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ِ اولافق
۱امشرہ،۵دلج،۲۰۲۲(ولعماالسہیماکیملعویقیقحتہلجم)وجن

ُ ٓٓ
ُ
َ
عل ہ
تٓالرومٓیکشیپوگیئاوررشتسمنیقےکارتعااضتاکدیقنتیاطم ہ
ِ المٓغلِب
A Critical Study of the Orientalists’ Objections
Regarding the Quranic Prediction of Dominance
of the Roman Empire

یعس ہ
احظفدمحماسحن ہ
** دمحمریمعرؤف ہ

ABSTRACT
In the Holy Qur’an, Allah Almighty has predicted some events
and incidents going to happen in the future. These predictions
(Domination of the religion Islam, Attainment of Hudaybiyyah
treaty and acquisition of booty, Compilation, and interpretation of
the Holy Qur’an) are considered the miracle of the Holy Qur’an.
The prediction of “Victory and Domination of Roman Empire over
the Persians” is one of such prophecies of the Holy Qur’an which
was fulfilled within the period mentioned in the Holy Qur'an and
so, deserves to be called a miracle of the Holy Qur'an. This clearest
prophecy of the Holy Qur'an has been the subject of research by
Western scholars. Well-known western researcher Edward Gibbon
has acknowledged this Qur'anic prophecy and acknowledged that
it was fulfilled at a time when conditions did not seem to be right.
However, some Orientalists such as J.M. Rodwell, Michael Bonner,
and E. M. Wherry, etc. have objected to this clear and important
prediction and have sought to cast doubt on its status. In this
article, the objections of the Orientalists have been critically
examined and refuted on the basis of Ahadith and the opinions of
Muslim scholars.

KEYWORDS
Critical, Prediction, Prophecy, Orientalist, Roman Empire, Persian
Empire.

وتق
ہانہوک احالت اور ہ،یک
اہللہاعتٰیلہےن ااسنونں یکہدہاتیہےک ےیلہاس داینہںیمہےنتج یھبہاایبنئہرکام وک وعبمث ہ

سیجرضحتاربامیہ
وجانیکربااعلنیملےسوایگتسباکینیقیوبثتےھت۔ ہ،ےکاقتوضںےکاطمقبیلمعزجعماتاطعےیک

رضحت
ہ
ہرمنود اور اسیکہوقم ےک ےیلہاکیہتہب ڑبا زجعمہ اھت۔ہایسہرطح،ہیلعہاالسلم ےک ےیلہرمنودیکہآگ وک زلگارہانبان
یکسجےس
ومٰیسہہیلعہاالسلموکہوجامہیلمعہزجعمہاطعیکہایگہوہہہیاھتہکانےکاصعوکاژداھانبرکاسرحوںےکاسےنمشیپہ ہ
ہ

وروچلئویوینریٹسآفاپاتسکن ہ،ہبعشولعماالسہیم،ارٹسنرٹکہ

وروچلئویوینریٹسآفاپاتسکن ہ،ہبعشولعماالسہیم،**ارٹسنرٹک
ہ
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ُ
آ ٓل
یاطمعل
نیقےکارتعااضتاکدیقنت ہ
تٓالرومیکشیپوگیئاوررشتسم ہ
مٓغلِ َب ِ

ان یکہاجدو رگیہاک اخہمت وہا۔ہنکیلہہیہامتم زجعمات ان ےک داینہےس رتصخہوہےنہےک اسھتہیہہمتخ وہ ےئگ۔ہرضحت

یہ،اسےیلانیکراستلاکدارئہاکریھبآافیقاوراعریگملراھکایگ۔اہللاعتٰیل
دمحمﷺوچںہکاہللاعتٰیلےکآرخییبن ہ

ےنہآپہﷺہوکہاہجںدرگیہاایبنہءیکہرطح یلمعہزجعمات اطعےیک،ہویہہاکیہیملعہزجعمہ یھبہاطع یکہوجہ ہآجیھبہوموجدےہ

یک
ےہ۔ہرقآندیجماکیہہااسییملعہاورالکیمہزجعمہےہسجوکےنھکلاورسج ہ
یقتموموجدرےہاگ۔وہزجعمہرقآندیجمہ ہ
اوراتہ ہ

یہ۔ہرقآن دیجم ےک ااجعز اور زنملہنم اہلل وہےن ےک ابرے وخدہیبن
لثم شیپہرکےن ےس ینبہونع ااسنن اعزج رےہ ہ
رکمیﷺےناراشدرفامای:ہ
"ما من االنبياء نبي إال اعطي من اآليات ما مثله ،اومن او آمن عليه البشر ،وإنما
كان الذي اوتيت وحيا اوحاه هللا إلي ،فارجوا أني اكثرهم تابعا يوم القيامة".

1

اامین
"ربمغیپوں ںیم ےس رہ ربمغیپ وک اہلل اعتٰیل ےن اِس دقر زجعمات اطع ےئک نج وک دھکی رک ولگ ہ

اس
ئ،ہنکیلوجزجعمہےھجمدایایگےہوہویح(ینعیرقآن)ےہسجوکابریاعتٰیلےنھجمرپاُاترہا۔ہ ہ
ال ہ
گ ہ۔"
زایدہوہ ہ
ےئلںیمادیمرکاتوہںہکیقتمےکدنریمےریپواکروںیکدعتادبسےس ہ

مسدایےہ:ہ ہ
العہموبریصیؒ(م:ہ۶۹۶ھ۱۲۹۵/ء)ےنایسابتوک اکیرعشںیموخبوصرتادنازںیمویں ہ
"دامت لدينا ففاقت كل معجزة

من النبیین اذ جاءت ولم قدم" 2ہ

اس
ن)ہامہرے اپ س وموجد ےہ،ہہیہزجعمہ دورسے اایبنہء ےک زجعمات ےس ڑبھ ایگہ ہ
"زجعمہہ(رقآ ہ
ےیلہکوہزجعمےووجدںیمرضورآئنکیلابیقہنرےہ۔ ہ" ہ

الب ہبش وپری داین ےک املسمن اس ابت رپ ااقتعد رےتھک یہہک ہی اتکب اکی زجعمہ ےہ وج یبن رکمی ﷺوک وبنتیکہ

یہ۔اسےیلہیدنسوبنتیھبیقتمکتےک
دلیلےکوطررپاطعیکایگاوروچںہکیبنﷺیقتمکتےکےیلیبن ہ

ےیلزجعمہےہ۔رقآندیجمےکااجعزاورووجہِااجعزےکےلسلسںیماملعئرکامےکدرایمناالتخافتاپئاجےتیہ۔اس

ہجہااجعز رقار دےتی یہ وت
رقآنہدیجمہیک الص و ِ
ےیل ہک ضعب املعءہوموضع و دصقم یک دنلبی واپزیکگ وکہاینبد انب رک اےس یہہ ہ

ےہ۔ہاو ہر
ضعبےکزندکیہرینیگنِہاضمنیمواطمبلاورشیپوگویئںیکوموجدگاےسااجعزےکاٰیلعرمےبتکتےلاجیت ہ
دیجم
یہ۔ہوگایہرقآن ہ
ضعبادابءہدلشکاصفتح،ہرپزوررطزادتساللہاورریحتازیگنالبتغہوکیہببسااجعزرقاردےتی ہ
ےکووجہااجعزاکااحہطرکانااطتستعرشبیہےساخرجےہ۔ہایسےیلملسماملعءہاورہرسفمنییکاکیڑبیدعتادہیہیومفق

ریتھک ےہ ہک ااجعز ارقلآنیکہیبعتہو وتحیضہرکانہنکممہیہہںیہن ےہ۔ہدنبار نب نیسحہاافلریسہاےنپ زامےن ےک تہب ڑبے
اعملدنیہےھت۔ہبجانےسیسکہےنوسال یکہہکرقآندیجمہاکااجعزسکابتںیمہرمضمےہوتاوہنںےنوجابدہایہہکہہی

