ماہ ربیع الول شریف

نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الول
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں
وجہ تسمیہ:

اسلمی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الول مبارک ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتداء میں اس کا نام
رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع یعنی فصل بہار کا آغاز تھا۔ یہ مہینہ فیوضات و برکات کے اعتبار سے
6
6
الصلوۃ والسلم نے دنیا
مجتبی محمد مصطفی علیہ
افضل ہے کہ باعث تخلیق کائنات رحمۃ اللعالمین احمد
میں قدم رنجہ فرمایا۔ ١٢ربیع الول شریف بروز پیر ،مکۃ المکرمہ کے محلہ بنی ہاشم میں آپ کی ولدت
باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔  ١٢ربیع الول ہی میں آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف
لئے۔ اسی ماہ کی دس تاریخ کو محبوب کبریا صلی ا علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجۃ
6
6
تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔
الکبری رضی ا

مشائخ عظام اور علمائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی ا علیہ وسلم کا وقت
ولدت باسعادت لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ کیوں کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ولدت
پاک کے وقت خود رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی ا علیہ وسلم تشریف لئے۔ لیلۃ القدر میں صرف
6
تعالی نے تمام
ت مسلمہ پر فضل و کرم ہوتا ہے اور شب عید میلد النبی صلی ا علیہ وسلم میں ا
ام M
مخلوقات پر اپنا فضل و کرم فرمایا ۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ
ک ا MRل NرحN Oم Qۃ لO Pل 6عالM Nمی ONن ط
Nو Nما اNرN Oس Oل Nنا N
بارھویں ربیع الو Sل مبارک کو یعنی ولدت پاک کے دن خوشی و مسرت کا اظہار کرنا۔ مساکین کو کھانا
کھلنا۔ اور میلد شریف کا جلوس نکالنا اور جلسے منعقد کرنا اور کثرت سے درود شریف پڑھنا بڑا
6
تعالی تمام سال امن و امان عطا فرمائے گا اور اس کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے گا۔
ثواب ہے۔ ا
مسلمانوں کو چاہئے کہ اس ماہ مبارک میں گنبد خضرا کی شبیہ والے اور 6
صلوۃ وسلم لکھے ہوئے سبز
پرچم لہرانے چاہئیں اور بارہویں تاریخ کو بالخصوص جلوس میلد شریف اور مجالس منعقد کیا کریں )
ماثبت من السنۃ(
حکایت:

ابو لہب جو مشہور کافر تھا اور سید دو عالم صلی ا علیہ وسلم کا رشتہ میں چچا تھا ۔ جب رحمۃ
للعالمین صلی ا علیہ وسلم کی ولدت مبارک ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے آپ کی ولدت
باسعادت کی خوش خبری اپنے مالک ابو لہب کو سنائی ۔ تو ابولہب نے حضور اقدس صلی ا علیہ وسلم
کی ولد ت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کردیا۔
جب ابو لہب مرگیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا۔ تو اس نے کہا کہ کفر کی وجہ سے
دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوں مگر اتنی بات ہے کہ ہر پیر کی رات عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ اور
جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے پانی ملتا ہے جب میں
انگلی چوستا ہوں ۔
6
تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب کافر) جس کی مذمت میں سورہ لہب نازل
ابن جوزی رحمۃ ا
ہوئی( کو یہ انعام مل تو بتاؤ اس مسلمان کو کیا صلہ ملے گا جو اپنے رسول کریم صلی ا علیہ وسلم
6
تعالی اپنے فضل عمیم سے
کی ولدت کی خوشی منائے۔ اس کی جزاء ا کریم سے یہی ہوگی کہ ا
اسے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا ۔ الحمدل رب Sالعالمین ۔
میلد پاک کرنا اور اس میں محبت کرناایمان کی علمت ہے اور میلد پاک کا ثبوت قرآن مجید۔احادیث
بزرگان دین سے ہے۔ میلد شریف میں ہزاروں برکتیں ہیں۔ اس کو بدعت کہنا دین سے
شریفہ اور اقوال
M
ناواقفیت پر مبنی ہے۔
محفل میلد کی حقیقت:

حقیقت صرف یہہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں ،سب محبت رسول صلی ا علیہ وسلم سے سرشار
ہوں اور صحیح العقیدہ  ،سنی علماء یا کوئی ایک عالم دین مسلمانوں کے سامنے حضور سراپا نور شافع
یوم النشور صلی ا علیہ وسلم کی ولدت مبارک  ،آپ کے معجزات  ،آپ کے اخلق کریمہ ،فضائل اور
مناقب صحیح روایات کے ساتھ بیان کرے۔ اور آخر میں بارگا Mہ رسالت میں درود و سلم با ادب کھڑے
ہوکر پیش کریں۔ اگر توفیق ہو تو شیرینی پر فاتحہ دل کر فقراء و مساکین کو کھلئیں۔ احباب میں تقیسم
کریں پھر اپنی تمام حاجتوں کیلئے دعا کریں۔ یہ تمام امور قرآن و سنت اور علمائے امت کے اقوال سے
ثابت ہیں صرف ا جل شانہ ،کی ہدایت کی ضرورت ہے۔
!
تعالی کی سنت ہے:
انعقاد میلد ،ا
محبوب کبریا صلی ا علیہ وسلم کا میلد شریف خود خالق اکبر جل شانہ ،نے بیان کیا ہے ۔
لN Nق Oد Nجآ Nء ^ک Oم Nرس ^Oو Qل مPن OاO Nنف^س Mک^ Oم Nع Mز Oی Qز NعلO Nی Mہ Nما Nع Mن _ت Oم Nح MریOصN QعلO Nیک^ Oم Mب Oالم ^Oو Mم Mنی ONن Nرؤ^ Oوف QالرM RحیOم ) oپ  ١١سورۃ
توبہ (١٢٨
)ترجمہ( بے شک تمہارے پاس تشریف لئے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں
ہے۔ تمہاری بھلئی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کمال مہربان )کنزالیمان(
اس آیت شریفہ میں پہلے ا جل شانہ ،نے فرمایا کہ '' مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول
تشریف لئے'' یہاں تو اپنے حبیب پاک صلی ا علیہ وسلم کی ولدت شریفہ بیان فرمائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پھر
فرمایا کہ ''وہ رسول تم میں سے ہیں'' اس میں اپنے رسول مقبول صلی ا علیہ وسلم کا نسب شریف بیان
فرمایا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پھر فرمایا''تمہاری بھلئی کے بہت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کرم فرمانے والے
مہربان ہیں'' یہاں اپنے محبوب پاک صلی ا علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی۔
میلد  Mمروجہ میں یہی تین باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ سرکار ابد قرارا کا میلد شریف بیان
کرنا سنت 6الہیہ ہے۔
عید میلد النبی صلی ا علیہ وسلم کی دوسری دلیل:
س Nمآ Mء Nتک ^Oون^ لN Nنا ع Mی Ocدا PلR NولN Mنا Nو 6اخ MMر Nنا Nو 6ا NیۃP cم Oنک Nط )پ  ،٧سورۃ المائدہ(١١٤ ،
اNل 6ل^ Sہ Rم Nر Rب Nنا اO Nن Mز Oل NعلO Nی Nنا Nما Mئ Nد cۃ م PNن ال R
)ترجمہ( اے ا اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلوں
پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی ۔)کنزالیمان(

6
6
تعالی کی بارگاہ
عیسی علیہ السلم سے منسوب ہے کہ انہوں نے ا تبارک و
مندرجہ بال دعا حضرت
خوان نعمت کو
خوان نعمت ا کی نشانی کے طور پر نازل ہونے کی دعا کی  ،اور نزول آیت و
میں ایک
M
M
خوان نعمت کے نزول کے دن
یوم عید قرار دیا ،یہی وجہ ہے کہ
M
اپنے لیے اور بعد میں آنے والوں M
''اتوار'' کو دنیائے عیسائیت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس دن روز مر Sہ کے کام کاج
چھوڑ کر بطور تعطیل مناتی ہے ۔

عید میلد النبی صلی ا علیہ وسلم کی تیسری دلیل:

6
تعالی حکم فرما رہا ہے ،
ا
6
ا Nو Mب NرحN OمتMہ Nف Mب 6ذلMکN Nف Oل Nی Oف Nرح ^Oوا ہ ^Nو Nخ Oی Qر PممRا NیجN Oمع ^Oو Nن )Oپ  ،١١سورۃ یونس(٥٨ ،
ق^ Oل Mب NفضM Oل M S

)ترجمہ( تم فرماؤ ا ہی کے فضل اور اسی کی رحمت  ،اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں ،وہ ان کے سب
دھن دولت سے بہتر ہے )کنزالیمان(

