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Ahmed Nadeem Qasimi's Ghazal Colour and Harmony 
Ahmed Nadeem Qasmi is one of the most important creators in Urdu 

poetry after Iqbal. He acquired importance as a poet of ghazal and 

especially among progressive poets, like Faiz Ahmed Faiz, left no 

stone unturned to promote ghazal along with nazm. That is why the 

study of his ghazals is very important and determining his distinctive 

identity among contemporaries will guide the students of literature. 
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اُردو ادب یک اکی ہمہ تہج  اور ونتمع افصت تیصخش اک انؾ ےہ ،وھنجں ےن ااسفہن،   ادمح دنمی اقیمس  

اشرعی یک  ا ین      اراں  تمی راگراشت  ے یئک افا ے ےی۔اشرعی، ادیب احصتف، دیقنت اور دورسے یئک وبعشں ںیم

دعتمد اانصػ ےسیج: مظن، ہعطق، زغؽ، تعن  وریغہ ںیم اوھنں ےن الکؾ اہک ےہ اور رہ فنص ےک اقتوضں اور اایتمزات وک 

ے رگن اس دنمی یک زغولں اکوموضاعیت اطمہعل ایک اجےئ وت زدنیگ ےک اسر اوھنں ےن ےئن روگنں  ے رینتسم ایک ےہ۔

ںیم رھکبے رظن آےت ںیہ۔ دنمی یک زغولں ںیم ااسنین ادقار اور روتشں یک اکی اشکہکں ےہ۔ وہ واف یک اناییب اور 

ولخص ےک مک وہےن ےک وکشہ انکں ںیہ۔ وھکالھک امسج اس ےک ےیل اکی ےب ینعم اور ےب زغم  ڈاھہچن ےہ وہ ریتیگ وک 

اھک اجےت ںیہ۔ اارہچ اس دوھےک اک اکی ولہپ ایسیس ےہ اتمہ اکی اعمرشیت یھب اتلیھپ دےتھکی ںیہ اور رجگ ےنجب  ے دوھہک 

ےہ۔ اںیہن تہب رقیبی روتشں  ے تبحم یک آچن آےن یک اجبےئ رفنت ےک ےلعش اےتھٹ وسحمس وہےت ںیہ۔ اارہچ وہ 

وھبےل ںیہن ںیہ۔ اؿ وک رہش یک اور واہں ےک ےب ولث رکدار ںیھن اانپ دیہی امسج رہشی زدنیگ ںیم مگ وہ ےئگ ںیہ نکیل ا 

اظبرہ وخش احؽ نکیل ادنر  ے ان آوسدہ زدنیگ ےب نیچ ریتھک ےہ۔ اؿ ےک زندکی اعمرشے اک زواؽ درالص اؿ 
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رپاین دقروں ےک مگ وہ اجےن ےک ببس وہا ےہ نج ےک وہ ونہح ار ںیہ۔ اس اک اکی ببس اخریج یھب ےہہک وسیبںی 

وتڑ ےک رھک دای۔ اس ےیل اسفن یسفن اور افمد رپیتس اک نھگ اعمرشے وک گل ایگ۔  دصی ےک ااسنؿ وک دو اعیمل وگنجں ےن

ادب  ںیم االخیق درس ای وااعقیت ایبؿ اکی زمکوری ےہ نکیل احالت و وااعقت ںیم دشت وہ وت زغؽ ںیم اؿ اک رگن 

می یک زغؽ رپ یھب اس ےک ےنکلھج اتگل ےہ۔اس ےیل وگنجں ےک دعب یک وصرت احؽ ےن زغؽ وک ا ین ٹیپل ںیم ےل ایل۔ دن

واعض ارثات ںیہ۔ اتمہ  دنمی ےک اہں اکی اخص مسق یک ادیم اور راجتیئ ےہ وج اقری وک اموییس  ے اچب یتیل ےہ۔ اؿ 

ےک مغ اکی ذعاب ںیہن ہکلب دخا یک رتمح ںیہ۔ وہ دونمشں ےک ےیل یھب تبحم ںیہ۔ اس ےیل اؿ یک تسکش  یھب اںیہن 

آہنیئ زدنیگ ںیم اھجےتکن ںیہ وت اںیہن ااسنؿ ِشقن ریحت رظن آےت ںیہ۔ بج اؿ ہپ  ادنر  ے ںیہن وتڑیت۔ وہ بج

بیشن و رفاز امنایں وہےت ںیہ وت لقع و رکف یک رپوز رک اجیت ےہ۔ اشدہ آیہگ یک دراز زفل اںیہن مخ ہب مخ یتلیھپ رظن 

ہن اعمل انپہ ںیم وہ ا ین یگنشت وک اپھچےئ ےھٹیب آیت ےہ۔ وموہؾ آاغز اک ااجنؾ یھب اںیہن اترکی اتگل ےہ۔ اسیق ےک آاتس

ںیہ۔ ایر یک یچین راگہ یک وشبنجں  ے اںیہن رعش و رفش ںیم ایقںیتم ایتھٹ وسحمس وہیت ںیہ۔ وبحمب ےک وہظر  ے 

