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  صلح حدييبہ حصہ اول 
  صلح حدييبہ حصہ دوم
  صلح حدييبہ حصہ سوم

 صلح حدييبہ حصہ چہارم

 

 

  

  مصنف: عالمہ صادق حسن
  صلح حديبيہ کے بارے ميں عالمہ صادق حسن صاحب کی اثر انگيز تقرير

  صلح حدييبہ حصہ اول 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
الحمد  الملک الحق المبين وھورب العالمين ۔ الصلٰوة والسالم علی سيد المرسلين وآلہ وعترتہ واہل بيت الطيبين ولعنت 

  هللا اعدائھم اجمعين 
  

سبحانہ وتعالٰی فی محکم الکتاب العظيم بسم هللا الرحمن الرحيم لقد صدق هللا رسولہ الرويا بالحق لتدخلن  امابعد فقدقال
  المسجد الحرام آمنين ان شاء هللا آمنين محلقين رٔوسکم مقصرين

  
 اور اب سيرت 104سيرت پيغمبر اسالم ساتواں سال اس سال کی تقرير بھی ساتويں ہے مجموعی اعتبار سے تقرير

پيغمبر اسالم کا ايک انتہائی اہم واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے ايک ايسا واقعہ جس ميں موجوده حاالت اور موجوده َدور 
  کو ديکھ کر ہمارے ليے ہدايت اور نصيحت کے بے شمار پہلو اور گوشے ہيں۔

  
کا زمانہ خصوصيت کيساتھ صلح  اگرچہ سيرت رسول کا ہر ہر واقعہ اسؤه حسنہ اور بہترين راِه ہدايت ہے ۔ليکن آج کل

حديبيہ کے واقعہ کو سمجھنے کا تقاضا کر رہا ہے کہ جہاں مخالف اور دشمن کی کوشش ہم لوگوں کو غلط طريقے 
سے جوش دال کر ايک جال ميں پھنسا لينے کی ہوتی ہے اور ہر وه طريقہ اختيار کيا جاتا ہے کہ صاحباِن ايمان اور 

يں آجائيں کہ ہوش وحواس کھو بيٹھيں پہل کا الزام ان پر لگ جائے ،دشمن کو اپنے مسلمان ايسے جوش اور جذبے م
  مقاصد اور مفادات حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ 

  
جس کی بہترين مثال حال ہی ميں ختم ہونے واال واقعہ يعنی خليج کی جنگ کا واقعہ ہے کہ اُکسانا ، جوش دالنا، پہل پہ 

ھر موقع سے فائده اٹھا کر تہمت اور الزام دھر کے اپنے تمام تر مقاصد کو حاصل کر لينا آماده کرنا اور اس کے بعد پ
۔تو جوش اور جذبے کی موجوده فضا ميں صلح حديبيہ کا واقعہ بار بار پڑھنے، باربار سننے اور بار بار غور کرنے 

  کے قابل ہے ۔
  

مکمل طور پر پسپا ہو چکے تھے، اور دوسری جانب  تو خير بات يہ ہو رہی تھی کہ خندق کی لڑائی کے بعد کفاِرمکہ
خندق کی لڑائی کے بعد يکے بعد ديگرے کچھ ايسے حاالت پيش آتے چلے گئے کہ يہوديت بھی ايک طرح سے 
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پيچھے ہٹتے ہٹتے ساری کی ساری خيبر کے قلعے ميں جا کے بند ہو چکی اس سے پہلے يہودی سارے عرب ميں اور
  پھيلے ہوئے تھے ۔ خصوصاً اطراِف مدينہ ميں

  
ليکن خود بخود واقعات کچھ اس طرح سے پيش آنے لگے کہ انہيں پيچھے ہٹنا پڑا، مدينہ چھوڑنا پڑا، مدينہ چھوڑ کے 
مدينے سے باہر نکلے پھر مدينے کے باہر سے بھی رفتہ رفتہ ہجرت کر کر سب ايک ہی مقام پر جا کے جمع ہو رہے 

چھ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے کہ اسی صلح کے بعد پيغمبراسالم نے خيبر ہيں خيبراور صلح حديبيہ کا واقعہ ک
پہ حملہ کر کے کم از کم اُس َدور اور اُس زمانے کيلئے يعنی اپنی رسالت کے ، اپنی زندگی کی آخری سانس تک 

  کيلئے يہوديت کے فتنے اور سازش کا خاتمہ کر ديا تھا۔ 
  

کی ہے جس کا نام خيبر ہے اس کے بارے ميں َميں بعد ميں تفصيل بتاؤں گا، بعض تو يہوديت ايک مرکز پر جمع ہو چ
اوقات کچھ باتيں ايسی ہوتی ہيں جو بظاہر بڑی پُرکشش اور عقل کے مطابق نظر آتی ہيں ليکن تاريخ پڑھنے کے بعد 

ند ہی ہو، خصوصيت کے ساتھپتہ چلتا ہے کہ ضروری نہيں ہے کہ ہر وه بات جو مطابِق عقل ہو وه انسان کيلئے فائده م
آج کل بعض اوقات ايک جملہ بار بار کہا جاتا ہے اور وه يہ ہے بہت ہی زياده مرکزيت کا ايک مرکز ايک نقطٔہ اجتماع 

ايک ہی مقام پر سب لوگوں کو آجانا چاہيئے، کبھی يہ تحريکوں کے حوالے سے ہوتا ہے کبھی يہ اجتہاد وتقليد کے 
يہ مجتہدين کے نام کے حوالے سے ہوتا ہے يعنی ايک مرکز ايک شخصيت ايک تحريک حوالے سے ہوتا ہے کبھی 

ايک اجتماع اس سے زياده مفيد کوئی چيز نہيں اور عقلی طور پر ثابت بھی کيا جاتا ہے اتحادکے فائدے ايک ساتھ 
حال اس کے نقصانات ليکن تاريخ بتا رہی ہے کہ بہر… رہنے کے فائده ايک اور ايک مل کر گياره ہونے کے فائدے 

بھی اپنی جگہ بہت زياده ہيں جن ميں سے ايک نقصان خود خيبر ميں يہودی ايک مرکز بنا کے بيٹھے، مرکز جب ہار 
گيا ناکام ہو گيا شکست کھا گيا پسپا ہو گيا يہوديت مکمل طور پر کم ازکم اس زمانے سے فنا ہو گئی تفصيل انشاء هللا بعد

  لگ رہا ہے کہ َميں دوسرے موضوعات پہ جانے لگا ہوں۔ ميں آئے گی مجھے خود ايسا
  

کرتے کرتے خيبر کی ديواروں تک پہنچ چکی ہے اور ايک ……تو يہوديت پسا ہوتے ہوتے، پيچھے ہٹتے ہٹتے 
اعتبار سے مسلمانوں کيلئے بہترين موقع بن گياکہ اس کا خاتمہ کرو صرف خيبر کا يہوديت کا تو گويا کمال يہوديت 

و گيامگر مدينہ چھوڑ کے خيبر کی جانب جانايہ ايک بڑی حماقت اور غلطی کہالئی اگر کفاِر مکہ کے کاخاتمہ ہ
خطرے کا سدباب نہيں کيايہ کوئی عقلمندی نہيں ہو گی کہ ايک دشمن کا خاتمہ کرنے جائيں اور خود اپنے عقب اور 

صلح حديبيہ عين اُس ماحول اور اس  تو دوسرا دشمن آکے وہاں حملہ کرے۔ تو… اپنے شہر کو کھال چھوڑ جائيں
موقعہ پہ پيش آ رہی ہے ۔تو کفاِرمکہ کو کم ازکم اتنے عرصے کيلئے خاموش کر ديا جائے کہ جب مسلمان پلٹ کر 

  خيبرکا ُرخ کريں تو يہ خطره نہ ہو کہ اِدھر ہم گئے اور پيچھے سے ہم پر حملہ ہو گيا ۔
  

ں يہوديت نے اپنے مرکز کو طاقتور سے طاقتور بنا رہے ہيں ، هللا کے تو خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچی خيبر مي
رسول کو اب ايک مرتبہ مکہ سے اطمينان حاصل کرنا تھا اور اس کا پہال مرحلہ وہی جو تين ہفتے پہلے مسلسل بيان 

  ہوا ۔
  

يہ کسی دشمن کا آلہ کار بن تو چھوٹے چھوٹے قبائل، ہر وه قبيلہ کہ جس کے بارے ميں يہ معلوم تھا يا اندازه تھا کہ 
کے مسلمانوں کو چھوٹاموٹا نقصان پہنچا سکتا ہے اُن سارے قبيلوں پر حملے کيے گئے تفصيالت آپ تين ہفتوں سے 
ُسن رہے ہيں اُس ميں سے ايک صرف ايک چيز کو پھر ياد دال ديا جائے يہ چھوٹے چھوٹے قبائل جن کی جانب اس 

ِخ اسالم ميں يا کم ازکم پيغمبر کی سيرت ميں پوری زندگی ميں اس سال کی طرح سال اتنے لشکر بھيجے گئے کہ تاري
کے لشکر کہيں بھی نہيں بھيجے گئے، يہ سارے لشکر جن قبيلوں کی جانب جا رہے ہيں وه قبيلے اتنے طاقتور نہيں 

کہ شايد مسلمان اپنی طاقت کا  ہيں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کريں تو ايسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن ميں يہ خيال پيدا ہو جائے
ناجائز استعمال کر نے لگے جب تک پريشانی کے عالم ميں تھے تو چپ تھے تو جب طاقت ملی تو چھوٹے چھوٹے 

  قبيلوں پر حملے شروع کر دئيے ۔
  

جس کے ليے پھر ياد دالنا ہے کہ پيغمبر نے عبدالرحمن ابن عوف کو ماه شعبان سن چھ ہجری جب دومةالجندل کی 
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نب بھيجا تو ساتھ ميں ايک تحرير ساتھ ميں ايک خطبہ ايک ہدايت نامہ بھی ان کے حوالے کيا جو يہ بتا رہا ہے کہ جا
ايسے قبيلوں کے خالف بھی جو مسلمانوں کے مقابلے ميں کوئی حيثيت نہيں رکھتے انتہائی کمزورہيں، کفاِرمکہ اتنی 

سو دودوسو تين تين سو کے قبيلے يہ کيا نقصان پہنچائيں بڑی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہ بگاڑ سکے تو يہ سو
گے؟ اُس کے باوجود احتياط اتنی کہ عبدالرحمن ابن عوف کو بھيجا جا رہا ہے دومة الجندل کے عالقے ميں، يہ وه 

عالقہ ہے جو مدينہ اور شام کے درميان ہے اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پيغمبر کو چھوٹے چھوٹے لشکر يہاں 
جوانا پڑے، اب اس وقت جس لشکر کو بھجوايا جا رہا ہے وه اس ليے کہ وہاں پر عيسائيوں کا ايک قبيلہ رہتا ہے ۔ بھ

  پيغمبر اس مرتبہ جو تحرير دے رہے ہيں اُس کے اندر پہال جملہ يہی کہ 
  

ام سے اورخبردار بسم هللا وبسم رسول ۔ کہ غزوے ميں حّصہ لو ، جہاد کروهللا اور رسول کے ن… هللا کے نام سے 
کوئی دھوکا نہيں کرنا، امانت ميں خيانت نہيں کرنااور کسی سے وعده کر کے وعده شکنی نہ کرنا اور کسی بھی نابالغ 

  بچے کو قتل نہ کرنا يہ چار جملے پيغمبراسالم نے صرف ايک جملے ميں 
  

وتا ہے جوبظاہر ہم کو بہت ہی کمزور نظر اسالم کے اُس جہاد کا طريقہ بھی بتا ديا جو ايسے قبيلوں کے مقابلے ميں ہ
آئيں، ان کی طرف بھيجا جارہا ہے اُس پر بھی اتنی پابندی کہ خبردار وعده خالفی نہ ہونے پائے،خبردارکسی کو دھوکا 
دے کر اُس سے جنگ نہ کرنا، خبردار کسی کمزور اور نابالغ پر ہاتھ نہ اُٹھانا ، يہ پوری تحرير لکھ کے بھيجی ۔سريہ 

الرحمن ابن عوف تاريخ ميں انہيں دوباتوں کی وجہ سے مشہور ہے ايک بات يہی کہ هللا کا رسول پورادستوِرجنگ عبد
،پوراطريقِہ جہاد اسالم کا فلسفہ جہاد اس ايک جملے ميں پنہاں کر کے عبدالرحمن ابن عوف کے حوالے کيا اور پھر 

رہے ہو ليکن جاتے ہيں جنگ کا آغاز نہ کر دينا پہلے انہيں اس کے اندر ايک ضمنی واقعہ بھی آجاتا ہے کہا کہ جا تو 
دعوِت اسالم دينا ،اگر وه دعوِت اسالم قبول کر ليں تو ان سے انتہائی محبت کا سلوک کرنا اور ديکھو َميں تمہيں 

  خوشخبری ُسناتا ہوں کہ تمہاری شادی سرداِرقبيلہ کی بيٹی سے ہو گی ۔
  

ا ہو ا ہدايت نامہ لے کے چلے ،دومة الجندل کے عالقے ميں پہنچے، سرداِرقبيلہ جو عبدالرحمن ابن عوف پيغمبر کا دي
ايک عيسائی تھااُس کے سامنے دعوِت اسالم پيش کی ، اُس نے اسالم کی تھوڑی سی معلومات حاصل کی اور بڑی 

رنے کی خاطر يہ پيش خوشی کيساتھ نہ صرف يہ کہ اِس دين کو قبول کيا بلکہ مسلمانوں سے محبت کا رشتہ مستحکم ک
کش بھی کی کہ سرداِر قبيلہ کی بيٹی سرداِر لشکِراسالمی کے حوالے کی جا رہی ہے۔ وه خاتون جن کا نام ثمامہ تاريخ 
ميں لکھا عبدالرحمن ابن عوف سے شادی ہوتی ہے اور اسی شادی کے نتيجے ميں ابوسلمہ پيدا ہوتے ہيں کہ چوتھے 

سبع عربی ميں … سات بڑے بڑے فقہاء تھے جن کا نام بھی ہے الفقہاء السبعہ  امام(ع) کے زمانے ميں مدينے ميں
سات کو کہتے ہيں ان ميں سے يہی عبدالرحمن ابن عوف کے وه بيٹے ہيں جو دومة الجندل کے قبيلے کے سردار کی 

  بيٹی سے شادی کے نتيجے ميں پيدا ہوئے۔
  

وں کے خالف بھی مسلمانوں کی جنگ جو قطعاً کوئی مسلمانوںبہرحال وه توايک ضمنی واقعہ آگيا اصل چيز ايسے قبيل
کے سامنے آنے کا تصور بھی نہيں کر سکتے ليکن اس کے باوجود پورے پورے ان کے حقوق کا خيال کر کے ظلم نہ
 ہونے پائے ، زيادتی نہ ہونے پائے، مسلمان حد سے تجاوز نہ کرنے پائيں، صرف اُتنی اُن کو سزا دی جائے جو ان کی

  پرانی سازش کا تقاضا ہے۔ 
  

پس اس انداز سے پيغمبر نے منطقی طور پہ واقعات کو آگے بڑھا دياپہلے سارے قبيلوں کو يہ پيغام بھجوا ديا گيا جو ہم 
  سے محبت کرنا چاہتا ہے ہم اس محبت کا جواب دينے کيلئے تيار ہيں۔

  
کے مارے آيا پيغمبر نے ہديے تحفے اور کھجوروں پچھلی تقرير کا آخری واقعہ ياد کيجئے، ايک قبيلہ خود سے ڈر 

کے ذريعے اُن کے ڈر اور خوف کونکاالاور جو آئنده کسی سازش ميں حصہ لينے کی تياری کر رہا ہے يا پہلے کسی 
سازش ميں حصہ لے چکا ہے اُسے اُس کا سبق دے ديا۔ اب يہ تمام چھوٹے قبيلے خاموش ہو گئے، اب صرف دو ہی 

ايک کفاِر مکہ وه بھی اتنی ہمت نہيں رکھتے کہ مدينہ آجائيں مگر اتنا ضرور ان کی جانب سے خطره بڑی طاقتيں ہيں 
ہے کہ مسلمان اگر مدينہ چھوڑ کے خيبر جائيں تو وه پيچھے سے حملہ کر سکتے ہيں تو پہلے ايک مرتبہ جا کر 
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  عہ باقی بچے گا ۔کفاِرمکہ کے سلسلے کو بھی ہميشہ کيلئے ختم کيا جائے اور پھر خيبر کا قل
  

اطراف کی تمام سازشوں ،بغاوتوں اور شورشوں پر پيغمبراسالم نے قابو پايا اور پھر شوال… يہ واقعات کی ترتيب ہے
کا مہينہ ا ٓگيا، سن چھ ہجری کا شوال تاريِخ اسالم کا اہم ترين سال باايں معنی کہ بعض علماء نے تو يہاں تک کہہ ديا کہ 

  کا حکم آياليکن انشاء هللا اس پر تو ہم بعد ميں بات کريں گے ۔اسی سال حج کے وجوب 
  

ايک دن پيغمبراسالم صبح کے وقت مسجد ميں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ کل رات ميں نے ايک 
بعد نازل  خواب ديکھا ہے وه خواب جس کا تذکره سوره فتح قرآن کريم کا اڑتاليسواں سوره جو واقعہ حديبيہ کے فوراً 

  ہوا اُس ميں بھی اس خواب کا تذکره ہے کہ
  

  لقد صدق هللا الرسولہ الرويہ بالحق
  

  باتحقيق اوربے شک هللا نے اپنے رسول کے حق والے خواب کو سچا کر دکھايا ہے 
  

  لتدخلن المسجد الحرام 
  

  کہ يقينا ضرور بالضرور تم مسجدالحرام ميں داخل ہو گے 
  

  انشاء هللا آمنين 
  
  امن وامان کيساتھ جاؤ گے اور
  

  محلقين رٔوسکم 
  

  تم جا کے اپنے سروں کو منڈواؤ گے 
  

  ومقصرين 
  

  يا تھوڑے سے بال کٹواؤ گے 
  

يہ خواب اس کا تذکره سوره فتح کے اندر اس خواب کا ذکر هللا کا رسول سن چھ ہجری ميں شوال کے مہينے ميں کر 
  رہا ہے ۔

  
انوں کيخالف بغاوت کرنے واالنہ رہا، ايک خواب َميں نے ديکھا مسلمان گھبرا جب اطراِف مدينہ ميں اب کوئی مسلم

  کے پوچھتے ہيں هللا کا رسول کون سا خواب؟
  

تو کہا کہ َميں نے خواب ديکھا کہ َميں مکہ ميں جا رہا ہوں اپنے ساتھيوں اور صحابيوں کيساتھ اور مسجِد حرام ميں 
نے يہ ديکھا کہ اس کے بعد ہم لوگ اپنے سروں کو منڈوا رہے ہيں جوحضرات احرام پہن کر داخل ہو رہا ہوں، اورَميں

حج اور عمرے کے اعمال اور مسائل سے واقف ہيں ان کيلئے تو بات بالکل واضح ہيں ليکن ايک عام مومن کی 
ر کر معلومات کيلئے عمره جو حج کے عالوه ايک عبادت ہے جس ميں پہلے ہی انسان اپنے جسم سے عام کپڑے اُتا

ايک خاص سفيد رنگ کا لباس پہنتا ہے جس کا نام ہے لباِس احرام اور اِس لباس کو پہن کر مکہ ميں داخل ہوا جاتا ہے 
جب مخصوص اعمال انجام ديتے ہيں اور آخر ميں اپنے سر کو منڈوانا پڑتا ہے يا بعض صورتوں ميں تھوڑے سے بال 

حرام عمرے کا آغاز ہے سرمنڈوانا عمرے کا اختتام ہے اور ان کے بھی کاٹ ليے جائيں تو عمل مکمل ہو جاتا ہے ۔ ا
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  درميان چار پانچ ديگر واجبات ہيں ۔
  

تو پيغمبراسالم يہ فرما رہے ہيں کہ َميں نے رات کو يہ خواب ديکھا ہے کہ جيسے احرام پہن کر َميں اپنے ساتھيوں اور
ر َميں نے اپنے اور اپنے اپنے ساتھيوں کوتقصير اور صحابيوں کے ساتھ مسجدالحرام ميں داخل ہو رہا ہوں اور پھ

سرمنڈوانے کے عمل يعنی حلق عربی ميں اس کے لفظ ہے حلق ۔تقصير اورحلق کے عمل ميں مصروف پايا ہے يہ 
خواب پيغمبراسالم بتا رہے ہيں اور بعد ميں يہ بيان کر رہے ہيں کہ يہ هللا کی جانب سے ايک پيغام ہے ہم سب کيلئے 

لوگ مکہ کے قديم باشندے ہيں چھ سال پہلے اپنا وطن چھوڑ کر آئے مگر وطن کی ياد تو ان کے دل ميں اب جو 
موجود ہے اور وطن بھی کونسا وطن جہاں خانہ کعبہ تھا جہاں صفاومروه کی پہاڑياں تھيں جہاں ہروقت طواف اور 

، ويسے ہی ان کے دل ميں وطن کی ياد تھی  عبادتوں کا موقع ملتا تھا ايسے وطن سے نکاال گيا مہاجرت کے عالم ميں
اور خانہ کعبہ کی تصوير کسی بھی ايسے مومن سے پوچھ ليجئے ، کسی بھی ايسی مومنہ سے دريافت کر ليا جائے 

جو حج اور زيارات کو انجام دے کے آگئے ايک مرتبہ گئے ليکن جيسا کہ وه حاتم طائی کے واقعہ ميں ہے وه 
بارے ميں ہو يا نہ اس ايک عبادت کيلئے ضرور ہے کہ ايک بار ديکھا ہے اور بار بار بہرحال کسی اور چيز کے �

ديکھنے کی تمنا ہے ، انسان کبھی رات کو بستر پر ليٹتا ہے تو آنکھوں کے سامنے تصوير آجاتی ہے خانہ کعبہ طواف 
کہاں صبح سے شام چوبيس  زيارت کا منظرمعصوم کی ضريح، تو يہ مکہ والے قديم باشندے مکی، ان اپنا شہر تھا

گھنٹے ميں سينکڑوں مرتبہ خانہ کعبہ کو ديکھتے تھے اور کہاں چھ سال سے مکمل تعلق منقطع ہے مکہ سے ، پيغمبر
کا خواب سنا اور ايک مرتبہ وطن کی ياد اور بڑھ گئی عبادتوں کی ياد، خانہ کعبہ کی تصوير ،طواف کا منظر 

د وه ساری تصويريں ذہنوں ميں آنے لگيں، مسلمانوں ميں جوش اور جذبہ پيدا صفاومروه کی سعی کا مرحلہ ، خودبخو
ہوا، خصوصاً جب پيغمبر نے يہ بھی بتا ديا تو اب يہ تو گويا حکِم ُخدا ہو گيا کہ ہميں مکہ ميں جانا ہے اپنے شہر ميں 

لمان تيار ہو رہے ہيں يہاں پہ عبادتوں والے شہر ميں سب گئے جلدازجلد ہميں يہاں سے بڑھنا ہے ايک مرتبہ سارے مس
ُرک کے َميں ضمنی طور پر ايک بات کو عرض کر دوں صلح حديبيہ يہاں پہ آپ ديکھيں گے قدم قدم پہ نئے نئے 

پيغامات ہمارے سامنے آ رہے ہيں يہی صلح حديبيہ يہ بتائے گی کہ قرآن نے اسالم کی تمام لڑائيوں کو چھوڑ کے اس 
فتحا مبينا کا لفظ استعمال کيا ہے نہ بدر کی لڑائی کے بعد کہا کہ فتح مبين ملی نہ اُحد کے صلح کے بعد اِنّا فتحنا لک 

بعد کہا کہ فتح مبين ملی نہ خندق کے بعد کہا کہ فتح مبين ملی نہ خيبر کے بعد کہا کہ فتح مبين ملی نہ غزوه حنين کے 
م تھی کہ وه حق رکھتی تھی کہ اُسے فتح مبين کہا جائےبعد کہا کہ فتح مبين ملی جب کہ ان ميں سے ہر ہر لڑائی اتنی اہ

اور کہا تو اُس لڑائی کو کہا کہ جس ميں تلوار استعمال ہی نہيں ہوئی اس کا بھی ايک مقصد ہے انشاء هللا اپنے موقع پہ 
  يہ بات آئے گی۔

  
نکہ صلح حديبيہ تو ايک ايسا صلح حديبيہ يہ بھی بتارہی ہے اسالم ميں جمہوريت اور ووٹنگ کی کوئی اہميت نہيں کيو

متفقہ واقعہ کہ کوئی مسلمان مٔورخ ايسا نہيں جس نے يہاں پہ اختالف کيا ہو کہ لشکراسالم ننانوے فيصدی ايک طرف 
تھا اور اکيال هللا کا رسول ايک علی(ع) کو لے کر دوسری جانب تھا، اگر ووٹنگ کے معيار کو ديکھا جائے اور شورٰی

کو ديکھا جائے تو سارے مسلمانوں کااتفاق ہے ايک مسئلے پرفقط رسول اور علی(ع) ايک کے مشورے کے مسئلے 
چلی، Public Opinionجانب ، ہم نے ديکھا کہ نہ ووٹنگ چلی، نہ شورٰی چلی، نہ مشوره چال، نہ جمہوريت چلی، نہ 

صلح حديبيہ ايک يہ پہلو بھی نہ رائے عامہ چلی، حکم وه چال صرف جو رسول نے چاہا اور علی(ع) نے قلمبند کيا ، 
  بتاتی ہے۔

  
تواسی صلح حديبيہ ميں آپ ديکھيں گے کہ الفاظ کی اہميت کتنی زياده ہے کسی بھی معاملے ميں جب الفاظ لکھے جاتے
ہيں، ہمارے يہاں مسائل فقہ کو تحقير آميز انداز سے ديکھنے اور ان پر کوئی توجہ نہ دينے والوں کی ايک فکر يہ بھی 

مجتہدين اور مولوی لوگ لفظوں کو پکڑ پکڑ کر بيٹھ جاتے ہيں حالل وحرام سود حرام ہے تو چھوڑ دو ہر سود ہے يہ 
يہ کيا بحث ہے کہ کونسا سود صحيح اور کونسا غلط ہے اگر حرام ہے ايک چيز مثالً رشوت تو چھوڑ دو يہ کيا کہ اس 

ا ہيں عربی زبان کے اعتبار سے ڈکشنری کيا کہہ پر مجتہد چمٹ جاتا ہے کہ رشوت کہتے کسے ہيں اس کے معنی کي
  رہی ہے؟ 
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آپ نے ديکھا ہو گا کہ ديندار لوگ جيسا ان کی سمجھ ميں آئے عمل کرناچاہتے ہيں الفاظ کو کوئی اہميت نہيں دينا 
نشاء هللا چاہتے ہيں صلح حديبيہ يہ بھی بتائے گی بات کو مختصر ابھی کہہ دوں کيونکہ اس کا اصل واقعہ تو بعد ميں ا

آنے واال ہے، صلح حديبيہ کی شرط نمبر دو يہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدينہ آئے گا تو اُسے نکال ديا جائے گا واپس 
پہ سائن ہوئے اُدھر ايک مسلمان آيا پيغمبر نے اسی وجہ سے اُسے واپس کر  agreementکر ديا جائے گا اِدھر اس 

مسلمان عورت آگئی مکہ ميں بعض مسلمان عورتيں بھی تھيں بلکہ سوره فتح ديا مگر ابھی وه مسلمان واپس گيا ايک 
کی ايک آيت آئی کہ هللا نے اس ليے بھی صلح کرائی کہ اُن مسلمان عورتوں اور بچوں کو بچانا تھا وه اپنے موقع پر 

ھئی وه سيدھا آئے گی بات مگر ضمنی طور پر بعض لوگ مجتہديِن کرام کو اس طريقے سے بہت الجھاتے ہيں کہ ب
سيدھا ايک مسئلہ دے رہا ہے يہ گھما پھرا کر کيوں بات کرتے ہيں يہ چيز يوں ہے تو نجس اگر ووں ہے تو پاک ، يوں 
ہے تو حالل اس طريقے سے ہے تو حرام ، نيت يہ ہو گئی تو جائز وه ہو گئی تو ناجائزان کے ليے بھی ايک پيغام ہے، 

ی ہے تو واضح کر دوں مسلمان آيا پيغمبر نے واپس کر ديا ہم نے ابھی ابھی تفصيل بعد ميں آئے گی ليکن بات نکل
agreement  کيا ہے اور اس کی شرط نمبر دو کے مطابق کوئی مسلمان ہم قبول نہيں کر سکتے، اور موقع ديکھ کر

فر کے ساتھ شادی ايک عورت بھی آ گئی عقبہ ابن معيد کی بيٹی، وه بھی آگئی اور آنے کے بعد کہا هللا کے رسول کا
ہوئی چونکہ َميں مکہ ميں تھی اور موقع ہی نہ تھا ميرے پاس بچنے کا ليکن اب جب پتا چال کہ لشکِر اسالم يہاں آيا تو 

اب َميں بڑی مشکل سے اپنی جان کو خطرے ميں ڈال کے پہنچی ہوں مجھے پناه دی جائے اور اُدھر اُس کا شوہر آ گيا 
وی ہے گھر سے نکل بھاگی ہے اِس کو واپس کياجائے اور ديکھئے ابھی وه سب لوگ اور کہا کہ نہيں يہ ميری بي

جنہوں نے اگريمنٹ پہ سائن کيے ہيں کافروں کی جانب سے پيغمبراسالم نے مسلمانوں سے کہا کہ اسے اپنی پناه ميں 
  لے لو اسے واپس نہيں کياجائے گا ۔

  
انب سے کہا کہ ابھی ابھی معاہده ہوا ہے آپ خالف ورزی کر وہی جو اگريمنٹ پہ سائن کر چکا ہے مکہ والوں کی ج

رہے ہيں، کہا نہيں اگر َميں خالف ورزی کر رہا ہوتا تو اُس مرد کو واپس نہ کرتا جو اس سے زياده پريشان حال ميرے
ومن آئے گا تو اُسےپاس آيا تھا واپس کيا گيا، کہا پھر اس کو کيوں آپ پناه دے رہے ہيں ؟ کہا کہ اگريمنٹ پہ يہ تھا کہ م

واپس کيا جائے گا مومنہ کے بارے ميں کوئی لفظ نہيں تھا۔ ہمارا معاہده مومن کے بارے ميں ہے مومنات کے بارے 
ميں نہيں، مومنين کی واپسی ہم واجب ہے مومنات کی نہيں عين اسی موقع پر سوره ممتٰحنة نازل ہوا قرآن کريم کا اہم 

آمنوايعنی بعض مسلمان بھی ذرا چونکے يہ کچھ بات ہميں کچھ اچھی نہيں لگتی اگريمنٹ پہ ترين سوره کہا يا ايھا الذين 
جب آ گيا تو مرد ہے يا عورت سب کے بارے ميں يہی حکم ہونا چاہيئے سوره ممتٰحنة اسی موقع پہ نازل ہوا ياايھاالذين 

آئيں جو ہجرت کر کے آ رہی ہيں پھر آيت  آمنوا اذاجائکم مومٰنت مہاجرات اے صاحباِن ايمان جب تمہارے پاس مومنات
نے آگے چل کر فال ترجعوھن الی الکفارخبردار انہيں کافروں کی جانب واپس نہ کرنا خبردار يہ ياد رکھو نہ يہ عورتيں

  کافر مردوں کيلئے حالل ہيں اور نہ کافر مرد ان عورتوں کيلئے حالل ہيں ۔
  

اس چيز کی تصديق کر دی کہ پيغمبراسالم معاہده کے لفظ سے استراح لے  اب اسی موقع پہ آيِت قرآنی ميں آ گيا مزيد
ہو گئے کہ ايسا لگ رہا ہے کہ يہ الفاظ سے کھيال جا رہا ہے Confuseکے دليل بنا رہے ہيں ليکن کچھ مسلمان بھی 

ِظ مومن آيا تو مرد ہے يا عورت فرق کيا آيت قرآنی نے کہا کہ نہيں عمِل رسول بالکل صحيح ہے جب معاہده ميں لف
  مومنہ اس کے اندر شامل نہيں ہے۔

  
اس کے بارے ميں يہ مانا جائے گا کہ يہ ايگريمنٹ يہ معاہده يہ بالکل خاموش ہے يہ بالکل خاموش ہے ہم اپنی بہن کو 

  پناه ديں گے ۔
  

يا يہ واقعہ ہاں يہ دوسری بات کہ پھر پيغمبر نے عورت سے ايک سوال کر ليا يہ دوسری بات ہے کہ ايک سوال ک
مجھے خود افسوس ہے کہ وقت سے پہلے ہی کيوں آ گيا وقت پہ يہ آتا اب آ گيا ہے تو نامکمل چھوڑنا خطرناک ہے 
پيغمبر نے يہ سوال کيا کہ اب تم يہ بتاؤ کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے جو تم مسلمانوں کے پاس آئی تو هللا کی خوشی 

؟اس ليے آئی ہو يا فقط تمہيں شہر بدلنا ہے ؟ اس ليے آئی ہو فقط تمہيں پيسے  کيلئے آئی ہو يا فقط تمہيں شوہر بدلنا ہے
اور مدد لينا ہے اس ليے آئی ہو؟چار چيزيں پوچھيں هللا کے ليے آئی ہو؟ يا يہ کہ شوہر بدلنا تھا يہ کہا کہ موقع بڑا اچھا 
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بھی طالق دے سکتا ہے يہ ديکھے بغيرہے جيسے آجکل بعض لوگوں کے ہاتھ ايک مسئلہ لگ گيا کہ يہ مجتہد کا وکيل 
شرائط کيا ہے ذمہ دارياں کيا ہيں، وه صيغہ جاری کردے پھر بھی اگر ہميں پتا ہے اُس صيغے کے جاری کرنے ميں 
وه بيچاره بے قصور ہے جيسا اُسے کہا گيا ويسا اُس نے عمل کيا ليکن اگر ہم کو پتا ہے کہ معلومات غلط دی گئيں تو 

ہے تو آقائے خوئی منہاج الصالحين کی جلد اول کی تقليد کی بحث ميں لکھ رہے ہيں کہ وکيل تو وکيل وه بالکل باطل 
اگر مجتہد اور مرجع بھی کوئی حکم جاری کرے کہ انفارميشن يا اطالعات يا مقدمات ميں کہيں غلطی ہے اُس حکم کی 

  پر واجب نہيں ۔ کوئی اہميت نہيں وه حکم ٹوٹ گيا وه حکم باطل ہے اُس کی پابندی ہم
  

توآجکل جس طرح بعض لوگوں کے ہاتھ ايک مسئلہ لگ گيا کہ جی وکيل کے ذريعے طالق مل جاتی ہے صحيح ہو 
غلط ہو يہ سوچے سمجھے بغير هللا کا رسول اس مومنہ کو پناه بھی دے رہا ہے ايگريمنٹ کے مطابق ہم تمہيں واپس 

ی فراڈ يا دھوکے کی نيت سے آکے مسلمانوں کی ہمدردی لے رہی نہيں کريں گے ليکن ايسا تو نہيں کہ يہ عورت کس
ہے تم بتاؤ تمہارا مقصد هللا کی خوشنودی ہے، شوہر سے نجات پا کے دوسرا نيا شوہر لينا ہے يا جگہ بدلنا مکہ شہر 

دل کھول کر مدد پسند نہيں آ رہا کسی اور شہر ميں جانا يا دنيا چاہيئے جب پتا ہے کہ مظلوم بن کے آئيں گے تو مسلمان
ديں گے يہ سوال اپنی جگہ خود اس مسئلے کو واضح کر رہا ہے اگرچہ اسالم کے اعتبار سے کسی کو يہ حق مل بھی 

رہا ہے ليکن اگر اُس کی نيت اور وه شرائط پوری نہيں کر رہا تو رسول بھی اُسے حق دلوا دے گا ليکن وه اپنی جگہ 
  گنہگار رہے گا ۔

  
دہرايا بھی جائے گا يہ پانچ سات منٹ کی تکرار بعد ميں ہو گی ليکن چونکہ بات چِھڑ گئی نامکمل خير مزيد يہ واقعہ 

چھوڑنے کا مقصد غلط فہمياں بڑھانا ہے ۔ بات َميں يہ عرض کر رہا تھا کہ صلح حديبيہ ميں جہاں يہ پيغام کہ فتح 
کيا اسالم ميں کيا اہميت ہے۔ حکِم رسول کے کسے کہتے ہيں ، جہاں يہ پيغام کہ جمہوريت اور شورٰی اور مشوره کی 

آگے کوئی اہميت نہيں، جہاں صلح حديبيہ کايہ پيغام کہ الفاِظ شريعت کی اہميت کتنی ہے لفِظ مومن آئے تو ضروری 
نہيں ہے کہ مسئلہ مومنہ کے بارے ميں بھی ہے ۔ چليں ايک فقہی مسئلہ بھی َميں بتا دوں اس سال ہمارا طريقٔہ کار کچھ 

ل گيا مسائل بيان ہوتے ہيں ليکن تقرير کے بيچ ميں جہاں جس مسئلے کا موقع مال اب اسی مسئلے کی وجہ سے ايک بد
بات بتا دی جائے، توضيح المسائل يا فقہ کی کتاب جہاں کہيں لکھا کہ فالں چيز دو عادلوں کی گواہی سے ثابت ہے يا 

تے ہيں مرد کو ہيں۔ عورت کو عادل نہيں کہتے عورت کا نامايک عادل کی گواہی سے ثابت ہے ياد رکھئے کہ عادل کہ
ہے عادلہ جيسے مومن اور مومنہ مسلمان اور مسلمہ مشرک اور مشرکہ عادل اور عادلہ اگر لکھا ہے کسی مجتہد نے 
کہ کپڑا پاک ہے يا نجس ايک عادل کی گواہی چلے گی يا دو عادل کی گواہی چلے گی اس کا مطلب يہ ہے کہ اس ميں 
ايک عورت کی گواہی نہيں چل سکتی عورت آکر کہے کہ يہ کپڑا پاک ہے تب بھی نہيں چلے گی گواہی چاہے وه تقوٰی
اور عدالت کے بہترين معيار کے اوپر ہو اس ليے کہ لفظ جو کتاب ميں آيا ہے فقہ کے اُسے لفظ کے مطابق عمل ہو گا 

عادل کی بحث کو نکال کے کہا کہ جو بھی قابِل بھروسہ ہو ۔ ہاں يہ دوسری بات کہ نجاست اور طہارت آغا خوئی نے 
اُس کی گواہی چل جائے گی قابِل بھروسہ ميں عورتيں آ جاتی ہيں ليکن جيسا امام خمينی(رح) نے کہا عادل کی گواہی 
 چلے گی اُس ميں نجاست وطہارت ، کپڑا نجس ہے يا پاک، برتن نجس ہے يا پاک ، زمين نجس ہے يا پاک گواہی کے
 اعتبار سے اُس ميں عورتوں کی بات مانی ہی نہيں جائے گی ہاں وه ايک اور طريقہ کہ يقين ہو جائے تو دوسری بات ۔

  
خير واپس آئيے الفاظ اُسی کيساتھ صلح حديبيہ کا ايک اور اہم پيغام وه کيا اصل ميں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور

لح حديبيہ قدم قدم پہ ہميں ہدايتيں دے رہی ہے بالکل ابتداء ميں سب سے َميں دوسری ساری باتوں کو بھی لے ليا کہ ص
پيغمبر فرماتے ہيں کہ َميں نے ايک خواب ديکھا اور يہ ديکھا کہ َميں مسجدالحرام … پہلی ہدايت ہمارے سامنے کيا آئی

اب ہے ۔ اچھا يہ خواب کيا ايسا ہی ميں داخل ہو رہا ہوں اور يہ ديکھا کہ َميں نے سر کو منڈوايا ، يہ پيغمبِراسالم کا خو
نکال جيسا کہ رسول نے ديکھا ، ہمارا آپ کا خواب ہے وه تو کوئی بات نہيں ، صحيح بھی نکل سکتا ہے غلط بھی نکل 

سکتا ہے مگر رسول کا خواب جس ميں غلطی ہونا نہيں چاہيئے اور ايسا خواب کہ رسول کہہ ديں کہ يہ خدا کا پيغام 
س نے مکہ سے آنے والے سارے مہاجروں کو اپنا وطن اور خانہ کعبہ ياد دال ديا يہ تو بڑا اہم ہے اور وه خواب ج

خواب بن گيا ايک تو يہی اہميت کہ رسول کا خواب اور پھر يہ کہنا کہ رسول کا خواب بھی هللا کی جانب سے ويسے تو 
يہ هللا کيطرف سے ہے تيسرا وه خواب رسول کا ہر خواب هللا کی طرف سے ہے ليکن جب الگ سے کہہ ديا جائے کہ 

جس کا تعلق تمام مسلمانوں کے جذبات سے ہے اب اتنا اہم بن گيا يہ خواب مگر جب ہم صلح حديبيہ کا واقعہ ديکھتے 
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  يہ َميں نے غلط لفظ کہا يہ خواب پورا نہيں ہوا۔… نہيں نہيں… ہيں تو يہ خواب سچا نہيں نکال
  

کہہ کر کہ يہ هللا کا پيغام ہے اور ايسا خواب کہ جس نے ايک مرتبہ مکہ کے  اچھا تين باتيں رسول کا خواب يہ
  مہاجروں کو وطن ياد دال ديا اور چوتھی بات قرآن کی آيت آ گئی 

  
  لقد صدق هللا الرسول الرويہ بالحق

  
  هللا نے رسول کے خواب کوسچا کر ديا۔

  
  سچا کر ديا رسول کے خواب کو۔… صدق

  
رہی ہيں، تاريخ کہہ رہی ہے کہ يہ خواب اس طرح پورا ہی نہيں ہوا، گئے تو تھے مسلمان مگر  چار چار باتيں جمع ہو

حديبيہ وہيں سے واپس کر دياگيا مکہ تو چھوڑيں، حدوِد حرم ميں بھی داخل نہيں ہوئے ۔ رسول خواب ديکھ رہے ہيں 
حرم ميں بھی داخل نہيں ہوئے، حرم کے  کہ مسجدالحرام ميں داخل ہوئے ، مسجدالحرام نہيں مکہ، مکہ بھی نہيں حدودِ 

  باہر باہر سے رخصت کر ديا گيا ۔
  

پيغمبر کہہ رہے ہيں کہ ميرا خواب، قرآن کہہ رہا ہے کہ سچا خواب، تاريخ کہہ رہی ہے کہ يہ خواب پورا نہيں ہوا، ہاں
خوں ميں کيونکہ صلح پورے ايک سال کے بعد ، پورے ايک سال کے بعد اگلے سال انہيں تاري… پورا ہوا کس طرح

حديبيہ کی پہلی شرط يہ تھی کہ اس سال چلے جاؤ اگلے سال انہيں تاريخوں ميں آؤ اور عمره کر لينا، کونسا عمره؟ 
جس کی تياری جس کا احرام اس سال پہنا اگلے سال آکے کرنا چنانچہ اگلے سال يہ سب مسلمان گئے اُس سال پورا 

بہ کا طواف بھی کيا سعی بھی کی، اس کا نام ہی تاريخوں ميں ہے عمرة القضاء عمره کيا، مکہ ميں بھی گئے خانہ کع
  قضا واال عمره جو پيغمبر نے قضا واال عمره کيا، وه عمره اگلے سال ۔ 

  
اب ديکھيں رسول يہ کہہ ديں ہم سے آ پ سے کہہ ديں کہ ہم نے يہ خواب ديکھا ہے ہم جا رہے ہيں اور چلو ميرے 

ذہن ميں يہ بات نہيں آئے گی کہ يہ خواب اسی سال پورا ہونا ہے ہر ايک کے ذہن ميں يہ بات آئے  ساتھ کيا ہر ايک کے
گی ، خواب، رسول نے کہا يہ خواب پورا اگلے سال ہو گا کيا اس ميں ايک اہم ترين پيغام پوشيده ہے جدھر ميں آپ کی 

بھی ہوا ہے ليکن ايک سال کے بعد عام مسلمان  توجہ کو لے جانا چاه رہا ہوں بالکل شروع ميں خواب ديکھا ہے پورا
وه گھبرا گئے کہ پيغمبر نے خواب ديکھا پھر ہم واپس کيوں آگئے مکہ سے اُن کو کيا پتا کہ ايک سال کے بعد يہ خواب 

ہ اُس پورا ہو گاوه تو پريشان ہو گئے ، قرآن کی آيت اس کے بعد نازل ہوئی کہ مسلمانوں گھبرأو نہيں هللا کا وعده ہے ک
کے رسول کا خواب سچا ہے پورا ہو کے رہے گا مگر مسلمان تو پريشان ہے ساری تياری کر کے مسلمان ہم کو لے 

