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 خلقت کی نسانا
 

 :كريں مہيا معلومات متعلق كے موضوع ذيل درج مہربانى برائے
 ميں گروہوں دو لوگ ميں موضوع كے وسلم عليہ اهللا صلى النبى ميالد عيد
 نہ كيونكہ ہے بدعت يہ كہ ہے كہتا تو گروہ ايك سے ميں ان ہيں، ہوئے بڻے
 ہى نہ اور ئىگ منائى ميں دور كے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى يہ تو

 .ميں دور كے تابعين نہ اور ميں دور كے صحابہ
 

 هللا الحمد
 اپنی ميں اوراس فرمايا پيدا سے هاته کواپنے السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا 

 ۔ کروايا سجدہ اسے سے فرشتوں اور پهونکی روہ
 اس نے تعالی اهللا کہ جيسا پيدافرمايا سے کومڻی السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا

 : ہے فرمايا ميں فرمان
)  السالم عليہ( آدم ہوبہو مثال کی)  السالم عليہ( عيسی ہاں کے تعالی اهللا {
(  عمران آل}  ہوگيا تووہ ہوجا کہ ديا کرکہہ بنا سے مڻی جسے ہے مثال کی
 ۔) ٥٩

 کو توفرشتوں کی مکمل پيدائش کی السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا اورجب
 اوراس کيا سجدہ نے سب توان کريں کوسجدہ السالم عليہ آدم وہ کہ ديا حکم
 کرنے سجدہ ہوۓ تکبرکرتے نے اس ليکن تها موجود وہاں بهی ابليس وقت
 : ہے ذکرکيا ميں فرمان اس نے تعالی اهللا جيساکہ ، کرديا انکار سے

 کو انسان سے مڻی ميں کہ فرمايا ارشاد سے فرشتوں نے رب کے آپ جب {
 اپنی ميں اس اور کرلوں ڻهاک ڻهيک اسے ميں توجب ، ںہو واال کرنے پيدا
 تمام چنانچہ ، گرپڑنا ميں سجدے سامنے کے اس تم تو دوں پهونک روح

 وہ کيااور تکبر نے اس)  کيا نہ(  نے ابليس مگر کيا سجدہ نے فرشتوں
 ۔)  ٧٤ - ٧١(  ص}  تها سے ميں کافروں
 خليفہ ميں کوزمين السالم عليہ آدم وہ کہ بتايا کويہ فرشتوں نے تعالی پهراهللا
 : توفرمايا ، ہے واال بنانے

 بنانے خليفہ ميں زمين ميں کہ کہا سے فرشتوں نے کےرب آپ اورجب {
 ۔)  ٣٠(  البقرة}  ہوں واال
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 اس اپنے نے تعالی ذکراهللا کا اسی ديۓ سکها نام سب کو السالم عليہ اورآدم
 : ہے کيا طرح اس کچه ميں فرمان

 ۔) ٣١(  البقرة}  ديۓ سکها نام سب کے کوسب)  السالم ليہع(  اورآدم {
 اسے نے تعالی تواهللا کيا نہ کوسجدہ السالم عليہ آدم نے ابليس اورجب
 : ہے فرمان اس کے تعالی اهللا کہ جيسا ، کردی پرلعنت اوراس ديا دهتکار

 پرقيامت تجه اور ، ہے تومردود جا نکل سے تويہاں کہ ہوا جاری فرمان {
 ۔)  ٧٨ -٧٧(  ص}  ہے اورپهڻکار لعنت ميری تک ند کے
 کے تک قيامت سے تعالی اهللا نے اس تو ليا جان انجام اپنا نے ابليس جب
 ہے کيا ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا ذکر کا جس ، کی طلب مہلت ليے

: 
 تک دن کے ہونے کهڑے اڻه کے لوگوں مجهے رب ميرے لگا کہنے {

 متعين ايک ہے سے ميں والوں تومہلت فرمايا)  نے تعالی اهللا(  دے مہلت
 ۔)  ٨١ - ٧٩(  ص}  ليے کے تک وقت
 کی اوران السالم عليہ آدم نے تواس دی دے مہلت اسے نے تعالی اهللا جب
 اور کاموں کے فحاشی انہيں وہ کہ کرديا جنگ اعالن خالف کے اوالد

 : فرمايا طرح اس نے تعالی ذکراهللا کا اس ، گا کرے گمراہ ساته کے معاصی
 ، گا دوں بہکا کويقينا سب ان ميں!  قسم کی عزت پهرتوتيری لگا کہنے وہ {