ت
رکمیہیکہوکیئہاب ہ
وسالوتہوییہنےہسیجہد ہرایتفیکہاجئہکیسکہااسننںیمہااسنتینہاکوجرہاہکںہےہ؟ہایسرطحرقآن ہ
113
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یھبہزجعمےےسمکںیہن۔ہاتکب اہٰلہےکارغاضواقمدصاورارسارومکِحاکااحہطرکانااطتستعرشبیہےساخرجےہ ہ۔
یکاجاتکسےہرگماسیکیبعتوریسفتنکممںیہن۔ہ
اسےیلااجعزارقلآناکادراکوت ہ

3

یسفتل" ںیمہرقآن
اشہ ویلہاہلل دولہیؒ(م۔ہ۱۱۷۵ھ۱۷۶۲/ء)ےن اینپہرہشہہآافق ینصتہ"اوفلز اریبکلہیفہاوصل ا ہ

یہ:
دیجمںیمااجعزےکدرجذلیاچرووجہایبنےیک ہ
اولسبدب ہ
عی
۱۔ ہ
ِ

۲۔ہ ہذگہتشوتارخیاورامماسہقباکذترکہ
ویئںیکوموجدگ
۳۔ہ ہشیپوگ ہ

۴۔ہ ہالبتغاکوہرمہبتوجااسنیناطتقےسابرہےہ۔ہ

4

ےک
نغمئہ ہ
ںیم ہبلغ روم یک شیپ وگیئ،ہدنی ےک ےبلغ یک شیپ وگیئ،ہحلص دحہیبی وہ ہ
اشہہویلہاہللؒ ےک زندکیہرقآن دیجمہ ہ

ااجعز
یئ،ہرقآن دیجم یک عمج وہااشتع اور نییبت یک شیپ وگیئ و درگیہشیپ وگایئںہرقآن دیجم اکہامہ رتنیہ ہ
وصحل یک شیپ وگ ہ
ےہ،اسےیلہکنجاحالتںیمہیشیپوگایئںیکںیئگاورسجرطحاناکوہظروہا،اساحلظےسرقآندیجمدہرگیبتک

لہپ
ویئںںیمہاظبرہہااجعز ےکدو ہ
ےس رفنمد اور ااجعزیہوفصیکہاحلماتکب رقار اپیئہےہ۔ہرقآندیجمہںیم وموجدہشیپہوگ ہ

یہ۔
امنایں ہ

ع
۱۔اظبرہانوماقفاحالتںیماندیعبازلقعاورامہوااعقتیکربخ ہواالط ہ
۲۔اساالطعےکنیعاطمقباناکوہظراورووقع ہ

ہیاکیواحضتقیقحےہہکاسڑےھوچدہوساسلاکاکیوطلیرعہصاسابتیکوگایہدےاگہکرقآندیجمںیمہ

وموجدہامتم نیشیپہوگایئںہرحف ہب رحف اور وہ وہب وپریہوہںیئ۔ہرقآن دیجم یکہامتم شیپ وگویئں یک اتیمہ ہملسم ےہ

تنطلس
ہ
نکیلہبلغٔرومیکشیپوگیئہکاکیوھچیٹاورتسکشوخردہتنطلساکینیعتموتقےکادنرادنرہمیظعااشلن

اقمےل
ہ
رپاغبلآاجئگاسدقرریحماوقعللیھتہکاخمنیفلرقآنےناسرپرشطاگلیئاوردعبںیمرشطاہرے۔اس

ںیم ہبلغہروم یک شیپ وگیئ اک سپ رظنم،ہملسم رسفمنی اکہاس ابرے ہطقن رظن اور اس ےک اسھت اسھت رشتسمنیق ےنہاس
امہ رتنی شیپ وگیئ رپ وج ارتعااضت وارد ےیک یہ دنتسم ملسم رسفمنی،ہاملعءہاور نیققحم یکہآراء یک روینش ںیم ان

ارتعااضتاکیقیقحتودیقنتیوجابدایایگےہ۔ہ ہ

رظنم
ہبلغٔہرو ہمیکشیپوگیئاکسپ ہ

رسخو
تثعبہاالسمےکوتقروموافرسیکہوکحںیتمہرعبےکدوونںلہپؤںںیمہںیھت۔ہاریانہےکرمکحاناکانم ہ

ویئںہاک ہلسلس اجریہراتہ اھت۔ہتثعبہ
اھت۔ہان دوونں وتنطلس ں ںیمہوےفق وےفق ےس ڑلا ہ
اور روم ےک رفامں روا اک انم رہلق ہ
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ئگ۔ہوگہکاندوونں
ینعی613ءںیمہاندوونںوتنطلسںہںیماکیہوخنرزیگنجرشوعوہ ہ
وبنیہﷺےکہاپوچنیہاسلہ ہ
ع
ریپواورالہاتکبےھت،
یکاھت۔اتمہرویمہرضحت ہی ٰسیہےک ہ
وتنطلسںںیمےسیسکاکیتنطلسےنیھباالسموبقلںیہن ہ

ں
ں وک روویم ہ
ےھت۔ہاسہےیلہرطفیہوطر رپ املسمون ہ
بج ہک افرس ےک اقعدئ رشمنیکہہکم ےک اقعدئ ےس اطمتقب رےتھک ہ
گنج
ےک اس ھت اور رشمنیکہہکم وک اریاوینںہےک اسھت مہدردیہیھت۔ہیہیہوہج یھتہہکم ےک املسمونں اور رشمنیکہوک اس ہ
ےک ےجیتنہاکہدشت ےس ااظتنر اھت۔ہاسہگنجںیمہاریاینہروویمںہرپ اغبلہآہےئگ سجیکہوہجےس رویمہتنطلسںیمہرہ ہگج

رضحت حیسمہیکہامیلعتتےک اجبئہ ہآگ اوروسرجیکہربجیہرپشتس وک رواج دایہایگ۔ہبجہاسگنج اکہجیتنہہکمواولں رپ
یئ۔ہہاریاوینںہےکروویمںہرپاغبلہآےنہےکدعبرشمنیکہہکماملسمونں
اظرہوہاوتاملسمونںوکرجناورافکروکرسمتوہ ہ

وکہہیہہنعطدایہرکےتہکسجرطحامہرےاریاینہاھبیئہروویمںہرپاغبلوہئیہہایسہرطحارگمہمتےسڑلےوتمہمت
رپیھباغبلآاجںیئےگ۔ہ 5ہ

ہی
بجہرشمنیکہہکمےناملسمونںوکہہیہہنعطدےنیہرشوعےیکہوتاملسمنربھگاےئگ۔ہاےسیہاحالتںیمہاہللاعتٰیلہےنہ ہ

آایتانزلرفامںیئ:ہ

ُ
َ َ
ۡ
ٓ ٓ ُ
ۡ
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الـمٓ﴿۱
تٓالرومٓ﴿ ۙٓ﴾۲فِیٓادنیٓالار ِ
ّٰ
َۡ
ۡ ۡ ُ
َ ُ
ۡ
ّٰ ۡ َ ۡ
ُ
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َ
َ ۡ ُ ُ َم ۡن َ َ ُ َ ُ ۡ َ
َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ُ ّٰ ُ َ ۡ َ ٗ َ ّٰ
َ ۡ
کنٓ
ینصرٓ ٓ ٓیش
ٓاءٓؕٓ وٓ ہ َوٓ الع ِزیۡ ُزٓ الر ِحی ُمٓ﴿ ۙ﴾۵وعدٓ الل ِہٓؕٓ لآ یخ ِلفٓ اللہٓ وعدہٓ وٓ ل ِ
َ َ
َ ۡ ََ َ
اسٓلآی َ ۡعل ُم ۡو َنٓ﴿ٓ ٓ﴾۶
اکثرٓالن ِ

دعب
یہ،ہاورہوہ اےنپ ولغمب وہےن ےک ہ
رقبیہیکہرسزنیمہںیمہولغمب وہ ےئگ ہ
"امل۔ہرویمہولگ ہ

ںیم
یتخرہاہلل یہہاک ےہ۔ہےلہپ یھبہاور دعب ہ
رقنعبیہاغبلہآہاجںیئہےگ دنچ یہہاسولںہںیم۔ہاسرا ا ہ

