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 فہرست مطالب

  حرف اول 
  عرض مترجم

  ٢١مقدمہ .....
  ٢٥پہال حّصہ: مقدماتی بحثيں.....

  ٢٧پہلی فصل: جزيرة العرب کی جغرافيائی، سماجی اور ثقافتی صورت حال .....
  ٢٩جزيرة العرب کی تقسيم..... .....
  ٣٠شمالی اور جنوبی (قدرتی) حاالت کی بنا پر.....  جزيرة العرب کی تقسيم اس کے

  ٣٠جنوبی جزيرة العرب (يمن) کے حاالت..... 
  ٣٢جنوبی عرب کی درخشاں تہذيب .....

  ٣٤رب کی تباہی..... .....سد مأ 
  ٣٦جزيرة العرب پر جنوبی تہذيب کے زوال کے اثرات ..... 

  ٣٧شمالی جزيرة العرب (حجاز) کے حاالت ..... 
  ٣٩.....  صحرا نشين

  ٤١قبائلی نظام ..... 
  ٤٢نسلی رشتہ ..... 

  ٤٢قبيلہ کی سرداری ..... 
  ٤٤.... قبائلی تعصب .

  ٤٥قبائلی انتقام ..... 
  قبائلی فخر و مباہات ..... 

  ٤٨حسب و نسب کی اہميت ..... 
  ٥١قبائلی جنگيں ..... 

  ٥٤غارت گری اور آدم کشی 
  ٥٧حرام مہينے ..... 

  ٥٧عرب کے سماج ميں عورت ..... 
  ٥٩عورت کی زبونحالی ..... 

  ٦٥دوسری فصل: عربوں کے صفات اور نفسيات .....
  ٦٥متضاد صفتيں ..... 

  ٦٦... عربوں کی اچھی صفتوں کی بنياد ..
  ٦٧جہالت اور خرافات ..... 

  ٦٩علم و فن سے عربوں کی آگاہی ..... 
  ٧٠امی لوگ( ان پڑھ اور جاہل) ..... 

  ٧٠شعر .....
  ٧١عرب اور ان کے پڑوسيوں کی تہذيب .....

  ٧٤ايران اور روم کے مقابلہ ميں عربوں کی کمزوری اور پستی .....
  ٧٥ہوم افتخار ..... مو

  ٧٦دور جاہليت ..... 
  ٨١تيسری فصل: جزيره نمائے عرب اور اس کے اطراف کے اديان و مذاہب ..... 

  ٨١موحدين ..... 
  ٨٣عيسائيت ..... 

  ٨٤يمن ميں عيسائيت ..... 
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  ٨٥حيره ميں عيسائيت ..... 
  ٨٧دين يہود ..... 

  ٨٨يمن ميں يہودی ..... 
  ٨٩صابئين ..... 

  ٩١مانی مذہب..... 
  ٩٢ستاروں کی عبادت ..... 

  ٩٤جنات اور فرشتوں کی عبادت ..... 
  ٩٦شہر مکہ کی ابتدائ ..... 

  ٩٦دين ابراہيم کی باقی مانده تعليمات ..... 
  ٩٩عربوں کے درميان بت پرستی کا آغاز..... 

  ١٠٠کيا بت پرست خدا کے قائل تھے؟ .....
  ١٠٤پريشان کن مذہبی صورتحال ..... 

  ١٠٦م کی روشنی ميں بنيادی تبديلی .....ظہور اسال
  ١٠٨شہر مکہ کی توسيع اور مرکزيت .....

  ١٠٨الف) تجارتی مرکز ..... 
  ١١٠ب) کعبہ کا وجود .....

  ١١٢قريش کی تجارت اور کليد برداری .....
  ١١٤قريش کا اقتدار اور اثر و رسوخ .....

  ١١٩دوسرا حّصہ: حضرت محمۖد والدت سے بعثت تک .....
  ١٢١پہلی فصل: اجداد پيغمبر اسالۖم .....

  ١٢١حضرت محمد مصطفی ۖ کا حسب و نسب .....
  ١٢٣حضرت عبد المطلب کی شخصيت .....

  ١٢٥خاندان توحيد 
  ١٢٧دوسری فصل: حضرت محمۖد کا بچپن اور جوانی .....

  ١٢٧والدت ..... 
  ١٣٠..... کم سنی اور رضاعت کا زمانہ 

  ١٣٣والده کا انتقال اور جناب عبد المطلب کی کفالت .....
  ١٣٤جناب عبد المطلب کا انتقال اور جناب ابوطالب کی سرپرستی .....

  ١٣٥کا سفر اور راہب کی پيشين گوئی .....  شام
  ١٣٧عيسائيوں کے ذريعہ تاريخ ميں تحريف .....
  ١٤٣تيسری فصل: حضرت محمۖد کی جوانی .....

  ١٤٣فضول ..... حلف ال
  ١٤٦شام کی طرف دوسرا سفر ..... 

  ١٤٨جناب خديجہ کے ساتھ شادی ..... 
  ١٥٠حجر اسود کا نصب کرنا ..... 

  ١٥١علی مکتب پيغمبۖر ميں ..... 
  ١٥٥تيسرا حّصہ: بعثت سے ہجرت تک 

  ١٥٧پہلی فصل: بعثت اور تبليغ ..... 
  ١٥٧رسالت کے استقبال ميں ..... 

  ١٦٠رسالت کا آغاز ..... 
  ١٦٢طلوع وحی کی غلط عکاسی ..... 

  ١٦٤تنقيد و تجزيہ ..... 
  ١٦٩مخفی دعوت ..... 
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  ١٧٠پہلے مسلمان مرد اور عورت ..... 
  ١٧١حضرت علی کی سبقت کی دليليں ..... 

  ١٧٥قبول کرنے ميں سبقت کرنے والے گروه ..... اسالم
  ١٧٥الف: جوانوں کا طبقہ .....

  ١٧٨ب: محروموں اور مظلوموں کا طبقہ .....
  ٨١١دعوت ذو العشيره 

  ١٨٥دوسری فصل: علی االعالن تبليغ اور مخالفتوں کا آغاز..... 
  ١٨٥ظاہری تبليغ کا آغاز .....
  ١٨٦قريش کی کوششيں ..... 

  ١٨٨ابوطالب کی حمايت کا اعالن .....
  ١٨٨قريش کی مخالفت کے اسباب و علل .....

  ١٨٩۔ سماجی نظام کے بکھرنے کا خوف .....١
  ١٩٠۔ اقتصادی خوف ..... ٢
  ١٩٤۔ پڑوسی طاقتوں کا خوف و ہراس .....٣
  ١٩٥۔ قبيلہ جاتی رقابت اور حسد .....٤

  ١٩٧تيسری فصل: قريش کی مخالفت کے نتائج اور ان کے اقدامات .....
  ١٩٧مسلمانوں پر ظلم و تشدد ..... 
  ١٩٨حبشہ کی طرف ہجرت ..... 

  ٢٠٢حضرت فاطمہ عليہا السالم کی والدت ..... 
  ٢٠٢اسراء اور معراج ..... 

  ٢٠٣روايات معراج کی تحليل اور تجزيہ ..... 
  ٢٠٥اجی اور اقتصادی بائيکاٹ بنی ہاشم کا سم

  ٢٠٩جناب ابوطالب اور جناب خديجہ کی وفات ..... 
  ٢١٠جناب خديجہ کا کارنامہ ..... 

  ٢١١..... جناب ابوطالب کا کارنامہ 
  ٢١٢ايمان ابوطالب ..... 

  ٢١٦ازواج پيغمبر اسالۖم ..... 
  ٢١٧۔ اّم حبيبہ ..... ١
  ٢١٨۔ اّم سلمہ ..... ٢
  ٢٢٠۔ زينب بنت جحش ..... ٣

  ٢٢٣قرآن کی جاذبيت ..... 
  ٢٢٤جادو گری کا الزام ..... 

  ٢٢٦طائف کا تبليغی سفر ..... 
  ٢٢٨کيا پيغمبۖر نے کسی سے پناه مانگی؟ ..... 

  ٢٣٠عرب قبائل کو اسالم کی دعوت ..... 
  ٢٣٢ّصہ: ہجرت سے عالمی تبليغ تک .....چوتھا ح

  ٢٣٥پہلی فصل: مدينہ کی طرف ہجرت .....
  ٢٣٥مدينہ ميں اسالم کے نفوذ کا ماحول ..... 

  ٢٣٧انوں کا پہال گروه ..... مدينہ کے مسلم
  ٢٣٨عقبہ کا پہال معاہده ..... 

  ٢٤٠عقبہ کا دوسرا معاہده ..... 
  ٢٤٠مدينہ کی طرف ہجرت کا آغاز ..... 

  ٢٤١پيغمبۖر کے قتل کی سازش ..... 
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  ٢٤٣پيغمبر اسالم ۖکی ہجرت ..... 
  ٢٤٤عظيم قربانی ..... 

  ٢٤٦ں پيغمبۖر کا داخلہ ..... قبا مي
  ٢٤٧پيغمبۖر کا مدينہ ميں داخلہ ..... 

  ٢٤٨ہجری تاريخ کا آغاز ..... 
  ٢٥١دوسری فصل: مدينہ ميں پيغمبر اسالۖم کے بنيادی اقدامات .....

  ٢٥١مسجد کی تعمير ..... 
  ٢٥٢اصحاب صفّہ ..... 
  ٢٥٣عمومی معاہده ..... 

  ٢٥٤مہاجرين و انصار کے درميان بھائی چارگی کا معاہده .....
  ٢٥٩يہوديوں کے تين قبيلوں کے ساتھ امن معاہده .....

  ٢٦٠منافقين ..... 
  ٢٦٣تيسری فصل: يہوديوں کی سازشيں .....

  ٢٦٣يہوديوں کی طرف سے معاہدے کی خالف ورزياں .....
  ٢٦٥يہوديوں کی مخالفت کے اسباب ..... 

  ٢٦٨قبلہ کی تبديلی ..... 
  ٢٧٣چوتھی فصل: لشکر اسالم کی تشکيل .....

  ٢٧٣اسالمی فوج کا قيام ..... 
  ٢٧٥مشقيں ..... فوجی 

  ٢٧٦فوجی مشقوں سے پيغمبۖر کے مقاصد ..... 
  ٢٧٩عبد هللا بن جحش کا سريہ ..... 

  ٢٨٠جنگ بدر ..... 
  ٢٨٣مسلمانوں کی کاميابی کے اسباب ..... 

  ٢٨٧اسالمی لشکر کی کاميابی کے نتائج اور آثار ..... 
  ٢٨٩بنی قينقاع کی عہد شکنی ..... 

  ٢٩١جناب فاطمہ زہرا سے حضرت علی کی شادی ..... 
  ٢٩٢جنگ احد ..... 

  ٢٩٦جنگ کے پہلے مرحلہ ميں مسلمانوں کی فتح ..... 
  ٢٩٨مشرکوں کی فتح ..... 

  ٣٠١جنگ احد ميں شکست کے نتائج ..... 
  ٣٠٦نبی نضير کے ساتھ جنگ ..... 

  ٣٠٨) ..... جنگ خندق (احزاب
  ٣١٣بنی قريظہ کی خيانت ..... 

  ٣١٤لشکر احزاب کی شکست کے اسباب ..... 
  ٣١٥ہونا ..... ۔ بنی قريظہ اور لشکر احزاب کے درميان اختالف کاپيدا١
  ٣١٥۔ عمرو بن عبدود کا قتل ہونا ..... ٢
  ٣١٨۔ غيبی امداد ..... ٣

  ٣١٩جنگ بنی قريظہ ..... 
  ٣٢١تجزيہ و تحقيق ..... 

  ٣٢٥جنگ بنی مصطلق ..... 
  ٣٢٦عمره کا سفر ..... 

  ٣٢٨بيعت رضوان 
  ٣٢٨پيمان صلح حديبيہ (فتح آشکار) ..... 
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  ٣٣٠پيغمبۖر کی پيشين گوئی ..... 
  ٣٣٠صلح حديبيہ کے آثار و نتائج 

  ٣٣٣پانچواں حّصہ: عالمی تبليغ سے رحلت پيغمبر اسالۖم تک..... 
  ٣٣٥پہلی فصل: عالمی تبليغ ..... ..... 

  ٣٣٥پيغمبر اکرم ۖ کی عالمی رسالت ..... 
  ٣٣٧عالمی تبليغ کا آغاز .....

  ٣٣٨جنگ خيبر ..... 
  ٣٤٤يہوديوں کا انجام ..... 

  ٣٤٥فدک .....
  ٣٤٧دوسری فصل: اسالم کا پھيالؤ ..... 

  ٣٤٧جنگ موتہ .....
  ٣٥٠فتح مکہ ..... 

  ٣٥٠قريش کی عہد شکنی ..... 
  ٣٥٤پيغمبر اسالۖم کی طرف سے عام معافی کا اعالن ..... 

  ٣٥٦فتح مکہ آثار و نتائج ..... 
  ٣٥٨جنگ حنين ..... 

  ٣٦٠آغاز جنگ ميں مسلمانوں کی شکست اور عقب نشينی .....
  ٣٦٠مسلمانوں کی عاليشان فتح ..... 

  ٣٦٢جنگ تبوک ..... 
  ٣٦٥کی جانشينی .....  مدينہ ميں حضرت علی

  ٣٦٩راستے کی دشوارياں ..... 
  ٣٧٠اس عالقہ کے سرداروں سے پيغمبۖر کے معاہدے ..... 

  ٣٧١..... غزؤه تبوک کے آثار اور نتائج 
  ٣٧١جزيره نمائے عرب ميں اسالم کا نفوذ اور پھيالؤ .....

  ٣٧٢مشرکين سے برائت کا اعالن ..... 
  ٣٧٤ور سفير ..... پيغمبر اکرۖم کا مخصوص نمائنده ا

  ٣٧٤پيغمبر اکرۖم کے الٹی ميٹم اور اعالن برائت کا متن ..... 
  ٣٧٦نصارائے نجران کے وفد کے نمائندوں سے پيغمبۖر کامباہلہ ..... 

  ٣٨١تيسری فصل: حجة الوداع اور رحلت پيغمبر اسالۖم ..... 
  ٣٨١حجة الوداع ..... 

  ٣٨٣پيغمبر اسالۖم کا تاريخی خطبہ ..... 
  ٣٨٤فضيلت ..... عظيم 

  ٣٨٧واقعہ غدير اور مستقبل کے رہنما کا تعارف ..... 
  ٣٩٧شواہد اور قرائن ..... 

  ٤٠٤لشکر اسامہ ..... 
  ٤٠٧پيغمبۖر کا اعلی مقصد ..... 

  ٤٠٩وه وصيت نامہ جو لکھا نہ جاسکا! ..... 
  ٤١١پيغمبر اسالم ۖکی رحلت ..... 

 ٤١٣رحلت پيغمبر اسالۖم کے وقت اسالمی سماج؛ ايک نظر ميں ..... 
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  تاريخ اسالم 
  دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

  مہدی پيشوائی 
  مترجم : کلب عابد خان سلطانپوری 

  
  مجمع جہانی اہل البيت 

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

کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا 
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 

واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت 
  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔
سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی  اسالم کے مبلغ و موسس

کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 
عرصے ميں ہی  برس کے مختصر ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 

اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 
قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 

ہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو ہونے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولول
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب اور 

  تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
سالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی اگرچہ رسول اسالم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم ال

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

ياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری تھی، پھر بھی حکومت و س
رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنھوں

زد پر اپنی حق آگين تحريروں نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی 
اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا 
ازالہ کيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر 

ت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی اسالم و قرآن اور مکتب اہل بي
قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور 

قابلے کا زمانہ ہے کامياب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری م
اور جو مکتب بھی تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے 

  والے افکار و نظريات دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔ 
خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت کے (عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں

پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو 

ف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس قرآن و عترت کے صا
مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 

رسالت کی جاوداں ميراث اپنے و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوۖتو 
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صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں
کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں 

  عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔ کے ذريعہ امام عصر (عج) کی
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 

مترجمين کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی 
سلے کی ايک کڑی ہے، اہل تشيع کے جليل القدر عالم دين آقائے پيشوائی کی گرانقدر کتاب ''تاريخ اسالم '' فاضل سل

جليل عاليجناب موالنا کلب عابد خان سلطانپوری ہندی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے 
ند ہيں، اس منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزوم

بھی صميم قلب سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے 
  زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنٰی جہاد رضائے مولٰی کا باعث قرار پائے۔

  
  اموالسالم مع االکر

  مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

  عرض مترجم 
عرصٔہ داراز سے يہ خواہش تھی کہ ايک ايسی تاريخی کتاب کا ترجمہ کروں جو کسی حد تک کامل، معتبر، مستند اور 

ليل نيز شبہات و مدلل ہو۔ جس ميں واقعات کے تمام جزئيات کے حوالے درج ہوں۔ اور واقعات کا تجزيہ او ران کی تح
اعتراضات کے مدلل جوابات ديئے گئے ہوں۔ چنانچہ اس سلسلہ ميں کافی جستجو اور تحقيق کے بعد، مؤلف محترم 

جناب مہدی پيشوائی صاحب کی کتاب ''تاريخ اسالم'' ميری نظروں سے گزری، کتاب کے مطالعہ کے بعد اندازه ہوا کہ 
ھی اسی فکر ميں تھا کہ مجمع جہانی اہل البيت ٪ کی جانب سے اس کتابمجھے ايسی ہی کتاب کی تالش تھی چنانچہ اب

کے ترجمہ کا کام ميرے سپرد کيا گيا تو ميننے بخوشی قبول کرليا مضامين و مقاالت وغيره لکھنے کا شوق پہلے ہی 
يکن ترجمہ کے سے تھا اور حقير کے متعدد مضامين ادارٔه تنظيم المکاتب کے ماہانہ رسالہ ميں شائع ہوچکے ہيں ل

ميدان ميں يہ ميری پہلی کاوش ہے۔ترجمہ کيسا ہے يہ فيصلہ قارئين کے حوالہ ہے البتہ اتنا بہرحال طے ہے کہ ايک 
زبان کے جملہ مطالب کسی دوسری زبان ميں منتقل کرنا کتنا مشکل ہے اس کا اندازه وہی حضرات لگاسکتے ہيں 

شش يہی تھی کہ کتاب کے جملہ مطالب ہمارے اردو زبان معاشره تکجنھوں نے اس ميدان ميں قدم رکھا ہے۔ ميری کو
  پہنچ جائيں اگر چہ بشريت کے ناطے ہر قسم کے کمال کا دعوٰی نہيں کرسکتا۔

اميد ہے کہ ميری يہ کوشش بارگاه اٰلہی ميں شرف قبوليت حاصل کرے گی نيز حقير اور اس کے تمام بزرگوں کے لئے
  ذخيرٔه آخرت قرار پائے گی۔ 

  
  والسالم 

  احقر العباد:کلب عابد خان 

  مقدمٔہ مولف
تمام تعريفيں اس ذات پروردگار کے لئے ہيں جس نے ہميں اس کتاب کی نگارش کی توفيق عطا کی اور درود و سالم ہو

  عظيم الشان رسول، حضرت محمد مصطفی ۖ اور اس کے برحق معصوم جانشينوں اور اصحاب پاک پر۔
ميں جو کتاب پيش کی جا رہی ہے يہ دس سال سے زياده عرصہ تک ملک کی اعلٰی علمی درس  قارئين کرام کی خدمت

گاہوں اور دوسرے تعليمی اداروں ميں نوٹس کی صورت ميں تدريس کی جاچکی ہے۔ يہ کتاب، دقيق مطالعہ اور کالس 
اقفيت اور انسيت کے ميں کئے گئے طرح طرح کے تاريخی سواالت کے جوابات ميں، تاريخ اسالم سے برسوں کی و

  بعد تدوين و تاليف ہوئی ہے۔
اس کتاب کی تدوين و تاليف ميں کچھ نکات کا لحاظ کيا گيا ہے جس کی طرف قارئين کرام، مخصوصاً طالب علموں اور

  اساتذه کرام کی توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
العرب کے حاالت کو بطور مفصل بيان کيا ۔ کتاب کے پہلے حصہ کی فصلوں ميں ظہور اسالم سے قبل، جزيرة ١

گياہے اس لئے کہ اس دور کے حاالت سے مکمل واقفيت کے بغير اسالمی تاريخ کے بے شمار واقعات کا صحيح 
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  ادراک کرنا اور ان کا تحليل و تجزيہ کرنا ناممکن ہے۔
م کے بعد جزيرة العرب کے حاالت اسالمی تاريخ ميں بہت سے واقعات کا تعلق زمانٔہ جاہليت سے ہے لٰہذا ظہور اسال

کو سمجھنے کے لئے ظہور اسالم سے پہلے کے حاالت سے واقفيت ضروری ہے۔ اسی بنا پر ان واقعات کے صحيح 
ادراک اور ان کے ايک دوسرے سے مربوط ہونے اور ظہور اسالم کے بعد اس عالقہ ميں آنے والی بنيادی تبديليوں کو

کوکچھ تفصيل سے پيش کيا گيا ہے، اس کے برخالف بعد کے ابواب ميں ہماری سمجھنے کے لئے اس باب کے مباحث
  سعی و کوشش رہی ہے کہ حتی االمکان اختصار سے کام ليا جائے۔

۔ زياده تر حوالے حاشيہ پر، اس لئے ذکر کرديئے گئے ہيں تاکہ اگر قاری محترم واقعات کی تفصيالت کو معلوم کرنا ٢
ض حوالہ جات کی طرف رسائی حاصل کرسکے اس کے عالوه يہ کوشش بھی کی گئی چاہے تو اس سے کم از کم بع

  ہے کہ واقعات کی شہرت يا اس کا تواتر ثابت ہو جائے۔
۔ عام طور سے تاريخی واقعات کی تفصيالت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بيان کرنے کے بعد آخر ميں اس کے ٣

لے ان تمام تفصيالت اور جزئيات کے نہيں ہوتے ۔ ان حوالوں کو حوالے ذکر کئے جاتے ہيں جب کہ اصل ميں وه حوا
ديکھ کر قاری خيال کرتا ہے کہ اس کے زير مطالعہ بحث کی تفصيالت تمام کتابوں ميں موجود ہيں۔ جبکہ يہ طريقہ 

  زياده دقيق اور درست نہيں ہے خاص طور سے اگر بعض تفصيالت بہت زياده اہم يا محل اختالف ہوں۔
ميں عام روش کے برخالف ہر واقعہ کی تمام تفصيالت اور پہلوؤں کو بالکل الگ کر کے بيان کيا گياہے۔ اس کتاب 

مثال کے طور پر جنگوں کی تفصيالت جيسے وقوع جنگ کا سبب، اس کی تاريخ، دونوں طرف کے سپاہيوں کی تعداد،
طريقہ اور جنگ کے آثار و نتائج وغيره ،  جنگ کا طريقہ، طرفين کو پہنچنے والے نقصانات، مال غنيمت کی تقسيم کا

جدا طريقہ سے ذکر ہوئے ہيں ان جزئيات کا مطالعہ کرنے سے قاری متوجہ ہو جاتا ہے کہ واقعات کا کون سا حصہ 
کس کتاب ميں بيان ہوا ہے اور ضرورت کے وقت آسانی سے اس کتاب کی طرف رجوع کرسکتا ہے۔ مولف کے عقيده 

انے ميں (کئی اہم اور لطيف فائدے ہيں) بہت زياده دقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کے مطابق اس روش کے اپن
  جس کے نتيجہ ميں مؤلف کو زياده زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔

۔ قرآنی شواہد اور حديثی تائيدات پوری کتاب ميں ذکر ہوئی ہيں البتہ ضرورت کے تحت (قرآن کريم کی آيات، روايات ٤
حصوں کو عربی متن کے طور پر حاشيہ پر تحرير کرديا گيا ہے اور اس کا ترجمہ اصل  اور تاريخی متون کے خاص

کتاب ميں نقل کرديا گيا ہے تاکہ کتاب کے متن ميں يکسانيت اور روانی باقی رہے اور جو حضرات عربی داں نہيں ہيں 
  ان کے لئے مالل آور نہ ہو۔

يل کر کے شبہات کا واضح جواب ديا گيا ہے جبکہ بعض ۔ ضروری مقامات پر بحث کی مناسبت سے تجزيہ اور تحل٥
مقامات پر تفصيلی تجزيہ سے پرہيز کرتے ہوئے بہت سے موضوعات (جيسے جنگ فجار ميں آنحضرۖت کی شرکت 

اور آپ کے سينہ کا شگافتہ کرنا اور عبد المطلب کے نذر کی بحث) کو اس لئے نظر انداز کيا گيا ہے کہ کتاب کی 
رسوں کی صورت ميں ہونا طے پائی ہے لٰہذا اس کے لئے اس سے زياده ضخيم ہونا مناسب د ٣٤تدريس صرف 

نہينہے۔ اس کے عالوه بعض مطالب تخصصی اور مہارتی پہلو رکھتے ہيں اور ان کے ذکر کا اپنا محل ہے۔ لٰہذا اصل 
يئے گئے ہيں تاکہ موضوع کی طرف مختصر سے اشاره کے بعد اس طرح کی بحثوں کے حوالے حاشيہ پر بيان کرد

  اس موضوع ميں دلچسپی لينے والے حضرات ان کی طرف رجوع کرسکيں۔
۔ دوسرے درجے کے مطالب، اقوال کے اختالف کی جگہيں، غير ضروری گوشے اور تکميلی و اضافی تفصيالت ٦

کے لئے، مطالب  وغيره عام طور سے حاشيہ پر بيان کی گئيں ہيں ۔ بہر حال کتاب کو دقيق، مستحکم اور مفيد بنانے
کے نقل ميں دقت، ترجموں کی صحت، تجزيہ و تحليل کی درستگی اور پھر ان کی نتيجہ گيری ميں ہر ممکن کوشش 
اور زحمتيں اٹھائی گئيں ہيں ۔ ليکن پھر بھی کتاب، نقص ا و راصالح و تکميل سے بے نياز نہيں ہے۔ لٰہذا اساتذه کرام 

 قيد اور مشورے کتاب کی اصالح اور تکميل کی راه ميں مفيد ثابت ہوں گے۔اور طالب محترم اور صاحبان نظر کی تن
خلوص اور وفاداری کا تقاضہ ہے کہ اپنے ديرينہ دوست، نامور خطيب، مايہ ناز قلم کار حجة االسالم و المسلمين الحاج 

تدوين کا ابتدائی کام  غالم رضا گل سرخی کاشانی مرحوم کا بھی تذکره کروں جن کے تعاون اور مدد سے اس کتاب کی
انجام پاياہے۔ لٰہذا اپنے اس مرحوم دوست کے لئے خداوند عالم کی بارگاه ميں رحمت اور بلندی درجات کا خواہاں ہوں۔ 
اور اسی طرح سے حجج اسالم الحاج شيخ علی اکبر ناصح اور فرج هللا فرج اٰلہی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان حضرات

  اور مقدماتی مباحث کی تدوين اور تاليف ميں ہمارا ہر طرح سے تعاون کيا۔ نے کتاب کی تصحيح، ٹائپ
آخر ميں درسی کتابوں کی تدوين اور تاريخ اسالم کے شعبہ کے سرپرست نيز اراک کی آزاد اسالمی يونيورسٹی کا بھی

  شکر گزار ہوں۔
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  والسالم 

  قم۔ مہدی پيشوائی 
 ہجری قمری  ١٤٢٤محرم الحرام 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  پہال حصہ 
  مقدماتی بحثيں

  
  پہلی فصل : جزيرة العرب کی جغرافيائی، سماجی اور ثقافتی صورتحال

  دوسری فصل: عربوں کے صفات اور نفسيات 
  تيسری فصل: جزيره نمائے عرب اور اس کے اطراف کے اديان و مذاہب 

  پہلی فصل 
  جزيرة العرب کی جغرافيائی، سماجی اور ثقافتی صورتحال 

جزيره نمائے عرب جس کو ''جزيرة العرب'' بھی کہتے ہيں يہ دنيا کا سب سے بڑا جزيره نما ہے جو مغربی ايشيا کے جنوب 
  ميں واقع ہے۔ 

) اور اس کی مساحت تقريباً بتيس ١يہ جزيره مغربی شمال سے مشرقی جنوب تک ''غير متوازی چوکور'' شکل ميں ہے.(
) اور اس کا ٣حصے ميں اس وقت سعودی عرب واقع ہے.( ٤٥) اس جزيره نما کے تقريباً ٢) الکھ مربع کلو ميٹر ہے.(٣٢(

بقيہ حصہ دنيا کی موجوده سياسی تقسيم بندی کے اعتبار سے چھ ملکوں يعنی يمن، عمان، متحده عرب امارات، قطر، بحرين 
  ں بٹا ہوا ہے۔اور کويت مي

اس جزيره نما کی سرحد، جنوب کی سمت سے خليج عدن، تنگٔہ باب المندب، بحر ہند اور بحر عمان ميں محدود ہے اور 
مغرب کی سمت ميں يہ بحر احمر اور مشرق کی طرف خليج عمان، خليج فارس اور عراق تک پھيال ہوا ہے اور شمال کی 

  ت سے سر زمين شام تک ہے اس جزيره کو گھيرےجانب سے ايک وسيع صحرا جو کہ دّرٔه فرا
______________________  

  .٩)، ص ١٣٦٢، ١)حسين قراچانلو، حرمين شريفين (تہران: انتشارات امير کبير، ط ١(
گنا  ٨٠) يورپ کی ايک تہائی مساحت، فرانس کی چھ گنا مشرقی اور مغربی جرمنی کی نو برابر، دس برابر اٹلی ملک کی، ٢(

  نڈ اور ايران کی مساحت کے دوگنی مساحت ہے۔سويزرلي
  .٢٠٥)، ص ١٣٦٥، ٤) مؤسسٔہ گيتا شناسی، گيتا شناسی کشورھا (تہران: انتشارات گيتا شناسی، ط ٣(

ہوئے ہے۔ اور چونکہ اس عالقہ کی، دريا اور پہاڑ وغيره جيسی کوئی قدرتی سرحد نہيں ہے لٰہذا جغرافيہ دان قديم زمانے 
  )١کی شمالی سرحدوں کے بارے ميں اختالف نظر رکھتے ہيں۔( سے ہی سعودی عرب

اگرچہ جزيره نمائے عرب خليج فارس، بحر عمان، بحر احمر اور بحر مڈی ٹرانہ سے گھرا ہوا ہے ليکن صرف جنوبی 
کيا حصہ کے عالوه اس پانی سے کوئی فائده نہيں ہے اور يہ عالقہ دنيا کے بہت زياده خشک اور گرم عالقوں ميں شمار 

جاتا ہے يہاں تک کہ وہاں ايک ايسا بڑا دريا بھی موجود نہيں ہے جس ميں بحری جہاز کا راستہ ہو بلکہ اس کے بجائے 
  وہاں ايسی گھاٹياں موجود ہيں جن ميں کبھی کبھار سيالب آجاتا ہے۔ 

ے مانند جزيرٔه سينا سے اس عالقہ ميں خشکی کی وجہ، اس جزيره ميں پھيلے ہوئے ايسے پہاڑ ہيں جو ايک بلند ديوار ک
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شروع ہوتے ہيں اور مغرب کی سمت ميں بحر احمر کے ساتھ ساتھ پھيلے ہوئے ہيناور جنوب کے مغربی گوشہ سے ٹيڑھے
ترچھے (غير مستقيم) انداز ميں جنوبی اور مشرقی ساحل سے ، خليج فارس تک ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح سے 

پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور يہ پہاڑ سمندروں کی رطوبت کو اس عالقہ ميں سرايت سعودی عرب تين طرف سے اونچے 
  )٢کرنے سے روک ديتے ہيں۔(

دوسرے يہ کہ اس کے اطراف کے ملکوں ميں پانی کا ذخيره اتنا کم ہے کہ افريقا اور ايشيا کی اس وسيع آراضی کی گرمی 
بديل نہيں کرسکتی۔ کيونکہ عرب ميں ہميشہ چلنے والی اور خشکی کو يہاں کی مختصر سی بارش متعادل موسم ميں ت

موسمی ہوائيں (جن کو سموم کہتے ہيں) بحر ہند کے جنوبی عالقہ سے اٹھتے ہوئے ابرباراں کو جزيرة العرب ميں برسنے 
  )٣سے روک ديتی ہيں۔ (

______________________  

  ٢١ش)، ص  ١٣٦٦تہران: انتشارات آگاه، طبع دوم، ) فيليپ خليل حتی، تاريخ عرب، ترجمہ: ابو القاسم پاينده (١(
؛ آلبرمالہ و ژول ايزاک، تاريخ قرون ٢)، ص١٣٦٧ ٣) علی اکبر فياض ، تاريخ اسالم، (تہران: انتشارات تہران يونيورسٹی، ط ٢(

  .٩٥)، ص ١٣٦٢وسطی تا جنگ صد سالہ، ترجمہ: ميرزا عبد الحسين ہژير (تہران: دنيای کتاب، 
  ٢٤گزشتہ حوالہ، ص  ) فليپ حتی،٣(

  جزيرة العرب کی تقسيم

عرب اور عجم کے جغرافيہ نويسوں نے جزيرة العرب کو کبھی موسم (آب و ہوا) کے لحاظ سے اور کبھی قوم يا نسل کی 
  ) اور بعض معاصر دانشوروں نے اس کو مندرجہ ذيل تين بنيادی عالقوں ميں تقسيم کيا ہے:١بنياد پر تقسيم کيا ہے.(

  زی حصہ جس کا نام ''صحرائے عرب'' ہے۔۔ مرک١
  ۔ شمالی حصہ جس کا نام ''حجاز'' ہے۔ ٢
  )٢۔ جنوبی حصہ جو ''يمن'' کے نام سے مشہور ہے۔(٣

_______________________  

 ) َمقِدسی، چوتھی صدی کا مسلمان دانشور کہتا ہے کہ ملک عرب چار بڑے عالقوں ، حجاز، يمن ، عمان اورہجر پر مشتمل ہے۔١(
، ليکن ١٠٢)، ص ١٣٦١، ١(احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم، ترجمہ علی نقی منزوی (تہران: گروه مؤلفين و مترجمين، ايران، ط 

دوسروں نے کہا ہے کہ وه پانچ حصے يعنی تہامہ، حجاز، نجد، يمن اور عروض پر مشتمل ہے. (الفداء ،تقويم البلدان، ترجمہ: عبد 
، ياقوت حموی، معجم البلدان، بہ تصحيح محمد امين الخانجی ١٠٩)، ص ١٣٤٩شارات بنياد فرھنگ ايران، المحمد آيتی (تہران: انت

؛ شکری آلوسی، بغدادی، بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب، ٢١٩، اور ١٠١ھ. ق)، ص١٣٢٤، ١الکتبی (قاہره: مطبعة السعادة، ط 
، ١علی، المفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم (بيروت: دار العلم ، للماليين، ط ؛ جواد ١٨٧، ص ١،)، ج٢(قاہره: دار الکتب الحديثہ، ط 

  ۔١٦٧، ص ١)، ج١٩٦٨
ان کے عالوه دوسری تقسيمات بھی ذکر ہوئی ہيں جس کا ہمارے زمانے ميں کوئی خاص فائده نہينہے ۔ رجوع کريں: گوستاولوبون، 

  ٣١ب فروشی اسالميہ)، ص تمدن اسالم و عرب، ترجمہ: سيد ہاشم حسينی (تہران: کتا
  )٢٣١۔ ٢٣٤)، ص١٣٤٦) يحيی نوری، اسالم و عقائد و آراء بشری، (جاہليت و اسالم) ، تہران: مطبوعاتی فراہانی ٢(

  جزيرة العرب کی تقسيم، اس کے شمالی اور جنوبی (قدرتی) حاالت کی بنا پر

ے لئے زياده مناسب ہے۔ يہ تقسيم، زندگی کے ان موجوده دور ميں ايک دوسری بھی تقسيم رائج ہوئی ہے جو اس کتاب ک
حاالت کی بنياد پر ہے جو اس عالقہ کے انسانوں، حيوانوں اور مقامات پر اثر انداز تھے اور يہ شرائط وہاں کے باشندوں 

عرب کی انفرادی اور اجتماعی خصوصيات اور تبديليوں ميں جلوه گر ہوئے جو ظہور اسالم تک باقی رہے کيونکہ جزيرة ال
دومخالف جغرافيائی حاالت کا گہواره رہا ہے اور وہاں کے اجتماعی حاالت کا دارو مدار پانی کے وجود پر ہے اور پانی کی

موجودگی يا عدم موجودگی ہی وہاں کے اجتماعی حاالت پر اثر انداز ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کا جنوبی عالقہ يعنی 
 سے الگ ہو جاتا ہے۔ ''يمن'' ،اس کے شمالی اور مرکزی عالقہ
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جنوبی جزيرة العرب (يمن) کے حاالت
اگر ہم اس سرزمين کے نقشہ پر نگاه ڈاليں تو جزيرة العرب کے مغربی جنوب کے آخر ميں ايک عالقہ مثلث کی شکل ميں 
نظر آتا ہے جس کے مشرقی ضلع ميں بحر عرب کا ساحل اور مغربی ضلع ميں بحر احمر کا ساحل ہے اور ظہران (جوکہ 

اقع ہے) تک کھينچے جانے والے خط کو مثلث کا تيسرا مغرب ميں واقع ہے) سے وادی حضر موت (جوکہ مشرق ميں و
ضلع قرار ديا جاسکتا ہے ان حدود ميں جو عالقہ ہے اس کو قديم زمانے سے ''يمن'' کہا جاتا ہے اس عالقہ ميں پانی کی 

رکزی فراوانی اور مسلسل بارش کی وجہ سے کاشتکاری اچھی اور آبادی زياده رہی ہے۔ اس بنا پر يہ عالقہ شمالی يا م
  جزيرة العرب سے قابل قياس نہيں ہے۔

جيسا کہ معلوم ہے کہ ايک بڑی آبادی کے لئے دائمی جائے سکونت کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی وجہ سے قصبے اور 
شہر بنتے ہيں اور لوگ بڑی تعداد ميں وہاں بستے ہيں اور ايک دوسرے سے ملتے جلتے ہيں جس کے نتيجے ميں کوئی 

لٰہذا اس کے لئے قانون بنايا جاتا ہے (اگرچہ وه ابتدائی اور آسان ہی کيوں نہ ہو) اور يہ بات واضح ہے کہ  نظام الزم ہوتا ہے
قوانين کے ساتھ حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے کيونکہ ان دونوں ميں تالزم پايا جاتا ہے اور يہی وجہ ہے کہ اس عالقہ 

قائم ہوئی ہيں اور ان کے ذريعہ تہذيب و ثقافت کو رواج مال  ميں حضرت مسيح کی والدت سے صديوں سال قبل حکومتيں
  )۔ جو حکومتيں اس عالقہ ميں قائم ہوئی ہيں وه يہ ہيں: ١ہے.(
 سال قبل عيسوی تک برقرار رہی اور حکومت سبا کے تسلط پر ختم ہوگئی۔  ٨٥٠سے  ١٤٠٠) حکومت معين: يہ حکومت ١
عيسوی کے بعد تک باقی رہی اور حکومت سبا  ٦٥وع ہوئی اور عيسوی سے قبل شر ١٠٢٠)حکومت حضر موت: جو ٢

  کے مسلط ہونے کے ساتھ ختم ہوگئی۔
عيسوی سال قبل مسيح تک برسر اقتدار رہی اور حميری سبا وريدان کے  ١١٥عيسوی سے ليکر  ٨٥٠)حکومت سبا: جو ٣

  برسر اقتدار آتے ہی بکھر گئی۔ 
 بل مسيح تک برسر اقتدار رہی اور حکومت سبا کے آتے ہی نابود ہوگئی۔سال ق ٥٤٠سے لے کر  ٨٦٥)حکومت قتيان: جو ٤
) حکومت سبا و ريدان: حضر موت اور اطراف يمن جن کے بادشاہوں کے سلسلہ کو ''تبع'' کہا گيا ہے اور ان کی حکومت ٥

ھانی ''ظفار'' ء تک برقرار رہی اور اس کی راجد٥٢٣سال پہلے شروع ہوئی اور عيسوی کے بعد  ١١٥سال عيسوی سے 
  )٢تھی۔ (

_______________________  

  .٣)، ص ١٣٦٥، ٦) سيد جعفر شہيدی، تاريخ تحليلی اسالم (تہران: مرکز اشاعت يونيورسٹی، ط١(
  .٥٣ھ.ق)، ص ١٣٨٤، ٢) احمد حسين شرف الدين، اليمن عبر التاريخ (قاہره: مطبعة السنة المحمديہ ، ط ٢(

  جنوبی عرب کی درخشاں تہذيب

من کی پر رونق تہذيب مورخين کی نگاه ميں قابل تحسين واقع ہوئی ہے جيسا کہ ہَُروَدت (قبل مسيح پانچويں صدی مينيونان ي
کا ايک بزرگ مورخ) دور سبا ميں اس سرزمين کی تہذيب اور عالی شان محلوں اور ہيرے اور جواہرات سے مرصع 

ی کے ظروف اور قيمتی دھاتوں سے بنی ہوئی پلنگيں موجود دروازوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان ميں سونے چاند
) کچھ مورخين نے صنعاء کے عالی شان محل (غمدان) کا ذکر کيا ہے جو بيس منزلہ تھا جس ميں سو عدد کمرے ١تھيں۔(

  )٢تھے اور کمروں کی ديواريں بيس ہاتھ لمبی اور ساری چھتيں آئينہ کاری اور شيشے سے مزين تھيں۔(
روم کا مشہور سياح) نے بھی سن عيسوی سے ايک صدی قبل اس سرزمين کا دوره کيا تو اس عالقہ کے تمدن ستر ابون (

کے بارے ميں ھرودت کی طرح اپنے خياالت کا اظہار اس طرح سے کيا۔ مٔارب ايک عجيب و غريب شہر ہے جس کی 
رصع تختيوں سے مزين کيا گيا ہے۔ اور عمارتوں کی چھتيں عاج سے بنائی گئی ہيں اور ان کو ہيرے اورجواہرات سے م

  )٣وہاں ايسے خوبصورت ظروف ديکھنے کو ملے جن کو ديکھ کر انسان حيرت زده ہو جائے۔(
ھ) اور ابن ُرستہ (تيسری صدی ہجری کے دانشوروں سے ٣٤٦اسالمی مورخين اور جغرافيہ دان جيسے مسعودی (وفات 
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ے قبل، پُر رونق اور خوشحال زندگی، عمارتوں اور آباديوں کا تفصيل ہيں)نے بھی اس عالقہ کے لوگوں کی ظہور اسالم س
  )٤سے ذکر کيا ہے۔(

_______________________  

  .٩٢) گوستاولوبون، تمدن اسالم و عرب، ترجمہ: سيد ہاشم حسينی (تہران: کتاب فروشی اسالميہ)، ص ١(
  .٢٠٤، ص ١)، ج٢العرب (قاہره: دار الکتب الحديثہ، ط) سيد محمود شکری آلوسی بغدادی، بلوغ االرب فی معرفة احوال ٢(
  .١٣، ص ١)، ج١٣٣٣) جرجی زيدان، تاريخ تمدن اسالم، ترجمہ: علی جواہر کالم (تہران: امير کبير، ٣(
ستہ، ؛ ابن ر٨٩، ص ٢) مسعودی، مروج الذہب و معادن الجوہر، تحقيق: محمد محيی الدين عبد الحميد (دار الرجاء للطبع و انشر)، ج٤(

  .١٣٢)، ص ١٣٦٥، ١االعالق النفيسہ، ترجمہ و تعليق: حسين قراچانلو (تہران: امير کبير، ط 

انيسويں اور بيسويں صدی ميں آثار قديمہ کے ماہرين کے مطالعے اور بحثوں اور مورخين کی تحقيقات سے اس عالقہ کی 
سرزمين کے درخشاں اور قديمی تمدن کا پتہ  تاريخ واضح ہوئی اور ايسی نئی دستاويزات اور شواہد ملے جن سے اس

چلتاہے۔ عدن، صنعائ، مٔارب اور حضر موت کے آثار قديمہ اس بات کے گواه ہيں کہ عرب کے جنوبی عالقہ يمن اور اس 
مدن کے نواح ميں بسنے والوں ميں عظيم تمدن پايا جاتا تھا جو فينيقيہ اور بابل کے تمدن کے مقابلہ ميں تھا۔ يمن کے قديمی ت

) يہ بند جو دقيق رياضی محاسبات اور پيچيده نقشہ کے مطابق بنايا گيا تھا اس ١کا ايک مظہر مٔارب کا سب سے بڑا بند تھا۔(
کو ديکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نقشہ بنانے واال علم ہندسہ کا کس قدر ماہر تھا کہ اس سے اس عالقہ ميں کس قدر 

  )٢۔ (کاشتکاری اور خوشحالی پيدا ہوئی
يمن کے لوگ کاشتکاری کے عالوه، تجارت بھی کرتے تھے اور سبئيان مشرق و مغرب کی تجارت کا وسيلہ تھے کيوں کہ 
ملک يمن اس زمانہ ميں چند متمدن ملکوں کے درميان واقع تھا۔ ہندوستان کے تاجر اپنے تجارتی مال کو سمندر کے ذريعہ 

تاجر اس کو حبشہ، مصر، فينيقيہ، فلسطين، مدين کے شہر، ادوم، عمالقہ  يمن اور حضر موت اليا کرتے تھے اور يمن کے
اور مغربی ممالک لے جايا کرتے تھے۔ اور اہل مکہ بھی اپنے تجارتی مال کو خشکی کے راستے سے دنيا کے مختلف آباد 

بحر احمر کی راہوں  )٤)۔ ايک زمانہ تک مشرق و سطٰی کی تجارت يمنيوں کے ہاتھ ميں تھی(٣عالقوں ميں بھيجتے تھے(
  ميں مشکالت کی بنا پر سبئيوں نے خشکی کے

_______________________  

  کلو ميٹر کے فاصلہ واقع پر ہے۔١٩٢) مٔارب بند، يمن کے موجوده دار الحکومت صنعاء کے مشرقی سمت ميں ١(
فرہنگ قصص قرآن (ضميمٔہ قصص ) اس بند کے نقشے اور اس کی تعميری خصوصيات سے مزيد آگاہی کے لئے رجوع کريں : ٢(

  ۔١٢٢۔ ١٣٢؛ احمد حسين شرفالدين، اليمن عبر التاريخ ، ص ٨٨اور  ٨٢، ص ٣قرآن) صدر بالغی، (تہران: امير کبير، ط 
  .١١، ص ١) جرجی زيدان، تاريخ تمدن اسالم، ج٣(
، ١)، ج١٣٦٧، ٢و آموزش انقالب اسالمی، ط) ويل ڈورانٹ، تاريخ تمدن، ترجمہ: احمد آرام و ھمکاران (تہران: سازمان انتشارات ٤(

  .٣٤١ص 

راستے کو اختيار کيا اسی لئے وه يمن سے شام تک کی مسافت کو جزيرة العرب کے مغربی ساحل سے طے کرتے تھے۔ يہ 
  )١راستہ ''مکہ'' اور ''پترا'' سے گزر کر شمال کی جانب مصر، شام اور عراق کی طرف نکلتا ہے۔(

  اہیمٔارب کے بند کی تب
يمنيوں ميں برائيوں کا رواج اور اندرونی فتنوں اور فسادات کی بنا پر وہاں کا چمکتا ہوا خورشيدتمدن روز بروز غروب 

ہونے لگا تھا اور بند مٔارب جو کہ مرمت کا محتاج تھا وہاں کے حکمراں اور باشندے اس کی مرمت نہيں کرسکے آخر کار 
بادی اور کھيتی کو نابود کرديا اوراس کے اطراف ميں پانی کی قلت کی بنا پر ٹوٹنے کی وجہ سے سيالب نے آس پاس کی آ

)۔ قرآن کريم کے دو سوروں ميں قوم سبا کا نام ٢کاشتکاری ختم ہوگئی اور لوگ دوسری جگہ کوچ کرنے پر مجبور ہوگئے(
  آيا ہے۔ 

رح تذکره ہے ''زياده دير نہيں گزری ايک ملکٔہ سبا کے ذکر اور ان کے نام حضرت سليمان کے خط کی مناسبت سے اس ط
تھی کہ (ہدہد) آيا اور کہا: ميں ايسی چيز جانتا ہوں جس سے آپ باخبر نہيں ہيں ميں سرزمين سبٔا سے آپ کے لئے يقينی خبر
الياہوں ميں نے ايک خاتون کو ديکھا جو وہاں حکومت کرتی ہے اور تمام چيزيں اس کے اختيار ميں ہيں (خاص طور سے )

  )٣بڑا تخت رکھتی ہے''۔( ايک
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  اور دوسری جگہ مٔارب نامی بند کے ٹوٹنے سے سيالب کی آمد اور برائيوں اور فحشاء کے رواج کے
_______________________  

؛ رجوع کريں: ٦٤۔ ٦٥)، ص ١٣٦٦، ٢) فيليپ ِحتی، تاريخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده (تہران: سازمان انتشارات آگاه، ط١(
، ص ١؛ آلوسی، بلوغ االرب، ج١٠٥؛ احمد حسين شرف الدين، اليمن عبر التاريخ، ص ٩٤بون، تمدن اسالم و عرب، ص گوشتاولو

٢٠٣.  
  .٣٢)، ص ١٣٦٢، ٥) حسن ابراہيم، تاريخ سياسی اسالم، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده (تہران: سازمان انتشارات جاويدان، ط ٢(
  .٢٢۔ ٢٣، آيت ٢٧) سورٔه نمل ،٣(

يں قوم کے انحطاط کی مناسبت سے يوں ذکر ہوا ہے ۔ ''اور قوم سبٔا کے لئے ان کے وطن ہی ميں ہماری نشانياں نتيجے م
تھيں کہ داہنے بائيں دونوں طرف باغات تھے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کا ديا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو تمہارے لئے

لوگوں نے انحراف کياتو ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سيالب بھيج ديا  پاکيزه شہر اور بخشنے واال پروردگار ہے۔ مگر ان
اور ان کے دونوں باغات کو ايسے دو باغات ميں تبديل کرديا جن کے پھل بے مزه تھے اوران ميں جھاؤ کے درخت اور 

ہيں۔ اور جب ہم نےکچھ بيرياں تھيں يہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے عالوه کس کو سزا ديتے 
ان کے اور ان بستيوں کے درميان جن ميں ہم نے برکتيں رکھی ہيں کچھ نماياں بستياں قرار ديں اور ان کے درميان سفر کو 

معين کرديا کہ اب دن و رات جب چاہو سفر کرو محفوظ رہوگے۔ تو انھوں نے اس پر بھی يہ کہا کہ پروردگار ہمارے 
پيدا کردے اور اس طرح اپنے نفس پر ظلم کيا تو ہم نے انھيں کہانی بنا کر چھوڑ ديا اور  شہروں اور آباديوں ميں دوری

  )١انھيں ٹکڑے ٹکڑے کرديا کہ يقينا اس ميں صبر و شکر کرنے والوں کے لئے بڑی نشانياں پائی جاتی ہيں۔ (
) اور ٣صدی قبل(٥رونی نے تقريبا )، ابوريحان بي٢حمزه اصفہانی نے اس بند کی تباہی کو ظہور اسالم سے چار صدی قبل(

) اور چونکہ حبشيوں کا تسلط چھٹی صدی کے وسط ميں ٤ياقوت حموی نے حبشيوں کے تسلط کے زمانہ ميں ذکر کيا ہے(
  ہوا تھا لٰہذا بعض مورخين کا گمان ہے کہ اس بند

_______________________  

   ١٥۔ ١٩،آيت ٣٤) سورٔه سبا، ١(
)، ١٣٦٧، ٢پيامبران و شاھان( تاريخ ملوک االرض و االنبيائ)، ترجمہ: جعفر شعار (تہران: امير کبير، ط ) حمزه اصفہانی، تاريخ ٢(

  ۔١٣٢اور  ١٢٠ص 
  ۔١٨١)، ص ١٣٦٣،  ١) آثار الباقيہ، ترجمہ: ابکر دانا سرشت (تہران: امير کبير، ط ٣(
  .٣٥٥، ص ٧ھ.ق)، ج١٣٢٤، ١عادة، ط ) معجم البلدان، تصحيح محمد امين الخانجی الکتبی (قاہره: مطبعة الس٤(

) بہرحال شايد اس بند کی تباہی تدريجی طور پر ہوئی ہے اور١عيسوی کے درميان ميں ہوئی ہے۔( ٥٧٠سے  ٥٤٢کی تباہی 
  چند بار مرمت کے بعد آخر کار يہ منہدم ہوگيا۔ 

  ) اور ان کے انجام کار کا دو جگہ پر ذکر ہوا ہے۔ ٢قرآن مجيد ميں قوم تُبّع(
۔ ''بھال يہ لوگ زياده بہتر ہيں يا قوم تُبَّع اور ان سے پہلے والے افراد جنھينہم نے اس لئے تباه کرديا کہ يہ سب مجرم ١

  ) ٣تھے''(
) اور ثمود نے بھی تکذيب کی تھی۔ اور اسی طرح قوم عادوفرعون ، قوم لوط ٤۔ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس(٢

  )٦ے بھی رسولوں کی تکذيب کی تو ہمارا وعده پورا ہوگيا۔() اورقوم تُبَّع ن٥،اصحاب ايکہ(

  جزيرة العرب پرجنوبی تہذيب کے زوال کے اثرات
جنوبی ملکوں کا انحطاط اور جزيرة العرب کے جنوب ميں تمدن کا زوال اور بند مٔارب کی تباہی اس عالقہ کے حاالت کی 

  مفقود ہوگئيں تھيں اور بند کے تبديلی کا باعث بنی کيونکہ وہاں پر زندگی کی سہوليتں
_______________________  

  .٨٢) فيليپ خليل حتی، تاريخ عرب، ص١(
) تُبَّع (جس کی جمع تبايعہ ہے) يمن ميں حميری بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا ۔ يہ لوگ دوسرے درجہ کے بادشاه ہوا کرتے تھے ٢(

سال بعد مسيح تک حکومت کی ہے۔ ٢٧٥سال قبل مسيح سے  ١١٥ے جنھوں نے پہلے درجہ کے بادشاه، سبا اور ريدان کے بادشاه تھ
تک بعد مسيح حکومت کی ہے۔ (احمد حسين ٥٣٢سے  ٢٧٥سبا، ريدان، حضر موت اور َشحر ، کے دوسرے درجے کے بادشاہوں نے
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  )٩٠۔ ٩٧شرف الدين، اليمن عبر التاريخ، ص 
  .٣٧،آيت ٤٤) سورٔه دخان، ٣(
  ہ ميں زندگی بسر کرتی تھی۔) وه قوم جو يمام٤(
  ) قوم شعيب.٥(
  .١٢۔ ١٤) ٥ ٠)ق.(٦(

اطراف کی کھيتياں پانی کی عدم موجودگی کی بنا پر ختم ہوگئيں تھيں لٰہذا وہاں پر آباد قوموں ميں سے کچھ لوگ مجبور 
ا، حيره (عراق) ہجرت ہوکر دوسری جگہ کوچ کرگئے۔ اس انتشار کے نتيجے ميں تنوخ خاندان جو کہ يمنی قبيلہ ازد سے تھ

کرگيا اور وہاں ''لخميان'' کی حکومت کی بنياد ڈالی اور ''آل َجفنہ'' کا خاندان شام چال گيا اور وہاں مشرقی اردن کے عالقہ 
  )١ميں حکومت کی بنياد ڈالی اور ''سلسلٔہ غسانيان'' کے نام سے مشہور ہوا۔(

اس کے اطراف ميں قبيلٔہ بجيلہ و خثعم اور دوسرے چند گروه،  قبيلٔہ اوس اور خزرج، يثرب (مدينہ) خزاعہ، مکہ اور
  ) اور ان ميں سے ہر ايک نے اپنی ايک مستقل تاريخ کی بنياد ڈالی۔٢سروات کے عالقہ ميں جاکر ہميشہ کے لئے بس گئے(

  شمالی جزيرة العرب]حجاز[ کے حاالت
حجاز ايسا خشک عالقہ ہے جہاں پر بارش کم ہوتی ہے اور (پہاڑی اور ساحلی عالقوں کے عالوه) لو چلتی ہے اور اس 

سے وہاں کے باشندوں کی زندگی متاثر ہے اور چونکہ يہاں کے رہنے والے، يمنيوں کے برخالف آب و گياه کی کمی کی بنا
کے عالوه دوسری چيزيں نہيں رکھ سکتے تھے لٰہذا يہ لوگ اپنی پر صرف پالتو جانوروں کا ايک مختصر گلہ يا اونٹ 

خوراک اور پوشاک عموماً اونٹ کے ذريعہ فراہم کرتے تھے اور چونکہ دور دراز کے عالقوں ميں ہجرت اور صحراؤوں 
شوں کے لئےميں رفت و آمد صرف اسی طرح کی گلہ داری کے ذريعہ ممکن تھی لٰہذا ايک سياسی نظام کا قيام اور خانہ بدو

  دائمی سکونت ممکن نہ تھی اس وجہ سے 
_______________________  

؛ ٤٤؛ نيز رجوع کريں: حسن ابراہيم حسن، تاريخ سياسی اسالم، ص  ١١٩اور  ٩٩) حمزٔه اصفہانی، تاريخ پيامبران و شاہان، ص ١(
  ۔١٨٣اور  ١٨١ابوريحان بيرونی، اآلثار الباقيہ، ص 

  .٥)، ص١٣٤٦خ ملل و دول اسالمی، ترجمہ: ھادی جزايری، (تہران: اداره ترجمہ ونشر کتاب، ) کارل بروکلمان، تاري٢(

يہاں کے لوگ (جنوبی عالقہ کے لوگوں کی بہ نسبت جو کہ شہر نشين اور کاشتکار تھے) غير متمدن، خانہ بدوش اور 
  تے تھے۔صحرا ئی لوگ تھے۔ مکہ کے عالوه حجاز کے دوسرے شہر کوئی خاص اہميت نہيں رکھ

انھيں عالقائی دشواريوں اورخراب راستوں کی وجہ سے اہل حجاز کا، اس زمانہ کے متمدن لوگوں سے کوئی خاص تعلق 
نہيں تھا اور يہ قدرتی اور جغرافيائی حاالت باعث بنے تھے کہ يہ عالقہ سالطين جہاں کی طمع اور ان کے حملوں سے 

ن اور فاتحان عالم جيسے راِمس دوم چودھويں صدی ميں قبل مسيح ، محفوظ رہا اور اس طرح سے دنيا کے بڑے سالطي
سکندر مقدونی کو قبل مسيح چوتھی صدی ميں اورايليوس گالوس (اگوست کے زمانہ ميں پہلی صدی عيسوی ميں روم کا 

قبضہ نہيں کيا بادشاه) کو حجاز پر تسلط سے کوئی دلچسپی نہيں تھی اور اسی طرح ايرانی شہنشاہوں نے بھی اس عالقہ پر 
  )۔ ايک مورخ اس بارے ميں لکھتا ہے: ١اسی لئے حجاز کے لوگ آسوده خاطر ہوکر اپنی زندگی گزار رہے تھے(

جس وقت دمتريوس، يونانی سردار (اسکندر کے بعد) سعودی عرب پر قبضہ کرنے کے اراده سے پترا پہونچا تو اس عالقہ 
ہم سے جنگ کے لئے آئے ہو؟ ہم ايسے ريگستانی عالقہ ميں زندگی  کے بّدووں نے اس سے کہا: اے امير بزرگ! کيوں

بسر کر رہے ہيں کہ جہاں زندگی گزارنے کی کوئی چيز موجود نہيں ہے ہم اس بيابان اور تپتے ہوئے صحرا ميں اس بنا پر 
ہديہ قبول فرمائيں  زندگی بسر کر رہے ہيں کہ کسی کے ماتحت اور غالم بن کر نہ رہيں۔ لٰہذا ہماری جانب سے پيش کرده

اور اپنی جگہ واپس چلے جائيں اورايسی صورت ميں ہم آپ کے باوفا ساتھيوں ميں سے ہوں گے ليکن اگر آپ نے ہمارا 
محاصره کر کے، ہمارے صلح کے مشورے کو قبول نہ کيا تو آپ کو ايک زمانہ تک اپنی راحت و سکون کی زندگی سے 

ادت اور طرز زندگی کو جو شروع سے چلی آرہی ہے تبديل نہيں کرسکتے اور اگر ہاتھ دھونا پڑے گا اور آپ ہماری اس ع
ہم ميں سے چند افراد کو اسير کر کے لے بھی گئے تو آپ کو کوئی فائده نہيں پہنچے گا کيونکہ يہ لوگ اپنی ہميشہ کی آزاد 

  زندگی کو چھوڑ کر آپ کی غالمی نہيں کرسکتے۔ لٰہذا دمتريوس نے 
_______________________  
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  .١٥، ص ١)، ج١٣٣٣) جرجی زيدان، تاريخ تمدن اسالم، ترجمہ: علی جواہر کالم، (تہران: امير کبير، ١(

ان کے پيش کرده ہديہ کو قبول کرليا اور ايک ايسی جنگ سے جس ميں مشکالت اور پريشانيوں کے عالوه اس کے ہاتھ کچھ
  )١نہ آتا چشم پوشی کر کے واپس چال گيا۔(

شمند کہتا ہے کہ جزيرة العرب انسان اور زمين کے درميان روابط کے منقطع نہ ہونے کا ايک کامل نمونہ ہے۔ اگر ايک دان
مختلف ملکوں ميں جيسے ہندوستان، يونان، اٹلی، انگلينڈ اور امريکہ ميں موقع پرست قوميں مسلسل ايک دوسرے کو شکست

کوچ کرگئی ہيں۔ تاريخ عرب ميں کوئی ايسا جنگجو بادشاه نہيں مال  دينے يا اپنے زير تسلط رکھنے کی بنا پر دوسری جگہ
جس نے ريگستان کے سينہ کو چاک کرکے وہاں پر دائمی سکونت اختيار کی ہو، بلکہ عرب کے لوگ (تاريخی دستاويزات 

  )٢کے مطابق) ہميشہ اپنی سابقہ حالت پر باقی رہے۔ اور ان ميں کوئی تبديلی نہيں آئی۔ (
_______________________  

  .٨٨، ص ١) گوسٹاولوبون، تاريخ تمدن اسالم، ج١(
  ۔١٤) فيليپ حتی، تاريخ عرب، ص ٢(

 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  صحرا نشين
جزيرة العرب کا شمالی عالقہ (حجاز) زياده تر صحرائی ہے لٰہذا وہاں کے اکثر قبائل ظہور اسالم سے قبل باديہ نشين و 
صحرا گرد تھے۔ بدو عرب قدرتی مناظر سے محروم اوراپنے زندگی کے ميدان ميں صرف گلہ بانی کے ذريعہ وه بھی 

بھيڑ بکريوں کے اون اور اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خيموں محدود اور قديم طرز پر، زندگی گزارتے تھے۔ وه لوگ 
ميں زندگی بسر کرتے تھے۔ اور جس جگہ آب و گياه موجود ہو وہيں جاکر بس جاتے تھے اور پانی اور سبزے کے ختم 
ہونے پر دوسرے عالقہ کی طرف کوچ کرنے پر مجبور ہوجاتے تھے يہ لوگ ہريالی اور چراگاه کی کمی کی وجہ سے 

ف چند اونٹ اور مختصر گلہ کے عالوه دوسرے چوپائے نہيں رکھ سکتے تھے۔ جيسا کہ کہا گيا ہے : ''صحرا ميں تين صر
  چيزوں، بدو عرب، اونٹ 

اور کھجور کے درخت کی حکومت ہوتی ہے''۔ اور اگر اس ميں ريگزار کا بھی اضافہ کرديا جائے تو بنيادی طور پر چار 
ہے۔ پانی کی قلت، گرمی کی شدت، راہوں کی صعوبت اور آذوقہ کی کمی، عام طور سے چيزوں کا صحرا پر غلبہ ہوتا 

انسانوں کے بڑے دشمن ہيں اور انسانونکو خوف و خطره انھيں سے ہوتا ہے يہی وجہ ہے کہ جب يہ معلوم ہو کہ عرب اور 
ں کرنا چاہيئے. صحرا کی خشکی، صحرا نے کبھی بھی غيروں کے تسلط کو اپنے اوپر برداشت نہيں کيا تو ہميں تعجب نہي

اس کا استمرار اور يکسانيت، بدؤوں کے جسم و عقل کی تکوين ميں تجلی پاگيا تھا۔ يہ لوگ کاشتکاری يا دوسرے پيشے اور 
) لٰہذا متمدن حکومتوں اور شہری نظام کو حقارت کی نگاه سے ديکھتے ١کام کو اپنی شان کے الئق نہيں سمجھتے تھے۔(

و ريگستانی عالقوں ميں زندگی بسر کرنے کو ترجيح ديتے تھے اور يہ بات ان کی موروثی خصلت ميں تھے اور صحرا 
  )٢شامل تھی۔ (

يہ لوگ ايک وسيع صحرا کے سپوت اور آزاد مزاج تھے لٰہذا بغير کسی عمارت کی رکاوٹ کے يہ لوگ صاف و شفاف ہو 
يالب کے پانی کو روکنے کے لئے کوئی سد نہيں تھا بلکہ تمااسے بہره مند ہوتے تھے، سورج کی دائمی تپش اور بارش و س

  م چيزيں قدرتی طور پر آزاد اور اپنی اصلی حالت پر تھيں۔
کاشتکاری اور کاروبار نے انھيں محدود اور مصروف نہيں کر رکھا تھا اور نہ ہی شہر کی بھيڑ بھاڑ سے وه تنگ آگئے 
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آزادی کو پسند کرتے تھے اور اپنے کو کسی قانون اور نظام کا پابند نہيں  تھے اور چونکہ آزاد زندگی کی عادت تھی لٰہذا
سمجھتے تھے اور جو بھی ان پر فرمانروائی کرنا چاہتا تھا اس سے پوری طاقت کے ساتھ لڑتے تھے۔ صرف دو چيزيں ان 

  کو محدود کئے ہوئے تھيں:
  ۔ ايک بت پرست نظام کی قيد و بند اور اس کے مذہبی رسومات ۔١
  ۔دوسرے قبيلوں کے آداب و رسومات اور قبيلے سے وابستگی کی بنا پر جو ذمہ دارياں ان پر عائد ہوتی تھيں۔٢

_______________________  

  .٣٣، ٣٥)، ص ١٣٦٦، ٢) فيليپ حتی، تاريخ عرب، (تہران: آگاه ط١(
، (بخش اول)، ترجمہ: ابوطالب ٤عصر ايمان)، ج؛ ويل ڈورانٹ، تاريخ تمدن،( ٦٤۔ ٦٥، ص ١) گوسٹاولوبون، تاريخ تمدن اسالم، ج٢(

  .٢٠١)، ص ١٣٦٨، ٢صارمی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، ط

  )١البتہ ان کے يہاں قبيلہ کے رسم و رواج کی پيروی خلوص اور اعتقاد جازم کے ہمراه تھی۔ (
اسی کا نمونہ تھے۔ ليکن ايسی افراطی ڈيموکراسی جس الرمنس بلجيکی (مشرقی محقق) کہتا ہے: عرب، آزادی اور ڈيموکر

کی کوئی حد نہيں تھی۔ اور جو بھی ان کی طاقت اور آزادی کو محدود کرنا چاہتا تھا (اگرچہ يہ محدوديت ان کے فائده ميں 
سے ہو) وه اس کے خالف قيام کرنے کے لئے تيار ہو جاتے تھے۔ جس سے ان کے ظلم اور جرائم کا پتہ چلتا ہے جس 

  )٢تاريخ عرب کا ايک عظيم حصہ پُر ہے۔(

  قبائلی نظام
ظہور اسالم سے قبل حجاز کا عالقہ کسی حکومت کے تابع نہيں تھا اور وہاں کوئی سياسی نظام نہيں پايا جاتا تھا اسی بنا پر 

ک سعودی عرب کے ان کی معاشرتی زندگی ايران اور روم کے لوگوں سے بہت زياده فرق کرتی تھی۔ کيونکہ يہ دونوں مل
ہمسايہ تھے اور ان ميں مرکزی حکومت پائی جاتی تھی جس کے زير نظر ملک کے تمام عالقے تھے اور وہاں پر مرکز 

کے قوانين نافذ تھے۔ ليکن حجاز (مجموعی طور سے شمال اور مرکز جزيرة العرب کے عالقہ کو کہتے ہيں) ميں ايک 
ی۔ عرب کے سماج کی بنياد قبيلے پر اور ان کا سياسی اور اجتماعی نظام، مرکزی حکومت شہروں ميں بھی موجود نہيں تھ

قبائلی نظام کے مطابق تھا۔ اور يہ نظام ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں ميں نماياں تھا۔ اور اس نظام ميں لوگوں کی حيثيت 
  صرف کسی قبيلہ سے منسوب

_______________________  

  .٤٦)، ص ١٩٦٤، ٩ہره: مکتبة النہضة المصرية، ط) احمد امين، فجراالسالم، (قا١(
، نعمان بن منذر (حيره کے بادشاه) نے کسرٰی (بادشاه ايران)، کے جواب ميں جس نے پوچھا تھا کہ ٣٣۔ ٣٤) وہی حوالہ، ص ٢(

ی ہيں اور کيونعرب کی قوم ايک حکومت اور نظام کے تحت نہيں رہتی ہے؟ کہا دوسری قوميں چونکہ اپنے کو کمزور محسوس کرت
دشمن کے حملہ سے خوف کھاتی ہيں ، لٰہذا اپنے کاموں کوايک خاندان کے سپرد کرديتی ہيں ليکن عربونميں ہر ايک چاہتاہے کہ ہم 

  )١٥٠، ص ١بادشاه رہيں اور وه خراج و ٹيکس دينے سے نفرت کرتے ہيں (آلوسی بلوغ االرب، ج

  ہونے کی بنا پرمتعين ہوتی تھی۔ 
ی کا تصور نہ تنہا صحرا نشينوں ميں بلکہ شہروں ميں بھی نماياں تھا۔ اس عالقہ ميں ہر قبيلہ ايک مستقل قبيلہ جاتی زندگ

ملک کے مانند تھا اور اس دور ميں قبائل کے درميان تعلقات ويسے ہی تھے جيسے آج کسی ملک کے تعلقات دوسرے 
  ملکوں سے ہوتے ہيں۔

  نسلی رشتہ
'' اور ''قوميت'' وحدت دين، زبان يا تاريخ جيسے مختلف موضوعات کی بنياد پر متصور اس زمانہ ميں عربوں ميں ''مليت

نہيں تھی بلکہ چند خاندانوں کے مجموعہ کو'' قبيلہ'' کہتے تھے اور حسب و نسب اور خاندانی رشتے اور ناطے ہی افراد 
ميان تعلقات اور رشتے قائم تھے کيونکہ ہر کے درميان تعلقات کی بنياد تھے۔ اور انھيں چيزوں کی بنياد پر لوگوں کے در

) خانوادے کے اجتماع سے خيمہ اور خيموں کے اجتماع ١قبيلہ کے لوگ اپنے کو اسی قبيلہ کے خون سے سمجھتے تھے.(
سے قبيلہ وجود پاتا تھا ۔ اور متعدد قبيلوں سے مل کر بڑی تنظيميں تشکيل پاتی تھيں جيسے يہوديوں کی تنظيم ايک ہی نسل 

ر خاندان کی بنياد پر تھی۔ يہ لوگ اپنے خيموں کو اتنا قريب نصب کرتے تھے کہ اس سے چند ہزار افراد پر مشتمل قبيلہ او
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  )٢ہو جاتا تھا اور پھر ايک ساتھ مويشيوں کے ہمراه کوچ کرتے تھے۔(

  قبيلہ کی سرداری
پرسن رسيده ہوتا تھا اور قبيلہ کی سرداری چند چيزوں  ) شيخ عام طور٣قبيلہ کے سردار اور نمائنده کو ''شيخ'' کہا جاتا تھا (

  کی بنا پر ملتی تھی۔ بڑی شخصيت، تجربہ يا قبيلہ سے دفاع کرنے ميں شجاعت کا اظہار
_______________________  

  .٤٨، ص)١٩٨٢، ٧؛ عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسی للدولة العربيہ، (قاہره: ط ٢٢٥) احمد امين ، فجر االسالم، ص ١(
  .٥۔ ٦) کارل بروکلمان، تاريخ دول و ملل اسالمی، ص ٢(
  )٤٩) رئيس ، امير اور سيد بھی کہا جاتا ہے۔ (عبد المنعم ، التاريخ السياسی للدولة العربيہ، ص ٣(

) شيخ کے انتخاب ميں امتيازی صفات جيسے سخاوت، شجاعت، صبر، حلم، تواضع اور انداز بيان کا ١اور کثرت مال ہے(
  )٢حاظ بھی کيا جاتا تھا۔(ل

قبيلہ کا سردار، فيصلے ، جنگ اوردوسرے عمومی امور ميں، ڈکٹيٹر شپ کا درجہ نہيں رکھتاتھا بلکہ ہر کام کے لئے ،اس 
کميٹی سے مشوره ليتا تھا جو بزرگان قوم و قبيلہ کے ذريعہ تشکيل پاتی تھی اور يہی وه افراد تھے جو شيخ کا انتخاب کرتے

)ورنہ معزول کرديا ٣ب تک اس کے گروه والے اس سے خوش رہتے تھے وه اپنے منصب پر باقی رہتا تھا(تھے او ر ج
جاتا تھا. ليکن بہرحال قبيلہ کے دستور کے مطابق، تمام افراد رئيس کی پيروی کرتے تھے اوراس کے مرنے کے بعداس کا 

ياں پائی جاتی تھيں يا وه شخص جو خاص شخصيت بڑا بيٹا اور کبھی ايک سن رسيده شخص جس کے اندر اس کی تمام خوب
  اور لياقت کا مالک ہوا کرتا تھا اسے اس منصب کے لئے چنا جاتا تھا۔

دين اسالم نے قبيلہ جاتی نظام سے جنگ کی اور اس کو ختم کيا اور حسب و نسب جو اس نظام کی بنياد تھی اس کو اہميت 
ت عقيده اور ايمان پر استوار کی، جو کہ اجتماعی رشتہ جوڑ نے ميں بہت نہيں دی اور نئے اسالمی معاشرے کی بنياد، وحد

مؤثرہے اور اس طرح وحدِت خون کی جگہ، وحدت ايمان کو بنياد قرار ديا اور تمام مومنين کو آپس ميں بھائی بھائی قرار 
  ) اور اس طرح سے عرب سماج کے ڈھانچے کی بنياد ميں تبديلی پيدا ہوئی۔ ٤ديا(

_______________________  

  ) وہی حوالہ.١(
  ١٨٧، ص ٢)، ج٣) آلوسی، بلوغ االرب، تصحيح محمد بہجة األثری، (قاہره: دارالکتب الحديثہ، ط٢(
  .٣٩) فيليپ حتی،تاريخ عرب، ص ٣(
  .١٠،آيت ٤٩) (انما المومنون اخوة) سورٔه حجرات، ٤(

  قبائلی تعصب

گيا تھا اور يہ اس بات کی عالمت ہے کہ وه شخص بے انتہا اپنے قبيلہ کے تعصب اس حد تک تھا کہ قبيلہ کی روح قرار ديا 
) وه ١افراد سے وابستہ تھا۔ مجموعی طور پر صحرا نشينوں ميں قبيلہ جاتی تعصب، وطن پرستی کے تعصب کی مانند تھا.(

کے لئے انجام ديتے تھے کام جو ايک متمدن شخص اپنے ملک، مذہب يا قوم کے لئے انجام ديتا ہے بدو عرب اپنے قبيلے 
  ) ٢اور اس راه ميں ہر کام انجام دينے کے لئے تيار رہتے تھے، يہاں تک کہ اپنی جان نثار کر ديتے تھے۔(

عربوں کے درميان، قبائلی لوگوں کا برتاؤ اپنے بھائيوں اور رشتہ داروں کے حق ميں تعصب کی حد تک ہوتا تھا يعنی يہ 
حمايت کرتے تھے چاہے وه حق پر ہوں يا باطل پر، خطاکار ہوں يا درست کار، ان کی  لوگ ہر حال ميں اپنے اقرباء کی

نظروں ميں اگر کوئی اپنے بھائی کی حمايت کرنے ميں کوتاہی کرے تو اس کی شرافت داغ دار ہوجاتی ہے اس سلسلہ ميں 
  وه کہتے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وه ظالم ہو يا مظلوم۔

نے اس بارے ميں کہا ہے: جس وقت ان کے بھائيوں نے مشکالت ميں ان کی مدد چاہی تو وه بغير کسی  ايک عرب شاعر
  )٣سوال اور دليل کے ان کی مدد کو دوڑ پڑے۔ (

يہی وجہ تھی کہ اگر قبيلہ کے کسی فرد کی اہانت ہوجاتی تو وه پورے قبيلہ کی اہانت سمجھی جاتی تھی۔ اور قبيلہ کے 
)٤ہوتی تھی کہ اس اہانت اور بے عزتی کے داغ کو مٹانے کے لئے وه اپنی پوری طاقت صرف کرديں۔(لوگونکی ذمہ داری 

  دين اسالم اس طرح کے اندھے قبائلی تعصب کی مذمت کرتا ہے اور اسے جاہالنہ اور غير منطقی قرار ديتا
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_______________________  

  .٣٨) فيليپ حتی ، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .٢٠٠، ص ٤، گزشتہ حوالہ، (عصر ايمان) ، ج) ويل ڈورانٹ ٢(
  )١٠) اليسئلون اخاہم حين يندبہم ٭ فی النائبات علی ماقال برہانا(احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
۔ ٣٨، ص ١)، ج١٣٦٢، ٥) حسن ابراہيم حسن، تاريخ سياسی اسالم، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده (تہران: سازمان انتشارات جاويدان، ط٤(

  .٥٠۔ ٥١المنعم ماجد، گزشتہ حوالہ، ص  ؛ عبد٣٧

  )١ہے۔'' اس وقت کو ياد کرو جب کفار اپنے دلوں ميں زمانہ جاہليت جيسا تعصب رکھتے تھے''۔(
) آپ نے يہ٢پيغمبر اساۖلم نے فرمايا ہے: جو شخص تعصب کرے يا اس کے لئے تعصب کيا جائے وه اسالم سے خارج ہے(

بات کرے يا لوگوں کو تعصب کی طرف دعوت دے يا تعصب کی روح اور فکر بھی فرمايا ہے: جو شخص تعصب کی 
) نيز آپ نے فرمايا: اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وه ظالم ہو يا مظلوم ٣رکھتے ہوئے مرجائے وه ہم ميں سے نہيں ہے(

ايا: اسے ظلم کرنے لوگوں نے عرض کيا: مظلوم کی مدد کرنا تو معلوم ہے، ظالم کی کس طرح سے مدد کريں؟ آپ نے فرم
  )٤سے روکو۔(

  قبائلی انتقام 
عرب ميناس وقت کوئی ايسی مرکزی حکومت يا کميٹی موجود نہيں تھی جو لوگوں کے اختالفات کو ختم کرے اور وہاں پر 

عدل و انصاف قائم کرسکے۔ جس پر ظلم و ستم ہوتا تھا وه اپنا انتقام ليتا تھا اور اگر ظالم دوسرے قبيلہ کا ہوا کرتا تھا تو 
  بدلہ اس قبيلہ کے تمام افراد سے لے اور يہ چيز مظلوم کو يہ حق حاصل تھا کہ وه اپنا 

_______________________  

  .٢٦آيت  ٤٨) (اذجعل الذين کفروا فی قلوبہم الحمية حمية الجاہلية) سورٔه فتح،١(
ق)، ص ) من تعصب او تعصب لہ فقد خلع ربقة االسالم من عنقہ۔ (صدوق)، ثواب االعمال، و عقاب االعمال،( تہران: مکتبة الصدو٢(

  .٣٠٨، ص٢ھ.ق)، ج١٣٨١، ٢؛ کلينی، االصول من الکافی (تہران:مکتبة الصدوق، ط ٢٦٣
) ليس منا من دعا الی عصبية، و ليس منا من قال (علی عصبية) و ليس منا من مات علی عصبية۔ (سنن ابی داؤد (بيروت: دارالفکر)، ٣(
  ).٥١٢١، حديث ٣٣٢، کتاب االدب، باب فی العصبية، ص ٤ج
خذ فوق عن انس قال: قال رسول ۖهللا انصر ٔاخاک ظالماً ٔاو مظلوماً . قالوا: يا رسول ّهللاٰ ہذا ننصره مظلوماً فکيف ننصره ظالماً؟ قال: تأ ) ٤(

  ).٢٠١، ص٣؛ مسند احمد، ج٦٦، کتاب المظالم، ص ٢يديہ۔ (صحيح بخاری بحاشية السندی (بيروت: دارالمعرفة)، ج

)۔ کيونکہ لوگوں کی خطائيں پورے قبيلہ کی طرف منسوب ہوتی تھيں اور قبيلہ کا ہر فرد رشتہ ١عربوں ميں بہت عام تھی(
دار ہونے کی وجہ سے ذمہ دار تھا کہ وه اپنے قبيلے کے تمام افراد کی مدد کرے۔ (بغير اس بات کا خيال رکھتے ہوئے کہ 

اقرباء کی جانب سے انجام پا تی تھی۔ اور جب اس ميں وه حق پر ہے يا ناحق) اور يہ ذمہ داری شروع ميں گھر، خاندان اور 
  وه کامياب نہيں ہوتے تھے اور خطره نہيں ٹلتا تھا تو گروه اور قبيلہ کے دوسرے افراد اس کی مدد کرتے تھے۔ 

) اور اگر مقتول دوسرے ٢اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو قصاص کی ذمہ داری اس کے قريب ترين رشتہ دار پر ہوتی تھی(
بيلہ سے ہوتا تھا تو وہاں پر انتقام کی ''رسم'' جاری ہوتی تھی اور قاتل کے قبيلہ کے ہر فرد کو يہ خطره الحق رہتا تھا کہ ق

کہيں مقتول کے بدلہ ميں اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ کيونکہ ان کی صحرائی سنت اور رسم يہ تھی کہ ''خون 
  ن کا بدلہ صرف خون ہے۔صرف خون کے ذريعہ دھلتا ہے'' اور خو

لوگوں نے ايک اعرابی سے کہا: کيا تم اس بات پر راضی ہو کہ جس نے تمہيں اذيت پہنچائی ہے اسے معاف کردو اور انتقام
  )٣نہ لو؟ اس نے جواب ديا کہ ميں خوش ہوؤں گا اگر بدلہ لوں اور جہنم ميں جاؤوں۔(

  قبائلی رقابت اور فخر و مباہات
کا ايک دوسرا طريقہ يہ ہوا کرتا تھا کہ وه ايک دوسرے پر فخر و مباہات کيا کرتے تھے اور جو چيزيں اس زمانہ ميں عرب

  اس سماج ميں عزت کی نگاه سے ديکھی جاتی تھيں (اگرچہ وه چيزيں موہوم اور بے
______________________  

  .٣٩) حسن ابراہيم حسن، گزشتہ حوالہ، ص ١(
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  .٦۔ ٧ )بروکلمان، گزشتہ حوالہ، ص٢(
  .٦٧، ص ٦) نويری، نہاية االرب فی فنون االدب (وزارة الثقافہ و االرشاد القومی المصريہ)، ج٣(

بنياد ہوتی تھيں)اس پر ناز کرتے تھے اور اس کی بنا پر دوسرے قبائل پر فخر کرتے تھے۔ ميدان جنگ ميں شجاعت، 
يلہ سے تعلق ہر ايک اس زمانہ کے عرب کی نگاه ميں ) مال و دولت کثرت اوالد اور کسی بڑے قب١بخشش اور وفاداری،(

  بڑی اہميت کا حامل اور وسيلۂ  برتری تھا اور وه اس چيز کو اپنے افتخار کا ذريعہ سمجھتے تھے۔
  قرآن کريم نے ان کی باتوں کی اس طرح سے مذمت کی ہے: 

يں او رہم پر عذاب ہونے واال نہيں ہے آپ کہہ ''اور يہ بھی کہہ ديا کہ ہم اموال اور اوالد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہ
ديجئے کہ ميرا پروردگار جس کے رزق ميں چاہتا ہے کمی يا زيادتی کر ديتا ہے ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے ہيں اور 

 تمہارے اموال اور اوالد ميں کوئی ايسا نہيں ہے جو تمہيں ہماری بارگاه ميں قريب بنا سکے عالوه ان کے جو ايمان الئے
  )٢اور انھوں نے نيک اعمال کئے''۔(

ايک دن کسرٰی (بادشاه ايران) نے نعمان بن منذر (بادشاه حيره) سے پوچھا کہ کيا قبائل عرب ميں کوئی ايسا قبيلہ ہے جو 
دوسروں پر شرف اور برتری رکھتا ہے؟ تو اس نے جواب ديا: ہاں! تو اس نے کہا: ان کے شرف کی وجہ کيا ہے؟ تو اس 

ديا کہ جس کے باپ دادا ميں سے تين شخص لگاتار رئيس قبيلہ ہو ناور ان کی نسل سے چوتھا بھی رئيس بنے تو نے جواب 
  )٣قبيلہ کی رياست اس کے خاندان کو ملتی ہے۔(

عصر جاہليت ميں عرب قبيلہ کے افراد کی کثرت کو اپنے لئے مايۂ  افتخارسمجھتے تھے اور اس طرح اپنے رقيب قبائل پر 
) يعنی اپنے افراد کی تعداد بتا کر يہ دعوٰی کرتے ٤باہات کرتے اور ان سے افراد کی تعداد کا مقابلہ کرتے تھے (فخر و م

  تھے کہ ان کے قبيلہ کی تعداد دشمن کے مقابلہ ميں زياده ہے۔
  ايک دن دو قبيلوں کے درميان اس قسم کا تفاخر شروع ہوا، ہر ايک نے اپنے قبيلہ کے افتخارات بيان

______________________  

  ۔٢٨٠، ص ١) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ٣٥۔ ٣٧، آيت ٣٤)سورٔه سبا،٢(
  ۔٢٨١، ص ١) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج٣(
.) اس قسم کے تفاحر٢٨٨) منافره، نفر سے بنا ہے يعنی ہر ايک اپنی تعداد دوسرے سے زياده بتاتا تھا۔ (آلوسی، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

  ظہور اسالم سے قبل تاريخ عرب ميں نقل ہوئے ہيں۔ کے بے شمار واقعات،

کئے اور طرفين نے دعوٰی کيا کہ ہماری خوبياں اور قبيلہ کے افراد، دوسرے قبيلہ کے مقابل ميں زياده ہيں اس موقع پر 
آئی اور  دونوں کی تعداد کو شمار کيا گيا، زنده لوگوں کی سرشماری مفيد ثابت نہيں ہوئی تو مردوں کے شمارش کی نوبت

  )١دونوں طرف کے لوگ قبرستان گئے اور اپنے اپنے مردوں کو شمار کيا۔(
  قرآن کريم نے ان کے اس جاہالنہ اور غير عاقالنہ طرز عمل کی اس طرح سے مذمت کی ہے۔

ے مردوں کی ''تمہيں باہمی مقابلٔہ کثرت مال اور اوالد نے غافل بناديا ، يہاں تک کہ تم نے قبروں سے مالقات کرلی اور اپن
قبر ونکو شمار کيا اور اس پر فخر و مباہات کيا . ايسا نہينہے کہ گمان کرتے ہو ، ديکھو تمہيں عنقريب معلوم ہوجائے گا''۔ 

)٢(  

  نسب کی اہميت
ت جاہل عربوں کے درميان کمال کا ايک اہم معيار، نسب ہوا کرتا تھا جو ان کی نظر ميں بہت اہميت رکھتا تھا يہاں تک کہ بہ

  ) ٣ساری خوبياں ''نسب'' کی بنا پر ہوا کرتی تھيں۔(
  قبائل عرب ميں نسلی تفاخر بہت زياده پايا جاتا تھا جس کا واضح نمونہ وه قومی رقابتيں ہيں جو عدنانيوں 

______________________  

  ٢٧٩، ص ١؛ آلوسی،گزشتہ حوالہ، ج٣٥٣، ص ٢٠) سيد محمد حسين طباطبائی، تفسير الميزان، ج١(
  ١۔ ٣،آيت ١٠٢) سورٔه تکاثر، ٢(
) مثالً اس زمانہ کی رسم يہ تھی کہ اگر کسی کا باپ عرب اور ماں عجمی ہوتی تھی تو اس کو طعنہ اور تحقير کرنے کے لئے ٣(

''ہجين'' کہتے تھے (جو نسب کی پستی اورناخالصی پر داللت کرتا ہے) اور اگر کوئی اس کے برعکس ہوتا تھا تو اس کو 
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ھ.ق)، ١٤٠٣ع''۔۔کہتے تھے۔ ھجين ارث سے محروم رہتا تھا (ابن عبد ربہ اندلسی، العقد الفريد، (بيروت: دار الکتاب العربی، ''مَذّر
؛ ھجين مرد صرف اپنی جيسی عورتوں سے شادی کرنے کا حق رکھتا تھا (محمد بن حبيب المحبر، (بيروت: دار اآلفاق ١٢٩، ص ٦ج

. دور اسالم ميں پيغمبر اسالم ۖ سے ھجين کے ٢٥٤) ص ٢لل و النحلل، (قم: منشورات الرضی، ط؛ شہرستانی، الم٣١٠الحديدة)، ص 
خون بہا کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے جواب ميں فرمايا: اسالم کے ماننے والوں کے خون کی قيمت برابر ہے۔(ابن شہر آشوب، 

  .١١٣، ص ١مناقب،( قم: المطبعة العلميہ، ج

)اسی بنا پر وه لوگ اپنے نسب کی شناخت اور ١قحطانيوں (جنوبی عرب) کے درميان پائی جاتی تھيں۔( (شمالی عرب) اور
  حفاظت کو اہميت ديتے تھے۔

نعمان بن منذر کسرٰی کے جواب ميں کہتا ہے: عرب کے عالوه کوئی بھی امت، اپنے نسب سے واقف نہيں ہے اور اگر ان 
ہار العلمی کرتے ہيں ليکن ہر عرب اپنے آباء و اجداد کو پہچانتا ہے اورغيروں کے اجداد کے بارے ميں پوجھا جائے تو اظ

کو اپنے قبيلہ کا جزء نہيں مانتا اور خود دوسرے قبيلہ ميں شامل نہيں ہوتا اور اپنے باپ کے عالوه دوسروں سے منسوب 
  )٢نہيں ہوتا۔(

دود علم تھا جس کی بڑی اہميت تھی اور نسب دانوں لٰہذا تعجب کی بات نہيں ہے کہ علم ''نسب شناسی'' اس وقت ايک مح
  کوايک خاص مقام حاصل تھا۔

آلوسی جوکہ عرب شناسی کے مسئلہ ميں صاحب نظر ہے کہتا ہے: عرب کے جاہل اپنے نسب کی شناخت اور حفاظت کو 
زياده ضرورت پڑتی  بہت اہميت ديتے ہيں کيونکہ يہ شناخت الفت و محبت کا ايک وسيلہ تھی وه اور ان کے يہاں اس کی

تھی کيونکہ ان کے قبائل متفرق ہوتے تھے اور جنگ کی آگ مستقل ان کے درميان شعلہ ور تھی اور لوٹ و مار ان کے 
  درميان رائج تھا۔ اور چونکہ وه کسی قدرت کے ماتحت نہيں

______________________  

کے بعد؛ شوقی ضيف، تاريخ ٤٩٣، ص ١م)، ج١٩٦٨العلم للمالئين،  )جواد علی، المفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم، (بيروت: دار١(
  ۔٥٥االدب العربی، العصر الجاہلی، ص 

۔ زمانہ اسالم ميں عمر بن خطاب نے اسی فکر سے متاثر ہوکر عراق کے نبطيوں سے جنھوں ١٤٩، ص١)آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج٢(
ا اظہار کيا اور کہا: اپنے نسب کو سيکھو اورعراق کے نبطويں کی طرح نے اپنا تعارف اپنے رہنے کی جگہ سے کيا تھا ، ناراضگی ک

نہ بنو اس لئے کہ جب ان سے ان کے خاندان اور نسب کے بارے ميں پوچھا جاتاہے تو جواب ميں کہتے ہيں فالں جگہ اور فالں محل 
؛ ابن عبد ربہ اندلسی، گزشتہ حوالہ، ١٦٢ل، ص کا رہنے واال ہوں ۔ (ابن خلدون ، مقدمہ، تحقيق: خليل شحاده و سہيل زکار، نويں فص

  )۔٣١٢، ص ٣ج

رہنا چاہتے تھے جو ان کی حمايت کرے لٰہذا وه مجبور ہوکر اپنے نسب کی حفاظت کيا کرتے تھے تاکہ اپنے دشمن پر 
بنتی ہےکامياب ہوسکيں کيونکہ رشتہ داروں کی آپسی محبت، حمايت اور تعصب ايک دوسرے کے الفت اور تعاون کا باعث 

  )١اور رسوائی اور تفرقہ سے رکاوٹ کا باعث قرار پاتی ہے۔(
دين اسالم ہر طرح کی قومی برتری کا مخالف ہے اگر چہ قرآن کريم قريش اور عرب کے درميان نازل ہوا تھا ليکن اس کے 

س ہيں اور اس ميں مخاطبين صرف قريش، عرب يا اس کے مانند دوسرے افراد نہيں ہيں بلکہ اس کے مخاطبين عوام النا
مسلمانوں او رمومنين کے فرائض بيان کئے گئے ہيں۔ قرآن کريم قومی فرق کو فطری جانتا ہے اور اس فرق کا فلسفہ بتاتا 

ہے کہ لوگ ايک دوسرے کو پہچانيں اور قومی اور نسلی فخر و مباہات کی مذمت کرتا ہے اور بزرگی کا معيار ''تقوٰی'' 
  کوبتاتا ہے۔
نے تم کو ايک مرد اور ايک عورت سے پيدا کيا ہے اور پھر تم ميں شاخيں اور قبيلے قرار ديئے ہيں تاکہ آپس  اے لوگو! ہم

ميں ايک دوسرے کو پہچان سکو بيشک تم ميں خدا کے نزديک زياده محترم وہی ہے جو زياده پرہيزگار ہے اور هللا ہر شٔی 
  )٢کا جاننے واال اور ہر بات سے باخبر ہے۔(

  اساۖلم نے نسلی اور خاندانی فخر و مباہات کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ جس کے چند نمونے يہ ہيں: پيغمبر 
۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قريش کا اصلی قلعہ منہدم ہوگيا تو آپ نے فرمايا: اے لوگو! خداوند عالم نے نور اسالم کے ١

گاه ہوجاؤ کہ تم نسل آدم سے ہو اور آدم خاک سے پيدا ہوئے ذريعہ، زمانٔہ جاہليت ميں رائج فخر و مباہات کو ختم کرديا۔ آ
  ہيں۔ خدا کا بہترين بنده وه ہے جو متقی ہو کسی کے باپ کا عربی 

______________________  
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  ۔٤٦٦۔ ٤٦٧، ص١؛ اسی طرح رجوع کريں: المفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم، ج١٨٢، ص ٣) بلوغ االرب، ج١(
۔ حضرت امام صادق سے ايک روايت کے مطابق اور بعض تفسيروں کيبنياد پر، مذکوره آيت ميں کلمٔہ ١٣يت ، آ٤٩) سورٔه حجرات،٢(

''قبائل'' سے مراد عرب کے چھوٹے چھوٹے گروه ہيں جن ميں سے ہر ايک کو ''قبيلہ''کہا جاتا ہے اور ''شعوب'' سے مراد غير 
  )١٣ت، ذيل آئہ عربی گروه ہے۔ (طبرسی، مجمع البيان، تفسير سورٔه حجرا

ہونا فضيلت نہيں رکھتا ، يہ صرف زبانی بات ہے اور جس کا عمل اسے کسی مرتبہ پر نہ پہنچا سکے اس کا نسب و خاندان 
  )١بھی اسے کسی مرتبہ پر نہيں پہنچا سکتا۔(

نے فرمايا: کوئی ۔ حجة الوداع کے موقع پر ايک مفصل خطبہ کے دوران جو کہ اہم اور بنيادی مسائل پر مشتمل تھا آپ ٢
  )٢عربی، عجمی پر فضيلت نہيں رکھتا، صرف تقوٰی کے ذريعہ آدمی بزرگ اور محترم قرار پاتا ہے۔(

۔ايک دن آپ نے قريش کے سلسلے ميں گفتگو کے دوران، جناب سلمان کی باتوں کی تائيد فرمائی اور قريش کے غلط ٣
الت پر تکيہ کرتے ہوئے فرمايا: اے گروه قريش! ہر شخص کا طرز فکراور انکی نژاد پرستی کے مقابلہ ميں روحانی کما

دين ہی اس کا حسب و نسب ہے اور ہر کسی کا اخالق و کردار ہی اس کی مردانگی ہے اور ہر ايک کی اساس اور بنياد اس 
  )٣کی عقل و فہم اور دانائی ہے۔(