وکنتں ںیم رغور یک ومن د دانھکی ایہن اک اکؾ ےہ۔ یسک یک رقتب اںیہن رہ زیچ  ے دور رک دیتی ےہ۔ اریساؿ مغ بیصن 

ااسنونں ےک لیسِ ایحت ںیم ےنہب   یسک ےک رکؾ رپ سوروہ  ےہ۔اںیھنری ٹو ںی اس ےیل  ہہ اجےت ںیہ ہک اںیہناس

اور الہ وہس ےک یپ رک ےلچ اجےن اک دھک یھب ےہ نکیل وہ سج دتس انز ےک ولجے ںیم وحم ںیہ وہ اؿ یک وتہج دورسی 

 اور اردوں رپ اتسرے تٹچ ے ےلچ اجےت ںیہ۔ الص رطػ ںیہن وہےن داتی ۔ ادرھ اؿ یک آوھکنں  ے اکش ےتکپٹ ںیہ

ںیم اؿ رظن ںیم تہب دور یک زنمؽ ےہ اس ےیل زنمؽ رپ چنہپ رک یھب وہ آےگ دساھر اجےت ںیہ۔ بج وکیئ اکٹھب وہا 

 زنمؽ وک اکپرات ےہ وت اںیہن راوتں یک آواز دؽ  ے ایتھٹ وہیئ یتگل ےہ۔ وہ اظبرہ وبحمب ےک اغتلف ےک ہلگ دنم  یھب

وہےت ںیہ۔ نکیل دؾ رھپ یھب اس اک سورےت ںیہ۔ اغتلف ےک اب ووجد وہ اس ےک ےیل ہلگ اٹکےن کت وک ایتر ںیہ۔ ڈوب 

ڈوب رک یھب ایس اک انؾ ےل رک اسوران اؿ اک ویشہ ےہ۔ وہ ا ین روح یک رہگاویئں ںیم رلزہ زیخ ارسار دھکی رک رلز یھب اجےت 

 تسوتس یھب ےہ۔ بج وہ وبحمب یک راگہ ںیم اور وبحمب اؿ یک راگہ ںیم وہات ںیہ۔ نکیل یسک یک مین راگیہ اؿ ےک رگج ںیم

ےہ وت وتق ےک دقومں ںیم ریحتیک زریجن زپ اجیت ےہ۔ا ے نسح رشب ںیم بج اخقل یک کلھج رظن آیت ےہ وت وہ داع یھب 

 یھب اؿ  ےک ےیل  یتمی ےہ۔ رک اتیل ےہ۔ ا ے اانپ دھک وبحمب یک رفا اک الغؾ اتگل ےہاس ےک اہھت  ے وپاھچن وہا اکش

وحہلص ااحتمؿ ںیہن راتہ ۔ وکؿ و اکمں یک دحو ں  ے دور چنہپ رک   اانپ آن رظن آات ےہ وت اںیھنبج رہ رطػ اںیہن

وبحمب ےک دخواخؽ یھب مگ وہےن ےتگل ںیہ۔ اظنرہ امجؽ یک اتاباینں اںیہن ںیہک اور ےل اجیت ںیہ۔ اس ےیل وت اؿ ےک 
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 ںیہن۔ واف یک تذت ےب فی ں ںیہن وہات۔ دنمی یک راگہ  ںیم آہنیئ راہر ارةیؿ ازاں  ے فلتخوبلں رپ ہلغلغ االام

ہ مغ ںیم آاجےئ وت ا ے وہ میسن رحسی ےک اںیھن 
ٔ
ب 
ومجد ایحت یتگل ےہ اس ےیل وہ افج یبلط وک اانپ اعشر انبےت ںیہ۔ اار وہ کل

ےک فلکت  ے اںیہن ھچک رفؼ ںیہن زپات۔ اشکہکں اںیہن ابغر  ےکٹھب وہےئ وھجےکن  ے ریبعت رکےت ںیہ۔ رپدہ ارض وامس

راہ وسحمس وہیت ےہ اور وہ رشبتی یک دنلبویں وک اس  ے اورپ دےتھکی ںیہ۔ اارہچ اؿ ےک دؽ یک یتسب ںیم وکیئ ںیہن آات 

 اکچ اتمہ وبحمب یک نکیل رھپ یھب ادیموں ےک رچاوغں ےن راہ زگار وک رونش ایک وہا ےہ۔ اؿ یک اونیل ڈمڑیھب وک زامہن وہ

رظنوں یک اکپر ایھب کت اؿ  ےک اکونں ںیم رس وھگؽ ریہ ےہ۔ ایس ےیل وت وہ ازاں  ے راہر یک ربخ وپےتھچ ںیہ۔ اور 

و ں یک ریخ انمےن لکن زپےت ںیہ۔ایس ےیل بج اؿ یک راگہ  ے وکیئ رپدہ 

 

 ت
گہ

 

ن
اتسلگں  ے دانم اھجڑ رک یسک ون راہر انز یک 

 قوؼ وک سور  ے ودجوں اک لایؽ آےن اتگل ےہ۔ وہ وخش ںیہ ہک اؿ ےک دؽ اکآیری ہرطہ یسک رساکات ےہ وت اؿ یک نیبج

