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Abstract 
This is the collective belief of the Ahli-Sunnahwa-Al-juma'athat all prophets 

(PBUH) are innocent and free from infidelity. Imam Abu Haneefa Says, All Prophets 

are free from minor as well as major sins, however some Slipping have happened 

from them. 
In spite of this there are misguided sects who refute the innocence of 

prophets and substantiate the commitment of certain sins from the prophet with 

certain proofs. These critics (Cynics) have derived certain points from the holy 

Quran to support their skend regarding the commitment of certain sins (Slipping) 

from the Prophet Adam (AS). They have raised some objections regarding Adam 

(AS) personality. 

In the Article under reference the same objections have been critically 

reviewed followed by the attempts to pass the same rejoinders through extreme 

phases of criticism and analysis. 
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اہم ٍُذ ٔ انغًبػذ کب اعًبػی ػمیلِ ہے کہ اَجیبء ػهیہى انَالو کفو ّٔوک أه 

ايبو اثٕ ؽُیفہ ؒ  گُبِ کجیوِ ٕٔغیوِ ٍے يؾفٕظ ٔيبيٌٕ ہیں۔
1

األنبياء َعَلْيِهم ":فويبرے ہیں 
2"الصَََّلة َوالسَََّلم كلهم منزىون َعن الصََّغائِر والكبائر َواْلكْفر والقبائح َوقد َكاَنت ِمن ُْهم زالت وخطااي

 

ِِ کجیوِ ٔ ٕغیوِ  أه کفو ّٔوک ٍے رًبو " اَجیبء ػهیہى انَالو ہو لَى کے گُب

 "نغيُ ٔ فطبٔ کب ہَٕب يًکٍ ہے۔ اٌ ٍےہبںپبک ہیں أه

نیکٍ ثؼ٘ يکبرت فکواَجیبؑء کے ػًٖذ کب اَکبه کورے ہیں أه يقزهف كالئم ٍے اٌ 

ٍے گُبِ کب اهرکبة صبثذ کورے ہیں۔ اَہیں لبئهیٍ َے لوآٌ کویى کی ثؼ٘ آیبد  أه ایک 

ؽلیش يجبهک ٍے ٍیلَب آكؑو کے يورکِت کجیوِ ہَٕے  پو اٍزلالل کیب ہے۔أه اٌ کی ماد 

 پو کئی اػزواٙبد کئے ہیں۔

ىیِو َظو آهٹیکم يیں اَہیں اػزواٙبد کب رؾمیمی عبئيِ أه ثؼل اىاں اٌ کٕ 

 رؾمیمی أه اٍزمٖبئی يواؽم ٍے گياهَے کی کِّٕ کی گئی ہے۔

 

____________________________________________________ 
 چیئويیٍ،ّؼجہ ػهٕو اٍاليیہ ٔػوثی، ػجلانٕنی فبٌ یَٕیٕهٍٹی، يوكاٌ/ایٍَٕی ایٹ پؤفیَو*

  ایچ ڈی ٍکبنو، ّؼجہ ػهٕو اٍاليیہ، ػجلانٕنی فبٌ یَٕیٕهٍٹی، يوكاٌپی**

 :پہال اعتراض

ب ۚ فَزَؼَبنَٗ "ٍٕهح األػواف کہ آیذ ًَ ُْ ب آرَب ًَ َُّوَكبَء فِی بِنًؾب َعؼاََل نَُّ  َٕ ب  ًَ ُْ ب آرَب ًَّ فَهَ

ٌَ ُِ انمّٰل  ِوُكٕ ْْش ب یُ ًَّ "َػ
3

 

يیں عٕ ِٔ اٌ کٕ  (ثچے)كیزب ہے رٕ اً  (ثچہ)عت ِٔ اٌ کٕ ٕؾیؼ ٔ ٍبنى "

اً ٍے  (فلا کب هرجہ)كیزب ہے اً کب ّویک يموه کورے ہیں۔ عٕ ِٔ ّوک کورے ہیں 
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ملا محلت حواء طاف هبا : رفَیو يیں يفَویٍ ٍٍُ روينی کی ایک ؽلیضالرے  ہیںکی"۔ثهُل ہے
إبليس وكان ال يعيش هلا ولد، فقال مسيو عبد احلارث، فسمتو عبد احلارث، فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان 

4وأمره
 ۔

عت ؽٕاؑء ؽبيهہ ہٕئی أه اً کے ثچے ىَلِ َہ هہزے،رٕ اثهیٌ اً کے پبً "

آیب أهؽٕاء ؑ ٍے کہب کہ اً کب َبو ػجل انؾبهس هکٕٓ۔ؽٕاؑء َے اً کب َبو ػجل انؾبهس 

۔چَٕکہ "هکٓب،رٕ ِٔ ثچہ ىَلِ هہب،أه یہ ّیطبٌ کے يْٕهے أه ٍٍٕٔے ٍے ہٕا

ؽبهس ّیطبٌ کب َب و رٓب،اً نئےاً ؽلیش يیں ٍیلَب آكؑو ٍے ّوک کب ٔلٕع صبثذ ہٕرب 

 ہے ،عٕ آپ کی ػًٖذ کی َفی کورب ہے۔

 :مستدل حدیث کی اسنادی حیثیت
کی ٍُل ٍے عمر بن إبراىيم، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرةیہ هٔایذ کزت ؽلیش يیں  

َمم کیب گیب ہے۔ اً ٍُل يیں  کٕئی هأی ٙؼیف َہیں ۔نیکٍ یہ هٔایذ  لزبكِ 
5

ٍے ػًو 

ثٍ اثواہیى 
6

َے نی ہے  أه ائًہ عوػ ٔ رؼلیم َے ػًو ثٍ اثواہیى کے يزؼهك فويبیب ہے 

کہ اگوچہ  ِٔ صمہ ہے، يگو ِٔ لزبكِ ٍے يُکو اؽبكیش هٔایذ کورےہیں ايبو اؽًل ثٍ 

ؽُجم
7

8"يروي عن قتادةأحاديث مناكريوخيالف": اٌ کے يزؼهك فويبرے ہیں
 

ِٔ لزبكِ ٍے يُکو اؽبكیش هٔایذ کورب ہے ؽبالَکہ اً کی هٔایبد لزبكِ  کی "