______________________  

؛ مجلسی، بحار االنوار، (تہران: دار الکتب اسالمی)، ٢٤٦)، ص ٢الکتب االسالميہ، ط) کلينی ، الروضة من الکافی، (تہران: دار ١(
  ، پر نقل ہوا ہے۔٥٤، ص ٤، اور الفاظ ميں تھوڑے سے اختالف کے ساتھ، سيره ابن ہشام، ج١٣٨، اور  ١٣٧، ص ٢١ج
  .٣٤)، ص ١٣٦٣، ٣) حسن بن علی بن شعبہ، تحف العقول (قم: مؤسسة النشر االسالمی، ط٢(
 ۔١٨١) کلينی ، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  قبائلی جنگيں
اگر عرب کے درميان کوئی قتل رونما ہوتا تھا تو اس کی ذمہ داری قاتل کے قريبی ترين افراد پر عائد ہوتی تھی اور چونکہ 

قاتل کا قبيلہ اس کی حمايت پر آماده اور کمر بستہ نظر آتا تھا ، لٰہذا انتقام کے لئے خون ريز جنگيں ہوتی تھيں. اور يہ جنگيں 
ں پر ہوتی تھيں کئی سالوں تک جاری رہتی تھيں جيسا کہ ''جنگ بسوس'' جو کہ دو قبيلوں بنی جو عام طور پر چھوٹی باتو

  بکر اور بنی تغلب کے درميان (يہ دونوں قبيلے ربيعہ سے تھے) 
چھڑی چاليس سال تک جنگ جاری رہی اور اس جنگ کی وجہ يہ تھی کہ پہلے قبيلہ کا اونٹ جو کہ بسوس نامی خاتون کا 

  )١ب کی چراگاه ميں چرنے کے لئے چال گيا تو اسے ان لوگوں نے مار ڈاال۔(تھا بنی تغل
اسی طرح سے'' داحس اور غبراء نامی'' دو خون ريزجنگ قيس بن زہير (قبيلۂ  بنی قيس کا سردار) اور حذيفٔہ ابن بدر (قبيلٔہ 

توں جاری رہی۔ داحس اور غبراء نامی بنی فزاره کا سردار) کے درميان ايک گھوڑ دوڑ کے سلسلہ ميں رونما ہوئی اور مد
دو گھوڑے تھے ايک قيس کا اور دوسرا حذيفہ کا تھا۔ قيس نے دعوا کيا کہ اس کا گھوڑا مسابقہ ميں جيتا ہے اور حذيفہ نے 
دعوا کيا کہ اس کا گھوڑا مسابقہ ميں بازی لے گيا ،اسی مختصر سی بات پر دونوں کے درميان جنگ کی آگ بھڑک ا ٹھی 

) اور اس طرح کے واقعات ''ايام العرب'' کے نام سے مشہورہوئے۔ اور اس ٢ت زياده قتل اور خونريزی رونما ہوئی۔(اور بہ
کے بارے ميں کتابيں لکھی گئيں۔البتہ کبھی چند اونٹ خون بہا کے طور پر دے کر مقتول کی ديت ادا کردی جاتی تھی۔ اور 

حل تالش کرتے اور اس کو قوم کے سامنے پيش کرتے تھے ليکن وه ہر قبيلہ کے بزرگ اس قسم کے مسائل کے لئے راه 
اس کو قوم پر تھوپتے نہيں تھے۔ اور زياده تر قبائل ان تجاويز کو اس وقت قبول کرتے تھے جب طوالنی جنگوں سے تھک 

  اور نااميد ہوجاتے تھے تو ان تجاويز کو قبول کرليتے تھے۔
  ے مقتول کے سپرد کرديتا تو يہ جنگ رونما نہ ہوتی ليکن اناگر قاتل کا گروه، خطاوار کو قصاص کے لئ
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______________________  

) محمد احمد جادالمولی بک، علی محمد البجاوی و محمد ابو الفضل ابراہيم، ايام العرب فی الجاہلية، (بيروت: دار احياء التراث ١(
  ۔٥٢٣۔ ٥٣٩، ص ١ھ.ق)، ج١٣٩٩خ (بيروت: دار صادر، ؛ رجوع کريں: ابن اثير، الکامل فی التاري١٤٢۔ ١٦٨العربی)، ص 

ھ.ق)، ١٣٥٥)عبد الملک بن ہشام، سيرة النبی، تحقيق: مصطفی السقائ(اور دوسرے لوگ)، (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ٢(
ن اثير اور جاد لفظ (صاد) ۔ اب ٢٦٨، ص١ھ.ق)، ج١٣٢٣، ١؛ ياقوت حموی، معجم البلدان، قاہره: مطبعة السعادة، ط٣٠٧، ص١ج

  )۔ ٢٤٦۔ ٢٧٧؛ ايام العرب، ص ٥٦٦۔ ٥٨٢، ص ١المولی بک دونوں قيس کا گھوڑا جانتے تھے۔(الکامل فی التاريخ، ج

کی نظروں ميں ايسا کرنا ان کی عزت و وقار کے خالف تھا اسی بنا پر وه اپنے لئے بہتر سمجھتے تھے کہ خطاکار کو خود 
نگاه ميں عزت اور آبرو کی حفاظت سب سے زياده اہم تھی اور وه اپنے تمام اعمال ميں  سزا ديں۔ کيونکہ باديہ نشينوں کی
  اس بات کا اظہار کيا کرتے تھے۔ 

ان کے درميان جو قوانين اور دستورات رائج تھے وه کم و بيش حجاز کے شہروں يعنی طائف، مکہ اور مدينہ ميں بھی نافذ 
ے سماج ميں باديہ نشينوں کی طرح مستقل اور آزاد رہتے تھے اور کسی کی تھے۔ کيونکہ ان شہروں کے باشندے بھی اپن

پيروی نہيں کرتے تھے باديہ نشينوں ميں تعصب اور آبرو پرستی، بے حد اور مبالغہ آميز تھی۔ ليکن مکہ ميں کعبے کے 
  )١احترام اور تجارتی مرکز ہونے کی بنا پر ايک حد تک متوسط تھی۔ (

عصب اور انتقام کی مذمت کرتا ہے اور نصرت اور حمايت کا معيار، حق و عدالت کو قرار ديتا ہے قرآن کريم اس قسم کے ت
اور تاکيد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہيئے کہ وه عدالت کو شدت کے ساتھ قائم کريں اگرچہ يہ عدالت والدين اور رشتہ 

  داروں کے خالف ہی کيوں نہ ہو۔
ے ساتھ قيام کرو اور هللا کے لئے گواہی دو چاہے اپنی ذات يا اپنے والدين اور اقرباء کے ''اے ايمان والو! عدل و انصاف ک

خالف ہی کيوننہ ہو۔ جس کے لئے گواہی دينا ہے وه غنی ہو يا فقير هللا دونوں کی حمايت کا تم سے زياده سزاوار ہے لٰہذا 
توڑ مروڑ سے کام ليا يا بالکل کناره کشی کرلی تو ياد  خبردار! خواہشات کا اتباع نہ کرنا تاکہ انصاف نہ کرسکو اور اگر

  )٢رکھو کہ هللا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے''۔(
______________________  

  .٨) بروکلمان،گزشتہ حوالہ، ص١(
  .١٢٥،آيت ٤)سورٔه نسائ، ٢(

  غارت گری اور آدم کشی

ہيں کرتے تھے ان کا دائره فکر اور فہم صرف اپنے قبيلہ بدو عرب اپنے قبيلہ کے عالوه دوسروں سے دوستی اور محبت ن
تک محدود ہوتا تھا يہ لوگ اس قدر متعصب اور قبيلہ پرست ہوتے تھے کہ دنيا کی ساری چيزيں صرف اپنے لئے چاہتے 

ميں  تھے اور سب سے زياده اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا فائده چاہتے تھے جيسا کہ ان ميں سے کسی نے زمانٔہ اسالم
اپنی جاہليت کی تہذيب سے متاثر ہوکر اس طرح سے دعا کی، اے خدا! مجھ پر اور محمد ۖ پر رحم فرما اور ہمارے عالوه 

  )١کسی پر رحم نہ کر۔(
ان ميں صحرائی زندگی کی بنا پر جو محروميت پائی جاتی تھی اس کی بنا پر وه غارت گری کيا کرتے تھے کيونکہ ان کی 

محروم تھی اور وه اس کمی اور محروميت کو لوٹ مار کے ذريعہ پورا کرتے تھے۔ رہزنی اور غارتسرزمين نعمتوں سے 
گری کو نہ صرف يہ کہ برا فعل نہيں سمجھتے تھے بلکہ (جيسے آج کے دور ميں ايک شہر يا صوبہ پر قبضہ کرلينے کو 

  )٢فخر سمجھتے ہيں) اپنے لئے باعث فخر اور شجاعت سمجھتے تھے۔(
يلوں کے درميان جو رقابت پائی جاتی تھی وه بھی جنگ اور غارت کا سبب بنتی تھی اور زياده تر اختالفات اور البتہ قب

جھگڑے، چراگاہوں پر قبضہ کرلينے کی بنا پر ہوتے تھے۔ اور کبھی قبيلہ کی سرداری کے انتخاب پر بھی رشتہ داروں کے
ی سرداری کے منصب پر فائز ہو اور مرجائے تو اس کے دوسرے درميان جنگ و خونريزی ہوتی تھی۔ مثالً اگر بڑا بھائ

بھائی اپنی عمر کے مطابق قبيلہ کی سرداری کے خواہاں رہتے تھے اور مرنے والی کی اوالد اپنے باپ کے مقام کی 
  آروزمند ہوتی تھی۔ اسی بنا پر اکثر قبيلوں اور 

______________________  
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، کتاب ٨رحم معنا احداً (صحيح بخاری، شرح و تحقيق: الشيخ قاسم الرفاعی، (بيروت: دار القلم)، ج) اللہم ارحمنی و محمداً و الت٢(
، کتاب ٤، اور تھوڑے سے الفاظ کے اختالف کے ساتھ: سنن ابی داؤد (بيروت: دارالفکر)، ج٣٢٧، ص ٨٩٣، ح ٥٤٩االدب، باب 

  .)٢٧١االدب، باب ''من ليست لہ غيبة''، ص 
  .٦٣گزشتہ حوالہ، ص ) گوسٹاولوبون، ٣(

رشتہ داروں کے درميان جو کہ نسب اور محل سکونت کے لحاظ سے بہت قريب تھے، سخت اختالفات اور جھگڑے ہوتے 
تھے۔ شعراء بھی اپنے اشعار کے ذريعہ فتنہ کی آگ بھڑکايا کرتے تھے۔ وه اشعار ميں اپنے قبيلہ کے افتخارات کو بيان 

وب کو برمال کرتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں ميں گزشتہ باتوں کو تازه کر کے ان کرتے تھے اور دوسرے قبيلہ کے عي
کے دلوں ميں کينہ اور لڑائی کا جذبہ پيدا کرتے تھے۔ اکثر و بيشتر ان کے درميان لڑائياں صرف معمولی اور چھوٹی بات 

کے پياسے ہوجاتے تھے اور ايک  پر ہوتی تھيں۔ جس وقت فتنہ کی آگ بھڑکتی تھی تو دونوں قبيلے ايک دوسرے کی جان
  )١دوسرے کو نابود کرنے کی فکرميں لگ جاتے تھے۔(

وحشی گری اور تمدن سے دوری ان کی غارت گری کا ايک دوسرا سبب تھا۔ ابن خلدون کی نگاه ميں اس قوم کے لوگ 
ت ميں رچ بس گئی وحشی تھے اور ان کے درميان وحشی گری اس قدر پائی جاتی تھی کہ جيسے ان کے سرشت اور عاد

ہو، مثال کے طور پر، کھانے کی ديگ بنانے کے لئے انھيں سنگ کی ضرورت پڑتی تھی تو وه اس کی خاطر عمارتوں کو 
مسمار کرديتے تھے تاکہ کھانے کی ديگ ان پتھروں سے بنائيں يا محلوں اور بڑی عمارتوں کو اس بنا پر ويران کرديتے 

ئيں يا اس سے عمارتيں اور ستون خيمہ تيار کريں۔ غارت گری کی عادت ان ميں اس تھے تاکہ ا س کی لکڑی سے خيمہ بنا
قدر پائی جاتی تھی کہ جو بھی چيز وه دوسروں کے ہاتھوں ميں ديکھتے تھے اسے لوٹ ليا کرتے تھے۔ ان کی روزياں 

لکہ ان کی نظر اگرکسی کے نيزوں کے بل پر فراہم ہوتی تھيں دوسروں کا مال چوری کرنے سے کبھی باز نہيں آتے تھے ب
  )٢مال و ثروت يا وسائل زندگی پر پڑتی تھی تو اسے وه لوٹ ليا کرتے تھے۔(

  ان کی آمدنی کا ايک ذريعہ لوٹ اور غارت ہوا کرتا تھا جس وقت وه کسی قبيلہ پر حملہ آور ہوتے تھے تو 
______________________  

  .٣٨، ص ١) حسن ابراہيم حسن، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٢٨٥۔ ٢٨٦، ص ١)، ج١٣٦٢، ٤) مقدمہ ترجمٔہ محمد پروين گنابادی ، (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرہنگی، ط٢(

  ان کے اونٹوں کو لوٹ ليا کرتے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قيدی بناليا کرتے تھے۔ 
بھی جب موقع ملتا تھا يہی حرکت کربيٹھتا تھا۔ اور دوسرا قبيلہ بھی کمين گاه ميں بيٹھا اسی تاک ميں لگا رہتا تھا اور اسے 

جب دوسروں سے دشمنی نہيں ہوتی تھی تو آپس ميں ايک دوسرے سے لڑتے تھے۔ جيسا کہ قطامی (بنی اميہ کے پہلے دور
  کا) شاعر اپنے اشعار ميں ا س بات کا تذکره کرتا ہے: 

اور اگرہميں کبھی کوئی نہ ملتا تو اپنے بھائی کا مال لوٹ ليا ہمارا کام پڑوسيوں اور دشمنوں پر ہجوم اور غارت گری تھا 
  )١کرتے تھے۔(

اس زمانے ميں جو جنگيں اوس اور خزرج نامی دو قبيلونکے درميان قصاص اور خونخواہی کی بنا پر شروع ہوئی تھيں وه 
ہ وه اپنے عالقے يا جائے امن سے يثرب (مدينہ) ميں اس قدر شديد اور زياده بڑھ گئی تھيں کہ کسی ميں جرٔات نہيں تھی ک

دور جائے ان لڑائيوں نے عرب کی زندگی کو مفلوج اور ان کی حالت کو پست کرديا تھا۔ قرآن مجيد ان کی اس رقت بار 
حالت کو ياد دالکر، اسالم کے سايہ ميں جو ان کے درميان بھائی چارگی قائم ہوئی اس کے بارے ميں اس طرح سے ذکر 

  کرتا ہے۔
ور هللا کی نعمت کو ياد کرو کہ تم لوگ آپس ميں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں ميں الفت پيدا کردی تو تم اس کی ''... ا

نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہيننجات دی اور هللا اسی طرح اپنی آيتيں بيان 
   )٢کرتا ہے کہ شايد تم ہدايت يافتہ بن جاؤ''۔(

___________________  
  ) و احياناً علی بکر اخينا٭اذا مالم نجد اال اخانا۔١(

؛ حماسة ابی تمام حبيب اوس الطائی (کلکتہ: مطبع ليسی، ٣٥؛ فيليپ حتی، گزشتہ حوالہ، ص٩احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص
  .٣٢ئ)،ص ١٨٩٥
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  ١٠٣، آيت ٣)سورٔه آل عمران،٢(

  حرام مہينے
عده، ذی الحجہ، محرم اور رجب) ميں جو کہ جناب ابراہيم اور جناب اسماعيل کی ديرينہ سنت کی يادصرف حرام مہينوں (ذيق

) ان مہينوں کے احترام ميں عربوں کے درميان، آپس ميں جنگ بندی (مقدس ١اوران کی بچی ہوئی تعليمات ميں سے تھی(
دن سکون سے رہيں اور تجارت اور کعبہ کی زيارت  صلح) کا قانون پايا جاتا تھا۔ اور ان کو موقع ملتا تھا کہ وه کچھ

 )٣)اور ان مہينوں ميں کوئی جنگ ہوجاتی تھی تو اس کو ''حرب الفجار'' (ناروا اور گناه آلود جنگ) کہتے تھے۔(٢کرسکيں(

  عرب کے سماج ميں عورت
ص نظريات تھے۔ اس دور جاہل عربوں ميں جہالت اور خرافات کا ايک واضح نمونہ، عورت کے بارے ميں ان کے مخصو

  کے معاشرے ميں عورت انسانيت کے معيار ،سماجی حقوق اور آزادی 
______________________  

  .٢٧٢، ص ٩ھ.ق)، ج١٣٩١، ٢) سيد محمد حسين طباطبائی، تفسير الميزان (بيروت: موسسہ االعلمی للمطبوعات، ط ١(
کو پيچھے کرديتے تھے اور اپنے کو اس کے حد و حدود سے الگ کر کے) وه لوگ مہينوں کے ناموں کو بدل کر کے حرام مہينوں ٢(

حرام مہينے ميں بھی جنگ و خونريزی کرتے تھے اسی مناسبت سے خداوند عالم نے فرمايا ہے: ( محترم مہينوں ميں تقديم و تاخير، 
ال اسے حالل بناليتے ہيں اور دوسرے سال کفر ميں ايک قسم کی زيادتی ہے۔ جس کے ذريعہ کفار کو گمراه کيا جاتا ہے کہ وه ايک س

اسے حرام کرديتے ہيں تاکہ اتنی تعداد برابر ہو جائے جتنی خدا نے حرام کی ہے۔ اور حرام خدا حالل بھی ہو جائے ...)، (سورٔه توبہ، 
  .)٣٧،آيت ٩
لل و النحلل، (قم: منشورات الرضی، ؛ شہرستانی، الم١٢، ص٢ھ.ق)، ج١٣٨٤) ابن واضح، تاريخ يعقوبی، (نجف: المکتبة الحيدريہ، ٣(

  .٢٥٥، ص ٢)، ج٢ط 

سے بالکل محروم تھی۔ اور اس سماج ميں گمراہی اور سماج کے وحشی پن کی بنا پر لڑکی اور عورت کا وجود باعث ذلت 
ر صرف وه) وه لڑکيوں کو ميراث کے قابل نہيں سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارث کے حقدا١و رسوائی سمجھا جاتا تھا۔(

) ايک روايت کی بنا پر عرب ميں عورت کی مثال اس ٢لوگ ہيں جو تلوار چالتے ہيں اور اپنے قبيلہ کا دفاع کرتے ہيں۔(
مال جيسی تھی جو شوہر کے مرنے کے بعد (لڑکا نہ ہونے کی صورت ميں) شوہر کے دوسرے اموال اور ثروت کی طرح 

  )٣سوتيلی اوالد کے پاس منتقل ہوجاتی تھی۔(
واقعات گواه ہيں کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کا بڑا لڑکا اگر اس عورت کو رکھنے کا خواہش مند ہوتا تھا (يعنی اپنی 
بيوی بنانا چاہتا تھا) تو اس کے اوپر ايک کپڑا ڈال ديتا تھا اور اس طريقہ سے ميراث کے طور پر عورت اسے مل جايا 

ے بغير کسی مہر کے، صرف ميراث ملنے کی بنا پر اس سے شادی کرليتا تھا کرتی تھی اس کے بعد اگر وه چاہتا تھا تو اس
اور اگر اس سے شادی کا خواہش مند نہ ہوتا تو دوسروں سے اس کی شادی کرديتا تھا اور اس عورت کا مہر خود لے ليتا 

نع کردے، يہاں تک تھا۔ اور اس کے لئے يہ بھی ممکن تھا کہ اسے ہميشہ کے لئے دوسرے مردوں سے شادی کرنے سے م
  )٤وه مرجائے اور اس کے مال کا مالک بن جائے۔(

______________________  

  ۔٢٦٧، ص٢ھ.ق)، ج١٣٩٣، ٣) سيد محمد حسين طباطبائی، تفسير الميزان (قم: مطبوعاتی اسماعيليان، ط١(
، ١بيضون (بيروت: دار الکتب العلميہ، ط ) ابوالعباس المبرد، الکامل فی اللغة و االدب، مع حواشی: نعيم زرزور (اور) تغاريد٢(

  ۔ ٣٢٤؛ محمد بن حبيب، المحبر (بيروت: داراالفاق الجديدة)، ص ٣٩٣، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٧
  .٤٠٦، ص ٦)، ج١٣٦٢، ٢) کلينی، الفروع من الکافی، (تہران: دار الکتب االسالميہ، ط٣(
فی التفسير بالماثور، (قم: مکتبة آية هللا مرعشی نجفی،  ؛ سيوطی، الدرالمنثور٢٥٤۔ ٢٥٨، ص ٤)طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج٤(

؛٢٥٤، ص ٢)، ج٢؛ شہرستانی، الملل و النحل (قم: منشورات الرضی، ط١٣١۔ ١٣٢سورٔه نسائ، ص  ٢٢، تفسير آئہ ٢ھ.ق)، ج١٤٠٤
ے مرنے کے بعد ۔عرب اس شخص کو ''ضيزن'' کہتے تھے جو باپ ک٣٤)، ص١٣٥٧، ٧حسن، حسن، حقوق زن در اسالم و يورپ (ط

)، ابن قتيبہ دينوری نے اس قسمکی عورتوں کی تعداد کو ذکر٣٢٥اس کی بيوی کو اپنی بيوی بناليتا تھا۔ (محمد بن حبيب، المحبر ، ص 
کيا ہے، جنھوں نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے لڑکوں سے شادی کرلی تھی (المعارف، تحقيق: ثروة عکاشہ، قم: منشورات الرضی،

  .)١١٢ص 

)۔ دور ١چونکہ باپ کی بيوی سے شادی کرنا اس وقت قانوناً منع نہيں تھا۔ لٰہذا قرآن کريم نے ان کو اس کام سے منع کيا(
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اسالم ميں مفسرين کے کہنے کے مطابق ايک شخص جس کا نام ''ابو قبس بن اسلت'' تھا جب وه مر گيا تو اس کے لڑکے نے
) ٢کرے تو خدا کی جانب سے يہ آيت نازل ہوئی (اليَِحلُّ لَُکْم اَن تَِرثُْوا النَِّساَئ...)،(چاہا کہ اپنے باپ کی بيوی کے ساتھ شادی 

  تمہارے لئے حالل نہيں ہے کہ تم عورت کو ارث ميں لو۔ 
  )٣اس سماج ميں متعدد شادياں بغير کسی رکاوٹ کے رائج تھيں۔(

  عورت کی زبوں حالی ( ٹريچڈی)
يہ بات مشہور ہے کہ عربوں ميں سب سے بری رسم يہ تھی کہ وه لڑکيوں کو زنده درگور کرديتے تھے۔ کيونکہ لڑکياں 

ايسے سماج ميں جو تہذيب اور تمدن سے دور، ظلم و بربريت ميں غرق ہو، مردوں کی طرح لڑکر اپنے قبيلہ سے دفاع نہيں 
ا لڑکياں دشمن کے ہاتھ لگ جائيں اور ان سے ايسی اوالديں پيدا ہوںکرسکتی تھيں کيونکہ لڑنے کی صورت ميں يہ ممکن تھ

) اور کچھ لوگ مالی مشکالت کی خاطر، فقر و ٤جو باعث ننگ اور عار بنينلٰہذا وه لڑکيوں کو زنده درگور کرديتے تھے(
  افالس کے خوف 

______________________  

  .)٢٢،آيت ٤نسائ، ) ''والتنکحوا ما نکح آبائکم من النسائ''( سورٔه ١(
، ص ٤ھ.ق)، ج١٣٩٢، ٢؛ طبری، جامع البيان فی تفسير القرآن (بيروت: دارالمعرفہ، ط ٢٥٨، ص ٤) طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  کی تفسير کے ذيل ميں۔ ١٩؛ سورٔه نساء کی آيت نمبر ٢٠٧
  ۔٢٦٧، ص ٢) طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج٣(
(کلمٔہ جھل)؛ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، تحقيق:  ١٩٧)، ص ١ن: کتابخانٔہ سنايی، ج) شيخ عباس قمی، سفينة البحار (تہرا٤(

؛ کلينی ، االصول من الکافی، (تہران: دار الکتب ١٧٤، ص ١٣ئ)، ج١٩٦١محمد ابو الفضل ابراہيم (قاہره: دار احياء العربيہ، 
  ۔٢٣٢، ص ١٩تفسير جامع االحکام (بيروت: دار الفکر)، ج ؛ قرطبی،١٦٣، ص ١٨، باب ''البر بالوالدين''، ح٢االسالميہ)، ج

  )١سے ايسا کرتے تھے۔(
مجموعی طور پر لڑکياں اس سماج ميں منحوس سمجھی جاتی تھيں قرآن کريم نے ان کی اس غلط فکر کو اس طرح سے نقل

  کيا ہے:
جاتا ہے اور وه خون کے گھونٹ پينے  ''اور جب ان ميں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہره سياه پڑ

لگتا ہے، قوم سے منھ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے اب اس کو ذلت سميت زنده رکھے يا خاک ميں مالدے، 
  )٢يقينا يہ لوگ بہت برا فيصلہ کر رہے ہيں''۔(

ده ملتی ہيں جيسا کہ ان کے درميان عورت کو محروم اور دبانے کی باتيں اس زمانے کے عربی ادب اور آثار ميں بہت زيا
يہ بات عام تھی کہ جس کے پاس لڑکی ہوتی تھی اس سے وه لوگ کہتے تھے کہ ''خدا تم کو اس کی ذلت سے محفوظ رکھے

  )٣اور اس کے اخراجات کو پورا کرے اور قبر کو داماد کا گھر بنادے۔(
  ايک عرب شاعر نے اس بارے ميں کہا ہے:

)ايک وه گھر جس ميں وه رہتی ١و اور وه اس کو زنده رکھنا چاہے تو اس کے لئے تين داماد ہيں: جس باپ کے پاس لڑکی ہ
)اور تيسرے وه قبر جو اس کو اپنے اندر چھپاليتی ہے۔ ليکن ان ٣)دوسرے اس کا شوہر جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ٢ہے۔ 

  )٤ميں سب سے بہتر قبر ہے۔(
______________________  

  ۔٢٣٢؛ قرطبی، گزشتہ حوالہ، ص ٣١، آيت ١٧؛ سورٔه اسرائ،١٥١، آيت ٦م،) سورٔه انعا١(
  ۔٥٨۔ ٥٩،آيت ١٦) سورٔه نحل، ٢(
  ) آمنکم ّهللاٰ عار ہا و کفاکم مؤنتہا، وصاہرتم القبر!٣(
  ) لکل اب بنت يرجی بقائہا ٤(

  ثالثة اصہار اذا ذکرو الصہر
  فبيت يغطيہا و بعل يصونہا 
  بر!و قبر يواريہا و خيرہم الق

  .)٤٣٥ھ.ق، ص ١٣٨٧(عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی، موسوعة آل النبی (بيروت: دار الکتاب العربيہ، 

کہتے ہيں کہ ايک شخص جس کا نام ابوحمزه تھا وه صرف اس وجہ سے اپنی بيوی سے ناراض ہوگيا اور پڑوسی کے يہاں 
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  ی بيوی اپنی بچی کو لوری ديتے وقت يہ اشعار پڑھتی تھی۔جاکر رہنے لگا کہ اس کے يہاں لڑکی پيدا ہوئی تھی۔ لٰہذا اس ک
ابوحمزه کو کيا ہوگيا ہے کہ جو ہمارے پاس نہيں آتا ہے اور پڑوسی کے گھر ميں ره رہا ہے وه صرف اس بنا پر ناراض 

ہے ہم اسے لے ليتے ہے کہ ہم نے لڑکا نہيں جنا! خدا کی قسم يہ کام ميرے دائرٔه اختيار ميں نہيں ہے جو بھی وه ہم کو ديتا 
  )١ہيں۔ہم بمنزلٔہ زمين ہيں کہ کھيت ميں جو بويا جائے گا وہی اگے گا ۔ (

حقيقت ميں اگر ديکھا جائے تو اس کی ماں کی باتيں اس سماج کے نظام کے خالف ايک احتجاج ہيں اور ان کے درميان 
  عورت کی پائمالی کا ايک طرح سے اظہار ہے۔

غلط رسم کی بنياد ڈالی، وه قبيلٔہ ''بنی تميم'' تھا کہا جاتا ہے کہ اس قبيلہ نے نعمان بن منذر سب سے پہال قبيلہ جس نے اس 
کو ٹيکس دينے سے انکار کرديا جس کی وجہ سے ان کے درميان جنگ ہوئی جس ميں بہت ساری لڑکياں اور عورتيں اسير 

مان کے دربار ميں حاضر ہوئے تو اس نے يہ کرلی گئيں جس وقت بنی تميم کے نمائندے اسيروں کو چھڑانے کے لئے نع
اختيار خود ان عورتوں کو ديديا کہ چاہيں تو حيره ميں رہيں اور چاہيں تو بنی تميم کے پاس چلی جائيں۔ قيس بن عاصم جو کہ

بار قبيلہ کا سردار تھا اس کی لڑکی بھی اسيروں کے درميان تھی اس نے ايک درباری سے شادی کرلی تھی لٰہذا اس نے در
  ميں رکنے کا 

______________________  

  ) ما البی حمزة الئاتينا ١(
  يظل فی البيت الذی يلينا

  غضبان اال نلد البنينا 
  تا ما ذالک فی ايدينا
  وانما نٔاخذ ما ٔاعطينا 

  و نحن کاالرض لزارعينا
  ننبت ما قدزرعوه فينا

۔ ٤٣٤؛ عايشہ بنت الشاطی، گزشتہ حوالہ، ص ١٢٧۔ ١٢٨، ص ١ئ، ج١٩٦٨ربی، (جاحظ، البيان والتبيين، بيروت: داراحياء التراث الع
  .٥١، ص ٣؛ آلوسی، بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب، ج٤٣٣

فيصلہ کرليا، قيس اس بات سے سخت ناراض ہوا اور اس نے اسی وقت عہد کرليا کہ اس کے بعد وه اپنی لڑکيوں کو قتل کر 
م انجام ديا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ يہ رسم دوسرے قبيلوں ميں بھی رائج ہوگئی، کہا جاتا ہے ) اور اس نے يہ کا١ڈالے گا،(

  )٢کہ اس جرم اور جنايت ميں قيس، اسد، ہذيل اور بکر بن وائل نامی قبيلے شامل تھے۔ (
عبد المطلب پيغمبر البتہ يہ رسم عام نہيں تھی کچھ قبيلے اور بڑی شخصيتيں اس کام کی مخالف تھيں، ان ميں سے جناب 

) اور کچھ لوگ جيسے زيد بن عمرو بن نفيل اور صعصعہ بن ٣اساۖلم کے جد تھے جو اس کام کے شديد مخالف تھے،(
ناجيہ، لڑکيوں کو ان کے باپ سے فقر کے خوف سے زنده درگور کرتے وقت لے ليتے تھے اور ان کو اپنے پاس رکھتے 

) ليکن واقعات گواه ہيں کہ يہ رسم عام ٥کے باپ کو اونٹ ديديا کرتے تھے۔() اور کبھی لڑکيوں کے عوض ميں ان ٤تھے۔(
  طور پر رائج تھی، کيونکہ :

لڑکيوں کو زنده درگور ہونے  ٢٨٠۔صعصعہ بن ناجيہ نے زمانٔہ اسالم ميں پيغمبۖر سے کہا تھا کہ ميں نے دور جاہليت ميں ١
  )٦سے بچايا ہے(

______________________  

  ۔١٧٩، ص ١٣؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٣٩٢، ص ١المبرد، گزشتہ حوالہ، ج )ابوالعباس١(
  ۔١٧٤، ص ١٣) ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ١٠، ص٢؛ تاريخ يعقوبی، (بيروت: دار صادر)، ج٣٢٤، ص ١) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج٣(
حقيق: مصطفی السقاء (اوردوسرے لوگ) (تہران: آفسٹ، مکتبة ، ابن ہشام، السيرة النبويہ، ت٤٥، ص ٣) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج٤(

  ۔٢٤٠، ص ١الصدر)، ج
؛ ابوالعباس ٣١، ص٢)، ج٤) محمد ابوالفضل ابراہيم( اور ان کے معاونين)، قصص العرب (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط٥(

اور وه اپنے جد کے اس فعل پر افتخار کرتے  ؛ فرزدق کے جد، صعصعہ، عصر اسالم کے شاعر تھے٢٩٤المبرد، گزشتہ حوالہ، ص 
  )۔٢٣٢، ص ١٩تھے اور کہتے تھے : و منا الذی منع الوائدات فٔاحيا الوئيد فلم يؤاد۔ (قرطبی، تفسير جامع االحکام، ج

  ٣٩٤، ص ١) ابوالعباس المبرد، گزشتہ حوالہ، ج٦(
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  )١لڑکيوں کو قتل کيا۔(١٣يا  ١٢ ۔قيس بن عاصم نے عہد کرنے کے بعد (جيسا کہ پہلے گزر چکا) اپنی٢
۔پيغمبر اساۖلم نے پہلے پيمان عقبہ ميں (بعثت کے بارہويں سال) جو کہ يثربيوں کے ايک گروه کے ساتھ کيا تھا،معاہده کی ٣

  )٢ايک شرط يہ قرار دی کہ لڑکيوں کو زنده درگور نہ کريں۔(
مسلم عورتوں سے بيعت ليتے وقت يہ شرط رکھی تھی  ۔ فتح مکہ کے بعد پيغمبر اکۖرم نے خدا کے حکم سے اس شہر کی٤

  )٣کہ اپنی لڑکيوں کو قتل کرنے سے پرہيز کريں۔(
۔قرآن کريم نے متعدد مقامات پر اس رسم کی شديد مذمت فرمائی ہے۔ لٰہذا ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ يہ مسئلہ اس سماج٥

  ردار کيا ہے۔کی سب سے بڑی مشکل تھی جس کے بارے ميں قرآن کريم نے خب
۔ اور خبردار! اپنی اوالد کو فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو کہ ہم انھيں بھی رزق ديتے ہيں اور تمھيں بھی رزق ديتے ہيں ١

  )٤بيشک ان کا قتل کردينا بہت بڑا گناه ہے۔(
______________________  

(شرح حال قيس بن عاصم) منقول ہے کہ قيس عصر اسالم  ٢٢٠، ص ٤)، ج١٣٣٦) ابن اثير، اسد الغابہ (تہران: المکتبة االسالميہ، ١(
ميں مسلمان ہوئے اور پيغمبر اسالم ۖ کی خدمت ميں پہنچے اور عرض کيا: زمانٔہ جاہليت ميں،ميننے اپنی آٹھ لڑکيونکو زنده درگور 

ک غالم آزاد کرو ۔ اس نے کہا: کردياتھا اب اس فعل کا جبران کيسے کروں؟ آنحضرۖت نے فرمايا کہ ان ميں سے ہر ايک کے بدلے اي
ميرے پاس بہت اونٹ ہيں ۔ تو آۖپ نے فرمايا: ان ميں سے ہرايک کے بدلے اونٹ کی قربانی بھی کرسکتے ہو۔ (قرطبی، تفسير جامع 

  .)٢٣٣، ص ١٩االحکام، ج
  .٧٥، ص٢) ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٢(
ال يشرکن با شيئاً واليسرقن و اليزنين و ال يقتلن اوالدہن و الئاتين ببہتان يفترينہ ) ''يا ايہا النبی اذا جائک المؤمنات يبايعنک علی ان ٣(

  .)١٢،آيت ٦٠بين ايديہن و ارجلہن واليعصينک فی معروف فبايعہن واستغفر لہن ّهللاٰ ان ّهللاٰ غفور رحيم۔'' (سورٔه ممتحنہ،
  .٣١نرزقہم واياکم ان قتلہم کان خطٔا کبيراً، آيت  ، '' وال تقتلوا اوالدکم خشية امالق نحن١٧) سورٔه اسرائ،٤(

۔ اور اسی طرح ان شريکوننے بہت سے مشرکين کے لئے اوالد کے قتل کو بھی آراستہ کرديا ہے تاکہ ان کو تباه و برباد ٢
  )١کرديں اوران پر دين کو مشتبہ کرديں۔(

  )٢جھے اپنی اوالد کو قتل کرديا۔(۔ يقينا وه لوگ خساره ميں ہيں جنھوننے حماقت ميں بغير جانے بو٣
  )٣۔ اپنی اوالد کوغربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمھيں بھی رزق دے رہے ہيں اورانھيں بھی۔(٤
  )٤۔ اور جب زنده درگور لڑکيونکے بارے ميں سوال کيا جائے گا کہ انھيں کس گناه ميں مارا گيا ہے۔(٥

______________________  

َما فََعلُوهُ فََذْرہُْم َوَما هللاُ ِدينَہُْم َولَْو َشاَئ ا ، (َوَکَذلَِک َزيََّن لَِکثِيٍر ِمْن اْلُمْشِرِکيَن قَْتَل َْوالَِدِہْم ُشَرَکاُؤہُْم لِيُْرُدوہُْم َولِيَْلبُِسوا َعلَْيِہمْ ٦) سورٔه انعام، ١(
  .١٣٧يَْفتَُروَن) آيت 

ُ ٦) سورٔه انعام، ٢(   .١٤٠وا َْوالََدہُْم َسفَہًا بَِغْيِر ِعْلٍم )آيت ،( قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَل
  .١٥١،( َوالَتَْقتُلُوا َْوالََدُکْم ِمْن ِْمالٍَق نَْحُن نَْرُزقُُکْم َوِ◌يَّاہُم )آيت ٦)سوره انعام،٣(
 .٨۔ ٩،( واذالمؤودة سئلت بای ذنب قتلت آيت ٨١) سورٔه تکوير، ٤(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  دوسری فصل 
  عربوں کے صفات اور نفسيات

  متضاد صفات
اور دليری بدو عرب ميں وحشيانہ عادت اور لوٹ مار کے باوجود اچھی عادتيں ، جيسے عفو و کرم، مہمان نوازی، شجاعت 

بھی پائی جاتی تھی۔ خاص طور سے وه اپنے وفائے عہد و پيمان کے شديد پابند تھے يہاں تک کہ اپنے عہد و پيمان کی 
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خاطر اپنی جان کی بازی لگاديتے تھے۔ اور يہ ان کی سب سے نماياں صفت شمار ہوتی تھی۔ ان کے اندر متضاد صفات کو 
تے تھے۔ اور وه ايسے دور دراز عالقہ ميں زندگی بسر کرتے تھے جو دنيا ميں ديکھ کر لوگ حيرت و استعجاب ميں پڑ جا

کم نظير تھا۔ اگر ان کے حاالت زندگی ايسے نہ ہوتے تو اس بات کا سمجھنا بہت مشکل تھا۔ وہی لڑاکو عرب جو لوٹ مار 
سے بازنہيں آتے تھے۔ اپنے کے پياسے تھے جس وقت ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی تھی تو وه بدترين جرائم کرنے 

گھر ميں بہت بڑے مہمان نواز، مہربان اور مونس تھے۔ اگر ايک کمزور اور بے چاره، ان سے پناه مانگتاتھا يا ايک ستمديده
(اگرچہ دشمن ہی کيوں نہ ہو) ان کی طرف دست نياز دراز کرتا تھا يا اس کو اپنی پناه گاه سمجھتا تھا تو اس کے ساتھ اس 

آتے تھے کہ گويا وه شخص، ان کے خاندان يا قبيلہ کا ايک فرد ہے. او رکبھی تو اس کادفاع کرنے ميں اپنی جان طرح پيش 
  )١کی بازی لگا ديتے تھے۔(

ميدان جنگ ميں شجاعت و دليری عفو و درگزر، قبيلہ کے سامنے تسليم اور ايسے ظالمونسے انتقام لينے ميں ، جنھوں نے 
وں کے حقوق کو پائمال کرديا تھا بے رحمی کے ساتھ پيش آنا عرب کی شرافت اور فضيلت اس کے يا اس کے رشتہ دار

  )٢سمجھی جاتی تھی۔(

  عربوں کی اچھی صفتوں کی بنياد
جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں کہ عربوں کے درميان اگرچہ پانی اور چراگاہونکے بارے ميں رقابت اکثر کشمکش کا باعث 

ک دوسرے کے ساتھ الجھا اور کشت و کشتار پر مجبور کرديتی تھی۔ ليکن دوسری طرف سے ان بنتی تھی اور قبائل کواي
کے اندر کمزوری اور عاجزی کے احساس نے ہی ان کے مزاج کی سختی اور لجاجت کے مقابلہ ميناس فکر کو ہوا دی تھی

اور مسافر خانے نہ ہوتے ہوں، کہ سبھی ايک مقدس رسم کے محتاج ہيں۔ اور ايسی سرزمين ميں جہاں مہمان سرائيں 
مہمانوں کی ضيافت سے بچنا ان کے اخالق اور عزت کے خالف تھا۔ عہد جاہليت کے شعراء ہمارے زمانے کے صحافيوں 
کا رتبہ رکھتے تھے۔ان کی بہادری اور دليری کے ساتھ ان کی مہمان نوازی ، قوم عرب کی نماياں فضيلت شمار کی جاتی 

  )٣ميں وه اشعار کہا کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔(تھی ۔ اور اس کے بارے 
______________________  

؛ ويل ڈورانٹ، اس بارے ميں لکھتا ہے: ''عرب ٦٤۔ ٦٥) ڈاکٹر گوسٹاولوبون، تمدن اسالم و عرب، ترجمہ: سيد ہاشم حسينی، ص ١(
ر بھی تھے اورامين بھی، محتاط بھی تھے کے بدو، مہربان بھی تھے اور خونخوار بھی، سخی بھی تھے اور کنجوس بھی، خيانت کا

اور بہادر بھی ،اگرچہ فقير تھے ليکن دنيا ميں کرم و بزرگی سے پيش آتے تھے'' تاريخ تمدن، ترجمہ: ابوطالب صارمی (تہران: 
  .٢٠١، ص ٤،)، ج٢سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، ط 

  .٧٦م)، ص ١٩٦٤، ٩المصريہ، ط  ) احمد امين، فجر االسالم، (قاہره: مکتبة النہضة٢(
  .٣٣۔ ٣٥)، ص ١٣٦٦، ٢) فليپ حتی، تاريخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده، (تہران: آگاه، ط ٣(

ليکن يہ خيال رکھنا چاہيئے کہ ان کی بہت ساری اچھی خوبياں جيسے شجاعت، مہمان نوازی، کرم اور پناه گزينوں کی 
ور کلچر ميں يہ چيزيں ذکر ہوئی ہيں) روحانی اور انسانی اقدار سے نشٔات نہيں پائی حمايت (جيسا کہ بعد ميناسالمی تعليم ا

ہيں۔ بلکہ معاشرتی اسباب اور جاہلی کلچر جيسے قبيلوں کے درميان فخر و مباہات کی بنا پر تھيں۔ کيونکہ ايسے ماحول ميں 
ی۔ نام و نمود سے دلچسپی، منصب کی آرزو و جہاں پر نظم و امنيت نہ ہو، شجاعت اور دليری ان کی زندگی کا الزمہ تھ

تمنا، شعراء کی مذمت کا خوف، ذلت و رسوائی اور بدمزاجی وغيره نے عربوں کو جود و سخاوت، وفائے عہد، پناه گزينوں 
کی حمايت اور اس طرح کی دوسری اچھائيوں پر اکسايا تھا۔ مہمان نوازی اور دليری کی عادتيں ايسے ماحول ميں کہ جہاں 

وگ مال واوالداور جنگجوؤں کی کثرت تعداد پر فخر کيا کرتے تھے۔ ان کی سربلندی اور عزت کا وسيلہ بن گئی تھی اور ل
  )١يہ بات اس کے لئے واضح ہے جو تاريخ اسالم سے آگاه ہے۔(

______________________  

  .٥٠۔ ٥٤، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٢) رجوع کريں: جعفر مرتضی العاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم، (قم: ١(

  

  جہالت اور خرافات
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حجاز کے عرب جو عموماً صحرا ميں زندگی بسر کرتے تھے۔ تہذيب اور کلچر سے دور فکری جمود ميناس طرح سے 
گرفتار ہوگئے تھے کہ بہت سی چيزوں کے درميان موجود نسبت کو نہيں سمجھ سکتے تھے۔ وه چيزوں کی منطقی تحليل 

کتے تھے اور نہ ہی علت و معلول کے درميان موجود رابطے کو پوری طرح سے سمجھ سکتے تھے۔ اور تجزيہ نہيں کرس
مثالً اگر ايک شخص مريض ہوگيا اور تکليف جھيل رہاہے تو ا سکے اطراف کے لوگ اس کے لئے دوا تجويز کرتے تھے 

يق اور تحليلی نہينہوا کرتی تھی۔ وه صرفاور وه اس درد و درمان کے درميان ايک طرح کا ربط سمجھتا تھا ليکن يہ فہم، دق
اتنا جانتا تھا کہ اس کے قبيلہ کے لوگ اس دوا کو فالں درد ميناستعمال کرتے ہيں۔ بطور نمونہ وه آسانی سے يہ بات مان ليتا 

  تھا کہ قبيلہ کے سردار کا خو ن ہادی نامی 
کرتاہے اسی طرح وه يہ تصور کرتا تھا کہ بيماری  مسری بيماری ( جو عموماً کتے کے کاٹنے سے پيدا ہوتی ہے)کا عالج

کی وجہ، روح کی کثافت ہوا کرتی ہے جو بيمار کے اندر داخل ہوجاتی ہے اسی بنا پر يہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ وه روح، 
کی بيمار کے بدن سے نکل جائے، يا اگر کسی کے بارے ميں پاگل ہو جانے کا خطره ہوتا تھا تواس کی گردن ميں مردار 

ہڈی يا غالظت مل ديا کرتے تھے تاکہ وه جنون سے محفوظ ره سکے۔ ديو کا عقيده بھی ان کے يہاں ملتاہے وه معتقد تھے 
کہ بھيانک شکليں رات کے وقت خالی مکانوں ميں دکھائی پڑتی ہيں يا بيابانوں ميں لوگوں کے راستے ميں حائل ہوجاتی ہيں 

  اور ان کو آزار و اذيت پہنچاتی ہيں۔
س وقت وه اپنے مويشيوں کو پانی پالنے کے لئے گھاٹ پر لے جاتے تھے تو اگر وہاں پر وه پانی نہيں پيتے تھے تو يہ ج

خيال کرتے تھے کہ ان کے سينگ کے درميان ايک ديو بيٹھا ہے جو انھيں پانی نہيں پينے ديتا ہے لٰہذا وه ديو کو بھگانے 
) اس قسم کی مضحکہ خيز حرکتيں ان کے درميان بہت ١مارا کرتے تھے۔(کے لئے ان مويشيوں کے سر او رمنھ پر ڈنڈے 

  زياده رائج تھيں۔
وه اس طرح کی حرکتوں کے بارے ميں (جب کہ يہ حرکتيں ان کے قبيلہ کے اندر پائی جاتی ہوں) زّره برابر بھی شک و 

يق کی صالحيت، اسباب و عوارض اور ترديد نہيں کرتے تھے کيونکہ انکار اور ترديد کی وجہ، دقت نظر، بيماری کی تحق
ان کا عالج وغيره ہے جبکہ اس زمانہ ميں عرب، جہالت ميں زندگی بسر کر رہے تھے اور اس حد تک فہم و فراست ان 

  )٢کے اندر نہيں پائی جاتی تھی۔(
ور علت و معلول البتہ کبھی جاہليت کے اشعار يا اس زمانے کے محاورے يا ان کی داستانوں ميں روشن فکری کے اشارے ا

کے درميان ميں ارتباطات کی باتيں ملتی ہيں ۔ ليکن وه بھی عميق تفکر ،تشريح اور تجزيہ کے قابل نہينہيں۔ اور چيزونکے 
  بارے ميں تجزيہ کی صالحيت کے نہ ہونے کا اصل راز 

______________________  

، ص ٢)، ج٣يح: محمد بہجة االثری (قاہره: دار الکتب الحديثہ ط) محمود شاکری آلوسی، بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب، تصح١(
٣٠٣.  

،٢) جاہل عربوں کی خرافات کے بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کريں: بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب، ج٢(
  ۔٣٨٢۔ ٤٢٩، ص ١٩ج ؛ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، (قاہره: دا راحياء الکتب العربيہ)،٣٠٣۔ ٣٦٧ص 

ان کے درميان موجود مختلف طرح کے موہومات اور خرافات تھے جنھيں وه يقين کرتے تھے۔ اور اس طرح کے باور سے 
  )١عرب اوراسالم کی تاريخی کتابيں پر ہيں۔(

  علم و فن سے عربوں کی آگاہی
طرح کے علوم جيسے طب، ستاره  بعض دانشوروں نے يہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں کے يہاں مختلف

) وغيره پائے جاتے تھے ليکن يہ دعوا مبالغہ آميز ہے۔ عربوں کی آگاہی ان علوم و فنون سے ايک ٢شناسی، قيافہ شناسی(
علم و فن کی حد تک منظم و مرتب شکل ميں نہيں تھی بلکہ ايک سطحی اور بکھری ہوئی معلومات کی شکل ميں تھی جوان 

ر قبيلہ کے بڑے بوڑھے مرد اور عورتوں سے سن سنا کر حاصل ہوئی تھيں۔ لٰہذا اس طرح کی معلوماتکو حدس و گمان او
کو ''علم'' نہيں کہا جاسکتا ہے۔ مثالً ستاره شناسی کے سلسلے مينعربوں کی آگاہی صرف بعض ستاروں کے وقت طلوع اور 

صحرا ميں راستوں کی تالش يا شب و روز کے غروب تک محدود تھی وه بھی صرف اس بنا پر تھی کہ اس وسيع و عريض
  اوقات کو معلوم کرسکيں۔ طب کے بارے ميں ان کی آگاہی، ابن خلدون کے کہنے کے مطابق اس طرح سے تھی:

طب کے بارے ميں معلومات عام طور سے بعض لوگوں ميں مختصر اور محدود تجربات کی بنياد پر تھی اور علم طب 
ے بوڑھونکے ذريعہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے ان کی اوالد تک پہنچ جاتا تھا۔ اور کبھی وراثتی طور پر قبيلہ کے بڑ
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کبھار بعض مريض اس عالج کے ذريعہ ٹھيک بھی ہوجايا کرتے تھے۔ ليکن وه معالجہ نہ طبی قانون کے مطابق ہوا کرتا تھا
  بت بھی اسی طرح کی تھی۔) حارث بن کلده کی طبا٢او رنہ ہی انسان کے مزاج او رفطرت کے مطابق۔(

______________________  

  .٣٢٧؛ اور  ٢٢٣۔ ٢٦١، ١٨٢، ص ٣) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔١٠٣٤) ص ٢)، ج٤، ط ١٣٦٢) مقدمہ، ترجمہ: محمد پروين گنابادی، (تہران: مرکز انشارات علمی و فرہنگی، ٢(

  امی لوگ

نی نومولود بچہ کے مانند ہميشہ جاہل اور ان پڑھ ہوا کرتے تھے ۔اور اہل حجاز قرآن کريم کی تعبير کے مطابق ''امی'' يع
  لکھنا پڑھنا نہيں جانتے تھے۔

  بالذری اس بارے ميں لکھتا ہے:
، افراد ١١افراد قريش ميناو ريثرب (مدينہ) ميں دو بڑے قبيلے اوس اورخزرج کے درميان  ١٧ظہور اسالم کے وقت صرف 

  )١لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔(
قريش مکہ ميں ايک خاص مقام او ردرجہ رکھتے تھے او رتجارت کے پيشہ ميں لکھنے پڑھنے کی ضرورت پڑتی  جبکہ

ہے۔ اس وجہ سے يہ کيسے باور کيا جاسکتاہے کہ وه قوم جوا س حد تک جہالت اور نادانی ميں ڈوبی ہواس کے پاس اس 
  قسم کے علوم ہوں جس کا بعض دانشوروں نے دعوی کيا ہے؟!

  شعر
عہد جاہليت کے عربوں ميں صرف ايک اہم خوبی پائی جاتی تھی کہ وه شعر او رخطابت ميں مہارت رکھتے تھے ان کے 
يہاں، شاعر ايک مورخ، ماہر نساب، ھجاگر، عالم اخالق، صحافی، پيشين گوئی کرنے واال اور جنگ کا وسيلہ سمجھا جاتا 

) ميں تجارتی ٣ازاروں ميں جيسے عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ() اس زمانے ميں عرب کے بڑے شعراء کی موسمی ب٢تھا۔(
  اور ادبی آثار کی موسمی اور عمومی نمائشيں لگتی تھيں جس ميں 

______________________  

  .٤٥٧۔ ٤٥٩ھ.ق)، ص ١٤٠٤) فتوح البلدان، (قم: منشورات مکبتة االرميہ، ١(
، ترجمہ ابوطالب صارمی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب ، عصر ايمان (بخش اول)٤) ويل ڈورانٹ، تاريخ تمدن، ج٢(

  .٢٠٢)، ص ٢اسالمی ط
  ٢٦٤۔ ٢٧٠، ص ٢) اس بازار کے بارے ميں رجوع کريں : بلوغ االرب، ج٣(

شعراء اپنے عمده اشعار او رقصيدوں کو پيش کيا کرتے تھے اور اس ميں سے جس کے اشعار منتخب ہوتے تھے وه اور 
ہ والے اسے اپنے لئے باعث فخر و عزت سمجھتے تھے اور اس کے اشعار کو اہميت او راعزاز کے طور پر اس کے قبيل

خانہ کعبہ کی ديوار پر لٹکاديا جاتا تھا ''معلقات سبعہ'' سات بہترين، فصيح و بليغ اور عمده قصيدے سات عظيم شاعر کے 
)اور اسی وجہ سے انھيں ١ذا انھيں ديوار کعبہ پر لٹکادياگياتھا۔(تھے جس کی مثال اور نظير اس زمانہ ميں نہيں ملتی تھی۔ لہٰ 

  معلقات سبعہ(سات عددلٹکے ہوئے قصيدے) بھی کہا جاتا تھا۔ 
عرب کے اشعار اپنے تمام تر لفظی حسن کے باوجود تہذيب و ثقافت کے نہ ہونے کی بنا پربلندی فکر سے خالی ہوا کرتے 

زياده تر عشق، شراب، عورت، جنگ اور قومی مسائل ہوا کرتے تھے۔ او راس ميں  تھے۔ اس زمانہ کے اشعار کے عناوين،
  لفظی جذابيت او رادبی نزاکتيں پائی جاتی تھيں۔

______________________  

  )١٣٥٧، ٢) رجوع کريں: معلقات سبع، ترجمہ: عبد المحمد آيتی، تہران: سازمان انتشارات اشرفی، ط١(
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  عرب اور ان کے پڑوسيوں کی تہذيب
علم و ہنر کے لحاظ سے عرب کے حاالت کا تجزيہ کرنے سے يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا عرب کے جاہل اس زمانہ کے 

دو متمدن پڑوسی ملک يعنی ايران اور روم کے ساتھ تجارتی روابط اور مبادلہ کی بنا پر وہاں کے تمدن سے بہره مند تھے؟ 
  ا نقالب کا باعث بنے تھے؟ او رکيا يہ روابط اور تعلقات ان کی زندگی ميں

اس سوال کا جواب دينے کے لئے ہميں يہ ياد دہانی کرانی چاہيئے کہ حجاز کے لوگ اس عالقے کی قدرتی اور جغرافيائی 
صورت حال کے لحاظ سے نہ صرف سياسی اعتبار سے اس زمانے کی حکومتونکے اثر و رسوخ سے دور تھے بلکہ 

کے دائره نفوذ سے خارج رہے ہيں عربوں کے لئے پڑوسی ملکونکی تہذيب اور کلچر تہذيب و ثقافت کے لحاظ سے بھی ان 
  سے متاثر ہونے کے صرف تين راستے تھے: 

۔ اہل کتاب (يہودی اور عيسائی)ليکن ہميں يہ ديکھنا ٣۔ ايران و روم کے زير نفوذ حکومتيں (حيره او رغسان) ٢۔ تجارت ١
  لسلہ ميں بعض مورخين کےچاہيئے کہ يہ اثرات کس حد تک تھے۔ اس س

  تاثرات مبالغہ آرائی سے خالی نہيں ہيں، جيسا کہ بعض نے کہا ہے:
قبائل عرب کے تعلقات ايران اور روم کے ساتھ ہونے کی بنا پر ايک حد تک وه ان دونوں ملکونکے کلچر اور تہذيب سے 

رتے تھے تو ان دونوں ملکوں ميں تہذيب واقف ہوگئے تھے۔ عرب کے لوگ جب بھی تجارت کے لئے ايران اور روم جايا ک
اور کلچر کے نمونہ ديکھتے تھے۔ اور متوجہ ہوتے تھے کہ ايرانيوں اورروميوں کی زندگی، عربوں کی زندگی سے کتنا 

فرق کرتی ہے۔ جيسا کہ ان کے آثار کو واضح طور پر زمانٔہ جاہليت کے اشعار ميں ديکھا جاسکتا ہے اس کے عالوه مسافر 
حضرات بہت سارے الفاظ اور قصوں کو ايران او روم کی سرزمين سے عربوں کے لئے تحفہ کے طور پر  اور تاجر

  )١ليجاتے تھے اور اس کے ضمن ميں ايرانيوں اور روميوں کے بعض عقائد اور افکار بھی ان تک پہنچ جاتے تھے۔(
زياده ہونے کے باوجود ان کے تمدن اور  ليکن يہ خيال رہے کہ ان دونوں ملکونميں حجاز کے تاجرونکی آمد و رفت بہت

فکری ارتقاء ميں مؤثر نہينبن ہوسکی کيونکہ ان تمدنونکی روشنی بہت ہی تنگ راه گزر سے پہنچتی تھی او رکبھی 
تودوسروں سے منقول باتوں ميں تحريف پائی جاتی تھی ۔ جيسا کہ بعض واقعات جوايرانيوناو رروميوں کے سلسلے ميں نقل 

ان ميں تحريف پائی گئی ہے درحقيقت اس زمانہ کے عرب، علم و دانش کو اپنے پڑوسيوں سے حاصل نہيں کيا کئے گئے ہين
  کرتے تھے کيونکہ اس سلسلے ميں ان کے لئے رکاوٹيں درپيش تھيں کہ جن ميں سے کچھ يہ ہيں:

رابطے دشوار او رمشکل ۔ قدرتی رکاوٹ: جيسے پہاڑ، سمندر، صحراء وغيره جس کی بنا پر پڑوسيوں سے عربوں کے ١
  ہوگئے تھے۔

  ۔ عربوں کی اجتماعی زندگی اور عقلی و فکری سطح: اس زمانے کے ايرانيوں اور روميوں سے٢
______________________  

  .٣٤، ص ١)، ج١٣٦٢، ٥) حسن ابراہيمی، تاريخ سياسی اسالم ، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده(تہران: سازمان انتشارات جاويدان، ط ١(

  ت فاصلہ رکھتی تھی جبکہ دوسری قوموں کے تمدن کو اپنانا ثقافتی نزديکی کی صورت ميں ممکن تھا۔بہ
۔ عربونکے درميان جہالت: يہ چيز سبب بنی کہ جو لوگ روميوں اور ايرانيوں سے رابطہ رکھتے تھے ان کے درميان ٣

داز سے نقل ہوں کہ ناقل آسانی سے اس کو اپنے دل بعض حکمت آميز باتيں يا داستانيناور محاورات يا تاريخی واقعات اس ان
و دماغ ميں محفوظ کر سکے اور بدو عرب يا دوسرے لوگ اس کو سمجھ سکيں اس وجہ سے ان کے درميان رابطہ سطحی 

  حد تک تھا اور وه دقيق او رعميق آگاہی سے بے خبر تھے۔
علقات صرف ان کی مادی اور ادبی زندگی ميں مؤثر واقع لٰہذا يہ نتيجہ نکاال جاسکتا ہے کہ پڑوسی ملکوں سے عربوں کے ت

  )١ہوئے ہيں۔(
يہوديوں کی موجودگی کے اثرات کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ يہودی حضرت موسٰی کے زمانے سے اوراس کے بعد 

) حجاز ميں ٢روميوں کے مظالم، خاص طور سے يروشلم کی تباہی و بربادی کے بعد حجاز کی طرف ہجرت کرگئے۔(
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يہوديوں کی آمد سے اس عالقہ کی زندگی کے حاالت ميں کافی تبديلی آئی۔ اور توريت اور تلمود کی داستانيں بھی عربوں 
  )٣ميں منتقل ہوگئيں۔(

ايسی دستاويزات سامنے آئی ہيں جن سے پتہ چال ہے کہ عربوں کے مقابلہ ميں يہوديوں کی فکری اور مذہبی سطح بلند تھی. 
) ليکن چونکہ دين يہود (عيسائيوں ٤بھی وه بعض مسلمانوں سے اپنے مذہبی سواالت پوچھتے تھے۔(ظہور اسالم کے بعد 

کے دين کی طرح) بری طرح سے تحريف کا شکار ہوگياتھا،لٰہذا عرب، جو افکار يہوديوں سے ليتے تھے وه بيہوده اور 
ا نہ تھی بلکہ ان کی گمراہی ميں اضافہ کا مسخ شده ہوا کرتے تھے يہوديوں کی تعليم نہ صرف يہ کہ ان کے لئے راه گش

  باعث تھی۔
______________________  

  . ٢٩) رجوع کريں: فجر االسالم، ص ١(
) يہودی عام طور سے مدينہ ميں خيبر ، فدک، او رتيماء ميں رہتے تھے او رکچھ طائف ميں بھی تھے ليکن کوئی ايسی نشانی نہيں ٢(

  ھی يہودی رہا کرتے تھے۔ملتی جس سے پتہ چلے کہ مکہ ميں ب
  ، تلخيص کے ساتھ)١٦، ص ١)، ج١٣٣٣) جرجی زيدان، تاريخ تمدن اسالم، ترجمہ: علی جواہر کالم (تہران: امير کبير ٣(
  ، کتاب االعتصام بالکتاب و السنہ.١٣٦، ص ٩) صحيح بخاری، دار مطابع الشعب، ج٤(

  

  تی ايران اور روم کے مقابلہ مينعربوں کی کمزوری اور پس

جيسا کہ ہم عرض کرچکے ہيں کہ حجاز کے لوگ ايک دوسرے سے کافی فاصلے پر ايک قبيلہ کی شکل ميں زندگی بسر 
کرتے تھے اور زياده تر باديہ نشين ہوا کرتے تھے، ان کے درميان ايک مرکزی حکومت نہيں تھی جوان کو منظم کرسکے 

رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وه ذليل اور کمزور تھے اور اس ۔ وه ہميشہ لڑائی جھگڑا اور قبائلی جنگوں ميں الجھے 
زمانہ ميں دوسری قومونکے نزديک ہرگز عزت نہيں رکھتے تھے اور جيسا کہ يہ قوم، قبيلہ اور خاندان کے دائره ميں 

ذا محصور تھی اور خيموں کی محدود فضا، اور اونٹوں کے چرانے سے تعصب، محروميت اور بے نظمی کا شکار تھے۔ لہٰ 
وه ہرگز اپنے ملک اورجزيرة العرب کے حدود سے باہر نکل کر نہيں سوچتے تھے۔ او رنہ صرف ان کے ذہنوں سے 

پڑوسی ملکوں پر فتح و کامرانی کا تصور ختم ہوگيا تھا بلکہ اس زمانہ کی قدرتمند طاقتوں، يعنی روم اور ايران کے سامنے 
گے تھے جيسا کہ ايک شخص جس کا نام قتاده تھا جو کہ خود ايک بری طرح سے کمزوری اور حقارت کا احساس کرنے ل

عرب تھا اس زمانے کی عرب قوم کو حقير و ذليل، پست و گمراه اور گرسنہ ترين قوم تصور کرتا ہے۔ وه کہتا ہے کہ ''وه 
  )١لوگ دوشيروں يعنی بڑی طاقتوں ايران او رروم کے درميان پھنسے ہوئے تھے اوران سے ڈرتے تھے۔(

بات کی شہادت اس طرح سے دی گئی ہے کہ پيغمبر اسالۖم نے مکہ ميناپنی دعوت کے زمانے ميں ايک دن عرب کے  اس
کچھ بزرگوں سے گفتگو کی اوران کو اسالم کی طرف دعوت دی اور قرآن مجيد کی چند آيات جو فطری اور اخالقی 

ر ہوگئے، ہر ايک نے اپنے طور سے تعريف کی ليکن تعليمات پر مشتمل تھيں ان کے سامنے پڑھيں تو وه سب کے سب متٔاث
  ان کے بزرگ مثنی بن حارثہ نے کہا:

______________________  

(تفسير آئہ... و کنتم علی شفاحفرة من  ٢٥، ص٤ھ.ق)، ج١٣٩٢، ٢) طبری، جامع البيان فی تفسير القرآن، (بيروت: دار المعرفہ، ط١(
اثره االساسی،االجتماعی فی الحياة االسالمية فی عصر العباسی االول. (بيروت: دار الکتاب اللبنانی،  النار...) زاہية قد ورة ،الشعوبية ، و

  .١٨، ص١)، ج٧؛ احمد امين، ضحی االسالم، (قاہره: مکتبة النہضہ، ط٣٤ئ)، ص١٩٧٢، ١ط

ے ايران اور کسرٰی ہم دو پانی کے درميان گھرے ہوئے ہيں ايک طرف سے عرب کا پانی اور ساحل اور دوسری جانب س
کی نہروں کا پانی، کسرٰی ہم سے عہد و پيمان باندھ چکا ہے کہ کوئی حادثہ نہيں رونما ہونے ديں گے او رکبھی خطا وار کو

پناه نہيں ديں گے۔ شايد تمہارے آئين کو قبول کرنا، شہنشاہوں کی خوشی کا باعث قرار نہ پائے اگر اس سرزمين پر ہم سے 
تو قابل چشم پوشی ہے ليکن ايسی خطائيں ايران کے عالقہ ميں (کسرٰی کی طرف سے) قابل بخشش  کوئی خطا سرزد ہو

  )٢نہينہيں۔(
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______________________  

؛ ابن ٣٥٨، ص ٢ھ.ق)، ج١٣٨٢) محمد ابوالفضل ابراہيم ( اور ان کے معاونين)، قصص العرب (بيروت: دار احياء التراث العربی، ٢(
  ۔١٤٤، ص ٣، ج٢يہ، (بيروت: مکتبة المعارف، طکثير، البدايہ والنہا

  

  موہوم افتخار

مورخين، عربوں کے احساس حقارت کے متعلق لکھتے ہيں کہ ايک سال قبيلہ بنی تميم، خشک سالی ميں گرفتار ہوگيا اور 
تک کہ ان کے کسرٰی نے ان کو اجازت نہيں دی کہ عراق کے سرسبز و شاداب او رزرخيز عالقہ سے فائده اٹھائيں۔ يہاں 

بزرگوں ميں سے ايک شخص جس کا نام حاجب ابن زراره تھا اس قبيلہ کی نمائندگی ميں کسرٰی کے دربار ميں گيا اور اس 
سے مدد مانگی کسرٰی نے کہا: ''تم عرب لوگ خيانت کار ہو، اگر اس بارے ميں تم کو اجازت ديدوں تو تم بلوا اور فتنہ برپا 

ف ورغالؤ گے اور مجھے رنجيده اور ملول کروگے۔ حاجب نے کہا: ميں ضمانت ليتا ہوں کردو گے۔ لوگوں کو ميرے خال
کہ اس قسم کی بات پيش نہيں آئے گی۔ کسرٰی نے پوچھا: کيا ضمانت رکھتے ہو؟'' اس نے کہا:اپنی کمان تمہارے پاس گروی 

دليری کا نمونہ اور بہادری کی عالمت رکھ ديتا ہوں۔ کسرٰی نے قبول کرليا اور حاجب نے اپنی کمان (جو کہ شجاعت و 
سمجھی جاتی تھی) کسرٰی کے پاس گروی رکھ دی اور اس طرح سے کسرٰی کی موافقت حاصل کرلی۔ حاجب کے مرنے 

  کے بعد اس کے لڑکے عطارد نے باپ کی کمان کسرٰی 
  )١سے واپس لے لی۔(

ه افراد کو کسرٰی کی جانب سے قبول کرنے کو اپنے اس واقعہ کے بعد ايک زمانہ تک قبيلٔہ بنی تميم اس طرح کے اغوا شد
) دوسری جانب سے چونکہ قبيلٔہ ''بنی شيبان، عجليوں اوريشکريوں'' کی مدد سے جنگ ٢لئے بہت بڑا فخر سمجھتے تھے۔(

تا تھا اوراس)لہذا اس کاميابی کو بے انتہا اپنی عزت و سربلندی کا باعث سمجھ٣''ذی قار'' ميں خسرو پرويز پر فتح پاگيا تھا۔(
  کے باوجود کہ وه جيت گئے تھے۔ 

پھر بھی اس پر ان کو يقين نہيں آتا تھا اور ہر وقت اس کے بار ے ميں فکر مند اور خوف زده رہتے تھے۔ اور ان کے اندر 
دثہ (نہ کہ اتنی جرٔات نہيں تھی کہ اس کاميابی اور فتح کو عربوں کی عجم پر کاميابی کہہ سکيں ۔ بلکہ اس کوايک اتفاقی حا

عربونکا افتخار) او رجنگ ميں درگير تين قبيلوں کا افتخار سمجھتے تھے۔ اس کاميابی کی بنا پر ان کی خود ستائی اس حد 
  ) شاعر نے قبيلٔہ بنی تميم کے مقابلہ ميں٤تک بڑھ گئی کہ ابو تمام(

______________________  

؛ ٢٠، ص٢ھ.ق)، ج١٤٠٣بد ربہ، العقد الفريد (بيروت: دار الکتاب العربی، ؛ محمد بن ع٣١١۔ ٣١٣، ص ١) آلوسی، بلوغ االرب، ج١(
  ۔٦٠٨ابن قتيبہ، المعارف، تحقيق: ثروة عکاشہ (قم: منشورات الرضی)، ص 

  ۔ ١٩، ص١)احمد امين، ضحی االسالم، ج٢(
ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا ليکن ) اس جنگ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ خسرو پرويز حره کے حاکم نعمان بن منذر کی لڑکی کے ٣(

نعمان نے اس کی مخالفت کی لٰہذا کسرٰی کی جانب سے اسے دربار ميں بالکر قيد ميں ڈال ديا گيااور قيدخانہ ميں ہی وه مرگيا اس وقت 
سے خسروپرويز نے ہانی بن مسعود شيبانی سے کہا کہ نعمان کے مال و دولت کو جواس کے پا س ہے اسے ديدے۔ اس نے دينے 

انکار کيا جس کے نتيجے ميں کسرٰی نے اپنے سپاہيوں کو بنی شيبان (جو کہ بکر بن وائل کا ايک خاندان تھا) سے جنگ کرنے کے 
۔ ٤٨٩، ص ١ھ.ق، ج١٣٩٩لئے بھيجا اور اس جنگ ميں ايران کی فوج ہار گئی (ابن اثير، الکامل فی التاريخ، بيروت: دار اصادر 

  .٢٦، ص ٣م)، ج١٩٠٣ء والتاريخ (پيريس: ، رجوع کريں مقدسی، البد٤٨٥
  ) ابو تمام حبيب بن اوس طائی۔٤(

)کی مدح ميناس طرح ١(جو کہ ايک دن حاجب کی کمان کسرٰی کے پاس رکھنے کو افتخار سمجھتے تھے ) ابودلف عجلی(
  کے اشعار کہے:

سربلندی کا باعث سمجھتے تھے تو  اگر ايک دن تميم اپنی کمان پر افتخار کرتے تھے اور اس کو اپنی عزت و شرف اور
تمہاری تلوروں نے جنگ ذی قار ميں ايسے لوگونکے تخت حکومت کو جو کہ کمان حاجب کو گروی رکھے ہوئے تھے، 

  )٢درہم و برہم کرديا۔(
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______________________  

  ) ابودلف قاسم بن عيسی عجلی۔١(
  ) اذا افتخرت يوماً تميم بقوسہا ٢(

  من مناقبو زادت علی ما وطدت 
  فانتم بذی قار، امالت سيوفکم 

  عروش الذين استرہنوا قوس حاجب

  

  دور جاہليت 

ہم نے جزيرة العرب اور وہاں کے لوگوں کی بحث ميں ظہور اسالم سے قبل کے دور کو، عصر جاہليت، اوروہاں کے 
ايسے شواہد موجود ہيں جن سے پتہ چلتا  باشندوں کو، ''جاہل عرب'' کے نام سے ياد کيا ہے۔ يہاں پر يہ بيان کرتا چلوں کہ

ہے کہ ''عصر جاہليت'' کی اصطالح ظہور اسالم کے بعد(قرآن کے الہام کے ذريعہ) اسالم سے قبل زمانہ کے بارے ميں 
) کچھ معاصر مورخين نے اس دور کا تخمينہ ٣مسلمانوں کے درميان استعمال ہوتی تھی۔اور ايک خاص مفہوم رکھتی تھی۔(

  )٤سال قبل از بعثت پيغمبر اسالۖم لگايا ہے۔( ٢٠٠ سال سے ١٥٠
؛ مسعودی، التنبيہ او االشراف، تصحيح: عبدهللا اسماعيل الصاوی (قم: مؤسسة نشر ١٩، ص ١احمد امين، ضحی االسالم، ج
  ١١۔ ١٢)، ص ٢٣٦٣؛ جالل الدين ھمايی، شعوبيہ (اصفہان: کتابفروشی صائب، ٢٠٩منابع الثقافيہ االسالميہ)، ص

  ۔٤١۔ ٤٢، ص ١)جواد علی، المفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم (بيروت: دار العلم للماليين، ط٣(
  ۔٤٠ئ)، ص١٩٧٦، ٣) عمر فروخ، تاريخ صدر االسالم و الدولة المويہ (بيروت: دار العلم للماليين، ط٤(

ہے بلکہ عقل اور منطق کے مقابل ميں اگر چہ لفظ جاہليت ''جہل'' سے نکال ہے ليکن جہل يہاں پر علم کے مقابلہ ميننہيں 
) يہ صحيح ہے کہ اس زمانے ميں جزيرة العرب کے لوگ (اس تشريح کی بنا پر جو دی گئی ہے) پڑھے لکھے ١ہے۔(

نہينتھے۔ اورعلم و دانش سے بے بہره تھے او راس زمانے کو ''عصر جاہليت'' کہا جاتا تھا۔ نہ صرف يہ کہ جہالت کی بنا پر
اور عقل و منطق سے دور، بے بنياد رسم و رواج، برے صفات، جيسے کينہ توزی، خود پسندی، فخر بلکہ غلط فکر 

  ) ٢فروشی، اندھے تعصب کی بنا پر اسالم نے سختی کے ساتھ ان سے مقابلہ کيا ۔(
ج فکری، کم عقلی شايد کہا جاسکتا ہے کہ يہاں پر جہل کا مفہوم ''نافہمی'' کے مانند ہے۔ جس کا الزمہ جہالت نہينہے بلکہ ک

  )٣اور ہلکے دماغ کے افراد کو بھی جاہل کہہ سکتے ہيں۔(
 قرآن کريم ميں متعدد مقامات پر جاہليت کو اس انداز سے بيان کيا گيا ہے، جن ميں سے بعض کی طرف اشاره کيا جارہا ہے:

اسالم ۖ ان کی مرضی کے مطابق ۔ اہل کتاب ميں سے کچھ لوگوں کی بے جا، غلط توقعات اور اميديں يہ تھی کہ پيغمبر ١
  )٤مشوره ديں، اسے ''حکم جاہليت'' کہا گياہے۔(

______________________  

) عمر فروخ کہتا ہے: جاہليت اس جہل پر داللت کرتی ہے جو حلم کے مقابلہ مينہے نہ کہ جو علم کے مقابلہ مينہے ۔ (تاريخ صدر ١(
  ).٤٠االسالم، ص

، ص١؛ آلوسی، بلوغ االرب، ج٧٤۔ ٧٨، احمد امين، فجر االسالم، ص ١٥١۔ ١٥٥، ص ٤ير الميزان، ج) رجوع کريں: طباطبائی، تفس٢(
۔ اس مطلب کی تائيد کے لئے ٣٩)، ص ٧، ''العصر الجاہلی'' (قاہره دار المعارف، ط ١؛ شوقی ضيف، تاريخ االدب العربی، ج١٥۔ ١٨

، ١رار ديا گيا اور اصول کافی جيسی کتاب ميں ''فصل العقل والجہل'' ، (جہماری کچھ احاديث ہيں جس ميں جہل کو عقل کے مقابلہ مينق
  کے بعد) ميں اس طرح کی احاديث بيان ہوئی ہيں۔ ١١ص 

) جواد علی کہتے ہيں: ''ميری نظر ميں جاہليت، بيوقوفی، کم عقلی، غرور، کند ذہنی، غصہ او رحکم ودستور اٰلہی کے مقابلہ ميں ٣(
سے پيدا ہوتی ہے او ريہ وه صفات ہيں جن کی اسالم نے مذمت کی ہے اس بنا پر يہ ويسے ہی ہے جيسے آج سر تسليم خم نہ کرنے 

کوئی سفيہ اوراحمق گالی بکے اوراخالق و تہذيب کا خيال نہ کرے تو ہم اس سے کہيں گے: اے نادان يہاں سے دور ہوجا! اس کا 
  ٤٠، ص ١ريخ العرب فی االسالم، جمطلب يہ نہينہے کہ وه انسان جاہل ہے'' (المفصل فی تا

  ۔٥٠،آيت ٥) ''افحکم الجاہلية يبغون...'' سورٔه مائده، ٤(

  )١۔ خداوند عالم نے بت پرست عربوں کے اندھے تعصب کو ''جاہليت کا تعصب'' قرار ديا ہے۔(٢
مطابق خود نمائی کے ساتھ  ۔ پيغمبر اسالم ۖ کی بيويوں کو خبردار کيا گياہے کہ اپنی گزشتہ جاہليت کی رسم و رواج کے٣
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  )٢گھر سے باہر نہ نکليں۔(
۔ خداوند عالم نے منافقين اور ضعيف االيمان لوگوں کے ايک گروه کو جنگ احد ميں لشکر اسالم کے شکست کھا جانے ٤

کے بعد جن کے حوصلہ پست ہوگئے تھے اور تشويش و بدبينی کا شکار ہوگئے تھے۔ ان کی مذمت کی ہے کہ خدا کے 
  )٣ميں ''جاہليت'' جيسا گمان رکھتے ہو۔( بارے

خداوند عالم نے بيان کيا ہے کہ جس وقت جنا ب موسٰی نے اپنی قوم کو گائے کے کاٹنے کا حکم ديا تو ان کی قوم والوں نے 
 )٤جاؤں''۔(کہا: ''کيا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہيں؟ جناب موسٰی نے فرمايا: خدا کی پناه مانگتا ہونکہ ميں جاہلوں ميں سے ہو 

امير المومنين حضرت علی بت پرست عربوں کی ذلت و پستی اورتاريک زندگی کا نقشہ کھينچتے ہوئے ان کی جہالت کی بنا
  )٥پر ان کی دماغی پستی کا ذکر فرماتے ہيں۔(

______________________  

  ۔٢٦( ِْذ َجَعَل الَِّذيَن َکفَُروا فِی قُلُوبِِہْم اْلَحِميَّةَ َحِميَّةَ اْلَجاِہلِيَّة) آيت ٤٨) سورٔه فتح،١(
َج اْلَجاِہلِيَِّة اْلُ◌ولَی )آيت ٣٣) سورٔه احزاب، ٢( ْجَن تَبَرُّ   ۔٣٣( َوقَْرَن فِی بُيُوتُِکنَّ َوالَتَبَرَّ
ْتہُْم َْنفُُسہُْم يَظُنُّوَن بِا(...َوطَائِفَة قَ ٣) سورٔه آل عمران، ٣(   ۔١٥٤َغْيَر اْلَحقِّ ظَنَّ اْلَجاِہلِيَِّة...)آيت هللاِ ْد َہَمَّ
  ۔٦٧ْن َُکوَن ِمْن اْلَجاِہلِيَن )آيت هللاِ َ(قَالُوا َتَتَِّخُذنَا ہُُزًوا قَاَل َُعوُذ بِا٢) سورٔه بقره، ٤(
 )٩٥ہ، خطبہ ) واستخفيتم الجاہلية الجھالئ۔ (صبحی صالح، نہج البالغ٥(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  تيسری فصل 
  جزيره نمائے عرب اور ا سکے اطراف کے اديان و مذاہب

ظہور اسالم کے وقت عرب کے اکثر پيشوا بت پرست تھے ليکن ملک عرب کے گوشہ و کنار ميں مذہبی رہبروں کی پيروی
کرنے والے اور مختلف اديان جيسے عيسائيت، يہوديت، حنفيت، مانوی اور صابئی وغيره بھی موجودتھے۔ اس بنا پر عرب 

الوه ہر ايک دين اور آئين، ابہام اور تيرگی سے خالی نہ کے لوگ صرف ايک دين کی پيروی نہيں کرتے تھے اس کے ع
تھا۔ اسی بنا پر ايک طرح کی سرگردانی اورحيرانگی ، اديان کے سلسلے ميں پائی جاتی تھی۔ ہم يہاں پر ہر ايک دين اور 

  مذہب کے بارے ميں مختصر توضيح دے رہے ہيں:

  موحدين
جو مشرکين کے برخالف بت پرستی سے بے زار، خداوند متعال اور ) کے معتقد ايسے لوگ تھے ١موحدين يا دين حنيف(

قيامت کے عقاب و ثواب کا عقيده رکھتے تھے۔ ان ميں سے کچھ عيسائيت کے ماننے والے تھے۔ ليکن بعض مورخين، ان 
)، نابغٔہ ٢کو بھی دين حنيف پر سمجھتے ہيں و رقہ بن نوفل، عبد هللا بن حجش، عثمان بن حويرث، زيد بن عمر بن نفيل(

  جعدی (قيس بن عبد هللا) اميہ بن ابی ا لصلت، قس بن 
______________________  

، ١) حنيف (جس کی جمع حنفاء ہے) اس شخص کو کہتے ہيں جودين ابراہيم کا پيرو ہو (طبرسی، مجمع البيان، شرکة المعارف، ج١(
  .) ٢١٦ص 

  .١٧١ده)، ص ) محمد بن حبيب، (المحبر (بيروت: دار االفاق الجدي٢(

ساعده ، ابوقيس صرمہ بن ابی انس، زہيرابن ابی سلمٰی، ابوعامر اوسی (عبد عمرو بن صيفی) عداس (عتبہ بن ربيعہ کا غالم)
) ان ميں سے بعض ،حکماء ١رئاب شنی او ربحيره راہب جيسے افراد کو بھی دين حنيف کے معتقدين ميں سمجھا جاتا ہے۔(

  يا مشہو رشعراء تھے۔
وحدانيت کی طرف رحجان کا سبب ان کی پاک فطرت او رروشن فکر اوراس زمانے کے رائج اديان کی بے رونکی البتہ 

 
   



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

 
 

اور اس سماج ميں پائے جانے والے مذہبی خال ميں تالش کرنا چاہيئے۔ يہ لوگ اپنی پاک فطرت کے ذريعہ خالق عالم، مدبر 
يسے بت پرستی کو قبول نہيں کر سکتے تھے۔ اور يہودی جہاں کے معتقد تھے او رعقل و خرد سے دور ايک پست آئين ج

مذہب بھی صدياں گزر جانے کے بعد اپنی حقيقت اور معنويت کو کھو بيٹھا تھا۔ اور روشن فکر افراد کے اندر پائی جانے 
ے ميں والی بے چينی کو اطمينان اور سکون ميں نہيں بدل سکتے تھے اسی بنا پر بعض الوہيت کے متالشی افراد کے بار

نقل ہوا ہے کہ آئين حق کی تالش مينوه اپنے اوپر سفر کی صعوبتوناور پريشانيوں کو روا جانتے ہوئے مسيحی اور يہودی 
) اور پيغمبر اسالم ۖ کی بعثت کی نشانيوں کے سلسلے ٢علماء اور دوسرے آگاه لوگوں سے بحث اور گفتگو کيا کرتے تھے۔(

ہيں ان کے بارے ميں تحقيق کرتے تھے اور چونکہ معموالًکسی نتيجہ تک نہيں  ميں آسمانی کتابوں ميں جواشارے ملتے
پہنچتے تھے لٰہذا اصل وحدانيت کو قبول کرتے تھے۔ بہرحال وه اپنی مذہبی عبادتوں اور رسومات کو کس طرح انجام ديتے، 

  يہ ہمارے لئے واضح نہيں ہے۔
______________________  

؛ ابن ہشام، ٦٠۔ ٦٨، ص ١)، ج١٣٥٦، ٢مہ: ابو القاسم پاينده (تہران: ادارٔه ترجمہ و نشر کتاب، ط) مسعودی، مروج الذہب، ترج١(
؛ ابن کثير، السيرة ٢٣٧، ص ١ھ.ق)، ج١٣٥٥سيرة النبی، تحقيق: مصطفی السقاء و معاونين، (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، 

؛ محمد بن اسحاق، السير و ١٢٢۔ ١٦٥، ص ١ھ.ق)، ج١٣٨٤ی البابی الحبی، النبويہ، تحقيق: مصطفی عبد الواحد (قاہره: مطبعة عيس
؛ محمد بن حبيب بغدای، المنمق فی اخبار ١١٥۔ ١١٦ھ.ق)، ص١٤١٠، ٢المغازی، تحقيق: ڈاکٹر سہيل زکار (بيروت: دار الفکر، ط

  ۔١٣۔ ١٩ھ.ق)، ص ١٤٠٥، ١قريش، تحقيق: خورشيد احمد فارق (بيروت: عالم الکتب، ط
)، ٥؛ محمد ابوالفضل ابراہيم (اور معاونين)، قصص العرب، (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ،ط١٥٦بن کثير، گزشتہ حوالہ، ص ) ا٢(

  ۔٧٢، ص١)، ج١٣٦٤(قم: آفسيٹ منشورات الرضی، 

اس نکتہ کی طرف توجہ دالنا ضروری ہے کہ دين حنيف کے پيرو کار، بعض لوگوں کے خيال کے برخالف ہدايت اور 
رب سماج کی تبديلی ميں توحيد کے مسئلہ ميں کوئی رول نہيں رکھتے تھے۔ بلکہ جيسا کہ مورخين نے صراحت کی ہے ع

کہ وه لوگ تنہائی اور انفرادی شکل ميں زندگی بسر کرتے تھے اور غور و فکر ميں لگے رہتے تھے اور کبھی بھی ايک 
پاس کوئی ايسا دين و آئين نہيں تھا جس ميں ثابت اور معيّن  گروه يا ايک منظم فرقہ کی شکل ميں نہيں تھے اور ان کے

احکام بيان کئے گئے ہوں۔ ان لوگوں نے آپس ميں طے کر رکھا تھا کہ لوگوں کے اجتماعی مراکز سے دور رہيناور بتوں 
قائد باطل کی پرستش سے بچيں اس قسم کے لوگ اپنی جگہ پر مطمئن تھے ا ور خيال کرتے تھے کہ ان کی قوم والونکے ع

ہيناور اپنے کو تبليغ و دعوت کی زحمت ميں مبتال کرنے کے بجائے صرف اپنے نظريات کا اظہار کرتے تھے۔ اور اپنی 
  )١قوم والوں سے ان کے تعلقات ٹھيک ٹھاک تھے ان کے درميان کسی قسم کا ٹکراؤ نہيں رہتا تھا۔(

  عيسائيت
قوں ميں پائے جاتے تھے۔ يہ دين، جنوب کی سمت حبشہ سے اور دين عيسائيت کے ماننے والے بھی عرب کے بعض عال

شمال کی سمت سوريہ سے اور نيز جزيره نمائے سينا سے عرب ميں آيا تھا۔ ليکن اس سرزمين کو کوئی خاص ترقی نہيں 
)اور قبيلٔہ ) جزيرة العرب کے شمال ميں عيسائيت،( قبيلٔہ تغلب )کے درميان(قبيلٔہ ربيعہ کی ايک شاخ) اور(غسان٢ملی۔(

  ''قضاعہ'' کے بعض لوگوں کے 
______________________  

؛ حسينی طباطبايی، ٤٤٩، ص ٦ئ)،ج١٩٦٨، ١) جواد علی، المفصل فی تاريخ العرب، قبل االسالم (بيروت: دار العلم للماليين، ط١(
  ۔٢٣٧، ص ١لنبی، ج؛ ابن ہشام، سيرة ا١٢٠، ص١ش)، ج١٣٦٦خيانت در گزارش تاريخ (تہران: انتشارات چاپخش، 

۔ ٦٤، ص١)، ج٢٣٦٢، ٥) حسن ابراہيمی حسن، تاريخ سياسی اسالم، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده (تہران: سازمان انتشارات جاويدان، ط٢(

  )٢ -١درميان رائج تھی۔(
لوگوں نے قس بن ساعده، حنظلہ طائی اور اميہ بن صلت کو بھی عيسائيوں کے بزرگوں ميں شمار کيا ہے ان ميں سے کچھ 

  )٣اجتماعی جگہوں پر جانا چھوڑ دياتھا اور جنگلونميں جاکر آباد ہوگئے تھے۔(

  يمن ميں عيسائيت
يمن مينعيسائيت چوتھی صدی عيسوی ميں داخل ہوئی ''فليپ ِحتّی'' جو کہ خود ايک عيسائی ہے ، لکھتا ہے: ''عيسائيوں کا 
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ئ عيسوئی ميں ٣٥٦ے يہ وہی گروه تھا جس کو ''کنتانيتوس'' نے پہال گروه عربستان کے جنوب ميں گيا يہ خبر صحيح ہ
تئوفيلوس اندوس اربوس کی سرپرستی ميں بھيجا اور يہ کام اس زمانہ کے سياسی عوامل اور عربستان کے جنوبی عالقہ 

سوں کی بنياد ميں ايران اور روم کے نفوذ کی خاطر انجام دياگيا تھا عدن ميں ايک اور ملک حميربان ميں دو دوسرے کلي
  )٤ئ مينايک نئے دين کے گرويده ہوگئے تھے۔(٥٠٠رکھی ، نجران کے لوگ 

______________________  

؛ ابن ٨٨، ص٢؛ شہاب الدين االبشہی، المستطرف فی کل فن مستظرف (بيروت:داراحياء التراث العربی)، ج٦٤) گزشتہ حوالہ، ص ١(
؛ االمير ابوسعيد الحميری، الحور العين، تحقيق: کمال مصطفی، ٦٢١ئ)، ص ١٩٦٠ب، قتيبہ، المعارف، تحقيق: ثروت عکاشہ (دار الکت

  ۔١٣٦ئ)، ص١٩٧٢(تہران: 
) عثمان بن حويرث اور ورقہ بن نوفل (بنی اسد سے، قريش کا ايک خاندان) کو ہم نے دين حنيف کے معتقدين ميں سے ذکرکيا ہے و٢(

  )٢٢٥، ص ١تھے) کو مسيحی بيان کياہے (تاريخ يعقوبی، ج نيز امرء القيس کے لڑکوں (قبيلٔہ بنی تميم سے
  ۔٢٧ئ)، ص١٩٦٤، ٩) احمد امين، فجر االسالم، (قاہره: مکتبة النہضة المصريہ، ط٣(
؛ کچھ مورخين نے يمن مينعيسائيوں کے نفوذ ٧٨)، ص ١٣٦٦، ٢) تاريخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده (تہران: انتشارات آگاه، ط ٤(

، ص ١فيميون نامی شامی زاہد کے اس عالقہ ميں آکر اس کے کام کرنے کے وقت بتاتے ہيں (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج کا آغاز ايک
؛ لفظ نجران، ليکن يہ افسانوی شکل رکھتا ہے ٢٦٦، ص ٥؛ ياقوت حموی، معجم البلدان، (بيروت: داراحياء التراث العربی)، ج٣٢۔ ٣٥

  ے مطابق نہيں ہے۔اور جو کچھ حتی سے نقل ہوا ہے اس ک

  )١ظہور اسالم کے وقت، طی، مذحج، بہرائ، سليح، تنوخ، غّسان اور لحم قبائل يمن ميں عيسائی تھے۔(
عيسائيوں کا سب سے اہم مرکز يمن ميں ''نجران شہر'' تھا نجران ايک آباد او رپررونق شہر تھا وہاں کے لوگوں کا مشغلہ 

تجارت او ر اسلحہ سازی تھا۔ يہ شہر تاجروں کے راستوں ميں پڑتا تھا جو  زراعت، ريشمی کپڑوں کی بناؤٹی، کھال کی
  ) ٢حيره تک پھيال ہوا تھا۔(

عيسائيت اس طرح سے يمن ميں رائج ہوئی تھی۔ يہاں تک کہ يمن ميں ذونواس برسراقتدار آيااور اس نے عيسائيوں پر 
عيسائيوں نے مقابلہ کيا تو ان کو آگ سے بھرے ہوئے سختياں کی تاکہ وه اپنے آئين سے دست بردار ہو جائيں۔ جس وقت 

  )٣گڑھوں ميں جال دياگيا۔(
  ئ ميں شکست کھا گيا او رعيسائی دوباره برسر اقتدا ٥٢٥آخرکار ذونواس، حکومت حبشہ کی مداخلت سے 

  حيره ميں عيسائيت
ن کے شرق ميں واقع تھا۔ يہ مذہب رومی ايک دوسراعالقہ جہاں پر عيسائيوں نے نفوذ کيا وه ''شہر حيره'' تھا جو عربستا

اسيروں کے ذريعہ اس عالقہ ميں آيا تھا۔ حکومت ايران ہرمز اول کے زمانے سے ايسی جگہوں پر مسلط ہوگئی جہاں کے 
  رہنے والے رومی اسير تھے ان ميں سے کچھ اسير حيره ميں رہتے تھے۔ 

______________________  

  ٢٢٤، ص ١ھ.ق)، ج١٣٨٤الحيدريہ، ) تاريخ يعقوبی، (نجف: مکتبة ١(
  ٢٦) احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
تک آيتيں مسيحيوں کے قتل عام کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں يا يہ  ٩سے  ٤) مفسرين کاايک گروه کہتا ہے کہ سورٔه ''بروج'' کی ٣(

، آيتوں ميں ارشاد ٤۔ ٩ند عالم سورٔه بروج کی ؛ جيسا کہ خداو٢٥١۔ ٢٥٧، ص ٢واقعہ ان آيتوں کا ايک مصداق ہے (تفسير الميزان، ج
  فرماتا ہے۔

  .٢٧) احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

بعض کے عقيده کے مطابق سرزمين حيره ميں عيسائيت کے نفوذ کا سرچشمہ يہی اسير تھے۔ بہرحال عيسائی مبلغين حيره 
ربوں کے بازاروں ميں وعظ و نصيحت او رتبليغميں رہتے تھے اور اپنے مذہب کی نشر واشاعت ميں مشغول رہتے تھے۔ ع

کرتے تھے۔ اور قيامت، جنت و جہنم کے مسئلہ سے آگاه کرتے تھے ان کی محنتوں اورکوششوں کے نتيجہ ميں ايک گروه 
اس آئين کا گرويده ہوگيا اور حد ہے کہ ہند (نعمان پنجم کی بيوی) نے بھی مذہب عيسائيت کو قبول کرليا اور اس نے ايک 

عبد بنايا جو ''معبد ہند'' کے نام سے مشہو ر ہوا اور طبری کے زمانے تک باقی رہا۔ حنظلہ طائی، قس بن ساعده اور اميہ م
  )١بن صلت (جن کا تذکره ہم پہلے کرچکے ہيں) حيره کے لوگوں ميں سے تھے۔(

  )٢رليا۔(نعمان بن منذر (بادشاه حيره ) نے بھی عدی بن زيد کی تشويق پر آئين مسيحيت قبول ک
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قرآن مجيد ميں ايسی متعدد آيات موجود ہيں جن ميں عيسائيوں کے افکار وعقائد کو بيان کرکے ان ميں سے جو غلط اور 
ضعيف عقائد اوراعمال ہيں (خاص طور پر حضرت عيسٰی کی الوہيت کے بارے ميں) جوان کے خياالت ہيں، ان کو بيان کيا 

  ہيں کہ يہ دين جزيرة العرب ميں نزول قرآن کے وقت موجودتھا۔ ) اور يہ چيزيں بہت اہم گواه٣گيا ہے۔(
اس کے عالوه نجران کے عيسائيوں کے ساتھ، پيغمبر اسالۖم کا مباہلہ (جوکہ تاريخ اسالم ميں مشہور ہے) بھی اس بات کا 

  )٤ثبوت ہے۔(
______________________  

  .٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٨) احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  ٢٧؛ احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص ٧٣، ص ١ابو الفضل ابراہيم (اور اس کے ساتھی) قصص العرب،ج ) محمد٢(
؛ ليکن قرآن نے، عيسائيوں کو يہوديوں کے مقابلہ ٣٠؛ سورٔه توبہ، آيت ١٧١؛ سورٔه نسائ، آيت ٧٣، ٧٢، ١٨) سورٔه مائده، آيت ٣(