مفسرین کرام مثل cعلمہ ابن جوزی )م ۔٥٩٧ھ(  ،امام جلل الدین سیوطی )م۔ ٩١١ھ( علمہ محمود
M
آلوسی )م۔ ١٢٧٠ھ( اور دیگر نے متذکرہ آیت مقدسہ کی تفسیر میں ''فضل اور رحمت'' سے نبی کریم
صلی ا علیہ وسلم کو مراد لیا ہے )حوالے کیلئے دیکھیں :زاد المسیر ،جلد  ،٤صفحہ ٤٠۔ تفسیر درP
مفسرین کرام کی وضاحت و
منثور  ،جلد  ،٤صفحہ ٣٦٨۔ تفسیر روح المعانی  ،جلد  ،٦صفحہ (٢٠٥
M
6
تعالی کے فضل و رحمت کے عموم میں کائنات اور اس کے
صراحت کے بعد یہ ثابت ہوگیا کہ ا
لوازمات بھی شمار ہونگے لیکن فضل و رحمت سے مطلق نبی کریم صلی ا علیہ وسلم کی ذات مراد
6
عظمی کے طفیل ہیں اور اس ذات کی تشریف آوری کا یوم
ت
ہوگی کہ جملہ کائنات کی نعمتیں اسی نعم M
ت با برکات کے سبب اس قابل ہوا کہ
یوم میلد ،ذا M
بھی فضل و رحمت سے معمور ہے  ،پس ثابت ہو اکہ M
اسی دن ا کے حکم کے مطابق خوشی منائی جائے ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میلد کی
خوشیونکےلئے یوم کا تعین کیا جاسکتا ہے ۔
خیمہ افلک کا ایستادہ اسی نام سے ہے
نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے
قرآن مجید سے مزید دلئل پیش کئے جائیں تو عرض ہے اول تا آخر مکمل قرآن نبی
قارئین کرام! اگر
M
آل عمران  ،آیات ٨١اور ٨٢
پاک صلی ا علیہ وسلم کی نعت اور صفات بیان کرتا ہے  ،پارہ ،٣سورۃ M
6
عالم ارواح میں انبیا Mء کرام کو جمع کرکے منعقد فرمائی۔
میناس مجلس میلد کا ذکر ہے جو ا
تعالی نے M
میلد بیان کرنا سنت مصطفی صلی ا علیہ وسلم ہے:

بعض لوگ ل علمی کی بنا پر میلد شریف کا انکار کردیتے ہیں ۔ حالنکہ محبوب کبریا صلی ا علیہ
وسلم نے خود اپنا میلد بیان کیاہے۔ سیدنا حضرت عباس رضی ا عنہ ،فرماتے ہیں کہ سید العرب و
العجم صلی ا علیہ وسلم کو یہ اطلع ملی کہ کسی گستاخ نے آپ کے نسب شریف میں طعن کیا ہے تو ،
6
6
Nف Nقا Nل ال Rن Mبی_ صلی ا علیہ وسلم NعلNی Oال Mم Oن Nب Mر Nف Nقا Nل Nمن OاN Nنا Nف Nقا ل^ Oو اO Nن N
Oن Nع Oب ^د
ا۔۔ Nقا Nل اN Nنا م ^Nح Rم ^د ابOن^ Nع Oب Mد M S
ت Nرس ^Oو ^ل M S
اب M
6
Oالم R
Oن Nف Nج Nع Oل Mنی OفMیN Oخی OMر Mہ Oم فMرN Oقۃ^ cث Rم Nج Nعل^ Nہ Oم Nق Nبا Mئ Nل Nف Nج Nع Oل MنیO
^طلMب OاMنN S R
ا NخلN Nق Oال Nخ Oل Nق Nف Nج Nع Oل Mنی OفMیN Oخی OMر Mہ Oم ^ث Rم Nج Nعل^ Nہ Oم فMرN Oق Nتی M
6
مشکوۃ شریف رضی ا تعالی
MفیN Oخی OMر Mہ Oم Nق Mب Oیلc Nۃ ^ث Rم Nج Nعل^ Nہ Oم ^بی ^Oو cتا Nفا N Nنا Nخ Oی ^ر ہ^ Oم Nن Oفسcا Nو Nخ Oی ^رہ^ Oم Nب Oی cتا ) رواہ الترمذی ،
عنہ (٥١٣
)ترجمہ( پس نبی کریم صلی ا علیہ وسلم ممبر پر تشریف لئے اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ صحابہئ
6
تعالی کے رسول ہیں ۔ فرمایا میں عبدالمطلب کے بیٹے کا
کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ آپ ا
6
تعالی نے مخلوق پیدا کی ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا پھر مخلوق کے دو گروہ کئے ان
بیٹا ہوں۔ ا

میں مجھے بہتر بنایا پھر ان کے قبیلے کئے اور مجھے بہتر قبیلہ بنایا پھر ان کے گھرانے بنائے مجھے
ان میں بہتر بنایا تو میں ان سب میں اپنی ذات کے اعتبار اور گھرانے کے اعتبار سے بہتر ہوں۔
ت خود
اس حدیث شریف سے ثابت ہو اکہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی ا علیہ وسلم نے بذا M
محفل میلد منعقد کی جس میں اپنا حسب و نسب بیان فرمایا ۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ محفل میلد کا ایک
M
مقصد یہ بھی ہے کہ اس مجلس و محفل میں ان لوگوں کا رد کیا جائے جو آپ کی بدگوئی کرتے ہوں۔
6
اعلی حضرت امام اہلسنت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے
ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی ا علیہ وسلم
سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی صلی ا علیہ وسلم
تعین تاریخ پر قرآنی دلیل:

و Nز Pکر Oہ^م با  Nی 6
ا ط )پ ١٣۔ سورۃ ابراہیم(
Rام M S
N
M M O
6
6
تعالی کے دن
موسی( ان کو یاد دلؤ ا
)اے
6
تعالی ہی کے ہیں۔ پھر ا کے دنوں سے کیا مراد
ہر عام و خاص جانتا ہے کہ ہر دن اور رات ا
6
تعالی کے وہ مخصوص دن ہیں جن میں اس کی نعمتیں بندوں پر نازل
ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان دنوں سے مراد خدا
6
ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں سیدنا حضرت موسی علیہ السلم کو حکم ہو اکہ آپ اپنی قوم کو وہ
6
سلوی نازل فرمایا۔
دن یاد دلئیں جن میں ا جل شانہ ،نے بنی اسرائیل پر من و
مقام غوریہ ہے کہ اگر من و 6
سلوی کے نزول کا دن بنی اسرائیل کو منانے کا حکم ہوتا ہے تو آقائے
6
اعلی اور افضل ہے(
دوجہاں سید کون و مکاں صلی ا علیہ وسلم کی ولدت پاک )جو تمام نعمتوں میں
کا دن بطور عید منانا ،اس کی خوشی میں جلوس نکالنا ،جلسے منعقد کرنا  ،مساکین و فقراء کے لئے
کھانا تقسیم کرناکیوں کر بدعت و حرام ہوسکتا ہے؟
حدیث شریف سے تعین یوم پر دلیل:

6
Oن Nف Nقا Nل فO Mی Mہ و^ ل MOد ^
ت NوفO Mی Mہ ا ^ Oن Mز Nل NعلNیR
ا صلی ا علیہ وسلم NعنN O
Nعن OاM NبیN Oق Nتا دNۃ Nقا Nل ^س Mئ Nل Nرس ^Oو ^ل M S
ص Oو Mم Nی Oو Mم OالO Nث Nنی M
6
مشکوۃ صفحہ (١٧٩
)
6
تعالی عنہ ،فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی ا علیہ وسلم سے
)ترجمہ( سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی ا
پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا۔ اور اسی روز
مجھ پر قرآن نازل ہوا۔
اس حدیث شریف نے واضح کردیا کہ کسی دن کا تعین و تقرر کرنا ناجائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی
ا علیہ وسلم کے لئے بروز پیر دو نعمتیننازل فرمائی گئی تھیں ایک ولدت مقدسہ اور دوسرے نزول

قرآن  ،اسی لئے آپ نے پیر کے دن کو روزہ رکھنے کے معیSن فرمایا۔
ماہ ربیع الول شریف کیلئے خصوصی ہدایات:

ربیع الول شریف کے مقدس مہینے میں حصول برکات کیلئے  ،عبادات کی کثرت )نماز ،روزہ اور
صدقات و خیرات( کیجئے۔ گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام اس مہینے میں کرنا چاہئے ،جھوٹ ،
غیبت ،چغلی ،ایذا رسانی ،الزام تراشی ،غصہ و برہمی وغیرہ سے اپنی ذات کو آلودہ نہ کیجئے ،عید
میلد النبی  uکے دن اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجائے رکھئے،کسی سے بھی )اپنا ہو یا پرایا( جھگڑا
کرنے سے اجتناب کیجئے۔
ایک خاص تحفہ:

ب جمعہ گلب کے چند پھول لے کراپنے گھر
ماہ ربیع الول شریف کی کسی بھی جمعرا ت کے دن یا ش M
میں باوضو ہوکر بیٹھیں  ،پھولوں کو سامنے رکھیں  ،درود شریف تین مرتبہ پڑھیں پھر
ا^ Nحاف Q
Mظ ۔۔۔۔۔۔ S 6
ا Nناص MرQ۔۔۔۔۔۔ S 6 N
S6 N
ص Nمد
ا^ ال R
 ٣١٣مرتبہ پڑھیں اور تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھولوں پر دم کردیں  ،اور یہ پھول مٹھائی وغیرہ
کے ساتھ مل کر کھالیں ،مشائخ سے منقول ہے کہ جو ایسا کرے گا پورے سال بھر رزق میں برکت
ہوگی ،مفلسی قریب نہیں آئے گی۔

ماہ ربیع الول میں کائنات کا اہم ترین اور مبارک واقعہ
6
الصلوۃ والسلم کی دنیا میں تشریف
 ١٢ربیع الول شریف عین صبح صادق کے وقت آقائے دوجہاں علیہ
آوری
پیر کا دن  ٢٢ ،اپریل ٥٧١ء۔۔۔۔۔۔ ٥٣قبل ہجری۔۔۔۔۔۔١١ماہ بشینس  ٣٦٧٥طوفان نوح ۔۔۔۔۔۔یکم جیٹھ ٣٦٧٢
^کل جگ ۔۔۔۔۔۔ ٢٠ماہ ہفتم  ٢٥٨٥ابراہیمی ۔۔۔۔۔۔یکم جیٹھ  ٦٢٨بکرمی شمسی ۔۔۔۔۔۔ ٢٠نسیان  ٨٣٣٢خلیقہ
یہودی ۔۔۔۔۔۔ ٢٠نیسان  ٨٢٢سکندری

ماہ ربیع الول میں وقوع پذیر ہونے والے اہم تاریخی واقعات
٭ولدت رسول ا صلی ا علیہ وسلم ۔۔۔۔۔۔  ١٢ربیع الول  ٥٧١ء ٭سرکار صلی ا علیہ وسلم سفر مدینہ
یار غار رضی ا تعالی عنہ ۔۔۔۔۔۔یکم ربیع الول قبل ہجری٭
کیلئے غار ثور سے باہر تشریف لئے مع M
مدینہ منورہ تشریف آوری اور قیام حضرت کلثوم ابن ہدم کے مکان میں ،بمقام قبا ء مدینہ منورہ ۔۔۔۔۔۔بروز
پیر  ٨یا  ١٢ربیع الول یکم ہجری٭مسجد ''قبا ''کی بنیاد محلہ بنی سالم،۔۔۔۔۔۔یکم ہجری ٭اونٹنی حضرت ابو
ایوب انصاری رضی ا تعالی عنہ کے مکان پر بیٹھی جہاں آپ صلی ا علیہ وسلم نے سات ماہ قیام
فرمایا۔۔۔۔۔۔یکم ہجری٭اذان کی ابتدائ)نماز کیلئے اعلن کرنے کے انداز کی تجاویز مختلف صحابہ نے
پیش کیں  ،حضرت عمر فاروق اعظم رضی ا عنہ ،نے خواب میں اذان کے کلمات س^نے اور سیکھے
6
الصلوۃ والسلم کو اپنا خواب بیان فرمایا ،اس اثناء میں بذریعہ وحی اذان کے یہی
اور پھر حضور علیہ
کلمات قلب مصطفی صلی ا علیہ وسلم پر القاء ہوئے۔۔۔۔۔۔یکم ہجری ٭غزوہ بنی نضیر ۔۔۔۔۔۔٤ھ٭غزوہئ
دومۃ الجندل)نصرانی مشرکین لڑے بغیر فرار ہوگئے( ۔۔۔۔۔۔٥ھ ٭مختلف ممالک اور ریاستوں کے

