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 فہرست

  ٧حرف اول 
  ٩عرض مؤلف 

  پہال باب
  ١٩مقدمہ 

  ١٩سيرت و تاريخ کی تحقيق کے بارے ميں قرآن کا نظريہ 
  پہلی فصل

  ٢٨خاتم النبييۖن ايک نظر ميں 
  دوسری فصل

  ٣٣بشارت 
  ٣٧گزشتہ انبياء نے محمد بن عبد هللا کی رسالت کی بشارت دی 

  ٣٨اہل کتاب نبۖی کی آمد کے منتظر تھے 
  تيسری فصل 

  ٤١خاتم النبييۖن کے اوصاف 
  ٤١۔ امی عالم ١
  ٤٣۔ مسلِم اّول ٢
  ٤٥۔ خدا ہی پر بھروسہ ٣
  ٤٦۔شجاعت ٤
  ٤٧۔ بے مثال زہد ٥
  ٤٨۔بردباری اور کرم ٦
  ٥١۔حيا و انکساری ٧

  دوسرا باب
  پہلی فصل

  ٥٤والدت و پرورش 
  ٥٤۔ بت پرست معاشره کی تباہی کے آثار ١
  ٥٥۔رسوۖل کے آباء و اجداد کا ايمان ٢
  ٥٦۔ والدِت رسوۖل ٣
  ٥٩۔ مبارک رضاعت ٤
  ٦١۔ نبی ۖ کے واسطہ سے بارش ٥
  ٦٢۔ اپنی والده آمنہ کے ساتھ ٦
  ٦٣۔ اپنے جد عبد المطلب کے ساتھ ٧

  دوسری فصل
  ٦٥ا زمانہ شباب و جوانی ک

  ٦٥۔ نبۖی جناب ابوطالب کی کفالت ميں ١
  ٦٦۔ شام کی طرف پہال سفر ٢
  ٦٦۔ بکريوں کی پاسبانی ٣
  ٦٨۔ حرب الفجار ٤
  ٦٩۔حلف الفضول ٥

  ٧٠خديجہ کے مال سے تجارت 
  تيسری فصل

  ٧٢شادی سے بعثت تک 
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  ٧٢۔ شادی مبارک ١
  ٧٤جناب خديجہ،رسوۖلکے ساتھ شادی سے پہلے 

  ٧٥۔ حجر اسود کو نصب کرنا ٢
  ٧٦۔ حضرت علی کی والدت او ر نبۖی کے زير دامن پرورش ٣
  ٧٨۔ بعثت سے قبل رسوۖل کی شخصيت ٤

  تيسرا باب
  پہلی فصل

  ٨٢بعثت نبوی اوراس کے لئے ماحول سازی 
  دوسری فصل

  ٩٥مکہ کی زندگی ميں تحريک رسالت کے مراحل 
  ٩٥ليونکی ساخت ۔ ايمانی خ١
  ٩٦۔ مکی عہد کے ادوار ٢
  ٩٦۔اّولين مرکز کی فراہمی کا دور ٣
  ٩٨۔ پہال مقابلہ اور قرابتداروں کو ڈرانا ٤
  ١٠٠۔ دعوت عام ٥

  تيسری فصل
  ١٠٢رسوۖل کے بارے ميں بنی ہاشم کا موقف 

  ١٠٢ابو طالب رسوۖل اور رسالت کا دفاع کرتے ہيں 
  ١٠٤قريش کا موقف 

  ١٠٦کفر عقل کی بات نہيں سنتا 
  ١٠٧سحر کی تہمت 

  ١٠٨اذيت و آزار 
  ١١٠حبشہ کی طرف ہجرت 

  ١١٢مقاطعہ اور بنی ہاشم 
  ١١٣عام الحزن 

  ١١٤معراج 
  چوتھی فصل

  ١١٦کشائش و خوشحالی ہجرت تک 
  ١١٦طائف والوں نے اسالمی رسالت کو قبول نہيں کيا 

  ١١٩مکہ ميں راه رسالت ميں رکاوٹيں 
  ١ ٢٠عقبۂ  اولٰی کی بيعت 

  ١٢٢عقبٔہ ثانيہ 
  ١٢٤ہجرت کی تياری 

  ١٢٦ہجرت سے پہلے مہاجرين کے درميان مواخات 
  چوتھا باب
  پہلی فصل

  ١٢٩اّولين اسالمی حکومت کی تشکيل 
  ١٢٩۔ مدينہ کی طرف ہجرت ١
  ١٣٢۔ مسجد کی تعمير ٢
  ١٣٣۔ مہاجرين و انصار کے درميان مواخات ٣
  ١٣٤لمانوں کے بھائی بھائی بننے کے نتائج مس

  ١٣٤اقتصادی پہلو 
  ١٣٤اجتماعی پہلو 
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  ١٣٥سياسی پہلو 
  ١٣٥۔معاہدٔه مدينہ ٤
  ١٣٧۔مدينہ ميں قيام اور نفاق ٥
  ١٣٨۔ تحويِل قبلہ ٦
  ١٣٩۔ فوجی کاروايوں کی ابتداء ٧

  دوسری فصل
  ١٤١نئی حکومت کے نظام کا دفاع 

  ١٤١۔ غزؤه بدر ١
  ١٤٥جنگ کے نتائج 

  ١ ٤٧۔ فاطمہ زہرا کی شادی ٢
  ١٤٩۔يہود اور بنی قينقاع سے ٹکرائو ٣
  ١٥١۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد قريش کا رد عمل ٤
  ١٥٢۔ جنگ احد ٥
  ١٥٧۔ مسلمانوں کو دھوکا دينے کی کوشش ٦
  ١٥٩۔ غزؤه بنی نضير ٧
  ١٦٠۔احد کے بعد فوجی حملے ٨

  ١٦٠بدِر موعد(بدر الصغرٰی) 
  ١٦١۔ غزؤه بنی مصطلق اور نفاق کی ريشہ دوانياں ٩
  ١٦٣۔رسوم جاہليت کی مخالفت ١٠

  تيسری فصل
  ١٦٥مشرک طاقتوں کا اتحاد اور خدائی طاقت کی طرف سے جواب 

  ١٦٥جنگ خندق ميں مشرک کی طاقتوں کا اتحاد 
  ١٦٧مسلمانونکے مشکالت 

  ١٦٧دشمن کی شکست 
  ١٦٨غزؤه بنی قريظہ اور مدينہ سے يہوديوں کا صفايا 

  پانچواں باب
  پہلی فصل

  ١٧٢فتح کا مرحلہ 
  ١٧٢۔ صلح حديبيہ ١

  ١٧٦صلح کے شرائط 
  ١٧٨صلح کے نتائج 

  ١٧٨۔اسالمی رسالت کی توسيع ٢
  ١٨٠۔ جنگ خيبر ٣
  ١٨١۔ آۖپ کے قتل کی کوشش ٤
  ١ ٨٢۔اہل فدک کی خود سپردگی ٥
  ١٨٣۔ عمرة القضا ٦

  دوسری فصل
  ١٨٦جزيرة العرب سے باہراسالم کی توسيع 

  ١٨٦۔جنگ موتہ ١
  ١٨٨۔ فتح مکہ ٢

  ١٩٠فوج اسالم کی مکہ کی طرف روانگی 
  ١٩١ابو سفيان کا سپر انداختہ 

  ١٩٢مکہ ميں داخلہ 
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  ١٩٧۔ جنگ حنين او ر طائف کا محاصره ٣
  ٢٠٠مال غنيمت کی تقسيم 

  ٢٠١انصار کا اعتراض 
  ٢٠٣۔ جنگ تبوک ٤

  ٢٠٤نبی ۖ کی نظر ميں علی کی منزلت 
   ٢٠٦رسوۖل کے قتل کی کوشش 

  ٢٠٧جنگ تبوک کے نتائج 
  ٢٠٧مسجد ضرار  ۔٥
  ٢٠٨۔ وفود کا سال ٦

  ٢٠٩قبيلٔہ ثقيف کاا سالم النا 
  ٢١٠۔ فرزنِد رسوۖل ، حضرت ابراہيم کی وفات ٧

  تيسری فصل
  ٢١٢جزيره نما عرب سے بت پرستی کا صفايا 

  ٢١٢۔ مشرکين سے اعالِن برائت ١
  ١٣٢۔ نصارائے نجرانی سے مباہلہ ٢
ة الوداع ٣   ٢١٦۔َحجَّ

ة الوداع ميں رسوۖل کا خطبہ    ٢١٨َحجَّ
  ٢٢٢۔ وصی کا تعين ٤
  ٢٢٦جھوٹے دعويدار ۔نبوت کے ٥
  ٢٢٨۔ روم سے جنگ کے لئے فوج کی عام بھرتی ٦

  چوتھی فصل
  ٢٣١رسوۖل کی زندگی کے آخری ايام 

  ٢٣١۔وصيت لکھنے ميں حائل ہونا ١
  ٢٣٣۔ فاطمہ زہرا باپ کی خدمت ميں ٢
  ٢ ٣٥۔رسوۖل کے آخری لمحات حيات ٣
  ٢٣٥ ۔ وفات و دفن رسولۖ ٤

  پانچويں فصل
  ٢ ٣٩اسالمی رسالت کے بعض نقوش 

  ٢٣٩رسول ۖ کس چيز کے ساتھ مبعوث کئے گئے؟ 
  ٢٤٠شريعت اسالمی کی عظمت و آسانی 

  ٢٤٠اسالمی قوانين کا امتياز 
  ٢٤٢قرآن مجيد 

  ٢٤٣شريعت اسالميہ ميں واجب اور حرام 
  چھٹی فصل

  ٢٤٥ميراث خاتم المرسليۖن 
  ٢٥٢سيد المرسلين کی علمی ميراث کے چند نمونے 

  ٢٥٢۔ عقل و علم ١
  ٢٥٦۔ تشريع کے مصادر. ٢

  ٢٥٧قرآن اور اس کا ممتا زکردار 
  ٢٥٩اہل بيت دين کے ارکان ہيں 

  ٢٦٣ے اصول ۔ اسالمی عقيدے ک٣
  ٢٦٣خالق کی توصيف نہيں کی جا سکتی 

  ٢٦٣توحيد کے شرائط 
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  ٢٦٤رحمِت خدا 
  ٢ ٦٤نہ جبر نہ اختيار 

  ٢٦٥خاتميت 
  ٢٦٥خدا نے مجھے برگزيده کيا ہے 

  ٢٦٦ميری مثال بادل کی سی ہے 
  ٢٦٦رسوۖل کے بعد امام 

  ٢٦٧حضرت علی کی فضيلت 
  ٢ ٦٧رسوۖل کے بعد ائمہ 

  ٢٦٧ائمہ حق 
  ٢٦٨سوۖل نے حضرت مہدی کی بشارت دی ر
  ٢٧٠۔رسوۖل کی ميراث ميناسالمی تشريع کے اصول ٤

  ٢٧٠الف۔ اسالم کے خصوصيات 
  ٢٧٠اری ب۔ علم اور علماء کی ذمہ د

  ٢٧٢ج۔ اسالمی طرز زندگی کے عام قواعد 
  ٢٧٣د۔فيصلے کے عام خطوط 

  ٢ ٧٤ھ۔ عبادات اپنے وسيع مفہوم کے ساتھ 
  ٢٧٥و۔ خاندانی نظام کے اصول 

  ٢٧٧ز۔ اسالمی اقتصاد کے نظام کی چند شقيں 
  ٢٧٨ح۔ اجتماعی زندگی کے کچھ اصول 

  ٢٨٠۔ ميراث رسوۖل کچھ حکمت آميز کلمات ٥
 ٢ ٨٩۔ آۖپ کی چند دعائيں ٦

 

 

 

  (سيرت رسول خدۖا) ١نام کتاب: منارٔه ہدايت،جلد 
  سيدمنذر حکيم ا ور عدی غريباوی (گروه تاليف مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم )تاليف: 

  ترجمہ: نثار احمد زين پوری
  تطبيق اورتصحيح : قمر عباس آل حسن
  نظر ثانی : سيد محمد جابر جوراسی

  پيشکش : اداره ترجمہ معاونت فرہنگی ،مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم
  بيت عليہم السالمناشر : مجمع جہانی اہل 

  ئ٢٠٠٨ھ ١٤٢٩طبع اول : 
  ٣٠٠٠تعداد: 

  مطبع : ليل

  

  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

ار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھ
ہيں تاريکياں کافوراور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 
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واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت 
  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔

و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفۖی غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی  اسالم کے مبلغ
کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 

مختصر عرصے ميں ہی  برس کے ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 
اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 

قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 
، ولولہ اور شعور نہ رکھتے ہوں تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ

ہونے کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و 
يت اور ان مذاہب اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔اگرچہ رسوۖل اسالم کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل ب

کے پيرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم 
کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام 

ت کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت نے اپنا کرنے سے محروم کردی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سياس
چشمٔہ فيض جاری رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم 
کے سامنے پيش کئے جنھوں نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی 

ق آگين تحريروں اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر زد پر اپنی ح
قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری 

ی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و قرآن اور مکتب اہل بيت پر ٹکی ہوئ
واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و 
کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو 

غ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار مکتب بھی تبلي
و نظريات دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔(عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت نے 

يان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينے کوبھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت کے پيرووں کے درم
وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر 

انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے
و معنويت سے سرشار اسالم کے اس مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے زياده سے زياده عشق 

عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری 
يا تک پہنچادی جائے تو اخالق و کے علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے صحيح خدو خال ميں دن

انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی 
يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذريعہ امام عصر(عج) کی عالمی حکومت کے 

  ہے۔استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا 
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 

مترجمين کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت کی ترويج و اشاعت کے اسی سلسلے کی 
صاحب نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ايک کڑی ہے،جس کو فاضل جليل موالنا نثار احمد زين پوری 

ہے جس کے لئے ہم شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور 
معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی 

  اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنٰی جہاد رضائے مولٰی کا باعث قرار پائے۔عنوان سے زحمت 
  و السالم مع االکرام 

   مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم

  
  عرض مؤلف

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
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ّ الّذی اعطٰی کّل شيٍئ َخْلقَہ ثم ھدٰی ث م الصلٰوة و السالم علٰی من اختارھم ھداة لعباده ال سيِّما خاتم االنبياء و سيد الحمد 
  الرسل و االصفياء ابی القاسم المصطفٰی محمد و علٰی آلہ الميامين النجبائ۔

حمد ہے بس اس هللا کے لئے جس نے انسان کو عقل و اراده جيسی قوت عطا کی ہے، عقل کے ذريعہ وه حق کا سراغ 
،اسے ديکھتا ہے اور اسے باطل سے جدا کر ليتا ہے وه اراده کے وسيلہ سے اس چيز کو اختيار کرتا ہے جو لگاتا ہے 

  اس کے اغراض و مقاصد کی تکميل کا باعث اور اس کے حق ميں مفيد ہوتی ہے ۔
ہ اس کی مدد بھلے برے کو پہچاننے والی عقل کو خدا نے اپنی مخلوق پر حّجت قرار ديا ہے اور اپنی ہدايت کے ذريع

کی ہے ، اس نے انسان کو وه چيز سکھائی جس کا اسے علم نہيں تھا اور اس کے مناسب حال، کمال کی طرف اسکی 
ہدايت کی اور اسے اس غرض ومقصد سے آگاه کيا جس کے لئے اسے پيدا کيا اور جس کے لئے وه اس دنيا ميں آيا ہے

  ۔
ہدايتوں کے مناروں، اس کے آفاق ، اس کے لوازم اور اس کے  قرآن مجيد نے اپنی صريح آيتونکے ذريعہ ربّانی

راستوں کو واضح کيا اور پھر ايک طرف تو ہمارے لئے اس کے علل و اسباب کو بيان کيا اور دوسری طرف اس کے 
  نتائج پرسے پرده ہٹايا۔

  خدا وند عالم کا ارشاد ہے :
  )١(قل اّن الھُدٰی ھو الھُدٰی)(
  بس هللا کی ہدايت ہے ۔ آپ کہہ ديجئے کہ ہدايت،

  )٢(و ّهللاٰ يھدی من يشاء الٰی صراط مستقيم) (
  اور خدا جس کو چاہتا ہے سيدھے راستہ کی ہدايت کرديتا ہے ۔

  )٣(وّهللاٰ يقول الحّق و ھو يہدی الّسبيل)(
  اور خدا حق ہی کہتا ہے اور وہی سيدھے راستہ کی ہدايت کرتا ہے ۔

ّ فقد ھدی ال   )٤ٰی صراط مستقيم)((و من يعتصم با
  جو خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے صراط مستقيم کی ہدايت ہو جاتی ہے ۔

  )٥(قل ّهللاٰ يہدی للحق افمن يہدی الٰی الحق احّق ان يتّبع اّمن ال يہدی ااّل ان يُہدٰی فما لکم کيف تحکمون )(
قابل اتباع ہے ياپھر وه الئق اتباع ہے  کہديجئے کہ خدا حق کی ہدايت کرتا ہے سپس جو حق کی طرف ہدايت کرے وه

  کہ جو ہدايت نہيں کرتا ہے ،بلکہ خود محتاِج ہدايت ہے ؟تمہيں کيا ہو گيا ہے تم کيسا فيصلہ کرتے ہو؟
  

  )٦(و يری الّذين اوتوا العلم الذی انزل اليک من ربّک ھو الحق و يھدی الٰی صراط العزيز الحميد )(
ے وه اس چيز کوحق سمجھتے ہيں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور وہی عزيز و اور جن لوگوں کو علم ديا گيا ہ

  حميد کے سيدھے راستہ کی ہدايت کرتی ہے ۔
..............  

  ۔ ٧١۔انعام : ١
  ۔ ٢١٣۔ بقره: ٢
  ۔ ٤۔ احزاب: ٣
  ۔  ٢١۔آل عمران: ٤
  ۔ ٣٥۔يونس: ٥
  ۔  ٦۔ سبائ: ٦

  )١ )((و من اضّل مّمن اتّبع ھواه بغير ھدی من ّهللاٰ 
  اور اس سے بڑا گمراه کون ہوگا جس نے خدا کی ہدايت سے سروکار رکھے بغيربس اپنی خواہش کی پيروی کی۔

ہدايت کا سرچشمہ صرف خدا ہے۔ اس کی ہدايت ، حقيقی ہدايت ہے وہی انسان کو صراط مستقيم اور حق کی راه پر 
  لگاتا ہے ۔

لماء بھی انہيں کو تسليم کرتے ہيں۔ بيشک خدا نے انسان کی فطرت ميں يہ علم بھی انہيں حقائق کی تائيد کرتا ہے اور ع
صفت وديعت کر دی ہے کہ و ه کمال و جمال کی طرف بڑھتا رہے ۔ پھر اس کمال کی طرف اس کی راہنمائی کی جو 

۔ اسی  اس کے شايان شان ہے اس کو ايسی نعمتوں سے نوازا جن کے ذريعہ وه کمال کے راستوں کو پہچان سکتا ہے
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)ميں نے جن و انس کو خلق نہيں کيا مگر يہ کہ وه ميری ٢لئے فرمايا ہے : (وما خلقُت الجنَّ و االنَس اال ليعبدون)(
  عبادت کريں۔

واضح ہو کہ عبادت، معرفت کے بغير نہيں ہو سکتی اور معرفت و عبادت ہی ايسا راستہ ہے جو معراِج کمال تک 
  پہنچاتا ہے ۔

نے غضب و شہوت جيسی دو طاقتيں رکھی ہيں تاکہ وه ان کے ذريعہ کمال کی طرف بڑھے ليکن انسان کے اندر خدا 
اس پر غضب و شہوت غالب آسکتی ہے اور ان دونوں سے عشق و ہوس کی آگ بھڑک سکتی ہے اس لئے عقل اور 

ظ رکھ سکے معرفت کے ديگر اسباب کے عالوه انسان کو ايسی چيز کی ضرورت ہے جو اس کی فکر و نظر کو محفو
اس پر خدا کی حّجت تمام ہو جائے اور اس کے لئے نعمت ہدايت کی تکميل ہو جائے مختصر يہ کہ اس کے پاس ايسے 

تمام اسباب جمع ہو جائيں کہ جو اسے خير و سعادت يا شر و بدبختی کا راستہ کامنتخب کرنے کااختيار ديديں(کہ جس 
  پر چاہے گامزن ہو جائے)۔

  ی کا تقاضاہوا کہ وحی اور خدا کے ان برگزيده ہاديوں کے ذريعہ عقل انسان کی مدد کیاس لئے ہدايت ربّان
..............  

  ۔ ٥٠۔قصص :١
  ۔٥٦۔ذاريات: ٢

جائے کہ جن کے دوش پر بندوں کی ہدايت کی ذمہ داری ہے اور يہ کام معرفت کی تفصيلوں اور زندگی کے ہر موڑ 
  ا ہے ۔پر انسان کی رہبری ہی کے ذريعہ ہو سکت

ہدايت ربانيہ کی مشعل آغاز تاريخ ہی سے انبياء اور ان کے اوصياء کے ہاتھ ميں رہی ہے خدا نے اپنے بندوں کو ، 
ہادی و حجت، ہدايت کرنے والے مناروں اور نور درخشانچمکتے نور کے بغيرنہيں چھوڑا ہے جيسا کہ عقلی دليلوں 

ہے : زمين حجِت خدا سے اس لئے خالی نہيں ره سکتی تاکہ  کی تائيد کرتے ہوئے وحی کی نصوص نے بيان کر ديا
خدا پر لوگوں کی حّجت تمام ہو جائے، بلکہ خدا کی حّجت خلق سے پہلے بھی تھی، خلق کے ساتھ بھی ہے اور خلق 
کے بعد بھی رہے گی اگر روئے زمين پر دو انسان رہيں گے تو ان ميں سے ايک حّجت ہوگا۔ اس چيز کو قرآن مجيد 

  اس طرح بيان کيا ہے کہ جس سے شک کی گنجائش باقی نہيں رہتی؛ ارشاد ہے:نے 
  )١(انما انت منذر و لکل قوم ھاد)(

  آپ تو بس ڈرانے والے ہيں اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے ۔
انبياء اور ان کے ہدايت يافتہ اور ہدايت کرنے والے اوصياء نے ہدايتوں کی ذمہ داری اپنے دوش پر لی تھی ان کی 

  صالحيتوں کاخالصہ درج ذيل شقوں ميں ہوتا ہے:
۔ وحی کو مکمل طور سے درک کريں اورپيغاِم رسالت کو گہرائی سے حاصل کريں، رسالت و پيغام کے حصول کے ١

لئے صالحيت کامل ضروری ہے يہی وجہ ہے کہ رسولوں کا انتخاب خدا نے اپنے ہاتھ مينرکھا ہے۔ خدا وند عالم قرآن 
  ا ہے:مجيد ميں فرماي

  )٢(ّهللاٰ اعلم حيث يجعل رسالتہ)(
  خد ابہتر جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت کہاں قرار دے۔

  )٣(وّهللاٰ يجتبی من رسلہ من يشائ)(
..............  

  ۔ ٧۔رعد:١
  ۔ ١٢٤۔انعام: ٢
  ۔  ١٧٩۔ آل عمران ٣

  اور خدا اپنے رسولوں ميں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر ليتا ہے ۔
ام کو بندوں تک اور ان موجودات تک پہنچانا جن کی طرف انہيں مبعوث کيا گيا ہے اور صحيح پيغام اسی ۔ خدائی پيغ٢

صورت ميں پہنچ سکتا ہے کہ جب پيغام کو مکمل اور صحيح طريقہ سے حاصل کياگيا ہو،وه رسالت اور اسکے 
  ارشاد ہے:تقاضوں سے واقف ہو اور خطا و لغزش سے معصوم و محفوظ ہو۔ خدا وند عالم کا 
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  )١(کان النّاس امة واحدة فبعث ّهللا النبيين مبّشرين و انزل معہم الکتاب بالحق ليحکم بين النّاس فيما اختلفوا فيہ۔)(
سارے لوگ ايک امت تھے پس خدا نے بشارت دينے والے نبی بھيجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وه 

  لوگوں کے اختالف کا فيصلہ کريں۔
ٰلہی پيغام کی روشنی ميں مومن امت کی تشکيل، اور رہبر و ہادی کی مدد کے لئے امت کو آماده کرناتاکہ رسالت ۔ا٣

کے مقاصد پورے ہو جائيں اور زندگی ميں اس کے قوانين نافذ ہو جائيں، اس مشن کو قرآن مجيد ميں دو عنوان سے ياد 
  :کيا گيا ہے''تزکيہ و تعليم'' خدا وند عالم فرماتا ہے

  )٢(يزّکيھم و يعلّمھم الکتاب و الحکمة) (
  رسوۖل ان کو پاک کرتا ہے انہينکتاب و حکمت کی تعليم ديتا ہے ۔

تزکيہ يعنی اس کمال کی طرف راہنمائی کرنا جو انسان کے شايان شان ہے، تربيت کے لئے ايسا نمونہ چاہئے کہ جس 
  نہ بھی پيش کر ديا:ميں کمال کا ہر عنصر موجود ہو، چنانچہ خدا نے ايسا نمو

  )٣(لقد کان لکم فی رسول ّهللاٰ اسوة حسنة)(
  بيشک رسوۖل ميں تمہارے لئے اچھا نمونہ ہے ۔

..............  

  ۔ ٢١٣۔بقره: ١
  ۔  ٢۔ جمعہ: ٢
  ۔٢١۔ احزاب:٣

مشن کے ۔اور اس پيغام کو اپنی معينہ مدت ميں تحريف و تبديلی اور زمانہ کی دست برد سے محفوظ رہنا چاہئے اس ٤
  لئے بھی نفسانی اور علمی صالحيت کی ضرورت ہوتی ہے ، اسی نفسانی و علمی صالحيت کو عصمت کہتے ہيں۔

۔ معنوی رسالت کے مقاصد کی تکميل اور لوگوں کے نفسوں ميں اخالقی اقدار کے نفوذ و رسوخ کے لئے کام کيا ٥
وذ ہی سے ہو سکتا ہے) يہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جائے اور يہ ربّانی مسائل کے نفوذ کے ساتھ (خدائی حکم کے نف

معاشره ميں ايک سياسی نظام کے تحت دين حنيف کے قوانين نافذ ہوں اور امت کے مسائل و معامالت کو ان قوانين کے
مطابق رواج دياجائے جو خدا نے انسان کے لئے معين کئے ہيں ظاہر ہے کہ ان کے نفاذ کے لئے ايک ايسے شخص 

ہے جو حکيم شجاع ، ثابت قدم، لوگوں کے مزاج اور معاشره کے طبقوں سے آشنا، فکری رجحان، کی ضرورت 
سياسی و سماجی دھارے سے آگاه، نظم و نسق کے قانون اور زندگی کے طريقوں سے با خبر ہو، ايک عالمی اوردينی 

نفسانی کيفيت ہے۔ يہ  حکومت چالنے کے لئے مذکوره صالحيتوں کی ضرورت ہے ، چہ جائيکہ عصمت جو کہ ايک
قائد کو کجروی اور ايسا غلط کام کرنے سے باز رکھتی ہے کہ جس کا خود قيادت پر منفی اثر ہوتا ہے اوراس صورت 

  ميں امت اپنے رہبر کی اطاعت بھی نہيں کرتی ہے اوريہ چيز رسالت کے اغراض و مقاصد کے منافی ہے۔
ہدايت کے راستہ پر گامزن ہوئے اور تربيت کی دشوار راہوں کو اختيار  گذشتہ انبياء اور ان کے برگزيده اوصياء دائمی

کيا اور رسالت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے ،اٰلہی رسالت کے مقاصد کی تکميل کی راه ميں انہوں نے ہر اس 
کے لئے بھی چيز کی قربانی دی کہ ايک سر فروش اپنے عقيده کے لئے جس کی قربانی دے سکتا ہے ، وه لمحہ بھر 

اپنے موقف سے نہيں ہٹے اور چشم زدن کے لئے بھی بہانہ سے کام نہيں ليا چنانچہ ان کی صديوں کی مسلسل کوشش 
و جانفشانی کے سلسلہ ميں خدا نے محمۖد بن عبد هللا کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا عظيم رسالت اور ہر قسم کی 

آۖپ سے کار رسالت کی تکميل کی فرمائش کی چنانچہ آنحضرت ۖ نے  ہدايت کی ذمہ داری ان ہی کے سپرد کر دی اور
اس پر خطر راه ميں حيرت انگيز قدم اٹھائے اور مختصر مدت ميں انقالبی دعوت کو کاميابی سے ہمکنار کيا اور يہ آۖپ

  کی دن رات کی کوشش و جانفشانی کا ثمره دو عرصوں کی دين ہے:
  کيا جو اپنے دامن ميں دوام و بقا کی دولت لئے ہوئے تھا۔۔ بشر کے سامنے ايک ايسا مشن پيش ١
  ۔ بشريت کو ايسی چيزوں سے ماال مال کيا جو اسے کجروی و انحراف سے محفوظ رکھيں۔٢
۔ايسی امت کی تشکيل کی جو اسالم پر ايمان رکھتی ہے، رسوۖل کو اپنا قائد سمجھتی ہے اور شريعت کو اپنا ضابطٔہ ٣

  حيات تسليم کرتی ہے ۔
۔ اسالمی حکومت بنائی،اورايسے سياسی نظام کی تشکيل کی جو پرچم اسالم کو بلند کئے ہوئے ہے اور آسمانی قانون ٤

  کو نافذ کرتا ہے ۔
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  ۔ ربّانی قيادت کے لئے صاحب حکمت اور ايسا جانا پہچاناانسان پيش کيا جو رسوۖل کی قيادت ميں جلوه گر ہوا۔٥
  ے لئے ضروری ہے کہ:رسالت و مشن کے مقاصد کی تکميل ک

الف۔ ايسی قيادت کا سلسلہ جاری رہے جو رسالت کے احکام نافذ کر سکے اور اسے ان لوگوں سے بچا سکے جو اسے
  مٹانے کے لئے گھات لگائے بيٹھے ہيں۔

ب۔ صحيح تربيت کا سلسلہ نسلوں تک جاری رہے اس کی ذمہ داری اس شخص پر ہو جو علمی اور نفسانی لحاظ سے 
  امل ہو جو اخالق و کردار ميں رسوۖل جيسا نمونہ ہو، جس کی حرکت و سکون ميں رسالت کا عکس نظر آئے۔انسان ک

يہاں سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ يہ خدائی منصوبہ تھا ۔ اس نے رسوۖل پر يہ فرض کيا کہ رسول اپنے اہل بيت 
ان کريں تاکہ وه حکم خدا سے نبۖی کی تحريک اور ميں سے منتخب افراد کو تيار کريں اور ان کے نام اور کردار کو بي

) جاہلوں کی تحريف - خدائی ہدايت کی ذمہ داری کو قبول کر ليں رسالت اٰلہيہ کو(جس کے لئے خدا نے دوام لکھديا ہے
سے اور خيانت کاروں کی دست برد سے بچائيں اور نسلوں کی تربيت اس شريعت کی رو سے کريں جس کی نشانيوں 

نے اور ہر زمانہ ميں جس کے اسرار و رموز کو واضح کرنے کی ذمہ داری اپنے دوش پرلی ہے يہاں تک کو بيان کر
  کہ خدا انہيں زمين اور اس کی تمام چيزونکا وارث بنا دے ۔

  يہ خدائی اور اٰلہی منصوبہ رسوۖل کی اس حديث سے واضح ہوتا ہے:
  ا ، کتاب ّهللاٰ و عترتی و انّھما لن يفترقا حتی يردا عّل الحوض''۔''انّی تارک فيکم الثّقلين ما ان تمسکتم بھما لن تضلّو

ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑ ے جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہے تو ہر گز گمراه نہ ہوگے
کہ ميرے  ايک خدا کی کتاب اور دوسرے ميری عترت يہ دونوں ايک دوسرے سے ہرگز جدا نہيں ہونگے يہاں تک

  پاس حوض (کوثر) پر پہنچيں گے۔
امت کی قيادت و رہبری کے لئے نبۖی نے حکِم خدا سے جن لوگوں کا تعارف کرايا تھا ان ميں ائمہ اہل بيت سب سے 

  افضل ہيں۔
بيشک اہل بيت ميں سے باره اماموں نے رسوۖل کے بعد اسالم کے حقيقی راستہ کی نشاندہی کی ۔ ان کی زندگی کی 

حقيق و مطالعہ سے خالص اسالم کی تحريک کی پوری تصويرسامنے آتی ہے اب اس کے نقوش امت ميں مکمل ت
گہرے ہو رہے ہيں حاالنکہ رسوۖل کی وفات کے بعد اس کا جوش و ولولہ ماند پڑ گيا تھا۔ ائمہ معصومين نے امت کی 

يک اور انقالب رسوۖل سے روشن فکری اور اس کی طاقت کو صحيح سمت دينے کی کوشش کی اور شريعت و تحر
متعلق امت کے اندر بيداری پيدا کی حاالنکہ وه دنيا کی اس روش سے بھی نہيں ہٹے جو امت اور رہبر کے طرز عمل 

  پر حاکم ہے۔
ائمہ معصومين کی پوری حيات اس بات کا ثبوت ہے کہ وه لمحہ بھر کے لئے بھی سنِت رسوۖل سے جدا نہيں ہوئے اور 

اسی طرح استفاده کيا جس طرح منارٔه ہدايت سے استفاده کيا جاتا ہے يا جيسے اس چراغ سے امت نے بھی ان سے 
استفاده کيا جاتا ہے جس کو راستہ چلنے والوں کے لئے سر راه رکھ ديا جاتا ہے پس وه خدا اور اس کی رضا کی 

ر اس کی مالقات کے شوق ميں طرف راہنمائی کرنے والے، اس کے حکم پر ثابت و پابند ، اس کی محبت ميں کامل او
  گھلنے والے اور کماِل انسانی کی چوٹيوں پر پہنچنے کے لئے سبقت لے جانے والے ہيں۔

ان کی زندگی جفا کاروں کی جفا سے اورا طاعِت خدا ميں صبر و جہاد سے معمور ہے ۔ احکام خدا کے نفاذ کے سلسلہ
ت ديا اور پھر ذلت کی زندگی قبول نہ کرتے ہوئے عزت کی موتميں انہوں نے بے مثال ثابت قدمی اور استقالل کا ثبو

  قبول کر لی يہاں تک کہ ايک عظيم جنگ اور جہاد اکبر کے بعدخدا سے جا ملے۔
مورخين اور صاحبان قلم ان کی زندگی کے تمام پہلوئوں کو بيان نہيں کر سکتے اور يہ دعوٰی نہيں کر سکتے کہ ہم نے

ا احاطہ کر لياہے ظاہر ہے کہ ہماری يہ کاوش بھی ان کی زندگی کے بعض درخشاں ان کی زندگی کے ہر پہلو ک
پہلوئوں ہی کو پيش کرے گی۔ ہم نے ان کی سيرت و کردار اور موقف کے انہيں گوشوں کو بيان کيا ہے جو مورخين 

  نے تحرير کئے ہيں۔
کے ذريعہ فائده پہنچائے گا وہی تو فيق دينے ہاں ہم نے ان کے منابع و مصادر کا مطالعہ کيا ہے ۔اميد ہے کہ خدا اس 

  واال ہے۔
اہل بيت کی رسالتی تحريک خاتم النبيين رسوۖل اسالم محمد بن عبد هللا سے شروع ہوتی ہے اور خاتم االوصياء محمد بن 
حسن العسکری حضرت مہدی منتظر (خدا ان کے ظہور ميں تعجيل کرے اور ان کے عدل سے زمين کو منورکرے)پر 

  ہی ہوتی ہے۔منت
يہ کتاب رسول مصطفٰی حضرت محمۖد بن عبد هللا کی حيات سے مخصوص ہے کہ جنہوں نے اپنی فردی اور اجتماعی 
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زندگی کے ہر موڑ پر اور حاالت کی سياسی و اجتماعی پيچيدگی ميں اسالم کے ہر پہلو کو مجسم کر دکھايا اور اسالم 
  ی سطح پر بلند کيا اور اخالق و کردار کے آفاق پر اونچا کيا۔کے مثالی اقدار کی بنيادوں کو فکر و عقيده ک

ہم يہاں جناب حجة االسالم و المسلمين سيد منذر الحکيم حفظہ هللا کی زير نگرانی کام کرنے والی ہيئت تحريريہ اور ان 
ہے ہم خداوند تمام برادران کا شکريہ ادا کر دينا ضروری سمجھتے ہيں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت ميں حصہ ليا

عالم کا شکر ادا کرتے ہيں کہ اس نے اس مجموعے کی تکميل کی توفيق مرحمت فرمائی وہی ہمارے لئے کافی ہے 
  اور وه بہترين مددگار ہے ۔

  مجمع عالمی اھل البيت عليہم السالم 
 قم المقدسہ 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

 (سيرت رسول خدا) ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  پہال باب
  مقدمہ

  سيرت و تاريخ کی تحقيق کے بارے ميں قرآن کا نظريہ
  پہلی فصل 

  خاتم النبيين ۖ ايک نظر ميں
  دوسری فصل 

  بشارت
  تيسری فصل

  خاتم النبيين ۖکے اوصاف

  مقدمہ

  سيرت و تاريخ کی تحقيق کے بارے ميں قرآن کا نظريہ

قرآن مجيد نے انبياء کی سيرت کو پيش کرنے پر خاص توجہ دی ہے ان کی سيرت کو پيش کرنے ميں قرآن کا اپنا 
  خاص اسلوب ہے ۔

  اسلوب کچھ علمی اصولوں پر قائم ہے ۔ان برگزيده افراد کی سيرت کو پيش کرنے کے لحاظ سے قرآن مجيد کا يہ 
قرآن مجيد لہجٔہ ہدايت ميں بات کرتا ہے ، جو انسان کی اس کے شايان شان کمال کی طرف راہنمائی کرتا ہے ، اور 

تاريخی حوادث کے ايک مجموعہ کے لئے کچھ حقيقت پر مبنی مقاصد کو مد نظر رکھتا ہے ، يہ حوادث فردی و 
ہميت کے حامل ہيں۔ ممکن ہے يہ علوم و معارف کے ان دروازوں کے لئے کليد بن اجتماعی زندگی ميں خاص ا

  جائيں جو انسان کے تکاملی سفر ميں کام آتے ہيں۔
ان مقاصد تک پہنچنے کے لئے قرآن مجيد نے وسيلے معين کئے ہيں چنانچہ وه عقل اور صاحبان عقل کو مخاطَب 

  ھول ديتا ہے،وه فرماتا ہے:قرار ديتا ہے اور انسان کے سامنے نئے آفاق ک
  )١۔( فاقصص القصص لعلھم يتفکرون)(١

  آپ قصے بيان کر ديجئے ہو سکتا ہے يہ غور کريں۔
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..............  

  ۔ ١٧٦۔اعراف: ١

  )١۔( لقد کان فی قصصھم عبرة الولی االلباب)(٢
  يقينا ان کے قصوں ميں صاحبان عقل کے لئے عبرت ہے ۔

ور راہبروں کی سيرت کے بارے ميں غور کرکے عبرت حاصل کرنا چاہئے يہی بيشک گذشتہ قوموں کی تاريخ ا
  دونوں تاريخ کے بارے ميں قرآنی روش کے دو بنيادی مقاصد ہيں۔

واضح رہے کہ سارے مقاصد انہيں دونوں ميں محدود نہيں ہيں بلکہ ان کے عالوه بھی دوسرے مقاصد ہيں جن کی 
  طرف خدا کے اس قول ميں اشاره ہوا ہے:

  )٢(ما کان حديثا يفترٰی ولکّن تصديق الّذی بين يديہ و تفصيل کل شیء و ھدی و رحمة لقوٍم يومنون)(
يہ کوئی ايسی بات نہيں ہے جس کو گڑھ ليا جائے قرآن گذشتہ آسمانی کتابوں کی تصديق کرنے واال ہے اور اس ميں 

  ہر چيز کی تفصيل ہے اور اس ميں مومنوں کے لئے ہدايت و رحمت ہے ۔
  دوسری جگہ ارشاد ہے :

  )٣(وکالً نقص عليک من انباء الرسل ما نثبت بہ فواد و جائک فی ھذه الحق و موعظة و ذکرٰی للمومنين)(
ہم آپ سے پہلے رسولوں کے قصے بيان کرتے رہے ہيں تاکہ ان کے ذريعہ آپ کے دل کو مضبوط رکھيں، اور ان 

  ۔ قصوں ميں حق، نصيحت اور مومنين کے لئے عبرت ہے
انبياء و مرسلين کی خبروں کو پيش کرنے اور ان کے واقعات کو بيان کرنے کے لئے ہر آيت ميں چار مقاصد بيان 

  ہوئے ہيں۔
..............  

  ۔ ١١١۔ يوسف:١
  ۔  ١١١۔ يوسف:٢
  ۔١٢٠۔ہود:٣

  قرآن مجيد اپنے منفرد تاريخی اسلوب ميں مذکوره چار اصولوں پر اعتماد کرتا ہے :
  ۔ حق١
  م۔ عل٢
  ۔گردش زمانہ کا ادراک٣
  ۔ اس پر پورا تسلط٤

قرآن مجيد جن تاريخی مظاہر اور ماضی و حال کے اجتماعی حوادث کو بيان کرتا ہے ان ميں شک و شبہہ کی 
  گنجائش نہيں ہے کيونکہ قرآن نے ان کو حق اور علم کے ساتھ بيان کيا ہے ، خيال و خرافات کی بنياد پر نہيں۔

  )١ريعہ ان دونوں اصولوں کی تاکيد کی ہے ، (ان ھذا لھو القصص الحق...)(خدا نے اس قول کے ذ
  بيشک يہ برحق قصے ہيں۔

  اور سورٔه اعراف کے آغاز ميں فرماتا ہے :
  )٢(فلنقّصّن عليہم بعلم وما کنا غائبين)(

رونما ہوئے اس آيت ميں اس بات کی تصريح موجود ہے کہ ہم جن واقعات کو بيان کر رہے ہيں وه ہمارے سامنے 
  ہيں۔

ان تمام باتوں کے عالوه واقعات کے تجزيہ و تحليل اور اس سے بر آمد ہونے والے نتيجہ ميں قرآن مجيد کا ايک 
  علمی نہج ہے ايک طرف تووه تحقيق و استقراء پر اعتماد کرتا ہے دوسری طرف استدالل کا سہارا ليتا ہے ۔

  پيش کرتا ہے تو انہيں ايک صف ميں قرار ديتا ہے ، سب کو جب قرآن مجيد عام طريقہ سے انبياء کی حيات کو
..............  

  ۔ ٦٢۔ آل عمران: ١
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  ۔ ٧۔ اعراف:٢

ايک دوسرے کے برابر کھڑا کرتا ہے ، يہ اسالم کی عام روش ہے جيسا کہ خدا وند عالم کا ارشاد ہے: ( ان الّدين 
  )١عند ّهللا االسالم) (

ر ايک کی سيرت کی گہرائی ميں جاتا ہے تاکہ ان کی سيرت کے ان پہلوئوں کو بيان پھر اولوالعزم انبياء ميں سے ہ
کر دے جن ميں وه ايک دوسرے سے جدا ومنفرد ہيں اور ان کو پہلے والوں سے متصل کر دے اور ان کی سيرتوں 

  سے ملحق ان حوادث کو پہچان لے جو حيات انسانی کے ساتھ جاری روش رسالت سے تعلق رکھتے ہيں۔ 
تاريخی بحث کا فطری يہ خاصہ ہے ، اس ميں تحريف ہو جاتی ہے ، کہيں ايہام و چشم پوشی سے کام ليا جاتا ہے 

کبھی تاريخی حقائق پر پردے ڈال دئے جاتے ہيں يا دھيرے دھيرے حقيقت کا انکشاف ہوتا ہے اور پھر اتنی واضح 
اور حقائق سے آنکھيں بند کر کے آگے نہيں بڑھ پاتا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسانی معاشره تغافل نہيں کر پاتا ہے 

  ہے ۔
ويں آيت ميناسی حقيقت کی طرف اشاره ہوا کہ تاريخی حقائق ميں مبالغہ آرائی، افتراء اور بغير١١١سورٔه يوسف کی 

ہر علم کے بحث و تحقيق کا امکان ہے ، ليکن جس حق پر، پرده ڈال ديا گياہے وه کسی نہ کسی زمانہ ميں ضرور ظا
  ہوگا۔

يہاں سے قرآنی مکتب پر يہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وه حقيقت کے جو يا انسان کو ايسے متعلقہ اسلحہ سے ليس 
  کر دے جو مکمل طريقہ سے حقيقت کا انکشاف کر دے۔

يقينا قرآن نے ايسا محکم و ثابت نظر يہ پيش کياہے کہ جس سے فکر انسانی کسی بھی صورت ميں آگے نہيں بڑھ 
کتی اس نظريہ کو محکمات اور امُّ الکتاب کے نام سے ياد کيا جاتا ہے يہی فکِر انسانی کے لئے ثابت ،ناقابل س

  تغيراور واضح حقائق ہيں؛ ان ميں کسی شک و ترديدشبہ کی گنجائش نہيں ہے ۔
يہ حقائق ايسی  يہی محکم و ثابت حقائق فکر انسان کے لئے ہميشہ وسيع زاوئيے اور بنيادی چيزيں پيش کرتے ہيں

  چيزوں پر مشتمل ہيں کہ جو ماده کی گرفت اور اس کی حد سے باہر ہيں۔ کيونکہ قرآن مبہم اورمتنازعہ پذير
..............  

  ۔١٩۔عمران:١

  پذيرچيزوں کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونے کو بھی جائز نہيں سمجھتا ہے ۔
ايت کرتا ہے ايک يہ کہ وه مبہم اور متنازعہ چيزوں کے قرآن مجيد اپنے ذہين قاريونکو دو ر استوں کی طرف ہد

بارے ميں کيا کرے تاکہ انسان ايسے واضح نتيجہ پر پہنچ جائے جو معيار قرار پائے دوسرے فکر انسانی کے 
سامنے آنے والی ہر چيز سے نمٹنے کے لئے ايک قاعده پيش کرتا ہے يہ اصل و قاعده ہر نئی چيز سے نمٹنے کے 

صورت پيش کرتا ہے اور ذہِن انسان سے يہ تقاضا کرتا ہے کہ پيش آنے والی چيز کے لحاظ سے وه اپنا لئے جداگانہ
  موقف اختيار کرے۔

خداوند عالم نے اس جانب اشاره کرنے کے بعد کہ قرآن وه فرقان ہے جسے هللا نے اپنے امين رسوۖل پر نازل فرمايا 
  ہے ۔يہ ارشاد فرمايا ہے:

الکتاب منہ آيات محکمات ھن امُّ الکتاب و ٔاَُخُر متشابھات فاّما الّذين فی قلوبھم زيغ فيتبعون ما  (ھو الّذی انزل عليک
تشابہ منہ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويلہ وما يعلم تاويلہ ااّل ّهللاٰ و الّراسخون فی العلم يقولون آمنا بہ کل من عند ربنا و ما 

  )١لوبنا بعد اذ ہديتنا و ھب لنا من لدنک رحمة انک انت الوھاب) (يذکر اال اولوا االلباب ربنا ال تزغ ق
وه خدا وہی ہے جس نے آپ پر ايسی کتاب نازل کی ہے جس کی آيتيں محکم اور واضح ہيں جو اصل کتاب ہے اور 

ناور کچھ متشابہہ ہيں، جن لوگوں کے دلوں ميں کجی ہے وه انہيں متشابہات کی پيروی کرتے ہيں تاکہ فتنے بھڑکائي
من مانی تاويليں کريں حاالنکہ اس کی تاويل کا علم خدا اور ان لوگوں کو ہے جو علم ميں رسوخ رکھتے ہيں وه تو 
يہی کہتے ہيں: ہم اس کتاب پر ايمان رکھتے ہيں يہ سب آيتيں تو خدا ہی کی طرف سے آئی ہيں، (ليکن)نصيحت تو 

دايت دينے کے بعد ہمارے دلونکو کج نہ ہونے دے اور اپنے صاحبان عقل ہی اخذ کرتے ہيں، پروردگارا ہم سب کو ہ
  پاس سے ہميں رحمت عطا کر بيشک تو بڑا فياّض ہے ۔
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..............  

  ۔٨و  ٧۔ آل عمران: ١

يقينا نفس کا کجی سے محفوظ ہونا، انسان کو فتنہ پر دازيوں سے بچاتا ہے اور يہيں سے انسان متشابہ آيتوں کا اتباع 
  ت کو قبول کر ليتا ہے بلکہ اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر ديتا ہے ۔چھوڑ کر حقيق

انسان کی عقل ،بے دليل اور غير علمی تفسير کے درميان حائل ہو جاتی ہے بلکہ يہ عقل ہی ہے جو اسے محکم 
رت آيتوں اور ام الکتاب کی پابندی کرنے کی ہدايت کرتی ہے اور ايسا نقشہ کھينچتی ہے کہ جس سے کسی بھی صو

مينچشم پوشی نہيں کی جا سکتی ان حقائق اور محکم نشانيوں کی روشنی ميں ہم کچھ ايسی آيتوں کا بھی مشاہده کرتے
  ہينکہ جن سے تجاوز نہيں کياجا سکتا۔

نفس کے آفاق فکر کے آفاق کو روشن کرتے ہيں تاکہ انسان اس چيز کے بارے ميں غور کرے جو اس سے پہلے 
ھی ۔ اس طرح وه عقلمند انسان ، جو اپنے پروردگار پر ايمان ال چکا ہے ، کجی سے محفوظ واضح اور آشکار نہيں ت

رہتا ہے ، اور متشابہہ آيتوں کی تفسير و تحليل ميں عجلت سے کام نہيں ليتا ہے بلکہ ان کی تفسير کے سلسلہ ميں وه 
امياب نہيں ہوتا تو بھی وه ان کا انکارايک پڑھے لکھے انسان کا کردار ادا کرتا ہے اگر وه حقيقت کشف کرنے ميں ک

نہيں کرتا اور نہ ان کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس چيز کو اس کے منبع کی طرف لوٹا ديتا ہے اور 
معاملہ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر ديتا ہے کہ جس نے ان آيتوں کو نازل کيا ہے اور اپنی مطلوبہ شئی کو اسی 

  اور دعا کرتا ہے کہ مجھے ہميشہ ہدايت و رحمت سے سرافراز فرما۔سے سمجھنا چاہتاہے 
يہی صحيح موقف ہے نصوص سے عہده بر آ ہونے کے لئے يہ منطقی طريقہ ہے کيونکہ عقلمند انسان تحقيق و 

  تحليل ميں عجلت سے کام نہيں ليتا ۔
)''الرا۔يہ آيات ١ن لدن حکيم خبير ...).(يہ حقيقت ہم سوره ہود کی پہلی ہی آيت : (الر،کتاب احکمت آياتہ ثم فصلت م

ايسی کتاب ہے کہ اس کی آيتيں محکم ہيں پھر صاف صاف بيان بھی کی گئی ہيں ايک با خبر حکيم کی طرف 
سے''سے سمجھ چکے ہيں کہ تفصيل کی نوبت آيتوں کے محکم ہونے اور ان آيتوں کی تعيين کے بعد آتی ہے جو ام 

  ہيں چنانچہ سورٔه آل عمران کی ساتويں آيتالکتاب ہيں اور بنيادی اصول 
..............  

  ۔ ١۔ہود:١

  ) نے اسی حقيقت کو بيان کيا ہے ۔١( منہ آيات محکمات ھّن امُّ الکتاب) (
ويں آيت اس نکتہ کو اور زياده روشن کر ديتی ہے ارشاد ہے:( يمحوا ّهللا ما يشاء و يثبت و عنده امُّ  ٣٩سورٔه رعد کی 

  الکتاب)
نی خدا جس چيز کو چاہتا ہے محو کر ديتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے کہ اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ يع

ام الکتاب ميں سے نہ کسی چيز کو محو کيا جاتا ہے اور نہ ہی اس ميں ترميم ہوتی ہے اس کے عالوه حاالت کے 
  تحت ہر چيز سے محو و تغير کا تعلق ہوتا ہے ۔

کے بارے ميں قرآن کا جو نظريہ و نہج ہے اس کی وضاحت کے لئے يہ آيتيں کافی ہيں، تفصيل کے تاريخی واقعات 
بارے ميں جو اختالف ہے اس سے اصل حقيقت کا انکار نہيں کيا جا سکتا اور جو چيز تحقيق سے ثابت ہو چکی ہے 

  اس سے چشم پوشی نہيں کی جا سکتی۔
سکتا ہے جو سيرت اور تاريخ اسالم يا اسالم سے پہلے کی ان  اس کی روشنی ميں ہر اس چيز کو درست کيا جا

تاريخوں ميں وارد ہوئی ہے جو انبياء اور ان کی امتوں سے متعلق ہيں، ليکن تاريخی حقائق سے کسی بھی صورت 
ميں چشم پوشی نہيں کی جا سکتی اورنہ ہی نظر انداز کيا جا سکتا ہے يہی تفسير کی رد و قبول اور اس چيز کے 

  لط و صحيح ہونے کا معيار ہے جو تاريخ کی کتابوں ميں مرقوم ہے ۔غ
چونکہ تاريخ ميں حق و باطل يک جا ہو گئے ہيں لہذا تاريخ کے موضوع کی جانچ پرکھ کے لئے ايسے وسائل درکار

  ہيں جو مکمل حقيقت کے انکشاف ميں ہماری مدد کريں۔
ی تفسير، تاويل ،فيصلے اورمذمت کا معيار ہوتے ہيں۔ قرآن تاريخی حقائق (جن کی عقل و نقل نے تائيد کی ہے) ہ
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مجيد نے انبياء اور ان کی امتوں کی سيرت و تاريخ کے سلسلہ ميناسی قانون پر عمل کيا ہے اور ہمارے سامنے ايسی
  واضح تصوير پيش کی ہے جس ميں تمام انبياء مشترک ہيں اور نبوت و اصطفا جوکہ نبی ۖ کی شخصيت

..............  

  ۔٧۔آل عمران: ١

سے پيدا ہوتے ہيں، اس کی اہليت و استعداد کو معيار سمجھا گيا ہے کيونکہ خدا اسے خلق کی ہدايت کے لئے منتخب 
کرتا ہے اور وه اوصاف يہ ہيں: کامل العقل ہو، ذی شعور ہو ، صالح و صبر سے آراستہ ہواور شعورو بصيرت کے 

  رکے فرمايا ہے :ساتھ خدا کا عبادت گذار ہو۔ خدا نے اپنے نبۖی کو مخاطب ک
  )٢) نيز فرمايا ہے :(قل ھذه سبيلی ادعوا الٰی ّهللا علٰی بصيرة انا و من اتبعنی...)(١(قل انّی علٰی بيّنة من ربّی...) (

کہديجئے! کہ ميں اپنے رب کی واضح دليل پر ہوں...اور کہديجئے! کہ يہی ميرا راستہ ہے ميں اور ميرا اتباع کرنے 
  دا کی طرف دعوت ديتے ہيں۔والے بصيرت کے ساتھ خ

يہ ہے قرآن کی منطق جو محکم و ثابت کا نقشہ پيش کرتی ہے ...پھر خدا يسے انسان کو کيسے نبی بنا سکتا ہے جو 
ادراک و شعور نہ رکھتا ہو؟ اور وه کسی ايسے شخص کو اپنا نمائنده کيسے بنا سکتا ہے جو اس کی آيتوں کو 

وتے ہوں؟ہاں دوسرے اسے مطمئن کرتے ہوں؟! وه خود نہيں جانتا کہ وه مالحظہ کريں مگر اس سے مطمئن نہ ہ
نمائنده ہے اور اسے نبوت کے لئے ذخيره کيا گيا ہے وه نہيں سمجھتا کہ وه نبی ہے يا خدا کی طرف سے مخلوق کی 

و وه حقيقت ہدايت کے لئے بھيجا گيا ہے يا وه اپنی ذمہ داريوں کے بارے ميں شک کرتا ہے ۔ جوخود ہی بے بہره ہ
  ڈھونڈنے والوں کی کيا ہدايت کر ے گا۔ خدا وند عالم اسی حقيقت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :

  )٣(...ٔافمن يھدی الٰی الحق احقُّ ان يتّبع اّمن ال يُھدٰی اال يھدٰی فما لکم کيف تحکمون)(
ا وه جو بغير نشاندہی کے خود راه حق نہ ديکھ تو پھر جو راه حق کی نشاندہی کرتا ہے وه زياده اتباع کے الئق ہے ي

  پاتا ہو پس تمہيں کيا ہو گيا ہے تم کيسے فيصلے کر بيٹھتے ہو۔
انبياء کی شخصيت سے متعلق قرآن کريم نے جو واضح صورت پيش کی ہے اور عقل کے محکمات کی بھی جسے 

ے کہ جو توريت و انجيل ميں داخل کر تائيدحاصل ہے وه ان تمام صورتوں کے بارے ميں فيصلہ کرنے کا معيار ہ
دی گئی ہيں يا جو ان کتابوں ميں نقل ہوئی ہيں کہ جن کو صحاح کا نام ديا جاتا ہے ۔ يا تاريخ کی وه عام کتابيں کہ جن

ميں بعض انبياء مثال جناب ابراہيم، موسٰی، عيسی ٰ يا محمۖد کے قصے بيان ہوئے ہيں ، خواه اس صورت کے نقل 
  ی فہرست ميں رسوۖل کی ازواج ہوں يا کوئی صحابی يا رسوۖل کے قريبی يا دور کے رشتہ دار ہوں۔کرنے والونک

..............  

  ۔ ٥٧۔ انعام: ١
  ۔١٠٨۔يوسف:٢
 ۔٣٥۔ يونس :٣

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  پہلی فصل
  

  خاتم النبييۖن ايک نظر ميں

 ١ربيع االول  ١ ٧خاتم النبيين، سيد المرسلين محمدبن عبد هللا بن عبد المطلب، کی والدت اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد 
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عام الفيل ميں ہوئی، شيرخوارگی کا زمانہ بنی سعد ميں گزرا پھر اپنی عمرکے چوتھے يا پانچويں سال اپنی والده کے پاس 
لوٹے، چھہ سال کے ہوئے تو والده کا انتقال ہو گيا۔ دادا نے اپنی کفالت ميں لے ليا اور ان کی پرورش ميں کوئی دقيقہ فرو 

کفالت ميں رہے پھر ان کا انتقال ہو گيا ليکن دادا نے اپنی وفات سے پہلے آپ کی  گذاشت نہ کيا دو سال تک آۖپ ان کی
پرورش و سرپرستی کی ذمہ داری آۖپ کے شفيق چچا حضرت ابوطالب ۖ کے سپرد کر دی تھی چنانچہ آۖپ شادی ہونے تک 

  انہيں کے ساتھ رہے۔
ے۔ اثنائے راه ميں بحيرا نامی راہب سے مالقات ہوئی۔ باره سال کی عمر ميں اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئ

بحيرا نے آۖپ کو پہچان ليا اور ابوطالب سے کہا: ديکھو! ان کے سلسلہ ميں خبردار رہنا کيونکہ يہودی انہيں قتل کرنا چاہيں 
  گے۔

کرتے تھے۔ خديجہ کے بائيس سال کے ہوئے تو معاہدٔه حلف الفضول ميں شريک ہوئے آنحضرۖت اپنے اس اقدام پر فخر کيا 
مال سے تجارت کے لئے شام کا سفر کيا، عنفوان شباب ميں پچيس سال کی عمر ميں جناب خديجہ سے عقد کيا اس سے قبل 
آپ صادق و امين کے لقب سے شہرت پا چکے تھے، چنانچہ جن قبيلوں ميں حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلہ ميں نزاع

نصب کرنے کے لئے آپ کو منتخب کيا تاکہ کسی قبيلے کو اعتراض نہ ہو۔ پس آپ ۖنے  و جھگڑا تھاانہوں نے حجر اسود کو
  ايک انوکھا اور عمده طريقہ کا ر اپنايا جس سے تمام قبيلے خوش ہو گئے۔

چاليس سال کی عمر ميں مبعوث برسالت ہوئے، خدا کی طرف لوگوں کو بالنا شروع کياوه اپنے معامالت مينگہری نظر 
  نہوں نے انصار و مہاجرين ميں سے جو لوگ مومن تھے انہيں جمع کيا۔رکھتے تھے۔ ا

تين يا پانچ سال تک آپ لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بالتے رہے اس کے بعد خدا نے آپ کو يہ حکم ديا کہ اپنے اقربا 
اسالم کی دعوت دوتا کہ جو  کوڈرائو! پھر يہ حکم ديا کہ اپنی رسالت کا اعالن کرو اور عام طور پر لوگوں کو علٰی االعالن

  مسلمان ہونا چاہتا ہے وه مسلمان ہو جائے۔
اسی زمانہ سے قريش نے آۖپ کے راستے ميں رکاوٹ کھڑی کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو راه خدا سے روکنے کے 

باہر اپنی لئے يہ کوشش کرنے لگے کہ آپ کا پيغام عام نہ ہونے پائے۔ اس صورت حال کے پيش نظر رسوۖلنے مکہ سے 
دعوت کا ايک دوسرا طريقہ اختيار کيا اور وه يہ کہ جب حبشہ کے بادشاه (نجاشی) نے مسلمانوں کو حبشہ ميں خوش آمديد 
کہا تو رسوۖل نے مسلمانوں کی کئی جماعتوں کو وہاں بھيجديا جنہوں نے جعفر بن ابی طالب کی قيادت ميں وہيں بود و باش 

  نے حبشہ نہيں چھوڑا۔ ھ تک جعفر ٧اختيار کر لی اور 
جب قريش ، نجاشی کو مسلمانوں کے خالف اکسانے ميں ناکام رہے تو انہوں نے ايک نيا راستہ اختيار کيا اور آۖپ کے 

خالف سماجی، اقتصادی اور سياسی پابندی عائد کر دی، اس پابندی کا سلسلہ تين سال تک جاری رہا ليکن جب قريش رسوۖل، 
اشم کو اپنے سامنے نہ جھکا سکے تو پابندی ختم کردی مگر جب رسوۖل اوران کا خاندان کاميابی کےابوطالب اور تمام بنی ہ

ساتھ محاصرے سے باہرنکال تو بعثت کے دسويں سال انہيں ابوطالب اور جناب خديجہ کا غم اٹھانا پڑا رسوۖل کے لئے يہ 
  گاروں سے محروم ہو گئے تھے ۔دونوں حادثے جاں گسل تھے کيونکہ آۖپ ايک ہی سال ميں دو بڑے مدد

بعض مورخين نے اس بات کو ترجيح دی ہے کہ معراج بھی اسی سال ہوئی تھی حاالنکہ نبۖی اس عظيم غم ميں مبتال تھے 
اور نبۖی پر ذہنی دبائو تھا کيونکہ آپ ديکھ رہے تھے کہ قريش آپ کی رسالت کی راه ميں دشواريانپيدا کر رہے ہيں لہذا 

آپ ۖپر آفاق کی راہيں روشن کر ديں اور آۖپ کو اپنی عظيم آيتيں دکھا ئيں چنانچہ معراج ،رسوۖل اور تمام  خداوند عالم نے
مومنوں کے لئے ايک عظيم برکت تھی۔نئے مرکز کی تالش ميں رسوۖل نے طائف کی طرف ہجرت کی ليکن مکہ سے قريب

و کاميابی نہ ملی اور مکہ واپس آ گئے مطعم بن عدی کی ہونے اور اس کی آب و ہوا سے متاثر ہونے کے باوجود وہاں آۖپ ک
ہمسائيگی اختيار کی اور موسم حج ميں لوگوں تک اپنا پيغام پہنچانے کے لئے از سرنو سرگرم عمل ہوئے۔ ان لوگوں سے 
رب مالقات کا سلسلہ شروع کيا جو حج کرنے کی غرض سے مکہ يا تجارت کے لئے عکاظ کے بازار ميں آتے تھے، اہل يث

سے آۖپ کی مالقات کے بعد خدا نے آپ کی کاميابی کے دروازے کھول دئيے چنانچہ يثرب ميں نشر اسالم اور لوگوں کو 
خدا کی طرف بالنے کا سلسلہ جاری رہا يہاں تک کہ خدا نے آپ کو يہ خبر دی کہ قريش کے جوانوننے آۖپ کے قتل کا 

ہجرت کا اراده کر ليا چنانچہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹايا اور تماممنصوبہ بنا ليا ہے لہذا آۖپ نے بھی يثرب کی طرف 
خطروں کے سايہ ميں يثرب کی طرف ہجرت کر گئے ، يثرب والوں نے آپ ۖکے استقبال کی پوری تيارياں کر رکھی تھيں، 

  ۔ربيع االول کے شروع ميں آپ''قبا'' پہنچے آۖپ کی ہجرت اسالمی تاريخ کا نقطہ آغاز قرارپائی
پہلے سال ميں آۖپ نے بتوں کو توڑ کر مسجد نبوۖی تعمير کی اسے اپنی سرگرمی اور تبليغ و حکومت کا مرکز قرار ديا، 

مہاجر ين و انصار کو ايک دوسرے کا بھائی بنايا تاکہ اس طرح ايک قومی و عوامی مرکز بن جائے جس پرنو تشکيل 
ايک دستاويز مرتب کی جس ميں قبيلوں کے ايک دوسرے سے روابط حکومت کی بنياد يں قائم کی جا سکيں اس کے عالوه 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  کے ضوابط تحرير کئے يہوديوں کے سربراہوں سے معاہدے کئے يہ اسالمی حکومت کے عام اصولوں پر مشتمل تھے۔
نے  اس نو تشکيل اسالمی حکومت اور اس نئی اسالمی تحريک کو قريش کی پيدا کی ہوئی مشکالت کا سامنا کرنا پڑا، قريش

اسالمی تحريک و تبليغ اور اسالمی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھينکنے کا عزم محکم کر رکھا تھا اسی لئے مسلمانوں کے 
  خالف يکے بعد ديگرے جنگ کی آگ بھڑکائی گئی، نبۖی اور مسلمانوں کے لئے اپنا دفاع کرنا ضروری ہو گيا۔

ہلی جنگ ہجرت کے ساتويں مہينے ميں آۖپ کے چچا جناب اس نو تشکيل حکومت کے دفاع ہی مينسالہا سال گزر گئے پ
حمزه کی قيادت ميں ہوئی، ہجرت کے پہلے سال ميں تين جنگيں ہوئيں، اس سال بہت سی آيتيں نازل ہوئيں تاکہ نبۖی کی 

حکومت اور امت کے لئے دائمی احکام مرتب ہوجائيں، اس طرح خاتم المرسلين اور آپکی نو تشکيل حکومت کے خالف 
  نافقونکا منصوبہ ناکام ہو گيا اور يہوديوں کی سازش بے نقاب ہو گئی۔م

رسول اور آپ کی حکومت کے خالف قريش نے مدينہ کے باہر سے اور يہوديوں نے مدينہ کے اندر سے محاذ جنگ کھول 
وئے ان ميں سےديا جس کی وجہ سے رسوۖل کو ان سب پر نظر رکھنا پڑی چنانچہ دوسرے سال ميں آٹھ غزوات اور سرايا ہ

بدر کبرٰی بھی ہے جو رمضان المبارک ميں ہوئی تھی۔ اس وقت ماه رمضان کے روزے واجب ہو چکے تھے اور قبلہ بھی 
  تبديل ہوچکا تھا۔

  اس سے امت مسلمہ اور اسالمی حکومت کوايک طرح کی خود مختاری نصيب ہوگئی تھی۔
سی اور اجتماعی قوانين بنے،اہل قريش بدر ميں شکست دوسرے سال ايک طرف تو جنگ ميں فتح ملی دوسری طرف سيا

کھانے سے اور يہودی بنی قينقاع کی جال وطنی سے آزمائے گئے بنی قينقاع يہوديوں پہال وه قبيلہ تھا جس نے بدر کبرٰی 
لسل قريش مينمسلمانوں کی فتح کے بعد رسوۖل سے کئے ہوئے معاہده کو توڑ کر مدينہ کو وطن بنا ليا تھا تين سال تک مس

باہر سے اسالم اور مسلمانونکے خالف فوج کشی کرتے رہے اور يہودی رسوۖل سے کئے ہوئے عہد کو توڑتے رہے 
چنانچہ يہ پانچ جنگيں، احد، بنی نضير، خندق، بنی قريظہ اور جنگ مصطلق، رسوۖل اور مسلمانوں کے لئے بہت گراں تھيں۔

ں سال خدا نے مختلف گروہوں اور يہود يونکے جھگڑوں سے انہيں نجات جب مسلمان اچھی طرح آزما لئے گئے اور پانچوي
عطا کی اور اس طرح خدا نے فتح مبين کا راستہ ہموار کر ديا اورکفار و مشرکين مسلمانوں کی شوکت کو مٹانے سے 

معاہده کا مقصد يہ مايوس ہو گئے۔ صلح حديبيہ کے بعد رسوۖل نے ان قبيلوں سے معاہده کيا جو آۖپ کے ساتھ رہتے تھے اس 
ھ ميں خدانے آپ کو فتح مکہ ٨تھا کہ ان قبيلونکے اتحاد کوشرک و الحاد کے مقابلہ ميں طاقتور بنا ديا جائے۔ يہاں تک کہ 

سے سرفراز فرمايا۔ قريش کے سرکش افراد آپ کی سياست و حکومت کے سامنے جھک گئے اور آپ نے جزيرة العرب کو 
  حاصل کر لی۔ شرک سے پاک کرنے ميں کاميابی

  ھ ميں مدينہ ميں قبائل اور وفود کی آمد ميں اضافہ ہو گيا لوگ جوق در جوق دين خدا ميں داخل ہو رہے تھے۔٩
ھ ميں حجة الوداع کا واقعہ ہوا يہ آخری سال ہے جو آۖپ نے اپنی امت کے ساتھ گزارا اس ميں آپ ۖ نے اپنی عالمی  ١٠

  سامنے پيش کرنے کی کوشش کی۔حکومت اور اپنی امت کو تمام امتوں کے 
ھ کو وفات پائی اور اسالمی حکومت کے لئے ١١، صفر ٢٨اپنی اسالمی حکومت کے پايوں کو مضبوط کرنے کے بعد 

معصوم قائد معين کيا جو آپ کا خليفہ و جانشين اور آۖپ کی راه پر چلنے واال ہے اور وه ہيں علی بن ابی طالب يہ وه 
آغاز والدت سے خود رسوۖل نے کی ہے اور تا حيات ان کی نگرانی و سرپرستی کی چنانچہ  رہبرکامل ہيں جن کی تربيت

حضرت علی نے بھی اپنی فکر و سيرت اور کردار ميں اسالم کے اقدار کو مجسم کر دکھايا آپ نے ا طاعِت رسوۖل اور 
اليت کبرٰی، وصايت نبويہ اور خالفت آنحضرۖت کے امر و نہی پر عمل کرنے کی اعلٰی مثال قائم کی حقيقت تو يہ ہے کہ و

اٰلہيہ کا نشان آپ ہی کو زيب ديتا ہے ، رسوۖل نے ان کے وجود کی گہرائی ميں اسالمی (رسالت)پيغام، انقالب اٰلہی اور 
حکومت نبوۖی کے نظام کی محبت کو راسخ کيا تاکہ آنحضرۖت کی عدم موجودگی ميں علی حکم خدا سے رسوۖل کے پہلے 

  ئيں۔خليفہ بن جا
رسوۖل نے سخت حاالت کے باوجود حضرت علی کو مسلمانوں کا ہادی و خليفہ مقرر کرنے کے بعد اپنے پروردگار کی آواز

پر لبيک کہا۔ اور اس طرح آۖپ نے طاعت خدا اور اس کے امر کے سامنے سراپا تسليم ہونے ميں اعلٰی مثال قائم کی۔ حکِم 
  صيح وبليغ خطبہ کے ساتھ حّجت تمام کی ۔خدا کی بہترين طريقہ سے تبليغ کی اور ف

يہ تھا خاتم االنبياء حضرت محمد بن عبد هللا کی شخصيت و حيات کا سرسری جائزه۔ آئيے اب آپ کی شخصيت و حيات کا 
  تفصيلی اعتبار سے جائزه ليا جائے۔
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 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  دوسری فصل
  بشارت

قرآن مجيد نے صريح طور پر يہ بيان کيا ہے کہ بشريت کا تاريخی عہد انبياء کی بعثت اور رسولوں کے آنے سے شروع 
ہوا۔ انبياء اور رسولوں نے اپنی امتوں کو اعلٰی حيات اور کامل ترين انسانی وجود کی طرف ہدايت کی۔ اس سے ہم يہ نتيجہ 

بياء کا نور و ظہور اسی وقت سے ہے جب سے بشريت کی تاريخ شروع ہوئی اخذ کر سکتے ہيں کہ معاشرٔه انسانی ميں ان
  ہے ۔

  خدا وند عالم کا ارشاد ہے :
لف (کان النّاس امة واحدة فبعث ّهللاٰ النّبيين مبّشرين و منذرين و انزل معھم الکتاب بالحق ليحکم بين النّاس فيمااختلفوا فيہ وما اخت

ائتھم البينات بَْغياً بينھم فھدی ّهللاٰ الذين آمنوا لما اختلفوا فيہ من الحق باذنہ وّهللا يہدی من يشاء الٰی فيہ اال الّذين اوتوه من بعد ما ج
  )١صراط مستقيم) (

لوگ ايک ہی امت تھے، پس خدا نے بشارت دينے والے اور ڈرانے والے نبی بھيجے اور ان پر برحق کتاب نازل کی تاکہ 
کا فيصلہ کريں جن ميں وه اختالف کرتے ہيں در حقيقت اختالف انہيں لوگوں نے کيا وه لوگوں کے درميان ان چيزوں 

جنہيں(نبی کے ذريعہ) کتاب دی گئی اور ان پر آيتيں واضح ہو گئی ہيں ايسا انہوں نے بغاوت کی وجہ سے کيا ہے تو خدا 
  نے ايمان قبول کرنے والوں کو ہدايت ديدی چنانچہ انہوں نے

..............  

  ۔٢١٣بقره: ۔ ١

  اختالف ميں حکِم خدا کو پا ليا اور خدا جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقيم کی ہدايت کرتا ہے ۔
خدا کی رحمت و حکمت کا يہ تقاضا ہوا تھاکہ اس نے انسانوں کے درميان ايسے انبياء بھيجے جن کے ہاتھوں ميں ہدايت کا 

ر عقل کی بلندی پر پہنچا ديں، اور جنگ و جدال(جو طاقت و غريزه پرچم ہو اور وه لوگوں کوخواہشات کے غار سے نکال ک
کی وجہ سے ہوتی ہيں) کی لت سے ہٹاکر نظام کی منطق پر پہنچا ديں جس کا سرچشمہ قانون ہے ، انبياء کے ذريعہ انسان 

ے لئے ايک حيوانيت سے بلند ہوا اور اس نے يہ محسوس کيا کہ وه عقل و روح کا پيکر ہے ۔ انبياء نے انسان ک
  گھاٹ(حوض، چشمہ) کی نشاندہی کی جو زندگی کی وحدت سے بہت بلند ہے ۔

يہ ايسی وحدت ہے جو عقيده کی بنياد پر استوار ہے اس سے انسانی تعلقات کو وسعت ملتی ہے، يہ مادی روابط سے معنوی 
سبب معنوی امور قرار پائے، دين روابط کی طرف لے جاتی ہے ، عہد نبوت کے بعد سے انسانوں کے درميان اختالفات کا 

و عقيده ميں اختالف ہوا، واضح رہے انبياء کے الئے ہوئے دين کو لغو قرار نہيں ديا جا سکتابلکہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا
ان ميں تنوع ہوتا رہيگا ہاں اس موضوع کا سرچشمہ غريزه نہيں ہے بلکہ قانون کو قرار ديا گيا ہے۔ اور انسانی وحدت و 

  )١قاء اور ان کے تعاون کے لئے وہی قانون، مستقل دستور بن سکتا ہے جس کی دين نے ضمانت لی ہے۔(ارت
حضرت علی بن ابی طالب نے نہج البالغہ کے پہلے خطبہ ميں (پيدائش عالم، تخليق آدم اور زمين پر بسنے والے افرادکی 

اور کمال و ارتقاء کی طرف اس کے سفر کا محور  تاريخ بيان کرنے کے بعد)اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تاريخ انسان
انبياء کی روشنی اور ان کی مسلسل بعثت ہے ۔ جيسا کہ قرآن مجيد نے تاريخ کے ساتھ اپنے تعامل کے طريقہ ميں اسکی 

  وضاحت کی ہے :
  ارشاد ہے:''...واصطفٰی سبحانہ من ولد (آدم) انبيائ، اخذ علٰی الوحی ميثاقھم ''

  تھا کہ جو وحی ان پر کی جائے گی وه اسے لوگوں تک پہنچائيں گے اور لوگوں کے لئے اسی چيز ان سے يہ عہد ليا
..............  
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  ۔٧٣۔ ٧١۔ حرکة التاريخ عند االمام علی ص ١

  کو شريعت بنائيں گے جو وحی کے ذريعہ ان تک پہنچے گی۔
کہ وه اس چيز کی تبليغ کريں گے جس کی ان پرخدا کی خدا نے اوالِد آدم ميں سے بعض کو نبی بنايا اور ان سے يہ عہد ليا 

  طرف سے وحی ہو گی۔
تبليِغ رسالت کے لئے ان سے عہد ليا يہ ان کے پاس امانت ہے کيونکہ بہت سے لوگوں نے خدا سے کئے ہوئے عہد ميں رد 

  و بدل کر دی تھی،يعنی ميثاق فطرت کو بدل ديا تھا۔ 
ور اس کی مثال قرار دينے لگے۔ اور شيطان نے انہيں معرفِت خدا کے راستہ جس کے نتيجہ ميں وه اس سے جاہل رہے ا

  سے ہٹا ديا اور انہيں اسکی عبادت سے بہکا ديا۔
  خدا کے عالوه انہوں نے دوسرے معبود بنا لئے تھے۔

سے فطری ميثاق لہذا خدا نے ان ميں اپنے رسولوں کو بھيجا،ايک کے بعد ايک ان کے درميان اپنے انبياء بھيجے تاکہ وه ان
کی ادائيگی کا تقاضا کريں اور انہيں خدا کی نعمت ياد دالئيں جس کو وه بھال چکے ہيں، اور تبليغ کے ذريعہ ان پر ّحجت 

تمام کريں،عقل کے دفينوں کو ان پر آشکار کريں اورانہيں پوشيده نشانياں دکھائيں، آسمان کا شاميانہ دکھائيں، زمين کا بچھا 
ں، ان کو فنا کرنے والی اجل سے آگاه کريں، ان کو بوڑھا کرنے والے رنج و مشقت اور پے در پے رونما ہوا فرش دکھائي

  ہونے والے حوادث کی طرف متوجہ کريں۔
خدا وند عالم نے اپنی مخلوق کو'' نبِی مرسل ''، ''کتاب منزل''، ضروری و الزمی حّجت اور واضح راستہ سے محروم نہيں 

  کيا ہے ۔
کم تعداد ان کی ہمت پر اثر انداز نہيں ہوتی تھی اور نہ جھٹالنے والوں کی کثرت سے وه مرعوب ہوتے رسولوں کی 

تھے۔جو پہلے آتا تھا اسے بعد والے کا نام بتا ديا جاتا تھا اور وه اس کی بشارت ديتا تھا، يا اس کے آنے سے پہلے اس 
  کاتعارف کر اياجاتاتھا۔

ت گئے، باپ اسالف ميں اور بيٹے اخالف کے زمره ميں چلے گئے تو خدا نے اپنا اسی طرح صدياں گذرگئيں، زمانے بي
وعده پورا کرنے اور سلسلٔہ نبوت کی تکميل کے لئے محمد ۖ کو رسوۖل بنا کر بھيجا۔ انبياء سے آپ ۖکی نبوت کا عہد ليا جاچکا

والدت پاک و پاکيزه تھی اہل زمين مختلف مذہبوں تھا۔ پہلے انبياء کی کتابوں ميں ان کی عالمتيں بيان ہو چکی تھيں، ان کی 
ميں بٹے ہوئے اور پريشان خياليوں ميں مبتال تھے، پراگنده گروه تھے، ان ميں سے بعض تو خدا کو اس کی مخلوق سے 

تشبيہ ديتے تھے بعض اس کے نام ميں الحاد کرتے تھے( يعنی خدا کو ناروا صفات سے متصف کرتے تھے)يا اس کے غير 
  ا مانتے تھے۔کو خد

پس رسوۖل نے انہيں گمراہی سے نجات عطا کی ، ہدايت کے راستہ پر لگايا۔ انہيں جہالت و نادانی سے نکاال(اور علم سے 
آراستہ کيا) پھر خدا نے محمۖد کو اپنی مالقات کے لئے منتخب کيا اور اس بات کو پسند فرمايا کہ انہيں داِر دنيا سے اپنے 

آزمائش سے نجات بخشے چنانچہ خدا نے آۖپ کو اٹھا ليا ، اور تمہارے درميان انہوں نے وہی چيزيں  پاس بالئے اور دنيا کی
چھوڑيں جو گذشتہ انبياء نے اپنی امتوں کے درميان چھوڑی تھيں، تمہينواضح راستہ اور باقی رہنے والی نشانی کے بغير 

  )١حيران و پريشان نہيں چھوڑا ۔(
انبياء کی جو بشارت ديتے تھے اس سے موجوده اور آنے والی نسلوں کو فائده پہنچتا رہا يہ بيشک گذشتہ انبياء آنے والے 

چيز ان کی آنکھيں کھولتی ہے اور انہيں اس نبی کے استقبال کے لئے تيار کرتی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے ۔ انہيں 
  شک و شبہ سے نجات دالتی ہے اور اطمينان و يقين کی دولت عطا کرتی ہے ۔

اضح رہے کہ جب انسان اپنی اصالح سے مايوس ہو جاتا ہے تو وه شر و خيانت کے طريقے سوچنے لگتا ہے ، اور و
اصالح کرنے والے انبياء کی آمد کی بشارت ان لوگوں کو حسرت و ياس سے نجات عطا کرتی ہے جو اصالح کے منتظر 

  و صالح کا دروازه کھٹکھٹائيں۔ ہوتے ہيں اور زندگی سے محبت کرتے ہيں اور يہ چاہتے ہيں کہ خير
..............  

۔انبياء نے اپنی امتوں کو ان چيزوں سے محروم نہيں رکھا ہے کہ جن کی انہيں ان کے مرنے کے بعد ضرورت پيش آ سکتی تھی اس ١
ہے جس ميں ان کے  سلسلہ ميں جو چيز ان پر فرض تھی وہی محمۖد پر بھی فرض تھی چنانچہ آۖپ نے اپنی امت ميں کتاب خدا چھوڑی

دين سے متعلق ہر چيز موجود ہے اسی طرح اپنے معصوم اہل بيت چھوڑے اور انہيں قرآن کا ہم پلہ قرار ديا، جيسا کہ حديث ثقلين نے 
  اس کی وضاحت کی ہے حديث ثقلين متواتر ہے اور بہت سے محدثين نے اس کی روايت کی ہے۔
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يں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے کافروں کو اپنے کفر کے بارے ميں شک اپنے نبيوں کی بشارت سے مومنوں کے ايمان م
ہوتا ہے جس کے نتيجہ ميں وه نبۖی کی دعوِت حق کے مقابلہ ميں کمزور ہو جاتے ہيں اور اس سے ان کے اسالم قبول 

عجزه طلب کرنے کی کرنے کا راستہ ہموار ہوتا ہے اور جب بشارتوں سے يقين و اعتماد پيدا ہو جاتا ہے تو پھر نبۖی سے م
گنجائش نہيں رہتی ہے نيزبشارت دلوں ميں اتر جاتی ہے اور اس سے يقين حاصل ہوتا ہے ، بشارت لوگوں کو غير متوقع 

  )١حوادث سے بچاتی ہے اوراس سے نبۖی کی دعوت لوگوں کے لئے اجنبی نہيں رہتی ہے ۔(
پہلے نے بعد والے کی بشارت دی ہے اور بعدميں آنے  واضح رہے کہ تمام انبياء نے ايک ہی راستہ کی نشاندہی کی ہے،

) ميں بشارت کے طريقہ کی وضاحت ہوئی ہے يہ ان مثالوں٨١واال پہلے والے پر ايمان اليا ہے ، سورٔه آل عمران کی آيت (
  مينسے ايک ہے جن کوہم آئنده پيش کريں گے۔

  گذشتہ انبياء نے محمد ۖبن عبد هللا کی رسالت کی بشارت دی
۔ قرآن مجيد نے اس بات کو صريح طور پر بيان کيا ہے کہ حضرت ابراہيم نے دعا کی صورت ميں حضرت خاتم النبيين ١

کی رسالت کی اس طرح بشارت دی ہے (مکہ مکرمہ ميں خانٔہ خدا کی بنيادوں کو بلند کرنے، اپنے اور حضرت اسماعيل 
سلمان رہنے کی دعا کرنے کے بعد)( ربّنا وابعث فيھم رسواًل کے عمل کو قبول کرنے اور اپنی ذريت ميں ايک گروه کے م

  )٢منھم يتلوا عليھم آياتک و يعلّمھم الکتاب و الحکمة و يزّکيھم انک انت العزيز الحکيم۔)(
پروردگار! ان ميں انہيں ميں سے رسول ۖ بھيجنا جو ان کے سامنے تيری آيتوں کی تالوت کرے اور انہيں کتاب و حکمت کی

  دے اور انہيں پاک کرے بيشک تو عزت و حکمت واال ہے ۔تعليم 
  ۔قرآن مجيد نے اس بات کی بھی تصريح کی ہے کہ توريت کے عہد قديم اور انجيل کے عہد جديد ميں محمۖد کی٢

..............  

  ۔ ٣٧و  ٣٦۔محمد فی القرآن ص ١
  ۔١٢٩۔بقره: ٢

ثِت محمۖد کے وقت موجود تھے اگر ان دونوں عہدوں ميں يہ بشارت نبوت کی بشارتيں ہيں يہ دونوں عہد، نزوِل قرآن اور بع
  نہ ہوتی تو ان کے ماننے والے اس بات کو جھٹال ديتے۔

  ارشاد ہے : 
 (الّذين يتّبعون الّرسول النّبی االّمی الّذی يجدونہ مکتوباً عندھم فی التّوراة و االنجيل ئا مرھم بالمعروف و ينھاھم عن المنکر و

  )١الطّيبات و يحّرم عليہم الخبائث و يضع عنھم اصرھم واالغالل التی کانت عليہم) (يّحل لھم 
جو لوگ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہيں جس کا ذکروه اپنے پاس توريت و انجيل ميں لکھا ہوا پاتے ہيں وه نيکيوں کا حکم 

ے گندی چيزوں کو حرام قرار ديتا ہے اور ان ديتا ہے اور برائيوں سے روکتا ہے پاک و صاف چيزونکو حالل قرار ديتا ہ
  سے بارگراں اور پابنديوں کو اٹھا ديتا ہے ۔

سوره صف کی چھٹی آيت اس بات کی صراحت کر رہی ہے کہ حضرت عيسٰی نے توريت کی صداقت کی تصريح کی ہے 
بات آپ نے تمام بنی اسرائيل کو اور اپنے بعد آنے والے اس نبی کی رسالت کی بشارت دی ہے جس کا نام احمد ہوگا اور يہ 

  مخاطب کرکے فرمائی تھی صرف حواريونکو مخاطب قرار نہيں ديا تھا۔

  اہل کتاب ہمارے نبۖی کی آمد کے منتظر تھے
جس نبی کی بشارت دی جا چکی تھی ان سے پہلے آنے والے انبياء نے ہمارے نبی کے عام اوصاف، بيان کرنے پرصرف 

انہوں نے اس کی ايسی عالمتيں بھی بيان کر دی تھينجن کے ذريعہ لوگ انہيں بخوبی پہچان سکتے  اکتفا نہيں کيا تھا بلکہ
تھے مثالً ان کی جائے پيدائش، جائے ہجرت اور ان کی بعثت کے وقت کے خصوصيات ان کے جسمانی صفات اور کچھ 

سروں سے ممتاز تھے لہذا قرآن نے بنی ايسے حاالت بيان کئے تھے جن کے ذريعہ آۖپ اپنے کرداراور اپنی شريعت ميں دو
  اسرائيل کے بارے ميں بيان کيا ہے کہ وه اس

..............  

  ۔١٥٧۔ اعراف: ١
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رسول ۖ کو کہ جس کی، دونوں قديم و جديد، عہدوں ميں بشارت دی گئی ہے ويسے ہی پہچانتے تھے جيسے اپنی اوالد کو 
ے عملی آثار بھی مرتب کر لئے تھے اور ان کی جائے ہجرت اور مرکِز ) بلکہ اس بشارت کی بنا پرانہوں ن١پہچانتے ہيں(

) اور ان کی آمد کے سبب کافروں پر فتح پانے کے ٢حکومت کا پتہ لگا ليا تھا اور اسی جگہ سکونت پذير ہو گئے تھے۔(
ر راہبوں کے ) ان کے عالوه او٣متمنی تھے اور اپنے رسوۖل کی مدد سے اوس و خزرج (کے قبيلوں) کو ڈراتے تھے(

  )٤ذريعہ يہ خبريں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ گئی تھيں جومدينہ ميں عام ہوئيں اور مکہ تک پہنچ گئيں۔ (
آنحضرت ۖ کے اعالِن رسالت کے بعد قريش کا ايک وفد اس لئے مدينہ کے يہود يونکے پاس گيا تاکہ دعوائے نبوت کے 

) ہے يا انہيں ان کی ٥کرے جن کے ذريعہ انہوں نے نبی کو آزمايا(صحيح ہونے کا پتہ لگائے اور ايسے معلومات حاصل 
  آمد کی خبر ہوئی ہے اور اس سے يہ واضح ہو جائے کہ ان کا دعوٰی سچا ہے ۔

بہت سے اہل کتاب اور ان کے عالوه دوسرے لوگ انہيں عالمتوں کے پيش نظر کوئی معجزه ديکھے بغير آۖپ پر ايمان لے 
  )٦وريت و انجيل کے بعض نسخوں ميں آج تک پائی جاتی ہيں۔(آئے تھے، يہ بشارتيں، ت

آۖپ کی نبوت کی بشارتيں آۖپ کی والدت سے پہلے اور بعثت سے قبل آپ کی حيات ميں بھی بيان ہوتی رہتی تھيں ان 
  )٧بشارتوں اور خبروں ميں سے بحيرا راہب وغيره کی بشارت ابتدائے بعثت ہی سے مشہور تھی۔(

  ين علی نے بھی اپنے ايک خطبہ ميں اس تاريخی حقيقت کی گواہی دی ہے:حضرت امير المومن
..............  

  ۔ ٢۔انعام: ١
  ۔ ٣٩و  ٣٨ص  ١۔ سيرت رسول هللا ج٢
  ۔ ٨٩۔بقره: ٣
 ١٣سے منقول ہے۔ حيات نبی االسالم ص  ١٢ص  ٢،تاريخ يعقوبی ج ٧٥ص  ١٦اس ميں اغانی ج ٧٠ص  ١۔ا شعة البيت النبوۖی ج٤

  ۔١٨١ص  ١يرت ابن ہشام ج،اس ميں س
  ۔ مالحظہ فرمائيں: سورٔه کہف کی شان نزول۔٥
  اس ميں توريت سے منقول ہے ۔ ٧٠ص  ١، انجيل يوحنا و اشعة البيت النبوی ج٣٩ص  ١۔ سيرت رسول هللا و اہل بيتہ ج٦
  ۔ بشارتوں کے سلسلہ ميں سيرت نبوی اور تفسير کی کتابيں مالحظہ فرمائيں۔٧

، ال نجاز عدتہ و اتمام نبوتہ ماخوذاً علٰی النبيين ميثاقہ مشہور ةً سيمائہ...'' (''...الٰی ان بع   )١ث ّهللاٰ سبحانہ محّمداً رسول ّهللاٰ
يہاں تک خدا نے وعده وفائی اور نبوت کی تکميل کے لئے محمدرسوۖل کو مبعوث کيا کہ جن کی نبوت پر انبياء سے عہد ليا 

  تيں مشہور تھيں۔تھا اور جن کی عالمتيں اور بشار
ابن سعد کی کتاب طبقات ميں عتيبہ کے غالم سہل سے روايت ہے کہ وه اہل حريس ميں سے ايک نصرانی تھا اوراپنی ماں 
اور چچا کے زير سايہ يتيمی کی زندگی گزار رہا تھا وه انجيل پڑھتا تھا...وه کہتا ہے: ميں نے اپنے چچا کی کتاب اٹھائی اور

نظر سے ايک صفحہ گذرا کہ جس کی تحرير ميں کوئی ربط معلوم نہ ہوا تو ميں نے اپنے ہاتھ سے اسے پڑھنے لگا ميری 
چھوکر ديکھا، راوی کہتا ہے : ميں نے ديکھا کہ ايک صفحہ دوسرے سے چپک گيا ہے ۔ ميں نے دونونکو الگ کيا تو معلوم

  ہوا کہ اس ميں محمۖد کی تعريف و توصيف اس طرح مرقوم ہے :
نہ دراز قد ہوں گے نہ کوتاه قد ہوں گے،گندم گوں رنگ ہو گا، بال گھنگرالے ہوں گے، دونوں شانوں کے درميان آنحضرت ۖ 

مہر(نبوت) ہوگی بڑے سخی و فياض ہونگے، صدقہ نہيں ليں گے، گدھے اور اونٹ پر سوار ہونگے، بکری کا دودھ دوہيں 
اس ميں غرور و تکبر نہيں ہوتا ہے اور وه اسماعيل کی ذريت  گے، پيوند لگا کپڑا پہنيں گے اس لئے کہ جو ايسا کرتا ہے

سے ہوں گے، ان کا نام احمدہوگاسہل کہتے ہيں: جب ميں يہاں تک محمۖد کا ذکر پڑھ چکا تو ميرے چچا آئے انہوں نے جب 
ا : اس ميں اس صفحہ کو ديکھا جس کو ميں پلٹ چکا تھا کہنے لگے : تم نے اس صفحہ کو کيوں پڑھا ؟! ميں نے عرض کي

  )٢نبی احمد کے صفات کا ذکر ہے انہوننے کہا: وه ابھی تک تو آئے نہيں! (
..............  