ےک ےیل انح اک اکؾ دے ایگ۔ ا ے ابؾ امجن  ے وکیئ ااشرے رکات ےہاور اس ےک اسےنم یتٹم وہیئ رکونں ےک شقن 

یہ اہسرے اک لایؽ آات ےہ۔وہ   ط ن افافؿ ںیم ز یت زک ت انکرے یتگل وسحمس وہیت ےہ وت اکیاںیھنااھبرات ےہ۔ 

یھبک یھبک دخا  ے اس رطح یھب دتس ہب داع وہات ےہہک ا ے لمکم دااتسؿ انسےن ےک ےیل اکی اور زدنیگ دراکر 

ےہ۔ اس رپ زدنیگ یک ایھتگں ینتج یتلھک ںیہ اینت رپ ارسار وہیت اجیت ںیہ۔درالص وخب اور زتش ےک وعشر ںیم ااسنؿ 

   قش یک  اہن وھبؽ  ے ا ین اات یک اوایہ  انی زپیت ےہ۔وھک ےک رہ اجات ےہ۔ اس ےیل

دنمی یک زغؽ اک اقف وعیس ےہ وہ ہن یسک اکی وموضع کت دحمود ںیہ اور ہن اؿ ےک اہں وکیئ اخص اافلظ یک  

 رکتار ےہ۔ ہن وہ انحص ںیہ اور ہن وہ ونہح ار۔ دنمی اکی اکنفر ےہ ْاس یک زغؽ اْس ےک نف اک اکی دشکل زجو ےہ۔ نکیل

اس زجو ںیم لک یک ومن د ےہ۔ْاس اک اتریخی ، امسیج اور اعمرشیت وعشر زغؽ وک رصػ دو تبحم رکےن واولں یک مہ الکیم 

 ے ڑباھ رک ولسنں یک رکفی مہ آیگنہ  ے وجڑ داتی ےہ۔اس ےیل ْاس ےک اکی اکی رصمےع  ے وج ابت رتمحش  وہیت 

یصخش ولہپٔوں یک اجبےئ اامتجیع احالت ، وااعقت رپ رہگی رظن راتھک ےہ وہ ہی ہک اشرع اات یک اجبےئ اکانئت اور اایت ،

ےہ۔ایس رطح اجؿ وبھج رک یظفل و رتایبیک اکوقوں  ے وخد وک رفنمد انبےن یک اجبےئ وہ دجت و ارفنادتی رطِز رکف و 

 ااہظر  ے ااجار وہےن رپ نیقی راتھک ےہ۔

وطبر زغؽ او اردو رعشی رواتی ںیم اگل  ے اچہپےن بج اس انترظ ںیم مہ دےتھکی ںیہ وت ادمح دنمی اقیمس  

اجےن اک اقتفا رکےت وسحمس وہےت ںیہ۔اؿ ےک رعش وہشمر وہےئ اور وعاؾ و وخاص  ے کیب وتق داد ووصؽ یک۔ ہی 

ا ین ہگج وخیب یہس اتمہ اار اؿ یک زغؽ اک ومجمیع اجزئہ ایل اجےئ وت اکی اظنؾ رکف رشوع  ے آیر کت وج اؿ ےک ااعشر 
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اتکلھج ےہ وہ ںیہک یھب امدن ںیہن زپات۔اارہچ اؿ یک رعشی زدنیگ ےک آاغز ںیم یھبک اابقؽ، یھبک وجش یھبک رفاؼ  ںیم

 رکف 
ِ
یھبک انرص اکیمظ کت ےک ااسبیل یک اھچن اک ازلاؾ اگلای ایگ نکیل دایتن داری  ے داھکی اجےئ وت دنمی اک رعشی اظنؾ

 وہےن واہب تہب یس آوازںی یھبک یھبک اکی ےل اور اکی ْ ی یک اح  اؿ بس  ے فلتخ اور دجا ےہ اکی دہع ںیم دنلب

  وت 
ْ

ْ

  اظرہ رکےت ںیہ اسکیتین اک ش
ْ

ْ

یتگل ںیہ بج ہک تقیقح ںیم ااسی ںیہن وہات رسرسی اجزئہ ےنیل واےل اسکیتین اک ش

 اکی اھت۔  دنمی رپ درگی رتیق دنسپ رعشاء ےک اطمےعل ےک دوراؿ ںیم ںیہن وہات نج اک دصقم و حمطم

ضیف اور دنمی رتیق دنسپ زغؽ اؤوں ںیم دواےنپ رگن ےک اہنتی فلتخ اور رفنمد اعمرص ںیہ ابیق رعشاء اک   

انؾ اؿ ےک دعب آات ےہ۔ذہلا دنمی ےک رکفی اظنؾ وک انھجمس تہب رضوری ےہ اتہک اؿ یک زغؽ اویئ ےک ومجمیع زماج وک 

ہی اطمہبل ینبم رب دصاتق رظن آات ےہ ہک دنمی یک زغؽ وک ایس انترظ ںیم داھکی اھجمس اج ےکس۔اس ےیل ڈارٹک اندیہاقیمس اک 

