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 ہے کون عمرالخيام
 

 ؟ ہے کيا عقيدہ کا اس اور کون عمرخيام
 ۔ کريں فراہم معلومات کچه متعلق کے اس کہ ہے گزارش سے آپ

 

 هللا الحمد
 : ونسب نام - ١

 تها فلسفی شاعراور ايک کہ جو النيساپوری الخيامی ابراهيم عمربن ابوالفتح
 ۔ پائ وفات وہيں اور ہوا پيدا ہی نيشاپورميں

 دفن ميں ه٥١٧ وہيں اور ہوا پيدا ميں ه ٤٠٨ بستی نيشاپور وہ:  والدت - ٢
 ۔ ہوا دفن ميں ه٥١٥ کہ ہے گيا کہا بهی اوريہ ہوا
 تها عالم کا تاريخ اور فقہ اور لغت اور اورفلکيات رياضيات يہ – ٣
 کا ت فلکيا ادراہ ميں بغداد اسے سے وجہ کی ہونے ماهر کا فلکيات علم ٤

 کے سينا ابن نام کا اس پر بنا کی شدت ميں فلسفہ اور ، گيا کيا مقرر ينچئرم
 سے اسالم دائرہ جو ہيں اقوال کفريہ اقوال ايسے کے جس گيا ديا مال ساته

 ۔ ہيں کرديتے خارج
 کے اس ، ہے معروف بہت بهی ساته کے شعروں اپنے يہ طرح اسی - ٥

 حرام يعنی وراباحياتکفرا کہ جو ہيں رباعيات کی اس اشعارميں مشہور
 ۔ ہيں  ہوئ بهری سے اورزنديقيت کرنے کوحالل چيزوں
 کہ چلے پتہ يہ ہميں جب کہ چاہيے ہونی نہيں بات کی تجب کوئ ميں اوراس

 ترجمہ ميں زبانوں کئ اوراسے ہے کيا نشر کرکے کوطبع اشعار ان کفارنے
 وغيرہ ، جرمنی ، روسی ، فرينچ ، انگلش مثال کرديا بهی شائع کر کروا

 ۔ميں زبانوں
 گوئ جوفحش ميں اوراس رباعيوں کی قسم رزيل کی خيام نے اورانگريز

 ہوا قبضہ کا ان پر جہاں ميں ممالک ان اور اڻهايا فائدہ بہت سے اس ہے کی
 مثال ہے کالم کی دين عالم مسلمان ايک يہ کہ کيا شائع سے نسبت اس وہاں
 ۔ ميں وغيرہ هدوستان اور ايران

 : ہے کہتا ميں رباعی ايک وہ متعلق کے شراب - ٦
 بيماريوں اوراندرونی نفس ، ہے روح کی اورخوشی فرحت کہ جو پيؤ شراب

 ۔ ہے والی کولےجانے
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 نجات ميں شراب تواس گهيرلے طوفان کا وغم هم تجهے بهی اورجب
 ۔ ہے نوح سفينہ وہ کرکيونکہ حاصل

 کہتا طرح اس اشعار کچه ہوۓ کرتے انکار کا حشرونشر بعد کے موت - ٧
 : ہے
 کوبال ورديہ ساته کے اوراس جا اڻه جلدی پہلے سے حملہ کے غم

 ۔ گے ہوجائيں دور تواندهيرے
 نکال اورپهر جاۓ ديا دبا ميں زمين کہ نہيں سونا توکوئ والے ذهن کند اے
 ۔ جاۓ ليا
 : ہيں يہ اباحيات کی اوراس - ٨

 منهدم عمارت کی وصالة صوم اور کرو فحاشی ہو رکهتے طاقت بهی جتنی
 اورگانے کرو نوشی شرات ، سنو بات اچهی سے سب سے اورخيام کردو

 ۔ چلو طرف کی اورخيرات گاؤ
 جرات سامنے کے رب اوراپنے مذاق ساته کے اسالميہ شريعت کی اس - ٩

 : ہے کہتا اشعار ميں بارہ کے موقف اپنے پر توبہ اور باکی وبے
 ، گا پيئوں نہيں کوشراب رات کہ ہوں رتاک نيت کی کرنے توبہ روزانہ ميں

 توبہ اپنی ميں موسم اس ميں رب تواے ہے آيا موسم کا پهولوں س پا توميرے
 ۔ ہوں کرتا توبہ بهی سے کرنے

 توبہ نے اس کہ ہے خيال کا وغيرہ زرکلی مثال نگاروں مقالہ بعض - ١٠
 ۔ تها کيا بهی حج بعد کے کرنے

 اظہار کا شک ميں کرنے منسوب جانب کی کواس رباعيات ان نے اوربعض
 ۔ ہيں شامل فاضل عبدالحق ميں ان ہے کيا

 توبہ نے اس کہ چلتا نہيں توپتہ سے رباعيات کی اس ہو بهی جو بہرحال
 تحلل سے اورفضائل اظہار کا کفر اشعارميں کے اس کہ ليے اس ، ہو کرلی

 ۔ ہے گيا کيا اظہار کا
 وہ بلکہ ہے اظہار کا برات سے وعاوررج توبہ ميں اشعار ان طرح اسی اور

 پر اآلخر اوريوم تعالی اهللا شاعر وہ کہ کرتے نہيں داللت پربهی اشعارتواس
 ۔ ہے رکهتا ايمان

 اس نہيں قوت کوئ ميں شک کے کرنے منسوب طرف کی خيام اشعارکو ان
 اهللا تو ئق حقا اور ، ہے کثرت کی والوں کرنے منسوب طرف کی اس ليے

 ۔ ہے جانتا ہی تعالی
 : ديکهيں ليے کے حاالت کے اس



 

4 

/  ٢(  لفين المؤ معجم کی کحالہ رضا عمر اور)  ٣٨/  ٥(  االعالم کی زرکلی
 عبدالحق اور ، الکفروااليمان بين عمرالخيام کی حقی احسان اور)  ٥٤٩

 ۔ الخيام ثورة کی فاضل
 ۔ فرماۓ نازل پررحمتيں وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے تعالی اهللا

 . اعلم تعالی واهللا


