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‘ اًتِزّپالْجظٹْں’اّر  ..ُحٌَفَاء کا حج ّ قزباًی

 کا شزک

 تسشیش: زبهذ کوبل الذیي

خظ کب اصل  کی ایک ػبلوی تسشیک „کھٌڈس پشعتی‟

کے دوِس هب لجل ػیغبئیت اوس  ػیغبئیت کو اط دًیبئے همصذ

 ؛ہے خوڑًباعالم کو اط کے دوِس هب لجل اعالم عے  دًیبئے

 هیں دھیشے دھیشے ثڑھتی آ سہی ہے۔ ًو گلوة کی تؾکیلِ 

هلتوں کب اثشاہیؑن عے ًبغہ  تشیي )یؼٌی اِط گلوة کی دو ػظین

 توڑ کش اِى کی پشاًی اصیل خبہلیت کی خبًت لوٹبًے کی ایک

یہ کچھ ػظین ػیغبئیت هیں دًیبئے تہزیجی هووهٌٹ(۔ ًظشیبتی

عالم هیں پچھلے ادًیبئےخجکہ ۔ کبهیبثیبں زبصل کش آئی الؾبى

چکی ہے۔  اثھبسی اًٹیلیکچول هووص کش عبل عے یہ کچھ عو

ہوت  الجتہ کوئی لبثل رکش کبهیبثی ًہ پبًے کے ثبوخودیہبں 

اوس اثھی ثھی غشیمے غشیمے عے ہوبسے  ؛ہبسًے پش آهبدٍ ًہیں

الوام کے دلوں هیں کجھی  یہبں کی ارہبى پش زولہ آوس ہے۔
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کو صًذٍ کشواًے کی  وغیشٍ „ساخہ داہش‟تو کجھی „ هوہٌدودڑو‟

ایک داًؾوساًہ عؼی، خظ کے ؽواہذ یہبں آپ کو ثآعبًی ًظش آ 

خبئیں گے، اپٌے پیچھے ایک ثڑے ثمبفتی ایدٌڈا کی خجش دیتی 

ؽیخ عفش السوالی اط کو هبڈسى اًتھشوپبلوخغٹ تسشیک کب ہے۔ 

کیوًکش ًبم دیتے ہیں۔ ػبلن اعالم هیں زح و لشثبًی کے ؽؼبئش 

اُى کی اهیذوں  ہش عبل اوس ثطبل کب رسیؼہ ثٌتےاِط ایدٌڈا کے ا

الوام کو کظ غشذ خواخٔہ  یہبں کی پش پبًی پھیشتے ہیں،

، ثتبِى آرسی عے اِى کو ثشگؾتہ کے عبتھ خوڑتےملسو هيلع هللا ىلص یثشة

صًذٍ  اِى کے للوة هیں پھش عے کو„ تیؾٔہ اثشاہینؑ ‟ کشواتے اوس

 اط کب کچھ ثیبى ہے۔ صیِش ًظش هعووى هیں کشواتے ہیں،

***** 

کی ہوبسی  تؾشیك ایبمِ  السح، لشثبًی اوسٍ روہوبسا زح... ػؾش

 ثتکذےآوسی کب یہ پوسا عیضى...  یہ تکجیشیں... هلِت اثشاہیؑن کی یبد

ی لّ کے یہ هِ  بًےاوس هوستیوں کی ًفشت دلوں هیں ثٹھ ًےگشا
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اعجبق... خذا کی توزیذ اوس ػظوت پش هش هٹٌے اوس لوم لجیلے اوس 

کی هسجت پش لشثبى کش ڈالٌے کے یہ فعبئل... دھشتی کو خذا 

اوس خہبد کے یہ دل  ، خٌگکی ہدشتملسو هيلع هللا ىلص اثشاہیؐن کی لشثبًی اوس دمحم

 لذم لذ همبهبت کی اوس پھش اى والؼبت کی یبد دالتے، آویض تزکشے

صیبست اوس وہبں پش اؽک گشا کش آًے کب ایک ؽؼوسی سوزبًی 

تسشیک کے „ اًتھشوپبلوخغٹ‟عبل... ولت کی ایک  ... ہشػول

کوئی تصوس  و دسیبثشد کشوا دیتب ہے۔ایدٌڈا ک ػبلن اعالم هیں توبم

 عوہبِى سوذ ہے: کظ لذس ا یہ ِوسد اُى کےلیےہوبس کشے،

 
 
