت وج رُمئدئہ دئولئں ےئلیک ٓائب ایحئت اک مکح رئیت ےہ دئوئرئی ہگج ےس 

�رئم اک وکئی ذعئر ںیہن ہ مت ےن ُائےک رئہم ےس ائاکئر ایک وج ٓائامئن ر وھکئا ایگ زئنی ر ائوک وکئی دنب ںیہن  ئںیہن ل یتکس وئاہئرئے اپئس ائس �بُ

ئرک ات وس مت اقمئہل ےئلیک دلجئی ہن رکئو ائوئر دئدئہ و دئائہت ائس ائزئائم ےک ےچین ائےن ںیئت دئائل ہن رکئو وج دخئائے اعتئٰی رئامئاتئےہ َل تَــْقُف 

اَد كُلُّ اُولٰىَِٕك كَاَن َعْنُه َمْسـُْٔوًل )بنی ارسائیل: 37(ئدبئین ائوئر دبئامئی ںیم دح  ْمَع َوالْبََصَ َوالُْفؤَ َما لَيَْس لََك ِبٖه ِعلٌْم اِنَّ السَّ

ئےس زئائدئہ ت ڑبئو ائاسئہن وہ ہ مت ائین ابئوئں ےس ڑکپئے اجئٔو ائوئر رھپ ائس دئھ ےک اقمئم ںیم ںیہمت ہ انہک ڑپئے ہ َما لََنا َل نَٰرى رَِجاًل 

ائوئاہئمئ،ئرئوئائی زخئائنئ، دلج 3ئ، ہح104ئ( ئ)ئائزئائہ  اِر۔ ئ‘ئ‘   َن اْلَْشَ ُهْم مِّ كُنَّا نَُعدُّ

ائدئہ ائہل اعتئٰی رصئہ ائزعئز  ائاخئس  ئائن زخئائن رئوئائہی ےس رھب وپئر رئگ ںیم ائافئدئے ی رتئبی دئائےئوہئے دیسئا رضئت ۃفیلخئائحیس 

ئرئامئے ںیہئ؛

ئ’ئ’ئہ امئرئی وخئش یبیصن ےہ ہ ںیمہ ائس ائامئم دہمئی ائوئرئحیسم دمحمئی وک امئےن ی وئقی یلم ائوئرئائن رئوئائی زخئائن اک ںیمہ وئائرئث رہھٹئائا ایگئ۔ئائس 

ئےئل ںیمہ اچئےئ ہ م ائن ابئربئت رحتئرئوئں اک اطمئہع رکئں اتئہ امئرئے دئل ائوئرئامئرئے ےنیس ائوئرئامئرئے ذئن ائس رئوئین ےس ونمئر 

ابئربئت رحتئرئائت  ائین ولسنئں ی زئدئایگئں ائن  دئاجئل ی امتئم اتئرئایئں اکئوئر وہئاجئںی ۔ئائہل رکئے ہ م  ئوہئاجئںی ہ سج ےک اسئےن 

وئائےل ن ںیکس ائوئر  وئالئیت ےک دئے الجئےن  دئولئں ائوئرئائےن رھگئوئں ںیم ائوئرئائےن اعمئرشئہ ںیمئائن  ذئرئہع ونسئائر ںیکس ۔ئائوئرئائےن  ئےک 

ئدخئائائوئرئائےک رئوسئل ی تب ائس رطئح امئرئے دئولئں ںیم ومئزئن وہئہ ائس ےک لیفط م لک اعئم ںیم ینب وئع ائاسئن ی تب ائوئرئدمئرئدئی 

ئی ںیعمش رئوئزئائں رکئے ےلچ اجئںیئ۔ئائہل اعتئٰی ںیمہ ائس ی وئقی اطع رئامئےئ۔ ٓائنیئ۔ئ‘ئ‘

)ئاغئم ربئومئع ویپمکئرئائزئڈ ائڈئنش رئوئائی زخئائن اتبئرئخ 10-08-2008(

ئائہل اعتئٰی ںیمہ ائامئم ائزئامئں ی بتک وک وغبئر ڑپئےن ائوئر ائن بتک ےس وئائہت ویفئض و ربئاکئت ےس عتمتم وہئےن ی وئقی وئاعئدئت اطع رئامئےئ۔ ٓائنیئ۔ 

ئای زئائدم ائک
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َو  اٰیٰتٖہ  َعلَیِْھْم  یَتْلُْوا  ْنُھْم  مِّ رَُسْوًل  یَّٖن  اْلُمِّ ِفْی  بََعَث  الِّذی  ُھَو 

لَِفْی  قَبُْل  ِمْن  کَانُْوا  َواِْن  َوالِْحْکَمَۃ  الِْکتَٰب  َویَُعلُِّمُھُم  یَُزکِّیِْھْم 

الَْعِزیُْز  ُھَو  َو  ِبِھْم  یَلَْحُقْوا  لاَمَّ  ِمْنُھْم  اَٰخِریَْن  وَّ ِبیٍْن۔  مُّ َضلٍٰل 

الَْحِکیُْم

)الجمعۃ3-4(

ئوئیہ ےہ سج ےن ُائیّ ولئوئں ںیم ائیہ ںیم ےس ائک میظع رئوسئل وعبمئث ایکئ۔ وئہ ُائن 

ئر ائس ی ٓائائت ی التئوئت رکئات ےہ ائوئر ائںیہن اپئک رکئات ےہ ائوئر ائںیہن اتکئب ی ائوئر 

ئتمکح ی میلعت دئات ےہ ہکبج ائس ےس ےلہپ وئہ انیقی یلھک یلھک رمگئائیہ ںیم ےھتئ۔ ائوئر 

ئائیہ ںیم ےس دئوئرئوئں ی رطئف یھب )ئائےس وعبمئث ایک ےہئ( وج ائیھب ُائن ےس ںیہن 

ئےلمئ۔ وئہ اکئل ہبلغ وئائا )ئائوئرئ( اصئب تمکح ےہئ۔

إِلَيُْكْم   َوإِْذ قَاَل ِعيَس ابُْن َمْريََم يَا بَِني إِرْسَائِيَل إِنِّ رَُسوُل اللَِّه 

بَْعِدي  ِمْن  يَأِْت  ِبرَُسوٍل  ًا  َوُمبَشِّ التَّْوَراِة  ِمَن  يََديَّ  بَْيَ  لاَِم  قًا  ُمَصدِّ

َوَمْن  ُمِبٌي  ِسْحٌر  َهَذا  قَالُوا  ِبالْبَيَِّناِت  َجاَءُهْم  فَلاَمَّ  أَْحَمُد  اْسُمُه 

ِن افَْتَى َعَل اللَِّه الَْكِذَب َوُهَو يُْدَعى إَِل اْلِْسَلِم َواللَُّه َل  أَظْلَُم ِممَّ

يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمَي 

 )سورۃالصف 7-8(

 ائوئر )ئائد رکئوئ( بج ىسىع ن رمئم ےن اہک ائے ینب ائرئائلىئ! ًانیقی ںیم اہئرئی 

ئرطئف ائہل اک رئوسئل وہئں ائس ی دصتئق رکئے وہئے ٓائا وہئں وج وئرئائت 

ئںیم ےس ریمئے اسئےن ےہ ائوئر ائک میظع رئوسئل ی وخئربئی دئےت وہئے وج 

ئریمئے دعب ٓائے اگ سج اک ائم ائدم وہئاگ سپ بج وئہ ےلھک اشئوئں ےک اسئھ ائن 

ئےک اپئس ٓائا و ائوہئں ےن اہک ہ و ائک الھک الھک اجئدئو ےہئ۔ ائوئر ائس ےس زئائدئہ 

ئائم وکئن وہئاگ وج ائہل ر وھُجئٹ ڑھگئے ائائہک ُائےس ائالئم ی رطئف البئا اج رئاہ 

ئوہ ائوئر ائہل ائم وقئم وک دہئائت ںیہن دئاتئ۔

 َعْن أَِب ُهَريْرََة رضی الله عنه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه صلی الله 
ِفيُكُم  يَْنزَِل  أَْن  لَيُوِشَكنَّ  ِبيَِدِه،  نَْفِس  َوالَِّذي  وسلم  وآله  علیه 

لِيَب، َويَْقتَُل الِْخْنِزيَر، َويََضَع  ابُْن َمْريََم َحَكاًم َعْدًل، فَيَْكِسَ الصَّ

ْجَدُة  الِْجْزيََة، َويَِفيَض الاَْمُل َحتَّى لَ يَْقبَلَُه أََحٌد، َحتَّى تَُكوَن السَّ

نْيَا َوَما ِفيَهاثُمَّ يَُقوُل أَبُو ُهَريْرََة رضی الله  الَْواِحَدُة َخْيًا ِمَن الدُّ

ِمَننَّ ِبِهۦ قَبَْل  ْن أَْهِل ٱلِْكتَِٰب إِلَّ لَيُؤْ عنه: َواقْرَُءوا إِْن ِشئْتُْم: )َوإِن مِّ

َمْوتِِهۦۖ َويَْوَم ٱلِْقيََٰمِة يَُكوُن َعلَيِْهْم َشِهيٗدا(

ئ)ئحي ائاخئرئی,ئاتکئب ائويئعئ(

ئرتئہمئ: رضئت ائوئرہئرئہ رئی ائہل ہنع ےس رئوئائت ےہ ہ رئوسئل ائہل یلص ائہل 

ئہی وئمل ےن رئامئا ائس ذئائت ی مسق ےہ سج ےک اہئھ ںیم ریمئی اجئن ےہ 

ئرقئب ےہ ہ ائن رمئم رئوئر مت ںیم ائزئل وہ ںئ۔ وئہ وطبئر مکح اعئدئل وہئں 

ئے وج بیلص وئڑ ڈئائںی ے ائوئر وسئر لتق رکئں ے ائوئر گنج ومئوقئف رکئں 

ئے ائوئر امئل ی ائس دئر اتہبئت وہئیگ ہ وکئی ائےس وبقئل ںیہن رکئے اگئ۔

ئرشئح

اک  رئوئائت  ائہل ہنع ی  رئی  اجئرب  ابئب ںیم رضئت  ئونعئائِن  الخنزیر  قتل 

ئوئائہ دئا ایگ ےہ وج حي اخبئرئی ںیم ومئوئًا لقن ےہئ۔ )ئدئےیھ رئوئائت رب 

2236 (ئ۔ وہمجئر ےن زنخئر ےک لتق ی قلطم ائاجئزئت دئی ےہئ۔ ضعب وشئائع 

ئےن ہ دیق اگلئی ےہ ائس رشئط ر ہ ائس ےس رئر اک ائدئہش وہئ۔ )ئحت ائابئرئی 

ئز 4 ہح 522ئ( ۔ رصئف رئوئائت ذمئوکئرئہ ابئا ےس ہلئسم ےہ ونعمئہن طبنتسم ںیہن 

ئایک اجئات ویکئہک ائس ںیم ٓائدنئہ زئامئےن ی ربخ ےہ ائوئر رئوئرئی ںیہن ہ بی 

ئی ربخئں ائےن ائرہئی ائافئظ ںیم وپئرئی وہئںئ۔ ائس رغئض ےس رضئت اجئرب 

ئرئی ائہل ہنع ی رئوئائت اک وئائہ ونعئائن ابئب ںیم دئا ایگ ےہ ۔ ومضمئن اسئہق ےک 

ئلسل ںیم ہ ابئب ائم ایک ایگ ےہ ۔ عیب زنخئر ی تلح و رحئت اک ہلئسم وصقمئد 

ائائایئء ابئب  ئںیہن ۔ لتق زنخئر ی ربخ ائک وگشیپئی ر لمتشم ےہ وج اتکئب 

49 زنئوئل ىسىع ن رمئم ہی ائالئم رئوئائت رب 3448 ںیم ذمئوکئر ےہئ۔
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ئرضئت حیسم ومئوئؑد رئامئے ںیہئ:
ائائرئہ ےہ  ہ ی رطئف  وئری  وئاسئل ینعی رئس  ائےک  ’’ئائوئرئرشئفح ےس 

ےن  ایکئسج  دیپئا  وک  وقئم  ائیس  اعتئٰی ئےن  ائہل  وہئہ  رئےہ  دئھک  مت  ئاسیجئہ 

دنہئوئاتئن  ںیہ وج  رئس  دئر  دئوھئں سک  ائاجئدئےئئ۔  عبط  ئٓائائت 

لعف  اعتئٰی ئاک  ائہل  ںیہئ۔ئہ  اجئے  وکلم ں ںیم اپئے  ئائوئرئدئوئرئے 

ائوئرئامئرئی  دئن  ائوئرئامئرئے  دمئد رکئے  امئرئےئاکئم ںیم امئرئی  ئےہئاتئوئہ 

ئاتکئوئں وکئالیئےئائوئرئامئرئے اعمئرئف وک رہئوقئم ک اچنہپئے اتئوئہ ائن ی 

ئرط ف اکئن دئرئں ائوئرئدہئائت اپئںی‘‘

)ئٓائہن امکئائت ائالئمئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 5 ئص 473(

ئ’ئ’ئںیم چس چس اتہک وہئں ہ حیسم ےک اہئھ ےس زئدئہ وہئےن وئائےل رم ےئگ رگم وج 

ئصخش ریمئے اہئھ ےس اجئم ےئپئاگ وج ےھجم دئا ایگ ےہ وئہ رہئز ںیہن رمئےئاگئ۔ 

ئوئہ زئدئیگ شخب ابئںی وج ںیم اتہک وہئں ائوئر وئہ تمکح وج ریمئے ہنم ےس یتلکن ےہ 

ئائر وکئی ائوئر یھب ائیک امئدن ہہک ات ےہ و وھجمس ہ ںیم دخئا اعتئٰی ی رطئف ےس ںیہن 

ئٓائا نک ائر ہ تمکح ائوئر رعمئت وج رمئدئہ دئولئں ےک ےئل ٓائب ایحئت اک مکح رئیت 

ئےہ دئوئرئی ہگج ےس ںیہن مِل یتکس و اہئرئے اپئس ِائس رجئم اک وکئی ذعئر ںیہن 

ئہ مت ےن ائس ر ہم ےس ائاکئر ایک وج ٓائامئن ر وھکئا ایگ زئنی ر ائوک وکئی 

ئدنب ںیہن رک اتئ۔ ‘ئ‘ 

ئ)ئائزئائہ ائوئاہئمئ، رئوئائی زخئائن دلج 3 ہح 104ئ(

ی  ائس  ےس ںیہن اتنسئائوئر  وغئر  ابئوئں وک  ی  ائوئرئرمئل  امئومئر  دخئائےک  وج  ئ’ئ’ئوئہ 

ئرحتئرئوئں وک وغئر ےس ںیہن ڑپئاتئائس ےن یھب ربکت ےس ہصح ایلئ۔ وس وکئش 

ئرکئوئوکئی ہصح ربکت اک مت ںیم ہن وہ اتئہ الہئک ہن وہئاجئٔوئائوئر اتئمت ائےن ائل وئایئل 

ئتی اجنئت اپئٔوئ۔

ئ)ئزنئوئل ائحیسئ، رئوئائی زخئائن دلج 18 ص 403ئ(

ئرضئت ۃفیلخ ائحیس ائاخئس ائدئہ ائہل اعتئٰی ئرصئہ ائزعئز رئامئے ںیہ:

’’ئحیسم دمحمئی ی زئدئیگ شخب رحتئر ائت ی یہ ہ ربئت ےہ ہ ائک اہجئن 

ئرئوئائی ائوئرئامسجئی ائایحئء ئی وئد ےس ضیفتسم وہئرئاہئےہ ائوئرئدئوئں ےک 

ئرمئدئے ائک دئہع رھپ زئدئہ وہئرئےہ ںیہ ائوئر ائاس ویکئں  ئہن وہئاتئہ ائالئم 

ئی زئہت ریتئہ دئوئں ںیم رصئف ٓائپ اک یہ الکئم اھتئےس یھبک دخئائے 

ئزئرئگ وئربئرت ی رطئف ےس ’’ئومضمئن ابئا رئاہ‘‘ئی دنس بیصن وہئی وئیھبک 

ئائاہئًا ئہ وئد اطع وہئی ہ ئ؛

ئدئر الکئم وئزیچئےئائت ہ رعشئائءئدئرئائں دئےل تسین 

ِریم
َ
ِب ک

َ
ن ّر

ُ
د

ّ
فِصَحت ِم ل

ُ
م ا

َ
ک

)ئاکئی ائاہئامئت رضئت حیسم ومئوئدؑ ئص 62ئذئرکئہ احفصئت 508ئ، 558(

دئل  ںیم ائرئوئں وک  ےہئسج  زیچ  ںیم ائک  الکئم  :ئریتئے  ئرتئہم 

ئںیہنئےہئ۔ئریتئا الکئم دخئا ی رطئف ےس حیصف ایکئایگ‘‘

)ئۃقی ائولئی رئوئائی زخئائن دلج 2 2ئص106(

ئرقئٓائن رکئم ائوئرئیب ائرکئم ملسو هيلع هللا ىلص ےک ائرئائدئائت ابمئرئہ ےس وئائح وہئاتئےہ ہ 

ئیہ وئہ زئامئہن اھتئہ بج ائال م ی ائائت ائوئرئغیلبت اسئرئی دئایئک اچنہپئےن 

ئےکئاسئامئن ائس دخئائے ائدئر قلطم ےن ےلہپ ےس رقمئر رک رئےھ ےھتئ۔ ائی 

ئےئل ائس زئامئےن ںیم اسئیس ائاجئدئائت ائین زیتئی ائوئر رثکئت ےس وہئی ںیہ ہ 

ئائاسئی لقع َوقَاَل اْلِنَْساُن َما لََها ئےک دصمئائق ریحئائن وہ اجئی ےہئ۔ یہ وئہ 

ُحُف نُِشَت ئی وگشیپئی  ئزئامئہن ےہ ہ سج ےک ابئرئے ںیم ۔ئ۔ئ۔َوإَِذا الصُّ

ئرئام رک ہ التبئدئا ہ ائس زئامئےن ںیم ائیس ائیس ائاجئدئائت وہئں یگ ہ اتکئوئں ائوئر 

ئرئاسئولئں ی رشئوئائائت اعئم وہئاجئے یگئ۔ 

)ئاغئم ربئومئع ویپمکئرئائزئڈ ائڈئنش رئوئائی زخئائن اتبئرئخ 

)10-08-2008
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ےھت  دمئوئن  ےس  اسئل  زہئائرئوئں  وج  زخئائن  ئوئہ 

ائدیئائوئائر ےلم  وکئی  ائر  وہئں  ںیم  دئات  ئائب 

ئائہل اعتئٰی ےن َوآَخِریَْن ِمْنُھْم ئےک دصمئائق رضئت رمئزئا الغئم ائدم ائدئائیؑ  وک ائس زئامئےن ےک ائامئم دہمئی ےک وطئر ر وعبمئث رئامئائہ ات ائس ی وئدی اک دئای 

ئںیم وئل ابئائوہئائوئر امئرئے ایپئرئے یب ائرکئم دمحم مصطفے ملسو هيلع هللا ىلص ی اچسئی ائوئر رقئٓائن رکئم ی دئائت دئای ر رئوئِزئرئوئن ی رطئح ایئں وہئاجئےئ۔ 

ئرقئٓائن رکئم ائوئرئیب ائرکئم ملسو هيلع هللا ىلص ےک ائرئائدئائت ابمئرئہ ےس وئائح وہئاتئےہ ہ یہ وئہ زئامئہن اھتئہ بج ائال م ی ائائت ائوئرئغیلبت اسئرئی دئایئک اچنہپئےن ےکئاسئامئن 

ئائس دخئائے ائدئر قلطم ےن ےلہپ ےس رقمئر رک رئےھ ےھتئ۔ ائی ےئل ائس زئامئےن ںیم اسئیس ائاجئدئائت ائین زیتئی ائوئر رثکئت ےس وہئی ںیہ ہ ائاسئی لقع َوقَاَل 

ُحُف نُِشَت ئی وگشیپئی رئام رک ہ التبئدئا ہ ائس زئامئےن  اْلِنَْساُن َما لََهائےک دصمئائق ریحئائن وہ اجئی ےہئ۔ یہ وئہ زئامئہن ےہ ہ سج ےک ابئرئے ںیم َوإَِذا الصُّ

ئںیم ائیس ائیس ائاجئدئائت وہئں یگ ہ اتکئوئں ائوئر رئاسئولئں ی رشئوئائائت اعئم وہئاجئے یگئ۔ رضئت حیسم ومئوئؑد رئامئے ںیہ ؛

ئ’ئ’ئائوئرئرشئفح ےس ائےک وئاسئل ینعی رئس وئری ہ ی رطئف ائائرئہ ےہ اسیجئہ مت دئھک رئےہ وہئہ ائہل اعتئٰی ےن ائیس وقئم وک دیپئا ایکئسج ےن ٓائائت عبط ائاجئدئےئئ۔ 

ئدئوھئں سک دئر رئس ںیہ وج دنہئوئاتئن ائوئرئدئوئرئے وکلم ں ںیم اپئے اجئے ںیہئ۔ئہ ائہل اعتئٰی اک لعف ےہئاتئوئہ امئرئےئاکئم ںیم امئرئی دمئد رکئے ائوئرئامئرئے 

ئدئن ائوئرئامئرئی اتکئوئں وکئالیئےئائوئرئامئرئے اعمئرئف وک رہئوقئم ک اچنہپئے اتئوئہ ائن ی رط ف اکئن دئرئں ائوئرئدہئائت اپئںیئ‘ئ‘

ئ)ئٓائہن امکئائت ائالئمئ، رئوئائی زخئائن دلج 5 ص 473ئ(

ئائک ائوئر اتکئب ںیم ٓائپ رئامئے ںیہئ؛

ئ’ئ’ اکئل ائائت ائس ر ومئوقئف یھت ہ امتئم اممئک ہفلتخم ینعی ائایئائوئر وئرئپ ائوئر ائرئہق ائوئر ائرمئہک ائوئر ٓائابئدئی دئای ےک ائاہئی وئوشئں ک ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ی 

ئزئدئیگ ںیم یہ غیلبت رقئٓائن وہئاجئی ائوئر ہ ائس وئت ری نکمم اھتئہک ائس وئت ک دئایئی یئک ٓائابئدئوئں اک یھب اتپئیھب ںیہن اگل اھتئائوئر دئوئر دئرئائز رفسئوئں ےک ذئرئائع ائےس 

ئلک ےھت ہ وئا دعمئوئم ےھتئ۔ ۔ئ۔ئ۔ئائاس یہ ٓائت َواَٰخِريَْن ِمْنـُهـْم لاَمَّ يَلَْحُقْوا ِبـِهـْم۔ ائس ابئت وک ائرہ رکئرئیہ یھت ہ وئا ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ی ایحئت 

ئائوئر دہئائت اک ذئریئہ اکئل وہئایگ رگم ائیھب ائائت ائص ےہ ائوئر ائس ٓائت ںیم وج منھم اک ظفل ےہ وئہ ائرہ رکئرئاہئاھتئہ ائک صخش ائس زئامئہن ںیم وج لیمکت ائائت 

ئےک ےئل ومئزئوئں ےہ وعبمئث وہئاگ وج ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ےک رئگ ںیم وہئاگئ۔ ۔ئ۔ئ۔ئ۔ئ۔ئدخئا اعتئٰی ےن لیمکت ائائت وک ائک ائےس زئامئہن ر وتلمئی رک دئا سج ںیم 

ئوقئومئں ےک ابئم اقلعتئت دیپئا وہ ےئگ ائوئر رّبئی ائوئر رحبئی رمئب ائےس لکن ٓائے نج ےس ڑبئھ رک وہسئت وسئائرئی ی نکمم ںیہنئ۔ ائوئر رثکئت اطمئع ےن اتئافئت وک 

ئائک ائیس ریشئین ی رطئح انب دئا وج دئای ےک امتئم عمجم ںیم میسقت وہ ےکئ۔ وس ائس وئت بسح وطنمئق ٓائت َواَٰخِريَْن ِمْنـُهـْم لاَمَّ يَلَْحُقْوا ِبـِهـْم ئائوئر زین بسح 

َٔيَُّها النَّاُس إِنِّ رَُسوُل اللَِّه إِلَيُْكْم َجِميًعا ئوطنمئق ٓائت قُْل يَا ا

ئٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ےک دئوئرئے ثعب ی رئوئرئت وہئی ائوئر ائن امتئم اخئدئومئں ےن وج رئل ائوئر اتئر ائوئر ائن وئٹ ائوئر اطمئع ائوئر ائنس ائاظئم ڈئائک ائوئر ابئیم 

ئزئابئوئں اک ملع ائوئر اخئص رک کلم دنہ ںیم ائرئدئو ےن وج دنہئوئوئں ائوئر املسمئوئں ںیم ائک زئابئن رتشمئک وہ یئگ یھت ٓائرضئت ےلص ائہل ہی وئمل ی دخئت ںیم زئابئن 

پیغام 
ئدیسئا رضئت ۃفیلخ ائحیس ائاخئس ائدئہ ائہل اعتئٰی رصئہ ائزعئز 

ئربئائے ائائت رئوئائی زخئائن 
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ئائل دئرئوخئائت ی ہ ا رئوسئل ائہل یلص ائہل ہی وئمل م امتئم دخئائم ائر ںیہ ائوئر رئض ائائت وپئرئا رکئےن ےئلیک دبئل وئاجئن رئرئم ںیہئ۔ ٓائپ رشئف ائےی ائوئر 

ئائس ائےن رئض وک وپئرئا ےئجیک ویکئہک ٓائپ اک دئوئٰی ےہ ہ ںیم امتئم اکئہ ائس ےئلیک ٓائا وہئں ائوئر ائب ہ وئہ وئت ےہ ہ ٓائپ ُائن امتئم وقئومئں وک وج زئنی ر رئیت رئںیہ 

ئرقئٓائی غیلبت رک ےت ںیہ ائوئر ائائت وک امکئل ک اچنہپ ےت ںیہ ائوئر ائامتئم تّجح ےک ےئل امتئم ولئوئں ںیم دئائل اقحئتی رقئٓائن الی ےت ںیہ بت ٓائرضئت ےلص 

ئائہل ہی وئمل ی رئوئائتی ےن وجئائب دئا ہ دئوھ ںیم ربئوئز ےک وطئر ر ٓائات وہئںئ۔ئرگم ںیم کلم دنہ ںیم ٓائوئاگئ۔ ویکئہک وجئش ذمئائب و ائامئع عیمج ائدئائن ائوئر اقمئہل 

ئعیمج للم وئلح ائوئر ائن ائوئر ٓائزئائدئی ائی ہگج ےہ ‘ئ‘ئ)ئہف وئڑئوئہئ، رئوئائی زخئائن دلج 262ئ(

 وس ائس زئامئےن ںیمئیب ائرکئم ملسو هيلع هللا ىلص اک اغئم اسئر ی دئای ک اچنہپئےن ائوئرئائالئم ی اچسئی وک اسئرئی دئایئر اثئت رکئےن ائوئر دخئائے وئائدح وئاگئہن ی وئدی اک رئاچئر 

ئرکئےن ےک ےئل ائالئم اک ہ لطب لیلجئ، فیس اک اکئم ملق ےس ےتیل وہئےئیملق ائہح نہپ رک اسئسن ائوئرئیملق رتئی ےک دیئائن اکئرئزئا ر ںیم ائرتئائائوئرئائالئم ی رئوئائی 

ئاجئت ائوئرئابئین وقئت اک ائاسئرکئہم دئاھئائہ رہ اخمئف ےک رئےچئائڑئا دئے ائوئرئدمحم رئوسئل ائہل ملسو هيلع هللا ىلص ائوئرئائالئم اکئرئم رھپ ےس ائاس دنلب ایکئہ ٓائج یھب ائےک 

ئرھپئرئے ٓائامئن ی رئوتئں ر دنلب ےس دنلب رت وہئرئےہ ںیہئائوئرئاسئرئی دئایئر ائالئم اک ہ اغئم رضئت حیسم ی رحتئرئائت ےک ذئرئہع لیھپ رئاہئےہ ائوئرئاتلئرئےہ 

ئاگئ۔ئحیسم دمحمئی ی زئدئیگ شخب رحتئر ائت ی یہ ہ ربئت ےہ ہ ائک اہجئن رئوئائی ائوئرئامسجئی ائایحئء ی وئد ےس ضیفتسم وہئرئاہئےہ ائوئرئدئوئں ےک رمئدئے ائک 

ئدئہع رھپ زئدئہ وہئرئےہ ںیہئائوئرئائاسئویکئں ہن وہئاتئہ ائالئم ی زئہت ریتئہ دئوئں ںیم رص ف ٓائپ اک یہ الکئم اھتئےس یھبک دخئائے زئرئگ وئربئرت ی رطئف ےس 

ئ’ئ’ئومضمئن ابئائرئاہئ‘ئ‘ ی دنس بیصن وہئی وئیھبک ائاہئًا ہ وئد اطع وہئی ہ ؛

ئ’ئ’ئدئرئالکئم وئزیچئےئائت ہ رعشئائءئدئرئائں دئےل تسین کَلم اُفِصَحت ِمن لُّدن رَِّب کَِریم

ئ)ئاکئی ائاہئامئت رضئت حیسم ومئوئؑد ص 62ئذئرکئہ احفصئت 508ئ، 558ئ(

ئرتئہم :ئریتئے الکئم ںیم ائک زیچ ےہئسج ںیم ائرئوئں وک دئل ںیہنئےہئ۔ئریتئا الکئم دخئا ی رطئف ےس حیصف ایکئایگئ‘ئ‘

ئ)ئۃقی ائولئی رئوئائی زخئائن دلج 2 2ئص106ئ(

ئانچئہچ ائیس یہ میظع ائیہ اتئدیئائت ےس اطئت اپئرک ٓائپ رئامئے ںیہئ:

ئ’ئ’ئ’ئ’ ںیم ڑبئے دئوئٰی ائوئر ائالقئل ےس اتہک وہئں ہ ںیم چس ر وہئں ائوئر دخئا اعتئٰی ےک لضف ےس ِا س دیئائن ںیم ریمئی یہ حت ےہئ۔ ائوئر اہجئں ک ںیم دئوئر نیب 

ئرظن ےس اکئم اتیل وہئں امتئم ُدئای ائین اچسئی ےک تحت ائدئم دئاتھ وہئں ائوئر رقئب ےہ ہ ںیم ائک میظع ائاشئن حت اپئوئں ویکئہک ریمئی زئابئن ی اتئدی ںیم ائک ائوئر زئابئن 

ئوئل رئیہ ےہ ائوئر ریمئے اہئھ ی وقتئت ےک ےئل ائک ائوئر اہئھ لچ رئاہ ےہ سج وک دئای ںیہن دئیتھ رگم ںیم دئھک رئاہ وہئں ریمئے ائدئر ائک ٓائامئی رئوئح وئل 

)ئائزئائہ ائوئاہئمئ، رئوئائی زخئائن دلج 3 ہح 403ئ( ئرئیہ ےہ وج ریمئے ظفل ظفل ائوئر رحئف رحئف وک زئدئیگ یتشخب ےہئ۔ ‘ئ‘   

ئائک ائوئرئہگج ٓائؑپ رئامئے ںیہئہ ؛

ئ’ئ’ئںیم اخئص وطئر ر دخئائاعتئٰی ی ائاجئز امنئی وک ائاشئء رئدئائزئی ےک وئت یھب ائین تبسن دئاتھئوہئںئویکئہک بج ںیم رئی ائائرئدئو ںیم وکئی ابعئرئت اتھکلئوہئںئو 

)ئزنئوئل ائحیس ،ئرئوئائی زخئائن دلج 18 ص 434ئ( ئںیم وسحمئس رکئاتئوہئںئہ وکئی ائدئر ےس ےھجم میلعت دئے رئاہئےہئ۔ ‘ئ‘  

ئسپ ہ ٓائپ ی دئی وخئی یھت ہ وئہ ٓائب ایحئت وج ٓائپ ےک ابمئرئک ملق ےس ٓائپ ی اتکئوئں ی لکش ںیم دئایئی رئوئائی ائوئرئیملع ایپئس اھجبئےن ےک ےئل الکن ےہ ائس 

ئےس اسئرئائاعئم ایضیفئب وہئ۔ئانچئہچ ٓائپ رئامئے ںیہ :

ئ’ئ’ئںیم چس چس اتہک وہئں ہ حیسم ےک اہئھ ےس زئدئہ وہئےن وئائےل رم ےئگ رگم وج صخش ریمئے اہئھ ےس اجئم ےئپئاگ وج ےھجم دئا ایگ ےہ وئہ رہئز ںیہن رمئے اگئ۔ئوئہ 
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ئزئدئیگ شخب ابئںی وجئںیم اتہک وہئں ائوئر وئہ تمکح وج ریمئے ہنم ےس یتلکن ےہ ائر وکئی ائوئر یھب ائس ی امئدن ہہک ات ےہ و وھجمس ہ ںیم دخئائے اعتئٰی ی رطئف ےس ںیہن 

�رئم اک وکئی ذعئر ںیہن ہ مت  ئٓائا نک ائر ہ تمکح ائوئر رعمئت وج رُمئدئہ دئولئں ےئلیک ٓائب ایحئت اک مکح رئیت ےہ دئوئرئی ہگج ےس ںیہن ل یتکس وئاہئرئے اپئس ائس �بُ

ئےن ُائےک رئہم ےس ائاکئر ایک وج ٓائامئن ر وھکئا ایگ زئنی ر ائوک وکئی دنب ںیہن رک اتئ۔ ‘ئ‘

ئ)ئائزئائہ ائوئاہئمئ،ئرئوئائی زخئائنئ، دلج 3ئ، ہح104ئ(

ہ رئوئائں ےہ ہ وج ائس ےس ےئپ اگئوئہ ہشیمہ ی زئدئیگ اپئے اگئائوئر امئرئے دیس وئومئائرضئت دمحم مصطفے ملسو هيلع هللا ىلص ی وگشیپئی یفیض املال 
ئ
م�
ش
ئزئزئوئ!ئیہ وئہ �چ�

حتی ل یقبلہ احد )ابن ماجہ( ئےک اطمئق یہ وئہ دہمئی ےہ سج ےن اقحئق وئاعمئرئف ےک ائےس زخئائےن اٹلئے ںیہ ہ ائںیہن اپئےن وئائا یھبک ائدئائرئی ائوئر 

ئےب یسک اک ہنم ہن دئےھ اگئ۔ یہ وئہ رئوئائی زخئائن ںیہ نج ی دبئوئت دخئا ےسیج یتمیق زخئائےن ر ائالئع یتلم ےہ ائوئر ائس اک رئائن بیصن وہئاتئےہئ۔ رہ مسق ی یملع 

ئائوئر ائالئیئ، رئوئائی ائوئر امسجئی افشئائوئر رتئی اک زئہن ٓائپ ی یہ رحتئرئائت ںیہ ۔ئائس زخئائےن ےسئہنم ومئڑئےن وئائا دئن دئایئ،ئدئوئوئں اہجئوئں ےس رحمئوئم ائےن وئائا رقئائر 

ئاپئاتئےہ ائوئر دخئا ی ابئرئاگئہ ںیم ربکتم امشئر ایکئاجئاتئےہئ۔ اسیجئہ رضئت حیسم ومئوئؑد رئامئے ںیہئ؛

ئ’ئ’ئوج صخش  امئرئی اتکئو ں وک م ائزئم نیت دئہع ںیہن ڑپئاتئ۔ئائس ںیم ائک مسق اک ربک اپئائاجئاتئےہئ۔ ‘ئ‘

ئ)ئریئۃ ائدہئی دلج ائوئل ہصح دئوئم ص 365ئ(

ئائی رطئح ٓائپ ےن رئامئائہ ؛

ئ’ئ’ئوئہ وج دخئائےک امئومئر ائوئرئرمئل ی ابئوئں وک وغئر ےس ںیہن اتنسئائوئر ائس ی رحتئرئوئں وک وغئر ےس ںیہن ڑپئاتئائس ےن یھب ربکت ےس ہصح ایلئ۔ وس وکئش رکئوئوکئی ہصح 

ئربکت اک مت ںیم ہن وہ اتئہ الہئک ہن وہئاجئٔوئائوئر اتئمت ائےن ائل وئایئل تی اجنئت اپئٔوئ۔ 

ئ)ئزنئوئل ائحیسئ، رئوئائی زخئائن دلج 18 ص 403ئ(

ئرھپ ٓائپ ےنئائک ہگج ہ یھب رحتئر رئامئائہ ؛

ائوئرئاطئت ےس اجئت  ئ’ئ’ئب دئوئوتئں ےک وئائےط رئوئرئی ےہ ہ امئرئی بتک وک م ائز م ائک دئہع رئوئر ڑپئھ ایل رکئںئ،ئویکئہک ملع ائک اطئت ےہ 

ئ)ئوفئائت دلج 4 ص 361ئ( ائوہئی ےہئ۔ئ‘ئ‘   ئدیپ 

ئہ امئرئی وخئش یبیصن ےہ ہ ںیمہ ائس ائامئم دہمئی ائوئرئحیسم ومئوئؑد وک امئےن ی وئقی یلم ائوئرئائن رئوئائی زخئائن اک ںیمہ وئائرئث رہھٹئائائایگئ۔ئائےئ ںیمہ اچئےئ ہ م 

ئائن ابئربئت رحتئرئوئں اک اطمئہع رکئں اتئہ امئرئے دئل ائوئرئامئرئے ےنیس ائوئرئامئرئے ذئن ائس رئوئین ےس ونمئر وہئاجئںیئہ سج ےک اسئےنئدئاجئل ی امتئم 

ئاتئرئایئںئاکئوئر وہئاجئںی یگئ۔ئائہل رکئے ہ م ائین ولسنئں ی زئدئایگئں ائن ابئربئت رحتئرئائت ےک ذئرئہع ونسئائر ںیکس ائوئرئائےن دئولئں ائوئرئائےن رھگئوئں ائوئرئائےن 

ئاعمئرشئہ ںیم ائن وئالئیت ےک دئےی الجئےن وئائےل ن ںیکس ائوئرئدخئائائوئر ائس ےک رئوسئل ی تب ائس رط ح امئرئے دئولئں ںیم ومئزئن وہئہ ائس ےک لیفط م لک 

ئاعئم ںیم ینب وئع ائاسئن ی تب ائوئرئدمئرئدئی ی ںیعمش رئوئزئائں رکئے ےلچ اجئںیئ۔ئائہل ںیمہ ائیک وئقی اطع رئامئےئ۔ 

ئوئائالئم 

ئاخئاسئر

ئرمئزئا رسمئوئر ائدم 

ئۃفیلخئائحیس ائاخئس
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ئدخئائاعتئٰی ئےن ائاسئن وک دیپئائرکئےک ریئائوئرئرشّ ئاک  ئائایئرئدئرک ُائےس ےبئائرئوئدمئدئاگئر 

ئںیہن وھچئڑئائہک ائاسئن ی رئامئی ائوئرئدہئائت ےئلیک ائایئء ئوک وعبمئث رکئاتئرئاہئائوئر 

ی  تحیصن  وک  ائاسئن  ںیم  رئگ  وئائح  اتئہ  رئاتئرئاہئےہئ۔  ائزئل  وک  ئرشئوتئں 

ئاجئےکئ۔ئربئائی ےک ائاجنئم ےس ہیبنت ی اجئےک ائوئر یکین ےک ائرجئمیظع ی اشبئرئت 

ئدئی اجئےکئ۔ئتثعبِ ئائایئء ئےک دصقم اک ذئرکئرکئے وہئے ائہل اعتئٰی ئرقئٓائن رکئم 

ئںیم رئامئاتئےہئ۔

ٍة رَُّسْوًل اَِن اْعبُُدوا اللَّٰه َواْجتَِنبُوا الطَّاُغْوَت  َولََقْد بََعثَْنا ِفْ كُلِّ اُمَّ

لٰلَُة فَِسْيُْوا ِف  ْت َعلَيِْه الضَّ ْن َحقَّ ْن َهَدى اللُّٰه َوِمْنُهْم مَّ فَِمْنُهْم مَّ

ِبْيَ )النحل:36( اْلَرِْض فَانْظُُرْوا كَيَْف كَاَن َعاِقبَُة الُْمَكذِّ

 ئینعی ائوئر م ےن ًانیقی ئرہ وقئم ںیم )ئوکئی ہن وکئی( ئرئوسئل )ئہ مکح دئے رک( ئاجی 

ئےہ‘ ئہ )ئائے ولئو(! ئمت ائہل ی ابعئدئت رکئوئ۔ ائوئر رہ دح ےس ڑبئےن وئائےل 

ئےس انکئرئہ شک رئوہ ائس ر ائن ںیم ےس ضعب )ئو( ئائےس )ئائےھ اثئت( ئوہئے 

ئہ ائںیہن ائہل ےن دہئائت دئی ائوئر ضعب ائےس ہ ائن ر الہئت وئائبج وہ یئگئ۔ 

ئسپ مت )ئامتئم( ئکلم ںیم رھپئو ائوئر دئوھ ہ )ئائایئء ئوک( ئالٹئےن وئائولئں اک 

ئائاجنئم اسیک وہئا اھتئ۔ 

ئانچئہچ بج م اتئرئخ ائایئء ئاک اطمئہع رکئے ںیہ و ںیمہ وخبئی ملع وہئاگئہ رہئیب 

ئےن ائےن دئوئرئی انمئتب ےس غیلبتئ،ئرتئتی ائوئرئمیلعت ےئلیکئفلت ذئرئائع اک ائامعئل 

ئایکئےہئ۔ ائہل اعتئٰی ئےن ضعب ائایئء ئےک ذئرئہع ائین رشئتع وعبمئث ی ائوئر ضعب 

ئوک ائن ےس لبق رشئتع ی میلعت الیئےن اک مکح دئائ۔ئیہ وئہ ےہ ہ ضعب ائایئء ئوک 

ئقح ےک اخمئنی ےک اسئھ امئدئی ںیگنج رکئےن ی رئوئرئت ڑپئےن ی وئرئت 

ائوئر ضعب ائایئء ئوک  ائاجئزئت یلم  ئںیم ائہل اعتئٰی ئی رطئف ےس اہجئد ابئفی ی 

ئایپئرئوئتب ےس اغئم اچنہپئےن اکئمکح المئ۔ انچئہچ رضئت ومئٰی ئہی ائالئم ی وقئم 

ئوک اتقئل اک مکح وہئائ۔ئنک ومئوسئی ہلسلس ےک ٓائرخئی یب ائوئرئہفی رضئت ٰیسیع 

ئہی ائالئم وک رنئی ائوئرئالمئتف ےک اسئھ اغئم قح اچنہپئےن ی دہئائت یلمئ۔ئائی 

ئرطئح امئرئے ایپئرئے ٓائائدیسئائرضئت ائدئس دمحمئٰیفط ئیلص ائہل ہی وئمل وک قح 

ئی اخئرط دئّوئائن ائالئم ےس گنج رکئی ڑپئیئ۔ 

ئنک رقئٓائن رکئم ائوئر ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ی وگشیپئویئں ےس ائرہئوہئاتئےہ 

ئہ ٓائرخئی زئامئہن ںیم وعبمئث وہئےن وئائےل رضئت ائامئم دہمئی ہی ائالئم وک 

ئگنج رکئےن ی رئوئرئت شیپ ںیہن ٓائے یگئ۔ئائںیہن ایپئرئوئتب ےس یہ اغئم 

ئاچنہپئائوہئاگئ۔ئینعی ائس زئامئہن ںیم ائائت ےک ریثک وئاسئل ایہم وہئںئےئ۔ئائی 

ئےئل ائالئم ی اکئل ائائت ائوئر ائدئائن ابئہل ر لمکم ہبلغ وک حیسم ومئوئدئےک زئامئہن 

ئںیم دقمئر ایکئایگئےہئ۔ انچئہچ ائہل اعتئٰی ئرئامئاتئےہئ۔

ُحُف نُِشَْت )التکویر:11(  َواَِذا الصُّ

ئینعی ائوئر بج اتکئںی الی دئی اجئںی یگئ۔ 

ئرضئت ۃفیلخ ائحیس ائاخئس ائدئہ ائہل اعتئٰی ئرصئہ ائزعئز ائےن ائک اغئم ںیم 

ئرئامئے ںیہئ۔

’’ئرقئٓائن رکئم ائوئرئیب ائرکئم یلص ائہل ہی وئمل ےک ائرئائدئائت ابمئرئہ ےس وئائح وہئاتئےہ 

ئہ یہ وئہ زئامئہن اھتئہ بج ائالئم ی ائائت ائوئرئغیلبت اسئرئی دئای ےک انکئرئوئں 

ئک اچنہپئےن ےک اسئامئن ائس دخئائے ائدئر قلطم ےن ےلہپ ےس رقمئرئرکئرئےھ 

ئںیہئ۔ئائی ےئل ائس زئامئہن ںیم اسئیس ائاجئدئائت ائین زیتئی ائوئر رثکئت ےس وہئی ںیہ 

ئہ ائاسئی لقع وقال النسان مالھا ئےک دصمئائق ریحئائن وہئاجئی ےہئ۔ئیہ 

ُحُف نُِشَْت ئی وگشیپئی رئامئرک  ئوئہ زئامئہن ےہ ہ سج ےک ابئرئے ںیمَواَِذا الصُّ

ئرضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ی 

ئرحتئرئائت ےس دخئائاتلمئےہ

حافظ سید رسول نیاز
مربی سلسلہ نظارت نش و اشاعت قادیان
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ئہ التبئائایگ ہ ائس زئامئےن ںیم ائیس ائیس ائاجئدئائت وہئں یگ ہ اتکئوئں ائوئرئرئاسئولئں 

ئی رشئوئائائت اعئم وہئاجئے یگئ۔‘‘

)ئاغئم ربئومئع ائائت ویپمکئرئائزئڈ ائڈئنش رئوئائی زخئائن 2008ئء(

ئائی ےئل رضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ےک ابئرئے ںیم اتبئائایگ ہ وئہ یملق اہجئد 

ئرئائاجنئم دئں ےئ۔ئدیسئائرضئت ائدئس دمحم ٰیفط ئیلص ائہل ہی وئمل ےن ائامئم 

ئدہمئی ی وگشیپئی رکئے وہئے رئامئائ۔

یََضُع الَْحرَْب َویُِفیُْض الاَْمَل َلیَْقبَلَٗہ اََحٌد۔

)ئاخبئرئیئ۔ اتکئب ائائایئء ئابئب زنئوئل ٰیسیع ئائن رمئم(

ئینعی وئہ ڑئائی وک متخ رکئاگئ۔ئوئہ ائس دئر امئل اٹلئاگئ، ئہ وکئی ُائس وک وبقئل ہن رکئے 

ئاگئ۔

ئائک ائوئرئومئع ر ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ےن رئامئائ۔

’’ئائس ےک زئامئہن ںیم گنج ائےن ایھتہئر رئھ دئے یگئ۔‘‘ 

)ئائدئر ائوثنئر ی ائریس ابئامئوئر ائز ائامئم الجئل ائدئن ویسئیئ۔ دئائرئائرعئۃ ریبئوئت 

ئانئن(

ئائس ےس ائرہئےہ ہ بج رضئت ائامئم دہمئی و حیسم ومئوئد ہی ائالئم وعبمئث 

ئوہئں ے و وئہ ائس دئر امئل اٹلئںی ے ہ ولئگ ائےس ےنیل ےس یہ رکنم وہ اجئںی 

ئےئ۔ رضئت حیسم ومئوئدؑ ئےن وعبمئث وہ رک وئہ رئوئائی زخئائن اٹلئے ہ نج ی ریظن 

ئائا وجئے ریشئےک رتمئائدئف ےہئ۔ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ئےن دخئائاعتئٰی ئےس ائاہئم اپ رک 

ئبج امئومئِر ئزئامئہن وہئےن اک ائالئن رئامئا و ائس ےک اسئھ یہ ٓائپ ےن یملق اہجئد 

ئاکئٓائاغئز رئامئائ۔ئائوئر رئوئائی زخئائن ابئےن اک ائالئن رکئے وہئے رئامئا

ےھت دمئوئن  ےس  اسئل  زہئائرئوئں  وج  زخئائن  ئوئہ 

ائدیئوئائر ےلم  وکئی  ائر  وہئں  دئات  ںیم  ئائب 

ئانچئہچ ٓائپ ےن زہئائرئوئں اسئل ےس دمئوئن زخئائن بج دئایئےک اسئےن شیپ 

ئرکئےن رشئوئع ےئ و ائک دئای ی ٓائھک ریحئت و ائاجعئب ےس ریئہ وہئیئگئ۔ 

ئدخئائاعتئٰی ئےن ٓائپ وک’’ئاطئن ائمل‘‘ئےک رئائں اہب اطخئب ےس وئائزئا ائوئر ٓائپ 

ائےس  اتئدی ےس  ئیل‘‘ئرئامئائ۔ئٓائپ ےک ملق ےن دخئائی  ئےک ملق وک’’ئذئوئائاقئِر 

ئولئے دئاھئے ائوئر ائاس رٹلئرچ رعمئِض ئوئوجئد ںیم ٓائا ہ رئیت دئای ک ائدئاگئر رئےہ 

ئاگئ۔ئائس رٹلئرچ ی ائتی اک ذئرک رکئے وہئے ٓائؑپ ئرئامئے ںیہئ۔

’’ئںیم چس چس اتہک وہئں ہ ……ئوئہ زئدئیگ شخب ابئںی وج ںیم اتہک وہئں ائوئر وئہ تمکح 

ئوج ریمئے ہنم ےس یتلکن ےہئ، ئائر وکئی ائوئر یھب ائس ی امئدن ہہک ات ےہ و وھجمس ہ ںیم 

ئدخئائاعتئٰی ئی رطئف ےس ںیہن ٓائائ۔ئنک ائر ہ تمکح ائوئر رعمئت وج رمئدئہ دئولئں 

ئےک ےئل ٓائب ایحئت اک مکح رئیت ےہئ،ئدئوئرئی ہگج ےس ںیہن ل یتکس وئاہئرئے 

ئاپئس ائس رجئم اک وکئی ذعئر ںیہن ہ مت ےن ائس رئہم ےس ائاکئر ایک وج ٓائامئن ر وھکئا 

ئایگ زئنی ر ائس وک وکئی دنب ںیہن رکئاتئ۔‘‘

)ئائزئائہ ائوئاہئمئ،ئرئوئائی زخئائن دلج 3ئہح104(

ئٓائپ ےن ہ رئوئائی زخئائن ائس رثکئت ےس میسقت ےئ ہ دئایئے ذمئائب ںیم ائس 

ئی اثمئل انلم لک ےہئ۔ئٓائپ ی بتک وج ’’ئرئوئائی زخئائن‘‘ئےک ائم ےس ائع 

ئدئہ ںیہئ،ئی دعتئائد90 ئےک رقئب یتچنہپ ےہئ۔ئٓائپ ےک وفئائتئ،ئوتئابئت 

ئائوئر ومجمئہ اہئے ائاہئرئائت ائس ر زتسمئائد ںیہئ۔ئٓائپ ےن یھبک یسک دئین دمئرئہ 

ئےس ابئائدئہ میلعت ائل ںیہن ی ائوئر ہن یہ یسک ائر ےس ائالئح یئ۔ نک بج 

ئیھب ٓائپ وک ائےن ذجئابئت ی رتئامئی ی رئوئرئت شیپ ٓائیئ،ئٓائپ ےن ائےن 

ئدخئائدئائدئملع ےس ائرئدئوئ،ئائرئی ائوئر رئی ںیم الب فلکت ائوئر الب عنصت وطئل اصقئد ائوئر 

ئںیم رحتئر رئامئںی وج ائدئب ی دنلبئوئں وک وھچئی ںیہئ۔ئٓائپ اک ہ الکئم ایقئت 

ئک ٓائپ ےک اجنمئب ائہل وہئےن اک ائک زئدئہ اشئن ےہئ۔

ئیہ وئہ ےہ ہ رضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ی رحتئرئائت ےس ولئوئں وک دخئائاعتئٰی 

ئاتلمئےہئ۔ ائی رغئض ےئلیک ائہل اعتئٰی ئےن ٓائؑپ ئوک رصئائرئںیم حلصم ٓائرخئائزئامئں 

ئانبئرک ائز ل رئامئائےہئ۔ئائس نمض ںیم ٓائؑپ ئرئامئے ںیہئ۔

’’ئائایئء ئمہی ائالئم ےک دئای ںیم ٓائےن ی ب ےس ڑبئی رغئض ائوئر ائن ی میلعت 

ئائوئر غیلبت اک میظع ائاشئن دصقم ہ وہئات ےہ ہ ولئگ دخئا اعتئٰی ئوک انئت رکئں ائوئر 

ئائس زئدئیگ ےس وج ائںیہن منہج ائوئر الہئت ی رطئف ےل اجئی ےہ ائوئر سج وک انگئہ 

ئٓائولئد زئدئیگ ےتہک ںیہ اجنئت اپئںیئ۔ تقیقح ںیم یہ ڑبئا اھبئرئی دصقم ُائن ےک 

ئٓائے وہئات ےہئ۔ سپ ائس وئت یھب وج دخئا اعتئٰی ئےن ائک سِلسلہ ائم ایک ےہ ائوئر 

ئُائس ےن ےھجم وعبمئث رئامئا ےہ و ریمئے ٓائےن ی رغئض یھب وئیہ رتشمئک رغئض 

ئےہ وج ب ویبنئں ی یھتئ۔ ینعی ںیَم اتبئا اچئات وہئں ہ دخئا ایک ےہئ؟ ئہک دئاھئا اچئات 
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ئوہئں ائوئر انگئہ ےس ےنچب ی رئائہ ی رطئف رئائربئی رکئات وہئںئ۔‘‘

)ئوفئائت دلجئدئوئم ہح 9،ئ8 ئائڈئنش 2003ئء( 

ئائک ائوئر اقمئم ر رضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم رحتئرئرئامئے ںیہئ۔

’’ئںیَم ائس ےئل اجی ایگ وہئں ہ ات ائامئوئں وک وقئی رکئوئں ائوئر دخئا اعتئٰی ئاک وئوجئد 

ئولئوئں ر اثئت رک ےک دئالھکئوئں ویکئہک رہ ائک وقئم ی ائامئی ائںی اہنئت زمکئوئر 

ئوہ یئگ ںیہ ائوئر اعئم ٓائرخئت رصئف ائک ائاسئہن اھجمس اجئات ےہ ائوئر رہ ائک ائاسئن ائین 

ئیل ائت ےس اتب رئاہ ےہ ہ وئہ اسیج ہ نیقی دئای ائوئر دئای ی اجئہ و رمئائبت ر رئات 

ئےہ ائوئر اسیج ہ ُائس وک رھبئوئہ دئویئی ائابئب ر ےہ ہ نیقی ائوئر ہ رھبئوئہ رہئز 

ئائس وک دخئا اعتئٰی ئائوئر اعئم ٓائرخئت ر ںیہنئ۔ زئابئوئں ر تہب ھچک ےہ رگم دئولئں 

ئںیم دئای ی تب اک ہبلغ ےہئ۔ رضئت حیسم ےن ِائی ائت ںیم وہیئد وک اپئا اھتئ۔ ائوئر 

ئاسیج ہ فعض ائامئن اک اخئہ ےہ وہیئد ی ائالئی ائت یھب تہب رخئائب وہ یئگ یھت 

ئائوئر دخئا ی تب ڈنھٹئی وہ یئگ یھتئ۔ ائب ریمئے زئامئہن ںیم یھب یہ ائت ےہئ۔ 

ئوس ںیم اجی ایگ وہئں ہ ات اچسئی ائوئر ائامئن اکئزئامئہن رھپ ٓائوئے ائوئر دئولئں ںیم وقتئٰی 

ِ ئاغئی ںیہئ۔ ےھجم التبئا ایگ ےہ ہ رھپ 
ت

ئدیپئا وہئ۔ وس یہ ائاعئل ریمئے وئوجئد ی علّ�

ئٓائامئن زئنی ےس زنئدئک وہ اگ دعب ائس ےک ہ تہب ُدئوئر وہ ایگ اھتئ۔ وس ںیَم ائن 

ئیہ ابئوئں اک دجمّئد وہئں ائوئر یہ اکئم ںیہ نج ےک ےئل ںیَم اجی ایگ وہئںئ۔‘‘

)ئاتکئب ائربئہئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 13 ئہح 291 ئات 294 ئائہی( 

ئرضئت ائدئس دمحم یفطصم یلص ائہل ہی وئمل ےن ائامئم دہمئی ی وگشیپئی ےک نمض 

ے ںیہ ہ وئہ 
خ
مع� ئںیم رئامئائےہ ہ وئہ ائامئن وک رثئا اتئرئہ ےس ائےئاگئ۔ئسج ےک 

ئدخئائاعتئٰی ئرئائامئن وک دئوئابئرئہ دئایئںیم ائم رکئے اگئ۔ئائوئرئولئوئں وک دخئائاعتئٰی ئک 

ئےنچ اک رئائہت دئوئابئرئہ دئاھئےئاگئ۔ اسیجئہ م اجئےت ںیہ ائس زئامئہن ںیم املسمئن 

ئوبقئتی دئاعئےس رکنم وہئےک ںیہئ۔ئرضئت ٰیسیع ئہی ائالئم وک ٓائامئن ر زئدئہ 

ئرئےن اک دیقعئہ رئےن ی وئہ ےس تخس رشئک ںیم التبم وہئےک ںیہئ۔ئبج ک 

ئرشئک ےس املسمئن دئوئرئںیہن وہئںئے بت ک دخئائاعتئٰی ئںیہن وہئاتئ۔ئائس 

ئےئل رضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ےن رئامئائےہئ۔ 

’’ئوئائت ٰیسیع ئائوئر ایحئت ائالئم ہ دئوئوئں اقمئد ابئم تہب ڑبئا قلعت رئےت ںیہ 

ئائوئر وئائت حیسم اک ہلئسم ائس زئامئہن ںیم ایحئت ائالئم ےک ےیل رئوئرئی وہ ایگ ےہئ۔ 

ئائس ےیل ہ ایحئِت ئحیسم ےس وج ہنتف دیپئا وہئا ےہ وئہ تہب ڑبئھ ایگ ےہئ۔ ایحئت 

ئحیسم ےک ےیل ہ انہک ہ ایک اهللائاعتئٰی ئائس ابئت ر ائدئر ںیہن ہ ائن وک زئدئہ ٓائامئن 

ئر ُائاھئےل اجئاتئ؟ ئاهللا اعتئٰی ئی دئرئت ائوئر ائس ےس ائوئائیف وک ائرہ رکئاتئےہئ۔ 

ئم و ب ےس زئائدئہ ائس ابئت ر ائامئن ائے ائوئر نیقی رکئے ںیہ ہ إِنَّ اللَه 

ٍء قَِديٌْر )البقرة 21( ئاهللا اعتئٰی ئکش رہ ابئت ر ائدئر ےہئ۔  َعَل كُلِّ َشْ

ئائوئر م ائامئن رئےت ںیہ ہ ےب کش وئہ وج ھچک اچئےہ رک ات ےہ نک وئہ ائےس ائومئر 

ئےس اپئک ائوئر زنمّئہ ےہ وج ائس ی افصئت اکئہل ےک الئف وہئں ائوئر وئہ ائن ابئوئں 

ئاک دئنم ےہ وج ائس ےک دئن ےک اخمئف وہئںئ۔ رضئت ٰیسیع ئی ایحئت ائوئائل 

ئںیم و رصئف ائک یطلغ اک رئگ رئیت یھت رگم ٓائج ہ یطلغ ائک ائژئدئا ن یئگ ےہ 

ئوج ائالئم وک انلگن اچئیت ےہئ۔ ائدتئائی زئامئہن ںیم ائس یطلغ ےس یسک زئد اک ائدئہش 

ئہن اھت ائوئر وئہ یطلغ یہ ےک رئگ ںیم یھتئ۔ رگم بج ےس اسیعئتی اک رخئوئج وہئا ائوئر 

ئائوہئں ےن حیسم ی زئدئیگ وک ائن ی دخئائی ی ائک ڑبئی زئربئدئت دئلی رقئائر دئا و 

ئہ رطخئائک ائرم وہئایگئ۔ ائوہئںئےن ابئر ابئر ائوئر ڑبئے زئوئر ےس ائس ائرم وک شیپ ایک ہ 

ئائر حیسم دخ ائںیہن و وئہ رئش ر ےسیک اھٹیب ےہئ؟ ئائوئر ائر ائاسئن وہ رک وکئی ائاسئرکئات 

ئےہ ہ زئدئہ ٓائامئن ر الچ اجئوئے و رھپ ایک وئہ ےہ ہ ٓائدئم ےس ےل رک ائس وئت 

ئک وکئی یھب ٓائامئن ر ںیہن ایگئ؟ ئائس مسق ےک دئائل شیپ رکئےک وئہ رضئت ٰیسیع 

ئہی ائالئم وک دخ ائانبئا اچئےت ںیہ ائوئر ائوہئںئےن انبئا ائوئر دئای ےک ائک ہصح وک رمگئائہ 

ئرک دئا ائوئر تہب ےس املسمئن وج سیت ائھ ےس زئائدئہ اتبئے اجئے ںیہ ائس یطلغ وک 

ئحي دیقعئہ میلست رکئےن ی وئہ ےس ائس ہنتف اک اکش رئوہ ےئگئ۔‘‘

)ئائدمئی ائوئرئری ائدمئی ںیم رئقئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 20ئہح 465ئات466(

ئدیقعئہ ثیلثت ی وئہ ےس وئدیئابئرئی اعتئٰی ئوک دئدئوئٹ یتچنہپ ےہئ۔ئائس ےئل 

ئائس دیقعئہ وک دئایئےک اسئےن اپئش اپئش رکئےک ولئوئں وک یقیقح وئدی ی رطئف 

ئدئوئت دئانئرئوئرئی اھتئ۔ اتئہ ولئوئں وک یقیقح رئب ائولئرئٰی ئک رئاسئی ائل 

ئوہئ۔ئائی ےئل رضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم اسیعئی رضئائت وک الئامئت ائامئی ںیم 

ئاقمئہل رکئےن ی دئوئت دئےتئرئامئے ںیہئ۔

ئرضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےن اسیعئویئں وک ائےن ائےن ذمئب ی الئامئت 

ئائامئی ںیم اقمئہل ی دئوئت دئےت وہئے رئامئائ۔
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’’ئائر ائامئن وکئی وئائیع ربئت ےہ و کش ائس ی اشئایئں وہئی اچئںی رگم اہکئں 

ئےہ وکئی ائاس اسیعئی سج ںیم وسیئع ی ایبئن رکئدئہ اشئایئں اپئی اجئی وہئںئ؟ ئسپ ا 

ئو ائلی وھجئی ےہ ائوئر ا اسیعئی وھجئے ںیہئ۔ دئوھ رقئٓائن رکئم ےن وج اشئایئں 

ئائامئدئائرئوئں ی ایبئن رئامئںی وئہ رہ زئامئہن ںیم اپئی یئگ ںیہئ۔ رقئٓائن رشئف رئامئات ےہ 

ئہ ائامئدئائر وک ائاہئم اتلم ےہئ۔ ائامئدئائر دخئا ی ٓائوئائز اتنس ےہئ۔ ائامئدئائر ی دئاعئںی 

ئب ےس زئائدئہ وبقئل وہئی ںیہئ۔ ائامئدئائر ر بی ی ربخئں ائرہ ی اجئی ںیہئ۔ 

ئائامئدئائر ی دئاعئںی ب ےس زئائدئہ وبقئل وہئی ںیہئ۔ ائامئدئائر ےک ائل ائل 

ئٓائامئی اتئدیئں وہئی ںیہئ۔ وس اسیج ہ ےلہپ زئامئوئں ںیم ہ اشئایئں اپئی اجئی 

ئںیئ۔ ائب یھب دبئوتئر اپئی اجئی ںیہئ۔ ائس ےس اثئت وہئات ےہ ہ رقئٓائن دخئا اک 

ئاپئک الکئم ےہ ائوئر رقئٓائن ےک وئدئے دخئا ےک وئدئے ںیہ- ئائوھ اسیعئوی! 