 : اجان اچےیہ

رپ دنمی وک یئک احلظ  ے ربرتی احلص ےہ ،نکیل بس  ے امہ رصنع اےنپ مہ رصع رعشا"

اظنؾ رکف ےہ ۔ وہ ہشیمہ اکی رونش رکف وک اسےنم  دنمی اک رمبت رکدہ رفنمد اور وبضمط

"ـالےئ ںیہ
(2)

 

ادمح دنمی اقیمس یک زغؽ رپ وگتفگ رکےت وہےئ اس ےتکن وک وحلمظ رانھک تہب رضوری ےہ ہک اکی املسمؿ رتیق  

دنسپ زغؽ او وج اےنپ دیقعے  ے ارحناػ اک رمبکت یھب ںیہن وہات اور یئن روینش  ے ضحم اس ےیل آںیھکن یھب 

یاات ہک وکراہن دیلقت ےک اپدنب اْس ےک مہ بتکم ا ے  ْ
ہنتف رقار دےتی ںیہ ہکلب وہ اکی وتازؿ و ادتعاؽ ےک اسھت رہ ںیہن چ 

زیچ اک زجتہی اخصل اےنپ  ادناز اور زاوےی  ے رکات ےہ۔ وہ اےنپ اعمرصنی  ے اس وحاےل  ے انتک فلتخ ےہ اس 

 :رطػ یھب ڈارٹک اندیہ اقیمس ےن ااشرہ ایک ےہ

ےک رپ ْس ز ادناز وک این  ںیم انرص اکیمظ ےن ریم دنمی ےک مہ رصع زغؽ او رعشا"می دن"

ےک رفنمد ااسحاست وک ایبؿ ایک۔ضیف ےن  دے رک اس ےک ارےعی اےنپ زامےن رگن

 لایالت و ااسحاست وصخمص افرایسہن رطز ِ ااہظر ںیم اےنپ اغبل اور اابقؽ ےک

ہک دنمی ےن ہتخپ ےجہل  رکواای بج وکاش  رک ےک اکی این ریشںی اشرعاہن ہجہل اعتمرػ

وک ربرقار رےتھک وہےئ اےنپرفنمد اور رونش اظنؾ رکف و ہفسلف وک اامتعد  ے یک ےب اسیگتخ 

"۔ںیم اچسیئ اور ےب یفلکت ےک اسھت شیپ ایک  ادناز واحض اسدہ اور ومٔرث

(0)
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دنمی یک زغؽ ںیم اظن ؾ رکف و ہفسلف اک اجزئہ ںیل وت ابت وصتِر دخا  ے رشوع رکین زپے یگ ہک اردو زغؽ یک  

 وصتر دایندی  تیثی اک اح  راہ ےہ۔رھپ ہی ہک رہ اشرع ےک اراکر و لایالت اور اعمرشیت یذہیبی رواتی ںیم یھب ہی

ویں اک رباہِ راتس قلعت ْاس ےک وصتر ِ تقیقح  ے ڑجا وہا وہات ےہ اکی ومٔدح اکزدنیگ اور اکانئت ےک 
ّ
ذجابیت رو

می اقیمس یک زغؽ ںیم اْس یک وت دی رپیتس اک اساکعس اہرے ںیم رظنہی یسک دحلم اور رشمک  ے ًانیقی فلتخ وہ اگ۔ ادمح دن

 یھب وہ اگ اور زنیم ےک درگی وخد اسہتخ دخأوں  ے اےنھجل اک روہی یھب امنایں وہان اچےیہ۔

االسؾ یک اایہٰلیت رکف وک امےنن واال اشرع ودحت اولوجدی اراکر  ے یھب اتمرث وہےئ ریغب ںیہن رہ اتکس رضحت  

ص زایدہ ارث  لوؽ ایک ٹوں ہک رعشاء اک ط رتش ص ہق وص ای ےک وصخل یک رکف  ے وص ای رکاؾ ےن ابیبیحم ادلنی انب ارعل

کلسم اک ریپواکر راہ ےہ اس ےیل ابولاہطس ای البواہطس ہی وصتر اؿ ےک رکفی ریمخ ںیم راچ شب وسحمس وہات ےہ۔تبحم اک 

ااسنؿ ےک انہ رپ اغبل آاجیت ےہ وت ا ُے  ذجہب زغؽ اک رحمک و وموضع لک یھب اھت اور آج یھب ےہ تبحم بج

ِ یشِِِ دقری یک یتسہ 

ُ
وساےئ رفاےئ وبحمب ےک اور ھچک رظن ںیہن آات ۔ی ُ ں اکی اعؾ املسمؿ اشرع ےک اہں یھب ٰیلع ُک

رمزک و وحمر رقار اپیت ےہ ہی درتس ےہ ہک ڑبے اشرع ےک اہں اسوتں رگن اکی روینش ںیم ڈےلھ وسحمس وہےت ںیہ 

وشنمر  ے زگارںی وت اُؿ یک اگل اگل  تیثی اچہپین اج یتکس ےہ اتمہ وہ سج ےطقن رپ عمج وہےت ںیہ وہ وصتر ِ  اںیہن یسک