 إل

ا
اُى، يا إَل هللُا، وا َل  إيا

ا
ْعُبُد إَل  ها

ا
اِفُرْونُمۡخِلِصۡینا َل كا

ْ
ِرىا ال ْو كا

ا
ل ، وا ْينا ُي الّدِ

ا
 ...!ل

کے هگش ایک ہن ًہیں پوخٌے  ہللا۔ًہیں کوئی خذا هگش ‟‟

کےلیے خبلص کشتے  ایک دیي اوس ػجبدت اُعی اُعی کو، پوسا

 ۔„„ہوئے، چبہے کبفشوں کو یہ کتٌب ہی ثشا لگے

ہش فشض ًوبص کے ثؼذ یہ ملسو هيلع هللا ىلص )ثؼط سوایبت هیں ہے، ًجی
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 ِوسد فشهبتے(۔هزکوسٍ ثبال 

فبء کب خزة و کیف کے ٌَکشٍٔ اسض کے چپے چپے عے زُ 

توزیذ کے اِط لذیوی هٌجغ پش پہٌچٌب... یہبں؛ الکھوں اًغبًوں عبتھ 

ذے هیں گش پڑًے کب کب ایک تکجیش پش خذائے وازذ کے آگے عد

 کو اًگبسوں پش لوٹبتب ہے۔ خي و اًظ هٌظش... ؽیبغیيِ  یہ دل گیش

کو دو ہضاس عبل ثؼذ دوثبسٍ  1 „„صیوط‟‟اولوپیب کے اپٌے 

کب ثظ چلے... تو آج وٍ ًکبل الًے والے اى کھٌڈسات پشعتوں 

 اوس„„ گٌذھبسا‟‟اوس „„ هٌبح‟‟ اوس„„ الح‟‟اوس „„ ُھجل‟‟ہویں 

 ، ہوبسےکے هیلے کشوا کے دیں„„ عوهٌبتھ‟‟اوس „„ ثذھب‟‟

اوس ہوبسے یہبں ثتوں  ًوخواًوں عے اى پش دھوبل ڈلوائیں ثےزبل

                                                           

کا ایک حوالہ ہے، لٰہذا  زیوس اولمپیا کےمیں چونکہ  نومضم اِس     1

یہ  انے کےلیے ہمارانج اس کی کچھ تفصیل تا ہے قارئینمناسب معلوم ہو

اولمپکس، تاریخی و مذہبی پس : لیں مضمون مالحظہ فرما ارسود کیا

ایجنڈا کی بابت  عالم اسالم میں اس جدید #انتھروپالوجسٹ اس سے ۔منظر

 ہمارا مدعا زیادہ واضح ہو جائے گا۔

http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1229&ArticleName=201301_olympicshistory
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1229&ArticleName=201301_olympicshistory
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1229&ArticleName=201301_olympicshistory
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1229&ArticleName=201301_olympicshistory
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تو کغی „ کلچش‟کب پوسا کلچش ثسبل کشوا دیں )خظ کی کغی ولت 

اوس ثظبہش  اوس ًہ خبًے کي کي دلفشیت ًبهوں„ ٹوسصم‟ولت 

کے تست کوؽؼ ہو ثھی سہی ہے، اوس خظ  ثےظشس ػٌواًبت

 کے پیچھے ایک ًہبیت دُوسَسط ایدٌڈا اوس واظر تہزیجی اہذاف

یں اوًذھی پڑی ثت پشعت تہزیجوں کب ہیں(... صهیي ه کبسفشهب

کے ًبم پش؛ کہ „ ثمبفت‟کے ًبم پش ًہیں تو „ پوخب‟ازیبء... اِط ثبس 

ثزاِت خود آج „ عوعبئٹی‟اوس „ کلچش‟خبًٌے والے خبًتے ہیں 

 کی ایک ثہت ثڑی صوست اوس ثدبئےخود ایک هؼجود ہے!„ پوخب‟

ٍِ صفب پش چڑھ کش ہش زبخی خظ اػالًیہ کب  ِوسد اِدھش... کو

ثبسثبس دفي کشواتب  للوة اوس ارہبى هیں کشتب ہے وٍ هلِت ؽشک کو

 ہے:

 ٍٍ ، ُّشم األحشاب ّحذَ ٍ ، ًّصز عبذَ ٍ ، أًجش ّعذَ ال إلَ إال هللا ّحذَ 

ًہیں کوئی ػجبدت کے الئك ہغتی هگش ہللا، وہی یکتب، اُط ًے اپٌب ‟‟
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کو خیت دلوائی، اوس )اط  (ملسو هيلع هللا ىلص)دمحم وػذٍ پوسا فشهبیب، اپٌے ثٌذے

 فبػ ت اتسبدی لؾکشوں کو ؽکغتِ عے دؽوٌی کشًے والے( ع

 ۔„„دی، یکتب اُعی ًے

لہشاًے پش فخش  چہبس داًگ ػبلن غشض توزیذ کے پھشیشے

ؽکغت ہوًے کے اط خہبًی  ہش ُعو اوس ثت پشعتی کو کشًے

کب ایک ثبلبػذٍ هعووى ثٌب دیب گیب؛  اوس هٌبعک اِى ؽؼبئش والؼہ کو

اِط خہبى هیں ایک ػظین الؾبى  اِط دوس اوس خظ کی خود اِى کے

 داللت ہے:

عے ختن کی  یہ تہزیجیں ہن ًے ثڑی هسٌت اوس خبى خوکھوں

ًیغت و  ہللا کے فعل عے کے ثؼذ اى کو ایک غویل خہبد ہیں۔

اعالف کب  اِى کو هوت کے گھبٹ اتبسًے هیں ہوبسے ًبثود کیب ہے۔

 تَ أی  سَ وَ ‟‟ثتکذوں کو ہوبسے  و آثبد خوى پغیٌہ لگب ہے۔ اِى پُش سوًك

کے ثشاػظووں پش هسیػ ایک „„ اخب  وَ أف   ہللاِ  یيِ ی دِ فِ  وىَ لُ خُ ذ  یَ  بطَ الٌَ

کے ملسو هيلع هللا ىلص اِى هلکوں کب دمحم ویشاى کیب ہے۔ ثبآلخش ہیتبسیخی ػول ًے 
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اوس  دیي هیں آًب، ًصف هؼووسٍٔ اسض هیں یہ اراًوں کی گوًح

دیویوں کی هٌتب ختن کش دیٌے  هوستیوں اوس یہبں تکجیشات کب ؽوس

ے ثؼذ سوئے کے ثؼذ ہی ایک خہبًی والؼہ ثٌب ہے؛ کہ خظ ک

کی ػجبدت ہوًے  „„اثشاہیؑن کے سة‟‟صهیي پش اِط ثڑی عطر پش 

اِص اهت کےلیے اص طے بڑا کْئی اعشاس ًہیں۔ ّرًہ  لگی ہے۔ 

اص طے پہلے شزک اّر بت پزطتی کی یہ تہذیبیں سهیي هیں 

اًّذُی پڑی صزف آطواًی عذاب کے ًتیجے هیں ہی دیکِی 

هگز تاریخ کے اِص عہذ هیں خذا ًے یہ کام اهِت هحوؐذ ۔ جاتی تِیں

؛ زف بخشااّر اِى کی تلْارّں کْ یہ ش کے سِّر باسّ طے کزّایا

۔ اِط عے ثڑا اػضاص جض پز ہن جض قذر خذا کا شکز کزیں کن ہے

ت تہزیجوں اوس ہن عے پہلے کغی اهت کو هال ہی ًہیں۔ ثت پشع

زح و  ہوبسے کے تزکشے هؾشک هلتوں عے ہوبسی اِط ثیضاسی

ہیں۔ زتٰی کہ ہوبسے صجر ؽبم  ػوشٍ کے ارکبس کب خضِو الیٌفک

 اوس ػذاوت خٌگوٍ  عے ہوبسیس هیں ؽبهل ہیں۔ ثتوں کے ارکب
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ٍ ایک دوعشے لیبهت تک ہن اوس و ہے۔ ہوبسی ػجبدت کب زصہ