  ).٨٢، آيت ٥بتايا ہے۔ (مائده، ميں جو کہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے ان کا قريبی دوست 
  ).٢٣٣و  ٢٢٨، ص ٣ھ.ق)، ج١٣٩٣، ٣) سيد محمد حسين طباطبائی، تفسير الميزان، (مطبوعاتی اسماعيليان، ط ٤(

البتہ جيساکہ اشاره ہوچکا ہے کہ مذہب عيسائيت بھی زمانہ کے گزرنے کے ساتھ اس کی اصالت اور معنويت کا نورماند پڑ 
گيا ہے اور وه تحريفات کا شکار ہوگياہے۔ لٰہذا اس زمانہ کے لوگوں کے فکری اور عقيدتی خالء کو پر نہينکيا جاسکتا اور 

 کون نہيں بخشا جاسکتا ۔ان کے مضطرب و پريشان قلب و ضمير کو س

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  دين يہود
دين يہودکا ظہور اسالم سے چند صدی قبل عربستان ميں نفوذ ہواتھا اور بعض يہودی نشين عالقے ظہور ميں آچکے تھے 

) بھی يہودی ٣) اور ''خيبر''(٢) ''فدک''(١جن ميں سے سب سے معروف ''يثرب'' تھا جسے بعد ميں ''مدينہ'' کہا گيا ''تيمائ،(
۔ طائفۂ  بنی ٣۔ طائفۂ  بنی قينقاع ٢۔ طائفۂ  بنی نظير ١ميں بٹے ہوئے تھے: نشين عالقے تھے۔ يثرب کے يہودی تين گروه

  )٤قريظہ۔(
______________________  

)، او ٦٧، ص ٢) ياقوت حموی کے بقول، تيماء ايک چھوٹا سا شہر تھا جو شام او روادی القرٰی کے بيچ پڑتا تھا (معجم البلدان، ج١(
.) لٰہذا تيماء شام اور مدينہ کے بيچ پڑتا تھا ؛ ٣٤٥، ص ٥بيچ مدينہ کا ايک عالقہ تھا۔ وہی حوالہ، جروادی القری مدينہ او رشام کے 

مقدسی چوتھی صدی کا اسالمی دانشور ، کہتا ہے کہ ''تيمائ'' ايک ايسا قديمی شہر ہے جوايک وسيع زمين ميں کھجوروں کے 
ئے چشموں کی بنا پر دلکش اور حسين منظر جو کہ ايک لوہے کی جالی درختوں سے پُر بے شمار باغات پانی کی فراوانی ابلتے ہو

سے تاالب ميں گرتاہے اور پھر باغوں ميں جاتا ہے، ميٹھے پانی کے کنويں بھی موجود تھے، جنگل ميں واقع تھا ليکن اب اس کا اکثر
  (گروه مولفين و مترجمين ايران) حصہ ويران ہوگيا ہے'' (احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم، ترجمہ: علی نقی منتروی

  )٢٣٨، ص ٤)فدک ايک گاؤں ہے جس کا فاصلہ مدينہ سے دو يا تين روز پيدل مسافت کے ذريعہ طے ہوتا ہے (معجم البلدان، ج٢(
لعے کلو ميٹر) مدينہ کے شمال کی جانب (شام کی طرف) پڑتا ہے کہ جہاں سات ق١٩٢ميل ( ٩٦)خيبر ايک ايسا عالقہ ہے جو تقريباً ٣(

) اس کا فاصلہ مدينہ سے اس سے بھی کم او٤٠٩، ص ٢کاشتکاری کی زمينيں اور بہت سے کھجور کے باغات تھے (معجم البلدان، ج
  ۔١٢٣رزياده بيان کيا گيا ہے (ابوالفداء تقويم، ترجمہ: عبد المحمد آيتی (انتشارات بنياد فرہنگی ايران)، ص 

  .٦٤)حسن ابراہيم حسن، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

مدينہ ميں مذکوره تين قبيلوں کے عالوه دو قبيلے اوس او رخزرج بھی رہتے تھے جو تيسری صدی عيسوئی کے نزديک، 
يمن سے آئے تھے۔ يہ دونوں قبيلے يثرب ميں يہوديوں کے مقيم اور مستقر ہو جانے کے بعد وہاں مستقر ہوئے تھے۔ يہ دو 

نے کی بنا پران ميں سے کچھ لوگ، دين يہود کے گرويده ہوگئے تھے۔ قبيلے بت پرست تھے اور يہوديوں کے پہلو ميں رہ
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  )١کہا جاتا ہے کہ طائف ميں بھی کچھ يہودی رہتے تھے جويمن او ريثرب سے نکالے گئے تھے۔(
يہودی عربستان کے جس عالقہ ميں رہتے تھے وہاں اپنی مہارت کی بنا پر زراعت ميں مشہور تھے يہ لوگ مدينہ ميں بھی 

کے عالوه دوسرے ہنر کی وجہ سے جيسے آہنگری، رنگريزی، اوراسلحوں کے بنانے کی بنا پر مشہور ہوگئے زراعت 
  )٢تھے۔(

  )٣) غّسان و جذام ميں بھی پائے جاتے تھے۔(٢دين يہود کے ماننے والے قبيلٔہ حمير ،بنی کنانہ، بنی حارث بن کعب، کنده(

  يمن ميں يہودی
پنے عقائد و افکار او رتوريت کی تعليمات کو ترويج ديتے تھے۔ يمن بھی ايک زمانہ تک يہودی جس عالقہ ميں رہتے تھے ا

  يہوديوں کے زير نفوذ رہا ہے اور ذونواس (بادشاه يمن ) نے جو کہ يہودی ہوگياتھا۔
______________________  

  ۔٦٧ھ.ق)، ص١٣٩٨) بالذری، فتوح البلدان (بيروت: دار الکتب العلميہ، ١(
  ٢٤مين، فجر االسالم، ص ) احمد ا٢(
؛ االمير ابو سعيد بن نشوار ٦٢١ھ.ق)، ص ١٤١٥، ص ١) ابن قتيبہ، المعارف، تحقيق: ثروت عکاشہ(قم: منشورات الرضی)، ط٢(

، پر قبيلٔہ حمير کا نام (نمير) ٨٨، ص ٢، کتاب المستطرف ، ج١٣٦.)، ص ١٩٧٢الحميری، الحور العين، تحقيق: کمال مصطفی (تہران: 
  ہوا ہے جو غلط چھپا ہے۔ لکھا 

  .٢٥٧، ص ١) تاريخ يعقوبی، ج٣(

عيسائيوں کو کچل کر، دين يہود کے قانونی دين ہونے کا اعالن کردياتھا۔ بعض مورخين کے عقيدے کے مطابق ذونواس کا 
نجران کے  يہ اقدام مذہبی جذبہ کے تحت نہيں تھا بلکہ قومی اور وطن پرستی کے جذبہ کی خاطر تھا۔ اس اعتبار سے کہ

عيسائی ملک حبشہ سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور حکومت حبشہ، نجران ميں عيسائيوں کی حمايت کو مدعا بناکر ، 
يمن کے امور ميں مداخلت کرتی تھی اور اس طرح وه اپنے مقاصد کے حصول ميں کامياب ہوگئے۔ ذونواس اوراس کے 

کر، حبشہ کو اس عالقہ اورمرکز سے محروم کرديں۔ اسی بنا پر اس نے طرفداروننے چاہا کہ وہاں پر عيسائيوں کو کچل 
  عيسائيوں کا قتل عام شروع کرديا۔

نجران کے عيسائيوں کے قتل عام کے بعد ان ميں کا ايک آدمی بچ گيا تھا جو بھاگ کر حبشہ پہنچا اوروہاں کے بادشاه سے 
ئ ميں شکست کھا گيا او رنجران کا عالقہ ٥٢٥اور ذونواس مدد مانگی ۔ جس کی بنا پر دونوں ملکوں ميں جنگ چھڑ گئی 

  )١دوباره پيغمبر اسالۖم کے زمانہ تک عيسائيوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔(
______________________  

لدان،؛ ياقوت حموی، معجم الب٣٧، ص ١؛ رجوع کريں: ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٢٧اور  ٢٤، ٢٣) احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  ٢٦٦، ص ٥ج

  

  صابئين

بعض مورخين اس گروه کے آغاز کو ''سلطنت تہمورث'' کے زمانہ ميں بتاتے ہيناو راس کا بانی ''بوذاسف'' کو جانتے ہيں۔ 
ھ) اس گروه کے آغاز کی تاريخ بيان کرنے کے بعد کہتا ہے: ''ہم ان کے بارے ميں اس سے ٣٦٠ھ۔ ٤٤٠ابوريحان بيرونی (

ے تھے کہ وه خداوند عالم کی وحدانيت کے قائل ہيں اوراس کو ہر طرح کے صفات بد سے منزه اور بے زياده نہيں جانت
عيب جانتے ہيں جيسے وه کہتے ہيں :خدا محدود نہينہے، دکھائی نہينديتا ، ظلم نہيں کرتا، تدبير عالم کو فلک اور آسمانی 

  ک اوراس کے نطق، شنوائی اور بينائی کے معتقد کہکشاؤوں کی طرف نسبت ديتے ہيں۔ اس کے عالوه وه حيات افال
ہيں،انوار کی تعظيم کرتے ہيں۔ يہ لوگ ستاروں پر عقيده رکھنے کی بنا پر، ان کی حرکتوں سے زمين کے مقدرات کو 

مربوط جانتے تھے اور ان کے مجسموں کو اپنے معبد ميں نصب کرتے تھے ۔ جيسا کہ انھوں نے سورج کے مجسمہ کو 
  )١چاند کے مجسمہ کو حران ميں اور زھره کے مجسمہ کوايک قريہ ميں نصب کر رکھا تھا۔( بعلبک ميں،

)شہر تھا۔ يہ دين ايک زمانہ ميں روم، يونان، بابل اوردنيا کے دوسرے عالقوں تک پھيل ٢صابئين کامرکز ''حران'' (
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  )٣گياتھا۔(
مارے زمانے ميں ختم ہوتا جارہا ہے ان ميں سے کچھ ) يہ فرقہ ہ٤قرآن مجيد نے ان ميں سے تين مقامات کاذکر کيا ہے۔(

  )٧) ميں باقی ره گئے ہيں۔(٦)، اور عراق(٥لوگ صرف خوزستان(
______________________  

  .٢٩٤۔ ٢٩٥)، ص ١٣٦٣، ٣) اآلثار الباقيہ، ترجمہ: اکبر دانا سرشت، (تہران: ط ١(
آج ويران ہوگياہے اورايک کھنڈر ديہات ميں تبديل ہوگياہے .صدر اسالم ) حران، دجلہ اور فرات کے درميان ايک بڑا شہر تھا ليکن ٢(

؛ ٣٠٦۔ ٣٠٧؛ تقويم البلدان، ص ٢٣٥۔ ٢٣٦، ص ٢ميں يہ شہر آباد تھا اور اور جيد علماء يہاں سے پيدا ہوئے ہيں (معجم البلدان، ج
  .٤٥٧، ص ٥محمد معين: فرہنگ فارسی، (تہران: امير کبير)، ج

  .٢٧٩، ص ١٠ر الميزان، ج) طباطبائی، تفسي٣(
  .١٧، آيت ٢٢؛ سورٔه حج، ٦٩، ٥؛ سورٔه مائده،٦٢، آيت ٢) سورٔه بقره، ٤(
  )دريائے کارون کے ساحلی عالقے، اہواز،خرم شہر، آبادان، شادگان اور دشت ميشان ہيں) ٥(
 وصل ،رمادی ،سليمانيہ ، اور کربال ہيں۔) بغداد ميں دجلہ او رفرات کے ساحلی عالقے حلہ، ناصريہ، عماره، کوت، ديالی، کرکوک ،م٦(
) کلمٔہ صابئی کے ريشہ اوراصل کے سلسلہ ميں اور کيا يہ عربی کلمہ ہے يا عبری؟ اور اس کے معنی کيا ہيں اور نيز صابئيوں کے ٧(

الم و عقائد و ؛ يحيی نوری، اس٢٢٣۔ ٢٢٨، ص ٢عقائد اور يہ کسی نبی کے ماننے والے ہيں ، رجوع کريں آلوسی، بلوغ االرب، ج
؛ شہرستانی، الملل و نحل، تحقيق: محمد سيد گيالنی ٤٣١۔ ٤٣٢)، ص ١٣٤٦، ٢آراء بشری، (تہران: موسسہ مطبوعاتی فراہانی، ط 

  .٥، ص ٢، ج٣٣٠، ص ١(بيروت: دار المعرفہ)، ج

  مانی دين

ہ کيا يہ اديان ظہور اسالم سے قبل بھیدين زردشتی، مزدکی اور مانوی کا منبع او رمرکز ايران رہا ہے۔ ليکن سوال يہ ہے ک
حجاز ميں موجودتھے يانہيں؟ اس بار ے ميں مورخين کے درميان اختالف ہے بعض معاصر مورخين کا کہنا ہے کہ يہ اديان
ظہور اسالم سے قبل حجاز ميں موجودتھے ليکن تاريخی دستاويزات اس عالقہ ميں صرف دين مانوی کے وجود کی تصديق 

  کرتی ہيں۔
عقوبی لکھتا ہے: عربوں کا ايک گروه دين يہوديت کا گرويده ہوگياتھا اور ايک گروه دين عيسائيت کو ماننے لگا تھا اور ي

  )١ايک گروه جو زنديق ہوگياتھااس نے دين ثنوی (دوگانہ پرستی) کو اپنا ليا تھا۔(
کن صاحبان نظر کے عقيدے کے مطابق، دراصل اگرچہ کلمٔہ ''زنديق'' ملحد اور منکر خدا کے معنی ميناستعمال ہوتا تھا لي

ايک ايسا فرقہ تھا جو دين مانوی کی پيروی کرتا تھا اور پھر يہ کلمہ تمام مانويوں کے لئے بوال جانے لگا۔ اس رو سے کافر 
سائيت) اور دين مانوی عي٢اور دھری اس ميں شامل ہوگئے اسی وجہ سے قديم حوالوں ميں ''زندقہ'' سے مراد دين مانی ہے(

  )٣اور يہوديت سے مل کر بنا ہے۔(
______________________  

  .٢٢٦، ص ١) تاريخ يعقوبی، ج١(
۔ بيرونی اس بات کی طرف اشاره ٣٩٢؛ داؤد الہامی، ايران و اسالم (قم: مرکز نشر جديد)، ص ١٠٨) احمد امين، فجر االسالم، ص ٢(

ے زنادقہ کہے جاتے ہيں۔ لکھتاہے: ''مانويان کو بھی مجازی طور سے کرنے کے بعد کہ مزدکيان زند، کی پيروی کرنے کی وجہ س
زنادقہ کہتے ہيں۔ اور فرقہ باطنيہ کو بھی اسالم مينايسے کہتے ہيں: کيونکہ يہ دو گروه خداوندعالم کو بعض صفات سے متصف کرنے 

  ) .٣١٢جمہ: اکبردانا سرشت، ص ميناو رنيز ظواہر کی تاويل کرنے ميں مزدکيہ کے مشابہ ہيں'' (اآلثار الباقيہ، تر
عبد الحسين زرين کوب اس سلسلہ ميں لکھتے ہيں: ''لفظ زنديق کہ جس کی اصل زنديک پہلوی ہے، جوآج کل تقريباً مسلم سمجھا 

جاتاہے، اسالمی عہد ميں اس سے قطع نظر کہ يہ مانوی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تمام ايسے افراد جو ايک طرح سے شک و الحاد 
  )۔١١٠ور بے اعتقادی ميں متہم تھے ان کو بھی زنديق کہا جاتا ہے؛ ( نہ شرقی نہ غربی، انسانی، ص ا
، ايک مستشرق کہتا ہے: اگر دين مانی کوايسا زردشتی دين سمجھيں جس ميں مسيحيت کی ٢٤٤) شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

کے اسے ايسا عيسائی دين سمجھيں جس ميں زردشت کی آميزش  آميزش ہوئی ہے تو يہ کالم حقيقت سے بہت قريب ہے بہ نسبت اس
)، مانی او راس کے دين کے بارے ميں رجوع کريں: عبد الحسين زرين کوب، نہ شرقی نہ١٠٤ہوئی ہے۔ (احمد امين، فجر االسالم، ص 

  ۔٧٢۔ ٧٦غربی، انسانی، ص 

جود تھااور اس کو، انھوں نے اہل حيره سے مورخين کے ايک گروه نے وضاحت کی ہے کہ زندقہ کا قريش کے درميان و
) اور اس دين کو حيره سے لينا اس بات کا ثبوت ہے کہ مراد ''دوگانہ پرستی'' ہے کيونکہ حيره، ايران کا پڑوسی ١اپنايا تھا۔(
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  اوراس کے زير اثر تھا اوراديان ايرانی جنکی بنياد دوگانہ پرستی پر قائم تھی، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔

  روں کی عبادتستا
زمانٔہ جاہليت ميں جزيرة العرب ميں رہنے والوں کا ايک گروه، بہت سارے دوسرے عالقہ کے لوگوں کی طرح اجرام 

  آسمانی جيسے سورج، چاند اور بعض ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ اور انہيں بہت ہی 
______________________  

؛ ٨٨، ص ٢؛ االبشہی، المستطرف فی کل فن مستظرف، ج٦٢١ھ.ق)، ص ١٤١٥، ١) ابن قتيبہ، المعارف (قم: منشورات الرضی، ط١(
؛ ١٠٨؛ احمد امين، فجر االسالۖم ص ٢٦٤)، ص ١٣٦٥، ١ابن رستہ، امالق النفسيہ، ترجمہ: حسين قره چانلو، (تہران: امير کبير، ط

، ابی بن خلف، ابوعزه (عمربن عبدهللا محمد بن حبيب بغدادی کے بقول، قريش سے صخر بن حرب (ابوسفيان) عقبہ بن ابی معيط
جمحی) نضر بن حارث، نبيہ و منبہ (مجاج بن عامر سہمی کے لڑکے) عاص بن وائل سہمی، اور وليد بن مغيره مخرومی، اس گروه ميں

ف اس مطلب )، ليکن اسالم کے مقابلہ مينان کا کوئی بھی کالم يا موق١٦١؛ المحبر ص ٢٨٨۔ ٢٨٩تھے۔ (المنمق فی اخبار قريش) ص 
کی تصديق نہيں کرتا ہے، بلکہ شواہد و قرائن سے ان کی بت پرستی کا پتہ چلتا ہے ۔ عبد الحسين زرين کوب، زنديق و زنادقہ کی بحث 

ميں لکھتے ہيں : ''... لفظ زندقہ جيسا کہ ثعلب سے نقل کيا گيا ہے دہريہ کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ دہريہ سے مراد وه لوگ ہيں جو 
ث اور امور عالم کوايک صانع مختار کی طرف نسبت دينے کے منکر ہوئے ہيں قريش کے زنادقہ کے نام ابوسفيان ، عقبہ بن حواد

معيط، نضر بن حارث، عاص بن وائل او روليد بن مغيره بھی انھيں ميں سے ہيں جودرحقيقت اس طرح کا عقيده رکھتے تھے۔ قريش 
وران کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ زندقہ ان کو کہا گيا ہے جو صانع عالم، حشر و حيات، کے بزرگوں اور اہم شخصيتوں کی خبروں ا

  )۔١٠٧عقبٰی کے عقيده کا انکار کرتے تھے۔ (نہ شرقی نہ غربی، انسانی ، ص 

طاقتور اور قوی شے سمجھتا تھا۔ جن کے ذريعہ دنيا اور دنيا والوں کے انجام کا پتہ چلتا تھا مثالً قبيلٔہ خزاعہ او رحمير، 
ستارٔه ''شعرٰی'' کو جو کہ ايک ثابت او ردرخشان ستاره ہے اس کی پرستش کرتے تھے اور اسی طرح ابوکبشہ جو پيغمبر 

  )١وه اس ستاره کی پرستش کرنے والوں ميں سے تھے۔(اسالۖم کے مادری اجداد ميں سے تھے، 
) افالک اور ستارونکی پرستش کا مسئلہ اتنا رائج ہوگيا ٢قبيلٔہ طٔی کے کچھ لوگ ''ستارٔه ثريا'' کی پرستش کيا کرتے تھے۔(

ستش کيا کرتے ) صابئين جو کہ سورج اور چاندکی پر٣تھاکہ عرب کے افسانوں ادبيات اور خرافات ميناس کا ذکر ملتا ہے۔(
  )٤تھے ان کے عالوه دوسرے تمام بت پرست بھی ان دو آسمانی موجود کو مقدس سمجھتے تھے۔(

قرآن مجيدنے آسمانی اجرام کی پرستش کرنے سے منع فرمايا ہے اور اس کی پرستش کی مذمت کی ہے اور تاکيد فرمائی 
فرمان اوراراده کے تابع ہيں اور بارگاه پروردگار  ہے کہ يہ محدود موجودات، خود پروردگار عالم کی مخلوق اوراس کے

ميں سجده ريز او رخاضع ہيں۔ اس وجہ سے وه خداوند عالم کی جانب سے بشر کے لئے دليل اور راہنما قرار ديئے گئے ہيں
و ماہتاب  کيونکہ يہ ساری چيزيں اس کی قدرت او رعلم کی نشانياں ہيں۔ ''اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور آفتاب

سب کو مسخر کرديا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہيں بيشک اس ميں بھی صاحبان عقل کے لئے قدرت کی 
  )٥بہت ساری نشانياں پائی جاتی ہيں''۔(

  اور اسی خدا کی نشانيوں ميں سے رات اور دن اور آفتاب و ماہتاب ہيں لٰہذا آفتاب و ماہتاب کو 
______________________  

  .٤٩، ص ١٩) طباطبائی، تفسير الميزان، ج١(
  .٢٤٠، ص ٢) آلوسی، بلوغ االرب، ج٢(
  ۔٢٩٥۔ ٢٩٧، اسالم و عقائد اور آراء بشری، ص ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٠، ٢٢٠، ٢١٥) رجوع کريں: وہی حوالہ، ص ٣(
  ۔٣٩٣، ص ١٧) طباطبائی ، گزشتہ حوالہ، ج٤(
  .١٢، آيت ١٦) سوره نحل، ٥(

) اور ١کہ اس خدا کو سجده کرو جس نے ان سب کو پيدا کيا ہے اگر واقعاً اس کے عبادت کرنے والے ہو''(سجده نہ کرو بل
  )٢وہی ستاره شعرٰی کا مالک ہے''(

  يہ آيات اس بات کی گواه ہيں کہ بعثت پيغمبر اسالۖم کے زمانہ مينان اجرام کی پرستش اور عبادت رائج تھی۔

  جنات اور فرشتوں کی عبادت
ات سے قطع نظر کہ ہم نے سابق ميں مختلف اديان کے ماننے والوں کا تذکره کيا ہے، عرب ميں ايسے گروه بھی اس ب
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موجود تھے جو ِجن اور فرشتوں کی عبادت کيا کرتے تھے۔ عبد هللا بن زبعری (جو کہ مکہ کا ايک سردار تھا) کہتا ہے ہم 
يسائی عيسٰی کی پرستش کرتے تھے، محمۖد سے پوچھيں کيا ہم لوگ فرشتونکی عبادت کرتے تھے۔ يہودی، عزير کی اور ع

  )٣سب ان معبودوں کے ساتھ جہنم ميں جائيں گے؟۔(
)، کہتے ہيں جن لوگوں نے سب سے پہلے جن ٤بنو مليح جو قبيلٔہ خزاعہ کی ايک شاخ تھی وه جن کی عبادت کرتے تھے(

)٥فہ تھا اور پھر آہستہ آہستہ عربوں ميں يہ بات رائج ہوگئی۔(کی پرستش کی وه يمن کے لوگ تھے اس کے بعد قبيلٔہ بنی حني
بعض مفسرين کے کہنے کے مطابق ايک گروه کا عقيده تھا کہ خداوند عالم نے جنات کے ساتھ شادی کی ہے اور فرشتے 

  )٦اس کی اوالد ہيں۔(
تقاد کی مذمت فرمائی ہے۔ اور ان خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں جن اور فرشتونکی عبادت اور ان کے بارے ميں غلط اع

  لوگوننے جنات کو خدا کا شريک بناديا ہے حاالنکہ خدا نے انھيں پيدا کيا
______________________  

  .٣٧، آيت ٤١) سورٔه فصلت، ١(
  .٤٩،آيت ٥٣) سورٔه نجم، ٢(
  ۔٣٨٥، ص ١ھ.ق)، ج١٣٥٥) ابن ہشام، السيرة النبويہ (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ٣(
  .٤٢، ص ١٣٤٨) ہشام بن محمد کلبی، کتاب االصنام، ترجمہ: سيد محمد رضا جاللی نائينی، تہران: ٤(
  .٤٢، ص ٢) طباطبائی، گزشتہ حوالہ، ج٥(
  .٤٦، ص ٨ھ.ق، ج١٣٧٩) طبرسی، مجمع البيان، شرکة المعارف االسالميہ، ٦(

ہے گا کہ کيا يہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے۔ تو ) اور جس دن خداسب کو جمع کرے گا اور پھر مالئکہ سے ک١ہے۔(
وه عرض کريں گے کہ تو پاک و بے نياز او رہمارا ولی ہے يہ ہمارے کچھ نہيں ہيں اور يہ جنات کی عبادت کرتے تھے 

  )٢اوران کی اکثريت انھيں پر ايمان رکھتی تھی۔(
سے مجہول کا پتہ نہيں چل سکتا ہے کيونکہ خداوند عالم  يہ بالکل واضح ہے کہ يہ سوال، استفہامی پہلو رکھتا ہے اور اس

تمام چيزوں سے واقف ہے بلکہ اس سوال کا مقصد يہ ہے کہ حقائق فرشتوں کی زبان سے بيان ہوں تاکہ ان کی عبادت 
کرنے والوں کا سرجھکا رہے اور فرشتوں کے جواب سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ وه اس بات سے راضی نہيں تھے 

  نسانوں کا ايک گروه ان کی پرستش کرے۔ ليکن جنّات اس بات سے راضی تھے۔کہ ا
بہرحال ان دو ناقابل ديد موجودات کی پرستش، ثنوی آئين سے مشابہت رکھتی تھی کيونکہ وه لوگ جنات کو باعث شر و 

ه ميں داخل اذيت اور فرشتونکو سرچشمٔہ نور اور رحمت و برکت سمجھتے تھے بعض عرب،رات کے وقت جب کسی در
) اور ٣ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اس سرزمين کے احمقوں کے شر سے ان کے بزرگ اور رئيس سے پناه مانگتا ہوں۔(

عقيده رکھتے تھے کہ يہ بات کہنے سے ان کا بڑا ِجن، احمقوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے ۔ اس بات کی تصديق 
يہ کہ انسانوں ميں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناه ڈھونڈ رہے  قرآن ميں کالم خدا کے ذريعہ ہوئی ہے۔ ''اور

  )٤تھے تو انھوں نے گرفتاری ميں اوراضافہ کرليا''۔(
______________________  

  .١٠٠،آيت ٦) سورٔه انعام، ١(
  .٤٠۔ ١٤،آيت ٣٤) سورٔه سبا ، ٢(
  .٢٣٢، ص ٢الہ، ج) اعوذ بعزيز ہذا الوادی من شر سفہاء قومہ (آلوسی، گزشتہ حو٣(
 ٦، آيت٧٢)و ''انہ کان رجال من االنس يعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقاً'' سورٔه جن،٤(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

    
   



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

 
 

  شہرمکہ کی ابتدائ
شہر مکہ کی تاريخ حضرت ابراہيم کے زمانے سے ملتی ہے کہ جب آپ حکم خدا سے اپنی زوجہ محترمہ ہاجره اور اپنے 

) ١کو شام ليکر آئے اور انھيں ايک خشک اور بے آب و گياه سرزمين ميں الکر ٹھہرا ديا۔(شير خوار فرزند جناب اسماعيل 
) اس کے بعد جنوب کے قبائل ميں سے قبيلٔہ جرہم (جو ٢اور حکم و ارادٔه اٰلہی سے آب زمزم ان دونونکے لئے جاری ہوا(

) جناب اسماعيل جوان ہوئے ٣کر بس گيا۔(کہ قحطی اور خشک سالی کی بنا پر شمال کی جانب حرکت ميں تھا) اس جگہ جا
) جناب ابراہيم خدا کی جانب سے مامور ہوئے کہ اپنے فرزند اسماعيل کی مدد ٤اور جرہمی قبيلہ کی لڑکی سے شادی کی.(

) چنانچہ کعبہ کی تعمير کے ساتھ شہر مکہ کا قيام عمل ميں آيا اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ٥سے کعبہ کی بنياد ڈاليں(
  ل اسماعيل وہاں بڑھنے لگی۔نس

  دين ابراہيم کی باقی مانده تعليمات
جناب عدنان، عرب عدنانی ( عرب مکہ)کے جد اعلی اور حضرت محمۖد کے بيسويں جد، جناب اسماعيل کی نسل سے تھے۔ 

  ) کی اوالد، ميں سے ٦اور حجاز، نجد، تہامہ ميں رہنے والے عدنانی جناب اسماعيل(
______________________  

  .٣٧،آيت ١٤) سورٔه ابراہيم، ١(
؛ ازرقی، تاريخ مکہ، تحقيق: ١١٦و  ٥٥، ص ١ھ.ق)، ج١٣٥٥) ابن ہشام، السيرة النبويہ، (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ٢(

؛١٨ص، ١ھ.ق)، ج١٣٤٨؛ تاريخ يعقوبی (نجف: المکتبة الحيدريہ، ٥٥، ص١)، ج١٣٦٩رشدی الصالح ملحس (قم: منشورات الرضی، 
  ۔٥١)، ص ١٣٦٥ابن رستہ، االعالق النفيسہ، ترجمہ: حسين قره چانلو (تہران: امير کبير، 

  .٢٠، ص ٢.)، ج١٩٦٥، ١؛ مسعودی، مروج الذہب (بيروت: دار االندلس، ط٥٧)ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٥٧؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ١٩، ص ١) تاريخ يعقوبی، ج٤(
  .١٢٧، آيت ٢)سورٔه بقره،٥(
ويں آيت ''ملة ابيکم ابراہيم'' ميناسی مطلب کی طرف اشاره ہوا ہے (طبرسی، مجمع  ٧٩) ايک تفسير کی بنياد پر سورٔه حج کی ٦(

  .)٩٧، ص ٧البيان، ج

  تھے جو برسوں سے شريعت ابراہيمی کی پيروی کرتے تھے۔ يعقوبی کے کہنے کے مطابق: 
يمی کے بعض احکام کی پابند تھيں وه لوگ کعبہ کی زيارت کيا کرتے تھے،قريش اورجناب عدنان کی ساری اوالديندين ابراہ

حج کے اعمال بجاالتے تھے، مہمان نواز تھے، حرام مہينوں کا احترام کيا کرتے تھے برے کاموں سے پرہيز اور ايک 
  )١دوسرے کے ساتھ قطع تعلق اور ظلم کو برا سمجھتے تھے اور بدکاروں کو سزا ديتے تھے۔(

راہيمی اوران کی بچی ہوئی تعليمات جيسے خدا پر اعتقاد ، محارم کے ساتھ شادی کی حرمت، حج و عمره اور قربانیسنت اب
) وغيره ظہور اسالم کے زمانہ تک اسی طرح ان کے درميان ٣) ختنہ، ميت کی تکفين و تدفين(٢کے اعمال، غسل جنابت(

) ٤وغيره کے بارے ميں موجوده دس سنتوں کے وه پابند تھے۔( رائج تھيں اور جسم کی نظافت او رزائد بالوں کے کاٹنے
) ميں پايا جاتا تھا اس کا بھی وه عقيده رکھتے تھے او راگر ٥اسی طرح وه چار مہينوں کا تقدس واحترام جو سنت ابراہيمی(

فجار'' (ناروا اور  ان کے درميان کسی وجہ سے کوئی جنگ يا خون خرابہ، ان مہينوں ميں واقع ہو جاتا تھا تواسے ''جنگ
) اسی وجہ سے آئين توحيد اس عالقہ کے عربوں کے درميان بہت زمانہ سے پايا جاتا تھا ٦گناه آلودجنگ) کہا کرتے تھے۔(

  اور بت پرستی بعد ميں وہاں پر آئی ہے جوان کے دين توحيدی سے منحرف ہونے کا باعث بنی ۔
______________________  

  .٢٢٤ ، ص١) تاريخ يعقوبی، ج١(
  .٦؛ ہشام کلبی، االصنام، ص ١٧٠، ص ١٥) مجلسی، بحار االنوار، (تہران: دار الکتب االسالميہ)، ج٢(
؛ ٤٦٥، ص ١٤، کتاب الطہارة ، ابواب الجنابہ حديث ١،)، ج٤) شيخ حرعاملی، وسائل الشيعہ (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط ٣(

  .١٨٩ه.ق)، ص ١٣٥٠طبرسی، احتجاج (نجف: المطبعة المرتضويہ، 
  .٢٥٧، ص ٢) شہرستانی، الملل و النحل (قم: منشورات الرضی)، ج٤(
  .٢٧٢، ص ٩) طباطبائی ، الميزان (بيروت: موسسة االعلمی للمطبوعات)، ج٥(
  .١٢، ص ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٢٥٥) شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ص٦(

  عربوں کے درميان بت پرستی کا آغاز
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شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے درميان بت پرستی کے نفو ذ کا اصلی سرچشمہ اوران کے  مختلف دستاويزات اور
  درميان بت پرستی کے آغاز کے دو سبب تھے۔

الف: عمرو بن لُحّی (قبيلٔہ خزاعہ کا سردار)نام کا ايک شخص، جو کہ اپنے زمانہ ميں مکہ ميں بہت زياده با اثر و قدرت مند 
) کے ايک گروه سے اس کی مالقات ہوئی جو بت پرست تھے۔ جب ٢) شام گيااور وہاں پر عمالقہ(١ھا۔(اور کعبہ کا متولی ت

اس نے ان لوگوں سے بت پرست ہونے کی وجہ دريافت کی توان لوگوں نے کہا: يہ ہمارے لئے بارش نازل کرتے ہيں، 
ے ''ھبل'' بت ديا اور وه اسے ليکر مکہ آيا ہماری مدد کرتے ہيں'' اس نے ان لوگوں سے ايک بت مانگا توان لوگوں نے اس

  ) ٣اور کعبہ ميں نصب کرديا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کريں۔(
______________________  

؛ محمود آلوسی، بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب (قاہره: دار الکتب الحديثہ، ١٠١، ١٠٠، ٨٨، ص١) ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔١٦، ص١؛ علی بن برہان الدين الحلبی، السيرة الحلبيہ (بيروت: دار المعرفہ)، ج٢٠٠، ص ٢)، ج٣ط
) عمالقہ، جناب نوح کے لڑکونکا ايک گروه تھاان کے جد عمالق يا عمليق کی مناسبت سے ان کا نام عمالقہ پڑا۔ (ابن ہشام، السيرة ٢(

  .١٧، ص١؛ علی ابن برہان الدين الحلبی، السيرة الحلبيہ، ج١٨٨ ، ص٢؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ، ج٧٩اور  ٨، ص ١النبويہ، ج
؛ ١٧؛ علی بن برہان الدين الحلبی، گزشتہ حوالہ، ص٢٤٣؛ شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ص ٢٠١، ص ٢) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج٣(

؛ مسعودی، مروج الذہب٨٨، ص٢ج ؛ شہاب الدين االبشہی، المستطرف (بيروت: دار احياء التراث العربی)،٢٢٤، ص ٢تاريخ يعقوبی، ج
؛ محمد بن حبيب، ٧)، ص١٣٤٨؛ ہشام کلبی، االصنام، ترجمہ: سيد محمد رضا جاللی نايينی، ٢٩، ص ٢)، ج١(بيروت: دار االندلس،ط

 ۔ بعض منابع ميں آيا ہے کہ وه٣٢٨ھ.ق)، ص ١٤٠٥، ١المنمق فی اخبار قريش، تحقيق: خورشيد احمد فارق (بيروت: عالم الکتب، ط
؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ، ٧٩، ص ١؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١١٧، ص١''ہبل'' کو عراق سے اليا تھا۔ (ازرقی، اخبار مکہ، ج

۔ ليکن ايک روايت کے مطابق، ھبل بت کا پتھر ''مٔازمين'' (عرفات و مشعر کے درميان ايک گزرگاه ہے)، سے ليا گيا ١٨٨، ص ٢ج
کہ پيغمبر اسالۖم اس جگہ سے گزرتے تھے تو اظہار نفرت کرتے تھے (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل  تھا، اور يہی وجہ ہے

  .)١، حديث٣٦، کتاب الحج، باب استحباب التکبير بين المٔازمين) ص ١٠الشيعہ، بيروت: دار احياء التراث االسالمی، ج

عبہ کے پہلو ميں رکھ ديا اور لوگوں کو ان کی پرستش کے ) اور ''نائلہ'' کو بھی اس نے ک١اس کے عالوه دو بت ''اساف''(
  )اور اس طرح سے عرب ميں بت پرستی کی بنياد پڑی۔ ٢لئے ابھارا اور ورغاليا(

پيغمبر اسالۖم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: عمرو بن لحی پہال وه شخص تھا جس نے دين اسماعيل ميں تحريف کی اور 
  )٣ميں نے ا سکو آتش جہنم ميں ديکھا ہے۔( بت پرستی کی بنياد ڈالی۔ اور

ب: جب جناب اسماعيل کی نسل مکہ ميں کافی بڑھ گئی تو وه لوگ مجبور ہوکر ذريعہ معاش کی تالش ميں دوسرے شہروں 
اور عالقوں کی طرف کوچ کرگئے۔ او رچونکہ انھيں مکہ او رحرم سے بہت لگاؤ اور محبت تھی لٰہذا کوچ کرتے وقت ان 

ايک نشانی اور يادگار کے طور پر حرم کا ايک پتھر اپنے ساتھ لے گيا اور جہاں پر جاکر وه بسے اس کو ايک  ميں سے ہر
گوشہ ميں رکھ کر (کعبہ کے گرد طواف کے مانند) اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ وه اپنے اصلی جذبہ 

شکل ميں تبديل ہوگئے او رپھر نوبت يہ آگئی کہ جس پتھر  اور لگاؤ اور ہدف کو بھولتے گئے اور سارے پتھر ايک بت کی
  )٤کو وه پسند کرتے تھے اسی کی پرستش کرنے لگتے تھے اوراس طرح وه اپنے سابقہ آئين کو بھول گئے۔(

البتہ اس عالقہ ميں بت پرستی کے نفوذ کے لئے يہ دونوں اسباب نقطٔہ آغاز قرار پائے ہيں ورنہ دوسرے عوامل جيسے 
  س گرائی (جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ اس کا خدا ملموس اور محسوسجہل، ح

______________________  

  ۔٨٤، ص ١) اساف کو ہمزه کے زبر اور زير دنوں طرح سے لکھا گيا ہے۔ (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٣٤٧اور  ٢٤٣، ص ٢؛ شہرستانی، گزشتہ حوالہ، ج٨٨، ص ١) ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج٢(
، ١؛ ابن عبد البر، االستيعاب، (درحاشيہ االصابہ)، ج١٧؛ علی بن برہان الدين، گزشتہ حوالہ، ص ٧٩بن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ) ا٣(

؛ شيخ محمد تقی التستری، ٣٩٠، ص٤، شرح حال اکثم بن جون خزاعی؛ابن اثير، اسد الغابة (تہران: المکتبة االسالميہ)، ج١٢٠ص 
؛ ازرقی،٦٥، ص١ھ.ق)، ج١٣٨٤دا اسماعيل بن کثير، السيرة النبويہ(قاہره: مطبعة عيسی البابی الحلبی، ؛ ابی الف٢١٧، ص ١االوائل، ط

  ۔١١٦گزشتہ حوالہ، ص 
؛ البدايہ ٦٢، ص ١؛ ابی الفداء اسماعيل بن کثير، السيرة النبويہ، ج٨٨، ص ٢؛ المستطرف، ج٢٢٠، ص ٢) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج٤(

  ۔٢٨٦، ص ١٠؛ طباطبائی، الميزان، ج٧٩، ص١؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٨٨، ص ٢لمعارف)، جو النہايہ (بيروت: مکتبة ا

) قبيلہ جاتی اختالفات اور کشمکش، (ہر قبيلہ چاہتا تھا کہ اپنی لئے ايک الگ بت قرار دے) قبائل کے رئيسوں ١(مادی)،ہو۔(
اور گمراہی ميں پڑی رہے تاکہ وه اچھی طرح سے اور بزرگوں کی جاه طلبی (وه چاہتے تھے کہ عوام اسی طرح جہالت 
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حکمرانی کرسکيں) اور آخرکار گزشتہ لوگوں کی اندھی تقليد اس کی ترويج ميں معاون ثابت ہوئی اور آہستہ آہستہ بت 
پرستی کی مختلف صورتيں اور عبادت کے مختلف طريقے، نذر و نياز اور ان سے استمداد کے بے شمار طريقے انجام 

) جس سے وه ٣) اور بتوں کی تعداد ميں اس طرح سے اضافہ ہونے لگا کہ ہر گھر مينايک بت پايا جانے لگا۔(٢(پانے لگے
بت اس شہر ميں موجود  ٣٦٠سفر کے موقع پر برکت حاصل کرتے تھے اوراسے مس کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر 

  )٤تھے۔(

  کيا بت پرست، خدا کے قائل تھے؟
کر نہيں تھے اور جيسا کہ قرآن نے نقل کيا ہے کہ يہ لوگ بھی خدا کو، زمين و آسمان اور اس جہان بت پرست ''هللا'' کے من
  ) ليکن يہ دو بڑی خطاؤں کے مرتکب ہوگئے تھے جوان کی ٥کاخالق سمجھتے ہيں۔(

______________________  

  ۔٢٨٦، ص ١٠) طباطبائی، الميزان، ج١(
  ۔٢٨، ہشام کلبی، االصنام، ص ١٠٣، ٩٠، ٣مائده، آيت ؛ سورٔه ١٣٩، ١٣٨) سورٔه انعام، آيت ٢(
  ۔٣٢) کلبی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ٢١١، ص ٢؛ آلوسی، بلوغ االرب، ج٣٣٦ھ.ق)، ص ١٤١٤، ١) شيخ طوسی، االمالی، (قم: دار الثقافہ، ط٤(
  رضا کی ايک روايت کی مطابق۔ ۔ امام٢٦؛ رجوع کريں: الميزان، ج٣٠، ص ٣؛ السيرة الحلبيہ، ج١٢١، ص ١ج
، سورٔه ٢٥) اگر ان سے پوچھئے: کہ کس نے زمين و آسمانوں کو پيدا کيا ہے؟ تو يقينا وه کہيں گے خدا نے (سورٔه لقمان، آيت ٥(

، ٨٧، اور اگر آپ ان سے سوال کريں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہيں گے کہ هللا (زخرف، آيت٩، زخرف، آيت٣٨زمر، آيت 
پيغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہيں زمين و آسمان سے کون رزق ديتا ہے اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے اور کون 

 .)٣١مرده سے زنده اور زنده سے مرده نکالتا ہے اور کون سارے امور کی تدبير کرتا ہے تو يہ سب يہی کہيں گے کہ هللا! (يونس آيت

  
۔ هللا اور اس کی صفات کے بارے ميں غلط شناخت؛ وه لوگ خدا کے بارے ميں مبہم او رگنگ ١ی۔ گمراہی کی اصلی جڑ تھ

ذہنيت رکھتے تھے ۔ اور اس بات کی شہادت اس سے ملتی ہے کہ وه خدا کے لئے بيوی اور بچوں کے قائل تھے۔ وه 
نداروں کی طرح جسم او رماده اور فرشتوں کو خدا کی بيٹياں تصور کرتے تھے يعنی خدا کے لئے انسان اور دوسرے جا

زاد و ولد کے قائل تھے۔ خداوند عالم نے ان کے غلط خيال کی متعدد آيات ميں مذمت فرمائی ہے: ''اوران لوگوں نے ان 
مالئکہ کو جو رحمان کے بندے ہيں لڑکی قرار ديديا ہے کيا يہ ان کی خلقت کے گواه ہيں تو عنقريب ان کی گواہی لکھ لی 

  )١ور پھر اس کے بارے ميں سوال کياجائے گا''۔(جائے گی ا
  )٢''بيشک جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ہيں وه مالئکہ کے نام لڑکيوں جيسے رکھتے ہيں''۔(

''اور مشرکوننے يہ کہنا شروع کرديا کہ هللا نے کسی کو اپنا فرزندبناليا ہے حاالنکہ وه اس امر سے پاک و پاکيزه ہے بلکہ 
  )٣ے محترم بندے ہيں''۔(وه سب اس ک

اس کے لئے بغير جانے بوجھے بيٹے اور بيٹياں بھی تيار کردی ہيں۔ جب کہ وه بے نياز اوران کے بيان کرده اوصاف سے 
  کہيں زياده بلند و باال ہے۔

ر وه ہر وه زمين و آسمان کا ايجاد کرنے واال ہے۔ اس کے اوالد کس طرح ہوسکتی ہے اس کی تو کوئی بيوی بھی نہينہے او
  )٤شے کا خالق ہے اور ہر چيز کا جاننے واال ہے''۔(

  )٥''اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے کسی کو اپنی بيوی بنايا ہے نہ بيٹا''۔(
______________________  

  .١٩) سورٔه زخرف، آيت ١(
  .٢٧) سورٔه نجم، آيت ٢(
  .٢٦) سورٔه انبياء ، آيت ٣(
  .١٠٠۔ ١٠١) سورٔه انعام، آيت ٤(
  .٣) سورٔه جن، آيت ٥(

اس کے عالوه خداوند عالم نے متعدد آيات ميں مشرکوں کی مذمت فرمائی ہے کہ چونکہ وه لڑکيوں کو برا سمجھتے تھے 
  لٰہذا اسے خدا کی جانب منسوب کرتے تھے اور لڑکوں کواچھا سمجھتے تھے لٰہذا اسے اپنی طرف منسوب کرتے تھے''
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  )١ور تمہارے لئے لڑکے ہيں!۔(کياخدا کے لئے لڑکيانا
''پھر اے پيغمبر! ان کفار سے پوچھئے کہ کياتمہارے پروردگار کے لئے لڑکيانہيناور تمہارے لئے لڑکے ہيں؟ يا ہم نے 

  )٢مالئکہ کو لڑکيوں کی شکل ميں پيدا کياہے اور يہ اس کے گواه ہيں؟''۔(
ان کا تيسرا ہے اسے بھی ديکھا ہے تو کيا تمہارے لئے لڑکے ''کيا تم لوگوں نے الت او رعزی کوديکھا ہے او رمنات جو 

ہيں اور اس کے لئے لڑکيانہيں يہ انتہائی ناانصافی کی تقسم ہے يہ سب وه نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے 
  )٣کر لئے ہيں۔(

اور تمہارے لئے لڑکوں کو پسند کيا ''سچ بتاؤ کياخدانے اپنی تمام مخلوقات ميں سے اپنے لئے لڑکيوں کو منتخب کياہے 
  )٤ہے؟''۔(

''اور انھوں نے خدا اور جنات کے درميان بھی رشتہ قرار ديديا حاالنکہ جنّات کو معلوم ہے کہ انھيں بھی خدا کی بارگاه ميں 
  )٥حاضر کيا جائے گا،خدا ان سب کے بيانات سے بلند و برتر او رپاک و پاکيزه ہے''۔(

خداوند عالم کی ِجّن سے نسبت او ررشتہ داری اس بنا پر تھی کہ وه خيال کرتے تھے کہ خدا نے جنات ايک تفسير کی بنا پر 
  )٦کے ساتھ شادی کر رکھی ہے اور فرشتے (اس شادی کا نتيجہ اور ثمره ہيں) اس کی اوالد ہيں۔(

______________________  

  .٣٩) سورٔه طور، آيت ١(
  .١٤٩۔ ١٥٠) سورٔه صافات، آيت ٢(
؛ الت ، عزٰی اور منات تين بتوں کے نام تھے جن کو گويا وه فرشتوں کا روپ سمجھتے تھے چونکہ تينوں١٩۔ ٢٣)سورٔه نجم، آيت ٣(

  ).٥١٨، ص ٢٢نام مونث ہيں (رجوع کريں: تفسير نمونہ، ج
  .١٦) سورٔه زخرف، آيت ٤(
  .١٥٨۔ ١٥٩) سورٔه صافات، آيت ٥(
  ۔٤٦٠، ص ٨؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٢٣، ص ٤ابن کثير ، تفسير، ج ؛١٣٣، ص ٧) سيوطی، الدر المنثور، ج٦(

۔ يہ بتوں کو چھوٹا خدا او راپنے اور هللا کے درميان واسطہ بتاتے ہيں اور ان کی عبادت کو خدا کی بارگاه ميں قرب اور ٢
  رضايت کا باعث سمجھتے تھے۔ جبکہ عبادت صرف هللا سے مخصوص ہے۔

اگرچہ بتوں کو دنيا کا ''خالق'' نہيں سمجھتے تھے ليکن ان کے لئے ايک قسم کی ربوبيت اور عالم ہونے دوسری طرف سے 
کے مرتبہ کے قائل تھے اور ان کودنيا کے امور کی تدبير ميں اور انسان کے تقدير ميں موثر جانتے تھے اور اپنی مشکالت 

ے۔ جبکہ اسالم کی نظر ميں جس طرح دنياکاخالق ''هللا'' ہے اور پريشانيوں کے دور ہونے کے لئے ان سے مدد مانگتے تھ
) اور بت، بے جان اور ناقابل فہم واراده موجودات ١اورامور دنيا کی تدبير (توحيد افعالی)بھی صرف اسی کے ہاتھ مينہے(

  ہيں۔
  قرآن مجيد ان کے بے بنياد خياالت کو نقل کر کے، اس طرح ان کی مذمت کرتا ہے:

خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہيں جو نہ نقصان پہنچاسکتے ہيں او رنہ فائده اور يہ لوگ کہتے ہيں: يہ''اور يہ لوگ 
خدا کے يہاں ہماری سفارش کرنے والے ہيں تو آپ کہہ ديجئے کہ کيا تم لوگ خدا کواس بات کی اطالع دے رہے ہو جس کا 

  )٢زه ہے اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہے''۔(علم اسے آسمان و زمين ميں کہيں نہيں ہے وه پاک و پاکي
''آگاه ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف هللا کے لئے ہے او رجن لوگوں نے اس کے عالوه سرپرست بنائے ہيں يہ کہہ کر کہ ہم 

  ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہيں کہ يہ ہميں هللا سے قريب 
______________________  

لذی لم يتخذ ولدأًولم يکن لہ شريک فی الملک و لم يکن لہ ولی من الذل و کبره تکبيراً۔'' (سورٔه اسرائ، آيت ) ۔ ''و قل الحمد  ا١(
(، ''قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخير انک علی کل ١١١

  .)٢٦شیء قدير۔'' (آل عمران، آيت 
ہُْم َوالَيَْنفَُعہُْم َويَقُولُوَن ہَُؤاَلِئ ُشفََعاُؤنَا ِعْنَد اهللاِ ( َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ا١٨) آيت ١٠) سورٔه يونس،(٢( بَِما الَيَْعلَُم فِیهللاَ قُْل َتُنَبِّئُوَن اهللاِ َما الَيَُضرُّ

ا يُْشِرُکونَ  َماَواِت َوالَفِی اْلَ◌ْرِض ُسْبَحانَہُ َوتََعالَی َعمَّ   ) السَّ

کردينگے۔ هللا ان کے درميان تمام اختالفی مسائل ميں فيصلہ کردے گا کہ هللا کسی بھی جھوٹے اورناشکری کرنے والے کو 
  )١ہدايت نہيں ديتا ہے''۔(
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  )٢''خدائے يکتا کے بجائے انھوں نے دوسرے خداؤں کواختيار کر ليا تاکہ ان کی عزت کا سبب بنے''(
  )٣کر دوسرے خدا بنالئے ہيں کہ شايدان کی مدد کی جائے''۔(''اوران لوگوننے خداکو چھوڑ 

اسی بنا پر بت پرست، عبادت اورامور عالم کی تدبير ميں بتوں کو خدا کا شريک قرار ديتے ہيں اور قرآن مجيد ان کو 
  ''مشرک'' قرار ديتا ہے۔

  پريشان کن مذہبی صورتحال 
ے پر اپنی تمام صورتوں اور پہلوؤں کے ساتھ حنيفيت کے چہرے کو بہرحال ظہور اسالم کے وقت، بت پرستی وسيع پيمان

مسخ کرچکی تھی۔اور دينی لحاظ سے مشرکين کی بہت بری حالت ہوچکی تھی ايک طرف سے بت پرست بت پرستی اور 
ص اس کے رسومات کے سختی سے پابند تھے اور دين ابراہيم کی بچی ہوئی تعليمات جيسے حج، عمره اور قربانی کو ناق

،تحريف شده ،خرافات او رشرک آميز باتوں سے آميختہ شکل ميں انجام ديتے تھے مثالً کعبہ کی تعظيم کے ساتھ دوسری 
بھی عبادت گاہيں بنا رکھی تھيں کہ جہاں کعبہ کی طرح طواف کرتے تھے اور ان کے لئے ہديہ بھيجتے تھے او روہاں پر 

) قبيلٔہ قريش والے احرام٥صرف شور و غل او رتالی بجاکر ہوتی تھيں۔( )کعبہ کے پاس ان کی نمازيں٤قربانی کرتے تھے۔(
  حج اور ''لبيک'' 

______________________  

بُونَا ِلَی ٣٩) سورٔه زمر،(١( يُن اْلَخالُِص َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِہ َْولِيَاَئ َما نَْعبُُدہُْم اِلَّ لِيُقَرِّ ِ الدِّ َّ ِ يَْحُکُم بَْينَہُْم فِی َما ہُْم فِيِہ هللاَ فَی ِنَّ اُزلْ هللاِ ا)(اَلَ
  ۔٣الَيَْہِدی َمْن ہَُو َکاِذب َکفَّار )آيت هللاَ يَْختَلِفُوَن ِنَّ ا

ا)آيت هللاِ )( َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِن ا١٩) سورٔه مريم، (٢(   .٨١آلِہَةً لِيَُکونُوا لَہُْم ِعّزً
  .٧٤آلِہَةً لََعلَّہُْم يُنَصُروَن )آيت هللاِ )( َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِن ا٣٦) سورٔه ٰيس،(٣(
؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ٧، ص١ھ۔ق)، ج١٣٨٤) ابی الفداء اسماعيل بن کثير، السيرة النبويہ (قاہره: مطبعة عيسی البابی الحلبی، ٤(

  .٨٥، ص ١ھ.ق)، ج١٣٥٥(قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، 
  ۔٣٥) سورٔه انفال، آيت ٥(

  )١ت خدا کے نام کے ساتھ بتوں کا نام ليتے تھے۔(کہتے وق
اور اس طرح سے حج ابراہيمی کو جو کہ توحيد کا عالی ترين نمونہ ہے شرک سے آلوده کرتے تھے۔ دو قبيلے اوس او 

رخزرج، حج کے اعمال انجام دينے کے بعد، منٰی ميں جاکر سرمنڈوانے کے بجائے اپنے شہر (يثرب) کی جانب ''بت منات'' 
) مشرکين (خواه مرد ہوں يا ٣) کے پاس سرمنڈاتے تھے۔(٢جو کہ مکہ کے راستے ميں دريا کے کنارے پر واقع ہے)،((

) ظاہر ہے کہ کعبہ کے پا س لوگوں کے سامنے اس طرح کے اعمال کا کتنا برا ٤عورت) کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔(
  منظر رہتا رہاہوگا۔

کھتے تھے اوراسے مشک وعنبرسے معطر کرتے تھے اور ان کے سامنے سجده قريش اپنے بتوں کو کعبہ کے پاس ر
) اگرچہ وه ظاہری طور پر چار مہينوں کی حرمت کا ٥کرتے تھے پھر اس کے چاروں طرف جمع ہوکر لبيک کہتے تھے۔(

و تبديل خيال کرتے تھے ليکن اپنے کواس حکم سے آزاد رکھنے کے لئے ان مہينوں کے نام او رظاہری لحاظ سے ان ک
  )٦کرکے حرام مہينوں کو بعد ميں کرديتے تھے۔(

______________________  

؛ ابن کثير، گزشتہ حوالہ، ٨٠) لبيک اللہم لبيک، الشريک لک لبيک اال شريک ہو لک تملکہ و ما ملک۔ (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .) ٨٨، ص ٢لنہايہ، ج؛ ابن کثير البدايہ وا٢٤٧، ص ٢؛ شہرستانی، الملل و النحلل، ج٦٣ص 

بلوغ  ٧؛ آلوسی٨٨، ص ١؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١٣، ص ١٣٤٨) ہشام کلبی، االصنام، ترجمہ: سيد محمد رضا جاللی نايينی، ٢(
  ۔٢٠٢، ص ٢االرب، ج

  ۔١٤) ہشام کلبی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
، کتاب ١٨؛ صحيح مسلم بشرح النووی، ج٢٤٤ ، ص١؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج١٨٢اور  ١٧٨، ص ١) ازرقی، اخبار مکہ، ج٤(

  ۔١٦٢التفسير، ص 
  ۔٤١٤، ص ١٤) طباطبائی، تفسير الميزان، ج ٥(
 .٤٥، ص ١؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٨٣، ص ١؛ ازرقی، اخبار مکہ، ج٣٧، آيت ٩)سورٔه توبہ،٦(
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  ظہور اسالم کی روشنی ميں بنيادی تبديلی
ظہور اسالم اور روز بروز اس کے فروغ کے ساتھ اہل حجاز کی زندگی کے تمام پہلوؤں ميں گہری او روسيع پيمانہ پر 
تبديلی رونما ہوئی۔اور ايک مکمل انقالب اور تبديلی پيدا ہوئی۔ اور آہستہ آہستہ اس کے اثرات جزيرة العرب کے چاروں 

  طرف پھيل گئے۔
و رپيہم جنگ کے ذريعہ اس بت پرستی کو جوان کی تمام بدبختيوں کی جڑ تھی، اکھاڑ پيغمبر اسالۖم نے اپنی مسلسل ا

پھينکااور نظام توحيدکوا س کی جگہ پر پيش کيااور قبائلی اور قومی نظام نيز غلط رسم و رواج کوختم کرديااور قومی 
قتل و غارت کو صلح و آشتی ميں بدل  عصبيت کو مٹا کر اس کی جگہ پر حق و عدل کی تعليم دی۔ جذبٔہ انتقام اور قبائلی

ديااور مسلمانوں کو ايک دوسرے کا بھائی بناديا۔عورت کو قيد و بدبختی سے نجات دالئی اور اسے سماج ميں بلند مقام عطا 
  کيا۔اور جاہل عوام سے آگاه امتی بنا ديا۔

پراگنده قبائل کو ''ايک امتی'' بناديا۔ان کو  قبائلی نظام کے بدلے، امت اور امامت کا نظام قائم کيا اورعرب کے بکھرے اور
قبائلی زندگی کے تنگ دائره سے نکال کر عالمی نظام کی طرف راہنمائی فرمائی۔ اور اسالم کی روشنی ميں قوم عرب 

کوايسی عظمت و طاقت بخشی کہ دو عظيم حکومتوں کی بنيادوں کوہالکر رکھ ديا اور يہ بات اتنی واضح اور روشن تھی کہ 
ر مسلم مصنفوں اور دانشوروں نے بھی اس کا اعتراف کيا ہے۔ بطور نمونہ ان ميں سے تين لوگوں کے خياالت يہاں پر غي

  پيش کر رہے ہيں:
ڈاکٹر گوستاد لوبون فرانسوی کہتا ہے: ''پيغمبر اسالۖم کا ايک عظيم معجزه يہ تھا کہ انھوں نے اپنی وفات سے قبل عرب کے 

جمع کرديااور اس سرگرداں اور پريشان کاروان سے، ايک ملت کی تشکيل دی اور اس طرح سب پراگنده قافلے کوايک جگہ
  کو ايک دين کے سامنے تسليم کے ساتھ ايک پيشوا اور رہبر کا مطيع اور فرمانبردار بناديا...

کوئی بھی دين اس ميں کوئی شک نہيں کہ حضرت محمد ۖ نے اپنی زحمتوں سے ايسے نتائج حاصل کئے کہ اسالم سے قبل 
خواه وه يہوديت ہو يا عيسائيت کسی نے ايسے نتائج نہيں حاصل کئے ۔ اور اسی وجہ سے آنحضرۖت کا عربوں کی گردن پر 
بہت بڑا حق ہے۔اگر ہم چاہيں کہ کسی ذات کی قدر واہميت کا اندازه اس کے کردار او ر نيک آثار کے ذريعہ لگائيں توقطعی 

سب سے عظيم مرد تاريخ قرار پائيں گے ۔ ہم اس عظيم دين کو جسے آپ ليکر آئے اور  اور مسلم طور سے حضرت محمد ۖ
  )١لوگوں کواس کی طرف دعوت دی، اس کے ماننے والوں کے لئے خدا کی جانب سے عظيم نعمت سمجھتے ہيں۔(

روشنی کی طرف ہدايت توماس کار اليل انگريز کہتا ہے: خداوندعالم نے عرب کواسالم کے ذريعہ، تاريکی سے اجالے اور 
فرمائی اور اس کی روشنی ميں عرب کی خاموش قوم کواس مرده سرزمين پر زنده کرديا، جبکہ عرب آغاز خلقت سے بے 
نام و نشان صحراوؤں ميں، تہی دست تھے جوديہاتوں ميں زندگی بسر کرتے تھے نہ ان کی آواز سنائی پڑتی ہے اور نہ ہی 

بش نظر آتی ہے۔ خداوند عالم نے جس وقت ايک پيغمبر کونور وحی اور رسالت کے ان کی طرف سے کوئی حرکت اور جن
ساتھ ان کی ہدايت کے لئے بھيجا توان کی گمنامی کو شہرت ميناور ان کی حيرت او ر سرگردانی کو بيداری ميں اوران کی 

اس کا نور جہاں چمکا اس کی  پستی و حقارت کو سربلندی ميں اور عاجزی و ناتوانی کو قدرت مندی ميں تبديل کرديا۔
روشنی سے وہاں کی جگہ منور ہوگئی اوراس کی ہدايت کی روشنی دنيا کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تمام ستموں 

ميں اس طرح پھيل گئی کہ ظہور اسالم کو ايک صدی بھی نہيں گزری تھی کہ اسالمی حکومت نے اپنا ايک قدم ہندوستان 
  )٢ں رکھ ديا۔(اور دوسرا قدم اسپين مي

ويل ڈورانٹ لکھتا ہے: اس وقت کسی نے خواب بھی نہيں ديکھا تھاکہ ايک صدی بعد، يہ خانہ بدوش حکومت روم کے 
ماتحت رہنے والے عالقے نصف ايشا، پورے ايران، مصر اور شمال افريقا کا زياده تر عالقہ فتح کر کے، اسپين کی طرف 

  ج جو عربستان بڑھ جائيں گے۔ سچ ہے کہ يہ تاريخی سور
______________________  

  .١٢٨۔ ١٣٠) تمدن اسالم او رغرب، ترجمہ: سيدہاشم رسولی (تہران: کتابفروشی اسالمی)، ص ١(
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  .٩ھ.ق)، ١٣٤٩، ٣) االبطال، عربی ترجمہ: محمد السباعی کے قلم سے (قاہره: ط٢(

ہوگئے اوردين اسالم کو وہاں پر پھيالنا، قرون  سے طلوع ہوا تھا اس کے ذريعہ عرب مڈيٹرانہ کے نصف عالقے پر مسلط
  )١وسطٰی کے حيرت انگيز اجتماعی واقعات ميں سے ہے۔(

  شہر مکہ کی توسيع او رمرکزيت
پہلے يہ بيان کرچکے ہيں کہ جزيرة العرب کے زياده تر لوگ زمانٔہ جاہليت ميں باديہ نشين اور صحرا نورد ہوتے تھے۔ 

عالقہ ميں زياده رائج نہينتھی اس عالقہ ميں آباديوں کے لحاظ سے جسے شہر کہا جاتا تھا کيونکہ شہر نشينی حجاز کے 
درحقيقت وه چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے ۔ جس ميں زياده آبادی نہينہوا کرتی تھی۔ بعض معاصر مورخين اس عالقہ کے شہر

) حصہ سمجھتے تھے ۔ اس محاسبہ کا ٣(فيصد ١٧) اور بعض دوسرے مورخين پوری آبادی کا ٢( ١٦نشينوں کی آبادی کو 
اصول واضح نہينہے ليکن يہ بات مسلّم ہے کہ شہر نشينوں کی آبادی کا تناسب فيصد کے لحاظ سے بہت کم ہوا کرتا تھا۔ان 

... کلو ميٹر کے فاصلہ پر واقع ہے) ٨٣ميں سے صرف شہر مکہ ميں جو حجاز کے جنوبی عالقہ (بحر احمر سے تقريباً 
م شہر تھا، ظہور اسالم سے چند صدی قبل اس ميں توسيع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہاں بہت سارے لوگ آکر بس ميں ايک اہ

  گئے ۔
  مکہ کی توسيع کے دو اسباب تھے:

  الف: تجارتی مرکز:
 چونکہ شہر مکہ ايک خشک و بے آب و گياه اور سنگالخ عالقہ ميں واقع ہے لٰہذا زراعت يا کارخانے اور فيکٹريوں کے

  لگانے کے امکانات اور وسائل وہاں مہيا نہيں تھے
______________________  

، عصر ايمان، (بخش اول)، ترجمہ: ابوطالب صارمی (تہران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب ٤)ويل ڈورانٹ، تاريخ تمدن، ج١(
  .١٩٧، ص ١٣٦٨، ٢اسالمی، ط

  .٢٠٠) ويل ڈورانٹ، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  .١٢٥، ص ١، ج١٣٤٤ی، تاريخ عرب، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده، ) فيليپ حت٣(

وہاں کے لوگ قديم زمانے سے مجبور تھے کہ اپنی زندگی، تجارت کے ذريعہ چالئيں۔ ليکن ان کی تجارت صرف مکہ تک 
  )١محدود تھی۔(

ں کے ذريعہ خريدا عرب کے عالوه دوسرے تاجر اپنے مال کو مکہ ميں الکر بيچتے تھے۔ تجارتی مال شہر کے تاجرو
) يا جزيرة العرب کے اندر فصلی بازار ميں ليجا کر وه بيچتے تھے۔ يہاں تک کہ ٢جاتاتھا اور پھر شہر ميں بيچا جاتا تھا۔(

جناب ہاشم (پيغمبر اسالۖم کے دوسرے جد) نے امير شام (جوکہ حکومت روم کا پٹھو تھا) کے ساتھ ايک پيمان باندھا، تاکہ 
  )٣ی کے ساتھ اس ملک سے آمد و رفت کرسکيں۔(مکہ کے تجار آزاد

اس کے عالوه انھوں نے ايسے قبائل سے پيمان باندھا جو شام کے راستے ميں واقع تھے تاکہ مکہ کے تجارتی قافلوں سے 
تعرض نہ کريں اور ان سے عہدکيا کہ ان کی اشياء تجارتی بغير کرايہ لئے ہوئے تجار مکہ کے توسط سے محل تجارت تک

) اور آپ کے بھائيوں (عبد الشمس، نوفل اور مطلب) نے بھی اسی طرح کے عہد و پيمان ، حاکم ٥ائی جائيں گی ۔(پہنچ
  ) کے ساتھ کئے۔٧) اور شہنشاه يمن(٦حبشہ، شہنشاه ايران(

  ) کہ٨راستوں کی امنيت کے بعد، جناب ہاشم نے يمن اور شام ميں تجارتی خطوط کی بنياد ڈالی(
______________________  

  .٢١٥، ص ١ھ.ق)، ج١٣٨٤) ابن واضح، تاريخ يعقوبی، (نجف: مکتبة الحيدريہ، ١(
  ٤٢ھ.ق)، ص ١٤٠٥، ١) محمد بن حبيب بغدادی، المنمق فی اخبار قريش، تحقيق: خورشيد فارق (بيروت: عالم الکتب ، ط ٢(
  .٢١٤، ص ١) ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ج٣(
  .٢١٣) گزشتہ حوالہ، ص ٤(
  .٧٨، ص ١، طبقات الکبرٰی، (بيروت: دار صادر)، ج) ابن سعد٥(
  .٢١٥، ص ١) ابن واضح ، گزشتہ حوالہ، ج٦(
؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، (بيروت: ١٨٠، ص ٢) محمد بن جرير طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار قاموس الحديث)، ج٧(
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  .١٦، ص٢دار صادر)، ج
  .١٤٣، ص ١ھ.ق)، ج١٣٥٥ن ہشام، السيرة النبويہ، (قاہره: مطبعہ مصطفی البابی الحلبی، ؛ اب١٨٠) طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٨(

) اس طرح سے قريش نے دوسرے٢جس کا حلقٔہ اتصال مکہ تھا،جو ان دو تجارتی مرکز کے نصف راستے ميں واقع تھے۔(
سے ''عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ'' ) اس وقت سے مکہ کے تجار، فصلی بازاروں جي٣ممالک کے ساتھ تجارت کا آغاز کيا۔(

  ميں شرکت کرنے کے عالوه جاڑے کی فصل ميں يمن، حبشہ اور گرمی کی فصل ميں شام اور غزه کا سفر کرتے تھے۔
وه لوگ ان مسافرتوں ميں عطريات، بخور، ريشمی لباس، چمڑا اور دوسروں چيزوں کوجو ہندوستان، چين اور دوسرے 

تھيں خريد کر خشکی کے راستے سے تمام جزيرة العرب مينحضر موت کے راستہ عالقوں سے يمن ميں آيا کرتی 
) کے سامنے سے ہوتے ہوئے مکہ ميناليا کرتے تھے پھر غزه، بيت المقدس، دمشق اور بحر مڈيٹرانہ کی ٤بحراحمر(

ی ہوئی چيزوں کو بندرگاه تک پہنچايا کرتے تھے۔اور شام کے بازاروں سے گيہوں، تيل، زيتون، لکڑی، اور ريشم کی بن
کلو ميٹر کے فاصلہ پر ہے) بحر احمر کو  ٨٠خريدتے تھے۔ اسی طرح سے جده کی بندرگاه کے ذريعہ (جوکہ مکہ سے 

  )٥عبور کر کے حبشہ ميں داخل ہوتے تھے اور اس طرح عالقائی چيزوں کودوسری جگہ ليجاتے تھے۔(
تی مرکز ميں تبديل ہوگيا اور وہاں کے رہنے والوں کی اس تجارتی راه کے کھلنے سے، شہر مکہ ، ايک پر منفعت تجار

زندگی ميں بڑی تبديلی رونما ہوئی اور خدوند عالم نے اس تجارتی سفر کی برقراری کو قريش کے لئے راحت وآرام کا سبب
  قرار ديا ہے ''قريش کے انس والفت کی خاطر، جوانھيں سردی اور 

______________________  

  ؛ ڈاکٹر شوقی ضيف.١٢۔ ١٤.)، ص ١٣٦٤، ٩جر االسالم، (قاہره: مکتبة النہضہ المصريہ، ط) احمد امين، ف١(
  .١٦، ؛ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ص ٢) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  .٧٩؛ عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسی للدولة العريہ)، (قاہره: مکتبة االبحلوا المصريہ) ص ١٢) احمد امين، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٥٦ھ.ق)، ص ١٣٦٠ ٤) حسن ابراہيم حسن، تاريخ سياسی اسالم، ترجمہ: ابوالقاسم پاينده (تہران: انشارات جاويدان، ط٤(

گرمی کے سفر سے ہے ابرہہ کو ہالک کردياہے۔ لٰہذا انھيں چاہئے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کريں۔ جس نے انھيں 
  )١''۔(بھوک ميں سير کيا ہے اور خوف سے محفوظ رکھا

  ب: کعبہ کا وجود:
شہر مکہ کی توسيع اور اس کی اقتصادی رونق کاايک دوسرا سبب کعبہ کا وجود تھا کيونکہ عرب کے لوگ سال ميں دوبار 

اعمال حج انجام دينے کے لئے اس شہر ميں آتے تھے اور قريش جو کہ کعبہ سے متعلق مختلف امور کے ذمہ دار تھے 
نتظام کرتے تھے۔ دوسری طرف سے اعمال حج کے ساتھ زائروں اور مکہ کے تاجروں کے حجاج کے قيام و طعام کا ا

) اور يہ دو چيزيں شہر کی توسيع اور اقتصادی رونق ميں مددگار ثابت ٢درميان تجارتی معامالت بھی انجام پاتے تھے۔(
  ہوئيں۔

کا سبب بنا ہوا تھا مکہ کی تجارتی رونق ميں البتہ سرزمين حرم کا تقدس واحترام بھی جو کہ اطراف حرم مينا من و سکون 
بہت زياده موثر ثابت ہوا ۔ جيسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ''اور يہ کفار کہتے ہيں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی پيروی کريں 

ر گے تو اپنی زمين سے اچک لئے جائيں گے۔ تو کيا ہم نے انھيں ايک محفوظ حرم پر قبضہ نہيں دياہے جس کی طرف ہ
  )٣شیء کے پھل ہماری دی ہوئی روزی کی بنا پر چلے آرہے ہيں ليکن ان کی اکثريت سمجھتی ہی نہيں ہے''۔(

جناب ابراہيم نے بھی اپنی شريک حيات اور بچونکو کعبہ کے پاس ٹھہرانے کے بعد خداکی بارگاه ميں اس طرح سے دعا 
محترم مکان کے قريب بے آب و گياه وادی ميں چھوڑ ديا  فرمائی: ''پروردگار! ميں نے اپنی ذريت ميں سے بعض کو تيرے

تاکہ نمازيں قائم کريں اب تو لوگوں کے دلوں کوان کی طرف موڑ دے اور انھيں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وه تيرے 
  )٤شکر گزار بندے بن جائيں''۔(

______________________  

  .١۔ ٤) سورٔه قريش،آيت ١(
  .٦٦۔ ٦٧)، ص ١٣٧٠، ١رسول ۖهللا (تہران: سروش، ط ) عباس زرياب، سيرٔه ٢(
  .٥٧) سورٔه قصص، آيت ٣(



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

 
 

  .٣٧) سورٔه ابراہيم، آيت ٤(

''اور اس وقت کو ياد کرو جب ابراہيم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کوامن کا شہر قرار ديدے اور اس شہرکے ان لوگوں
  )١ق عطا فرما''۔(کو جوهللا اور آخرت پر ايمان رکھتے ہوں پھلوں کا رز

ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائيں گے انھيں دنيا ميں تھوڑی نعمتيندے کر آخرت ميں عذاب جہنم ميں زبردستی دھکيل ديا 
  جائے گا جو بدترين انجام ہے۔

  قريش کی تجارت اور کليدبرداری 
قرار پائيں اور مکہ ميں قريش کے اقتدار دو چيزيں،تجارت اور کعبہ کا وجود، شہر مکہ کی توسيع او رمرکزيت کا سبب 

  کے اضافہ کا باعث بھی بنيں کيونکہ اقتصادی طاقت اور کعبہ کے سارے مذہبی پروگرام ان کے اختيار ميں تھے۔
۔ قريش نے آہستہ آہستہ تجارت کے ذريعہ بے شمار دولت جمع کرلی اور مکہ ميں بڑے بڑے ثروت مند پيدا ہوگئے جن ١

و ثرو ت کی مقدار مبالغہ آميزبتائی گئی ہے۔ جيسا کہ ان ميں سے ايک کی دولت کی مقدار ايک قافلہ ميں بعض کی دولت 
  ) ٢ميں تيس ہزار دينار سے زياده تھی۔(

قريش کی اہم شخصيتوں کے پاس سياحتی عالقے اور طائف جيسی پاکيزه جگہ جو آب و ہوا کے لحاظ سے سرزمين شام کا 
  ) عباس ابن٤باغات اور سياحتی مراکز موجود تھے۔() ٣ايک حصہ سمجھی جاتی ہے۔(

______________________  

  .١٢٦) سورٔه بقره، آيت ١(
۔ گويا مقصود، سعيدابن العاص ١١٤، ص ١ئ)، ج١٩٦٨، ١) جواد علی، المفصل فی التاريخ العرب (بيروت: دار العلم للماليين، ط٢(

) شام سے پلٹتے وقت جنگ بدرکے موقع پر قريش کے قافلہ کی سب سے ٢٧ ، ص١(ابی احيحہ) ہے کہ واقدی کے بقول (المغازی، ج
  زياده دولت اس کے پاس تھی۔ ليکن واقدی کی عبارت اس صراحت کے ساتھ نہينہے۔

  . ١٣٠) فيليپ ِحتی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  ۔٦٨ھ.ق)، ص ١٣٩٨؛ بالذری، فتوح البلدان، (بيروت: دار الکتب العلميہ، ٢٢١، ص ٢) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٤(

) او روه مکہ ١عبد المطلب کے پاس طائف ميں انگور کا باغ تھا کہ جس کا انگور شراب بنانے کے لئے مکہ جايا کرتا تھا(
) عبد المطلب کے مرنے کے بعد انھيں دو يمنی کپڑوں ميں لپيٹا گيا جس کی قيمت ہزار ٢کے بڑے سودخوروں ميں سے تھا(

ان کے ورثہ کی دولت کا اندازه لگايا جاسکتاہے) ، کہا جاتا ہے کہ ان کی لڑکی ''ہند'' نے ) (جس سے ٣مثقال سونا تھی۔(
) وليد بن مغيره (قبيلٔہ بنی مخزوم کا سردار) جس کے پاس بے شمار دولت اور ٤ايک دن ميں چاليس غالمونکو آزاد کيا۔(

) عبدهللا بن ٦کی بنا پر، قرآن نے اس کی سرزنش کی( ) بعد مينغرور اور گھمنڈ٥متعدد اوالديں تھيں وه ہر جگہ مشہور تھا۔(
) شعرائ، انعام و اکرام کی ٧جدعان تيمی کی دولت اور اس کی عمومی مہمان نوازی افسانے کے طور پر نقل ہوئی ہے۔(

  )٨خاطر اس کی مدح سرائی کرتے تھے۔(
  ہ جاتی جنگ ميناپنے) کہتے ہيں کہ اس نے قبيل٩ايک شاعر نے اس کو ''قيصر'' سے تشبيہ دی تھی۔(

______________________  

  ۔٦٨) بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ١(
   ٢٥١، ص ٤) ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٢(
  ۔١٠، ص ١) ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ج٣(
  ۔ فصل محاسن السخائ)۔٦٢؛ جاحظ، المحاسن و االضداد (بيروت: دار مکتبہ عرفان)، ص ٥١) شوقی ضيف، گزشتہ حوالہ، ص ٤(
.) ميں دو بڑی شخصيتوں ٣١) ايک تفسير کے مطابق۔ آيت ''لوال نزل ہذا القرآن علی رجل من القريتين عظيم۔'' (سورٔه زخرف، آيت ٥(

ه ، اور طائف ميں عروه ابن مسعود ثقفی تھے کہ مشرکين ان کی بے شمار دولت کی بنياد پر انھيں سے مراد مکہ ميں وليد ابن مغير
  نبوت کے لئے نامزد کئے ہوئے تھے۔

  ؛ تفسير سورٔه المدثر۔٤٤٢، ص ٤؛ ابن کثير، تفسير ، ج٩٣، ص ٢) طباطبائی، تفسير الميزان، ج٦(
؛ محمد ٨٩، ص ١؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج٢٢٩، ص ٢ئ)، ج١٩٧٧، ٢معارف، ط) ابن کثير، البدايہ والنہايہ، (بيروت: مکتبہ ال٧(

  ۔٢٤٨احمد جاد المولی بک ( و معاونين)، ايام العرب فی الجاہليہ (بيروت: داراحياء التراث العربی)، ص 
  ۔٢٢٩؛ ابن کثير، گزشتہ حوالہ، ص ٨٧) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ٨(
  ) يوم بن جدعان، بجنب الحزورة ٩(
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  قيصرا و ذو الد سکرهکانہ 

  .)٥١؛ لفظ حزوره؛ شوقی ضيف، گزشتہ حوالہ، ص ٤٤٤، ص ٢ھ.ق)، ج١٤٠٣، ٣(بکری، معجم ماستعجم، عالم الکتب، ط
) وه ٢) لوگوں کواپنے خرچ پر مسلح کيا تھا۔(١٠٠) اور سو (١اونٹ دے رکھے تھے۔( ١٠٠٠ساتھيوں اور لڑنے والوں کو 

) پيغمبر اسالم ۖ نے فتح مکہ ٤) اور سونے کے برتن ميں پانی پيتاتھا۔(٣فروخت کرتاتھا۔( غالموں کو رکھتاتھااو رکنيزوں کو
) زره اور ١٠٠کے بعد جس وقت جنگ حنين کے لئے روانہ ہوئے۔ تو صفوان اميہ (مکہ کا ايک مشرک) سے سو (

  )٥ضروری اسلحے امانت کے طور پر لئے۔(
چوتھے جد) کے زمانہ سے کعبہ کی کنجی قبيلٔہ خزاعہ کے ہاتھوں۔ دوسری طرف سے، قريش نے قصی (رسول خدۖا کے ٢

) اور حج و زيارت اور طواف سے مربوط مختلف ذمہ دارياں ، جيسے حاجيونکے لئے پانی کی ٦سے لے رکھی تھی۔(
بانی اورخدمت فراہمی (سقايہ) او رقيام و طعام کا انتظام (رفاده) کعبہ کی دربانی اور پرده داری (سدانہ) اور کعبہ کی نگہ

  گزاری (عماره) قريش کے مختلف 
______________________  

  ۔٣٣٤) محمد احمد جاد المولی بک، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  ۔٣٢٩) گزشتہ حوالہ، ص ٢(
؛ مسعودی، مروج الذہب، ٥٧٦ھ.ق)، ص ١٤١٥، ١) ابن قتيبہ، المعارف، تحقيق: ثروت عکاشہ (قم: منشورات الشريف الرضی، ط٣(

  ۔٩٦؛ جواد علی، گزشتہ حوالہ، ص ٢٨٧، ص ٢)، ج١دار االندلس، ط(بيروت: 
  ۔٨٧) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ص ٤(
؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ٨٩٠، ص ٣؛ واقدی، المغازی، تحقيق: مارسڈن جانس، ج٨٣، ص ٤) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٥(

۔ اسی طرح رسول خدا اپنے چچازاد بھائی٦٣، ص٣ار المعرفہ)، ج؛ حلبی، السيرة الحلبيہ (بيروت: د١٥٠، ص ٢(بيروت: دار صادر)، ج
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب سے تين ہزار نيزه، امانت کے طور پر ليا (حلبی، گزشتہ حوالہ،) يہ سب ان کے عظيم مالی اقتدار کی 

  عالمت تھا ۔
؛ ابن ہشام، گزشتہ ١٠٧، ص ١ھ.ق)، ج١٤١١، ١) ازرقی، اخبار مکہ، تحقيق: رشدی الصالح ملحس (قم: منشورات الرضی، ط٦(

  ۔١٣٠، ص ١حوالہ، ج

  سرداروں کے درميان بٹی ہوئی تھی اور اس طرح سے انھيں مذہبی حمايت بھی حاصل تھی۔
اس کے عالوه شہر کے اجتماعی امور کو بھی جيسے پرچم داری، ديت اور نقصان کا بدلہ دينے ميں نظارت اور اختالفات 

  )١يندگی کواپنے قبيلوں کے درميان بانٹ کر شہر کے کاموں کو اپنے ہاتھ ميں لے رکھا تھا۔(کو ختم کرنے کی نما

  قريش کا اقتداور اثر و رسوخ
قريش جن کا شمار ايک زمانہ مينايک چھوٹے خاندان ميں ہوا کرتا تھا اور فقير و تنگدست سمجھے جاتے تھے اور جنوب 

وه اپنے اقتصادی اور دينی انتظامات کی بنا پر آہستہ آہستہ عرب کے ايک طاقتور حجاز مينانکا کوئی مقام ودرجہ نہيں تھا 
  قبيلہ کی شکل ميں ظاہر اور معروف ہوئے۔

اور شرف و بزرگی اور اہميت کے اعتبار سے اپنے کودوسرے قبيلوں سے بلند کرديا۔ايک معاصر مورخ کے کہنے کے 
کی بہ نسبت بہت زياده امتيازات و خوبياں رکھتا تھا۔ جس طرح سے الوی مطابق اس وقت قبيلٔہ قريش حجاز کے تمام قبيلوں 

  )٢لوگ حجاز کے يہوديوں کے درميان اور راہب عيسائيوں کے درميان امتياز رکھتے تھے۔(
خاص طور سے ہاتھيوں کے لشکر اور ابرہہ کی شکست کے بعد قريش جو کہ کليددار کعبہ تھے ان کا احترام لوگوں کی 

  ) اور انھوں نے اس واقعہ سے اپنے حق ميں اورفائدے ٣بڑھ گيا۔(نظروں ميں 
______________________  

؛ آلوسی، گزشتہ ٢٢٧؛احمد امين، گزشتہ حوالہ، ٣١٤، ص ٣ھ.ق) ج١٤٠٣) ابن عبد ربہ (العقد الفريد، (بيروت: دار الکتاب العربی، ١(
سے جرجی زيدان اور المنس کے تصور کے برخالف، اس دور کے ؛ البتہ يہ اقدامات بعض عيسائی مورخين جي١٤٥، ص ١حوالہ، ج

  حکومتی محکموں اور دفتروں جيسا نہيں تھا بلکہ ايک ابتدائی اور قبيلہ کی شکل رکھتا تھا۔
  ۔١٧) فيليپ ِحتی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  ۔١٧٦، ص ١؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج٥٩، ص ١) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(
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) اور اس طرح انہوں نے اپنے مذہبی مراکز کوہموار ١''آل هللا ، جيران هللا اور سکان هللا'' کہتے تھے۔( اٹھائے۔ اپنے کو
) اور اس طرح سے ٢کيااوران کی قدرت و طاقت کے احساس نے انھيں فساد اور انحصار طلبی کی طرف مائل کرديا۔(

پ ديا۔ مثالً قريش دوسرے قبيلوں سے بغير کسی شرط انھوں نے دوسرے قبائل پر اپنی طرف سے نئے قوانين کا سلسلہ تھو
کے لڑکی التے تھے۔ ليکن اپنی لڑکيوں کو اس شرط پر انھيں ديتے تھے کہ قريش کی خاص دينی بدعتيں مخصوصاً اعمال 

) ٤) اور جو مسافر مکہ ميں داخل ہوتے تھے ان سے ٹيکس وصول کرتے تھے۔(٣حج اور طواف کو وه قبول کرليں۔(
) اس کے عالوه حج کا پروگرام وه اپنے ہاتھ ميں رکھ کر حاجيوں کواپنے قوانين کا ٥ريش کا حق سمجھتے تھے۔(اوراسے ق

  )٦اس طرح تابع بناتے تھے کہ حاجيوں کی روانگی منی اور رمی جمرات سے ان کی اجازت پر موقوف ہوتی تھی۔(
کہ طواف کا لباس ان سے خريديں ورنہ برہنہ  اسی طرح قريش اہل مکہ کے عالوه دوسرے حاجيوں کو مجبور کرتے تھے
  طواف کريں اور اگر انھوں نے اپنے لباس ميں طواف کيا تو طواف کے بعد 

______________________  

  ۔١٧٦؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ٣١٣، ص ٣) ابن عبد ربہ، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔١٧٦) ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  ۔٢٤٣، ص ١سی، گزشتہ حوالہ، ج؛ آلو١٧٩) گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٧٠، ص ١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٤(
  ۔٢١، ص ٤) جواد علی، گزشتہ حوالہ، ج٥(
، ٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ (بيروت: دار صادر)، ج١٣٠، ١٢٥؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٦٩) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٦(

  ۔١٨٩؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ٢٠ص 

) (تاکہ مجبور ہوکر قريش سے لباس خريديں) او رحاجيوں کو يہ حق نہيں تھا کہ وه اپنے پاس موجود ١پھينک ديں۔( اسے
ھ ميں ٩) (اور ان کے بازاروں سے غذائيں خريديں) ٢غذا کو استعمال کريں بلکہ اہل مکہ کی تيار کرده غذا استعمال کريں۔(

کين سے برائت کا اعالن کريں۔ قطعنامہ کی ايک شق جس کا علی نے حج کے پيغمبر اسالۖم نے علی کو مکہ بھيجا تاکہ مشر
  )٣عمومی پروگرام ميں اعالن کيايہ تھی کہ آج کے بعد سے کوئی بھی کعبہ کا برہنہ طواف نہ کرے۔(

 مکہ ميں قريش کے اثر ورسوخ کا پتہ لگانااس اعتبار سے قابل اہميت ہے کہ ہم اس کے ذريعہ سے پيغمبر اساۖلم کی
پريشانيوں اور مشکالت کا اندازه لگا سکتے ہيں اور پھر غور کريں کہ آنحضرت ۖکا سامنا کتنے بڑے اور طاقتور دشمن سے

تھا۔ خاص طور پر مکہ ميں دعوت اور تبليغ دين کے دوران بغير کسی قوت و طاقت ونيز محدود حاميوں کے ساتھ، قريش 
  لڑا ديا!سے ڈٹ کر مقابلہ کيااور ان کے پنجہ سے پنجہ 

______________________  

؛ کعبہ کا برہنہ طواف جس کے بارے ميں پہلے بيان١٨٢، ١٧٨، ١٧٤؛ ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ٧٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ١(
ما بدا  کرچکے ہيں اور نيز اس خاتون کی داستان جس نے بہت ہی بری حالت ميں طواف کيا اور کہتی تھی: اليوم يبدو بعضہ او کلہ۔ و

؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ١٨٢، ١٧٨، ص ١منہ فال احلہ، ا س سختی اورانحصا رطلبی کے نتيجہ ميں تھا (ازرقی، گزشتہ حوالہ، ج
  ، کتا ب التفسير.)١٦٢، ص ١٨؛ صحيح مسلم بشرح النووی، ج٢٤٤؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ص ١٩٠، ص ٤ج
  .١٧٧) ازرقی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
 .١٩٠، ص ٤گزشتہ حوالہ، ج ) ابن ہشام،٣(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  دوسرا حصہ 
  حضرت محمۖد والدت سے بعثت تک
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  پہلی فصل: اجداد پيغمبر اسالم ۖ
  دوسری فصل: حضرت محمۖد کا بچپن اور جوانی 

  تيسری فصل: حضرت محمۖد کی جوانی 

  پہلی فصل
  اجداد پيغمبر اسالم ۖ

  حضرت محمد مصطفی ۖ کا حسب و نسب
  حضرت محمد مصطفی ۖ کے سلسلٔہ نسب ميں، آپ کے بيس اجداد کا تذکره اس طرح سے موجود ہے: 

عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کالب، مره، کعب، لوی، غالب، فھر، مالک، نضر، ِکنانہ، خزيمہ، مدرکہ، الياس، ُمَضر،
  ) ١نَِزار، ُمَعّد اور عدنان۔(

  )٢ليکن حضرت اسماعيل تک آنحضرۖت کے دوسرے اجداد اور ان کے ناموں کے بارے ميں اختالف پايا جاتا ہے۔(
______________________  

، ١؛ ابن اثير، اسد الغابہ (تہران: المکتبة االسالميہ)، ج١٩١، ص ٢) طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج١(
  ۔٥۔٦)، ص ٣عالم الوری (تہران: دار الکتب االسالميہ،ط؛ طبرسی، ا١٣ص

؛ ابوبکر احمد بن حسين بيہقی، دالئل النبوة، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات ١٣) ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
؛ ابن اثير، الکامل ١٩٥۔ ١٩٦لنشر)، ص؛ مسعودی، التنبيہ و االشراف (قاہره: دارالصاوی للطبع و ا١١٨)، ص ١٣٦١علمی و فرہنگی، 

؛ جمال الدين احمد بن عنبہ، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب (قم: منشورات الرضی، ط ٣٣، ص٢فی التاريخ (بيروت: دارصادر)، ج
  ۔٢٨)، ص٢

بيان فرماتے آپ اپنے سلسلٔہ نسب کو بيان کرتے وقت جب عدنان پر پہنچتے تھے تو ٹھہر جاتے تھے اور بقيہ کو نہيں 
) اور عدنان سے اسماعيل تک اپنے اجداد کے سلسلٔہ ٢) اور دوسروں کو بھی اسی بات کی نصيحت فرماتے تھے.(١تھے۔(

  )٣نسب کے بارے ميں فرمايا: کہ اہل نساب نے جو بات کہی ہے وه جھوٹ ہے۔(
اور قريش عدنان (رسول خدۖا کے بيسويں ) ٤عرب کے تمام قبيلے دو گروہوں ميں بٹے ہوئے تھے۔ ''قحطانی اور ''عدنانی''(

جد) سے انتساب کی بنا پر، عدنانی کہے جاتے ہيں۔ عدنانی عرب ميں، جس کا خاندان اور سلسلٔہ نسب نضر بن کنانہ سے 
  )٥ملتا ہے وه قرشی کہا جاتا ہے۔ کيونکہ قريش، آپ کا نام يا لقب تھا۔(

______________________  

؛ ہشام بن محمد الکلبی، جمھرة النسب، تحقيق: ناجی حسن (بيروت: ٥٦، ص ١ی، (بيروت: دار صادر)، ج) ابن سعد، طبقات الکبر١(
  ۔١٧)، ص ١عالم الکتب، ط

؛ مجلسی، بحار االنوار، ٦؛ طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص١٥٥، ص ١) ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة ا لعلميہ)، ج٢(
  ۔١٠٥، ص ١٥)، ج(تہران: دار الکتب االسالميہ

؛ ابن عنبہ، گزشتہ حوالہ، ١٥٥؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ٥٦؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص١٧) کلبی، گزشتہ حوالہ، ص٣(
  ۔٢٨ص 

  ) پہلے گروه کو يمانی (يمنی) اور دوسرے گروه کو مضری، نزاری اور قيسی بھی کہتے ہيں٤(
؛ ابن قتيبہ، المعارف، ٦؛ طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص٢٦نبہ، گزشتہ حوالہ، ص ؛ ابن ع١٥٤)ابن شہرآشوب، گزشتہ حوالہ، ص ٥(

، ص١٠؛ طبرسی، مجمع البيان، (تہران: شرکة المعارف االسالميہ)، ج٦٧ھ.ق)، ص١٤١٥تحقيق: ثروة عکاشہ (قم: منشورات الرضی، 
؛ ابن عبد ربہ، العقد الفريد (دار ٩٦، ص ١، جھ.ق)١٣٥٥؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی،، ٥٤٥

؛ محمد امين ٨٤، ص ١؛ ابن کثير، السيرة النبويہ، (قاہره: مطبعة عيسی البابی الحلبی)، ج٣١٢، ص ٣ھ.ق)، ج١٤٠٣الکتاب العربی، 
نجف : المکتبة الحيدريہ،؛ ابن واضح، تاريخ يعقوبی، (٦٢بغدادی سويدی، سبائک الذہب فی معرفة قبائل العرب (بيروت: دار صعب)، ص 

  ۔٢٠٤، ص ١ھ.ق)، ج١٣٨٣
؛ ٥٥؛ ابن سعد.گذشتہ حوالہ، ص٢١بعض اہل نساب نے، فہربن مالک بن نضر کو قرشی کہا ہے۔ رجوع کريں: کلبی، گزشتہ حوالہ، ص 

ضح، گذشتہ حوالہ، ؛ ابن وا٦٢؛ محمد امين بغدای، گذشتہ حوالہ، ص٩٦؛ ابن ہشام، گذشتہ حوالہ، ص ٢٦ابن عنبہ، گذشتہ حوالہ، ص
؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، (انسان العيون) ١٢ھ.ق)، ص١٤٠٣، ١؛ ابن حزم، جمھرة انساب العرب (بيروت: دار الکتب العلميہ، ط٢٠٤ص 

۔ دوسرے اقوال بھی اس بات ميں موجود ہيں کہ جن کا ذکر کرنا فائده نہيں رکھتا۔ رجوع کريں: ٢٥۔ ٢٦، ص١(بيروت: دار المعرفہ)، ج
  ۔٢٧، ص١يرة الحلبيہ، جالس
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) متعدد خاندانوں او رحصوں ميں بٹا ہوا تھا۔ جيسے بنی مخزوم، بنی زھره، بنی اميہ ، بنی سہم اور بنی ١قبيلٔہ قريش(
  ) اور حضرت محمد ۖ آخری خاندان سے تھے ۔٢ہاشم(

  حضرت عبد المطلب کی شخصيت
لے جد عبد المطلب کے بارے ميں رکھتے ہيں کيونکہ ان کا دورحضرت محمۖد کے اجداد ميں ہم زياده تر معلومات آپ کے پہ

  حيات عصر اسالم سے نزديک رہا ہے۔
) جن کا کوئی مقابل اور ٣جناب عبد المطلب، ايک ہر دل عزيز، مہربان، عقلمند، سرپرست اور قريش کی ايسی پناه گاه تھے(

رے ميں نماياں کردار رکھتے تھے ۔ طوالنی عمر پانے رقيب نہيں تھا۔ وه تمام عظيم اٰلہی شخصيتوں کی طرح اپنے معاش
  کے باوجود مکہ کے آلوده سماج کے رنگ ميں اپنے کو کبھی 