ئائر ھچک اطئت ےہ و ھجم ےس اقمئہل رکئو ائر ںیم وھجئا وہئں و ےھجم کش ذئح 

ئرکئدئوئ۔ وئرئہن ٓائپ ولئگ دخئا ےک ائزئائم ےک ےچین ںیہئ۔ ائوئر منہج ی ٓائگ ر ٓائپ 

ئولئوئں اک دئم ےہئ۔‘‘)ئرئائج ائدئن اسیعئی ےک اچئر وسئائولئں اک وجئائبئ۔ رئوئائی 

ئزخئائن دلج 12 ئہح 374(

ئائہل اعتئٰی ئےس ےنلم ےئلیک ائزئی ےہ ہ ائاسئن دخئائاعتئٰی ئی ابعئدئت اجب ائے 

ئائوئر ائہل اعتئٰی ئتمظع وک ائےن دئل ںیم اھٹبئےئ۔ئائس ےئلیک امنئز ائک ائم زئہن 

ئےہئ۔ئائس رطئف وئہ دئائے وہئے رضئت حیسم ومئوئدؑ ئرئامئے ںیہئ۔

’’ئالمئزئم ولئگ وھتئڑئی ی وئرکئی ےک ےیل ائےن اکئم ںیم ےسیک تسچ و اچئائک 

ئوہئے ںیہئنک بج امنئز اک وئت ٓائات ےہ و ذئرئا ڈنھٹئا اپئی دئھک رک یہ رئہ اجئے 

ئںیہئ۔ ائیس ابئںی ویکئں دیپ ائوہئی ںیہئ؟ئائس ےیل ہ اهللا اعتئٰی ئی تمظع دئل ںیم 

ئںیہن وہئیئ۔ ائر دخئا اعتئٰی ئی ھچک یھب تمظع وہ ائوئر رمئےن اک ایخئل ائوئر نیقی وہ و 

ئاسئرئیُ ئیت ائوئر تلفغ اجئی رئےہئ۔ئائس ےیل دخئا اعتئٰی ئی تمظع وک دئل ںیم 

ئرئان اچئےئ ائوئر ائس ےس ہشیمہ ڈئرئا اچئےئئ۔‘‘

)ئائدمئی ائوئرئری ائدمئی ںیم رئقئ۔ئرئوئائی زخئائن دلج 20ئہح483(

ئسپ رضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ی تثعب اک دصقم یہ ولخمئق وک اخئق یقیقح ےس 

ئرقئب رکئائےہ ائوئر ائہل اعتئٰی ئائوئر ائےکئدنبئوئں ےک دئرئایئن وجئدئوئرئی وئائع وہئیئگ 

ئےہ ُائےس متخ رکئائےہئ۔ئٓائؑپ ئرئامئے ںیہئ۔

’’ئوئہ اکئم سج ےک ےئل دخئا ےن ےھجم امئومئر رئامئا ےہ وئہ ہ ےہ ہ دخئا ںیم ائوئر ائس 

ئی ولخمئق ےک رئہت ںیم وج دکئوئرئت وئائہع وہ یئگ ےہ ائس وکئُدئوئر رک ےک تب 

ئائوئر ائالئص ےک قلعت وک دئوئابئرئہ ائم رکئوئں ائوئر اچسئی ےک ائاہئر ےس ذمئیب وگنجئں 

ئاک اخئہم رک ےک حلص ی اینبئد ڈئائولئں ائوئر وئہ دئین اچسئایئں وج دئای ی ٓائھک ےس یفخم وہ یئگ 

ئںیہ ائن وک ائرہ رک دئوئں ائوئر وئہ رئوئائتی وج اسفنئی اتئرئویئں ےک ےچین دئب یئگ 

ئےہ ائس اک ومنئہن دئاھئوئں ائوئر دخئا ی اطئںی وج ائاسئن ےک ائدئر دئائل وہ رک وئہ 

ئا دئاع ےک ذئرئہع ےس ومنئدئائر وہئی ںیہئائل ےک ذئرئہع ےس ہن ضحم اقمئل ےس ُائن 

ئی تیفیک ایبئن رکئوئں ائوئر ب ےس زئائدئہ ہ ہ وئہ اخئص ائوئر یتکمچ وہئی وئدی 

ئوج رہ ائک مسق ےک رشئک ی ٓائزیئش ےس اخئی ےہ وج ائب ائوئد وہ یکچ ےہ ائس اک 

ئدئوئابئرئہ وقئم ںیم دئائیم وپئدئا اگل دئوئں ائوئر ہ ب ھچک ریمئی وقئت ےس ںیہن وہ اگ ہک 

ئائس دخئا ی اطئت ےس وہ اگ وج ٓائامئن ائوئر زئنی اک دخئا ےہئ۔‘‘

)ئرچک ائوہئرئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 20 ئہح 180(

ئرضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ےن ومئوجئدئہ دئوئرئںیم اپئے اجئےن وئائی امتئم طلغ 

ائالئم اک اتبئائوہئائرئائہت یہ ےہ سج  دئائہ  ائوئر دئایئوک جنلیچ  ئاقئد ی رتئدئدئی 

ئےس دخئائاعتئٰی ئک ائاسئن ی رئاسئی نکمم ےہئ۔ئائس نمض ںیم ٓائپ ہی ائالئم 

ئرئامئے ںیہئ۔

ئامتئم ائم ذمئائب وک اشئن امنئی ی دئوئت :

 ’’ئےھجم ُائس دخئا ی مسق ےہ سج ےن ےھجم اجی ےہ ہ ائر وکئی تخس دئل اسیعئی ا 

ئدنہئو ا ٓائرئہ ریمئے ُائن ذگئہت اشئوئں ےس وج رئوئز رئوئن ی رطئح امنئائں ںیہ 

ئائاکئر یھب رکئدئے ائوئر املسمئن وہئےن ےئلیک وکئی اشئن اچئےہ ائوئر ائس ابئرئے ںیم 

ئری یسک وہیبئدئہ تجح ابئزئی ےک سج ںیم دبئیت ی و اپئی اجئے اسئدئہ وطئر ر ہ 

ئائرقئائر ذبئرئہع یسک ائابئر ےک ائع رکئدئے ہ وئہ یسک اشئن ےک دئےنھ ےس و وکئی 

ئاشئن وہئ۔ نک ائاسئی اطئوتئں ےس ابئرہ وہئ۔ ائال م وک وبقئل رکئے اگئ۔ و ںیم 

ئُائدی رئات وہئں ہ ائیھب ائک اسئل وپئرئا ہن وہئاگ ہ وئہ اشئن وک دئھک اگیل ویکئہک 

ئںیم ُائس زئدئیگ ںیم ےس وئر اتیل وہئں وج ریمئے یب ؐ ئوبئع وک یلم ےہئ۔ وکئی 

ئںیہن وج ائس اک اقمئہل رکئےکئ۔ ائب ائر اسیعئویئں ںیم وکئی اطئب قح ےہئ۔ ا 

ئدنہئوئوئں ائوئر ٓائرئوئں ںیم ےس اچسئی اک التمئی ےہئ۔ و دیئائن ںیم ےلکنئ۔ ائوئر 
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ئائر ائےن ذمئب وک اچس اتھجمسئےہ و ابئاقئل اشئن دئالھکئےن ےک ےئل ڑھکئا وہ اجئے 

ائاسئہن وہئاگئہک دبئیت ےس چی دئرئچی  ئنک ںیم وگشیپئی رکئات وہئں ہ رہئز 

ئرشئںی اگلئرک ابئت وک ائل دئےگ ویکئہک ائن اک ذمئب رُمئدئہ ےہ ائوئرئوکئی ائن ےئلیک 

ئزئدئہ ضیف رئاسئں ومئوجئد ںیہنئ۔ سج ےس وئہ ُرئوئائی ضیف اپئںیکس ائوئر اشئوئں ےک 

ئاسئھ یتکمچ وہئی زئدئیگ ائل رکئںیکسئ۔‘‘

)ئرتئائق ائولئبئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 15 ئہح141،ئ140(

ئدیسئائرضئت ائدئس دمحم ٰیفط ئیلص ائہل ہی وئمل ی ریپئوئی ےس یہ َائب دخئائاعتئٰی 

ئل اتئےہئ۔ئائس ےک ابئرئہ ںیم ٓائؑپ ئرئامئے ںیہئ۔

’’ئںیَم ائس ہگج ھچک زئہت قّص�وئں وک ایبئن ںیہن رکئات ہک ںیَم وئیہ ابئںی رکئات وہئں 

ئنج اک ےھجم ذئائی ملع ےہئ۔ ںیَم ےن رقئٓائن رشئف ںیم ائک زئربئدئت اطئت 

ئاپئی ےہ ںیَم ےن ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ی ریَپئوئی ںیم ائک بیجع اخئتی 

ئدئیھ ےہ وج یسک ذمئب ںیم وئہ اخئتی ائوئر اطئت ںیہن ائوئر وئہ ہ ہ اچس ریپئو ائس 

ئاک اقمئامئِت ئوئائت ک چنہپ اجئات ےہئ۔ دخئا ائس وک ہن رصئف ائےن وقئل ےس رشمئف 

ئرکئات ےہ ہک ائےن لعف ےس ائس وک دئالھکئات ےہ ہ ںیَم وئیہ دخئا وہئں سج ےن 

ئزئنی و ٓائامئن دیپئا ایک بت ائس اک ائامئن دنلبئی ںیم ُدئوئر ُدئوئر ےک اتئرئوئں ےس 

ئیھب ٓائے ذگئر اجئات ےہئ۔ انچئہچ ںیَم ائس ائرم ںیم اصئب اشمئدہئہ وہئں دخئا ھجم 

ئےس الکمہئم وہئات ےہ ائوئر ائک ائھ ےس یھب زئائدئہ ریمئے اہئھ ر ُائس ےن اشئن 

ئدئالھکئے ںیہ وس ائرئہ ںیَم دئای ےک امتئم ویبنئں اک ائدئب رکئات وہئں ائوئر ائن ی اتکئوئں 

ئاک یھب ائدئب رکئات وہئں رگم زئدئہ دئن رصئف ائالئم وک یہ امئات وہئں ویکئہک ائس ےک 

ئذئرئہع ےس ریمئے ر دخئا ائرہ وہئا سج صخش وک ریمئے ائس ایبئن ںیم کش وہ ائس 

ئوک اچئےئ ہ ائن ابئوئں ی قیقحت ےک ےئل م ےس م دئو امئہ ےک ےئل ریمئے اپئس 

ئٓا اجئےئ۔ ںیَم ائس ےک امتئم ائرخئائاجئت اک وج ائس ےک ےئل اکئی وہ ےت ںیہ ائس 

کفّل رئوہئں اگئ۔ ریمئے زنئدئک ذمئب وئیہ ےہ وج زئدئہ ذمئب وہ 
ت
ئدمئت ک م�

ئائوئر زئدئہ ائوئر اتئزئہ دئرئوئں ےک اظنئرئہ ےس دخئا وک دئالھک وئے وئرئہن رصئف دئوئٰی 

ئتح ذمئب چیہ ائوئر الب دئلی ےہئ۔‘‘)ئومضمئن ہسلج ائوہئر ہح 60 ئہکل ہمٔ 

ئرعمئتئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 23 ئہح 428( 

ئرضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ی رحتئرئائت ےن دئایئںیم ائک ہکلہت اچمئدئائ۔ئائوئر 

ئائےس میظع ائاشئن اتئج ربئٓائدم ےئ وج ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ےک دعب ائالئم ںیم یسک 

ئائوئرئےس وہظئرئذئرئںیہن وہئےئ۔ئانچئہچ ائک اہشئدئت ریئائز امئت ی شیپ 

ئےہئ۔

ائوئر زئابئن اجئدئوئ۔ وئہ صخش وج دئامئی  ’’ئوئہ صخش تہب ڑبئا صخش سج اک ملق رحس اھت 

ئاجئابئت اک ہمسجم اھت سج ی رظن ہنتف ائوئر ٓائوئائز رشح یھتئ۔ سج ی ائویلئں ےس ائالئب 

ئےک اتئر ائےھ وہئے ےھت ائوئر سج ی دئو ایھٹمئں یلجب ی دئو رٹیبئائں ںیئ۔ وئہ صخش 

ئوج ذمئیب دئای ےک ےئل سیت ربئس ک زئزئہ ائوئر وطئائن رئاہئ۔ وج وشئر ایقئت وہ 

ئرک اگتفخئن وخئائب یتسہ وک دیبئائر رکئات رئاہ... ئرمئزئا الغئم ائدم اصئب ائدئائی ی 

ئرئتلح ائس ائل ںیہن ہ ائس ےس قبس ائل ہن ایک اجئوئےئ۔ ائےس صخش نج 

ئےس ذمئیب ا یلقع دئای ںیم ائالئب دیپ ائوہ ہشیمہ دئای ںیم ںیہن ٓائےئ۔ ہ ائزئش 

ئرئزئدئائن اتئرئخ تہب م رظنم اعئم ر ٓائے ںیہ ائوئر بج ٓائے ںیہ و دئای ںیم 

ئائک ائالئب دیپئا رک ےک دئاھ اجئے ںیہئ۔ رمئزئا اصئب ی ائس رئتع ےن ائن 

ئےک ضعب دئاعئوئی ائوئر ضعب دقتعمئائت ےس دئد ائالئف ےک ابئوئوجئد ہشیمہ ی 

ئافئرئت ر املسمئوئں وکئ، ئاہئں میلعت ائہت ائوئر رئوئن ایخئل املسمئوئں وک وسحمئس رکئا 

ئدئا ےہ ہ ائن اک ائک ڑبئا صخش ائن ےس دجئا وہ ایگ ےہ ائوئر ائس ےک اسئھ اخمئنی 

ئائالئم ےک اقمئہل ر ائالئم ی ائس ائدئائر دمئائتع اک وج ائس ی ذئائت ےک اسئھ 

ئوئائہت یھت اخئہم وہ ایگئ۔ ائن ی ہ وصخئتی ہ وئہ ائالئم ےک اخمئنی ےک ربئالئف 

ئائک حت بیصن رجئلی اک رئض وپئرئا رکئے رئےہ ںیمہ وبجمئر رکئی ےہ ہ ائس 

ئائاسئس اک ملھک الھک ائرتئائف ایک اجئے... ئریمئزئا اصئب اک رٹلئرچ وج ویحیسمئں ائوئر 

ئٓائرئوئں ےک اقمئہل ر ائن ےس وہظئر ںیم ٓائا وبقئل اعئم ی دنس ائل رک اکچ ےہ 

ئائوئر ائس وصخئتی ںیم وئہ یسک اعتئرئف ےک اتحمئج ںیہنئ۔ ائس رٹلئرچ ی دئر و 

ئتمظع ٓائج ہکبج وئہ ائان اکئم وپئرئا رک اکچ ےہ ںیمہ دئل ےس میلست رکئی ڑپئی ےہ...

ئٓائدنئہ ائدی ںیہن ہ دنہئوئاتئن ی ذمئیب دئای ںیم ائس ائن اک صخش دیپئا وہئ۔‘‘

)ئائابئر وئلی ائرمئرس وحبئائہ ہلسلس ائدمئہ دلجئائّوئل ہح 184،ئ183(

ئرضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ائےن وظنمئم الکئم ںیم رئامئے ںیہئ۔

وہ اگلئے  دئل  ویکئں  ےس  ریئوئں  ےہ  دئاتھ  ئوئہ 

ںیہن ایک  وئہ  ںیم  ُائس  وہ  اپئے  ںیم  وتبئں  ھچک  ئوج 
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رئوئین وئہ  اپئی  ہن  ےک  رک  وغئر  ہپ  ئوسئرئج 

ںیہن اس  ائر  ُائس  و  دئاھ  یھب  وک  اچئد  ئبج 

ےہ ائزئوئائل  ائوئر  ےہ  ائرشئک  ےہ  ئوئاحِ�د 

ںیہن انف  وک  ُائس  ںیہ  اکشئر  اک  ومئت  ئب 

ئِدئل  اگلئٔو  ےس  ُائس  ہ  ںیم  ِائی  ےہ  ری  ئب 

ںیہن وئا  ںیم  �وئں 
ت
�بُ� ائرئو!  وک  ُائی  ئڈئوئڈئو 

وہ اگلئے  ِدئل  ویکئں  ےس  ذعئائب  رُپ  اجئے  ئِائس 

ںیہن رئا  �ائں 
ت
�بُس� ہ  اقمئم  ہ  ےہ  ئدئوئزئخ 

اک   تقیقح  ی  دخئائےنلم  ےس  رحتئرئائت  ی  ائالئم  ومئوئدئہی  حیسم  ئرضئت 

ئائاہئرکئے وہئے امئرئے ایپئرئے ائامئم رضئت ۃفیلخ ائحیس ائاخئس ائدئہ ائہل 

ئاعتئٰی ئرصئہ ائزعئز رئامئے ںیہئ۔

’’ئزئزئو! ئیہ وئہ ہمئء ئرئوئائں ےہ ہ وج ائس ےس ےیپ اگ وئہ ہشیمہ ی زئدئیگ 

ئاپئے اگ ائوئر امئرئے دیس و ومئا رضئت یفطصم یلص ائہل ہی وئمل ی وگشیپئی يفيض 

املال حتى ل يقبله احد)ابن ماجہ( ئےک اطمئق یہ وئہ دہمئی ےہ 

ئسج ےن اقحئق وئاعمئرئف ےک ائےس زخئائےن اٹلئے ںیہ ہ ائںیہن اپئےن وئائا 

ئیھب ائدئائرئی ائوئر ےب یسک اک ہنم ہن دئےھ اگئ۔ یہ وئہ رئوئائی زخئائن ںیہ نج ی 

ئدبئوئت دخئا ےسیجئیتمیق زخئائےن ر ائالئع یتلم ےہ ائوئر ائس اک رئائن بیصن وہئات 

ئےہئ۔ رہئمسق ی یملع ائوئر ائالئیئ، ئرئوئائی ائوئر امسجئی افش ائوئر رتئی اک زئہن ٓائپ ی یہ 

ئرحتئرئائت ںیہئ۔ ائس زخئائےن ےس ہنم ومئڑئےن وئائا دئن و دئایئ، ئدئوئوئں اہجئوئں 

ئےس رحمئوئم ائےن وئائا رقئائر اپئات ےہ ائوئر دخئا ی ابئرئاگئہ ںیم ربکتم امشئر ایک اجئات ےہئ،ئ۔ 

ئاسیج ہ رضئت حیسم ومئوئد ہی ائولئۃ وئائالئم رئامئے ںیہئ۔’’ئوج امئرئی اتکئوئں 

ئوک م ائز م نیت دئہع ںیہن ڑپئاتئ۔ ائس ںیم ائک مسق اک ربک اپئا اجئات ےہئ۔ئ)ئریئت 

ئائدہئی دلج ائوئل ہصح دئوئم ہح 365(‘‘

)ئاغئم ربئومئہع ویپمکئرئائزئڈئائڈئنش رئوئائی زخئائن اتبئرئخ 10-8-2008(

ئدئاعئےہ ہ ائہل اعتئٰی ئم ب وک وئقی اطعئرئامئے ہ رضئت حیسم ومئوئدئہی 

ئائالئم ی رحتئرئائت اک اطمئہع رکئےک دخئائاعتئٰی ئک چنہپ ںیکسئائوئرئدئرگ املسمئن 

ئائوئر ائوقئائم وک یھب ائن زخئائن ی ائالئع دئےن وئائےل ن ںیکسئ۔ئٓائنی
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بھک�و دخئا اعتئٰی ئےن رقئٓائن رکئم ی ائائت ےئلیک امئومئر ایک ےہ‘‘  �
م
’’

)ئرضئت حیسم ومئوئدؑ (

قَْوِمي  اِنَّ  يٰرَبِّ  الرَُّسْوُل  ےہئ:َوقَاَل  ںیم رئامئات  دیجم  ئرقئٓائن  اعتئٰی  ئائہل 

اتََّخُذْوا ٰھَذا الُْقرْاَٰن َمْہُجْوًرائ)ئائرفئائن :31(

ئینعی’’ئائوئر رئوسئل ےہک اگ ہ ائے ریمئے رئب !ئًانیقی ئریمئی وقئم ےن ائس رقئٓائن وک 

ئرتمئوئک رک وھچئڑئا ےہئ۔‘‘

ئرضئت ۃفیلخ ائحیس ائرئائعؒ  ئائس ٓائت رکئہم ی وئائت رکئے وہئے رئامئے 

ئںیہ: ’’ئہ ائک وگشیپئی ےہ وج ٓائدنئہ زئامئہن ںیم وپئرئی وہئےن وئائی یھت بج 

ئٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ی وقئم ًالمعئرقئٓائن وک وھچئڑ دئے یگ ائوئر رئوسئل ائہل ملسو هيلع هللا ىلص 

ئائہل اعتئٰی ئےس ائس ی اکشئت رکئں ےئ۔‘‘)ئرتئۃم ائرقئٓائنئ، ئہح 617(

ئدحئث رشئف ںیم یھب املسمئوئں ےک ائس زنتئل ی ربخ دئی یئگ ےہئ۔ اسیج ہ 

ئٓائوضئر ؐئےن رئامئا:
یُْوِشُک اَْن یَّاتَِی َعلَی النَّاِس زََماٌن َل یَبْٰقی ِمَن اْلِْسَلِم اِلَّ اْسُمٗہ 

َوَل یَبْٰقی ِمَن الُْقرْاِٰن اِلَّ رَْسُمٗہ ۔

)ئٰوکئۃ اتکئب ائمل ائلص ائاثئث ہح 38ئزن ائامئل دلج 6 ئہح 43(

 ئٓائرضئتؐ ئےن رئامئا ہ رقنعئب ائاس زئامئہن ٓائے اگ ہ ائم ےک وسئا ائالئم اک ھچک 

ئابئی ںیہن رئےہ اگ ائوئر ائافئظ ےک وسئا رقئٓائن اک ھچک ابئی ںیہن رئےہ اگئ۔ 

ئزینئدحئوثئں ںیم ہ وگشیپئی یھب ذمئوکئر یھت ہ ائک زئامئہن ٓائےن وئائا ےہ سج ںیم 

ئرقئٓائن رصئف رئم ائطخ ےک وطئر ر رئہ اجئے اگئ۔ ائوئر ہ وگشیپئی وپئرئی ٓائب وئاتئب 

ئےک اسئھ ائس زئامئہن ںیم قبطنم وہ یکچ ےہئائوئر ہ احمئوئرئہ یھب ائی زئامئہن ےک ےئل 

ئےہ ہ: ئاملسمئائن دئر وئر و املسمئی دئر اتکئبئ۔

ئائس زئامئہن ںیم املسمئوئں ی رقئٓائن ےس دئوئرئی اک ہ اعئم اھت ہ وکئی اتہک اھت ہ رقئٓائن 

ئےک دئس اپئرئے اغئب ںیہئ۔ وکئی اتہک اھت ہ الفئں ہصح اغئب ےہئ، ئضعب ےک 

ئاقئد ےھت ہ دحئث وک رقئٓائن ر رتئحی ےہئ۔ ضعب ائس ی ٓائائت وک وسنمئخ ھجمس 

ئرئےہ ےھتئ۔ ضعب ائےس رئائےن زئامئہن ےک ےئل ہکبج دئای ری ذہمئب یھت وئائبج 

ئائلم رقئائر دئےت ےھت ائوئر ومئوجئدئہ زئامئہن ےک ےئل ُائن اکئایخئل اھت ہ میلعت اک م ںیہن 

ئٓائیتکس ےہئ۔ئضعب اسیعئویئں ےک م ایخئل ےھت ہ ٓائرخئی یب رضئت ٰیسیعؑ ئوہئن 

ئےئ، ئائوئر وئہ سک دئن ائوئر سک ذمئب ر ںیلچ ے ائس ابئت وک انھجمس یھب ائن ےک 

ئےئل تہب لک اھتئ۔ 

ئرغئض وئہ رقئٓائن سج ےنئنج و ائس وک ائین ریظنئشیپ رکئےن اک جنلیچ دئا ائوئر1400 

ئاسئل ک یسک وک دئم ہن ےنیل دئائ۔ ائس رقئٓائن ےک وہئے وہئے ُائس زئامئہن ےک 

ئائالئم اپئرئدئوئں ےک اہئوھتئں تسکش اھ رئےہ ےھتئ۔ ہک اتئرئخ ائالئم  ئاملعئء 

ئںیم یلہپ رمئہب ائس مسق اک ائرئدئائد میظع اک ومنئہن دئھک رئےہ ےھتئ۔ نیع ائس وئت ہکبج 

ئرضئت حیسم ومئوؑ ئی افینصتئت ائوئر رقئٓائی اقحئق و اعمئرئف 

بہ  � ائدمسل�ی ئربئز 
ائدئائن  ئرمئی ہلسلس 
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ئاملسمئوئں ںیم اچئرئوئں رطئف ےس امئوئی اھچ رئیہ یھتئ،ئرمگئائیہ ائان دئائن اسئرئی 

ئدئای ںیم الی رئیہ یھتئ۔ ائن ائائت ںیم ہکبج دمئائتع ائالئم اک دیئائن ابئلک اخئی 

ئڑپئائاھتئ۔ دخئا اعتئٰی ئےن ائےن وئدئہ ےک اطمئق : انا نحن نزلنا الذکروانا لہ 

لحافظون )ئائرجئائت ٓائت 11(ئےک تحت ابئیئ امئت ائدم ہ دیسئا رضئت 

ئائدئس رمئزئا الغئم ائدم اصئب ائدئائی حیسم ومئوئدؑ ئےک ذئرئہع ہ ائالئن رئامئا :

وئت  اک  ائوئر  یسک  ہن  ئاحی  وئتِ  اھت  ئوئت 

وہئات ٓائا  یہ  ائوئر  وکئی  و  ٓائات  ہن  ئںیم 

ئائی رطئح ائک ائوئر رئوئائت ںیمئائس ائز ک وئت اکئائدئائزئہ ائس رئوئائت ےس وہئات 

ئےہ ہ :ئزئائد ن دیبل ؓئےتہک ںیہ ہ یب ائرکئم ؐئےن یسک ابئت اک ذئرک ایک ائوئر رئامئا:’’ئہ 

ئائس وئت وہ اگ بج ملع ُائھ اجئے اگ‘‘ ئںیم ےن رئض ایک: ئائہل ےک رئوسئل! ئملع 

ئےسیک ُائھ اجئے اگ بج ہ م رقئٓائن ڑپئےت ائوئر ائین ائوئائد وک ڑپئائے ںیہ ائوئر 

ئامئرئی ائوئائد ائین ائوئائد وک ڑپئائے یگ ائی رطئح ایقئت ک ہلسلس اتلچ رئےہ اگئ؟ 

ئٓائپؐ ئےن رئامئا: ’’ئزئائد! ئاہئرئی امئں مت ر رئوئےئ، ئںیم و ںیہمت دمئہن اک ب 

ئےس دھجمسئائر ٓائدئی اتھجمس اھتئ، ئایک ہ وہیئد و اصنئرئٰی ئوئرئائت ائوئر ائلی ںیہن ڑپئےتئ؟ 

ئنک ائن ںیم ےس یسک ابئت ر یھب ہ ولئگ لمع ںیہن رکئےئ۔‘‘

)ئنن ائن امئہئ، ئابئب : ئذئاہئب ائرقئٓائن وئائمل(

ئٓائوضئر ؐئےن ائےس ائزئک دئوئر ںیم دئن ےک ائایح ائوئر رقئٓائن رکئم ی وھکئی وہئی 

ئتمظع ائوئر وھبئی وہئی دہئائت وک دئوئابئرئہ دئای ںیم ائم رکئےن ےکئےئل ُائت 

ائائل  ائرئی  دئی وج  ٓائےن ی اشبئرئت  ائےس صخش ےک  ائک  ئدمحمئہ ںیم ےس 

ئوہئاگئ۔ئانچئہچ بج وسئرئۃ ہعمج ائزئل وہئی و احصئہ ےن ٓائوضئرؐ ئےسئٓائرخئن ےک 

ئابئرئے ںیم دئرئائت ایک ہ ائرئوسئل ائہل وئہ وکئن ولئگ وہئں ے ئ؟ئٓائؐپ ئےن 

ئرضئت املسئن ائرئیؓ ئےک دنکئے ر اہئھ رئھ رک رئامئا :لَوْکَاَن اْلِیاَْمُن ِعْنَد 

َیَّا لََنالَٗہ رَِجاٌل اَْو رَُجٌل ِمْن ٰھؤَُلِٓء الثُّ

)ئاخبئرئی اتکئب ائریس وسئرئۃ ہعمج و ملسم(

 ئائر ائامئن رث�یّ�ا ےک اپئس یھب چنہپ ایگ ینعی زئنی ےس ُائھ ایگ و ائن ولئوئں )ئینعی 

ئائل ائرئس( ئںیم ےس ھچک ولئگ ا ائک صخش ائس وک وئائسپ ےل ٓائںی ےئ۔ 

ئانچ ہچ رضئت حیسم ومئوئدؑ ئےک وج اکئم ائہل اعتئٰی ئےن رپسئد ےئ ںیہ ائن ںیم ب 

ئےس ڑبئا اکئم دئن ائالئم ی ائل امیلعتئت وک دئای ںیم دئوئابئر ہ ےس ائم رکئائ۔ 

ئائوئر ائالئم و رقئٓائن ی ائاثئی امیلعتئت ی اقحئتی وکئدئرگ ائدئائن ابئہل رئاثئت 

ئرکئا اھتئ۔ تیثیحب اخئدئم رقئٓائنئ، ئائین ٓائدم اک دصقم ایبئن رکئےئوہئے رضئت 

ئحیسم ومئوئد ؑئرئامئےئںیہ :

’’ئھجم وک دخئا اعتئٰی ئےن رقئٓائن رکئم ی ائائت ےک امئومئر ایک ےہ ات ںیم وج کیھٹ 

ئکیھٹ اشنم رقئٓائن رکئم اک ےہ ولئوئں ر ائرہ رکئوئں ۔‘‘ 

)ئائقح ابمئہث دئایئہنئ، ئرئوئائی زخئائن دلج4ئہح 30(

ئزین رئامئا:’’ئدخئا اعتئٰی ئےن ےھجم وعبمئث رئامئا ہ ںیم ائن زخئائن دمئوئہن وک دئای ر ائرہ 

ئرکئوئں ائوئر ائاپئک ا رتئائائت اک ڑچیک وج ائن دئرئاشئں وجئرہئائت ر وھتئاپ ایگ ےہئ۔ 

ئائس ےس ائن وک اپئک اصئف رکئوئںئ۔ دخئا اعتئٰی ئی ریئت ائس وئت ڑبئی وجئش 

ئںیم ےہ ہ رقئٓائن رشئف ی زئت وک رہ ائک ثیبخ دئنم ےک دئائغ ائرتئائض ےس 

ئزنمئہ وئدقمئس رکئےئ۔‘‘)ئوفئائت دلج ائّوئل ہح 38ئدجئد ائڈئنش(

ئرضئت حیسم ومئوئد ؑئرقئٓائن رشئف ی رسیتئی یلجت ںیہئ، ئٓائپ رئامئے ںیہ :

’’ئرقئٓائن رشئف ےئلیک نیت ایلجتئت ںیہئ۔ وئہ دیسئا رضئت دمحم ٰیفط ؐ ئےک ذئرئہع 

ئےس ائزئل وہئا ائوئر احصئہ ؓئےک ذئرئہع ےس ائس ےن زئنی ر ائائت اپئی ائوئر حیسم 

ئومئوئد ےک ذئرئہع ےس تہب ےس وپئدیئہ ائرئائر ائس ےک ےلھک َولُِکلِّ اَْمٍرَوقٌْت 

ْعلُْوٌم ئائوئر اسیج ہ ٓائامئن ےس ائزئل وہئا اھت وئاس یہ ٓائامئن ک ائس اک وئر اچنہپ  مَّ

ئائوئر ٓائرضئت ؐئےک وئت ںیم ائس ےک امتئم ائاکئم ی لیمکت وہئی ائوئر احصئہ ؓئےک 

ئوئت ںیم ائس ےک رہ ائک ولہپ ی ائائت ی لیمکت وہئی ائوئر حیسم ومئوئد ےک وئت 

ئںیم ائس ےک رئوئائی اضفئل ائوئر ائرئائر ےک وہظئر ی لیمکت وہئیئ۔‘‘ 

)ئربئائنی ائدمئہئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 21ئہح 66ئائہی(

ؑئرقئٓائن رکئم ےک زخئائوئں وک میسقت رکئےن ےکئےئل وعبمئث  ئرضئت حیسم ومئوئد 

ئوہئے ںیہئ، ئرئامئائ:ئسج دئر اعمئرئف و اقحئق وطبئن رقئٓائن رکئم ںیمئےپئوہئے 

یہ وک وہقمئر و ولغمئب رکئے ںیہ  یہ وئری فلسف� ئںیہ وج رہئک مسق ےک ائدئائن فلسف�

ر رحتئک رئوئرئت شیپ ٓائدمئہ ےک ائرہ 
خ
بُ� ئُائن ےک وہظئر اک زئامئہن یہ اھتئ۔ ویکئہک وئہ �ب�

ئںیہن وہ ےت ےھت… ئہ زئامئہن دئرئتقیقح ائک ائاس زئامئہن ےہ وج ابئعب اقتئائرکئرئاہ 

ئےہ وج رقئٓائن رشئف ائےن ُائن امتئم وطبئن وک ائرہ رکئے وج ُائس ےک ائدئرئیفخم 
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ر مّلعم یقیقح ےک 
خ
بُ� ئےلچ ٓائے ںیہئ…ئائب وئہ ائن رمئم اکسج رئوئائی ابئپ زئنی ر �ب�

ئوکئی ںیہن وج ائس وئہ ےس ٓائدئم ےس یھب اشمئتہب رئات ےہ تہب اس زخئائہن رقئٓائن 

ئرکئم اکئولئوئں ںیم میسقت رکئے اگ اہیئں ک ہ ولئگ ق�بُ�وئل رکئے رکئے کھت 

ئاجئںی ے ائوئر َل یَْقبَلُٗہ اََحٌد ئاک دصمئائق ن اجئںی ے ائوئر رہ ک تعی 

ئائےن رظئف ےک اطمئق رُپ وہئاجئے یگئ۔‘‘

)ئائزئائہ ائوئاہئمئ، ئرئوئائی زخئائن دلج3ئہح 464ئات467( 

ئرضئت حیسم ومئوئد ؑئرقئٓائن دیجم ی افحئت ےئلیکئوعبمئث وہئے ںیہئ، ئرئامئا:

’’ئوئہ اپئک وئدئہ سج وک ہ ایپئرئے ائافئظ ائدئا رکئرئےہ ںیہ ہ اِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا 

كَْر َواِنَّا لَٗہ لَٰحِفظُْوَن )الحجر:10( ئوئہ ائںیہن دئوئں ےک ےئل وئدئہ ےہ  الذِّ

ئوج التبئرئاہ ےہ ہ بج ائالئم ر تخس الب اک زئامئہن ٓائے اگ ائوئر تخس دئنم ائس ےک اقمئل 

ئڑھکئا وہئاگ ائوئر تخس وطئائن دیپئا  ئوہئاگ بت دخئائے اعتئٰی ئٓائپ ائس اک اعمئہج رکئے 

ئاگ ائوئر ٓائپ ائس وطئائن ےس ےنچب ےک ےئل وکئی یتشک انعئت رکئے اگ وئہ یتشک ائس 

ئاعئز ی دئوئت ےہ‘‘)ئٓائہن امکئائت ائالئمئ، ئر خئ، ئدلج 5ئہح 264 ئائہی( 

ے رقئٓائن رشئف ےک حیسم ومئوئد رکئے اگ وئیہ حي وہئں ے
خ
مع� ئوج 

ائک ومعمئی ومئولئی ی تیثیح ںیہنئےہئ۔ئہک ریمئی  ئرئامئا:’’ئریمئی تیثیح 

ہ  امئوئ۔ئرھپ  ٓائدئی  امئوئی  ائک  ئی ی تیثیح ےہئ۔ئےھجم  ائایئء  ئتیثیح نن 

ئاسئرئے ڑگھجئے ائوئر امتئم زنئائںی وج املسمئوئں ںیم ڑپئی وہئی ںیہئ،ئائک دئم 

ئںیم ےط وہ یتکس ںیہئ۔ئوج دخئا ی رطئف ےس امئومئر وہ رک مکح ن رک ٓائا ےہئ،ئوج ینعم 

ئرقئٓائن رشئف ےک وئہ رکئے اگئ،ئوئیہ حي وہئں ےئائوئر سج دحئث وک وئہ حي رقئائر 

ئدئے اگئ، ئوئیہ دحئث حي وہ یگئ۔‘‘ )ئوفئائت دلجئائّوئل ہح 399(

ئرتئم اصئزبئائدئہ رمئزئا فینح ائدم اصئب رمئوئم و وفغمئر ائین اتکئب’’ئرضئت 

ئحیسم  ئومئوئدؑ ئی میلعت مہف رقئٓائن‘‘ ئںیم رئامئےئںیہ :’’ئرقئٓائن رکئم ی ریبعت و ریسفت 

ئوک ائک وبضمئط ہعلق ی دئو ائائل ریخست ولیصفئں ںیم وفحمئظ رک دئا ایگ ےہ وئیسک رئِد 

ئُائت وک ہ ائایئر ںیہن ہ وئہ رقئٓائن رکئم ےک ائن دئو یتشپ ابئوئں ائوئر امئونمئں ےک 

ئرئومئدئائت ی رئائہ امنئی ےس رصئف رظن رک ےک ائوئر ائن ےک اتبئے وہئے ائاسئبی 

ئمہف رقئٓائن ےک اکئل ائابئع ےیک ری ائین لقع و مہف ےک اطمئق رقئٓائن رکئم ےک 

ئاعمئی ائوئر ریسفت ایبئن رکئےئ۔ ائس ہعلق دنبئی ےک دعب وج ریسفت و ریبعت رقئٓائن ائس 

ئی دئوئائرئوئںئےس ابئرہ ھٹیب رک یھکل اجئے یگ ائس ی دئائت ر رہمِ ئائہٰ ںیہن وہئیگ 

ئائوئر وئہ ولئح وفحمئظ ےکئدنئرئاجئت ںیمئامشئر ںیہن ی اجئے یگئ۔ 

ئرضئت ائدئس ی تثعب ےک دعب رقئٓائن رکئم ےک نصح نیصح ےک دئرئوئائزئے 

ئدنب رک دئےی ےئگ ںیہئ۔ ائس رحئم دئس ںیم یسک ری وک دئائل وہئےن ی ائاجئزئت 

ئںیہن ےہئ۔ یہ وئہ رئائز ےہ سج وک ٓائپ ےن بصنم مکح و دئل ی رعتئف ںیم 

ئایبئن ایک ےہئ۔ ٓائپ رقئٓائن رکئم ےک رئائن ی ٓائرخئی یلجت ںیہئ۔ ٓائپ ائامئم ٓائرخ زئامئن 

�ائےن ی رشئائب رعمئت اک ٓائرخئی دئوئِر ئاجئم ںیہ ائس 
خ
م�
خ
�
ئںیہ ائوئر رقئٓائن رکئم ےک 

ئےیلئرقئٓائن رکئم اکئمہف و ائدئرئائک رصئف ائوئر رصئف ائس اجئم وک وئش رکئےن ےس 

ئائل وہ ات ےہئ۔ ٓا ئپ اک ہ رعش سک دئر ابئینعم ائوئر دئرفئب ےہ 

ائت ئن  ائِم   زئامئں  ئٓائرخ  ئائدمِ 

ائت ئن  اجئِم  ںیمہ  اجئے  ئٓائرخئں 

ئائدم ٓائرخ زئامئن ریمئا ائم ےہ ائوئر رعمئت ائیہ ںیم ریمئا اجئم ٓائرخئی اجئم ےہ‘‘

)ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ئی میلعت مہف رقئٓائنئ، ئہح 22(

ئرضئت حیسم ومئوئد ؑئوک اعمئرئف رقئٓائی اطع ےیک ےئگئںیہ 

ئرئامئا:’’ئدخئا اعتئٰی ئےن اشبئرئت دئی ہ الضئت ےک وئت ائہل اعتئٰی ئائس دئن وک 

ئائع ہن رکئے اگ ہک ٓائےن وئائےل زئامئےن ںیم دخئا اعتئٰی ئاقحئق رقئٓائہی وک وھکئل 

ئدئے اگئ۔ ٓائاثئر ںیم ےہئہ ٓائےن وئائےل حیسم ی ائک ہ تلیضف وہ یگ ہ وئہ رقئٓائی 

ئمہف ائوئر اعمئرئف اک اصئب وہ اگ ائوئر رصئف رقئٓائن ےس ائابنئط رکئےک ولئوئں وک ائن 

ئی ویطلغئں ےس ہبنتم رکئے اگ وج اقحئق رقئٓائن ی ائوئائتی ےس ولئوئں ںیم 

ئدیپئا وہ یئگ وہئں یگئ۔‘‘ )ئوفئائت دلج ائّوئل ہح25(

ئائی رطئح رئامئا:’’ئہ یھب ائد رئےہ ہ بج ہ ھجم وک امتئم دئای ی ائالئح ےک ےئل 

ئائک دخئت رپسئد ی یئگ ےہئ، ئِائس وئہ ےس ہ امئرئا ٓائا ائوئر دخمئوئم امتئم دئای ےک 

ئےئل ٓائا اھت و ُائس میظع ائاشئن دخئت ےک احلئظ ےس ےھجم وئہ وقئںی ائوئر اطئںی یھب 

ئدئی یئگ ںیہ وج ائس وئھ ےک ُائاھئےن ےک ےئل رئوئرئی ںی ائوئر وئہ اعمئرئف ائوئر 

ئاشئن یھب دئےی ےئگ ںیہ نج اک دئا اجئا ائامتئم تجح ےک ےئل انمئب وئت اھتئ۔‘‘

)ئتقیقح ائولئیئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 22ئہح 155(

ئائک ائوئر اقمئم ر رئامئا:’’ئےھجم دخئا ےن رقئٓائن اک ملع دئا ےہ ائوئر زئابئن رئب ےک 
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ئاحمئوئرئائت ےک ےنھجمس ےکئوئہ مہف اطع ایک ےہ ہ ںیم الب رخف اتہک وہئں ہ ائس کلم 

ئںیم یسک دئوئرئے وک ہ مہف اطع ںیہن وہئائ۔‘‘

)ئفش ائاطئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 14ئہح 208(

ئزین رئامئا:’’ئرقئٓائن رکئم البئہب اجئع اقحئق و اعمئرئف ائوئر رہ زئامئہن ی دبئاعئت اک 

ئاقمئہل رکئےن وئائا ےہئ۔ ائس اعئز اک ہنیس ائس ی مشچ دئد ربئوتئں ائوئر وتمکحئں ےس 

ئرُپ ےہئ…ئالبئہب امئرئی الھبئی ائوئر رتئی یملع ائوئر امئرئی دئائیم وتفئائت ےئلیک رقئٓائن 

ائوئر ائرئائر ری انتمئیہ ںیہ وج دعب زتئہی سفن  ائوئر ائس ےک رئومئز  ئںیمہ دئا ایگ ےہ 

ئائرشئائق ائوئر رئوئن ریمضئی ےک ذئرئہع ےس ےتلھک ںیہئ۔ دخئا اعتئٰی ئےن سج وقئم ےک 

ئاسئھ یھبک ںیمہ رکٹئا دئا ائس وقئم ر رقئٓائن ےک ذئرئہع ےس یہ م ےن حت اپئی وئہ 

ئاسیج ائک ُائیّ دئاہیئی ی یلست رکئات ےہ وئاس یہ ائک یفسلف وقعمئی وک ائانیئن اتشخب 

ئےہ ہ ںیہن ہ وئہ رصئف ائک رئوئہ ےئلیک ُائرتئا ےہئ، ئدئوئرئا رئوئہ ائس ےس رحمئوئم 

ئرئےہئ۔ البئہب ائس ںیم رہ ک صخش ائوئر رہئک زئامئہن ائوئر رہئک ائدعئائد ےئلیک 

ئالئج ومئوجئد ےہئ۔ئوج ولئگ وکعمئس ائتقل ائوئر ائص ائرطئت ںیہن وئہ رقئٓائن ی 

ئائن وتمظعئں ر ائامئن ائے ںیہ ائوئر ائن ےک ائوئائر ےس دیفتسم وہئے ںیہئ۔‘‘

 )ئابمئہث دئایئہنئ، ئہح 108(

امئومئر ےئئےئگئ۔ رضئت  ئائہل اعتئٰی ئی رطئف ےس ٓائپ دخئت رقئٓائن ر   

ئحیسم ومئوئدؑ ئوک ائہل اعتئٰی ئےن ائےن اخئص ائاہئم ےک ذئرئہع رقئٓائن دیجم ی دخئت 

ئر امئومئر رئامئا انچئہچ ائاہئم وہئا :

ہُْم َولِتَْستَِبْيَ َسِبيُْل  آ اُنِْذَر اٰبَاؤُ ‘‘اَلرَّْحٰمُن َعلَّم الُْقرْآَن لِتُْنِذَر قَْوًما مَّ

الُْمْجرِِمْيَ قُْل اِنِّْی اُِمرُْت َواَنَا اَوَّ ُل الُْمْوِمِنیَْن۔ئینعی وئہ دخئا ےہ سج 

ئےن ےھجت رقئٓائن الھکسئا ینعی ائس ےک یقیقح ونعمئں ر ےھجت ائالئع دئی ات ہ و 

ئائن ولئوئں وک ڈئرئائے نج ےک ابئپ دئائدئے ںیہن ڈئرئائے ےئگئ، ئائوئر اتئہ رجمئومئں 

ئی رئائہ لھک اجئے ائوئر ریتئے ائاکئر ی وئہ ےس ائن ر تجح وپئرئی وہ اجئےئ۔ ائن 

ئولئوئں وک ہہک دئے ہ ںیم دخئا ےئاعتئٰی ئی رطئف ےس امئومئر وہ رک ٓائا وہئں 

ئائوئر ںیم وئہ وہئں وج ب ےس ےلہپ ائامئن ائائ۔‘‘

)ئربئائنی ائدمئہئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 21ئہح 66(

 ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ئی تثعب ےک وئت ائالئم اچئرئوئں رطئف ےس دئانئن ائالئم 

ئےک ائاپئک ائرتئائائت اک ہتخت قشم انب وہئا اھتئ۔ وخئد املسمئوئں ےک ائاقئدئائت و 

ئائامئل ائےس ےھت نج ےس وئہ دئوئرئوئں وک ائالئمئ، ئابئی ائالئم ائوئر رقئٓائن دیجم ی اپئک 

ئمیلعت ر ائرتئائائت اک ومئع دئے رئےہ ےھتئ۔ ائالئمئ، ئابئی ائالئؐم ئائوئر رقئٓا ئن 

ئدیجم ی اپئک امیلعتئت ر وہئےن وئائےل ائرتئائائت ےس ٓائپ ائرثک دئل ربئدئائہت 

ئرئےت ائوئر ائس رکف ںیم رئےت ہ ائن اک وجئائب دئا اجئے ائی رغئض ےکئےیل ٓائپ 

ئےن ائوئائل رمع ےس یہ رقئٓائن دیجم اک اطمئہع رشئوئع ایکئ۔ ٓائپ ےک رئزئد رضئت 

ئرمئزئائاطئن ائدم اصئب ایبئن رکئے ںیہ ہ :

’’ئٓائپ ےک اپئس ائک رقئٓائن دیجم اھت ائس وک ڑپئےت ائوئر ائس ر اشئن رکئے رئےت 

ئےھتئ۔ئوئہ ےتہک ںیہ ہ ںیم الب ابمئہغ ہہک ات وہئں ہ ائد دئس زہئائر رمئہب ائس وک ڑپئا 