 ۔)  ٨٣ -٨٢(  ص}  ہوں اورپسنديدہ جوچيدہ کے بندوں ان تيرے سواۓ
 بيوی کی ان ہی سے ان اور فرمايا کوپيدا السالم عليہ آدم نے تعالی اوراهللا
 کہ جيسا چاليا کوآگے عورت و مرد سے نسل کی دونوں ان اور کيا کوپيدا
 : فرمايا ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا
 فرمايا پيدا سے جان ايک تمہيں نے جس ڈرو سے رب اپنے! لوگو اے {

 مرد سے بہت سے دونوں ان کرکے کوپيدا بيوی کی اس سے اسی اور
 ۔)  ١(  النساء}  پهيالديں وعورتيں
 ميں جنت کوبطورامتحان بيوی کی ناورا السالم عليہ آدم نے تعالی پهراهللا
 تعالی اهللا ليکن کهائيں پهل کے جنت وہ کہ ديا حکم يہ اورانہيں دی رہائش
 اسی جانا نہيں بهی قريب کے اس کہ کرديا منع سے درخت ايک انہيں نے

 : فرمايا نے تعالی اهللا ہوۓ کرتے ذکر چيزکا
 جہاں اور رہو ميں تجن بيوی اورتمہاری تم!  آدم اے کہ ديا کہہ نے اورہم {

 جانا نہ بهی قريب کے درخت اس ليکن پيؤ کهاؤ بافراغت چاہو سے کہيں
 ۔)  ٣٥(  البقرة}  گے ہوجاؤ سے ميں والوں کرنے ظلم ورنہ
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 کا بچنے سے کوشيطان بيوی کی ان اور السالم عليہ آدم نے تعالی اوراهللا
 : فرمايا ہوۓ کہتے

(  ہے دشمن کا بيوی اورتيری تيرا يہ)  السالم عليہ(  آدم اے کہا نے توہم {
 مصيبت تم تو دے نکلوا سے کوجنت دونوں تم وہ کہ ہو نہ ايسا)  رکهنا خيال
 ۔)  ١١٧(  طہ}  جاؤ پڑه ميں

 کے درخت کيے کومنع السالم عليہما حواء بيوی اوران آدم نے پهرشيطان
 گۓ بهول مالسال عليہ توآدم دکهاۓ باغ سبز اورانہيں ڈاال ميں وسوسہ متعلق
 ہوۓ کرتے نافرمانی کی رب اپنے نے توانہوں پڑگيا کمزور نفس کا ان اور

 ذکرکيا ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا ذکر کا جس ليا کها پهل کا درخت
 : ہے

 دائمی تمہيں ميں کيا لگا اورکہنے ڈاال وسوسہ انہيں نے شيطان ليکن {
 ان چنانچہ ، ہو نہ پرانی کہ جو بتالؤں نہ اوربادشاہت درخت کا زندگی
 اور گۓ کهل ستر کے توان ليا کها کچه سے درخت اس نے دونوں ان دونوں

 کی رب اپنے نے السالم عليہ آدم ، لگے ڻانکنے اوپر اپنے پتے کے جنت وہ
 ۔)  ١٢١ - ١٢٠(  طہ}  گۓ بہک تووہ کی نافرمانی

 : پکارکرکہا انہيں نے رب کے دونوں توان
 درخت کواس دونوں تم نے ميں کيا کرکہا پکار نہيںا نے رب کے اوران {

 ؟ ہے دشمن صريحا تمہارا شيطان کہ تها کہا نہيں اور تها کيا نہيں منع سے
 ۔)  ٢٢(  االعراف} 

 اظہار کا پرندامت فعل اس تواپنے کهاليا پهل کا درخت اس نے انہوں اورجب
 : لگے کہنے ہوۓ کرتے

 تو اوراگر کيا نقصان بڑا اپنا نے ہم!  رب ہمارے اے کہا نے دونوں {
 والے پانے نقصان توہم گا کرے نہيں رحم پر اورہم کرے نہ مغفرت ہماری
 ۔)  ٢٣(  االعراف}  گے ہوجائيں سے ميں والوں
 استکبارو بطور کہ نہ تهی بطوراشتهاء معصيت يہ کی السال عليہ اورآدم
 اسی فرمائ طرف کی توبہ راہنمائ کی ان نے تعالی اهللا ليے اسی تو ، تکبر
 : فرمايا نے تعالی اهللا ہوۓ کرتے اشارہ طرف کی
 نے تعالی اهللا اور ليں سيکه چندباتيں سے رب اپنے نے)  السالم عليہ(  آدم {
 رحم اور کرنےواال قبول توبہ ہی تعالی اهللا بالشبہ فرمائ قبول توبہ کی ان

