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Abstract:
Since about the middle of the

th century, numerous attempts

have been made by Muslim scholars to interpret the Qur’ān to the
modern world. By far the largest output of literature produced in
this connection, whether in the form of commentaries, critiques or
articles in periodical, has been in Urdu, English and Arabic. But
whatever the medium of expression employed, the net result is still
is far from satisfactory.
Moulana Abul Kalam Azad (

-

) was one of the

most notable Muslim figures in Sub-continent. The Tarjuman-alQur’ān is regarded on all hands as his main contribution to
Islamic learning. His original plan was to prepare side by side two
companion volumes to this great of his, one entitled Tafsir-alBayana affording a detailed commentary of the Qur’ān, the other
entitled Muqaddima, to serve as prolegomena to the Tarjuman -alQur’ān .The circumstances of his life did not allow him the time
that he needed to execute the two projects. Moulana Azad,s
thinking and philosophy about commentary of the Qur’ān is very
clear:''Explain the Qur’ān in the manner of the Qur’ān ''.
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This paper attempts to enlighten many aspects of
Moulana Azad,s commentary of Surat-al-Kahaf and explores his
contribution and Comparative Analysis for other selected Urdu
Tafasir of his era.

ومالنإ :اوب :الکالم :ا زاد(۲958ء ۲888 -:ء) :یک :ریسفت :رتامجن :ارقلا ن :سج :دوز :ںیم :یھکل :یئگ :وة:
املسمنإ ِن :دنہ :ےک :وقیم: ،رکفی :اوز :اعمرشیت :زنتل :اک :دوز :اھت :اوز :ان :امتم :نإاکویمن :اوز :امویویسن :یک :بزی :وہج:

:اجنب:
قرا ن:رکمی:یک:انقالیب:امیلعتب:ےس:املسمونن:یک:تلفغ:و:ارعاض:اک:زوہی:اھت۔ومالنإ:ےن:املسمونن:یک ِ
رکف :و :رحامن :اک :وادح :لح :قرا ن :ےس :زوجع :وک :قراز :دنإ :اوز :اےنپ :اس :دوعے :وک :نإبٹ :رکےن :ےک :ےئل :رتامجن:
ارقلا ن:یک:وین:ااھٹیئ۔قرا ن:رکمی:یک:میلعت:و:اسإعٹ:ےک:وحاےل:ےس:ومالنإ:ےک:شیپ:رظن:دزح:دلی:اومز:ےھت:
سٹ:ےس:ےلہپ:وة:مشکالب:دوز:وہن:وجقرا ن:ےک:مہف:و:دتبز:یک:زاة:ںیم:دیپا:وہیئگ ںیہ:اوز:نج:یک:
() ۲
وہج:ےس:اس:یک:میلعت:اینپ:یقیقح:لکش:و:ونتیع:ںیم:امننإن:ںیہن:وہ:یتکس۔ جٹ:نک:ہی:مشکالب:دوز:
ںیہن:وہےتضحم:قرا ن:اک:رتہمج:رک:دانی:نإ:یسک:یئن:ریسفت:اک:ھکل:دانیس ھچک:وسد:ن د:ت :اھت۔
()۹

رھپ:رضوزی:اھت:ہک:ایسی:اتکب:ازدو:ںیم:ایتز:وہاجےئ:سج:یک:تبسن:ووثق:ےک:سإھت:اہک:اجےکس:ہک:
اس:اک:ڑپھ:انیل:اوز:ڑپاھ:دانی:قرا ن:ےک:اقمدص:واطملٹ:ھجمس:ےنیل:اوز:اےس:اس:یک:یقیقح:لکش:و:ونتیع:

ںیم:دھکی:ےنیل:ےک:ےیل:اکیف:ےہ۔
( )3وة:ت :وت:اس:دقز:میخض:وہ:ہک:ہر:صخش:اس:ےک:اطمہعل:ےک:ےیل:وقٹ:ت :اکنل:ےکس،ت :اس:دقز:رصتخم:وہ:
ہک :اطملٹ :یک :واضجٹ :ہنشت :زة :اجےئ۔اس :یک :ونتیع :رتہمج :یہ :یک :وہنکیل :ااسی :رتہمج :ہک :اینپ:
واضجٹ:ںیم:یسک:دورسی:زیچ:اک:اتحمح:ت :وہ۔
( )4ہب:تیثیح:رتہمج:اس:یک:ونتیع:ایسی:وہ:ہک:قرا ن:ےک:دزس:و:اطمہعل:ےک:ےیل:ایعمز:میلعت:اک:اکم:دے۔
( )5اطملٹ:قرا ین:یک:اعریگمل:اسإعٹ:ےک:ےیل:اےس:امتم:زنإونن:ںیم:لقتنم:ایک:اجےکس:اوز:لقن:و:رتہمج:ےک:
ےیل:انک:اینبدی:ایعمز:اقمئ:وہاجےئ۔

()۲

ومالنإ :یک :وموجدة :ریسفت :وسزة :اوملونمن :نک :ےہ :نکیل :ومالنإ :ےک :اےنپ :ایبن :ےک :اطمقب :وة :ہی :ریسفت:
لمکم :رک :ےکچ :ےھت :رگم ۲9۹۲:ءںیم :رحتنک :دعم :اعتون :ےک :دوزان :حکومٹ :بزطإہین :ےک :ارسفان :شیتفت :دوزان:
نالیش:درگی:یملق:وسمداب:ےک:سإھت:رتامجن:ارقلا ن:اک:وسمدة:یھب:ااھٹ:رک:ےل:ےئگ:وج:رھپ:واسپ:ت :ایک:ایگ۔انڈنإ:
اکرگنسی:الربئریی(بزطإہین):یک:رہفسٹ:وطخمطإب:ںیم:رتامجن:ارقلا ن:اک:نإم:یھب:اتلم:ےہ:۔:نإمہ:یمتح:وطز:رپ:
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ںیہن:اہک:اجاتکسہک:ہی:وطخمطہ/وسمدة:ےلہپ:واال:ےہ:نإ:دعب:واال۔رہب:احل:اس:واہعق:ےن:ومالنإ:یک:تعیبط:رپبزا:رہگا:
ارث:ایک:۔ےتھکل:ںیہ:

“ہی :ریمے :ربص :و :بیکش :ےک :ےیل:زدنیگ :یک :سٹ :ےس :بزی :ا زامشئ:یھت :نکیل :ںیم :ےن :وکشش:
یک :ہک :اس :ںیم :یھب :وپزاارتون۔ہی :سٹ :ےس :زنإدة :خلت :وھگبٹ :اھت :وج :اجم :وحادب :ےن :ریمے :ںوبن :ےس :یاگنإ:
نکیل:ںیم:ےن:ریغب:یسک:اکشبٹ:ےک:یپ:ایل،اہتبل:اس:ےس:ااکنز:ںیہن:رکنإ:ہک:اس:یک:یخلت:ا ح:نک:ولگ:ریگ:ےہ”۔

()۹

:اس:سإ نحے:ےک:دعب:انک:رعےص:نک:ومالنإ:یک:تعیبط:زیک:زیہ۔نکیل:اس:اکم:یک:اتیمہ:یک:وہج:ےس:اںیہن:زة:
زة:رک:اس :اک:ایخل:ےب:نیچ :رکنإ :ز ات:اھت۔نان ہچ :ھ:سإل:دعب:انوون:ےن:اس:رپ:دونإزة :اکم:رشوع:ایک۔ےتھکل:
ںیہ:

“تعیبط:یک:بزی:زاکوب :وج:زة:زة:رک:سإےنم:ا یت:یھت:ہی:وصتز :اھت:ہک:انک:فینصت:یک:وہیئ:زیچ:

دونإزة :فینصت :یک :اجےئ۔واہعق :ہی :ےہ :ہک :انک :الہ :ملق :ےک :ےیل :اس :ےس :زنإدة :لکشم :اوز :وکیئ :اکم:
ںیہن۔۔۔۲9۹7ءقربی:اال:اتتخم :اھت:ہک:ااچنک:دموتن :یک:زیک:وہیئ :تعیبط:ںیم:شبنج:وہیئ:اوز:زہتش:اکز:یک:
بیہ
وج:رگة:دنہ:ودامع :یک :م :وکںیشش:ت :وھکل:ںیکس:ںیھت:دل :ےک:وجشش:ےباایتخز :ےس:وخ:وخبد :لھک:
() 3

ںیئگ”۔

ومالنإ:اک:ازادة:اس:ریسفت:وک:نیت:وصحن:ںیم:مسقنم:رکےن:اک:اھت۔:ینعی:دقمہم:ریسفت:،ریسفت:اا نان:اوز:
رتامجن:ارقلا ن۔:دقمہم:ریسفت:ںیم:اوصیل:ابمجٹ:اک:درک:ایک:اجنإ:اھت:،ریسفت:اا نان:ںیم:اطماعلیت:اوز:دقیق:یملع:
ابمجٹ :ےن :ا نإ :اھت۔ :ہکبج :رتامجن :ارقلا ن: ،قرا ن :یک :اعریگمل :امیلعتب :ےس :انسإتین :اعہم :وک :اعتمزف :رکواےن:

ےک :ےئل :یھکل :اجین :یھت۔ :رگم :ان :نینون :وصحن :ںیم :ےس :سٹ :ےس :ا رخی :ےصح :وک :ومالنإ :ےن :سٹ :ےس :ےلہپ:
ک
سإعئ :ایک :ویکہکن :املسمنإ ِن :اعمل :یک :دزامدنویگن :وک :دوز :رکےن :اوز :اںیہن :اانپ :الص :رہچة :د ھالےن :ےک :ےئل :سٹ:
ےس:ےلہپ:رتامجن:ارقلا ن:یک:رضوزب:یھت۔ےتھکل:ںیہ:
()4
“ ا رخی:اتکب:سٹ:ےس:ےلہپ:سإعئ:یک:اجیت:ےہ:ویکہکن:اےنپ :دصق:و:ونتیع:یھب:ا یل:اینبد:ےہ۔”
ومالنإ:ےک:دوز:وکاس:احلظ:ےس:اتیمہ:احلص:ےہ:ہک:ہی:دوز:ازدو:افتریس:اک:رہنسی:دوز:ےہ۔اس:دوز:ںیم:دعتمد:
ایسی :افتریس :یھکل :ںیئگ :وج :اینپ :تیملع :اوز :وموضتیع :ےک :اابتعز :ےس :امننإن :اقمم :زیتھک :ںیہ۔ومالنإ :یک :ریسفت:
ںیم :اس :دوز :ںیم :یھکل :یئگ :عالہم :ز دی :زاض :یرصی :یک :رعیب :ریسفت :اوز :رس  :دی :ا دم :نان :یک :ریسفت :اک :یھب :رہگا:
زنگ :رظن :ا نإ :ےہ۔ومالنإ :ےن :ہر :اس :ا بٹ :وک :وصخیص :اتیمہ :دی :ےہ :سج :رپ :وگتفگ :رکےن :ےس :اعم :وطز :رپ:
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درگی:رسفمنی:ےن:اایتحظ:بزیت:ےہ۔ومالنإ :اک:رطز :اولسب :ہی:ےہ:ہک:وة:وقانین:رطفب :ےس:داللئ:یلقع:اک:
اابنتسظ:رکےت:ںیہ:اوز :زنإن :یک:سإدیگ:اوز :سالسٹ :وک:یھب:اہھت:ےس:ںیہن:اجےن:دیتی۔نقینإ :ومالنإ :یک:یملع:
ویلقع:ریسفتی:وتاہیجب:ےس:اجنالف:ایک:اجاتکس:ےہ:نکیل:ارگ:ان:وتاہیجب:اوز:داللئ:وک:اینبد:انب:رک:انک:دیجنسة:
یملع :ثحب :اک :ا اغز :ایک :اجےئ :وت :ملع :و :قیقحت :ےک :یئک :ےئن :زاوےی :سإےنم :ا  :سکنے :ںیہ۔ومالنإ :یک :ریسفت :ںیم :وسزة:

افہکل:ےک:اضمنیم:اس:اابتعز:ےس:اتیمہ:ےک:احلم:ںیہ:ہک:ومالنإ:ےس:ےلہپ:ازدو:افتریس:ںیم:اس:رطز:قیقحت:اک:
ہتپ:ںیہن:اتلچ۔ارگہچ:دعب:ںیم:ومالنإ:انم:رظ:انسح:گنالین۲956(:ء۲8 9۹-:ء):تیمس:دعتمد:نیققحم:ےن:ناض:
اس:وم:وضع:رپ:ملق:ااھٹنإ:اوز:اینپ:یملع:اگنزسإب:شیپ:ںیک۔
احصب :فہک :ےک :ےلسلس :ںیم :ومالنإ :ےک :ریسفتی :اکنب :شیپ :رکےن :ےس :رتشیب :انمسٹ :وہ :اگ :ہک :اس:
ا ِ
واہعق :اک (:سج :وک :قرا ن :ےن :لیصفت :ےس :ایبن :ایک :ےہ) :ایسق :و :ابسق :ولعمم :رک :ایل :اجےئ۔منکزنی :اسالم :ےن:
ا رضحنب :یل:اہلل:ہیلع:وملس:ےس:نیت:وساالب:ےئک:ےھت:
( )۲زوح:یک:امہینٹ:ایک:ےہ؟
()۹
()3

احصب:فہک:وکن:ےھت؟
ا ِ

دوارقلنین:اک:ایک:ہصق:اھت؟
ا رضحنب :یل:اہلل:ہیلع:وملس:ےن:ویح:ایہٰل:رپ:اامتعد:رکےت:وہےئ:اںیہن:اہک:ہک:اہمتزے:ان:وساالب:

اک :وجاب :ںیم :لک :دون :اگ۔ :نکیل :ویح ۲5:دونن :نک :ت  :ا یئ۔ :ا ب :ﷺ ویح :ےک:اس :وطلی :لطعت :ےس :ااہتنیئ:
زدیجنة:اوز:نیگمغ:وہےئ۔:زین:اس:ےس:منکزنی:اسالم:وک:یھب:ذمہٹ:اسالم:رپ:ارتعاض:رکےن:اک:انک:ااھچ:ومعق:
اہھت:ا :ایگ۔:اہلل:ابتزک:واعتیلٰ:ےن:ا بﷺ ےک“:لک:وجاب:دون:اگ”:ےنہک:رپ:ودیع:فرامیئ:اوز:ازسإد:فرامنإ::
)(5

رتہمج:“ :اوز:ا ب:یسک:زیچ:یک:تبسن:ہی:ت :اہک:ےئجیک:ہک:ںیم:اےس:لک:رک:دون:اگ۔:وساےئ:اس(:وصزب):ےک:
ہک:اےس:اہلل:یھب:اچےہ”۔

نإمہ :ا رضحنب  :یل :اہلل :ہیلع :وملس :وک :ویح :ےک :دزےعی :ان :امتم :وساالب :ےک :وجانإب :د بنے :ےئگ :اوز:
احصب :فہک :ےک :نإزے :ںیم :وج :قرا ین :ا نإب :نإزل :وہںیئ:
ان :وااعقب :یک :لمکم :لیصفت :ےس :ا اگة :رک :دنإ :ایگ۔ :ا ِ
ںیہ:ان :یک:زوینش:ںیم:ولعمم:وہنإ :ےہ:ہک:وة:دنچ:ونوجان :ےھت:،وچہکن:وة:زامت :اسیعتیئ:ےک:ا اغز :اک:اھت:اوز:
تنطلس:زوم:ےن:وج:ہک:بٹ:رپیتس:اک:ذمہٹ:اایتخز:ےئک:وہےئ:یھت:اوز:اےنپ:ذمہٹ:ںیم:دقزے:دشتد:و:نعصٹ:
زیتھک :یھت :اوز :اس :یئن :دوعب :وک :اینپ :تنطلس :ںیم :بنینے :وہےئ :ںیہن :دھکی :یتکس :یھت: ،ذمہٹ :اسیعتیئ :رپ :و م :و:

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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متس:ےک:اہپز:وتز:د بنے۔:ان:ےک:ان:وجز:و:اظممل:ےس:گنت:ا :رک:ان:ونوجاونن:ےن:رہش:ےس:دوز:لگنج:یک:زاة:یل:اوز:
انک:وعیس:و:رعضی:اغز:ںیم:اج:ےھٹیب۔:ان:ےک:سإھت:ان:اک:انک:اتک:یھب:اھت۔:وچہکن:ان:ولوگن:ےن:زاةِ:قح:ںیم:
رطح:رطح:یک:وعصںیتب:ااھٹیئ:ںیھت:رگم:دنی:قح:ےس:منہ:ںیہن:ومزا:اھت:اس:واےطس:اہلل:ابتزک:واعتیلٰ:ےن:ان:
رپ :اعزیض :دنین:طإزی :رک :دی۔:رقتابیً3۰۰:سإل :نک :اںیہن :ایس :احلٹ:ںیم :زاھک۔ :رھپ :اںیھن :دونإزة :اینپ :ا یل:
احلٹ:ںیم:واسپ:رک:دنإ۔:رگم:اس:وطلی:رعےص:ںیم:یئک:نإدسإںیتہ:دبتلی:وہ :یک:ںیھت۔:جٹ:اںیہن:کوھک:
یک:اایتحح:وہیئ:وت:انوون:ےن:ان:ںیم:ےس:انک:وک:اھکنإ:الےن:ےک:واےطس:رہش:اجیھب:رگم:وچہکن:یئک:حکوںیتم:دبیل:
اج :یک:ںیھت:اوز:حکووتمن:ےک:سإھت:ان:ےک:زاجئ:رکدةِ :سکّے:یھب:دبتلی:وہ:ےئگ:ےھت:اس:ےیل:ولوگن:ےن:جٹ:
ان :یک :دقمی :وعض :عطق :اوز :رپاےن :سکّون :وک :داھکی :وت :ریحان :وہ :ےئگ۔ :اںیہن :نإدسإةِ :وقٹ :ےک :سإےنم :شیپ :ایک :ایگ:
سج:ےن:اںیہن:ااعنم:و:ارکام:ےس:ونازا۔:اس:ےک:دعب:وة:دونإزة:ایس:اغز:ںیم:فکتعم:وہ:ےئگ:اوز:ا رخ:وقٹ:ایس:

احلٹ:ںیم:زےہ۔
اس :امتم :ےصق :ےس :یئک :وساالب :دنہ :ںیم :ارھبےت :ںیہ۔ :سٹ :ےس :الہپ :وسال :وت :ہی :دیپا :وہنإ :ےہ :ہک:
ب
احصب :فہک :سج :اغز :ںیم:
وچہکن :وموجدة :دوز :لقن :دز :لقن :یک:اجبےئ :داللئ :و  :زانیہ :اک :دوز :ےہ :اس :ےئل :ا ِ
فکتعم:وہےئ:ےھت:اس:اقمم:اک:نیعت:ایک:اجےئ۔:ینعی:وھٹس:داللئ:اوز:تبثم:وشادہ:ےس:ہی:نإبٹ:ایک:اجےئ :ہک:
وة :اغز :اہکن :واعق :اھت؟ :ومالنإ :ارشف:یلع :اھتونی(۲943ء۔۲863ء)ےتھکل :ںیہ :ہک ریسفت :اقحین :ںیم :اس :اک :نإم:
اوسفس:اوز :رطوطس:اایشیےئوکحک:اک:انک:رہش:اھکل:ےہ:وج:اب :لکشبِ:وریان :ہبصق:ےک:رضحب :اطلسن :یک:
()6
حکومٹ:ںیم:ےہ:اوز:ا نإدی:ےس:نیت:وکس:وة:اغز:یئک:لیم:اک:ےہ۔
احصب :فہک :اوز :ااحصب :ارلمیق :اکثر:
ومالنإ :ا دمدیعس :دولہی(۲95۹ء۔۲888ء)ےک :اطمقب ا ِ
رسفمنی:ےک:بزدنک:انک:یہ:ںیہ:…:زمیق:نإ:وت:اہلی:ےک:نإس:یک:وادی:اک:نإم:ےہ:نإ:اس:امعزب:اک:نإم:ےہ:وج:اس:

ہگج :ریمعت :یک :یئگ :یھت :نإ :اہپز :اک :نإم :ےہ :نإ :یسک :اوز :ا نإدی :اک :نإم۔()7ومالنإ :دبع :ااملحڈ :دزنإ:
نإدی(۲977ء۔۲89۹ء)ےتھکل:ںیہ:ہک وجالیئ:۲963:اابخزون:ںیم:ہی:ربخ:کلم:اریان:ےک:ہمکحم:ا نإز:دقہمی:ےک:
وحاےل:ےس:سإعئ:وہیئ:ےہ:ہک:انک:اغز:رہش:امعن:ےس:ون:ولکمنثر:ےک:افہلص:رپ:دھکایئ:ںیم:بزا دم:وہا:ےہ:سج:
()8

ےک:قلعتم:ایخل:ایک:اج:زاہ:ےہ:ہک:ہی:ااحصب:فہک:اک:اغز:ےہ۔

نکیل :اس :نإزے :ںیم :ومالنإ :ا زاد :یک :قیقحت :ان :یک :مہ :رصع :افتریس :ںیم :انک :رفنمد :اوز :اوناھک :اقمم:
زیتھک:ےہ۔:ومالنإ :ےن“:ارلمیق” :یک:رشتحی:و :وتحیض:ےک:دزےعی:اس:واہعق:اک:دزسٹ :اقمم:نیعتم:ایک:اوز :اس:
قرا ین:واےعق:ےس:دیپا:وہےن:وا:ےل:وسال:اکیلقع:دلیل:ےس:وجاب:شیپ:ایک۔:نان ہچ:ےتھکل:ںیہ:
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“اہین :وسال :ہی :دیپا :وہنإ :ےہ :ہک :اس :وسزب :ںیم :وج :واہعق :ایبن :ایک :ایگ :ےہ :وة :اہکن :شیپ :ا نإ:
اھت؟قرا ن :ےن “:فہک” :ےک :سإھت “:ارلمیق” :اک :ظفل :یھب :وبال :ےہ :اوز :ضعب :ا ہمئ :نإنیعب :ےن :اس :اک :یہی :بلطم:
اھجمس :اھت :ہک :ہی :انک :رہش :اک :نإم :ےہ :نکیل :وچہکن :اس :نإم :اک :وکیئ :رہش :اعم :وطز :رپ :وہشمز :ت  :اھت :اس :ےئل :اکثر :رسفم:
اس :رطف :ےلچ :ےئگ :ہک :اہین :زمیق :ےک :ینعم :اتکبٹ :ےک :ںیہ۔ :ینعی :ان :ےک :اغز :رپ :وکیئ :ل ہب :یاگ :دنإ :ایگ :اھت۔ :اس:
ےیل:ل ہب:واےل:وہشمز :وہ:ےئگ۔نکیل:ارگ:انوون:ےن:وتزاب :یک:رطف:زوجع:ایک:وہنإ :وت:ولعمم:وہ:اجنإ :ہک:
“زمیق”:ویہ:ظفل:ےہ:ےسج:وتزاب:ںیم“:زامیق”:اہک:ایگ:ےہ :اوز:ہی:یف:اتقیقحل:انک:رہش:اک:نإم:اھت:وج:ا ےگ :لچ:رک:
“ڑیپا” :ےک :نإم :ےس :وہشمز :وہا :اوز :رعب :اےس ”:رطبا“ ےنہک :ےگل۔اعریگمل :جنگ :ےک :دعب :ا نإ ِز :دقہمی :یک:
اقیقحتب:ےک:وج:ےئن:ےئن:وگےش:ےلھک:ںیہ۔:ان:ںیم:انک:ڑیپا:یھب:ےہ:اوز:اس:ےک:ااشکنافب:ےن:ثحب:و:رظن:اک:
انک :این :دیمان :ایہم :رک :دنإ :ےہ۔زجریة :امن :انیس :اوز :جیلخ :ہبقع :ےس  :دیےھ :امشل :یک :رطف :بزںیھ :وت :دو :اہپزی:
ب
ےلسلس:وتمازی:رشوع:وہ:اجےت:ںیہ:اوز:حطس:زنیم:دنلبی:یک:رطف:اےنھٹ:یتگل:ےہ۔:ہی:عالہق :نطی:ابقلئ:اک:عالہق:
اھت:اوز:ایس:یک:انک:اہپزی:حطس:رپ“:زامیق”:نإیم:رہش:ا نإد:اھت۔:دورسی:دصی:وسیعی:ںیم:جٹ:زوویمن:ےن:سإم:
اوز :نیطسلف:اک:ااحلق:رک:ایل:وت:اہین:ےک:دورسے:رہشون:یک:رطح“:زامیق” :ےن:یھب:انک:زویم:ون:ا نإدی:یک:
تیثیح:اایتخز:رک:یل:اوز:یہی:زامت :ےہ:جٹ“:ڑیپا”:ےک:نإم:ےس:اس:ےک:میظع:ااشلن:ن دزون:اوز:رٹیھتون:یک:
رہشب :دوز :دوز:نک :یچنہپ۔ 64۰:ءںیم :جٹ :املسمونن :ےن:ہی :عالہق :حتف:ایک :وت “:زامیق”اک :نإم :تہب :مک :زنإونن:رپ:
زاہ:اھت۔:ہی:زوویمن:اک:ڑیپا:اوز:رعوبن:اک:رطبا:اھت۔جنگ:ےک:دعب:ےس:اس:عالہق:یک:از:رسِ:ون:ارثی:امیپشئ:یک:اجزی:
زیہ:ےہ:اوز:یئن:یئن:نإںیت:زوینش:ںیم:ا :زیہ:ںیہ۔:ازان:ہلمج:اس:عالہق:ےک:بیجع:و:رغبی:اغز:ںیہ:وج:دوز:دوز:
نک:ےلچ:ےئگ:ںیہ:اوز:اہنبٹ:وعیس:ںیہ:زین:اینپ:ونتیع:ںیم:اےسی:واعق:وہےئ:ںیہ:ہک:دن:یک:زوینش:یسک:رطح:
یھب:ان:ےک:ادنز:ںیہن:چنہپ:یتکس۔:انک:اغز:ااسی:یھب:مال:ےہ:سج:ےک:داہت :ےک:نإس:دقمی:امعزوتن:ےک:ا نإز:نإےئ:
اجےت :ںیہ :اوز :ےب :امشز :وتسونن :یک :رکایسن :انشجٹ :یک :یئگ :ےہ :ایخل :ایک :ایگ :ےہ :ہک :ہی :وکیئ :دبعم :وہ :اگ :وج :اہین:
ریمعت :ایک :ایگ :اھت۔اس :انشجٹ :ےک :دعب:دقزیت:وطز :رپ:ہی :نإب :سإےنم :ا :اجیت:ےہ :ہک :ااحصب :فہک :اک :واہعق :ایس:رہش:
()9
ںیم:شیپ:ا نإ:اھت:اوز:قرا ن:ےن:اصف:اصف:اس:اک:نإم“:ارلمیق”:بنال:دنإ:ےہ۔”
ہی:واہعق:رعوبن:ںیم:انک:دوی:امالیئ :ہصق:یک:تیثیح:زکھنإ:اھت۔ :ومالنإ :ےن:اس:ےلئسم :وک :یھب:ہک:اس:
یک :رہشب :رعوبن :ںیم :اہکن :ےس:یچنہپ؟ :اےنپ :ےلھچپ :ومفق :یک :نإدیئ:ںیم :شیپ :ایک :ےہ۔ :وچہکن :رعوبن:ےک:
وسإلئ :ولعمامب :دحمود :ےھت :اس :ےئل :ہی :امگن :نیقی :یک :دح :نک :ایک :اج :اتکس :ےہ :ہک :ان :نک :ہی :ربخ :قرب :و :وجاز:
ےک :یسک :عالےق :ےس :یچنہپ :وہ۔ :اس :وسال :ےک :وجاب :ںیم :ہک :اےسی :ولگ :وکن :وہ  :سکنے :ںیہ :نج :ےس :رعوبن:
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ےک :ااہتنیئ :قر یب :راجزیت :تاقلعب :ےھت۔ :ومالنإ :ےک :اطمقب :ارگ :اےس :ڑیپا :اک :واہعق :قراز :دنإ :اجےئ :وت :نإب :نإلک:
واحض :وہ :اجیت :ےہ۔ :اول :وت :وخد :ہی :اقمم :رعب :ےس :قربی :اھت۔ :ینعی :رعب :یک :رسدح :ےس :سإھٹ :رتس :لیم :ےک:
افےلص:رپ:نإاینً:بنطنون:یک:واہن:ا نإدی:یھت:اوز:بنطنون:ےک:راجزیت:اقےلف:بزابز:اجحز:ںیم:ا ےت:زت ے:ےھت۔:نقینإ:
بنطنون :ںیم :اس :واےعق :یک :رہشب :وہ :یگ :اوز :ایہن :ےس :رعوبن :ےن :انس :وہ :اگ…انک :زوابٹ :ےس :ہی :یھب :ولعمم:

احصب:فہک:یک:اغز:رپ:وہا:اھت:اوز:اںیہن:ان:یک:ڈہنإن:یلم:
وہنإ:ےہ:ہک:سإم:ےک:زغواب:ںیم:ضعب:احصہبؓ:اک:زگز:ا ِ
()۲۰
ںیھت۔:ارگ:ہی:زوابٹ:حیحص:وہ:وت:اس:ےس:اس:یک:یھب:مرنڈ:دصتقی:وہ:یئگ:ہک:ہی:واہعق:ڑیپا:ںیم:شیپ:ا نإ:اھت۔
:وسال :دیپا :وہ :نإےہ :ہک :ہی :واہعق :سک:زامےن:ںیم :شیپ :ا نإ؟ :ومالنإ :ریبش :ا دم :امثعین( ۲949ء :۔۲886
م
ء)ےن  :حم ًال :اس :اک :درک :ایک :ےہ۔ :ان :ےک :اطمقب :ہی :دنچ :ونوجان :زوم :ےک :یسک :طإمل :و :ابجز :نإدسإة :ےک :دہع :ںیم:
()۲۲
ےھت:،سج:اک:نإم:ضعب:ےن“:دایقونس”بنالنإ:ےہ۔
ی:ےن:اس :یک:دقزے:وتحیض:فرامیئ:ےہ۔ان ےک:اطمقب:زویم:اشنہشة:دی:
ومالنإ:دبع:ااملحڈ:دزنإ:نإد ؒ
سیس (: )DECIUSنإ :دایقونس (:وتمیف  35۲:ء) :اےنپ :ذمہٹ :بٹ :رپیتس :ںیم :ولغ :زکھنإ :اھت۔ :یحیسم ذمہٹ :این :این:
ن
اس :ےک :زامےن :ںیم :تنطلس :زوم :ںیم  :ھنل :زاہ :اھت۔ :اس :ےن :اسیعیئ :ومدحنی :رپ :یتخس :رشوع :یک۔ :اس :ےس:
گنت :ا :رک :دنچ :رشفی :ونوجان :رہش :ےس :لکن :ڑھکے :وہےئ :اوز :قربی :ےک :انک :اہپزی :اغز :ںیم :اج :رک :انپة :یل۔:
واہن:ان:رپ:انک:ریغ:یعبط:ہکلب:نازق:اعدب:دنین:طلسم:وہ:یئگ:اوز:وة:س ھچک:اورپ:نیت:وس:سإل:نک:وسےت:زےہ:اوز:
جٹ:انک:ااجعزی:ادناز:ےس:اجےگ:وت:وخد:زویم:حکومٹ:اک:ذمہٹ:اس:وطلی:دمب:ےک:دزایمن:ںیم:رشک:ےس:
تیحیسم:ںیم:دبتلی:وہ:اکچ:اھت:اوز:اس:وقٹ:رمکحان:اشنہشة:ویھتدوسیس(:وتمیف 45۰:ء):اھت۔نکیل:احظف:انب:
ریثک:ےن:اانپ:ایخل:اغلٹ:ہی:طإہر:ایک:ےہ:ہک:ہی:ہصق ِ
:وہظز:حیسمؑ:ےس:لبق:دو ِز:وہیدبٹ:اک:ےہ:،وزت :وہید:اانت:اس:
()۲۹
ےک:وھکح:ںیم:ت :زت ے:اوز:اس:دقز:اانتعءو:اافتلب:اس:یک:اجبٹ:ت :رکےت۔
ومالنإ :ا زادؒ :یک :قیقحت :ےس :اانت :وت :نإبٹ :وہنإ :ےہ :ہک :ہی :واہعق :اسیعتیئ :ےک :ادتبایئ :ادواز :ںیم :شیپ :ا نإ:
اوز :اس :وقٹ :نإدسإة :دایقونس :نإیم :انک :صخش :اھت :نکیل :اس :ہگج :یف :اتقیقحل :سٹ :ےس :دمعة :ریسفت :ومالنإ :دبع:
ااملحڈ :دزنإ :نإدیؒ:یہ:یک:ےہ۔:ان :یک:ریسفت:یک:زوینش:ںیم:ادنازة:یاگنإ :اج:اتکس:ےہ:ہک:ہی:واہعق:دورسی:دصی:
وسیعی :ےک :ا رخ :نإ :رسیتی :دصی :وسیعی :ےک :ا اغز :ںیم :شیپ :ا نإ: ،جٹ :اسیعیئ :ذمہٹ :ااہتنیئ :رپمسکیس :یک :احلٹ:
ںیم:اےنپ:دن:زگاز:زاہ:اھت۔
انک:وسال:ہی:دیپا:وہ:اتکس:ےہ:ہک:اس:اغز:یک:ونتیع:ایک:یھت؟:قرا ن:دیجم:ںیم:ازسإد:نإزی:اعتیلٰ:ےہ:
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"
()۲3

“رتہمج : : :اوز :وة :سج :اغز :ںیم :اج :رک :ےھٹیب :وة :اس :رطح :واعق :وہیئ :ےہ :ہک :جٹ :وسزح :ےلکن :وت :مت:
دوھکی :ہک :ان :ےک :دےنہ :اجبٹ :ےس :اٹہ :وہا :ز ات :ےہ :اوز :جٹ :دوےب :وت :نإںیئ :رطف :رتکا :رک :لکن :اجنإ :ےہ (:ینعی:
یسک:احل:ںیم:یھب:اس:یک:اعشںیع:ادنز:ںیہن:ںیتچنہپ):اوز:وة:اس:ےک:ادنزانک:اشکدة:ہگج:ںیم:ڑپے:ںیہ۔”
ی:ےک:اطمقب:اغز:یک:داینہ:اوز:نإںیئ:اجبٹ:نإ:وت:اس:ںیم:دالخ:وہےن:واےل:
ومالنإ:ارشف:یلع:اھتون ؒ
ےک :اابتعز :ےس :ےہ :نإ :اس :ےک :نازح:وہےن :واےل :ےک :اابتعز :ےس۔ :سپ :دقتری :اول :رپدة :اغز :امشل :زوہی :وہ:اگ :اوز:
دقتری :نإین :رپ :ونجب :زوہی :اوز :رشق :زوہی :وہےن :ںیم :ولطع :ےک :وقٹ :ان :رپ :دوھب :ڑپیت :ےہ :اوز :رغب :زوہی:
وہےن:ںیم:رغوب:ےک:وقٹ:اوز:وصقمد:اس:ےس:اس:ہگج:اک:وفحمظ:وہنإ:ےہ۔:

()۲4

ومالنإ:ا دم:دیعسدولہیؒ:اینپ:ریسفت:ںیم:ےتھکل:ںیہ:ہک:اس:وھکة(:اغز):اک:اجےئ:ووقع:س ھچک:ااسی:واعق:وہا:ےہ:
اوز :امشل :زوہی :نإ :رغوب :زوہی :س ھچک :اس :رطح :ےس :وة :وھکة :واعق :وہیئ :ےہ :ہک :رغوب :ا اتفب :اوز :ولطع :ا اتفب:
ےک:وقٹ:دوھب:ان :ااحصب:فہک :ےس:چب:رک:لکن:اجیت:ےہ:اوز:ان:وک :فیلکت:ںیہن:وہیت:وة:انک:اشکدة:اکمن:
ںیم:ںیہ:ینعی:اہپز:ےک:ادنز:وھکة :ضعب:ےصح:گنت:اوز:ضعب:اشکدة:وہےت:ںیہ:وت :وة:ااحصب:فہک:انک:اےسی:ےصح:
()۲5
ںیم:ںیہ:وج:فراح:اوز:اشکدة:ےہ:اہجن:زوینش:یھب:ےہ:اوز:وہا:یھب۔
ومالنإ :دبع :ااملحڈ :دزنإنإدیؒ :ےن :اس :یک :وتحیض :ااہتنیئ :دمعة :یک :ےہ :۔ :ان :ےک :اطمقب :وکاتسہین :اغز :اکثر:
اےسی:وہےت:ںیہ:ہک:ادنز:یہ:ادنز:تہب:دوز:نک:ےلچ:اجےت:ںیہ۔:رہش:اوسفس:اک:رعض:دلب:دزہج:38:امشل:ےہ:،
اےسی:اقمم:رپ:وج:اغز:امشل:زوہی:وہ:اگ:اس:ےک:ادنز:وسزح:یک:اعشںیع:دقزًات:ت :دالخ:وہ:ںیکس:یگ:اوز:اس:ےک:ادنز:
زےنہ :واےل :ارگ :امشل :یہ :یک :رطف :زح :زںیھک :ےگ :وت :دوھب :یک :زیتی:ےس :بزابز :انم :ںیم :زںیہ :ےگ۔۔۔ہی:
ہصق :وج :اورپ :عم :اینپ :زجایئب :و :نفصنالب :ےک :ایبن :وہا :ہی :قح :اعتیلٰ :یک :دقزب: ،تمکح :و :زوبتیب :یک :نسإوینن:
ںیم:ےس:ےہ۔:قرا ن:دیجم:ےن:اغز:ےک:وج:اےنت:رغجاایفیئ:زجایئب:ایبن:ےئک:ںیہ:،ہی:سٹ:وخاوخماة:اوز:ےب:ینعم:
ںیہن:،نقینإ:اس:اغز:یک:قیقحت:یسک:دن:وہ:رک:زےہ:یگ:اوز:اس:وقٹ:ان:زجایئب:اک:انطنإق:اس:رپ:رحف:ہب:رحف:
()۲6