٭قبائل تہامہ اسلم لئے۔۔۔۔۔۔٨ھ٭سریہ ا^سامہ بن
فرمانرواؤں کو تبلیغی خطوط روانہ کئے گئے ۔۔۔۔۔۔ ٧ھ
M
زید روانگی اور توقف۔۔۔۔۔۔١١ھ ٭ ٭خلفت ابو بکر رضی ا تعالی عنہ ۔۔۔۔۔۔١١ھ ٭قتل اسود بن کعب
عنسی S
6
الصلوۃ والسلم ۔۔۔۔۔۔ ١٢ربیع الول ١١ھ بروز پیر ٧ ،یا ٨
کذاب۔۔۔۔۔۔١١ھ ٭)وصال( حضور علیہ
جون ٦٣٢ئ ٭فتح عراق ۔۔۔۔۔۔ ١٢ھ ٭ فرارطلیحہ اسدی کذاب۔۔۔۔۔۔ ١٢ھ٭فتح دمشق۔۔۔۔۔۔١٤ھ ٭وصال
6
تعالی عنہا۔۔۔۔۔۔
ت جحش رضی ا
معاذ بن جبل رضی ا تعالی عنہ ۔۔۔۔۔۔١٨ھ ٭وفات ام المؤمنین زینب بن M
٢٠ھ ٭وفات ابو سفیان رضی ا تعالی عنہ ۔۔۔۔۔۔٣١ھ ٭وفات حضرت سلمان فارسی رضی ا تعالی
ت ''خلفت 6
علی منہاج النبوۃ''امام حسن رضی ا تعالی عنہ کی خلفت سے
عنہ ۔۔۔۔۔۔٣٦ھ ٭تکمیل مد M
دستبرداری اور حضرت امیر معاویہ رضی ا تعالی عنہ کی حکومت کا قیام۔۔۔۔۔۔٤١ھ ٭تکمیل فتح
کابل۔۔۔۔۔۔٤٤ھ ٭شہادت حضرت امام حسن رضی ا تعالی عنہ ۔۔۔۔۔۔٤٩ھ ٭وفات سعید بن زید )عشرہ
مبشرہ(ص ۔۔۔۔۔۔٥١ھ ٭بغاوت مختار ثقفی۔۔۔۔۔۔٦٣ھ ٭یزید انتہائی تکلیف کے عالم میں مرگیا۔۔۔۔۔۔٦٤ھ ٭وفات
ابی سعید الخدری رضی ا تعالی عنہ ۔۔۔۔۔۔٧٤ھ ٭عراق میں بغاوت۔۔۔۔۔۔٧٦ھ ٭وفات قاضی شریح۔۔۔۔۔۔٧٨ھ
٭شہر واسط کی تعمیر۔۔۔۔۔۔٨٢ھ ٭وفات قاضی مدینہ طلحہ الزہری۔۔۔۔۔۔٩٧ھ ٭وصال تابعی فقیہہ حضرت
عطا بن یسار۔۔۔۔۔۔١٠٣ھ ٭وفات جریر ۔۔۔۔۔۔ ١٠٥ھ ٭جنگ موقان)بنو امیہ ہشام بن عبدالملک بن مروان کے
دور حکومت میں لڑی گئی( ۔۔۔۔۔۔١٠٨ھ ٭وفات عمرو بن شعیب السہمی ۔۔۔۔۔۔ ١١٨ھ ٭بسطام اللیثی کی
بغاوت۔۔۔۔۔۔١٢٨ھ ٭معتزلہ فرقہ کے بانی واصل بن عطاء کی موت۔۔۔۔۔۔١٣١ھ ٭وفات سلمہ بن دینار
العرج۔۔۔۔۔۔١٤٠ھ ٭وفات خالد بن الخداء ۔۔۔۔۔۔ ١٤٢ھ ٭فتنہ محمرہ و عبدالقہار۔۔۔۔۔۔١٦٢ھ ٭عباسی فرمانروا
مہدی نے زندیقیوں کے خلف مہم شروع کی ۔۔۔۔۔۔١٦٣ھ٭ہارون رشید کی فاتحانہ یلغار)زندیقیوں کے
خلف(۔۔۔۔۔۔١٦٥ھ ٭مہدی نے مسجد حرام کی توسیع و تعمیر کا کام کیا ۔۔۔۔۔۔١٦٦ھ١٦٧/ھ ٭وفات عباسی
6
موسی بن المہدی الملقبہ ہادی۔۔۔۔۔۔١٧٠ھ ٭تخت نشینی ابو جعفر ہارون الرشید بن مہدی
فرمانروا ابو محمد
بن منصور ۔۔۔۔۔۔١٧٠ھ٭مملکت روم پر یلغار ۔۔۔۔۔۔ربیع الول تا شعبان ١٧٠ھ٭فتح ارض روم ہارون رشید
کے زمانے میں ۔۔۔۔۔۔١٧٦ھ٭وفات القاضی شریک الکوفی۔۔۔۔۔۔١٧٧ھ ٭ترک خاقان کے مظالم۔۔۔۔۔۔١٨٣ھ
٭وفات ابراہیم السلمی الفقیہ۔۔۔۔۔۔١٨٤ھ ٭آل برامکہ کا قلع قمع ہارون رشید نے کیا ۔۔۔۔۔۔١٨٧ھ ٭قتل فضل
الوزیر۔۔۔۔۔۔٢٠٢ھ ٭مامون الرشید نے بوران بنت حسین ابن سہل سے شادی کی اور اس شادی پر بے انتہا
دولت خرچ کی ایک ماہ تک شادی کا جشن منایا گیا۔۔۔۔۔۔٢١٠ھ٭وفات معروف شاعر ابو العتاہیہ اللغوی۔۔۔۔۔۔
٢١١ھ ٭وفات حافظ معاویہ الزدی۔۔۔۔۔۔٢١٤ھ ٭شہادت محمد بن نوح العجلی۔۔۔۔۔۔٢١٨ھ ٭وفات معروف
تابعی بزرگ امام الولیا حضرت محمد بشر حافی قدس سرہ ،۔۔۔۔۔۔٢٢٧ھ٭وفات المعتصم عباسی و خلفت
الواثق بال۔۔۔۔۔۔٢٢٧ھ٨٤٢/ء ٭وفات حافظ ابو جعفر الجعفی۔۔۔۔۔۔٢٢٩ھ ٭وفات امیر عبدا بن ظاہر ۔۔۔۔۔۔
٢٣٠ھ ٭دمشق میں شدید زلزلہ متعدد جانوں کا اتلف اور عمارات کا انہدام۔۔۔۔۔۔٢٣٣ھ ٭وفات ماہر علم
النساب مصعب بن عبدا الزبیری المالکی قدس سرہ،۔۔۔۔۔۔٢٣٦ھ ٭وفات ابو ثورالکلبی۔۔۔۔۔۔٢٤٠ھ ٭وفات
تیسری صدی کے مجدد ،پیکر استقامت و جرأت امام اہلسنت حضرت احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔۔۔۔۔۔٢٤١ھ
اہل بیت
٭ ایران میں زلزلہ و تباہی۔۔۔۔۔۔٢٤٢ھ ٭شہادت حضرت سیدنا امام حسن عسکری قدس سرہ) ،آئمہ M
میں گیارہویں امام(۔۔۔۔۔۔٢٦٠ھ ٭وفات وزیر عباسی مملکت عبید ا بن خاقان۔۔۔۔۔۔٢٦٣ھ ٭وفات ابراہیم
المزنی۔۔۔۔۔۔٦٦٤ھ ٭سلطنت عباسیہ کے بعض علقوں پر زنگیوں کا قبضہ۔۔۔۔۔۔٢٦٧ھ٭وفات احمد بن سیار
مروزی ۔۔۔۔۔۔ ٢٦٨ھ٭ ٭ ٭وفات بکر بن سہل الدمیاطی۔۔۔۔۔۔٢٨٩ھ ٭قرامطہ اور فاطمیہ کے مظالم۔۔۔۔۔۔٢٩٠ھ
٭وفات ابو الحسن بن کسیان النحوی ۔۔۔۔۔۔٢٩٩ھ ٭عبیدا المہدی کا مصر پر حملہ اور ناکامی ۔۔۔۔۔۔ ٣٠٢ھ
٭وفات ابو بکر الخلل۔۔۔۔۔۔٣١١ھ ٭رومیوں سے جنگ۔۔۔۔۔۔٣١٥ھ ٭وفات عبید ا المہدی۔۔۔۔۔۔٣٢٢ھ ٭وفات
الراضی بال و خلفت ابراہیم المتقی بال العباسی۔۔۔۔۔۔٣٢٩ھ ٭وفات ابو علی الکتامی القرطبی۔۔۔۔۔۔
٣٣١ھ٭وفات ابن ولد النحوی۔۔۔۔۔۔٣٣٢ھ ٭وفات ابن درستویہ الفارسی۔۔۔۔۔۔٣٤٧ھ ٭وفات فقیہ حسان
الموی۔۔۔۔۔۔٣٤٩ھ ٭بغداد میں معزالدولہ کے مظالم۔۔۔۔۔۔٣٥١ھ ٭وفات ابو القاسم خالد القرطبی۔۔۔۔۔۔٣٥٢ھ
٭قتل معزالدولہ ابن بویہ الدیلمی۔۔۔۔۔۔٣٥٦ھ ٭وفات ابو علی الحسن بن الخضرا۔۔۔۔۔۔٣٦١ھ ٭وفات ابو اسحق
بن رجاء ۔۔۔۔۔۔٣٦٤ھ ٭وفات ابو بکر ابن القوطیہ۔۔۔۔۔۔٣٦٧ھ ٭فوجی انقلب بغداد۔۔۔۔۔۔٣٧٦ھ ٭وفات ابو علی
الفارسی۔۔۔۔۔۔٣٧٧ھ ٭وفات عباسی وزیر جعفر ابن الفرات۔۔۔۔۔۔٣٩١ھ ٭وفات ابوالحسن الخفاف۔۔۔۔۔۔

