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 بسم ہللا الرحٰمن الرحیم

 دہشاء اینپ وافت ےک دعب اہکں زدنہ ںیہ ؟ 

چس اثتب رکےن ےک ےئل اہجں اوہنں ےن اایبنء ہیلع االسلم  رفہق رپوتسں ےن اتم وک اکہبای ہک ہی ربق وال زدنہ ےہ، اتنس اور داتھکی ےہ۔ اےنپ اس وھجٹ وک

 زدنہ ںیہ اور اور یبن ملسو هيلع هللا ىلص وک اینپ اینپ ربقوں ںیم زدنہ داھکےن یک وکشش یک واہں دہشاءےک ےئل یھب یہی اہک ہک اںیہن رمدہ ےنہک ےس عنم ایک ایگ ےہ ، ہی

 اےنپ ربقوں ںیم رمدہ وہ ےتکس ںیہ۔ ذہلا مہ رقآن و دحثی ےس اس وموضع رپ بج دہشاء زدنہ ںیہ وت اایبنء اک اقمم وت ان ےس تہب اٰیلع ےہ وہ ےسیک

 رفامات ےہ: اہلل اعتٰیل دہاتی احلص رکےت  ںیہ۔

 

ٰلِكْن ََلُّ تَْشُعُرْوَن  ٌء َوُّ
ۗ
 (154) سورہ بقرہ :  َوََل َتـُقْولُْوا ِلَمْن يُُّْقَتُل ِِفْ َسِبْيِل هّٰللاِ َاْمَواٌت ۭ َبْل َاْحَيا

 اور تم وہک اںیہن رمدہ وج اہلل یک راہ ںیم امرے اجںیئ، ہکلب وہ زدنہ ںیہ رگم ںیہمت اس اکوعشر ںیہن ‘‘ ’’ 

 

اکی رطف وت اہلل اعتیل  اںیہن رمدہ ہن وہک،لتق رکدےئ اجںیئ  زغوہ دبر ےک دعب انزل وہےن وایل اس آتی ںیم اہلل اعتیل ےن رفامای ہک وہ وج اہلل یک راہ ںیم

ھت اس ابت وک یھب ےہ ہک ’’ وج اہلل یک راہ ںیم لتق رکدےئ اجںیئ ‘‘ ینعی وج لتق رکدای ایگ وہ رم ایگ، نکیل مت اںیہن رمدہ ہن وہک ہکلب وہ زدنہ ںیہ، اس وخد رفام راہ

 اورسج اک ااسنونں وک وعشر ایبن رکدہ ایگ ہک ااسنونں وک اس زدنیگ اک وعشر ںیہن، وگای ہی زدنیگ اس رطح یک زدنیگ ںیہن اسیج ہک اس داین ںیم وہیت ےہ

 دیہش وہ ےئگ ، ایکن وادلہ یبن یلص اہلل ہیلع و ملس ےک اپس آںیئ، المہظح رفامےئ ہی دحثی :احرہث   وہات ےہ۔زغوہ دبر ےک ومعق رپ 

 

 عن محيد قال مسعت أ نسا يقول أ صيب حارثة يوم بدر وهو غالم جفائت أ مه إ یل إلنيب صیل هللا عليه وسمل فقالت اي رسول

ن تکن إل خری تری ما أ صنع فقال وحيک أ وهبلت   هللا قد عرفت مزنةل حارثة مين فا ن يک يف إجلنة أ صرب وأ حتسب وإ 

نه لفي جنة إلفردوس  هنا جنان کثرية وإ   أ وجنة وإحدة يه إ 

 ) عن إنس ؓ ، خباری، کتاب إملغازی، ابب فضل من شھدإء بدر ( 

 

 یک دختم ںیم احرض وہںیئ اور رعض ایک ای ’’ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک وہےئ انس ہک احرہث دبر ےک دن دیہش وہےئ وت وہ نسمک ےھت ان یک وادلہ یبن یلص اہلل ہیلع وآہل وملس

رکوں یگ اور ارگ دورسی ہگج وہا وت آپ دںیھکی ےگ ہک ںیم ایک رکیت وہں    روسل اہلل آپ اجےتن ںیہ ہک احرہث اک رمہبت ریمے دل ںیم ایک ےہ، ارگ وہ تنج ںیم وہا وت ںیم ربص