گئے يہ خواب پورا کيوں نہ نکال؟ ايک پيغام اس ميں بھی ہے وه يہ کہ رسول اور امام(ع) کی جوبھی حديثيں ہوتی ہيں 
نہ کر ليجئے منطبق نہ کر ليجئے Fitس حديث کو کسی زمانے پر اگر اُس ميں کوئی تاريخ نہ ہو تو اپنی مرضی سے اُ 

جيسے پچھلے سال صدام کے واقعات کے دوران بعض لوگوں کو يہ غلطی کرتے ديکھا گيا کہ ظہوِر امام(ع) کی 
، نشانياں کتابوں ميں ڈھونڈی جانے لگيں، ايک ايک کر کے وه ساری کتابيں، جتنا اُردو ميں وه لٹريچر ہے تھوڑا بہت

قيامت صغرٰی کو کھوال، چوده ستارے کے اُس چيپٹر کو کھوال، اور يہ آٹھ دس اور کتابيں عالئم الظہور کے نام سے اُن
کو کھوال، ساری نشانياں ديکھی گئيں،خواه خليج ميں جنگ ہو گی، خواه بغداد ميں تباہی ہو گی ، کوفہ وبصره اس طرح 

کے گولے بلند ہوں گے، يہ ساری حديثيں ديکھی گئيں اور اُن ساری نشانہ بنے گا ، خواه حجاز کے عالقے سے آگ 
حديثوں ميں بالکل بغير کسی بنياد کے يعنی صدام کے اور امريکا کے اور کويت کے حاالت کو منطبق کيا گيا۔مجھے يا

واقعات آئيں گے  د کہ ميں نے اس وقت بھی کہا تھااور ہم يہکہہ چکے ہيں کہ يہ ساری حديثيں بتا رہی ہيں کہ ايسے ہی
مگر دنيا کا کوئی شخص يہ نہيں کہہ سکتا کہ امام(ع) نے اسی سال يعنی انيس سو نوے اور اکيانوے کے بارے ميں يہ 

کہا اور اس وقت َميں نے يہ بات کہی کہ کبھی ظہور کی کسی نشانی کو اپنی مرضی کے کسی واقع کے اوپر فِٹ نہ 
ايک واقعہ کتنی مرتبہ پيش آنا ہو، بغداد کتنی مرتبہ تباه ہونا ہو، قدس ميں کتنی  کيجئے گا، موزوں نہ کيجئے گا۔ کيا پتا

  ؟…مرتبہ لوگوں کو لُٹنا ہو، خليج ميں کتنی مرتبہ جنگيں ہونا ہو



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

 
 

  
يہ سارے جملے َميں نے عرض کيے ليکن اُس وقت عام آدمی کثرت کے ساتھ يہ غلطی کر رہے تھے اور عراق کی 

… س بات کو پھيال رہی تھی ليکن صلح حديبيہ بھی ديکھئے اس اس کی ايک نشانی بنی حکومت پيسہ دے دے کر ا
ابھی تو يہ پچھلے سال کے حاالت اور کتابوں کی بات تھی ليکن يہ جو َميں صلح حديبيہ کی بات کر رہا ہوں وہاں تو 

ميں جانا ہے، حرم ميں  َميں نے ديکھا ہے کہ ہم نے عمره کرنا ہے، مکہ…”رسول خود مسلمانوں کے سامنے ہيں 
ہر مسلمان يہ سمجھا ہے کہ رسول نے کہہ ديا اب تو يہ بات پوری ہو کے رہے گی ، بات تو صحيح ہے“ داخل ہونا ہے

قيامت آجائے ليکن قوِل رسول غلط نہيں ہو سکتا، لوگوں نے اپنی طرف سے يہ بنا ليا کہ جب رسول نے کہا ہے تو اسی
  رسول خود بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہيں تو مزيد برکت ہو جائے گی ۔سال يہ واقع پورا ہو گا تو 

  
ايک اصول آگيا سامنے کہ رسول اور امام(ع) کی حديث اگر وه خود کہيں تاريخ بتا ديں تو دوسری بات ورنہ ہميں حق 

يقين کيساتھ نہيں نہيں کہ ہم کہہ ديں کہ وه حديث آجکل کے زمانے پہ فِٹ اُتر رہی ہے بس اندازه لگا سکتے ہيں مگر 
کہہ سکتے جيسا اس واقعہ ميں ہوا۔ اور شايد يہی وجہ ہے کہ پيغمبر کو باقی ساری ہدايتيں جبرئيل(ع) کے ذريعے ملتی
ہيں ايک يہ صلح حديبيہ کا واقعہ خواب کے ذريعے آيا ۔ پيغمبر کے حاالت ديکھ ڈاليے جتنے بھی اہم واقعات ہيں سيرت

ں آ رہااس ليے نہيں کہ رسالت کا خواب معاذ هللا غلط ہے ليکن جو اہم پيغامات تھے وه رسول کے کہيں خواب نظر نہي
فرشتے کے ذريعے بھجوائے جاتے تھے سوائے اس ايک صلح حديبيہ کے پيغام کے کہ جس ميں جبرئيل(ع) کو بيچ 

واضح ہو جائے کہ پيغمبر کا کالم ميں سے نکاال گيا اور پيغمبر کو خواب دکھايا گيا تاکہ يہ بات اور زياده مسلمانوں پر 
کون سے سال؟ کب کی بات ہے؟ خواب کب پورا ہو گا يہ … برحق ہے خواب ميں ديکھا کہ مکہ ميں جا رہے ہيں

َميں يہ ديکھتے ہوئے کہ سيرت رسول … ساری چيزيں نہيں۔ جبرائيل(ع) آتے تو سارے سواالت ہو سکتے تھے ، خير
صره اتنا نہ ہو جائے کہ واقعات پيچھے ره جائيں اسی ايک جملے پہ اکتفا کرتے ہوئےميں واقعات زياده آنے چاہئيں ، تب

کہ غور کيجئے گا کہ شايد يہ بھی ايک مصلحت ہے کہ صلح حديبيہ خواب کے ذريعے ہوئی باقی بدرہو، اُحد ہو، 
فرق يہی ہے … دے کے گيا  ہجرت ہو، اعالِن رسالت ہو، اعالِن غدير ہو، خيبر ہو ہر جگہ ظاہر ہے فرشتہ آ کے پيغام

  کہ ايک سال کا جو چکر پڑنے واال ہے ۔
  

خير واپس آئيے موضوع پر هللا کے رسول نے ايک اعالِن عام کيا، کہ َميں نے رات کو خواب ديکھا کہ ہم سب لوگ 
  احرام پہن کے خانہ کعبہ ميں داخل ہو رہے ہيں اور قرآن نے کہا بھی 

  
  “الحق، لتدخلن المسجد الحرام انشاء هللالقد صدق هللا الرسول الرويہ ب”

  
يقينا ضروربالضرور تم اس مسجد ميں داخل ہو گے۔ پيغمبراسالم اسی کی اطالع شروع ميں دے رہے ہيں ۔ يہ جو ُسنا 

مسلمان جوش اور جذبے کيساتھ بھر گئے، اب اس وقت مسلمانوں کی دو قسميں ہيں ايک مکہ کے مسلمان جو اپنے 
ے ہيں اور خانہ کعبہ کی تصويريں اُن کے سامنے آ رہی ہيں اور ايک نئے مسلمان جنہوں نے نہ وطن کو ياد کر رہ

مکہ ديکھا نہ کعبہ مگر اُس کی عظمت اور اہميت رسول کی زبانی ُسنتے رہے ہيں اُنہيں بھی جوش، مہاجرين کو بھی 
د پر مشتمل تھا۔تيره سو سے اٹھاره سو تک کا جوش ، لشکراسالم چال،يا تيره سو ياچوده سو يا سولہ سو يااٹھاره سو افرا

  عدد تاريخوں ميں آيا ليکن زياده معتبر علماء نے چوده سو کا عدد بيان کيا ہے۔ 
  

مدينے سے يہ لوگ نکلے، مدينہ سے نکلتے ہی چھ ميل کے فاصلے پرذوالحليفہ ايک عالقہ ہے جسے آج کل ديارعلی 
کہا جاتا ہے ، يہی ذوالحليفہ مدينے سے چھ ميل کے فاصلے پر ہے جو آج اور وہاں پر بنی ہوئی مسجد کو مسجِدشجره 

کل ديارعلی کے نام سے مشہور ہے اور مسجدشجره بھی اس جگہ کو کہتے ہيں اور اس کو اساس سمجھا گيا ہے حج 
مدينے سے اب اور عمرے کيلئے يعنی وه جگہ جہاں اپنا لباس اُتار کر احرام پہننا پڑتا ہے، چھ ميل کے فاصلے پر ہے 

تو نہيں اب تو شايد ايک ميل ُدور ہو ليکن اُس زمانے ميں چھ ميل ُدور وہاں پيغمبر پہنچے اپنے قافلے کو روکا گيا ، 
سب نے غسل کيا، غسل کرنے کے بعد احرام کی چادريں پہنی گئيں، احرام کی چادروں کے ملبوس ہو جانے کے بعد 

پڑھا گيااور ايک عجيب منظر ذوالحليفہ کے مقام پرہو رہا ہے ،اُس وقت اپنے ساتھ ايک مرتبہ بآواِزبلند نيت کيساتھ تلبيہ
  قربانی کے جانور بھی مسلمان لے کر آئے تھے ياتريسٹھ اونٹ يا ستّر پيغمبر نے سب کو احرام پہنا دئيے۔
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کيساتھ عمرے پہ جا  اب ديکھئے پھر ايک مسئلہ زبان پر آگيا موضوع سے ہٹ کر آجکل وه تاريخيں ہيں کہ لوگ کثرت

رہے ہيں چنانچہ عمرے پہ جانے والوں کو ميرا مشوره يہی ہوتا ہے کہ آپ کو مکہ بھی جانا ہے اور مدينہ بھی جانا 
ہے دونوں جگہ جانا ہے ايسا پروگرام بنائيے کہ پہلے مدينے جائيں پھر مکہ آئيں تاکہ مدينے سے مکہ آپ جايں گے تو 

ے گا ، اُس جگہ سے احرام پہنيں جہاں سے رسول نے احرام پہنا ہے اُس راستے پر وه سنت کا ثواب آپ کو مل جائ
چليں جہاں سے رسول چلے ، اُس انداز سے مکہ ميں داخل ہوں جس انداز سے رسول داخل ہوئے ورنہ اگر آپ براِه 

واپس آ جائيں راست پہلے مکہ گئے عبادتيں توصحيح ہو جائيں گی پھر سے مدينے جائيں گے ، مدينے سے کراچی 
وه سعادت اور فضيلت ہاتھ سے چھوٹ جائے گی يہ عمرے والوں کيلئے ميرا پيغام ہوتاہے اور حج والے چاہے… گے 

پہلے مکہ جائيں جيسے ہمارا قافلہ مگربہرحال پھر مدينے سے واپس مکہ آکے سنت کو لے ليتے ہيں اس ليے اُس ميں 
ميرا خاص ايک نصيحت چونکہ بڑی فضيلت ہو گئی اس واقعہ کے بعد تو کوئی مسئلہ نہيں ليکن عمرے والوں کيلئے 

مسلمانوں کی پہلی مسجد کہاں ہے ؟ مسلمانوں کی … ذوالحليفہ کی مسجد کی جہاں رسول نے عالِم اسالم کا پہال عمره 
پہلی مرتبہ  اسی طرح فضيلت عالِم اسالم ميں ، اسالم آنے کے بعد… پہلی نماز کہاں ہوئی؟ پہال روزه کب رکھا گيا؟

  پيغمبراسالم نے احرام پہن ليا ۔… مسجِد شجره…احرام کہاں سے پہنا گيا ؟
  

اب اس سفر کا مقصد جنگ نہيں تھا چنانچہ رسول نے باربار اشاره کياچاہے کچھ بھی ہو جائے کفار کچھ بھی کر ليں 
کے کافروں کو بعد ميں شير کر  ہميں جنگ نہيں کرنا ہے ہم جنگ نہيں کريں گے ۔ پيغمبر کے اس جملے نے بھی مکہ

ديا تھا چنانچہ مسلمان لڑ تو سکتے ہی نہيں جتنا ان کو دباؤ سودباؤ تو پيغمبر کا يہ اعالن کہ ہميں جنگ نہيں کرنا يہيں 
سے شروع ہو گيا وه اس طرح کہ هللا کے رسول نے کہا کہ اے مسلمانو! تم اس انداز سے چلو کہ کہ ُدور سے بھی 

ھے تو پہچان لے کہ يہ جنگ کرنے والے نہيں جا رہے يہ عبادت کرنے والے جا رہے ہيں ، کوئی تمہيں کوئی ديک
اسلحہ ساتھ ميں نہيں رکھنا سوائے تلوار کے وه بھی نيام کے اندر ہونی چاہيئے، اس ليے کہ تلوار بہرحال عربوں ميں 

عالقوں ميں وه ہتھيار مانا ہی نہيں  اسی طرح ہر ايک مرد کيساتھ ہونا چاہيئے جس طرح پاکستان کے بعض سرحدی
جاتا وه مرد کا زيور اور مرد کی زينت مانا جاتا ہے اس کے عالوه احرام پہن لو اور قربانی کے جانور کو اس طرح 

سے نماياں کرو کہ ديکھنے والوں کو پتا چل جائے کہ يہ ميدان والے اونٹ نہيں ہيں جنگ والے يہ نہيں ہے کہ يہ 
ے اونٹ ہيں لے جا رہے ہيں بعد ميں اس پہ بيٹھ کے لڑائی کريں گے نہيں شروع سے ہی نشانی لگا ٹينکوں کی طرح س

  دو کہ يہ قربانی کے اونٹ ہيں ۔
  

اس کے ليے اسالم کا ايک طريقہ ہے شايد آپ لوگوں کو عجيب لگے ليکن مسئلہ ہے کہ ايسا جانور جس کيلئے پہلے 
سی اور مقصد کيلئے استعمال نہيں ہو گا اس کے دو طريقے ہيں يا تو اونٹ اگرسے يہ بتانا ہو کہ يہ قربانی کيلئے ہے ک

ہے تو اس کے کوہان کو تھوڑا سا چيرا جائے اور جو خون نکلے وه خون اس کے اوپر َمل ديا جائے ، ُدور سے ہی 
کا جانور ہے  جب کوئی ديکھے وه اونٹ جس کے پشت کے اوپر خون َمال ہوا ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ يہ قربانی

جنگ کا جانور نہيں ہے دوسرا يہ کہ پُرانے پھولوں کا ہار بنا کر جانور کے گلے ميں ڈاالجائے ، آج بھی يہ فتوٰی ہے 
آغای خوئی کے مناسِک حج ميں پڑھ ليجئے گا کہ ان دو طريقوں ميں سے کسی ايک طريقے سے اپنے جانور کو سجا 

يلئے جا رہا ہے ۔ پيغمبر نے دونوں پر عمل کيا بعض اونٹوں کے کوہان کو کر لے جاؤ تاکہ پتا چل جائے کہ يہ حج ک
  ذرا سا شگافتہ کيا ِچيرا ديا زخم لگايا اور بعض اونٹوں کے گلے ميں وه ہار بنا کے ڈاال گيا ۔ 

  
تھ بغير اب يہ قافلہ چال، مدينے سے يہ قافلہ نکال ايک عجيب شان کيساتھ چوده سو مسلمان احرام پہنے ہوئے خالی ہا

کسی ہتھيار کے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے جا رہے ہيں جانور اُس حالت اور ہيت ميں ُدور سے ديکھنے واال 
قافلہ بڑھتا چال …پہچان لے کہ يہ ميداِن جنگ ميں کام نہيں آئيں گے يہ وه جانور ہيں جو صرف قربان کيے جاتے ہيں

  جا رہا ہے ۔
  

پاس اطالع آ گئی ، پيغمبر نے اتنا نماياں طور پر اتنے اعالن کيساتھ اتنا کھلم کھال اور اتنا مکہ والے بيٹھے ہيں اُن کے 
ٹائم پہلے يہ ساری تيارياں کيں کہ مکہ والوں تک يہ اطالع پہنچنا ہی پہنچنا ہے ، پہلے خواب سنايا مدينے ميں، چند دن 

گئے وہاں بھی سارے اہتمام کو سب کے سامنے کيا تو تياری ميں لگا دئيے پھر نکلے تو مسجد شجره ميں ايک دن ُرک 
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اطالع پہنچی کہ مسلمان چوده سو کا لشکر لے کے آ رہے ہيں … بہرحال مکہ والوں تک يہ اطالع پہنچنا ہی پہنچناتھی 
، بس ايک مرتبہ مکہ کے لوگ گھبر ا گئے اُن کے ذہن ميں صرف ايک خيال آيا اور وه يہ کہ جو کچھ آج سے پہلے 

ہم بدر ميں ہار کے آئے، ہم اُحد ميں ہار کے آئے ، ہم خندق ميں ہار کے آئے وه کوئی ذلت اور رسوائی نہيں تھی ہوا 
ليکن ہمارا شہر جس خانہ کعبہ کے ہم متولی جو ہمارے ہاتھ ميں ہے اُس ميں اگر مسلمان آ کے عبادت کر کے چلے 

سکتا ہے کہ ہميں اس عہدے ہی سے ہٹا ديا جائے اور گئے تو عرب کے سامنے ہماری ناک بھی کٹ جائے گی اور ہو 
مگر ڈر بھی رہے ہيں کہ يہ وہی تو … اپنی عزت کو بچانے کے لئے مسلمانوں کومکہ داخل ہونے سے روکنا ہے 

مسلمان ہے کہ بدرواُحد ميں ہميں مزه چکھا ُچکے ہيں تو کوئی ايسا طريقہ اختيار کرو کہ آمنے سامنے آئے بغير کام 
  ۔ چل جائے

  
خالد ابن وليد اُس وقت تک دائره اسالم ميں داخل نہيں ہوئے تھے اُنھيں دوسو سواروں کيساتھ بھيجا گيا کہ حتی االمکان 

  کرو اور حملہ کر دواور سب کو مار دو ۔ Attackکہ راستے ميں کہيں موقع ملے تو مسلمانوں پر 
  

س ميدان ميں لڑائی ميں کام آنے واال کوئی جانور نہيں يہ اطالع کافروں کو سکون پہنچا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پا
تِير نہ ہونابڑا آسان ہے … کس پہ بيٹھ کے جنگ کرے گا اور ہتھيار کوئی نہيں ہے سوائے تلواروں کے خصوصاً تِير

ے کہ ُدور سے حملہ کريں گے مسلمان کيا کر پائيں گے ؟ ڈھال تک نہيں ہے مسلمانوں کے پاس ، نہ ڈھال ہے نہ تير ہ
  نہ کمان ہے تو اب بہت آسان ہو گيا ہے ُدور سے حملہ کر کے اِن کو نقصان پہنچانا۔

  
َميں نے کئی تقريروں ميں عرض کيا کہ سيرِت رسول کو پڑھنے کے بعد … پيغمبراسالم … خالدابن وليد کو بھيجا گيا

اور  Systemحاصل کرنے کا  يہ پيغام بہت نماياں ہے پيغمبر نے ہميشہ سراغ رسانی، جاسوسی اور دشمن کی خبر
نظام ہميشہ بہت ہی بہترين رکھا ہے وه جو علِم غيب ہے رسول کا وه اپنی جگہ ہے ظاہری اعتبار سے بھی چنانچہ 

  اِدھر خالد ابن وليد دوسو سواروں کو لے کے چلے اُدھرپيغمبراسالم کے پاس اطالع آ گئی ۔
  

يہ مسلمانوں کے ہمدرد ہيں ان کے آدمی نے آکر بتايا کہ هللا کے قبيلٔہ جونيہ جو اب تک کافر قبيلہ ہے مگر دل سے 
رسول يہ ہو رہا ہے ۔ خالد ابن وليد اس عرصہ ميں کافی آگے آ چکا تھا بہرحال اُسے يہ پتا ہے کہ ہم دو سو ہيں يہ چوده

نے ہميشہ اُلٹا ماجرا ہوا ہے سو ہيں ، آمنے سامنے مقابلہ ہوگا تو سوال ہی پيدا نہيں ہوتا کہ ہم جيت جائيں کہ آمنے سام
خندق کے اندر … اُحد ميں يہ سات سو تھے ہم دس ہزار ہم ہارے… بدر ميں يہ تين سو تيره تھے ہم ہزار، ہم ہارے… 

تو برابری چھوڑی اگر ہم زياده بھی ہوں تو نہيں ان کو شکست دے سکتے، کجا يہ … ہماری پوری طاقت تھی ہم ہارے
وده سو ُدور سے حملہ کرتا ہے ليکن ُدور سے بھی کيسے حملہ کرے کہ مسلمان بڑے کہ ساتواں حّصہ دوسواور چ

نظر آ رہے ہيں ، صلح کے ليے جا رہے ہيں ليکن صلح الگ چيز ہے حماقت الگ چيز ہے اپنی حد Alertچوکس اور 
  تک اپنے بچاؤ کی تياری ظاہری طور پر رکھنا ہے۔

  
قاً کہ يہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے پيغمبر کی قيادت ميں جا رہا ہے ايک ہی چيز اس کے ِدل ميں آئی وه بھی اتفا

ہمارے آپ کے قافلے جب چلتے ہيں يہاں تک کہ اگر نيک کام کيلئے بھی جا رہے ہوں تو سب سے پہلے جو اعالن ہوتا
ہاں نمازيں پڑھی جاتی ہے زبانی نہيں عملی اعالن وه يہ کہ بھائيو اور بہنو آج کل نمازيں معاف ہوگئی ہيں سفر ميں ک

ارے باقاعده کراچی ميں اور اپنے وطن ميں باقاعدگی سے نماز … ہيں جہاں پہنچ کے اُتريں گے وہاں پڑھيں گے نماز 
بزنس کا سفر، رشتے … پڑھنے والے بھی سفر ميں ديکھا گيا ہے کہ اکثر نماز قضا کرتے ہيں ، سفر بھی کونسا؟

گھومنے پھرنے جا رہے ہيں جی نہيں اُس ميں بھی اگر نماز قضا ہو تو کچھ کچھ داروں کو ملنے جا رہے ہيں وه سفر، 
سفِرزيارت مشہدمقدس جا رہے ہيں امام(ع) کے روضے پہ جا رہے ہيں امام(ع) کو خوش … سمجھ ميں آجاتا ہے 

پہال تحفہ  کرنے جا رہے ہيں تحفہ کيا لے کے جا رہے ہيں شريعت بتاتی ہے کہ امام(ع) کے روضے پہ جاتے ہيں تو
امام(ع) يہ مانگتے ہيں کہ دو رکعت نماز پڑھو اور ہماری حالت يہ ہے کہ مشہد کے سفر ميں نمازيں قضا ہو رہی ہيں 

چوبيس چوبيس گھنٹوں کی نمازيں قضا ہو جاتی ہيں اُن لوگوں کی جو باقاعده نمازی ہيں جبکہ ہونا يہ چاہيے کہ بے 
  نمازی بھی اس سفر ميں نمازی بن جائے ۔
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خدمِت امام(ع) ميں جا رہے ہيں، خدمِت رسول ميں جا رہے ہيں ، خدمِت ُخدا ميں جا رہے ہيں ، فراڈ کرنے واال بھی يہ 

جانتا ہے کہ بہرحال ايسے موقعے پہ ويسا بن کے پہنچنا ہوتا ہے جيسا وه چاہتے ہيں وہاں پہنچ کر تو پھر بھی ديکھا 
گئے مسافر خانے ميں اب نماز ہو جاتی ہے اُتر گئے مکہ اور مدينے ميں  ہے کہ بے نمازی نمازی بن جاتے ہيں ، اُتر

اب نماز ہو جاتی ہے ، سفر وه مصيبت ہے کہ دودو دن کبھی سفر ميں گذرتے ہيں اور ساری نمازيں قضا ہو رہی ہيں 
  اس ليے کہ مومنيِن کرام کا لشکر نماز قضا نہ کرے تو کيا کرے؟ 

  
کی قيادت ميں جا رہا ہے جو بھی نماز کا ٹائم آيا، جو بھی وقِت نماز آيا فوراً لشکر ُرکتا  وه لشکِر اسالمی پيغمبراسالم

  ہے اور نما ز پڑھی جاتی ہے ۔
  

اب يہاں پہ تمام تاريخوں ميں ہماری تمام تاريخيں يہاں پر متفق ہيں کہ خالد ابن وليد جو نکل چکے ہيں مکہ سے اور 
ا چاہتے ہيں راستے ميں ، طريقہ سمجھ ميں نہيں آ رہا آمنے سامنے تو ناممکن مسلمانوں کے اس قافلہ عمرے کو روکن

ہے چھپ کے حملہ کرنا ہے ليکن مسلمان بہرحال الرٹ ہے اور اُن کے سراغ رسان اور جاسوس پھيلے ہوئے ہيں ۔ 
کر پہاڑی کے پيچھے  ايک دفعہ اتفاق سے ايسا ہوا کہ مسلمان ميدان ميں ہيں خالد ابن وليد اپنے دوسو سواروں کو لے

ہيں ، نگاه پڑی کيا ديکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہيں ، نماز کے عالم ميں اور آخری رکعت چل رہی ہے فوراً کہا کہ 
  يہ بہترين موقع مجھے ہاتھ لگا ہے 

  
  “ارے َميں نے پہلے کيوں نہيں سوچا”

  
ی نماز کو نہيں توڑا کرتے ، فقہی اعتبار سے يہ مسلمان ہيں اطالع مل چکی ہے مکہ کے کافروں کو کہ مسلمان اپن

اجازت بھی ہو ليکن يہ عام طريقے سے نماز نہيں توڑتے ، کہا يہ بہترين طريقہ ہے اب جو يہ نماز شروع کريں اب جو
يہ نماز پڑھيں دوسری نماز يہ نماز تو آخری رکعت ہے سالم کے قريب پہنچ گئے مسلمان دوسو تير اندازوں کو تيار 

يں ٹائم لگتا ہے يہ تو ہاتھ سے نکل گيا ہے اگلی جو يہ نماز پڑھيں گے بس فوراً اُس وقت حملہ کر دينا اور کرنے م
  چونکہ مسلمان اپنی نماز توڑتا نہيں سارے کے سارے مسلمان مار ليے جائيں گے ۔

  
ں گی ليکن تاريِخ اسالم تو تقرير ہے آج کس کو شروع کی تقريريں ياد ہو 104يہاں پہ ايک بات َميں اور ياد دال دوں ا

سب کو ياد ہو گی وه يہ ہے کہ شروع شروع ميں جب مسلمان مکہ ميں آئے اُس وقت خاص طور پر پيغمبر حرم ميں 
  نماز پڑھا کرتے تھے تو کچھ عرصے کيلئے عربوں کا مشغلہ يہ تھا کہ پيغمبر کی نماز ميں رکاوٹ ڈالو ۔

  
  َذا َصلّی اََر َء ْيَت الذی يَْنھَٰی َعْبداً اِ 

  
  يہ سوره اقراء باسم ربک الذی ہے اُس کی آخری آيت پہ سجده ہے اس کے درميان کی آيت ہے ۔

  
  “حبيب ديکھو اُس گنہگار کو کافر کو جو ہمارے بندوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے ”

  
دی کوئی بھاری وزن  وه يہی تھا کہ رسول نماز پڑھ رہے ہيں غالظت ال کے ڈال دی ، اونٹ کی اوجڑی ال کے ڈال

رکھنے کی کوشش کی ليکن يہ سارے کافر ديکھ چکے ہيں کہ ہم کچھ بھی کريں رسول اپنی نماز کو توڑتے نہيں ، 
  نماز مکمل کی جائے گی، نماز پوری کی جائے گی وہاں سے ان کو يہ سبق ياد ہے کہ مسلمان نماز نہيں توڑا کرتا ۔

  
ور بس مسلمان نماز ختم کر کے کھڑے ہوئے يہاں پر ضمنی طور پر ايک بات کہا کہ اگلی نماز ميں حملہ کريں گے ا

اور کہہ دوں اگرچہ اس کے اندر بحث کی گنجائش نہيں يہ واقعہ بھی اس بات کی دليل ہے کہ بہرحال پيغمبراسالم نے 
وه تو … از کونسی؟اکثراً نمازوں کو مال کے پڑھا ہے ورنہ ظہر کے بعد اگر عصر کا ٹائم ہی ابھی نہيں آيا تو نم

دوگھنٹے کے بعد ہونا چاہيئے مگر تمام تاريخيں متفق ہيں کہ خالد ابن وليد نے يہ سوچا اور ہوا يہی کہ ايک نماز ختم 
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ہوئی اور پيغمبر نے فوراًدوسری نماز شروع کرا دی دوسری نماز عصر کی نماز وه جو بعض لوگوں ہمارے لوگوں 
ام(ع) کے زمانے ميں نمازيں الگ پڑھی جاتی تھيں بعد ميں شايد علماء نے يہ کے ذہن ميں بھی ہے کہ رسول اور ام

  يہ واقعات اگرچہ سفر کا مسئلہ ہے ليکن بہرحال سفر بھی سہی نماز جمع کی گئی ۔… مسئلہ بنايا 
  

قعہ ہے خير پيغمبر نے دوسری نماز جمع کرنا چاہی عين اُس موقع پہ جبرائيل(ع) آئے ، اب اُدھر سن چھ ہجری کا وا
تيره سال مسلمان مکہ ميں رہے چھٹا سال يہ اُنيس سال ہو گئے ہيں اسالم کو اب تک …چھ ہجری کا مقصد کيا ہوا 

نماِزخوف صرف ايک مرتبہ پڑھی گئی ، صرف ايک مرتبہ اس کے بعد دوباره ضرورت نہيں آئی ، نماِز خوف اگر 
نماز نہ پڑھيں پہلے آدھا لشکر نماز پڑھے اور دوسرا  کبھی دشمن کا خوف ہو پھر حکم يہ ہے کہ مسلمان ايک ساتھ

  آدھا لشکر حفاظت کرتا رہے ، پھر حفاظت کرنے والے نماز پڑھيں اور نماز پڑھنے والے جا کے پہره سنبھاليں ۔
  

پيغمبر نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائيل(ع) … اب پہلی نماز ظہر کی ہوئی سب نے ايک ساتھ پڑھی ، عصر کی نماز
س آئے اورُخدا کا حکم پہنچا گئے کہ وه جو ايک دفعہ ہم نے نماز خوف پڑھی وہی دوباره پڑھنا ہے ۔ سارے ميرے پا

مسلمان قريب نہ آئيں آدھے مسلمان چاروں طرف بکھر کے حفاظت کريں اور باقی آدھے مسلمان نماز کو مکمل کريں 
  اورپھر جو يہ لوگ پوری کريں نماز تو وه لوگ آجائيں ۔

  
وليد نے جب يہ منظر ديکھا ايک مرتبہ محاورةً سر پيٹ ليا کہ پوری کی پوری سکيم اور منصوبہ ناکام ہو گيا ۔ خالدابن 

مسلمانوں کو کس نے بتايا عين وه موقع کہ َميں تياری کر کے بيٹھا يہ تو اب سراغ رسانی اور جاسوسی کا مسئلہ بھی 
  ۔ نہيں رہا اتنے جلدی کوئی جاسوس نہيں جا سکتا نہ گيا

  
نماز بھی ہو گئی، نماز … گھبرا کے اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کس نے مسلمانوں کو چاالکی کا يہ طريقہ بتايا ہے؟ 

توڑنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی، اور لشکِراسالم بچ بھی گيا خير نماز مکمل ہوئی ، پيغمبراسالم ايک مرتبہ کہتے ہيں 
 :  

  
رسان، وه جاسوس اطالع دے گيا کہ کفاِرمکہ ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہيں اے مسلمانو! تمہيں معلوم ہے کہ وه سراغ 

  اور َميں اس وقت جنگ نہيں کرنا چاہتا ، ہم صرف زيارت کيلئے جا رہے ہيں ، چنانچہ آؤ ہم لوگ راستہ بدل ليں۔
  

بات ہے جب قريباچھا خاصا جو راستہ مدينے سے مکہ آ رہا ہے اُس کے قريب رسول پہنچ چکے ہيں يہ اُس وقت کی 
  پہنچ گئے ۔

  
پيغمبر نے راستہ بدل ليا اور بہت ہی ُدور گھوم گھوم کے جا رہے ہيں ايسے عالقے ميں جس کے ليے مسلمان تيار ہو 

  کے نہيں آئے نہ کھانے کا انتظام اتنا کيا ہے نہ پينے کا انتظام اتنا کيا ہے ۔
  

يہ آخری آخری مرحلے ، ايک مرتبہ جب يہ خبر مل گئی اب عجيب منظر ہے پورے واقعات تو آج نہيں آ سکتے بس 
کہ اب تک مسلمان سکون کيساتھ تھے کہ اب تو جا رہے ہيں عمرے کيلئے اب اطالع ملی کہ دشمن پيچھے لگ گيا اور

ايسا دشمن کہ پيغمبر منع کر چکے ہيں کہ اُس سے لڑنا ہی نہيں ہے ۔اب تو خطره ہی خطره ہے اور اتنا خطره کہ 
  استہ بدل کے جا رہے ہيں۔رسول ر

  
اب مسلمان خوفزده ہو گئے اب مسلمانوں ميں سے بعض کے حوصلے پست ہونے لگے اب بعض مسلمان گھبرا گھبرا 
کر سوچنے لگے کہ اگر يہ سب کچھ ہونا تھا تو کاش رسول بتا ديتے کہ ہم تياری کر کے آتے کہ عين وه وقت آگيا کہ 

کے قريب پہنچ رہے ہيں اُس سے پہلے بڑی اونچی پہاڑی آئی ايسی پہاڑی کہ اُسےمسلمان راستہ بدل چکے ہيں حديبيہ 
اچھا پہاڑی سے مراد کے ۔ٹو يا ماؤنٹ ايورسٹ نہيں ہے ايک اتنا اونچا ٹيلہ کہ يہ … ديکھ کے لوگ خوفزده ہو گئے 

نہيں کريں گے اسلحہ  پتا نہيں کہ اس کے دوسری طرف کيا ہے؟ ابھی ابھی يہ خطره کہ کافر پيچھے لگے ، ہم جنگ
بھی نہيں ہے ايسی پہاڑی کہ اس کے اوپر سے ہی جا کے اُترنا ہے ہر ايک کے دل ميں خيال کہيں ايسا تو نہيں کہ اس 
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کے نيچے کفار بيٹھے ہوئے ہوں اب ايک مرتبہ پہاڑی کے اوپر پہنچيں اور انھوں نے ہم پر حملہ کر ديا۔ ہر جگہ پہ يہ 
واال ہميشہ طاقتور ہوتا ہے پہاڑی سے نيچے واال کمزور ہوتا ہے ليکن کب؟ جب پہاڑی  اصول ہے کہ پہاڑی کے اوپر

کے اوپر والے کے پاس تِير اور نيزے اور برچھے ہوں تلواريں اگر ہوں تو وه اوپر بھی ہے تو بيکار ہے پہاڑی اس 
ر نہيں کمان نہيں نيزے نہيں يا ليے کہ اوپر اگر ہے تلوار چالئے گا تو کس کے لگے گی تلوار، مسلمانوں کے پاس تي

برچھياں نہيں تلوار ہے ، تلوار اگر ہاتھ ميں ہے تو پہاڑی کے اوپرجانابھی بيکار ہے اب ہر ايک کے دل ميں خوف کہ 
  اس کے دوسری جانب کيا ہے؟ہم کسی پريشانی ميں نہ پھنس جائيں۔

  
کی تشريح ميں نکل جاؤں ناں تو بيس منٹ اُس وقت ايک عجيب جملہ پيغمبراسالم نے کہا يہ جملہ وه ہے کہ اس 

موضوع سے َميں ہٹ جاؤں ۔ پيغمبر نے مسلمانوں کی يہ حالت ديکھی پہاڑی کے خطرے کو ديکھا اور کہا کہ 
مسلمانو! آگے بڑھو اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے چلے جاؤ اور ياد رکھو کہ اس پہاڑی پر جانا ايسا جيسے باِب 

  بنی اسرائيل کا امتحان … ِحطہِحطہ ميں داخل ہونا ہے ، 
  

قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائيل فرعون کے دريا ميں ڈوبنے کے بعد خدا کی نافرمانی کی بنا پر چاليس … اُدخل بعد 
سال تک صحرا کے اندر راستہ بھٹکتے رہے ہيں ، آخر منزِل مقصود آئی وه بھی کب جب اپنی غلطيوں کا احساس ہوا 

توں کے مقابلے ميں کتنا ناشکرا پن کيا ، ُخدا نے توبہ قبول کرنا چاہی وه بھی جب اعالن ہوا کہ کہ ہم نے خدا کی نعم
’ جس شہر ميں جا رہے ہو اس کے دروازے سے جب گذرنا تو ِحطہ کہتے ہوئے داخل ہونا ، سجده کرتے ہوئے 

ول کرے گا ِحطہ جو سريانی زبان کا سجدے کے عالم ميں جانا اور ِحطہ کہنااُس کی توبہ کو خدا قب“ اُدخلل بعدسجده’
  لفظ ہے جس کے معنی ہيں توبہ کے معنی ہيں۔

  
چاليس سال صحرا ميں بھٹک چکے ہيں کھانے اور پانی کے اللے پڑ چکے ہيں يہ وه ہيں جو من وسلوٰی کو ٹھکرا 

يہ پيغام آيا اور گئے تھے روزانہ ايک جيسی ڈش ہم سے نہيں کھائی جا رہی ہے نتيجے ميں کچھ بھی نہ ِمال۔ اب 
جيسے ہی وه دروازه نظر آيااُس کے اندر بھرا ہوا شہر ديکھا وہی کيفيت جو اکثر آپ نے محاورةً ُسنا کہ کھجور کے 

درخت پہ کوئی صاحب پھنسے اور ايک مرتبہ اُترنا بھول گئے اتنا اونچا درخت نيچے زمين نظر آ رہی ہے گھبرا گئے 
لے تو َميں اونٹ دوں گا ليکن جيسے جيسے نيچے اُترتے جا رہے ہيں زمين قريب آ  يہ کيا ہوا خداوندا ميری جان بچا

تی جا رہی ہے اونٹ سے گائے پر آئے گائے سے بکری پر آئے بکری سے مرغی پر آئے مرغی سے انڈے پر آئے 
  اب قريب پہنچ گئے خداوندا تُو قادِرمطلق ہے تجھے کسی چيز کی ضرورت نہيں ۔

  
يک مرتبہ بھرا ہوا شہر نظر آيا اب کيسا ِحطہ، کيسی توبہ اور کيسا استغفار؟ قرآن نے کہا سجده کروجو حالت ہوئی کہ ا

اور توبہ کرو ايک مرتبہ اکڑ کے چلے اور جو تاريخوں ميں ہے کہ چلے بھی اس طرح کہ اُلٹا چلے اور زياده نافرمانی
ے جائيں گے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی گردن کہيں کے ليے کہ ہم ذرا بھی جھکنے کو تيار نہيں کہ اگر سيدھے سيدھ

هللا سجده کہہ رہا ہے سجده تو چھوڑو ہم ذرا سی گردن بھی نہيں جھکائيں گے، اُلٹا چل کے جاؤ تاکہ … جھک جائے 
ذرا سا جھکنے کا سوال بھی پيدا نہ ہو اُس وقت صرف وه بچے جنہوں نے حکم کو مانا اور جنھوں نے حکم کو نہيں 

  دکھائی سجده بھی نہيں کيااور جو لفظ بتايا تھا اُس کو حنطہ ميں بدل ديا گندم گندم مذاق شريعت کيساتھ مذاق ۔ مانا اکڑ
  

پيغمبر نے کہا ياد رکھو اِس وقت حديبيہ کی پہاڑی پہ چڑھنا ايسا ہے کہ جيسے دروازے ميں حطہ کہتے ہوئے داخل 
نا اہم ايمان کا امتحان بن گيا اتنا جملہ ُسنا مدينے کے جو پُرانے ات… ہونا ، يہ واقعہ بس ايک اشاره کر ديا رسول نے 

باشندے ہيں اوس وخزرج اُن کو جوش آيا ايک مرتبہ نوجوان تکبير کی آواز بلند کر کے تيزی کيساتھ اُس پہاڑی پر 
يک کنواں چڑھے اور جب پہاڑی کے اوپر چڑھے تو ديکھا کہ پہاڑی کے نيچے انتہائی سرسبز ميدان بھی ہے اور ا

بھی نظر آ رہا ہے پانی کا مسئلہ پيدا ہو چکا ہے پانی ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کے پاس ۔ وه جس راستے کيلئے تيار ہو
کے آئے تھے وه راستہ ہی بدل گيا ہے جيسے ہی پہاڑی پہ چڑھے وہی چيز خدا امتحان ليتا ہے ايک مرتبہ اراده کر 

ی ہی آسانی ہے راحت ہی راحت ہے انہوں نے آواز دی مسلمانوں آجاؤ خدا کی لے انسان امتحان دينا ہے آگے پھر آسان
ايک عورت اپنے بچے کو کھڑا کر کے پانی پال … نعمتيں انتظار کر رہی ہيں ہميں پانی مل گيا ہے، لشکِر اسالم اُترا 

ياده تيزی کيساتھ بھاگا ، رہی ہے لشکراسالم پہ نگاه پڑی گھبرا کے وه ماں اپنے بيٹے کو لے کے بھاگی بيٹا بلکہ ز
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دشمن کا لشکر جب آتا ہے اور وه قرآِن کريم ميں بھی وه چيونٹيوں کا جملہ ہے کہ جب بادشاه کسی ملک ميں داخل 
  ہوتے ہيں تو اُسے تباه کر ديتے ہيں ۔

  
پلٹ کے  عورت بھی يہی سمجھی بيٹا تيزی سے بھاگ رہا ہے ماں بھی بھاگ رہی ہے کہ ايک مرتبہ اُس کی نگاه پڑی

آواز دی کہ بيٹا ڈرنے کی ضرورت نہيں ہے يہ مسلمان آ رہے ہيں اگرچہ کافر ماں ہے اگرچہ کافر بيٹا ہے ليکن کيا 
کہہ رہی ہے کہ بيٹا گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے يہ تو مسلمان آ رہے ہيں يعنی اُس وقت تک عرب کے چپے چپے 

نہيں کرتا ہے کبھی زيادتی نہيں کرتا ہے کسی مظلوم پہ ہاتھ نہيں تک يہ بات پہنچ چکی تھی کہ لشکر اسالم کبھی ظلم 
  اُٹھاتا ہے کسی عورت اور نابالغ بچے کو چاہے دشمن بھی ہو قتل نہيں کرتا ہے ۔

  
ديکھئے وه جو تين تقريريں آپ نے مسلسل ُسنيں کہ خندق کے بعد اور حديبيہ سے پہلے پيغمبر نے اتنے سارے لشکر 

ے آدمی کے ذہن ميں جو مکمل طور پہ تابع حکِم رسالت نہيں ہے يہ وسوسہ پيدا ہو سکتا ہے کہ بھجوائے تو کسی ايس
  اتنی لڑائياں پيغمبر نے کيوں کيں؟ وه لڑائی بھی ايک تبليغ تھی ۔

  
ديکھئے وه جو تين تقريريں آپ نے مسلسل ُسنيں کہ خندق کے بعد اور حديبيہ سے پہلے پيغمبر نے اتنے سارے لشکر 

ے تو کسی ايسے آدمی کے ذہن ميں جو مکمل طور پہ تابع حکِم رسالت نہيں ہے يہ وسوسہ پيدا ہو سکتا ہے کہ بھجوائ
اتنی لڑائياں پيغمبر نے کيوں کيں؟ وه لڑائی بھی ايک تبليغ تھی جس جس قبيلے ميں لشکر گيا اور پھر طاقت ہونے کے 

ں کہاں نہ پہنچايا ہو گا جب مکہ کی سرحد پر کافره ماں اپنے باوجود واپس آ گيا اُس قبيلے نے يہ حيرت واال واقعہ کہا
کافر بيٹے کی جان بچانے کيلئے پريشان ہے ليکن جيسے ہی ديکھا کہ مسلمان آ گئے اُسے اطمينان ہو گيا کہ يہ دشمن 

ھی سہی ، ان کا عقيده ہمارے عقيدے کے خالف سہی ، يہ اس وقت مکہ ميں جانے کے ارادے سے آئے سہی ليکن کب
  ہم پر اور ہمارے بيٹے پر ہاتھ نہيں اٹھائيں گے ۔

  
ايک مرتبہ اطمينان داليا اُس کا بيٹا واپس آيا ، پيغمبراسالم اس دوران پہاری کو طے کر کے کنويں کے قريب پہنچ 

چکے تھے اور اُس عورت سے کہتے ہيں کہ کنويں سے پانی نکال کے ہميں پال دو ۔ اُس نے ايک مرتبہ کہا کہ اے 
سلمانو! اس کنويں ميں پانی اتنا کم ہے ، اتنا کم ہے کہ بعض اوقات ايک آدمی کی خاطر پا نی لينے کيلئے گھنٹوں م

