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ABSTRACT

Race represents a specific caste, creed and a generation of a common ancestor. It has been a source
of identification among different tribes and group of people, since humankind started life on this
earth. With the passage of time different races have started using their racial backgrounds as
negative sentiments which created superiority and inferiority complexes among people. Concepts of
chosen people aroused in different races which created great gap, differences and hate in the
society. The current research work is based upon the concept of superiority in Hinduism and
Judaism, which will be further reviewed in the light of Islamic teachings.
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دیہمت:
ڈنى وذمہب ہر انسان یک امہ رتنى ،اوّنىل اوررطفی رضورت ےہ۔ہی ہر انسان یک امڈی اور رواحىن اقتوضن یک لىمكت
اكراہتس ےہ ۔ولخمق اور اخقل ےك قلعت یک اىنبڈ ذمہب ےہ۔ایس رطح اس رےتش اورقلعت یک وبضمىط اور رہگاىئ اك ااصحنرذمہب ىہ
رپ رصحنم ےہ۔ فرڈےس وقم اور اعمرشے ےننب ےك رفس ںیم ےنتج وقانىن ،وقحق وفراضئ اور ڈہم ڈاروین یک رضورت ڑپىت ےہ ،اُےكس
ےئل رامنہىئ اوردہابت اكسیب ذمہب ےہ۔
"ا یا ِر دقہمى ،ملع االنسان اور رغجااىفىئ اقىقحتت ےن ہی واحض ركڈیاےہ ہك ات یک انساونن یک وكىئ لقتسم امجىتع ،وقیم یا
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ذہتىبى ردنىگ اىسى ںىہن رىہ ےہ وج ذمہب یک ىسك ہن ىسك لكش ےس رسكى اعری رىہ وہ‘‘
اس یات یک یادىئ قرا ن دىجم یک اس ا بت ابمرہك ےس ىھب وہىت ےہ ارساڈ یاری اعتىلٰ ےہ:
’’ َو َل َقدْ َب َع ْثنَا يِف ك ُِّل ُأ َّم ٍة َر ُس ا
وًل َأ ين ا ْع ُبدُ وا اَّللََّ ‘‘

2

’’اور مہ ےن اُاھٹےئ ںىہ ہر اُمب ںیم روسل ہك دنبىگ ركو اہلل یک‘‘
دنمرہج یاال ا بت ركہمى ےس ہی یات واحض وہاجىت ےہ ہك ہروقم وك ایک رامنہ اور رربہ اُن یک رامنہىئ ےك ےئل اجىھباىگےہ۔
34

رظنہی وفتیق یا یلسن بررتی :ذماہب اعمل اور اسالیم امیلعتت یک روینش ںیم ایک اجبرہ
اڈیان وذماہب یک مىسقت اىنبڈی وطررپ ڈورطح ےہ:ااہلیم اور ریغ ااہلیم۔ یلسن اىنبڈون رپ ذماہب یک مىسقت ایک اور وحاےل ےس
ىھب یک یئگ ےہ:
 .1سایم ذمہب
 .2ا ریاىئ ذمہب
3
 .3وگنمىل ذمہب
’’سایم ذمہب ںیم وہىڈبت  ،اسىعتىئ اور اسالم سالم ںىہ۔ہكبج ا ریاىئ ذماہب ںیم دنہومب ،نىج مب ،ررىشت
ذمہب اور سكھ مب وك سالم اھجمس اجیاےہ ۔وگنمىل ذماہب ےس رماڈ وىفنكىش مب  ،یاومب ،اسالف رپىتس،سینومب اوراغل ًبا دبھ
4
مب ىھب سالم ںىہ۔‘‘
ذماہب ےك اطمہعل ںیم ڈرگى ذماہب یک یارخى ،اقعدئ واامعل اور امیلعتت اك اشمدہہ اىك اجیاےہ سج ںیم ان ےك فلتخم
رظنیات ووصتّرات ىھب ساےنم ا اجےت ںىہ اور ان رظنیات ووصتّرات ےك ان ذماہب ےك رىپواكرون رپ ان ےك ارثات یاوصخلص
اور ڈرگى افراڈ ،اوقام اور اعمرشون رپ یاومعلم واحض وہےت ںىہ۔
ررىِ ثحب وموضع اس وحاےل ےس ےہ ہك فلتخم اڈیان وذماہب ںیم رظنیات ووصتّرات بررتی سك دحیک یاےئ اجےت
ںىہ یا ان ےكبرسكع ان ںیم وكن یس امیلعتت ںىہ وج ان ےك رىپواكرون یک ردنویگن رپ رہگے ارثات رمبت رك یکچ ںىہ؟
اس ثحب ںیم ذماہب یک یارخى ،اقعدئ اور ومعیم امیلعتت یک اجبےئ ان وصخىص رظنیات اك ىہ ڈرك اىك اج راہ ےہ۔
وہىڈبت اور رظنہی بررتی:

’’ظفل وہىڈ وہاڈہ ےس اموخڈےہ سج ےك  ىنع ومڈہ اورڈوىتس ےك ںىہ یا ہی اموخڈ ےہ ہووڈ ےس سج ےك  ىنع بو ہ ےك ںىہ
۔ےسىج قرا ن ركمى ںیم ’’اناھدنااليك‘‘ 5رضحت ومٰىس ہىلع السالم فرامےت ںىہ مہ اے اہلل رىتی رطف بو ہ ركےت ںىہ۔سپ
6

اںىہن اىہن ڈوووجاہت یک انبء رپ وہىڈ اىكاىگےہ بو ہ یک وہج ےس اور ا سپ یک ڈوىتس یک وہج ےس ‘‘
سایم اور ااہلیم ذماہب ںیم دقمى رتنى ذمہب وہىڈبت ےہ وج مك وشىب اچرہرارسال رپایا ذمہب ےہ ۔وہىڈی اانپ ج ّدادجم
رضحت ابرامىہ ہىلع السالم وكامےتنںىہ نج اك عالہق رعاق اھت۔ وہىڈ اكایک اوریام ارسالىئ ىھب ےہ وج ہك رضحت وقعىت ہىلع السالم

اك بقل ےہ اوروہىڈی ان یک اوالڈ وہےن یک تبسن ےس ىنب ارسالىئ كہالےت ںىہ۔ان اك ونط اعنكن راہےہ۔
واہعق ویفس ہىلع السالم ےس ىنب ارسالىئ ےك رصم رجہت ركےن اك ملع وہیاےہ اہجن رپ وہ رضحت ومٰىس ہىلع السالم یک رسبراىہ ںیم
ہ
فروعن یک عالیم ےس ڑھچاےئل ےئگ ۔واڈی انىس ںیم اچسىل سال ھبكنے رےنہ ےك دعب ىنب ارسالىئ رضحت ویعش نب ونن(ہىلع السالم)
یک رسركڈىگ ںیم واسپ رسرنىمِ نىطسلف ںیم ڈالخ وہےئ۔
اىنپ اس وپری یارخى ںیم ىنب ارسالىئ وكاہلل اعتىلٰ ےن فلتخم ااعنامت ےس ونارا سج اك ڈرك قرا ن دىجم ںیم اتلمےہ ۔ارساڈ
ىل ےہ:
یاری اعت ٰ