  ۔نہج البالغہ خطبٔہ اولٰی۔١
  ۔٣٦٣ص  ١۔ الطبقات الکبرٰی ج٢
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 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  تيسری فصل
  خاتم النبييۖن کے اوصاف

  ۔ امی عالم١

) اور نہ کسی علمی ماحول ميں نشو و١خاتم النبيين کا يہ امتياز تھا کہ آۖپ نے کسی بشر سے پڑھنا اور لکھنا نہيں سيکھا تھا(
نما پائی تھی بلکہ آۖپ نے جاہليت والے ماحول ميں پرورش پائی تھی، قرآن کی بيان کی ہوئی اس حقيقت کی کسی نے ترديد 

  )٢نہيں کی ہے ۔(
آپ رسول بنا کر بھيجے گئے تھے جو اپنی نری جاہليت کے حوالہ سے مشہور اور علوم و معارف سے اس قوم کی طرف 

بہت دور تھی۔ اس زمانہ کو زمانٔہ جاہليت کا نام ديا گياہے ۔ يقينا يہ نام اس عظيم الشان عالم نے ديا ہے جو علم و جہالت اور 
  عقل و حماقت کی حقيقت سے کما حقہ با ٰخبر تھا۔

ر آں وه ايسی کتاب الئے تھے جو علم و ثقافت ، فکر و نظر کی دعوت ديتی ہے اور علوم و معارف کے بہت سے مزيد ب
) يہاں تک کہ ٣اقسام و اصناف پر مشتمل ہے ، آۖپ نے لوگوں کو نئے اسلوب سے کتاب و حکمت کی تعليم دينا شروع کی(

معارف کے ذريعہ مشرق و مغرب کو متزلزل کر ديا اور  ايک ايسی منفرد تہذيب کو وجود بخشا کہ جس نے اپنے علوم و
  اس کی ضو فشانی وتابناکی آج تک اسی طرح برقرار ہے۔

..............  

  ۔  ١٠٣۔ نحل: ١
  ۔ ٤٨۔عنکبوت: ٢
  ۔٢۔ جمعہ:٣

اور  دنيا والوں کے لحاظ سے آۖپ امی تھے ليکن جاہليت و نادانی اور بت پرستوں سے جنگ کرتے رہے انہيں استوار دين
عالمی شريعت کے ساتھ بشريت کی طرف بھيجا گيا جووقت گزرنے کے ساتھ بشريت کوچيلنج کرتی چلی آ رہی ہے(ليکن 

ابھی تک کوئی اس کا جواب نہيں ال سکا ہے) بيشک آۖپ اپنے علم و معارف، حکيمانہ کلمات، عقلی و ثقافتی رجحان اور اپنی
  تربيت کے اساليب کے لحاظ سے معجزه ہيں۔

  ا وند عالم کا ارشاد ہے:خد
ّٰ و کلماتہ و اتبعوه لعلّکم تھتدون) پس تم خدا اور اس کے رسول نبی امی پر ّٰ و رسولہ النّبی االّمی الّذی يومن با  (فامنوا با

 )١ائو۔(ايمان الئو جو کہ خدا اور اس کے کلمات پر ايمان رکھتا ہے اور اس کا اتباع کرو،ہو سکتا ہے اس طرح تم ہدايت پا ج
  )٢نيز فرماتا ہے: (و انزل ّهللا عليک الکتاب و الحکمة و علّمک ما لم تکن تعلم و کان فضل ّهللا عليک عظيما) (

اور خدا نے تمہيں کتاب و حکمت سے نوازا اور تمہيں ان چيزوں کا علم ديا جن کو تم نہيں جانتے تھے اور يہ تم پر خدا کا 
  بڑا کرم ہے ۔

ر وحی نازل کی اور انہيں کتاب و حکمت کے علم سے سر فراز کيا اور انہيں نور، سراج منير، برہان، اس وقت خدا نے ان پ
  )٣شاہد، رسول مبين ، امين خير خواه ناصح، بشارت دينے واال، ياد دالنے واال اور ڈرانے واال قرار ديا۔(

ه کی ہدايت کرنے کے لئے تيار کيا جو عصبيت خدا نے ان کے سينہ کو کشاده کيا اور انہيں وحی قبول کرنے اور اس معاشر
  اور جاہليت والی انانيت ميں غرق تھے تبليغ و تربيت اور تعليم کے ميدان ميں بشريت نے آپ کو عظيم الشان قائد پايا ہے ۔

..............  

  ۔١١٣۔ نسائ: ٢۔ ١٥٨۔ اعراف: ١
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  ۔١٩، مائده:١٠٥، اسرائ: ٢١، غاشيہ ٦٨ ، اعراف:٢٩، زخرف ٨، فتح:١٧٤، نسائ: ٤٦، احزاب: ١٥۔ مائده: ٣

يہ ايک بہت بڑا انقالب تھا کہ جاہليت سے بھرا معاشره چند برسوں ميں کتاِب ہدايت اور مشعل علم کا ايک طاقتور و امين 
نگہبان و محافظ بن گيا اور تحريف و تصحيف کی کوششوں کو ناکام بنانے کيلئے،عزم محکم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوايہ اس 

ائمی کتاب اور اس رسوۖل امی کا معجزه ہے جو جاہليت کے معاشره ميں( خرافات اور اساطير سے بہت دور تھا) اصل ميں د
  خدائی نوِر بصيرت آپ کے پورے وجود کا احاطہ کئے ہوئے تھا۔

  ۔ مسلِم اّول٢
حکمت کے نفاذ کے سامنے  خالِق کائنات ، سرچشمٔہ وجود، خدا کے سامنے سر جھکانا ،اس کی عظيم قدرت اور اس کی

سراپا تسليم ہونا نيز ايک، اکيلے اور بے نياز معبود کی بندگی کا اقرار کرنا وه منزل ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا چاہئے
  تاکہ وه خدائی انتخاب واصطفٰی کے الئق بن جائے۔ قرآن مجيد نے نبی کريم کے لئے اسی کی گواہی دی ہے۔ ارشاد ہے :

  )١نی ربّی الٰی صراط مستقيم...و انا اّول المسلمين)((قل انّنی ھدا
  آپ کہہ ديجئے کہ ميرے رب نے صراط مستقيم کی طرف ميری ہدايت کی ہے اور ميں سب سے پہال مسلمان ہوں۔

يہ تمغٔہ کمال ہے جس کو اس بندٔه مسلم نے حاصل کيا ہے اور اس کی بندگی ميں سب پر فوقيت لے گئے ہيں اس مثالی 
  کی جھلک آۖپ کے قول و فعل ميں نظر آتی ہے ۔ فرماتے ہيں:عبوديت 

) ميری آنکھونکی ٹھنڈک نماز ميں ہے ۔ آۖپ وقِت نماز کا انتظار کرتے تھے، بارگاه خدا ميں پہنچنے٢''قرة عين فی الّصلواة''(
الل ہميں خوش کرو، آۖپ اپنے )اے ب٣کاآپ کو شديد اشتياق رہتا تھا چنانچہ اپنے موذن بالل سے فرماتے تھے:ارحنا يا بالل(

  اہل و عيال سے گفتگو کرتے تھے وه بھی آۖپ سے محو سخن
..............  

  ۔ ١٦٣تا  ١٦١۔ انعام: ١
  ۔  ١٤١ص  ٢۔ امالی طوسی ج٢
  ۔١٦ص  ٨٣۔بحار االنوار ج٣

) اور جب نماز ١۔(رہتے تھے ليکن جب نماز کا وقت آتا تو ايسا لگتا تھا جيسے وه ايک دوسرے کو جانتے ہی نہيں ہيں
)اور خوِف٢پڑھتے تھے تو آۖپ کے سينہ اقدس سے ايسا زمزمہ بلند ہوتا تھا جيسے پتيلی ميں کچھ پکنے کی آواز ہوتی ہے (

ی تر ہو جاتا تھا۔ (   )٣خدا ميں اتنا روتے تھے کہ آپ کا مصلّٰ
عرض کرتے تھے: آۖپ اتنی نمازيں پڑھتے اتنی نمازيں پڑھتے تھے کہ آپ کے پيروں پر ورم آ جاتا تھا اورصحابہ آۖپ سے 

  ہيں جبکہ خدا نے آۖپ کے گذشتہ اور آئنده کے سارے الزاموں کو معاف کر ديا ہے؟ آۖپ فرماتے تھے:
  )٤''ٔافال ٔاکون عبداً شکوراً''(

  کيا ميں خدا کا شکر گزار بنده نہ بنوں؟!
) رمضان آتا تو آپ کے چہره کا رنگ متغير ہو ٥ے تھے۔(آپ پورے ماه رجب و شعبان، اورہر مہينہ ميں تين دن روزه رکھت

) رمضان کے آخری دس دنوں ميں تو آۖپ ازواج سے بھی پرہيز کرتے ٦جاتا تھا اور نماز و دعاميں بہت گڑگڑاتے تھے۔(
) دعا کے متعلق ٧تھے شب بيداری کرتے تھے مختصر يہ کہ آپ اپنی پوری طاقت کو عبادت ميں صرف کرتے تھے۔(

)دعا ٩)دعا عبادت کا لب لبا ب ہے۔ ''و سالح المؤمن و عمود الدين و نور السٰموات و االرض''(٨: ''الدعا مخ العبادة''(فرماتے
مومن کا اسلحہ ہے ، دين کا ستون ہے اور زمين و آسمان کا نور ہے : آۖپ ہميشہ خدا سے لو لگائے رہتے تھے، دعا اور 

کھتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے لئے دعا کرتے تھے، ہر روز خدا سے تضرع کے ذريعہ خدا سے اپنا رشتہ مضبوط ر
  ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے باوجود يکہ آۖپ معصوم تھے پھر بھی خدا کی بارگاه ميں ہر روز ستر بار توبہ کرتے

..............  

  ۔  ٢٥١۔اخالق النبی و آدابہ ص ١
  ۔ ٢٠١۔ايضاً ص ٢
  ۔ ٣٢۔ سنن النبی ۖ ص ٣
  ۔ ١٠٧٨ح  ٣٨١ص  ١صحيح بخاری ج ١٩٩النبی ص  ۔اخالق٤
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  ۔ ٣٠٩ص  ٤۔ وسائل الشيعة ج٥
  ۔ ٣٠٠۔ سنن النبی ص ٦
  ۔  ١٥٥ص  ٤۔ کافی ج٧
  ۔  ٢٨٢ص  ٢۔محجة البيضاء ج٨
  ۔  ٢٨٤ص٢۔ايضاً: ج ٩

حمد کرتے ) اور ہر روز تين سو ساٹھ مرتبہ خدا کی ٢) اور جب بيدار ہوتے تھے تو پہلے خدا کو سجده کرتے تھے (١تھے(
ّٰ ربِّ العالمين کثيراً علٰی کّل حال۔ ( ) قرآن خوانی تو آپ ۖکا شغف اور محبوب مشغلہ تھا جب آۖپ نے٣اور کہتے تھے: الحمد 

عبادت ميں بہت زياده جانفشانی کی تو جبريل نازل ہوئے اور آۖپ کی خدمت ميں خدا کا پيغام پہنچايا: (طہ، ما انزلنا عليک 
  )٤۔ (القرآن لتشقٰی)ٰ

  ٰطہ، ہم نے آۖپ پر اس لئے قرآن نازل نہيں کيا ہے کہ آپ خود کو مشقت ميں ڈاليں۔

  ۔ خدا ہی پر بھروسہ٣
  )کيا اپنے بنده کے لئے هللا کافی نہيں ہے؟!٥اپنے رسول ۖ کے بارے ميں خدا کا ارشاد ہے :( اليس ّهللاٰ بکاف عبده) (

  )٦حيم الّذی يراک حين تقوم و تقلّبک فی الّساجدين)(نيز فرماتا ہے:( و توُکّل علٰی العزيز الرّ 
اور غالب و رحيم خدا پر بھروسہ کيجئے جو آۖپ کو اس وقت بھی ديکھتا ہے جب آۖپ قيام کرتے ہيں اور سجده کرنے والوں 

  ميں آۖپ کی نشست و برخاست بھی ديکھتا ہے۔
  ا کہ خدا وند عالم کا ارشادگزرا ہے ۔يقينا رسوۖل اعظم خدا پر ايسے ہی توکل و اعتماد کرتے تھے جيس

جابر سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا: ذات الرقاع ميں ہم رسوۖل کے ہمراه تھے ہم نے ايک سايہ دار درخت ديکھا اسے 
رسوۖل کے لئے چھوڑ ديا۔ رسوۖل نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی اور آرام کرنے لگے، ايک مشرک نے اس تلوار کو اٹھا 

  رسوۖل سے کہنے لگا: آۖپ مجھ سے ڈرتے ہيں؟ آۖپ نے فرمايا: نہيں اسليا اور 
..............  

  ۔ ٢١٧ص  ١٦۔ بحار االنوار ج ١
  ۔  ٢٥٣ص  ١٦۔ ايضا ج ٢
  ۔ ٥٠٣ص  ٢۔کافی ج٣
  ۔  ٢۔١۔ طہ ٤
  ۔ ٣٦۔زمر:٥
  ۔٢١٩تا  ٢١٧۔شعرائ: ٦

بچائے گا۔ يہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر  نے کہا: اب آپ کو ميرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آۖپ نے فرمايا: هللا
گر پڑی ، تلوار کو آنحضرت ۖ نے اٹھا ليا اور فرمايا: اب ميرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا: مجھ پر احسان 

ا رسول ہوں؟ اس نےکيجئے، آۖپ نے فرمايا: کيا تم يہ گواہی نہيں دوگے کہ هللا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے اور ميں هللا ک
کہا : يہ گواہی تو ميں نہيں دونگا ليکن ميں يہ عہد کرتا ہوں کہ ميں آپ ۖسے جنگ نہيں کرونگا اور ان لوگونکا ساتھ نہيں 

دونگا جو آۖپ سے جنگ کرتے ہيں، آۖپ نے اس کا راستہ چھوڑ ديا وه اپنے ساتھيوں کے پاس گيا اور کہنے لگا: ميں سب 
  )١ے پاس سے آ رہا ہوں۔ (سے زياده نيک آدمی ک

  ۔شجاعت٤
)۔ (خدا وند عالم کا ارشاد ہے :( الّذين يبلّغون رساالت ّهللاٰ و يخشونہ وال يخشون احداً  )جو لوگ خدا کے پيغاموں کو ٢اال ّهللاٰ

پہنچاتے ہيں اور اس سے ڈرتے ہيں اور خدا کے عالوه کسی سے نہيں ڈرتے(علی ابن ابی طالب کہ جن کے سامنے عرب 
کے سورمائوں کازہره آب ہو جاتا تھا )فرماتے ہيں: جب ميدان کا رزار گرم ہوتا تھا اور دونوں طرف کی فوجيں ايک 

تھ جاتی تھيں تو اس وقت ہم رسوۖل کے پاس پناه ليتے تھے اور آپ دشمن کی فوج سے بہت زياده قريب ہوتے دوسرے سے گ
  )٣تھے۔(

جنگ احد ميں صحابہ آۖپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اس وقت آۖپ کی ثابت قدمی کی منظر کشی مقداد نے اس طرح 
کيا ميں نے نہيں ديکھا کہ رسوۖل اپنی جگہ سے ايک بالشت  کی ہے : اس ذات کی قسم جس نے انہيں حق کے ساتھ مبعوث
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بھی پيچھے ہٹے ہونجبکہ دشمنوں کا سارا زور آۖپ کی طرف تھا آۖپ کے اصحاب ميں ايک جماعت آۖپ کے پاس جمع ہوتی 
ہے ہيں يہاں تھی تو دوسری متفرق ہو جاتی تھی ميں نے بارہا ديکھا کہ آپ اپنی کمان سے تير چال رہے ہيں يا پتھرپھينک ر

  )٤تک کہ دونوں طرف سے پتھرائو شروع ہو گيا۔(
..............  

  ۔٤٦٥ص  ٤، صحيح مسلم ج٧٨حديث  ٥۔ رياض الصالحين (للنووی)ص١
  ۔١٣٨ص  ١۔ فضائل الخمسہ من الصحاح الستة ج٣۔ ٣٩۔احزا:ب ٢
  ۔ ٢٤٠و  ٢٣٩ص  ١۔ مغازی واقدی ج٤

  ۔ بے مثال زہد٥

ال تمّدّن عينيک الٰی ما متعنا بہ ازواجاً منھم زہرة الحياة الّدنيا لنفتنھم فيہ و رزق ربک خير و خدا وند عالم فرماتا ہے: (و
  )١ابقٰی)(

اور ہم نے ان ميں سے بعض لوگونکو دنيوی زندگی کی رونق سے ماالمال کر ديا آپ اپنی نگاه کو ان کی طرف ہرگز نہ 
ور آپ کے پروردگار کا رزق اس سے کہيں بہتر اور باقی رہنے واال ڈاليناس لئے کہ اس کے ذريعہ ہم انہيں آزمائيں گے ا

  ہے۔
ابو امامہ نے رسوۖل سے روايت کی ہے کہ آۖپ نے فرمايا: مجھے ميرے رب کا پيغام پہنچا کہ ميں بطحائے مکہ کو تمہارے 

رہنا چاہتا ہوں، جب لئے سونے سے بھر دوں؟ ميں نے عرض کی: نہيں معبود! ميں ايک دن شکم سير اور ايک دن بھوکا 
مجھے بھوک لگے تو ميں تيری بارگاه ميں تضرع و زاری کروں اور جب شکم سير ہوں تو تيری حمد کروں اور تيرا شکر 

  )٢ادا کروں۔(
رسوۖل اپنی چٹائی پر محو خواب ہوتے تھے اس سے آپ کے پہلو ميں درد ہو گيا۔لوگوں نے عرض کيا : اے هللا کے رسوۖل! 

رش فراہم کر ديں فرمايا: دنيا (کی لذتوں) سے مجھے کيا واسطہ؟ ميں تو دنيا ميں اس سوار کی مانند ہوں کہہم آپ کے لئے ف
  )٣جس نے درخت کے سايہ ميں تھوڑی دير آرام کيا اور پھر روانہ ہو گيا۔ (

ہتے تھے وه اکثر جوابن عباس کہتے ہيں کہ رسوۖل کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، آۖپ کے اہل و عيال بھی اسی حال ميں ر
  )٤کی روٹی کھاتے تھے۔(

) نيز کہتی ہيں: ٥عائشہ کہتی ہيں: آل محمۖد نے کبھی دن ميں دو کھانے نہيں کھائے، مگر يہ کہ ايک کھانا خرما ہوتا تھا(
  )٦رسوۖل کی وفات کے وقت بھی آۖپ کی ايک بکری يہودی کے يہاں تيس سير جو کے عوض گروی تھی۔(

..............  

  ۔ ١٣١ٰطہ: ۔١
  ۔  ٢٣٧٧ح٥١٨ص  ٤۔سنن ترمذی ج٢
  ۔ ٢٣٧٧ح٥١٨ص  ٤۔سنن ترمذی ج٣
  ۔ ٢٣٦٠حديث ٥٠١ص  ٤۔ سنن ترمذی ج٤
  ۔ ٦٠٩٠حديث  ٢٣٧١ص  ٥۔ صحيح بخاری ج٥
  ۔  ٢٧٥٩ح  ١٠٦٨ص  ٣۔صحيح بخار ج٦

فرمايا: اے فاطمہ!يہ  انس بن مالک سے روايت ہے کہ فاطمہ زہرا آۖپ کی خدمت ميں روٹی کا ايک ٹکڑا الئيں تو آۖپ نے
ٹکڑا کيسا ہے ؟ عرض کی: يہ روٹی کا ٹکڑا ہے، ميرا دل نہ مانا لہذا ميں آپ کی خدمت ميں ليکر حاضر ہوئی۔ فرمايا: تين 

  )١دن کے بعد آج يہ پہال لقمہ ہے جو تمہارے باپ کے منہ ميں گيا ہے۔(
کے پاس ايک نانبائی تھا انہوں نے کہا: رسوۖل نے  قتاده سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا: ہم انس کے پاس تھے اور ان

  )٢جيتے جی نرم روٹی اور بھنی بکری نہيں کھائی۔(

  ۔بردباری اور کرم٦
ابن عباس کہتے ہيں: رسوۖل بڑے کريم و فياّض تھے۔ ماه رمضان ميں زياده سخاوت کرتے تھے۔ ہر سال رمضان مينجبريل 

سے مالقات کرتے تھے تو آۖپ کو نرم ہوا سے بھی زياده سخی پاتے  آۖپ سے مالقات کرتے تھے اورجب جبريل آپۖ 
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  )٣تھے۔(
  )٤جابر سے روايت ہے کہ رسوۖل سے جب بھی کچھ مانگا گيا آۖپ نے انکار نہيں کيا۔(

روايت ہے کہ رسوۖل ايک کپڑے والے کے پاس تشريف لے گئے اور اس سے چار درہم ميں ايک قميص خريدی ۔اس کو پہن
وئے تو انصار ميں سے ايک آدمی نے عرض کيا: اے هللا کے رسول! مجھے قميص پہنا ديجئے هللا آپ کو جنت کر بر آمد ہ

کا لباس عطا کرے گا۔ آۖپ نے قميص اتاری اور اسے پہنا دی، پھر دوکاندار کے پاس آئے اور اس سے چار درہم ميں 
ميں ايک کنيز رو رہی ہے ۔ آۖپ نے اس سے دريافت دوسری قميص خريدی آۖپ کے پاس دو درہم باقی بچے ديکھا کہ راستہ 

کيا: کيوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کی اے هللا کے رسوۖل! ميرے آقا نے مجھے دو درہم دئيے تھے کہ آٹا لے آئووه درہم 
  گم ہو گئے دو درہم رسوۖل نے اسے 

..............  

  ۔٤٠٠ص  ١۔ الطبقات الکبرٰی ابن سعد ج١
  ۔١١٨٨٧حديث  ٥٨٢ص ٣۔ مسند احمد ج٢
  ۔٣٤١٥حديث  ٥٩٨ص  ١، مسند احمد ج ٣٣٠٨حديث  ٤٨١ص  ٤۔صحيح مسلم ج٣
  ۔٣٤ص  ١۔سنن دارمی ج٤

دے دئے ۔ کنيز نے پھر عرض کی: ميں ڈرتی ہوں کہ گھر والے کہيں مجھے ماريں نہ لہذا رسوۖل اس کے ساتھ اس کے آقا 
ے رسوۖل کی آواز پہچان لی ليکن کوئی جواب نہ آيا آۖپ نے کے گھر تشريف لے گئے ، باہر ہی سے سالم کيا، ان لوگوں ن

پھر سالم کيا۔ پھر کوئی جواب نہ مال آۖپ نے پھر سالم کيا تو ان لوگوں نے سالم کا جواب ديا۔ آۖپ نے دريافت کيا تم نے ميرا 
زياده دعا کريں۔ ہمارے ماں پہال سالم نہيں سنا تھا؟ انہوننے عرض کی: سنا تھا ليکن ہم چاہتے تھے آپ ہماری سالمتی کی 

باپ آۖپ پر قربان تشريف آوری کا باعث کيا ہے ؟ فرمايا: مجھے يہ خوف تھا کہ تم اس کنيز کو ماروگے۔ اس کے مالک نے 
کہا : آۖپ اس کے ساتھ تشريف الئے ہينلہذاميں نے اسے راه خدا ميں آزاد کيا، رسوۖل خدا نے انہيں دعائے خيردی اور 

  رت دی اور فرمايا:انہينجنت کی بشا
لقد بارک ّهللا فی العشرة کسا ّهللا نبيہ قميصاً و رجال من االنصار قميصا و اعتق منھا رقبة و احمد ّهللا ھو الّذی رزقنا ھذا 

  )١بقدرتہ۔(
يقينا خدا نے ان دس درہموں ميں برکت عطا کی اس کے ذريعہ سے خدا نے اپنے نبۖی کو قميص پہنائی ، اورايک آدمی کو 

نصار ميں سے قميص پہنائی اور اس دس درہم ميں سے ايک کنيز کو آزاد کرايا ميں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ا
  قدرت سے ہميں يہ چيزيں عطا کيں۔

  )٢ماه رمضان آتا تو آپ اسيروں کو رہا کر ديتے تھے اور ہر سائل کو عطا کرتے تھے۔ (
دسلوکی کا انتقام نہيں ليتے تھے ہاں حرمت ِاٰلہی کی پامالی کا انتقام ليتے تھے، عائشہ کہتی ہيں: نبۖی اپنے ساتھ کی گئی ب

اپنے ہاتھ سے آۖپ نے کبھی کسی کو نہيں مارا، اگر مارا تو راه خدا ميں مارا، آۖپ نے کسی سوالی کو محروم نہيں کيا، مگر 
  )٣دور تھے۔(يہ کہ اس نے گناه کا سوال کيا ہو کيونکہ آۖپ معصوم تھے، گناه سے بہت 

..............  

  ۔١٣٦٠٧، حديث ٣٣٧ص  ١ ٢۔ المعجم الکبير (طبرانی ) ج ١
  ۔٣١١ص  ٣۔حيات النبۖی و سيرتہ ج٢
  ۔٣٠٦ص  ٣۔حيات النبۖی و سيرتہ ج٣

عبيد بن عمر سے روايت ہے : اگر رسوۖل کے پاس ايسے مجرم کو اليا جاتا تھاکہ جس پر حد نہيں ہوئی تھی تو آپ اسے 
  )١ديتے تھے۔ ( معاف کر

انس کہتے ہيں: ميں نے دس سال تک رسوۖل کی خدمت کی ہے ليکن کبھی آۖپ نے مجھ سے اف تک بھی نہيں کہا، اور ميں 
جو کام بھی انجام ديتا تھا اس پر کبھی يہ نہيں فرمايا کہ يہ تم نے کيوں کيا؟ اور جو کام ميں نہيں کرتا تھا اس پر کبھی يہ 

  )٢کيوں نہيں ديا؟(نہيں کہا کہ يہ انجام 
ايک اعرابی آۖپ کی خدمت ميں حاضر ہوا، اس نے اپنی ردا کو اتنی شدت کے ساتھ کھينچا کہ اس کا ايک کونا آۖپ کی گردن 
پر لگا، اور کہنے لگا: اے محمۖد! مجھے ماِل خدا ميں سے دئيے جانے کا حکم ديں، آۖپ نے اس کی طرف ديکھا تبسم کيااور 
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  ديا۔ اسے عطا کرنے کا حکم
آۖپ نے زندگی بھر عفو و سخاوت سے کام ليا ہے...يہاں تک کہ اپنے چچا جناب حمزه کے قاتل کو بھی معاف کر ديا 

تھا...اس يہودی عورت کو بھی معاف کر ديا تھا جس نے آۖپ کی خدمت ميں بکری کا زہر آلود گوشت پيش کيا تھا، ابو سفيان 
ں داخل ہو گيا تھااس کو بھی معاف کر ديا تھا۔ اور قريش کے ان لوگوں سے در کو معاف کر ديا تھا اور جو اس کے گھر مي

گذر کيا تھا جو اپنے رب کے حکم سے رو گرداں تھے اور اس سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹکرائے تھے...جس وقت 
  آۖپ عزت و اقتدار کے بلند ترين درجہ پر فائز تھے اس وقت فرمايا تھا:

  )٣نھم ال يعلمون...اذھبوا فانتم الطلقائ۔''('' اللھم اھد قومی فا
  اے هللا! ميری قوم کی ہدايت فرما کيونکہ يہ لوگ کچھ نہيں جانتے...جائو تم سب آزاد ہو۔

  )٤''ولو کنت فظّا غليظ القلب ال نفّضوا من حولک فاعف عنھم واستغفر لھم۔ ''(
بھاگ جاتے لہذا انہيں معاف کردو اور ان کے لئے  اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو يہ لوگ تمہارے پاس سے

  استغفار کرو۔
..............  

  ۔ ٣٠٧ص  ٣۔ ايضا ج١
  ۔٥٧٣٨حديث  ٢٢٦٠ص  ٥۔صحيح بخاری ج٢
  ۔  ٦٥تا  ٦٠۔محمد فی القرآن ص ٣
  ۔١٥٩۔آل عمران: ٤

  خدا نے آپ کی رحم دلی اور شفقت و رافت کو اس طرح بيان کيا ہے :
  )١انفسکم عزيز عليہ ما عنتم حريص عليکم بالمومنين رؤوف رحيم)((لقد جائکم رسول من 

يقينا تمہارے پاس تمہيں ميں سے وه رسوۖل آيا ہے جس پر تمہاری مصيبت شاق ہوتی ہے اور تمہاری ہدايت ميں رغبت 
  رکھتا ہے اور مومنوں پر شفيق و رحيم ہے ۔

  ۔حيا و انکساری٧
کو پرده نشينکنواری لڑکی سے بھی زياده حيا تھی آۖپ اگرکسی چيز سے نفرت ابو سعيد خدری سے روايت ہے کہ رسوۖل 

  )٢کرتے تھے تو اس کا اندازه آۖپ کے چہره سے ہو جاتا تھا۔ (
حضرت علی سے روايت ہے : جب رسوۖل سے کسی چيز کا سوال کيا جاتا تھااور آپ اسے پورا کرنے کا اراده کرتے تھے 

ے انجام دينے کا قصد نہيں رکھتے تھے تو خاموش رہتے تھے، ليکن آۖپ کسی چيز کے تو فرماتے تھے: ہاں اور اگر اس
  )٣بارے ميننہيں! نہيں کہتے تھے۔ (

  يحيٰی بن ابی کثير سے روايت ہے کہ رسوۖل نے فرمايا:
  )٤''ٰاکُل کما ياکل العبد و اَجلُس کما يجلس العبد۔ فانما انا عبد۔'' (

غالم کی طرح بيٹھتا ہوں کيونکہ ميں بھی ايک بنده ہی ہوں۔ آۖپ کے بارے ميں يہ بات ميں غالم کی طرح کھاتا ہوں اور 
  )٥مشہور ہے کہ آۖپ بچوں کو بھی سالم کرتے تھے۔ (

  نبی ۖ ايک شخص سے ہمکالم ہوئے تووه شخص آپ کے رعب سے تھرتھر کانپنے لگا۔ آۖپ نے فرمايا:
..............  

  ۔  ١٢٨۔توبہ: ١
  ۔٣٣٦٩حديث  ١٣٠٦ص  ٣۔ صحيح بخاری ج٢
  ۔  ١٣ص  ٩۔مجمع الزوائد ج٣
  ۔١٩ص  ٩، مجمع الزوائد ج٣٧ص  ١۔ الطبقات ( البن سعد) ج٤
  ، اس ميں ابن سعد کے حوالے سے منقول ہے ۔٣١٣ص  ٣۔حيات النبی و سيرتہ ج٥

  )١''ھّون عليک فانی لست بملک انما انا ابن امرٔاة تاکل القديد۔''(
  ه نہينہوں ميں تو اس خاتون کا بيٹا ہونجو رو کھی سوکھی روٹی کھاتی تھی ۔ گھبرائو نہيں! ميں بادشا

ابو امامہ سے روايت ہے کہ رسوۖلعصا ٹيکتے ہوئے ہمارے پاس تشريف الئے، ہم ان کی تعظيم کے لئے کھڑے ہو گئے تو 
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  آپ نے فرمايا: 
  )٢''ال تقوموا کما تقوم االعاجم يعظم بعضھم بعضاً۔'' (

  ہو اکرو جيسے عجم والے ايک دوسرے کی تعظيم کے لئے کھڑے ہوتے ہيں۔ايسے مت کھڑے 
) اور خندق ٤)، مسجد بنانے (٣اپنے اصحاب سے آۖپ مذاق کرتے تھے ليکن حق کے عالوه کوئی بات نہيں کہتے تھے(

ر بھی اپنے ) ميں آۖپ بھی اپنے اصحاب کے ساتھ کام کرتے تھے باوجوديکہ آپ عقلمند ترين انسان تھے پھ٥کھدوانے (
  )٦اصحاب سے مشوره کرتے تھے۔(

آپ فرمايا کرتے تھے:'' اللھم احيينی مسکيناً وتوفّنی مسکيناً و احشر نی فی زمرة المساکين و ان اشقٰی االشقياء من اجتمع عليہ 
  )٧فقر الدنيا و عذاب االخرة۔''(

اتھ محشور کرنا اور بال شبہ بد قسمت ترين اے هللا! مجھے مسکين کی زندگی اور مسکين کی موت دينا اور مسکينونکے س
  شخص وه ہے جو دنيا کے فقر اور آخرت کے عذاب کا ايک ساتھ شکار ہو۔

يہ تھيں آۖپ کی شخصيت کی بعض خوبياں اور صفتيں، آپ کے فرد ی و اجتماعی سلوک کی چند جھلکياں، آۖپ کی انتظامی ، 
ق بہت سی خوبياں ايسی ہيں جن کی تحقيق کرنے کی ضرورت ہےسياسی، عسکری، اقتصادی اوراسيروں، قيديوں سے متعل

  تاکہ ان ميں آۖپ کی تاسی کی جائے ،ان سے درس ليا جائے ۔ہم انہيں آنے والی فصلوں ميں بيان کريں گے۔
..............  

  ۔ ٣٣١٢حديث  ١١٠١ص  ٢۔سنن ابن ماجہ ج١
  ۔٥٢٣٠حديث  ٣٥٨ص ٤۔سنن ابی دائود ج٢
  ۔ ١٩٩٠، حديث ٣٠٤ص  ٤۔سنن ترمذی ج٣
  ۔ ٨٠ص  ٣۔مسند احمد ج٤
  ۔ ٢٤٠ص  ١۔طبقات ، ابن سعد ج٥
  ۔٣٣١ص  ٢، مواہب اللدنيہ ج٣٥٩ص  ٢۔الدر المنثور ج٦
 ۔٢٣٥٢حديث  ٤٩٩ص  ٤۔سنن ترمذی ج٧

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  دوسرا باب
  پہلی فصل

  والدت و پرورش کا عہد
  دوسری فصل

  شباب و جوانی کا دور
  تيسری فصل 

  شادی سے بعثت تک

  

  پہلی فصل
  والدت و پرورش

  ۔ بت پرست معاشره کی جھلکياں١

بعثت نبوی سے قبل جزيرة العرب کے معاشره ميں ظلم و فساد کا دور دوره تھا۔ وہاں کے لوگوں کا کوئی متحده محاذ و بالک
نہيں تھا اور ان کی اجتماعی و ثقافتی خصوصيتيں، جو کہ صحرائی ماحول کی پيداوار تھيں، ان کی زوال پذير حالت کو 
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آثار جزيرة العرب کے معاشره ميں نماياں ہو چکے تھے اور ان کے درميان جوروکنے کے لئے کافی نہيں تھيں ، تباہی کے 
معاہدے ہوتے تھے اس کی ايک اجتماعی خصوصيت تھی ليکن اس کے تعدد سے يہ بات عياں ہے کہ ان کے معاشره ميں 

  مرکزيت ختم ہو چکی تھی۔
ہے جس کو تاريخ نے بيان کيا ہو جواس معاشره  نہ ہی اس معاشره ميں ہميں کوئی ايسی اصالحی و انقالبی تحريک نظر آتی

ميں ابھری ہو اوراس نے انہيں بہتر و خوش حال زندگی کی طرف دعوت دی ہو ہاں پراگنده حالت مينبعض لوگوں کی 
تحريک ضرور تھی جسے اجتماعی ظلم و تعدی کا رد عمل ہی کہا جا سکتا ہے اس کے بانی جزيرة العرب کے بہت کم لوگ

) معاشرٔه ١تحريک نہ تو ايک نظر يہ کے حد تک پہنچ سکی اور نہ ہی معاشره ميں کوئی انقالب برپاکر سکی( تھے اور يہ
قريش مينخلفشاراور اختالف کو ہم خانٔہ کعبہ کی تعمير نو کے سلسلہ ميں ديکھ چکے ہيں حاالنکہ اس وقت قريش عرب کے 

  ی تباہی اورقبائل ميں سب سے زياده معزز اور متحد تھے۔ اس معاشره ک
..............  

  ۔٢٢٥ص  ١۔ السيرة النبوية ج١

  شکست و ريخت کو ہم جزيره نما ئے عرب ميں مقيم يہوديوں کی دھمکيوں سے بھی ثابت کر سکتے ہيں يہاں کے
يہودجزيره نما عرب کے لوگوں سے کہا کرتے تھے بشريت کو نجات دالنے واال آسمانی شريعت کے ساتھ عنقريب ظہور 

  )١گا، نيز کہتے تھے: ايک نبۖی ظہور کرے گا جو تمہارے بتوں کو توڑ دے گا۔(کرے 

  ۔رسوۖل کے آباء واجداد کا ايمان٢
رسوۖل نے ايسے موحد گھرانے ميں والدت و پرورش پائی جو کہ بلند اخالق اور اعلٰی اقدار کا حامل تھا۔ آۖپ کے جد عبد 

سے ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب حبشی ابرہہ نے خانٔہ  المطلب کے ايمان کا علم توہميں ان کی اس دعا
کعبہ مسمار کرنے کے لئے چڑھائی کی تھی۔ اس وقت کعبہ کی حفاظت کے لئے عبدالمطلب نے کسی بت سے التجا نہيں کی

  )٢تھی بلکہ خدائے واحد پر توکل کيا تھا۔(
ذريعہ نبۖی کی عظمت اور ان کے مستقبل سے واقف تھے چنانچہ انہوںبلکہ يہ کہنا چاہئے کہ عبد المطلب پيشين گوئيوں کے 

نے رسوۖل کا واسطہ دے کر اس وقت بارش کی دعا کی تھی جب رسوۖل کی عمر بہت کم تھی کيونکہ وه جانتے تھے کہ 
ری دليل ) عبد المطلب کے مومن ہونے کی دوس٣رزق و نعمت دينے والے خدا کے نزديک ان(محمۖد) کی بڑی منزلت ہے ۔(

  )٤يہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بچپنے ميں ام ايمن سے فرمايا کہ خبردار ان (محمۖد)سے غافل نہ ہونا۔ (
يہی حال آپ کے چچا جناب ابو طالب کا ہے تبليغ رسالت کے پيش نظر وه بھی تا حيات، رسوۖل کی حفاظت و پشت پناہی 

عب ابو طالب می گھيرائو اور ان کی دوسری اذيتوں کو کرتے رہے اس سلسلہ ميں انہوں نے قريش کے بائيکاٹ اورش
  برداشت کيا۔ اس حقيقت کو ہم ابو طالب کے بارے ميں نقل ہونے والی روايتوں ميں 

..............  

  ۔٨٩، البقرة : ٢١١ص  ١، السيرة النبوية ج٢٣١، ص ١٥۔بحار االنوار ج١
  ۔١٣٠ص  ٥االنوار ج ، بحار٢٦٠ص  ١، تاريخ کامل ج٦٢۔٤٣ص  ١۔سيرة النبوية ج٢
  ۔٢٤٨ص  ٢، الملل و النحل شہرستانی ج١٨٢ص  ١۔سيرة حلبيہ ج٣
  ۔١٠ص  ٢، تاريخ يعقوبی ج٦٤ص  ١۔سيرة زينی دحالن جو کہ سيرة حلبيہ کے حاشيہ برچھپی ہے : ج٤

  )١ديکھتے ہيں کہ وه رسوۖل کی حفاظت کا کتنا خيال رکھتے تھے۔(
ے والدين کی طرف شرک اور بت پرستی کی نسبت دی گئی ہے ،ليکن ان کے ہاں بعض (ضعيف) روايتوں ميں رسوۖل ک

  ايمان کی دليل رسوۖل کا يہ قول ہے:
  ''لم ازل انقل من اصالب الطاھرين الٰی ارحام الطاھرات''۔

  ميں پاک و پاکيزه صلبوں سے پاک و پاکيزه رحموں ميں منتقل ہوتا رہا۔
  ۖپ کے آباء و اجداد اور مائيں ہر شرک و رجس سے پاک تھيں۔اس حديث ميں اس بات کی طرف اشاره ہے کہ آ

  ۔ والدِت رسولۖ ٣
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عيسائيت نے انسانی معاشره ميں نہ تو نفوذ ہی پيدا کيا تھا اور نہ ہی اس کے ايسے کارنامے ہيں کہ جن کا ذکر کيا جاسکے 
نوں کی گمراہيوں ميں مبتال ہو چکے تھے اس کے نتيجہ ميں دنيا ميں گمراہی و انحراف پھيل گيا تھا لوگ حيرتوں اور فت

جاہلوں کی جاہليت نے ان کوبے وقعت کر دياتھا، روم کی حالت بھی اپنے حريف ملک ايران کی حالت سے کچھ کم بدتر 
  نہيں تھی اور جزيرة العرب کی حالت ان دونوں سے بہتر نہيں تھی ہر ايک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا۔

يات کے ايک المناک گوشہ کو قرآن مجيد نے نہايت ہی فصيح و بليغ انداز ميں بيان کيا ہے اور اسی اس وقت کی انسانی ح
طرح اہل بيت نبوت کے سيد و سردار علی ابن ابی طالب نے اپنے متعدد خطبوں ميں ان کی افسوسناک حالت کو بيان فرمايا 

  آپ نے اس طرح بيان فرمايا ہے :ہے۔ جس معاشره ميں نبۖی کو مبعوث کيا گيا تھا اس کی حالت کو 
، ٦٢٣ص  ٢، مستدرک حاکم ج٣٧ص  ٧، مجمع البيان ج٦٩ص  ١، تاريخ ابن عساکر ج٩٧٩ص  ١۔ السيرة النبويہ ج١

  ۔٣٤٥ص  ٧، الغدير ج٤٤٨ص  ١، اصول کافی ج١٨٩ص ١، سيرة حلبيہ ج١٦٨، ص ١طبقات الکبرٰی ج
مم و اعتزام من الفتن و انتشار من االمور و تلظّ من الحروب و الدنيا ''ارسلہ علٰی حين فترة من الرسل و طول ھجعة من اال

کاسفة النور، ظاہرة الغرور علٰی حين اصفرار من و رقھا و اياس من ثمرھا و اغورار من مائھا، قد د رست منائر الھدٰی و 
الجيفة و شعارھا الخوف و دثارھا ظھرت اعالم الردٰی فھی متجھمة الھلھا، عابسة فی وجہ طالبھا ثمرھا الفتنة و طعامھا 

  )١السيف۔'' (
هللا نے اپنے رسوۖل کو اس وقت بھيجا جب رسولونکی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، امتيں عرصٔہ دراز سے خواب غفلت 
ا ميں پڑی ہوئی تھيں فتنے سر اٹھا رہے تھے، تمام چيزوں کا شيرازه بکھر چکا تھا۔ جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دني

کی رونق ختم ہو چکی تھی ، اس کی فريب کاريانکھلی ہوئی تھيں، اس کے پتے زرد ہو گئے تھے اور پھلوں سے نا اميدی 
ہو چکی تھی، پانی زمين ميں تہ نشيں ہو چکا تھا۔ ہدايت کے نشان مٹ گئے تھے، ہالکت و پستی کے پرچم کھلے ہوئے 

ئے کھڑی تھی، اس کا پھل فتنہ تھا، اس کی خوراک مردار تھی اس تھے، دنيا اپنے باشندوں کے سامنے تيور چڑھائے ہو
  کے اندر کا لباس خوف اور ظاہری لباس تلوار تھی۔

بشريت ايسے ہی سخت و دشوار حاالت سے دو چار تھی کہ نور اٰلہی چمکا اور خدا کے بندوں اور روئے زمين پر بسنے 
ئکو ماه ربيع االّول ميں ٥٧٠عام الفيل مطابق  ١اور سر زمين حجاز والوں کو بہترين زندگی اور ابدی سعادت کی بشارت دی 

  بابرکت ہو گئی، جيسا کہ اکثر مورخين و محدثين نے لکھا ہے۔
آپ کے روِز والدت کو اہل بيت نے بيان کيا ہے واضح ہے کہ گھر کی بات گھر والے ہی بہتر جانتے ہيں۔ فرماتے ہيں 

طلوع فجر کے بعد والدت پائی، مذہب اماميہ کے درميان يہی قول مشہور ہے ليکن  ربيع االول بروز جمعہ ١٧آنحضرۖت نے 
  )٢ربيع االول دو شنبہ کے روز ہوئی۔( ١٢عامہ کا نظريہ يہ ہے کہ آۖپ کی والدت

..............  

  ۔٨٩۔ نہج البالغہ خطبہ١
  ۔ مالحظہ ہو امتاع االسماع۔٢

غريب حوادث بيان ہوئے ہيں جو آپ کی والدت کے دن رونما ہوئے تھے تاريخ و حديث کی معتبر کتابوں ميں وه عجيب و 
مثال: فارس کے آتشکده کی آگ بجھ گئی، شديد زلزلہ آيا کہ جس سے عيسائيوں اور يہوديوں کے گرجا و کليسا منہدم ہو گئے 

منہ کے بل گر پڑے ہر وه چيز اپنی جگہ سے اکھڑ گئی جس کی پرستش کی جاتی تھی اور خانہ کعبہ ميں نصب ہوئے بت 
کا ہنوناور ساحروں کے اعداد و شمار اور حساب و کتاب بے کار ہوگئے، کچھ ايسے ستارے طلوع ہوئے جو اس سے پہلے 

ّٰ کثيرا، و سبحان ّهللاٰ بکرة و اصيال''۔ تھا۔( )١نہيں ديکھے گئے تھے جب آۖپ پيدا ہوئے تو آپ کی زبان پر ''ّهللاٰ اکبر، و الحمد 
اپنے دو ناموں ، محمۖد واحمد، سے شہرت پائی، قرآن مجيد نے دونوں کا ذکر کيا ہے مورخين نے لکھا ہے کہ آۖپ نبۖی نے 

کے جد عبد المطلب نے آپ کا نام محمۖد رکھا تھا اور جب ان سے محمد کی وجہ تسميہ معلوم کی گئی تو انہوں نے جواب 
) آپ کے جد سے پہلے آپ کی والده نے آپ کا نام احمد ٢ف کی جائے(ديا: ميں چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمين پران کی تعري

  رکھا تھا۔
اسی نام کی بشارت حضرت عيسٰی کی زبانی انجيل ميں دی گئی ہے جيسا کہ قرآن مجيد نے اسکو بيان کيا ہے اور علمائے 

  اہل کتاب نے اس کی تصديق کی ہے ، خداوند عالم نے اسے اس طرح نقل کيا ہے :
  )٣برسول ياتی من بعدی اسمہ احمد ''۔(''مبشراً 

  اور ميں تمہيں اپنے بعد ايک رسوۖل کی بشارت دينے واال ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔
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اس ميں کوئی قباحت بھی نہيں ہے کہ ايک شخص دو نام، دو القاب اور دو کنيتوں سے پہچانا جائے جزيرة العرب و غيره 
  ميں ايسا ہوتاآياہے ۔

..............  

  ۔٩٢ص  ١، سيرة حلبيہ ج٨ص  ٢۔تاريخ يعقوبی ج١
  ۔ ١٢٨ص  ١۔ سيرة حلبيہ ج٢
  ۔٧٩ص  ١، مالحظہ ہو سيرة حلبيہ ج٦۔ صف: ٣

  ۔ مبارک رضاعت٤

حضرت محمۖد کی ساری ذمہ داری ان کے جد عبد المطلب کے سپرد ہو گئی تھی کہ جو عين شباب کے عالم ميں اپنے 
ہو گئے تھے، اس لئے آپ کے جد عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو چہيتے بيٹے جناب عبد هللا سے محروم 

لہب کی کنيز ثويبہ کے سپرد کر دی تاکہ آپ کو بنی سعد کے پاس باديہ ميں بھيج ديا جائے اور وہاں کے صاف و شفاف 
ه بنی ہوئی تھيں۔ باديہ نشين جو کہ اہل مکہ کے بچوں کے لئے خطر-ماحول ميں نشو نماپائيں اور ان وبائوں سے دور رہکر

لوگوں کے بچوں کے ساتھ پرورش پائيں، جيسا کہ اہل مکہ کے شرفاء کی عادت تھی کہ وه اپنے بچے دودھ پالنے کے لئے 
دودھ پالنے واليوں کو ديديا کرتے تھے اور دودھ پالنے کے سلسلہ ميں قبيلٔہ بنی سعد کی عورتيں مشہور تھيں، وه مکہ کے 

رم کے نواح ميں رہتی تھيں دودھ پينے والے بچے لينے کے لئے ان کی عورتيں سال ميں ايک مرتبہ مکہ مضافات اور ح
آتی تھيں جس سال نبۖی نے والدت پائی تھی اس سال بہت سی عورتيں آئی تھيں کيونکہ يہ قحط کا سال تھااس لئے انہيں مکہ 

  کے شرفاء سے مدد لينا تھی۔
ودھ پالنے واليوں ميں سے کسی نے بھی محمۖد کو نہ ليا کيونکہ آۖپ يتيم تھے، قريب تھا بعض مورخين کا خيال ہے کہ ان د

کہ ان کاقافلہ واپس چال جائے، حليمہ بنت ابی ذويب سعديہ کے عالوه ہر عورت کو بچہ مل گيا تھا، دوسری دودھ پالنے 
کن جب انہيں کو ئی بچہ نہ مال تو انہوں نے اپنے واليوں کی مانند پہلے حليمہ نے بھی آۖپ کو لينے سے انکار کر ديا تھا لي

شوہر سے کہا: خدا کی قسم! ميں اس يتيم کے گھر جائونگی اور اسی کو الئونگی، ان کے شوہر نے رضامندی کا اظہار کيا 
ر ہو گيا کہتو وه عبدالمطلب کے گھر واپس آئيں اور محمۖد کو گود ميں ليا ، گود ليتے ہی ان کا پورا وجود اس اميد سے معمو

  )١اس بچہ کے ذريعہ انہيں بہت سی خير و برکت ملے گی۔ (
مورخين کا يہ خيال ہاشمی گھرانے کی عظمت اور رسوۖل کے جد، کہ جو اپنے جود و کرم اور مفلس و محتاجوں کی مدد 

  کرنے کے حوالے سے مشہور تھے ۔
  ا انتقال آۖپ کی والدت کے کئی مہينےمزيد بر آں بعض مورخين نے لکھا ہے کہ آنحضرۖت کے پدر بزرگوار ک

..............  

  ۔١٤٦ص  ١۔ سيرة حلبيہ ج١

) مورخين نے يہ بھی تحرير کيا ہے کہ آۖپ نے حليمہ کے پستان کے عالوه کسی کے پستان کو منہ نہيں ١کے بعد ہوا تھا(
  )٢لگايا تھا۔ (

حليمہ کہتی ہيں: عبد المطلب نے ميری طرف متوجہ ہو کر فرمايا: تم کون ہو؟ ميں نے کہا: ميں بنی سعد کی عورت ہوں 
انہوں نے کہا: تمہارا کيا نام ہے؟ ميں نے کہا : حليمہ اس پر عبد المطلب مسکرائے اور فرمايا: مبارک ہو مبارک سعد وحلم 

  )٣بھالئی اور ابدی عزت ہے ۔( ايسی دو خصلتيں ہيں کہ جن ميں زمانہ کی
عبد المطلب کے يتيم کو لينے کے سلسلہ ميں حليمہ کو جو خير و برکت کی اميد ہوئی تھی اس ميں انہيں خساره نہيں ہوا 

  مروی ہے کہ حليمہ کے پستان ميں دودھ نہيں تھا ليکن جب محمۖد نے منھ لگايا تو ان کے پستان ميں دودھ بھر گيا ۔
: ہم نے اپنے مال و متاع ميں اسی وقت سے خير و برکت محسوس کی ہے جب سے رسوۖل کو پرورش کے حليمہ کہتی ہيں

  )٤لئے ليا يہاں تک کہ قحط و غربت کے بعد ہم مالدار ہو گئے۔(
ں سال تک وہيں رہا دو سال کے بعد حليمہ انہي ٥عبد المطلب کا پوتا حليمہ اور ان کے شوہر کی گود ميں چال گيا اور تقريبا 

لے کر واپس آئيں ليکن اب تو حليمہ آپ کے وجود ميں خير و برکت محسوس کر چکی ہيں اور آپ کو دو باره اپنے ساتھ لے 
جانا چاہتی ہيں دوسری طرف آۖپ کی والده امراض اور وباء سے بچانے کی خاطر آۖپ کومکہ سے دور رکھنا چاہتی ہيں لہذا 
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  واپس لوٹ گئيں۔ حليمہ خوشی خوشی رسوۖل کو اپنے ساتھ ليکر
روايت ہے کہ حليمہ دوباره آپ کو اس وقت مکہ واپس الئيں جب انہيں آۖپ کی جان خطره ميں نظر آئی کيونکہ حليمہ نے 
نصارٰی کی اس جماعت کو ديکھا تھا جو حبشہ سے حجاز آئی تھی اس نے محمۖد ميں نبی موعود کی عالمتيں ديکھيں تو 

  )٥حبشہ لے جانا چاہتے ہيں تاکہ ان کی پرورش کا شرف حاصل کريں۔ ( اصرار کيا کہ ہم انہيں اپنے ساتھ
..............  

  ۔٨١ص  ١، سيرة حلبيہ ج٨١ص  ١۔ الصحيح من سيرة النبی االعظم ۖ ج١
  ۔ ٣٤٢ص  ١٥۔ بحار االنوار ج٢
  ۔١٤٧ص  ١۔سيرة حليبہ ج٣
  ۔١٤٩ص  ١ہ ج، سيرة حلبي٢٤ص  ١، المناقب ابن شہر آشوب ج٣٤٥ص  ١٥۔بحار االنوار ج٤
  ۔١٥٥ص  ١، سيرة حلبيہ ج١٠٥ص  ١٥، بحار االنوار ج١٦٧ص  ١۔ السيرة النبوية ج٥

  ۔ نبی ۖ کے واسطہ سے بارش٥

مورخين نے اس بات کی طرف اشاره کيا ہے کہ رسوۖل کے واسطہ سے آپ کی حيات ميں متعدد بار بارش ہو ئی ہے ۔آپ کی
کے چچا ابو طالب کی زندگی ميں ، پہلی بار اس وقت آپ کے واسطہ سے شير خوارگی کے زمانہ ميں آپ کے جد اور آپ 

بارش ہو ئی تھی جس وقت اہل مکہ شديد قحط ميں مبتال تھے، دو سال سے بارش نہيں ہوئی تھی، جناب عبد المطلب نے 
تھے چنانچہ اپنے بيٹے ابو طالب کو حکم ديا کہ ان کے پوتے حضرت محمۖد کو الئيں حاالنکہ وه اس وقت شير خوار 

ابوطالب انہيں الئے، اور دادا کی گود ميں ديديا، عبد المطلب انہيں لئے ہوئے خانٔہ کعبہ گئے اور انہيں آسمان کی طرف بلند 
کرکے عرض کی: بار اٰلہا! اس بچہ کے حق کا واسطہ، اسی جملہ کو باربار کہتے اور دعا کرتے رہے کہ ہميں موسالدھار 

کچھ دير نہ گذری تھی کہ آسمان پر گھٹا چھا گئی اور اتنی شديد بارش ہوئی کہ لوگوں کو بارش کے ذريعہ سيراب کر 
  )١مسجدالحرام کے منہدم ہونے کا خوف الحق ہو گيا۔ (

دوباره آپ کے وسيلہ سے اس وقت بارش ہوئی جب آۖپ کا بچپناتھا جناب عبد المطلب آۖپ کو ليکر کوه ابو قبيس پرگئے قريش 
افراد بھی ان کے ہمراه تھے تاکہ نبۖی کی برکت سے دعا مستجاب ہو جائے۔ اس واقعہ کی طرف جناب کے دوسرے نماياں 

  ابو طالب نے اس طرح اشاره کيا ہے :
  

  ابو نا شفيع الناس حين سقوابہ
  من الغيث رجاس العشير بکور

  قام شفيعنا-سنين المحل-و نحن
  )٢بمکة يدعو و المياه تغور(
ے کہ قريش نے ابو طالب سے التماس کی کہ ہمارے لئے بارش کی دعا کريں تو ابو طالب ، نبۖی مورخين نے يہ بھی لکھا ہ

کو مسجد الحرام کے پاس الئے، اس وقت آپ کا چہره سورج کی طرح دمک رہا تھا، ابو طالب نے نبۖی کے واسطہ سے 
ورت حال کوديکھ کر سب لوگ خوش بارش کے لئے دعا کی تو آسمان پر بادل چھا گئے اورموسال دھار بارش ہوئی اس ص

  ہو گئے۔ اس کرامت کا ذکر ابو طالب نے اس وقت کيا تھا جب قريش 
..............  

  ۔١٨٣و  ١٨٢ص  ١، سيرة حلبيہ ج٢٤٨ص  ٢۔الملل و النحل ج١
  ۔٣٣١ص  ١۔سيرة حلبيہ ج٢

  نے نبۖی اور ان کی رسالت سے دشمنی کی حد کر دی تھی، کہتے ہيں:
  

  الغمام بوجھہ و ابيض يستسقیٰ 
  ربيع اليتامی عصمة لالرامل
  تلوذ بہ الھالک من آل ہاشم

  )١فھم عنده فی نعمة و فواضل(
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سفيد رنگ سردار جس کے چہره سے بادل برسايا جاتاہے، جو يتيموں کا فرياد رس اور بيوائوں کا محافظ ہے يہ وه ذات ہے 
  اس کے تصدق ميں نعمت پاتے ہيں۔جس کے سايہ ميں آل ہاشم کے مجبور لوگ پناه ليتے ہيں اور 

ان تمام باتوں سے يہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول خدا کے دونوں کفيل خالص مومن تھے اور دونوں خدا پر ايمان رکھتے 
تھے ان کی عزت و افتخار ، توحيد اور هللا پر ايمان کے لئے اتنا کافی ہے ، اس سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسوۖل نے اس

  پرورش پائی تھی جوعقيدٔه توحيد سے معمور تھا۔گھر ميں 

  ۔ اپنی والده آمنہ کے ساتھ٦
آۖپ کے والد کا سايہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا والده کی محبت و شفقت سے بھی آۖپ تا ديربہره ياب نہ ره سکے، والده کو يہ 

ی کے بعد بيٹا سہارا بنے گا۔ مگر موت نے انہيں اميد تھی کہ عبد هللا کا يتيم ان کی حيات ميں جوان ہوگا اور شوہر کی جدائ
زياده مہلت نہيں دی، حليمہ سعديہ سے روايت ہے کہ وه نبۖی کو ان کے گھر لے کر آئيں اس وقت نبۖی کی عمر پانچ سال ہو 

اس سفرميں چکی تھی، آپ کی والده آمنہ يہ چاہتی تھيں کہ محمۖد کو ساتھ ليکر اپنے شوہر کی قبر کی زيارت کو جائيں اور 
محمۖد يثرب ميں بنی نجار ميں سے اپنے ماموں کو بھی ديکھ ليں ليکن اس سفر ميں رسوۖل کو ايک اور غم ہوا، آپ اپنے پدر 

بزرگوار کی قبر کی زيارت کرکے واپس آ رہے تھے کہ مقام ''ابوائ'' ميں آۖپ کی والده کا انتقال ہو گيا گويا عہد طفلی ميں 
  و غموں کا اجماع ہو گيا آپ کی شخصيت کی تکميل کے لئے يہ خدائی منصوبہ تھا۔آنحضرت ۖ کے قلب ميں د

  جناب ام ايمن نے ان کے قافلہ کو مکہ پہنچايا، يہ نبۖی کے ساتھ رہيں يہاں تک کہ آۖپ کو آۖپ کے 
..............  

  ۔٢ص  ٨، بحار االنوار ج٥٢ص  ٣، البدايہ و النہاية ج١٩٠ص  ١۔سيرة حلبيہ ج١

  )١المطلب کے سپرد کيا عبد المطلب اپنے پوتے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ( جد عبد

  ۔ اپنے جد عبد المطلب کے ساتھ٧
محمۖد نے عبد المطلب کے دل ميں جو مقام و مرتبہ حاصل کر ليا تھا وه ان کے بيٹوں اور پوتوں ميں سے کسی کو حاصل 

ہے کہ ايک مرتبہ عبد المطلب خانۂ  کعبہ کے چبوترے پر چادر  نہيں تھا حاالنکہ وه بطحاء و مکہ کے سردار تھے، روايت
بچھائے ہوئے بيٹھے تھے ،يہ چادرمخصوص آپ کے لئے بچھائی جاتی تھی اس وقت آپ کے چاروں طرف قريش کے سر 

حمۖد بر آورده سردار اور ان کے بيٹے بيٹھے تھے، عبد المطلب کی نظر اپنے پوتے، محمۖد پر پڑی، آپ نے حکم ديا کہ م
) ٢کے لئے راستہ چھوڑ دو يہاں تک کہ وه آپ کے پاس پہنچ گئے آپ نے انہيں اس خاص چادرپر اپنے پہلو ميں بٹھا ليا۔(

قريش کے سردار کی يہ خاص عنايت اس لئے تھی تاکہ قريش کے دلوں ميں ان کی بلندی راسخ ہو جائے اوروه آپ کے خلق
  عظيم سے متاثر تھے ہی ۔

ے اس دوِر يتيمی کا ذکر کيا ہے جس سے آۖپ اپنے پروردگار کی نگہبانی کے ساتھ گذرے ہيں ارشاد قرآن مجيد نے آپ ک
ہے : ''الم يجدک يتيماً فآوٰی '' کياہم نے آپ کو يتيم پايا تو آپ کو پناه نہيں دی، يتيمی کا دور انسان کی شخصيت اور اس کی 

د اعتمادی، پختگی، مشکالت و مصائب پر صبر کرنے کی قوت پيدا ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے ، اس سے انسان کے اندر خو
ہوتی ہے خدا وند عالم نے اپنے نبی ۖ کو اس طرح تيار کيا کہ آۖپ مستقبل ميں پيش آنے والی مشکلوں کو برداشت کرنے اور 

يت ميں پختگی آئے گی۔ اس رسالت کبرٰی کا بار اٹھانے پر آماده ہو جائيں جس سے آۖپ کا کمال نکھرے گا اور آۖپ کی شخص
  اس حقيقت کی طرف رسوۖل نے اس طرح اشاره فرمايا ہے:

  )٣''ادبنی ربی فاحسن تا ديبی''(
  ميرے پروردگار نے مجھے ادب سکھاياپس ميں نے بہترين تربيت پائی۔

..............  

  ۔ ١٠٥ص  ١۔ سيرة حلبيہ ج١
  ۔ ١٦٨ص  ١۔السيرة النبوية ج٢
  حظہ ہو تفسير سورة قلم۔مال ٣٣٣ص  ٥۔ مجمع البيان ج٣

ابھی نبۖی آٹھ سال کے بھی نہيں ہوئے تھے کہ آۖپ اپنے جد بزرگوار عبد المطلب، کے سايہ عاطفت سے محروم ہو گئے عبد 
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المطلب کی موت سے آپ کو جو صدمہ ہوا تھا وه آپ کی مادر گرامی کی موت سے کم نہيں تھا آۖپ پر شديد رقت طاری تھی 
پيچھے قبر تک روتے ہوئے گئے تا حيات عبد المطلب کو ياد کرتے رہے کہ وه آۖپ کے بہترين نگہبان ، جنازه کے پيچھے 

تھے وه يہ بھی جانتے تھے کہ آپ نبی ہيں روايت ہے کہ ايک شخص يہ چاہتا تھا کہ عبد المطلب آپ سے نظر پھير ليں ۔ آپ 
  )١س تو فرشتہ آتا ہے ۔(نے اس سے فرمايا: ميرے بيٹے کے بارے ميں کچھ نہ کہو اس کے پا

..............  

  ۔١٠ص  ٢۔ تاريخ يعقوبی ج١

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  دوسری فصل
  شباب و جوانی کا زمانہ

  ۔ نبۖی ابوطالب کی کفالت ميں١

عبد المطلب جانتے نبۖی، حضرت ابو طالب کی کفالت ميں آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب کی حفاظت وکفالت ميں رہے 
تھے کہ ابو طالب بہترين طريقہ سے اپنے بھتيجے کی حفاظت و کفالت کريں گے اگر چہ وه نادار ہيں ليکن اپنے بھائيوں 

سے زياده شريف و نجيب ہيں اور قريش انہيں عزت واحترام کی نظر سے ديکھتے ہيں۔ حضرت ابوطالب جناب عبد هللا کے 
  وه محمۖد سے زياده محبت کريں گے۔پدری و مادری بھائی ہيں لہذا 

اس ذمہ داری کو حضرت ابو طالب نے خنده پيشانی اور افتخار کے ساتھ قبول کر ليا، اس سلسلہ ميں ابو طالب کی زوجہ 
جناب فاطمہ بنت اسد بھی ان کی معاون تھيں، يہ مياں بيوی پہلے محمۖد کو کھانا کھالتے تھے اور پھر اپنی اوالد کو کھالتے 

پہلے محمد ۖکو کپڑا پہناتے تھے پھر اپنے بچوں کو کپڑا پہناتے تھے، اس چيز کو رسوۖل نے فاطمہ بنت اسد کے  تھے،
انتقال کے وقت اس طرح بيان فرمايا: ''اليوم ماتت امی '' ميری ماں کا انتقال آج ہواہے۔ اور انہيں اپنے کرتے کا کفن ديا اور 

  پہلے خود ان کی قبر ميں ليٹے۔
المطلب کی وفات کے بعد رسوۖل کی حفاظت کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے دوش پر آ گئی تھی چنانچہ انہوں حضرت عبد

نے آنحضرت ۖ کے بچپنے ہی سے اپنی جان و عظمت سے آنحضرت ۖ کی حفاظت کی تا حيات آپ کا دفاع کيا اپنے ہاتھ اور 
  )١نبوت سے سرفراز ہو گئے۔( زبان سے آۖپ کی نصرت کی يہاں تک کہ محمۖد جوان ہو گئے اور

  ۔ شام کی طرف پہال سفر٢
قريش کی يہ عادت تھی کہ وه سال ميں ايک بار تجارت کے لئے شام کا سفر کرتے تھے کيونکہ ان کی کمائی کا يہ ايک بہت

کے بارے ميں  بڑا ذريعہ تھا۔ ابو طالب نے بھی شام کے سفر کا اراده کيا ليکن محمۖد کو اس لئے سفر ميں ساتھ لے جانے
نہيں سوچا تھاکہ سفر ميں بہت سی صعوبتيں پيش آئيں گی اور صحرائوں سے گذرنا پڑے گا۔ مگر روانگی کے وقت جب ابو
طالب نے يہ ديکھا کہ ان کا بھتيجا ساتھ چلنے پر مصر ہے اور اپنے چچا کے فراق ميں رو رہا ہے تو انہيں اپنا يہ اراده بدلنا

رت ۖ نے شام کا پہال سفر اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ کيا۔ اس سفر مينآۖپ صحرائوں سے پڑا، مختصر يہ کہ آنحض
  گذرے اور سفر کے مزاج کو سمجھ گئے اور قافلوں کے راستوں سے واقف ہو گئے۔

مالحظہ  اسی سفر ميں محمۖد کو بحيرا نامی راہب نے ديکھا، آۖپ سے مالقات کی، آۖپ کے اندر اس خاتم النبيين کے اوصاف
کئے جس کی آمد کی بشارت جناب عيسٰی نے دی تھی يہ بشارت توريت و انجيل اورديگر ان کتابوں ميں بھی نقل ہوئی تھی 
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جن ميں خاتم النبيين کے ظہور کی بشارت دی گئی تھی۔ بحيرا نے آۖپ کے چچا ابوطالۖب سے کہا کہ ان کو ليکر آپ واپس 
)اس پر جناب ابو طالب اپنے بھتيجے محمۖد کو ٢بچائيں کہيں وه انہيں قتل نہ کر ديں(مکہ چلے جائيں اور انہيں يہوديوں سے 

  ليکر مکہ واپس آ گئے۔

  ۔ بکريوں کی پاسبانی٣
ائمہ اہل بيت سے ايسی کوئی روايت نقل نہيں ہوئی ہے کہ جس سے يہ ثابت ہوتا ہو کہ رسوۖل نے بچپنے ميں بکرياں چرائی 

  ک ايسی حديث نقل ہوئی ہے کہ جس ميں تمام انبياء کے بکرياںتھيں۔ ہاں امام صادق سے اي
..............  

  ۔١٤ص  ٢، تاريخ يعقوبی ج٣٥ص  ١۔ مناقب آل ابی طالب ج١
  ۔٩٤، ٩١ص  ١، الصحيح من سيرة النبی ج١٩٤ص  ١۔سيرت ابن ہشام ج٢

 ً قط حتی يسترعيہ الغنم يعلمہ بذالک رعيہ للناس''خدا  چرانے اور گلہ بانی کا فلسفہ بيان ہوا ہے ۔ ارشاد ہے : ''ما بعث هللا نبيا
نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہيں بنايا جب تک کہ اس نے بکريوں کے گلہ کی پاسبانی نہيں کی، اصل ميں اس طرح 

  اسے لوگوں کی پاسبانی اور انہيں قابومينکرنے کا طريقہ معلوم ہوجاتا ہے ۔
بانی کا فلسفہ بھی بيان فرمايا ہے : ان ّهللا عّز و جّل احّب النبيائہ من االعمال: الحرث  اسی طرح امام صادق نے کھيتی اورگلہ

  )١و الرعی لئال يکرھوا شيئا من قطر السمائ۔(
بيشک خدا وند عالم نے اپنے انبياء کے لئے زراعت اور پاسبانی کو پسند فرمايا تاکہ وه آسمان کے نيچے کی کسی بھی چيز 

)رسوۖل نے ہر گز کسی کی نوکر ی ٢نيز آپ ہی سے روايت ہے : اّن رسول ّهللا ما کان اجيرا ال حٍد قط (سے کراہت نہ کرين
نہيں کی۔ اس حديث سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ۖ نے اجرت پر اہل مکہ کی بکرياں نہيں چرائيں جيسا کہ بعض 

  )٣ے اہل مکہ کی بکرياں چرائی تھيں۔(مورخين نے صحيح بخاری کی ايک حديث کی بنا پر يہ لکھديا کہ آۖپ ن
جب يہ ثابت ہو گيا کہ آنحضرت ۖ نے بچپنے اور جوانی ميں(اپنی) بکرياں چرائی تھيں تو اب ہمارے لئے اس حديث کی علت 
بيان کرنا آسان ہو گيا جو ہم نے امام صادق سے نقل کی ہے اور وه يہ کہ ان سر گرميوں کے ذريعہ خدا آۖپ کو کمال کے اس

) بيشک آپ خلِق ٤تبہ پر پہنچنے کاا ہل بنا رہا تھا جس کو خود خدا نے اس طرح بيان کيا ہے : (انک لعلٰی خلق عظيم)(مر
عظيم کے درجہ پر فائز ہيں، يہی وه کمال ہے جس نے آۖپ کے اندر خدائی رسالت کے بار کو اٹھانے کی استعداد پيدا کی 

تربيت اور ان کی ہدايت و ارشاد کے سلسلہ ميں پيش آنے والی دشواريوں کا  تھی۔ رسالت اٰلہيہ لوگوں کی پاسبانی، ان کی
  تقاضا کرتی ہے۔

..............  

  سفينة البحار ماده نبا۔ ٢٣۔علل الشرائع ص ١
  ۔٢٩٦ص  ٢، البداية و النہاية ج٢١ص  ٢۔تاريخ يعقوبی ج٢
  ۔٤٩٩حديث  ٣٠٣۔ صحيح بخاری کتاب االجاره باب ٣
  ۔٤۔ قلم: ٤

  الفجار ۔ حرب٤

عرب ميں کچھ ايسی جنگيں بھی ہوتی تھيں جن ميں وه حرمت والے مہينوں کی حرمت کو حالل سمجھ ليتے تھے ان جنگوں 
  )١کو حرب الفجار کے اسم سے موسوم کيا جاتا تھا۔(

ہيں  بعض مورخين کا خيال ہے کہ ايسی جنگيں رسوۖل نے بھی ديکھی ہيں اور ايک طرح سے آۖپ ان ميں شريک بھی ہوئے
  ليکن بعض محققين نے درج ذيل چند اسباب کی بنا پر اس ميں شک کيا ہے :

۔ جيسے جيسے رسوۖل کی عمر بڑھتی تھی اسی تناسب سے آپ کی شخصيت نکھرتی جاتی تھی ، تمام بنی ہاشم کی طرح ١
جنگ ميں شرکت کی ہے آپ کی شجاعت بھی مشہور تھی ليکن اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ بنی ہاشم نے ظلم و فساد والی 

۔روايت ہے کہ بنی ہاشم نے ايسی جنگوں ميں شرکت نہيں کی، کيونکہ ابو طالب نے صاف کہہ ديا تھا کہ ان جنگوں 
) ان جنگوں ميں ظلم و زيادتی قطع رحمی ہوتی ہے اور حرمت ٢مينميرے خاندان ميں سے کوئی بھی شريک نہيں ہوگا(

ے لہذا ميرے خاندان ميں سے کوئی بھی ان ميں شريک نہيں ہوگا۔ اسی طرح اس زمانہوالے مہينوں کو حالل سمجھ ليا جاتا ہ
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کے قريش و کنانہ کے سردار عبد هللا بن جدعان اور حرب بن اميہ نے يہ اعالن کر ديا ہم اس معاملہ ميں شريک نہينہونگے 
  )٣جس ميں بنی ہاشم شريک نہيں ہونگے ۔(

ردار کو بيان کرتی ہيں ان ميں اختالف ہے ، بعض صرف يہ بيان کرتی ہيں کہ ان ۔ جوروايات ان جنگوں ميں نبۖی کے ک٢
جنگوں ميں رسوۖل کا کام اپنے چچائوں کيلئے، تيروں کو جمع کرنا اور انکے دشمنونپر برسانا اور اپنے چچائوں کے مال 

) تيسری ٥تير وغيره چالئے ہيں۔() دوسری روايت ميں يہ بيان ہوا ہے کہ ان جنگوں ميں آۖپ نے ٤کی حفاظت کرنا تھا۔(
  روايت ميں يہ بيان ہوا ہے کہ آۖپ نے ابو براء پر سنان سے حملہ کيا اور

..............  

  ۔٨٠۔٧٤ص  ١٩بحوالہ اغانی ج ٣٠٥تا  ٣٠١ص  ١۔موسوعة التاريخ االسالمی ج١
  ۔ ١٥ص  ٢۔تاريخ يعقوبی ج٢
  ۔ ١٥ص  ٢۔ ايضاً: ج٣
  ۔٣٠٤ ص ١۔موسوعة التاريخ االسالمی ج٤
  ۔١٢٧ص  ١، سيرت حلبيہ ج٢٥١ص  ١۔ السيرة النبوية زينی دحالن ج٥

) ليکن ہم يہ نہيں جانتے کہ عرب اپنے بچوں کو جنگوں ميں شريک ہونے ١اسے گرا ديا حاالنکہ اس وقت آۖپ کا بچپنا تھا۔(
  )٢کی اجازت ديتے تھے يا نہيں؟ (

  ۔حلف الفضول٥
زوری اور انتشار کا احساس ہوا اور انہيں يہ خوف الحق ہوا کہ ہم قوی و معزز تھے حرب الفجار کے بعد قريش کو اپنی کم

اب کہيں عرب کے حملہ کا نشانہ نہ بن جائيں لہذا زبير بن عبد المطلب نے حلف الفضول کی طرف دعوت دی، اس دعوت 
گھر ميں جمع ہوئے اور عہد و پيمان کرنےکے نتيجہ ميں بنی ہاشم ، بنی زہره، بنی تميم اور بنی اسد ،عبد هللا بن جدعان کے 

والوں نے آِب زمزم ميں ہاتھ ڈال کر عہد کيا کہ مظلوم کی مدد کريں گے، زندگی کے اصولوں کی از سر نو بنا رکھيں گے 
) زمانٔہ جاہليت ميں يہ عظيم ترين عہد تھا۔ اس عہد و پيمان ميں حضرت محمۖد بھی ٣اور لوگوں کوبرائيوں سے روکيں گے۔(

  )٤شريک تھے اس وقت آۖپ کی عمر بيس سال سے کچھ زياده تھی۔ (
اس عہد و پيمان کی تعريف آۖپ نبی ہونے کے بعد بھی اس طرح کرتے تھے : ما احب ان لی بحلف حضرتہ فی دار ابن 

ہے جو ابن  )مجھے وه عہد و پيمان سرخ اونٹوں سے بھی زياده محبوب٥جدعان حمر النعم ولو دعيت بہ فی االسالم ال جبت۔(
  جدعان کے گھر ميں ہوا تھا اگر اس کو اسالم ميں شامل کرنے کے لئے کہا جاتا تو ميں ضرور قبول کر ليتا۔

حلف الفضول کی وجہ تسميہ کے بارے ميں ايک قول يہ ہے : چونکہ اس عہد و پيمان ميں تين آدمی ايسے شريک تھے جن 
فضول کہا جاتا ہے۔ اس عہد و پيمان کے سبب کے بارے ميں روايت کے نام ''الفضل'' سے مشتق تھے اسلئے اسے حلف ال

  ہے کہ ماِه ذی قعده ميں بنی زبيد يا بنی اسد بن خزيمہ کا ايک شخص کچھ ساماِن تجارت
..............  

  ۔ ١٦ص  ٢۔تاريخ يعقوبی ج١
  ۔٩٥ص  ١۔الصحيح فی السيرت ج٢
  ۔٢٨٣و  ١٢٩ص ١٤ی الحديد ج، شرح نہج البالغہ ابن اب٢٩٣ص  ٣۔البداية النہاية ج٣
  ۔ ١٧ص  ١۔تاريخ يعقوبی ج٤
  ۔١٤٢ص  ١۔ سيرت ابن ہشام ج٥

کے ساتھ مکہ آيا۔ عاص بن وائل نے اس سے کچھ سامان خريد ليا ليکن اس کی قيمت ادا نہ کی۔ زبيد ی نے قريش والوں سے
ر ديا اور اسے ڈانٹا پھٹکارا تو زبيدیمدد طلب کی قريش والوں نے عاص بن وائل کے خالف اس کی مدد کرنے سے انکار ک

نے کوه ابو قبيس پر چڑھکر فرياد کی اس کی فرياد سن کر زبير بن عبد المطلب نے لوگوں کو باليا، انہيں لوگوں سے ''حلف 
الفضول'' جماعت کی تشکيل ہوئی، يہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس سے زبيدی کا ساما ن ليکر اسے واپس لوٹا 

  )١۔ (ديا

  خديجہ کے مال سے تجارت
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اپنے عظيم اخالق، بلند ہمتی، امانت داری اور صداقت کی وجہ سے محمۖد کی شخصيت مکہ کے معاشره ميں نکھرتی اور 
ابھرتی جا رہی تھی ، خود بخود لوگوں کے دل آۖپ کی طرف جھکتے تھے، کيوں نہ ہو کہ آۖپ کا تعلق پاک نسل سے تھا 

آۖپ زندگی گزار رہے تھے، اس کے سرپرست ابو طالب، مفلس و نادار تھے انہوں نے مجبوراً اپنے ليکن جس خاندان ميں 
بھتيجے سے يہ کہا (جس کی عمر اس وقت پچيس سال تھی )کہ آپ خديجہ بنت خويلد کے مال سے مضاربہ کی صورت ميں

ہوں نے فوراً قبول کر ليا اور اس سے بہت تجارت کريں۔ ابو طالب جناب خديجہ کے پاس گئے، ان سے اپنا منصوبہ بتايا ان
خوش ہوئيں کيونکہ وه محمۖد کی شخصيت سے واقف تھيں، خديجہ نے اپنے تجارتی شرکاء سے دگنا حصہ آپ کے لئے 

  )٢مقرر کيا۔ (
ے محمۖد شام کی طرف روانہ ہو گئے اس سفر ميں خديجہ کا غالم ميسره آپ کے ساتھ تھا ، اس سفرکے دوران محمۖد نے اپن

حسن و جمال اور محبت و مہربانی کی وجہ سے ميسره کو اپنا گرويده بنا ليا اور اپنی امانتداری ، تدبر و ہوشياری کی بنا پر 
آپ سے بہت نفع اٹھايا۔ اس سفر ميں آپ سے بعض واضح کرامات بھی ظاہر ہوئے، جب قافلہ مکہ واپس آيا تو ميسره نے جو

  وه خديجہ سے بيان کيا اس سے خديجہ نے آۖپ کو )٣کچھ سفر ميں ديکھا اور سناتھا (
..............  

  ۔٢٩١ص  ٢، البداية و النہاية ج١٣٢ص  ١۔سيرت حلبيہ ج١
  ۔١٣٢ص  ١، سيرت حلبيہ ج١٣٤ ٢، کشف الغمہ ج٢٢ص  ١٦۔ بحار االنوار ج٢
  ۔١٣٦ص  ١، سيرت حلبيہ ج٢٩٦ص  ٢۔البداية و النہاية ج٣

  اور زياده اہميت دی اور ان کے دل ميں آۖپ کا اشتياق پيدا ہوا۔
بعض مورخين نے يہ خيال کيا ہے کہ اس تجارت کے لئے خديجہ نے آۖپ کو مالزم کے عنوان سے بھيجا تھاچنانچہ يعقوبی، 

نے آۖپ کو مالزم جن کی تاريخ قديم ترين و معتمد ترين مصدر وماخذ سمجھی جاتی ہے لکھتے ہيں: لوگ کہتے ہيں خديجہ 
  )١کے عنوان سے بھيجا تھا، ليکن حقيقت يہ ہے کہ آۖپ ہرگز کسی کے مالزم نہيں رہے۔(

امام حسن عسکری سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوارامام علی نقی سے روايت کی ہے : رسوۖل خدا خديجہ بنت خويلد 
  )٢ھے۔ (کے مال سے مضاربہ کی صورت ميں تجارت کے لئے شام کا سفر کرتے ت

..............  

  ۔ ٢١ص  ٢۔تاريخ يعقوبی ج١
  ۔٣٠٨ص  ١٧۔ بحار االنوار ج٢

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  تيسری فصل
  شادی سے بعثت تک

  ۔ شادی مبارک١

حضرت محمۖد کی شخصيت کے لئے جوہر شخصيت سے بلند تھی، ايسی عورت سے شادی کرنا ضروری تھا جس کا مزاج 
آۖپ کے مزاج سے ہم آہنگ ہو اور وه آۖپ کے اغراض و مقاصد سے متفق ہوتا کہ وه آپ کے ساتھ راِه جہاد و عمل کو طے 

کوئی عورت نہيں تھی جو محمۖد کے لئے مناسب ہو، اس کرے دشواريوں اور مشکلوں ميں صبر کرے، اس زمانہ ميں ايسی 
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مہم کے لئے جناب خديجہ سے بہتر کوئی نہيں تھا، خدا نے چاہا تو خديجہ کا دل محمۖد کی طرف مائل اور آۖپ کی عظيم 
شخصيت کا گرويده ہو گيا، حسن و جمال، عزت و شرافت اور مال کے لحاظ سے خديجہ قريش کی تمام عورتوں پر فوقيت 

  رکھتی تھيں، زمانہ جاہليت ميں ، انہيں ، طاہره اور سيده کہا جاتا تھا، ان کی قوم کا ہر مرد ان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
) ١قريش کے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے آپ کے پيغام آئے اور اس سلسلہ ميں انہوں نے بہت زياده مال خرچ کيا (

وه عاقلہ تھيں۔ ہر چيز کو سمجھتی تھيں، لہذاانہوں نے اپنے لئے آنحضرۖت ليکن خديجہ نے سب کے پيغامات کو ٹھکرا ديا 
ہی کو پسند کيا، کيونکہ خديجہ آپ ميں شرافت، اخالق، بہترين عادات و خصلت اور بلند اقدار کا مشاہده کر چکی تھيں لہذا 

  ۔انہوں نے آۖپ کی دہليز عظمت پر اترنا اور خود کو آۖپ کی نذر کرنا ہی بہتر سمجھا
..............  

  ۔٢٢ص  ١٦۔ بحار االنوار ج١

بہت سے تاريخی نصوص سے يہ بات پائہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آۖپ سے شادی کی پيشکش خود جناب خديجہ ہی نے 
کی تھی اس کے بعد ابو طالب اور قريش ميں سے بعض افرادرشتہ لے کر ان کے خاندان والوں کے پاس گئے تھے اس وقت

  ) يہ واقعہ بعثِت نبۖی سے پندره سال قبل کا ہے ۔١بزرگ اور ولی ان کے چچا عمرو بن اسد تھے(خديجہ کے 
  جناب ابو طالب نے اس وقت جو خطبہ پڑھا تھا اس کا ايک اقتباس يہ ہے:

الناس و بارک لنا فی ''الحمد لرب ھذا البيت الذی جعلنا من زرع ابراہيم و ذرية اسماعيل و انزلنا حرماً آمناً و جعلنا الحکام علٰی 
  بلدنا الذی نحن فيہ...''

کے رب کے لئے ہے جس نے ہميں ابراہيم کی نسل اور اسماعيل کی ذريت قرار ديا اور -خانہ کعبہ-ساری تعريف اس گھر 
ہميں محفوظ حرم ميں اتارا، ہميں لوگوں پر حاکم بنايااور ہميں ہمارے اس شہر ميں برکت عطا کی کہ جس ميں ہم زندگی 

  زارتے ہيں...گ
ميرے اس بيٹے کا قريش کے جس مرد سے بھی موازنہ و تقابل کيا جائيگا تو يہ اس سے بلند ثابت ہوگا اور جسے بھی اس 

کے مقابلہ ميں اليا جائيگا يہ اس سے عظيم قرار پائيگا۔کائنات ميں کوئی بھی اس کا ہم پلّہ نہيں ہے اگر چہ اس کے پاس مال 
عت ہی کيا ہے يہ تو آتاجاتارہتا ہے ، ڈھل جانے واال سايہ ہے ، يہ خديجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے کم ہے ، ليکن مال کی وق

اور خديجہ بھی اس کی طرف مائل ہے ۔ ہم خديجہ کی خواستگاری کے لئے اسی کے ايماء پر تمہارے پاس آئے ہيں رہی 
ر،...ميرے بھتيجے اور ربِّ کعبہ کی بڑی عظمت ہے مہر کی بات تو وه ميں اپنے مال سے ادا کرونگا خواه نقد ہو يا ادھا

  )٢(کعبہ کے رب کی قسم ميرے بھتيجے کی بڑی عظمت ہے)، ان کا دين مشہور اور ان کی رائے کامل ہے ۔(
..............  

  ۔١٣٧ص  ١۔ سيرت حلبيہ ج١
ص  ١يز مالحظہ ہو سيرت حلبيہ ج، اس ميں کشاف و ربيع االبرار سے منقول ہے ن٥ص  ١٦، بحار االنوار ج٣٧٤ص  ٥۔کافی ج٢

  ۔١٦٢ص  ١، االوائل از ابو ہالل ج٢٠ص  ١، تاريخ يعقوبی ج١٣٩

اس پر خديجہ نے فرمايا: ان کا مہر ميں اپنے مال سے ادا کرونگی، بعض لوگوں ميں چہ ميگوئياں ہوئيں کہ تعجب ہے 
ا : ہاں اگر مرد ميرے بھتيجے جيسے ہونگے تو عورتوں پر مردوں کا مہر ہے ، يہ بات سن کر ابو طالب کو غصہ آ گيا کہ

ان کی عظمت اس سے زياده ہے ان کو مہر ادا کيا جائے گا اور اگر مرد تم جيسے ہونگے تو ان سے زياده مہر ليکر شادی 
  کی جائيگی۔

ی نہيں ہے کہ بعض معتبر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خديجہ کا مہر خود رسوۖل نے ادا کيا تھااور اس ميں کوئی حرج بھ
آنحضرۖت نے ابو طالب کے ذريعہ مہرداليا ہو، ابو طالب کے خطبہ سے ہم کو يہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے دل 

  ميں رسوۖل کی کتنی عظمت تھی اور بنی ہاشم کی کيا قدر و منزلت تھی۔

  جناب خديجہ؛رسوۖلکے ساتھ شادی سے پہلے
دين ابراہيم کی طرف مائل اورشريف و معزز خاندان ميں پيدا ہوئيں۔ ان کے والد جناب جناب خديجہ ايک بلند اخالق خاتون، 

خويلد تھے جنہوں نے يمن کے بادشاه سے اس وقت مقابلہ کيا تھا جب وه حجر اسود کو يمن لے جانا چاہتا تھا انہوں نے اپنے
-پروا نہيں کی تھی اور جناب خديجہ کے دادا  دين و عقيده کی حفاظت ميں يمن کے بادشاه کی طاقت اور کثير فوج کی بھی
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حلف الفضول نامی جماعت کے نماياں رکن تھے يہ جماعت مظلوموں کی حمايت کے لئے تشکيل پائی  -اسد بن عبد العزیٰ 
  )١تھی۔ اس جماعت کی اہميت کے پيش نظر اس ميں رسوۖل شريک ہوئے تھے اور اس کے اعلٰی اقدار کی تائيد کی۔(

کی شادی سے پہلے کے تفصيلی حاالت ہميں تاريخ ميں نہيں ملتے ہيں، بعض مورخين نے تو يہاں تک لکھديا جناِب خديجہ 
کہ آنحضرۖت سے قبل خديجہ کی دو اشخاص سے شادی ہوئی تھی اور ان سے اوالد بھی ہوئی تھی، وه دو اشخاص، عتيق بن

بوں ميں يہ روايت ہے کہ جب رسوۖل نے جناب خديجہ سے ) جبکہ دوسری معتبر کتا٢عائد مخزومی اورابو ھالہ تميمی ہيں۔(
  شادی کی تھی اس وقت آپ کنواری تھيں اور زينب و رقيہ جناب خديجہ کی بہن

..............  

  ۔١٤١ص  ١۔ السيرة النبوية ج١
حظہ فرمائيں۔مال ١٢١و ص ٧١ص  ٥، اسد الغابہ ج١٤٠ص  ١، سيرت حلبيہ ج٦١١ص  ٣۔ اختالف روايات کے بارے ميں۔ اصابہ ج٢

  )١ہالہ کی بيٹياں تھيں ان کی والده کے انتقال کے بعد جناب خديجہ نے انہيں گود لے ليا تھا۔(
رسوۖل سے شادی کے وقت جناب خديجہ کی عمر کے بارے ميں مورخين کے درميان اختالف ہے بعض نے يہ لکھا ہے کہ 

، بعض نے٣٠سال تھی، کچھ نے  ٢٨س وقت ان کی عمر سال تھی بعض نے يہ تحرير کيا ہے کہ ا ٢٥اس وقت ان کی عمر 
  )٢سال تحرير کی ہے۔( ٤٠اور بعض نے  ٣٥

  ۔ حجر اسود کو نصب کرن٢
عرب کے نزديک خانہ کعبہ کی بہت بڑی منزلت تھی وه لوگ اس کی حرمت و اہميت کے قائل تھے وه زمانہ جاہليت ميں 

پہلے سيالب کے سبب خانٔہ کعبہ منہدم ہو گيا تھا قريش نے جمع ہو بھی اس کا حج کرتے تھے۔ بعثت رسوۖل سے پانچ سال 
کر خانٔہ کعبہ کی تعميرنو اور اس کی تو سيع کا منصوبہ بنايا اور يہ طے کياکہ يہ کام قريش اور ديگر اہل مکہ کی نگرانی 

اختالف ہو گيا کہ حجر اسود کو  ميں ہوگا چنانچہ جب بنياد يں بلند ہوکرحجر اسود کی جگہ تک پہنچيں تو ان ميں اس بات پر
کون نصب کرے گا ہر قبيلہ يہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو، اس بات پر ان کے درميان
تلوار يں کھينچ گئيں ہر حليف اپنے حليف سے مل گيا، خانٔہ کعبہ کی تعمير کا کام بھی بند ہو گيا، وه لوگ ايک بار پھر مسجد 

مع ہوئے باہم مشوره کيا اور اس نتيجہ پر پہنچے کہ سب سے پہلے جو شخص اس اجتماع ميں داخل ہوگا وہی ان کے ميں ج
درميان فيصلہ کرے گا نيز انہوں نے يہ عہد کيا کہ وه فيصلہ کرنے والے کے فيصلہ کو تسليم کريں گے چنانچہ سب سے 

وگوں نے کہا: يہ امين ہيں، ہم ان سے راضی ہيں، رسوۖل نے اس پہلے اس اجتماع ميں محمد بن عبد هللا داخل ہوئے۔ ان ل
جھگڑے کونمٹانے کے لئے حجر اسود کو ايک چادر ميں رکھا اور فرمايا: ہر قبيلہ اس کا ايک ايک کونا پکڑے پھر فرمايا 

پنے ہاتھوں سے نصبکہ سب مل کر اٹھائيں سب نے يکبارگی اٹھايا اور جب حجر اسود اپنی جگہ پر پہنچ گيا تو رسوۖل نے ا
  کيا اس کے بعد 

..............  