وہ:رک:زےہ:اگ۔

ومالنإ:ا زادؒ:ےن:اس:ا بٹ:یک:ریسفت:ںیم:دنچ:ااہتنیئ:یتمیق:اکنب:ایبن:فرامےئ:ںیہ۔:فرامےت:ںیہ:ہک:
ک
“وة(:اغز):اس:رطح:یک:واعق:وہیئ:ےہ:ہک:ارگہچ:ادنز:ےس:اشکدة:ےہ:اوز:داہت  :ھال:وہا:،نکیل:وسزح:یک:رکںین:
اس :ںیم :زاة :ںیہن :نإ :ںیتکس۔ :ت  :وت :ڑچےھ :دن :ںیم :ت  :دےتلھ :ںیم: ،جٹ :وسزح :نکلنإ :ےہ :وت :دینہ :اجبٹ :زت ے:

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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وہےئ :زگز :اجنإ :ےہ۔ :جٹ :داتلھ :ےہ :وت :نإںیئ :اجبٹ :زت ے :وہےئ :رغوب :وہ :اجنإ :ےہ۔ :ینعی :اغز :اےنپ :وطل:
ںیم :امشل :و :ونجب :زوہی :واعق :ےہ۔ :انک :رطف :داہت  :ےہ۔ :دورسی :منفڈ۔ :زوینش :اوز :وہا :دوونن :رطف :ےس:
ا ےت:ےہ:نکیل:یسک:رطف:ےس:یھب:زاة:ںیہن:نإ:یتکس۔اس:وصزب:ےس:کیب:وقٹ:دو:نإںیت:ولعمم:وہںیئ۔:
انک:ہی:ہک:زدنة:زےنہ:ےک:ےئل :وة:اہنبٹ:وفحمظ:اوز:ومزون :اقمم:ےہ:ویکہکن:وہا:اوز:زوینش :یک:زاة:وموجد:ےہ:
رگم:دوھب:یک:شپت:چنہپ:ںیہن:یتکس۔:رھپ:ادنز:ےس:اشکدة:ےہ۔:ہگج:یک:یمک:ںیہن۔:دورسی:ہی:ہک:نإہر:ےس:دےنھکی:
واولن:ےک:ےئل:ادنز:اک:رظنم:تہب:دزاونإ:وہ:ایگ:ےہ۔:ویکہکن:زوینش:ےک:انمذف:وموجد:ںیہ:اس:ےئل:نإلک:ادنھثرا:
ںیہن:ز ات۔:وسزح:یسک:وقٹ:سإےنم:ا نإ:ںیہن:اس:ےئل:نإلک:ااجال:یھب:ںیہن:وہنإ:،زوینش:اوز:ادنھثری:یک:یلم:
یلج:احلٹ:زیتہ:ےہ:اوز:سج:اغز:یک:ادنزوین:اضف:ایسی:وہ:اےس:نإہر:ےس:اھجنک:رک:داھکی:اجےئ:وت:ادنز:یک:ہر:زیچ:
رضوز:انک:ایھبنک:رظنم:شیپ:رکے:یگ۔”

()۲7

وچہکن :ازسإ ِد :نإزی :اعتیلٰ :ےہ :ہک :مہ :اںیھن :اکیف :اکیف:رعےص:دعب :اےٹل :ےتٹلپ :زت ے :ےھت :وت :ہی :وسال :دیپا:
وہا:ہک:الینإ:انٹلپ:ےسیک:وہنإ:وہ:اگ؟:وت:ومالنإ:ےک:اطمقب::نإاقملنل:انمذف:وہےن:یک:وہج:ےس:وہا:بزابز:ادنز:یتلچ:زیتہ:
یھت:اوز:ان:ےک:داھےچن:داےنہ:ےس:نإںیئ:اوز:نإںیئ:ےس:دینہ:اجبٹ:اس:رطح:رحتمک:زت ے:ےھت:ےسیج:انک:
زدنة:ا دیم:انک:رطف:ےس:ٹلپ:رک:دورسی:دےھکی:---وة:اس:رطح:یک:اغز:یھت:ہک:انسإین:مسج:زنإدة:ےس:زنإدة:
رعہص:نک:اس:ںیم:اقمئ:زة :سکنے:ےھت۔:ویکہکن:وسزح:یک:زوینش:اس :ںیم:یتچنہپ:زیتہ:،نکیل :وسزح:یک:شپت:اک:
اس:ںیم:زگز:ت :اھت:،وج:زیچ:شعن:وک:حال:گال:ڑسا:دیتی:ےہ:وة:وسزح:یک:شپت:ےہ:اوز:وج:زیچ:نإزیگ:دیپا:رکیت:ےہ:وة:
()۲8

وہا:اوز:زوینش:ےہ۔:وہا:یتلچ:زیتہ:یھت۔:زوینش:یتچنہپ:زیتہ:ےہ:،رگم:شپت:ےس:وپزی:افحتظ:یھت۔
:وسزةافہکل :ےک :ا رخ :ںیم :منکزنی :اسالم :ےک :رسیتے :وسال :ینعی :رضحب :دوارقلنین :اک :ہصق :ایبن :ایک :ایگ :ےہ۔:
منکزنی:اسالم:ںیم:ےس:وہید:ےن:ہی:وسال:ا رضحنب :یل:اہلل:ہیلع:وملس:ےس:ایک:اھت:اوز:وچہکن:ہی:ہصق :فف:
ایہن :ےک :وندزاب :ںیم :اھکل :اھت :اس :ےئل :ان :اک :ایخل :اھت :ہک :ا رضحنب  :یل :اہلل :ہیلع :وملس :اس :اک :وجاب :ت  :دے:
نإںیئ :ےگ۔ :رگم :قرا ن :ےن :اس :یک :ااہتنیئ :وخوصبزب :رشتحی :فرامیئ :اوز :ان :رپ :اینپ :تجح :امتم :رک:
دی۔دوارقلنین:یک:تیصخش:ےک:نإزے:ںیم:اکثر:رسفمنی:نڈنڈب:اک:اکشز:زےہ:ںیہ:ہک:وة:وکن:ےھت۔
ومالنإ :ارشف :یلع :اھتونیؒ :ےن :اس :یک :لمکم :رصتحی :ںیہن :فرامیئ :ہک :ا نإ :وة :وکن :ےھت۔ان :ےک :اطمقب:
طإہراً:ولعمم:وہنإ:ےہ:ہک:دوارقلنین:وکیئ:وبقمل:بززگ:نإدسإة:ںیہ:وخاة:یبن:وہن:نإ:ویل:وہن:یسک:دورسے:یبن:
ےک:عبتم۔()۲9ومالنإ:ریبش:ا دم:امثعینؒ:یک:زاےئ:یھب:س ھچک:ایسی:یہ:ےہ:۔()۹۰ومالنإ:ا دمدیعس:دولہیؒ:ےن:اس:رپ:ثحب:
فرامیئ:ےہ:اوز:ا رخی:ہلصیف:یہی:دنإ:ےہ:ہک:ہی:بقل:ادنکسز:وینإین:اک:ںیہن:وہ:اتکس:ویکہکن:وة:انک:اکفر:و:افقس:صخش:

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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اھت :ہکبج :قرا ن :ںیم :اس :یک :بزایئ :ایبن :یک :یئگ :ےہ۔ :اہتبل :اانت :اہک :اج :اتکس :ےہ :ہک :وة :وج :یھب :اھت :وکیئ :بنک :اوز :ویل:
صخش:اھت۔:نان ہچ:ےتھکل:ںیہ:
“دنکسز :دوارقلنین :ےک :قلعتم :اعم :وطز :رپ :الہ :نإزخی :اک :ایخل :ہی :ےہ :ہک :ہی :دنکسز :وة :ےہ :سج :اک :نإہی:
تخت:وینإن:اھت:اوز:یہی:ادنکسزہی:اک:نإین:اھت۔:ہی:دنکسز:رضحب:حیسمؑ:ےس:رقتابی:نیت:وس:بزس:ےلہپ:وہا:اھت۔:یسک:
ےن:اہک:وة:انک:زویم:وجان:اھت۔:یسک:ےن:اہک:اس:اک:نإم:دبع:اہلل:نب:احضک:اھت۔:نکیل:لیہس:زحمة:اہلل:ہیلع:ےن:
فرامنإ:ہک:دوارقلنین:دو:وہےئ:ںیہ:انک:وة:وج:وینإین:ےہ:اوز:انک:وة:وج:رضحب:ابزامیہ:ہیلع:السالم:ےک:زامےن:
ںیم:وہا :ےہ:اوز :تلم:ابزایمیہ:اک:ریپو :اھت:اوز :رضحب :ابزامیہ:ہیلع:السالم:رپ:اامین :النإ :اھت۔:قرا ن :ںیم:سج:

دوارقلنین :اک :درک :ےہ:ہی :ویہ :دوارقلنین :ےہ۔۔۔ہی :دوارقلنین :یبن :وہ:نإ:ت  :وہ :نکیل :اس :ںیم :کش:ںیہن :ہک :وة:
دنکسز:انک:اصحل:،ددنیاز:،ومنم:اوز:فصنم:مراح:نإدسإة:اھت۔۔۔:اوز:وینإین:دنکسز:اکفر:اوز:اس:اک:وزری:ازوطس:
اھت۔”

()۹۲

اس:امتم:ثحب:وک:وگنإ:ومالنإ:ےن:دنکسز:یہ:رپ:متخ:ایک۔:رگم:وچہکن:دنکسز:ےس:رفک:اک:ہبش:یھب:الزم:ا نإ:اھت:
اس:ےئل:رضحب:لیہس:یک:زوابٹ :وک:رتحیج:دے:رک:اس:ہبش:اک :یھب:ازاہل:ایک:اوز:اانپ:بلطم :یھب:ایبن:رک:ےئگ۔:
دقمی:رسفمنی:ےن:دوارقلنین:ےک:وحاےلےس:نإچن:اوقال:لقن:ےئک:ںیہ:
( )۲نمی:اک:انک:وہشمز:نإدسإة:العصٹ:نب:قرنی:نب:الہمإل
ل
( )۹رسدح:اریان:و:رعب:ےک:نادنان :حمنہ:اک:فرامرنوا:ذنم:نب:ارمی:القیس
()3
()4
()5

وینإن:اک:وہشمز:نإدسإة:ادنکسز:دقموین
رضحب:ابزامیہ:اک:رصعمہ:وہشمز:ومدح:ادنکسز
س:امظع
اریان:اک:وہشمز:اشنہشة:سإبز ِ