وت دی ےہ دخا ےک اکی وہےن یک اوایہ دنمی ےک ااعشر ںیم ہگج ہگج یتلم ےہ۔ وہ ادتباء یہ ںیم دخا  ے مہ الکؾ یھب 

بل یک رطح ںیہک اںیھن رحؾ و دری آہنیئ رکتار انمت رظن آےت وہےئ، اےنپ ووسوسں اور دخقوں اک اہظر یھب ایک ےہ، اغ

م وہ اجےت ںیہ ۔ںیہک وہ دخا وک دحِ اکانئت  ے امورا ڈوھڈنےت ںیہ اور 

ُ
گ

ںیہ ںیہک وہ وبحمب وک اسےنم اپ رک وصتِر دخا ںیم 

 رحمویم  ے وبجمر وہ رک دتسِ داع اُاھٹےن ےتگل ںیہ۔ اار فلتخ ادوار ںیم دنمی
ِ
ےک نف اک اجزئہ ایل اجےئ وت  ںیہک رکب

 29۹۱)"الجؽ وامجؽ"اعطقت ےک ومجمےع ںیہ۔وجع(وک وھچڑ رک  29۹۹‘‘)ِرؾ مھج"اور "ع( 29۹2)"دڑھںینک"

 ‘طیسب( ’29۹9)"ولِح اخک" (29۹2)"دواؾ"(29۱۹)"طیحم"(29۹۹)"دتشِ واف "(2952‘‘)ہلعشٔ لگ ’’(

 رکف اراقت ذپری اتلم ےہ۔آاغز ںیم  اؿ ںیم (022۹)"ارض و امس"(2995)
ِ
اک رمبک یہ اس ابت ‘‘ الج ؽ و امجؽ’’اک اظنؾ

اک ااشرہ ےہ ہک وہ نسحِ یقیقح  ے رہگی وایگتسب رےتھک ںیہ۔ اںیہن دوھؽ ںیم اُےگ وہےئ وھپؽ ایس اخقل و امکل اک رہظم 

 ےتگل ںیہ۔

 ہی وھپؽ یھب وت ایس دوھؽ  ے اُےگ ںیہ دنمیؔ

  ےہ واال     رےنہ اک    داین رمی دخا   رما      

(2)
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دنمی ےک اہں دخا ےک ابرے ںیم ہی وصتر در الص اُؿ یک اُردو زغؽ یک رواتی  ے ڑجت اک ہجیتن ےہ اار مہ  

رپ رظن ڈاںیل ںیمہ اس ےک ڈاڈنے وہب دینک یک رعشی اکانئت  ے سپِ رظنم ںیم اردو زغؽ یک ادتبااس وصتر ےک 

 : و می وہب ےک اہں وصتِر ا ٰک ےک وموضع رپ ہ ےتھ وہےئ وفاک  رکےت ںیہالمےن زپےت ںیہ ڈارٹک دعساہلل

ودحت ا ِٰک یک اور یھب یئک وصرںیت وہبؔ یک زغؽ ںیم یتلم ںیہ۔ًالثم اس اک وصتِر وبحمب اکی "

یہ  ے یسک اور زیچ کت رظن اج یتکس ےہ اس رطح اکانئت  ااسی رمزک ےہ ہک اس ےک وحاےل

  وبحمب اک ولجہ رظن آات ےہ۔یک رہےش ںیم اس وک اےنپ

 ایعں ےہ رہ رطػ اعمل ںیم نسح ےب اجحب اُس اک

 ریحاں ںیہن  ریغب از             
ٔ
 اُس  اک   اقنب  گج ںیم ددیہ

 رونش  وی   ے   کی  ریگن  زبؾ   ہپ عمش   ےہ ھجم  وہا              

 "ہک رہ ارے  اُرپ اتابں  ےہ دامئ آاتف ب ُاس اک              

(۹)

 

وصتِر ا ٰک یک ہی رواتی رفس رکےت رکےت ادمح دنمی اقیمس کت یتچنہپ ےہ۔ اس ےیل ا ے اکانئت اک الجؽ و  

 منبش آاتفب دبتس وسحمس وہات ےہ اور رطفت ِ 
ٔ
امجؽ ایس ازہب و ادبی الجؽ و امجؽ اک رپوت اتگل ےہ۔اس ےیل اُ ے ہرطہ

 الرض یک کلھج ولجہ امن داھکیئ دیتی ےہ۔ارشبی ںیم افرط اومسلات و

 منبش ےہ آاتفب
ٔ
   دبتس ہی اکی ہرطہ

 تہب رقبی  ے دیھکی ےہ رطفِت رشبی

(5)

 

 

   امہ ںیم وت اور بش ِ ایسہ ںیم وتُ رفوِغ 

رہب ابلس امنایں رمی راگہ ںیم وتُ  

(۹)

 

 

ے ںیم رتا سکع رظن آات ےہ
ّ
ے ار

ّ
 ار

 دےتھکی رانہ یھب اب آاسں ہن راہہتس را

  ارض  و امس  اک  ہی فلکت  اسیک
ٔ
 رپدہ

 اؿ اجحوبں ںیم وت ولجہ رتا اہنپں ہن راہ

(۱)
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 بج ریتا وہظر داتھکی وہں