  کھڑا رہنا پڑتا ہے ، َميں اپنے بيٹے کو پانی پالنے کے لئے کتنی دی سے کھڑی ہوں ۔
  

متعلق تين معجزے پيش آئے ، تين  حديبيہ کی اس لڑائی ميں کھانے اور پينے کے… اتنا ُسننا تھا کہ رسول آگے بڑھے
معجزے اُن ميں سے پہال معجزه يہی ہے هللا کا رسول آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ايک مرتبہ کنويں جھانک 
کے ديکھا ، لعاِب دہن کو اس کنويں ميں پھينکا پيغمبر نے اور اب نہ صرف يہ کہ پانی ہوا بلکہ اس کثرت کيساتھ کہ 

بلند ہوتے ہوتے کنويں کی منڈھير تک اس طرح آ گيا کہ ڈول کی ضرورت بھی نہ رہی کہ  پانی کنويں کی طے سے
چاہے چلو سے آگے بڑھ کے پانی پی سکتا ہے اور وه عورت حيرت زده ہو کے پانی پی رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ 

جو پانی تھا بھی يہ مزه تو اس کا ميرے گھرانے کی زندگياں يہاں پہ گذری ہيں اس کنويں ميں اّول تو پانی تھا نہيں اور 
  تھا ہی نہيں اتنا شيريں اتنا خوشگوار اتنا ميٹھا پانی ۔

  
  …درود بھيجيں محمد وآِل محمد (ع) پر

  
  اللھم صلی علی محمد وآل محمد۔

  
ايک پيغمبراسالم حديبيہ کے ميدان ميں دو مرتبہ کنؤوں کا مسئلہ ہوا ، ايک يہ راستے ميں اور ايک حديبيہ ميں اور 

  مرتبہ کھانے کا مسئلہ ليکن وه بعد ميں ۔
  

خير پانی کے مرحلے پہ فارغ ہو کے آگے بڑھے، مسلمانوں کو کچھ نہيں پتا کہ ہميں کہاں جانا ہے مکہ جانا ہے 
پيغمبر کسی اور راستے سے لے کے چلے اس وقت ايک مکہ سے مدينے کا راستہ ہے جو مسجِد عائشہ کے سامنے 
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يا 45ک اُس سے اُلٹ مکہ سے جده کا راستہ ہے جو حديبيہ کے سامنے سے گذرتا ہے تقريباً سے گذرتا ہے اور اي
ڈگری کا اينگل ہے ان دو راستوں کے درميان، پيغمبر دوسرتے راستے سے جا چکے ہيں ، چلتے چلتے ايک کنواں 60

  تا ہے ۔ نظر آياجس کنويں کا نام تھا حديبيہ جس کی وجہ سے يہ عالقہ حديبيہ کا عالقہ کہال
  

وه کنواں نظر آيا اُس وقت وہاں کوئی آبادی نہيں تھی اور اُس کنويں کے فوراً بعد حدوِد حرم شروع ہو جاتے ہے وه 
بانڈری اب يہ مکہ نہيں ہے مکہ وہاں سے تئيس کلوميٹر ہے ليکن وه عالقہ شروع ہوتا ہے جہاں کسی جانور حتٰی کہ 

  ڑنا حرام اور گناه ہے ۔کسی پودے يا کسی گھاس کے پتے کو بھی تو
  
جس کے بارے ميں قرآن نے کہا وه سرحد ايک قدم آگے بڑھيں حدوِد حرم جہاں کی ہر چيز کو “ من دخلہ کانہ آمنا”

خدا نے سيکورٹی دی ہے تحفظ ديا ہے اُس سے چند قدم پہلے حديبيہ کا کنواں ہے ۔جہاں پہ مسلمان پہنچے اسی ليے 
ہ کہا ہے اس سال پيغمبر نے خواب ديکھا ليکن اس سال خانہ کعبہ ميں چھوڑيں مسجد َميں تقرير کے بيچ ميں ايک جمل

الحرام ميں چھوڑيں مکہ ميں چھوڑيں مکہ سے تئيس کلوميٹر ُدور حدوِد حرم اس ميں بھی مسلمان قدم نہيں رکھ سکے 
  اُس سے بھی باہر باہر رہے يہاں جا کے لشکِر اسالم ُرکا ۔

  
پيغمبر کی اونٹنی جس کا نام قصوٰی ہے … ملی، لشکر کيسے ُرکا ، کيسے ُرکا يہ لشکر؟ مکہ کے کافروں کو اطالع

چلتے چلتے گھٹنوں کو موڑ کے گھٹنے سے ٹيک لگا کے بيٹھ گئی ۔ پيغمبر تو خاموش ہيں مسلمان گھبرا گھبرا کے 
محبوب اونٹنی ہے پيغمبر کی آگے آئے اور کوشش کی کہ اس اونٹنی کو اٹھايا جائے اب يہ پيغمبر کی بہت ہی زياده 

  وه اونٹنی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہيں ہو ريہ ہے ۔ … سواری ميں رہی ہے 
  

پيغمبر نے فرمايا چھوڑ دو يہ وہيں پہ بيٹھی ہے جہاں پہ خدا نے اس کو حکم ديا ہے اور اب وه منزل آگئی جس سے 
ک جملہ کہا سرسری طور پہ ليکن بعض اوقات اسآگے بڑھنے کی ہم کو اجازت نہيں ہے ، اس کے پيغمبر نے مزيد اي

ميں توہين کا پہلو بھی آجاتا ہے ، پيغمبر نے فرمايا کہ جس طرح ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر آيا ہے اُس کے سب سے 
آگے والے ہاتھی جس کا نام محمود تھا، محمود ہاتھی کا نام ہے اُسے خدا نے کہا تھا کہ اس جگہ سے آگے نہ بڑھنا تو 

رہہ نے اپنے ہاتھی کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وه مر گيا مگر اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا پيغمبر فرماتے ہيں جيسے وه اب
حکِم خدا سے معمور تھا ہاتھی محمود ويسے ہی ميری اونٹنی قصوٰی يہ بھی حکِم خدا سے معمور ہے جتنا ہی کرو يہ 

  ے گی کيونکہ ہميں يہيں ٹھہرنا ہے۔شہيد ہو جائے گی ليکن اپنی جگہ سے آگے نہيں بڑھ
  

يہ جملہ ُسنا سب کے سب ايک مرتبہ اُتر پڑے اور وہاں خيمے لگا دئيے گئے۔ اب پروردگاِر عالم نے بيک وقت 
  دوامتحانوں ميں مسلمانوں کو ڈال ديا۔

  
ں سے قاصدوں کا بس يہ آخری جملے اس کے بعد باقی باتيں ، مکہ والوں کا ری ايکشن وہاں سے قافلوں کا آنا، وہا

اب يہاں پہ مسلمان صرف دس دن کے کھانے کا سامان الئے تھے يہ سوچ کر کہ مدينے سے مکہ …آنااگلے منگل کو
پھر تو وہاں جب جائيں گے تو بازار سے راستے سے سامان خريد ليں … کا آٹھ دن کا راستہ ہے اور ايک آدھ دن وہاں

، راستہ بدلنا پڑا پہاڑيوں سے آنا پڑا ، يہاں پہنچے تو کھانے پينے گے ، مگر دس دن سے زياده راستے ميں لگ گئے 
فاقوں کی نوبت آ گئی اور خدا نے … کا سامان ختم ، فاقے کی نوبت آ گئی پانی ميں بھی مسئلہ کھانے ميں بھی مسئلہ 

  بھی ايک عجيب امتحان لے ليا مسلمانوں کا ۔
  

صلی علی محمد وآل محمد(ع)) سوره مائده کی آيت کی تشريح فرما ہمارے چھٹے امام(ع) صادِق آِل محمد(ع) (اللھم 
  رہے ہيں :

  
ْيِدالَ تَنَالُہ َن الصَّ   اَْيِدْيُکْم َو ِرَماُحُکْم  ◌ٓ �َولَنَْبلَُونَُّکُم هللاُ بَِشْیٍء مِّ
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پہنچا سکتے ہو نہ يادرکھو خدا تمہارا امتحان ليتا ہے کبھی شکار کے ذريعے سے ايسا شکار کہ نہ تم اپنا ہاتھ اُس تک”
  “اپنے تير 

  
بھئی امتحان کيا ہے فاقہ ، … يہ قرآن کی آيت ہے کہ امتحان کا ايک طريقہ شکار بھی ہے ۔ بڑا عجيب جملہ ہے 

سوره مائده لَنَْبلَُونَُّکُم کہ ضروربالضرور ہم امتحان … امتحان کيا ہے اوالد کی قربانی، امتحان کيا ہے دولت کی قربانی 
  ارا يا لَيَْبلَُونَُّکُم هللاُ ضروربالضرور هللا تمہارا امتحان لے گا شکار کے ذريعے سے ۔ليں گے تمہ

  
  معصوم(ع) فرما رہے ہيں کيا تمہيں پتا ہے يہ کس امتحان کا تذکره ہے ؟

  
  راوی نے کہا نہيں مول(ع)! َميں تو خود اس سے پہلے پريشان ہوتاتھا۔

  
يہ کے مقام پر لشکراسالم اُتر گيا اور کھانے پينے کو کچھ نہ رہا فاقے ہونے کہاُسن يہ حديبيہ کا تذکره ہے جب حديب

لگے مکہ قريب ترين شہر ہے وہاں سے پيغام آ گيا کہ ايک مسلمان اگر حدوِد حرم ميں قدم رکھے گا اُسے قتل کر ديا 
ٹياں اُڑا دی گئيں اور اُس کی بھی جائے گا حتٰی کہ پيغمبر نے اپنا قاصد بھيجا اُس پر اٹيک ہو گيا اُس کے جانور کی بو

بوٹياں اُڑ جاتيں وه تو کسی نے بچا ليا ۔قاصد جسے ہر جگہ تحفظ ديا جاتا ہے تو خريدوفروخت کا تو سوال ہی پيدا نہيں 
  ہوتا ۔

  
  …اب امام(ع) کہتے ہيں ُسنو! يہ سب لوگ احرام پہنے ہوئے ہيں ، احرام يعنی سفيد چادر 

  
  بس ميرے آخری جملے

  
ب احرام پہنے ہوئے تھے سفيد چادر سے اور آپ کسی بھی حاجی يا عمره کرنے والے سے پوچھ ليجئے کہ جب يہ س

  انسان احرام پہن ليتا ہے تو تئيس چوبيس چيزيں حرام ہو جاتی ہيں اُن ميں جانوروں کا شکار بھی حرام ہے ۔
  

الکل وه امتحان ليا جو بنی اسرائيل سے ہفتے کےامام(ع) فرما رہے ہيں صلح حديبيہ کے موقع پہ خدا نے مسلمانوں کا ب
ہفتے کے دن شکار حرام ہے ، مچھليوں کو اطالع ملی کہ آج… دن مچھليوں کے بارے ميں امتحان ليا گيا۔ بنی اسرائيل

کوئی ہميں نہيں پکڑ سکتا کثرت کيساتھ مچھلياں نکل کے درياؤں ميں آتی ہيں اور بنی اسرائيل کے لوگوں کے دلوں پہ 
سانپ لوٹتے تھے کہہ رہے ہيں کہ کيسا بہترين شکار ہمارے سامنے ہے يہ کيسا حکِم خدا ہے کہ ہاتھ نہ لگاؤ پھر 
دوواقعات اُس جگہ اور اس کی مخالفت پہ لوگ بندر بنے اس ليے کہ امِت موسٰی(ع) تھے اور يہ امِت رسول ہے 

کہ سب احرام پہنے تھے اور احرام کی حالت ميں  رحمت بھی نازل ہوئی اور لوگوں نے امتحان ديا اور وه اس طرح
  شکار حرام اور گناه ہے اور اس کا کفاره بھی ہے۔

  
ٹھيک ہے حرم ميں نہيں گئے حرم کے باہر ہيں۔ يادرکھئے حرم ميں اگر کوئی پہنچ جائے تو احرام کے بغير بھی ہو 

  تو شکار کر سکتے ہو احرام ميں نہيں ۔حرم ميں تو سب کے لئے شکار حرام ہے، حرم کے باہر عام لباس ميں ہو 
  

امام(ع) فرما رہے ہيں کہ اب جنگل کے جانوروں کو خدا نے پيغام دے ديا کہ يہ مسلمان بھوکے ہيں ليکن احرام کی 
  حالت ميں ہيں ، کسی جانور کو ٹچ نہيں کريں گے ہاتھ نہيں لگائيں گے ۔

  
يہ تو امام(ع) نے کہا خدا نے امتحان ليا۔ راوی کہتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ حديبيہ کے ميدان ميں جو لوگ تھے ۔ 

حديبيہ کے ميدان ميں جو لوگ تھے انہوں نے اپنی اوالدوں کو بتايا ، واقعہ مجھ تک پہنچا ليکن اب اس آيت سے اس 
ل ديکھ کا ربط مال کہ حديبيہ کے مسلمان کہتے تھے کہ اب وه وقت آ گيا کہ جانور اور جنگلی ہرن جو انسان کی شک

کے بلکہ آواز سن کے بھاگتا ہے وه ہمارے خيموں ميں آکے بيٹھ جايا کرتے تھے يہاں تک کہ بلکہ ہمارے جسم کے 
سارے جانور جو حالل جانور هللا نے دئيے ہيں وه سب … قريب کہ ہاتھ بڑھا کر اُن کو گردن سے پکڑ سکتے ہيں 
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يموں کے اندر آتے ہيں ہمارے بستروں کے قريب پہنچ جاتے آجاتے ہيں باقاعده ٹہلتے ہيں ہمارے خيموں کے بيچ ، خ
ہيں ليکن حالت يہ ہے کہ فاقہ ہے بھوک لگ رہی ہے بڑی شدت کيساتھ ايک آدھ دن کا فاقہ نہيں ہے پتا نہيں کتنے دن 
رامگذر گئے ہيں ، شکار آنکھوں کے سامنے ہے وه گويا خود اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں ميں دئيے دے رہا ہے مگر اح

کی حالت ميں شکار حرام ہے۔ فاقہ ہے بھوک ہے تکليف ہے ہاتھ باندھے بيٹھے ہيں ان کو ہاتھ نہيں لگا سکتے ہيں اُتنے
دن تک حکم رہا جب تک ہم نے احرام نہيں اُتارا پھر تو وہی جانور ايسی بے مروتی وبے وفائی کی جھلک نظر نہيں آ 

  تی ہے ۔
  

ہے، حديبيہ کا يہ واقعہ بہت کم مومنين کے علم ميں ہے حديبيہ کے مسلمان خيموں ديکھئے اس طرح خدا نے امتحان ليا
ميں گھيرا ڈالنے لگے، خيموں ميں جنگلی جانور آنے لگے اور اُس حالت کے اندر کہ جب فاقے کی شدت ہے ۔ شکار 

ہے شرعاً عام حالت ميں ايک ايسی چيز ہے کہ عام حالت ميں جب پيٹ بھرا ہو تو انسان برداشت نہيں کر سکتا ہے چا
يہی اسالم ہے کہ واقف ہو کہ حرام چيز … فضول شکار حرام ہی کيوں نہ ہو مگر فاقے کی حالت ہے يہی اسالم ہے 

  کی جانب ہاتھ نہيں بڑھانا ہے بھوکے رہيں گے حرام کی جانب ہاتھ نہيں بڑھائيں گے ۔
  

پر کہ حديبيہ کے ميدان ميں حالت يہ ہے کہ شکار  جو بينک کی نوکرياں چھوڑيں جاتی ہيں وه اسی اصول کی بنياد
  اپنے آپ کو دئيے دے رہا ہے ہمارے ہاتھ ميں اور ہم اس کو ہاتھ نہيں لگا رہے کہ احرام کی حالت ميں حرام ہے ۔ 

  
 يہ شکار کے ذريعے خدا نے امتحان ليا، ذرا سوچو اتنا بڑا امتحان ہے کہہ دينا بہت آسان ہے مگر جس پر گذر رہی ہو

يہ مسلمان کہتے ہيں کہ ہمارا ہی دل جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے يہ … بھوک کی شدت اور سامنے يہ جانور 
  امتحان ديا ہے؟ 

  
ہم اور آپ چند گھنٹے کے ليے اس امتحان سے گذرتے ہيں ، رمضان کے روزوں ميں تقريباً يہی حالت ہوتی ہے مگر 

اور پياس ہوتی ہے اس کے باوجود انسان بعض اوقات بے چين ہو جاتا اسی خوف کيساتھ کہ وه چند گھنٹوں کی بھوک 
  ہے ۔يہ دنوں کی بھوک اور پياس ہے ،فرق بھی ہے جس کا درجہ بڑا ہے اس کا امتحان بڑا ہے ۔

  
حديبيہ کے مسلمان ايک حد تک کے مسلمان تھے خدا نے ان کا اتنا ہی امتحان ليا ايک آدھ ہفتے کا امتحان ساری زندگی

  نہيں ۔کا 
  

يہ رتبہ تو فقط فاطمہ زہراء (ع) کے گھرانے کو مال جہاں کی حالت وکيفيت يہ تھی کہ ساری زندگی امتحان ميں گذر 
ايک امتحان تو وه ہے کہ ہم اس … خانہ فاطمہ(ع) کی شان يہی ہے اور اس پر راضی ہيں اہلبيِت اطہار(ع) … گئی 

راضی تو نہيں، خوش تو نہيں مگر خدا کہہ رہا … ا پڑے گا امتحان ليے برداشت کرتے ہيں کہ خدا لے رہا ہے تو دين
ہے ۔ اور ايک وه حالت ہے خانٔہ فاطمہ(ع) کی کہ فاقہ ہے اور اختياری فاقہ ہے ، يہ حديبيہ والے تو بہت مجبور ہيں 

رتا ہے ، اختياری فاقہ ہے وه اس طرح کہ گھر ميں سامان بھی موجود ہے مگر يتيم ومسکين واسير آکے سوال ک…
  اپنے آگے کی وه روٹياں اٹھا کے دی جاتی ہيں جس کو شريعت کہہ بھی نہيں رہی ۔

  
خاص خدا نہيں کہہ رہا حديبيہ ميں خدا نے کہا ہے مجبور ہے وہاں خدا بھی نہيں کہہ رہا ہے مگر جانتے ہيں اہلبيت 

ند ہے خدا کہے نہ کہے وہی ہماری اطہار(ع) يہی منزلت ہے فاطمہ(ع) کے گھرانے کی ، پتا ہے کہ جو خدا کی پس
  زندگی کا طريقہ ہے اور يہی وه منزل ہے کہ جہاں فِّضہ کا واقعہ بھی َميں اکثر پڑھا کرتا ہوں ۔

  
جس کے بارے ميں ايک نطريہ يہ بھی ہے کہ بہرحال وه تھی ہندوستان کی شہزادی وہاں … فِّضہ حبشہ کی شہزادی

ئيں ۔ کئی گھرانوں ميں کنيزی کی زندگی گذار چکی ہيں ديکھتی رہتی ہيں سے حبشہ گئيں اور پھر حبشہ سے مدينے آ
کہ کنيزوں اور غالموں کيساتھ کی سلوک کيا جاتا ہے، کيسے ان کو دھتکارا جاتا ہے کيسے ان پر ہر ظلم توڑا جاتا ہے

احترام کہ جب رسول مگر عجيب گھرانہ ہے فاطمہ(ع) کا کہ جہاں تصور نہيں کہ کسی کی توہين کی جائے بلکہ اتنا 
اچھا بستر پہ تو اس ليے بيٹھيں … ايک دن آئے بيٹی کے گھر ميں کہ ديکھا بستر پہ پريشانی کے عالم ميں بيٹھی ہيں 
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کہ يہ طريقہ ہے کہ فاطمہ(ع) اور فضہ کاکہ ايک دن فضہ کام کريں گی تو فاطمہ(ع) بستر پر آرام کريں گی اور ايک 
 �کے کپڑے بھی فاطمہ(ع) دھوئيں گی اور فضہ �بستر پر آرام کريں گی ، فضہ �فضہدن فاطمہ(ع) کام کريں گی اور 

  کے آگے کھانا بھی فاطمہ(ع) ال کے رکھيں گی ۔
  

بہت پريشان ہو کيا فاطمہ(ع) کے گھر ميں تمہيں سکون و آرام نہيں مل رہا ؟ َميں  �خالی ہيں پريشان ہيں کہا اے فضہ
  ۔ تمہيں کہيں اور بھی بھيج سکتا ہوں

  
پريشان تو اس ليے ہوں کہ خانٔہ فاطمہ(ع) کو ديکھنے کے بعد … گھبرا کے کہا هللا کے رسول يہ آپ نے کيا کہہ ديا

سوچ رہی ہوں کہ جنّت لے کر بھی کيا کروں گی عجيب گھرانہ ہے صبح کو اُٹھتی ہوں ميرا موال علی(ع) آتا ہے اور 
  ی فاطمہ(ع) آتی ہيں ۔ميرا سالم لے لو ، ميری شہزاد �کہتا ہے بہن فضہ

  
بہن َميں سالم کرنے تمہارے پاس آئی ہوں ، ارے ميرے  �ارے دھتکارنا اور دوسرے گھروں کا تصور چھوڑيں فضہ

شہزادے حسن(ع) وحسين(ع) آتے ہيں اّماں ہمارا سالم قبول کرو ، جو جنّت کے مالک ووارث وه کوئی ماں کہہ کر 
  کوئی بہن کہہ کر مجھے سالم کرتا ہے ۔

  
جنہيں سونا بنانے کا علم آتا ہے وه جو اس وقت کے شاہی گھرانوں کے افراد  �کو ايسا بدال کہ فضہ �اس چيز نے فضہ

کو يہ علم سکھايا جاتا ہے اگر کبھی حاالت خراب ہو جائيں اور تمہيں فقير بن کر نکلنا پڑے تو ہونا ہو کہ زندگی گذار 
مصروِف عبادت ہے ہاتھ جوڑ کے کہا موال ايک سونے کا ٹکڑا لے کر  دو۔ ايک دن آئيں موال کے پاس جب ميرا موال

  نے علِم کيميا سے سونے ميں بدال ہے ۔ �آئی ہوں ، پتھر کا ٹکڑا ہے يا لوہے کا ٹکڑا ہے جسے فضہ
  

  تمہارا شکريہ مگر جس طرح الئی ہو اُسی طرح لے جاؤ ۔ �ميرے مول(ع) نے ديکھا مسکرائے کہا فضہ
  

و خير اتنے طاقتور اور شجاع َميں ديکھ رہی ہوں کہ تين وقت مسلسل اس گھر ميں فاقے کے گذر گئےکہا مول(ع) آپ ت
ہيں َميں تو حسن اور حسين کی حالت کو ديکھ کے پريشان ہوں ، يہ ننھی ننھی بچياں زينب(ع) و اِم کلثوم(ع) تين وقت 

سہی انہيں کا خيال کريں ان کے کھانے کا انتظام کا فاقہ چہرے فق ہو چکے ہيں جسم کانپ رہا ہے ، مول(ع) اپنا نہ 
  کريں ۔

  
تمہارا کيا خيال ہے کيا يہ فاقہ يہ مصيبت يہ  �کو تفصيل بتانا ضروری ہے کہا فضہ �ميرے مول(ع) نے ديکھا فضہ

پہ  پريشانی مجبوری کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہيں کہا تمہيں نہيں معلوم يہ ہماری اختيار شده زندگی ہے ہم اس
  راضی ہيں اس ليے کہ هللا راضی ہے ورنہ ہم چاہيں تو کيا نہيں ہو سکتا ذرا مصلے کو پلٹو۔

  
نے ديکھا زمين شق ہوئی َميں تو سونے کا ٹکڑا لے کر سوچ رہی تھی کہ آج َميں نے بڑی خدمت  �مصلہ پلٹا گيا فضہ

  کر دی وہاں سونے کا دريا مصلے کے نيچے بہہ رہا ہے ۔
  

ر ماريں تو ساری زمين سونا بن جائے مگر ہم اسی فقروفاقہ پہ راضی ہيں کيونکہ ہمارا پروردگار اس ٹھوک �کہا فضہ
پہ راضی ہے ، ہمارا پروردگار اس پہ خوش ہے جو فاطمہ(ع) اس فاقے سے اس طرح سے راضی ہيں ماں کی حالت 

سے بھی فاطمہ(ع) راضی ہيں کيا ديکھئے ماں خود فاقہ کر ليتے ہے مگر اوالد چھوٹے چھوٹے بچے اور بچياں اس 
وه ايسے مومن اور مومنہ کے دعوٰیٔ  غالمی کو قبول کريں گی جو فاقہ تو چھوڑو حرام چيز کو بھی چھوڑنے کو تيا ر

  نہيں ہے ۔
  

پتا ہے کہ فالں کاروبار حرام ہے پتا ہے کہ فالں نوکری حرام ہے پتا ہے نوکری ميں فالں کو حّصہ دار بنانا حرام ہے 
فاطمہ(ع) تو کہہ رہی ہيں کہ ہم حالل ميں بھی اپنے آپ کو فاقے ميں پسند کرتے ہيں يہ حرام … حالل تو چھوڑو مگر
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  کو ترک کرنے کو تيار نہيں ہيں ۔
  

غالماِن اہلبيت(ع)، کنيزاِن سيّده(ع) جو فاطمہ(ع) کی زندگی ہے وه آپ کے سامنے ہے بس پتا چلے … دعوٰی کيا ہے؟
) نے کس طرح سے زندگی گذاری ہے ليکن اتنی سی بات ہے ، اتنی سی بات ہے کہ ساری زندگی گا کہ واقعااہلبيت(ع

ان مصيبتوں اور پريشانيوں ميں گذر گئی ہے حديبيہ کے مسلمان چارپانچ دن کيا پريشانی ميں رہے اتنا اہم واقعہ بن گيا 
  کہ اپنی نسلوں کو سنايا واقعہ ۔

  
… ہتا ہے کہ لوگ کہتے ہيں کہ ہمارے والد کے والد کے والد نے يہ امتحان ديا ديکھئے نا چھٹے امام(ع) کا صحابی ک

فاطمہ(ع) نے ساری زندگی يہ امتحان ديا ہے نہ کبھی شکوه نہ کبھی شکايت ليکن پھر ُسنيں اب سوچئے جو مصيبتوں 
تو گھر سے نکل آئے  کو برداشت کرنے کی اتنی عادی ہيں عام حالت ميں آپ ديکھيں دو آدمی ذرا سی پريشانی ہوئی

ذرا سی کوئی مصيبت ہوئی فرياد کرتا ہوا نکل آئے ، اور ايک وه آپ نے ديکھا بڑا صابر اس کا جوان بيٹا بھی مر گيا 
اس نے صبر کيا کچھ نہ بوال پہلے آدمی کو کہيں بھی آپ ديکھيں گے پلٹ کے توجہ نہيں کريں گے يہ اس کا تو کام ہی 

چيخنے لگتا ہے ليکن اگر اس دوسری آدمی کو آپ روتے ہوئے پائيں تو آپ کہيں گے آج يہی ہے ذرا ذرا سی بات پہ 
قيامت آ گئی ہے يہ تو اپنے جوان بيٹے کی موت پہ کبھی نہيں اتنا رويا اگر وه کسی مصيبت پہ رو رہا ہے تو يقينا اتنی 

  ہی بڑی مصيبت ہے کہ قيامت آ گئی ہو ۔
  

ا صبر کرنے والی شہزادی ہيں بچے فاقے سے بچياں فاقے سے شوہر کی يہ حالتبس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ جو اتن
کبھی ، کبھی اظہاِرپريشانی چھوڑو اس کے چہرے پہ کبھی پريشانی نہيں آئی ہميشہ … گھر ميں غربت کتنی مصيبت

  خوشی ميں ہميشہ شکر ميں وه اگر کبھی کہہ دے
  

  ُصبَّْت َعلَیَّ َمَصائٌِب لَْواَنَّھَا
  

  ْت َعلَی ااْلَيَاِم ِصْرَن لَيَا لِيَاُصبَّ 
  

اگر اُس کی زبان پر کبھی يہ جملہ آ جائے آپ سوچ سکتے ہيں کيا کچھ مصيبت … ايسی صابره وشاکره بی بی(ع) 
  برداشت نہ کی ہو گی ، جب فاطمہ(ع) جيسی صابره کو يہ جملہ کہنا پڑا ۔

  
عجيب جملہ ہے تاريخ کہتی ہے بس اسی پہ اختتام ۔ …  ديکھئے فاطمہ(ع) کا دل اس وقت غم سے کتنا بھرا ہوا ہے

تاريخ کہہ رہی … پہلی مجلس ميں ہميشہ َميں يہ جملہ کہا کرتا ہوں شہادت کی تين مجالس کی پہلی مجلس ميں يہ جملہ 
ہے فاطمہ(ع) کو اور غموں کے عالوه جو غم سب سے زياده پريشان کر رہا ہے وه يہ کہ جو مصيبتيں آئيں سو آئيں 

مجھے اپنے بابا کاماتم بھی نہيں کرنے ديا جا رہا اس ليے کہ شکايت کی گئی ابوالحسن(ع)! فاطمہ(ع) کو روکيں يا دن 
  کو رويا کريں يا رات کو رويا کريں ۔

  
ميرے مول(ع) نے پيغام پہنچايا… ہائے فاطمہ(ع) زہر(ع)ء … ہائے علی(ع) کی بيوی(ع)… ہائے رسول کی بيٹی(ع)

(ع) َميں نے زندگی بھر کوئی خواہش ظاہر نہيں کی اب ايک ہی خواہش ہے ميرے ليے مدينے سے باہر ۔ کہا ابوالحسن
  ايک مکان بنا ديا جائے جہاں َميں اپنے بابا کا ماتم تو کر سکوں ۔

  
اب کيفيت يہ ہے کہ روزانہ فاطمہ(ع) صبح کو حجرے سے نکل جاتی ہيں شام کو حجرے ميں آتی ہيں رات بھر 

بيت الحزن نامی اُس امام باڑے ميں اور جب گھر سے … اتم ، دن بھر فاطمہ(ع) کا ماتم مدينے سے باہر حجرے ميں م
نکلتی ہيں صبح کو تو تاريخ کہتی ہے بڑی شان کيساتھ نکلتی ہيں اس طرح نکلتی ہيں کہ ايک ہاتھ ميں عصا ہوتا ہے 

چل رہے ہيں ۔بيت الحزن ميں فاطمہ(ع) پہنچيں زمين  ايک ہاتھ ميں حسين(ع) کا ہاتھ ہوتا ہے حسن(ع) ماں کيساتھ ساتھ
  پر بيٹھ گئيں بيٹے ماں کے سامنے بيٹھ گئے۔
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  ارباِب عزاء
  

آپ نے ہزاروں مجلسيں ُسنی ہيں ايسی عجيب مجلس نہ کبھی ديکھی نہ کبھی ُسنی ايسی عجيب مجلس کہ ايک 
ے ہيں۔ جب فاطمہ(ع) مجلس پرھتی ہيں تو معصومہ(ع) مجلس پڑھ رہی ہے دو معصوم امام(ع) بيٹھے مجلس ُسن رہ

  کيا پڑھتی ہوں گی مجھے تاريخ ميں نہيں مال مگر ميرے دل نے کہا اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ پرھتی ہوں گی:
  

  ُصبَّْت َعلَیَّ َمَصائٌِب لَْواَنَّھَا
  

  ُصبَّْت َعلَی ااْلَيَاِم ِصْرَن لَيَا لِيَا
  

وں نے مجلس ُسنی جو معصوم سننے والے ہيں مگر ايک اور جملہ ماں نے مجلس پڑھی جو معصومہ ماں ہے بيٹ
مجھے پريشان کر گيا فاطمہ(ع) روزانہ گھر سے نکلتی ہيں ايک ہاتھ ميں عصا لے کے نکلتی ہيں شام کو آتی ہيں عصا

  لے کے آتی ہيں ۔
  

  ارباِب عزاء
  

ہے ۔ َميں نے تاريخ سے پوچھا اے عصا بڑھاپے کی نشانی ہے عصا ضعيفی کی نشانی ہے عصا ناطاقتی کی نشانی 
…تاريخ! يہ تو بتا دے رسول کی بيٹی ہماری شہزادی(ع) عمر کيا تھی کہ عصا لينا پڑا ؟ عمر کيا تھی کہ عصا لينا پڑا 

جی نہيں مٔورخ نے پلٹ کر کہا ُسنواے فاطمہ(ع) کے ماننے والو رسول کی بيٹی … اّسی سال ستّر سال پچہتر سال 
  شباب کا آغاز۔ اٹھاره سال عالمِ 

  
  ارے ميری شہزادی اٹھاره سال ميں اتنی کمزور کر دی گئی کہ عصا کے سہارے کے بغير چل نہيں سکتی۔

  
  ولعنة هللا علی اعدائھم اجمعين ۔… اجرکم علی هللا 

  
واسطہ مصائِب فاطمہ زہراء (ع) کا فاطمہ(ع) کے تمام ماننے والوں خصوصاً اس مجلس ميں موجود … پروردگارا

  ومنين ومومنات کو بحِق فاطمہ(ع) دنياوآخرت کی ہر مصيبت وپريشانی سے محفوظ فرما۔م
  

جس اسالم کی خاطر رسول کی بيٹی نے اتنے مصائب برداشت کيے ہم ميں سے ہر ايک کو اس اسالم … پروردگارا
  کے احکامات پر عمل کرنے کی توفيق عطا فرما ۔

  
  ں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومين کی مغفرت فرما ۔شہادِت زہراء(ع) کی ان تاريخو… پروردگارا

  
مصائِب فاطمہ زہراء(ع) کا واسطہ آج کی دنيا ميں جو جو ظالم مصروِف ظلم ہے خصوصاً صداِم ملعون … پروردگارا

  ان سب کو بحِق فاطمہ(ع) نيست ونابود فرما ۔
  

ء وتمام مجتہديِن کرام خصوصاً آيت هللا خوئیفاطمہ(ع) کے ماننے والے تمام مومنين ومومنات ، تمام علما… پروردگارا
  ان کے اہل وعيال کی بحِق فاطمہ زہر(ع)ء نگہبانی فرما ۔

  
 ان مظالم کے اختتام کيلئے فاطمہ(ع) ہی کے فرزند آخری امام(ع) حجت(ع) کے ظہور ميں تعجيل فرما ۔… پروردگارا

  
 ربنا تقبل منا انک انت سميع العليم ۔
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 صلح حدييبہ

 

  صلح حدييبہ حصہ دوئم 

ِحْيِم ط  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ الرَّ
  

ْئيَا بِاْلَحقِّ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم اِْن َشآَء هللاُ ٰاِمنِْيَن ُمَحلِّ  ِرْينَ لَقَْد َصَدَق هللاُ َرُسْولَہُ الرُّ   قِْيَن ُرئُْوَسُکْم َو ُمقَصِّ
  

صلح حديبيہ کے حاالت بيان ہو رہے تھے اور جيسا کہ باربار يہ اعالن تو ہوتا …سيرت پيغمبراسالم ايک سو پانچويں تقرير
ہی رہتا ہے کہ تقرير کا وقت نو بجے نہيں ہے بلکہ نو بج کر پانچ منٹ ہے تاکہ جلدی آجانے والوں کو يہ خيال رہے کہ پانچ 

  ت ہی پانچ منٹ سے ہے ۔منٹ کی تاخير نہيں ہوئی ہے بلکہ وق
  

صلح حديبيہ جس کی سب سے نماياں خصوصيت يہی ہے کہ قرآن کريم نے پيغمبراسالم کے زمانے ميں ہونے والی اّسی 
  لڑائيوں ميں سے کسی کے ساتھ وه لفظ استعمال نہيں کيا جو ہميشہ جنگ کے بعد ہوتا ہے يعنی)٨٠جنگوں اور اّسی ()٨٠(

  
بِْينًااِنَّا فَتَْحنَا لََک فَ ”   “ْتًحا مُّ

  
يہ ايسا لفظ کہ جس کو سنتے ہی جنگوں کا تصور ذہن ميں آتا ہے ليکن هللا … کاميابی جيت فتح حاصل کر لينا “ فتح”لفظ 

کے رسول کے زمانے ميں تقريباً اّسی لرائياں ہوئيں ، کچھ غزوے کچھ سريے ۔ عجيب بات ہے کہ ُان ميں سے کسی کے 
نہيں آيا تو آيا يہ لفظ تو ايسے واقعے کے بارے ميں جسے شايد کوئی شخص بھی کاميابی اور ليے يہ لفظ نماياں طور پر 

جيت نہ سمجھے يعنی صلح اور اُن حاالت ميں صلح کہ لگ ايسا رہا ہے کہ ہم کو ُجھکنا پڑا اور دشمن جو ہے وه سر پہ 
  چڑھا جا رہا ہے ۔

  
  ل ميں بہت ہی محتاط ہے ايسا عظيم لفظ استعمال کر دينا اب يہی قرآن کريم کا لفظ ، قرآن جو الفاظ کے استعما

  
بِْينًا”   “فَتَْحنَا لََک فَْتًحا مُّ

  
هللا نے خالی کامياب ہی نہيں کيا بلکہ فتح مبين عطا کی، ُکھلی ہوئی کاميابی خود يہ بتا رہی ہے کہ يہ واقعہ تاريِخ اسالم کا 

عے کے سلسلے ميں معتبر ترين احاديث ميں سے ايک ہے۔ صادِق آِل کتنا اہم واقعہ ہو گا اور پھر ہمارے پاس اسی واق
  محمد(ع) امام جعفر صادق عليہ الصلٰوة والسالم (اللھم صلی علی محمد وآِل محمد(ع)) يہ فرمان بھی آرہا ہے کہ 

  
  “ماکان قضية اعظم برکت منھا”

  
  اسالم کی پوری تاريخ ميں يا يہ کہ رسول کی پوری زندگی ميں ۔

  
  “ن قضية اعظم برکت منھاماکا”

  
  کہ کوئی واقعہ برکت ميں واقعہ حديبيہ سے بڑھ کر نہيں ہے ۔

  
  “ماکان قضية ”
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  کوئی قضيہ اسالم ميں پيش نہيں آيا ۔

  
  “اعظم برکت منھا”

  
  جس ميں برکت زياده ہو ، جو عظيم البرکت ہو منھی صلح حديبيہ کے واقعہ کے ۔

  
سيرت رسول کا عظيم ترين واقعہ، بابرکت ترين واقعہ، برکت کے اعتبار سے اس  جس واقعہ کو معصوم(ع) يہ کہہ ديں کہ

سے بڑھ کوئی واقعہ نہيں ہے ۔ خود ہی سوچا جا سکتا ہے کہ وه کتنا اہم واقعہ ہو گا ۔البتہ معصوم(ع) نے بعد ميں اس برکت 
ا کہ يہ وه واقعہ ہے جس کے بعد جس کا خالصہ يہی ہے امام نے کہ…کی تھوڑی تشريح کی کہ برکت سے ُمراد کيا ہے؟

  اسالم سب سے تيزی سے پھيل سکا ۔ 
  

خندق وحنين کی لڑائيوں ميں اسالم کو بچايا ليکن تبليِغ اسالم کے لئے اہم ترين سبب اور اہم ترين واقعہ يہی صلح… بدرواُحد
  حديبيہ کا واقعہ ثابت ہوا ۔

  
وم(ع) کا اس واقعہ کو برکت کے اعتبار سے عظيم ترين کہنا ہمارے توقرآن کا اس واقعہ کو فتح مبين کہنا اور اماِم معص

ذہنوں کو اور زياده تيار وآماده کر ديتا ہے کہ ديکھيں تو سہی کہ يہ واقعات پيش کيا آئے اور پھر ان واقعات کے نتيجے ميں 
  … اسالم کو کيا فائده ہوا؟

  
ھاره سو تک صحابيوں کو لے کر، روايتيں مختلف ہيں ليکن زيادهتو واقعات کی ترتيب يہ ہے کہ هللا کا رسول تيره سو سے اٹ

کی روايت ہے ۔ تيره سو سے اٹھاره سو تک کسی بھی تعداد ميں ليکن الغرض يہی ہے کہ چوده سو ) ١۴٠٠معتبر چوده سو (
لشکر کو  اصحاب کو لے کر مدينے سے نکال اور مسلمان اس حالت ہی ميں چل رہے ہيں کہ ُدور سے بھی اگر کوئی اس

ديکھے تو سمجھ جائے کہ نہ يہ جنگ کرنے جا رہے ہيں، نہ حملہ کرنے جا رہے ہيں، نہ کسی پر ظلم کرنے جا رہے ہيں ، 
سفيد احرام پہنے ہوئے ہيں اپنی قربانيوں کو ساتھ لئے ہوئے ہيں ، جن جانوروں کے گلے اور کوہان پر يہ نشانی لگی ہے 

ديکھ کر پہچان ليتا ہے کہ يہ جانور جنگ ميں استعمال نہيں ہو سکتے صرف خانہ جسے عرب کا رہنے واال تو ُدور سے 
  کعبہ پر قربان کيے جائيں گے ۔

  
احرام پوش چوده سو کی جماعت قربانی کے جانوروں کو لے کر چل رہی ہے اور اسلحہ اور ہتھيار کے نام سے ان کے 

وه جو نيام کے اندر رکھی ہے اور نيام والی تلوار عرب ميں پاس بجز تلوار کے ان کے پاس کچھ نہيں ہے اور تلوار بھی 
ہتھيار مانا ہی نہيں جاتا ہے يہ تو ايک طرح سے مرد کا زيور اور ضرورت کی چيز قرار ديا جاتا ہے ، اس کے عالوه پورا 

سب سے بڑے دشمن  لشکِر اسالم بالکل خالی ہاتھ ہے نہتا ہے اور جا رہے ہيں اس عالقے ميں جہاں اُس وقت تک اسالم کے
  رہتے ہيں ۔

  
يہ نظاره يہ منظر لشکر کی يہ جھلک يہ بتا رہی کہ ديکھو يہ لوگ صرف اور صرف عبادت …………دشمنٔی اسالم کا…

  اور قربانی کيلئے جا رہے ہيں ۔
  

اور اُس کلوميٹر کے فاصلے پر ايک کنويں پر پہنچا ، کنويں کا نام حديبيہ ہے ) ٢٣چلتے چلتے يہ لشکر مکے سے تئيس (
کنويں کی وجہ سے اُس پورے عالقے کا نام ہی حديبيہ کہالنے لگا ۔ اب آجکل اسی جگہ کو سميسی کہتے ہيں ليکن مزيد 
آجکل يہ سميسی کا لفظ تو سوسواسو سال تک چال ، جب اسے آج سے گياره سال پہلے بالکل نئی سڑک بن گئی ہے جدے 

ل نکل گيا ہے ورنہ پہلے جده سے مّکہ جانے واال ہر شخص حديبيہ سے اور مکے کے درميان ، اب يہ اس راستے سے بالک
ہو کے گذرتا تھا اور دوسری بات اُسے معلوم نہيں ہوتا تھا کہ َميں حديبيہ سے جا رہا ہوں کيونکہ اس عالقہ کا نام تقريباً ڈيڑھ

يا ، اس کی وجہ پچھلی تقرير ميں بياناب نئی سڑک ايسی بنی کہ بالکل يہ عالقہ دب کے ره گ… سو سال سے تبديل شده نام 
کی جا چکی ہے ويسے بھی حديبيہ کا عالقہ عرب کے راستے ميں نہيں آتا تھا پيغمبر نے صرف اس ليے کہ خالد ابن وليد 
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جان بوجھ کر اپنے … کے اُس لشکر سے آمنا سامنا نہ ہو جسے قريِش مّکہ نے مسلمانوں کو روکنے کيلئے بھيجا ہے 
  کے ايک طويل راستہ اختيار کيا ۔ راستے کو بدل

  
چناچہ حديبيہ جو ہر راستے سے ہٹا ہوا تھا وہاں لشکِراسالم پہنچ گيا ۔ اب واقعات جن کا تعلق اس صلح سے اس سے پہلے 

  دوتين چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت :۔
  

عبہ کی زيارت کی، طواف کيا ، سال خابہ ک) ١٣پيغمبراسالم نے جب تک مّکے ميں قيام رہا يعنی رسالت کے پہلے تيره(
عرفات اور منی کے اعمال انجام دئيے ، جب سے مدينہ مين آئے پانچ ايسے سال گذر گئے شروع والے کہ پيغمبر نہ 

مسجدالحرام جا سکے، نہ مّکے ميں داخل ہو سکے ، نہ خانہ کعبہ کی زيارت کر سکے ۔ پہلے پانچ سال مدينے کے قيام ميں 
ی طور پر خانہ کعبہ سے ہر قسم کا رشتہ کٹ گيا پھر چھ ہجری آئی، چھ ہجری پيغمبراسالم مّکے کی پيغمبراسالم کا ظاہر