ئوہئ۔‘‘)ئاتئرئخ ائدمئتئ، ئدلج 1ئ،ئہح 64( 

ئرقئٓائن دیجم ر ائس رثکئت ےس وغئر و وخئض ےن ٓائپ ےک دئل وک رئوئن رک دئا ائوئر 

ئٓائپ ذمئائب ےک دیئائن اکئرئزئائر ںیم رقئٓائی اقحئق و اعمئرئف ےس سیل وہ رک 

ئائالئم ےک دئائع ںیم ڑھکئے وہئےئگئ۔ اسیج ہ ٓائپ رئامئے ںیہ :

’’ئائس وئت وج رئوئرئت ےہ وئہ انیقی ًئھجمس ول فیس ی ںیہن ہک ملق ی ےہئ۔ 

س�وئں 
خ
�
ئ
ئامئرئے اخمئنی ےن ائالئم ر وج اہبشئت وئائرئد ےیک ںیہ ائوئر فلت اس�

ئائوئر اکمئد ی رئوئےس ائہل اعتئٰی ئےک ےچس ذمئب ر ہلمح رکئا اچئاہ ےہئ، ئائس ےن 

ئےھجم وتمئہ ایک ےہ ہ ںیم یملق ائہح نہپ رک ائس اسئسن ائوئر یملع رتئی ےک دیئائن 

ئاکئر زئائر ںیم ُائرتئوئں ائوئر ائالئم ی رئوئائی اجئت ائوئر ابئین وقئت اک رکئہم یھب 

ئدئالھکئوئں ۔‘‘ )ئولئائتئ، ئدلج ائّوئلئ، ئہح 38(

ئائہل اعتئٰی ئی رطئف ےس اطع رکئدئہ رقئٓائی اقحئق و اعمئرئف ےک ذئرئہع ائک 

ئرطئف اہجئں ٓائپ ےن دئرگ ذمئائب ےک اقئدئایحئت حیسمئ، ئثیلثتئ، ئائتی حیسمئ، 

ئافئرئہئ، ئانئخئ، ئدئائت رئوئح و امئدئہئ، ئوئریئہ اک رئّد ئرئامئا وئںیہ املسمئوئں ےک اقئد 

ئائدئہ ی ائالئح رکئے وہئے وئائت حیسمئ، ئائرجئائے وبنئتئ، ئتم ائایئءئ، 

ئزنئوئل حیسم وئریئہ ائومئر ر رقئٓائی وشئائدہ ےس رئوئین ڈئائیئ۔ زین املسمئوئں ںیم یلیھپ 

ئوہئی دب رئوسئم اک یھب رقئٓائن دیجم ی یقیقح میلعت ی رئوئین ںیم تیثیحب مکح و دئل 

ئاخئہم ایکئ۔ ائہل اعتئٰی ئےن ٓائپ وک رقئٓائن دیجم ےک لظ ےک وطئر ر حیصف و غیلب رئی 

ئزئابئن اھکسئی سج ےک ہجیتن ںیم ٓائپ ےن سیب ےک رقئب رئی اصتئفی رئامئںی 
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ئنج ںیم ےس ائک اتکئب’’ئائاجئز ائحیس‘‘ئیھب ےہ وج وسئرئۃ ائہح ی ریسفت ر لمتشم 

ئےہئ۔ وضحئرؑ ئےن ائس ریسفت ےک قلعتم ابئالئم ال�ہٰی اھکل ہ ائر اخمئف املع ئءئائوئر امکحئء 

ئائوئر اہقفئء ئائوئر ائن ےک ابئپ ائوئر ےٹیب قفتم وہ ائس ریسفت ی لثم ائا اچئںیہ و وئہ رہ ز 

ئںیہن ا ںیکس ےئ۔ )ئرئ،ئخ دلج 18ئہح 56(

ئائس میظع ائاشئن وگشیپئی ےک اطمئق رئب و مجع ےک یسک یھب ائدئب ائوئر ائل وک 

ئائس ی لثم ےنھکل ی رجئٔائت ہن وہئیئ۔ ٓائپ ےن ائین ائیّ ےس زئائد اتکئوئں ںیم 

ئرقئٓائن دیجم ےک ائےس اقحئق و اعمئرئف ائوئر اجئابئت و دئائق ایبئن ر ام ے نج اک 

ئدئرگ افتئری ںیم ائم و اشئن ںیہن اتلمئ۔ ٓائپ رئامئےئںیہ :

’’ئںیَم ائس ےس ےلہپ ھکل اکچ وہئں ہ رقئٓائن رشئف ےک اجئابئت ائرثک ذبئرئہع ائاہئم 

ئریمئے ر ےتلھک ر ےت ںیہ ائوئر ائرثک ائےس وہ ے ںیہ ہ ریسفتئوئں ںیم ُائن اک ائم و 

ئاشئن ںیہن اپئا اجئاتئ۔ ًالثمئہ وج ائس اعئز ر الھک ےہ ہ ائدتئائے تقلخِ ئٓائدئم ےس 

ئسج دئر ٓائرضئتؐ ئےک زئامئہن تثعب ک ّدمئت زئرئی یھت وئہ امتئم دمئت وسئرئۃ 

ئوئائرص ےک ائدئائد رحئوئف ںیم اسحبئب رمقئی دنئرئج ےہ ینعی اچئر زہئائر اسئت وس 

ئاچئسیل ائب التبئوئہ ہ دئائق رقئٓائہی سج ںیم رق ٓائن رکئم اک ائاجئز امنئا ں ےہ سک 

ئریسفت ںیم ےھکل ںیہئ۔‘‘ )ئائزئائہ ائوئاہئمئ، ئرئوئائی زخئائنئ،ئدلج3ئ،ئہح 258(

ئذئل ںیم رضئت حیسم ومئوئدؑ ئی ضعب رحتئرئائت ےک ُائن ائابئاسئت وک ائل ایک 

ئاجئے سج ےس م ھجمس ںیکس ے دخئا اعتئٰی ئےن رضئت حیسم ومئوئدؑ ئوک سک رطئح 

ئرقئٓائی اقحئق و اعمئرئف اھکسئے ےھتئ۔ئائوئر ہ امتئم ائابئاسئت ٓائؑپ ئی بتک ےس 

ئیہ ےئل ےئگ ںیہئ۔ 

ئرقئٓائن دیجم ی ائّوئتی و وئتی

ئرضئت حیسم ومئوئد ؑئرئامئے ںیہ: ’’ئب ےس ائّوئل رقئٓائن ےہ سج ںیم دخئا ی 

ئوئدی ائوئر الجئل ائوئر تمظع اک ذئرک ےہ… ئںیم ںیہمت چس چس اتہک وہئں ہ وج صخش 

ئرقئٓائن ےک اسئت وس مکح ںیم ےس ائک وھچئے ےس مکح وک یھب ائات ےہ وئہ اجنئت 

ئاک دئرئوئائزئہ ائےن اہئھ ےس ائےن ر دنب رکئات ےہئ۔ یقیقح ائوئر اکئل اجنئت ی رئائںیہ 

ئرقئٓائن ےن وھکئںی ائوئر ابئی ب ائس ےک لظ ےھتئ۔ وس مت رقئٓائن وک دئرب ےس 

ئڑپئوئ۔ ائوئر ُائس ےس تہب یہ ایپئر رکئوئ۔ ائاس ایپئر ہ مت ےن یسک ےن ہن ایک وہئ۔ ویکئہک 

ئاسیج ہ دخئا ےن ےھجم اخمئب رکئےک رئامئائہ اَلَْخیُْر کُلُّٗہ ِفی الُْقرْاِٰن ئہ امتئم 

ئمسق ی الھبئایئں رقئٓائن ںیم ںیہئ۔ یہ ابئت چس ےہئ۔ ائوسئس ُائن ولئوئں ر وج 

ئیسک ائوئر زیچ وک ُائس ر دقمئم رئےت ںیہئ۔ اہئرئی امتئم الفئح ائوئر اجنئت اک رئہم 

ئرقئٓائن ںیم ےہئ۔ وکئی یھب اہئرئی ائیس دئین رئوئرئت ںیہن وج رقئٓائن ںیم ںیہن 

ئاپئی اجئیئ۔ اہئرئے ائامئن اک دصمّئق ا ذکمئب ایقئت ےک دئن رقئٓائن ےہ ائوئر زجب 

ئرقئٓائن ےک ٓائامئن ےک ےچین ائوئر وکئی اتکئب ںیہن وج الب وئائہط رقئٓائن ںیہمت دہئائت 

ئدئے ےکئ۔ دخئا ےن مت ر تہب ائاسئن ایک ےہ وج رقئٓائن یسیج اتکئب ںیہمت انعئت 

ئیئ۔ئںیم ںیہمت چس چس اتہک وہئں ہ وئہ اتکئب وج مت ر ڑپئی یئگ ائر اسیعئویئں ر ڑپئی 

ئاجئی و وئہ الہئک ہن وہئےئ، ئائوئر ہ تمعن ائوئر دہئائت وج ںیہمت دئی یئگئ، ئائر اجبئے 

ئوئرئت ےک وہیئدئوئں وک دئی اجئی و ضعب رئے ائن ےک ایقئت ےس رکنم 

ئہن وہئےئ۔ سپ ائس تمعن ی دئر رکئو وج ںیہمت دئی یئگ ہ اہنئت ایپئرئی تمعن 

ئےہئ۔ ہ ڑبئی دئوئت ےہئ۔ ائر رقئٓائن ہن ٓائات و امتئم دئای ائک دنگئے ہغضم ی 

ئرطئح یھتئ۔ رقئٓائن وئہ اتکئب ےہ سج ےک اقمئل ر امتئم دہئائںی چیہ ںیہ …ئرقئٓائن 

ئمت وک ویبنئں ی رط ح رک ات ےہ ائر مت وخئد ائس ےس ہن اھبئو… ئائوئر رقئٓائن ی دئوئت 

ئوک رئد ت رکئوئہ وئہ ںیہمت وئہ ںیتمعن دئان اچئات ےہ وج ولہپ ں وک دئی ںیئ۔‘‘

)ئیش وئح ئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 19ئہح26( 

ئرقئٓائن رکئم دحئث ی دئائت ےکئےیل کحم ےہ

 ئرئامئا:’’ئائر دئرئتقیقح وکئی دحئث رقئٓائن رکئم ےس اعمئرئض وئاخمئف ےہ و 

ئدحئث ائل اتئوئل ےہ ہن ہ رقئٓائنئ۔ ویکئہک رقئٓائن رکئم ےک ائافئظ وجئائرہئائت 

ئرمئع ی رطئح ائےن ائےن لحم ر اپسچئں ںیہ ائوئرئزین رقئٓائن رکئم اک رہ ک ظفل 

ئائوئر رہ ک ہطقن رصتّئف ائوئرئدئل ائاسئن ےس وفحمئظ ےہ ربئالئف دحئوثئں ےک ہ 

بکلی ںیہن ائوئر ائن ےک ائافئظ ی ائدئدئائت ائوئر لحم ر رئےن ںیم  ئوئہ وفحمئظ ائائافئظ �

ئوئہ ائامئم ںیہن وہئائوج رقئٓائن رکئم ںیم وہئائ۔‘‘)ئائزئائہ ائوئاہئم ہصح دئوئم ہح 612(

ئائر رقئٓائن ر وکئی ائی ےہ و وئہ وخئد رقئٓائن ےہ

ئرئامئا: ’’ئم دحئث وک اخئدئم رقئٓائن ائوئر اخئدئم تنس رقئائر دئےت ںیہئ۔ ائوئر ائرہ ےہ 

ئہ ٓائا ی وشئت اخئدئومئں ےک وہئےن ےس ڑبئیت ےہئ۔ رقئٓائن دخئا اک وقئل ےہ 

ئائوئر تنس رئوسئل ائہل اک لعفئ۔ ائوئر دحئث تنس ےئلیک ائک اتئدیئی وئائہ ےہئ۔ وعنئذ 

ئابئہل ہ انہک طلغ ےہ ہ دحئث رقئٓائن ر ائی ےہئ۔ ائر رقئٓائن ر وکئی ائی ےہ و 
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ئوئہ وخئد رقئٓائن ےہئ۔ دحئث وج ائک ین رمئہب ر ےہ رقئٓائن ی رہئز ائی ںیہن 

ئوہئیتکسئ۔ رصئف وبثئت ؤمئد ےک رئگ ںیم ےہئ۔ ‘‘

 )ئرئوئائی زخئائن دلج 19ئ، ئیتشک وئح ہح 62(

ئرقئٓائن رشئف ےک الئف اعمئی رکئا رحتئف ےہ

’’ئائاصنئف ی ٓائھک ےس دئانھ اچئےی ہ سج رطئح رضئت حیسم ےک قح ںیم اللہ 

جّل َشانُٗہ ئےن رق ٓائن رکئم ںیم اِنِّی ُمتََوفِّیَک ئر امئا ےہ ائی رطئح امئرئے 

ا نُِريَنََّك بَْعَض  ئدّ و ومئٰی ئیب یلص ائہل ہی وئمل ےک قح ںیم رئامئا ےہ َواِمَّ

الَِّذْي نَِعُدہُْم اَْو نَتَـَوفَّيَنََّك ئینعی دئوئوئں ہگج حیسم ےک قح ںیم ائوئر امئرئے دّ 

ئو وم ٰیؐ ئےک قح ںیم توفِّی اک ظفل وم وجئد ےہ رھپ سک دئر ائائاصنئی ی ابئت ےہ ہ 

ئامئرئے دّ وئومئٰی ئی تبسن وج توفِّی ئاک ظفل ٓائا ےہ و ائس ہگج و م وئائت 

یٰ�ی ی تبسن ائےن ائیلص ائوئر ائع  ے رکئں ائوئر ُائی ظفل وک رضئت ع�
خ
ئےک یہ مع�

ے ےس وج ائّوئل ےس ٓائرخ ک رق 
خ
ئاعئرئف ونعمئں ےس ریھپ رک ائوئر ُائن قفتم ہی مع�

ئٓائن رشئف ےس ائرہ وہ رئےہ ںیہ ائرحئائف رک ےک ائےن دئل ےس ھچک َائوئر ےک 

ے رتئائش ںیئ۔ئائر ہ ائاحلئد ائوئر رحتئف ںیہن و رھپ ائاحلئد ائوئرئرحتئف سک وک 
خ
مع� ئَائوئر 

ئےتہک ںیہ‘‘)ئائزئائہ ائوئاہئمئ، ئرئوئائی زخئائن دلج3ئہح 274(

 ئرقئٓائن دیجم ےن نیت رطئح ی ائالئح ی 

ئرئامئا:’’ئرقئٓائن رشئف ی میلعت ائوئر رئوسئل ائہل ؐئی دہئائت نیت مسق ر مسقنم یھتئ۔ 

ئیلہپ ہ ہ وئویئں وک ائاسئن انبئا اجئے ائوئر ائاسئی ٓائدئائب ائوئر وئائس ُائن وک اطع ےئ 

ئاجئںی ائوئر دئوئرئی ہ ہ ائاسئتی ےس رتئی دئے رک ائالئق اکئہل ےک دئرئے ک 

ئُائن وک اچنہپئا اجئے ائوئر رسیتئی ہ ہ ائالئق ےک اقمئم ےس ُائن وک ُائاھ رک تب ائیہ 

ئےک رمئہب ک اچنہپئا اجئے ائوئر ہ ہ رقئب ائوئر رئا ائوئر تیعم ائوئر انف ائوئر وحمئت 

ئےک اقمئم ُائن وک اطعئوہئںئ۔‘‘)ئمج ائدہئٰیئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 14ئہح 34(

ئرقئٓائن رشئف ںیم ری دحمئوئد اعمئرئف ںیہ 

ئرئامئے ںیہ : ’’ئاج انن اچئےئ ہ الھک الھک ائاجئزئرقئٓائن رشئف اک وج رہئائک وقئم ائوئر 

ئرہئک ائل زئابئن ر رئوئن وہ ات ےہ سج وک شیپ رک ےک م رہئک کلم ےک 

ئٓائدئی وک وخئائہ دنہئی وہ ا اپئرئی ا وئرئوئنی ا ائرمئنک ا یسک َائوئرئکلم اک وہ زلمئم و 

ئاسئت و ائوجئائب رکئےت ںیہئ،ئوئہ ری دحمئوئد اعمئرئف و اقحئق و ولعئم ہیمکح رقئٓائہی 

ئںیہ وج رہ زئامئہن ںیم ائس زئامئہن ی ائت ےک ومئائق ےتلھک اجئے ںیہئائوئرئرہ ک 

ئزئامئہن ےک ایخئائت وک اقمئہل رکئےن ےک ےئلُ ئحّل اپسئویئں ی رطئح ڑھکئے ںیہ 

… ئالھک الھک ائاجئز ائس اک و یہ ےہ ہ وئہ ری دحمئوئد اعمئرئف و دئائق ائےن ائدئر رئات 

ئےہئ۔ وج صخش رقئٓائن رشئف ےک ائس ائاجئز وک ںیہن امئات و ہ ملعِ ئرقئٓائن ےس تخس 

ئےب بیصن ےہئ۔ …ئوک ی صخش ربئوم ا دبئھ ذمئب وئائا ا ٓائرئہ ا یسک ائوئر رئگ 

ئاک یفسلف وک ی ائیس ائیہ دئائت اکئل ںیہن ات وجئرقئٓائن رشئف ںیم ےلہپ ےس 

ئومئوجئد ہن وہئ۔ئرقئٓائن رشئف ےک اجئابئت یھبک متخ ںیہن وہ ےت ائوئر سج رطئح 

ئہفیٔ ئرطئت ےک اجئب و رغئائب وخئائص یسک ےلہپ زئامئہن ک متخ ںیہن وہ ےک ہک 

ئدجئد دئرئدجئد دیپئا وہئے اجئے ںیہ یہ ائل ائن فحِ ئرہئہ اک ےہ ات دخئائے 

ئاعتئٰی ئےک وقئل ائوئر لعف ںیم اطمئتق اثئت وہئ۔‘‘

)ئائزئائہ ائوئاہئمئ، ئرئوئائی زخئائن دلج3ئہح 255(

ئرقئٓائن دیجم ںیم دئرئج ےصق دئرئائل وگشیپئایئں ںیہ

ئزئہت رسفمئن ےن رقئٓائن دیجم ںیم دئرئج ویبنئں ائوئر وقئومئں ےک وئائاعئت وک ضحم 

ئائک ےصق ےک وط ر ر ایل ےہ نک رضئت حیسم ومئوئدؑ ئےن رئامئا ہ دئرئائل ہ ےصق 

ئوگشیپئویئں اک رئگ رئےت ںیہئ۔ ٓائپ رئامئےئںیہ :

’’ئسج دئر رقئٓائن رشئف ںیم ےصق ںیہ وئہ یھب دئرئتقیقح ےصق ںیہن ہک وئہ 

ئوگشیپئایئں ںیہ وج وصقئں ےک رئگ ںیم یھکل یئگ ںیہ اہئں وئہ وئرئت ںیم و 

ئرئوئرئرصئف ےصق اپئے اجئےئںیہ رگم رقئٓائن رشئف ےن رہ ائک ہصق وک رئوسئل 

ئرکئم ےکئےئل ائوئر ائالئم ےک ےئل ائک وگشیپئی رقئائر دئے دئا ےہ ائوئر ہ وصقئں 

ئی وگشیپئایئں یھب امکئل افصئی ےس وپئرئی وہئی ںیہئ۔ ‘‘

)ئہمٔ ئرعمئتئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 23ئہح 271(

ئدئرگ اتکئوئں ائوئر ویبنئں رئرقئٓائن رکئم ےک ائاسئائت 

ئرئامئا:’’ئرقئٓائن رشئف ائین اسئرئی ومیلعتئں وک ولعئم ی وئرئت ائوئر ہفسلف ےک 

ئرئگ ںیم شیپ رکئات ےہئ…ئسپ ائد رئان اچئےئ ہ رقئٓائن رشئف ےن یلہپ اتکئوئں 

ئائوئر ویبنئں ر ائاسئن ایک ےہ وج ِائن ی ومیلعتئں وک وج ہّصق ےک رئگ ںیم ںیئ، 

ئیملع رئگ دئدئا ےہئ۔ئںیم چس چس اتہک وہئں ہ وکئی صخش ائن قّص�وئں ائوئر اہکئویئں 

ئےس اجنئت ںیہن اپئات بج ک وئہ رقئٓائن رشئف وک ہن ڑپئےئ، ئویکئہک رقئٓائن 
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َما ہَُوِبالَْہزِْل )الطارق  ئرشئف یہ ی ہ ائن ےہ ہ وئہ اِنَّٗہ لََقْوٌل فَْصٌل وَّ

: 14،15( ئوئہ میزان، مہیمن، نُور ئائوئر شفاء ئائوئر رئتم ےہئ۔ وج ولئگ 

ئرقئٓائن رشئف وک ڑپئےت ائوئر ُائےس ہّصق ےتھجمس ںیہ ائوھئں ےن رقئٓائن رشئف ںیہن 

ئڑپئائ، ئہک ائس ی ےب رُحئیت ی ےہ… ئدخئا اعتئٰی ئےن ائےن لضف ےس م ر وھکئل 

ئدئا ےہ ہ رقئٓائن رشئف ائک زئدئہ ائوئر رئوئن اتکئب ےہ… ئںیم ابئر ابئرئائس ائرم ی 

ئرطئف ائن ولئوئں وک وج ریمئے اسئھ قلعت رئےت ںیہئ، ئتحیصن رکئات وہئں ہ دخئا 

ئاعتئٰی ئےن ائس ہلسلس وک فشِ ئاقحئق ےک ائم ایک ےہ… ئائوئر ںیم اچئات وہئں ہ یل 

ئاچسئی ےک ذئرئہع ائالئم ی وُخئی دئای ر ائرہ وہئ۔ اسیج ہ دخئا ےن ےھجم ائس اکئم ےک 

ئاممُ�وئر ایک ےہئ۔ ائےئ رقئٓائن رشئف وک رثکئت ےس ڑپئو رگم رنئا ہصق ھجمس رک ںیہن 

ئہک ائک ہفسلف ھجمس رکئ۔‘‘ )ئوفئائتئ، ئدلجئدئوئمئ، ئہح 113(

ئاعطئت رقئٓائی ی تقیقح 
ئرضئت حیسم ومئوئد ؑئی تثعب ےس لبق اعطئت رقئٓائی ائک دقعئہ ائلح اھت 

ئرگمئائہل اعتئٰی ئےن ٓائپ ر ا س دقعئہ وک وھکئل دئائ۔ ٓائؑپ ئےن دخئا اعتئٰی ئےس ملع 

ئاپئرک ائن اک لح دئای وک اتبئائ۔ دنچ اعطئت اک ذئرک ایک اجئات ےہئ۔

الٓٓم)البقرہ :2(ئےک قلعتم رئامئےئںیہ :’’ئوغئر رکئا اچئےئ ہ سک اطلئت ائوئر 

ئوخئی ائوئر رئاعئِت ئائاجئز ےس دخئائے اعتئٰی ئےن وئوسئہ ذمئوکئرئہ اک وجئائب دئا ےہئ۔ 

ئائّوئل رقئٓائن رشئف ےک زنئوئل ی تلع ائیل ایبئن ی ائوئر ائس ی تمظع ائوئر زئرئیگ 

ئی رطئف ائائرئہ رئامئائائوئر اہک الٓٓم ئںیم دخئا وہئں وجئب ےس زئائدئہ اجئات وہئں 

ئینعی ائزئل دننکئہ ائس اتکئب اک ںیم وہئں وج میلع و میکح وہئں سج ےکئملع ےکئربئائرب 

ئیسک اک ملع ںیہنئ۔‘‘)ئربئائنی ائدمئہ ہصح وسئمئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 1ئہح 200(

الٰٓر)ھود:2( ئےک قلعتم رئامئےئںیہ :‘‘الف ےس رمئائد ائہل ائوئر ل ےس رمئائد 

ئربئائلى ائوئر ر ےس رمئائد رئل ںیہ وئہک ائس ںیم یہ ہصق ےہ ہ وکئیس زیچئں 

ئائاسئوئں وک رئوئرئی ںیہ ائس ےئل رئامئا کِتٌٰب اُْحِکَمْت اٰیٰتُٗہ۔ ئہ اتکئب ائیس 

ئےہ ہ ائس ی ٓائائت یکپ ائوئر ائوتئائر ںیہئ۔‘‘ 

)ئوفئائتئ، ئدلج ائوئلئ، ئہح 342(

ئدیقعئہ ائخ وسنمئخ

ئرضئت حیسم ومئوئد ؑئی تثعب ےس لبق املسمئوئں ںیم رقئٓائن دیجم ےک قلعتم ہ 

ئائاقئد اپئا اجئات اھت ہ ائس ی ضعب ٓائائت ائخ ںیہ ائوئر ضعب وسنمئخ ںیہئ۔ وسنمئخ 

ئٓائائت ی دعتئائد املع ئءئےک زنئدئک اپئچ وس ک یھتئ۔ ائر ہ ہ املع ئءئےن ہ وکئش ی 

ئہ یسک رطئح قیبطت رک ےک ائس دعتئائد وک م ایک اجئے ائوئر وئہ ائین ائس وکئش 

ئںیم اکئایئب یھب وہئے نک رضئت حیسم ومئوئدؑ ئی تثعب ک یھب ائس دیقعئہ اک 

ئوپئرئی رطئح ےس لح ںیہن وہ اپئا اھت ائوئر اپئچ ٓائائت ائیس رئہ یئگ ںی وجئاملعئء ئےک 

ئزنئدئک وسنمئخ ںیئ۔ رضئت حیسم ومئوئدؑ ئےن ٓائرک ائس ےلئسم وک وپئرئی رطئح ےس 

ئلح رئام دئائ۔ انچئہچ ٓائپ رئامئےئںیہ :

’’ئرقئٓائن رکئم ٓائپ رئامئات ےہئ۔ َما نَْنَسْخ ِمْن اٰيٍَۃ اَْو نُْنِسَہا نَاِْت ِبَخْيٍ 

�ی ںیہن رکئے سج ےک وئض 
خ
ْنَہآ اَْو ِمثْلَِہا ئینعی وکئی ٓائت م وسنمئخ ا م� مِّ

ئدئوئرئی ٓائت وئیس یہ ا ائس ےس رتہب ںیہن ائےئ۔ سپ ائس ٓائت ںیم رقئٓائن 

ئرکئم ےن اصئف رئامئدئا ےہ ہ خسن ٓائت اک ٓائت ےس یہ وہئات ےہ ائی وئہ ےس 

ئوئدئہ دئا ےہ ہ خسن ےک دعب رئوئر ٓائت وسنمئہ ی ہگج ٓائت ائزئل وہئی ےہ اہئں 

ئاملعئء ئےن اسمئتح ی رئائہ ےس ضعب ائائدئث وک ضعب ٓائائت ی ائخ رہھٹئائا ےہ اسیج 

ئہ یفنح ہقف ےک رئو ےس وہشمئر دحئث ےس ٓائت وسنمئخ وہئیتکس ےہ رگم ائامئم ائیع 

ئائس ابئت اک ائل ےہ ہ وتمئائرت دحئث ےس یھب رقئٓائن اک خسن اجئز ںیہن ائوئر ضعب 

ئدحمئنی ربخ وئائدح ےس یھب خسن ٓائت ےک ائل ںیہ نک ائنی خسن اک ہ رہئز 

ئبلطم ںیہن ہ یقیقح ائوئر وئائیع وطئر ر دحئث ےس ٓائت وسنمئخ وہئاجئی ےہ ہک 

ئوئہ ےتھکل ںیہ ہ وئائیع ائرم و یہ ےہ ہ رقئٓائن ر ہن زئائدئت اجئز ےہ ائوئر ہن خسن یسک 

ئدحئث ےس نک امئرئی رظن ائرص ںیم وج ائرخئائج اسمئل رقئٓائن ےس اعئز ےہ 

ئہ ب ابئںی وئرئت ذئر ولعمئم وہئی ںیہ ائوئر قح یہ ےہ ہ یقیقح خسن ائوئر یقیقح 

ئزئائدئت رقئٓائن ر اجئز ںیہن ویکئہک ائس ےس ائس ی ذکتئب ائزئم ٓائی ےہ‘‘

)ئائقح ابمئہث دئایئہنئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 4ئہح 92(

ئزین رئامئےئںیہ :

’’ئم ہتخپ نیقی ےک اسئھ ائس ابئت ر ائامئن رئےت ںیہ ہ رقئٓائن رشئف اخئمت 

ہ ائہطقن ائیک رشئائع ائوئر دحئوئد ائوئر ائاکئم ائوئرئائوئائرم 
ش
عس

ش
ئبتک امئوئی ےہ ائوئر ائک �

ئےس زئائدئہ ںیہن وہئات ائوئر ہن م وہئات ےہ ائوئر ائب وکئی ائیس وئی ا ائاس ائاہئم 

ئاجنمئب ائہل ںیہن وہ ات وج ائاکئم رئائی ی رتئمی ا خیسنت ائیسک ائک مکح ےک دبتئل ا 
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ئرییئرک ات وہئ۔ ائر وکئی ائاس ایخئل رکئے وئوئہ امئرئے زنئدئک امئت ومئنی 

ئےس اخئرئج ائوئر دحلم ائوئر اکئر ےہئ۔‘‘)ئائزئائہ ائوئاہئمئ، ئہصح ائوئلئ، ئہح170(

 ئرقئٓائن رکئم ی اصفئت و البئت ائوئر رتئبی زجعمئہ ےہ 

’’ئرقئٓائن رکئم ائک ائیس اتکئب ےہ سج ںیم رہ ائک مسق ےک اعمئرئف ائوئر ائرئائر 

ئومئوجئد ںیہ نک ائن ےک ائل رکئےن ےک ےئل ںیم رھپ اتہک وہئں ہ ائی وقئت 

اِلَّ  ٗہٓ  َيَسُّ ائہل اعتئٰی ئےن رئامئا ےہئ۔ لَّ  ئدئہی ی رئوئرئت ےہئ؛ ئانچئہچ وخئد 

)ئائس اک اقمئہل ا  ئالبئت ںیم  ُرْوَن)الواقعہ:۸۰(ئائاس یہ اصفئتئ،  الُْمطَہَّ

ئنکمم ےہ( ئًالثم ئوسئرئۃ ائہح ی ومئوجئدئہ رتئبی وھچئڑ رک وکئی ائوئر رتئبی ائامعئل 

ئرکئوئ،ئو وئہ اطمئب اعئہی ائوئر اقمئد ٰیمظع ئوج ائس رت بی ںیم ومئوجئد ںیہ نکمم ںیہن ہ 

ئیسک دئوئرئی رتئبی ںیم ایبئن وہ ںیکسئ۔ وکئی ی وئرئت ےل ولئ۔ئوخئائہ قُْل ُھَو 

اللُہ اََحد ئیہ ویکئں ہن وہئ۔ئسج دئر رنئی ائوئر المئتف ی رئاعئت وک وحلمئظ رئھ رک 

ئائس ںیم اعمئرئف ائوئر اقحئق ںیہئ،ئوئہ وکئی دئوئرئا ایبئن ہن رک ےک اگئ۔ئہ یھب طقف ائاجئز 

ئرقئٓائن یہ ےہئ۔ئےھجم ریحئت وہئی ےہ بج ضعب ائدئائن مقامات حریری ا 

سبع معلّقہ ئوک ےب ریظن ائوئر ےب لثم ےتہک ںیہ ائوئرئائس رطئح رئرقئٓائن رکئم ی 

ئےب امئدنئت رئہلمح رکئا اچئےت ںیہئ۔ئوئہ ائان ںیہن ےتھجمس ہ ائوئل و رحئرئی ےک 

ئفنصم ےن ںیہک ائس ےک ےب ریظن وہئےن اک دئوئی ںیہن ایک ائوئرئدئوئم ہ ہ فنصم 

ئرحئرئی وخئد رقئٓائن رکئم ی ائاجئزئی اصفئت اکئائل اھتئ۔ئالئوئہ ائزئں رتعمئنی 

ئرئائیت ائوئر دئائت وک ذئن ںیم ںیہنئرئےت ہک ا ن وک وھچئڑ رک ضحم ائافئظ ی رطئف 

ئاجئے ںیہ دنئرئہ ابئا اتکئںی قح ائوئرئتمکح ےس اخئی ںیہئ۔‘‘

)ئوفئائت دلج ائّوئل ہح 53-52(

ئرقئٓائن دیجم اکئرہ مکح تمکح ائوئر تحلصم ر ینبم ےہ

’’ئہ وخئی رقئٓائی میلعت ںیم ےہ ہ ائس اک رہئمکح معّلل اب رغئائض وئاصئح ےہ ائوئر ائس 

ئےئل اجئاجب رقئٓائن رکئم ںیم اتئدی ےہ ہ لقعئ، ئمہفئ، ئدئربئ، ئاقئت ائوئر ائامئن ےس 

ئاکئم ایل اجئے ائوئر رقئٓائن دیجم ائوئر دئوئرئی اتکئوئں ںیم یہ امئہ ائائایئز ےہئ۔ ائوئر یسک 

ئاتکئب ےن ائین میلعت وک لقع ائوئر دئرب ی دئقی ائوئر ٓائزئائد ہتکن ینیچ ےک ٓائے ڈئائےن 

ئی رجئٔائت یہ ںیہن یئ۔ ہک ائلیِ ئاخئومئش ےک اچئائک ائوئر ایئر ائویئں ےن 

ئائس ایخئل ےس ہ ائلی ی میلعت یلقع زئوئر ےک اقمئل ےب اجئن ضحم ےہئ، ئاہنئت 

ئوہئایئرئی ےس ائےن اقئد ںیم ائس ائرم وک دئائل رک ایل ہ ثیلثت ائوئر افئر ہ ائےسئرئائز 

ئںیہ ہ ائاسئی لقع ائن ی ہنک ک ںیہن چنہپ یتکسئ۔ رب الئف ائس ےک رئائن دیمح 

ٰمٰوِت َواْلَرِْض َواْخِتَلِف الَّيِْل َوالنََّھاِر  ئی ہ میلعت ےہ اِنَّ ِفْ َخلِْق السَّ

ُوِل اْلَلْبَاِب الَِّذيَْن يَْذكُُرْوَن اللَہ )آل عمران:۱۹۱،۱۹۲( َلٰيٍٰت لِّ

ئےن ٓائامئوئں ی انبئوئٹ ائوئر زئنی ی انبئوئٹ ائوئر رئائت ائوئر دئن اک ٓائے ےھچیپ ٓائا 

ئدئائدنمئوئں وک ُائس ائہل اک اصئف اتپئدئےت ںیہئ، ئسج ی رطئف ذمئب ائالئم 

ئدئوئت دئات ےہ ائس ٓائت ںیم سک دئر اصئف مکح ےہ ہ دئائدنم ائین دئائوشئں ائوئر 

ئزغئوئں ےس یھب اکئم ںیئ۔‘‘ )ئوفئائت دلج ائّوئل ہح 39(

ئائالئی اہجئد ی تقیقح

ئاہجئد ےک قلعتم حي ائالئی ہتکن رظن ایبئن رکئے وہئےئٓائؑپ ئرئامئےئںیہ:

’’ئائر وکئی ہ ائرتئائض رکئے ہ ائالئم ںیم اکئرئوئں ےک اسئھ اہجئد رکئےن اکئمکح 

ئےہ و رھپ ویکئرک ائالئم حلص اکئرئی اک ذمئب رہھٹ ات ےہ سپ وئائح وہئہ رقئٓائن 

ئرشئف ائوئر ٓائرضئت ؐئر ہ تمہت ےہ ائوئر ہ ابئت رئائر وھجئٹ ےہ ہ دئن 

ئائالئم ںیم ربئا ً ئدئن الیئےن ےک ےئل مکح دئا ایگ اھت… ئائہل اعتئٰی ئےن ائےن یب ؐ 

ئوک دئائی گنج ےک ےئل ائاجئزئت رئامئی ینعی ا س رطئح ی گنج ںیم سج اکئدصقم 

ئرصئف افحئتِ ئوخئد ائایئرئی ائوئرئافئر اک ہلمح دئع رکئا اھت اسیج ہ رقئٓائن رشئف 

ئںیم رصتئح ےس ائس ابئت اک ذئرک ایک ایگ ےہ ائوئرئوئہ ٓائت ہ ےہئ۔

اٍن کَُفْوٍر  اِنَّ اللَّٰہ یَُداِفُع َعِن الَِّذیَْن اَٰمُنْوا اِنَّ اللَّٰہ َل یُِحبُّ کُلَّ َخوَّ

اُِذَن لِلَِّذیَْن یَُقاتَلُْوَن ِباَنَّھُم ظُلُِمْوا َواِنَّ اللَّٰہ َعلٰی نَْصِِھْم لََقِدیٌْر۔ 

)الحج: 39-40( )ئرتئہم( ئدخئا اک ائرئائدئہ ےہ ہ افئر ی دبئی ائوئر ملظ وک ومئونمئں 

ئےس دئع رکئے ینعی ومئونمئں وک دئائی گنج ی ائاجئزئت دئے ًاقیقحت ئدخئا ایخئت 

ئہش ائرک ولئوئں وک دئوئت ںیہن رئاتئ۔ دخئا ُائن ومئونمئں وک ڑئےن ی ائاجئزئت 

ئدئات ےہ نج ر اکئر لتق رکئےن ےک ےئل ڑچئھ ڑچئھ ےک ٓائے ںیہ ائوئر دخئا مکح 

ئدئات ےہ ہ ومئن یھب اکئرئوئں اک اقمئہل رکئں ویکئہک وئہ ولظمئم ںیہ ائوئر دخئا ُائن ی 

ئدمئد ر دئرئت رئات ےہ ینعی ائرئہ وھتئڑئے ںیہ رگم دخئا ُائن ی دمئد ر ائدئر 

ئےہئ۔ ہ رقئٓائن رشئف ںیم وئہ یلہپ ٓائت ےہ سج ںیم املسمئوئں وک افئر ےک 

ئاقمئہل ی ائاجئزئت دئی یئگئ۔ ٓائپ وخئد وسئچ ول ہ ائس ٓائت ےس ایک اتلکن ےہئ۔ ایک 
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ئڑئےن ےکئےئل وخئد تقبس رکئا ا ولظمئم وہئےن ی ائت ںیم ائےن اچبئو ےک 

ئےئل وبجمبئرئی اقمئہل رکئائ۔ امئرئے اخمئف یھب ائس ابئت وک اجئےت ںیہ ہ ٓائج 

ئامئرئے اہئھ ںیم وئیہ رقئٓائن ےہ وج ٓائرضئتؐ ئےن ائع ایک اھتئ۔ سپ ُائس ےک 

ئائس ایبئن ےک اقمئل ر وج ھچک ربئالئف ائس ےک ایبئن ایک اجئے وئہ ب وھجئٹ 

ئائوئر ائرتئا ےہئ۔ املسمئوئں ی یعطق ائوئر ینیقی اتئرئخ سج اتکئب ےس یتلکن ےہ وئہ رقئٓائن 

ئرشئف ےہئ۔ئائب ائرہ ےہ ہ رقئٓائن رشئف یہ ایبئن رکئات ےہ ہ املسمئوئں وک 

ئڑئائی اک ُائس وئت مکح دئا ایگ اھت بج وئہ ائقح لتق ےئ اجئے ےھت ائوئرئدخئا اعتئٰی 

ئی رظن ںیم ولظمئم رہھٹئےک ےھت ائوئر ائیس ائت ںیم دئو وئرئںی ںی ا و دخئا 

ئاکئرئوئں ی ولتئائر ےس ُائس وک انف رکئدئات ائوئر ا اقمئہل ی ائاجئزئت دئات ائوئر وئہ یھب ائس 

ئرشئط ےس ہ ٓائپ ُائن ی دمئد رکئات ویکئہک ُائن ںیم گنج ی اطئت یہ ںیہن یھتئ۔‘‘

)ئاغئم حلصئ، ئرئوئائی زخئائنئ، ئدلج23ئ،ئہح 390(

 ئوئی و ائاہئم اک ہلسلس اجئرئی ےہ 

 ئرئامئے ںیہ :

’’ئہ ائد رئوھک ہ ائہل اعتئٰی ئےن وئی و ائاہئم ےک دئرئوئائزئہ وک دنب ںیہن ایکئ۔ وج ولئگ ائس 

ئائت وک وئی و ائاہئم ےک ائاعئامئت ےس ےب رہبئہ رہھٹئائے ںیہئوئہ تخس یطلغ ر ںیہ 

ئائوئر رقئٓائن رشئف ےک ائل دصقم وک ائوہئں ےن اھجمس یہ ںیہنئ۔ ائن ےک زنئدئک 

ئہ ائت وئویئں ی رطئح ےہ ائوئر ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ی اتئریئائت ائوئر ربئاکئت اک 

ئاعمئذ اهللا اخئہم وہ اکچ ائوئر وئہ دخئا وج ہشیمہ ےس ملکتم دخئا رئاہ ےہ ائب ائس زئامئہن ںیم 

ِّلُْمتَِّقْيَ  ئٓائرک اخئومئش وہئایگئ۔ وئہ ںیہن اجئےت ہ ائر اکمئہم اخمئہب ںیہن و ُھًدى لل

ئاک بلطم یہ ایک وہئائ؟ ئری اکمئہم اخمئہب ےک و ائس ی یتسہ ر وکئی دئلی ائم 

ئںیہن وہئیتکس ائوئر رھپ رقئٓائن رشئف ےن ہ ویکئں اہک َوالَِّذيَْن َجاَھُدْوا ِفيَْنا 

لَـَنْہِديَنَُّہْم ُسـبُلََنا )العنکبوت : ۷۰(ئائوئر ائک دئوئرئے اقمئم ر رئامئا اِنَّ 

اَلَّ  الَْملٰىَِٕكُۃ  َعلَيِْہُم  تَـتََنزَُّل  اْسـتََقاُمْوا  ثُمَّ  اللُہ  َربَُّنا  قَالُْوا  الَِّذيَْن 

تََخافُْوا َوَل تَْحزَنُْوا )ٰحٓم السجدۃ : ۳۱(ئینعی نج ولئوئں ےن ائےن وقئل 

ئائوئر لعف ےس اتبئدئا ہ امئرئا رئب اهللا ےہ ائوئر رھپ ائوہئں ےن ائاقئت دئاھئی 

ئائن ر رئوتئں اک زنئوئل وہئات ےہئ۔ ائب ہ و ںیہن وہئات ہ رئوتئں اک زنئوئل وہئا 

ئائوئر اخمئہب ہن وہئ۔ ںیہن ہک وئہ ائںیہن اشبئرئںی دئےت ںیہئ۔ یہ و ائالئم ی وخئی 

ئائوئر امکئل ےہ وج دئوئرئے ذمئائب وک ائل ںیہن ےہئ۔‘‘

)ئوفئائت دلج اہچئرئم ہح 613(

ئتن ائوئر دئوئزئخ ی تقیقح

ئرئامئا:’’ئرقئٓائن رشئف ی رئو ےس دئوئزئخ ائوئر تشہب دئوئوئں ائل ںیم ائاسئن ی 

ئزئدئیگ ےک ائالئل ائوئر ٓائاثئر ںیہئ۔ وکئی ائیس یئ امسجئی زیچ ںیہن ےہ ہ وج دئوئرئی 

ئہگج ےس ٓائوئےئ۔ ہ چس ےہ ہ وئہ دئوئوئں امسجئی وطئر ےس لثمتم وہئں ے رگم 

ئوئہ ائل رئوئائی ائوتئں ےک ائالئل و ٓائاثئر وہئں ےئ۔ م ولئگ ائیس تشہب ےک 

ئائل ںیہن ہ رصئف امسجئی وطئر ر ائک زئنی ر دئرئت اگلئے ےئگ وہئں ائوئر 

ئہن ائیس دئوئزئخ ےک م ائل ںیہ سج ںیم دئرئتقیقح دنگئک ےک رھتپ ںیہئ۔ 

ئہک ائالئی دیقعئہ ےک ومئائق تشہب دئوئزئخ ائیہ ائامئل ےک ائاکئاسئت ںیہ وج 

ئدئای ںیم ائاسئن رکئات ےہئ۔‘‘

)ئائالئی ائوئل ی الفئیفئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 10ئہح 413(

ئتم ائایئء)ئذئب ی تقیقح(

َم ِمْن  ِبيًْنا لِّيَْغِفَر لََك اللُہ َما تََقدَّ ئٓائت رکئہم اِنَّافَتَْحَنا لََك فَتًْحا مُّ

ْستَـِقيْم  مُّ ِصَاطًا  َويَْہِديََك  َعلَيَْك  نِْعَمتَٗہ  َويُِتمَّ  َر  تَاَخَّ َوَما  َذنِْبَك 

)الفتح:2( ئی رشئح رکئے وہئے رئامئےئںیہ :

’’ئم ےن ائک حت میظع وج امئرئی رطئف ےس ائک میظع ائاشئن اشئن ےہ ھجت وک 

ئاطع ی ےہ ات م وئہ امتئم انگئہ وج ریتئی رطئف وسنمئب ےئ اجئےئںیہ ائن ر ائس 

ئحت امنئائں ی وئرئائی اچئدئر ڈئائل رک ہتکن ونیچئں اک اطخ اکئر وہئا اثئت رکئںئ۔‘‘

)ئائرئنیئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 17ئہح451(

ب�ائزئوئں ےک الکئم ںیم زجعئو ائاسئر ےک  �
ت
ئائی رطئح رئامئا: ’’ئامتئم ویبنئں ائوئر رئاس�

ئائافئظ ائوئر ائین زمکئوئرئی اک ائاہئر اپئا اجئات ےہ ائس ر ائرتئائض ںیہن رکئا اچئےئئ…ئائس 

ئمسق ےک ائافئظ امتئم ویبنئں ی اتکئوئں ںیم اپئے اجئے ںیہئ۔ وئہک ائن ی رعمئت 

ئتہب ڑبئی وہئی وہئی ےہ ائوئر وئہ اهللا اعتئٰی ئی تمظع ائوئر ربئوئت ےک اقمئم وک 

ئانئت رکئے ںیہئ۔ ائےئ اہنئت ائاسئر ائوئر اعئزئی اک ائاہئر رکئے ںیہئ۔ ائدئائن 

ئنج وک ائس اقمئم ی ربخ ںیہن ےہ وئہ ائس ر ائرتئائض رکئے ںیہ ائائہک ہ ائن ی 

ئامکئل رعمئت اک اشئن وہئات ےہئ۔ئٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ےک ےیلاَِذا َجاَء نَْصُ 
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اللِہ َوالَْفتُْح َوَراَيَْت النَّاَس يَْدُخلُْوَن ِفْ ِديِْن اللِہ اَفَْواًجا فََسبِّْح 

ابًا )النص : ۴-۲(ئٓائا ےہئ۔ ائس  ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفرُْہ اِنَّٗہ كَاَن تَوَّ

ئںیم اصئف رئامئا ےہ و ائافغئرئرکئ۔ ائس ےس ایک رمئائد ےہئ؟ ئائس ےس یہ رمئائد ےہ 

ئہ غیلبت اک وج میظع ائاشئن اکئم ریتئے رپسئد اھتئ۔ دئائقِ ئغیلبت اک وپئرئا وپئرئا ملع و اهللا 

ئاعتئٰی ئیہ وک ےہ ائس ےئل ائر ائس ںیم وکئی یمک رئیہ وہ و اهللا اعتئٰی ئُائےس اعمئف رک 

ب�ائزئوئں ی اجئن شخب ائوئر زئز زیچ ےہئ۔  �
ت
ئدئےئ۔ ہ ائافغئر و ویبنئں ائوئر رئاس�

ئائب ائس ر ائدئائن ائوئر وک اتئہ ائدئش اسیعئی ائرتئائض رکئے ںیہئ۔ اہجئں ائافغئر 

ئاک ظفل ُائوہئں ےن نُس ایلئ۔ ٹھج ائرتئائض رک دئا ائائہک ائےن رھگ ںیم دئںیھ 

ئو حیسم اتہک ےہ ہ ےھجم کین ت ہہکئ۔ ائس ی اتئوئل اسیعئی ہ رکئے ںیہ ہ حیسم 

ئاک اشنمئء ئہ اھت ہ ےھجم دخئا ےہکئ۔ ہ ےسیک بجعت ی ابئت ےہئ۔ ایک حیسم وک ائن ی وئائدئہ 

ئرمئم ا ُائن ےک اھبئی دخئا ےتہک ےھت وج وئہ یہ ٓائرئزئو ائس صخش ےس رئےت ےھت ہ 

ئوئہ یھب دخئا ےہکئ۔ ُائوہئں ےن ہ ظفل و ائےن زئزئوئں ائوئر ائرئدئوئں ےس یھب 

ئںیہن انس اھتئ۔ وئہ یھب ُائاتئد ُائاتئد یہ اہک رکئے ےھتئ۔ رھپ ہ ٓائرئزئو ائس رغئب ےس 

ئویکئرک ائن وک وہئیئ۔ ایک وئہ وخئش وہئے ےھت ہ وکئی ائںیہن دخئا ےہکئ۔ ہ ابئلک 

ئطلغ ےہئ۔ ُائن وک ہن یسک ےن ائاتئدئاہک ائوئر ہن ائوہئں ےن ولہکئائائ…ئائل ابئت یہ ےہ 

ئہ دخ ائاعتئٰی ئےک ربئزئدئہ دنبئے ائین وبعئدئت اک ائرتئائف رکئے رئےت ںیہ 

ئائوئر دئاعئوئں ںیم ےگل رئےت ںیہئ۔ ائقم ائن ابئوئں وک بیع ےتھجمس ںیہئ۔‘‘

)ئوفئائتئ، ئدلج اہچئرئمئ، ئہح315( 

ئرئوئح ی تقیقح 

ْ َوَمآ اُْوتِيْتُْم  ئرئامئا:’’َويَْسـَٔلُْونََك َعِن الرُّْوِح قُِل الرُّْوُح ِمْن اَْمِر َربِّ

َن الِْعلِْم اِلَّ قَلِيًْلا لجزو ۱۵ ئوسئرئہ ینب ائرئائلى… ئٓائت ےک دیسئے  مِّ

ے وج ایسئق ابئق الکئم ےس ےھجمس اجئے ںیہ ائوئر اصئف اصئف ابعئرئت 
خ
ئدیسئے مع�

ئےس ےتلکن ںیہ یہ ںیہ ہ ائے دمحمؐ ئافئر ھجت ےس رئوئح ی تیفیک وپئےت ںیہ ہ 

ئرئوئح ایک زیچ ےہ ائوئر سک زیچ ےس دیپئا وہئی ےہ وس ائن وک ہہک دئے ہ رئوئح ائرم 

ئرئی ےہ ینعی اعئم ائرم ںیم ےس ےہ ائوئر مت ائے اکئرئو ایک اجئو ہ رئوئح ایک زیچ ےہ 

ئویکئہک ملع رئوئح ائل رکئےن ےک ےئل ائامئدئائر ائوئر اعئرئف ابئہل وہئا رئوئرئی ےہ 

ئرگم ائن ابئوئں ںیم ےس مت ںیم وکئی یھب ابئت ںیہن… ئوغئر رکئا اچئےئ ہ ائن ٓائائت 

ئرشئہف ذتمئرکئہ ابئا اک اسیک بلطم اصئف اصئف اھت ہ افئر ی ائک امئت ےن 

ئٓائرضئت یلص ائہل ہی و مل ےس رئوئح ےک ابئرئے ںیم وسئائل ایک ہ رئوئح ایک زیچ 

ئےہ بت ائیس امئت وک اسیج ہ وئرئت ومئوجئدئہ یھت ہغیصب عمج اخمئب رکئےک 

ئوجئائب دئا ایگ ہ رئوئح اعئم ائرم ںیم ےس ےہ ینعی ۃملک ائہل ا لظ ہملک ےہ وج 

ئتمک و دئرئت ائیہ رئوئح ی لکش ر وئوجئد ذئر وہئایگ ےہ ائوئر ائس وک دخئائی 

ئےس ھچک ہصح ںیہن ہک وئہ دئرئتقیقح ائدئث ائوئر دنبئہ دخئا ےہ ائوئر ہ دئرئت 

ئرئابئی اک ائک دیھب دئقی ےہئ۔ سج وک مت ائے اکئرئو ھجمس ںیہن ےتئ۔ئرگم ھچک وھتئڑئا اس 

ئسج ی وئہ ےس مت فلکم ابئامئن وہئ۔ اہئرئی ںیلقع یھب دئرئائت رکئیتکس ںیہ… 

ئہ ائک ڑبئی اھبئرئی دئائت اک ایبئن ےہ ائوئر ائس ی لیصفت ہ ےہ ہ رئوئتیِ 

ئائیہ دئو وطئر ےس ائدیپئا زیچئوئں وک دیپئا رکئی ےہ ائوئر دئوئوئںئوطئر ےک دیپئا رکئےن 

ئںیم دیپئا دئہ زیچئوئں ےک ائگ ائگ ائم رئےھ اجئے ںیہئ۔ بج دخئائے اعتئٰی 

ئیسک زیچ وک ائس وطئر ےس دیپئا رکئے ہ ےلہپ ائس زیچ اک ھچک یھب وئوجئد ہن وہ و 

ئائےس دیپئا رکئےن اک ائم ائالئح رقئٓائی ںیم ائرم ےہ ائوئر ائر ائےس وطئر ےس یسک 

ئزیچ وک دیپئا رکئے ہ ےلہپ وئہ زیچ یسک ائوئر وئرئت ںیم ائان وئوجئد رئیت وہ و ائس 

ئرطئز دیپئائش اک ائم قلخ ےہ الئہ الکئم ہ ہ طیسب زیچ اک دئم ضحم ےس دیپئا رکئا 

ئاعئم ائرم ںیم ےس ےہ ائوئر رمئب زیچ وک یسک لکش ا تئیہ اخئص ےس لکشتم رکئا 

ئاعئم قلخ ےس ےہ ےسیج ائہل اعتئٰی ئدئوئرئے اقمئم ںیم رقئٓائن رشئف ںیم رئامئات 

ئےہ اََل لَُہ الَْخلُْق َواْلَْمُر ئےن اسبئط اک دئم ضحم ےس دیپئا رکئا ائوئر رمئابکئت وک 

ئوہظئر اخئص ںیم ائا دئوئوئں دخئا اک لعف ںیہ ائوئر طیسب ائوئر رمئب دئوئوئں دخئائے 

ئاعتئٰی ئی دیپئائش ےہئ۔‘‘)ئرئہ مشچ ٓائرئہئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 2ئہح 172(

ئائک ہتکن رعمئت

’’ئرقئٓائن رشئف ںیم دخئا اعتئٰی ئےک ائم ےک اسئھ وکئی تفص وعفمئل ےک ہغیص 

ئںیم ںیہن ےہئ۔ دئوئس و ےہ رگم وصعمئم ںیہن ےہ ویکئہک وصعمئم اک ظفل ائرہ رکئاتئےہ 

ئہ ائس وک اچبئےن وئائا وکئی ائوئر ےہئ؛ ئائائہک اهللا اعتئٰی ئو ائین ذئائت یہ ںیم ےب 

ئبیع اپئک دخئا ےہ ائوئر وئدحئہٗ ئائرشئک ائال دخئا ےہئ۔ ا وک اچبئےن وئائا وکئن 

ئوہئات ےہئ۔‘‘)ئوفئائت دلجئاہچئرئم ہح466(

…ئ٭ئ…ئ٭ئ…ئ٭…
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ئائہل اعتئٰی ئرئامئات ےہ ہ

َصلُّْوا  اَٰمُنْوا  یٰٓاَیَُّھاالَِّذیَْن  ۔  النَِّبیِّ َعلَی  یَُصلُّْوَن  َوَملِٰٓئَکتَٗہ  اللَّٰہ  اِنَّ 

َعلَیِْہ َوَسلُِّمْوا تَْسلِیْاًم)الحزاب: 57(

ئانیقی ائہل ائوئر ائس ےک رئےت یب ر رئتم ےتجیھب ںیہئ۔ ائے وئہ ولئو وج ائامئن ائے 

ئوہ مت یھب ائس ر دئرئوئد ائوئر وخئب وخئب الئم وجیھبئ۔

َعلٰی  َصلَّیَْت  کَاَم  ٍد  ُمَحمَّ اِٰل  َعلٰی  وَّ ٍد  ُمَحمَّ َعلٰی  َصلِّ  اَللُّٰھمَّ 