یؼٌی اى ثتوں کو هبًٌے والے ہویں  کے عبتھ آصهبئے گئے ہیں۔

اِدھش  هٹبًے کےلیے صوس لگبئیں اوس ہن اى کو هٹبًے کےلیے۔

صهیي هیں اوًذھی پڑی اِى ثت پشعت  ہوبسے کچھ ًبثغوں کب

عے ًکبل الًب...؟ ػبلن اعالم کے ثہت عے تہزیجوں کو هٹی 

اِى کی پشوهوؽي... اوس  آج گوؽوں هیں هختلف ػٌواًبت کے تست

عشپشعتی؟؟؟ ػجبدِت غیشہللا کے عبتھ عبصگبسی... اوس اط 

کے ًبم پش ًہیں تو „ پشعتؼ‟پیذا کشواًب،  کےلیے ًشم گوؽہ

؟؟؟ خجکہ دػوٰی هلِت اثشاہین کب اوس کے تمذط کے ًبم„ کلچش‟

 کے هؾي پش ایوبى سکھٌے کب؟؟؟!... عجسبى ہللا!ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

و اپٌی ًغلوں ثالؽجہ آج ہویں هلِت اثشاہیؑن کے یہ اعجبق اصعشً

کو اصثش کشواًے ہیں۔ هٌبعک کے یہ ارکبس اوس وظبئف ثال عوچے 

 ًہیں ہیں۔ ثہشزبل عودھے پڑھٌے کے

***** 
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ّفکزی تہذیبی ہن ػبلن اعالم پش ہللا کب یہ فعل ہے کہ اپٌے 

عے ہی کشتے ہیں اوس اپٌی تبسیخی “ اعالم”غبص ہن کب آ ّجْد

ملسو هيلع هللا ىلص ؽٌبخت اًجیبِء کشام عے ہی واثغتہ سکھتے ہیں۔ ًجِی آخش الضهبى 

کی ثؼثت عے هبلجل ػشة صًذگی کب هطبلؼہ کشتے ہیں تو صشف 

خود اِط  کے ػٌواى کے تست۔„ صهبًٔہ خبہلیت‟اوس صشف 

ہویں یبد ًہیں۔  آج تک ؽبیذ ثشصغیش هیں اپٌے ہٌذو آثبء کے ًبم

کچھ یبد ہے تو ثو ثکؓش و ػوؓش اوس ػثوبؓى و ػلؓی۔ کہیں اپٌی خڑیں 

ط هلِت اثشاہیؑن هیں خظ کب تیؾہ )فََدؼَلَُھن  ُخزَار ا إالا ًظش آتی ہیں تو اُ 

۔ عوسح االًجیبء( ہوبسی تالوت هیں  ا لاُھن  ش  َشاِھیَن ‟‟َکجِی  وإر ثَّؤأًَب ِِلث 

تِ َهَکبَى ال    کہیں „„آغبص‟‟اپٌب  )عوسح السح( عے پہلے آتب ہے۔„„ جَی 

 اِط خبلص آعوبًی کے ثشپب کیے ہوئےملسو هيلع هللا ىلص ًظش آتب ہے تو دمحم

 تہزیجی والؼے هیں۔

کب اًغٹی ٹیوؽي اِط ایک یکغش خذا ثمبفت کے ازیبء „„ زح‟‟

 هیں ثہت ثڑا کشداس ادا کشتب ہے۔
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__ ثطوِس   کے عبتھ ہن ءہن اگش ہٌذ کی الوام ہیں تو ہٌذو آثب