٭فاطمین مصر نے کینسہ قما مہ مسمار کردیا۔۔۔۔۔۔٣٩٨ھ
٣٩٥ھ٭وفات ابو سعد بن السماعیلی ۔۔۔۔۔۔٣٩٦ھ
M
٭معزولی اموی حکمران محمد المہدی و خلفت المستعین الموی اندلس میں۔۔۔۔۔۔٤٠٠ھ ٭الحاکم الفاطمی
نے بے پردہ عورتوں کو قتل کرایا ،اور دریا میں ڈبو دیا۔۔۔۔۔۔٤٠٥ھ ٭وفات ابو بکر فورک۔۔۔۔۔۔٤٠٦ھ ٭قتل
فخر الملک دیلمی ۔۔۔۔۔۔٤٠٧ھ ٭قادر با ا العباسی نے محمود غزنوی کو خلعت بھجوائی۔۔۔۔۔۔٤٠٨ھ ٭سلطان
محمود غزنوی نے خیر سگالی کا پیغام اپنے قاصد کے ذریعے قادر بال کو بھجوایا۔۔۔۔۔۔٤١٠ھ ٭اندلس میں
ہشام ثالث کی خلفت۔۔۔۔۔۔٤١٨ھ ٭وفات ابو الحسن البزار۔۔۔۔۔۔٤١٩ھ ٭اندلس میں طواف الملوکی۔۔۔۔۔۔٤٢٢ھ
٭بغداد مینانتشار اور سخت بد امنی قائم بامرا کے دور میں۔۔۔۔۔۔٤٢٤ھ ٭وفات معروف مفسر امام القرطبی
علیہ الرحمۃ۔۔۔۔۔۔٤٢٩ھ ٭ وفات معروف محدث ابو بکر الصبہانی علیہ الرحمۃ ۔۔۔۔۔۔ ٤٣٠ھ٭وفات عبدا
6
المرتضی۔۔۔۔۔۔٤٣٦ھ
بن عبدان الہمدانی۔۔۔۔۔۔٤٣٣ھ ٭ وفات ابو محمدالہمدانی۔۔۔۔۔۔٤٣٤ھ ٭وفات الشریف
٭وفات ابو طالب بن البقال۔۔۔۔۔۔٤٤٠ھ٭عراق میں شدید زلزلہ سے تباہی ۔۔۔۔۔۔٤٤٤ھ ٭وفات ابو طاہر
الکاتب ۔۔۔۔۔۔ ٤٤٥ھ ٭وفات ابو یعلی القزوینی۔۔۔۔۔۔ ٤٤٦ھ ٭وفات ابو المعلء المعری۔۔۔۔۔۔٤٤٩ھ ٭وفات
معروف فقیہہ مصنف ''الحکام السلطانیہ'' امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی ۔۔۔۔۔۔ ٤٥٠ھ ٭وفات ابو
عثمان نیشاپوری۔۔۔۔۔۔٤٥٧ھ٭وفات معروف محدث و مؤرخ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب بغدادی
قدس سرہ) ،مؤلف تاریخ بغداد( ۔۔۔۔۔۔٤٦٣ھ٭حکومت ملک شاہ سلجوقی۔۔۔۔۔۔٤٦٥ھ ٭وفات ابو عمر بن الخداء
الندلسی۔۔۔۔۔۔٤٦٧ھ ٭وفات البیاضی الشاعر۔۔۔۔۔۔٤٦٨ھ ٭وفات ابو الحسن بن ابی الجدید السلمی۔۔۔۔۔۔٤٦٩ھ
6
موسی الفقیہ۔۔۔۔۔۔٤٧٠ھ ٭وفات ابو الولید سلیمان البابی۔۔۔۔۔۔٤٧٤ھ ٭وفات عبدالرحمن
٭وفات ابو جعفر بن ابی
النابتی۔۔۔۔۔۔٤٧٥ھ ٭وفات ابو طاہر النباری۔۔۔۔۔۔٤٧٦ھ ٭وفات امام الحرمین حضرت ابو المعالی عبدالملک
الجوینی علیہ الرحمۃ)معاون مجدد پانچویں صدی( ۔۔۔۔۔۔ ٤٦٨ھ ٤٧٨/ھ ٭وفات عبید ا بن نصر
الحجازی۔۔۔۔۔۔٤٨٠ھ ٭وفات ابو بکر بن خلف الشیرازی ۔۔۔۔۔۔ ٤٨٧ھ ٭پانچویں صدی کے مجدد امام غزالی
6
استعفی دے دیا)عباسی دور المستظہر بال۔۔۔۔۔۔٤٨٨ھ ٭وفات ابو
علیہ الرحمۃ نے مدرسہ نظامیہ بغداد سے
البرکات الدباس۔۔۔۔۔۔٤٩٩ھ ٭وفات ابو الحسین الخشاب۔۔۔۔۔۔٥٠٤ھ ٭وفات ابو سعد المعمر البقال۔۔۔۔۔۔٥٠٦ھ
٭وفات محمد بن طاہر القیسرانی۔۔۔۔۔۔٥٠٧ھ ٭والی ''مراغہ'' احمد بک کو فرقہ 6
اسمعیلیہ باطنیہ کے ایک
فرد نے قتل کردیا۔۔۔۔۔۔٥٠٨ھ ٭قتل وزیر الطغرائی ابو 6
اسمعیل الحسین بن علی بن محمد )خالق قصیدہ ''لمیۃ
العجم''(۔۔۔۔۔۔٥١٤ھ٭وفات ابن الطیوری۔۔۔۔۔۔٥١٧ھ ٭وفات ابو اسحق الغزی الشاعر۔۔۔۔۔۔٥٢٤ھ ٭وفات ابن
الحاج الفقیہ القرطبی۔۔۔۔۔۔٥٢٩ھ ٭وفات ابو عبدا بن النبائ۔۔۔۔۔۔٥٣١ھ ٭وفات قاضی المنتخب الدمشقی۔۔۔۔۔۔
٥٣٤ھ ٭وفات ابو نصر الفتح بن محمد بن الخاقان۔۔۔۔۔۔٥٣٥ھ ٭وفات ابو البدر الکرخی ۔۔۔۔۔۔٥٣٩ھ ٭وفات
حافظ ابو سعد البغدادی۔۔۔۔۔۔٥٤٠ھ ٭وفات امام ابو محمد سلط الخیام۔۔۔۔۔۔٥٤١ھ ٭فرنگیوں کا دمشق پر
6
موسی بن عیاض مالکی )معروف
حملہنور الدین زنگی نے پسپا کردیا۔۔۔۔۔۔٥٤٣ھ ٭وفات القاضی عیاض بن
محدث و مصنف'' شفاء شریف ''(۔۔۔۔۔۔٥٤٤ھ ٭علؤ الدین حسین جہانسوزنے شہر غزنی کو نذر آتش
کردیا ۔۔۔۔۔۔٥٤٥ھ ٭وفات سلطان سنجر بن ملک شاہ سلجوقی ۔۔۔۔۔۔٥٥٢ھ ٭ترکمانوں نے 6
اسمعیلیوں پر فتح
حاصل کی ۔۔۔۔۔۔٥٥٣ھ ٭وفات المقتضی عباسی اور مسند اقتدار المستنجد عباسی کے حوالے ۔۔۔۔۔۔٥٥٥ھ
٭وفات عبدالکریم السمعانی۔۔۔۔۔۔٥٦٢ھ ٭وفات ابو بکر المتونی ۔۔۔۔۔۔ ٥٧٥ھ ٭خواجہ خواجگان حضرت
خواجہ غریب نواز قدس سرہ ،کی ہدایت پر سلطان شہاب الدین غوری نے ہند کے راجہ پرتھوی راج سے
جنگ کی اور فتح حاصل کی۔۔۔۔۔۔٥٨٧ھ ٭وفات علمہ رضی الدین القزوینی۔۔۔۔۔۔ ٥٩٠ھ ٭وفات شیخ حسن
6
فتاوی۔۔۔۔۔۔٥٩٢ھ ٭وصال مقدس قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین
بن منصور قاضی خاں صاحب
بختیار کاکی قدس سرہ) ،دہلی(۔۔۔۔۔۔٦٣٢ھ ٭دہلی میں ملکہ رضیہ سلطانہ کی حکومت ۔۔۔۔۔۔ ٦٣٤ھ٭وفات
علؤالدین صابر کلیری۔۔۔۔۔۔٦٩٠ھ ٭حکومت محمدشاہ تغلق ۔۔۔۔۔۔ ٧٢٥ھ ٭وفات مؤرخ اسلم ابو الفداء
اسماعیل ۔۔۔۔۔۔٧٣٢ھ ٭وفات شاہ میر کشمیری )ہندو راجاؤں پر غلبہ حاصل کرکے کشمیر میں سب سے
پہلی اسلمی سلطنت کی بنیاد رکھی(۔۔۔۔۔۔٧٥٠ھ ٭وفات فخر الزمان بدر چاچ معروف شاعر دربار سلطان
محمد بن تغلق۔۔۔۔۔۔٧٥١ھ ٭وفات غیاث الدین علی شیر کشمیری۔۔۔۔۔۔٧٥٣ھ ٭وفات شیخ السلم امام تقی
الدین السبکی قدس سرہ) ،فقیہہ ،مفسر ،محدث۔۔آٹھویں صدی ہجری کے معاون مجدد( ۔۔۔۔۔۔ ٧٥٦ھ ٭وفات

