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 :باطل الزام کی ثبوت سے تردیدکےجان کٹنے رگ امام جماعت احمدیہ پر 

 
 تاریخ ہمیں بتاتی ہےکہ خدا،رسول ،اولیاہللا اور کوئ بھی ایسی شخصیت نہیں جس پر اعتراض نہ کیاگیاہو

کچھ جوابات ایسے ہوتےہیں جو اعتراض کی بنیاد ہی ختم  اعتراضات کے جوابات بھی مختلف پیرائےمیں دئے جاتے رہےہیں

آیت کے مطابق جسم کے فالں مخصوص حصہ پر وار ہونے کی وجہ سے مثالً اگر کوئ کہے کہ قرآن کی فالں  کر دیتےہیں

اگر کسی کی موت واقع ہوجائے تو وہ جھوٹا ثابت ہوتاہے اور اس بات پر مصر ہوکہ فالں شخص کےساتھ ایسا ہی ہواہےکہ 

 ا تھا یا نہیںاس کے فالں حصہ پر وار ہوا اور اس سے اسکی موت واقع ہوگئ ہےتو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی ایسا ہو

اگر اس شخص کی گردن پر وار ہوا اور جسم کا وہ حصہ گردن میں تھا ہی نہیں بلکہ کسی اور جگہ تھا اور وہ حصہ اس وار 

 ےرنیواال ہٹ دھرمی سے کام نہ لاس صورتحال میں اگر اعتراض ک سےمحفوظ رہا تو اعتراض کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے

 ـ اور فضول توجیہات میں پڑ کر اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہیں کریگا وہ اپنا اعتراض واپس لےلیگاتو

  اس چھوٹی سی تمہید کے بعد آئیں ایک مخصوص صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں

 

 قرآن میں خدا پر جھوٹ باندھنے والے کا انجام :

 

اگر کوئ خدا پر جھوٹ باندھے کہ خدا  میں جو ذکر ہے اسکا خالصہ یہ ہےکہ 47تا  45قرآن کریم کی سورۃ الحاقہ کی آیات 

 کو کاٹ دیتاہے جان  کہا ہو تو خدا اس کی رگایسا نہ ہے اور خدا نے  ہانے اسے کچھ ک

 

  بمعہ ترجمہ یہ ہیں: 47تا  45سورۃ الحاقہ کی آیات 

 

َل َعلَْینَا بَعَْض اْْلَقَاِویلِ   َولَْو تَقَوَّ

 

And if he had fabricated against Us some of the sayings, 

 َْلََخذْنَا ِمْنهُ بِاْلیَِمینِ 

 

We would certainly have seized him by the right hand, 

 ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِینَ 

 

Then We would certainly have cut off his aorta. 

  

پر چسپاں  الدین محمود احمد  زا بشیرحضرت مرو مصلح موعود  کچھ لوگ ان آیات کو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ 

اور اسکی تفصیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باہلل آپ نےخدا پر جھوٹ باندھاجس کے  نے کی کوشش کرتے ہیںکر

نتیجے میں آپ اس خدائی حکم کی زد میں آئے اور آپ کی گردن پر ہونے والے وار سے اس آیت میں بیان کردہ رگ کے 

 ئےکٹنے سے آپ فوت ہو

اس ظاہری اور جسمانی وار پر اصرار کرے اور کہے کہ جسم کے اس حصے پر وار ہوا ہے جہاں یہ  جب معترض بار بار 

 خون کی نالی موجود تھی اور اس کے کٹنے سے موت واقع ہوئ تو پھر اس کا جواب بھی اسی حوالہ سےدیاجاسکتاہے

 

 

 

 



 

 

 تین سواالت
 آسانی حل کیا جاسکتاہےتین سواالت کے جوابات سے یہ مسئلہ با مندرجہ ذیل 

 

 مذکورہ قرآنی آیت میں انسانی جسم کی کس شریان کا ذکر ہے؟ -1

 قرآن کی مذکورہ آیت میں بیان کردہ شریان جسم میں کہاں واقع ہے؟-2

 کیا جسم کے اس حصے پر حملہ ہوا جہاں وہ شریان تھی؟-3

 

 مذکورہ قرآنی آیت میں انسانی جسم کی کس شریان کا ذکر ہے؟ -1

 

  قرآنی:ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِینَ آیت 

 پھر ہم یقیناً اُس کی رگ جان کاٹ ڈالتے۔ 

Quran:69:47 

 47سورۃ الحاقہ آیت 

 

تین(کا تعین :)وشریان  مذکورہ  لغات سے عربی  

 

 زیر بحث قرآنی آیت میں لفظ "الوتین" استعمال ہوا ہے

 دیکھتےہیں:میں لغات ی لفظ کی تشریح عربی اب اس عرب

 مشہور زمانہ لغت ہے,اس میں الوتین کی تعریف یوں کی گئ ہے:اور  المنجد عربی کی ایک معیاری 