ثلکہ اى  ۔اپٌب سؽتٔہ ؽٌبخت ہویؾہ کیلئے ختن کشچکے  هغلوبى __

عت ًبغوں کو کبلؼذم کش لیٌے پش فخش کشتے ہیں۔ صهضم کب ایک 

لطشٍ ہویں گٌگب وخوٌب اوس ساوی و عٌذھ کے ؽوبل تب خٌوة عے 

ہویؾہ کیلئے اة ہوبسی آًکھ کب عشهہ  ءػضیض تش ہے۔ خبِک ثطسب

، ہوبسا ایک ثے دیي عے ثے دیي ثھی „هہشاى‟ہو یب „ بغبىک‟ہے۔ 

 خواخٔہ یثشة عے تؼلك سکھٌے کب یہی تمبظب خبًتب ہے۔

یہی زبل عت کی عت هغلن الوام کب ہے۔ هغلوبًبِى هصش، 

ہیں۔  تےدے کش ہی پڑھ کو ػزاة کب ػٌواىفشاػٌہ کی تہزیت 

ہی  کی صوست هیں اعالهیبِى ػشاق، ثبثل کی تہزیت کو کھٌڈسوں

ہیں۔ ؽبم اپٌے عت هبلجل اعالم سؽتے یکغش  دیکھٌے کے سواداس

ثھال چکب۔ افغبًغتبى هیں ثذھب کے هدغووں کو ڈائٌبهبئٹ عے 

کو ثہت ثھال لگب تھب! هشاکؼ „ ثبؽٌذوں‟اڑتے دیکھٌب یہبں کے 

عے لے کش اًڈوًیؾیب تک اعالم ہی عے سؽتہ خوڑ سکھٌے پش 
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ہی اة اى عت الوام کب ثبپ “ عالما”پوسا پوسا اتفبق پبیب خبتب ہے۔ 

 ہے اوس اعالم ہی اى کب ًغت۔

ثے ؽک وٍ یہ دیکھ کش ہن پش ثے زذ خلتے ثھٌتے ہیں اوس 

ہوبسے اًذس کچھ اًتھشوپبلوخغٹ پیذا کشًے کی هغلغل کوؽؼ 

پڑھبئیں „ ًغت‟هیں سہے ہیں خو ہویں ایک ًئے عشے عے ہوبسا 

کے عبتھ „ صهیي‟ًو عے ہوبسا سؽتہ کبٹ کش اص عش “ آعوبى”اوس 

هگش اًہیں هؼلوم ہے  کو اپٌی هبتب هٌوائیں۔„ دھشتی‟اوس  خوڑ دیں

لیٌے کے ثؼذ ثھی وٍ ہویں یہ عجك یبد ًہ  دو عو عبل تک ہویں پڑھب

کب پڑھبیب ہوا عجك یبد  ىؽبگشد خو اُ „ الئك‟کشا عکے اوس ایغے 

کشلیں ہوبسے هبثیي زذ دسخہ گٌے چٌے ہیں اوس اط لذس غبلتوس 

اراًوں کی اط  کی هٌسٌی آواص رسائغِ اثالؽ سکھٌے کے ثبوخود اى

پٌح ولتہ گوًح هیں یہبں ثبلکل ہی دة کش سٍ خبتی ہے.... اط پش ہن 

 کن ہے۔ ھی خذا کب ؽکش کشعکیںختٌب ث

 کب هؼبهلہ اط عے هختلف ہے، خصوصب  “ هلِت سوم”الجتہ 
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کشًے کی  آج کے دوس هیں خت تبسیخ هیں اپٌی خڑیں تالػ