______________________  

) عرب کے قبيلے اور گروه چھوٹے اور بڑے ہونے کے لحاظ سے اور اس کے اندر جو شاخيں پيدا ہوئی تھيں ان کے اعتبار سے ١(
قبيلہ، عماره، بطن، فخذ اور فصيلہ کہا جاتا تھا۔ جيسے خزيمہ، شعب، کنانہ، قبيلہ، قريش، عماره، قصی، بطن، ترتيب وار انھيں شعب، 

؛ ڈاکٹر حسين مؤنس، تاريخ قريش، (دار السعوديہ، ط٣٣٠، ص ٣ہاشم، فخذ، اور عباس کو فصيلہ کہا جاتا تھا (ابن حزم، العقدالفريد، ج
بعض دانشوروننے قريش کو ''قبيلہ'' اور بعض نے ''عماره'' کہا ہے۔ ليکن اس بات کا خيال ) اس بنياد پر ٢١٥ھ.ق) ، ص ١٤٠٨، ١

رہے کہ اس تقسيم بندی کی بنياد اور اصل ، محل بحث ہے۔ اور اصولی طور پر بعض محققين نے اس تقسيم بندی کو قبول نہيں کيا ہے۔ 
 آسانی کے لئے قريش کو قبيلہ کے عنوان سے ذکر کرتے ہيں۔ )، ہم يہاں پر اس بحث سے ہٹ کر صرف٢١٥۔ ٢١٦(تاريخ قريش، ص 

)، ١٩٦٥، ١خاندان بتائے ہيں اور ان کا نام ذکر کياہے۔ (مروج الذہب، (بيروت: دار االندلس، ط ٢٥)مسعودی نے قبيلٔہ قريش ميں ٢(
  .) ٢٦٩، ص ٢ج
  ۔٦) حلبی، گزشتہ حوالہ، ص٣(

يں پايا جاتا تھا يا بہت کم تھا۔ ليکن عبد المطلب نہ صرف معاد کا عقيده رکھتے نہيں رنگا۔ اس وقت مکہ ميں معاد کا عقيده نہ
تھے بلکہ روز قيامت کی جزا اور سزا کے بارے ميں بھی تاکيد فرماتے تھے اور کہتے تھے: اس دنيا کے بعد ايسی دنيا 

  )١آئے گی جس ميں اچھے اور برے لوگ، اپنے اعمال کی جزا اور سزا پائيں گے۔(
اس وقت جزيرة العرب کے ماحول ميں قبيلہ جاتی عصبيت عام تھی اور جيساکہ ہم بيان کرچکے ہيں ہر شخص  جبکہ

جھگڑے اور اختالفات ميں (بغير حق و باطل کا خيا ل کئے) اپنے قبيلے، خاندان اور احباب کی حمايت کرتا تھا۔ ليکن جناب 
آپ کے خاندان اور دوستوں ميں سے تھا اس پر اتنا دباؤ ڈاال، تاکہ عبد المطلب، ايسے نہينتھے۔ چنانچہ حرب بن اميہ جو کہ 

) وه اپنی اوالد کو ظلم و ستم اور دنيا کے پست اور ٢وه ايک يہودی کا خون بہا ديدے جو اس کے ورغالنے پر قتل ہوا تھا(
  )٣گھٹيا کاموں سے منع کرتے تھے اور اچھے صفات کی ترغيب دالتے تھے۔(

جو طريقٔہ کار تھا اسالم نے زياده تر اس کی تائيد فرمائی ہے ۔ ان ميں کچھ چيزوں ، جيسے حرمت  جناب عبد المطلب کا
شراب، حرمت زنا، زناکار پر حد جاری کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، فاحشہ عورتوں کو مکہ سے جال وطن کرنا اور لڑکيوں 

ہ طواف کرنے کو حرام قرار دينا اور نذر کی ادائيگی کو زنده درگور کرنا، محرموں سے شادی کرنااور خانہ کعبہ کا برہن
  کو واجب جاننا اور حرام مہينونکی قداست و احترام او رمباہلہ 

______________________  

؛ شکری آلوسی، بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب، تصحيح محمد بہجة االثری، (قاہره: دار الکتب الحديثہ، ٦)گزشتہ حوالہ، ص١(
  ۔٣٢٤ص، ١)، ج٢ط
؛ بالذری، انساب االشراف،١٥، ص ٢؛ ابن اثير ، الکامل فی التاريخ، ج٣٢٣؛ آلوسی، گزشتہ حوالہ، ص ٦) حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

  .٧٣، ص١تحقيق: محمد حميد هللا (قاہره: دار المعارف)، ج
  .١٠٩، ص ٢؛ مسعودی، مروج الذہب، ج٧) حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

  )٢ل تھے۔ايک روايت ميں آياہے کہ عبدالمطلب ''خدا کی حجت'' اورابوطالب ان کے ''وصی'' تھے۔() کے وه قائ١وغيره (

  خاندان توحيد
حضرت محمد ۖ کا خاندان، موحد تھا۔ علماء اماميہ کے عقيدے کے مطابق آپ کے آباء و اجداد حضرت عبد هللا سے ليکر 

نہيں تھا۔ اس بارے ميں آيات و روايات سے استدالل ہوا  حضرت آدم تک سب موحد تھے اوران کے درميان کوئی مشرک
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ہے۔ آنحضرۖت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: ''خداوند عالم نے مجھے ہميشہ پاک مردوں کی صلبوں سے پاکيزه عورتوں 
نہيں  کے رحموں ميں منتقل کيا۔ يہاں تک اس دنيا ميں بھيج ديا اور اس نے مجھے ہرگز جاہليت کی کثافتوں سے آلوده

  ) اور ہميں يہ معلوم ہے ٣کيا''(
______________________  

؛ رجوع کريں: ٧، ص ١؛ رجوع کريں: السيرة الحلبيہ، ج٧، ص ٢؛ ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج٣٢٤) آلوسی، گزشتہ حوالہ، ١(
  ۔٣١٢۔ ٣١٣، ص ٢الخصال صدوق، باب الخمسہ، ج

؛ مجلسی، ١٣٥ھ.ق)، ص١٣٧٩، ٣محمد الحسنی (تہران: کتابخانٔہ شمس، ط ) صدوق، اعتقادات، ترجمہ: سيد محمد علی بن سيد٢(
  ۔٤٤٥، ص ١؛ رجوع کريں: اصول کافی، ج١١٧، ص ١٥بحار االنوار، ج

جناب عبد المطلب سے مربوط بحثوں ميں سے ايک بحث خدا کی راه ميں ايک فرزند کی قربانی ، ان کی نذر ہے جس کی خبر مشہور 
سے تاريخ کی کتابونميں آئی ہے وه سند اور متن کے لحاظ سے جائے اشکال ہے۔ اوراس سلسلہ ميں ہونے کے باوجود جس طرح 

؛ من اليحضره الفقيہ، تحقيق: علی ٥٤۔ ٥٩بحث و تحقيق کی ضرورت ہے۔(رجوع کريں: علی دوانی، تاريخ اسالم از آغاز تا ہجرت، ص 
 آغائے غفاری) چونکہ يہ کتاب اختصار کے طور پر لکھی گئی ہے لٰہذا ٔ ؛ باب الحکم بالقرعہ، حاشيہ، تعليقہ٨٩، ص ٣اکبر غفاری، ج

  اس کے بارے ميں بحث کرنے سے صرف نظر کرتے ہيں۔
؛ طبرسی، ١٢؛ مفيد، اوائل المقاالت (قم: مکتبة الداوری)،ص ١١٧؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ١٣٥) صدوق، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

سورٔه انعام، بعض معاصر دانشوروں نے اس حديث کو طہارت نسل يعنی والدت و پيدائش کا ٧٤؛ تفسير آيہ ٣٢٢، ص ٤مجمع البيان، ج
سبب، ازدواج قرار ديا ہے (نہ آزاد اور غير مشروع روابط) سے تفسير کيا ہے کہ اگر اس تفسير کو قبول کريں تو ہماری بحث کے لئے 

  ).٦٤، ص ١، ج١٣٦٧از تاريخ تحليلی اسالم ماھنامہ پاسدار اسالم،  شاہد قرار نہيں پائے گا۔ (سيد ہاشم رسولی محالتی، درس ھايی

کہ کوئی بھی نجاست شرک سے بدتر نہيں ہے اگر ان کے درميان کوئی ايک بھی مشرک ہوتا تو انھيں ہرگز پاک نہ کہا جاتا۔
  ) تھے۔١علمائے اماميہ کا عقيده ہے کہ جناب ابوطالب اور آمنہ بنت وھب موحد(

فرمايا ہے کہ خدا کی قسم! ميرے والد اور اجداد عبد المطلب، ھاشم اور عبد مناف ميں سے کوئی بھی بت حضرت علی نے 
  )٢پرست نہيں تھا وه لوگ دين ابراہيمی کے پيرو تھے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔(

______________________  

ہ، اہل سنت کے بعض نامور علماء جيسے فخر رازی اور سيوطی بھی اس ؛ صدوق، گزشتہ حوال١٢) مفيد، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .١١٨۔ ١٢٢، ص ١٥سلسلے ميں اماميہ کے ہم عقيده ہيں۔ رجوع کريں: بحار االنوار، ج

، ٧؛ الغدير، ج١٧٥، ص ١)، ج١٣٦٣) صدوق، کمال الدين و تمام النعمہ، تصحيح علی اکبر الغفاری (قم: موسسہ النشر االسالمی، ٢(
 .٣٨٧ص 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  دوسری فصل 
  حضرت محمد ۖکا بچپن اور جوانی

  والدت 
جاہل عرب ميں تاريخ کی کوئی منظم اور مستقل، ابتدا مقرر نہيں تھی بلکہ عالقے کے اہم واقعات جيسے کسی بڑی اور 

مشہور شخصيت کے مرنے يا دو قبيلوں کے درميان خون ريز جنگ کے دن کو ايک زمانے تک تاريخ کا آغاز قرار ديتے 
ے لئے ايک معين دن نہيں تھا بلکہ اس قبيلہ کے نزديک جو بھی اہم) يہاں تک تمام قبائل عرب ميں تاريخ کے آغاز ک١تھے۔(

  )٢واقعہ رونما ہوتا تھا اسی کو تاريخ کی ابتدا قرارديتے تھے۔(
  جس وقت ابرہہ (حبشہ کا بادشاه) نے، ہاتھيوں سميت لشکر کے ساتھ خانٔہ کعبہ کو مسمار کرنے کے 
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______________________  

؛ ڈاکٹر ١٧٢۔ ١٨١ں مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کريں: مسعودی، التنبيہ و االشراف، ص ) اس واقعہ کے بارے مي١(
  .٢٦۔ ٢٧)، ص ١٣٦١، انتشارات دانشگاه تہران، ٢محمد ابراہيم آيتی، تاريخ پيغمبر اسالۖم (ط 

  .٢٧) مسعودی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

غيبی طاقت کے مقابلہ ميں شکست کھا گيا۔ اور اس واقعہ سے اس  ) تو اعجاز پروردگار اور اس کی١لئے مکہ پر حملہ کيا(
زمانہ کے دوسرے تمام واقعات تحت الشعاع ميں آگئے اور وه سال ايک عرصہ تک''عام الفيل'' کے عنوان سے تاريخ کی 

  )٢شروعات قرار پايا٭ اور حضرت محمۖد اسی سال مکہ ميں پيدا ہوئے۔(
ئ ميں ٦٣٤اور آپ کی وفات  ٦٢٢لحاظ سے جيسے حضرت محمۖد کی ہجرت، جوکہ  يہ واقعہ بعض قرائن اور شواہد کے

  ئ ٥٧٠ئ ، ٥٦٩) سال کی عمر ميں ہوئی ہی اور يہ واقعہ تقريباً ٦٣يا  ٦٠(
______________________  

ہشام، گزشتہ حوالہ، ،ابن ٩٤۔ ٩٧؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ٨٠۔ ٨٢ھ.ق)، ص ١٤١٤، ١) شيخ طوسی، االمالی، (قم: دار الثقافہ، ط١(
؛ محمد بن حبيب بغدادی، المنمق فی ا خبار قريش، تحقيق: خورشيد احمد فارق ٦٧۔ ٩٦؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ٤٤۔ ٥٥ص 

  )۔٧٠۔ ٧٧ھ.ق)، ص ١٤٠٥، ١(بيروت: عالم الکتب، ط 
جس نے پہلی بار قريش کو قدرت ٭ ہاتھيوں کے لشکر کے واقعہ سے پہلے قريش قصی (جو کہ ايک بڑی اور نامور شخصيت تھی اور

  ) ٤، ص ٢مند بنايا) کو تاريخ کی شروعات قرار ديتے تھے (ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج
؛ مسعودی، ٤، ص٢؛ ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج٤٣٩، ص ١ھ.ق)، ج١٣٨١) کلينی ، اصول الکافی (تہران: دار الکتب االسالميہ، ٢(

؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ٩٥؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ٢٥٠۔ ٢٥٢، ص ١٥االنوار، ج ؛ مجلسی، بحار٢٧٤، ص ٢مروج الذہب، ج
؛ ١٤، ص١؛ ابن اثير، اسد الغابہ، ج١٠١، ص ١؛ محمد بن سعد، طبقات الکبری، ج٢٠١، ص١؛ ابن کثير، السيرة النبويہ، ج٧٢۔ ٧٣

، ٣يخ دمشق (بيروت:دار احياء التراث العربی، ط؛ الشيخ عبد القادر بدران، تہذيب تار١٦٧، ص١ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج
  ۔ ٦١ھ.ق)، ص١٣٩٨، ١؛ ابن اسحاق، السير و المغازی، تحقيق: سہيل زکار (بيروت: دار الفکر، ط٢٨٢، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٧

  )١کے بيچ ميں رونما ہوا ہے۔(
___________________________  

؛ عباس زرياب، سيرٔه رسول هللا (پہلے ٧٢)، ص ١٣٦٧، ٣ہران يونيورسٹی، ط) علی اکبر فياض، تاريخ اسالم، (تہران: انتشارات ت١(
؛ سيد جعفر شہيدی ، تاريخ تحليلی اسالم تا پايان امويان ٨٦۔ ٨٧)، ص ١٣٧٠، ١حصہ سے ہجرت کے آغاز تک) (تہران: سروش، ط 

  ۔٣٧)، ص ١٣٦٩، ١٠(تہران: مرکز نشر يونيورسٹی، ط 

ی والدت ٹھيک اسی عام الفيل ميں ہوئی يا اس سے پہلے يا بعد ميں اورنيز عام الفيل کو اس سلسلہ ميں کہ کيا آنحضرۖت ک
عيسوی سالوں سے مطابقت کرنے ميں دوسرے نظريات او راحتماالت بھی ذکر ہوئے ہيں کہ جس کے نقل کرنے کی اس 

؛ مقالہ سيد ١٧٦۔ ١٧٧ص  ،١کتاب ميں ضرورت نہيں ہے۔ مزيد معلومات کے لئے رجوع کريں: محمد ختم پيامبران، ج
کے  ١٠٧، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٥جعفر شہيدی؛ رسولی محالتی ، درسھای از تاريخ تحليلی اسالم (قم: ماہنامہ پاسدار اسالم 

؛ سيد حسن تقی زاده، از پرويز ٢٨١۔ ٢٨٢، ص ١؛ تہذيب تاريخ ذمشق، ج٢٠٣، ص ١بعد؛ ابن کثير ، السيرة النبويہ، ج
ھ.ق)، ص ١٤٠٨، ١؛ جسين مونس، تاريخ قريش (الدار السعودی، ط ١٥٣)، ص ١٣٤٩فروغی،  تاچنگيز (تہران: کتابفرشی

؛ اس کے عالوه بعض يورپی مورخين اسالمی کتابوں ميں ابرھہ کی لشکر کشی کا مقصد دينی جذبہ اور کعبہ اور١٥٣۔ ١٥٩
ملہ ايران جزيرة العرب کے شمالی راستے يمن ميں قليس معبد کے د رميان رقابت کو بتاياہے، ملکوں کی فتح اورابرھہ کا ح

؛ ابوالقاسم پاينده، مقدمہ ترجمہ فارسی قرآن ٦٢سے حکومت روم کے اکسانے پر بتايا گيا ہے؛ فياض، گزشتہ حوالہ، ص 
  مجيد، ص ۔ لز۔) جس کے بارے ميں الگ سے بحث اور تحقيق کی ضرورت ہے جواس کتاب کے حجم سے باہر ہے۔

  زمانہ  کم سنی اور رضاعت کا
) کہ آپ کے پدر بزرگوار جناب عبد هللا، ملک شام سے تجارتی سفر کی واپسی ١حضرت محمۖد ابھی دو مہينے کے تھے(

  )٢ميں، شہر يثرب ميں انتقال فرماگئے اور وہيں پر آپ کو سپردخاک کرديا گيا۔(
  م پاکر پناه نہيں دیقرآن کريم نے ان کی يتيمی کواس انداز ميں بيان کيا ہے: ''کيااس نے تم کو يتي
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______________________  

؛ ابوالفتح محمد بن علی الکراجکی، کنز الفوائد (قم: ٦؛ ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ص٤٣٩) کلينی ، گزشتہ حوالہ، ص ١(
۔ روز بھی لکھا ہے ٢٨؛ حضرت محمد ۖ کا سن باپ کے مرنے کے سال، سات مہينے اور ١٦٧، ص ٢ھ.ق)، ج١٤١٠، ١دارالذخائر،ط

)، بعض مورخين نے، حضرت عبد هللا کی وفات کو حضرت رسول ١٠٠، ص ١(محمد بن سعد، طبقات الکبری، (بيروت: دار صادر، ج
؛ ابن ہشام، ١٣، ص ١؛ ابن اثير، اسد الغابہ، ج٩٩۔ ١٠٠اساۖلم کی والدت کے قبل ہی تحرير کيا ہے۔ (ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص 

،  ٣يخ عبدالقادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق، تاليف ابن عساکر (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط ؛ الش١٦٧، ص ١السيرة النبويہ، ج
.) ليکن بعض اسناد و شواہد، پہلی روايت کی تائيد کرتے ہيں ان ميں سے عبدالمطلب کے اشعار بھی ہيں ٢٨٤، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٧

  جو اسی مطلب پر داللت کرتے ہيں:
  عدی اوصيکم يا عبد مناف ب

  بمفرد بيد ابيہ فرد
  فارقہ وہو ضجيج المہد 
  فکنت کاالم لہ فی المجد

  .)٣٦، ص ١؛ رجوع کريں: ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلميہ)، ج١٠، ص ٢(تاريخ يعقوبی، ج
؛ محمد بن جرير ١٩٦شراف، ص؛ مسعودی، التنبيہ واال٩٩، ص ١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢٨٢، ص ١٧) تہذيب تاريخ دمشق، ج٢(

، ٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، (بيروت: دار صادر)، ج١٧٦، ص ٢الطبری، تاريخ االمم و الملوک، (بيروت: دارالقاموس الحديث)، ج
  ۔١٠ص

  )١ہے اور کيا تم کو گم گشتہ پاکر منزل تک نہيں پہنچايا اور تم کو تنگ دست پاکر غنی نہيں بنايا''۔(
) اور اس کے بعد تھوڑے دن تک (ابولہب کی آزاد شده ٢الل نے والدت کے ابتدائی دنونميناپنی ماں کا دودھ پيا(آمنہ کے 

  )٣کنيز) ثوبيہ نے اپنا دودھ پاليا۔(
) کے مطابق آپ کو حليمہ سعديہ نامی دايہ کے سپرد کرديا گيا۔ وه قبيلٔہ بنی سعد بن بکر سے ٤اس دور ميں رسومات عرب(

) اور پانچ سال ٦) ميں زندگی بسر کرتی تھيں۔ دايہ حليمہ نے دو سال تک آپ کو دودھ پاليا(٥تھيں اور ديہات(تعلق رکھتی 
  )٧تک پرورش کی اس کے بعد آپ کے گھر والوں کے سپرد کرديا۔(

اور ايک نومولود بچہ کو کسی باديہ نشين کے سپرد کرنے کا مقصد يہ ہوتا تھا کہ اس کی پرورش صحرا کی پاک و صاف 
  )٨کھلی فضا ميں ہو اور مکہ ميں ''وبا'' کی بيماری کے خطرے سے دور رہے۔(

______________________  

  ۔٦۔ ٨) سورٔه ضحی، آيت ١(
  ۔١٤٣، ص١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٦، ص ٢) تاريخ يعقوبی، ج٢(
؛ مجلسی،١٥، ص١ن اثير، اسد الغابہ، ج؛ اب١١٠؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ٦؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص٦، ص٢)تاريخ يعقوبی، ج٣(

  ۔٣٨٤، ص١٥بحار االنوار، ج
  ۔١٤٦، ص١) حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٤(
؛ مسعودی، التنبيہ واالشراف، ١١٠؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ١٧١؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص٧، ص٢)تاريخ يعقوبی، ج٥(

؛ ابن کثير، السيرة النبويہ، ١٠١۔ ١٠٢؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص٦ص ؛ طبرسی، اعالم الورٰی،٢٧٤، ص٢؛ مروج الذہب، ج١٩٦ص 
  ۔٤٩ھ.ق)، ص١٣٩٨، ١؛ ابن اسحاق، السير والمغازی، تحقيق: سہيل زکار، ط٢٢٥، ص١ج
ئ، ١٤٠٣؛ مقدسی، البدء و التاريخ، ط پيريس، ٩٤، ص١)بالذری، انساب االشراف، تحقيق: محمد حميد هللا (قاہره: دارالمعارف)، ج٦(
  ۔١١٢، ص١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ،ج٤٠١، ص ١٥؛ مجلسی، بحار االنوار، ج١٣١، ص٤ج
؛ مسعودی، مروج الذہب، ٩٤؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص٣٣، ص١؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج٧، ص٢) تاريخ يعقوبی، ج٧(
  ۔٢٧٥، ص٢ج
؛ ٢٠٣، ص١٣)، ج١٩٦١قاہره: دار احياء الکتب العربية، ) ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، تحقيق:محمد ابوالفضل ابراہيم (٨(

  ۔٤٠١مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص

اس کے عالوه بدو قبيلوں کے درميان زبان کی فصاحت و بالغت اور خالص اصيل عربی سے آگاہی بھی ايک اہم چيز تھی 
  )١جو بعض ہم عصر مورخين کی طرف سے بيان ہوئی ہے۔(

 اس موضوع کی مناسبت سے نقل ہوا ہے جو شايد اس مقصد کے لئے شاہد قرار پائے، يہ ہے: پيغمبر اکرۖم کا ايک جملہ، جو
''ميں تم لوگوں ميں سب سے زياده فصيح ہوں کيونکہ ميں قرشی ہوں اور ميں نے قبيلہ بنی سعد بن بکر ميں دودھ بھی 

  )٢پياہے''(
نے کی وجہ يہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ حضرت محمد ۖبعض تاريخی کتابوں ميں جناب حليمہ کو دايہ کے طور پر انتخاب کر
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يتيم تھے لٰہذا کوئی دايہ آپ کو لينے کے لئے تيار نہيں ہوئی کيونکہ دائياں دودھ پالنے کے عوض بچہ کے باپ سے اجرت 
کے باوجود  ليتی تھيں اور چونکہ اس وقت دائی حليمہ کو مکہ ميں کوئی بچہ نہيں مال تھا لٰہذا حضرت محمۖد کو يتيم ہونے

  ) ليکن دايوں کی طرف٣مجبوراً رضاعت کے لئے قبول کرليا۔(
______________________  

؛ سيد جعفر مرتضی ١٥٩، ص ١)، ج١٣٦٨، ٥) جعفر سبحانی، فروغ ابديت (قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوزٔه قم، ط١(
  ۔٨١، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٠العاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم (قم: 

۔ اور رجوع کريں: ابن سعد، گزشتہ١٧٦، ص ١) انا اعربکم انا قرشی واسترضعت فی بنی سعد بن بکر، (ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٢(
؛ ابو سعيد واعظ خرگوشی، شرف النبی، ترجمہ: نجم الدين محمود راوندی (تہران: ١٤٦؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ١١٣حوالہ، ص 

  ۔١٩٦). ص ١٣٦١انتشارات بابک، 
کہا جاتا ہے کہ جس زمانہ ميں حضرت محمد ۖ ، حليمہ کے پاس ديہات ميں ره رہے تھے واقعٔہ شق صدر پيش آيا۔ ليکن تاريخ اسالم کے

محققين اور تجزيہ نگاروننے متعدد دليلوں کی بنا پر اس موضوع کو حقيقت سے دور اور من گڑھت گردانا ہے۔ (رجوع کريں: سيد 
، ١؛ سيد ہاشم رسولی محالتی، تاريخ تحليلی اسالم کے دروس، ج٨٢، ص ١لعاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم، ججعفر مرتضی ا

  .١٧٥۔ ١٧٧، ص ١، ھ.ق)، ج٢؛ شيخ محمد ابويہ، اضواء الی السنة المحمديہ (مطبعة صور الحديثہ، ط ٢٠٤و ١٨٩ص 
  .١١٠۔ ١١١؛ ابن سعد،گزشتہ حوالہ، ص٩٣تہ حوالہ،ص؛ بالذری، گزش١٧١۔ ١٧٢، ص ١) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(

  سے محمد ۖ کو يتيمی کی خاطر قبول نہ کرنے کی وجہ قابل قبول نظرنہيں آتی۔ کيونکہ : 
۔ جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں کہ بعض کتابونميں نقل ہوا ہے کہ جناب عبد هللا کا انتقال، حضرت رسول خدۖا کی والدت کے١

  ہے اس لحاظ سے وه اس وقت يتيم نہينہوئے تھے۔ چند مہينے بعد ہوا
۔ جناب عبد المطلب کی عظيم شخصيت اور مکہ مينان کا بلند مقام اور درجہ اور ان کی دولت و ثروت کوديکھتے ہوئے نہ ٢

صرف دايوں نے لينے سے انکار نہ کيا ہوگا بلکہ ايسے خاندان کے بچہ کی رضاعت کے لئے آپس ميں جھگڑا کرتی ہوں 
  ۔ گی
  ) ٭١۔ بہت ساری تاريخی کتابوں ميں يہ واقعہ نقل ہوا ہے ليکن يہ بات کہيں نہيں ذکر ہے۔(٣

  والده کا انتقال اور جناب عبد المطلب کی کفالت
کی کنيز) کے ساتھ ايک قافلہ کے ہمراه مدينہ هللا جناب آمنہ دائی حليمہ سے اپنے بچہ کو لينے کے بعد ام ايمن(جناب عبد ا

  )٢پنے شوہر جناب عبد هللا کی قبر پر جاکر حاضری دے سکيں اورآپ کے ماموؤں سے مالقات کرسکيں۔(گئيں تاکہ ا
مدينہ ميں ايک ماه قيام کے بعد مکہ پلٹتے وقت مقام ابواء ميں آپ کا انتقال ہوگيا اور وہيں آپ کو دفن کرديا گيا اس وقت 

  )٣حضرت رسول خدۖا چھ سال کے تھے۔(
______________________  

) منجملہ ايک بزرگ اور نامور محدث ابن شہر آشوب نے اس واقعہ کو نقل کيا ہے ليکن حضرت محمد ۖ کی يتيمی کے موضوع کو ١(
  .)٣٣، ص ١جس طرح سے بيان کيا گيا ہے اس ميں نہيں ہے (مناقب آل ابی طالب، ج 
ديگر کنيزوں کے ذريعہ محل اختالف ہے ، شيعہ محققين نے ٭ پيغمبر اسالم ۖ کی رضاعت کا مسئلہ چاہے حليمٔہ سعديہ کے ذريعہ ہو يا 

  اسے قبول نہيں کيا ہے. مترجم.
 .)١٢١، ص ١) عبدالمطلب کی ماں سلمی ، مدينہ کی رہنے والی تھيں اور بنی نجار سے تعلق رکھتی تھيں. (بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج٢(
؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ١١٦؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٩٤؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ٦٥) ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص٣(

؛ صدوق، کمال الدين و تمام النعمہ، تصحيح علی اکبر الغفاری ٩؛ طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص ١٢١؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ١٧٧ص
، ١تہذيب تاريخ دمشق، ج ؛ الشيخ عبدالقادر بدران،٧، ص٢؛ تاريخ يعقوبی، ج١٧٢، ص١)، ج١٣٦٣(قم: مؤسسہ النشر االسالمی، 

  ۔٢٨٣ص

  )١ام ايمن قافلہ کے ساتھ آپ کو مکہ لے کر آئيناور جناب عبد المطلب کے حوالہ کرديا۔(
جناب عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی اور کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور جب تک وه زنده رہے اپنے پوتے کی

  )٢اچھی طرح سے ديکھ بھال کرتے رہے اورآپپر ان کی نظر عنايت ہوتی تھی اور کہتے تھے کہيہ بلند مقام پائے گا۔(
______________________  

  ۔١٧٢، ص ١)حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١(
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؛ تاريخ يعقوبی، ٤٠٦؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ١٧١، ص ١؛ صدوق، گزشتہ حوالہ، ج١٧٨، ص ١) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ۔٩، ص٢ج

 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جناب عبد المطلب کا انتقال اورجناب ابوطالب کی سرپرستی
حضرت رسول خدۖا آٹھ سال کے تھے کہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہوگيااور آپ کی کفالت کی ذمہ داری جناب 

  )٣ابوطالب کو سونپ دی۔ جناب ابوطالب اور جناب عبدهللا (رسول خدا کے پدر بزرگوار) ايک ہی ماں سے تھے۔(
) ليکن وه ايک بہادر، باعزت، قابل ٤ثير العيال اورتنگدست تھے۔(اس وقت جناب ابوطالب کی مالی حالت اچھی نہينتھی وه ک

  ) وه محمۖد کو٦) اور قريش کے درميان بلند درجہ رکھتے تھے۔(٥احترام(
______________________  

  ۔١٩٤، ص ٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٤٠٦؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ١٨٩) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص٣(
؛ سہيلی، الروض االنف (قاہره: ٤٠٧؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ١١٩، ص ١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١١، ص٢ج) تاريخ يعقوبی، ٤(

  ۔١٩٣، ص ١مؤسسة المختار)، ج
، ص ٤ئ)، ج١٩٦٨، ١؛ جواد علی،المفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم (بيروت: دار العلم للماليين، ط١١، ص ٢) تاريخ يعقوبی، ج٥(

  ۔٨٢
  ۔٢١٩، ص ١٥ئ)، ج١٩٦٢حديد، شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراہيم (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ، ) ابن ابی ال٦(

  )١بہت زياده چاہتے تھے ۔ يہاں تک کہ اپنے بيٹوں سے زياده انھيں عزيز رکھتے تھے۔(
س سلسلے ميں بہت زياده زحمتيں اٹھائيں وه فاطمہ بنت اسد نے بھی آپ کی پرورش اور سرپرستی ميناہم کردار ادا کيا اور ا

نہ صرف محمۖد کو ايک مہربان ماں کی طرح چاہتی تھيں بلکہ آپ کواپنے بچوں پر ہميشہ مقدم رکھتی تھيں۔ حضرت محمد ۖ 
  )٢کبھی بھی ان کی زحمتونکو فراموش نہيں کرتے تھے اور ہميشہ اپنی ايک ماں کی طرح انھيں ياد فرماتے تھے۔(

  سفر او رراہب کی پيشين گوئیشام کا 
ايک سال جناب ابوطالب قريش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے لئے شام گئے تو حضرت محمد ۖ کی خواہش اوراصرار پر 

سال کی تھی) آپ کواپنے ہمراه لے گئے جس وقت  ١٣يا ١٢، ٩، ٨(مورخين کے اختالف کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 
توايک معبد کے کنارے آرام کی غرض سے رک گيا، اس معبد ميں ''بحيرا'' نام کا ايک راہب ) پر پہنچا ٣قافلہ مقام بصرٰی(

رہتا تھا، جو عيسائيوں کا بزرگ پادری تھا۔ جب مجمع کے درميان اس کی نظر ابوطالب کے بھتيجے محمد ۖ پر پڑی تو اس 
سے آگاه تھا. جب اس نے ان نشانيوں کو کی خاص توجہ کا مرکز بن گئی اس لئے کہ وه پيغمبر موعود کی بعض نشانيوں 

  محمۖد کے اندر ديکھا تو اس نے آپ سے مختصر گفتگو اور سواالت کے بعد آپ کے آئنده ''نبی'' ہونے کے بارے 
______________________  

؛ شيخ ٤٠٧؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ٣٦، ص١؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج١١٩، ص ١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٢٨٥، ص ١عبدالقادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق، ج

  .٤٥٣، ص ١؛ مقدمہ اصول کافی، ج١٤، ص ١؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج١١، ص ٢) تاريخ يعقوبی، ج٢(
 ) دمشق کے عالقہ ميں حوران سرزمين کا ايک قصبہ ہے (ياقوت حموی، معجم البلدان، (بيروت: دار احياء التراث العربی،٣(

  .٤٤١، ص ١ھ.ق)، ج١٣٩٩
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ميں خبر ديدی اور جناب ابوطالب سے تاکيد کی کہ اس بچہ کا خاص خيال کريں اور اس کويہود کے شر سے محفوظ 
  )١رکھيں۔(

  اس واقعٔہ کے سلسلہ ميں چند نکات کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے:
عض دوسری کتابوں ميں بطور مفصل نقل ہوا ہے۔ ۔ يہ واقعہ بعض تاريخی او رحديثی کتابوں ميں مختصر انداز ميں اور ب١

ليکن اصل واقعہ ميں کسی قسم کی شک و ترديد نہيں پائی جاتی کيونکہ قرآن مجيد نے متعدد آيات ميں حضرت محمۖد کی 
بعثت کے سلسلہ ميں گزشتہ پيغمبروں کی پيشين گوئيوں کونقل کر کے آنحضرت ۖ کی ذات اور نشانيوں کے سلسلہ ميں 

) اور اسی طرح اہل کتاب کی متعدد پيشين گوئياں پيغمبر اسالۖم ٢اہل کتاب کی آگاہی اور معرفت کی تائيد کی ہے۔(علمائے 
  کی بعثت کے سلسلہ ميں تاريخ و 

______________________  

  )اس واقعہ کو اسالمی مورخين و محدثين نے مندرجہ ذيل کتابوں ميں نقل کياہے:١(
؛ ٥؛ سنن ترمذی، ج١٩٥، ص ٢؛ محمد بن جرير طبری، تاريخ االمم و الملوک، ج١٩١۔ ١٩٣، ص ١ج ابن ہشام، السيرة النبويہ،

؛ محمد بن٧٣؛ ابن اسحاق، السير و المغازی، تحقيق:سہيل زکار، ص٢٦٢٠، حديث ٥٩٠، ص ٣؛ المناقب، باب٥٩٠، ص ٣المناقب، باب
؛ ١٨٢۔ ١٨٦، ١؛ صدوق، کمال الدين و تمام النعمہ، ج٢٨٦، ص ٢؛ مسعودی، مروج الذہب، ج١٢١، ص ١سعد، طبقات الکبری، ج

؛ طبرسی، اعالم الوری، ص ١٩٥، ص ١؛ بيہقی، دالئل النبوة، ترجمٔہ محمود مہدی دامغانی، ج٩٦، ص ١بالذری، انساب االشراف، ج
، ١ابن اثير، اسد الغابہ، ج؛ ٢٧، ص ٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج٣٨۔ ٣٩، ص ١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج١٧۔ ١٨
، ص ١؛ ابن کثير، سيرة النبی، ج٣٥٤و  ٢٧٠، ص ١؛ شيخ عبد القادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق (تاليف حافظ ابن عساکر)، ج١٥ص 
  ۔٤٠٩، ص ١٥؛ مجلسی، بحار االنوار، ج١٩١

  ۔٦؛ سورٔه صف، آيت٢٠؛ سورٔه انعام، آيت ١٥٧؛ سورٔه اعراف، آيت ١٤٦، ٨٩، ٤٢، ٤١) سورٔه بقره، آيت ٢(

  )١حديث کی کتابوں ميں نقل ہوئی ہيں۔(
۔ حضرت محمد ۖ کے بارے ميں علمائے اہل کتاب کی کتابوں ميں جو عالمتيناور نشانياں تھيں ان ميں سے کچھ آپ کی ذاتی٢

) زندگی اور جسمانی خصوصيات کے بارے ميں تھيں (جيسے عرب ہونا ايک باعظمت خاتون سے شادی کرنا وغيره
آنحضرت ۖکی جسمانی نشانيوں ميں سے سب سے نماياں نشانی يہ تھی کہ آپ کے دونوں شانوں کے درميان ايک بڑا تل تھا 

  )٢جس کو ''خال نبوت'' يا ''مہر نبوت'' کہا گيا ہے۔(
تمام  ۔ بحيرا راہب کی پيشين گوئی صرف قافلہ والوں کے لئے نئی بات تھی ورنہ جناب ابوطالب بلکہ حضرت محمۖد کے٣

  )٣قريبی رشتہ دار آپ کے درخشنده مستقبل سے باخبر تھے۔(
______________________  

؛ پيغمبر اسالۖم کے ٢٦٢۔ ٢٧٨)، ص ١٣٥٨) رجوع کريں: جعفر سبحانی، راز بزرگ رسالت (تہران: کتابخانٔہ مسجد جامع تہران، ١(
تابيں لکھی گئی ہيں جن ميں سے ذيل کی تين کتابوں کو نمونہ سلسلہ ميں گزشتہ پيغمبروں کی پيشين گوئيوں کے بارے ميں مستقل ک

  کے طور پر ذکر کيا جاسکتا ہے۔
محمد در تورات وانجيل تاليف: پروفيسر ، عبد االحد داؤد: ترجمہ فضل هللا نيک آئين؛ مدرسہ سيار، تاليف: شيخ محمد جواد بالغی، 

  ترجمہ: ع۔ و؛ انيس االعالم، تاليف: فخر االسالم۔
؛ سنن ترمذی، تحقيق: ابراہيم عطوه عوض (بيروت: دار ١٩٥؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ١٩٣، ص ١بن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج) ا٢(

؛ ابن ٢٧٨، ص ١؛ شيخ عبدالقادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق، ج٢٦٢٠، حديث ٥٩٠، ص ٣، المناقب، باب ٥احياء التراث العربی)، ج
  ۔٧١، حديث ٢٣، باب ٢٨، ص ٥خاری، تحقيق: الشخ قاسم الشماعی الرفاعی، ج؛ صحيح ب٢٤٥، ص ١کثير، سيرة النبی، ج

  ۔٤٤٧، ص ١؛ اصول کافی، ج٨١، ص ١؛ بالذری، انساب االشراف، ج١١، ص ٢) تاريخ يعقوبی، ج٣(

  

  عيسائيوں کے ذريعہ تاريخ ميں تحريف

  کی ہے اور يہ دعوٰی کيا  بعض عيسائی مورخين نے حضرت محمۖد سے بحيرا کی مالقات کے واقعہ ميں تحريف
  )١ہے کہ حضرت محمد ۖ نے اس مالقات ميں بحيرا راہب سے توريت او ر انجيل کی تعليمات حاصل کيں۔(

  ويلڈورانٹ نے نرم لہجے ميں اس بے بنياد دعوے کی طرف اشاره کيا ہے: 
ام کے شہر بصرٰی تک ليکر گئے، سال کی عمر ميں اپنے ساتھ ايک قافلہ کے ہمراه ش ١٢... آپ کے چچا ابوطالب آپ کو 
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  )٢يہ بعيد نہيں ہے کہ اس سفر ميں آپ دين يہود اور آئين عيسٰی کی بعض تعليمات سے آگاه ہوئے ہوں۔(
  اس تہمت اور تحريف کا ہميں اس طرح جواب دينا چاہئے:

  ۔ مورخين کا اتفاق ہے کہ محمد امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہيں جانتے تھے۔١
  سال سے زياده نہيں تھی۔ ١٢کھا ہے کہ اس وقت اپ کی عمر ۔ مورخين نے ل٢
  ۔ بحيرا کے ديدار اور آپ کی بعثت کے درميان کافی عرصے کا فاصلہ تھا۔٣
 ۔ بحيرا سے آپ کی مالقات بہت مختصر ہوئی تھی اس دوران اس نے کچھ سواالت کئے اور آپ نے ان کے جوابات ديئے۔٤

ہے کہ ايک بچہ جس نے مدرسے ميں تعليم حاصل نہ کی ہو وه ايک مختصر مالقات  اس بنا پر يہ کيسے باور کيا جاسکتا
  ميں کيسے توريت و انجيل کی تعليمات حاصل کرسکتا ہے کہ جسے چاليس سال کے بعد ايک

______________________  

ة و الشريعہ فی االسالم، ترجمٔہ ؛ اجناس گلدزيھر، العقيد١٠١) گوستاولوبون، تمدن اسالم وعرب، ترجمہ: سيد ہاشم حسينی، ص ١(
؛ محمد غزالی، محاکمٔہ گلدزيھرصہيونيست، ترجمٔہ صدر بالغی (تہران: حسينئہ ارشاد، ٢٥)، ص ٢عربی (قاہره: دار الکتب حديثہ، ط

(بيروت: دار العلم؛ کارل بروکلمان، تاريخ الشعوب االسالميہ،ترجمٔہ عربی بہ قلم نبيہ امين فارس ( اور) منير البعلبکی، ٤٧)، ص ١٣٦٣
  ۔٢٢٠۔ ٢٢٥، ص ١؛ اسی طرح رجوع کريں: خيانت در گزارش تاريخ، ج٣٤ئ)، ص ١٩٨٨، ١للماليين، ط

) تاريخ تمدن، عصر ايمان، (بخش اول) ، ترجمہ ابوطالب صارمی اور ان کے ساتھی (تہران: سازمان انتشارات وآموزش انقالب ٢(
  ۔٢٠٧)، ص ١٣٦٨، ٢اسالمی، ط 

  ی شکل ميں لوگوں کے سامنے پيش کرے؟کامل شريعت ک
۔ اگر حضرت محمد ۖ نے راہب سے کچھ سيکھا ہوتا تو بہانہ باز ضدی اور ہٹ دھرم قريش اس کو محمد ۖ کے خالف تبليغ ٥

کرنے ميں دستاويز قرار ديتے جبکہ تاريخ اسالم ميں ہميں اس طرح کی کوئی بات نظر نہيں آتی ہے اور نہ ہی قرآن مجيد 
  قريش کی تہمتوں کا جواب ديا گيا ہے وہاں پر اس موضوع کے بارے ميں کوئی تذکره ہوا ہے۔ ميں جہاں

  ۔ اگر اس طرح کی کوئی بات صحيح تھی تو اسے قافلہ والوننے کيوننہيں نقل کيا؟٦
ہ کيا کہ ہم ۔ اگر حقيقت ميں اس طرح کا کوئی دعوٰی تھا تو شام کے مسيحيوننے کيوں نہيں نقل کيا او ريہ دعوٰی کيوں ن٧

  محمۖد کے استاد تھے؟
۔ اور اگر يہ دعو ٰی صحيح مان ليا جائے تواس کا الزمہ يہ ہوگا کہ اسالم کی تعليمات اورتوريت و انجيل کی تعليمات ميں ٨

يکسانيت ہواور نہ صرف يہ کہ ان کی تعليمات ميں يکسانيت نہيں پائی جاتی بلکہ قرآن کريم نے يہوديوناور عيسائيونکے 
  )١سارے عقائداور توريت و انجيل کی بہت ساری تعليمات کو نقل کرکے انھيں باطل قرار ديا ہے۔( بہت

ايک روز عمرو بن خطاب پيغمبر اسالۖم سے، يہوديوں سے سنی ہوئی حديثوں کو لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے 
ور سرگرداں ہو؟ يہ نورانی اور پاک دين ميں فرمايا: ''کيا تم يہود و نصارٰی کے مانند اپنے دين کے بارے ميں پريشان ا

  )٢تمہارے لئے ليکر آيا ہوں اگر موسٰی زنده ہوتے تو وه صرف ميری پيروی کرتے۔(
  پيغمبر اسالۖم مدينے ميں (جہاں بہت سے يہودی رہتے تھے) بہت سارے احکام اور پروگراموں

______________________  

  ۔٣٠؛ سورٔه توبہ، آيت ٧٢۔٧٣مائده، آيت  ؛ سورهٔ ١٧١، ٤٧،٥١) سورٔه نسائ، آيت ١(
،٢٨٢، ص ٥، لفظ ''ھوک''؛ مجد الدين ابن اثير، النہايہ فی غريب الحديث و االثر، ج٧٢٧، ص ٢) شيخ عباس قمی، سفينة البحار، ج٢(

  وہی الفاظ تھوڑے سے اختالف کے ساتھ.

لگے۔ يہ شخص ہمارے سارے پروگرامونکی مخالفت ) يہاں تک کہ وه (يہودی) کہنے ١ميں يہوديونکی مخالفت کرتے تھے۔(
  )٢کرنا چاہتا ہے''۔(

عيسائيوں کے درميان جس شخص نے اس بات کو اسالم کے خالف جھوٹ، افتراء پردازی او رزہر گھولنے کا بہانہ او 
ياہے وه نہ ردستاويز قرار ديا وه کونستان ويرژيل گيور گيو ہے جس نے اس بات کو اس قدر مسخ اور تحريف شده نقل ک

  صرف يہ کہ کسی معيار سے تناسب نہيں رکھتا بلکہ خود عيسائيوں کے دعوے سے مناسبت نہيں رکھتا ہے، وه کہتا ہے:
''ابن ہاشم ـ عرب کا راويـ لکھتا ہے: بحيره ]؟[ لوگوں کے تصور کے برخالف عيسائی نہيں تھا بلکہ مانوی تھا اور ايک سن 

م مانی تھا اور اس نے ساسانيوں کے دور حکومت ميں پيغمبری کا دعوا کيا تھا اور رسيده شخص کا پيرو تھا جس کا نا
ئ ميں خوزستان ميں گندی شاپور کے دروازه کے سامنے سولی پر ٢٧٦ساسانيوں کے پہلے بادشاه، بہرام اول نے اسے 



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

 
 

  چڑھوا ديا تھا''۔
بھی تھا جو يہ عقيده رکھتا تھا کہ خدا ايک قوم سے مانی جس نے پيغمبری کا دعوا کيا تھا اس کے پيرکاروں ميں سے بحيره 

مخصوص نہيں ہے بلکہ دنيا کی ساری قوموں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور چونکہ دنيا کی ساری قوميناس سے وابستہ ہيں لٰہذا 
  )٣خداوند جس قوم ميں جب چاہتا ہے ايک پيغمبرمبعوث کرديتا ہے جواسی قوم کی زبان ميں لوگوں سے باتيں کرے۔(

______________________  

  ۔١٠٦ھ.ق)،ص ١٤٠٣) مرتضی العاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم (قم: ١(
  ۔٣٣٢، ص٢) حلبی، گزشتہ حوالہ،ج٢(
، اس کتاب ميں بے شمار غلطياں اور تحريفات ہوئی ہيں ١٠٥) محمد ۖ پيامبری کہ از نو بايد شناخت، ترجمہ: ذبيح هللا منصوری، ص ٣(

علمی اہميت کو کم کردياہے۔ مترجم: کے طريقٔہ کار کی بھی ايک الگ داستان ہے جو اہل فضل و شرف پر مخفی نہيں  جس نے کتاب کی
  ، مقالہ پديده ای بہ نام ذبيح هللا منصوری، کريم امالی کے قلم سے۔٥٢، ص ٢، نمبر٨ہے ، رجوع کريں: مجلہ نشر دانش، سال 

ھ.ق) معروف کتاب ''السيرة النبويہ'' کے مؤلف ہيں جوتاريخ ٢١٣بن ہشام (مبظاہر اس کی ابن ہشام سے مراد عبد الملک 
اسالم کا ايک مہم ماخد ہے ليکن کلمہ مانوی کا ذکر نہ صرف سيرٔه ابن ہشام ميں بلکہ کسی بھی قديمی اسالمی کتاب ميں 

و رخود موضوع بحث سے بھی اسنہيں ملتا ہے اس شخص کو تاريخ کی کتابونميں مسيحی (اور بہت کم يہودی) کہا گيا ہے ا
  کے مسيحی ہونے کا پتہ چلتاہے۔ اب سوال يہ ہے کہ گيورگيو نے يہ باتيں کہاں سے نقل کی ہيں؟!

اس کے عالوه دين مانی کا شام ميں کوئی پيرو نہيں تھا اور جيسا کہ ہم نے (جزيرة العرب) ميں اديان و مذاہب کے تجزيہ 
کا مرکز ايران تھا۔ لٰہذا ہميں ايک محقق کے کہنے کی بنا پر، يہ سوچنے کا حق ہے کہ  کے باب ميں يہ کہا ہے کہ دين مانی

بحيرا کے مانوی ہونے کا دعوا صرف اس بنا پر تو نہينہے کہ خداوند عالم کی توحيد اور اسالم کے عالمی دين ہونے کے 
  مسئلہ ميں مانی کی تقليد تو نہيں کی جارہی ہے؟ 

ثال ہميں گزشتہ صديوں ميں مسيحيوں سے بہت ديکھنے کو ملی ہيں او ران کے لئے يہ بات يہ وه چيزيں ہيں جس کی م
اہميت نہيں رکھتی کہ بلند ترين فکر کو وه منسوخ اديان کی طرف نسبت ديتے ہيں کيونکہ وه جانتے ہيں کہ ان اديان کے 

  ماننے والے زياده نہينہيں تاکہ ان کے لئے يہ چيز باعث افتخار بن سکے۔
ف اسالم ايک ايسا دين ہے کہ، صليبی جنگ کو سيکڑوں سال گزرنے کے باوجود، جس سے آج بھی عيسائی پريشان او صر

رخوف زده ہيں۔ لٰہذا ان کی يہ کوشش رہی ہے کہ جھوٹ او رسچ ہر طريقے سے اس دين کی تعليمات کی عظمت کو لوگوں 
  )١کی نظروں ميں کم کريں۔(

______________________  

؛ مقالہ سيد جعفر شہيدی۔ بعض معاصر ايرانی محققين نے بحيرا کے ساتھ حضرت محمد ۖ کی ١٨٨، ص١مد خاتم پيامبران، ج) مح١(
مالقات ميں شک و ترديد پيدا کی ہے اور اصل واقعہ کی صحت کے بارے ميں بحث کی ہے جو تاريخی لحاظ سے قابل بحث و تحقيق 

؛ رمضان محمدی، نقد و بررسی ١٣٧٨نبوی (مجموعٔہ مقاالت) پژوہشکدٔه حوزه و دانشگاه ہے۔ رجوع کريں: نقد و بررسی منابع سيرٔه 
  ۔.٣٢١۔ ٣٣٠سفر پيامبر اکرم بہ شام ، ص 

ليکن اس بات پر توجہ رہے کہ اگر بالفرض اس واقعہ کی ہم نفی بھی کريں تو عظمت پيغمبر ۖ ميں کوئی کمی نہيں واقع ہوگی
د کے ظہور کی پيشين گوئياں صرف اس مسئلہ ميں منحصر نہينہيں ليکن جيسا کہ متن ميں کہاکيونکہ بعثت اور پيغمبر موعو

گيا ہے کہ چونکہ مستشرقين نے اس واقعہ کو جو متون اسالمی ميں آيا ہے تاريخ اسالم کی تحريف کا دستاويز قرار ديا ہے۔ 
 لٰہذا ہم نے بھی ان کی باتوں کو ذکر کرکے اس پر تنقيد کی ۔

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 
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  تيسری فصل 
  حضرت محمد مصطٰفے ۖ کی جوانی 

  ١حلف الفضول
) جو قريش کے چند قبيلوں کے درميان انجام ٢''حلف الفضول'' قريش کے بہترين او راہم ترين عہد و پيمان ميں سے ہے.(

پايا۔ يہ پيمان اس بنا پر انجام پايا کہ قبيلٔہ بنی زبيد کا ايک شخص مکہ آيا اور اس نے عاص بن وائل کا سامان ، جو کہ بنی 
  ۔ عاص نے مال کو ليا ليکن سہم کے قبيلہ سے تھا، فروخت کرديا

______________________  

جس واقعہ کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد ۖ نے جوانی کے عالم ميں اس ميں شرکت کی ''جنگ فجار'' ہے اس واقعہ کو ١
لہ ميں آپ کی سال کی تھی، نقل کيا گيا ہے ۔ ليکن چونکہ اس جنگ کے سلس ٢٠سے  ١٤حلف الفضول سے پہلے جب آپ کی عمر 

شرکت ميں شک پايا جاتا ہے بلکہ ايسے شواہد ملتے ہيں جواس کی نفی کرتے ہيں لٰہذا ہم نے اس کو بيان نہيں کياہے۔ (الصحيح من 
  ٣٠٣۔ ٥٠٣، ص ١؛ درس ھايی تحليلی از تاريخ اسالم، ج٩٥۔ ٩٧، ص ١سيرة النبی االعظم، ج

؛ محمد بن حبيب، المنمق فی اخبار قريش، تحقيق خورشيد احمد فارق ١٢٨، ص ١)ابن سعد، طبقات الکبری (بيروت: دار صادر)، ج٢(
  ۔ ٥٢ھ.ق)، ص١٤٠٥، ١(بيروت: عالم الکتب،ط

اس کی قيمت نہيں دی ُزبيدی نے بارہا اس سے مطالبہ کيا ليکن اس نے دينے سے انکار کرديا۔ جيسا کہ يہ چيز پہلے بيان 
بيلہ جاتی نظام پايا جاتا تھا۔ او رہر قبيلہ اپنے افراد کے منافع کی حمايت کرتاکی جاچکی ہے کہ اس وقت جزيرة العرب ميں ق

تھا۔ اگر کسی پرديسی پر ظلم ہوتا تھا تو اس کا کوئی ناصر و مددگار اورانصاف کرنے واال نہيں ہوتا تھا۔ جب سرداران 
اوپر گيا اور رنج و مصيبت ميں ڈوبے ہوئے قريش، کعبہ کے پاس اکٹھا ہوئے تو زبيدی مجبور ہوکر ''ابوقبيس'' پہاڑی کے 

  )١اشعار پڑھ کر ان سے انصاف کی فرياد کی۔(
انصاف کی مانگ سن کر زبير بن عبد المطلب کی سرکردگی اور پيش قدمی ميں، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی زہره، بنی 

ان تيمی کے گھر ميں جمع ہوئے اور عہد و پيمانتميم، اور بنی حارث (جو کہ قريش کے نامور قبيلہ سے تھا) عبدهللا بن جدع
کيا کہ ہر مظلوم اور ستم ديده کی فرياد پر حق وانصاف دالنے کے لئے ايک ہو جائيں اورشہر مکہ ميں کسی پر ظلم نہ 
باعزت۔ ہونے ديں، چاہے وه ان لوگوں سے وابستہ ہو يا کوئی پرديسی ہو، چاہے وه فقير اور معمولی انسان ہو يا ثروتمند اور

سال تھی جب آپ  ٢٠)حضرت محمۖد کی عمر اس وقت ٢اس کے بعد عاص کے پاس جاکر زبيدی کا حق لے کر اسے ديديا۔(
  )٣اس عہد کے ممبران ميں سے تھے۔(

______________________  

  )۔ يا آل فہر ]ياللرجال خ ل[ لمظلوم بضاعتہ ١(
  ببطن مکة نائی األہل و النفر
  [ لم يقض عمرتہ و محرم اشعث ]شعث خ ل

  يا آل فہر و بين الحجر
  والحجر ہل مخفر من بنی سہم بخفرتہ 

  ام ذاہب فی ضاللح مال معتمر
  ان الحرام لمن تمت حرامتہ 
  و ال حرام لثوب الفاجر الغدر

السيرة ؛ ابن ہشام، ١٣، ص٢؛ تاريخ يعقوبی، ج١٢٨؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٥٢۔ ٥٣) محمد بن حبيب، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
، ١؛ بالذری، انساب االشراف، تحقيق: الشيخ محمد باقرالمحمودی (بيروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات، ط١٤٢، ص١النبويہ، ج
  ۔١٢، ص٢ھ.ق)، ج١٣٩٤

، المنمق، ١٣، ص ٢) محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، حضرت محمد ۖ کا سن اس وقت اس سے بھی زياده نقل ہوا ہے؛ تاريخ يعقوبی، ج٣(
  ٢٢٥، ص ١٥م)، ج١٩٦٢ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ،  ؛٥٣ص 

اس عہد و پيمان ميں پيغمبر اسالۖم کی شر کت ميں ايک بہادرانہ قدم اور اس جاہل سماج ميں ايک طرح سے ''حقوق بشر'' کی
ہے کہ آپ کے ہم سن و سال جوان، مکہ ميں عيش و  حمايت تھی۔ اور اس لحاظ سے يہ اقدام بہت زياده اہميت کا حامل

عشرت اور خوشگزرانی ميں سرگرم تھے۔ اور انسانی اقدار جيسے مظلوم کی حمايت، سماج کی تطہير او رعدالت کا نفاذ ان 
 کے لئے معنی و مفہوم نہيں رکھتا تھا۔ اور آپ قريش کے بزرگوں کے بغل ميں کھڑے ہوکر اس طرح کے عہد و پيمان ميں
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  شرکت فرماتے تھے۔ اور بعثت کے بعد اپنی اس شرکت کو نيک او راچھا کہتے تھے اور فرماتے تھے۔
''ميننے عبد هللا بن جدعان کے گھر ميں ايک پيمان ميں شرکت کی کہ اگر اس کے بدلے مجھے سرخ بالوں کا اونٹ ديديا جاتا

ہميں اس طرح کے عہد و پيمان کی دعوت ديں تو ہم ا سکو  توپھر بھی ميں اتنا خوش نہ ہوتا۔ اور اگر دور اسالم ميں بھی
  )١قبول کريں گے''۔(

) يہ عہد ہميشہ ٢يہ عہد اس لحاظ سے موجود عہدوں ميں سب سے اہم او ربرتر تھا اور اسے ''حلف الفضول'' کہا گياہے۔(
ديسيوں کواس پيمان کی مدد سے مکہ مظلوموں اور بے پناہوں کی پناه گاه تھا او ربعد ميں بھی کئی مرتبہ مظلوموں اور پر

  )٭٣کے بدمعاشوناور سرغنہ لوگونکے چنگل سے رہائی ملی۔(
______________________  

؛ محمد بن حبيب، گزشتہ حوالہ، ١٦؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص١٣؛ يعقوبی، گزشتہ حوالہ، ص١٤٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  ۔١٨٨ص

  ۔ ٥٤۔ ٥٥، ص ) محمد ابن حبيب، گزشتہ حوالہ٢(
  ١٣، ص ٢) گزشتہ حوالہ، بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٣(

٭عصر اسالم ميں اس عہد و پيمان کی ياد بھی باقی ہے جيسا کہ امام حسين نے وليد بن عتبہ بن ابی سفيان سے جو معاويہ کا بھتيجا 
ہ اگر طاقت کا استعمال کيا تو تلوار او رمدينہ کا حاکم تھا ايک زمين کے سلسلہ ميں اختالف کی صورت ميں اسے دھمکی دی ک

ليکرمسجد پيغمبر ميں (قريش) کو ايسے عہد و پيمان کی دعوت دوں گا۔ يہ بات سن کر قريش کی کچھ شخصيتوں نے آپ سے نصرت 
ذری، ؛ بال١٤٢، ص ١کا وعده کيا جب وليد کو اس کی اطالع ملی تو وه اپنے اراده سے پيچھے ہٹ گيا!(ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج

؛ ابن اثير، الکامل فی ٢٢٦، ص ١٥؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٢١٥، ص ١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١٤، ص ٢گزشتہ حوالہ، ج
  ۔٤٢، ص ٢التاريخ (بيروت: دار صادر)، ج

  شام کی طرف دوسرا سفر

لئے لوگوں کو مالزمت پر رکھتی جناب خديجہ (دختر خويلد) ايک تجارت پيشہ، شريف اور ثروتمند خاتون تھيں۔ تجارت کے
  )١تھيں اور انھيں اپنا مال دے کر تجارت کے لئے بھيجتی تھيں اور انھيں ان کی مزدوری ديتی تھيں۔(

) تو جنا ب ابوطالب نے آپ سے کہا: ميں تہی دست ہوگيا ہوں او رمشکالت و ٢سال کے ہوئے( ٢٥جب حضرت محمۖد 
کا ايک قافلہ تجارت کے لئے شام جارہا ہے۔ کاش تم بھی خديجہ کے پاس جاتے دشواريوں ميں گرفتار ہوں اس وقت قريش 

  او ران سے تجارت کا کام ليتے،وه لوگوں کو تجارت کے لئے بھيجتی ہيں ۔
دوسری طرف سے جناب خديجہ جو حضرت محمد ۖ کے پسنديده اخالق، صداقت و راست گوئی اور امانتداری سے آگاه 

ام بھيجا کہ اگر ہمارے تجارت کے کام کو قبول کريں تو دوسروں سے زياده انھيں اجرت دوں ہوگئی تھيں آپ کے پاس پيغ
  گی۔ اور اپنے غالم ميسره کو بھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لئے بھيجوں گی۔

  ) او رميسره کے ہمراه قريش کے کاروان ٣حضرت محمۖد نے ان کی اس پيشکش کو قبول کرليا۔(
______________________  

ھ.ق)، ١٣٩٨، ١؛ ابن اسحاق، السير و المغازی، تحقيق: سہيل زکار (بيروت: دار افکر، ط١٩٩، ص ١ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج )١(
، ميں کہتا ہے کہ ''جناب خديجہ نے ان کو ٹھيکہ پر کام ديا تھا'' اورابن اثير ٣٠١؛ سبط ابنالجوزی، تذکرة الخواص ،ص ٨١ص

  ھتا ہے: '' ان کو مزدوری يا ٹھيکہ پر کام ديا تھا''۔۔ پر لک ١٦، ص١اسدالغابہ ميں ، ج
  ۔١٢٩، ص ١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢(
) ايسے ثبوت ملتے ہيں کہ محمۖد کا کام مضاربہ کی شکل ميں تھا آپ مزدوری پر کام نہيں کرتے تھے (الصحيح من سيرة النبی ٣(

  )١١٢، ص ١االعظم، ج

  )٢اس سفر ميں انھيں گزشتہ سے زياده فائده مال۔() ١کے ساتھ شام کے لئے روانہ ہوگئے(
ميسره نے اس سفر ميں حضرت محمد ۖ کے ذريعہ ايسی کرامتيں ديکھيں کہ وه حيرت و استعجاب ميں پڑ گيا۔ اس سفر ميں 

''نسطور راہب'' نے آپ کے آئنده رسالت کی بشارت دی۔ اسی طرح ميسره نے ديکھاکہ حضرت محمۖد سے ايک شخص کا ، 
ت کے معالمہ ميں اختالف ہوگياہے وه شخص کہتا تھا کہ الت و عزٰی کی قسم کھاؤ تاکہ ميں تمہاری بات کو قبول تجار
  کروں۔

  )٣آپ نے جواب ديا: ميں نے ابھی تک کبھی الت و عزٰی کی قسم نہيں کھائی ہے۔(
  )٤ديجہ سے آکر بتايا۔(ميسره نے سفر سے پلٹتے وقت محمد ۖ کی کرامتوں اور جو کچھ اس نے ديکھا تھا۔جناب خ
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______________________  

  ٨١؛ ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ١٩٩) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  ١٣٠) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  ۔١٣٠) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
لتاريخ الکامل فی التاريخ ( بيروت: دار ؛ ابناثير، الکامل، فی ا١٣١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٨٢) ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص٤(

؛ بہقی، دالئل النبوة، ترجمٔہ محمود ١٩٦، ص ٢؛ طبری، تاريخ االمم والملوک (بيروت: دارالقاموس الحديث)، ج٣٩، ص٢صادر)، ج
، ٥االسالميہ)، ج ؛ ابن اثير، اسد الغابہ (تہران: المکتبة٢١٥، ص١)، ج١٣٦١مہدوی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرہنگی، 

؛ ابی بشر، محمد بن احمد الرازی الدوالبی، الذرية الطاھرة، تحقيق:السيد محمد جواد الحسينی الجاللی (بيروت: مؤسسة االعلمی٤٣٥ص 
 ۔٤٥۔ ٤٦ھ.ق)، ص ١٤٠٨، ٢للمطبوعات، ط

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جناب خديجہ کے ساتھ شادی
جناب خديجہ ايک باشعور ،دور انديش او رشريف خاتون تھيں اور نسب کے لحاظ سے قريش کی عورتوں سے افضل و برتر

) کے نام سے ٣) اور ''سيدٔه قريش''(٢) وه متعدد اخالقی اور اجتماعی خوبيوں کی بنا پر زمانٔہ جاہليت ميں ''طاہره''(١تھيں۔(
قبل آپ نے دوبار شادی کی تھی اورآپ کے دونوں شوہروں کا انتقال ہوگيا  پکاری جاتی تھيں۔ مشہور يہ ہے کہ اس سے

  )٤تھا۔(
) قريش کی معروف ہستياں، جيسے عقبہ بن ابی معيط، ابوجہل ٥تمام بزرگان قريش آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے(

  اورابوسفيان نے آپ کے ساتھ شادی کا پيغام بھيجا ليکن آپ، کسی سے 
______________________  

؛ رازی ٢١٥، ص١؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج١٣١، ص١؛ ابن سعد ، گزشتہ حوالہ، ج٢٠٠۔ ٢٠١، ص ١) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔٣٩، ص ٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج٤٦دوالبی، گزشتہ حوالہ، ص

صابہ فی تمييز الصحابہ (بيروت: دار احياء ؛ عسقالنی، اال٢٢٤، ص ١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٤٣٤، ص٥) ابن اثير، اسد الغابہ، ج٢(
  ۔٢٧٩، ص ٤؛ ابن عبد البر، االستيعاب فی معرفة االصحاب (االصابہ کے حاشيہ پر) ج٢٨١، ص٤التراث العربی)، ج

  ۔٢٢٤، ص ١) حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٣(
؛ ابن ٤٣٤، ص ٥بن کثير، اسد الغابہ، ج) ان کے گزشتہ شوہر عتيق بن عائد (عابد نسخہ بدل) اور ابوھالہ ہند بن نباش تھے۔ (ا٤(

؛ ابو سعيد خرگوشی، شرف ٢٢٩، ص ١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٢٨٠؛ ابن عبد البر، گزشتہ حوالہ، ص ٢٨١حجر، گزشتہ حوالہ، ص 
وت: دار ؛ شيخ عبد القادر بدران، تہذيب دمشق (بير٢٠١)، ص ١٣٦١النبی، ترجمہ: نجم الدين محمود راوندی (تہران: انشارات بابک، 

)، ليکن کچھ اسناد و شواہد اس بات کی حکايت کرتے ہيں کہ جناب خديجہ نے ٣٠٢، ص ١ھ۔ق)، ج١٤٠٧، ٣احياء التراث العربی، ط 
اس سے قبل شادی نہيں کی تھی او رحضرت محمد ۖ آپ کے پہلے شوہر تھے۔ بعض معاصر محققين بھی اس بات کی تاکيد کرتے ہيں 

  )۔١٢١، ص ١صحيح من سيرة النبی االعظم، ج(مرتضٰی العاملی، جعفر، ال
؛ حلبی، گزشتہ حوالہ؛ ابن اثير، ١٩٧، ص ٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢١٥) ابن سعد، گزشتہ حوالہ؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ٥(

  .٤٠، ص ٢الکامل فی التاريخ، ج

  )١شادی کرنے کے لئے تيار نہيں ہوئيں۔(
ار تھيں اور دونوں کا نسب قصی سے ملتا تھا آپ حضرت محمۖد کے روشندوسری طرف خديجہ، حضرت محمد ۖ کی رشتہ د

  )٣) اور ان سے شادی کی خواہش مند تھيں۔(٢مستقبل سے بھی باخبر تھيں(
جناب خديجہ نے حضرت محمد ۖ کے پاس شادی کا پيغام بھيجوايا اور محمۖد نے اپنے چچا کی مرضی سے اس پيغام کو قبول 

) ٥سال کے تھے۔( ٢٥برس کی تھيں اور محمۖد  ٤٠) مشہور قول کے مطابق خديجہ اس وقت ٤پائی۔( کرليااور يہ شادی انجام
  )٦جناب خديجہ پہلی خاتون تھيں جنھوں نے حضرت محمۖد کے ساتھ شادی کی۔(
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______________________  

  ۔٢٢، ص ١٦) مجلسی، بحار االنوار (تہران: دار الکتب االسالميہ)، ج١(
؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة ٢٠٣، ص ١؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢٠۔ ٢١حوالہ ، ص  ) مجلسی، گزشتہ٢(

  ۔٤١، ص ١العلميہ)، ج
  ۔٢١۔ ٢٣) مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
ريخ يعقوبی، ؛ تا٩٨، ص١؛ بالذری، انساب االشراف، محمد حميد هللا (قاہره: دار المعارف)، ج٨٢) ابن اسحاق،گزشتہ حوالہ، ص ٤(
؛ ابن شہر ٢٢٧؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ٤٦؛ رازی دوالبی، گزشتہ حوالہ، ص ٤٠، ص٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج١٦، ص٢ج

  ۔١٩، ص ١٦؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٤٢، ص ١آشوب، ج
؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص١٩٦، ٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج١٣٢، ص ١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٩٨) بالذری، گزشتہ حوالہ، ص٥(

۔ جناب خديجہ کی ٣٩، ص ٢؛ الکامل فی التاريخ، ج٤٣٥، ص ٥؛ ابن اثير، اسد الغابہ، ج٢٨٠، ص ٤؛ ابن عبد البر، االستيعاب، ج٢٢٨
 شادی کے وقت ان کی عمر کے بارے ميں دوسرے اقوال بھی موجود ہيں۔ رجوع کريں: امير مھيا الخيامی، زوجات النبۖی واوالده

  ۔٥٣۔ ٥٤ھ.ق)، ص ١٤١١، ١(بيروت: مؤسسة عز الدين، ط
؛ ابو سعيد ٢١٦، ص ١؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج٤٩؛ رازی دوالبی، گزشتہ حوالہ، ص ٢٠١، ص ١) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٦(

  ۔٤٣٤، ص٥بہ، ج؛ ابن اثير، اسد الغا٣٠٢، ص ١؛ شيخ عبد القادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق، ج٢٠١خرگوشی، گزشتہ حوالہ، ص 

  حجر اسود کا نصب کرنا

حضرت محمۖد کے نيک اخالق و کردار، امانت و صداقت اور اچھے اعمال نے اہل مکہ کو ان کا گرويده بنادياتھا۔ سب آپ کو
) کے نصب کے سلسلہ ميں ٢) آپ لوگونکے دلوں ميں اس طرح سے بس گئے تھے۔ کہ حجر اسود(١''امين'' کہتے تھے(

کے فيصلہ کا استقبال کيا اور آپ نے اپنی خاص تدبير او رحکمت عملی کے ذريعہ ان کے درميان لوگوں نے آپ 
  موجوداختالف کو حل کرديا۔ جس کی توضيح يہ ہے۔

برس کے ہوئے تو مکہ کے پہاڑوں سے چشمہ کے جاری ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی  ٣٥جس وقت حضرت محمۖد 
عبہ ميں اس وقت تک چھت نہيں تھی اور اس کی ديواريں چھوٹی تھيں اس اعتبار سے ديواريں کئی جگہ سے منہدم ہوگئيں ک

اس کے اندر موجود چيزيں محفوظ نہيں تھيں۔ قريش نے چاہا کہ کعبہ کی چھت کو بنائيں ليکن وه يہ کام نہيں انجام دے 
تعمير کريں او راس پر چھت بھی سکے۔ اس کے بعد مکہ کے بزرگوں نے چاہا کہ کعبہ کی ديوار کو توڑ کر پھر سے از نو

  ڈاليں۔
لٰہذا کعبہ کی تعمير نو کے بعد، قريش کے قبيلوں کے درميان حجر اسود کے نصب کرنے کے سلسلہ ميں اختالف پيدا 

ہوگيااور قبيلہ جاتی رّسہ کشی اور فخر و مباہات دوباره زنده ہوگئيں، ہر قبيلہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کے نصب کرنے کا شرف
کو حاصل ہو بعض قبيلوں نے تواپنے دونوں ہاتھوں کو خون سے لبريز طشت ميں ڈال کر يہ عہد کيا کہ يہ افتخار  اس

  دوسرے قبيلہ کے پاس نہيں جانے ديں گے۔
______________________  

گزشتہ حوالہ،  ؛ مجلسی،٢١١، ص ١؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج٢١٠، ص ١؛ ابن ہشام، ج١٢١، ص ١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔٣٦٩، ص ١٥ج
) يہ پتھر کعبہ کے مقدس ترين اجزاء ميں سے ہے۔ روايات ميں نقل ہوا ہے کہ يہ بہشتی اور آسمانی پتھر ہے جس کو جنا ب ابراہيم ٢(

 )، ازرقی، تاريخ مکہ، تحقيق: رشدی الصالح٨٤۔ ٩٩، ص ٢نے حکم خدا سے کعبہ کا جزء قرار ديا ہے (مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج
؛ حجر اسود ابھی تک باقی ہے جو انڈه کے شکل ، سياه رنگ، مائل ٦٢۔ ٦٣، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٣، ٣ملحس، (بيروت: داراالندلس، ط

  بہ سرخی ہے او رکعبہ کے رکن شرقی ميں زمين سے ڈيڑھ ميٹر کی بلندی پر نصب ہے او رطواف کا آغاز وہيں سے ہوتاہے۔

شخص کے مشوره پر يہ طے پايا کہ کل جو شخص سب سے پہلے باب بنی آخرکار قريش کے ايک بزرگ اور سن رسيده 
 شيبہ (يا باب صفا) سے مسجد الحرام ميں داخل ہوگا ۔ وہی قبائل کے درميان حجر اسود کے نصب کرنے کا فيصلہ کرے گا۔

لہ پر راضی ہيں اچانک حضرت محمۖد اس دروازه سے داخل ہوئے سب نے ملکر کہا: يہ محمۖد، امين ہيں ہم سب ان کے فيص
لٰہذا آنحضرت کے حکم سے ايک چادر منگائی گئی اور چادر کو پھيال کر اس ميں حجر اسود کو رکھا گيا اور قبائل کے 

سرداروں سے کہا گيا کہ ہر ايک اس کا ايک گوشہ پکڑ لے اور سب ملکر پتھر کو ديوار تک الئيں جب پتھر ديوار کے پاس 
) اور اس طرح آپ نے اپنے ١ست مبارک سے اٹھاکر اپنی قديمی جگہ پر رکھ ديا۔(آگياتو آنحضرۖت نے اس کواپنے د

حکيمانہ او رمدبرانہ عمل کے ذريعہ قبائل کے درميان موجود اختالف کو حل فرمايا اور انھيں ايک خون ريز جنگ سے 
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  بچاليا۔

  علی مکتب پيغمبر ۖ ميں
سے چند سال قبل مکہ مينايک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ اس وقت پيغمبۖر کعبہ کی تعمير نو کے چند سال بعد او ربعثت پيغمبۖر 

کے چچا جناب ابوطالب تہی دست اور کثير العيال تھے۔ حضرت محمۖد نے اپنے دوسرے چچا عباس کو (جو کہ بنی ہاشم 
ر لے جائے کے ثروتمند ترين افراد ميں سے تھے) مشوره دياکہ ہم ميں سے ہر ايک ابوطالب کے ايک فرزند کو اپنے گھ

  تاکہ ان کا مالی بوجھ کم ہوجائے۔
______________________  

؛ بالذری، ٣٣٧۔ ٣٣٨، ص ١٥؛ مجلسی، گزشتہ، ج١٤۔ ١٥، ص ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج١٤٥۔ ١٤٦، ص ١) ابن سعد، گزشتہ ، ج١(
؛ بعض مورخين ٢٧١۔ ٢٧٢، ص ٢.)، ج١٩٦٥، ١؛ مسعودی، مروج الذہب، (بيروت: دار االندلس، ط٩٩۔ ١٠٠، ص ١گزشتہ حوالہ، ج

نے کعبے کی خرابی اوراس کی تعمير نو کاسبب ايک دوسرا واقعہ نقل کيا ہے ليکن سب نے حجر اسود کے نصب کے سلسلے ميں آپ 
؛ بيہقی، دالئل ٢٠٥، ص ١؛ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٠٣کے فيصلہ کونقل کياہے۔ رجوع کريں: ابن اسحاق، السير و المغازی، ص 

  ۔٢١٠، ص١جمہ: محمود مہدوی دامغانی، جالنبوة، تر

عباس اس بات پر راضی ہوگئے او ردونوں ابوطالب کے پاس گئے اور اپنی بات ان سے کہی تو وه بھی راضی ہوگئے او 
رپھر جعفر کو عباس نے او رحضرت علی کو حضرت محمد ۖ نے اپنی تربيت اور کفالت ميں لے ليا اور حضرت علی 

ہنے لگے۔ يہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کو مبعوث بہ رسالت کيا اور علی نے آپ کی تصديق آنحضرۖت کے گھر ميں ر
  )١اور پيروی کی۔(

) يہ ان کی شخصيت سازی او رتربيت پذيری کا حساس دور تھا گويا حضرت ٢حضرت علی اس وقت چھ سال کے تھے.(
کی اور ان کے شريک حيات کی زحمتوں کا بدال  محمۖد چاہتے تھے کہ ابوطالب کے کسی ايک لڑکے کی تربيت کر کے ان

چکا ديں۔ لٰہذا ابوطالب کی اوالد ميں سے علی کو اس معاملہ ميں مستعدتر پايا۔ جيسا کہ آپ نے علی کی کفالت قبول کرنے 
  )٣کے بعد فرمايا ہے: ميننے اس کو منتخب کيا جس کو خدا نے منتخب کيا ہے۔(

تھے اور ان کی تربيت ميں کسی قسم کی کوشش سے پيچھے نہيں ہٹے۔ فضل بن حضرت محمد ۖ علی سے بہت محبت کرتے 
عباس (علی کا چچا زادبھائی)کہتا ہے کہ: ميننے اپنے والد محترم (عباس بن عبد المطلب) سے پوچھا کہ پيغمبۖر اپنے فرزند 

  وں ميں سے کس کو سب سے زياده چاہتے ہيں؟کہا: علی ابن ابی طالب کو۔
______________________  

؛ طبری، تاريخ االمم والملوک (بيروت:٢٦٢، ص ١ھ.ق)، ج ١٣٥١) ابن ہشام، السيرة النبويہ،(قاہره: مکتبہ مصطفی البابی الحلبی)، ١(
؛ بالذری، انساب ٥٨، ص٢ھ.ق)، ج١٣٩٩؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ (بيروت: دار صادر)، ٢١٣، ص ٢دار القاموس الحديث)، ج

؛ ابن ابی الحديد ، ٩٠، ص ٢ھ.ق، ج١٣٩٤)، ١: الشيخ محمد باقر المحمودی (بيروت: مؤسسہ االعلمی للمطبوعات، طاالشراف، تحقيق
  ۔١٥، ص ١اور ج  ١٩، ص ١٣ئ)، ج١٩٦٢شرح نہج البالغہ (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ، 

  ۔ ١٨٠، ص٢(قم: المطبعة العلميہ)، ج ؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب١٥، ص ١) ابن ابی الحديد،گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ۔١٥)ابو الفرج اصفہانی، مقاتل الطالبين (نجف اشرف: منشورات المکتبة الحيدريہ)، ص ٣(

ميں نے کہا: ميں نے رسول خدۖا کے لڑکوں کے بارے ميں پوچھا ہے ۔ کہا:رسول خدۖا اپنے تمام لڑکوں ميں علی کو زياده 
مہربان ہيں ميں نے کبھی نہيں ديکھا کہ انھوں نے علی کو زمانٔہ کمسنی سے اپنے سے  چاہتے ہيں اور سب سے زياده ان پر

الگ کياہو؟ مگر ايک سفر ميں جو آپ نے جناب خديجہ کے لئے کيا تھا۔ ہم نے کسی پدر کو اپنی اوالد کے بارے ميں رسول 
ئی لڑکا ديکھا ہے جواپنے باپ کی فرمانبرداریخۖدا سے زياده مہربان نہيں ديکھاہے اور نہ ہی علی سے زياده فرمانبردار کو

  )١کرے۔(
بعثت کے بعد حضرت محمۖد نے علی کواس طرح سے تعليمات اسالم سے آگاه کيا کہ اگر رات ميں وحی نازل ہوتی تھی تو 
گاه صبح ہونے سے قبل علی کو بتاديتے تھے او راگر دن ميں وحی نازل ہوتی تھی تو رات ہونے سے قبل علی کو اس سے آ

  ) ٢کرديتے تھے۔(
علی سے پوچھا گيا: کس طرح آپ نے دوسرے اصحاب سے پہلے آنحضرۖت سے حديث سيکھی؟ تو آپ نے جواب ديا: جب 

  )٣ميں پيغمبر ۖ سے پوچھتا تھا تو وه جواب ديتے تھے او رجب ميں خاموش رہتاتھا تو وه خود مجھے حديث بتاتے تھے۔(
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  تربيت کے زمانہ کو ياد کر کے اس طرح سے فرمايا ہے:حضرت علی نے اپنے دورخالفت ميناپنی 
''او رتم رسول خدۖا کی قريبی قرابت کے حوالے سے ميرا مقام اور بالخصوص قدر و منزلت جانتے ہی ہو ميں بچہ تھا کہ 

ديتے رسول ۖ نے مجھے گود ميں لے ليا تھا مجھے اپنے سينہ سے چمٹائے رکھتے تھے اور بستر ميں اپنے پہلو ميں جگہ 
او رجسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے ۔ وه کوئی چيز خود چباتے پھر اس 

کے لقمے ميرے منھ ميں ديتے تھے اور ميں ان کے پيچھے پيچھے اس طرح لگا رہتا تھا جيسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے
  کی تعليم ديتے تھے پيچھے پيچھے رہتا ہے وه ہر روز مجھے اخالق حسنہ

______________________  

  ۔٢٠٠، ص ١٣) ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔٦٢٤ھ.ق)، ص ١٤١٤، ١) شيخ طوسی، االمالی (قم: دار الثقافہ للطباعة والنشر و التوزيع، ط٢(
  ۔١٧٠ھ.ق)، ص ١٣٨٣، ٣) سيوطی، تاريخ الخلفاء (قاہره: ط٣(

ديتے تھے۔ وه ہميشہ (کوه) حرا ميں مجھے ساتھ رکھتے تھے اور وہاں انھيں ميرے سوا اور مجھے اس کی پيروی کا حکم 
کوئی نہيں ديکھتا تھا... اور جب حضور پر پہلے پہل وحی نازل ہوئی تو ميننے شيطان کی چيخ سنی جس پر ميننے پوچھا يا 

  رسول هللا! يہ آواز کيسی ہے؟ 
ہوگيا ہے جو کچھ ميں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو کچھ ميں ديکھتا  فرمايا: يہ شيطان ہے جواپنی عبادت سے محروم

  )١ہونتم بھی ديکھتے ہوفرق صرف يہ ہے کہ تم نبی نہيں ہو بلکہ تم ميرے وزير ہو اور يقينا خير پر ہو۔(
ليکن يہ بات اگرچہ يہ بات بعثت کے بعد پيغمبۖر کی عبادت سے مربوط ہوسکتی ہے جو آپ نے غار حرا مينانجام دی ہے 

پيش نظر رہے کہ پيغمبر ۖ کی عبادت غار حرا ميں غالباً رسالت سے قبل رہی ہے ۔ يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ موضوع، 
حضرت محمۖد کی رسالت سے قبل کا تھا اور شيطان کے نالہ و فرياد کا سننا آنحضرۖت کی بعثت کے وقت، جب قرآن کی 

سے مربوط ہے۔ بہرحال علی کی پاکيزه نفسی اور پيغمبر اسالۖم کی مسلسل تربيت کی ابتدائی آيات نازل ہوئيں تھيں۔ اس وقت 
وجہ سے وه بچپنے ہی سے اپنی چشم بصيرت و بصارت اور گوش سماعت اور قلبی ادراک کے ذريعہ ايسی چيز ونکو 

  ديکھتے اور سنتے تھے جو عام انسانوں کے لئے ممکن نہيں تھا۔
______________________  

 ١٩٢نہج البالغہ، صبحی صالح، خطبہ ) ١(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  تيسرا حصہ 
  بعثت سے ہجرت تک 

  پہلی فصل: بعثت اور تبليغ 
  دوسری فصل: علی االعالن تبليغ اور مخالفتوں کا آغاز

  تيسری فصل: قريش کی مخالفتوں کے نتائج اور ان کے اقدامات

  پہلی فصل
   بعثت اور تبليغ
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  رسالت کے استقبال ميں 
جيسا کہ بيان کيا جاچکا ہے کہ حضرت محمد ۖ کے آباء و اجداد موحد تھے اور ان کا خاندان طيب و طاہر تھا اور خدا نے 

انھيں حسب و نسب کی طہارت کے عالوه بہترين تربيت سے نوازا تھا وه بچپنے سے ہی اہل مکہ کے برے اخالق اور بت 
) وه بچپنے سے ہی خداوند عالم کی عنايت اور اس کی خاص تربيت کے زير نظر تھے اور ١ں تھے۔(پرستی ميں ملوث نہي

  آپ کے زمانٔہ تربيت کو حضرت علی نے اس طرح سے بيان فرمايا ہے:
''اور خدا نے آنحضرۖت کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے اپنے فرشتوں ميں سے ايک عظيم المرتبت ملک کو آپ کے ساتھ 

  )٢ا جو شب و روز بزرگوں کی راه اور حسن اخالق کی طرف لے چلتا تھا۔(کرديا تھ
______________________  

؛ ابی الفداء اسماعيل بن ١٩٩۔ ٢٠٤، ص ١)علی بن برہان الدين الحلبی، السيرة الحلبيہ (انسان العيون) ، (بيروت: دار المعرفہ)، ج١(
  ٢٥، ص ١(قاہره: مطبعہ عيسی البابی الحلبی)، جکثير، السيرة النبويہ، تحقيق: مصطفی عبد الواحد 

ج )و لقد قرن ّهللاٰ بہ من لدن ان کان فطيماً اعظم ملک من مالئکتہ، يسلک بہ طريق المکارم و محاسن اخالق العالم ليلہ و نہاره... ، نہ٢(
  .١٩٢البالغہ، حطبہ 

ھوڑاياگيا خداوند عالم نے آپ کے ساتھ ايک حضرت امام محمد باقر ـ نے فرمايا ہے: جس وقت سے آنحضرۖت کا دودھ چ
بڑے فرشتہ کو کرديا تاکہ وه آپ کو نيکيوں اور اچھے اخالق کی تعليم دے اور برائيوں اور برے اخالق سے روکے يہ وہی 

فرشتہ تھا جس نے جوانی ميں آپ کو مبعوث بہ رسالت ہونے سے قبل آواز دی تھی اور کہا تھا: ''السالم عليک يا محمد 
'' ليکن آپ نے سوچا کيا کہ يہ آواز پتھر اور زمين سے آرہی ہے کافی غور کيا ليکن کچھ نظر نہ آيا۔(رس   )١ول ّهللاٰ

بعثت سے قبل حضرت محمۖد کی عقل و فکر کامل ہوچکی تھی اور آپ کو اپنے يہاں کے آلوده ماحول سے تکليف اور کوفت 
سال کی عمر ميں آپ کے اندر معنويت پيدا ہوگئی تھی اور آپ  ٣٧) اور ٢ہوتی تھی لٰہذا آپ لوگوں سے بچتے تھے۔(

محسوس کرتے تھے کہ غيب کے دريچے آپ کے لئے کھلے ہوئے ہيں آپ کے بارے ميں جو باتيں اکثر آپ کے رشتہ 
داروں اور اہل کتاب کے دانشوروں جيسے بحيرا، نسطور وغيره کے ذريعہ سنی گئی تھيں، وه عنقريب رونما ہونے والی 

يں کيونکہ آپ ايک خاص نور ديکھنے لگے تھے اور آپ کے اوپر اسرار فاش ہونے لگے تھے اور اکثر آپ کے کانوں تھ
) کچھ دنوں تک خواب کی حالت ميں آواز سنائی ٣سے غيب کی صدا ٹکراتی تھی ليکن کسی کو آپ ديکھتے نہيں تھے۔(

اطراف کے بيابانوں ميں ايک شخص نے آپ کو رسول هللا پڑتی تھی کہ کوئی انھيں پيغمبر ۖ کہہ رہا ہے ايک دن مکہ کے 
  کہہ کر پکارا آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب ديا کہ ''ميں جبرئيل ہوں۔ 

______________________  

  ٢٠٧ص  ،١ئ)، ج١٩٦١) ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراہيم (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ، ١(
  .٣٨٩، ص ١) ابن کثير ، سابق ، ج ٢(
؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، تحقيق : مصطفی السقاء او ردوسرے افراد(قاہره: مطبعہ مصطفی ٣٨٠۔ ٣٨١، ص ١) حلبی، سابق، ج٣(

؛ ابن شہر ٢٠٣۔ ٢٠٤، ص ٢؛ طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج١٥٠، ص ١ھ) ، ج١٣٥٥البابی الحبی، 
 ١٨٤، ص ١٨؛ مجلسی، بحار االنوار، (تہران: دار الکتب االسالميہ، ج٤٣، ص ١آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعہ العلميہ)، ج

  .١٧، ص ٢ھ)، ج١٣٨٤؛ مراجعہ: تاريخ يعقوبی (نجف: المکتبہ الحيدريہ، ١٩٣اور 

نصب پر مبعوث کروں حضرت محمد ۖ نے جس وقت يہ خبر اپنی خداوند عالم نے مجھے بھيجا ہے تاکہ تمہيں پيغمبری کے م
  )١زوجہ کو سنائی تو وه خوش ہوکر بوليں ''اميد کرتی ہوں کہ ايسا ہی ہو''۔(

) اور اس ٣) ميں رہا کرتے تھے اور دعا و عبادت کيا کرتے تھے(٢اس وقت حضرت محمد ۖ سال ميں کچھ دن ''غار حرا''(
) پہال شخص جس نے ٤ا ميں عبادت، قريش کے خدا پرستوں ميں سابقہ نہيں رکھتی تھی۔(طرح کی گوشہ نشينی اور غار حر

اس سنت کو قائم کيا حضرت محمد ۖ کے جد حضرت عبد المطلب تھے کہ جب ماه رمضان آتا تھا تو غار حرا ميں چلے جاتے
  )٥تھے اور فقيروں کو کھانا کھاليا کرتے تھے۔(

______________________  

؛ طبرسی، اعالم الورٰی باعالم الہدی (تہران: دار الکتب ١٩٤، ص ١٨؛ مجلسی ، سابق، ج٤٤، ص ١شہر آشوب، سابق ، ج) ابن ١(
؛ ان دالئل و شواہد کو ديکھتے ہوئے جيسا کہ مرحوم کلينی نے روايت کی ہے حضرت محمد ۖ اس وقت ''نبی'' ٣٦)، ص ٣الساميہ،ط
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  ۔١٧٦، ص ١ھ)، ج١٣٨١ے تھے (االصول من الکافی، تہران: مکتبہ الصدوق، تھے ليکن ابھی مرتبٔہ رسالت پر نہيں پہنچ
) غار حرا مکہ کے شمال مشرقی حصے ميں واقع ہے اور اس لحاظ کہ خورشيد وحی کے طلوع کی جگہ قرار پائی ''جبل النور'' ٢(

ھاليکن اب، شہر مکہ کی توسيع کی بنا پر (کوه نور) کہا جاتا ہے کچھ سال پہلے شہر مکہ سے اس پہاڑ تک تھوڑا فاصلہ پايا جاتا ت
پہاڑ کے کنارے تک گھر بن گئے ہيں، حرا پہاڑ جو کئی پہاڑ کے بيچ ميں ہے سب سے بلند اور اونچا ہے غار حرا جو پہاڑ کی چوٹی 

ئی اس سے ايک ميں واقع ہے ''در اصل وه غار نہيں ہے بلکہ پتھر کی ايک عظيم پٹيہ جو پتھر کے دو بڑے ٹکڑوں کے اوپر چپکی ہو
چھوٹا سا غار تقريباً ڈيڑھ ميٹر کا بن گيا تھا ،غار کا منھ پھيال ہوا ہے ہر شخص آسانی سے اس ميں آجاسکتاہے ليکن آدھا حصہ اس 

  کا بعد واال تنگ اور اس کی چھت چھوٹی ہے اور سورج کی روشنی غار کے آدھے حصہ سے زياده نہيں پہنچ پاتی ہے۔
  .٢٥١، ص ١(قاصعہ)؛ ابن ہشام، سابق ، ج ١٩٢صبحی صالح، خطبہ  ) نہج البالغہ، تحقيق٣(
  ؛ بالذری۔٣٩٠، ص ١؛ ابن کثير، سابق ، ج٢٠٦، ص ٢؛ سابق، ج٢٥١، ص ١) ابن ہشام، سابق ، ج٤(
  .٣٨٢) حلبی، سابق، ص ٥(

  رسالت کا آغاز 

مطابق کچھ دن کے لئے غار  ) تو اس وقت بھی آپ اپنے قديمی دستور کے١حضرت محمد ۖ جب چاليس برس کے ہوئے (
حرا ميں چلے گئے تو وہاں وحی کا نمائنده نازل ہوا اور خدا کی بارگاه سے قرآن مجيد کی ابتدائی آيات آپ کے سينہ پر نازل 

  )٢ہوئيں۔(
علم االنسان ما لم (بسم الرحمن الرحيم. اقرٔا باسم ربک الذی خلق. خلق االنسان من علق. اقرٔا و ربک األکرم . الذی علَّم بالقلم . 