ےہ ہ،
یھب۔ہاوراسدناامینہالےنواےلاہللیکہدیہوہیئہحتفےسوخشوہںےگ۔ہوہ سجوکاچاتہہ ہ

اےنپ
حتف داتیہےہ اور ویہہاصِبح ادتقار یھبہےہ،ہڑبا رہمابن یھب۔ہہیہاہلل اک یکہوہا ودعہ ےہ۔ہاہللہ ہ
ںیہنرک ہات۔نکیلارثکولگںیہناجےتن۔ ہ"
ودعےےکالخف ہ

رپ
امتم رسفمنیہاورہاملعءہاک اافتق ےہ ہک وسرۃ ارلوم ہکم رکمہم ںیم اس وتقہانزلوہیئ بج رشمنیک ہکم املسمونں ہ

ےھت۔6وگایہیآایتشیپوگیئےکاسھتاسھتالکمدیجمیکدصاتقاورزنملنماہللوہےنیکیھب
دبرتنیملظڈاھرےہ ہ
یہ :ہ
یہ،اسیجہکالعہمزرشحمیرحتریرکےت ہ
واحضوطررپوگایہدےریہ ہ
"وهذه اآلية من اآليات البينة الشاهدة على صحة ّ
النبوة ،وأن القرآن من عند
هللا ألنها انباء عن علم الغيب الذي ال يعلمه إال هللا۔ " 7ہ
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ہک ہہیرقآن
یہہ ،ہ
دیجمیکدصاتقیکوگایہدیتی ہ
رق ہآن ہ
ہ"ہیآتیانواحضآایتںیمےساکیےہوج ہ
ےہ ہ" ہ
ےہہ،ےسجدخارصفاجاتن ہ
ےہہ،ویکہکنہیبیغےکملعےکابرےںیمربخ ہ
دخایکرطفےس ہ

یحص
انہآایتںیمایبنیکئگشیپوگیئوچہکنہوااعقتےکاحلظےسان ہقلبہنیقیہیھتہایسہےیلہافکرہکمےناسےک ہ

وہےنیکہوصرتںیمہئکہاووٹنںےکاہرےنیکہاملسمونںےسرشطاگلیئ۔ہسیجہہکاسابرےالعہمانبریثکؒےنایبنیک

اور
ےہہہکہبج انہآایت اک زنول وہا وتہدیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ان آوتیں وک نس رک رشمنیک ےک اپس آئ ہ

رفامےنےگلہک"اینپاسحتفرپہنارتاؤہیرقنعبیتسکشےسدبلاجئگاورامہرےاھبیئالہاتکباہمترےاھبویئں

وگیئ
رپ اغبل آںیئ ےگ۔ہاس ابت اک نیقی رک ول اس ےیل ہک ہی ریمی ابت ںیہن ہکلب امہرے یبن رکمیﷺہیک ہی شیپہ ہ
ےہ"۔ہہینسرکاُیبہنبفلخڑھکاوہرکےنہکاگلاےاوبالضفلمتوھجٹےتہکوہ۔ہآپریضاہللہنعےنرفامایہ"اےاہلل

ےہ"۔اسےناہکااھچںیمدسدساووینٹنںیکرشطابدناتھوہں۔ارگنیتاسلکترویمافرویسںرپ
ےکدنمشوتوھجاٹ ہ

اغبلآےئگوتںیمںیہمتدساواینٹنںد ہوںاگورہنمتےھجم ہدانی۔دیساندصقیاربکریضاہللہنعےنہیرشطوبقلرک ہیل۔رھپ
ْ

روسل اہللہﷺہےس آہرک اس اکذرک یک وت،ہآپہﷺہےنہرفامایہںیم ےن مت ےس نیت اسل اکںیہن اہک اھتہ۔ہ(بِضعٓاک ظفل

ےہ)ہاجؤاواینٹنںیھبڑباھدواوردمتیھبڑباھہد ہو۔ہدیساندصقیاربکہریضاہلل
رقآنںیمےہاورنیتےسونکتوب ہالاجات ہ

یھب
ہنع ےلچ بج اُ یب ےکاپس ےچنہپوت وہ ےنہک اگل اشدی ںیہمت اتھچپواوہا؟ آپ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ونس!ںیم وت ےلہپ ےس ہ

زایدہرپہایتروہرکآایوہں۔آؤدمتیھبڑباھؤاوررشطاکاملیھبزایدہرکو۔انچہچناکیوساوٹنرقمروہئاوروناسل
یکدمترہھٹیایسدمتںیمرویمافرسرپاغبلآےئگاوراملسمنرقشیرپاھچےئگ۔ 8ہ

ذموکرہہآایت ےک زنولہابرےہایس ےس یتلم یتلج اکی رواتی ننس رتذمی ںیم وموجد ےہ وج رضحت دبع اہلل نبہ

ابعسؓےسرمویےہ:ہ ہ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ ْ
ْ
َ
ُ
الروم .في أدنى األ ْرض )...ق َ
ال
"ع ِن اب ِن ع َّباسِ ،في قو ِل ِ
َّللا تعالى( َ:الم .غ ِل َب ِت ُّ ِ
َ ِ
ُغل َب ْت َو َغ َل َب ْت َك َ
ان ْاْلُ ْشر ُكو َن ُي ِح ُّبو َن أ ْن َي ْظ َه َر أ ْه ُل َفار َ
س َع َلى ُّ
وم أل َّن ُه ْم َو ِإ َّي ُاه ْم
الر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ
َ
ْ
ُ
أهل أوثان وكان اْلس ِلمون ي ِحبون أن يظهر الروم على ف ِارس ألنهم أهل ِكتاب
َ َ َ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َُ َ ْ
َّ
ُ
َّللا صلى هللا عليه وسلم ق
ال " أ َما ِإ َّن ُه ْم
فذك ُروه أل ِبي بكر فذك َره أبو بكر ِل َرسو ِل ِ
اج َع ْل َب ْي َن َنا َو َب ْي َن َك َأ َج ًال َفإ ْن َظ َه ْرَنا َك َ
َس َي ْغل ُبو َن " َ .ف َذ َك َر ُه َأ ُبو َب ْكر َل ُه ْم َف َق ُالوا ْ
ان
ِ
ِ
َ ََ ْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
َ
ُ
س ِس ِنین فلم يظهروا
لنا كذا وكذا و ِإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل َأجل خم ِ
ُ
َ
َ
ال " أ َال َج َع ْل َت ُه إلى ُدو ِن  -ق َ
َف َذ َك ُروا َذ ِل َك ِل َّلنب ّي صلى هللا عليه وسلم َف َق َ
ال أ َر ُاه
ِ
ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ ْ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ
ال َف َذلكَ
َ
العش ِر " قال س ِعيد وال ِبضع ما دون العش ِر قال ثم ظهر ِت الروم بعد  .ق
ِ
ْ
ص ُر َمنْ
َ َْ
ْ ُ ُْْ ُ َ َ ْ
صر ََّّللا َين ُ
َق ْو ُل ُه َت َع َالى  ( :المُ .غ ِل َب ِت ُّ
الرو ُم) ِإلى قوِل ِه( :يف َرح اْلؤ ِمنونِ .بن ِ ِ
َ َ ُ َ َ ُ َْ ُ َ ْ ُ َ
َ
ت أ َّن ُه ْم ظ َه ُروا َع َل ْيه ْم َي ْو َم َب ْدر۔ "9
يشاء) قال سفيان س ِمع
ِ
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ٓ ٓ ُ
ُ
آ ٓل
یاطمعل
نیقےکارتعااضتاکدیقنت ہ
تٓالرومیکشیپوگیئاوررشتسم ہ
مٓغلِ َب ِ

دبعاہلل نب ابعس ریض اللہامہنع آتی «امل علبت ارلوم ف أدین األرض» ےک ابرے ںیم ےتہک
افرس
یہ« :عَل َ َب ْت» اور «عُل ِ َب ْت» دوونںڑپاھ ایگ ےہ ،افکر و رشمنیک دنسپ رکےت ےھت ہک الہ ہ