 آپ ےن 

 

ب لت
ھ
حک  
ی 

 ‘‘ ۔ ںیتنج وت تہب یس ںیہ اور وہ تنج ارفلدوس ںیم ےہرفامای ایک تنج اکی یہ ےہ،  
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دیہش وہےئ۔ بج یبن یلص اہلل ہیلع و ملس ےس اس ولعمم وہا ہک دیہش تنج ارفلدوس ںیم زدنہ ںیہ۔ رھپ زغوہ ادح ےک ومعق رپ اکیف دعتاد ںیم احصہب 

 ابرے ںیم وسال ایک ایگ وت ہی آایت انزل وہںیئ:

 

َزُقْوَن   ْم ُُيْ ِ ٌء ِعْنَد َرِِبُّ
ۗ
َْسَبَُّ اَلُِّذْْيَ ُقِتلُْوا ِِفْ َسِبْيِل هّٰللاِ َاْمَواًتا ۭ َبْل َاْحَيا

َ
 ٰاٰتىُھُم هّٰللاُ ِِمْ َفْض  َۙوََل َت

 
ْ  َفِرِحْْيَ ِِبَآ

َ
ْوَن ِِبَلُِّذْْيَ َل ِلٖھ  َويَْسـَتْبِِشُ

َن   َزُُنْ ْم َوََل ُھْم ََيْ ْْيِ
ْ َخْلِفِھْم  َاََلُّ َخْوٌف َعلَ ْم ِِمُّ َاَنُّ هّٰللاَ ََل يُِضْيُع َاْجَر اْلُمْؤِمِنْْيَ  ۙيَْلَحُقْوا ِِبِ َ هّٰللاِ َوَفْضٍل  َوُّ ْوَن ِبِنْعَمٍة ِِمُّ  يَْسَتْبِِشُ

 (171 ًت  169 آ يت :  معران آ ل )سورہ

وج ھچک اہلل اک ان رپ لضف وہ راہ ےہ اس ےس وہ تہب وخش   ۔، ہکلب وہ وت زدنہ ںیہ اےنپ رب ےک اپس، رزق اپےت ںیہ  ںیم امرے اجںیئرکو وج اہلل یک راہ  اںیہن رمدہ امگن ہن’’ اور 

اہلل  ۔ہن یہ وہ زمغدہ وہں ےگںیہ اور ان ولوگں ےکےئل یھب وخش وہےت ںیہ وج ان ےک ےھچیپ ںیہ اور ایھب کت )دیہش وہرک( ان ےس ےلم ںیہن، اںیہن ہن ھچک وخف وہاگ اور 

 وخش وہےت ںیہ اور اہلل اعتٰیل انیقی ومونمں اک ارج اضعئ ںیہن رکات‘‘۔  اعتٰیل اک ان رپ وج لضف اور ااعنم وہ راہ ےہ اس ےس وہ 

 

 

 ایس وسرہ ںیم ان آایت ےس لبق ہی یھب انزل وہا ےہ :

 

ْم َوَقَعُدْوا لَْو َاَطاُعْوََن َما ُقِتلُْوا ۭ ُقْل َفاْدَرُءْوا ََعْ َاْنُفِسُُكُ اْلَمْو  ْخَواِِنِ  ( 168) آ ل معران :  ْنُتْم ٰصِدِقْْيَ َت ِاْن كُ َاَلُِّذْْيَ َقالُْوا َِلِ

آپ ان ےس ےئہک ہک : ارگ مت اینپ اس ابت ںیم  امرے ہن اجےت''’’ ہی وہ ولگ ںیہ وج وخد وت ےھچیپ ھٹیب رےہ اور اےنپ اھبیئ دنبوں ےس ےنہک ےگل'': ارگ مت امہرا اہک امےتن وت )آج( 

  ےچس وہ وت اےنپ آپ ےس یہ ومت وک اٹل رک دالھک دو ‘‘۔

 