ي ي
ْسائي َيل ا ْذك ُُروا ني ْع َمتي َي ا َّلتيي َأ ْن َع ْم ُت عَ َل ْيك ُْم َو َأ ِِّّن َف َّض ْل ُتك ُْم َ
عََل ا ْل َعاَلَييَ ۔
’’ َيا َبني إ ْ َ
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’’اے ىنب ارسالىئ یاڈركورىمے ااسحن وج ںیم ےن مت رپ ےئك اور اُس وكہك ںیم ےن مت وك براىئ ڈی امتم اعمل رپ۔‘‘
33

ہلجم علو ِم اسالہیم وڈییبہ ،وجالىئ  -ڈربمس ،۶۱۰۲دلج،۰:امشرہ۶:
ىنب ارسالىئ ےك یاس جداىئ رشتعى بورات ےك یام ےس ا ىئ ۔بورات یک فلتخم ا یات ےس ىنب ارسالىئ یک وصخمص تیثیح
اك نیعت وہیا ےہ:

’’اور ںیم اےنپ اوررىتے ڈراىمن (ابرمىہ ہىلع السالم) اوررىتے دعب رىتی لسن ےك ڈراىمن اُن یک سب وتشپن ےك ےئل اانپ دہع
وجادبی دہع وہاگ یا یادنوھن اگ یاہك ںیم رىتااوررىتے دعب رىتی لسن اكجداوہن اور ںیم ھجت وك اوررىتے دعب رىتی لسن وك اعنكن اك
امتم كلم سج ںیم بورپڈىسى ےہ ااسىڈون اگ ہك وہ ڈاىمئ تىكلم وہاجےئ اور ںیم اُن اك جداوہن اگ‘‘

8

ذموكرہ یاال ابعرت فلتخم اقنط وكواحض ركىت ےہہی ہك وہىڈاك جدا ایک یلسن جداےہ،ا یاىئ رسرنىم سام ونىطسلف ےك عالےق
ا ُن ىہ یک تىكلم ںىہ اورجدایک دمڈ رصف ان ىہ ےك ےئل وصخمص ےہ۔
ىنب ارسالىئ ڈاىن رپ اےنپ ادتقاراورلمكم جكومب ےك ااظتنر ںیم ںىہ ۔ىہى اُن اك وہ امہ دىقعہ ےہ وج ہك ’’حىسمِ وموعڈ‘‘ اك
دىقعہ كہالیاےہ وجہك اُن رپ ےس ریغ وہىڈ ےك طلست اك اخہمت ركےك وپری ڈاىن رپ رصف ا ُن یک جكومب اقمئ ركڈے اگ،ان ےك ان
وصترات اك سیب ان یک ذمیبہ امیلعتت ںىہ اسیج ہك ڈرح ڈلی ابعرت ےس واحض وہیا ےہ:
’’ںیم ےھجت برتك رپ برتك ڈون اگ اوررىتی لسن وكبراھےت براھےت ا امسن ےك یارون اوردنمسر ےك انكرون یک ربت یک
امدنن ركڈون اگاوررىتی اوالڈ اىنپ ڈونمشن ےك اھپیک یک امكل وہىگ اور رىتی لسن ےك وہلىس ےس رنىم یک سب وقںیم برتك یاںىئ
ىگ وىكہكن بو ےن رىمی یات امىن‘‘

9

وہىڈ ےك ذمیبہ اڈت ےك اطمقب جداےئ وہىڈےن اےنپ ا ت رپ اىنپ وقم وہىڈ/ىنب ارسالىئ یک دمڈ وكالرم اىكوہاےہ:
’’اورڈھكى ںیم رىتے ساھت وہن اور ہرہگج اہجن ںىہك بو اجےئ رىتی ظاف ت ركون اگ اور ھجت وك اس كلم ںیم  رھ الو اگ اوروجںیم
10

ےن ھجت ےس اہك ےہ جب یک اُےس وپرہن ركولن ےھجت ںىہن وھچرون اگ‘‘
وہىڈ ےك اىنبڈی اقعدئ ںیم اىنپ لسن یک تمظع اور بررتی اك دىقعہ سالم ےہ سج یک انبرپ وہ وخڈ وك الشعب ااتخملر (Chosen
) Peopleىنعى جداےك بختنم دشہ ےتہك ںىہ ۔ ایس وحاےل ےس وہىڈبت یک رعتفى ركےت وہےئ ایک فنصم ےتھكل ںىہ:

’’وہىڈبت وہ ذمہب ےہ سج ںیم ایک جدا رپ اامىن ےك ساھت ساھت ایک لسن یک بررتی وتمظع اكدىقعہ ىھب ڈالخِ ڈنى ےہ اس
رطح ان ےكذمہب یک اىنبڈ ڈواوصولن رپ ےہ()۰جدایک ودحاتىن()۶ىنب ارسالىئ یک ضىبلب ىنعى ىنب ارسالىئ یا وہىڈاك جدایک بوبحت
اوردنسپیدہ امب وہیا‘‘
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ىہى وصتّر اوررظنہی وہىڈ ےك ےئل اجنت اكراہتس فرامہ ركیاےہ ہك دىنچہ وقم وہےن یک تیثیح ےس وہ جداےك بوبحت ںىہ اور
اجنت یاہتف ںىہ اسیجہك قرا ن دىجم ںیم ان اك ڈركےہ:
ف اَّللَُّ ع َْهدَ ُه َأ ْم
’’ َو َقا ُلوا َل ْن َت َ َّسنَا الن َُّار إي ًَّل َأ َّيا اما َم ْعدُ و َد اة ُق ْل َأ ََّّت َْذت ُْم يعنْدَ اَّللَّي ع َْهدا ا َف َل ْن ُُيْلي َ
ون ع َََل اَّللَّي َما ًَل َت ْع َل ُم َ
َت ُقو ُل َ
ون ‘‘
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’’ہی ولگ ےتہكںىہ مہ بودنچرورمنہج ںیم رںىہ ےگ،ان ےسوہکہك اہمترےیاس اہلل اكوكىئ رپواہن ےہ۔ارگےہبوًانیقیاہلل اعتىلٰ
اےنپودعےےكجالف ںىہن ركےاگہکلب مت اہلل ےكڈےموہ یاںیت اگلےتوہ۔ںیہنج مت ںىہن اجےتن‘‘
ىنب ارسالىئ رصم ںیم ایک وطلی رعےص یک اخدنا ِن فراعبہ ےك عالم رےہ ںىہ۔ رضحت ومٰىس ہىلع السالم ےك ڈرےعى اُن
وك اس عالیم ےس اجنت ڈالىئ یئگ اسیج ہك بورات ںیم ےہ:
34

رظنہی وفتیق یا یلسن بررتی :ذماہب اعمل اور اسالیم امیلعتت یک روینش ںیم ایک اجبرہ
’’اوربوفروعن ےس انہك ہك جداودن وین فرامیاےہہك ارسالىئ رىماولہپاھٹےہ اور ںیم ےھجت ہہك اكچوہن ہك رىمے ےٹىب وك اجےن ڈے
یاہك وہ رىمی ابعڈت ركے اور بوےن ات یک اُےس اجےن ڈےنى ےس ااكنراىك ےہ وسڈھكى ںیم رىتے ےٹىب وك ہکلب رىتے ولہپےھٹ وك
امرڈاولن اگ‘‘
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ہی ابعرت ىنب ارسالىئ ےك جدایک بوبحت وہےن یک یادىئ ركىت ےہ سج وك ا ح یک ىنب ارسالىئ اىنپ بررتی اك سیب انبےئ