حسن گنگوبہنی۔۔۔۔۔۔٧٥٩ھ ٭خلفت ذکریا المعتصم)دومرتبہ اقتدار کا موقع مل ،یہ او Sل موقع تھا ( ۔۔۔۔۔۔
٧٧٩ھ ٭وفات علی بن ایبک الشاعر۔۔۔۔۔۔٨٠١ھ ٭وفات ابراہیم السرائی الشافعی ۔۔۔۔۔۔ ٨٠٢ھ ٭وفات الملک
الشرف اسماعیل۔۔۔۔۔۔٨٠٣ھ٭محدث /فقہیہ شافعی عمر بن علی بن الملغن۔۔۔۔۔۔٨٠٤ھ١٣٠٢/ئ٭وفات جمال
الدین الحریری۔۔۔۔۔۔٨٠٧ھ ٭وفات سیف الدین السیرانی۔۔۔۔۔۔٨١٠ھ ٭ وفات جلل الدین بن خطیب داریا۔۔۔۔۔۔
٨١٠ھ ٭حکومت و اقتدار دولت خاں لودھی ۔۔۔۔۔۔٨١٤ھ ٭وفات ابو الخیر شمس الدین بن محمد ابن الجزری
)امام فن تجوید و قرأت السبعہ( ۔۔۔۔۔۔٨٣٣ھ٭خلفت ابو ربیعہ سلیمان المشکفی الثانی۔۔۔۔۔۔٨٤٥ھ ٭تخت
ت عثمانیہ(۔۔۔۔۔۔٨٨٦ھ ٭وفات سنان الدین یوسف الحنفی ۔۔۔۔۔۔٨٩١ھ ٭وفات زین الدین
نشینی بایزید ثانی)سلطن M
خالد النحوی۔۔۔۔۔۔٩٠٥ھ١٤٩٩/ء ٭وفات ابو المعالی سبط الشہاب العمیری۔۔۔۔۔۔٩٠٦ھ ٭وفات شاہ علی
گجراتی۔۔۔۔۔۔٩١٣ھ ٭وفات قوام قاضی بغداد ۔۔۔۔۔۔ ٩١٧ھ ٭تخت نشینی سلیم اول پہل عثمانی خلیفہ۔۔۔۔۔۔٩١٨ھ
6
الفتاوی(۔۔۔۔۔۔٩٢٠ھ ٭وفات بدرالدین الحصکفی۔۔۔۔۔۔٩٢٥ھ ٭وفات شاہ
١٥١٢/ئ٭وفات قاضی جگن )خزانۃ
قاسم ملزدہ۔۔۔۔۔۔٩٣٨ھ وفات شمس الدین ابن کمال پاشا۔۔۔۔۔۔٩٤٠ھ ٭وفات یوسف الکالی ۔۔۔۔۔۔ ٩٤٥ھ ٭وفات
شیر شاہ سوری۔۔۔۔۔۔٩٥٢ھ١٥٤٥/ء ٭حکومت اسلم شاہ سوری۔۔۔۔۔۔٩٥٢ھ١٥٤٥ /ء ٭تعمیرنو مسجد حرام
مکۃ المکرمہ ۔۔۔۔۔۔٩٦٠ھ ٭وفات مصلح الدین سروری۔۔۔۔۔۔٩٦٩ھ ٭وفات تاج لدین الحمیدی۔۔۔۔۔۔ ٩٧٣ھ
٭خلفت سلیم ثانی سلطنت عثمانیہ۔۔۔۔۔۔٩٧٤ھ ٭وفات شیخ علی متقی الہندی قدس سرہ ،،مؤلف'' کنزالعمال
شریف''۔۔۔۔۔۔٩٧٥ھ ٭وفات محمد پاشا الوزیر ۔۔۔۔۔۔٩٨٧ھ ٭وفات جمال الدین السخر الیمنی۔۔۔۔۔۔٩٩١ھ٭وفات
جمال الدین الطاہر الہدلی۔۔۔۔۔۔٩٩٨ھ ٭قتل شیخ ابو الفضل علمی۔۔۔۔۔۔١٠١٠ھ ٭خلفت عثمان ثانی۔۔۔۔۔۔
١٠٢٧ھ ٭وصال شیخ المشائخ حضرت میاں میر | لہوری۔۔۔۔۔۔١٠٤٥ھ ٭وصال شیخ عبدالحق محدث
دہلوی۔۔۔۔۔۔١٠٥٢ھ ٭شہادت قطب الدین سہالوی۔۔۔۔۔۔١١٠٣ھ ٭وفات زیب النساء دختر عالمگیر۔۔۔۔۔۔١١١٢ھ
٭وفات شاہ امین عظیم آبادی۔۔۔۔۔۔١١٢٧ھ ٭خلفت محمود اول۔۔۔۔۔۔١١٤٣ھ ٭خلفت مصطفی ثالث۔۔۔۔۔۔
١١٧١ھ ٭وفات شاہ ولی ا محدث دہلوی۔۔۔۔۔۔١١٧٦ھ ٭وفات نجیب الدولہ۔۔۔۔۔۔١١٨٤ھ ٭وفات اشرف علی
افغان )پٹنہ( ١١٨٦ھ ٭وفات آصف الدولہ)اودھ(۔۔۔۔۔۔١٢١٢ھ ٭والی مکہ شریف ،غالب نے مکہ سے
وہابیوں کو نکال دیا۔۔۔۔۔۔ ٢٢ربیع الول ١٢١٨ھ ٭محمد علی پاشا نے عبدا بن سعود نجدی اور اس کے
چند حواریوں کو قسطنطنیہ میں قتل کیا۔۔۔۔۔۔١٢٣٤ھ٭وفات مومن دہلوی۔۔۔۔۔۔١٢٦٩ھ ٭شاہ احمد سعید مجددی
کی مدینہ میں وفات۔۔۔۔۔۔ ٢ربیع الول ١٢٧٧ھ  ١٨/ستمبر ١٨٦٠ء ٭وفات مفتی صدر الدین آزردہ )دہلی(
١٢٨٥ھ ٭وفات عبدالحئی فرنگی محل لکھنوی۔۔۔۔۔۔١٣٠٤ھ ٭وفات مولنا عنایت رسول چریا کوٹی ۔۔۔۔۔۔
١٣٢٠ھ ٭فلسطین پر برطانوی قبضہ۔۔۔۔۔۔١٣٣٦ھ٭خلفت عبدالمجید الثانی عثمانی ۔۔۔۔۔۔١٣٤٢ھ ٭وفات
حکیم سید برکات احمد ٹونکی بہاری ۔۔۔۔۔۔١٣٤٧ھ ٭وفات قاضی سلیمان منصورپوری)مصنف رحمۃ
للعالمین( ۔۔۔۔۔۔١٣٤٩ھ٭وفات مظہر الحق )پٹنہ( ١٣٥٠ھ٭وفات پروفیسر مولنا سید سلیمان اشرف بہاری
6
اعلی حضرت علیہ الرحمۃ( ۔۔۔۔۔۔١٣٥٨ھ ٭آزادی لبنان۔۔۔۔۔۔١٣٦٥ھ ٭وفات )حامی نجدی حکومت(
)خلیفہ
سلیمان ندوی ۔۔۔۔۔۔ ١٣٧٣ھ ٭آزادی جمہوریہ وسط افریقہ و نائجیریا۔۔۔۔۔۔١٣٨٠ھ

ماہ ربیع الو ل میں وفات پانے والے صحابہ کرام و بزرگان
دین
یکم ربیع الول
٭حضرت مولنا محمد زاہدخشی۔۔۔۔۔۔٩٣٦ھ ٭حضرت خواجہ محمد زاہد سندھی ۔۔۔۔۔۔٩٤٤ھ٭حضرت شیخ
ھ٭فاضل کبیر مولنا
عبدالرشید جالندھری۔۔۔۔۔۔١١٢٠ھ٭٭حضرت سید محمد سلیمان اشرف بہاری ۔۔۔۔۔۔١٣٥٨
M
برکات احمد بن دائم علی حنفی ٹونکی ۔۔۔۔۔۔ ١٣٤٥ھ یا ١٣٤٧ھ

٢ربیع الول :

٭ حضرت شاہ احمد سعید مجددی دہلوی ۔۔۔۔۔۔١٢٧٧ھ٭ شیر ربSانی حضرت میاں شیر محمد شرق
پوری ۔۔۔۔۔۔١٣٤٧ھ
٣ربیع الول
6
موسی صفات۔۔۔۔۔۔١٨٧ھ٭حضرت خواجہ بزرگ بہاؤالدین محمد نقشبند
٭حضرت خواجہ فضیل بن عیاض
روح رواں سلسلہ نقشبندیہ( ۔۔۔۔۔۔ ٧٩١ھ١٣٨٩/ء ٭حضرت شاہ رضی الدین علی لل۔۔۔۔۔۔
بخاری ) M
٦٤٢ھ٭حضرت شاہ عبدالواحد چشتی۔۔۔۔۔۔١٠٧٥ھ ٭حضرت سید معین الدین کڑوی۔۔۔۔۔۔١٣٠٤ھ ٭پیر عبدا
جان سرہندی۔۔۔۔۔۔١٣٩٣ھ
٤ربیع الول
٭حضرت خواجہ یوسف بن محمد سمعانی۔۔۔۔۔۔٤٦٩ھ ٭حضرت ابو علی فضیل فارمدی طوسی ۔۔۔۔۔۔
٤٧٧ھ٭حضرت مل نور ا مشہور بہ نور بابا۔۔۔۔۔۔١١٩٥ھ ٭خواجہ توکل شاہ انبالوی۔۔۔۔۔۔١٣١٥ھ ٭شہید
اہلس Sنت ،مناظر اسلم مولنا محمد اکرم رضوی شہید )گوجرانوالہ( ٭حضرت شیخ ہندی لہوری ٭ مولنا
معین الدین کروی ۔۔۔۔۔۔١٣٠٤ھ٭ علمہ مولنا غلم احمد بن شیخ احمد حنفی کوٹی۔۔۔۔۔۔١٣٢٥ھ
٥ربیع الول
6
مجتبی۔۔۔۔۔۔٤٩ھ ٭حضرت شیخ حمزہ چشتی جونپوری ۔۔۔۔۔۔ ٩٥٨ھ
٭ شہادت حضرت ابی محمد امام حسن
٭حضرت سیدنا یوسف جمیل ا ٭شیخ کبیر چشتی
٦ربیع الول
٭حضرت شاہ عبدا چشتی صفی پوری ۔۔۔۔۔۔١١٦٣ھ ٭حضرت زرزری زر بخش دولہا )خلد آباد(