اینپ زدنیگ  ینعی ان ےک اکرف و رشمک رہتش دار وج ہی ھجمس رےہ ےھت ہک ارگ ہی ولگ امہری ابت امن ےتیل وت آج امرے ہن اجےت اور اس رطح وخوخماہ ںیم

ا وک ومت آ یئگ یھت، اںیہن رمدہ یہ ان دہشےس اہھت ہن دوھ ےھٹیب،وت ان وک اہک ایگ ہک ارگ وایعق مت ےچس ںیہ وت اینپ ومت وک اٹل رک داھکو، وگای ہی اثتب وہا ہک 

قلعتم ہی امگن ہن ان ےک  ہک وہ وج اہلل یک راہ ںیم امر دےئ ےئگ ںیہ۔ زغوہ دبر یک رطح اب رھپ اہلل اعتٰیل اک رفامن آای اھجمس ایگ اور ایس انبئ رپ اںیہن دانفای ایگ

، زمدی ہی ہک اس اہشدت رپ اںیہن ان ےک رب یک رطف ےس  دای اج راہ ےہاںیہن رزق یھباور  رکو ہک وہ رمدہ ںیہ ہکلب وہ اےنپ رب ےک اپس زدنہ ںیہ

دہ ھجمس رک وجمیظع ارج الم ےہ اس رپ وہ تہب وخش ںیہ اور اںیہن ولعمم وہ ایگ ےہ ہک اہلل ومونمں ےک ارج وک اضعئ ںیہن رکات۔ واحض وہا ہک اںیہن رم

 دت ےک دعب ومت ےس انکمہر وہےئگ وہ اہلل ےک اپس زدنہ ںیہ، اہجں اںیہن ارج میظع ےس ارسفدہ وہےن واولں وک اتبای ایگ ےہ ہک وج اس زغوہ ںیم اہش

 یبن یلص اہلل ہیلع و ملس ےن اتبای ہک ہی دہشا اہکں زدنہ ںیہ: ونازا ایگ ےہ۔

 

برإهمي بن کثري إل نصاري قال مسعت طلحة بن خرإش قال مسعت جابر بن   حدثنا حيیي بن حبيب بن عريب حدثنا مویس بن إ 

عبد هللا يقول لقيين رسول هللا صیل هللا عليه وسمل فقال فقال اي عبدي متن عيل أ عطک قال اي رب حتييين فأ قتل فيک  
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ليها ال يرجعون قال وأ نزلت هذه إلآية وال حتسنب إذلين قتلوإ يف سبيل هللا   نه قد س بق مين أ هنم إ  اثنية قال إلرب عز وجل إ 

 أ موإات إلآية

  ی،  إبوإب تفسري إلقرأآن ، ابب:  ومن سورة أ ل معرإن () عن جابر ؓ ، ترمذ

ےس الماقت وہیئ وت آپ ےن رفامای اجرب ایک ابت ےہ؟۔ ںیم ںیہمت ہتسکش احل ویکں دھکی راہ وہں۔ ںیم  ملسو هيلع هللا ىلصاجربنب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ یک ریمی یبن’’

 دیہش وہےئگ اور رقض و ایعل وھچڑ ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای ایک ںیم ںیہمت اس زیچ یک وخربخشی ہن  ےن رعض ایک ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ریمے وادل

اہمترے    ےن رفامای اہلل اعتٰیل ےنانسؤں سج ےک اسھت اہلل اعتٰیل اہمترے وادل ےس الماقت یک رعض ایک ویکں ںیہن ای روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع وملس

ے انمت رک۔ وت سج زیچ یک انمت وادل ےک العوہ رہ صخش ےس رپدے ےک ےھچیپ ےس وگتفگ یک نکیل اہمترے وادل وک زدنہ رک ےک ان ےس اباشملہف وگتفگ یک اور رفامای اے ریمے دنب 

ریتی راہ ںیم لتق وہ اجؤں۔ اہلل اعتٰیل ےن رفامای ریمی رطف   رکے اگ ںیم ےھجت اطع رکوں اگ۔ اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےھجم دوابرہ زدنہ رک دے اتہک ںیم دوابرہ

  ےسہلصیف وہ اکچ ہک ہی بس داین ںیم واسپ ںیہن ےجیھباجںیئ ےگ۔‘‘

 