ومالنإ :دزنإ :نإدیؒ:ےک:اطمقب:طإہر :ےہ:ہک:سج:تیصخش:یک:رصتحی:ےس:قرا ن :یھب:اقف:وہا :اوز:
دحبٹ :حیحص :یھب :اوز :نإزخی :ںیم :یھب :وکیئ :واحض :و :نیعتم :وجاب :ت  :اتلم :وہ: ،وت :اس :ےک :قلعتم :فف :قرانئ :و:
()۹۹
ایقسإب:یہ:اقمئ:رک :سکنے:ںیہ:،یسک:یعطق:و:یمتح:قیقحت:یک:وکیئ:وصزب:یہ:ںیہن۔:
رسفمنی:وک:دوارقلنین:یک:داب:یک:ریسفت:ںیم:ااہتنیئ:ںیفیلکت:ااھٹنإ:ڑپںی:اوز:سج:ےک:وج:ھجمس:ںیم:ا نإ:
اس :ےن :ایبن :رک :دنإ: ،رگم :وکیئ :یھب :اس :یک :قیقحت :رپ :نیقی :رطہقی :رپ :شیپ :ت  :رک :اکس :ہک :وة :وکن :اھت؟ومالنإ :ا زا ؒد:
س:امظع“ ےہ۔:سج:اک:زامت 559:لبق:از:حیسم:ےہ:اوز:
ےن:ہی:وتہہیج:ایبن:یک:ےہ:ہک:ہی:صخش:دزالص” سإبز ِ
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وة:ااہتنیئ:بزدنإز:،ز دمل:اوز:اہبدز:انسإن:اھت۔:سج:ےن:داین:اک:دعتمد:ہب:ہصح:اےنپ:دتبز:،رکفت:اوز:دنلب:وحہلص:ےک:
دزےعی:حتف:رک:داال:اھت۔ےتھکل:ںیہ:ہک:
“سٹ :ےس :الہپ :لح :بلط :ہلئسم :وج :رسفمنی :ےک :سإےنم :ا نإ :وة :اس :ےک :بقل :اک :اھت۔ :رعیب :ںیم :یھب:
ربعاین:ںیم:یھب“:قرن” :ےک:اصف:ینعم:گنیس:ےک:ںیہ۔:سپ“:دوارقلنین” :اک:بلطم:وہا :دو :وگنیسن:واال:،
نکیل :وچہکن :نإزخی :ںیم :یسک :اےسی :نإدسإة :اک :رساع :ںیہن :مال :سج :اک :ااسی :بقل :زاہ :وہ: ،اس :ےئل :وبجمزا “ً:قرن” :ےک:
ینعم:ںیم:رطح:رطح:ےک:نکلّفإب:رکےن:ڑپے۔:رھپ:وچہکن:وتفاحب:یک:وتعس:اوز:رغمب:و:رشمق:یک:رمکحاین:
ےک :احلظ :ےس :دنکسز :دقموین :یک :تیصخش :سٹ :ےس :زنإدة :وہشمز :زیہ :ےہ: ،اس :ےیل :اتمرخنی :یک :رظنںی :ایس :یک:
رطف :اھٹ :ںیئگ۔ :نان ہچ :اامم:زازیؒ:ےن :دنکسز :یہ :وک :دوارقلنین :قراز :دنإ:ےہ :اوز :ارگہچ :جشٹ:اعدب :وة :امتم:
ارتعااضب:لقن:رک:د بنے:ںیہ:وج:اس:ریسفت:رپ:وازد:وہےت:ںیہ:نکیل:رھپ:جشٹ:اعدب:ان:ےک:ےب:لحم:وجانإب:
رپ:نئمطم:یھب:وہ:ےئگ:ںیہ:،احالہکن:یسک:اابتعز:ےس:یھب:قرا ن:اک:دوارقلنینِ ،
:دنکسز:دقموین:ںیہن:وہ:اتکس۔ت :وت:
وة :حڈا :رپسٹ :اھت :ت  :اعدل :اھت :ت  :وتفمح :وقومن :ےک :ےئل :ایفض :اھت :اوز :ت  :یہ :اس :ےن :وکیئ  :د :انبیئ۔ :رہب :احل:
()۹3

رسفمنی:دوارقلنین:یک:تیصخش:اک:رساع:ت :یاگ:ےکس۔”

دوارقلنین:اک:ارگ:وکیئ:رساع:اتلم:ےہ :وت:وة:دااینل:یک:اتکب:ںیم:اتلم:ےہ :سج:ںیم:انوون:ےن:وخاب:

ںیم :دو :وگنیسن :واےل :رکبے :وک :وپزی :داین :حتف :رکےت :داھکی :اھت۔ :ومالنإ :وسال :رکےت :ںیہ :وة :دو :وگنیسن :واال :رکبا:
س:
وکن :اھت:اوز :وخد :یہ:وجاب :ںیم:فرامےت:ںیہ:ہک:وة:رضحب :دااینل(:ینب:ارسالیئ:ےک:یبن):اک:رصعمہ:سإبز ِ
امظع:اھت۔:سج:ےن:ڈیلنإ:اوز:افزس:وک:انک:رک:دنإ :اوز:نإنل:سج:ںیم:وہیدوین:یک:احلٹ:اجونزون :ےس :یھب:
تسپ :یھت: ،عالیم :اوز :وکحمیم :ےس :اکٹھچزا :دولانإ۔ :اہین :انک :اوز :نإب :یھب :ھجمس :ںیم :ا یت :ےہ :ہک :الہ :وہید :ےن:
دوارقلنین :اک :وسال :وییہن :ا رضحنب  :یل :اہلل :ہیلع :وملس :ےس :ںیہن :وپاھچ :اھت: ،اس :اک :ایسق :و :ابسق :ہی :اھت :ہک :الہ:
وہید:،دوارقلنین:ےک:اس:ااسحن:ےک:ےجیتن:ںیم:اس:ےس:ےب:انپة:تبحم:رکےن:ےگل:ےھت:رگم:وچہکن:وة:ےتھجمس:ےھت:
ہک :اس :اک :ملع :اموساےئ :امہزے :اوز :یسک :وک :ںیہن :اس :ےئل :وسال :ایک۔ :دوارقلنین :اوز :سإبزس :یک :ان :کزوین :وک:
مالےن :ےک :نإووجد :اس :وک :وکیئ :یمتح:نإ :نإزیخی :اہشدب :ںیہن :اہک :اج :اتکس:اھت: ،نکیل :ومالنإ :ےن :انک :ااہتنیئ :امہ :اوز:
وبضمظ:اہشدب:ےس:ہی:نإبٹ:ایک:ہک:سإبزس:یہ:دوارقلنین:اھت۔:ےتھکل:ںیہ:
“نکیل ۲837:ءےک :انک :ااشکنف :ےن :سج :ےک :اتنجئ :تہب :رعےص :ےک :دعب :رظنم :اعم :رپ :ا ےئ: ،اس:
ایقس:وک:انک:نإزیخی:تقیقح:نإبٹ:رک:دنإ:اوز:ولعمم:وہ:ایگ:ہک:یف:اتقیقحل:اشنہشةِ:سإبزس:اک:بقل:دوارقلنین:اھت:
اوز:ہی:ضحم:وہیدوین:اک:وکیئ:ذمیبہ:لیخت:ت :اھت:ہکلب:وخد:سإبزس:اک:نإ:نإسنڈاگن:اک:وجمزة:اوز:دنسپنڈة:نإم:اھت۔:اس:

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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صط
ااشکنف:ےن:کش:و :نیمخت:ےک:امتم:رپدے:ااھٹ:د بنے۔:ہی:وخد :سإبزس:یک:انک:سنگی:اثمتل:ےہ:وج:ا حز:
( )Pasargadacےک:ڈنھکزون:ںیم:دایتسب:وہیئ۔:اس:ںیم:سإبزس:اک:مسج:اس:رطح:داھکنإ:ایگ:ےہ:ہک:اس:
( )۹4

ےک:دوونن:رطف:اقعب:یک:رطح:رپ:ےلکن:وہےئ:ںیہ:اوز:رس:رپ:ڈنیمےھ:یک:رطح:دو:گنیس:ںیہ۔”
اس:رپ:انک:اوز:قرہنی:ومالنإ:ان:اافلظ:ںیم:شیپ:رکےت:ںیہ:

“ دی:یک:انک:زوابٹ:ںیم:یھب:وج:قریبط:وریغة:ےن:لقن:یک:ےہ:اس:رطف:فحی:اسإزة:اتلم:ےہ۔:
:ینعی :وہیدوین :ےن :ا رضحنب  :یل :اہلل :ہیلع :وملس :ےس :اہک :اس :یبن :یک :تبسن :بخ ں :ربخ :دسج ے :سج :اک:
نإم:وتزاب :ںیم:فف:انک:یہ:اقمم:رپ:ا نإ :ےہ۔:ا بﷺ ےن:فرامنإ :وة:وکن؟:اہک:دوارقلنین۔:وچہکن:
سإبزس:ےک:دوارقلنین:وہےن:اک:اسإزة:فف:دااینل:یبن:ےک:وخاب:ںیم:ا نإ:ےہ:،اس:ےیل:وہیدوین:اک:ہی:ایبن:
کیھٹ:کیھٹ:ایس:رطف:اسإزة:اھت۔:عالوة:بزںی:سإبزس:یک:اثمتل :ےک:ااشکنف:ےن:یعطق:وطز:رپ:ہی:نإب:ا اکشز:
رک :دی :ےہ :ہک :اس :ےک :رس :رپ :دو :وگنیسن :اک :نإح :زاھک :ایگ :اھت :اوز :ہی :افزس :اوز :امدة :ےک :اامتجع :و :ااحتد :یک :عالمٹ:

یھت۔”

()۹5

ان:امتم:وشادہ:ےک:دعب:اب:سٹ:ےس:بزی:زیچ:ہی:دیھکی:اجےئ:یگ:ہک:ان(:دوارقلنین:اوز:سإبزس):ےک:
اواصف:ںیم:سک:دقز :اطمتقب:اوز :مہ:ا یگنہ:یھت۔:قرا ن :ےک:اطمقب:وة:ااہتنیئ:زمح:دل:انسإن :اھت۔:اےس:
رغمب:ںیم:نج:ولوگن:رپ:حکومٹ:یلم:یھت:نإووجد:اس:ےک:ہک:وة:اںیہن:زسا:دےنی:اک:قح:زکھنإ:اھت:نکیل:اس:ےن:
ز دمیل :ےس :اکم :ایل :اوز :ان :سٹ :وک:اعمف :رک :دنإ۔ :نإلک :ایس :رطح :اک :واہعق :سإبزس :ےک :سإھت :یھب :شیپ :ا نإ:ہک:
ک
اگن :ڈیلنإ :یھب:
جٹ :اےس :ڈیلنإ :یک :حتف :احلص :وہیئ :وت :نإووجد :اس :ےک :ہک :وة :زسا :دےنی :اک :قح :ز ھنإ :اھت :اوز :نإسنڈ ِ

اینپ :رسیشک :ےک :نإعٹ :زسا :نإےن :اک :قح :زےتھک :ےھت: ،اس :ےن :ان :سٹ :وک :اعمف :رک :دنإ۔ومالنإ :ےن :اس :ےلسلس:
ںیم :سإبزس :ےک :نإزے :ںیم :وینإین :ومزنیخ :ےک :اوقال :یھب :لقن :ےئک :ںیہ :اوز :سإھت :یہ :اس :یک :یھب :رصتحی:

رک:دی:ےہ:ہک:ہی:امتم:ومزنیخ:اس:ےک:مہ:ذمہٹ:،مہ:وقم:نإ:مہ:ونط:ںیہن:ےھت:اوز:ان:اک:زامت :یھب:سإبزس:
ےک:اکیف:دعب:اک:ےہ:رگم:ان:امتم:رت:انعف:ےک:نإووجد:وة:اس:یک:سإن:اوز:فصنلٹ:ایبن:رکےن:ںیم:زبط:ااسللن:
ںیہ۔:ان:ومزنیخ:ےک:اوقال:اک:اقمہلب:قرا ن:دیجم:ںیم:دوارقلنین:ےک:اواصف:ےس:رکوانإ:اجےئ:وت:دوونن:ںیم:
رہگی:اشمتہب:یک:کلھج:امننإن:رظن:ا یت:ےہ۔

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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ومالنإ :ےن:سإبزس:اوز :دنکسز :دقموین:ےک:اواصف:اوز :ان :یک:وتفاحب :یک:ونتیع:اک:فرق:واحض:ایک:ےہ:اوز:
رسفمنی :ےک :اس :ےقبط :اک :لمکم:زد :رک :دنإ :ےہ :وج :دنکسز :دقموین :یہ :وک :دوارقلنین :انبےن :رپ :یرص :ںیہ۔ :ومالنإ :ےتھکل:
ںیہ:

“دنکسز :امظع:وک:ازوطس:یک:میلعت:و :رتتیب:ےن:ایتز :ایک:اھت:اوز :نالہبش:وة:تہب:بزا :افحت:نکال:،نکیل:ایک:
انسإتین:و :احالق:اک:یھب:وکیئ:وگہش:حتف:رک:اکس؟:سإبزس:ےک:ےئل :بخ ں:وکیئ:ازوطس:ںیہن:اتلم:،اس:ےن:انسإین:
تمکح:یک:دزاگسة:یک:ہگج:دقزب:یک:دزاگسة:ںیم:رپوزس:نإیئ:یھت۔:نإمہ:اس:ےن:دنکسز:یک:رطح:فف:وکلمن:
یہ :وک :ںیہن :ہکلب :انسإتین:و :اضفلئ:یک :وتکلممن :وک :یھب:رخسم :رک :ایل :اھت!دنکسز :یک :امتم :وتفاحب :یک :رمع :اس:ےس:
زنإدة :ت  :یھت: ،ینتج :وخد :اس :یک :رمع:یھت: ،نکیل :سإبزس :یک :وتفاحب :ےن :وج :اںیٹنی :نچ :دی :ںیھت :وة :دو :وس :بزس:
نک :ت  :لہ :ںیکس۔ :دنکسز :یک :وتفاحب :فف :مسج :یک :وتفاحب :ںیھت: ،ںیہنج :رہق :و :طإقٹ :ےن :رس :ایک :اھت: ،نکیل:
ن
سإبزس:یک:وتفاحب:زوح:و:دل:یک:وتفاحب:ںیھت:ںیہنج:انسإتین:اوز:فصنلٹ:ےن:رس:ایک:اھت۔ :ہلی:رس:ااھٹیت:ےہ:
()۹6