روم رپ اغبل آ اجںیئ ،اس ےیل ہک افکر و رشمنیک اور وہ بس تب رپتس ےھت بج ہک املسمن

اس
اچےتہےھتہکرویمالہاف ہرسرپاغبلآاجںیئ،اسےیلہکرویمالہاتکبےھت،اوہنںےن ہ
اکذرکاوبرکبریضاللہنعےسیکاوراوبرکبریضاللہنعےنروسلاہللےس،آپےنرفامای”:وہہ

(رویم)(ولغمبوہاجےنےکدعبرھپ)اغبلآاجںیئےگ،اوبرکبریضاللہنعےناجرکاںیہنہی

ارگ
ابتاتبیئ،اوہنںےناہک(:ایسیابتےہوت)امہرےاوراےنپدرایمنوکیئدمتنیعتمرکول ،ہ
دی
مہ اغبلآ ےئگوتںیمہ متاانت اانتدانی،اور ارگمت اغبلآ ےئگ(تیجےئگ )وتمہ ںیہمتاانتاانت ہ

ےکس،
ےگ۔ وت اوہنں ےن اپچن اسل یک دمت رھک دی ،نکیل وہ ( رویم ) اس دمت ںیم اغبل ہنہآہ ہ
ےن
اوبرکبریضاللہنعےنہیابتیھبروسلاہللیلصاہللہیلعوملسوکاتبیئ۔آپےنرفامای”:مت ہ

اسیکدمتاسےسھچکہ ہآےگویکںہنڑباھدی؟“راویےتہکیہ:ریماایخلےہہکآپیکرمادہ

رویم
اسےسدس(اسل)یھت،اوبہیعسےناہکہک«عضب»دسےسمکوکےتہکہیہ،اسےکدعب ہ

ےس
اغبل آ ےئگ۔ ( انب ابعس ریض اللامہنع ) ےتہک یہ :اہلل اعتٰیل ےک وقل «امل علبت ارلوم» ہ
ش
یہ:
«ويومد يرح المؤوونمن رصنب الل ير نم ياء» کت اک یہی وہفمم ےہ ،ایفسن وثری ےتہک ہ
ںیمےنانسےہہکوہ(رویم)ولگانرپاسدناغبلآئسجدندبریکگنجڑلیئگیھت ہ۔

ضعبرسفمنیاورنیققحمےکاطمقبانآایتںیماہللاعتٰیلےندوشیپوگویئںاکذرکیکےہ ہ :ہ
یئ
۱۔ ہہبلغٔرومیکشیپوگ ہ

۲۔ہ ہاملسمندنچاسولںںیماکرفوںرپاغبلآاجںیئےگ۔ہ ہ

یہ:
یؒہہبلغٔرومیکشیپوگیئاکذرکرکےنےکدعبےتھکل ہ
دیسامیلسنوصنمروپر ہ
قیض ہ

یہ)ہینعیہہیہیھبہ ہاتبایہایگہاھت ہک ومنینمہ ہوک
"اہیں اافلظہرقآہینہاشبرت در اشبرت رپ لمتشم ےھتہ( ہ

احلص
گ۔ہہااسیہیہہوہااُدرھالہاتکبےنہآشترپوتسںرپحتف ہ
یھبہایسہروزرصنتہاہٰلہاحلصوہ ہ

وہا۔ ہ" 10ہ
یکاوراہ ِدرھدبرےکدیمانںیمالہوتدیحوکالہرشمکرپہبلغٔاتماحلص ہ

رکےت
ایس رطح ربریغص ےک رعموف رسفم ومالان دمحم ادرسی اکدنولھیؒہےنہوسرۃ ارلوم یک ادتبایئہآایت یک ریسفت ہ

شیپ
وہئ ایسابتیکرطفوتہجدالیئےہ ہکانہآایتںیماہلل اعتیل ےنرصفہاکیشیپوگیئاکذرکںیہنیکہکلب دوہ ہ

یہ :ہ
وگویئںوکایبنیکےہ۔ےتھکل ہ
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افرس
یہ۔ہیلہپہشیپہوگ یئہ ہ
"اہللہاعتٰیلہےن وسرۃہارلومیکہادتبایئہ ہآایتہںیمہدوشیپہوگایئںہرفام یئہ ہ

اوررومیکہوتنطلسںےکقلعتمیھتہینعیہرویمہیفہااحللارگہچولغمبیہہرگمدنچاسولںںیمہینعیہ ہون

مسق
اسل ےک ادنر ادنر رویمہافرویسںہرپ اغبلہآہاجںیئہےگ اس شیپہوگیئہےساملسمونںہوک اکیہ ہ

یکہڈاھرسدنبھئگہاورہہیہشیپہوگیئہوکیئہومعمیلہشیپہوگیئہہنیھتہاساکقلعتداینہیکہبسےسڑبیہ
دوہوتنطلسںےساھترھپہہیہہکشیپہوگیئہاظرہاحتلےکیھبہالخفیھتہوجیسکہےکلقعںیمہںیہنہآ

اور
وھچیٹہیھتہاور دجدیہ ہ
یتکسہیھتہاس ےیلہہک روم یکہتنطلس افرس یکہتنطلس ےک اقمےلب ںیمہ ہ
یہ
احدث یھبہیھتہاور افرس یکہتنطلستہب ڑبیہیھتہاور تہب دقمیہیھتہزہار اہ اس ل ےس ہاکیہ ہ

ااشلن
اخدنان ںیمہیلچہآہریہہیھت،ہزخاےنہومعمر ےھت اور رکشل یکہوک یئہااہتن ہن یھتہذہلا ایسیہمیظعہ ہ

ااشلن
تنطلس ےک قلعتمہہیہشیپہوگیئہرکان ہک اکیہوھچیٹہاور تسکش وخردہہتنطلسہےسہمیظعہ ہ

شیپ
تنطلس ولغمب وہ اجئ گہوک یئہومعمیلہشیپہوگیئہںیہن ہکلبہتہب ڑبیہشیپہوگیئہےہ،ہرھپ ہ

یھبہہایسیہہک وج ابلکل واحض اور اصف ےہ سج ںیمہیسکہمسق اک اامجل اور ااہبم ںیہنہاو ہر
وگیئہ ہ

وجنویمںہیکہشیپہوگیئہیکہرطحوگلہںیہن۔ہرھپہسیغلبونہرپنیسہدالخرک ےکاسہےکرقبوک

ےک
التبہدایہہکرقنعبیہرویمہاغبلہآہاجںیئہےگ۔ہرھپہبضع سنینہہہکرکہہیہواحضرکہدایہہکونہاسل ہ

اسل
رسیہشیپوگیئہقحاعتٰیلہےناملسمونںےکقلعتمرفامیئہہکدنچ ہ
ادنرادنرہااسیہوہاجئاگ۔ہدو ہ

ںیمہاملسمن وظنمرورفظموہں ےگاوراکرفوں رپاغبلہآاجںیئہےگ اسرطحاملسمونں وکحتف اورہ
ی۔" 11ہ
اشبرتدے ہد ہ
رصنتبیصنہوہےنیک ہ

ومرخ
رقآن دیجم یک اس واحض رتنی شیپ وگیئ رپ ملسم نیفنصم ےک اسھت اسھت اکی ریغ ملسم ارمیکی ققحم اور ہ
اڈیورڈگین)(Edward Gibbonانآایتیکاچسیئےسریحتموہرکہیےنھکلرپوبجمروہا:ہ ہ
"رقآندیجمیکاسشیپہوگیئےکدعبیھباستآھٹربسکتاحالتاےسیےھتہکوکیئصخشہیہ
وصترکتہنرکاتکساھتہکرویمتنطلساریانرپاغبلآہاجئگ،ہہکلبہبلغوت درانکراس وتقوت

یسکوکہیادیمیھبہنیھتہکابہیتنطلسزدنہرہاجئگ ہ" 12ہ

تہ
ےکارتعااض ہ
ہبلغٔرومیکشیپہوگیئہاو ہررشتسمنیق ہ

وپرا
رقآندیجمیکشیپوگیئہکوناسلےکادنرادنررومافرسرپہبلغاپےلاگہاوراساکنیعتم وتقےکادنرادنر ہ

ےن
وہاجانااسیےبلثمزجعمہےہہکسجںیماالتخفیکاجنگشئیہوموجدںیہنےہ،ہاسےیلہکیہیشیپوگیئیھتسج ہ