 "عرق فی القلب یجری منه الدُم الی العروق کلّھا"

  "دل میں وہ شریان جس سےتمام شریانوں کو خون جاتاہے ہے"

میں وتین کو اس طرح بیان  Dictionary and Glossary of Quran by John Penriceقرآن کی ایک اور معیاری لغت 

 کیاگیاہے

Aorta or وتین the large artery which rises from upper part of the heart 

 میں لکھاہے: 950اردو عربی لغت مختار الصحیح صفحہ 

 جائے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے" ٹ کے اندر ایک رگ،رگِ جان،اگر یہ ک"الوتین:دل 

 میں لکھاہے: اردو لغت المنجد  عربی

 "الوتین:دل کی رگ جس سےتمام رگوں میں خون جاتاہے"

 قاموس الفاظ القرآن میں لکھا ہے

 "الوتین: رگِ دل جو دل کے اوپر والے حصے سے اوپر ہوتی ہے کہتےہیں کہ وہ انسانی ذندگی کی بقا اسی رگ پر ہے"

 

Arabic English dictionary by Hava, J.G 

 یہ لکھاہے:میں 

 "Aorta, artery of the heart"وتین:

 

 

 

 



 

"Vocabulary of Holy Quran" by A. A Nadvi 

 میں لکھا ہے

  the main artery of the heart which rises from the upper part of it. It is said that"الوتین:

life depends on the existence of this artery 

" 

 

لکھیں اور اسکا عربی ترجمہ دیکھیں تو اس میں آپ کو  aortaمیں انگریزی خانے میں  Translate.google.com اگر آپ

  "الوتین" ملےگا

 کے الوتین کے عالوہ اور بھی نام ہیں   Aortaعربی میں 

 پر عربی کے اس مضمون کی یہ سطر ان سب ناموں کو بخوبی بیان کرتی ہے: Aortaاور 

 

 الوتين" ویسمى أدبیا   األورطي أو األبهر "الشريان

https://ar.m.wikipedia.org/wiki)أبھر_)شریان/ 

 

 الشریان األبھر، األورطي، الوتین یہ نام ہیں:  کے Aortaیعنی

 

 قرآن کی مذکورہ آيت ميں بيان کردہ شريان جسم ميں کہاں واقع ہے؟-2

سے اس شریان کا جسم آئیں علم االبدان کی مدد جبکہ قرآن میں مذکور اس شریان کا لغت کے لحاظ سے تعین ہوگیا تو اب 

 میں تعین کرتے ہیں

Aorta  کے بارے میں اس عبارت سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتاہے 

"Aorta: 

 The largest artery in the body, the aorta arises from the left ventricle of the heart, goes up 

(ascends) a little ways, bends over (arches), then goes down (descends) through the chest and 

through the abdomen to where ends by dividing into two arteries called the common iliac arteries 

that go to the legs" 

ttp://www.medicinenet.com/script/main/mobileart.asp?articlekey=2295h 

 ں ہوتی ہےمییا گردن  neck یا الوتین  Aortaیہ بالکل ذکر نہیں کہ  یہاں

مناسب  کرنا یا الوتین کے بارے میں سادہ لفظوں میں کچھ عرض Aortaطب کا ایک ادنی طالب ہونے کے ناطے 

 سمجھتاہوں

 Aorta  یا الوتین جسم کی سب سے بڑی شریان ہےجو دل سے نکل کر سینہ سے ہوتی ہوئ پیٹ کےنچلےحصہ میں ختم

 ہوتی ہے اور پورےجسم کو آکسیجن سےبھر پور خون مہیا کرتی ہے یہ گردن میں موجود نہیں ہوتی

http://translate.google.com/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%a8%d9%87%d8%b1_%28%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%29
http://www.medicinenet.com/script/main/mobileart.asp?articlekey=2295


سے اہم اعضأ کو سینہ میں نظام قدرت نے دل ،اس سے نکلنے والی اہم اور سب سے بڑی شریان الوتین اور پھیپھڑوں جی

اور اس سے جڑی پسلیوں  (sternum) نہایت محفوظ پنجرہ میں رکھاہے،یہ پنجرہ سینہ کے سامنے ایک عمودی سخت ہڈی

سے بنتا ہے یہ پسلیاں پچھلی جانب ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں ان پسلیوں کے درمیان پٹھے ہوتےہیں جو حفاظت میں 

کسی چیز کی سختی یا مظبوطی بیان کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتاہے اور  stern زی میں لفظانگری,  مزید اضافہ کرتے ہیں

sternum  ہڈی ہوتی ہےایک نہایت مظبوط 

Aorta  الوتین( دل سے نکلنے کے بعد ذرا سا اوپر کی جانب جاتاہے اور پھر وہاں سے کروی انداز میں مڑکر سینہ میں(