یہی ٔعہ ہے کہ اثٍ ػلی  انغوعبَی "هٔایبد کے يقبنف ہٕرے ہیں 
9

َے انکبيم فی 

10يروي، عن قتادة أشياء ال يوافق عليها:انٚؼفبء  يیں اٌ کب مکو کورے ہٕئے نکٓب ہے
 

ِٔ لزبكِ ٍے   ایَی چیيیں هٔایذ کورب ہے کہ ِٔ اً کے ٍبرٓ اٌ يیں يزفك َہیں "

أه   اثٍ  اثی ؽبرى ؒ "ہٕرب
11

 صاحب قتادة فقال يكتب عمر بن ابراىيمسألت اىب عن ":فويبرے ہیں 
"حديثو وال حيتج بو

12
 

کے يزؼهك  (عٕ لزبكِ کے ّبگوك)يیں َے اپُے ثبپ ٍےػًو ثٍ اثواہیى "

ػًو ثٍ اثواہیى کی ؽلیش نکٓی عبری ہے يگو اً ٍے اٍزلالل : پٕچٓب،رٕ اَہٕں َے کہب 

13 لو مناكري:فويبرے ہیں اٌ کے يزؼهك ايبو ٔاؽًؒل  (َہیں کیب عبرب
ِٔ يُکو اؽبكیش هٔایذ "

 اثٍ ؽجبٌ "کورب ہے
14

كان ممن ينفرد عن قتادة مبا ال يشبو حديثو فَل ":َے اٌ کے يزؼهك نکٓب ہے 
"يعجبين االحتجاج بو إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فإن اعترب بو معترب مل أر بذلك أبسا

15
 

ػًو ثٍ اثواہیى لزبكِ ٍے ایَی اؽبكیش هٔایذ کورب ہے کہ اً کے يْبثہ "

 ےيیں اً ًعت ِٔ  هٔایذ کوَےيیں يُفوك  ہٕرب ہے ،رٕ کٕئی ؽلیش َہیں ہٕری أه  

يٕافك ہٕ ،رٕ يغٓے اً کے صمبد اً يیں رت عت کہاٍزلالل کوَب پَُل  َہیں کورب۔ يگو

أه كٍٔوی عگہ فويبرے "۔يیں کٕئی  لجبؽذ َظو َہیں آریے اٍزلالل کوَےاً  ً

16"خيطىء وخيالف":ہیں
 

 "ِٔ  هٔایذ کوَے يیں فطبٔ کورب ہے أهصمبد کی  يقبنفذ کورب ہے"

 پٓو ؽٍَ
17

 َے یہ هٔایذ  ًٍوِ  ثٍ  عُلة 
18

ٍے نی ہے اگوچہ ؽٍَ کٕ ائًہ 

عوػ ٔ رؼلیم َے صمہ کہب ہے يگو اٌ کے يزؼهك یہ ثٓی کہب ہے کہ ِٔ کضود ٍے رلنیٌ 
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کورے رٓےػاليہ مہجی 
19

كان احلسن كثري التدليس، فإذا قال يف ":َے اٌ کے يزؼهك فويبیب ہے 
 20"حديث عن فَلن ضعف حلاجة

ؽٍَ کضود ٍے رلنیٌ کورےہیں ، عت ِٔ کَی ؽلیش يیں ػٍ فالٌ کہزے ہیں ،رٕ ِٔ "

 "لبثم اٍزلالل َہیں هہزب۔

انجبَیَبٕو انلیٍ 
21

فإن احلسن يف مساعو من مسرة خَلف مشهور، مث ىو ":اٌ کے يزؼهك فويبرے ہیں 
22"۔مدلس ومل يصرح بسماعو من مسرة

 

ؽٍَ کی ًٍوِ ثٍ عُلة ٍے ًٍبع يیں يْہٕه افزالف ہے أه ِٔ يلنٌ ہے "

اٍی ٛوػ اَہٕں َے ؽٍَ کے يزؼهك یہ ثٓی "أه ًٍوِ ٍے ًٍبع پو رٖویؼ َہیں کیب

23"وىو مع جَللتو، مدلس ال حيتج مبا عنعنو من احلديث":فويبیب ہے
 

ِ  لبثِم اٍزلالل ػٍأهاٌ کب ػٍِٔ اپُے ثڑے ّبٌ کےثبٔعٕك رلنیٌ کورے ہیں "

 ۔"َہیں

 :مستدل حدیث ائمہ کی نظر میں
 ايبو روينی ؒ   

24
ىذا حديث حسن ":اً هٔایذ کٕ َمم کوَے کے ثؼل نکٓزےہیں 

"غريب، ال نعرفو إال من حديث عمر بن إبراىيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ومل يرفعو
25

 

یہ ؽلیش ؽٍَ غویت ہے أه لزبكِ ٍے ػًو ثٍ اثواہیى کے ػالِٔ ہى َے کَی "

ٍے هٔایذ َہیں ٍُی۔ثؼ٘ َے اً کٕ ػجل انًٖل ٍے هٔایذ کیب ہےنیکٍ يوفٕػبً 

ال نعلم ىذا احلديث رواه أحد ":يَُل انجياهيیں اً ؽلیش پو یہ ؽکى نگبیب گیب ہے "هٔایذ َہیں
26"إال مسرة وال نعلم رواىعن قتادة إال عمر بن إبراىيم

 

ہى َہیں عبَزے کہ یہ ؽلیش ًٍوِ کے ػالِٔ کَی َے هٔایذ کیب ہے أه اٍی "

انًَزلهک يیں "ٛوؽمزبكِ ٍے ػًو ثٍ اثواہیى کے ػالِٔ کَی َے هٔایذ َہیں کیب ہے

"ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه":اً ؽلیش کٕ ٕؾیؼ کہب گیبہے
27

 

 ۔"اً کی اٍُبك ٕؾیؼ ہے ،يگو ّیقیٍ َؒے اٍکٕ َمم  َہیں کیب"

ؽبفع اثٍ کضیو
28

 َے اً هٔایذ کے يزؼهك کالو کورے ہٕئے  فويبیب ہے کہ  یہ 

 :ؽلیش  يُلهعہ میم ریٍ ٔعِٕ ٍے يؼهٕل ہے

پہال یہ کہ اً کی ٍُل يیں ػًو ثٍ اثواہیى ہے، عٌ  کٕ یؾیی ٰثٍ يؼیٍ ؒ
29

َے 

 ۔"ال حيتج بو":اگوچہ صمہ کہب يگو اثٍ اثی ؽبرى َے اٌ کے يزؼهك کہب
كٍٔوا یہ کہ یہ يوفٕع هٔایذ َہیں ثهکہ ًٍوِ  ثٍ عُلة کب لٕل ہے ،عیَے کہ 