اس وتق ےکہدبرتنی افکراور اعمدننیوک یھب ریحتںیم ڈال دای اھتاوروہہرق ہآنیک اقحتین ےک رتعمفوہےئگ ےھتہاور
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ُ ٓ ٓ
ُ
آ ٓل
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تٓالرومیکشیپوگیئاوررشتسم ہ
ِ مٓغلِ َب

ےن
دحثی ےک اطمقب شیپ وگیئ ےک وپرا وہ ےن ےک دعب ئک ریغ وملسمں ےن االسم یھب وبقل رک ایل اھتہنکیل رشتسمنیق ہ

ہفیعضہاور اشذ رواایت وک اینبد انب رک اس یک،دنتسم
رقآن دیجم یک اس واحض رتنی شیپ وگیئ وک میلست رکےن یک اجبئ ریغ ہ
اقحتین وک متخ رکےن یک ذمومم وکشش یک۔ہوسرۃ ارلوم یک ادتبایئہآایت نج ںیم ہی شیپ وگیئ یک ئگ ےہ رپہرباطونی

یک
رشتسمقہروڈ ہولیہیارتعاضااھٹاتےہہکہوچںہکادتباءںیمہرقآندیجمہارعابےکریغبہاھکلایگہاھتاسےیلہہبلغٔہروم ہ

ےک
ہینعیہوہ اس ظفل ہ،شیپہوگ یئہاک قلعت ڑپےنھ اور انسےن واےل رپ ےہ ہک وہ "غلبت" ےک ارعاب وک سیکہاداہرکاتہےہ
ہ ہ:ارعابوکوہجملادارکاتےہایرعموف۔وہاتھکلےہ

"This alludes to the defeat of the Persians by Heraclius
in 625. The Muhammadans appeal to this passage as a
clear proof of the inspiration of their prophet. But it
should be borne in mind that the vowel points of the
consonants of the Arabic word for defeated in Verse I
not being originally written, and depending entirely on
the speaker or reader, would make the prophecy true in
either event, according as the verb received an active or
passive sense in pronunciation.ہThe whole passage was
probably constructed with the view of its proving true in
any event."13

یک
( اس ابت وکوت میلستہرکات ےہہہک وسر ہۃہارلوم ہMichael Bonner)ایس رطح رشتسمقہاملکیئہوبرن

ہنکیلانہآایتہںیمہہیہواحضںیہنہیکہایگہہکوہحتفبک،یہ
ادتبایئہآایتاریاوینںہیکہاشمےکالخفحتفےسقلعترںیتھکہ ہ
اورسیکہوہگ ہ؟ ہ

"The opening Verse of Q30, Surat al-R'um thus refers to
Persian successes in Syria in the 610s, although it is not
clear precisely when and where."14

ہ:)ایسابتوکآےگڑباھےتوہئاتھکلےہہکE M Wherry(رعموفہرشتسمقای۔ہامی۔ہوریی
"That this prophecy was exactly fulfilled the
commentators fail not to observe, though they do not
exactly agree in the accounts they give of its
accomplishment, the number of years between the two
actions being not precisely determined. Some place the
victory gained by the Persians in the fifth year before the
Hijra and their defeat by the Greeks in the second year
after it, When the battle of Badr was fought; Others
place the former in the third or fourth year before the
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Hijra and the latter in the end of the sixth or beginning
of the seventh year after it, When the expedition of
Hudaibiah was undertaken." 15

یئ
ینعیہرقآن دیجمہںیمہہبلغٔہروم یکہشیپہوگیئہےک ابرے رسفمنیہہیہاثتب رکےن ںیمہاناکم رےہ یہہہکہہیہشیپہوگ ہ

ےک
بک وپریہوہ یئ۔ہاس ےیلہہک ضعب رسفمنیہےک زندکیہہیہشیپہوگیئہزغو ٔہہدبرہینعیہ۲ہرجہیہوک وپریہوہ یئہاور ضعب ہ

زندکیہحلص دحہیبیہینعیہ۷ہرجہیہوک وپرہیہوہیئ۔ہایسہرطح اکیہرغمیبہاکسرلہ(ہ)Nadia Cheikhوسرۃہارلوم ںیم

ہبلغٔہروم ےک ابرے یتھکلہےہہہک ملسم رسفمنیہرپہہیہابت الزم ےہ ہک اس یکہواضتح رکیہہک انہآایتہںیمہ"یفرح"

ےسبکوخیشانمانرمادےہ؟ہ ہ

"Save the "Prophecies" aspect of these verses was one of
the commentator's essential tasks. The fulfillment of the
prophecy partially hinged on the explanation of the
 Thus, those departing from theہbelievers "rejoicing".
traditional interpretation made the fulfillment of the
prophecy one of the basic explanations for this
"rejoicing".16

رشتسمنیقےکارتعااضتاکیقیقحتودیقنتیاجزئہ ہ

ت
ہبلغٔرومیکشیپوگیئہےکابرےرشتسمنیقہےک ب ہقبصیہر ہوےیہاکاجزئہںیلہوتہاینبدیہوطرہرپہدواکنتہامہرےہاسےنم

یہ۔
آےت ہ

۱۔ ہرقآندیجمںیمہبلغٔرومیکوجشیپہوگیئہیکئگےہاسےکارعابںیماالتخفےہ۔ہ

۲۔ہ ہواحضںیہنےہہکہیشیپوگیئزغو ٔہدبرےکومعقرپوپریوہیئایحلصدحہیبیےکومعقرپ۔ہ ہ

یک
ذلی ںیم رشتسمنیق ےک ذموکرہ ابال ارتعااضت اک اجزئہ ایل اجئ اگ اورہداللئہیک روینش ںیم ان ارتعااضت ہ

تقیقحواحضیکاجئگ۔ہ ہ

ف
ارعابںیماالتخ ہ

شیپ
ہبلغ روم یکہشیپہوگیئہےک ابرے روڈ ہولیہاور درگی رشتسمنیق اکہہیہانہک ہک ارعاب ےک االتخف یکہوہج ےسہہیہ ہ

ملسم
ںیہنہےہ،ہاس ےیلہہک رشتسمنیقہےک ارتعاض ااھٹےن ےس لبق دنتسم ہ
ےہ،ہابلکل درتس ہ
وگیئہوکشمک وہ ئگہ ہ

شیپ
یہ۔ہاب ہذلیہںیمہاسابرےہدنتسمہملسمہرسفمنیےنہوجہومفقہ ہ
رسفمنیہاورنیفنصمہاسےتکن اکوجابدے ےکچ ہ
یہ:
یصفتےسشیپرکےت ہ
یکےہاسوک ہ
ہ
ٓ ٓ

ُ

ُ

ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ

ُ

َ َ

ۡ

َ

ۡ
الـمٓ﴿﴾۱غ ِل َب ِ ۡ ُ
ۡ
ض َٓوٓہ ۡمٓ ِم ۢۡنٓب َ ۡع ِدٓغل ِبہِ ۡم َٓس َیغ ِل ُب ۡونٓ﴿ ۙٓ﴾۳
تٓالرومٓ﴿ ۙٓ﴾۲فِیٓادنیٓالار ِ
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ٓ ٓ ُ
ُ
آ ٓل
یاطمعل
نیقےکارتعااضتاکدیقنت ہ
تٓالرومیکشیپوگیئاوررشتسم ہ
مٓغلِ َب ِ

یہ۔ہ ہ
یتئایبنیکئگ ہ
ملسمرسفمنیےکاطمقبانآایتںیمدورقا ہ
توہشمرہ/وتمارتہ ہ
۱۔ ہرقاءا ہ

تہ
 ۲ہ۔ ہرقاءاتاشذہرقاءا ہ

وتمارتہرقاءاتایسیرقاتوکےتہکیہسجوکرواتیرکےنوایلاکیتہبڑبیامجتعوہ،سجاکوھجٹرپاافتق

رکانیل اعدًاتہاحملوہ،ہاورہیدعتادرشوعےسہآرخکتامتماقبطتںیماپیئاجئ۔ہزینرہوہ رقاءاتیھبوتمارتہرقاءات