 ۔)  ٣٧(  البقرة}  ہے واال کرنے
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 گناہ کوئ جوبهی کہ ہوگئ جاری سنت يہ ميں تام کی السالم عليہ توآدم
 کرتا قبول توبہ کی اس تعالی اهللا کرے توبہ کےساته توپهرسچائ کربيڻهے

 : ہے تعالی باری فرمان ، ہے
 سے اورگناہوں ہے فرماتا قبول توبہ کی بندوں جواپنے ہے وہی اور {

 ٢٥(  الشوری}  ہے جانتا سب وہ ہو کرتے تم جوکچه اور ہے فرماتا درگزر
 ۔) 

 کی زمين کو ابليس اور زوجہ کی اوران السالم عليہ آدم نے تعالی پهراهللا
 مبعوث رسول طرف کی اوران فرمايا نزول کا پروحی ان اور ديا اتار طرف
 جو اور ، ہوگا داخل ميں جنت وہ اليا ايمان جوبهی سے ميں توان  فرماۓ
 تعالی باری فرمان کہ جيسا گا جاۓ ميں جہنم وہ گا کرے ارتکاب کفرکا بهی
 : ہے

 ميری پاس تمہارے کبهی جب ، جاؤ چلے سے يہاں سب تم کہ کہا نے ہم {
 ، نہيں غم اور خوف پرکوئ والوں کرنے تابعداری کی تواس پہنچے هدايت
 ہميشہ اور ہيں جہنمی وہ ، کوجهڻالئيں آيتوں ہماری کرکے انکار جو اور
 ۔)  ٣٩ - ٣٨(  البقرة}  گے رہيں ميں اسی

 وباطل حق اور وکفر توايمان پراتارديا کوزمين سب نے تعالی اهللا اورجب
 تک وقت اس معرکہ يہ اور ہوگيا شروع معرکہ درميان کے شر اورخيرو

 اهللا کہ حتی ہيں موجود والے پررہنے اوراس زمين تک جب گا رہے باقی
 : ہے تعالی باری فرمان ، ہوجاۓ وارث کا اس تعالی

 ايک ميں آپس تم کہ جاؤ ميں حالت ايسی نيچے کہ فرمايا نے تعالی اهللا {
 تک وقت ايک ميں زمين واسطے تمہارے اور ہوگے دشمن کے دوسرے
 ۔)  ٢٤(  االعراف}  ہے کرنا حاصل نفع اور جگہ کی رہنے
 کيا پيدا کے باپ ماں کوبغير السالم عليہ آدم ہے قادر پر ہرچيز تعالی اوراهللا

 فرمايا پيدا سے باپ صرف بغير کے ماں کو السالم عليہا اوراورحواء
 ہميں اور فرمايا پيدا سے ماں صرف بغير کے کوباپ السالم عليہ اورعيسی

 ۔ ہے فرمايا پيدا سے دونوں اورباپ ماں
 ايک نسل کی فرمايااوران پيدا سے کومڻی السالم عليہ آدم نے تعالی اوراهللا
 ميں فرمان اس اپنے نے لیتعا اهللا کہ جيسا چالئ سے پانی قدر اوربے ذليل
 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا جس ہے فرمايا

 مڻی بناوٹ کی انسان اور بنايا اچها نہايت اسے بنائ چيز جوبهی نے جس {
 نچوڑ کے پانی ذليل و وقعت بے ايک نسل کی اس پهر ، کی شروع سے
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 نے اسی ، پهونکی روح اپنی ميں اس کرکے ڻهاک ڻهيک جسے ، چالئ سے
 احسان تهوڑا ہی بہت تم)  پربهی اس(  بناۓ اوردل آنکهيں کان تمہارے
 ۔) ٩ - ٧(  السجدة}  ہو مانتے

 ميں جس ہے ہوتی پوری ميں مراحل کئ ميں مادر رحم پيدائش کی اورانسان
 ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا جسے ہے جاتا پايا اعجاز کا قسم انتہائ
 : ہے کيا ذکر اس کچه

 بنا نطفہ پهراسے ، فرمايا پيدا سے جوہر کے کومڻی انسان نے ہم اوريقينا {
 ، ديا بنا خون ہوا جما نے ہم کو پهرنطفہ ، ديا دے قرار ميں جگہ محفوظ کر
 ڻکڑے کے گوشت ،پهر ديا بنا ڻکڑا کا گوشت کو لوتهڑے کے خون اس پهر