اہویت اختیبس کش گئی ہے۔ یہ  دسخہ زذ شوست لوهوں کے هبثیيظ

دوِس ”عے کشتے ہیں اوس ًہ اپٌے “ دیي”ًہ اپٌے وخود کب آغبص 

کے غوس پش۔ یہ اط کے هتسول „ صهبًٔہ خبہلیت‟کب رکش “ هبلجل دیي

 عے اپٌی تبسیخی واثغتگی کو یہ اپٌی„ ػیغبئیت‟ہی ًہیں! ثالؽجہہ 

صلیجی ٌچبى ثٌب کش سکھتے ہیں اوس پہ „ایک‟پہچبًوں هیں عے 

دیتے  ثھی ں اط کب ثھش پوس ثجوتبتؼصت کب خہبں هولؼہ هلے وہ

اى کے „ ػیغبئیت‟ہیں، تبہن اپٌی تبسیخی ؽٌبخت کے هؼبهلہ هیں 

ہے ًہ کہ ؽٌبخت کی کلی ثٌیبد۔ اپٌے   addition  ہبں ایک اظبفہ

„ ًمطٔہ اثتذا‟کو کوئی „ ػیغبئیت‟تہزیجی وخود کے هؼبهلہ هیں یہ 

ثہش زبل ًہیں هبًتے ثلکہ اط ثبة هیں تبسیخ کے پشدے ہٹبتے 

طے هاقبل ادّار هیں بِی یہ اطی جذب ّ کیف ‘ عیظائیت’ہوئے 

 خظ ؽوق و عشوس کے عبتھ یہ اپٌے وخود کے طاتِ جاتے ہیں

 صیِش ثسث التے ہیں۔ کغی ولت کو„ هزہجی خہتوں‟کی 
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یہ اپٌے تہزیجی وخود کو یوًبى کے  ،چٌبًچہ آپ دیکھتے ہیں

کھٌڈسوں هیں آج ثھی پوسے روق وؽوق کے عبتھ ڈھوًڈتے ہیں 

ثلکہ اپٌب تبسیخی آغبص لشیت لشیت وہیں عے کشاتے ہیں۔ یوًبى کی 

„ ػلن وزکوت‟ هیں یہ Greek Mythology دیوهبال )خشافبت(

تالػ کشتے ہیں خظ غشذ ػلِن  ػمیذت عےکے هوتی ػیي اعی 

کی عچی داعتبًیں پوسے  غیت کے ثبة هیں ہوبسے یہبں اًجیبء

ظجػ کے عبتھ ًمل ہوتی ہیں! یوًبًی اوس سوهبًی دیوتبؤں کے ًبم 

ہوبسے اًگلؼ  خوداى کو اعی غشذ یبد ہوتے ہیں )لشیت لشیت 

پش  لذم لذم!( اوس لٹشیچش ڈیپبسٹوٌٹوں هیں اصثش کشائے خبتے ہیں

اى کے زوالے اوس اعتؾہبدات اى کے ہبں اعی غشذ رکش ہوتے 

ہیں خظ غشذ ہوبسے ہبں ہللا تؼبلٰی کے اعوبِء زغٌٰی! ہفتے کے 

دى اوس هہیٌوں کے ًبم اى کے ہبں آج ثھی یوًبًی اوس سوهبًی 

پش هجٌی ثہت عے   idolatry  یں۔ ثت پشعتیخذاؤں عے هٌغوة ہ

گشیک اوس سوهي تہواس آج ثھی اى کے ہبں پوسے خوػ وخشوػ 
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کے عبتھ هٌبئے خبتے ہیں اوس اى کب ایک پوسی واثغتگی کے 