  ۔١٢٦و  ١٢١ص ١، الصحيح من سيرت النبۖی االعظم ج ٣، اعالم الھداية ج١٥٩ص  ١۔ مناقب آل ابی طالب ج١
، الصحيح من سيرت ١٢سيرت مغلطائی ص ١٢ص  ١٦، بحار االنوار ج٢٩٥ص  ٢، البداية و النھاية ج١٤٠ص  ١۔ سيرت حلبيہ ج٢

  ۔ ١٢٦،ص  ١العظم، جالنبی ا

  )١خانٔہ کعبہ کی تعمير مکمل ہوئی۔ (
مورخين نے يہ بھی لکھا ہے کہ وه لوگ زمانٔہ جاہليت ميں بھی رسوۖل کو حکم بناتے تھے کيونکہ آۖپ لوگوں کو فريب نہيں 

  ) ٢ديتے تھے۔(
ت حاصل کرنے کے لئے رسوۖل نے اپنیيقينا آۖپ کے اس عمل کا ان قبيلے والوں کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اجتماعی حيثي

حيات کا عظيم سرمايہ خرچ کيا اور انوکھا کردار ادا کيا اور ان کی توجہ کو اپنی قيادت کی صالحيت اور انتظامی لياقت کی 
  طرف مبذول کيا اور بلند بينی، عقلمندی و تجربہ اور امانت داری کے ذريعہ ان کا اعتماد حاصل کيا۔

  الدت او ر نبۖی کے زير دامن پرورش۔ حضرت علی کی و٣
حضرت محمۖد اور حضرت علی کے درميان جو محبت و الفت تھی، اسے خاندانی محبت ميں محدود نہيں کيا جا سکتا آپ 
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دونوں کے درميان فکری اور روحانی لگائو تھا۔ فاطمہ بنت اسد ابھی اس بچہ کو ليکر نکلنے نہيں پائی تھيں کہ جو عين خانٔہ
) خودرسوۖل ان کے پاس پہنچ جاتے ہيں اور علی کو ان سے لے ليتے ہيں انہيں سينہ سے لگاتے ہيں٣پيدا ہوا ہے ( کعبہ ميں

  ) حضرت علی کے لئے يہ آۖپ کی عنايت و اہتمام کی ابتداء ہے ۔٤(
ہ سے شادی کے يہ مولود اپنے والدين اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت محمۖد کی گود ميں پروان چڑھا، رسوۖل جناب خديج

بعد اکثر اپنے چچا ابو طالب کے گھر جايا کرتے اور مولود کو اپنی محبت وشفقت سے سرشار کرتے تھے، لورياں دے کر 
  سالتے ، اپنے سينہ پر لٹاتے، اور جب يہ سو جاتے توان کی گہواره جنبانی کرتے تھے،

..............  

  ۔٣٧ص  ٢، تاريخ طبری ج٣٠٠ص  ٢، البداية النہاية ج٢٠٤ص  ١، سيرت ابن ہشام ج١٩ص  ٢۔ تاريخ يعقوبی ج١
  ۔١٤٥ص  ١۔ سيرت حلبيہ ج٢
۔حاکم نيشاپوری لکھتے ہيں: يہ بات متواتر حديث ثابت ہے کہ حضرت علی کرم هللا وجہہ جوف کعبہ ميں پيدا ہوئے ہيں، مستدرک ٣

  ۔٤٨٣ص  ٣علی الصحيحين ج
  ۔١٣۔الفصول المہمة ابن صباغ ص ٤

سبانی کا يہ سلسلہ عرصٔہ دراز تک جاری رہا اس لطف و محبت نے حضرت علی کے کردار و شعور پر اتنا نگہداری و پا
اثر کيا کہ اس کا اظہار آپ کے کالم و زبان سے بھی ہو ا۔ چنانچہ رسوۖل سے آۖپ کوجو شديد قربت تھی اس کے بارے ميں 

  فرماتے ہيں۔
بة و المنزلة الخصيصة، وضعنی فی حجره و انا وليد يضمنی الٰی صدره و يکنفنی''قد علمتم موضعی من رسول ّهللا بالقرابة القري

فی فراشہ و يمّسنی جسده و يشّمنی عرفہ و کان يمضغ الشیء ثم يلقمنيہ وما وجد لی کذبة فی قول وال خطلة فی فعل، ولقد کنت 
  ) ١اال قتداء بہ۔''(اتبعہ اتباع الفصيل اثر امہ يرفع لی فی کل يوم من اخالقہ علما و يامرنی ب

يہ بات تو تم سبھی جانتے ہو کہ قريبی قرابتداری اور مخصوص قدر و منزلت کے سبب رسوۖل کے نزديک ميرا کيا مرتبہ 
تھا۔ رسوۖلنے مجھے بچپنے ہی ميں گود لے ليا تھا، آۖپ مجھے سينہ سے لگاتے اور اپنے بستر پر اپنے پہلو ميں جگہ ديتے 

سے مس کرتے تھے اور مجھے اپنی خوشبو سنگھاتے تھے۔ کسی چيز کو آۖپ پہلے چباتے تھے تھے، اپنے جسم کو مجھ 
اور پھر لقمہ بنا کر ميرے منہ ميں ديتے تھے، آۖپ نے نہ تو ميری کسی بات کو خالف واقعہ پايا اور نہ ميرے کسی کام ميں 

ا بچہ اپنی ماں کے پيچھے چلتا ہے ، آپ ہر کوئی لغزش ديکھی ، ميں آۖپ کے پيچھے اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی ک
  روز ميرے لئے اپنے اخالق کا پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے اس کی اقتدا کرنے کا حکم ديتے تھے۔

جب قريش مالی بحران کا شکار ہوئے تو حضرت محمۖد اپنے چچا جناب حمزه اور عباس کے پاس گئے اور ان سے يہ 
بارتقسيم کر ليا جائے چنانچہ طالب کو عباس اور جعفر کو حمزه اپنے گھر لے گئے ، عقيلخواہش کی کہ جناب ابو طالب کا 

کو جناب ابو طالب نے اپنے پاس ہی رکھا، حضرت علی کو محمۖدلے گئے اور انہيں مخاطب کرکے فرمايا: ''قد اخترت من 
  )٢اختار ّهللاٰ لی عليکم عليا''۔ (

..............  

  ۔ ١٩٢صعہ۔نہج البالغہ خطبہ قا١
  ۔٣٧ص  ١، تاريخ کامل ج٣٦۔مقاتل الطالبين ص ٢

ميں نے اسی کو منتخب کيا ہے جس کو خدا نے ميرے لئے منتخب فرمايا ہے اور علی کو تم پر منتخب کيا ہے اس طرح 
اپنے ابن عم کے گھر اور ان کی سرپرستی ميں چلے گئے، آپ کی شخصيت نکھرنے لگی، آپ نبۖی کی آخری سانس علی 

تک ان سے جدا نہيں ہوئے۔ رسوۖل خدا نے علی کے بارے ميں جواہتمام کيا تھا اس کی علت کوفقط مالی و اقتصادی بحران 
آتی ہے کہ رسوۖل نے حضرت علی کی تربيت و سرپرستی اس ميں محدود نہيں کيا جا سکتا، اس سے ہماری سمجھ مينيہ بات

لئے کی تھی تاکہ آپ رسوۖل کی اس شريعت کوبچائيں جس کے لئے خدا نے اپنی مخلوق ميں سے سب سے بہترين فرد کو 
  اور اپنے بندوں ميں سب سے اعلٰی وبرگزيده ذات کو منتخب کياتھا۔

يا تھا کہ آپ عہد طفلی سے ہی آغوش ِ رسوۖل ميں زندگی گزاريں اور اسی طرح خدا نے حضرت علی کے لئے يہ پسند فرما
آنحضرۖت کی محبت و شفقت سے بہره ور ہوں رسوۖل کے اخالق و عادات کو اپنائيں، يہ تو ايک طرف دوسری طرف رسوۖل 

الب و حادثہ ميں نے علی کے ساتھ اپنے محبوب فرزند جيسا سلوک روا رکھاعلی ہر وقت رسوۖل کے ساتھ ساتھ رہے، ہر انق
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  )١آنحضرت ۖ کے رفيق رہے کيونکہ رسوۖل آپ کو چھوڑتے ہی نہيں تھے۔ (
ہمارے سامنے تاريخ نے حضرت علی کی جو سيرت پيش کی ہے اس سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی نے رسوۖل کی 

ر لی تھی اور علی کے لئے زير نگرانی پيغام رسانی کے ميدان ميں بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعدجو مہارت حاصل ک
رسوۖل نے روحی و نفسی تربيت کاجو خاص اہتمام کيا تھا اس کے سبب علی ،رسوۖل کے بعد سياسی ،فکری اور علمی 

  مرجعيت و محور کا استحقاق پيدا کر چکے تھے چہ جائيکہ سياسی مرجعيت۔

  ۔ بعثت سے قبل رسوۖل کی شخصيت٤
اس وقت روشن ہو ا جب اس معاشره ميں خلفشار و پراگندگی کے آثار ہر طرف  حضرت محمۖد کا نام جزيره نما عرب ميں

  رونما ہو رہے تھے اور حضرت محمۖد کی شخصيت روز بروز ابھرتی اور نکھرتی جا رہی تھی۔
..............  

  ۔٣١٥ص  ٤، شرح نہج البالغہ، ابن ابی الحديد، ج١٩٢۔ نہج البالغہ خطبہ ١

ے ميدان ميں آپ کی شخصيت مسلم ہو چکی تھی ايک طرف خاندانی شرافت وفضيلت اور پاکيزه کردار و کمال اور اخالق ک
  والدت ، دوسری طرف غيبی امداد اور خدائی نگرانی و صالح(عصمت) ہے جو آۖپ کو ہر گناه اوربرائی سے بچاتی ہے۔

کی معرفت رکھتے تھے، رسوۖلآۖپ کے ساتھ سب سے زياده حضرت علی بن ابی طالب رہتے تھے، وہی سب سے زياده آپ 
  کے بارے ميں جو علی نے بيان کيا اس سے سچا کسی کا کالم نہيں ہو سکتا۔ فرماتے ہيں:

)١''ولقد قرن ّهللا بہ من لدن ان کان فطيما اعظم ملک من مالئکتہ يسلک بہ طرق المکارم و محاسن اخالق العالم ليلہ و نہاره''۔ (
مانہ ہی سے ايک عظيم فرشتہ آۖپ کے ساتھ مقرر کر ديا تھا، وه آۖپ کو رات، دن اعلٰی خدا نے آۖپ کی دودھ بڑھائی کے ز

  خصلتوں اور پاکيزه سيرتوں پر چالتا تھا۔
رسوۖل کے بارے ميں روايت ہے کہ آۖپ بچپن ہی سے بتوں کونگاه تنفّرسے ديکھتے تھے جب آۖپ نے اپنے چچا جناب 

  )٢ميں آۖپ نے بتونکو کوئی اہميت دينے سے انکار کر ديا تھا۔(ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کيا تھا اس 
بيشک محمۖد نے اپنی ذات و شخصيت کی تعمير کے لئے ايک خاص نہج اختيار کيا تھا جس نے آۖپ کی حيات کو معنويت 

ميں اپنی  اور بلند اقدار سے معمور کيا آۖپ کسی پر بار نہيں بنے اور کام سے دست کش نہيں ہوئے نوجوانی کے زمانہ
) دوسری طرف ہم آپ ميں انسانيت کا حسن و جمال ٤) ، عنفوان شباب ميں تجارت کے لئے سفر کيا (٣بکرياں چرائيں(

  کمزوروں اور ناداروں سے محبت و ہمدردی کا جلوه ديکھتے ہيں زيد بن حارثہ کے
..............  

  ۔  ١٩٢۔ نہج البالغہ خطبہ ١
  ۔١٥٤ص  ١بقات الکبرٰی ج، الط١٨٢ص  ١۔السيرة النبوية ج٢
  ۔١٦٦ص  ١، سفينة البحار ماده نباء ، السيرة النبويہ ج١٢٥ص  ١۔سيرت حلبيہ ج٣
  ۔٢٤ص  ٢، تاريخ کامل ج١٣ص  ٢، کشف الغمہ ج ٢٢ص ١٦۔ بحار االنوار ج٤

  ساتھ آپ کا سلوک اس کا بہترين ثبوت ہے۔
  )١محمۖد کے ساتھ رہنے کو ترجيح دی تھی۔( زيد نے اپنے باپ کے پاس جانے سے انکار کر ديا تھا اور حضرت

حضرت محمۖد بعثت سے پہلے عہِدجوانی ميں بھی ايک عقلمند، فاضل و رشيد تھے، جزيره نما عرب کے جاہلی معاشره ميں 
آۖپ انسانی و اجتماعی اقدار کے حامل تھے۔ اپنی مثالی شخصيت کے لحاظ سے آۖپ معاشرٔه انسانی پر جوفوقيت رکھتے 

  ) يقينا آۖپ خلق عظيم پر فائز ہيں۔٢کی گواہی خود قرآن مجيد نے اس طرح دی ہے : انّک لعلٰی خلق عظيم۔ ( تھے، اس
..............  

  ۔  ٢٢٥ص  ٢، اسد الغابہ ج٥٤٥ص  ١۔ االصابہ ج١
  ۔٤۔ قلم:٢
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 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  تيسرا باب
  پہلی فصل 

  بعثت نبوی اوراس کے لئے ماحول سازی
  دوسری فصل

  عہِد مکہ مينکاروان رسالت کے مراحل
  تيسری فصل

  نبۖی کے بارے ميں بنی ہاشم اور جناب ابو طالب کا موقف
  چوتھی فصل

  خوشحالی کا زمانہ ہجرت تک

  

  پہلی فصل
  بعثت نبوی اوراس کے لئے ماحول سازی

قرآنی نصوص ايسی قديم تاريخی نصوص ہيں جو نہايت صحيح اور دقيق ہيں نيز عہد رسالت کے زمانے سے تعلق رکھتی 
ہيں اور علمی طريقٔہ کار کی رو سے ہمارے لئے يہ ضروری ہے کہ ہم عصر نبی کے واقعات کے بارے ميں صرف قرآنی 

وص پر ہی بھروسہ کريں اور ان سے آگے نہ بڑھيں کيونکہ آنحضرۖت کی بعثت کے ساتھ ہی نزول آيات کا سلسلہآيات و نص
  شروع ہوا اور آپ کی وفات تک جاری رہا۔

جب ہميں يہ معلوم ہو گيا کہ جو تاريخی روايتيں حديث و سيرت کی کتابوں ميں درج ہيں ان کی تدوين حوادث کے عہِد وقوع 
ہے اور ان ميں جھوٹ اورآميزش کا امکان ہے تو يہ بات منطقی اور فطری ہے کہ ہم ان روايتوں کو قرآن و  کے بعد ہو ئی

سنت اور عقل کے ميزان پر پرکھيں پھر جو روايتينان کے موافق ہوں انہيں قبول کر ليں اور جوان کے مخالف ہوں ان کو رد
  کر ديں۔

منصب ہے يہ عہده اسی کی طرف سے ملتا ہے تاکہ نبی ضروری ہدايت کے واضح رہے کہ نبوت خدائی نمائندگی اور اٰلہی 
ذريعہ بشريت کی مدد کرے۔ اس منصب کے لئے خدا اپنے بندوں ميں سے اسی کو منتخب کرتا ہے جو مثالی خصوصيتوں 

  ب تھيں۔سے سرشار ہوتا ہے ۔ يہی خصوصيتيں آۖپ کو ان مہموں کو سر کرنے پر قادر بنا ديتی ہيں جو آۖپ سے مطلو
نبی کا خدا کی طرف سے منتخب ہونا ضروری ہے تاکہ وه رسالت اور اس کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھ سکے اور اس 

کو صحيح انداز ميں سمجھا سکے اور تبليغ و بيان ، دفاع و تحفظ کے ميدان ميں ناتواں ثابت نہ ہو جو امور اس کے ذمہ 
يرت ، نفس کا صحيح سالم ہونا، ضمير کا درست ہونا، صبر و پائيداری ، ہوتے ہيں، ان کی انجام دہی کے لئے علم و بص

شجاعت و حلم، انابت، بندگٔی خدا ، خوِف خدا، اخالص عمل، گناہوں اور خطا و لغزش سے محفوظ رہنا، صراط مستقيم پر 
نہيں تھے بلکہ وه تمام انبياء سے  تائيد اٰلہی سے ثابت رہنا درکار ہے ، پھر خاتم النبيين کو ئی انوکھے اور کم پايہ کے رسول

زياده عظيم اور کامل تھے، آۖپ کے اندر گذشتہ انبياء کے سارے صفاِت کمال موجود تھے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ وه اپنی 
  رسالت کو کہاں قرار دے۔

کے اندر اسے  يہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور طبيعتوں کا اقتضا بھی يہی ہے کہ خدائی ذمہ داری کے حامل
قبول کر نے اور اسے نافذ کرنے کی صالحيت و استعداد ہونا چاہے ۔ اس صورت ميں خاتم النبيين کے لئے ضروری ہے کہ 

آپ کے اندر ہر وه صالحيت ہونا چاہئے جس کے ذريعہ اس خدائی ذمہ داری کو پورا کيا جا سکے اور اس خدائی مہم کو 
سے پہلے ہی فراہم ہونا چاہئے، قرآن مجيد بھی اسی کی تائيد کرتا ہے ارشاد  سر کرنے کے لئے ان خصوصيتوں کو بعثت
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  ہے :
  )١۔ (کذالک يوحی اليک والٰی الذين من قبلک، ّهللاٰ العزيزالحکيم)(١

  عزت و حکمت واال خدا اسی طرح آۖپ کی طرف وحی کرتا ہے جيسے آپ سے پہلے والوں پر وحی بھيجتا تھا۔
  )٢اال رجاال نوحی اليھم من اھل القری)ٰ (۔( وما ارسلنا من قبلک ٢

  ہم نے آۖپ سے پہلے انہيں مردوں کو رسوۖل مقرر کيا جو آباد ی ميں رہتے تھے اور ہم ان کی طرف وحی بھيجتے تھے۔
  )٣۔ (وما ارسلنا من قبلک من رسوۖل اال نوحی اليہ انہ ال اٰلہ اال انا فاعبدون۔)(٣

نہيں بھيجا مگر اس پر وحی کرتے رہے کہ ميرے عالوه کوئی خدا نہيں ہے پس تم اور ہم نے آۖپ سے پہلے کوئی رسوۖل 
  سب ميری عبادت کرو۔

..............  

  ۔ ٣۔شورٰی:١
  ۔ ١٠٩۔يوسف: ٢
  ۔٢٥۔ انبيائ: ٣

  )١۔( وجعلنا ھم ائمة يہدون بامرنا و اوحينا اليھم فعل الخيرات و اقام الصٰلوة و ايتاء الزکاة وکانوا لنا عابدين) (٤
ہم نے انہيں امام بنا يا وه ہمارے حکم سے ہدايت کرتے ہيں، ہم نے ان پر نيک کام کرنے، نماز قائم کرنے، اور زکات دينے 

  کی وحی کی ہے اور وه سب ہمارے عبادت گزار تھے۔
ی کرتا پس وحی کا سرچشمہ خدا ہے اور خدا ہی رسولوں کی طرف توحيد کی نشانيوں اور اپنی عبادت کے طريقوں کی وح

ہے اور انہيں ائمہ قرار ديتا ہے وه اس کے حکم سے شريعت کی اس تفصيل کے ساتھ جو کہ ان کے پاس وحی کے ذريعہ 
پہنچی ہے لوگوں کو نيک کام انجام دينے، نماز قائم کرنے اور زکات دينے کی ہدايت کرتے ہيں عبادت مينيہی غيروں کے 

  ده مرقع ہيں۔لئے نمونہ ہيں اور يہی خدا کے اسالم کا زن
  حضرت خاتم االنبياء کے بارے ميں خدا وند عالم بطور خاص فرماتا ہے :

  )٢۔ (وکذالک اوحينا اليک قرآناً عربياً لتنذر ام القرٰی و من حولھا و تنذر يوم الجمع ال ريب فيہ...)(١
ميں رہنے والوں کو  اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے مضافات

  ڈرائيں اور روز حشر سے ڈرائيں جس ميں کوئی شک نہيں ہے ۔
۔( شرع لکم من الدين ما وصی بہ نوحاً و الذی اوحينا اليک وما وصينا بہ ابراہيم و موسٰی و عيسٰی و ان اقيمو الدين وال ٢

)...فلذلک فادع و استقم کما امرت ٣و يھدی اليہ من ينيب( تتفرقوا فيہ کبر علٰی المشرکين ما تدعوھم اليہ ّهللا يجتبی اليہ من يشاء
  وال تتبع اھوائھم و قل آمنت بما انزل ّهللا من کتاب و امرت ال عدل بينکم ّهللا 

..............  

  ۔  ٧٣۔ انبيائ:١
  ۔٧۔ شورٰی: ٢
  ۔ ١٣۔شورٰی ٣

  )١ع بيننا و اليہ المصير)۔(ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم ال حجة بيننا و بينکم ّهللا يجم
اس نے تمہارے لئے دين ميں وه راستہ مقرر کيا ہے جس کی نوح کو نصيحت کی تھی اور تمہاری طرف بھی اس کی وحی 
کی ہے ابراہيم، موسٰی و عيسٰی کو بھی اسی کی نصيحت کی تھی کہ وه دين قائم کريناور تفرقہ کا شکار نہ ہوں مشرکوں کو 

ے جس کی تم انہيں دعوت دے رہے ہو اور هللا جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاه کے لئے چن ليتا ہے اور جووه بات بہت ناگوارہ
اس سے لو لگاتا ہے اسے ہدايت دے ديتا ہے...لہذا آپ اسی کے لئے دعوت ديں اور اس طرح استقامت سے کام ليں جيسا کہ 

، اور يہ کہيں کہ ميرا ايمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل  آپ ۖ کو حکم ديا گيا ہے ، ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کريں،
کی ہے اور مجھے حکم ديا گيا ہے کہ تمہارے درميان انصاف کروں، هللا ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے

دن جمع کرے گا اور  اور تمہارے اعمال تمہارے لئے، ہمارے اور تمہارے درميان کوئی جھگڑا نہيں ہے هللا ہم سب کو ايک
  اسی کی طرف سب کی بازگشت ہوگی۔

  )٢۔( ّهللا الذی انزل الکتاب بالحق و الميزان )۔(٣
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  هللا ہی وه ہے جس نے کتاب و ميزان کو حق کے ساتھ نازل کيا۔
اتہ انہ عليم بذات الصدور) ۔( ام يقولون افترٰی علٰی ّهللا کذباًفان يشاء ّهللا يختم علٰی قلبک و يمح ّهللا الباطل و يحق الحق بکلم٤
)٣(  

کيا ان لوگوں کا يہ کہنا ہے کہ رسوۖل، هللا پر جھوٹ بہتان باندھتا ہے حاالنکہ خدا چاہے تو تمہارے دل پر بھی مہر لگا دے 
  اور هللا باطل کو محو کرتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذريعہ ثابت کر ديتا ہے ۔ بيشک وه دلوں کے راز کو جانتا ہے ۔

..............  

  ۔ ١٥۔شوریٰ ١
  ۔  ١٧۔شورٰی ٢
  ۔  ٢٤۔ شوریٰ ٣

۔( وما کان لبشر ان يکلمہ هللا اال و حياً او من و رای حجاب او يرسل رسوالً فيوحی باذنہ ما يشاء انہ علّی حکيم و کذالک ٥
من نشاء من عبادنا و انک لتھدی الٰی  اوحينا اليک ر وحاً من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب وال االيمان ولکن جعلٰنہُ نورا نھدی

  )١صراط مستقيم) (
اور کسی انسان کے لئے يہ نہيں ہوسکتا کہ خدا اس سے کالم کرے مگر يہ کہ وه وحی کر ے يا پردے کے پيچھے سے بات

يقينا اسی  کرے يا کسی فرشتے کو نمائنده بنا کر بھيج دے اور پھر وه اس کی اجازت سے جو وه چاہتا ہے وه وحی پہنچا دے
طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف (قرآن) روح کی وحی کی ہے اور آپ کو معلوم نہيں تھا کہ کتاب اور ايمان کيا ہے 
ليکن ہم نے اسے ايک نور قرار ديا ہے جس کے ذريعہ ہم اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتے ہيں ہدايت ديديتے ہيں يقينا آپ 

  رتے ہيں۔لوگوں کو سيدھے راستہ کی ہدايت ک
جن لوگوں نے بعثت سے پہلے رسوۖل کے ساتھ زندگی گذاری ہے بلکہ جو وفات تک آپ کے ساتھ رہے ہيں انہوں نے بھی 
رسوۖل کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے وقت کی صحيح اور واضح تصوير کشی نہيں کی ہے ، سب سے مضبوط و محکم 

بيان کی ہے وه آۖپ سے بعثت سے پہلے بھی جدا نہيں رہے ،  نص وه ہے جو آپ کی آغوش کے پالے ابن عم اور وصی نے
آۖپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے۔ اس شخصيت کی تصوير کشی ميں انہوں نے پوری امانت داری اور دقِت نظر سے کام 

  ليا ہے بعثت سے پہلے زمانہ کے بارے ميں فرماتے ہيں:
مالئکتہ يسلک بہ طريق المکارم و محاسن اخالق العالم ليلہ و نہاره۔ لقد ولقد قرن ّهللا بہ من لدن ان کان فطيما اعظم ملک من 

  )٢کنت اتبعہ اتباع الفصيل اثر امہ۔ يرفع لی کل يوم من اخالقہ علماً ۔ و قد کان يجاور کل سنة بحراء فاراه وال يراه غيری۔ (
..............  

  ۔٥١،٥٢۔شورٰی ١
  ۔  ٢٩٢۔ نہج البالغہ خبطٔہ قاصعہ ٢

دا وند عالم نے ، ان کی دودھ بڑھائی کے زمانہ ہی سے ، ايک عظيم فرشتے کو ان کے ساتھ لگا ديا تھا وه آپ کو راتاور خ
دن اعلٰی خصلتوں اور پاکيزه سيرتوں پر چالتا تھا اور ميں اس طرح آپ کا اتباع کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں 

اپنے اخالق کا پرچم بلند کرتے تھے اور ہر سال آۖپ کچھ مدت کے لئے غار کے پيچھے چلتا ہے آۖپ ہر روز ميرے لئے 
  حراء ميں قيام کرتے تھے وہاں انہيں ميرے عالوه اور کوئی نہيں ديکھتا تھا۔

) کے موافق ہے ۔ يہ آيت ابتداء بعثت ميں نازل ہوئی تھی، ١آپ کا يہ قول خدا وند عالم کے اس قول:''انک لعلٰی خلق عظيم''(
رہے ُخلق ايک نفسانی ملکہ ہے نفس کے اندر راسخ ہوتا ہے، مروِر زمانہ سے پيدا نہيں ہوتا۔آۖپ کے ُخلِق عظيم کے  واضح

  ساتھ خدا نے آۖپ کی توصيف کی ہے اس سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ آۖپ بعثت سے پہلے ہی خلِق عظيم سے متصف تھے۔
خصيت کی وه خوبياں روشن ہو جاتی ہيں جو قبِل بعثت آۖپ کے نواسے حضرت امام جعفرصادق کی حديث سے آۖپ کی ش

  بھی آۖپ کے اندر پائی جاتی تھيں۔ فرماتے ہيں:
'' ان ّهللا عّز وجّل ادب نبيہ فاحسن ادبہ فلما اکمل لہ االدب قال: (انک لعلٰی خلق عظيم) ثم فّوض اليہ امر الدين واال مة ليسوس 

  )٢عباده''(
سے آراستہ کيا چنانچہ آپ ۖ کااخالق بہترين ہو گيا جب آپ کا اخالق و ادب کامل ہو گياتو  خدا نے اپنے نبی کو ادب و اخالق

فرمايا: بيشک آپ اخالق کے بلند درجہ پر فائز ہيں پھر دين و امت کی زمام ان کے سپرد کی تاکہ اس کے بندوں کی قيادت 
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  کريں۔
  وۖل سے منقول حديث ميں بيان ہوئی ہے ۔خلق عظيم ان تمام مکارم کو اپنے اندر لئے ہے جن کی تفسير رس

''انما بعثت التمم مکارم االخالق'' مجھے تو بس مکارم اخالق کی تکميل کے لئے بھيجا گيا ہے پس جو مکارم سے تہی دامن 
  ہو، وه مکارم اخالق کی کيسے تعليم دے سکتا ہے؟! ماننا پڑے گا کہ رسوۖل نے بعثت سے

..............  

  ۔ ٤۔قلم:١
  ۔٤ج ٦٦ص  ٢ل کافی ج۔اصو٢

  پہلے ہی تمام مکارم حاصل کر لئے تھے تاکہ آپ کے لئے خلق عظيم کی صفت صحيح اور منطقی قرار پائے۔
بعثت سے پہلے رسول کی شخصيت مثالی، موزوں، معتدل مزاج ،روشن خيال اور مکارم اخالق، اعلٰی صفات اور شائستہ 

  افعال کے حوالہ سے مشہور تھی۔
وه آيتيں جو کہ رسالی و پيغامی وحی اور رسوۖل کی وحی فہمی کی طرف اشاره کرتی ہيں ان سے واضح قرآن مجيد کی 

ہوتاہے کہ رسول باطمانيت اور صاحب ثبات و استقالل تھے اور خدا کی طرف سے آپ کے قلب پر جو امر و نہی ہوتی تھی 
ه آيتيں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہيں نيز درج ذيل آپ اسے تہہ دل سے قبول کرتے تھے مالحظہ فرمائيں سورٔه شورٰی کی و

  آيتيں مالحظہ ہوں:
۔(و النجم اذا ھوی، ما ضل صاحبکم وما غوٰی، وما ينطق عن الھوٰی، ان ھو اال وحی يوحٰی، علمہ شديد القوٰی، ذو مرة ١

  )١ه ما اوحٰی، ما کذب الفواد ما رٔاٰی)(فاستوٰی،و ھو باالفق االعلٰی، ثم دنا فتدلٰی فکان قاب قوسين او ادنٰی، فاوحٰی الٰی عبد
قسم ہے ستارے کی جب وه ٹوٹا، تمہارا ساتھی نہ گمراه ہوا نہ بہکا اور وه اپنی خواہش سے کالم بھی نہيں کرتا ہے اس کا 
ہوا کالم تووه وحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے ۔وه اسے نہايت طاقت والے نے تعليم دی ہے ۔حسن و جمال واال سيدھا کھڑا 

جبکہ وه بلند ترين افق پر تھا پھر وه قريب ہوا اور آگے بڑھا، يہاں تک کہ دوکمان يا اس سے بھی کم فاصلہ ره گيا پھر خدا 
  نے اپنے بنده پر جو چاہا وحی کی دل نے اس بات کو جھٹاليا نہينجو ديکھا۔

  )٢۔(قل انی علٰی بينة من ربی)(٢
  کھلی ہوئی نشانی رکھتا ہوں۔کہہ دو کہ ميں اپنے پروردگار کی طرف سے 

  )٣۔ (قل انما انا بشر مثلکم يوحٰی الی) (٣
  کہ دو کہ ميں بھی تمہاری طرح بشر ہوں ليکن ميرے اوپر وحی ہوتی رہتی ہے ۔

..............  

  ۔  ١١تا  ١۔ النجم: ١
  ۔ ٥٧۔ انعام: ٢
  ۔ ١١٠۔ کہف:٣

  )١۔(قل انما انذرکم بالوحی)(٤
  حی کے ذريعہ ڈراتاہوں۔کہہ دو کہ ميں تو تمہيں و

  )٢۔(قل انما يوحٰی ال انما اٰلھکم اٰلہ واحد) (٥
  کہہ دو کہ بس ميرے اوپر وحی ہوتی رہتی ہے ۔ تمہارا خد ابس ايک ہے ۔

  )٣۔(وال تعجل بالقرآن من قبل ان يقضی اليک وحيہ و قل رب زدنی علماً)(٦
کام نہ ليا کريں اور يہ کہا کريں پروردگار ميرے علم ميںاور آپ وحی تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے ميں عجلت سے 

  اضافہ فرما۔
  )٤۔(و ان اھتديت فبما يوحٰی اّل رب) (٧

  اگر ميں نے ہدايت حاصل کر لی ہے تو يہ ميرے رب کی وحی کا نتيجہ ہے۔
  )٥۔(قل ھذه سبيلی ادعوا الٰی ّهللا علٰی بصيرة انا و من اتبعنی)(٨

ہ ہے کہ ميں بصيرت کے ساتھ خدا کی طرف بالتا ہوں اور ميرے ساتھ ميرا اتباع کرنے واال بھی کہہ دو کہ ميرا يہی راست
  ہے ۔
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جب آپ پر قرآن مجيد کی ان آيتوں کا مفہوم واضح ہو گيا تو اب آپ حديث و تاريخ کے بعض ماخذ و مصادر کا مطالعہ فرما 
  سکتے ہيں تاکہ ان کے محکم و متشابہات سے واقف ہو جائيں۔

ام احمد کہتے ہيں: ہم سے عبد الرزاق نے بيان کيا اور کہا: ہم سے معمر نے بيان کيا اور انہوں نے زہری سے ، انہوں نےام
  عروه سے اور انہوں نے عائشہ سے روايت کی ہے کہ عائشہ نے کہا:

..............  

  ۔  ٤٥۔ انبياء :١
  ۔  ١٠٨۔ انبيائ: ٢
  ۔ ١١٤۔ طہ: ٣
  ۔ ١٠٨۔يوسف:٤
  ۔٥٠۔ سبائ:٥

  سب سے پہلے رسوۖل پر جو وحی ہوئی تھی وه از راه رويا ئے صادقہ تھی۔
آپ غار حراء مينگوشہ نشيں ہو جاتے اور وہيں عبادت کرتے تھے پھر جناب خديجہ کے پاس لوٹ آتے تھے پھر ايسا ہی 

  کرتے تھے يہاں تک کہ غار حراء ميں آپ پروحی نازل ہوئی۔
رفت نہيں ہے سوائے اس کے کہ جب آۖپ پر وحی نازل ہوئی تو عائشہ موجود نہيں تھيںمذکوره روايت ميں کوئی چيز قابل گ

اور روايت ميں اس بات کی وضاحت و تصريح نہيں ہے کہ يہ معلومات انہيں کہاں سے فراہم ہوئی ہينبراه راست انہوں نے 
  رسوۖل سے روايت نہيں کی ہے ليکن روايت ميں کچھ تعجب خيز چيزيں بھی ہيں۔

ہتی ہيں کہ پھر خديجہ انہيں اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزٰی بن قصی کے پاس لے گئيں زمانٔہ وه ک
جاہليت ميں وه نصرانی تھے۔ عربی ميں کتاب لکھتے تھے، انہوں نے انجيل کو عربی ميں لکھا تھا وه بہت ضعيف تھے، 

بن عم اپنے بھتيجے سے بھی تو کچھ سنئے ورقہ نے کہا: بھتيجے! تمہيں نابينا ہو گئے تھے جناب خديجہ نے ان سے کہا: ا
کيا دکھائی ديتا ہے ، رسوۖل نے جو ديکھاتھا بيان کيا۔ ورقہ نے کہا: يہ وه ناموس(فرشتہ)ہے جو حضرت موسٰی پر نازل ہوا 

فرمايا: کيا وه مجھے نکاليں تھا۔اے کاش ميں اس وقت تک زنده رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ رسوۖل نے 
گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں۔ کوئی شخص ايسی چيز نہيں اليا جيسی آپ الئے ہيں اگر ميں اس زمانہ ميں رہا تو ميں ايک پشت 

  پناه کی حيثيت سے آپ کی مدد کرونگا۔
بھی جانتا تھا کہ آۖپ نبۖی ورقہ بن نوفل مسلمان نہيں ہوا جبکہ وه جانتا تھا کہ رسوۖل کن حاالت سے دوچار ہونگے اور يہ 

ہينليکن صاحب رسالت و دعوت کے لئے بات واضح نہيں تھی اور انہيں اپنی رسالت کا علم نہيں تھا حاالنکہ ورقہ اس بات 
سے مطمئن تھے کہ آۖپ نبی ہيں، اور قرآن نے بھی اس بات کی تصريح کی ہے کہ رسوۖل اپنے رب کی طرف سے واضح 

ميں بھی يہی بيان ہوا ہے کہ لوگوں کے ہادی رسول ہی ہيں اور وہی واضح دليل رکھتے ہيں اگر اس  دليل پر ہيں۔ اکثر آيتوں
کے برعکس ہو تو صحيح نہيں ہے ۔ اس روايت سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ نبۖی کی رسالت کو پہلے ہی سے جانتے 

  تھے اور اسی لئے انہوں نے آپ کو اطمينان داليا تھا۔
ہے جس کی بنا پر اہل کتاب کو آۖپ کی رسالت سے چشم پوشی کرنے کا راستہ مل گيا کيونکہ وه يہ کہتے  يہ ہی وه چيز

تمہارے نبی اپنے رسوۖل ہونے سے مطمئن نہيں تھے بلکہ ورقہ، جو کہ مسيحی تھے،  -تمہاری اس نص کے بموجب-ہينکہ
ايت کا سہارا ليتے ہوئے جو کہ حديث کی کے اطمينان دالنے سے مطمئن ہوئے تھے،ان ميں سے بعض نے تو، اس رو

کتابوں ميں نقل ہوئی ہے اور مورخين کے درميان مشہورہے يہاں تک کہہ ديا کہ ( محمد صلی هللا عليہ و آلہ )ان قسيسوں 
ميں سے ايک تھے جن کو ورقہ نے تعليم و تربيت دی تھی۔ يہ عظيم رخنہ عقل ، قرآن اور سنت سے دور رہنے کی وجہ 

  ہوا ہے ۔سے پيدا 
جو شخص قرآن کی نظر ميں انبياء کی شخصيت کا علم رکھتا ہے اور قرآنی منطق سے آگاه ہے کيا وه اس بات کی تصديق 

کر سکتا ہے ؟ وه اس حديث کے مضمون کو محض اس لئے کيسے صحيح تسليم کر سکتا ہے کہ يہ حديث زوجہ رسوۖل 
  عائشہ سے منسوب ہے؟!

ی ميں ايک حديث اور نقل ہوئی ہے جو قباحت ميں اس سے کہيں زياده ہے۔ اس کے اس روايت کے عالوه تاريخ طبر
مضمون ہی ميں شک ہوتا ہے؛ يہاں کہا گيا ہے: رسوۖل محو خواب تھے کہ فرشتہ آپ کے پاس آيا اور سورة علق کی ابتدائی 

زبانی منقول ہے۔ پس ميں نيند سے آيتيں آپ کو تعليم کيں اس کے بعد روايت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور خود رسوۖل کی 
بيدار ہوا تو ايسا محسوس ہوا جيسے ميرے صفحٔہ دل پر کتاب لکھ دی گئی ہے ۔ پھر فرماتے ہيں: ميری نظر ميں شاعر يا 
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مجنون سے بدتر کوئی اور نہيں تھا، ميں انہيں ايک نظر نہيں ديکھ سکتا تھا۔ نيز فرمايا: ميں شاعر و مجنون سے بہت دور 
ھا۔ ان کے بارے ميں قريش مجھ سے ہرگز گفتگو نہيں کرتے تھے۔ ميں پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گيا ميں چاہتا تھا کہ رہتا ت

وہاں سے خود کو گرا کر خودکشی کر لوں تاکہ نفس کو آرام مل جائے چنانچہ ميں اسی اراده سے نکال اور جب پہاڑ پر 
  )١اے محمد! تم هللا کے رسوۖل ہو اور ميں جبرئيل ہوں۔( پہنچا تو ميں نے آسمان سے ايک آواز سنی وه يہ تھی:

..............  

  تحقيق محمد ابو الفضل ابراہيم طبع دار سويدان بيروت۔٢٠١ص  ٢۔ تاريخ طبری ج١

نبی ۖ کے ذہنی خلفشار اور خوف کی يہ حالت ہو گئی تھی کہ آۖپ نے خود کشی کا اراده کر ليا تو خدا نے چاہا کہ آۖپ کو نبۖی ؛
لوگوں کی ہدايت کرنے واال اور انہيں حق کی طرف بالنے واال بنا دے ۔ کيا روايت کا مضمون آپ کی عظمت و شوکت کے 

  مطابق ہے؟!
قرآن و عقل نيز سنت کے محکمات پر پرکھيں تاکہ تاريخ سے معتبر اور موثق چيزيں اخذ کريں ہم کو چاہئے کہ نصوص کو 

  اور ان چيزوں کو چھوڑ دينجو علمی تنقيد کے سامنے ثابت نہيں ره سکتيں۔
جب ہم کتاب خدا کی صريح آيتوں کو مالحظہ کرنے کے بعد ان روايتوں کو ديکھتے ہيں جو حديث و سيرت کی کتابوں ميں 

پ پر پہلی بار وحی نازل ہونے سے متعلق ہيں تو وه نصوص قرآن کے خالف نظر آتی ہيں، اس سے ہميں اطمينان آ
  ہوجاتاہے کہ روايتونميں اسرائيليات شامل ہو گئے ہيں۔

ہ ہم چاہتے ہيں کہ مذکوره روايتوں کا اس روايت سے موازنہ کريں جس کو عالمہ مجلسی نے بحار االنوار ميں نقل کيا ہے ي
  حديث وحی کے حصول کی آمادگی اور اس سے متعلق امداد اور رسوۖل کی شخصيت و کردار کی عکاسی کرتی ہے۔

  حضرت امام علی نقی سے روايت ہے :
هللا کے رسوۖل نے جب تجارت کے لئے شام جانا بند کر ديا اور جو کچھ تجارت کی وجہ سے نفع ہوا تھا اسے خيرات کر 

وکوه حراء کی چوٹی پر تشريف لے جاتے اور وہاں سے خدا کی رحمت کے آثار، اس کی رحمتدياتو اس کے بعدہر صبح ک
کے کرشمے اور اس کی حکمت کی بوقلمونياں ديکھتے ، آسمان کے آفاق اور زمين کے اطراف پر نظر ڈالتے، سمندروں 

  دت کا حق ہے ۔کو ديکھتے ان سے عبرت و معرفت حاصل کرتے اور اس طرح خدا کی عبادت کرتے جيسے عبا
جب آپ پورے چاليس سال کے ہو گئے تو خدانے آۖپ کے قلب کو ديکھا، تو اسے تمام قلوب سے افضل زياده روشن ومنور 

زياده مطيع و خاشع اور خضوع کرنے واال پايا تو آسمان کے دروازوں کو کھول ديا تاکہ محمۖد انہينديکھيں، مالئکہ کو 
ۖد انہيں ديکھنے لگے، رحمت کو حکم مال تو وه ساِق عرش سے محمۖد کے سروپيشانی اجازت ديدی وه نازل ہونے لگے محم

  پر نچھاور ہونے لگی ، روح االمين، طاوس مالئکہ کو ديکھا وه آۖپ پر نازل ہوئے اور آپ کا شانہ پکڑ کر ہاليا اور کہا:
  اے محمد! پڑھو! فرمايا: کيا پڑھوں؟! کہا: اے محمۖد! 

  )١ی خلق۔ خلق االنسان من علق، اقرٔا و ربّک االکرم الّذی علّم بالقلم ۔ علّم االنسان ما لم يعلم)((اقرٔا باسم ربک الّذ
اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے پيدا کيا ہے ، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پيدا کيا، پڑھو کہ تمہارا 

انسان کو اس چيز کی تعليم دی جس کو وه نہيں جانتا پروردگار بڑی شان واال ہے۔ جس نے قلم کے ذريعہ تعليم دی۔ اس نے 
  تھا۔

  پھر جبرئيل نے آپ پر وحی کی جو کہ ان پر خدا نے کی تھی اور اس کے بعد پرواز کر گئے۔
محمۖد پہاڑ سے اترآئے ليکن خدا کی عظمت و جاللت کی وجہ سے آۖپ پر غشی اور حرارت و کپکپی کی سی کيفيت طاری 

شديد خوف تھا کہ اس سلسلہ ميں قريش آپ کی تکذيب کريں گے اور آۖپ کو مجنون کہيں گے (معاذ  تھی، آۖپ کواس بات کا
هللا) يہ کہيں گے کہ ان پر شيطان سوار ہو گيا ہے ۔ حاالنکہ آۖپ خداکی مخلوق ميں سب سے زياده عقلمند اور مخلوقات ميں 

افعال و اقوال نہايت ہی قابل نفرت تھے، پس خدا نے چاہا سب سے بلند و باال تھے۔ آۖپ کی نظر ميں شيطان اور مجنونونکے 
کہ آپ کا سينہ کشاده اور دل جری ہو جائے تو خدا نے پہاڑوں، چٹانوں اورسنگريزوں کو گويائی عطا کر دی چنانچہ آپ 

  جس چيز کے پاس سے گزرتے تھے وه آپ سے اس طرح مخاطب ہوتی تھی:
  ا ولّی ّهللا، الّسالم عليک يا رسول ّهللا''''الّسالم عليک يا محمد۔ الّسالم عليک ي

اے محمد! آپ پر سالم ہو اے هللا کے ولی آپ پر سالم، اے هللا کے رسول آپ پر سالم، بشارت ہو کہ خدا نے آپ کو فضيلت 
  دی ہے ، جمال و زينت بخشی ہے اور اولين و آخرين سب پر فوقيت و برتری دی ہے آپۖ 
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..............  

  ۔٥۔١۔ العلق:١

اس بات سے نہ ڈريں کہ قريش آپ کو مجنون کہيں گے اورکہيں گے کہ آپ دين سے ہٹ گئے ہيں کيونکہ با فضيلت وہی ہے
جس کو خدا فضيلت دے، کريم و سر فراز وہی ہے جس کو خدا سر فرازی عطا کرے پس آپ قريش اور عرب کے سر 

نتہائی بلنديوں پر پہنچا دے گا اور اعلٰی مراتب پر فائز کشوں کی تکذيب سے خوف نہ کھائيں، عنقريب آپ کا رب آۖپ کو ا
کرے گا اور آۖپ کے وصی حضرت علی کے سبب آۖپ کے چاہنے والوں کو خوش کرے گا اور عنقريب آپ کے باِب حکمت 

گااس علی بن ابی طالب کے ذريعہ آپ کے علوم کو پوری دنيا ميں پھيال دے گا۔ جلدہی وه آپ کو ايک بيٹی فاطمہ عطا کرے 
کے بطن اور صلب علی سے اہل جنت کے سردار حسن و حسين کو پيدا کرے گا آپ کے دين کو دنيا ميں پھيال دے گا ، آپ 
کے اور آپ کے بھائی کے دوستوں کے اجر کو عظيم قراردے گا، آۖپ کے ہاتھ ميں لوائے حمد دے گا آپ اسے اپنے بھائی 

شہيد اس کے نيچے ہوگا۔ اور علی ان سب کو جنت کی طرف لے  علی کو عطا کر يں گے چنانچہ ہر نبی صديق اور
  )١جائينگے۔(

جب ہم اس روايت اور طبری کی روايت کا موازنہ کرتے ہيں تو ہميں دونوں کے لحاظ سے رسوۖل کی ابتدائے بعثت اور 
کی زندگی  بعثت کے بعد کی زندگی ميں واضح فرق نظر آتا ہے ، طبری کی روايت کے لحاظ سے بعثت سے پہلے آپ

جبکہ بحار -ظاہر ہے کہ اضطراب وبے چينی کا سبب نادانی ہوتی ہے -اضطرابی و بے چينی و بے يقينی کی زندگی ہے 
االنوار کی روايت کی رو سے آپ کی زندگی ميں ابتدا ہی سے اطمينان و سکون اور علم نظر آتا ہے۔ آپ کی زندگی کی يہی 

  ات و معيارکے مطابق ہے ۔تصوير، قرآن و حديث اور تاريخ کے محکم
..............  

  ۔٢٠٨و  ٢٠٧ص  ١٨۔ بحار االنوار ج١

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  دوسری فصل
  مکہ کی زندگی ميں تحريک رسالت کے مراحل

  ۔ ايمانی خليونکی ساخت١

پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد، قرآنی آيتيں بتدريج آ پ پر نازل ہونے لگيں، شروع مينسورٔه مزمل کی ابتدائی آيتيں نازل 
ہوئيں تو رسوۖل نے اسالمی رسالت کی نشر و اشاعت اور اسالمی معاشره کی تشکيل کے لئے درج ذيل اقدامات کا اراده کيا، 

الی مشکلوں اور دشواريوں سے نمٹنے کے لئے خود کو آماده کر يں اور عزم آۖپ کے لئے ضروری تھا کہ پيش آنے و
  بالجزم کے ساتھ کام کريں۔

سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو اسالم کی دعوت دی۔ جناب خديجہ کا رسوۖل کی تائيد کرنا تو فطری بات تھی 
اندر اخالق کی بلنديوں اور روح کی پاکيزگی و بلند  کيونکہ انہوں نے آۖپ کے ساتھ ايک طويل عمر گزاری تھی اور آۖپ کے

  پروازی کا مشاہده کيا تھا۔
اپنے چچا زاد بھای علی بن ابی طالب کو دعوت اسالم دينے ميں بھی آۖپ کو زحمت نہيں کرنی پڑی کيونکہ ان کے سينہ ميں 
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فوراً نبۖی کی تصديق کی اس طرح آپ  طيب و طاہر دل تھا۔ علی نے کبھی بتوں کی پرستش نہيں کی تھی چنانچہ انہوں نے
  )١مسلم ِ اول قرار پائے۔(

  پھر رسوۖل کے لئے حضرت علی کاا نتخاب بالکل صحيح تھا کيونکہ ان ميں طاعت و فرمانبرداری کا جو ہر بھی تھا اور
..............  

  ، باب علی بن ابی طالب۔٢٤٥ص ١۔ السيرة النبويہ، ابن ہشام ج١

تھے اور رسوۖل کو ايک مددگار و پشت پناه کی شديد ضرورت تھی، حضرت علی تبليِغ رسالت ميں وه قوی و شجاع بھی 
  شروع ہی سے ايک پشت پناه کی حيثيت رکھتے ہيں۔ آپ رسالت کی چشم بينااور تبليغ کی زبان گو يا تھے۔

ی رہتے تھے، آپ کے بعد جناب سب سے پہلے آپ ہی نے اسالم ظاہر کيا کہ آپ رسوۖل کے ساتھ غار حراء کی تنہائی مينبھ
خديجہ ايمان الئيں اور سب سے پہلے انہيں دونوں نے خدا کی وحدانيت کا اقرار کرکے رسوۖل کے ساتھ نماز پڑھی يہ دونوں

) رکاوٹ تھے ان کے بعد زيد بن حارثہ مسلمان ہوئے يہ نيک ١بھی رسوۖل کے مانند، شرک و ضاللت کی طاقتوں کيلئے(
  ھی اور يہ وه افراد تھے جن سے اسالمی معاشره وجود ميں آيا۔لوگوں کی جماعت ت

  ۔ مکی عہد کے ادوار٢
رسوۖل کی تبليغ کم سے کم تين ادوار سے گزری ہے تب جاکے پہلی اسالمی حکومت کی تشکيل کے حاالت فراہم ہوئے وه 

  ادوار درج ذيل ہيں:
عض لوگوں نے اس دور کو مخفيانہ تبليغ، يا دعوِت خاص کے ۔ پہلے دور ميں اسالمی رسالت کا مرکز و پائے تخت بنايا ب١

  عنوان سے بھی ياد کيا ہے ۔
۔ دوسرے دور ميں آۖپ نے محدود پيمانہ پر قرابتداروں کو اسالم کی دعوت دی اور محدود طريقہ سے بت پرستوں سے ٢

  مقابلہ کيا۔
  ۔ اس دور ميں آۖپ نے عام طريقہ سے جنگ کی۔٣

  راہمی کا دور۔اّولين مرکز کی ف٣
  )تو آۖپ نے لوگوں کو اسالم٢جب خداوند عالم نے اپنے نبۖی کو يہ حکم ديا کہ قيام کريں اور لوگوں کو ڈرائيں (

..............  

  ۔١١٢ص  ٣، مستدرک الحاکم ج٢٥٦ص  ٣، شرح بن ابی الحديد ج٦٦ص ١، حلية االوليائ، ج١٨ص  ٤۔ اسد الغابہ ج١
  يں۔۔سورٔه مدثر کی ابتدائی آيت٢

قبول کرنے کی دعوت ديتے ہوئے ايک ايسی با ايمان جماعت بنانے کی کوشش کی جو معاشره کی ہدايت کے لئے مشعل بن 
جائے۔ اس طرح تقريباً تين سال گذر گئے۔ رسالی و پيغامی تحريک، خطرات و مشکالت مينلپٹی ہوئی تھی ليکن رو بہ 

کا طرز تبليغ يہ تھا کہ آپ نے اپنے پيرئوں کو ان کے پہلے رجحان استحکام و تکامل پذير تھی۔ اس مرحلہ ميں رسوۖل 
جغرافائی اعتبار سے مختلف قسم کے اختيارات ان کے سپرد کئے تاکہ آپ کی رسالت وسعت پذير ہو اور جہاں تک ممکن ہو

نے آپ کی دعوت سکے معاشره ميں اس کو فروغ ديا جائے۔بعثت کے ابتدائی زمانہ ميں کچلے ہوئے افراد اور ناداروں 
اسالم کو قبول کيا اس کی وجہ يہ تھی کہ اسالم اعلٰی زندگی اور امن و امان کا پيغام اليا تھا۔ شرفاء ميں ان لوگوں نے آپ کی 

  دعوت کو قبول کيا کہ جو پاکيزه سرشت اور عقل سليم کے حامل تھے۔
نہيں کر سکے بلکہ انہوں نے يہ خيال کياکہ يہ جابر و سرکش قريش اس پيغام کی ہمہ گيری اور وسعت پذيری کا اندازه 

تحريک ديرپا نہيں ہے، چند دنوں کے بعد مٹ جائے گی لہذا انہوں نے اس تحريک کو اس کے ابتدائی زمانے ہی مينمٹانے 
  کے سلسلہ ميں کوئی موثر قدم نہيں اٹھايا۔

ال بنايا اور اس پيغام کو پہنچانے کی ذمہ داری رسوۖل نے اسی مختصر وقت ميں اپنے اوپر ايمان النے والوں ميں کچھ کو فع
ان کے سپرد کی تاکہ يہ پيغام دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے، يہ لوگ اپنے اسالم کے بارے ميں بڑے حساس اور اپنے 

ايمان پر يقين رکھنے والے تھے انہوں نے شرک کے اس من گھڑت عقيده و طريقہ کو ٹھکرا ديا تھا جس پر ان کے آباء و 
  اد تھے اور ان کے اندر ايسی صالحيت و طاقت پيدا ہو گئی تھی کہ يہ رسالت کے آثار کوعلٰی االعالن اپنا سکتے تھے۔اجد
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روايت ہے کہ اس عہد ميں نماز عصر کے وقت رسوۖل اور ان کے اصحاب مختلف گروہوں ميں چلے جاتے تھے اکيلے اور
مسلمان مکہ کے ايک خاندان کے درميان نماز پڑھ رہے تھے کہ دو، دو کرکے نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ ايک مرتبہ دو 

  )١مشرکين کے دوا فراد نے انہيں اس سلسلہ مينطعن و تشنيع کی ، نتيجہ ميں مار پيٹ ہوئی اور يہ دونونواپس لوٹ آئے۔(
پ کر اوراس کے بعد آئے دن مشرکوں سے ايسے ٹکرائو ہونے لگے تو سلسلہ عبادت کو جاری رکھنے کے لئے رسوۖل چھ

  )٢قريش کی نظر سے بچ کر عبادت کرنے لگے اس زمانہ ميں زيد بن ارقم کا گھر مسلمانوں کے لئے بہترين پناه گاه تھا۔(

  ۔ پہال مقابلہ اور قرابتداروں کو ڈران٤
مل ہو جب جزيره نما عرب کے اطراف ميں اسالم کی خبر عام ہوگئی اور جب ايک مومن گروه روحی استقالل کا مالک و حا

گيااور اپنے روحی استحکام کے لحاظ سے معرکہ ميں اترنے کا اہل بن گيا تو اسالم کی دعوت کو مرحلٔہ اعالن ميں داخل 
ہونے کی منزل تھی اور اس مرحلہ کا پہال قدم اپنے قرابتدارونکو ڈرانا تھا کيونکہ اس معاشره پر قبائلی رسم و رواج کی 

  دوسروں کو ڈرانے سے پہلے اپنے قبيلے والوں کو ڈرائيں پس خدا کا حکم نازل ہوا۔چھاپ تھی لٰہذا بہتر يہی تھا کہ 
) اے رسوۖل!اپنے قرابتدارونکو ڈرائو، اس آيت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ۖ نے اپنے ٣(وانذر عشيرتک االقربين )(

ی وضاحت فرمائی ان لوگوں ميں وه خاندان والوں کو باليا اور ان کے سامنے رسالت اور مقصد نيز مستقبل ميں رسالت ک
بھی شامل تھا جس سے خير کی اميد اور ايمان کی پوری توقع تھی، جب ابو لہب نے کھڑے ہو کر کھلم کھال اپنی دشمنی کا 

  اظہار کيا تو ابو طالب نبۖی کی پشت پناہی اور ان کی رسالت کی حمايت ميں اٹھ کھڑے ہوئے۔
ہوئی تو رسوۖل نے حضرت علی سے فرمايا کہ کھانے کا بند و بست کرو، کھانا تيار  روايت ہے کہ جب يہ آيت مبارکہ نازل

  ہو گيا تو آۖپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، يہ چاليس اشخاص تھے۔ رسوۖل نے ابھی اپنی
..............  

  ۔٤٥٦ص  ١، سيرت حلبيہ ج١١٧ص ١۔ انساب االشراف ج١
  ۔٤٤ ص ٤، اسد الغابہج ١۔ سيرت حلبيہ ج٢
  ۔٢١٤۔شعرائ: ٣

نے آپ کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر ديا اور آپ ۖ کو تبليغ -ابولہب-گفتگو شروع ہی کی تھی کہ آۖپ کے چچا عبد العزیٰ 
کرنے اور ڈرانے سے روکا۔ رسوۖل کا مقصد پورا نہ ہو سکا دعوت ميں آنے والے چلے گئے دوسرے دن رسوۖل نے پھر 

کا حکم ديا اور اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، جب وه کھانا کھا چکے تو آۖپ نے انہيں  حضرت علی کو کھانا تيار کرنے
  مخاطب کرکے فرمايا:

''يا بنی عبد المطلب انی وا ِهللا ما اعلم شاباًفی العرب جاء قومہ بافضل مما جئتکم بہ انی جئتکم بخير الدنيا واألخرة و قد امرنی 
  فايکم يؤمن بی و يؤازرنی علٰی ھذا االمر علٰی ان يکون اخی و وصی و خليفتی فيکم؟'' ّهللا عّز و جّل ان ادعوکم اليہ

اے عبد المطلب کے بيٹو! خدا کی قسم مجھے عرب ميں کوئی ايسا جوان نظر نہيں آتا جو اپنی قوم کے لئے اس سے بہتر 
نيکياں اليا ہوں خدا نے مجھے يہ حکم ديا ہے پيغام اليا ہو جو مينتمہارے لئے اليا ہوں، ميں تمہارے لئے دنيا و آخرت کی 

کہ ميں تمہيں اس کی طرف بالئوں اب يہ بتائو کہ اس سلسلہ ميں تم ميں سے ميری مدد کون کرے گا؟ تاکہ وه تمہارے 
  درميان ميرا بھائی، ميرا وصی اور ميرا خليفہ بن جائے۔

يہ کہتے ہوئے اٹھے: ''انا يا رسول ّهللا اکون وزيرک  آۖپ کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ ديا صرف علی ابن ابی طالب
علٰی ما بعثک ّهللا'' اے هللا کے رسوۖل جس چيز پر خدانے آپ کو مبعوث کيا ہے ميناس ميں آپ کا وزير ہوں۔ رسوۖل نے 

ے آپ کی آواز پرفرمايا: بيٹھ جائو! اور پھر آنحضرت ۖ نے وہی جملہ دہرايا اس بار بھی کسی نے کوئی جواب نہيں ديا علی ن
لبيک کہا اور آپ کی مدد و پشت پناہی کا اعالن کيا تو رسوۖل نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کرکے فرمايا:''ان ھذا 
اخی و وصی و خليفتی فيکم ( او عليکم) فاسمعوا لہ و اطيعوا''بے شک يہ مير ابھائی ہے اور تمہارے درميان يہ ميرا وصی و

ت سنو اور اس کی اطاعت کرو، اس کے بعد سارے حاضرين اٹھ گئے اورمذاق اڑاتے ہوئے ابو طالب خليفہ ہے اس کی با
  )١کو مخاطب کرکے کہنے لگے: تمہيں يہ حکم ديا گيا ہے کہ تم اپنے بيٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔(

  ۔ دعوت عام٥
ت مشرکوں اور بت پرستوں کے مقابلہ ميں آنے سے پرہيز پہلے مرحلہ ميں رسوۖل نے بہت احتياط سے کام ليا اور براه راس

کرتے رہے اسی طرح مسلمانوننے بھی احتياط سے کام ليا کيونکہ اس سے خود آپ کے لئے اور دوسرے مسلمانوں کے 
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  لئے خطره بڑھ جاتا۔
سے ان پر يہ بات جب آپ ۖ نے بنی ہاشم کو نئے دين کی طرف باليا تو عرب قبائل ميں اس کو بہت اہميت دی گئی، اس 

  آشکار ہو گئی کہ محمۖد نے جس نبوت کا اعالن کيا ہے اور جس پر بعض لوگ ايمان ال چکے ہيں وه بر حق و سچی ہے ۔
بعثت کے پانچ يا تين سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد خدا کی طرف سے آپ کو يہ حکم ہواکہ رسالت اٰلہيہ کا کھل کے 

سے ڈرائينتاکہ دعوت اسالم عام ہو جائے اور چند افراد ميں محدود نہ رہے ، ابھی تک اعالن کريناور تمام لوگوں کو خدا 
خفيہ طريقہ سے دعوت دی جاتی تھی اب علٰی االعالن دعوت دی جائے۔ لہذا آۖپ نے تمام لوگوں کو اسالم قبول کرنے اور 

ۖی سے يہ وعده کيا کہ دشمنوں اور مذاق ايک اکيلے خدا پر ايمان النے کی دعوت دی ۔ خدا نے درج ذيل آيت ميں اپنے نب
  اڑانے والوں کے مقابلہ ميں ہم تمہيں استوار و ثابت قدم رکھيں گے چنانچہ ارشاد ہے :

  )٢(فاصدع بما تؤمروا عرض عن المشرکين، انا کفيناک المستھزئين)(
نہ کيجئے آپ کامذاق اڑانے جس چيز کا آپ کو حکم ديا جا رہا ے اسے کھل کے بيان کيجئے اور مشرکين کی قطعاًپروا

  والوں کے لئے ہم کافی ہيں۔
..............  

 ٤٦٠ص  ١، سيرة حلبيہ ج٤٠٤ص  ٢۔ يہ حديث بہت سی کتابوں ميں مرقوم ہے سب کی عبارتيں ملتی جلتی ہيں، تاريخ طبری ج١
  ، مولفہ محمد حسين ہيکل طبع اول۔ ١٠٤، حيات محمد ص ٢١٠ص ١٣شرح نہج البالغہ ج

  ۔ ٩٥و  ٩٤۔ حجر: ٢

رسوۖل نے حکم خدا کے تحت اور عزم بالجزم کے ساتھ علٰی االعالن تبليغ شروع کی ، شرک و شر پسند طاقتوں کو چيلنج 
  کيا، کوِه صفا پر تشريف لے گئے اور قريش کو آواز دی وه آۖپ کے پاس آئے تو فرمايا:

  )١ننی''(''ارائيتکم ان اخبرتک ان العدو مصبحکم او ممسيکم ما کنتم تصدقو
اگر ميں تمہيں يہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پيچھے تمہارے دشمن نے پڑائو ڈال رکھا ہے جو صبح ہوتے ہی تم پر ٹوٹ پڑے

  گا تو کيا تم ميری تصديق کروگے؟
اہوں۔ يہ انہوں نے کہا: ہاں! تو آۖپ نے فرمايا: فانی نذير لکم بين يد عذاب شديد، آگاه ہو جائو ميں تمہيں شديد عذاب سے ڈرات

سن کر ابو لہب کھڑا ہوا تاکہ آنحضرۖت کی باتوں کی ترديد کرے کہنے لگا: وائے ہوتم پر کيا تم نے ہميں يہی کہنے کے لئے
)ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائيں اور وه ٢باليا ہے؟ اس وقت خدا کی طرف سے يہ آيت نازل ہوئی:(تبت يدا ابی لھب وتب) (

  ہالک ہو جائے۔
تھا جس نے قريش کو پريشان کر ديا تھا، کيونکہ يہ ان کے تمام معتقدات کے خالف کھال چيلنج تھا اور  يہ بہت بڑا خطره

انہيں رسوۖل کے حکم کی مخالفت سے ہوشيار کر ديا گيا تھا۔ نئے دين کا معاملہ اہل مکہ کے لئے واضح ہو گيا بلکہ پورے 
اب انسانيت کی ڈگر ميں حقيقی انقالب رونما ہونے واال ہے اب خطٔہ عرب ميں آشکار ہو گيا اور انہيں يہ محسوس ہوا کہ 

آسمانی دستورات کے مطابق انسانيت کے اقدار، معيار اور اجتماعی حيثيت بلند ہو گی۔ شر اور برائی کو جڑ سے اکھاڑ ديا 
  اک کے پہلو نہيں تھے۔جائيگا، شرک و تمرد اور سرکشی کے پيشوائوں سے مقابلہ، حقيقی مقابلہ تھا، اس ميں اتفاق و اشتر

اسی عہد ميں کچھ عرب اور کچھ غير عرب لوگوں نے اسالم قبول کر ليا تھا، اس طرح مسلمانوں کی تعداد چاليس ہو گئی 
تھی اور قريش اس نو خيز تحريک کو محدود نہيں کر پارہے تھے کيونکہ مومنوں کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، اس لئے 

  )٣ميز رويہ اپنايا، ابو طالب نے انہيں شائستہ طريقہ سے سمجھايا اور وه واپس لوٹ گئے۔(قريش نے ابتداء ميں صلح آ
..............  

  ١۔ السد ،٢۔ ٤٠٣ص  ٢، تاريخ طبری ج٤٦ص  ١۔ المناقب ج١
  ۔٤٠٦ص  ٢، تاريخ طبری ج٢٦٥و  ٢٦٤ص  ١۔سيرة ابن ہشام ج٣
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 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  تيسری فصل
  رسوۖل کے بارے ميں بنی ہاشم کا موقف

  ابو طالب رسوۖل اور رسالت کا دفاع کرتے ہيں

تبليغ رسالت سے دست بردار نہيں ہوئے بلکہ آپ کی فعاليت وکا رکردگی ميں وسعت پيدا ہو گئی، آپ کا اتباع کرنے رسوۖل 
والے مومنوں کی فعاليت ميں بھی اضافہ ہوا، لوگوں کی نظر ميں يہ نيا دين پر کشش بن گيا، اس سے قريش چراغ پا ہو گئے 

زشيں کرنے لگے وه پھر ابو طالب کی خدمت ميں آئے اور ايک بار پھراور اسالم کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لئے شا
انہوں نے اللچ دی کہ وه رسوۖل کو تبليغ رسالت سے دست بردار ہو جانے اور اپنا دين چھوڑ نے پر راضی کريں، جب اس 

ا بڑا مرتبہ ہے عظيم سے کام نہ چال تو انہوں نے آپ کو دھمکياں ديں اور کہنے لگے: اے ابو طالب! ہمارے درميان آپ ک
قدر و منزلت ہے ہم نے آپ سے يہ گزارش کی تھی کہ اپنے بھتيجے کو روکئے ليکن آپ نے انہيں نہيں روکا ، خدا کی قسم!
اب ہم يہ برداشت نہيں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا جائے، ہميں بے وقوف کہا جائے اور ہمارے خدائوں کو 

  نہيں ان باتوں سے منع کريں يا ہميں اور انہيں چھوڑ ديں ياوه نہيں ياہم نہيں۔برا کہا جائے، آپ ا
بنی ہاشم کے سيد و سردارجناب ابو طالب قريش کے محکم اراده کو سمجھ گئے اور يہ محسوس کيا کہ وه ميرے بھتيجے 

رويہ اختيار کريں تاکہ قريش کا  اور ان کی رسالت کو مٹا دينا چاہتے ہيں لہذا انہوں نے ايک يہ کوشش کی کہ رسوۖل نرم
غصہ ٹھنڈا ہو جائے ليکن رسوۖل نے فرمايا: ميں حکِم خدا پر عمل کرتے ہوئے تبليغ رسالت کرتا رہونگا خواه حاالت کتنے 

  ہی سنگين ہو جائيں خواه انجام کچھ بھی ہو۔
  ا االمر حتی يظھره ّهللاٰ او اھلک فيہ ما ترکتہ''''يا عم وّهللاٰ لو وضعوا الشَّمس فی يمينی و القمر فی شمالی علٰی ان اترک ھذ

اے چچا خدا کی قسم اگر يہ لوگ ميرے دائيں ہاتھ پر سورج اور بائيں ہاتھ پر چاند رکھ ديں اور چاہيں کہ ميں تبليغ رسالت 
ہی چلی چھوڑ دوں تو ميں اسے نہيں چھوڑونگا يہاں تک کہ خدا اسے کا ميابی سے ہمکنار کرے يا اس ميں ميری جان 

  جائے۔
پھر آۖپ کی آنکھوں ميں آنسو بھر آئے آۖپ چلنے کے لئے کھڑے ہوئے اس صورت حال سے ابو طالب کا دل بھر آيا ، 

کيونکہ وه اپنے بھتيجے کی صداقت و سچائی کو جانتے تھے ان پر ايمان رکھتے تھے، لہذا بھتيجے کو مخاطب کرتے 
ّهللاٰ ال اسلمک لشیء ابدا''بيٹے جائو! اور جيسے تمہارا دل چاہے تبليغ کرو خدا کیہوئے کہا: ''اذھب يابن اخی فقل ما احببت فو

  قسم! ميں کسی بھی چيز کے عوض تمہيں ان کے حوالے نہيں کرونگا۔
قريش اپنی سرکشی و گمراہی سے باز نہيں آئے پھر ابو طالب کے پاس گئے اور انہيں رسوۖل کو چھوڑ نے پر اکسانا چاہا 

ے ابو طالب!يہ عماره بن وليد قريش کا حسين و جميل جوان ہے اسے آپ لے ليجئے يہ آپ کی مدد کرے گا۔ کہنے لگے: ا
اسے آپ اپنا بيٹا سمجھئے اور اپنے بھتيجے کو ہمارے سپرد کر ديجئے کہ جس نے آپ کی قوم ميں تفرقہ پيدا کر ديا ہے ، 

آپ کو مرد کے بدلے مرد مل جائيگا ابو طالب نے ان کی اس  اور انہيں بيوقوف بتاتا ہے ہم اسے قتل کر ديں گے۔ اس طرح
ظالمانہ پيشکش کوٹھکرا ديا۔ فرمايا: تم نے بہت بری پيشکش کی ہے تم مجھے اپنا فرزند دے رہے ہو تاکہ ميں تمہارے لئے 

ابو -ہ کبھی نہ ہوگااس کی پرورش کروں اور اس کے عوض ميں اپنا بيٹا تمہيں ديدوں تاکہ تم اسے قتل کردو، خدا کی قسم !ي
طالب کا يہ جواب سن کرمطعم کہنے لگا:ابو طالب ! خدا کی قسم آپ کی قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور ان مکروه 

باتوں سے بچنا چاہا ہے جسے آپ ديکھ رہے ہيں، اصل خطره يہ ہے کہ وه آپ کے خالف کوئی اقدام نہ کر بيٹھيں، ابو طالۖب
کی قسم! تم لوگوں نے ميرے ساتھ انصاف نہيں کيا ہے بلکہ تم نے مجھے چھوڑ نے اور مجھ پر نے مطعم کوجو اب ديا خدا 

  )١کامياب ہونے کا راستہ اختيار کيا ہے ۔ اس پر ان لوگوں نے کہا: اب آپ جو چاہيں سو کريں۔(
رپائيں گے کہ وه رسوۖل کو ابو طالب کی ان باتوں سے قريش کو يہ يقين ہو گيا کہ وه ابو طالب کو اس بات پر راضی نہيں ک

چھوڑ کر الگ ہو جائيں، دوسری طرف جب ابو طالب نے قريش کی نيت خراب ديکھی تو انہوں نے ان سے بچنے کی تدبير 
سوچی تاکہ بھتيجے پر آنچ نہ آئے اور ان کی رسالت کی تبليغ متاثر نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے بنی ہاشم اور اوالِد عبد المطلب 

محمۖد سے خبردار رہنا ديکھو ان پرآنچ نہ آئے ، ابو طالب کی اس بات پر ابولہب کے عالوه سب نے لبيک کہاسے فرمايا کہ 
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ابو طالب نے بنی ہاشم کے اس موقف کو بہت سراہا، بنۖی کی حفاظت و حمايت کرنے کے سلسلہ ميں انہيں شجاعت 
  )٢دالئی۔(

  قريش کا موقف
رصہ ميں قرآن مجيد کی بہت سی آيتيں نازل ہو چکی تھيں ان ميں عظمِت توحيد بعثت کے چار سال پورے ہو گئے کہ اس ع

اور خدا کی وحدانيت کی طرف دعوت، اعجاز بالغت اور مخالفوں کے لئے دھمکيانتھيں يہ آيتينمومنونکے دلوں ميں راسخ 
  اور ان کی زبان پر جاری تھيں، دور و نزديک سے لوگ انہيں سننے کے لئے آتے تھے۔

 رسالت کو روکنے کے لئے قريش نے ابھی تک جتنے حربے استعمال کئے تھے وه سب ناکام ہو چکے تھے، انہوں  ِتبليغ
نے رسوۖل کو سلطنت و بادشاہت کی اللچ دينے، بے پناه مال سے نوازنے ، اپنا سردار بنانے کی پيش کش کی ليکن وه اپنی 

و روکنے کے لئے متعدد حربے استعمال کرنے کا منصوبہ بنايا۔ کوشش ميں کامياب نہ ہوئے تو انہوں نے تبليِغ رسالت ک
چونکہ فصيح و بليغ کالم کا دلوں پر گہر ا اثر ہوتا ہے اس لئے قريش نے پہال قدم تويہ اٹھايا کہ رسوۖل کو عام لوگوں سے نہ 

آتے ہيں انہيں قرآن کی ملنے ديا جائے، اس طرح وه ان کے سامنے اسالم پيش نہيں کر سکيں گے ۔ اور جو لوگ مکہ ميں 
  آيتيں نہ سننے دی جائيں، اس کے عالوه انہوننے آپۖ 

..............  

  ۔٢٨٦ص  ١، سيرت نبويہ ج٤٠٩ص  ٢۔ تاريخ طبری ج١
  ۔٢٦٩ص  ١، سيرت حلبيہ ج٤١٠ص  ٢۔ تاريخ طبری ج٢

پر يہ حالت مرض  کے دعوائے نبوت کے صحيح ہونے ميں شک پيدا کرنے کی کوشش کی، وه يہ سمجھے تھے کہ رسولۖ 
کی بنا پر طاری ہوتی ہے لہذا اس کا عالج کرايا جائے، رسوۖل نے انہيں ايسا جواب ديا جس ميں ان کے لئے سراسر بھالئی،
عزت و شرف اور نجات تھی۔ فرمايا: ''کلمة واحدة تقولونھا تدين لکمبھا العرب و تؤدی اليکم بھا العجم الجزية...'' وه ايک بات 

کے ذريعہ عرب تمہارے قريب آجائيں گے اور اسی سبب غير عرب تمہيں جزيہ ديں گے...آپ کی اس بات سے کہہ دو جس 
  وه ہکا بکا ره گئے انہوں نے يہ سمجھا يہی آخری حربہ ہے ، کہنے لگے: ہاں خدا آپ کا بھال کرے۔

ديا چنانچہ وه ناک بھوں چڑھاکر اٹھ گئے۔ اور آۖپ نے فرماياکہہ دو: ''الاٰلہ اال ّهللا...''اس دو ٹوک جواب نے انہيں رسوا کر 
کہنے لگے: ''اجعل االٰلھة اٰلھاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب '' کيا انہوں نے سارے خدائوں کو ايک خدا قرار ديديا ہے يہ تو 

  )١عجيب بات ہے ۔(
کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی اب قريش نے يہ طے کيا کہ وه رسوۖل اور ان کا اتباع کرنے والوں کی اہانت کريں گے، جن 

جا رہی ہے ، وه ان کی دعوت کو اپنے اندر راسخ کر رہے ہيں، چنانچہ ابولہب اور اس کی بيوی ام جميل آۖپ کے دروازه پر 
) ابوجہل آۖپ کو پريشان کرتا تھا، آۖپ کو برا کہتا تھا۔ ٢کانٹے ڈالديتی تھی کيونکہ آپکا گھر اس کے گھر کے پاس ہی تھا(

دا ظالمونکی گھات ميں ہے جب آنحضرۖت کے چچا جناب حمزه کو يہ معلوم ہوا کہ ابو جہل نے رسوۖل کی شان ميں ليکن خ
گستاخی کی ہے تو انہوں نے قريش کے سربرآورده لوگوں کے سامنے ابو جہل کو اس کی گستاخی کا جواب ديا اور اپنے 

  )٣کہ اب تم رسوۖل کو پريشان کر کے دکھانا۔(مسلمان ہونے کا اعالن کر ديا اوران کے مجمع کو دھمکی دی 
..............  

  ۔٤٠٩ص  ٢، تاريخ، طبری ج٣٠٣ص  ١۔ سيرت حلبيہ ج١
  ۔٣٨٠ص  ١۔سيرت نبويہ ج٢
  ۔٤١٦ص  ٢، تاريخ طبری ج٣١٣ص  ١۔سيرت نبويہ ج٣

  کفر عقل کی بات نہيں سنت

سے باز نہيں رکھ سکے، اور وه يہ بھی ديکھ رہے  قريش نے يہ سوچا کہ ہم چاالکيوں کے باوجود محمۖد کو تبليغ رسالت
تھے کہ لوگ اسالم کی طرف آۖپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہيں تو اس وقت قريش کے سربرآورده افراد کے سامنے عتبہ 

بن ربيعہ نے يہ بات رکھی کہ ميں محمۖد کے پاس جاتا ہوں اور انہيں دعوت اسالم سے باز رکھنے کے سلسلہ ميں گفتگو 
تا ہوں۔ عتبہ آنحضرت ۖ کے پاس گيا ۔اس وقت آپ مسجد الحرام ميں تنہا بيٹھے تھے، عتبہ نے پہلے تو آۖپ کی تعريف کی کر
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اور قريش ميں جو آۖپ کی قدر و منزلت تھی اسے سراہا پھر آۖپ کے سامنے اپنا مدعابيان کيا نبۖی خاموشی سے اس کی بات 
طرح (نئے دين کی تبليغ کے ذريعہ) مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے  سنتے رہے۔ عتبہ نے کہا: بھتيجے اگر تم اس

لئے اتنا مال جمع کر ديں گے کہ ہم ميں سے اتنا مال کسی کے پاس نہ ہوگا اور اگر اس سے تمہارا مقصد عزت و شرف 
ريں گے اور اگرتمہيں بادشاہت حاصل کرنا ہے تو ہم تمہيں اپنا سردار بنا ليتے ہيں اور تمہارے کسی حکم کی مخالفت نہيں ک

چاہئے تو ہم تم کو اپنا بادشاه تسليم کرتے ہيں اور اگرتم کوئی ايسی چيز دکھائی ديتی ہے کہ جس سے خودکو نہيں بچا 
سکتے تو ہم اپنا مال خرچ کرکے تمہاراعالج کراديں يہاں تک کہ تم اس سے شفاپا جائو۔ جب عتبہ کی بات ختم ہو گئی تو 

ايا: اے ابو وليد! کياتمہاری بات پوری ہو گئی؟ اس نے کہا: ہاں! آۖپ نے فرمايا تو اب ميری سنو! پھر آۖپ نے رسوۖل نے فرم
  خدا وند عالم کے اس قول کی تالوت کی:

لوا (حم تنزيل من الرحمن الرحيم ، کتاب فّصلت آياتہ قراناً عربياً لقوم يعلمون،بشيراً و نذيراً فاعرض اکثرھم فھم ال يسمعون، قا
  )١قلوبنا فی اکنّة مما تدعوننا اليہ )(

حم۔ يہ رحمن رحيم خدا کی نازل کی ہوئی ہے ۔ اس کتاب کی آيتيں تفصيل کے ساتھ بيان کی گئی ہيں يہ سمجھنے والی قوم 
س کے لئے عربی کا قرآن ہے ۔ اس قرآن کو بشارت دينے واال اور ڈرانے واال بنا کر نازل کيا گيا ہے ليکن اکثريت نے ا

  سے رو گردانی کی ہے۔ کيا وه کچھ سنتے ہی نہيں ہيں اور کہتے ہينکہ ہمارے دل ان
..............  

  ۔٥تا  ١آيت  ٤١۔ فصلت ١

  باتوں سے پردے ميں ہيں جن کی تم دعوت دے رہے ہو۔
، سجده کی آيت رسوۖل آيتيں پڑھتے رہے عتبہ سنتا رہا اس نے اپنے ہاتھ پشت کی طرف کئے اور ٹيک لگا کر کھڑا ہو گيا

  آئی تو رسول ۖ نے سجده کيا پھر فرمايا: اے ابو وليد جو تم نے سنا سو سنا اب تم جانو۔
عتبہ نے کوئی جواب نہ ديا۔ اپنی قوم کے پاس جاکر بيٹھ گيا اور کہنے لگا: خدا کی قسم !ميں نے ايسا کالم سنا ہے کہ آج 

م نہ شعر ہے ۔ نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے ۔ اے قريش والو! ميری تک ايسا کالم نہيں سنا تھا۔ خدا کی قسم! نہ وه کال
  پيروی کرو اور اسے ميرے اوپر چھوڑ دو اور اس کی تبليغ رسالت اور اس شخص کو درگذر کرو۔ 

ليکن يہ مرده دل لوگ اس بات کو کہاں قبول کرنے والے تھے۔ کہنے لگے اے ابو وليد خدا کی قسم! محمۖد نے تم پر اپنی 
  )١ن سے جادو کر ديا ہے ۔ عتبہ نے کہا: ان کے بارے ميں يہ ميری رائے ہے اب تم جو چاہو کرو۔(زبا

  سحر کی تہمت
قريش نے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنے اور تبليغ رسالت سے ٹکرانے والے اپنے محاذ کو محفوظ رکھنے اور لوگوں ميں 

وقت بنايا جبکہ حج کا زمانہ قريب تھا۔ قريش نے ايسا حربہ  رسوۖل کی بڑھتی ہوئی مقبوليت کو روکنے کا منصوبہ اس
-معاذ هللا -استعمال کرنے کے بارے ميں غور کيا کہ جس سے ان کی بت پرستی بھی متاثر نہ ہو اور رسوۖل کے کردار کو 

يان اس سلسلہ ميں داغدار بنا ديا جائے لہذا وه سن رسيده و جہاں ديده وليد بن مغيره کے پاس جمع ہوئے ليکن ان کے درم
اختالف ہو گيا کہ رسوۖل پر کيا تہمت لگائی جائے کسی نے کہا: کاہن کہا جائے ، کسی نے کہا: مجنون کہا جائے کسی نے 
کہا: شاعرکہا جائے کسی نے کہا جادوگر کسی نے کہا: وسوسہ کا مريض کہا جائے جب کسی نتيجہ پر نہ پہنچے تو انہوں 

  کہا: نے وليد سے مشوره کيا اس نے
خدا کی قسم! ان کے کالم ميں چاشنی و شيرينی ہے ۔ ان کے کالم کی اصل مٹھاس اور اس کی فرع چنے ہوئے پھل کی مانند

  ہے اور ان چيزوں کو تم بھی تسليم کرتے ہو تہمتوں سے بہتر ہے کہ تم يہ کہو کہ وه ساحر و جادوگرہيں،
..............  

  ۔٢٩٣ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١

س ايسا جادو ہے کہ جس سے يہ باپ بيٹے ميں، بھای بھائی اور مياں بيوی ميں جدائی ڈال ديتے ہيں ۔ وليد کی يہ ان کے پا
  )١بات سن کر قريش وہاں سے چلے گئے اور لوگوں کے درميان اس ناروا تہمت کا پروپيگنڈه کرنے لگے۔(

  اذيت و آزار
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ميں کفار و مشرکين اسی طرح ناکام رہے جيسے ان کی عقليں رسوۖل اور حق کے طرف داروں کوتبليغ رسالت سے روکنے
توحيد اور ايمان کو سمجھنے ميں ناکام رہی تھيں، تبليغ رسالت کو روکنے ميں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہيں رکھی تھی 

رکھنے والوں کو  ليکن انہيں اس کے عالوه کوئی چاره نظر نہيں آيا کہ وه خدا کی وحدانيت اور محمد ۖ کی رسالت پر عقيده
اذيت و آزار پہنچائيں اور سنگدالنہ موقف اختيار کريں چنانچہ ہر قبيلہ نے ان لوگوں کو دل کھول کر ستانا شروع کر ديا 
جولوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہيں قيد کر ديا، زد و کوب کيا، نہ کھانا ديا نہ پانی ، ان کی يہ کوشش اس لئے تھی تاکہ 

  خدا کی رسالت کا انکار کر ديں۔ مسلمان اپنے دين اور
اميہ بن خلف ٹھيک دو پہر کے وقت جناب بالل کو مکہ کی تپتی ہوئی زمين پر لٹا ديتا ہے تاکہ انہيں عبرت آموز سزادے 

سکے۔ عمر بن خطاب نے اپنی کنيز کو اس لئے زد و کوب کيا کہ اس نے اسالم قبول کر ليا تھا۔ اسے مارتے مارتے عاجز 
ہنے لگے ميں نے تجھے اس لئے چھوڑ ديا کيونکہ ميں تھک گيا ہوں۔ قبيلہ مخزوم عمار ياسر اور ان کے ماں، ہو گئے تو ک

باپ کو مکہ کی شديد گرمی ميں کھينچ الئے، ادھر سے رسوۖل کا گزر ہوا تو فرمايا: صبراً آل ياسر موعدکم الجنة۔ ياسر کے 
ہے ان لوگوں نے ان مظلوموں کو اتنی سخت سزا دی کہ جناب عمار خاندان والو! صبر سے کام لو تمہاری وعده گاه جنت 

  )، عالم اسالم ميں يہ پہلی شہيد عورت تھيں ۔٢کی والده سميہ شہيد ہو گئيں(
اگر ہم رسوۖل، رسالت اور پيرواِن رسوۖل سے قريش کے ٹکرانے کے عام طريقوں کو بيان کرناچاہيں تو خالصہ کے طور پر

  سکتے ہيں۔ انہيں اس طرح بيان کر
..............  

  ۔ ٣٢٠و ص ٣١٧ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔  ٣٢٠تا ص  ٣١٧ص  ١۔ سيرت نبويہ ج٢

-۔ نبۖی کا مضحکہ اڑانا اور لوگوں کی نظر ميں آۖپ کی شان گھٹانا ان کے لئے آسان طريقہ تھا اس کام ميں وليد بن مغيره١
ور ابو جہل پيش پيش تھے ليکن خدا ئی طاقت نے ان کے سارے عقبہ بن ابی معيط، حکم بن عاص بن اميہ ا-خالد کا باپ

  منصوبوں کو خاک ميں مال ديا۔ قرآن کہتا ہے:
  )٢) ولقد استھزٔی برسل من قبلک فحاق بالذين سخروا منھم ما کانوا بہ يستھزئون)(١(انا کفيناک المستھزئين(

  
سے رسولوں کا مذاق اڑايا گيا ہے ، نتيجہ ميں وه مذاق،  آۖپ کا مذاق اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہيں۔ آۖپ سے پہلے بہت

  مذاق اڑانے والوں ہی کے گلے پڑ گيا۔
۔ نبۖی کی اہانت، تاکہ آۖپ کمزور ہو جائيں، روايت ہے کہ مشرکين نے ايک مرتبہ آپ پر گندگی اور کوڑا ڈالديا اس پر آۖپ ٢

حرکت کا جواب ديا اور ابو جہل کی حرکت کا جواب  کے چچا جناب ابوطالب کو بہت غصہ آيا اور قريش کو ان کی اس
  جناب حمزه بن عبد المطلب نے ديا۔

  ۔ آۖپ کو اپنا بادشاه وه سردار بنانے اور آۖپ کو کافی مال و دولت دينے کی پيشکش کی۔٣
  ۔ جھوٹی تہمتيں لگائيں:٤

  يا ہے ۔جھوٹا، جادوگر مجنون اور شاعر و کاہن کہا۔ ان تمام باتوں کو قرآن نے بيان ک
۔ قرآن مجيد ميں شک کيا، رسوۖل پر يہ تہمت لگائی کہ آۖپ خدا پر بہتان باندھتے ہينکہ يہ قرآن خدا کا کالم ہے تو قرآن نے ٥

انہيں چيلنج کيا کہ اس کا جواب لے آئو۔ واضح رہے کہ رسوۖل نے اپنی عمر کا بڑا حصہ انہيں کے درميان گزارا تھا۔ قريش 
  پ کی طرف دی تھی وه آۖپ ميں ديکھنے ميں نہيں آئی تھيں۔نے جن چيزوں کی نسبت آ

  ۔ آپ کی نبوت و رسالت پر ايمان النے والے مومنوں کو ستانا اور قتل کرنا۔٦
  ۔ اقتصادی و سماجی بائيکاٹ۔٧

..............  

  ۔ ٩٥۔ حجر: ١
  ۔٩٥و  ٩٤۔حجر: ٢

  )١۔ رسالتمآۖب کے قتل کا منصوبہ (٨
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  نبی ۖ نے وه طريقہ اختيار فرمايا جس سے رسالت اور اس کے مقاصد کی تکميل ہوتی تھی۔ 

  حبشہ کی طرف ہجرت
علٰی االعالن تبليغ رسالت کے دو سال بعد رسوۖل نے يہ محسوس فرمايا کہ آۖپ مسلمانوں کو ان مصائب و آالم سے نہيں بچا 

  کی طرف سے ڈھائے جاتے ہيں۔سکتے جو قريش کے سرکش اور بت پرستوں کے سرداروں 
مستضعف و کمزور مسلمانوں کے حق ميں مشرکين اور ان کے سردارونکا رويہ بہت سخت ہو گيا تھا لہذا رسوۖل نے ظلم کا 

  نشانہ بننے والے مسلمانوں سے فرمايا کہ تم لوگ حبشہ چلے جائو۔
حبشہ بھيجنا چاہتے تھے تاکہ واپس آنے ظلم سے کچلے ہوئے مسلمانوں کو آپ سکون و آرام حاصل کرنے کی غرض سے 

کے بعد وه اسالمی رسالت و تبليغ ميں سرگرم ہو جائيں يا جزيره نما عرب سے باہر قريش پردبائو ڈاليں اور ان سے جنگ 
کرنے کے لئے ايک نيا محاذ قائم کريں ، اور ممکن ہے اس زمانہ مينخدا کوئی دوسری صورت پيدا کر دے۔ رسوۖل نے 

والوں کو يہ خبر دی تھی حبشہ کا بادشاه عادل ہے اس کے يہاں کسی پر ظلم نہيں کيا جاتا۔ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کرنے 
کی طرف ہجرت کرنا قبول کر ليا چنانچہ ان ميں سے بعض لوگ خفيہ طريقہ سے ساحل کی طرف روانہ ہو گئے قريش نے 

بھی مسلمان تنہا يا اپنے خاندان کے ساتھ حبشہ جاتے رہے  ان کا تعاقب کيا ليکن وه سمندر پا رجا چکے تھے؛ اس کے بعد
يہاں تک کہ حبشہ ميں ان کی تعداد بچوں سے قطع نظر اّسی سے زياده ہو گئی، لہذا رسوۖل نے جعفر بن ابی طالب کو ان کا 

  )٢امير مقرر کر ديا۔(
ترين اقدام تھا۔ رسوۖل سے ايک حديث مروی حبشہ کو ہجرت کے لئے منتخب کرنا يقينا رسوۖل کے قائدانہ اقدامات ميں سے بہ

ہے جس ميں آۖپ نے حبشہ کے بادشاه کی تعريف کی ہے ۔ پھر وہاں کا سفر کشتيوں کے ذريعہ ہو گيا۔اس سے معلوم ہوتا ہے
  کہ اسالم نصرانيت سے اچھے مذہبی روابط استوارکرنا چاہتا ہے۔

..............  