دمحم اثٍ عویو ٛجوی 
30

عن مسرة بن جندب قال مسى آدم ابنو عبد "َے  َمم کیب ہے کہ
31"احلارث

ًٍوِ ثٍ عُلة ٍے هٔایذ ہے کہ اَہٕں َے فويبیب کہ ٍیلَب آكؑو َے اپُے ثیٹے 

 کب َبو ػجل انؾبهس هکٓب۔

ریَوا یہ کہ ؽٍَ ثٖوی َے فٕك اً آیذ کی يقزهف رفَیویں کی ہے عٕ کہ 

ٍے ٕؾیؼ رویٍ اٍبَیل ٍے َمم ہے ،اگوؽٍَ اً ؽلیش کے ػالِٔ ہے  أه یہ رفبٍیو ؽٍَ 

ہٕئےاً کے  پبً ًٍوِ ٍے یہ هٔایذ يوفٕػبً  پہُچی ہٕری ،رٕاپُی رمٰٕی ٔ نٰهہیذ  کے ہٕرے 
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کے فالف رفَیو کیٕں کورے؟اً ٍے يؼهٕو ہٕرب ہے کہ یہ هٔایذ ٕؾبثی پو يٕلٕف 

ہے أه اً َے یہ اہِم کزبة ٍے نی ہے ۔
32

 

َوَىَذا الَِّذي نسبوه ِإََل آدم َعَلْيِو السَََّلم من أَنو مسى ابْنو عبد ": ػاليہ اثٍ ؽيو فويبرےہیں
33"احْلَاِرث خرافة َمْوُضوَعة مكذوبة من  ليف من اَل دين َلُو َواَل َحَياء مل َيصح سندىا ققّ 

 

ٍیلَب آكو ػهیہ انَالو کی ٛوف  يَُٕة یہ هٔایذ عٕٓٹ أه فٕك ٍے گٓڑی "

گئی فوافبد ہے ۔أه یہ عٕٓٹ اٌ نٕگٕں َے گٓڑا ہے کہ عٕ كیٍ  أه ؽیب ٍے ػبهی 

 ۔"اً هٔایذ کی ٍُل   يکًم ٙؼیف ہے۔ہے 

34"وىو حديث منكر": ػاليہ مہجی  اً ؽلیش کے يزؼهك فويبرے ہیں
ِٔ ؽلیش "

 "يُکو ہے 

 اگو اً ؽلیش کٕ ٕؾیؼ يبٌ نیب عبئے رٕ اً ٍے يواك یہ ہٕگب کہ ٍیلَب آكؑو 

َے ٕوف ثیٹے کب َبو ؽبهس هکٓب  ٔهَہ اثهیٌ کی فبنمیذ کب ػمیلِ َہیں هکٓبعٌ ٍے 

ّوک الىو َہیں آرب کیَٕکہ اًٍبئے اػالو يیں نغٕی يؼُٰی يؼزجو َہیں ہٕرے
35
 ۔

کی ٛوف اً ثبد کٕ " ؽبهس " ػجل کی اٙبفذ " اگو نغٕی يؼُٰی يؼزجو ہٕ رٕ  

کٕ يؼبم ہللا يؼجٕك ًٍغٓ  نیب  عبئے، عیَے ػوة يہًبٌ َٕى " ؽبهس "يَزهيو َہیں کہ 

کہزے ہیں ،رٕ اً ٍے يواك یہ َہیں ہٕرب کہ ِٔ يہًبٌ کی پٕعب "ػجل ٙیف  "  آكيی کٕ

 کوربہے۔

كٍٔوا یہ کہ یہ ؽلیش آؽبك يیں ٍے ہے أه ػمبئل يیں يمجٕل َہیں۔نٰہنا اً 

ؽلیش ٍے ٍیلَبآكؑو  کی ػًٖذ پو ؽوف َہیں آرب
36
 ۔

 :آیت کریمہ  کا محمل
ب ۚ فَزَؼَبنَٗ انمّٰل ”آیِذ کویًہ  ًَ ُْ ب آرَب ًَ َُّوَكبَء فِی بِنًؾب َعؼاََل نَُّ  َٕ ب  ًَ ُْ ب آرَب ًَّ ب ُِ  فَهَ ًَّ َػ

 ٌَ ِوُكٕ ْْش یالد ثیبٌ کی ہے  میمهعہکی رفَیو يیں يفَویٍ َے يُل“یُ  :يقزهف ربٔٔ

ٍے يواك ٍیلَب آكؑو کے أالك يیں ٍے يْوکیٍ  ؽٍَ َے فويبیب ہے کہ ا

ہیں
37

۔ؽٍَ ہی َے كٍٔوے ٍُل کے ٍبرٓ اً کی رفَیو یہ کی ہے کہ اً ٍے يواك یہٕك 

َٖٔبهٰی ہیں،عٍ کٕ ہللا رؼبنٰی َے أالك ػطب فويبئی أه اَہٕں َے  اپُے أالك کٕ یہٕكی 

ٔ ػیَبئی ثُب كیب
38
 ۔

اثٍ کیَبٌ 
39

 کے َيكیک اً ٍے کفبه يواك ہے،عٕ اپُی أالك کے َبو ػجل 

 انؼيٰی،ػجل انالد أه ػجل يُبد،ػجل انًٌْ هکٓزے رٓے۔

ہى  َے رى کٕلٖی أه اً کی !یہ ثٓی اؽزًبل ہےکہ يواك یہ ہٕ کہ اےلویِ 

عت اٌ کٕ اٌ کی فٕاہِ کے يطبثك َیک  ػوثی انَُم ثیٕی کے عٌُ ٍے پیلا کیب۔

أالك ػطب کیب ،رٕ اَہٕں َےچبهٔں کے َبو  ػجل يُبف، ػجل لٖی،ػجل انؼيٰی أه ػجل 

يیں ًٙیو  اٌ كَٕٔں أه اٌ کی ََهٕں کی ٛوف هاعغ ہے"يشرکون"انلاه هکٓے۔
40

 ۔ 

 :دوسرا اعتراض

ٰٖ " ٍیلَب آكو ؑ کے يزؼهك ہللا رؼبنٰی َے فويبیب  َٕ َٖٗ آكَُو َهثَُّّ فَغَ َػ َٔ"
41

 

 (ِٔ اپُے يطهٕة ٍے)أه آكو َے اپُے پؤهكگبه کے ؽکى فالف کیب رٕ "