 ميں بناوٹ پهردوسری ، ديا پہنا گوشت نے ہم کو پهرہڈيوں ، بناديں کوہڈياں
 واال کرنے پيدا بہترين سے جوسب اهللا وہ ہے واال برکتوں کرديا کوپيدا اس
 ۔)  ١٤ - ١٢(  المومنون}  ہے

 کا اس ہے جوکچه ميں مادر رحم اور کرتا پيدا جوچاہے ہے ہی وحدہ اوراهللا
 وتعالی سبحانہ اهللا ، ہے کرتا کومقرر اورزندگی اوراوررزق ہے رکهتا علم
 : ہے کيا بيان طرح اس کچه اسے نے

 ہے جوچاہتا وہ ، ہے ليے کے ہی تعالی اهللا سلطنت کی اورزمين آسمانوں {
 ، ہيں ديتے بيڻے ہے چاہتا اورجسے بيڻياں چاہتاہے جسے ہے کرتا پيدا

 کرديتا بانجه چاہے اورجسے بهی اوربيڻياں بهی بيڻے ہے کرديتا جمع ياانہيں
 ۔)  ٥٠ - ٤٩(  الشوری}  ہے واال قدرت کامل اور واال علم بڑے وہ ، ہے

 : ہے ارشاد کا وسلم عليہ اهللا صلی مکرم اورنبی
 رکهے امورلگا کے مادر رحم ذمہ کے فرشتہ ايک نے عزوجل اهللا بالشبہ( 
 رب اے ، خون ہوا جما رب اے ، نطفہ رب اے ہے کہتا فرشتہ وہ ہيں

 ہے توکہتا کرے مکمل خلقت کی اس کہ ہے چاہتا يہ توجب ، ڻکڑا کا گوشت
 اور ہے کيا رزق کا اوراس ؟ بدبخت يا بخت نيک ؟ لڑکا يا لڑکی رب اے

 بخاری صحيح)  ہے جاتا ديا لکه يہ ہی ميں پيٹ کے ماں تو ؟ ہے عمرکتنی
 ۔)  ٣١٨(  نمبر حديث
 وزمين آسمان ہوۓ پہناتے تاج کا وتکريم کوعزت آدم بنی نے تعالی اوراهللا
 تعالی اهللا ذکر کا جس ، ياکرد مسخر ليے کے اس سب ہے بهی جوکچه ميں
 : ہے فرمايا طرح اس کچه نے
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 ليے ہرچيزتمہارے کی وآسمان زمين نے تعالی اهللا کہ نہيں ديکهتے تم کيا {
 دے بهرپور نعمتيں وباطنی ظاہری اپنی تمہيں اور ہے کررکهی مسخر
 ۔)  ٢٠(  لقمان}  ہيں رکهی
 سے اورامتياز يموتکر کرعزت دے کوعقل انسان نے وتعالی تبارک اوراهللا
 ہے کوپہچانتا رازق و خالق اور اپنےپروردگار وہ ساته کے عقل جس نوازا

 نفع کے جواس اور ہے کرتا تميز ميں وبرائ ئ اچها سے عقل اوراسی ،
 ۔ ہے پہچانتا وحرام اورحالل کرتا امتياز ميں ان ہيں اشياء کی اورنقصان
 کسی وہ کہ چهوڑديا نہيں ہی ايسی کرکے کوپيدا انسان نے تعالی اهللا اورپهر
 بلکہ ، گزارے زندگی اپنی کے عمل الئحہ کسی بغير اور اورطريقے منهج
 کی مستقيم اورصراط ورشد بهالئ کی تواس فرمايا پيدا اسے نے تعالی اهللا

 ۔ فرماۓ مبعوث رسل انبياءو اور ئيں فرما نازل کتابيں ليے کے هدايت
 اس وہ بهی توجب فرمايا پرپيدا وحيدت کوفطرت لوگوں نے وتعالی تبارک اهللا
 صراط انہيں کہ جو فرماۓ مبعوث انبياء نے تعالی اهللا ہوۓ منحرف سے

 اورآخری السالم عليہ آدم نبی پہلے سے سب ميں ان الئيں طرف کی مستقيم
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا ، ہيں وسلم عليہ اهللا صلی محمد

 کوخوشخبرياں نبيوں نے یتعال اهللا تهے جماعت ہی ايک لوگ دراصل {
 نازل کتابيں سچی ساته کے ان اور کربهيجا بنا والے اورڈرانے دينے