 

ْْسَُق 
ِ
ثَنَا إ ُُهَا َعْن َأيِب ُمَعاِويََة ح و َحدَّ یَي َوَأبُو بَْکِر بُْن َأيِب َشيْبََة لِِکَ یَي بُْن حَيْ ثَنَا حَيْ ََن َجرِيٌر َوِعيََس بُْن يُونَُس  بُْن َحدَّ بَْرإِهمَي َأْخرَبَ

ِ
إ

َباٌط وَ  ثَنَا َأس ْ ِ بِْن نَُمرْيٍ َوإللَّْفظُ ََلُ َحدَّ ُد بُْن َعْبِد إَّللَّ ثَنَا ُمَحمَّ يًعا َعْن إْلَمْعَِش ح و َحدَّ ثَنَا إْلَمْعَُش َعْن َعْبِد  ََجِ َأبُو ُمَعاِويََة قَااَل َحدَّ

ِ بِْن ُمرَّ  ِ إَّللَّ يَن قُِتلُوإ يِف َسِبيِل إَّللَّ ِ َسنَبَّ إذلَّ ِ َعْن َهِذِه إْلآيَِة َواَل حَتْ وٍق قَاَل َسأَلْنَا َعْبَد إَّللَّ ِْم  َة َعْن َمْْسُ  َأْمَوإاًت بَْل َأْحيَاٌئ ِعْنَد َرِِبه

ْم يِف   َنَّ قَْد َسأَلْنَا َعْن َذِلَک فَقَاَل َأْرَوإُُحُ
ِ
ُح ِمْن إلَْجنَِّة َحْيُث  يُْرَزقُوَن قَاَل َأَما إ َجْوِف َطرْيٍ ُخْْضٍ لَهَا قَنَاِديُل ُمَعلَّقٌَة اِبلَْعْرِش تَْْسَ

تَهُوَن َشيْئًا  اَلعًَة فَقَاَل َهْل تَش ْ ْم إِطه ُ لَْيهِْم َرِبه
ِ
لََع إ یَل تِلَْک إلْقَنَاِديِل فَاطَّ

ِ
تَهِيي َونَْ  َشائَْت ُُثَّ تَأِْوي إ ْْيٍ نَش ْ ُح ِمْن  قَالُوإ َأيَّ ش َ ُن نَْْسَ

ْم لَْن يُْْتَکُوإ ِمْن َأْن يُْسأَ  ُ ا َرَأْوإ َأهنَّ إٍت فَلَمَّ لُوإ قَالُوإ اَي َرِبه نُرِيُد َأْن تَُردَّ َأْرَوإَحنَا يِف  إلَْجنَِّة َحْيُث ِشئْنَا فََفَعَل َذِلَک ِِبِْم ثاََلَث َمرَّ

ًة أ   ا َرَأی َأْن لَيَْس لَهُْم َحاَجٌة تُرِکُوإَأْجَساِدََن َحَّتَّ نُْقتََل يِف َسِبيِلَک َمرَّ  ْخَری فَلَمَّ

 ) عن عبد هللا بن مسعود ؓ ، مسمل ، کتاب الامارة ، ابب بيان أ ن أ روإح إلشهدإء يف إجلنة، وأ هنم أ حياء عند رِبم يرزقون(

لتق ایک اجےئ اںیہن رمدہ امگن ہن رکو ہکلب وہ زدنہ ںیہ اےنپ رب ےک اپس مہ ےن دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس اس آتی ےک ابرے ںیم وسال ایک ںیہنج اہلل ےک راہتس ںیم ’’

 اجےت ںیہ وت اوہنں ےن اہک مہ ےن یھب روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس اس ابرے ںیم وسال ایک اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع و

ے

ملس ےن رفامای ان یک روںیح رس ےس رزق دی 

 ےئل ایسی دنقںیلی ںیہ وج رعش ےک اسھت یکٹل وہیئ ںیہ اور وہ تنج ںیم اہجں اچںیہ رھپیت ریتہ ںیہ رھپ ایہن دنقولیں ںیم واسپ  ںیہ ،ان ےک  ںیم ومسجں  اڑےن واےلزبس