جانب چلے مگر جيسا کہ ہر ايک جانتا ہے کہ مّکے ميں داخل ہوئے بغيرواپس آگئے يہ سال بھی اسی طرح سے گزر گيا 
و مدينے سے مّکے آنے کی اجازت ملی تو ساتاس کے بعد سات ہجری کا سال وه آيا اسی صلح کے نتيجے ميں مسلمانوں ک

  ہجری يعنی اگال سال وه کہ جب پيغمبراسالم ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ ميں تشريف لے گئے۔
  

آٹھ ہجری فتح مّکہ ہوئی، رمضان کے مہينے ميں لشکِر اسالم پيغمبر کے ساتھ گيا ۔ نو ہجری پيغمبر خود تشريف نہيں لے 
ابوبکر کو اور اس کے بعد اميرالمٔومنين(ع) کو حاجيوں کو يہ پيغام دے کے بھيجا گيا کہ يہ آخری سال  گئے ، پہلے حضرت

  ہے اس کے بعدکوئی مشرک حرم کی زمين ميں داخل نہيں ہو سکتا ۔
  

دينے دس ہجری پھر هللا کے رسول نے پہال واجب حج کيااسی کی واپسی پہ غديِرُخم کے ميدان ميں خطبۂ  ايمان دے کے م
  آئے اور گياره ہجری کے بالکل شروع ميں انتقال کيا ۔

  
توچھ ہجری سے لے کے دس ہجری تک يا دوسرے الفاظ ميں مدينے آنے کے بعد سے لے کر انتقال تک صرف تين مرتبہ 

مّکے کی جانب اور خانہ کعبہ کی جانب تشريف لے جا سکے ۔ دومرتبہ عمره کيا ايک سات ہجری جو صلح حديبيہ کے 
گلے سال اور ايک فتح مّکہ کے موقع پر اور صرف ايک مرتبہ پيغمبر نے حج کيا ۔ يہ هللا کے رسول ہجرت کے بعد خانہ ا

  کعبہ عرفات اور منا کی زيارتوں کی مختصر تفصيل ۔
  

مہينہ پھر ياد ابھی پيغمبراسالم حديبيہ کے ميدان ميں پہنچے ہی، يہ چھ ہجری کا سن ہے اور ذيقعده کا مہينہ ہے ۔ ذيقعده کا 
دال ديا جائے اگرچہ يہ چيز کئی مرتبہ بيان ہو گئی ہے کہ عربوں نے اسالم کے اعالن سے پہلے ہی ايک قانون بنايا کہ چار 

مہينے ايسے ہيں کہ جب دو پابندياں سب کو برداشت کرنا ہيں ۔ نمبر ايک جب پوری سرزميِن حرم پر کوئی جنگ کوئی 
نہيں ہو گا حتٰی يہ کہ تمہارا جانی دشمن بھی تمہارے سامنے سے گذرے تو اُسے چھوڑ دينا  لڑائی کسی قسم کا کوئی جھگڑا

اور دوسرا يہ کہ اِن چار مہينوں ميں جو شخص بھی مّکے ميں آنا چاہے اُس پر کوئی پابندی نہيں لگائی جائے گی چارميں 
س سے ايک مہينہ پہلے سے عرب ميں سيز فائرسے تين مہينوں کا تعلق حج سے ہے ذوالحجہ کے مہينے ميں حج ہوتا ہے اُ 

يا جنگ بندی ہو جاتی ہے اور حج سے ايک مہينہ بعد تک امن وامان کی يہ حالت چلتی رہتی ہے چنانچہ تين ماه تک ذيقعده، 
کر ذوالحجہ اور محرم يہ تين مہينے ايک ترتيب کيساتھ حاجيوں کے، ُدور ُدور سے حاجی آ رہے ہيں کوئی تيس دن کا سفر 
رہا، کوئی پينيس دن کا سفر کر رہاتو سب سے ُدور سے آنے واال جب اپنے قبيلے سے چلے گا اُس وقت سے جب مّکہ 

  پہنچنا اور مکے سے پھر اتنا ہی سفر طے کر کے اپنے وطن واپس پہنچنا ہے ۔ 
  

رجب کے عمرے کی خاطر ۔ تو اس ُدوران سب کی جان مال اور عّزتيں محفوظ رہيں اس ليے يہ پابندی لگائی گئی اور ايک 
  يہ قانون جو عرب ميں اسالم سے پہلے چال آ رہا ہے يہ قانون وه ہے کہ مسلمانوں پر بھی اس کا اطالق ہوتا ہے۔

  
تو پيغمبر شعبان ميں نہيں گئے ، رمضان ميں نہيں … گوکہ هللا کا رسول جو مکے کی جانب چال صلح حديبيہ کے موقع پر 

ے ، صفرميں نہيں گئے، ذيقعده کا مہينہ مختص کيا جس کے بارے ميں عربوں کا شروع سے ہی يہ گئے، شوال ميں نہيں گئ
طريقٔہ کار رہا کہ يہ حرمت کے تين مہينے ہيں اس ميں کسی سے کوئی تعرض نہيں کيا جائے گا ليکن اس کے باوجود اسالم
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کون عرب؟ … ہ کار بدلنے کو بھی تيار ہو گئے سے اتنا جلے بيٹھے تھے عرب کہ اپنے بزرگوں کا اور صديوں پرانا طريق
وه عرب جنہوں نے اسالم کی ساری دعوت کو صرف يہ کہہ کے رد کيا کہ اگر ہم اسالم کو مان ليں گے تو اپنے بزرگوں 

کو بُرا کہنا پڑا گا ان کے طريقے کو چھوڑنا پڑے گا ہم اُن کے طريقے کو چھوڑنے کو تيار نہيں، ہمارے بزرگ کبھی تيار 
  نہيں ہو سکتے ۔

  
ديکھئے وه کچھ سوچ اور گمراہی کا طريقہ کار يہی ہے اُن کے پاس کوئی دليل کبھی پرماننٹ نہيں ہوتی ہے جس دن جو 

چيز اُن کو فائده دے رہی ہو اُس دن وہی چيز اُن کی دليل بن جاتی ہے ، سيرت رسول ميں آپ کو ياد ہو گا معراج کے واقعات
کہ جب پيغمبر نے کہا کہ َميں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سير کر کے آ گيا ہوں تو قريش نے کہا ميں بھی يہ جملہ آيا ہے

کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کيا ہو گا ، انسان راتوں رات اتنا سفر طے ہی نہيں کر سکتا اور پھر جب پيغمبر ہجرت کر کے 
نہيں ہے اس ليے کہ اگر سچا رسول ہوتا تو پلک جھپکنے مدينے تيره دن ميں پہنچے کہ آج پتا چل گيا کہ رسول سچا رسول 

  ميں اُس کو مکے سے مدينے ميں پہنچنا پڑتا اُس نے تيره دن کيوں لگا دئيے ۔
  

توخير کفروشرک کی ہميشہ سے يہ عادت ہے اُن کے پاس کوئی دليل ہوتی نہيں ہوتی جس پر ہميشہ جمے رہيں يہی وجہ ہے
ی تو کہا کہ ہمارے بزرگوں کے خالف ہے يہ دين آج تک نہ ہميں کسی نے بتائی اور نہ ہم کہ جب پيغمبر نے دعوِت اسالم د

نے ُسنی اور ہم نے اپنے بزرگوں کو اس سے الگ طريقے پر پايا ہے ان کو مان لو تو اُس کو جھٹالنا پڑے گا اور جب صلح
يہاں پہ يہی قريش اپنے بزرگوں کو ہميشہ ديکھ  حديبيہ کا موقع آيا اور پيغمبر اُن مہينوں ميں مکے کی جانب جا رہے ہيں

چکے ہيں کہ مکے ميں آنے والے کو کبھی نہيں روکا گيا چاہے اُن کے باپ کا قاتل ہی کيوں نہ ہو اور حرمت کے مہينوں 
ہا ہے اپنی ميں کسی پہ ہاتھ نہيں اُٹھايا گيا ہے مگر آج جب هللا کا رسول آ رہا ہے اُسی بزرگوں کے طريقہ کار کو بدلہ جا ر

  اُسی دليل کو توڑا جا رہا ہے اپنی اُسی دليل کو باطل کيا جا رہا ہے ۔
  

يہ جملہ ميں نے خاص وجہ سے بھی کہا تفصيل ميں جانے کا موقع نہيں ہے اور حاالت بھی ہمارے ُملک کے ايسے ہيں کہ 
ايک دوسرے کے ليے دشمنی اور نفرت  دشمناِن اسالم معمولی معمولی باتوں کو وجہ فسادبنا کے مسلمانوں کے دلوں ميں

بھرتے جا رہے ہيں ليکن بہت ہی مختصر جو جمادی اولٰی کے مہينے کی تاريخ ہے اور جمادی الثانی کے مہينے کا آغاز 
ہے يہی تو کہا جاتا ہے کہ ايک وجہ شہزادی(ع) کے خطبہ دينے کی يہ بھی ہے کہ کل يہ کہا گيا کہ ہميں قرآن کے بعد 

ضرورت نہيں ليکن آج جب شہزادی(ع) نے اپنا حق مانگا تو کہا گيا کہ قرآن ميں تو کچھ نہيں لکھا مگر کسی حديث کی 
  حديث کہہ رہی ہے کہ يہ چيز آپ کا حق نہيں ہے يعنی موقع محل کے اعتبار سے جہاں جيسا جواب چاہا ويسا دے ديا ۔

  
رہی ہے کہ وہی قريش جو تيره سال پيغمبر پہ پتھراؤ  خير صلح حديبيہ يہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے پيش کر

کرتے رہے ، راستے ميں کانٹے بچھاتے رہے، کانوں ميں انگلياں ٹھونستے تھے يا روئی داخل کر ليتے تھے کہ اپنے 
 بزرگوں کے طريقے سے ہٹنا ہميں منظور نہيں ہے اور آج پيغمبر مکے ميں داخل ہو رہے ہيں وہی قانون توڑا جا رہا ہے

انہيں بزرگوں کے طريقے کی مخالفت کی جا رہی ہے نہ کسی کو غيرت آ رہی ہے نہ کسی مکے والے کو جوش آ رہا ہے 
  نہ اُن ميں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارا طريقہ کار غلط ہے بہرحال يہ صرف مشرک کا طريقہ ہے ۔

  
جو سب سے پہال مسئلہ مسلمانوں کو پيش آ گيا وه يہ پيغمبراسالم حديبيہ کے ميدان ميں پہنچ گئے اور يہاں پہنچنے کے بعد 

تھا کہ مدينے سے نکلتے وقت وه يہ سوچ کے نکلے تھے کہ رسول نے کہا کہ َميں نے اپنی آنکھوں سے خواب ميں يہ 
  ديکھا کہ ہم سب لوگ مکے ميں داخل ہو کر مسجدالحرام ميں پہنچ کر عمره کر رہے ہيں تو قرآن يہ کہہ رہا ہے کہ 

  
  “تَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم اِْن َشآَء هللاُ لَ ”

  
ديکھا يہ گيا تھا کہ ہم مسجدالحرام ميں داخل ہو رہے ہيں تو پيغمبر نے جو يہ خواب سنايا تو ہر ايک اس يقين کيساتھ چال کہ 

نتظام کر کے چلے صرف ہميں مکے جانا ہے مسجد ميں پہنچنا ہے طواف کرنا ہے چنانچہ کھانے اور پانی کا معمولی سا ا
اُتنا انتظام جو ايک شہر سے دوسرے شہر تک راستے کيلئے ضروری ہوتا ہے ۔يہاں پہنچے تو معاملہ بدل گيا پتا چال حديبيہ

  کے ميدان ميں اتنی دير بيٹھنا پڑا کہ نہ پانی باقی رہا اور نہ کھانا باقی رہا ۔
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اور پھر اسی دوران ُخدا نے بھوک اور پياس کو بڑھانے کيلئے پياس فاقوں کی حالت ہو رہی ہے پياس کی حالت ہو رہی ہے 

کا مسئلہ کہ اگر انسان بھوک کے عالم ميں ہو اور کھانے کی چيز اُس کے سامنے آ جائے بھوک اور زياده بڑھ جاتی ہے، 
ے ان کے امتحان پياس کے عالم ميں پينے کی چيز اُس کے سامنے رکھی جائے خودبخود پياس بڑھ جاتی ہے، پروردگار ن

  کو اور زياده سخت کر ديا يہ آخری واقعہ تھا گذشتہ تقرير ميں جو معصوم(ع) کی حديث 
  
ْيدِ ” َن الصَّ   “لَيَْبلَُونَُّکُم هللاُ بَِشْیٍء مِّ

  
  “هللا شکار کے ذريعے تمہارا امتحان لے گا ”

  
پينے کی چيزوں کی کمی ہے اور عين اِس حالت ميں تو کہا يہ گيا کہ مجاہدين کا امتحان يہاں سے شروع ہو گيا ، کھانے اور

جنگلی جانور جنکا گوشت عرب ميں کھايا جاتا ہے وه سارے کے سارے اِن مسلمانوں کے چاروں طرف پھيل رہے ہيں اتنا 
ے اِن کو پکڑ تم اپنے ہاتھوں س“اَْيِدْيُکمْ  ◌ٓ �تَنَالُہ”قريب ان کے آ گئے ان کے خيموں ميں داخل ہو گئے کہ قرآن کو کہنا پڑا 

سکتے ہو اتنے قريب آچکے ہيں وه جانور ليکن وه حکِم اسالمی کہ احرام کی حالت ميں شکار کرنا حرام ہے اور پيغمبر 
  مدينے سے سب کو احرام پہنا کے ال رہے ہيں ۔

  
ھی ہے ليکن اُن بھوک ہے فاقہ ہے خيموں کے اندر وه جانور ٹہل رہے ہيں کہ جن کا گوشت اسالم ميں عام حالت ميں حالل ب

  کے ہاتھ خبردار گناه اور حرام نہيں کر سکتے ۔
  

بس اسی موقعے پر جو پچھلی تقرير کا آخری واقعہ ہے آج کا پہال واقعہ اور وه يہ کہ پروردگاِرعالم کا ہميشہ سے ايک وعده
خدا کا کوئی امتحان اتنا  ہميشہ خدا زحمت اور پريشانی کے بعد راحت اور خوشی کا انتظام کرتا ،“ انماالعسريسری”ہے 

معصومين(ع) کے امتحان کی بات چھوڑيں وه امتحان …طويل نہيں ہوتا کہ انسان ہميشہ زحمت اور پريشانی ميں رہے 
امتحان نہيں ہے اُس کا مقصد تو کچھ اور ہے ہمارے سامنے معصوم کی معرفت کرانا ہے ليکن جوعام مومن کا امتحان ہوتا 

ہر سختی کے بعد ہم تمہارے ليے نرمی کا انتظام کريں گے اور سوره “ انما العسريسری”ہے  ہے اُس ميں خدا کا وعده
  عنکبوت کی آخری آيت شِب قدر ميں پڑھا جانيواال سوره 

  
  “َو الَِّذْيَن ٰجہَُدْوا فِْينَا لَنَْہِديَنَّہُْم ُسبُلَنَا ”

  
  جو ہمارے راستے پہ چلتا ہے ہم پھر اُس کی ہدايت کرتے ہيں ۔

  
  ايک ہاتھ مومن بڑھتا ہے پھر ُخدا دس ہاتھ آگے بڑھ کے اُس کا استقبال کرتا ہے ۔

  
تو صلح حديبيہ ميں بنيادی طور پر يہی پيغام دہرايا گيا ، شروع ميں ايک مصيبت ڈالی گئی ايک آزمائش ايک امتحان فاقہ 

دکھانا ہے ُخدا کو کہ اگر تم ايک مرتبہ  پانی کی کمی شکار سامنے يعنی مجبوری واال امتحان نہيں شکار سامنے ہے مگر
اس زحمت کا سامنا کر ليا تو ُخدا کی برکتيں تمہارے ساتھ ہوں گی پھر رسول اور امام(ع) کے معجزے تمہارے ساتھ ہوں 

گے پھر اُس کے بعد تين چھوٹے چھوٹے واقعات حديبيہ کے ميدان ميں پيش آئے اور پہال يہ کہ ايک تو يہ بھوک اور پياس 
سلسلہ ساتھ ميں چل رہا ہے اسی دوران وه وقت آ گيا کہ يہ خبر پھيل گئی کہ مکے کے دوران پيغمبر کے دوسرے قاصد  کا

کو شہيد کر ديا گيا بلکہ يہ کہيے کہ تيسرے قاصد کو حضرت عثمان پيغمبر کے تيسرے قاصد تيسرے ايلچی وه شہيد کر 
  ع کر کے بيعت لينا شروع کر دی ۔دئيے گئے تو هللا کے رسول نے تمام مسلمانوں کو جم

  
بعد کا واقعہ اس ليے پہلے پڑھ رہا ہوں کہ يہ سارے واقعات ايک جگہ جمع ہو جائيں۔ جب يہ خبر پھيل گئی تو پيغمبر نے 

مسلمانوں کو باُليا اور کہا آؤ اور آ کے بيعت کرو کہ جنگ ميں حّصہ لو گے اُس وقت بھوک اور پياس کی وجہ سے 
الت تباه ہو رہی تھی چلنا مشکل ہو رہا تھا اس ليے کہ کئی دن گذر چکے ہيں بھوک اور پياس کی کيفيت ميں مسلمانوں کی ح
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۔ پيغمبر نے يہ حالت ديکھی وه قرآن کا وعده کہ خبردار کبھی مصيبت اور پريشانی سے گھبرا کے حرام کی جانب نہ جانا 
سے محروم کر دينا اپنے آپ کو رسول اور امام (ع) کے  حرام کی جانب جانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کی رحمت

معجزوں سے محروم کر دينا اب جن لوگوں نے ثابت قدمی کا مظاہره کيا بھوک اور پياس کو برداشت کيا اُن کيلئے بشارت 
  ہے۔
  

پانی کا برتن سامنے پيغمبر نے بيعت کيلئے باُليا اُس وقت مسلمانوں کی وه حالت ديکھی چنانچہ پانی کا ايک برتن منگوايا 
رکھا گيا ابوتين الراوندی اپنی معجزات کی مشہور ترين کتاب ميں يہ واقعہ نقل کر رہے ہيں پانی کا برتن رکھا گيا اور 

پيغمبراسالم يعنی ايک برتن بھی نہيں بلکہ کہا کہ قافلے ميں جتنے برتن ہيں لے کے آجاؤ ۔ پانی کا برتن ہر آدمی کے پاس 
ی تو ہر ايک کے پاس دودو تين تين برتن اسلئے کہ يہ سب لوگ راستے کيلئے بھی پانی جمع کر کے چلے اگر چوده سو آدم

تھے ، سارے برتن آ گئے اب پيغمبراسالم نے اپنے ہاتھوں کی انگليوں کو پھياليا اور راوی کا يہ کہنا ہے کہ پيغمبر کی 
ے ديکھا کہ ہر ہر برتن بھرا جا رہا ہے اور اس کثرت پانچوں انگليوں ميں پانی کے چشمے اس انداز سے پھوٹتے نکلت

کيساتھ پانی جاری ہو رہا ہے کہ ہم تو چوده سو آدمی تھے اگر ايک الکھ کا لشکر بھی وہاں ہوتا تو آج اس کثرت کيساتھ 
  پيغمبر کی مقدس انگليوں سے پانی جاری ہو رہا ہے ہر ايک کو يہ پانی مل جاتا تو وه ذخيره کر سکتا تھا ۔

  
خير ابھی تو پانی کا مسئلہ پيغمبر نے حل کيا اُس کے بعد هللا کا رسول ديکھ رہا ہے کہ پياس بجھانے کے باوجود مسلمانوں 

کی وه کمزوری مسلمان کی وه تھکن مسلمانوں کے جسم کی ناطاقتی کا سلسلہ جاری ہے پيغمبراسالم نے حکم ديا کہ اگر 
د ہے تو اُسے ال کے بچھايا جائے چمڑے کا بنا ہوا دسترخوان سفر کيلئے کسی کے پاس کوئی سفرا يا دسترخوان موجو

چمڑے کا دسترخوان عرب ليجاتے تھے وه مل گيا اُسے ال کے بچھا ديا گيا هللا کے رسول نے حکم ديا کہ اگر کسی کے پاس 
کھ دو مسلمانوں کے پاس کھانے پينے کی کوئی چيز بھی ہے خواه کتنی ہی کم کيوں نہ ہو وه ال کے اس دسترخوان پر ر

کھانے پينے کی چيزيں ختم ہو چکی تھيں ليکن کسی کسی کے پاس مثالً کسی کے پاس ايک آدھ پھل نکل آيا يا کسی کے پاس
آج کی زبان ميں ايک آدھ بسکٹ نکل آيا ، پيغمبر نے سب چمڑے کے دسترخوان پہ جمع کيا اور اس کے بعد ايک مرتبہ اپنا 

پر پھيرا دسترخوان بھی اتنا چھوٹا يہ سفر کيلئے دسترخوان اور وه چيزيں بھی اتنی کم کہ سيکنڈوں ميںہاتھ ان چيزوں کے او
پيغمبر کا ہاتھ ان چيزوں کيساتھ َمس ہو گيا اور اُس کے بعد هللا کا رسول اعالن کر رہا ہے کہ آؤ اور اپنی ضروريات کے 

ے اپنی ضروريات کے مطابق کھانے پينے کی چيزوں کو بھر کے مطابق آئنده کی مستقبل کی ضروريات کا خيال کرتے ہوئ
  لے جاؤ ۔

  
چنانچہ مسلمان دوڑتے آئے ہر آنيوالے نے ديکھا اتنا سا سامان اور اسی ليے پيغمبر ايک جملہ دہرا رہے ہيں اگر پيغمبر 

وئے کہ اگر ہم نے پيٹ بھر کہتے کہ آؤ اور آکر کھانا کھاؤ تو شايد جتنے بھی مسلمان تھے ايک دوسرے کا خيال کرتے ہ
کے يہ کھانا کھا ليا اور اپنے ساتھ اسے اٹھا کر لے گئے تو ہمارے بعد والوں کو کوئی نقصان نہ ہو شايد مسلمان اس چيز کا 

خيال کرتے ہوئے دو دو چارچار لقمے کھاتے ، يہ ہمارا آپ کا ماحول تو ہے نہيں کہ ہرشخص يہ چاہتا ہے کہ سب کچھ 
اور باقی کسی کو کچھ بھی نہ ملے اس لشکِر اسالم ميں ايک بڑی تعداد مخلص ومقتدر صاحباِن ايمان کی ہےاُسے مل جائے 

چنانچہ پيغمبر کو يہ اعالن کرنا پڑا، الفاظ تو يہ نہيں ہيں مفہوم يہ ہے کہ غذا کی کمی کا خيال نہ کرنا جس وقت شرم اور 
  تم آئنده کيلئے جمع کر سکتے ہو پيغمبر نے يہ اعالن کيا۔مروت سے کام نہ ليں جتنا تمہيں چاہيئے اور جتنا 

  
چنانچہ ہر ايک پيٹ بھر کے کھا بھی رہا ہے اور اچھے طريقے سے چيزيں اُٹھا کے آئنده آنے والے دنوں کيلئے جمع کر 

يں واپس رہا ہے چوده سوکا چوده لشکر يہاں سے سيراب اور شکم سير ہو کے جاتا ہے اور ايک مرتبہ حيرت کے عالم م
ہوئے کہ جب ہم آئے تھے اتنا کھايا اتنا جمع کيا اتنا اٹھا کے لے گئے مگر جاتے وقت بھی سامان اُتنا ہی نظر آرہا ہے جتنا 

سامان شروع ميں نظر آرہا تھا يہاں تک کہ يہ کيفيت ہو گئی کہ جب پورے چوده سو فارغ ہو گئے جب هللا کے رسول نے کہا
يں آکے سامان جمع کرايا تھا وه جتنا لے گئے وه تو لے گئے ہيں اب وه اپنا شروع واال کہ جنہوں نے سب سے شروع م

  سامان بھی واپس لے جائيں جو امانت تھی وه واپس پہنچائی جا رہی ہے ۔
  

يہ واقعے اگر بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہو مگر اتنے سارے درس اور پيغام پوشيده ہيں اسی ميں خمس ،صدقہ ، خيرات اور 
ة کی فضيلت سامنے آ رہی ہے ، جتنا دوگے شروع ميں ديتے ہوئے بڑا بُرا لگتا ہے ليکن اگر حديبيہ جيسی جگہ پر زکوٰ 
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انسان پھنسا ہوا ہو جب ُدور ُدور تک کوئی دکان نہيں، خريدو فروخت کا کوئی ذريعہ نہيں کسی قبيلے سے آدمی کچھ خريد 
جو کچھ تم سے … وه بھی هللا کا رسول مانگ رہا ہے ليکن پيغام کيا ِمال؟نہيں سکتا جو کچھ اپنے ليے چھپا کے بچايا تھا 

 مانگاجا رہا ہے وه سارا کا سارا تم کو واپس کيا جائے گا اور ساتھ جو نفع، ساتھ ميں جو پروفٹ ہے وه تو مل کے رہے گا ۔
  

ديکھا کہ جب ايک آدھ بسکٹ يا ايک آدھ  بس اتنی کا امتحان ديناپڑتا ہے اتنی دير کا کہ جتنا حديبيہ کے ميدان ميں ہم نے
سيب لے کے آ رہے ہوں گے تو کتنا پريشان آرہے ہوں گے مگر ديکھتے ہی ديکھتے جو ديا تھا وه بھی مال اور اضافے کے

  ساتھ مال ۔
  

عد پھر ايک پيغمبراسالم نے تمام صاحباِن اسالم کے کھانے کاانتظام کيااور پھر تاريخوں ميں ايک جملہ نہيں ليکن اس کے ب
واقعہ پيش آ رہا ہے اس کی وجہ سے ايک جملہ ميں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ ديکھئے هللا کے رسول نے پہلے پانی
اپنی انگليوں سے جاری کيا اور اس کے بعد کھانے کا انتظام، کھانے کيلئے خاص طور پر يہ کہا کہ خالی اس قوقت پيٹ نہ 

چ لو وه بھی جمع کرو وه شايد اس ليے کہ پانی پيتے وقت لوگوں سے يہی غلطی ہوئی ہوگی بھرو بلکہ آئنده کيلئے بھی سو
کہ آتے تھے تو اُس وقت تو سب نے پيٹ بھر کے پانی پيا مگر اتنا ہی جتنے کی اُس کو ضرورت تھی اور وه مستقل پانی کا 

يا کہ ديکھو صرف اس وقت کے لئے کھانا نہ انتظام نہ ہو سکا اس ليے کھانے کے وقت پيغمبر نے الگ سے يہ اعالن کروا
  کھاؤ بلکہ جتنا جمع کر سکتے ہو وه بھی جمع کر لو ۔

  
خير کھانے اورپانی کا مرحلہ ختم ہوگيا اب کھانے کيلئے تو اتناسامان ہے کہ مدينہ واپسی تک کسی کو مسئلہ پيش نہيں ہو 

ے ميدان ميں جہاں پانی کا ايک قطره بھی نہيں ، حديبيہ کا کنواں گا، پانی کا مسئلہ پھر پيدا ہو گيا ، چوده سو آدمی ايک ايس
اب کوئی پانی کا انتظام …ہے مگر وه چند دنوں کے استعمال ميں ہی سوکھ گيا ، چنددنوں کے استعمال ميں ہی خشک ہو گيا 

ارا حل شده ہے ذخيره کيا ہوا نہيں تھا ، چنانچہ چنددنوں کے بعد هللا کے رسول کو پھر اطالع ملی کہ کھانے کا مسئلہ تو ہم
  ہے ہم نے پانی کامسئلہ پھر پيش آ رہا ہے پھر پياس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے ۔

  
پيغمبراسالم نے شکايت کرنے والوں کو باليا اور ايک مرتبہ اپنے ترکش ميں سے تِير نکاال، تِير نکال کے ديا اور کہا جاؤ 

اس ميں کچھ پانی تھا استعمال ميں سوکھ چکا جاؤ اس کی تہہ ميں اُترو اور  يہ جو حديبيہ کا کنواں ہے جب ہم آئے تھے تو
  اِس تِير کو اس کی تہہ ميں نصب کرو جب تک يہ تِير اس کی تہہ ميں رہے اُس وقت تک يہ کنواں خالی نہ ہونے پائے گا۔ 

  
معجزه ديکھا کہ جتنے ِدن ہم وہاں رہے  چنانچہ سارا لشکِر اسالم گواه بنا کہ اس کے بعد واقعاً ہم نے اپنے آنکھوں سے يہ

پيغمبر کا عطا کيا ہوا تِير کنويں کی تہہ ميں نصب رہا اور خدامعلوم کہاں سے پانی آتا تھا اور ايسا پانی کہ جو وہاں رہنے 
ے والے ہيں اب جتنے دن مسلمان وہاں رہے اطراف کے قبيلے آ جاتے تھے وه کھانے اور پانی کا کوئی انتظام نہيں کرت

تھے اُنہيں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو ايک دن واپس جانا ہے ہميں تو قريش کے ساتھ زندگی بھر وہيں رہنا ہے وه کچھ سامان 
لے کے نہيں آ رہے ہيں ليکن خود حيران ہو کے کہہ رہے ہيں کہ ہماری اور ہمارے بزرگوں کی زندگياں گذر گئيں اس 

نڈا اتنا ميٹھا اتنا لذيذ اور اتنا خوشگوار پانی اس کنويں سے اس سے پہلے ہم نے کنويں کو استعمال کرتے ہوئے مگر اتنا ٹھ
  نہيں ديکھا تھا۔

  
اور جب لشکر اسالم چال گيا وه پيغمبر کا عطا کيا ہوا تِير واپس نکال کے پيغمبر کو ديا گيا تو پھر يہی حديبيہ والے کہتے ہيں

  ہے اُتنے دن ہم نے خوشگوار پانی کونوش کياہے ۔کہ پانی پُرانے انداز پر آ گيا جتنے دن رسول ر
  

تو يہ سارے واقعات ايک پيغام ہم کو دے رہے ہيں کہ هللا اور هللا کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا بعض اوقات بڑا 
اور  مشکل لگتا ہے شيطان ويسے ہی بہکاتا رہتا ہے اور باقی احکامات پہ آدمی پھر بھی عمل کرليتا ہے ليکن جہاں بھوک

جہاں بھوک اور پياس کا مسئلہ آتا ہے وه بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے آدمی آپ ديکھيں بے شمار متقی… پياس کا مسئلہ آتا ہے 
لوگ حرام نوکرياں نہيں چھوڑی جاتيں، رشوت کے پيسے کو نہيں ترک کيا جاتا ہے سود والے ادارے کی ملکيت اور 

لگے ہيں ايک اور مسئلہ پيدا ہو گيا ہے ، دس باره سال تک اتنی بات تھی  نوکری اب آج کل تو کريڈٹ بينک جب سے بننے
کہ بينک ميں پيسہ رکھوائيں يا نہ رکھوائيں نوکری کريں يا نہ کريں اب تو ان بينکس کے شيئر مارکيٹ ميں آرہے ہيں اور 



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

 
 

ئلہ اور آ گيا جس طرح ايک سودی واقعاً يہ اسی سود کے نظام پہ چل رہے ہيں اب اس شيئر کا خريدنا حرام ہے اب ايک مس
  ادارے ميں نوکری کرنے کی اجازت نہيں اسی طرح ايک سودی ادارے کا مالک بننے کی بھی اجازت نہيں ۔

  
شيئر خريدنے کا مقصد يہ کہ آپ مالک ، پيسے رکھوانا تو شايد پھربھی کسی طرح جائز ہو جائے وه جو تفصيل آپ نے ُسنی

سل ايک ہی چال آ رہا ہے کہ کافر کے بينک ميں پيسے رکھوا سکتے ہو اور جو پيسہ پروفٹ ليکن نوکری کا مسئلہ تو مسل
کے نام پہ ملے اُسے مالک کافر سمجھ کے رکھ ليں وه پورے کا پورا حالل ہے ، مسلمان کے بينک ميں پيسہ رکھوا سکتے 

وه آپ کے ليے حالل اور جائز ہے، ہيں اور چونکہ شرط آپ کی طرف سے نہيں وه جتنا بھی آپ کو ديں بغير شرط کے 
گورنمنٹ کے بينک ميں پيسہ رکھوا سکتے ہيں اور چونکہ گورنمنٹ کی اصلی ملکيت اگر حاکِم شرع اور مجتہد کے پاس ہو

تو وہاں سے جو نفع ملے آدھے کوحالل اور آدھے کو حرام کر کے يعنی حرام کا مقصد آدھا صدقہ کريں آدھا اپنے ليے 
  ی نہ کسی طرح پيسے کا مسئلہ حل ہوگيا ۔استعمال کريں کس

  
مگر اس سے بڑا مسئلہ نوکری کا ہے کہ نوکری تو چاہے گورنمنٹ کی ہو ، چاہے پرائيويٹ بينک کی ہو ، چاہے کافر کے 
بينک کی ہو ساری نوکرياں حرام اگر اُس کے اندر سود کا عمل دخل ہو ، سود کا عمل دخل کسے کہتے ہيں ؟ کہاکوئی بھی 

کام کرناجس کے اندر سود کا لين دين شامل ہو چاہے فقط بينک کی کرسی پہ آپ بيٹھيں اور آپ کو سود کسی کو دينا ايسا 
پڑے يالينا پڑے چاہے کسی ايسے ووچر يا ڈاکومنٹ پر دستخط کرنا پڑيں جس ميں سود کا تذکره آ گيا چاہے کسی ايسے 

  مل ہو يہ سب کے سب سود کے اندر آجائيں ۔کمپيوٹر کو آپريٹ کرنا پڑے جس کے اندرسود کی بات شا
  

تو پوچھا گيا آغائے خوئی تو پھر تو بينک کا کوئی ايسا ڈيپارٹمنٹ بچا ہی نہيں تو آپ کے فتوٰے کا کيا مقصد ہوا؟ تو جو 
  سودی ڈيپارٹمنٹ نہيں ہيں تو ان ميں نوکری جائز ہے۔

  
ے يا جو مثالً گيلے کپڑے سے ميز وغيره سے صفائی کرتا ہے توجواب ديا مثالً بينک ميں جوآدمی جھاڑو دينے پہ مالزم ہ

يا جو چوکيداری يا پہرے داری کا کام کرتا ہے يہ تين چار نوکرياں ہيں جو جائز ہيں باقی سب کی سب حرام ہيں ۔ توسوال ہوا
  کہ کيا اس ميں گورنمنٹ ياپرائيويٹ يا کافر بينک ميں کوئی فرق ؟

  
ار سے فرق ہے کہ کافر بينک کا سارا نفع لے سکتے ہيں پرائيويٹ بينک کا سارا نفع لے سکتےتو جواب ديا کہ نفع کے اعتب

) کے مسئلے ميں فرق کافر بينک سے پورا لون لے سکتے ہيں Loanہيں گورنمنٹ کا آدھا نفع حالل آدھا حرام اور لون (
ے پوچھو اجازت ديں تو جائز منع کريں تو پرائيويٹ بينک سے قطعاً لون لينا حرام ہے گورنمنٹ بينک سے ميرے وکيل س

  حرام ۔ 
  

لون کے اعتبار سے پيسے رکھ کے نفع لينے ميں تو فرق ہے يہ گورنمنٹ ہے يہ پرائيويٹ ہے يہ کافر ہے ليکن نوکری کے 
 اعتبار سے تينوں کے تينوں برابر کہ حرام ہے ہاں صرف تنخواه ميں ايک مسئلہ بن رہا ہے تنخواه جائز ہو جاتی ہے

گورنمنٹ بينک ميں ليکن وه نوکری کا، اب اُس سے بڑا مسئلہ سامنے آ گيا کہ پرائيويٹ بينک کے شيئر الئے جارہے ہيں 
مارکيٹ ميں اور اُس کی خريدوفروخت شروع ہو رہی ہے شيئر کا مقصد ہی يہ ہے کہ آپ اُس کے اندر حّصے دار بن جائيں 

ک کے اندر پانچ فيصدی بھی سودی تو پچانوے فيصد بھی غير سودی کام تب سودی کام کے اندر حصہ دار بننا يعنی اگر بين
بھی اُس کی ملکيت ميں حصہ ليناحرام رہے گا البتہ يہ َميں نہيں جانتا يہ جو پرائيويٹ بينک آ رہے ہيں يہ کس اصول پر کام 

ے صرف نام بدال ہوا ہے يہ جو شيئرز کر رہے ہيں پرافٹ اينڈ الس کی بيسز پر معرفت کے اصول پر يا جو وہی پُرانا نظام ہ
خريدنے والے يا اِس قسم کے شيئرز کی بروکری کرنے والے کی ذمہ داری ہے ليکن جو شيئر خريدنا حرام اپس کا بيچنا 

بھی حرام اس کا بروکر بننا بھی حرام يہ تو اُن کی ذمہ داری ہے فقہی مسئلہ اپنی حد تک يہی ہے کہ ايسا بينک جس ميں نفع 
  نقصان حقيقی بنياد پر نہيں ہوتا نظام وہی سود کا چل رہا ہے اُس کے شيئر خريدنا بھی حرام ۔اور 

  
 انسان باقی قربانياں تو دے ليتا ہے ليکن جہاں کھانے اور پانی کا مسئلہ آجائے جہاں پيٹ کا مسئلہ آجائے تو پيغمبر کا جملہ 
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نسان کو کافر بھی بنا سکتا ہے گوبڑا امتحان ہے ليکن اُس امتحان کيساتھ کہ بھوک اور پياس اتنا بڑا امتحان ہے کہ يہ فاقہ ا

اور پُرکشش ہيں حديبيہ کا چھوٹا سا واقعہ يہ بتا رہا attractiveاُس کا انعام کامياب ہونيوالوں کيلئے برکتيں وه بھی اتنی ہی 
ِراسالم کے دسِت مبارک سے َمس ہوا پانی ، ہے کہ چند دنوں کا امتحان جنہوں نے ديا اُس کے بعد کيا نتيجہ نکال پيغمب

پيغمبراسالم کے معجزے سے پيدا شده کھانے وار پيغمبراسالم کی برکتوں سے عام نعمت نہيں اتنی لذيذ بن کر صاحباِن 
ايمان کو مل رہی ہيں تو ايک مرتبہ امتحان دينا پڑتا ہے شروع ميں بڑی جھجک ہوتی ہے شيطان پيروں سے چمٹ جاتا ہے 

  نہيں بڑھنے ديتا ہے ساتھ ميں چمٹ جاتا ہے وه جو آگے 
  

ہے اُس کو قائم نہيں کرنے ديتا نہ صرف يہ کہ برکتيں مليں گی بلکہ وہی دنيا کی عام نعمتيں ايسی خوشگوار ايسی رحمت 
ے کبھی والی ايسی لذيذ بن کے مليں گی جيسے حديدبيہ کے کنويں کے باشندے کہہ رہے ہيں کہ جتنے دن پيغمبر رہے ہم ن

  اتنا لذيذ اور اتنا ميٹھا پانی کنويں سے حاصل نہيں کيا جو ساری زندگی ہماری ملکيت ميں رہا ہے ۔
  

تو حديبيہ کے باقی پيغامات جو حديبيہ کے واقعے کو عام طور پر کتابوں ميں لکھا ہے اور مجلسوں ميں پڑھا جاتا ہے وه 
اری ہدايتيں اور ايک آخری بات اور غالباً يہاں پر جزوی پيغام پروردگارواقعہ تو ابھی آنے واال ہے اُس سے پہلے ہی اتنی س

نے اور دے دئيے اور وه يہ کہ وه پہلے تو دو معجزے سمجھ ميں آ رہے ہيں پيغمبر کی انگليوں سے پانی کے چشمے کا 
جزه جو پيغمبر نے اس جاری ہو جانا اور پيغمبر کے ہاتھوں سے جو غذا مس ہوئی اُس ميں برکت ہوجانا مگر تيسرا مع

کنويں کے اندر ہاں جب پيغمبر آرہے تھے حديبيہ تو راستے کے کنويں ميں اپنا لعاِب دہن ڈاال تھا، اِس کنويں ميں اپنا لعاِب 
دہن نہيں ڈاال نہ اپنے ہاتھ اور جسم سے اِس کو َمس کيا ہے اپنے ترکش سے تِير نکال کے ديا تِير وہی عام تِير جو پيغمبر 

نے کی مارکيٹ سے خريدا ہے وه عام تِير وه اتنا بابرکت بن رہا ہے تصور يہ اسالم دينا چاہتا ہے کہ پيغمبر کے مقاِم نے مدي
نبوت کو نہ سمجھنے والے اِس کو تو چھوڑو کہ رسول کی انگليوں ميں کتنی برکت ہے ، رسول کے لعاِب دہن ميں کتنی 

تی ہيں اور پيغمبر سے منسوب ہو جاتی ہيں وه بھی بابرکت ہو جاتی ہيں برکت ہے عام سی چيزيں جو پيغمبر سے َمس ہو جا
  ۔

  
پيغمبر کے جسم کے اجزاء کی بات چھوڑئيے اُس کا مقام کتنا بلند ہے ہم کيا سوچيں جو مارکيٹ سے خريدا ہوا عام تِير چند 

عام تِير ميں اتنی طاقت آ گئی اس عام  دن پيغمبر کے ترکش ميں رہا اور آج پيغمبر نے خالی اپنے ہاتھ سے نکال کے ديا اِس
اب جس کی رگوں ميں پيغمبر کا… تِير ميں جب اتنی برکتيں آگئيں تو پيغمبر کے جسم کے اجزاء ميں کتنی برکتيں ہوں گی؟ 

  خون گردش کر رہا ہو اب اگر اُس کی خاک خاِک شفاء بن جائے تو انسان کو حيرت اور تعجب نہيں ہونا چاہيے۔ 
  

  …جئے محمد وآِل محمد(ع) پردُرود بھي
  

ٍد  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ھُمَّ صل عٰلی ُمَحمَّ   اللّٰ
  

اور َميں پورے اطمينان کيساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حديبيہ کے واقعہ کا يہ حّصہ عام طور پر مومنين کے دل ميں نہيں ہوتا اُن 
معتبر ترين کتابوں ميں لکھے ہيں ، شيِخ واقعات کے عالوه جن کا تعلق معاہدے سے ہے يہ سارے واقعات بھی جو ہماری 

مفيد(رح) نے ارشاد ميں کچھ واقعات کی جانب اشاره کيا ہے ، شيِخ تبرکی(رح) نے اعالم الورٰی ميں تفصيل درج کی ہے 
اور عالمہ  Detailاور جيسا کہ ابھی َميں نے حوالہ ديا سيد قطب الدين الراوندی (رح)نے غنوزالمعجزات ميں ساری 

  ح) تو حيات القلوب ميں نقل کر ہی رہے ہيں ۔مجلسی(ر
  

خير يہ سارے واقعات جو پيش آ رہے ہيں يہ بتانے کيلئے کہ حديبيہ کے ميدان ميں موجود مسلمان ايک امتحان دے رہے ہيں 
 اور پروردگار اُس امتحان کے بدلے اُن کی کتنی برکتيں عطا کر رہا ہے۔ ضمنی طور پر اس حصہ ميں کيونکہ موضوع ہے
تو بڑا اہم حاالت اور زمانے کا تقاضا ہے کہ اس پر کھل کر بات نہ کی جائے صرف ايک جملہ تو يہاں پريہ پتہ چال کہ هللا 

امتحان ميں کامياب ہونے والوں کو کتنی برکتيں ديتا ہے وہاں يہ بھی پتہ چالکہ حديبيہ کا مقام وه ہے جہاں اتنے معجزات 
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سے زياده رسول سے اختالف کيا گيا ہے اور معجزات کے بعد اس طرح کيا گيا  پيش آئيں يہی وه مقام ہے جہاں سب
ہے۔ديکھيں پہلے جن لوگوں نے اختالف کيا معجزے ديکھ لينے کے بعد خاموش ہو جاتے۔يہاں تو بالکل اُلٹی ترتيب ہے 

بيعت لی اُس دن کوئی بھوک کا امتحان شروع ميں تھا۔يہ آخری معجزے آپ نے سنے او ر پھر وه دن جس دن پيغمبر نے 
واقعہ پيش نہيں آياتو جھگڑے والے واقعات مسلمان اتفاق نہيں کر رہے رسول سے مسلمان احتجاج کر رہے ہيں پيغمبر کی 
حفاظت کو تيار ليکن پريشانی اور بے چينی کی لہر دوڑ رہی ہے يہ سارے واقعات معجزات پيش آنے کے بعد پيش آگئے اِس

جت کہا جاتا ہے۔وه لوگ جو پہلے مدينہ ميں ہيں پيغمبر کے معجزات ديکھے ہوئے ہيں اُن کے کو شريعت کی زبان ميں ح
بارے ميں کہا جا سکتا ہے باره پندره دن ہو گئے ہيں شايد يہ چيزيں ذہن سے نکل گئی ہوں وه غصے کے عالم ميں احتجاج 