اوز:یتکٹ:ںیہن:،دورسی:نک:اجیت:ےہ:اوز:یتلٹ:ںیہن۔”
ومالنإ :یک :اس :امتم :قیقحت :اک :وچنز :ہی :نکلنإ :ےہ :ہک :سإبزس :یہ :دزالص :دوارقلنین :اھت: ،ویکہکن :نإزخی :و:
رغجاایفیئ:وشادہ:اوز:داللئ:ایس:یک:وتقیث:رکےت:ںیہ۔:رگم:ہی:ثحب:ایھب:لمکم:ںیہن:وہیئ:ویکہکن:ارگ:سإبزس:یہ:

وک :دوارقلنین :امن :ایل :اجےئ :وت :اس :اک :سٹ :ےس :کزا :ااحتمن :سإبزس :ےک :ذمہٹ :یک :قیقحت :ےک :نإزے :ںیم :اب:
یھب:نإیق:زة:اجنإ :ےہ۔:قرا ن :یک:ا نإب :نإبٹ :رکیت:ںیہ:ہک:دوارقلنین:ومدح:اھت۔:اب :داھکی:اجےئ:اگ:ہک:ایک:
سإبزس :یھب :ومدح :اھت؟ :اوز :ارگ :وغز :ایک :اجےئ :وت :اس :ااحتمن :ںیم :نإس :وہ :اجےن :ےک :دعب :وکیئ :وہج :نإیق :ںیہن:
یتچب:ہک:سإبزس:وک:دوارقلنین:میلست:ت :رک:ایل:اجےئ۔
ومالنإ :اک :انہک :ےہ :ہک :سإبزس :ذمہٹ :ززدسٹ :اک :ریپواکز :اھت۔ :رگم :اس :ےک :سإھت :یہ :اس :یک :واضجٹ:
ںیم:ہی:یھب:فرامےت:ںیہ:ہک:ززدسٹ:ذمہٹ:ادتباءںیم:ودحاتین:رپسٹ:ذمہٹ:یک:تیثیح:زکھنإ:اھت:اوز :اس:
یک :امتم:رت:امیلعتب :انسإتین :یک :حالح:و :ا دود :اوز :انک :حڈا :یک  :تددب :یک :دوعب :دیتی :ںیھت۔ :رگم:دصوین :ےس:
زاجئ:وجمسیٹ :یک:امیلعتب :ےس:ہی:یھب:اتمرث:وہےئ:ریغب:ت :زة:اکس:اوز :اس:ےک:ناصل:وتدیحی:ااقتعداب :وک:
بنوبٹ :ےک :ااقتعداب :ےن :وخد :ںیم :دممغ :رکےن :یک :وکشش :یک۔ومالنإ :ےک :اطمقب :سج :رطح :زوم :یک:
تیحیسم :دقمی :زویم :بٹ :رپیتس :ےک :زد :م ے :ےس :وفحمظ :ت  :زة :یسا: ،ایس :رطح :ززدسٹ :یک :ناصل :حڈا :رپ ت :
میلعت:یھب:دقمی:وجمسیٹ:ےک:زد:م ے:ےس:چب:ت :یسا۔:وصخاصً:سإسإین:دہع:ںیم:جٹ:وة:از:رسِ:ون:دمون:وہیئ:وت:
()۹7

الص:میلعت:ےس:نإلک:انک:فلتخم:زیچ:نب :یک:یھت۔:
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ومالنإ :یک:قیقحت:ےک:اطمقب:ززدسٹ :یک:وافب 55۰:لبق:از :حیسم:ےس583لبق:از :حیسم:ےہ:ہکبج:

سإبزس :یک :تخت :ینیشن :اک :واہعق :امتم:ومزنیخ :یک :اہشدوتن :یک :زوینش :ںیم : 55۰:لبق :از :حیسم :ںیم :شیپ :ا نإ۔ :اس:
ےس:ومالنإ:ےن:نإبٹ:ایک:ہک:سإبزس:،ززدسٹ:اک:مہ:رصع:اھت:،اس:ےن:ززدسٹ:ےس:اس:یک:امیلعتب:وک:اھجمس:
اوز:ایس:ذمہٹ:وک:وبقل:رک:ایل:اوز:اس:احلظ:ےس:وة:سٹ:ےس:الہپ:نإدسإة:اھت:ےسج:ززدسٹ:ذمہٹ:اک:سٹ:ےس:الہپ:
فرامرنوا:وہےن:اک:ازعاز:احلص:وہا۔وچہکن:قرا ن:دیجم:ںیم:دوارقلنین:ےک:وحاےل:ےس:وج:ہغیص:اامعتسل:وہا:ےہ:
وة“:قلنإ”اک:ےہ:ینعی::
()۹8

"

رتہمج“ : ::مہ:ےن:اہک:اے:دوارقلنین(:اب:ہی:ولگ:ریتے:اایتخز:ںیم:ںیہ):وت:اچےہ:اںیہن:ذعاب:
ںیم:داےل:،اچےہ:ااھچ:ولسک:رک:ےک:اانپ:انب:ےل۔”

نان ہچ :اس :ےس :ہی :وسال :دیپا :وہنإ :ےہ :ہک :حڈا :وت :ہشیمہ :یبن :یہ :ےس :بزاةِ :زاسٹ :اخمبط :وہنإ :ےہ :اوز:

قرا ن :ںیم :اہجن :اہجن :ہی :ہغیص:اامعتسل :وہا :ےہ :وة :یبن :یہ :ےک :ےئل :اامعتسل :وہا :ےہ: ،وت :ںیہک :ااسی :وت :ںیہن:ہک:
دوارقلنین :اہلل :ےک :بززگنڈة :یبن :ےھت؟اس :ہگج :رپ :ان :رسفمنی :اک :ادتسالل :ےب :اینبد :وہنإ :رظن :ا نإ :ےہ :وجدنکسز:

دقموین:یہ:وک:دوارقلنین:انبنإ:اچت ے:ںیہ:۔:اب:اینپ:دلیل:ںیم:وة“:قلنإ”ےک:منطوق:یک:اجبےئ:اس:ےک:وہفمم:
یک :واضجٹ :شیپ :رکےت :ںیہ۔ :رگم :طإہر :ےہ :ہک :اس :رفموہض :وک :یسک :وصزب :وبقل :ںیہن :ایک :اج :اتکس۔ومالنإ:
ا زادؒےن:اس:یک:فلتخم:وتاہیجب:ایبن:فرامیئ:ںیہ۔:ےتھکل:ںیہ:
“اس:ںیم:کش:ںیہن:ہک“:قلنإ”اک:انک:بلطم:ہی:یھب:وہ:اتکس:ےہ:ہک:ہی:نإولاسہہ:جہإب:وہ:ینعی:اس:
ب
دہع :ےک :یسک :ربمغیپ :ےک :دزےعی :دوارقلنین :وک :اخمبط :ایک :ایگ :وہ :اسیج :ہک فقلنإ :ارضوبة  :نعضھإ  )73:۹(:ںیم:

ےہ۔ :نإ :جہإب :وقیل :ت  :وہ: ،وکتینی :وہ :اسیج :ہک :لیق :نإ :ازض :انلعی :امءک :ونإ :امسءایعلق( )44:۲۲اوز :قلنإ :نإ :نإز:
وکین :بزدا :وسالام :یلع :ابزامیھ( )69:۹۲وریغاہ :ا نإب :ںیم :ےہ۔ :نکیل :اس :رطح :اک :بلطم :جٹ :یہ :قراز :دانی:
اچےئہ:ہک:اس:ےک:ےئل:وقی:ووجة:وموجد:وہن:اوز:اہین:وکیئ:وہج:وموجد:ںیہن۔:ا بٹ:اک:اصف:اصف:بلطم:
یہی :ےہ :ہک :دوارقلنین :وک :اہلل :ےن :بزاةِ:زاسٹ :اخمبط :ایک :اوز :اس :رپ :اہلل:یک :ویح :نإزل :وہیئ :یھت۔ :نإیق :زیہ:ہی:
نإب:ہک:ہی:ویح:وبنب:یک:ویح:یھت:نإ:اس:رطح:یک:ویح:یھت:یسیج:رضحب:ومٰیس:یک:وادلة:یک:تبسن:ایبن:یک:یئگ:
ےہ :ہک :و :اوحینإ :ایل :ام :ومیس :ان :ازصعنہ( )7:۹8وت :احصہبؓ :و :فلس :ےس :وج :ریسفت :وقنمل :ےہ :وت :وة :یہی :ےہ :ہک:
دوارقلنین :یبن :اھت :اوز :اتمرخنی :ںیم :خیش :االسالم :انب :ہیمیتؒ :اوز :ان :ےک :سإرگد :احظف :انب :ریثکؒ :یھب :ایس :ریسفت :یک:
نإدیئ:رکےت:ںیہ۔”

()۹9

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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رسفمنی :ےک :ےئل :انک :اوز :انھجل :نإوجح :و :اموجح :ےس :قلعتم :زیہ :ےہ۔ :ہی :وکن :ےھت؟ :اوز :ان :اک :قلعت:سک:
عالےق:ےس:اھت؟:فلتخم:رضحاب :ےن:فلتخم:ا زاءاس:نإزے:ںیم:دی:ںیہ:۔ومالنإ :ریبش:ا دم:امثعینؒ:ےن:اس:
وموضع:رپ:ہک:نإوجح :و :اموجح :وکن :ےھت؟:واہلل:املع:ےک:اافلظ :رپ:اافتک:ایک:ےہ۔:رگم:سإھت:یہ:انک:فیعض:
زوابٹ:بعک:اابحز:یک:لقن:یک:ےہ۔:ےتھکل:ںیہ:ہک:
“بعک:اابحز:ےن:فرامنإ:اوز:ونوی:ےن:اتفویٰ :ںیم:وہمجز:املعءےس:لقن:ایک:ےہ:ان:اک:ہلسلس:بسن:نإب:
یک:رطف:ےس:ا دم:ہیلع:السالم:رپ:یہتنم:وہنإ :ےہ:رگم:امن:یک:رطف:ےس:وحا :نک:ںیہن:۔اتچنہ۔:وگنإ :وة:اعم:
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ا دویمن:ےک:ضحم:نإب:رشنک:اھبیئ:وہےئ۔”
ارگ:ومالنإ:اک:ہی:وجاب:دزسٹ:امن:ایل:اجےئ:وت:اس:ےس:دنچ:اہبشب:دیپا:وہےت:ںیہ۔:سٹ:ےس:الہپ:وت:
ہی:ہک:اس:ریسفت:ےس:رضحب:ا دم:ہیلع:السالم:یک:داب:ابمزہک:رپ:رحف:الزم:ا نإ:ےہ:ینعی:ہی:ہک:قرا ن:،دحبٹ:
اوز:نإزخی:ےس:ہی:نإبٹ:ںیہن:وہنإ:ہک:رضحب:ا دم:ہیلع:السالم:یک:وحا:ےک:عالوة:وکیئ:اوز:ویبی:یھب:ںیھت۔:ایسی:
وصزب:ںیم:ہی:زوابٹ:نإوجح:اموجح:یک:واضجٹ:یک:اجبےئ:رضحب:ا دم:ہیلع:السالم:یک:ابمزک:داب:رپ:انک:
ااہتنیئ:نإسإہتسئ:ازلام :وھچز:اجیت:ےہ۔:اس:زوابٹ:ےک:زاوی:ےک:نإزے:ںیم:ارگ:مہ:وغز:رکںی:وت:اامسءارلاجل:
یک:دعتمد :بتک:اس:وک:ریغ:ہقث:اوز :واعضِ:دحبٹ :میلست:رکیت:ںیہ۔:ومالنإ :ا دمدیعس:دولہیؒ:ےن:یھب:فشک:
ارلنمح :ںیم :اس :ےک :قلعتم :وکیئ :یقیقحت :وقل :لقن :ںیہن :ایک :اوز :اس :اعمملہ :وک :لبقتسم :ےک :ااشکنافب :رپ :ااھٹ :دنإ:
ےہ۔:فرامےت:ںیہ:
“نإوجح :و :اموجح :وکیئ :ریغ :ومعمیل :طإقٹ :یک :امکل :وہ :یگ۔ :ارگہچ :اس :وقٹ :نک :اس :وقم :اک :ہتپ :اوز:
اس :دویاز :اک :رساع :ںیہن :لم :اکس :نکیل :ایک :بجع :ےہ :ہک :لبقتسم :قربی :ںیم :نإ :دیعب :ںیم :ہتپ :گل :اجےئ۔ :سج:
()3۲
رطح:ضعب:بزامظع:اب:ےس:ےلہپ:ولعمم:ت :ےھت:اوز:دعب:ںیم:ولعمم:وہےئ۔”
ومالنإ :دزنإنإدیؒ :ےن :اس :رپ :لیصفت :ےس :فلتخم :اوقال :بزی :قیقحت :و :دتقیق :ےک :سإھت :ایبن :فرامےئ:
ںیہ۔:رگم:اینپ:وکیئ:یمتح:اوز:یعطق:زاےئ:اقمئ:ںیہن:یک:۔:ا:ن:ےک:اطمقب:ہب:طإہر:ہی:وگنمیل:ےلیبق:ےک:ولعمم:وہےت:

ںیہ :وج:اہپزون :یک :دورسی :رطف :ا نإد :ےھت: ،اوز :یھبک :یھبک :ومعق :نإ :رک:اغلیز :رکےت :وہےئ ُ :بزوکن :ےک :دزایمن:
سھگ :ا ےت :ےھت۔ :نإوجح :اوز :اموجح :اک :اسیقإق :الہِ :تغل :ےن :امدة “:اُح” :ےس :ایک :ےہ: ،سج :ےک :ینعم :ا گ :ےک:
:دشب:وشزس:یک:انب:رپ:ڑپے۔۔۔:دہعِ:
ہلعش:امزےن:اوز:نإین:ےک:ومتح:و:نالمط:ےک:ںیہ۔:ان:ےک:ہی:نإم:ان:یک ِ
قیتع:ےک:ہفیحص:رخیق:الی:ےک:نإب:38-39:ںیم:نإوجح:و:اموجح:اک:درک:نإز:نإز:ا نإ:ےہ:اوز:نیشیپ:وگایئن:یھب:
دزح :ںیہ:نکیل:س ھچک:نفصنالب :ایبن :ںیہن:وہیئ:ںیہ۔:نإلبئ:ےک:سإزنیح:یھب:ا ح :نک:ان :یک:نییعت:ںیم:

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:

ومالنإ:اوب:الکالم:ا زاد:اک:ریسفتی:اولسب...
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رطضمب :ںیہ۔ :وکیئ:نإوجح :و :اموجح:وک :دو :وقںیم :قراز :داتی :ےہ :اوز :وکیئ:اتہک :ےہ :ہک:نإوجح :وقم:اک:ںیہن :اقمم:اک:
نإم:ےہ۔:انک:وقل:ہی:یھب:ےہ:ہک:نإوجح:نإفٹ:نب:ونحؑ:یک:لسن:ےس:ےہ۔:اعم:وطز:رپ:ان:ولوگن:یک:وکسبٹ:
اایشیءوکحک:اوز:ا زمنینإ:ںیم:یھجمس :یئگ:ےہ:اوز:ضعب:ےن:اہک:ہک:ہی:ویہ:وقںیم:ںیہ:وج:سییہی
ن )Saythins(:
نإ :وت :زاین :کہالیت :ںیہ۔ :رہب :احل :نإلبئ :اوز :اس :یک :رشوح :ےس :قرا ین :نإوجح :و :اموجح :رپ :س ھچک :زنإدة :زوینش :ںیہن:
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ڑپیت۔

ومالنإ:ا زادؒ:ےن:یھب:دہعِ:قیتع:یک:زوابٹ:وک:اینبد:انبنإ:ےہ:سج:ںیم:نإوجح:و:اموجح:ےک:نإزے:ںیم:
فلتخم:نیشیپ:وگایئن:ایبن:یک:یئگ:ںیہ۔:رگم:ومالنإ:ےن:اہین:انک:اوز:ہطقن:ایبن:ایک:ہک:نإوجح:و:اموجح:یک:اس:
زوابٹ :ےس :ےلہپ :سإبزس :اک :درک :نفصن ًال :ا نإ :ےہ :اوز :وہیدوین :یک :ا زادی :سإبزس :ےک :اہوھتن :وہےن :یک :نیشیپ:
وگایئن:ایبن:وہ :یک:ںیہ۔:اس:ےک:وفزاً:دعب:نإوجح:و:اموجح:اک:درک:ایک:ایگ۔:نان ہچ:اس:ےس:نإبٹ:وہنإ:ےہ:ہک:ہی:
نی
دوونن  :شن :وگایئن :انک :وقٹ :ںیم :شیپ :ا ںیئ :اوز :ان :اک :زامت  :قربی :قربی :ےہ :اوز :اس :ےس :ومالنإ :اےنپ:
دوعی ٰ(:ینعی:دوارقلنین:و :سإبزس:یک:اشمتہب):ںیم:وطبز :دلیل:ےک:شیپ:رکےت:ںیہ:ہک:قرا ن :ںیم:اصف:
اصف :اہک۔ :دوارقلنین :ےن :نإوجح :و :اموجح :ےک :ولمحن :یک :زوک :اھتم :ےک :ےئل :انک  :د(دویاز) :ریمعت :رک :دی:
یھت :اوز :یہی :واہعق :سإبزس :ےک :سإھت :یھب :شیپ :ا نإ۔ :لہٰڈا :ہی :دوارقلنین :ےک :سإبزس :وہےن :یک :انک :اوز :دلیل:
وہیئ۔
اس:وسال :ےک:وجاب :ںیم:ہک:نإوجح :و :اموجح :وکن :ےھت:،ومالنإ :یک:قیقحت:ہی:ےہ:ہک:امتم:نإزیخی:
قرانئ:قفتم:وطز:رپ:اہشدب:دے:زےہ:ںیہ:ہک:اس:ےس:وصقمد :فف:انک:یہ:وقم:وہ:یتکس:ےہ۔:اس:ےک :وسا:
وکیئ:ںیہن۔:ینعی:امشل:رشمیق:دیماونن:ےک:وة:ویشح:رگم:طإوتقز:ابقلئ:نج:اک:سنالب:لبق:از:نإزخی:ےس:ےل:رک:
ونںی:دصی:یحیسم:نک:بزابز :رغمب :یک:رطف:اڈنمنإ :زاہ:،نج:ےک:رشمیق:ولمحن:یک:زوک:اھتم:ےک:ےئل:
وینیچن:وک:ڑکنیسون:لیم:یبمل:دویاز:نیچ:انبین:ڑپی:یھت:،نج:یک:فلتخم:سإںیخ:نإزخی:ںیم:فلتخم:نإومن:ےس:
اکپزی :یئگ :ںیہ :اوز :نج :اک :ا رخی :ہلیبق :ویزب :ںیم :منگز :ےک :نإم :ےس :زوانشس :وہا :اوز :اایشیءںیم :نإنإزوین :ےک:
سیی
نإم:ےس۔:اس:وقم:یک:انک:سإح:یھت:ےسج:وینإوینن:ےن :ھین ( )seythianےک:نإم:ےس:اکپزا:ےہ:اوز:ایس:
ےک :ولمحن :یک :زوک :اھتم :ےک :ےئل :سإبزس :ےن  :د :ریمعت :یک :یھت۔امشل :رشمق :ےک :اس :عالےق :اک :بزا :ہصح :اب:
وگنمایل:کہالنإ:ےہ۔:نکیل“:وگنمل”:ظفل:یک:ادتبایئ:لکش:ایک:یھت؟:اس:ےک:ےئل:جٹ:مہ:نیچ:ےک:نإزیخی:ردادز:

یک:رطف:زوجع:رکےت:ںیہ(:اوز:بخ ں:ایس:رطف:زوجع:وہنإ:اچےئہ:ویکہکن:وة:وگنمایل:ےک:اسمہہی:ںیم:ےہ):وت:

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:

ومالنإ:اوب:الکالم:ا زاد:اک:ریسفتی:اولسب...
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ولعمم:وہنإ :ےہ:ہک:دقمی:نإم“:ومگ” :اھت:نقینإ :یہی“:ومگ” :ےہ:وج :ھ:وس:بزس:لبق:حیسم:وینإوینن:ںیم:
()33

“گیم”:اوز“:اگیمگ”:اکپزا:اجنإ:وہ:اگ:اوز:یہی:ربعاین:ںیم“:اموجح”:وہ:ایگ۔
اس :وقم :یک :بزبزبٹ :اک :ادنازة :سإوتںی :دصی :وسیعی :ںیم :املسمونن :ےک :حالف :اس :وقم :ےک :رخوح:
ےس:یاگنإ :اج:اتکس:ےہ:،ےسج:اسالیم:تکلمم:یک:وکیئ:دمتمن :اوز :رتیق:نإہتف:تنطلس:یھب:ت :زوک:یسا۔:وطس:
اایشیءےس :ےل :رک :رعاق :نک :وکیئ :کلم :یھب :ااسی :ت  :اچب :وج :ان :یک :بزبزبٹ :اک :اکشز :ت  :وہا :وہ۔ :وگنمولن :یک :اس:
بزبزبٹ:وک:ارگ:نإوجح:و:اموجح:ےک:وایشحت  ِ
:رطز:م ے:رپ:قبطنم:ایک:اجےئ:وت:ان:ےک:امنیب:وکیئ:فرق:نإیق:ںیہن:

اتچب۔ومالنإ :ےک :اطمقب :اس :ںیم :وکیئ :ہبش :ںیہن :ہک :نإوجح :و :اموجح :ےس :وصقمد :یہی :وگنمنیل :وقم :اوز :اس :یک:
()34

امتم :ارا:ونزد:اوز:ویشح:سإںیخ:ںیہ۔
وسزة:انینإءےک:رشتیحی:ونب:ںیم:ومالنإ:ےن:اخبزی:رشفی:یک:انک:دحبٹ(:سج:یک:زاوی:رضحب:
زبنیؓ :ںیہ) :اک :درک :ایک :ےہ۔ :سج :ںیم :ےہ :ہک :انک :زوز :ا رضحنب  :یل :اہلل :ہیلع :وملس :دنین :ےس :اےھٹ :وت :ا ب :اک:
:دشب:نإرث:یک:وہج:ےس:رسح:وہ:ایگ:اھت۔:ا ب:فرام:زےہ:ےھت:ال:اہل:اال:اللّٰہ:اس:رش:ےس:وج:رعب:ےک:
رہچة:ابمزک ِ
قربی:ا :ایگ:اوسفس!:رھپ:ایلگن:ےک:اسإزے:ےس:اتبنإ:ہک:نإوجح:و:اموجح:یک:زوک:ںیم:اانت(:انک:س ّکہ:ےک:بزابز):
زہنخ:ڑپ:ایگ:ےہ۔:اس:دحبٹ:یک:رشتحی:ںیم:ومالنإ:ےتھکل:ںیہ:ہک
اس:دحبٹ:ےس:دو:نإںیت:ولعمم:وہںیئ:
او ًال: :ا رضحنب  :یل :اہلل :ہیلع :وملس :ےک :زامےن :ںیم :ینعی :سإوتںی :دصی :یحیسم :ںیم :نإوجح :و:
اموجح:یک:زوک:انلھک:رشوع:وہ:یئگ:یھت۔:نکیل:اینت:ںیہن:یلھک:یھت:ہک:دقم:نإہر:بزاھ:ںیکس۔:ہی:تقیقح:وخاب:
ںیم:اس:رطح:داھکیئ:یئگ:،ےسیج:انک:دویاز:ےہ:اوز:اس:ںیم:دزا:سإ:وسزاح:نب:ایگ:ےہ۔:نان ہچ:نإزخی:اس:یک:وہ:
وہب:دصتقی:رکیت:ےہ۔:کیھٹ:یہی:زامت :ےہ:جٹ:وگنمیل:ابقلئ:ےن:اس:زاة:ےک:عالوة:ےسج:دوارقلنین:دنب:رک:اکچ:
اھت: ،انک :دورسی :زاة :اک :رساع :نإ :ایل۔ :ینعی :رحبِ :زخز :اوز :رحبِ :اوسد :یک :دزایمین :زاة :یک :ہگج :ریحبة :ویزال :اوز :رحبِ :زخز :اک:
دزایمین:زاہتس۔:یٹھچ:دصی:ںیم:نإنإزوین:ےک:ضعب:ابقلئ:اس:رطف:بزھ:ا ےئ:اوز :دزنإےئ:وحیجن:یک:
وادوین:ںیم:ا نإد:وہ:ےئگ۔

نإاینً :نإوجح:و:اموجح:ےک:وہظ:زںیم:رعب:ےک:ےئل:ہالتک:یھت:،ویکہکن“:ونلل:ارعلب”:فرامنإ:
للمسل
می
ف
“ ن” :ںیہن  :رامنإ: ،نان ہچ :مہ :دےتھکی :ںیہ :ہک :وج :لسن :رعیب :ادتقاز :و :رعو :ح :ےک :ارقناض :اک :نإعٹ :وہیئ: ،وة:
یہی:وگنمیل:لسن:ےہ۔:اس:ےیل:نقینإ:نإوجح:و:اموجح:ےس:وصقمد:یہی:لسن:یھت۔:رعیب:ادتقاز:یک:ہالتک:یک:ادتبا:

ومالنإ:اوب:الکالم:ا زاد:اک:ریسفتی:اولسب...