ِجیٌْد۔اَللُّٰھّم بَارِْک َعلٰی  اِنََّک َحِمیٌْد مَّ اِبْرَاہِیَْم  اِٰل  اِبْرَاِھیَْم وَعلٰی 

اِٰل  وَعلٰی  اِبْرَاِھیَْم  َعلٰی  بَاَرکَْت  کَاَم  ٍد  ُمَحمَّ آِل  َعلٰی  وَّ ٍد  ُمَحمَّ

ماجاء  باب  الصلۃ  کتاب  )ترمذی  ِجیٌْد۔  مَّ َحِمیٌْد  اِنََّک  اِبْرَاہِیَْم 

فی صفۃ الصلۃ علی النبی ملسو هيلع هللا ىلص(

ئائے ائہل !ئدمحم ملسو هيلع هللا ىلصئر دمحمؐ ئی ٓائل ر دئرئوئد جیھب اسیجئہ و ےن رضئت ائربئائمی ائوئر 

ئائربئائمی ی ٓائل رئدئرئوئد اجیئ۔ و تہب یہ دم وئائا ائوئر زئرئیگ وئائائےہئ۔ ائے ائہل 

!ئدمحمؐئر ائوئرئدمحمؐ ئی ٓائل ر ربئںی جیھب اسیج ہ و ےن رضئت ائربئائمی ر ائوئر رضئت 

ئائربئائمی ی ٓائل ر ربئںی ںیجیھبئ۔ و تہب یہ دم وئائا ائوئر زئرئیگ وئائائےہئ۔

ائوئر دہمئی  ائالئم ےن بج حیسم ومئوئد  ئائرئنی رکئائم !ئرضئت حیسم ومئوئد ہی 

ئوہئد وہئےن اک دئوئٰی ئایک ُائس وئت ےس ےل رک ٓائج ک اخمئنی ائدمئت 

ئا ائم اہنئد املعئء ئٓائپ ر تہب ےس ائرتئائائت ائوئرئائزئائامئت اگلئے ےلچ ٓائرئےہ 

ئںیہئ۔ اعئۃئائانئس وک رمگئائہ رکئےن ی ہ ائیک اعئدئت دئہم ےہئ۔ ائوئر ب ےس 

 رکئےن ےک 
ت

�
خ
گ�ی�

خ
ئڑبئا ائزئائم املسمئوئں ےک ذجئابئت وکئڑھئاکئےن ائوئر ائںیہن ا�

ئےئل ہ اگلئے ںیہ ہ رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ائےن ٓائپ وک وعنئذ ابئہل ٓائرضئت 

ئیلص ائہل ہی وئمل ےس ڑبئا ےتھجمس ںیہئ۔ ہ املعئء ئوس ائےن ذمئومئم اقمئد ےک وصحئل 

ئےک ےئل رضئت حیسم ومئوئدؑ  ئی ضعب رحتئرئائت وک وئڑ رمئوئڑ رک ایبئن رکئے 

ئںیہئات ائوک ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ی ائن ائوئرئزئت ےک ربئالئف اھجمس اجئےئ۔ئنک 

ئدی رطئت ولئگ رضئت حیسم ومئوئدؑ  ئی ائل رحتئرئائت وک ڑپئےت ںیہ ائوئرئائوک 

ٓائپ اک وثنمئر  ائتقی  اپئےئںیہئ۔ ی  دمئح انث ےس ومعمئر  ئوضحئرملسو هيلع هللا ىلص ی 

ئوئوظنمئم الکئم رضئت اخئمت ائنیی ی رعتئف و وئفی ےس ائس دئرئومعمئر ےہ 

ئہ دخئائےک رئےت یھب ائس ر رئکش رکئے ںیہ ۔ئٓائؑپ  ئایک یہ وخئب رئامئے 

ئںیہ ہ 

امتئم  یھب  رئےت  زیچ  ایک  و  زئائد  ئٓائدئی 

ےن  م  اگئا  وج  ںیہ  اگئے  ہ  و  ریتئی  ںیم  ئدمئح 

ریحان احمد شیخ مربی سلسلہ شعبہ تاریخ قادیان

ئٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص اک ائٰیل ئو ائرئع اقمئم 
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ئائس وئت اخئاسئر ٓائؑپ ئی بتک ےس دنچ دیچئہ ائابئاسئت دہئہ ائرئنی رکئےئاگ 

ائدئائزئہ  اک  وئائٰیل ئائن  ائرئع  زنئدئک ٓائرضئتملسو هيلع هللا ىلص ی  ئنج ےسئٓائپ ےک 

ئوہئاتئےہئ۔ ہ اتکئںی فلت وئوتئں ائوئرئائدئوئائر ںیم فینصت وہئںی ۔ئائن ائابئاسئت 

ئےس ہ ائدئائزئہ وخبئی اگلئا اجئاتئےہ ہ ٓائؑپ ئزئدئیگ ےک رہ دئوئر ںیم ٓائرضئت 

ؐ ئےک اعئق ائوئر ّدمئائح رئےہ ںیہئ۔ 93-1892ئء ئی فینصت ’ئٓائہن امکئائت 

ئائالئم‘ ئےہ وج رئوئائی زخئائن ی دلج اپئچ ںیم ےہئ۔ ائس ےک دئو ےّصح ںیہئ۔ 

ئائرئدئو ائوئر رئی ہصح ےہئ۔ ائس ںیم ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ےک اقمئم ےک 

ئابئرئے ںیم ٓائپ رئامئے ںیہ ہ:

’’ئوئہ ائٰیل ئدئرئہ اک وئر وج ائاسئن وک دئا ایگ ینعی ائاسئن اکئل وک وئہ المئک ںیم ںیہن اھت 

ئوجئم ںیم ںیہن اھت رمق ںیم ںیہن اھت ٓائاتئب ںیم یھب ںیہن اھت وئہ زئنی ےک دنمسئرئوئں 

ئائوئر دئرئائٔوئں ںیم یھب ںیہن اھتئ۔ وئہ لعل ائوئر ائوقئت ائوئر زئرمئد ائوئر ائامئس ائوئر ومئی 

ئںیم یھب ںیہن اھت رغئض وئہ یسک زیچ ائرئی ائوئر امئوئی ںیم ںیہن اھت رصئف ائاسئن ںیم 

ئاھت ینعی ائاسئن اکئل ںیم سج اک ائمت ائوئر ائلم ائوئر ائٰیل ئائوئر ائرئع رئد امئرئے دیس و 

ئومئٰی ئدیس ائائایئء ئدیس ائائایحئء ئدمحم یفطصم یلص ائہل ہی وئمل ںیہئ۔ وس وئہ وئر ائس ائاسئن 

ئوک دئا ایگئ۔‘‘

)ئٓائہن امکئائت ائالئم ہح 160ئ، ئرئوئائی زخئائن ی دلج5(

ئرھپ 1907ئء ئی ٓائپؑ ئی فینصت ’ئۃقی ائولئی‘ ئےہئ۔ ائس ںیم ٓائپ ےن رئامئا 

ئہ:

’’ئسپ ںیَم ہشیمہ بجعت ی اگئہ ےس دئاتھ وہئں ہ ہ رئی یب سج اک ائم دمحم ےہ 

)ئزہئائر زہئائر دئرئوئد ائوئر الئم ائس ر( ئہ سک اعئی رمئہب اک یب ےہئ۔ ائس ےک اعئی 

ئاقمئم اک ائاہ ئءئولعمئم ںیہن وہ ات ائوئر ائس ی اتئری دئی اک ائدئائزئہ رکئا ائاسئن اک اکئم 

ئںیہنئ۔ ائوسئس ہ اسیجئقح انئت اک ےہ ائس ےک رمئہب وک انئت ںیہن ایک ایگئ۔ 

ئوئہ وئدی وج دئای ےس مگ وہ یکچ یھت وئیہ ائک ولہپئائن ےہ وج دئوئابئرئہ ائس وک دئای ںیم 

ئائائ۔ ائس ےن دخئا ےس ائاہئی دئرئہ ر تب ی ائوئر ائاہئی دئرئہ ر ینب وئع ی 

ئدمئرئدئی ںیم ائس ی اجئن دگئائز وہئی ائس ےئل دخئائےن وج ائس ےک دئل ےک رئائز 

ئاک وئائف اھت ائس وک امتئم ائایئء ئائوئر امتئم ائّوئنی و ٓائرخئن ر تلیضف یشخب ائوئر ائس ی 

ئرمئائدئں ائس ی زئدئیگ ںیم ائس وک دئںئ۔ وئیہ ےہ وج رئہم رہ ائک ضیف اک ےہ 

ئائوئر وئہ صخش وج ری ائرقئائر ائائہ ائس ےک یسک تلیضف اک دئوئی رکئات ےہ وئہ ائاسئن ںیہن 

ئےہ ہک ذئرئتِّ ئاطئن ےہئ۔ ویکئہک رہ ائک تلیضف ی یجنک ائس وک دئی یئگ ےہ 

ئائوئر رہ ائک رعمئت اک زخئائہن ائس وک اطع ایک ایگ ےہئ۔ وج ائس ےک ذئرئہع ےس ںیہن 

ئاپئات وئہ رحمئوئم ائزئی ےہئ۔ م ایک زیچ ںیہ ائوئر امئرئی تقیقح ایک ےہئ۔ م اکئر تمعن 

ئوہئں ے ائر ائس ابئت اک ائرقئائر ہن رکئں ہ وئدی یقیقح م ےن ائی یب ےک ذئرئہع 

ئےس اپئی ائوئر زئدئہ دخئا ی انئت ںیمہ ائی اکئل یب ےک ذئرئہع ےس ائوئر ائس ےک 

ئوئر ےس یلم ائوئر دخئا ےک اکمئامئت ائوئر اخمئابئت اک رشئف یھب سج ےس م ُائس اک 

ئرہئہ دئےتھ ںیہ ِائی زئرئگ یب ےک ذئرئہع ےس ںیمہ رسیم ٓائا ےہئ۔ ائس ٓائاتئب 

ئدہئائت ی اعشئع دئوئپ ی رطئح م ر ڑپئی ےہ ائوئر ائی وئت ک م ونمئر رئہ 

ئےت ںیہ بج ک ہ م ائس ےک اقمئل ر ڑھکئے ںیہئ۔‘‘ 

)ئۃقی ائولئیئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 22ئہح119-118(

ئربئائنی ائدمئہ ہصح اہچئرئم ںیم رئامئے ںیہئ:ئ۔ 

’’ئائب ٓائامئن ےک ےچین طقف ائک یہ یب ائوئر ائک یہ اتکئب ےہ ینعی رضئت دمحم 

ئیفطصم یلص ائہل ہی وئمل وج ائٰیل ئو ائلضف ب ویبنئں ےس ائوئر ائمت و ائلم ب 

ئرئوسئولئں ےس ائوئر اخئمت ائائایئء ئائوئر ری ائانئس ںیہ نج ی ریپئوئی ےس دخئائے اعتئٰی 

ئاتلم ےہ ائوئر املظئی رئدئے ائےت ںیہ ائوئر ائی اہجئن ںیم یچس اجنئت ےک ٓائاثئر امنئائں 

ئوہئے ںیہ ائوئر رقئٓائن رشئف وج یچس ائوئر اکئل دہئائوتئں ائوئر اتئریئوئں ر لمتشم 

ئےہ سج ےک ذئرئہع ےس اقحئی ولعئم ائوئر اعمئرئف ائل وہئے ںیہ ائوئر رشبئی 

ئٓائولئدئویئں ےس دئل اپئک وہئات ےہ ائوئر ائاسئن لہج ائوئر تلفغ ائوئر اہبشئت ےک 

ئاجئوئں ےس اجنئت اپئرک قح ائنیق ےک اقمئم ک چنہپ اجئات ےہئ۔‘‘ )ئربئائنی ائدمئہ 

ئہصح اہچئرئم رئوئائی زخئائن دلج 1 ئہح 557-558 ئائہی دئر ائہی رب 3(

ئرھپ 1886ئء ئںیم ائین فینصت رئہ مشچِ ئٓائرئہ ںیم ٓائپ ٓائرضئت یلص ائہل ہی 

ئوئمل ےک اقمئم ےک ابئرئے ںیم رحتئر رئامئے ںیہ ہ:

’’ئرغئض وئی ائیہ ائک ائاس ٓائہن ےہ سج ںیم دخئائے اعتئٰی ئی افصئت امکئہی اک 

ئرہئہ بسح افصئی ابئن یب زنمئل ہی ےک رظن ٓائات ےہ‘‘ئ۔ ائوئر وئہ ہنیس ائوئر دئل 
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ئوج امتئم ائّوئنی و ٓائرخئن ےک ہنیس و دئل ےس رئائخ رت و اپئک رت و وصعمئم رت و رئوئن 

ئرت اھت وئہ ائی ائق رہھٹئا ہ ائس ر ائیس وئی ائزئل وہ ہ وج امتئم ائوئنی و ٓائرخئن ی 

ئوئویئں ےس ائوقئٰی ئو ائلم و ائرئع و ائمت وہئرک افصئت ائہیہ ےک دئالھکئےن ےک ےئل 

ئائک اہنئت اصئف ائوئر اشکئدئہ ائوئر وئعی ٓائہن وہ‘‘ئ۔ )ئرئہ مشچ ٓائرئہ رئوئائی 

ئزخئائن دلج 2 ئہح 71 ئائہی(

 ئرئوئائی زخئائن دلج 8 ’ئائامتئم ائۃج‘ ئںیم ٓائپ رئامئے ںیہ ہ:

’’ئوئہ ائاسئن وج ب ےس زئائدئہ اکئل ائوئر ائاسئن اکئل اھت ائوئر اکئل یب اھت ائوئر اکئل 

ئربئوتئں ےک اسئھ ٓائا سج ےس رئوئائی ثعب ائوئر رشح ی وئہ ےس دئای ی یلہپ 

ئایقئت ائرہ وہئی ائوئر ائک اعئم اک اعئم رمئا وہئا ائس ےک ٓائےن ےس زئدئہ وہ ایگ وئہ 

ئابمئرئک یب رضئت اخئمت ائائایئءئ، ئائامئم ائائایئءئ، ئمتخ ائرمئنیئ، ئرخف ائنییئ، ئانئب 

ئدمحم یفطصم یلص ائہل ہی وئمل ںیہئ۔ ائے ایپئرئے دخئا ائس ایپئرئے یب ر وئہ رئتم 

ئائوئر دئرئوئد جیھب وج ائدتئائِئ ئدئای ےس وُت ےن یسک ر ہن اجی وہئ۔ ائر ہ میظع ائاشئن یب 

ئدئای ںیم ہن ٓائات و رھپ سج دئر وھچئے وھچئے یب دئای ںیم ٓائے اسیج ہ وئس 

ئائوئر ائوئب ائوئر حیسم ن رمئم ائوئر المئی ائوئر يحیٰ ئائوئر ذئرکئا وئریئہ وئریئہ ائن ی اچسئی ر 

ئامئرئے اپئس وکئی یھب دئلی ںیہن یھت ائرئہ ب رقمئب ائوئر وئہی ائوئر دخئائاعتئٰی 

ئےک ایپئرئے ےھتئ۔ ہ ُائس یب اک ائاسئن ےہ ہ ہ ولئگ یھب دئای ںیم ےچس ےھجمس 

ئےئگئ۔ اَللُّٰھمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َو بَارِْک َعلَیِْہ َو اٰلِٖہ َو اَْصَحاِبٖہ اَْجَمِعیَْن 

َو اِٰخُر َدْعَوانَا اَِن الَْحْمُد لِلِّٰہ رَبِّ الَْعلَِمیَْنئ۔‘‘ 

)ئائامتئم ائۃجئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 8 ئہح308(

ئرھپ 1898ئء ئی ٓائپ ی فینصت ےہ ’ئاتکئب ائربئہئ‘ئ۔ ائس ںیم ٓائپ ائک ہگج 

ئرئامئے ںیہ:

’’ئامئرئے یبؐ ئےک اشئن ائوئر زجعمئائت دئو مسق ےک ںیہئ۔ ائک وئہ وج ٓائانئب ےک اہئھ 

ئےس ا ٓائپ ےک وقئل ا ٓائپ ےک لعف ا ٓائپ ی دئاع ےس وہظئر ںیم ٓائے ائوئر ائےس 

ئزجعمئائت امشئر ےک رئو ےس رقئب نیت زہئائر ےک ںیہئ۔ ائوئر دئوئرئے وئہ زجعمئائت ںیہ 

ئوج ٓائانئب ی ائتّ ےک ذئرئہع ےس ہشیمہ ائرہ وہئے رئےت ںیہ ائوئر ائےس اشئوئں 

ئی ائوھکئں ک وئت چنہپ یئگ ےہ ائوئر ائیس وکئی دئی یھب ںیہن ذگئرئی سج ںیم 

ئائےس اشئن وہظئر ںیم ہن ٓائے وہئںئ۔ انچئہچ ائس زئامئہن ںیم ائس اعئز ےک ذئرئہع 

ئےس دخئائاعتئٰی ئہ اشئن دئالھک رئاہ ےہئ۔ ائن امتئم اشئوئں ےس نج اک ہلسلس یسک زئامئہن 

ئںیم عطقنم ںیہن وہئاتئ۔ م انیقیئاجئےت ںیہ ہ دخئائاعتئٰی ئاک ب ےس ڑبئا یب ائوئر ب 

ئےس زئائدئہ ایپئرئا انئب دمحم یفطصم یلص ائہل ہی وئمل ےہ ویکئہک دئوئرئے ویبنئں ی 

یں ائک اتئرئیک ںیم ڑپئی وہئی ںیہ ائوئر رصئف ذگئہت ےصق ائوئر اہکئایئں ائن ےک  �
ت
ئُامّ�

ئاپئس ںیہ رگم ہ ُائتّ ہشیمہ دخئائاعتئٰی ئےس اتئزئہ اتبئزئہ اشئن اپئی ےہئ۔ ذٰہلئا ائس 

ئُائتّ ںیم ائرثک اعئرئف ائےس اپئے اجئے ںیہ ہ وج دخئائاعتئٰی ئر ائس دئرئہ اک نیقی 

ئرئےت ںیہ ہ وئا ائس وک دئےتھ ںیہئ۔ ائوئر دئوئرئی وقئومئں وک دخئائاعتئٰی ئی تبسن 

ئہ نیقی بیصن ںیہنئ۔ ذٰہلئا امئرئی رئوئح ےس ہ وئائیہ یتلکن ےہ ہ اچس ائوئر حي ذمئب 

ئرصئف ائالئم ےہئ۔ م ےن رضئت ٰیسیع ئہی ائالئم اک ھچک ںیہن دئاھئ۔ ائر رقئٓائن 

ئرشئف وئائیہ ہن دئات و امئرئے ےئل ائوئر رہ ائک ققحم ےک ےئل نکمم ہن اھت ہ ائن 

ئوک اچس یب اتھجمس ویکئہک بج یسک ذمئب ںیم رصئف ےصق ائوئر اہکئایئں رئہ اجئی ںیہ و 

ئائس ذمئب ےک ابئی ا دتقمئا ی اچسئی رصئف ائن وصقئں ر رظن رک ےک یقیقحت وطئر ر 

ئاثئت ںیہن وہ یتکسئ۔ وئہ ہ ہ دئاہ ربئس ےک ذگئہت ےصق ذکئب اکئیھب ائامئل رئےت 

ئںیہ ہک زئائدئہ رت ائامئل یہ وہئات ےہ ویکئہک دئای ںیم وھجئٹ زئائدئہ ےہئ۔ رھپ ویکئرک 

ئدئی نیقی ےس ائن وصقئں وک وئائاعئت ہحیحص امئن ایل اجئےئ۔ نک امئرئے یب یلص 

ئائہل ہی وئمل ےک زجعمئائت رصئف وصقئں ےک رئگ ںیم ںیہن ںیہ ہک م ٓائرضئت 

ئیلص ائہل ہی وئمل ی ریپئوئی رک ےک وخئد ائن اشئوئں وک اپئےتیل ںیہئ۔ ذٰہلئا اعمئہن ائوئر 

ئاشمئدہئہ ی ربئت ےس م قح ائنیق ک چنہپ اجئے ںیہئ۔ وس ائس اکئل ائوئر دقمئس یب 

ئی سک دئر ائن زئرئگ ےہ سج ی وبنئت ہشیمہ اطئوبئں وک اتئزئہ وبثئت دئالھکئی 

ئرئیت ےہئ۔ ائوئر م وتمئائرت اشئوئں ی ربئت ےس ائس امکئل ےس رمئائبت اعئہی ک چنہپ 

ئاجئے ںیہ ہ وئا دخئائاعتئٰی ئوک م ٓائوھئں ےس دئھک ےتیل ںیہئ۔ سپ ذمئب ائےس 

ئےتہک ںیہ ائوئر اچس یب ائس اک ائم ےہ سج ی اچسئی ی ہشیمہ اتئزئہ اہبئر رظن ٓائےئ۔ ضحم 

ئوصقئں ر نج ںیم زہئائرئوئں رطئح ی یمک یشیب اک ائاکمئن ےہ رھبئوئہ رکئان دنملقعئوئں 

ئاک اکئم ںیہن ےہئ۔ دئای ںیم دئاہ ولئگ دخئا انبئے ےئگئ۔ ائوئر دئاہ رئائےن ائاسئوئں 

ئےک ذئرئہع ےس رکئائام ی رک ےک امئےن اجئے ںیہئ۔ رگم ائل ابئت ہ ےہ ہ اچس رکئائامئی 
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ئوئیہ ےہ سج ی رکئائامئت اک دئرئا یھبک کشخ ہن وہئ۔ وس وئہ صخش امئرئے دیس و ومئٰی 

ئیب یلص ائہل ہی وئمل ںیہئ۔ دخئائاعتئٰی ئےن رہ ائک زئامئہن ںیم ائس اکئل ائوئر دقمئس ےک 

ئاشئن دئالھکئےن ےک ےئل یسک ہن یسک وک اجی ےہ ائوئر ائس زئامئہن ںیم حیسم ومئوئد ےک ائم 

ئےس ےھجم اجی ےہئ۔ دئوھ ٓائامئن ےس اشئن ائرہ وہ رئےہ ںیہ ائوئر رطئح رطئح ےک 

ئوخئائرئق وہظئر ںیم ٓا ئرئےہ ںیہ ائوئر رہ ائک قح اک اطئب امئرئے اپئس رئہ رک اشئوئں 

ئوک دئھک ات ےہ و وئہ اسیعئی وہ ا وہیئدئی ا ٓائرئہئ۔ ہ ب ربئاکئت امئرئے یب یلص 

ئائہل ہی وئمل ی ںیہئ۔‘‘ 

)ئاتکئب ائربئہئ۔ رئوئائی زخئائن دلج13ئہح 154ئات 157ئائہی(

ئرھپ اغئم حلص ںیم رئامئے ںیہ:

’ئوج ولئگ ائقح دخئا ےس ےب وخئف وہئرک امئرئے زئرئگ یب رضئت دمحم ٰےفطصم 

ملسو هيلع هللا ىلص وک ربئے ائافئظ ےس ائد رکئے ائوئر ٓائانئب ر ائاپئک ںیتمہت اگلئے ائوئر 

ئدبئزئابئی ےس ابئز ںیہن ٓائے ائن ےس م ویکئرک حلص رکئںئ۔ ںیم چس چس اتہک وہئں ہ 

ئم وشئرئہ زئنی ےک اسئوپئں ائوئر ایبئابئوئں ےک ڑیھبئوئں ےس حلص رکئےت ںیہئ، 

ئنک ائن ولئوئں ےس م حلص ںیہن رکئےت وج امئرئے ایپئرئے یب ر وج ںیمہ 

ئائین اجئن ائوئر امئں ابئپ ےس یھب ایپئرئا ےہ ائاپئک ےلمح رکئے ںیہئ۔ دخئا ںیمہ 

ئائالئم ر ومئت دئے م ائاسئاکئم رکئا ںیہن اچئےت سج ںیم ائامئن اجئات رئےہئ۔ ‘ 

)ئاغئم حلص ہح 30(

ئرھپ 1902ئء ئی ائین فینصت ’ئیتشک وئح‘ ئںیم ٓائپ رئامئے ںیہ:

’’ئوئع ائاسئن ےک ےئل رئوئے زئنی ر ائب وکئی اتکئب ںیہن رگم رقئٓائنئ۔ ائوئر امتئم 

ئٓائدئم زئائدئوئں ےک ےئل ائب وکئی رئوسئل ائوئر عیفش ںیہن رگم دمحم یفطصم ؐ ئوس مت وکئش 

ئرکئو ہ یچس تب ائس اجئہ و الجئل ےک یب ےک اسئھ رئوھک ائوئر ائس ےک ری وک ائس 

ئر یسک وئع ی ڑبئائی ت دئو ات ٓائامئن ر مت اجنئت ائہت ےھکل اجئٔوئ۔ ائوئر ائد رئوھک ہ 

ئاجنئت وئہ زیچ ںیہن وج رمئےن ےک دعب ائرہ وہئیگ ہک یقیقح اجنئت وئہ ےہ ہ ائی دئای 

ئںیم ائین رئوئین دئالھکئی ےہئ۔ اجنئت ائہت وکئن ےہئ؟ ئوئہ وج نیقی رئات ےہ وج دخئا 

ئچس ےہ ائوئر دمحمؐ  ئائس ںیم ائوئر امتئم ولخمئق ںیم دئرئایئی عیفش ےہ ائوئر ٓائامئن ےک ےچین 

ئہن ائس ےک م رمئہب وکئی ائوئر رئوسئل ےہ ائوئر ہن رقئٓائن ےک م رئہب وکئی ائوئر اتکئب 

ئےہئ۔ ائوئر یسک ےک ےئل دخئا ےن ہن اچئاہ ہ وئہ ہشیمہ زئدئہ رئےہ رگم ہ ربئزئدئہ یب 

ئہشیمہ ےک ےئل زئدئہ ےہ‘‘ئ۔ 

)ئیتشک وئحئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 19ئہح14-13(

ئغیلبت رئاسئت ںیم رئامئے ںیہ:

’’ئائر یسک یب ی تلیضف ائس ےک ُائن اکئومئں ےس اثئت وہئیتکس ےہ نج ےس ینب 

ئوئع ی یچس دمئرئدئی ب ویبنئں ےس ڑبئھ رک ائرہ وہ و ائے ب ولئو! ئُائوھ 

ئائوئر وئائیہ دئو ہ ائس تفص ںیم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ی دئای ںیم وکئی ریظن ںیہن ... ئائدئے 

ئولخمئق رئوتئں ےن ائس زئرئگ رئوسئلؐ  ئوک انئت ںیہن ایک سج ےن زہئائرئوئں 

ئومنئےن یچس دمئرئدئی ےک دئالھکئےئ۔ نک ائب ںیم دئاتھ وہئں ہ وئہ وئت چنہپ 

ئایگ ےہئ۔ ہ ہ اپئک رئوسئلؐ ئانئت ایک اجئے اچئوہ و ریمئی ابئت ھکل رئوھکئ۔ئ۔ 

ئ۔ ائے ےننس وئائول! ئونس! ئائوئر وسئےن وئائول! ئوسئو ائوئر ائد رئوھک ہ قح ائرہ وہئاگ ائوئر 

ئوئہ وج اچس وئر ےہ ےکمچ اگئ۔ ‘‘

)ئغیلبت رئاسئت دلج مشش ہح 10,11(

ئرھپ 1905ئء ئی ائین فینصت ’ئربئائنی ائدمئہ‘ ئدلج مجنپ ںیم ٓائپ رئامئے ںیہ 

ئہ:’’ئزہئائر زہئائر رک ائس دخئائوئد رکئم اک ےہ سج ےن ائاس ذمئب ںیمہ اطع رئامئا 

ئوج دخئائدئائی ائوئر دخئا رتئی اک ائک ائاس ذئرئہع ےہ سج ی ریظن یھبک ائوئر یسک زئامئہن ںیم 

ئںیہن اپئی یئگئ۔ ائوئر زہئائرئاہئدئرئوئدئائس یب وصعمئم ر سج ےک وئہل ےس م ائس 

ئاپئک ذمئب ںیم دئائل وہئےئ۔ ائوئر زہئائرئاہ رئںیت یب رکئمؐ ئےک ائاحصئب ر وہئں 

ئوہئں ےن ائےن وخئوئں ےس ِائس ابئغ ی ٓائب اپئی ی‘‘

)ئربئائنی ائدمئہ ہصح مجنپئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 21ئہح25(

ئرھپ ’ئۃقی ائولئی‘ ئںیم یہ ٓائپ رئامئے ںیہ ہ:

’’ئائب ائس امتئم ایبئن ےس امئرئی رغئض ہ ےہ ہ ائہل اعتئٰی ئےن ائان یسک ےک اسئھ 

ئایپئر رکئا ائس ابئت ےس رشمئوئط ایک ےہ ہ ائاس صخش ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ی 

ئریپئوئی رکئےئ۔ انچئہچ ریمئا ہ ذئائی رجتئہ ےہ ہ ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ی 

ئےچس دئل ےس ریپئوئی رکئا ائوئر ٓائپ ےس تب رئان ائاجنئم اکئر ائاسئن وک دخئا اک ایپئرئا 

ئانب دئات ےہئ۔ ائس رطئح ر ہ وخئد ائس ےک دئل ںیم تب ائیہ ی ائک وسئزئش دیپئا 
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ئرک دئات ےہئ۔ بت ائاس صخش رہ ائک زیچ ےس دئل ربئدئائہت وہ رک دخئا ی رطئف 

ئکھ اجئات ےہ ائوئر ائس اک ائس و وشئق رصئف دخئا اعتئٰی ئےس ابئی رئہ اجئات ےہ بت 

ئتب ائیہ ی ائک اخئص یلجت ائس ر ڑپئی ےہ ائوئر ائس وک ائک وپئرئا رئگ قشع ائوئر 

ئتب اک دئے رک وقئی ذجئہ ےک اسئھ ائین رطئف چنیھک یتیل ےہئ۔ بت ذجئابئت 

ئاسفنئہی ر وئہ اغئب ٓائاجئات ےہ ائوئر ائس ی اتئدی ائوئر رصنئت ںیم رہ ائک ولہپ ےس 

ئدخئا اعتئٰی ئےک اخئرئق اعئدئت ائاعئل اشئوئں ےک رئگ ںیم ائرہ وہئے ںیہئ۔‘‘

)ئۃقی ائولئیئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 22ئص68-67(

ئرھپ ’ئۃقی ائولئی‘ ئںیم یہ ٓائپ رئامئے ںیہ:

’’ئوس ںیَم ےن ضحم دخئا ےک لضف ےس ہن ائےن یسک رنہ ےس ائس تمعن ےس اکئل 

ئہصح اپئا ےہ وج ھجم ےس ےلہپ ویبنئں ائوئر رئوسئولئں ائوئر دخئا ےک ربئزئدئوئں وک دئی 

ئیئگ یھتئ۔ ائوئر ریمئے ےئل ائس تمعن اک اپئا نکمم ہن اھت ائر ںیَم ائےن دّ و ومئٰی ئرخف 

ئائائایئء ئائوئر ری ائولئرئٰی ئرضئت دمحم یفطصم یلص ائہل ہی وئمل ےک رئائوہئں ی ریپئوئی 

ئہن رکئاتئ۔ وس ںیم ےن وج ھچک اپئائ۔ ائس ریپئوئی ےس اپئا ائوئر ںیم ائےن ےچس ائوئر اکئل 

ئملع ےس اجئات وہئں ہ وکئی ائاسئن زجب ریپئوئی ائس یب یلص ائہل ہی وئمل ےک دخئا ک 

ئںیہن چنہپ ات ائوئر ہن رعمئت اکئہل اک ہصح اپ ات ےہئ۔ ائوئر ںیم ائس ہگج ہ یھب 

ئالتبئات وہئں ہ وئہ ایک زیچ ےہ ہ یچس ائوئر اکئل ریپئوئی ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ےک 

ئدعب ب ابئوئں ےس ےلہپ دئل ںیم دیپئا وہئی ےہئ۔ وس ائد رئےہ ہ وئہ بلقِ ئمی 

ئےہ ینعی دئل ےس دئای ی تب لکن اجئی ےہ ائوئر دئل ائک ائدبئی ائوئر ائزئوئائل ذلئت 

ئاک اطئب وہ اجئات ےہئ۔ رھپ دعب ائس ےک ائک مصفّیٰ ئائوئر اکئل تب ائیہ اببئث 

ئائس بلقِ ئمی ےک ائل وہئی ےہ ائوئر ہ ب ںیتمعن ٓائرضئت یلص ائہل ہی 

ئوئمل ی ریپئوئی ےس وطبئر وئرئائت یتلم ںیہئ۔ اسیج ہ ائہل اعتئی وخئد رئامئات ےہئ۔ قُْل 

اِْن کُْنتُْم تُِحبُّْوَن اللَّٰہ فَاتَِّبُعْونِْی یُْحِببُْکُم اللّٰہ )آل عمران: 32( 

ئینعی ائن وک ہہک دئے ہ ائر مت دخئا ےس تب رکئے وہ و ٓائٔو ئریمئی ریپئوئی رکئو ات 

ئدخئا یھب مت ےس تب رکئےئ۔‘‘ 

)ئۃقی ائولئیئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 22 ئہح65-64(

ئرھپ 1908ئء ئی ائین فینصت ’ئہم رعمئت‘ ئںیم ٓائپ رئامئے ںیہ ہ:

ائوئر ٓائے یھب وہئں ے  ئائےس اپئک رطئت زئرئے ںیہ  ’’ئدئای ںیم رکئوئڑئاہ  

ئنک م ےن ب ےس رتہب ائوئر ب ےس ائٰیل ئائوئر ب ےس وخئب رت ائس رمئد 

ئدخئا وک اپئا ےہ سج اکئائم ےہ دمحم یلص ائہل ہی و ٓائہ وئملئ۔ اِنَّ اللَّٰہ َوَملِٰٓئَکتَٗہ 

۔ یٰٓاَیَُّھاالَِّذیَْن اَٰمُنْوا َصلُّْوا َعلَیِْہ َوَسلُِّمْوا تَْسلِیْاًم  یَُصلُّْوَن َعلَی النَِّبیِّ

)الحزاب: 57( ئائن وقئومئں ےک زئرئوئں اک ذئرک و اجئےن دئو نج اک ائل رقئٓائن 

ئرشئف ںیم لیصفت ےس ایبئن ںیہن ایک ایگ رصئف م ائن ویبنئں ی تبسن ائین 

ئرئائے ائرہ رکئے ںیہ نج اکئذئرک رقئٓائن رشئف ںیم ےہئ۔ ےسیج رضئت ومئٰی 

ئرضئت دئائٔوئد رضئت ٰیسیع ئمہی ائالئم ائوئر دئوئرئے ائایئء ئوس م دخئا ی مسق اھئرک 

ئےتہک ںیہ ہ ائر ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل دئای ںیم ہن ٓائے ائوئر رقئٓائن رشئف 

ئائزئل ہن وہئات ائوئر وئہ ربئاکئت م مشچب وخئدئہن دئےتھ وج م ےن دئھک ےئل و ائن امتئم 

ئذگئہت ائایئء ئاک دئق م ر ہبتشم رئہ اجئات ویکئہک رصئف وصقئں ےس وکئی تقیقح 

ئائل ںیہن وہئیتکس ائوئر نکمم ےہ ہ وئہ ےصق حي ہن وہئں ائوئر نکمم ےہ ہ و ہ امتئم 

ئزجعمئائت وج ُائن ی رطئف وسنمئب ےئ ےئگ ںیہ وئہ ب ابمئاغئت وہئں ویکئہک 

ئائب ائن اک ائم و اشئن ںیہن ہک ائن زئہت اتکئوئں ےس و دخئا اک ہتپ یھب ںیہن اتگل 

ئائوئر ًانیقیئھجمس ںیہن ےت ہ دخئا یھب ائاسئن ےس م الک م وہئات ےہ نک ٓائرضئت 

ئیلص ائہل ہی وئمل ےک وہظئر ےس ہ ب ےصق تقیقح ےک رئگ ںیم ٓائےئگئ۔ ائب 

ئم ہن ائل ےک وطئر ر ہک ائل ےک وطئر ر ائس ابئت وک وخئب ےتھجمس ںیہ ہ اکمئہم 

ئائہیہ ایک زیچ وہئات ےہ ائوئر دخئا ےک اشئن سک رطئح ائرہ وہئے ںیہ ائوئر سک رطئح 

ئدئاعئںی وبقئل وہ اجئی ںیہ ائوئر ہ ب ھچک م ےن ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ی 

ئریپئوئی ےس اپئا ائوئر وج ھچک قّص�وئں ےک وطئر ر ری وقئںیم ایبئن رکئی ںیہ وئہ ب 

ئھچک م ےن دئھک ایلئ۔ سپ م ےن ائک ائےس یب اک دئائن ڑکپئا ےہ وج دخئا امن ےہئ۔ 

ئیسک ےن ہ رعش تہب یہ ائاھچ اہک ےہ:

دئوئرئا رہ  ابئدئائہ  ئرئی  ئدمحمؐ 

دئرئابئی ی  دئر  ےک  سج  دئس  رئوئح  ےہ  ئرکئے 

وہئں اتہک  ہپ  وکئں  ہہک  ںیہن  و  دخئا  ئائےس 

دخئائدئائی ےہ  ںیم  دئائی  رمئہب  ی  ائس  ئہ 
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ئم سک زئابئن ےس دخئا اک رکئرکئں سج ےن ائےس یب ی ریپئوئی ںیمہ بیصن 

ئی وج دیئوئں ی ائرئوئائح ےک ےئل ٓائاتئب ےہ ےسیج ائاسئم ےک ےئل وسئرئجئ۔ وئہ 

ئائدئریئے ےک وئت ائرہ وہئا ائوئر دئای وک ائین رئوئین ےس رئوئن رکئدئائ۔ وئہ ہن اکھتئہن 

ئامئدئہ وہئا بج ک ہ رئب ےک امتئم ہصح وک رشئک ےس اپئک ہن رکئدئائ۔ وئہ ائین 

ئاچسئی ی ٓائپ دئلی ےہ ویکئہک ائس اک وئر رہ ائک زئامئہن ںیم ومئوجئد ےہ ائوئر ائس 

ئی یچس ریپئوئی ائاسئن وک وئں اپئک رکئی ےہ ہ اسیج ائک اصئف ائوئر افشئف دئرئا 

ئاک اپئی ےلیم ڑپکئے وکئ۔ وکئن دئق دئل ےس امئرئے اپئس ٓائا سج ےن ائس وئر 

ئاک اشمئدہئہ ہن ایک ائوئر سک ےن تح تی ےس ائس دئرئوئائزئہ وک اٹھکٹھک ا وج ائس ےک 

ئےئل وھکئا ہن ایگ نک ائوسئس ہ ائرثک ائاسئوئں ی یہ اعئدئت ےہ ہ وئہ یلفس زئدئیگ وک 

ئدن رک ےتیل ںیہ ائوئر ںیہن اچئےت ہ وئر ائن ےک ائدئر دئائل وہئ۔‘‘

)ئہم رعمئتئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 23 ئہح 301ئات 303(

ئرھپ ’ئہم رعمئت‘ ئںیم یہ ٓائپ رئامئے ںیہ ہ:

’’ئائب وسئانچ اچئےئ ہ ایک ہ زئتئ، ئایک ہ وشئتئ، ئایک ہ ائابئلئ، ئایک ہ الجئلئ، 

ئایک ہ زہئائرئوئں اشئن ٓائامئیئ، ئایک ہ زہئائرئوئں ربئاکئت رئاّئی وھجئے وک یھب ل 

ئیتکس ںیہئ۔ ںیمہ ڑبئا رخف ےہ ہ سج یب ہی ائالئم اک م ےن دئائن ڑکپئا ےہ دخئا 

ئاک ائس ر ڑبئا یہ لضف ےہئ۔ وئہ دخئا و ںیہن رگم ائس ےک ذئرئہع ےس م ےن دخئا 

ئوک دئھک ایل ےہئ۔ ائس اک ذمئب وج ںیمہ الم ےہ دخئا ی اطئوتئں اک ٓائہن ےہئ۔ 

ئائر ائالئم ہن وہئات و ائس زئامئہن ںیم ائس ابئت اک انھجمس احمئل اھتئہ وبنئت ایک زیچ 

ئےہ ائوئر ایک زجعمئائت یھب انکممئت ںیم ےس ںیہ ائوئر ایک وئہ ائوئن دئرئت ںیم 

ئدئائل ںیہئ۔ ائس دقعئے وک ُائی یب ےک دئائیم ضیف ےن لح ایک ائوئر ائی ےک 

ئلیفط ےس ائب م دئوئرئی وقئومئں ی رطئح رصئف ہصق و ںیہن ںیہ ہک دخئا 

ئاک و ر ائوئر دخئا ی ٓائامئی رصنئت امئرئے ائل ائل ےہئ۔ م ایک زیچ ںیہ وج 

ئائس رک وک ائدئا رک ںیکس ہ وئہ دخئا وج دئوئرئوئں ر یفخم ےہ ائوئر وئہ وپئدیئہ اطئت وج 

ئدئوئرئوئں ےس اہنئں دئر اہنئں ےہئ۔ وئہ ذئوئائالئل دخئا ضحم ائس یب رکئم ےک 

ئذئرئہع ےس م ر ائرہ وہئایگئ۔‘‘

)ئہم رعمئتئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 23 ئہح 381(

ئسپ ہ اقمئم ٓائپ ہی ائالئم رضئت دمحم یلص ائہل ہی وئمل  ئاک ایبئن رئام رئےہ ںیہ 

ئائوئر ہ وج ٓائپ ر ائزئائم ےہ ہ ٓائپ وعنئذ ابئہل دئوئرئے املسمئوئں وک املسمئن ںیہن 

ئےتھجمسئ۔ و ٓائپ رئام رئےہ ںیہ ہ رصئف ائدمئی ںیہن ہک امتئم دئای ےک املسمئن 

ئوج ںیہ وئہ ٓائپ ی الغئی ںیم رخف وسحمئس رکئے ںیہئ۔ سپ ہ اقمئم و رمئہب ےہ 

ئٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل اک وج رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےن اھجمس ائوئر دئای 

ئوک اتبئا ائوئر ائےن امئےن وئائولئں وک ائس اک ائدئرئائک اطع رئامئائ۔ 

ئائر م رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم وک امئےن وئائےل ہن وہئے و ٓائرضئت 

ئیلص ائہل ہی وئمل ےک نس ائوئر تلیضف ائوئر ائرئع اقمئم ی رہگئائی وک م یھبک ہن 

ئاجئن ےتئ۔ 

ئائہل اعتئٰی ئےس دئاع ےہ ہ وئہ ائن افئد رئوتئں ےک لگنچ ےس ُائتّ ہملسم وک 

ئاچبئے ائوئر ہ ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ےک اعئق اصئدئق وک امئےن وئائےل 

ئوہئں ائوئر یہ ائک رطئہق ےہ ائوئر یہ ائک ذئرئہع ےہ وج ُائتِّ ئہملسم ی 

ئتمظع وک دئوئابئرئہ ائم رک ات ےہئ۔

 ئائہل اعتئٰی ئںیمہ یھب رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ی بتک و ائرئائدئائت ڑپئےن 

ئائوئر ائںیہن ےنھجمس ی وئقی اطع رئامئےئ۔ ٓائنی

ززز
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1857ئء ئںیم وج گنج ڑئی یئگئ، ئُائس ںیم املسمئوئں وک تسکش اک ہنم دئانھ ڑپئائ، 

ئہیل ابئدئائہ اہبئدئر ائہ رفظ وک رئاتئر رک ےک رئوگئن )ئربئام( ئجیھب دئا ایگئ، ئائوئر ائرگئز 

ئائل ہعلق ر ائض وہ رک دنہئوئاتئن ر رمکحئائی رکئےن ےگلئ۔ وکحئیت اظنئم وک مکحتسم 

ئرکئےن ےک اسئھ اسئھ ُائن ی ہ وکئش یھت ہ دنہئوئاتئن ی لمکم ٓائابئدئیئ، ئا م 

ئائز م ائرثکئت وک اسیعئی انب ایل اجئےئ، ئائوئر ائس دصقم ےک وصحئل ےک ےئل ائوہئں 

ئےن وئہ ب ھچک ایک وج ُائن ےک سب ںیم اھتئ۔ زہئائرئوئں ی دعتئائد ںیم بتکئ،ئائوئر 

ئائوھکئں ی دعتئائد ںیم ائاہئرئائت میسقت ےئ ےئگئ، ئنج ےک ذئرئہع اسیعئتی ی 

ئغیلبت ی اجئی یھتئ، ئاسیعئویئں ےک زنئدئک اسیعئتی ی غیلبت ی رئائہ ںیم ب 

ئےس ڑبئی رئوئاکئوئٹ ’’ئائالئم‘‘ ئاھتئ، ئانچئہچ ائوہئں ےن املسمئوئں وک ائالئم ےس 

ئدبئن رکئےن ےک ےئل ائالئم ائوئر ابئی ائالئم ملسو هيلع هللا ىلص ر ائرتئائائت ی اغلیئر رک 

ئدئیئ۔ ائوئر ائوہئں ےن وج یھب ائرتئائائت ائع ےئ وئہ املسمئوئں ی اتکئوئں ںیم 

ئذمئوکئر وکشمئک ائوئر مہبم رئوئائائت ی انب ر ےئئ، ئابئں وئہ املسمئن ائرتئائائت ےک 

ئوجئائابئت دئےن ےس ائرص وئاعئز ےھتئ۔

ئدئوئرئا رحئہ وج اسیعئی رنشمئی ائوئر اپئدئرئوئں ےن ائایئر ایک وئہ ہ اھت ہ املسمئوئں وک 

ئےتہک اہئرئا ہ دیقعئہ ےہ ہ رضئت ىسىعؑ ئٓائامئن ر زئدئہ ومئوجئد ںیہئ، ئائوئر ٓائرخئی 

ئزئامئہن ںیم ائزئل وہئں ےئ، ئبج مت ُائن ےک زنئوئل ےک دعب ائن ر ائامئن ائٔوئےئ، 

ئو انمئب ہ ےہ ہ ائیھب ائامئن ےل ٓائٔوئ، ئات ُائن ی وخئونئدئی ائل رک وکئ۔

ئاملسمئوئں ےک اپئس ائس ائرتئائض اک یھب وکئی وجئائب ہن اھتئ۔ املسمئن اسیعئی 

ئرنشمئوئں ےک ائرتئائائت ےک اسئےن ےب سب وہ رک اسیعئتی ی رطئف امئل 

ئائوئر املسمئوئں ی ائک تہب ڑبئی دعتئائد اسیعئی ن یئگئ۔ ڑبئے  ئوہئےن ےگلئ، 

ئڑبئے املعئء ئاسیعئی ن ےئگئ۔ نج ںیم دبع ائہل ٓائمھ ائوئر امئد ائدئن وئریئہ ےک ائم 

ئوہشمئر ںیہئ۔ ُائس وئت ےک ائرگئز وئزئر ائمظ ےن ائک ومئہع ر ائالئن ایک ہ:

’’ئںیم اتھجمس وہئں ہ م ب ائےن دصقم ںیم دحتم ںیہئ۔ ہ امئرئا رئض یہ ںیہن ہک 

ئوخئد امئرئا افئد یھب ائس ائرم ےس وئائہت ےہ ہ م اسیعئتی ی غیلبت وک اہجئں ک یھب 

ئوہ ےک رئوئغ دئں ائوئر دنہئوئاتئن ےک وکئےن وکئےن ںیم ائس وک الی دئںئ۔‘‘ 

)the mission by R. Clark, 1904, p234, London(

ئائک رطئف اسیعئویئں ی اغلیئر یھت و دئوئرئی رطئف ربئوم امئج ائوئر ٓائرئہ امئج 

ئےن ائالئم وک ائےن ائرتئائائت اک اشئہن انبئا وہئا اھت ائوئر ائالئم ُائس یتشک ی رطئح 

ئاھت وج ونھبئر ںیم یسنھپ وہئی وہئ۔ 

زئامئےن ںیم  ئُائس  ائرتئائف رک ےک ےھتئ،  ائوئر تسکش اک  ائین اپسپئی  ئاملسمئن 

ئاملسمئوئں ےک وہشمئر ائر ائاطلئف نیسح ائی 1879 ئںیم ہ ائالئن رک رئےہ 

ئےھت ہ:

ابئی ائالئم  ہن  ابئی  دئن  ئرئاہ 

ابئی ائم  ایگ  رئہ  اک  ائالئم  ئِائک 

ئرھپ ’’ئائالئم‘‘ ئوک ائک ابئغ ےس ہیبشت دئےت وہئے ےتھکل ںیہ ہ:

رئائر ُائڑئا  اگ  دئےھ  ابئغ  ِائک  ئرھپ 

ربئائرب وُس  رہ  ےہ  ائڑئی  اخئک  ئاہجئں 

ئربئائنی ائدمئہ ی ائائت ےک ذئرئہع غیلبت ائالئم:

ئبج املسمئوئں ائوئر ائالئم ی ائیس ائزئک ائت وہ یئگ و ائہل اعتئٰی ئےن رضئت 

ئرمئزئا الغئم ائدم ائدئائی ہی ائالئم )1835-1908( ئوک غیلبت ائالئم ائوئر ائیک 

ئائائت ےک ےئل اجیئ۔ ذئو ائرقئنی زئامئہن ےن ریتئوئں دئی رجہئی ےک ٓائرخ 

ئائوئر وئدئوئں دئی رجہئی ےک رشئوئع ںیم ربئائنی ائدمئہ ےک اچئر ےصح فینصت 

محمد شیف کوثر استاد جامعہ احمدیہ قادیان 

ئرضئت ائدئس حیسم ومئوئدؑ ئی افینصتئت 
ئائوئر غیلبت ائالئم
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ئرئامئے نج ںیم اخمئنی ائالئم ےک ائرتئائائت ےک وجئائابئت دئےئئ۔ ٓائؑپ 

ئےن ربئائنی ائدمئہ ںیم رقئٓائن دیجم اک ائہل ی اتکئب وہئا ائوئر ائس اک ےب ریظن وہئا 

ئاثئت ایک ائوئر ائی رطئح دیسئا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ی وبنئت وک ائائل رتئدئد دئائل ےک 

ئذئرئہع ےس اثئت ایک زین ٓائؑپ ئےن رحتئر رئامئا ہ:

’’ئںیم وج فنصم ائس اتکئب ربئائنی ائدمئہ اک وہئں ہ ائاہئر ائینؔ ئرطئف ےس 

ئوئدئہ ائاعئم دئس زہئائر رئوئہی اقمبئہل عیمج ائرئابئِب ئذمئب ائوئر تلم ےک وج اقحئتی 

بّہتا  �ُ�
لل
ئرئائن دیجم ائوئر وبنئت رضئت دمحمؔ ئیفطصم یلص ائہل ہی وئمل ےس رکنم ںیہ ائامتئًا 

ئائع رکئےک ائرقئائر حي ائوئی ائوئر دہع اجئز رشئی رکئات وہئں ہ ائر وکئی اصئبؔ 

ئرکنمئن ںیم ےس اشمئرئت ائین اتکئب ی رئائن دیجم ےس ُائن ب ربئائنی ائوئر 

ئدئائل ںیم وج مؔ ئےن دئرئابئرئہ تیقح رئائن دیجم ائوئر دئِق ئرئاسئت رضئت اخئمت 

ئائائایئء ئیلص ائہل ہی وئمل ُائی اتکئب دقمئس ےس ائذ رکؔئےک رحتئرئںی ںیہ ائین 

ئائاہئی اتکئب ںیم ےس اثئت رکئےک دئالھکئوئے ا ائر دعتئائد ںیم ائن ےک ربئائرب شیپ 

ئہن رکئےک و فصنؔ ئِائن ےس ا ثلث ائن ےس ا رئع ائن ےس ا سمخ ائن ےس اکئل 

بکلی شیپ رکئےن ےس اعئز وہ و امئرئے یہؔ ئدئائل وک ربئوئائر  ئرک شیپ رکئے ا ائر �

ئوئڑ دئے و ائن ب وئرئوئں ںیم رشبئہک نیت فصنم وبقمئۂ ئرئنیقی ابئائافتئق 

ئہ رئائے ائرہئرک دئںئہؔ ئائافئء ئرشئط ہ اچئےئ اھت وہظئر ںیم ٓائایگ ںیم رہتشم ائےس 

ئبی وک الب  عذرے وحیلتے ائین اجئدیئائد یتمیق دئس زہئائر رئوئہی ر ضبق و دئل 

ئدئے دئوئں اگئ۔ ‘‘)ئرئوئائی زخئائنئ، ئدلج رب 1ئ، ئربئائنی ائدمئہ ہصح ائوئل ہح 28(

ئائالئم ی غیلبت ےک احلئظ ےس ہ اتکئب دئم ائاثئل یھتئ۔ ائوئر ائس اک ائرتئائف ائل 

ئدحئث ےک اعئم ومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی ےن دئرئج ذئل ائافئظ ںیم ایک: 

’’ئامئرئی رئائے ںیم ہ اتکئب ائس زئامئہن ںیم ائوئر ومئوجئدئہ ائائت ی رظن ےس ائیس 

ئاتکئب ےہ سج ی ریظن ٓائج ک ائالئم ںیم اتئفی ںیہن وہئی‘‘ 

)ئائائت ائہن دلج 6ئ، ئہح رب 7(

ئرقئٓائن رکئم ی وسئرئت فہک ںیم ذئرک ےہ ہ ذئو ائرقئنی ےن ائوجئج امئوجئج 

ئےک ونتفئں ےس ےنچب ےک ےئل ائک ’ئد‘ ئینعی دئوئائر انبئی یھتئ۔ وئہ امئدئی دئوئائر 

ئو زئائدئہ دئر ائم ںیہن رئہ یک رگم رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ی انبئی وہئی ہ د 

ئائب ک ائم ےہ ائوئر ائم رئےہ یگ ائوئر وکئی ائس ی ریظن ہن ا ےک اگئ۔ غیلبت ائالئم 

ئائوئر ائیک ائائت ےک ےئل ہ ائک زئربئدئت اتکئب ےہ سج ےک ذئرئہع ےس 

ئرہ زئامئہن ںیم غیلبت ائالئم وہئی یلچ اجئے یگئ۔

ئائالئی ائوئل ی الفئیف ےک ذئرئہع غیلبت ائالئم:

ئدئوئرئی ائم فینصت سج ےن غیلبت ائالئم ائوئر ائائت ائالئم ےک ےلسلس ںیم 

ئائم رکئدئائر ائدئا ایک وئہ ائالئی ائوئل ی الفئیف ےہئ۔ ائس اتکئب ںیم رضئت حیسم 

ئومئوئد ہی ائالئم ےن اپئچ وسئائائت ر لمتشم ائک اطخئب رحتئر رئامئائائہل اعتئٰی 

ئےن حیسم ومئوئد ہی ائالئم وک لبق ائزئں ہ وخئربئی دئی یھت ہ ٓائپ اک ومضمئن امتئم 

ئاضئنی ےس ابئا رئےہ اگئ۔ئانچئہچ رضئت ومئائا دبع ائرکئم اصئب ایسئوکئی 

ئرئی ائہل ہنع ےن 27ئائوئر 29 ئدئرب 1896ئء ئوک ہسلج ذمئائب اعئم ائوہئر ںیم 

ئڑپئھ رک انسئائ، ئائیہ اپئچ وسئائولئں ےک وجئائابئت دئوئرئے ذمئائب ےک امنئدنئاگئن 

ئےن یھب دئےئ رگم ب ےن ہ میلست ایک ہ رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم اک ومضمئن 

ئامتئم ذمئائب ےک امنئدنئاگئن ےس ائیل وئابئا رئاہئ۔ ائس وئت دنہئوئاتئن ےک رقئاب 

ئامتئم ائرئدئو ائوئرئا رگئزئی ائابئرئائت ےن ائرقئائر ایک ہ رضئت رمئزئا الغئم ائدم اصئب 