  ۔ ٣٠۔ انفال:١
  ۔٤١٢ص  ١٨، بحار االنوار ج٢٩ص  ٢، تاريخ يعقوبی ج ٣٢١ص  ١۔ سيرت نبويہ ج٢

مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرنے سے قريش کو بہت دکھ ہوا، ہجرت کے نتيجہ سے انہيں خوف الحق ہوا انہوں نے يہ خيال 
يد کو حبشہ کيا کہ اسالمی تبليغ کرنے والوں کو کہيں وہاں امان نہ مل جائے لہذا قريش نے عمرو بن العاص اور عماره بن ول

کے بادشاه نجاشی کے پاس بھيجا اور نجاشی کے لئے ان کے ہاتھ تحفے بھيجے، اس سے ان کا مقصد يہ تھا کہ نجاشی انہيں
اپنے ملک سے نکال دے اور ان کے سپرد کر دے قريش کے ان دونوں نمائندوں نے نجاشی کے بعض سپہ ساالروں سے 

کی اور ان سے يہ گزارش کی کہ مسلمانوں کو واپس لو ٹانے ميں آپ لوگ بھی مالقات کی اور ان سے رسم و راه پيدا 
ہماری مدد کر يں چنانچہ انہوں نے بھی ان کی سفارش کی مگر نجاشی نے ان کے مطالبہ کو يہ کہہ کر مسترد کر ديا کہ 

ے کيسا نيا دين بنا ليا ہےجب تک ميں تمہاری اس تہمت کے بارے ميں خود مسلمانونسے يہ معلوم نہيں کرلونگاگا کہ انہوں ن
  اس وقت تک انہيں واپس نہيں لوٹا ئونگا۔

مسلمانوں کی بادشاه سے اس مالقات ميں خدا کی رحمت ان کے شامل حال رہی جعفر بن ابی طالب نے ايسے دلچسپ انداز 
ی اور زياده حمايت ميں دين کے بارے ميں گفتگو کی کہ جو نجاشی کے دل ميں اتر گئی اس کے نتيجہ ميں وه مسلمانوں ک

کرنے لگا۔ جعفر بن ابی طالب کی يہ گفتگو قريش کے نمائندوں کے سروں پر بجلی بن کر گری۔ ان کے تحفے بھی ان کے 
کسی کام نہ آ سکے اپنے موقف ميں نجاشی کے سامنے ذليل ہو گئے اور مسلمان اپنے مسلک و موقف ميں سرخ رو اور 

ی جس سے اس تربيت کی عظمت کا پتہ چلتا تھا جو رسوۖل نے انسان کو فکر و سربلند ہو گئے ان کی حّجت مضبوط تھ
اعتقاد اور کردار کے لحاظ سے بلند کرنے کے لئے کی تھی چنانچہ جب قريش کے وفد نے حضرت عيسٰی کے بارے ميں 

بلکہ جب نجاشی نے جعفر قرآن کا نظر يہ بيان کرکے فتنہ بھڑکانے کی کوشش کی تو اس کا مسلمانوں پر کوئی اثر نہيں ہوا۔
بن ابی طالب سے حضرت عيسٰی کے بارے ميں قرآن کا نظريہ معلوم کيا تو انہوں نے حضرت عيسٰی کے متعلق قرآن کی 

  )١آيتوں کی تالوت کی نجاشی نے ان آيتوں کو سن کر کہا: جائو تم لوگ امان ميں ہو۔ (
..............  

  ۔٢٩ص  ٢ج، تاريخ يعقوبی ٣٣٥ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١
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جب قريش کا وفدناکام حبشہ سے واپس لوٹ آيا تو انہيں اپنی کوششوں کے رائيگاں جانے کا يقين ہو گيا اب انہوں نے يہ طے
کيا کہ وه مکہ کے مسلمانوں کا کھانا پانی بند کر ديں گے اور اجتماعی امور ميں ان کا بائيکاٹ کريں گے اس سے ابو طالب 

  مداد سے دست بردار ہو جائينگے۔اور بنی ہاشم نبی ۖ کی ا

  مقاطعہ اور بنی ہاشم
جب ابو طالب نے قريش کی ہر پيشکش کو مسترد کر ديا اور يہ اعالن کر ديا کہ ميں رسوۖل کی حمايت کر ونگا چاہے انجام 

بياه شادی کچھ بھی ہو تو قريش نے ايک دستاويز لکھی جس ميں بنی ہاشم کے ساتھ خريد و فروخت، نشست و برخاست اور 
  نہ کی جانے کی بات تھی۔

  يہ دستاويز قريش کے چاليس سرداروں کی طرف سے تحرير کی گئی تھی۔
جناب ابو طالب اپنے بھتيجے، بنی ہاشم اور اوالِد مطلب کو لے کر غار ميں جانے پر تيار ہو گئے اور فرمايا: جب تک ہم 

نے ديں گے۔ ابو لہب قريش کے پاس چال گيا اور اوالد مطلب ميں سے ايک بھی زنده ہے اس وقت تک رسوۖل پر آنچ نہيں آ
  )١کے خالف ان کی مدد کی ان لوگوں ميں سے ہر ايک غار ميں داخل ہو گيا خواه وه مومن تھا يا کافر۔(

اس زمانہ ميں اگر کوئی شخص ترس کھا کر عصبيت کی بنا پر بنی ہاشم کی مدد کرنا چاہتا تھا تو وه قريش سے چھپا کر ہی 
کوئی چيز ان تک پہنچا تا تھا۔ اس زمانہ ميں بنی ہاشم اور رسوۖل نے بہت سختی برداشت کی ، بھوک ، تنہائی اور نفسياتی 
جنگ جيسی تکليف ده سختياں تھيں خدا نے قريش کی اس دستاويز پرجس کو انہوں نے خانہ کعبہ ميں لٹکا رکھا تھا ديمک 

  ھم کو چھوڑ کر ساری عبارت کو کھا ليا۔کو مسلط کر ديا چنانچہ ديمک نے باسمک الل
خدا نے اپنے نبی ۖ کو خبر دی کہ دستاويز کو ديمک نے کھا ليا، رسوۖل نے اپنے چچا ابو طالب سے بتايا۔ جناب ابو طالب 

  رسوۖل کو ليکر مسجد الحرام ميں آئے قريش نے انہيں ديکھ کر يہ خيال کيا کہ ابو طالب اب
..............  

  ۔٢٣٥ص  ١، اعيان الشيعہ ج٣٥٠ص  ١ہ ج۔سيرت نبوي١

رسالت کے بارے ميں اپنے موقف سے ہٹ گئے ہيں لہذا اپنے بھتيجے کو ہمارے حوالے کرنے کے لئے آ رہے ہيں، ليکن 
ابو طالب نے ان سے فرمايا: ميرے اس بھتيجے نے مجھے يہ خبر دی ہے کہ خدا نے تمہاری دستاويز پر ديمک کو مسلط 

س نے هللا کے نام کے عالوه ساری دستاويز کو کھا ليا ہے اگر يہ قول سچا ہے تو تم اپنے غلط فيصلہ سے کر ديا ہے اور ا
دست بردار ہو جائو اور اگر يہ (معاذ هللا) جھوٹا ہے تو ميں اسے تمہارے سپرد کر دونگا....انہوں نے کہا: تم نے ہمارے 

يسا ہی پايا جيسا کہ رسوۖل نے خبر دی تھی شرم و حيا سے ان کے ساتھ انصاف کيا۔ انہوں نے دستاويز کو کھوال تو اسے و
  )١سر جھک گئے۔(

يہ بھی روايت ہے کہ قريش ميں سے کچھ بزرگوں اور نوجوانوں نے بنی ہاشم سے اس قطع تعلقی پر ان کی مذمت کی اور 
ک دينے اور بائيکاٹ کو ختم کرنےغارميں ان پر گزرنے والی مصيبتوں کو ديکھ کر انہوں نے اس دستاويز کو پھاڑ کر پھين

  )٢کا عہد کيا انہوننے اس دستاويز کو کھول کر ديکھا تو معلوم ہوا کہ اسے ديمک نے کھا ليا ہے۔(

  عام الحزن
بعثت کے دسويں سال قريش شعب ابی طالب سے باہر آئے اب وه اور زياده سخت ، تجربہ سے ماال مال اور اپنے اس مقصد 

ور زياده سخت ہو گئے تھے کہ جس کو انہوں نے جان سے عزيز سمجھ رکھا تھا اور يہ طے کر کی طرف بڑھنے ميں ا
رکھا تھا کہ ہر مشکل سے گزر جائيں گے ليکن اس مقصد کو نہيں چھوڑ يں گے۔ اس اقتصادی پابندی کی وجہ سے اسالم 

ہو گيا، رسوۖل کے سامنے بہت سی  اور مسلمانوں کو بہت شہرت ملی، اسالم جزيره نما عرب کے گوشہ گوشہ ميں مشہور
دشوارياں تھيں ان ميں سے ايک يہ بھی دشواری تھی کہ مکہ سے باہر دوسرے عالقوں ميں اپنے مقاصد کو سمجھايا جائے 

  ،اور دوسرے عالقوں ميں محفوظ مراکز قائم کئے جائيں تاکہ وہانسے اسالم کی تحريک آگے بڑھ سکے۔
..............  

  ۔ ٣٧٧ص  ١، سيرت نبويہ ج١٧٣ص  ١، طبقات ابن سعد ج٢١ص ٢۔تاريخ يعقوبی ج١
  ۔٤٢٣ص  ٢تاريخ طبری ج ٣٧٥ص ١۔سيرت نبويہ ج٢
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جب ابو طالب کا انتقال ہو گيا تومکہ ميں اسالم کی تبليغ کی راه ميں بہت زياده دشوار ياں پيش آئيں کيونکہ رسوۖل اور رسالت
گيا تھا جس کی اجتماعی حيثيت تھی ان کے بعد رسوۖل کا سہارا ام المومنين کا طاقتور محافظ اور رسالت کا وه نگہبان اٹھ 

جناب خديجہ تھيں ان کابھی انتقال ہوگيا چونکہ ان دونوں حوادث کی وجہ سے تبليغ کی راه شديد طور پر متاثر ہوئی تھی لہذا
  رسوۖل نے اس سال کا نام''عام الحزن'' يعنی غم کا سال رکھا۔

  )١عة منی حتی مات ابو طالب''(''مازالت قريش کا
  جب تک ابو طالب زنده تھے قريش ميرے قريب نہيں آتے تھے۔

رسوۖل کے خالف قريش کی جرٔات اس وقت سے زياده بڑھ گئی تھی جب قريش ميں سے کسی نے رسوۖل کے سر پر اثنائے 
  نے فرمايا: ۖراه ميں خاک ڈال دی تھی۔ جناب فاطمۖہ نے روتے ہوئے اس مٹی کو صاف کيا۔ آنحضرت

  )١''يا بنية ال تبکی فان هللا مانع اباک'' (
  بيٹی رؤئو نہيں بيشک خدا تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔

  معراج
اسی عہد ميں رسوۖل کو معراج ہوئی تاکہ رسوۖل مقاومت کے طويل راستہ کو طے کر سکيں اور آۖپ کی گذشتہ محنت و ثابت 

لت کی طاقتوں کی طرف سے جو آۖپ نے تکليفيں اٹھائی تھيں ان کا بھی مداوٰی قدمی کی قدر کی جاسکے اور شرک و ضال
ہو جائے۔ لہذا خدا آۖپ کو آسمانوں کی بلنديوں پر لے گيا تاکہ آۖپ کو وسيع کائنات ميں اپنے ملک کی عظمت دکھائے اور اپنی

  خلقت کے اسرار سے آگاه کرے اور نيک و بد انسان کی سر گذشت سے مطلع کرے۔
  ہ رسوۖل کے اصحاب کا امتحان بھی تھا کہ وه اس تصور و نظريہ کو کس حد تک برداشت کر سکتے ہيں کہ جس کےي

..............  

  ۔٦٢٢ص  ٢، مستدرک حاکم ج٦١ص  ١۔ کشف الغمہ ج١

الح و نيک تحت و اپنے رسوۖل وقائد کے دوش بدوش ہو کر اس لئے لڑ رہے ہيں تاکہ پيغاِم خدا لوگوں تک پہنچ جائے اور ص
  انسان وجود ميں آجائے يقينا يہ آۖپ کے ان اصحاب کے لئے سخت امتحان تھا جن کے نفس کمزور تھے۔

قريش معراج کے بلند معنی و مفہوم کو نہيں سمجھ سکے چنانچہ جب رسوۖل نے انہيں معراج کا واقعہ بتايا تو وه معراج کی 
بارے ميں سوال کرنے لگے کسی نے کہا: قافلہ ايک مہينے  مادی صورت ، اس کے ممکن ہونے اور اس کی دليلوں کے

ميں شام سے لو ٹتا ہے اور ايک مہينہ ميں شام جاتا ہے ۔ اور محمد ايک رات ميں گئے بھی اور لوٹ بھی آئے؟! رسوۖل نے 
ف سے ہوا جو ان کے سامنے مسجد اقصی کی تعريف و توصيف بيان کی اور يہ بتايا کہ آۖپ کا گزر ايک قافلہ والوں کی طر

  اپنے گمشده اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے ان کے سامان سفر ميں پانی کا ظرف تھا جو کھال تھا آۖپ نے اسے ڈھانک ديا۔
انہوں نے دوسرے قافلہ کے بارے ميں سوال کيا تو آۖپ نے فرمايا: ميں اس کے پاس سے تنعيم ميں گذرا تھا، آۖپ نے انہيں 

ارے ميں بھی بتايا، نيز فرمايا: تمہاری طرف ايک قافلہ آ رہا ہے جو صبح تک پہنچ اس قافلہ کے اسباب اور ہيئت کے ب
  )٢جائے گا۔ چنانچہ جس چيز کی آۖپ نے خبر دی تھی وه حرف بحرف پوری ہوئی۔(

..............  

  ۔ ٤٢٦ص  ٢، تاريخ طبری ج٤١٦ص  ١۔سيرت نبويہ ج١
  ۔٣٩٦ص  ١۔ سيرت نبويہ ج٢

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 
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  چوتھی فصل
  کشائش و خوشحالی ہجرت تک

  )١طائف والوں نے اسالمی رسالت کو قبول نہيں کيا(

رسوۖل کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اب قريش کی ايذا رسانيوں ميں روز بروز اضافہ ہوگا اور رسالت کو ختم کرنے کے 
لئے مشرکين کی کوششيں موقوف نہيں ہونگی۔ ابو طالب کی رحلت سے آپ کا امن و امان ختم ہو چکا تھا دوسری طرف 

ا چاہئے تھی ۔ جس وقت رسوۖل، اسالم کے مبلغين کی تربيت کر رہے اسالمی رسالت کی نشر و اشاعت وسيع پيمانہ پر ہون
تھے اسی وقت ايک ايسا مرکز قائم کرنے کے لئے بھی غور کر رہے تھے کہ جس ميں استقالل و خود مختاری کے نقوش 

کے دوسرے  واضح ہوں اور معاشره کا نظام ايسا ہو کہ جس ميں فرد اپنی زندگی بھی گزارے اور خدا کے ساتھ اپنی صنف
افراد سے بھی اس کا رابطہ رہے تاکہ رفتہ رفتہ آسمانی قوانين کے مطابق اسالمی و انسانی تہذيب قائم ہو جائے۔ اس مرکز 
کی تشکيل کے لئے آۖپ کی نظر طائف پر پڑی جہاں قريش کے بعد عرب کاسب سے بڑا قبيلہ ''ثقيف'' آباد تھا۔ جب آۖپ تنہا، 

) اور قبيلٔہ ثقيف کے بعض شرفاء و سرداروں سے ٢ابی طالب کے ساتھ وہاں تشريف لے گئے ( يا زيد بن حارثہ يا علی بن
گفتگو کی اور انہيں خدا کی طرف باليا اور ان کے سامنے وه چيز بيان کی جس کے لئے آپ ۖ کو نبی ۖ بنا کر بھيجا گيا تھا کہ

  ں توانہوں نے آۖپ کی يہ بات تسليم نہ کیآۖپ کی تبليغ ميں وه مدد کريں اور آۖپ کو قريش وغيره سے بچائي
..............  

  ۔ آۖپ نے بعثت کے دسويں سال طائف کا سفر کيا تھا۔١
  ۔٩٧ص  ١٤ص ج ١ ٢٧ص  ٤۔نہج بالغہ، ابن ابی الحديد، ج ٢

کعبہ کا پرده بلکہ آۖپ کا مذاق اڑاتے ہوئے ان ميں سے کسی نے کہا: اگر خدا نے تمہيں رسول بنا کر بھيجا ہے تو ميں خانہ 
پھاڑ ڈالونگا دو سرے نے کہا: اگرآپ خدا کی طرف سے رسوۖل ہيں تو ميں آپ سے ہرگز کالم نہيں کرونگا کيونکہ اس 

صورت ميں آپ کی بات کا جواب دينا خطره سے خالی نہيں ہے ہاں اگر آۖپ نے خدا پر بہتان باندھا ہے تو ميرے لئے 
نے کہا: کيا خدااس سے عاجز تھا کہ تمہارے عالوه کسی اور کو بھيج  ضروری نہيں کہ آۖپ سے گفتگو کروں تيسرے

  )١ديتا۔(
اس سوکھے اور سپاٹ جواب کو سن کر رسوۖل ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے يہ کہا: تمہارے اور ميرے 

يں تھی کہ يہ واقعہ قريش کودرميان جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کو کسی اور سے بيان نہ کرنا کيونکہ آپ کو يہ بات پسند نہ
معلوم ہواورآۖپ کے خالف ان کی جرٔات بڑھ جائے ۔ ليکن ثقيف کے سرداروں نے آۖپ کی اس بات کو قبول نہ کيا بلکہ اۖپ 

کے خالف اپنے لڑکوں اور غالموں کو اکسايا تو وه آۖپ کوبر بھال کہنے لگے آۖپ کو ڈھيلے پتھر مارنے لگے، آۖپ کے 
لگے۔ ان لوگوں نے اتنا پتھرائو کيا تھا کہ آپ کا جو قدم بھی پڑتا تھا وه پتھر پر پڑتا تھا۔ بہت سے پيچھے شور مچانے 

تماشائی اکھٹا ہو گئے يہاں تک کہ انہوں نے آۖپ کو ربيعہ کے بيٹوں، عتبہ و شيبہ کے باغ ميں پناه لينے پر مجبور کر ديا، 
و بھگايا، آپ کے دو نونپيروں سے خون بہہ رہا تھا آپ انگور کی بيل وه دونوں باغ ميں موجود تھے، انہوں نے ان لوگوں ک

  کے سايہ ميں بيٹھ گئے اور اس طرح شکوه کيا:
''الّلھم اليک اشکو ضعف قّوتی و قلّة حيلت و ھوان علٰی الناس يا ارحم الرحمين انت رب المستضعفين و انت رب الٰی من تکلن؟ 

  امری؟ ان لم يکن بک غضب عّل فال ابال ولکن عافيتک ھی اوسع ل۔''الٰی بعيد يتجھمن ام الٰی عدو ملکتہ 
اے هللا! ميں اپنی ناتوانی، بے سرو سامانی اور اپنے تئيں لوگوں کی اہانت کی تجھ سے فرياد کرتا ہوں،اے رحم کرنے والوں

بھی تو ہی ہے ، مجھے کس ميں سب سے زياده رحم کرنے والے! عاجز و در مانده لوگوں کا مالک تو ہی ہے ۔ ميرا مالک 
  پر چھوڑا ہے کيا اس بندے پر جو مجھ پر تيوری چڑھائے؟ يا اس دشمن پر جو ميرے کام پر

..............  

  ۔١٣٣ص  ١، اعالم الورٰی ج٢٢اور ص  ١٧و  ٦ص  ١٩، بحار االنوار ج٤٢٠ص  ١۔سيرت نبويہ ج١
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ھے کوئی پريشانی نہيں ہے کيونکہ تيری عطا کی ہوئی پردسترسی رکھتا ہے؟ ليکن جب مجھ پرتيرا غضب نہيں ہے تو مج
  عافيت ميرے لئے بہت وسيع ہے ۔

رسوۖل ابھی خدا کی بارگاه ميں اسی طرح شکوه کنانتھے کہ ايک نصرانی آۖپ کی طرف متوجہ ہوا اس نے آپ ميں نبوت کی 
  )١عالمتيں ديکھيں۔(

ائف سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے اس وقت آپ کوجب رسوۖل قبيلٔہ ثقيف کی نجات و بھالئی سے مايوس ہو کر ط
اس بات پر بہت افسوس تھا کہ کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی، مکہ و طائف کے درميان آپ نخلہ ميں ٹھہرے، رات ميں 
نی جب نماز ميں مشغول تھے، اس وقت آپ کے پاس سے جناتوں کا گذرہوا، انہوں نے قرآن سنا آپ نماز پڑھ چکے تو وه اپ

قوم ميں واپس آئے وه خود رسوۖل پر ايمان ال چکے تھے اب انہوں نے اپنی قوم والوں کو ڈرايا، خداوند عالم نے ان کے اس 
  واقعہ کو اس طرح بيان کيا ہے:

  )٢(واذا صرفنا اليک نفراً من الجن يستمعون القرآن...و يجرکم من عذاب اليم) (
کی طرف پلٹايا تاکہ وه غور سے قرآن سنيں لہذا جب وه حاضر ہوئے تو آپس اور جب ہم نے جنونميں سے ايک گروه کو آپ 

ميں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو پھر جب تالوت تمام ہو گی تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹ کر ڈرانے والے بن کر 
اپنی سابقہ کتابوں کی آگئے ،کہنے لگے اے قوم والو! ہم نے آيات کتاب کو سنا ہے جو موسٰی کے بعد نازل ہوئی ہے يہ 

تصديق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سيدھے راستے کی جانب ہدايت کرنے والی ہے ،قوم والو! هللا کی طرف 
دعوت دينے والے کی آواز پر لبيک کہو اور اس پر ايمان لے آئو تاکہ هللا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہيں دردناک 

  عذاب سے پناه دے ۔
..............  

  ۔٤٢٠ص  ١، سيرت نبويہ ج٣٦ص  ٢، تاريخ يعقوبی ج٢٢٧ص  ١، انساب االشراف ج٤٢٦ص  ٢۔طبری ج١
  ۔٣١تا  ٢٩، مالحظہ ہو سورٔه احقاف: ٣١٢، الطبقات الکبرٰی ص ٦٣ص  ٢، سيرت ابن ہشام ج٣٤٦ص  ٢۔طبری ج٢

  مکہ ميں راه رسالت ميں رکاوٹيں

جہاد تھا۔ آپ کا قول و فعل اورحسن معاشرت؛ فطرت سليم اور بلند اخالق کا پتہ رسوۖل کی تحريک ايک ترقی پذير و تعميری 
ديتا تھا آپ نفوس ميں حق کو اجاگر کرتے تھے تاکہ انہيں زنده کر سکيں اور انہيں فضائل کی طرف بالتے تھے تاکہ بشريت

طائف والوں کے ظلم و ستم کے ان سے آراستہ ہو سکے يہی وجہ ہے کہ قريش کی ايذا رسانيوں ،ان کی سنگدلی اور 
باوجود رسوۖل مايوس نہيں ہوئے بلکہ لوگوں کو دين خدا کی طرف دعوت ديتے رہے۔ خصوصاً عمره وحج کے زمانہ ميں 
کيونکہ اس وقت تبليغ کا بہترين موقعہ ملتا تھاآپ قبائل کی قيام گاه پر جاتے اور ان سب کو ديِن خدا قبول کرنے کی دعوت 

  ے تھے:ديتے اور فرمات
''يا بنی فالن انی رسول هللا اليکم يا مرکم ان تتعبدوا اليہ وال تشرکوا بہ شيئاً و ان تومنوا بی و تصدقونی و تمنعونی حتی ابين 

  )١عن هللا ما بعثنی بہ''۔(
عبادت کرو  اے فالں خاندان والو! مجھے تمہاری طرف رسوۖل بنا کر بھيجا گيا ہے ۔ خدا تمہيں يہ حکم ديتا ہے کہ تم اس کی

اور کسی چيز کو اس کا شريک نہ ٹھہرائو، ميرے اوپر ايمان الئو، ميری تصديق کرو اور ميری حفاظت کرتے رہو يہاں تک
  کہ ميں تمہارے سامنے اس چيز کو کھول کر بيان کر دوں جس کے ساتھ مجھے مبعوث کيا گيا ہے ۔

نے سنگدلی سے آپ کی دعوت کو رد کر ديا اور بعض نے  رسوۖل نے قبيلوں سے مالقات کرنے کا سلسلہ جاری رکھا بعض
معذرت کر لی ،کچھ لوگوں کے اندر آۖپ نے اسالم کی طرف سياسی رجحان پايا وه اسالم کے ذريعہ حکومت حاصل کرنا 
چاہتے تھے لہذا انہوں نے اسی کے مطابق کوشش کرنا شروع کی ليکن رسوۖل نے سختی سے ان کو ٹھکرا ديا اور انہيں 

قعہ سے فائده نہيں اٹھانے ديا رسوۖل نے فرمايا:''االمر الٰی ّهللاٰ يضعہ حيث يشائ''يہ معاملہ خدا کے ہاتھ ہے وه جہانچاہتا مو
  )٢ہے قرار ديتا ہے۔(

..............  

  ۔٢٣٧ص  ١، انساب االشراف ج٤٢٩ص  ٢، تاريخ طبری ج٤٢٣ص  ١۔سيرت نبويہ ج١
  ۔٤٣١ص  ٢تاريخ طبری ج ٤٢٤ص  ١۔سيرت نبويہ ج٢
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اکثر ابو لہب رسوۖل کے پيچھے پيچھے جاتا اور لوگوں کو آۖپ کی متابعت کرنے سے منع کرتا تھا اور کہتا تھا: اے فالں 
خاندان والو! يہ تو بس تمہيں الت و عزی کو ٹھکرانے اور بدعت و ضاللت کو قبول کرنے کی دعوت ديتا ہے پس تم اس کی 

  )١سننا۔(اطاعت نہ کرنا اور اس کی بات نہ 
دوسری طرف ام جميل عورتوں کے بيچ ميں کھڑی ہوتی اور رسوۖل اور آۖپ کی تبليغ کا مذاق اڑاتی تاکہ عورتيں آۖپ کی 

  متابعت نہ کريں۔
نبۖی قبائل کو اسالمی رسالت کے ذريعہ مطمئن نہيں کر سکتے تھے کيونکہ قريش کو دوسرے قبائل کے درميان دينی اعتبار 

اور خانٔہ کعبہ کی خدمت و دربانی بھی قريش ہی کے پاس تھی اور جزيره نما عرب کی تجارت و  سے فوقيت حاصل تھی
اقتصاد کا مرکزبھی مکہ ہی تھاپھر جن قبائل کو رسوۖل نے اسالم کی دعوت دی تھی قريش سے ان کے تعلقات اور معاہدے 

س اسالم قبول کرنے ميں لوگوں کا متردد ہونا يقينی بھی تھے ان کے لئے ان معاہدوں اور پابنديونکو توڑنا بہت مشکل تھا۔ پ
تھا اس کے باوجود قريش کو رسوۖل کی تحريک اور آپ کی تبليغ رسالت سے خوف الحق تھا لہذا انہوں نے ايک منصوبہ 

شروع  بنايا کہ ممکن ہے بت پرستوں کی عقليں اس کو قبول کر ليں انہوں نے باالتفاق لوگوں کے درميان يہ پروپيگنڈه کرنا
کياکہ محمد اپنے بيان کے ذريعہ جادو کر ديتا ہے اور مرد سے عورت کو بھائی کو بھائی سے جدا کر ديتا ہے ليکن جب 

لوگ رسوۖل سے مالقات کرتے اور ان پر رسوۖل و رسالت کی عظمت آشکار ہوتی تھی تو قريش کا يہ پروپيگنڈه ناکام ثابت 
  )١ہوتا تھا۔(

  عقبٔہ اولٰی کی بيعت
ليغ رسالت کے سلسلہ ميں رسوۖل نے کوئی دقيقہ فرو گذاشت نہيں کيا بلکہ آپ ۖمکہ ميں آنے والے ہر اس شخص کو دعوت تب

اسالم ديتے تھے جس ميں بھالئی و بہتری ديکھتے يا اس کا اثر و نفوذ محسوس کرتے تھے۔ مدينہ ميں دو قوی ترين قبيلوں 
ی معرکہ آرائی چلی آ رہی تھی يہود اپنی خباثت و مکاری سے اس اوس و خزرج کے درميان مدتوں سے سياسی و فوج

  ماحول ميں ان کی جنگ کو مستقل ہوا ديتے تھے تاکہ اسالمی قانون کا نفاذ نہ ہو سکے۔
..............  

  ۔٢٧٠ص  ١۔سيرت نبويہ ج١

سوۖل نے مالقات کی يثرب سے جو لوگ حليف بنا کراپنی طاقت بڑھانے کے لئے مکہ آتے تھے ان ميں سے بعض سے ر
اور ديکھتے ہی ديکھتے رسالت کا اثر اور نبّوت کی صداقت ان کے نفوس ميں جا گزيں ہو گئی۔ ايک مالقات ميں رسوۖل نے 

بنی عفراء کی ايک جماعت سے گفتگو کی يہ جماعت خزرج سے منسوب تھی ان کے سامنے اسالم پيش کيا اور قرآن کے 
نکھوں اور دلوں ميں مزيد آيتوں کے سننے کا اشتياق پايا...رسوۖل کی گفتگو سے وه ايک حصہ کی تالوت کی تو ان کی آ

سمجھ گئے کہ يہ وہی نبۖی ہے کہ جس کا ذکر يہود ،مشرکين سے نزاع کے وقت انہيں ڈرانے کے لئے کرتے ہيں اور کہتے 
ورپھر ہم تمہيں ارم و عاد والوں کی ہيں: ايک نبی کی بعثت ہو گی اور اس کا زمانہ قريب ہے ہم اس کا اتباع کريں گے ا

  )١طرح قتل کريں گے۔(
ان چھہ اشخاص نے اسی وقت اپنے اسالم کا اعالن کر ديا،رسوۖل کی خدمت مينعرض کی: ہم نے اپنی قوم کو اس حال ميں 

يعہ ان کے چھوڑ ا ہے کہ کسی قوم ميں اتنی عداوت و دشمنی نہيں ہے جتنی ان کے درميان ہے اميد ہے کہ خدا آۖپ کے ذر
درميان صلح کرادے۔ ہم ان کے سامنے اسالم پيش کريں گے اور انہيں آۖپ کے دين کی طرف بالئيں گے اس دين کی طرف 

  جو آۖپ نے ہم سے قبول کرايا ہے ۔
اس کے بعد وه يثرب کی طرف لوٹے ؛ نبۖی اور رسالت کے بارے مينآپس ميں گفتگو کرتے ہوئے اور آنے والی امن و امان 

دگی سے متعلق اظہار خيال کرنے لگے ان کے درميان ديکھتے ہی ديکھتے اسالم کا پيغام پھيل گيا، يثرب ميں کوئی کی زن
  )٢گھر ايسا نہيں بچا جس ميں رسول کا ذکر نہ پہنچا ہو۔(

باره  دن گزرتے دير نہيں لگتی پھر گيارہويں بعثت کو جب حج کا زمانہ آ گيا يثرب سے اوس و خزرج کا ايک وفد آيا جو
افراد پر مشتمل تھا ان ميں چھہ افراد وه تھے جو عقبہ اولٰی ميں خفيہ طريقہ سے رسوۖل سے مالقات کرکے اسالم قبول کر 

اس مرتبہ ان لوگوں نے يہ اعالن کيا کہ ہم نے اس بات-عقبہ وه جگہ ہے جہاں سے يثرب والے مکہ پہنچتے ہيں-چکے تھے
  و خدا کا شريک قرار نہيں ديں گے چوری نہيںپر رسوۖل کی بيعت کر لی ہے کہ کسی ک
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..............  

  ۔٢٥ص  ١٩، بحار االنوار ج٤٢٨ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔٢٣ص  ١٩، بحار االنوار ج٤٢٩ص  ١، سيرت نبويہ ج٣٨و ص ٣٧ص  ٢۔ تاريخ يعقوبی ج٢

ی باتوں کے ذريعہ بہتان نہيں کريں گے۔ زنا نہيں کريں گے ، اپنی اوالد کو قتل نہيں کريں گے اوراز خود گڑھی ہوئ
  )١باندھينگے اور نيک کاموں ميں آۖپ کی نافرمانی نہيں کريں گے۔(

رسوۖل ان پر اس سے زياده ذمہ داری نہيں ڈالنا چاہتے تھے ان کے ساتھ آۖپ نے جوان مسلمان مصعب بن عمير کو يثرب 
  بيعت اسی پر تمام ہوئی۔ بھيجا تاکہ وه ان کے درميان عقائد کی تبليغ کريں۔ عقبٔہ اولٰی کی

  عقبٔہ ثانيہ
مصعب يثرب کے گلی کوچوں ميں اور ان کے مجامع ميں قرآن کی آيتوں کی تالوت کرتے تھے، قرآن کے ذريعہ ان کے 

  دلوں اور عقلوں کو جھنجھوڑتے رہے يہاں تک کہ بہت سے لوگ رسالت اسالميہ پر ايمان لے آئيے۔
سے ملنے کا بڑا اشتياق پيدا کر ديا انہوں نے والہانہ انداز ميں رسوۖلسے گزارش کی  اسالم نے لوگوں کے دلوں ميں رسولۖ 

  کہ آۖپ ہمارے يہاں تشريف الئيں۔
مسلمان مرد اور دو عورتيں  ٧٣بعثت کے بارہويں سال جب حج کا زمانہ آيا تو يثرب سے حاجيوں کے قافلہ چلے ان ميں 

ان سے عقبہ ميں ايام تشريق ميں رات کے وقت مالقات کريں گے؛ يثرب کے بھی تھيں رسوۖل نے ان سے يہ وعده کيا کہ آپۖ 
  مسلمان اس وقت تک اپنا اسالم چھپائے ہوئے تھے۔

جب تين حصہ رات گذر گئی اور آنکھوں سے نيند اچٹ گئی تو مسلمان چھپ کراپنے خيموں سے نکلے اور رسوۖل کے 
کے اہل بيت ۖ ميں سے بھی کچھ لوگ تھے، سب جمع ہو گئے، ان  انتظار ميں جمع ہو گئے رسوۖل آئے آۖپ کے ساتھ آپۖ 

لوگوں نے گفتگو شروع کی، پھر رسوۖل نے گفتگو کا آغاز کيا، قرآن مجيد کی چند آيتوں کی تالوت کی اس کے بعد انہيں خدا
  کی طرف باليا اور اسالم کی ترغيب دالئی۔

..............  

  ۔٤٣٦ص  ٢، تاريخ طبری ج٤٣٣ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١

  اس بار اسالم کے ہر پہلو، اس کے احکام اور جنگ و صلح کے بارے ميں صريح طور پر بيعت ہوئی؛ رسوۖل نے فرمايا:
  ''ابايعکم علٰی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نسائکم و ابنائکم''

يز سے ميری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنے بيوی بچوں کی حفاظتميں تم سے اس بات پر بيعت ليتا ہوں کہ تم ہر اس چ
  کرتے ہو۔ اس پر ان لوگوں نے رسوۖل کی بيعت کی۔

اس موقعہ پر يثرب کے مسلمانوں کی طرف سے خدشہ کا اظہار ہوا، ابو الہيثم ابن تيہان نے عرض کيا: اے هللا کے رسوۖل! 
رہم انہيں توڑ ديں تو کيا ايسا کرنے سے ہم گناہگار ہونگے اور اگر خدا ہمارے اور يہوديوں کے درميان کچھ معاہدے ہيں اگ

آۖپ کو کامياب کر دے توکياآپ اپنی قوم کی طرف پلٹ جائيں گے ؟اس پر رسوۖل مسکرائے اور فرمايا:''بل الدم الدم و الھدم 
ہوئے خون کا عوض مباح ہے ۔ ميں اس  )بلکہ خون کا بدلہ خون اور مباح کئے١الھدم احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم''(

  سے جنگ کرونگا جس سے تم جنگ کروگے ميں اس سے صلح کرونگا جس سے تم صلح کروگے۔
اس کے بعد رسوۖل نے فرمايا: تم ميں سے باره افراد ميرے پاس آئيں تاکہ وه اپنی قوم ميں ميرے نمائندے قرار پائيں چنانچہ 

  تين اوس ميں سے نکلے ان سے رسوۖل نے فرمايا: ان ميں سے نو افراد خزرج ميں سے اور
  )٢''انتم علٰی قومکم بما فيھم کفالء ککفالة الحواريين لعيسٰی بن مريم و انا کفيل علٰی قوم''۔(

تم اپنی قوم کے درميان ان کے معامالت کے ايسے ہی ذمہ دار و ضامن ہو جيسے حضرت عيسٰی کے حواری ضامن و ذمہ 
  قوم کا ذمہ دار ہوں۔ دار تھے اور ميں اپنی

..............  

  ۔١٨١ص  ١، مناقب آل ابی طالب ج٤٤١ص  ٢، تاريخ طبری ج٤٣٨ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١
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  ۔١٨٢ص  ١، مناقب آل ابی طالب ج٤٤٣ص  ١، سيرت نبويہ ج٤٤٢ص  ٢۔ تاريخ طبری ج٢

وجھ بوجھ سے کام ليا اور اس مقصد کی رسوۖل نے ہرکام کے لئے حکيمانہ راہنمائی پختہ اور عمده تدبير ، گہری سياسی س
طرف رسالت کو ليکر بڑھے جس کی وحی ِ اٰلہی نے تائيد کی تھی اور بيعت کرنے والوں سے فرمايا کہ تم اپنی قيام گاه کی 

  طرف لوٹ جائو مشرکين سے نہ ٹکرانا کہ خدا نے قتال و خونريزی کا حکم نہيں ديا۔
سلمان نبۖی کی مدد کر رہے ہيں توانہوں نے اسے اپنے لئے بہت بڑا خطره قريش نے جب يہ محسوس کيا کہ يثرب کے م

سمجھا اور وه غيظ وغضب ميں آپے سے باہر ہو گئے اور چاہا کہ نبۖی اور مسلمانوں کے درميان حائل ہو جائيں ليکن عقبہ 
  )١کے اجتماع ميں جناب حمزه و علی پاسبان و محافظ تھے لہذا قريش ناکام واپس لوٹ گئے۔(

  ہجرت کی تياری
قريش غفلت سے بيدار ہو چکے تھے جبکہ مسلمانوں ميں کاميابی کی اميد جاگ اٹھی تھی جس کی وجہ سے مشرکوں کی 
طرف سے ايذا رسانی ميں بھی اضافہ ہو گيا اور قريش نے مسلمانوں کے ساتھ سخت و سنگدلی کا رويہ اختيار کيا ان پر 

لمانوں کا شيراز ه بننے سے پہلے ہی ان کا صفاياکر ديں،مسلمانوں نے رسوۖل سے شديد ظلم کئے اور يہ کوشش کی کہ مس
اس ظالمانہ سلوک کی شکايت کی اور آنحضرت سے مکہ چھوڑنے کے لئے اجازت چاہی آۖپ نے ان سے چند روز کی 

)مجھے تمہارے جس دار ٢(مہلت طلب کی پھر فرمايا:''لقد اخبرت بدار ھجرتکم و ھی يثرب فمن اراد الخروج فليخرج اليھا'' 
  ہجرت کی خبر دی گئی ہے وه مدينہ ہے پس جو تم مينسے مکہ چھوڑنا چاہتا ہے وه مدينہ چال جائے۔

) بيشک خدا نے تمہارے لئے ايک ٣دوسری روايت ميں اس طرح نقل ہوا ہے :''ان ّهللاٰ قد جعل لکم دارا تامنون بھا و اخوانا''(
  اخوت کی زندگی گزار وگے۔  جگہ مقرر کر دی ہے جہاں تم امن و

  بعض مسلمانوں نے خفيہ طريقہ سے مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت شروع کر دی تاکہ قريش کو شک نہ ہو۔
..............  

  ۔ ٢٧٢ص ١۔ تفسير قمی ج١
  ۔٢٢٦ص ١۔ الطبقات الکبرٰی ج٢
  ۔٤٦٨ص  ١، السيرة النبويہ ج١٨٢ص  ١۔مناقب آل ابی طالب ج٣

ے راستوں ، گھروں اور اجتماع ميں رسوۖل کے اصحاب کم نظر آنے لگے خود رسوۖل، حکم خدا کے ہو۔ رفتہ رفتہ مکہ ک
منتظر تھے اور يہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان صحيح و سالم ہجرت کر جائيں۔ ادھر قريش کو بھی رسوۖل کے عزم کا علم ہو

عی کی اور مدينہ ميں جاکر مسلمانوں کو اللچ گيا لہذا انہوں نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کرہجرت کرنے سے روکنے کی س
  و دھمکی کے ذريعہ مکہ لوٹانے کی کوشش کی۔

قريش مکہ ميں امن برقرار رکھنا چاہتے تھے اسی وجہ سے مسلمان مہاجروں کو قتل نہيں کرتے تھے بلکہ قيد ميں ڈال 
  رميان جنگ ہو جائے گی۔ديتے تھے سزا ديتے تھے کيونکہ انہيں خوف تھا کہ مسلمانوں اور مشرکوں کے د

ہاں قريش يہ بات بخوبی جانتے تھے کہ رسوۖل کی مدينہ ہجرت سے مسلمانوں کی بڑی طاقت بن جائے گی اور جب آۖپ ان 
سے ملحق ہو جائيں گے تو چونکہ آپ ثابت قدمی حسن رائے، قوت و شجاعت ميں مشہور ہيں، اس لئے اس وقت مشرکين 

  مصيبتوں ميں مبتال ہوجائيں گے ۔ عام طور سے اور قريش خاص طور سے
قريش کے سرداروں نے اپنے سامنے عظيم خطرے سے نمٹنے کے لئے دار الندوه ميں جلدی سے ايک جلسہ کيا، اس ميں 
مختلف رائيں سامنے آئيں ايک رائے يہ تھی کہ محمد کو قيد کر دياجائے، ان کے پيروں ميں زنجير ڈال دی جائے يا انہيں 

ء ميں جال وطن کر ديا جائے ليکن رسوۖل کو قتل کرنے اور ان کے خون کو قبائل ميں اس طرح تقسيم  مکہ سے دور صحرا
) کيونکہ اگر انہوں نے رسوۖل کو قتل کر ديا ١کرنے والی رائے سب کو پسند آئی، کہ بنی ہاشم انتقام نہ لے سکيں (

  ہوتاتوابتداء ہی ميں اسالمی رسالت کا خاتمہ ہو جاتا۔
ہجرت کر جائيں اس حکم کا رسوۖل کوبڑی شدت سے انتظار تھاتاکہ اس سر زمين -مدينہ-دا کا حکم ہوا کہ يثربرسوۖل کو خ

پر پہنچ جائيں جہاں آپ ۖتقوے اور آسمانی قوانين کے مطابق ايک حکومت قائم کر سکيں اور ايک صالح انسانی معاشره کی 
  تشکيل کر سکيں۔

  کر اسے آخری شکل ديدی تو اميِن وحی جبريل رسوۖل پر نازل ہوئے جب مشرکوں نے قتل رسوۖل کا منصوبہ بنا
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..............  

  ۔٥٤ص  ٢، تفسير العياشی ج٢٢٧ص  ١، الطبقات الکبری ج٤٨٠ص  ١۔ السيرة النبويہ ج١

اور آۖپ کو مشرکوں کی اس سازش کی خبر دی جو انہوں نے آپ کے خالف بنا رکھی تھی اور آپ کے سامنے اس آيت کی 
  وت کی :تال

  )١(و اذ يمکربک الذی کفروا ليثبتوک او يقتلوک او يخرجوک و يمکرون و يمکر ّهللا و ّهللا خير الماکرين )(
اور اے رسوۖل! آۖپ اس وقت کو ياد کريں جب کفار آپ کو قيد کرنے يا قتل کرنے يا شہر بدر کرنے کی تدبير کر رہے تھے 

  خالف بند و بست کر رہا تھا اور هللا بہترين تدبير کرنے واال ہے ۔ اور اسی کے ساتھ خدا بھی ان کی تدبيروں کے
چونکہ رسوۖل کو مکمل يقين تھا کہ خدا آۖپ کی حفاظت کرے گا اور غيبی امداد آۖپ کے شامِل حال ہو گی اس لئے آپ اپنی 

آپ بہت سوچ سمجھ کر اورتحريک ميں عجلت سے کام نہيں لے رہے تھے اور نہ ہی جلد بازی ميں قدم اٹھا رہے تھے بلکہ 
  نہايت ہی احتياط کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے۔

  ہجرت سے پہلے مہاجرين کے درميان مواخات
ہجرت سے پہلے مہاجرين کے درميان اخوت قائم کی گئی تاکہ ايک ايسا اسالمی معاشره وجود ميں آجائے کہ جس کے ا فراد

سم کے اعضاء کی مانند ايک دوسرے سے تعاون کريں کيونکہ مسلمانوں اسالم کے مفاد اور اعالء کلمة هللا کے لئے ايک ج
کے سامنے بڑی مشکليں آنے والی تھينجن سے گزرنے کے لئے ايک دوسرے کاتعاون اور ايک دوسرے کی مددضروری 

  تھی ۔
پر اخوت قائم کی رسوۖل نے گويا اس طرح اپنی ہجرت کا آغاز کيا کہ مہاجرين کے درميان ايمانی اور خدائی رشتہ کی بنا 

اور مالی مدد کرنے ميں بھی انہيں ايک دوسرے کا بھائی بنا ديا اس طرح وه نفسی نفسی کو چھوڑ کرايک مضبوط ومحکم 
  معاشره تشکيل ديں چنانچہ رسوۖل نے ابو بکر کو عمر کا، حمزه کو زيد بن حارثہ کا، زبير کو ابن مسعود کا اور

..............  

  ۔٨،٣، انفال:١٨٣تا  ١٨٢ص  ١لب ج۔ مناقب آل ابی طا١

  عبيد بن حارث کو بالل کا بھائی بنا ديا۔
اور علی کوخود اپنا بھائی بنايا اور حضرت علی سے فرمايا: کيا تم اس بات سے راضی نہيں ہو کہ ميں تمہارا بھائی بن 

رمايا: اے علی تم دنيا و جائوں؟ حضرت علی نے عرض کی: اے هللا کے رسوۖل ميں اس سے خوش ہوں۔ اس وقت آپ نے ف
  )١آخرت ميں ميرے بھائی ہو۔ (

..............  

  ۔١٤ص  ٣، مستدرک حاکم ج٢٠ص  ٢۔ سيرت حلبيہ ج١

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 
  

  چوتھا باب
  پہلی فصل
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  اّولين اسالمی حکومت کی تشکيل
  دوسری فصل

  نئی حکومت کا دفاع
  تيسری فصل

  مشرک طاقتونکا اتحاد اور خدائی جواب

  

  پہلی فصل
  اّولين اسالمی حکومت کی تشکيل

  ۔ مدينہ کی طرف ہجرت١

رسالت کی تحريک کی تکميل اور نبوت کے خدائی اغراض و مقاصد کی تشکيل کے لئے ضروری تھا کہ معاشره کے افراد 
کی مدد کی جائے اور انہيں عقيده کے يقين مطلق سے سرشار کر ديا جائے تاکہ عقيدے کے سامنے وه خودکو بھول جانے 

  يار رہيں ۔اور ہالکتوں سے بچتے ہوئے ہميشہ قربانی دينے کے لئے ت
ان افراد ميں علی بن ابی طالب ايک فوالدی انسان تھے کہ جن سے رسوۖل نے فرمايا تھا: اے علی ! قريش نے ميرے خالف 

سازش کی ہے وه مجھے قتل کرنا چاہتے ہيں اورمجھ پر ميرے رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ ميں ايک قوم کی 
و اور ميری سبز چادر اوڑھ لو تاکہ تمہارے سونے سے انہيں يہ نہ طرف ہجرت کر جائوں، پس تم ميرے بسترپر سوجائ

  معلوم ہو کہ ميں چال گيا، بتائو تم کيا کہو گے اور کيا کروگے؟
  حضرت علی نے فرمايا: اے هللا کے رسوۖل کيا ميرے سوجانے سے آپ محفوظ رہيں گے؟

المت رہنے کی خبر دی تو علی خوش ہوئے، رسوۖل نے فرمايا: ہاں جب هللا کے رسوۖل نے علی کو اپنے محفوظ و س
مسکرائے ،شکِر خدا کرنے کے لئے سجده ميں گئے اور پھر فرمايا: ميری بصارت و سماعت اور دل آپ پر قربان جو آۖپ 

  )١کو حکم ديا گيا ہے اسے کر گذريے ۔(
..............  

سے تاريخی حادثہ اور علما اہل سنت کے نزديک حضرت  تعليقہ مرعشی نجفی، اس ٤٥تا  ٣٣ص  ٣۔ مالحظہ فرمائيں احقاق الحق ج١
، طبع ميمينہ ١٤٠ص  ٩طبع اولٰی مصر، تفسير طبری ج ٣٣١ص  ١علی کا موقف واضح ہو جائے گا نيز مالحظہ ہو مسند امام احمد ج

  ، طبع حيدر آباد دکن۔٤ص  ٣مصر، مستدرک حاکم ج

حمت و حصاِر ايزدی کے سايہ ميں ان مشرکوں کو چيرتے رسوۖل اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر نصف شب ميں ر
  ہوئے نکل گئے جو آۖپ کے گھر کا محاصره کئے ہوئے تھے۔

جب صبح کے وقت خدا کے دشمن خون آشام شمشير برہنہ لئے ہوئے رسوۖل کے گھر ميں داخل ہوئے تو ان کی ساری 
ں تھے۔ خالد بن وليد ان ميں پيش پيش تھا۔ حضرت علی تمنائيں خاک ميں مل گئيں۔ ان کے چہروں سے دشمنی کے آثار نمايا

بے نظير شجاعت کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھے تو خانٔہ رسوۖل ميں داخل ہونے والے الٹے پائوں لوٹے وه حيرت و دہشت 
  ميں ڈوب گئے ، وه ديکھ رہے تھے کہ خدا نے ان کی کوششوں کو ناکام کر کے اپنے نبۖی کو بچا ليا ہے۔

پنی ضائع شده ہيبت کو پلٹانے کے لئے ہر قسم کا حربہ استعمال کيا تاکہ محمۖد ہاتھ آجائيں ۔ چنانچہ انہوں نے قريش نے ا
جاسوس چھوڑے، آۖپ کی تالش ميں انہوں نے عام اور غير معروف راستوں کو چھان ڈاال يہاں تک کہ انہوں نے يہ اعالن 

سواو نٹ انعام دئيے جائينگے۔ ايک ماہر راہنما نے آۖپ کے نقش قدم کو  کيا کہ جو بھی محمد ۖ کو زنده يا مرده الئے گا اسے
اس کے بعد اسے آۖپ کے  -رسوۖل ابوبکر کے ساتھ اسی غار ميں چھپے ہوئے تھے-ڈھونڈکر انہيں غار ثور تک پہنچا ديا

ان پر پہنچ گئے يا زمين نقش قدم نظر نہ آئے تو اس نے کہا: محمد اور ان کے ساتھی يہاں سے آگے نہيں بڑھے، يا تو آسم
  ميں اتر گئے۔

ادھر غار ميں ابوبکر پر شديد خوف طاری تھا وه قريش کی يہ آواز سن رہے تھے: اے محمد! نکلو ابو بکر ان کے بڑھتے 
  ہوئے قدم ديکھ رہے تھے اور رسوۖل انہيں سمجھا رہے تھے: (ال تحزن ان ّهللاٰ معنا) ڈرو نہيں خدا ہمارے ساتھ ہے ۔
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پس لوٹ گئے وه يہ نہيں جانتے تھے کہ محمد ۖ غار ميں موجود ہيں کيونکہ انہوں نے غار کے دہانے پر مکڑی کا قريش وا
  جاال اور کبوتر کا آشيانہ ديکھا تھا کہ جس ميں اس نے انڈے دے رکھے تھے۔

ں غار ميں ہيں رسوۖل نے شام کے وقت حضرت علی اور ہند بن ابی ہالہ نے آۖپ سے مالقات کی ۔ انہيں معلوم تھا کہ آۖپ فال
حضرت علی سے کچھ ايسی چيزوں کی نشاندہی فرمائی جن کی حفاظت آۖپ کے ذمہ تھی اور جو امانتيں آۖپ کے پاس تھيں 

عرب کی امانتيں رسوۖل ہی کے پاس رکھی جاتی تھيناوران کو يہ حکم ديا کہ اپنے اور خواتين -ان کو ادا کرنے کا حکم ديا
اں خريديں اور ميرے پاس آجائينپھراطمينان کے ساتھ فرمايا: ''انّھم لن يصلوا من اآلن اليک يا علی خاندان کے لئے سواري

بامرتکرھہ حتی تقدم علی فاد امانتی علٰی اعين الناس ظاہرا ثم انی مستخلفک علی فاطمة ابنتی و مستخلف رب عليکما و 
  )١مستحفظہ فيکما''۔(

ی ناروا سلوک نہيں کريں گے يہاں تک کہ تم ميرے پاس پہنچ جائوگے۔ اے علی !اے علی وه اس وقت تک تمہارے ساتھ کوئ
لوگوں کی امانتوں کو سب کے سامنے واپس کرنا ميں تمہيں اپنی بيٹی فاطمہ کا محافظ و نگہبان اور تم دونوں کا محافظ و 

  نگہبان خدا کو قرار ديتا ہوں۔
وگ آۖپ کو ڈھونڈنے سے مايوس ہو گئے ہينتو غار سے باہر نکلے اور تين روز کے بعد رسوۖل کو يہ اطمينان ہو گيا کہ ل

  مدينہ کی طرف روانہ ہو ئے اور خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی تکان کی پروانہ کی۔
جب آپ قبا کے عالقہ ميں پہنچے تو وہاں حضرت علی بن ابی طالب اورخواتين خاندان کی آمد کے انتظار مينچند دن گذارے

سب ايک ساتھ يثرب ميں داخل ہوں جس وقت رسوۖل کے ساتھی آۖپ کو قبا ميں چھوڑ کر يثرب پہونچے تو اس وقت  تاکہ
  يثرب ميں نبی ۖ کی آمد کی وجہ سے خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔

حضرت علی راستہ کی مشقت و خطرات سے تھک کر نبی ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو رسوۖل نے آپ کو گلے سے 
) اصل ميں قريش کو يہ معلوم ہو گيا تھا کہ علی خواتين کو ليکر جا رہے ہيں ٢ا اور آپ کی حالت ديکھ کر رونے لگے۔(لگاي

  تو انہوں نے ان کا تعاقب کيا تھا جس سے خطره الحق ہو گيا تھا۔
  پھر مسجد تعمير)٣چند روز رسوۖل خدا نے قبا ہی ميں قيام کيا، سب سے پہال کام آۖپ نے يہ کيا کہ بتوں کو توڑا(

..............  

  ۔٢٣٧ص  ١۔ اعيان الشيعہ ج١
  ۔١٠٦ص  ٢۔ تاريخ کامل ج٢
  ۔١٧٧تا ص ١٧٦ص  ٤۔ البدء والتاريخ ج٣

کی۔ اس کے بعد جمعہ کے روز آپ وہاں سے روانہ ہو ئے وادی رانوناء ميں پہنچے تو نماز ظہر کا وقت ہو گيا عالم اسالم 
ی۔ يثرب کے مسلمان اپنے اسلحوں اور آرائش کے ساتھ رسوۖل کے استقبال کے لئے ميں يہ سب سے پہلی نماز جمعہ تھ

نکلے آۖپ کی سوار ی کو اپنے حلقہ ميں لے ليا ہر شخص يہی چاہتا تھا کہ رسوۖل اس کے عالقہ ميں داخل ہوں اور اس ذات 
  )١ے ۔(گرامی کی پہلے وه زيارت کرے جس پر وه ايمان اليا ہے اور جس سے وه محبت کر تا ہ

جس مسلمان کے گھر کی طرف سے رسوۖل کا گزر ہوتا تھا وہی آۖپ کے ناقہ کی مہار پکڑ ليتا تھا اور اپنے يہاں قيام کرنے 
کی درخواست کرتا تھا ليکن رسوۖل مسکراتے ہوئے ہر ايک سے يہی فرماتے تھے ميرے ناقہ کا راستہ چھوڑ دو يہ خود 

  مامور ہے ۔
وب انصاری کے گھر کے سامنے اس سر زمين پر بيٹھا جو بنی نجار کے دو يتيموں کی تھی ابو آخر ميں آپ کا ناقہ ابو اي

ايوب انصاری کی زوجہ نے رسوۖل کے اسباب سفر کو اپنے گھر ميں رکھ ليا۔ رسوۖل انہيں کے گھر ميں رہے يہاں تک کہ 
  )٢مسجد نبوۖی اور آۖپ کے گھرکی تعمير مکمل ہو گئی۔ (

  )٣رسوۖل نے طيبہ رکھا آۖپ کی ہجرت کو اسالمی تاريخ کا مبداء آغازسمجھا جاتا ہے۔( يثرب کا نام بدل کر

  ۔ مسجد کی تعمير٢
يقينا رسوۖل مسلمانوں کے ساتھ اس انفراديت کے دائره سے نکل گئے اور مدينہ پہنچنے پر آۖپ نے ايک ايسی حکومت قائم 

ميہ کے حکم کے مطابق چلے اور جس کے نتيجہ ميں اسالمی کرنے کا منصوبہ بنايا جوآسمانی قوانين اور شريعت اسال
  تہذيب وجود ميں آجائے جواس حکومت کے بعد پوری انسانيت کوفيضياب کرے۔

  اسالمی حکومت کی تشکيل ميں اس سے پہلے کا نظام بہت بڑی رکاوٹ تھا جزيره نما عرب کے معاشره پر يہی
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..............  

  ہ ميں وارد ہوئے۔ربيع االول کو مدين ١٢۔رسوۖل ١
  ۔٤٩٤ص  ١۔سيرت نبويہ ج٢
  ۔٨٥ص  ٢تاج العروس ج ٢٨٣۔مقدمٔہ ابن خلدون ص ٣

غالب تھا دوسری طرف مسلمانوں کی کمزوری کا صحيح معنوں ميں عالج بھی ضروری تھا۔ مسجد کی تعمير اس لئے بھی 
مرکزی خود مختار کميٹی کا مرکز قرار ضروری تھی تاکہ مسجد سے متعددا ہم سرگرميوں کا آغاز کيا جائے اور يہ اس 

پائے جس کے ذريعہ حکومت کے امور انجام پذير ہونا ہيں۔ مسجد کے لئے زمين کا تعين ہو گيا مسجد کے تعميری کاموں کو
مسلمانوں نے بڑے شوق و ہمت سے انجام ديا۔ اور اپنے نمونہ و اسوه اور کاموں کے ذريعہ مسلمانوں کی طاقت کو حرکت 

ے واال رسوۖل خود مسجد کے تعميری کاموں کو انجام دينے ميں شريک تھا وه خود پتھر اٹھا کر التے تھے ايک بار ميں الن
آۖپ ايک پتھر اٹھائے ہوئے ال رہے تھے کہ اسيد بن حضير نے ديکھ ليا عرض کی؛ اے هللا کے رسوۖل ! يہ پتھر آۖپ مجھے 

  م دوسرا اٹھا الئو۔دے ديجئے ميں لے جائونگا آۖپ نے فرمايا: نہيں۔ ت
مسجد کے ساتھ ہی رسوۖل اور آۖپ کے اہل بيت کا گھر بھی بن گيا۔ آۖپ کا گھر پُرتکلف نہيں تھا بلکہ ان کی زندگی کی مانند 
ساده تھا۔ اس موقع پر رسوۖل نے ان ناداروں کو فراموش نہيں کيا کہ جن کا کوئی گھر نہيں تھا اور انہوں نے آۖپ کے پاس 

  )١تھی بلکہ مسجد کے ايک گوشہ ميں ان کے لئے بھی ايک مکان بنا ديا۔( پناه لے رکھی
  اس طرح مسجد مسلمانوں کے انفرادی و اجتماعی اور عبادی حيات بخش امور کی انجام دہی کا مرکز بن گئی۔

  ۔ مہاجرين و انصار کے درميان مواخات٣
بيلہ سے تعرض کئے بغير ايک اور قدم اٹھايا جس سےنئی حکومت کی تشکيل اور پہلے نظام کو ختم کرنے کے لئے کسی ق

آپسی محبت اور ايمان کی حرارت وجود ميں آئی آپسی محبت اور حرارِت ايمان مسلمانوں سے وجود ميں آئی تھی پس رسوۖل
تاخوا فی هللانے خاندانی اور خونی رشتہ سے آگے بڑھکر عقيده اور دين کو لوگوں کے رابطہ کی بنياد قرار ديا اور فرمايا:'' 

اخوين اخوين '' تم راِه خدا ميں بھائی بھائی بن جائو۔ پھر آۖپ نے حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور فرمايا: ''ھذا 
  )يہ ميرے بھائی ہيں، اس طرح انصار ميں سے ہر ايک٢اخی''(

..............  

  ۔٤٩٦ص  ١، سيرت نبويہ ج١١٢ص  ١٩۔بحا ر االنوار ج١
  ۔٥٠٤ص  ١وی ج۔ سيرت نب٢

نے مہاجرين ميں سے ايک ايک کو اپنا بھائی بنا ليا اور اسے امور زندگی ميں اپنا شريک بنا ليا اس طرح مدينہ نے اپنی 
تاريخ کا صفحہ پلٹ ديا کيونکہ ابھی تک مدينہ ميں اوس و خزرج کے درميان جنگ ہوتی رہتی تھی جسے يہود اپنی خباثت 

ے تھے، اب دنيا ميں ترقی پذيرحيات انسانی کے عہد نوکا آغاز ہوا اور وه اس طرح کہ رسوۖل اور منافقت سے ہوا ديتے رہت
  نے امت کی بقا اور اس کی ايمانی سرگرمی کا بيج بو ديا۔

  مسلمانوں کے بھائی بھائی بننے کے نتائج
  اقتصادی پہلو

  ۔ مہاجرين کی عائلی زندگی کو اقتصادی لحاظ سے بہتر بنايا تاکہ وه اپنی طبعی زندگی کو جاری رکھ سکيں۔١
  ۔ فقر و ناداری کو ختم کرنے کے لئے طبقاتی امتيازات کو ختم کيا۔٢
کے ہاتھ ۔ غير شرعی و ناجائز دولت سے دور رہتے ہوئے اقتصادی استقالل کے لئے کوشش کی تاکہ سود خور يہوديوں ٣

  کٹ جائيں۔
۔آمدنی کے ذرائع پيدا کرنا۔ کھيتی کے ساتھ تجارتی ميدان ميں سر گرم عمل رہنا اور مہاجرين و انصار کے افکار اور ان ٤

  کی کوششوں کے سايہ ميں مدينہ کے حاالت کے مطابق بھر پور فائده اٹھانا۔

  اجتماعی پہلو
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و ختم کيا اور پہلے سے چلے آ رہے لڑائی جھگڑوں کی جگہ محبت و ۔معاشره ميں موجود ہالکت خيز اجتماعی امراض ک١
مودت کی روح پھونکی تاکہ تمام فاصلے اور رخنے ختم ہو جائيں اور اسالم کے خالف سازش کرنے والے ان سے کوئی 

  فائده نہ اٹھا سکيں اور آئنده کے مراحل ميں اسالم کی زياده سے زياده خدمت کی جا سکے۔
  لغو کرکے اس کی جگہ روز مره کے معامالت ميں اسالمی نظام و اقدار کو نافذ کيا ۔ ۔پہلے نظام کو٢
  ۔ مسلمانوں کو باطنی طور پر آماده کيا اور اسالمی رسالت کی نشر و اشاعت کے لئے انہيں ايثار وقربانی کی تربيت دی۔٣

  سياسی پہلو
الت کے احکام پر ايک فرد کی طرح لبيک کہتے ہوئے آگے ۔مسلمانوں کا ايک ايسا متحده محاذ قائم کيا جو رسوۖل و رس١

  بڑھتا رہے وه بھی ايسے حاالت ميں کہ جب مختلف سمتوں سے مخالفت اور سازشوں کا سلسلہ جاری تھا ۔
۔انصار و مہاجرين کے درميان تنظيمی علوم و اخبار، استقامت و ثبات کے وسائل، ايمانی تجربہ اور تحرک کے طريقوں ٢

  کی کيونکہ انصار، مہاجرين کے تجربوں اور ان آزمائشوں سے واقف نہيں تھے جن کا انہيں سامنا نہيں ہوا تھا۔کی ترويج 
  ۔ حکومت کی تشکيل اور اس کے ادارتی دھانچے کے لئے پہلے قدم کے طور پر افراد کی تعليم و تربيت کی۔٣
  الگ رہتے ہوئے اپنے اندر دفاع کی روح پھونکی۔ ۔مسلمانوں ميں اسالم کے اقدار کے مطابق نسلی و خاندانی حميت سے٤

  ۔معاہدٔه مدينہ٤
مسلمانوں کو جنگ و جدال کی حالت سے نکال کر تعميری اور شريعت اسالميہ کے مطابق ڈھالنے کے لئے ضروری تھا کہ

 يں انتشار کا سبب تھا۔اس لئے خلفشار و نزاع ،عام لوگوں م-خواه يہ امن و سکون نسبی ہی ہو-امن و سکون کی فضا قائم ہو 
يثرب ميں بہت سی طاقتيں مسلمانوں کو نيست و نابود کرنے کے در پے تھيں، اقتصادی اور سياسی جوڑ توڑ کے لحاظ سے 

يہودی بہت مضبوط تھے اگر چہ ان کی تعداد قابل اعتناء نہيں تھی۔ دوسری طاقت مشرکوں کی تھی اگر چہ رسوۖل اور 
طاقت کم ہو گئی تھی ليکن ان کا بالکل صفايا نہيں ہوا تھا لہذا نبۖی نے ان سے شائستہ طريقہ مہاجرين کے آجانے سے ان کی 

  سے مقابلہ کيا۔
  نبۖی کے لئے يہ بھی ضروری تھا کہ آپ منافقوں پر نظر رکھيں۔

ئے مدينہ کے باہر قريش اور دوسرے مشرک قبيلے نئے اسالمی نظام کے لئے حقيقی خطره بنے ہوئے تھے رسوۖل کے ل
  الزمی تھا کہ آۖپ ان سے مقابلہ اور ان کے شر کو دفع کرنے کے لئے تيار رہيں۔

يہاں رسوۖل کی عظمت اور متعدد طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لئے آپ کی سياسی بصيرت آشکار ہوئی۔ اسی کے ساتھ آۖپ 
  دوسروں کے ساتھ نيکی سے پيش آئے اور انہيں امن سالمتی، صلح و آشتی کی دعوت دی۔

ايک ايسی حکومت کی تشکيل کے لئے آۖپ نے يہوديونسے صلح و تعاون کا معاہده کيا جس کے مدار المہام آۖپ ہی تھے 
  اورآپ ہی کے ذريعہ انسانی حقوق ہر ايک کو مساوی طور پر ملتے تھے۔

قائم ہوئی اورپھر  اس معاہده کو اس حکومِت اسالمی کی تشکيل کا اولين دستور کہا جا سکتا ہے جو پہلے شہر مدينہ ميں
  عرب معاشره ميں پھيل گئی اس کے بعدپوری دنيا ميں نافذ ہوگئی۔ يہ معاہده درج ذيل اہم چيزوں پر مشتمل تھا:

  ۔مسلمان معاشره کی تشکيل اور ہر مسلمان کو اس کی قوت ارتقاء کا احساس داليا۔١
اور اس کی بعض اجتماعی سرگرميوں ميں  ۔حکومت پر دبائو کو کم کرنے کے لئے پہلے معاشرے ميں اصالح کر کے٢

  شرکت اور کچھ مسائل کے حل کے لئے اس سے مدد لے کر اسے باقی رکھا۔
۔ عقيده کی آزادی، يہوديوں کو اپنے دين و مذہب پر باقی رہنے اور تہوار منانے کی اجازت ہے وه نئی اسالمی حکومت ٣

  ميں اقليت کے عنوان سے رہيں گے۔
ن قرار ديا جائے گا اور وہاں امن و امان بر قرار رکھا جائے گا۔ مدينہ ميں قتل و خونريزی جائز نہيں ۔ مدينہ کو جائے ام٤

  ہوگی۔
  ۔ اسالمی حکومت و نظام کی زمام اور لڑائی جھگڑونکے فيصلوں کا اختيار صرف رسول ۖ کو ہوگا۔٥
ظام کے تحت زندگی گذاريں گے اور دونوں ۔ سياسی سوسائٹی کی توسيع، وه اس طرح کہ مسلمان اور يہودی ايک سياسی ن٦

  اس نظام کا دفاع کريں گے۔
۔ مسلمان معاشره کے افراد کے درميان تعاون کے جذبہ کو فروغ ديا جائے گا تاکہ وه ہر قسم کے بحران سے محفوظ رہے۔٧

  ۔مدينہ ميں قيام اور نفاق٥
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پر ہجرت کو واجب قرار ديا سوائے معذورافراد کے۔ يہ رسوۖل نے مسلمان معاشره کی تشکيل کو اہميت دی اور ہر مسلمان
  اس لئے کيا تھا تاکہ تمام طاقتوں اور صالحتيوں کو مدينہ ميں جمع کر ليا جائے۔

اس عہِد نو ميں مدينہ امن و امان کی زندگی سے ماال مال تھا۔ مسلمانوں کی ساری طاقتوں کے يکجا ہو جانے سے وه ساری 
وں نے پہلے رسوۖل کی دعوت کا انکار کر ديا تھا اور اس دعوت کا عقيده رکھنے والوں کو طاقتيں خوف زده تھيں جنہ

دھمکی دی تھی آج ايسا نظام بن گيا جو انسان کوفضائل و کماالت کی طرف بڑھانے واال تھا۔ اب انہيں تبليِغ رسالت سے 
، بعض اسالمی رسالت سے دور رہے يا آۖپ  کوئی بھی نہيں روک سکتاتھا، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسالم قبول کر ليا

  سے مصالحت کر لی۔
دوسری طرف رسول،ۖ منافقين کی تحريک اور يہود کی کينہ توزی پر مبنی ان ريشہ دوانيوں پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ 

  جس کے ذريعے وه مسلمانوں ميں تفرقہ اندازی کرکے اسالم کے نئے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
) اور اجتماعی نظام اسالم کے حکم اور رسوۖل کی ١ھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ مدينہ کے ہر گھر ميں اسالم داخل ہو گيا(ت

قيادت کے تحت آگيا۔ اسی زمانہ ميں زکات، روزه، حدود کے احکام فرض ہوئے اسی طرح نماز کے لئے اذان و اقامت کا 
قرر کر رکھا تھا جو نماز کے وقت ندا ديتا تھا۔ رسوۖل پر وحی نازل ہوئی حکم آيا۔ اس سے پہلے رسوۖل نے ايک منادی کو م

  ) رسوۖل نے جناب بالل کو باليا اور انہيں اذان کی تعليم دی۔٢کہ انہيں اذان کے کلمات تعليم ديجئے(
..............  

  ۔ ٥٠٠ص  ١۔سيرت نبويہ ج١
  ۔٢١٥ص  ١، تہذيب االحکام ج٨٣ص  ١۔کافی ج٢

  ۔ تحويِل قبلہ٦

جب تک رسوۖل مکہ ميں تھے تو بيت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے ہجرت کے بعد بھی آۖپ ستره ماه تک 
بيت المقدس ہی کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے اس کے بعد خدا نے آۖپ کو يہ حکم ديا کہ کعبہ کی طرف رخ کرکے 

  نماز پڑھيں۔
ڑھ گئی وه رسوۖل اور رسالت کا مذاق اڑانے لگے پہلے تو وه يہ فخر کرتے دين اسالم سے يہوديوں کی دشمنی اور زياده ب

تھے کہ مسلمان يہوديوں کے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہيں، اس سے رسوۖل کو تکليف ہوتی تھی لہذا تحويِل قبلہ کے سلسلہ 
ی وسعتوں کا جائزه ليتے ميں رسوۖل کو وحی کا انتظار تھا ايک رات کا واقعہ ہے کہ رسوۖل گھر سے نکلے اور آسمان ک

رہے يہاں تک کہ صبح ہو گئی،ظہر کا وقت آ يا تو آۖپ مسجد بنی سالم ميں نماِز ظہرميں مصروف ہوئے دو رکعت پڑھ 
چکے تھے کہ جبريل نازل ہوئے اور آپ کے دونوں شانوں کو پکڑ کر کعبہ کی طرف موڑ ديا اور آۖپ کو خدا کا يہ قول 

  سنايا:
  )١فی الّسماء فلنولّينّک قبلةً ترضاھا فولِّ وجھک شطر المسجد الحرام)((قد نرٰی تقلب وجھک 

ہم ديکھتے ہيں کہ آپ کی توجہ آسمان کی طرف ہے تو ہم آپ کا رخ اس قبلہ کی طرف موڑ ديں گے جسے آپ پسند کرتے 
  ہيں لہذا اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ ليجئے ۔

امتحان تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وه حکم رسوۖل کی کس حد تک اطاعت کرتے  تحويل قبلہ ايک لحاظ سے مسلمانوں کا بھی
ہيں اوردوسری طرف يہوديوں کے عناد و استہزاء کے لئے چيلنج تھا اور ان کے مکرکا جواب تھا اور ايک مسلمان کے 

  لئے يہ نيا راستہ تھا۔
..............  

  ۔١٤٤۔بقره:١

  ۔ فوجی کاروايوں کی ابتدائ٧

ی ايک ايسی چيز ہے جس کے ذريعہ لوگوں پر حکومت کی جاتی ہے اور اسی کے وسيلہ سے ان کی قياد ت کی طاقت ہ
آۖپ نے اور مسلمانوں نے يہ طے کيا کہ جزيره نما عرب -جب رسوۖل مدينہ مينمقيم ہو گئے تو-جاتی ہے ۔ انہيں حاالت ميں 

يا جائے کہ تبليِغ رسالت اور آسمانی قوانين کے مطابق ايک کو يہ جتا د-جيسے روم و فارس-بلکہ اس کے باہر کی طاقتوں 
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تہذيب قائم کرنے کے لئے جد و جہد کا سلسلہ جاری رہے گا ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے عالوه کوئی دوسرا اس کام کو انجام 
الب تھے وه امن و نہيں دے سکتا تھا کيونکہ ان کا ايک محکم عقيده تھا اور ان کی ايک آزاد فکر تھی وه حق و عدل کے ط

  امان قائم کرنے والے اور صاحب شمشير و مرد ميدان تھے۔
رسوۖل کو يہ انديشہ تھا کہ قريش اور آۖپ سے عداوت رکھنے والے ،مسلمانوں کو تباه کرنے کی کوشش کريں گے خواه کچھ 

کہ اگر قريش ظلم و تعدی کريں يا مدت کے بعد ہی کريں۔ چنانچہ آۖپ نے عقبہ ثانيہ کی بيعت ميں انصار سے يہ مطالبہ کيا 
رسوۖل اور مسلمانوں پر چڑھائی کريں تو تمہيں ميری مدد کرنا ہوگی۔ مکہ مينمسلمانوں کی ملکيت ضبط کر لی گئی تھی اور 

کی يہی خواہش تھی کہ قريش اپنی خوشی سے -خصوصاً مہاجرين-ان کے گھرونکو لوٹ ليا گيا تھا۔رسوۖل اور مسلمانوں
  ل ہو جائيں يا کم از کم انہيں ان کی گمراہی پر نہ چلنے ديا جائے۔اسالم ميں داخ

اسی بنا پر رسوۖل نے چھوٹے چھوٹے دستے بھيجے تاکہ وه اپنی خود مختاری(مستقل وجود)اور کسی کی تا بعداری نہ 
تھے اور سب  کرنے کا اعالن کريں جب ہم ان دستوں کے افراد کو ديکھتے ہيں تو معلوم ہو تا ہے وه صرف ساٹھ آدمی

مہاجر تھے ان ميں وه انصار شامل نہيں تھے جنہوں نے رسوۖل کی مدد اورآۖپ کی طرف سے جنگ کرنے کے لئے بيعت 
) ہو سکتا١کی تھی، يہ لوگ جنگ کے طلبگار بھی نہيں تھے يہ دستے صرف قريش پر اقتصادی دبائو ڈالنے کا وسيلہ تھے(

آواز سن ليں يا مسلمانوں سے صلح کرليں اور ان سے چھيڑچھاڑ نہ کريں ہے اس طرح وه کھلے کان اور دل سے حق کی 
  تاکہ دوسرے عالقوں ميں بھی اسالم پھيل جائے۔ اسی کے ساتھ يہود

۔ اس لئے کہ(قريش کے پاس) پيسہ تجارت کے ذريعہ آتا تھا اوران قافلوں کے ذريعے جس کی آمدو رفت مکہ ، شام اور ١
  يمن سے ہوتی تھی۔

  کو طاقت ِ اسالم اور مسلمانوں کی ہيبت سے آگاه کرنا بھی ضروری تھا۔و منافقين 
ہجرت کے سات ماه بعد پہال دستہ روانہ ہوا، اس ميں تيس مرد شامل تھے اور اس کی قيادت رسوۖل کے چچا جناب حمزه کر 

د بن ابی وقاص کی قيادت رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا دستہ عبيده بن حارث کی سر کردگی ميں روانہ ہوا، تيسرا دستہ سع
  ميں روانہ ہوا۔

ھ ميں رسوۖل قريش کے قافلہ کو روکنے کے لئے ايک دستہ کے ساتھ روانہ ہوئے ليکن ابواء و بواط کی طرف آۖپ کے ٢
 سفر سے طرفين ميں ٹکرائونہيں ہوا۔ اسی لئے آۖپ نے ذو العشيرٔه بنی مدلج اور ان کے حليفوں سے بھی صلح کا معاہده کيا۔

ۖل اپنے اوپر اعتماد کو محفوظ رکھنے اور ظلم و تعدی کرنے والوں کو درس عبرت دينے کے لئے چلے کيونکہ کرز رسو
بن جابر فہری مدينہ کے اطراف سے (اہل مدينہ کے) اونٹ اور مويشی پکڑکر لے گيا تھا ۔رسوۖل نے زيد بن حارثہ کو مدينہ 

  )١ميں چھوڑا اور خود اس کے تعاقب ميں نکلے۔(
ۖل نے اپنی فوجی تحريک سے يہ واضح کر ديا کہ دين کے لئے جہاد کيا جاتا ہے عصبيت و خون خواہی کے لئے رسو

  نہيں۔آپ نے حرمت والے مہينوں کے احترام کو ملحوظ رکھا اور صلح و آشتی کے روايات کو محترم سمجھا۔
..............  

  ۔١٢و ١١ص  ١، مغازی ج ٥٩٨ص  ١۔سيرت نبويہ ج١

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  دوسری فصل
  نئی حکومت کے نظام کا دفاع
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  ۔ غزؤه بدر١

جنگ کے بارے ميں حکِم خدا کے نازل ہونے سے امت مسلمہ کفر و ضاللت سے ٹکرائو والے مرحلہ سے نکل کر دوسرے
مرحلہ ميں داخل ہو گئی اور مسلمانوں کے دلوں ميں اپنے ان حقوق کو واپس لينے کا جذبہ پيدا ہوا جو غصب کر لئے گئے 

  ا کہ يہ لوگ خدائے واحد پر ايمان لے آئے تھے۔تھے، ان حقوق کو قريش نے صرف اس لئے غصب کر ليا تھ
غزوه ذو العشيره ميں نبی ۖ قريش کے اس قافلہ کی گھات ميں تھے جو شام جا رہا تھا اس وقت آپ ۖ معمولی ، ہلکے پھلکے 

ھے۔ اسلحے اور مختصر تعداد کے ساتھ نکلے تھے، اميد يہی تھی کہ اس قافلہ سے ٹکرائو ہوگا جس ميں اکثرتّجار مّکہ ت
رسوۖل کا يہ اقدام مخفيانہ نہيں تھا لہذا اس کی خبر مکہ پہنچ گئی اور وہاں سے قافلہ کے سربراه ابو سفيان تک پہنچی چنانچہ
اس نے اپنا راستہ بدل ديا تا کہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے ادھر قريش اپنے مال کے تحفظ اور مسلمانوں کی عداوت ميں مکہ

رگوں نے غور و فکر سے کام ليا اور يہ طے کيا کہ وه مسلمانوں سے جنگ کے لئے نہيں سے نکل پڑے مگر ان کے بز
جائيں گے خصوصاً يہ اراده اس وقت بالکل ترک کر ديا جب انہيں يہ معلوم ہوا کہ ابو سفيان اپنے تجارتی قافلہ سميت بچ 

  نکال ہے ۔
تھے جس سے ان کا مقصدتکبر اور عربوں کے درميان قريش تقريباً ايک ہزار سپاہيوں اور بھاری اسلحہ کے ساتھ نکلے 

اپنی حيثيت کا اظہار واضح تھا، ان کی نصرت کے لئے کچھ دوسرے قبيلے بھی جمع ہو گئے تھے جو مسلمانوں سے اس 
لئے جنگ کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان يہ سمجھ ليں کہ وه تنہا نہيں ہينکيونکہ قريش عزت پانے کے بعد ابھی تک ذليل 

 )١ں ہوئے تھے۔ اس بات سے رسوۖل کے بعض افراد نے اس وقت پر ده اٹھايا جب قريش سے پہلی بار ان کا مقابلہ ہوا۔ (نہي
قريش بدر کے کنوئوں سے کچھ فاصلہ پراترے اور جنگ کے لئے اپنی صفوں کو مرتب کيا ۔مسلمان ان سے پہلے کنو ئوں 

تھی خدا نے مسلمانوں کی فتح کے اسباب فراہم کر دئيے تھے۔ ان کے پر پہنچ چکے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تين سو تيره 
لئے ميدان قتال ميں پہنچنا آسان ہو گيا تھا۔ ان کے دلوں ميں سکون و اطمينان ڈال ديا تھا اور ان سے يہ وعده کياگيا تھا کہ 

  خدا انہيں ان کے دشمنوں پر فتح دے گااور ديِن حق کو غلبہ عطا کرے گا۔
سلمانونکو يہ توقع نہيں تھی کہ قريش ان سے مقابلہ کے لئے آئيں گے ليکن جب قافلہ ان کے ہاتھ نہ آيا اور باوجوديکہ م

  جنگ کی نوبت آ گئی تو رسوۖل نے مہاجرين و انصار کی نيتونکو آزمانا چاہا اور فرمايا:''اشيروا عل ايّھا النّاس''۔
  اے لوگو!تم مجھے مشور ه دو!
ہوئے اور انہوں نے کچھ ايسی باتيں کہيں جن سے يہ معلوم ہوتا تھا کہ وه دشمن کا مقابلہ  اس پر بعض مہاجرين کھڑے

کرنے سے ڈر رہے ہيں۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور کہا: اے هللا کے رسول! آۖپ حکم خدا پر عمل کيجئے 
اپنے نبی سے کہا تھا: (فاذہب انت و ربک  ہم آپ ۖکے ساتھ ہيں؛ ہم آۖپ سے ويسے نہيں کہيں گے جيسے بنی اسرائيل نے

  )آپ اور آپ کا رب جائيں اور جنگ کريں ہم تو يہاں بيٹھے ہيں۔٢فقاتال انا ھا ھنا قاعدون)(
بلکہ ہم تو آۖپ سے يہ کہتے ہيں کہ ہم بھی آۖپ کے ساتھ ہو کر جنگ کريں گے اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے 

  ميں سمندر کے کنارے بھی لے جائيں گے تب بھی ہم جائيں گے۔ساتھ مبعوث کيا ہے اگر آۖپ ہ
..............  

  ۔٢١٧ص  ١٩، بحار االنوار ج١٦٠ص  ٢، سيرت حلبيہ ج٤٨ص  ١۔ مالحظہ فرمائيں : مغازی واقدی ج١
  ۔١٦تا  ٧۔ انفال : ٢

ايھا الناس''دہرايااس جملہ سے آپ اس کے بارے ميں رسوۖل نے نيک جذبات کا اظہار کيا پھر آۖپ نے وہی جملہ ''اشيروا علی
انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے کيونکہ عقبٔہ اولٰی ميں انہوں نے اس بات پر بيعت کی تھی کہ وه آپ کا دفاع کريں 

  گے۔
اس پر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا: تمام انصار کی طرف سے ميں جواب ديتا ہوں۔ اے هللا کے رسوۖل! گويا آپ کی 

اد ہم ہيں؟ رسوۖل نے فرمايا: ہاں، سعد بن معاذ نے کہا: ہم آۖپ پر ايمان الئے ہيں، ہم نے آۖپ کی تصديق کی ہے اور يہ مر
گواہی دی ہے کہ جو آۖپ الئے ہيں وه بر حق ہے ، ہم نے آۖپ سے يہ عہد و ميثاق کيا ہے کہ ہم آۖپ کی بات سنيں گے اورا 

چکے ہيں اس پر عمل کيجئے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ طاعت کريں گے ۔تو پھر آپ جواراده کر 
مبعوث کيا ہے اگر آۖپ ہميں اس دريا ميں کودنے کا حکم ديں گے اورآپ ۖ اس ميں داخل ہونگے تو ہم بالتامل داخل ہو جائيں 

نہيں کرتے ہيں، ہم جنگ  گے۔ ہم ميں سے کوئی بھی باقی نہيں رہے گا اور ہم دشمن سے مقابلہ کرنے ميں کراہت محسوس
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  ميں صبر و تحمل سے کام ليں گے ۔ ہم اپنی جاں نثاری کے جوہر دکھا کر آپ کی آنکھيں ٹھنڈی کر ديں گے۔
اس کے بعد رسوۖل نے فرمايا: خدا کی برکتوں کے ساتھ چلو کيونکہ خدا نے مجھ سے دو گروہوں ميں سے ايک گروه کا 

  )١قوم کو پسپا ہوتے ہوئے ديکھ رہا ہوں۔(وعده کيا ہے خدا کی قسم گويا ميں اس 
جب مسلمان جنگ کے لئے تيار ہو گئے اور ضروری تياری ميں مشغول ہوئے اور پڑائو کے لئے مناسب جگہ کا انتخاب 
کيا، پانی فراہم کيا اور دشمنوں سے محاذ لينے کے لئے جگہ کا تعين کياتورسوۖل مستقل طور پر ان کے نفوس ميں صبر و 

روح پھونک رہے تھے اور انہيں جنگ و جہاد کا شوق دالرہے تھے اور انہيں خدا کی طرف سے آنے والی مدد ثبات کی 
  )٢کی خبر دے رہے تھے اور خدا سے ان کی فتح کی دعا کر رہے تھے۔ (

رہے تھے مسلمان، رسوۖل کو حلقہ ميں لئيے ہوئے تھے وه اپنے عقيده کے لئے بہترين طريقہ سے قربانی دينے کا اظہار کر
  انہيں يہی فکر تھی کہ اگر جنگ ہمارے خيال و تصورکے مطابق نہ ہو ئی تو اس وقت کيا طريقٔہ کار

..............  

  ۔ ٤٩و  ٤٨ص  ١۔مغازی ج١
  ۔٥٠ص  ١۔مغازی ج٢

رنے واال اختيار کيا جائے گا، انہوں نے رسوۖل کے لئے ايک مچان بنا يا کہ جس سے معرکہ کا معائنہ کريں۔ اطالع فراہم ک
گروه، قريش کے حاالت کا سراغ لگانے کے لئے نکال اور رسوۖل کے پاس ضروری اطالعات لے کر آيا ۔اس گروه نے 

  )١تک لگايا۔( ١٠٠٠سے  ٩٥٠قريش کے جنگجو افراد کی تعدادکا اندازه 
يش کی طرف بھيجانيز رسوۖل نے مسلمانوں کی صفيں درست کيں اور بڑا علم حضرت علی بن ابی طالب کو عطا کيا اور قر

فرمايا کہ پہلے ان سے واپس پلٹ جانے کے لئے کہنا کہ ہم قتال و خونريزی کو پسند نہيں کرتے ہيں اس سے مشرکونکے 
  )٢درميان اختالف ہو گيا بعض صلح و آشتی کے طرفدار تھے اور بعض سر کشی پر مصر تھے۔ (

ر آۖپ نے خدا سے اس طرح دعا کی :''اللھم ان تھلک ھذه العصابة رسوۖل نے حکم ديا کہ مسلمان جنگ کی ابتداء نہ کريں او
  فلن تعبد بعد اليوم'' اے هللا اگر آج يہ جماعت ہالک ہو گئی تو آج کے بعد تيری عبادت نہيں ہوگی ۔

اور  قديم جنگوں کی رسموں کے مطابق مشرکين کی صفوں سے عقبہ بن ربيعہ ، اس کا بھائی شيبہ اور اس کا بيٹا وليد نکال
کہا: ہمارے مقابلہ کے لئے قريش سے ہمارے ہی جيسا بھيجيں، چنانچہ رسوۖل نے عبيده بن حارث، حمزه بن عبد المطلب اور

۔''   علی بن ابی طالب سے فرمايا: ''يابنی ہاشم قوموا فقاتلوا بحقِّکم الّذی بعث بہ نبيّکم اذ جاؤوا بباطلھم ليطفئوا نور ّهللاٰ
اپنے اس حق کے ساتھ جنگ کرو جس کے ساتھ تمہارے نبی کو بھيجا گيا ہے اور وه اپنے باطل کے  اے بنی ہاشم اٹھو! اور

  ساتھ آئے ہيں تاکہ نوِر خدا کو خاموش کر ديں۔
قريش ميں سے جو بھی مقابلہ ميں آيا وه مارا گيا ، دونوں لشکروں ميں خونريزجنگ ہوئی، رسوۖل مسلمانوں کو جنگ و جہاد

۔ اس کے بعد آۖپ نے ايک مشت کنکرياناٹھائيناور ''شاہت الوجوه''کہتے ہوئے قريش کی طرف پھينک ديں۔پر ابھار رہے تھے
..............  

  ۔٦٥۔انفال: ١
  ۔٢٥٢ص  ١٩، بحار االنوار ج٦١ص  ١۔مغازی ج٢

رسوۖل اس اس سے قريش کو شکست ہوئی اور جب جنگ کے بعد مشرکين کی الشوں کو بدر کے کنويں ميں ڈال ديا گيا تو 
پر کھڑے ہوئے اور ان ميں سے ايک ايک کا نام ليکر فرمايا:'' ھل وجدتم ماوعدکم ربکم حقاً؟ فانی وجدت ما وعدن رب حقاً''۔
کيا تم نے اس چيز کو بر حق پايا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعده کيا تھا؟ ميں نے تو اس چيز کو بر حق پايا ہے جس 

  کيا تھا۔کا ميرے رب نے مجھ سے وعده 
بعض مسلمانوں نے عرض کيا: اے هللا کے رسوۖل! آۖپ ان لوگوں کو آواز دے رہے ہيں جو مر چکے ہيں؟ آۖپ نے فرمايا: يہ 

  )١ايسے ہی سن رہے ہيں جيسے تم سنتے ہو ليکن انہيں جواب سے روک ديا گيا ہے ۔ (

  جنگ کے نتائج
ن اٹھا کر مکہ کی طرف فرار کر گئے۔ ان کے ستر آدمی قتل جنگ بدر کے عظيم نتائج سامنے آئے مشرکين ذلت و نقصا

ہوئے ستر قيد ہوئے اور بہت سا مال مسلمانونکو غنيمت ميں مال، غنيمت تقسيم کرنے کے سلسلہ ميں فتح ياب مسلمانوں کے 
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ں۔ سورٔه انفال درميان اختالف ہو ا تو رسوۖل نے سارے مال کو جمع کرنے کا حکم ديا تاکہ اس کے بارے ميں آۖپ غور کري
ميں مال غنيمت اور خمس کے احکام کے سلسلہ ميں حکم خدا نازل ہوا پس رسوۖل نے ہر غازی کو مساوی طور پر حصہ 

  )٢ديا۔ (
اسيروں کے بارے ميں آۖپ نے يہ اعالن کياکہ اسيروں ميں جو بھی مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا وه 

اس طرح اسالمی عقيده کی بلندی ، علم حاصل کرنے کے سلسلہ ميں اس کی ترغيب اور انسان کو اس کا فديہ قرار پائے گا 
مہذب بنانے کا اظہار بھی ہو گيا۔ باقی اسيروں ميں سے ہر ايک کی آزادی کے لئے چار ہزار درہم کا فديہ مقرر کيا اس حکم 

نے اپنے -ربيبہ رسولۖ -ے۔ چنانچہ جب زينبميں وه لوگ بھی شامل تھے جو رسوۖل سے کسی طرح کی قرابت رکھتے تھ
  شوہر ابو العاص کے فديہ کے لئے اپنا گلو بند بھيجا تو رسولۖ 

..............  