  )٣يعلم''(
  اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پيدا کيا ہے

  اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پيدا کيا ہے
  پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کريم ہے

  جس نے قلم کے ذريعہ تعليم دی ہے
  اور انسان کو وه سب کچھ بتا ديا ہے جو اسے نہيں معلوم تھا۔

رت محمد ۖ کے ساتھ فرشتٔہ وحی (جناب جبرئيل) کا ديدار اور اس کے پيغام پہنچانے کو قرآن مجيد ميں خداوند عالم نے حض
  دو مقام پر ذکر فرمايا ہے:

______________________  

، ١؛ ابن ، الطبقات الکبرٰی (بيروت: دار صادر)، ج١١٤۔ ١١٥؛ بالذری، ص ٢٠٩؛ طبری ، سابق، ص ٢٤٩) ابن ہشام، سابق، ص ١(
؛ مجلسی، سابق ، ص ٣٦٣؛ حلبی ، سابق ، ص ١٩٨؛ مسعودی، التنبيہ و االشراف، (قاہره: دار الصاوی للطبع و النشر)، ص ١٩٠ص 
  ۔٢٠٤

؛ مسعودی، مروج الذہب، (بيروت: دار ٥١٤، ص ١٠ھ )، ج١٣٧٩) طبرسی، مجمع البيان (تہران: شرکة المعارف االسالميہ، ٢(
  ۔٢٧٦ و١٢٩، ص ٢ئ)، ج١٩٦٥، ١االندلس، ط 

  . ١۔ ٥) سورٔه علق، آيت ٣(

  قسم ہے ستاره کی جب وه ٹوٹا
) نہ گمراه ہوا ہے اور نہ بہکا   تمہارا ساتھی (محمد ۖ
  اور وه اپنی خواہش سے کالم بھی نہيں کرتا ہے

  اس کا کالم وہی وحی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے
  اسے (فرشتہ) نہايت طاقت والے (جبرئيل) نے تعليم دی ہے

  صاحب حسن و جمال جو سيدھا کھڑا ہوا  وه
  جبکہ وه بلند ترين افق پر تھا

  پھر وه قريب ہوا اور آگے بڑھا 
  يہاں تک کہ دو کمان يا اس سے کم کا فاصلہ ره گيا 

  پھر خدا نے اپنے بنده کی طرف جس راز کی بات کرنا چاہی وحی کردی 
  دل نے اس بات کو جھٹاليانہيں جس کو آنکھوں نے ديکھا

  )١يا تم اس سے اس بات کے بارے ميں جھگڑا کر رہے ہو جو وه ديکھ رہاہے۔(ک
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  تو ميں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہيں
  چلنے والے اور چھپ جانے والے ہيں

  اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے
______________________  

ے ان آيات کو پيغمبر اساۖلم کی بعثت سے مربوط قرار ديا ہے قرائن اور شواہد بھی ؛ اسالمی دانشوروں ن ١۔ ١٢) سورٔه نجم، آيت ١(
، ١؛ محمد ہادی معرفت، التمہيد فی علوم القرآن، ج٢٤٧، ص ١٨اس بات کی تائيد کرتے ہيں (مراجعہ کريں: مجلسی، بحار االنوار، ج

، ١تحقيق: صالح احمد الشامی (بيروت: المکتب االسالمی، ط ؛ احمد بن محمد القسطالنی، المواہب اللدنيہ بالمنح المحمديہ، ٣٥ص 
  ؛ ليکن دوسری تفسير کی بنياد پر معراج سے مربوط ہے۔٨٨۔ ٨٩، ص ٣ھ) ج١٤١٢

  اور صبح کی قسم جب سانس لينے لگے
  بيشک يہ ايک معزز فرشتے کا بيان ہے 

  وه صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاه کا مکين ہے 
  اعت اور پھر امانت دار ہے وه وہاں قابل اط

  اور تمہارا ساتھی پيغمبر ديوانہ نہيں ہے 
  اور اس نے فرشتہ کو بلند افق پر ديکھا ہے 
  اور وه غيب کے بارے ميں بخيل نہيں ہے 

  اور يہ قرآن کسی شيطان رجيم کا قول نہيں ہے 
  )١تو تم کدھر چلے جارہے ہو۔(

______________________  

  .١٥۔ ٢٦يت ) سورٔه تکوير، آ١(

 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  طلوع وحی کی غلط عکاسی
بعض تاريخ اور حديث کی کتابوں ميں پيغمبر اساۖلم کی بعثت کو غلط اور افسانوی شکل ميں نقل کيا گيا ہے جو کسی طرح 

سے حديث اور تاريخی معياروں کے مطابق، قابل قبول نہيں ہے اور اس اعتبار سے کہ يہ خبر، مشہور ہے۔ فارسی کی 
  ے ہم اس کو نقل کريں اور اس پر تنقيد کريں۔درسی کتابوں ميں بھی نقل ہوئی ہے۔ لٰہذا مناسب ہ

عائشہ کہتی ہيں کہ پہلی بار جب رسول خدۖا پر وحی نازل ہوئی تو وه سچا خواب تھا وه جو بھی خواب ديکھتے تھے وه صبح
تھے روشن کے مانند ہوا کرتا تھا اس کے بعد وه چاہتے کہ گوشہ نشين ہوجائيں اور پھر غار حرا ميں گوشہ نشين ہو جاتے 

  اور وہاں کچھ راتيں عبادت ميں بسر کرتے اور پھر اپنے اہل خانہ کے پاس 
واپس چلے آتے تھے اور خديجہ سے آذوقہ ليتے تھے (اور پھر غار حرا ميں واپس چلے جاتے تھے) يہاں تک کہ حق آپ 

  يں پڑھنا نہيں جانتا ہوں۔کے پاس آيا اور آپ اس وقت غار ميں تھے۔ فرشتہ وحی آپ کے پاس آيا اور کہا: پڑھو۔ کہا:م
پيغمبر ۖ نے فرمايا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے دبايا يہاں تک کہ ميں بے دم ہوگيا پھر مجھے چھوڑ ديا اور کہا 
پڑھو۔ ميں نے کہا: ميں پڑھنا نہيں جانتا ہوں دوباره ہم کو پکڑا اور اتنی زور سے دبايا کہ ميری ساری طاقت چلی گئی۔ اس 

ے چھوڑ ديا اور کہا: پڑھو ميں نے کہا: ميں پڑھنا نہيں جانتا ہوں تيسری بار پھر مجھے پکڑا اور اتنی زور سے وقت مجھ

 
   



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

 
 

دبايا کہ ميری ساری طاقت ختم ہوگئی پھر مجھے چھوڑ ديا اور کہا: پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جو خالق ہے... 
  (پانچويں آيت تک) 

کے ساتھ پلٹے اور جناب خديجہ کے پاس پہنچے اور فرمايا: مجھے اڑھادو! مجھے اس وقت رسول خدا ۖ لرزتے ہوئے دل 
اڑھادو! تو انھوں نے اڑھا ديا تاکہ آپ کا اضطراب اور خوف ختم ہو جائے]![ رسول خدا ۖ کے ساتھ جو کچھ پيش آيا تھا 

نے کہا: قسم خدا کی! خدا آپ کو  اسے آپ نے خديجہ سے بتايا اور فرمايا کہ ميں اپنے بارے ميں خوف زده ہوں]![ خديجہ
ہرگز رسوا نہ فرمائے گا؛ کيونکہ آپ اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ نيکی اور غيروں کے ساتھ بخشش و 

  خيرات کرتے ہيں ۔ فقيروں اور تہی دستوں کی دلجوئی اور مہمانوں کی ضيافت اور حق والوں کی مدد فرماتے ہيں۔ 
ساتھ، اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئيں وه ايک سن رسيده اور نابينا شخص تھے پھر جناب خديجہ آپ کے 

اور زمانٔہ جاہليت ميں عيسائيت کے گرويده ہوگئے تھے وه عبرانی زبان سے واقف تھے او رانجيل کو اسی زبان ميں لکھتے
  تھے۔

وه کيا کہہ رہے ہيں؟) ورقہ نے کہا: ''بھائی تم نے کيا خديجہ نے ان سے کہا: عمو زاده! اپنے بھائی کی بات سنيئے (کہ 
ديکھا؟'' رسول خدا ۖ نے جو کچھ ديکھا تھا ان سے بتايا۔ ورقہ نے کہا: ''يہ وہی ناموس (فرشتہ) ہے جو موسٰی پر نازل ہوا تھا

  يں گے''۔کاش آج ميں جوان ہوتا۔ کاش ميں اس دن زنده رہوں؟ جب تمہاری قوم والے تم کو شہر سے باہر کرد
  )١رسول خدا نے فرمايا: ''کيا يہ لوگ مجھے شہر سے باہر کرديں گے۔کہا: ہاں...'' (

  تنقيد و تحليل
جيسا کہ اشاره کيا جاچکا ہے کہ يہ روايت اس شکل ميں قابل قبول نہيں ہوسکتی کيونکہ مندرجہ ذيل دالئل کی بنياد پر سند 

  اور متن دونوں لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے۔
) لٰہذا وه واقعہ کے وقت موجود ہی ٢اس واقعہ کی ناقل عائشہ ہيں اور وه بعثت کے چوتھے يا پانچويں سال پيدا ہوئيں۔( ۔١

نہيں تھيں کہ واقعہ کی عينی گواه بن سکيں اور چونکہ وه اصلی راوی کا نام کہ شايد جس سے يہ واقعہ سنا ہے ذکر نہيں 
  لوم حديث کی اصطالح ميں ''مرسل'' ہے اور روايت مرسل قابل اعتبار نہيں ہے۔کرتيں لٰہذا ان کی نقل، فاقد سند اور ع

۔ اس روايت کی بنياد پر فرشتٔہ وحی نے متعدد بار حضرت محمۖد کو پڑھنے کے لئے کہا اور آپ نے اظہار ناتوانی فرمايا۔ ٢
ول نہ تھی؛ کيونکہ خدا اور اس کا اگر مقصد يہ تھا کہ آنحضرت کالم خدا کو لوح سے ديکھ کر پڑھيں تو ايسی چيز معق

فرشتہ جانتا تھا کہ آپ امی ہيناور پڑھنا نہيں جانتے ہيں اور اگر مقصد يہ تھا کہ فرشتہ کے کہنے پر آپ پڑھيں تو يہ کام 
کوئی مشکل نہيں تھا۔ جس سے حضرت محمد ۖ (جو کہ ذہانت اور دقت ميں معروف تھے) کمال عقل و فکر کے باوجود 

  ! عاجز رہے ہوں
______________________  

،کتاب بدء ٥٩۔ ٦٠، ص١ھ.ق)، ج١٤٠٧، ١) صحيح بخاری، شرح و تحقيق: الشيخ قاسم الشماعی الرفاعی (بيروت: دار القلم، ط١(
، باب بدء الوحی الی رسول ۖهللا ؛ طبری، ١٩٧۔ ٢٠٤، ص٢ھ.ق)، ج١٤٠٣الوحی؛ صحيح مسلم، بشرح امام النووی (بيروت: دار الفکر، 

  ۔٢٠٥۔ ٢٠٦، ص ٢ہ حوالہ، جگزشت
  ۔٣٥٩، ص ٤ھ) ج ١٣٢٨، ١) عسقالنی ، االصابہ فی تميز الصحابہ (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط٢(

۔ فرشتٔہ وحی کے ذريعہ مسلسل دباؤ کے کيا معنی ہوسکتے ہيں؟ جبکہ ہم جانتے ہيں کہ ياد کرنا ايک ذہنی کام ہے جس ٣
گر خيال کريں کہ يہ کام اس لئے تھا کہ حضرت، قدرت خدا سے اچانک پڑھنا سيکھ جائيں تو ميں دباؤ کارگر نہيں ہوتا ہے ا

صرف ارادٔه اٰلہی اس کام کے لئے کافی تھا ان مقدمات کی ضرورت نہيں تھی اور اگر دباؤ کے مسئلہ کو رسول خۖدا، 
يونکہ جيسا کہ خداوند عالم نے صراحت پروردگار عالم اور عالم غيب سے مربوط سمجھيں پھر بھی قابل تاويل نہيں ہے ک

کے ساتھ قرآن ميں بيان کرديا ہے کہ پيغمبروں کا رابطہ عالم غيب سے ان تين طريقوں ميں سے کسی ايک کے ذريعہ رہا 
  ہے۔
  ۔ ڈائرکٹ رابطہ اور بغير کسی واسطہ کے پيغام اٰلہی کو دريافت کرنا؛١
  ۔ آواز کے ذريعہ، بغير کسی کو ديکھے ہوئے؛٢
  )١فرشتٔہ وحی کے ذريعہ۔(۔ ٣

صرف وحی کے بغير کسی واسطے کے دريافت کرنے پر پيغمبر اساۖلم نے دباؤ اور سختی کو برداشت کيا اور بعض 
روايتوں کی بنياد پر آپ کا چہره متغير ہو جايا کرتا تھا اور عرق کے قطرات موتی کی شکل ميں آپ کے چہرے سے گرنے 
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  )٢لگتے تھے۔(
ٰلہی فرشتہ کے ذريعہ بھيجا جاتا تھا تو حضرت پر کوئی خاص کيفيت طاری نہينہوا کرتی تھی جيسا کہ ليکن اگر پيغام ا

حضرت امام صادق فرماتے ہيں: ''جس وقت وحی جبرئيل لے آکر آتے تھے تو پيغمبر ۖ عام حالت ميں فرماتے تھے۔ يہ 
  جبرئيل ہيں يا جبرئيل نے مجھ سے اس طرح يہ کہا ہے ليکن 

______________________  

) ٥١)''و ما کان لبشر ان يکلمہ ّهللاٰ اال وحيا او من ورآ حجاب او يرسل رسوالً فيوحی باذنہ مايشاء انہ عل حکيم'' (سورٔه شورٰی، آيت ١(
  ٢٥٧، ٢٥٤، ٢٤٦، ص ١٨اس بارے ميں مزيد آگاہی کے لئے مراجعہ کريں: (بحار االنوار، ج

  ۔٢٧١، ص ١٨؛ مجلسی ، گزشتہ ، ج٤٣، ص ١ہر آشوب، سابق ، ج؛ ابن ش١٩٧، ص ١)ابن سعد، سابق، ج٢(

اگر وحی آپ پر براه راست نازل ہوتی تھی تو گرانی اور بوجھ کا احساس کرتے تھے اور بے ہوشی جيسی کيفيت آپ پر 
اص احساس) جب جبرئيل حامل وحی ہوا کرتے تھے تو آنحضرۖت ان کو ديکھ کر نہ تنہا کوئی خ١طاری ہو جايا کرتی تھی''(

نہ کرتے تھے بلکہ جب بھی آپ کی خدمت ميں وه حاضر ہوتے تھے، بغير آپ کی اجازت کے آپ کی خدمت ميں قدم نہيں 
  )٢رکھتے تھے اور پيغمبر ۖ کی بارگاه ميں نہايت ہی ادب سے بيٹھتے تھے۔(

جبرئيل غار حرا ميں لے کر آئے اس تشريح اور توضيح کے ساتھ چونکہ مورخين کا اتفاق ہے کہ قرآن کی ابتدئی آيات کو 
تھے لٰہذا کسی طرح کا بوجھ اور سنگينی نہيں پائی جاتی تھی۔ ليکن اس کا يہ ہرگز مطلب نہيں ہے کہ آنحضرت ۖکو ذمہ 

  داری کی سنگينی کا احساس نہيں تھا اور آنحضرۖت کو بت پرستوں کی مخالفت کی فکر نہيں تھی۔
يوں کو ديکھتے ہوئے اور اس سے قبل، غيبی پيغاموں کے دريافت کوديکھتے ۔ حضرت محمد ۖ کی آمادگيوں اور تيار٤

ہوئے، کوئی سوال نہيں پيدا ہوتا کہ حضرت گھبرائے ہوں اور خوف و اضطراب آپ پر طاری ہوا ہو اس سے قطع نظر 
ساۖلم کے قريب آئے بعض کتابوں ميں ذکر ہوا ہے کہ جناب جبرئيل شب شنبہ اور شب يکشنبہ کے ابتدائی حصہ ميں پيغمبر ا

) لٰہذا غار حرا ميں بھی آنحضرۖت کا ٣اور تيسری بار (يعنی دوشنبہ کے دن) تھا کہ منصب رسالت پر آپ کو فائز کرديا گيا۔(
  پہال ديدار، فرشتے سے نہيں 

______________________  

؛ مراجعہ کريں: مہر تابان، (آية هللا سيد ١١٥؛ صدوق ، التوحيد (تہران: مکتبة الصدوق)، ص ٢٧١اور  ٢٦٨) مجلسی ، سابق، ص ١(
  ۔٢٠٧۔ ٢١١محمد حسين حسينی طہرانی کا انٹريو مرحوم عالمہ سيد محمد حسين طباطبائی سے) ص 

؛ علل الشرايع (نجف: المکتبة الحيدريہ، ٨٥، ص ١ھ)، ج١٤٠٥) صدوق، کمال الدين و تمام النعمہ (ہم: موسسہ النشر االسالمی، ٢(
  ۔٧ص ، ٧ھ)، باب ١٣٨٥

؛ تاريخ ٢٧٦، ص ٢؛ مسعودی، مروج الذہب، ج١٠٥، ص ١؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٢٠٧، ص ٢) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٣(
  ۔١٧، ص ٢يعقوبی، ج

ہوا کہ اس کو ديکھ کر آنحضرت ۖ کو خوف و اضطراب طاری ہوا ۔ اصولی طور پر جب تک کوئی ہر لحاظ سے سّر اٰلہی 
  نہ ہو خدائے حکيم اتنا بڑا عہده اور منصب اس کو نہيں عطا کرتا ہے۔ (رسالت) کو لينے کے لئے تيار

۔ کس طرح يہ بات قابل قبول ہوسکتی ہے کہ جناب خديجہ کی معلومات (جو کہ ايک عام فرد تھيں) پيغمبر اسالم ۖ سے زياده٥
  ں۔تھيں اور وه آنحضرت ۖ کے خوف و اضطراب کو ديکھ کر ان کی دلجوئی اور دلداری کرتی تھي

۔ اور سب سے زياده قبيح بات يہ کہ ہم حضرت محمد ۖ کے بارے ميں تصور کريں جو کہ رسالت اور لوگوں کی ہدايت کے ٦
لئے مبعوث ہوئے تھے کہ وه يہ نہيں جانتے تھے کہ کيا چيز آئنده رونما ہونے والی ہے اور جبرئيل امين کو نہيں پہچانتے 

يص نہيں دے سکتے يہاں تک کہ ايک ضعيف اور نابينا مسيحی نے ان کی تھے اوراس کے پيغام کو صحيح طرح سے تشخ
رسالت کے اوپر مہر تصديق لگائی اور محمد ۖ کو اس کے اظہارات کے ذريعہ اپنی رسالت کے بارے ميں اطمينان حاصل 

ہان کی ضرورت نہيں ہوا اور ان کے دل کو سکون و قرار مال۔ اس بات کا بے بنياد ہونا اتنا واضح ہے کہ کسی دليل يا بر
  ہے۔
۔ اس خبر ميں حضرت محمد ۖکی طرف جس شک و ترديد کی نسبت دی گئی ہے وه قرآن کی آيت کے مطابق نہيں ہے قرآن٧

  )١فرماتا ہے کہ (قلب محمۖد) نے جس چيز کو ديکھا اس کو جھٹاليا نہيں۔(
  طبرسی (مشہور شيعہ عالم دين اور مفسر) کہتے ہيں:

رسول ۖ کو وحی نہيں کرتا مگر يہ کہ اس کو روشن دليلوں کے ہمراه کرے اور اسے اطمينان ہو جاتا ہے ''خداوند عالم اپنے 
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کہ جو کچھ اس پر وحی ہوتی ہے وه خدا کی جانب سے ہے اور اسے کسی دوسری چيز کی ضرورت نہيں پڑتی اور اس پر 
  )٢خوف و اضطراب طاری نہيں ہوتا۔(
______________________  

  ١١کذب الفؤاد ما رٔاٰی'' سورٔه نجم ، آيت ) ''ما ١(
  ، تفسير آيہ ''يا ايہا المدثر...'' ٣٨٤، ص ١٠) مجمع البيان ، ج٢(

حضرت امام صادق نے اپنے ايک صحابی کے سوال کرنے پر کہ رسول خدا ۖ وحی کے وقت، اس بات سے کيوں نہيں ڈرے
وند عالم، اپنے کسی بندے کو رسالت کے درجہ پر فائز کرتا ہے کہ يہ شيطان کا وسوسہ ہوسکتا ہے؛ فرمايا: ''جس وقت خدا

تو اس کو ايسا اطمينان و سکون عطا کرديتا ہے کہ جو کچھ خدا کی جانب سے اس پر نازل ہو وه اس کے لئے ويسے ہی ہو 
  )١جيسے کوئی اپنی آنکھ سے ديکھ رہا ہو۔(

قل ہوئی ہے) کی شرح کرنے والے مشہور عالم ہونے کتاب صحيح بخاری اور صحيح مسلم (جس ميں عائشہ سے روايت ن
کے باوجود، چونکہ اصل روايت کو مسلم جانتے تھے چونکہ اس کی صحيح تفسير اور توضيح ميں درمانده اور حيران و 

  )٢پريشان ہوئے، ضعيف اور بے بنياد توجيہات ميں لگ گئے، جو باعث تعجب ہے۔(
ے مشابہ چند حديثيں، عبد هللا بن شّداد، عبيد بن ُعمير، عبد هللا بن عباس اور عروه پيغمبر اساۖلم کی بعثت کے بارے ميں اس ک

بن زبير جيسے راويوں کے ذريعہ نقل ہوئی ہيں۔ جنکی ہم نے توضيحات پيش کی ہيں ان کے ذريعہ، ان کا جعلی ہونا واضح 
  ہو جاتا ہے اور اس کے بيان کرنے کی ضرورت

______________________  

 .٤٩، ص ١؛ محمد ہادی معرفت، التمہيد فی علوم القرآن (مرکز مديريت حوزه علميہ قم)، ج٢٦٢، ص ١٨لسی، بحار االنوار ، ج) مج١(
) جہاں تک ہميں معلوم ہے کہ پہال شخص جو اس روايت کے ضعيف اور بے اعتبار ہونے کی طرف متوجہ ہواوه مرحوم سيد عبد ٢(

.ق) جبل عامل کے مايہ ناز شيعہ عالم دين تھے جنھوں نے اپنی کتاب ''الی المجمع ھ١٣٧٧۔ ١٢٩٠الحسين شرف الدين موسوی (
ميں اس روايت پر تنقيد اور تجزيہ کيا ہے پھر ہمارے محققين اور  ٣١٩۔ ٣٢٢العلمی العربی بدمشق'' اور کتاب النص و االجتہاد، ص 

ميں اس کے ذيل ميں تفصيلی بحث اور تحقيق فرمائی ہے  علماء نے خاص طور سے دانشمند معظم جناب علی دوانی نے مذکوره کتاب
  اور مسئلہ کو مکمل حل کرديا ہے اور ہم نے اس بحث ميں ان کی تحقيقات سے استفاده کيا ہے۔

، ٤؛ نقشہ ائمہ در احياء دين، ج٩٨۔ ١١٠؛ تاريخ اسالم از آغاز تا ہجرت، ص ٧٠۔ ١٠٨شعاع وحی برفراز کوه حرا، ص 
، ١؛ التمہيد، ج١٣۔ ٢٣، ص ٢؛ خيانت در گزارش تاريخ، ج٢١٦۔ ٢٣٢، ص١سيرة النبی االعظم، ج ؛ الصحيح من٦۔ ٤٤ص
  ۔١٩٦۔ ٢٣٦، ص ٢؛ درسھايی تحليلی از تاريخ اسالم، ج٥٢۔ ٥٦ص

) يہ غلط خبر مسيحيوں کی کتابوں ميں بھی نقل ہونے لگی ہے او ران ميں سے کچھ لوگوں نے اس کو زہر ١نہيں پڑتی۔(
  )٢يغمبر اسالۖم کے خالف وسوسہ ڈالنے کا ذريعہ بنا رکھا ہے۔(چھڑکنے اور پ

  اس تنقيد کے ذريعہ ان کی، غلط فہمی کا بے بنياد ہونا بھی واضح اور آشکار ہو جاتا ہے۔

  مخفی دعوت
) کيونکہ مکہ کے حاالت ابھی ظاہری تبليغ کے لئے ٣حضرت محمد ۖ نے تين سال تک خاموشی سے لوگوں کو تبليغ کی(

ار نہيں ہوئے تھے۔ اس تين سال کے دوران آپ مخفی طور سے ايسے افراد سے ملے جن کے بارے ميں آپ کو معلوم ہمو
  تھا کہ وه اسالم قبول کرنے کی صالحيت رکھتے ہيں۔

______________________  

  .١٢، ص ٤) سيد مرتضٰی عسکری، نقش عائشہ در احيائے دين، انتشارات مجمع علمی اسالمی، ج ١(
۔ (لفظ بحيرا)۔ ٣٩٨، ص ٣مراجعہ کريں: دائرة المعارف االسالميہ، ترجمہ عربی توسط محمد ثابت الفندی ( اور دوسرے افراد)، ج )٢(

مونٹگومری واٹ۔ ادينبورو يونيورسٹی کے عربی محکمہ کا چيرمين۔ ان لوگوں ميں سے ہے جس نے اس سلسلہ ميں زہر چھڑکا ہے 
ه کہتا ہے: ''... ايک ايسے شخص کے بارے ميں جس نے آٹھويں صدی عيسوی ميں مکہ جيسے دور اور بے بنياد باتيں کہی ہيں ۔ و

داراز شہر ميں زندگی بسر کی، يہ ايمان رکھنا کہ خدا کی جانب سے وه پيغمبری کے لئے مبعوث ہوا ہے حيرت کی بات ہے لٰہذا تعجب 
حق ہوا تھا۔ اس سلسلے ميں قرآن اور احاديث ميں ايسے شواہد ملتے کی بات نہيں ہے اگر ہم يہ سنيں کہ محمد ۖ کو خوف اور شک ال

ہيں جو اس کی زندگی سے مربوط ہيں اور پتہ نہيں کب اسے، اطمينان حاصل ہوا کہ خدا نے اس کو فراموش نہيں کيا ہے !!۔دوسرا 
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 روحوں يا جنات کے قبضہ ميں ہيں ۔خوف، جنون کا خوف تھا کيونکہ اس زمانہ ميں عرب عقيده رکھتے تھے کہ اس طرح کے افراد، 
مکہ کے کچھ لوگ حضرت محمد ۖ کے الہامات کو ايسا بتاتے تھے اوروه خود بھی کبھی اس ترديد کا شکار ہو جاتے تھے کہ حق ان 

۔ ٢٧ص )، ١٣٤٤لوگوں کے ساتھ ہے يا نہيں؟!! (محمد پيامبر و سياستمدار، ترجمہ اسماعيل والی زاده (تہران: کتابفروشی اسالمی، 
٢٦.  

؛ بالذری، سابق، ٢٧٥۔ ٢٧٦، ص ٢؛ مسعودی ، مروج الذہب، ج٢١٦، ص ٢؛ طبری، سابق ، ج٢٨٠، ص ١) ابن ہاشم، سابق ، ج٣(
؛ ٢٠٢؛ طوسی، الغيبہ (تہران: مکتبہ نينوی الحديثہ)، ص٤٥٦، ص ١؛ حلبی، سابق، ج١٩، ص٢؛ تاريخ يعقوبی، ج١١٦، ص ١ج

  .٢٩، ح ٣٤٤، ص ٢)، ج١٣٦٣(قم: موسسہ النشر االسالمی، صدوق ، کمال الدين و تمام النعمة، 

لٰہذا ان کو خدا کی وحدانيت اس کی عبادت اور اپنے نبوت کی طرف دعوت دی۔ اس عرصہ ميں قريش آپ کے دعوے سے 
اتيں باخبر ہوگئے تھے۔ لٰہذا جب کہينآپ کو راستے ميں ديکھتے تھے تو کہتے تھے کہ نبی عبدالمطلب کا جوان آسمان سے ب

) ليکن چونکہ آپ عمومی جگہوں پر کالم نہيں کرتے تھے لٰہذا آپ کی دعوت کی باتونسے کوئی باخبر نہيں تھا ١کرتا ہے۔(
  اور اسی بنا پر وه لوگ کوئی عکس العمل نہيں ديکھاتے تھے۔

تھا اس نے اپنا  اس عرصہ ميں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور انھيں ابتدائی مسلمانوں ميں سے ايک شخص جس کا نام ارقم
گھر (جو صفا پہاڑی کے کنارے تھا) پيغمبر ۖ کے حوالہ کرديا حضرت رسول خدۖا اور تمام مسلمان اسی گھر ميں ؛ جو 

  )٢تبليغات کا سنٹر تھا ظاہری تبليغ کے زمانہ تک جمع ہوتے تھے اور وہيں نماز پڑھا کرتے تھے۔(

  پہلے مسلمان مرد اور عورت
ہے کہ جناب خديجہ وه پہلی خاتون ہيں جو مسلمان ہوئيناور مردوں ميں حضرت علی ـ وه پہلے شخص  تمام مورخين کا اتفاق

  ) کيونکہ يہ بات فطری ہے کہ پيغمبر اساۖلم ٤- ٣ہيں جو پيغمبر ۖ کے گرويده ہوئے۔(
و اسی گھر نے غار حرا سے پلٹنے کے بعد اپنے آئين کو سب سے پہلے اپنی شريک حيات جناب خديجہ اور حضرت علی ج

کی ايک فرد اور آپ کی آغوش کے پرورده تھے ان کے درميان بيان کيا اور ان دونوں حضرا ت نے، جو کہ آپ کی نبوت 
  کی نشانيوناور صداقت و راستگوئی سے اچھی طرح واقف تھے، اس کی تصديق کی۔

______________________  

  ١١٥، ص ١؛ بالذری، سابق ، ج١٩٩، ص ١ٰی ، ج؛ ابن سعد ، الطبقات الکبر١٩، ص ٢) تاريخ يعقوبی، ج١(
  .٤٥٦۔ ٤٥٧، ص ١) حلبی، سابق، ج٢(
افراد تک اس طرح سے نقل کی ہے ''علی، زيد بن حارثہ، ابوبکر، عثمان بن عفان،  ٨) ابن ہشام نے ابتدائی مسلمانوں کی تعداد ٣(

  .) ٢٦٢۔ ٢٦٩، ص ١'' (السيرة النبويہ، جزبير بن عوام، عبد الرحمان بن عوف، سعد بن وقاص اور طلحہ بن عبيد هللا
) جيسا کہ ہم نے عرض کيا ہے کہ چونکہ علی بچپنے سے موحد تھے اور کبھی بت پرستی ميں آلوده نہيں ہوئے ان کے مسلمان ٤(

اصحاب کے ہونے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه پہلے (معاذ هللا) بت پرست تھے اور پھر اسے ترک کرديا۔ (جبکہ پيغمبر ۖ کے دوسرے 
بارے ميں ايسا ہی تھا) بلکہ انھوں نے حقيقت ميں دين اسالم جو کہ اسی توحيد پر استوار تھا بہ عنوان دين آسمانی قبول کيا۔ زينی 

دحالن لکھتے ہيں'' علی ہرگز سابقہ شرک نہيں رکھتے تھے؛ کيونکہ وه رسول خدا ۖ کے ايک فرزند کی طرح آنحضرت کے ہمراه اور 
بيت تھے اور تمام امور ميں ان کی پيروی کرتے تھے حديث ميں آياہے کہ تين افراد نے ہرگز کفر نہيں اختيار کيا، مومن ان کے زير تر

) ابن سعد علی کے بارے ميں نقل کرتا ہے کہ لم يعبد ٩٢، ص ١آل ياسين، علی بن ابی طالب ، آسيہ فرعون کی بيوی( السيرة النبويہ، ج
ھ.ق) ابن سعد کے اس جملہ کو نقل کرنے کے بعد ٩٧٤٢) اور ابن حجر ہيثمی مکی (٢١، ص ٣الکبرٰی، ج االوثان قط لصغره۔ (الطبقات

) قبول اسالم کے وقت علی کے سن کے بارے ميں ١٢٠کہتا ہے: و من ثم يقال فيہ کرم ّهللاٰ وجہہ۔ (الصواعق المحرقہ۔ الباب التاسع، ص 
 ۔٢٣٤۔ ٢٣٥، ص ١٣(ط مصر) جمراجعہ کريں: شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  حضرت علی کی سبقت کی دليليں
جو کچھ ذکر ہو چکا ہے اس کے اعتبار سے اگر کوئی حديث يا تاريخی سند اس مطلب کی تائيد نہ بھی کرے پھر بھی اس کا 
ثابت کرنا اتنا مشکل نہيں ہے جبکہ بے شمار دليليں اور شواہد ايسے موجود ہيں جو اس موضوع کی تائيد کرتے ہيں، نمونہ 
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  کے طور پر ان ميں سے کچھ يہ ہيں:
علی کے پہلے اسالم قبول کرنے کو پيغمبر اساۖلم نے بيان کيا ہے اور مسلمانوں کے ايک گروه کے درميان  ۔ حضرت١

فرمايا ہے: ''تم ميں سے سب سے پہال شخص، جو روز قيامت مجھ سے حوض (کوثر) پر مالقات کرے گا وه علی بن ابی 
  )١طالب ہوں گے جنھوں نے سب سے پہلے اسالم قبول کيا ہے''۔(

______________________  

) اولکم وروداً علی الحوض ، اولکم اسالماً علی بن ابی طالب۔ (ابن عبد البر، االستيعاب فی معرفة االصحاب، حاشية االصابہ ميں، ١(
کم ؛ مراجعہ کريں: الحا٢٢٩، ص ١٣؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٢٨، ص ٣ھ)، ج١٣٢٨، ١(بيروت: دار احياء التراث العربی، ط 

؛ خطيب ١٧، ص ٣ھ)، ج١٤٠٦، ١النيشاپوری، المستدرک علی الصحيحين، تحقيق: عبد الرحمن المرعشی(بيروت: دار المعرفہ، ط
؛ بعض روايات ميں اس طرح نقل ٤٣٢، ص ١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٨١، ص ٢بغدادی، تاريخ بغداد (بيروت: دار الکتاب العربی)، ج

  .) ٤٣٢ی الحوض اولہا اسالماً علی بن ابی طالب رضی هللا تعالی عنہ۔ (حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ہوا ہے: اول ہذه االمة وروداً عل

۔ علمائے کرام اور محدثين نقل کرتے ہيں کہ پيغمبر اساۖلم دوشنبہ کے دن مبعوث بہ نبوت ہوئے اور علی ـ نے اس کے ٢
  )١دوسرے دن (سہ شنبہ) آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔(

  د فرمايا ہے:۔ حضرت علی نے خو٣
اس روز اسالم، صرف پيغمبر ۖ اور خديجہ کے گھر ميں داخل ہوا تھا اور ميں ان ميں سے تيسرا شخص تھا ميں نے نور 

  )٢وحی اور رسالت کو ديکھا اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کيا۔(
  فرماتے ہيں: ۔ امير المومنين علی ايک دوسری جگہ اسالم ميں اپنی سبقت کے بارے ميں اس طرح سے بيان٤

اے خدا! ميں وه پہال شخص ہوں جو تيری طرف آيا ہوں اور تيرے پيغام کو سنا اور پيغمبر ۖ کی دعوت پر لبيک کہی ہے 
  )٣مجھ سے پہلے پيغمبر ۖ کے عالوه کسی نے نماز نہيں پڑھی ہے۔(

______________________  

؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ (بيروت: دار ٣٢(ابن عبد البر، گزشتہ حوالہ، ص ) استنبیء النبی يوم األثنين و صلی علی يوم الثالثائ۔ ١(
...'' اور ''وحی رسول ّهللاٰ يوم االثنين...''٥٧، ص ٢)، ج١٣٩٩صادر،  .) حاکم نيشاپوری، اس حديث کو دو طريقہ سے ''نبیء رسول ّهللاٰ

ح نقل ہوا ہے: استنبیء النبی ۖ يوم االثنين و اسلم علی يوم .) بعض روايات ميں اس طر١١٢، ص ٣نقل کيا ہے (گزشتہ حوالہ، ج
 ١؛ جوينی خراسانی، فرائد السمطين (بيروت: مؤسسة المحمودی للطباعة و النشر، ط ٢٢٩الثالثائ۔ (ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ص 

 يوم االثنين و اسلمت يوم الثالثائ۔ )۔ علی خود بھی اس بات پر تاکيد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعث رسول ّهللاٰ ٢٤٤، ص ١ج
؛ الشيخ محمد الصبان، اسعاف الراغبين، درحاشيہ ١٦٦ھ)، ص ١٣٨٣، ٣(سيوطی،تاريخ الخلفاء (قاہره: المکتبة التجاريہ الکبرٰی، ط 

  .)١٢٠ھ ١٣٨٥، ٢؛ احمد بن حجر الھيتمی المکی، الصواعق المحرقہ (قاہره: ط١٤٨نور االبصار، ص 
ت واحد يومئذ فی االسالم غير رسول ّهللاٰ و خديجہ و انا ثالثہما، ارٰی نور الوحی و الرسالة و اشم ريح النبوة۔ (نہج البالغہ، )لم يجمع بي٢(

  (قاصعہ) ١٩٢تحقيق : صبحی صالح، خطبہ 
ہم انی اول من اناب، و سمع و اجاب، لم يسبقنی اال رسول ّهللاٰ بالصالة۔ (گزشتہ حوالہ، خطبہ ٣(   )١٣١)اللّٰ

۔ اور ايک جگہ آپ نے اس طرح سے فرمايا: ميں خدا کا بنده ، پيغمبر ۖ کا بھائی اور صديق اکبر ہوں ميرے بعد اس کالم ٥
کو، سوائے جھوٹے، افتراء پرداز کے کوئی نہيں کہے گا۔ ميں نے سات سال کی عمر ميں، لوگوں سے پہلے رسول خدا کے 

  )١ساتھ نماز پڑھی ہے۔(
ی کہتا ہے: ميں دور جاہليت ميں عطر کا تاجر تھا۔ ايک تجارتی سفر کی غرض سے مکہ گيا جب مکہ ۔ عفيف بن قيس کند٦

ميں داخل ہوا تو عباس (جو کہ مکہ کے ايک تاجر اور پيغمبر ۖ کے چچا تھے) کا مہمان ہوا، ايک دن ميں مسجد الحرام ميں 
کا تھا اس عالم ميں ايک جوان مسجد ميں داخل ہوا جس کا عباس کے بغل ميں بيٹھا ہوا تھا اور سورج نصف النہار کو پہنچ چ

چہره چودھويں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اس نے ايک نظر آسمان پر ڈالی اور پھر کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا 
ہوااور نماز پڑھنے ميں مشغول ہوگيا کچھ دير گزری تھی کہ ايک خوبصورت نوجوان آيا اور اس کے داہنی طرف کھڑا 

ہوگيا پھر ايک نقاب پوش خاتون آئی اور ان دونوں کے پيچھے کھڑی ہوگئی اور تينوں ايک ساتھ نماز ميں مشغول ہوگئے 
  اور رکوع و سجود بجاالنے لگے۔

ميں (بت پرستوں کے بيچ يہ منظر ديکھ کر کہ تين افراد آئين بت پرستی سے ہٹ کر ايک دوسرے آئين کو اپنائے ہوئے ہيں) 
يا اور عباس کی طرف رخ کر کے کہا: يہ بہت بڑا واقعہ ہے! اس نے بھی اسی جملہ کو دہرايا اور مزيد کہا: حيرت ميں پڑگ

کيا تم ان تينوں کو پہچانتے ہو؟ ميں نے کہا نہيں: اس نے کہا: پہال شخص جو دونوں سے پہلے داخل ہوا وه ميرا بھتيجا محمد
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ا علی بن ابی طالب ہے اور تيسرے محمد ۖ کی زوجہ ہيں. محمد ۖ کا دعوا بن عبد هللا ہے اور دوسرا شخص ميرا دوسرا بھتيج
  ہے کہ اس کا دين خدا کی طرف سے نازل ہوا

______________________  

شتہ ز)انا عبد ّهللاٰ و اخو رسولہ و انا الصديق االکبر اليقولہا بعدی اال کاذب مفتر. صليت مع رسول ّهللاٰ قبل الناس سبع سنين. (طبری، گ١(
؛ ١١٢، ص ٣.) اور اسی مضمون پر کتاب ''مستدرک علی الصحيحين، ج٥٧، ص٢؛ ابن اثير، کامل فی التاريخ، ج٢١٢، ص ٢حوالہ، ج

؛ مراجعہ کريں: مناقب علی بن ابی طالب ، ابوبکر٢٢٨، و ٢٠٠، ص ١٣ميں جمع آوری ہوئی ہے۔ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، ج
  .٤٧۔ ٤٨ھ)، ص ١٤٢٢، ١ہانی ، اور مقدمہ عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين (قم: دار الحديث، طاحمد بن موسی مردويہ اصف

  )١ہے اور ابھی روئے زمين پر ان تينوں کے عالوه کسی نے اس دين کی پيروی نہيں کی ہے۔(
خديجہ کے عالوه  اس واقعہ سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پيغمبر اساۖلم کی دعوت کے آغاز ميں آپ کی زوجہ جناب

  صرف حضرت علی ـ نے آپ کے آئين کو قبول کيا تھا۔
اسالم کے قبول کرنے ميں پيش قدمی کرنا ايک ايسی فضيلت ہے جس پر قرآن نے تکيہ کر کے فرمايا ہے: ''جو لوگ اسالم 

  )٢ب ہيں''۔(النے مينپيش قدم تھے خدا کی بارگاه ميں بلند درجہ رکھتے ہيں اور وہی هللا کی بارگاه ميں مقر
دين اسالم، قبول کرنے ميں سبقت کے موضوع پر قرآن کی خاص توجہ اس حد تک ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے قبل ايمان 
الئے اور خدا کی راه ميں اپنی جان اور مال سے دريغ نہيں کيا، يہ لوگ ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ايمان الئے اور 

  ور برتر ہيں۔جہاد کيا، بنص قرآن ان سے افضل ا
''اورتم ميں فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہاد کرنے واال اس کے جيسا نہيں ہوسکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد 

  کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے اگر چہ خدا نے سب سے نيکی کا 
______________________  

۔ ابن ابی الحديد نے اس واقعہ کو عبد هللا بن مسعود سے ٢٢٦، ص ١٣حديد، سابق، ج ؛ ابن ابی ال٢١٢، ص ٢) طبری ، سابق، ج١(
۔ اسی طرح مراجعہ کريں: ابن ٤٣٦، ص ١بھی نقل کيا ہے: وه مکہ کے سفر ميں اس واقعہ کے گواه تھے۔ حلبی، السيرة الحلبيہ، ج

؛ پر علی ٣٣کندی کے حاالت زندگی کی تشريح ميں، ص ؛ عفيف بن قيس ١٦٥، ص ٣عبد البر، االستيعاب (االصابہ کے حاشيہ ميں) ج
کے حاالت زندگی ميں تھوڑا لفظ کے اختالف کے ساتھ؛ محمد بن اسحاق، السير و المغازی، تحقيق: ڈاکٹر سہيل زکار، (بيروت، دار 

۔ اور اسالم ٢٦٢، ص ١جھ)، ١٤١٠، ١؛ ابو الفتح کراجکی، کنز الفوائد (قم: دار الذخائر، ط ١٣٧۔ ١٣٨ھ) ص ١٣٩٨، ١المعرفہ، ط
؛ ٣١٤، ص ٢قبول کرنے ميں علی کی پيش قدمی کے بارے ميں زياده معلومات حاصل کرنے کے لئے الغدير کی طرف رجوع کريں۔ ج

  ٢٢٠۔ ٢٢٤، ص ٣ج 
  .١٠۔ ١١) ''والسابقون السابقون. اولئک المقربون.'' سورٔه واقعہ، آيت ٢(

  )١باخبر ہے''۔(وعده کيا ہے اور وه تمہارے جملہ اعمال سے 
ھ ميں رخ پايا) سے پہلے يہ تھی کہ وه لوگ ايسے وقت ميں ٨مسلمانوں کے ايمان کی برتری کی وجہ فتح مکہ (جو کہ 

ايمان الئے کہ جب اسالم، جزيرة العرب ميں پورے طور سے قدم نہيں جما سکا تھا اور ابھی بت پرستوں کا اڈه ، يعنی شہر 
د باقی ره گيا تھا اور ہر طرف سے خطرات مسلمانوں کی جان و مال کو خوف زده کئے مکہ شکست ناپزير قلعہ کے مانن

ہوئے تھے. البتہ مدينہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اور دو قبيلے، اوس و خزرج اور مدينہ کے اطراف ميں 
نے لگی تھی اور بہت ساری موجوده قبائل کا، اسالم کی طرف رحجان پيدا ہونے سے وہاں ترقی اور کچھ امنيت پائی جا

لڑائيوں ميں انھيں کاميابی بھی ملی۔ ليکن چونکہ خطرات ابھی پورے طور سے برطرف نہيں ہوئے تھے۔ لٰہذا ايسی صورت 
ميں اسالم کی طرف رجحان اور جان و مال کی قربانی خاص اہميت رکھتی تھی۔ يقينا ايسا کام، پيغمبر ۖ کی تبليغ کے آغاز 

قدرت کے عالوه اور کوئی قدرت اور بت پرستوں کی طاقت کے عالوه اور کوئی طاقت نہ تھی، بہت  ميں جبکہ قريش کی
  زياده اہميت کا حامل ہے۔

اسی وجہ سے پيغمبر اساۖلم کے اصحاب کے درميان اسالم ميں سبقت کو ايک بہت بڑا افتخار سمجھا جاتا تھا اور اس توضيح
  کی سبقت کی اہميت اور آپ کے معيار کا اچھی طرح سے اندازه ہو جاتا ہے۔کے ذريعہ اسالم کے سلسلہ ميں حضرت علی 

  اسالم قبول کرنے ميں سبقت کرنے والے گروه
  اس زمانہ کے اجتماعی گروہوں ا ور طبقوں ميں سے دو طبقہ اسالم قبول کرنے ميں پيش قدم تھا۔
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  الف: جوانوں کا طبقہ:
ے اور دوسرے شواہد سے يہ پتہ چلتا ہے کہ زياده تر ابتدائی مسلمان جوان تھے۔ ابتدائی مسلمانوں کی فہرست کا تجزيہ کرن

  بزرگ اور سن رسيده افراد مخالف تھے اور بت پرستی
______________________  

 الحسنٰی...'' (سورٔه ) ''اليستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اوٰلئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا و کاّلً وعد ّهللاٰ ١(
  )١٠حديد، آيت 

کا رواج ان کے افکار ميں رچ بس گيا تھا۔ ليکن جوان نسل کے اذہان اور افکار، جوانی کی بنا پر نئے عقائد او رافکار کو 
  قبول کرنے کے لئے آماده اور تيار تھے۔

وانوں اور ضعيفوں کا ايک گروه اسالم کا ايک تاريخی رپورٹ کی بنياد پر پيغمبر اساۖلم کے مخفی دعوت کے زمانہ ميں ج
  )١گرويده ہوگيا تھا۔(

جس وقت پيغمبر اساۖلم نے ظاہری تبليغ کا آغاز کيا اور آپ کی اتباع اور پيروی کرنے والوں کی تعداد ميں اضافہ ہونے لگا 
ان سے کہا: ہم کئی بارتو قريش کے سردار کئی مرتبہ ابوطالب سے شکايت کرنے کے بعد، آخری بار ان کے پاس آئے اور 

تمہارے پاس آچکے ہيں تاکہ تمہارے بھتيجے کے بارے ميں تم سے بات کريں کہ ہمارے آباؤ و اجداد اور خداؤوں کو برا 
  )٢بھال نہ کہيناور ہمارے بچوں، جوانوں، غالموں اور کيزوں کو ہمارے راستے سے نہ ہٹائيں...''۔(

کيا تو اس شہر کی اہم شخصيتوں نے اس ڈر سے اسالم قبول کرنے سے انکار  پيغمبر اساۖلم نے جب طائف کا تبليغی سفر
) مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد جب قريش ٣کرديا کہ کہيں ان کے جوان آنحضرت ۖ کی پيروی نہ کرنے لگيں۔(

ن اسالم کی طرف کے نمائندے مہاجرين کو پلٹانے کے لئے نجاشی کے دربار ميں گئے تو درباريوں سے گفتگو کے دورا
  )٤مکہ کے جوانوں کے رحجانات کی شکايت کی۔(

  ايک شخص قبيلٔہ ''ہذيل'' سے مکے ميں آيا تو پيغمبر اساۖلم نے اسے اسالم کی طرف دعوت دی۔
______________________  

  .١٩٩، ص ١) ابن سعد ، طبقات الکبرٰی (بيروت: دار صادر)، ج١(
، ص١٨؛ مراجعہ کريں: بحار االنوار، ج٢٢٩، ص ١)، ج٣حمد حميد هللا (قاہره: دار المعارف، ط )بالذری، انساب االشراف، تحقيق: م٢(

١٨٥ .  
  ۔٢١٢)ابن سعد ، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
؛ سبط ابن جوزی، ٤٤)، ص ٣؛ طبرسی، اعالم الورٰی، (تہران: دار الکتب االسالميہ، ط ٣٥٨، ص ١)ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٤(

  ۔١٨٦ھ)، ص ١٣٨٣: المکتبہ الحيدريہ، تذکرة الخواص (نجف

ابوجہل نے اس ہذلی سے کہا: ''کہيں ايسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو قبول کرلو؛ اس لئے کہ وه ہم کو بے وقوف اور ہمارے 
  گزشتہ آبا و اجداد کو جہنمی کہتا ہے اور دوسری عجيب و غريب باتيں کرتا ہے!'' 

  نے شہر سے باہر کرديتے؟ ہذلی نے کہا: تم کيوں نہيں اس کو اپ
ابو جہل نے جواب ديا: اگر وه باہر چال گيا اور جوانوننے اس کی باتوں کو سن ليا اور اس کی شيرين بيانی کو ديکھ ليا تو وه 

  )١اس کے گرويده ہو جائيں گے اور اس کی پيروی کرنے لگيں گے اور ممکن ہے وه ان کی مدد سے ہم پر حملہ کردے۔(
ا ايک سردار) نے بھی اسعد بن زراره (جو کہ مدينہ ميں قبيلٔہ خزرج کے بزرگوں ميں سے تھا) سے ملنے عتبہ: ( قريش ک

  )٢پر پيغمبر اساۖلم سے جوانوں کے رحجانات اور لگاؤ کا شکوه کيا۔(
 ٣٠تے وقت ابتدائی مسلمانوں کی فہرست کا تجزيہ کرنے سے پتہ چلتاہے کہ ان ميں زياده تر افراد کی عمر، اسالم قبول کر

 ٣٠) او رعبد الرحمن بن عوف ٦(١٦) يا ٥(١٥) سال، زبير بن عوام ٤( ١٩) يا ٣( ١٧سال سے کم تھی۔ مثالً سعد بن وقاص 
سال کے تھے۔  ٢٥) مصعب ابن عمير بھی تقريباً ٧سال کے تھے کيونکہ وه ''عام الفيل'' کے دس سال بعد پيدا ہوئے تھے۔(

٢٠) ارقم جن کا گھر پيغمبۖر کے اختيار ميں تھا وه ٨وقت تقريباً چاليس سال کے تھے۔( ھ ميں شہادت کے٣کيونکہ جنگ احد 
   ٣٠يا 

______________________  

  .١٢٨)بالذری، سابق، ص١(
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  .٥٦) طبرسی ، سابق، ص ٢(
  .١٣٩، ص ٣) ابن سعد ، سابق، ج٣(
  .٤٤٦، ص ١) حلبی، سيرة الحلبيہ، (بيروت: دار المعرفہ)، ج٤(
  .٤٣٤، ص ١سابق، ج) حلبی، ٥(
  .١٠٢، ص ٣) ابن سعد، سابق، ج٦(
  .١٢٤) گزشتہ حوالہ، ص ٧(
  .٢٢٢، ص ٣) ابن سعد، سابق، ج٨(

  )١سال کے تھے۔( ٨٢يا  ٨٠ھ) ميں وه ٥٥سال کے تھے کيونکہ مرتے وقت (

  ب: محروموں اور مظلوموں کا طبقہ:
تضعفين'' کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ غالم يا آزاد شده افراد تھےاس گروه کا مطلب جو اسالمی کتابوں ميں ''ضعيفوں'' اور ''مس

جو اپنی آزادی کے باوجود عربوں کی رسم کے مطابق ايک طرح سے اپنے آپ کو آقاؤوں سے متعلق اور وابستہ سمجھتے 
فروں کا تھا جو تھے اور اصطالح مينان کو ''مولٰی'' (آزاد شده) کہا جاتا تھا۔ مستضعفين کا دوسرا گروه پرديسی اور مسا

دوسرے عالقوں سے آکر مکہ ميں بس گئے تھے اور چونکہ وہاں کے کسی قبيلہ سے ان کا کوئی تعلق نہيں تھا لٰہذا وه 
مجبوری کے تحت اپنی جان و مال کی حفاظت کے لئے کسی ايک طاقت ور قبيلہ کی پناه ميں رہتے تھے ليکن پھر بھی 

تھے اور اجتماعی لحاظ سے انھيں ايک پست اور حقير طبقہ سمجھا جاتا  قريش کے لوگوں کے مساوی حقوق سے محروم
  تھا۔

)ليکن اسالم قبول ٢مکہ ميں اس گروه کا کوئی قبيلہ يا خاندان نہيں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی قدرت و طاقت تھی(
گزرا اور انھيں مسلمانوں کی  کرنے ميں سب سے آگے تھے لٰہذا ان کا مسلمان ہو جانا مشرکوں پر بہت ہی تلخ اور گراں

  تحقير کا مناسب بہانہ مل گيا۔
ايک روايت کی بنا پر جب پيغمبر اساۖلم مسجد الحرام ميں تشريف فرما ہوتے تھے تو آپ کے ضعيف پيرو، جيسے عمار 

بيٹھتے تھے تو قريش ان ياسر، خباب بن االرت، ُصہَيب بن سنان، بالل بن َرباح، ابوفَکيَہ اور عامر بن فُہَير، آپ کے پہلو ميں
کا مذاق اڑاتے تھے اور طعنہ دے کر ايک دوسرے سے کہتے تھے کہ ديکھو اس کے ہم نشين ايسے لوگ ہيں۔ خدا نے ہم 

  سب لوگوں کے درميان مينسے فقط ان
______________________  

۔ عبد المتعال مصری نے ايک کتاب ''شباب قريش فی بدء االسالم'' کے نام سے تاليف کی ہے ٢٤٤، ص ٣) ابن سعد، سابق، ج١(
اورقريش کے جن چاليس جوان افراد نے دعوت اسالم کو قبول کيا تھا ان کو ترتيب کے ساتھ ذکر کيا ہے اور انھيں سنّی بتايا ہے ، جن 

  .٣٣۔ ٣٤ں۔ ص ميں سب سے اول حضرت علی ہي
  ۔٢٤٨، ص ٣؛ رجوع کريں: طبقات الکبرٰی، ج١٨١اور ١٥٦، ص ١)بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  )١پر احسان کياہے (کہ اسالم کو قبول کرکے ہدايت يافتہ ہوئے ہيں)۔(
ار ايک دن قريش کے سرداروں کا ايک گروه پيغمبر ۖ کی مجلس کے بغل سے گزرا تو اس وقت صہيب ، خبّاب، بالل، عم

وغيره پيغمبر ۖ کی بارگاه ميں بيٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے يہ منظر ديکھ کر کہا: ''اے محمۖد! اپنی قوم والوں ميں سے 
صرف ان پر تکيہ کياہے؟! کيا ہم ان کی پيروی کريں؟! کيا خدا نے صرف ان پر احسان کيا ہے (اور ان کی ہدايت کی ہے؟!)

ويں آيت نازل  ٥٣ويں اور  ٥٢ہاری پيروی کرليں ۔ اس وقت سورٔه ''انعام'' کی ان کو اپنے سے دور کردو شايد ہم تم
  )٢ہوئی۔(

''اور خبر دار جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہيناور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہيں انھيں اپنی بزم سے الگ 
اب ہے کہ آپ انھيں دھتکار ديناور اس طرح نہ کيجئے گا۔ نہ آپ کے ذمہ ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمہ آپ کا حس

  ظالموں ميں شمار ہوجائيں''۔
اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذريعہ آزمايا ہے تاکہ وه يہ کہيں کہ يہی لوگ ہيں جن پر خدا نے ہمارے درميان 

  )٣فضل و کرم کيا ہے اور کيا وه اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہيں جانتا؟!(
لت کے ابتدائی سالوں ميں قريش نے چند نمائندے مدينہ بھيجے تاکہ اس شہر کے يہوديوں سے آپ کے بارے پيغمبۖر کی رسا

ميں تحقيق کريں۔ ان لوگوننے يہوديوں سے کہا: ''جو حادثہ ہمارے شہر ميں رونما ہوا ہے اس کے لئے ہم تمہارے پاس آئے 
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ے اس کا خيال ہے کہ وه ''رحمان'' کی طرف سے بھيجا گيا ہے ہوئے ہيں ايک يتيم اور حقير جوان بڑی بڑی باتيں کر رہا ہ
  اور ہم، صرف ايک شخص کو اس نام سے جو ''يمامہ'' ميں رہتا ہے جانتے ہيں''

  يہوديوں نے پيغمبر اساۖلم کی خصوصيات کے بارے ميں چند سواالت کئے ان ميں ايک سوال يہ تھا
______________________  

  )گزشتہ حوالہ۔١(
  .٣٠٥، ص ٢رسی، مجمع البيان، ج) طب٢(
  ۔٥٢۔ ٥٣)سورٔه انعام،آيت ٣(

  کہ کن لوگوں نے اس کی پيروی کی ہے؟
  ان لوگوں نے کہا: ہم ميں سے پست لوگوں نے۔

يہوديوں کا بڑا عالم ہنسا اور کہا: يہ وہی پيغمبر ۖ ہے جس کی نشانياں ہماری کتابوں ميں موجود ہيں اور اس کی قوم اس کی 
  )١ہو جائے گی۔(شديد دشمن 

البتہ مفلوک الحال لوگوں کا تيزی کے ساتھ اسالم کی طرف رجحان ہرگز مصلحتی اسالم يا طبقاتی منافع کی خاطر نہيں تھا 
بلکہ انسانی تسلط اور حکمرانی کے نفی کا پہلو اور خدائی حکمرانی کے قبول کرنے کا مسئلہ تھا اور يہ مسئلہ سب سے 

خواہوں کے اجتماعی طاقت کے لئے خطره بن گيا تھا اوران کی مخالفت کو اکسانے کا باعث بنا  زياده، مستکبرين اور تسلط
  تھا جيسا کہ گزشتہ پيغمبروں کے زمانہ ميں بھی ايسا ہی ہو ا ہے۔

رہے  ''تو ان کی قوم کے بڑے لوگ جنھوننے کفر اختيار کرليا تھا۔ انھوننے کہا کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جيسا ايک انسان سمجھ
ہيں اور تمہارے اتباع کرنے والونکو ديکھتے ہيں کہ وه ہمارے پست طبقہ کے ساده لوح افراد ہيں۔ ہم تمہارے لئے اپنے اوپر

  )٢کسی فضيلت وبرتری کے قائل نہيں ہينبلکہ تمھيں جھوٹا خيال کرتے ہيں''۔(
جوايمان الئے تھے ان سے کہنا شروع کيا  ''تو ا ن کی قوم کے بڑے لوگوں نے کمزور بناديئے جانے والے لوگوں ميں سے

کہ کيا تمھيناس کا يقين ہے کہ صالح خدا کی طرف سے بھيجے گئے ہيں؟ انھوننے کہا کہ بيشک ہميں ان کے پيغام کا ايمان 
  )٣اور ايقان حاصل ہے۔ تو بڑے لوگوننے جواب ديا کہ ہم تو ان باتوں کے منکر ہيں جن پر تم ايمان الئے ہو''۔(

______________________  

  ۔٤٩٩، ص ١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١٦٥، ص ١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔٢٧) سورٔه ہود، آيت ٢(
  ۔٧٥۔ ٧٦) سورٔه اعراف، آيت ٣(

  دعوت ذو العشيره

اور پيغمبر اساۖلم کی رسالت کے تيسرے سال فرشتٔہ وحی خدا کا حکم ليکر آپ کے پاس نازل ہوا کہ اپنے خاندان والوں 
  رشتہ داروں کو ڈرائيں اور انھيں دعوت ديں:

''اور پيغمبر ۖ آپ اپنے قريبی رشتہ داروں کو ڈارئيے اور جو صاحبان ايمان آپ کا اتباع کرليں ان کے لئے اپنے شانوں کو 
  )١جھکا ديجئے پھر يہ لوگ آپ کی نافرمانی کريں تو کہہ ديجئے کہ ميں تم لوگوں کے اعمال سے بيزار ہوں'' (

اس آيت کے نازل ہونے پر پيغمبر اساۖلم نے علی کو حکم ديا کہ کھانے کا انتظام کيا جائے اور عبد المطلب کی اوالد کو 
) افراد ٤٠دعوت دی جائے تاکہ خدا کا حکم ان تک پہنچايا جاسکے۔ چنانچہ علی نے ايسا ہی کيا۔ تقريباً کم و بيش چاليس (

بولہب بھی تھے، کھانا کم تھا اور عام طور سے اتنا کم کھانا اتنے بڑے مجمع کے جمع ہوئے جن ميں ابوطالب، حمزه اور ا
لئے ناکافی تھا۔ ليکن سب نے سير ہوکر کھايا ۔ ابولہب نے کہا: ''اس نے تم پر جادو کر ديا ہے'' يہ بات سن کر سارا مجمع 

ہيں کہی اور مجلس کسی نتيجہ پر پہنچے بغير پيغمبر ۖ کی بات سننے سے کناره کش ہوگيا اور پيغمبر ۖ نے بھی کوئی بات ن
تمام ہوگئی۔ پيغمبر ۖ کے حکم سے دوسرے دن علی نے پھر اسی طرح کھانے کا انتظام کيا اور ان لوگوں کو دعوت دی اس 
يزمرتبہ پيغمبر ۖ نے مجمع سے کھانا کھانے کے فوراً بعد فرمايا: ''عرب کے درميان کوئی ايسا نہيں ہے جو مجھ سے بہتر چ

تمہارے لئے لے کر آيا ہو ميں دنيا اور آخرت کی بھالئی اور نيکی تمہارے لئے ليکر آيا ہونخدا نے حکم ديا ہے کہ تم کو اس
کی جانب دعوت دونتم ميں سے کون ہے جو اس وقت ميری مدد کرنے کے لئے تيار ہے؟ تاکہ وه ميرا بھائی، وصی اور 
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  جانشين تمہارے درميان قرار پائے'' 
  نے جواب نہ ديا، علی جو کہ سب سے کم سن تھے، کہا: اے خدا کے رسول ۖ ! ميں آپ کی مددکسی 

______________________  

  ۔٢١٤۔ ٢١٦)سورٔه شعرا، آيت ١(

کرنے کے لئے تيار ہوں'' پيغمبر ۖ نے فرمايا: ''يہ تمہارے درميان ميرا بھائی، وصی اور جانشين ہے، اس کی باتوں کو سنو 
  )١اطاعت کرو''۔(اور اس کی 

يہ واقعہ ہم کو ايک بنيادی مطلب کی طرف راہنمائی کرتاہے کہ ''نبوت'' اور ''امامت'' دو ايسے بنيادی اصول ہيں جو ايک 
  دوسرے سے جدا نہيں ہيں کيونکہ پيغمبر اساۖلم نے اپنی رسالت کے ابتدائی

______________________  

''بدء الدعوة'' ،''يوم الدار'' اور ''يوم االنذار'' کے نام سے مشہور ہے، اکثر محدثين،  ) يہ واقعہ اسالمی دانشوروں کے درميان١(
مفسرين اور مورخين نے اس واقعہ کو تھوڑے سے الفاظ کے اختالف کے ساتھ نقل کيا ہے ، ان ميں سے محمد بن جرير الطبری، 

؛ ٢١١، ص ١٣؛ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، ج٦٣، ص ٢؛ ابن اثير، الکامل فی تاريخ ، ج٢١٧، ص ٢تاريخ االمم و الملوک، ج
؛ ٢٩؛ شيخ مفيد، االرشاد، ص ٢٠٦، ص ٧؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٢٧٨، ص ١بيہقی، دالئل النبوة، ترجمہ محمود مہدی دامغانی، ج

؛ ٤٦١، ص ١ان العيون)، ج؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، (انس٢٠، ص١علی بن موسی بن طاوس، الطرائف فی معرفة مذاہب الطوائف، ج
؛ سيد مرتضی عسکری، نقش ٢٧٨۔ ٢٨٩، ص ٢؛ عالمہ امينی ، الغدير، ج٢١٤، ١٩١، ١٨١؛ ١٧٨، ص ١٨مجلسی، بحاراالنوار، ج
۔ قابل ذکر ہينجيسا کہ مرحوم عالمہ امينی نے ١٥٩، ص ١؛ احمد حنبل، مسند، ج١٧۔ ١٨، ص ٦؛ ج٨٦، ص ٢ائمہ در احياء دين، ج
ورخين کے درميان طبری نے اپنی تاريخ ميں اسی طرح سے نقل کيا ہے جيسا کہ ہم نے لکھا ہے۔ ليکن اپنی تفسير توجہ دی ہے کہ م
) ميں کالم پيغمبر ۖ کو دو جگہ پر تحريف کر کے بجائے ميرا وصی اور جانشين کے ''ايسااور ويسا'' لفظ ٧٥، ص ١٩(جامع البيان، ج

االمر علی ان يکون اخی و کذا و کذا ثم قال ان ہذا اخی و کذا و کذا فٔاسمعوا لہ و اطيعوه۔ اسماعيل بن ذکر کيا ہے: فٔاَيُّکم يؤازرنی علی ہذا 
) ، ميں ٤٥٩، ص ١، السيره النبويہ، ج٤٠، ص ٣، البدايہ و النہايہ، ج٣٥١، ص ٣کثير شامی نے بھی اپنی تين کتابوں ميں (تفسير ، ج

ان دو افراد کے خاص نظريات کی بنا پر اس مسئلہ ميں ان کے مقاصد کو سمجھنا اس غلط روش ميں اس کی پيروی کی ہے! البتہ 
  کوئی مشکل کام نہينہے۔

  سالوں ميں اپنی نبوت کے اعالن کے دن، مسلمانوں کی آئنده رہبری اور امامت کو بھی بيان کيا۔
(اپنی زندگی کے آخری مہينے  دوسری طرف سے يہ تصور نہ ہو کہ پيغمبۖر نے صرف ايک بار وه بھی ''غدير خم'' ميں

ميں) علی کی امامت کو بيان کيا ہے۔ بلکہ دعوت ذو العشيره کے عالوه بھی دوسری مناسبتوں سے (جيسے حديث منزلت 
ميں) بھی اس موضوع کو ذکر فرمايا ہے: البتہ غدير ميں سب سے زياده واضح اور تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے، جہاں 

  ۔مجمع بھی بہت زياده تھا
سوروں کی ترتيب نزول کے لحاظ سے يہ نتيجہ نکاال جاسکتا ہے کہ دعوت ذو العشيره کا واقعہ، دعوت ظاہری سے کچھ دن

  )١پہلے پيش آيا ہے۔(
______________________  

ل، قصص، اسرائ، )سورٔه ''شعرائ'' جس ميں آيات انذار موجود ہے سورٔه واقعہ کے بعد نازل ہوا ہے اور پھر ترتيب وار سورٔه ''نم١(
يونس، ھود، يوسف'' اور ''سورٔه حجر'' جس ميں علنی دعوت کا حکم ''فاصدع بما تؤمر'' موجود ہے نازل ہوا ہے (محمد ہادی 

 )١٠٥، ص ١معرفت، التمہيد فی علوم القرآن، ج

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 
  

  دوسری فصل 
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  علی االعالن تبليغ اور مخالفتوں کا آغاز 

  ظاہری تبليغ کا آغاز
پيغمبر اساۖلم ايک عرصہ سے مخفی دعوت کا آغاز کرچکے تھے اس کے بعد خداوند عالم کی طرف سے آپ کوحکم مال کہ
اپنی دعوت کو علی االعالن پيش کيجئے اور مشرکين سے نہ ڈريئے۔ ''پس آپ اس بات کا واضح اعالن کرديں جس کا حکم 

  )١ستہزاء کرنے والوں کے لئے کافی ہيں''۔(ديا گيا ہے اور مشرکين سے کناره کش ہو جائيں ہم ان ا
) ميں کھڑے ہوئے اور فرمايا: ''ميں خدا کی جانب سے بھيجا گيا ہوں ٢يہ فرمان ملنے پر ايک دن پيغمبر اساۖلم مقام ''ابطح''(

  تم کو خدائے يکتا کی عبادت اور بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت ديتا 
______________________  

  .  ٩٥حجر، آيت ) سورٔه ١(
) گويا حج کے وقت منی ميں حاجيوں کے٧٤، ص ١)ابطح سے مراد ، منٰی کے نزديک ايک دره ہے (ياقوت حموی، معجم البلدان، ج٢(

  اجتماع کے موقع پر فرمايا ہے۔

زنده کرتے ہيں ہوں جو کہ نہ تمہيں نفع پہنچاتے ہيں اور نہ نقصان، نہ تمہارے خالق ہيں اور نہ ہی رازق، اور نہ کسی کو 
  ) ١اور نہ کسی کو مارتے ہيں''۔(

اس دن سے پيغمبر ۖ کی دعوت ايک نئے مرحلہ ميں داخل ہوگئی اور آپ نے اجتماعی پروگراموں مينحج کے دوران، منٰی 
  اوراطراف مکہ ميں رہنے والے قبائل کے درميان دعوت و تبليغ، شروع کردی۔

  قريش کی کوششيں
تبليغ کے آغاز ميں، قريش نے کوئی خاص عکس العمل (ريکشن) نہيندکھايا؛ ليکن جس دن سے  پيغمبر اساۖلم کے ظاہری

پيغمبر ۖ نے ان کے بتوں کا کھلے الفاظ ميں سختی سے انکار کيا اور بتوں کوايک بے شعور اور بے اثر؛ موجود بتايا، ان کو
) ليکن چونکہ مکہ ميں قبيلہ جاتی٢کمر بستہ ہوگئے۔(طيش آگيا اور وه پيغمبۖر کی مخالفت اور ان کے خالف گروپ بازی پر 

نظام پايا جاتا تھا لٰہذا محمۖد کو گزند پہنچانے پر انھيں قبيلٔہ بنی ہاشم کے انتقام کا خطره الحق تھا لٰہذا وه قريش کے سرکرده 
ہ يہ ہے کہ ابو طالب لوگوں سے مشوره کرنے کے بعد اس نتيجہ پر پہنچے کہ محمۖد کودعوت سے روکنے کا بہترين طريق

پر جو کہ اس کے چچا ہيں اور ان کی نظر ميں محمد ۖ کا بڑا احترام ہے ،دباؤ ڈاليں تاکہ وه اپنے بھتيجے کو اس راه پر 
چلنے سے منع کريں۔ لٰہذا وه لوگ کئی بار جناب ابوطالب سے اس خيال سے ملے کہ وه (ابوطالب) حسب و نسب اور سن 

  کے لحاظ سے 
______________________  

۔ پيغمبر اساۖلم کی پہلی ظاہری دعوت مختلف صورتونميں نقل ہوئی ہے۔ اور شايدآنحضرۖت نے تھوڑے ١٩، ص ١) تاريخ يعقوبی، ج١(
؛ طبری ، سابق، ١٩تھوڑے وقفہ کے بعد بت پرستوں کو اس طرح کے بيانات سے دعوت دی ہے۔ مراجعہ کريں: يعقوبی، سابق، ص 

؛ طبری ، اعالم الورٰی ، (تہران: دار الکتب ٢٧٩، ص ١؛ بيہقی، سابق، ج١٢١، ص ١نساب االشراف، ج؛ بالذری، ا٢١٦، ص ٢ج
  .٤٦١، ص ١؛ حلبی، سابق، ج١٨٥، ص ١٨؛ مجلسی، بحار االنوار ، ج٣٩) ص ٣االسالميہ، ط 

؛ ٢٨٢، ص ١ھ.ق)، ج١٣٥٥لی، ؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الح٢١٨، ص ٢)طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ۔٦٣، ص٢؛ ابناثير، الکامل فی التاريخ، ج١٩٩، ص١ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج

سماج ميناپناايک مقام رکھتے ہيں اور ان سے کہا کہ وه اپنے بھتيجے کو منع کريں کہ وه ان کے خداؤوں کو برا بھال'' اور 
  ان کے آباء و اجداد کو گمراه کہنے سے باز آجائے۔ ان کے دين و آئين کو بيکار؛ اور ان کو بيوقوف اور

وه لوگ ان مالقاتوں ميں کبھی دھمکی کے ذريعہ اور کبھی مال و ثروت او ررياست کی اللچ دے کر ان سے مطالبہ کرتے 
کہ تھے اور جب کسی نتيجہ پر نہ پہنچے تو ابوطالب سے پيش کش کی کہ اس کو (محمۖد) عماره بن وليد بن مغيره سے جو 
ايک خوبصورت اور طاقت ور جوان، اور قريش کا شاعر ہے بدل ليں۔ ليکن ابوطالب نے اسے بھی قبول نہيں کيا۔ ايک 
مرتبہ کفار قريش نے جناب ابوطالب اور پيغمبر اساۖلم کو جنگ اور قتل کی سخت دھمکی دی تو آنحضرۖت نے ان کی 

مارے داہنے ہاتھ پر اور چاند کو بائيں ہاتھ پر رکھ ديں پھر بھی دھمکی کے جواب ميں فرمايا: ''چچا جان! اگر سورج کو ہ
ميں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا ۔ يہاں تک کہ خداوند اس کام کو کاميابی سے ہمکنار کردے يا ميں اس راه ميں نابود ہوجاؤ 
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  )١ں۔ (
______________________  

، ١؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج٣١٦، ٣١٣اور  ٢٨٢۔ ٢٨٧ہ حوالہ، ص ؛ ابن ہشام، گزشت٢١٨۔ ٢٠٠، ص ٢)طبری، گزشتہ حوالہ، ج١(
، ص ٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج٢٣١۔ ٢٣٢؛ بالذری، گزشتہ حوالہ،ص ٢٠٢۔ ٢٠٣، ص ١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢٨٢ص 
، ١ھ.ق)، ج١٣٨٣البابی الحبی،  ؛ ابن کثير، السيرة النبويہ (قاہره: مطبعة عيسی٤٦٢۔ ٤٦٣، ص ١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٦٣۔ ٦٥
  ۔٤٧٤ص

اس نقل کے مطابق، پيغمبر اسالۖم کا سورج اور چاند سے جواب دينا قريش کی دھمکی سے ظاہراً مناسبت نہيں رکھتا تھا اور اس کے 
قل کی سند ميں بھی بحث ہوئی ہے ليکن جو جواب بعض کتابوں ميں نقل ہوا ہے وه قريش کی دھمکی سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس ن

بنياد پر رسول خدا ۖ نے اپنے چچا سے قريش کے دھمکی آميز پيغام کو سننے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے فرمايا: ''ميرے لئے 
تبليغ اور رسالت کا چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تم ميں سے کوئی ہاتھ پھيالئے اور چاہے کہ خورشيد کا ايک شعلہ اپنے ہاتھ ميں 

جناب ابوطالب نے قريش کے نمائندوں سے کہا: خداکی قسم! ميرے بھتيجے نے کبھی جھوٹ نہيں بوال ہے۔ تم لوگ  لے لے'' اس وقت
؛ معجم اوسط، کبير طبرانی اور مسند ابی ١٥، ص ٦يہاں سے پلٹ جاؤ!'' (حافظ نور الدين ھيثمی، مجمع الزوائد، بيروت: دار الکتاب، ج

ابويعلی کی سند کو صحيح بتاياہے اور مزيد رجوع کريں۔ فقہ السيرةکی طرف۔ محمد غزالی، يعلی کے نقل کے مطابق) ھيثمی نے روايت
  .١١٤۔ ١١٥عالم المعرفہ، ص 

  ابوطالب کی طرف سے حمايت کا اعالن

قريش کی دھمکيوں پر جناب ابوطالب نے (رشتہ داری کے ناتے) پيغمبر اسالم ۖ کی حمايت کا اعالن کيا اور قبيلٔہ بنی ہاشم 
ے لوگوں کو خواه وه مسلمان رہے ہوں يا بت پرست سب کو اسی کام کے لئے آماده کيا اور قريش کو خبر دار کيا کہ اگر ک

) کيونکہ قبائلی جنگ ايک خطرناک کام ١ان کے بھتيجے کو گزند پہنچا تو بنی ہاشم کے انتقام سے وه بچ نہيں سکتے ہيں۔(
خص تھے اور قريش کے سردار ابھی اس قسم کا خطره مول لينے کے لئے تھا اور اس کے نتائج افسوس ناک اور غير مش

تيار نہيں تھے۔ لٰہذا وه اپنی اس دھمکی کو پورا نہيں کرسکے اور ناکام رہے۔ بنی ہاشم ميں سے صرف ابولہب، دشمنوں کی 
  صف ميں تھا۔ 

  قريش کی طرف سے مخالفت کے اسباب
پيغمبر اساۖلم کی ظاہری دعوت کے ابتدائی سالوں ميں جبکہ اس وقت اسالم کی  يہاں پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ قريش نے

تعليمات اور قرآن کے احکام ابھی تھوڑے سے نازل ہوئے تھے، کن خطرات کا احساس کرليا تھا کہ مخالفت کے لئے کمر 
  بستہ ہوگئے تھے؟

اب و علل بھی پائے جاتے تھے۔ (البتہ يہ گفتگو کيا ان کی مخالفت فقط اس بنا پر تھی کہ وه بت پرست تھے يا دوسرے اسب
قريش کے سرداروں او ران کے بزرگوں کے جذبات کے بارے ميں ہے، ليکن عوام الناس اپنے قبائل کے سرداروں کی 

پيروی مينتھے۔ ان کے احساسات اور جذبات کو ابھارنا اور ان کو ايک نئے دين کے خالف ورغالنا کوئی زياده مشکل کام 
  ھا۔ کيونکہ وه لوگ اپنے عقائد و نہيں ت

______________________  

، ١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلميہ)، ج٢٢٠؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص٢٨٧)ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص١(
  ۔٤٦٣؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص ٤٧٧؛ ابن کثير، گزشتہ حوالہ، ص ٦٥؛ ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ص ٥٩ص

  )١آداب و رسوم کے اس قدر پابند تھے کہ کسی بھی جديد دين کے مقابلہ ميں عکس العمل دکھا سکتے تھے۔(
مکہ ميں قريش کی قدرت ، نفوذ او ران کے اعلٰی مقام کو ديکھتے ہوئے شايد ان کی مخالفت کو سمجھنا دشوار نہ تھا اس 

ی بحث ميں اس بات کی طرف اشاره کيا جاچکا ہے کہ يہ قبيلہ مکہ لئے کہ تجارت اور خانہ کعبہ کی کنجی کی ذمہ داری ک
کی اجتماعی اور اقتصادی قدرت کو اپنے ہاتھ ميں لئے ہوئے تھا اور اپنے کسی رقيب کو برداشت نہيں کرتا تھا او رکسی کو

رے قبائل سيخراجليتے اجازت نہيں ديتاتھا کہ بغير اس کی يا اس کے قبيلہ کی مرضی کے کوئی قدم اٹھا سکے۔ قريش دوس
  تھے اوران کے ساتھ دوگانہ سلوک کرتے تھے۔ اور اپنی سياست خانٔہ خدا کے زائروں پر تھوپتے تھے۔

اس بنا پر يہ فطری بات تھی کہ بزرگان قريش، حضرت محمد ۖ کے دين کو برداشت نہ کريں؛ کيونکہ وه آنحضرت ۖ کے 
ہمارے دين کے برخالف اور ضد ہے۔ اس کے عالوه پيغمبۖر کو يہ پيش ابتدائی بيانات سے سمجھ گئے تھے کہ اس کا دين 
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بينی کردی گئی تھی کہ بہرحال ايک گروه، آپ کے دين کو قبول کرے گا اور آپ کو اس کے ذريعہ شہرت ملے گی۔ لٰہذا يہ 
  چيزيں ہرگز قريش کی شان کے مطابق نہ تھيں۔

يات اور سوروں اور تمام دستاويز اور شواہد کے تجزيہ و تحليل سے ان تمام باتوں کے پيش نظر مکہ ميں نازل ابتدائی آ
  قريش کی مخالفت کے اسباب و عوامل ميں سے چند اہم اسباب کو شمار کيا جاسکتا ہے:

______________________  

کی تقليد کے بارے ميں  ) خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں، متعدد مقامات پر ان کے دينی تعصب؛اورموروثی عقائد اور رسم و رواج١(
؛ لقمان ، ٧٨؛ يونس، آيت ١٠٤، مائده، آيت ١٧٠ذکر فرمايا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ ان ميں سے کچھ يہ ہيں: سورٔه بقره، آيت 

  .٢٢۔ ٣٢؛ زخرف ، آيت ٢١آيت 

 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  ۔ سماجی نظام کے بکھرنے کا خوف١
مکہ ميں رائج سماجی نظام کے قبائلی ہونے کے اعتبار سے، اور قريش کے پاس بہت ہی زياده امتيازات ہونے کی بنا پر 

  ايک طرح سے وہاں قريش کی استکباری حکومت پائی جاتی تھی اور سرداران قريش اس 
ب بھی اس نظام کے ڈھانچہ پر نظام کے عادی ہوگئے تھے لٰہذا وه کسی طرح سے تيار نہيں تھے کہ ايک معمولی سی ضر

  لگے! 
يہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت محمۖد کی پيروی کرنے واالپہال گروه جوانوں، ضعيفوں، محروموں اور غالموں کا تھا۔
او رخود آنحضرۖت بھی سرمايہ داروں ميں سے نہيں تھے بلکہ بچپن ميں يتيم، جوانی ميں نادار اور تہی دست اور قبيلہ کے ا

کا شمار دوسرے درجہ کے افراد ميں ہوتا تھا۔ آپ کے چچا ابوطالب بھی تمام خاندانی شرافتوں کے باوجود تنگدست  ندر آپ
تھے اور يہ تمام چيزيں سرداران قريش کو خبردار کر رہی تھيں کہ حضرت محمۖد کی دعوت تبليغ نے ان کے نظام اجتماعی 

ی مشاہده کيا ہے کہ وه لوگ، تبليغ کے انھيں ابتدائی دنوں سے جوانوں، کی بنيادوں کو خطره ميں ڈال ديا اور ہم نے يہ بھ
محروموں اور غالموں کے رجحانات کا شکوه کرتے تھے۔ اور حبشہ سے مہاجرين کو پلٹانے کے لئے قريش کے نمائندوں 

  ) ١نے نجاشی کے دربار ميں اپنے آپ کو مکہ کے سرمايہ داروں کا نمائنده بتايا۔(
استکبارانہ نظريات پر معترض ہوا (کيونکہ مکہ يا طائف کا کوئی ثروتمند پيغمبری کے درجے پر فائز نہيں قرآن ان کے اس

ہوا تھا) اوراس کو اس طرح سے بيان کيا: ''اور يہ کہنے لگے کہ آخر يہ قرآن دو بستيوں (مکہ و طائف) کے کسی بڑے 
  )٢آدمی پر کيوں نہيں نازل کيا گيا ہے''۔(

نياد پر مرد بزرگ سے مراد مکہ ميں وليد بن مغيره (بنی مخزوم کا سردار) اور طائف ميں عروه بن مسعود ايک تفسير کی ب
) اس آيت کی شان نزول کے بارے ميں لکھا گيا ہے کہ ايک دن وليد نے کہا: کس طرح سے يہ ٣ثقفی (مشہور دولتمند) ہے۔(

  ميں قرآن محمد ۖ پر نازل ہوا؟ اور مجھ پر نازل نہ ہوا؟ جبکہ 
______________________  

  .٣٥٨، ص ١) وقد بعثنا فيہم اشراف قومہم۔ (ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١(
  )٣١) ''و قالوا لوال نزل ہذا القرآن علی رجل من القريتين عظيم'' (سورٔه زخرف، آيت ٢(
  .٤٦، ص ٩) طبرسی، مجمع البيان، ج٣(

ميں قريش حضرت محمد ۖکی دعوت سے اس لئے مخالف ہوگئے کہ وه ان کے  ) لٰہذا ابتدا١قريش کا سيد و سردار ہوں!''(
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  اجتماعی نظام کے لئے خطره بن گئے تھے نہ اس لحاظ سے کہ انھوں نے ايک نيا آئين پيش کيا تھا۔

  اقتصادی خوف
مکی آيات کا  بعض معاصر محققين نے قريش کی مخالفت کا ايک قوی سبب اقتصادی مقاصدکو قرار ديا ہے۔ قرآن مجيد کی

ايک حصہ ثروتمند وں اور مالداروں کی شدت سے مذمت کرتاہے۔ مکہ کے بڑے سرمايہ داروں او ردولتمندوننے (جيسا کہ 
تجارت اور کعبہ کی کنجی کی بحث ميں، بعض افراد کی بے شمار دولت سے آگاه ہوچکے ہيں) ان آيات کو سن کر، خطرے 

قی ملنے پر، ان کے اقتصادی منافع خطرے ميں پڑ جائيں گے۔ اس طرح کی کچھ کا احسا س کيا کہ محمد ۖ کے دين کو تر
  آيات بطور نمہ پيش ہيں: 

''اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو ميں نے اکيال پيدا کيا ہے۔ اور اس کے لئے کثير مال قرار ديا ہے۔ او رنگاه 
مان ميں وسعت دی ہے اور پھر بھی چاہتا ہے کہ او کے سامنے رہنے والے بيٹے قرار دئے ہيں ۔ اور ہر طرح کے سا
  )٢راضافہ کروں۔ ہرگز نہيں يہ ہماری نشانيوں کا سخت دشمن تھا''۔(

''ہم عنقريب اسے جہنم واصل کرديں گے۔ اور تم کيا جانو کہ جہنم کياہے۔ وه کسی کو چھوڑ نے واال اور باقی رکھنے واال 
  ) ٣ ہے''۔(نہيں ہے۔ بدن کو جال کر سياه کردينے واال

______________________  

  ۔٥٠، ص١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج٣٨٧، ص١) ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١(
  ۔١١۔ ١٦) سورٔه مدثر، آيت ٢(
ترتيب نزول ) ، سورٔه مدثر کو سوروں کی ٢٦۔ ٢٩)''سٔاصليہ سقر،وماادرٰيک ما سقر،التبق والتذر،لواحة للبشر'' (سورٔه مدثر، آيت ٣(

  )١٠٤، ص ١کے اعتبار سے چوتھا سوره کہا گيا ہے۔ (التمہيد، ج

''ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائيں اور وه ہالک ہو جائے۔ نہ اس کا مال ہی اس کے کام آيا او رنہ اس کا کمايا ہوا سامان ہی۔ وه 
  )١عنقريب بھڑکتی ہوئی آگ ميں داخل ہوگا''۔(

زن اور چغلخور کے لئے۔ جس نے مال کو جمع کيا اور خوب اس کا حساب رکھا۔ اس کا ''تباہی اور بردبادی ہے ہر طعنہ 
خيال تھا کہ يہ مال اسے ہميشہ باقی رکھے گا۔ ہرگز نہيناسے يقينا حطمہ ميں ڈال ديا جائے گا۔ او رتم کيا جانو کہ حطمہ کيا 

  )٢شے ہے۔ يہ هللا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جو دلوں تک چڑھ جائے گی''۔(
''پھر جس نے خدا کی راه مينمال عطا کيا اور تقوٰی اختيار کيا۔اور نيکی کی تصديق کی۔ تو اس کے لئے ہم آسان راه کا انتظام
کرديں گے۔ اور جس نے بخل کيا اور الپرواہی برتی۔ اور نيکی کو جھٹالياہے۔ اس کے لئے سختی کی راه ہموار کرديں گے۔ 

  )٣جب وه ہالک ہو جائے گا''۔( اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا
ان آيات ميں غور وغوض کرنے سے ا ور ان کی شان نزول کے بارے ميں تحقيق کرنے سے پتہ چلتاہے کہ يہ آيات ان کی 
مخالفت کے اظہار کے بعد نازل ہوئی ہيں (اور ان کی ابتدائی مخالفت کی علت نہيں تھيں) اور شايد مخالفت اور دشمنی ميں 

  کے لئے اور مخالفين کی تعداد کے بڑھنے مينمؤثر تھيں۔ شدت پيدا کرنے
  بہرحال، مکہ کے بڑے سرمايہ دار اور تاجر حضرت کے اصل مخالفين ميں تھے۔ 

______________________  

و سوروں کی ) سورٔه مسد ک١۔ ٣) ''تبَّت يدا ابی لہب و تب، ما اغنی عنہ مالہ و ماکسب، سيصلی ناراً ذات لہب''۔ (سورٔه مسد، آيت ١(
  )١٠٤، ص ١ترتيب نزول کے اعتبار سے چھٹا سوره کہا گياہے۔ (التمہيد ، ج

  ۔١۔ ٧)سورٔه ھمزة، آيت ٢(
) ''فٔاما من اعطٰی و اتقی و صدق بالحسنٰی، فسنيسره لليسری، و اما من بخل و استغنٰی و کذب بالحسنٰی فسنيسره للعسری و مايغنی ٣(

  عنہ مالہ اذا تردٰی''

  )١٠٤، ص ١) اس سوره کو ترتيب نزول کے اعتبار سے نواں سوره کہا گيا ہے۔ (التمہيد، ج٥۔ ١١ل، آيت (سورٔه لي
ايک مورخ کہتا ہے: ''چونکہ رسول خدا ۖ اپنی قوم کو راه راست اور اس نور کی طرف بال رہے تھے جو ان پر نازل ہوا تھا 

تھا کہ وه آپ کی باتوں کو قبول کرليں۔ اسی اثنا ميں آپ نے  لٰہذا دعوت کے آغاز ميں وه آپ سے دور نہيں ہوئے اور قريب
) اور١ان کے طاغوتوں اور خداؤوں کو برا بھال کہنا شروع کرديا اور قريش کا ايک ثروتمند اور مالدار گروه طائف سے آيا(

لئے کھڑا ہوگيا اور  آپ کی باتوں کو ناپسند کيا اور قبول کرنے سے انکار کرديااور آپ کے ساتھ بری طرح سے لڑنے کے
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  )٢اپنے چاہنے والوں کو آپ کے خالف ورغاليا اس وقت کچھ لوگ آپ سے کناره کش ہوگئے اور آپ کو چھوڑ ديا۔(
______________________  

  ) گويا ان لوگوں نے اپناسرمايہ طائف ميں لگا رکھا تھا اور مکہ کے عالوه وہاں پر بھی تجارت کا ايک مرکز بنا رکھا تھا۔١(
؛ جو لوگ انسانی زندگی اور سماج کی تبديليوں کو ٢٢١، ص ٢) طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دارالقاموس الحديث)، ج٢(

صرف مادی نظر سے ديکھتے ہيں وه اسالم سے قريش کی مخالفت کا سبب، اقتصادی مقاصد کو حد سے زياده اہميت ديتے ہيں وه 
نظر ميں رکھتے ہيں۔ پطروشف کی (جو کہ روس کا مشہور اسالم اور ايران شناس او درحقيقت مسئلے کے صرف ايک پہلو کو 

رلنينگراڈ يونيورسٹی کے شرق شناسی کالج کا پروفيسر ہے، کو اس قسم کے مسئلہ ميں قضاوت اورتفکر کا ايک نمونہ سمجھا 
تے تے اور کھلم کھال محمد ۖ کی تبليغات کی مخالفت جاسکتا ہے، وه لکھتا ہے کہ ''... بزرگان مکہ، ربا خور اور غالموں کی تجارت کر

کرتے تھے يہ نہيں کہا جاسکتاہے کہ اس دشمنی کا سبب دينی تعصب تھا بلکہ بت پرستی کے خالف محمد ۖ کی تبليغات مکہ کے 
ر بتوں کی پرستش تاجروں کے سياسی اور تجارتی منافع کے لئے خطره بن گئی تھيں، کيونکہ آپ کی دعوت سے ممکن تھا کہ کعبہ او

ختم ہو جائے اور يہ نہ تنہا زوار کے ہجوم کو کم کرے گا بلکہ مکہ کے بازار کو بھی ماند اور اس شہر کے تجارتی معامالت 
کودوسرے عالقوں سے بھی کم کردے گا بلکہ مکہ کے سياسی نفوذ کے ختم ہونے کا باعث بنے گا۔ يہی وجہ تھی کہ صناديدمکہ 

پنے منافع کے لحاظ بہت زياده خطرناک سمجھ رہے تھے اور آپ سے نفرت کرتے تھے (اسالم در ايران، ترجمٔہ محمد ۖ کی دعوت کو ا
)، متن ميں جو وضاحت ہم نے کی ہے اس سے پطروشفتکی کے نظريہ کا ٢٦، ص ١٣٦٣، تہران: انشارات پيام، ٧کريم کشاورزی، ج

  رت نہيں ره جاتی۔بے بنياد ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور مزيد توضيح کی ضرو

  پڑوسی طاقتوں کا خوف و ہراس

قرآن مجيد نے ان کے خوف و ہراس کے اظہارات کو نقل کيا ہے جو انھيں پڑوسی ملکوں اور طاقتوں سے اسالم قبول 
  کرنے کی صورت ميں الحق تھا۔ اور اس خوف و ہراس کو بے جا قرار ديا ہے۔

پيروی کريں گے تواپنی زمين سے اچک لئے جائيں گے۔ تو کيا ہم نے انھيں  ''اور کفار کہتے ہيں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی
ايک محفوظ حرم پر قبضہ نہيں ديا ہے جس کی طرف ہر شے کے پھل ہماری دی ہوئے روزی کی بنا پر چلے آرہے ہيں 

  )١ليکن ان کی اکثريت سمجھتی ہی نہيں ہے''۔(
سے کہا: ''ہم جانتے ہيں کہ جو کچھ آپ کہتے ہيں وه حق ہے۔ ليکن  ايک دن حارث بن نوفل بن عبد مناف نے پيغمبر اسالمۖ 

اگر ہم آپ پر ايمان لے آئيں اور آپ کے ہم عقيده ہو جائيں تو ہميں ڈر ہے کہ کہيں عرب ہميں اپنی سرزمين سے نکال نہ 
  )٢ديناور ہم عرب سے مقابلہ کرنے کی صالحيت نہيں رکھتے ہيں''۔(

) کی ناراضگی کا خوف بھی تھا۔ اور يہ چيز پڑوسی ٣ے کہ انھينايران و روم کے شہنشاہوں(ان کے اظہارات سے پتہ چلتاہ
ملکوں کے مقابلہ ميں عربوں کی حقارت اور کمزوری کی عالمت بھی ہے۔ جيسا کہ ايک دن پيغمبر اساۖلم نے عرب کے 

ی اور اخالقی تعليمات پر مشتمل چند بڑے لوگوں کو اسالم کی طرف دعوت دی اور قرآن کريم کی کچھ آيات کو جو فطر
تھيں ان کے لئے تالوت فرمائی ؛ تو وه سب کے سب بے حد متاثر ہوئے اور ہر ايک نے اپنے طور پر آپ کی تحسين و 

تعريف کی ليکن مثنی بن حارثہ جو، ان کا رٔاس رئيس اور اصل سرغنہ تھا اس نے کہا: ''ہم دو پانی کے بيچ بسے ہوئے ہيں 
کا دريا اور ساحلی عالقہ اور دوسری طرف سے ايران اور کسرٰی کی نہريں ہم کو گھيرے ہوئے ہيں، ايک طرف سے عرب

  کسرٰی نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ کوئی نئی بات نہ ہونے پائے اور کسی خطاکار کو پناه نہ دی جائے ۔
 ____________________  

  ۔٥٧)سورٔه قصص، آيت١(
  ۔٥١، ص١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، (قم: المطبعة العلميہ)، ج٢٦٠، ص٧)طبرسی، مجمع البيان، ج٢(
  ۔٥٩، ص ١) مناقب، ج٣(

لٰہذا شايد آپ کے آئين کو قبول کرنا شہنشاہوں کيلئے خوش آئند نہ ہو۔ اور اگر ہم سے ، سرزمين عرب ميں کوئی غلطی ہو 
کے عالقے ميں (کسری کی طرف سے) قابل عفو و  جائے تو وه قابل چشم پوشی ہے ليکن اس طرح کی غلطياں ايران

  )١بخشش نہيں ہيں۔(

  قبيلہ جاتی رقابت اور حسد
قبائلی ڈھانچے کا ايک اثر يہ ہوا کہ اہم موضوعات پر رقابت اور بے حد فخر و مباہات شروع ہوگئے جس کی وجہ سے اس 

م قبيلٔہ بنی ہاشم سے تھے لٰہذا سارے سرداران قبائل قبائلی سماج ميں ناانصافی ہونا شروع ہوگئی اور چونکہ پيغمبر اسالۖ 
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رقابت اور قبائلی حسد کے جذبہ کے تحت آپ کی نبوت کو (جو کہ بنی ہاشم کی شرافت اور فخر و مباہات کا باعث تھی) 
ور پرنفوذ قبول کرنے کے لئے تيار نہيں ہوئے۔ ابوجہل قبيلٔہ بنی مخزوم سے تھا،جو کہ قبائل قريش ميں سے ثروتمندترين ا

  ترين قبيلہ تھا اس نے اس بات کو کھل کر بيان کيا:
''ہم نے عبد مناف کے لڑکوں سے شرف و بزرگی کی خاطر جنگ کی، وه لوگوں کو کھانا کھالتے تھے لٰہذا ہم نے بھی 

کيا وه لوگوں کو لوگوں کو کھانا کھالنا شروع کرديا وه لوگوں کے لئے سواری کا انتظام کرتے تھے۔ لٰہذا ہم نے بھی ايسا 
پيسہ ديتے تھے تو ہم نے بھی ايسا کيا۔ يہاں تک ہم دونوں برابر ہوگئے اور دو گھوڑوں کی طرح دونوں ميں مسابقہ ہوا اس 

وقت وه کہنے لگے کہ ہم ميں سے ايک پيغمبر ۖ کے درجہ پر فائز ہوا جس کے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے لٰہذا اب 
مينا س کا مقابلہ کرسکتے ہيں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس پر ايمان نہ الئيں گے او رنہ ہی اس کی  ہم کس طرح سے اس مرتبہ

  )٢تصديق کريں گے''!۔(
______________________  

؛ ابن ٢٥٨، ص ٢ھ.ق)،ج١٣٨٢) محمد ابوالفضل ابراہيم (اور ان کے معاونين)، قصص العرب (بيروت: دار احياء التراث العربی، ١(
  ۔١٤٤، ص ٣ئ)، ج١٩٧٧، ٢ايہ و النہايہ (بيروت: مطبعة المعارف، طکثير، الد

؛ ابن کثير، السيرة النبويہ، تحقيق: مصطفی عبد الواحد ٥٠، ص ١؛ ابن شہر آشوب، ج٣٣٧، ص ١)ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ۔٥٠٦۔ ٥٠٧، ص ١ھ.ق)، ج١٣٨٤(قاہره: 

) اور اسی جذبہ کے تحت ١رئيس تھا اور پہلے حنفاء ميں رہتا تھا۔(اميہ بن ابوالصلت ، جو کہ طائف کا بہت بڑا شاعر اور 
اس نے اسالم کو قبول نہيں کيا کہ وه برسوں سے پيغمبر موعود کے انتظار ميں تھا ليکن وه خود ايک حد تک اميد لگائے 

سنی ، آپ کی پيروی سے  بيٹھا ہوا تھا کہ اس درجہ پر فائز ہوگا۔ لٰہذا اس نے جيسے ہی پيغمبر اسالۖم کے بعثت کی خبر
کناره کش ہوگيا اور اس کی وجہ اس نے زنان ثقيف سے حياء و شرم بتائی اور کہا: ''مدتوں سے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم 

  )٢پيغمبر موعود بنيں گے اب کس طرح سے يہ برداشت کريں کہ وه ہم کو عبد مناف کے ايک جوان کا پيرو ديکھيں''۔(
______________________  

  ) مراجعہ کريں: ا س کتاب کے باب ''جزيرة العرب او راس کے اطراف ميں اديان و مذاہب'' ميں (حنفا). ١(
 .١٣٠، ص ١) ابن کثير ، السيرة النبويہ، ج٢(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  تيسری فصل 
  قريش کی مخالفت کے نتائج او ران کے اقدامات