)ئہی ائالئم( ئاک ومضمئن ب اضئنی ر وئتی ےل ایگ ائوئر ائس ےک ذئرئہع 

ئےس رہ ےقبط ںیم ائالئم اک اغئم اچنہپئ۔

ئغیلبت ائالئم ذبئرئہع فینصت فیطل حیسم دنہئوئاتئن ںیم:

 ئائالئم ی غیلبت ائوئر ائیک ائائت ںیم ائم رکئدئائر ائدئا ایک رضئت حیسم ومئوئدؑ ئی اتکئب 

’’ئحیسم دنہئوئاتئن ںیم‘‘ ئوضحئر ہی ائالئم ےن ائہل اعتئٰی ئےس ائاہئم اپئرک ہ ائالئن 

ئرئامئا ہ ٰیسیع ئہی ائالئم رہئز ٓائامئن ر ںیہن ےئگ ہک زئنی ر یہ وئت وہئےئ، 

ئوضحئرؑ ئےن ومئوجئدئہ ائائلی ےس ہ اثئت ایک ہ رضئت ىسىعؑ ئوک بیلص ر ڑچئائا 

ئایگ نک ومئت بیلص ر وئائع ںیہن وہئی ائوئر وئہ وہیئد ےک اہئوھتئں ےس اتئے 

ئےئگئ۔ ائوئر رھپ ینب ائرئائلى ےک ابئل ی التئش ںیم ائمئ، ئرئائقئ، ئائرئائن وہئے 

ئوہئے ریمشک ےچنہپ ائوئر ینب ائرئائلى وک اغئم اچنہپئےن ےک دعب وئاہئں وئت وہئے 

ئائوئر ریمشک ےک وہشمئر رہش رئرگ ےک ہلحم اخئایئر ںیم ائب ک ائیک ربق ومئوجئد ےہئ۔ 

ائوئر  ائدئا ایک  ئرضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ی ائس قیقحت ےن رسک بیلص اک قح 

ئاسیعئویئں ی غیلبت ائیک وئہ ےس اتمٔئرث وہئی ائوئر وئں انہک یھب ےب اج ہن وہئاگ ہ ائس 

ئفینصت ےن اسیعئی اقئد ی رمک وئڑ ےک رئھ دئیئ۔ دعب ائزئائں ائس اتکئب اک ائوئر 
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ئتہب ی زئابئوئں ںیم رتئہم وہئا یکسج وئہ ےس املسمئوئں ائوئر اسیعئویئں ےک ائس 

ئدیقعئہ ی رتئدئد وہئی ہ ٰیسیع ئہی ائالئم ہن و زئدئہ ٓائامئن ر ومئوجئد ںیہ ائوئرئہن یہ 

ئٓائرخئی زئامئہن ںیم دئوئابئرئہ ائزئل وہئےگئ۔ ائوئر ائس فینصت ےک ذئرئہع ٓائرضئت 

ملسو هيلع هللا ىلص ی وئہ وگشیپئی یھب وپئرئی وہئی سج ںیم وضحئر ملسو هيلع هللا ىلص ےن رئامئا ہ حیسم 

ئومئوئد رسک بیلص رکئے اگئ۔ ینعی اسیعئویئں ےک اقئد اک علق عمق رک دئے اگئ۔

ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ئےن ائین ایحئت ابمئرئہ ںیم 80 ئےس زئائد بتک رحتئر رئامئںی 

ئائس ےک الئوئہ ٓائپ ےک وفئائت دئس دلجئوئں ںیم ائع وہئے ائوئر ٓائپ ےک 

ئوتئابئت ائوئر ائاہئرئائت یھب یغیلبت احلئظ ےس تہب دیفم ائوئر عفن دن ںیہئ۔ 

ئرضئت یب ائرکئم ملسو هيلع هللا ىلص ےن ائےن وئت ی ذئی دتقمئرئت ویتسہئں رصیق رئوئمئ، 

ئرسکئی ائہ ائرئسئ، ئائہ رصم ائوئر ائہ ہشبح وک یغیلبت وطخئط ےھکلئ، ئرضئت ائدئس 

ئحیسم ومئوئد ہی ائالئم ےن یھب بتک ائوئر ائاہئرئائت ےک الئوئہ ائےن وئت ی 

ئربئر ائدتئائر ویتسہئں ک اغئم قح اچنہپئا ائوئر وئائب ٓائف وھبئاپئلئ، ئائریم ائاغئاتئن 

ئائوئر ہکلم ربئاطئہی وک یغیلبت وطخئط رحتئر رئامئےئ۔ ائہل اعتئٰی ئےک امئومئرئن ٓائامئی 

ئابئدئائت ےک امنئدنئہ وہئے ںیہ ائوئر ائںیہن دئایئوئی ابئدئائوتئں ےس ھچک یھب 

ئرئوئاکئر ںیہن وہئات وئہ و یہ اچئےت ںیہ ہ ائس اعئرئی دئای ےک وکلمئں وئرئٔوئاسئء ئِائس 

ئائی دئای ی زئت وئائاخئر ی اجبئے ُائس یقیقح اخئق وئامئک ی رقئت ںیم ہگج 

ئاپئںی ائی ےئل وئہ ائن دئایئوئی ابئدئائوہئں وک اغئم قح اچنہپ رک رئائض یبصنم ےس 

ئدکئوئش وہ اجئے ںیہئ۔ رضئت ائدئس حیسم ومئوئد ہی ائالئم رئامئے ںیہ:

’’ئدئای ےک ابئدئائوہئں وک ائین ابئدئائایئں ابمئرئک وہئںئ، ئںیمہ ائن ی تنطلس 

ئائوئر دئوئت ےس ھچک رغئض ںیہنئ، ئامئرئے ےئل ٓائامئی ابئدئائت یہ اکئی ےہئ، 

ئاہئں کین یت ےسئ، ئیچس ری وخئائیہ ےس ابئدئائوہئں وک یھب ٓائامئی اغئم اچنہپئا 

ئرئوئرئی ےہئ۔ )ئہف رصیقئہئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 12 ئہح 265(

دُجئا ےس  ب  ےہ  کلم  ریمئا  ےس  وکلمئں  ایک  وک  ئھجم 

ئائر رئوئائِن  ےہ  اتئج  ریمئا  ےس  اتئوجئں  ایک  وک  ئھجم 

رکئں ایک  وک  زئںیم  ائس  ر  کلف  ںیہ  ےتسب  و  ئم 

اقنئر ایک  ےس  زئنی  وک  وئائولئں  رئےن  ےک  ئٓائامئں 

 )ئرئوئائی زخئائن دلج 21ئ، ئربئائنی ائدمئہ ہصح مجنپئ، ئہح 141(

ئب ےس ےلہپ ٓائؑپ ئےن 1892ئء ئںیم ائاشئم ائکل ائرص ائدئوئہ انئب وئائب 

ئائدم یل اخئن اصئب )1902-1854( ئےک ائم طخ اھکلئ، ئوج رئائت وھبئاپئل 

ئی وئائہی وئائب اطئن ائہ اہجئں مگیب اصئہب )1901-1838( ئےک دئائامئد 

ئےھت نج ی ائدئی رئوئرئی 1874 ئںیم وئائب اطئن اہجئں مگیب اصئہب ےک 

ئاسئھ وہئیئ۔ ٓائپ وھبئاپئل ےک ٓائرخئی وئائی انئب وئائب ر دمحم دیمح ائہل اخئن 

ئاصئب ےک وئائد ےھتئ۔

ئرضئت ائدئس ہی ائالئم ےن رحتئر رئامئا:

’’ئوس ٓائپ ر وئائح وہ ہ ہ اعئز دخئا اعتئٰی ئےس امئومئر وہ رک ائس دئی اچئر دئم 

ئی ائالئح ائوئر دئن ی دجتئد ائوئر ائس زئامئہن ےک ائامئن وک وقئی رکئےن ےک ےئل 

ئاجی ایگ ےہ ائوئر تہب ےس ٓائامئی اشئن ھجم وک دئے ےئگ ںیہ وج ہلمجنم ُائن ےک 

ئنیت زہئائر ےک رقئب ائب ک ائرہ وہ ےک ںیہ ائوئر ےھجم مکح ےہ ہ ںیَم ولئوئں 

ئر ائرہ رکئوئں ہ ُائس ی رطئف ےس حیسم ائن رمئمؑ ئےک ومنئہن ر رئتم اکئومنئہن 

ئدئالھکئےن ےک ےئل ٓائا وہئںئ۔ وج صخش دئل ائوئر اجئن ےس ریمئا اسئھ رکئے اگ ُائس 

ئاک ائامئن وقئی ایک اجئے اگ ائوئر انگئوہئں ی زئریئوئں ےس یصلخم اپئے اگ ائوئر دئای ی 

ئالکئت ُائس ر ٓائاسئن ی اجئںی یگ ائوئر دخئا اعتئٰی ئاک اخئص لضف ُائس ر وہئاگئ۔

ئوس ہ ریمئی رطئف ےس غیلبت ےہ ائوئر ضحم اغئم ےہ وج ںیم ےن ٓائپ وک اچنہپ دئا 

ئےہ وطبئر ومنئہن ائک اتکئب رئاسئۂ ئٓائامئی ہلصیف یھب ائس ےک رمہئائہ اتجیھب وہئں ائوئر 

ئائرث تحیصن دخئا اعتئٰی ئےک رپسئد رکئات وہئںئ۔‘‘ 

)ئائابئر ائمک ائدئائن 14 ئدئرب 1919ئ، ئہح3(

1895 ئںیم ٓائؑپ ئےن ُائس وئت ےک ائریم ائاغئاتئن دبع ائرئامحئن اخئن )ئوئائت: 

ئائوتئرب 1901( ئوک یغیلبت طخ رحتئر رئامئائ۔ ہ وتئب ائرئی زئابئن ںیم اھتئ۔ وضحئؑر 

امئومئر  ائہل ی رطئف ےس  ائہل ی مسقئ، ئںیم  ’’ئائوئر  ائاغئاتئن وک رئامئا:  ئےنئائریم 

ئوہئںئ۔ وئہ ریمئے ابئن ائوئر ائرہ وک اجئات ےہ ائوئر ُائی ےن ےھجم ائس دئی ےک ر 

ئر دئن ےک اتئزئہ رکئےن ےک ےئل ائاھئا ےہئ۔ئائس ےن ائےن ائک دنبئہ وک ائےن 

ئوئت ر وطبئر دجمئد دیپئا ایک ےہئ۔ ایک مت دخئا ےک اکئم ےس بجعت رکئے وہ ائوئر وئہ 

ئڑبئا رئم رکئےن وئائا ےہئ۔ ائوئر اصنئرئٰی ئےن ایحئت حیسم ےک ببس ہنتف ربئاپ ایک ائوئر رفک 

ئرصئح ںیم ر ےئگئ۔ سپ دخئا ےن ائرئائدئہ ایک ہ ائس اینبئد وک رِگئا دئے ائوئر ائن ےک 
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ئدئائل وک وھجئا رکئے ائوئر ائن ر ائرہ رک دئے ہ وئہ وھجئے ںیہئ۔ سپ وج وکئی 

ئرقئٓائن ر ائامئن رئات ےہ ائوئر دخئا ےک لضف ی رطئف رئتب رکئات ےہ سپ ُائےس 

ئائزئم ےہ ہ ریمئی دصتئق رکئے ائوئر تعیب رکئےن وئائولئں ںیم دئائل وہئ۔ ائوئر 

ئسج ےن ائےن سفن وک ریمئے سفن ےس المئا ائوئر ائان اہئھ ریمئے اہئھ ےک ےچین 

ئرئاھئ، ئائس وک دخئا دئای ںیم ائوئر ٓائرخئت ںیم دنلب رکئے اگ ائوئر ائس وک دئوئوئں اہجئن 

ئںیم اجنئت اپئےن وئائا انبئے اگئ۔‘‘

)ئریئت ائدہئیئ، ئدلج ائوئلئ، ئہصح وسئم رئوئائت 617(

ئںیم ہکلم  ائالئم ےن 1897  ائدئس حیسم ومئوئد ہی  ائک وتئب رضئت  ئرھپ 

ائم  ئےک   )Alexandrina Victoria )1819-1901 ئربئاطئہی 

ئرئامئا وج ’’ئہف رصیقئہ‘‘ ئےک ائم ےس رعمئوئف ےہئ۔ ٓائپ ہی ائالئم ےن ائہل 

ئاعتئٰی ئےک وضحئر ہ دئاع ی:

’’ئائے ائدئر وئائا م ریتئی ےب ائاہ دئرئت ر رظن رک ےک ائک ائوئر دئاع ےک ےئل 

ئریتئی انئب ںیم رجئٔائت رکئے ںیہ ہ امئرئی ہنسحم رصیقئہ دنہ وک ولخمئق رئیت ی 

ئاتئرئیک ےس ڑھچئا رک ا ائہ ائا ائہل دمحم رئوسئل ائہل ر ائس اک اخئہم رکئ۔ ائے بیجع 

ئدئرئوئں وئائےلئ، ئائے قیمع رصتئوئں وئائےلئ، ئائاس یہ رکئ۔

)ئہف رصیقئہئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 12ئ، ئہح 290(

ئرضئت ائدئس حیسم ومئوئد ہی ائالئم وک غیلبت ائالئم اک ائس دئر وشئق اھت ہ ٓائپ 

ئرئامئے ںیہ:

’’ئامئرئے ائایئر ںیم وہ و م رھگ ہ رھگ رھپ رک دخئا اعتئٰی ئےک ےچس دئن ی 

ئائائت رکئں ائوئر الہئک رکئےن وئائےل رشئک ائوئر رفک ےس وج دئای ںیم الی 

ئوہئا ےہ ولئوئں وک اچب ںیئ۔ )ئوفئائت دلج3 ئہح 291(

ائافئدئہ ایک  رئوئوئں ےن  ائن رحتئرئائت ےس ائوھکئں دی  ائب ک  ئائدم ہل 

ئائوئرئامئت ائدمئہ ںیم ائل وہئےن وئائولئں ںیم املسمئنئ، ئدنہئوئ، ئاسیعئیئ، ئائوئر دئرگ 

ئذمئائب ےک ولئگ یھب ائل ںیہ ائن اتکئوئں اک ضیف ایقئت ک اجئرئی رئےہ اگ ائوئر 

ئہن رئوئںی ائین یگنشت وک ائس ٓائب ایحئت ےس دئوئر رکئی رئںیہ یگئ۔ ائن ائء ئائہلئ۔

***
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ئائہل اعتئٰی ئےن ٓائرضئت ؐ ئی وگشیپئویئں ےک اطمئق ائالئم ی اشٔئۃ اثئہی ےئلیک 

ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ئوک وعبمئث رئامئا انچئہچ ائالئم ائہل اعتئٰی ئاک دنئدئہ ذمئب 

ئےہئ۔ ائب بج ک ہلسلس ٓائدئتی اک رئےہ اگئائی دئن ےن رہ ائک ذمئیب ائرم 

ئںیم حي رئامئی رکئی ےہ ائوئر یہ وئہ ائہط ایحئت ےہ سج ی وسنمئی اک وکئی 

ئائامئل ںیہنئ۔

ئائہل اعتئٰی ئےن سج ربمغیپ وک ہ دئن دئے رک امئومئر رئامئا وئہ امئرئے ایپئرئے یب 

ئرضئت اخئمت ائائایئء ئدمحم ٰےفطصم ئیلص ائہل ہی وئمل ںیہ وج زئرئہ رئب ےک رہش 

ئہک ںیم 570ئء ئںیم دیپئائوہئے ائوئرئٓائپ ر یلہپ وئی وہئرکئن 610ئء ئںیم دئن 

ئائالئم اک وہظئر وہئا ائو ر رھپئرئہت رئہت ہ دئن ائانکئف اعئم ںیم اچنہپئ۔ ائوئر ٓائج ائی 

ئدئن اک رہ وس رہشئہ ےہئائوئر یہ زئدئہ ذمئب ےہ سج ی دئوئم ےس رہ ائک وحم ریحئت 

�دئا ائب یھب وئات ےہ ائوئر ائےن ایپئرئوئں ےک ذئرئہع ائین یتسہ اک ہتپ  ُ
خ
ئےہ اہیئں ح

ئدئات ےہ ائدم ہل ٰیل ئذئائک ائائاسئن!

 ئدئم تنس ےک اطمئق وئت زئرئےن ےک اسئھ اسئھ ہ دئن وگشیپئویئں ےک 

ئاطمئق رمئاھئےنئاگلئ۔ئائوئر ائیک رئوئین دمئم ڑپئےن یگل ائوئرئرہئہ ابغئرئٓائولئد وہئایگئ۔ 

ئوئدئوہئں دئی ںیم و دح یہ وہئیئگ ہ رہ رطئف ےس ہ دئن ریئوئں ےک رنئے 

ئںیم ڑپ ایگ ائوئر ائیک ائت ائہت ہ وہئیئگئ۔ئائس اک وکئی اہسئرئا رظن ہن ٓائرئاہ اھتئ۔ رہ 

ئدئوئرئا دئن ائس ر ُائڈ ڑپئائ۔ ائن ائائت ںیم ائہل اعتئٰی ئی ری ت وجئش ںیم ٓائیئ۔ 

ئانچئہچ دنہئوئاتئن ےک وئہ اجنپئب ےک ائی انمگئم اگئٔوئں ائدئائن ںیمئ،ئاہجئں رئائم 

ئہ رحئوئف دنبملق رکئرئاہ ےہئ، ئائک صخش اک وہظئرئوہئا وج ہ دئن دمحمئہ اک یحم ائوئر 

ئائس رشئتع وکئدئوئابئرئہ ائم رکئےن وئائا اھتئ۔ئانچئہچ ہ میظع صخش امئت ائدمئہ 

ئےک ابئی ائوئر امئرئے اطمئع رضئت رمئزئا الغئم ائدم اصئب ائدئائی ہی ائٰولئۃ 

ئوئائالئم ںیہ  ئ۔

ئتیقح دئن ائالئم ائوئر دئق رئاسئت امٓئب رضئت دمحم ٰےفطصم ؐ  ئٓائپ ی تثعب اک 

ئدصقم وئدی اھتئ۔ انچئہچ ائوئائل ےسئیہ وضحئرئائدئسؑ  ئائی دخئت ںیم رصمئوئف 

ئےھت ائوئر ٓائیکپ دخئامئت اک ذئرکئہ امئت ائدمئہ ےک رٹلئرچ ںیم رھبئا ڑپئا ےہئ۔

ئائی دصقم ےک وصحئل ےئلیک ٓائپ ےنئتثعب ےس لبق ائہل اعتئٰی ئی اشنمئء ئر میظع 

ائس ی  1879ئءئک  ائرئل  رئامئیئ۔  ائدمئہ ‘ئفینصت  ’ئربئائنی  ئائاشئن اتکئب 

ئفینصت رکئےک ائوئر وسمئدئائت اک مجح دئوئائڑئائی زہئائرئاحفصئت ک چنہپ ایگ ائوئر ائس 

ئںیم وضحئرئہی ائالئم ےن 300ئدئائل رقئٓائن دیجم ائوئر وبنئت دمحمئہ ی اتئدی ںیم 

ئایبئن رئامئےئ۔

ئےن ائی اتکئب ےک فلت اقمئامئت ر ائیک رغئض  ائدئس حیسم ومئوئدؑ  ئرضئت 

ئایبئن رئامئی ےہئ۔ئانچئہچ ائس اتکئب ےک ہصح ائوئل ںیم رحتئر رئامئے ںیہ :ئ۔

’’ئائاّئدعب ب اطئابئن ِئقح ر وئائح وہ وج وصقمئد ائس اتکئب ی اتئفی ےسئ، ئوج 

یہتائاتکئب ائہل ائرقئٓائن وئائوبئۃ ائدمحئۃ ےہ وج  ئومئوسئم ابئربئائنی ائائدمئۃ ٰیل �ق�

 ےک ربئائنی ائوئر رضئت 
ت

ئدئنِ ئائالئم ی اچسئی ےک دئائل ائوئر رقئٓائن دیجم ی �ق�یّ�

ئاخئمت ائائایئء ملسو هيلع هللا ىلص ی دئقِ ئرئاسئت ےک وئوجئاہئت ب ولئوئں ر وئائت 

ِئامتئم ائرہ ےئ اجئںی ائوئر زین ائن ب وک وج ِائس دئنِ ئنی ائوئر ّدقمئس اتکئب ائوئر 

ئربئزئدئہ یب ےس رکنم ںیہ ائےس اکئل ائوئر وقعمئل رطئق ےس زلمئم ائوئر ائوجئائب ایک 

ئاجئے وج ٓائدنئہ ائن وک اقمبئہل ائالئم ےک دئم امئرئےن ی ہگج ابئی ہن رئےہئ۔‘‘

)ئوحبئائہ ربئائنی ائدمئہّ ئۂّ ئائّوئل ص 23ئات 24(

ئربئائنی ائدمئہ ی رغئض و اغئت ائوئر اقمئد

 لئیق احمد ڈار مربی سلسلہ نظارت علیاء قادیان 
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ئائس زئامئہن ںیم اقئد ںیم زئربئدئت اسئد وئائع وہئاکچ اھت ائوئرئدئرہئت اک وطئائن 

ئرہ تمس ربئاپ اھت ذٰہلئا ابئل ی رثکئت ائائت ر دمئاقمئل قح وئرئائیت ی رثکئت 

ئائائت ائزئی ائرم اھتئ۔ رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ائس امئوئل اک ذئرک ھچک ائس 

ئرطئح رئامئے ںیہ :-

ِئائالئم !ئٓائپ اصئب وخئب اجئےت وہئں ے ہ  ’’ئائے زئرئاگئن و رچئائاغئن 

ئٓائلک ائائت دئائل تیقح ائالئم ی اہنئت رئوئرئت ےہ ائوئر میلعت دئان ائوئر 

ئالھکسئا ربئائنی وبثئت ائس دئن نی اک ائین ائوئائد ائوئر زئزئوئں وک ائاس رئض ائوئر 

ئوئائبج وہ ایگ ےہ ائوئر ائاس وئائح ائولئوجئب ےہئہ سج ںیم یسک دئر ائامئء ئی یھب 

ئائت ںیہنئ۔ سج دئر ائن دئوئں ںیمئول وئں ےک اقئد ںیمئربئیم دئرئیم وہ 

ئرئیہ ےہ ائوئر ایخئائت ائرثک ابئع ےک ائت رخئائی ائوئر ائرتئی ںیم ڑپئے وہئے 

ئںیہ یسک ر وپئدیئہ ہن وہئاگ ایک ایک رئائںیئںیہ وج لکن رئیہ ںیہئایک ایک وہئائںی ںیہ 

ئوج لچ رئیہ ںیہئ۔ ایک ایک اخبئرئائت ںیہ وج ُائھ رئےہ ںیہئ۔ سپ نج نج اصئوبئں 

ئوک ائن ائدئریئوئں ےس وج ڑبئے ڑبئے دئرئوتئں وک ڑئھ ےس ُائڑیئی اجئی ںیہ 

ئھچک ربخ ےہ وئہ وخئب ےتھجمس وہئں ے وج اتئفی ائس اتکئب ی الب اخئص رئوئرئت 

)ئربئائنی ائدمئہ ص 6ئات7( ئےک ںیہنئ۔‘‘ 

لائہ الکئم ہ ےہ ہ بج  ُ
خ
ئائی ہلسلس ںیم ائک ائوئر ومئہع ر رئامئے ںیہئ:ئ۔’’...ح

ئںیم ےن ائےس ائےس ابئل اقئد ںیم ولئوئں وک التبمئء ئدئاھ ائوئر ائس دئرئہ ی رمگئائیہ 

ئںیمئاپئا ہ سج وک دئھک رک یج لھگپ ٓائا ائوئر دئل ائوئر دبئن اکئپ ائاھئ۔ و ںیم ےن 

ئائن ی رئامئی ےک ےئل ِائس اتکئب اک اتئفی رکئا ائےن سفن ر ائک ّقح ِئوئائبج 

ئائوئر َدئنِ ئائزئم دئاھ وج زجب ائدئا رکئےن ےک اسئط ہن وہئاگئ۔ انچئہچ وسمئّدئہ ائس اتکئب 

ئاک دخئا ےک لضف و رکئم ےس وھتئڑئے یہ دئوئں ںیم ائک لیلق ہک ائلّ ئّدمئت ںیم 

ئوج اعئدئت ےس ابئرہ یھت ایطئر وہ ایگ ائوئر تقیقح ںیم ہ اتکئب اطئابئِن ئقح وک ائک 

ئاشبئرئت ائوئر رکنمئائن دئن ائالئم ر ائک تّجح ائیہ ےہ ہ سج اک وجئائب ایقئت 

ئک ائن ےس رّسیم ںیہنئٓائات ائوئر ائی وئہ ےس ائس ےک اسئھ ائک ائاہئر یھب 

ئائاعئی دئس زہئائر رئوئہی اک ائل ایک ایگ ہ ات رہ ک رکنم ائوئر اعمئد ر وج ائالئم ی 

ئتیقح ےس ائاکئرئی ےہئ، ئائامتئم تجح وہ ائوئر ائےن ابئل ایخئل ائوئر وھجئے ائاقئد 

ئر رغمئوئر ائوئر رئہت ہن رئےہئ۔‘‘)ئرئوئائی زخئائن دلج ائّوئل ہح 83(

ئرھپ رئامئے ںیہ :

’’ئائے ّزعمئز زئرئاگئِن ئائالئم !ئےھجم ِائس ابئت ر نیقی ےہ ہ ٓائپ ب اصئابئن 

ئےلہپ ےس ائےن ذئائی رجتئہ ائوئر اعئم وئائتی ےس ائن رخئائویئں ومئوجئدئہ زئامئہن ر 

ئہ نج اک ایبئن رکئا ائک دئرئدئائزی ہّصق ےہئ، ئوخبئی ائالئع رئےت وہئں ے ائوئر 

ئوج وج اسئد ابئع ںیم وئائہع وہ رئےہ ںیہ ائوئر سج رطئح ر ولئگ اببئث ِائوغئا ائوئر 

ئِائالضئل وئوسئہ ائدئائزئوئں ےک ڑگب ے اجئے ںیہ ٓائپ ر وپئدیئہ ہن وہئاگئ۔ سپ ہ 

ِ ئائالئم ےس ےب ربخ 
ت

ئاسئرئے ےجیتن ائی ابئت ےک ںیہ ہ ائرثک ولئگ دئائل �ق�یّ�

ئںیہ ائوئر ائر ھچک ڑپئے یھب ںیہ و ائےس اکمئبی ائوئر دمئائرئس ںیم ہ اہجئں ولعئم 

ئدئہی ابئلک اھکسئے ںیہن اجئے ائوئر اسئرئا دمعئہ زئامئہن ائن ےک مہف ائوئر ائدئرئائک ائوئر 

فّک�ر ائوئر دئرّب ائوئر ولعئم ائوئر ونفئن ںیم وھکئا اجئات ےہئائوئر وکئۂ ئدئن ےس ضحم ائٓائان 
ت
�

 ائالئم ےس دلج رت ابئربخ ہن ایک اجئے و ٓائرخ 
ت

ئرئےت ںیہ سپ ائر ائن وک دئائل �ق�یّ�

ئاکئر ائےس ولئگ ا و ضحم ُدئای ےک ڑیکئے وہ اجئے ںیہ ہ نج وک دئن ی ھچک یھب 

ئرئوئا ںیہن رئیت ائوئر ا ائاحلئد ائوئر ائرئدئائد اک ابئس نہپ ےتیل ںیہ ہ وقئل ریمئا ضحم ایقئی 

ئںیہن ڑبئے ڑبئے رشئائء ئےک ےٹیب ںیم ےن ائین ٓائھک ےس دئےھ ںیہ وج اببئث 

ئےب ربخئی دئین ےک ائابئغ اپئے وہئے رئاج رھگئوئں ںیم ےھٹیب وہئے ںیہ ائر لضف 

ئمیظع رئوئرئدئاگئر اک ائرص ائوئر ائی ائالئم ہن وہئات ائوئرئوئہ ذبئرئہع رُپ زئوئر رقتئرئائت ائوئر 

ئرحتئرئائت املعئء ئائوئر الضفئء ئےک ائےن ائس ےچس دئن ی دہگنئائت ہن رکئات و وھتئڑئا 

ئزئامئہن ہن زئرئا اپئات وج ُدئای رئت ولئوئںئوک ائین ربخ یھب ہن رئیت وج امئرئے یب یلص 

ئائہل ہی وئمل سک کلم ںیم دیپئا وہئے ےھت ابئوصئص ائس ر ٓائوشئب زئامئہن ںیم 

ئہ اچئرئوئں رطئف ایخئائت ائدئہ ی رثکئت اپئی اجئی ےہ ائر اققحمئن دئن ائالئم 

ئوج ڑبئی رمئدئی ائوئر وبضمئی ےس رہ ک رکنم ائوئر دحلم ےک اسئھ انمئرظئہ ائوئر ابمئہث رک 

ئرئےہ ںیہ ائین ائس دخئت ائوئر اچئرکئی ےس اخئومئش رئںیہ و وھتئڑئی یہ ّدمئت 

ئںیم ائس دئر اعشئر ائالئم اک ائدئد وہ اجئے ہ اجبئے الئم ونسمئن ےک ڈگئابئی 

ئائوئر ڈگئامئرئگن ی ٓائوئائز ینس اجئے سپ ائےس وئت ںیم دئائل تیقح ائالئم ی 

ئائائت ںیم دبئل وغشمئل رئان تقیقح ںیم ائین یہ ائوئائد ائوئر ائین یہ لسن ر رئم 

ئرکئا ےہ ویکئہک بج وئاب ےک ائائم ںیم زئرہ ائک وہئا یتلچ ےہ و ائس ی اتئری ےس 

ئرہ ک وک رطخئہ وہئات ےہئ۔ ائد ضعب اصئوبئں ےک دئل ںیم ائس اتکئب ی تبسن 
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ئہ وئوسئہ زئرئے ہ وج ائب ک اتکئںی انمئرظئائت ذمئیب ںیم فینصت وہ یکچ 

ئںیہ ایک وئہ ائزئائم ائوئر ائاحئم اخمئنی ےک ےئل اکئی ںیہن ںیہ ہ ائس ی ائت ےہ 

ئذٰہلئا ںیم ائس ابئت وک وخبئی وقنمئش اخئرط رکئدئان اچئات وہئں وج ائس اتکئب ائوئر ائن 

ئاتکئوئں ےک وئائد ںیم ڑبئا رئق ےہ وئہ اتکئںی اخئص اخئص رئوقئں ےک اقمئہل ر 

ئانبئی یئگ ںیہ ائوئر ائن ی وئوجئاہئت ائوئر دئائل وئاہئں ک یہ دحمئوئد ںیہ وج ائس رئہ 

ئاخئص ےک زلمئم رکئےن ےک ےئل افئت رکئی ںیہ ائوئر و وئہ اتکئںی یسیک یہ دمعئہ 

ئائوئر فیطل وہئں رگم ائن ےس وئیہ اخئص وقئم ائدئہ ُائاھ یتکس ےہ ہ نج ےک اقمئہل 

ئر وئہ اتئفی اپئی ںیہ نک ہ اتکئب امتئم رئوقئں ےک اقمئہل ر تیقح ائالئم ائوئر 

ئاچسئی اقئد ائالئم ی اثئت رکئی ےہ ائوئر اعئم اقیقحتئت ےس اقحئتی رئائن دیجم 

ئی اپبئہ وبثئت اچنہپئی ےہ ائوئر ائرہ ےہ ہ وج وج اقحئق ائوئر دئائق اعئم اقیقحتئت 

ئںیم ےتلھک ںیہ اخئص ابمئاثئت ںیم ائاشئف ائن اک رہئز نکمم ںیہن یسک اخئص وقئم 

ئےک اسئھ وج صخش انمئرظئہ رکئات ےہ ائس وک ائیس ائںی اہکئں ڑپئی ںیہ ہ نج 

ئائومئر وک ائس وقئم ےن میلست ایک وہئا ےہ ائن وک یھب ائین قیمع ائوئر مکحتسم اقیقحتئت ےس 

ئاثئت رکئے ہک اخئص ابمئاثئت ںیم ائرثک ائزئائی وجئائابئت ےس اکئم اکئا اجئات ےہ 

ئائوئر دئائل وقعمئہ ی رطئف اہنئت یہ م وئہّ وہئی ےہ ائوئر اخئص وثحبئں اک ھچک 

ئاضتئیہ ائاس وہئات ےہ وج یفسلف وطئرئر اقیقحتئت رکئےن ی ائت ںیہن ڑپئی ائوئر 

ئوپئرئےئدئائل اک و ذئرک یہ ایک ےہ متسب ہّ دئائل ہیلقع اک یھب ائدئرئائج ںیہن 

ئاپئاتئ۔ئ۔ ۔‘ ‘ )ئربئائنی ائدمئہ ہصح ائّوئل ص 7ئات8( 

ئرھپ ائن ائائت ںیم دئائع ائالئم ےئلیکئبت و یئک یھکل یئگ ںی و رضئت حیسم 

ئومئوئدؑ ئائس مہم ےئلیک ویکئں رمکئہت وہئے ئ؟ئہ لیصحت ائل وئائا اعمئہل و ںیہن ہ 

ئوسئائل ںیہک ذئونئں ںیم ہن ُائےھ و ائس اک وجئائب یھب ٓائپ ہی ائٰولئۃ وئائالئم 

ئھچک ائس رطئح ےس رحتئر رئامئے ںیہئ:ئ۔

’’ئلبق ائزئں وج بتک ائزئائم ائوئر ائاحئم اخمئنی و اعمئدئن یھکل اجئی رئںیہ وئہ اخئص 

ئاخئص رئوقئں ےک اقمئےل ر رئم وہئںی ائوئر ائن بتک ی ربئائنی ائوئر وئوجئاہئت ائوئر 

ئدئائل وئاہئں ک یہ دحمئوئد ںی وج ا س اخ ص رئہ ےک زلمئم رکئےن ےک ےئل اکئی 

ئںی نک ربئائنی ائدمئہّ ئامتئم رئوقئں ےک اقمئےل ںیم اعئم اقیقحتئت ےک اسئھ 

ئاتئفی وہئی وج رہ ائک رئہ ےک اقمئہل ر اچسئی ائوئر تیقحئ، ئائالئم ی دئائل ہیلقعّ 

ئےس اثئت رکئے ہ نج ےک امئےن ےس یسک وک اچئرئہ ںیہنئ۔ وس ائدم ہل ہ ائن اقمئد 

ئےک وپٗئرئا رکئےن ےک ےئل ہ اتکئب ایطئر وہئیئ۔ ائس ےس ہ یھب رغئض یھت ہ ائامئی 

ئوطئر ر ائاہئر دئن ائوئر ائامتئم تّجح رب َائدئائن ابئہل وہ‘‘ئ۔

)ئوحبئائہ ربئائنی ائدمئہ ہصحّ ئدئوئم ص 56ئات 57(

ئزین ائی وئائہ ےس زمئد ائک ہگج رئامئے ںیہ :ئ۔

’’ئ۔ئ۔ئ۔ئرھپ وھکئل رک ایبئن ایک اجئات ےہ ہ اتکئب ربئائنی ائدمئہ ری ائّد ئرئوئرئت 

ئےک ںیہن یھکل یئگئ۔ سج دصقم ائوئر بلطم ےک ائاجنئم دئےن ےک ےئل م ےن ائس 

ئاتکئب وک اتئفی ایک ےہ ائر وئہ دصقم یسک یلہپ اتکئب ےس ائل وہ ات و م ُائی 

ئاتکئب وک اکئی ےتھجمس ائوئر ائی ی ائائت ےک ےئل دبئل و اجئن رصمئوئف وہ اجئے 

ئائوئر ھچک رئوئر ہن اھتئہ وج م اسئاہ اسئل ائین اجئن وک تنحم ِئدئد ںیم ڈئائل رک 

ئائوئر ائین ِرمع ئزئز اک ائک ہّ رخئچ رکئےک رھپ ٓائرخ اکئر ائاس اکئم رکئے وج ضحم 

ئلیصحت ائل اھتئ۔ نک اہجئں ک م ےن رظن ی م وک وکئی اتکئب ائیس ہن 

ئیلمئ، ئاجئع ائن امتئم دئائل ائوئر ربئائنی ی وہئی ہ نج وک م ےنئائس اتکئب ںیم 

ئعمج ایک ےہ ائوئر نج اک ائع رکئا رغبئض ائابئت تیقحِ ئدئن ِئائالئم ےک ائس زئامئہن 

ئںیم اہنئت رئوئرئی ےہ و ائاچئر وئائبج دئھک رک م ےن ہ اتئفی یئ۔ ائر یسک وک 

ئامئرئے ائس ایبئن ںیم ہب وہ و ائیس اتکئب ںیہک ےس اکئل رک م وک دئاھ دئے ات 

ئم یھب اجئںی وئرئہن وہیبئدئہ وکبئائس رکئا ائوئر ائقح دنبئاگئن دخئا وک ائک ہم ضیف 

ئےس رئوئانک ڑبئا بیع ےہئ۔ 

ئرگم ائد رئےہ وج ائس وقمئہ ےس یسک وئع ی وخئد اتئی امئرئا بلطم ںیہن وج 

ئاقیقحتئت م ےن ی ائوئر ےلہپ اعئی ائن الضفئء ئےن ہن ی ا وج دئائل م ےن ںیھکل 

ئائوئر ائوہئں ےن ہن ںیھکل ہ ائک ائاس ائرم ےہ وج زئامئہن ےک ائائت ےس قلعتم ےہ 

ئہن ائس ےس امئرئی ائزیچ تیثیح ڑبئیت ےہ ائوئر ہن ائن ی دنلب ائن ںیم ھچک رئق 

ئٓائات ےہئ۔ ائوہئں ےن ائاس زئامئہن اپئا ہ سج ںیم ائیھب ایخئائِت ئائدئہ م ےلیھپ ےھت 

ئائوئر رصئف تلفغ ےک وطئر ر ابئپ دئائدئوئں ی دیلقت اک ابئزئائر رئم اھت وس ائن زئرئوئں 

ئےن ائین اتئافئت ںیم وئہ رئوئش ائایئر ی وج ُائن ےک زئامئہن ی ائالئح ےک ےئل 

ئاکئی یھتئ۔ م ےن ائاس زئامئہن اپئا ہ سج ںیم اببئث زئوئر ایخئائِت ئائدئہ ےک وئہ 

ئیلہپ رئوئش اکئی ہن رئیہ ہک ائک رُپ زئوئر اقیقحتئت ی ائت ڑپئی وج ائس وئت ی 
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ئّدئت اسئد ی وپئرئی وپئرئی ائالئح رکئےئ۔ سپ امئرئے رتعمئنی ائر ذئرئا وغئر 

ئرکئےک وسئںی ے و ائن ر ہ نیقیِ ئاکئل وئائح وہ اجئے اگ ہ نج ائوئائع و ائاسئم 

ئےک افئد ےن ٓائج لک دئائن الی رئاھ ےہ ُائن ی وئرئت ےلہپ اسئدئوئں ی 

ئوئرئت ےس ابئلک فلت ےہئ۔ وئہ زئامئہن وج ھچک رئہ ےلہپ ائس ےس زئر ایگ ےہ 

ئوئہ اجئالہئہن دیلقت اک زئامئہن اھتئ۔ ائوئر ہ زئامئہن ہ سج ی م زئائرئت رک رئےہ ںیہ ہ لقع 

ئی دب ائامعئی اک زئامئہن ےہئ۔ ےلہپ ائس ےس ائرثک ولئوئں وک ائوقعمئل دیلقت ےن رخئائب 

ئرک رئاھ اھت ائوئر ائب رکف ائوئر رظن ی یطلغ ےن وتہبئں ی یٹم دیلپ رک دئی ےہئ۔ یہ 

یقہ ائوئر ربئائنیِ ئائہع ےنھکل ی م وک رئوئرئںی شیپ ٓائںیئ،  ئوئہ ےہ ہ نج دئائلِ عم�

ئوئہ ائن کین ائوئر زئرئگ اعئومئں وک ہ وہئں ےن رصئف اجئالہئہن دیلقت اک ہبلغ دئھک رک 

ئاتکئںی یھکل ںی شیپ ںیہن ٓائی ںیئ۔ امئرئے زئامئہن ی یئ رئوئین )ئہ اخئک 

َ�وئٓائزئومئدئوئں ی رئوئائی ّوقئوئں وک ائرسئدئہ رک رئیہ ےہئ۔ ائن 
خ
ئرب رئق ائں رئوئینئ(�

�دئا ی میظعت ےک ائین میظعت ام یئگ ےہ ائوئر اجبئے دخئا ی  ُ
خ
ئےک دئولئں ںیم اجبئے ح

ئدہئائت ےک ٓائپ یہ اہئدئی ن ےھٹیب ںیہئ۔ ائر ہ ٓائج لک رقتئًاب ئامتئم و ٓائومئزئوئں اک 

ئدئرئی الیمئن وئوجئاہئت ہیلقع ی رطئف وہ ایگ ےہ نک ائوسئس !ئہ یہ الیمئن 

ئاببئث لقع ا امتئم ائوئر ملعِ ئاخئم ےک اجبئے رئرب وہئےن ےک رئزہئن وہئات اجئات ےہئ۔ 

ئرکف ائوئر رظن ی رجکئوئی ےن ولئوئں ےک ایقئاسئت ںیم ڑبئی ڑبئی ایطلغئں ڈئائل دئی 

ئںیہ ائوئر فلت رئائوئں ائوئر وئائوئں ایخئائت ےک ائع وہئےن ےک ابئث ےس م 

ئمہف ولئوئں ےک ےئل ڑبئی ڑبئی دئںی شیپ ٓائیئگ ںیہئ۔ وسئاطئی رقتئرئوئں ےن 

ئو ٓائومئزئوئں ی ابئع ںیم رطئح رطئح ی دیچیپ ایگئں دیپ ائرک دئی ںیہئ۔ وج ائومئر 

ئاہنئت وقعمئتی ںیم ےھت وئہ ِائن ی ٓائوھئں ےس پھُچ ےئگ ںیہئ۔ وج ابئںی 

ئاغئت دئرئہ ا وقعمئل ںیہ ائن وک وئہ ائٰیل ئدئرئہ ی دئائںی ھجمس رئےہ ںیہئ۔ وئہ 

ئرحئاکئت وج اشئء ئائاسئتی ےس اغمئر ںیہ ائن وک وئہ ذہتئب ایخئل ےئ ےھٹیب ںیہئائوئر 

ئوج یقیقح ذہتئب ےہ ائس وک وئہ رظن ِئائافخئف ائوئر ائاقحئر ےس دئےتھ ںیہئسپ 

ئائےس وئت ںیم ائوئر ائن ولئوئں ےک الئج ےک ےئل وج ائےن یہ رھگ ںیم م�ّقق 

ئن ےھٹیب ںیہئائوئر ائےن یہ ہنم ےس ایئں وھٹم الہکئے ںیہ م ےن اتکئب ربئائنی 

ئائدمئہ وک وج نیت وس ربئائنی ہیعطق ہیلقع ر لمتشم ےہ رغبئض ائابئت اقحئتی رقئٓائن 

ئرشئف سج ےس ہ ولئگ امکبئل وخنئت ہنم ریھپ رئےہ ںیہ اتئفی ایک ےہئ۔ ویکئہک 

ئہ ابئت ائٰیل ئدبئاہیئت ےہ وج ر ہتشگٔ ئلقع وک لقع یہ ےس یلست وہ یتکس ےہ ائوئر وج 

ئلقع اک رئزہئدئہ ےہ وئہ لقع یہ ےک ذئرئہع ےس رئائہ ر ٓائات ےہئ۔ 

ئائب رہ ک ومئن ےک ےئل ایخئل رکئےن اک اقمئم ےہ ہ سج اتکئب ےک ذئرئہع ےس 

ئنیت وس دئائل یلقع تیقح رقئٓائن رشئف ر ائع وہ ںیئگ ائوئر امتئم اخمئنی ےک 

�دئا وک ائدئہ اچنہپئے  ُ
خ
ئاہبشئت وک دئع ائوئر ُدئوئر ایک اجئے اگ وئہ اتکئب ایک ھچک دنبئاگئن ح

ئیگ ائوئر اسیک رئوئغ ائوئر اجئہ و الجئل ائالئم اک ِائس ی ائائت ےس ےکمچ اگ ائےس رئوئرئی 

ئائرم ی ائاعئت ےس وئیہ ولئگ ائرئوئائہ رئےت ںیہئوج ائت ومئوجئدئہ زئامئہن ر رظن 

ئںیہن ڈئائےتئ۔ ائوئر افئد رشتنمئہ وک ںیہن دئےتھ ائوئر وئائب ائومئر وک ںیہن وسئےت 

�دئا ائوئر رئوسئل ےس ھچک تّبحم  ُ
خ
ئا وئہ ولئگ ہ نج وک دئن ےس ھچک رغئض یہ ںیہن ائوئر ح

ئیہ ںیہنئ۔ ائے زئزئو!!ئِائس رُپئٓائوشئب زئامئہن ںیم دئن ائی ےس ربئاپ رئہ ات ےہ 

ئوج اقمبئہل زئوئِر ئوطئائن رمگئائیہ ےک دئن ی اچسئی اک زئوئر یھب دئاھئا اجئوئے ائوئر ائن 

ئریبئوئی ولمحئں ےک وج اچئرئوئں رطئف ےس وہ رئےہ ںیہ اّقحئتی ی وقئی اطئت 

ئےس دمئائتع ی اجئےئ۔ ہ تخس اتئرئیک وج رہئۂ ئزئامئہن ر اھچ یئگ ےہ ہ بت یہ ُدئوئر 

ئوہئیگ بج ِدئن ی تیقح ےک ربئائنی ُدئای ںیم رثکبئت ںیکمچ ائوئر ائس ی دئائت 

ئی اعشئںی اچئرئوئںئرطئف ےس وھچئیت رظن ٓائوئںئ۔ ائس رئائدنگئہ وئت ںیم 

ئوئیہ انمئرظئہ ی اتکئب رئوئائی تیعمج شخب یتکس ےہ ہ وج ذبئرئہع قیقحت قیمع ےک 

ئائل امئتی ےک ابئرئک دئہق ی ہہت وک وھکئیت وہ ائوئر ائس تقیقح ےک ائل 

فّی ومئوقئف ےہئ۔ئ۔ ۔‘‘
ش
س
ت
�
ئرقئائرئاگئہ ک اچنہپئی وہ ہ سج ےک اجئےن ر دئولئں ی 

)ئرئوئائی زخئائن دلج ائّوئل ہح 64ئات 69ئ، ئعبط ائز ائدئائن ن ائائت 2008ئء( 

)7(ئرھپ رضئت ابئیٔ ئہلسلس اعئہی ائدمئہّ ئہی ائٰولئۃ وئائالئم ائس اتکئب ی رغئض 

ئو اغئت ےک نمض ںیم ہ یھب رحتئر رئامئے ںیہ ہئ:ئ۔

 ’’ئرہ ائک اصئب ی دخئت ںیم وج ائاقئد ائوئر ذمئب ںیم م ےس اخمئف ںیہئ۔ 

ئدص ائدئب ائوئر رغئت رئض ی اجئی ےہ وج ائس اتکئب ی فینصت ےس امئرئا رہئز 

ئہ بلطم ائوئر ّدمئاع ںیہن وج یسک دئل وک رئدیئہ ایک اجئے ا یسک وئع اک ےب ائل 

ئڑگھجئا ائاھئا اجئےئ، ئہک ضحم ّقح ئائوئر رئائیت وک ائرہ رکئا رُمئائد دئیّ ائوئر اّنمتئے یبلق 

ئےہ ائوئر م وک رہئز وظنمئر ہن اھت ہ ِائس اتکئب ںیم یسک ائےن اخمئف ےک ایخئائت 

ئائوئر دنعئائت اک ذئرک زئابئن ر ائےئ، ئہک ائےن اکئم ےس اکئم اھتئ، ئائوئر بلطم ےس 
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یف�ائء ئایبئن رکئا عیمج ائوئِل ئہقّ  �
ت
ئبلطمئ۔ رگم ایک ےئجیک ہ اکئل اقیقحتئت ائوئر ابس�

ئائوئر ائدئۂ ئاکئہل اک ِائی ر ومئوقئف ےہ ہ ائن ب ائرئابئِب ئذمئائب اک وج رب الئف 

ئائوئل ہقّ ئےک رئائے ائوئر ایخئل رئےت ںیہ یطلغ ر وہئا دئالھکئا اجئےئ۔ سپ ائس 

ئتہ ےس ائن اک ذئرک رکئا ائوئر ائن ےک وکشئک وک رئع دئع رکئا رئوئرئی ائوئر وئائبج 

ئوہئائ۔ ائوئر وخئد ائرہ ےہ ہ وکئی وبثئت ری رئع رکئےن ذعئرئائت رئق اثئی ےک 

ئامک ہقّ ئائین دئائت وک ںیہن اتچنہپئ۔ ًالثمئ۔ئبج م ائابئت ِئوئوجئد اصئع اعئم ی 

ئثح ںیھکل و لیمکت ائس ابئت ر ومئوقئف وہئیگ وج دئرہئہ ینعی رکنمئن وئوجئد اخئق 

ئاکئانئت ےک ونظئنِ ئائدئہ وک ُدئوئر ایک اجئے ائوئر بج م رضئت ابئرئی ےک اخئق 

ئائائرئوئائح و ائائاسئم وہئےن ر دئائل ائم رکئں و م ر ائاصنئًائائزئم ےہ وج ٓائرئہ 

ئامئج وئائولئں ےک ائوئاہئم ائوئر وئاسئوئس وک یھب وج دخئا اعتئٰی ئےک اخئق وہئےن ےس رکنم 

ئںیہئ، ئاٹئدئں ائوئر بج م رئوئرئت ائاہئم ی دئائل رحتئر رکئں و م ر ائن 

مّکںخ 
ت
م�

ئاہبشئت اک ائزئائہ رکئا یھب وئائبج وہئاگ وج ربئوم امئج وئائولئں ےک دئولئں ںیم

ئوہ رئےہ ںیہئ۔ئالئوئہ ائس ےک ہ ابئت یھب اہنئت ہتخپ رجتئہ ےس اثئت ےہ ہ 

ئائس زئامئہن ےک اخمئنی ائال م ی ہ اعئدئت وہ رئیہ ےہ ہ بج ک ائےن ائوئل 

ئہمّ وک ابئل ائوئر الئِف ئقح ںیہن دئےتھ ائوئر ائےن ذمئب ےک اسئد ر مّطلع 

ئںیہن وہئےئ، ئبت ک رئائیت ائوئر دئائت دئن ائالئم ی ھچک یھب رئوئائہ ںیہن 

ئرئےتئ۔ ائوئرئو ٓائاتئب دئائت دئن ائیہ اک اسیک یہ ائوک اتکمچ رظن ٓائوئےئ، ئبت یھب 

ئائس ٓائاتئب ےس دئوئرئی رطئف ہنم ریھپ ےتیل ںیہئ۔ سپ ہکبج ہ ائل ےہ و ائیس 

ئوئرئت ںیم دئوئرئے ذمئائب اک ذئرک رکئا ہن رصئف اجئز ہک دئائت ائوئر ائامئت 

ئائوئر وپئرئی دمئرئدئی اک یہ اضت ےہ وج رئوئر ذئرک ایک اجئے ائوئر ائن ےک ائوئاہئم ےک 

ئاٹئےن ائوئر ائن ےک اقئد ےک الطبئن ائرہ رکئےن ںیم یسک رطئح ی رئوئذگئائت 

ئائوئر یسک وطئر اک ائافئء ئہن رئاھ اجئےئ۔ ابئوصئص ہکبج وئہ ولئگ امئرئی دئائتس ںیم 

ئرصئائطِ ئمیق ےس ُدئوئر ائوئر وجہمئر ںیہ ائوئر م ائےن ےّچس دئل ےس ائن وک اطخ ر ےتھجمس 

ئںیہ ائوئر ائن ےک ُائو ل وک ّقح ئےک رب الئف اجئےت ائوئر ائن اک ائںیہنئاقئد ر 

ئائس اعئم ائی ےس وکئچ رکئا ومئبج ذعئائب ِئمیظع نیقی رئےت ںیہ و رھپ ائس 

ئوئرئت ںیم ائر م ائن ی ائالئح ےس دمعئًا ئمشچ وپئی رکئں ائوئر ائن اک رمگئائہ وہئا ائوئر 

ئدئوئرئے ولئوئں وک رمگئائیہ ںیم ڈئائان دئدئہ و دئائہت رئوئا رئںی و رھپ امئرئائایک ائامئن 

ئائوئر ایک دئن وہئاگ ائوئر م ائےن دخئا وک ایک وجئائب دئوئں ےئ۔ ائوئر ائرئہ ہ یھب ولعمئم 

�دئا ےک ےّچس دئن ی ھچک یھب  ُ
خ
ئوہئات ےہ ہ ضعب ُدئای رئت ٓائدئی ہ نج وک دخئا ائوئر ح

ئرئوئائہ ںیہنئائن وک ائےن ذمئب ی رخئائایبئںئا ائالئم ی وُخئایبئں رکنس ڑبئا رئج دئل ںیم 

�د رئےت  ئزئرئے اگ ائوئر ومئہہ اگبئڑئں ے ائوئر ھچک اک ھچک وئںی ےئ۔ رگم م ُام�یّ

ئںیہ ہ ائےس اطئبِ ئاصئدئق یھب یئک ںیلکن ے وج ِائس اتکئب ےک ڑپئےن ےس رصئائِط 

�دئا ےن وج م وک  ُ
خ
ئمیق وک اپئرک انئب ائیہ ںیم دجسئہ اہئے رکُش ائدئا رکئں ے ائوئر ح

ئاھجمسئا ےہ وئہ ائن وک یھب اھجمس دئے اگ ائوئر وج ھچک م ر ائرہ ایک ےہ وئہ ائن ر یھب ائرہ 

ئرکئدئے اگئ۔ ائوئر تقیقح ںیم ہ اتکئب ائںی ےک ےئل فینصت وہئی ےہ ائوئر ہ 

ئاسئرئا وئھ م ےن ائںیہن ےک ےئل ُائاھئا ےہئ۔ وئیہ امئرئے یقیقح اخمئب ںیہ ائوئر 

ئائن ی ری وخئائیہ ائوئر دمئرئدئی امئرئے دئل ںیم ائس دئر رھبئی ےہ ہ ہن زئابئن 

ئوک اطئت ےہ ہ ایبئن رکئے ائوئر ہن ملق وک ّوقئت ےہ ہ رحتئر ںیم ائوئےئ۔ئ۔ 

ِئقح  اطئابئن  ربئائے  ائز  دئائرئم  ہ  دئرئدئے  ئدبئل 

وکئاتئم رقتئر  ائز  دئرئد  ٓائں  ایبئں  رئدئد  ئیم 

ائت  ائں  ائو  رکف  ائدئر  رغتسمئق  انچئں  اجئم  و  ئدئل 

ٓائاگئم وخئد  اجئن  ائز  ہن  دئائرئم  ربخ  دئل  ائز  ےن  ئہ 

ائت  ِئقلخ  دخئت  اّنمت  و  ولطمئب  و  وصقمئد  ئرمئا 

رئائم  ںیمہ  رسمم  ںیمہ  ابئرئم  ںیمہ  اکئرئم  ئںیمہ 

)ئرئوئائی زخئائنئ، ئدلج ائّوئل ص 71 ئات 73ئ،ئعبط ائز ائدئائن ن ائائت 2008ئء(

ئربئائنی ائدمئہ ائع وہئےن ےس رتشیپ ائس ی رخئد ےک وئائہ ےس ائاہئر دئےی 

ئاجئےن ر وکئی اسئدئہ ولئح ھچک ائوئر ہن ایخئل رکئے ائس ابئرئہ ںیم ہ وئائح وہ ہ ائس 

ئاتکئب اک دصقم وکئی اجتئرئت ائوئر امکئی دیپئا رکئا ہن اھتئ۔ ائس رطئح ےک وئوسئےس 

ئاک وجئائب دئےت وہئے ڈئائرٹ اشبئرئت ائدم اصئب ےتھکل ںیہئ:ئ۔

’’ئربئائنی ائدمئہّ ئی فینصت اجتئرئت ےک احلئظ ےس و تہب اسخئرئہ اک وسئدئا اھتئ۔ئویکئہک 

ئلک ےس رخئچ یھب وپئرئا ہن ڑپئات اھت نک ٓائپ اک دصقم وکئی اجتئرئت ہن یھت ہک 

ئدخئت دئن اھتئ۔ انچئہچ ٓائؑپ ئرحتئر رئامئے ںیہ :ئ۔

’’ئضعب اصئوبئں ی ھجمس ر رئوئا ٓائات ےہ وج وئہ رب وئت دئرئوخئائت ائاعئت ےک ہ 

ئوجئائب دئےت ںیہ ہ م اتکئب وک دعب ایتئرئی اتکئب ےک رخئد ںی ے ےلہپ ںیہنئ۔ 
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�یے ہ ہ ھچک اجتئرئت اک اعمئہل ںیہن ائوئر ومٔئف وک زجب اتئدی دئن ےک 
ئ
�ہ� ئُائن وک انھجمس اچ

ئیسک ےک امئل ےس ھچک رغئض ںیہنئ۔ئائاعئت اک وئت و یہ ےہ ہ بج عبط اتکئب 

ے ےک ائاعئت رکئا ائاس ےہ ےسیج 
خ
ک� ئںیم الکئت شیپ ٓائرئیہ ںیہئ۔ وئرئہن دعب پھچ حچُ

ئدعب دنتئرئیت دئوئا دئانئ۔ سپ ائیس ائائل ائاعئت ےس سک وئائب ی وئع وہئیگ‘‘

)ئوحبئائہ دجمّئدئائمظ ومٔلّفہ ڈئائرٹ اشبئرئت ائدم اصئب ص104(

ئائرئنی رکئائم !ئرضئت ائدئس حیسم ومئوئدؑ ئےکئدنئرئہ ابئا رہنسئے ائافئظ ںیم ائس 

وہئاکچ  ایبئن  رئم رکئےن ےک اقمئدئےک قلعت ےس  ائاشئن اتکئب ےک  ئمیظع 

ئےہ ۔ ربئائنی ائوئر دئائل رینئہ ےس وضحئرئائدئس ؑئےن دئن ائالئم ی تیقح ائوئر 

ئٓائرضئت ؐ ئی رئاسئت ی دئائت ےک ری ائل وبثئت ائس اتکئب ائوجئائب 

ئںیمئشیپ رئامئے ںیہ زین شیب اہب ائاعئم ےک اسئھ ُدئای وک جنلیچ دئا ےہئ۔ اتئرئخ وئائہ 

ئےہ ہ ٓائج ک وکئی امئں اک ائل دم اقمئل ڑھکئا ہن وہئاک ہک رہ ائک سج ےن ذئرئا 

ئائرئائدئہ یھب ایک و ائس ر تبیہ اطئرئی وہئرک وئہ ُائےٹ اپئٔوئں ولئٹ ایگئ۔ ائس اتکئب وک 

ئہبلغ ائالئم اک ائک رمئع رقئائرئدئا اجئا ھچک ےب اجئہن وہئاگئ۔ئرہ دئوئرئے ذمئب اک 

ئالطبئن اثئت رکئےک وئا ہ اتبئا ےہ ہ ومن یبتغ غیر السلم دینا فلن 

یقبل منہئ۔ ائوئر ہ اثئت رکئدئاھئا ےہ ہ ائب اجنئت اک رئائہت رصئف ائالئم یہ ےہ 

ئائوئر وکئی دئن ںیہن ۔ئائوئر ہ رئائہت ائایئر ہن رکئےک اہجئں ائی اہجئن ںیم ائاسئن زسئا 

ئےس ہصح اپئاتیل ےہ ائوئر ٓائرخئت ںیم دقن ذعئائب میظع اپئےن ےئلیک ایتئر وہئاجئاتئےہئ۔

ئائہل اعتئٰی ئُدئای وک رضئت حیسم ومئوئدؑ ئےک ذئرئہع رضئت ائدئس دمحم ٰےفطصم ئیلص ائہل ہی 

ئوئمل ی ائت ںیم ائل وہئرک دئوئوئں اہجئں ںیم رئخ رئو رئامئے ائوئر م ب وک 

ئحي ونعمئں ںیم دئن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ی ریپئوئی ائوئرئائس ےچس ائوئر ٓائرخئی دئن ی غیلبت 

ئامکئہق رکئےن ی وئقی اطعئرئامئے ٓائنی !