وہےئ ںىہ ۔ اُن ےك ےنہك ےك اطمقب ہی ىبسن تمظع اُن ںیم لسن ڈرلسن لقتنم وہىت ىلچ ا رىہ ےہ۔
’’بت ومسٰى ہىلع السالم ےن ولوگن ےس اہك ڈرومب ۔ جب اچت ڑھكے وہرك جداودن یک اجنت ےك اكم وك ڈجوھكوج وہ ا ح اہمترے
ےئل ركے اگ وىكہكن نج رصموین وك مت ا ح ڈےتھكى وہ اُن وك  رھ ىھبك ادب یک ہن ڈجوھك ےگ ۔جداودن اہمتری رطف ےس جبگ ركے اگ اور
مت اخومس روہےگ‘‘

14

وہىڈ یلسن ا زىمس ےس دشید اانتجت ركےت ںىہ  ،ادش رضورت ےك وقت ىھب ریغ وہىڈ ےس اعااء اور وخن یک دمڈےنى
ےك اقلئ ںىہن ہی رظنیات یاوصخلص اىنبڈ رپسب وہىڈی روىبن ےك ںىہ ۔ وہ وہىڈی وخن وك ہر احل ںیم اخصل رانھك اچےتہ ںىہ
۔ایس رطح وقحق وفراضئ ےك اعمےلم ںیم ىھب وہ ریغ وہىڈ ےك یارے ںیم امیباری ولسك ےك اقلئ ںىہ۔
’’اور رىتے وج عالم اور وج ولیدیان وہ وہ ان وقومن ںیم ےس وہوج اہمترے وج رگڈر ىت ىہ اُن ىہ ںیم ےس مت عالم اورولیدیان
رخیداركیا ۔ اموسااُن ےك اُن رپڈوىسىن ےك ڑلےك یاولن ںیم ےس ىھب وج مت ںیم وبڈویاس ركےت ںىہ اور اُن ےك رھگاونن ںیم ےس وج
اہمترے كلم ںیم دىپاوہےئ اوراہمترے ساھت ںىہ مت ان وك رخیداركیا اور وہ اہمتری ىہ تىكلم وہن ےگ۔ اور مت اُن وك رىمات ےك
وطررپ اىنپ اوالڈےك یام ركڈانى ہك وہ اُن یک ومروىث تىكلم وہن۔ان ںیم ےس مت ہشىمہ اےنپ ےئل عالم اىل ركیا نكىل ىنب ارسالىئ وج
15

اہمترے اھبىئ ںىہ اُن ںیم ےس ىسك رپ مت ىتخس ےس رمكحاىن ہن ركیا‘‘
وگیاریغ ارساىلىئ عالم ىھب انبےئ اج سكنے ںىہ اور وراىتث تىكلم ںیم ىھب ڈےى اج سكنے ںىہ اور ان ےك برسكع رصف
ت ابمرہك ےس ىھب وہىت ےہ:
ارساوىلىئن ےك ساھت رنیم اك اعمملہ اىك اجاتكسےہ۔اس یک یادىئ قرا ن یاك یک اس ا ب ِ
َاب َم ْن إي ْن ت َْأ َمنْ ُه بي يقنْ َط ٍ
’’ َو يم ْن َأ ْه يل ا ْلكيت ي
ار ُيؤَ ِّد يه إي َل ْي َك َو يمن ُْه ْم َم ْن إي ْن ت َْأ َمنْ ُه بي يدين ٍَار ًَل ُيؤَ ِّد يه إي َل ْي َك
إي ًَّل َما ُد ْم َت َع َل ْي يه َقائي اًم َذل ي َك بي َأ ََّّن ُ ْم َقا ُلوا َل ْي َس عَ َل ْينَا يِف ْاْلُ ِّميِّيَ َسبي ٌيل َو َي ُقو ُل َ
ون َ
عََل اَّللَّي ا ْلك يَذ َب
َو ُه ْم َي ْع َل ُمو َن ‘‘

16

’’اورےضعب الہ اتكت ںیم وہ ںىہ ہك ارگ بوان ےك یاس اامبت رےھك بوڈھىرامل اك بواڈاركڈںى ھجت وك اورےضعب اُن ںیم ےس وہ
ںىہ ہك ارگ بو اُن ےك یاس اامبت رےھك ایک ارشىف بواڈاہن ركںى ھجت وك رگم جب یک ہك بورےہ اُس ےك رس رپ ڑھكاہی اس واےطس ہك
اہوون ےن ہہك راھك ےہ ہك ںىہن ےہ مہ رپ اُیم ولوگن ےك قح ےنى ںیم ھچك گباہ اوروھجت وبےتل ںىہ اہلل رپ اوروہ اجےتن ںىہ ‘‘
رصناتىن/تىحىسم:
سایم ذماہب ںیم وہىڈبت ےك دعب اسىعتىئ ےہ وج ہك رضحت ٰىسىع ہىلع السالم ےك رطف وسنمت ےہ ۔قرا ن دىجم ںیم
اس ےك ےئل رصناتىن اور اس ےك رىپواكرون وك رصناىن یا اصنری ٰ17اہكاىگےہ۔
رضحت ٰىسىع ہىلع السالم ِ
وكوقم وہىڈ/ىنب ارسالىئ ىہ ےك ىبن انبركاجىھب اىگ اھت ۔اُن وك ڈی اجےن واىل رشتعى الىجن ےہ۔
34

ہلجم علو ِم اسالہیم وڈییبہ ،وجالىئ  -ڈربمس ،۶۱۰۲دلج،۰:امشرہ۶:
وہىڈوین ےك اقمےلب ںیم رصناوینن اك روہی ،بررتی یک اجبےئ اعزجی اور ااسكنری رپ ىنبم ےہ اسیجہك الىجن یک فلتخم ابعرات ےس
واحض وہیاےہ:
’’مت نس ےكچ وہہك اہكاىگ اھت ہك ا ھكن ےك دبےل ا ھكن ،اور ڈابت ےك دبےل ڈابت ۔نكىل ںیم مت ےس ہی اتہكوہن ہك
رشرىاكاقمہلب ہن ركیا وج وكىئ رىتے ڈاےنہ اگل رپ امطےچن امرے  ،ڈورساىھب اُس یک رطف رىھپڈے۔ اور ارگوكىئ ھجت رپ یاشل ركےك
18
رىتاركیاانىل اچےہ بو وچہغ ىھب اُےس ےنى ڈے۔ اوروجوكىئ ےھجت ایک وكس اگىبر ںیم ےل اجےئ اُس ےك ساھت ڈووكس جال اج‘‘
اسىعتىئ یک امیلعتت ہرصخش ےك ےئل رىخوخاىہ رپ ىنبم ںىہ اچےہ وہ ڈنمش ىہ وىكن ہن وہ:
’’مت نس ےكچ وہہك اہكاىگاھت ہك اےنپ ڑپویس ےس تبحم رھك،اےنپ ڈنمش ےس دعاوت،نكىل ںیم مت ےس ہی اتہكوہن ہك اےنپ
ڈونمشن ےس تبحم رھك اور اےنپ اتسےن واولن ےك ےئل ڈاع ركو۔یاہك مت اےنپ یات ےك وج ا امسونن رپ ےہ ےٹىب رہھٹووىكہكن وہ اےنپ
وسرح وك دبون اور وكىنن ڈوونن رپ اكمچیاےہ
19