)  ٢١٣(  البقرة}  ہوجاۓ فيصلہ کا امر ہراختالفی کے لوگوں کہ تا ، فرمائيں
 ۔

 کی وحدہ اهللا کہ رہے ديتے دعوت طرف کی حقيقت ہی ايک رسل اورسب
 آيت اس نے تعالی اهللا ذکر کا اس جاۓ کيا کفر کا ہرايک سوا اس اور عبادت
 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا جس ہے فرمايا ميں

 اور کرو عبادت کی اهللا صرف) لوگو(  کہ بهيجا رسول ميں امت ہر نے ہم {
 ۔)  ٣٦(  النحل}  بچو سے طاغوت
 ، ہے اسالم دين کہ جو تها دين ہی ايک وہ الۓ ورسل انبياء کوسب دين جس
 : فرمايا نے تعالی اهللا کہ جيسا

 ۔)  ١٩(  عمران آل}  ہے ہی اسالم تودين ہاں کے تعالی اهللا بالشبہ {
 کی کتابوں سب پہلی کہ ہواجو پر مجيد قرآن اختتام کا کتب آسمانی اوران
 سبحانہ اهللا ہے رشدوهدايت باعث ليے کے لوگوں اورسب واال کرنے تصديق
 : ہے فرمايا نے وتعالی



 

8 

 لوگوں آپ تاکہ ہے فرمائ نازل کتاب شان الیع طرف کی آپ نے ہم!  الر {
 ۔)  ١(  ابراهيم}  الئيں طرف کی اجالے سے کواندهيرے
 اهللا ذکر کا جس کيا پرختم وسلم عليہ اهللا صلی محمد سلسلہ کا ورسل اورانبياء
 : کيا طرح اس کچه ميں فرمان اس اپنے نے تعالی

 کے کسی سے ميں وںمرد تمہارے)  وسلم عليہ اهللا صلی(  محمد) لوگو(  {
 والے کرنے ختم کے نبيوں اورتمام رسول کے تعالی اهللا وہ ليکن نہيں باپ
 ۔)  ٤٠(  االحزاب} )  ہيں النبيين خاتم يعنی(  ہيں
 ، ہيں گۓ کيۓ مبعوث طرف کی لوگوں سب وسلم عليہ اهللا صلی محمد اور
 : فرمايا نے تعالی اهللا کہ جيسا

 رسول کا تعالی اهللا اس طرف کی سب تم ںمي!  لوگو اے کہ ديجۓ کہہ آپ {
 ۔)  ١٥٨(  االعراف}  ہوں

 اورمحمد کتاب عظيم سے سب اور آخری سے ميں کتب آسمانی کريم توقرآن
 ، ہيں نبی اورآخری افضل سے ميں ورسل انبياء سب وسلم عليہ اهللا صلی
 کرديا کومنسوخ کتب آسمانی سب باقی ساته کے کريم قرآن نے تعالی اوراهللا

 داخل ميں واسالم وہ ہی اورنہ کرتا نہيں پيروی کی مجيد قرآن بهی توجو ،
 التا پرايمان وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول وہ ہی نہ طرح اوراسی ہے ہوتا
 نہيں قبول قابل عمل بهی کوئ کا تواس ہے کرتا اطاعت کی ان ہی نہ اور
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا دليل کی اس

 وہ کا تواس کرتاپهرے تالش اوردين کوئ عالوہ کے اسالم شخص اورجو {
 ہوگا سے ميں والوں پانے نقصان ميں آخرت اوروہ ہوگا نہيں قبول قابل دين
 ۔)  ٨٥(  عمران آل} 

 اصول کے انبياء سب پہلے ہيں الۓ وسلم عليہ اهللا صلی محمد دين اورجو
 اس اپنے نے وتعالی سبحانہ اهللا کہ جيسا ہے تاکيد کی اخالق اورمکارم دين

 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا جس ہے کيا ذکر ميں فرمان
 کا کرنے قائم کے جس ہے کيا مقرر دين وہی ليے تمہارے نے تعالی اهللا {

 بهيج طرف تيری وحی جو نے ہم اور کوديا)  السالم عليہ(  نوح نے اس حکم
 يہمعل(  عيسی اور موسی اور ابراهيم نے ہم حکم تاکيدی کا اورجس ہے دی

}  ڈالنا نہ پهوٹ ميں اوراس رکهنا کوقائم دين اس کہ تها ديا کو)  السالم
 .۔)  ١٣(  الشوری

 ۔ گيا ليا سے کتاب کی التويجری ابراهيم بن محمد شيخ مضمون يہ
 للتويجری االسالمی الدين اصول ديکهيں