  مسلمانوں پر ظلم و تشدد
مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ جناب ابوطالب سے قريش کی گفتگو کرنے کا کوئی نتيجہ نہ نکال اور 

بنی ہاشم پيغمبر اساۖلم کی حمايت کے لئے کھڑے ہوگئے تو وه پيغمبر ۖ کو جانی نقصان پہنچانے سے ناتواں ہوگئے اور 
شروع کرديں تاکہ اس طرح سے انھيں اسالم کی طرف جانے سے منع کرديں  مسلمانوں کو نئی نئی اذيتيں اور سزائيں دينا

  )١گے۔(
قريش کے لئے مشکل يہ تھی کہ نومسلم افراد صرف ايک دو قبيلہ سے نہيں تھے جن کو آسانی سے روکا جاسکتا ہے بلکہ 

 ٥تنگ آکر جن مسلمانوں نے  ہر قبيلہ سے چند افراد اس نئے دين کو اپنائے ہوئے تھے۔ مشرکين مکہ کے آزار و اذيت سے
ھ ميں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ عورتيں اور مرد مختلف قبائل 

(جيسے بنی عبد شمس، بنی اسد، بنی عبد الدار، بنی زہره، بنی مخزوم، بنی جمح، بنی عدی، بنی حارث، بنی عامر اور نبی 
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  تھے۔ اميہ) سے مسلمان ہوئے 
______________________  

  ۔٢٢١، ص٢) طبری، تاريخ االمم والملوک، (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج١(

اس بنا پر مشرکوں نے آپس ميں يہ طے کيا کہ ہر قبيلہ، اپنے مسلمانوں کو سزائيں دے تاکہ دوسرے قبائل کے افراد کے 
  عکس العمل نہ دکھائيں۔ مداخلہ کرنے سے ان ميں تعصب نہ پيدا ہو اور وه کوئی

زياده تر تکليفيں اور سزائيں نومسلم مستضعفوں کو دی جاتينتھيں کہ جن کے بارے ميں ہم نے بتايا ہے کہ وه غالم، پرديسی 
) ياسر اور ان کے فرزند عمار، بالل بن رباح، خبّاب بن ارت، ابوفَُکيہ، ١اور بغير کسی قبيلہ کی حمايت کے رہتے تھے۔(

ير، ُصھَيب بن سنان اور خواتين اور کنيزوں ميں ُسَميّہ، ام ُعبَيس، (يا اُم ُعنَيس)، ِزنِّيره، لَبيبہ (يا لُبَنيہ) اور نَہديّہ؛ عامر بن فُھَ 
) جن کو مختلف مواقع پر بھوک اور پياس، قيد و بند، ضرب و شتم اور مکہ کے تپتے ہوئے ريگ زار پر ٢يہ وه افراد تھے(

م ميں سزائيں دی گئيں يا تپتے ہوئے صحرا ميں آھنی زره پہنا کر يا ان کی گردنوں ميں رسی باندھ لٹاکر شديد گرمی کے عال
  کر بچوں کے ذريعہ پھرايا گيا۔

  حبشہ کی طرف ہجرت
خود پيغمبر اساۖلم ، جناب ابوطالب اور بنی ہاشم کی حمايت کے سايہ ميں قريش کے جانی نقصان سے محفوظ تھے۔ ليکن 

مانوں کی بے پناه اذيتوں اور سزاؤوں کو ديکھ کر (ايک وقتی راه حل اور امان کی خاطر) آپ نے ان کو اور دوسرے مسل
سمجھايا کہ، ملک حبشہ ہجرت کرجائيں اور فرمايا کہ ''وہاں کا بادشاه انصاف پسند اور وہاں کی سرزمين سچی اور با امن 

  ) ٣ہے۔(
______________________  

؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ١٩٧، ص١)، ج٣اف، تحقيق: ڈاکٹر محمد حميدهللا (قاہره: دار المعارف، ط)بالذری، انساب االشر١(
  ۔٦٦، ص٢(بيروت: دار صادر)، ج

  ۔٦٦۔ ٧٠، ص ٢؛ ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ج١٥٦۔ ١٩٦، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ۔٧٦، ص ٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج٢٢٢، ص٢الملوک، ج؛ تاريخ االمم و٣٤٤، ص ١) ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٣(

اس زمانہ ميں صرف حبشہ مسلمانوں کے ہجرت کے لئے مناسب جگہ تھی ۔ ايران و روم يا اس کے زير اثر دوسرے 
عالقے جيسے شام اور يمن ہر ايک کے لئے ممکن تھا کہ کسی نہ کسی وجہ سے (قريش کے ورغالنے يا اپنی سياست کی 
بنا پر) مسلمانوں کو قبول نہ کريں يا ہجرت کے بعد ان کے لئے مشکالت اور پريشانياں کھڑی کرديں۔ اس کے عالوه حبشہ 

  )١مسلمانوں کے لئے ايک جانی پہچانی جگہ تھی۔ کيونکہ اہل مکہ تجارت کی غرض سے وہاں آيا جايا کرتے تھے۔(
قيده ميں وه مسلمانوں کے ساتھ شريک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے عالوه حبشہ کے لوگ مسيحی تھے۔ خدا پرستی کے ع

حبشہ کے مسيحی ''يعقوبی'' فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور يہ فرقہ خدا کو اکيلی ماہيت (يک اقنوم) جانتا تھا اور تثليث 
  )٢ا۔((يعنی تين خداؤوں کا عقيده) نہيں رکھتا تھا اور اس لحاظ سے ان کا عقيده توحيد اسالمی سے قريب تھ

) گروه خفيہ طريقے سے مکہ ٤نفری( ١٥) ، مسلمانوں کا ايک ٣بہرحال پيغمبر ۖ کے کہنے پر بعثت کے پانچويں سال(
چھوڑ کر، بندر شعيبہ کے راستے سے، بحر احمر کو عبور کرتا ہوا حبشہ پہنچا۔ يہ گروه دو تين مہينے حبشہ ميں رہنے 

مانوں پر سے اذيتوں او ردباؤ کے ختم ہونے کی خبر سن کر دوباره مکہ کے بعد قريش کے اسالم النے کی افواه اور مسل
  )٥پلٹ آيا۔(

______________________  

  ۔٢٢١) طبری، گزشتہ حوالہ، ص١(
؛ ڈاکٹر عباس زرياب، سيرٔه ٥٤ئ)، ص ١٩٧٦، ٣) عمر فروخ، تاريخ صدر االسالم و الدولة االمويہ (بيروت: دار العلم، للماليين، ط٢(

  ۔١٦٩)، ص١٣٧٠، ١، تہران؛ سروش، طرسول هللا
  ۔٧٧؛ ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ص٢٢٨، ص١؛ بالذری، انساب االشراف، ج٢٠٤، ص١) ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج٣(
  ۔٢٢١۔ ٢٢٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٣٤٤؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٢٠٤) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٤(
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  ۔٢٢٧) بالذری، گزشتہ حوالہ، ص٥(

ليکن چونکہ زور و زبردستی اور سزائيں ويسے ہی برقرا رتھيں لٰہذا پھر مسلمانوں کا ايک دوسرا گروه اسی راستے سے 
) اور ان کی سرپرستی جعفر ١حبشہ پہنچا۔ اس مرتبہ ان کی تعداد (عورت و مرد مال کر) ايک سو ايک افراد پر مشتمل تھی(

ميں امن و سالمتی کے ساتھ رہنے لگے تو ايک مدت کے بعد قريش کو  ابن ابی طالب کے ذمہ تھی جب مہاجرين، حبشہ
خطرے کا احساس ہوا اور انھوں نے اپنا نمائنده، نجاشی کے دربار ميں بھيجا تاکہ وه بادشاه سے مطالبہ کرے کہ مہاجرين 

ايک خط نجاشی کے  کو ان کے شہر واپس بھيج ديا جائے۔ ادھر جناب ابوطالب اس سازش سے آگاه ہوگئے اور انھوں نے
  )٢پاس لکھا اور اس سے مہاجرين کی حمايت کی درخواست کی۔(

نجاشی کے دربار ميں قريش کے نمائندوں کے دعوے کے بعد، جناب جعفرابن ابی طالب نے مفصل طريقے سے سنجيده 
ر نجاشی کی توجہ اپنی الفاظ ميں موقع کے لحاظ سے گفتگو فرمائی۔ اور بہت اچھے انداز ميں اپنے موقف کا دفاع کيا او

  جانب مبذول کرائی نجاشی نے پناه گزينوں کو قريش کے 
______________________  

۔ مہاجرين کی تعداد اس سے بھی کم لکھی گئی ہے ليکن مہاجرين کے ناموں کی تعداد جو کہ تاريخ ميں ٢٠٧)ابن سعد، سابق، ص ١(
؛ ڈاکٹر محمد ابراہيم آيتی، تاريخ ، ٣٤٦۔ ٣٥٣يں: ابن ہشام، سابق، ص درج ہے وه پہلی تعداد کی تصديق کرتی ہے۔ مراجعہ کر

  .١٢٢۔ ١٣٢)، ص ١٣٦١،  ٢(انتشارات تہران يونيورسٹی، ط 
؛ نقل طبرسی کے مطابق جناب ابوطالب نے اپنے خط ميں ٤١٨، ص ١٨؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٣٥٧، ص ١)ابن ہشام، سابق، ج٢(

  يہ اشعار لکھے تھے : 
  ک الحبش ان محمداً تعلم ملي

  نبی کموسی والمسيح بن مريم
  اتی بالہدی مثل الذی اتيابہ 
  و کل بٔامر ّهللاٰ يہدی ويعصم

  وانکم تتلونہ فی کتابکم 
  يصدق حديث الحديث مرجم
  فالتجعلوا  نّداً و اسلموا 
  فان طريق الحق ليس بمظلم

  )٤٥(اعالم الورٰی، ص

  )١ديا اور ان کو اپنی حمايت ميں رکھا۔(نمائندوں کے سپرد کرنے سے انکار کر
البتہ تمام مہاجرين کو سزائيننہيں ملی تھيں ان ميں سے کچھ طاقت ور قبيلے کے لوگ بھی تھے اور مشرکين کی مجال نہيں 

اساۖلم  تھی کہ ان کو اذيتيں يا سزائيں ديتے۔ ليکن بہرحال مکہ کا ماحول بہت پرآشوب اورتکليف ده ہوگيا تھا اور شايد پيغمبر
کا مقصد يہ بھی رہا ہو کہ مسلمانوں کوايسے ماحول سے دور رکھ کر حبشہ ميں اسالم کی حمايت اور اس کے دين کے 

  مخالفوں کے خالف ايک مرکز وجود ميں آئے۔
ه جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ حبشہ ميں مہاجرين کا بسنا تبليغی اثرات کے لحاظ سے خالی نہ تھا جيسے کہ حبشہ کے بادشا

) گويا قريش نے اس انديشے کے پيش نظر اپنے ٢نجاشی نے اسالم قبول کيا اور پيغمبر اساۖلم سے روابط برقرار کئے۔(
  نمائندے کو بھيجا تھا۔

کچھ ايسے شواہد اور ثبوت ملتے ہيں کہ پيغمبر اساۖلم مسلسل مہاجرين کے حاالت کی خبرگيری فرماتے تھے جيسا کہ بعض 
  )٣ بن جحش (ايک مہاجر) کے مرنے کی خبر آپ کو ملی۔(کے ارتداد اور عبد هللا

، افراد رسول خدا ۖ  ٣٩٠اس مرتبہ حبشہ ميں مہاجروں کا قيام زياده رہا اور اس عرصے ميں گياره لوگ وہاں فوت ہوگئے، 
آئے اور  مرد پيغمبر ۖ کی ہجرت اور جنگ بدر کے بعد مدينہ پلٹ ٢٦کی ہجرت سے پہلے مکہ پلٹ آئے، کچھ عورتيں اور 

آخری گروه جعفر ابن ابی طالب کی سرپرستی ميں ہجرت کے ساتويں سال واپس ہوا اور جنگ خيبر کے تمام ہو جانے کے 
  )٤بعد اس مقام پرپيغمبر اساۖلم کی خدمت ميں پہنچا۔(

______________________  

  ۔٧٩۔ ٨١، ص ٢اثير، گزشتہ حوالہ، ج؛ ابن ٣٥٦۔ ٣٦٠؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص٤٣۔ ٤٤)طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص ١(
) بعض کتابوں ميں نقل ہوا ہے کہ حبشہ سے پلٹتے وقت جعفر ابن ابی طالب کے ہمراه وہاں کے ستر افراد تھے ۔ اور پيغمبر اساۖلم ٢(
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  ) ٢٣٤، ص ٣سے گفتگو کے بعد وه سب کے سب مسلمان ہوگئے۔ (مجمع البيان، ج
  ٢٠٨) ابن سعد، سابق، ص ٣(
؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ، (بيروت: مکتبہ المعارف، ٢٣٨؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص٩٧، ص٨، گزشتہ حوالہ، ج)ابن سعد٤(
  ۔١٣٢؛ آيتی، گزشتہ حوالہ، ص١٤٣، ص٤ئ)، ج١،١٩٦٦ط

  حضرت فاطمہ زہرا ٭ کی والدت

پانچويں سال مکہ ميں متولد شيعہ مورخين کے درميان مشہور قول کی بنا پر حضرت فاطمہ سالم هللا عليہا بعثت کے 
) وه پيغمبر اسالۖم کی سب سے چھوٹی اوالد تھيں اور آپ کی شريک حيات جناب خديجہ کے بطن سے پيدا ہوئيں ١ہوئيں۔(

اور ہجرت کے بعد مدينہ ميں ان کی شادی علی کے ساتھ ہوئی۔ شہزادی نے اسی کمسنی کے عالم ميناپنے والد بزرگوار کے 
  د کيا اور طاقت فرسا مشکالت کو برداشت کيا اور اس زمانہ کے مصائب و آالم کو ہميشہ ياد رکھا۔ساتھ مشرکوں سے جہا

  اسراء اور معراج
پيغمبر اساۖلم کا بطور اعجاز راتوں رات مکہ سے بيت المقدس کی طرف سفر کرنا (اسرائ) اور وہاں سے خداوند عالم کی 

راج) کہاليا اور ان دونوں واقعات کو مکہ کے واقعات ميں شامل کيا گيا ہے۔ قدرت کاملہ کے ذريعہ آسمانونکا سفر کرنا (مع
  کيونکہ يہ دونوں واقعات، مکی سوروں ميں نقل ہوئے ہيں ليکن وقوع واقعہ کے سال ميں اختالف پايا جاتا ہے۔

يع و عريض کائنات اور پيغمبر اساۖلم کے ان دونوں سفر کا مقصد يہ تھا کہ خداوند عالم کی عظمت کی نشانيوں کوا س وس
آسمانونميں آپ مشاہده کريناور فرشتوں اور پيغمبروں کی روحوں سے مالقات، بہشت و دوزخ کے اندر کا ماحول، اوراہل 

بہشت اورانکے درجات وغيره کا مشاہده فرمائيں جيسا کہ خداوند عالم نے سورٔه اسراء ميں اس بات کا تذکره اس طرح سے 
  کيا ہے۔

  ه ہے وه پروردگار جواپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے ''پاک و پاکيز
______________________  

کے بعد۔ ليکن اہل سنت کے درميان ان کی والدت بعثت کے پانچ سال پہلے مشہورہے۔ (سيد  ٧، ص٤٣) مجلسی، بحار االنوار، ج١(
  ۔٢٤۔ ٣٢)، ص ٧، ط١٣٦٥جعفر شہدی، زندگی فاطمہ زہرا) (تہران: دفتر نشر فرھنگ اسالمی، 

شانياں دکھالئيں بيشک وه پروردگار سب کی سننے گيا جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بناياہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض ن
  )١واال اور سب کچھ ديکھنے واال ہے''۔(

پيغمبر اساۖلم نے اس سفر ميں جن مراحل کو طے کيا اس کو بيان کرنے کے بعد ''معراج'' کے بارے ميں بھی فرمايا: ''اس 
  )٢نے (پيغمبۖر)اپنے پروردگار کی کچھ بڑی نشانياں ديکھی ہيں''۔(

ں امام سے ايک شخص نے سوال کيا کہ جب خدا مکان نہيں رکھتا تو پيغمبر ۖ کو آسمانوں پر کيوں لے گيا؛ تو آپ نے ساتوي
فرمايا: خداوند عالم زمان و مکان سے مبرا ہے اس نے چاہا کہ پيغمبر ۖ کے ذريعے فرشتوں اور آسمانوں کے ساکنوں کو 

ں اور يہ بھی چاہا کہ آپ کو اپنی عظمت کی نشانيوں کا نظاره کرائے عزيز اور بزرگ قرار دے اور آپ ان کا مشاہده کري
تاکہ آپ وہاں سے زمين پر آنے کے بعد لوگوں سے سارا ماجرا بيان کريں اور يہ فعل ہرگز اس معنی ميں نہيں ہے جس کو 

  )٣فرقٔہ مشبہ کہتے ہيں اور خداوند عالم، جسم، ماده اور مکان سے منزه ہے۔(

  کی تحليل اور ان کا تجزيہروايات معراج 
پيغمبر اساۖلم کے آسمانی سفر کے بارے ميں بہت ساری روايات نقل ہوئی ہيں جس کو طبرسی (مشہور و معروف مفسر) نے

  چار حصوں پر تقسيم کيا ہے:
  ۔ وه روايات جو متواتر ہونے کی بنا پر قطعی اور مسلم ہيں جيسے اصل معراج۔١
  وں کا تذکره ہوا ہے جس کو قبول کرنا عقل کی روسے قباحت نہيں۔ وه روايات جن ميں ايسی بات٢

______________________  

  ۔١)سورٔه اسرائ، آيت١(
  .) ١٨) لقد رٔای من آيات ربہ الکبرٰی (سورٔه نجم، آيت٢(
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  .٤٠٠، ص ٢ھ) ، ج١٣٩٣) بحرانی، تفسيرالبرہان، (قم: دار الکتب العلميہ، ٣(

ستور کے خالف نہيں ہيں جيسے آسمانونميں پيغمبر ۖ کا سفر کرنا، پيغمبروں کی زيارت، رکھتا ہے اور جو کسی مسلّم د
  بہشت و دوزخ وغيره کی زيارت۔

۔ ايسی حديثيں جن کا ظاہر، ان مسلّم اصولوں کے خالف نہيں ہے جو آيات يا اسالمی روايات سے ماخوذ ہيں ليکن اس کے ٣
ی حديثوں کی ايسی تاويل کرنا چاہيئے جو صحيح اعتقاد اور محکم دليل کے باوجود وه قابل تاويل و توجيہ ہيں اس طرح ک

موافق ہو جيسے وه روايات جو يہ کہتی ہيں کہ پيغمبر ۖ نے اہل بہشت کے ايک گروه کو بہشت ميں اور اہل دوزخ کے ايک 
وزخ واقعی کی مثال اور گروه کو دوزخ ميں ديکھا ہے ان مناظر کے بارے ميں کہا جائے کہ يہ ايک طرح سے بہشت اورد

  صورت تھی۔
۔ ايسے مطالب جو ظاہراً قابل قبول نہينہيں اور قابل تاويل و توجيہ بھی نہينہيں۔ جيسے يہ کہ پيغمبر ۖ نے اس سفر ميں خدا ٤

کو چشم ظاہری سے ديکھا اور اس سے باتيں کيں اور تخت اٰلہی پر ا س کے بغل ميں بيٹھے۔ اس طرح کی مطالب باطل اور 
  )١بنياد ہيں۔( بے

علمائے اماميہ کے عقيده کے مطابق پيغمبر اساۖلم کی معراج جسمانی تھی يعنی وه اپنے ''جسم'' اور ''روح'' کے ساتھ سفر پر 
  )٢گئے تھے۔(

  ) اگر٣اسالمی روايات کی بنياد پر روزانہ کی پنجگانہ نماز معراج کے سفر ميں واجب ہوئی ہے۔(
______________________  

  ، تفسير آيۂ  سورٔه اسرائ.٣٩٥، ص ٦جمع البيان، (تہران: شرکہ المعارف)، ج) م١(
کے بعدآج کے علمی قوانين کے اعتبار سے واقعٔہ معراج کا رونما  ١٧، ص ١٢؛ تفسير نمونہ، ج٢٩٠، ص ١٨) مجلسی، سابق، ج٢(

  .٣٩٤، ص ٢؛ فروغ ابديت ، ج١٧۔ ٣٠، ص ١٢ہونا ممکن ہے رجوع کيجئے: تفسير نمونہ، ج
، ١؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج٤٨٢۔ ٤٨٧، ص ٣)، ج١٣٦٢، ٢) کلينی، الفروع من الکافی، (تہران: دار الکتب االسالميہ)، ط٣(

، ١٠٤، مناقب االنصار، باب ٥ھ.ق)، ج١٤٠٧، ١؛ صحيح بخاری، تحقيق: الشيخ قاسم الشماعی الرفاعی، (بيروت: دار القلم، ط٢١٣ص
، ٧، کتاب الصالة، ص٣)، ج٤ن حر عاملی، وسايل الشيعہ، (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط؛ شيخ محمد بن حس١٣٢۔ ١٣٤ص

 .٩٣٣، ص٢؛ سيد ہاشم بحرانی، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٨، ص١٨؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٦، حديث٦٠، ص١٤، حديث ٣٥، ص٥حديث

نماز نقل ہوئی تو وه نماز غير واجب يا ايسی نماز  معراج سے قبل پيغمبر اساۖلم يا علی کو نماز پڑھتے ديکھا گيا يا ان سے
  )١تھی جو روزانہ کی پنجگانہ نماز کے شرائط اور خصوصيات کے مطابق نہيں تھی۔(

  بنی ہاشم کا سماجی اور اقتصادی بائيکاٹ
ميں ناکام جب قريش کے سرداروں کو جناب ابوطالب سے ملنے پر کوئی نتيجہ نہ نکال اور حبشہ سے مہاجرين کے پلٹانے 

رہے اوردوسری طرف سے بڑی اور اہم شخصيتيں اسالم قبول کرنے لگيں اور مختلف قبائل سے اسالم کی پيروی کرنے 
والے افراد ميں اضافہ ہونے لگا تو ناچار ہوکر يہ پالن بنايا کہ دباؤ کے نئے طريقوں کو اپنايا جائے اور وه يہ کہ بنی ہاشم 

ماعی اور اقتصادی طور پر دبائيں تاکہ رسول خدا ۖ کی حمايت سے ہاتھ اٹھاليناور ان کو اور بنی مطلب کے خاندان کو اجت
ہمارے سپرد کرديں۔ اس مشورے کے بعد آپس ميں ايک عہدنامہ لکھا گيا کہ بنی ہاشم سے نہ لڑکی ليں اور نہ ان کو لڑکی 

  )٢ديں اور نہ ہی ان سے خريد و فروخت او رمعاملہ کريں۔(
کرچکے ہيں کہ مکہ کے لوگوں کا ذريعہ معاش صرف تجارت تھا اور اقتصاد و تجارت پر اختيار اور  اس سے قبل بيان

کنٹرول سارا قريش کا تھا۔لٰہذا اگر وه کسی شخص يا گروه کا بائيکاٹ کر ديتے تھے تواس کا مطلب، اس کی مکمل محروميت
بات کی اميد تھی کہ بنی ہاشم جلد ہی ان کے سامنے  ہوتی تھی۔ اسی لئے ان کی نظر ميں يہ بہت موثر حربہ تھا اور اس

  گھٹنے ٹيک ديں گے۔
  شادی کا بائيکاٹ اور بنی ہاشم کے ساتھ قطع روابط، جس کاکہ بعض کتابوں ميں قريش کے عہدنامہ 

______________________  

  ۔ ٢٤٢، ص٣)عالمہ امينی، الغدير، ج١(
؛ بالذری ، انساب االشراف، تحقيق: محمد حميد هللا ٢٢٥، ص ٢ری، گزشتہ حوالہ، ج؛ طب٣٧٥، ص ١) ابن ہشام ، السيرة النبويہ، ج٢(
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  .٢٣٤، ص ١)، ج٣(قاہره: دارالمعارف، ط

) زياده تراجتماعی پہلو رکھتا تھا گويا وه لوگ چاہتے تھے کہ بنی ہاشم اس لحاظ ١کے ايک بند کے طور پر ذکر ہوا ہے(
  سے بھی سخت مشکالت اور دباؤ ميں رہيں۔ 

) سے بنی ہاشم کے تمام افراد چاہے وه مسلمان ہوں يا ٢اس عہدنامہ پر دستخط کے بعد جناب ابوطالب کے مشورے(
  ) اور ٥)'' ميں جمع ہوئے(٤)، (سوائے ابولہب کے) ''شعب ابوطالب(٣کافر(

______________________  

.٥٨، ص ١٤؛ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، ج٢٠٩ ، ص١؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج٢٣٤، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ ابن اسحاق، السير و المغازی، تحقيق: سہيل زکار ٦٣، ص ١؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٠) بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

  .١٨، ص ١٩؛ مجلسی، بحار االنوار، ج١٥٩ھ)، ص ١٣٩٨، ١(بيروت: دارالفکر، ط 
؛ قتال ٦٤، ص ١٤.)، ج١٩٦١ح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراہيم (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ، ) ابن ابی الحديد، شر٣(

  .٦٣ھ، ص ١٤٠٦، ١نيشاپوری، روضة الواعظين (بيروت: موسسة العلمی للمطبوعات، ط 
بعد ميں ''ابويوسف'' کے نام سے مشہور ) دو پہاڑوں کے بيچ کے دّره اورشگاف کو ''شعب'' کہتے ہيں۔ ''شعب ابوطالب'' جو کہ ٤(

ہوا، عبد المطلب کی وجہ سے قرار پايا ہے۔ جب ان کی آنکھيں ضعيف ہوگئيں تو انھوں نے اس کو اپنی اوالد کے درميان تقسم کرديا۔ 
وت حموی، معجم البلدان، پيغمبر اسالۖم کو بھی اپنے والد بزرگوار جناب عبد هللا کا حصہ مال۔ اس دّره ميں بنی ہاشم کے گھر تھے (ياق

) جديد تحقيقات کی روشنی ميں شعب ابی طالب۔ بعض لوگوں کے تصور کے برخالف، حجون ميں جو کہ آج اہل مکہ کے ٣٤٧، ص ٣ج
درميان ''جنة الَمعالة'' کے نام سے ا ورا يرانيوں کے درميان ''قبرستان ابوطالب'' کے نام سے معروف ہے، نہيں ہے۔ بلکہ مسجد 

کے قريب، صفا و مروه پہاڑی کے بغل اورابوقبيس پہاڑ کے شمالی حصہ ميں واقع ہے۔ پيغمبر اساۖلم کی والدت اور جناب خديجہ الحرام 
کا گھر اسی دّره ميں تھا اور پيغمبر اساۖلم ہجرت کے وقت تک اسی دّره ميں رہتے تھے۔ پيغمبر اسالۖم کے مدينہ ہجرت کرجانے کے 

اں رہنے لگے اور ان کے بعد محمد بن يوسف ثقفی، (حجاج کے بھائی) نے اس کو عقيل کے لڑکوں سے بعد، عقيل ابن ابی طالب وہ
خريدا اور اپنے گھر ميں شامل کرليا۔ گويا اس کے بعد اس کا نام شعب ابی يوسف پڑ گيا اور بعض قديمی مورخ ا س کو اسی نام سے 

پر ہے اور عبد العزيز کے زمانہ ميں، مکہ کے ميئر نے اسے الئبريری  ياد کرتے ہيں،پيغمبر اساۖلم کی جائے والدت اسی خاص جگہ
، مقالہ ١٣٧٢، ماه بہار ٣ھ ميں عزه سڑک کی توسيع ميناسے ختم کرديا گيا۔ (فصلنامٔہ ميقات حج، شماره ١٣٩٩ميں تبديل کرديا اور 

  .١٤٩۔ ١٧١سيدعلی قاضی عسکر، شعب ابی طالب کے بارے ميں تحقيق، ص 
  ) .٢٠٩، ص ١م سات بعثت (ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج)پہلی محر٥(

  ) تک جب تک بائيکاٹ جاری رہا) وہاں گزارے۔١تين سال(
اگر چہ قريش کا پيمان اجتماعی اور اقتصادی پہلو رکھتا تھا ليکن چونکہ قريش کو پيغمبر اساۖلم اور بنی ہاشم سے بہت زياده 

م ميں اور بنی ہاشم ميں حل کا واحد راستہ محمد ۖ کا قتل ہے اسی وجہ سے بغض و عناد تھااور وه اعالن کرچکے تھے کہ ہ
جناب ابوطالب، حضرت رسول خدا ۖ اور بنی ہاشم کی جان کے بارے ميں بہت فکرمند تھے لٰہذا انھوں نے دّره ميں جاکر پناه 

) نقل ہوئی ٢کی تعداد چاليس افراد( لی تاکہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرنا آسان رہے۔ اور تاريخ ميں بنی ہاشم کے مردوں
ہے جنھيں آپ نے شعب کی نگہبانی کے لئے مقرر کيا تھا اور آپ ہر شب پيغمبر ۖ سے کہتے تھے کہ کچھ دير استراحت 

)تاکہ اس طرح محمد ۖ کی جان قريش ٣کرنے کے بعد اپنی جگہ بدل ديناو ران کی جگہ اپنے فرزند علی کو لٹاديتے تھے(
  ء قصد سے محفوظ ره سکے۔کے حملہ اور سو

اس دوران قريش نے شعب ميں راشن غلہ کے پہنچنے ميں رکاوٹ کھڑی کردی اور بنی ہاشم، ہر طرح کے لين دين سے 
محروم اور سخت مشکالت ميں گرفتار ہوگئے صرف وه محرم کے مہينہ ميں (حج اور عمره کے موسم ميں) آذوقہ کی 

س وقت بھی، قريش مکہ کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کو خبردار ) ا٤فراہمی کے لئے شہر ميں جاتے تھے۔(
) اور اگر بنی ٥کرديتے تھے کہ بنی ہاشم کو کوئی چيز فروخت نہ کريں ورنہ ان کے اموال غارت کرديئے جائيں گے۔(

  ہاشم؛ قريش سے کوئی چيز خريدنا چاہتے
______________________  

؛ ابن اثير، ٢٥، ص ٢؛ ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج ٢٣٣۔ ٢٣٤الذری، گزشتہ حوالہ، ص ؛ ب٢٠٩)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .٦٣۔ ٦٤؛ فتال نيشاپوری، گزشتہ حوالہ، ص ٨٧، ص ٢الکامل فی التاريخ (بيروت: دار صادر)؛ ج

  .٤٩، ص )٣؛ طبرسی، اعالم الورٰی (تہران: دار الکتب االسالميہ: ط ٦٣، ص ١) ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج٢(
؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ٦٣ھ)، ص ١٤٠٦، ١) فتال نيشاپوری، روضة الواعظين، (بيروت: موسسة االعلمی للمطبوعات، ط ٣(

  .١٦٠؛ رجوع کريں: گزشتہ حوالہ، ص ٦٤، ص ١٤؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٥٠؛ طبرسی گزشتہ حوالہ، ص ٦٤ص 
؛ ابن اسحاق ، گزشتہ ٢٣٤؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ٢٠٩؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٦٥)ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص٤(
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  . ٥٩حوالہ، ص 
  ) طبرسی، گزشتہ حوالہ.٥(

  )١تھے تووه اس کی قيمت بہت زياده بتاتے تھے تاکہ وه خريد نہ سکيں۔(
ا کر شعب کے اندر غلہ اور راشن )قريش کی نظروں سے بچ٣) اور کبھی حکيم بن حزام (٢بعض اوقات ابو العاص بن ربيع(

پہنچاتے تھے بنی ہاشم سے حضرت علی راتونکو چھپ کر شعب سے نکلتے تھے اور کھانے کا سامان فراہم کرتے 
  )٤تھے۔(

اس عرصہ ميں جناب رسول خدا ۖ، جناب ابوطالب اور جناب خديجہ کی دولت تمام ہوگئی اور وه تہی دست اور مشکالت ميں 
  )٦خاص طور سے جناب خديجہ نے اپنی ساری دولت شعب ميں پيغمبر اساۖلم کی راه ميں خرچ کردی۔() ٥گرفتار ہوگئے۔(

تين سال گزر نے کے بعد جب پيغمبر اساۖلم نے ديمکوں کے ذريعہ اس عہدنامہ کے کھا جانے کی اطالع ابوطالب کے 
راد جو بنی ہاشم کی حالت زار پر )اور دوسری طرف سے عہدنامہ پردستخط کرنے والے بعض اف٧ذريعہ، قريش کودی۔(

  ) وه اس عہد سے، بيزار ہوگئے اور ان کی ٨رنجيده تھے۔(
______________________  

  .١٥٩؛ ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ١٩، ص ١٩) مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔٥١؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص٦٥) ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص٢(
؛ مجلسی، گزشتہ ٢٣٥؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص٣٧٩، ص١؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٦١لہ، ص) ابن اسحاق، گزشتہ حوا٣(

  ۔١٩حوالہ، ص
  ۔٢٥٤، ص ١٣) ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، ج٤(
  ٥٠؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٢٥، ص ٢) ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج٥(
  .٦٤، ص ١)طبرسی، ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج٦(
؛ ابن شہر ٢١٠، ص ١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٤، ص ١؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ج١٦١) ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ٧(

  .٦٥، ص١آشوب، گزشتہ حوالہ، ج
، ص ١٤؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٤؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ١٦٦، ١٦٥، ١٦٢) ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ٨(

  ۔١٩، ص ١٩؛ مجلسی ، بحار االنوار، ج٨٨، ص٢، الکامل فی التاريخ، ج؛ ابن اثير٥٩

  )٢) اور اس طرح بنی ہاشم اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئے۔(١پيش قدمی سے يہ عہد لغو ہوگيا۔(
  حضرت علی نے اپنے ايک خط ميں معاويہ سے اس مشکل اور پُررنج دور کا تذکره اس طرح سے کياہے:

ہمارے نبی ۖ کو قتل کرنے اور ہماری جڑ اکھاڑ دينے کا اراده کرليااور ہمارے خالف کتنے ہی ناپاک ''... تو ہماری قوم نے 
عزائم استوار کئے اور کون سی ناشائستہ حرکت ہوگی جس کا ہميں نشانہ نہ بنايا ہو۔ ہمارا جينا حرام کرديا اور خوف و ہراس

پہاڑ (کی گھاٹی) ميں سر چھپانے پر مجبور کرديا اور (آخرکار)  کوہمارا اوڑھنا بچھونا بناديا اور ہمينايک دشوار گزار
ہمارے لئے جنگ کی آگ بھڑکادی (اس برے وقت ميں) هللا تعالٰی نے ہم (بنی ہاشم) کو (ايسی) ہمت عطا فرمائی کہ ہم نے 

طر بجاالتے تھے حريم رسالت کا بچاؤ کيا اور آپ کی شان حرمت پرآنچ نہ آنے دی۔ ہمارے مومن يہ خدمات ثواب کی خا
اور ہمارے کافر خونی قرابت کے پيش نظر حمايت کرتے تھے. قريش کے جو لوگ مسلمان ہوگئے تھے وه ان مصائب سے 
بچے ہوئے تھے جن ميں ہم گرفتار تھے کيونکہ کسی کی حفاظت تو باہمی معاہده کر رہا تھا او رکسی کا قبيلہ اس کے بچاؤ 

  )٣قتل ہو جانے کا کوئی خطره نہيں تھا۔(کے لئے تيار کھڑا تھا اس لئے اسے 
______________________  

  ۔٢٣٦، ص ١، گزشتہ حوالہ، ج٢١٠، ص ١) بعثت کے دسويں سال ميں (ابن سعد، گزشتہ)، ج١(
  ۔٥١۔ ٥٢) طبرسی ، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  .٩) نہج البالغہ، تحقيق: صبحی صالح، مکتوب نمبر ٣(
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جناب ابوطالب اور جناب خديجہ کی وفات
بعثت کے دسويں سال شعب سے بنی ہاشم کے نکلنے کے کچھ ہی دن بعد پہلے جناب خديجہ اوراس کے بعد ابوطالب کی 

  )٤وفات ہوگئی۔(
______________________  

  .٩، ص٢؛ ابن اثير ، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٦، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٤(

) ان دو ١ان دو بڑی شخصيتوں کا اس دنيا سے اٹھ جانا جناب رسول خدا ۖ کے لئے بہت بڑی اور جانگداز مصيبت تھی۔(
ار واقعات پيش گہرے دوست اور وفادار ناصر کے رحلت کر جانے کے بعد آنحضرت ۖ کے لئے مسلسل سخت او رناگو

  ) اور زندگی آپ پر دشوار ہوگئی۔٢آئے۔(

  جناب خديجہ کا کارنامہ 
ان دو بڑی شخصيتوں کے غير متوقع فقدان کا اثر، فطری تھا اس لئے کہ اگر چہ جناب خديجہ سطح شہر ميں جناب ابوطالب

ے لئے مہربان جانثار اور دلسوز شريک حيات جيسا دفاعی کردار نہيں ادا کرسکتی تھيں ليکن گھر کے اندر نہ تنہا پيغمبر ۖ ک
تھيں بلکہ اسالم کی سچی اور واقعی مددگار تھيں بلکہ مشکالت اور پريشانيوں ميں رسول خدا ۖ کی تسکين قلب اور سکون کا 

  )٣باعث تھيں۔(
لسلے ميں ان کی ) اور اسالم کے س٤پيغمبر اساۖلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جناب خديجہ کو ياد کيا کرتے تھے۔(

پيش قدمی، زحمات اور رنج و الم کو فراموش نہيں کرتے تھے۔ آپ نے ايک دن عائشہ سے فرمايا: ''خداوند عالم نے خديجہ 
سے بہترمجھے زوجہ نہيں دی جس وقت سب کافر تھے وه ہم پر ايمان الئيں۔ جب سب نے مجھے جھٹالياتوانھوں نے ميری 

محروم کيا تو اس نے اپنی ساری دولت ميرے لئے خرچ کردی۔ اور خداوند عالم نے تصديق کی اور جب دوسروننے مجھے 
  )٥مجھے اس سے فرزند عطا کياہے۔(
______________________  

، ص ١٩؛ پيغمبر اساۖلم نے اس سال کا نام ''عام الحزن'' رکھا۔ (مجلسی، بحار االنوار، ج٢٩، ص ٢) ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج١(
٢٥(.  

  .٥٣؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٥٧، ص ٢؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢٤٣اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص  ) ابن٢(
  ؛ ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ.٢٤٣) وکا نت وزيرة صدق علی االسالم و کان يسکن اليہا۔ (ابن اسحاق، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٦٢۔ ٦٣ھ)، ص ١٤١١، ١دين، ط ) اميرمھنا الخيامی، زوجات النبی واوالده، (بيروت موسسہ عز ال٤(
  .٥١؛ دوالبی، گزشتہ حوالہ، ص ٢٨٧، ص ٤) ابن عبد البر، االستيعاب (در حاشيہ االصابہ)، ج ٥(

  جناب ابوطالب کا کارنامہ !

جيسا کہ ہم نے بيان کياہے کہ جناب ابوطالب نہ صرف بچپنے اور نوجوانی ميں محمد ۖ کے سرپرست تھے بلکہ ان کی 
انہ ميں بھی بے انتہا ان کے حامی اور پشت پناه تھے۔ اور مشرکونکی عداوتوناو رکارشکنيوں کے مقابل ميں رسالت کے زم

ايک عظيم ديوار تھے۔ ابوطالب کی حيات کے زمانے ميں قريش بہت کم پيغمبر ۖ کے جانی آزار و اذيت کی جرٔات رکھتے 
ورغاليا کہ مسجد الحرام ميں جاکر پيغمبۖر کے جسم پرتھے ايک دن بزرگان قريش ميں سے کچھ لوگوں نے ايک شخص کو 

اونٹ کی اوجھڑی ڈال دے چنانچہ اس نے ايسا ہی کيا جب جناب ابوطالب کو واقعہ کی خبر ملی توآپ نے اپنی تلوار نيام 
  سے نکالی اور

ہر ايک کے جسم پر  ''حمزه'' کے ہمراه ان کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑے او رحمزه سے کہا کہ يہی اوجھڑی ان ميں سے
  )١مل ديں۔(
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) خود آنحضرت ۖ نے ٢ابوطالب کی رحلت کے بعد قريش بہت گستاخ ہوگئے تھے ۔ پيغمبر اساۖلم پر کوڑا پھينکتے تھے۔(
  )٣فرمايا ہے کہ ''قريش مجھے ضرر نہيں پہنچا سکے يہاں تک کہ ابوطالب کی وفات ہوگئی۔(

______________________  

؛ مجلسی ٣٩٣، ص ٧؛ عالمہ امينی، الغدير، ج٤٤٩، ص ١ھ)، ج١٣٨١من الکافی، (تہران: دار الکتاب االسالميہ، ) کلينی ، االصول ١(
  .٢٠، ص ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٣٩٣، ٣٨٨، ٣٥ ٩، ص ٧؛ رجوع کريں: الغدير، ج١٨٧، ص ١٨، بحار االنوار، ج

؛ بيہقی، دالئل النبوه، ترجمہ، محمود مہدوی ٢٢٩، ص ٢، ج؛ طبری، تاريخ االمم و الملوک٢١١، ص ١) ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج٢(
  ۔٩١، ص ٢؛ ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ج٨٠، ص٢)، ج١٣٦١دامغانی، (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرہنگی، 

وب، ؛ ابن شہر آش٢٢٩؛ طبری ، گزشتہ حوالہ، ص ٥٨، ص ٢؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٩) ابن اسحاق، السير و المغازی، ص٣(
، سبط ابن جوزی، تذکرة الخواص، ٨٠؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ٩١؛ ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ص ٦٨، ص ١مناقب آل ابی طالب، ج

  .٩ھ)، ص ١٣٨٣(نجف:المکتبة الحيدريہ، 

  ايمان ابوطالب 

ايت کی خاطر آپ نے اسالم ) ليکن پيغمبر اساۖلم کی حم١تمام شيعہ علماء کا عقيده ہے کہ ابوطالب مسلمان اور مومن تھے۔(
کا اظہار نہيں کيا تھا اور چونکہ اس سماج ميں خاندانی تعصب پايا جاتا تھا۔ لٰہذا ظاہری طور پر آپ نے آنحضرت ۖ کی 

  )٢حمايت کی خاطر خاندان کا عنوان ديا تھا۔(
ے تھے اور خدا نے ان کو ''ابوطالب اصحاب کہف کے مانند تھے جو اپنے ايمان کو چھپائے رہے اور تظاہر بہ شرک کرت

  )٣دو اجر عطا کيا ہے''۔(
اہل سنت کے ايک گروه نے جناب ابوطالب کے ايمان کا انکار کيا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وه مرتے دم تک ايمان نہيں الئے 

جن اور دنيا سے کفر کی حالت ميں گئے۔ ليکن ان کے اس کے دعوے کے برخالف بے شمار دليليں اور شواہد موجود ہيں 
سے يہ پتہ چلتا ہے کہ وه آئين اسالم اور نبوت حضرت محمد ۖ پر ايمان و اعتقاد رکھتے تھے ۔اختصار کے طور پر ہم 

  صرف دو دليل پيش کرتے ہيں:
۔ ان کے اشعار اور اقوال: جنا ب ابوطالب کے بے شمار اشعار و اقوال جو ہم تک پہنچے ہيں ان ميں سے بعض ميں آپ ١

  پيغمبر اساۖلم کی نبوت اور ان کی حقانيت کا ذکر فرمايا نے صراحت کے ساتھ 
______________________  

؛ ابن ابی الحديد، شرح نہج ١٥٥؛ قتال نيشاپوری، گزشتہ حوالہ، ص ١٣) شيخ مفيد، اوائل المقاالت (قم: مکتبة الداوری،)، ص ١(
سورٔه انعام ؛ علی بن طاووس، الطرائف فی معرفة مذاہب  ٢٦، تفسير آئہ ٢٨٧، ص ٣؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٦٥، ص ١٤البالغہ، ج

  .٢٩٨ھ)، ص ١٤٠٠الطوائف (قم: مطبعة الخيام، 
  سورٔه قصص. ٥٦، تفسير آئہ ٣٦٠، ص ٧) طبرسی، گزشتہ حوالہ، ج٢(
ری، گزشتہ )؛ قتال نيشاپو٨٩؛ (مجلسی ٣٦٦؛ صدوق االمالی، (قم: المطبعة الحکمہ)، ص ٤٤٨، ص ١) کلينی، گزشتہ حوالہ، ج٣(

  .٢٤١؛ مفيد، االختصاص، (قم: منشورات جماعة المدرسين)، ص ٣٩٠، ص ٧؛ عالمہ امينی، الغدير، ج١٥٦حوالہ، ص 

) او ريہ اشعار و اقوال اسالم کے سلسلہ مينان کے ايمان اور عقيده کا واضح اور روشن ثبوت ہيں۔ ان کے چند اشعار ١ہے۔(
  نمونہ کے طور پر يہاں پيش ہيں:

  مليک الحبش ان محمداً نبی کموسٰی و المسيح بن مريمتعلم 
  )٢ٔاتٰی بالہدٰی مثل الذی اتيابہ و کل بامر ّهللاٰ يہدی و يعصم(

(اے حبشہ کے بادشاه يہ جان لے کہ محمد ۖ مانند موسٰی او رمسيح پيغمبر ہيں وہی نور ہدايت جسے وه دونوں لے کر آئے 
  بران اٰلہی خدا کے حکم سے لوگوں کی ہدايت کر کے گناه سے روکتے ہيں)تھے وه بھی ليکر آئے ہيں اور تمام پيغم

  )٣الم تعلموا اَنَّا َوَجدنَا محمداً ٭رسوالً کموسٰی خطّ فی اول الکتب(
______________________  

ے جمع کيا ہے ھ.ق سيسيل ميں) ن٣٧٥) ابوطالب کے شعر کا ايک ديوان ہے جس کو ابونعيم علی بن حمزه بصری تميمی لغوی (م ١(
، قسم اول، ٩اور شيخ آغا بزرگ تہرانی نے اس کا ايک نسخہ بغداد ميں آل سيد عيسی عطار کی الئيريری ميں ديکھا ہے۔ (الذريعہ، ج

) اور اسی طرح قبيلٔہ بنی مھرم سے ابو ھفان عبد هللا بن احمد عبدی (جو کہ ايک شيعہ شاعر، مشہور اديب اور بصره کے ٤٢۔ ٤٣ص 
ے تھے) کے پاس ايک کتاب، شعر ابی طالب بن عبد المطلب و اخباره، کے نام سے تھی (رجال نجاشی، تحقيق: محمد جواد رہنے وال
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) مرحوم شيخ آغا بزرگ تہرانی نے اس کا ايک نسخہ بغداد ميں آل سيد ٥٦٨، نمبر ١٦، ص ٢ھ) ، ج١٤٠٨، ١النائينی، بيروت، ط 
ھ ميں نجف ميں شائع ہوا۔ (الذريعہ، ١٣٥٦) سے زياده اشعار تھے اور ٥ ٠٠چ سو (عطار کی الئبريری ميں ديکھاہے جس ميں پان

)، امير المومنين علی چاہتے تھے کہ ابوطالب کے اشعار نقل اور جمع اوری ہوں اور آپ نے فرمايا: ''ان کو ياد کرو ١٩٥، ص ١٤ج
، ص٧اشعار ميں بے شمار علوم پائے جاتے ہيں''۔ (الغدير، ج اور اپنی اوالد کو بھی ياد کرواؤ، ابوطالب دين خدا کے پيرو تھے او ران

  )۔٣٩٣
  .٣٣١، ص ٧؛ عالمہ امينی، الغدير، ج٢٨٨، ص ٤؛ مجمع البيان، ج٤٥) طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٢(
ن ابی ؛ اب٣٧٧، ص ١؛ ابن ہشام ، السيرة النبويہ، ج٢٨٧، ص ٤؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٤٤٩، ص ١) کلينی ، گزشتہ حوالہ، ج٣(

، ١؛ شيخ ابوالفتح الکراجکی، کنز الفوائد، تحقيق: الشيخ عبدهللا نعمہ (قم: دار الذخائر، ط ١٨١، ص ١٤الحديد، گزشتہ حوالہ، ج
  ۔٣٣٢، ص ٧؛ امينی، الغدير، ج١٨١، ص ١ھ)، ج١٤١٠

 ن گزشتہ آسمانی کتابونميں ذکر ہے)(کيا تمھيں نہيں معلوم کہ ہم نے محمد ۖ کو مانند موسٰی پيغمبر پاياہے اور اس کا نام و نشا
  و لقد علمت ان دين محمٍد 
  )١من خير اديان البريہ ديناً(

  (مجھے يقينی طور پر معلوم ہے کہ دين محمد ۖ، دنيا کے بہترين اديان ميں سے ہے)
ی اور حمايتيں جو ۔ پيغمبر اساۖلم سے ابوطالب کی حمايتيں: پيغمبر اساۖلم کے لئے جناب ابوطالب کی بے انتہا پشت پناہ٢

تقريباً سات سال تک بغير کسی وقفہ اور سستی کے جاری رہيں اور اس مدت ميں قريش کے مقابل ميں مقاومت اور بے 
شمار مصائب اور مشکالت کو برداشت کرنا آپ کے ايمان اور عقيدے کے سلسلے ميں دوسرا واضح ثبوت ہے۔ آپ کے 

يہ ساری مشکالت اور پريشانياں خاندانی جذبہ کے تحت سہيں۔ جبکہ خاندانی ايمان کے منکر يہ تصور کرتے ہيں کہ آپ نے
روابط انسان کو اس طرح کی طاقت فرسا زحمتوں اور قربانيوں اور طرح طرح کے خطرات مول لينے پر ہرگز آماده نہيں 

اب ابوطالب کا جذبہ کرسکتے ہيں۔ اس طرح کی قربانيوں کے لئے ہميشہ ايمانی اوراعتقادی جذبہ ضروری ہے۔ اگر جن
صرف خاندانی روابط تھا تو حضرت محمدۖ  کے دوسرے چچاؤوں نے جيسے عباس اورابولہب نے ايساکام کيوں نہيں 

  )٢کيا؟!۔(
  محققين کے ايک گروه کی نظر ميں، بعض لوگوننے جو کوشش کی ہے کہ جناب ابوطالب کے کفر کو ثابت کريں 

______________________  

؛ عسقالنی، االصابہ فی تمييزالصحابہ، (بيروت: دار احياء ٣٣٤؛ امينی، گزشتہ حوالہ، ص ٥٥لحديد، گزشتہ حوالہ، ص ) ابن ابی ا١(
  .٤٢، ص ٣م)، ج١٩٧٧، ٢؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ، (بيروت: مکتبة المعارف، ط ١١٦، ص ٤التراث العربی)، ج

چکی ہيں کہ جن ميں سے کچھ کا تذکره شيخ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب ) ايمان ابوطالب کے بارے ميں متعدد کتابيں لکھی جا٢(
تک  ٤٠٣سے  ٣٣٠، ص ٧پر کيا ہے ۔او رمرحوم عالمہ امينی نے بھی کتاب الغدير ميں ، ج  ٥١٤سے  ٥١٠، ص ٢الذريعہ ميں، ج 

ابوطالب کے اثبات اوران کے حسن عاقبت  تفصيلی طور پر بحث کی ہے اور انيس کتابيں جو کہ اسالم کے جيد علماء کے ذريعہ ايمان
کے سلسلے ميں لکھی گئی ہيں ان کا ذکر فرمايا ہے۔ او رچاليس حديثيں ان کے ايمان کے اثبات ميں نقل کی ہيں۔ اورجلد ہشتم کے آغاز 

  ميں بھی اس سلسلے ميں مخالفوں کے اعتراضات او رشبہات کا جواب دياہے۔

بنا پر ہے کيونکہ پيغمبر ۖ کے بڑے اصحاب (جوکہ بعد ميں علی کے سياسی رقيب  يہ سياسی جذبہ اور بعض تعصبات کی
بنے) عام طور پر پہلے بت پرست تھے۔ صرف علی تھے جو سابقٔہ بت پرستی نہيں رکھتے تھے اور بچپنے سے پيغمبر ۖ 

نيچہ دکھائيں تاکہ آئنده ان  کے مکتب ميں پرورش پائی۔ جو لوگ يہ چاہتے تھے کہ علی کے مقام اور مرتبہ کو کم کريناور
کے برابر ہوسکيں، مجبوری کی بنا پر ان کی پوری کوشش تھی کہ وه ان کے والد بزرگوار کے کفر کو ثابت کريں تاکہ ان 
کا بت پرست ہونا ثابت ہوسکے۔ درحقيقت ابوطالب کا اس کے عالوه کوئی جرم نہيں تھا کہ وه علی کے باپ تھے اگر علی 

  کھتے تو ايسے اتہامات ان پر نہ لگائے جاتے!۔جيسے فرزند نہ ر
ان حق پاماليوں اور عباسی اور اموی کوششوں کو بھی، نظر انداز نہيں کرنا چاہئے کيونکہ ان ميں سے کسی ايک کے جد، 

اس مرتبہ پر فائز نہيں ہوئے تھے۔اور اسالم ميں پہل نہيں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وه کوشش کرتے تھے کہ ان کے باپ 
  کے کفر کو ثابت کريں تاکہ اس طريقہ سے ان کے مقام اور مرتبہ کو کم کرسکيں! ۔

جو اتہام جناب ابوطالب پر لگايا گياوه آپ کی بہ نسبت عباس بن عبد المطلب (پيغمبر اساۖلم اور حضرت علی کے چچا او 
ھ تک کفر کی حالت ميں مکہ مينرہے ٨ہ رسلسلٔہ خلفاء عباسی کے جد) سے زياده مناسبت رکھتا تھا ، کيونکہ عباس، فتح مک

اور جنگ بدر ميں مشرکوں کے لشکر کے ساتھ اسير ہوئے اور فديہ ديکر آزاد ہوئے۔ فتح مکہ کے واقعہ پر مکہ کے 
راستے ميں آپ لشکر اسالم تک گئے اور پھر مکہ واپس پلٹ آئے اور بہت ہی کوششوں کے بعد پيغمبر ۖ سے ابوسفيان 
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کے لئے امان لی! اس کے باوجود کسی نے نہيں کہا کہ عباس کافر تھے! کيااس طرح کا فيصلہ ان دو (مشرکوں کا سرغنہ) 
لوگوں کے بارے ميں فطری اور عقلی نظر آتا ہے؟!اس اعتبار سے محققين جنا ب ابوطالب کے کفر کے سلسلے ميں پائی 

  )١جانے والی حديثوں کو جعلی سمجھتے ہيں۔(
______________________  

 .١٧٩و ١٧٨)، ص ١٣٧٠، ١) ڈاکٹر عباس زرياب، سيرٔه رسول خدۖا( تہران: سروش، ج١(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  ازواج پيغمبر اساۖلم
) ان کے انتقال کے بعد ١جب تک جناب خديجہ زنده رہيں پيغمبر اسالۖم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہيں کی(

آنحضرت ۖ نے دوسری خواتين سے شادی کی جن ميں حضرت عائشہ کے عالوه سب بيوه تھيں۔ان ميں سے پہلی سوده اور 
اں انتقال کرگئے تھے اور وه بغير سرپرست کے ان کے شوہر سکران بن عمرو حبشہ کے مہاجروں ميں سے تھے جو وہ

  ہوگئی تھيں۔
بعض مستشرقين نے پيغمبر اساۖلم کی شاديوں کے بارے ميں بزدالنہ تہمتوں کو دستاويز بناکر اس کو ہوس بازی اور شہوت 

  ) ٢پرستی سے تفسير کيا ہے۔(
جذبہ کے تحت نہيں ہوئيں تھيں بلکہ سياسی،  جبکہ مسئلہ کی منصفانہ تحقيق سے پتہ چلتا ہے کہ يہ شادياں معموالً عام

سماجی اور اسالم کی مصلحتوں کے پيش نظر ہوئی تھيں ان ميں سے بعض خواتين بے سرپرست اور بيوه تھيناور پيغمبر ۖ 
نے ان سے شادی کر کے ان کو اپنی سرپرستی ميں لے ليا تھا اور بعض دوسرے بڑے خاندان يا قبائل سے تعلق رکھتی تھيں

پيغمبر ۖ کا مقصد ان قبائل يا خاندان کی حمايت حاصل کرنا تھا۔اور بعض وقت شادی کا مقصد جاہلی رسم و رواج کو  اور
  مٹانے کی خاطر تھا۔ اس مطالب کی وضاحت کے لئے کچھ قرائن اورشواہد پيش ہيں۔

مکمل جوانی کے عالم ميں جناب ۔ جيسا کہ ہم پہلے بيان کرچکے ہيں کہ پيغمبر اساۖلم نے پچيس سال کی عمر ميں يعنی ١
سال  ٢٥خديجہ کے ساتھ شادی کی جن کی عمر بر بنائے مشہور آپ سے زياده تھی اور ان کے جوانی کا دور گزر چکا تھا۔ 

  تک ان کے ساتھ زندگی گزاری۔
زواج کا ۔ جب تک جناب خديجہ زنده رہيں کسی دوسری خاتون سے شادی نہيں کی۔ جبکہ ا س دور کے سماج ميں متعدد ا٢

  ہونا ايک عام رسم تھی۔
______________________  

ھ ١٥؛ صحيح مسلم؛ امام النووی کی شرح (بيروت: دار الفکر)، ج٢٨٢، ص ٤) ابن عبد البر، االستيعاب، (حاشيہ االصابہ ميں) ، ج ١(
  .٢٠١ص 

  .٣٢٥و  ٣١٦و ٣١٥.)، ص ١٩٦٣، ٨) محمد حسين ھيکل، حيات محمد ۖ (قاھره: مکتبة النہضة المصريہ، ط ٢(

سال کے بعد (ہجرت سے پہلے کم ، اور ہجرت کے بعد زياده) ہوئی تھيں۔ ايک طرف  ٥٠۔ پيغمبر اساۖلم کی بعد کی شادياں ٣
سے پيری کا زمانہ اور دوسری طرف سے سياسی، سماجی اور نظامی مشکالت اور پريشانيوں کے عروج کا زمانہ تھا 

اسکتا ہے کہ کوئی شہوت پرستی کی فکر ميں لگا ہوگا؟ کيا اصولی طور پر پيغمبر ۖ مدينہ ايسے حاالت ميں کيا يہ باور کيا ج
  ميں اس طرح کے کاموں کی فرصت رکھتے تھے؟

۔ کيا ايسی عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا عيش و شہوت پرستی کی خاطر تھا جو مختلف طرح کے سليقے اور اخالق ٤
نے برے اخالق او اطوار اور ز نانہ حسادت کی وجہ سے پيغمبر ۖ کو رنجيده اور رکھتی ہوں اور ان ميں سے بعض نے اپ

  )١ملول کياہو۔(
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۔ پيغمبر اسالۖم کی ازواج ميں سے ہر ايک، الگ الگ قبيلہ سے تعلق رکھتی تھيں اوران ميں آپس ميں کوئی رشتہ داری ٥
  ہ تھا؟نہيں تھی۔ کياپيغمبر ۖ کا مختلف قبائل سے تعلق رکھنا اتفاقی مسئل

۔ مدينہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اسالم وہاں تيزی سے پھيلنے لگا تھا اور لوگوں کے دلوں ميں پيغمبر ۖ کے معنوی ٦
نفوذ کے عالوه آپ کی اجتماعی اور سياسی قدرت بھی زياده ہوگئی تھی لٰہذا قبائل عرب کے رؤسا اپنے لئے افتخار 

دی کريں ليکن آنحضرت ۖ نے جن خواتين کو شادی کے لئے چنا تھا وه عموماً سمجھتے تھے کہ پيغمبر ۖ ان کی لڑکی سے شا
ضعيف اور بيوه اور الوارث تھيں جبکہ خود آنحضرۖت مردونکو کنواری لڑکيوں سے شادی کرنے کے لئے تشويق کرتے 

  تھے۔ ہم يہاں پر پيغمبر ۖ کی ازواج ميں سے چند کا تذکره بطور نمونہ پيش کرتے ہيں۔

  بہ:ام حبي1
وه اسالم کے کٹر دشمن ابوسفيان کی لڑکی تھيں وه اپنے شوہر عبيد هللا بن جحش (رسول خدا ۖ کی پھوپھی کے لڑکے) کے 
ساتھ حبشہ چلی گئيں تھيں۔ عبيد هللا وہاں جاکر مرتد اور مسيحی ہوگئے اور شراب نوشی ميں افراط کی وجہ سے کفر کی 

  ) ٢حالت ميں دنيا سے گئے۔(
______________________  

  تک مراجعہ کريں۔ ٥سے  ١) اس بارے ميں زياده معلومات حاصل کرنے کے لئے سورٔه تحريم کی آيت ١(
  .٢٠٤، لفظ حب ، ص ١؛ شيخ عباس قمی، سفينة البحار ، ج٩٧، ص ٧) محمد بن سعد، طبقات الکبرٰی، (بيروت: دار صادر)، ج٢(

) عمرو بن اميہ ضميری کو حبشہ نجاشی کے پاس بھيجا اور١ھ ميں(٦نے جب پيغمبر اساۖلم کواس واقعہ کی خبر ملی تو آپ 
ان سے درخواست کی کہ ام حبيبہ کا عقد ان سے کرديا جائے۔نجاشی نے ام حبيبہ کی شادی پيغمبر ۖ سے کردی۔ اس کے بعد 

اس وقت ان کی عمر  )٢ھ ميں مہاجروں کے آخری گروه کے ساتھ مدينہ پلٹ آئيں۔(٨وه ايک سال تک حبشہ ميں رہيں اور 
  )٣سال کے بيچ تھی۔( ٤٠سے  ٣٠

ظاہر ہے کہ پيغمبر اساۖلم کا يہ اقدام اس نومسلم خاتون سے دلجوئی کی خاطر تھا۔ کيونکہ وه اپنے باپ اور خاندان والوں 
گيا تھا لٰہذا سے الگ ہوکر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھيں اور پھر عالم غربت ميں شوہر کا سايہ بھی اٹھ 

  ان کے ساتھ اس سے بہتر کيا اقدام ہوسکتا تھا کہ انھيں پيغمبر ۖ کی زوجہ ہونے کا شرف ملے؟
جن اسباب کا دعوا مسيحی مورخين نے کيا ہے اگر اس کو فرض کرليا جائے تو يہ کس طرح سے معقول ہوگا کہ ايک 

  اس کے پلٹنے کی کوئی اميد نہ ہو؟! شخص ايسی خاتون سے شادی کرے جو دوسرے ملک ميں ره رہی ہو اور

  ۔ ام سلمہ:٢
) رسول خدا ۖ کے پھوپھی ٤ام سلمہ (ھند) ابی اميہ مخزومی کی لڑکی تھيں ان کے پہلے شوہر ابوسلمہ (عبد هللا) مخزومی(

ہ'' اور ) ان سے چار لڑکے ہوئے جن ميں سے ايک کا نام سلمہ تھا اسی کی مناسبت سے انھيں ''ام سلم٥زاد بھائی تھے۔(
  ) ٦''ابوسلمہ'' کہا جانے لگا۔(

______________________  

، حمد هللا متوفی، تاريخ خالصٔہ ٢٨٩، ص ٢؛ مسعودی، مروج الذہب، (بيروت: دار االندلس)، ج٤٥٨، ص ٥) ابن اثير، اسد الغابہ، ج١(
  .١٦١)، ص ١٣٦٢تاريخ، بہ اہتمام عبدالحسين نوالی )تہران: امير کبير، 

  .١٦١، حمد هللا مستوفی، گزشتہ حوالہ، ص ١٤٤، ص ٤ير، البدايہ والنہايہ، ج) ابن کث٢(
  .٢٠٤؛ شيخ عباس قمی، گزشتہ حوالہ، ص ٩٩) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٥٨٨، ص ٥، ابن اثير، اسدالغابہ، ج٤٥٨، ص ٤) عسقالنی، االصابہ فی تمييز الصحابہ، ج٤(
  .٢١٨) ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ص ٥(
  .٥٨٨، ص ٥؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢٩٤، ص ٤؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٥٨٨گزشتہ حوالہ، ص ) ٦(

) ١ھ ميں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے(٣ابو سلمہ جنگ احد ميں زخمی ہوئے اور اسی زخم کے اثر سے جمادی الثانی 
مدينہ ميں کوئی نہيں ره گيا تھا۔ اس لئے کہ وه کہتی  گويا ام سلمہ اور ان کے شوہر (بنی مخزوم) کے قبيلہ اور خاندان سے

ہيں کہ جس وقت ابوسلمہ کا انتقال ہوا تو ميں بہت غمگين ہوئی اور اپنے آپ سے کہا: عالم غربت ميں! ميں اس طرح سے 
  )٢گريہ کرونگی کہ ہر جگہ ميرے گريہ کا تذکره ہوگا۔(
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) اور ٤وه بڑھاپے اور ضعيفی کی منزلوں ميں قدم رکھ چکی تھيں۔() اس وقت ٣ھ ميں ان سے شادی کی(٤پيغمبر اسالۖم نے 
  )٥ان کا سب سے چھوٹا بچہ شيرخوار تھا۔(

واضح رہے کہ پيغمبر اساۖلم کا اس شادی سے مقصد يہ تھا کہ اس کی اور اس کے يتيم بچوں کی سرپرستی کرسکيں۔ 
يم بچوں کی کفالت اور نگہہ داشت کرنا اپنی جگہ پر کياايک بيوه اور سن رسيده خاتون سے شادی کرنا اور اس کے چاريت

  ايک رياضت نہ تھی؟!
) ٦ام سلمہ زہد و تقوٰی اور فضيلت کے لحاظ سے حضرت خديجہ کے بعد رسول خدا ۖ کی ازواج ميں سے سرفہرست تھيں(

و اسرار واليت کی  انھيں خاندان امامت سے خاص تعلق اور انسيت تھی اور وه بارہا خاندان اہل بيت کی طرف سے علوم
  )٧امانتونکی محافظ رہی ہيں۔(

______________________  

  .٨٢، ص ٤) ابن عبد البر، االستيعاب، ج١(
  .١٩٩ھ)، ص ١٤١١، ١) امير مھنا الخيامی، زوجات النبی او اوالده (بيروت: موسسہ عز الدين، ط ٢(
  .٨٧ص ، ٨؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٤٥٨) ابن حجر، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  ٨٤؛ محمد بن حبيب، المحبر (بيروت: دار االفاق الجديده)، ص ٩١، ٩٠) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٤(
  .٩١؛ ابن سعد ، گزشتہ حوالہ، ص ٤٥٨) ابن حجر، گزشتہ حوالہ، ص ٥(
  .٧٢، (فصل النسائ)، ص٣) مامقانی، تنقيح المقال، ج٦(
  .٣٩٦، ص ١٠ھ)، ج١٣٧٩قاموس الرجال (تہران: مرکز نشر الکتاب ،  ) مامقانی، گزشتہ حوالہ، شيخ محمد تقی التستری،٧(

  

  ۔ زينب بنت جحش:٣

زينب، رسول خدا ۖ کی پھوپھی کی لڑکی تھيں اور اس سے قبل (پيغمبر ۖ کے منھ بولے بيٹے) زيد بن حارثہ کی زوجہ 
  ) اور زيد سے جدائی کے بعد پيغمبر ۖ کے عقد ميں آگئيں۔١تھيں۔(

خديجہ کے غالم تھے انھوں نے حضرت محمد ۖ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد زيد کو اپنے شوہر  زيد پہلے حضرت
حضرت محمد ۖ کے حوالے کرديا۔ آنحضرۖت نے بعثت سے قبل اس کو آزاد کرديا اور پھر اپنا منھ بوال بيٹا قرار ديا۔ اس دن 

  )٢سے اس کو ''زيد بن محمۖد'' کہا جانے لگا۔(
  الم نے منھ بولے بيٹے کی رسم کو باطل اور بے اعتبار قرار ديا۔ بعثت کے بعد خداوند ع

''هللا نے نہ تمہاری منھ بولی اوالد کواوالد قرارنہيں ديا يہ سب تمہاری زبانی باتينہيں اور هللا تو صرف حق کی بات کہتا ہے 
  اور سيدھے راستے کی طرف ہدايت کرتا ہے''۔
ہ يہی خدا کی نظر ميں انصاف سے قريب تر ہے اور اگر ان کے باپ کو نہيں ان بچوں کوان کے باپ کے نام سے پکارو ک

جانتے ہو تو يہ دين ميں تمہارے بھائی اور دوست ہيں اور تمہارے لئے اس بات ميں کوئی حرج نہيں ہے جو تم سے غلطی 
ر هللا بہت بخشنے واال اور ہوگئی ہے۔ البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصداً انجام دياہے او

  )٣مہربان ہے۔(
پيغمبر اسالۖم نے ان آيات کے نزول کے بعد زيد سے فرمايا: تم زيد بن حارثہ ہو اور اس دن سے وه پيغمبر ۖ کا آزاد کرده 

  )٤(مولٰی رسول هللا) کہا جانے لگا۔(
نواسی اور جن کا تعلق قريش کے مشہور رسول خدا ۖ نے اس سے زينب کی شادی کرنا چاہی۔ زينب جو کہ عبد المطلب کی 

  قبيلہ سے تھا پہلے راضی نہيں ہوئيں کيونکہ زيد نہ صرف قريش سے تعلق نہيں رکھتے تھے بلکہ ايک آزاد
______________________  

  .٥٦٤، ص ٤؛ ابن حجر ، االصابہ، ج٢٢٦، ص ٢؛ ابن اثير، اسد الغابہ، ج١٠١، ص ٨) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٥٦٣؛ ابن حجر ، گزشتہ حوالہ، ص ٢٢٤، ص ٢ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ج) ٢(
  .٥، ٤)سورٔه احزاب، آيت ٣(
  .١٤٧، ص ٢١) آلوسی، تفسير روح المعانی، (بيروت: دار احياء التراث العربی)، ج٤(

ده تاکيد فرمائی لٰہذا زينب راضی ہوگئيں يہ شده غالم تھے ليکن چونکہ پيغمبر اساۖلم نے اس کی شادی کے بارے ميں زيا
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  شادی نسلی اور طبقاتی امتيازات کے خاتمہ کا ايک نمونہ تھی اور پيغمبر ۖ کے اصرار کا راز بھی يہی تھا۔
طرفين ميں بدسلوکی اور بدخلقی کی وجہ سے کچھ دن ميں اس جوڑے کی مشترک زندگی کی بنياديں ہلنے لگيں اور جدائی 

گئيں۔ چند مرتبہ زيد نے چاہا کہ اس کو طالق ديديں ليکن پيغمبر ۖ نے اس سے مصالحت کرنے کے لئے کہا  کے قريب پہنچ
  )١اور فرمايا: اپنی زوجہ کو رکھو!۔(

آخر کار زيد نے اس کو طالق ديدی، جدائی کے بعد پيغمبر اساۖلم خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ زينب کے ساتھ شادی 
ٹے کی مطلقہ کے ساتھ شادی کرنا مسلمانوں کے لئے دشوار نہ ہواور غلط رسم و رواج جو کہ زمانۂ کريں تاکہ منھ بولے بي

جاہليت سے لوگوں کے درميان رائج تھا۔ عملی طور سے اسے ختم کرديں۔ کيونکہ عرب منھ بولے بيٹے کو ہر لحاظ سے اپنا
ائز نہيں جانتے تھے قرآن مجيد نے اس شادی کے مقصد واقعی بيٹا سمجھتے تھے۔ لٰہذا اس کی زوجہ کے ساتھ شادی کرنا ج

  اور سبب کواس طرح سے بيان کيا ہے:
''او راس وقت کو ياد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کيا يہ کہہ رہے 

بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو، اور هللا سے ڈرو اورتم اپنے دل ميں اس 
) اور تمھيں لوگونکے طعنوں کا خوف تھا حاالنکہ خدا زياده حقدا رہے کہ اس سے ڈرا جائے اس کے بعد ٢کرنے واال تھا(

  جب زيد نے اپنی حاجت پوری کرلی تو ہم نے
______________________  

  .١٠٣، ص ٨) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
عقيده کے مطابق جو کچھ پيغمبر ۖ کے دل ميں تھا وه يہ تھا کہ خداوند عالم نے ان کو باخبر کرديا تھا کہ زيد اپنی ) مفسروں کے ٢(

زوجہ کو طالق دے گا اور وه اس کے ساتھ شادی کريں گے تاکہ اس جاہالنہ رسم کوتوڑيں ليکن پيغمبر اساۖلم نے لوگونکے ڈر سے 
، ص ٨؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٢٤، ص ٢٢امام سے نقل ہوا ہے (آلوسی، گزشتہ حوالہ، ج اس کا اظہار نہيں کيا۔ يہ مطلب چوتھے

٣٦٠(.  

اس عورت کا عقد تم سے کرديا تاکہ مومنين کے لئے منھ بولے بيٹونکی بيويوں سے عقد کرنے ميں کوئی حرج نہ رہے جب
  )١تا ہے''۔(وه لوگ اپنی ضرورت پوری کرچکيں اور هللا کا حکم بہرحال نافذ ہو کر رہ

منافقوں نے پيغمبر ۖ پر تہمت اور بدگوئی کے لئے اس شادی کو دليل اور بہانہ بنايا کہ محمد ۖ نے اپنے لڑکے کی زوجہ (بہو)
  )٢کے ساتھ شادی کی ہے۔(

  خداوند عالم ان کے جواب ميں فرماتا ہے:
ور سلسلہ انبياء کے خاتم ہيں اور هللا ہر شی ''محمد تمہارے مردوں ميں سے کسی کے باپ نہينہيں ليکن وه هللا کے رسول ا

  )٣کو خوب جاننے واال ہے''۔(
بعض مسيحی مورخين نے اس شادی کوايک عشقيہ داستان کی صورت ميں پيش کياہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بيان 

  )٤کيا ہے۔(
______________________  

  .٣٧) سورٔه احزاب، آيت ١(
؛ قسطالنی ، المواہب اللدنيہ بالمنح المحمديہ، تحقيق:٣٣٨، ص ٨؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٤٩٤، ص ٧، ج) ابن اثير ، گزشتہ حوالہ٢(

  .٨٧، ص ٢ھ)، ج١٤١٢، ١صالح احمد الشامی، (بيروت: المکتب السالمی ط
  .٤٠) سورٔه احزاب، آيت ٣(
، کلمٔہ زينب؛ محمد حسين ھيکل، ٢٩، ص ١١، ج ) دائرة المعارف االسالميہ، عربی ترجمہ احمد السنتناوی (اور اس کے معاونين)٤(

۔ مغربی مورخين کے کہنے کے مطابق پيغمبر اساۖلم ايک دن زيد کے گھر گئے اور وہاں اچانک ان کی ٣١٦۔ ٣٢٣حيات محمۖد ، ص 
طالق  نظر زينب پر پڑی اور وه اس کے حسن و خوبصورتی کے عاشق ہوگئے جب زيد کو اس بات کی خبر لگی تو اس نے زينب کو

ديدی! اور...جبکہ زينب پيغمبر ۖ کے رشتہ داروں ميں سے تھی اور حجاب اس زمانہ ميں معمول نہيں تھا اور وه پيغمبر ۖ کے لئے کوئی 
نئی فرد نہيں تھيں۔ عام طور سے ايک خاندان کے لوگ ايک دوسرے سے آگاه رہتے ہيں۔ ہميں يہ ياد دہانی کرانی چاہئے کہ اس طرح 

جو مغربی مورخين کے سوء استفاده کا باعث بنے ہيں وه غير معتبر اور بے بنياد روايتوں سے ماخوذ ہينجو بعض  کے کچھ واقعات
)، ميں نقل ہوئے ہيں اور دوسرے مؤلفين نے بھی ١٠١، ص ٨، طبقات الکبرٰی، ج ٤٢، ص ٢تاريخ اسالم (جيسے تاريخ طبری ، ج

ا کہ قرآن نے بھی اس واقعہ کو وضاحت کے ساتھ دوسرے انداز ميں بيان کيا ہے بغير توجہ کے ان سے نقل کيا ہے ليکن ہم نے ديکھ
اور علمائے اسالم نے بھی ان روايات کو غير قابل قبول قرار ديا ہے ان ميں سے سيد مرتضی علم الہدی، شيعوں کے نامور عالم دين 

) اور آلوسی بغدادی نے اس کو واقعہ نگارونکی ١١٤ص ھ)، نے اس روايت کو ''روايت خبيثہ'' کہا ہے۔ (تنزيہ االنبيائ، ٤٣٦(م: 
ناقابل قبول بات کہی اور شارح مواقف سے نقل ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ پيغمبر ۖ کو اس ناروا نسبت سے مبرا سمجھنا چاہئے (روح 
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  )٢٤۔ ٢٥، ص ٢٢المعانی، ج

نہيں ہے اور اس کے عالوه ہم نے ديکھا کہ  ليکن ان کا يہ دعوا، پيغمبر اساۖلم کی نبوت اور عصمت کی شان کے مطابق
  مسئلہ کچھ اور تھا جو تاريخ کے دامن ميں محفوظ ہے اور قرآن نے بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بيان کيا ہے۔

ايسا لگتا ہے کہ پيغمبر اساۖلم کی ازواج ميں سے ان چند کا تذکره آنحضرۖت کے متعدد ازواج کے ہونے کے مقصد کو واضح
  اور بقيہ کے حاالت بھی تقريباً انھيں کے مثل ہيں لٰہذا ان کے تذکره کی ضرورت نہيں ره جاتی ہے۔کرديتا ہے 

  قرآن کی جاذبيت
پيغمبر اساۖلم لوگوں کو اسالم کی طرف دعوت دينے ميں بہت کم اپنی طرف سے کچھ کہتے تھے. ان کی دعوت کا بہترين 

  وسيلہ قرآن کی آيات ہوا کرتی تھيں جو عربوں کی سماعتوں کو سحر انگيز کشش ميں بدل ديتی تھيں۔
و کلمات، جملوں کی ترکيب، انتخاب الفاظ اور حضرت محمد ۖ کا سب سے بڑا معجزه قرآن ہے جو فصاحت و بالغت، الفاظ 

آيات قرآن کی ايک خاص صدا کے لحاظ سے معجزه ہے جس ميں بے انتہا زيبائی ،دلکشی اور جذابيت پائی جاتی ہے کہ 
جس کا مثل پيش کرنا انسان کے بس کی بات نہيں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجيد ''چيلنج'' کرتا ہے اور منکروں سے مطالبہ 

  )١ہے کہ اگر تمھيں ا س ميں کوئی شک ہے تو اس کے ايک سوره کا جواب لے آؤ۔(کرتا 
حجاز کے عرب، شاعر اور شعر شناس تھے، قرآن کی آيات کی فصاحت و بالغت اور زيبائی کوديکھ کر وه اس کے شيدائی

صداؤوں سے زياده،  اوراس ميں مجذوب ہوجاتے تھے۔ وحی کے کلمات ، ان کی سماعتوں ميں دلکش نغموں اور دلنشين
  لذت بخش محسوس ہوتے تھے اور کبھی تو شدت تاثير سے قرآن کی 

______________________  

  ۔٢٣)سورٔه بقره، آيت ١(

آيات ان کے وجود کی تہونتک اس قدر نفوذ کرجاتی تھيں کہ کافی دير تک اپنی جگہ پر لذت و کشش ميں غرق کھڑے رہتے 
  تھے!۔

ر جيسے ابوسفيان اورابوجہل ايک دوسرے سے بے خبر حضرت محمد ۖ کے گھر کے ايک شب قريش کے کچھ سردا
اطراف ميں چھپ گئے اور صبح تک قرآن کی آيات کو سنتے رہے جو آپ نماز شب ميں تالوت فرماتے تھے اور صبح 

رکت نہيں سويرے پلٹتے وقت جب ايک نے دوسرے کو ديکھا تو ايک دوسرے کی مالمت کرنے لگے اور کہا: پھر ايسی ح
کريں گے کيونکہ اگر احمقوننے ہميں ديکھ ليا تو ہمارے بارے ميں کچھ اور سوچيں گے (سوچيں گے کہ ہم مسلمان ہوگئے) 
ليکن اس کے باوجود يہ حرکت کئی دوسری راتوں ميں پھر انجام دی اور ہر مرتبہ يہ طے کرتے تھے کہ دوباره اس طرح 

  )١کی بے احتياطياں نہيں کريں گے۔(
______________________  

 .٣٣٧، ص ١) ابن ہشام، الشيرة النبويہ، ج١(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جادوگری کا الزام
حج کا موسم پيغمبر اسالم ۖکی تبليغ او ردعوت کے لئے مناسب موقع ہوا کرتا تھا کيونکہ عرب کے مختلف قبيلوں کے لوگ 

اعمال حج بجاالنے کے لئے مکہ ميں آيا کرتے تھے ،لٰہذا اس موقع پر حضرت محمد ۖ کے لئے صدائے توحيد کو جزيرة 
ھا۔ لٰہذا اس لحاظ سے حج کا موسم سرداران قريش کے لئے خطرناک بن گياالعرب کے تمام رہنے والونتک پہنچانا آسان کام ت
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تھا اور وه اس سے خوف زده رہتے تھے لٰہذا موسم حج کے شروع ہوتے ہی بزرگان قريش کا ايک گروه، وليد بن مغيره 
ج کا موسم آگيا ہے (جوکہ ايک سن رسيده شخص اور قبيلہ بنی مخزوم کا سردار تھا) کے پاس جمع ہوا ،اس نے کہا کہ ح

لوگ ہر طرف سے تمہارے شہر ميں آرہے ہيں اور انھوں نے محمد ۖ کے بارے ميں سن رکھا ہے۔ لٰہذا تم سب اس کے بارے
  ميں ايک

  ہی بات کہو، مختلف باتيں کہہ کر ايک دوسرے کو جھٹالؤ نہيں۔
  ان لوگوں نے کہا: جو کچھ تم کہو وہی ہم بھی کہيں گے۔

  کہو، ميں سنتا ہوں۔ اس نے کہا: تم لوگ
  ہم اسے کاہن کہيں گے۔

 نہيں، خدا کی قسم وه کاہن نہيں ہے ہم نے کاہنوں کو ديکھا ہے وه نہ کاہنوں کی طرح پڑھتا ہے اور نہ مسجع کالم کرتا ہے۔
  ہم اسے ديوانہ کہيں گے۔

ے ہيں نہ اس کا جسم غير ارادی طور نہيں وه ديوانہ بھی نہيں ہے۔ ہم نے ديوانگی کوديکھا ہے اور اس کے آثار کو بھی جانت
  پر لرزتا ہے اور نہ ہی ديو اس ميں وسوسہ کرتا ہے۔

  ہم اسے شاعر کہيں!
  شاعر بھی نہينہے۔ ہم شعر کی قسموں کو پہچانتے ہيں جو وه کہتاہے وه شعر نہيں ہے۔

  ہم اسے ساحر اور جادوگر کہيں۔
ھا ہے کہ کس طرح وه رسيوں کو پھونکتے اور ان کو گره نہيں وه ساحر بھی نہينہے۔ ہم نے ساحروں کے سحر کو ديک

  لگاتے ہيں۔! اس کا کام سحر نہيں ہے۔
  پھر ہم اسے کيا کہيں؟

خدا کی قسم اس کا کالم شيرين اور دلنشين ہے اور اس کا درخت شاداب اور اس کی ٹہنياں پرثمر ہيں اس طرح کی جتنی 
ضح ہو جائے گا۔ لٰہذا تمام چيزوں سے بہتر ہے کہ ہم اسے جادوگر کہيں باتيں اس کے بارے ميں کہوگے، اس کا غلط ہونا وا

۔ کيونکہ وه اپنے سحر آميز کلمات کے ذريعہ باپ بيٹے، بھائی بھائی ، عورت مرد اور ايک قبيلہ کے افراد ميں جدائی ڈال 
  ديتا ہے۔!