 وکنتں ںیم رغور داتھکی وہں

ھا رے

م

 

ت

 بج  ے ںیم رقبی وہں 

رہ زیچ وک دور داتھکی وہں

(۹)

 

 

بختنم دنمرہج ااعشر اشرع یک ودحت اولوجدی رکف اکا اہظر ںیہ۔ ہی ااعشر ےنہک واال   ے"الجؽ و امجؽ " 

اشرع ا ین رمع یک رسیتی داہیئ ںیم دقؾ رھک  اکچ اھت اس ےیل اؿ ںیم زگہتش رعشاء  ے اراکر یک ںیہک ںیہک اوجن وسحمس 

   ےہوہیت ےہ ضعب اواقت دخا  ے اکمےمل اک ادناز وفراً اابقؽ یک اید اتزہ رک داتی

 راہ اجےئ اگ پچ ےسیک دخاےک رو ربو مہ  ے

ہن رک رشحم ںیم میلست و رفا یک  وگتفگ  مہ  ے

 (9)

 

رمع ےک اسھت اسھت اشرع اک نف ہتخپ وہ ایگ اور وصتر دخا ای رباہ راتس اخقل لک اک ایبؿ اہنتی فیطل اسےچن  

اظرہ ےہ اشرع اک رطفت  ے دنبمسھ رہگا وہ الچ ےہ اور اسیج ہک ومجمےع ےک انؾ  ے ‘‘ ہلعشٔ لگ ’’ںیم ڈاتلھ الچ ایگ 

اظمرہ رطفت  ےک رپدے ںیم وہ ُاس  رکیپ وک وسحمس رکےن یک وکشش رک راہ ےہ سج وک اظبرہ وحاس ہسمخ درک ںیہن رک 

 ےتکس۔

 راہر بج یھب نمچ ںیم دےی الجیت ےہ 

 لگ  ے ےھجم ریتی آچن آیت ےہ 
ِ
 وجہؾ

(22)

 

 زیت وہا وہنب وہ ارب وہ  

 ریتے نسح اک دای الجای وہ 

 وتق رحس ویں ایلکں ںیکٹچ 

 ےسیج  ریت  ا انؾ  ایل  وہ  

(22)

 

دخا انشیس اک رمہلح دنمی ےن رطفت  ے راز و اینز رکےت وہےئ ےط ایک رھپ ااسنؿ یک ادنروین اکانئت ںیم  

ہی رکےت وہےئ ااسنؿ یک رطػ اشرعیک وتہج ذبموؽ وہےن اس ےیل ڈارٹک اندیہ اقیمس دنمی یک زغؽ اک زجت وغہط زین یک ۔

 :یک قیلخت اک زامہن رقار دیتی ںیہ‘‘ ہلعشٔ لگ’’اک دور وسیبںی دصی اک وطس ینعی 
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یک رطػ زایدہ "ااسنؿ "وسیبی دصی ےک وطس  ے دنمی یک وتہج اہلل ےک اشاکہر "

 وک دؽ یک رہگاویئں ڈوھڈنےت ںیہ اخقل ذبموؽ وہیئ وہ اس اشاکہر ںیم اس ےک اخقل وک

"۔ اانپ قح ےتھجمس ںیہ احلص رکان اس یک وتہج  ے آواز دےتی ںیہ اور

(20)

 

اس ےیل دنمی یک زغؽ ںیم آدیم ای ااسنؿ اکی ایسی کنیع ےہ سج  ے وہ اکانئت سور اک اطمہعل رکےت ںیہ  

  دواھل رقار دےتی ںیہاؿ اک وصتِر زامؿ و اکمؿ آدیم ےک اسھت ڑجا ےہ اور وہ آدیم وک شش اہجت اک 

 آدیم شش اہجت اک دواھل

 وتق یک اردںیش ربایت ںیہ

(22)

 

 :اس ےیل ااسنؿ ےک وحاےل  ے وہ اانپ رظنہی ٔ نف ایبؿ رکےت وہےئ ےتہک ںیہ

وہں اار ااسنؿ وموجد  ںیم ااسنؿ وک اور اس یک زدنیگ وک نف اک دایندی وموضع رقار داتی"

یگ وموجد ےہ وت رھپبس ھچک وموجد ےہ ااسنؿ اور دخا اات اور ےہ اور اس رُکے رپ زدن

ب ا ت ےک روتشں رپ یھب ااسنؿ اور زدنیگ یک وموجدیگ
 ت ع
لطب
 اکانئت تقیقح اورامدعب ا

امہ ےہ اور نف ایس  یہ ںیم وغر ایک اج اتکس ےہ وس ریمی رظنںیم ااسنؿ امہ ےہ۔ زدنیگ

"رکےن ںیم دمد دے وصرت ںیم امہ ےہ بج وہ ااسنؿ وکنسح و وتازؿ احلص

(2۹)

 

ااسنؿ درالص دخا اور اسیلب ےک درایمؿ احلئ ایسی دویار ےہ سج ےن ریخ و رش وک آسپ ںیم دم مغ وہےن  