’’وىكہكن وج وكىئ رىمے ا امسىن یات یک رمىض رپ ےلچ وىہ رىمااھبىئ اوررىمی نہب اورامن ےہ‘‘
رصف جدایک فرامن
اسىعوىئن یک اتكت ِدقمّس ےك اطمقب انساونن ےك ڈراىمن رےتش یک اىنبڈ جشب وبسن یک اجبےئ ِ
برڈاری ےہ ہن ہك یلسن مہ ا ىگنہ اسیج ہك ذموكرہ یاال ابعرت ےس واحض ےہ۔اس ںیم ریغ اوقام ےك ساھت رنیم اور اعڈالہن بریاواكمكح
ےہ۔
اسىعتىئ یک ہی امیلعتت الا االوقایم رواڈاری یک وسح یک ك ىیس ركىت ںىہ ۔

ایس رطح اجنت اكڈارودمارىھب لمع رپ ىہ ےہ ہن ہك ىبسن تمظع اوریلسن بررتی ۔اسیجہك ذموكرےہ:
’’اےھچ جىب اك وبےن واال انب ا ڈم ےہ۔ اورتىھك ڈاىن ےہ اور ااھچ جىب یاڈساىہ ےك فرردن اور كروے ڈاےن اُس رشرى ےك فرردنںىہ ۔ سج

ڈنمش ےن اُن وك وبیاوہ اسىلب ےہ اوراٹكىئ ڈاىن اكا رخےہ اوراكےنٹ واےل فرےتش ںىہ سپ ےسىج كروے ڈاےن عمج ےئك اجےت اور ا گ
20
ںیم جالےئ اجےت ںىہ وےسى ىہ ڈاىن ےك ا رخ ںیم وہاگ‘‘
ایس رطح بواعض اور ااسكنری ےك بریاووك اانپےن یک امیلعتت ڈی یئگ ںىہ:
’’نكىل وج مت ںیم براےہ وہ اہمترااخڈم  ےن اوروجوكىئ اےنپ ا ت وك براانبےئ اگ وہ وھچیااىكاجےئ اگ اور وجوكىئ اےنپ ا ت وك وھچیا انبےئ
21
اگ وہ برااىك اجےئ اگ ‘‘
اسىعتىئ یک ڈرگى امیلعتت ےك اطمقب رشتعى ےس مبہ ومرےن واالوج ارگہچ یلسن احلط ےسوہىڈی ىہ وہ ،اُس ےك ےئل اُس
اكوہىڈوین ںیم ےس وہیا وكىئ افدئہ ںىہن ڈاتى:
’’بو وج رشتعى رپ رخفركیاےہ رشتعى ےك دعول ےس جدایک وىكن ےب زعىت ركیاےہ؟ وىكہكن اہمترے سیب ےس
ریغوقومن ںیم جداےك یام رپرفكاكباجیاےہ ۔انچہچن ہی اھكل ىھب ےہ ۔ہنتخ ےس افدئہ بو ےہ رشبہكىط بورشتعى رپلمع ركے نكىل
جب بوےن رشتعى ےسدعول اىك بو رىتاہنتخ یاوتخمىن رہھٹا۔سپ ارگ یاوتخمن صخش رشتعى ےك ومكحن رپ لمع ركے بو اىك اُس یک
یاوتخمىن ہنتخ ےك برابر ہن ىنگ اجےئ ىگ؟اور وج صخش وقتىم ےك سیب ےس یاوتخمن راہ ارگ وہ رشتعى وك وپراركے بو اىك ےھجت وج یاووجڈ
كالم اور ہنتخ ےك رشتعى ےس دعول ركیاےہ وصقروارہن رہھٹاےئ اگ؟ وىكہكن وہ وہىڈی ںىہن وج ظاہر ركےہ اور ہن وہ ہنتخ ےہ ظاہری
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رظنہی وفتیق یا یلسن بررتی :ذماہب اعمل اور اسالیم امیلعتت یک روینش ںیم ایک اجبرہ
اورامسجىن ےہ۔ہکلب وہىڈی وىہ ےہ وج یانط ںیم ےہ اور ہنتخ وىہ ےہ وجڈل اك اوررواحىن ےہہن ہك ىظفل ۔اےسى یک رطف ا ڈوىمن
22

یک رطف ےس ںىہن ہکلب جدایک رطف ےس وہىت ےہ‘‘
ایک اور ابعرت ںیم بررتی اوروفتیق ےك رظنےى وك ثبع اور ےب افدئہ قرارڈیااىگےہ:
’’سپ وہىڈی وك اىك وفتیق ےہ ؟ اورہنتخ ےس اىكافدئہ؟ہررطح ےس تہب اخص رك ہی ہك جدااككالم ےہ اُن ےك رپسڈ
وہا۔ارگضعب ےب واف ےلكن بو اىك وہا؟ اىك اُن یک ےب وافىئ جدایک وافڈاری وك یالط ركىتكس ےہ ؟ہرزگ ںىہن ۔ہکلب جدااكاچسرہھٹےاور
ہرایک ا ڈیم وھجیا‘‘

23

ہی واحض وہا ہك وفتیق اك اىعمررصف وہىڈی وہیا اور احلمِ رشتعى وہیاںىہن ہکلب جدااعتىلٰ ےس وافڈاری ےہ اور ایس
وكاجنت اك سیب اور جدایک راضدنمی ےك وصحل اك ڈرہعى لمع اتبیااىگےہ۔
رضحت ٰىسىع ہىلع السالم ےك دعب جب اسىعتىئ رپ اگبراكرامہن ا یا بو اسىعوىئن ےك ھچك رگووہن ںیم ىھب جداےك بوبحت اورےتىہچ وہےن
ےك ڈوعیداردىپاوہےئ سج یک رطف قرا ن دىجم ےن اسارہ اىكےہ:

’’ و َقا َل ي
ت ا ْل َي ُهو ُد َوالن ََّص َارى ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء اَّللَّي َو َأ يح َّباؤُ ُه ‘‘
َ

24

’’اورےتہك ںىہ وہىڈ اوراصنری ٰمہ ےٹىب ںىہ اہلل ےك اور اس ےك اىپرے‘‘
دنہومب:
دنہومب یک ایک اجعم رعتفى نکمم ںىہن وىكہكن اس یک وكىئ دنتسم اور مظنم یارخى وموجڈ ںىہن ےہ:
’’اصطالىح اور ىملع ریان ںیم ذمہب یک وج رعتفى ےہ اس وك دمّرظن رےتھك وہےئ ہی انہك تہب لكشم ےہ ہك دنہوذمہب اىك ےہ اور
نك اىنبڈی اقعدئ رپ نىقى رانھك اس ےك امےنن واےل ےك ےئل الرم ےہ وىكہكن رصناتىن اور اسالم یک رطح ہن بو اس ےك ىسك ربمغىپ اك ووجڈ
25