 عبتھ چشچب ہوتب ہے۔

„ یغوع هغیر‟چٌبًچہ آج کب هغشة اپٌی تبسیخِ پیذائؼ صشف 

اثواة هیں ًہیں وغیشٍ „ سوذ المذط‟اوس „ کٌواسی هشین‟اوس 

ڈھوًڈتب۔ اى کے فخش و اػضاص کی اکثش ثٌیبدیں ثت پشعت سوهي 

ایوپبئش کے هلجے هیں ہی پڑی ہیں ثلکہ سوهي ایوپبئش کی تؼویش 

هیں خظ یوًبًی تہزیت کب ایٌٹ گبسا اعتؼوبل ہوا وٍ هواد ثھی اپٌی 

تہزیجی وػوشاًی ؽٌبخت کشواًے کیلئے اى کے ہبں اتٌب ہی کبسآهذ 

پہٌچبى کشواًے کے لئے عیٌٹ پبل کے دئیے „ هزہجی‟ب کہ ہے ختٌ

 ۔ہوئے چشچ اوس صلیت کب هواد

 ہ ہے ػیغبئیت ًے ثڑی هسٌت اوس خبى خوکھوں عےیہ وخ

 کشوا ڈاالخظ اولوپیب کے صیوط دیوتب کے پہبڑ ًوب ثت کو دفي 

 کبلؼذم ہویؾہ کےلیے هیلے کو ی کے اطثت پشعت تھب، اوس

outlaw   ں کی خبک ًے اط کے اوس پھش صذیو ،کشوا دیب تھب
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 „اًتھشوپبلوخغٹ‟ ... یہدیے تھے اوخھل کش دًیب عے ًؾبًبت تک

اپٌی کھذائیبں کشتے کشتے اُط کو تبسیخ کے هلجے عے پھش ًکبل 

اط کو ًہ صشف یوسپ  پوسے ایک پشوگشام کے تست الئے اوس

 کب ثلکہ پوسی دًیب کب عت عے ثڑا هیلہ ثٌب ڈاال۔

„ هؼصوم‟پدبسی، ہویں ثھی اپٌی اعی یہ کھٌڈسوں کے 

اًتھشوپبلوخی کی ڈالی پش لگب کش... چبہتے تھے کہ ہن ثھی اپٌے 

کے لذین ثت خبًوں کی „ ثبثل‟کو پوخیں، „ هوہٌدوداڑو‟کغی 

کے لصیذے گب گب کش ثےزبل „ اَہشام‟اوس „ فشاػٌہ‟خبک چھبًیں، 

زوالے عت هیت و اختوبػیت کے ، اوس اى هیں اپٌی لوہوں

ہللا اکجش ہللا اکجش، ال اٰلہ اال ہللا ، ‟‟... هگش ہش عبل ہوبسی وًڈیںڈھ

اِى عت لغویبت کو ثہب کش لے خبتی „„ وہللا اکجش ہللا اکجش، وہلل السوذ

کے خو هؾبػِش زشم پش ہش عبل اپٌے „„ لبفلے زدبص‟‟ہے۔ ہوبسے 

آًغو چھڑک کش آتے ہیں اى ؽیبغیي کب عت کیب کشایب غبست 

 کشدیتے ہیں۔
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 ۔دم  حَ ال   هِ فَِلل  

آعوبى ‟‟ ثےزبل عہی... الکھہن  خذایب تیشا الکھ الکھ ؽکش!

کی ؽشغوں پش „„ آعوبى والے‟‟ کی تؼظین اوس توزیذ „„والے

پش ہوبسے عوا آج „„ خذا کے زك‟‟ کوى کشتب ہے!آج  ہوبسے عوا

دو ثشعِش خٌگ تہزیجوں کب یہ فٌبهٌب،  خہبى هیں کوى خھگڑتب ہے!

بدت اوس ثبغل هشکضی هعووى خذائے وازذ کی ػجخظ کب کہ 

 کظ کے دم عے لبئن ہے؟ آج ، ہوبسے عواهؼجودوں کب اًکبس ہو

زَاِى َخْصَوبِى اْختََصُووا فِي َسثِِّھنْ  ـٰ یہ دو ‟‟ 91عوسٍٔ زح:  ...َھ

 ۔„„خھگڑًے والے، خي کب خھگڑا اپٌے سة کے هتؼلك ہے

 ..ۡل با قا تا اللهم فا 

ها من المشركينوجهت وجهي للذي فطر 
أ
رض حويفا وما ا

أ
 السماوات واَل

إن صالتي، وهسكي، ومحياي، ومماتي، هلل رب العالمين. َلشريك لي، وبذلك 

ول المسلمين.
أ
ها ا

أ
ِمرُت، وا

أ
 ا


