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 ےس رماد‘‘ اویل االرم’’

 الہ ملع( و )الہ وقت

ےس رماد ےہ: ملسم امجتع ےک وایل، دہعہ دار اور ارماء۔ ریسفت اموثر ںیم ‘‘ اویل االرم’’

)رسفمنی ےک اوقال اک اکی وطلی ذرک رکےن ےک دعب( ایس  ربطی   انب رجری یھب ہی ذموکر ےہ؛

‘‘ اویل االرم’’وک رتحیج دےتی ںیہ۔ اتمہ ہی ابت وتہج بلط ےہ ہک فلس ےس اموثر ریسفت ںیم اجاجب 

یھب ایک ایگ ےہ۔  رصف انب رجری ربطی یک ریسفت ںیم یہ ‘‘ الہِ ہقف’’اور ‘‘ الہ ملع’’ےس رماد 

اسھت آپ ےک اسےنم آےت ںیہ )المہظح وہ ریسفت ربطی ابتب ہی اوقال رواایت یک رثکت ےک 

 وسرۃ ااسنلء(: 95آتی 

 رِ  :جابر بن عبد ہللا َما ِِل اۡلا  ینعی: مت ںیم ےس اویل اہقفل اُو

 :رِ   مجاہد َما ِِل اۡلا  ینعی: اویل اہقفل واملعل اُو

  ُابن ابی
 
رِ : یحج ُن َما ِِل اۡلا  ینعی: اویل اہقفل یف ادلنی والقعل اُو

  رِ   :عباسابن َما ِِل اۡلا  ینعی: الھ اہقفل وادلنی اُو

 :رِ   عطاء بن السائب َما ِِل اۡلا  ینعی: اویل املعل واہقفل اُو

 :رِ   عطاء بن ابی رباح َما ِِل اۡلا  ینعی: اہقفء و املعء اُو

 :رِ   حسن بصری َما ِِل اۡلا  ینعی: املعء اُو

 :رِ    ابو العالیۃ َما ِِل اۡلا  ینعی: الھ املعل۔ اُو

واےل رضحات ےکےیل درج ابال ریسفتِ اموثر ںیم وسےنچ اور  ےنپنیھجےس ‘ المؤں یک وکحتم’

 ےنھجمس ےکےیل ًانیقی تہب ھچک ےہ!

رِ ’’ َما ِِل اۡلا ےک اافلظ ےس وہےن ےک ‘‘ الہِ ملع و ہقف’’یک ریسفت اس رثکت ےک اسھت ‘‘ اُو

ےک وحاےل ےس وصخیص ‘‘ رسیتی ااطتع’’ےھچیپ وج دو ڑبی ںیتقیقح وبل ریہ ںیہ، اور وجہک 

 وطر رپ اقلب ذرک ںیہ، وہ ہی ںیہ:

                                                           
1
انب ہیمیت ےک نتم ںیم دےئھکی   

لصف
 9اول، احہیش  
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 ادتقار رقآن ےک 
ِ
یہ وہےت ےھت۔ ‘‘ املعء’’ الص ںیم لیکشت رکدہ اعمرشہ ںیم ااحصب

اور ‘‘ ملع’’وچہکن ملعِ رشیع رےنھک واےل ولگ یہ اامروتں اور دہعوں رپ افزئ ےھت ذٰہلا واہں 

اسھت آات اور ‘‘ ملع’’وبےتل وت ‘‘ ارم’’انچہچن الزم و زلموم امےن اجےت ےھت۔ ‘‘ اامرت’’

وخدوخبد اسھت آات۔ یہی وہ ہطقنٔ وقفمد ےہ سج یک ابزایتف یتح ‘‘ ارم’’وبےتل وت ‘‘ ملع’’

 االاکمن آج رضوری ےہ۔

  وصتر رک یھب ےیل اجںیئ وت ‘‘ ریغاملعء’’وتق  یسکارگ ‘‘ ارماء و دہعہ داران’’دورسا ہی ہک

 وا ِِ ااطتع وہں  ۔۔ ا ،ر، ملک  ےکےیل وا ِ ہی دوونں اکی دورسے ےکےیل

ااطتع وہاگ ااظتنیم اعمہلم ںیم۔ اور ملک ، ا ،ر ےکےیل وا ِِ ااطتع وہاگ رشیع 

اعمہلم ‘‘ ااظتنیم’’ورکفی اعمہلم ںیم؛ وجہک امہ رت ےہ۔  ابںی وصرت وعام اانلس وک یھب 

اعمالمت ںیم املعء یک ‘‘ یترشیع، رکفی، ذہتیبی اور رظنای’’ںیم ارماء یک ااطتع... اور 

ااطتع رکان وہیگ... اور ہی دوونں ےقبط )ارماء واملعء( وعام اانلس ےک قح ںیم، زین اکی 

رِ ’’دورسے ےک قح ںیم،  َما ِِل اۡلا الہکںیئ  ۔؛ ازروےئ آتی و ازروےئریسفتِ ‘‘ اُو

فلس۔ وصخًاص اس رپ دےئھکی ریسفت انب ریثک وج دوونں رطح ےک اوقاِل فلس لقن 

الظَّاِهر َوّللََاَّ أَْعلَن أَنَّهَا  رکدےنی ےک دعب، ااتتخم رپ، اینپ رقتری دےتی وہےئ ےتھکل ںیہ:

مَ  ة فِي ُكّل أُولِي اْْلَْهر ِهْن اْْلَُهَراء َواْلُعلََواء َكَوا تَقَدَّ ہی وہات ےہ،  اظرہ’’ َعاهَّ

، اسیجہک یھب اور املعء یھبارماء وک اشلم ےہ ینعی  اویل االرمواہلل املع، ہک ہی آتی یھبس 

 (995)دےئھکی ریسفت انب ریثک ابتب وسرۃ ااسنلء آتی ۔  ‘‘ےھچیپ زگر اکچ

۔  وجہک الہ االسم یک دوتل اور الختف ےکےیل ااسس ‘‘اامتم’’ہی ےہ ملسم اعمرشے یک 

)ملسم ‘‘ امجتعِ ہملسم’’رفامہ رکیت ےہ۔ اشدی امہرے ےیل ہی ادنازہ رکان لکشم وہ ہک 

اک ‘‘ املعےئ رشتعی’’اور ‘‘ ملعِ رشیع’’اور ملسم دوتل( یک لیکشت اور ایقدت ںیم اعمرشے 

سک دقر رمزکی رکدار ےہ۔ ہکلب اےس ملسم اامتجتیع اور دمتین یک رڑیھ یک ڈہی اہک اجےئ وت 

طلغ ہن وہاگ۔ وہ یھب ویکں ہن، دخا ےس ڈرےن واےل اور دخا ےک رمےبت اور اقمم )وجہک آنیئِ 

ہلمج اعمالمت وک اہلل اور روسل ’’ی ہطقن ےہ( ےس الص وا تیف رےنھک واےل، زین االسیم اک رمزک

اءُ  اک ہقیلس رےنھک واےل املعء یہ ںیہ:‘‘  یک رطف ولاٹےن َ ِمْن ِعبَاِدهِ الُْعلَمَ ا يَْخََش اّلّلَ َمَ  إِنّ