ايسے معجزے جن کے بعد بھوک بھی نہ  کر رہے ہوں نہيں اس ميدان ميں بھی پيغمبر کے سارے معجزات دکھائے گئے
تھی پياس بھی نہ تھی جانيں بھی محفوظ اِس کے باوجود اِتنا اختالف ہے تو يقينا ان معجزات ميں خداکی مصلحت کی ايک 
لہر بھی ہو گی خير واقعات کی ترتيب يہ ہوئی کہ پيغمبر صلح حديبيہ کے مقام ميں پہنچ چکے ہيں پيغمبر اسالم کی اونٹنی 

کا اپنا نام قصوٰی ہے وه ايک دفعہ اس سرحد پر بيٹھی آگے بڑھنے کو تيا ر نہيں ہے سرحد کا مقام ہے جس کے ايک جس 
طرف حرم شروع ہوتا ہے اور ايک طرف حل ہے حل جہاں انسان پر کوئی پابندی نہيں ہيحرم جہاں سے عام آدمی نہ شکار 

ُرک گيا اس دوران قريش جو پہلے سے اطالع پا چکے ہيں کہ  کر سکتا ہے نہ گھاس کے پتے توڑ سکتا ہے۔ لشکر اسالم
مسلمان آرہے ہيں تبھی تو خالد ابن وليد کو راستہ روکنے کو بھيج ديا۔ خالد بن وليد رستہ روکنے کيلئے پہنچ چکے ہيں کہ 

چلے گئے۔ پندره سولہ ميل  مسلمان کہيں مجھے ايسا موقع نہ مال کہ ميں ان پر حملہ کرتا اور يہ راستہ بدل کر پتہ نہيں کہاں
کے فاصلہ پر حديبيہ ہے دقريش کو اطلع تو مل گئی کہ لشکر اسالمی پہنچ چکا ہے۔ اسی دوران بنی خزاعہ کا ايک قبيلہ ہے 

؛يہ قبيلہ بہت پہلے جب اسالم بھی نہيں آيا تھا جب پيغمبر کی والدت بھی نہيں ہوئی تھی۔ پيغمبر کے دادا اور پردادا کے 
  جناب عبدالمطلب جناب ہاشم ان سے دوستی کے تعلقات تھے۔  زمانہ ميں

  
ايک طريقہ تھا عرب ميں مکہ ميں چوده قبيلے رہتے ہيں۔ مکہ سے باہر جتنے قبيلے ہيں وه سب اُن ميں سے کسی ايک 

مارا کوئی قبيلے ؛سے دوستی کرتے تھے۔ تاکہ جب مکہ سے آئيں عمره کيلئے يا حج کيلئے يا زيارت کيلئے تاکہ وہاں پر ہ
جاننے واال ہو جس کے ہاں جا کر قيام کريں۔ تو بنی خزاعہ بہت پہلے سے ہی بنو ہاشم کا عزيز ہے۔ پيغمبر کے دادا اور 
پردادا کے زمانے سے پرانے تعلقات ہيں اس لئے کفر کے باوجود دوستياں تعلقات اور بزرگوں کے روابط کا پہچاننا اور 

ن ميں کھيلنا وه ساری چيزيں ابھی برقرار ہيں۔ يہ بالکل حديبيہ کے قريب رہتے ہيں۔ ان کابنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ بچپ
سردار اس وقت مکہ ميں تھا جب قريش يہ سوچ رہے تھے کہ اب لشکر اسالمی کا کيا کرنا ہے۔ قريش نے کہا کہ تم اپنے 

ئے ہيں۔ ذرا جاؤ ديکھ کر آؤ کہ ان کا اراده کياقبيلوں کی جانب تو جا ہی رہے ہو۔ جہاں تمہارے پرانے دوست بھی ٹھہرے ہو
ہے۔ اور ان کو بتاؤ کہ ہم ميں سے ہر مرد، ہر عورت اور ہر بچے نے يہ عہد کيا ہوا ہے کہ جب تک ہم زنده رہيں گے مکہ 

ھيل کی سرزمين پر ان لوگوں کو قدم نہيں رکھنے ديں گے۔ اسی لئے کہ آج اگر يہ مکہ ميں آگئے تو عرب ميں يہ بات پ
جائے گی کہ قريش اتنے کمزور ہوگئے ہيں کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی مکہ ميں آنے سے نہ روک سکے اور اس کا 

نتيجہ يہ رہے گا کہ ہمارے پاس جو منصب ہے خانہ کعبہ قريش کی يہ بڑی فضيلت تھی کہ وه خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ 
ں آپ پڑھتے رہتے ہيں۔ فائدوں ميں سے سب سے بڑا فائده يہ ہے اس کی وجہ سے انہيں جتنے فائدے تھے وه تاريخوں مي

کہ عرب کا ڈاکو ظالم سے ظالم، سرکش سے سرکش، سنگدل سے سنگدل بھی قريش کے کسی قافلہ پر حملہ نہيں کرتا تھا۔ 
ے۔ خبر پھيل اس کے عالوه بھی بہت سارے فائدے تھے۔ يہ خبر پھيل جائے گی يہاں بھی قريش کا بڑا مسئلہ ضد کا مسئلہ ہ

جائے گی کہ قريش اپنے جانی دشمنوں کو نہيں روک سکے۔ يہ تو نکل جائيں گے اور وه قبيلے لعنت کريں گے۔ ہمارے 
 عہدے پر وه حملہ کرکے ہم سے يہ منصب چھين بھی سکتے ہيں۔ اب اس کے اندر کچھ حقيقت بھی تھی کچھ بہانہ بھی تھا۔ 

  
و پہلے سے ہی ہے پيغمبر کو مکہ چھوڑے چند ہی سال ہوئے ہيں اور ہجرت کئے يہ قمير کے پاس آتے ہيں۔ جان پہچان ت

چھٹا سال چل رہا ہے۔ ابھی پورا بھی نہيں ہوا۔ پہلے سے تعلقات ہيں مدين ہميں بھی اس قبيلہ کے لوگ آتے رہتے ہيَں اس نے
اکره کہاں سے کوئی رخد آيا۔ غدير آيا اور پيغمبر کو سارا پيغام پہنچايا۔ اچھا يہ ساری چيزيں تاريخ ميں بہت خشک ہيں۔ مذ

قريش کا پيغام پہنچايا۔ اب پيغمبر نے کہا جاؤ ميں تمہيں ذمہ داری سپرد کرتا ہوں کہ پہلے تم قريش کے قاصد بن کر آئے اب
کا ميرے تم پہلے قاصد بن کر جاؤ۔ قريش جا کر بتا دو ديکھو ہم لڑنے نہيں آئے جنگ کرنے نہيں آئے صرف خانہ کعبہ 

طواف کرنے کيلئے آئے ہيں۔ ميں خود قريش ميں سے ہوں کيوں تم غلطی کر رہے ہو۔ يہ سنتے ہی عزيز واپس چال گيا۔ 
واپس جا کر قريش کو يہ پيغام ديا۔ ديکھو وه آنے واال يہ جملے کہہ رہا ہے۔ يہ جملہ جو سردار لشکر جو بھی تک ابوسفيان 



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

 
 

سکتے کہ عزيز تم ہمارے قاصد بن کر گئے۔ اُس نے تم پر جادو تو نہيں کر ديا۔  تھا سب نے کہا ہم يہ بات برداشت نہيں کر
ہم اس کيلئے تيار اور راٰض نہيں۔ تم چلے جاؤ اس مسئلہ کو چھوڑ دو۔ ڈھکے چھپے الفاظ ميں قريش نے يہ کہہ ديا کہ تم 

واپس بھيج دو۔ تمہارے تعلقات ہيں جو  ہمارے کام کے آدمی نہيں ہو۔ تمہيں اس لئے بھيجا تھا کہ تم انہيں ڈرا دھمکا کر
تمہاری بات مان جائيں گے۔ تم ان کی حمايت کر رہے ہو۔ خدا حافظ يہ کہہ کر اسے بھگا ديا۔ يہ جملہ تاريخوں ميں نہيں کہ 

  ہمارے قاصد بن کر گئے ان کی حمايت کيوں کر رہے ہو۔ ہم نے تو اپنا پيغام بھجوايا تھا۔
  

يش نے ان کو نکال ديا۔ پھر قريش نے سوچا کہ يہ معاملہ ہوگيا ہے ذرا گڑبڑ۔ ہم مکہ سے اپنے اس کا نتيجہ يہ نکال کہ قر
کسی کو بھيجتے ہيں ہم توده تو پارٹی ہيں۔ اور کسی قبيلے کو ڈھونڈيں جو پہلے سے مسلمانوں کو جانتا ہو کو جا کر 

تھا۔ جو حبشہ کے رہنے والے نہيں تھے۔ مگر سمجھائے اسی دوران قريش نے عرب کے کچھ بہادر قبيلوں کو لينے ماليا 
حبشی کہالتے تھے۔ اُس نے ان کے ساتھ معاہده کيا يہ مکہ کے اتنے پرانے باشندے نہيں قريش نے اس گمنام قبيلے کو اپنے 

  ساتھ ماليا۔ بدر سے خندق تک قريش کے لشکر ميں ايک کمی ہميشہ سے رہی۔
  
بنائے گئے ہيں۔ وه يہ کہ جب قريش مسلمانوں سے آمنے سامنے مقابلہ کرتے  ۔ يہ اس کی وجہ سے آجکل دنيا ميں ميزائل١

تھے تو علی کی تلوار کا جواب قريش کے پاس نہيں تھا۔ اب انہوں نے نئی جنگی حکمت عملی يہ بنائی جب تک لشکر اسالم 
داز چاہيں۔ دور بيٹھ کر وه تير ميں علی ہيں يہ والی جنگ تو ہو ہی نہيں سکتی کہ ميدان ميں جا کر لڑو۔ اب ہميں تير ان

پھينکيں۔ ميدان ميں ہی نہ جائيں تاکہ ہمارا مقصد حاصل ہو۔ ہم جيت بھی جائيں اور علی ہمارے جوانوں کو قتل بھی نہ کر 
سکے۔ آج مولٰی کی تلوار کی وجہ سے قريش نے نئی پاليسی بنائی ہے کہ آمنے سامنے جا کر لڑنا ہی نہيں۔ قريش کے پاس 

ی کا ماہر کوئی نہيں۔ عرب ميں ويسے ہی تيزاندازی ذرا برا فن سمجھا جاتا تھا۔ عرب بہادر اس کو سمجھتے تھے تيرانداز
کہ آمنے سامنے جا کر مقابلہ کريں۔ چھپ کر دشمن کا تير مار ديا يہ عرب ميں غيرت کے تصور کے خالف تھا۔ ليکن اب 

دنيا ميں يہی ہے کہ اپنے ملک سے ميزائل چاليا جاتا ہے تاکہ  مجبور ہوگئے وه تلوار کی جنگ تو اب لڑنے کی نہيں۔ اب
دوسرا ملک تباه ہو جائے۔ اب تيزانداز قريش کے پاس نہيں ہيں۔ اب ان کے نوجوانوں کو تيز تھما ديے۔ خندق کے بعد سے 

ا اسالم کے ساتھ پہلے ليکر اب تک کوئی لڑائی نہيں لڑی ليکن تياری پوری پوری تھی۔ اب ان کے ساتھ معاہده کيا۔ اب جن ک
تعلق نہ ہو اس سے معاہده يہ کيا کہ خانہ کعبہ کی عزت و احترام خطرے ميں ہے تاکہ کعبہ پر کوئی دشمن حملہ کرے تو تم 

  اسے روکو۔ 
  

بات اتنی جذباتی تھی کہ سردار لينے ساتھيوں کی تعداد بڑھانے کيلئے طرح طرح کے جذباتی نعرے لگاتا تھا۔ تاکہ لوگ 
يکھے ہمارے ساتھ آجائيں۔ کعبہ خطرے ميں ہے جيسے ہمارے ہاں ايک زمانے ميں اسالم خطرے ميں ہے کا نعره بغير د

بہت چلتا تھا۔ اب يہ قريش کا ساتھ دينے لگے۔ قريش نے ان کے سردار کو جو بالکل نيا آدمی ہے۔ بھيجنے کا فيصلہ کيا جو 
اور ايسا ہوگا ہی نہيں کہ پيغمبر کے پاس جا کر بيٹھے اورع پرانے سکھا پڑھا کے بھيجو گے وہاں جا کر کہہ کر آجائے گا۔

  تعلقات اثرانداز ہو جائيں۔
  

ادھر سردار گيا حبشی سردار ليکن يہ افريقہ والے نہيں تيراندازوں کا سردار بالکل نيا آدمی ادھر هللا کے رسول نے ديکھا کہ
آدمی جس کو ہميں واپس بھيجنے کی ضرورت بھی نہيں ہے بالکل  سردار آرہا ہے۔ هللا کے رسول تو بحرحال جانتے ہيں وه

نيا آدمی ہے۔ نہ ہم سے دشمنی نہ دوستی اس کا مسئلہ خانہ کعبہ سے ہے۔ خانہ کعبہ سے اتنی دور بيٹھے ہيں اس کو اگر يہ 
يں يہ گروه کہ جسے پيغام دے ديا جائے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے نہيں آئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے ہ

دھوکہ دے کر ماليا گيا ہے کہ کعبہ خطرے ميں ہے۔ اس پر اثر ہو جائے گا مگر اس وقت پيغمبر اس سے بات چيت کرنا 
مناسب نہيں سمجھ رہے ۔ پيغمبر نے اپنے ساتھوں سے کہا سب احرام پہنے ہوئے ہو اپنے خيموں سے نکل کر باہر آجائيں۔ 

اپنے آگے چھوڑ دو اگر دور سے کوئی ديکھے تو سب سے پہلے اس کی نگاه قربانی کے ان کی قربانی کے جانوروں کو 
جانوروں پر پڑے۔ جن پر قربانی کا نشان اور ہار ڈاال ہو اہے۔ دور سے آنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی لشکر ہے 

مسلمانوں کو ديکھ رہا ہے قريب آيا۔ لگے عبادت کرنے والوں کا کوئی قافلہ اور کوئی ان سے بات نہ کرے پہلی دفعہ وه 
احرام پوش اور عبادت کی حالت ميں بيٹھے ہوئے ہيں۔ تسبيح و تہليل  1400گھوڑے سے اُترا يہ منظر ہے اس کے سامنے 

بھی کر رہے ہيَں ساتھ ساتھ قربانی کے جانور بھی جانور بھی کمزور قربانی کيلئے ہوتا ہے۔ بہتر سے بہتر جانور ہو مگر 
نور کمزور تھے۔ اس کی دو وجوہات ہيں پہلی وجہ اصل ميں يہ کمزور نہيں کسی حديبيہ ميں جو فاقہ گذرا اس کی يہاں جا
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  وجہ سے آدميوں کے ساتھ جانوروں ميں بھی فرق پڑا ہے۔
  

ئے تاکہ آنے واال شک ميں نہ پڑے کہ يہ جنگ کيلئے آئے ہيں۔ دھوکہ دينے کيلئے قربانی کی نشانی لگائی ہے وه سمجھ جا
گا کہ يہ جانور ميدان جنگ ميں تو کام آنہيں سکتے۔ پيغمبر کا مقصد يہ ہے کہ آنے والے کو يہ تاثر ديا جائے کہ مسلمانوں 

کا مقصد کا پتہ چل جائے۔ بات چيت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جذبات ابھرنے ہی نہ پائيں۔ اور پيغمبر کسی بہترين طريقہ 
۔ آج کے دور ميں يہی طريقہ ٹيلی فون کے ذريعے ہے کہ وه تعليم بچوں کے ذہن سے مسلمانوں کا مقصد واضح کر ديا ہے

  تک چلی جاتی ہے۔ 
  

اب آنے والے دشمن نہيں کوئی غلط خيال ليکر نہيں آيا۔ جيسے ہی اس نے ديکھا گھبرا گيا احرام پہنے ہوئے مجاہد ہو 
   مصروِف عبادت اور جانور اتنے کمزور ہيں کہ ايک دوسرے کے بال کھا

  
رہے ہيَں بھوک کی سجہ سے وه سيدھا قريش واپس آيا۔ سرداراِن مکہ حيران ہوگئے کہ تم بھی گئے بھی نہيں اور واپس 

آگئے۔ کيا ہوا۔ اس کے دل ميں خيال پيدا ہوا کہ مسلمانوں نے اسے ذليل سمجھ کر نکال ديا ہو اب اس سے ہمارا آدھا مسئلہ 
حرام ميں داخل ہوا اور کہنے لگا تم نے مجھے کن کے پاس بھيجا ديا ہے۔ اتنے حل ہوگيا ہے۔ سردار گھوڑے سے اتر کر ا

نيک اور مقدس لوگ ميں ديکھ کر آيا ہوں ان کے ساتھ جو جانور ہيں وه اتنے بھوکے ہيں کہ چل مشکل سے رہے ہيں۔ ميں 
  حملہ کرنے والوں کا لشکر نہيں ہے۔يقين کر ہی نہيں سکتا کہ وه مکہ پر حملہ کرنے آئے ہيں۔ يہ دشمنوں کا لشکر نہيں يہ 

  
سردار قريش سوچ کر بيٹھا ہے نتيجہ کچھ آگيا فوراً جالل ميں آگيا کہنے لگا ہاں ہاں تو عرب کے پست قبيلہ سے تعلق 

رکھتے ہو قريش ہوتے تو کبھی يہ بات نہ کرتے۔ اے ذليل و پست قبيلہ سے تعلق رکھنے والے ان سے چھوکہ کھا کر آگئے۔ 
شی سردار کو غصہ آگيا کہنے لگا تم نے کيا سمجھ کر يہ بات کی ہے۔ ہم تمہارے نوکر نہيں تمہارے غالم نہيں ہم اب اس حب

نے صرف وعدے پر تمہارے ساتھ معاہده کيا ہے کہ جب کعبہ خطرے ميں ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ ديں گے۔ لٰہذا ہمارا فريضہ 
م اس کی دشمنی کريں۔ خبردار پھر يہ بات کی ورنہ ہم ان کے ساتھ ملکر نہيں کہ جو کعبہ کا طواف اور زيارت کرنے آئے ہ

تم پر تير برسائيں گے۔ ہم کعبہ کے زائر پر حملہ نہيں کرنا چاہتے۔ ہم کعبہ کے دشمنوں پر حملہ کرنا چاہتے ہيں۔ اس وقت 
ميں مسلمانوں کو شکست ديں  مکہ کا ماحول ہی بدل گيا۔ کسے ملکر آئے کس نيت کے ساتھ اسے استعمال کريں گے۔ ميدان

  گے۔ آج وہی مسلمانوں کی طرفداری کر رہے ہيں۔ 
  

اب ان کی پريشانی ميں اضافہ ہوا۔ خالی اُکسانے پر نہيں کہا۔ ہم معاہده توڑ کر چلے جائيں گے۔ بلکہ تم پر حملہ کريں گے۔ 
کے بٹھا ديا گيا۔ ليکن اب قريش پريشان ابوسفيان جلدی سے گھڑا ہوا۔ صلح صفائی سے بات ہوئی اس کے غصلہ کو ٹھنڈا کر

  کہ دو آدمی ہم نے بھيجے اب دونوں ايسے کہ ہمارے ہی ان سے اختالفات ہوگئے۔ اب کيا کيا جائے۔
  

عروه بن مسعود ثقفی وہاں موجود تھے۔ قريش نے ان سے کہا کہ بس آپ جب ہی شخص آگے بڑھ سکتا ہے جن کا تذکره 
 ے گا۔ اگلی گفتگو ميں تفصيل کيساتھ آئ

 

 صلح حدييبہ

 

  صلح حديبيہ صلح حديبيہ حصہ سوئم

  
ّٰ من الشيطن الرجيم   اعوذ با

  بسم ّهللاٰ الرحمن الرحيم
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ّ الملک الحق المبين والصٰلوة والسالم علی سيدالمرسلين وآلہ والسالم سيد المرسلين وآلہ وعترتہ واھلبية الطيبين  الحمد
  الطاھرين ولعنة ّهللاٰ علی اعدائم اجمعين

  اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبين بسم ّهللاٰ الرحمن الرحيم
  وعسی ان تکره شياء وھو خيرالکم وھواعلم بما ال تعلمون عسی ان تحب شاء فھوکرھالکم

  
  تقرير ،صلح حديبيہ کے حاالت بيان کر رہے ہيں 106سيرت پيغمبر اسالم کی نويں اور مجموعی اعتبار سے 

  اور کوشش يہ کی جائے گی کہ آج يہ ذکر مکمل ہو جائے کيونکہ آئنده منگل کو ايک ہفتے کيلئے وقفہ آ جائے گ
  ہے کہ کم از کم واقعات تک کے حاالت مکمل ہو جائےکوشش يہی 

قرآن کريم کی جس آيت کی تالوت کی گئی وه اگرچہ کہ عمومی آيت ہے يعنی خاص صلح حديبيہ سے اس آيت کا تعلق نہيں 
ہے ايک عام اصول قرآن بتا رہا ہے کہ انسانی زندگی ميں بار بار ياد رکھنے کے قابل ہے ليکن خصوصيت کے ساتھ صلح 

حديبيہ ميں قرآن کا يہ اصول بہت نماياں طور پر ہمارے سامنے آيا اور وه يہ عسی ان تحب شيا ء فھو کرھا لکم بسا اوقات 
  ايسا ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے

عسی کبھی کبھار ايسا ہوتا ہے کہ تمہيں ايک چيز بہت پسند آ رہی ہے ليکن وه چيز تمہارے حق ميں نقصان ده ہے وعسی ان
يا فھو خير لکم اور کبھی يہ ہو گا کہ تم کسی چيز کونا پسند کر رہے ہو تمہارا دل اسے قبول کرنے کو تيار نہيں تکرھا ش

  مگر اسی ميں تمہارے لئے خير ہوتی ہے
  وهللا اعلم بما ال تعلمون

  هللا زياده بہتر جانتا ہے تمہارے بارے ميں تم بھی اپنے بارے ميں اتنا علم نہيں رکھتے
  وهللا اعلم

هللا زياده جاننے واال ہے کہ ايک انسان اپنی عام زندگی کے حاالت و واقعات بھی مرضی پروردگار پر چھوڑ دے يہی 
  مناسب ہے 

اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چيز کيلئے ہم کڑھتے جا رہے ہيں مستقبل ميں اسی ميں ہمارے لئے برائی ہو اور ہو 
  برا رہے ہيں بعد ميں يہی ہمارے لئے بہتر قرار پا رہے ہيںسکتا ہے کہ ابھی جن حاالت سے ہم گھ

يہ انسانی زندگی کا اہم ترين اصول ہے جسے آدمی يہ سمجھ لے تو گويا وه مومن کامل ہو گيا اس لئے کہ پيغمبر کی تعليم ہی
انيں اور علم کا اختتام اور انجام تھی اول العلم معرفة الجبار آخر العلم تفويض االمور اليہ علم کا آغاز ہوتا ہے کہ خدا کو پہچ

  ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اس کے سپرد کر ديں
  خدا جس پر ہميں رکھے ہم اسی پر راضی ہيں

يعنی مرضی مولٰی از ہم اولٰی جو ہمارے مولٰی کی مرضی ہے وه سب سے اولٰی ہے جو ہمارے مولٰی اور آقا کی مرضی ہے
ی تمنائيں ديکھيں دعا کی ممانعت نہيں اگر دعا کا نتيجہ نہ نکلے تو اس وقت وه سب سے بہتر ہے ہماری خواہشات ہمار

  سامنے آتا ہے کہ انسان مطمئن رہے کہ ہمارے پروردگار نے ميری مصلحت کو ديکھ کر دعا کو قبول نہيں کی
حديبيہ کے مقام پر  سارا لشکر اسالم جن کی تعداد اس وقت ڈيڑھ ہزار کے قريب تھی ايک مسئلہ پر متفق نظر آ رہا ہے کہ

جو حاالت و واقعات پيش آئے اور جس انداز سے مسلمانوں کو طاقت اور غلبہ رکھنے کے باوجود جس طرح د ب کرصلح 
  کرنا پڑی تو شايد دو يا تين افراد کے سوفيصدی مطمئن نظر نہ آئے

ے دلوں ميں آ رہا ہے کہ ہماری يہ مسلمانوں کو اس ميں توہين محسوس ہو رہی تھی احساس ذلت ہو رہا اور يہ خيال ان ک
صلح ہمارے مسلمان بھائيوں کيلئے ظلم نہ بن جائے وه مسلمان کہ جو مکہ کے اندر ہيں مگر وہی چيز جو عالم اسالم کو 

  سب سے ناگوار واقعہ محسوس ہو رہا ہے اس کے بارے ميں خدا کہہ رہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبين
نے آج تمہيں عطا کی اور اسی کے بارے ميں کہ تمام مسلمانوں کو سب سے تکليف ده عمل  يہ کھلی ہوئی کاميابی ہے جو ہم

 محسوس ہو رہا ہے صادق آل محمد حضرت امام حضرت صادق(ع) کا ارشاد ہے يہ فرمان ميں نے پچھلی مرتبہ بھی دہرای
  ما کان قضية اعظم برکة منھا

ی واقعہ پيغمبر کی زندگی ميں کوئی نہ تھا ما کان فضية اعظم برکة اسالم ميں صلح حديبيہ سے بڑا عظمت و برکت واال کوئ
منھا برکت کے اعتبار سے نہيں اور يہی سبب کہ پھر قرآن سوره فتح کہ يہ پورا سوره ايسا ہے کہ ايک ايک آيت کو ذرا 

معصوم اسالم کا  تفصيل کے ساتھ پڑھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت مسلمان کتنے بددل نظر آ رہے تھے جيسے
مبارک ترين واقعہ قرار دے جيسے قرآن اسی لڑائيوں ميں سے جو پيغمبر کی زندگی ميں ہوئيں سب سے بڑی کاميابی قرار 

دے ليکن اگر سوره فتح پڑھ ليا جائے اسی سے اندازه ہو رہا ہے کہ مسلمان بد دل کتنے ہيں ناراض کتنے ہيں اختالف کتنا 
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  زياده کر رہے ہيں
ح آيتوں پر آيتيں ہيں موقع مال تو اختتام ميں اس کا تذکره ہو گا ليکن سبھی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے سبھی سوره فت

مسلمانوں کو اميد دالئی جا رہی ہے اس سوره فتح ميں جہاں صلح حديبيہ کا واقعہ ہے يہ تذکره ہو رہا ہے گھبراؤ نہيں 
  والے ہيں جس ميں کثرت کے ساتھ مال غنيمت تمہارے ہاتھ لگے گا عنقريب ہم تمہيں بہت بڑی کاميابی اور دينے 

يعنی غزوه خيبر اسی سوره فتح کے اندر وه آيت لقد صدق هللا رسولہ الرويا بالحق خدا نے اپنے رسول کا خواب سچ کر 
  دکھايا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء هللا يقيناخدا تمہيں مسجد الحرام ميں داخل کرے گ

ساتھ محلقين رٔوسکم سروں کو منڈوا کر او مقصرين يا تھوڑے سے بال کاٹ کر التخافون اس حالت ميں کہ تم پر  آمنين امن
  کوئی خوف نہيں ہو گ

فعلم مالم تعلموا بس اتنا ہے کہ هللا وه جانتا ہے کہ جو تم نہيں جانتے غزوه خيبر کا تذکره کبھی مال غنيمت کی اميد کبھی آئنده
  ميں خيروعافيت کے ساتھ آنے کا تذکرهسال مسجد الحرام 

اب اسی سوره کے اندر وه آيت بھی جس ميں خدا نے صلح حديبيہ کی ضمنی وجہ بتائی کہ لو ال رجال مومنون اگراس مکہ 
کے اندر ايسے مرد اور عورتيں نہ ہوتے جو مسلمان ہو چکے تھے تو شايد تمہيں لڑائی کی اجازت مل جاتی ليکن اگر تم 

تو سب سے بڑا نقصان اس سوره فتح کے اندر قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑا نقصان ان مردوں اور عورتوں  جنگ کرو گے
کا ہو گا جو بيچارے اسالم ال کر مکہ ميں پھسے ہوئے ہيں نکل نہيں سکتے تمہاری جنگ کے نتيجہ ميں تمہيں نقصان ہو يا 

کہا لو تزيلو لعزبنا الذين کفروا منھم عذابا اليما اگر يہ  نہ ہو وه بے چارے سب کے سب مارے جائيں گے اسی لئے قرآن نے
مرد اور عورتيں مسلمان کسی طرح سے مکہ سے نکل آئيں تو پھر تم ديکھنا ہم خود ان کافروں پر کتنا سخت عذاب نازل 

نے کی کرتے ہيں غرض يہ کہ مختلف انداز اور طريقے ہيں قرآن کو اتنا زياده مسلمانوں کے سامنے صفائی پيش کر
  ضرورت اس لئے پيش آئی

اس لئے مسلمان دل سے صلح حديبيہ پر راضی نہيں اور اس سے پہلے اور بعد ميں بڑے بڑے واقعات ہو گئے اور جس ميں
بہت سے مسلمانوں نے اختالف کيا رسول سے مگر اتنا لمبا صفائی کا بيان قرآن نے کہيں پيش نہيں کيا جيسے صلح حديبيہ 

اور خصوصاً يہ آخری آيت جو ميں نے ابھی پڑھی ہے تو ياد رکھو اس لئے ہم جنگ سے روکنا چاه رہے ميں نظر آ رہا ہے 
ہيں کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو نکاال جائے اور اگر وه نکل آئيں تو تمہارے لڑنے کی بھی ضرورت نہيں کيونکہ خدا خود

  رہا ہے اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے يہاں پر ايک اور ضمنی مسئلہ حل ہو
کبھی کبھار جہاد اور قتال الزم ہو جانے کے باوجود صرف يہ خيال کرنا پڑ جاتا ہے کہيں ايسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے بے

  گناه ايسے مسلمان کو نقصان پہنچ جائے جو بغير اپنی خوشی کے مجبوری کی وجہ سے کافروں کے درميان پھنسا ہو
  

اہم اس اعتبار سے کہ آج يہ پتہ چال کہ صلح حديبيہ ميں پروردگار نے مصالحت  يہ آيت سورة فتح کی آيت ہے اور بہت ہی
کا حکم کيوں ديا جہاں يہ حقيقت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ مسلمانوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی يہ جو جملہ ہے کہ 

اس کے صلب ميں ايسا تو نہيں ہے کہمعصوم جو تلوار چالتا ہے يہ ديکھ کر تلوار چالتا ہے کہ جسے قتل کيا جا رہا ہے کہ 
کوئی مومن ہو قيامت تک اگر کوئی مومن پيدا ہونے واال ہے کئی روايتوں کے اندر اس کی تشريح آتی ہے صفين کی لڑائی 
کا يہ جملہ نہيں ہے کئی مقامات پر بھی معصوم نے يہ جملہ دہرايا کہ ہماری تلوار جب کسی پر چلتی ہے فقط اس کو نہيں 

کہ يہ خطاکار ہے يہ بھی ديکھا جاتا ہے کہ ان کی نسل ميں کسی مومن کا وجود تو نہيں پايا جا رہا اس کی وجہ سے ديکھتی 
  کبھی کبھار اس کو چھوڑ ديا جاتا ہے

ہاں اس پر بھی بعض مسلمانوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی اور فقہی مسئلے جن کا تعلق ہم سے ہے امام پر لگانے کی 
اگر وه واجب القتل ہے تو اس کے باپ کو نہيں ديکھنا ہے اگر يہ صلح حديبيہ کيا آيت جس ميں قرآن يہی کوشش کی کہ جی 

آواز دے رہا ہے اگرچہ کفار مکہ مستحق عذاب ہيں لعذبنا الذين منھم عذابا اليمااے مسلمانو تم اپنی بات چھوڑو ہم ان پر خود 
ی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے جو ان کے درميان پائے جا رہے ہيں توعذاب کر ديں ہميں تو ان مومن مردوں اور عورتوں ک

  خير يہ ايک ضمنی مسئلہ حل ہو رہا تھا اس لئے ميں نے اس کا ذکر کر دی
آئيے اس تمہيد کے بعد جس کی ضرورت ابھی تو نہيں ليکن جب يہ واقعات مکمل ہوں گے تو پھر ايک بار جائزه لينا پڑے 

  گ
  سے بيان ہو رہے ہيںاب واقعات کچھ اس طرح 

  ميل کے فاصلہ پر ہے 16ذيقعده سن چھ ہجری کی تاريخوں ميں حديبيہ کی سرزمين پر موجود ہيں جو مکہ سے تقريباً 
پيغمبر کا وہاں پر قيام ہے مکہ والوں کو يہ اطالع بہت پہلے مل چکی تھی کہ پيغمبر کس انداز سے مدينہ سے نکلے ہيں اور
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چھ اور ايسے حاالت و واقعات سامنے آئے ہيں کہ مکہ والوں کو يہ يقين ہو چکا ہے کہ هللا کا حديبيہ پہنچنے کے بعد ک
رسول اس سال مکہ پر حملہ نہيں کرنا چاہا رہا کہ کم ظرف اور چھچھورے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر اسے پتہ چل 

تا ہے اور يہ خيال کرتا ہے کہ يہ آدمی دب رہا ہے تو جائے کہ اس بار يہ حملہ نہيں کريں گے تو وه اور زياده بڑھتا چال جا
اور زياده سے دباتے چلو قريش کا انداز و طريقہ بالکل وہی چھچھوراپن کم ظرفی کی نشانی ہے وه کس طرح ان حاالت کی 

  ونے لگیتصوير بيان کرتا ہے کہ هللا کے رسول نے کہہ ديا کہ ہميں جنگ تو نہيں کرنا اس دوران سفيروں کی آمدورفت ہ
قريش مکہ کے تين سفير پچھلی تقرير تک ان کا بيان ہو گيا پہال تو اس قبيلے کا آدمی جو اسالم سے پہلے بنی ہاشم کا دوست 

قبيلہ تھا قبيلہ بنی خزاع کا سردار اس کے بعد پھر قريش حبشی جس کی تشريح ہو چکی ہے کہ اس سے مراد افريقہ والے 
نام حبشی ہے اس کے پيچھے ان لوگوں کو جگہ دی گئی جنہيں خاص مکہ والے انہيں مدد نہيں مکہ ميں بھی ايک پہاڑ کا 

  کيلئے لے کر آئے ان کے سردار اويس کو بھيجا گی
پيغمبر نے اس سے کوئی بات ہی نہيں کہی بلکہ اس کے سامنے ہديہ پيش کر ديا اونٹوں کا اور پھر آخر عروه بن مسعود 

کسی اور مسئلہ کو سلجھانے کيلئے مکہ ميں آئے ہوئے تھے جس کی تفصيل آپ سن چکے  ثقفی جناب ام ليلٰی کے دادا وه
ہيں ان کو تيسرا سفير بنا کر بھيجا اور جب پيغمبر سے ان کی بات چيت مکمل ہوئی اور وه واپس جانے لگے تو پيغمبر نے 

کہتے ہيں کہ يہ وضو کر کے نماز ساتھ اپنی صحابيوں کوحکم ديااور کہا آؤ ہم سب وضو کر کے نماز پڑھيں اور مٔورخين 
اس لئے ادا کی گئی کہ عروه کو جواب تک آنے والے سفيروں سے سب سے بڑا سب سے اہم اور عزت واال سفير تھا جس 
کا مقام و مرتبہ قريش مکہ سرداران عرب ابوسفيان وغيره سے کم نہيں تھا اگر يہ مکہ کے سردارتھے تو عروه طائف کا بے

  تھتاج بادشاه 
جس کا ذکر ہو چکا پيغمبر زبانی گفتگو کے بعد عملی تصوير بھی پيش کرنا چاہتے تھے اور وه وہی جس کا جلدی جلدی 
بيان گزشتہ تقرير ميں آيا مگر يہ جملے ره گئے تھے پيغمبر نے عمداً يہ کہا مسلمانو آؤ ہم اس کے سامنے وضو کر کے 

ريقہ يہ رہا مسائل الگ بيان نہيں ہوتے دوران تقرير جہاں مناسب مواقع آيا بياننماز پڑھيں فقہ کا ايک مسئلہ اس سال ہمارا ط
  کر دی

اب دو مسئلے آ گئے ريا اسالم ميں حرام ہے کم از کم عبادت کی حد تک تو مبطل عبادت ہے يعنی کوئی بھی عمل اگر دنيا 
و چاہے تيمم ہو چاہے نماز ہو چاہے روزه ہودکھاوے کيلئے کيا جائے وه عمل باطل ہو جاتا ہے چاہے وضو ہو چاہے غسل ہ

چاہے خمس ہو چاہے حج ہو عبادتوں ميں جتنی عبادتيں ہيں ريا حرام ہے اور اس ريا کو ختم کرنے کيلئے نماز اور اس 
  جيسی عبادتوں ميں قربة الی هللا کہا جاتا ے

کيلئے لوگوں کو دکھانے کيلئے يا اپنے … يعنی قربة الی هللا رٹا ہوا جملہ تو ہر ايک کو ہے مطلب کيا حکم خدا کی خاطر 
کسی نفع و فائدے کيلئے فالں عبادت انجام نہيں دے رہا بلکہ قربة الی هللا صرف اور صرف حکم خدا کيلئے ديکھئے مذہب 

  ميں اہم ترين چيز يہ ٹکڑا ہے وه لمبی چوڑی چيز ميں وضو کرتا ہوں
ب قربة الی هللا اس کا اہم ٹکڑا صرف آخری ہے قربة الی اللہہے يہی واسطے دور ہونے حدث کے مباح ہونے نماز کے واج

وجہ کہ جب امام خمينی اور آقا ئے خوئی کی توضيح المسائل ميں وضو کے تمام مسائل اٹھا کر پڑھ ڈالئے يہ والی نيت ہی 
ہی شرط يہ ہے کہ وضو نہيں لکھی جو ہم کو بچپن سے رٹائی جاتی ہے صرف ايک مسئلہ آيا ہے کہ شرائط وضو ميں ساتھ 

قربة کی نيت سے انجام ديا جائے يعنی حکم خدا کی خاطر پھر اب اس کے بعد علماء کہتے ہيں يہ بات طے ہو گئی مجتہدين 
کا فتوٰی ہے کہ عبادت صرف هللا کے لئے ہونا چاہئے تو دو تين مقامات ايسے آئے ہيں کہ جہاں هللا کے لئے ہی عبادت کی 

دکھا کر جنہيں سے ايک ہے مقام ترغيب و تشويق ايسی عبادت کر رہے ہيں کہ ہميں ضرورت نہيں جائے مگر لوگوں کو 
ہے لوگوں کے سامنے عبادت کی مگر صرف اس لئے کہ شايد اس سے ايسے لوگوں کو شوق و رغبت پيدا ہو جائے جو عام

تہمت کيلئے اگر کسی پر الزام لگ جائے کسیحالت ميں تيار نہيں ہوتے يعنی امر بالمعروف نيکی کا حکم دودوسرا مقام رفع 
عبادت کے بارے تہمت ميں کہ يہ آدمی تارک عبادت ہے نماز نہيں پڑھتا خمس نہيں ديتا کنجوس بہت ہے کسی بھی گناه کا 

الزام لگ جائے اب اسے اجازت کہ خالی يہ الزام ہٹانے کے لئے لوگوں کے سامنے کوئی کام کرے پھر ايک دو چيزيں بہت 
ور ہيں اس کے عالوه بھی کسی مصلحت کے ساتھ عبادت کی اجازت مل سکتی ہے جب جو بات ميں کہنے جا رہا ہوں مشہ

کھل کر کہنا بھی نہيں چاہتا اگر اعتراض ہے تو سيرت رسول کا اصل مقصد حال واقعات سنانا نہيں يہ واقعات آج کل جو 
  ا کہ کيا ضرورت ہے ہماری زندگی ہے اس سے کس طرح مطابقت کريں کسی نے يہ کہ

اچھی بھلی عبادت سالوں سے ہو رہی ہے اس کے بيچ ميں کبھی يہ رفع تہمت کے دائره ميں ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی فرد پر
يہ تہمت لگ جائے کہ يہ نمازی نہيں تو اس پر يہ حکم ہے کہ سب کے سامنے نماز پڑھو اور کبھی کسی گروه کے بارے 

ے کہ اگر کسی گروه پر تہمت لگ جائے کہ يہ نمازی نہيں تو وه سب کے سامنے نماز پڑھے اس ميں بھی يہ مسئلہ آ سکتا ہ
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کے عالوه يہ تيسرے ميں بھی آ سکتا ہے کہ پيغمبر حکم دے رہے ہيں کہ اے مسلمانو جلدی جلدی وضو کر کے نماز کيلئے 
نا يہ وضو عروه بن مسعودثقفی کو دکھانا کھڑے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ عروه يہاں سے چال جائے يہ نماز عروه کو دکھا

ہے جيسے وضو و نماز هللا کے لئے ہے مگر خاص اس موقع پر اس کو بھی دکھانا ہے چنانچہ پيغمبر عروه سے زبانی بات 
چيت ختم کرنے کے بعد فی الفور وضو کا اہتمام کيا اور وضو کر کے نماز شروع کر دی عروه اسے اس وقت نہ وضو سے 

  ی ہے نہ نماز سےکوئی دلچسپ
بعد ميں تو اسالم ال چکے اور بڑے بلند مقام پر پہنچے اس وقت کوئی دلچسپی نہيں مگر جاتے جاتے يہ منظر ديکھ رہے ہيں

اور اس منظر نے اس پر وہی اثر کيا جس کی خاطر رسول نے مجمع عام ميں اس عبادت کو انجام ديا اب مکہ پہنچ کر جو 
سے اس کے جو مذاکرات ہوئے وه بيان کئے اس کے بعد آخر ميں اپنی طرف سے جو جملے  وه رپورٹ دے رہا ہے پيغمبر

 نہ حماقت کی جنگ سے ساتھيوں کے اس اور ملسو هيلع هللا ىلصشامل کر ديئے مگر اسے قريش مکہ ميرا مشوره يہی ہے کبھی محمد 
وم کے بادشاه کو بھی ديکھا ر نے ميں ہيں ملے ساتھی جانثار ايسے اسے ہوں آيا کر ديکھ ميں ابھی ابھی کہ لئے اس کرنا

ميں نے ايران کے بادشاه کو ديکھا ميں مصر کے حکمران کے دربار ميں گيا ميں نجاشی کے دربار ميں حاضر ہوا مگر 
ايسے اطاعت گزار اور ايسے فرمانبردار مجھے کہيں نظر نہ آئے ميری آنکھوں کے سامنے ان کے سردار نے وضو کيا 

يک قطره زمين پر نہيں گرا اس لئے کہ بے چين و بے تاب ہو کر اس کے صحابی دوڑ اور اس کے وضو کے پانی کا ا
پڑتے تھے اور اس کے وضو کے پانی کا ايک ايک قطره ان کيلئے باعث رحمت و برکت ہوتا تھا اور باعث ثواب اور پھر 

وايا اور يہ منظر بھی اس کے ذہندو تين جملے اور جو پچھلی تقرير ميں آ گئے تو پيغمبر نے جو عمداً جلدی جلدی وضو کر
ميں نقش کرنا تھا اور يہ تاثر بھی اس کے ذہن ميں بٹھانا تھا تاکہ وه مکہ والوں کو رپورٹ دے سکے تو کبھی کبھار کسی پر
ہيبت طاری کرنے کيلئے کبھی کبھار کسی کو حقيقت حال آگاه کرنے کيلئے کوئی عمل جو گھر ميں بھی چھپ کر سکتا ہے 

  العالن انجام ديا جا سکتا ہے اس سے زياده کی وضاحت اصل موضوع کو نامکمل چھوڑ دے گسے علی ا
عروه تو گيا اس کی رپورٹ بھی پچھلی تقرير ميں بيان ہو گئی چونکہ وقت کم تھا اور جملے ره گئے تھے کہ پيغمبر نے 

مکہ کو کوئی اور قاصد بھيجنے کی ہمت عمداً اس کے سامنے وضو و نماز کا اہتمام کيا اس کی رپورٹ ايسی کہ اب قريش 
  نہيں پڑ رہی تھی اور يہ بھی آپ کو ياد ہو گا وه جب آ رہا تھا تو قريش کا نمائنده تھ

اور يہ بيان کر کے آيا تھا کہ ميرا بھی وه حشر نہ کرنا جو مجھ سے پہلے دو قاصدوں کا کيا تھا اس وجہ سے اور قريش 
هللا کے رسول نے ديکھا کہ وقت گزرا جا رہا ہے ايک طرف سے قريش کی جانب سے پريشان تھے کہ کيا کيا جائے ادھر 

خاموشی چھا گئی تو پيغمبر اسالم کہ جيسے آج کل کی ڈپلوميسی کی زبان ميں کہا جاتا ہے ڈيڈ الک کو توڑنے کيلئے وه جو 
وسرا قاصد تھا سب سے پہال قاصد رسول کاايک تعطل آ گيا اسے ختم کرنے کيلئے اب اپنا قاصد بھجوايا يہ پيغمبر اسالم کا د