ےہ ہن ىسك ااہلیم اتكت اك اور ہن ىسك نىعم دىقعے اك ‘‘
ا ریاىئ ذمہب ںیم ےس دقامب ےك اابتعرےس دنہومب اك ربمن ےلہپ ا یاےہ ۔ فلتخم ذہتںىبى رسرنىم دنہواتسن ںیم
دىپاوہںىئ۔دنہومب یک ائاداىئ اوردقمى یارخى ےك یارے ںیم ریاڈہ دنتسم امولامت وموجڈ ںىہن۔ ا ریاىئ وقم نج ےك یارے ںیم
اہكاجیاےہ ہك وہ وىطس ااىشىء ےس رجہت ركےك اس عالےق ںیم ا ىئ یھت ،ان ےس ىہ دنہومب یک ذمیبہ اورامسىج روایات اكا اغر
وہاےہ۔ہی رامہن  ۰۰۱۱ق۔م اك رامہن اتبیا اجیاےہ۔
ا ریاىئ وقم دنہواتسن یک رسرنىم رپ افحت یک تیثیح ےس وارڈوہىئ۔ سج ےك ےجىتن ںیم واہن ےك یاسبدے ان ےك وتفمح
نب ےئگ۔
ان یک ا دم ےس ےلہپ دنہواتسن ںیم فلتخم رگووہن ےك ڈ م ّے وقحق وفراضئ یک ذمیبہ اور امسىج مىسقت وموجڈ یھت سج
وكان یک ا دم ےك ساھت ایک وبضمط ،ومروىث اور یلسن اظنم یک تیثیح ڈے ڈی یئگ۔
’’ویدك دہع ںیم ورن اكاظنم وموجڈاھتاورویدون ےن اس اقبطىت مىسقت وكایک ذمیبہ اىنبڈ ىھب فرامہ ركڈی یھت۔اسیجہك وید ںیم
ڈركےہ:

اس ےك مبہ ےس برنمہ (اجىت) دىپاوہىئ ،اہوھتن ےس رتھچی رااج،اس یک یاوگن ن ےس ،اعم ا ڈیم (وشى)
26
دىپاوہاوجاكرویارںیم وغشمل راتہےہ ،مك تیثیح عالم ےن اس ےك رىپو ےس منج اىل‘‘
34

ہلجم علو ِم اسالہیم وڈییبہ ،وجالىئ  -ڈربمس ،۶۱۰۲دلج،۰:امشرہ۶:
دنہواتسىن اعمرشہ ںیم ہی مىسقت اہىن ےك یاسبدون ےك ڈراىمن اوچن چىن ،بررتی اورمك رتی وك ظاہرركىت ےہ ،اس اقبطىت
اظنم وكیااقدعہ ظفحت ذمیبہ اڈت ےن ڈیا ےہ اسیج ہك ذموكرہ ابعرت ےسواحض وہا ۔
ا ریاون ےن اےنپ یلسن ظفحت ےك ےئل دنہواتسن ےك اىلص یاسبدون وك عالومن اك ڈرہج ڈیاںیہنج وشڈراك یام ڈیااىگ ہكبج اےنپ
ك
ا ت وك اٰىلع اقبطت نج ںیم برنمہ ،ھسىری اوروشى سالم ںىہ،ںیم مىسقت ركےك اىنپ اىنپ ڈہم ڈاریان وسبت ڈںى۔ایس یک یادىئ
ونم ڈرھم سارتس ےس ىھب وہىت ےہ:
ك
27
’’برامہےن اےنپ مبہ ےس برنمہ وك ،اہھت وك ھسىری وك  ،ران ےس وشى وك اور یاون ےس وشڈر وك دىپااىكےہ"
سب ےساٰىلع ہقبط برنمہ اھت وج ذمیبہ رپوہنون یک تیثیح رےتھك ےھت ۔ہی برىنمہ مب اك ڈوراھت ہك سج ںیم ذمہب یک
رساىئ اور ذمہب اكڈابرہ لمع رصف برنمہ یک دحموڈاھت۔
’’رہ اىگ امسح اكڈورسا اٰىلع ہقبط ىنعى رتھچوین یارمكحاونن اكہقبط بو وہ اس ذمہب ےس یاولاسطہ ]برہمنون ےك ڈرہعى [ىسك
دحیک دىفتسم وہاتكساھت اہتبل كلم یک اكىربت –(رغبى رتھچی،وشى،وشڈراوراوھچت) اس ذمیبہ روابت ےس یاا انش ىہ رےتہ
ےھت‘‘
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دنہواتسىن اعمرشہ ںیم اس اقبطىت اظنم ىنعى ِ
اظنم ڈات یات ) (Caste Systemاكا اغررقتب ًبا نىت ہرارسال ےلہپ وہا وج

ہك جدیدڈور ںیم ىھب اقمئ ےہ۔
فراضئ ووقحق یک مىسقت یک اىنبڈ رےنھك واال ہی اظنم ’’ورن‘‘ كہالیاےہ۔ سج ںیم سب ےس ریاڈہ رىقح بریاو وشڈر ےك ساھت
اىك اجیاےہ۔

دنہوون یک اقونىن اور ذمیبہ اتكت ’’ونمڈرھم سارتس‘‘ ےك اطمقب برنمہ یک تیثیح دنمرہج ڈلی ےہ:
’’ .1دعم ےس ووجڈ ںیم ا ےن واےل برنمہ ےس مىظع وكىئ ولخمق اس ڈاىن ںیم ںىہن۔ وہ امتم ولخماقت اك ا اق اور رنىم رپ
دقمّس اقونن اك احمظف ےہ۔

 .2اس اعمل ںیم وج ھچك وموجڈ ےہ ،سب برنمہ یک تىكلم ےہ ۔اےنپ دبماء قىلخت ےك یاعب وہ اس رماك  اك قح ڈارىھب
ےہ۔
 .3برنمہ وج ھچك اھكیا ،اتنہپاور ڈان ركیاےہ سب ایس اك ےہ۔ڈورسے امتم افىن انسان ایس ےك لىفط زىچون ےس اافتسڈہ
ركےت ںىہ‘‘

29

ایس رطح ا ےگ اس یک بررتی اور تمظع ےك یارے ںیم ا یاےہ:
30
’’اىنپ ضىبلب  ،اےنپ الص یک بررتی ،وصخمص وقادع اور وڈتعى دشہ دقتسى ےك یاعب برنمہ امتم ڈابون اك ا اق وامكل ےہ‘‘
ورن ےك اظنم ںیم وچاھت ربمن وشڈراك ےہ نج وك رصف اور رصف جدمب ےك ےئل دىپااىك اىگےہ۔
’’وشڈر ےك ےئل برنمہ یک جدمب ىہ رتہبنى ہشىپ قرارڈیااىگےہ اس ےئل ہك وكىئ ىھب ڈورسااكم اس ےك ےئل الاحلص رےہ
اگ۔برہمنون اكسپ وخرڈہ وشڈروكانلماچ ہینے۔اس ےك عالوہ رپاےن ڑپكے ،ایک رطف ڈال ڈیااىگ ایاح اوررھگ اكساروساامن ىھب
وشڈروكےلم‘‘

31

ونمےك اقونن ںیم برنمہ ےك ساھت زساون ےك اعمےلم ںیم ىھب امیباری ولسك اىكاجےئ اگ۔
34

رظنہی وفتیق یا یلسن بررتی :ذماہب اعمل اور اسالیم امیلعتت یک روینش ںیم ایک اجبرہ
’’نكىل یاڈساہ نىت (چىن) ڈات واولنكورجامےن ےك ساھت كلم دبرركڈے اگ نكىل (وھجىٹ وگاىہ ڈےنى رپ) برنمہ وك رصف كلم
32
دبراىكاجےئ اگ۔اقمئ یاذلات (ورونن) وكزساڈی اجىتكس ےہ نكىل برنمہ وكرىغب ىسك رضرےك كلم دبرركڈیااجےئ اگ‘‘
ڈات یات اكاظنم دنہوون ںیم لسن ڈرلسن لقتنم وہیاجال ا راہےہ۔ ان ڈابون(وریا/ورن) ےك عالوہ ىئك ہراراجاىتن ىھب
ںىہ وج فلتخم وشىپن ےس كلسنم ںىہ اور فلتخم ڈراجت اورںیتىثىح رىتھك ںىہ۔ان ںیم فىلكت ڈہ احالت ےس زگرےن واےل
اوھچت اور ڈلت)(Dalitsىھب ںىہ نج اك امشر ىسك ڈات ںیم ںىہن وہیا اورہن اعمرشے ںیم ا ُن ےك ےئل وكىئ رمہبت اور اقمم
ےہ۔ ہی سارایدركہ دنہوون ےك اےنپ مہ ذمہب ولوگن ےك ڈراىمن افتوت اوررفتقى ےك وحاےل ےس اھت۔
دنہوتىثىحب وقم ىھب وخڈوك یاىق اوقام ےك اقمےلب ںیم بررت،یاك اور اىنپ رسرنىم وكیاك رسرنىم ےتھجمس ںىہ۔