 "۔ثےهاِ ہٕ گئے
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یہ آیِذ کویًہ اؑٓپ کے ػبٕی ہَٕے پو كالنذ کورب ہے ؽبالَکہ ػٖیبٌ اٍى مو 

ب "ہے أه ہللا رؼبنٰی کب فويبٌ ہے َٓ یَزَؼَلَّ ُؽلُٔكَُِ یُلْشِفهْشُّ ََبًها َفبِنلًا فِی َٔ ٍُٕنَُّ  َه َٔ  َ ِٔ اّٰللّٰل ٍْش یَؼْش َي َٔ
ٌٍب  ی ِٓ نَُّ َػنَاةٌب ُي َٔ"

42
 

أه عٕ فلا أه اً کے هٍٕل کی َبفويبَی کوے گب أه اً کی ؽلٔں ٍے "

َکم عبئے گب اً کٕ فلا كٔىؿ يیں ڈانے گب عہبں ِٔ ہًیْہ هہے گب۔ أه اً کٕ منذ کب 

 "۔ػناة ہٕگب

 :جواب 
يؼٖیذ کب اٛالق ايو کی يقبنفذ پو ہٕرب ہے أهايو کجٓی ٔعٕة کے نئے ہٕرب ہے أه 

کےنئے اٍزؼًبل صبثذ "َلة "کجٓی َلة کے نئے ہٕرب ہے۔يؾب ٔهاد ػوة ً يیں ايو کب

 بکذافعصانیده ٔامروليواشرت عل:ہےعیَے کہب عبرب ہے
أه " يیں َے اٍے اً کے ثیٹے کے يزؼهك يْٕهِ كیب،رٕ اً َے يیوی َبفويبَی کی۔"

یہبں ثٓی ايو  َلة کے نئے اٍزؼًبل ہٕاہے
43
 ۔

 :تیسرا اعتراض

ٍیلَب آكؑو کے يزؼهك لوآٌ کویى يیں فجو كی گئی کہ اؑٓپ َے يًُٕع چیي کب  

ََّْغَوح":  جیسا کہ ارشاد باری تعالٰی ہےاهرکبة کیب ب ان ًَ ٍْش رِهْشُك ب َػ ًَ ُك َٓ َْش "أَنَىْش أَ
44

 

كٍٔوی "۔ٍے يُغ َہیں کیب رٓب (کے پبً عبَے)کیب يیں َے رى کٕ اً كهفذ "

ََّْغَوح"عگہ اهّبك ثبهی رؼبنٰی ہے ِِ ان ِن َْ اَل رَمْشَوثَب  َٔ"
45

 

 "اً كهفذ کے پبً َہ عبَب "

 ٔه یہ ثبد ظبہو ہے کہ يًُٕع چیي  کب ارکبة گُبِ ہے۔ا

 

 

 :جواب
ٍیلَب آكو ػهیہ انَالو  اً فؼم کے اهرکبة کے ٔلذ َہی کٕ ثٕٓل گئےرٓےعیَے ہللا 

ًيب"رؼبنٰی کب  فويبٌ ہے نَىْش ََِغلْش نَُّ َػيْش َٔ َي  َِ "فََُ
46

 

أه َبٍی يکهف َہیں "ثٕٓل گئے أه ہى َے اٌ يیں ٕجو ٔصجبد َہ كیکٓب (اٍے)ِٔ "

ہٕرب
47
 ۔

یہ ثٓی کہب گیب ہے کہ یہ ٔالؼہ َجٕد ٍے پہهے  پیِ آیب   رٓب۔أه ایک لٕل یہ 

ہے کہ چَٕکہ عُذ يیں ٍیلَب آكؑو يکهف َہیں رٓے اً نئے  ہللا رؼبنٰی َے اٌ کٕ َٖیؾذ 

کے ٕٛه پو يُغ فويبیب
48
 ۔

اَل "ایک عٕاة یہ كیب گیب کہ یہ اعزہبكی غهطی رٓی أه اً کی ٔعہ یہ ثُی کہ َٔ
ََّْغَوح ِِ ان ِن َْ  ٍے يواك َٕع کی ٛوف اّبهِ ثٓی  ہٕ ٍکزب ہے أه يؼیٍ "ىذه"يیں "رَمْشَوثَب 

فوك کی ٛوف ثٓی ۔ٍیلَب آكؑو اً کٕ يؼیٍ فوك کی ٛوف اّبهِ ًٍغٓے اً نئے اً ٍے 

كٍٔوی ٛوف ػلٔل کیب أه يغزہل فؤػبد  يیں غهطی ٍے گُبِ کب يورکت َہیں ہٕرب
49
 ۔

 :چوتھا اعتراض

ہللا رؼبنٰی َے ٍیلَب آكو ؑ  کٕ يُہی ػُہ کب اهرکبة کوَے پو ظبنى کہب عیَے ہللا 

یٍ"رؼبنٰی کب فويبٌ ہے ًِ بِن ٍَ انظَّ ََّْغَوحَ فَزَُكََٕب ِي ِِ ان ِن َْ اَل رَمْشَوثَب  َٔ  "
50
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اٍی "۔ہٕ عبؤ گے (كافم) رٕ ظبنًٕں يیں ٔهَہاً كهفذ کے پبً َہ عبَب"

َََُب"ٛوػ ٍیلَب آكؑو َے فٕك ثٓی اپُے آپ کٕ ظبنى کہب  َْشفُ َُب أَ ًْش َب َظهَ "۔۔۔َهثَُّ
51

 

أه ظبنى  يهؼٌٕ ہٕرب ہے ، عیَے ہللا "پؤهكگبه ہى َے اپُی عبَٕں پو ظهى کیب"

یٍ"رؼبنٰی کب فويبٌ ہے، ًِ بِن ِ َػهَٗ انظَّ "أاََل نَؼْشَُخُ اّٰللَّ
52

 

 ۔"ٍٍ هکٕٓ کہ ظبنًٕں پو ہللا کی نؼُذ ہے"

 :جواب 
یہبں يؼٖیذ َہیں ثهکہ روک أنٰی يواك ہےکیَٕکہ ٍیلَب آكؑو  اً ثبد پو لبكه رٓے کہ 