  کون تھا وہی جو قريش کا نمائنده بن کر آيا تھ
  رسول نے اسی کو اپنا نمائنده بنا کر بھيج دی

  پھر اس کے بعد قريش کے دو اور نمائندے آ گئے اب پيغمبر اپنا نمائنده بھيجتے ہيں
  لہ تھا ان کی زمين ميں حديبيہ کا کنواں آتا تھخراج ابن اميہ بنی خزاعہ وه قبيلہ جو حديبيہ کا اصلی قبي

اس کو پيغمبر نے اپنا نمائنده بنا کر بھيجا جا کہ يہ معلوم تو کرو کہ قريش ميں اتنی خاموشی کيوں چھا گئی ہے هللا کا رسول 
مان ليا جائے اپنی ہر چيز جانتا ہے صرف واقعات کو آگے بڑھانے کيلئے اور پھر پيغمبر فقط اس لئے يہ آدمی ميرا نمائنده 

  خاص سواری کا جانور اپنے خاص اونٹوں ميں سے اونٹ پر بيٹھ کر تم جاؤ جس کا نام کتابوں ميں درج ہے
  تاکہ يہ پتہ چل جائے کہ واقعی يہ نمائنده رسول ہے

ان کے  اب وه چال جس وقت وه حرم کے قريب پہنچا قريش شروع سے جوش ميں آئے ہوئے تھے پچھلی دفعہ يہ بيان ہو گيا
مردوں ان کے بچوں عورتوں نے يہ تہيہ کر ليا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو مکہ ميں داخل نہيں ہونے دينا وجہ يہ آ گئی تھی 

  کہ ان کا اميج متاثر ہو جاتا تھ
  خانہ کعبہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا ايک مرتبہ جب خراج بن اميہ اونٹ پر بيٹھ کر آی

ی زبان کھولے اور اپنی بات چيت شروع کرے قريش نے پہچان ليا کہ يہ کس اونٹ پر آ رہا ہے بيچاره اس سے پہلے کہ اپن
اور اس کا مطلب يہ ہے کہ وه کس کا نمائنده ہے اچھا بہت سی چيزيں ہمارے آپ کيلئے سمجھنا مشکل ہے ليکن ياد رکھيئے 

  اسالم سے پہلے عربوں کی جو چند خصوصيتيں بتائی گئی تھيں
اقتور ہوتا تھا جانوروں کی پہچان بہت زياده ہوتی تھی يعنی اپنے بچوں کو اس طرح نہيں پہچانتے تھے اپنے حافظہ بڑا ط

خاندان کو اس طرح نہيں پہچانتے تھے جس طرح ايک گھوڑے کا شجره نسب ان کو ياد ہو جاتا تھا اور اس کی نسل کو وه 
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و يہ تعجب ہو کہ اونٹ ديکھ کر کيسے پتہ چال کہ يہ رسول کا ديکھ کر پہچان ليتے تھے اونٹ اور اونٹ کی نسل اگر کسی ک
  پہلے کے واقعات کو سمجھ رہے ہيں 1400اونٹ ہے اس لئے تعجب ہو گا کہ آج کے ماحول ميں بيٹھ کر 

  قريش کے ہاں عربوں کے ہاں باقاعده اپنی نسل سے زياده جانوروں کی نسل کا خيال رکھا جاتا تھ
  ون آيا ہےتو خير پہچان ليا کہ يہ ک

اس سے پہلے کہ وه قاصد رسول بے چاره کوئی زبان کھولے اور کوئی بات چيت کرے قريش کے نوجوانوں کا ايک گروه 
ٹوٹ پڑا پہلے اسے اونٹ سے اتارا اور اونٹ کی جانب متوجہ ہوئے کيونکہ اونٹ کے بارے ميں تو پتہ ہے کہ يہ رسول کا 

ديا ذبح کر ديا اونٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ديئے اس وقت يہ جوش و جذبہ کے عالماپنا اونٹ ہے اسی مقام پر اس کو نحر کر 
  ميں پھر اس کے بعد اس خراج کی جانب متوجہ ہوئے

پھر حبشی قبيلہ کے لوگ آگے بڑھ آئے جن کے بارے ميں پچھلی دفعہ تفصيل آ چکی ہے ان کا ايک جملہ يہ تھا ہم تمہارا 
مکہ پر حملہ کريں ليکن جو سفارت کيلئے آ رہا ہے اس وقت ہمارا تمہارا معاہده ساتھ صرف ان کے بارے ميں ديں گے جو 

  ٹوٹ جائے گ
اس کاسردار ويسے بھی جال بھنا بيٹھا يہ توہين آميز انداز ميں اسے رد کيا تھا پچھلی تقرير ميں تو اب وه آگے بڑھا اپنے 

ے يہ قاصد ہے ايلچی ہے اس کی جان کی حفاظت واجب سارے تير اندازوں کو لے کر کہ اس نوجوان کو کوئی ہاتھ نہ لگائ
ہے ہم حملہ آور کے خالف تمہارے ساتھی ہيں اور جو مظلوم ہو گا اس کا ساتھ ديں گے اور اس کو بڑی مشکل سے بچا کے

  لے گئے
ہ اسالمی ٹھہرا ہوا هللا کے رسول کو يہ اطالع پہنچ گئی کيونکہ يہ آدمی واپس پہنچ گيا رہتا تو اسی عالقہ ميں ہے جہاں قافل

  ہے اب اطالع مل گئی کہ يہ عالم ہے اب کيا کريں
  پيغمبر اسالم تاريخ کا ايسا حساس حصہ آ رہا ہے

واقعات واقعات ہيں اور ساری اسالمی کتابوں ميں درج ہيں ليکن ہمارے ملک کے حاالت بھی ايسے ہيں کہ يہاں لوگ ہوش 
م ليتے ہيں خصوصاً موجوده حاالت ميں تو بہت سرسری مجھے آگے سے زياده جوش اور عقل سے زياده جذبات سے کا
  بڑھ جانا پڑے گا دوسرا قاصد جان بچا کے واپس آی

اب هللا کے رسول کو تالش ہے کسی ايسے آدمی کو بھيجا جائے کہ جس سے قريش سے حاالت بھی ٹھيک ہوں اور يہ جملہ 
اور ايسا آدمی جس کے ہاتھ سے آج تک قريش کا کوئی آدمی نہ مارا  ہے جو ميں بيان نہيں کرنا چاہتا ليکن پيغمبر کا مقصد
  گيا ہو قاتل اور خون کا بدلہ اور دشمنی نہ پھيل جائے

پيغمبر اسالم کو اب ايسا قاصد تيار کرنا ہے مگر اس دوران وه مکہ کے نوجوان جو پيغمبر کے قاصد پر حملہ کر چکے 
نٹ بھی انہوں نے نحر کر ديا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ديئے پيغمبر کا قاصد تھے تو ايک طرح سے ان کو کاميابی ہوئی او

ايک طرح سے جان بچا کے بھاگا جوش بڑھ گئے چھوٹی سی کاميابی آ جائے انہوں نے آپس ميں ايک منصوبہ بنايا ہم لوگ 
انک حملہ کريں گے اور يہرات اور صبح کا جو قريب ٹائم ہوتا ہے وه سب سے زياده گہری نيند کا وقت ہوتا ہے اس وقت اچ

نوجوان  30يا  40يا 80يا  50قدم وه اس طرح اٹھانا چاہتے تھے کہ ان کے بڑوں اور بزرگوں کو بھی پتہ نہ چلے چنانچہ 
  کا عدد 50تھے يہ چار روايتيں ہيں زياده معتبر 

ارے واقعات ايسے ہيں آج بھی علما نے سمجھا ہے وه راتوں رات اپنے گھروں سے نکل تنعيم پہاڑی پر چڑھ گئے اور يہ س
  مکہ ميں يہ نشانياں ہيں مگر وہاں جانے والے نہ اتنی باتيں ياد کر کے جاتے ہيں اور نہ اتنی معلومات رکھ کر جاتے ہيں

تنعيم وه مقام جو آج حضرت عائشہ کے نام پر ايک چھوٹی سی مسجد بنی ہے ہر وه آدمی جومکہ ميں ايک دفعہ پہنچ جائے 
زيد عمرے کرنا چاہے تو اسے کہيں دور دراز نہيں جانا پڑتا احرام پہننے کيلئے وه خانہ کعبہ سے چھ ميل پھر اگر وه م

دورتنعيم ايک جگہ ہے جسے مسجد شجره بھی کہتے ہيں مسجد عائشہ بھی کہتے ہيں ميقات بھی کہتے ہيں وہاں کے ٹيکسی 
ھے يعنی وه جگہ عمرے کيلئے کيوں مشہور ہے اس لئے کہ ڈرائيور يہ وه جگہ ہے جہاں پر يہ تير انداز چھپ کر بيٹھے ت

  مکہ سے باہر ہے
  اب ان نوجوانوں نے راتوں رات مکہ چھوڑ ديا اپنے بزرگوں کو بھی نہيں بتای

اب نوجوانوں نے راتوں رات مکہ چھوڑ ديا اور اپنے والدين کو بھی نہيں بتايااور وہاں جا کے چھپ کر بيٹھ گئے اب صبح 
تير انداز مگر جيسے ہی وہاں پہنچے وه اندازه کرنے ميں غلطی 50رہا تھا ايک دم سے حديبيہ کی طرف چلے کا جو وقت آ 

کر گئے شايد ان کا خيال يہ تھا يہ وه وقت ہوتا ہے جب لوگ بالکل غافل سو رہے ہوتے ہيں مگر پيغمبر کا زمانہ وه عين 
قت ہے وه تو سب سے زياده مسلمان کی بيداری کا وقت تھا کافر نماز شب کا افضل ترين وقت اور نماز صبح کی تياری کا و
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  کی غفلت کا وقت ہے وه دوسری بات ہے يا آجکل کے مومن کی غفلت کا وقت ہو وه دوسری بات ہے
ليکن پيغمبر کے زمانہ ميں اس وقت ہر مسلمان جاگ رہا ہوتا تھا وه اندازه کر کے آئے ہوں گے اپنے ماحول کا کہ ہمارے 

ح چار بجے تو سب سے گہری نيند آتی ہے اس وقت کوئی نہيں اٹھتا اور مسلمان اسی وقت اٹھتا ہے کيونکہ وه ہاں صب
رحمتوں کا نزول ہے برکتوں کا نزول ہے رزق کا نزول ہے هللا کی نعمتوں اور هللا کی نشانيوں کے ظہورکا نزول ہے سب 

  مسلمان اس وقت عبادت کيلئے تيار ہو رہے تھے
تير انداز جيسے ہی اتر کر آئے فوراً ہی پکڑے گئے اور خيموں تک ان کو پہنچا ديا گيا يہ تو ہوا واقعات کا  50چنانچہ يہ 
  ايک پہلو

عالمہ مجلسی نے جابر بن عبدهللا انصاری کے حوالہ سے يہ لکھا بہرحال وه تيرانداز تھے تلوار چالنے والے تو تھے نہيں 
و گا جب تک وه قريب نہ آ جائيں حملہ نہيں کر سکتے يہ تو دور سے بھی مسلمانوں کو کہ تلوار چالنے والوں کا مسئلہ يہ ہ

اگر جاگتا ديکھ ليں تير تو چالئے جا سکتے ہيں جابر نے کہا اس وقت پيغمبر نماز شب ميں مصروف تھے اور جو پيغمبر 
  دے کی عمومی دعا تھی کہ خدا کفر کا خاتمہ کرے کافروں کا خاتمہ کرے اسالم کو عزت

اعزا االسالم واھلہ وه دعا پيغمبر مانگ رہے تھے اس کی وجہ سے يہ تير انداز اندھے ہو گئے ہم يہ ديکھ رہيں حملہ آو 
رہے ہيں مگر اس طرح کہ کوئی اندھا آدمی آ رہا ہو سامنے دشمن ہيں يعنی ہم لوگ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہيں مگر ايسا 

آ رہے چنانچہ بہت آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ ليا گيا اور ہو سکتا ہے واقعتاً ايسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم ان کو نظر ہی نہيں 
واقعہ ہوا ہو کيونکہ حديبيہ ميں معجزات بہت کثرت کے ساتھ ملتے ہيں اور معجزات کی وجہ بھی پچھلی تقرير ميں آ گئی کہ

ہ کرے تو خير وه سب کے سب پکڑے گئے مسلمانوں کا ايمان مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے تاکہ بعد ميں کوئی شک ن
سوره مبارکہ فتح ميں يہ واقعہ موجود ہے کہ ياد کرو وه وقت جب حملہ کيا تھا مکہ شايد پورے قرآن ميں لفظ مکہ ايک ہی 

 تير انداز ہيں بہرحال هللا کا 50جگہ آيا ببطن مکہ جب مکہ کی گھاٹی پر کافروں نے حملہ کيا اور ہم نے تمہيں بچايا يہی 
رسول جنگ نہيں چاہتا چنانچہ ايسے دشمن جن کو قتل کرنا يا سزا دينا بالکل ممکن تھا يا کم از کم ان کو پکڑ کر جيل ميں 

ڈاال جا سکتا ہے تاکہ جب مذاکرات ہوں تو ان کو استعمال کيا جائے مگر هللا کے رسول نے کہا ان کو رہا کر دو آزاد کرو ہم 
بڑی نشانی اور آ گئی کہ پچاس نوجوان جو پکڑ لئے گئے اور بغير کسی قسم کے تاوان  جنگ کرنے نہيں آئے ہيں اب اتنی

اور معاوضہ کے پيغمبر نے انہيں چھوڑ ديا پھر بھی قريش مکہ وہی بات کہ کم ظرف اور چھچھورا انسان يہ ديکھتا ہے کہ 
 50ديکھا ميرے دو قاصد گئے پھر يہ فالں آدمی ميرے سامنے جھک رہا ہے تو جھکائے چلے جاؤ ادھر هللا کے رسول نے 
  نوجوان بھيجے ہيں مگر قريش ٹس سے مس نہيں ہو رہے ہيں نہ حملہ کر رہے ہيں

اتنی ہمت نہيں نہ ہی مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہيں اب پيغمبر اپنے سارے قافلے کو ديکھنے کے بعد حضرت عمر کا 
ت کر لی اے هللا کے رسول ميرا خاندان مکہ ميں نہيں ہے وہاں اگر انتخاب کيا کہ تم ميرے قاصد بن کر جاؤ انہوں نے معذر

  کوئی وقت آ گيا تو کون مجھے سہارا دے گ
بہتر ہے کہ آپ عثمان کو بھيج ديں ان کا خاندان يعنی بنو اميہ ہے وه ہيں مکہ کے اندر چنانچہ ان کيلئے کوئی خطره نہ 

وجوہات کی بنا پر کہ ان کا خاندان نے  �اور حضرت عثمان غنیہونے پائے پيغمبر اسالم نے يہ تجويز منظور کر لی 
بائيکاٹ نہيں کيا نکاال نہيں وه مکہ ميں موجود ہے ان کو کہا کہ تم جاؤ يہ چلے مکہ کی سرحد پر ابان بن سعيد نامی مکہ کا 

  ايک سردار مل گيا يہ وه سردار ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کو ديکھ کر گيا ہے
ہيں آيا ويسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے حضرت عثمان کو ديکھا پوچھا کہاں جا رہے ہو جواب ديا کہ قاصد بن کر ن

مکہ جا رہا ہوں اس لئے کہ رسول معلوم کرنا چاہتے ہيں کہ مکہ کے حاالت کيا ہيں ليکن اکيال ہوں تنہا ہوں اس نے انہيں 
  نے واال کہا ميرے ساتھ بيٹھ جاؤ اور تم ميری پناه ميں ہواپنا رقيب بنا ليا يعنی گھوڑے پر سوار کے پيچھے بيٹھ

عثمان کو ليکر مکہ پہنچا حرم ميں جا کر اعالن کيا رسول کا قاصد ميری پناه کے اندر اگر کوئی اس پر ہاتھ اٹھائے گا گويا 
ديکھنا ہيں اور معلوم  اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھايا اور حضرت عثمان مکہ کے اندر ٹھہر گئے اب ان کو يہاں پر صرف حاالت

  کرنا ہے کہ قريش چاہتے کيا ہيں
  پيغمبر اسالم بار بار اعالن کر چکے ہيں کہ ميں ہر صورت ميں مصالحت چاہتا ہوں

تينوں قاصدوں کو جواب دے چکے ہيں اب بھيجا گيا حضرت عثمان کو کہ وه اس چيز کو آگے بڑھائيں يہاں پر حضرت 
قريش کوئی مصالحت کی بات سوچنے لگے اس لئے کہ اب تک جو قاصدوں نے جو عثمان کے آنے سے اب پہلی مرتبہ 

رپورٹ دی اور تير اندازوں نے جو اطالعات ديں وه بھی ايسی ہی تھيں اور اسی وجہ سے پہلے ہم کوئی جنگ جيت تو نہيں 
مسلمانوں کے اندازے سے سکے اب پہلی دفعہ مصالحت کی کچھ باتيں ہونے لگيں ليکن پيغمبر کے اندازے سے يا يہ کہيے 
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حضرت عثمان کو صبح جا کے شام کو واپس آ جانا تھا تين دن گزر گئے واپس نہيں آئے اور يہ خبر پھيل گئی کہ شايد قريش
مکہ نے بطور انتقام ان کو قتل کر ديا ہے بس اس وقت پيغمبر اسالم نے ايک درخت کے نيچے تمام لشکر اسالمی کو جمع 

علماء اسالم نے لکھا ہے بيعت صرف ايک جملے پر لی گئی يہ پورا واقعہ تاريخ اسالم کا بڑا اہم  کر کے بيعت لی ہمارے
واقعہ ہے ملک کے حاالت،کراچی کے حاالت اور دشمنان اسالم کی سازشيں روک رہی ہيں کہ ميں ان حاالت ميں نہ جاؤں 

سے موت کو ديکھ کر کوئی بھاگے گا نہيں يہ جملہ صرف ايک جملہ پر بيعت ہوئی اگر جہاد کا کوئی وقت آ گيا تو تم ميں 
ہی غيرت مند انسانوں کيلئے بہت زياده ننگ و عار کا سبب بن سکتا ہے ليکن حکم تھا هللا کے رسول نے جملے پر بيعت لے 

  لی اور اس وقت قرآن کی آيت نازل ہوئی
  لقد رضی هللا عن المومنين اذ يبايعونک تحت الشجره

اضی ہوا جو درخت کے نيچے تمہارے ہاتھ پر بيعت کر رہے تھے صاحبان ايمان سے هللا راضی ہوا يہ هللا ان لوگوں سے ر
  آيت نازل ہو گئی پورا يہ واقعہ بيعت رضوان کے نام سے مشہور ہے

مکتبہ تعمير ادب نے ايک کتاب شائع کی ہے اور بہترين کتاب ہے بيعت رضوان اس نے پورے تمام ان پہلوؤں کو ليا ہے جو
  عالم اسالم ميں اختالفات کا سبب بنتے ہيں يہ بيعت رضوان جو ہے اس سے بہت سے مسائل حل ہوئے ہيں

اب وقت ايسا نہيں ہے کہ ميں اس تفصيل ميں جاؤں جن لوگوں کو معلومات حاصل کرنا ہے واقعی اتنی اچھی کتاب ہے 
ان ايمان تھے هللا نے اپنی رضامندی کا اعالن کر واپس آتے ہيں اپنے عنوان پر کہ بيعت لی گئی اور ان ميں سے جو صاحب

  ديا اور بيعت صرف ايک بات پر ہوئی کہ موت کو ديکھ کر تم موت کو ديکھ کربھاگو گے نہيں بيعت مکمل ہوئی
مسلمانوں کا جوش و خروش جاری کہ اتنے ميں مکہ کی جانب سے حضرت عثمان آتے نظر آئے انہوں نے آ کر پيغمبر 

دی کہ هللا کے رسول قريش مکہ اب مصالحت کيلئے تيار ہيں مگر ان کے صرف دو مسئلے ہيں پہال مسئلہ  اسالم کو رپورٹ
يہ ہے کہ انہوں نے يہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ ميں داخل نہيں ہونے ديں گے اب يہ قسم ان کے راستہ ميں 

ہے کہ اگر ہم نے آپ کو آنے ديا تو قريش سارے عرب ميں  رکاوٹ بن رہی ہے اور دوسرا مسئلہ يہ ہے کہ ان کا يہ کہنا
ذليل ہو کر ره جائيں گے ان کی ناک کٹ جائے گی کہ تمہارا دشمن تمہارے شہر ميں آيا بھی عبادت بھی کی چال بھی گيا 

  ہمارايہ احترام عزت و وقار ختم ہو کر ره جائے گ
عالم ميں ہيں مگر حضرت عثمان کہتے ہيں ميں نے بات کی ہے  يہ ہے بڑا مسئلہ يہ وه دو چيزيں ہيں کہ قريش تذبذب کے

ان کے نمائندے عنقريب اس مسئلہ پر بات چيت کيلئے آ رہے ہيں اور تھوڑی دير کے بعد وه نمائندے آ گئے اب يہاں ضمنی 
  طور پر ايک بات اور نکل آئی

ے وه تو ٹھيک ہے فال لينا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اسالم ميں فال لينا اسے اچھا نہيں سمجھا گيا فال لينا استخاره ہوتا ہ
کوئی پريشانی آئے گی يا کوا بولنے لگا يا آنکھ پھڑکنے لگی يا ہتھيلی ميں کھجلی ہونے لگی اس قسم کی چيزيں اس فال 

رے ميں کئی لينے کی کوئی حقيقت نہيں ہے اور مذمت بھی کی گئی ہے کہ فال لينا بہت برا ہے قرآن ميں کافروں کے با
آيتيں ہيں جب وه کسی رسول کو آتا ديکھتے تو جو اس سے فال نکالتے يہ آدمی معاذ هللا ہمارے لئے منحوس ہے يا نہيں ہے 
اسالم ميں ان چيزوں کی مذمت کی گئی ہے اور کہا ہے کہ فال کی کوئی حقيقت نہيں ہے انسان جب کسی پريشانی ميں پھنس 

اس کے دل ميں شگونی و بدشگونی ہونے لگتی ہے وه خود بخود دل ميں آنے والے وسوسے جاتا ہے تو وه ذرا سی بات پر 
جو آدمی کے کنٹرول ميں بھی نہيں ہوتے اس لئے کہا گيا ہے بچو فال لينے سے ليکن يہ خودبخود دل ميں آ جاتی ہے اچھی 

و بہت ہی عقلمند، ہوشيار اور وسيع النظر چيز ہے يا بری اور ياد رکھئے يہ مسئلہ خالی ہمارا نہيں ہے ان لوگوں کا ہے ج
سمجھتے ہيں يورپ و امريکہ ميں ہم سے زياده مسئلہ ہے گھوڑے کی نال دروازے پر لٹکائی جائے گی کيونکہ اس سے 

  برکت نازل ہوتی ہے
  تيره نمبر کوئی لينے کو تيار نہيں ہوت

ر کی کوئی منزل نہيں ہوتی ہم سے زياده وه لوگ اس نمب 13نمبر کی کوئی سيٹ نہيں ہوتی بلڈنگ ميں  13ہوائی جہاز ميں 
کے اندر پھنسے ہوئے ہيں بہت سے لوگ يہ سمجھتے ہيں کہ يہ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہے يہ شيطانی خيال بھی 

طرف  ہے اور انسانی مزاج بھی ايسا ہے کہ انسان اپنی غلطيوں اور کوتاہيوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا چاہتا ہے ايک
  اسالم نے منع بھی کيا ہے دوسری طرف کہا وسوسہ ہے پيدا ہو کر رہے گ

معصوم حديث ہے اور ايسی حديث کہ آقائے خوئی نے فتوٰی بھی ديا ہے کچھ تو واجب کفارے ہوتے ہيں روزه جان بوجھ کر
بال نوچے اور چہرے کھول ديا واجب کفاره منت توڑ دی اس کا کفاره واجب اسی طرح عورت نے کسی ميت پر سر کے 

  سے خون نکاال امام خمينی کے نزديک کفاره واجب ہے
احتياط واجب کی بنا پر اور کچھ کفارے مستحب ہيں سنت ہيں ان ميں سے ايک کفاره آقائے خوئی لکھتے ہيں يہ کہ اگر 
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الو خدا پر توکل کر انسان کسی چيز سے فال لے يعنی جس چيز سے انسان کے دل ميں وسوسہ پڑ رہا ہے اسی کام کو کر ڈ
  کے اس بدشگونی کا کفاره بھی يہی ہے دل ميں آ گيا کہ اس سے کوئی نقصان ہے تو اب اس کام کو ضرور کرنا ہے

اس لئے کہ نقصان اور فائده هللا دينے واال ہے يہ بلی اور کوے اور کتے ميں نہ نفع ہے نہ نقصان تو وسوسہ جو پيدا ہوا ہے 
  ہے اب اگر انسان دس پندره مرتبہ يہ سلسلہ شروع کرے تو وه خود بخود ختم ہو جائے گاس کا عالج يہ بتايا گيا 

اگر جان بوجھ کر وہی کام کرتا ہے جس سے دل کہتا ہے کہ خدشہ پيدا ہو رہا ہے بدشگونی آ رہی ہے ميں آج نوجوانوں کو 
ہے ايک دم سے بہت سے وسوسے پيدا  سال سب کو سامنا کرنا پڑتا 20سے  15عالج بتاتا ہوں ان کے مسئلہ کا کہ جو 

ہونے شروع ہو جاتے ہيں بہت ديندار مذہبی گھرانے کا نوجوان دس گياره سال کی عمر سے عبادتيں کر رہا مسئلہ مسائل 
  جانتا ہے ليکن ستره سال کے قريب مسئلہ آتا ہے

ا ہوا دنيابھر کے خياالت اور يہاں ايک خدا ہے بھی يا نہيں امامت قيامت توحيد پورے عقائد کے بارے ميں نماز پڑھنے کھڑ
  غلطی کرتے ہيں لوگ بہت زياده دبانے کی کوشش کرتے ہيں نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ اور زياده ابھر کر يہ چيزيں آ جاتی ہيں

اس کا عالج جو بتايا گيا ہے وه يہی ہے خيال جو آ رہا ہے وسوسہ کی حد تک تو آنے ديں آنے ديں يہاں تک کہ ايک وقت 
خود ہی آنا بند ہو جائيں گے بالکل اسی طرح کہ روزے کے عالم ميں جو لوگ بچتے ہيں تھوک پينے سے بار بار  ميں

تھوکنے سے اور تھوک پيدا ہو گئی نگل لينے سے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا يہی اسالم نے فال اور بدشگونی کيلئے کفاره 
جان بوجھ کر اس کام کو کر لو اب هللا گر توکل کر کے يہ خيال دلبتايا ہے جس چيز کے بارے ميں بدشگونی ہو رہی ہو آپ 

ميں کر کے کہ نفع و نقصان کا مالک خدا ہے اور ساتھ ميں امام نے ايک بات اور کہی ہے وه يہ کہ کبھی بھی کسی چيز 
  سے بری فال لو ہی نہيں ہميشہ اچھی بات زبان سے نکال جو کہ ہمارے بزرگ سکھاتے تھے

  الٹا سوچو يہ تو کہا جاتا ہے کہ خواب ميں موت نظر آئے تو سمجھو زنده رہنا ہےيعنی ہميشہ 
فال ميں بھی الٹا نکالو يعنی بری بات سے اچھے نتيجے نکالو اور فال کا الٹا کام ہی کر ڈالو هللا پر بھروسہ کر کے دوسرا 

نکالو اور اس ميں بھی صلح حديبيہ کو پيش کيا عالج يہ ہے کہ جس چيز سے بھی بدفالی کا امکان ہو اس کا ہميشہ اچھا خيال
جاتا ہے وه يہ کہ جس وقت حضرت عثمان سے رپورٹ پيش کی کہ قريش مکہ کے يہ دو مسئلے ہيں اور ان کے نمائندے 

قريب آنے والے ہيں مذاکرات کيلئے تو ايک مرتبہ سامنے سے سہيل بن عمر آتا ہوا نظر آياان کا لقب خطيب العرب ہے 
بہترين خطيب بہترين خطابت کا مالک اور مزاج ميں بڑا سخت اس کے بارے ميں مشہور ہے اس کا مزاج بڑا عرب کا 

سخت ہے کسی کے بارے ميں جھکتا نہيں ہے اپنی بات پيچھے نہيں ہونے ديتا اپنی آن پر اپنی اوالد کو قربان کر ديتا ہے يہ 
کہ اس کا سگا بيٹا اسالم ال چکا ہے اور باپ اپنے بيٹے کو  مشہور ہے اس کے بارے ميں اور جس زمانے کا يہ واقعہ ہے

قيد کر رہا ہے کوڑے مار رہا ہے ظلم و ستم کر رہا ہے يعنی اتنا سخت ہے يہ مزاج کے اندر اوالد بھائی بہن کسی چيز کا 
مقصد بھی يہ آگے خيال نہيں بس جو ہماری بات ہے وه سب کو ماننا پڑے گی اتنا سخت آدمی آ رہا ہے اس کو بھيجنے کا 

  کے واقعات ميں ابو جندل کے بيٹے کو منع کيا گيا کہ ہم واپس نہيں جائيں گے
ديکھيں اس آدمی نے مذاکرات توڑ دے اتنا سخت قريش نے اسے بھيجا ہی اس لئے کہ کسی سخت ترين آدمی کو بھيجو 

محمد کا ہی کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے گا مشہور ہے قريش کے پاس کہ محمد جادوگر ہے عام سے آدمی کو بھيجو گے تو وه 
سخت ترين آدمی کو چھانٹ کر بھيجو جو برابر سے مقابلہ کرے رسول سے اسی وجہ سے سہيل کو بھيجا گيا اب سوچو کہ 
کتنا سخت آدمی آ رہا ہے دور سے مسلمانوں نے ديکھا وه اس کو جانتے ہيں تو وه سمجھ گئے کہ اگر معاملہ بن بھی رہا ہے 

جائے گا ايسا ہی آدمی آيا ہے جو مسلمانوں سے خار کھا کر بيٹھا ہے اچھا يہ بدر ميں قيد بھی ہو چکا ہے وه بھی اس تو بگڑ 
کو غم ہو گا اس کا بيٹا مسلمان ہو گيا ہے پہلے ہی کافی دشمن تھا اب سے دو اور چيزيں اکٹھی ہو گئيں اب ديکھنے والوں 

ے گا مگر جب پيغمبر اسالم نے اس کو ديکھا تو کہا سہل امرنا سہيل سے پيغمبر نے نے اندازه لگا ليا کہ اب معاملہ بگڑ جائ
  فال نکال ليا سہل يعنی سہل يعنی اب ہمارا کام آسان ہو گی

  يہ وہی چيز تھی کہ سارے مسلمان پريشان ہو گئے کہہ رہے ہيں کہ معاملہ بگڑ گی
وڈ کيا ہے اگر کبھی بھی کوئی خرابی سامنے آ رہی ہے ہميشہ پيغمبر وه جو ايک اصول بتا رہے ہيں کہ علماء نے اس کو ک

  اچھی فال نکالو کام ٹھيک ہو جائے گا هللا پر بھروسہ کرو
  سہيل کو ديکھ کر کہا سہل امرنا آج ہمارا معاملہ حل ہو گی

بھی کو منظور نہيں  بہرحال يہ معلوم تھا کہ يہ آدمی اتنا سخت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سختی پر پہنچ جائے کہ جو قريش
دو آدمی بھيجے بطور مددگار يہ تين آدمی پيغمبر کے پاس آئے اب پيغمبر سے بات چيت شروع ہوئی سارے مذاکرات اور 
ڈائيالگ بيان کرنا تو بڑا مشکل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہيں کوئی خاص محسوس نہيں کر رہا ہوں خالصہ اس بات 

جو قريش کے دو بڑے مسئلے ہيں ہم قسم کھا چکے ہيں کہ اس سال مسلمانوں کو مکہ چيت کے بعد جو بات طے پا گئی يہ 
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ميں نہيں آنے ديں گے اور ہماری ناک کٹنے کا مسئلہ ہے اس وقت عزت و آبرو کا مسئلہ ہے اب اس کا حل يہی نکاال گيا 
لے جاتے ہيں آئنده سال آ جائيں چلو تمہاری قسم بھی صحيح رہے تمہاری عزت و آبرو بھی ختم نہ ہو ہم اس سال واپس چ

گے تو تمہاری قسم سے اس کا تعلق نہيں اور کہنے کيلئے بھی ہو جائے گا کہ ديکھا ہم نے مسلمانوں کو نہيں آنے ديا سب 
سے پہلے تو يہ دو مسئلے تھے قريش کے انہيں پيغمبر نے حل کيا اچھا يہ سارے مذاکرات کسی بند کمرے ميں نہيں ہو 

  رہے تھے
اکرات ان مسلمانوں کے سامنے ہو رہے ہيں کہ جواب تک کے واقعات کو پيش آ چکے ہيں آخر قريش نے ہم کو سمجھ يہ مذ

کيا رکھا ہے ہم طاقت والے ہم تين دفعہ قريش کو مار چکے ہيں آج ہمارا لشکر اتنا بڑا ہے ہم کيوں دب کر چلے جائيں تو 
اکرات ہو رہے ہيں جس کی ايک پيکچر يہ تھی کہ پيغمبر جھکتے پہلے ہی سے مسلمان غصے ميں ہيں ان کے سامنے يہ مذ
  جا رہے ہيں اور سہيل بن عمر سر پر چڑھتا جا رہا ہے

  مگريہ جو پيغمبر کا مصالحانہ طريقہ ہے
جذبات ہميشہ قابو ميں رکھنا جوش کے بدلے ہوش سے کام لينا اور حال سے زياده مستقبل کی فکر کرنا تو اس وقت ہم جو 

ا رہے ہيں فی الحال فائده بھی ہو جائے تو آگے چل کر اس کا نقصان کيا ہو گا ديکھنا ہے کيونکہ يہی اصول جو ابھی قدم اٹھ
ميں نے کہا صلح حديبيہ پيغام يہ ہے کہ حال سے زياده مستقبل کا خيال رکھو يہی اصول فوج کے بارے ميں آتا ہے ہمارے 

لسالم اپنے مکان ميں قبر کو تيار رکھتے اور جب کسی نے پوچھا قبر کس سامنے جو ہمارا دسواں امام حضر ت نقی عليہ ا
  لئے تو کہتے دنيا ميں جو کام کرو پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ اس کا فائده قبر ميں ہے يا اس کا نقصان ہے

ميں کيا نقصان ہے  يہ نہيں ديکھو دنيا ميں اس کا فائده ہے يا نقصان قبر اس لئے کہ ہر کام سے پہلے قبر کو چيک کرو اس
کيا فائده ہے بچے کو سکول ميں داخل کرانا ہے بڑا اچھا سکول ہے چار ہزار ماہانہ کا خرچہ تمام سہوليات اب ديکھنا يہ ہے 

کہ دنيا ميں اس کا فائده ہے يا نقصان بہترين نوکری مل رہی ہے سہولت ہی سہولت مگر قبر ميں فائده ہے يا نقصان جو کام 
  ل کو نہيں ديکھنا مستقبل کو ديکھنا ہےبھی کرنا ہے حا

  اپنی مستقبل جو قبر وہی جو فوج کا اصول ہے
صلح حديبيہ کا اصول يہ نہ ديکھو کہ ابھی تمہيں جھکنا پڑ رہا ہے ايسا نہ ہو کہ ابھی تو تم سينہ تان کے چلو اور بعد ميں 

تمہارے ہاتھ ميں آ جائے گا جو جو شرطيں تمہيں جھکنا پڑے اس سے بہتر يہ ہے کہ ابھی جھک جاؤ بعد ميں سب کچھ 
  قريش نے رکھوائيں وه آ کر پوری کرتے گئے وه آج فريقين بڑے تکبر کے ساتھ گھوم رہے تھے ہم کامياب ہو گئے

ہر بات ہم نے مان لی ليکن بعد ميں انہوں نے مسلمانوں کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر بات کر رہے ہيں يہ شرط واپس لے لو 
  چاہئے اب ہميں نہيں

  حال اور مستقبل دونوں ميں بہت فرق ہے
آج هللا کا رسول ايسے مذاکرات کر رہا ہے جس ميں تمام مسلمان يہ ديکھ رہے ہيں کہ فی الحال ہميں نقصان ہے مگر پيغمبر 

  وعده کر رہا ہے آج ميری بات مانو مستقبل ميں تمہيں فائده ہو گ
يں کہ هللا ک رسول اور هللا کی طرف سے مقرر کئے ہوئے امام ان پر اتنا اگر اس اصل کو اپنی پوری زندگی ميں لے کر آئ

بھروسہ کرو کہ اگر وه آپ سے کچھ کہيں جس ميں ابھی نقصان ہو رہا ہو اتنا بھروسہ کر لو کہ مستقبل ميں ضرور فائده ہو 
  گ

  اور اتنا فائده ہو گا کہ آج کا نقصان نقصان ہی نہ رہے گ
غام صلح حديبيہ کا پيغام يہ نہيں سوچا کہ مسلمانوں پر ہنسی اڑائيں کچھ مسلمانوں پر شک کريں بس يہی صلح حديبيہ کا پي

کچھ مسلمانوں کا مذاق اڑائيں پھر وہی طريقہ خود اختيار کر ليں اگر وہاں شک ہو رہا تھا لوگوں کو تو کيسی صلح ہو رہی 
کی نوکری … گزاره کيسے ہو گا کيسے … رکھ ليںتھی کيسے بيٹی کا پرده کرا ليں شادی کيسے ہو گی کيسے داڑھی 

چھوڑ ديں کيسے اپنے بچوں کو اسے سکول ميں داخل نہ کرائيں يہ زندگی کيسے گزرے گی اتنا شک نہ سہی تو تھوڑا سا 
شک تو ہمارے پاس بھی ہے تو پيغام صلح حديبيہ يہ ہے رسالت و امامت جو حکم دے دے چاہے اس ميں کچھ نقصان ہی ہو 

ں اگر صلح حديبيہ کی مثال کو سامنے رکھے اور يقين کے ساتھ اس پر عمل کر لو ہمارا آج کا نقصان بعد ميں ہميشہ مان لي
ہميشہ کا فائده آج تم کو يہ حق حاصل ہے کہ ان کو ديکھنے کا جو پيغمبر پر مطمئن نہيں تھے اور تمہاری اپنی حالت کہ امام

  ان ہی نقصان ہےکی بات پر اطمينان نہيں آ رہا کہ يہ نقص
  اور ان پر اعتراض کر رہے ہو تو يہ وہی اعتراض ہے جسے مولٰی نے کہ

رب قاری القرآن و القران يلعنہ کتنے ہی تالوت قرآن کرنے والے ہيں جو قرآن پڑھتے ہيں اور قرآن پلٹ کر انہيں پر لعنت 
ن جائے ميں اطمينان کے ساتھ يہ کہہ رہا ہوں کہ صلح کرتا ہے تو وه جو کہتے ہيں لعنة هللا علی الکاذبين وه مثال ہماری نہ ب
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حديبيہ کو اس حوالہ سے چاہے آپ نے کم سنا اور کم پڑھا ہمارے بزرگ علماء کرام نے ساری باتيں پہنچائيں ہيں ميں تو 
توں کو انہيں کی باتوں سے آپ کے سامنے پيش آنے واال مگر يہ بات ضرور ياد رکھئے گا کہ ہماری قوم بعض بڑی بڑی با

  بھول جاتی ہے
  يعنی جو بھول جاتے ہيں جس پر ہم آج اعتراض کر رہے ہيں وہی چيز آج ہم ميں بھی پائی جاتی ہے

ابھی شہادت کی راتيں گزری ہيں ساری قوم کوستی رہی کہ وه لوگ کيسے تھے جنہوں نے رسول کی بيٹی کو ان کا حق 
  حق دبا کر بيٹھے ہيں ارے سنا يہ وه لوگ کيسے تھے نہيں ديا آخر ان کی حالت يہ ہے کہ رسول کی بيٹی کا

پيغمبر صلح کر رہے ہيں وه ماننے کو تيار نہيں انہوں نے شايد ايک حکم نہيں مانا اور ہم نے چوبيس گھنٹے ميں کوئی بھی 
اپنے ذہن ميں  حکم نہيں مانا اور ان کو کوس رہے ہيں پہلے اپنے آپ کو بھی ديکھنا ہو گا صلح حديبيہ کا يہ پيغام ہميشہ

  رکھئے گ
پيغام کيا ہے رسالت کے حکم کے آگے کيوں نہيں ہے ہر نقصان کو برداشت کر کے بھی سر جھکا دے تو يہ پکا مومن ہے 

حديبيہ واال اگر رسالت کے حکم کے سننے کے بعد اگر، مگر ليکن يہ ہو جائے گا وه ہو جائے گا بات ٹھيک ہے مگر آج 
  کے جملوں واال مجرموں کی صف ميں کھڑا نظر آئے گ کون عمل کر سکتا ہے اس قسم

اب حالت يہ ہو گئی کہ سہيل بن عمر اعتراض پر اعتراض کر رہا ہے اور پيغمبر اس کی بات کو مانتے جا رہے ہيں تو آخر 
قصانميں پتہ چال کہ ان چھ شرطوں ميں سے تين شرطيں ايسی نظر آئيں کہ دو شرطيں ايسی ہيں جو سراسر مسلمانوں کے ن

  ميں ہيں سب سے پہلی شرط کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائيں اگلے سال آنے کی اجازت ہے
مگر وه بھی دو شرطوں کے ساتھ صرف تين دن کيلئے مکہ ميں رہيں گے اس سے زياده نہيں اور ان تين دن ميں کوئی 

م ہيں اب مسافر نے جانا ہے اب چور بھی ہيں ہتھيار اپنے ساتھ نہيں الئيں گے سوائے ان ہتھياروں کے جو مسافر کيلئے الز
  ڈاکو بھی ہيں سفر ميں جو ہتھيار ضروری ہيں ان کے عالوه کچھ نہيں الئيں گے

اور وه ہتھيار بھی جو سفر کيلئے ضروری ہيں جيسے ہی مکہ کی سرحد ميں داخل ہوں گے محلوں ميں چھپا ديئے جائيں 
  گے

شرطوں کے ساتھ سامان پر بھی پابندی ہے اور ٹائم پر بھی پابندی لگا رہے ہيں  اس سال واپس جاؤ آئنده سال آؤ مگر دونوں
  تين دن سے زياده اجازت نہيں ہے کوئی ہتھيار نہيں ال سکتے مگر سفر کے

  مسلمانوں کو بڑی کھل رہی ہے بہت اذيت ہو رہی ہے
  کھلم کھال يہ شرط بے آبرو اور بے عزتی کا سودا بن رہا ہے

  ں اور واپس چلے جائيںسرحد پر آ گئے ہي
دوسری شرط جو مانی گئی کہ اگر کوئی مسلمان مدينہ سے مکہ چال جاتا ہے تو مکہ والے اسے واپس نہيں کريں گے ليکن 

  اگر کوئی مکہ سے مدينہ آ جاتا ہے تو مدينہ والے يعنی رسول کی ذمہ داری ہے کہ اسے واپس کر دے
  لگ الفاظ ميں ان کی وجہ سے بعد کے واقعات ميں تبديلی آئے گیواپس کر ديں يا اس کو لوٹا ديں يہ دو ايک ا

شرط يہ رکھی گئی ديکھئے جب معاہده ہوتا ہے تو الفاظ کی اہميت بہت زياده ہے کوئی مسلمان مکہ جائے گا تو مکہ والے 
  اسے روک ليں گے ليکن مکہ سے کوئی مدينہ آيا تو واجب ہے رسول پر کہ وه اسے واپس کر دے

  ميں دو چيزيں آ گئيں ايک جولفظ آيا واپس کر ديں يہ نہيں آيا کہ واپس پہنچا ديںاچھا اس 
اگر آيا مسلم يہ لفظ نہيں آيا مسلمان مسلم مرد کو کہتے ہيں مسلمہ نہيں آيا ان لفظوں کے بعد ميں دو بڑے واقعات بن گئے 

ازت اور اختيار وه جس کے ساتھ چاہے ملبڑے دلچسپ خير يہ دو شرطيں اس کے بعد تيسری يہ کہ عرب کے قبيلوں کو اج
سکتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہيں ہو گا چوتھی شرط يہی وه معاہده اب دس کيلئے ہے اب دس سال تک آپس ميں کوئی 

جنگ نہيں ہو گی اگر کسی ايک مقام پر ساری شرطيں موجود نہيں الگ الگ کتابوں ميں کسی ميں دو ہيں کسی ميں تين ہيں 
ر ہيں پانچويں شرط يہ اس کے بعد کافروں کا مال بھی قابل احترام ہو جائے گا اور مسلمانوں کا مال بھی چھٹی کسی ميں چا

شرط يہ بڑی اچھی شرط يہ بڑی اہم شرط اس پر بہت کم توجہ دی لوگوں نے ليکن يہ وه شرط ہے جس کے بہرحال 
  دی Favourمسلمانوں کو 