  ۔ ٦٣٨ص  ١، سيرت نبويہ ج١٧١ص  ١۔اعالم الورٰی ج١
  ۔٦٤٢ص  ١، سيرت نبويہ ج١٠٧ص  ١۔ مغازی ج٢

ے لگے پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمايا: ''اگر نے اس گلوبند کو ديکھا اور اپنی زوجہ خديجہ کو ياد کرکے رون
  )١مناسب سمجھو تو اس کے قيدی کو رہا کر دو اور اس کا يہ مال واپس کر دو، مسلمانوں نے ايسا ہی کيا'' (

مدينہ نبِی رحمت کی اس خواہش کو پورا کرنا مسلمانوں کے لئے کتنا آسان تھا ابو العاص دوڑتا ہوا مدينہ پہنچا تاکہ زينب کو 
بھيجے کيونکہ اس نے رسوۖل سے وعده کيا تھا۔ اس کھلی فتح کی خوشخبری مدينہ پہنچی تو يہوديوں اورمنافقين کے دل 

خوف سے دہلنے لگے انہوں نے اس خبر کو جھٹالنے کی کوشش کی حاالنکہ اس وقت مسلمان فرحت و مسرت سے جھوم 
  ل کيلئے، نکل پڑے تھے۔رہے تھے اور فتحياب قائد، هللا کے رسوۖل کے استقبا

اہل مکہ پر غم و الم کی گھٹا چھا گئی پوری فضا ميں سوگ کی کيفيت طاری تھی ، مشرکين غم و الم سے چال رہے تھے، 
  مکہ کے گھرونميں کہرام بپا تھا۔ 

يل اس جنگ کے بارے ميں قرآن کی آيتيں صريح نص کی حيثيت رکھتی ہيں، يہ آيتيں اور اس جنگ کے واقعات کی تفص
اورامت مسلمہ کے لئے خدائی امداد کو بيان کرتی ہيں يہ امت نشر و تبليغ رسالت کے سلسلہ ميں اپنے رب کی مخلص 

) ۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اس جنگ ميندفاع کے لئے سر فروشانہ کردار ادا کيا۔ اپنے مد مقابل وليد بن عتبہ ٢تھی(
ده بن حارث کے مد مقابل شيبہ و عتبہ کے قتل ميں ان کی مدد کی۔ شيخ مفيد کیکو قتل کيا پھر اپنے چچا جناب حمزه اور عبي

) اور باقی کے قتل ميں بھی آپ ٣آدميوں کو قتل کيا تھا( ٣٦روايت کے مطابق اس جنگ ميں حضرت علی نے چھتيس 
  )٤( شريک تھے؛ ابن اسحاق کہتے ہيں: جنگِ بدر ميں اکثر مشرکين علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے۔

اس شکست کی وجہ سے قريش مجبور ہوئے کہ وه اپنی تجارت کا راستہ بدليں اور شام سے عراق کی طرف جائيں کيونکہ 
  مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی تھی جزيرةالعرب کے معاشره کی تشکيل پر اس کا اثر ضروری تھا جو بالتدريج

..............  

  ۔٣٤٨ص  ١٩بحار ج ٦٥٢ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔ ١٢٣،١٢٧، ١٣، ال عمران ٩،١١،١٢،٤٢،٤٤۔ انفال ٢
  ۔ ٤٠و ٣٩۔ ارشاد مفيد ٣
  ۔١٢٠ص  ٣۔ مناقب ج٤

ظاہر ہو رہا تھا ، قبيلوں کے درميان سے قريش کی ہيبت کم ہو رہی تھی اور رسوۖل سے مسلمانوں کے تعلقات ميں پختگی آ 
  رہی تھی۔

  ۔ فاطمہ زہرا کی شادی٢
کی بڑی قدر و منزلت تھی کيونکہ آۖپ کو ان سے تسلی ملتی تھی پھر وه جناب خديجہ کی تنہا ياد  قلِب رسوۖل ميں فاطمہ زہرا

گار تھيں، رسالت کے امور ،اس سلسلہ کے رنج و غم ميں فاطمہ ۖ آۖپ کی شريک تھينوه آۖپ کے اکثر بوجھ کوہلکا کر ديتی 
  تھيں اسی لئے آۖپ نے فرمايا تھا: ''انھا ام ابيھا...''

مہ ۖ زہرا خانٔہ نبوت ميں مرحلٔہ بلوغ کو پہنچيں نبوت و رسالت کے سايہ ميں پروان چڑھيں تو قريش ميں سے جب فاط
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صاحب فضل و شرف ، مال داراور اسالم ميں سبقت رکھنے والوں کی طرف سے ان کے پيغام آئے ليکن نبی ۖ نے بحسن و 
فيصلہ کا منتظر ہوں يا فرماتے تھے کہ آسمانی حکم کا خوبی ان کو يہ کہہ کر رد کر دياکہ اس کے بارے ميں خدا کے 

  )١انتظار ہے۔(
  جب علی بن ابی طالب نے فاطمہ کا پيغام ديا تو رسوۖل خوش ہو گئے اور فرمايا:

ک ''ابّشرک يا علی فان ّهللاٰ عّز و جّل قد زوّجکھا فی الّسماء من قبل ان ازوجکھا فی االرض، و قد ھبط عّل من قبل ان تاتينی مل
اطلع الٰی االرض اطالعة فاختارک من خلقہ فبعثک برسالتہ، ثم اطّلع الٰی االرض -عّز وجلّ  -من السماء فقال: يا محّمد ان ّهللا 

عز  -ثانية فاختار لک منھا اخاً وزيراً و صاحباً و ختناً فزّوجہ ابنتک فاطمة، و قد احتفلت بذلک مالئکة الّسمائ۔ يا محّمد ان ّهللا 
ی ان آمرک ان تزوج علياً ف االرض فاطمة، و تبشرھما بغالمين زکيين نجيبين طاھرين خيرين فاضلين فی الدنيا و امرن-و جل

  )٢اآلخرة۔''(
..............  

  ۔٣٠٩ص١۔حيات النبی و سيرتہ ج ١
  ۔٣٥٨- ٣٥٦ص١۔کشف الغمة: ج٢

مان پر اس سے پہلے کرديا تھا کہ ميں زميناے علی !ميں تمہيں خوشخبری ديتا ہوں کہ خدا نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح آس
پر اس کے ساتھ تمہارا نکاح کروں، تمہارے آنے سے پہلے مجھ پر آسمان سے ايک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا: اے 
ين محمۖد! خدا نے زمين کو ديکھا اور اپنی مخلوق ميں سے آۖپ کو منتخب کيا اور آۖپ کو اپنا رسوۖل مقرر کيا۔ پھر دوباره زم

پر نظر ڈالی تو آپ کے بھائی، وزير، جا نشين اور داماد کو منتخب کيا پس تم اپنی بيٹی فاطمہ کو ان کی زوجيت ميں ديدو، 
اس موقعہ پر آسمان کے فرشتوں نے جشن مسرت منايا ۔ اے محمۖد! بيشک مجھے خدا نے يہ حکم ديا ہے کہ ميں آپ تک يہ 

نکاح فاطمہ سے کر ديں۔ اور ان دونوں کودو بيٹوں کی بشارت دے ديں جو دنيا و  پيغام پہنچا دوں کہ آپ زمين پر علی کا
  آخرت ميں زکی، نجيب، طاہر، خير اورصاحب فضل وشرف ہونگے۔ 

مہاجرين و انصار کے مجمع مينآۖپ نے عقد نکاح پڑھا، مختصر سا مہر ليا تاکہ امت کے لئے سنت قرارپائے اور وه اس کا 
مہ زہرا کا جہيز رسوۖل کے سامنے رکھا گيا، جس ميں زياده برتن مٹی کے تھے، تو آۖپ کی آنکھوں اتباع کريں۔ جناب فاط

  )١سے آنسو بہنے لگے آپ نے فرمايا: ''الّلھّم باِرْک الھل بيت ُجلَّ آنيتھم من الخزف''۔(
بيٹی کی شادی کے ہر کام اے هللا! ان گھر والوں کو برکت عطا کر کہ جن کے مختصر برتن مٹی کے ہيں۔ رسوۖل نے اپنی 

کو بہت زياده اہميت دی جيسا کہ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے جو آۖپ نے دولہا و دلہن کے حق ميں ان کے زفاف کے دن کی 
تھی :''اللّھّم اجمع شملھما و الّف بين قلبيھما و اجعلھما و ذريتھما من ورثة جنة النعيم و ارزقھما ذرية طاھرة طيبة مبارکة و 

  ی ذريتھما البرکة و اجعلھم ائمة يھدون بامرک الٰی طاعتک و يامرون بما رضيت۔''اجعل ف
اے هللا ان کے بکھرے ہوئے کامونکومجتمع کر ان دونوں کے دلوں ميں ايک دوسرے کی محبت ڈال دے اور ان کی ذريت 

  کو جنت نعيم کا وارث قرار دے اور انہيں طيب و طاہر اور مبارک ذريت عطا کر، ان کی
..............  

  ۔٣٥٩ص  ١۔کشف الغمہ ج١

ذريت ميں برکت عطا کر اور انہيں ائمہ قرار دے جو تيرے حکم سے تيری اطاعت کی طرف ہدايت کريں اور اس چيز کا 
  حکم ديں جس سے تو خوش ہو۔

  نيز يہ دعا کی : ''يا ربِّ انک لم تبعث نبياً اال و قد جعلت لہ عترة اللّھم فاجعل عترت الھادية من علی و فاطمة''۔
پروردگار! تونے کوئی نبۖی نہيں بھيجا مگر يہ کہ اس کے لئے عترت قرار ديا ، ميری عترت کو علی و فاطمہ ۖ کی نسل سے 

  )١ و نسلکما انا سلم لمن سالمکما و حرب لمن حاربکما۔(قرار دے اس کے بعد فرمايا: ''طھر کما ّهللاٰ 
خدا تم دونونکو اور تمہاری نسل کو پاک رکھے۔ ميں اس سے صلح کرونگاجس نے تم سے صلح کی اور اس سے جنگ 

  کرونگا جس نے تم سے جنگ کی۔

  ۔يہود اور بنی قينقاع سے ٹکرائو٣
ہودی اپنے تئيں خطره محسوس کر رہے تھے، نيا نظام مضبوط و مستحکم مدينہ ميں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ي
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ہو گيا۔امت مسلمہ اتنی طاقت بن گئی کہ حکومت کی زمام سنبھال سکتی ہے۔ بدر سے پہلے کا معاہدٔه صلح و امان کاضامن 
دلوں ميں دشمنی اور شر  تھا جس کے سبب ٹکرائو اور تنائو نہيں ہوتا تھا ليکن مسلمانوں کی فتح کی وجہ سے يہوديوں کے

پيدا ہو گيا اور انہوں نے منافقانہ چال چلنا شروع کر دی، وه مسلمانوں کی مذمت اور ان کے خالف سازش کے جال بننے 
  لگے اور نئے مذہب و نئی حکومت والے مسلمانوں کے خالف غلط پروپيگنڈه کرنے لگے۔

انوں کے دلوں ميں رسوۖل اور اسالم کے دفاع کا جذبہ موجزنان کی خبريں رسوۖل سے مخفی نہيں تھيں۔ دوسری طرف مسلم
  بنی عوف کے مشرک ابو عفک-جو کہ ايک فدائی مسلمان تھے -تھا چنانچہ جب سالم بن عمير نے

..............  

  ۔٣٥٥ص  ٣، مناقب ال ابی طالب ج٣٦٢ص  ١۔کشف الغمہ ج١

) پھر ايسا ہی ايک واقعہ کينہ ١رکھ سکے اور اسے قتل کر ديا۔( کی زبان سے رسوۖل کی برائی سنی تو وه اپنے اوپر قابو نہ
) اسی طرح مسلمانوں نے کعب بن اشرف کا قصہ بھی تمام کر ديا ٢توز مشرکہ عورت عصماء بنت مروان کے ساتھ ہوا (

  )٣جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھااور ان کی قوانين کی بے عزتی کرتا تھا۔(
، جھوٹے پروپيگنڈے، مسلمانوں کی اہانت اور لوگوں کو مسلمانوں کے خالف بھڑکانے سے  يہودی باطل کی نشر و اشاعت

باز نہيں آئے اس طرح انہوں نے رسوۖل کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو توڑ ديا رسوۖل نے چاہا کہ ان سے نجات حاصل کی 
ز رکھنے کی کوشش کی۔ وه اپنے جائے چنانچہ آۖپ بنی قينقاع کے پاس گئے انہيں نصيحت کی اور انہينسازشوں سے با

  بازار ميں جمع تھے اس وقت رسوۖل نے ان سے فرمايا:
''يا معشر اليہود احذروا! من ّهللاٰ مثل ما نزل بقريش من النقمة، و اسلموا فانّکم قد عرفتم انی رسول ّهللا تجدون ذلک فی کتابکم و 

  عہد ّهللا اليکم''۔
ش جيسی مصيبت نازل نہ ہو جائے، اسالم قبول کر لو۔ تم جانتے ہو کہ ميں هللا کا اے يہوديو!خدا سے ڈرو! کہيں تم پر قري

  رسوۖل ہوں يہ بات تم اپنی کتابوں ميں ديکھتے ہو اور خدا نے تم سے اس کا عہد ليا ہے ۔
يونکہ ليکن ان کا تکبر اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی کہنے لگے: اے محمد! قريش پر فتحيابی آپ کو دھوکہ نہ دے ک

جس قوم پر آپ نے فتح پائی ہے وه جاہل اور بے تجربہ تھی۔ خدا کی قسم! ہم فن حرب و ضرب سے واقف ہيناگر آپ ہم سے 
  )٤جنگ کريں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جيسے لوگوں سے آپ کا پاال نہيں پڑا ہے۔ (

لمان عورت کے ساتھ ناروا سلوک کيا اور اس کی بے يہوديوں کی رذالت اس وقت اور واضح ہو گئی جب انہوں نے ايک مس
  حرمتی کی يہ بات اتنی بڑھی کہ ايک مسلمان اور يہودی مارا گيا۔ نتيجہ ميں رسوۖل مسلمانوں کے

..............  

  ۔ ١٧٤ص  ١۔ مغازی ج١
  ۔١٧٢۔ ايضاً ص ٢
  ۔ ٥١ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج٣
  ۔١٧٦س  ١۔ مغازی ج٤

ے گھروں کا محاصره کئے رہے ۔ اس مدت ميں نہ ان ميں سے کوئی نکال اور نہ کوئی ان دن تک ان ک ١٥ساتھ نکلے اور 
کے پاس گيا آخر کار وه سب رسوۖل کے حکم کے سامنے جھک گئے اور مال و اسلحہ چھوڑ کر مدينہ سے چلے گئے اس 

کے ساتھ وہاں سے غير مسلموں طرح مدينہ شرپسندعناصر سے پاک ہو گيا اور شہر ميں سياسی امن و امان قائم ہو گيااسی 
کا رسوخ ختم ہو گيا، کيونکہ وه مسلمانوں کی طاقت، ان کے ادارتی نظم و نسق، ترقی اوراس اسالمی حکومت کے استقالل 

  کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے جو کہ ايک حکيم و دانا کے دستورکے مطابق چل رہی تھی۔

  ۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد قريش کا رد عمل٤
سفيان نے قريش کے کچھ بہادروں کو جمع کيا اور انہيں مدينہ کی طرف لے گيا، ان کی غلط خواہشيں انہيں مسلمانوں  ابو

سے جنگ اور قريش کی عظمت کو واپس لوٹانے پر اکسارہی تھيں جو کہ بدر ميں ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ مدينہ کے قريب 
  ھاگ کھڑے ہوئے کہ کہيں مسلمانوں کی تلواريں نہ ٹوٹ پڑيں۔انہيں زمين پر فساد برپا کيا اور پھر اس خوف سے ب

نبۖی نے مسلمانوں کے ساتھ مشرکين کا تعاقب کيا انہيں ان کے دين کی محبت ايسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی تاکہ يہ ثابت 
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  ہو جائے کہ وه نئی حکومت کے اقتدار کا دفاع اور بد خواہوں سے اس کی حفاظت کرتے ہيں...۔
ن نے فرار کرنے ميں ہر چيز سے مدد لی يہاں تک کہ انہوں نے اپنے بوجھ (سويق) کو بھی پھينک ديا جو ان کے مشرکي

کھانے کے کام آ سکتا تھا وه ستو مسلمانوں کے ہاتھ آيا اسی لئے اس غزوه کو غزوه سويق کہا جاتا ہے۔ قريش نے ايک 
ک اس واقعہ کی خبرپہنچی ان پر يہ بات ثابت ہو گئی کہ اسالم کی مرتبہ پھر رسوائی و ذلت کا منہ ديکھا اور جن قبيلوں ت

  طاقت ايک منظم طاقت ہے اور اب ايک ناقابل انکار حقيقت ہے ۔
اس مرحلہ پر رسوۖل کے لئے اہم کام يہ تھا کہ مدينہ ميں مسلمان معاشره کے لئے امن و امان فراہم کريناور ہر ممکنہ خطره 

اسالم قبول کرنے پر تيار نہيں تھے اور اسالم کے دشمن تھے ابھی ان کی اس بات کی طرف کا سد باب کريں۔ بعض قبيلے 
ہدايت نہيں ہوئی تھی کہ وه رسوۖل کے ساتھ مناسب طريقہ سے پيش آئيں۔ وه مدينہ پر حملہ کرنے کی سازش کيا کرتے تھے 

  اور جب نبۖی ان سے مقابلہ کے لئے نکلتے تھے تووه بھاگ جاتے تھے۔
جی دستہ جناب زيد بن حارثہ کی قيادت ميں روانہ ہوا رسول خدۖا نے ان سے يہ فرمايا کہ تم قريش کے اس راستہ کو ايک فو

  روکو جس سے وه عراق ہوتے ہوئے تجارت کے لئے جاتے ہيں۔ يہ دستہ اپنے مشن ميں کامياب ہوا۔

  )١۔ جنگ احد (٥
سخت تھا۔ ادھر مدينہ ميں رسوۖل انسانی اصالحات اور حکومت  جنگ بدر کے بعد کا زمانہ قريش اور مشرکين کے لئے بہت

بنانے کی کوششوں ميں منہمک تھے، اس سلسلہ ميں مسلسل قرآن کی آيتيں نازل ہو رہی تھيں جو انسان کے چال چلن اور 
ا کی اطاعتاس کی زندگی کے قانون کی حيثيت رکھتی تھيں، رسوۖل ان قوانين کی وضاحت کرتے، احکام نافذ کرتے اور خد

  کی طرف ہدايت کرتے تھے۔
مشرکين مکہ اور ان کے طرف داروں کی نظروں ميں اسالم کے خالف جنگ چھيڑنے کے بہت سے اسباب تھے۔ وه اپنے 
دامن سے بدر کی شکست کا دھبہ چھڑانے اور اپنے حسد کی آگ بجھانا چاہتے تھے اموی خاندان کے سردار اور بدر ميں 

ھانے والے ابو سفيان نے انہيں بھڑکا رکھا تھا۔ دوسری طرف ان تاجروں کی طمع تھی کہ جن کی سب سے زياده نقصان اٹ
  تجارت کے لئے کوئی محفوظ راستہ نہيں بچا تھا اس کے عالوه جنگ کے دوسرے اسباب بھی تھے۔

کوشش تھی يہ جنگ مسلمانوں کو کمزور کرنے اور تجارت کے لئے شام جانے والے راستہ کی حفاظت کی خاطر ايک 
اصل چيز مکہ کو تسلط سے بچانا اور شرک کی نگہبانی کرنا تھی اس کے عالوه مدينہ ميں قريش کے پٹھو اوريہوديوں کی 

  ريشہ دوانياں بھی جنگ کو بھڑکانے کا سبب تھيں تاکہ مدينہ کو تاراج اور اسالم کو نيست و نابود کر ديا جائے۔
..............  

  ميں ہوئی۔ھ ٢۔ جنگ احد ماه شوال ١

مکہ سے عباس بن عبد المطلب نے جناب رسوۖل خدا کو يہ خبر دی کہ قريش جنگ کی تياری اور اسلحہ و فوج کی جمع آ 
وری ميں مشغول ہيں ان کے ساتھ دوسرے قبائل بھی ہيں انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکانے اور لوگوں کو قتال پر آماده 

  چنانچہ ان کے ساتھ عورتيں بھی ہونگی۔کرنے کے لئے متعدد طريقے اختيار کئے ہيں 
يہ خط خفيہ طريقہ سے رسوۖل کے پاس پہنچ گيا ليکن رسوۖل نے اس خبر سے مسلمانوں کو اس وقت تک مطلع نہيں کيا جب 

  تک صحيح صورت حال معلوم نہيں ہوئی اور جنگ کے لئے ضروری تياری نہيں ہوگئی۔
ۖل نے حباب بن منذر کو بھيجا تاکہ دشمن کے بارے ميں اطالع فراہم افواج شرک جب مدينہ کے قريب پہنچ گئيں تو رسو

ان لوگوں نے جو خبر دی اور -اس سے قبل آپ بنی فضالہ کے دو اشخاص ، انس و مونس کو بھيج چکے تھے -کريں
مشرکين کی فوجوں کے جو حاالت بيان کئے وه عباس کے خط کے مطابق تھے چنانچہ جن لوگوننے رسوۖلکو اس صورت 

  حال سے آگاه کر ديا تھا ان ميں سے کچھ مسلمانوننے مشرکين کے شب خون مارنے کے خوف سے پہره ديا۔
رسوۖل نے ، يہ اعالن کرنے کے بعد کہ قريش جنگ کرنے آئے ہيں، اپنے اصحاب سے مشوره کيا تو ان کی مختلف رائيں 

عض نے کہا: مدينہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کيا سامنے آئيں بعض نے کہا کہ اہل ِمدينہ اپنے گھروں ہی ميں رہيں ، ب
جائے، رسوۖل کے لئے يہ کام دشوار نہيں تھا کہ آپ ۖ پہلے ہی اپنا فيصلہ سنا ديں ،ليکن آپ يہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو 

ل کر کيا جائے۔ رسوۖل ان کی ذمہ داری سے آگاه کر ديں۔ پھر اس بات پر اتفاق ہو گيا کہ دشمن کا مقابلہ مدينہ سے باہر نک
نے نماز جماعت پڑھائی۔ خطبہ دينے کے لئے منبر پر تشريف لے گئے اور ہتھيار لگا کر بر آمد ہوئے اس سے آپ کی امت 
کو شديد جھٹکا لگا ۔ انہوں نے يہ گمان کيا کہ وه رسوۖل کو مدينہ سے باہر نکلنے پر مجبور کر رہے ہيں۔ لہذا عرض کی: ہم 
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ں کر رہے ہيں جو آپ بہتر سمجھيں انجام ديں رسوۖلنے فرمايا: ما ينبغی لنبی اذا لبس ال متہ ان يضعھا حتی آپ کی مخالفت نہي
  ) کسی بھی نبۖی کی شان يہ نہيں ہے کہ وه ہتھيار لگانے کے بعد جنگ سے پہلے ہتھيارر کھدے۔١يقاتل(

..............  

  ۔٢١٤ص  ١، مغازی ج٢٣ص  ١۔ سيرت نبويہ ج١

ہزار مسلمان سپاہيوں کے ساتھ جنگ کے لئے نکلے اور مشرکين کے خالف يہوديوں کی مدد لينے سے انکار رسوۖل ايک 
  کر ديا ، فرمايا:

  )١''ال تستنصروا باھل الشرک علٰی اھل الشرک''۔(
  مشرکوں سے مشرکوں کے خالف مدد نہ لو۔

دميوں کے ساتھ عبد هللا بن ابی رسوۖل سے الگ ہو گيا اس موقعہ پر منافقين اپنا کينہ و عداوت چھپا نہ سکے چنانچہ تين سو آ
  )٢اس طرح رسوۖل کے ہمراه سات سو آدمی باقی بچے جبکہ مشرکين کی تعداد تين ہزار سے زياده تھی۔ (

کوِه احد کے پاس رسوۖل نے ايک محکم منصوبہ تيار کياتاکہ فتح يقينی ہو جائے، پھر آۖپ خطبہ دينے کے لئے کھڑے ہوئے 
  يا:اورفرما

''يا ايھا الناس اوصيکم بما اوصانی ّهللا فی کتابہ من العمل بطاعتہ و التناھی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر و ذخر لمن 
ذکر الذی عليہ ثم وطن نفسہ علٰی الصبر و اليقين و الجد و النشاط فان جہاد العدو شديد کريہ، قليل من يصبر عليہ اال من عّز ّهللا 

 مع من اطاعہ و ان الشيطان مع من عصاه، فافتحوا اعمالکم بالصبر علٰی الجہاد و التمسوا بذالک ما وعدکم ّهللا و رشده فان ّهللا 
عليکم بالّذی امرکم بہ فانی حريص علٰی رشدکم فان االختالف و التنازع و التثبيط من امر العجز و الضعف مما ال يحب ّهللا وال 

  يعطی عليہ النصر وال الظفر''۔
اے لوگو!ميں تمہيں اسی چيز کی وصيت کرتا ہوں جس کی خدا نے مجھے اپنی کتاب ميں وصيت کی ہے ، اس کی اطاعت 

  کرو اور اس کی حرام کی ہوئی چيز سے باز رہو۔
  دشمن کے ساتھ جہاد کرنا بہت دشوار ہے اس ميں بہت کم لوگ ثابت قدم ره پاتے ہيں، مگر يہ کہ خدا نے جس

..............  

  ۔  ٣٩ص  ٢۔ طبقات ابن سعد ج١
  ۔١٠٧ص  ٣۔ طبری ج٢

کی ہدايت و رہنمائی کا عزم کر ليا ہے، بيشک خدا اس کے ساتھ ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اور جو اس کی نافرمانی 
 کرتا ہے اس پر شيطان سوار رہتا ہے پس تم اپنے اعمال کا دروازه جہاد پر صبر کے ذريعہ کھولو اور اس کے ذريعہ اس
چيز کو حاصل کرو جس کا خدا نے تم سے وعده کيا ہے، تم اسی چيز کو انجام دو جس کا تمہيں حکم ديا گيا ہے ۔ مجھے 
تمہاری ہدايت کی فکر ہے۔ بيشک اختالف، نزاع، تفرقہ و پراگندگی، عجز و ضعف کی دليل ہے جس کو خدا دوست نہيں 

  )١رکھتا ہے اس کے ذريعہ فتح وظفر نہيں مل سکتی۔(
شرکوں نے جنگ کے لئے اپنی صفيں مرتب کيں، ديکھتے ہی ديکھتے گھمسان کا رن پڑا، ليکن تھوڑی دير نہ گذری تھی م

کہ مشرکين کی فوجيں پيٹھ دکھا کر بھاگ گئيں، قريب تھا کہ ان کی عورتيں مسلمانوں کے ہاتھ اسير ہو جائيں ميداِن معرکہ 
تھے کہ ان تير اندازوں ميں سے کہ جن کو رسوۖل نے دّره پر مقرر کيا تھا اورميں مسلمانوں کی فتح کے آثار نماياں ہو گئے 

انہيں يہ حکم ديا تھاکہ تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک تمہارے پاس ميرا دوسرا حکم نہ پہنچ جائے، خواه 
ں نے اپنی جگہ کو چھوڑ ديا اور جنگ کا نتيجہ کچھ بھی ہو، بعض کے دل ميں شيطان نے وسوسہ پيدا کر ديا چنانچہ انہو

مال غنيمت کے پيچھے دوڑ پڑے ، نتيجہ ميں خالد بن وليد کی سر کر دگی ميں مشرکين کی فوجيں اسی دّرے سے لوٹ آئيں 
  جس کو چھوڑ نے سے رسوۖل نے منع کيا تھا۔

يں لوٹ آئے اور بہت اس سے مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، ان ميں بھگدڑ مچ گئی اور شکست خورده قريش جنگ م
سے مسلمان قتل ہو گئے اور مشرکوننے قتل رسوۖل کی افواه پھيال دی۔ اگر علی بن ابی طالب، حمزه بن عبد المطلب، سہل بن 

حنيف نہ ہوتے تو مشرکين کی فوج رسوۖل تک پہنچ جاتی کيونکہ ميدان معرکہ مينمسلمانونميں سے بہت کم لوگ ثابت قدم 
  )٢گئی تھی ان ميں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔( رہے تھے، اکثريت بھاگ



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  بعض نے اسالم سے ہی برٔات کی سوچ لی اور کہا کاش ہمارے پاس کوئی قاصد ہوتا جو عبد هللا بن ابی ّکے
..............  

  ۔ ٢٢١ص ١۔مغازی ج١
  ۔٢٠ص  ١٥، شرح نہج البالغہ ٨٣ص  ٢، سيرت نبويہ ج٣٣٧ص  ١۔ مغازی ج٢

  )١وه ابو سفيان سے ہمارے لئے امان لے ليتا۔( پاس چال جاتا اور
اس جنگ ميں رسوۖل کے چچا جناب حمزه بن عبد المطلب شہيد ہو گئے رسوۖل پر بھی حملے ہوئے نيچے کے چار دانت 

  شہيد ہو گئے، ہونٹ زخمی ہو گيا ، چہره پر خون بہنے لگا آۖپ اسے صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے:
تی ہے جس نے اپنے نبی ۖ کے چہره کو خون سے رنگين کر ديا ہے جبکہ وه انہيں خدا کی طرف وه قوم کيسے فالح پا سک

  )٢بال رہا ہے ۔(
رسوۖل جنگ کرتے رہے يہاں تک کہ آۖپ کی کمان ٹوٹ گئی۔ ابی بن خلف پر حملہ کرکے آپ نے اسے زخمی کر ديا وه آۖپکو

نحضرت علی نے بے نظير بہادری کا ثبوت ديا۔ جو گروه بھی قتل کرنا چاہتا تھا اسی زخم ميں ابی مر گيا۔ اس جنگ مي
آنحضرت ۖ کی طرف بڑھتا تھا علی اسی کو بھگاديتے اور اپنی تلوار سے خوف زده کر ديتے تھے۔ يہ حال ديکھ کر جبريل 

مجھ سے ہيں ۔رسوۖل نے فرمايا: وه-يعنی محبت و رفاقت کی انتہا-نازل ہوئے عرض کی: اے هللا کے رسوۖل ! يہ ہے مواسات
  اور ميں ان سے ہوں جبريل نے کہا: مينآپ دونوں سے ہوں۔ لوگوں نے اس وقت يہ آواز سنی :

  ال سيف اال ذو الفقار
  )٣وال فتٰی اال علی (

  ذو الفقار کے عالوه کوئی تلوار نہيں اور علی کے عالوه کوئی جوان نہيں۔
اتھ پہاڑ کی طرف چلے گئے ، جنگ بند ہو گئی ، تو ابو مسلمانوں ميں سے جو لوگ باقی ره گئے تھے رسوۖل ان کے س

  سفيان آيا اور مسلمانوں کا مذاق و مضحکہ اڑاتے ہوئے کہنے لگا: ''اعل ھبل'' ہبل بلند رہا۔
رسوۖل نے مسلمانوں کو حکم ديا کہ کفر کو منہ توڑ جواب ديا جائے ۔ ميدان جنگ ميں شکست کھانے کے باوجود عقيده ميں 

  چاہئے۔ استحکام رہنا
..............  

  تک ميں اس جنگ کی وضاحت موجود ہے ۔ ١٨٠سے ١٢١، سورٔه آل عمران کی آيات ٢٠۔ بحار االنوار ج١
  ۔١٠٢ص  ٢٠، بحار االنوار ج١١٧ص  ٣۔ تاريخ طبری ج٢
  ۔٧١ص  ٢٠، بحار االنوار ج ١١٤ص  ٦، مجمع الزوائد ج١١٦ص  ٣۔ تاريخ طبری ج٣

يعنی ہمارے پاس عزٰی نام کا بت ہے -نے جب يہ نعره لگايا: ''نحن لنا العزی وال عزی لکم'' اس کے بعد کافر ابو سفيان 
رسوۖل نے مسلمانوں سے فرمايا: تم اس کے جواب ميں يہ نعره لگائو: ''ّهللا موٰلنا وال مولٰی لکم'' -،تمہارے پاس عزی نہيں ہے

  ) هللا ہمارا موال ہے اورتمہارا کوئی مولٰی نہيں ہے ۔١(
مشرکين مکہ لوٹ گئے نبی ۖ مسلمانوں کے ساتھ اپنے مقتولين کو دفن کرنے ميں مشغول ہوئے، قريش نے کتنا دلخراش و 

دردناک منظر چھوڑا تھا انہوں نے شہيدوں کی الشونکو مثلہ کر ديا تھا اور جب رسوۖل نے وادی کے بيچ ميناپنے چچا جناب
نکال ليا گيا تھا اور درندگی و دشمنی ميں ان کی الش کو مثلہ کر ديا گيا تھا،  حمزه بن عبد المطلب کو ديکھا، کہ جن کا جگر

تو آۖپ کو بہت دکھ ہوا۔ فرمايا:''ما وقفت موقفاً قط اغيظ الی من ھذا '' اس سے زياده دردناک منظر ميں نے نہيں ديکھا تھاآج 
  مجھے جتنا غم ہوا ہے اتنا زندگی ميں کبھی نہينہوا۔

چہ مسلمانونکا کافی جانی نقصان ہوا تھا ليکن يہ چيز توحيد کا عقيده رکھنے والوں کودولت اسالم رکھنے اس جنگ ميں اگر 
والوں کو اسالم اور حکومت اسالمی کے دفاع سے باز نہيں رکھ سکتی تھی۔ دوسرے دن جب مسلمان مدينہ واپس لوٹ آئے 

تاکہ دشمن کا تعاقب کريناور اس کی تالش ميں نکليں، اسے تو رسوۖل نے مسلمانوں کو جنگ کے لئے آماده ہونے کا حکم ديا
بھگائيں اور صرف وہی لوگ گھروں سے نکلينجو جنگ ميں شريک ہوئے تھے چنانچہ مسلمانونکے پاس جو کچھ تھا اسی 

 کے ساتھ حمراء االسد کی طرف روانہ ہو گئے دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے رسوۖل نے يہ نيا طريقہ اختيار کيا اور
) رسوۖل اور مسلمان مدينہ واپس لوٹ آئے ٢دشمن پر خوف طاری ہو گيا وه سر پر پائوں رکھ کر مکہ کی طرف بھاگ گيا (
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  يقينا اس طرح انہيں بہت سی معنوی اور روحانی طاقتيں واپس مل گئيں۔

  ۔ مسلمانوں کو دھوکا دينے کی کوشش٦
  اس کے لحاظ سے يہ بات طبيعی تھی کہ احد ميں مسلمانوں جس معاشره پر تلوار و غلبہ کے زور پر حکومت ہوتی ہو

..............  

  ۔٩٤ص  ٢۔سيرت نبويہ ج١
  ۔٤٩ص  ٢طبقات الکبرٰی ج ١٠٢ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج٢

کی پسپائی کے بعد مشرکين ان پر جری ہو جائيں۔ ليکن رسوۖل آگاه اور ہر انقالب و تغير سے واقف تھے ، دل و جان سے 
رسالت کی حفاظت کرتے تھے حکومت کی تشکيل اور اس کی محافظت ميں کوشاں رہتے تھے ، خبر اور نيتوں سے مطلع 

ب ہوں، ان کے منصوبونکو ناکام کر ديتے تھے۔ بنی سلمہ کا رہتے تھے اور قبل اس کے کہ مشرک اپنے مقصد ميں کاميا
ايک دستہ نکال اور مدينہ ميں بنی اسد کے مکر کو ناکام کيا اور يہ دستہ اپنی مہم ميں کامياب رہا اسی طرح مسلمانوننے 

  مشرکوں کے مدينہ پر حملہ کو بھی ناکام بنا ديا۔
ں کامياب ہو گئی قبيلٔہ ''عضل و قاره'' کے کچھ لوگ رسوۖل کی خدمت مشرکين کی ايک جماعت مسلمانوں کو دھوکا دينے مي

ميں حاضر ہوئے اور عرض کی: ہمارے يہاں ايسے افراد کو بھيجئے جو ہميں دين کے احکام سکھائيں رسوۖل نے رسالت 
وگوننے: ماء اسالميہ کی نشر و اشاعت کی غرض سے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ روانہ کر ديا مسلمان مبلغين کو ان ل

الرجيع پر قتل کر ڈاال، ان مسلمانونکے قتل کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی ابو براء عامری نے رسوۖل سے التماس کی کہ 
کچھ مبلغين اہل نجد کے لئے بھيج ديجئے جبکہ پہلے انہوننے اسالم قبول کرنے سے انکار کر ديا تھا رسوۖل نے فرمايا: ''انی

مجھے اہل نجد کی طرف سے ان کی جان کا خطره ہے ۔ ابو براء نے عرض کی: ڈرئيے نہيں ميں اخشٰی عليہم اھل نجد...''
ان کوپناه دينے واال اوران کا ضامن ہوں، پناه دينے والے کا اعتبار ہونا چاہيے اس اعتبار کی اتنی اہميت ہے کہ جزيرة 

طمئن ہو گئے اور تبليغ کے لئے ايک وفد العرب ميں اسے نسب کے برابرسمجھا جاتا ہے، اس کی بات سن کر رسوۖل م
روانہ کر ديا ليکن اس وفد کے ساتھ بھی دھوکا کيا گيا، عمر بن طفيل اور بنی سليم کے قبيلوں نے ان پر زيادتی کی اور ''بئر 

اسے انہوں  معونہ'' کے عالقہ ميں انہيں قتل کر ديا گيا، چنانچہ عمرو بن اميہ کے عالوه ان ميں سے کوئی بھی باقی نہ بچا،
نے چھوڑ ديا تھا رسوۖل کے پاس وہی اس حادثہ کی خبر لے کر آئے ليکن عمرو بن اميہ نے راستہ ميں دو آدميوں کو يہ 

سوچ کر قتل کر ڈاال کہ يہ عامری ہيں، رسوۖل کو اس کا دکھ ہوا اور عمرو سے فرمايا: تم نے بہت برا کيا، دو آدميوں کو قتل
  )١رف سے امان تھی وه ميری پناه ميں تھے ميں ضروران کی ديت ادا کرونگا۔(کر ديا، ان کے لئے ميری ط

..............  

  ۔١٩٥تا ص  ١٩٣ص  ٣۔ سيرت نبويہ ج١

  

  )١۔ غزؤه بنی نضير(٧

مسلمانوں پر پے در پے مصائب پڑ رہے تھے يہاں تک منافقين اور يہوديونپر بھی يہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مسلمانوں 
ختم ہو گئی ہے رسوۖل نے اپنی سياسی سوجھ بوجھ کے تحت بنی نضير کے يہوديوں سے معامالت صحيح رکھنے کی ہيبت 

کا اراده کيا اور ان دونوں مقتولوں کی ديت دينے ميں ان سے مدد طلب کی۔ اسی اثناء ميں يہوديوں نے آۖپ کو اپنے محلہ ميں
کو خوش آمديد کہا ان کا اراده نيک نہيں تھا انہوں نے کہا تشريف ديکھا آۖپ کے ساتھ کچھ مسلمان بھی تھے انہوننے آۖپ 

رکھئے تاکہ آۖپ کا مطالبہ پورا کر ديا جائے۔ آپ ان کے گھر کی ديوار سے ٹيک لگا کر بيٹھ گئے۔ يہوديوں نے موقعہ سے 
وئی او ر آۖپ کو ان کے منصوبہ فائده اٹھاتے ہوئے يہ سوچا کہ پتھر گرا کر آۖپ کو قتل کر ديں۔ اتنے ميں آۖپ پر وحی نازل ہ

سے خبر دار کيا آۖپ صحابہ کو وہيں چھوڑکر ان کے درميان سے نکل آئے۔ اس صورت حال سے بنی نضير کو پريشانی 
الحق ہوئی انہيں اس بات پر حيرت ہوئی اوراپنی کارستانی پر بہت پشيمان ہوئے۔ وہاں سے صحابہ بھی جلدی سے مسجد 

ئے، تاکہ آۖپ کے لوٹنے کا راز معلوم ہو جائے۔ رسوۖل نے فرمايا: ''ھّمت اليہود بالغدر بی فاخبرنیميں رسوۖل کے پاس پہنچ گ
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  )٢ّهللا بذالک فقمت''۔(
  يہوديوں نے مجھے دھوکے سے نقصان پہنچا نا چاہا ليکن ميرے خدا نے مجھے آگاه کر ديا۔

خدا نے ان کے خون کو مباح کر ديا۔ انہوننے دھوکا  چونکہ يہوديوں نے رسوۖل سے کئے ہوئے عہد کو توڑ ديا تھا اس لئے
دينے ميں کوئی کسر نہيں چھوڑی تھی لہذا مدينہ سے جال وطنی کے عالوه ان کے لئے اور کوئی چاره نہيں تھامنافقين کے 

و، ميں اور سردار عبد هللا بن ابی وغيره نے بنی نضير سے کہا: تم رسوۖل کے حکم کو تسليم نہ کرو بلکہ ان کا مقابلہ کر
ميری جماعت تمہاری مدد کرے گی تمہيں تنہا نہيں چھوڑا جائيگا۔ بنی نضير اپنے قلعوں ميں رسوۖل کے حکم کو ماننے يا نہ

  ماننے کے سلسلہ ميں متردد تھے۔
..............  

  ھ مينہوا۔٤۔غزؤه بنينضير ماه ربيع االول ١
  ۔١٨٧ص  ١، متاع االسماع ج٥٧ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج٢

رسوۖل کو منافقين کی ريشہ دوانيوں کی خبر ہوئی توآۖپ نے مدينہ ميں ابن ام مکتوم کو چھوڑ ااور بنی نضير کا محاصره 
کرنے کے لئے روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ نيک سلوک کرتے ہوئے کہا کہ وه سپر انداختہ ہو جائيں اور ذلت کے ساتھ 

  )١ائيں جتنا ان کے اونٹ لے جا سکيں۔ (صرف اتنا مال و اسباب ليکر مدينہ سے چلے ج
مسلمانوں کو بہت سا مال و اسلحہ غنيمت ميں مال، رسوۖل نے مسلمانوں کو جمع کيا اور ان کے سامنے يہ بات رکھی کہ يہ 
مال غنيمت مہاجرين کو ديدئے جائيں تاکہ انہيں اقتصادی خود مختاری حاصل ہو جائے اور انصار ميں سے سہل بن دجانہ 

يہ دونوں انصار ميں زياده غريب تھے۔ چنانچہ نبی ۖ نے اس غنيمت ميں سے ان -ان کے والد دجانہ کو بھی ديديا جائے اور 
  )٢کو بھی عطا کيا۔ (

  ۔احد کے بعد فوجی حملے٨
ہ مدينہ کی فضا سازگاراور پر امن ہو گئی ليکن منافقين اپنی غداريوں کے انکشاف کی وجہ سے پريشان تھے اور انہيں ي

يقين ہو گيا تھا کہ آنے والے زمانہ ميں ان کی خبر لی جائے گی، اسی دوران رسوۖل کو يہ اطالع ملی کہ بنی غطفان مدينہ پر
چڑھائی کرنے کی تياری کر رہے ہيں لہذا رسوۖل اور مسلمانوں نے ان کے مقابلہ مينجانے کے لئے جلدی کی جب دشمن 

بلہ کے لئے پوری طرح تيار ہے يہ بھی تيار ہو گئے جس سے دونوں ايک دوسرے سے ان کا سامنا ہوا تو ديکھا کہ وه مقا
سے مرعوب ہو گئے، اور جنگ و قتال کی نوبت نہيں آئی، اس غزوه ميں رسوۖل نے نماِز خوف پڑھی تھی تاکہ مسلمانوں کو

ہ مسلمان بغير جنگ کئے يہ سکھايا جائے کہ دشمن سے چند لمحوں کے لئے بھی غفلت نہيں کی جا سکتی ۔ مختصر يہ ک
  ) اس غزوه کو، ذات الرقاع بھی کہتے ہيں۔٣مدينہ واپس آ گئے (

  بدِر موعد(بدر الصغرٰی)
  ميں کافی-يعنی جنگی امور -مسلمانوں کی تنگی کا زمانہ تيزی سے گذر رہا تھا۔ اب انہيں فن حرب و ضرب

..............  

  ہوئی ہے ۔ ۔ سورٔه حشر ميں بنی نضير کی جال وطنی بيان١
  ۔ ٧٤۔ ارشاد ص ٢
  ۔٢٠٤ص  ٢۔سيرت نبويہ ج٣

مہارت ہو گئی تھی ان کے لئے شريعت کے احکام نازل ہو رہے تھے، ان کے تعلقات ميں شائستگی آ رہی تھی، ان کی 
لت زندگی کے امور منظم ہو رہے تھے ثبات و پختگی کے لحاظ سے ان کے ايمان ميں اضافہ ہو رہا تھا، دين ِاسالم اور م

اسالميہ کی حفاظت کے سلسلہ ميں ثابت قدمی، قربانی، فداکاری اور اخالص کے بہت سے قابل قدر نمونے سامنے آچکے 
تھے۔ قريب تھا کہ جنگ احد کی خفت کے آثار محو ہو جائيں ليکن اب اس دھمکی کا وقت آ گيا تھا جو کفر کے سر غنا ابو 

اور تمہاری وعده گاه بدر ہے ، اس جملہ سے اس کی مراد بدر ميں ہالک سفيان نے جنگ احد ميں اس طرح دی تھی: ہماری 
ہونے والے مشرکين کا انتقام لينا تھا۔ رسوۖل اپنے اصحاب ميں سے پندره سو سپاہيوں کے ساتھ مدينہ سے نکلے اور بدر ميں 

ب نہيں ہوئيں نہ يہ کہ وه آٹھ دن تک خيمہ زن رہے مگر مسلمانوں کو خوف زده کرنے کے لئے مشرکين کی کوششيں کاميا
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مقابلہ کے لئے نہيں نکلے بلکہ جب انہيں رسوۖل کے عزم و اراده کا علم ہوا تو ان پر شديد خوف طاری ہو گيا اس بنا پر ابو 
سفيان مجبورا ًوعده گاه کی طرف روانہ ہوا ليکن يہ بہانہ بنا کر واپس لوٹ گيا کہ قحط و خشکی نے فوجی تياری کو متاثر 

اس اقدام سے ايک طرف قريش کے دامن پر شکست و بزدلی کا داغ لگ گيا اور دوسری طرف مسلمانونکے  کيا ہے
  حوصلے و معنويت ميں اضافہ ہوا، اس طرح انہوں نے اپنی عافيت و سر گرمی کو دوباره حاصل کر ليا۔

شروع کر دی ہے اور وه مدينہ پر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد رسوۖل کو يہ خبر ملی کہ دو مة الجندل کے باشندوننے راہزنی 
حملہ کرنا چاہتے ہيں چنانچہ ان سے مقابلہ کيلئے رسوۖل ايک ہزار مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئے، دشمن کو جب يہ اطالع 
ملی کہ رسوۖل مقابلہ کے لئے آ رہے ہيں تو اس نے فرار ہی ميں عافيت سمجھی چنانچہ وه بہت سا مال چھوڑ گيا جو جنگ و

  )١بغير مسلمانوں کے ہاتھ آيا۔ ( قتال کے

  ۔ غزؤه بنی مصطلق اور نفاق کی ريشہ دوانياں٩
مدينہ پر فوج کشی-بنی مصطلق کا سردار-اس کے بعدکچھ نئی خبريں گشت کرنے لگيں معلوم يہ ہوا کہ حارث بن ابی ضرار

  تحقيق کرائی جب اس پہلے خبر کی-جيسا کہ آۖپ کی عادت تھی-کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے ۔ رسوۖل نے
  ۔٦٢ص  ٢، الطبقات الکبرٰی ج١٧٧ص  ٣۔سيرت نبويہ ، ابن کثير ج١

کی صداقت کا علم ہوا تو آۖپ نے مسلمانوں کو جنگ کے لئے جمع کيا وه دشمن سے مقابلہ کے لئے نکلے''المريسيع'' کے 
کے دس آدمی مارے گئے تو وه بھاگ کھڑےمقام پر لشکر اسالم کا اس سے مقابلہ ہوا۔ گھمسان کا رن پڑا ليکن جب مشرکين 

ہوئے اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنيمت مال اور بنی مصطلق کی بہت سی عورتيں اسير ہوئيں ان ميں حارث کی بيٹی جو 
يريہ بھی تھی ، رسوۖل نے اسے آزاد کرنے کے بعد اس سے عقد کر ليا اس رشتہ کے اکرام و احترام ميں مسلمانوں نے 

  )١وں کو آزاد کر ديا۔ (سارے اسير
اس جنگ ميں قريب تھا کہ مہاجرين و انصار کے درميان پہلی کی بنا پرفتنہ بپا ہو جائے رسوۖل کو اس کی خبر ہوئی تو آۖپ 

) جانے دو يہ فتنہ ہے ، منافقين کے سردار عبد هللا بن ابی نے فتنہ بپا کرنے اور اختالف ٢نے فرمايا: ''دعوھا فانھا فتنة'' (
ے کی کوشش کی اور اہل مدينہ کو مخاطب کرکے کہنے لگا: اگر ہم مدينہ واپس گئے تو ہم عزت والے ان ذليل لوگوں کوڈالن

مدينہ سے نکال ديں گے۔ اگر رسول عبد هللا بن ابی کے قتل کے سلسلہ ميں عمر بن خطاب کی رائے کو يہ کہہ کر رد نہ 
) ٣حمد اپنے ہی ساتھيوں کو قتل کر رہے ہيں اور دوسری طرف (کرتے ، کہ جانے دو:ائے عمر لوگ يہ کہيں گے کہ م

جلدی سے مدينہ واپس جانے کا حکم نہ ديا ہوتا تو وه اپنی نفاق پروری اور فتنہ پردازی ميں کامياب ہو جاتا۔ رسوۖل نے 
آپ نے انہيں  راستہ بھر مسلمانوں کوآرام کرنے کی بھی اجازت نہيں دی رات دن مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہی رہے جب

آرام کی اجازت دی تو شديد تکان کی وجہ سے لوگ سوتے ہی رہے ان کو بات کرنے اور بال کی کھال نکالنے کی فرصت 
ہی نہيں ملی۔ مدينہ کے دروازه پرعبد هللا بن عبد هللا بن ابی نے رسوۖل سے گزارش کی کہ اس کے باپ کو کوئی مسلمان قتل 

رگ،حميت پھڑک اٹھے اور باپ کے خون کا انتقام لينے پر آماده ہو جائے لہذا وه اپنے نہ کرے ہو سکتا ہے اس سے اس کی
ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے ، نبۖی نے فرمايا: ''بل نترفق بہ نحن صحبتہ ما بقی معنا''ہم اس کے ساتھ نرمی سے 

  يں گے ۔پيش آئيں گے اور جب تک وه ہمارے ساتھ ہے ، ہم اس رفاقت کی قدر کر
..............  

  ۔١٩٥ص  ١، امتاع االسماع ج٢٠٤ص  ٣۔ تاريخ طبری ج١
  ۔٢٩٠ص  ١۔ سيرت نبويہ ج٢
  ۔٢٠٢ص  ١۔ امتاع االسماع ج٣

اس کے بعدعبد هللا ابن ابی کا بيٹا دروازه پر کھڑا ہو گيا تاکہ اپنے باپ کو رسوۖل کی اجازت کے بغير مدينہ ميں داخل نہ 
  ع پر سورٔه منافقون نازل ہوا تاکہ ان کی غداری و مکاری طشت از بام ہو جائے۔) اسی موق١ہونے دے۔(

  ۔رسوم جاہليت کی مخالفت١٠
ايک دن نبی ۖ اپنی فياض طبيعت اور انسانيت کی محبت سے لبريز دل کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمايا: ''يامن حضر اشھدوا 

ميرا بيٹا ہے اس طرح زيد غالمی سے آزاد ہو کر محبوب خدا کے بيٹے بن ) حاضرين گواه رہنا يہ زيد ٢ان زيداً ھذا ابنی''(
گئے اور ابتدائے بعثت ميں رسوۖل پر سچے دل سے ايمان الئے۔ اسی طرح زمانہ گزرتا رہا يہاں تک کہ زيد رسوۖل کی سر 

پھی کی بيٹی زينب بنت پرستی ميں بالغ اور بڑے ہو گئے تو مصلح اعظم رسوۖل اکرم نے زيد کی شادی کے لئے اپنی پھو
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جحش کو منتخب کيا۔ زينب نے يہ بات پسند نہ کی کہ وه اپنی سماجی و اجتماعی حيثيت اور عالی نسبی سے نيچے اتر کر 
اس شخص سے شادی کريں جو کہ پہلے غالم تھا ليکن ان کے سچے ايمان نے انہيں خدا کا حکم تسليم کرنے پرمجبور 

  کياکيونکہ خدا فرماتا ہے :
  )٣ا کان لمومن وال مومنة اذا قضی ّهللا و رسولہ امراً ان يکون لھم الخيرة فی امرھم)((وم

اور جب خدا اور اس کا رسوۖل کسی امر کا فيصلہ کر ديں تو پھر کسی مومن مرد اورمومن عورت کو يہ حق نہيں ہے کہ وه 
  اپنے امرميں خود مختار بن جائے۔

پر خط بطالن کھينچ ديا اور دائمی رسالت کے اقدار کو بروئے کار ال کر  اس طرح رسوۖل نے جاہليت کی فرسوده رسم
  بہترين مثال قائم کر دی ۔ ليکن تہذيب کے اختالف اور طبيعتوں کے فرق کی وجہ سے يہ رشتہ کامياب

..............  

  ۔  ٢٩٢ص  ٢۔سيرت نبويہ ج١
  ۔٣٦۔ احزاب : ٢
  ، استيعاب ماده زيد۔٢٣٥ص  ٢۔ اسد الغابہ ج٣

ابت نہ ہوا۔ پھر معاشره ميں کچھ جاہليت کی بو تھی ، دونوں کے درميان جو اختالفات ہو گئے تھے انہيں رفع کرنے کے ث
لئے رسوۖل نے کوشش کی تاکہ معاملہ کے تمام راستے بند نہ ہو جائيں چنانچہ زيد سے فرمايا: اپنی زوجہ کو رکھ لو اور 

  شکوه بڑھتا ہی گيا نتيجہ ميں طالق ہو گئی۔خدا سے ڈرو ! مگر زينب بنت جحش سے زيد کا 
عرب ميں يہ رسم ہو گئی تھی کہ وه متبنٰی(جس کو پاال ہے )کو بھی اپنا حقيقی بيٹا سمجھتے تھے اس رسم کو باطل قرار 

  دينے کے لئے خدا کی طرف سے يہ حکم ہوا:
  )١يھدی السبيل)( (وما جعل ادعيائکم ابنائکم ذلکم قولکم بافواھکم و ّهللاٰ يقول الحق و ھو

اور خدا نے تمہاری منھ بولی اوالد کو تمہارا بيٹا نہيں قرار ديا ہے يہ تمہاری زبانی باتيں ہيں خدا تو بس حق کہتا ہے اور 
  سيدھے راستہ کی ہدايت کرتا ہے ۔

نبی ۖ کو حکم ديا  ہاں وه دين ميں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہيں۔ خدا نے اس رسم کو باطل قرار دينے کے لئے اپنے
کہ ۔ زيد کے طالق دينے اور عدت کے ختم ہونے کے بعد آۖپ زينب بنت جحش سے نکاح کر ليں۔ اس سلسلہ ميں کچھ آيتيں 
نازل ہوئيں جن ميں نبی ۖ کو اس بات پر ابھارا گيا کہ آپ جاہليت کی اس رسم کو باطل کريں۔ لوگوں سے نہ ڈريں بلکہ پوری 

  )٢خدا کے احکام کو نافذ کريں۔ ( جرٔات و شجاعت کے ساتھ
..............  

  ۔٤۔ احزاب:١
  ۔٢٣ص  ٢٢، روح المعانی ج٢١٢ص  ٢٥، مفاتيح الغيب ج ٢٩٠ص  ١٦، تفسير الميزان ج٤٠، تا ٣٧۔ احزاب: ٢

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  تيسری فصل
  مشرک طاقتوں کا اتحاد اور خدائی طاقت کی طرف سے جواب

  جنگ خندق ميں مشرک کی طاقتوں کا اتحاد
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ھ ختم ہوا چاہتا ہے، پورا سال بحران اور فوجی کاروائيوں ميں گذرا ، مسلمان ان حاالت سے گذر گئے ان جنگوں کا مقصد ٥
نئی اسالمی حکومت کے نظام کا دفاع کرنا اور مدينہ ميں امن و امان قائم کرنا تھا۔ دين اور اسالمی حکومت کی دشمنی ميں 

مختلف پہلو اوران کی جداگانہ نوعيت تھی ان چيزوں سے اور اپنی يکجہتی و اتحاد رونما ہونے والے حوادث و واقعات کے 
کے ذريعہ يہوديوں نے پورا فائده اٹھانے کی کوشش کی لہذاانہوں نے دشمنی کی آگ بھڑکانے ميں کوئی دقيقہ فروگذاشت 

ے چنانچہ جب مشرکين نے ان يہوديوں نہيں کيا، ان کا اصل مقصد يہ تھا کہ جزيرة العرب سے اسالم کا نام و نشان مٹ جائ
) اس طرح وه ١سے يہ معلوم کيا کہ دين اسالم افضل ہے يا شرک؟ تو انہوننے کہا: بت پرستی دين اسالم سے بہتر ے (

مشرک قبيلوں کو جمع کرنے، انہيں جنگ پر اکسانے اور حکومت اسالمی کے پائے تخت مدينہ کی طرف روانہ کرنے ميں 
کھتے ہی ديکھے يہ خبر معتبر و موثق لوگوں کے ذريعہ رسوۖل تک پہنچ گئی جو کہ ہر سياسی تحريک کامياب ہو گئے؛ دي

  کواچھی طرح سمجھتے تھے اوربہت زياده بيدار و تيز بيں تھے۔
اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے رسوۖل نے اپنے اصحاب سے مشوره کيا، مشوره کے بعد وه اس نتيجہ پر پہنچے کہ 

  نی رقبہ ميں خندق کھود دی جائے، رسوۖل نے مسلمانوں کے درميان کام تقسيم کر ديا ،مدينہ کے ميدا
  ميں بيان ہوا ہے ۔ ٥١۔ جيسا کہ سورٔه نساء آيت ١

  خندق کھودنے ميں آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ شريک تھے اور انہيں اس طرح ابھارتے تھے:
  )١ة''۔ (''ال عيش اال عيش اآلخرة اللھم اغفر لالنصار و المہاجر

  زندگی تو بس آخرت ہی کی ہے اے هللا انصار و مہاجرين کی مغفرت فرما۔
اگر چہ اس کام ميں مخلص مسلمانوں نے ہمت و ثابت قدمی کا اظہار کيا تھا ليکن کام چور اور منافقين نے اس موقعہ پر بھی 

  اپنا ہاتھ دکھا ديا۔ 
ين کے لشکر نے مدينہ کا محاصره کر ليا ليکن خندق کی وجہ مختصر يہ کہ دس ہزار سے زياده فوجيوں پر مشتمل مشرک

سے وه باہر ہی رہے ۔ اس دفاعی طريقہ کار کو ديکھ کر وه حيرت زده ره گئے کيونکہ وه اس سے واقف نہيں تھے۔ رسوۖل 
ے نمٹنے کے تين ہزار سپاہيوں کے ساتھ نکلے اور سلع پہاڑ کے دامن ميں پڑائو ڈاال۔ اور کسی بھی اتفاقی صورت حال س

  لئے لوگوں مينذمہ داری اور کام تقسيم کر دئيے۔
مشرکين کی فوجيں تقريباً ايک مہينے تک مدينہ کا محاصره کئے رہيں مگر مدينہ ميں داخل نہيں ہو سکيں يہ مسلمانوں کے 

ب عرب کے سب لئے بہترين جگہ تھی۔ ان کے پاس ايک ہی سورما تھا اور وه تھے علی بن ابی طالب جب علی بن ابی طال
سے بڑے سورما عمرو بن عبد ودسے مقابلہ کے لئے نکلے اور کوئی مسلمان اس کے مقابلہ ميں جانے کے لئے تيار نہ ہوا 

  تو رسوۖل نے حضرت علی کی شان ميں فرمايا:
  )٢''برز االيمان کلہ الٰی الشرک کلہ''(

  آج کل ايمان کل شرک کے مقابلہ ميں جا رہا ہے ۔
ريظہ کے يہوديوں سے مدد مانگی حاالنکہ انہوننے رسوۖل سے يہ معاہده کر رکھا تھا کہ وه مسلمانوں کے مشرکين نے بنی ق

  خالف جنگ ميں شريک نہيں ہونگے، رسوۖل کو يہود کے جنگ ميں شريک ہونے اورمسلمانوں
..............  

  ۔٤٥٣ص  ١، مغازی ج٩٦ص  ٤۔ البداية و النہاية ، ابن کثير ، ج١
  ۔٢٠تا ١٢۔ احزاب: ٢

مسلمانوں کے خالف داخلی محاذ کھولنے کا يقين ہو گيا لہذا آۖپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عباده کو ان کے پاس بھيجا تاکہ 
وه اس خبر کی تحقيق کريں انہوننے بتايا کہ خبر صحيح ہے اس پر رسوۖل نے تکبير کہی :''هللا اکبر ابشروا يا معاشر 

   بزرگ و برتر ہے اور اے مسلمانو! تمہيں فتح مبارک ہو۔) هللا١المسلمين بالفتح''، (

  مسلمانوں کے مشکالت
  محاصره کے دوران مسلمان يقينا بہت سی مشکلوں سے دوچار ہوئے تھے ان ميں سے بعض درج ذيل ہيں:

  )١۔ کھانے کی اشياء کی قلت تھی بلکہ مسلمانوں پر بھوک کے سائے منڈالنے لگے تھے۔ (١
  ت تھا، سردی کی طويل راتوں مينشديد ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔۔موسم بہت سخ٢
۔منافقوننے مسلمانونکی صفوں ميں نفسياتی جنگ بھڑکادی تھی وه انہينجنگ ميں جانے سے روکنا چاہتے تھے اور اس ٣
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  سلسلہ ميں ثابت قدم رہنے سے انہيں ڈراتے تھے ۔
ہ حملہ نہ ہو جائے، اس سے وه جسمانی طور پر ۔ محاصره کے زمانہ مينمسلمان اس خوف سے سو نہيں سکتے تھے ک٤

  کمزور ہو گئے تھے اس کے عالوه مشرکين کی فوجوں کے مقابلہ ميں ان کی تعداد بھی کم تھی۔
۔ بنی قريظہ کی غداری، اس سے مسلمانوں کے لئے داخلی خطره پيدا ہو گياتھا اورچونکہ ان کے اہل و عيال مدينہ ميں ٥

  سے فکر مند تھے۔تھے اس لئے وه ان کی طرف 

  دشمن کی شکست
مشرکين کی فوجوں کے مقاصد مختلف تھے، يہودی تو يہ چاہتے تھے کہ مدينہ ميں ان کا جو اثر و رسوخ تھا وه واپس مل 

  جائے جبکہ قريش کو رسوۖل اور آۖپ کی رسالت ہی سے عداوت تھی، غطفان،فزاره وغيره کو خيبر کی
..............  

  ۔ ٢٢٢ص  ٢٠، بحار االنوار ج٤٥٦ص  ١۔المغازی ج١
  ۔٤٨٩، ٤٥٦،٤٧٥ص  ٢۔مغازی ج٢

پيداوار کی طمع تھی ، يہوديوں نے اس کا وعده کيا تھا۔ دوسری طرف محاصره کی مدت درازہونے کی وجہ سے مشرکين 
کی  فوجينبھی اکتا گئی تھيں وه مسلمانوں کے طرز تحفظ اور ان کی ايجاد سے بھی محو حيرت تھيں، اس وقت مشرکين

فوجوں اور يہوديوں کی حالت کو نعيم بن مسعود نے اسالم قبول کرنے کے بعد بيان کيا تھا وه خدمت رسوۖل ميں حاضر ہوا 
اور عرض کی: آۖپ جو چاہيں مجھے حکم ديں: رسوۖل نے فرمايا: ہمارے درميان تم ايک ہی آدمی ہو لہذا جہاں تک تم سے 

  رکيب کرنا کيونکہ جنگ ايک دھوکا ہے ۔ہو سکے انہيں جنگ ميں پسپا ہوجانے کی ت
خدا کی طرف سے مشرکين کی فوجوں کو شديد آندھی نے آ ليا جس نے ان کے خيموں کو اکھاڑ کر پھينک ديا اور ان کی 
ديگوں کو الٹ ديا، اس صورت حال کو ديکھ کر قريش پر خوف و ہراس طاری ہو گيا ابو سفيان نے قريش سے کہا بھاگ 

تنا سامان لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ لے گئے ان کے ساتھ دوسرے قبيلے بھی کوچ کر گئے صبح تک چلو چنانچہ وه ج
  ان ميں سے کوئی باقی نہ بچا۔

  )١(و کٰفی ّهللا المومنين القتال)(

  غزؤه بنی قريظہ اور مدينہ سے يہوديوں کا صفای
اسالم دشمنی کو آشکار کر ديا اگر مشرکين فوجوں جنگ خندق کے دوران قريظہ کے يہوديوں نے اپنے دل ميں چھپی ہوئی 

کو خدا نے ذليل و رسوا نہ کيا ہوتا تو بنی قريظہ کے يہوديوں نے مسلمانوں کی پشت ميں چھرا بھونک ديا ہوتاتھا اب رسوۖل 
ديا کہ  کے لئے ضروری تھا کہ ان کی خيانت کا عالج کريں ۔ لہذا رسوۖل نے قبل اس کے کہ مسلمان آرام کريں، يہ حکم

مسلمان يہوديوں کے قلعوں کا محاصره کريں، اس سے نئی فوجی کاروائی کی اہميت کو بھی ثابت کرنا تھا چنانچہ منادی نے
  )٢مسلمانوں کو ندا دی جو مطيع سامع ہے اسے چاہئے کہ نماِز عصر بنی قريظہ ميں پڑھے۔(

..............  

  نگ خندق کی تفصيل بيان ہوئی ہے ۔۔ اس موقعہ پر سورة احزاب نازل ہوا جس ميں ج١
  ۔ ١٧٩ص  ٣۔ طبری ج٢

رسوۖل نے پرچم حضرت علی کو عطا کيا مسلمان بھوک و بيداری اور تکان کے ستائے ہوئے تھے اس کے باوجود وه 
حضرت علی کی قيادت ميں روانہ ہو گئے...يہوديوں نے جب يہ ديکھا کہ رسوۖل مسلمانوں کے ساتھ ان کا محاصره کر رہے 

  ہيں تو ان پر خوف و دہشت طاری ہو گئی اور انہيں يہ يقين ہو گيا کہ نبی ۖ جنگ کئے بغير واپس نہيں جائيں گے۔
وه ان کے حليفوں ميں سے ايک تھاتاکہ اس سلسلہ ميں اس سے مشوره کريں -يہوديوں نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو باليا

) اور يہ ١منے آنے والی تھی تو چھوٹے بڑے يہودی رونے لگے (ليکن جب اس نے ان سے وه بات بتائی جو ان کے سا
پيشکش کی کہ انہيں ان کی گذشتہ خيانت کی سزا نہ دی جائے بلکہ وه مدينہ چھوڑ کر چلے جائيں گے رسوۖل نے ان کی اس 

  پيشکش کو مسترد کر ديا اور فرمايا کہ خدا اور اس کے رسوۖل کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔
نے رسوۖل کی خدمت ميں يہوديوں کی سفارش کی توآۖپ نے فرمايا: کيا تمہيں يہ بات پسند نہيں ہے کہ ميں اپنے اور  اوس
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يہوديوں کے درميان تمہينميں سے ايک شخص کو حکم بنا دوں؟ انہوننے کہا: ہاں اے هللا کے رسوۖل ہميں يہ - تمہارے حليف
کہہ دو کہ اوس ميں سے جس کوچاہيں منتخب کر ليں چنانچہ يہوديوننے سے -يہوديوں-منظور ہے ۔ رسوۖل نے فرمايا: ان 

) يہ يہوديوں کی بد قسمتی تھی کيونکہ جب مشرکين کی فوجوننے مدينہ کا محاصره کيا٢سعد بن معاذ کواپنا حکم منتخب کيا۔(
جانب دار رہنا ليکن تھا اس وقت سعد بن معاذ يہوديوں کے پاس گئے تھے اور ان سے يہ خواہش کی تھی کہ تم غير 

يہوديوننے ان کی بات نہيں مانی تھی۔ اس وقت سعد بن معاذزخمی تھے۔ انہيں اٹھا کر رسوۖل کی خدمت ميں اليا گيا رسوۖل 
نے ان کا استقبال کيا اور موجود لوگوں سے فرمايا کہ اپنے سردار کا استقبال اور ان کی تعظيم کرو انہوننے بھی استقبال کيا 

عد نے يہ فيصلہ کيا کہ ان کے مردوں کو قتل کيا جائے اور عورتوں ، بچوں کو قيد کر ليا جائے اور ان کے اس کے بعد س
  اموال کو مسلمانوں

..............  

  ۔ ٢٣٧ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔٥٠، ارشاد ص ٢٣٩ص  ٢۔سيرت نبويہ ج٢

نے وہی فيصلہ کيا ہے جو خدا نے سات آسمانوں کے درميان تقسيم کر ديا جائے ۔ رسوۖل نے فرمايا: ان کے بارے ميں تم 
  )١کے اوپر کيا ہے ۔ (

پھر رسوۖل نے بنی قريظہ کا مال خمس نکالنے کے بعد مسلمانوں ميں تقسيم کر ديا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی 
طا کيا اور يہ مسلمانوں کے سپرد کرديا، سواروں کو تين حصے اور پيادوں کو ايک حصہ ديا، خمس زيد بن حارثہ کو ع

  )٢حکم ديا کہ اس سے گھوڑا، اسلحہ اور جنگ ميں کام آنے والی دوسری چيزيں خريدلو تاکہ آئنده مہم ميں کام آئے۔ (
..............  

  ۔٥١٠ص  ٢، مغازی ج٢٤٠ص  ٢۔سيرت نبويہ ج١
  ۔٢٤١ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج٢

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  پانچواں باب
  پہلی فصل
  فتح کا مرحلہ
  دوسری فصل

  اسالم کی تبليغ جزيرة العرب سے باہر
  تيسری فصل 

  جزيرة العرب سے بت پرستی کا خاتمہ
  چوتھی فصل 

  حيات رسوۖل کے آخری ايام
  پانچويں فصل

  اسالمی رسالت کے آثار
  چھٹی فصل
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  خاتم االنبياء ۖ کی ميراث

  

  پہلی فصل
  فتح کا مرحلہ

  ۔ صلح حديبيہ١

ہجرت کا چھٹا سال ختم ہونے واال ہے ۔ مسلمانونکا يہ سال مسلسل جہاد اور دفاع ميں گذرا ہے ، مسلمانوں نے اسالمی 
يب کی داغ بيل ڈالنے کے لئے بہت رسالت کی نشر و اشاعت ، انسان سازی ، اسالمی معاشره کی تشکيل اور اسالمی تہذ

جانفشانی کی ہے ۔ جزيرة العرب کا ہر شخص اس دين کی عظمت سے واقف ہو گيا ہے اور يہ جانتاہے کہ اسے مٹانا آسان 
يہود اور دوسرے مشرکين سے جنگ ميں الجھنا بھی -کام نہيں ہے ۔سياسی و فوجی اعتبار سے قريش جيسی عظيم طاقت

  اوراس کے مقاصد ميں کاميابی کو نہيں روک سکا ۔ اسالم کی نشر و اشاعت
خانٔہ کعبہ کسی ايک کی ملکيت نہيں تھا اور نہ کسی مذہب سے مخصوص تھا نہ خاص عقيده رکھنے والوں سے متعلق تھا 
ہاں اس ميں کچھ بت و صنم رکھے ہوئے تھے ان کے ماننے والے ان کی زيارت کرتے تھے۔ مگر قريش کے سر کشونکو 

  ھی کہ رسول اور مسلمانوں کو حج نہيں کرنے ديں گے ۔يہ ضد ت
اس زمانہ ميں رسوۖل نے يہ محسوس کر ليا تھا کہ اسالم کے خالف قريش کا جو موقف تھا اب اس ميں پہلی سی شدت نہيں 

ئے ،  رہی ہے لہذا آۖپ نے مسلمانوں کے ساتھ عمره کرنے کا اراده کيا تاکہ عمره کے دوران اسالم کی طرف دعوت دی جا
اسالمی عقائد کی وضاحت کی جا ئے اور يہ ثابت کيا جائے کہ اسالم خانٔہ کعبہ کو مقدس و محترم سمجھتا ہے ۔ اس مرحلہ 

  مينرسوۖل دفاعی صورت سے نکل کر حملہ و ہجوم کی صورت ميں آنا چاہتے تھے۔
زمين پر پہنچے تو رسوۖل کاناقہ بيٹھ گيا رسوۖل اور آۖپ کے اصحاب نے دشوار راستہ سے سفر کيا۔ پھر حديبيہ نامی ہموار 

)اس کی يہ عادت نہيں ہے ليکن اسے اسی ذات نے بٹھايا ١آۖپ نے فرمايا: ''ماھذا لھا عادة ولکن حبسھا حابس الفيل بمکة''۔(
ونی ہے جس نے مکہ سے ہاتھی کو روکا تھا۔ پھر آۖپ نے مسلمانوں کو سواريوں سے اترنے کا حکم ديا اور فرمايا:''التدع

  )٢قريش اليوم الٰی خطة يسالوننی فيھا صلة الرحم اال اعطيھم اياھا''۔(
اگر آج قريش مجھ سے صلہ رحمی کا سوال کريں گے تو ميں اسے ضرور پورا کر دونگا۔ مگر قريش مسلمانونکی گھات ہی

فراد پر مشتمل ايک وفد مينرہے اوران کے سواروننے مسلمانوں کا راستہ روک ديا اس کے بعد قبيلٔہ خزاعہ کے کچھ ا
رسوۖل کی خدمت ميں روانہ کيا تاکہ يہ معلوم کيا جائے کہ نبۖی کی آمد کا مقصد کيا ہے اس وفد کی سربراہی بديل بن ورقاء 

کر رہا تھاان لوگوں کو اس بات کا حکم ديا گيا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ ميں داخل ہونے سے روکيں۔ يہ وفد واپس آيا اور 
بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی ۖ کا مقصد خير سگالی اور عمره بجاالنا ہے ليکن قريش نے اس کی بات پر قريش کو يہ

کان نہ دھرے بلکہ حليس کی سرکردگی ميں ايک اور وفد روانہ کيا۔ جب رسوۖل نے اس وفد کو آتے ہوئے ديکھا تو فرمايا: 
نی کے اونٹوں کو ديکھتے ہی رسوۖل سے مالقات کئے بغير واپس يہ خدا پرست قوم سے تعلق رکھتا ہے ، چنانچہ حليس قربا

چال گيا تاکہ قريش کو اس بات سے مطمئن کر ے کہ رسوۖل اور مسلمان عمره کرنے آئے ہيں۔ مگر قريش ان کی بات سے 
طره بھی بھی مطمئن نہ ہوئے اور مسعود بن عروه ثقفی کو بھيجا اس نے ديکھا کہ مسلمان رسوۖل کے وضو کے پانی کا ق

زمين پر نہيں گرنے ديتے تھے بلکہ اسے حاصل کرنے ميں ايک دوسرے پر سبقت کر رہے ہيں وه قريش کے پاس آيا اور 
کہنے لگا: اے قريش کے لوگو! ميں نے کسرٰی کو اس کے ملک(ايران)ميں اور قيصر کو اس کے ملک(روم)ميں اور 

ميں نے کسی بادشاه کو اپنی قوم ميں اتنا معزز نہيں پايا جتنے نجاشی کو اس کے ملک حبشہ ميں ديکھا ہے خدا کی قسم !
  معزز اپنے اصحاب ميں محمد ہيں، ميں نے ان کے پاس ايسے لوگ ديکھے ہيں جو کسی بھی طرح ان سے جدا نہيں

..............  

  ۔  ٢٢٩ص ٢٠۔بحار االنوار ج١
  ۔ ٢١٦ص  ٣۔طبری ج٢

  )١ہونگے۔ اب تم غور کرو۔ (
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کے مہينوں کے احترام مينمسلمانوں سے يہ فرمايا تھا کہ اپنے اس عبادی سفر ميں اپنے ساتھ اسلحہ نہ لےرسوۖل نے حرمت 
جانا ہانمسافر جيسا اسلحہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح مدينہ کے آس پاس بسنے والے قبائل سے يہ فرمايا: اس سفر 

نہيں تھے، تاکہ دنيا کو يہ بتا ديں کہ دوسری طاقتوں سے اسالم کے ميں تم بھی مسلمانوں کے ساتھ چلو، حاالنکہ وه مسلمان 
  روابط جنگ کی بنياد پر ہی استوار نہيں ہيں۔

چوده سو مسلمان سپاہی جمع کئے اور قربانی کيلئے ستر اونٹ بھيجے۔ قريش کو بھی يہ خبر ہو گئی -کم سے کم-رسوۖل نے 
کے ہيں، اس سے قريش ميں بے چينی بڑھ گئی۔ ان کے سامنے دو کہ رسوۖل اور مسلمان عمره کی غرض سے روانہ ہو چ

ہی راستے تھے يا تو مسلمانوں کو عمره کرنے کی اجازت ديديں ، کہ اس سے مسلمانوں کی آرزو پوری ہو جائيگی وه خانۂ 
دعوت ديں گے۔ يا کعبہ کی زيارت کر ليں گے اور وه اپنے خاندان والوں سے مالقات کر ليں گے اور انہيں اسالم کی طرف 

قريش مسلمانوں کومکہ ميں داخل ہونے کی اجازت نہ ديں، ليکن اس سے قريش کی وضعداری کو دھچکا لگے گا اور 
دوسری قوميں انہيں اس بات پر مالمت کريں گی کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ نيک سلوک نہيں کيا جو مناسک عمره بجاالنا 

  اور کعبہ کی تعظيم کرنا چاہتے تھے۔
قريش نے سرکشی اور مخاصمت کا راستہ اختيار کيا، رسوۖل اور مسلمانوں سے مقابلہ کے لئے خالد بن وليد کی سرکردگی 

ميں دو سو سواربھيجے جبکہ رسوۖل احرام کی حالت ميں نکلے تھے نہ کہ جنگ کرنے کی غرض سے اس صورت حال کو 
  ديکھ کر آنحضرت ۖ نے فرمايا:

الحرب ماذا عليھم لو خلوا بينی و بين العرب فان ھم اصابونی کان الذی ارادوا و ان اظھرنی هللا عليہم  ''يا ويح قريش لقد اکلتھم
 دخلوا فی االسالم وافرين وان لم يفعلوا قاتلوا بھم قوة فما تظن قريش؟ فوهللا ال ازال اجاہد علٰی الذی بعثنی ّهللاٰ بہ حتی يظھره ّهللاٰ 

  او تنفرد ھذه السالفة۔''
..............  

  ۔٥٩٨ص  ٢۔ مغازی ج١

افسوس ہے قريش کے اوپر کہ جنگ نے انہيں تباه کر ديا، اگر وه مجھے دوسرے اعراب کے درميان چھوڑ ديتے اور وه 
مجھ پر کامياب ہو جاتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا اوراگر ميں ان پر فتحياب ہوتا تو يا وه اسالم قبول کرتے يا اپنی محفوظ 

ے ساتھ مجھ سے جنگ کرتے ليکن نہ جانے قريش کيا سمجھے ہيں؟ خدا کی قسم ميں اس اسالم کے لئے ہميشہ طاقت ک
جنگ کرتارہونگا جس کے لئے خدا نے مجھے بھيجا ہے يہاں تک کہ خدا مجھے کامياب کرے ، ميں اس راه ميں اپنی جان 

  دے دوں۔
بچ کر نکلنے کا حکم ديا۔ اس راستہ پر چلنے سے قريش پھر آۖپ نے جنگ سے احتراز کرتے ہوئے قريش کے سواروں سے

کے سواروں کے ہاتھ ايک بہانہ آجاتا۔ اس کے بعد رسوۖل نے خراش بن اميہ خزاعی کو قريش سے گفتگو کے لئے روانہ کيا
لحاظ نہيں  ليکن قريش نے ان کے اونٹ کو پے کر ديا قريب تھا کہ انہيں قتل کر ديتے، قريش نے کسی رواداری اور امان کا

کيا۔ کچھ دير نہ گذری تھی کہ قريش نے پچاس آدميوں پر يہ ذمہ داری عائد کر دی کہ تم مسلمانوں کے اطراف ميں گردش 
کرتے رہو اور ممکن ہو تو ان ميں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کرلو، حاالنکہ يہ چيز صلح کے منافی تھی اس کے باوجود ان

اس کے بر عکس مسلمانوں نے انہيں گرفتار کر ليا،ليکن رسوۖل نے انہيں معاف کر ديا اور کا وه منصوبہ کامياب نہيں ہوا۔ 
  )١اپنی صلح پسندی کو ظاہر و ثابت کر ديا۔(

آنحضرت ۖ نے سوچا کہ قريش کے پاس دوسرا نمائنده بھيجا جائے، حضرت علی بن ابی طالب کو نمائنده بنا کر نہيں بھيج 
اع کے سلسلہ ميں ہونے والی جنگوں ميں علی نے عرب کے سورمائوں کو قتل کيا تھالہذا سکتے تھے کيونکہ اسالم سے دف

اس مہم کو سر کرنے کے لئے عمر بن خطاب سے فرمايا ليکن انہيں يہ خوف الحق ہوا کہ قريش انہيں قتل کر ديں گے 
ں نے رسوۖل سے يہ درخواست کی کہحاالنکہ عمر نے قريش ميں سے کسی ايک آدمی کو بھی قتل نہيں کيا تھا پھر بھی انہو

) کيونکہ وه اموی ہيں اور ابو سفيان سے ان کی قرابت بھی ہے ۔ عثمان نے لوٹنے ميں ٢عثمان بن عفان کو بھيج ديجئے (
  تاخير کی تو يہ افواه پھيل گئی کہ انہيں قتل کر ديا گيا۔ اس سے مکہ ميں داخل ہونے

..............  

  ۔  ٢٢٣ص  ٣۔ تاريخ طبری ج١
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  ۔٣١٥ص  ٢۔ سيرت نبيويہ ج٢

کی جو مصالحت آميز کوششيں ہوئی تھيں وه سب ناکام ہو گئيں۔ رسوۖل نے ديکھا کہ جنگ کی تياری بھی نہيں ہے اسی 
موقعہ پر بيعت رضوان ہوئی ، آنحضرت ۖ ايک درخت کے نيچے تشريف فرما ہوئے اور اصحاب نے اس بات پر آۖپ کی 

ثابت قدمی و استقامت سے کام ليں گے۔ عثمان کے واپس آنے سے مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا ہو  بيعت کی کہ جو بھی ہوگا ہم
  گيا اور قريش نے رسوۖل سے گفتگو کے لئے سہيل بن عمرو کو بھيجا۔

  صلح کے شرائط
درج ذيل صلح کے شرائط کے سلسلہ ميں سہيل چونکہ سخت تھا اس لئے قريب تھا کہ مذاکرات ناکام ہو جائيں مگرآخر ميں 

  شرائط صلح پر فريقين متفق ہو گئے:
۔ فريقين عہد کرتے ہيں کہ دس سال تک جنگ نہيں ہوگی، اس عرصہ ميں لوگ امان ميں رہيں گے اور کوئی کسی پر حملہ١

  نہيں کرے گا۔
ا ليکن اگر۔ اگر قريش ميں سے کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغير محمۖد کے پاس آئيگا تو اسے واپس لوٹايا جائيگ٢

  کوئی شخص محمد ۖ کی طرف سے قريش کے پاس آئيگا تو اسے واپس نہيں کيا جائے گا۔
۔ جو شخص محمد کے معاہده ميں شامل ہونا چاہے وه اس ميں شامل ہو سکتا ہے اور جو قريش کے معاہده ميں داخل ہونا ٣

  چاہئے وه اس ميں داخل ہو سکتا ہے ۔
تھ مدينہ واپس جائيں گے مکہ ميں داخل نہيں ہونگے ہاں آئنده سال مکہ ميں داخل ۔ اس سال محمد اپنے اصحاب کے سا٤

ہونگے اور تين دن تک قيام کريں گے ،اس وقت ان کے پاس صرف مسافر کا اسلحہ تلوار ہوگی کو بھی نيام ميں رکھيں 
  )١گے۔(

ہ ميں آزادی کے ساتھ علی االعالن خدا کی ۔ کسی پر يہ دبائو نہيں ڈاال جائيگا کہ وه اپنا دين چھوڑ دے اور مسلمان مک٥
  )٢عبادت کريں گے، مکہ ميں اسالم ظاہر و آشکار ہوگا نہ کوئی کسی کو اذيت دے گا اور نہ برا کہے گا۔(

..............  

  ۔ ٢١ص ٣۔سيرت حلبيہ ج١
  ۔٣٥٢ص٢٠۔بحار االنوارج٢

  )١ہر ايک دوسرے کے اموال کو محترم سمجھے گا۔( ۔چوری اور خيانت کا ارتکاب نہيں کيا جائيگا بلکہ فريقين ميں سے٦
  )٢۔قريش محمۖد اور ان کے اصحاب پر کوئی پابندی عائد نہيں کريں گے۔(٧

بعض مسلمان صلح کے شرائط سے راضی نہيں ہوئے چنانچہ انہوں نے يہ خيال کرتے ہوئے کہ نبی ۖ قريش سے ڈرگئے ہيں
نبی ۖ خدا کی طرف سے خير پر ہيں اور اسی رسالت اور اس کے عظيم فوائد آۖپ پر اعتراض کيا وه يہ نہيں جانتے تھے کہ 

کو مستقبل سے آگاه نظر سے ديکھتے ہيں رسوۖل نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے فرمايا:''انا عبد ّهللاٰ و رسولہ لن اخالف 
ہيں کرونگا اور وه مجھے ضائع امره و لن يضيعنی'' ميں خدا کا بنده اور اس کا رسوۖل ہوں ميں اس کے حکم کے خالف ن

نہيں کرے گا۔ رسوۖل نے انہيں شرائط کو برقرار رکھا جو مسلمانوں کو پسند نہيں تھے۔ ابو جندل کو قريش کے حوالے 
  ) کشيدگی پيدا ہو گئی، بعض تونفسياتی الجھن ميں مبتال ہو گئے۔٣کرنے سے(

ائط کا دوسرا مفہوم سمجھ رہے تھے، مسلمانوں کے ليکن يہ صلح ،ان لوگوں کے نظريہ کے بر خالف جو صلح کے شر
  لئے کھلی اور عظيم فتح تھی کيونکہ صلح کے شرائط تھوڑی ہی مدت کے بعد مسلمانوں کے حق ميں ہو گئے تھے ۔ 

) جن سے بت پرستوں کے سردار سے کی ٤جب آۖپ مدينہ واپس آ رہے تھے اس وقت قرآن مجيد کی کچھ آيتيں نازل ہوئيں (
  کے حقيقی پہلو آشکار ہوئے اور مستقبِل قريب ميں مسلمانوں کو مکہ ميں داخل ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔گئی صلح 
..............  

  ۔١١٧ص  ٩۔مجمع البيان ج١
  ۔٣٥٢ص  ٢٠۔ بحار االنوار ج٢
  ۔ ٢٥٢ص  ٢، سيرت نبويہ ج٢١ص  ٣۔ سيرت حلبيہ ج٣
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  ۔١،١٨،٢٨۔ فتح ٤

  صلح کے نتائج

  ں کے نظام کو ايک فوجی ، منظم سياسی اور نئی حکومت کے عنوان سے تسليم کر ليا۔۔ قريش نے مسلمانو١
  ۔ مشرکوں اور منافقوں کے دل ميں رعب بيٹھ گيا، ان کی طاقت گھٹ گئی اور ان ميں مقابلہ کی طاقت نہ رہی۔٢
سے قبيلے اسالم ميں ۔صلح و آرام کے اس زمانہ ميں اسالم کی نشر و اشاعت کی فرصت ملی جس کے نتيجہ ميں بہت ٣

داخل ہو گئے؛ رسوۖل کی اسالمی رسالت کے آغاز ہی سے يہ آرزو تھی کہ قريش آپ کو اتنی مہلت و فرصت ديديں کہ 
جسميں آۖپ آزادی کے ساتھ اپنا راستہ طے کر سکيں اور اطمينان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اسالم کی وضاحت کر 

  سکيں۔
  سکون مل گيا تو يہوديوں اور دوسرے دشمنوں سے مقابلہ کے لئے ہمہ تن تيار ہوئے۔ ۔ مسلمانونکو قريش کی طرف سے٤
۔قريش سے صلح کے بعد ان کے حليفوں کے لئے يہ آسان ہو گيا کہ وه مسلمانوں کے موقف کو سمجھيں اور ان کے پاس ٥

  آئيں۔
ربراہوں کو اسالم کی طرف دعوت ديں اور ۔ صلح ہو جانے سے نبۖی کو يہ موقع مال کہ آۖپديگر ممالک کے بادشاہوں اورس٦

  غزوه موتہ کی تياری کريں تاکہ جزيرةالعرب سے باہر اسالم کا پيغام پہنچايا جائے۔
  ۔ صلح کی وجہ سے آنے والے مرحلے ميں فتِح مکہ کا راستہ ہموار ہو گيا ،مکہ اس زمانہ ميں بت پرستی کا اڈه تھا۔٧

  ۔اسالمی رسالت کی توسيع ٢
زمانۂ ماضی ميں قريش اسالم کو نيست و نابود کرنا چاہتے تھے يہی وجہ تھی کہ رسوۖل اور مسلمان دفاعی جنگوں، اپنی 

حفاظت اور اسالمی حکومت اور اس کے معاشره کی تشکيل ميں چند سال تک مشغول رہے ۔ اس عہد ميں آپ ۖ اپنی آسمانی 
کی آزادی کے ساتھ تبليغ نہ کر سکے تھے ليکن صلح حديبيہ کے صلح نامہ عالمی اور تمام اديان کو ختم کرنے والی رسالت 

پر دستخط ہو جانے کے بعد رسوۖل قريش کی طرف سے مطمئن ہو گئے اور اس صلح سے رسوۖل کو يہ موقع مل گيا کہ آۖپ 
ے بھيجيں تاکہ وه جزيرة العرب کے اطراف ميں بسنے والی بڑی طاقتوں اور خطٔہ عرب کے سرداروں کے پاس اپنے نمائند

  ان کے سامنے اٰلہی قوانين کو بيان کريں اور انہيں اسالم کی طرف دعوت ديں۔
  روايت ہے کہ آۖپ نے اپنے اصحاب کے در ميان فرمايا:

  ''ايھا النّاس ان ّهللاٰ قد بعثنی رحمة و کافة فال تختلفوا عّل کما اختلف الحواريون علٰی عيسٰی بن مريم''۔
ا نے رحمت بنا کر بھيجا ہے پس مجھ سے اس طرح اختالف نہ کرو جس طرح حواريوں نے عيسٰی اے لوگو! مجھے خد

  سے کيا تھا اصحاب نے عرض کی: اے هللا کے رسوۖل حواريوں نے کس طرح اختالف کيا تھا؟ فرمايا: 
  )١ا بعيداً فکره وجہہ و تثاقل''۔(''دعاھم الٰی الذی دعوتکم اليہ فاَما من بعثہ مبعثا قريباً ترضی و سلّم و اما من بعثہ مبعث

حضرت عيسٰی نے انہيں اس چيز کی طرف دعوت دی جس کی طرف ميں نے تمہيں دعوت دی ہے جس کو انہوں نے قريب 
کی ذمہ داری سپرد کی تھی وه تو خوش ہو گيا اور اس ذمہ داری کوتسليم کر ليا اور جس کے سپرد دور کی ذمہ داری کی 

  اسے بوجھ محسوس ہوا۔تھی وه ناخوش رہا اور 
  )٢ہدايت و دعوت کے نمائندے رسوۖل کے امر کو دنيا کے مختلف گوشوں ميں لے گئے۔(

..............  