 ے رواک وہا ےہ اس ےیل زیداؿ و ارہنم یک گنج ںیم ااسنؿ ےک رکدار وک رظن ادناز ںیہن ایک اج اتکس ۔زیداؿ انشیس  ے 

 ں  ے ایپر رک ےک رس یک اج یتکس ںیہ دنمی ےن ااسی یہ ایک ےہ ذہلا اُس زیداں دویتس کت یک زنمںیل ااسنؿ 

 

یک وصعمؾ اطخی

 اک ہی انہک ُاس ےک ہتخپ وعشر اور ااسنؿ ےک وےلیس  ے دخا یک رعمتف اک ااہظر ےہ۔

 زیداں ہپ ٹپھج زپے اگ اسیلب

 ااسنؿ  اٹہ  وج  درایمں   ے 

(25)

 

وموضع ےہ اور اس ےک یئک ولہپ ںیہن نکیل رعمتف دخا ےک ےلسلس ںیم ااسنؿ دنمی یک زغؽ اک اکی ڑبا  

ااسنؿ اس ےک اہں اکی درایمؿ یک ڑکی ےہ اوای رطفت ےک اسھت اسھت ااسنؿ یک قیلخت و رحتمی ےن اابقؽ یک رطح 

 :دنمی وک یھب دخا  ے مہ الکؾ وہےن اک وجاز رفامہ ایک ےہ ایس ےیل وقبؽ الغؾ دمحم اقرص
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 ا ین اتیمہ ےک ِشیپ رظن دنمی ےن ا ین زغؽااسنؿ یک  

" دؾ یک یتگلس وہیئ اترخی یھکل ےہےک دانمِ رت رپ آ

(2۹)

 

 آدؾ یک  یتگلس وہیئ  اترخی  رمق  ےہ  

 ربجلی ےک رپہش  ے رمے دانم رت کت  

(2۱)

 

 ں رپ دناتم اک ااہظر یھب  

 

ایک۔ نکیل دنمی ےن اابقؽ یک رطح دخا  ے وکشے یھب ےی اور ا ین اطخی

ںیم دنمی دخا یک اات  ے ‘‘ دتشِ واف ’’دوتس وہےن ےک انےت اُ ے اانپ اچس مغ اسگر اور یقیقح وبحمب و ونمہا اجانےہ۔

وج ادیمںی اور آرزوںیئ واہتسب رکات ےہ وہ اس ابت اک وبثت ںیہ ہک وہ اس ےچس اور آیری اہسرے وک اانپ اجلم و امویک اتھجمس 

 ےہ۔

 ایحت اہےئ ہی اک افلی رات اہےئ ہی رصتخم 

اے رمے دوتس اک رظن اے رمے اچدن اک رِکؿ 

(2۹)

 

  خیش ےن سج وک دای انہمٔ اامعؽ اک انؾ 

 مہ اگہنگر ا ے دانمِ رت ےتہک ںیہ 

(29)

 

 رات تٹٹ زپیت ےہ بج وکست ِ زدناں رپ 

 مت رمے لایولں ںیم پھچ ےک انگنگےت وہ 

(02)

 

 رطػ رواں وہںربوسں  ے رتی  

  تمہ ےہ وت ااظتنر رک ےل 

(02)

 

 اس رعش  ے انہ وفراً اابقؽ یک رطػ اجات ےہ ۔

 ابِغ تشہب  ے ےھجم مکح ِ رفس دای اھت ویکں 

 اب ریما ااظتنر رک  ےہ   اکِر اہجں دراز  

(00)

 

یھبک وت اہنتی وفاک   ے دنمی دخا وک دوتس ےتھجمس ںیہ اس ےیل ُاس وک ااظتنر رکےن وک ےتہک ںیہ اور یھبک  

  رعض زگار وہےت ںیہ

 انراسیئ یک مسق  اانت  ھجمس ںیم  آای 

 نسح بج اہھت ہن آای وت دخا الہکای 

(02)
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05۹ 

 

 ایھب کت اُس اک وصتر وت ریمے سب ںیم ےہ 

ں  اُ ۓووہ دوتس ےہ وت دخا سک ےیل انب 

(0۹)

 

آےت آےت دنمی اک دوتس ہپ اامتعد اانت ہتخپ وہا ہک رہ زیچ ا ے دوتس یک اطع رظن آیت ےہ اس  کت"دواؾ "  ے"طیحم"

 ےیل اُس ےک بل ہپ دمح و انث ےک ےچنغ ےتکٹچ وسحمس وہےت ںیہ۔

  اس اقمؾ رپ دنمی یک زغؽ دمح یک دحوں وک وھچیت وہیئ امسوتعں وک ونر  ے سور دیتی ےہ

 ں ںیمٔوروز اک این وسرج ےہ رتی اطع 

ںیم  اضفٔوں اامتعد ڑباتھ ےہ حبص  یک 

(05)

 

 رما وکیئ یھب ںیہن اکانئت سور ںیم دنمی 

 اار دخا یھب ہن وہات وت ںیم دکرھ اجات 

(0۹)

 