’’وج صخش اھبرت وكاىنپ دىقعت اك وحمرانباتىلےہ وہ دنہوكہالےن اكدبرہج اوىلٰ قحتسم ےہ انچہچن اھبرت ورس ےس ادنىھ
33

دىقعت اكىہى جد ہ ان ےك وقیم رتاےن ’’دنبے امرتم‘‘ اے امن! ںیم رىتی وپاجركیاوہن‘‘ ےس اصف اىعن ےہ‘‘
دنہو مب ںیم ریغ دنہواوقام ےك جالف ایک بّصعتم اضف یاىئ اجىت ےہ۔ دنہواتسن یک رسرنىم رپ فلتخم ذماہب ےك
رىپواكرسج ںیم املسمن  ،اسىعىئ ،سكھ اور دبھ مب ےك رىپواكرسالم ںىہ  ،ےتسب ںىہ۔ ان ےس دنہوون اك اقتاضہی ےہ ہك وہ اہىن
رےتہ وہےئ دنہومب ےك ذمیبہ اومر اوراعشبر یک جالف ورری ہن ركںى مب ًال دنہوون ےك ےئل اگےئ ااہتنىئ رتحمم اور دقمّس ےہ
،اس یک وہ رپشتس ركےت ںىہ ،اس ےك ڈحب وك وہ ایک یااجبر اورملظ رپ ىنبم لمع ےتھجمس ںىہ ۔ ہی ہطقن دنہوون اوراملسمونن ےك امالا
اكىر وہج اییسار انبراتہےہ۔

دنہوون ےك ذمیبہ اڈت ںیم ىھب ریغ دنہوون ےس تخس بریاوركےن اك ڈركا یاےہ:

’’وسایم ڈیادنن یاىن ا رہی امسح رجىوید یک مىلعت یک روینش ںیم اخمنىفل ےك یارے ںیم  :ڈرھم ےك اخموفلن وك ردنہ ا گ ںیم
ك
جالڈو،ڈونمشن ےك ھینون وك ااجروىنعى اگےئ ،لىب ،ركبی اورولوگن وك وھباك امررك ہالك ركڈو،اےنپ اخمنىفل دبون وك ڈردنون ےس
34

ڑھپواڈاول،ان وك دنمسر ںیم رغق ركو سج رطح ىلب وچےہ وك ڑتیاڑتیارك امرىت ےہ ایس رطح ان وك امرو‘‘
بنظى
اہىن اس یات یک واضجب رضوری ےہ ہك دنہوون ںیم ىئك اىنبڈرپسب میں ان اقمدص ےك ےئل اكم ركرىہ ںىہ ہك
نىم
دنہواتسن یک رسرنىم ںیم رصف دنہوذمہب اوردنہودمتّن ىہ اغلت رےہ ۔سارے ولگ یا بو ان ےك حماىتى  ےن یا رسر ِ
دنہواتسن وھچرڈںى۔ اس رظنہی وك ’’دنہویا/دنہوبوا‘‘اہكاجیاےہ وج وسىبںى دصی ںیم ان اكاغلت رظنہی راہےہ ۔
ان دنہورپسب ومىظنتن ںیم ایک برایام رارٹشہی وسمى وىسك ھگنس اكےہ نج اك اىنبڈی اكم ’’دنہویا‘‘ یک رسرپىتس اور اس
ےلسلس ںیم یک اجےن واىل ہرنکمم وكںىشش ںىہ ۔ان اك انہك ےہ :
’’دنہواتسن ںیم رصف دنہو وقم وكیاىق رانہڈانى اچ ہینے اس ےك عالوہ اورھچك ىھب ںىہن۔ رصف دنہووقم۔ ۔۔۔۔جب
یک املسمن یا ڈورسے ریغ دنہواىنپ ذمیبہ  ،اقثىتف اورامسىج انشجب رپارصارركںى ےگ بت یک اںىہن ریغ ىكلم اھجمس اجےئ اگ۔۔۔ریغ
وىكلمن ےك ےئل ات رصف ڈوىہ راہ ںىہ یابووہ اقمیم ولوگن ںیم لھگ لم اجںىئ اور ان یک اقثتف ااىتخرركںىل یا  رھ ان یک
وخونشڈی اوررمح وركم رپ ردنہ رںىہ۔۔۔‘‘
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ان اكہی ىھب انہك ےہ ہك امتم اوقام ںیم دنہوىہ وہ ولگ ںىہ وج یاىق ولوگن ےك ےئل رربہ اور رامنہ ےننب یک صالجنب
رےتھكںىہ:
45

ہلجم علو ِم اسالہیم وڈییبہ ،وجالىئ  -ڈربمس ،۶۱۰۲دلج،۰:امشرہ۶:
”It is inevitable, therefore ,that in order to be able to contribute our unique knowledge to
mankind, in order to be able to live and strive for the unity and welfare of the world, we stand
before the world as a self-confident, resurgent and mighty nation”36

دنہوون اك ہی انہك ےہ ہك زخاہن ملع ان ىہ ےك یاس ےہ سج یک دبولت ڈاىن یک رتہبنى ایقڈت رصف وىہ رك سكنے ںىہ اسیج ہك ےتہك ںىہ:

”The knowledge is in the custody of Hindus alone. It is a divine trust, we may say, given to the
charge of Hindus by Destiny. And when a person possesses a treasure, a duty is laid upon him to
safeguard it and make it available for the welfare of others. If he fails in that supreme duty he
ruins not only himself but also others. Hence the sacred duty of preserving the Hindu society in
sound condition has developed upon us”.37

دبھ مب:
وگنمىل ذماہب ںیم ےس ایک ذمہب دبھ مب ےہ وج ہك لپك ووتس(اپىنل) ےك عالےق ےك یاسبدےوگمت دبھ ،نج اكاانپ
یام دسارھت اھت،یک رطف وسنمت ےہ۔
ہی ذمہب اور نىج مب ڈرالص دنہوارم ےك ر ّڈلمع ےك وطررپ ارھبے ےھت۔ نىج مب وج ہك اہمورى نىج یک رطف
وسنمت ےہ ،ااہتنىئ اعزجاہن اورردمحالہن بریاورےنھك واال ذمہب ےہ۔ ایس رطح دبھ مب یک امیلعتت ںیم وفتیق اور بررتی ےك
وصتّرات یک ىفن یک یئگ ےہ۔

’’دبھ ےن دنہوون ےك اہن راجئ اظنم اقبطت اك ىھب اقمہلب اىك،وہ اہكركیااھت ’’:یاڈروھك!سج رطح ڈریابرے دنمسر ںیم
ہہب اجےن ےك وقت اےنپ یاومن ےس رحموم وہاجےت ںىہ ایس رطح جب انسان’’اظنم‘‘ ںیم ڈالخ وہاجیاےہ اور’’رشتعى‘‘ وك
38