  ۔٢٦٤ص  ١، طبقات الکبرٰی ج٦٠٦ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١

 ١٨٥د ۔اسالم کی دعوت کے سلسلہ ميں رسوۖل نے بادشاہوں کو جو خطوط روانہ کئے تھے علماء اسالم نے ان کی تعدا٢
  بيان کی ہے۔ مالحظہ فرمائيں: مکاتيب الرسوۖل، از علی بن حسين احمدی۔ 

  )١۔ جنگ خيبر(٣
اپنی حقيقی جد و جہد، اعلٰی تجربہ ، بے مثال شجاعت اور تائيد اٰلہی کے سبب رسوۖل نے مسلمانوں کو آزاد خيالی ، ثبات و 

دوسرے سے ربط و ضبط کی روح پھونک دی...اس طرح  نيکی کے بام عروج پر پہنچا ديا، ان کے اندر صبر اور ايک
رسوۖل نے اپنے قرب و جوار کے سرداروں کے پاس خطوط اور نمائندے بھيج کر جزيرة العرب سے باہر بھی لوگوں تک 
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  اپنی آسمانی رسالت پہنچا دی۔
بعض مدينہ ميں موجود رسوۖل اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ آۖپ کے اس اقدام کے مختلف رد عمل ہونگے ان ميں سے 

  يہو دو منافقين ، جن کی خيانتوں اور غداريوں سے تاريخ بھری پڑی ہے ،کی مدد سے مدينہ پر فوجی حملے ہونگے ۔
خيبر يہوديوں کا مضبوط قلعہ اور عظيم مرکز تھا لہذا رسوۖل نے يہ طے کيا کہ اس باقی ره جانے والے سرطان کا صفايا کر

سے لوٹنے کے کچھ دنوں کے بعد سولہ سو افراد پر مشتمل مسلمانوں کا ايک لشکر تيار کيا اور يہ ديا جائے چنانچہ حديبيہ 
) ہمارے ٢تاکيد فرمائی کہ غنيمت کے اللچ ميں ہمارے ساتھ کوئی نہ آئے ۔ فرمايا: ''ال يخرجن معنا اال راغب فی الجہاد''(

  ساتھ وہی آئے جو شوِق جہاد رکھتا ہو۔
و يہوديوں کے حليفوں کے پاس بھيجا کہ وه انہيں ان کی مدد کرنے سے روکينتاکہ مزيد جنگ و رسوۖل نے کچھ لوگونک

خونريزی نہ ہو مسلمانوں نے بہت جلد يہوديوں کے قلعوں کا محاصره کر ليا ۔ علی بن ابی طالب ان ميں سب سے پيش پيش 
  تھے آپ ہی کے دست مبارک ميں پرچم رسوۖل تھا۔

ميں جا چھپے اس کے بعد کچھ معرکے ہوئے جس کے نتيجہ ميں مسلمانوں نے بعض اہم مقامات  يہودی اپنے مضبوط قلعوں
پر قبضہ کر ليا، ليکن جنگ نے شدت اختيار کر لی اور محاصره کا زمانہ طويل ہو گيا۔ مسلمانوں کے سامنے خوراک کا 

  مسئلہ آ گيا اور مسلمان مکروه چيزيں کھانے کے لئے مجبور ہو گئے۔
..............  

  ۔٧٧ص  ٢ھ ميں ہوئی ، مالحظہ ہو طبقات الکبرٰی ج٧۔ جنگ خيبر ماه جمادی االخرٰی ١
  ۔١٠٦ص  ٢۔طبقات الکبرٰی ج٢

رسوۖل نے بعض صحابہ کو علم ديا کہ انہيں کے ہاتھ پر فتح ہو جائے ليکن وه ميدان سے بھاگ آئے جب مسلمان عاجزآگئے 
  تو رسوۖل نے فرمايا:

  )١غداً رجالً يحب ّهللا و رسولہ و يحبہ ّهللا و رسولہ کراراً غيرا فرار ال يرجع حتی يفتح ّهللا علٰی يديہ'' (''العطيّن الّراية 
ميں کل اس مرد کو علم دونگا جو خد اور رسوۖل سے محبت رکھتا ہے اور خدا و رسوۖل اس سے محبت رکھتے ہيں وه بڑھ 

اسی وقت ميدان سے پلٹے گا جب خدا اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح  بڑھ کے حملہ کرے گا، ميدان سے نہيں بھاگے گا، وه
  عطا کرے گا۔

دوسرے روز رسوۖل نے علی کو باليا اور آپ کو علم عطا کيا اور آپ ہی کے ہاتھ پر فتح ہوئی ، رسوۖل اور سارے مسلمان 
کہ وه آپ کو اپنے باغوں اور  خوش ہو گئے اور جب باقی يہودسپر انداختہ ہو گئے تو رسوۖل نے اس بات پر صلح کر لی

کھيتوں کا نصف محصول بطور جزيہ ديا کريں گے ظاہر ہے فتح کے بعد وه باغات اور کھيت رسوۖل کی ملکيت بن گئے 
تھے۔ خيبر کے يہوديوں کے ساتھ رسوۖل نے بنی نضير، بنی قينقاع اور بنی قريظہ جيسا سلوک نہيں کيا کيونکہ مدينہ ميں 

  ص حيثيت نہيں ره گئی تھی ۔يہوديوں کی کوئی خا

  ۔ آۖپ کے قتل کی کوشش ٤
ايک گروه نے خفيہ طريقہ سے رسوۖل کے قتل کا منصوبہ بنا ليا تاکہ وه اپنی دشمنی کی آگ کو بجھائيں اور چھپے ہوئے 

ی بکری زينب بنت حارث نے رسوۖل کی خدمت ميں بھنی ہوئ -سالم بن مشکم يہودی کی زوجہ-کينہ کو تسکين دے سکيں لہذا
ہديہ کی جس ميں اس نے زہر مال ديا تھااور چونکہ وه جانتی تھی کہ رسوۖل کو ران کا گوشت پسند تھا لہذا اس ميں زياده زہر

  مالياتھا۔
..............  

، ٣٨٤ص  ٣، مسند امام احمد ج٦٠٣ص  ٢، فضائل الصحاب ج١٧٧و  ١٧٦ص  ١٥، صحيح مسلم ج٣٣٧ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔١٢٣ص  ١٣، کنز العمال ج٢٠٣ص  ٣، استيعاب ج٢٨٣ص  ١نيہ جمواہب اللّد

آنحضرۖت کے سامنے يہ بھنی بکری پيش کی گئی اور آۖپ نے اس کی اگلی ران اٹھائی اور ايک بوٹی چبائی ليکن اسے نگال 
  نہيں، بلکہ تھوک ديا جبکہ بشر بن براء بن معرور بوٹی نگلتے ہی مر گيا۔

کا يہ کہہ کر اعتراف کر ليا کہ ميں آۖپ کا امتحان لينا چاہتی تھی کہ آۖپ بنی ہيں يا نہيں يہودی عورت نے اپنے اس جرم 
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  )١رسوۖل نے اسے معاف کر ديا اور جو مرد اس سازش ميں شريک تھے ان سے رسوۖل نے کوئی تعرض نہ کيا۔(

  ۔ اہل فدک کی خود سپردگی ٥
گئے جب خدا نے رسوۖل کو خيبر ميں فتح عطا کی تو اس کے  حق و عدالت کے دبدبے سے خيانت کاری کے مرکز تباه ہو

بعد خدانے فدک والوں کے دلوں مينآپ کا رعب پيدا کر ديا چنانچہ انہوننے رسوۖل کی خدمت ميں ايک وفد روانہ کيا تاکہ وه 
ے اور اس رسوۖل سے اس بات پر صلح کرے کہ اہل فدک اسالمی حکومت کے زير سايہ اطاعت کے ساتھ زندگی گزاريں گ

  کے عوض وه فدک کا نصف محصول ادا کياکريں گے، ان کی پيشکش کو رسوۖل نے قبول کر ليا۔
اس طرح فدک ، قرآن کے حکم کے بموجب خاص رسوۖل کی ملکيت قرار پايا کيونکہ اس سلسلہ ميں نہ گھوڑے دوڑائے 

پنی خود سپردگی کا اعالن کيا تھا۔ لہذا رسوۖل گئے اور نہ اسلحہ استعمال ہوا بلکہ انہوں نے دھمکی اور جنگ کے بغيرہی ا
  )٢نے فدک اپنی بيٹی جناب فاطمہ زہراۖئ کو ہبہ کر ديا۔(

جزيرة العرب کی سر زمين خيانت کاروں کے ٹھکانوں سے پاک ہو گئی اورمسلمانوں کو يہوديوں کے فتنوں سے نجات مل 
  کے سامنے سر جھکا ديا ۔ گئی ،يہوديوننے ہتھيار ڈال دئيے اور اسالمی حکومت و قوانين

  جس روز خيبر فتح ہوا اسی دن جناب جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس آئے تو رسوۖل نے ان کا استقبال کی
..............  

  ۔٦٧٧ص  ٢، مغازی ج٣٣٧ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔١٧٧ص  ٤، الدرالمنثور ج٢٦٨، ص ١٦، شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ج٤١١ص ٣۔ مجمع البيان ج٢

  )١ان کی پيشانی کو چوما اور فرمايا: ''بايھما اسر بفتح خيبر او بقدوم جعفر ''(
  ميں کس چيز کی زياده خوشی منائوں، فتح خيبر کی يا جعفر بن ابی طالب کی آمد کی ؟

  ۔ عمرة القض٦
ستحکم کرنے کی سعٔی پيہم ميں آرام و سکون کا زمانہ گذرتارہا ليکن رسوۖل اور مسلمان اسالمی حکومت کی بنيادوں کو م

  مشغول رہے ، فتِح خيبر کے بعد تبليغی يا تاديبی مہموں کے عالوه کوئی فوجی معرکہ نہيں ہوا۔
صلح حديبيہ کو ايک سال گذر گيا، طرفين نے جن چيزوں پر اتفاق کيا تھا، ان کے پابند رہے اب وه وقت آ گيا کہ رسوۖل اور 

لئے جائيں۔ لہذا رسوۖل کے منادی نے يہ اعالن کيا کہ مسلمان عمرة القضا کی ادائيگی کے  مسلمان خانٔہ خد ا کی زيارت کے
لئے تياری کريں چنانچہ دو ہزار مسلمان رسوۖل کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے پاس تلوارکے عالوه اور کوئی ہتھيار نہيں تھا ۔

  کو محسوس کر چکے تھے۔ وه بھی نيام ميں تھی ليکن رسوۖل اپنی فراست سے مشرکوں کی غداری
تاکہ يہ گروه اتفاقی صورت حال -جب آپ ظہران سے گذرے-اس لئے آۖپ نے ايک گروه کو اس وقت مسلح ہونے کا حکم ديا

  سے نمٹنے کے لئے تيار رہے۔
آپ  جب رسوۖل ذو الحليفہ پہنچے تو آپ ۖ نے اور اصحاب نے احرام باندھا۔ آۖپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، ايک دستہ

نے آگے روانہ کر ديا تھا اس دستہ ميں تقريباً سو آدمی تھے جس کی قيادت محمد بن مسلمہ کر رہے تھے ۔ مکہ کے سردار 
اور ان کے تابع افراد يہ سوچ کر مکہ کے اطراف ميں واقع پہاڑوں کی چوٹيونپر چڑھ گئے کہ وه نبی ۖ اور ان کے اصحاب 

ۖل کا جالل اور ان مسلمانوں کی ہيبت، جو کہ رسوۖل کو اپنے حلقہ ميں لئے ہوئے کی صورت نہيں ديکھنا چاہتے ، ليکن رسو
تلبيہ کہہ رہے تھے ، ايسی تھی کہ جس سے مکہ والوں کی آنکھيں کھلی ره گئيں وه حيرت واستعجاب ميں نبی ۖ کو ديکھتے 

  ہی ره گئے حاالنکہ رسوۖل اور مسلمان حج کے اعمال انجام دے رہے تھے۔
..............  

  ۔٣٩٨ص  ٣، سيرت نبويہ ابن کثير ج١٠١ص ٧، سنن الکبرٰی بيہقی ج١٠٨ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج١

رسوۖل اپنی سواری پر سوار خانٔہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آۖپ کی سواری کی مہار عبد هللا بن رواحہ پکڑے ہوئے 
  کريں۔ تھے، رسوۖل نے يہ حکم ديا کہ مسلمان بلند آواز سے يہ نعره بلند

  ''ال الہ اال ّهللا وحده، صدق وعد ه و نصر عبده و اعز جنده و ھزم االحزاب وحده''۔
سوائے هللا کے کوئی خدا نہيں ہے وه يکتا ہے ،اس نے اپنا وعده پورا کيا اس نے اپنے بندے کی مدد کی ،اپنی فوج کی مدد 
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  کی ہے اور سپاه دشمن کو شکست دی ہے ،وه يکتا ہے ۔
مکہ کی فضائوں ميں يہ آواز گو نجنے لگی خوف سے مشرکوں کا زہره آب ہونے لگا اور خدا کی طرف سے  پھر کيا تھا

نبی ۖ کو ملنے والی فتح پر وه پيچ و تاب کھانے لگے يہ وہی رسوۖل ہے جس کو انہوں نے سات سال قبل وطن چھوڑنے پر 
  مجبور کيا تھا۔

انجام دئيے۔ قريش اسالم اور مسلمانوں کی طاقت کو مان گئے اور مسلمانوں نے رسوۖل کی معيت ميں عمره کے مناسک 
انہيں اس شخص کی دروغ گوئی کا يقين ہو گيا جس نے، انہيں يہ خبر دی تھی کہ رسوۖل اور ان کے اصحاب مدينہ ہجرت 

  کر جانے کی وجہ سے بہت تنگی و پريشانی ميں ہيں۔
ديتے ہوئے ندا ئے توحيد بلند کی جو کہ روحانی مسرت کا سبب ہے اس  بالل خانٔہ کعبہ پر گئے اور نما زظہر کے لئے اذان

  سے کفر کے سرداروں کو مزيد افسوس ہوااس وقت پورا مکہ مسلمانوں کے قبضہ ميں تھا۔
مہاجرين اپنے بھائی انصار کے ساتھ مکہ ميں پھيل گئے تاکہ اپنے ان گھروں کو ديکھيں جن کو راه خدا ميں چھوڑنا پڑا تھا 

  طوالنی فراق کے بعد اپنے اہل و عيال سے مالقات کريں۔اور 
تين روز تک مسلمان مکہ ميں رہے اور پھرقريش سے کئے ہوئے اس معاہده کے بموجب ، مکہ چھوڑ ديا، رسوۖل نے قريش

ہ يہ خوف سے يہ فرمايا کہ وه ميمونہ سے عقد کے رسوم يہيں ادا کرنا چاہتے ہيں، ليکن قريش نے اس کو قبول نہ کيا کيونک
تھا کہ اگر رسوۖل مکہ ميں زياده دن ٹھہريں گے تو اس سے اسالم کی طاقت ميں اضافہ ہو گا او رمکہ ميں اسالم کو مقبوليت 

  ملے گی۔
ابو رافع کو رسوۖل نے مکہ ميں چھوڑ ديا تاکہ وه سرشام آۖپ کی زوجٔہ ميمونہ، کو لے کر آئيں کيونکہ مسلمانونکونماِزظہر 

  )١وڑنا تھا۔(سے پہلے مکہ چھ
..............  

  ۔٣٧٢ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  دوسری فصل
  جزيرة العرب سے باہراسالم کی توسيع

  )١۔جنگ موتہ (١

رسوۖل نے يہ عزم کر ليا تھا کہ جزيرة العرب کے شمال ميں امن و امان کی فضا قائم کريں گے، اور اس عالقہ کے باشندوں 
کو اسالم کی طرف دعوت ديں گے اور اس طرح شام تک جائيں گے ۔ آۖپ نے حارث بن عمير ازدی کو حارث بن ابی شمر 

  ن کا راستہ روکا اور قتل کر ديا۔غسانی کے پاس بھيجا، شرحبيل بن عمرو غسانی نے ا
اسی اثنا ميں رسوۖل نے مسلمانوں کا ايک اور دستہ اسالم کی تبليغ کے لئے روانہ کيا، ملِک شام کے عالقہ ذات الصالح کے 

لوگوں نے ان پر ظلم کيا اور انہيں قتل کر ڈاال، ان کے قتل کی خبر رسوۖل کو ملی،اس سانحہ کو سن کر رسوۖل کو بہت 
ہوا، پھر آۖپ نے مسلمانوں کو حکم ديا کہ ان سے انتقام کے لئے نکليں آپ ۖ کے فرمان پرتين ہزار سپاہيوں کا لشکر  افسوس

تيار ہو گيا تو آۖپ نے فرمايا: اس کے سپہ ساالر علی الترتيب زيد بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور بعد مينعبد هللا بن رواحہ 
  طبہ ديا:ہونگے پھر آۖپ نے ان کے درميان خ

لشام و ''اغزوا بسم ّهللا...ادعوھم الٰی الّدخول فی االسالم...فان فعلوا فاقبلوا منھم و اکقفوا عنھم...و اال فقاتلوا عدو هللا و عدوکم با
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  ستجدون فيھا رجاال فی الصوامع معتزلين الناس، فال تعرضوا لھم، و ستجدون آخرين للشيطان فی رؤوسھم مفاحص
..............  

  ھ ميں ہوئی۔٨۔ جنگ موتہ ماه جمادی االول ١

  )١فاقلعوھا بالسيوف وال تقتلن امراة وال صغيراً والمر ضعاً وال کبيراً فانيا ال تغرفن نخال وال تقطعن شجراً وال تھدموا بيتاً۔''(
نہيں مسلمان سمجھنا اور اگر پہلے انہيں اسالم قبول کرنے کی دعوت دينا...اگر انہوں نے قبول کر ليا تو ان پر حملہ نہ کرنا ا

انہوں نے اسالم قبول نہ کيا تو تم اپنے اور خدا کے دشمن سے شام ميں جنگ کرنا اور ديکھو تمہيں کليسائوں ميں کچھ لوگ 
  گوشہ نشين مليں گے ان سے کچھ نہ کہنا۔

سے صحيح کرنا اور  اور کچھ لوگ ايسے مليں گے جو شيطان کے چيلے ہونگے ان کے سرمنڈھے ہونگے انہيں تلواروں
ديکھو عورتوں، دودھ پيتے بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کو برباد نہ کرنا اور کسی درخت کو نہ کاٹنا اور 

  کسی گھر کو منہدم نہ کرنا۔
کر اس لشکر کو وداع کرنے کے لئے رسوۖل بھی ان کے ساتھ چلے اور ثنية الوداع تک ان کے ساتھ گئے مسلمانوں کا يہ لش

جب ''مشارق'' کے مقام پر پہنچا تو وہاں کثير تعدادميں روم کی فوج ديکھی، جس ميں دو الکھ جنگجو شامل تھے۔ مسلمان 
موتہ کی طرف پيچھے ہٹے اور وہاں دشمن سے مقابلہ کيلئے، تيار ہوئے مختلف اسباب کی بنا پر مسلمانوں کا لشکر پسپا ہو 

ہيد ہو گئے اس جنگ ميں مسلمانوں کی شکست کا ايک سبب يہ بھی تھا کہ وه اس دور گيا اور نتيجہ ميں تينوں سپہ ساالر ش
افتاده عالقہ ميں جنگ کر رہے تھے جہاں امداد کا پہنچنا مشکل تھا۔ پھر يہ روم والونپر حملہ آور ہوئے تھے اوروه اپنی کثير

يں بہت زياده فرق تھا، روم کی فوج ايک تعداد کے ساتھ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے ،دونوں لشکروں کی جنگی معلومات م
منظم و مستحکم فوج تھی جو جنگی مشق کرتی رہتی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداداوران کے جنگی معلومات بہت 

  )٢کم تھی،يہ جمعيت نئی نئی وجود ميں آئی تھی۔(
  ديد رقت طاری ہوئیجعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر سن کر رسوۖل بہت غم زده ہوئے اور آۖپ پرش

..............  

  ۔٣٧٤ص  ٢، سيرت نبويہ ج ٧٥٨ص  ٢۔ مغازی ج١
  ۔٣٨١ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج٢

تعزيت اور اظہار ہمدردی کے لئے ان کے گھر تشريف لے گئے اسی طرح زيد بن حارثہ کے مارے جانے کا بھی بہت 
  )١صدمہ ہوا۔(

  ۔ فتح مکہ٢
ے مختلف قسم کے رد عمل ظاہر ہوئے، مسلمانوں کے پسپا ہونے اور شام ميں داخل جنگ موتہ کے بعد عالقہ کی طاقتوں ک
  نہ ہونے سے روم کو بہت خوشی تھی۔

قريش بھی بہت خوش تھے، مسلمانوں کے خالف ان کی جرٔات بڑھ گئی تھی چنانچہ وه معاہدهٔ امان کو ختم کرکے صلح 
نی بکر کو قبيلٔہ بنی خزاعہ کے خالف اکسايا جبکہ صلح حديبيہ حديبيہ کو توڑ نے کی کوشش کرنے لگے انہوننے قبيلٔہ ب

کے بعد قبيلٔہ بنی بکر قريش کا حليف بن گيا تھا اور خزاعہ رسوۖل کا حليف بن گيا تھااور اسلحہ وغيره سے اس کی مدد کی 
ديا حاالنکہ وه اپنے شہروں جس کے نتيجہ ميں قبيلٔہ بکر نے قبيلٔہ خزاعہ پر ظلم کيا اور اس کے بہت سے لوگونکو قتل کر 

ميں امن کی زندگی گزار رہے تھے اور بعض تو ان ميں سے اس وقت عبادت ميں مشغول تھے انہوننے رسوۖل سے فرياد 
کی اور مدد طلب کی۔ عمرو بن سالم نے رسوۖل کے سامنے کھڑے ہو کر جب آۖپ مسجد ميں تشريف فرما تھے نقض عہد 

اے سالم کے بيٹے-س سے رسوۖل بہت متاثر ہوئے اور فرمايا:''نُِصرَت يا عمرو بن سالم''کے بارے ميں کچھ اشعار پڑھے، ج
  عمرو تمہاری مدد کی جائيگی۔

قريش کی آنکھيں کھل گئيں اور انہيں اپنی غلط حرکت کا احساس ہو گيا۔ مسلمانوں کی طرف سے انہيں خوف الحق ہوا اس 
ه کيا تو يہ طے پايا کہ ابو سفيان کو مدينہ بھيجا جائے تاکہ وه صلح کیصورت حال کے بارے ميں انہوں نے آپس ميں مشور

  تجديد کرے اور رسوۖل سے مدِت صلح بڑھانے کی درخواست کرے۔
ليکن رسوۖل نے ابو سفيان کی باتوں پر توجہ نہ کی بلکہ اس سے يہ فرمايا: اے ابو سفيان کيا تمہارے پاس اس کے عالوه 
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بو سفيان نے کہا: ميں خدا کی پناه چاہتا ہوں رسوۖل نے فرمايا: ہم اپنی صلح اور اس کی مدت پر اور کوئی بات نہيں ہے ؟ ا
  قائم ہيں۔

..............  

  ۔٦٨ص  ٣، سيرت حلبيہ ج٧٦٦ص  ٢، مغازی ج٥٤ص  ٢١۔ بحار االنوار ج١

سے عہد لينے اور امان طلب  اس سے ابوسفيان کا دل مطمئن نہ ہوا اور اس کو سکون حاصل نہيں ہوا بلکہ اس نے رسولۖ 
کرنے کی کوشش کی لہذا وه کسی ايسے شخص کو ڈھونڈنے لگا کہ جو نبی ۖ سے يہ کام کرا دے مگرہر ايک نے واسطہ 

  بننے سے انکار کر ديااور اس کی باتوں کی طرف اعتنا نہ کی۔
کے معامالت پيچيده ہو گئے تھے۔ حاالتجب اسے کوئی چاره کا ر نظر نہ آيا تو وه ناکام مکہ واپس لوٹ گيا مشرک طاقتوں 

بدل گئے تھے اب رسوۖل بڑھتی ہوئی طاقت اور راسخ ايمان کے سبب مکہ ميں فاتح کی حيثيت سے داخل ہونا چاہتے تھے 
مشرکين مکہ کی پيمان شکنی نے اس کا جواز پيدا کر ديااور قريش اپنی جان و مال کے لئے امان طلب کرنا چاہتے تھے۔ 

  دار و تسلط کا مطلب يہ تھا کہ پورا جزيرةالعرب اسالم کے زير تسلط آ جائے۔مکہ پر اقت
رسوۖل نے يہ اعالن کر ديا کہ سب لوگ دشمن سے جنگ کے لئے تيار ہوجا ئيں چنانچہ مسلمانوں کے گروه آۖپ کی آواز پر 

خصوص افراد ہی سے اپنا لبيک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو نے لگے دس ہزار کا لشکر فراہم ہو گيا رسوۖل نے چند م
  مقصد بيان کيا تھا آۖپ خدا سے يہ دعا کر رہے تھے۔

  )١''اللھم خذ العيون و االخبار من قريش حتی نباغتھا فی بالدھا''۔(
اے هللا قريش کی آنکھوں اور ان کے سراغ رساں لوگوں کو ناکام کر دے يہاں تک کہ ہم ان کے شہر ميں ان کے سروں پر 

  پہنچ جائيں۔
ہے کہ رسوۖل کم مدت ميں بغير کسی خونريزی کے پائيدار کا ميابی چاہتے تھے اسی لئے آۖپ نے خفيہ طريقہ اختيار  ظاہر

کيا تھا ليکن اس کی خبر ايسے شخص کو مل گئی جو اپنے جذبات پر قابو نہيں رکھتا تھا چنانچہ اس نے اس سلسلہ ميں 
نہ کر ديا وحی کے ذريعہ رسوۖل کو اس کی خبر ہو گئی آۖپ نے قريش کو ايک خط لکھ ديا اور ايک عورت کے بدست روا

حضرت علی اور زبير کو حکم ديا کہ اس عورت تک پہنچو اور اس سے خط واپس لو حضرت علی بن ابی طالب نے رسوۖل 
  )٢پرراسخ ايمان کے سبب اس عورت سے خط واپس لے ليا۔(

..............  

  ۔ ٧٩٦ص  ٢، مغازی ج٣٩٧ص  ٣۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔٣٩٨ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج٢

رسوۖل نے وه خط ليتے ہی مسلمانوں کو مسجد ميں جمع کيا تاکہ ايک طرف ان کی ہمت بڑھا ئيں اور دوسری طرف انہيں 
خيانت سے ڈرائيں اور ان پر يہ بات ظاہر کر ديں کہ خدا کی رضا کے لئے اپنے جذبات کو کچلنے کی کتنی اہميت ہے ۔ 

بھيجنے والے حاطب بن ابی بلتعہ کا دفاع کرنے لگے کيونکہ اس نے خدا کی قسم کھا کے يہ کہا تھا کہ مسلمان اس خط کے 
خط بھيجنے سے اس کا مقصد خيانت نہيں تھا ، ليکن اس کی اس حرکت پر عمر بن خطاب کو بہت زياده غصہ آيا اور رسوۖل

  ے فرمايا:سے عرض کی : اگر اجازت ہو تو ميں اسے ابھی قتل کردوں رسوۖل ن
  )١''وما يدريک يا عمر لعل هللا اطلع علٰی اھل بدر و قال لھم اعملوا ما شئتم خلفہ غفرت لکم'' (

اے عمر تمہيں کيا خبر؟ ہو سکتا ہے خدا نے بدر والوں پر نظر کی ہو اور ان سے يہ فرمايا ہو کہ تم جو چاہو کرو ميں نے 
  تمہيں بخش ديا ہے ۔

  روانگی فوج اسالم کی مکہ کی طرف
دس رمضان المبارک کو فوج اسالم مکہ کی طرف روانہ ہوئی جب''کديد'' کے مقام پر پہنچی تو رسوۖل نے پانی طلب کيا اور 

مسلمانوں کے سامنے آۖپ نے پانی پيا، مسلمانونکو بھی آپ نے روزه توڑنے کا حکم ديا ليکن ان ميں سے بعض لوگوں نے 
نہ توڑا، ان کی اس نافرمانی پر رسوۖل غضبناک ہوئے اور فرمايا:''اوٰلئک العصاة''يہ رسوۖل کی نافرمانی کرتے ہوئے روزه 

  )٢نافرمان ہيں پھرانہيں روزه توڑنے کا حکم ديا۔(
جب رسوۖل ظہران کے نزديک پہنچے تو آۖپ نے مسلمانوں کو صحراء ميں منتشر ہونے اور ہر ايک کو آگ روشن کرنے کا 
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روشن ہو گئی اور قريش کی ہر طاقت کو مسلمانوں کا عظيم لشکر نظر آيا جس کے سامنے  حکم ديا، اس طرح ڈرائونی رات
  قريش کی ساری طاقتيں سر نگوں ہو گئيں، اس کو ديکھ کر عباس بن عبد المطلب پريشان ہوئے

..............  

يا ہے مالحظہ ہو سيرة المصطفٰی ، ليکن محدثين نے اس حديث کو موضوع قرار د٧٩٨ص  ٢، مغازی ج٣٦٣ص  ١۔ امتاع االسماع ج١
  ۔٥٩٢، ص 

، کتاب الصيام ١٤٢و  ١٤١ص  ٣، صحيح مسلم ج٨٠٢ص  ٢، مغازی ج٢٩٠ص  ٣، سيرت حلبيہ ج١٢٤ص  ٧۔ وسائل الشيعة ج٢
  باب جواز الصوم و الفطر فی شہر رمضان للمسافر فی غير معصية، دار الفکر، بيروت۔

لہذا وه کوئی ايسا ذريعہ تالش کرنے لگے جس سے وه قريش -ملحق ہوئے يہ آخری مہاجر تھے جو رسوۖل سے جحفہ ميں 
  تک يہ پيغام پہنچا سکيں کہ وه مکہ ميں لشکر اسالم کے داخل ہونے سے پہلے فرمانبردار ہو کر آجائيں۔

قاء اچانک عباس نے ابو سفيان کی آواز سنی جو مکہ کی بلنديوں سے اس عظيم لشکر کو ديکھ کر تعجب سے بديل بن ور
سے بات کر رہا تھا اور جب عباس نے ابو سفيان سے يہ بتايا کہ رسوۖل اپنے لشکر سے مکہ فتح کرنے کے لئے آئے ہيں تو

وه خوف سے کانپنے لگا ۔ اسے اس کے عالوه کوئی چاره نظر نہيں آيا کہ وه عباس کے ساتھ رسوۖل کی خدمت حاضر ہو 
  کران سے امان حاصل کر لے ۔

م اور عفو و بخشش کے بحر بيکرانسے نہيں ہو سکتا تھا کہ اپنے چچا کے ساتھ آنے والے ابو سفيان کےيہ صاحب خلق عظي
لئے باريابی کی اجازت دينے ميں بخل کريں چنانچہ فرمايا: آپ جائيے ہم نے اسے امان دی، کل صبح اسے ہمارے پاس 

  الئيے گا۔

  ابو سفيان کا سپر انداختہ ہون
ے سامنے آيا تو اس سے آۖپ نے يہ فرمايا:''ويحک يا ابا سفيان الم يان لک ان تعلم ان الاٰلہ اال ّهللا''اے جب ابو سفيان رسوۖل ک

ابوسفيان وائے ہو تيرے اوپر کيا ابھی وه وقت نہيں آيا بيشک تو يہ جان لے کہ هللا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے ؟ ابو 
آپ کتنے بردبار، کريم اور صلٔہ رحمی کرنے والے ہيں! خدا کی قسم ميرا يہ سفيان نے کہا:ميرے ماں باپ آۖپ پر قربان ہوں 

گمان تھا کہ اگر خدا کے عالوه کوئی اور معبود ہوتا تو وه مجھے بے نياز کر ديتا۔ پھر رسوۖل نے فرمايا: اے ابو سفيان! کيا 
فيان نے کہا: ميرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کتنے ابھی وه وقت نہيں آيا کہ تم يہ اقرار کرو کہ ميں هللا کا رسوۖل ہوں؟ ابو س

  )١بردبار، کريم اور صلٔہ رحمی کرنے والے ہيں! خدا کی قسم اس سلسلہ ميں ابھی تک ميرے دل ميں کچھ شک ہے ۔(
  عباس نے اس موقعہ پر ابو سفيان پر اسالم قبول کرنے کے سلسلہ ميں زور ديتے ہوئے کہا : وائے ہو تيرے

..............  

  ۔٥٥٤ص  ١٠، مجمع البيان ج٤٠ص  ٣۔ سيرت نبويہ ج١

کے رسول ۖ اوپر، قبل اس کے کہ تجھے قتل کر ديا جائے يہ گواہی دے کہ هللا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے اور محمۖد اس 
ہيں۔ پس ابو سفيان نے قتل کے خوف سے خدا کی وحدانيت اور محمۖد کی رسالت کی گواہی دی اور مسلمانوں ميں شامل ہو 

  گيا۔
ابو سفيان کے اسالم النے کے بعد مشرکين کے دوسرے سردار بھی اسی طرح اسالم لے آئے ليکن رسوۖل نے اس غرض 

ل کر ليں، ان پر نفسياتی دبائو ڈاال۔ عباس سے فرمايا: اے عباس ا سے کسی تنگسے کہ قريش خونريزی کے بغير اسالم قبو
  وادی ميں لے جائو، جہاں سے يہ فوجوں کو ديکھے۔

رسوۖل نے اطمينان کی فضا پيدا کرنے اور اسالم و رسول اعظم کی مہربانی و رحم دلی پر اعتماد قائم کرنے نيز ابو سفيان 
  غرض سے فرمايا: کی عزت نفس کو باقی رکھنے کی

جو ابوسفيان کے گھر ميں داخل ہو جائے گا اس کے لئے امان ہے جو اپنے گھر کا دروازه بند کرے گا وه امان ميں ہے ، جو
  مسجد ميں داخل ہو جائيگا وه امان ميں ہے، جو ہتھيار ڈال دے گا وه امان ميں ہے ۔

ہ گذرتا تھا عباس اس کا تعارف کراتے تھے کہ يہ فالں کااس تنگ وادی کے سامنے سے خدائی فوجيں گذرنے لگيں جو دست
دستہ ہے وه فالنکا دستہ ہے اس سے ابو سفيان پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے عباس سے کہا: اے ابو الفضل خدا کی 

جواب مينابوسفيان  قسم تمہارا بھتيجہ بہت بڑا بادشاه بن گيا، عباس نے جواب ديا: يہ بادشاہت نہيں ہے يہ نبوت ہے ۔ ان کے
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نے تردد کيا ۔ اس کے بعد اہل مکہ کو ڈرانے اور رسوۖل کی طرف سے ملنے والی امان کا اعالن کرنے کے لئے ابو سفيان 
  )١مکہ چال گيا۔(

  مکہ ميں داخلہ
عين رسوۖل نے اپنی فوج کے لئے مکہ ميں داخل ہونے سے متعلق کچھ احکام صادر فرمائے اورہر دستہ کے لئے راستہ م

  کر ديا نيزيہ تاکيد فرمائی کہ جنگ سے پرہيز کريں ہاں اگر کوئی بر سر پيکار ہو جائے تو اس کاجواب
..............  

  ۔٤٧ص  ٣، سيرت نبويہ ج٨١٦ص  ٢۔ مغازی از واقدی ج١

کيونکہ وه اسالم ديا جائے، چند مشرکين کا خون ہر حال ميں مباح قرار ديا، خواه وه کعبہ کے پرده ہی سے لٹکے ہوئے ہوں 
  اور رسوۖل کے سخت ترين دشمن تھے۔

جب مکہ کے درو ديوار پرآپ ۖ کی نظر پڑی تو آنکھوں ميں اشک بھر آئے، اسالمی فوجيں چاروں طرف سے فاتحانہ مکہ 
ميں داخل ہوئيں فتح و نصرت نے اس کی شان دوباال کر دی تھی اور رسوۖل کو خدانے جو نعمت و عزت عطا کی تھی اس 

شکريہ کی خاطر رسوۖل سر جھکائے ہوئے مکہ ميں داخل ہوئے کيونکہ اعالئے کلمةهللا کے لئے آپ ۖ کی بے پناه  کے
  جانفشانيوں کے بعد ام القرٰی نے آۖپ کی رسالت و حکومت کے سامنے سر جھکا ديا تھا۔
کيا تھوڑی دير آرام کرنے کے بعد اہِل مکہ کے شديد اصرار کے باوجود نبی ۖ نے کسی کے گھر ميں مہمان ہونا قبول نہيں 

آۖپ نے غسل کيا اور سواری پر سوار ہوئے۔ تکبير کہی تو سارے مسلمانوں نے تکبير کہی، دشت و جبل ميں نعرٔه تکبير کی 
خانٔہ کعبہ کا طواف -جہاں اسالم اور اس کی فتح سے خوف زده ہو کر شرک کے سرغنہ جا چھپے تھے-آواز گونجنے لگی
نے اس ميں موجود ہر بت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا:( قل جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان کرتے ہوئے آۖپ 

  زھوقا)کہو ،حق آيا باطل گيا باطل کو تو جانا ہی تھا اس سے ہر بت منہ کے بل زمين پر گر پڑا۔
بتونکو توڑ دوں ليکن حضرت علی  رسوۖل نے حضرت علی سے فرمايا: تم بيٹھ جائو تاکہ ميں تمہارے دوش پر سوار ہو کر

اپنے دوش پر نبی ۖ کا بار نہ اٹھا سکے تو حضرت علی بن ابی طالب دوش رسوۖل پر سوار ہوئے اور بتوں کو توڑ ڈاال ۔ پھر 
رسوۖل نے خانٔہ کعبہ کی کليد طلب کی، دروازے کھولے، اندر داخل ہوئے اور اس ميں موجود ہر قسم کی تصوير کو مٹا ديا۔ 

  بعد خانٔہ کعبہ کے دروازه پر کھڑے ہو کر فتِح عظيم کے بارے ميں ايک جمِّ غفير کے سامنے خطبہ ديا ، فرمايا: اس کے
''ال اٰلہ اال ّهللاٰ وحده ال شريک لہ، صدق وعده، و نصر عبده، و ھزم االحزاب وحده، اال کل ماثره اودم او مال يدعی فھو تحت 

  الحاج...''۔ قدمی ھاتين اال سدانة البيت و سقاية
هللا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے وه ايک ہے اس کا کوئی شريک نہيں ہے ، اس نے اپنا وعده سچا کر دکھايا، اس نے 

اپنے بندے کی مدد کی، اسی نے سارے لشکرونکو شکست دی، ہر وه فضيلت يا خون يا مال کہ جس کا دعوٰی کيا جاتا ہے 
  ٔہ کعبہ کی کليد برداروی اور حاجيوں کو سيراب کرنے کی فضيلت...۔ميرے قدموں کے نيچے ہے ، سوائے خان

  )١پھر فرمايا:'' يا معاشر قريش ان ّهللاٰ قد اذھب عنکم نخوة الجاہلية وتعظمھا باآلباء النّاس من آدم و آدم من تراب...''(
آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے  اے گروه قريش! خدا نے تمہارے درميان سے جاہليت کی نخوت کو ختم کر ديا ہے وه اپنے

  يا د رکھو سارے لوگ آدم کی اوالد ہيں اور آدم مٹی سے پيدا ہوئے ہيں۔
  ر''۔''يا ايھا النّاس انا خلقناکم من ذکٍر و انثٰی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند ّهللاٰ اتقاکم ان ّهللاٰ عليم خبي

ت سے پيدا کياہے اور پھر تمہارے گروه اور قبيلے بنا ديئے تاکہ تم ايک دوسرے کو اے لوگو! ہم نے تمہيں مرد و عور
  )٢پہچان سکو، بيشک خدا کی نظر ميں تم ميں سے وہی محترم ہے جو تم ميں زياده پرہيز گار ہے۔(

  پھر فرمايا: اے گروِه قريش تم کيا سوچتے ہو ميں تمہارے ساتھ کيا سلوک کرنے واال ہوں؟
  )جائو تم آزاد ہو۔٣ا: آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہيں۔ آۖپ نے فرمايا:''اذھبوا انتم طلقائ'' (انہوں نے کہ

..............  

  ۔٨٦ص  ٣، سيرت حلبيہ ج١٧١ص ١٣، کنز العمال ج٤٩ص  ١، فرائد السمطين ج١٥١ص  ١۔ مسند احمدج١
  ۔١٣۔حجرات:٢
  ۔٤١٢ص  ٢ہ ج، سيرت نبوي١٠٦، ص ٢١۔ بحار االنوار ج٣
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اس کے بعد بالل نے خانٔہ کعبہ کی چھت پر جاکر اذان ظہر دی سارے مسلمانوں نے اس فتح کے بعد مسجد الحرام ميں 
رسوۖل کی امامت ميں نماز پڑھی ، مشرکين حيرت سے کھڑے منہ تک رہے تھے، سرتاپا خوف و استعجاب ميں ڈوبے ہوئے

ديکھ کر انصار کو يہ خوف الحق ہوا کہ کہيں رسوۖل دوباره مکہ آباد نہ کريں ، تھے، اہل مکہ کے ساتھ رسوۖل کا يہ سلوک 
ان کے ذہنونميں اور بہت سے خياالت گردش کر رہے تھے، رسوۖل بارگاه معبود ميں دست بدعا تھے، انصار کے دل کی 

و الممات مماتکم''ايسا نہيں ہوگا ميری  کيفيت سے بھی آگاه تھے، انہيں مخاطب کر تے ہوئے فرمايا: ''معاذ ّهللاٰ المحيا محياکم
  موت و حيات تمہاری موت و حيات کے ساتھ ہے ، اسالم کا مرکز مدينہ ہی رہے گا۔

اس کے بعد مکہ والے رسوۖل سے بيعت کے لئے بڑھے، پہلے مردوننے بيعت کی ۔ بعض مسلمانوں نے ان لوگوں کی بھی 
  تھا، رسوۖل نے انہينمعاف کر ديا۔رسوۖل سے سفارش کی جن کا خون مباح کر ديا گيا 

ان کی بيعت کے لئے آۖپ نے يہ طريقہ اختيار کيا تھا کہ ايک پانی سے لبريز ظرف ميں -پھر عورتيں بيعت کے لئے آئيں 
ان سے اس بات پر بيعت لی تھی کہ وه کسی بھی چيز  -پہلے آۖپ ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے پھر عورت اس ميں ہاتھ ڈالتی تھی

کا شريک نہيں قرارديں گی، چوری نہيں کريں گی، زنا نہيں کريں گی، اپنی اوالد کو قتل نہيں کريں گی، اور اپنے کو خدا 
ہاتھوں پيروں کے ذريعہ گناه نہيں کرينگی اور بہتان نہينباندھيں گی اور امر بالمعروف ميں آپ کی نافرمانی نہيں کريں 

  )١گی۔(
ليف خزاعہ نے مشرکين کے ايک آدمی پر زيادتی کی اور اسے قتل کر ديا، رسوۖل اس وقت غضبناک ہوئے جب آۖپ کے ح

  آۖپ کھڑے ہوئے ايک خطبہ ارشاد فرمايا:
ّٰ و اليوم اآلخر ان  ''يا ايّھا النّاس ان هللا حرم مکة يوم خلق السٰموات و االرض فھی حرام الٰی يوم القيامة ال يحل المرٔی يؤمن با

  )٢راً''۔(يسفک دماً او يعضد فيھا شج
..............  

  ۔١٢، سورٔه ممتحنہ : ١١٣، ص ٢١۔ بحار االنوار ج١
  ۔١٢٢ص  ١، در منثور ج٣٤٦٨٢، کنز العمال ح ٣١٠٩۔ سنن ابن ماجہ حديث ٢

اے لوگو! بيشک خدا نے جس دن زمين و آسمان کو پيدا کيا تھا اسی روز مکہ کو حرم قرارديديا تھا اور وه قيامت تک حرم 
ا اور جو شخص خدا و آخرت پر ايمان رکھتا ہے اس کے لئے حالل نہيں ہے کہ وه اس ميں خونريزی کرے يا اس ہی رہے گ

  ميں کوئی درخت کاٹے۔
  پھر فرمايا:''من قال لکم ان رسول ّهللا قد قاتل فيھا فقولوا ان ّهللا قد احلھا لرسولہ و لم يحللھا لکم يا معاشرخزاعہ''۔

ۖهللا نے اس شہر ميں جنگ کی ہے تو اس سے کہو کہ خدا نے اپنے رسول کے لئے جنگ  اور اگر کوئی کہے کہ رسول
  حالل کی تھی اور تمہارے لئے جنگ حالل نہيں کی ہے اے بنی خزاعہ!

رسوۖل نے اہل مکہ اور اس کے باشندونکے بارے ميں جس محبت و مہربانی ،عفو و در گذر اور مکہ کی سر زمين کی 
کے متعلق جو اقدام کئے تھے وه قريش کو بہت پسند آئے، لہذا ان کے دل آۖپ کی طرف جھکے  تقديس اور اس کی حرمت

  اورانہوں نے بطيب الخاطر اسالم قبول کرليا۔
جب پورا عالقہ مسلمان ہو گيا تو رسوۖل نے مکہ اور اس کے مضافات ميں بعض دستے روانہ کئے تاکہ وه باقی مانده بتوں 

کے معبدوں کو منہدم کر ديں ليکن خالد بن وليد نے اپنے چچا کے قصاص ميں بنی جذيمہ کے کو توڑ ڈاليں اور مشرکين 
) جب رسول ۖ کو اس سانحہ کی خبر ملی تو آۖپ بہت١بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈاال حاالنکہ وه اسالم قبول کر چکے تھے۔(

پھرآۖپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اپنے دونوں غضبناک ہوئے اور حضرت علی کو حکم ديا کہ ان مقتولوں کی ديت ادا کريں 
ہاتھوں کو بلند کيا اور عرض کی: ''اللّھم انّی ابرء اليک مما صنع خالد بن الوليد'' اے هللا جو کچھ خالد بن وليد نے کيا ہے ميں 

  )٢اس سے بری ہوں، اس سے بنی جذيمہ کے دلونکو اطمينان ہو گيا۔ (
..............  

  ۔٣١٨، امالی طوسی ص ٥٦٢، خصال ص ٤٢٠ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔١٤٨ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج٢

  )١۔ جنگ حنين او ر طائف کا محاصره(٣
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فاتح کی حيثيت سے رسوۖل کو مکہ ميں پندره روز گزر گئے شرک کی مدِت دراز کے بعد توحيد کا يہ عہِد جديد تھا مسلمان 
کمرانی تھی اچانک رسوۖل کو يہ خبر ملی کہ ہوازن و ثقيف مسرت ميں جھوم رہے تھے، ام القرٰی ميں امن و امان کی ح

دونوں قبيلوننے اسالم سے جنگ کرنے کی تياری کر لی ہے ان کا خيال ہے اس کام کو انجام ديديں گے جسے شرک و نفاق 
؟! رسوۖل نے ان اسالم کو نابود کر ديں گے -معاذ هللا-کی ساری طاقتيں متحد ہو کر انجام نہ دے سکيں يعنی يہ دونوں قبيلے

سے نمٹنے کا عزم کيا ليکن آۖپ نے اپنی عادت کے مطابق پہلے مکہ ميں امور کی ديکھ بھال کا انتظام کيا نماز پڑھانے اور 
امور کا نظم و نسق عتاب بن اسيد کے سپرد کيا لوگوں کو قرآن کی تعليم دينے اور انہيں احکام اسالم سکھانے کے لئے معاذ 

ا اس کے بعد باره ہزار سپاہيوں کے ساتھ روانہ ہوئے، اتنی بڑی فوج مسلمانوں نے نہيں ديکھی تھی اس بن جبل کو معين کي
سے انہيں غرور ہو گيا يہاں تک ابو بکر کی زبان پر يہ جملہ آگيا : اگر بنی شيبان بھی ہم سے مقابلہ کريں گے تو آج ہم اپنی 

  )٢قلت کی وجہ سے مغلوب نہيں ہونگے۔(
ميں اتحاد تھاوه جنگ کی پوری تياری کے ساتھ آئے تھے اہل و عيال کو بھی اپنے ہمراه الئے تھے اور لشکر  ہوازن و ثقيف

اسالم کو کچلنے کے لئے گھات ميں بيٹھ گئے تھے۔لشکر اسالم کے مہراول دستے جب کمين گاه کے اطراف ميں پہنچے 
ن کے اسلحہ سے ڈر کر باقی مسلمان بھی ثابت قدم نہ ره توانہوں نے انہيں فرار کرنے پر مجبور کر ديا يہاں تک کہ دشم

تھے۔ يہ صورت  -ام ايمن کے بيٹے-سکے، بنی ہاشم ميں سے صرف نو افراد رسوۖل کے ساتھ باقی بچے تھے دسويں ايمن
تک حال ديکھ کر منافقين مارے خوشی کے اچھل پڑے۔ ابو سفيان طعن و تشنيع کرتا ہوا نکال اور کہنے لگا۔ يہ لوگ جب 

سمندر کے کنارے تک نہيں پہنچيں گے اس وقت تک دم نہيں ليں گے ۔ کسی نے کہا: کيا آج سحر باطل نہيں ہو گيا؟ کسی 
  )٣نے اس پريشان حالی ميں رسوۖل کو قتل کرنے کا اراده کر ليا۔(

..............  

  ھ ميں ہوئی ۔ ٨۔ جنگ حنين ماه شوال ١
  ۔٨٨٩ ص ٢، مغازی ج١٥٠ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج٢
  ۔٩٩ص  ٣، مغازی ج٤٤٣ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج٣

رسوۖل نے اپنے چچا عباس سے فرمايا کہ بلندی پر جاکر شکست خورده اور بھاگے ہوئے انصار و مہاجرين کو اس طرح 
  آواز ديں: '' يا اصحاب سورة البقره، يا اھل بيعة الشجرة الی اين تفرون؟ ھذا رسول ّهللا!''۔

  اے درخت کے نيچے بيعت کرنے والو! کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ يہ هللا کے رسوۖل ہيں ۔اے سورٔه بقره والو! 
اس سے وه لوگ غفلت کے بعد ہوش ميں آگئے، پراگندگی کے بعد ميدان کار زار پھر گرم کيا، اسالم اور رسوۖل کا دفاع 

ان کی جنگ ديکھی تو فرمايا:  کرنے کے بارے ميں جو وعده کيا تھا اسے پورا کرنے کی طرف لوٹ آئے جب رسوۖل نے
''اآلن حمی الوطيس انا النبی ال کذب انا ابن المطلب'' ہاں اب جنگ اپنے شباب پر آئی ہے ، ميں خدا کا نبی ۖ ہوں جھوٹ نہيں 

ہے ، ميں عبد المطلب کا بيٹا ہوں۔ پس خدا نے مسلمانوں کے دلوں کو سکون بخشااور اپنی مدد سے ان کی تائيد کی جس کے 
جے ميں کفر کے گروه شکست کھا کر بھاگ گئے ، لشکر اسالم نے ان ميں سے چھہ ہزار کو اسير کيااور بہت سا مال نتي

  )١غنيمت پايا۔(
رسوۖل نے فرمايا: مال غنيمت کی حفاظت اور اسيروں کی نگہبانی کی جائے۔ دشمن فرار کرکے اوطاس، نخلہ اور طائف 

  تک پہنچ گيا۔
دی ، رحم دلی اور عفو ہی تھا کہ آۖپ نے ام سليم سے فرمايا: ''يا ام سليم قد کفی ّهللا، عافية ّهللا يہ رسوۖل کے اخالق کی بلن

  اوسع''خدا کافی ہے اور اس کی عافيت بہت زياده وسيع ہے ۔
دوسری جگہ رسوۖل اس وقت غضبناک ہوئے جب آۖپ کو يہ خبر ملی کہ بعض مسلمان مشرکين کی ذريت کو تہ تيغ کر رہے 

فرمايا: ''ما بال اقوام ذہب بھم القتل حتی بلغ الذرية اال ال نقتل الذرية'' ان لوگوں کو کيا ہو گيا ہے اب وه بچوں تک کو قتل ہيں 
کر رہے ہيں انہيں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم بچونکو قتل نہيں کرتے ہيں۔ اسيد بن حضير نے عرض کی: اے هللا کے رسوۖل! 

  يں؟ فرمايا:کيايہ مشرکين کی اوالد نہيں ہ
..............  

  ۔ اس سلسلہ ميں سورٔه توبہ کی کچھ آيتيں نازل ہوئی تھيں جو کہ خدا کی تائيد و نصرت کی وضاحت کر رہی ہيں۔١

)کيا ١''اوليس خيارکم اوالد المشرکين ، کل نسمة تولد علٰی الفطرة حتی يعرب عنھا لسانھا و ابواھا يھودانھا او ينصرانھا''۔(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

پر پيدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے يہودی يا  -اسالم-ترين افراد مشرکين کی اوالد نہيں ہيں؟ ہر انسان فطرتتمہارے بہ
  نصرانی بنا ديتے ہيں۔

مسلمانوں کے فوجی دستے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے طائف تک پہنچ گئے اور تقريبا پچيس دين تک ان کا محاصره کئے 
سے مسلمانوں پر تير بارانی کرتے تھے اس کے بعد رسوۖل بہت سی وجوه کی بنا پر رہے ، وه بھی ديواروں کے پيچھے 

  طائف سے لوٹ آئے۔
پہنچے تو قبيلٔہ ہوازن کے بعض لوگوں نے خدمت رسوۖل ميں -جہاں اسيروں اور مال غنيمت کو جمع کيا گيا تھا-جب جعرانہ 

يروں ميں بعض آۖپ کی پھوپھياں اور بعض خاالئيں ہيں معافی کے لئے التماس کی، کہنے لگے: اے هللا کے رسوۖل! ان اس
ايک روايت کے مطابق رسوۖل کو رضاعت کے لئے قبيلہ بنی سعد کے سپرد کيا گيا تھا -جنہوں نے آۖپ کو گود کھاليا ہے 

و  اگر ہم حارث بن ابی شمر يا نعمان بن المنذر سے انتا اصرار کرتے تو ہميں ان کے عفو-جو کہ ہوازن کی شاخ تھی
مہربانی کی اميد ہوتی۔ آۖپ سے توان سے زياده اميد ہے ۔ اس گفتگو کے بعد رسوۖل نے ان سے يہ فرمايا: ايک چيز اختيار 
کريں ۔ يا مال واپس لے ليں يا قيديوں کو چھڑا ليں۔ انہوں نے قيديوں کو آزاد کرا ليا۔ پھر رسوۖل نے فرمايا: ''اما ما کان لی 

'' جو ميرا اور بنی عبد المطلب کا حصہ ہے وه تمہارا ہے جب مسلمانوننے رسول ۖ کا عفو و کرم ولبن عبد المطلب فھو لکم 
  )٢ديکھا تو انہوننے بھی اپنا اپنا حصہ رسوۖل کے سپرد کر ديا۔(

رسوۖل نے اپنی حکمت بالغہ اور درايت سے تمام لوگوں کی ہدايت کے لئے نيز جنگ کی آگ کو خاموش کرنے کی خاطر 
اف کر ديا يہاں تک کہ اس جنگ کو بھڑکانے واال مالک بن حارث بھی اگر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آجائے تو سب کو مع

  اسے بخش ديا جائيگا۔ چنانچہ ارشاد ہے :
..............  

  ۔٤٠٩ص  ١۔ امتاع االسماع ج١
  ۔٩٥٣- ٩٤٩ص  ٣، مغازی ج٥٣ص  ٢۔سيد المرسلين ج٢

  )١اً رددت عليہ اھلہ و مالہ واعطيتہ مائة من االبل و سرعان ما اسلم مالک''۔ (''اخبروا مالکاً انّہ ان اتانی مسلم
مالک کو خبر کرو کہ اگر وه مسلمان ہو کر ميرے پاس آئيگا تو اس کے اہل و عيال اور مال و دولت اسے واپس مل جائيں 

  بول کر ليا۔گے اور مزيداسے سو اونٹ دئيے جائينگے۔ اس کے نتيجہ ميں مالک نے فوراً اسالم ق

  مال غنيمت کی تقسيم
مسلمان رسوۖل کی خدمت ميں آئے اور مال غنيمت تقسيم کرنے کے لئے اصرار کرنے لگے ،انہوں نے اس سلسلہ ميں اتنی 

  شدت اختيار کی کہ آۖپ کی ردا تک اچک لے گئے آۖپ نے فرمايا:
  متہ عليکم، ثم ما الفيتمونی بخيالً وال جباناً وال کذاباً''۔''ردوا علی ردائی فو ّهللاٰ لو کان لکم بعدد شجر تھامة نعماً لقس

ميری ردا واپس کر دو، خدا کی قسم اگر تہامہ کے درختوں کے برابر بھی تمہارا مال ہوتا تو بھی ميں اسے تقسيم کر ديتا پھر
  تم مجھ پر بخل، بزدلی اور جھوٹ کا الزام نہيں لگا سکتے تھے۔

  اونٹ کے کوہان کے کچھ بال لئے اور اپنی انگليوں ميں ليکر بلند کيا اورفرمايا:اس کے بعد آۖپ اٹھے، اپنے 
  ''ايھا النّاس و ّهللا مالی فی فيئکم وال ھذه الوبرة اال الخمس ، و الخمس مردود عليکم''۔

واں حصہ اے لوگو! اس مال غنيمت ميں ميرا حصہ اس اونٹ کے بال کے برابر بھی نہيں ہے سوائے خمس کے اور وه پانچ
بھی تمہيں دے ديا گيا ہے ۔ پھر آپ نے يہ حکم ديا کہ جو چيز بھی غنيمت ميں ہاتھ آئی ہے اسے واپس لوٹايا جائے تاکہ 

  انصاف کے ساتھ تقسيم ہو سکے۔
..............  

  ۔٩٥٥و ص  ٩٥٤ص  ٣۔ مغازی ج١

، حارث بن حارث، سہيل بن عمرو،حويطب بن عبد رسوۖل نے مولفة القلوب ، ابو سفيان، معاويہ بن ابو سفيان، حکيم بن حزام
العزی اور صفوان بن اميہ وغيره سے شروع کيا، يہ کفر و شرک کے وه سرغنہ تھے جو آپ ۖ کے سخت ترين دشمن اور کل

تک آۖپ سے جنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنا حق خمس بھی انہيں ميں تقسيم کر ديا رسوۖل کے اس عمل سے بعض 
ميں غصہ وحميت بھڑک اٹھی کيونکہ وه رسوۖل کے مقاصد اور اسالم کی مصلحتوں سے واقف نہيں تھے  مسلمانوں کے دل
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، يہ غصہ ميں اتنے آپے سے باہر ہوئے کہ ان ميں سے ايک نے تو يہ تک کہہ ديا کہ ميں آۖپ کو عادل نہيں پاتا ہوں۔ اس پر 
کون'' وائے ہو تمہارے اوپر اگر ميں عدل نہيں کرونگا تو کون رسوۖل نے فرمايا: ''ويحک اذا لم يکن العد ل عندی فعند من ي

عدل کرے گا؟ عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ اسے قتل کر ديں ليکن رسوۖل نے انہيں اجازت نہيں دی فرمايا: ''دعوه فانہ 
  )١سيکون لہ شيعة يتعمقون فی الدين حتی يخرجوا منہ کما يخرج السھم من رميتہ''۔(

کے پيرو ہونگے جو دين کے بارے ميں بہت بحث کيا کريں گے او ردين سے اس طرح نکل جائيں  جانے دو عنقريب اس
  گے جس طرح کمان سے تير نکل جاتا ہے ۔

  انصار کا اعتراض
سعد بن عباده نے يہ مناسب سمجھا کہ رسوۖل کو انصار کی يہ بات ''کہ رسوۖل اپنی قوم سے مل گئے اور اپنے اصحاب کو 

ا دی جائے جو ان کے درميان گشت کر رہی ہے ۔ سعد نے انصار کو جمع کيا رسوۖل کريم تشريف الئے تاکہ بھول گئے'' بت
  ان سے گفتگو کريں، پس آۖپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمايا:

الة فاغناکم ّهللا و اعداًئ ''يا معشر االنصار ما مقالة بلغتنی عنکم وِجَدةً وجد تموھا ف انفسکم؟ ! الم آتکم ُضاّلالً فھداکم ّهللا و ع
  فالّف ّهللا بين قلوبکم؟ قالوا: بلٰی ّهللا و

..............  

  ۔٩٤٨ص  ٣، مغازی ج٤٩٦ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١

يا رسول ّهللا؟ قال: اما و ّهللا لو شئتم قلتم فصدقتم: رسولہ ٔاّمنُّ و افضل ، ثم قال: اال تجيبون يا معشر االنصار؟ قالواو ماذا نجيبک 
اتيتنا مکذباً فصدقناک و مخذوالً فنصرناک و طريداً فآويناک و عائالً فآسيناک۔ وجدتم ف انفسکم يا معشر االنصار ان يذہب 

لکنت امر ئاً من االنصار ولو سلک  النّاس بالشاة و البعير و ترجعوا برسول ّهللا الٰی رحالکم؟ و الذی نفس محمد بيده لوال الھجرة
  النّاس شعباً و سلکت االنصار شعباً لسلکت شعب االنصار''۔

اے گروه انصار! مجھ تک تمہاری وه بات پہنچی ہے جو تم اپنے دلوں ميں محسوس کر رہے ہو ۔ کيا تم پہلے گمراه نہيں 
دا نے تمہيں ہماری بدولت ماال مال کيا۔ تم ايک ہدايت دی، تم نادار و مفلس تھے خ-ہمارے ذريعہ-تھے ، خدا نے تمہيں

دوسرے کے دشمن تھے خدا نے تمہارے دلوں ميں ايک دوسرے کی محبت ڈالی۔ کيا ايسا نہيں ہے ؟ انصار نے کہا: خدا و 
رسوۖل کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمايا: اے گروه انصار کيا تم مجھے جواب نہيں دوگے؟ انہوننے عرض کی: اے

 کے رسوۖل! ہم آۖپ کو کس طرح جواب ديں؟ آۖپ نے فرمايا: خدا کی قسم! اگر تم اس طرح کہتے تو سچ ہوتا کہ لوگوں نے هللا
آۖپ کو جھٹاليا اور ہم نے اۖپ کی تصديق کی ، لوگوں نے آۖپ کو چھوڑ ديا تو ہم نے آۖپ کی مدد کی لوگوننے آۖپ کو وطن 

آپ مفلس تھے ہم نے آۖپ کی مال سے مدد کی اے گروِه انصار! تم اپنے دلوں ميں دنياسے نکال ديا تو ہم نے آۖپ کو پناه دی، 
کی جس چيز کی محبت محسوس کرتے ہو اس کے ذريعہ ميں نے کچھ لوگوں کی تاليف قلب کی ہے تاکہ وه مسلمان ہو 

نہيں ہے کہ لوگ اونٹ اور  جائيں اور تمہيں تمہارے اسالم کے سپرد کر ديا ہے اے گروه انصار کياتمہيں يہ بات پسند
بکريوں کے ساتھ اپنے گھر جائيں اور تم هللا کے رسوۖل کے ساتھ اپنے گھر جائو؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ ميں محمۖد

کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو ميں بھی انصار ہی ميں سے ہوتا اگر لوگ کسی قبيلہ کا انتخاب کرتے اور انصار بھی 
  خاب کرتے تو ميں انصار کے قبيلہ کو اختيار کرتا۔کسی قبيلہ کا انت

ان جملوننے ان کے دلوں ميں جذبات و شعور کو بيدار کر ديا اور وه يہ سمجھ گئے کہ رسوۖل کے بارے ميں ان کا خيال 
  صحيح نہيں تھا يہ سوچ کر وه رونے لگے اور کہنے لگے: اے هللا کے رسوۖل ہم اسی تقسيم پر راضی ہيں۔

حجہ ميں رسوۖل اپنے ساتھيوں کے ساتھ جعرانہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، عمره بجاالئے احرام کھوال، عتابماِه ذی ال
بن اسيد اور ان کے ساتھ معاذ بن جبل کو مکہ ميں اپنا نمائنده مقرر کيا جو مہاجرين و انصارآپ کے ساتھ تھے ان کے ہمراه 

  )١آۖپمدينہ کی طرف روانہ ہوگئے۔(

  )٢ک (۔ جنگ تبو٤
اسالمی حکومت ايک مستقل نظام کی صورت ميں سامنے آئی اس کے سامنے بہت سے چيلنج تھے اس کی سرحدوں اور 

  زمينوں کی حفاظت کرنا مسلمانونکا فريضہ تھا تاکہ زمين کے گوشہ گوشہ ميں اسالم کا پيغام پہنچ جائے۔
سے جنگ کے لئے تياری کرو، کيونکہ روم کے بارے  رسوۖل نے مملکِت اسالميہ کے تمام مسلمانونسے يہ فرمايا کہ روم
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ميں مسلسل يہ خبريں مل رہی تھيں کہ وه جزيره نمائے عرب پر حملہ کرکے دين اسالم اور اس کی حکومت کونيست و نابود
ی پڑکرنے کے لئے تياری کر رہا ہے۔ اتفاق سے اس سال بارش نہيں ہوئی، جس کے نتيجہ مينپيداوار کم ہوئی اور شديد گرم

ی، اس صورت ميں دشمن کی اس فوج سے مقابلہ کے لئے نکلنا بہت دشوار تھا جو تجربہ کار قوی اور کثير تھی چنانچہ 
جن لوگوں ميں روحانيت کم تھی اور جن کے نفس کمزور تھے وه پيچھے ہٹ گئے اور ايک بار پھر نفاق کھل کرسامنے آ 

  وڑ ديا جائے۔گيا تاکہ ارادونميں ضعف آجائے اور اسالم کو چھ
بعض تو اس لئے لشکر اسالم ميں شامل نہيں ہوئے کيونکہ وه دنيا کو بہت دوست رکھتے تھے، بعض شديد گرمی کو بہانہ بنا

کر پيچھے ہٹ گئے کچھ اپنے ضعف اور رسوۖل کے کم وسائل کی وجہ سے آۖپ کے ساتھ نہيں گئے، حاالنکہ راه خدا ميں 
  مال بھی خرچ کيا تھا۔جہاد کے لئے سچے مومنين نے اپنا 

  رسول ۖ کو يہ اطالع موصول ہوئی کہ منافقين ايک يہودی کے گھر ميں جمع ہوتے ہيں اور لوگوں کو جنگ ميں
..............  

  ۔٩٥٧ص  ٣، مغازی ج٤٩٨ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١
  ھ ميں ہوئی ۔٩۔ جنگ تبوک ماه رجب ٢

دور انديشی اورسختی کے ساتھ اس معاملہ کو بھی حل کيا۔ ان  شريک ہونے سے روکتے ہيں، انہيں ڈراتے ہيں، رسوۖل نے
  کے پاس ايسے شخص کو بھيجا جس نے انہيں اسی گھر ميں جال ديا تاکہ دوسروں کے لئے عبرت ہو جائے۔

خدا نے کچھ آيتيں نازل کی ہيں جو منافقين کی گھناونی سازشونکو آشکار کرتی ہيں اور جنگ سے جی چرانے والوں کو 
روانگی-ڑتی ہيں اور کمزور لوگوں کو معذور قرار ديتی ہيں مسلمانوں کی فوج ميں کم سے کم تيس ہزار سپاہی تھےجھنجھو

سے قبل رسوۖل نے مدينہ ميں حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا خليفہ مقرر کيا کيونکہ آۖپ جانتے تھے کہ علی تجربہ کار 
يں۔ رسوۖل کو يہ خوف تھا کہ منافقين مدينہ ميں تخريب کارياں کريں گے بہترين تدبير کرنے والے اور پختہ يقين کے حامل ہ

) اے علی ! مدينہ کی اصالح ميرے يا تمہارے بغير نہيں ہو ١اس لئے فرمايا: ''يا علی ان المدينة ال تصلح اال بی او بک''۔(
  سکتی۔

  نبی ۖ کی نظر ميں علی کی منزلت
معلوم ہوا کہ علی بن ابی طالب مدينہ ميں ہی رہيں گے تو انہوں نے بہت سی  جب منافقين او ردل کے کھوٹے لوگوں کو يہ

افواہيں پھيالئيں کہنے لگے رسول ۖ انہيں اپنے لئے درد سر سمجھتے ہيں اس لئے يہاں چھوڑ گئے ہيں، اس سے ان کا مقصد
يں سن کر حضرت علی نے رسوۖل سے يہ تھا کہ مدينہ خالی ہو جائے تاکہ پھر وه حسب منشا جوچاہينسو کريں ان کی يہ بات

ملحق ہونے کے لئے جلدی کی چنانچہ مدينہ کے قريب ہی آنحضرت ۖ کی خدمت ميں پہنچ گئے اور عرض کی : اے هللا کے 
رسوۖل منافقين کا يہ گمان ہے کہ آۖپ مجھے اپنے لئے وبال جان سمجھتے ہيں اسی لئے مجھے آپ ۖ نے مدينہ ميں چھوڑا ہے 

  ۔
وا ولکننی خلفتک لما ترکت ورائ فاخلفنی فی اہلی و اھلک افال ترضٰی يا علی ان تکون منی بمنزلة ھارون من فرمايا:''کذب

  )٢موسٰی ااّل انّہ ال نبی بعدی۔''(
..............  

  باب فضائل علی۔ ١١، کنز العمال ج٩٥و  ٩٤ص  ١، انساب االشراف ج١١٥ص  ١۔ ارشاد مفيد ج١
، سنن ابن ماجہ ٢٤٠٤، حديث ٢٣ص  ٥، صحيح مسلم ج٣٥٠٣، حديث١٣٥ص  ٣صحيح بخاری ج ،٤٤٩ص  ١۔ امتاع االسماع ج٢
  ۔١٥٠٨، حديث ٢٨٤ص  ١، مسند احمد ج١١٥، حديث ٤٢ص  ١ج

وه جھوٹے ہيں ،ميں نے تمہيناپنا جانشين بنايا ہے تاکہ تم اپنے اور ميرے اہل خانہ ميں ميرے جانشين رہو، اے علی ! کيا تم 
ہيں ہو کہ تم ميرے لئے ويسے ہی ہو جيسے موسٰی کے لئے ہارون تھے بس ميرے بعد کوئی نبی نہيں اس بات سے خوش ن

  ہوگا۔
مسلمانوں کی فوج دشوار و طويل راستہ طے کرتی چلی جا رہی تھی اس جنگ ميں رسوۖل نے گذشتہ جنگوں کے بر خالف 

لے تھے ان کی ايک جماعت نے راستہ کے مقصد و ہدف کی وضاحت فرمادی تھی ، جو لوگ مدينہ سے آۖپ کے ساتھ چ
بارے ميں آۖپ سے اختالف کيا تو آۖپ نے اپنے اصحاب سے فرمايا: ''دعوه فان يکن بہ خير سيلحقہ ّهللا بکم و ان يکن غير 
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  ذالک فقد اراحکم ّهللا منہ''
ی دوسرا اراده ہے توخدا نے تمہيں انہيں جانے دو اگر ان کا اراده نيک ہے تو خدا انہيں تم سے ملحق کر دے گا اور اگر کوئ

  ان سے نجات ديدی۔
رسوۖل تيزی سے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے تھے جب آۖپ حضرت صالح کی قوم کے ٹيلوں کے پاس سے گذرے تو 

ظلم اپنے اصحاب کو نصيحت کرتے ہوئے فرمايا:''ال تدخلوا بيوت الذين ظلموا ااِّل و انتم باکون خوفاً ان يصيبکم ما اصابھم''
کرنے والوں کے گھروں ميں داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے اور اس خوف کے ساتھ(داخل ہونا)کہ جو افتاد ان پر پڑی تھی 

وه تم پرنہ پڑے'' اور انہيں اس عالقہ کا پانی استعمال کرنے سے منع کيا اور انہيں سخت موسم سے آگاه کيا نيزاس جنگ 
  سے متنبہ کيا، اسی لئے اس لشکر کو ''جيش العسرة'' کہتے ہيں۔ميں کھانے پانی اور ديگر اشياء کی قلت 

مسلمانوں کو روم کی فوج نہيں ملی کيونکہ وه پراگنده ہو چکی تھی۔ اس موقعہ پر رسوۖل نے اصحاب سے يہ مشوره کيا کہ 
ا ہے تو چلئے دشمن کا تعاقب کيا جائے يا مدينہ واپس چال جائے اصحاب نے عرض کی: اگر آپ کو چلنے کا حکم دياگي

) پھر آۖپ نے ١رسوۖل نے فرمايا:''لو امرت بہ ما استشرتکم فيہ'' اگر مجھے حکم ديا گيا ہوتا تو ميں تم سے مشوره نہ کرتا(
  مدينہ لوٹنے کا فيصلہ کيا۔

..............  

  ۔  ١٠١٩ص ٣۔المغازی ج١

ان سے يہ معاہده کيا کہ طرفين ميں سے  رسوۖل جزيره عرب کے شمالی عالقہ کے سرداروں کے پاس تشريف لے گئے اور
کوئی بھی کسی پر حملہ و زيادتی نہيں کرے گا ۔ اس کے بعد رسوۖل نے خالد بن وليد کو دومة الجندل کی طرف بھيجا کيونکہ

وہاں کے سرداروں سے يہ خوف تھا کہ وه دوسرے حملہ ميں کہيں روم کا ساتھ نہ ديں مختصر يہ کہ مسلمانوں نے وہاں 
  )١اکم کو گرفتار کر ليا اور بہت سا مال غنيمت ساتھ الئے۔(کے ح

  رسوۖل کے قتل کی کوشش
مقام تبوک ميں دس باره روز گزارنے کے بعد رسوۖل اور مسلمان مدينہ کی طرف واپس لوٹے جن لوگوں کا خدا اور اس کے 

رسوۖل کو قتل کرنے کا اراده کر ليا اور يہ رسوۖل پر ايمان نہيں تھا ان کے دلوں ميں شيطان نے وسوسہ کيا اور انہوں نے 
  منصوبہ بنايا کہ جب آۖپ کا ناقہ ان کے پاس سے گذرے گا تو اسے بھڑکا ديں گے تاکہ آۖپ کو گھاٹی ميں گرا دے۔

مقام عقبہ پر پہنچا تو رسوۖل نے يہ فرمايا: ''من شاء منکم ان ياخذ بطن الوادی فانہ - مدينہ و شام کے درميان-جب يہ لشکر
اوسع لکم'' جو تم ميں سے وادی کے بيچ سے جانا چاہتا ہے وہاں سے چال جائے کہ وه تمہارے لئے زياده کشاده ہے ۔ 
چنانچہ لوگوں نے وادی کا راستہ اختيار کيا اور آۖپ عقبہ والے راستہ پر چلتے رہے، حذيفہ بن يمان آۖپ کے ناقہ کی 

ہانک رہے تھے، رسوۖل نے چاند کی روشنی ميں کچھ سواروں کو مہارپکڑے ہوئے تھے اور عمار ياسر اسے پيچھے سے 
ديکھا جو اپنا منہ چھپائے ہوئے تھے اور پيچھے سے آہستہ آہستہ ناقہ کی طرف بڑھ رہے تھے، يہ ديکھ کر رسوۖل کو غيظ 

طاری ہو گيا اور  آگيا آۖپ نے انہيں پھٹکارا اور حذيفہ سے فرمايا: ان کی سواريوں کے منہ پر مارو ! اس سے ان پر رعب
وه يہ سمجھ گئے کہ رسوۖل کو ہمارے دل کی حالت کا علم ہو گيا اور ہماری سازش بے نقاب ہو گئی لہذا وه ديکھتے ہی 

  ديکھتے عقبہ سے بھاگ گئے تاکہ لوگوں ميں گم ہو جائيں اور ان کی شناخت نہ ہو سکے۔
..............  

  ۔٢٤٦ص٢١بحار االنوارج ١٦٦ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج١

حذيفہ نے رسوۖل سے درخواست کی کہ کسی کو ان کے تعاقب ميں بھيج کر انہيں قتل کرا ديجئے کيونکہ انہوں نے ان کی 
  )١سواريوں کو پہچان ليا تھا ليکن رسوۖل رحمت نے انہيں معاف کر ديا اور ان کے معاملہ کو خدا پر چھوڑ ديا۔(

  جنگ تبوک کے نتائج
طاقت بن کر ابھرے، ايسی قوت جو مضبوط عقيده کے حامل کو ملتی ہے، اس سے مضافات کی  ۔مسلمان ايک بڑی منظم١

حکومتوں اور ديگر اديان کو خوف الحق ہوا يقينا اسالمی شہروں سے باہر، اور ان کے اندر کی طاقتوں کے لئے يہ حقيقی 
  يڑيں۔خطره تھاجس سے بچنے کے لئے ضروری تھا کہ وه اسالم اور مسلمانوں کو نہ چھ
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  ۔ مسلمانوں نے شمال کے عالقے کے سرداروں سے معاہده کرکے اس عالقہ کو محفوظ بنا ليا تھا۔٢
۔ اسلحہ و تعداد کے لحاظ سے بڑی فوج تيار کرکے مسلمانوں نے اپنی طاقت سے استفاده کيا، تنظيم و آمادگی کے بارے ٣

ن مبارزه کے بارے ميں معلومات فراہم کرنے کے مرادف ميں ان کی معلومات ميں اضافہ ہوا، تبوک کی طرف يہ سفر ميدا
  تھا تاکہ آئنده اس سے استفاده کريں۔

  ۔ غزوه تبوک مسلمانوں کی روحانيت و معنويت کا امتحان اور منافقين کو مسلمانوں سے جدا کرنے کے لئے تھا۔٤

  ۔ مسجد ضرار٥
رات کے مطابق صالح اور صحيح سالم معاشره وجود ميں يقينارسوۖل آسان شريعت اور ديِن توحيد الئے تھے، خدائی دستو

النے کے لئے ، سر فروشانہ طريقہ سے کوشاں تھے، انسان کو شرک کی نجاست، شيطانی وسوسوں ،نفسياتی بيماريوں سے
  نجات دالنے کے لئے ،آۖپ نے بہت رنج و غم اٹھائے اور آپ کومتعدد جنگيں لڑنا پڑيں۔

..............  

  ۔٢٤٧ص  ٢١، بحار االنوار ج٤٦ص  ٣، مجمع البيان ج١٠٤٢ص ٣۔ مغازی ج١

بعض منافقين کے دل ميں بغض وحسد کی چنگاری بھڑک اٹھی اور انہوں نے مسجد ''قبا'' کے مقابلہ ميں ايک مسجد بنا ڈالی 
ميں آئے اور  اور يہ ظاہر کيا کہ اس ميں، ضرورت مند بارش وغيره کی راتوں ميں نماز پڑھا کرينگے وه رسوۖل کی خدمت

يہ درخواست کی کہ اس مسجد ميں نماز پڑھئے اس سے ان کا مقصد اپنے عمل پر شريعت کی مہرلگوانا تھا، چونکہ رسوۖل 
تبوک کی طرف روانگی کيلئے، تياری کررہے تھے اس لئے ان کی درخواست منظور کرنے ميں آۖپ نے تاخير کی ، جب 

ے وحی نازل ہوئی کہ اس مسجد ميں نماز نہ پڑھئے گا، کيونکہ اس سے تبوک سے واپس تشريف الئے تو خدا کی طرف س
مسلمان ميں تفرقہ پڑجائيگا اور امت کو نقصان پہنچے گا کتنا فرق ہے ان دو مسجدونکے درميان جن ميں سے ايک کی بنياد 

ر رسوۖل نے اسے منہدم تقوے پر رکھی گئی ہے اور دوسری مسلمانونکو نقصان پہنچا نے کے لئے بنائی گئی ہے اسی بنا پ
  )١کرنے کا حکم ديديا۔ (

  ۔ وفود کا سال٦
جزيره نمائے عرب پر اسالم کا اقتدار مسلم ہو گيا، رسوۖل قوت اور جنگ کا سہارا مجبوری ميں ڈرانے کے بعد ليتے تھے 

مال اور ڈرانے مسلمانوں کی اکثر جنگيں دفاعی تھيں، شرک کی طاقتيں حق کو نہيں سمجھتی تھيں وه طاقت کے استع
  دھمکانے سے ہی راه راست پہ آئی تھيں۔
واپس لوٹ آئے تو رسوۖل نے کچھ دستے روانہ کئے تاکہ وه شہروں -مدينہ منوره-جب مسلمان اپنی حکومت کے پائے تخت

  کو شرک و بت پرستی کے مرکزوں سے پاک کريں۔
دار اسالم کی ندا کھلے کانوں سن رہے تھے مسلمانوں کی طاقت اور ان کی پے در پے فتح سے جزيره نما عرب کے سر

اور اس کے مقاصد و ہدايت کو بخوبی سمجھ رہے تھے لہذا ان کے وفود مدينہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ رسوۖل کے 
  ) رسوۖل ان ک٢سامنے اپنے اسالم کا اعالن کريں، اس لئے اس سال کو ''عام الوفود'' کہتے ہيں۔(

..............  

  ۔٢٥٣ص  ٢٠، بحار االنوار ج٥٣٠ص  ٢٠۔ سيرت نبويہ ج١
  ۔ سيرت نبويہ، ابن ہشام: ہجرت کے نويں سال ميں اس کا ذکر کيا ہے اور اسے سنة الوفود کے نام سے ياد کيا ہے ۔٢

تاستقبال کرتے تھے ان کے ساتھ نيکی کرتے تھے اور ان کے پاس ايسے شخص کو بھيجتے تھے جو انہيں قرآن اور شريع
  اسالم کے فرائض کی تعليم ديتا تھا۔

  قبيلٔہ ثقيف کاا سالم الن
خدائی فتح و نصرت نے ہر شخص پر يہ فرض کر ديا کہ وه اپنے امور کے بارے ميں غور کرے اور اسالم کے سلسلہ ميں 

نہيں ہونے ديا تھا تو اپنی عقل کو حاکم بنائے۔ يہ رسوۖل کی حکمِت بالغہ تھی کہ جب طائف والوں نے اپنے شہر ميں داخل 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

رسوۖل نے فتح طائف کے لئے مہلت ديدی تھی اور آج وه خود اپنے وفود بھيج رہے ہيں تاکہ اپنے مسلمان ہونے کا اعالن 
کريں جبکہ پہلے انہوں نے شديد دشمنی اور مخالفت کی تھی اور اپنے سردار، عروه بن مسعود ثقفی کو اس جرم ميں قتل کر

  سالم قبول کرکے ان کے پاس گيا اور انہيں اسالم کی دعوت دی۔ديا تھا کہ وه خود ا
رسوۖل نے ثقفی وفد کو خوش آمديد کہا، مسجد نبوی کے ايک گوشہ ميں ان کے لئے ايک خيمہ نصب کر ديااور ان کی 
ل ميزبانی کے فرائض خالد بن سعيد کے سپرد کئے۔ اس کے بعد انہوں نے رسوۖل سے چند شرطوں کے ساتھ اسالم قبو

کرنے کے سلسلہ ميں گفتگو کی وه شرطيں يہ تھيں: کچھ زمانہ تک ان کے قبيلے کا بت نہ توڑا جائے، آنحضرت ۖ نے 
فرمايا کہ خالص توحيد کے عالوه اور کوئی چيز قبول نہيں ہے ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنی شرطيں ختم کر ديں بعد ميں 

ن ہميں اس بات سے معاف رکھا جائے کہ اپنے بت خود توڑيں اسی طرح يہ انہوں نے يہ کہا: ہم اسالم قبول کر ليں گے ليک
شرط بھی رکھی کہ ہميں نماز سے معاف رکھا جائے رسوۖل نے فرمايا: ''ال خير فی دين ال صٰلوة فيہ'' اس دين کا کيا فائده 

کے ساتھ رہا اور احکام دين کی  جس ميں نماز نہيں۔ مختصر يہ کہ انہوں نے اسالم قبول کر ليا۔ يہ وفد ايک مدت تک رسولۖ 
تعليم حاصل کرتا رہا۔ اس کے بعد رسوۖل نے طائف کے بت توڑنے کيلئے، ابو سفيان بن حرب اور مغيره بن شعبہ کو 

  )١بھيجا۔(
..............  

  ۔  ٢١٦ص  ٣، سيرت حلبيہ ج٥٣٧ص  ٢۔ سيرت نبويہ ج١

  ۔ فرزنِد رسوۖل ، حضرت ابراہيم کی وفات٧

ميابی اورپيغاِم رسالت کی توسيع سے رسوۖل بہت خوش تھے، لوگ دين خدا ميں گروه درگروه داخل ہو رہے اسالم کی کا
تھے ليکن جب آۖپ کے فرزند جناب ابراہيم دوسرے سال ميں داخل ہوئے تو وه بيمار ہو گئے ان کی والده جناب ماريہ نے 

ہو رہا ہے تورسوۖل کو خبر دی گئی کہ بيٹا احتضار کی حالت ديکھا کہ وه مريض ہيں اور کسی بھی چيز سے انہيں افاقہ نہيں
  ميں ہے ، آۖپ تشريف الئے ديکھا کہ ابراہيم اپنی ماں کی آغوش ميں جاں بلب ہيں، رسوۖل نے انہيں لے ليا اور فرمايا:

ل ما يسخط الرب ولوال انہ وعد ''يا ابراہيم انا لن نغنی عنک من ّهللا شيئاً انا بک لمحزونون تبکی العين و يحزن القلب وال نقو
  )١صادق و موعود جامع فان اآلخر منا يتبع االول لوجدنا عليک يا ابراھيم وجدا ً شديداً ما وجدناه''۔(

اے ابراہيم ہم تمہارے لئے کچھ بھی نہيں کر سکتے ، تمہارے غم ميں ہماری آنکھيں اشکبار اور دل غم زده ہيں ليکن ہم ايسی
ے جو خدا کے غضب کا سبب ہو اگر خدا کا سچا وعده نہ ہوتا تو اے ابراہيم ہم تيرے فراق ميں اس سے بات ہر گز نہيں کہت

  زياده گريہ کرتے اور بہت زياده غمگين ہوتے، اور ہم بھی تمہارے پيچھے پيچھے آ رہے ہيں۔
ے رسوۖل! کيا آۖپ نے ہميں ايسیرسوۖل کے چہره اقدس پر غم و الم کے آثار ظاہر ہو گئے، تو بعض لوگوں نے کہا: اے هللا ک

  باتوں سے نہيں روکا ہے تو آپ نے فرمايا:
  )٢''ما عن الحزن نہيت و لکنی نھيت عن خمش الوجوه و شق الجيوب ورنة الشيطان''۔(

..............  

  ۔١٥٧ص  ٢٢، بحار االنوار ج٣١١ص  ٣۔ سيرت حلبيہ ج١
  ۔٣١١ص  ٣۔سيرت حلبيہ ج٢

م منانے سے نہيں روکا ہے ہاں چہرے پر طمانچے مارنے، گريبان چاک کرنے اور شيطان کی ميں نے تمہيں عزيزوں کا غ
  طرح چيخنے چاّلنے سے منع کيا ہے ۔
  ايک روايت يہ ہے کہ آۖپ نے يہ فرمايا:
  )١''انما ھذا رحمة و من ال يرحم ال يرحم''(

  يہ تو بس رحمت ہے اور جو رحم نہيں کرتا اس پر رحم نہيں کيا جاتا۔
ا کی نظر ميں نبی ۖ کی بڑی منزلت ہے اور آۖپ نے کتنے ہی معجزات دکھائے ہيں جن کے سبب لوگ آۖپ پر ايمان الئے خد

ہيں ليکن جب آۖپ کے فرزند جناب ابراہيم کی وفات کے روز سورج کو گہن لگا تو بعض مسلمانوں نے خيال کيا کہ ان کی 
  موت کے باعث سورج کو گہن لگا ہے ۔

مان کی نفی فرمائی اور اس خوف سے کہ کہيں يہ سنت نہ بن جائے اور جاہل اس کے معتقد نہ ہو جائيں رسوۖل نے اس گ
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  فوراً فرمايا:
  )٢''ايھا النّاس ان الشمس و القمر آيتان من آيات ّهللا ال يکسفان لموت احد وال لحياتہ''۔(

  ی کی موت و حيات پر گہن نہيں لگتا ہے ۔اے لوگو! چاند سورج خدا کی نشانيوں ميں سے دو نشانياں ہيں ان کو کس
..............  

  ۔١٥١ص  ٢٢۔بحار االنوار ج١
  ۔١٨٧ص ٢۔تاريخ يعقوبی ج٢

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  تيسری فصل
  جزيره نما عرب سے بت پرستی کا صفای

  ۔ مشرکين سے اعالِن برائت١

جب جزيره نما عرب ميں اسالمی عقيدے اور شريعِت سہلہ کا فروغ ہو گيا اور بہت سے لوگوں نے اسے قبول کر ليا تو وہاں
شرک و بت پرستی پر چند ہی لوگ قائم رہے وہاں صريح طور پر ايہ اعالن کرنا ضروری تھا کہ عبادی و سياسی مناسک 

  ائے گا۔ميں شرک و بت پرستی کا مظاہره نہيں کرنے ديا ج
اب وقت آ گيا تھا کہ اسالمی حکومت ہر جگہ اپنے نعروں اور شعار کا اعالن کرے، نرمی اور تاليف قلوب کا زمانہ ختم ہو 

  چکا تھا گذشتہ دور اس بات کا مقتضی تھاکہ اب اس کی ضرورت نہيں تھی۔
) کو منتخب کيا اور ١سے منٰی (اس اعالن کے لئے رسوۖل نے زمانہ کے لحاظ سے قربانی کا دن اور جگہ کے اعتبار 

) کی ابتدائی آيتيں پڑھنے کے لئے مقرر کيا گيا۔يہ آيتيں اسی سلسلہ ميں نازل ہوئی تھيں ان کے ٢ابوبکر کو سورٔه توبہ(
  ضمن ميں تمام مشرکين سے صريح طور پر برائت کا اعالن تھا، برائت کی شقيں درج ذيل ہيں:

  ۔ کافر جنت ميں نہيں جائيگا۔١
  ہنہ حالت مينکسی کو خانہ کعبہ کا طواف نہيں کرنے ديا جائيگا۔( يہ جاہليت کی رسم تھی)۔ بر٢
  ۔ اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج نہيں کرنے ديا جائے گا۔٣

..............  

  ھ۔ ٩۔دس ذی الحجہ ١
  ۔١٣۔١۔سورٔه توبہ ٢

کا کوئی معاہده نہيں ہے اس کے لئے چار ماه کی ۔ جس کا رسوۖل سے معاہده ہے وه اپنی مدت پر ختم ہو جائيگا ليکن جس ٤
  مہلت ہے اس کے بعد دار االسالم ميں اگر مشرک پاياجائيگا تو اسے قتل کر ديا جائے گا۔

اسی اثنا ميں رسوۖل پر وحی نازل ہوئی: ''انّہ ال يؤدِّی عنک اال انت او رجل منک''اس پيغام کو آۖپ يا وه شخص پہنچا سکتا ہے
پس آنحضرت ۖ نے حضرت علی کو طلب کيا اور فرمايا: عضباء ناقہ پر سوار ہو کر ابو بکر کے پاس جائو  جو آۖپ سے ہو۔

  )١اور ان سے وه پيغام لے لو اور اسے تم لوگوں تک پہنچائو۔(
علی بن ابی طالب حاجيوں کے مجمع ميں کھڑے ہوئے اور ہمت و جرٔات کے ساتھ خدا کے بيان (پيغام)کو پڑھا ہر چيز کو 
واضح طور سے بيان کيا، لوگوں نے اسے کھڑے ہو کربہت توجہ اور خاموشی کے ساتھ سنا مشرکين پر اس اعالن کا يہ اثر
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  ہوا کہ وه فرمانبردار ہو کر رسوۖل کی خدمت ميں حاضر ہوگئے۔

  ۔ نصارائے نجران سے مباہلہ٢
سردار اور صاحبان حل و عقد اس خط کے نصارائے نجران کو رسوۖل نے خط لکھ کر اسالم کی طرف دعوت دی، ان کے 

بارے ميں غور و فکر کرنے کے لئے جمع ہوئے ليکن کسی خاص و قطعی نتيجہ پر نہيں پہنچ سکے کيونکہ ان کے پاس 
ايسی تعليمات کا علم تھا جو جناب عيسٰی کے بعد ايک نبی ۖ کی آمد کی تاکيد کرتے تھے اور محمۖد کے معجزات و افعال اس 

لت کرتے تھے کہ آپ نبی ۖ ہيں۔ اس لئے انہوں نے يہ طے کيا کہ نبی ۖ کے پاس ايک وفد بھيجا جائے جو ان سے بات پر دال
  گفتگو کرے۔

يہ وفد رسوۖل کے پاس پہنچا ليکن رسوۖل نے ان کے ظاہر کو ديکھ کر انہيں کوئی اہميت نہ دی يہ بھی بت پرستوں کی وضع 
ہوئے، سونا پہنے ہوئے اور گردنوں ميں صليب لٹکائے ہوئے تھے، دوسرے دن قطع ميں تھے۔ حر يرو ديبا کی ردا ڈالے 

انہوں نے اپنی وضع قطع بدلی اور پھر حاضر ِ خدمت ہوئے تو رسوۖل نے انہيں خوش آمديد کہا، ان کا احترام کيا اور انہيں 
  )٢ان کے مذہبی امور بجاالنے کی سہولت فراہم کی۔(

..............  