وہ گ وج تغلرعب یک یسکہ وہجےک اطمقب وہ اور اصمفح امثعہینںیم ےس یسک ےک رمس ےک وماقف وہ،ہوخاہ وہ وماتقف

اعم
دقتریاً یہ وہ اور ذبرہعی وتارت وقنمل وہ ای وہ اس دقر وہشمر و ضیفتسم وہ ہک نیققحم اہمئ رقاءات ےک زندکی وبقل ہ

ایسی
اکدرہجاحلصرکےل۔زیناسےکاسھتئکاےسیاخریجرقانئیھبلماجںیئوجاسیکتیعطقرپواحضدلیلوہں۔ ہ

امتمہرقاءاتوتمارتاوریعطقےکمکحںیمےہ۔18اسےکاقمےلبںیمرقاءاتاشذہےسرمادایسیرقاءاتوجرقاءات

رشعہ وتمارتہ ےک العوہ اور اہمئ رقاءےک وضاطب اوصہیل ےک الخف وہ۔ہاوب رمعو امثعن انب ؒ
ی
الصحہرقاءات اشذہیک رعت ہ

یہ:ہ ہ
اناافلظںیمرکےت ہ

اہمئ
"رقاءت اشذہ وہ ےہ وج تیثیحب رقآن وقنمل وہ،ہنکیل ہن وت وہ وتارت ےس اثتب وہہاور ہن یہ ہ
وہ۔ ہ" 19ہ
رقاءاتےکزندکیاےسوبقلاعماکاقمم ہ

ےہ ہ۔
وہشمرہرقاءہت ںیم( ُغلِ َبت)ہغیصبہوہجمل اورہ( َس َی ْغلِ ُب ْون)ہہغیصبہرعموف ےہ،ہاورہیہیہوہمجر یکہرقاءہتہ ہ
َ

َ

َ
َ ْ
ےہ۔ہامتم دنتسم ملسم رسفمنی اس ابت
یغل ُب ْون)ہہغیصبہوہجمل وارد وہا ہ
رقاءہت اشذہ ںیم(غل َبت)ہغیصبہرعموفہاور(س

رپ قفتم یہہہکہ( ُغلِ َبت)نیغ ےک ہمض ےک اسھت ےہہاور( َس َی ْغلِ ُب ْون) ایءہےکہحتف ےکہاسھت ےہہاور اس اکبلطم روم اک
ربطیؒہ(م310ھ)اسابرےےتھکلیہہک:ہ ہ
افرسرپرقنعبیہبلغرمادےہاسیجہکالعہمانبرجری ہ
20
الر ُ
وم) بضم الغین ،إلجماع الـحجة من ّ
"ال يجوز غیره (الـم ُغ ِل َب ِت ُّ
القراء علـيه"
ےہ۔ ہ"
"( ُغلِ َبت)ےکنیغرپہمضےکابرےرقاءںیماامجعاپایاجات ہ

ھ)ےنایسابتیکواضتحاناافلظںیمیکےہ:ہ ہ
یبط( ہم 671ہ
العہمرق ؒ
ُ
ّ
"(غ ِل ْبت) بضم الغین ،وكان في هذا اإلخبار دليل على نبوة محمد ﷺ ،ألن الروم
ً
غلبتها فارس ،فأخبر هللا عز وجل نبيه محمدا ﷺ أن الروم ستغلب فارس في
بضع سنین ،وأن اْلؤمنین يفرحون بذلك ،ألن الروم أهل كتاب۔ " 21ہ

ہبلغرومیکشیپوگیئاکواحضوبثتےہہک
ان ہآایتںیم ٔ
ہمضےکاسھتےہاور ہ
"غلبت"نیغےک ہ
ہ
ہ"

ےگ ہ۔ ہ" ہ
ےگاوراسرپومنمتہبوخشوہں ہ
ںیئ ہ
اغبلہآاج ہ
ہوناسلےکادنرادنررویمافرویسںرپ ہ
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دعب ازاںہ َس َی ْغلِ ُب ْون ٓیک رقاءاتہرپ ثحب رکےت وہئہالعہم رقیبط رفامےت یہ ہک اس ےک ایء رپ ہحتف ےک اسھت
ڑپےنھےکابرےولوگںاکاامجعےہاوراسےسرمادیہیےہہکرویمرقنعبیافرویسںرپاغبلآاجںیئےگ۔ہ
(سيغلبون) أنه بفتح الياء ،يراد به الروم".
"وأجمع الناس على
ِ
ََ
ینعی(غل َبت)ہغیصبہرعموفہای نیغ ہحتف ےک
اس ےک اسھت اسھتہضعب رسفمنی ےن اینپ افت ریس ںیم رقاءات اشذہ ہ
َْ
اسھتہاور{ َسیغل ُب ْون} ہغیصبہوہجملہای ایء ہمض ےک اسھتہڑپاھہاجئ وتہاس رپ یھب ثحب یک اور اہک ےہہہکہاس رطح اس
22

یم اکی دہعفوتہاغبلہآہےئگہیہہرگم اس ےک اغبلہ ہآےن ےک دعب رویمہرقنعبیہاملسمونں ےک
آتی اک بلطم ہی وہ اگہرو ہ

ئ
اہوھتں ولغمب وہ اجںیئہےگ۔ہالعہمہاضیبویہ(مہ۶۸۵ھ ہ)ےن وسر ہۃہارلوم یکہادتبایئہآایتہیکہریسفتہرکےت وہ ہ

یہ:ہ
رقاءاتاشذہرپیھبہثحبیکےہ،اسنمضںیمو ہرمقرطاز ہ
"وقری غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم ومعناه ان الروم غلبوا على ريف الشام
واْلسلمون سيغلبونهم۔ "

23

ےتلج
انہآایتہںیم رقاءاتہاشذہ ےک ابرے اامم ایبہالسعؤود دمحم نب دمحم اامعلدیہ(م۹۰۱ھ) ےن یھبہایسہےس ےتلم ہ

یہ:ہ ہ
اافلظےھکل ہ
"قري غلبت على البناء للفاعل وسيغلبون على البنا ء للمفعول واْلعني ان الروم
غلبت على ريف الشام وسيغلبهم اْلسلمون۔ "

24

رقاءات اشذہیک اتیمہ وگ ہک رقاءات وتمارت یسیج ںیہن ےہ نکیل رھپ یھب اسیک اتیمہ ےس ااکنر ںیہن یک اجاتکس ہ۔

یہی وہجےہ ہکاشہ ویل اہللؒ ےنوسرۃارلومیک ادتبایئہآایتںیم وموجدہوتمارت اور اشذرقاءات رپیلیصفت ثحبیکےہ اور

انرقاءاتیکقیبطتویںایبنیکےہ:ہ

"وسہاجانناچےیہہہکاندوونںرقاوتںہےکینعمہارگہچفلتخمیہہنکیلہاندوونںینعمہںیمہانتضقہ
یئ
ںیہن،ہاس ےیلہہک رہ رقاءہت ںیمہاکیہیئنہزیچہیکہربخ دیہئگہےہ اور ًالقعہاس ںیمہوک ہ
اور اضتد ہ

ت
رفقیہاکیہزامہنںیمولغمبوہاوردورسےزامہنںیمہاغبلوہوہشمرہرقاء ہ
رحجںیہنہہکاکیہ ہ

ںیمہوتہہیہربخ دیہئگہےہ ہک رویمہینعیہالہ اتکب ارگہچ اریاوینںہےک اسھت ولغمب وہ ےئگ یہہرگم

دن
رقنعبیہدنچاسلںیمہرویمہ(الہاتکب)اریاوینںہرپاغبلہآںیئہےگاسربخاکوہظرہدبرےک ہ
ُ
َ ْ
وہاہینعیہبج ہک(غ ِل َبت)ہغیصبہوہجمل اورہ
ی
رس ہ
(س َیغ ِل ُب ْون)ہغیصبہرعموفہڑپاھ اجوے،ہاورہدو ہ
ََ
َ َْ
رقاتںیم(غل َبت)ہغیصبہرعموفہاور
ہی
(سیغل ُب ْون)ہہغیصبہوہجملڑپاھاجوےوتہآتیہاکبلطمہ ہ