أنٰی پو ػًم کوکے صٕاِة  ػظیى کے ؽملاه ٹٓہورےيگو آپ َے ثغیو ٍجت  ،أنٰی کٕ 

چٕٓڑ کو اپُے آپ کٕ  اً ٍے يؾؤو کیب أه ظهى نغذ يیں کَی چیي کٕ اً کی يؾم 

ٍے ہٹ کو هکُٓے کٕ کہزے ہیں أه یہبں ثؼیُہ اٍی ٛوػ ہے۔أه ثؼ٘ نٕگ اً   

ٍےٕغیوِ يواك نیزے ہیں
53
 ۔

 :پانچواں  اعتراض

ٍیلَب آكؑو اثهیٌ کے ٍٍٕٔے  أه اً کی اٛبػذ کے ٍجت عُذ ٍے َکبنے  

ِّ "گئے،عیَے ہللا رؼبنٰی کب فويبٌ ہے ب َكبََب فِی ًَّ ب ِي ًَ ُٓ َوَع ب فَ َفْش َٓ ُْش ٌُ َػ َّْیْشَطب ب ان ًَ ُٓ "فَ ََىنَّ
54

 

يیں رٓے، اً  (ػیِ َْٔبٛ)پٓو ّیطبٌ َے كَٕٔں کٕ ٔہبں ٍے پَٓال كیب أه عٌ "

 عٕ اؑٓپ کے يورکِت کجیوِ ہَٕے پو كالنذ کورب ہے۔"۔ٍے اٌ کٕ َکهٕا كیب

اً آیِذ کویًہ يیں یہ ثیبٌ َہیں کیب گیب کہ اؑٓپ کٕ اً فؼم کے ٔلذ یب اً کے :جواب

ٍجت عُذ ٍے َکبال گیب أه َہ یہ ثیبٌ کیب گیب ہےکہ اؑٓپ  کٕثطِٕه ٍيا ٔ اٍزقفبف َکبال 

گیب۔عت آپ ؑ کٕ ىيیٍ  يیں فالفذ کے نئے پیلا کیب گیب ،رٕ یہ کیَے يًکٍ ہے کہ اؑٓپ کٕ  

ثطِٕه ٍيا  ٔ اٍزقفبف  کے َکبال عبرب
55
 ۔

 :نتائج

 ٍیلَب آكو ؑ ًٍیذ رًبو اَجیبء يؼٖٕيیٍ ہیں۔ •

اَجیبؑء ٍے گُبِ کٕ يًکٍ رٖٕه کوَب ٔؽی کٕ َبلبثم اػزًبك ثُب َے کی يزواكف  •

ہے۔فبٓ ٕٛه پو ٍیلَب آكؑو  ٍے گُبِ کب ٔلٕع يًکٍ ًٍغُٓب اَجیبؑء کے رًبو 

ٍهَهہ   کی ػًٖذ  کی َفی کوَی ہے کیَٕکہ آپ هٔیے ىيیٍ پو پہهےَجی 

 ہے۔

ثیٹے کب َبو ػجل انؾبهس  هکُٓے ٔانی ؽلیش  کی اٍُبكی ؽیضیذ اً لبثم َہیں  •

 کہ لطؼی كالئم   ٍے صبثذ ػًٖذ کے يمبثهے يیں اٍے لجٕل کیب عبئے۔

ٍٕهح األػواف  کی آیذ  ٍے يواك  ٍیلَب آكو ؑ ٔ ؽٕؑا َہیں  ثهکہ يْوکیٍ یب یہٕك  •

 َٖبهٰی يواك ہیں۔ 

ٍیلَب آكؑو  کی ٛوف يَُٕة گُبِ کٕ روِک أنٰی  یب  َجٕد ٍے لجم ہَٕے پو  •

 يؾًٕل کیب عبئے گب۔

 ٍیلَب آكؑو کب عُذ ٍے َکهُے کٕ ثطٕه ٍيا ًٍغُٓب غهطی ہے۔ •

 حواشی وحوالہ جات
                                                           

۱
 کے ؽهمہ كهً یًبٌ ٍمیئے۔ ؽًبك ثٍ اةٔ ِیلا پیں کٕفہ و(۱۵۰ْ- ۸۰ْ)یَؼًبٌ ثٍ صبثذ ىٔٛ 

 يَزمم يَهک ہے۔ عَے يٖو، یک آپ کب اپُب ایں ثُے۔ فمہ ویہفكهَبيٕیک ٍبل گياه کو ا۱۸یںو

 یوائی پنیں کے يًبنک ویْیبای پبکَزبٌ،افغبََزبٌ أه ٍٜٔاٌ، ، ہُلٍٔذیًٍّبو، انغيائو، 
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97 

 

                                                                                                                                         
ربهیـ ثغلاك، كاهانکزت انؼهًیۃ ثیؤد، انطجؼۃ األٔنٰی ، اؽًل ثٍ ػهی فطیت  ثغلاكی )ؽبٕم ہے۔

(   ۳۲۳: ۱۳،ء۱۹۸۹ْ۔ ۱۴۱۷: 
2

 ۳۷: ۱ْ، ۱۴۱۹اثٕ ؽُیفہ َؼًبٌ ثٍ صبثذ،انفمہ االکجو،االيبهاد االٍاليیہ يکزجۃ انفولبٌ،، 
3

 ۱۹۰ : ۷،االػواف 
4

 يٖطفٗ يکزجۃٔيطجؼۃّوکۃ ٍٍُ انزوينی،اثٕاة رفَیو انموآٌ انکویى،ثبة ٔيٍ ٍٕهح االػواف، 

۔ ۳۰۷۷: ،ؽلیشء۱۳۹۵ْ/۱۹۷۵ه،ئ,ی انؾهتیانجبة
5

 ربثؼی أه صمہ هأی (ْ ۱۱۰۔۶۰ْ)اثٕ انقطبة لزبكِ ثٍ كػبيہ ثٍ لزبكِ انَلٍٔی انجٖوی ہیں۔ 

ہیں۔اٌَ ثٍ يبنک،ثلیم ثٍ يیَوِ انؼمیهی أهثْو ثٍ ػبئنٍے ػهى ؽبٕم کیب۔ اًٍبػیم ثٍ يَهى 

كاه ٔفیبد األػیبٌ،اثٍ فهکبٌ ٔاؽًل ثٍ دمحم،)انًکی أه ایٕة انَقزیبَی آپ کے ّبگوك ہیں۔

 (85:  ۴ٕبكه،ثیؤد ،
6

ػًو ثٍ اثواہیى انؼجلی  ثٖوِ يیں پیلا ہٕئے ۔لزبكِ ٍے هٔایبد نیں ۔آپ ٍے اپُے ثیٹے ثٍ عؼفوا 