ائوئر ابئرئابئر ڑپئےن  ئائرئنی ےس زئائرئش ےہ ہ ربئائنی ائدمئہ وک رئوئر ڑپئںی 

ئی اعئدئت ڈئائںی ۔ئائس اتکئب وک ڑپئےن ےس ےئن اکئت ائوئر اعمئرئف اک دئرئلھک 

ائالئم  ِلائء ئیتلم ےہئ۔ئائہل اعتئٰی ئرضئت حیسم ومئوئد ہی  حب ائوئر لقع وک  ئاجئات ےہ 

ئرئزہئائرئزہئائر رئںیت ائوئر ربئںی ائزئل رکئے ہ نج ی دبئوئت ہ میظع وسئاغئت 

للھم ل ٰیل ئدمحم وئائل دمحم وئٰیل ئدبعئہ ائحیس ائومئوئد!
ئںیمہ یلم ےہئ۔ ا

***

ئرئوئرئی ائالئن

ےک  ائالئع  ی  وخئائنیت  و  ائابئب  امتئم  ئائن 

رضئت  وج  ےہ  اجئات  ایک  ائالئن  ہ  ئےئل 

ئی  اعتئٰی  ائہل  ائدئہ  ائاخئس  ائحیس  ئۃفیلخ 

ہ ںیہ  ےتھکل  طخ  ںیم  ائدئس   ئدخئت 

ئائن ےک امتئم وطخئط بسح ومعمئل وضحئر ائوئر 

ئائدئہ ائہل اعتئٰی ئی دخئت ںیم شیپ وہ رئےہ 

ئںیہ ۔ئاتئم رکئوئا وئائرئس ی وئہ ےس ٓائج لک 

ائن ںیم وطخئط ےک وجئائب  ئوج ائائت ںیہ 

ائس ےیل  وئائولئں ی یمک ی یئگ ےہئ۔  ئےنھکل 

ئائرئاسئل  ئائن ب وطخئط اک رئدئًائرئدئًائوجئائب  

ئرکئا نکمم ںیہن ۔ئوضحئر ائوئر ائدئہ ائہل اعتئٰی 

ئٓائپ ی وطخئط المئہظ رئام رک ٓائپ ےک ےیل 

ائوئر  ائہل اعتئی لضف  رئےہ ںیہئ۔  ئدئاعئںی رک 

ئرئم رئامئے ۔ئائس وئاب ائوئر دئوئرئے اصئب 

ئو الکئت ےس رہ ائک وک اچبئے ۔ئب وک 

ائس  ائوئر ہشیمہ  ائامئن ںیم رئےھ  و  ئائین ظفح 

رئںیہئ۔  ئےک ایپئر ی رظنئں ٓائپ ر ڑپئی 

 ئوئائالئم اخئاسئر

 ئری ائدم اجئوئد 

 ئرئائویئٹ رکیسئرٹئی
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ئائہل اعتئٰی ئرقئٓائن رکئم ںیم ٓائرضئت ؐ ئوک اخمئب رکئے وہئے رئامئات ےہ : 

إِنَّا أَْعطَيَْناَك الَْكْوثََر )الكوثر 2(

 ئرتئہم : ئانیقیََ ئم ےن ےھجت وکئرث اطع ی ےہئ۔ ائاک ائک وہفمئم ہ یھب ےہ ہ وئہ وکئرث وج 

ئٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص وک اطع وہئی وئہ رقئٓائن رکئم ےہئ۔ ائوئر رضئت حیسم ومئوئدؑ  ئوک 

ئیھب ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص اک اکئل الغئم وہئےن ےک ائےط ائک یلظ وکئرث اطع وہئی 

ئائوئر وئہ رقئٓائن رکئم ےک اعمئرئف ںیہ وج رضئت حیسم ومئوئدؑ ئی بتک ںیم وفحمئظ 

ئںیہئ۔ ٓائؑپ ئائےن وظنمئم الکئم ںیم ائی رطئف ائائرئہ رکئے وہئے رئامئے ںیہ:

ےھت دمئوئن  ےس  اسئل  زہئائرئوئں  وج  زخئائن  ئوئہ 

ائدیئوئائر  ےلم  وکئی  ائر  وہئں  دئات  ںیم  ئائب 

 ئرضئت حیسم ومئوئدؑ  ئی تعی ںیم ری ومعمئی زجع و ائاسئر اپئا اجئات اھت ائوئر ذئائی 

ئافتئرخ ائوئر ڑبئائی اک ائہب ک ٓائپ ںیمئہن اھتئ۔ ائس سپ رظنم ںیم ہ ابئت ائق 

ئوئہ ےہ ہ بج ائہل اعتئٰی ئےن ٓائپ وک دخئت ائالئم ےک ےئل ائک رُ ئوجئش 

ئدئل اطع رئامئا و ائےس ولعئم و اعمئرئف ی ٓائام اگجئہ انبئا رھپ ٓائؑپ  ئوک ائین انئب 

ئےس ائاہئر ایبئن اک ائوھچئات ائولئب اھکسئا ائوئر ٓائؑپ ئوک رحتئر اک ابئدئائہ رقئائر دئےت 

ئوہئے اطئن ائمل ےک اطخئب ےس وئائزئا و ٓائؑپ  ئےن یسک ذئائی افتئرخ ےک ےئل 

ئںیہن ہک ولئوئں ی الھبئی ائوئر ری وخئائیہ ی اخئرط ائںیہن ولعئم و اعمئرئف ےک ائس 

ئمیظع زخئائہن ی رطئف ابئر ابئر وتمئہ ایک وج ائہل اعتئٰی ئےن ٓائپ وک اطع رئامئا اھتئ۔ انچئہچ 

ئرضئت حیسم ومئوئدؑ  ئائن یقیقحت یملع رئاسئل ےک ابئرئہ ںیم رئامئے ںیہئ۔ 

’’ئہ رئاسئل وج ےھکل ےئگ ںیہ اتئدیئا ل�ہٰی ےس ےھکل ےئگ ںیہئ۔ ںیم ائن اک ائم وئی 

ئائوئر ائاہئم و ںیہن رئات رگم ہ و رئوئر اتہک وہئں ہ دخئا اعتئٰی ئی اخئص ائوئر اخئرئق 

ئاعئدئت اتئدی ےن ہ رئاسئےل ریمئے اہئھ ےس وھکلئائے ںیہئ۔‘‘

 )ئر ائالئہئ۔ رئوئائی زخئائنئ، ئدلج 8ئ، ئہح 416(

 ئائک ائوئر ومئع ر رئامئا:’’ئرحتئر ںیم ےھجم وئہ اطئت دئی یئگ ہ وئا ںیم ںیہن ہک 

ئرئےت ےتھکل اجئے ںیہ و اظبئرہ ریمئے یہ اہئھ ںیہئ۔ ‘‘

 )ئومجمئہ ائاہئرئائتئ، ئدلج وسئمئ، ئہح 161(

 ئائی اخئرئق اعئدئت اتئدی و رصنئت اک ذئرک رکئے وہئے دئیل ےک ائک زئرئگ 

ہ ائہل ہی ےن ائامئم دہمئی و حیسم ومئوئد ےک قلعتم 
ت
ئرضئت ائہ تمعن ائہل وئی ر�م�

ئہ وگشیپئی ی یھت ہ 

دنبئہ  ات  ائو  اب  ہ  اضیب  ئد 

م
خ
ی� �ب� ی  ذئوئائاقئر  اب  ئابئز 

حرضت مسیح موعوؑد کی 

تصنیفات اور جدید انکشافات

ئالبئل ائدم ٓائرگ ائاتئد اجئہع ائدمئہ ائدئائن 
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 ئینعی ائس ائامئم ومئوئد اک ےنکمچ وئائا اہئھ وئہ اکئم رکئے اگ وج ےلہپ زئامئہن ںیم یل ی ولتئائر 

ئرکئی یھتئ۔ )ئاشئِن ئٓائامئیئ۔ رئوئائی زخئائنئ، ئدلج 4ئ، ئہح 358(

 ئرضئت حیسم ومئوئدؑ  ئی ہلمج رحتئرئائت ربئائنی ائدمئہ ےس ےل رک اغئم حلص 

ئک وک دئےنھ ےسئاصئف ولعمئم وہئات ےہ ہ ٓائؑپ  ئےن کلم ےک ذمئیب ومجئد

 ئوک وئڑ رک ائس ںیم ائک یئ رئوئح وھپئےن ےئلیک ائک ائرث ائزیئ، ئو دج ٓائرئن ائوئر 

ئر اعمئرئف زئدئہ یملع و یقیقحت رٹلئرچ ی اینبئد رئیھ ائوئر ائیس افینصتئت ائےن دعب 

ئوھچئڑئی ںیہ نج ںیم ائدئب و ائاشئء ئرئدئائزئی ےک امتئم ائٰیل ئائزئائء ئائل ںیہ وج 

ئعنصت و فلکت ےس اپئک ںیہ رغئض ٓائؑپ ئاک الکئم ائان عفن رئاسئںئ، ئائس ےک ائافئظ 

ائیس  رئوئائی  و  ائوئر دئشکئ، ئالئت  ائان وخئوصئرئت  ائدئا  ئائولئب  ئائےن نیسحئ، 

ئدئآئوئز و دئنیشئ، ئیقیقحت اکئت ےس رُپئ، ئیملع ریحم ائوقئل ائاشئائت ےس اجس وہئا 

ئائوئرئاقمئد ائےس وئائح رئوئن ائوئر وھئس دئائل ےس زمئن ہ تعی اتئرث ےئل 

ئری ںیہن رئہ یتکسئ۔ 

ئرضئائت! ئاسئل 1895ئء ئوک امئت ائدمئہ ی اتئرئخ ںیم ہ وصخئتی ائل 

ائےس یملع  دئو  و رصنئت ےس  اتئدی  ائہل اعتئٰی ئی  ٓائؑپ  ئےن  ائس اسئل  ئےہ ہ 

ئائاشئائت رئامئے نج ےس ائالئم ی حت ےک اقنئرئےئےن ےگلئ۔ انچئہچ ٓائؑپ 

ئےن زئربئدئت دئائل ےس اثئت ایک ہ 

1ئ۔ رئی زئابئن ائم ائائہن ےہئ۔ 

2ئ۔ رضئت حیسم ومئوئدؑ  ئی ربق ہلحم اخئایئر ںیم ےہئ۔ 

 ئرضئت حیسم ومئوئدؑ   ئرئامئے ںیہ: ’’ئںیم اخئص وطئر ر دخئا اعتئٰی ئی ائاجئز امنئی 

ئوک ائاشئء ئرئدئائزئی ےک وئت یھب ائین تبسن دئاتھ وہئںئ۔ ویکئہک بج ںیم 

ئرئی ںیم ا ُائرئدئو ںیم وکئی ابعئرئت اتھکل وہئں و ںیم وسحمئس رکئات وہئں ہ وکئی 

ئائدئر ےس ےھجم میلعت دئے رئاہ ےہئ۔ ‘‘)ئزنئوئل ائحیسئ، ئہح 56(

اسئرئے  اتبئے  ےن  ائس  اھبئرئے  ےھت  ئدئں  رئائِز  ئوج 

ےہ  یہ  رئامئرنئوئا  وئائا  دئےن  اک  ئدئوئت 

 ئرضئت حیسم ومئوئدؑ  ئےن دئای ےک اسئےن ائک ائل ریحئت ائاشئف ائوئر ائک 

ئرفئد تقیقح شیپ ی ہ رئی زئابئن ُائم ائائہن ےہئ۔ رئی زئابئن ی اتئرئخ ںیم ائاس 

ئوکئی ائاسئن ںیہن زئرئا سج ےن رئی زئابئن ی ہ ائایئزئی ائن ذبئرئہع دئائل 

ئاثئت ی وہئ۔ رضئت حیسم ومئوئدؑ  ئائین رعمئہت ائآئرئائء ئفینصت ننم ائرئنٰ ںیم 

ئرحتئر رئامئے ںیہئہ : 

 ’’ئاملعئء ئائالئم وک تلفغ ںیم وسئے وہئے ائوئر ائن ی دمئرئدئی دئن ائوئر ُائن ی 

ئدخئت ےس دئم وئیہ ائوئر دئای یبلط ائوئر اخمئنی ی دئن ائالئم ےک اٹئےن

ئےئلیک اسمئی ائوئر ائن ےک ولمحئں وک دئھک رک ریمئا دئل رقیبئائر وہئا ائوئر رقئب اھت ہ 

ئاجئن لکن اجئیئ۔ بت ںیم ےن ائہل اعتئٰی ئےس اہنئت اعئزئی ائوئر رضتئع ےس دئاع 

ئی ہ وئہ ریمئی رصنئت رئامئےئ۔ ائہل اعتئٰی ئےن ریمئی دئاع وک وبقئل رئامئائ۔ وس ائک 

ئدئن بج ہ ںیم اہنئت ےب رقئائرئی ی ائت ںیم رقئٓائن رکئم ی ٓائائت اہنئت 

ئدئرب ائوئر رکف ائوئر وغئر ےس ڑپئھ رئاہ اھت ائوئر ائہل اعتئٰی ئےس دئاع رکئات اھت ہ ےھجم رفغمئت 

ئی رئائہ دئاھ وئے ائوئر ائومئں ر ریمئی تجح وپئرئی رکئے و رقئٓائن رشئف ی 

ئائک ٓائت ریمئی ٓائوھئں ےک اسئےن یکمچ ائوئر وغئر ےک دعب ںیم ےن ائےس ولعئم 

ئاک زخئائہن ائوئر ائرئائر اک دئہن اپئائ۔ ںیم وخئش وہئا ائوئر ائدم ہل اہک ائوئر ائہل اعتئٰی ئاک 

ئرک ائدئا ایک ائوئر وئہ ٓائت ہ یھتئ۔وَكََذلَِك أَْوَحيَْنا إِلَيَْك قُرْآنًا َعَرِبيًّا لِتُْنِذَر 

أُمَّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها )الشورى 8( ئائس ٓائت ےک قلعتم ھجم ر وھکئا ایگ 

ئہ ہ ٓائت رئی زئابئن ےک اضفئل ر دئائت رکئی ےہ ائوئر ائائرئہ رکئی ےہ 

ئہ رئی زئابئن امتئم زئابئوئں ی ائوئر رقئٓائن دیجم امتئم اتکئوئں ی امئں ےہ ائوئر ہ ہک 

ئرکئہ ائم ائائرئنی ےہئ۔‘‘

ص�اََ(
خ
 )ئننم ائرئنٰئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 9 ئہح 179ئات 183 مل�

 ئزمئد رئامئا ہ :

’’ئوئائح وہ ہ ائس اتکئب ںیم قیقحت ائائہن ی رئو ےس ہ اثئت ایک ایگ ےہ ہ دئای ںیم 

ئرصئف رقئٓائن رشئف ائک ائیس اتکئب ےہ وج ائس زئابئن ںیم ائزئل وہئا ےہ وج 

ئائم ائائہن ائوئر ائاہئی ائوئر امتئم وئویئں اک عبنم ائوئر ر ہم ےہئ۔ ‘‘

 )ئایئء ئائقحئ، ئرئوئائی زخئائنئ، ئدلج 9 ئہح 250(

ائوئر رئی زئابئن ےک اقمئل ر دئوئرئی زئابئوئں اک ائص وہئا   ئرھپ ائین قیقحت 

ئایبئن رکئےک رئامئے ںیہئ، ’’ئم ےن زئابئن رئی ی تلیضف ائوئر امکئل ائوئر وئق 
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ئائائہن وہئےن ےک دئائل ائین ائس اتکئب ںیم وسبمئط وطئر ر ھکل دئےئ ںیہ وج 

ئلیص ذئل ںیہ: 

1ئ۔ رئی ی رفمئدئائت اک اظنئم اکئل ےہئ۔ 2ئ۔ رئی ائٰیل ئدئرئہ ی وئوجئہ ہیمست ر لمتشم 

ئےہ وج وئق ائاعئدئت ںیہئ۔ 3ئ۔ رئی اک ہلسلس ائرطئائد ومئائد ائمت ائوئر ائلم ےہئ۔ 

4ئ۔ رئی رتئائبی ںیم ائافئظ م ائوئر اعمئی زئائدئہ ںیہئ۔ 5ئ۔ رئی زئابئن امضئر اک وپئرئا 

ئہش ےنچنیھک ےئلیک وپئرئی وپئرئی اطئت ائےن ائدئر رئیت ےہئ۔ 

حیسم  رضئت  ئںیم  ائائریم‘‘  ’’ئدئوئت  اتکئب  ائین  ےن  ومئوئد  حلصم  ئرضئت   

ئومئوئدؑ  ئی دئائت ےک دئائل ایبئن رکئے وہئے وئں دئلی ’’ئولعئم ٓائامئی 

ئاک ائاشئف‘‘ ئی ذئل ںیم رئامئے ںیہ: 

)ئائف( ئرئی زئابئن ےک قلعتم ہ ائک ائیس ےب ریظن قیقحت ےہ ہ دئای ےک ہطقن 

ئرظن وک )ئدئن( ئےک اطمئق ابئلک دبئل دئے یگ ائوئر )ئدئن( ئوک تہب ڑبئی 

ئوشئت ائس ےس ائل وہئیگئ۔ )ئب( ئحیسم ومئوئدؑ  ئےن ائس ائاہئی ائاشئف 

ئےک ہجیتن ںیم رشئوئع ی اجئےن وئائی قیقحت وک رئوئائی گنج اک ائم دئا ائوئر رئامئا: 

’’ئسج ںیم رقنعئب )ئدئن قح( ئی رطئف ےس حت ےک اقنئرئےئںیئے‘‘ 

 )ئننم ائرئنٰ ہح 18(

)ئج( ’’ئرقنعئب ہ اتکئب )ئننم ائرئنٰ( ئدئائر و ائاصئر ںیم ائائت ذئر وہ 

ئاجئےئیگئ۔ سپ ائس رئوئز رکنمئوئں ےک ہنم ایسئہ وہ اجئںی ےئ۔ ‘‘ 

 )ئائاجنئم ٓائمھ ہح 251ئ، 252(

امئرہئن اسلئایئت ےن یبمل وکئوشئں ےک ےجیتن ںیم  ئوئرئپ ےک   ! ئرضئائت   

ئرکسئت ا ولہپئی زئابئن وک ائم ائائہن رقئائر دئا اھتئ۔ ائن ائائت ںیم ٓائپ وک ملع دئا 

ئاجئا ہ ائل ںیم رئی زئابئن یہ ائم ائائہن ےہ ائک ریحئت ائزی ائاشئف اھت سج 

ئےن انیقیََ ئدئای ےک ہطقن رظن وک دبئل ڈئائائ۔ 

 ئائک رفئد ائزئائزئ۔ ربق حیسم اک ائاشئف :

 ئدیسئا رضئت حیسم ومئوئدؑ  ئےن ائین تثعب ےک رہ دئو اقمئد ینعی ہبلغ ائالئم 

ئائوئر ائاطئل تیحیسم ےک شیپ رظن و ائت حیسم ےک ہلئسم وک شیپ رئامئائ۔ ٓائپ ےن 

ئدخئائاعتئٰی ئےس ربخ اپ رک ائالئن رئامئا ہ :’’ئیہ چس ےہ ہ حیسم وئت وہ اکچ ائوئر 

ئرئرگ ہلحم اخئایئر ںیم ائس ی ربق ےہئ۔ ائب دخئا وخئد ائزئل وہئاگ ائوئر ائن ولئوئں 

ئےس ٓائڑئےئاگ وج اچسئی ےس ڑئے ںیہئ۔ دخئا اک ڑئا ائل ائرتئائض ںیہن ویکئہک 

ئوئہ اشئوئں ےک رئگ ںیم ےہ نک ائاسئن اک ڑئا ائل ائرتئائض ےہ ویکئہک وئہ 

ئرب ےک رئگ ںیم ےہئ۔ ‘‘ )ئیتشک وئحئ، ئرئوئائی زخئائن دلج 19 ئہح 76(

 ئرضئت ائدئسؑ ئےن ریمشک ںیم رضئت حیسم ائرصئیؑ ئی ربق اک ائاشئف یلہپ دئہع 

ئائین اتکئب ’’ئرئائِز ئتقیقح‘‘ ئںیم ایکئ۔ ہ اتکئب 3 ئوئرب 1898ئء ئںیم ائع 

ئوہئیئ۔ رضئت ائدئسؑ ئےن ائین فینصت ’’ئحیسم دنہئوئاتئن ںیم‘‘ 560 ئاملعئء ئی 

ئاہشئدئںی رئم رئام رک ربق حیسم اک ائک رفئد ائاشئف دئای ےک اسئےن شیپ رئامئا انچئہچ 

ئائس ائالئن ےن ائک رطئف و املسمئوئں ےک طلغ ایخئل ی رتئدئد ی وج رضئت 

ئٰیسیعؑ ئوک وئےھت ٓائامئن ر زئدئہ نیقی رکئے ےھت ائوئر ائن ی ٓائدم اثئی ےک رظتنم 

ئےھت ائوئر دئوئرئی رطئف اسیعئتی ےک ب اقئد ی اینبئد یہ امسمئر رک دئی 

ئوج ایحئت حیسم ےس ائولئتی ائوئر رھپ ائولئتی حیسم ےس ثیلثت ائوئر افئرئہ اک ائدتئائل 

ئرکئے وہئے اسیعئویئں ےن ریمعت رک رئیھ یھت ائرغئض دخئا ےک حیسم ےک ائس 

ئائک یہ وئائر ےن ابئل ی ب دئریبئوئں وک اپئش اپئش رک دئا ائوئر ائس ائک ےئن 

ئائاشئف ےن ذمئیب دئای اک ہش دبئل ڈئائائ۔ 

ئائرئنی! ئرضئت حیسم ومئوئدؑ  ئاک رجہئت حیسم ائرصئی اک میظع ائاشئف بج رئب 

ئاممئک ںیم اچنہپ و دمئر ائانئرئخی رئدی رئا ےن اھکل:

ففرارہ الی الھند و مو تہ فی ذلک البلد لیس ببعید عقلو نقل

 ئینعی رضئت حیسم ائرصئی ہی ائالئم اک دنہئوئاتئن ی رطئف رجہئت رکئا ائوئر 

ئائس کلم ںیم اج رک وئائت اپئا یلقع و یلقن ائابئر ےس دیعب ائز ایقئس ںیہن ےہئ۔ 

 )ئریسفت ائانئرئ، ئدلج 6ئ، ئہح 63(

 ئائی رطئح ائک ائوئر ائومئر اعئم ائوئر ائدئب ومحمئد ابعئس اقئد ائین اتکئب ’’ئایحئۃ 

ئائحیس و وشکئف ائرص ائدحئث‘‘ ئںیم ربق حیسم ےک قلعتم وضحئرؑ ئےک ائاشئف اک ذئرک 

ئرکئےک ےتھکل ںیہ ہ ائےس یسک وطئر ر رظن ائدئائز ںیہن ایک اج اتئ۔ 

 )ئاتئرئخ ائدمئتئ، ئدلج 1ئ، ئہح 530(

 ئائرغئض 1895ئء ئاک اسئل ائس ائابئر ےس تہب ائم اھت ہ ائس اسئل رضئت حیسم 

ئومئوئدؑ ئےن دئای ےک اسئےنئہ ائاشئف رئامئا ہ رضئت حیسم ائرصئی ہی ائالئم 

ئںیہ اسیعئی دئای دخئا اک اٹیب انب رک ٓائامئن ر اھٹب یکچ ےہئ۔ وئہ دئر ائل بیلص 
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ئےس اجنئت اپئےن ےک دعب تح ائب وہ رک دنہئوئاتئن ی رطئف رشئف ائے 

ئےھت ائوئر ریمشک ںیم رئرگ ےک ہلحم اخئایئر ںیم ائن ی ربق ومئوجئد ےہ وج ائل رہش 

ئےس رقئاب3ََ ئلی ےک ائےلص ر وخئائص و وئائم ےک ےئل ائک زئائرئت اگئہ ینب 

ئوہئی ےہ ائوئر وئز ٓائف یب ی ربق ےک ائم ےس ومئوسئم ےہئ۔ 

 ئائس ائاشئف ےن ذمئیب وقلحئں ںیم ائک زئزئہ ربئاپ رک دئا ائوئر رہ رطئف ےس 

ئائس ایخئل ی رتئدئد شیپ ی اجئےن یگلئ۔ نک دخئا اعتئٰی ئےن اہجئں ائک رطئف 

ئائےن امئومئر ی زئابئن ےس ہ ائالئن رکئوئائا وئںیہ دئوئرئی رطئف ائس وئائہع ی 

ئاتئدی ںیم ری ومعمئی وئائایئں یھب ایہم رئام دئںئ۔ 

 ئانچئہچ دنہئوئاتئن ںیم دئو ائےس دئم ےک رب ٓائدم وہئے نج ںیم ےس ائک ر 

ئرضئت حیسمؑ ئاک ائم اپئی زئابئن ںیم دنکئہ اھت ائوئر دئوئرئے ر ٓائپ ی وصتئر ینب 

ئوہئی یھتئ۔ سج ےس ہ ہتپ اتلچ اھت ہ رضئت حیسمؑ ئائس کلم ںیم رئوئر رشئف 

ئائے ںیہئ۔ ائس ائاشئف وک رضئت ائدئسؑ ئےن ائین اتکئب ںیم وئر ائرقئٓائن ںیم 

ئرحتئر رئامئا ائوئر اسئھ یہ اسئھ ٓائپ ےن ائابئب امئت اک ائک وئد ائس ابئت 

ئی زمئد اقیقحتئت ائوئر دئائل ائےھ رکئےن ےک ےئل رئرگ رئوئائہن ایک سج ےن 

ئائین یلیصفت رئوپئرئٹ وضحئرئی دخئت ںیم شیپ یئ۔ سج ےک دعب ائرئل 1899 

ئء ئںیم وضحئرؑ  ئےن ائک یلیصفت اتکئب ائس ومئوئع ر ’’ئحیسم دنہئوئاتئن ںیم‘‘ 

ئےک ائم ےس رحتئر رئامئیئ۔ ائس اتکئب ںیم وضحئر ےن لیصفت ےسئرضئت حیسم ےک 

ئبیلص ےس ےنچب ائوئر رجہئت ےک وئائاعئت شیپ ےئ ائوئر ائائل رتئدئد دئائل 

ئشیپ رئامئےئ۔ ٓائپ ےن رقئٓائن و دحئث ابئلب زین اتئرئیخ ائوئر یبط بتک ےک 

ئوئائولئں ےس ہ ابئت اثئت ی ہ رضئت حیسم ہن ولصمئب وہئے ائوئر ہن یہ ٓائامئن 

ئر ےئگ ےھت ائوئر ہن یھبک وئہ زئنی ر دئوئابئرئہ ائزئل وہئےگئ۔ ہک وئہ 120 ئاسئل ی 

ئرمع اپ رک رئرگ ںیم وئت وہئے ائوئر وئںیہ ہلحم اخئایئر ںیم ائن ی ربق ومئوجئد ےہئ۔ 

ربئرتئی  ی  ائالئم  ر  اسیعئویئں  ےس  ائاشئف  ٰیسیع ئےک  رمئم  ائزئں  ئالئوئہ   

ئائرہ رئام دئیئ۔ زئدئہ دخئا اک وصتئرئ، ئثعب دعب ائومئت ائوئر تن و دئوئزئخ ےک 

ئقلعتم حي اقئد اک ایبئنئ، ئدجسئہ المئہک ی ائل تقیقحئ، ئوئدی ےک الئف 

ائایئء علیھم السلم ئےک  ائوئر  ائوئر رقئٓائن رکئم  ئرشمئاکئہن ایخئائت ی رتئدئد 

ئقلعتم املسمئوئں ےک طلغ ایخئائت ی رتئدئد انیقیََ ئائک ائاس یملع ائوئر یقیقحت ہفسلف 

ئےہ ہ دہع ائر ںیم ائس یقیقح ہفسلف ی اقنئب اشکئی اک ائل رہسئا رضئت ابئی 

ئہلسلس ائدمئہ ہی ائالئم ےک ر ےہئ۔ ٓائؑپ ئائےن ائرئی الکئم ںیم رئامئے ںیہئ۔ 

ئاہنئں  ائومئِر  ائز  ملھم 
وشئد  ئے 

وئد زئدئائں  ہ 
ئ
اخص� ہ  رئائر  ئزئائں 

اکئر تقیقح  ایئں  ئاتئامنئد 

ئائاکئر ربئرِ  گنس  ئاتئزئد 

 ئرتئہم : ئدخئا اعتئٰی ئاک یب یفخم ابئوئں اک مہلم وہ اجئات ےہ ینعی ائن رئائزئوئں اک وج 

ئرصئف دخئا اک اخئہ ںیہ اتئہ ائل تقیقح وک امنئائں رکئےک دئاھ دئے ائوئر اتئہ 

ئرکنمئوئں وک الہئک رک دئےئ۔ 

ئامسجئی ائوئر رئوئائی رمئائبت ہت ی رئوئح ر وئر ریسفت

ئامسجئی رمئائبت ہت ےک اقمئل ر رئوئائی رمئائبت ہت ی لیصفت ایبئن رکئے 

ئوہئے رضئت ائدئس حیسم ومئوئد ہی ائالئم رئامئے ںیہ: 

�وئونمئن ےہ سج ںیم 
ئ
’’ئدخئا اعتئٰی ئےن ائس وسئرئۃ ےک ائدتئائء ئںیم وج وسئرئۃ الم�

ئہ ٓائت فَتَٰبَک اللہ اَحَسن الٰخلِِقین ئےہ ائس ابئت وک ایبئن رئامئا ےہ ہ 

ئویکئرک ائاسئن رمئائبت ہت وک ےط رکئےک وج ائس ی لیمکت ےک ےئل رئوئرئی 

ئںیہ ائےن امکئل رئوئائی ائوئر امسجئی وک اتچنہپ ےہ وس دخئا ےن دئوئوئں مسق ی رتئایقئت 

ئوک ھچ ھچ رمئہب ر میسقت ایک ےہ ائوئر رمئہب مشش وک امکئل رتئی اک رمئہب رقئائر دئا ےہ ائوئر 

ئہ اطمئتق رئوئائی ائوئر امسجئی وئوجئد ی رتئایقئت ی ائےس اخئرئق اعئدئت وطئر ر 

ئدئالھکئی ےہ ہ بج ےس ائاسئن دیپئا وہئا ےہ یھبک یسک ائاسئن ےک ذئن ےن ائس 

ئہتکن رعمئت ی رطئف تقبس ںیہن ی ائوئر ائر وکئی دئوئٰی ئرکئے ہ تقبس ی 

ئےہ و ہ ابئِر ئوبثئت ائس ی رئدئن ر وہئاگ ہ ہ اپئک الفئیف یسک ائاسئن ی اتکئب 

ئںیم ےس دئالھکئے ائوئر ہ ائد رئےہ ہ وئہ ائاس رہئز اثئت ںیہن رک ےک اگئ۔‘‘

)ئریسفت رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئمئ، ئدلج مششئ، ئوسئرئۃ المٗ�وئونمئن(

ئانچئہچ ائن رمئائبت ہت اک رصتخم الئہ ہ ےہ ائاسئن ےک رئوئائی وئوجئد اک الہپ 

ئرمئہب ائتِ ئوشئع ائوئر زجع و ایئز ائوئر وسئز و دگئائز ےہ ائس ےک اقمئل ر الہپ 

ئرمئہب امسجئی وئوجئد ےک وشئو امن اک نطفہ رقئائر دئا ائوئر وئہ ہفطن ائک وفحمئظ ہگج 

ئںیم رئاھئ۔ رئوئائی وئوجئد اک دئوئرئا رمئہب ومبئبج ٓائِت ئرقئٓائی ومئن وغل ابئوئں 
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ئائوئر وغل اکئومئں ےس انکئرئہ شک وہ اجئے ںیہ ائس ےک اقمئل ر امسجئی وئوجئد اک 

ئدئوئرئا رمئہب ائےن الکئِم ئزئز ںیم ہقلع رہھٹئائا ےہئ۔ رئوئائی وئوجئد اک رسیتئا دئرئہ 

ئوئہ ےہ ہ ومئن یلہپ دئو ائوتئں ےس ٓائے ڑبئھ رک دخئا اعتئٰی ئی رئائہ ںیم ائان امئل 

ئرخئچ رکئات ےہ زئٰوئۃ ائدئا رکئات ےہ ائس ےک اقمئل ر امسجئی وئوجئد اک رسیتئا دئرئہ 

ہتا رقئائر دئا ینعی م ےن ہقلع وک وئی انبئا سج ںیم ائاسئن اک وئوجئد ائاپئی ےس ابئرہ 
خ
ع
خ
مُص

ئٓائات ےہئ۔ رئوئائی وئوجئد اک وئاھت دئرئہ ہ ےہ ہ ومئن ائےن ںیئت اسفنئی زئابئت 

ئائوئر وہشئائِت ئون ہ ےس اچبئے ںیہئ۔ئائس ےک اقمئل رئامسجئی وئوجئد اک دئرئہ 

فخلقنا  ابئرئے ںیمئرقئٓائن رشئف ںیم ہ ٓائت ےہ  ئاہچئرئم ےہ سج ےک 

املضغہ عظاما ئینعی م ےن ہغضم ےس ڈہئاہئںئانبئںیئ۔ئاپئوچئائں دئرئہ وئوجئد 

ئرئوئائی اک ہ ےہ ہ ومئن ائےن ذجئابئت ر حت میظع ائل رک ےک یتح ائولئع دخئا 

ئائوئر ائس ی ولخمئق ی امتئم ائامئوتئں ائوئر امتئم دہعئوئں ےک رہ ائک ولہپ اک احلئظ رئھ رک 

ئوقتئٰی ئی ابئرئک رئائوہئں ر دئم امئرئےن ی وکئش رکئے ںیہئ۔ئائس ےک اقمئل 

�ائم امحلََ ئینعی رھپ 
ظ
ئر امسجئی وئوجئد اک اپئوچئائں دئرئہ ومبئبج ٓائت رقئٓائی فکس�و ا العط

ئم ےن ڈہئوئں رئوئت ڑمئھ دئائ۔ئائوئر امسجئی انبئوئٹ ی یسک دئر وخئوصئرئی 

ئدئالھک دئیئ۔ئاٹ دئرئہ وئوجئد رئوئائی اک ہ ےہئہ ومئن ائین امنئزئوئں ر ٓائپ احمئظ 

ئائوئر ابہگنئن ںیہ ائوئر دخئا ےس ائاس قلعت دیپئا وہ اجئات ےہ ہ ائن ی زئدئیگ اک رہ ہحمل ائد 

ئائیہ ںیم زئرئات ےہئ۔ ائس ےک اقمئل رئامسجئی دیپئائش اک رمئہب مشش ائہل اعتئٰی 

ب�ائرئک ائہل ائنس ائاخئنی ہہک رک دئوئوئں اک ہتکن  �
ت
فق رئوئح رہھٹئائا ےہ ائوئر ف�

خ
ئےن �

ئرعمئائج ائوئر تلع اغئی ائین ابعئدئت ائوئر رئشت رقئائر دئا ےہئ۔

 ئدیسئا رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ائس یملع ائاشئف ر رئوئین ڈئائےت وہئے 

ئرئامئے ںیہ :

ئائہل اعتئٰی ئےن ومئن ےک وئوجئد رئوئائی ےک رمئائبت ہت ایبئن رک ےک ائن ےک 

ئاقمئل رئوئوجئد امسجئی ےک رمئائبت ہت دئالھکئے ںیہ ہ ائک یملع زجعمئہ ےہئائوئر 

ئسج دئر اتکئںی دئای ںیم بتک امئوئی الہکئی ںیہ ا نج ومیکحئں ےن سفن ائوئر 

ئائایہئت ےک ابئرئے ںیم رحتئرئں ی ںیہ ائوئر ا نج ولئوئں ےن وئویفئں ی 

ئرطئز ر اعمئرئف ی ابئںی یھکل ںیہ یسک اک ذئن ائن ںیم ےس ائس ابئت ی تقبس 

ئںیہن ےل ایگ ہ ہ اقمئہل امسجئی ائوئر رئوئائی وئوجئد اک دئالھکئاتئ۔ئائر وکئی صخش 

ئریمئے ائس دئوئے ےس رکنم وہ ائوئر ائس اک امئن وہ ہ ہ اقمئہل رئوئائی ائوئر امسجئی 

ئیسک ائوئر ےن یھب دئالھکئائےہئ۔ئو ائس ر وئائبج ےہ ہ ائس یملع زجعمئہ ی ریظن یسک 

ئائوئر اتکئب ںیمئےس شیپ رک ےک دئالھکئے ائوئر ںیم ےن و وئرئت ائوئر ائلی ائوئر 

ئدنہئوئوئں ےک وئد وک یھب دئاھ ےہئ۔ئرگم ںیم چس چس اتہک وہئں ہ ائس مسق اک یملع 

ئزجعمئہ ںیم ےن زجب رقئٓائن رشئف ےک یسک اتکئب ںیم ہن اپئائ۔

)ئریسفت رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئمئ، ئدلج مشش(

 ئائرغئض رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےن ائک رفئد یملع ہتکن دئای ےک اسئےن 

ئشیپ رئامئا ہ رئوئائی ائوئر امسجئی وئوجئدئوئں ےک امئنیب اکئل قلعت ائوئر اشمئتہب ےہ 

ئائوئر ائن دئوئوئں اک ہتکن رعمئائج ائہل اعتئٰی ئی ابعئدئت ائوئر رئشت ےہئ۔ 

ئدیسئا رضئت حیسم ومئوئدؑ ئرئامئے ںیہ:

’’ئںیم ڑبئے دئوئے ائوئر ائالقئل ےس اتہک وہئں ہ ںیم چس ر وہئں ائوئر دخئائے 

ئاعتئٰی ئےک لضف ےس ائس دیئائن ںیم ریمئی یہ حت ےہ ائوئر اہجئں ک ںیم دئوئر 

ئنیب رظن ےس اکئم اتیل وہئں امتئم دئای ائین اچسئی ےک تحت ائدئائم دئاتھ وہئں ائوئر 

ئرقئب ےہ ہ ںیم ائک میظع ائاشئن حت اپئوئں ویکئہک ریمئی زئابئن ی اتئدی ںیم ائک 

ئائوئر زئابئن وئل رئیہ ےہ ائوئر ریمئے اہئھ ی وقتئت ےک ےئل ائک ائوئر اہئھ لچ 

ئرئاہ ےہئ۔ سج وک دئای ںیہن دئیتھ رگم ںیم دئھک رئاہ وہئںئ۔ ریمئے ائدئر ائک ٓائامئی 

ئرئوئح وئل رئیہ ےہئ۔ وج ریمئے ظفل ظفل ائوئر رحئف رحئف وک زئدئیگ یتشخب ےہ ائوئر 

ئٓائامئن ر ائک وجئش ائوئر ُائابئل دیپئا وہئا ےہ سج ےن ائک یلتپ ی رطئح تشمِ 

ئاخئک وک ڑھکئا رک دئا ےہئ۔ رہ ک وئہ صخش نج ر وئہ اک دئرئوئائزئہ دنب ںیہن رقنعئب 

ئدئھک ےلئاگ ہ ںیم ائین رطئف ےس ںیہن وہئںئ۔‘‘

 )ئائزئائہ ائوئاہئمئ، ئرئوئائی زخئائن دلج رب 3 ئہح رب 403(

 ئائہل اعتئٰی ئںیمہ رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےک ائس یملع رئامئہ وک وغبئر ڑپئےن 

ئائوئر ےنھجمس ی وئقی اطع رئامئےئ۔ئٓائنی

***
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َوآَخِريَن ِمْنُهْم لاَمَّ يَلَْحُقوا ِبِهْم َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم)الجمعہ آیت 4(

 رتئہمئ: ائوئر ائیہ ںیم ےس دئوئرئوئں ی رطئف یھب )ئائےس وعبمئث ایک ےہئ( وج ائیھب 

ئائن ےس ںیہن ےلمئ۔ وئہ اکئل ہبلغ وئائا ائوئر اصئِب تمکح ےہئ۔ 

ئائرئنی ! رص ائر ںیم ائہل اعتئٰی ےن دئای وک امتئم ونتفئںئ، ٓائزئامئوشئںئ، ائالتبئوئںئ، 

ئےبئوینئں ائوئر فسق�وئوجئر ےس اچبئےن ےک ےئل َوآَخِریَْن ِمْنُھْم ئےکئیقیقح 

ئدصمئائق دیسئا رضئت ائدئس رمئزئا الغئم ائدم اصئب ائدئائیؑ وک وعبمئث رئامئا 

ئٓائؑپ ےک ذئرئہع دئای ںیم وئدی اک وئر الی ائوئر امئرئے ایپئرئے ٓائا رضئت دمحم 

چّ�ائی ائوئر رقئٓائن دیجم ی دئائت دئای ر رئوئز رئوئن ی رطئح  ئٰیفط ملسو هيلع هللا ىلص ےک س�

ئائرہ وہئی ائوئر ائالئم اک امتئم ائدئائِن ابئہل ر ہبلغ وہئائ۔ رقئٓائن رکئم ائوئر ائائدئث 

ئابمئرئہ ےس ہ ابئت اثئت وہئی ےہ ہ حیسم ومئوئد اک زئامئہن یہ وئہ زئامئہن اھت سج ںیم 

ئائہل اعتئٰی ےن دئای ےک انکئرئوئں ک ائالئم ی غیلبت وک اچنہپئا اھتئ۔ انچئہچ رقئٓائِن رکئم 

ئںیم حیسم ومئوئدؑ ےک زئامئےن ی الئت ائوئر دئائت ےک وطئر ر ہ وگشیپئی یھب ےہ 

ُحُف نُِشَتئ۔ ِائس وگشیپئی ںیم ائہل اعتئٰی ےن ہ وئائح وطئر ر  ئہئ۔ َوإَِذا الصُّ

ئایبئن رک دئا ہ حیسم ومئوئدؑ ےک زئامئےن ںیم ائیس ائیس ائاجئدئائت وہئںئیگ ہ اتکئوئں 

ئائوئر رئاسئولئں ی رش و ائائت ابئلک اعئم وہ اجئےئیگئ۔

 سپ ائے سلجم ّدخئائم ائائدمئہ ی ابئربئت میظنت ںیم ائل ائدمئی وئوجئائوئں ! ہ 

ئامئرئی ائاہئی وخئش یبیصن ےہ ہ ںیمہ ائہل اعتئٰی ےن ِائس زئامئہن ےک ائامئم ائوئر رمئل 

ئدیسئا رضئت رمئزئا الغئم ائدم ائدئائیؑ وک امئےن ی وئقی اطع رئامئی ِائس ےئل ہ امئرئا 

ئائّوئنی رئض ےہ ہ 0ئم دیسئا رضئت ائدئس حیسم ومئوئؑد ی ابئربئت رحتئرئائت 

ئاک اطمئہع رکئں ائوئر ائےک ذئرئہع ائےن ونیسئں ائوئر ذئونئں وک ّونمئر رکئں ائوئر رصِ 

ئائر ےک ِائس ر ٓائوشئب امئوئل ںیم ِائن ابئربئت اصتئفی ےک ذئرئہع ائین ائوئر 

ئائین ولسنئں ی زئدئایگئں ونسئائرئےن وئائےل ںینب ائوئر ائےک ذئرئہع امئرئے اعمئرشئہ 

ئںیم ائوئر ائی رطئح امتئم دئای ںیم ائن ائوئر الئیت دیپئا وہئ۔ دیسئا رضئت ائدئس حیسم 

ئومئوئدؑ  ی اصتئفی وک ڑپئان انتک رئوئرئی ےہ ائیک ائتی ٓائؑپ ےک ائس ائرئائد 

ئےس وئائح وہ اجئی ےہ ٓائؑپ  رئامئے ںیہ ہئ: ’ئ’ وج صخش امئرئی اتکئوئں وک م ائز م 

ئنیت دئع ںیہن ڑپئات ُائس ںیم ائک مسق اک ربک اپئا اجئات ےہئ۔ ‘ئ‘

 )ئریئت ائدہئی دلج ائّوئل ہصحّ دئوئم ہح 365ئ(

ئائین امئت ےک ائرئائد وک اخمئب رکئے وہئے ٓائؑپ رئامئے ںیہ ہ : ’ئ’ ب 

ئدئوئوتئں ےک وئائےط رئوئرئی ےہ ہ امئرئی بتک م ائز م ائک دئہع رئوئر ڑپئھ ایل 

ئرکئںئ، ویکئہک ملع ائک اطئت ےہ ائوئر اطئت ےس اجئت دیپئا وہئی ےہ ‘ئ‘ئ۔ 

ئ)ئوفئائت دلج 4 ہح 361ئ( 

ہ ائحیس ائاخئس ائدئہ ائہل اعتئٰی رصئہ ائزعئز 
ت
یف� ل�

خ
 رضئت رمئزئا رسمئوئر ائدم اصئب ح

ئرئامئے ںیہئ: 

ئ’ئ’ سپ دخئا اعتئٰی ےن ائس رش و ائائت ےک ِائس زئامئہن ںیم دجئد رطئےق ایہم 

ئرئامئے ںیہئ۔ ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ےک احصئہ ےک اپئس ٓائج لک ےک وئاسئل ائوئر 

ئدجئد رطئےق ومئوجئد ںیہن ےھتئ۔ ائس ےک ابئوئوجئد ائوہئں ےن غیلبت ائالئم اک قح ائدئا 

 رصِ ائر ںیم رضئت حیسم ومئوئؑد ی اصتئفی ےک 
ئاطمئہع ی ائتی و ربئاکئت ائوئر ّدخئائم ائائدمئہ ی ذئہ دئائرئائں 

 ایگئی رشبم ائدم اخئدئم ممتہم رتئتی سلجم ّدخئائم ائائدمئہ اھبئرئت 
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ئرک دئائ۔ ٓائج لک امئرئے اپئس ہ رطئےق ومئوجئد ںیہ ائوئر ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ےک 

ئالغئِم اصئدئق ےک زئامئےن ںیم ہ ّدقمئر ےھتئ۔ ائہل اعتئٰی ےن ائیک وگشیپئی یھب رئام 

ئدئی یھتئ۔ ہ ٓائت وج ےہ ہ وگشیپئی ےہ سج اک دئوئرئی ہگج ائس رطئح ذئرک ےہ 

ُحُف نُِشَت )التکویر : آیت منب ۱۱( ئائہل اعتئٰی رئامئات ےہئ۔َوإَِذا الصُّ

 ینعی بج اتکئںی الی دئی اجئںیئیگ سپ ائک و ہ زئامئہن اتکئںی الیئےن اک ےہ 

ئوج حیسم ومئوئد اک زئامئہن ےہئ۔

 سپ ہ ائک ہملسم تقیقح ےہ ہ دیسئا رضئت حیسم ومئوئدؑ  ی اصتئفی ائک 

ئزئدئیگ شخب اج م ی امئدن ںیہ دیسئا رضئت ائدئس حیسم ومئوئدؑ ائس قلعت ےس رئامئے 

ئںیہ ہ : 

ئ’ئ’ئںیم چس چس اتہک وہئں ہ حیسم ےک اہئھ ےس زئدئہ وہئےن وئائےل رم ےئگ رگم وج صخش 

ئریمئے اہئھ ےس اجئم ےئپئاگ وج ےھجم دئا ایگ ےہ وئہ رہئز ںیہن رمئےئاگئ۔ وئہ 

ئزئدئیگ شخب ابئںی وج ںیم اتہک وہئں ائوئر وئہ تمکح وج ریمئے ہنم ےس یتلکن ےہ ائر 

ئوکئی ائوئر یھب ائیک امئدن ہہک ات ےہ و وھجمس ہ ںیم دخئا اعتئٰی ی رطئف ےس ںیہن 

ئٓائا نک ائر ہ تمکح ائوئر رعمئت وج رمئدئہ دئولئں ےک ےئل ٓائب ایحئت اک مکح رئیت 

ئےہ دئوئرئی ہگج ےس ںیہن مِل یتکس و اہئرئے اپئس ِائس رجئم اک وکئی ذعئر ںیہن 

ئہ مت ےن ائس ر ہم ےس ائاکئر ایک وج ٓائامئن ر وھکئا ایگ زئنی ر ائوک وکئی دنب 

ئںیہن رک اتئ۔ ‘ئ‘ 

ئ)ئائزئائہ ائوئاہئمئ، رئوئائی زخئائن دلج 3 ہح 104ئ( 

 اتکئب ائزئائہ ائوئاہئم ںیم رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم رئامئے ںیہ ہ : 

ئ’ئ’ ریمئی رئوئزئائہن زئدئیگ اک ٓائرئائم ائی ںیم ےہ ہ ںیم ائی اکئم ںیم اگل رئاہ وہئںئ۔ ہک 

ئںیم ائس ےک ری یج یہ ںیہن ات ہ ںیم ُائس اک ائوئر ُائس ےک رئوسئل اک ائوئر ُا س 

ئی الکئم اک الجئل ائرہ رکئوئںئ۔ ےھجم یسک ی ریفکت اک ائدئہش ںیہن ائوئر ہن ھچک رئوئائ۔ 

ئریمئے ےئل ہ سب ےہ ہ وئہ رئائی وہ �بِس ےن ےھجم اجی ےہ اہئں ںیم ِائس ںیم 

ئذلئت دئاتھ وہئں ہ وج ھچک ُائس ےن ھجم ر ائرہ ایک وئہ ںیم ب ولئوئں ر ائرہ 

ئرکئوئں ائوئر ہ ریمئا رئض یھب ےہ ہ وج ھچک ےھجم دئا ایگ وئہ دئوئرئوئں وک یھب دئوئںئ۔ 

ئائوئر دئوئِت ومئٰی ںیم ُائن ب وک رشئک رک ولئں وج ائزئل ےس البئے ےئگ ںیہئ۔ 

ئںیم اشمئدہئہ رک رئاہ وہئں ہ ائک دئتِ یبیغ ےھجم دمئد دئے رئاہ ےہئ۔ ‘ئ‘ )ئرئوئائی 

ئزخئائن دلج 3 ائزئائہ ائوئاہئم 519ئ(

 دیسئا رضئت ائدئس حیسم ومئوئدؑ  ےن ُائرئدئو زئابئن ےک الئوئہ رئی ائرئی زئابئن 

ئںیم یھب بتک رحتئر ںی ائن بتک اک اطمئہع رکئےن ےس وج ائامئن ائوئر نیقی اک وئر 

ئائوئر رعمئت ائل وہئی ےہ ائوئر وج رئوئائی رئوئر ائوئر ذلئت ائل وہئات ےہ 

ئائس ےس اثئت وہئی ےہ ہ ہ امتئم رحتئرئائت رضئت حیسم ومئوئدؑ  ی دئائت اک 

ئنّ وبثئت ںیہ ائوئر رئی زئابئن اک ملع ٓائؑپ وک ائہل اعتئٰی ی رطئف ےس دئا ایگ اھتئ۔ 