ےہ
وہاگہکرویماغبلہآئرگماساغبلآےنےکدعباملسمونںاکرومرپحتفہایبہوہےناکہذرک ہ
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ٓ ٓ ُ
ُ
آ ٓل
یاطمعل
نیقےکارتعااضتاکدیقنت ہ
تٓالرومیکشیپوگیئاوررشتسم ہ
مٓغلِ َب ِ

ےہ
رسیہاشبرت ہ
ہکاملسمنرقنعبیہتنطلسروموکحتفرکںیلہےگاوراسرپہبلغاپ ہویہےگہیدو ہ

اور
سج اک ایسہرقاءہت ںیمہذرک ےہ اورہہیہاشبرتہ ہآرضحنتہﷺہےک زامہن اعسدت ںیمہواعق ہ
اظرہ ںیہنہوہیئہہکلب نیخیشہ(دصقیہاربکؓ ا ہور افروق امظعؓ)ےک زام ہہنٔ اعسدتہںیمہواعق اور اظ رہہ

افروقامظعؓےکاہھترپوپراوہاوہشمررقاءہتںیمسج
وہیئاوراہللاعتٰیلاکہیودعہہفیلخدومہینعی ِ

شیپہوگیئہاک ذرک اھت وہہ ہآرضحنتہﷺہےک زامہن اعسدت ںیمہوپریہوہیئہاور رقاءہت اشذہ ںیم
یئ۔"
سجشیپوگیئاکذرکےہوہافروقامظعؓےکزامہنءالختفںیموپ ہریوہ ہ

25

یہ:ہ
زمدیےتھکل ہ

ینعی
"رہب احلہآتیہںیمہدو رقاءہںیتہیہہاور رہ رقاءہت ںیمہیئنہاشبرت اک ذرک ےہ،ہیلہپہاشبرتہ ہ

رسیہاشبرتہینعیہروویمںہاک
روویمںہاک الہ افرس رپ ہبلغہہیہاشبرت دبر ےک دن وپریہوہیئہاور دو ہ
ہک
افروق امظعؓ ےک زامہن الختف ںیمہوپریہوہیئہ ہ
املسمونں ےک اہوھتں ولغمب وہانہہیہاشبرت ِ

اظرہ
املسمن روویمںہاور افرویسںہرپ یبہوتق اغبلہآئ اور اہلل یکہرہ ربخ اےنپ اےنپ وتق رپ ہ
وہیئ۔ہرغضہہیہہک دنچ روز دعب دوونں شیپہوگایئںہوپریہوہںیئہاور رہ شیپہوگیئہآپﷺہیک

وبنتیکہدلیلہیھتہہک املسمن ےب رسو اسامن ےھت،ہرگم رصیقہوہرسک ٰیہیسیجہوتنطلسںیکہاٹنیہےس
ی۔ ہ" 26ہ
اٹنیاجبد ہ

اسہامتم ثحب اک املصحہہیہےہ ہک وگہدوونں رقاءہوتں ںیمہاالتخف اور افتوتہےہ نکیلہانتضق اور اضتد ںیہن،ہاسہ

ےیلہکرہرقاءہتںیمہاکییئناشبرتاکذرکےہ،وجاےنپاےنپوتقںیمہاظرہاوروپریوہیئ۔ہ ہ

شیپ وگ ہیئبکوپریوہیئ؟ہ ہ
ہبلغٔرومیک ہ

ہبلغٔ روم یک شیپ وگیئ بک وپری وہیئ اس ابرے رشتسمنیق ےصمخم اک اکشر یہ ہکہآای وہ زغو ٔہ دبر اک ومعق اھت ای حلص

دحہیبی ہاک۔ہاجعمرتذمیںیمہذموکررضحتاوبیعسادخلریےسرمویدرجذلیدحثیےک اطمقبہیشیپوگیئزغو ٔہ دبر
ےکومعقرپوپریوہیئ:ہ ہ
َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ُّ ُ َ َ َ
س َف َأ ْع َج َب َذلكَ
َ
َ
َ
"ع ْن أ ِبي َس ِعيد ،قال ْلا كان يوم بدر ظهر ِت الروم على ف ِار
ِ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ
الر ُ َ َ ْ
َّللا) َق َ
ْاْلُ ْؤ ِم ِن َین َف َن َ َزل ْت( :المَ .غ َل َب ِت ُّ
ال
وم) ِإلى قوِل ِه( :يف َرح اْلؤ ِمنون ِبنص ِر ِ
َ َ
َ 27
َف َفر َح ْاْلُ ْؤ ِم ُنو َن ب ُظ ُه ِ ُّ
وم َعلى ف ِارس۔ "
ور الر ِ
ِ
ِ

"رضحتہاوب یعس دخریؓہہےس رواتی ےہ ہک دبر ےک دن روویمں ےن افرویسں رپ حتف احلص یکہ
َ
ُْ
سج رپ الہ اامین تہب وخش وہئہاور انہآایت ںیمہ ْيف َر ُح اْل ْؤ ِم ُنونہےس رماد روویمں اک
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اولافق ِ
(ولعماالسہیماکیملعویقیقحتہلجم)وجن،۲۰۲۲دلج،۵امشرہ۱

افرویسںرپافحتوہانےہ۔ ہ" ہ

رپ
ایس رطح ملسم رسفمنی یک اکی ریثک دعتاد ےن"یفرح"ہےسہہی یہ رماد ایل ےہ ہک سج دن زغو ٔہ دبرہےک ومہعق ہ

املسمونںوکاہللاعتٰیلےنافکرےکاقمےلبںیماکایمیبےسونازاایسدنروویمںےنافرویسںرپہبلغاپای۔اسابرےہںیم
یہ:ہ ہ
العہمربطیؒ ےتھکل ہ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
ُ
ََْ َ َ ُ
ْ
َّللا) يقول :ويوم يغ ِلب الروم فـارس يفرح
"(ويوم ِئذ يف َرح ال ُـمؤ ِمنون ِبنص ِر ِ
الـمؤمنون بـاهلل ورسوله بنصر هللا إياهم علـى الـمشركینُ ،ون ْ
صرة الروم علـى
ص ُر } ّ ُ
فـارس { َي ْن ُ
َّللا تعالـى ذكره { َم ْن َي ُ
شاء } من خـلقه ،علـى من يشاء ،وهو
ُ
28
نصرة الـمؤمنـین علـى الـمشركین ببدر۔ "

رک
یبط30ہاور درگی رعموف رسفمنی ےن اجعم رتذمی یک ایس رواتی وک اینبد انب ہ
ی،29ہالعہمہرق ہ
ایس رطح العہم زرشخم ہ

حلص
زغوہ دبر واےل دن یہ ہبلغٔ روم یک شیپ وگیئ یک لیمکت اک ومفق ایتخر یک ےہ۔ہقدص وبنی رضحت دہیح نب یبلکؓ ہ

ذنر
دحہیبی ےک ومعق رپ االسم اک دوعت انہم ےل رک رصیق ےک اپس اشم ےچنہپ بج رصیق ر ہوویمں یک حتف یک وخیش ںیم اینپ ہ

وپرا
وپریرکےنےکےیلدیپلتیبادقملسںیمہآایوہااھتہوتضعبولوگںےنیقسیکہکاشدیہبلغٔرومیکشیپوگیئےک ہ

یہ :ہ
وہےناکیہیزامہنےہ۔دیسامیلسندنویؒےناساغمےطلاکردرتہبنیادنازںیمیکےہ۔ےتھکل ہ

ےس۹ہربسےلہپتثعباک ہاپ
ھیہاسلشیپہ ہآ ہای ہ۔اس ہ
ہ"زغو ٔہدبررجہتہےکےلہپاسلاورتثعبےکوچد ہ

تثعبایہ ۱ہھ
زامہن۵ہتثعباوراسےکوپرےوہےناکزام ہہن۱۴ہ ہ
یئاک ہ
وچناںاسلوہ ہاگ ہ۔اسانبءرپشیپہوگ ہ