مسلمان کی عبادت ميں کوئی رکاوٹ نہيں ڈالی جائے گی اپنے اسالم کو ظاہر کروه يہ ہے کہ آج کے بعد سے مکہ ميں کسی 
دے اس کے جان و مال کو تحفظ حاصل تھا يہی وه شرط کہ عام طور پر جسے نہ پڑھا جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے اور جيسا 

ه شيخ مفيد ہوں چاہے عالمہ کہ ميں نے کہا کچھ کتابوں ميں ہے اور کچھ ميں ہے بھی نہيں ہمارے علماء کرام چاہے و
طبرسی ہوں چاہے عالمہ مجلسی ہوں سب نے اس چھٹی شرط کو لکھا ہے يہ معاہده مکمل ہوا بس جس وقت يہ معاہده مکمل 

ہوا ابھی اس سے پہلے کہ اس پر دستخط کئے جائيں دو واقعات پيش آ گئے جو صلح حديبيہ کا مشہور ترين واقعہ ہے يعنی 
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م ہو يا نہ ہو يہ معلوم ہے ابو جندل کا واقعہ ميرا مسئلہ يہ ہے کہ اگر واقعہ نہ پڑھوں تو بہرحال ايک کسی کو اور کچھ معلو
  سو چھ تقارير ميں کمی آ جائے گی اور اگر پڑھوں تو آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے

واقعہ ہے يہ معاہده اس لئے بس يہی ہو سکتا ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھ ليا جائے مگر دو واقعہ سے پہلے ايک چھوٹا سا 
  زبانی طور پر طے پا گيا چھ شرطوں کے ساتھ اب اسے کاغذ پر لکھنا ہے

کئی مرتبہ ميں نے يہ حديث مختلف مجالس ميں پڑھی کہ معصوم بھی کہتے ہيں کہ چھ آدمی ايسے ہيں جن کی دعا خدا قبول 
  ہے دعائيں مانگو ميں قبول کروں گنہيں کرتا کون خدا جس کا اپنا وعده ہے ادعونی استجب لکم نے وعده کيا 

مگر بات يہ ہے کہ ان سے خدا وعده ہی پورا نہيں کرتا کيونکہ خدا نے ان سے وعده ہی نہيں کيا اور پانچ فعل جو کسی کو 
قرضہ دے اور بغير کسی تحرير و گواہی اور بعد ميں قرضہ نہ ملے اب يہ کہئے کوئی بات نہيں ميں نے معاف کيا دوسری 

يکن يہ کہ وه هللا کا دروازه پکڑ لے غلطی ميں نے کی ہے تو ميرا قرضہ واپس دلوا دے هللا اس کی دعا قبول نہيں بات ہے ل
کرتا جب ميں نے پہلے سے طريقہ کار بتا ديا تو اس کی پابندی کيوں نہيں کی يہ اسالم ميں ايک چيز ہے لوگوں پر بھروسہ 

يں اختالف کا سبب بن سکتا ہے اسے تحريری صورت دے دو اور گواہوں بہت اچھی چيز ہے ليکن ہر وه معاملہ جو بعد م
  کے سامنے رکھ دو

  ديکھيں آج ہمارا يہ معاشره بہت بڑے گناه ميں مبتال ہے مگر ايسا گناه کہ کسی طرح سے وه سلجھ بھی نہيں پا ره
کے انتقال کے بعد پتہ بھی نہيں چلتا وه ہے ميراث کا مسئلہ اس نظام سے ہمارے گھروں کا انتظام چلتا ہے کہ خصوصاً باپ 

کہ کس طرح مسئلہ حل کيا جائے بيٹے کماتے ہيں تنخواہيں ايک جگہ دے ديتے ہيں بيٹے دکان پر بيٹھتے ہيں اب اس ميں پتہ
 نہيں کہ بيٹوں کا پيسہ لگتا باپ کا پيسہ لگتا ہے اسے پاٹنر مانيں اسے نوکر مانيں اس پر توجہ نہيں کی جاتی جب باپ کا

  انتقال ہوتا ہے مسئلہ آ جاتا ہے ايک کہتا ہے ميں برابر دکان پر بيٹھا ہوں ميرا حق زياده ہونا چاہئے
دوسرا کہتا ہے وه باپ کی دکان تھی ہر چيز برابر تقسيم ہو گی بات يہ نہيں ہے کہ ايک غلط کہہ رہا ہے يا صحيح کہہ رہا 

و سکتا ہے يہ صحيح کہہ رہا ہو ہو سکتا ہے وه صحيح کہہ رہا ہو يہ سارےہے بات يہ ہے واقعتاً مسئلہ حل بھی نہيں ہو پاتا ہ
ہمارے جو مسئلے ہيں تو باپ اور بيٹے کے درميان بھی بہترين راستہ يہی ہے وه بات جو صلح حديبيہ کہہ رہی ہے باپ کو 

ساری چيزيں طے کر دی ہيں يا  برا لگے يا بيٹے کو برا لگے مگر مستقبل ميں پرابلم نہ ہو باپ اور بيٹے کے درميان بھی
پھر انسان اتنا وسيع القلب ہو کہ وه کہے مجھے کچھ چاہيے ہی نہيں يہ باپ بيٹے کا مسئلہ ہے ٹھيک ہے مجھے ميراث نہيں 
ملی تو مجھے کچھ نہيں چاہئے اگر قرضہ نہيں مال مجھے کچھ نہيں چاہئے ميرا حق کسی نے دبا ليا کوئی بات نہيں مجھے 

يا اتنا وسيع القلب ہو تو ٹھيک ليکن اگر لينا ہے اور ملتا بھی نہيں تو يہ وه مسئلہ ہے جہاں خدا بھی مدد نہيں نہيں چاہئے 
  کرت

اسی لئے صلح حديبيہ کاغذ پر آيا کاغذ پر بھی اس طرح کہ دو دفعہ لکھا گيا فوٹو کاپی مشين تو تھی نہيں کہ دو کاپياں نکل 
يک طرف رسول کے دستخط ايک طرف سہيل بن عمر کے دستخط ايک کاپی رسول کے آئيں دو مرتبہ لکھا گيا دونوں پر ا

پاس دوسری سہيل بن عمر کو دی گئی اس انداز سے کام ہوا پيغمبر اسالم نے جب يہ باتيں شرط کے طور پر طے پا گئيں 
رہا ہوں باقی سب مسلمان تو  اب اسے کاغذ پر ال رہے ہيں اس وقت پيغمبر نے علی کو باليا اور کہا کہ تمہيں يہ تحرير دے

غم و غصے کی اس کيفيت ميں ہيں کہ ان کو ہوش ہی نہيں کہ کيا ہو رہا ہے وه ايک ايک چيز پر رسول سے بحث کر رہے 
تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہيں اور دونوں ميں سے ايک پارٹی کے اپنے آدمی اس پر بحث کر رہے ہيں کتنی پوزيشن نازک 

  اور کمزور ہو جاتی ہے
مذاکرات کی جو ميز ہوتی ہے اگر سامنے والی پارٹی کو پتہ چل جائے کہ جس سے ہم مذاکرات کر رہے ہيں اس کے اپنے 
آدمی اس کی بات ماننے کو تيار نہيں ہيں اور مجمع عام ميں يہ ساری بحث ہو رہی ہے مگر هللا کا رسول ان سب کے باوجود

ہ ديا يہ کيا شرط ہے کہ اگر مسلمان مدينہ ميں آئے گا تو واپس کر ديا جائے گاشرائط کو نہيں بدل رہا حتٰی کہ يہ کسی نے کہ
اور ہمارا آدمی وہاں جائے گا تو وه واپس نہيں کريں گے تو پيغمبر اسالم نے اگر اس کا جواب ديا کہ اگر کوئی ہمارے پاس آ

س کی حفاظت کرنے واال هللا ہے يعنی کوئی گيا مکہ سے ہم اسے واپس کر ديں گے اس لئے کہ ہمارا بھروسہ هللا پر ہے ا
گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر مدينہ ميں آ گيا تو محفوظ ہو گيا وفات آنا ہے تو يہاں بھی آ جائے گی اور اگر ہمارا آدمی مکہ 
ہو ميں چال گيا ہميں ضرورت ہی نہيں اس کے پيچھے جانے کی اس نے ہم سے بہتر ان کو سمجھا ہے تو وہاں جانے پر تيار

  گيا ہے يہ پيغمبر کا جواب بالکل سخت جواب ہے
اب کس کس کو کہا ان کے نام تو ميں نہيں ليتا بس اس طرح پيغمبر نے سب کو خاموش کرايا مگر لوگ خاموش نہيں ہو 

  رہے
 جنہيں بولنا ہے بے چين ہيں پريشان ہيں اور مطمئن صرف چند ہی نظر آتے ہيں جو صرف کہ رسول کہہ رہے ہيں ہم نے
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صرف اس کو سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے ان ميں جو نماياں خصوصيات نظر آتی ماہرين نفسيات يہ کہتے ہيں ہر آدمی کا 
ايک مزاج بن جاتا ہے جسے غصہ آ رہے تو وه ہر جگہ غصہ کرے گا کبھی ايسا موقع آتا ہے کہ ہميں لڑنے بھڑنے واال 

ے قافلوں پر بس ڈرائيور سے لڑنا اب لڑنا بھی ايک طريقہ کار ہے آدمی درکار ہوتا ہے ہميں ضرورت پڑ جاتی ہے حج ک
ايسے تو لڑ بھی نہيں سکتے يہ بھی اسالم ہے کہ قوه غصہ بالکل صفر بھی نہيں ہونی چاہئے اس کی بھی ضرورت پڑتی 

ے ہيں يہاں تک ہے اسی طرح جو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہيں ان کا مزاج ہی يہ بن جاتا ہے کہ ہر جگہ پر وه ٹھنڈے ہو جات
کہ اگر اسالم کا دشمن بھی آ جائے تو انہيں نہی عن المنکر کی ہمت نہيں ہوتی کبھی ان کی سخت ترين ضرورت پڑتی ہے 

جب مذاکرات کرنا ہوں پيار و محبت سے کسی کو سمجھانا ہو ميرے موال کی خصوصيت يہ بتائی گئی علی کی خصوصيت 
ی نہيں تھا جہاں جو مرضی پروردگار تھی وہاں وه ہی علی کا عمل تھا ايک طرف بہتبتائی گئی کہ علی کا اپنا کوئی مزاج ہ

مسلمان اتنے ٹھنڈے تھے کہ جب ميدان جنگ ميں لڑنے کا وقت آتا تھا تو لڑا نہيں جاتا تھا اور کچھ اتنے گرم تھے کہ صلح 
  حديبيہ کے وقت ٹھنڈے ہونے کا وقت تھا ان سے ٹھنڈا نہيں ہوا جا رہا تھ

طرف علی ہيں جب تلوار چالنے کا وقت آتا ہے تو وہی صاحب ذوالفقار ہيں اور جب صلح کا وقت آتا ہے تو وہی کاتب  ايک
صلح حديبيہ ہيں ہر جگہ جہاں مرضی رسول خدا ہے وه اسی طرح تيار ہيں اور يہ اس طرح کا مزاج ہونا علی کا افتخار ہے 

  لم کا وقت آيا تو رسول نے قلم دی اور علی کے مزاج ميں کوئی فوق نہ پڑکہ جب تلوار کا وقت آيا تو تلوار ملی اور جب ق
  

اسی لئے پتہ چلتا ہے کہ صلح حديبيہ ميں مذاکرات کی ميز پر صرف علی و نبی نظر آ رہے ہيں باقی سب نيچے بيٹھے ہيں 
  خواه صدموں غصہ يا جوش يعنی مزاج کے تابع ہيں

ا رہے ہيں يہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت لکھنا شروع کيا گيا شروع پيغمبر لکھواتے جا رہے ہيں علی لکھتے ج
  ميں ہی دو رکاوٹيں آ گئی

  موال نے خود کچھ نہيں لکھا کہا کہ رسول جو خود زبان سے بوليں گے
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من القريش… ہذا ما قال عليہ رسول هللا 
  قريش کے سرداروں نے اب جب بسم هللا کی ہوئی تو مسئلہ آ گی يہ وه ہے کہ جس پر صلح کی ہے رسول نے اور

سہيل بن عمر نے کہا يہ بسم هللا الرحمن الرحيم کيا ہوتا ہے ہم هللا کو تو جانتے ہيں يہ رحمن و رحيم کون ہے اس کو ہم نہيں 
آ گيا کہ آج رسول کو معاذ هللا جانتے وہی لکھو جس کو ہم جانتے ہيں باقی کاٹ دو پيغمبر مان گئے ادھر مسلمانوں کو غصہ 

  ہو کيا گيا ہے
اتنا جھکتے جا رہے ہيں کہ بسم هللا کی آيت کو بدل ديا علی سے کہا چلو کاٹ دو جو سہيل کہہ رہا وہی لکھ دو مگر ايک بات

ں پيغمبر اصرار ياد رکھئے کہ اگر سہيل کہتا کہ هللا کا نام نہ الؤ بسم الت لکھو بسم منات لکھو وه بات عقائد کی تھی وہا
  کرتے اور کبھی اس بات کو قبول نہ کرتے ليکن يہاں پر ابھی جو بات ہے وه صرف لفظ کی ہے

تو يہاں يہ رسول نے بتا ديا کہ جب مصالحت کئے جاؤ کبھی کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے کبھی مياں بيوی ميں طالق کی 
ليکن اگر لفظی جھگڑا ہو تو مومن کی نشانی يہی ہے کہ وه نوبت آتی ہے تو اگر اصولوں پر جھگڑا ہو تو قبول نہ کريں 

  لفظی جھگڑے ميں نہيں پڑت
چلو هللا ہی کا نام ہے تم کہتے ہو تو تمہارے طريقہ سے لکھ ديا اس کے بعد دوسرا مسئلہ آيا جس کو ہر ايک جانتا ہے ہذا ما 

بيٹے يہ رسول هللا کيا چيز اگر ہم تمہيں رسول مانصلح محمد رسول هللا و صلح من القريش پھر وہی اعتراض اے عبدهللا کے 
  ہی ليں تو پھر اس ساری جنگ کا کيا فائده يہ سب رکاوٹ يہ صلح حديبيہ سب کچھ ختم ہو جائے گ

آخر تمہيں اپنے باپ کا نام لکھنے پر کيوں اعتراض ہے محمد بن عبدهللا اب يہ مسئلہ کہ پيغمبر کی ذمہ داری اور ہے اور 
داری اور ہے ياد رکھيں يہ بہت اہم اسالمی مسئلہ ہے کبھی ہماری ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے ليڈر کی ذمہ علی کی ذمہ 

داری کچھ اور ہوتی ہے آپ کو چاہے معلوم ہو کہ سلمان رشدی کا مسئلہ جب کھڑا ہوا تھا تو امام خمينی کے فتوٰی کے بعد 
  يہ کوئی نيا فتوٰی نہيں تھ

  سنی حنفی حنبلی سب اس پر متفق تھے چوده سو سال سے عام شيعہ
  نبی کی توہين کرنے واال واجب القتل ہے

اور نبی کی توہين کرنے واال ايسا واجب القتل ہے ہمارے اعتبار سے کہ اس کيلئے عدالت مجتبہ سے نہيں پوچھنا باقی اگر 
ديں ہم پکڑ کر لے جائيں گے ہميں سزا دی  کوئی گناه کر چکا ہے مثال زنا واجب القتل ہو گا ہميں اختيار نہيں کہ اس کو سزا

جائے گی ليکن شاتم نبی کو برا کہنے واال کو حکم ہے جس کو موقع ملے اس کو مار دو اتنا پکا مسئلہ ہے مگر يورپ ميں 
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بعض ايسے علماء ہيں جنہيں سعودی عرب کی جانب سے تنخواه ملتی ہے ٹيلی ويژن پر آ کر کہا يہ فتوٰی غلط ہے اور دليل 
ہ پيش کی کہ دو چار رسول کے زمانے کے مجرم خود رسول کے سامنے آئے تو رسول نے انہيں قتل نہيں کيا اب نبی کےي

سامنے آئيے تو نبی اس کو معاف کر دے يہ اور مسئلہ ہے اور ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو معاف نہيں کر سکتے ہماری
اتل سيد سجاد کے سامنے آئے تو سيد سجاد چھوڑ بھی سکتے ہيں قتل ذمہ داری الگ نبی کی ذمہ داری الگ علی اکبر کا ق

  بھی کر سکتے ہيں ہمارے سامنے آئے ہميں يہ اختيار نہيں ہم کو تو اسے قتل کرنا ہی ہے
  يہ معاملہ ہر جگہ ہے جب جس کا اپنا کوئی معاملہ ہو تو شريعت اسے اجازت ديتی ہے

  دوسروں کی ذمہ داری بدل جاتی ہے
رسول هللا کٹوا سکتے ہيں مگر علی کی ذمہ داری ہے کہ وه رسول هللا نہيں کاٹ سکتے اسی وجہ سے رسول نےرسول خود 

  علی کی معاذ هللا مذمت نہيں کی
اس کے مقابلے ميں کچھ اور واقعات ہيں کہ کچھ اور لوگوں نے پيغمبر کا حکم نہيں مانا تو پيغمبر کتنے ناراض ہوئے 

غضب ميں آ گئے يہ وه مسئلہ ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جس ميں نبی کی ذمہ داری الگ  کيسے اٹھا ديا کيسے غيض و
  تھی علی کی ذمہ داری الگ تھی

سلمان رشدی علی کے سامنے آئے تو علی قتل کرنا پڑے گا اور نبی کے سامنے آئے تو نبی کی مرضی يہ ان کا اپنا مجرم 
  ليکن ہمارے ہاتھ ميں اختيار نہيں ہےہے چاہيں تو قتل کريں چاہے تو قتل نہ کريں 

  خير ميرے موال نے قلم رکھ دی
رسول نے اعتراض نہيں کيا کاغذ اٹھايا جہاں رسول هللا لکھا تھا کاٹ کر اپنے والد کا نام لکھ ديا ضمنی طور پر يہ مسئلہ حل

ھا ہو گا اور لکھنے کا مطلب ہے کہ ہو گيا کہ رسول نے وه لفظ کاٹا بھی اور لکھا بھی کاٹنے کا مطلب ہے کہ رسول نے پڑ
  رسول پڑھنا لکھنا جانتے تھے

  ايک مثال ديتا ہوں چينی اخبار کا ايک ورق آ جائے تو اس ميں ہميں پتہ ہی نہيں کہ ہمارا نام کيا ہے
  بس نبی کا کاٹنا اور لکھنا يہ دليل ہے اس بات کی کتاب کو پڑھنا لکھنا آتا تھ

… ی مجھ پر جو گزری ہے آپ پر نہيں جو ميں نے کيا ہے وه ہميں کرنا ہو گا آؤ کامل بن سن ليں نبی کا ايک جملہ اے عل
کی تاريخ ميں دونوں متفق کہ وه وقت آ گيا جب صين کی لڑائی نيزوں پر قرآن بلند ہونا ہے پر ختم ہوئی اور دومة الجندل 

م کی جانب سے عمر بن عاص اور موال کی جانب کے مقام پر حاکم شام اور موال کے درميان ايک معاہده طے پايا حاکم شا
  سے عبدهللا بن علی راقم تھے وہاں پر جو معاہده لکھا گيا پہال جملہ تو جو تھا ٹھيک بسم هللا الرحمن الرحيم لکھا گيا

درميان پھر ہذا ما تحکم ما عليہ علی امير المومنين يہ وه فيصلہ جو علی امير المومنين ہيں ان کے درميان اور حاکم شام کے 
بالکل يہی اعتراض عمر بن عاص نے کيا امير المومنين کيا چيز اگر ہم اس کو امير المومنين مان ليں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم 

  ہو جائے گا پھر ہميں جھگڑا کرنے کا اختيار ہی نہيں
لفظ کو نہيں مانيں گے اس امير المومنين سے مصالحت نہيں ہوتی امير المومنين کی اطاعت کی جاتی ہے تو جناب ہم اس 

وقت عبدهللا بن رافع نے کہا يا امير المومنين ميرے لئے کيسے ممکن ہے کہ جو آپ کو اپنا امير مانتا ہوں آپ کو امير کاٹ 
دوں علی نے کہا الؤ يہ کاغذ مجھے دو وہاں پر اس کو برا نہيں کہا تم ميرے کاتب ہو اور خاص ميرے نہيں بيت المال کے 

  کاتب ہو
ہارا کام يہ ہے کہ کاغذ الؤ اور علی بن ابو طالب کو ديا اور پھر ايک مرتبہ کہا هللا اکبر ہذا السنة سنة رسول هللا آج ميں تم

  رسول کی سنت پر چال اور يہ وہی چيز ہے جس کی خبر مجھے خدا کے رسول نے دی تھی
پسند نہيں آ سکتے جو علی کو امير المومنين نہ بس ايک بات کہہ کر اپنے موضوع پر آتا ہوں بظاہر يہ دونوں آدمی ہميں 

مانے جو رسول هللا کو رسول هللا نہ مانے سہيل بن عمر بھی غلطی کر رہا حاکم شام کا نمائنده بھی غلطی کر رہا ہے ليکن 
کا حکم ماننا  ايک حد تک انہيں شاباش دينے کو دل چاہتا ہے کہ رسول نہيں مانا تو نہيں مانا کہہ ديا اگر رسول مانيں تو ان

  پڑتا ہے
عمر بن عاص نے کہہ ديا اس لئے امير المومنين کٹوا رہا ہوں اگر علی کو امير المومنين مان ليا جو مصالحت نہيں اطاعت 

  کی ضرورت ہے
 تعجب ہے آج کے مومن پر امير المومنين بھی مانتا ہے اور پھر علی پر اپنا حکم بھی چالتا ہے رسول کو رسول هللا مانتا ہے

پھر رسول کے آگے اپنی مرضی چالتا ہے کہا کہ کون جی شريعت کی پابندی کر سکتا ہے يہ کوئی کرنے کی باتيں ہيں 
  جاتا رہے گ… شادی بياه ميں تو وہی جو رسميں ہيں دودھ پاليا جا رہا ہے تو 

بھی ہے ليکن حکم ان کا چاول پھيکے جاتے ہيں تو پھيکے جاتے رہيں گے رسول رسول هللا بھی ہے علی امير المومنين 
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  نہيں چلے گ
ان مسلمانوں سے تو وه بہتر بات تو صحيح کی کہ اگر علی کو امير المومنين مانيں رسول کو رسول هللا مانيں تو ان کی بات 

  ہی مانتا ہوں اعتراض کا حق ختم
انتا تو سمعنا و اطعنا کی منزل پريہ نکتہ ذہن ميں رکھيں ان کا يہ اعتراض صحيح اعتراض ہے کہ اگر ان کو امير المومنين م

  آنا پڑے گ
  فائده ہو نقصان ہو

اوالد کو قربان کرنا پڑے گا شايد ہمارے ہاں بات اتنی واضح نہيں ہے امام خمينی جب آئے تو کتنی باتيں چل رہی ہيں امام 
  خمينی کو يہ کرنا چاہئے يہ کرنا چاہئے

  يہ نہيں کرنا چاہئے
  مومنين کسی کو مانتا ہے تو پورا ماننا پڑے گا رسول هللا ماننا ہے تو صلح نہيں ہو سکتیايک پيغام يہ ہے اگر امير ال

  بغاوت نہيں ہو سکتی مشوره نہيں ہو سکت
ابھی دستخط ہونا باقی تھے ابو جندل آ گئے اب اتنا وقت نہيں کہ ابو جندل حاالت بتائے جائيں يہ پھر بيان کئے جائيں گے 

  ده ہو گيا ہے ليکن دستخط نہيں ہوئےليکن بس اتنی سی بات معاہ
پيغمبر نے ابو جندل سے کہا چلے جاؤ پھر ايک جملہ کہا ميں نے سارے مسلمانوں کا ايک فائده اور خيال کيا کبھی اجتماع 
 کے فائده کيلئے فرد کو قربانی دينا پڑتی ہے پورے ماحول کو بچانے کيلئے دو چار آدميوں کو قربان ہونا پڑتا ہے ليکن عام

  مسلمان جو تھے تو ڑے غصہ ميں بسم هللا الرحمن الرحيم کے مسئلہ پر ان کا غصہ اور بڑھ گی
محمد رسول هللا کے مسئلہ پر تو غصہ اپنے عروج پر پہنچ گيا کتنا ہم کو دبايا جائے کتنا ہم کو معاذ هللا ذليل و بے عزت کيا 

  جائے
رسول بھی روئے اور مسلمان بھی روئے کيونکہ اس نے مسلمانوں يہ جملے تھے مسلمانوں ميں اور ابو جندل کو ديکھ کر 

کے پاس آ کر برقعہ اٹھايا اور اپنے زخم دکھائے کہا ميرے جسم پر جتنے زخم ہيں ہر روز ميرا باپ مجھے مارتا ہے اور 
  اپنے غالموں سے پٹوا رہا ہے

مسلمان هللا کا رسول زارو قطار رو رہا ہے ابو جندل  کيا تم ايک مظلوم مسلمان کی مدد کو تيار نہيں اور جملہ ہر مسلمان تو
  کو ديکھ کر مگر کہہ رہا ہے

  تمہارے ايک کی وجہ سے سارے مسلمانوں کا فائده ہو رہا ہے
پس يہی وه اصول ہے جس کی بنا پر رسول کی بيٹياں کوڑے کھاتی رہيں رسول چپ رہے اور علی کی بيٹياں قيد بنا لی 

  رہے جاتی رہيں اور علی خاموش
 مصائب

 

 صلح حدييبہ

 

  صلح حدييبہ حصہ ، چھارم 

ّٰ من الشيطن الرجيم   اعوذ با
  بسم ّهللاٰ الرحمن الرحيم

ّٰ الملک الحق المبين والصٰلوة والسالم سيدالمرسلين وآلہ والسالم سيد المرسلين وآلہ وعترتہ واھلبية الطيبين الطاھرين  الحمد
  ولعنة ّهللاٰ علی اعدائم اجمعين

  اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبين بسم ّهللاٰ الرحمن الرحيم
  حق لتدخلن المسجد الحرام آمنين ان شاء هللالقد صدق هللا رسولہ الرويا بال

موجوده سال کی دسويں تقرير اور ذکر ہو رہا تھا صلح حديبيہ کے نتائج کا اس بات پر  107عددی اعتبار سے تقرير نمبر 
  يقيناً مجھے معذرت طلب کرنا چاہئے ہماری ماه دسمبر کی پہلی گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد
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سلسل تين ہفتوں کا وقفہ آ گيا بہرحال اس کی وجوہات جو بھی ہوں اس کے نتيجے ميں يہ نقصان تقرير کے اعالن کے بغير م
تو ہوا ہوگا بہت سی وه باتيں جن کا آج کے موضوع سے براه راست تعلق ہے ذہن سے نکل گئی ہوں گی اس لئے ابتداء ميں 

  تين يا چار منٹ سرسری طور پر واقعات کو دہرانا پڑے گ
تھی کہ سن چھ ہجری ميں هللا کے رسول نے خواب ديکھا کہ پيغمبر اپنے تمام ساتھيوں کے ساتھ مسجد الحرام بات يہ ہو رہی

ميں داخل ہو رہے ہيں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہيں اور بعض روايتوں کے مطابق صفا اور مروه کے درميان دو 
رہے ہيں اور اس اختتامی عمل يعنی سعی اور سر  پہاڑيوں کے درميان سعی يعنی سات مرتبہ دوڑنے کا عمل انجام دے

منڈوانے کا واجب عمل انجام دياجارہاہے جيسے ہی يہ خواب مسلمانوں کو پتہ چال وه تمام مسلمان جن کا تعلق مکہ سے تھا 
اور جنہيں اپنے وطن کو چھوڑے چھ سال گزر گئے تھے ان کی بے چينی اور تڑپ بڑھ گئی کسی نہ کسی طرح ہميں مکہ 

مسلمانوں کا لشکر پيغمبر اسالم کے ساتھ چال مگر حديبيہ کے مقام سے آگے اس لشکر کو بڑھنے کی  1400انا ہے ج
اجازت نہيں دی گئی اور يہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کثرت کے ساتھ پيغمبر اسالم کی ذات سے معجزات لوگوں کے سامنے 

ے قاصدوں کا تبادلہ شروع ہوايہاں کاپيغام وہاں اور وہاں کا آئے حديبيہ کے مقام پر روکے جانے کے بعد دونوں طرف س
  پيغام يہاں ليکر آتے ہيں

تير اندازوں نے حملہ بھی کرنا چاہا اور ان تمام واقعات کا اختتام يہاں پر ہوا قريش نے اپنے 50اسی اثنا ميں پيغمبر اسالم پر 
ور مکمل اختيار دے کر بھيجا جس کے نتيجہ ميں صلح انتہائی سخت مزاج اور پختہ عمر کے سہيل بن عمر کو بھيجا ا

حديبيہ کا معاہده طے پايا اب يہ وه معاہده جسے تقريباً تمام مسلمان جانتے ہيں ابتدا ہی سے اس کی شکل و صورت ايسی ہے 
  کہ کوئی مسلمان اس پر خوشی سے راضی نہيں ہے

 کا رسول آج کے دن ہرصورت ميں صلح چاہتا ہے اور هللا 1ادھر سہيل بن عمر دو چيزوں کو محسوس کر چکا تھا نمبر
بہرحال سہيل بن عمر کوئی عام آدمی نہيں ہے بہت ہی پرانا ڈپلوميٹ ہے مدبر  2کسی حالت ميں بھی جنگ پر تيار نہيں نمبر

ہيں مسلمان ہے قريش کا مانا ہوا سردار ہے تو وه يہ دوسری چيز کا بھی اندازه کر چکا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات منتشر 
غم و غصہ کی حالت ہيں ہيں اور وه يہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر ميں چاہوں تو قائد اور عوام کے درميان اختالف پيدا کر 

سکتا ہوں عام مسلمان راضی نہيں ان کے چہرے يہ بتا رہے ہيں کہ حديبيہ کے مقام پر جو کچھ ہو رہا ہے وه دل سے اس 
ہيل بن عمر کو يہ معلوم ہے آج دن وجہ کچھ بھی ہو يہ پيغمبر ہر صورت ميں مصالحت سے متفق نہيں اور دوسری جانب س

چاہتا ہے جس کی تفصيالت گزشتہ تقرير ميں بيان ہو چکی ہيں اور پوری کارروائی ميں يہ نظر آ رہا ہے کہ ہر ہر مرحلہ پر
ا ہے کہ کوئی تعجب نہيں کہ مسلمانوں کی تلواريں سہيل بن عمر پيغمبر اور مسلمانوں کو دبانا چاہتا ہے اور ايسا دبانا چاہت

  خود رسول کے خالف نکل آئيں
چنانچہ ہم نے ديکھا بسم هللا الرحمن الرحيم کے لکھے جانے پر اس کو اعتراض ہے اور اگر يہ اعتراض ايک لفظی 

  اعتراض تھ
ے صرف الفاظ کی ترتيب کا فرق ہے مقصد ان کے اس کے بدلے ميں دو لفظ تجويز کيا باسم کلھم لفظ هللا اس کے اندر بھی ہ

پيغمبر اور مسلمانوں کے درميان اختالف پيدا کرنے کی کوشش ہے اس کے بعد ہم نے ديکھا پيغمبر اسالم کے نام کے ساتھ 
اختالف پھر آپ نے ديکھا کہ ايک ايک شرط ايسی کہ ہر شرط پڑھنے کے بعد مسلمانوں کا خون کھوال جا رہا ہے وه تمام 

  بيان کی جا چکی ہيں مگر اس ميں خصوصيت اس شرط کی ہے جيسے عام طور پر نظر انداز کر ديا جانا ہےشرائط 
يہ والی شرط کہ آج کے بعد مکہ ميں جتنے مسلمان ہيں انہيں کھل کر عبادتيں انجام دينے کا موقع ديا جائے گا صلح حديبيہ 

رين شرط تھی جو مسلمانوں کے حق ميں تھی مگر چونکہ کی باقی پانچ شرطيں مسلمانوں کے خالف تھيں يہ ايک اہم ت
مخالف شرطوں کی تعداد زياده تھی اس لئے اس شرط پر عام طور پر لوگ توجہ نہيں ديتے پيغمبر اسالم کا ايک بڑا مقصد 

ک اس شرط سے حل ہو رہا ہے فی الحال سہيل بن عمر کا رويہ ہے اب جو پانچ شرطيں وه رکھوا رہا ہے ايک کے بعد اي
سخت ہو تاکہ مسلمانوں کو يہ محسوس ہو کہ کوئی انہيں کوڑے مار رہا ہے اگر صلح کا معاہده ہجرت کی رات لکھا جاتا تو 
بات سمجھ ميں آ جاتی کيونکہ مسلمان کمزور ہيں پھر اگر دب کر صلح کريں تو عقل تسليم کرتی ہے مگر يہ معاہده لکھا گيا 

د خندق کی عظيم ترين کاميابيوں کے بعد اور اتنے بڑے لشکر اسالم کی موجودگی بدر کی فتح کے بعد احد کی فتح کے بع
ميں کہ اس سے پہلے کفار مکہ کو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ نہيں کرنا پڑا وه مسلمانوں کی چھوٹی فوج کا مقابلہ

ر اترے ہوئے ہيں يقيناً اس کے پيچھے کوئی کرتے رہے ہيں وہی کافر مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو ديکھ کر اتنا ضد پ
نہ کوئی مصلحت اور بظاہر ہميں يہی چيز نظر آتی ہے سہيل بن عمر يہ ديکھ رہا ہے کہ پيغمبر اسالم کی مجبوری ہے کہ 

ہے کہمعاذ هللا ميں يہ لفظ بہت ہی ناقابل شائستہ استعمال کر رہا ہوں سہيل بن عمر يہ ديکھ رہا ہے کہ رسول کی مجبوری يہ 
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رسول نے صلح کرنا ہے اور مسلمانوں کا مسئلہ يہ ہے کہ وه رسول کی مجبوری کو نہيں سمجھ رہے وه اپنی طاقت کو ديکھ
  رہے ہيں اور ان کا غصہ بڑھتا چال جا رہا ہے

سلمان اور کافر يہاں تک کہ يہ معاہده مکمل ہوااہم اہم باتوں کو پھر دہرا ليا جائے دس سال تک يہ معاہده چلے گا اس دوران م
آپس ميں جنگ نہيں کريں گے اس سال مسلمان اپنا عمره نامکمل چھوڑ کر چلے جائيں اگلے سال آ کر اپنا عمره مکمل کريں 

  بغير ہتھيار کے عرب ميں ہتھيار کم ہيں مرد کا زيور زياده ہيں
  اس کے عالوه اور کوئی ہتھيار نہ آئے گ
ی البتہ يہ والی شرط بھی مسلمانوں کے حق کی شرط ہے عرب کے تمام قبيلوں عرب کے تمام قبيلوں کو يہ اجازت دی جات

کو يہ اجازت ہے کہ وه جس فريق کا ساتھ دينا چاہيں ديں مکہ کا رہنے واال مسلمان اگر مدينہ چال گيا تو اسے واپس کيا 
  جائے گا ليکن مدينہ کا رہنے واال اگر مکہ چال گيا تو اسے واپس نہ کيا جائے گ

مام شرطيں مکمل ہو گئيں اور اس کے بعد وه مشہور واقعہ پيش آيا جس کے بارے ميں گزشتہ تقرير ميں بھی ميں نے يہ ت
عرض کيا تھا اسے بيان کروں تو مناسب محسوس نہيں ہو رہا کيونکہ اتنا مشہور واقعہ ہے اگر بيان نہ کروں تو واقعات کے 

  درميان خال ہو جائے گ
مانوں کو پورا جوش اور غصہ دالنا چاہتا ہے اب لفظ کی بات نہ رہی عمل کی بات ہوگئی پھر وه ابھی تک سہيل بن عمر مسل

واقعہ ہو گياابو جندل کی واپسی جب سارا ڈرافٹ تيار ہو گيا معاہده کی تحرير مکمل اہم ترين مرحلہ باقی ہے ہر معاہده بے 
مر کو دستخط کرنا ہے زنجيروں اور بيڑيوں ميں جکڑا کار ہے جب تک اس پر دستخط نہ ہوں ابھی پيغمبر اور سہيل بن ع

ہوا ايک ايسا مسلمان جو سر سے پير تک زخموں سے چور اپنے آپ کو آ کے پيغمبر کے قدموں ميں گرا ديتا ہے اورايک 
ہ ابھی مرتبہ چونک کر مسلمانوں نے ديکھا کہ کون آيا ہے؟ تمام مسلمانوں نے ديکھ لياکہ ابوجندل ہے عين اس وقت پہنچا ک

دستخط نہيں ہوئے تو سب نے پہچان ليا کہ ابو جدل ہے اس کا اصل نام عاص ہے عاص بن سہيل بن جندل اسی اميراور امير 
قريش کا بيٹا ابو جدل ہے جو چند مہينے پہلے اسالم قبول کر چکا ہے اس کا باپ اتنا بڑا دشمن اسالم تھا کہ آج قريش اسے 

يں اپنے بيٹے کے اسالم کو کيسے برداشت کر سکتا ہے اس دوران اس نے اپنے بيٹے پر دل اپنا نمائنده بنا کر بھيج رہے ہ
کھول کر ظلم کئے زنجيروں اور بيڑيوں ميں اس کو جکڑ کر رکھا اور گھر کے کمرے ميں بطور قيدخانے محبوس کر ديا 

ی سے اسے مکمل کر ديا جائے ابھی ليکن بعد ميں حديبيہ سے آ جانے کا موقع مال اسی طرح واقعہ بڑا مشہور جلدی جلد
تک اس کے جسموں پر زخموں کے نشانات باقی ہيں اور يہ نشانات کسی دشمن نے نہيں کسی گير نے نہيں کسی غالم نے 

  نہيں بلکہ حقيقی باپ اپنے بيٹے پر فقط دين اسالم دشمنی ميں لگائے ہيں
خوش رہے وه جس نے مجھے کافروں کی قيد سے رہائی وه ايک مرتبہ اپنے آپ کو پيغمبر کے قدموں ميں گرا ديتا ہے 

دلوائی اور آپ تک پہنچايا آنے واال بڑی اميديں ليکر آيا آنے واال اس يقين سے آيا کہ آج کے بعد ميری تمام زحمتيں مکمل ہو 
رہا ہے بعض گئيں اس کے پاس پہنچا ہوں جو ہر مخلوق کا ملجا اور جائے پناه ہے مگر ايک پيغام يہاں ہمارے سامنے آ 

  اوقات معاشرے کے سوسائٹی کے اجتماع کے فائدے کيلئے افراد کو قربانی دينا پڑتی ہے
  بعض اوقات اپنے جائز حق کو چھوڑنا پڑتا ہے

  تاکہ سارا معاشره سکون کے ساتھ رہے
کہ معاشره زنا چھوٹے پيمانے پر اس کی مثال بے گناه اور بے قصور بچہ جس کے والدين نے گناه کيا ليکن فقط اس لئے 

جيسی خرابيوں سے محفوظ رہے اور اس بے گناه بچے کو بھی اپنے چند مسلمہ حقوق سے دستبرداری اختيار کرنا پڑے گی
يہ پيش امام نہيں بن سکتا يہ مرجع تقليد نہيں بن سکتا اور بڑے پيمانے ميں اس کی مثال انقالب ايران اور اس سے پہلے 

ہ معاشرے کی بہتری کے لئے دين کی خاطر فرد کے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے صلح حديبيہ ميں ہمارے سامنے ک
  ابو جندل کا مسئلہ بھی يہ تھا کہ اب اس سے ايک اجتماع کی خاطر مزيد قربانی دينا ہے

ميں  کيونکہ ايک طرف اسالم کہتا ہے کہ مظلوم کو پناه دو مظلوم کی حمايت کرو مظلوموں کا ساتھ دو مظلوم کے معاملے
  خاموش رہنے واال غير جانبدار نہيں ہے بلکہ ظالم کا دوست ہے تو اب صلح حديبيہ کے واقعات کو دہرا ليا جائے

هللا کا رسول ابو جندل کو ديکھتا ہے اور وه ابو جندل جو درخواست کر رہا ہے التماس کر رہا ہے پيغمبر اسالم کے قدموں 
يٹے کو پہچان ليتا ہے پيغمبر اسالم مسلمانوں سے مخاطب ہيں يہ جملے ساری ميں گرا ہوا ہے سہيل بن عمر فوراً اپنے ب

تاريخوں ميں نہيں کچھ تاريخوں ميں ہيں مسلمانوں کا بھائی آيا ہے ابو جندل جو دستخط کيلئے ہاتھ ميں قلم پکڑ چکا ہے قلم 
  کو واپس رکھتا ہے اور کہتا ہے خبردار ميرا بيٹے کے بارے ميں کوئی نہ بولے

  غمبر اسالم نے اسے کہا کہ يہ مسلمان ہے ہمارا اسالمی بھائی ہے اس کو پناه دينا ہمارا فرض ہےپي
سہيل بن عمر نے کہا اے محمد يہ وقت ہے ديکھنے کا کہ معاہدے کے بارے ميں تم کتنے سنجيده ہو ابھی ابھی يہ معاہده 
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ں دی جائے گی هللا کے رسول نے بالکل صحيح بات کی طے پايا ہے کہ مکہ کا کوئی آدمی آئے تو مدينہ ميں اسے پناه نہي
  کہا اگر معاہدے پر دستخط نہيں ہوئے دستخط ہو جاتے تو تمہاری بات صحيح تھی مگر ابھی دستخط نہيں ہوئے

سہيل بن عمر کہتا ہے اگر ايسی بات ہے تو يہ معاہده اپنے پاس رکھو ہم کوئی معاہده کرنے کو تيار نہيں کون سہيل بن عمر 
مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے جو کہ  1500تنا سخت اور اکڑ کر بول رہا ہے ليکن اسے پتہ ہے کہ مکہ اتنا طاقتور نہيں کہ ا

کا مقابلہ کيسے کر سکتا ہے کہ پھر اس کا بڑھ بڑھ کر يہ بولنا کہ 1500مسلمانوں کے سامنے شکست کھا چکا ہے تو  313
ی جائے گی اور قانونی نکتہ پيش کيا جائے گا تو رکھو يہ معاہده ميں اس پر اگر ميرے بيٹے کی واپسی پر دخل اندازی ک

دستخط کرنے کو تيار نہيں ہوں کيونکہ وه محسوس کر چکا ہے وه بھانپ چکا ہے کہ هللا کا رسول ہر صورت ميں صلح نامہ 
يغمبر اسالم نے اس کو سنا تو روايت يہ چاہتا ہے جنگ کيلئے قطعاً تيار نہيں ہے ورنہ سہيل بن عمر کا يہ انداز نہ ہوتا جب پ

ہے کہ اس طرح سے اس سے درخواست کی نہ اس کے ساتھ قريش مکہ نے دو اور آدمی بھيجے ان سب کو رحم آ گيا ان 
سب کے دل ميں ہمدردی پيدا ہو گئی انہوں نے اپنے ہاتھ سے ابو جندل کو پکڑا اور مسلمانوں کے حصہ ميں لے گئے کہ 

م اسے اپنے پاس ہم لوگ آپس ميں يہ معاملہ طے کر ليں گے کہ سہيل بن عمر اپنے دو ساتھيوں سے لڑ پڑارکھو مسلمانوں ت
ميں ليڈر بنا کر بھيجا گيا ہوں تم بھی واپس چلے جاؤ يہ معاہده نہيں ہو گا اگر ميرا بيٹا ميرے حوالے نہيں کيا گيا پيغمبر اسالم

کر لی تو آخر ميں پيغمبر نے سہيل بن عمر کو ديکھا ابو جندل کو ديکھا  ظاہری اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتے تھے تو
اور کہا اے ابو جندل جيسا تمہارا باپ کہہ رہا ہے اس کو مان لو اور واپس چلے جاؤ تو ايک مرتبہ اس نے ان زنجيروں اور 

و شروع سے ہی بڑھتا چال آ رہا بيڑيوں کو کھول کھول کر اپنے زخم اور نماياں کرنا شروع کر ديئے مسلمانوں کا غصہ ج
تھا جب سے بسم هللا الرحمن الرحيم سے يہ شروع ہوا ہے اب تو يہ عروج پر پہنچ چکا ہے مگر پيغمبر اسالم يہ سب کچھ 
ديکھ رہے تھے پھر بھی اس کے بعد کہتے ہيں اے سہيل پھر بھی چلے جاؤ اس لئے کہ هللا تمہاری حفاظت کرے گا اور 

ئی راستہ نکال دے گا تو پيغمبر اسالم نے اتنی خوشخبری اس کو سنائی اور ايک مرتبہ ابو جندل بڑھا تمہارے بچنے کا کو
  اور اپنے باپ کی جانب بڑھنے لگ