، فضائل الخمسہ ٣/٣٨٣، مسند احمد ٢/١٨٣، صحيح ترمذی٢٠، خصائص النسائی ٣/١٠٧٧، الواقدی ٣٧االرشاد  ،١/٣٢٦۔الکافی ١
  ۔ ٢/٣٤٣من الصحاح الستة

  ۔٥٧٤ص  ١، سيرِت نبويہ ج٢١١ص  ٣۔سيرت حلبيہ ج٢

کيا بہت زياده  اس کے بعد ان کے سامنے اسالم پيش کيا، قرآن مجيد کی کچھ آيتوں کی تالوت کی ليکن انہوں نے قبول نہ
بحث و مباحثہ ہوا آخر کار رسوۖل نے فرمايا کہ اب ميں تم سے مباہلہ کرونگا يہ بات آۖپ نے حکم خدا سے کہی تھی اگلے 

  روز مباہلہ کرنے پر اتفاق ہو گيا۔
ن کا حکم خدا کی اطاعت ميں ان سے مباہلہ کے لئے رسوۖل اس طرح بر آمد ہوئے کہ حسين کو(گود ميں) اٹھائے اور حس

ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آۖپ کے پيچھے آۖپ کی بيٹی فاطمہ اور ان کے بعد آۖپ کے ابن عم علی بن ابی طالب تھے اس کا ذکر 
  قرآن مجيد ميں اس طرح ہے :

فنجعل (فمن حاجک فيہ من بعد ما جاء ک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتھل 
  )١لعنة ّهللا علٰی الکاذبين)(

جب تمہارے پاس علم آ چکا تو اگر کوئی شخص اس سلسلہ ميں تم سے حّجت کرے تو تم ان سے يہ کہدو کہ تم اپنے بيٹوں 
 کو الئو ہم اپنے بيٹوں کو الئيں تم اپنی عورتوں کو الئو ہم اپنی عورتوں کو الئيں تم اپنے مردوں کو الئو ہم اپنے مردوں کو

  الئيں پھر مباہلہ کريناور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار ديں۔
ان کے عالوه رسوۖل نے مسلمانوں ميں سے کسی ايک کو اپنے ساتھ نہيں ليا۔يہ مباہلہ آۖپ نے اس لئے کيا تھا تاکہ آۖپ کی 

ٰی! ميں ايسے نبوت و رسالت کی صداقت سب پر ثابت ہو جائے۔ اس موقعہ پر نجران کے اسقف نے کہا: اے قوم نصار
چہرے ديکھ رہا ہوں کہ اگر وه خدا سے يہ دعا کريں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو خدا اسے اس کی جگہ سے ہٹا دے 

  گا۔ پس ان سے مباہلہ مت کرو، ورنہ ہالک ہو جائو گے اور روئے زمين پر کوئی نصرانی باقی نہيں بچے گا۔
يت( ان پر خدا کا درود ہو)سے مباہلہ کرنے سے انکار کيا تو آۖپ نے جب نصارای نجران نے رسوۖل اور آۖپ کے اہل ب

  فرمايا: 
  ''اما اذا ابيتم المباہلة فاسلموا يکن لکم ما للمسلمين و عليکم ما علٰی المسلمين''۔

..............  

  ۔٦١۔ آل عمران:١

ر ميں مسلمانوں کے شريک ہو جائو گے، جب تم نے مباہلہ سے انکار کر ديا ہے تو اسالم قبول کرو اس طرح تم نفع و ضر
ليکن انہوں نے يہ بات بھی قبول نہ کی تو رسوۖل نے فرمايا: ''انی انا جزکم القتال'' ميں تم سے جنگ کرونگا، انہوننے کہا: ہم 

عرب سے جنگ نہيں کر سکتے ہاں ہم آۖپ سے اس بات پر صلح کرتے ہيں کہ اگر آۖپ ہم سے جنگ نہيں کريں گے اور 
ہمارے دين سے نہيں پلٹائيں گے توہم ہر سال آۖپ کودو ہزار حلے ايک ہزار ماه صفر ميں اور ايک ہزار ماه رجب ميں  ہميں
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  ديا کريں گے اور لوہے کی تيس زرہيں ديا کريں گے۔ رسوۖل نے اس پر ان سے صلح کر لی۔ 
قردة وخنازير وال ضطرم عليہم الوادی ناراً، وألُ  ''و الّذی نفسی بيده ان الھالک قد تدلی عٰلی اھل نجران، ولوالعنوا لمسخوا

ستاِصَل نجران و اھلہ حتی الطير علٰی رؤوس الشجر، ولما حال الحول علٰی النصاری کلھم حتی يھلکوا۔ فرجعوا الٰی بالدھم دون
  )١ان يسلموا۔''(

( عذاب ان کے سروں پر منڈال اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ميں ميری جان ہے، ہالکت اہل نجران سے قريب آ چکی تھی
رہا تھا) اگر وه لعنت کرتے تو وه بندر اورسور کی صورت ميں مسخ ہو جاتے اور پوری وادی آگ برساتی اور اہل نجران 

مع اہل يہاں تک کہ درختوں پر بيٹھے ہوئے پرندے بھی ہالک ہو جاتے، ايک سال کے اندر سارے نصارٰی ہالک ہو جاتے، 
  ر اپنے شہروں کو لوٹ گئے۔وه اسالم الئے بغي

روايت ہے کہ نصارٰی کے سرداروں ميں سے سيد اور عاقب اپنے اسالم کا اعالن کرنے کے لئے تھوڑی ہی دير بعد رسوۖل 
  )٢کی خدمت ميں حاضر ہوئے۔(

..............  

  ۔٨٥ص  ٨۔ تفسير کبير''رازی'' ج١
  ۔٣٥٧ص  ١۔طبقات الکبرٰی ج٢

  ۔حجة الوداع٣

انيت کے لئے بہترين نمونہ تھے، آۖپخدا کی آيتوں کو اس طرح پہنچاتے تھے کہ ان کی تفسير اور ان کے رسوۖل ساری انس
ہجرت کے دسويں سال ماه  -احکام واضح طور سے بيان کرتے تھے سارے مسلمان آۖپ کے قول و فعل کی اقتدا کرتے تھے

بل آۖپ نے حج نہيں کيا تھا، اس حج کی ايک غرض يہاس سے ق-ذی القعده ميں رسوۖل نے فريضہ حج کی ادائيگی کا قصد کيا
بھی تھی کہ مسلمان حج کے احکام سے آگاه ہو جائيں چنانچہ ہزارونمسلمان مدينہ آ گئے اور نبی ۖ کے ساتھ حج پر جانے کی 

کے لوگ شامل  تياری کرنے لگے۔ ان مسلمانوں کی تعداد ايک الکھ ہو گئی، ان ميں اہل مدينہ ، باديہ نشين اور ديگر قبائل
تھے۔ يہ لوگ کل تک ايک دوسرے کی جان کے دشمن ، جاہل اور کافر تھے ليکن آج انہيں سچی محبت، اسالمی اخوت نے 

رسوۖل کی آواز پر لبيک کہنے کے لئے ايک جگہ جمع کرديا ہے ، اس سفر ميں رسوۖل نے اپنی تمام ازواج اور اپنی بيٹی 
ے شوہر علی بن ابی طالب کو رسوۖل نے ايک مہم سر کرنے کے لئے بھيجا تھا، وه اس فاطمہ زہرۖا کو ساتھ ليا، فاطمہ ۖ ک

  سفر ميں آۖپ کے ساتھ نہيں تھے، ابو دجانہ انصاری کو مدينہ کا عامل مقرر کيا۔
 شريک لکمقام ذو الحليفہ پر آۖپ نے احرام باندھا دو سفيد کپڑے پہنے، احرام کے وقت تلبيہ کہی ''لبيک الّلھم لبيک، لبيک ال

  لبيک، ان الحمد و النعمة لک و الملک ، لبيک ال شريک لک لبيک''۔
چوتھی ذی الحجہ کو رسوۖل مکہ پہنچے، تلبيہ کہنا بند کر ديا خدا کی حمد و ثنا اور شکر بجاالئے، حجر اسود کو چوما، سات

درميان سعی کی اور حاجيوں کو اس طرح مرتبہ طواف کيا۔ مقام ابراہيم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر صفا و مروه کے 
مخاطب کيا: ''من لم يسق منکم ھديا فليحل و ليجعلھا عمره و من ساق منکم ھديا فليقم علٰی احرامہ'' تم ميں سے جس شخص نے

ور قربانی کا جانور نہيں بھيجا ہے اسے احرام کھول دينا چاہئے اور اسے عمره قرار دنيا چاہئے اور جس نے قربانی کا جان
  بھيجا ہے اسے اپنے احرام پر باقی رہنا چاہئے۔

بعض مسلمانوں نے رسوۖل کے اس فرمان پر عمل نہيں کيا انہوننے يہ خيال کيا کہ ہميں وہی کام انجام دينا چاہئے جو رسوۖل 
  نے انجام ديا ہے اور آۖپ نے احرام نہيں کھوال۔ ان کی اس حرکت پر رسوۖل ناراض ہوئے۔ اور فرمايا:

  )١نت استقبلت من امری ما استدبرت لفعلت کما امرتکم''(''لوک
  اگر ماضی کی طرح مستقبل مجھ پر روشن ہوتا تو ميں بھی وہی کام کرتا جس کا تم کو حکم ديا ہے ۔

حضرت علی بن ابی طالب يمن سے واپسی پر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں خدمت رسوۖل ميں حاضر ہو جائيں آۖپ 
جانور ساتھ لئے، مکہ کے قريب پہنچے تو آۖپ نے شہر ميں داخل ہونے کے لئے اپنے دستہ پر  ٣٤لئے نے قربانی کے 

کسی کو اپنا جانشين مقرر کيا اور خدمت نبۖی ميں پہنچے، يمن ميں آپ کی عظيم کاميابی کی خبر سن کر اور آپ کو ديکھ کر 
  رسوۖل بہت مسرور ہوئے اور فرمايا:

نے ساتھيوں کی طرح مکہ مينداخل ہو جايئے، آپ نے عرض کی: اے هللا کے رسوۖل! جس نيت جائيے طواف کيجئے اور اپ
سے آۖپ نے احرام باندھا ہے ميں نے بھی اسی نيت سے باندھا ہے ۔ نيز عرض کی: ميں نے احرام باندھتے وقت يہ کہا تھا 
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ے نبۖی اور تيرے رسوۖل محمۖد نے احرام اے هللا ميں اس نيت کے ساتھ احرام باندھتا ہوں جس نيت سے تيرے بندے، تير
باندھا ہے، اس کے بعد رسوۖل نے حضرت علی سے فرمايا: اپنے دستہ ميں واپس جائيے اور ان لوگوں کے ساتھ مکہ آئيے۔ 

جب آپ کے ساتھی خدمت رسوۖل ميں پہنچے تو انہوں نے آنحضرۖت سے آپ کی شکايت کی ۔ اس کی وجہ يہ تھی کہ ان 
علی کی عدم موجودگی ميں بيت المال ميں غلط طريقہ سے جو تصرف کيا تھا اسے آپ نے قبول نہيں لوگوں نے حضرت 

  کيا تھا۔ ان کی شکايت کا آنحضرۖت نے يہ جواب ديا:
  )٢''ايھا النّاس ال تشکوا علياً فو ّهللا انہ ال خشن فی ذات هللا من ان يشتکی''۔(

  خدا نافذ کرنے ميں کسی کی شکايت کی پروا نہيں کرتے ہيں۔ اے لوگو! علی کی شکايت نہ کرو کيونکہ وه حکمِ 
..............  

  ۔٣١٩ص  ٢١۔ بحار االنوار ج١
  ۔٣٥٨ص٢١، بحار االنوارج ٦٠٣ص٢۔سيرة نبويہ ج ٢

ذی الحجہ کو رسوۖل مسلمانوں کے ساتھ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور غروب آفتاب تک وہيں رہے۔ تاريکی چھا  ٩
نے ناقہ پر سوار ہوئے اور مزدلفہ پہنچے وہاں رات کا ايک حصہ گذرا اور طلوع فجر تک مشعر الحرام جانے کے بعد اپ

ميں رہے ، دسويں ذی الحجہ کو منٰی کا رخ کيا۔ وہاں کنکرياں ماريں قربانی کی اورسر منڈوايا اس کے بعد حج کے باقی 
  اعمال بجاالنے کے لئے مکہ چلے گئے۔

لئے کہتے ہيں کہ اس ميں رسوۖل نے مسلمانوں کو وداع کيا ، اسی ميں آۖپ نے يہ خبر دی کہ آۖپ اس حج کو حجة الوداع اس 
کی وفات کا زمانہ قريب ہے ، اس حج کو ''حجة البالغ'' بھی کہتے ہينکيونکہ اس حج ميں آۖپ نے اپنے بعد ہونے والے خليفہ 

غ کی تھی، اس کو حجة االسالم بھی کہتے ہيں کيونکہ کے سلسلہ ميں خدا کی طرف سے نازل ہونے والے حکم کی بھی تبلي
  يہ رسوۖل کا پہال حج تھا کہ جس ميں آۖپ نے حج کے اعمال سے متعلق اسالم کے دائمی احکام بيان فرمائے تھے۔

  حجة الوداع ميں رسوۖل کا خطبہ
  روايت ہے کہ رسوۖل نے ايک جامع خطبہ ديا خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمايا:

ايھا النّاس اسمعوا منی ابين لکم فانی ال ادری لعلی ال القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا۔ ايھا النّاس ان دمائکم و اموالکم '' يا 
عليکم حرام الٰی ان تلقوا ربکم کحرمة يومکم ھذا فی شھرکم ھذا فی بلد کم ھذا۔ االھل بلغت؟ الّلھم اشھد فمن کانت عنده امانة 

ئتمنہ و ان ربا الجاہلية موضوع، و ان اول رباً ابدٔا بہ ربا عم العباس بن عبد المطلب ان مآثر الجاہلية موضوعةفليؤدھا الٰی الذی ا
  غير السدانة و السقاية، و العمد قود و شبہ العمد ما قتل بالعصا و الحجر ففيہ مائة بعير فمن زاد فھو من اھل الجہالية۔

  فی ارضکم ھذه و لکنہ رض ان يطاع فيما سوٰی ذلک مما تحتقرون من اعمالکم۔ ايھا النّاس ان الشيطان قد يئس ان يعبد
ايھا النّاس انما النسء زيادة ف الکفر يضل بہ الذين کفروا يحلونہ عاماً و يحرمونہ عاماً ليواطئوا عدة ما حرم هللا۔ و ان الزمان 

هللا اثنا عشر شھراً ف کتاب هللا يوم خلق السماوات استدار کھيئتہ يوم خلق هللا السموات و االرض و ان عدة الشھور عند 
  واالرض، منھا اربعة حرم، ثالثة متواليات وواحد فرد:

  ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب الذ بين جمادی و شعبان۔ اال ھل بلغت؟ الّلھم اشھد۔
وطئن فرشکم غير کم وال يدخلن احداً تکرھونہ بيوتکم ايھا النّاس ان لنسائکم عليکم حقاً و ان لکم عليھن حقاً۔ لکم عليھن ان ال ي

اال باذنکم وال ئاتين بفاحشة، فان فعلن فان ّهللا قد اذن لکم ان تعضلوھن و تھجروھن ف المضاجع و تضربوھن ضرباً غير مبرح، 
سھن شيئاً، اخذتموھن بامانة فان انتھين و اطعنکم فعليکم رزقھن و کسوتھن بالمعروف، و انما النساء عندکم عوار ال يملکن النف

  ّهللا و استحللتم فروجھن بکلمة ّهللا فاتقوا ّهللا ف النساء و استوصوا بھن خيراً۔
ايھا النّاس انما المؤمنون اخوة فال يحل ال مرٍئ مال اخيہ اال عن طيب نفس۔ اال ھل بلغت؟ الّلھم اشہد۔ فال ترجعوا بعد کفاراً 

رکت فيکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب ّهللا و عترت اھل بيت اال ھل بلغت ؟ اللھم اشھد۔يضرب بعضکم رقاب بعض؛ فانی قد ت
ايھا النّاس ان ربکم واحد، و ان اباکم واحد، کلکم آلدم، و آدم من تراب، اکرمکم عند ّهللا اتقاکم، ليس لعرب علی عجم فضل اال 

  )١منکم الغائب۔ (بالتقوی، اال ھل بلغت؟ قالوا نعم۔قاۖل: فليبلغ الشاھد 
..............  

  ۔٤٠٥، ص ٢١۔بحار االنوار ج ١
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ايھا النّاس ان ّهللا قد قسم لکل وارث نصيبہ من الميراث وال يجوز لوارث وصية ف اکثر من الثلث، و الولد للفراش و للعاھر 
اس اجمعين ، ال يقبل ّهللا منہ صرفاً وال عدالً... و الحجر، من ادع الٰی غير ابيہ او تولی غير مواليہ فعليہ لعنة ّهللا و المالئکة و النّ 

  )١السالم عليکم و رحمة ّهللا۔(
اے لوگو! ميری بات سنو تاکہ تمہارے سامنے يہ واضح کر دوں مجھے لگتا ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ تم لوگوں سے 

مرتے دم تک اسی طرح محترم ہے جيسے شايد ميری مالقات نہ ہو۔ اے لوگو! تمہارا خون اور تمہاری عزت تمہارے لئے 
تمہارے اس شہر ميں آج کا دن محترم ہے۔ کيا ميں نے بخوبی تم تک اٰلہی پيغام پہنچا ديا؟ اے هللا! گواه رہنا۔ پس اگر کسی 
کے پاس کوئی امانت ہو تو اسے اس شخص کے پاس پہنچا دے جس نے امانت رکھی تھی، زمانہ جاہليت کا ہر سود باطل 

پہلے ميں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو لغو قرار ديتا ہوں اور جو خون زمانٔہ جاہليت ميں بہايا  ہے سب سے
گيا تھا اس کا انتقام و قصاص وغيره بھی باطل ہے اور سب سے پہلے مينعامر بن ربيعہ بن حارث بن عبد المطلب کی سزا 

کليد برداری اور حاجيوں کو سيراب کرنے کے عالوه کوئی کام باعِث کو لغو قرار ديتا ہوں اور خانٔہ کعبہ کی دربانی و 
افتخار نہيں ہے جان بوجھ کر قتل کرنے اور عمداً شبہ کی وجہ سے الٹھی يا پتھر سے مار ڈالنے کی ديت سو اونٹ ہيں اس 

  سے زياده کا تعلق اہل جاہليت سے ہے ۔
سر زمين پر اس کی پوجا ہوگی ليکن وه اس بات سے خوش ہے  اے لوگو! شيطان اس بات سے مايوس ہو گيا کہ تمہاری اس

  کہ تم بعض اعمال کو اہميت نہيں ديتے ہو۔
کفر ميں اضافہ کا سبب ہے ان کے ذريعہ کافر گمراه ہوتے ہيں، کسی سال  -اے لوگو!نسی يعنی مہينونکو آگے پيچھے کرنا

ی ماه ميں جنگ و خونريزی کو حالل سمجھ ليتے ہيں اس وه اس ماه کو حرمت کا مہينہ قرار ديديتے ہيں اور کسی سال اس
  سے ان کا مقصدان مہينوں کے حساب کو برابر کرنا ہوتا ہے۔ حاالنکہ ان کو خدا نے حرام کيا ہے ،

، تاريخ کی ٤٠٥ص  ٢١، بحار االنوار ص٤٨٧، الخصال: ص ١٨٤ص  ٢، الطبقات الکبرٰی ج٥٧ص  ٤۔العقد الفريد ج١
  کچھ اختالف کے ساتھ بيان ہوا ہے ۔ دوسری کتابوں ميں بھی

بيشک زمانہ گردش کرتاہے اسی روز سے جس دن خدا نے زمين و آسمانونکو پيدا کيا تھا اور جيساکہ خداکی کتاب ميں 
لکھاہے زمين و آسمان کی پيدائش کے دن ہی سے خدا کے نزديک مہينوں کی تعداد باره ہے ، ان ميں سے چار، ذی القعده، 

، محرم ، تين پے در پے حرمت کے ہيں رجب کا ايک مہينہ جدا ہے جو جمادی االخرٰی اور شعبان کے ذی الحجة اور
  درميان ہے ۔ کيا ميں نے پيغام پہنچا ديا؟ اے هللا گواه رہنا۔

اے لوگو! بيشک تمہاری عورتونپر تمہارا حق ہے اور اسی طرح تمہاری عورتوں کا تم پر بھی حق ہے ، ان کے اوپر تمہار 
حق يہ ہے کہ وه تمہارے بستر پر کسی غير کو نہ آنے ديں اور تمہارے گھروں ميں تمہاری اجازت کے بغير ان لوگونکو ا 

داخل نہ ہونے ديں جن کو تم پسند نہيں کرتے اور ناشائستہ حرکت(زنا) نہ کريں پس اگر وه ايسا کريں تو خدا نے تمہيں حق 
سونا ترک کر دو (اور اگر پھر بھی نہ مانينتو) انہيں مارو! ليکن گہری چوٹ ديا ہے کہ ان پر سختی کر و اور ان کے پاس 

نہ آنے پائے، پھر اگر وه باز آجائيں اور تمہاری اطاعت کرنے لگيں تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ انہيں معمول کے مطابق 
م نے انہيں خدائی امانت کے عنوان سےروٹی کپڑا دو۔ عورتيں تمہارے پاس امانت ہيں وه اپنے اوپر اختيار نہيں رکھتی ہيں ت

اپنے اختيار مينلياہے اور کتاب خدا کے مطابق انہيں اپنے لئے حالل کيا ہے۔ پس ان کے بارے ميں خدا سے ڈرو! اور ان 
  کے ساتھ اچھا برتائو کرو۔

مگر يہ کہ وه خوش ہو، اے لوگو! مومنين آپس ميں بھائی بھائی ہيں لہذا کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حالل نہيں ہے 
کيا ميں نے پيغام پہنچا ديا؟ اے هللا گواه رہنا۔ ديکھو ميرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا کہ ايک دوسرے کو قتل کرنے لگو،
کيونکہ ميں نے تمہارے درميان جو چيز چھوڑی ہے اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو ہر گز گمراه نہ ہوگے، وه ہے کتاب 

  ترت وہی ميرے اہل بيت ہينکيا ميں نے پيغام پہنچا ديا؟ اے هللا گواه رہنا ۔خد ااور ميری ع
اے لوگو! تمہارا رب ايک ہے ، اور تمہارا باپ ايک ہے ، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہيں اور خدا کے نزديک تم 

فضيلت نہيں مگر تقوے کے ساتھ، ميں سے وہی زياده مکرم ہے جو زياده پر ہيزگار و متقی ہے ، عربی کو عجمی پر کوئی 
کيا ميننے پيغام پہنچا ديا؟ سب نے کہا: ہاں، پھر فرمايا: جو لوگ يہاں موجود ہيں وه ان لوگوں تک يہ پيغام پہنچا ديں جو 

  يہانموجودنہيں ہيں۔
کے بارے اے لوگو! ميراث مينا نے ہر وارث کے حصہ کومعين کر ديا ہے اور کوئی شخص ايک تہائی مال سے زياده 

ميں وصيت نہيں کر سکتا اور بچہ اس کا ہے جس کی بيوی ہے ،ز نا کار کے لئے پتھر ہے جو شخص خود کو اپنے والد 
کے عالوه غير کی طرف منسوب کرے؛ اورغالم خود کو موال کے عالوه کسی دوسرے سے وابستہ کرے تو اس پر خدا 

يسے لوگوں کی توبہ اور فديہ قبول نہيں کرتا ہے۔ سالم اور خدا کی اوراس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، خدا ا
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  رحمت ہو تم پر۔

  )١۔ وصی کا تعين (٤
مسلمانوں نے اپنا حج اکبر مکمل کيا وه پروانہ کی طرح نبی ۖ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اپنے مناسک آۖپ سے سيکھ رہے تھے، 

رسوۖل نے مدينہ کی طرف لوٹنے کا فيصلہ کيا، جب حاجيوں کا عظيم قافلہ غدير خم کے قريب مقام ''رابغ'' ميں پہنچا تو امر 
اضح رہے کہ حاجيوں کے قافلے يہيں سے متفرق ہو کر اپنے اپنے شہرونکی خدا کی تبليغ کے لئے وحی نازل ہوئی، و

  طرف روانہ ہوتے تھے۔
  )٢(يا ايّھا الّرسول بلّغ ما انزل اليک من ربّک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالتہ و ّهللا يعصمک من النّاس)(

اس پيغام کو نہ پہنچايا تو گويا آۖپ نے رسالت  اے رسول! اس پيغام کو پہنچا ديجئے جو آۖپ پر نازل کيا جا چکا ہے اور اگر
  کی تبليغ ہی نہيں کی خدا آۖپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

يقينا يہ خدائی خطاب و پيغام ايک اہم چيز کا حامل تھا اور اس سے زياده اہم کون سی تبليغ ہوگی کہ جس کے بارے مينرسوۖل
  کو ابھی تک انجام نہيں ديا ہے؟ جبکہ خدا کا رسولۖ  سے يہ کہاگيا ہے کہ اسے انجام ديں ، جس

..............  

  ۔مزيد معلومات کے لئے عالمہ امينی کی ''الغدير'' جلداول کا مطالعہ فرمائيں۔ ١
  ۔٦٧۔ سورٔه مائده ٢

ور اس کے تقريبا تيئس سال سے لوگوں کو دين خدا کی طرف دعوت دے رہا تھا اور خدا کی آيتوں کی تبليغ کر رہا تھا ا
احکام کی تعليم دے رہا تھا اور اس سال ميں آۖپ نے جو تکليف اور زحمت برداشت کی ہے وه محتاج بيان نہيں ہے کہ يہ کہا 

  جائے:
  (فما بلّغت رسالتہ)

اس موقعہ پر رسوۖل نے يہ احکام صادر فرمائے: قافلوں کو روک ديا جائے تاکہ پيچھے ره جانے والے آجائيں، اس روز 
ديد گرمی تھی کہ لوگ سروں اور پيروں پر کپڑا لپيٹنے پر مجبور تھے، اس جگہ پر رسوۖل ان کے سامنے تبليغ اتنی ش

رسالت کو مکمل کرنااور آسمانی پيغام کی تلقين کرنا چاہتے تھے۔ خدا کی حکمت کا يہی تقاضا تھا ايسے سخت موسم اور 
يشہ ياد رہے مروِر زمانہ کے ساتھ ان کے ذہنوں ميں اس واقعہ کیايسے تپتے صحرا ميں تبليغ کی تکميل ہو،تاکہ امت کو ہم

  ياد تازه رہے ۔ امت مسلمہ اس کو ياد رکھے۔
اسباب سفر کو جمع کيا گيا، اس سے منبر بنايا گيا اور مسلمانونکو نماز پڑھانے کے بعد رسوۖلمنبر پر تشريف لے گئے ، 

  از ميں، کہ جس کو سب سن ليں، فرمايا:خداوند عالم کی حمد و ثنا کی ، پھر اتنی بلند آو
''يا ايّھا النّاس يوشک ان ادعی فاجيب و انی مسؤول و انتم مسؤولون فما انتم قائلون؟ قالوا: نشھد انّک بلّغت و نصحت و جاہدت 

ان الساعة آتية ال ريب فيھا و فجزاک ّهللا خيراً۔ قال ۖ الستم تشھدون ان ال اٰلہ اال ّهللا و ان محّمداً، عبده و رسولہ و ان جنتہ حق و 
 ان ّهللا يبعث من فی القبور؟ قالوا: بلٰی نشھد بذالک قال ۖ الّلھّم اشھد ثم قال ۖ فانّی فرطکم علٰی الحوض و انتم واردون عّل الحوض

  و ان عرضہ ما بين صنعاء و بصرٰی فيہ اقداح عدد النجوم من فضة فانظروا کيف تخلّفونی فی الثقلين۔
اد وما الثقالن يا رسول ّهللا؟ قاۖل : الثقل االکبر کتاب ّهللا طرف بيد ّهللا عّز و جّل و طرف بايديکم فتمسکوا بہ ال تضلّوا فنادٰی من

۔واآلخر االصغر عترت۔ و اّن الّلطيف الخبير نبّٔان انّھما لن يفترقا حتی يردا عّل الحوض فسٔالت ذلک لھما رب فال تقدموھما 
  عنھما فتھلکوا۔''فتھلکوا وال تقصروا 

اے لوگو!عنقريب مجھے دعوت دی جائے گی اور ميں اسے قبول کرونگا ديکھو مجھ سے بھی سوال کيا جائيگا اور تم سے 
بھی باز پرس ہوگی بتائو کہ تم کيا جواب دوگے؟ انہوں نے کہا: ہم يہ گواہی ديں گے کہ آۖپ نے تبليغ کی، نصيحت کی اور 

خير عطا کرے، پھر آۖپ نے فرمايا: کيا تم يہ گواہی نہيں ديتے ہو کہ خدا کے عالوه کوئی معبود جہاد کيا خدا آۖپ کو جزائے 
نہيں ہے اور محمۖد اس کے بندے اور اس کے رسوۖل ہيں، اور جنت حق ہے، قيامت آنے والی ہے اس ميں کوئی شک نہيں 

گواہی ديتے ہيں اس کے بعد آۖپ نے فرمايا: اے ہے اور خدا قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا؟ سب نے کہا: ہاں! ہم اس کی 
هللا! گواه رہنا۔ ميں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہونچونگا تمہارا حوض کوثرپر انتظار کرونگا اور تم ميرے پاس حوض 
کوثرپر پہنچوگے وه اتنا چوڑا ہے جتنا صنعاء و بصرٰی کے درميان کا فاصلہ ہے ، اس پر چاندی کے اتنے جام رکھے 

  ہيں جتنے آسمان کے ستارے ہيں۔ ديکھتا ہوں تم ميرے بعد ثقلين سے کيسے پيش آتے ہو۔ ہوئے



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کسی دريافت کرنے والے نے دريافت کيا: اے هللا کے رسوۖل! ثقلين کيا ہے؟ فرمايا: ثقل اکبر کتاب خدا ہے جس کا ايک سرا 
ے تو گمراه نہ ہوگے، اور ثقل اصغر ميری دسِت خدا ميں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں ميں ہے ، اس سے وابستہ رہوگ

عترت ہے اور لطيف و خبير خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ يہ دونونہر گز ايک دوسرے سے جدا نہ ہونگے يہاں تک کہ 
حوض(کوثر) پر ميرے پاس وارد ہونگے اور ميں نے خدا سے ان کے لئے ہی سوال کيا ہے ۔ ديکھو!ان سے آگے نہ بڑھ 

  جائو گے اور ان سے پيچھے نہ ره جانا ورنہ تباه ہو جائوگے۔ جانا ورنہ ہالک ہو
اس کے بعدآۖپ نے حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کيا کہ آۖپ کی بغل کی سفيدی نظر آنے لگی جب تمام 

  لوگوں نے علی کو ديکھ ليا تو فرمايا:
لوا: ّهللا و رسولہ اعلم قاۖل اّن ّهللا موالی و انا مولٰی المومنين و انا اولٰی بھم ''ايّھا النّاس من اولٰی النّاس بالمومنين من انفسھم؟ قا

  من انفسھم فمن کنت مواله فعلی مواله يقولھا ثالث مرات۔
ثم قال ۖ الّلھم وال من وااله و عاد من عاداه و احب من احبہ و ابغض من ابغضہ و انصر من نصره و اخذل من خذلہ و ادر الحق 

  ث ما دار، اال فليبلغ الشاھد الغائب۔''معہ حي
اے لوگو! مومنوں پر خود ان کے نفسوں سے زياده کون حق تصرف رکھتا ہے ؟ سب نے ايک زبان ہو کر کہا: خدا اور اس 

کا رسوۖل بہتر جانتا ہے ۔ آۖپ نے فرمايا: خدا ميرا موال ہے اور ميں مومنين کا موال ہوں اور ان پر ميں خود ان کے نفسوں 
  سے زياده تصرف کا حق رکھتا ہوں، بس جس کا ميں موال ہوں اس کے علی موال ہيں، يہ جملہ آۖپ نے تين بار دہرايا۔

ا سکے بعد فرمايا:اے هللا جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ
بغض رکھے تو اس سے دشمنی کر ، اس کی نصرت ، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر اور جو اس سے 

کرنے والے کی نصرت فرما اور جو اس سے الگ ہو جائے اسے چھوڑ دے، اور جدھر يہ جائے حق کو بھی ادھر موڑ 
  دے، جو لوگ حاضر ہيں ان کو چاہئے کہ يہ باتيں ان لوگوں تک پہنچا ديں جو يہانموجود نہيں ہيں۔

  ں ہوئے تھے کہ جبريل امين وحی ليکر نازل ہوئے:حاضر ين ابھی وہاں سے متفرق نہي
) آج ميں نے تمہارے لئے تمہارے دين کو مکمل١(اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم االسالما ً ديناً)(

  کر ديا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دين اسالم کو پسند کر ليا۔
نے ،دين کی تکميل ، نعمت کے اتمام اپنی رسالت اوراپنے بعد علی کے ولی ہونے سے خدا کے راضی اس کے بعد رسول ۖ 
  ہونے پر تکبير کہی ۔

  ''ّهللا اکبر علی اکمال الدين و اتمام النعمة و رضی الرب برسالتی و الوالية لعلی بعدی''۔
..............  

  ۔٣۔ مائده: ١

کے لئے ايک خيمہ نصب کيا جائے اور مسلمان گروه در گروه اس خيمہ ميں جائيں پھر آنحضرت ۖ نے يہ حکم ديا کہ علی 
اورعلی کو امير المومنين کہہ کر سالم کريں چنانچہ سارے مسلمانوننے ايسا ہی کيا۔ اس کے بعد آۖپ نے اپنی ازواج اور 

  دوسری عورتوں کو بھی ايسا ہی کرنے کا حکم ديا۔
  دينے ميں ابوبکر و عمر پيش پيش تھے ان ميں سے ہر ايک يہی کہتا تھا:حضرت علی کو خالفت کی مبارک باد 

  )٢''بٍخ بٍخ لک يابن ابی طالب اصبحت و امسيت موالی و مولٰی کل مومن و مومنة''۔(
اے ابو طالب کے فرزند مبارک ہو آپ نے اس حال ميں صبح و شام کی ہے آپ ہمارے اور ہر مومن و مومنہ کے موال ہو 

  گئے ہيں۔

  ۔نبوت کے جھوٹے دعويدار٥
غدير خم کے مقام سے حاجيوں کا مجمع عراق، شام اور يمن کی طرف روانہ ہو گيا اور رسوۖل نے مدينہ کا رخ کيا۔ ان کے 

ساتھ ساتھ رسوۖلکے بعد ان کی آغوش کے پلے ہوئے علی بن ابی طالب کے خليفہ و جانشين ہونے کی خبر تھی تاکہ نہج 
تبليغ و دعوت کا سلسلہ جاری رہے اور امت قائد اول کی رحلت کے بعد دشوار راستوں سے گزر  نبوی کے مطابق اسالمی

جائے۔ رسوۖل نے علی کی خالفت کا اعالن غدير کے تاريخی دن ميں ہی نہيں کيا تھا بلکہ روز اول ہی سے آۖپ علی کے 
ئی، ميرے قوت بازو ہيں اور خليفہ ہيں تمام بارے ميں يہ فرماتے چلے آ رہے تھے، وه ميرے خيرخواه و زير، غمگسار بھا

  لوگوں پر واجب ہے کہ نبی ۖ کے بعد آپ کی اطاعت و اتباع کريں اور انہيں اپنا قائد و زعيم سمجھيں۔
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  جب دين کا اقتدار مسلم ہو گيا اور مدينہ ميں اس کا مرکز بن گيا تو پھر بعض لوگونکا دين سے خارج ہونا يا نبی ۖ 
..............  

، ١٦٥،١٩٦، ص ٤٣ص  ١، الغدير ج٢١٣ص ، ٥، البدايہ و النہايہ ج٢٨١ص  ٤، مسند احمد ج١١٢ص  ٣۔تاريخ يعقوبی ج١
  ۔١٣١ص  ١١جزء  ٤٠٢، ص ٣٩٣، ص ٢٧٩، ص ٢٩٧، ص ٢٨٥، ٢٨٣، ص ٢٧٦، ص ٢٣٨، ص ٢٣٠، ٢١٥ص

ا پايا جانا جو اپنی اميدوں اور بے جا کی الئی ہوئی چيزوں سے بعض افراد کا مرتد ہونا يا مدينہ سے بہت دور ايسے افراد ک
  خواہشات کو دين کے پيرايہ ميں پورا کرنا چاہتے تھے، کوئی بہت اہم بات نہيں تھی۔

يہی وجہ تھی کہ مسيلمہ نے نبوت کا جھوٹا دعوٰی کر ديا اور اس نے رسوۖل کو خط کے ضمن ميں يہ لکھا کہ اسے بھی 
ست بھی کی کہ زمين کی بادشاہت ميں آۖپ اس کے شريک ہو جائيں ، رسوۖل نےمبعوث کيا گيا ہے اس نے آۖپ سے يہ درخوا

  اس کے خط کا مضمون ديکھا اور خط النے والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمايا:
  '''لوال ان الرسل ال تقتل لضربت اعناقکما ال نکما اسلمتما من قبل و قبلتما برسالتی فلم اتبعتما ھذا االحمق و ترکتما دينکما؟'

اگر يہ دستور نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہيں کيا جائے گا تو ميں تم دونوں کی گردنيں مار ديتا کيونکہ تم دونوں پہلے اسالم 
  الئے ہواور ميری رسالت کو قبول کياہے اس کے بعد تم دونوں نے اس احمق کا اتباع کيا اور اپنا دين چھوڑ ديا؟

  ذاب کی، ترديد کی اس خط ميں يہ تحرير کيا:پھر آۖپ نے ايک خط کے ذريعہ مسيلمہ ک
ّ يورثھا من  ''بسم ّهللا الرحٰمن الرحيم، من محمد رسول ّهللا الٰی مسيلمة الکذاب، السالم علٰی من اتبع الھدی اما بعد فان االرض 

  )١يشاء من عباده و العاقبة للمتقين''۔(
 کے رسول محمۖد کی طرف سے مسيلمہ کذاب کے نام ہے ، شروع کرتا ہوں رحمان و رحيم خدا کے نام سے ، يہ خط هللا

سالم ہو ہدايت کا اتباع کرنے والے پر، پھر واضح ہو کہ زمين خدا کی ہے ، اپنے بندوں ميں سے وه جس کو چاہے گا اس 
  کو وارث بنائے گا اور عاقبت و انجام پرہيز گاروں کے لئے ہے۔

يسے دجالوں کی چالئی ہوئی ارتداد کی تحريکوں کو کچلنے ميں مسلمان مختصر يہ کہ اسود عنسی، مسيلمہ اور طلحہ ا
  کامياب ہو گئے۔

..............  

  ۔٦٠٠ص  ٢۔سيرت نبويہ ج١

  )٢۔ روم سے جنگ کے لئے فوج کی عام بھرتی(٦

الی رسوۖل اسالمی حکومت کی شمالی سرحدوں کو بہت اہميت ديتے تھے کيونکہ اس طرف روم کی منظم اور عظيم لشکر و
حکومت تھی۔ اسالمی حکومت کو فارس کی حکومت سے کوئی انديشہ نہيں تھا،کيونکہ اس کی تباہی کے آثار رونما ہو 
چکے تھے، پھر اس کا کوئی روحانی عقيده بھی نہيں تھاکہ جس کا وه روم کے مسيحيونکی طرح دفاع کرتے، لہذا نئے 

لوگوں کی طرف سے خطره تھا جن کو اسالمی حکومت سے اناسالمی نظام کے لئے روم ہی خطره تھا خاص طور سے ان 
کی فتنہ پردازيوں اور نفاق پروری کی بنا پر نکال ديا گيا تھا اور وه شام چلے گئے تھے بعد ميں کچھ اور لوگ ان سے 

  ھا۔ملحق ہو گئے تھے پھر وہاں نصارائے نجران کا وجود ايک سياسی وسيلہ تھا جو روم کو ان کی مدد پر اکساتا ت
اس کے باوجودحاالت ايسے نہيں تھے کہ جن کی بنا پر اتنا اہتمام کيا جاتا کہ جتنا رسوۖل نے ايک عظيم لشکر بنانے ميں کيا 

ہے ، اس ميں آۖپ نے علی اور ان کے بعض مخلصين کے عالوه بڑے بڑے صحابيوں کو شامل کيا، اس سے رسوۖل کا 
تھا جو علی بن ابی طالب کی طرف قيادت کی منتقلی ميں حائل ہو سکتے مقصد سياسی فضا کو ايسے عناصر سے پاک کرنا 

تھے، تاکہ آۖپ کے بعد علی خليفہ بن جائيں اصل ميں رسوۖل اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لئے حضرت کی مرجعيت اور 
ہيں ہيں، يہ ان کی صالحيتونکو مسلسل بيان کرتے تھے آۖپنے يہ محسوس کيا کہ علی کی خالفت سے بعض صحابہ خوش ن

بات غدير ميں حضرت علی کی بيعت کے بعد آۖپ نے اچھی طرح محسوس کر لی تھی لہذا رسوۖل نے مدينہ کو سياسی 
کشيدگی سے پاک کرنے کا عزم کيا تاکہ آۖپکے بعد اسالمی حکومت کی زمام کسی بھی ٹکرائو اور جھگڑے کے بغير 

يہ جوان سپہ ساالر -پرچم بنايا اور اسامہ بن زيد کے سپرد کر دياحضرت علی کے ہاتھ ميں پہنچ جائے چنانچہ رسوۖل نے 
  تھے جن کو رسوۖل نے منصوب کيا تھااور مہاجرين و انصار کے بزرگوں کو ان کا تابع کيا اور اسامہ سے فرمايا:
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  ھ ميں علم ديا تھا۔١١۔رسوۖل نے اسامہ کو ماه صفر١
  يتک ھذا الجيش فاغز صباحاً علی اھل ابنی ''۔''سر الٰی موضع قتل ابيک فاوطئھم الخيل فقد ول

اپنے باپ کی قتل گاه کی طرف جائو، لشکر کو جمع کرو، ميں نے تمہيں اس لشکر کا امير مقرر کيا ہے اور صبح کے وقت 
اہل ابنی پر حملہ کرنا۔ ليکن جذبٔہ تمرد و سرکشی ، اقتدار کی ہوس اورنظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے بعض لوگوں نے 

بی ۖ کے حکم کو تسليم نہيں کيا شايد انہيں رسوۖل کے مقاصد کا علم ہو گيا تھا اسی لئے انہوں نے ''الجرف'' چھاونی ميں جمعن
اس -فوج کی روانگی ميں تاخير کی ان کی تساہلی کی خبر رسوۖل تک پہنچی تو آۖپ غضبناک ہوئے اور گھر سے نکل آئے

مسجد ميں -بخار کی شدت کی وجہ سے آۖپ کی پيشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھیوقت آپ مخملی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور 
  پہنچ کر منبر پر تشريف لے گئے خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمايا:

و ايم ''ايّھا النّاس فما مقالة بلغتنی عن بعضکم فی تاميری اسامة، ولئن طعنتم فی امارتی اسامة لقد طعنتم فی امارتی اباه من قبلہ 
ا بہ ّهللا ان کان لالمارة لخليقا وان ابنہ من بعده لخليق االمارة و ان کان لمن احب النّاس الَیَّ و انّھما لمخيالن لکلِّ خير و استوصو

  )١خير فانہ من خيارکم ''۔(
راں گزرا ہے اے لوگو! تم ميں سے بعض کی طرف سے مجھے يہ اطالع ملی ہے کہ مير ااسامہ کو سپہ ساالر بنانا انہيں گ

ليکن يہ کوئی نئی بات نہيں ہے تم نے ان کے باپ زيد کو سپہ ساالر بنانے پر بھی تنقيد کی تھی، خدا کی قسم وه بھی اس 
منصب کا اہل تھا اور اس کا بيٹا بھی اس کی اہليت رکھتا ہے ، ميں اس سے بہت محبت رکھتا ہوں يہ دونوں ہی ہر نيکی و 

  بارے ميں دوسروں سے نيکی کی سفارش کرو کہ وه تمہارے نيک و شريف افراد ہيں۔ بھالئی کے مستحق ہيں اس کے
) ٢رسوۖل کو شديد بخار تھا ليکن جيش اسامہ کو بھيجنے مينآپ کو اس کی پروا نہيں تھی فرماتے تھے: ''انفدوا جيش اسامة''(

  لئے جاتا تھ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ آۖپ کے اصحاب ميں سے جو بھی آۖپ کی عيادت کے
..............  

  ، طبع دار الفکر۔ ١٩٠ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج١
  ۔ ايضاً۔٢

) اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، لشکِر اسامہ سے ١اسی سے يہ فرماتے تھے: ''جھزوا جيش اسامة لعن هللا من تخلف عنہ''(
  روگردانی کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔

پہنچا دی کہ آنحضرت ۖ کی طبيعت زياده ناساز ہے اس لئے اسامہ عيادت کے لئے خدمِت  کسی نے لشکر گاه ميں يہ خبر
رسوۖل ميں آئے تو رسوۖل نے انہيں اس مقصد کی طرف روانہ ہونے کی تاکيد کی جس کی منصوبہ بندی آۖپ نے پہلے ہی کر

  دی تھی۔
پر ابھارنے لگے ليکن خالفت کی ہوس رکھنے  اسامہ فوراً اپنے لشکر ميں واپس آ گئے اور لشکروالوں کو روانہ ہونے

والے اور پس و پيش سے کام لينے والوں نے يہ کہہ کر کہ نبۖی حالت احتضار ميں ہيں لشکر کو روانہ نہيں ہونے ديا 
باوجوديکہ رسوۖل نے لشکر کو روانہ کرنے کی تاکيد فرمائی تھی اور اس بات پر زور ديا تھاکہ لشکر اسامہ کی جو ذمہ 

  ہے اس ميں کسی قسم کے تردد سے کام نہ ليا جائے۔ داری
..............  

  ۔٢٣ص  ١۔الملل و النحل ج١

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 
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  چوتھی فصل
  رسوۖل کی زندگی کے آخری ايام

  ۔وصيت لکھنے ميں حائل ہون١

اور فضل بن عباس کا سہارا ليکر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے شديد بخار اور نہايت ہی تکليف کے باوجود، رسوۖل، علی 
گھر سے مسجد ميں آئے تاکہ ان مفاد پرستوں کے منصوبونکو ناکام بنا سکيں جنہوں نے خالفت و قيادت کو غصب کرنے 

حکم کے لئے سازش کی تھی، اس مقصد ميں کاميابی ہی کے لئے ان لوگوں نے بھی نہايت ہی ہوشياری سے رسوۖل کے 
سے روگردانی کی تھی جب رسوۖل نے انہيں لشکِر اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم ديا تھا۔ نماز پڑھانے کے بعد رسوۖل لوگوں 

  کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا:
احل هللا ولم احرم  ''ايّھا النّاس سعرت النّار و اقبلت الفتن کقطع الّليل المظلم، و انّی و ّهللاٰ ما تمسکون علی بشیء انی لم احل اال ما

)''   )١اال ما حرم ّهللاٰ
  اے لوگو! فتنہ کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور وه کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح بڑھے چلے آ رہے ہيں۔

ميں نے اسی چيز کو حالل قرار ديا ہے جس کو خدا نے حالل کيا ہے اور ميں نے اسی چيز کو حرام قرار ديا ہے جس کو 
  خدا نے حرام قرار ديا ہے۔

  يہ آۖپ کی طرف سے ايک اور تنبيہ تھی کہ يہ لوگ آۖپ کے حکم کی نافرمانی نہ کريں اگر چہ ان کی نيتوں سے يہ
..............  

  ۔٢١٥ص  ٢، طبقات الکبرٰی ج٩٥٤ص ٢۔ سيرت نبويہ ج١

راه و خليفہ بن بات آشکار تھی کہ يہ لوگ امت اسالميہ کو مصائب ميں مبتال کريں گے خصوصاًجب جاہل افراداس کے سرب
  جائيں گے۔

رسوۖل کے مرض ميں شدت پيدا ہو گئی، صحابہ بھی آۖپ کے گھر ميں جمع ہو گئے انہيں لوگوں ميں وه اشخاص بھی شامل 
ہو گئے جنہوننے لشکر اسامہ سے روگردانی کی تھی۔ آنحضرت ۖ نے انہيں لعنت و مالمت کی تو انہوننے کھوکھلے قسم کے

 ہ پر رسوۖل نے امت کو ہالکت و تباہی سے بچانے کے لئے دوسرے طريقہ سے کوشش کی فرمايا:عذر بيان کئے، اس موقع
  ''ايتونی بدواة و صحيفة اکتب لکم کتاباً ال تضلون بعده''۔

  مجھے کاغذ و دوات ديدو تاکہ ميں تمہارے لئے ايک نوشتہ لکھ دوں جس سے تم گمراه نہ ہو۔ 
غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن مجيد ہے ، ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے عمربن خطاب نے کہا: رسوۖل پر مرض کا 

) اس طرح اختالف و جھگڑا ہو گيا، پرده کے پيچھے سے رسوۖل کی ازواج نے کہا: هللا کا رسوۖل جو مانگ رہا ہے وه ١۔(
جب وه بيمار ہوتے ہيں تو انہيں ديدو، اس پر عمر نے کہا: چپ ہو جائو تمہاری مثال حضرت يوسف کی بيويونکی سی ہے 

  )٢تم آنسو بہاتی ہوں اور جب صحت ياب ہو جاتے تو تم ان کے سر چڑھ جاتی ہو۔ رسوۖل نے فرمايا: وه تم سے بہتر ہيں۔(
  پھر فرمايا: ''قوموا عنی ال ينبغی عندی التنازع'' ميرے پاس سے اٹھ جائو ميرے سامنے جھگڑا کرنا مناسب نہينہے ۔

کی امت کو شديد ضرورت تھی چنانچہ جب ابن عباس اس واقعہ کو ياد کر ليتے تھے تو افسوس کے  رسول ۖ کے اس نوشتہ
  )٣ساتھ کہتے تھے: سب سے بڑا الميہ اور مصيبت يہ ہے کہ هللا کے رسول ۖ کو نوشتہ نہيں لکھنے ديا گيا۔(

..............  

  جوائز الوفد۔ ۔ صحيح بخاری کتاب العلم باب کتابة العلم و کتاب الجہاد، باب١
  ۔١٣٨ص ٣، کنز العمال ج٢٤٤ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج٢
  ۔٢٤٤ص  ٢، طبقات الکبرٰی ج٢٢ص  ٢، الملل و النحل ج١٤ص  ٢و ج ٢٢ص ١۔ صحيح بخاری کتاب العلم ج٣

بعد  جب آپ کے پاس صحابہ ميناختالف ہو گيا تو آۖپ نے نوشتہ لکھنے پر اصرار نہيں کيا، پھر يہ بھی خوف تھا کہ اس کے
ان کی سرکشی اور بڑھ جائيگی اور اس کا نتيجہ اس سے زياده خطرناک ہوگا۔ رسوۖل نے ان کی نيتوں کو سمجھ ليا تھا 
)پھر١چنانچہ جب صحابہ نے قلم و دوات کی بات دہرائی تو اۖپ نے فرمايا: ''ابعد الذی قلتم'' کيا تمہاری گستاخی کے بعد بھی(

ليکن تاريخ کی کتابونميں ان ميں سے دو ہی نقل ہوئی ہيں وه يہ ہينکہ مشرکين کو جزيره  آپ نے انہيں تين وصيتيں فرمائيں
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  نما عرب سے نکال ديا جائے اور وفود بھيجے جائيں جيسا کہ آپ بھيجتے تھے۔
عالمہ سيد محسن امين عاملی نے اس پر اس طرح حاشيہ لگايا ہے : جوشخص بھی غور کرے گا وه اس بات کو بخوبی 

ے گا کہ محدثين نے اسے جان بوجھ کر بيان نہيں کيا ہے ، فراموشی کی وجہ سے نہيں چھوڑا ہے ۔ سياست نے سمجھ ل
انہيں مجبور کيا کہ وه اسے بيان نہ کريں وه وصيت يہ تھی کہ رسوۖل نے ان سے دوات و کاغذ طلب کيا تھا تاکہ ان کے لئے 

  )٢ايک نوشتہ لکھ ديں۔(

  ميں ۔ فاطمہ زہرا باپ کی خدمت٢
رنجيده اور غم سے نڈھال فاطمہ زہرا آئيں، اپنے والد کو حسرت سے ديکھنے لگينکہ وه عنقريب اپنے رب سے جا مليں 

  گے، دل شکستہ حال ميں باپ کے پاس بيٹھ گئيں، آنکھيں اشکبار ہيں اور زبان پر يہ شعر ہے :
  و ابيض يستسقی الغمام بوجہہ + ثمال اليتامٰی عصمة االرامل

  چہره جس کے وسيلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے ۔ وه يتيموں کی پناه گاه اور بيوه عورتوں کا نگہبان ہے ۔ نورانی
اسی وقت رسوۖل نے اپنی آنکھيں کھول ديں اور آہستہ سے فرمايا: بيٹی يہ تمہارے چچا ابو طالب کا شعر ہے ، اس وقت يہ نہ

  پڑھو بلکہ يہ آيت پڑھو:
..............  

  ۔ ٢٢ج ٤٦٩نوار ص ۔ بحار اال١
  ، صحيح بخاری باب مرض النبی ۖ۔٢٩٤ص  ١۔اعيان الشيعة ج٢

(وما محّمد ااّل رسول ۖ قد خلت من قبلہ الّرسل افان مات او قتل انقلبتم علٰی اعقابکم و من ينقلب علٰی عقبيہ فلن يضر ّهللا شيئا و 
  )١سيجزی ّهللا الشاکرين)۔ (

ہلے بہت سے رسوۖل گزر چکے ہيں پھر اگر وه مر جائيں يا قتل کر دئيے جائيں تو کيا تماور محمۖد توبس رسوۖل ہيں ان سے پ
الٹے پيروں پلٹ جائو گے؟ ياد رکھو جو بھی ايسا کرے گا تو وه خدا کو نقصان نہيں پہنچائے گا اور خدا شکر گذارونکو 

  عنقريب جزا دے گا۔
ث کے لئے تيار کرنا چاہتے تھے جو عنقريب رونما ہونے والے اس طرح رسوۖل اپنی بيٹی فاطمہ ۖ کو ان افسوسناک حواد

  تھے يقينا يہ چيز حضرت ابو طالب کے قول سے زياده بہتر تھی۔
اس کے بعد نبی ۖ کريم نے اپنی بيٹی کو قريب آنے کا اشاره کيا تاکہ آۖپ سے کچھ گفتگو کريں، فاطمہۖ  زہرا جھک کر سننے 

کچھ کہا تو وه رونے لگيں، پھر آۖپ نے ان کے کان ميں کچھ کہا تو وه مسکرانے لگيں، آنحضرتۖ  نے ان کے کان ميں 
لگيں، صورت حال سے بعض حاضرين کے اندر تجسس پيدا ہو گيا، انہوننے فاطمہ زہرا سے دريافت کيا آۖپ کے رونے اور 

  پھر مسکرانے کا کيا راز ہے ؟ آۖپ نے فرمايا؛ ميں رسوۖل کے راز کو افشا نہيں کرونگی۔
ليکن جب رسوۖلکی وفات کے بعد آپ سے دريافت کيا گيا تو فرمايا:''اخبرنی رسول ّهللا ۖ انّہ قد حضر اجلہ و انہ يقبض فی 

  )٢وجعہ ھذا فبکيت ثم اخبرنی انّی اّول اھلہ لحوقاً بہ فضحکت''۔(
  ا سے اٹھ جائيں مجھے رسوۖل نے يہ خبر دی تھی کہ ان کی وفات کا وقت قريب ہے اور اسی مرض ميں آپ ۖ دني

..............  

  ۔١٤٤۔ آل عمران: ١
  ۔٢١٩ص  ٢، تاريخ کامل ج٢٤٧ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج٢

گے تويہ سن کر ميں رونے لگی پھر مجھے يہ خبر دی کہ ان کے اہل بيت ميں سب سے پہلے ميں ان سے ملحق ہونگی تو 
  ميں مسکرائی۔

  ۔رسوۖل کے آخری لمحاِت حيات٣
ساتھ ايسے ہی رہتے تھے جيسے ايک انسان کے ساتھ سايہ رہتا ہے ، زندگی کے آخری لمحات ميں بھی  علی رسول ۖ کے

آپ ان کے ساتھ ہی تھے آنحضرت ۖ انہيں تعليم ديتے اپنا راز بتاتے اور وصيت کرتے تھے۔ آخری وقت ميں رسوۖل نے 
بھيجا تھا، بعض مسلمان آۖپ کی خدمت ميں حاضر فرمايا: ميرے بھای کو ميرے پاس بالئو، علی کو رسوۖل نے کہيں کام سے
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ہوئے ليکن رسوۖل نے انہيں کوئی اہميت نہيں دی کچھ دير بعد علی بھی آ گئے تو رسوۖل نے فرمايا: مجھ سے قريب ہو جائو، 
ار علی آۖپ سے قريب ہو گئے آنحضرت ۖ علی کے سہارے بيٹھ گئے اور ان سے باتيں کرتے رہے يہاں تک کہ آۖپ پر احتض

کے آثار ظاہر ہو گئے اور رسوۖلنے حضرت علی کی گود ميں وفات پائی، اس بات کو خود حضرت علی نے اپنے ايک 
  )١مشہور خطبہ ميں بيان فرمايا ہے ۔(

  ۔ وفات ودفن رسوۖل ٤
فراق ميں آۖپ آخری وقت ميں رسوۖل کے پاس علی ابن ابيطالب ، بنی ہاشم اور ازواج کے عالوه اور کوئی نہيں تھا، آۖپ کے 

کے گھر سے بلند ہونے والی آه و بکا کی آواز سے آۖپ کی وفات کی خبر سب کو ہو گئی تھی ، سرور کائنات ۖکے غم ميں دل
پاش پاش تھے، ديکھتے ہی ديکھتے مدينہ بھر ميں آپ کی وفات کی خبر پھيل گئی۔ سبھی پر غم و الم کی کيفيت طاری تھی 

لئے انہيں آماده کر ديا تھا اور متعدد بار اپنے انتقال کی خبر دے چکے تھے اور امت کو يہ اگرچہ رسوۖل نے اس حادثہ کے 
وصيت کر چکے تھے کہ وه آۖپ کے بعد آۖپ کے خليفہ علی بن ابی طالب کی اطاعت کرے۔ يقينا آۖپ کی وفات ايک بہت 

فيت طاری تھی، رسوۖل کے گھر کے بڑاسانحہ تھا جس سے مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے مدينہ پر ايک اضطرابی کي
  اطراف ميں جمع افراد عمر بن خطاب کی بات 

..............  

  ۔١٩٧۔ نہج البالغہ خطبہ ١

سے حيرت زده تھے وه تلوار سے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہہ رہے تھے: منافقين ميں سے بعض لوگوں کا يہ گمان ہے کہ 
)١ہيں ہيں ہاں وه موسٰی بن عمران کی طرح اپنے رب کے پاس چلے گئے ہيں۔ (هللا کا رسوۖل مر گيا۔ خدا کی قسم! وه مرے ن

اگر چہ موسٰی کی غيبت اور محمۖد کی وفات ميں کوئی مماثلت نہيں ہے ليکن اس مماثلت و مشابہت پر عمر کے اصرار سے 
  خود ان کے کردار سے پرده ہٹتا ہے ۔

ر رسوۖل کے گھر ميں داخل ہو ئے اور رسوۖل کے چہرے سے کپڑا عمر آرام سے نہيں بيٹھے يہاں تک کہ ابوبکر آئے او
ہٹايا اور تيزی سے باہر نکلے اورکہنے لگے: اے لوگو! سنو جو محمد کی پرستش کرتا ہے وه جان لے کہ محمد مر گئے 

حمد اال رسول قد اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے وه جان لے کہ هللا زنده ہے اسے موت نہيں آئيگی۔ پھر يہ آيت پڑھی:(وما م
خلت من قبلہ الرسل) اس سے عمر کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گيا اور انہوں نے يہ گمان کيا کہ گويا وه اس طرف متوجہ ہی نہيں 

  )٢تھے کہ قرآن مجيد ميں ايسی کوئی آيت ہے ؟ (
ں يہ خبر ملی تھی کہ سقيفہ اس کے بعد ابو بکر اور عمر بن خطاب اپنے ہم خيال لوگوں کے ساتھ سقيفہ بنی ساعده گئے انہي

ميں ايک ہنگامی جلسہ ہو رہا ہے جس ميں رسوۖل کی وفات کے بعد خالفت کا مسئلہ حل کيا جائيگا۔ يہ لوگ حضرت علی بن 
ابی طالب کا منصوب ہونا بھول گئے اور يہ بھی بھول گئے کہ انہوننے خليفہ کے عنوان سے علی کی بيعت کی تھی ، ان 

  ں سوچا کہ ان کے اس عمل کو رسوۖل کے جنازه کی بے حرمتی تصور کيا جائے گا۔لوگوننے يہ بھی نہي
علی بن ابی طالب اور آۖپ کے اہل بيت رسوۖل کے جنازه کی تجہيز و تدفين کے امور ميں مشغول تھے، علی نے آۖپ کی 

تے وقت علی فرماتے قميص اتارے بغير غسل ديا، عباس بن عبد المطلب اور ان کے بيٹے فضل نے مدد کی ، غسل دي
  ) ميرے ماں باپ آپ پر قربان٣تھے:''بابی انت و امی ما اطيبک حياً و ميتاً''(

..............  

  ۔٣٠٦ص  ٢، سيرت نبويہ، زينی دحالن ، ج٢٦٦ص  ٢، طبقات الکبرٰی ج٣٢٣ص  ٢۔تاريخ کامل ج ١
  ۔ ٥٦و  ٥٣ص ٢۔ طبقات الکبرٰی ج٢
  ۔٥١٨ص  ٤۔ سيرت نبويہ ، ابن کثير ج٣

  آپ زندگی ميں بھی پاکيزه تھے اور مرنے کے بعد بھی طيب و طاہر ہيں۔
پھر آۖپ کے جسد اقدس کو ايک تخت پر لٹا ديا ۔ علی نے فرمايا: '' ان رسول هللا ۖ امامنا حياً و ميتاً فليد خل عليہ فوج بعد فوج 

  فيصلون عليہ بغير امام و ينصرفون''۔
مارا امام ہے اور مرنے کے بعد بھی لہذا دستہ دستہ بغير امام کے نماز جناه پڑھيناوربے شک هللا کا رسوۖل زندگی ميں بھی ہ

لوٹ جائيں، چنانچہ سب سے پہلے آۖپ کی نماز جنازه حضرت علی اور بنی ہاشم نے پڑھی اور ان کے بعد انصار نے 
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  )١پڑھی۔(
ورحمة ّهللا و برکاتہ، الّلھم انّا نشھد ان قد بلغ ما  اس کے بعد علی رسوۖل کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا:''سالم عليک ايھا النبی

بعده و  انزل اليہ و نصح المتہ و جاہد فی سبيل ّهللا حتّی اعز ّهللا دينہ و تمت کلمتہ الّلھم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل ّهللا اليہ و ثبتنا
  اجمع بيننا و بينہ''۔

، اے هللا ہم گواہی ديتے ہيں کہ انہوننے ہر اس چيز کی تبليغ کی جو سالم اور خدا کی رحمت و برکات ہوں آۖپ پر اے نبی ۖ 
تونے ان پر نازل کی ، اپنی امت کو نصيحت کی اور راِه خدا ميں جہاد کيا يہاں تک کہ خدا نے اپنے دين کو عزت بخشی اور

ے ہيں جو تونے ان ۖ پر نازل کی اس کی بات پوری ہو گئی۔ اے هللا ہميں ان لوگوں ميں قرار دے جو ان چيزوں کا اتباع کرت
ہيں اور ان کے بعد ہميں ثابت قدم رکھ ہميں اور انہيں يکجا کر دے۔ اس پر لوگوں نے آمين کہا۔ پھر دوسرے مردوننے ان 

  )٢کے بعد عورتوں نے اور سب کے بعد لڑکوننے آۖپ کے جنازه پر نماز پڑھی۔(
  ے وفات پائی تھی۔ جب حضرت علی نے آپ ۖ کو قبر آۖپ کی قبر اسی حجره ميں تيار کی گئی جس ميں آۖپ ن

..............  

  ۔ ٢٩٥ص  ١، اعيان الشيعة ج١٨٧ص  ١۔ ارشاد ج١
  ۔٢٩١ص  ٢۔ طبقات الکبرٰی ج٢

ميناتارنا چاہا تو ديوار کے پيچھے سے انصار نے ندا دی۔ اے علی ! ہم آپ کو خدا کا واسطہ ديتے ہيں رسوۖل کے بارے ميں 
آج وه حق ہاتھ سے جا رہا ہے اس کام ميں ہم ميں سے بھی کسی کو شريک کر ليجئے تاکہ رسوۖل کے  ہمارا جو حق ہے

امور دفن ميں ہم بھی شريک ہو جائيں حضرت علی نے فرمايا: اوس بن خولی شريک ہو جائيں يہ بنی عوف سے تھے اور 
  بدری تھے۔

و خاک پر رکھا اور قبر کو بند کر ديا۔رسوۖل کے دفن اور علی قبر ميں اترے ، رسوۖل کے چہره کو کھوال، آۖپکے رخسار ک
  نماِز جنازه ميں وه صحابہ شريک نہيں ہوئے جو سقيفہ چلے گئے تھے۔

  اے هللا کے رسوۖل ! آپ پر سالم ہو جس دن آۖپ پيدا ہوئے ، جس دن وفات پائی اور جس دن زنده اٹھائے جائيں گے۔
 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  پانچويں فصل
  اسالمی رسالت کے بعض نقوش

  )١رسول ۖ کس چيز کے ساتھ مبعوث کئے گئے؟(

هللا تعالٰی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفی ۖ کو خاتم االنبياء اور ان سے پہلے والے مرسلين کی شريعت کو منسوخ کرنے
واال بنا کر اس وقت مبعوث کيا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اس وقت مشرق سے مغرب تک خرافات و 

اور بت پرستی کا دور تھا۔ اس وقت آپ ۖکو تمام کالے ، گورے عرب و عجم کے  احمقانہ باتوں کا رواج تھا۔ بدعتيں ، برائياں
  تمام لوگوں کی طرف نبی ۖ بنا کر بھيجا۔

رسوۖل دنيا کے سامنے آئے دنيا والوں کو اس ايک خدا پر ايمان النے کی دعوت دی جو خالق، رازق اور ہر امر کا مختار 
لک ميں کوئی بھی اس کا شريک نہيں ہے اور نہ ہی کمزوری کی بنا پر کوئیہے ، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ ميں ہے، اور م

اس کا سرپرست ہے اور نہ کوئی اس کی بيوی ہے ، نہ اس کی اوالد ہے اور نہ وه کسی کی اوالد ہے ، کوئی بھی اس کا 
  ہمسر نہيں ہے۔
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ں جو ايک ہے اوروحده ال شريک ہے اور خدا نے آۖپ کو اس لئے بھيجا تاکہ آۖپ لوگوں کو اس خدا کی عبادت کا حکم دي
بتوں کی پوجا کو باطل قرار ديں کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہيں نہ فائده ، نہ کچھ سمجھتے ہيں نہ کچھ سنتے ہيں، نہ اپنا 

دفاع کر سکتے ہيں نہ اپنے غير کا، مکارم اخالق کی تکميل اور صفات حسنہ پر ابھارنے کے لئے بھيجا، آپ ہر نيکی کا 
  حکم دينے والے اور ہر برائی سے روکنے والے تھے۔

..............  

  ۔ يہ بحث سيد محسن االمين عاملی نے اپنی کتاب اعيان الشيعة ميں سيرت نبی ۖ کے ذيل ميں کی ہے۔١

  

  شريعت اسالمی کی عظمت و آسانی

نے، ماه رمضان کا روزه رکھنے، خانٔہ کعبہ کا حج بعض لوگ ''الاٰلہ اال ّهللا ، محمد رسول ّهللا'' کہنے، نماز پڑھنے، زکات دي
کرنے اور اسالم کے احکام کی پابندی کو کافی سمجھتے ہيں۔ اور سوچتے ہيں کہ مسلمانوں کے نفع و ضرر ميں شامل 

  ہونے کے لئے ان دو کلموں ''الاٰلہ اال ّهللا محمد رسول ّهللا'' کا کہنا کافی ہے ۔

  اسالمی قوانين کا امتياز
کواس لئے مبعوث کيا گيا تاکہ آۖپ تمام مخلوقات کے درميان مساوی طور پر حقوق تقسيم کريں اور يہ بتائيں کہ کوئی آپ 

کسی سے بہتر نہيں ہے مگر يہ کہ پرہيزگار ہو،آۖپ کو مومنين کے درميان اخوت قائم کرنے اور انہيں ايک دوسرے کے 
برابر ہے اور اگر ان ميں سے کسی چھوٹے نے کسی کو پناه ديدی تو برابر قرار دينے کے لئے بھيجاگيا، ان سب کا خون 

  سب کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کريں اور اسالم ميں داخل ہونے والے کے لئے عام معافی ہے ۔
آپ نے واضح اور روشن شريعت، عدل پر مبنی قانون جو آپ کو خدا کی طرف سے مال تھا، دنيا کے سامنے پيش کيا، يہ 

کے عبادی اور تجارتی ومعامالت سے متعلق احکام کو اپنے دامن ميں لئے ہوئے ہے بلکہ دنيا و آخرت ميں انسان قانون ان 
کو جس چيز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے وه سب اس ميں موجود ہے ۔ يہ عبادی، اجتماعی، سياسی اور اخالقی قانون ہے 

ی زندگی ميں رونما ہو سکتی ہے يا جس کی انسان کو ، اس نے ايسی کسی چيز کو نظرانداز نہيں کيا ہے جو بشر ک
ضرورت ہو سکتی ہے ، پس جو واقعہ وقوع پذير ہوتا ہے يا جو حادثہ رونما ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس شريعت اسالميہ 

  ميں اس کا ايک قانون و حکم موجود ہوتاہے ، جس سے رجوع کيا جا تا ہے ۔
ں ہے بلکہ ان کے جسمانی، اجتماعی اور سياسی فوائد بھی ہيں، مثالً طہارت سے دين اسالم کی عبادتيں محض عبادت ہی نہي

پاکيزگی کا فائده ملتا ہے ، اور نماز ايک روحانی و معنوی جسمانی ورزش ہے ، نماز جماعت اور حج ميں اجتماعی اور 
جا سکتا ۔ مختصر يہ کہ اسالمی  سياسی فوائد ہيں، روزه ميں صحت و تندرستی کے ايسے فوائد ہيں جن کا انکار نہيں کيا

  احکام کے ظاہری فوائد کو بھی شمار کرنا دشوار ہے چہ جائيکہ اس کے مخفی فوائد کو بيان کياجائے۔
اس دين کی بہت سی خوبياں ہيں، اس کے احکام عقل کے مطابق ہيں،يہ آسان ہے ، اس ميں تنگی و سختی نہيں ہے اور 

جھتا ہے اور اس ميں بلندی دور انديشی اور جد و جہد کی تعليم ہے اس لئے لوگ گروه چونکہ يہ اظہار شہادتين کو کافی سم
در گروه اس ميں داخل ہوتے ہيں اور دنيا کے اکثر ممالک پر اس کے ماننے والوں کی حکومت ہے اس کانور مشرق و 

آ گئے ہيں اور اکثر قوميں  مغرب ميں چمک رہا ہے روئے زمين پر بسنے والے اکثر ممتاز ممالک اس کے پرچم کے نيچے
  لسانی اور نسلی اختالف کے باوجود اس کے قريب آ گئی ہيں۔

زياده مدت نہيں گزری تھی کہ وه شخص جو مکہ سے خفيہ طور پر نکال، جس کے اصحاب کو سزا دی جاتی تھی، جنہيں 
طريقہ سے حبشہ کی طرف ہجرت  ذليل سمجھا جاتا تھا، جنہيں ان کے دين سے روکا جاتا تھا نتيجہ ميں کبھی وه مخفی

کرتے اور کبھی چپکے سے مدينہ چلے جاتے تھے، وہی اپنے انہيں اصحاب کے ساتھ عمره قضا يعنی مکہ ميں علٰی 
االعالن داخل ہوتا ہے اور قريش نہ اسے پيچھے ڈھکيل سکتے ہيں اور نہ داخل ہونے سے روک سکتے ہيں پھر تھوڑے ہی 

حيثيت سے داخل ہوتا ہے اور بغير کسی خونريزی کے اہل مکہ پر تسلط پاتا ہے، اس کے بعد دن بعد اہل مکہ ميں فاتح کی 
وه طوعاً و کرہاً، اسالم ميں داخل ہوتے ہيں اور عرب کے سردار اپنی زمام اطاعت آۖپ کے اختيار ميں دينے کے لئے آۖپ 

تھی کہ آۖپ نے دنيا کے بادشاہوں ، قيصر و  کی خدمت ميں وفد بھيجتے ہيں حاالنکہ اس فتح سے پہلے اتنی طاقت ہو گئی
کسرٰی وغيره کے پاس اپنے سفير روانہ کئے تھے اور انہيں اسالم کی دعوت دی تھی خصوصاً ملک قيصر کو جو کہ بہت 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 دور تھا۔ الغرض تمام اديان پر ان کا دين غالب آ گيا جيسا کہ ان کے رب نے وعده کيا تھا جس کا ذکر سورٔه نصر اور فتح و
  غيره ميں موجود ہے اور تاريخ کی کتابوں سے بھی ہمينيہی معلوم ہوتا ہے ۔

تلوار اور طاقت سے يہ دين نہيں پھيال ہے جيسا کہ بعض دشمنونکا خيال ہے بلکہ حکِم خدا (ادُع الٰی سبيل ربک بالحکمة و 
  )١الموعظة الحسنة و جادلھم بالتی ھی احسن)۔ (

عہ انہيں اپنے رب کے راستہ کی طرف باليئے اور ان سے شائستہ طريقہ سے بحث حکمت اور بہترين نصيحتوں کے ذري
  کيجئے۔

..............  

  ۔١٢٥۔ النحل:١

اہل مکہ اور تمام اعراب سے آۖپ نے جنگ نہيں کی بلکہ انہوں نے آۖپ سے جنگ کی تھی انہوں نے آۖپ کے قتل اور آۖپ کو 
آۖپ نے اہل کتاب کو ان کے دين ہی پر باقی رکھااور اسالم قبول کرنے کے  وطن سے نکالنے کا منصوبہ بنايا تھا حاالنکہ

  لئے ان پر جبر نہيں کيا۔

  قرآن مجيد
جس وقت خدا نے آۖپ کو نبوت سے سر فراز کيا اسی وقت آۖپ پر قرآن نازل کيا جو واضح ہے اور عربی ميں ہے باطل اس 

يعہ رسوۖل نے(عرب کے) بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کو عاجز ميں کسی بھی طرف سے داخل نہيں ہو سکتا، اسی کے ذر
کيا اور اسی کے ذريعہ انہيں چيلنج کيا ليکن وه اس کا جواب نہيں ال سکے جبکہ وه عرب کے سب سے بڑے فصيح تھے 
نازل بلکہ فصاحت و بالغت انہيں پر منتہی ہوتی تھی اس کتاِب عزيز ميں، جو کہ حکمت اور علم والے (خدا) کی طرف سے

ہوئی ہے ، دين کے احکام، گذشتہ لوگوں کے حاالت ، تہذيب و اخالق، عدل کا حکم ، ظلم سے ممانعت اور ہر چيز کا واضح
بيان ہے ۔ اور جو چيز اسے دوسری آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے وه يہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانہ ميں اس کی 

جگہ باقی رہے گی۔ اپنے بيان سے يہ لوگوں کو حيرت زده کرتی رہے گی اس  تالوت ہوتی رہے گی اور اس کی تازگی اپنی
  کی تالوت سے طبيعتيں نہيں تھکيں گی خواه کتنی ہی زياده کيوں نہ ہو اور اس کا زمانہ پر انا اور فرسوده نہيں ہوگا۔

و ثقافتی انقالب پيدا کيا ااور  يقينا قرآن معجزه ہے ، اس کے ذريعہ آۖپ نے جاہلوں کی جاہليت کے گھپ اندھرے ميں علمی
اپنی تحريک کی بنياد مضبوط علمی پايوں پر استوار کی، لوگوں کو علم حاصل کرنے پر اکسايا اور اسے ، انسان کے شايان 

شان کمال کی طرف بڑھنے کا اّولين سبب قرار ديا۔ انسان کوغور و فکر اور تجربہ کے حصول پر ابھارا ، طبيعت کے 
ق اور اس ميں غور کرنے کی ترغيب دی تاکہ وه اس کے قوانين اور اس کی سنتوں کو کشف کر سکے اور ظواہر کی تحقي

انسان کے لئے ہر اس علم کا حاصل کرنا واجب قرار ديا کہ جس پر انسان کی اجتماعی زندگی کا دار مدار ہو ، نظری علوم، 
رظن و گمان کی پيروی سے روکااور دليل و برہان سے تمسک کالم، فلسفہ، تاريخ اور فقہ و اخالق، کو اہميت دی، تقليد او

  کرنے کا حکم ديا۔
اسی طرح قرآن مجيد نے کوشش، جدو جہد اور نيک کاموں ميں ايک دوسرے پر سبقت کرنے کی ترغيب دی، سستی 

  اورکاہلی سے روکا، اتحاد کی دعوت دی اختالف ، قومی فخرومباحات اور خاندانی تعصب سے منع کيا۔
تکوين و تشريع، ذمہ داری و زمام داری اور جزاء و سزا ميں اسالم نے عدل کو بنياد قرار ديا ہے اور سب سے پہلے  خلق،

اسالم نے يہ آواز بلند کی کہ خدا کے قانون اور اس کی شريعت کے سامنے سارے انسان مساوی ہيں ۔ طبقہ بندی اور نسلی 
ور نيکی ميں سبقت کرنے کو خدا کے نزديک فضيلت کا معيار مقرر کيا جبکہ امتياز کو لغو قرار ديا اور معنوی چيز تقوے ا

  انسانی معاشره ميں اس فضيلت کو بھی طبقات کے امتياز کا سبب نہيں گردانا۔
امن و امان قائم رکھنے، جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے اسالم نے بہت زور ديا ہے اور عدل و امان کے 

کرنے کے بعد اگر کوئی امن شکنی کرے گا تو اس کيلئے، سخت سزا مقرر کی ہے ، اس اجتماعی مرض  لئے زمين ہموار
  کے عالج کے لئے سزا کو آخری دوا قرار ديا ہے وه بھی ايسی سزا جو انسان کی حريت سے ہم آہنگ ہو۔

کے اثبات پر ہے اور اس کے لئےيہی وجہ ہے کہ شريعت اسالميہ کے قضا و فيصلہ کا دارمدار عدل و امن اور جائز حقوق 
  پوری ضمانت لی ہے ۔

اسالم نے بدن و نفس کی صحت کو محفوظ رکھنے پر بہت زور ديا ہے اور اپنے تمام قوانين کو اس اصل کے مطابق رکھا 
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  ہے کيونکہ حيات ميں يہ اہميت کی حامل ہے۔

  شريعت اسالميہ ميں واجب اور حرام
فطری بنياد اور ايسے امور پر مرتکز ہے جو انسان کو جاہليت کی تاريکی سے نکالنے شريعت اسالميہ ميں واجب و حرام 

اور اسے کمال و حق کے نور کی ہدايت کرنے کے لئے آيا ہے ، انسانيت کو اگر کسی ايسی چيز کی ضرورت ہے کہ جس 
ہے اور اس تک پہنچنے کے لئے  پر بشری کمال موقوف ہو تو شريعت اسالميہ ميں اس چيز کو انسان پر واجب قرار ديا گيا

راستے بتائے گئے ہيں اور ہر اس چيز کو حرام کيا گيا ہے جو انسان کوحقيقی سعادت سے دور کرتی ہے اور بد بختی کے 
  غار ميں گرانے والے ہر راستے کو بند کر ديا گيا ہے ۔

کمال کی راه ميں مانع نہيں ہيں اور اور جن چيزوں سے شريعت کے اصولوں ميں رخنہ نہيں پڑتا ہے اور جو چيزينبشری 
دنيوی زندگی کی لذتوں اور زينتوں کا باعث ہيں انہيں مباح کيا گيا ہے ۔ اور جو چيز انسان کے لئے مضر ہوتی ہے اسے 
حرام کر ديا جاتا ہے جس کا امتثال انسان کے لئے ضروری ہوتا ہے اسے اس پر واجب کر ديا جاتا ہے ان تمام باتوں کے 

شريعت نے مکارم اخالق کو بنيادی مقاصد سمجھا ہے جن کا ايک پاکيزه سلسلہ ہے اور عقلمند انسان کے لئے اس باوجود 
دنيا کی زندگی ميں جن کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وه اس دنيا ميں سعادت اور نيک بختی تک پہنچ جائيں اور 

  انہيں کے ذريعہ انسان آخرت کی ابدی، دنيا ميں زنده رہے۔
عورت کا اسالم نے خاص خيال رکھا ہے اسے خاندان کا بنيادی رکن اور ازدواجی زندگی ميں سعادت و نيک بختی کا سبب 

قرار ديا ہے اور اس کے لئے ايسے حقوق اور فرائض معين کئے ہيں جو اس کی عزت و کرامت اور اس کے بچونکی 
  کاميابی اور انسانی معاشره کی سعادت کی ضامن ہيں۔

يہ کہ اسالم نے ايسی کسی بھی چيز کو بيان کئے بغير نہيں چھوڑا ہے کہ جو انسانی معاشره کی ترقی ميں کام آ  مختصر
  سکتی تھی۔

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  چھٹی فصل
  ميراث خاتم المرسلينۖ 

  خدا وند عالم فرماتا ہے :
(ھو الذی بعث فی االميين رسوالً منھم يتلوا عليہم آياتہ و يزّکيھم و يعلّمھم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبين 

)(١(  
خدا وه ہے جس نے اّميوں ميں خود انہيں ميں سے ايک رسوۖل بھيجا جو ان کے سامنے اس کی آيتوں کی تالوت کرتا ہے 

  اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہيں کتاب و حکمت کی تعليم ديتا ہے اگر چہ اس سے پہلے وه کھلی گمراہی ميں تھے۔
وائد تاريخ اسالم کے ذريعہ آشکار ہو چکے ہيں آۖپ کی نبوت سے يہ يقينا خاتم االنبياء حضرت محمد ۖ کی بعثت کے عظيم ف

  درج ذيل امور روشن ہوئے ہيں:
  ۔ آۖپ کی خدائی رسالت عام تھی آۖپ نے بشريت تک اسے پہنچايا۔١
  ۔ امت مسلمہ تمام قوموں کے لئے مشعل رسالت اٹھائے ہوئے ہے۔٢
  سياست واال نظام ہے ۔ ۔ اسالمی حکومت ايک منفرد اٰلہی نظام اور خود مختار٣
  ۔ معصوم قائد و رہبر رسوۖل کے خليفہ ہيں اور بہترين طريقہ سے آۖپ کی نمائندگی کرتے ہيں۔٤

..............  

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ۔٢۔ سورٔه جمعہ :١

جب ہم بطوِر خاص رسوۖل کی اس ميراث کو ديکھتے ہيں جوکہ سنی ہوئی، لکھی ہوئی اور تدوين شده ہے تو ہمارے لئے 
تا ہے کہ اس کے دو حصے کريں کيونکہ ہم نے رسوۖل کی ميراث کی تعريف اس طرح کی ہے : ہر وه چيز ضروری ہو جا

جو رسوۖل نے امت اسالميہ اور بشريت کے سامنے پيش کی ہے خواه وه پڑھی جانے والی ہو يا سنی جانے والی ہو، اسے 
  ميراث رسوۖل کہتے ہيں اس لحاظ سے اس کی دو قسميں ہيں:

  د۔ قرآن مجي١
  سنت-۔ حديث شريف٢

يہ دونوں نعمتيں آسمانی فيض ہيں جو رسوۖل کے واسطہ سے انسان تک پہنچی ہيں ، خدا نے وحی کے ذريعہ ان دونوں کو 
  قلِب محمۖد پر اتارا جو کہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہيں ہيں۔

مضمون دونوں ہی خدا کی طرف سے ہے قرآن مجيد اول تو اس لحاظ سے بھی ممتاز ہے کہ اس کا اصل کالم اور اس کا 
جيسا کہ تاريخ -پس يہ اٰلہی کالم معجزه ہے اور اسی طرح اس کا مضمون بھی معجزه ہے ، اس کی جمع آوری اور تدوين 

رسوۖل ہی کے زمانہ ميں مکمل ہو چکی تھا اور يہ کالم تواتر کے ساتھ بغير کسی تحريف کے ہم تک - سے ثابت ہو چکا ہے
  پہنچا ہے ۔

سے تاريخی ثبوت کی کمی نہيں ہے کہ جو اس بات پر داللت کرتے ہيں کہ نِص قرآنی کی تدوين عہد رسوۖل ہی ميں ہو اي
  چکی تھی۔ ہم يہاں قرآنی اور غير قرآنی ثبوت پيش کرتے ہيں۔

  )١۔ خدا وند عالم کا ارشاد ہے : (و قالوا اساطير االولين اکتتبھا فھی تملی عليہ بکرة و اصياًل) (١
  کہتے ہينکہ يہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہيں جن کو لکھوا ليا ہے، صبح و شام يہی ان کے سامنے پڑھے جاتے ہيں۔ وه

..............  

  ۔٥۔ فرقان: ١

  ۔حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہيں:٢
تاويلھا و تفسيرھا ناسخھا و منسوخھا و  ''ما نزلت علٰی رسول ّهللا ۖ آية من القرآن اال اقرانيھا وامالھا عّل فکتبتھا بخطی و علّمنی

محکمھا و متشابھھا و خاصھا و عامھا و دعا ّهللا ان يعطينی فھمھا و حفظھا، فما نسيت من کتاب ّهللا و علماً امال ه عّل و کتبتہ 
  )١منذ دعا لی بمادعا۔''(

مال کراتے تھے اور ميں اپنے ہاتھ سے رسوۖل پر قرآن کی جو آيت بھی نازل ہوتی تھی آۖپ اسے مجھے پڑھاتے اور اس کا ا
لکھتا تھا آپ مجھے اس کی تاويل ، تفسير، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ،خاص و عام کی تعليم ديتے تھے اورآپ نے خدا 
سے يہ دعا کی کہ خدا مجھے اسے سمجھنے اور حفظ کرنے کی صالحيت مرحمت کرے چنانچہ جب سے رسوۖل نے خدا 

  ہے اس وقت سے ميں قرآن کی آيت اور ان کے لکھوائے ہوئے علم کو نہيں بھوال ہوں۔ سے ميرے لئے دعا کی
آج مسلمانوں کے پاس -پورا قرآن پہنچايا ہے  -مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسوۖل نے پورے قرآن کی تبليغ کی ہے

  م کی کمی بيشی نہيں ہوئی ہے ۔جو قرآن ہے يہ وہی قرآن ہے جو رسوۖل کے عہد ميں متداول تھا اس ميں کسی قس
رہی سنت اور حديث نبۖی تووه کالم بشری ہے اور اس کامضمون خدا کا ہے اپنی کامل فصاحت کے سبب يہ ممتاز ہے ۔ اس 

  ميں رسوۖل کی عظمت ، عصمت اور آۖپ کا کمال جلوه گر ہے ۔
ين سر چشمہ ہے کہ بشر کو زندگی ميں جس کی يہيں سے يہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن مجيد اس قانون کا پہال مصدر اوراول

  ضرورت پيش آسکتی ہے خدا وند عالم فرماتا ہے:
  (قل ان ھدی ّهللا ھو الھدٰی و لئن اتبعت اھوائھم بعد الّذی جائک من العلم مالک

..............  

  ، کتاب فضل العلم باب اختالف الحديث۔ ٦٣و  ٦٢ص  ١۔ کافی ج١

  )١) (من ّهللا من ولی وال نصير
کہہ ديجئے کہ ہدايت تو بس پروردگار ہی کی ہدايت ہے اور اگر آۖپ علم آنے کے بعد ان کی خواہشوں کی پيروی کريں گے 
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  تو پھر خدا کی طرف سے بچانے کے لئے نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ مددگار۔
ہے ، يعنی سنت نبی ۖ قرآن کے بعد اس  قرآن مجيد ، حديث و سنت نبۖی کو خدائی قوانين کے لئے دوسرا سر چشمہ قرار ديتا

اعتبار سے قانون خدا کا سر چشمہ ہے کہ رسوۖل قرآن کے مفسر ہيں، اسؤه حسنہ ہيں جس کی اقتداء کی جاتی ہے لوگوں کو 
  )٢چاہئے کہ آۖپ کے احکام پر عمل کريں اور جس چيز سے روکيں اس سے باز رہيں۔(

ے خلفاء کے زمانہ ميں سنت نبی بہت سخت حاالت سے گذری ہے ابو بکر و مگر افسوس عہد رسوۖل کے بعد اور اوائل ک
عمر نے حديث رسوۖل کی تدوين پر پابندی لگا دی تھی اور جو حديثيں بعض صحابہ نے جمع کر لی تھيں انہيں ان دونوننے 

غافل ہو جائيں گے، يا حديث  يہ کہہ کر نذِر آتش کر ديا تھا کہ تدوين حديث اور اس کے اہتمام سے لوگ رفتہ رفتہ قرآن سے
  و قرآن ميں التباس کی وجہ سے قرآن ضائع ہو جائيگا۔

ليکن اہل بيت ، ان کے شيعوں اور بہت سے مسلمانوں نے قرآن مجيد سے درس ليتے ہوئے حديث کا ويسا ہی احترام کيا 
طرف سے تدوين پر پابندی کے  جيسا کہ اس کا حق تھاچنانچہ انہوننے اسے حفظ کرنے زبانی بيان کرنے اور حکومت کی

باوجود اس کی تدوين کا اہتمام کيا، حديث کی تدوين پر پابندی کا سبب جو بيان کياجاتا ہے حقيقت ميں وه اصل سبب نہيں ہے 
  کيونکہ بعد والے علماء اور خلفاء نے اس پر پابندی کی مخالفت کی اور تدوين حديث کی ترغيب دالئی۔

حديث کا کام شروع کيا اور اسے اہميت دی وه رسوۖل کی آغوش کے پرورده آۖپ کے وصی، سب سے پہلے جس نے تدويِن 
  علی بن ابی طالب ہيں جو خود فرماتے ہيں:

  ''و قد کنت ادخل علٰی رسول ّهللا کل يوم دخلة فيخلينی فيھا ادور معہ حيثما دار۔ 
..............  

  ۔  ١٢٠۔بقره: ١
  ۔٧، حشر: ٢١، احزاب:٤٤۔نحل:٢

علم اصحاب رسول ۖهللا انہ لم يصنع ذلک باحد من النّاس غيری...و کنت اذا سٔالتہ اجابنی و اذا سکّت وفنيت مسائلی ابدٔانی،  وقد
فما نزلت علٰی رسول ّهللا آية من القرآن اال اقرانيھا و امالھا علّی فکتبتھا بخطی و علّمنی تاويلھا و تفسيرھا... و ما ترک شيئاً 

حالل وال حرام وال امر وال نھی کان او يکون منزالً علٰی احد قبلہ من طاعة او معصية اال علمنيھا و حفظتہ فلم انس علّمہ ّهللاٰ من
  )١حرفاً واحداً...''(

ميں ہر روزايک مرتبہ رسوۖل کی خدمت ميں حاضر ہوتا تھا اس وقت آۖپ صرف مجھے اپنے پاس رکھتے تھے، چنانچہ 
اتا تھا، رسوۖل کے اصحاب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہينکہ رسوۖل نے ميرے عالوه کسیجہاں وه جاتے ميں بھی وہيں ج

اور کے ساتھ ايسا سلوک نہيں کيا...جب ميں آۖپ سے سوال کرتا تھا تو آۖپ مجھے جواب ديتے تھے اور جب ميرا سوال ختم 
ز کرتے تھے ، رسوۖل پر جو آيت نازل ہوتی تھی ہو جاتا تھا اور ميں خاموش ہو جاتا تھا تو آۖپ اپنی طرف سے سلسلہ کا آغا

اس کی تعليم آۖپ مجھے ديتے تھے اور مجھے اس کا امال کراتے تھے اور ميں اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ليتا تھا اور مجھے 
پر اس کی تاويل و تفسير کی تعليم ديتے تھے... حالل و حرام امر و نہی اور جو ہو چکاہے يا ہوگا يا آۖپ سے پہلے کسی 

اطاعت و معصيت کے بارے ميں نازل ہونے والی چيز کا جو علم خدا نے آپ کوعطا کيا تھاوه سب آۖپ نے مجھے سکھايا 
  اور ميں نے اسے ياد کر ليا اور اس مينسے ميں ايک حرف بھی نہيں بھوال ہوں۔

  ۔حضرت علی نے رسوۖل کے امال کو ايک کتاب ميں جمع کيا ہے جس کانام جامعہ يا صحيفہ ہے
عذافر صيرفی  -نحوی تميمی نے جو نجاشی کے شيخ تھے-کہتے ہيں: ہميں محمد بن جعفر-ھ٤٥٠-ابوعباس نجاشی ، متوفی

کی خدمت ميں حاضر -امام محمد باقر -کے حوالے سے خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا: ميں حکم بن عتيبہ کے ساتھ ابو جعفر
ظيم و عزت کرتا تھا ليکن کسی چيز کے بارے ميں دونوں ميں اختالف تھا اس نے ابو جعفر سے سوال کيا وه ان کی بہت تع

  ہو گيا تو ابو جعفر نے فرمايا: بيٹا! ذرا ميرے جد حضرت علی کی کتاب نکالو:
..............  