وبقل ركاتىلےہ بو اچرون اقبطت متخ وہاجےت ںىہ‘‘
اس ےك ساھت دبھ مب یک امیلعتت ںیم یلسن ،اخدناىن افترخ یک اجبےئ لمع وكاجنت اوراكاىمىب یک اىنبڈقرارڈیااىگےہ۔
’’رظنہی لمع(ركم) دبھ مب ںیم اخص اتىمہ اك احلم ےہ ،وج وین ےہ’’:لمع ىہ امہری اىنبڈےہ۔مہ لمع اك(لمع ےك ےجىتن
اك)لھپ ںىہ۔لمع ىہ امہرے منج ےنى اكسیب ےہ،لمع ىہ امہراڈوسب ےہ ،لمع ىہ امہری انپہ ےہ ۔ىكىن یادبی،مہ وجلمع ركںى
ےگ  ،ایس اكلھپ یاںىئ ےگ‘‘
اسالم اور رظنہی بررتی:
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سایم ذماہب ںیم رسىتابراذمہب اسالم ےہ وج ہك ا ح ڈاىن ںیم اسىعتىئ ےك دعب اكىربت اكذمہب ےہ۔ اس یک ااہلیم
ت وفتیق وك كلیب ًہ منعوص قرارڈیااىگےہ۔
اتكت قرا ن دىجم ےہ سج ںیم رظنیات بررتی اوروصتّرا ِ
ڈاىن ںیم اوّل ڈہعف ربك اوربراىئ اك ڈوعی ٰركےن واالاسىلب اھت سج وكایقمب یک ےكےئل رمڈوڈقرارڈیااىگ۔
اس ےس بررتی اورافترخ یک ركاہب اكملع وہیاےہ ہك اسالم ںیم اس وكا اغرىہ ےس ُبرالمع قرارڈیا اجاكچےہ۔
"اسالم لسن رپىتس ےك جالف ایک ردنہ روابت ےہ ،لسن ےك اىحاىتىت رظنےى وك رڈركیاےہ ،اقثىتف اور اىسفنىت وعالم
40
وكیلسن اجبالف ےك اعرىض اابست اماتنےہ نكىل ان یک اىنبڈ رپ لسن رپىتس ےك لقتسم اوصل وك مىلست ںىہن ركیا"۔
45

رظنہی وفتیق یا یلسن بررتی :ذماہب اعمل اور اسالیم امیلعتت یک روینش ںیم ایک اجبرہ
اسالم انساونن وكفلتخم رگووہن ںیم مىسقت ركےن ےك ےلسلس وك انشجب اور اچہپن اكڈرہعى قرارڈاتىےہ ہكبج بررتی اك
اىعمررصف اور رصف اہلل یک فرامربنڈاری اور رشتعى رپ لمع وكقرارڈاتىےہ۔ اسیجہك قرا ن ِیاك یک ہی ا بت اس یات رپڈاللت
ركىت ےہ:

َّاس إينَّا َخ َل ْقنَاك ُْم يم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ابا َو َق َبائي َل لي َت َع َار ُفوا إي َّن َأ ْك َر َمك ُْم
’’ َيا َأ ه َُّيا الن ُ
ي
ي
يم َخبي ٌي‘‘
عنْدَ اَّللَّي َأ ْت َقاك ُْم إي َّن اَّللََّ َعل ٌ

41

’’اے ا ڈوىم!مہ ےن مت وك انبیا ایک رمڈ اور ایک وعرت ےس اوررںىھك اہمتری ڈاںیت اور ےلىب یاہك ا سپ یک اچہپن
وہقىقحت زعت اہلل ےك اہىن اُیس وك بری سج وك اڈت برا۔اہلل سب ھچك اجاتنےہ ربخڈار‘‘
اسالم ونط ،وقم،عالہق یک دحوڈیک اجبےئ ایک ا افىق اور اعرىگمل وصتّر شىپ ركیاےہ۔وقم رپىتس ،ونط رپىتس ےك جدیات
اور اس ےك ےئل یک اجےن واىل وكوششن وك اجہالہن لمع اور ’’تىبصع‘‘اتہكےہ اسیجہك رضحت دمحم ﷺ اكارسا ِڈ ابمرہك ےہ:
ٰ
َعل ٰ عَای 42
’’لَی ْ َس م َ ِّبا نم ڈاعاىل عای ّبة ،ولَی ْ َس مِبّا نم اقیل َعلى ع َْا ِی ّبة َولَی ْ َس م َ ِّبا نم مَا َت ى ْ ِ ّبة‘‘
’’وہ صخش مہ ںیم ےس ںىہن ےہ وج ىسك جىھ دنبی یک ڈوعت ڈے،وہ صخش مہ ںیم ےس ںىہن ےہ وج ىسك جىھ دنبی اور
یادساری ےك ےئل جبگ ركے  ،وہ صخش مہ ںیم ےس ںىہن ےہ وج جىھ دنبی یک احلت رپ رمے‘‘
ایس رطح اسال م ںیم وكىئ یلسن ،ولىن اور اسلىن صىصخت ںىہن ےہ ۔ اسموات وك امہ قرارڈیااىگےہ اور وقتی ٰوك وفتیق اك
اىعمر۔ اسیجہك ہبطخ ہتجح اولڈاع ےك وم ع رپ روسل اہلل ﷺ اك ارسا ِڈ ابمرہك ےہ۔ انب رمعرىض اہلل عبہ ےس روابت ےہ ہكروسل
اہلل ﷺ ےن حتف مكہ ےك ڈن ولوگن ےس جطات اىكاور فرامیا :
’’ولوگ!اہلل ےن مت ےس اجتىلہ ےك رغور اور ا یاء واجداڈرپ رخف ركےن وكڈورركڈیاےہ ۔انسان یک ڈوںىمسق ںىہ ۔ ایک ببک
اور ىقتم ،وہ اہلل ےك اہن ےہزرےہ اور ڈورساافرج اور دبوج  وج اہلل ےك اہن ےب ورن ےہ ۔انسان ا ڈم ہىلع السالم یک اوالڈ ںىہ اور اہلل
43
اعتىلٰ ےن ا ڈم ہىلع السالم وك مىّى ےس دىپااىكےہ‘‘
ایس رطح ڈرگىاجالىق امیلعتت ںیم ىھب اسالم ےن ىسك مسق ےك رفتقى اور امیبار یک اجنگشئ ںىہن ر ىھ ہك سج ےس اعمرشہ
ںیم نع ّىبات یک اضفدىپاوہ۔اسموات اور دعل وك وخىب ہكبج ربكت اورامیباروكاخیم قرارڈیااىگےہ۔
ایس ےطقن ےك وحاےل ےس سارع ےتہك ںىہ:
اىنپ تلم رپ ایقس اوقام ِرغمت ےس ہن رك
اخص ےہ رتبىك ںیم وقم ِروسل ﷺاہىمش
ان یک تىعمج اكےہ كلم وبسن رپااصحنر
وقت ذمہب ےس مكحتسم ےہ تىعمج رىتی
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ایس وحاےل ےس اہىن اس ےطقن یک واضجب رضوری ےہ ہك رضحت دمحم ﷺ ےك اخدنان (ساڈات)وك بررىگ اور رشف
ِ
ںىہ۔اىعمربررىگ
اكڈرہج ےب كش احلص ےہ رگم ان وكاس انبء رپ وكىئ صىصخت اور امیبار احلص ںىہن اور ہن ىہ وہ رشتعى ےس ربما
اورقرت ِجداودنی اكڈرہعى سب ےك ےئل ببک اور اصحل لمع ىہ ےہ۔
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ہلجم علو ِم اسالہیم وڈییبہ ،وجالىئ  -ڈربمس ،۶۱۰۲دلج،۰:امشرہ۶:
جالہص ثحب :
ذماہب اعمل یک روینش ںیم بررتی اور افترخ ےك وصترات اك اجبرہ ےنى ےكدعب ہی یات واحض وہاجىت ےہ ہك ضعب ذماہب
ںیم ہی وصترات یاوصخلص یاےئ اجےت ںىہ نج ںیم وہىڈبت اوردنہومب ےك یام امنیان ںىہ۔ اكىر ذماہب ان رظنیات
اوروصتّرات یک ىفن ركےت ںىہ اسیج ہك ڈرك اىك اىگ۔ان سب ںیم امنیان امیلعتت اسالم یک ںىہ سج ںیم ےلھک اافلط ںیم ان رظنیات
و وصترات یک ىفن یک یئگ وج لسن اورجشب بسن وك ىہ سب ھچك ھجمس رك ایس وك رفتاقیت اور امیبارات یک اىنبڈ انبےئ وہےئ ںىہ۔
اسالیم امیلعتت یک رو ےس دنہوون اك رظنہی وفتیق اور وہىڈ اك وصتر یلسن بررتی اور افترخ یالط ںىہ وىكہكن اہلل احبسہن و اعتىل اك رقمت
ےننب ےك ےیل اقتاض رصف اس یک اخصل دنبىگ ااىتخ ر ركےن اك ےہ،اس ایک امہ ےطقن وك اانپےن ےس اس ڈاىن ںیم اعیمل انم و رواڈاری
اقمئ وہیا ینیقی ےہ۔