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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یھب:ایس:لسن:یک:فلتخم:سإوخن:ےس:وہیئ۔:ینعیُ :بزوکن:اوز:وجلسویقن:ےس:اوز:ااہتن:یھب:ایس:ےک:ےئن:وہظز:ےس:
()35

وہیئ۔:ینعی:وگنمیل:اوز:نإنإزوین:ےس۔

نإوجح :و :اموجح :یک :قیقحت ےک :دعب :ہی :وسال :ااتھٹ :ےہ :ہک :وة  :د (:دویاز) :اہکن :واعق :ےہ :سج :اک :درک:
قرا ن :ےن :ایک :ےہ؟ :اوز :وموجدة :ہشقن :ںیم :اےس :سک :اقمم :رپ :دوھنڈا :اج :اتکس :ےہ۔ومالنإ :اھتونیؒ :ےن :اصجٹ:
زوح :ااعملین :ےک :وحاےل :ےس :اس :وسال :اک :وجاب :دنإ :ےہ :رگماینپ :وکیئ :زاےئ :اس :نإزے :ںیم :شیپ :ںیہن :یک۔:
نان ہچ:ےتھکل:ںیہ:
زاہ :ہی :ہبش :اخمنیفل :اک :ہک :مہ :ےن :امتم :زنیم :وک :اھچن :داال :رگم :اس  (:د :اک :ہتپ :ںیہن :مال :اوز :ایس :ہبش :ےک:
“
وجاب :ےک :ےئل :امہزے :ومنیفل :ےن :ہتپ :بنالےن :یک :وکشش :یک :ےہ۔ :نکیل :اس :اک :حیحص :وجاب :وة :ےہ :سج :وک:
اصجٹ:زوح:ااعملین:ےن:اایتخز:ایک:ےہ۔:احلص:رتہمج:اس:اک:ہی:ےہ:ہک:مہ:وک:اس:اک:ومعق:ولعمم:ںیہن:اوز:نکمم:
ےہ:ہک:امہزے:اوز:اس:ےک:دزایمن:بزے:بزے:دنمسز:احلئ:وہن:اوز:ہی:دوعیٰ:رکنإ:ہک:مہ:امتم:یکشخ:و:رتی:
لی لی
وک:طیحم:وہ:ےکچ:ںیہ:واجٹ:ا س م:ںیہن:اوز:عق ًال:ہی:اجبز:ےہ:ہک:ارمہکی:یک:رطح:دنمسز:ےک:دزایمن:ںیم:وکیئ:
ہصح:زنیم:اک:ااسی:وہ:اہجن:اب:نک:زسإیئ:ت :وہیئ:وہ۔”
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نإمہ :ومالنإ :ا زادؒ :ےن :اس  :د :اک :اقمم :اکایشیک :ےک :اہپزی :ےلسلس :ےک :ا رخ :ںیم :واعق :دویاز :دزدنب :اوز :دزة:
دازنإل :وک :قراز :دنإ :ےہ۔ :رعب :ومزنیخ :ےن :ان :یک :ریمعت :وک :ونریشوان:اعدل :نإدسإة :ےک :سإھت:وسنمب :ایک:
ےہ۔:رگم:ومالنإ:ےن:نإبٹ:ایک:ہک:ہی:دویاز:ونریشوان579(:۔:53۲:ق۔م):ےک:زامےن:ےس:ےلہپ:یک:ےہ:،ےسج:
اس:ےس:ےلہپ:ےک:ومزنیخ:ےن:اینپ:بتک:نإزخی:ںیم:ایبن :ایک:ےہ۔رغمیب:ومزنیخ:ےن:اےس:دنکسز :ےس:
وسنمب :ایک:ےہ۔:رگم:ہی:نإب :اس:ےیل:دزسٹ :ںیہن:ہک:دنکسز :یک:یسک:مہم:ںیم:یھب:اکایشیک:یک:ڑلایئ:اک:درک:
وموجد:ںیہن:ےہ۔:اب:وسال:ااتھٹ :ےہ:ہک:ہی :د:دزدنب:ےہ:نإ:دزة:دازنإل:ےہ:نإ:ہی:دوونن:ںیہ؟ :وت:ومالنإ :ےتھکل:
ںیہ:
“قرا ن:ںیم:ےہ:ہک:دوارقلنین:دو:اہپزی:دویازون:ےک:دزایمن:اچنہپ:،اس:ےن:ا ینہ:ویتختن:ےس:اکم:
گ
ایل: ،اس :ےن :دزایمن :اک :ہصح :نإب :ےک :بزابز :رک :دنإ: ،اس :ےن :ن ھال :وہا :نإابن :اامعتسل :ایک۔ :ریمعت :یک :ہی :امتم:
وصخایصب:یسک:رطح:یھب:دزدنب:یک:دویاز:رپ:اصدق:ںیہن:ا ںیت۔:ہی:رھتپ:یک:بزی:بزی:ولسن:یک:دویاز:ےہ:اوز:
دو:اہپزی:دویازون:ےک:دزایمن :ںیہن:ےہ:ہکلب:دنمسز:ےس:اہپز:ےک:دنلب:ےصح:نک:یلچ:یئگ:ےہ۔:اس:ںیم:ا ینہ:
ویتختن:اوز:ےلھگپ:وہےئ:نإےبن:اک:وکیئ:نسإن:ںیہن:اتلم:سپ:ہی:یعطق:ےہ:ہک:دوارقلنین:وایل :د:اک:اطالق:ںیہن:وہ:
اتکس۔اہتبل:دزة:دازنإل:اک:اقمم :کیھٹ:کیھٹ:قرا ن :یک:رصتاحیب :ےک:اطمقب:ےہ۔:ہی:دو :اہپزی:وچویٹن:ےک:

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:
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دزایمن :ےہ:اوز :وج :د:ریمعت:یک:یئگ:ےہ۔:اس:ےن:دزایمن :یک:زاة:نإلک:دسمود :رک:دی:ےہ۔۔۔:رہب:احل:
()37

دوارقلنین:یک:الص :د:یہی :د:ےہ۔”
حالہص:کالم:ہی:ہک:ومالنإ :ا زادےن:وسزة :افہکل:ےک:ہنشت:اقمامب :یک:ریس:احلص:اوز :رپ:زغم:یقیقحت:
ریسفت :ایبن :فرامیئ :ےہ :اوز:زامت  :احل :ےک :رتعمنیض :وک :وج :قرا ن :ےک :اس :اقمم :وک :اےنپ :اعمدنات  :ازہتسا :ءاک :سٹ:
ےس:زنإدة:نسإت :انبےت:ےھت:،ااہتنیئ :دملل:اوز:یملع:وجاب:دنإ:ےہ۔:نالہبش:ہی:اوز:ایس:رطح:ےک:درگی:تہب:ےس:
اقمامب :رپ:ومالنإ :ےن:ااہتنیئ:دقیق:اوز :لکشم:اقمامب :وک:تہب:وخوصبزب :اوز :اوھچےت:ریپاےئ:ںیم:ایبن:
فرامنإ :ےہ: ،نج :رپ :دقتمنیم :ےن :ثحب :رکےن :ںیم :وخد :وکاعزج :اھجمس :ےہ۔ :ا ح :جٹ :ےک :بخ ں :ملع :وقیقحت :ےک:
حڈنڈوسإلئ :رسیم :ںیہ : ،:اس :نإب :اک :اقتاض :دیپا :وہنإ :ےہ :ےک :مہ :ان :وسإلئ :ےس :اافتسدة :رکےت :وہےئ :وسزة:
افہکل:ےسیج:قرا ن:رکمی:ےک:لکشم:اقمامب:یک:یملع:و:سإیسنئ:رشتحی:و:وتہیج:شیپ:رکںی:۔اس:م ے:ےس:اہجن:
ومالنإ :ا زاد :اوز :ان :ےسیج :درگی :نیققحم :یک :یملع :رعمواضب :وکحڈنڈ :قیقحت :یک :کشویٹ :رپ :رپاھک :اجےکس :اگ :وںیہ :اس:
وحاےل:ےس:نإنإ:اجےن:واال:یملع:حال:یھب:وپزا:وہےکساگ۔:

وحاہل:اجب
() ۲

ا زاد،اوب:لکالم،:ومالنإ،رتامجن:ارقلا ن،:سإہیتہ:اڈیکیم،دیلہ:،ح،۲ض59

()۹

رمعج:سإقب:،ح،۲ض63

()3

رمعج:سإقب:،ح،۲ض63۔64

()4

رمعج:سإقب:،ح،۲ض۲7:
افہکل،ا بٹ۹3:۔۹4

()6
()7

اھتونی،ارشف:یلع،ومالنإ،ایبن:ارقلا ن:،ةبتکم:انسحل،الوہز،س۔ن:،ح:،۹ض۹38:
دولہی:،ا دم:دیعس،فشک:ارلنمح:،دمحم:ملسم:نب:بزتک:اہلل،رکایچ ۲965،ح:،۲ض468:

()8

دزنإنإدی،دبع:ااملحڈ،ومالنإ،ریسفت:امحڈی:،سلجم:رشننإب:اسالم،رکایچ:،ح:،3ض97:

() 9

رتامجن:ارقلا ن:،ح:،۹ض393

()۲۰

رمعج:سإقب:،ح:،۹ض394:

()۲۲

امثعین،:ریبش:ا دم،ومالنإ،ریسفت:امثعین،داز:افینصتل:ڈٹیمل،رکایچ۲395 ،ھ:،ض38۲

()۲۹
()۲3

ریسفت:امحڈی:،ح:،3ض96:
وسزة:افہکل:،ا بٹ۲7

()۲4

ایبن:ارقلا ن:،ح:،۹ض۹3۹

()5

الإاضيح( ۹9:دربمس۹۰۲:

()۲5

فشک:ارلنمح:،ح:،۲ض47۲:

()۲6

ریسفت:امحڈی:،ح:،3ض۲۰۲:

()۲7

رتامجن:ارقلا ن:،ح:،۹ض395:

()۲8

رمعج:سإقب:،ح:،۹ض398

()۲9

ایبن:ارقلا ن:،ح:،۹ض۹54

()۹۰

ریسفت:امثعین:،ض39۹:

()۹۲

فشک:ارلنمح:،ح:،۹ض484

()۹۹

ریسفت:امحڈی:،ح:،3ض۲5۲

()۹3

رتامجن:ارقلا ن:،ح:،۹ض4۰۰

()۹4

رمعج:سإقب:،ح:،۹ض4۰۲

()۹5

رمعج:سإقب:،ح:،۹ض4۰5

()۹6

رمعج:سإقب:،ح:،۹ض4۲۰

()۹7

رمعج:سإقب:،ح:،۹ض4۲6
وسزة:افہکل،ا بٹ85

()۹9

رتامجن:ارقلا ن:،ح:،۹ض43۰

()3۰

ریسفت:امثعین:،ض393:

()3۲

فشک:ارلنمح:،ح،۹ض384:

()۹8

( )3۹ریسفت:امحڈی:،ح،3ض85۲:
( )33رتامجن:ارقلا ن:،ح:،۹ض۲۹۹
( )34رمعج:سإقب:،ح:،۹ض39۹
( )35رمعج:سإقب:،ح:،۹ض5۹۹
( )36ایبن:ارقلا ن:،ح:،۹ض5۹:
( )37رتامجن:ارقلا ن:،ح:،۹ض9۹۹
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