 سے اوپر نہیں جاتارے مہدہ سے ذیادہ سینہ کے تیسرے دوران یہ ذیااس  سیدھا نیچے کی جانب جاتاہے

کہا جاتاہے اور گردن کے آخری یعنی ساتویں مہرے کے  cervical vertebraeگردن میں سات مہرےہوتے ہیں اور انہیں 

  تاہےکہا جا Thoracic vertebraeبعد سینے کے مہرے شروع ہوتےہیں جو تعداد میں بارہ ہوتے ہیں اور انہیں 

Aorta  عموما  گردن سے بہت نیچے سینے کے تیسرے مہرے  (T3کے لیول پر یا اس لیول سےنیچے واقع ہوتاہے ) 

اہم  ذندگی کے خالق کائنات نے بوت ہیں، دیکھیں بیان کی گئ باتوں کا منہ بولتا ثاور اس سے متعلق    Aortaیہ تصاویر 

ن چیز کرنا چاہوں تو محفوظ تری اگر میں تہس نہسکہتاہے کہ  خالق  لیکن یہی ،کی حفاظت کا کیسا اعلٰی انتظام کیاہےاعضأ 

 بھی میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتی

 

 

Source: http://www.cts.usc.edu/zglossary-aorta.html 

http://www.cts.usc.edu/zglossary-aorta.html


 

 

 

 

  

 Source: commons.wikimedia.org 

  

 

بھی ہو تو بھی وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتاہے کہ اوپر بیان شدہ حفاظتی اگر کسی شخص کا علم طب سے تعلق نہ 

کو باہر سے چاقو/خنجر کے وار سے متاثر کرنا آسان نہیں اور  Aorta حصار میں دل اور اس سے نکلنے والی بڑی شریان

 ے تو بچنا بہت مشکل ہوتاہےاگر خنجر یا چاقو کی شدت اتنی ہو کہ وہ دل کی اس بڑی شریان تک پہنچ کر اس کو کاٹ د

یہ سب باتیں نہ صرف ایک عام عقل رکھنے واال بآسانی سمجھ سکتاہے بلکہ طب کے طالب علم اور ماہرین اس سے انکار 

ہو تو وہ اس معلومات کے دور میں انٹرنیٹ پر موجود معیاری  نہیں کرسکتے،اگر اس بارے میں کسی کو کوئ شک 

  معلومات سےتصدیق کر سکتاہے

 

 

 

 



 

 

 کيا جسم کے اس حصے پر حملہ ہوا جہاں وہ شريان ) الوتين ( تهی؟-3

 

الفاظ میں مالحظہ فرمائیں جس پر وار  اپنے کے یعنی جماعت احمدیہ کے دوسرے امام آئیں اس سوال کا جواب اس شخص

 کیاگیا

جماعت احمدیہ کے لیےء تحریر امام جماعت احمدیہ نے اپنے پر حملہ سے کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ سے درج ذیل برقی پیغام 

 فرمایا

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اپنے خطاب  پر جماعت احمدیہ کے اسی دوسرے امام نےجماعت احمدیہ کے مرکزی جلسہ ساالنہ پھر کچھ ماہ بعد اسی سال 

 میں اس حملہ کی مکمل تفصیالت بیان فرمائیں

  مالحظہ فرمائیں:

 

 











 







 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ہم مؤلفہ موالنا دوست محمد شاہد سے پیش کئے گئے ہیں اور مزید تفصیالت کیلئے اس احمدیت جلد ہفتد یہ صفحات تاریخ

 کتاب کے بقیہ صفحات اس لنک پر مالحظہ کئےجاسکتےہیں

Volume 17 according to old edition. 

 

Volume 16 for new edition year 2007. 

 

V16.pdf-Ahmadiyyat-e-https://www.alislam.org/urdu/pdf/Tarikh 

 

 

 خالصہ کالم:

حوالے سے زیر بحث مسئلہ پر غور کیا اوراس تمام تفصیل سے ہمیں  واقعہ کے اصل تاریخی ہم نےقرآن،لغات،طب اور 

 تینوں سواالت کے جوابات حاصل ہوئے اور پتہ چال کہ:

قرآن میں خدا پر جھوٹ باندھنے والے کی جس شریان )الوتین( کے قطع کرنے کا ذکر ہے وہ گردن میں نہیں پائی جاتی بلکہ 

  ۔س کےکٹنے سےانسان کی فوری موت واقع ہونے کا قوی امکان ہوتاہےاس کا آغاز دل سے سینہ میں ہوتاہے اور ا

 المصلح موعود کی خلیفۃ المسیح الثانی مرزا بشیرالدین محمود احمد، کیونکہ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت

ئ سوال ہی کو خنجر سےحملہ ہوا نہ کہ سینہ پرلہذا دل سے نکلنے والی شریان )الوتین(کےکٹنے کاپر سر کےقریب   گردن

 اور طب کی رو سے توقع کی جا قرآن جسکی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئ ثبوت ہے اور نہ ہی آپ کی فوری وفات ہوئ

بلکہ آپ کچھ عرصہ میں گردن کے زخم سے صحتیاب ہوکر اپنے فرائض کی انجام دہی میں پھر مصروف ہوگئے سکتی ہے 

و تفصیل بھی بیان فرمائ جپر خطاب فرمایا اور اپنے اوپر ہونے والے حملہ کی اور کچھ ماہ بعد اسی سال کے جلسہ ساالنہ 

 تاریخ احمدیت کے صفحات میں موجود ہے۔ مندرجہ باال

لوگوں کا یہ دعوٰی کہ امام جماعت احمدیہ پر گردن پر ہونے والے حملہ سے ظاہری طور پر وہ  اب اس تفصیل کے بعد ان

 ؟تاجاباطل ثابت نہیں ہوکیا کہاہے، شریان کٹ گئ جسے قرآن نے"الوتین"

کے دوسرے امام نے خدا پر جھوٹ باندھا لہذا یہ شریان )الوتین(  اور پھر اس کی بنیاد پر انکا یہ دعوٰی کہ جماعت احمدیہ 

 ؟ بھی باطل نہیں ٹھہرتا،کٹ گئ 

ردار اپنے دعوٰی سے دستبجب سچائ کھل جائے تو شریف النفس اسے مان لیتے ہیں اور فضول کی تاویالت نہیں کرتے اور 

  ہو کر معذرت کرتےہیں اور معافی مانگتے ہیں

 

 جب کھل گئ سچائ پھر اس کو مان لینا

 نیکوں کی ہے یہ خصلت راِہ حیا یہی ہے
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بھیجیں جس نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ اسالم کے فتح نصیب جرنیل آئیں اسالم کے اس بطل جلیل پر سالم 

ش گوئ مصلح موعود میں عطا کی گئ پیبیٹا ہے جس کا خدا کیطرف سے وہی ذکی غالم اور وہی مرزا غالم احمد قادیانی کا 

 ذکر ہے

 حاسد سد کی نظر،جس کی وجہ سے کبھی وہکی ح جس پر خدا کی پیار کی نظر پڑتی ہے اور حاسدیہ ہے وہ مقام محمود 

 پر خنجر سے وار کرتاہے تو کبھی لفظی دجل سےمحمود اس مقام 

 یہ مقام محمود مسیح موعود کے  ذکی غالم کے اپنے الفاظ میں مالحظہ فرمائیں:

 

  یونہی کاش جائے کٹ میری عمر محمود 

 ا ہوخد سامنے اور میں سجدہ میری روح ہو

 

 خدا اپنی تائید ونصرت کی فعلی شہادت کے ساتھ یہ کہے کہ جسے

 

ا َربُّكَ  یَْبعَثَكَ  أَن َعَسى ْحُمود ا َمقَام   مَّ

 اس مقام سے ہٹا سکے سے اسے جسمانی خنجر یا لفظی دجل کے خنجر تو کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا کہ وہ

 

 "ہیں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے ال حاصل وں"دشمن

 

 

جودعوٰی کرتے ہیں کہ  جماعت  تراض کا جواب دیا گیا ہےنوٹ: اس مضمون میں صرف ان لوگوں کے مخصوص اع)

اسطرح تیجے میں ظاہری و جسمانی طور پر ان کی رگ جان کٹی اور وہ امام کی گردن پر حملہ کے ن احمدیہ کے دوسرے

 سورہ الحاقہ کی آیت کا شکار بنے

 بحث نہیں کی گئ کہ سورہ الحاقہ کی ان آیات کا اصل مفہوم کیاہے تفصیلیع پراس مضمون میں اس موضو

بھی پنپ نہیں سکتا اور خدا خود جھوٹے کیہ ہے کہ خدا تعالٰی پر جھوٹ باندھنے والے کا سلسلہ ان آیات کا اصل مفہوم 

، ان معنوں کی رو سے بھی جماعت احمدیہ کے ے کسی کی رگ جان کاٹ دی جائےجیس سلسلہ پر ایسی موت وارد کرتاہے 

سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے اور دنیا  190ہ آج دنیا کے سچی ثابت ہوتی ہے جو کدوسرے امام اور انکی جماعت 

غام کو پھیالنے اور اس پر ہونے میں مسلمانوں کی ایک پرامن اور منظم جماعت کے طور پر مشہور ہے جو خدا کے پیبھر 

 والے ہر حملہ کے دفاع کیلئے ہردم تیار رہتی ہے(
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