1
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4
5
6

وحاىش و اصمڈر ()References
افروىق ،امعڈانسحل،ڈاىن ےك برے ذماہب ،عبطم ارعلہىب ،الوہر سا ِل اساعب یاامولم  ،ص ۲۔
الحنل ۶۲ :۔

یاكىئ ،ڈارك ،ڈارٹک،ڈاىن ےك برے ذماہب تقىقح ےك ا ےنىئ ںیم (،رتمہمج) ابصمح اركم،ادس ببىر رپرٹنر،الوہر 2002ء،ص ۰۱۔
اناًا،ص ۰۱یا ۶۱۔
االرعاف۰۰۲:۔

انب رىثك ،امعڈادلنى ،رتممج دمحم وجیاگرىھ،ہبتكم اسالہیم  ،الوہر ۶۱۱۰ء ،ح،۰ص ۰۶۱۔

7

ارقبلہ۷۱ :۔

8

دىپاشئ۰۱/۱ :یا۹۔

9

دىپاشئ۶۶/۱ :و۱۔
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رخوح۶/۱ :یا۰۱۔
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یاكىئ  ،ڈارك،ڈارٹک ،ڈاىن ےكبرے ذماہب تقىقح ےك ا ےنىئ ںیم ،ص  ۶۱۱و ۶۱۰۔
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ارقبلہ ۱۱ :۔
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رخوح۷/۶۶ :و۶۶۔
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رخوح۰۷/۰۶ :و ۰۷۔
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اابخر۶۰/۷۷:یا۷۲۔
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ا ل رمعان۱۰ :۔
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ااملدئہ۰۱ :۔
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ىتم۰/۶۱ :یا۷۰۔

19

ىتم ۰۶/۰۱ :۔

20

ىتم ۰۶/۶۱ :یا۷۱۔

21

ىتم۶۶/۰۰ :و۰۶۔
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رظنہی وفتیق یا یلسن بررتی :ذماہب اعمل اور اسالیم امیلعتت یک روینش ںیم ایک اجبرہ
22

رووىمن۶/۶۶ :یا۶۹۔

23

رووىمن۶/۰:یا۷۔
ااملدئہ ،ا بت ۰۱۔

24
25
26
27

ادسملویس  ،ادمح دبعاہلل  ،رتبیت اوبحمرہ اقىمس ،ذماہب اعمل  ،ط یاامولم  ،ىكم ڈارابتكل  ،الوہر ۶۱۱۷ء ،ص۶۶۱۔

رگ وید  ،ڈوسان ڈنمل،تکس ربمن ،۹۱ص ۶۱۔
ونم۱۳/۱ :۔

28

افروىق  ،امعڈانسحل ،ڈاىن ےك برے ذمہب ،ص۷۰۔

29

ونم 1/۹۹-۰۱۰:۔

30

ونم3/۰۱:۔
اناًا-۰۶5 -۰۶۶ :۔

31
32

اناًا ۰۶3 :و8/۰۶۷۔

33

یاكىئ ،ڈارك،ڈارٹک ،ڈاىن ےك برے ذماہب تقىقح ےك ا ےنىئ ںیم ،ص ۶۱۰و۶۱۲۔
گىب،رفظاہلل ،ڈارٹک’’دنہوذمہب لبق ار اسالم‘‘ ،دنہوذمہب اطمہعل اور اجبرہ ،رمہبت ڈارٹک نسحم امثعىن دنوی ،ص ۶۱و۶۱۔
ساڈ ،رادش ،دنہواتسىن املسمن ،ایام مگ ہتشگ ےك اچپس برس،رتبیت :وكرثافہمط ،اىٹسن وىٹت ا ف ملسم اہم اضبىرر،ىلع
گرھ۰۹۹۹،ء،ص ۰۱۰۔
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اناًا۔
ادمحل ،ہبىش ،دبعااقلڈر ،اوقا ِم اعمل ےك اڈیان وذماہب( ،رتممج) اوبدبعاہلل دمحم بىعش ،ملسم ىلبپ زنشىك،وسدہرہ (وگرجاوناہل)
۶۱۱۱ء،ص ۹۱۔
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وىلس ومر،ذماہب ِاعمل اكانساولكىئڈىپیا،دعسہی وجاڈ ویارسوجاڈ (رتمنىمج)  ،اگرسات رشلبپر،الوہر۶۱۰۶ء،ص ۶۶۲۔
علوی،اخدل،اسالم اوریلسن امیبار ،ڈوعہ اڈىكىمى ،اسالم ا یاڈ۶۱۱۲ء ،ص۶۱۔
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ارجحلات۰۶ :۔
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لس
اوبڈاوڈ ،امىلسن نب اسعب ا جشباىن ،ننس اىب ڈاوڈ،قىقحت :دمحم ىحم ادلنى ،ڈاراركفل،رىبوت نس اساعب یاامولم ،اتكت الاڈت
،یات ىف العىبیبہ،رمق۰۰۶۰۔
لصجى
رتذمی،اوبٰىسىع،دمحم نب ٰىسىع ،ااجلعم ا ح اننسل رتذمی ،قىقحت :ادمح دمحم سارك ،ڈارااىحء ارتلات ارعلىب ،رىبوت،یارخى عبط یاامولم
،اتكت رىسفتارقلا ن ،یات وسرہارجحلات ،رمق ۶۶۱۱۔
دمحماابقل،یایگ ڈرا،عبطم یاامولم۰۹۱۱،ء ،ص۰۹۱۔
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