٭حضرت شیخ العلما گھوسی ٭حضرت علی بن عبدا بن نور ا حسینی گجراتی۔۔۔۔۔۔١٣١٣ھ
٧ربیع الول
٭حضرت شیخ منتخب الدین ۔۔۔۔۔۔٥٩٥ھ٭ حضرت شیخ کبیر چشتی احمد آبادی۔۔۔۔۔۔٨٥٨ھ ٭حضرت شیخ
نظام الدین عرف الہدیہ۔۔۔۔۔۔٩٩٣ھ ٭حضرت شیخ محمد معروف میاں میر ۔۔۔۔۔۔١٠٤٥ھ ٭ حضرت شاہ احمد
سعید مجددی دہلوی ۔۔۔۔۔۔١٢٧٧ھ ٭خواجہ غلم فرید فاروقی چشتی۔۔۔۔۔۔١٣١٩ھ٭حضرت پیر دستگیر بال
پیر میاں میر لہوری ٭حکیم احمد حسین بن بدر الدین عثمانی حنفی 6الہ آبادی۔۔۔۔۔۔١٣٥٢ھ ٭میاں غلم ا
شرقپوری ۔۔۔۔۔۔ ١٣٧٧ھ١٩٥٧/ء
٨ربیع الول

٭حضرت امام حسن عسکری ۔۔۔۔۔۔٢٦٠ھ ٭حضرت سید عثمان شاہ جھولہ لہوری۔۔۔۔۔۔٩١٢ھ ٭خواجہ فیض
ا ترابی ۔۔۔۔۔۔١٢٤٥ھ
٩ربیع الول
٭جمال البرار حضرت خواجہ جمال الدین عرف جمن ۔۔۔۔۔۔١٩٤٠ھ ٭حضرت شیخ محمد اعظم چشتی
احمدآبادی۔۔۔۔۔۔١٠٤٢ھ ٭حضرت شاہ صفی ا سیف الرحمن۔۔۔۔۔۔١٠٨٠ھ ٭حضرت سید عبدالقادر
بخاری۔۔۔۔۔۔١٠٥٠ھ ٭حضرت عبدالکریم بربری۔۔۔۔۔۔١١٤٥ھ ٭حضرت شیخ محمد معصوم سر ہندی بن امام
ربانی مجدد الف ثانی
١٠ربیع الول
٭حضرت سیدنا ابراہیم رضی ا عنہ ،ابن رسول ا صلی ا علیہ وسلم ۔۔۔۔۔۔ ٩ھ ٭شیخ السلم حضرت
تقی الدین السبکی الشافعی )آٹھویں صدی ہجری کے معاون مجدد ،ابن تیمیہ کا زبردست علمی ر Sد کرنے
والے(۔۔۔۔۔۔٧٦٥ھ ٭حضرت شیخ عبدا ٹھٹھوی ۔۔۔۔۔۔ ١٠٣٧ھ ٭حضرت پیر مکی ٭حضرت داتا ملک جمال
بلواروی ٭شیخ یعقوب دہلوی۔۔۔۔۔۔١٣٢٤ھ
١١ربیع الول
6
الصلوۃ والسلم(۔۔۔۔۔۔
٭حضرت امام المسلمین سیدناابو محمد حسن بن علی سبط Mنبی کریم )علیہ
٥٠ھ٭حضرت شیخ بقری خراسانی۔۔۔۔۔۔١٠٠٠ھ ٭حضرت سید جھولن شاہ مشہور بہ گھوڑے شاہ ۔۔۔۔۔۔
١٠٠٣ھ ٭حضرت شاہ ابو المعالی چشتی انبیٹھوی۔۔۔۔۔۔١١١٦ھ ٭حضرتسید سردار علی شاہ شہید ۔۔۔۔۔۔
١٢٢٨ھ٭حضرت مولوی شاہ حسین بخش لکھنوی۔۔۔۔۔۔١٢٧٨ھ ٭حضرت سید حسین اکبر حامانی
١٢ربیع الول
سردار انبیاء قبلہ اصفیاء سیدنا و مولنا ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفی صلRی ا NعلO Nی Mہ Nو آل }Mہ
٭حضرت
M
ارک Nو NسلRم ۔۔۔۔۔۔١١ھ )تاریخ وصال میں مؤرخین کے نزدیک اختلف ہے ،بعض  ١٧ ،١٠ ، ٢ربیع الول
Nو Nب M
لکھتے ہیں(٭حضرت شاہ بدر گیلنی ۔۔۔۔۔۔ ١٦٨ھ ٭حضرت امام احمد بن ابو حنیفہ۔۔۔۔۔۔١٨٩ھ٭حضرت امام
المسلمین سید نا احمد بن حنبل۔۔۔۔۔۔٢٤١ھ ٭حضرت عبدالغنی بن عثمان۔۔۔۔۔۔٥٧١ھ٭حضرت خواجہ عبدالحق
غجدوانی۔۔۔۔۔۔٥٧٥ھ ٭حضرت سید احمد ختلنی روح المقدس طوسی۔۔۔۔۔۔٩٠٦ھ ٭حضرت شاہ رزاق پاک
بغدادی۔۔۔۔۔۔٩٥٧ھ٭حضرت شاہ جمال بغدادی ۔۔۔۔۔۔١٠٠٠ھ ٭حضرت نعمت شاہ دہلوی۔۔۔۔۔۔١٢٢٥ھ٭سید
محمدبن احمد حسینی لج پوری سورتی بھوپالی۔۔۔۔۔۔١٣١٣ھ ٭حضرت شاہ عبدالعزیز خالص پوری۔۔۔۔۔۔
١٣١٩ھ٭مولنا عنایت علی بن کرامت علی اسرائیلی دہلوی حیدرآبادی۔۔۔۔۔۔١٣٢٧ھ ٭حضرت سید محمد
حسین شاہ علی پوری۔۔۔۔۔۔١٣٨١ھ ٭حضرت خواجہ صوفی نواب الدین
١٣ربیع الول
٭حضرت ابو الفتح جونپوری ۔۔۔۔۔۔٨٥٨ھ ٭حضرت شیخ شریف شہاب الدین ابو العباس احمد بدوی۔۔۔۔۔۔
٢٧٥ھ ٭حضرت خواجہ مخدوم علؤلدین علی احمد صابر کلیری ۔۔۔۔۔۔ ٦٩٤ھ ٭حضرت شیخ جلل الدین
اسمعیل چشتی ۔۔۔۔۔۔٨٦٠ھ ٭حضرت سید محمد 6
کبیر الولیا ۔۔۔۔۔۔ ٧٧٥ھ ٭حضرت بندگی ابو المکارم 6
اسمعیل