یک
دحہیبیہاکہاسلہینعیہ۶ھ ہایبنہ ہ
ےہ۔ہضعبولوگںےناسشیپہوگیئہےکوپرےوہےناکزامہنحلص ہ
ہ

یبج
وبن ہ
ریغہںیمہےہہکقدص ہ
یو ہ
یحصاخب ہر ہ
دیولوگںاکاسےسدھاکوہاہک ہ
اش ہ
ںیہن۔ ہ
یحص ہ
ہی ہ
ےہ ،ہ
ہ

ےیلاشم ہآ ہایوہہا
کشتےک ہ
ےکااہظر ہ
ایگوتوہاسوتقحتف ہ
رصیقےکاپسچنہپ ہ
االسماکدوعتانہمےلرک ہ

ےیلولوگںےنہیہاھجمس
ےھت۔اس ہ
ںیمرواہنوہئ ہ
ےن ہ
دحہیبیہےکزام ہ
اھتاورولعممےہہکقدصحلص ہ

حتف
ےہ۔ہرگمہہیہاغمہطلابلکلہاظرہےہہکہہیہحتفہکمیکہات ہرخیہںیہنہہکلب ہ
ہکوصحلحتفیکہیھبہیہیہات ہرخیہ ہ
یک
ےہ،ہرویمہات ہرخیہیکہاطمتقبےسہہیہابت اثتبوہیتہےہ ہکہ۶۰۹ءںیمہ ہآپ ہ
ےکنشجیکہات ہرخیہ ہ

یئ،ہ۶۱۳ءےساالعنگنجوہہا،ہ۶۱۴ءےس
یئ،ہ۶۱۰ءےسروموافرسیکہیھچہاھچڑرشوعوہ ہ
تثعبوہ ہ

ویمںہےن
ئگ،ہ۶۲۲ءےسرھپرو ہ
ویمںہیکہتسکشاکہ ہآاغزوہہا،ہ۶۱۶ءںیمہرویمہتسکشلیمکتہوکچنہپ ہ
رو ہ

اس
ئگ۔ہ ہ
ںیم انہیکہحتف لیمکتہوکہچنہپ ہ
ایمیبہاکہ ہآاغزوہااورہ۶۲۵ء ہ
یک،ہ۶۲۳ءےسانیکہاک ہ
ہلمحرشوع ہ

رتیتہےس ہدیھکیہوتہاظرہ وہہاگ ہک اس شیپہوگیئہیکہوخیبہہیہےہ ہکہ ہآاغز تسکش ےسہ ہآاغز حتف کت

یہاورارگااجنمتسکشہ ہآاغزحتفکتوج ہڑےیہوتیھبہویہہونربسوہ
وج ہڑےیہوتیھبہویہہونربسوہےئگ ہ
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ٓ ٓ ُ
ُ
آ ٓل
یاطمعل
نیقےکارتعااضتاکدیقنت ہ
تٓالرومیکشیپوگیئاوررشتسم ہ
مٓغلِ َب ِ

ےگ ہ۔ ہ" 31ہ
یہربسوہں ہ
یھبہ ۹ہ
ےیوت ہ
ےس ہآاغزحتفکتوج ہڑ ہ
یہاورارگااجنمتسکش ہ
ےئگ ہ

ثحب ہ
احلص ہ

رقآندیجماکیمیظعزجعمہےہاوراملعءےکزندکیااجعزرقآنےکدعتمدووجہیہنجںیمےساکیاسںیمذموکر

یہ۔ہبلغٔرومیکشیپوگیئرقآندیجمںیمذموکرواحضرتنیشیپوگویئںںیمےسےہسجاکوتقنّیعمےک
شیپوگایئں ہ
ادنرہوپراہوہاناکی ےب لثم زجعمہ ےہ۔ہایسہشیپ وگیئیکوہجےس اخمنیفل اوراعمدننی رقآندیجمیک اقحتین ےکرتعمف
وہےئگاورئکریغوملسمںےناالسمیھبوبقلرکایل۔ہ ہ

وحاےل
ہ
رقآین شیپ وگویئں وک ااجعز رقآن اک اکی لہپ امشر رکےن اور ان یک اتیمہہو اقحتین وک میلست رکےن ےک

اور
یہ۔ہضعباسوکمیلسترکےتیہنکیلاکیڑبارگوہاسرپتخسرتعمض ہ
رشتسمنیقںیمفلتخمراحجانتاپئاجےت ہ

اور
رشتسمنیقاکومعیمارتعاضہیےہہکرقآندیجمںیمحتف ہ
یہ۔ہان ہ
اساکرکنمےہسجںیمروڈولی،ہوبرن،ہورییہاشلم ہ

وخیشانمےنیکیمتحاترخیاکنیعتںیہنیکایگذٰہلاہیشیپوگیئمہبمےہاوررقآنرکمیاکااجعزںیہنالہکیئاجیتکس۔ہ

امہ
ملسم املعء اور نیققحم اس وحاےل ےس واحض ؤمفق رےتھک یہ ہک رقآن دیجم ںیم ہبلغ روم یک شیپ وگیئ اہنتی ہ

اور رقآندیجمےک زجعماتںیمامشروہیت ےہ اورارگہآتیےک اافلظ اکرظنباغرئ اجزئہ ایل اجئوت امتمابںیتواحض وہہاجیت

یہاوررہمسقاکااہبمدوروہہاجاتےہ۔اہتبلہیاہکاجہاتکسےہہکہبلغرومیکشیپوگیئرقآندیجمےکوصخمصادنازایبنوہ

اختبطیکاکیواحضریظنےہ۔ہ

ےس
اس شیپ وگیئ ےک وحاےل ےسہارگہچہواحض اتروخیں اکنیعت ںیہن اپای اجات نکیلہفلتخم رواایت دحثی و اترخی ہ

ولعمموہہاجاتےہہکرتاحیجًہیشیپوگیئزغوہدبرےکومعقرپوپریوہیئاوراسشیپوگیئیکڑبیوخیبہیےہہکہیرقآن

وگیئ
ئگ۔ہاسشیپ ہ
دیجمںیمہذموکراافلظاورانیکوبنیرشتحی"وناسل"ےکنیعاطمقبوناسلےکرعےصںیموپریوہ ہ
ےہ۔ہ
یکیہیوخیباسےکرقآندیجماکااجعزوہےناکواحضوبثت ہ

ہ

تہ
وحایشووحاہلاج ہ

داراالسلم
ہ
ی،ہدمحم نب اامسلیعہ(م256ھ)،ہااجلعم احیحصل،ہاتکب االاصتعم اباتکلب واۃنسل،ہابب وقل ایبنل ﷺ تثعب وجباعم املکل،ہ
1۔ہااخبلر ہ
ش
للیشررواوتلزعی،عبطاوٰیل1417ھ1997/مہ،رایض،دحثی،7274:ص ،1525-1524ہ
ی،دمحمنبیعسنبامحدال ہ
2۔وبریص ہ
ی،رشۃکۃبتکمومطب اعۃیفطصمٰاابلیبایبلحلواوالدہ،رصم1955،ء،ص 196ہ
صن ہہ ماایج،دویاناوبلریص ہ

ت،سن 109/4،ہ
3۔زریشک،دبرادلنی،دمحمنبدبعاہّٰلل(م794ھ)،اربلاھنیفولعمارقلآن،دارارکفل،ریبو ہ

ی،ازیملانانرشانہ،الوہ ہر،سن،ص 73ہ۔ 72ہ
4۔اشہویلاہلل،اوفلزاریبکلیفاوصلایسفتل،رتممج:ردیشادمحااصنر ہ

ی،ریسۃایبنلﷺ،لنشینکبافؤڈننشی،االسمآابد1972،ء 570/3،ہ
5۔دیسامیلسندنو ہ
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اولافق ِ
(ولعماالسہیماکیملعویقیقحتہلجم)وجن،۲۰۲۲دلج،۵امشرہ۱
ت،
دمحمنبزیدینبریثکاوبرفعج(م310ھ)،ہاجعماایبلنیفاتولیہارقلآن،ہققحم:ہادمحدمحمہاشرک،ہومٔسسۃاارلاسۃل،ریبو ہ
ی،ہانبرجری،ہ ہ
6۔ہربط ہ
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