تے ميں بيٹھتے تھے اور ان کو ہوشيار لٰہذا قريش کے سردار، اس اراده سے متفرق ہوگئے اوراس دن سے حاجيوں کے راس
  )١کرتے تھے کہ رسو لخدا ۖ سے مالقات نہ کريں۔(

قريش کی اعلی کميٹی نے رسول ۖ کے جس کالم کو ''جادو'' کہا وه قرآن مجيد کی دلنشين آيات تھيں کہ جس کو سننے کے بعد
ا تھا۔قرآن کی آيات سننے پر پابندی ا س حد تک ہر شخص متاثر ہو جاتا تھا اور اس کو قرآن کا گرويده اور عاشق بنا ديت

لگائی کہ قريش کے سردار، بڑی شخصيتوں سے جيسے اسعد بن زراره جو کہ مدينہ سے مکہ آيا ہوا تھا اس سے جاکر کہا 
  )٢کہ طواف کے وقت اپنے کان ميں روئی لگاليں تاکہ محمد ۖ کے سحر کے خطره سے محفوظ رہيں!!(

  طائف کا تبليغی سفر
کلوميٹر) کے فاصلہ پر واقع ہے يہ عالقہ اور يہاں کی آب و ہوا بہترين اور موسم  ٧٢فرسخ (تقريباً  ١٢ائف مکہ سے ط

  )٣خوش گوار ہے ۔ اس زمانہ ميں طائف کے باغوں کے انگور مشہور تھے۔(
ر رباخوری ميں قريش کے بعض ثروتمندوں کے باغ اور زمينيں وہاں تھيں۔ خود طائف کے لوگ بھی دولت مند تھے او

  مشہور تھے اور طائف ميں اس وقت ايک قدرت مند قبيلہ ''ثقيف'' رہا کرتا تھا۔
جناب خديجہ اور جناب ابوطالب کی رحلت کے بعد قريش کی جانب سے حضرت محمد ۖ پر دباؤ اور اذيتيں بڑھ گئيں اورمکہ 

وگوں کو اسالم کی طرف دعوت دينے کا کام نہ ميں تبليغی کام دشوار ہوگيااور دوسری طرف سے يہ بھی ضروری تھا کہ ل
رکے، لٰہذا پيغمبر ۖ نے اراده کيا کہ طائف جائيں اور وہاں کے لوگوں کواسالم کی طرف دعوت ديں، شايد وہاں پر ان کا کوئی

  ناصر و مددگار پيدا ہوجائے اس سفر ميں 
______________________  

  .٢٨٨۔ ٢٨٩) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .٥٦) طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٢(
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  .٩، ص٤) ياقوت حموی، معجم البلدان، ج ٣(

  ) آپ کے ساتھ تھے۔٢) اور حضرت علی (١زيد ابن حارثہ (
) سے تھی ٣آنحضرت ۖ نے طائف ميں قبيلٔہ ثقيب کے تين افراد سے، جن ميں ايک کی زوجہ، قبيلٔہ قريش ''خاندان بنی جمح''(

م کی طرف دعوت دی اور ان سے مدد چاہی۔ ليکن انھوں نے آپ کی بات قبول نہيں کی اور آپ مالقات کی اور ان کو اسال
کے ساتھ بدسلوکی سے پيش آئے۔ پيغمبر ۖ نے ان سے درخواست کی کہ وه اس بات کو چھپاليں، کہيں ايسا نہ ہو کہ يہ چيز 

ھ جائيں۔ ليکن ان لوگوں نے کوئی توجہ نہيں مکہ تک پہنچ جائے اور قريش کی دشمنياں اور گستاخياں ہم سے زياده نہ بڑ
  دی۔

رسول خدا ۖ دوسرے بزرگان طائف کے پاس بھی گئے ليکن ان لوگوں نے بھی آپ کی بات قبول نہيں کی اور اپنے جوانوں 
  )٤کے بارے ميں ڈرے کہ کہيں وه نئے دين کے گرويده نہ ہوجائيں۔(

غالموں کو ورغاليا اور ان لوگوں نے آنحضرت ۖ کا ہلّڑ، ہنگامہ اورطائف کے بزرگوں نے، اوباشوں کمينوں پست لوگوناور 
گالم گلوج کرتے ہوئے پيچھا کيا اور آنحضرت ۖ پر پتھر برسائے جس سے پيغمبۖر کے دونوں پير اور زيد کا سر زخمی ہوگيا۔

  لے گئے اور ايکپيغمبر ۖ ايک انگور کے باغ ميں جو عتبہ اور شيبہ (قريش کے سرمايہ دار) کا تھا وہاں چ
______________________  

؛ بالذری، انساب االشراف۔ تحقيق: محمد حميد هللا ٢٣٠، ص ٢) طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج١(
  .٢٣٧، ص ١(قاہره: دار المعارف)، ج

، ٤و ج٩٧، ص١٤ئ)، ج١٩٦١ہره: دار احياء الکتب العربيہ، ) ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمدابوالفضل ابراہيم، (قا٢(
  ؛ مدائنی کی نقل کے مطابق۔١٢٧۔ ١٢٨ص 

  .٦٠، ص ٢؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٢٣٠) طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٢١٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

  انگور کے درخت کے سايہ ميں پناه لی اور وہاں بيٹھ کر خدا سے مناجات کی۔
عتبہ اور شيبہ جوانگور کے باغ کے اندر سے آنحضرۖت کے تعاقب اور اذيت کا منظر ديکھ رہے تھے ان کو آنحضرت ۖ کی 

حالت زار پر ترس آيا۔ لٰہذا کچھ انگور اپنے مسيحی غالم ''عّداس'' (جوکہ نينوا کا رہنے واال تھا) کے ذريعہ آنحضرۖت کے 
  پاس بھيجا۔

تے وقت ''بسم هللا'' کہی يہ ديکھ کر ''عداس'' کے اندر تحقيق و جستجو کا جذبہ بھڑک اٹھا۔اور پيغمبر ۖ نے اس کو نوش فرما
پھر اس نے آنحضرت ۖ سے مختصر گفتگو کے بعد کہ جس ميں آپ نے اپنی رسالت کا تذکره کيا۔ آپ کے قدموں پر گر پڑا 

  )٢) اور مسلمان ہوگيا۔(١اور آپ کے ہاتھ پير اور سرکا بوسہ لينے لگا(
) رہنے کے بعد ثقيف کی عدم حمايت اور ان کے اسالم نہ قبول کرنے پر مايوس ہوکر ٣پيغمبر اساۖلم دس دن طائف ميں(

  دوباره مکہ واپس آگئے۔

  کيا پيغمبر ۖ نے کسی سے پناه مانگی؟
پناه ميں مکہ ميں  کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ۖ نے مکہ ميں دوباره پلٹنے کے بعد مطعم بن عدی سے پناه مانگی اور اس کی

داخل ہوئے ليکن اس سلسلے ميں جو قرائن اور شواہد ملتے ہيں ان کوديکھنے کے بعد يہ بات بالکل بعيد نظر آتی ہے. ان 
  ميں سے کچھ شواہد يہ ہيں:

  ۔ يہ بات کس طرح سے قبول کی جاسکتی ہے کہ پيغمبر اساۖلم نے دس سال تبليغ و دعوت اور بت ١
______________________  

  .٦٢، ص٢؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٠، ص ٢) طبری، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٣٠، ص٢)ابن واضح ، تاريخ يعقوبی، ج٢(
؛ طائف٢٢، ص ١٩؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٩١، ص ١٤؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٢١٢، ص ١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣(

  ميں پيغمبر ۖ کے 

  بھی زياده لکھی گئی ہے۔قيام کی مدت اس سے 
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پرستوں سے مقابلہ کرنے کے بعد، پناہندگی کی ذلت و خواری کو قبول کيا ہو؟ جبکہ اپنی ساری عمر ميں کسی کے احسان 
  مند نہيں ہوئے۔

۔ اگر چہ جناب ابوطالب، اس وقت دنيا سے رحلت فرماگئے تھے ليکن بقيہ بنی ہاشم وہانموجود تھے او ران کے درميان ٢
افراد جيسے جناب حمزه موجود تھے جن سے قريش کو ڈر تھا کہ کہيں وه انتقام نہ ليں جيسا کہ شب ہجرت کے واقعہ بہادر 

ميں بھی سردار ان قريش نے پيغمبر ۖ کے قتل کی سازش ميں بنی ہاشم کے خون خواہی او ر انتقام کے خوف سے چند قبيلوں
  کو اپنے ساتھ کرليا تھا۔

ں نقل ہوا ہے کہ زيد آنحضرۖت کے ہمراه تھے اور بعض مورخين کی نقل کے مطابق حضرت علی ۔ بعض تاريخی کتابونمي٣
بھی آپ کے ہمراه تھے (اصولی طور پر يہ بعيد ہے کہ حضرت علی ايسے سفر ميں پيغمبۖر کے ہمراه نہ رہے ہوں) لٰہذا تين 

  ے کی کوئی ضرورت نہينتھی۔افراد کا ايک گروه موجودتھا جو اپنا دفاع کرسکتا تھا۔ لٰہذا پناه لين
۔ پيغمبر اساۖلم عرب کے بہادروں ميں سے تھے لٰہذا ان کوايک کمزور اور ضعيف انسان نہيں سمجھنا چاہئے کہ جو بھی ٤

  چاہے انھيں ضرر پہنچا دے۔ جيسا کہ حضرت علی نے ميدان جنگ ميں ان کی شجاعت کی تعريف ا س طرح کی ہے:
ور ہوتی تھی تو ہم رسول خدا ۖ کے پاس پناه مانگتے تھے اور اس وقت ہم ميں سے کوئی''جس وقت جنگ کی آگ شديد شعلہ 

  )١بھی ان سے زياده دشمن سے نزديک نہيں ہوتا تھا''۔(
۔ پيغمبر اساۖلم نے قبيلہ جاتی نظام سے جو کہ بہت ساری مشکالت اور پريشانيونکی جڑ تھی ڈٹ کر مقابلہ کيا۔ پھر يہ ٥

حضرت ۖ ،پناہندگی کی رسم جو کہ قبيلہ جاتی نظام کا ايک حصہ تھی اس کا سہارا ليتے اور اس کی کيسے ممکن تھا کہ آن
  تائيد فرماتے ۔

______________________  

ۖ فلم يکن احد منا اقرب الی العدو منہ (نہج البالغہ، تحقيق: صبحی صالح، ص١( ؛ غريب کالمہ، ٥٣٠) کنا اذا احمر البٔاس اتقينا برسول ّهللاٰ
  ).٩٠نمبر 

) کی خبر ميں بيان ہوا ہے کہ آنحضرۖت کا طائف کی طرف سفر شوال کے آخری دنوں ميں ٢) اور ابن سعد (١۔ بالذری(٦
ہوا تھا اگر اس خبر کو صحيح مان ليا جائے تو اس کا مطلب يہ ہوگا کہ پيغمبر اسالۖم کا طائف ميں قيام اور پھر مکہ واپسی، 

ر حرام مہينوں ميں عام طور سے لڑائی جھگڑا اور خون ريزی بند ہو جاتی تھی اسی بنا پر حرام مہينے ميں ہوئی تھی او
  آنحضۖرت کو کوئی خطره الحق نہيں تھا تاکہ پناھندگی کا مسئلہ پيداہوتا۔

ان قرائن کو ديکھتے ہوئے يہ نتيجہ نکاال جاسکتا ہے کہ آنحضرۖت طائف سے واپس ہونے کے بعد (کہتے ہيں کہ ايک شب 
) وادی نخلہ کے راستے سے ٤) ميں قيام کيا اور وہاں جنّات کے ايک گروه نے، قرآن کی آيات کو سنا)،(٣نے ''نخلہ''( آپ

  )٥مکہ آگئے۔(

  عرب قبائل کو اسالم کی دعوت
پيغمبر اساۖلم نے مکہ اور اس کے اطراف ميں رہنے والے قبائل عرب کو اسالم کی طرف دعوت دی جيسا کہ آپ ِکنَده، 

ب، بَنی حنيفہ اور بنی عامر بن صعصعہ ، قبيلے کے پاس تشريف لے گئے او ران کو اسالم کی طرف دعوت دی۔ ابولہب َکل
  )٦بھی آپ کے پيچھے گيا اور لوگوں کو آپ کی پيروی کرنے سے منع کيا۔(

______________________  

  .٢٣٧، ص ١) انساب االشراف، ج١(
  .٢١٠، ص ١) طبقات الکبرٰی، ج٢(
  ) ٦٣، ص ٢ائف اور مکہ کے درميان ايک محلہ ہے جس کی دوری ايک رات ميں طے ہوتی ہے۔ (السيرة النبويہ، ج) ط٣(
  .٦٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٢٣١)طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٤(
  .١٦٧۔ ١٦٨، ص ٢) مراجعہ کريں: الصحيح من سيرة النبی االعظم، ج٥(
؛ ٢٣٣، ص ٢؛ طبری ، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث) ، ج٦٥۔ ٦٦، ص ٢) ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٦(

؛ نيز قبائل: بنی فزاره ٢٣٢؛ ابن اسحاق، السير و المغازی، تحقيق: سہيل زکار، ص ٢٣٧۔ ٢٣٨، ص ١بالذری، انساب االشراف، ج
اور بنی بکاء ميں سے ہر ايک کودعوت دی ليکن ،غسان، بنی مره، بنی سليم، بنی عبس، بنی حارث، بنی عذره، حضارمہ، بنی نضر 

  )٢١٦۔ ٢١٧، ص ١کسی نے قبول نہيں کيا۔ (ابن سعد، طبقات الکبرٰی)، (بيروت: دار صادر، ج
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جس وقت پيغمبر اساۖلم نے بنی عامر سے گفتگو کی، ان کے بزرگونميں سے ايک شخص جس کا نام بحيره بن فراس تھا ، 
عت کريں اور دعوت کو قبول کريں او رخدا آپ کو آپ کے دشمنوں پر کامياب کرے تو کيا آپ اس نے کہا: ''اگر ہم آپ کی بي

  وعده کرتے ہيں کہ آپ کا جانشين ہم ميں سے ہوگا؟''
  )١آنحضرۖت نے فرمايا: ''يہ کام خدا سے مربوط ہے وه ا س امر کو جہاں چاہے گا وہاں قرار دے گا''(

اب ديا: ہم آپ کی راه ميں قبائل عرب سے مقابلہ کريں اورآپ سينہ سپر بنيں اور اس نے تعجب اور انکار کے عالم ميں جو
  )٢جب خدا آپ کو کامياب کردے تو مسئلہ دوسرے کے ہاتھ ميں چال جائے؟ہم کو آپ کے دين کی ضرورت نہينہے۔(

  )٣ھا۔(منقول ہے کہ ايسی پيش کش قبيلٔہ کنده کی طرف سے بھی ہوئی اور پيغمبر ۖ کا جواب بھی وہی ت
  پيغمبر ۖ کا يہ جواب اور رد عمل دو اعتبار سے قابل توجہ ہے:

اول: يہ کہ پيغمبر اسالۖم کا تاکيد فرماناکہ ان کی جانشينی کا مسئلہ خدا سے مربوط ہے، خود آنحضرۖت کی جانشينی کے 
ا کی طرف سے انجام پاتا انتصابی ہونے پر گواه ہے يعنی يہ منصب ايک اٰلہی منصب ہے اور اس سلسلے ميں انتخاب، خد

  ہے نہ لوگوں کی طرف سے۔ 
دوسرا: سب سے اہم نکتہ يہ ہے کہ پيغمبر اساۖلم نے انسانی حکمرانوں کے برخالف جو کہ اپنے مقصد کے حصول کے 

  لئے ہر طرح کی چال چلتے تھے اور اس کی توجيہ و تاويل کرتے تھے ، امر تبليغ ميں غير
______________________  

[ يضعہ حيث يشائ۔) ا١(   ألمر  ]الی ّهللاٰ
؛ ذينی دحالن، السيرة النبويہ ١٥٤، ص ٢؛ حلبی ، السيرة الحلبيہ، (بيروت: دار المعرفہ)، ج٦٦، ص ٢) ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٢(

۔ ١٧٦، ص ٢بی، ج ؛ سيد جعفر مرتضی العاملی، الصحيح من سيرة الن١٤٧، ص ١)، ج٢واآلثار المحمديہ، (بيروت: دار المعرفہ، ط
١٧٥  

  ١٤٠، ص ٣.)، ج١٩٦٦، ١) ابن کثير، البدايہ والنہايہ، (بيروت: مکتبہ المعارف، ط ٣(

اخالقی روش اختيار نہيں کی ۔ جبکہ اس زمانہ ميں ايک بہت بڑے قبيلہ کا مسلمان ہو جانا بہت اہميت رکھتا تھا ليکن (اس 
  سے وعدے کريں جس کا پورا کرنا آپ کے بس سے باہر ہو)۔کے باوجود بھی آپ تيار نہيں ہوئے کہ لوگوں سے اي

بہر حال حج و عمره کے موسم ميں، اور حرام مہينوں کے احترام ميں، امنيت پيدا ہوئی اور بہت سے گروه مختلف 
عالقونسے مکہ اور منی يا مکہ کے اطراف ميں لگنے والی بازاروں جيسے موسمی بازار عکاظ، مجنّہ اورذی المجاز ميں 

  ) اور پيغمبر ۖ وہاں پر اپنے تبليغی مشن کو جاری رکھتے اور اس کو اور توسيع ديتے تھے ۔١جاتے تھے(
آپ بزرگان قبائل کے پاس جاتے تھے اور ان کو تبليغ کرتے اور اگر مکہ کے مسافر اور زائر خود مسلمان نہيں ہوتے تھے 

  ھے اور يہ کام آپ کی کاميابی کی راه ميں ايک قدم تھا۔تو کم از کم آپ کے بعثت کی خبر اپنے عالقہ ميں پھيالتے ت
______________________  

 .٢١٦، ص ١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  چوتھا حصہ
  ہجرت سے عالمی تبليغ تک 

  پہلی فصل: مدينہ کی طرف ہجرت
  دوسری فصل: مدينہ ميں پيغمبر اساۖلم کے بنيادی اقدامات

  تيسری فصل: يہوديوں کی سازشيں
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  چوتھی فصل: اسالمی فوج کی تشکيل

   پہلی فصل
  مدينہ کی طرف ہجرت

  مدينہ ميں اسالم کے نفوذ کا ماحول
وادی القرٰی ايک بڑا دّره ہے جہاں سے، يمن کے تاجروں کا شام جانے کا راستہ مکہ کے اطراف سے ہوتا ہوا گزرتا ہے 

ال اور کھيتی اس دّرے کی لمبائی شمال سے جنوب تک ہے اور اس ميں چند ايسی زمينيں بھی تھيں جو آب و گياه سے ماال م
کلوميٹر  ٥٠٠) اور وہاں سے قافلے گزرتے وقت اس سے فائده اٹھاتے تھے۔ مکہ کے شمال ميں ١باڑی کے الئق تھيں ۔(

کے فاصلہ پر انھيں زمينوں ميں سے ايک زمين ميں قديمی شہر ''مدينہ'' پڑتاتھا جو ہجرت رسول خۖدا کے بعد ''مدينة 
  ے لگا۔ الرسول'' اور پھر ''مدينہ'' کہا جان

اس شہر کے لوگوں کا پيشہ اہل مکہ کے برخالف کھيتی باڑی اور باغبانی تھا۔ مدينہ کے اجتماعی حاالت اور آبادی کا 
تناسب بھی مکہ سے بالکل الگ تھا۔ اس شہر ميں يہوديوں کے تين بڑے قبيلے ''بنی نضير''، ''بنی قينقاع'' اور ''بنی قريظہ'' 

) جنوب ٢اوس اور خزرج'' بھی جن کی اصالت يمنی (قحطانی) تھی مٔارب بند ٹوٹنے کے بعد(رہتے تھے۔ دو مشہور قبيلہ ''
  سے ہجرت کر کے اس شہر ميں يہوديوں کے بغل 

______________________  

  .٣٣٨، ص  ٤ھ) ج١٣٩٩) ياقوت حموی ، معجم البلدان، (بيروت: دار احياء التراث العربی، ١(

  ب بند ٹوٹنے کا تذکره ہم اس کتاب کے پہلے حصہ ميں کرچکے ہيں.، مٔار٣٦، ص ٥) وہی مصنف، ج١(
  ميں آکر رہنے لگے تھے۔

جس زمانے ميں پيغمبر اساۖلم مکہ ميں تبليغ اٰلہی ميں سرگرم تھے مدينہ ميں ايسے واقعات رونما ہو رہے تھے جن سے 
اور تبليغی مرکز ميں تبديل ہوگيا ان واقعات ميں  ہجرت پيغمبر ۖ کا ماحول ہموار ہو رہا تھا اور پھر يہ شہر اسالم کے پيغام

  سے چند يہ ہيں۔
۔ يہوديوں کے پاس شہر کے اطراف ميں زرخيز زمينيں تھيں اور ان ميں انھوں نے کھجور کے باغات لگا رکھے تھے جن١

جايا کرتی ) کبھی کبھار ان کے اور اوس و خزرج کے درميان نوک جھوک ہو١سے ان کی مالی حالت اچھی ہوگئی تھی(
تھی۔ يہودی ان سے کہتے تھے کہ عنقريب ايک پيغمبۖر آنے واال ہے ہم اس کی پيروی کريں گے اور اس کی مدد سے تم کو 

  ) ٢قوم عاد وارم کی طرح نابود کرديں گے۔(
______________________  

پرکہتے ہيں کہ اوس و  ٢٩٤ة العصريہ) ، ص ) مونٹگری واٹ، محمد ۖ فی المدينہ، تعريف: شعبان برکات (بيروت: منشورات المکتب١(
قلعہ تھے (گزشتہ حوالہ،  ٥٩قلعوں اور کالونيوں کے مقابلے مينيہوديوں کے پاس  ١٣خزرج کے مدينہ آنے سے قبل ،قبائل عرب 

  .) اس سے دونوں کی زندگی کے معيار اور فاصلہ کا پتہ چلتا ہے۔١٦٥، ص ١؛ وفاء الوفاء ، ج٢٩٣
؛ بيہقی، دالئل، ترجمہ محمود مہدوی دامغانی (تہران، مرکز ٢٣٤، ص ٢؛ طبری ، ج٧٠، ص ٢تہ حوالہ، ج ) ابن ہشام ، گزش٢(

؛ طبرسی، اعالم ٥١، ص ١۔ مراجعہ کريں: ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب ، ج١٢٨، ص٢) ج١٣٦١انتشارات علمی و فرہنگی، 
اس طرح پيشين گوئی کرتے تھے ،وہی بعثت پيغمبر ۖ کے بعد ان سے ، جو يہودی بعثت پيغمبر اساۖلم کے بارے ميں ٥٦الورٰی، ص 

دشمنی کے لئے کھڑے ہوگئے۔ اس وجہ سے قرآن ان سے اس طرح سے معترض ہوا ''اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب 
سی کے ذريعہ طلب فتح آئی ہے جوان کی توريت وغيره کی تصديق بھی کرنے والی ہے اور اس کے پہلے وه دشمنوں کے مقابلہ ميں ا

  بھی کرتے تھے ليکن اس کے آتے ہی منکر ہوگئے حاالنکہ اسے پہچانتے بھی تھے تو اب ان کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔

چونکہ يہوديوں کے کلچر کا معيار بلند تھا اور بت پرست انھيں احترام کی نظر سے ديکھتے تھے ۔ لٰہذا اس سلسلے ميں ان 
ے تھے اور چونکہ يہ دھمکياں کئی بار دی گئيں تھيں لٰہذا مسئلہ مکمل طور سے اوس و خزرج کے کی باتوں کو باور کرت

  ذھن ميں جاگزيں ہوگيا تھا اور ذہنی طور پر مدينہ والے ظہور پيغمبر اساۖلم کے لئے آماده ہوگئے تھے۔
ميں سے آخری جنگ ''بغاث'' ۔ برسوں پہلے سے اوس و خزرج کے درميان کئی مرتبہ جنگ و خونريزی ہوچکی تھی ان ٢

تھی جس کے نتيجہ ميں بے انتہا جانی نقصانات او ربربادياندونوں طرف ہوئی تھيں اور دونوں گروه نادم و پشيمان ہوکر 
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صلح کرنا چاہتے تھے ليکن کوئی معتبر اور بے طرف شخص نہيں مل رہا تھا جو ان کے درميان صلح کراسکے۔ عبد هللا بن
رگوں ميں سے تھاجنگ بعاث ميں بے طرف ہوگيا اور چاہتا تھا کہ دونوں گروه ميں صلح کرا کے ان ابی جو خزرج کے بز

) ليکن مکہ ميں پيغمبر اساۖلم سے اوس و ١پر حکومت کرے اور اس کی تاج پوشی کے اسباب بھی مہيا ہوچکے تھے۔(
  ديا۔ اور عبد هللا بن ابی اپنا مقام کھو بيٹھا۔خزرج کی مالقاتوں نے (جن کا عنقريب ذکر کريں گے) واقعات کا رخ يکسر بدل 

  مدينہ کے مسلمانوں کا پہال گروه
مکہ ميں پيغمبر اساۖلم کے ظاہری پيغام کے ابتدائی سالوں ميں مدينہ کے لوگ مکہ کے مسافروں اور زائروں کے ذريعہ 

مشرف ہوکر مسلمان ہوگئے ليکن  آنحضرۖت کی بعثت سے آگاه ہوگئے تھے اور ان ميں سے کچھ آنحضرۖت کی زيارت سے
) بہرحال وه، لوگوں کواسالم کی طرف نہيں بال سکے تھے۔٢کچھ ہی دنوں بعد وه رحلت کرگئے يا قتل کر ديئے گئے تھے۔(

______________________  

  .٥٨٠) طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص ١(
؛ بيہقی ٢٣٨، ص١؛ بالذری، انساب االشراف، ج٢٣٣ ، ص٢؛ طبری ، گزشتہ حوالہ، ج٦٧۔ ٧٠، ص ٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .١١٨، ص ٢، گزشتہ حوالہ، ج

بعثت کے گيارہويں سال پيغمبر ۖ نے بزرگان خزرج ميں سے چھ لوگوں کو حج کے موسم ميں منٰی ميں ديکھا اور ان کو 
کی بعثت سے يہودی  اسالم کی طرف دعوت دی ان ميں سے ايک نے دوسرے سے کہا: جان لو! يہ وہی پيغمبۖر ہے جس

ہميں ڈراتے ہيں۔ لٰہذا ايسی صورت ميں کہيں ايسا نہ ہو کہ وه ہم سے پہلے اس کے دين کو قبول کرليں۔ لٰہذا وه سب اسالم لے
آئے اور پيغمبر ۖ سے کہا: ہم اپنی قوم کو دشمنی اور ٹکراؤ کی بدترين حالت ميں چھوڑ کر آئے ہيں۔ ہميں اميد ہے کہ خداوند 

کے ذريعہ ان ميں الفت ڈال دے گا۔ اب ہم مدينہ واپس جارہے ہيں اور ان کواس دين کی طرف بالئيں گے۔ اگر ان  متعال آپ
  لوگوں نے بھی اس دين کو قبول کرليا تو کوئی بھی ہماری نظروں مينآپ سے زياده عزيز و محترم نہ ہوگا۔

دی۔ ابھی زياده دير نہيں گزری تھی کہ نغمٔہ اسالم  اس گروه نے مدينہ واپس جانے کے بعد لوگوں کو اسالم کی طرف دعوت
  )١پورے يثرب ميں پھيل گيا اور کوئی گھر ايسا نہيں بچا جہاں پيغمبر اساۖلم کی باتيں نہ ہوتی ہوں۔(

  عقبہ کا پہال معاہده
دا ۖ کی بيعت ) کے کنارے رسول خ٢بعثت کے بارہويں سال مدينہ کے باره لوگوں نے حج کے موسم ميں ''عقبٔہ منٰی''(

) اس گروه ميں دس خزرجی اور دو اوسی تھے اس سے يہ پتہ چلتا ہے کہ يہ دونوں قبيلے گزشتہ کدورتوں کو بھول ٣کی۔(
  کر ايک دوسرے کے دوش بدوش اسالم کے پرچم تلے جمع ہوگئے تھے۔

______________________  

؛ مجلسی، بحار ١٢٨، ص ٢؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٤۔ ٢٣٥ ؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص٧٠۔ ٧٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .٢٥، ص ١٩االنوار، ج

  ) ''عقبہ''٢(
  افراد کا اور اضافہ ہوا  ٧افراد تھے جن ميں  ٥)گزشتہ سال، بيعت کرنے والے ٣(

و قتل نہيں اور بيعت کی تھی کہ کسی کو خدا کا شريک نہيں ٹھہرائيں گے، چوری اور زنا نہيں کريں گے، اپنے بچوں ک
کريں گے، ايک دوسرے پر تہمت (زنا کا الزام) نہيں لگائيں گے نيک کاموں ميں پيغمبر ۖ کے حکم کی مخالفت نہيں کريں 

  )١گے۔(
  )٢پيغمبر اساۖلم نے اس عہد کی پابندی کرنے والوں سے ، اس کے عوض ميں بہشت کا وعده کيا۔(

قاضا کيا کہ ايک شخص کو ان کے شہر ميں بھيجيں تاکہ وه مدينہ کے وه موسم حج کے بعد مدينہ آگئے اور پيغمبر ۖ سے ت
  )٣لوگوں کو اسالم اور قرآن کی تعليم دے۔رسول خدا نے مصعب بن عميرکو بھيجا۔(

مصعب کی تبليغ اور کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد ميں کافی اضافہ ہوا جيسا کہ ہم نے ديکھا کہ مکہ کے اہم اور خاص 
الفت کے لئے کمر بستہ ہوگئے تھے مگر جوانوں اور مستضعفوں نے آپ کا استقبال کيا۔ ليکن مدينہ ميں لوگ اسالم کی مخ

تقريباً اس کے بالکل برعکس ماحول تھا يعنی اہم اور خاص لوگ پيش قدم اور آگے تھے اور عوام ان کے پيچھے چل رہی 
  شہر ميں پھيال۔تھی يہ ايک ايسا سبب تھا جس کی وجہ سے اسالم تيزی کے ساتھ اس 
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______________________  

) چونکہ اس عہد ميں جنگ و جہاد کی بات نہينہوئی ۔ لٰہذا اس کو ''بيعة النسائ'' کہا گيا جيسا کہ پيغمبر اساۖلم نے اس کے بعد فتح ١(
  ميں ہوا ہے . ١٢مکہ ميں اس شہر کی مسلمان عورتوں سے اسی طرح کا عہدو پيمان کيا جس کا ذکر سورٔه ممتحنہ کی آيت 

  ٢٢٠، ص ١) وہی حوالہ؛ ابن طبقات الکبرٰی ج٢(
) مصعب، قريش کے ايک جوان اور قبيلہ بنی عبددار کے ايک ثروتمند اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اوران کے والدين ٣(

و ثروت سے محروم کرديا، وه ان سے بہت محبت کرتے تھے ليکن مسلمان ہو جانے کی وجہ سے انھيں گھر سے نکال ديا اور مال 
 )٣٦٨۔٣٧٠، ص٤ايک حقيقی اور انقالبی مسلمان تھے اوردوبار حبشہ کی طرف ہجرت کرچکے تھے (ابن اثير، اسد الغابہ، ج

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  عقبہ کا دوسرا معاہده
افراد جن ميں سے گياره افراد او سی (اور بقيہ خزرجی) اور دو خاتون تھيں  ٧٥بعثت کے تيرہويں سال حج کے موسم ميں 

ذی الحجہ کو ''عقبٔہ منٰی'' کے کنارے دوسرا عہد شب کی تاريکی ميں (مخفی  ١٢قافلٔہ حج کے ساتھ مدينہ سے مکہ آئے اور 
ميں انھوں عہد کيا کہ اگر پيغمبر ۖ نے ان کے شہر کی طرف ہجرت کی تو وه صورت ميں) پيغمبۖر کے ساتھ کيا۔ اس عہد 

اسی طرح ان کی حمايت کريں گے جيسے وه اپنی ناموس اور اوالد کی حمايت کرتے ہيں اور جن لوگوں سے پيغمبۖر جنگ 
  کريں گے ان سے وه لڑيں گے۔ اس اعتبارسے اس بيعت کو ''بيت الحرب'' بھی کہا گيا ہے۔ 

ے بعد پيغمبر ۖ کے حکم سے باره افراد نمائندے کے طور پر(نقيب) انتخاب ہوئے (مرکزی کميٹی) تاکہ مدينہ پلٹنے عہد ک
  )١کے بعد ہجرت رسول خدا ۖ کے زمانے تک ان کے امور کی سرپرستی کرسکيں۔(

  پ کی سعی و کوشش تھی۔اور يہ پيغمبر اساۖلم کی کارکردگی کا ايک طريقہ تھا اور موجوده افراد کو منظم کرنے ميں آ
  عہد نامہ کے تمام ممبران کے نام تاريخ اسالم کی مفصل کتابونميں تحرير ہيں۔

  مدينہ کی طرف ہجرت کا آغاز 
تمام مخفيانہ امور کے باوجود جو کہ پيغمبر ۖ اور مدينہ والوں کے درميان انجام پائے تھے، قريش اس بيعت سے آگاه ہوکر 

اری ميں لگ گئے۔ مگر انھوں نے اتنی تيزی سے کام کيا کہ فوراً مکہ کو ترک کرديا اورصرف بيعت کرنے والوں کی گرفت
  ايک شخص کے عالوه کوئی گرفتار نہ ہوا۔

______________________  

ہ؛ ابن سعد، گزشت٢٤٠۔ ٢٥٤؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ٨١۔ ٩٠؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ١٣٢۔ ١٤٠) بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .٢٥۔  ٢٦، ص ١٩؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ٥٩۔ ٦٠؛ طبرسی، اعالم الورٰی ، ص ٢٣٧؛ گزشتہ حوالہ، ص ٢٢١۔ ٢٢٣حوالہ، ص 

اہل مدينہ کے کوچ کر جانے کے بعد قريش سمجھ گئے کہ پيغمبر اساۖلم نے لوگوں کو اپنا حامی اور مدينہ ميں اپنا ايک 
ں کے ساتھ اور زياده سختی کرنا شروع کردی۔ اور حد سے زياده انھيں برا بھال کہنے مرکز بناليا ہے لٰہذا انھوں نے مسلمانو

لگے اور اس قدر انھيں تکليفيں پہنچائيں کہ ايک بار پھر (حبشہ کی ہجرت سے پہلے کی طرح) مکہ ميں زندگی گزارنا 
  )١دشوار ہوگيا۔(

نے کی اجازت ديدی اور فرمايا: مدينہ کی طرف کوچ کرواس بنا پر پيغمبر اساۖلم نے مسلمانوں کو مدينہ کی طرف ہجرت کر
) مسلمانوں نے ڈھائی مہينے کے اندر (نصف ذی الحجہ ٢خداوند متعال نے انھيں تمہارا بھائی اور جائے امن قرار ديا ہے۔(

تھيں،  سے آخری صفر تک) آہستہ آہستہ ان تمام مشکالت اور پريشانيوں کے باوجود جو قريش نے سرراه کھڑی کر رکھی
  مدينہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ ميں پيغمبر ۖ، علی، ابوبکر اور چند افراد کے عالوه کوئی مسلمان باقی نہ بچا۔

انصار کی تاريخ ميں جوافراد مکہ سے مدينہ گئے ''مہاجرين'' او رمدينہ کے مسلمان جنھوں نے پيغمبۖر کی مدد کی ''انصار'' 
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  کہالئے۔

  ازشپيغمبر ۖ کے قتل کی س
مکہ کے مسلمانوں نے ہجرت کے بعد مدينہ ميں قيام کيا ،ادھر قريش کے سردار سمجھ گئے کہ مدينہ رسول خدا ۖ اوران کے 

  چاہنے والوں کے لئے ايک مرکز اور پناه گاه بن چکا ہے اور وہاں کے لوگ رسوۖل کے 
______________________  

؛ ٢٢٦، ص ١؛ ابن سعد گزشتہ حوالہ، ج٢٤٠۔ ٢٤١، ص ٢شتہ حوالہ، ج؛ طبری، گز٢٥٧، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٢٦مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص 

؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ١١١، ص ٢) ان ّهللاٰ عزوجل قد جعل لکم اخوانأًو داراً تٔامنون بہا (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  .١٦٩ص ، ٣؛ ابن کثير، البدايہ و النہايہ، ج١٨٢، ص ١ج
  .١٨٩، ص ٢) حلبی، السيرة الحلبيہ، (انسان العيون) بيروت: دار المعرفہ) ج٤(

دشمن سے جنگ کرنے کے لئے تيار ہيں اس وجہ سے وه پيغمبر ۖ کی ہجرت سے ڈرے کيونکہ اس چيز نے قريش کو چند 
  خطرات سے روبرو کردياتھا۔

کے پيش نظر، حاالت کے بارے ميں پيش بينی اور  ۔ مسلمان ان کی دسترس سے باہر ہوچکے تھے نئی صورت حال١
  حوادث کی راه ميں تاثير گزاری قريش کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔

۔ چونکہ اہل مدينہ پيغمبر ۖ سے جنگ ميں حمايت کا عہد کرچکے تھے لٰہذا اس بات کا امکان تھا کہ آنحضرۖت انتقام کی ٢
  )١خاطر ان کی مدد سے کہيں مکہ پر حملہ نہ کرديں۔(

۔ اگر فرض کرليا جائے کہ جنگ نہيں ہوئی پھر بھی ان کے لئے ايک بڑا خطره الحق تھا۔ کيونکہ مدينہ، قريش کے ٣
 تاجروں کے لئے مناسب بازار تھا اور اس شہر سے ہاتھ دھو بيٹھنے کے بعد، بہت بڑا اقتصادی نقصان ان کو ہونے واال تھا۔

کنارے پر پڑتا تھا اور مسلمان اس راستے کو ناامن بنا کر کاروبار تجارت ۔ مدينہ، مکہ سے شام کے تجارتی راستہ کے ٤
  ميں خلل ڈال سکتے تھے۔

يہ فکريں اور الجھنيں باعث بنيں کہ سرداران قريش ''دار الندوه'' (قريش کے سازشوں کا اڈه اورقصی کی نشانی) ميں اکٹھا 
  ہوئے اور چاره جوئی ميں لگ گئے۔

ت محمد ۖ کو شہر بدر يا قيد کرليا جائے ليکن يہ دو مشورے بعض دليلوں کی بنياد پر رد ہوگئے۔کچھ نے مشوره ديا کہ حضر
آخر کار يہ طے پايا کہ محمدۖ  کو قتل کرديا جائے ليکن ان کو قتل کرنا آسان کام نہيں تھا کيونکہ اس کے بعد بنی ہاشم سکون 

ا پر طے کيا کہ ہر قبيلہ سے ايک جوان تيار ہو ، تاکہ راتوں سے نہ بيٹھتے اور خون خواہی کے لئے کھڑے ہو جاتے اس بن
رات سب ملکر محمد ۖ پر حملہ کرديں اور ان کو بستر خواب پر ہی قتل کرديں۔ ايسی صورت ميں قاتل ايک شخص نہينہوگا 

تل مينشريک اور بنی ہاشم بھی خون خواہی کے لئے کھڑے نہيں ہوسکتے کيونکہ ان کے لئے ان تمام قبيلوں سے جو اس ق
  تھے، جنگ کرنی ناممکن ہوگی ،لٰہذا 

______________________  

  ) گزشتہ حوالہ.١(

وه مجبور ہوکر خون بہا لينے پر راضی ہو جائيں گے اور ماجرا اسی پر تمام ہو جائے گا۔ قريش نے اپنی سازش کوعملی 
  الم ان کی سازش کو اس طرح سے بيان کرتا ہے:جامہ پہنانے کے لئے ربيع االول کی پہلی شب کاانتخاب کيا ۔ خداوند ع

''اور پيغمبر آپ اس وقت کو ياد کريں جب کفار تدبيريں کرتے تھے کہ آپ کو قيد کرليں يا شہر بدر کرديں يا قتل کرديں اور 
  )١(ان کی تدبيروں کے ساتھ سا تھ خدا بھی اس کے خالف انتظام کر رہا تھا او روه بہترين انتظام کرنے واال ہے''۔

______________________  

  .٣٠) ''و اذ يمکر بک الذين کفروا ليثبتوک او يقتلوک او يخرجوک و يمکرون و يمکر ّهللاٰ و ّهللاٰ خير الماکرين'' سورٔه انفال، آيت ١(
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  پيغمبر اساۖلم کی ہجرت

ا کہ مکہ سے باہر چلے جائيں۔ رسول پيغمبر اسالۖم وحی کے ذريعہ ''دار الندوه'' کی سازش سے آگاه ہوئے اور حکم خدا ہو
خدا ۖ نے اپنی ماموريت سے علی کو آگاه کيا اور فرمايا: ''آج کی شب ميرے بستر پر سوجاؤ اور ميری سبز چادر اوڑھ 

  لو''علی نے بے خوف و خطر اس ذمہ داری کو قبول کيا۔
ی عالقے (مدينہ کے مخالف سمت) ميں واقع پيغمبر ۖ اس شب ابوبکر کے ساتھ ''غار ثور'' ميں چلے گئے جو مکہ کے جنوب

تھا۔اور تين روز غار ميں رہے تاکہ قريش ان کو پانے سے نااميد ہوجائيں اور راستہ پرامن ہو جائے اور آپ ہجرت کو 
جاری رکھ سکيں، خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں پيغمبر ۖ کی تنہائی اور بے ياوری کا ذکر فرمايا ہے کہ آپ کے ساتھ ايک 

صر کے عالوه کوئی دوسرا نہ تھا اور وه بھی اضطراب و پريشانی کا شکار ہوگيا تھا۔ ليکن قريش اپنی تمام تر کوششوں ن
  کے باوجود خدا کی قدرت سے پيغمبۖر تک نہيں پہنچ سکے۔

کال ديا اور ''اگر تم پيغمبر ۖ کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے اس وقت جب کفار نے انھيں وطن سے باہر ن
وه ايک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار ميں تھے تو وه اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو خدا ہمارے 

ساتھ ہے پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پيغمبر پر سکون نازل کرديا اور ان کی تائيد ان لشکروں سے کردی جنھيں تم نہ 
مہ کو پست بنا يا ہے اورهللا کا کلمہ در حقيقت بہت بلند ہے۔ کہ وه صاحب عزت و ديکھ سکے اور هللا ہی نے کفار کے کل

  )١غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے''۔(

  عظيم قربانی
حضرت علی اس شب پيغمبر ۖ کے بستر پر سوئے اور قريش کے مسلح افراد نے رات کی تاريکی ميں پيغمبر ۖ کے گھر کا 

ے ننگی تلواروں کے ساتھ گھر کے اندر گھس گئے ،اسی عالم ميں علی بستر سے اٹھ گئے محاصره کرليا اور صبح سوير
اس وقت تک وه لوگ اپنے منصوبے کو سوفيصد درست اور کامياب سمجھ رہے تھے ليکن علی کو ديکھتے ہی انھيں سخت 

لہ کے لئے تيار ہوگئے جب انھوں حيرت ہوئی اور وه ان کی طرف لپکے، يہ ديکھ کر علی نے اپنی تلوار کھينچ لی اور مقاب
  )٢نے پيغمبر ۖ کے مخفی ہونے کی جگہ کے بارے ميں پوچھا تو آپ نے بتانے سے انکار کرديا۔(

______________________  

  .٤٠) سورٔه توبہ، آيت ١(
 ذيل کتابونميں نقل ہوا ہے۔  ) دارالندوه اورليلة المبيت کا واقعہ الفاظ اور عبارتوں کے فرق کے ساتھ اختصار و تفصيل سے مندرجہ٢(

؛ دالئل النبوة، ٢٢٧۔ ٢٢٨، ص ١؛ طبقات الکبرٰی، ج١٢٤۔ ١٢٨، ص٢؛ السرة النبويہ، ج٢٤٢۔ ٢٤٥، ص٢تاريخ االمم و الملوک، ج
؛ ٣٢، ص٢؛ تاريخ يعقوبی، ج١٠١۔ ١٠٣، ص ٢؛ الکامل فی التاريخ، ج٢٥٩۔ ٢٦٠، ص١؛ انساب االشراف، ج١٤٧۔ ١٤٩، ص ٢ج

؛ مناقب ١٨٢۔ ١٨٣، ص ١؛ مناقب ابن شہر آشوب، ج٤٦٣۔ ٤٧١و ص  ٤٤٥۔ ٤٤٧؛ امالی شيخ طوسی، ص ٦١، صاعالم الوریٰ 
۔ ٢٠٦، ص٢؛ السيرة النبويہ، ج١٧٥۔ ١٨٠، ص ٣؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ، ج٥٥، ص٢؛ کنز الفوائد کراجکی، ج٧٣خوارزمی، ص 

  ۔٤٧۔ ٦٥ص  ،١٩؛ بحار االنوار، ج١٩١۔١٩٢، ص ١٣؛ تاريخ بغداد، ج١٨٩

اس رات جو شخص بھی پيغمبر ۖ کے بستر پر سوتا اس کے بچنے کی اميد نہيں تھی ليکن حضرت علی شعب ابوطالب ميں 
بھی اکثر راتوں ميں پيغمبر ۖ کی جگہ سوتے تھے اور اپنے کو سپر قرار ديتے تھے اور خطره مول ليتے تھے تاکہ پيغمبر 

  الم نے ان کی اس قربانی کو اس طرح بيان کيا ہے:اکرم ۖ کی جان محفوظ ره سکے خداوند ع
''اور لوگوں ميں وه بھی ہيں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لئے بيچ ڈالتے ہيں اور هللا اپنے بندوں پر بڑا مہربان 

  )١ہے''۔(
  )٢ميں نازل ہوئی۔(مفسرين او رمحدثين کہتے ہيں کہ يہ آيت حضرت علی کی عظيم قربانی کے سلسلے ميں ''ليلة المبيت'' 

حضرت علی نے اپنے ايک بيان ميں قريش کی سازش کو ذکر کرنے کے بعد اس خطرناک رات ميں اپنی حالت کواس طرح 
  سے بيان فرمايا ہے:

''...پيغمبر ۖ نے مجھ سے فرماياکہ ان کے بستر پر سوجائوں اور اپنی جان کو ان کے لئے سپر قرار دوں۔ بے خوف اس 
  نے قبول کيا ،ميں خوش تھا کہ آپ کی راه ميں قتل کيا جاؤوں ۔ پيغمبر ۖ ماموريت کو ميں 

______________________  

  ۔٢٠٧) سورٔه بقره، آيت ١(
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، ٤؛ ابن اثير ، اسد الغابہ، ج١١٧ھ.ق)، ص ١٤٠٦، ١) فتال نيشاپوری، روضة الواعظين (بيروت: موسسة االعلمی للمطبوعات، ط ٢(
؛ ابن ابی الحديد، ٣٠١، ص ١؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٨٦بصار (قاہره: مکتبة المشہد الحسينی)، ص ؛ مومن شبلنجی، نور اال٢٥ص 

؛ سبط ابن الجوزی، تذکرة ٢٦٢، ص ١٣.)، ج١٩٦١شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراہيم (قاہره: داراحياء الکتب العربيہ، 
؛ ٢٠تقی الدين ابوبکر حموی، ثمرات االوراق (حاشيہ المستطرف ميں)، ص ؛ ٣٥ھ.ق)، ص ١٣٨٣الخواص (نجف: المکتبة الحيدريہ، 

؛ مرحوم مظفر نے اہل سنت کے نامور علماء اور مفسرين جيسے ثعلبی، قندوزی، حاکم ٨٠، ص ٢عبد الحسين امينی، الغدير، ج
سبھی نے کہا ہے کہ يہ آيت حضرت علی کی نيشاپوری، احمد ابن حنبل، ابو السعادات، غزالی، فخر رازی، اور ذہبی سے نقل کيا ہے کہ 

  شان ميں نازل ہوئی ہے۔

ہجرت کر گئے اور ميں ان کے بستر پر ليٹا رہا۔ قريش کے مسلح افراد کو اس بات کا يقين تھا کہ پيغمبۖر کو قتل کرديں گے 
تلوار ہاتھ ميں لے لی اور اپنا  لٰہذا وه گھر ميں گھس گئے اور جب وہاں پہنچے جہاں ميں ليٹا تھا تو ميننے يہ ديکھ کر اور

  )١اس طرح دفاع کيا کہ خدا جانتاہے اور لوگ بھی اس سے آگاه ہيں''۔(

  قبا ميں پيغمبر ۖ کا داخلہ
سے فرمايا کہ ميری ہجرت کے بعد اپنے مکہ ترک کرنے سے پہلے، لوگوں کی جو امانتيں ان کے رسول خدا ۖ نے علی 

) اور ان کی دختر فاطمہ اور بنی ہاشم کے دوسرے چند افراد جواس وقت تک ہجرت ٢پاس ہيناسے لوگونکو واپس کرديں۔(
  )٣نہيں کرسکے تھے ان کی ہجرت کے مقدمات فراہم کريں۔(

) اور اسی مہينے ٤ھی ربيع االول (بعثت کے چودھويں سال) غار کو مدينہ کے اراده سے ترک کيا(حضرت محمد ۖ نے چوت
) اور چند روز ٥کی بارہويں تاريخ کو مدينہ کے باہر محلہ ''قبا'' ميں قبيلٔہ بنی عمرو بن عوف کے رہنے کی جگہ پہنچے(

  علی کے انتظار ميں وہاں ٹھہرے رہے٭ اور اس دوران ايک مسجد 
______________________  

، باب السبعہ؛ مفيد ، االختصاص (قم: منشورات جماعة ٣٦٧، ص ٢) صدوق، الخصال (قم: منشورات جامعہ المدرسين)، ج١(
  .١٦٥المدرسين)، ص 

؛ ابن شہر٢٦١، ص ١؛ بالذری، انساب االشراف، ج٢٤٧، ص ٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج١٢٩، ص ٢) ابن ہشام ، السيرة النبويہ، ج٢(
  .١٨٣، ص ١آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج

؛ تاريخ الخلفائ، ص ١٤٧؛ رجوع کريں: مفيد، االختصاص، ص٤٦٨ھ.ق)، ص١٤١٤، ١) شيخ طوسی، االمالی (قم: دارالثقافہ، ط٣(
  ۔٦٢، ص١٩؛ مجلسی، بحار االنوار، ج١٦٦

  ۔٨٧، ص١٩؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٢٣٢، ص١) محمد بن سعد، طبقات الکبرٰی، ج٤(
؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ٦٤؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٢٤٨؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ١٣٧) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٥(

  ۔١٧٢، ٢)، ج١٣٦١؛ بيہقی، دالئل النبوة، ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرھنگی، ٢٦٣ص
  ے۔٭رسول اسالم ۖکے ٹھہرنے کی مدت ميں اختالف ہ

  )١وہاں پر تعمير کی۔(
) پھر اپنی ٢پيغمبۖر کی ہجرت کے بعد علی تين دن مکہ ميں ٹھہرے رہے اور اپنے فريضے کو بہ حسن و خوبی انجام ديا(

والدٔه گرامی فاطمہ بنت اسد، فاطمہ زہرا دختر پيغمبۖر اور فاطمہ دختر زبير بن عبد المطلب کودو دوسرے افراد کے ہمراه لے
  )٣پيغمبر ۖ سے جاملے۔( کر قبا ميں

  پيغمبر ۖ کا مدينہ ميں داخلہ 
حضرت علی کے قبا ميں پہنچنے کے بعد پيغمبر اکرم ۖ بنی نجار (عبد المطلب کے مادری رشتہ دار) کے ايک گروه کے 

وقت لوگوننے ساتھ مدينہ گئے۔ راستہ ميں قبيلہ بنی سالم بن عوف کے محلہ ميں پہلی نماز جمعہ پڑھی۔ شہر ميں داخل ہوتے 
بہت ہی پرجوش انداز ميں آپ کا استقبال کيا۔ قبائل کے سرداروں اور بڑی شخصيتوں نے ناقٔہ پيغمبر اکرم ۖ کی زمام کو پکڑ 

کر آنحضرۖت سے درخواست کی کہ ان کے محلہ ميں تشريف لے چليں۔ پيغمبر ۖ نے فرمايا: ناقہ کے راستہ کو خالی کردو 
  ہے وه جہاں بيٹھے گا ميں وہيں اتر جاؤوں گا''  اسے خدا کی جانب سے حکم مال

گويا رسول خدا ۖ اپنی تدبير اور حکمت عملی کے ذريعہ چاہتے تھے کہ (حجر اسود کے نصب کے فيصلہ کی طرح) ان کی 
  ميزبانی کا شرف و افتخار کسی خاص قبيلہ يا خاندان کو حاصل نہ ہو اور آئنده سماج ميں کوئی مشکل پيش نہ آئے۔

کارآنحضرۖت کا اونٹ محلہ بنی نجار ميں ابوايوب انصاری خالد بن خزرجی کے گھر کے قريب بيٹھ گيا اس وقت (ايسی آخر 
  جگہ پر بيٹھا جو دو يتيموں کی تھی جہاں بعد ميں مسجد النبی ۖ بنی) ۔
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______________________  

  ۔٢٤٩، ص٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج١٧٢و  ١٦٦؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ص ١٨٥، ص ١) ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔٢٤٩؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ١٣٨) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص٢(
  ۔٣٤، ص٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٦٦؛ رجوع کريں: اعالم الورٰی، ص١٨٣)ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

تھی کہ آنحضرۖت کے ميزبان ہم بنيں۔ ابوايوب پيغمبر اکرم ۖ کے چاروں طرف بے شمار لوگ اکٹھا ہوگئے ہر ايک کی آرزو 
انصاری آنحضرۖت کے سامان سفر کواپنے گھر لے گئے اور ساتھ ميں آنحضرۖت ان کے گھر تشريف لے گئے۔ اور اس وقت

  )١تک وہاں آپ نے قيام کيا جب تک مسجد النبی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی رہائش کے لئے حجره نہ بن گيا۔(

  آغازہجری تاريخ کا 
ہجرت بڑی تبديليوں کی شروعات اور اسالم کی پيش رفت ميں ايک اہم موڑ کا نام ہے کيونکہ اسی کے سايہ ميں مسلمانوں 
نے گھٹن اور دشواريوں کے ماحول سے نکل کر آزاد ماحول ميں قدم رکھا اور آزادی کے ساتھ ايک نقطہ پر متمرکز ہوگئے

کاميابی تھی۔اگر ہجرت انجام نہ پاتی تو مکہ ميں اسالم گھٹ گھٹ کر دم توڑ ديتا اور ايسے حاالت ميں يہ چيز ايک بہت بڑی
اور ہرگز اسے ترقی نہ ملتی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوننے سياسی اور نظامی سرگرمياں شروع کرديناور اسالم جزيرة العرب 

  ميں پھيل گيا۔
ئی ليکن کس شخص نے پہلی مرتبہ اس تاريخ کی بنياد ڈالی؟ اس بنا پر ہجرت، اسالم اور مسلمانوں کی تاريخ کا آغاز قرار پا

اور کس وقت سے يہ تاريخ رائج ہوئی؟ مورخين اسالم کے درميان مشہور يہ ہے کہ يہ کام عمر بن خطاب کے زمانہ ميں، 
  )٢اس کے ذريعہ سے اصحاب پيغمبر ۖ کے مشوره سے انجام پايا۔(

______________________  

  ) گزشتہ حوالہ. ١(
؛ مسعودی، التنبيہ و االشراف (قاہره: دارالصاوی ١٣٥، ص٢ھ.ق)، ج١٣٨٤) ابن واضح ، تاريخ يعقوبی، (نجف: المکتبة الحيدريہ، ٢(

؛ الشيخ عبدالقادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق ١٠، ص١؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ (بيروت: دار صادر)، ج٢٥٢للطبع والنشر، ص
  ۔٢٣۔ ٢٤، ص١ھ.ق) ، ج١٤٠٧، ٣(بيروت: دار احياء التراث العربی، ط(تاليف حافظ ابن عساکر) 

ليکن محققين اورتاريخ اسالم کے تجزيہ نگاروں کی تحقيقات سے پتہ چلتاہے کہ اس امر کے بانی خود پيغمبر اساۖلم تھے۔ 
د ماه ربيع االول ميں اسالم کے بڑے مورخين کے ايک گروه نے لکھا ہے کہ پيغمبر ا کرم ۖ نے مدينہ ہجرت کرنے کے بع

  )١حکم ديا کہ اسی مہينہ سے تاريخ لکھی جائے۔(
اس مطلب کے گواه پيغمبر ۖ کے کچھ خطوط، مکاتبات اور تاريخی دستاويزات ہيں جو تاريخی کتابوں سے ہم تک پہنچی ہيں 

  اور ان کی تاريخ نگارش آغاز ہجرت سے ذکر ہوئی ہے اس کے دو نمونہ يہاں پيش ہيں:
ر اساۖلم نے ُمقنا کے يہوديوں سے ايک عہدو پيمان کيا اور اس پر آپ نے دستخط فرمائی اس کے آخر ميں يہ لکھا ۔ پيغمب١

  )٢ھ ميں تحرير کيا ہے۔( ٩ہے کہ اس عہد نامہ کو علی بن ابی طالب نے 
کہ پيغمبر ۖ نے علی کو ۔ پيغمبر اساۖلم نے نجران کے مسيحيوں کے ساتھ جو عہد و پيمان کيا اس ميں بھی يہ ذکر ہوا ہے ٢

  )٣ھ ميں لکھا گياہے۔(٥حکم ديا کہ اس ميں لکھو کہ يہ پيمان 
ھ تک ہجرت کو اصل اور بنياد بناکر واقعات اور روداد و حوادث کو مہينونکی تعدا کے ٥بعض قرائن اور شواہد کی بنا پر 

  لحاظ سے لکھا جاتا تھا۔ ان ميں سے کچھ يہ ہيں:
  ں: ''ماه رمضان کا روزه تغيير قبلہ کے ايک ماه بعد، ہجرت کے ۔ ابوسعيد خدری کہتے ہي١

______________________  

؛ نور الدين السمہودی، وفاء الوفاء باخبار دار ٢٥٢، ص٢)طبری، تاريخ االمم و الملوک، (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج١(
، ابن شہر آشوب ٢١٨، ص٤٠؛ مجلسی ، بحار االنوار، ج٢٤٨ص، ١ھ.ق)، ج١٤٠١، ٣المصطفٰی، (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط

  کی نقل کے مطابق۔
؛ اس سند کے اصل متن مينعلی بن ابی طالب (واؤ کے ٧١۔ ٧٢ھ.ق)، ص ١٣٩٨) بالذری، فتوح البلدان (بيروت: دار الکتب العلميہ، ٢(

.٤٦۔ ٤٨، ص ٣ريں: الصحيح من سير ة النبی االعظم، جساتھ) لکھا ہوا ہے جس کی وجہ تاريخ کی کتابوں ميں بتائی گئی ہيں ۔ رجوع ک
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  ۔١٨١، ص١)الشيخ عبدالحی الکتانی، الترتيب االداريہ (بيروت: دار احياء التراث العربی)، ج٣(

  )١اٹھارويں مہينہ ميں واجب ہوا ہے۔(
کہ ميں پير کے دن پانچ محرم ۔ سفيان بن خالد سے جنگ کے لئے بھيجے ہوئے لشکر کا کمانڈر عبد هللا بن اُنيَس کہتا ہے ٢

  )٢کو ہجرت کے پچاسويں مہينے ميں مدينے سے نکال۔(
) سے جنگ کے بارے ميں لکھتا ہے:ميں دس محرم کو مدينہ سے باہر گيا اور انيس دن کے ٣۔ محمد بن مسلمہ قبيلٔہ قرطا(٣

  )٤ويں مہينے ميں، مدينہ واپس آيا۔(٥٥بعد محرم کی آخری رات ، ہجرت کے 
پر ہجری، تاريخ کے بانی پيغمبر اساۖلم ہی تھے۔ ليکن شايد خالفت عمر کے دور تک اسے بہت زياده شدت اور اس بنا 

) اور چونکہ عمر کے دور ميں زمان حوادث اور بعض دستاويزات اور مطالبات کی تاريخ ٥عموميت نہيں مل سکی تھی۔(
ھ ميں قانونی شکل دی اور ربيع االول (مدينے ١٦ئلے کو ) لٰہذا انھوننے اس مس٦ميں اختالف کی کچھ صورتيں پيش آئيں۔(

  )٧ميں پيغمبر کے داخلے کا مہينہ )کے بجائے ماه محرم کو ہجری سال کا آغاز قرار ديا۔(
______________________  

  ۔٣٦٨، ص ١) الشيخ حسن الديار بکری، تاريخ الخميس، (بيروت: مؤسسة شعبان)، ج١(
  ۔٥٣١، ص٢ارسڈن جانس (بيروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات)، ج)واقدی، المغازی، تحقيق: م٢(
  ) بنی بکر کا ايک خاندان ہے۔٣(
  ۔ ٥٣٤)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٤(
  .٥٥، ص ٣) سيدجعفر مرتضی عاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم، ج٥(
؛ ابن ابی ٧٣۔ ٧٤، ص ٧ھ.ق)، ج١٣٩٤، ٢رف ط؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ (بيروت: مکتبة المعا٢٥٢) طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٦(

؛ ابن کثير، الکامل ٧٤، ص ١٢م)، ج١٩٦١الحديد، شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراہيم (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ، 
  .١٠۔١١، ص ١فی التاريخ، ج

؛ مزيد معلومات کے لئے رجوع ٣٥، ص ٣االعظم، ج ؛ الصحيح من سيرة النبی١٧٥، ص ١) ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب ، ج٧(
 .٣٢۔ ٥٦، ص ٣کريں: الصحيح من سير ة النبی االعظم، ج

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  دوسری فصل 
  مدينہ ميں پيغمبر اساۖلم کے سياسی اقدامات

  مسجد کی تعمير

) قيام کے بعد يہ ضرورت محسوس کی کہ ايک مسجد بنائی جائے جو مسلمانوں کی تعليم و ١پيغمبر اساۖلم نے مدينہ ميں(
تربيت کا سينٹر اور نماز جمعہ اور جماعت کے وقت جمع ہونے کی جگہ قرار پائے۔ اس وجہ سے آۖپ نے اس زمين کو 

ں کی تھی ان کے اولياء سے خريدی اور مسلمانوں کی مدد سے وہاں جہاں پہلے دن آپ کا اونٹ بيٹھا تھا اور وه دو يتيمو
  ) جو آپ کے نام يعنی ''مسجد النبی'' کے نام ٢ايک مسجد تعمير کی(

______________________  

  ، (لغت: يثرب)٤٣٠، ص ٥ھ.ق)، ج١٣٩٩) ياقوت حموی، معجم البلدان (بيروت: داراحياء التراث العربی، ١(
؛ طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ٢٣٩، ص ١قات الکبرٰی (بيروت: دار صادر)، ج)محمد بن سعد، طب٢(
؛ ابن١٨٧، ص ٢)، ج١٣٦١؛ بيہقی، دالئل النبوة، ترجمہ محمود مہدی دامغانی (تہران: مرکز انتشارات علمی و فرہنگی، ٢٥٦، ص ٢ج

، ٢؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ، (بيروت: مکتبة المعارف، ط ١٨٥، ص ١لعلميہ)، جشہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة ا
؛ مجلسی، بحار االنوار، ٢٥٢، ص ٢؛ الدين الحلبی، السيرة الحلبيہ، (انسان العيون)، (بيروت: دار المعرفہ، ج٢١٥، ص ٣.)، ج١٩٧٧
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  .١٢٤، ص ١٩(تہران: دار الکتب االسالميہ)، ج

کے بعد آنحضرۖت کا يہ پہال اجتماعی اقدام تھا۔ مسجد کی تکميل کے بعد، اس کے پہلو ميندو کمرے سے مشہور ہوئی۔ ہجرت
) اس کے بعد آنحضرۖت ابوايوب کے گھر سے وہاں چلے ١آنحضرۖت اور آپ کی ازواج کے رہنے کے لئے بنائے گئے۔(

  )اور آخری عمر تک اسی کمرے ميں زندگی بسر کی۔٢گئے۔(

  اصحاب ُصفّہ
انوں کے مکہ سے مدينہ ہجرت کرنے کے بعد، انصار نے مہاجر مسلمانوں کو جہاں تک ہوسکا اپنے گھر ونميں مسلم

  )٣ٹھہرايا اور ان کے لئے زندگی کی سہولتيں فراہم کيں۔(
ليکن اصحاب صفہ جوايک فقير، مسافر بے گھر اور ہر لحاظ سے محروم طبقہ تھا ان کے رہنے کے لئے مسجد کے آخر 

  طور پر ايک سائبان بناديا گيا تھا۔ ميں وقتی
پيغمبر اساۖلم ان کی خبرگيری فرماتے تھے اور جہاں تک ہوسکتا، ان کے لئے کھانے کی چيزيں فراہم کرتے تھے اور 

انصار کے سرمايہ داروں کو ان کی مدد کے لئے تشويق کرتے تھے۔ مسلمانوں کا يہ طبقہ جو انقالبی، مومن او رخوبيوں کا 
  )٤''اصحاب الصفہ'' کے نام سے معروف ہوا۔(مالک تھا 

______________________  

  )٢٧٣؛ حلبی، سابق، ص ٢٤٠) ايک کمره سوده اور ايک کمره عائشہ کے لئے بنايا گيا (محمد بن سعد، سابق، ص ١(
آشوب، گزشتہ حوالہ،  ؛ ابن شہر١٤٣، ص٢ھ.ق)، ج١٣٥٥)ابن ہشام، السيرة النبويہ، (قاہره: مطبعة المصطفی البابی الحلبی، ٢(

  ۔١٨٦ص
  ۔٣٤، ص٢ھ.ق)، ج١٣٨٤)ابن واضح، تاريخ يعقوبی، (نجف: المکتبة الحيدريہ، ٣(
، ٣؛ نور الدين السمہودی، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی (بيروت: داراحياء التراث العربی، ط٢٥٥) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٤(

، ٧٢، ج١٢٨۔ ١٢٩، ص٧٠، ج٣١٠، ١١٨، ٦٦، ص٢٢؛ ج٨١، ص١٧وار، ج؛ مجلسی، بحار االن٤٥٣۔ ٤٥٨، ص٢ھ.ق)، ج١٤٠١
، تفسير آئہ: ''للفقراء الذين احصروا فی سبيل ّهللاٰ اليستطيعون ضربًا فی االرض...'' ٣٨٦، ص٢؛ رجوع کريں: مجمع البيان، ج٣٨ص

  ۔٤٧٣۔ ٤٨٠، ص١) و عبدالحی الکتانی، التراتيب االداريہ، ج٢٧٣(سورٔه بقره، آيت 

روه کی تعداد ہميشہ گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ جن کے رہنے کاانتظام ہو جاتا تھا وه وہاں سے چلے جاتے تھے اور اس گ
  )١دوسرے نئے افراد آکر ان ميں شامل ہو جاتے تھے۔(

  عام معاہده 
کيونکہ آپ کے پيغمبر اساۖلم نے مدينہ ميں قيام کے بعد ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کی اجتماعی حالت کو منظم کريں؛ 

بلند اہداف کی تکميل کے لئے شہر کی تنظيم ضروری تھی جبکہ اس وقت مدينہ کی آبادی کی ترکيب غير مناسب تھی۔ عرب 
کے متعدد گروه اس شہر ميں رہتے تھے اور ان ميں سے ہر فرد دو بڑے قبيلہ اوس و خزرج ميں سے کسی ايک سے تعلق 

کے اطراف ميں بسے ہوئے تھے اور ان سے تعلقات رکھتے تھے اور اب مکہ کے رکھتا تھا۔ يہودی بھی اسی شہر ميں ان 
مسلمان بھی ان ميں اکثر بڑھ گئے تھے اس عالم ميں ممکن تھا کہ کوئی حادثہ پيش آجائے اسی وجہ سے پيغمبر اسالۖم کی 

قرار داد اور تاريخی دستاويز کہا تدبير سے ايک پيمان نامہ لکھا گيا جسے اسالم ميں ''پہال اساسی قانون'' يا سب سے بڑی 
  گيا۔

اس قرارداد نے مدينہ ميں رہنے والے مختلف گروہوں کے حقوق معين کئے اور يہ قانون شہری آبادی ميں مسالمت آميز 
زندگی اوران کے درميان نظم و عدالت کو برقرار رکھنے کا ضامن بنا اور ہرطرح کے ہنگامے اوراختالف کے جنم لينے 

  ۔ اس عہدنامہ کے چند اہم بند يہ تھے:سے مانع بنا
______________________  

؛ ابونعيم نے اصحاب صفہ کے٣٣٩۔ ٣٤٠، ص ١ھ.ق)، ج١٣٨٧، ٢) ابونعيم اصفہانی، حلية االولياء (بيروت: دار الکتاب العربی، ط ١(
افراد بتائی ہے اور ان ميں  ٥١تعداد  )، اس نے اس گروه کی٣٤٧۔ ٣٨٥، ص ١بارے ميں تفصيل سے بيان کيا ہے۔ (حلية االوليائ، ج

سے ہر ايک کا ذکر کياہے۔ (ان ميں کچھ عورتوں کے نام بھی ملتے ہيں)۔ ليکن ان ميں سے کچھ کواصحا ب صفہ ميں شما رنہيں کيا 
ن يمان، جناب بن ہے۔ جن افراد کوابونعيم نے اس گروه ميں شمار کيا ہے ۔ وه يہ ہيں: بالل، براء بن مالک، جندب بن جناده، حذيفہ ب

االرت... ذوالبحاين، (عبد هللا) سلمان، سعيد بن ابی وقاص، سعد بن مالک، (ابو سعيد خدری)، سالم (موال ابی حذيفہ) اور عبد هللا بن 
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  مسعود۔

  ) ايک امت ہيں۔١۔ مسلمان اور يہودی(١
  ۔ مسلمان اور يہودی اپنے دين کی پيروی ميں آزاد ہيں۔٢
اسالم سے قبل اپنی سابق رسم (يعنی خون بہا دينے) پر باقی رہيں گے اگر ان کا کوئی فرد کسی کو ۔ قريش کے مہاجرين، ٣

قتل کرے يا اسير ہو تو عدالت اور خيرخواہی کے جذبہ کے تحت سب مل کر اس کا خون بہا ديں اور فديہ دے کر اسے آزاد 
  کرائيں۔

رے قبيلہ بھی خون بہا اور فديہ کے سلسلہ ميں اسی طرح عمل ۔ بنی عمرو بن عوف (انصار کا ايک قبيلہ) اور تمام دوس٤
  کريں۔

۔ کوئی يہ حق نہيں رکھتا ہے کہ کسی کے غالم، فرزند يا خاندان کے کسی دوسرے فرد کو بغير اس کی اجازت کے پناه ٥
  دے۔
  ۔ اس عہدنامہ پر دستخط کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر شہر مدينہ کا دفاع کريں۔٦
  ۔ مدينہ ايک مقدس شہر ہے اس ميں ہر طرح کا خون خرابہ حرام ہوگا۔٧
 )٢۔ اس عہدنامہ پر دستخط کرنے والوں ميناگر کبھی اختالف پيدا ہوا تو اس اختالف کو دور کرنے والے محمد ۖ ہوں گے۔(٨

بتدائی مہينوں ميں انجام پايا سلسلٔہ حوادث کا تجزيہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ يہ پيمان (جو پيغمبر ۖ کے مدينہ آنے کے ا
ھ تک يعنی جنگ بدر کے بعد تک ''بنی قينقاع'' کی فتنہ ٢) شہر کے امن و سکون ميں موثر ثابت ہوا؛ کيونکہ ٣تھا)،(

  پردازيوں کی بنا پر اس قبيلہ سے جو جنگ ہوئی، کوئی کشيدگی اہل مدينہ کے درميان نقل نہيں ہوئی ہے۔
______________________  

ہاں پر يہودی سے مراد، بنی عمرو بن عوف اور مدينہ کے تمام مقامی يہودی ہيں ليکن يہوديوں کے تين قبيلے، بنی قينقاع، بنی ) ي١(
  نضير، اور بنی قريظہ سے پيغمبر اساۖلم نے الگ پيمان کيا تھا جس کی تفصيل آئنده بيان ہوگی۔

، ص ١ں سے تفصيلی آگاہی کے لئے، رجوع کريں: فروغ ابديت ، ج؛ اس عہدنامہ کے بندو١٤٧۔ ١٥٠، ص ٢) ابن ہشام، سابق، ج٢(
  ١٦٢۔ ٤٦٥

) اسالمی مورخين نے اس عہد و پيمان کی تنظيم مدينہ ميں پيغمبر اکرۖم کے پہلے خطبہ کے بعد نقل کی ہے لٰہذا اس سے اندازه ہوتا ٣(
  بتدائی اقدامات کا جز تھا۔ہے کہ پيغمبر اساۖلم کا مدينہ ميناس عہد و پيمان کا منعقد کرنا، آپ کے ا

  مہاجرين و انصار کے درميان بھائی چارگی کا معاہده

) پيغمبر اکرم ۖ نے دوسرا اہم اجتماعی اقدام يہ کيا کہ مہاجرين و انصار کے درميان رشتہ اخوت و ١ہجرت کے پہلے سال(
ے لحاظ سے تفاوت اور کشمش پائی جاتی برادری برقرار کيا۔ ماضی ميں مسلمانوں کے ان دو گروہوں ميں پيشہ اور نسل ک

تھی؛ کيونکہ انصار، جنوب (يمن) سے ہجرت کر کے آئے تھے اور انکا تعلق ''قحطانی'' نسل سے تھا۔ اور مہاجرين، عرب 
کے شمالی حصہ سے آئے او ران کا تعلق ''عدنانی'' نسل سے تھا اوردور جاہليت ميں، ان دونوں کے درميان نسلی کشمش 

  تھی۔پائی جاتی 
دوسری طرف سے انصار کا مشغلہ کاشتکاری اور باغ بانی تھا۔ جبکہ مکہ کے عرب، تاجر تھے اور کاشتکاری کو ايک 

پست مشغلہ سمجھتے تھے۔ اس سے قطع نظر يہ دونوں گروه دو الگ ماحول کے پرورده تھے اور اب نور اسالم کے سبب 
نہ ميں رہتے تھے۔ لٰہذا اس بات کا انديشہ تھا کہ کہيں قديمی عصبيت ) اور ايک ساتھ مدي٢آپس ميں دينی بھائی ہوگئے تھے۔(

نہ بھڑک اٹھے کيونکہ مسلمانوں کے ان دو گروہوں ميں گزشتہ افکار و خياالت اور کلچر کے اثرات ابھی بعض لوگوں کے 
ادری برقرار کيا اور ہر مہاجرذہنوں ميں باقی ره گئے تھے۔ لٰہذا پيغمبر اساۖلم نے ان دو گرہوں کے درميان رشتہ اخوت و بر

  ) ٣کو، انصار ميں سے کسی ايک کا بھائی(
______________________  

، حاشيہ مقريزی ١٣٠، ص ١٩؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٢٦٨، ص ١) ہجرت کے پانچ يا آٹھ مہينے بعد (سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  کے نقل کے مطابق) 

  .١٠رات ، آيت ) ''انما المومنون اخوة'' سورٔه حج٢(
؛ مجلسی، ٢٩٢، ص ٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٨، ص١؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١٥٠، ص ٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(

هللا ؛ يہ دينی برادری اور دينی تعاون کی بنياد پر تھی جيسا کہ روايت ميں بيان ہوا ہے کہ اخی رسول ا١٣٠، ص ١٩گزشتہ حوالہ، ج
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  .٥٨٧ھ.ق)، ص ١٤١٤جرين، اخوة الدين (طوسی، امالی، (قم: دارالثقافہ، بين االنصار و المہا

  )١بنايا اور علی کو اپنا بھائی بنايا۔(
البتہ مہاجرين و انصار کے درميان رشتٔہ اخوت و برادری برقرار کرنے ميں ايمان و فضيلت کے لحاظ سے ايک طرح کے 

اساۖلم کا رشتٔہ اخوت علی سے قائم ہوا جبکہ دونوں مہاجر تھے لٰہذا اس ) اور پيغمبر ٢تناسب اور برابری کا لحاظ رکھا گيا(
  زاوئہ نظر سے يہ بات قابل توجيہ و تاويل ہے۔

يہ عہد و پيمان مہاجروں اور انصار کے درميان مزيد اتحاد و اتفاق کا باعث بنا جيسا کہ انصار نے پہلے سے زياده، 
  ۔ اور مال غنيمت کی تقسم کے موقع پر ''بنی نضير'' مہاجروں کی مالی امداد کے لئے تيار ہوگئے

______________________  

ھ.ق)، ١٣٢٨، ١؛ عسقالنی، االصابہ تمييز الصحابہ (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط١٥٠، ص٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ سبط ابن ٥٥، ص٩، باب١العلمی للمطبوعات)، ج؛ الشيخ سليمان القندوزی الحنفی، ينابيع المودة (بيروت: مؤسسة ا٥٠٧، ص٢ج

کتاب فضال ميں احمد ابن حنبل کی نقل کے  ٢٣، اور ٢٢، ٢٠ھ.ق)، ص١٣٨٣الجوزی، تذکرة الخواص (نجف: المطبعة الحيدريہ، 
؛ سمہودی،٢٩٢، ص٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٣٥، ص٣مطابق؛ ابن عبد البر، االستيعاب فی معرفة االصحاب، (االصابہ کے حاشيہ)، ج

  ۔٢٦٨۔ ٢٧١، ص٢؛ المظفر، دالئل الصدق (قم: مکتبہ بصيرتی)، ج٢٦٨، ص١گزشتہ حوالہ، ج
؛ مرتضی ١١٢، ص٣احمد حنبل کے نقل کے مطابق؛ امينی، الغدير، ج ٥٥، ص٩، باب١) شيخ سليمان قندوزی، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  ۔٥٨٧ی، االمالی، ص؛ طوس٦٠، ص٣ھ.ق)، ج١٤٠٣العاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم، 
وه حديثيں جو يہ بيان کرتی ہيں کہ اس عہد و پيمان ميں حضرت علی کی اخوت رسول خدا ۖ کے ساتھ برقرار ہوئی ہے وه، حديث 

شناسی کے معيار کے مطابق قابل انکار نہينہيں۔اس بنا پر ابن تيميہ اور ابن کثير کی باتيں اس سلسلہ ميں ان کے خاص جذبہ اور فکر 
  .٣٣٦، ص ٧، و ج٢٢٧۔ ١٧٤، ١١٢۔ ١٢٥، ص ٣ن ہے اور علمی حيثيت نہيں رکھتی ہيں ۔ رجوع کريں: الغدير ، جکی دي

) اور بارگاه پيغمبر ۖ ميں مہاجروں کی طرف سے ان کی کوششوں ١نے مہاجروں کی خاطر اپنے حق کو نظر انداز کرديا۔(
  ) خداوند عالم نے اس موقع پر انصار کی ايثارگری کو اس طرح سراہا ہے۔٢کا شکريہ، پيغمبر ۖ کے لئے حيرت آور تھا۔(

ان کے اموال سے محروم اور گھروں سے نکال باہر کرديا گيا ہے اور وه ''يہ مال ان مہاجر فقراء کے لئے بھی ہے جنھيں 
صرف خدا کے فضل اور اس کی مرضی کے طلبگار ہيں اور خدا و رسول کی مدد کرنے والے ہيں کہ يہی لوگ دعوئے 

ے والوں کو ايمان ميں سچے ہيں۔ اور جن لوگوننے دارالہجرت اور ا يمان کو ان سے پہلے اختيار کيا تھا وه ہجرت کرن
دوست رکھتے ہيناور جو کچھ انھيں ديا گيا ہے اپنے دلوں ميناس کی کوئی ضرورت محسوس نہيں کرتے ہيں اور اپنے 

نفوس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہيں ، چاہے انہيں کتنی ہی ضرورت کيوں نہ ہو۔ اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص 
  )٣(سے بچاليا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہيں''۔

صحرا نشينوں کا مزاج دو طريقے کا تھا ايک طريقہ ان کا يہ تھا کہ وه اپنے قبيلہ کے اندر اپنے اعزاء و اقرباء کی مدد و 
نصرت کرتے تھے۔ پيغمبر اساۖلم نے ان کی اس خصوصيت کو اسالمی وحدت اور اتفاق کی راه ميں استعمال کيا (کہ 

اس کا ايک جلوه ہے) اور ان کا دوسرا طريقہ يہ تھا کہ ان کے مزاج ميں،بيگانہ مہاجروں کے ساتھ انصار کی ايثار و قربانی
  افراد سے جنگ و جدال کرنا تھا۔ پيغمبر ا کرم ۖ نے ان کے اس جذبہ 

______________________  

خ المدينة المنورة، ؛ ابن شبہ، تاري٣٧٩، ص١)واقدی، المغازی، تحقيق: مارسڈن جانس، (بيروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات)، ج١(
  ۔٢٨٩، ص٢ھ.ق)، ج١٤١٠تحقيق: فہيم محمد شلتوت (قم: دار الفکر، 

؛ ابن شبہ، گزشتہ حوالہ، ٢٢٨، ص٣؛ ابن کثير، گزشتہ حوالہ، ج٢٩٢، ص٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٢٠٤، ص ٣) مسند احمد، ج٢(
  ۔٤٩٠ص

  ۔٨۔ ٩) سورٔه حشر، آيت ٣(

  )١ن کے حملوں کا دفاع کرنے ميں استعمال کيا۔(کو دشمنان اسالم سے جنگ کرنے ميناور ا
______________________  

  .)٢٩) ''محمد رسول ّهللاٰ و الذين معہ اشداء علی الکفار رحماء بينہم''(سورٔه فتح، آيت ١(
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لسلہ يہوديوں کے ان تين قبيلوں کے اصلی وطن اور نسب کے بارے ميں مورخين کے درميان اتفاق نظر نہيں پاياجاتا اس س
ميں تاريخی اخبار و اسناد کی آشفتگی اور تناقض کے باعث، حقيقت کی تعيين بہت مشکل و دشوار ہوگئی ہے۔ مشہور يہ ہے 
کہ جب شام ميں يہوديوں کے اوپر، شہنشاه روم کی جانب سے سختی اور دباؤ بڑھا تو وه جزيرة العرب کی سمت مدينہ ميں 

)، قحطانی (اوس و ١٦٠، ص ١، لغت مدينہ، وفاء الوفاء ، ج٨٤، ص ٥البلدان، جچلے گئے اور وہاں جاکر بس گئے۔ (معجم 
؛ ابن اثير، ٣٦، ص ١خزرج) مارب بند ٹوٹنے کے بعد وہاں گئے اور اس کے کنارے جاکر بس گئے۔ (معجم البلدان، ج

يں کہ ان دو گروہوں کے) اور جيسا کہ اس سے قبل ہم بيان کرچکے ہ٦٥٦، ص ١الکامل فی التاريخ، (بيروت: دار صادر، ج
درميان آپس ميں کشمکش پائی جاتی تھی۔ليکن کچھ مورخين کا عقيده ہے کہ وه جزيرة العرب کے مقامی عرب تھے اور 
يہوديوں کی تبليغات کے نتيجہ ميناس دين کوانھوں نے اپناليا تھا۔ (احمد سوسہ، مفصل العرب واليہود فی التاريخ، (وزارة 

)، اور بعض دوسرے مورخين کا کہنا ہے کہ مدينہ ميں ٦٢٩۔ ٦٢٩عيسوی)، ص ١٩٨١، ٥عراقيہ، ط الثقافہ و االعالم ال
يہوديوں کے بسنے کی تاريخ حضرت موسٰی کے زمانہ ميں بتائی گئی ہے جو ايک افسانہ اور من گڑھت قصہ ہے (معجم 

کچھ روايات ميں يہ نقل ہوا ہے کہ ان کو ) اور بعض تاريخی کتابوں و نيز ١٥٧، ص ١؛ وفاء الوفاء ، ج٨٤، ص ٥البلدان، ج
پيغمبر ۖ کی نشانيوں کے سلسلہ ميں جو آگاہی تھی اس کی بنا پر وه آپ کے محل ہجرت کی تالش ميں، فدک ، خيبر، تيماء 

؛ کلينی ، الروضہ ١٦٠، ص ١؛ وفاء الوفائ، ج٨٤، ص ٥اور يثرب ( مدينہ) گئے اور وہاں جاکر بس گئے۔ (معجم البلدان، ج
) يہ مفہوم، پہلے نظريہ کے مطابق اوراس کے ساتھ جمع ٢٢٦، ص ١٥؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٣٠٩الکافی، ص  من

ہوسکتاہے۔ کيونکہ يہ بات ممکن ہے کہ وه لوگ روم کے دباؤ کے بعد، پيغمبر اساۖلم کے عنقريب مبعوث ہونے کے سلسلہ 
رف چلے گئے ہوں اور روايتيں بھی اس مطلب کی تائيد کرتیميں جو خبريں رکھتے تھے) اس کی بنا پر وه اس عالقہ کی ط

، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠٧، ٣ہيں۔(عبد القادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق، تاليف ابن عساکر، (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط 
يہ کا )، يہوديوں کے ان تين قبيلوں کے نسب کے بارے ميں بھی ( گزشتہ حاش١٦٠، ص ١؛ وفاء الوفاء ، ج ٣٥١

بقيہ)۔اختالف نظر پايا جاتاہے کہ کيا يہ بنی اسرائيل کے يہوديوں ميں سے تھے يا عرب نسل کے تھے؟ کچھ لوگ دوسرے 
)۔ يعقوبی بھی قبيلٔہ بنی نضير اور بنی قريظہ کو، نسل عرب ٦٢٧نظريہ پر زور ديتے ہيں۔ (احمد سوسہ، گزشتہ حوالہ، ص 

) شايد يہ کہا جاسکتاہے۔ قرآن١٦٢، ص ١؛ رجوع کريں: وفاء الوفائ، ج٤٠۔ ٤٢ص  ،٢سے قرار ديتا ہے۔ (تاريخ يعقوبی، ج
کی متعدد آيات ميں يہوديوں کو ''بنی اسرائيل'' کے عنوان سے خطاب کيا گيا ہے جو کہ جزيرة العرب کے يہوديوں پر بھی 

ت کہ وه بنی اسرائيل سے نہيں ہيناور اسیصادق آتا تھا اور نيز پيغمبر اساۖلم سے يہوديوں کی مخالفت اس نسلی جذبہ کے تح
طرح عرب کے علمائے نساب کی جانب سے ان کے نسب کو بيان نہ کياجانا (جبکہ ان کا سارا دارومدار قبائل عرب کے 
نسب کی حفاظت پر تھا) ايساقرينہ ہے جو پہلے نظريہ کے درست ہونے کو بتاتا ہے۔ بہرحال چونکہ اس سلسلہ ميں مزيد 

  قيق اس کتاب کے دائره سے باہر ہے لٰہذا اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہيں.تنقيد و تح

  يہوديوں کے تين قبيلوں کے ساتھ امن معاہده
پيغمبر اساۖلم نے عمومی عہد و پيمان کے عالوه، (جس ميں اوس و خزرج کے عالوه يہوديوں کے يہ دو قبيلے بھی شريک 

ی نضير اور بنی قريظہ ميں سے ہر ايک کے ساتھ الگ الگ عہد و پيمان کيا تھے) يہوديوں کے تينوں قبيلوں بنی قينقاع، بن
کہ جس کو ''پيمان عدم تجاوز'' کا نام ديا جاسکتا ہے۔ جيسا کہ اس سے قبل بيان کرچکے ہيں کہ يہ تينوں قبيلے مدينہ اور اس 

ندرجہ ذيل چيزوں پر عمل کريں گے:کے اطراف ميں زندگی بسر کرتے تھے اور يہ لوگ اس پيمان مينپابند ہوئے تھے کہ م
  ۔ مسلمانوں کے دشمن کی مدد نہيں کريں گے اوران کو اسلحہ، سواری اور جنگی وسائل نہيں ديں گے۔١
۔ پيغمبر اسالۖم اور مسلمانوں کے ضرر ميں کوئی قدم نہيں اٹھائيں گے۔اور علی االعالن اور چھپ کر کسی طرح سے انھيں٢

  ضرر نہيں پہچائيں گے۔
اگر اس معاہده کے برخالف انھوں نے عمل کيا تو پيغمبر اسالۖم کو ہر طرح کی سزا دينے کا حق ہے چاہے وه، ان کو قتل۔ ٣

  کرينيا ان کی عورتوں اور بچوں کو اسير کريں يا ان کی جائيداد ضبط کرليں۔
اور کعب ابن اسد'' نے دستخط اس معاہده پر ترتيب وار تينوں قبيلوں کے سرداروں نے يعنی ''مخيريق ، حی بن اخطب، 

  )١کئے۔(
گويا اس وقت يہوديوں کو مسلمانوں کی طرف سے خطرے کا احساس نہيں تھا۔ يا اپنے لئے بے طرفی بہتر سمجھتے تھے 

اور سوچتے تھے کہ اسالم کے دوسرے دشمن، مسلمانوں کی شکست کے لئے کافی ہيں۔ لٰہذا اس طرح کے عہد و پيمان کے 
  )٢قدم تھے۔(کرنے ميں وه پيش 
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______________________  

؛ رجوع ١١٠۔ ١١١، ص٩؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٦٩)، ص٣) طبری، اعالم الوری باعالم الھدٰی (تہران: دار الکتب االسالميہ، ط١(
 ،٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٢٣١، ص٣؛ ابن ہشام، السير ة النبويہ، ج٤٥٤، ص٢و ج ٣٦٧، ٣٦٥، ١٧٦، ص١کريں: واقدی، مغازی، ج

  ۔ بعد ميں پيغمبر اساۖلم نے اس عہدنامہ کی رو سے انہيں سزائينديں۔ ٤٣ص
  .١١٠اور  ٦٩) مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

ان اقدامات کی وجہ سے مدينہ اوراس کے اطراف کا ماحول پرامن ہوگياتھا اور پيغمبر اسالۖم فتنہ و آشوب سے بے فکر 
ريش کے خطرے سے مقابلہ کرنے کے لئے کوئی چاره اور تدبير اپنائيناور ہوگئے تھے۔ اور وقت اس بات کا آگيا تھا کہ ق

  ايک نئے معاشرے کی بنياد کے مقدمات فراہم کريں۔

  منافقين 
يہوديوں کے گروه کے عالوه دوسرے گروه بھی پيغمبر ۖ کی ہجرت کے بعد مدينہ ميں وجود ميں آئے کہ قرآن نے ان کو 

) اور ان ميں بعض ٢تھے جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے تھے ليکن در حقيقت يہ بت پرست(''منافقين'' کہا ہے۔ يہ وه لوگ 
  ) تھے۔٣يہودی(

ان لوگوں نے جب اسالم کی روز بروز بڑھتی ہوئی قدرت کو ديکھا اور علی االعالن مقابلہ کرنے سے عاجز ہوگئے تو 
  خل کرديا۔بظاہر اسالم کا لباده اوڑھ کر خود کو مسلمانوں کی صفوں ميں دا

منافقين، يہوديوں سے راز و نياز رکھتے تھے اور چھپ کر مسلمانوں کے خالف سازشينکرتے تھے۔ ان کا سرغنہ اور ليڈر 
عبد هللا ابن ابی تھا جس کے بارے ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ مدينہ ميناس کی رہبری کے مقدمات فراہم ہوچکے تھے ليکن 

نہ کے سياسی حاالت بدل گئے اور وه اس مقام پر پہنچنے سے محروم ہوگيا۔ اور اس پيغمبر اساۖلم کے تشريف النے سے مدي
  کے دل ميں پيغمبر ۖ کے لئے 

______________________  

؛ نويری، نہاية االرب، ترجمہ: محمود مہدی دامغانی (تہران انتشاراتامير کبير، ط ١٦٦اور  ١٦٠، ص ٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٣٣٢، ص ١)، ج١٣٦٤، ١
؛ ابن ہشام ، گزشتہ ٣٣٩؛ نويری، گزشتہ حوالہ، ص ٣٣٧، ص ١) حلبی، السيرة الحلبيہ، (انسان العيون)، (بيروت: دار المعارفہ)، ج٢(

  .١٧٤حوالہ، ص 

  )١کينہ و حسد پيدا ہوگيا۔(
مران، توبہ، نسائ، مائده، منافقين کی تخريب کارياں اس قدر زياده تھيں کہ قرآن نے مختلف سوروں ميں جيسے، بقره ، آل ع

انفال، عنکبوت، احزاب، فتح ، حديد، منافقون، حشر و تحريم ميں ان کا تذکره فرمايا ہے، لٰہذا پيغمبر ۖ کی لڑائی اس گروه 
سے، مشرکوں اور يہوديوں سے زياده مشکل اور سخت تھی۔ کيونکہ وه مسلمانوں کے سامنے، اپنے کو مسلمان بتاتے تھے 

اکرم ۖ اسالم کے ظاہری حکم کے تحت ان سے جنگ نہيں کرسکتے تھے۔ اسالم کے خالف اس گروه کی خراب لٰہذا پيغمبر 
) تک اسی طرح جاری رہيں۔ ليکن ٢ھ)،( ٩کارياں، منظم طريقے سے ايک گروپ کی شکل ميں، عبد هللا ابن ابی کی موت ( 

  اس کے بعد سست اور بہت کم ہوگئيں۔
______________________  

؛ ابن ٣٣٨، ص١؛ نويری، گزشتہ حوالہ، ج١٦٥، ص ٢؛ بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج٢٣٧۔ ٢٣٨، ص٢بن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج) ا١(
؛ احمد زينی دحالن، السيرة النبويہ و ٣٥٧، ص١ھ.ق)، ج١٤١٠شبہ، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فہيم محمد شلتوت (قم: دار الفکر، 

  ۔١٨٤، ص١)، ج٢فہ، طاآلثار المحمديہ (بيروت: دار المعر
 .٢٣٧) مسعودی، التنبيہ واالشراف (قاہره: دار الصاوی للطبع و النشر)، ص ٢(
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  تيسری فصل 
  يہوديوں کی سازشيں

  يہوديوں کی طرف سے معاہدے کی خالف ورزياں
يہودی (مسيحيوں کی طرح) پيغمبر ۖ کے عنقريب، مبعوث ہونے سے آگاه تھے۔ قرآن مجيد کے بقول ''اہل کتاب'' پيغمبر اساۖلم 

) اور انھوں نے جن اوصاف اور نشانيوں کو توريت اورانجيل ميں پڑھ رکھا تھا، ان ١کو اپنی اوالد کی طرح پہچانتے تھے(
  )٢کو آنحضرۖت کے اندر منطبق پاتے تھے۔(

اس بنا پر اميد يہ تھی کہ يہ لوگ اوس و خزرج سے پہلے مسلمان ہو جائيں گے کيونکہ جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے کہ اسالم 
کی طرف ان دو قبيلوں کے رجحانات کا ايک سبب يہ تھا کہ يہوديوں نے پيغمبر اساۖلم کی بعثت کے بارے ميں جو پيشين 

ی صورت مينتھيں۔ ليکن ان ميں سے صرف چند افراد نے اسالم قبول کيا۔ ليکن اس گوئياں کر رکھی تھيں وه ''وارننگ'' ک
کے باوجود وه اپنے دين پر قائم تھے، ہجرت کے ابتدائی سالونمينان کے روابط مسلمانوں سے ٹھيک تھے اور اس چيز 

  پرشاہد؛ ان کا وه معاہده ہے
______________________  

  .٢٠انعام، آيت ؛ سورٔه ١٤٦) سورٔه بقره، آيت ١(
  .٥٢؛ سورٔه قصص، آيت ١١٤؛ سورٔه انعام، آيت ٨١؛ سورٔه آل عمران، آيت ١٥٧) سورٔه اعراف، آيت ٢(

جو''عدم تجاوز'' کے عنوان سے پيغمبر اساۖلم کے ساتھ کيا گياتھا۔ ليکن ابھی کچھ دن نہيں گزرے تھے کہ انھوننے اپنا رويہ 
ايک شرارت يہ تھی کہ پيغمبر اساۖلم کے صفات کو چھپاتے يا بدل ديتے تھے اور  بدل ديا اور مخالفت پر اتر آئے ان کی

کہتے تھے کہ ہميں پيغمبر ۖ کے صفات اپنی کتابوں ميں نہيں ملے ہيں اور اس کے صفات، اس پيغمبر ۖ کے صفات نہيں ہيں 
  )١جو آنے واال ہے۔(

  قرآن نے ان کے اس رويہ او رطرز عمل کی مذمت کی ہے:
ب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی جوان کے توريت وغيره کی تصديق بھی کرنے والی ہے اور اس کے ''اور ج

پہلے وه دشمنونکے مقابلے ميں اسی کے ذريعہ طلب فتح بھی کرتے تھے ليکن اس کے آتے ہی منکر ہوگئے حاالنکہ اسے 
  )٢پہچانتے بھی تھے تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے''۔(

  لف طريقے سے مخالفت اور شرارتيں کرتے تھے ان ميں سے کچھ يہ ہيں:يہودی مخت
۔ نامعقول او رغير منطقی چيزوں کی فرمائش کرتے تھے جيسے وه مطالبہ کرتے تھے کہ ان کيلئے آسمان سے کوئی ١

  )٣کتاب يا (نامہ) نازل ہو۔(
ذہن پريشان اور چکرا جائيں۔ اگر چہ تمام ) ٤۔ الٹے سيدھے اور پيچيده دينی سواالت کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے (٢

  جگہوں پر پيغمبر اساۖلم نے متقن اور واضح جوابات ديئے ليکن اس کا نتيجہ وه برعکس نکالتے تھے۔
______________________  

، ص ١، ج؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلميہ)١٨٦، ص ٢؛ بيہقی، ج٣٢٠، ص ١)حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٣٦٧، ص ١؛ واقدی، المغازی، ج٥١

  .٨٩) سورٔه بقره، آيت ٢(
  .١٨٣؛ سورٔه آل عمران، آيت ١٥٣) سورٔه نسائ، آيت ٣(
؛ ٣٢١۔ ٣٢٢، ص ١؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٥٤، ص ١؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج١٦٠، ص ٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤(

  .١٧٨۔ ١٨٠، ص ١ار المحمديہ (بيروت: دار المعرفہ)، جزينی دحالن، السيرة النبويہ و اآلث

۔ مسلمانوں کی ايمانی اور اعتقادی بنيادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے جيسا کہ وه ايک دوسرے سے کہتے ٣
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لٹ آؤ ) تھے: (جاؤ اور بظاہر) جو کچھ مومنوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ايمان لے آؤ اور شام کو انکار کردو (اور پ
  )١شايد اس طرح وه لوگ بھی پلٹ جائيں۔(

۔ مسلمانوں کے درميان اختالف ڈالنے کی کوشش کرتے تھے جيسا کہ ان ميں سے ايک شخص جس کا نام شٔاس بن قيس ٤
تھا وه چاہتا تھا کہ اوس و خزرج کے درميان پرانے کينہ و حسد کو جگا کر لڑائی جھگڑے اور جنگ کی آگ کو شعلہ ور 

  )٢يکن پيغمبر اساۖلم کے بر وقت اقدام سے يہ سازش ناکام ہوگئی۔(کردے ل

  يہوديوں کی مخالفت کے اسباب
)، ہٹ دھرم اور بہانہ باز لوگ تھے۔ قرآن مجيد نے يہوديوں اور مشرکوں کو ٣يہودی دراصل ايک منافع پرست، اللچی(

، صاحب منطق اور استدالل نہيں تھے. اپنی کينہ ) کيونکہ يہ دونوں گروه٤مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دياہے۔(
توزی کے باعث ہر طرح کی مخالفت اور خالف ورزی سے باز نہيں آتے تھے يہوديوں کی اسالم سے مخالفت کے اسباب و 

  علل کو چند چيزوں ميں خالصہ کيا جاسکتا ہے:
ی ايسے کی پيغمبری کو قبول کرنے کے لئے ۔ يہوديوں کی متعصب فکريں پيغمبر اسالۖم پر رشک کرتی تھيں لٰہذا وه کس١

  )٥تيار نہ تھے جو ان کی نسل سے نہ ہو۔(
______________________  

  .٧٢) سورٔه آل عمران، آيت ١(
  .٣١٩۔ ٣٢٠، ص ٢، گزشتہ حوالہ، ج٢٠٤، ص ٢) ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  .)٩٦) ''و لتجدنہم احرص الناس علی حيٰوة...'' (سورٔه بقره، آيت ٣(
  .٨٢) سورٔه مائده، آيت ٤(
، ص ١؛ زينی دحالن، گزشتہ حوالہ، ج١٦٠، ص ٢؛ ابن ہشام،گزشتہ حوالہ، ج٥٤؛ سورٔه نسائ، آيت ١٠٩، ٩٠) سورٔه بقره، آيت ٥(

  .٣٦٥، ص ١؛ واقدی، المغازی، ج١٧٦

ن رکھتے تھے کيونکہ وه ۔ وه لوگ (يہودی) نفوذ اسالم سے قبل مدينہ ميں اقتصادی اور سماجی لحاظ سے اچھی پوزيش٢
  ) کے ذريعہ شہر کے اقتصاد کو اپنے کنٹرول ميں لئے ہوئے تھے۔٢) اور ربا خوری(١کاروبار، صنعت ، کاشتکاری(

دوسری طرف سے اوس و خزرج کے درميان اختالفات ڈال کر ان کی قدرت و طاقت کو کمزور کردياتھا۔ اور بنی قينقاع، 
نضير اور بنی قريظہ، اوسيوں کے ساتھ ره کر اختالفات اور قبائلی جنگ کی آگ ان خزرجيوں کے ساتھ ره کر، اور بنی 

  )٣کے درميان بھڑکا چکے تھے۔(
ہجرت کے بعد اوس و خزرج پرچم اسالم کے زير سايہ اکٹھا ہوگئے اور اسالم کی روز بروز بڑھتی ہوئی قدرت و طاقت کا 

القہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور وه اپنا مقام وه احساس کرنے لگے اور تصور کرتے تھے کہ بہت جلد ع
  کھو بيٹھيں گے اور يہ چيز ان کے تحمل سے باہر تھی۔

۔ علمائے يہود وہاں کے سماج ميں اپنا ايک بڑا مقام اور درجہ رکھتے تھے اور عام لوگ بغير قيد و شرط کے ان کی ٣
وه خدا کے حکم کے برخالف کہتے تھے اسے بھی آنکھ بند کرکے وه پيروی اور اطاعت کرتے تھے۔ يہاں تک جو احکام 

  )٤قبول کرليتے تھے۔(
______________________  

) بنی قينقاع زرگری (زيورات) کا کام کرتے تھے (مونٹ گری واٹ، محمد فی المدينہ، تعريب: شعبان برکات، بيروت: المکتبة ١(
ہ ميں موجود تھا (ابن شبہ، تاريخ المدينہ المنوره، تحقيق: فہيم محمد شلتوت، قم: دار العصريہ) ، اور ايک بازار ان کے نام کا مدين

؛ اور بنی نضير اور بنی قريظہ نے اطراف مدينہ ميں قلعے اور ٤٢٤، ص ٤، ياقوت حموی، معجم البلدان، ج٣٠٦، ص ١الفکر، ج
، کلمہ بنی نضير اور بطحان؛ ١(ياقوت حموی، گزشتہ حوالہ، جکالونياں بنا رکھی تھيں و کاشت کاری اور باغ داری کا کام کرتے تھے۔ 

  .)١٦١، ص ١ھ.ق)، ج١٤٠١، ٣نور الدين السمہودی، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی ، (بيروت: دار احياء التراث العربی، ط 
  .١٦١) سورٔه نسائ، آيت ٢(
  .١٦١) سورٔه نسائ، آيت ٣(
  .٣١) سورٔه توبہ، آيت ٤(

نظر، ان کے آمدنی کا ذريعہ تحفے تحائف اور خيرات وغيره تھيں جسے عام يہودی توريت کی پاسداری  اور اس سے قطع
اور محافظت کے عنوان سے ديتا تھا۔ اسی وجہ سے وه ڈرتے تھے کہ اگر يہوديوں نے اسالم کو قبول کرليا تو يہ آمدنی ختم 
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  )١ہو جائے گی۔(
) اور٢کا پيغام لے کر پيغمبر اساۖلم پر نازل ہوتے تھے) دشمنی کرتے تھے( ۔ وه لوگ، جناب جبرئيل کے ساتھ (جو کہ خدا٤

  اس بات کو بہانہ قرار ديکر آنحضرت ۖ کی مخالفت کرتے تھے۔
) اور بہت سارے ٣۔ قرآن مجيد يہوديوں کے بہت سارے عقائد و اعمال اور توريت کی تعليمات کو باطل قرار ديتا ہے(٥

  )٤وديوں کی مخالفت کرتا ہے۔(احکام اور پروگراموں ميں يہ
اس موضوع کا تعلق گزشتہ زمانہ سے ہے؛ ظہور اسالم سے قبل، اہل کتاب، ثقافتی لحاظ سے بت پرستوں کے مقابلے ميں 

  )٥بلند درجہ رکھتے تھے اور مشرکين ان کو احترام کی نظروں سے ديکھتے تھے۔(
بنا پر مدينہ کے مسلمان کبھی دينی مسائل کے بارے ميں ان سے ظہور اسالم کے بعد بھی يہ ذھنيت کم و بيش باقی تھی۔ اس 

  سواالت کرليتے تھے اور وه توريت کی باتوں کو عربی ميں مسلمانوں کے 
______________________  

انی (تہران: ؛ بيہقی، دالئل النبوة، ترجمہ: محمود مہدوی دامغ٣٤؛ سورٔه توبہ، آيت١٨٧؛ سورٔه آل عمران، آيت٧٩) سورٔه بقره، آيت ١(
  ۔١٨٦۔ ١٨٧، ص٢)، ج١٣٦١مرکز انتشاراتعلمی و فرہنکی، 

؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، (انسان العيون) (بيروت:١٧٥، ص١؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی، (بيروت: دار صادر)، ج٩٨) سورٔه بقره، آيت ٢(
  ۔٣٢٩، ص١دار المعرفہ)، ج

  ۔٣٠ت ؛ سورٔه توبہ، آي١٥٥۔ ١٥٨، ٤٦) سورٔه نسائ، آيت ٣(
؛ رجوع کريں: صحيح بخاری، شرح و تحقيق: الشيخ ١٠٦، ص٣ھ.ق)، ج١٤٠٣) مرتضی العاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم، ٤(

۔٨٠، ص١٤؛ صحيح مسلم، بشرح النووی، ج١١٨٨، حديث ٤٨٦، باب ٧ھ.ق)، ط١٤٠٧، ١قاسم الشماعی الرفاعی (بيروت: دارالقلم، ط
  ۔١٧٥۔ ١٧٦، ص١ہ، ج) مرتضی العاملی، گزشتہ حوال٥(

لئے تفسير کرتے تھے۔ جبکہ ان کی مذہبی معلومات زياده غلط اورتحريف شده ہوتی تھيں۔ اس وجہ سے پيغمبر اساۖلم نے 
  )١مسلمانوں کو نصيحت فرمائی کہ اہل کتاب کی باتوں کی تصديق نہ کريں۔(

وں کہ جس کے قبضٔہ قدرت ميں ميری جان ہے،آنحضرۖت نے ايک دن عمر بن خطاب سے فرمايا: اس کی قسم کھا کر کہتا ہ
) اس طرح کے مسائل نے يہوديوں کی دشمنی کو بڑھا ديا ٢اگر خود حضرت موسٰی زنده ہوتے تو وه ميری پيروی کرتے(

  )٣تھا۔ لٰہذا وه کہتے تھے کہ يہ شخص ہمارے تمام پروگراموں کی مخالفت کرنا چاہتا ہے۔(

  قبلہ کی تبديلی
مکہ ميں اپنی مدت اقامت کے دوران او رہجرت کے بعد کچھ عرصے تک حکم خدا سے بيت المقدس کی  پيغمبر اسالۖم ،

طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. يہوديوں نے اپنی دشمنی کو آشکار کرنے کے بعد، اس موضوع کو پيغمبر ۖ کے 
نے دين ميں استقالل نہيں رکھتا اور ہمارے خالف تبليغ اور زہر چھڑکنے کے لئے دستاويز قرار ديا اور کہتے تھے: وه اپ

  قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وه لوگ اس بات پر زياده زور ديتے تھے۔ 
پيغمبر اساۖلم اس صورت حال سے آسوده خاطر تھے اور راتوں کو آسمان کی طرف نگاه کر کے نزول وحی کے منتظر 

  وديوں کی رہتے تھے تاکہ نئے فرمان کے پہنچنے کے ساتھ يہ
______________________  

  ۔٧٧٢، ص١١٩٠، باب ٩) صحيح بخاری، گزشتہ طبع، ج١(
  ۔٥٢، ص١؛ رجوع کريں: ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج٣٧٢، ص١) حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ۔٣٣٢، ص٢) حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٣(

  )١تبليغات ختم ہو جائيں۔(
ت پيغمبر اساۖلم مسلمانوں کے ساتھ ظہر کی دو رکعت نماز ''بيت المقدس'' کی طرف ہجرت کے ستره مہينے کے بعد جس وق

پڑھ چکے تھے فرشتٔہ وحی نازل ہوا اور قبلہ کی تبديلی کا حکم سنايا اور پيغمبر ۖ کو کعبہ کی طرف موڑ ديا اور پيغمبر نے 
  ) کی جانب رخ کر کے پڑھی۔ خدا نے اس چيز ٢بعد کی دو رکعت نماز کعبہ(

______________________  
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؛ الشيخ ٢٤٢، ص١؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣٤، ص٢ھ.ق)، ج١٣٨٤)ابن واضح، تاريخ يعقوبی، (نجف: المکتبة الحيدريہ، ١(
؛ طباطبائی، الميزان، (بيروت: ٢١٦، ص٣، حديث٢، کتاب الصلوة، ابواب القبلہ، باب٣ھ.ق)، ج١٣٩١، ٤للحر العاملی، وسائل الشيعہ،ط

۔ قبلہ کی تبديلی کی تاريخ، ہجرت کے بعد سات مہينے سے ستره مہينے ٣٣١، ص ١ھ.ق)، ج١٣٩٣، ٣ة االعلمی للمطبوعات، طمؤسس
مہينے کی تائيد فرماتے  ١٧) ليکن عالمہ طباطبائی ١١٣، ص ١٩؛ بحار االنوار، ج٣٦١۔ ٣٦٤، ص١نقل ہوئی ہے۔ (وفاء الوفائ، ج

  ہيں۔ (وہی حوالہ).
گروه کے کہنے کے مطابق يہ واقعہ، قبيلٔہ بنی سلمہ کی ايک مسجد ميں رونما ہوا جو ''مسجد القبلتين'' سے ) مورخين کے ايک ٢(

، ص ١؛ سمہودی، وفاء الوفائ، ج٢٤٢، ص ١؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣٤، ص ٢مشہور ہوئی۔ (ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ج
؛ ليکن ايک دوسرے گروه نے قبيلٔہ بنی سالم بن عوف ١٠١، ص ١عرفہ)، ج؛ زمخشری ، تفسير الکشاف، (بيروت: دار الم٣٦١۔ ٣٦٢

؛ ٧١کی مسجد کو، جہاں پر پيغمبر اساۖلم نے پہلی نماز جمعہ برگزار کی تھی واقعہ کی جگہ بتاياہے (طبرسی، اعالم الورٰی، ص 
خی خبريں بتاتی ہيں کہ يہ واقعہ خود مسجد ؛ علی بن ابراہيم سے نقل کے مطابق) اور کچھ تاري١٢٤، ص ١٩مجلسی، بحار االنوار، ج

، ص١٩؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٣٦٠، ص ١؛ سمہودی، وفاء الوفائ، ج٢٤١، ص ١النبی ميں رونما ہوا (ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج
ں واقع ہے ) مسجد القبلتين محل وقوع کے لحاظ سے جس کی ہمارے زمانے ميں تعمير نو ہوئی ہے اور مدينہ کے شمال مي٢٠٠۔ ٢٠١

قبيلہ بنی سلمہ سے ميل کھاتی ہے ؛ کيونکہ قبيلہ بنی سالم، مدينہ کے جنوب ميں بسا ہوا تھا بہرحال مورخين کے درميان قبلہ کی 
  تبديلی کے مکان ميں اختالف نظر کا پايا جانا اس کی عظمت کو کم نہيں کرتا ہے۔

  کا تذکره اس طرح سے فرمايا ہے:
''اے رسول! ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف ديکھ رہے ہيں تو ہم عنقريب آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ ديں گے جسے 

آپ پسند کرتے ہيں لٰہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ ليجئے اور جہاں بھی رہيئے اسی طرف رخ کيجئے ۔ اہل 
  )١اور هللا ان لوگونکے اعمال سے غافل نہينہے''۔(کتاب خوب جانتے ہيں کہ خدا کی طرف سے يہی برحق ہے 

قبلہ کی تبديلی سے مسلمانوں کا استقالل پورا ہوگيا اور يہ يہوديوں کے لئے بہت ہی گراں حادثہ تھا۔ لٰہذا انھوں نے اب 
ے قبلہ کی دوسرے طريقے سے کہنا شروع کرديا کہ کيوں مسلمانوں نے اپنے قديمی قبلہ سے منھ پھير ليا؟ خداوند عالم ن

تبديلی سے پہلے ہی يہوديوں کی حرکت سے پيغمبر ۖ کو آگاه کرديا تھا اور اس کے جواب کو بھی وضاحت کے ساتھ بيان 
کرديا تھا۔ کہ مشرق و مغرب اور روئے زمين کا ہر حصہ خدا کا ہے وه جدھر نماز پڑھنے کا حکم دے، ادھر نماز پڑھنا 

  پر ذاتی کمال نہيں رکھتا''۔ چاہئے اور زمين کا کوئی حصہ اپنی جگہ
''عنقريب احمق لوگ يہ کہيں گے کہ ان مسلمانوں کواس قبلہ سے کس نے موڑ ديا ہے جس پر پہلے قائم تھے تو اے پيغمبۖر! 