بغدادی۔۔۔۔۔۔٩٠٥ھ ٭حضرت شاہ عاشق محمد قلندر۔۔۔۔۔۔٩٨٩ھ٭حضرت شیخ دانیال خضری جونپوری۔۔۔۔۔۔
6
موسی قادری
٩٩٤ھ ٭حضرت سید دوست محمد جذابی۔۔۔۔۔۔١١٤٧ھ ٭حضرت سیدنا
١٤ربیع الول
٭حضرت سید عبدا حنبلی۔۔۔۔۔۔٤٧٣ھ٭حضرت عبدالصمد مکی ۔۔۔۔۔۔ ٦٤٨ھ ٭حضرت خواجہ قطب الدین
6
عیسی جونپوری ۔۔۔۔۔۔٨٧٠ھ ٭حضرت شیخ بہورے بن قاضی
بختیار کاکی۔۔۔۔۔۔ ٦٣٢ھ٭حضرت شیخ محمد
بڈھن۔۔۔۔۔۔٩١٥ھ ٭حضرت خواجہ ضیاء ا مجددی کشمیری ٭حضرت شیخ مصطفی رفیقی۔۔۔۔۔۔١٢٩٤ھ
١٥ربیع الول
٭ حضرت ابو عبدا محمد جوئی خراسانی۔۔۔۔۔۔٥٣٠ھ٭حضرت ابو علی بن مسلم عراقی۔۔۔۔۔۔ ٥٩٤ھ
٭حضرت شمس الدین صحرائی سمرقندی۔۔۔۔۔۔٨٩٩ھ٭حضرت خواجہ محمد ہاشم وہیدی۔۔۔۔۔۔١٠٤٦ھ ٭مفتی
محمد ابراہیم بدایونی۔۔۔۔۔۔١٣٧٦ھ ٭قاضی عبیدا بن صبغۃ ا مدراسی ۔۔۔۔۔۔١٣٤٦ھ٭ مولوی غلم محمد بن
خان محمد حنفی کوٹی فتح پوری۔۔۔۔۔۔١٣٠١ھ
١٦ربیع الول
٭حضرت شیخ ابو عبدا عثمان مکی۔۔۔۔۔۔٣٩٧ھ ٭حضرت شاہ فتح محمد سلطان العارفین۔۔۔۔۔۔
٧٨٧ھ٭حضرت سیدی ابو عبدا محمد بن سلیمان جزولی )مصنف دلئل الخیرات(۔۔۔۔۔۔٨٧٠ھ٭حضرت شیخ
سعد الدین چشتی خیر آبادی ۔۔۔۔۔۔ ٩٢٢ھ ٭حضرت شاہ ابو المعالی لہوری ۔۔۔۔۔۔١٠٢٤ھ ٭حضرت سید ابو
المعالی خیر الدین کرمانی۔۔۔۔۔۔١٠٢٤ھ ٭حضرت ولی محمد 6
عیسی کشود ۔۔۔۔۔۔١١٠٣ھ ٭حضرت شاہ درگاہی
فتح پوری ۔۔۔۔۔۔١٢٠٢ھ٭حضرت شاہ لطیف کرشکی
١٧ربیع الول
٭حضرت شیخ عبود بزازی۔۔۔۔۔۔٢٠٠ھ ٭حضرت ابو عمر و دمشقی اسفرائینی ۔۔۔۔۔۔ ٣٢٠ھ ٭حضرت سید
محمد مورث۔۔۔۔۔۔٤١٥ھ ٭حضرت ابراہیم طاقی مرشدآبادی۔۔۔۔۔۔ ٥٦٥ھ ٭حضرت شاہ عبدالرحیم بن
عبدالسلم ہراتی ۔۔۔۔۔۔٥٩٧ھ ٭حضرت ابو الخیر خواجہ محمود ففنوی بخاری ۔۔۔۔۔۔٧١٥ھ ٭حضرت لل
قطب قلندرملتانی۔۔۔۔۔۔٧٢٥ھ ٭حضرت دیوان محمد یونس۔۔۔۔۔۔٧٥٦ھ٭حضرت شیخ محمود چشتی ۔۔۔۔۔۔
٨٩٧ھ٭حضرت شاہ لشکر محمد عارف ۔۔۔۔۔۔٩٠١ھ٭حضرت شیخ سعد بن احمد مقری۔۔۔۔۔۔٩٢٧ھ٭حضرت
سید آل احمد اچھے میاں مارہروی ۔۔۔۔۔۔ ١٢٣٥ھ ٭حضرت تاج الدین عبدالرزاق ۔۔۔۔۔۔٦٥٤ھ ٭حضرت شاہ
ابو المعالی قادری ٭حضرت شاہ محمد غوث لہوری
١٨ربیع الول
٭حضرت مخدوم شیخ عبدالقادر ثانی ۔۔۔۔۔۔٩٤٠ھ٭حضرت سید عبدالقادر لہوری۔۔۔۔۔۔٩٤٢ھ ٭ حضرت
سلطان شاہ قندھاری
١٩ربیع الول

٭حضرت خواجہ شبلی پانی پتی۔۔۔۔۔۔٨٥٢ھ ٭حضرت شیخ عبدالجلیل لکھنوی ۔۔۔۔۔۔ ١٠١٦ھ ٭مولوی غلم
قادر چشتی۔۔۔۔۔۔١٣٢٧ھ
٢٠ربیع الول
٭حضرت خواجہ علء الدین عطار۔۔۔۔۔۔٨٠٢ھ ٭حضرت شاہ رزق ا قنوجی۔۔۔۔۔۔٩٨٩ھ٭ مولنا غلم نبی
اللہی حنفی نقشبندی۔۔۔۔۔۔١٣٠٠ھ
٢١ربیع الول
٭حضرت اخون سالر دہ رومی۔۔۔۔۔۔٧٠٥ھ٭حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی )گیارہویں صدی
کے مجدد( ۔۔۔۔۔۔١٠٥٢ھ٭حضرت شاہ افہام ا چشتی صفی پوری۔۔۔۔۔۔١١٩٦ھ ٭حضرت شاہ حسین عطا
کریمی چشتی۔۔۔۔۔۔١٢٩٧ھ ٭حضرت قاری شاہ عبد الکریم نصیر پور گلں ،٭حضرت شاہ عبد الرحیم
٢٢ربیع الول
6
موسی برقی ۔۔۔۔۔۔ ٣٥٩ھ ٭حضرت ابو القاسم
٭حضرت شیخ حاجی یکتاش ولی عرف شیخ عدی طہر بن
ث العظم ۔۔۔۔۔۔٦٥٦ھ ٭ حضرت شیخ
عبدالکریم قشیری۔۔۔۔۔۔٤٦٥ھ ٭حضرت محی الدین ابو نصر نبیرہ غو M
عمر یاغستانی۔۔۔۔۔۔٦٩٨ھ ٭حضرت شیخ ابو حاکم حمید الدین قریشی ہنکاری۔۔۔۔۔۔٧٣٧ھ ٭حضرت شیخ سعد
ا ترک بخاری ۔۔۔۔۔۔ ٩٢٨ھ ٭حضرت حاجی محمد سندھی۔۔۔۔۔۔١١٤٧ھ ٭شیخ طریقت فضل الرحمن گنج
مراد آبادی ۔۔۔۔۔۔ ١٣١٣ھ
٢٣ربیع الول
٭حضرت شیخ السلم شیخ سعد ا کمنددری فراز لکھنوی۔۔۔۔۔۔٨٢٩ھ ٭سلطان العلماء حضرت مولنا نور
الحق فرنگی محلی۔۔۔۔۔۔١٢٨٣ھ
٢٤ربیع الول
٭حضرت شیخ حسن طاہر دہلوی۔۔۔۔۔۔٩٠٩ھ٭حضرت شیخ کلیم ا جہاں آبادی۔۔۔۔۔۔١١٤٢ھ١٧٢٩/ئ
٢٥ربیع الول
٭حضرت شاہ اعلی عبدالسلم پانی پتی۔۔۔۔۔۔١٠٣٣ھ
٢٦ربیع الول
٭حضرت سید علؤالدین لہوری ۔۔۔۔۔۔  ٨٧٧٭حضرت غوث علی شاہ قلندر ۔۔۔۔۔۔ ١٢٩٧ھ ٭حضرت غوث
علی شاہ قادری۔۔۔۔۔۔١٢٩٨ھ٭حضرت شیخ سید میراں حسین زنجانی ٭حضرت میاں عبدالبصیر عرف ا ہ^و
میاں

٢٧ربیع الول
٭حضرت شیخ ابو نصر صیلدی کوفی۔۔۔۔۔۔٢٧٧ھ٭ حضرت ابو اسحق خواص۔۔۔۔۔۔٢٩١ھ٭حضرت شمس
الدین محمد بن علی تبریزی۔۔۔۔۔۔٦٤٥ھ ٭حضرت شیخ 6یس مغربی )حجام( ٦٧٧ھ٭حضرت شیخ عباس نیشا
پوری٭حضرت سید احمد شاہ کوہاٹی ۔۔۔۔۔۔ ١٣٥٠ھ ٭حضرت سیدنا محی الدین ابو نصر ٭حضرت شاہ
6
اعلی حضرت(
شرف الدین بو علی قلندر ٭حضرت برہان الملت مولنا برہان الحق جبل پوری )خلیفہ
٭محترم صالح سراج الدین بن عثمان حنفی نقشبندی ڈیروی ۔۔۔۔۔۔ ١٣٣٣
٢٨ربیع الول
٭شیخ داؤد طائی )تلمیذ امام اعظم ابو حنیفہ( ٭حضرت خواجہ محمد باغبان غزنوی۔۔۔۔۔۔٦٧٤ھ ٭حضرت
علمہ محمد شریف نوری قصوری۔۔۔۔۔۔١٣٩٢ھ ٭پیر غلم محی الدین بزمان شریف ۔۔۔۔۔۔ ١٣٩٥ھ /
١٩٧٥ء
٢٩ربیع الول
٭حضرت ابو عثمان سعید بن 6
اسمعیل حیری۔۔۔۔۔۔٢٩٨ھ ٭حضرت خواجہ شیخ محمد گجراتی۔۔۔۔۔۔١٠٤٠ھ
٭حضرت شمس الدین عرف محمد قطب اسرار الواحدیت احمد آبادی ۔۔۔۔۔۔ ١٠٩٩ھ ٭حضرت شیخ محمد
حیات گنگوہی۔۔۔۔۔۔١١١٣ھ٭حضرت خواجہ عبید ا احرار شاشی۔۔۔۔۔۔٨٩٥ھ
٣٠ربیع الول
٭حضرت شیخ ابو الحسن سمنون بن محب۔۔۔۔۔۔٢٩٨ھ ٭حضرت خواجہ ناصر الدین عبید ا احرار
شاشی ۔۔۔۔۔۔ ٨٩٥ھ ٭سید نذیر احمد سہسوانی ۔۔۔۔۔۔١٣٠٩ھ