دمحم ثٍ ٔاؽًل ) ْ رک ٔفبد پبئے۔۱۶۰ْ ٍے ۱۵۱فهیم ثٍ ػًو َے هٔایبد ؽبٕم کیں۔ 

 (۱۵۸ : ۴ء،۲۰۰۳، كاه انًغوة االٍاليیاننہجی،ربهیـ االٍالو ٔٔفیبد  انًْبہیو األػالو،
7

ثغلاك يیں پیلا ہٕئے ۔آپ کی کُیذ اثٕ ػجلہللا رٓی۔  (۲۴۱ْْ۔۱۶۴)ايبو ٔاؽًل ثٍ دمحمثٍ ؽُجم 

ؽٖٕل ػهى کے نئے نًجے نًجے ٍفو کئے ۔فزُٔہ فهك لوآٌ   کی ٍوکٕثی کے نئے  رکبنیف 

 (۲۴۵ : ۱ربهیـ ثغلاك،)اُٹٓبیں۔ 
8

 ۱۴۶ : ۳ْ،۱۴۰۴دمحم ثٍ عؼفو انؼمیهی،انٚؼفبء انکجیو ،كاه انًکزجۃ انؼهًیۃ،ثیؤد، 
9

اثٍ لطبٌ ٍے يْہٕه رٓے۔ّبو ،يٖو أه ػواق کب ٍفو کیب۔آپ (۳۶۵ْْ۔۲۷۷)ػجل ہللا ثٍ ػلی  

کی کزبة انکبيم عوػ ٔرؼلیم کی ثہزویٍ کزبثٕں يیں ٍے ایک ہے ۔ االَزٖبه کے َبو ٍے 

ؽًيح ثٍ یٍٕف انغوعبَی ،ربهیـ عوعبٌ،ثیؤد،ػبنى )يقزهف هٔاح کی هٔایبد عًغ کی۔

 ( ۲۶۷ : ۱ْ،۱۴۰۷انکزت،
10

 ۔۸۵ : ۶ْ،۱۴۱۸ثٍ ػلی،انکبيم فی انٚؼفبء،ثیؤد،كاه انکزت انؼهًیۃ،ثٕ ٔاؽًلا 
11

َے اپُے ثبپ أه اثٕ ىهػۃ ٍے فی٘ ؽبٕم  (۳۲۷ْْ۔۲۴۰)ٰيٍ ثٍ دمحمػاثٍ اثی ؽبرى ػجلانو 

کیب۔عوػ ٔرؼلیم کے فٍ يیں صبَی َہیں هکٓزے رٓے ۔رفَیو ،ػمبئل  أه عوػ ٔ رؼلیم کے 

دمحم ثُٔبؽًلاننہجی، رنکوح انؾفبظ،ثیؤد،كاه انکزت )يٕٕٙع پو کزت رُٖیف کیں۔

 (۳۴ : ۳ْ،۱۴۱۹انؼهًیۃ،
12

ٍ ثٍ دمحم،انغوػ ٔانزؼلیم،  ًٰ  : ۶ْ،۱۳۷۱كاه اؽیبء انزواس انؼوثی، ثیؤد،اثٍ اثی ؽبرى ػجل انوؽ

 ۔۹۸
13

 ۔۸۵ : ۶،یلانٚؼفبء نهؼمی 
14

 ايبو ََبئی، ؽٍَ ثٍ ٍفیبٌ أه اثٕ یؼهٰی ٍے ػهى ؽبٕم َے دمحم ثٍ ؽجبٌ ثٍ اؽًل ثٍ ؽجبٌ  

هؿ أه يُٖف ہیں۔ آپ کے ّبگوكٔں يیں اثٍ يُلِ أه اثٕ ػجلہللا انؾبکى  کیب۔آپ يؾلس، ئٕ

يْہٕه ہیں۔ آپ کے رٖبَیف يیں ربهیـ انضمبد ، انًَُل انٖؾیؼ ، انٖؾبثہ، انزبثؼیٍ، انًؼغى، 

 (89 : ۳رنکوح انؾفبظ،) ہیں۔ّبيمکزبة انًغؤؽیٍ 
15

 ۔۷۹ : ۲ْ،۱۳۹۶كاه انٕػی،ثیؤد،،يٍ انًؾلصیُٕانٚؼفبء ٔانًزؤکیٍ دمحم ثٍ ؽجبٌ،انًغؤؽیٍ 
16

 ۔۴۴۶ : ۸دمحم ثٍ ؽجبٌ،انضمبد،كائوح انًؼبهف انؼضًبَیۃ ،ؽیل آثبك ،كکٍ،اَڈیب، 
۱۷

  کجبهربثؼیٍ يیں ٍے رٓے۔آپ َے ٍیلَب ػضًبٌ (۱۱۰ْْ۔۲۱) انؾٍَ انیَبهانجٖوی ؒ اثٕ ؽٍَ ثٍ

ٔ ػهی هٙی ہللا ػُہًب کب ّوف ىیبهد ؽبٕم کیب،نیکٍ  اٌ ٍے ًٍبع  صبثذ َہیں۔ آپ کضود 

(۔۲ٓ۶۹ٔفیبد االػیبٌ،ط)ٍے رلنیٌ کورےرٓے۔ 
 

18
ًٍوح ثٍ عُلة ثٍ ہالل ثٍ عویظ کی کُیذ اثٕ ٍؼیل رٓی۔ثٖوِ  يیں يمیى هہے۔آپ کے  

یٍٕف ثٍ ػجل ہللا )ْ يیں ٔفبد پبئے۔ ۵۸ّبگوكٔں يیں اثٍ ٍیویٍ أه ؽٍَ ثٖوی ّبيم ہیں۔

 : ۲ء،۱۴۱۲ْ/۱۹۹۲ثٍ دمحم ثٍ ػجل انجو،االٍزیؼبة فی يؼوفۃ االٕؾبة،ثیؤد كاه انغیم،،

۶۵۵ 
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۱۸

هؿ أهؽبفع رٓے۔يقزهف فٌُٕ  (۷۴۸ْْ۔۶۷۳)ثٍ لبیًبى اننہجی دمحم ثٍ ٔاؽًل ثٍ ػضًبٌ  يؾمك، ئٕ