 مہ اہجں  رکںی احالہکنآ اجیت ںیہ۔ ان اک رب ان یک رطف وتمہج وہا اور ان ےس وپاھچ ہک ایک ںیہمت یسک زیچ یک وخاشہ ےہ ، اوہنں ےنرعض ایک مہ سک زیچ یک وخاشہ

وھچڑا اجےئ اگ، وت اوہنں ےن رعض اچےتہ ںیہ تنج ںیم رھپےت ںیہ اہلل اعتٰیل ان ےس اس رطح نیت رمہبت رفامات ےہ بج اوہنں ےن داھکی ہک اںیہن وکیئ زیچ امےگن ریغب ںیہن 

ہتس ںیم دورسی رمہبت لتق ےئک اجںیئ بج اہلل ےن داھکی ہک اںیہن  ایک : اے رب ،مہ اچےتہ ںیہ ہک امہری رووحں وک امہرے ومسجں ںیم ولاٹ دںی اہیں کت ہک مہ ریتے را 

 اب یسک زیچ یک رضورت ںیہن وت اںیہن وھچڑ دای ۔‘‘ 

 

 

دیہش ےس اہلل اعتیل  ۔واحض وہا ہک دہشا یک وافت ےک دعب ان یک رونیح ان ےک داینوی ومسجں ںیم ںیہن ہکلب اڑےن وایل زبسرگن ےک ومسجں ںیم ںیہ



 

  4  دہشاء اینپ وافت ےک دعب اہکں زدنہ ںیہ ؟ 
 

 

نکیل بج وہ اس ابت یک وخاشہ رکات ےہ ہک اس یک روح وک واسپ اس ےک مسج ںیم ڈادلای اجےئ اور دوابرہ اس داین ںیم جیھب دای اجےئ  الکم یھب رکات ےہ

ہعل رکںی زمدی  اس دحثی اک اطمان ےس زمدی ابت ںیہن رکات ویکہکن وج اکی رمہبت اہلل اعتٰیل ےک اپس الچ اجےئ وہ داین واسپ ںیہن اجیھب اجات۔ وت اہلل اعتیل 

 زنیم ںیم وہیت ںیہ ای یسک اور اعمل ںیم۔یس ہک رمےن ےک دعب بس ایک ا

ھِْيَد ِلمَ  نَْيا َوَما ِفْيھَا ِإالَّ إلشَّ ٗہ َإْن يَْرِجَع ِإیَل إدله َُّْسه َّہٗ  َما ِمْن َعْبٍد يَُمْوُت لَہٗ ِعْنَدإهللِا َخرْيٌ ي َھاَدِة فَِان ا يَٰری ِمْن فَْضِل إلشَّ

ًة ُإْخٰری… نَْيا فَُيْقتَُل َمرَّ ٗہ َإْن يَّْرِجُع ِإیَل إدله  يَُْسه

() عن إنس بن مالک ، خباری، کتاب إلھجاد و إلسري ،  ، َشِديَدُة بََياِض إلَعنْيِ ْرُف، َشِديَدُة َسَوإِد إلَعنْيِ اُر ِفيهَا إلطَّ  اَبُب إحلُوِر إلِعنِي، َوِصَفِتهِنَّ حُيَ

ارگہچ اوکس داین یک رہ زیچ دے دی داین یک رطف ولٹ آےئ اور اس ےک ےئل اہلل ےک اپس ھچک ریخ ےہ وت ںیہن اچاتہ ہک  یئ رمات ےہدنبوں ںیم ےس وج وک”

 لتق ایک اجےئ، رگم وساےئ دیہش ہک اس ےن اہشدت یک تلیضف دھکی یل وہیت ےہ ذہلا وہ اچاتہ ےہ ہک داین یک رطف ولٹ آےئ اور دوابرہ اہلل یک راہ ںیم

 ۔“اجےئ

 ہی دیقعہ رانھک ہک دہشا ان داینوی ربقوں ںیم زدنہ ںیہ رقآن اور دحثی اک ااکنر ےہ۔واحض وہا ہک وکیئ رمےن واال اس داین ںیم ںیہن وہات،

 

 

 

 