اب يہ بھی تاريخوں ميں لکھا ہے اس وقت مسلمانوں ميں سے ايک دو آگے بڑھے اور ابو جندل کے پاس پہنچ کر اسے 
مخالفت کرے اور کہا تم اس وقت آزاد ہو کيوں پيغمبر کی بات مانتے ہو تلوار اٹھاؤ کسی  اکسانا چاہا کہ وه پيغمبر اسالم کی

کی اور اپنے باپ کو قتل کر دو تو ابو جندل جواب دينے لگے گو کہ پيغمبر مجھے جواب دے چکے ہيں اب مجھے قيد 
  يٹ برداشت ہےگوارا ہے اب مجھے زخم کھانا گوارا ہے اب مجھے اپنے باپ کے ہاتھوں سے يہ مارپ

ليکن ميں رسول کی مخالفت نہيں کر سکتا يہ کہ بيٹے نے اپنے آپ کو باپ کے حوالے کيا اور آج کی تقرير کا يہ نکتہ جو 
  شروع سے ميں بار بار دہرا رہا ہوں

 سہيل بن عمر تمام مسلمانوں کے سامنے يہ ديکھ رہا ہے کہ مسلمان ابو جندل کی کتنی حمايت کر رہے ہيں اب سارے
مسلمانوں کے سامنے ابو جندل اس طرح سے مارنا شروع کرتا ہے کہ زخموں سے دوباره خون جاری ہو جاتا ہے مگر 

پيغمبر اسالم بالکل خاموش ہيں يہ ظلم ہوتے بھی ديکھ رہے ہيں مظلوم کو ظالم کے ہاتھوں ميں جاتے ديکھ رہے ہيں اور يہ 
سی ميں ہوتی ہے کبھی ظالم کے سامنے خاموشی بھی اختيار کرنا درس دے رہے ہيں کہ جب دين اور اسالم کی مصلحت ا

  پڑتی ہے
ابو جندل کا واقعہ مکمل ہوا جيسے بھی سہيل بن عمر نے اسے پکڑا پکڑ کر اپنے غالم کے حوالے کيا واپس آيا معاہدے 

حوالے کی گئی ايک ابو کے دونوں کاغذوں پر دستخط کئے اس معاہدے کی دو کاپياں تيار کی گئيں ايک پيغمبر اسالم کے 
  جندل اپنے ساتھ لے گی

  صلح حديبيہ کا واقعہ مکمل ہو گيا ليکن آگے فقہی اور شرعی مسئلہ سامنے آ گی
يہ مسلمان عام کپڑوں ميں نہيں احرام ميں آئے ہيں اور احرام کا مطلب ہے کہ عبادت شروع ہو گئی اور عبادتوں کا مسئلہ يہ 

دے تو اپنی مرضی سے ختم نہيں کر سکتا ايک دفعہ عبادت شروع ہو جائے تو اس کے ہے کہ جب انسان عبادت شروع کر 
  ختم کرنے کا ايک طريقہ کار ہے ہم نے واجب نماز شروع کر دی ايک دفعہ هللا اکبر کہہ ديں ويسے ہم بااختيار رہيں

بجے جب چاہيں  45-3يا  45-2بجغے قضا ہو جاتی ہے چاہے  45-5بجے آتا ہے  30-12ظہرين کی نماز کا وقت مثالً 
تکبيرة االحرام مگر جب ايک مرتبہ هللا اکبر کہہ ديا نماز واجب شروع کر دی اب اپنی مرضی سے اس کو نہيں توڑ سکتے 

  سے پايہ تکميل تک پہنچانا ہو گ
ان واجب عبادتوں کو شروع کرنے کے بعد بيچ ميں چھوڑنے کی اجازت نہيں جب تک کہ کوئی شرعی جواز نہ آ جائے ج

کو خطره ہو جائے گھر ميں آگ لگ جائے يا کوئی ايسا مسئلہ اب مسلمان احرام پہن کے عمره کيلئے نکل چکے ہيں احرام 
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پہننے کا مطلب يہ ہے کہ عبادت شروع ہو گئی ليکن عبادت کو مکمل نہيں کرنے ديا جا رہا ہو سکتا ہے کہ کون صاحب 
کہہ دے موالنا آپ نے غلط مثال دی ہے واقعہ تو ٹھيک ہے مثال غلط دیايک فقہی مسئلہ کو ميرے سامنے پيش کر دے اور 

  ہے
واجبات کے اندر بيچ ميں عمل توڑنے کو حرام قرار ديا ہے ليکن سنت عبادتوں ميں تو اجازت ہے سنت نماز ايک رکعت 

ميں بيچ ميں توڑا  پڑھی چھوڑ سکتے آپ سنت روزه کو رکھنے کے بعد توڑ سکتے ہيں تو بات ٹھيک ہے کہ سنت عبادتوں
جا سکتا ہے اور عمره واجب نہيں ہے عمره مستحب ہے تو جواب يہ ہے کہ کچھ منت عبادتيں بھی ايسی ہيں کہ جن کا حکم 

اعتکاف مسجد ميں بيٹھ کر تين دن عبادت کرنا اعتکاف سنت عبادت ہے جب تک کہ کوئی منت نہ  1واجب جيسا ہے نمبر
ليا تو اس کو مکمل کرنا پڑے گا بيچ ميں نہيں چھوڑ سکتے عمره ميں بھی گو کہ سنت  مانی جائے اب اگر سنت اعتکاف کر

عبادت ہے ايک دفعہ احرام پہن ليں اب اسے مکمل کرنا واجب ہو جائے گا تمام سنتوں عبادتوں سے ہٹ کر اعتکاف اور 
مرتبہ شروع ہو گئے تو بيچ ميں  عمره کا مسئلہ الگ ہے اعتکاف ميں بھی دو دن کے بعد عمره ميں تو شروع سے ہی ايک

چھوڑنے کا حق نہيں عمره احرام سے شروع ہوتا ہے ان کے بعد تين واجب اور ہوتے ہيں خانہ کعبہ کا طواف دو رکعت 
نماز صفا و مروه کے درميان سعی اور پھر آخر ميں سر کو منڈوا کر احرام اتارا جاتا ہے عين اس وقت قرآن کی آيتيں نازل 

امت تک مسئلہ حل ہوا کہ اگر کوئی آدمی عمره شروع کر دے مگر بيماری کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے يا ہوئيں اور قي
  حکومت کی سختی کی وجہ سے عمره نہ کر پائے

  ادھر پيغمبر سہيل بن عمر کو رخصت کر کے مسلمانوں کی طرف آئے لشکر اسالمی انتہائی غصہ کے عالم ميں بيٹھا ہے
ے واقعہ کے بعد کہا اے مسلمانو عمره تو ہم نہيں کر سکتے چنانچہ اپنا سر منڈوا لو اور اپنا احرام اتارپيغمبر نے ابو جندل ک

دو مسلمان ٹس سے مس نہيں اتنا شاک پہنچا ہے مسلمانوں کو جيسے آدمی بيہوشی کے عالم ميں ہو جيسے آدمی شديد غفلت 
مجھنے کو تيار نہيں ہيں دوباره پيغمبر نے يہی حکم دہرايا پھر کے عالم ميں ہو آنکھيں کھلی ہيں مگر دماغ کسی چيز کو س

  بھی کسی پر اثر نہيں ہو
  اور تيسری مرتبہ پيغمبر انتہائی غم کے عالم ميں اپنے خيمے ميں داخل ہوئے

اس  پيغمبر اسالم کا طريقہ کار يہ ہے کہ جب کسی سفر پر جاتے ہيں تو اپنی بيويوں ميں سے کسی ايک کو ليکر جاتے ہيں
سفر ميں پيغمبر اسالم کی وه بيوی پيغمبر کے ساتھ تھی ايمان و تقدس ميں حضرت خديجہ کے بعد سب سے عظيم ہيں 

حضرت ام سلمٰی پيغمبر اپنے خيمے ميں داخل ہوئے حضرت ام سلمٰی نے محسوس کيا کہ پيغمبر کے چہرے پر اس وقت غم
  کے آثار ہيں

کہا اے ام سلمٰی يہ مسئلہ پيش آ گيا ہے اس وقت ام سلمٰی نے ايک مشوره ديا جسے هللا کے رسول کيا بات ہے خيريت تو ہے 
اکثر ميں دروس ميں بيان کرتا رہتا ہوں کہ تمام مورخين اسالم متفق ہيں کہ کسی عورت کی جانب سے سيرت رسول ميں 

يہ لوگ کوئی چيز سمجھنے آنے واال يہ بہترين مشوره ہے سارے مسلمان آپ کے مخالف نہيں اس وقت غم کی وجہ سے 
  کے قابل نہيں ہيں آپ زبان سے انہيں کچھ نہ کہيں آپ عمالً اپنا سر منڈوائيے جانور کو ذبح کريں اور احرام اتار ديں

بہرحال يہ عبادت گزار ہيں آپ کو ديکھ کر يہ آپ کی نقل کريں گے پيغمبر اسالم کو يہ مشوره پسند آيا خيمے سے نکل کر 
سلمانوں کے درميان گئے حجام کو بلوايا گيا اور سر منڈوانے کا حکم ديا پيغمبر اسالم کے سر کے بال اسی ڈيڑھ ہزار م

اتارے گئے اور پھر جب پيغمبر قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہيں ذبح کيا گيا اور پيغمبر احرام اتار کر لباس پہن ليا يہ 
ں حرکت کے آثار پيدا ہوئے اور انہوں نے پيغمبر اسالم کی سنت کی منظر جو ديکھا جا رہا ہے اب ڈيڑھ ہزار کے مجمع مي

نقل کی يہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت ہے پہلی بات يہ ہے کہ اس دنيا ميں بہت سے ايسے مقامات ہيں جہاں پر 
بر کے بال ہيں تو وه پيغمبر اسالم کا موئے مبارک ہے اور محفوظ ہيں ميں يہ نہيں کہتا کہ جہاں جہاں شہرت ہے کہ پيغم

صحيح ہے بعض جگہيں غلط بھی ہيں ليکن بعض لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہيں وه اعتراض غلط ہے کہ پيغمبر يا 
  امام کا جسم بالکل محفوظ رہتا ہے

اعتراض غلط  تو کوئی دانت، بال يا ہڈی کا کہيں پہنچنا ہی ناممکن يہ اعتراض کر کے ان تمام زيارتوں کو رد کيا جاتا ہے يہ
ہے اس لئے کہ پيغمبر نے جو عمره اور حج کے دوران سر منڈوايا وه بال مسلمانوں نے بطور تبرک آپس ميں تقسيم کئے 

ہيں اور نسل بعد از نسل يہ بال مختلف عالقوں تک پہنچ گئے ہيں يہ تو نہيں کہا جا سکتا ہے کہ دنيا ميں جہاں جہاں پيغمبر 
  دعوٰی کرتے ہيں ہماری مسجد يا درگاه ميں موئے مبارک ہے کے موئے مبارک کی زيارت کا

ممکن ہے صحيح نہ ہو ليکن يہ دعوٰی کہ پيغمبر کا موئے مبارک کسی کو مل ہی نہيں سکتا تاريخ بتاتی ہے کہ واقعتاً حج و 
جہاں پيغمبر نے عمره کے بعد بال تقسيم ہوئے سب سے پہلے صلح حديبيہ کا واقعہ سب سے آخری حج الوداع کا واقعہ کہ 

سر منڈوايا اس کی وضاحت آ گئی تو ميں نے کر دی اور دوسری بات اسی سلسلہ ميں ايک اور دوسری بات ايک اور يہ بھی
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ايک فقہی مسئلہ ہے حج اور عمره ايک عظيم عبادت ہے جس نے خود حج و عمره نہ کيا ہو اس کی سمجھ ميں يہ مسئلہ 
دت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے مسائل بوجھل ترين مسئلے لگتے ہيں اور جو نہيں آتا اور اسے يہ مشکل ترين عبا

کوئی حج و عمره کر کے آ گيا البتہ صحيح طريقہ سے تو اسے اتنی دلچسپی پيدا ہو جاتی ہے ان عبادتوں سے تو ايسے 
کوئی آدمی عمره پر جاتا ہے بعض اوقات نماز و روزه سے آسان يہ مسائل محسوس ہوتے ہيں تو ايسا ہی ايک مسئلہ کہ جب 

  تو مردوں کو اسالم نے اجازت دی ہے کہ چاہے تو پورا سر منڈواؤ اور چاہے تو تھوڑے سے بال کاٹ لو
برادران اہل سنت کے ہاں سر منڈوانا الزم ہے اسی لئے وه اس آدمی کو حيرت سے ديکھتے ہيں جو عمره پر گيا ہو اور بغير

ہيں آتا ہے اس نے عمره کيا ہے ہماری فقہ ميں دونوں چيزوں کی اجازت ہے يا پورا سر سر منڈوائے آ گيا ہو تو يقين ن
منڈواؤ اسے حلق کہتے ہيں يا تھوڑے سے بال منڈواؤ جسے تقصير کہتے ہيں وہی تقصير جو غلطی اور گناه کے معنوں 

  ميں استعمال ہوتاہے البتہ يہ مردوں کيلئے ہے
  حرام ہے انہيں تو تھوڑے سے بال ہی کٹوانا پڑتے ہيں خواتين کيلئے تو بہرحال سر منڈوانا

عام حاالت ميں بالکل يہ اجازت ہے چاہے سر منڈوأو چاہے بال کٹوأو حج ہے جس سر مندوانا پڑتا ہے اس ميں بھی آقای 
ن البتہ سر خوئی کہتے ہيں وہا ں بھی اجازت ہے چاہے سر منڈوأو يا بال کٹوأو خير اس ميں بھی شک نہيں عمره کے دورا

منڈوانے کا ثواب زياده ہے ليکن صلح حديبيہ ميں يہ مسئلہ ثو اب کا نہيں بلکہ ايمان کا بن گيا اس طرح سے کہ پيغمبر نے 
سر منڈوايا يہ خاص صلح حديبيہ کی بات ہے اور وه مسلمان جو پيغمبر پر پورا يقين رکھتے ہيں فقط اس غم کی وجہ سے 

ی پوری نقل کی پورا سر منڈوايا ليکن وه مسلمان جو اس مسئلہ پر اختالف رکھتے تھے تو خاموش تھے انہوں نے پيغمبر ک
وه سر منڈوانے پر تيار نہيں تھے اب اگر صاف انکار کر ديتے تو صاف الگ ہو جاتے اور نماياں ہو جاتے تو انہوں نے 

وں نے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام اتار ديافقہی مسئلہ سے فائده اٹھايا کہ تھوڑے سے بال بھی کاٹے جا سکتے ہيں تو انہ
  يعنی کہنے کو ہو گيا کہ جيسا باقی مسلمانوں نے کيا وه ہم نے بھی کيا يہی وجہ کہ جب سارے مسلمان احرام اتار ديئے

اب کچھ لوگوں کے سر منڈھے ہوئے ہيں اور کچھ کے بال کٹے ہوئے ہيں جب اس حالت ميں يہ لشکر پلٹا تو پيغمبر اسالم 
ے پورے لشکر کو ديکھ کر يہ کہا رحم هللا علی المحلقين هللا رحمت نازل کرے جنہوں نے سر منڈوايا ہے کسی کونے سے ن

آواز آئی هللا کے رسول جنہوں نے تھوڑے سے بال کاٹے ہيں ان کے بارے ميں پيغمبر نے بھی اسی بات کو دہرايا رحم هللا 
والوں پر اب جنہوں نے تھوڑے سے بال کاٹے ہيں پھر ذرا بے چين هللا  علی المحلقين خدا رحمت نازل کرے سر منڈوانے

کے رسول اور بال کاٹنے والے پيغمبر نے پھر وہی اپنا جملہ دہرايا تو تھوڑے سے بال کاٹنے والے تڑپ کے آگے بڑھے تو
منڈوانے کا اتنا زياده اور بال  پھر پيغمبر نے کہا اور بال کاٹنے والوں پر بھی پھر کسی نے پوچھا هللا کے رسول آپ نے بال

کٹوانے والوں کا اتنا کم تذکره اور وه بھی ايسے جيسے کسی کا دل رکھنے کيلئے بات کی جا رہی ہے تو پيغمبر کا جواب 
يہی تھا کہ سر انہوں نے منڈوايا جنہيں ميری نبوت و رسالت ميں ذرا بھی شک نہيں اور بال انہوں نے کٹوائے جنہيں نبوت و

پر شک ہے اور دوسروں کو دھوکہ دينے کی خاطر بال کٹوائے ہيں يہ صلح حديبيہ کا بہت خاص واقعہ ہے ليکن اس رسالت
  کا اطالق آج کل نہيں ہوتا وه خاص حکم تھا اب اختيار ہے تھوڑے سے بال کٹوائے يا سر منڈوائے

رت ام سلمٰی کا مشوره ہے تمام مسلمانوں خير ہم واقعات کو آگے بڑھاتے ہيں کہ پيغمبر اسالم کے اس عمل کے پيچھے حض
  کو عام کپڑوں ميں لے آی

اب پيغمبر نے کہا کہ ہميں واپس جانا ہے اس موقع پر ميں وه جملہ دھرا دوں کہ جو ميں گزشتہ تقرير ميں کہہ چکا ہوں عين 
وگ خانہ کعبہ ميں گئے طوافاس وقت ايک شخص آگے بڑھا اے هللا کے رسول کيا آپ نے مدينہ ميں يہ نہيں کہا تھا کہ ہم ل
  کيا سعی کی پيغمبر نے کہا ہاں يہ ميں نے کہا تھا کہ هللا کے رسول وه بات پوری نہيں ہوئی

پيغمبر نے کہا ميں نے يہ تو نہيں کہا کہ اس سال ہم طواف کريں گے ياد رکھو پروردگار اپنے وعده پورا کرے گا اور اب يہ
سوره فتح ليکر نازل ہو گئے جس کا پہال ہی جملہ يہ ہے بسم 48قرآن کريم کا سوره نمبر  قافلہ کچھ دور چال کہ جبرائيل امين

  هللا الرحمن الرحيم انا فتحنا لک فتحا مبين
اے مسلمانوں يہ واپسی پر سوره نازل ہوا ہے اے مسلمانو آج ہم نے تمہيں کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے پھر آگے چل کر وه 

کا سرنامہ کالم بنی ہے لقد صدق هللا رسولہ روية بالحق ياد رکھو هللا اپنے رسول کے خواب کو  آيت جو ہماری آج کی تقرير
  سچا دکھائے گ

لتد خلن فی المسجد الحرام امنين انشاء هللا اور تم امن سے خانہ کعبہ ميں داخل ہو گے اب يہ دو وعدے قرآن کر رہا ہے اب يہ
پھر ايک مرتبہ اس جملے کو دہرا ديا جائے کہ قرآن واپسی کے سفر پر  وعده کسی طرح پورے ہوئے آگے چل کر آئے گا

 پہلی آيت يہ نازل کر رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبينا خالی يہ نہيں کہا کہ ہم نے تمہيں فتح دی فتح مبين دی کھلی ہوئی فتح
  ندق کی لڑائی کے بعد يہ لفظ نہيں آیبدر کی لڑائی کے بعد يہ لفظ نہيں آيا احد کی لڑائی کے بعد يہ لفظ نہيں آيا خ
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  خير کے معرکہ کے بعد يہ لفظ نہيں آئے گا مگر صلح حديبيہ کے موقع پر يہ لفظ آيا ہے
امام جعفر صادق عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں ما کان قصية ما اعظمھا ببرکة منہا ہاں اسالم ميں صلح حديبيہ سے زياده 

کتيں ہی برکتيں اس واقعہ ميں اُن سب سے کچھ کا تذکره ضروری ہے مگر اس سے پہلے برکت واال کوئی واقعہ نہيں ہے بر
صرف اتنی سی بات ايک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر مدينہ پہنچ گيا اور شيخ طوسی شيخ طبرسی سيد قطب الدين راوندی اور 

دن پيغمبر مدينہ ميں 20اور صرف ابن شہر آشوب اور اس کے عالوه شيعہ سنی تقريبا تمام مؤرخين نے لکھا ہے کہ صرف 
  رہے اکيسواں دن آيا صلح حديبيہ سے لشکر واپس آی

صرف بيس دن قيام رہا اکيسويں دن پيغمبر مدينہ سے خيبر کی جانب چلے اور خيبر کے حاالت آ گئے اسی لئے صلح حديبيہ
ھی دہراؤں گا اسی دوران ايک واقعہ کا ايک بڑا تعلق خيبر کے واقعہ سے بھی ہے ميں نے پہلے بھی عرض کيا آج پھر ب

  اور پيش آيا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسالم ميں الفاظ کی کتنی اہميت ہے
چاہے وه فقہی مسائل ہوں يا سياسی چاہے وه آپس ميں معاہدے ہوں تو جب پيغمبر مدينہ واپس پہنچے تو عقبہ بن ابی معيد 

م کلثوم جو مسلمان ہو چکی تھی مگر اپنے آپ کو بوسيده کئے ہوئے مکہ ميں بہت بڑا دشمن اسالم اور کافر اس کی بيٹی ا
موقع پا کر وه مکہ سے مدينہ آئی اور پيغمبر اسالم کی خدمت ميں آ کر پناه طلب کی اور پيغمبر نے اسے پناه دے دی اِسی 

گفتگو شروع کی اے عبدهللا دوران اس کے دونوں بھائی وليد اور عمار مدينہ پہنچ گئے اور پيغمبر اسالم سے اس حوالہ سے 
کے بيٹے ہميں يہ پتہ ہے کہ آپ کبھی دھوکہ نہيں کرتے غدر نہيں کرتے معاہدے کو توڑتے نہيں ہيں وعده خالفی نہيں 

کرتے يہ رسول ہی کا تو واقعہ ہے کہ اگر مکہ ميں کسی نے وعده ليا ہے يہاں انتظار کرو ميں آتا ہوں اور وه بھول گيا اور 
وہاں سے گزرا تو ديکھا کہ پيغمبر وہيں پر تشريف فرما ہيں اور اس سے کہا کہ مرتے دم تک ميں يہيں بيٹھا  تين دن کے بعد

رہتا اتنا وعدے کا خيال رکھنے والے جيسے مکہ والے صادق و امين کہا کرتے اس حوالہ سے بات کی کہ ہماری بہن آپ 
  ے مکہ سے جو بھی آئے گا اسے واپس کيا جائے گکے پاس آتی ہے اور ہمارے اور آپ کے درميان معاہده ہوا ہ

  پيغمبر نے جواب ديا کہ معاہدے ميں مرد کا لفظ آيا ہے مومن جو مومن ہو گا وه واپس کيا جائے گ
يہ مومن نہيں ہے مومنہ ہے اور عورت کا تذکره معاہدے ميں نہيں ہے اس وقت بعض مسلمان بھی ذرا پريشان ہوئے جسے 

ی مسئلہ بيان کرتے ہيں تو لوگ يہی کہہ ديتے ہيں کہ يہ تو الفاظ سے کھيلنا ہے اگر آپ بنک ميں آجکل بھی جب کوئی فقہ
پيسہ رکھيں کہ اگر نيت يہ کہ آپ نہيں مانگيں گے تو وه نہيں ديتے اگر دے ديں گے تو لے ليں گے کی نيت ہو تو حالل ہے 

  اور اگر يہ نيت نہ ہو تو حرام ہے
انعامی بانڈ اس نيت سے خريدا تو حرام اور اگر اس نيت سے خريداکہ انعام نکل آيا دے ديں گے اس لئے آقائی خوئی نے کہا 

تو لے ليں گے نہيں ديں گے تو ہم جھگڑا نہيں کريں گے اس صورت ميں پرائز بانڈ کا خريدنا حالل ہے عام لوگ يہ کہتے 
ا کہ يہ نيت کر ليں تو حالل وه نيت کر ليں تو حرام يہ ہيں يہ کيا بات ہوئی سود ہے تو ہر صورت ميں حرام ہونا چاہئے يہ کي

  سب معاذهللا مولويوں کے چکر ہيں
هللا کے رسول کی زندگی ميں بھی يہ واقعہ پيش آ چکا ہے کہ پيغمبر نے کہا معاہدے ميں لفظ مومن آ چکا ہے مومنہ نہيں 

  يہ لفظ استعمال نہيں ہو آيامسلم لکھا ہے مسلمہ نہيں لکھا يعنی مرد کيلئے آيا ہے عورت کيلئے
  عورتوں کو واپس کرنے کے بعد ہم نے کوئی معاہده نہيں کی

وه کفار مکہ تو چلے گئے ليکن بعض مسلمانوں کے دلوں ميں شک پيدا ہو گيا يہ پيغمبر نے کہا ارشاد فرما ديا معاہدے کے 
  اندر لفظ کوئی بھی تھا مقصد کو يہی تھا کہ مکہ والے کو واپس کيا جائے گ

يہ مرد و عورت کا کيا چکر ہے قرآن مجيد کا سوره ممتحنہ نازل ہوا بسم هللا الرحمن الرحيم يا ايھا الذين آمنو اذا جاء کم 
المومنات المہاجراتجب تمہارے پاس مومنہ عورتيں آئيں چار لفظوں کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ال ترجو ھن الی الکفار خبردار 

رنا پيغمبر کے عمل کی قرآن کريم نے تصديق کر دی اور اس تصديق کے بعد اس مسئلے انہيں کافروں کے پاس واپس نہ ک
  کو بھی واضح کر ديا کہ احکام دين ميں الفاظ کی اہميت بہت زياده ہوتی ہے
  لفظ ضرور توجہ کے ساتھ سنا کريں ورنہ مسئلہ کہيں کا کہيں پہنچ جائے گ

يک صلح حديبيہ کے مقام پر اور دوسرا مدينہ پہنچنے پر پيش آيا جس کی اچھا آپ کو ياد ہو گا ايسے دو واقعات پيش آئے ا
  وجہ سے ميں نے اسے دہرا دی

  اب هللا کا رسول خيبر کيلئے روانہ ہوا خيبر کے حاالت واقعات آئنده کی تقرير ميں
سفر پر قرآن يہ بھی اب پيغمبر مدينہ سے چلے اور مدينہ واپس آ گئے صلح حديبيہ پر دستخط کر کے واپس آئے واپسی کے 

سنا چکا ہے کہ يہ فتح مبين ہے اب سرسری طور پر ديکھنا ہے کہ صلح حديبيہ کے کيا فوائد حاصل ہوئے ويسے تو علما 
  نے پوری پوری کتابيں لکھ دی ہيں ليکن مختصراً تين چار باتيں
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تک تھے ان کيلئے کھل کر اپنے  سب سے پہلی بات تو يہ ہے کہ اس صلح حديبيہ کے نتيجہ ميں مکہ ميں جو مسلمان اب
ايمان کو ظاہر کرنا اور اپنے اعمال کو انجام دينا ممکن ہو گيا مکہ کے مسلمانوں کيلئے صلح حديبيہ اتنی بڑی برکت بن کر آ

  گيا کہ خود قرآن کے سوره فتح کے آخر ميں مکہ کے بوڑھے مرد و عورتيں جو مسلمان ہيں ان کا بھی خيال کرو
نہ ديکھو طاقتور ہيں کافروں کو شکست دے سکتے ہيں ان کمزوروں کا بھی خيال کرنا ہے کمزوروں  فقط اپنے آپ کو

کيلئے کہ واقعہ اور آيت بہت بڑی رحمت بن کر آيا دوسرا ايک بہت بڑا فائده يہ ہوا جسے آج ہم روس ميں ديکھ رہے ہيں 
  افروں کو مسلمانوں سے قريب ہونے سے روکا ہوا ہےايک آئرن کرٹن يا آئينی پرده پڑا ہے اسالم پر کفر مکہ نے تمام ک

خصوصاً يہ کہہ کر کہ جو وہاں گيا ہمارا دشمن ہے اور عرب کے لوگ قريش کی دشمنی مول لينے کو تيار نہيں ايک خانہ 
  کعبہ کی وجہ سے اور ايک يہ کہ قريش ايک بڑی طاقت بنتے جاتے ہيں

چاہے جس کا ساتھ دے سکتا ہے چنانچہ کثرت کے ساتھ قبائل کو پيغمبر اب اس معاہدے کی نتيجہ ميں فرق يہ پڑا کہ جو 
کے پاس آنے کا موقع مال يہی وجہ ہے کہ ايک طويل عرصہ سے حديبيہ کی سرزمين پر جو قبيلہ رہتا تھا بنی خزاع جن 

مانوں کا ساتھ نہيں کے تعلقات پيغمبر کے پڑدادا بنی ہاشم سے تھے ان کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ تھی آج تک وه مسل
دے پائے ليکن جيسے ہی معاہدے پر دستخط ہوئے کھڑے کھڑے ہی انہوں نے کھل کر اعالن کيا کہ آج سے ہم مسلمانوں کا 

  ساتھ دے رہے ہيں
  يہ بالکل مکہ کے پڑوس ميں رہتے ہيں ايسے بہت سے قبائل تھے جو مسلمانوں کی طاقت بنے

کے بعد مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہيں بہرحال ان کا پورا خاندان تو ہے تيسرا بڑا فائده يہ ہوا کہ اس معاہدے 
مکہ ميں آپس ميں ملنے کيلئے وه تڑپ تو رہے ہيں اب آمدورفت کا موقع مل گيا مکہ کے لوگ مدينہ جاتے ہيں مدينہ کے 

ئے ورنہ اس سے پہلے تک لوگ مکہ جاتے ہيں ايک دوسرے کو تحفے بھجواتے ہيں بہرحال ايک دوسرے کے قريب تو آ
  قريش والوں نے کسی کافر کو مسلمانوں کے قريب نہيں آنے دی

  يہ جادوگر ہيں يہ شاعر ہيں ان کے پاس جن آتے ہيں اس قسم کی باتيں کرتے تھے
  اب قريب تو آئے آنے جانے کا اثر تو ہو

ه يہ ہوا کہ پيغمبر اسالم کو اسالم پھيالنے کا انہوں نے مسلمانوں کی شرافت ديکھی تقدس ديکھا تقوٰی ديکھا چوتھا بڑا فائد
موقع مل گيا اب تک قريش يکے بعد ديگرے حملوں پہ حملے کر کے اتنا موقع ہی نہ ديا تھا کہ پيغمبر دنيا کے دوسرے 
وم عالقوں کی جانب متوجہ ہوتے اس صلح حديبيہ کے نتيجہ ميں بڑا فائده يہ ہو گيا چنانچہ اس کے بعد مصر حبشہ ايران ر

  سارے خطوط جا رہے ہيں
پانچواں بڑا فائده يہ ہوا کہ قريش کے بعد اسالم کا دوسرا بڑا دشمن يہوديت کا مذہب تھا ابھی تک قريش اور يہودی ہر جگہ 

  ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے
دن انتظار کيا  20ے صلح حديبيہ تک آ کے پيغمبر نے اس اتحاد کو توڑ ديا اب ان کا مقابلہ کرنا آسان ہوا اسی لئے پيغمبر ن

اور فوراً خيبر پر حملہ کر ديا يعنی پيغمبر کو تو معلوم تھا کہ معاہده دو سال چلے گا کيونکہ يہ خطره تو رہتا ہے کہ دوسرا 
  فريق اسی کو توڑ دے

ور پانچواں اس لئے پيغمبر يہ چاہتے تھے کہ معاہده ٹوٹنے سے پہلے کم از کم يہوديت کا تو خاتمہ ہو جائے اور يہ چوتھا ا
فائده بہت بڑا ہے، تبليغ کا موقع مال يہوديت کی کمر توڑنے کا موقع مال اس لئے پيغمبر نے جتنا جلد ممکن ہو خيبر پر حملہ 

دن بھی جو ٹھہرے تھے اس لئے کہ جو لوگ صلح حديبيہ ميں نہيں گئے تھے انہيں بھی ساتھ ماليا جائے  20کر ديا اور يہ 
  ے حملہ کيا جائے يہ بھی ايک بہت بڑا فائده تھايک بڑا لشکر تيار کر ک

اس کے بعد ايک اور اہم بات سامنے آئی جيسے آپ چھٹا فائده بھی کہہ سکتے ہيں اور قرآن کے اس وعدے کی تکميل ميں 
اردو ميں ايک شعر مشہور ہے عموماً شعر و شاعری کا سہارا نہيں ليتا مگر اسی موقع پر يہ مصرعہ بہت ٹھيک ہے کہ لو 
آپ اپنے دام ميں صيار آ گيا يہ شق جو مسلمانوں کيلئے سب سے زياده سخت تھی کہ مکہ ميں جو مسلمان آ گيا واپس نہ ہو 

  گ
وہی شرط قريش کے گلے ميں ہڈی کی طرح اٹک گيا قريش بہت زياده پريشان ہوئے اور يہ وه شرط ہے جس پر مسلمان 

شرط کہ ہمارا مظلوم بھائی مکہ سے ہمارے پاس پناه لينے آئے اور ہم بہت زياده ناراض ہوئے کہ هللا کے رسول يہ کيسی 
کہہ ديں واپس چلے جاؤ يہی شرط بظاہر اسالم کی ذلت اور قريش کی فتح تھی يہی شرط قريش کے گلے ميں ہڈی کی طرح 

  اٹک گئی اس شرط پر آ کر درخواست کی هللا کے رسول باقی معاہده رکھيں اسی شرط کو کاٹ ديں
ں ايک بہت اہم درس ہمارے لئے ہے اسالم ہمارے لئے ذمہ داری قرار ديتا ہے تبليغ امر بالمعروف نہی عن المنکر هللاسی مي
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  کا پيغام پہنچانا يہ ہر ايک کی ذمہ داری ہے
عام طور پر يہ خيال کيا جاتا ہے کہ جب ايک آدمی کے پاس سہولتيں اور وسائل ہوں تو وه تبليغ کر سکتا ہے ليکن ايک 

مجبور اور بے کس آدمی کيا تبليغ کرے گا صلح حديبيہ نے بتايا کہ يہ بات غلط ہے يہی صلح حديبيہ کا ايک قيدی جسے اس 
کا باپ لے گيا تھا جا کر اپنے قيدخانے ميں بند کيا اب اس کيلئے باہر کا ايک آدمی نگران رکھا کيونکہ اپنوں کو رکھ کر وه 

  نہ ہو جائيں اور باہر کا آدمی زياده سخت ہو گا نرمی کم کرے گگھبرا گيا تھا کہ سارے ہی مسلمان 
اب ابو جندل پر مظالم ہوتے غير اس لئے مقرر کئے کہ نرمی نہ ہو ابو جندل بھی اس طرح نہيں کہ رسول نے ہماری مدد 

ب اسی قيدخانہ ميں نہيں کی اب قيد کا زمانہ ہے ہم صبر کرتے ہيں ايسا صبر اسالم کو نہيں چاہئے جس ميں تحرک نہ ہو ا
تبليغ شروع کر دی البتہ آہستہ آہستہ نتيجہ کيا ہوا کہ وه محافظ خود مسلمان ہو گيا يہ خبر جيسے ہی سہيل بن عمر کو ملی اس
نے خود کو ايک مرتبہ قيد ميں ڈال ديا يہ سردار مکہ ہے دوسرا آدمی ليکر آيا ہے پہلے ايک مبلغ تھا اب مبلغ دو ہيں وه ايک

ايک اور آدمی اليا گيا اس طرح انہوں نے قيد ميں ستر آدميوں کو مسلمان کر ديا ستر آدمی ايک مظلوم قيدی ابو ہے پھر 
جندل کی تبليغ سے مسلمان ہو گئے جو مکہ کے سخت ترين کافر تھے اور پھر ايک دن موقع پا کر رات کی تاريکی ميں 

تو يہ جا نہيں سکتے هللا کا رسول جو مدينہ جاتا ہے اسے واپس پلٹاديتاقيدخانہ توڑ کر نکل پڑے يہ تو ان کو پتہ ہے کہ مدينہ 
ہے ان کوطالع ملی کہ سمندر کے کنارے ايسے ہی مسلمانوں کی ايک بستی بنی ہے جو بھی مکہ سے نکلتا ہے ذوالمره کے

ابو جندل کا واقعہ ہے ايک قريب ايک چھوٹا سا گاؤں ہے وہيں پناه ليتا ہے وه بھی کيسے بنا صلح حديبيہ کے بعد يہ تو 
  مسلمان ہے عتوه بن عمير وه اپنی کنيت سے زياده مشہور ہے

ابو عميره وه مکہ سے بھاگ کر مدينہ پہنچ گيا يہ صلح حديبيہ کے فوراً بعد کا واقعہ ہے اسے يہ بھی علم تھا کہ مکہ سے 
ہوا مگر اس کے ساتھ ساتھ قريش کے دو نمائندے عورتيں مدينہ گئيں انہيں نہيں بھيجا گيا يہ پيغمبر کی خدمت ميں حاضر 

بھی آ گئے کيونکہ اس کے فرار کی اطالع مکہ والوں کو مل گئی تھی ايک غالم اور ايک بنی عامر کا نوجوان اور خط لکھ 
  کر بھيجا جاؤ اور رسول کو يہ خط دے دين

مائندوں کے ساتھ بھيج ديں ابو عمير کہنے لگا ياپيغمبر نے خط کو پڑھا لکھا تھا کہ معاہدے کے مطابق ہمارے بندے کو ان ن
  رسول هللا وه مجھ پر بڑا ظلم کريں گے

پيغمبر نے کہا معاہده کے مطابق تمہيں جانا خدا کوئی سبب بنا دے گا اس پر توکل کرو يہ کہہ کر وه ان کے ساتھ چل پڑا 
ج و عمره پر جانے والے افراد جانتے ہيں يہ ايک ابھی دو کوس ہی گئے تھے کہ ذوالحليفہ کے مقام پر پہنچے جيسے تمام ح

  گڑھا تھا جہاں پر آج کل مسجد شجره بنا دی گئی ہے
وہاں پر باتوں ہی باتوں ميں اس نے اس قريش جوان کی تعريف کی کيسی تلوار ہے عربوں ميں يہ ايسے ہے جيسے کسی 

خصوصيات بتانے لگا اتنے ميں ابو عمير نے  عورت کے زيورات کی تعريف کر دی جائے وه نوجوان بھی اپنی تلوار کی
کہا ذرا اتنی صفات کی حامی تلوار کو مجھے دکھا اب باتوں ہی باتوں ميں جب اس نے يہ تلوار دکھائی تو اگلے ہی لمحے 

  اس کی گردن اڑ گئی
کيا کہہ رہا ہے تلوار  مکہ کا کافر ہے ويسے ہی واجب القتل ہے اب ديکھيں ايسا ماحول او عمير نے بنا ديا کہ کون مجھ سے

دی تو مارا گيابڑی تيزی کے ساتھ بھاگ کر مدينہ آيا وآتے ہی شکوه کيا وه آدمی ہمارے ساتھ مکہ نہيں گيا راستہ ميں ميرے 
سردار کو قتل کرديا ہے اب مجھے بھی مارنا چاہتا ہے اتنے ميں ابو عمير بھی آ گئے اور کہنے لگا يا رسول هللا آپ نے 

  سداری کی ہےمعاہدے کی پا
آپ نے مجھے روانہ کيا اوراب يہ ان کی کمزوری ہے کہ وه مجھ پر قابو نہيں پا سکے ميں اپنی طاقت پر ان سے جان چھڑا
سکا اب ميں آزاد ہوں معاہدے ميں يہ نہيں ہے کہ آپ مکہ پہنچا کر آئيں آزادی ميں نے خود حا صل کی ہے اب ميں آزاد ہوں

ن پيغمبر نے کہا کہ ميں تمہيں مدينہ ميں نہيں رکھ سکتااب اس نے کہا کہ ميں جارہا ہوں مکہ آپ مجھے مکہ نہ بھيجيں ليک
جا نہيں سکتا مدينہ والے اس کو رکھنے کو تيا ر نہيں آخر مجبوری کے عالم ميں ساحل سمندر کے قريب جا کر رہنے لگا 

ی نہيں کر سکتا اب جب انہيں اطالع ملتی کہ ابوادھر مکہ ميں بہت سے مسلمان تھے چوبيس گھنٹے تو کوئی کسی کی نگران
عمير نے سمندر کے کنارے قيام کيا ہے اب اصل مسئلہ کيا تھا کہ مکہ کے مسلمان کہاں جائيں مکہ ميں ره نہيں سکتے 

  مدينہ قبول نہيں کرت
مرد ہوں گے عورتوں اب ايک تيسری جگہ بنی رفتہ رفتہ يہ اس تيسری جگہ پہنچنے لگے اور عموماً اس جگہ جانے والے 

  کو تو مدينہ ميں پناه مل جاتی
بوڑھے مردوہاں تک جانے کاتصور نہيں کرسکتے خالصہ سارے طاقتور مرد وہاں پر جمع ہوگئے ابو جندل نے جب قيد 
کو توڑا تو وه بھی اپنے ستر آداميوں کو ليکر وہاں پہنچ گئے سب طاقتور نوجوان اور يہ وه راستہ تھا جہاں سے تجارتی 
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قافلے گزرتے تھے يہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ بيان ہوئی قريش چونکہ کعبہ کے متولی ہيں اس لئے عرب کے ڈاکو 
  بھی ان پر حملہ نہيں کرتے تھے

يہ بہت بڑا ان پر فضل تھا جيسے قرآن نے ان کيلئے بيان کيا ہے رحلة الشتاة السيف ہم نے گرمی و سردی ميں تمہارے 
  قافلوں کو بچای

يہ جو نئے مسلمان ہوئے ہيں انہيں تو پتہ ہے کہ قريش کا کوئی احترام نہيں ہے چنانچہ وه لوگ قريش کے قافلوں پر  ليکن
حملہ کرنے لگے قريش جناب اسماعيل سے ليکر آج تک کبھی بھی اس امتحان ميں نہيں پڑے کہ کوئی ان کے تجارتی 

ئے بہت بڑا مسئلہ بن گيا کہ ان پر حملہ کيسے کريں کيونکہ وه قافلوں پر حملہ کر دے اب کے قافلے لٹنے لگے يہ ان کيل
روايتی فوج نہيں ہے بہتر يہ ہے کہ يہ مدينہ چلے جائيں کيونکہ يہ ابھی آزاد ہيں هللا کا رسول کبھی ڈاکہ زنی کو پسند نہيں 

  کرے گا يہ مدينہ پہنچ جائيں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گ
يک وفد ہاتھ جوڑتا ہوا گيا اے عبدهللا کے بيٹے وه جو صلح حديبيہ کی ايک شرط ہے اسے چنانچہ پيغمبر کے پاس قريش کا ا

ہم حذف کرتے ہيں چنانچہ ان لوگوں کو آپ مدينہ ميں رکھيں اور بيشک باندھ کر رکھيں ہمارا مسئلہ حل ہوجائے گااب قريش
کو لگی وہی شرط اچھی بن گئی پيغمبر کو پورا معاہده قبول ہے سوائے اس شرط کے سب سے مشکل شرط جو مسلمانوں 

نے کہا اگر تمہاری خوشی ہے تو ميں راضی ہوں پھر پيغمبر نے خط لکھ کر اس بستی کی طرف روانہ کيا اور لکھا کہ تم 
اپنے سارے ساتھيوں کو لے کر مدينہ ميں آ جائيں اب يہ ياد رکھيں کہ وه جو تين سو آدمی ہيں اپنی خوشی سے نہيں ہيں کون

مسلمان ہو گا کہ پيغمبر کا زمانہ اور اپنے آپ کو پيغمبر کی زيارت سے محروم رکھے وه مجبوری سے ره رہے ہيں کہ ايسا
رسول ہميں لينے کو تيار نہيں اب جيسے ہی خط وہاں پہنچا وہاں تو گويا عيد ہو گئی ابو عصير جو سردار ہيں اس بستی کے 

ہيں ابو جندل ان کے نائب ہيں ابو عصير کے پاس آئے اور کہا مبارک ہو جو سب سے پہلے آنے والے ہيں حالت نزاع ميں 
هللا کے رسول نے خود خط لکھ کر ہميں بلوايا ہے ابو عصيرنے يہ سنا آنکھيں کھوليں سبحان هللا ،الحمد  ساری زندگی کی 

ہا ہے اب ابو جندل مجھ ميں تو اتنی محنتيں آج مبارک ہو پروردگار نے ميری محنتوں کو قبول کياپيغمبر کا خط ميرے نام آر
سکت نہيں کہ پيغمبر تک پہنچ سکوں ميرا سالم پہنچا دينا بس کم از کم اتنی سعادت مجھے د ے دو اتنا کرو کہ يہ خط ميرے 
سينے پر رکھو تاکہ جب آنکھيں بند ہوں تو پيغمبر کا دعوت نامہ ميرے ساتھ ہو ابو جندل نے جھک کر سينے پر رکھا جونہی

ط سينے پر رکھا روح پرواز کر گئی ابو جندل نے وہيں دفن کيا اور ايک چھوٹی سی مسجد وہاں پر بنا دی جس کے بعد خ
 ابو جندل ان مسلمانوں کو ليکر مدينہ آئے اور پيغمبر اسالم کو سارا واقعہ سنايا يہ چھٹا بہت بڑا فائده مکمل ہو گيا 

 

 