يیں کزت رُٖیف کی۔آپ کی رُٖیفبد يیں ٍیو اػالو انُجالء،انکبّف،يیياٌ االػزلال ّبيم 

( ۳۲۶ : ۵ء،۲۰۰۲فیو انلیٍ ثٍ يؾًٕك انيهکهی،االػالو،ثیؤد ،كاه انؼهى نهًالییٍ،)ہے۔
 

20
 أه ؽلیش کے ػهٕو ، نغذدمحم ثٍ ؽجبٌ ثٍ ٔاؽًل ثٍ ؽجبٌ ًٍولُل کے لبٙی هہے۔فمہ،َغٕو،ٛت 

ْ يیں ٔفبد ۳۵۴ؽبٕم کئے۔ؽلیش،عوػ ٔرؼلیم أه ربهیـ کے فٌُٕ يیں کزت رُٖیف کی۔

 (۹۰ : ۳رنکوح انؾفبظ،)۔ےپبئ
21

ٍ  َبٕو انلیٍ ثٍ انؾبط َٕػ انجبَی  ًٰ انجبَیہ يیں پیلا ہٕئے،ػهٕو  (ء۱۹۹۹ء۔۱۹۱۴)اثٕ ػجل انوؽ

كکزٕهَياه )كيْك يیں ؽبٕم کئے،کضیو رؼلاك يیں کزت رُٖیف کی ۔اهكٌ يیں ٔفبد پبئے۔ 

اثبظہ،دمحمهیبٗ انًبنؼ، ارًبو  األػالو نألػالو انيهکهی،ؽوف انًیى،كاهانفکو،كيْك 

 (ء۲۰۰۳/ ۱۴۲۴ٍْٕهیۃ،انطجؼۃانضبَیۃ،
22

 : ۱ْ،۱۴۱۲نَهۃ األؽبكیش انٚؼیفۃ ٔ انًٕٕٙػۃ،انویبٗ،كاه انًؼبهف ،ًدمحمَبٕو انلیٍ انجبَی، 

 ۔۵۱۷
23

 ۔۷۴ : ۲نَهۃ األؽبكیش انٚؼیفۃ ٔ انًٕٕٙػۃ،ً 
24

ؽبفع أهايبو رٓے۔ايبو ثقبهی  آپ کے ّیٕؿ (۲۷۹ْْ۔۲۰۹)روينیالاثٕ ػیَٰی دمحم ثٍ ػیَٰی  

 (۲۷۸ : ۴ٔفیبد األػیبٌ،)يیں ّبيم رٓے۔انغبيغ أه انؼهم آپ کی يْہٕه رٖبَیف ہیں۔
25

 ۱۷۹ : ۳يیياٌ االػزلال،  
26

 ۔۴۵۸۰:ء،ؽلیش۱۹۸۸انجياهانًلیُۃ انًُٕهِ ،يکزجۃ انؼهٕو ٔانؾکى،،يَُل هٔاؽًل ثٍ ػًؤ انجيا 
27

: ْ،ؽلیش۱۴۱۱انؾبکى دمحم ثٍ ػجل ہللا ،انًَزلهک ػهی انٖؾیؾیٍ،ثیؤد، كاه انکزت انؼهًیۃ، 

 ۔۴۰۰۳
28

ؼیم ثٍ ػًو ثٍ کضیو   ًٰ ْ يیں ثُٖوِ يیں پیلا ہٕئے۔آپ َے ؽِٖٕل ػهى کے نئے اٍفبه ۷۰۱اٍ

هؿ ،يفَو أه فمیہ رٓے۔  : ۱األػالو نهيهکهی،)ْ کٕ كيْك يیں ٔفبد پبئے۔۷۷۴کئے۔آپ ئٕ

۳۲۰) 
۲۹

ْ يیں پیلا ہٕئے۔آپ کی کُیذ اثٕ ىکویب رٓی۔ثڑے يؾلس أه فمیہ ۱۵۸یؾیٰی ثٍ يؼیٍ  

األػالو ) ْ کٕ يلیُہ يُٕهِ يیں ٔفبد پبئے۔۲۳۳رٓے۔آپ  عوػ ٔ رؼلیم کے ائًہ يیں ہے۔آپ 

 (۱۷۲ : ۸نهيهکهی،
29

هؿ أه يؾمك (۳۱۰ْْ ۔۲۲۴)ثٕ عؼفو دمحم ثٍ عویو ثٍ یيیل ثٍ کضیو انطجوی ہیں ا ػبنى،فمیہ،ئٕ

 ۔ کئی کزبثٕں کے يُٖف رٓے

 (201: ۲رنکوح انؾفبظ،)ٛجوی يْہٕه ہیں۔ ال أه ربهیـ  لوآٌہیں عٍ يیں رفَیوِ 
31

ٍَۃ انوٍبنۃ  ،دمحم   ۳۱۰ : ۱۳ْ،۱۴۲۰ ثٍ عویو انطجوی،عبيغ انجیبٌ فی ربٔ ٔیم انموآٌ،ثیؤد،ئٕ
32

ؼیم ثٍ ػًو ثٍ کضیو،رفَیو انموآٌ انؼظیى،كاه ٛیجۃ نهُْو ٔانزٕىیغ،  ًٰ  ۵۲۶ : ۳ْ،۱۴۲۰اٍ
33

 ۴ : ۴انمبہوح ،يکزجۃ انقبَغی  ،نُؾم،ااثٍ ؽيو ػهی ثٍ ٔاؽًل،انفٖم فی انًهم ٔاألہٕاء ٔ 
34

 ۷۴ : ۲نَهۃ األؽبكیش انٚؼیفۃ ٔ انًٕٕٙػۃ،ً 
35

 ۳۱۲ : ۱۳رفَیو انطجوی، 
36

 ۔۱۸،انًکزجۃ األىہویۃ نهزواس،يٖودمحم ثٍ ػًو انواىی،ػًٖۃ األَجیبء 
37

 ۳۱۴ :۱۳رفَیو انطجوی، 
38

 ۳۱۵ : ۱۳رفَیو انطجوی، 
39

ٍ ثٍ کیَبٌ، اثٕثکو األٕى   ًٰ  ۔يؼزينہ کے ّیٕؿ يیں ٍے ایک رٓے(ء۸۴۰ْ۔۲۰۱)ػجلانوؽ

للهیہ ػمیلِ کے ؽبيم رٓے، يگو ىاہل ،ػبثل  أه يزمی رٓے۔فٖبؽذ ثالغذ يیں اپُی يضبل َہیں 