  ۔٦٣و ٦٢ص  ١، کافی ج١٩٨۔ بصائر الدرجات: ١

ديکھنے لگے يہاں تک کہ اس مسئلہ کو نکال ليا انہوں نے کتاب نکالی وه عظيم کتاب لپٹی ہوئی تھی، ابو جعفر اسے ليکر 
اور فرمايا: يہ حضرت علی کی تحرير اور رسوۖل کا امال ہے پھر حکم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا؛ اے ابو محمد، 
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گا  سلمہ اور ابو المقدام تم ادھر ادھر جہاں چاہو چلے جائو خدا کی قسم تمہيں کسی قوم کے پاس اس سے بہتر علم نہيں ملے
  )١ان پر جبريل نازل ہوتے تھے۔(

ابراہيم بن ہاشم نے امام محمد باقر کی طرف نسبت ديتے ہوئے روايت کی ہے کہ آۖپ نے فرمايا:'' فی کتاب علی کل شیء 
  )٢يحتاج اليہ حتی ارش الخدش''۔(

ہ بھی لکھا ہوا حضرت علی کی کتاب ميں ہر وه چيز موجود ہے جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے يہاں تک خراش کا جرمان
  ہے ۔

 اس کا مطلب يہ ہے علی کا جامعہ يا صحيفہ آپ کی دوسری تدوين ہے جو کھال پر لکھا ہوا ہے ، اس کا طول ستر ہاتھ ہے ۔
ابو بصير سے روايت ہے کہ انہوننے امام جعفر صادق سے کچھ دريافت کيا تو آۖپ نے فرمايا: ''ان عندنا الجامعة ، صحيفة 

 ً بذراع رسول ّهللا و امالئہ فلق فيہ و خط علی، بيمينہ فيھا کل حالل و حرام و کل شیء يحتاج اليہ النّاس  طولھا سبعون ذراعا
  )٣حتی االرش فی الخدش''۔ (

ہمارے پاس جامعہ ہے ، يہ ايک صحيفہ ہے جس کا طول ، رسوۖل کے ہاتھ کے لحاظ سے، ستّر ہاتھ ہے، يہ رسول نے امال 
ہاتھ سے لکھا ہے ۔اس ميں حالل و حرام کی تفصيل اور ہر اس چيز کاحکم و بيان ہے جس کی  لکھوايا ہے اورعلی نے اپنے

  لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے يہاں تک کہ اس مينايک معمولی خراش کی ديت بھی لکھی ہوئی ہے ۔
..............  

  ۔٣١۔ تاريخ التشريع االسالمی ص ١
  ۔ ٣٢۔ ايضاً ص ٢
  ۔٣٣۔ ايضاًص٣

  سلسلہ ميں اہل بيت کا موقف۔ يہ ہے سنت کے
ليکن شيخين کے عہِد خالفت ميں حکومت کے موقف سے بہت ہی منفی آثار مترتب ہوئے کيونکہ سو سال تک تدوين سنت 
سے متعلق کوئی کام نہيں ہو سکا اس موقف کی وجہ سے بہت سی حديثيں ضائع ہو گئيں اور مسلمانوں کے ثقافتی اسناد و 

داخل ہو گئے اور قياس و استحسان کا دروازه پوری طرح کھل گيا اور وه بھی تشريع و قانون کے مصادر ميں اسرائيليات 
مصدروں ميں سے ايک مصدر شمار ہونے لگا بلکہ بعض لوگوں نے تو اسے سنت نبوی پر مقدم کيا ہے کيونکہ بہت سے 

نزديک رسوۖل کی صحيح حديثيں  نصوص علمی تنقيد کی رو سے صحيح نہينمعلوم ہوتے تھے ليکن اس سے اہل سنت کے
 بھی مخدوش ہو گئيں چنانچہ وه حديثيں زمانٔہ مستقبل ميں اس چيز کو بھی پورا نہيں کر سکيں جس کی امت کو احتياج تھی۔

ليکن اہل بيت نے اس تباه کن رجحان کا مقابلہ پوری طاقت سے کيا اور سنت نبوی ۖ کو مومنين کے نزديک ضائع نہيں ہونے 
نے اپنی امامت و خالفت کے اقتضاء کے مطابق اس کی توجيہ کی کيونکہ زمام دار منصوص امام و خليفہ ہی ہوتا  ديا انہوں

  ہے اور وہی شريعت اور اس کی نصوص کو ضائع ہونے سے بچا تاہے ۔
کا  سنت نبوی کی تحقيق کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وه سنت کے ان مصادر کا مطالعہ کرے جو اہل بيت اور ان

  اتباع کرنے والوں کے پاس ہيں کيونکہ گھر کی بات گھر والے ہی بہتر جانتے ہيں۔
اہل بيت کے پاس جو سنت ہے وه عقيدے ، فقہ اور اخالق و تربيت کے تمام ابواب پر حاوی ہے اس ميں ہر وه چيز موجود 

  ہے جس کی ضرورت بشريت کو زندگی ميں پڑ سکتی ہے۔
نواسہ حضرت امام جعفر صادق نے اس طرح کی ہے : ''ما من شیء اال و فيہ کتاب او  اس حقيقت کی تصريح رسوۖل کے

  )١سنة''۔ (
  کوئی چيز بھی ايسی نہيں ہے کہ جس کے بارے ميں قرآن و حديث ميں حکم موجود نہ ہو۔

..............  

  ۔٤٨ص ١۔ الکافی ج١
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 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  سيد المرسلين ۖ کی علمی ميراث کے چند نمونے
  ۔ عقل و علم١

۔رسوۖل نے عقل کو بہت زياده اہمت دی ہے ، آۖپ نے اس کو پہچنوايا اور زندگی ميں اس کے اثر و کردار کو بھی بيان کيا ١
ہے يعنی ذمہ داری وفرائض، کام اور اس کی جزاء کی وضاحت کی ہے اسی طرح ان اسباب کو بھی بيان کيا ہے جن سے 

  ں:عقل ميں رشد و تکامل پيدا ہوتا ہے ۔ فرماتے ہي
''ان العقل عقال من الجھل،و النفس مثل اخبث الدواب، فان لم يعقل حارت، فالعقل عقال من الجھل، و ان ّهللا خلق العقل، فقال لہ: 
اقبل فاقبل، و قال لہ : ادبر فادبر، فقال لہ هللا تبارک و تعالٰی: و عزتی و جاللی ما خلقت خلقاً اعظم منک وال اطوع منک، بک 

  لک الثواب و عليک العقاب''ابدی و اعيد، 
فتشعب من العقل الحلم و من الحلم العلم، و من العلم الرشد، و من الرشد العفاف، و من العفاف الصيانة، و من الصيانة الحيائ، 

  ومن الحياء الرزانة و من الرزانة المداومة علٰی الخير، و کراھية الشر، و من کراھية الشر طاعة الناصح۔
  )١ف من انواع الخير، و لکل واحد من ھذه العشرة االصناف عشرة انواع...''۔(فھذه عشرة اصنا

..............  

  ۔ تحف العقول باب مواعظ النبی و حکمہ۔١

عقل جہالت و نادانی کے لئے زنجير ہے اور نفس پليد ترين جانور کے مانند ہے اگر اسے باندھا نہيں جائے گا تووه بے قابو 
ل نادانی کے لئے زنجير ہے ۔ بيشک خدا نے عقل کو پيدا کيا اور اس سے فرمايا: آگے بڑھ تووه آگے ہو جائے گا، لہذا عق

بڑھی، کہا: پيچھے ہٹ وه پيچھے ہٹ گئی تو خدا وند عالم نے فرمايا: ميں اپنی عزت وجالل کی قسم کھاتا ہوں کہ ميننے تجھ 
يں کی ہے ۔ تجھ سے ابتداکی ہے اور تيرے ہی ذريعہ سے عظيم اور تجھ سے زياده اطاعت گذار کوئی مخلوق پيدا نہ

  لوٹائونگا۔ تيرے لئے ثواب ديا ہے او رتيری مخالفت کی وجہ سے عذاب کيا جائے گا۔
پھر عقل سے بردباری و جود ميں آئی اور برد باری سے علم پيدا ہوا اور علم سے رشدو ہدايت و حق جوئی نے جنم ليا اور 

بچائو اور تحفظ کا جذبہ ابھرا، صيانت سے حيا پيدا ہوئی -ئی اور عفت و پاکدامنی سے صيانت رشد سے پاک دامنی پيدا ہو
اور حياء سے سنجيدگی اور وقار نے وجود پايا، سنجيدگی سے نيک کام پر مداومت کرنے اور شر سے نفرت کرنے کا 

  حوصلہ پيدا ہوا اور شر سے کراہت کرنے سے ناصح کی ا طاعت کا شوق پيدا ہوا۔
  چنانچہ خير و نيکی کی يہ دس قسميں ہيں اور ان ميں سے ہر ايک کی دس قسميں اور دس صنفيں ہيں...

۔رسوۖل نے زندگی ميں علم کی ضرورت کو بيان کرتے ہوئے اس کی اہميت بتائی ہے اور تمام کماالت کے مقابلہ ميں اس ٢
  کی قدر و قيمت پر زور ديا ہے :
ّ حسنة، و طلبہ عبادة، و المذاکرة ''طلب العلم فريضہ علٰی کل مسلم ، فاطلبوا العلم من مظانہ، و اقتبسوه من اھلہ ، فان تعليمہ 

ر بہ تسبيح، و العمل بہ جہاد، و تعليمہ من ال يعلمہ صدقة، و بذلہ الھلہ قربة الٰی ّهللاٰ تعالٰی؛ النہ معالم الحالل و الحرام، و منا
احب فی الغربة و الوحدة، و المحدث فی الخلوة، و الدليل علی السراء و الضرائ، و سبل الجنة، و المؤنس فی الوحشة، و الص

تھیالسالح علٰی االعداء ، و الزين عند االخالئ۔ يرفع ّهللا بہ اقواماً، فيجعلھم فی الخير قادة، تقتبس آثار ھم، و يھتدی بفعالھم، و ين
ھم، و فی صالتھا تبارک عليہم۔ يستغفر لھم کل رطب و يابس، حتی الٰی رايھم، و ترغب المالئکة فی خلتھم۔ باجنحتھا تمسح

حيتان البحر و ھوامہ، و سباع البر و انعامہ۔ ان العلم حياة القلوب من الجھل، و ضياء االبصار من الظلمة، و قوة االبدان من 
خرة۔ الذکر فيہ يعدل بالصيام، و مدارستہ الضعف۔ يبلغ بالعبد منازل االخيار، و مجالس االبرار، والدرجات العلی فی الدنيا واآل

بالقيام۔ بہ يطاع الرب ، و بہ توصل االرحام، و بہ يعرف الحالل و الحرام۔ العلم امام العمل و العمل تابعہ۔ يلھمہ السعداء ، و 
  يحرمہ االشقيائ، فطوبی لمن لم يحرمہ ّهللاٰ منہ حظہ 
ّمن ظلمہ، و يتواضع لمن ھو دونہ، و يسابق من فوقہ ف طلب البر۔ و اذا ارادو صفة العاقل ان يحلم عّمن جھل عليہ، و يتجاوز ع

، و امسک يده و لسانہ، و  ان يتکلم تدبّر، فان کان خيراً تکلم فغنم، و ان کان شّراً سکت فسلم، و اذا عرضت لہ فتنة استعصم با
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  فتلک عشر خصال يعرف بھا العاقل۔ اذا رٔای فضيلة انتھز بھا۔ ال يفارقہ الحيائ، و ال يبدو منہ الحرص،
و صفة الجاہل ان يظلم من خالطہ و يتعدی علٰی من ھو دونہ، و يتطاول علٰی من ھو فوقہ۔ کالمہ بغير تدبر، ان تکلم اثم، و ان 

وال سکت سھا، و ان عرضت لہ فتنة سارع اليھا فاردتہ، و ان راء فضيلة اعرض عنھا و ابطٔا عنھا۔ ال يخاف ذنوبہ القديمة، 
يرتدع فيما بق من عمره من الذنوب۔ يتوانی عن البّر و يبطٔی عنہ، غير مکترث لما فاتہ من ذلک او ضيّعہ ، فتلک عشر خصال 

  )١من صفة الجاہل الذ ُحِرم العقل۔''(
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پس علم کو اس کی جگہ سے حاصل کرو اور صاحب علم ہی سے علم حاصل کرو،

کہ خدا کے لئے تعليم دينا نيکی ہے اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے ۔ علمی بحث و مباحثہ تسبيح ہے اور اس پر عمل کيون
  کرنا جہاد ہے اور نہ جاننے والے کو علم سکھانا صدقہ ہے اور اہل کے لئے اس سے خرچ کرنا تقرب خدا ک

..............  

  طبع موسسہ النشر االسالمی۔ ٢٨ف العقول: طبع موسسة الوفائ، تح ١٧١ص١۔ بحار االنوار ج١

باعث ہے ، کيونکہ اس سے حالل و حرام کی پہچان ہوتی ہے ۔ يہ جنت کے راستہ کا مناره ہے ، وحشت ميں مونس ومددگار
ہے ، غربت و سفر ميں رفيق و ساتھی ہے اور تنہائی ميں دل بہالنے واال ہے ،خوشحالی و مصيبت ميں رہنماہے ، دشمن 

ف ہتھيار ہے ،دوستوں کی نظر ميں زينت ہے ، اس کے ذريعہ خدا نے قومونکو بلند کيا ہے انہيں نيکی کا راہنما کے خال
قرار ديا ہے ان کے آثار کو جمع کيا جاتا ہے اور افعال سے ہدايت حاصل کی جاتی ہے ان کی رايوں سے آگے نہيں بڑھا 

اپنے پروں سے انہيں مس کرتے ہيں اور اپنی نماز ميں ان کے لئے  جاتا، مالئکہ ان سے دوستی کا اشتياق رکھتے ہيں اور
برکت کی دعا کرتے ہيں، ہر خشک و تر ان کے لئے استغفار کرتا ہے يہاں تک کہ دريا کی مچھلياں اور اس کے جانور 

نور اور  اورخشکی کے درندے اور چوپائے بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہيں۔ علم دلوں کی زندگی، آنکھوں کا
بدن کی قوت ہے علم بندے کو اخيار کی منزلوں، ابرار کی مجالس اور دنيا وآخرت کے بلند درجات پر پہنچا ديتا ہے ۔ اس 

ميں ذکر، روزه کے برابر ہے اور ايک دوسرے کو پڑھکر سنانا قيام کے مانند ہے ، اس کے ذريعہ خدا کی اطاعت کی 
وسيلہ سے حالل و حرام کی معرفت ہوتی ہے ، علم عمل کا امام ہے اور وه  جاتی ہے صلٔہ رحمی کی جاتی ہے ، اس کے

اس کا تابع ہے ، اس سے نيک بخت لوگوں کو نوازا جاتا ہے ، بدبختوں کو اس سے محروم کيا جاتا ہے ، پس خوش نصيب 
  ہے وه شخص کہ جس کو خدا نے اس سے محروم نہيں کيا۔

آنے والے کے ساتھ بردباری سے پيش آتا ہے اور جو اس پر ظلم کرتا ہے وه عاقل کی صفت يہ ہے کہ وه جہالت سے پيش 
اس سے در گزر کرتا ہے ، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ انکساری سے پيش آتا ہے اور نيکی کرنے ميں اپنے سے بڑے پر 

ولتا ہے اور فائده اٹھاتا سبقت لے جاتا ہے ۔ جب لب کشائی کرنا چاہتا ہے تو سوچ ليتا ہے اگر اس ميں بھالئی ہوتی ہے تو ب
ہے اور اگر بولنے ميں کوئی برائی محسوس کرتا ہے تو خاموش رہتاہے اورغلطيوں سے محفوظ رہتا ہے جب اس کے 

سامنے کوئی امتحانی منزل آتی ہے تو وه خدا سے لو لگاتا ہے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں پر قابو رکھتا ہے، کوئی فضيلت 
ليتا ہے ، حيا سے دست کش نہينہوتا، حرص اس ميں ديکھنے ميں نہيں آتی پس يہ دس خصلتيں ديکھتا ہے تو اسے سميٹ 

  ہيں جن کے ذريعہ عاقل پہچانا جاتا ہے ۔
جاہل کی صفت يہ ہے کہ جو اس سے گھل مل جاتا ہے يہ اس پر ظلم کرتا ہے ، اپنے سے چھوٹے پر زيادتی کرتا ہے ، 

ے ساتھ گستاخی سے پيش آتا ہے، اسکی بات بے تکی ہوتی ہے، بولتا ہے تو گناه اپنے بڑے کی نافرمانی کرتا ہے ، اس ک
کرتا ہے اور چپ رہتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے ۔ اگر فتنہ کے روبرو ہوتا ہے تو اس کی طرف دوڑ پڑتاہے اور اسی وجہ 

اس کی طرف بڑھنے ميں سے ہالک ہو جاتا ہے ، اگر کہيں کوئی فضيلت نظر آتی ہے تو اس سے روگردانی کرتا ہے۔ 
سستی کرتا ہے ، وه اپنے پہلے گناہوں سے نہيں ڈرتا ہے اور باقی مانده عمر ميں گناه ترک نہيں کرتا نيک کام کی انجام دہی 

ميں سستی کرتا ہے اور جو نيکی اس سے چھوٹ گئی يا ضائع ہو گئی ہے اس کی پروا نہيں کرتا ۔ يہ صفت اس جاہل کی 
  ہے ۔ہے جو عقل سے محروم 

  ۔ تشريع کے مصادر٢
۔يقينا هللا کے رسوۖل نے تمام لوگوں کے لئے حقيقی سعادت و کاميابی کے راستہ کی نشاندہی کی ہے سعادت کے حصول ٣

کی ضمانت لی ہے بشرطيکہ وه ان تعليمات پر عمل کريں جو آۖپ نے ان کے سامنے بيان کی ہيں۔ رسوۖل کی نظر ميں 
يہ ہے کہ انسان دو بنيادی اصولوں سے تمسک کرے اوريہ اصول ايک دوسرے کے بغير کسی سعادت و کاميابی کا راستہ 
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  کو بے نياز نہيں کريں گے يہ ثقلين ہيں۔ رسوۖل کا ارشاد ہے:
ايھا النّاس ! انی فرطکم، و انتم واردون علّی الحوض، اال و انّی سائلکم عن الثقلين، فانظروا: کيف تخلفونی فيھما؟ فان اللطيف 

خبير نبٔانی: انھما لن يفترقا حتی يلقيانی، و سالت ربی ذلک فاعطانيہ، اال و انی قد ترکتھما فيکم: کتاب هللا و عترتی اھل بيتی، ال
  ال تسبقوھم فتفرقوا وال تقصروا عنھم فتھلکوا، وال تعلموھم، فانھم اعلم منکم۔

  ونی فی کتيبة عمجرٰی السيل الجرار۔ايھالناس! ال الفينکم بعدی کفاراً!، يضرب بعضکم رقاب بعض، فتلق
  اال و ان علی بن ابی طالب اخی و وصيی، يقاتل بعدی علی تاويل القرآن ، کما قاتلت علی تنزيلہ''۔ 

اے لوگو!ميں تم سے پہلے جانے واال ہوں اور تم ميرے پاس حوض(کوثر) پر پہنچو گے اور ميں تم سے ثقلين کے بارے 
تم نے ان دونونکے ساتھ کيا سلوک کيا ہے ؟ مجھے لطيف و خبير نے خبر دی ہے کہ يہ  ميں سوال کرونگا کہ ميرے بعد

دونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہونگے يہاں تک کہ مجھ سے مالقات کريں گے، ميننے اپنے رب سے اس کا سوال کيا تو
ں ( وه ہيں) کتاب خدا اور ميرے اس نے مجھے عطا کر ديا، ديکھو: ان دونوں کو ميں تمہارے درميان چھوڑ ے جا رہا ہو

اہل بيت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا تم ميں تفرقہ پڑ جائيگا اور ان سے پيچھے نہ ره جانا ورنہ ہالک ہو جاوگے 
  اور انہيں سکھانے کی کوشش نہ کرنا کيونکہ وه تم سے زياده جانتے ہيں۔

ک دوسرے کی گردن مارنے لگو تم مجھے ايک بڑے لشکر اے لوگو! ديکھو! ميرے بعدکافر نہ ہو جانااس طرح سے کہ اي
  ميں پائوگے ۔ 

آگاه ہو جائو! علی بن ابی طالب ميرے بھائی اور ميرے وصی ہيں، وه ميرے بعد تاويل قرآن کے لئے ويسے ہی جنگ کريں 
  گے جيسے ميں نے اس کے نازل ہونے کے سلسلہ ميں جنگ کی تھی۔

  قرآن اور اس کا ممتا زکردار
سوۖل نے زندگی ميں قرآن کے کردار اور اس سے مکمل تمسک کرنے کی قيمت کو واضح کرتے ہوئے اس کی عظمت ۔ ر٤

  کو بيان کيا ہے اور پوری بشريت کو مخاطب کرکے فرمايا ہے :
و القمر، يبليان کل  ''ايھا النّاس : انکم فی دار ھدنة و انتم علٰی ظھر سفر، و السير بکم سريع، فقد رٔايتم الليل و النہار، و الشمس

جديد، و يقربان کل بعيد، و ياتيان بکل وعد و وعيد ، فاعدوا الجہاز لبعد المجاز۔ انھا دار بالء و ابتالئ، و انقطاع و فناء ، فاذا 
ة، و من التبست عليکم االمور کقطع الليل المظلم، فعليکم بالقرآن، فانہ شافع مشفع، و ماحل مصدق۔ من جعلہ امامہ قاده الٰی الجن

جعلہ خلفہ ساقہ الٰی النار، و من جعلہ الدليل يدلہ علٰی السبيل۔ و ھو کتاب فيہ تفصيل، وبيان و تحصيل۔ ھو الفصل ليس بالھزل، 
و لہ ظھر و بطن، فظاھره حکم هللا، و باطنہ علم هللا تعالٰی، فظاہره انيق، و باطنہ عميق،لہ تخوم، و علٰی تخومہ تخوم، ال 

وال تبلی غرائبہ ، مصابيح الھدی، و منار الحکمة، و دليل علٰی المعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جاٍل بصره، وتحصی عجائبہ ، 
ليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب، و يتخلص من نشب؛ فان التفکر حياة قلب البصير، کما يمشی المستنير فی الظلمات بالنور، 

  )١فعليکم بحسن التخلص، و قلة التربص۔''(
گو! تم ابھی راحت کے گھر ميں ہو، ابھی تم سفر ميں ہو، تم کو تيزی سے لے جايا جا رہا ہے، تم نے رات ، دن اور اے لو

چاند ، سورج کو ديکھا ہے يہ ہر نئے کو پرانا کر رہے ہيں اور ہر دور کو نزديک کر رہے ہيں اور جس چيز کا وعده کيا جا 
باب تيار رکھو يہ منزل فنا ہے ، اس کا سلسلہ منقطع ہو جائيگا جب تم پر کالی چکا تھا اسے سامنے ال رہے ہيں ، تم اپنا اس

رات کے ٹکڑونکی طرح امور مشتبہ ہو جائيں گے اس وقت تم قرآن سے تمسک کرنا کيونکہ وه شفاعت کرنے واال ہے اور 
ھتا ہے وه اسے جنت کی اس کی شفاعت قبول کی جائيگی اوراس کی شکايت بھی قبول کی جائے گی جو اسے اپنے آگے رک

طرف لے جاتا ہے اور جو اسے پِس پشت قرار ديتا ہے وه اسے جہنم ميں پہنچا ديتا ہے اور جو اسے راہنما بناتا ہے تو وه 
اسے سيدھے راستہ کی ہدايت کرتا ہے ۔ يہ ايسی کتاب ہے کہ جس ميں تفصيل ہے واضح بيان اور علوم و معارف کا حصول

ئی مذاق نہيں ہے۔ اس کا ايک ظاہر اور ايک باطن ہے ، اس کا ظاہر تو حکم ِ خدا ہے اور اس کا ہے يہ قول فيصل ہے کو
باطن علم خدا ہے ، اس کا ظاہر عمده و خوبصورت ہے اور اس کا باطن عميق ہے، اس ميں رموز ہيں بلکہ رموز در رموز 

و فرسوده نہيں ہو سکتے ہيں اس کی ہدايت کے  ہيں اس کے عجائب کو شمار نہيں کيا جا سکتا ہے اور اس کے غرائب کہنہ
چراغ اور حکمت کے منارے ہيں اور جو اس کے صفات کی معرفت رکھتا ہے اس کے لئے دليِل معرفت ہے، راہرو کو 

چاہئے کہ اپنی آنکھ کو اس سے منورکرے اور اس کے اوصاف تک اپنی نظر پہنچائے تاکہ ہالکت سے نجات اور جہالت 
  سے رہائی پائے،

..............  
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  ۔٤٠٢٧، الحديث ٢٨٨ص  ٢، کنز العمال ج٣۔٢ص  ١۔تفسير العياشی ج١

بيشک فکر و نظر دل کی بصارت ہے جيسا کہ روشنی کاطالب تاريکی ميں روشنی ليکر چلتا ہے ، تمہارے لئے ضروری 
  ہے کہ ہر پستی سے نجات حاصل کرو اور توقعات کو کم رکھو۔

  اہل بيت دين کے ارکان ہيں
مختلف طريقوں سے پہچنوايا ، اپنے آخری خطبہ -علی اور ان کے باره فرزندوں کو-۔ رسوۖل نے ثقل کبير، اہل بيت رسول ٥ۖ

  ميں فرمايا:
''يا معشر المھاجرين و االنصار! و من حضرنی فی يومی ھذا ، و فی ساعتی ھذه، من الجن و االنس فليبلغ شاھدکم الغائب: اال 

 ۔ فيہ النور، وا لھدی، و البيان، ما فّرط هللا فيہ من شیء ، حجة ّهللا لی عليکم۔ و خلفت فيکم العلم االکبر، قد خلفت فيکم کتاب هللا
علم الدين ، و نور الھدی، وصيی: علی بن ابی طالب، اال و ھو حبل ّهللا، فاعتصموا بہ جميعاً ، وال تفرقوا عنہ، ( و اذکروا نعمت

  )١فالّف بين قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخواناً)(ّهللا عليکم اذ کنتم اعداًئ 
ليہ، ايھا النّاس ! ھذا علی بن ابی طالب، کنز ّهللا، اليوم وما بعد اليوم، من احبہ و تواله اليوم و ما بعد اليوم ، فقد اوفی بما عاہد ع

  حجة لہ عند ّهللا۔ و ادی ما وجب عليہ، و من عاداه اليوم وما بعد اليوم ، جاء يوم القيامة اعمی و اصم، ال
ايھا الناس! ال تاتونی غداً بالدنيا، تزفونھا زفاً، و ئا تی اھل بيتی شعثاء غبرائ، مقھورين مظلومين ، تسيل دماؤھم امامکم، و 

  بيعات الضاللة و الشوری للجہالة فی رقابکم۔ 
و بلغتکم ما ارسلت بہ اليکم، ولکنی اراکم قوماً  اال و ان ھذا االمر لہ اصحاب و آيات، قد سّما ھم ّهللا فی کتابہ، و عرفتکم ،

  تجھلون۔ ال ترجعن بعدی کفاراً مرتدين،
..............  

  ۔١٠٣۔ آل عمران:١

  متاولين للکتاب علٰی غير معرفة، و تبتدعون السنة بالھوی؛ الن کل سنّة وحديث و کالم خالف القرآن فھو رّد و باطل۔
اليہ، و يدعو اليہ بالحکمة و الموعظة الحسنة۔ و ھو ولّی االمر بعدی، ووارث علمی و حکمتی ، القرآن امام ھدی، و لہ قائد يھدی

  و سری و عالنيتی، و ما ورثہ النبيون من قبلی، وانا وارث و مورث، فال يکّذبنّکم انفسکم۔
لعلم؛ علی اخی، و وارثی، و وزيری، و امينی، ايّھا النّاس! ّهللا ّهللا فی اھل بيتی؛ فانھم ارکان الدين ، و مصابيح الظلم ، و معدن ا

و القائم بامری، و الموفی بعھدی علٰی سنتی۔ اول النّاس بی ايماناً، و آخرھم عھداً عند الموت، و اوسطھم لی لقاء اً يوم القيامة، 
  فقد کفر۔فليبلّغ شاھدکم غائبکم اال و من اّم قوماً و من ام قوماً امامة عمياء ، و فی االمة من ھو اعلم 

ايّھا النّاس! و من کانت لہ قبلی تبعة فيما انا، و من کانت لہ عدة، فليات فيھا علی بن ابی طالب، فانہ ضامن لذلک کلّہ، حتی ال 
  )١يبقی الحد علّی تباعة''۔ (

وں اے گروِه مہاجرين و انصار جوبھی آج اس وقت ميرے سامنے موجود ہے ، مجھے ديکھ رہا ہے اسے چاہئے غائب لوگ
تک يہ پيغام پہنچا دے۔ آگاه ہو جائو ميں نے تمہارے درميان خدا کی کتاب چھوڑی ہے، جس ميں نور ، ہدايت اور بيان ہے ، 

اس ميں خدا نے کسی چيز کو بيان کئے بغير نہيں چھوڑا ہے ۔ يہ تمہارے اوپر خدا کی حّجت ہے اور ميں نے تمہارے 
اور اپنا وصی، علی بن ابی طالب کو چھوڑا ہے ، اچھی طرح سمجھ لو کہ وه حبل هللا درميان علِم اکبر، علم دين ، نوِر ہدايت 

يعنی خدا تک پہنچنے کا وسيلہ ہيں سب مل کر ان کا دامن تھام لو انہيں چھوڑکر پراگنده نہ ہو جانا۔ تم هللا کی اس نعمت کو ياد
نے تمہارے دلوں ميں ايک دوسرے کی  کرو کہ جس سے اس نے تمہيں نوازا ہے تم ايک دوسرے کے دشمن تھے اس

  محبت ڈال دی تو اس کی نعمت کے سبب تم ايک دوسرے کے
..............  

  ۔٤٨٧،  ٤٨٤ص  ٢٢۔ بحار االنوار ج١

  بھائی بن گئے۔
اے لوگو! يہ علی بن ابی طالب آج اور بعد کے لئے خدا کا ذخيره ہيں جو شخص آج اور بعد ميں ان سے محبت کرے گا اور 
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ی پيروی کرے گا تو وه اپنے کئے ہوئے عہد کو پورا کرے گا اور اپنے فرض کو انجام دے گا اور جس شخص نے آج ان ک
اور آج کے بعد ان سے عداوت رکھی وه قيامت کے دن اندھا اور بہره اٹھے گا اور خدا پر اس کی کوئی حّجت نہينہوگی اور 

  وه خدا کے سامنے کوئی عذر نہيں پيش کر سکے گا۔
ميرے پاس اس طرح نہ آنا کہ تم مال دنيا سے لدئے ہوئے ہو اور ميرے اہل بيت کی غربت کی  -روز قيامت-لوگو! تم کلاے 

وجہ سے يہ حالت ہو کہ ان کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہوں، مظلوم و ستم ديده ہوں اور تمہارے ہاتھوں سے ان کا خون 
  اور جاہلوں کی شورٰی کا کوئی فائده نہيں ہے ۔ٹپک رہا ہو۔ ياد رکھو کہ گمراہی و ضاللت کی بيعت 

ميں تمہيں بتائے ديتا ہوں کہ اس خالفت کے اہل موجود ہيں وہی خدا کی نشانياں ہيں خدا نے اپنی کتاب ميں ان کی پہچان بتا 
يا گيا تھا، دی ہے اور ميں نے ان کا تعارف کرا ديا ہے ميں نے تم تک وه پيغام پہنچا ديا ہے جس کے ساتھ مجھے مبعوث ک

اس کے باوجود ميں تمہيں جاہل و نادان ہی ديکھ رہا ہوں۔ خبردار ميرے بعد تم کافر و مرتد نہ ہوجانا اور علم و معرفت کے 
بغير قرآن کی تاويل نہ کرنا اور ميری سنت کو اپنی خواہش کے مطابق نہ ڈھال لينا کيونکہ ہر بدعت اور ہر وه کام جو قرآن 

  باطل ہے۔ کے خالف ہوتا ہے وه
اس ميں شک نہيں کہ قرآن ہدايت کا امام ہے ليکن اس کے لئے ايک قائد ناطق کی ضرورت ہے جو اس کی طرف ہدايت 

کرے اور حکمت و بہترين نصيحت کے ساتھ اس کی طرف بالئے اور وه ہے ميرے بعد ولِی امر، وہی ميرے علم و حکمت 
ميراث کا حامل ہے ديکھو! ميں بھی وارث ہوں اور ميرے بھی وارث ہيں، کا حقدار اورميرے اسرار کا وارث اور انبياء کی 

  تمہارے نفس کہيں تمہيں دھوکا نہ ديں۔
اے لوگو! ميرے اہل بيت کے بارے ميں خدا سے ڈرو! خدا سے ڈرو! ديکھو يہ دين کے ارکان و ستون ، تاريکی کے چراغ 

ميرے وزير، ميرے امين اور ميرے امور کو انجام دينے والے اور علم کا سر چشمہ ہيں ، علی ميرے بھائی، ميرے وارث، 
اور ميری سنت کے مطابق ميرے وعده کو پورا کرنے والے ہيں سب سے پہلے اپنے اسالم و ايمان کا اظہار کرنے والے 

جو لوگ ہيں،يہ دِم آخر تک ميرے ساتھ رہيں گے اور روز قيامت مجھ سے مالقات کرنے والوں ميں اوسط ہيں۔ تم ميں سے 
يہاں موجود ہيں انہيں چاہئے کہ ميرا يہ پيغام ان لوگوں تک پہنچا ديں جواس وقت يہاں موجود نہيں ہيں ياد رکھو کہ اگر کسی

  نے اندھے پن ميں کسی کو اپنا امام بنا ليا اور وه جانتا تھا کہ قوم ميں اس سے بہتر آدمی موجود ہے تو وه کافر ہو گيا۔
اس ميری دستاويز ہے کہ جس ميں، ميں ضامن ہوں يا کسی سے ميرا وعده ہے تو وه علی بن ابی اے لوگو! اگر کسی کے پ

  طالب کے پاس جائے وه ميرے تمام امور کے ضامن ہيں وه ميرے ذمہ کسی کاکچھ باقی نہيں رہنے دينگے۔
 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  ۔ اسالمی عقيدے کے اصول٣
  خالق کی توصيف نہيں کی جا سکتی

بيشک خالق کی توصيف اسی چيز کے ذريعہ کی جا سکتی ہے جس سے اس نے خود کو متصف کيا ہے اور اس خالق کی 
توصيف کيسے کی جا سکتی ہے جس نے حواس کو عاجز کر رکھا ہے کہ وه اس کا ادراک کريں اور وہم و خيال اسے پا 

؟ وه اس چيز سے بلند تر ہے کہ جس سے توصيف سکيں اور خياالت اس کو محدود کر سکيں اور آنکھيں اسے ديکھ سکيں
کرنے والے اس کی توصيف کرتے ہيں، وه قريب ہوتے ہوئے دور ہے اور دور ہوتے ہوئے قريب ہے وه کيفيت کا خالق ہے 

اس پس يہ نہيں کہا جا سکتا کہ وه کيفيت رکھتا ہے، وه اَْين(کہاں)َ کو وجود ميں النے واال ہے پس يہ نہيں کہا جا سکتا کہ 
کے لئے اَْيَن ہے وه کيفيت و اَينيت سے بلند ہے وه ايک ہے ، بے نياز ہے جيسا کہ اس نے خود کو اس سے متصف کيا ہے ۔

توصيف کرنے والے اس کے اوصاف تک نہيں پہنچ سکتے۔ اس کی کوئی اوالد نہيں ہے اور نہ ہی وه کسی کی اوالد ہے 
  اورکوئی بھی اس کا کفو و ہمسر نہيں ہے۔
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  حيد کے شرائطتو
بنده ''ال اٰلہ اال هللا'' کہتا ہے تو اسے چاہئے کہ دل سے اس کی تصديق کرے اس کی عظمت کا اعتراف کرے، اس عقيده سے 

لذت محسوس کرے اس کی حرمت کا خيال رکھے اگر''ال اٰلہ اال هللا'' اور اس کی عظمت کا اعتراف نہيں کرے گا تو بدعتی 
ذت نہيں محسوس کرے گا تو رياکار ہے اوراگر اس کی حرمت کا خيال نہيں رکھے گا تو فاسق ہے اور اگر اس عقيده ميں ل

  )١ہے ۔(
، الکفاية، ابو المفضل شيبانی نے احمد بن مطرق بن سوار سے انہوں نے مغيره بن محمد بن مہلب ٩٤ص  ٢۔بحار االنوار ج١

سے انہوں نے ابو ہاشم سے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے سے انہوں نے عبد الغفار بن کثير سے انہوں نے ابراہيم بن حميد
ابن عباس سے روايت کی ہے کہ انہوں نے کہاايک يہودی رسوۖل کی خدمت ميں حاضر ہوا جس کا نام نعثل تھا اس نے کہا: 

آپ اے محمد! ميں آپ سے چند چيزوں کے بارے ميں سوال کرونگا اس کی وجہ سے ميں ايک زمانہ سے پريشان ہوں اگر 
نے ان کا جواب ديديا تو ميں اسالم قبول کرلونگا۔ آۖپ نے فرمايا: اے ابو عمار جو چاہو پوچھ لو اس نے کہا: آپ اپنے رب کا 

  تعارف کرائيں تو آۖپ نے بہترين انداز ميں توصيف اٰلہی بيان کی مگر وه ايمان نہ اليا۔

  رحمِت خد
ر اور دوسرا گناہگار ۔ ايک روز عبادت گزارنے گناہگار سے کہا: کم گناه بنی اسرائيل ميں دو آدمی تھے ايک بڑا عبادت گزا

کيا کرو۔ اس نے کہا: يہ ميرا اور ميرے رب کا معاملہ ہے ، يہاں تک کہ ايک روز عابد نے اسے گناه کرتے ہوئے ديکھ ليا 
ميرے رب کا معاملہ ہے ۔ کيا تم کو اس بنا پر اسے بڑا افسوس ہوا، اور کہنے لگا: بس کرو! اس نے جواب ديا: يہ ميرا اور 

ميرا نگراں بنا کر بھيجاگيا ہے ؟ عابد نے کہا: خدا کی قسم خدا تمہيں معاف نہيں کرے گا اور نہ تمہيں جنت ميں داخل کرے 
گا۔ خدا نے دونوں کی طرف ايک فرشتہ بھيجا اس نے دونوں کی روحوں کو قبض کيا دونوں خدا کی بارگاه ميں پہنچ گئے 

ار سے کہا گيا تم جنت ميں چلے جائو، اور عابد سے ارشاد ہوا کيا تم ميرے بندے کو ميری رحمت سے محروم کر گناہگ
  سکتے ہو؟ عرض کيا: نہيں؛ ارشاد ہوا: اسے جہنم ميں لے جائو۔

  نہ جبر نہ اختيار
ہينہے کہ وه مغلوب ہو گيا ہےجبراً خدا کی اطاعت نہيں کی جاتی، اوراگر اس کی معصيت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب يہ ن

اور اپنی مملکت کے لوگونکو اس نے بيکار نہيں چھوڑا ہے ۔ وه اس چيز پر قادر ہے جس پر بندوں کو قدرت دی ہے اور 
اس چيز کا مالک ہے جس کا انہيں مالک بنايا ہے پھر اگر بندے اس کی اطاعت کريں تو اس ميں کوئی مانع نہيں ہے اور نہ 

ئی روک سکتا ہے اور اگر لوگ اس کی معصيت کريں تو وه انہيں معصيت سے روک سکتا ہے ليکن اور اس سے انہيں کو
کوئی شخص ايسا نہيں ہے کہ جو خدا اور اس کے فعل کے درميان حائل ہو جائے اور وه اس کام کو انجام دے جس کو وه 

  )١چاہتا تھا اور وه اس کے فعل پر مجبو ر جائے۔(
..............  

  ۔١٤٠ص  ٧٧ر االنوار ج۔بحا١

  خاتميت

۔ بيشک خدا کی اطاعت زبردستی نہيں کی جاتی اور نافرمانی سے وه مغلوب نہيں ہوتا ہے اور بندوں کی سر پرستی سے ٢
دست بردار نہيں ہوتا ہے ، خدا ان تمام چيزوں پر قدرت رکھتا ہے جن چيزوں پر بندوں کو قدرت دی ہے اور جو چيز ان کی 

ی تھی وه اس کا مالک ہے ۔ اگر سارے بندے مسلسل اس کی عبادت کرتے رہيں تو اس ميں کوئی مانع نہيں ملکيت ميں ديد
ہوگا اور اگر اس کی نافرمانی کريں گے تو وه انہيں نافرمانی سے باز رکھ سکتا ہے اور انہيں اس کی انجام دہی سے روک 

ے درميان حائل ہو جائے اور اسے کام انجام نہ دينے دے سکتا ہے ليکن کوئی ايسا نہيں ہے جو اس کے اور اس کے کام ک
  بلکہ خود اسے انجام دے۔

چھہ چيزوں ميں مجھے انبياء پر فضيلت دی گئی ہے ، مجھے جوامع الکلم عطا ہوئے ہيں۔ رعب کے ذريعہ ميری مدد کی 
طہارت کاذريعہ قرار ديا گيا ہے ،گئی ہے ، غنا ئم کو ميرے لئے حالل کيا گيا ہے اور زمين کو ميرے لئے جائے سجده اور 

  )١مجھے تمام لوگوں کی طرف بھيجا گيا ہے اور مجھ پر انبياء کے سلسلہ کو ختم کيا گيا ہے۔(
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  خدا نے مجھے برگزيده کيا ہے
بنی خدا وند عالم نے اوالد ابراہيم ميں سے جناب اسماعيل کو منتخب کيا اور اوالِد اسماعيل ميں سے بنی کنانہ کو چنا اور 

کنانہ ميں سے قريش کا انتخاب کيا اور قريش ميں بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم ميں سے مجھے برگزيده کيا۔ خدا وند عالم کا
  )٢ارشاد ہے:(لقد جائکم رسول من انفسکم عزيز عليہ ما عنتم حريص عليکم بالمومنين رؤوف الرحيم)(

ے ہے اس پر تمہاری ہر مصيبت شاق ہے وه تمہاری ہدايت کی حرص يقينا تمہارے پاس وه رسوۖل آيا ہے جو تمہيں ميں س
  رکھتا ہے اور مومنوں پر مہربان و رحيم ہے ۔

..............  

  ۔٣٢٤ص١٦۔بحار االنوارج١
  ۔٣٢٣ص  ١٦، بحار االنوار ج٣٥۔کلمة رسول االعظم ص ٢

  

  ميری مثال بادل کی سی ہے

سی سرزمين پر برسنے واال بادل کہ اس زمين کا پاک و صاف ميرے رب نے مجھے ويسے ہی مبعوث کيا ہے جيسے ک
حصہ پانی کو جذب کر ليتا ہے جس کے نتيجہ ميں ہريالی اگ آتی ہے اور اس کا ايک حصہ ايسا ہوتا ہے کہ جس ميں 

اور  روئيدگی نہيں ہوتی وه پانی روک ليتا ہے اس کے ذريعہ خدا لوگوں کو فائده پہنچاتا ہے وه اس سے پانی پيتے ہيں
کھيتيوں کو سيراب کرتے ہيں اور کچھ حصہ وه ہوتا ہے اس پر بارش ہوتی ہے ليکن نہ اس پر سبزه اُگتا ہے اور نہ وه پانی 
کو روکتا ہے ۔ بالکل يہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دين خدا کو سمجھا اور جو مينخدا کی طرف سے اليا ہوں اسے 

ور دوسروں کو بھی سکھا ديا اور جو اس کے ذريعہ سے سر بلند نہينہوا در اصل تسليم کيا وه خود بھی صاحب علم ہو گيا ا
  )١اس نے خدا کی اس ہدايت کو قبول نہيں کيا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کيا گيا ہے ۔(

  رسوۖل کے بعد امام
کريں گے۔ وه ايک اے عمار ميرے بعد مصيبت آئيگی يہاں تک کہ لوگوں ميں تلوار کھنچ جائيگی وه ايک دوسرے کو قتل 

دوسرے سے نفرت کريں گے پس جب تم ايسے حاالت ديکھو تو تم اس اصلع يعنی علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو جانا 
،چاہے سارے لوگ کسی وادی کو طے کريں اور علی تنہا دوسری وادی کو اختيار کريں تم لوگوں کو چھوڑ کر علی والی 

  وادی کو اختيار کرنا۔
  ں ہدايت سے نہيں ہٹائيں گے اور پستی ميں نہيں گرائينگے ۔اے عمار! علی تمہي

  اے عمار! علی کی اطاعت ميری اطاعت ہے اور ميری اطاعت خدا کی اطاعت ہے ۔
اے عمار! جس نے ميری اس جانشينی کے سلسلہ ميں ميری وفات کے بعد علی پر ظلم کيا تو گويا اس نے ميری نبوت کا 

  والے انبياء کی نبوت کو قبول نہيں کيا۔انکار کر ديا اور مجھ سے پہلے 
..............  

  ۔١٨٤ص  ١۔ بحار االنوار ج١

  حضرت علی کی فضيلت

کے بارے ميں نصارٰی کہتے اگر مجھے يہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بارے ميں بعض لوگ وہی کہنے لگيں گے جو عيسٰی 
ہيں تو آج ميں تمہارے بارے ميں ايک بات کہتا اور پھر ان ميں سے جو بھی سر بر آورده گزرتا وه تمہاری خاِک پاکو برکت 

  کے لئے ضرور اٹھاتا۔

  رسوۖل کے بعد ائمہ
اری تھے پھر جو شخص ميرے بعد ميری عترت سے اتنے ہی امام ہونگے جتنے بنی اسرائيل کے نقباء اور عيسی کے حو

ان سے محبت کرے گا وه مومن ہے اور جو ان سے بغض رکھے گا وه منافق ہے ، خدا کی خلقت ميں يہ اس کی حجت ہيں 
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  اور اسکی مخلوق ميں اس کی نشانياں ہيں۔

  ائمہ حق
کھتے ہو اور تمہارے اے علی ! تم ميرے بعد امام و خليفہ ہو اور مومنوں کی جانوں پر خود ان سے زياده تصرف کا حق ر

بعد تمہارے بيٹے حسن مومنوں کی جانوں پر خود ان سے زياده تصرف کا حق رکھيں گے اور حسن کے بعد حسين مومنوں 
کی جانوں پر خود ان سے زياده تصرف کا حق رکھيں گے اور حسين کے بعد ان کے بيٹے علی بن الحسين مومنوں کی 

رکھيں گے اور ان کے بعد ان کے فرزند محمد مومنوں کی جانوں پر خود ان جانوں پر خود ان سے زياده تصرف کا حق 
سے زياده تصرف کا حق رکھيں گے اور ان کے اُٹھ جانے کے بعد ان کے پسر جعفر مومنوں کی جانوں پر خود ان سے 

تصرف کا حق  زياده تصرف کا حق رکھيں گے اور ان کے بعد ان کے بيٹے موسٰی مومنونکی جانوں پر خود ان سے زياده
رکھيں گے اور ان کے بعد ان کے فرزند علی مومنوں کی جانوں پر خود ان سے زياده تصرف کا حق رکھيں گے۔ ان کے 

بعد ان کے پسر محمد مومنوں کی جانوں پر خود ان سے زياده تصرف کا حق رکھيں گے ان کے بعد ان کے بيٹے علی 
ق رکھيں گے اور ان کے بعد ان کے فرزند حسن مومنوں کی جانوں پرمومنوں کی جانوں پر خود ان سے زياده تصرف کا ح

خود ان سے زياده تصرف کا حق رکھيں گے اور ان کے بعد ان کے لخت جگر قائم مہدی مومنوں کی جانوں پر خود ان سے 
کی زبان ہيں۔ زياده تصرف کا حق رکھيں گے۔ ان کے ہاتھ پر خدا مشرق و مغرب کو فتح کرے گا، يہی ائمہ حق اور صداقت

  جوان کی مدد کرے گا اس کی مدد کی جائے گی اور جو ان کو چھوڑ دے گا اسے چھوڑ ديا جائے گا۔

  رسوۖل نے حضرت مہدی کی بشارت دی
احمد نے رسوۖل سے روايت کی ہے کہ آۖپ نے فرمايا: قيامت برپا نہيں ہوگی يہاں تک کہ زمين ظلم و جور سے بھر جائے 

  )١مينسے ايک شخص قيام کرے گا جو اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا..۔(گی پھر ميری عترت 
عبد الرحمن بن ابی ليلٰی سے اور انہوں نے اپنے والد سے روايت کی ہے کہ جنگ خيبر ميں رسوۖل نے حضرت علی کو علم

کہ علی ہر مومن و  ديا اور خدا نے ان کے ذريعہ سے فتح نصيب کی۔ پھر غدير خم ميں لوگوں کو اس بات سے آگاه کيا
مومنہ کے موال ہيں، پوری حديث بيان کی اور علی و فاطمہ اورحسن و حسين کے فضائل بيان کئے پھر فرمايا: مجھے 

جبريل نے خبر دی ہے کہ ميرے بعد ان پر ظلم کيا جائے گا او ران کے قائم کے ظہور تک ان پر ظلم ہوتا رہے گا پھر ان 
حبت پر جمع ہو جائيگی، ان کے دشمن کم ہونگے اور ان سے نفرت کرنے واال ذليل ہوگا اور کا بول باال ہوگا امت ان کی م

ان کی مدح کرنے والونکی کثرت ہو گی اور يہ اس وقت ہوگا جب شہروں کے حاالت بدل جائيں گے، خدا کے بندوں کو 
ائم مہدی کا ايک قوم ميں ظہور کمزور کر ديا جائے گا اور کشائش سے لوگ مايوس ہو جائيں گے اس وقت ميرے بيٹے ق

سلسلہ جاری رکھتے -ہوگا کہ جن کے ذريعہ خدا حق کو ظاہرو کامياب کرے گا اور ان کی تلواروں سے باطل کو مٹا دے گا
اے لوگو! ميں تمہيں کشائش کی بشارت ديتا ہوں، کيونکہ خدا کا وعده حق ہے اس کے خالف نہيں ہو سکتا اور -ہوئے فرمايا

  )٢کو ٹاال نہيں جا سکتا وه حکيم و خبير ہے بيشک خدا کی نصرت قريب ہے ۔(اس کے فيصلہ 
  ام سلمہ سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا: ميننے رسوۖل کو فرماتے ہوئے سنا۔

  )٣مہدی ، ميری عترت سے اور اوالِد فاطمہ سے ہونگے۔(
..............  

  ۔ ١٠٩٢٠، حديث ٤٢٥ص  ٣۔مسند احمد ج١
  ۔٤٤٠ ۔ ينابيع المودة ص٢
  ۔٨٧ص  ٤، سنن ابی دائود ج٤٣٠۔ ينابيع المودة ص ٣

حذيفہ بن يمان سے روايت ہے کہ انہوں نے کہا : رسوۖل نے ہمارے درميان خطبہ ديا اور قيامت تک کے حاالت بيان کئے 
ری اوالد ميں سے پھر فرمايا: اگر دنيا کا ايک دن بھی باقی رہے گا تو خدا اس دن کو طوالنی کر دے گا يہاں تک کہ خدا مي

  اس شخص کو بھيجے گا کہ جس کا نام ميرے نام پر ہوگا۔
يہ سن کر سلمان اٹھے اور عرض کی اے هللا کے رسوۖل! وه آۖپ کے کس بيٹے کی نسل سے ہونگے؟آۖپ نے حسين کے 

  )١شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمايا ميرے اس بيٹے کی نسل سے۔(
..............  
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  ۔١٢٩الزمان، حافظ ابو عبد هللا محمد بن يوسف بن محمد نوفلی ص  ۔ البيان فی اخبار صاحب١

 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 

 

  

  ۔رسوۖل کی ميراث ميناسالمی تشريع کے اصول ٤
  الف۔ اسالم کے خصوصيات

  ۔'' االسالم يعلو وال يعلٰی عليہ''١
  ۔اسالم غالب ہے ، سر بلند ہے اس پر کوئی غالب نہيں ہو سکتا۔١
  ۔''االسالم يُجبُّ ما قبلہ''٢
  ۔ اسالم اپنے سے پہلے کے عمل اور گناه کو ختم کرتا ہے ۔٢
  ۔''الناس فی سعٍة ما لم يعلموا''٣
  ۔لوگوں کے لئے اس وقت تک گنجائش ہے جب تک کہ نہيں جانتے۔٣
  ۔''رفع عن امت الخطٔا والنسيان وما استکرھوا عليہ''٤
  و معاف رکھا گيا ہے ۔۔ ميری امت کی خطا و نسيان اور مکره (زبردستی کئے جانے والے) ک٤
  ۔''رفع القلم عن ثالثة: الصبی و المجنون و النائم''٥
  ۔ تين آدميوں ، بچے ، مجنون اور سوئے ہوئے سے قلِم تکليف اٹھا ليا گيا ہے ۔٥

  ب۔ علم اور علماء کی ذمہ داری
  ۔''من مات و لم يعرف امام زمانہ مات ميتةً جاہلية''١
  کی معرفت حاصل کئے بغير مر جائے ، وه جاہليت کی موت مرتا ہے ۔ ۔ جو شخص اپنے زمانہ کے امام١
  ۔ ''من قال فی القرآن بغير علم فليتبؤا مقعده من النار''٢
  ۔ جو شخص علم کے بغير قرآن کے بارے ميں لب کشائی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ۔٢
  ۔ ''من سئل عن علم فکتمہ الجمہ هللا بلجاٍم من نار''٣
  خص سے علم طلب کيا جائے اور وه اسے چھپا لے تو خدا س کے منہ پر آگ کی لگام چڑھا دے گا۔۔ جس ش٣
  ۔'' من افتٰی بما ال يعلم لعنتہ مالئکة السماء و االرض''٤
۔ جو شخص ايسی چيز کے بارے ميں فتوی ديتا ہے کہ جس کو نہيں جانتا اس پر آسمان و زمين کے فرشتے لعنت کرتے ٤

  ہيں۔
  فٍت ضامن''۔'' کل م٥
  ۔ ہر فتوی دينے واال ضامن ہے ۔٥
  ۔'' کل بدعة ضاللة و کل ضاللة سببھا الٰی النار''٦
  ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ميں لے جاتی ہے ۔٦
  ۔''من يرد هللا بہ خيراً يفقہہ فی الدين''٧
  ۔ جس شخص کو خدا خير دينا چاہتا ہے اسے علم دين سے نواز ديتا ہے ۔٧
  ۔''تعلموا الفرائض و علموھا النّاس فانھا نصف العلم''٨
  ۔ فرائض (واجبات) کا علم حاصل کرو اور دوسروں کو اس کی تعليم دو کہ يہ نصف علم ہے ۔٨
  ۔'' اذا اتاکم عنی حديث فاعرضوه علٰی کتاب هللا فما وافقہ فاقبلوه وما خالفہ فاضربوا بہ عرض الحائط''٩
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وئی حديث آئے تو اسے کتاِب خدا کے معيار پر پرکھو اگر قرآن کے موافق ہے تو اسے قبول ۔ جب تمہارے پاس ميری ک٩
  کر لو اور اگر اس کے خالف ہے تو ديوار پر دے مارو۔

  ۔'' اذا ظہرت البدعة فليظھرالعالم علمہ فمن لم يفعل فعليہ لعنة هللا''١٠
  ے پھر جو ايسا نہيں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہے۔۔ جب بدعت ظاہر ہو تو عالم کو چاہئے کہ اپنا علم ظاہر کر١٠

  ج۔ اسالمی طرز زندگی کے عام قواعد
  ۔ ''ال رھبانية فی االسالم''١
  ۔ اسالم ميں رہبانيت نہيں ہے ۔١
  ۔'' ال طاعة لمخلوق فی معصية الخالق''٢
  ۔ خالق کی معصيت کرکے مخلوق کی اطاعت نہيں کی جا سکتی ۔٢
  ية لہ''۔''ال دين لمن ال تق٣
  ۔جس کے پاس تقيہ نہيں ہے اس کے پاس دين نہيں ہے ۔٣
  ۔''ال خير فی النوافل اذا اضرت بالفرائض''٤
  ۔ ان نوافل کا کوئی فائده نہيں ہے جن سے واجبات متاثر ہوتے ہيں۔٤
  ۔''فی کل امر مشکل القرعة''٥
  ۔ ہر مشکل کام کے لئے قرعہ ہے۔٥
  ۔''انما االعمال بالنيات''٦
  کی قدر و قيمت نيتوں کے مطابق ہے۔ ۔ اعمال٦
  ۔'' نية المرء ابلغ من عملہ''٧
  ۔ انسان کی نيت اس کے عمل سے بہتر ہے ۔٧
  ۔'' افضل االعمال احمزھا''٨
  ۔ بہترين عمل وہی ہے جو دشوار ہوتا ہے ۔٨
  ۔ ''من دان بدين قوم لزمہ حکمھم''٩
  حکم لگتا ہے ۔ ۔ جو شخص کسی قوم کا دين اختيار کرتا ہے اس پر اسی کا٩
۔'' من سن سنة حسنة کان لہ اجرھا و اجر العامل بھا الٰی يوم القيامة و من سن سنة سيئة کان عليہ وزرھا و وزر العامل بھا ١٠

  الٰی يوم القيامة''
۔ جس شخص نے نيک طريقہ ايجاد کيا اسے اس کا اجر ملے گا اور جو شخص بھی قيامت تک اس پر عمل کرے گا اس ١٠

بھی اس شخص کوملے گا اور جس نے کوئی غلط طريقہ ايجاد کيا اسے اس کا عذاب ملے گا اور جو بھی قيامت تک  کا اجر
  اس پر عمل کرے گا اس کا عذاب بھی اسی(ايجاد کرنے والے) کو ملے گا۔

  د۔فيصلے کے عام خطوط
  ۔''اذا اجتہد الحاکم فٔاخطٔا فلہ اجر و ان اصاب فلہ اجران''١
پوری کوشش کے باوجود اس سے غلطی ہو جائے تو اسے خدا کی طرف سے ايک اجر ملے گا اور اگر  ۔اگر حاکم کی١

  غلطی نہ ہو تو دو اجر مليں گے۔
  ۔''اقرار العقالء علٰی انفسھم جائز''٢
  ۔ عقالء کا اپنے خالف اقرار کرنا جائز ہے ۔٢
  ۔'' البينة علٰی المدعی و اليمين علٰی من انکر''٣
  بينہ (گواه) اور منکر کے لئے قسم ہے ۔ ۔ مدعی کے ذمہ٣
٤''   ۔''ال يمين اال با
  ۔ خدا کی قسم کے عالوه اور کوئی قسم نہيں ہے ۔٤
  ۔''ادرؤا الحدود بالشبھات''٥
  ۔ شبہات کے ذريعہ حدود ختم کرو۔٥
  ۔'' من قتل دون ما لہ فھو شہيد''٦
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  ۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت ميں قتل ہو وه شہيد ہے ۔٦
  ''علٰی اليد ما اخذت حتی تؤّدی''۔ ٧
  ۔ جو چيز لی ہے اس کی ذمہ داری ہے يہاں تک کہ ادا کر دی جائے۔٧
  ۔''ال يؤاخذ الرجل بجريرة ابنہ، وال ابن بجريرة ابيہ''٨
  ۔بيٹے کے گنا ه ميں باپ نہيں پکڑا جائے گا اور باپ کے گناه ميں بيٹا نہينگرفتار کيا جائے گا۔٨
  لٰی اموالھم''۔''الناس مسلطون ع٩
  ۔ لوگوں کا اپنی دولت پر حق ہے۔٩
  ۔''جناية العجماوات جبار''١٠
  ۔بے زبانوں (حيوانوں اور بے جان چيزوں) کی اذيت و آزار جبر طبعی ہے۔١٠

  ھ۔ عبادات اپنے وسيع مفہوم کے ساتھ
  ۔''ان عمود الدين الصالة''١
  ۔ نماز دين کا ستون ہے ۔١
  ۔''خذوا عنی مناسککم''٢
  مجھ سے اپنی عبادتوں کا طريقہ سيکھو۔۔ ٢
  ۔''صلوا کما رايتمونی اصلی''٣
  ۔ اس طرح نماز پڑھو جيسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے ديکھا ہے۔٣
  ۔''زکوا اموالکم تقبل صالتکم''٤
  ۔ اپنے مال کی زکات دے دو تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔٤
  ۔''زکاة الفطرة علٰی کل ذکر و انثٰی''٥
  مرد و عورت پر واجب ہے ۔۔ فطره ہر ٥
  ۔''جعلت لی االرض مسجداً و ترابھا طھوراً''٦
  ۔ زمين کو ميرے لئے جائے سجده اور اس کی خاک کو ذريعۂ طہارت قرار ديا گيا ہے ۔٦
  ۔ ''جنبوا مساجدکم بيعکم و شرائکم و خصوماتکم''٧
  ۔ اپنی مسجدوں کو اپنی خريد و فروخت اور جھگڑوں سے پاک رکھو۔٧
  سياحة امتی الصوم'' ۔''٨
  ۔ روزه ميری امت کی سياحت ہے ۔٨
  ۔'' کل معروف صدقة''٩
  ۔ ہر نيکی صدقہ ہے ۔٩
  ۔''افضل الجہاد کلمة حٍق بين يدی سلطان جائر''١٠
  ۔ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاه کے سامنے حق بات کہنا ہے ۔١٠

  و۔ خاندانی نظام کے اصول
  ی فليس منی''۔''النکاح من سنتی فمن رغب عن سنت١
  ۔ نکاح ميری سنت ہے ، جو اس سے روگردانی کرے گا وه مجھ سے نہيں ہے ۔١
  ۔''تناکحوا تناسلوا فانی اباھی بکم االمم يوم القيامة''٢
  ۔ نکاح کرو، نسليں بڑھائو کيونکہ روز قيامت ميں تمہاری (کثرت کی) وجہ سے تمام امتوں پر فخر کرونگا۔٢
  ن الطالق يھتز منہ عرش الرحمن''۔''تزوجوا وال تطلقوا فا٣
  ۔ شادياں کرو، طالق نہ دو کيونکہ طالق سے رحمن خدا کا عرش ہل جاتا ہے ۔٣
  ۔''تخيروا لنطفکم، فانکحوا األکفاء و انکحوا اليھم''٤
  ۔ اپنے نطفوں کے لئے نيک و شائستہ عورتوں کا انتخاب کرو پس کفو کا کفو سے نکاح کرو۔٤
  لعاھر الحجر''۔''الولد للفراش و ل٥
  ۔ بچہ اصل شوہر کا ہے اور زنا کار کے لئے پتھر ہے ۔٥
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  ۔ ''جہاد المرٔاة حسن التبعل لزوجھا''٦
  ۔شوہرکے ساتھ بہترين رويہ ہی عورت کا جہاد ہے ۔٦
وال استالم  ۔''ليس علٰی النساء جمعة وال جماعة وال اذان وال اقامة وال عيادة مريض وال ھرولة بين الصفا و المروة وال جہاد٧

  الحجر وال تولی القضاء وال الحلق''
۔ عورت کے لئے نماز جمعہ و جماعت ميں جانا اور اذان و اقامت کہنا، بيمار کی عيادت، صفا و مروه کے درميان سعی ٧

  کرنا ،حجر اسود کو چھونا، سر منڈانا، جہاد کرنا ضروری نہيں ہے ۔
  ۔'' المتالعنان ال يجتمعان ابدا''٨
  سرے پر لعنت کرنے والے کبھی يک جا نہيں ہو سکتے۔۔ايک دو٨
  ۔''قذف المحصنة يحبط عمل مئة سنة''٩
  ۔محصنہ و پاک دامن عورت پر تہمت لگا نے سے سو سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہيں۔٩
  ۔''الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم''١٠
  ۔ رضاعت يہ ہے کہ اس سے گوشت بڑھے اور ہڈی مضبوط ہو جائے۔١٠
  ۔''علموا اوالدکم السباحة و الرمی''١١
  ۔ اپنی اوالدکو تيرا کی اور تير اندازی سکھائو۔١١
  ۔'' من کان عنده صبی فليتصاب لہ''١٢
  ۔ جس کے يہاں بچہ ہے اسے اس سے محبت کرنا چاہئے۔١٢

  ز۔نظام اقتصاد اسالمی کی چند شقيں
  ۔'' العبادة سبعة اجزاء افضلھا طلب الحالل''١
  کے سات جزء ہيں، طلِب حالل ان ميں سب سے افضل ہے۔ ۔ عبادت١
  ۔''الفقہ ثم المتجر''٢
  ۔ پہلے فقہ ہے بعد ميں تجار ت۔٢
  ۔'' ملعون من القٰی کلہ علٰی الناس''٣
  ۔ ملعون ہے وه شخص جو دوسروں پر اپنا بار ڈالتا ہے ۔٣
  ۔''ابدا بمن تعول''٤
  ۔ محتاج کو پہلے دو۔٤
  ل ان يجف عرقہ''۔''اعطوا االجير اجره قب٥
  ۔ مزدور کی مزدوری اس کا پسينہ خشک ہونے سے پہلے ديدو۔٥
  ۔''علٰی کل ذی کبد حّری اجر''٦
  ۔ ہر مشقت اٹھانے واال اجر کا مستحق ہے ۔٦
  ۔'' المسلمون عند شروطھم''٧
  ۔ مسلمان اپنی شروط کے پابند ہيں۔٧
  ۔'' المسلم احق بما لہ اينما وجده''٨
  کے زياده حقدار ہيں خواه وه کہيں بھی ملے۔ ۔ مسلمان اپنے مال٨
  ۔''الوقوف علٰی حسب ما يوقفھا اھلھا''٩
  ۔جس کا جو موقف ہے اسے اسی پر رہنے دو۔٩
  ۔ ''ال يحل ما ل امرٔی مسلٍم اال عن طيب نفٍس منہ''١٠
  ۔مسلمان کا مال اس کی خوشی و اجازت کے بغير حالل نہيں ہے ۔١٠
  صية ثم الميراث''۔''الکفن ثم الدين ثم الو١١
  ۔ پہلے کفن، پھر قرض۔ اس کے بعد وصيت اور پھر ميراث۔١١
  ۔'' الصلح جائز بين المسلمين اال ما احل حراماً او حرم حالالً''١٢
۔ مسلمانوں کے درميان صلح ہونا صحيح ہے مگر يہ کہ کسی نے حرام کو حالل سمجھ ليا ہو اور حالل کو حرام قرار ١٢

  ديديا ہو۔
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  ل الموسر المسلم ظلم للمسلم''۔'' مط١٣
  ۔ مال دار مسلمان کا ٹال مٹول کرنا مسلمان پر ظلم ہے ۔١٣
  ۔'' البائعان بالخيار ما داما فی المجلس''١٤
۔ جب خريدو فروخت کرنے والے اس جگہ موجود ہيں جہاں معاملہ ہوا ہے اس وقت دونوں کو معاملہ توڑنے کا اختيار ١٤
  ہے ۔
  ا''۔''شر المکاسب الرب١٥
  ۔بدترين کمائی سود ہے۔١٥
  ۔ ''ال ينتفع من الميتة باھاٍب وال عصب''١٦
  ۔ مردار کو نہ تو ہبہ کيا جا سکتا ہے اور نہ اسے ملکيت ميں ديا جا سکتاہے۔١٦

  ح۔ اجتماعی زندگی کے کچھ اصول
  ۔''قتال المؤمن کفر و اکل لحمہ معصية''١
  کھانا(اس کی غيبت کرنا)معصيت ہے ۔۔ مومن سے جنگ کرنا کفر ہے اور اس کا گوشت ١
  ۔ ''حرمة المؤمن ميتاً کحرمتہ حياً''٢
  ۔ مرجانے واال مومن ويسا ہی محترم ہے جيسا زندگی ميں محترم تھا۔٢
  ۔''کرامة الميت تعجيلہ فی التجھيز''٣
  ۔ ميت کی عظمت ميں سے يہ بھی ہے کہ اس کے غسل و کفن اور دفن وغيره ميں عجلت کی جائے۔٣
  المومنون اخوة تتکافٔا دماؤھم و يسعٰی بذمتھم ادناھم و ھم يد علٰی من سواھم''۔''٤
۔ مومنين آپس ميں بھائی بھائی ہيں ۔ان سب کا خون برابر ہے اور اگر ان ميں سے چھوٹا بھی امان ديدے تو سب اسے ٤

  محترم سمجھيں گے اور غير کے مقابلہ ميں وه ايک ہيں۔
  ۔''الوالء للعتق''٥
  اس کے لئے ہے جس نے آزاد کيا ہے ۔۔والء ٥
  ۔''الوالء لحمة کلحمة النسب''٦
  ۔ والء ايک قسم کا خونی رشتہ ہے جيسے نسب ہو تا ہے ۔٦
  ۔''سباب المؤمن فسوق''٧
  ۔ مومن پر سب و شتم کرنا فسق ہے ۔٧
  ۔''کل مسکر حرام''٨
  ۔ ہر نشہ آور چيز حرام ہے ۔٨
  ۔''ما اسکر کثيرة فالجرعة من حرام''٩
  ۔ جس چيز کی زيادتی سے نشہ ہوتا ہے اس کا گھونٹ پينا حرام ہے ۔٩
  ۔''عذاب القبر من النميمة و الغيبة و الکذب''١٠
  ۔ نکتہ چينی، غيبت اور جھوٹ، عذاب قبر کا باعث ہے ۔١٠
  ۔''ال غيبة لفاسق''١١
  ۔ فاسق کے عيوب کو بيان کرنا غيبت نہيں ہے ۔١١
  متی و حل الناثھم''۔''حرم لباس الذھب علٰی ذکور ا١٢
  ۔ ميری امت کے مردوں پرسونے کا لباس حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے حالل ہے ۔١٢
 

 

 (سيرت رسول خدا)  ١منارٔه ہدايت،جلد 
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  ۔ ميراث رسولۖ  کچھ حکمت آميز کلمات٥
  ۔''انما بعثت التمم مکارم االخالق''١
  ۔مجھے تو مکارم اخالق کی تکميل کے لئے بھيجا گيا ہے ۔١
  ۔''انا مدينة العلم و علّی بابھا''٢
  اس کا دروازه ہيں۔۔ميں علم کا شہر ہوں علی ٢
  ۔''احب االعمال الٰی هللا ادومھا و ان قل''٣
  ۔ خدا کی نظر ميں وه اعمال زياده محبوب ہيں جن کا دوام زياده ہے خواه وه کم ہی ہوں۔٣
  ۔''اذا عمل احدکم عمالً فليتقن''٤
  جام دے۔۔ جب تم ميں سے کوئی شخص کوئی کام انجام دے تواسے چاہئے کہ محکم واحسن طريقہ سے ان٤
  ۔'' االيمان نصفان: نصف فی الصبر و نصف فی الشکر''٥
  ۔ ايمان کے دو حصے ہيں: نصف صبر اور نصف شکر۔٥
  ۔'' استعينوا علٰی امورکم بالکتمان''٦
  ۔ اپنے امور کی حفاظت ميں، زبان بندی سے مدد لو۔٦
  ۔''االمانة تجلب الرزق و الخيانة تجلب الفقر''٧
  اور خيانت کاری سے تنگ دستی آتی ہے ۔۔ امانت داری سے روزی ٧
  ۔'' االيدی ثالثة: سائلة و منفقة و ممسکة، فخير االيادی المنفقة''٨
  ۔ ہاتھ تين قسم کے ہيں: مانگنے واال، خرچ کرنے واالاورروکنے واال ،بہترين ہاتھ خرچ کرنے واال ہے ۔٨
  الفاسق فلينظر البالئ'' ۔''اذا ساد القوم فاسقھم وکان زعيم القوم اذلھم و اکرم الرجل٩
۔ جب قوم کا سردار فاسق ہو اور ان کاليڈر ذليل ہو اور اس کا احترام کی جاتا ہوتو لوگوں کو بال نازل ہونے کا انتظار کرنا ٩

  چاہئے۔
  ۔''اعجل الشر عقوبة البغی''١٠
  ۔جس بدی کی بہت جلد سزا ملتی ہے وه ظلم و زيادتی ہے۔١٠
  ن يکرمون مخافة شرھم۔ اال و من اکرمہ النّاس اتقاء شره فليس منی''۔''اال ان شرار امتی الذي١١
۔ آگاه ہو جائو کہ ميری امت کے بدترين لوگ وه ہيں جن کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لئے کی جاتی ہے ۔ جان لو ١١

  کہ جس شخص کے شر سے بچنے کے لئے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہيں ہے ۔
  ۔''بالبر يستعبد الحر''١٢
  ۔ نيکی سے آزادشخص کو غالم بنايا جاتا ہے ۔١٢
  ۔'' بشروا وال تنفروا''١٣
  ۔(لوگوں کو) خوش کرو متنفر نہ کرو۔١٣
  ۔ ''بادر باربع قبل اربع: شبابک قبل ھرمک و صحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک و حياتک قبل موتک''١٤
فائده حاصل کرلو۔ اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی سے ، اپنی بيماری سے ۔ چار چيزوں سے پہلے چار چيزوں سے١٤

  قبل اپنی تندرستی سے، اپنی ناداری سے قبل اپنی بے نيازی سے اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے ۔
  جھل عليک'' ۔'' ثالث من مکارم االخالق فی الدنيا و اآلخرة: ان تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم عٰل من١٥
  ۔ تين چيزيں دنياو آخرت ميں مکارم اخالق ميں شمار ہوتی ہيں:١٥

جس نے تمہارے اوپر ظلم کيا ہے اسے معاف کر دو، جس نے تمہيں محروم کيا ہے اس کے ساتھ صلٔہ رحم کرو اور جس 
  نے تمہارے ساتھ جہالت آميز سلوک کيا ہے اس سے کچھ نہ کہو۔

  ھی الٰی ما بين يدی ّهللا: صرير اقالم العلماء و وطٔی المجاہدين و صوت مغازل المحصنات''۔'' ثالث تخرق الحجب و تنت١٦
۔ تين چيزيں پردوں کو چاک کر ديتی ہيں اور بارگاه خدا تک پہنچتی ہيں ، علماء کے قلم کی آواز،(ميداِن جہاد ميں) ١٦

  مجاہدين کی دوڑ دھوپ اور شادی شده عورتوں کے چرخہ کاتنے کی آواز۔
  ۔''ثالث تقسی القلب: استماع اللھو، و طلب الصيد و اتيان باب السلطان''١٧
  ۔تين چيزوں سے دل سخت ہوتا ہے : گانا سننا، شکار کا پيچھا کرنا اور بادشاه کے دروازه پر جانا۔١٧
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  ۔''جبلت القلوب علٰی: حب من احسن اليھا، وبغض من اساء اليھا''١٨
پنے ساتھ نيک سلوک کرنے والے سے محبت اور بد سلوکی کرنے والے سے نفرت کرے۔۔ دلوں کی جبلت يہ ہے کہ وه ا١٨
  ۔'' حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا''١٩
  ۔ اپنے نفسوں کا حساب کرو قبل اس کے تم سے حساب ليا جائے۔١٩
  ۔ ''حب الدنيا رٔاس کل خطيئة''٢٠
  ۔ ہر خطا کی جڑ دنيا کی محبت ہے ۔٢٠
  من۔ راس الحکمة مخافة ّهللا''۔ ''الحکمة ضالة المو٢١
  ۔ حکمت مومن کاگمشده سرمايہ ہے ۔ حکمت کی معراج خوف خدا ہے ۔٢١
  ۔ ''حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشھوات''٢٢
  ۔ جنت سختيوں ميں اور دوزخ شہوتوں ميں لپٹی ہوئی ہے ۔٢٢
  نة بغير حساب، داووا امراضکم بالصدقة''۔'' حسنوا اخالقکم و الطفوا بجيرانکم و اکرموا نسائکم تدخلوا الج٢٣
۔ اپنے اخالق کو اچھا بنائو ، اپنے ہمسايوں کے ساتھ مہربانی کرو اور اپنی عورتوں کی عزت کر وتو بے حساب جنت ٢٣

  ميں داخل ہو گے، اپنے بيماروں کا صدقہ کے ذريعہ سے عالج کرو۔
ّٰ مداراة النّاس فی ٢٤   غير ترک حق''۔''رٔاس العقل بعد االيمان با
  ۔ خدا پر ايمان النے کے بعد عقل کا کمال يہ ہے کہ حق کو چھوڑ ے بغير لوگوں کے ساتھ نرمی سے پيش آئے۔٢٤
  ۔''سادة النّاس فی الدنيا االسخيائ، سادة النّاس فی اآلخرة االتقيائ۔ السعيد من وعظ بغيره''٢٥
ں لوگوں کے سردار اتقياء ہيں اور نيک وه ہے جو اپنے غير ۔ دنيا ميں لوگوں کے سردار اہل سخاوت ہيں اور آخرت مي٢٥

  سے نصيحت حاصل کرے ۔
  ۔''شر النّاس من باع آخرتہ بدنياه، و شر من ذلک من باع آخرتہ بدنيا غيره''٢٦
۔ بدترين انسان وه ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنيا کے عوض بيچ دے اور اس سے بدتر وه شخص ہے جو اپنی آخرت کو ٢٦

  کی دنيا کے عوض بيچ دے۔غير 
  ۔''طوبٰی لمن شغلہ عيبہ عن عيوب الناس''٢٧
  ۔ خوش نصيب ہے وه شخص کہ جس کے عيوب اسے دوسروں کی عيب جوئی سے غافل رکھتے ہيں۔٢٧
  ۔''عليک بالجماعة فان الذئب ياخذ القاصية''٢٨
نے والی بکری کو بھيڑيا اچک ليتا ۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو اس لئے کہ گلہ سے بچھڑ جا٢٨
  ہے ۔
  ۔''عليکم باالقتصاد فما افتقر قوم اقتصدوا''٢٩
۔تمہارے لئے الزم ہے کہ ميانہ روی اختيار کرو اس لئے کہ وه قوم کبھی مفلس و نادار نہيں ہوئی جس نے ميانہ روی ٢٩

  اختيار کی۔
  من الذنوب مخافة النار'' ۔ ''عجبت لمن يحتمی من الطعام مخافة الدائ، کيف ال يحتمی٣٠
۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو بيماری کے خوف سے کھانے ميں احتياط کرتا ہے ليکن جہنم کے خوف سے ٣٠

  گناہوں سے نہيں بچتا ۔
  ۔''عز المؤمن استغناؤه عن الناس''٣١
  ۔ مومن کی عزت اس ميں ہے کہ وه لوگوں سے بے نياز رہے ۔٣١
  ھد لمن لم يھد اليک''۔''عد من ال يعودک، و ا٣٢
  ۔ جس نے تمہاری عيادت نہيں کی اس کی عيادت کرو اور جس نے تمہيں ہديہ نہيں ديا اسے ہديہ دو۔٣٢
  ۔''الغنی غنی النفس''٣٣
  ۔صحيح معنی ميں بے نياز وہی ہے جو اپنے نفس سے بے نياز ہو۔٣٣
  تھلک''۔''کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً، وال تکن الخامس ف٣٤
۔عالم يا طالب يا (عذر سے ) سننے والے يا (ان تينوں کے ) چاہنے والے بن جائو اگر ان کے پانچويں بنوگے تو ہالک ہو ٣٤

  جائو گے ۔
  ۔''ال مال اعود من العقل''٣٥
  ۔ عقل سے زياده نفع بخش کوئی مال نہيں ہے ۔٣٥
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  ۔''ال فقر اشد من الجہل''٣٦
  ری کوئی چيز نہيں ہے ۔۔ جہالت سے بڑی مفلسی و نادا٣٦
  ۔''ال عقل کالتدبير''٣٧
  ۔ تدبير جيسی کوئی عقل نہيں ہے ۔٣٧
  ۔''ليس منا من غش مسلماً او ضره او ما کره''٣٨
  ۔ جس نے مسلمان کو دھوکا ديا يا اس کو نقصان پہنچايا يا اس کے ساتھ مکر کيا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہيں ہے ۔٣٨
  مال''۔''من المروء ة اصالح ال٣٩
  ۔ مال کی اصالح بھی جوانمردی ہے ۔٣٩
  ۔''من احب عمل قوم اشرک معھم فی عملھم''٤٠
  ۔ جو شخص کسی قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے وه اس کے عمل ميں شريک ہوتا ہے ۔٤٠
  ۔''من احب قوماً حشر معھم''٤١
  ۔ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے وه اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔٤١
  مل بما علم ورثہ هللا ما لم يعلم''۔''من ع٤٢
  ۔ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے خدا اسے اس چيز کا وارث بنا ديتا ہے جس کو وه نہيں جانتا تھا۔٤٢
  ۔''من اعان ظالماً علٰی ظلمہ سلطہ هللا عليہ''٤٣
  ۔ جو شخص ظلم ميں ظالم کی مدد کرتا ہے خدا اس پر ظالم کو مسلط کر ديتا ہے ۔٤٣
  ۔''من يصلح ما بينہ و بين هللا يصلح هللا ما بينہ و بين الناس''٤٤
۔ جو شخص ان چيزوں کی اصالح کر تا ہے جو اس کے اور خدا کے درميان ہيں تو خدا اس کے اور لوگوں کے درميان ٤٤

  کی چيزوں کی اصالح کرتا ہے ۔
  ۔''من ال يرحم ال يرحم''٤٥
  کيا جاتا۔ ۔ جو رحم نہيں کرتا اس پر رحم نہيں٤٥
  ۔''من غش ُغّش''٤٦
  ۔ جو دھوکا ديتا ہے وه دھوکا کھاتا ہے ۔٤٦
  ۔''من تساوٰی يوماه فھو مغبون''٤٧
  ۔ جس شخص کے دو دن يکساں گذريں وه گھاٹے ميں ہے۔٤٧
  ۔''ما عال من اقتصد''٤٨
  ۔ ميانہ روی اختيار کرنے واال کبھی تنگ دست نہيں ہوتا ۔٤٨
  س من يده و لسانہ''۔'' المؤمن من امن النّا٤٩
  ۔ مومن تو بس وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہيں۔٤٩
  ۔'' المسلم من سلم النّاس من اذاه''٥٠
  ۔ مسلمان وه ہے جس کی اذيتوں سے لوگ محفوظ و سالم رہتے ہيں۔٥٠
  ۔''المجالس باالمانة''٥١
  ۔مجالس کا اعتبار امانتداری کے ساتھ ہے ۔٥١
  لمسلم مرآة الخيہ المسلم''۔''ا٥٢
  ۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے آئينہ ہے ۔٥٢
  ۔''المسلم اخو المسلم ال يظلمہ وال يثلمہ''٥٣
  ۔ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے وه نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ستاتا ہے ۔٥٣
  ۔''المستشار موتمن''٥٤
  ہونا چاہئے ۔ ۔ جس سے مشوره ليا جاتا ئے وه امانت دار٥٤
  ۔''ما ھلک امرؤ عرف قدر نفسہ''٥٥
  ۔جو اپنی قدر و منزلت جانتا ہے وه ہالک نہيں ہوتا ۔٥٥
  ۔''من تفاقر افتقر''٥٦
  ۔ جوغربت کا اظہار کرتا ہے وه غريب ہوجاتا ہے ۔٥٦
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  ۔''من عمل علٰی غير علم کان ما يفسد اکثر ما يصلح''٥٧
  فائده سے زياده نقصان اٹھايا۔۔ جس نے علم کے بغير عمل کيا اس نے ٥٧
  ۔''من اذاع فاحشةً کان کمبدھا''٥٨
  ۔ جس شخص نے زنا کی خبر کو عام کيا گويا اس نے خود زنا کيا۔٥٨
  ۔''و من عير مومناً بشیء لم يمت حتی يرکبہ''٥٩
رتکب ۔جس شخص نے کسی مومن پر کسی چيز کی تہمت لگائی وه اس وقت تک نہيں مرے گا جب تک خود اس کا م٥٩

  نہيں ہوگا۔
  ۔''من عد غداً من اجلہ فقد اساء صحبة الموت''٦٠
  ۔ جو شخص آنے والے کل کو اپنی عمر کا جز سمجھتا ہے گويا وه موت پر يقين نہيں رکھتا ۔٦٠
  ۔''من ارضٰی سلطاناً بما يسخط هللا خرج من دين هللا''٦١
  دين خدا سے نکل گيا۔ ۔ جس شخص نے خدا کو ناراض کرکے کسی بادشاه کو خوش کيا وه٦١
  ۔''مداراة النّاس نصف االيمان و الرفق بھم نصف العيش''٦٢
  ۔لوگوں کی خاطرمدارات کرنا نصف ايمان ہے اور ان کے ساتھ نرمی سے پيش آنا نصف زندگی ہے۔٦٢
  ۔'' يسروا وال تعسروا''٦٣
  ۔ آسانی فراہم کرو دشواری نہيں۔٦٣
  يطبع علٰی الکذب وال علٰی الخيانة''۔''يطبَّع المؤمن علٰی کل خصلة وال ٦٤
  ۔ مومن ميں ہر خصلت ہو سکتی ہے ليکن جھوٹ اور خيانت نہينہو سکتی ۔٦٤

  ۔ آپ ۖ کی چند دعائيں٦
  الف۔ يہ دعاآپ ماه رمضان ميں پڑھتے تھے:

عريان، الّلھم اقض دين کل مدين،  ''الّلھم ادخل علٰی اھل القبور الّسرور،الّلھم اغن کل فقير، الّلھم اشبع کل جائع، الّلھم اکس کل
ج عن کل مکروب، الّلھم رد کل غريب، الّلھم فُکِّ کل اسير، الّلھم اصلح کل فاسد من امور المسلمين، الّلھم اشف کل  الّلھم فرِّ

قر انَّک علٰی کل شیء مريض، الّلھم سد فقرنا بغناک، الّلھم غيرِّ سوء حالنا بحسن حالک، الّلھم اقِض عنِّا الدِّين و اَغنِنا من الف
  قدير''۔

اے هللا! اہل قبر کو شاد و مسرور فرما۔ اے هللا! ہرمفلس و نادار کو ماالمال کر دے، اے هللا! ہر بھوکے کو شکم سير کر ، اے
شائش هللا! ہر برہنہ کو لباس عطا کر ، اے هللا! ہر مقروض کا قرض ادا کرا ، اے هللا! ہر رنجيده و پريشان کو آسوده گی و ک

عطا کر، اے هللا! ہر مسافر کو وطن لوٹا ، اے هللا! ہر قيدی کو رہائی دال،اے هللا! مسلمانوں کے خراب امور کی اصالح کر، 
اے هللا! مريض کو شفا عطا کر، اے هللا! اپنی بے نيازی سے ہماری ناداری کا سد باب کر، اے هللا! اپنے بہترين حاالت کے 

کو بدل دے، اے هللا! ہمارا قرض ادا کر اور ہمينفقر سے نجات دال کر غنی کر دے بيشک تو ذريعہ سے ہمارے برے حاالت 
  ہر چيز پر قادر ہے ۔ 

  ب۔يہ دعا آۖپ نے جنگ بدر ميں پڑھی تھی:
''الّلھم انت ثقتی فی کل کرب، و انت رجائی فی کل شدة، و انت لی فی کل امر نزل بی ثقة و عده، کم من کرب يضعف عنہ 

و تقل فيہ الحيلة، و يخذل فيہ القريب ، و يشمت بہ العدو، و تعيينی فيہ االمور، انزلتہ بک و شکوتہ اليک راغباً فيہ اليک الفؤاد 
عمن سواک ففرجتہ و کشفتہ عنی و کفيتنيہ، فانت ولی کل نعمة، و صاحب کل حاجة، و منتٰھی کل رغبة، فلک الحمد کثيراً 

  ولک المن فاضالً''۔
ج و پريشانی ميں توہی ميرا سہارا ہے ، ہر سختی ميں تو ہی ميری اميد ہے اور جو مصيبت مجھ پر پڑتی ہے اے هللا! ہر رن

اس ميں تو ہی ميری پناه گاه ہے ، کتنے ہی رنج و غم ايسے ہينجن سے دل دہل جاتے ہيں اور تدبير ساتھ نہيں ديتی ، ايسے 
طعنہ زنی کرتے ہيں، اس موقعہ پر ميں تجھ سے شکايت کرتا ہوں حاالت ميں قريب والے بھی ساتھ چھوڑ ديتے ہيں، دشمن 

اور سب کو چھوڑ کر تجھ سے لو لگاتا ہوں۔ تونے غم سے نجات دی اور کشائش عطا فرمائی، اے معبود !ہر نعمت تيری ہی 
ر احسان کا سر ہے ، ہر حاجت تجھ ہی سے بيان کی جا سکتی ہے، ہر آرزو کی انتہا تو ہے۔ بے پناه حمد تيرے لئے ہے او

  چشمہ تو ہے ۔
  ج۔ جنگ خندق کے دن آۖپ نے يہ دعا پڑھی تھی:

''يا صريخ المکروبين و يا مجيب دعوة المضطرين اکشف عنِّی ھمِّی و غمِّی و کربی فانک تعلم حالی و حال اصحابی فاکفنی 
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  حول عدو فانہ ال يکشف ذلک غيرک''۔
ر و پريشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والے! ميرے رنج و غم اے غم زده و رنجيده لوگوں کے فرياد رس!اے مضط

اور کرب کو برطرف کر دے بيشک تو ميری اور ميرے اصحاب کی حالت سے بخوبی واقف ہے پس ميرے دشمن کے 
  خالف ميری مدد فرما بيشک تيرے عالوه کوئی بھی اس مشکل کو حل نہيں کر سکتا ۔

  ر سے بچنے کے لئے درج ذيل دعا تعليم کی ۔د۔ آۖپ نے اپنے اصحاب کو دشمن کے ش
  سيد بن طائوس نے اس دعا کو اس طرح نقل کيا ہے :

''يا سامع کلِّ صوت، يا محيی النُّفُوس بعد الموت، يا من ال يعجل النَّہ ال يخاف الفوت، يا دائم الثبات، يا مخرج النبات يا محيی 
 ّ  و توکلت علٰی الحی الذی ال يموت ، و رميت کل من يؤذينی بال حول وال قوة اال العظام الرميم الدارسات۔ بسم ّهللا، اعتصمت با

ّ العلی العظيم''۔   با
اے ہر آواز کو سننے والے! اے انسانوں کو مرنے کے بعد زنده کرنے والے! اے وه جو کسی کام ميں اس لئے عجلت نہيں 

اے ہميشہ سے قائم، اے وه جو اشجار نبات ، پيڑ پودونکو  کرتا اس لئے کہ اسے اس کام کے چھوٹنے کا خوف نہيں ہے ،
اگانے والے! اے بوسيده ہڈيونکو زنده کرنے والے!اس هللا کے نام سے تمسک کرتا ہوں اور اس زنده پر توکل کرتا ہوں جس 

شخص کو  کو کبھی موت نہيں آئے گی، ميں بلند و برتر خدا کے وسيلہ سے جس کے عالوه کوئی طاقت نہيں ہے ، ہر اس
  پست کرتا ہوں جو مجھے اذيت ديتا ہے۔

  ھ۔آۖپ کی وه دعا جو آۖپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو قرض کی ادائيگی کے لئے تعليم دی تھی:
  ''اللھم اغننی بحاللک عن حرامک و بفضلک عمن سواک''۔

ے اور اپنے فضل وکرم سے اپنےاے هللا مجھے اپنی حالل چيزوں کے ذريعہ اپنی حرام کی ہوئی چيزوں سے بے نياز کر د
  غير سے بے نياز کر دے۔

  و۔ درج ذيل دعا آۖپ اس وقت پڑھتے تھے جب آۖپ کے سامنے دستر خوان لگايا جاتا تھا:
ٰی ''سبحانک الّلھم ما احسن ما تبتلينا، سبحانک الّلھم ما اکثر ما تعطينا، سبحانک الّلھم ما اکثر ما تعافينا، الّلھم اوسع علينا و عل

  )١فقراء المومنين و المسلمين ''۔ (
  اے هللا! تو پاک اور الئق تسبيح ہے ، تونے ہميں کتنی اچھی نعمتيں عطا کی ہيں ۔

  اے هللا! تو پاک و پاکيزه ہے تونے ہميں کتنی زياده نعمتوں سے نوازا ہے ۔
  اے هللا !تو پاک و پاکيزه ہے تونے ہميں کتنی عافيت عطا کی ہے ۔ 

  اورتمام مومنين و مسلمين ميں سے جو نادارہيں ان کی نعمتوں ميں وسعت عطا کر۔اے هللا !ہميں 
  آخر ميں ہماری دعا يہ ہے کہ ساری تعريف اس خدا کے لئے ہے جو عالمين کا رب ہے ۔

..............  

  ۔٣٠٦،ص ١۔ اعيان الشيعہ ،ج١

 

 

 