ں نکیل اس  ے آےگ یک زنمؽ ومغں  
 
ب ہ 

وتمعنں رپ رکش اور وتبیصمں رپ ربص رکان انیقی اہلل واولں یک اشناینں

وشئں وک اس یک رتمح لایؽ رکان ےہ دنمی ےن اار اس راز وک اپ ایل ےہ وت انیقی وہ رکش رکےن واولں ںیم وک ااعنؾ اور آزام

 یک ایلع زنمؽ رپ افزئ اھت۔‘‘ وصتِر دخا ’’ ے ںیہ رتس اسؽ یک رمع ںیم اار دنمی ہی رعش ہہک راہ اھت وہ 

 رمے ےیل رمے مغ یھب دخا یک رتمح ںیہ 

 ںیہ    امضتن       دار  یک ریمی تمصِع  رک    ہی 

(0۱)

 

دخا وک اُس یک رتمح و دنبہ رپوری ےک آےنیئ ںیم دےنھکی واال ابالٓیر اکی ااسنؿ ےہ اس ےیل ہی دوعیک وت ںیہن  

رک اتکس ہک وہ دخا انشیس ای دخا رپیتس یک ااہتن وک وھچ  اکچ ےہ اتمہ اس ابت  ے ااکنر ںیہن ایک اجاتکس ہک وہ اےنپ آس اپس 

یلیھپ ریغ ینیقی اور دب دیقعیگ ےک درایمؿ دخا یک اات اک ونکؽ یک رطح اصػ افشػ وصتر راتھک ےہ اور اس رپ یسک مسق 

 ےک ااحلد ےک ےٹنیھچ کت ںیہن زپے ُاس ےن بج اہک اھت۔

 بج یھب داھکی ےہ ےھجت اعمل ِ ون داھکی ےہ 

  اک   انشاسیئ   ریتی وہا   ہن   ےط   رمہلح  

(0۹)

 

 ریحت و اباجعتب یک رہگی  تیفی ںیم اھت اور بج رمع یک آیوھںی داہیئ ںیم دقؾ رھک  اکچ اھت وت یھب دخا وت 

 :انشیس یک اکی اونیھک زنمؽ رپ وخد وک وسحمس رکےت وہےئ ہہک راہ اھت

 بشِ رفتق ںیم بج مجنِ رحس یھب ڈوب اجات ےہ
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059 

 

 آہتسہ آہتسہ     دخا       ںیم   رمے دؽ ےہ  ارتات 

(09)

 

دخا  ے دنمی اک قلعت ومعیم ای یحطس ونتیع اک ںیہن ُاس رپ رواتی ےک اسےئ یھب ںیہ اور ا ین ارفنادتی یھب  

رھکن رک اسےنم آیت ےہ اغبل و اابقؽ ےک قلعت یک اھچن یھب ںیہک ںیہک وسحمس یک اج یتکس ےہ اور ضعب اواقت لمکم 

ایس ارفنادتی وک اُاجار رکےت وہےئ اندیہ اقیمس ےن  دےھکی اج ےتکس ںیہ ۔رگن دنمی ںیم رےگن وہےئ ااعشر یھب ول دےتی 

 :اجب اھکل ےہ

ےیل دنمی ےن اغبل  دنمی رپ ا ین رہ زنمؽ ،اانپ رہ دصقم اور اانپ رہ راہتس واحض ےہ اس"

اور اابقؽ  ے یھب دنچ دقؾ آےگ ڑبھ رک اورایس ےیل وپرے نیقی ےک اسھت دخا  ے 

 :یک ےہتہب رقبی وہ رک ابت 

 دخا ےک ونر  وک وھچ  رک ہی وساتچ وہں دنمی

 "اہکں اہکں ےھجم الیئ رمے لایؽ یک رو

(22)

 

 اایتمز ےہ۔اس وحاےل  ے یھب اار مہ  
ٔ
دخا انشیس اور دخا رپیتس ےک دعب ااسنؿ دویتس یک زنمؽ دنمی اک رطہ

اجیت ےہ ۔اس ےلسلس ںیم الغؾ دمحم اقرص ےن  اُردو یک رعشی رواتی اک اجزئہ ںیل وت دنمی یک اگل  تیثی و اتیمہ واحض وہ

ےک ونعاؿ  ے دنمی یک زغؽ رپ وج ومضمؿ اھکل ےہ ُاس ںیم وہ ‘‘ ٹواھت رصنع’’انعرص ِ ارہعب وک انہ ںیم رےتھک وہےئ 

 :آشت و آب و ابد و اخک  ے ریم، اغبل ، اابقؽ اور دنمی رماد ےتیل ںیہ۔اُؿ ےک لایؽ ںیم

لیصفت  ے ادمح دنمی  ارک سج ااسنؿ( اکاخک ےک ےلتپ )زغؽ ںیم اخک )زنیم( اور "

اخک ےک رصنع یک امندنئیگ رکےت  اقیمس ےک اہیں اتلم ےہ اُس ےک ِشیپ رظن ویہ

  اور واقر  ے آ

 

ی ںا ور اؿ ےک ےجہل یک اتمتن ،دیجنسیگ رہھٹای
راؾ یک اشمتہب وپری وہ ہ 

" اجیت ےہ

(22)
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