هکٓزے رٓے،رٖبَیف يیں فهك انموآٌ ، کزبة انؾغۃ ٔانوٍم، کزبة انؾوکبد يْہٕه  

 (۳۲۳ : ۳،االػالو نهيهکهی)ہے۔
40

 ۱۷ػًٖۃ األَجیبء، 
41

  ٰٛ ،ِ۲۰ : ۱۲۱ 
42

 ۱۴ : ۴انَُبء، 
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43

 ۱۳، األَجیبءحػٖى 
44

 ۲۲ :۷األػواف، 
45

 ۱۹ : ۷األػواف، 
46

ہ،  ٰٛ۲۰ :  ۱۱۵ 
47

 ۱۴، األَجیبءحػٖى 
48

 ۶۸ : ۱، رُيیہ األَجیبء ػًب ََت انیہ ؽضبنۃ األغجیبء،ثیؤد،كاه انفکو  ،ػهی ثٍ ٔاؽًلاثٍ فًیو 
49

 ۱۵، األَجیبءحػٖى 
50

 ۳۵ : ۲انجموح، 
51

 ۲۳ : ۷األػواف، 
52

 ۱۸ : ۱۱ہٕك،  
53

 ۱۵، األَجیبءحػٖى 
54

 ۳۶ : ۲انجموح، 
55

 ۱۶، األَجیبءحػٖى 

 فہرست مصادر  و مراجع
ٍ ثٍ دمحم،انغوػ ٔانزؼلیم،كاه اؽیبء انزواس انؼوثی، ثیؤد، ۱ ًٰ  ۱۳۷۱ْاثٍ اثی ؽبرى ػجل انوؽ
2

 ،يکزجۃ انقبَغی ،انمبہوحنُؾمااثٍ ؽيو ػهی ثٍ ٔاؽًل،انفٖم فی انًهم ٔاألہٕاء ٔ 

 ، رُيیہ األَجیبء ػًب ََت انیہ ؽضبنۃ األغجیبء،كاه انفکو ،ثیؤدػهی ثٍ ٔاؽًلاثٍ فًیو ۳

 كاه ٕبكه،ثیؤدٔفیبد األػیبٌ، اثٍ فهکبٌ ٔاؽًل ثٍ دمحم،۴

ْ۔ ۱۴۱۷: ربهیـ ثغلاك،كاهانکزت انؼهًیۃ ثیؤد، انطجؼۃ األٔنٰی ،اؽًل ثٍ ػهی فطیت  ثغلاكی  ۵

 ء۱۹۸۹

 ء ۱۹۸۸انجياه،يکزجۃ انؼهٕو ٔانؾکى،انًلیُۃ انًُٕهِ،،يَُل هٔاؽًل ثٍ ػًؤ انجيا ۶

 ۱۴۱۸ْثٍ ػلی،انکبيم فی انٚؼفبء،كاه انکزت انؼهًیۃ،ثیؤد،ثٕ ٔاؽًلا ۷

 ۱۴۱۹ْاثٕ ؽُیفہ َؼًبٌ ثٍ صبثذ،انفمہ االکجو،يکزجۃ انفولبٌ،االيبهاد االٍاليیہ، ۸

ؼیم ثٍ ػًو ثٍ کضیو،رفَیو انموآٌ انؼظیى،كاه ٛیجۃ نهُْو ٔانزٕىیغ، ۹ ًٰ  ۱۴۲۰ْاٍ

 ۱۴۱۱ْانؾبکى دمحم ثٍ ػجل ہللا ،انًَزلهک ػهی انٖؾیؾیٍ،كاه انکزت انؼهًیۃ،ثیؤد، ۱۰

 ۱۴۰۷ْؽًيح ثٍ یٍٕف انغوعبَی ،ربهیـ عوعبٌ،ػبنى انکزت،ثیؤد، ۱۱

 ء۲۰۰۲فیو انلیٍ ثٍ يؾًٕك انيهکهی،االػالو،كاه انؼهى نهًالییٍ،ثیؤد، ۱۲
كکزٕهَياه اثبظہ،دمحمهیبٗ انًبنؼ، ارًبو  األػالو نألػالو انيهکهی ،كاهانفکو،كيْك  ۱۳

ء۲۰۰۳/ ۱۴۲۴ٍْٕهیۃ،انطجؼۃانضبَیۃ،
 

 ۱۴۱۹ْدمحم ثُٔبؽًلاننہجی، رنکوح انؾفبظ،كاه انکزت انؼهًیۃ،ثیؤد، ۱۴

 ء۲۰۰۳، كاه انًغوة االٍاليی دمحم ثٍ ٔاؽًل اننہجی،ربهیـ االٍالو ٔٔفیبد  انًْبہیو األػالو،۱۵

ٍَۃ انوٍبنۃ ،ثیؤد،دمحم ۱۶  ۱۴۲۰ْ ثٍ عویو انطجوی،عبيغ انجیبٌ فی ربٔ ٔیم انموآٌ،ئٕ

 ۱۴۰۴ْدمحم ثٍ عؼفو انؼمیهی،انٚؼفبء انکجیو ،كاه انًکزجۃ انؼهًیۃ،ثیؤد، ۱۷

   دمحم ثٍ ؽجبٌ،انضمبد،كائوح انًؼبهف انؼضًبَیۃ ،ؽیل آثبك ،كکٍ،اَڈیب ۱۸

 ۱۳۹۶ْ،كاه انٕػی،ثیؤد،يٍ انًؾلصیُٕانٚؼفبء ٔانًزؤکیٍ دمحم ثٍ ؽجبٌ،انًغؤؽیٍ ۱۹

 انًکزجۃ األىہویۃ نهزواس،يٖودمحم ثٍ ػًو انواىی،ػًٖۃ األَجیبء ۲۰

 ی يٖطفٗ انجبةيکزجۃٔيطجؼۃٍٍُ انزوينی،ّوکۃ ، دمحم ثٍ ػیَٰی انزوينی۲۱

 ء۱۳۹۵ْ/۱۹۷۵ه،ئی،انؾهت

 : ۱ْ،۱۴۱۲نَهۃ األؽبكیش انٚؼیفۃ ٔ انًٕٕٙػۃ،كاه انًؼبهف ،انویبٗ،ًدمحمَبٕو انلیٍ انجبَی، ۲۲

 ۔۵۱۷

 یٍٕف ثٍ ػجل ہللا ثٍ دمحم ثٍ ػجل انجو،االٍزیؼبة فی يؼوفۃ االٕؾبة،كاه انغیم، ۲۳

 ء۱۴۱۲ْ/۱۹۹۲ثیؤد،