ئانچئہچ ٓائؑپ ائین فینصت فیطل ائاجنئِم ٓائمھ ںیم رحتئر رئامئے ںیہ ہ : ’ئ’وان 

کاملی فی اللسان العربی مع قلۃ جھدی و قصور طلبی ایۃ 

واضحۃ من ربی لیظھرہ علی الناس علمی و ادبی۔وانی مع 

ذالک علمت اربعین الفا من اللغۃ العربیۃ واعطیت بسطۃ 

کاملۃ فی العلوم الدبیۃئ‘ئ‘

ئ)ئائاجنئم ٓائمھ رئوئائی زخئائن دلج 11 ص 234ئ(

ائوئر وکئاتئیہ وجتسج ےک وج ےھجم  ابئوئوجئد ریمئی یمک وکئش   ینعی رئی زئابئن ںیم 

وئہ  ائک الھک اشئن ےہ ات  وئہ ریمئے رئّب ی رطئف ےس  ئامکئل ائل ےہ 

ئولئوئںئر ریمئے ملع ائوئر ریمئے ائدئب وک ائرہ رکئےئائوئر ائےک اسئھ ےھجم ہ رخف 

ئیھب ائل ےہ ہ ائہل اعتئٰی ی رطئف ےس ےھجم اچئسیل زہئائر امئدئہ رئی زئابئن اک 

ئاھکسئائایگئ۔ئائوئرئےھجم ائدئی ولعئم ر وپئرئی وئتع اطع ی یئگ ےہئ۔

ئائوئر ائک ہگج رئی زئابئن ےک قلعت ےس ٓائپ رئامئےئںیہ ہئ: 

ئ’ئ’ ںیم رقئٓائن رشئف ےک زجعمئہ ےک لظ ر رئی البئت اصفئت اک اشئن دئا 

ئایگئوہئں وکئی ںیہن ہ وج ائس اک اقمئہل رک ےکئ۔ ‘ئ‘

ئ)ئرئوئرئۃ ائائامئمئ، رئوئائی زخئائن دلج 13 ص 496ئ(

ئدیسئا رضئت ائدئس حیسم ومئوئدؑ  ی رحتئرئائت ی ائتی ائوئر ائیک ربئاکئت اک ائدئائز 

ئہ ائس ابئت ےس یھب وہ اجئاتئےہ ہ دئوئرئائن اتکئت ضعب بتک ی وبقمئتی ائوئر 

ئائتی ےک قلعت ےس ٓائپ وک دخئائاعتئٰی ی وخئونئدئی ائوئر اشبئرئت ائوئر رضئت یب 

ئرکئم ملسو هيلع هللا ىلص ی زئائرئت بیصن وہئیئ۔ 
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ئرضئت حیسم ومئوئدؑ  بج ٓائہن امکئائت ائالئم رحتئر رئامئرئےہ ےھت وئائہل اعتئٰی 

ئےن دئوئرمئہب ٓائپ وک ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلصؑ  ی زئائرئت رکئائی انچئہچ ٓائپ رئامئے 

ئںیہ ہ ’ئ’ ائس اتکئب ی اتئفی ر تہب رسمئت ائرہ ی ائوئر ائک رئائت ہ یھب دئاھ 

ئہ ائک رئہت دنلب ٓائوئائز ےس ولئوئں ےک دئولئں وک ائس 

فقومواللجلل  مبارک  کتاب  ھذا  اتہکئےہئ۔  ائوئر  البئاتئےہ  ئرطئف 

والکرامئ‘ئ‘ئینعی ہ اتکئب ابمئرئک ےہ ائیک میظعت ےک ےئل ڑھکئے وہئاجئٔوئ‘ئ‘

ئ)ئٓائہن امکئائت ائالئم رئوئائی زخئائن دلج 5 ص 652ئ(

ئسپ دخئائم ائائدمئہ ی ابئربئت میظنت ےس وئائہت وئوجئائوئںئرص ائر ںیم رضئت 

ئحیسم ومئوئدؑ  ی ائن ایحئت شخب امیلعتئت ےس ائک رطئف امئرئے بلق و ذئن 

ئونمئر وہئےگ و دئوئر ی رطئف م دخئائاک رقئب ائوئر ائس ی رئا ائل رکئےن 

ئوئائےل وہئےگئ۔ سپ ائے دخئائم ائدمئت !ئائے حیسم ومئوئدؑ ےک دئرئت وئوجئد ی 

ئرئزب ائوخئائس وئت ہ اقتئائےہ ہ رضئت حیسم ومئوئدؑ  ےک ملع الکئم ےسئائےن 

ئوفئس وک ونمئر ایک اجئے ائوئر ٓائپ ائن زخئائن رئوئائہی وک دئای ںیم الیئےن اک زئم 

ئرکئںی اتئہ دئای رہ مسق ی ٓائائت ےس وفحمئظ وہئاجئے ائوئر دئای ےک امتئم ولئگ رضئت 

ئحیسم ومئوئدؑ  ی بتک ےک نصح نیصح ائوئر اعئتی ےک اصحئر ںیم انئہ ےنیل وئائےل 

ئوہئںئ۔ ٓائنیئ۔ 

ززز

ئوج ٓائےن وئائا اھت وئہ ںیَم یہ وہئں
’’ئائک صخش دبع ائقح ائم وج ائےن ٓائپ وک وئی ائوئائری اصئب ےک رمئد 

وئائےل  دئیل  َائوئر یھب  ئالتبئے ےھتئ، ئدنچ اطئب وملعئں ےک اسئھ ٓائےئ۔ 

ئٓائومئوجئد وہئےئ۔ رضئت حیسم ومئوئدؑ ئےن وپئاھچ ہ ایک مت ب دئیل ےک وہئ؟ 

فّی 
ش
س
ت
�
ئائوہئں ےن اہکئ۔ اہئںئ۔ رھپ ایئں دبع ائقح اصئب ےن وسئائل ایک ہ ںیَم 

ئےک وئائےط ائک ابئت وپئات وہئںئ۔ رضئت ےن ائاجئزئت دئیئ۔

ئدبع ائقح: ئایک ٓائپ ُائس حیسم ائوئر دہمئی وک ا دئدئائےن وئائےل ںیہ وج ہ ٓائےن 

ئوئائا ےہ ا ہ ٓائپ وخئد حیسم ائوئر دہمئی ںیہئ؟

ئرضئت ائدئس: ئںیَم ائین رطئف ےس ھچک ںیہن اتہک ہک رقئٓائن ائوئر دحئث 

ئےک اطمئق ائوئر ائس ائاہئم ےک اطمئق اتہک وہئں وج دخ ائاعتئٰی ئےن ےھجم اہکئ۔ 

ئوج ٓائےن وئائا اھت وئہ ںیَم یہ وہئںئ۔ سج ےک اکئن وہئں وئہ ےنس ائوئر سج ی ٓائھک 

ئوہ وئہ دئےھئ۔ رقئٓائن رشئف ںیم ائہل اعتئٰی ئےن رئامئا ہ رضئت ٰیسیع ئوئت وہ 

ئےئگ ائوئر ربمغیپئدخئا یلص ائہل ہی وئمل ےن ائین رئٔوئت ی وئائیہ دئیئ۔ دئوئوئں 

ئابئںی وہئی ںیہ وقئل ائوئر لعفئ۔ اہیئں ائہل اعتئٰی ئاک وقئل ائوئر ٓائرضئت ؐ ئاک لعف 

ئومئوجئد ےہئ۔ بشِ ئرعمئائج ںیم ٓائرضئتؐ ئےن رضئت ٰیسیع ئوک دئرگ زئہت 

ئائایئء ئےک دئرئایئن دئاھئ۔ ائن دئو اہشئدئوئں ےک دعب مت ائوئر ایک اچئےت وہئ؟ 

ئائس ےک دعب دخئا اعتئٰی ئےن دئاہ اشئائت ےس اتئدی یئ۔ وج اطئبِ ئقح وہ 

ئائوئر وخئف دخئا رئات وہ ائس ےک ےنھجمس ےک وئائےط اکئی اسئامئن عمج وہ ایگ ےہئ۔ 

ئائک صخش یلہپ وگشیپئی ےک اطمئقئ، ئائل ائہل ائوئر ائل ائرئوسئل ےک اطمئق 

ئنیع رئوئرئت ےک وئت دئوئٰی ئرکئات ےہئ۔ئہ وئہ وئت ےہ ہ اسیعئتی 

ئائالئم وک اھ رئیہ ےہئ۔ دخئا اعتئٰی ئےن ائالئم ی امحئت ےک وئائےط وج ابئت 

ئشیپ ی ےہ ائس ےس ڑبئھ رک وکئی َائوئر ابئت ںیہن وہ یتکسئ۔ ائسی وس اسئل 

ئےس اسیعئویئں اک ہ دیقعئہ ےہ ہ ٰیسیع ئدخئا ےہ ائوئر وبعمئد ےہ ائوئر اچئسیل رکئوئڑ 

ئاسیعئی ائس وئت ومئوجئد ےہئ۔ ائس ر رھپ املسمئوئں ی رطئف ےس ُائن ی 

ئاتئدی ی اجئی ےہ ہ کش ٰیسیع ئائب ک زئدئہ ےہئ، ئہن اھئےن اک اتحمئج ہن ےنیپ 

ئاک اتحمئجئ۔ ب یب رم ےئگ ر وئہ زئدئہ ٓائامئن ر اھٹیب ےہئ۔ ائب ٓائپ یہ التبئںی 

ئہ ائس ےس اسیعئویئں ر ایک ائرث وہئاگئ۔ )ئہی ہح رب 57 ئر المئہظ وہ(
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ُهَو الَّذي أَرَسَل رَسولَُه ِبالُهدٰى َوديِن الَحقِّ لِيُظِهرَُه َعَل الّديِن 

كُلِِّه َولَو كَرَِه املُشِكوَن )القرآن:-33:9(

ائوئر  اکئدمئل  ائرتئائائت  ائوئر  ائزئائامئت  وئائےل   وہئےن  وئائرئد  ر  ائالئم  ئدئن 

ئتک وجئائب دئے رک رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ائابئرئائت ںیم اضئنی 

ئائع رکئےک یملق اہجئد اک ٓائاغئز رئامئائ۔ئائس ےک دعب وضحئرؑ ےن ربئائنی ائدمئہ 

ئیسیج رعمئۃ ائآئرئائء اتکئب فینصت رئامئی سج ںیم اخمئنی ائالئم ےک ےئل 

ئدئدئائن نکش وجئائب ومئوجئدئےھت ۔ئائوئر ٓائؑپ ےن اہنئت دحتئی ےس ائس اتکئب 

�ب دئائ۔ئنک وکئی رمئد دیئائن ہن انبئ۔
خ
ی� یل� � ئںیم رمئوقئم دئائل اکئوجئائب ےنھکل اک �چ

ر  ائدئائن  امتئم  وک  ائالئم  وئالئم  ائالئۃ  ہی  ومئوئد  حیسم  ائدئس  رضئت   

1896 ںیم ائک  ئاغئب رکئےن ےک ےئل دخئا ی اخئص اتئدیئوئرصن ت ےس 

وئائی ذمئیب اکئرفئس ںیم  ئومضمئن رحتئر رئامئائوج ہ ائوہئر ںیم دقعنم وہئےن 

ئڑپئائایگئ۔ئہ رچک دعب ںیم ائالئی ائوئل ی الفئیف ےک ائم ےس ائع وہئائ۔ئائو 

ئر یئک زئابئوئں ںیم رتئہم دئہ ےہئ۔ئائوئرئٓائج ک ائالئم ی دئائت اک ائک 

ئزئدئہ ائوئرئہنم وئاتئوبثئت ےہ ۔

ئرضئت ائدئس حیسم ومئوئد ہی ائالئۃ وئالئم  ےن ائالئی ائوئل ی الفئیف ےک 

ئقلعتم ائک ریحئت ائزی شیپ وئی رئامئی وج ہ ’ اچسئی ےک اطئوبئں ےک ےیل ائک 

ئمیظع ائاشئن وخئربئیئ‘ئےک ائم ےس ٓائپ ےن ذبئرئہع ائاہئر21 دئرب 1896 

ئائع رئامئی ۔ئٓائپ ؑ ےن اھکلئہ ؛

ئ’ئ’ئہسلج ائمظ ذمئائب وج ائوہئر ائٔوئن اہئل ںیم26,27,28 دئرب 1896 وک 

ئوہئاگ ائس ںیم ائس اعئز اک ائک ومضمئن رقئٓائن رشئف ےک امکئائت ےک ابئرئہ ںیم 

ئڑپئا اجئے اگ ہ وئہ ومضمئن ےہ وج ائاسئی اطئوتئں ےس ربئرت ائوئر دخئا ےک اشئوئں 

ئںیم ےس ائک اشئن ائوئر اخئص ائس ی اتئدی ےس اھکل ایگ ےہ ائس ںیم رقئٓائن 

ئرشئف ےک وئہ اقحئق ائوئر اعمئرئف دئرئج ںیہ نج ےس ٓائاتئب ی رطئح رئوئن 

ئوہئاجئے اگ ہ دئرئتقیقح ہ دخئا اک الکئم ائوئر رئب ائاعئنی ی اتکئب ےہئ۔ئائوئر 

ائّوئل ےس ٓائرخ ک اپئوچئں وسئائولئں ےک وجئائب ںیم  ئوج صخش ائس ومضمئن وک 

ئےنس اگ ںیم نیقی رکئات وہئں ہ ائک ای ائامئن ائس ںیم دیپئا وہئاگ ائوئر ائک ای وئر 

ئائس ںیم کمچ ائےھ اگ ائوئر دخئا اعتئی ےک اپئک الکئم ی ائک اجئع ریسفت ائس 

ئےک اہئھ ٓا اجئے یگ ہ ریمئی رقتئر ائاسئی ی وضفئویئں ےس اپئک ائوئر ائف 

ئو زئائف ےک دئائغ ےس زنمئہ ےہئ۔ ےھجم ائس وئت ضحم ینب ٓائدئم ی دمئرئدئی ےن 

ئائس ائاہئر ےک ےنھکل ےک ےئل وبجمئر ایک ےہ ہ ات وئہ رقئٓائن رشئف ےک نس و 

ئامئل اک اشمئدہئہ رکئں ائوئر دئںیھ ہ امئرئے اخمئوفئں اک ائس دئر ملظ ےہ ہ وئہ 

ئاتئرئیک ےس تب رکئے ائوئر وئر ےس رفئت رئےت ںیہئ۔ ےھجم دخئائے میلع ےن 

ئائاہئم ےس علطم رئامئا ےہ ہ ائس رئوئز ائس اپئک اتکئب اک ولئہ ائرہ وہ ۔ئںیم ےن 

ئاعئم فش ںیم ائس ےک قلعتم دئاھ ہ ریمئے لحم ر بی ےس ائک اہئھ امئرئا 

ئایگ ائوئر ائس ےک وھچئےن ےس ائس لحم ںیم ےس ائک وئر اسئع الکن وج ائرئدئرئد 

ئلیھپ ایگ ائوئر ریمئے اہئوھتئں ر یھب ائیک رئوئین وہئی بت ائک صخش وج ریمئے 

ئاپئس ڑھکئا اھت اھت وئہ دنلب ٓائوئائز ےس وئا ائہل ائربک  رخئت ربیخ  ائس ی ریبعت ہ ےہ 

ئائالئی ائوئل ی الفئیفئ، ائک یملع ائاکئر

 ائانمئس ی ےک غلبم ہلسلس اظنئرئت رشئو ائائت ائدئائن 
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ئہ ائس لحم ےس ریمئا دئل رمئائد ےہ وج اجئے زنئوئل وئولئل ائوئائر ےہ ائوئر وئہ وئر 

ئرقئٓائی اعمئرئف ںیہ ائوئر ربیخ ےس رمئائد امتئم ذمئائب ںیہ نج ںیم رشئک ائوئر 

ئابئل ی ولئی  ےہ ائوئر ائاسئن وک دخئا ی ہگج دئی یئگ ا دخئا ی افصئت وک ائےن اکئل 

ئلحم ےس ےچین رئا دئا ےہئ۔ وس ےھجم التبئا ایگ ہ ائس ومضمئن ےک وخئب ےنلیھپ ےک 

ئدعب وھجئے ذمئوبئں اک وھجئٹ لھک اجئے اگ ائوئر رقئٓائی اچسئی دئن دبئن زئنی ر 

ئیتل اجئے یگ بج ک ےک ائان دئائرئہ وپئرئا رکئے ۔ئرھپ ائس یفشک ائت ےس 

ائوئر ےھجم ہ ائاہئم وہئا اِنَّ اللَّہ َمَعَک اِّن اللَّہ  ئائاہئم ی رطئف لقتنم ایک ایگ 

یَقوَم اَیناَم قُمَت ئینعی دخئا ریتئے اسئھ ےہ ائوئر دخئا وئںیہ ڑھکئا وہئات ےہ 

ئاہجئں و ڑھکئا وہئ۔ ہ امحئت ال�ہٰی ےک ےیل ائک ائاعئرئہ ےہئ۔ ائب ںیم زئائدئہ 

ئانھ ںیہن اچئاتئ۔ رہ ائک وک یہ ائالئع دئات وہئں ہ ائان ائان رحئج یھب رکئےک 

ئائن اعمئرئف ےک ےننس ےک ےئیل رئوئر اقمبئم ائوہئر اتئرئخ ہسلج ر ٓائوئں ہ ائن 

ئی لقع و ائامئن وک ائس ےس وئہ ائدئے ائل وہئں ے ہ وئہ امئن ںیہن رک 

ئےت وہئں ے ۔ والسلم علی من اتبع الھدٰی 

ئ‘ئائالئی ائوئل ی الفئیفئ’ئ’ اک ومضمئن البئہب رقئٓائن رکئم ےک اقحئق و اعمئرئف 

ئی ےب ریظن ریسفت ائوئر رضئت ائدئس حیسم ومئوئد ہی ائٰولئۃ وئائالئم ےک ےب 

ئاپئائں قشعِ رقئٓائن اک رہظم ےہئ۔ سج رطئح وس اسئل ےلہپ ہ ومضمئن دئایئرھب ےک 

ئذمئائب ےک اقمئل ر ائالئم ی ائک ائدئائر حت اک ائالئن اھت ائوئر دئرگ ائاہئی 

ئبتک ےک اقمئل ر رقئٓائن رکئم ی ربئرتئی اک ےب اثمئل ائاہئر اھتئ، ائی رطئح 

ئٓائج یھب ہ ائالئی امیلعتئت ی یقیقح رئوئح وک دئای ےک اسئےن ائک امنئائں ائن 

ئےک اسئھ شیپ رکئےن ےک ائل ےہ ویکئہک ہ وئہ ائاجئزئی ومضمئن ےہ سج 

ئےک ےبلغ ی اشبئرئت دئےت وہئے ےسلج ےس لبق یہ ائہل اعتئٰی ےن رئامئدئا اھت ہ 

ُ�وئر ےہ وج دئوئرئی وقئومئں وک رشئدنئہ 
خ
ئائس ںیم اچسئی ائوئر تمکح ائوئر رعمئت اک وئہ �

ئرکئدئے اگئ۔ انچئہچ ائاس یہ وہئا ائوئر دخئائی وئدئوئں ےک اطمئق ائس ےسلج ںیم 

ئرصنئِت ائیہ ےک رئوئائی اظنئرئے اک وئہ امئں دیپئا وہئا سج ےن ذمئائبِ ابئہل 

ئےک اّلحمئت ڑکنیسئوئں اسئل دعب ائک ابئر رھپ زئںیم وئس رکئدئےئ۔

ئ‘ئ‘ئائالئی ائوئل ی الفئیفئ’ئ’ ےک ائم ےس ائع وہئےن وئائےل ائس ومضمئن ںیم 

ئدّئا رضئت ائدئس حیسم ومئوئد ہی ائٰولئۃ وئائالئم ےن اپئچ ائم وسئائائت اک 

ئرقئٓائن رکئم ی رئوئین ںیم وجئائب دئا ےہ ائوئر ائےس دئںیش ریپئائے ںیم رشئح 

ئرئامئی ےہ وج رئوئوئں ر وئدج اطئرئی رکئدئےن وئائی ائوئر ائالئم ی تمظع وک دئولئں 

ئںیم ائم رکئےن وئائی ےہئ۔ اپئچ وسئائائت ہ ےھتئ:

1ئ۔ ائاسئن ی امسجئیئ، ائالئی ائوئر رئوئائی ائںیئ۔

2ئ۔ ایحئت دعبئائومئتئ۔

3ئ۔ ائاسئی دیپئائش اک دصقمئ۔

4ئ۔ دئای ائوئر ٓائرخئت ںیم ائامئل اک ائرثئ۔

5ئ۔ ملع ائوئر رعمئت ےک ذئرئائعئ۔

ئائب ک 55 ےس زئائد زئابئوئں ںیم ‘ئ‘ئائالئی ائوئل ی الفئیفئ’ئ’ ےک رتئائم 

ئائع وہئےک ںیہ ہکبج دنچ زئابئوئں ںیم ہ اتکئب زئرئرتئہم ےہئ۔

رشئک  امنئدنئاگئن   16 ےک  ذمئائب  دئس  ںیم  ائوہئر  ذمئائب  ائمظ  ئہسلج 

ّفقہ ہلصیف رکئے 
ت
ئوہئےئ۔ ےسلج ےس لبق اسیعئویئں ےن ائک گنٹیم ی ائوئر م�

ئوہئے ائس ےسلج ںیم ومشئتی ےس ائاکئر رک دئا اتئم دئو اسیعئی ڈیلئرئوئں ےن 

ئذئائی وطئر ر ائس ےسلج ںیم رشئت ی نج ںیم ےس ائک ےن ائاہئِر ایخئل 

ئیھب ایکئ۔

ئاملسمئوئں ںیم ےس ر دیس ائدم اخئن اصئب ےن ےسلج ںیم رشئک وہئےن 

ائوئر  ائوئر دئوئت ائے ےک وجئائب ںیم اہک ہ ہ اکئم وئائوظئں  ائاکئر ایک  ئےس 

ئائوحئں اک ےہئ۔ ائی رطئح دئرگ یئک وہشمئر ملسم املعئء ًالثم ومئولئی ائدم نیسح اصئب 

ئمیظع ٓائابئدئیئ، ومئولئی دبعئائقح اصئب دحمّئث دئولئی ائوئر دیس دمحم یل اصئب 

ئاکئوپئرئی ےن ائس ےسلج ی رطئف وئہ یہ ںیہن ی ائوئر ائاس تسکش وخئر دئہ رکئدئائر 

ئائانئا وئا ائن ی دئین ریئت وسئی وہئی ےہئ۔

ئےسلج ںیم ائل وہئےن وئائےل ائرثک اضئنی ےن ائل وسئائولئں ی اجبئے ینمض 

ئابئںی ایبئن ںی ا زئوئی وطئر ر یسک ائک وسئائل ر یہ ائین رئائے دئی ا ائےن 
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ئومضمئن ےک ٓائاغئز ںیم ایبئن ی اجئےن وئائی دئلی وک وخئد یہ دعب ںیم رئّد رک دئائ۔ 

ئانچئہچ ومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی اصئب ےن وبنئت ائوئر زجعمئے ی ری قلعتم ثح 

ئرکئے وہئے ہ دئوئٰی ایک ہ ‘ئ‘ئائایئء وئت وہ ےکئ، ائت دمحمئہ ےک زئرئگ 

ئمتخ وہئےکئ۔ وئائرئِث ائایئء وئی ےھتئ، وئہ رکئائامئت رئےت ےھت نک وئہ رظن ںیہن 

ئٓائےئ، زئر زئنی وہ ےئگئ۔ ٓائج ائالئم ائن رکئائت وئائولئں ےس اخئی ےہئ…ئ‘ئ‘

 رئائے ی ائے ائل ائل ی ڈیلپئر 
ت

چ� �
خ
 ائس ذمئیب اکئرفئس ےک رکیسئرئی دھ�

ئفی وکئرئٹ اجنپئب اتکئب رئوپئرئٹ ہسلج ائمظ ذمئائب ںیم ائس رقتئر ےس 

ئقلعتم ےتھکل ںیہئ:

ئ’ئ’ئڈنئت وئر دئن دئائس اصئب ی رقتئر ےک دعب فصن ہٹنھگ اک وئہف اھتئ۔ 

ئنک وئہک دعب ائز وئہف ائک ائی وئلی ائالئم ی رطئف ےس رقتئر اک شیپ 

ئوہئا اھت ائس ےیل ائرثک ائنی ےن ائین ائین ہگج وک ہن وھچئڑئائ۔ ڈئڑئھ ےن ںیم 

ائز دلج رھب  ائالئہی اکئج اک وئعی اکمئن دلج  ئائیھب تہب اس وئت رئات اھت ہ 

ئےن اگل ائوئر دنچ یہ وٹنمئں ںیم امتئم اکمئن رُپ وہئایگ ۔ئائس وئت وکئی اسئت ائوئر 

ئٓائھ زہئائر ےک دئرئایئن عمجم اھتئ۔ فلت ذمئائب و للم ائوئر فلت وسئاسئویئں 

ائوئر  ائوئر زیئں  ائوئر ذئی ملع ٓائدئی ومئوجئد ےھت ۔ ائرئہ رکئایسئں  ئےک دتعم ہ 

ئرئش اہنئت یہ وئاسئل ےک اسئھ ایہم ایک ایگ ۔ئنک د اہ ٓائدئویئں وک ڑھکئا 

ںیم  �وئں 
خ
ق�ی�

ئ
ا� وہئے  ڑھکئے  ائن  ۔ئائوئر  ڑپئا  ہن  ھچک  ائوئر  وسئا  ےک  ئوہئےن 

ئڑبئے ڑبئےئرئٔوئاسئء ،ئامئد اجنپئب ،ئاملعئء وئالضفئء ،ئریبئرٹئ، وئلی ،ئرئوئرس 

ئ، ڈئائرٹئ، رغئض ہ ائیل ےقبط ےک فلت ربئائوچئں ےک رہ مسق  �ٹ
خ
�ی�

ٹ
ئ،ئائرٹسئا ا�س�

ئےک ٓائدئی ومئوجئد ےھت ائوئر ائن ولئوئں ےک ائس رطئح عمج وہئاجئےن ائوئر اہنئت 

ئرب و لمحت ےک اسئھ وجئش ےس ربئائرب اپئچ اچئر ہٹنھگ ائس وئت ائک ائگ ر 

ئڑھکئا رئےن ےس اصئف ائرہ وہئات اھت ہ ائن ذئی اجئہ ولئوئں وک اہکئں ک ائس 

ئدقمئس رحتئک ےسئدمئرئدئی یھتئ۔ فنصم رقتئر ائاصئاتََ وئرشئک ہسلج ہن 

ئےھت ۔ئنک وخئد ائوہئں ےن ائےن ائک ائرئد اخئص انئب ومئولئی دبعئائرکئم 

ائس ومضمئن  ئاصئب ایسئوکئی ومضمئن ڑپئےن ےک ےئل ےجیھب وہئے ےھتئ۔ 

ئےک ےئل ائرئہ یٹیمک ی رطئف ےس رصئف دئو ےٹنھگ یہ ےھت نک ائرئن ہسلج 

ئوک اعئم وطئر ر ائس ےس ھچک ائیس دئیپس دیپئا وہئیئگ ہ ومئڈئرئرٹ اصئابئن ےن 

ئاہنئت وجئش ائوئر وخئی ےک اسئھ ائاجئزئت دئی ہ بج ک ہ ومضمئن متخ ہن وہ 

ئبت ک اکئرئوئائی ہسلج وک متخ ہن ایک اجئوئےئ. ائن اک ائاس رئامئا نیع ائل ہسلج ائوئر 

ئائرئن ہسلج ی اشنم ےک اطمئق اھت ویکئں ہ بج وئت رقمئرئہ ےک زئرئےن 

ئر ومئولئی ائو وئف ابمئرئک یل اصئب ےن ائان وئت یھب ائس ومضمئن ےک متخ 

ئوہئےن ےک ےئل دئے دئا و ائرئن ائوئر امئڈئرئرٹ اصئابئن ےن ائک رعنئہ وخئی 

ئےس ومئولئی اصئب اک رکئہ ائدئا ایک ۔ئےسلج ی اکئر رئوئائی اسئڑئے اچئر ےجب متخ 

ئوہ اجئی یھتئ۔ نک اعئم وخئائش وک دئھک رک اکئرئوئائی ہسلج اسئڑئے اپئچ ےجب ےک 

ئدعب ک اجئرئی رئین ڑپئی ویکئں ہ ہ ومضمئن رقئب اچئر ہٹنھگ ںیم متخ وہئا ائوئر 

ئرشئوئع ےس ٓائرخ ک اسکیئں دئیپس و وبقمئتی ائےن اسئھ رئات اھتئ‘ئ‘

) ئرئوپئرئٹ ہسلج ائمظ ذمئائب ہح 79,80 ئوبئہ عبطم دئیق ائوہئر 

 )1897

ئائس اتکئب ر ڑبئے ڑبئے الفئرفس ائوئر ائوئر ائابئرئائت و رئاسئل ےک ائڈئرٹئوئں 

ئےن یھب دمعئہ رئوئو ےھکل ںیہ ۔ رغمئی رکفمئن ےن ائس رچکئر وک رئائاہ ےہئ۔ 

ائوئرئربئرتئی  ائائدئائء ےک اطمئق ائس ومضمئن اکئامکئل  ھ�دئت ہ 
ش
ئائوئر ائلض ام س

ئیھب اثئت وہئیئگئ۔

ائاشئرئدئائزئوئں  دئای ےک وہشمئر  ائاٹئے  وی  اکئٔوئٹ  ئرئوئس اک میظع فنصم 

ئںیم ےس ائک ےہ سج ےن ائوسئں ائوئر وسیبئں دئی وسیعئی ےک مگنس ر 

ئائین اقیلختئت ےس ہکلہت اپب ےیک رئاھئ۔ ُائس ےن وّئے )90ئ( ےس زئائد بتک 

ئںیھکل نج اک امشئر دئای ےک رتہبئن ائدئی ائاکئرئوئں ںیم وہئات ےہئ۔ 1903ئء 

ئںیم رضئت یتفم دمحم اصئدئق اصئبؓ ےک اسئھ ُائن ی طخ اتکئت ابمل رئہ 

ئرئیہئ۔ ٓائؓپ ےن ائےن ائک طخ ںیم ائدمئہ اقئد ائوئر رضئت حیسم ومئوئد ہی 

ئائالئم ی وئائت حیسم ائرصئیؑ ےک ابئرئے ںیم ی یئگ قیقحت ایبئن ی ائوئر ائس 

ائوئر رئاسئہ  ئطخ ےک اسئھ رضئت ائدئؑس ی ائک وصتئرئ، ربق حیسم ی وصتئر 

ائس طخ ےک وجئائب  ائک امشئرئہ یھب وجھبئائدئائ۔  ئ’ئ’ اک  ر
خ
�
خ
ب� � یل�ی ر� ئ‘ئ‘ئرئوئو ٓائف 

ئںیم ائاٹئے ےن 5؍ئوجئن ےک ّرحمئرئہ ائےن طخ ںیم اھکل ہ وئائت ٰیسیع ےک 
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ئوبثئت ائوئر ُائس ی ربق ی اقیقحتئت ںیم وغشمئل وہئا ےب ائدئہ وکئش ےہ 

ئویکئہک لقع دن ائاسئن ایحئِت ٰیسیع اک ائل یھبک وہ یہ ںیہن اتئ۔ئ.ئ.ئ.ئںیمہ 

ائدم وکئی ای  ائوئر ائر )ئرضئتئ( رمئزئا  ئوقعمئل ذمئیب میلعت ی رئوئرئت ےہ 

ئوقعمئل ہلئسم شیپ رکئں ے و ںیَم ڑبئی وخئی ےس ائس ےس ائدئہ ائاھئےن 

ئےک ےیل ایتئر وہئںئ۔ رئوئو زگیمئن ںیم ےھجم دئو اضئنی تہب دن ٓائےئ.ئ.ئ.ئ۔ 

ئاہنئت ائدئائر ائوئر دئائت ےس رھبئے وہئے ایخئائت ائن اضئنی ںیم 

ئائرہ ےیک ےئگ ںیہئ۔

ائٰولئۃ  ائدئس ہی  ئدعبئائزئائں رضئت یتفم اصئبؓ ےن ائاٹئے وک رضئت 

ئوئائالئم ی اتکئب ‘ئ‘ئائالئی ائوئل ی الفئیفئ’ئ’ اک ائرگئزئی رتئہم یھب وجھبئائائ۔ 

ئائس اتکئب اک اطمئہع رکئےن ےک دعب ائاٹئے ےن ربئالم ائرقئائر ایک ہ

The ideas are very profound and trueئ۔

ئائاٹئے اک رصبتئہ و ضحم ائک اثمئل ےہئ۔ ائرم وئائہع ہ ےہ ہ ‘ئ‘ئائالئی ائوئل 

ئی الفئیفئ’ئ’ ائالئم ےک اینبئدئی اقئد وک یقطنم ائدئائز ںیم شیپ رکئے وہئے 

ئیھکل اجئےن وئائی رتہبئن بتک ںیم ےس ائک ےہئ۔ ائوئر ائرئہ ائاٹئی ےن 

ئو ائالئم وک ابئائدئہ وطئر ر وبقئل ںیہن ایک نک ڑکنیسئوئں ائےس ائرئائد یھب ںیہ 

ئنج اک قلعت فلت وقئومئں ائوئر فلت زئابئںی وئےن وئائولئں ےس ےہ ںیہ 

ئدخئائاعتئٰی ےن ائےن لضف ےس ائالئم وبقئل رکئےن ائوئر رھپ ائالئم ی رھبئوپئر 

ئدخئت اجبئائےن ی یھب وئقی اطع رئامئیئ۔ ائن یہ وخئش تمسق ائرئائد ںیم ائک 

ئائم رتئم ریشب ائدم ٓائرئرچئڈ اصئب رمئوئم اک یھب ےہئ۔

ئرتئم ٓائرئرچئڈ اصئب ائین وخئدئوئت وسئائح ایحئت ںیم ائین وبقئل ائدمئت 

ئی دئائاتئن ایبئن رکئے وہئے ےتھکل ںیہ ہ ائالئم اک اغئم ےھجم ائک ائدمئی 

ئوئائدئائر رلکئک رکئم دبعئائرئنٰ دئولئی اصئب ےن اچنہپئا اھت ائوئر یسک رطئح ہ 

ئائاظئم یھب رکئایل اھت ہ رضئت حیسم ومئوئؑد ی اتکئب ‘ئ‘ئائالئی ائوئل ی الفئیفئ’ئ’ 

ئائدئائن ےس ربئائہ رئائت ریمئے ائم جیھب دئی اجئےئ۔ ائرئہ ریمئی رئوئائی 

ئائدعئائد ائیس ںیہن یھت ہ ںیَم ائس اتکئب ےک دنئرئاجئت وکئٓائاسئی ےس ھجمس ات 

ئاتئم اتکئب ےک ھچک وصحئں ےن ےھجم تہب اتمٔئرث ایک ۔

ئرتئم ٓائرئرچئڈ اصئب ایبئن رئامئا رکئے ےھت ہ دئرئائل یہ اتکئب یھت سج 

ئوک ابئر ابئر ڑپئےن ےک ےجیتن ںیم ٓائپ اک ذئن امئدئت رئیت ائوئرئشیِ دئای ی رطئف 

ئےس ٹہ رک ائالئم ائدمئت ی اپئزیئہ میلعت ےس رئوئانئس وہئا ائوئر رھپ ائالئم 

ئی ٓائوغئش ںیم ٓائرک ٓائپ ےن وئہ ائالئی ائوئر رئوئائی رتئی ائل ی ہ ربئائمظ 

ئوئرئپ ےک ےلہپ وئائف زئدئیگ وہئےن اک ائزئائز ائل ایکئ۔

ئائس اتکئب ںیم یسک ری ذمئب ر ہلمح ںیہن ایک ایگ ا ائوئر ضحم ائالئم ی وخئایبئں ایبئن 

ئی یئگ ںیہ ائوئر امتئم وسئائائت ےک وجئائابئت ائالئم ی اتکئب رقئٓائن دیجم یہ ےس 

ئدئےئئےئگ ںیہ ائوئر ائےس رئگ ںیم دئےئ ںیہئہ ن ےس ائالئم اک امتئم ائدئائن ےس 

ئائلم ائوئر ائمت ائوئر ائنس وہئا اثئت وہئات ےہئ۔

ئہتک ےک وہشمئر ائابئر رنجئل وئوئرہ ٓائیف ےن اھکلئہ ؛

ئ’ئ’ دخئا ےک زئربئدئت اہئھ ےک دقمئس ائالئم وک رئےن ےس اچب ایل ہک ائس وک 

ئائس ومضمئن ی دبئوئت ائیس حت بیصن رئامئی ےک ومئائنی و ومئائنی اخمئنی 

ئیھب ےچس رطئی وجئش ےس ہہک ائےھ ہ ہ ومضمئن ب ر ابئا ےہ ابئا ےہ ۔ئ‘ئ‘

ئ)ئائابئر رنجئل وئوئرہ ٓائیف ہتک 24 ونئرئی  1897ئ(

ئرضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےن رضئت دبعئائرکئم اصئب ایسئوکئی رئی 

ابئرئے ںیم وہئں ےنئہ ومضمئن ڑپئھ رک انسئا اھت رئامئائ’ئ’ئائس  ئائہل ہنع ےک 

ائہل  ائالئم ےک زعمئز رئن یبح ی  ائوئر  ئرئوئز امئرئی امئت ےک اہبئدئر اپسئیہ 

ئومئولئی دبعئائرکئم  اصئب ایسئوکئی ےن ومضمئن ےک ڑپئےن ںیم وئہ البئت 

رئاہ  دئے  دمئد  ائدقئس ےس  رئوئح  ائن وک  دئالھکئی وئا رہ ظفل ںیم  ئوئاصفئت 

ئاھتئ‘ئ‘ئ۔

ئ) ائاجنئم ٓائمھ رئوئائی زخئائن ہح316 وبئہ ڈنلئنئ(

ئائس ومضمئن ںیم رضئت حیسم ومئوئدؑ ےن دئوئٰی ائوئرئدئلی ائین رقئٓائن دیجم ےس 

ئشیپ ایک ۔ ائس نمض ںیم ٓائپ رئامئے ںیہئ:

ئ’ئ’ئںیم ےن ائس ابئت اک ائزتئائم ایک ےہ ہ وج ھچک ایبئن رکئوئںئ‘ دخئائے اعتئٰی ےک 
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ئاپئک الکئم رقئٓائن رشئف ےس ایبئن رکئوئں ویکئہک ریمئے زنئدئک ہ تہب 

ئرئوئرئی ےہ ہ رہ ائک صخش وج یسک اتکئب اک اپئدنب وہئ۔ ائوئر ائس اتکئب وک رئابئی 

ئاتکئب اتھجمس وہ وئہ رہ ائک ابئت ںیم ائی اتکئب ےک وئائہ ےس وجئائب دئے 

ئائوئر ائین وئاکئت ےک ائایئرئائت وک ائاس وئعی ہن رکئے ہ وئا وئہ ائک یئ اتکئب 

ئانب رئاہ ےہئ۔ وس وئہک ٓائج ںیمہ رقئٓائن رشئف ی وخئویئں وک اثئت رکئا ےہ ائوئر 

ئائس ےک امکئائت وک دئالھکئا ےہ ائےئ انمئب ےہ ہ م یسک ابئت ںیم ائس ےک 

ئائےن ایبئن ےس ابئرہ ہن اجئںی ائوئر ائی ےک ائائرئہ ا رصتئح ےک ومئائق ائوئر ائی ی 

ئٓائائت ےک وئائہ ےس رہ ائک دصقم وک رحتئر رکئںئ۔ ات ائرظئن وک ومئائزئہن ائوئر 

ئاقمئہل رکئےن ےئلیک ٓائاسئی وہ ‘ئ‘ )ئرئوئائی زخئائن دلج 10ئہح315ئ(

ئائہل اعتئٰی ںیمہ ائس رعمئۃ ائآئرئائء اتکئب ےک اطمئہع ی وئقی اطع رئامئےئائوئر 

ئائس ںیم ایبئن دئہ اقحئق وئاعمئرئف وک دئوئرئوئں ک یھب اچنہپئےن ی وئقی 

ئوئاعئدئت اطعئرکئے ۔ئٓائنیئ۔

ززز

ئ)ئہی ائز ہح رب 52ئ(

ئدبع ائقحئ: اسیعئویئں ر و وکئی ائرث وہ ںیہن ات بج ک ہ ریشمش ہن وہئ۔

ئرضئت ائدئسئ: ہ ابئت طلغ ےہئ۔ ولتئائر ی ائب رئوئرئت ںیہن ےہ ائوئر 

ائب زئامئہن ےہئ۔ئائدتئا ںیم یھب ولتئائر ائومئں ےک ہلمح ےک  ئہن ولتئائر اک 

ئرئوئےن ےک وئائےط ائاھئی یئگ یھت وئرئہن ائالئم ےک ذمئب ںیم رب ںیہنئ۔ 

ئولتئائر اک زئم و ل اجئات ےہ ر تجح اک زئم ںیہن اتلمئ۔ دئائل ائوئر ربئائنی 

ئےک اسئھ ائس وئت اخمئنی وک ائل رکئا اچئےیئ۔ ںیَم ٓائپ ولئوئں ی 

ئری وخئائیہ ی ائک ابئت اتہک وہئںئ۔ ذئرئا وغئر ےس ونسئ۔ رہ دئو ولہپئوئں 

ئر وئہ رکئوئ۔ ائر اسیعئویئں ےک اسئےن ائرقئائر ایک اجئے ہ وئہ صخش سج 

ئوک مت دخئا ائوئر وبعمئد امئےت وہ کش وئہ ائب ک ٓائامئن ر ومئوجئد ےہئ۔ 

ئامئرئے یب و وئت وہ ےئگ ر وئہ ائب ک زئدئہ ےہ ائوئر ایقئت ک 

ئرئےہ اگئ۔ ہن اھئےن اک اتحمئج ہن ےنیپ اک اتحمئجئ۔ ائر م ائاس ںیہک و ائس 

ئاک ایک ہجیتن وہئاگئ؟ ائوئر ائر م اسیعئویئں ےک اسئےن ہ اثئت رک دئں ہ 

دئوئرئے  وئہ رم ایگئ۔ لثم  ائوئر دخئا امئےت وہ  ائان وبعمئد  ئسج صخش وک مت 

ئائایئء ےک وئت وہ رک زئنی ںیم دئن ےہ ائوئر ائس ی ربق ومئوجئد ےہئ، 

ئائس اک ایک ہجیتن وہئاگئ۔ وثحبئں وک اجئےن دئو ائوئرئریمئی اخمئتف ےک ایخئل وک 

�ائل ےہک ا ھچک  ئوھچئڑئوئ۔ ںیم رئوئا ںیہن رکئات ہ ےھجم وکئی اکئر ےہکئ، دحبّ

ئائوئر ےہکئ۔ مت ہ وہک ہ ائن رہ دئو ابئوئں ںیم ےس وکئیس ابئت ےہ سج ےس 

ئاسیعئی ذمئب خیب و اینبئد ےس ُائڑھک اجئات ےہئ۔

ئائس رقتئر اک ایئں دبع ائقح اصئب ر تہب ائرث وہئائ؛ انچئہچ وئرئًا ڑھکئا 

ئوہ رک رضئت ائدئس ہی ائالئم ےک اہئھ وئے ائوئر اہکئ: ںیم ھجمس ایگئ۔ 

ئٓائپ ائان اکئم رکئے اجئںیئ۔ ںیم دئاع رکئات وہئں ہ ائہل اعتئٰی ٓائپ وک 

ئرتئی دئےئ۔ ائاشئء ائہل رئوئر ٓائپ ی رتئی وہ یگئ۔ ہ ابئت حي ےہئ‘ئ‘ئ۔

ئ)ئوفئائت دلج اہچئرئم ہح 492ئ-494ئ۔ ائڈئنش 2003ئء وبئہ رئوئہئ(

ززز
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ئرضئت ومئولئی دبعئائرکئم اصئب ایسئوکئی رئی ائہل ہنع ائین اتکئب ’ئ’ئریئت 

� ائومئوئد 
لمصل

ئرضئت حیسم ومئوئؑد ‘ئ‘ئںیم رضئت رمئزئا ریشب ائدئن ومحمئد ائدم اصئب ا

ؓ ےک نپچب اک ائک بیجع وئائہع ےتھکل ںیہ ہئ:

ئ’ئ’ئومحمئد اچئر ائک ربئس اک اھتئ۔ رضئت )ئرضئت حیسم ومئوئد ؑ -ئائلئ(ئومعمئًا ائدئر 

ئےھٹیب ھکل رئےہ ےھتئ۔ ایئں ومحمئد دئا الئی رکیل وئاہئں رشئف ائے ائوئر ٓائپ ےک 

ئاسئھ وچبئں اک ائک وغئل یھب اھتئ۔ ےلہپ ھچک دئر ٓائسپ ںیم ےتلیھک ڑگھجئے رئےہ 

ئرھپ وج ھچک دئل ںیم ٓائیئ، ائن وسمئائدئائت وک ٓائگ اگل دئی ائوئر ٓائپ ےگل وخئش وہئےن 

ئائوئر اتئایلئں اجبئےنئ۔ ائوئر رضئت ےنھکل ںیم رصمئوئف ںیہئ، ر ُائاھ رک دئےتھ یھب 

ئںیہن ہ ایک وہئر اہ ےہئ۔ ائےن ںیم ٓائگ ھجب یئگ ائوئر یتمیق وسمئدئے رئائھ اک ڈئری وہ 

ئےئگئ۔ ائوئر وچبئں وک یسک ائوئر ہلغشم ےن ائین رطئف چنیھک ایلئ۔ رضئت وک ایسئق ابعئرئت 

ئالمئےن ےک ےیل یسک زئہت اکئذ ےک دئےنھ ی رئوئرئت وہئیئ۔ ائس ےس وپئےت 

ئںیہ اخئومئشئ۔ ائس ےس وپئےت ںیہ دئاک اجئات ےہئ۔ ٓائرخ ائک ہچب وئل ائاھ ہ ایئں 

ئاصئب ےن اکئذ الج دئےی ںیہ ۔ وئرئںی ےچب ائوئر رھگ ےک ب ولئگ ریحئائن ائوئر 

ئائتش دبئدئائںئہ ائب ایک وہئاگئ…ئرگم رضئت رکسمئا رک رئامئے ںیہئ، وخئب وہئائ۔ ائس 

ئںیم ائہل اعتئٰی ی وکئی ڑبئی تحلصم وہئیگئ۔ ائوئر ائب دخئا اعتئٰی اچئات ےہ ہ ائس ےس 

ئرتہب ومضمئن ںیمہ اھجمسئےئ۔ ‘ئ‘ 

ئ)ئریئت رضئت حیسم ومئوئدؑ ،ئوبئہ ڈینیکئا ہح 23ئ(

ائالئم ےکئائک اہنئت  وئائہع ےس اہجئں دیسئا رضئت حیسم ومئوئد ہی  ئائس 

ئوخئوصئرئت قلخ وفع و دئرئزئر اک اتپ اتلچ ےہ وئںیہ ائس ابئت اک یھب ائدئائزئہ وہئات ےہ ہ 

ئوج ولعئم ےک دئرئا ٓائؑپ ےن اہبئے وئہ دخئا اعتئٰی ےن ائک اخئص تمکح ےک تحت 

ئٓائؑپ وک ائین انئب ےس اطع رئامئےئےھتئ۔ئسج زئامئہن ںیم ٓائپؑ اک وہظئر وہئائائس 

ئوئت ائالئم اچئرئوئں رطئف دئانئن ائالئم ےک ائزئائامئت وئائرتئائائت ےس رھگئا 

ئوہئا اھتئ۔ وصخئاص اسیعئی ائوئر ٓائرئہ امئیج اہنئت دنگئی ائوئر ائاعئل ائزی رحتئرئائت 

ئائالئم ےک الئف ائع رک رئےہ ےھتئ۔ ائن ائائت وک دئھک رک ٓائپؑ اک دئل امئیہ ٔ 

ئےب ٓائب ی رطئح ڑتئاتپ اھتئ۔ ٓائپؑ ی ائس ےب رقئائرئی اک ائدئائزئہ ٓائپؑ ی ائس دئاع 

ئےس وہئات ےہئ۔ ائےن ومئا ےک وضحئر ٓائپؑ رئض رکئے ںیہ :

ئ’ئ’ئدخئائا ےھجم ائےس ائافئظ اطع رئام ائوئر ائیس رقتئر ں ائاہئم رک وج ائن دئولئں رئائان وئر 

ئڈئائںی ائوئر ائین رتئائی اخئتی ےس ائن ی ز رہئوک دئوئر رک دئںئ۔ئ‘ئ‘

ئ)ئاہشئدئت ائرقئٓائنئ، رئوئائی زخئائن دلج 6ئہح 398ئ(

ئائہل اعتئٰی ےن ٓائپؑ ی دئاعئوئں وک اپبئہ ٔئوبقئتی ہگج دئی ائوئر ٓائپؑ ی رضتئاعئت وک 

ئانس ائوئرئاعمئدئن ائالئم ےک ائرتئائائت اک علق عمق رکئےن ےک ےیل رئیئ، ائرئی 

ئائوئر ائرئدئو زئابئوئں ر ٓائؑپ وک اکئل دئرتئس اطع رئامئی ائوئر ائںیہن ٓائپؑ اک اکئل عیطم 

ئائوئر رئامئربئدئائر رک دئا ائوئر ہ ہکلم ٓائپ وک اطع رئامئا ہ وخئائہ اسیکئیہ ومئوئع وہ ٓائؑپ 

ئڑبئی ٓائاسئی ےک اسئھ دمئل ائوئر وسبمئط ومضمئن دنبملق رکئے ائوئر سج زئابئن ںیم 

ئےتھکلئائس ےک اہنئت ومئزئوئں ائافئظ ائین ائین ہگج ر ومئویئں ی رطئح ڑئے 

ئرظن ٓائےئ۔

ئائہل اعتئٰی ےن رضئت حیسم ومئوئدؑ ئوکئدیسئا رضئت دمحم ٰیفط ملسو هيلع هللا ىلص ےک لظ ائوئر ربئوئز 

ئےک وطئر ر وعبمئث رئامئا ےہئ۔ ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص اک زئامئہن لیمکت دہئائت اک زئامئہن اھت 

ئائوئر ٓائپؐ ی تثعب اثئہی اک زئامئہن لیمکت ائائت دہئائتئ۔ لیمکت دہئائت و ٓائوضئر 

ملسو هيلع هللا ىلص ےک زئامئہن ںیم رطبئق ائنس وہ یئگ نک وئہک دئرگئزئابئوئں ک دئن 

ئائالئم ےک ےنچ ںیم تہب ی الکئت ںی ائس ےیل دخئا اعتئٰی ےن لیمکت ائائت 

ئدہئائت وک ٓائوضئر ملسو هيلع هللا ىلص ی تثعب اثئہی ر وتلمئی رک دئا ائہل اعتئٰی ےن وج اصفئت 

ئو البئت وطبئر اشئن رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم وک اطع رئامئےئائس ےک قلعتم 

ئٓائؑپ رئامئے ںیہئ: 

ئرضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےک قح ںیم ائاش ء ر دئائزئی ےک دئوئرئائن
 اتئدیئائت ِ ائہیہ ائوئر ائامئن ائرئوئز وئائاعئت اک وہظئر

ئ)ئونئر ائدم ائرصئ، ائب ائڈئرٹ ائابئر دبئر ائدئائنئ(
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ئ’ئ’ئریمئے ائدئر ائک ٓائامئی رئوئح وئل رئیہ ےہ وج ریمئے ظفل ظفل ائوئر رحئف رحئف 

ئوک زئدئیگ شخب رئیہ ےہئ۔ئ‘ئ‘

ئ)ئائزئائہ ائوئاہئم ائز رئوئائی زخئائن دلج3ئص403ئ(

ئزین رئامئا :ئ’ئ’ئربئائنی ائدمئہ ںیم ہ وگشیپئی ےہ ہ ےھجت رئی زئابئن ںیم اصفئت و 

ئالبئت اطع ی اجئے یگ سج اک وکئی اقمئہل ںیہن رک ےک اگئ۔ انچئہچ ائب ک وکئی 

ئاقمئہل ہن رک اکئ۔ئ‘ئ‘ 

ئ)ئۃقیئائولئیئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 22 ہح 235ئ(

ئٓائپ رئامئے ںیہ :ئ’ئ’ئائس ابئرئہ ںیم دخئا اعتئٰی ی رطئف ےس ہ ائاہئم وہئا اھتئ۔ کََلٌم 

اُفِْصَحْت ِمْن لَُّدْن رَبٍّ کَِریٍْمئ۔ ائوئر وج ںیَم ےن ائب ک رئی ںیم اتکئںی 

ئانبئی ںیہ نج ںیم ےس ضعب رثن ںیم ںیہ ائوئر ضعب مظن ںیمئ۔ سج ی ریظن املعئء اخمئف 

ئشیپ ںیہن رک ےک ائن ی لیصفت ہ ےہئ۔ رئاسئہ ہقحلم ائاجنئم ٓائمھ ہح 73 ےس 

ئہح 282 ک )ئرئی ںیم ےہئ(ئ۔ ائغیل ہقحلم ٓائہن امکئائت ائالئمئ۔ رکئائامئت 

ئائاصئدئنیئ۔ امحئۃ ائرشئٰیئ۔ ریئت ائائدبئائلئ۔ وئر ائقح ہصح ائوئلئ۔ وئرئائقح ہصح 

ئدئوئمئ۔ ہف دغبئائدئ۔ ائاجئز ائحیسئ۔ ائامتئم ائۃجئ۔ ۃجح ائہلئ۔ ر ائالئۃئ۔ ومئائب ائرئنمئ۔ 

ئائاجئز ائدمئیئ۔ ہبطخ ائاہئہیئ۔ ائدہئٰیئ۔ الئامئت ائرقئنیب ہقحلم ذئرکئۃ ائاہئدئنیتئ۔ 

ئائوئر وئہ اتکئںی وج رئی ںیم اتئفی وہ یکچ ںیہ رگم ائیھب ائع ںیہن وہئںی ہ ںیہئ۔ 

بہتا ائونئرئ۔ مج ائدہئٰیئ۔ئ‘ئ‘  ئرتئبی ائومٔئنیئ۔ ل�

ئ)ئۃقیئائولئیئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 22 ہح 235ئ۔ ائہیئ( 

ئٓائؑپ ائاش رئدئائزئی ںیم دخئا اعتئٰی ی یبیغ اتئدی و رصنئت ےک قلعتم رئامئے ںیہ 

ئ:ئ’ئ’ئںیم اخئص وطئر ر دخئا اعتئٰی ی ائاجئز امنئی وک ائاش ءئرئدئائزئی ےک وئت یھب ائین 

ئتبسن دئاتھئوہئں ویکئہک بج ںیَم رئی ںیم ا ائرئدئو ںیم وکئی ابعئرئت اتھکل 

ئوہئں و ںیَم وسحمئس رکئات وہئں ہ وکئی ائدئر ےس ےھجم میلعت دئے رئاہ ےہ ائوئر ہشیمہ 

ئریمئی رحتئر و رئی وہ ا ائرئدئو ا ائرئیئ، دئو ہصح رئمسقنم وہئی ےہئ۔ )1ئ(ئ۔ ائک و 

ئہ ہ ڑبئی وہسئت ےس ہلسلس ائافئظ ائوئر اعمئی اک ریمئے اسئےن ٓائات اجئات ےہ ائوئر 

ئںیَم ُائس وک اتھکل اجئات وہئں ائوئر و ُائس رحتئر ںیم ےھجم وکئی تّقشم ائاھئی ںیہن 

ئڑپئی رگم دئرئائل وئہ ہلسلس ریمئی دئامئی اطئت ےس ھچک زئائدئہ ںیہن وہئاتئ۔ ینعی 

ئائافئظ ائوئر اعمئی ائےس وہئے ںیہ ہ ائر دخئا اعتئٰی ی ائک اخئص رئگ ںیم اتئدیئہن 

ئوہئی بت یھب ائس ےک لضف ےک اسئھ نکمم اھت ہ ائس ی ومعمئی اتئدی ی ربئت 

ئےس وج ائزئہ رطئت وخئائص ائاسئی ےہ یسک دئر تّقشم ائاھ رک ائوئر تہب اس وئت 

مئ۔ )2ئ(ئ۔ دئوئرئا ہصح ریمئی رحتئر 
َ ئےل رک ائن اضئنی وک ںیَم ھکل اتئ۔ َوئائہُّٰ َاعْل

ئاک ضحم اخئرئق اعئدئت ےک وطئر ر ےہ ائوئر وئہ ہ ےہ ہ بج ںیم ًالثمئائک رئی 

ئابعئرئت اتھکل وہئں ائوئر ہلسلسٔ ابعئرئت ںیم ضعب ائےس ائافئظ ی ائت ڑپئی ےہ 

ئہ وئہ ےھجم ولعمئم ںیہن ںیہ بت ائن ی تبسن دخئا اعتئٰی ی وئی رئامئی رکئی ےہ 

لُ�وّ ی رطئح رئوئح ائدقئس ریمئے دئل ںیم ڈئائات ےہ ائوئر زئابئن 
ت
ئائوئر وئہ ظفل وئی مَ�

ئر اجئرئی رکئات ےہ ائوئر ائس وئت ںیم ائین �ِّس ےس اغئب وہئات وہئںئ۔ ًالثم رئی 

ئابعئرئت ےک ہلسلس رحتئر ںیم ےھجم ائک ظفل ی رئوئرئت ڑپئی وج کیھٹ کیھٹ 

ئایئرئٔی ایئل اک رتئہم ےہ ائوئر وئہ ےھجم ولعمئم ںیہن ائوئر ہلسلس ابعئرئت ائس اک اتحمئج 

فف ڈئائا ایگ سج ےک ینعم ںیہ 
خ
ئےہ و ی ائوفئر دئل ںیم وئی ّوُلتم ی رطئح ظفل ص

ئایئرئی ایئلئ۔ ا ًالثم ہلسلس رحتئر ںیم ےھجم ائےس ظفل ی رئوئرئت وہئی سج 

ئےک ینعم ںیہ مغ و ہّصغ ےس پچ وہ اجئا ائوئر ےھجم وئہ ظفل ولعمئم ںیہن و ی ائوفئر ِدئل 

ئر وئی وہئی ہ َوئوُئمئ۔ ائاس یہ رئی رقفئائت اک ائل ےہئ۔ رئی رحتئرئوئں ےک 

ئوئت ںیم دئاہ ےنب انبئے رقفئائت وئی ّوُلتم ی رطئح ِدئل ر وئائرئد وہئے ںیہ 

ئائوئر ا ہ ہ وکئی رئہت ائک اکئذ ر ےھکل وہئے وئہ رقفئائت دئاھ دئات ےہ ائوئر ضعب 

ئرقفئائت ٓائائت رقئٓائی وہئے ںیہ ا ائن ےک اشمئہ ھچک وھتئڑئے رصتّئف ےسئ۔ ائوئر 

ئضعب ائوئائت ھچک ّدمئت ےک دعب ہتپ اتگل ےہ ہ الفئں رئی رقفئہ وج دخئائے اعتئٰی 

ئی رطئف ےس ربئگ وئی ّوُلتمئائاقئء وہئا اھت وئہ الفئں اتکئب ںیم ومئوجئد ےہئ۔ وئہک 

ئرہ ائک زیچ اک دخئا امئک ےہ ائس ےئل وئہ ہ یھب ائایئر رئات ےہ ہ وکئی دمعئہ رقفئہ یسک 

ئاتکئب اک ا وکئی دمعئہ رعش یسک دئوئائن اک وطبئر وئی ریمئے دئل ر ائزئل رکئےئ۔ 

ئہ و زئابئن رئی ےک قلعتم ایبئن ےہئ۔ رگم ائس ےس زئائدئہ رت بجعت ی ہ ابئت ےہ 

ئہ ضعب ائاہئامئت ےھجم ائن زئابئوئں ںیم یھب وہئے ںیہ نج ےس ےھجم ھچک یھب 

ئوئائتی ںیہن ےسیج ائرگئزئی ا رکسئت ا ربعئائی وئریئہ اسیج ہ ربئائنی ائدمئہ ںیم 

ئھچک ومنئہن ائن اک اھکل ایگ ےہئ۔ ائوئر ےھجم ائس دخئا ی مسق ےہ سج ےک اہئھ ںیم 
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ئریمئی اجئن ےہ ہ یہ اعئدئت ائہل ریمئے اسئھ ےہ ائوئر ہ اشئوئں ی مسق ںیم 

ئےس ائک اشئن ےہ وج ےھجم دئا ایگ ےہ وجئفلت ریپئائوئں ںیم ائومئر ہیبیغ ریمئے 

ئر ائرہ وہئے رئےت ںیہ ائوئر ریمئے دخئا وک ائس ی ھچک یھب رئوئائہ ںیہن ہ وکئی ہملک 

ئوج ریمئے ر وطبئر وئی ائاقئء وہ وئہ یسک رئی ا ائرگئزئی ا رکسئت ی اتکئب ںیم 

ئدئرئج وہ ویکئہک ریمئے ےئل وئہ بی ضحم ےہئ۔ اسیجئہ ائہل اعتئٰی ےن رقئٓائن 

ئرشئف ںیم تہب ےس وئرئت ےک ےصق ایبئن رکئےک ائن وک ملع بی ںیم دئائل ایک 

ئےہ ویکئہک وئہ ےّصق ٓائرضئت یلص ائہل ہی وئمل ےک ےئل ملعِ بی اھت و وہیئدئوئں 

ئےک ےئل وئہ بی ہن اھتئ۔ سپ یہ رئائز ےہ سج ی وئہ ےس ںیَم ائک دئای وک زجعمئہ 

ئرئی غیلب ی ریسفت وئیس ںیم ابئاقئل البئات وہئںئ۔ وئرئہن ائاسئن ایک زیچ ائوئر ائِن ٓائدئم 

ئایک تقیقح ہ رغئوئر ائوئر ربکت ی رئائہ ےس ائک دئای وک ائےن اقمئل ر البئوئےئ۔ئ‘ئ‘ 

ئ)ئزنئوئل ائحیسئ۔ رئوئائی زخئائن دلج 18ئہح 434 ات 436ئ(

ئرضئت حیسم ومئوئؑدئےن ائالئم ی دخئت ےئلیک 1872ئء ےس یہ یملق اہجئد اکئٓائاغئز 

ئرئامئائائوئرئوشئرئدمحمئی )ئوجئہ ولگنبئر رکئائکئ( ےس ائع وہئاتئاھت ںیم اضئنی 

ئرحتئر رئامئرک ائرئاسئل رئامئےن ےگلئ۔ئٓائپؑ ی اتکئوئں وک ’ئ’ئرئوئائی زخئائنئ‘ئ‘ ےک ائم 

ئےس عمج رکئےک 23ئدلجئوئں ںیم ائع ایک ایگئےہئ۔

ئرضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ی یلہپ فینصت ربئائنی ائدمئہ ےہئ۔ئوج 1880ئےس 

1884 ےک دئرئایئن 4ئدلجئوئں ںیم ائع وہئیئ۔ ہ ائک رعمئۃ ائآئرئائء فینصت 

ئیھت ےکسج رظنم اعئم ر ٓائےن ےس ربئری دنہئوئاپئک ی ذمئیب دئای ںیم  ائک ہکلہت 

ئچ ایگئاھتئ۔ 

ئِائس اتکئب ی ائائت ےک دعب املسمئوئں اکئوئہل دنلبئوہئائ۔ئائرئدئائد اکئوطئائن 

ئمھ ایگئ۔ئیئک ملسم املعئء ےن ِائس اتکئب ی رعتئف یئ۔ نج ںیم ومئولئی دمحم نیسح 

ئاٹبئولئی ےسیج ائد رتئن اعمئد ائدمئت یھب ائل ںیہئ۔

ائاعئم  ائدمئہ اکئرئّدئےنھکل وئائےل ےئلیک ٓائپ ےن دئس زہئائر رئوئےئپ اک دقن  ئربئائنی 

ئرقمئرئرئامئائ۔ ِائس ائالئن ےک دعب یئک اخمئنیِ ائالئم ےن ِائس اتکئب اک رئّد ےنھکل 

ئاکئائالئن ایکئوئائےس ولئوئں وک اخمئب رکئے وہئے ٓائؑپ رئامئائ:

 ’ئ’ئب اصئوبئں وک مسق ےہ ہ امئرئے اقمئہل ر ذئرئا وئف ہن رکئں ائالفئوطئن 

ئن اجئوئں نکیب اک ائوئاتئرئدئائرئں ائرئوطئی رظن ائوئرئرکف ائوئں ائےن ونصمئی دخئائٔوئں 

ئےک ٓائے ائدمئائدئےئلیک اہئھ وجئڑئں رھپئدئںیھ وج امئرئائدخئائاغئب ٓائاتئےہ ا 

ئٓائپ ولئوئں ےک اٰئہہ ابئہلئ۔ئ‘ئ‘

ئ)ئربئائنی ائدمئہ ہصح دئوئمئ،ئرئوئائی زخئائنئ، دلج1ئ، ہح57،ئ56ئ(

ئامئٹ رمئی دئر اصئب ےس ابمئہث ائوئر میظع ائاشئن دخئائی اتئدی و رصنئت

ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ئےک رفس وہئایئر وپئر ےک دئوئرئائن امئرئچ 1886ئںیم ٓائرئہ امئج ےک 

ئائک اتممئز رئن امئرٹ رمئی دئر ےک اسئھ ائک ابمئہث وہئائ۔ ائس ابمئہث ںیم رضئت 

ئحیسم ومئوئد ؑئےن ٓائرئہ امئج ر زئرب دئت دیقنت ی ائوئر زجعمئائت و وخئائرئق رقئٓائیئ، 

ئاجئابئت اعئمئ، رئوئح ےک وخئائصئ، فش وبقئرئ، ائاسئن اکئل ائوئر ائوئن دئرئت 

ئےسیج ائم اسمئل ر ڑبئی فیطل رئوئین ڈئائیئ۔ئہ ابمئہث رحتئرئی اھتئ۔ امئرٹئرمئی دئر 

ئاصئب ےن رضئت حیسم ومئوئد ؑئےکئدخئائی اتئدی و رصنئت ےس رھبئے وہئے 

ئوجئائابئت ےس اعئز ٓائرک ابمئہث چیب ںیم یہ وھچئڑ دئائ۔ دعب ںیم ہ ابمئہث اتکئب ’ئ’ئرئہ 

ئمشچ ٓائرئہ ‘ئ‘ئےک ائم ےس ائع وہئائ۔ئائس اتکئب اک رئّد ےنھکل وئائےل وک اپئچ دئرئوئہی 

ئائاعئم دئےن اک جنلیچ یھب دئائےہئ۔ئائی اتکئب ںیم ائکئ’ئ’ ائاہئر ائاعئی اپئچ وس رئوئہی 

ئ‘ئ‘ ںیم ائس جنلیچ ےک ابئرئے ںیمئٓائؑپ رئامئے ںیہئ: ’ئ’ئہ اتکئب ےن رئہ مشچ ٓائرئہ 

ئرقئب ابمئہث ائہ رمئی دئر اصئب ڈئرئائگن امئرٹ وہئایئرئوپئر وج اقئد ابئہل 

بکلّی خیب ینک رکئی ےہ ائس دئوئٰی ائوئر نیقی ےس یھکل یئگ ےہ ہ وکئی ٓائرئہ ائس  ئوئد ی �

ئاتکئب اک رئد ںیہن رکئات ویکئہک چس ےک اقمئل ر وھجئٹ ی ھچک شیپ ںیہن اجئی 

ئائوئر ائر وکئی ٓائرئہ اصئب ائن امتئم وئد ےک ائوئولئں ائوئر ائاقئدئوئں وک وج ائس اتکئب 

ئںیم رئد ےئ ےئگ ںیہ چس اتھجمس ےہ ائوئر ائب یھب وئد ائوئر ائس ےک ائےس ائوئولئں وک 

ئائرشئرکئت یہ ایخئل رکئات ےہ و ائس وک ائی ائرش ی مسق ےہ ہ ائس اتکئب اک رئد ھکل 

ئرک دئالھکئوئے ائوئر اپئوس رئوئہی ائاعئم اپئوئےئ۔ ہ اپئوس رئوئہی دعب دصتئق یسک 

ئاثئث ےک وج وکئی اپئدئرئی ا ربئوم اصئب وہئں ے دئا اجئے اگئ۔ ‘ئ‘

ئ)ئرئہ مشچ ٓائرئہئ،ئرئوئائی زخئائنئ، دلج2ئ، ہح321ئ(

ئنک ٓائج ک وکئی یھب ِائس جنلیچ وکئوبقئل رکئےک ِائس اتکئب اک رئّد ںیہن ھکل اکئائوئر 

ئہن ائاعئم ائل رکئاکئ۔ 
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ئاملعئء وئت وک رحتئرئی ابمئہث ی دئوئت ائوئر میظع ائاشئن دخئائی اتئدی و رصنئت

ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ےن دئایئہن ےس 26ئ۔ امئرئچ 1891ئء وک ائک ائاہئر ےک ذئرئہع 

ئامتئم وہشمئر املعئء ابئوصئص ومئولئی دمحمئنیسح اصئب اٹبئولئیئ، ومئولئی رئدی ائدم 

ئاصئب وگنگئیہئ، ومئولئی دبعئائابئر اصئب زغئوئیئ، ومئولئی دبعئائرئنم اصئب 

ئوھکل ےک وئائےلئ، ومئولئی خی دبعئائہل اصئب یتبتئ، ومئولئی دبعئائزعئز اصئب 

ئدئایئوئی ائوئر ومئولئی الغئم دئریگ اصئب وصقئرئی وک رحتئرئی ابمئہث اک جنلیچ دئا 

ئائوئر اھکل ہ ریمئا دئوئٰی رہ ز ائل ائہل ائوئر ائل ائرئوسئل ےک الئف ںیہن ائر ٓائپ 

ئرضئائت اقمئم و اتئرئخ رقمئر رکئےک ائک اعئم ہسلج ںیم ھجم ےس رحتئرئی ثح 

ئںیہن رکئں ے و ٓائپ دخئا اعتئٰی ائوئر ائس ےک رئائت ابئز دنبئوئں ی رظن ںیم 

ئاخمئف رہھٹئں ےئ۔ 

ئرضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےک ائس ائاہئر رئائوئر و وکئی اسئےن ہن ٓائا نک 

ئومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی ےن ہ انہک رشئوئع رک دئا ہ رمئزئا اصئب وک اچئےئ ہ وئہ 

ئھجم ےس ابمئہث رک ںیئ۔ رضئت ائدئسؑ اک ومئولئی دمحم نیسح اصئب ےس ابمئہث 

ئرشئوئع وہئائ۔ ہ انمئرظئہ رحتئرئی اھت ائوئر 20 ےس 29 وجئائی 1891ئء ک ینعی دئس رئوئز 

ئاجئرئی رئاہئ۔ ابمئہث ںیم رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم اخبئرئی رشئف رئھ ےتیل ائوئر 

ئملق ربئدئائہت ےتھکل اجئے بج ومضمئن ایتئر وہ اجئات و ڑپئھ رک انس دئا اجئاتئ۔ رگم ائدئر 

ئڑبئی لک ےس ومضمئن ایتئر ایک اجئاتئ۔ ائوئر ڑبئی دئت ےس ومئولئی دمحم نیسح اصئب 

ئاٹبئولئی ائان ومضمئن ایتئر رکئےک انسئےئ۔ 

’ئ’ئائس  ئائک زجعمئہ : )ئرضئت ریپ رئائج ائقح اصئب ی رئوئائت ےک اطمئقئ( 

ئابمئہث ےک دئوئرئائن ںیم ومئولئی دمحم نیسح اصئب اٹبئولئی ےن اخبئرئی اک ائک وئائہ 

ئبل ایکئ۔ ائس وئت وئہ وئائہ رضئت ائدئؑس وک ا د ںیہن اھتئ۔ ائوئر ہن ٓائپ ےک 

ئاخئدئومئں ںیم ےس یسک ائوئر وک ائد اھتئ۔ رگم رضئت ائدئسؑ ےن اخبئرئی رشئف اک ہخسن 

ئاگئا ائوئر ائس ی وئرئق رئدئائی رشئوئع رک دئی ائوئر دلجئدلج ائس اک ائک ائک وئرئق 

ئائےن ےگل ائوئر ٓائرخ ائک ہگج چنہپ رک ٓائپ رہھٹ ےئگ ائوئر رئامئائ۔ ول ہ دئھک ولئ۔ دئےنھ 

ئوئائےل ب ریحئائن ےھت ہ ہ ایک امئرجئائےہ یسک ےن رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم 

ئےس وپئاھچ و ٓائپ ےن رئامئا ہ بج ںیمئےن اتکئب اہئھ ںیم ےل رک وئرئق 

ئائاٹلئےن رشئوئع ےئ و ےھجم اتکئب ےک احفصئت ائےس رظن ٓائے ےھت ہ وئا وئہ اخئی 

ئںیہ ائوئر ائن ر ھچک ںیہن اھکلئ۔ ائس ےئل ںیم ائن وک دلج دلج ائاٹلئات ایگ ٓائرخ ےھجم ائک 

ئہح الم سج ر ھچک اھکل وہئا اھتئ۔ ائوئر ےھجم نیقی وہئایگ ہ ہ وئیہ وئائہ ےہ سج ی 

ئےھجم رئوئرئت ےہ وئا ائہل اعتئٰی ےن ائاس زجعمئائہن رصتئف رئامئا ہ ائس ہگج ےک وسئا 

ئاہجئں وئائہ دئرئج اھت ابئی امتئم ائوئرئائق ٓائپ وک اخئی رظن ٓائےئ۔ئ‘ئ‘

ئ)ئاتئرئخ ائدمئت دلج ائوئل ہح 408ئ(

ئائس ابمئہث ںیم رضئت حیسم ومئوئد ہی ائالئم ےن دحئث ائوئر رقئٓائن رشئف ےک 

ئاقمئم ر ری ن ثح ی ےہ ائوئر ٓائدنئہ ےک ےیل امتئم وثحبئں اک اخئہم رک دئا ےہئ۔ 

ئائس ابمئہث ںیم ومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی ےن تہب اچئائایکئں ںی نک وئہ ب ائن 

ئر ائیٹ ڑپئںئ۔ رضئت حیسم ومئوئدئہی ائالئم ائےس رقئٓائن ی رطئف ائے ےھت نک 

ئوئہ ائےنئاچبئو ےک ےیل دحئث ی رطئف اھبئات اھتئ۔ ائل ثح وئائت و ایحئت 

ِ حیسم ر وہئی یھت نک وئہ ائس ےس یھب رئز رکئات رئاہئ۔ ٓائرخئی رئوئز بج رضئت حیسم 

ئومئوئد ہی ائالئم ےن رئہ انسئائرشئوئع ایک و ومئولئی اصئب اک رہئہ ایسئہ ڑپئایگ ائوئر 

ئائیس ربھگئائٹہ وہئی ائوئر ائس دئر وئائس ابئہت وہئے ہ وئٹ رکئےن ےک ےئل بج 

ئملق ائاھئا و زئنی ر ملق امئرئےن ےگل دئوئائت وجئں ی وئں رئیھ رئہ یئگ ائوئر ملق دنچ ابئر 

ئزئنی ر امئرئےن ےس وٹئٹ ایگ ائوئر بج ہ دحئث ٓائی ہ رئوسئل ائہلؐ ےن رئامئا ےہ 

ئہ وج دحئث اعمئرئض رقئٓائن وہ وئہ وھچئڑ دئی اجئےئ۔ ائوئر رقئٓائن وک ےل ایل اجئے 

ئو ائس ر ومئولئی دمحم نیسح اصئب وک اہنئت ہصغ ٓائا ائوئر  اہک ہ دحئث اخبئرئی ںیم 

ئںیہن ےہئ۔ ائوئر وج ہ دحئث اخبئرئی ںیم وہئو ریمئی دئوئوئں ویئوئں ر الئق ےہ 

ئائس الئق ےک ظفل ےس امتئم ولئگ سنہ ڑپئے ائوئر ومئولئی اصئب وک امئرئے رشئم 

ئےک ائوئر ھچک ہن ن ڑپئائ۔ ائوئر دعب وک یئک رئوئز ک ولئوئں ےس ومئولئی اصئب ےتہک 

ئرئےہ ہ ںیہن ںیہن ریمئی دئوئوئں ویئوئں ر الئق ںیہن ڑپئیئ۔ ائوئر ہن ںیم ےن الئق 

ئاک ائم ایل ےہئ۔ ےلہپ و دنچ ولئوئں وک ائس ی ربخ یھت نک ائب ومئولئی اصئب یہ ےن 

ئزہئائرئوئں وک ائس ی ائالئع رک دئیئ۔ئیئک امئہ دعب ہکبج ہ ابمئہث ائع وہ اکچ اھتئ۔ دئی ںیم 

ئائک ہسلج دقعنم وہئائ۔ سج ںیم تہب ےس املعئء ےن ومئولئی دمحم نیسح اصئب اٹبئولئی 

ئر زئربئدئت دیقنت ی ہ مت ےن وج رمئزئا اصئب ےس دئایئہن ںیم ابمئہث ایک ےہ ائس 



62 2020ء امرچ  وکشمٰۃ 

ئںیم مت ےن ایک ایک ائوئر ایک رک ےک دئاھئا ائل ثح و ھچک یھب ہن وہئی اٹبئولئی اصئب 

ئےن وجئائب دئا ہ ائل ثح سک رطئح رکئاتئ۔ ائس اک ہتپ یہ ںیہنئ۔ رقئٓائن رشئف 

ئںیم حیسمؑ ی ایحئت ا رئع ائی ائامئء اک وکئی ذئرک ںیہنئ۔ دحئوثئں ےس رصئف زنئوئل 

ئاثئت وہئاتئےہ ںیم رمئزئا اصئب وک دحئوثئں رئائاتئاھت ائوئر وئہ ےھجم رقئٓائن ی رطئف 

ئےل اجئے ےھتئ۔ رھپ ائن املعئء ےن اہکئہ رمئزئا اصئب ےن و ثح اھچئپ دئی مت 

ئےن ائب ک ویکئں ہن اھچئیئ۔ اٹبئولئی اصئب ےن اہک ائائۃ ائہن ںیم اھچئوپئں اگئ۔ 

ئائوہئںئےن اہک ائس ثح وک ائگ رئاسئہ ی لکش ںیم لمکم رکئےک وپھچئائا اھتئ۔ ائس 

ئرطئح املعئء ےن ائںیہن تہب رشئدنئہ ایکئ۔ئ)ئائاض ہح 410ئ(

ئابمئہث ائقح دئیل ائوئر ائاش ءئرئدئائزئی اک میظع ائاشئن زجعمئہ

ائائت  ائےن دئوئٰی ی غیلبت و  وئائالئم  ائٰولئۃ  ائدئس حیسم ومئوئد ہی  ئرضئت 

ئےک ےئلئدئیل یھب رشئف ےل ےئگئ۔ 29؍ ربمتس 1891ئء وک دئی ےچنہپ ائوئر وئائب 

بل�یم�ائرئائں ںیم ایقئم رئامئوہئےئ۔ ائوئر دیس ذنئر  ئولئاہئرئوئی دئو زنمئہ وکئیھ وئائع ہلحم �

ئنیسح اصئب دئولئی ائوئر سمش ائاملئومئولئی دبعئائقح اصئب وک وئائت حیسم ؑ ر 

ئرحتئرئی ابمئہث ی دئوئت دئیئ۔ ومئولئی دبعئائقح اصئب ےن و ذعمئرئت رکئی 

 ر ابمئہث 
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ئنک ومئولئی ذنئر نیسح اصئب ومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی ی ا�

ئےک ےیل ٓائامئدئہ وہ ےئگئ۔ ائس ےک دعب ومئولئی دمحم نیسح اٹبئولئی ائوئر ائن ےک رئاق ی 

ئرئہش دئوئائویئں ائوئر اسئزئوشئں اک وج ابئزئائر رئم وہئائائوئر سک رطئح ریش دخئا ےنئدئیل ی 

ئاجئع دجسم ںیم ومئولئی ذنئر نیسح وک اکللئرئا وئہ اتئرئخ ائدمئت اک ائک الھک ابئب ےہئ۔ 

ئومئولئی ذنئر نیسح اصئب و یسک رطئح ائس ابمئہث اک خلت وھگئٹ ےنیپ ےس چب 

ئےئگ نک ومئولئی دمحم ریشب اصئب ابمئہث ےک ےیل ٓائامئدئہ وہئےئگ ائوئر 23 ؍ئائوتئرب 

1891 وک ابمئہث اک ٓائاغئز وہئائ۔

ائےن دئوئٰی ےس قلعتم  ؑئےن ابمئہث رشئوئع وہئےن ےس لبق  ئرضئت حیسم ومئوئد 

ئومئولئی دمحم ریشب اصئب ائوئر ائن ےک رئاقئء وک اخمئب رکئےک ائک ر اعمئرئف رقتئر 

ئرئامئیئ۔ وضحئؑر ی ہ رقتئر ائیھب اجئرئی یہ یھت ہ ومئولئی دمحم ریشب اصئب دئوئرئائن 

ئرقتئر یہ ںیم وئل ائےھ ہ ٓائپ ائاجئزئت دئں و ںیم دئائائن ےک رئےل وئے 

ئںیم اجئوھٹئں ائوئر وئاہئں ھچک وھکلئںئ۔ رضئت ائدئسؑ ےن رئامئائ۔ تہب ائاھچئ!ئانچئہچ 

ئومئولئی اصئب دئائائن ےک ائس وئہ ںیم اجئےھٹیب ائوئر وج ومضمئن رھگ ےس ھکل رک 

ئائے ےھت لقن رکئوئائےن ےگلئ۔ ائائہک رشئط ہ یھت ہ وکئی ائان الہپ ومضمئن ہن ےھکل 

ئہک وج ھچک انھ وہئاگ وئہ ائی وئت ہسلج ثح ںیم انھ وہئاگئ۔ ائس الئف وئرئزئی 

ئر ومئائا دبعئائرکئم اصئب ےن اہک ہ و الئف رشئط ےہئ۔ ریپ رئائج ائقح اصئب 

ئامئی ےن رضئت ائدئس ےس رئض ایک ہ وضحئر ائاجئزئت دئں و ںیم ومئولئی 

ئاصئب ےس ہہک دئوئں ہ ٓائپ اھکل وہئا و ائے ںیہ یہ دئے دئےئئ۔ اتئہ ائس 

ئاک وجئائب اھکل اجئےئ۔ رضئت ائدئس ہی ائالئم ےن ائس ی رکبئائت ائاجئزئت 

ئدئے دئیئ۔ ائوہئں ےن ڑھکئے وہ رک اہک ہ ومئولئی اصئب ےھکل وہئے ومضمئن 

ئوک لقن رکئائےن ی ایک رئوئرئت ےہ دئر وہئی ےہ اھکل وہئا ومضمئن دئے دئےئئ۔ 

ئاتئہ ائدئر ےس دلجئی وجئائب اھکل اجئےئ۔ ومئولئی اصئب ےن بج ہ ابئت ینس 

ئو ائوہئں ےن ربھگئا رک وجئائب دئائ۔ ںیہن ںیہنئ! ںیم ومضمئن ھکل رک و ںیہن ائا 

ئرصئف وئٹ ھکل ائا اھتئ، ںیہ لصفم ھکل رئاہ وہئںئ۔ ائائہک وئہ ومضمئن وک رحئف 

ئرحبئف یہ وھکلئا رئےہ ےھت ائس ےک وجئائب ںیم ریپ اصئب ےن ھچک انہک اچئاہئ۔ رگم 

ئرضئت ائدئسؑ ےن ائںیہن رئوئک دئائ۔ ائوئر وضحئر ےن یشنم رفظ ائدم اصئب ےس 

ئہ رئامئائرک ہ بج ومئولئی اصئب ومضمئن دئں و ےھجم جیھب دئا اجئےئ،ئابئائاخئےن ر 

ئرشئف ےل ےئگ ائوئر ومئولئی اصئب ےک ومضمئن دئےن ر یشنم اصئب ےن وئہ 

ئےل اجئرک وضحئر ی دخئت ںیم شیپ رک دئائ۔ رضئت ائدئسؑ ےن ومئولئی اصئب 

ئےک ومضمئن ر ےلہپ ہح ےس ےل رک ٓائرخ ہح ک تہب زیتئی ےس رظن رئامئی ائوئر 

ئائس اک وجئائب انھ رشئوئع رک دئائ۔ بج ومضمئن ےک دئو وئرئق ایتئر وہئےئگ و وضحئر 

ئیشنم رفظ ائدم اصئب وک ےچین لقن رکئےن وک دئے ٓائےئ۔ ائک ائک وئرئق ےل رک 

ئومئولئی دبعئائرکئم اصئب ائوئر دبعئائدقئوئس اصئب ےن لقن رکئا رشئوئع ایکئ۔ 

ئائی رطئح یشنم اصئب رضئت اصئب اک وسمئدئہ ائے ائوئر ہ دئوئوئں اصئب 

ئلقن رکئے رئےتئ۔ رضئت ائدئسؑ ائین زیتئی ےس ھکل رئےہ ےھت ہ دبعئائدقئوئس 

ئاصئب وج وخئد یھب ڑبئے زئوئدئوئس ےھت ریحتم وہئےئگئ۔ ائوئر وضحئر ی رحتئر ر 

ئائیل اک وپئرئا اگل رک ایسئیہ دئےنھ ےگل ہ ہ ںیہک ےلہپ اک اھکل وہئا و ںیہنئ۔ یشنم رفظ ائدم 

ئاصئب ےن اہک ہ ائر ائاس وہ و ہ ائک میظع ائاشئن زجعمئہ وہئاگ ہ وجئائب ےلہپ ےس 
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ئاھکل وہئا ےہئ۔ رضئت ائدئؑس ی ہ ریحئت ائزی وقئت فینصت دئھک رک ومئولئی دمحم 

ئریشب اصئب وک وضحئر ی دخئت ںیم دئرئوخئائت رکئی ڑپئی ہ ائر ٓائپ ائاجئزئت 

ئدئدئں و ںیم لک ائےن اجئے ایقئم یہ ےس وجئائب ھکل ائوئںئ۔ وضحئر ےن ےب 

ئاتئل ائاجئزئت دئدئی ائوئر رھپ ومئولئی اصئب ےن ابمئہث ےک متخ وہئےن ک یہ 

ئرطئہق رئاھئ۔ ہ رضئت ائدئسؑ اک ومضمئن ےنلم ر وضحئر ےس ائاجئزئت ےل رک 

ئائےن اجئے ایقئم ر ےلچ اجئے ائوئر ومضمئن وئںیہ ےس ھکل رک ائے ائوہئں ےن 

ئاسئےن ھٹیب رک وکئی ومضمئن رحتئر ںیہن ایکئ۔ئائس ابمئہث ی رئوئدئائدئ’ئ’ ائقح دئیلئ‘ئ‘ 

ئےک ائم ےس ائع وہئیئ۔

ئ)ئاتئرئخ ائدمئت دلج ائوئلئ، صخلم ہح 421ئات 432ئ(

ئاتکئب ٓائہن امکئائت ائالئم ائوئر رئاسئہ ائغیل ی ائائت ائوئر دخئا اعتئٰی ی رطئف 

ئائک رئائت ںیم رئی زئابئن اک اچئسیل زہئائر امئدئے اک وصحئل 

ئرضئت حیسم ومئوئدؑ ئےن ن 1893 ںیمئاتکئب ٓائہن امکئائت ائالئم فینصت رئامئیئ۔ 

ئسج ںیم دعتمئد ائم ابمئث ًالثم اقمئم انفئ، اقبئ، اقئ، رئوئح ائدقئس ی دئائیم رئائت 

ئائوئرئالمئک وئانئت ےک وئوجئد ےک وبثئت ر دجئد زئائوئہ اگئہ ےس رئوئین ڈئائیئ۔ 

ئونئرئی 1893ئء وک بج اتکئب اک ائرئدئو ہصح لمکم وہئاکچ و ومئائا دبعئائرکئم اصئب 

ئایسئوکئی ےن ائک سلجم ںیم رضئت ائدئسؑ ےس رئض ی ہ ائس اتکئب ےک اسئھ 

ئاملسمئن رقفئائء ائوئر ریپئزئائدئوئں ر ائامتئم تجح ےک ےئل ائک طخ یھب ائع وہئا 

ئاچئےئئ۔ وضحئر ےن ہ وجتئز تہب دن یئ۔ ٓائپ اک ائرئائدئہ اھت ہ ہ طخ ائرئدئو ںیم اھکل 

ئاجئے نک رئائت وکئضعب ائائرئائت ائاہئی ںیم ٓائپ وک رئی ںیم ےنھکل ی رحتئک 

ئوہئیئ۔ ائوئر ائہل اعتئٰی ےک وضحئر دئاع رکئےن ر ٓائپ وک رئائت یہ رئائت ںیم رئی اک 

ئاچئسیل زہئائر امئدئہ اھکس دئا ایگئ۔ انچئہچ ٓائپ ےن ائی ائاہئی وقئت ےس ’ئ’ئائغیلئ‘ئ‘ ےک 

ئائم ےس حیصف وئغیلب رئی ںیم ائک طخ اھکل سج ںیم ٓائپ ےن دنہئوئاتئنئ، رئبئ، 

ئائرئائنئ، رتئیئ، رصم ائوئر دئرگ اممئک ےک ریپئزئائرئدئوئںئ، اجسئدئہ ونیشنئںئ، زئائدہئوئںئ، 

ئوئویفئں ائوئر اخئاقنئہ ونیشنئں ک اغئم قح اچنہپ دئائ۔ئ’ئ’ئائغیلئ‘ئ‘ ےک دعب رئی زئابئن 

ئںیم وضحئرؑ ےن وئہ ےب ریظن ڑئرچ دیپئا ایک ہ احصفئے رئب وئمجع ی زئابئںی ائس 

ئےک اقمئےل ںیم گنگ وہئںیئگئ۔ ’ئ’ئائغیلئ‘ئ‘ ےک قلعتم ائک رئب ائل ےن اہک 

ئہ ائےس ڑپئھ رک ائاس وئدج اطئرئی وہئا ہ دئل ںیم ٓائا ہ ر ےک ل رئص رکئات وہئا 

ئائدئائن وچنہپئںئ۔ئرطئائسل ےک ائک وہشمئر اعئم ائدی دمحم دیئی ائی ےن ائےس 

ئڑپئےت یہ ےب اسئہت اہکئ۔ وئائہل ائیس ابعئرئت رئب ںیہن ھکل اتئ۔ ائوئر ابئائرخ ائی 

ئےس اتمئرث وہ رک ائدمئت وبقئل رکئیئ۔ رضئت ائدئس رئامئا رکئے ےھتئ۔ ہ امئرئی 

ئین رئی رحتئرئں ںیہ ہ ب ائک رئگ ی ائاہئی یہ ںیہ ویکئں ہ ب دخئا 

ئی اخئص اتئدی ےس یھکل یئگ ںیہئ۔ رئامئے ےھت ضعب ائوئائت ںیم یئک ائافئظ ائوئر 

ے ںیہن ٓائےئ۔ رھپ ےنھکل ےک دعب 
خ
مع� ئرقفئے ھکل اجئاتئوہئںئ۔ رگم ےھجم ائن ےک 

ئتغ دئاتھ وہئں و ہتپ اتگل ےہئ۔ 

ئائن اتکئوئں اک ہ ائاجئزئی رئگ دئھک رک اخمئف املعئء وک نیقی یہ ںیہن ٓائات اھت ہ ہ ٓائپ 

ئی اتئافئت ںیہ وئہ یعطق وطئر ر ےتھجمس ےھت ہ ٓائپ ےن ائی رغئض ےک ےئل املعئء 

ئاک وکئی ہیفخ رئوئہ المئزئم رئاھ وہئا ےہ انچئہچ ائک دئہع ائک ومئولئی اصئب ائس 

ئ’ئ’ئہیفخ رئوئہ ‘ئ‘ اک رئائغ اگل ےن ےک ےئل ائدئائن ٓائے ائوئر رئائت ےک وئت دجسم 

ئابمئرئک ںیم ےئگئ۔ یشنم رفظ ائدم اصئب وپکئر ولھتئی ائن دئوئں دجسم ابمئرئک ےس قحلم 

ئرمکئے ںیم میقم ےھت ومئولئی اصئب ےن رضئت یشنم اصئب ےس وپئاھچ ہ رمئزئا 

ئاصئب ی رئی اصتئفی ائیس ںیہ ہ ائن یسیج وکئی حیصف غیلب ابعئرئت ںیہن ھکل ات 

ئرئوئر رمئزئا اصئب ھچک املعئء ےس دمئد ےل رک ےتھکل وہئں ے ائوئر و ہ وئت رئائت 

ئیہ اک وہئات ےہ و ایک رئائت وک ھچک ٓائدئی ائےس ٓائپ ےک اپئس رئےت ںیہ وج ائس 

ئاکئم ںیم دمئد دئےت وہئں رضئت یشنم اصئب ےن اہک ومئولئی دمحم رچئائغ اصئب 

ئائوئر ومئولئی نیعم اصئب رئوئر ٓائپ ےک اپئس رئےت ںیہ یہ املعئء رئائت وک ائدمئائد 

ئرکئے وہئں ےئ۔ رضئت ائدئؑس وک یشنم اصئب ی ہ ٓائوئائز چنہپ یئگ ائوئر وضحئر 

ئتہب ےسنہئ۔ ویکئں ہ ومئولئی دمحم رچئائغ اصئب ائوئر ومئولئی نیعم ائدئن اصئب 

ئدئوئوئں وضحئر ےک ائن ڑپئھ المئزئم ےھت ائس ےک دعب ومئولئی اصئب ومئوئف 

ئائھ رک ےلچ ےئگئ۔ ائےل رئوئز بج وضحئر دعب رص دجسم ںیم بسح ومعمئل ےھٹیب و 

ئومئولئی اصئب ومئوئف یھب ومئوجئد ےھتئ۔ وضحئؑر یشنم اصئب ی رطئف دئھک رک 

ئرکسمئائے ائوئر رئامئا وئہ رئائت وئائےل املعئء ائںیہن دئالھک یھب و دئوئ۔ ائس وئت وضحئر 

ئےن ومئائا دبعئائرکئم اصئب وک یھب رئائت اک وئائہع انسئا وئہ یھب ےنسنہ ےگل رضئت یشنم 
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ئاصئب ےن دمحم رچئائغ ائوئر نیعم ائدئن وک الب رک ومئولئی اصئب ومئوئف ےک 

ئاسئےن ڑھکئا رکئدئا وئہ ومئولئی اصئب ائن دئوئوئں ’ئ’ئاملعئء ‘ئ‘ وک دئھک رک ےلچ ےئگ ائوئر 

ئائک ڑبئے اھتئل ںیم ریشئین ےل ٓائے ائوئر ائےن ابئرئہ اسئویئں تی وضحئر 

ئےک دئت ابمئرئک ر تعیب رکئیئ۔ 

ئرئوئر وکئنی ملسو هيلع هللا ىلص ی ائن ائدئس ںیم دیصقئہ دمئہی :

ئ’ئ’ ائغیلئ‘ئ‘ ےک ٓائرخ ںیم رضئت حیسم ومئوئدؑ ےن ٓائرضئت ملسو هيلع هللا ىلص ی ائن ائدئس 

ئںیم ائک زجعمئہ امن رئی دیصقئہ یھب رئم رئامئا وج وئدئہ وس اسئل ےک ائالئی ڑئرچ ںیم 

ئٓائپ یہ ائین ریظن ےہئ۔ بج وضحئر ہ دیصقئہ ھکل ےک و ٓائپؑ اک رئوئے ابمئرئک رئط 

ئرسمئت ےس کمچ ائاھ ائوئر ٓائپ ےن رئامئا ہ دیصقئہ انئب ائیہ ںیم وبقئل وہئایگ ائوئر 

ئدخئا اعتئٰی ےن ھجم ےس رئامئا ہ وج صخش ہ دیصقئہ ظفح رکئےل اگ ائوئر ہشیمہ ڑپئے 

ئاگ ںیم ائس ےک دئل ںیم ائین ائوئر ائےن رئوسئل )ئٓائرضئتؐ ئ( ی تب وکئٹ وکئٹ 

ئرک رھبئدئوئں اگئ۔ ائوئر ائان رقئب اطع رکئوئں اگئ۔ ائدی دمحم دیئی ائی وک بج ہ 

ئدیصقئہ دئاھئا ایگ و وئہ ڑپئھ رک ےب ائایئر رئوئےن ےگل ائوئر اہکئ۔ دخئا ی مسق ںیم 

ئےن ائس زئامئہن ےک رئوئں ےک ائاعشئر یھب یھبک دن ںیہن ےئ رگم ائن ائاعشئر وک 

ئںیم ظفح رکئوئں اگئ۔

ئومئائا ایئز دمحم اخئں ایئز وپحتفئرئی ےن ائس دیصقئے ےک قلعتم اھکل ےہئہ  ’ئ’ئائب 

ئےس رقتئًاب 65 اسئل لبق 1893ئء ی ابئت ےہئ۔ رمئزئا الغئم ائدم اصئب ائدئائی 

ئےک دئوئٰی دجتئد وئدہمئدئت ےس کلم ی اضف وئج رئیہ یھتئ۔ ائوئر اخمئتف اک ائک 

ئوطئائن ائن ےک الئف ربئاپئاھتئ۔ ٓائرئہ اسیعئی ائوئر ملسم املعئء یھبس ائن ےک اخمئف ےھت 

ئائوئرئوئہ نت اہنت ائن امتئم رحئوفئں اک اقمئہل رک رئےہ ےھتئ۔ یہ وئہ زئامئہن اھت بج 

ئائوہئں ےن اخمئنی وک ’ئ’ئل ن ابمئرئزئ‘ئ‘ ےک دعتمئد جنلیچ دئےی ائوئر ائن ںیم ےس 

ئوکئی اسئےن ہن ٓائائ۔ ائن ر ہلمجنم ائوئر ائاہئامئت ںیم ےس ائک ائاہئم ہ یھب اھت ہ 

ئوئہ رئی وئائرئی ےس ائدل ںیہ ائی ائاہئم ی رتئدئد ںیم ائوہئں ےن ہ دیصقئہ تعن 

ئرئی ںیم ھکل رک اخمئنی وک ائس اک وجئائب ےنھکل ی دئوئت دئی نک ائن ںیم ےس 

ئوکئی ربئوئے اکئر ہن ٓائائ۔

ئرمئزئا اصئب اکئہ وہشمئر دیصقئہ69 ائاعشئر ر لمتشم ےہ ائےن امتئم اسلئی احمئن ےک 

ئاحلئظ ےس ائیس بیجع وئرغئب زیچ ےہ ہ ھجمس ںیم ںیہن ٓائاتئ۔ ائک ائاس صخش سج 

ئےن یسک دمئرئہ ںیم زئائوئے ائدئب ہہت ہن ایک اھت ویکئں رک ائاس حیصف وئغیلب دیصقئہ 

ئےنھکل ر ائدئر وہئایگئ۔ ائی زئامئہن ںیم ائن ےک اخمئنی ہ یھب اہک رکئے ےھت ہ ائن ی 

ئرئی زئابئن ی ائرئی اغئًابئائن ےک رمئد اخئص ومئولئی وئرئائدئن ی ونئن رکئم 

ئےہ نک ائس ائزئائم ی وغلئت ائی ےس ائرہ ےہ ہ ومئولئی وئرئائدئن وخئد رمئزئا 

ئاصئب ےک ڑبئے دقتعم ےھت ائوئر ائر رمئزئا اصئب ےک رئی اصقئد وئریئہ ائیہ ی 

ئفینصت وہئے و رمئزئا اصئب ےک ائس ذکئب وئدئرئوئغ ر ہ ہ ب ھچک وخئد ائیہ 

ئی رکف اک ہجیتن ےہ ب ےس ےلہپ ومئولئی وئر ائدئن یہ رتعمئض وہ رک ائس امئت 

ئےس دحیلعئہ وہ اجئےئ۔ ائائہک رمئزئا اصئب ےک دعب وئیہ الئت ےک قحتسم رقئائر 

ئدئےی ےئگئ… ہ دیصقئہ ہن رصئف ائین اسلئی وئین وصخئایئت ہک ائس وئائاہئہن تب 

ئےک احلئظ ےس وج رمئزئا اصئب وک رئوسئل ائہل ےس یھت ڑبئی ر ائرث زیچ ےہئ‘ئ‘

ئائرئی تعن :ئ۔ ائس رئی دیصقئہ ےک الئوئہ وج ’ئ’ ائغیل ‘ئ‘ ںیم ائل اھت رضئت 

ئائدئسؑ ےن ’ئ’ ٓائہن امکئائت ائالئم ‘ئ‘ ںیم ائک دنلب اپئہ ائرئی تعن یھب رئم رئامئی 

ئائس تعن اک علطم ہ ےہئ۔ 

دمحم اجئن  دئر  وئرئتس  ئبج 

دمحم اکئن  دئر   
ت

یس� لعل� ئبج 

ئیہ وئہ تعن ےہ سج ےک ائک رعش ےس قلعتم امئت ائدمئہ اک ائک د د اخمئف 

ئائابئر ’ئ’ ٓائزئائد ‘ئ‘ یھب ہ رئائے ائم رکئےن ر وبجمئر وہئایگ ہ ٓائرضئتملسو هيلع هللا ىلص ی 

ئرعتئف و وئفی ںیم زئہت ائایئء و رمئنی ےس ےل رک احلصئے ائت ک ےن 

ئتہب ھچک اہک ےہ رگم یقیقح رعتئف ائی رعش ںیم ایبئن ی یئگ ےہ ہئ۔ 

باش عاشقش  دلیلے  خواہی  اگر   
محمد برہان  ہست  محمد 

ئ)ئاتئرئخ ائدمئت دلجئائّوئل ہح 472ئات 475ئ۔ صخلمئ(

ئائہل اعتئٰی ںیمہ دخئائی اتئدیئائت ےس ےھکل ائن زخئائن رئوئائہی ےس رھبئوپئر 

ئدیفتسم وہئےن ی وئقی اطع رئامئےئ۔ ٓائنی

ززز
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your faith. As the Promised Messiahas says:

I tell you truly that those who were revived by the Messiahas [ Jesus] are dead, but he who will 

drink of the cup that has been bestowed upon me will never die. If there is anyone else who can 

also utter the life-giving words that I speak and proclaim such wisdom as I do, then you are at 

liberty to conclude that I have not come from God Almighty. However, if this wisdom and un-

derstanding—which serves as the water of life for those whose hearts are dead—is not procurable 

from any other source, then you have no excuse for the crime of having rejected the fountain that 

has been opened from heaven. No one on earth can stop it. 

)Izala-e-Auham, Ruhani Khaza‘in, vol. 3, p. 104(

The Jama‘at has already published English translations of over thirty books of the Promised Messi-

ahas and further publications continue. The translation of Barahin-e-Ahmadiyya constitutes a land-

mark, because it is widely recognized as his magnum opus, which laid down the themes which are 

further elaborated in his later works.

The Promised Messiahas was informed in a divine revelation that Allah the Almighty will carry his 

message to the ends of the earth. In his own lifetime, the facilities for this propagation had already 

started appearing as he says:

The phrase, ‘When the books are spread abroad,‘ refers to the means for publication like the print-

ing press. As you see, Allah the Almighty has raised a nation which has invented the instruments 

for printing. How many are the printing presses working in India and other countries. This is 

God‘s doing, so that He may assist in my task and may spread my teachings and my books and 

convey to every nation the wisdom contained in my writings so that they may listen and be guid-

ed. )A‘ina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza‘in, vol. 5, p. 473, translated from Arabic(

By the grace of God Almighty, the Ahmadiyya Muslim Community continues to avail itself of the 

fast-growing facilities for printing and publication. The message of the Promised Messiahas is con-

veyed to more than 200 countries around the globe through the Muslim Television Ahmadiyya. Our 

Internet presence )www.alislam.org( is a comprehensive source of knowledge and information about 

Islam/Ahmadiyyat. The translation of the original works of the Promised Messiahas has accelerated 

because of the availability of various electronic media which make it possible to speed up work, readily 

consult different source materials and bring about coordination and cooperation between the devotees 

of the Promised Messiahas serving in different countries.

Mirza Masroor Ahmad

Khalifatul-Masih V

London

June 11, 2012
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unshakeable like the polar star. Presenting the firmness of the contents of this book, I have issued 

a challenge and announced the award of a prize of 10,000 rupees [for anyone who might be able 

to refute it].

In short, the Holy Prophetsa took that book from me. The moment the blessed hands of the Holy 

Prophetsa touched it, it became an attractive and lovely fruit resembling a guava, but as large as a 

watermelon. When the Holy Prophetsa started cutting it into pieces to distribute it, it yielded so 

much honey that his blessed hand and forearm began to drip with it.

Then a dead body that was lying outside the door came to life as a miracle of the Holy Prophet-

sa and came and stood behind me. My humble self was standing before the Holy Prophetsa as a 

supplicant stands before a ruler. The Holy Prophetsa was occupying his chair in great glory and 

majesty, and with display of authority, as if he was a great champion.

To summarize, the Holy Prophetsa handed over to me a piece of the fruit so that I might give it to 

the newlyrevived person and he bestowed upon me all the remaining pieces. I gave that one piece to 

the revived person, which he ate immediately. When he finished eating it, I noticed that the blessed 

chair of the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him, had risen much higher 

and the countenance of the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him, began 

to shine forth like the rays of the sun, which was an indication of the revival and progress of Islam. 

While watching this display of light I woke up. [Allah be praised for all this.] 

)Barahin-e-Ahmadiyya, Part 3, Ruhani Khaza‘in, vol. 1, p. 274–276 sub-footnote no. 1, see also, 

Tadhkirah, 2nd English edn., p. 5–6(

As the Fifth Successor to the Promised Messiahas, I appeal to all fair-minded people to study Bara-

hin-e-Ahmadiyya with care and attention, and to accept its message if they find it based on truth and 

honesty. For those who wish to defend their own faith, I request that the rules of fairness and courtesy 

be maintained in whatever they write to counter his arguments or to present the like from their own 

scriptures.

I also invite all good Muslims to heed the admonition of the Holy Prophetsa that:

فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبًوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ املہدی

When you find the Mahdi, perform bai‘at at his hand. You must go to him, even if you have to 

reach him across icebound mountains on your knees. He is the Khalifah of Allah, [he is] the Mahdi. 

)Sunan Ibn-e-Majah, KitabulFitan, Babu Khurujil-Mahdi, Hadith no. 4074(

I also remind all Ahmadi Muslims that—being fortunate to have recognized the Khalifah of Allah, 

the Mahdi—they need to study the works of the Promised Messiahas and inculcate the habit of reading 

them among their children. Therein you will find the life-giving spiritual water to sustain and foster 
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on countering my arguments, it will be taken to mean that they are totally incapable of providing 

evidence for the divine origin of their Book. )see Part II, Preface, on page 104(

Based on the Holy Quran, he declared that all religious founders whose teachings have become 

widespread must be honoured and accepted as true. He also appealed for due courtesy in all religious 

discussions.

Barahin-e-Ahmadiyya was started with the intent of providing 300 rational arguments in support 

of the divine origin of the Holy Quran and the truthfulness of the Holy Prophetsa. While still writing 

Barahin-e-Ahmadiyya, Hadrat Ahmadas started receiving an abundance of divine revelations, many of 

which are recorded in Parts III and IV. He states at the end of Part IV:

In the beginning, when I wrote this book, the situation was very different from now. Thereafter, the 

Providence of Allah the Almighty descended upon me with the spiritual light that made me aware, 

like Moses, of which I was totally unaware before. I was wandering, like Hadrat Ibn-e-Imran, in the 

dark night of my own ideas when suddenly I heard the voice from the unseen: اِنِّْی اَنَا َربَُّک  Verily, 

I am your Lord.

Thereafter, such secrets were revealed to me as I had not thought or imagined. Therefore, Allah the 

Almighty is now the Guardian and Manager of this book, both manifestly and intrinsically. I do 

not know what His will is as to its size. The fact is that the blessings of the divine origin of Islam 

which have been manifested up to Part IV are sufficient to bring the argument home. I hope that 

with His grace and munificence, He will continue to grace me with His support from the unseen 

till the darkness of doubts and suspicions is totally dissipated… 

)Barahin- Ahmadiyya, Part IV, Ruhani Khaza‘in, vol. 1, p. 673(

Under divine commandment, he founded the Ahmadiyya Muslim Jama‘at in 1889 and invited all the 

righteous to take the bai‘at )pledge of allegiance(. Later, he claimed to be the same Mahdi and Promised 

Messiah whose advent had been prophesied by theHoly Prophetsa for the latter days.

Barahin-e-Ahmadiyya, Part III records a dream which the Promised Messiahas saw in his early 

youth that is specifically related to Barahin-e-Ahmadiyya. He relates:

My humble self saw Hadrat Khatamul-Anbiya‘ [the Seal of the Prophets], may peace and blessings 

of Allah be upon him, in a dream in 1864 or 1865 in my early youth, when I was still pursuing my 

studies. In my dream I had in my hand a religious book which I felt was of my own authorship. 

Upon seeing the book, the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him, enquired 

from me in Arabic: ‘How have you named this book?‘ I submitted: ‘I have named it Qutbi.‘ The 

interpretation of this name has now come to my mind on the publication of this well-publicized 

book [Barahin-e-Ahmadiyya]—that it is a book, which, in its reasoning and arguments, is firm and 



68 2020ء امرچ  وکشمٰۃ 

Introduction of Baraheen-e-Ahmadiyya
By Hadrat Khalifatul-Masih V, may Allah be his help

Barahin-e-Ahmadiyya Parts I and II were authored by Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas of Qadian 

and published in 1880. At that time the Indian subcontinent had become a virtual battleground for the 

major religions of the world. Islam, in particular, found itself on the defensive against the onslaughts 

of Christians and Hindus, who spared no ploy to defame the Faith and its Foundersa.

Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas, pained by these unjust attacks, undertook a series of debates and 

discourses with Christians and Hindus. He himself describes the pain that he suffered as follows:

مرا مقصود و مطلوب و متّنا خدمت خلق است       ہمیں کارم ہمیں بارم ہمیں رسمم ہمیں راہم

My purpose, yearning, and heartfelt desire is to serve humanity; This is my job, this is my faith, this 

is my habit and this is my way of life.

چو شام پر غبار و تیرہ حال عاملے بینم         خدا بروے فرود آرد دعا ہائے سحر گاہم

Finding the world in darkness, I pray to my Lord: May He grant my prayers of the small hours of 

the night? )see Part II, Preface, on page 88(

Establishing faith in Tauhid )Oneness of God(—which he foundonly in Islam—was his primary 

concern. He writes:

What I am trying to demonstrate by writing all this is that Tauhid, in its purest form, is not to be 

found among any people on the face of the earth except the followers of the Holy Prophet, may 

peace and blessings of Allah be upon him. And there is no book upon the earth, other than the 

Holy Quran, that has firmly committed millions to this holy doctrine and that leads mankind so 

reverentially towards the One True God. People of every religion have created artificial gods for 

themselves, whereas the God of the Muslims is the One, Eternal, and Immutable God, whose at-

tributes are the same today as they were before. )see Part II, Preface, on page 138(

At last, as a conclusive argument against the detractors of Islam, he decided to write Barahin-e-Ah-

madiyya —a compendium of arguments for the truth of the Holy Quran and Islam. He announced 

a reward of 10,000 rupees—the sum total of his considerable wealth at the time—for anyone who 

could counter even a fraction of these arguments or produce similar arguments from their own scrip-

tures—a challenge that remains uncontested to this day.

He also laid down upright rules for religious dialogue and discussion. He says:

Anyone who wishes to reply to this book must respond in two ways as per the conditions laid 

down in the Challenge [in Part I]. They must produce arguments from their own scriptures, for 

comparison with the arguments of the Holy Quran, and must also refute the arguments I have 

given. If they fail to present comparable evidence from their own scriptures and focus entirely 