  )٢کہہ ديجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہيں وه جسے چاہتا ہے صراط مستقيم کی ہدايت کرديتا ہے''۔(
کے پاس منفی تبليغ کا کوئی بہانہ نہيں ره گيا تھا اور قبلہ کی تبديلی کے ساتھ دو نئے اور اس جواب کے بعد پھر يہوديوں 

پرانے آئين کے پيرووں کے درميان مشترک رابطہ ختم ہوگيا اور يہ دو گروه ايک دوسرے سے جدا ہوگئے اور ان کے 
  درميان روابط ميں خلل پڑ گيا۔

ر دليل پيش کرديں يہ آپ کے قبلہ کو ہرگز نہ مانيں گے اور آپ بھی ان کے قبلہ'' آپ ان اہل کتاب کے لئے کوئی بھی آيت او
  کو نہ مانيں گے اور يہ آپس ميں بھی ايک دوسرے کے قبلہ کو نہيں مانتے اور 

______________________  

  ١٤٤) سورٔه بقره، آيت ١(
  ١٤٢) سورٔه بقره، آيت ٢(

د اگر ان کے خواہشات کا اتباع کرليں گے تو آپ کا شمار ظالموں ميں اپنے اور اے پيغمبر!آپ علم کے آجانے کے بع
  )١ہوجائے گا''۔(

قرآن مجيد کی آيات سے اس طرح استفاده ہوتا ہے کہ قبلہ کی تغييرميں خداوند عالم کی طرف سے يہوديوں پر انتقاد کے 
تے ہيں اور خدا کے حکم کے سامنے تسليم عالوه مومنين کا امتحان بھی ليا گيا ہے کہ کس حد تک وه ايمان و اخالص رکھ

  ہيں۔
''اور ہم نے پہلے قبلہ کو صرف اس لئے قبلہ بناياتھا کہ ہم يہ ديکھيں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پچھلے پاؤں 

ے ايمان کو پلٹ جاتا ہے۔اگر چہ يہ قبلہ ان لوگوں کے عالوه سب پر گراں ہے جن کی هللا نے ہدايت کردی ہے اور خدا تمہار
ضائع نہيں کرتا( سابق قبلہ کی طرف تمہاری نمازيں صحيح ہيں ) کيونکہ خدا بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے واال

  )٢ہے''۔(
کچھ روايات ميں، اس امتحان کی اس طرح تفسير کی گئی ہے کہ مکہ کے لوگ کعبہ کے فدائی تھے۔ خداوند عالم نے مکہ 
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لمقدس کو اس لئے قبلہ قرار ديا تاکہ خدا کے نيک اور فرمانبردار بندے (جواپنی خواہشات کے ميں وقتی طور پر، بيت ا
برخالف صرف خدا اور پيغمبر ۖ کے حکم کی پيروی ميناس کی طرف نماز پڑھتے ہيں) خدا کے نافرمان اور خود رائے 

س کے طرفدار تھے خداوند عالم نے ان کے بندوں سے الگ پہچانے جائيں۔ ليکن مدينہ ميں، جہاں زياده تر لوگ بيت المقد
  )٣لئے کعبہ کو قبلہ قرار ديا تاکہ وہاں بھی يہ دو دستے معين ہوسکيں۔(

______________________  

  ١٤٥) سورٔه بقره، آيت ١(
  .١٤٣) سورٔه بقره، آيت ٢(
؛ بعض روايات و نيز کچھ تاريخی ٣٣٣، ص ١ھ.ق)، ج١٣٩٣، ٣) طباطبائی، الميزان (بيروت: موسسة االعلمی، للمطبوعات، ط ٣(

، کتاب الصالة، ٢١٦، ص ٣خبروں کی بنياد پر پيغمبر اساۖلم مکہ ميں بھی کعبہ کی طرف پشت نہيں کرتے تھے۔ (وسائل الشيعہ، ج
ے )، بلکہ اس کو بيت المقدس کے ساتھ ايک سمت ميں قرار ديتے تھے اوردونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھت٤ابواب القبلہ، حديث

 .)٣٥٧، ص ٢تھے۔ (حلی، السيرة الحلبيہ، ج

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  چوتھی فصل 
  لشکر اسالم کی تشکيل

  اسالمی فوج کا قيام
پيغمبر اساۖلم مکہ ميں سکونت کے دوران فقط ايک مبلغ تھے اور لوگوں کے لئے عملی ميدان ميں ايک اٰلہی راہنما تھے اور 

ان کی خدمات، لوگوں کی ہدايت و راہنمائی اور بت پرستوں اور مشرکوں سے فکری اوراعتقادی جنگ تک محدود تھيں۔ 
الغ و راہنمائی کے عالوه مسلمانوں کی سياسی رہبری بھی آپ کے ذمہ ليکن مدينہ ميں آنے کے بعد، دينی رسالت کے اب

آگئی تھی؛ کيونکہ مدينہ ميں نئی صورت حال پيش آگئی تھی اور آپ نے اسالمی تعليمات کی بنياد پر ايک نئے معاشرے کے
سلمانوں کو آگاه کرکے ايک قيام کے سلسلہ ميں ابتدائی قدم اٹھايا تھا۔ اس بنا پر آپ احتمالی خطرات اور دشواريوں سے م

دور انديش، شائستہ اور آگاه سياسی رہبر کی شکل ميں اس کی چاره جوئی کی فکر ميں لگ گئے، مسلمانوں کے دو گروہوں 
کے درميا ن رشتہ اخوت و برادری کی برقراری، عمومی عہد و پيمان کی تنظيم و اجراء و نيز يہوديوں کے ساتھ عدم تجاوز

  خط يہ وه اقدامات تھے جنھيں آپ نے بطور احتياط انجام ديئے تھے۔کے معاہده پر دست
جو سورے اور آيات مدينہ ميں نازل ہوئيں وه سياسی اور سماجی احکام و دستورات پر مشتمل تھيں اوروه پيغمبر ۖ کيلئے 

) اور اس ١م صادر ہوا(سياسی امور ميں مفيد اور راه گشا تھيں۔ جيسے کہ خداوند عالم کی طرف سے جہاد اور دفاع کا حک
  کے بعد پيغمبر اساۖلم نے قصد کيا کہ ايک دفاعی فوج تشکيل ديں۔

اس فوج کا قيام عمل ميں آنا اس لحاظ سے اہميت رکھتا تھا کہ اس بات کا گمان تھا کہ مکہ کے مشرکين (جو ہجرت کے بعد 
م (مدينہ) پر فوجی حملہ کرديں۔ اس بنا پر پيغمبر ۖمسلمانوں کو سزائيں اور تکليف نہيندے پا رہے تھے) اس مرتبہ مرکز اسال

نے اس طرح کے گمان کا مقابلہ کرنے کے لئے ہجرت کے پہلے سال کے آخر ميں ايک اسالمی فوج کی بنياد ڈالی۔ يہ فوج 
اں شروع ميں تعداد اور جنگی سازو سامان کے لحاظ سے محدود تھی ۔ ليکن بہت جلدی دونوں لحاظ سے اسے ترقی ملی۔ يہ

تک کہ آغاز قيام ميں جنگی ماموريت يا گشتی عمليات ميں بھيجی جانے والی ٹولياں ساٹھ افرادسے زياده پر مشتمل نہيں ہوتی
  )٢تھيں۔ اور ان کی سب سے زياده تعداد جو بہت کم ديکھنے مينآئی دو سو سے زياده نہيں پہنچی۔(

ھوڑا زياده تھی۔ ليکن فتح مکہ ميں (ہجرت کے آٹھويں سال )ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر مينان کی تعداد تين سو سے ت
سربازان اسالم کی تعداد دس ہزار افراد تک پہنچ گئی تھی۔ اور فوجی سازوسامان کے اعتبار سے بھی بہت اچھی حالت 

  ہوگئی تھی۔
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درست تھی۔ کيونکہ  بہرحال يکے بعد ديگرے، واقعات کے رونما ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ پيغمبر اساۖلم کی پيش بينی
ہجرت کے دوسرے سال طرفين کے درميان متعدد جھڑپيں ہوئيں اگر مسلمانوں کے پاس دفاعی طاقت نہ ہوتی تو ان جھڑپوں

  ) ٣کے نتيجہ ميں مسلمان، مشرکوں کے ہاتھوں بری طرح سے مارے جاتے۔(
______________________  

)، اسی طرح ٩٣۔ ٤٠علی نصرہم لقدير، الذين اخرجوا من ديارہم بغير حق'' (سورٔه حج، آيت ) ''اذن.... يقاتلون بانہم ظلموا و ان ّهللاٰ ١(
  .٣٦، ص ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٣٨٣، ص ١٤سے رجوع کريں : الميزان، ج

  .١١٢،ص ٢) ابن اثير، الکامل فی التاريخ، (بيروت: دار صادر)، ج٢(
، ص ١نقل ہوئی ہے۔ (ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب ، ج ٣٦کی تعداد اور سريات  ٢٦) پيغمبر اساۖلم کے کل غزوات کی تعداد ٣(

، ٢)، کچھ مورخين نے سريات کی تعداد اس سے زياده نقل کی ہے (مسعودی، مروج الذھب، ج٧٢، طبرسی، اعالم الورٰی ، ص ١٨٦
  .)٣٢٧، ص ٦ذکرہوئی ہے (صحيح بخاری ، ج ١٩)، بخاری، ايک روايت ميں ان کی تعداد ٢٨٢ص 

  فوجی مشقيں

پيغمبر اسالۖم نے انھيں تھوڑے سے سپاہيوں کے ذريعے ايک طرح کی چھوٹی فوجی نقل و حرکت شروع کردی جس کو 
درحقيقت ايک مکمل جنگ نہيں کہہ سکتے ہيں۔ اوران مشقونميں سے کسی ايک ميں دشمن سے نوک جھوک اور جنگ پيش 

پر مشتمل سريہ (ہجرت کے آٹھويں مہينے ميں) جس نے قريش کے قافلہ  نہيں آئی جيسے حمزه بن عبد المطلب کا تيس افراد
کو مکہ کی طرف پلٹتے وقت پيچھا کيا تھا۔اور عبيده بن حارث کا ساٹھ افراد پر مشتمل سريہ جس نے (آٹھويں مہينے ميں) 

يں مہينے ميں )قريش کے ابوسفيان کے گروه کا پيچھا کيا۔ اور سعيد بن وقاص کا بيس افراد پر مشتمل سريہ جس نے ( نو
  )١قافلے کا پيچھا کيا۔ ليکن اس کو پانہيں سکا۔(

اسی طرح سے خود پيغمبر اساۖلم نے (گيارہويں مہينے ميں) مسلمانوں کے ايک گروه کے ساتھ، قريش کے قافلے کا تعاقب 
  کيا اور سرزمين ''ابوائ'' تک پہنچ گئے، ليکن کوئی ٹکراؤ نہينہوا۔

  ميں قبيلٔہ ''بنی َضمرة'' سے عہد و پيمان کيا کہ وه بے طرف رہيناور دشمنان اسالم کا ساتھ نہ ديں۔آنحضرت ۖ نے اس سفر 
پيغمبر اسالۖم نے ربيع االول کے مہينے (بارہويں مہينے) ميں، کرز بن جابر فہری، جس نے گلٔہ (ريوڑ) مدينہ کو غارت 

  سکا، جمادی اآلخر کرديا تھا اس کا تعاقب، سرزمين بدر تک کيا ليکن وه مل نہ
______________________  

؛ محمد بن جرير الطبری، تاريخ االمم والملوک (بيروت: دار القاموس ٩۔ ١١، ص ١) واقدی، المغازی، تحقيق: مارسڈن جونس، ج١(
کے واقعات  ھ٢؛ ابن اسحاق نے ان سريات کو ٢٥١۔ ٢٤٥، ص ٢؛ رجوع کريں: ابن ہشام ، السيرة النبويہ، ج٢٥٩، ص ٢الحديث)، ج

ميں قرار ديا ہے۔ (طبری، گزشتہ حوالہ،) اگر بالفرض اس نقل کو ہم صحيح قرار ديں تو ہميں قبول کرنا چاہيئے کہ اسالمی فوج کی 
ھ ميں ہوئی ہے ليکن پھر بھی يہ مطلب موضوع کی اہميت کو کم نہيں کرتا بلکہ اس سلسلہ ميں پيغمبر اساۖلم کے عمل کی ٢تشکيل 

  ا ہے.تيزی کو بتات

مينايک سو پچاس يا (دوسو) افراد کے ساتھ قريش کے تجارتی قافلہ کو جو کہ ابوسفيان کی سرپرستی ميں (مکہ سے شام) 
جارہا تھا، اس کا تعاقب کيا (غزوه ذات العشيره) اور اس بار بھی اس کے قافلہ تک نہ پہنچ سکے اور قبيلٔہ ''بنی مدلج'' کے 

) لٰہذا اس طرح کی چھوٹی فوجی نقل و حرکت کو درحقيقت فوجی مشقيں يا قدرت ١نہ پلٹ آئے(ساتھ عہد و پيمان کيا اور مدي
  نمائی کہنا چاہيئے نہ واقعی جنگ۔

  فوجی مشقوں سے پيغمبر ۖ کے مقاصد
ا قرائن سے پتہ چلتاہے کہ پيغمبر اساۖلم کا ان چھوٹے سرايااور غزوات سے مقصد، نہ دشمنوں کو لوٹنا اور غارت کرنا تھ

اور نہ ان سے جنگ اور ٹکراؤ کرنا تھا۔ کيونکہ (جيسا کہ ہم نے مشاہده کيا ہے) ايک طرف سے اسالمی سپاہيوں کی تعداد 
کم تھی اور دشمن کے سپاہيوں کی تعداد ان کے دو برابر تھی۔ اور دوسری طرف ان سرايا ميں سے کچھ ميں انصار بھی 

ہد و پيمان ميں پيغمبر ۖ کے ساتھ مدينہ کے اندر دفاع کا وعده کيا تھا نہ کہ شريک تھے اور ان لوگوننے ''عقبہ دوم'' کے ع
  مدينہ کے باہر دشمن سے جنگ کرنے کا۔

اس کے عالوه مدينہ کے لوگ کاشتکار اور باغبان بھی تھے اور باديہ نشين قبائل کی طرح غارت گری اور لوٹ مار کی 
ميں جنگ بھی کرتے تھے تو وه مقامی پہلو رکھتا تھا ۔ او رجنگ کی عادت نہيں رکھتے تھے۔ اور اگر اوس و خزرج آپس 
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آگ بھڑکانے والے يہودی ہوتے تھے وه کبھی قافلوں کے مال کو لوٹا نہيں کرتے تھے يا قبائل کے اموال کو ان کے عالقے 
نہيں رکھتے تھے ۔ سے ہڑپ کرلے نہيں جاتے تھے۔ اس کے عالوه اگر ان کا سامنا دشمن سے ہوتا تھا تو جنگ کی رغبت 

  )٢جيسا کہ حمزه نے ايک شخص کے ذريعہ جو بے طرف تھا، جنگ کرنے سے پرہيز کيا۔(
  ان قرائن و شواہد کے لحاظ سے گويا پيغمبر اساۖلم ان مشقوں سے خاص مقصد رکھتے تھے ۔ ان ميں سے کچھ يہ ہيں: 

______________________  

  .٢٥٩۔ ٢٦١گزشتہ حوالہ، ص  ؛ طبری،١١۔ ١٣) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .٩) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٢(

۔ شام کی طرف جانے والے قريش کے تجارتی راستے کو دھمکی اور وارننگ دينا ؛مکے کے تاجروں کے قافلے شہر ١
کلو ميٹر سے زياده فاصلہ نہيں  ١٣٠مدينہ کے پاس سے بحر احمر کے درميان سے ہوکر گزرتے تھے لٰہذا وه شہر سے 

  )١کھ سکتے تھے۔(ر
پيغمبر اسالۖم اپنی اس نقل و حرکت کے ذ ريعہ، قريش کو يہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر وه چاہيں کہ مدينہ ميں بھی (مکہ کی 

طرح) مسلمانوں کے کاموں ميں رخنہ ڈاليں، تو ان کا تجارتی راستہ خطره ميں پڑجائے گا اور ان کا تجارتی مال مسلمانوں 
  ا ہے۔٭کے ذريعہ ضبط ہوسکت

يہ وارننگ قہری طور سے مشرکين مکہ کو، کہ جن کے نزديک تجارت ايک حياتی مسئلہ تھا ، روکنے کے لئے ايک قومی 
  محرک تھا اور ايک واقعی دھمکی تھی تاکہ اپنے محاسبات ميں، مسلمانوں کے ساتھ رويہ ميں تجديد نظر کريں۔

شرکين مکہ کے ا موال کو ضبط کرليں؛ کيونکہ انھوں نے مہاجرين البتہ يہ خيال رہے کہ مسلمانوں کو حق حاصل تھا کہ م
  )٢کو مکہ ترک کرنے کے لئے مجبور کيا تھا اور ان کی جائداد کو ہڑپ ليا تھا۔(

______________________  

  .٥) مونٹ گری، محمد فی المدينہ، تعريب: شعبان برکات (بيروت: المکتبہ العصريہ)، ص١(
ابت ہوئی اور (جيسا کہ ہم بيان کريں گے) قريش شام کے تجارتی راستہ کے مسدود ہونے سے سخت ٭ بعد ميں دھمکی صحيح ث

  ناراض ہوئے اور شام جانے کے لئے دوسرے راستہ کی تالش ميں لگ گئے۔
ں پر قبضہ) پيغمبر اسالۖم کی ہجرت کے بعد، عقيل نے مکہ ميں خانہ آنحضرۖت (شعب ابوطالب) اور بنی ہاشم نے مہاجروں کے گھرو٢(

کرليا۔ پيغمبر اساۖلم نے فتح مکہ کے موقع پر حجون ميں (مکہ کے باہر) خيمہ لگايا ۔ لوگوننے عرض کيا ''کيونآپ اپنے گھر تشريف 
؛ ابن سعد، طبقات ٨٢٨، ص ٣نہيں لے جاتے؟'' آپ نے فرمايا: مگر عقيل نے ہمارے لئے گھر چھوڑ رکھا ہے؟!! (واقدی، مغازی، ج

ھ۔ق)، ١٣١٦، ١؛ قسطالنی، المواہب اللدنيہ والمنح المحمديہ (بيروت: دار الکتب العلميہ، ط١٣٦، ص ١: دار صادر)، جالکبرٰی (بيروت
؛ بعد ميں عقيل کے وارثوں نے اس گھر کو سودينار ميں حجاج بن يوسف کے بھائيوں کے ہاتھ بيچ ديا (حلبی، السيرة ٢١٨، ص ١ج

ان بنی جحش بن رئاب کے ہجرت کرنے کے بعد، ان کے گھر مکہ ميں خالی پڑے رہے۔ ؛ اسی طرح خاند١٠١۔ ١٠٢، ص ١الحلبيہ، ج
، ص ٢ابوسفيان نے يہ کہکرکہ ان کی لڑکی ان ميں سے ايک کی زوجہ ہے، ان کے گھروں کو لے ليا۔ (ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج

کيا اور مال و دولت کو چھين ليا ليکن اس کی جان )، اس کے عالوه صہيب کے مدينہ ہجرت کرتے وقت، مشرکين نے ان کا پيچھا ١٤٥
  .)١٢١، ص ٢بچ گئی (ابن ہشام، ج

ليکن يہ بات نظر انداز نہيں کرنی چاہيئے کہ اسالم کا دائره کار، ذاتی انتقام اور فردی حساب چکانے کے مرحلہ سے آگے 
ے کے سپاہيوں کو کمزور کرنے ميں لگ بڑھ کر درحقيقت دوبڑی قدرت کے ٹکراؤ ميں بدل چکا تھا۔اور طرفين ايک دوسر

گئے تھے۔اور ايسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی نظر ميں، دشمن کو اقتصادی نقصان پہنچانا اور ان کے اندر رعب و 
وحشت کا ڈالنا۔ ان کے تجارتی مال، يامال غنيمت سے زياده اہميت رکھتا تھا۔ جيسا کہ عبد هللا بن جحش کے سريہ اور جنگ 

  تک مشرکوں کا کوئی مال مسلمانوں کے ہاتھ نہيں لگا تھا۔بدر 
۔ يہ سرگرمياں ، ايک طرح سے مسلمانوں کی جنگی قدرت کی نمائش اور مشرکين مکہ کے لئے وارننگ تھيں کہ مدينہ پر٢

وں کا دفاعفوجی حملہ کرنے کے بارے ميں نہ سوچيں۔ کيونکہ مسلمانوں ميں دفاعی طاقت پيدا ہوگئی ہے اور وه ان کے حمل
کرسکتے ہيں۔ جيسا کہ ہم قريش کی مخالفت کے اسباب و علل کے تجزيہ کی بحث ميں پڑھ چکے ہيں کہ جس وقت پيغمبر 

اساۖلم مکہ ميں ره رہے تھے ا ور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو قريش کے سرمايہ دا راپنے اقتصادی تسلط کا زوال 
کافی امکانات اور استعداد کے ساتھ ايک اسالمی مرکز ميں تبديل ہوگيا تھا کس ديکھ رہے تھے اور اب جبکہ شہر مدينہ 

طرح ممکن تھا کہ مکہ کے ثروت پرست اپنے کو امان ميں سمجھيں ، اس وجہ سے ضروری تھا کہ شروعات مسلمانوں کی
  طرف سے ہو، تاکہ مشرکين اس شہر پر قبضہ نہ کرسکيں۔
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ے مدينہ کے يہوديوں کے لئے بھی الٹی ميٹم تھيں ( جو اپنی دشمنی کو آشکار ۔ شايد يہ فوجی سرگرمياں ايک طرح س٣
کرچکے تھے) تاکہ تخريب کاری سے ہاتھ اٹھاليناور فوجی کاروائی کا اراده نہ کريں ورنہ مسلمان، فتنہ کی آگ کو سختی 

  )١کے ساتھ خاموش کرديں گے۔(
______________________  

  .٢٤۔ ٢٤٨م)، ص ١٩٦٣، ٨ۖد (قاہره: مکتبة النہضة المصريہ، ط) محمد حسين ھيکل، حيات محم١(

  عبد هللا بن جحش کا سريہ

ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہينہ ميں پيغمبر ۖ نے عبد هللا بن جحش (اپنے پھوپھی کے لڑکے) کو مہاجرين ميں سے 
مہر بند خط ديا اور فرمايا: ''دوروز راستہ طےآٹھ افراد کے ساتھ، خبر رسانی اور خفيہ اطالعات کی مہم پر بھيجا اوران کو 

کرنے کے بعد اس خط کو کھولنا اوراس کے مطابق عمل کرنا اور اپنے ہمراه لوگونميں سے کسی کو ہمراہی پر مجبور نہ 
کرنا'' اس نے دو دن راستہ طے کرنے کے بعد، خط کو کھوال تو حکم اس طرح سے تھا ''جس وقت ميرے خط کو پڑھنا 

ستہ کو جاری رکھنا اور جب سرزمين ''نخلہ'' ميں (مکہ اور طائف کے درميان) پہنچنا تو وہاں چھپ کر قريش اپنے را
کوديکھنا اور ہم کو وہاں کی صورت حال سے آگاه کرنا'' عبد هللا نے اعالن کيا کہ وه پيغمبۖر کے حکم کی اطاعت کرتے ہيں 

يار ہے آئے، ورنہ آزادہے اور پلٹ جائے۔ ان سب نے کہا کہ ہم اور ان لوگوں سے کہا ''جو شخص بھی شہادت کے لئے ت
تيار ہيں۔ يہ گروه ''نخلہ'' ميں چھپ کر بيٹھ گيا۔ قريش کا ايک قافلہ عمربن الحضرمی کی سرپرستی ميں طائف سے مکہ پلٹ 

دن تھا۔ ايک نے دوسرے سے رہا تھا ۔عبد هللا اور اس کے ساتھيوں نے چاہا کہ قافلہ پر حملہ کرديں ليکن ماه رجب کا آخری 
کہا:اگر يہ لوگ حرم ميں داخل ہوگئے تو تقدس حرم کی خاطر ان سے جنگ نہيں ہوسکے گی اور اگر يہاں پر ہم ان سے 

  جنگ کرينتو ماه حرام کی حرمت کو پائمال کردينگے۔
رليا اور مال غنيمت اور آخرکار قافلے پر حملہ کرديا اورعمرو بن الحضرمی کو قتل کر ڈاال اوردو لوگوں کو اسير ک

اسيرونکے ساتھ مدينہ پلٹ آئے۔ پيغمبۖر نے، ان کے اس خود سرانہ اقدام پر افسوس ظاہر کيا اور اسيروں اور مال غنيمت کو 
  لينے سے انکار کرديا اور فرمايا: ''ميننے نہيں کہا تھا کہ ماه حرام ميں جنگ نہ کرنا''

روه کی جنگ و خون ريزی حرام مہينہ ميں مسلمانوں کے لئے دشوار بن گئی اس واقعہ کا بہت چرچہ ہوا، ايک طرف اس گ
اور عبد هللا کی سرزنش کی اور دوسری طرف سے قريش اس واقعہ کا غلط پروپيگنڈه کر کے کہتے تھے۔ محمد ۖ نے حرام 

اس پر زہر چھڑک کر  مہينے کے تقدس اور احترام کو پائمال کرديا ہے،اور اس مہينہ ميں خون ريزی کی ہے! يہودی بھی
  کہہ رہے تھے : يہ کام مسلمانوں کے ضرر ميں تمام ہوگا، اسی وقت فرشتٔہ وحی نازل ہوا اور خدا کا فرمان سنايا: 

''پيغمبر يہ آپ سے محترم مہينوں ميں جہاد کے بارے ميں سوال کرتے ہيں تو آپ کہہ ديجئے کہ ان ميں جنگ کرنا گناه 
کنا او رخدا او رمسجد الحرام کی حرمت کا انکار کرنا ہے اور اہل مسجد الحرام کو وہاں سے کبيره ہے اور راه خدا سے رو

نکال دينا خدا کی نگاه ميں جنگ سے بھی بدتر گناه ہے اور فتنہ و فساد برپاکرنا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور يہ کفار و 
ے امکان ميں ہو تو تم کو تمہارے دين سے مشرکين برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہيں گے يہاں تک کہ ان ک

  )١پلٹاديں...''۔(
ان آيات کے نزول کے ذريعہ کہ جس ميں عبد هللا کے ضمنی تبرئہ کے ساتھ قريش کو فتنہ کا باعث اور ان کے گناه کو ماه 

پيغمبۖر نے قريش حرام ميں قتل سے بہت بڑا بتايا گياہے مسلمانوں کے خالف جو فضا مکدر ہوگئی تھی وه ختم ہوگئی اور 
  )٢کے نمائندوں کی درخواست پر اسيروں کو رہا کرديا، ان ميں سے ايک مسلمان ہو کر مدينہ ميں ره گيا۔(

ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی افراد، يا پارٹياں اپنے حسن نيت (ليکن سوء تدبير کے ساتھ) کی بنا پر ايسے اقدامات 
اج ميں پيدا ہوتے ہيناور ان کی حسن نيت، ان کے اقدامات کے خطرناک نتائج کا انجام ديتی ہيں جس کے برے اثرات سم

  جبران نہيں کرسکتی ہے۔ عبد هللا بن حجش اور ان کے ساتھيوں کا اقدام بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔
______________________  

  .٢١٧) سورٔه بقره، آيت ١(
  ؛ ....٢٥٢۔ ٢٥٥، ص ٢ھ.ق)، ج١٣٥٥بی، الحلبی، ) ابن ہشام، السيرة النبويہ، (مطبعہ مصطفی البا٢(
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جنگ بدر 
يہ جنگ، پيغمبۖر کی فوجی مشقوں ، اور شام کی طرف قريش کے تجارتی راستہ کی دھمکی کے بعد ہوئی اور يہ مسلمانوں 

  اور مشرکوں کے درميان پہلی بڑی جنگ تھی جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پيغمبر اساۖلم نے جمادی 
م کی طرف جارہاتھا، سرزمين ''ذات الُعَشيره'' تک اآلخر کے مہينہ ميں قريش کے قافلہ کا جو ابوسفيان کی سربراہی ميں شا

تعاقب کيا ليکن ان تک پہنچ نہ سکے۔اس وجہ سے شام کے عالقہ ميں سراغ رسان سپاہيوں کو بھيجا جن کے ذريعہ کفار 
  ) ١قريش کے قافلہ کے پلٹنے کی خبر ملی۔(

ہزار دينار نقل ہوا  ٥٠ہزار تھی اور ان کا سرمايہ مال و اسباب کے لحاظ سے قافلہ بہت بڑا تھا۔ ان کے اونٹ کی تعداد ايک 
  )٢ہے کہ جس ميں تمام قريش شريک تھے۔(

) کے لئے تين سو ٤) پيغمبر اساۖلم نے قافلہ کو ضبط کرنے(٣قافلوں کا قدرتی راستہ ، بدر کے عالقہ سے شروع ہوتا تھا۔(
  ) کے ساتھ، بدر کی طرف گئے۔٦) اور بہت کم امکانات(٥تيره افراد(

بوسفيان شام سے پلٹتے وقت پيغمبر ۖ کے اراده سے آگاه ہوگيا۔ لٰہذا ايک طرف مکہ ميں اپنا تيز رفتار نمائنده بھيج کر قريش ا
  ) اور دوسری جانب سے قافلہ کے راستہ کو دا ہنی طرف (بحر احمر ٧سے مدد مانگی(

______________________  

  .٢٠، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٢٤٥۔ ٢٤٨، ص ١٩ھ.ق)، ج١٣٨٥؛ مجلسی ، بحار االنوار، (تہران: دارالکتب االسالميہ، ٢٧، گزشتہ حوالہ، ص ) واقدی٢(
) بدر، شہر مدينہ کے جنوب غربی ميں پڑتا ہے جو آج ايک شہر کی شکل ميں بدل گيا ہے اور عالقائی مرکز اسی نام پر ہے مدينہ ٣(

کلو ٣٤٣کلو ميٹر او رمکہ کا فاصلہ  ١٥٣ے گزرتی ہے۔اور يہاں سے مدينہ کا فاصلہ کی شاہر اه ، جده اور مکہ کی طرف اسی جگہ س
۔ اور جس وقت سے مدينہ اور ٢٥ھ۔ق)، ص ١٤١٥، ١ميٹر ہے۔ (محمد عبده يمانی، بدر الکبرٰی، جده: دار القبلہ للثقافہ االسالميہ، ط

  س راستہ سے نہيں ہوتا ہے .مکہ کے درميان شاہراه بنی ہے ۔ حج کے زمانہ ميں حاجيوں کا سفر ا
  .٢٥٨، ص ٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤(
  .٢٧٢، ص ٢، طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢٠، ص ٢) محمد بن سعد، طبقات الکبرٰی، (بيروت: دار صادر)، ج٥(
؛ ابن ہشام، ٢٦) اونٹ تھے اور چند افرادايک اونٹ پر سوار ہوتے تھے (واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٧٠) مسلمانوں کے پاس ستر (٦(

؛ ١٨٧، ص ١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج٧٣) اور صرف ايک گھوڑا (شيخ مفيد ، االرشاد، ص ٢٦٣گزشتہ حوالہ، ص 
؛ اور بنا بر نقل دو گھوڑا رکھتے تھے (واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ١٢٥، ص ١؛ مسند احمد، ج ٣٢٣، ص ١٩مجلسی، بحار االنوار، ج

)، اور چھ جنگی زره اور آٹھ تلوار رکھتے تھے۔ (ابن شہر ٣٧، ص ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٢٢۔ ٢٤الہ، ص ؛ ابن سعد، گزشتہ حو٢٦
  .)٣٢٣، ص ١٩؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١٨٧آشوب، گزشتہ حوالہ، ص 

  .٢٨، ص١؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٢٥٨، ص ٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٧(

  )١زی کے ساتھ، خطرے کے مقام سے دور کرديا۔(کے ساحل کی طرف) موڑ ديا اور قافلہ کو تي
) جنگجو مکہ سے قافلہ کی نجات کے لئے مدينہ کی طرف گئے۔ جبکہ مشرکين ٢ابوسفيان کی درخواست پر نوسو پچاس(

راستے ميں ہی قافلے کی نجات سے آگاه ہوگئے تھے ليکن ابوجہل کی لجاجت اور ہٹ دھرمی نے ان کو ٹکراؤ پر مجبور 
مسلمان قافلہ کی جستجو مينتھے کہ پيغمبۖر کو خبر ملی کہ لشکر قريش بدر کے عالقہ کے قريب پہنچ چکا ہے۔  کرديا۔ ابھی

لٰہذا ايسے موقع پر کوئی فيصلہ کرنا مشکل ہوگياتھا۔ کيونکہ تھوڑے سے سپاہيوں اور اسلحوں کے ساتھ قافلہ کے افراد کو 
سے جنگ کرنے کے لئے آئے تھے جن کے سپاہيوں کی تعدا، ان  گرفتار کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے نہ کہ ايسی فوج

کے سپاہيوں کے تين برابر ہو۔ اگر (بالفرض) عقب نشينی بھی کرنا چاہتے تو فوجی مشقوں کے پروپيگنڈه کا اثر ختم ہوجاتا 
يل پانے کے بعد، پيغمبر ۖ اور ممکن تھا کہ دشمن ان کا پيچھا کر کے مدينہ پر حملہ کرديتے۔ لٰہذا فوراً ايک فوجی کميٹی تشک
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نے مسلمانوں (خاص طور سے انصار) کی رائے اور مشوره سے اور مقداد اور سعد بن عباده کی پرجوش تقرير کے بعد 
  )٣دشمن سے جنگ کا اراده کرليا۔(

سے الگ  ) کی صبح کو، جنگ کا آغاز ہوا۔ شروع ميں حمزه، عبيده اور علی نے شيبہ، عتبہ اور وليد بن عتبہ٤رمضان( ١٧
) لٰہذا سی وقت ٦) اور يہ سرداران قريش کے حوصلہ پر سخت چوٹ تھی(٥الگ جنگ کی اور اپنے مدمقابل کو قتل کيا(

  عمومی جنگ شروع ہوگئی۔ لشکر اسالم اتنی تيزی کے ساتھکامياب ہوا کہ ظہر 
______________________  

  .٤١ ؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٢٧٠)ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
؛ ١٨٧، ص ١؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج١٥، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢٦٩، ص ٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .٢١٩، ص ١٩مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج
  ١٤؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٤٨۔ ٤٩؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٢٦٦۔ ٢٦٨) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٢٠و  ١٥۔ ١٩؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ٢٧٨زشتہ حوالہ، ص ) ابن ہشام، گ٤(
؛ ابن اثير ٢٧٩، ص ١٩؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٢٤ور ١٧۔ ٢٣؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٢٧٧) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٥(

  .١٢٥، ص ٢الکامل فی التاريخ (بيروت: دار صادر)، ج
  .٦٩ھ.ق)، ص ١٤١٣، ١ی الفيہ الشيخ المفيد، ط ) شيخ مفيد، االرشاد، (قم: الموتمر العالم٦(

) ٧٠) اور ستر (٢افراد مارے گئے( ٧٠) جنگ دشمن کی شکست اور عقب نشينی پر تمام ہوگئی۔ مشرکين ميں ١کے وقت(
  )٤) افراد شہيد ہوئے۔(١٤) اور مسلمانوں ميں سے چوده (٣افراد اسير ہوئے(

کر آزاد ہوگئے اور جن کے پاس پيسہ نہ تھا ليکن پڑھے لکھے تھے ان کے پيغمبر اساۖلم کی موافقت سے قيدی خون بہا دے
) اور بقيہ اسير ٥بارے ميں رسول اسالم ۖ نے حکم ديا کہ انصار کے دس جوانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائيں پھر آزاد ہوجائيں۔(

  )٦پيغمبر اکرم ۖ کے احسان پر آزاد ہوئے۔(

  مسلمانوں کی کاميابی کے اسباب
وں کی درخشاں کاميابی، ان کے پہلے فوجی حملہ مينہی، قريش کے رعب و حشمت کو توڑ ديا اور ان کو سرگرداں مسلمان

اور مبہوت کرديا، لشکر قريش کی شکست اس قدر غير متوقع تھی کہ جب رسول خۖدا کا نمائنده، لشکر اسالم کے مدينہ پلٹنے
  ئی، تو مسلمانوں کو سے پہلے، شہر ميں داخل ہوا اور کاميابی کی خبر سنا

______________________  

؛ پيغمبر اساۖلم نے جنگ تمام ہونے کے بعد مدينہ کے راستہ ميں نماز عصر پڑھی (واقدی، گزشتہ ١١٢) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  )١١٢۔ ١١٤حوالہ، ص 

  ۔٣٧ص، ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٢٩٤، ص٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج١٨) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٢(
، ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٢٩٤؛ طبری، گزشتہ حوالہ، صص ١١٦؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص١٨۔ ٢٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

  ۔٢٩١، ص ١٩؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١٨٩، ص١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج٣٧ص
  ۔١٨٩وب، گزشتہ حوالہ، ص؛ ابن شہر آش٣٧، ص٢؛ تاريخ يعقوبی، ج١٧) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٤(
  ) زيد بن ثابت نے اس طرح سے لکھنا پڑھنا سيکھا۔٥(
  ۔١٨)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٦(

  )١شروع ميں باور نہ ہوا اور نمائنده کو جنگ سے فراری اور ہارا ہوا سمجھا۔(
ہ حبشہ تک پہنچا اور جب نجاشی ليکن ابھی زياده دير نہيں گزری تھی کہ اسيروں کو شہر ميں اليا گيا۔ اس کاميابی کا چرچ

 )٢کو يہ خبر ملی تو اس نے خوشی کا اظہار کيا اور مسلمان مہاجروں کو دربار ميں باليا اور يہ خوش خبری ان کو سنائی۔(
  پيغمبر اساۖلم نے فرمايا: 

  )٣''جنگ بدر وه پہلی جنگ تھی جس ميں خداوند عالم نے اسالم کو عزيز اور شرک کو ذليل و خوار کيا۔(
شيطان، جنگ بدر کے دن اس قدر ذليل و خوار ہوا کہ (عرفہ کے دن کے عالوه کہ خدا کی رحمت کے نزول اور بڑے 

  )٤گناہونکی مغفرت کا مشاہده کيا تھا) کبھی ايسا نہيں ہوا تھا''۔(
  اس حيرت انگيز کاميابی کے اسباب و علل کو اس طرح سے خالصہ کے طور پر بيان کيا جاسکتا ہے: 

يغمبر ۖکی الئق اور شائستہ کمانڈری٭ اور آپ کی شجاعت اور دليری؛ علی جنگ بدر کو ياد کر کے فرماتے ہيں: ''جس ۔ پ١
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  وقت جنگ کی آگ سخت شعلہ ور ہوئی تو ہم رسول کی پناه ميں چلے گئے اور 
______________________  

  ۔١١٥، ص١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .١٢١) گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  .٢١گزشتہ حوالہ، ص ) ٣(
  .٧٨) گزشتہ حوالہ، ص ٤(

٭اس کے باوجود کہ پيغمبر اساۖلم بعثت سے قبل، فوجی سابقہ نہيں رکھتے تھے اور موخين نے صرف ان کی شرکت جوانی 
ميں (يا نوجوانی ميں) جنگ ''فجار'' ميں نقل کی ہے اوراس ميں شک پايا جاتا ہے، ليکن اس کے باوجود آپ ايک ٹريننگ 

فتہ کمانڈر يا تجربہ کار کمانڈر کی طرح، اتنے اچھے طريقہ سے کمانڈری کے فرائض انجام ديئے کہ کبھی بھی مسلمانوں يا
  کو اس طرح سے فتح حاصل نہيں ہوئی۔

  )١اس وقت ہم ميں سے کوئی بھی، آپ سے زياده دشمن سے نزديکتر نہيں تھا''۔(
سے کہ جنگ ميں مارے گئے دشمنوں ميں سے نصف کو آپ نے ۔ علی کی بے نظير شجاعت اور جان نثاری؛ اس طرح ٢

  )٢اکيلے قتل کيا تھا۔(
لوگوں کا نام ليا ہے۔ جو جنگ بدر ميں مارے گئے تھے، اور کہتے ہيں: شيعہ اور اہل سنت راويوں نے  ٣٥شيخ مفيد نے 

ہوئے تھے جن کے قاتل کے بارے بطور اتفاق لکھا ہے کہ اتنے افراد کو علی نے قتل کيا ہے اس کے عالوه اور بھی قتل 
  )٣ميں اختالف ہے يا علی ان کے قتل ميں شريک تھے۔(

  ۔ اگر چہ مسلمانوں کے ايک گروه نے مدينہ سے نکلتے وقت، بے رغبتی اور کھلے انداز ميں ٣
______________________  

، شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابوالفضل ؛ ابن ابی الحديد١٢٦، ص١؛ مسنداحمد حنبل، ج٢٣، ص٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
  ۔٢٧٩، ص١٣ئ)، ج١٩٦١ابراہيم (قاہره: دار احياء الکتب العربيہ، 

ھ.ق)، ١٤١٣، ١؛ شيخ مفيد، االرشاد، (قم: المؤتمر العالمی أللفية الشيخ المفيد، ط٢٤، مقدمہ، ص١) ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  ۔٧٢ص

، ص ١افراد نقل کی ہے (انساب االشراف، ج ١٨؛ بالذری اور واقدی نے اس گروه کی تعداد ٧٠۔ ٧٢ص  ) شيخ مفيد، گزشتہ حوالہ،٣(
) جنگ خندق، جنگ بدر کے تين ٢٩٣، ص ١٩؛ اسی طرح سے رجوع کريں؛ بحار االنوار، ج ١٥٢، ص ١؛ المغازی، ج٢٩٧۔ ٣٠١

ے کنارے لڑنے کے لئے چيلنج کررہا تھا تو علی اس کے سال بعد ہوئی۔ جس وقت عمرو بن عبدود، عرب کا مشہور پہلوان، خندق ک
دمقابلہ ميں گئے اس نے علی سے کہا: تمہارا باپ ميرا دوست تھا لٰہذا ميں نہيں چاہتا ہوں کہ تم ميرے ہاتھ سے قتل ہو! ۔ ابن ابی الحدي

ے استاد ابو الخير مصدق بن شبيب نحوی معتزلی، نہج البالغہ کا مشہور شارح اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ''ہمار
جس وقت اس حصہ کو پڑھاتے تھے تو کہتے تھے: عمرو نے جھوٹ کہا ہے اس نے علی کی جنگ کو بدر و احدمينديکھ رکھا تھا لٰہذا

، ص ١٩ہ، جاگر ان سے لڑتا تو قتل ہو جاتا، اس وجہ سے بہانہ کيا اور اس طرح سے علی سے لڑنے ميں دير کيا''۔ (شرح نہج البالغ
٦٤(.  

) اور نيز کچھ بزرگ مہاجروں نے، فوجی کميٹی ميں، اپنی کمزوری کا اظہار کيا او رنااميد ١ناپسندی کا اظہار کيا تھا۔(
) ليکن زياده تر مسلمان ايمان ميں غرق اوران کے حوصلہ بلند تھے۔ اور اس طرح سے بہادرانہ ٢کرنے والی باتيں کہيں۔(
  ں کو بہت تعجب ہوا۔انداز ميں لڑے کہ مشرکو

  ) چند طريقے سے ہوئی:٣۔ خداکی غيبی مدد(٤
الف: جنگ کی رات بارش کا ہونا، جس سے مسلمانوں کی پانی کی ضرورت پوری ہوگئی اور ان کے قدموں کے نيچے کی 

  )٤زمين سخت ہوگئی، اور اس پر چلنا آسان کام ہوگيا ۔(
وه سکون سے سوئے صرف پيغمبر اساۖلم صبح تک بيدار رہے اور  ) اور٥ب: اس رات مسلمانوں کو بڑی اچھی نيند آئی(

  )٦لشکر اسالم کی کاميابی کے لئے دعا کرتے رہے۔(
  )٧ج: مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لئے فرشتوں کا نزول اور ان کا ميدان جنگ ميں حاضر ہونا۔(

  )٨د: مشرکين کے دلوں ميں رعب ووحشت کا ڈالنا۔(
______________________  
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   ٥۔ ٦) سورٔه انفال، آيت ١(
؛ مجلسی، بحار٣٨٥۔ ٣٨٦، ص٢؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، (انسان العيون) (بيروت: دار المعرفہ)، ج٤، ص١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  ۔٢٤٧، ص١٩االنوار، ج
  ١٢٣) سورٔه آل عمران، آيت ٣(
  ۔٢٥و  ١٥، ص٢حوالہ، ج ؛ ابن سعد، گزشتہ٥٤؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص١١) سورٔه انفال، آيت٤(
۔ ليکن قريش خوف و اضطراب کی وجہ سے ٣٩٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص٥٤؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص١١) سورٔه انفال، آيت ٥(

  ۔٥٤صبح تک بيدار تھے اور تکليف کی وجہ سے کھانا نہيں کھا سکتے تھے۔ (واقدی، گزشتہ حوالہ، ص
  ۔٢٧٩، ص١٩؛ مجلسی، بحار االنوار، ج١٢٥، ص١حمد، ج؛ مسند ا٧٣) شيخ مفيد، گزشتہ حوالہ، ص٦(
  ٢٨٦، ص ٢؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٧٦۔ ٧٩؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٩) سورٔه انفال، آيت ٧(
  .١٢) سورٔه انفال، آيت ٨(

  اسالمی لشکر کی کاميابی کے نتائج اور آثار

  اصل ہوئے ہيں ان ميں سے کچھ يہ ہيں:اس جنگ ميں، اسالمی فوج کی کاميابی سے جو آثار و نتائج ح
) ١۔ خداوند عالم نے پہلے ہی مسلمانوں سے مشرکين کے قافلہ يا مکہ کے فوجيوں کے مقابلہ ميں کاميابی کا وعده کيا تھا۔(١

) اور خدا کی ٢اور پيغمبر اساۖلم نے جنگ کی کميٹی کے جلسہ کے آخر ميں خدا کا يہ وعده مسلمانوں کو پہنچاديا تھا۔(
  نصرت و مدد سے اس کاميابی کے ملنے پر مسلمان خوش ہوگئے۔ اور ان کا ايمان و اعتقاد قوی اورمستحکم ہوگيا۔

۔ منافقين اور مدينہ کے يہودی اس کاميابی سے بہت ناراض ہوئے اور ذلت و خواری کا احساس کيا جس وقت رسول خدۖا ٢
ہ کے لوگوں کو دی۔ منافقين نے افواہيں پھيالنا شروع کرديں اور کے نمائنده نے مسلمانوں کی بڑی کاميابی کی اطالع مدين

  )٣کہنے لگے: ''محمد ۖ قتل کرديئے گئے ہيں اور مسلمان شکست کھاکر متفرق ہوگئے ہيں''۔(
) کعب االشرف، جو کہ يہوديوں کے بزرگوں ميں سے تھا، اس نے کہا: يہ جو ٤يہوديوں نے بھی اپنے کينہ کا اظہار کيا۔(

ں کہ جنگ ميں مارے جانے والے عرب کے بڑے اور سربرآورده لوگ تھے۔ اگر يہ خبر درست ہے تو اس روئے کہتے ہي
  )٥زمين کی زندگی سے بہتر زمين کے نيچے دفن ہو جانا ہے''۔(

  ۔ اطراف مدينہ کے قبائل: اس کاميابی کو اسالم کی حقانيت اور خدا کی نصرت کی نشانی سمجھ کر٣
______________________  

  .٧) سورٔه انفال، آيت ٢(
  .٢٩)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .٢٩٤، ص ١.)، ج٣؛ بالذری، انساب االشراف، تحقيق: محمد حميد هللا، (قاہره: دارالمعارف، ط ١١٥) گزشتہ حوالہ، ص ٤(
  .٢٩٧، ص ٢) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٥(
  ۔٣٤١، ص٢؛ رجوع کريں: بيہقی، ج٥٥، ص٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٢١، ص١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٦(

  اسالم کی طرف راغب ہوگئے۔
يعقوبی لکھتاہے: جب خداوند عالم نے جنگ بدر ميں اپنے پيغمبۖر کو سرافراز اور کامياب کرديا اور قريش کے کچھ لوگ قتل

جا۔ وه آگے لکھتا ہے کہ ہوگئے تو قبائل عرب، اسالم کی طرف راغب ہوگئے اور کچھ وفود کو پيغمبر ۖکی خدمت ميں بھي
جنگ بدر کے چار يا پانچ مہينے بعد قبيلہ ربيعہ، سرزمين ''ذی قار'' ميں کسرٰی سے لڑا اور انھوننے ايک دوسرے سے کہا:
کہ ميدان جنگ ميں اس تہامی (محمۖد) کے شعار سے استفاده کرو اس وقت وه يا محمۖد، يا محمۖد کی فرياد کے ساتھ لڑے اور 

  )١۔(کامياب ہوئے
۔ قريش کے لوگ متوجہ ہوئے کہ محمد ۖ کی قدرت اور مسلمانوں کی طاقت کا اندازه لگانے ميں وه اپنے محاسبات ميں ٤

غلطی اور اشتباه کا شکار ہوئے ہيں۔ وه ہرگز تصور نہيں کرتے تھے کہ انھيں اتنی سخت شکست، چند فراری لوگوں کے 
قريش اس نتيجہ پر پہنچے کہ ان کی تجارت خطرے ميں پڑجائے گی اور ہاتھ، کاشتکاروں کی مدد سے، اٹھانی پڑے گی۔ 

  اب وه مکہ کے تجارتی راستے سے شام نہيں جاسکتے ہيں۔
صفوان بن اميہ نے قريش کے سرداروں کے مجمع ميں کہا: ''محمۖد اور اس کے ساتھيوننے ہماری تجارت کو خطره ميں ڈال

وه ساحل کو نہيں چھوڑيں گے اور ساحل کے لوگ سب ان کے ہم پيمان اور ساتھ ديا ہے نہيں معلوم ان کے ساتھ کيا کريں؟ 
ہوگئے ہيں۔ ہميں نہيں معلوم کہ ہم کہاں جائيں؟ اس شہر مينہمارے اخراجات، گرميوں ميں شام کے تجارتی سفر سے اور 

مجبور ہوکر ہميں اپنا  جاڑوں ميں حبشہ کے تجارتی سفر سے، پورے ہوتے تھے۔ اگر ہم اسی طرح اس شہر ميں رہيں تو
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  سارا سرمايہ کھانا پڑے گا اور اپنی ساری دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی''۔
آخر کار اس مجمع ميں طے پايا کہ عراق کے راستے سے شام جائيناس وقت صفوان ايک تجارتی قافلہ کے ساتھ، جس ميں 

، عراق کے راستے سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ پيغمبر اساۖلم اس قافلہ کی روانگی سے تنہا اس کا حصہ تين الکھ درہم تھا
  ھ مينايک سو سپاہيوں کا ايک دستہ٣باخبرہوکر جمادی اآلخر 

______________________  

  .٣٨، ص ٢ھ.ق)، ج١٣٨٤) تاريخ يعقوبی، (نجف: المکتبة الحيدريہ، ١(

زيد بن حارثہ کی سربراہی ميں ان کے اموال کو ضبط کرنے کے لئے بھيجا۔ جب دستہ وہاں پہنچا تو يہودی قافلہ کے اکثر 
) ١آدمی فرار کر گئے تھے۔ اسالمی سپاہيوں نے ان کے مال کو ضبط کرليا اور ايک يا دو اسير کے ساتھ مدينہ پلٹ آئے۔(

  )٣) کہا گيا ہے۔(٢'(تاريخ ميں اس ماموريت کو ''سرية القَرَده'

  بنی قينقاع کی عہد شکنی
بنی قينقاع، پہال يہودی قبيلہ تھا جس نے اپنے دوستی اور عدم تجاوز کے عہد کو توڑا۔ جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں کہ 

س بنا پر جنگ بدر ميں مسلمانوں کی کاميابی، يہوديوں اور منافقوں کے لئے بہت شاق ، اور انھيں ناراض کرنے والی تھی۔ ا
يہ قبيلہ جنگ بدر کے بعد سے، دشمنی دکھانے لگا۔ پيغمبر ۖ نے ان کو خبردار کيا کہ قريش کے انجام سے نصيحت لواور 
مسلمان ہو جائو کيونکہ تم لوگوننے ہمارے صفات اور نشانيوں کواپنی کتاب ميں پڑھ رکھا ہے اور ميری نبوت سے اچھی 

  )٤طرح آگاه ہو۔(
ريش پر کاميابی نے تم کو مغرور کرديا ہے، قريش تاجر پيشہ لوگ تھے اگر ہم سے جنگ کی تو ديکھنا ان لوگوں نے کہا: ق

کہ ہم اہل جنگ ہيں! ان تکبرانہ باتونکے ذريعہ انھوں نے پيغمبر ۖ کی وارننگ پر خاص توجہ نہيں دی، اور اسی طرح اپنے 
  ، اختالفات کو برقرار رکھا۔ ايک دن ان يہوديوں ميں سے ايک نے

______________________  

  .١٩٧۔ ١٩٨، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  . ٥، ص ٣؛ حوالہ، طبری، گزشتہ حوالہ، ج٤، ص ٢٠) ''سرية القَرده'' بھی نقل ہوا ہے (بحاراالنوار، ج٢(
  .٤۔ ٥، ص ٢٠؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج٥٣۔ ٥٤، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(
ستغلبون و تحشرون الی جہنم و بئس المہاد. قد کان لکم آية فی فئتين التقتا فئة تقاتل فی سبيل ّهللاٰ و اخرٰی کافرة  ) ''قل للذين کفروا٤(

  .٢١۔ ١٣يرونہم مثليہم رٔای العين وّهللاٰ يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذالک لعبرة الولی االبصار'' سورٔه آل عمران، آيت 

ايک بازار ميں، ايک انصار کی زوجہ کی اہانت کی۔ اس حرکت سے مسلمانوں کے مدينہ کے اطراف ميں اس قبيلہ کے 
جذبات بھڑک اٹھے۔ اس عورت نے مسلمانوں سے فرياد کی تو ايک مسلمان نے اس يہودی کو قتل کرديا۔ اس پر سارے 

ليکن اگر وه حسن  يہودی، اس مسلمان پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کرديا۔ اس فتنہ انگيزی کی وجہ سے دو لوگ مارے گئے
نيت سے کام ليتے تو دوباره امنيت کا برقرار ہونا ممکن تھا، اور اس طرح کے واقعات دوباره پيش نہ آتے۔ ليکن ان لوگوں 

  نے احتياطی تدبيريں اپنانے کے بجائے قلعہ ميں جا کر پناه لے لی اور مسلمانوں کے خالف مورچہ سنبھال ليا۔
کے محاصره کا حکم صادر فرمايا۔ پندره دن محاصره کے بعد، عبد هللا ابن ابی (خزرجی) جو پيغمبر اساۖلم نے ان کے قلعہ 

کہ پہلے ان کا ہم پيمان تھا اس کے کہنے پر پيغمبر اساۖلم نے موافقت کی کہ وه اپنے اسلحوں کوچھوڑ کر مدينہ کے باہر 
واقعہ ہجرت کے دوسرے سال ماه شوال مينپيش  چلے جائيں۔ چنانچہ وه لوگ شام کے ''اذرعات'' عالقہ ميں چلے گئے۔ يہ

  )١آيا۔(
) اور جيسا کہ ان کی باتوں سے اندازه ہوتا ہے کہ وه اپنے سازو سامان اور قدرت پر ٢بنی قينقاع، شجاع ترين يہودی تھے(

نے ديکھا  ) کی حمايت سے بھی دلگرم ہوگئے تھے۔ ليکن ہم٣مغرور تھے۔ او رشايد اپنے ہم نواؤوں، خزرج اور بنی عوف(
کہ خزرجی جو کہ سب سے آگے تھے اور واسطہ بنے ہوئے تھے۔ وه بھی ان کی سزاؤوں کے کم کرانے ميں کچھ نہيں 

  )٥) عباده بن صامت عوفی بھی ان سے الگ ہوگئے۔(٤کرسکے(
______________________  
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۔ ٢٩٨، ص ٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٣٠٨۔ ٣٠٩، ص ١؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٥٠۔ ٥٢، ص ٣) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١(
٢٩٧.  

  .١٧٨) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  .٥٠، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٧٨) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
) گويا پيغمبر اساۖلم نے عبد هللا بن ابی کے واسطہ بننے کواس اعتبار سے قبول کيا کہ بظاہر وه مسلمان تھا اور مسلمانوں کی وحدت٤(

  کی بقاء اور فتنہ و فساد کو روکنے کے لئے کوشش کررہا تھا۔
  .١٧٩) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٥(

دوسری طرف سے يہوديوں کے دو قبيلے بنی نضير اور بنی قريظہ کے پہلے ہمنوا، اوسی تھے اور گويا اسی وجہ سے وه 
وس کا سردار۔ اس بحران ميں ان کے مداخلہ کو بنی قينقاع کی مدد کے لئے آگے نہيں بڑھے ۔ اور شايد سعد بن معاذ ۔ ا

روکنے کے لئے اہم کردار رکھتا تھا۔ بہرحال مدينہ سے اس قبيلہ کی جالوطنی، مسلمانوں کے لئے مفيدثابت ہوئی۔ اور اس 
طرح سے ان تينوں قبيلونکی قدرت بھی بٹ گئی اور مدينہ کے بقيہ يہوديوں کے لئے ايک طرح سے وارننگ بھی تھی کہ 

  طرح کی غلطياں وه آئنده نہ کريں۔ اس

  جناب فاطمہ زہرا سے حضرت علی کی شادی
جنگ بدر ميں مسلمانوں کی کاميابی کے بعد دوسرا مبارک واقعہ جو خانٔہ حضرت محمد ۖ ميں رونما ہوا ، وه علی کی شادی 

  )١تھی جو آۖپ کی دختر، فاطمہ زہرا سے ہوئی۔(
کرام و احترام کے لحاظ سے اور اپنی لياقت اور ممتاز شخصيت و فضيلت کے اعتبار فاطمہ زہرا، پيغمبر اکرۖم کے خاص ا

سے ايسی خاتون تھيں جن کے متعدد لوگ خواستگار تھے۔ پيغمبر اساۖلم کے چند معروف اصحاب، جن ميں بعض سرمايہ 
  دار بھی تھے، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ليکن پيغمبۖر نے

) انھوں نے حضرت علی کو مشوره ديا کہ فاطمہ کی ٣ايا: ''خدا کے فيصلہ کا منتظر ہوں''() اور فرم٢موافقت نہيں کی(
  خواستگاری کے لئے جائيں۔

  ) ٤پيغمبر ۖ نے جناب فاطمہ کی رائے معلوم کرنے کے بعد علی کی خواستگاری کی موافقت کردی۔(
______________________  

  ٩٧، ص ٤٣) مجلسی، بحاراالنوار، ج١(
  .٣٤، ص ٢؛ ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج١٠٨ی، گزشتہ حوالہ، ) مجلس٢(
  .١٩، ص٨) ابن سعد، طبقات الکبرٰی، (بيروت: دار صادر)، ج٣(
  .٩٣) مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

اور اپنی دختر سے فرمايا: ''تجھ کو ايسے شخص کی زوجيت ميں دے رہا ہوں جو سب سے نيک اور اسالم النے ميں پيش 
)اور علی سے بھی فرمايا: ''قريش کے کچھ لوگ ہم سے ناالنہيں کہ کيوں اپنی دختر انھيں نہيں دی۔ ميننے ان کے ١قدم تھا''(

جواب ميں کہا: يہ کام خدا کے اراده سے ہوا ہے۔ فاطمہ کی ہمسری کے لئے علی کے عالوه کوئی شائستگی نہيں رکھتا 
  )٢ہے''۔(

) جو ٤) او رمختصر سے جہيز کے ساتھ انجام پائی(٣ھ تھوڑے سے مہر(يہ شادی نہايت ہی سادگی اور خوشحالی کے سات
  اسالم ميں ازدواجی روابط کے لئے معنوی قدر و قيمت کے اعتبار سے اعلٰی ترين نمونہ سمجھی جاتی ہے۔

______________________  

  .٢٠، ص٣) امينی، الغدير، ج١(
 .٩٢) مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 
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  جنگ احد
قريش نے جنگ بدر ميں شکست کھانے کے بعد، مسلمانوں سے انتقام لينے کے لئے تجارتی قافلہ کے منافع کو خرچ کر 

) اور بعض قبائل کی حمايت حاصل کرکے بہت سارے جنگی سازو ٥کے، مدينہ پر حملہ کرنے کے مقدمات فراہم کرلئے۔(
  ) کے ساتھ مکہ سے نکل پڑے اور ميدان جنگ ميں٦سامان(

______________________  

  .١١٢) گزشتہ حوالہ، ص ٣(
ھ.ق)، ص ١٣٦٥) مزيد آگاہی کے لئے رجوع کريں: ڈاکٹر سيد جعفر شہيدی، زندگانی فاطمہ زہرا (تہران: دفتر نشر فرہنگ اسالمی، ٤(

  .٣٢٢ ۔٣٢٨ھ.ق)، ص ١٤١١، ١؛ امير مھنا الخيامی، زوجات النبی و اوالده، (بيروت: موسسہ عز الدين، ط ٤٤۔ ٧٦
  .٣٧، ص٢؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج٦٤، ص ٢؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢٠٠، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٥(
) مشرکين کے سپاہيوں کی تعداد تين ہزار تھی جن ميں سات سو افراد زره پوش، دو سو گھوڑے اور ايک ہزار اونٹ تھے۔ (واقدی، ٦(

؛ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ (قاہره: دار احياء الکتب ٣٧سعد، گزشتہ حوالہ، ص ؛ محمد بن ٢٠٣۔ ٢٠٤گزشتہ حوالہ، ص 
  .٢١٨، ص ١٤م)، ج١٩٦٢العربيہ، 

  )١سپاہيوں کی تشويق کے لئے کچھ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔(
) اور آپ نے ايک ٢ئے۔(پيغمبر اساۖلم، مکہ ميں اپنے چچا عباس کی مخفی خبر کے ذريعہ قريش کے ارادے سے آگاه ہوگ

فوجی کميٹی بناکر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے، مسلمانوں سے مشوره کيا۔ عبد هللا ابن ابی اور انصار کے کچھ بزرگ 
نيز بعض مہاجر شخصيتيں جيسے حمزه، چاہتے تھے کہ شہر کے باہر دشمن سے مقابلہ کريں کيونکہ شہر ميں رہنا دشمن 

ور مسلمانوں کی ناتوانی اور کمزوری کی عالمت قرار پائے گا۔ اور جنگ بدر ميں سپاه اسالم کی جرٔات کا باعث بنے گا ا
  )٣کی قدرت نمائی کے اعتبار سے نامناسب سمجھا جائے گا۔(

) افراد کے ساتھ احد٭کے پہاڑ ٤آخر کار پيغمبر اساۖلم نے اس بہادر او رانقالبی گروه کی رائے کو قبول کيا او رايک ہزار(
چل ديئے۔ بيچ راستے ميں عبد هللا بن ابی يہ بہانہ کر کے کہ پيغمبر ۖ نے جوانوں کے مشورے پر عمل کيا اور  کی طرف

  ) اور نيز اس بات کو دليل بنا کر کہ٥ہماری رائے کو نظر انداز کيا(
______________________  

  .٦٦، ص ٣ہشام، گزشتہ حوالہ، ج؛ ابن ٣٧؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٢٠٢۔ ٢٠٣) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ١(
؛ ايک نقل کی بنا پر قبيلہ خزاعہ جو کہ ٢٧، ص ١٤؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٢٠٦اور  ٢٠٤) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

ہے کہ  )، اور ممکن٢١٨دوست دار پيغمبۖر اور مسلمان تھا۔ اس موضوع سے پيغمبر ۖ کو باخبرکيا (ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ص 
  دونوں طريقوں سے خبر پہنچی ہو۔

  .٣٨؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٦٧، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢١٣، ٢١٠۔ ٢١٢) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
  .١١٧، ص٢٠؛ مجلسی ، گزشتہ حوالہ، ج١٩١، ص ١) ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلميہ)، ج٤(

نہ کے شمالی سمت ميں واقع ہے۔ اور قدرتی روکاوٹوں کی بنا پر دشمن جنوب کی سمت سے مدينہ ميں داخل ٭ احد پہاڑ ، مدي
نہينہوسکتا تھا لٰہذا مجبور تھا کہ اطراف شہر کا چکر لگا کر شمال کی سمت سے حملہ کرے۔ (محمد حميد هللا، رسول اکرم ۖ در ميدان 

  .٧٩۔ ٨٥ھ.ش)، ص ١٣٦٣انتشارات محمدی ، جنگ، ترجمہ سيدغالم رضا سعيدی (تہران: مرکز 
  .٦٨، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣٩، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢١٩، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٥(

  ) افراد کے ساتھ مدينہ پلٹ آيا۔٣٠٠) ، تين سو (١جنگ نہيں ہوگی۔(
) پيغمبر اساۖلم لشکر اسالم کی تعداد کم ہونے کے٢تھی،( ) افراد ہوچکی٧٠٠اسالمی لشکر جس کی تعداد کم ہوکر سات سو (

باعث انھيں احد پہاڑ کے کنارے روکا۔ اس پہاڑ کو پيچھے، مدينہ کواپنے سامنے، اور عينين پہاڑ کو مسلمانوں کے داہنی 
م نے )اس وقت پيغمبر اسالۖ ٤) اسالمی لشکر مغرب کی سمت اور مشرکين، مشرق کی سمت ميں تھے۔(٣طرف قرار ديا(

پورے عالقے پر فوجی نقطٔہ نظر سے، نظر دوڑائی تو آپ کی توجہ عينين پہاڑ کی طرف مرکوز ہوگئی؛ کيونکہ ممکن تھا 
  کہ دوران جنگ، دشمن اس گوشے سے مسلمانوں کے محاذ کے پيچھے پہنچ جائے۔ 
وشہ کی حفاظت کے لئے مامور کيا اور اس بنا پر ايک مسلمان کمانڈر عبد هللا بن جبير کو پچاس تير اندازوں کے ساتھ اس گ

فرمايا: ''چاہے ہم جيتيں يا ہاريں، تم لوگ يہيں رہنا اور اسپ سوار لشکر کو تير اندازی کے ذريعہ ہم سے دور کردينا تاکہ 
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  )٭٥پشت کی جانب سے ہم پر حملہ نہ کرسکيں''(
______________________  

، ٢ھ.ق)، ج١٣٧٩؛ طبرسی، مجمع البيان (شرکة المعارف االسالميہ، ٢١٩والہ، ص ؛ واقدی، گزشتہ ح١٦٧) سورٔه آل عمران، آيت ١(
  .٥٣٣ص 

؛ ابو سعيد واعظ خرگوشی، شرف النبی، ترجمہ: نجم الدين محمد ٨٠)، ص ٣) طبرسی، اعالم اورٰی، (تہران: دار الکتب االسالميہ، ط٢(
؛ ٤٩٤، ص ٢الحلبيہ (انسان العيون)، (بيروت: دار المعرفہ)، ج؛ حلبی، السيرة ٣٤٥ھ.ش)، ص ١٣٦١راوندی (تہران: انتشاراتبابک، 

  .٧٠ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص 
؛ نور الدين سمہودی، وفاء الوفاء با اخبار دار المصطفی (بيروت: ٣٩؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٢٢٠) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

  .٢٨٤، ص١ھ.ق)، ج١٤٠١، ٣دار احياء التراث العربی، ط 
  ۔٢٢٠) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٤(
، ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٧٠، ص ٣؛ رجوع کريں: ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤٩و  ٢٥، ص ٢٠) مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٥(

  ؛ محمد بن جرير الطبری، تاريخ االمم و الملوک ٢٨٥، ص ١؛ سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٣٩۔ ٤٠ص 
  .١٤ ، ص٣(بيروت: دارالقاموس الحديث)، ج

  ابوسفيان نے بھی لشکر کو آراستہ کيااورعلم دار کا انتخاب کيا، اس زمانہ ميں ''علمدار'' ميدان جنگ ميں
______________________  

٭ تاريخی کتابوں ميں، مسلمان تير اندازوں کے مورچہ سنبھالنے کی جگہ کو ''پہاڑ'' يا وادی کا دہانہ کہا گيا ہے۔ عام طور سے يہ 
جاتا ہے کہ احد پہاڑ کے شگاف کی جگہ يہی ہے کہ جہاں سے جنگ کے دوسرے دور ميں خالد بن وليدنے مسلمانوں پر حملہخيال کيا 

کيا تھا۔ ليکن محمد بن سعد کاتب ، واقدی، جس کے استاد کی رپورٹيں اور خبريں پيغمبر اسالۖم کے زمانہ کی جنگوں کے بارے ميں، 
)، وه اس حصہ کو ٣١، ق٦بر اور مستند ہيں، (المغازی، تحقيق: مارسڈن جونس، مقدمہ، ص خاص طور پر جغرافيائی لحاظ سے معت

)، کہ جس کے بارے ہم نے بيان کيا ہے کہ وه ايک پہاڑ تھا جو لشکر ٣٩، ص ٢عينين کے نام سے ذکر کرتا ہے (طبقات الکبرٰی، ج
)، اس ٣٩، ص ٢ميں دو چشمے تھے۔ (الطبقات الکبرٰی، جاسالم کے بائيں طرف موجود تھا۔ اور شايد اس لحاظ سے کہ اس کے بغل 

کا نام عينين رکھا گيا ہو؛ کيونکہ عين کا ايک معنی، چشمہ ہے۔ مسلمانوں کے قديم جغرافيہ دانوں نے اس حصہ کو پہاڑ کہا ہے۔ ياقوت 
؛ ماده عين، ١٧٤، ص ٤البلدان، ج حموی لکھتا ہے: ''عينين احد کا ايک پہاڑ ہے ،اس کے اوراحد کے درميان ايک وادی ہے'' (معجم

عبد هللا بکری اندلسی بھی کہتا ہے: ''عينين پہاڑ، احد ميں واقع ہے اور پيغمبر اساۖلم نے جنگ احد ميں تير اندازوں کو اس پہاڑ پر 
خی و جغرافيائی ؛ ماده عين)تمام دستاويزات اور تاري٩٧٨، ص ٣ٹھہرا رکھا تھا'' (معجم مااستعجم من سماء البالد و والمواضع، ج

قرائن و شواہد اور عالقہ احد کو ديکھ کر يہ نتيجہ نکاال جاسکتاہے کہ عينين سے مراد ايک مٹی کا ٹيلہ تھا جو احد پہاڑ کے سامنے 
اور شہر مدينہ کے بائيں طرف واقع تھا اور جنگ اس ٹيلہ اور پہاڑ کے بيچ ميں ہوئی ہے،اس جنگ کے شہدائ، ميدان جنگ ہی ميں 

ہيں اور ان کی قبريں ان دونوں کے بيچ مينہيں۔ اس بنا پر تيراندازوں کے مورچہ سنبھالنے کی جگہ، احد کے پہاڑ ميں نہيں مدفون 
تھی اور جيسا کہ خود مؤلف نے نزديک سے اس جگہ کا مشاہده کيا ہے۔ اصولی طور پر احد پہاڑ ميں کوئی ايسا شگاف نہيں موجود 

، عيسوی ١٩٦٣۔ ١٩٤٧۔ ١٩٤٥۔ ١٩٣٢پاہی گزر سکيں۔پروفيسر محمد حميد هللا، جس نے )، گھوڑ سوار س٢٠٠جس سے دو سو (
ميں جنگ احد کے ميدان کا دقيق طور سے مطالعہ او رتجزيہ کيا ہے اس سلسلہ ميں اس نے اہم اور قيمتی تحقيقات انجام دی ہيں۔ 

  .٩٢۔ ٩٥رجوع کريں (رسول اکرم ۖ در ميدان جنگ، ترجمہ سيد غالم رضا سعيدی، 

بہت اہم کردار ادا کرتا تھا اور يہی وجہ ہے کہ علم کو کسی بہادر اوردلير شخص کے ہاتھ ميں ديا جاتاتھا۔ علمدار کی 
استقامت و پائيداری اور ميدان جنگ مينعلم کا لہرانہ، سپاہيوں کے جوش و خروش کا باعث قرار پاتا تھا۔ اوراس کے 

  سرنگونی ان کے حوصلے کے پست اور ثبات قدم ميں لغزش کا باعث بنتی تھی۔برخالف علمدار کا مارا جانا اورعلم کی 
  ابوسفيان نے علمداروں کو قبيلٔہ ''بنی عبد الدار'' سے (جو کہ شجاعت اور بہادری ميں مشہور تھے)

ی طرح سے انتخاب کيا اوران سے کہا: ہم جانتے ہيں کہ تم عبدالدار علمداری کے لئے ہم سے الئق تر ہواو رعلم کی اچھ
حفاظت کرتے ہو او رہمارے خيال کو اس طرف سے مطمئن رکھو گے کيونکہ جب لشکرکا علم سرنگوں ہو گيا تو وه لشکر 

  )١ٹک نہيں پائے گا''۔(

  جنگ کے پہلے مرحلے ميں مسلمانوں کی فتح
جيت گئے اور  شوال کو جنگ شروع ہوئی اور زياده دير نہيں گزری تھی کہ مسلمان ١٥) ٢ہجرت کے تيسرے سال(

مشرکين ہار کھا کر بھاگنے لگے۔ ان کے شکست کی وجہ ،بہت زياده نقصان نہيں تھی؛ کيونکہ جنگ کے آخر تک کل 
) اور يہ تعداد لشکر ٣نقصان (اس سلسلہ ميں سب سے زياده تعداد جو نقل ہوئی ہے) پچاس افراد سے زياده کا نہينہوا تھا۔(

  ی کم تھی۔ بلکہ ان شرک کی کل تعداد کے بہ نسبت، بہت ہ
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______________________  

  ۔١٠٦، ص٣؛ ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٢٢١، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١(
، ص ١ھ.ق، ج١٣٢٨، ١؛ عسقالنی، االصابہ فی تمييز الصحابہ، دار احياء التراث العربی، ط ١٨، ص ٢٠) مجلسی، بحار االنوار، ج٢(

، وفاء الوفاء باخبار ١٤، ص ٣يں، اور گيارہوں روز بھی بيان کيا گيا ہے۔ (تاريخ االمم و الملوک، ج ۔ تيسرے ساتويں، آٹھويں، نو٣٥٤
  .)٢٨١، ص ١دار المصطفی، ج

افراد نقل ہوئی ہے ۔ ابن ابی الحديد  ٢٨اور  ٢٣، کل قتل ہونے والے مشرکين کی تعداد ٥٤٧، ص ٢) رجوع کريں: السيرة الحلبيہ، ج٣(
  .٣٢٨، ص ١؛ بالذری، اسباب االشراف، ج٤٣، ص ٢؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی ، ج٥٤، ص ١٥جشرح نہج البالغہ، 

کے شکست کھانے کی وجہ علمدار کا مارا جانا تھا۔ ان ميں سے نو افراد علی کے قوی ہاتھوں کے ذريعہ ہالک ہوئے 
  )٢کرنے لگے۔( ) اور مسلسل علم کے گرنے کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہوگئے اور وه فرار١تھے۔(

علی نے بعد ميناس موضوع کو دليل بنايا جيسا کہ عمر کے قتل ہو جانے کے بعد خليفہ کے انتخاب کے لئے جو چھ افراد پر 
مشتمل شورٰی بنی اس ميناس موضوع کو آپ نے اپنے درخشاں کارناموں کا ايک حصہ سمجھ کر تذکره کيا جس کی تائيد 

  )٣شورٰی کے افراد نے کی۔(
ے علمدار کے قتل ہونے کے بعد لشکر شرک کی صفوں ميں ہلچل مچ گئی اور سب فرار کرنے لگے ۔ اور قريش ک

مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرتے وقت جب ميدان جنگ ميں مال غنيمت کوديکھا تواس کو اکٹھا کرنے ميں مشغول ہوگئے۔ 
چ ميں اس خيال سے کہ جنگ ختم ہوچکی ہے اپنے اکثر تير اندازوننے جب يہ منظر ديکھا تو مال غنيمت جمع کرنے کی الل

محاذ کو چھوڑ ديا اور پيغمبر اساۖلم کے دستور کے بارے ميں عبد هللا بن جبير کے خبردار کرنے پر بھی کوئی توجہ نہيں 
  )٤دی۔(

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
، ص٢٠؛ مجلسی ، گزشتہ حوالہ، ج٨٨ھ۔ق)، ص ١٤١٣، ١) شيخ مفيد، االرشاد (قم: الموتمر العالمی اللفية الشيخ المفيد، ط١(

  ۔٤٩٦، ص ٢؛ مجمع البيان، (شرکة المعارف االسالميہ)، ج٥١
؛ ٢٨٨، ص ١؛ سمہودی، وفاء الوفائ، ج٤١، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١٧، ص ٣) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .٢٦، ص ٢٠مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج 
  .٥٦٠ھ.ق)، ص ١٤٠٣امعة المدرسين فی الجامعہ العلميہ، ) صدوق، الخصال، (قم: منشورات ج٣(
  .١٥٢) سورٔه آل عمران، آيت ٤(

  مشرکوں کی فتح
) سواروں کے ٢٠٠تيراندازوں کی خالف ورزی کے سبب جنگ کی صورت حال بدل گئی ؛کيونکہ خالد بن وليد نے دو سو (

سپاہيوں کو آگاه کيا تھا اور عبد هللا بن جبير کو بچے ہوئےساتھ اس جگہ پر حملہ کرديا جہاں کے بارے ميں پيغمبۖر نے اپنے 
  دس افراد کے ساتھ شہيد کرديا اور پشت محاذ سے مسلمانوں پر حملہ کرديا۔

دوسری طرف سے عمرة ـ علقمہ کی لڑکی اور قريش کی ايک عورت جو کہ ميدان جنگ ميں موجود تھيـ نے علم کو زمين 
) قريش خالد کے حملے اور پرچم کو لہراتا ہوا ديکھ کرخوشحال ہوگئے اور انھوں نے ١سے اٹھا کر فضا ميں لہرا ديا.(

) چونکہ اس وقت مسلمانوں کی فوج تتر بتر گئی تھی اور کمانڈروں کا رابطہ سپاہيوں سے ٹوٹ گيا تھا۔٢دوباره حملہ کرديا۔(
رکات بھی اس شکست کا باعث بنے، وه يہ لٰہذا وه مقابلہ نہيں کرسکے اور بری طرح سے شکست کھاگئے۔ چند دوسرے مح

  ہيں:
  )٣۔ پيغمبر اساۖلم کے قتل ہونے کی افواه۔(١
  ۔ اس زمانے ميں دونوں طرف کی فوجيں مخصوص لباس نہيں رکھتی تھيں اور ميدان جنگ ميں ٢

______________________  

؛ طبرسی، مجمع٥١، ص ٢٠لسی، گزشتہ حوالہ، ج؛ مج١٧، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ ، ج٨٣، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
۔ حسان بن ثابت ـ پيغمبر اساۖلم کا شاعرـ نے اس مناسبت سے ايک شعر ميں قريش کی مذمت کی ہے اور کہا ہے:٤٩٦، ص ٢البيان، ج

ابن ابی الحديد، ؛ ٨٤، ص ٣اگر اس دن عمره نہ ہوتا تو برده فروشوں کے بازار ميں بيچ ديئے جاتے (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج
  .٢١٧ص  ١٤گزشتہ حوالہ، ج

؛ مجلسی، ١٧، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٨٢، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤١۔ ٤٢، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢(
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  .٢٦۔٤٩، ص ٢٠گزشتہ حوالہ، ج
  .٢٦۔ ٢٧، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١٧، ص ٣؛ گزشتہ حوالہ، ج٨٢، ص ٣)ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(

صرف نعروں کے ذريعہ ايک دوسرے کی فوج کو پہچانا جاتا تھا۔ جب قريش نے دوباره حملہ کيا تو مسلمانوں کی صفيں 
زياده سرگرداں ہوگئيں اور ايک دوسرے کو پہچان نہ سکے اور آپس مينايک دوسرے کے اوپر اس طرح تلوار چالنے 

) ليکن جب اپنی حالت سمجھ گئے تو ٢ے والد) مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے۔() کہ حسيل بن جابر( حذيفہ بن يمان ک١لگے(
  )٣دوباره نعره بلند کيا اور جنگ کا نقشہ بدال۔(

۔ ہوانے سمت بدلی، اس وقت تک جو ہوا مشرق سے چل رہی تھی۔ وه مغرب سے چلنے لگی اور جنگ کو مسلمانوں پر ٣
  )٤دشوار کرديا۔(

طرح سے منتشر ہوئيں کہ ان ميں سے زياده تر لوگ فرار کر گئے اور کچھ لوگ پہاڑ کی بہرحال مسلمانوں کی صفيں اس 
چوٹی پر بھاگ گئے جبکہ پيغمبر اساۖلم نے خود ميدان جنگ ميں مقابلہ کيا اور بھاگنے والوں سے پائيداری اوراستقامت کے 

  )٦)صرف علی اور چند دوسرے افراد ميدان جنگ ميں ڈٹے رہے۔(٥لئے کہا۔(
  ، پيغمبر ۖ کے بغل ميں کھڑے ہوکر تلوار چالرہے تھے اور کئی مرتبہ انھوں نے پيغمبر ۖ سے دشمنوں علی

______________________  

  .٢٨٦، ص ١؛ رجوع کريں: وفاء الوفائ، ج٤٢، ص ٣) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ سيد ٢٨٨، ص ١؛ سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٩٣، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤٥و  ٤٣، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .٢٨٣ھ.ق)، ص ١٣٩٧علی جان مدنی، الدرجات الرفيعہ (قم: منشورات مکتبة بصيرتی، 
  .٣٢٢، )، ص ٣) بالذری، انساب االشراف، تحقيق: محمد حميد هللا (قاہره: دار المعارف، ط ٣(
  .٤٢، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٤(
؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ٢٠، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٣١٨؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ١٥٣۔ ١٥٤يت ) سورٔه آل عمران، آ٥(

  .٢٥و  ٢٣، ص ١٥؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج٤٧، ص ٢٠ج 
  .٢٩و  ٢١، ص ١٥؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج ٤٧، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٦(

ر آپ کی بے نظير استقامت و پائيداری کی بنا پر آسمان احد ميں صدائے غيبی گونجی: ال فتٰی اال) او١کے حملوں کودور کيا(
  )٢علی و السيف اال ذوالفقار۔(

يہاں تک کہ ايک مسلمان نے پيغمبۖر کو پہچان ليا اور ميدان جنگ ميں باقی ره جانے والے چند افراد (يافرار کے بعد واپس 
) اور جنگ کی گردو٣ے گرد اکٹھا ہوئے اور جنگ کے عالم ميں احد پہاڑ کے کنارے پہنچے(آنے والے افراد) آنحضرت ۖ ک

  غبار بيٹھی۔
اس موقع پر ابوسفيان نے مسلمانوں کے حوصلہ کو کمزور کرنے کے لئے افواہيں پھيالنا شروع کرديں اور نفسياتی جنگ 

بل، سرفراز ہو اے ھبل! پيغمبر ۖ نے اس کے نعرے کےچھيڑ دی اور نعرے لگانے لگا: اعل ھبل اعل ھبل، سرفراز ہو اے ھ
جواب ميں فرمايا: ّهللاٰ اعلٰی و اجل۔ خدا بلند و برتر ہے! ابو سفيان نے کہا: لنا العزی و العزی لکم۔ ہم عزی بت رکھتے ہيں 

و ال مولٰی لکم۔ خدا  اورتم عزی نہيں رکھتے ہو۔ پيغمبر ۖ کے حکم سے ايک مسلمان نے اس کے جواب ميں کہا: ّهللاٰ مولیٰ 
  )٤ہمارا موال ہے اور تمہارا کوئی موال نہينہے۔(

______________________  

؛ حافظ ٢٥٠، ص ١٤؛ طبری ، گزشتہ حوالہ، ج٨٩ھ.ق)، ص ١٤١٣) شيخ مفيد، االرشاد، (قم: الموتمر العالمی اللفيہ الشيخ المفيد، ١(
، ١ابی طالب)، تحقيق: محمد باقر المحمودی (بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، ط  بن عساکر، تاريخ مدينہ دمشق (ترجمہ االمام علی ابن

  .٨٨، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١٥٠، ص ١ھ.ق)، ج١٣٩٥
؛ مجلسی گزشتہ حوالہ، ٨٧؛ شيخ مفيد، گزشتہ حوالہ، ص ١٤؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج١٧، ص ٣) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  ۔١٠٧ ،١٠٥، ٥٤، ص ٢٠ج 
  ۔٥٤، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٨٨۔٨٩، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٩، ص٣) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٣(
؛ ابن ابی ٢٤، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٣٢٧، ص ١؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٤٧۔ ٤٨، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٤(

د واعظ خرگوشی، شرف النبی، ترجمٔہ نجم الدين محمود راوندی (تہران: انشارات ؛ ابوسعي٣٠۔ ٣١، ص ١٥الحديد، گزشتہ حوالہ، ج
  .٤٥و ٣٢، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٥٣١، ص ٢ھ.ق)؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١٣٦١بابک، 

مير ) افراد مسلمانوں ميں سے جن ميں جناب حمزه ـ رسول ۖ کے چچاـ اور مصعب بن ع١اس جنگ ميں (بنا بر مشہور) ستر(
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بھی تھے درجٔہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جبکہ احد ميں مسلمانوننے شکست کھائی اور قريش کے سپاہيونميں سے کوئی نہيں 
مرا اور ظاہری محاسبات کی بنياد پر اگر وه لوگ ، اس وقت مدينہ پر بھی حملہ کرتے تو کامياب ہوجاتے ليکن قريش کے 

ئے اوراس سے چشم پوشی کر کے مکہ واپس چلے گئے اور مسلمانوں سے ) کے انجام سے پريشان ہو٢سردار، اس اقدام(
انتقام ليکر خوش ہوگئے تھے کہ بدر ميں جتنے لوگ ان کے مارے گئے تھے اتنے کو انھونقتل کرديا ہے جبکہ نہ مدينے کو

گمان نہ کريں کہ مسلمانوں  کوئی نقصان پہنچا تھا اور نہ شام کا تجارتی راستہ آزاد ہوا تھا۔ اس خيال سے کہ کہيں دشمن يہ
کو کچل ديا ہے ۔ اور مدينہ پر حملہ کی جرٔات نہ کرسکيں، پيغمبر ۖ نے جنگ کے ايک دن بعد، اسالمی سپاہيوں کے ساتھ جو
زياده تر زخمی تھے، سرزمين ''حمراء االسد'' تک مشرکوں کا پيچھا کيا اور جب اطمينان حاصل ہوگيا کہ وه دوباره حملے کا

  )٣ہيں رکھتے تو آپ مدينہ پلٹ آئے۔(اراده ن
______________________  

؛ ابوسعيدواعظ خرگوشی، ٨٢)، ص ٣؛ طبرسی، اعالم الورٰی (تہران: دارالکتب االسالميہ، ط ٣٢٨، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ١٨، ص ٢٠؛ مجلسی ، گزشتہ حوالہ، ج٢٩١۔ ٢٩٢، ص ١؛ سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٦گزشتہ حوالہ، ص 

  .٥٤٧، ص ٢ج
  .٥٥٠، ص ٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١١٠، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(
، ٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٣١۔ ٣٣، ص ١٥؛ ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج١١٠اور  ١٠٧، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(

 .٩٩اور  ٤١، ٤٠، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٥٥٠ص 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جنگ احد کے نتائج
  جنگ احد ميں مسلمانوں کی شکست کے کچھ آثار و نتائج يہ ہيں:

۔ اگر چہ اس جنگ ميں فوجی لحاظ سے مسلمانوں نے شکست کھائی۔ ليکن ان کے لئے يہ عبرت تھی کہ آئنده فرمان ١
  پيغمبر ۖ سے سرپيچی نہ کريناور بعد کی جنگوں ميناس طرح کی خالف ورزياں دوباره نہ ہوں۔

  )١رنے لگے لٰہذا ان کی مذمت کی گئی۔(۔ منافقين فتنہ انگيزی پر اتر آئے اور مسلمانوں کی شکست پر خوشی کا اظہار ک٢
۔ يہوديوں نے بھی اپنے کينہ کو آشکار کرديا او رکہا: محمۖد، بادشاہی کے چکر ميں ہيں۔ اور کوئی بھی پيغمبر اس طرح ٣

  )٢سے شکست نہيں کھايا ہے۔(
  ۔ دشمنان اسالم، اطراف مدينہ ميں گستاخ ہوگئے اور سازش اور فتنہ انگيزی کرنے لگے۔٤

  ہ پر حملہ کرنے کے لئے قبيلٔہ بنی اسد کی ناکام نقل و حرکت کا نمونہ واقعٔہ ''رجيع'' اور واقعہ ''بئر معونہ'' ہے۔مدين
۔ مسلمانوں کے مدينہ پلٹنے کے بعد غم و اندوه کا بادل شہر پر چھا گيااور مايوسی اور نااميدی پورے شہر ميں نظر آرہی ٥

انی وسوسے بھی احد مينابوسفيان کی نفسياتی جنگ کو مدينہ ميں اپنائے ہوئے تھے تھی۔ اور منافقوناور يہوديوں کے شيط
اور اس طرح نقصان پہنچا رہے تھے. خداوند عالم نے سورٔه آل عمران کی کچھ آيات کے ذريعہ ان کے اثرات کو ختم کيااور

يتيں جنگ احد کے بارے ميں نازل آ ٦٠مسلمانوں کے حوصلہ کو بلند کيا۔ ابن اسحاق کے کہنے کے مطابق اس سوره کی 
  )٣ہوئی ہيں۔(

خداوند عالم نے ان آيات ميں مسلمانوں کو شکست کے راز کی طرف متنبہ کياہے اور ان کو خبردار کيا ہے کہ اگر ''فوجی 
ست کا شکست'' کھائے ہيں تو وه نااميد نہ ہوں کہ ''نفسياتی شکست'' بھی کھائيں اور نيز ان کو متوجہ کيا کہ ان کے ''شک

راز''، ''فوجی قوانين کی عدم پابندی'' اور مال دنيا کی طرف توجہ تھی اگر بدر ميں خدا کی مدد سے کامياب ہوئے تو اس بنا 
پر تھا کہ صرف خدا کے لئے لڑ رہے تھے ليکن اس جنگ ميں مال غنيمت کے چکر ميں پڑ گئے اور شکست کھاگئے۔ 

  جمہ پيش ہے)(يہاں پرسوره آل عمران کی کچھ آيات کا تر
______________________  
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  .٣١٧۔ ٣١٨، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٥٤٩، ص ٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٣١٧، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  .١١٢، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(

  ايد تم شکر گزار بن جاؤ''۔''اور هللا نے بدر ميں تمہاری مدد کی ہے جب کہ تم کمزور تھے لٰہذا هللا سے ڈرو ش
اور هللا و رسول کی اطاعت کرو کہ شايد رحم کے قابل ہو جاؤ ـ خبردار سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا اگر تم 

صاحب ايمان ہو تو سربلندی تمہارے ہی لئے ہے ـ اگر تمہيں کوئی تکليف پہنچی تو قوم کو بھی ( دشمنوں)اس سے پہلے ( 
تکليف پہنچ چکی ہے اور ہم ايام( فتح و شکست) کو لوگوں کے درميان الٹتے پلٹتے رہتے ہيں تاکہ خدا  بدرميں)ايسی ہی

  صاحبان ايمان کو ديکھ لے اور تم ميں سے بعض کوگواه قرار دے اور وه ظالمين کودوست نہيں رکھتا ہے۔
تم ميں سے جہاد کرنے والوں اور صبر  کيا تمہارا يہ خيال ہے کہ تم جنت ميں يوں ہی داخل ہو جاؤ گے جب کہ خدا نے

کرنے والوں کو بھی نہيں جانا ہے ـ تم موت کی مالقات سے پہلے اس کی بہت تمنا کيا کرتے تھے اور جيسے ہی اسے 
ديکھا، ديکھتے ره گئے ـ خدا نے اپنا وعده اس وقت پورا کرديا جب تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے يہاں 

زوری کا مظاہره کيا اور آپس ميں جھگڑا کرنے لگے او راس وقت خدا کی نافرمانی کی جب ا سنے تمہاریتک کہ تم نے کم
محبوب شے کودکھالدياتھا۔ تم ميں کچھ دنيا کے طلب گار تھے اور کچھ آخرت کے۔ اس کے بعد تم کو ان کفار کی طرف 

عاف بھی کرديا کہ وه صاحبان ايمان پر بڑا فضل و کرم سے پھير ديا تاکہ تمہارا امتحان ليا جائے اور پھر اس نے تمہيں م
  کرنے واال ہے۔

کيا جب تم پر وه مصيبت پڑی جس کی دوگنی تم کفار پر ڈال چکے تھے تو تم نے يہ کہنا شروع کردياکہ يہ ايسے ہوگيا تو 
  )١پيغمبر ۖ آپ کہہ ديجئے کہ يہ سب خود تمہاری طرف سے ہے اور هللا ہر شے پر قادر ہے۔(

گ احد ميں شکست سے مسلمانوں کے فوجيوں کا اعتبار ختم ہوگيااو رباعث بنا کہ مدينہ کے اطراف ميندشمنان اسالم، جن
مسلمانوں کے خالف سازش کريں اور مدينہ پر حملہ کی سازش اور نقشہ تيار کرنے کے لئے ايسے وقت کا انتخاب، 

  چند نمونے يہ ہيں:) ان سازشوں کے ٢مسلمانوں کی فوجی کمزوری کی خاطر تھا۔(
______________________  

  ويں آيتيں . ٦٥اور  ١٥٢، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٢، ١٢٣) سورٔه آل عمران، ١(
  .٣٤٢، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٢(

آنحضرت ۖ نے،  ۔ سرئہ ابوسلمہ : پيغمبر اساۖلم کو خبر ملی کہ ''قبيلٔہ بنی اسد'' نے مدينہ پر حملے کا اراده کرليا ہے لٰہذا١
ابوسلمہ کو ايک سو پچاس افراد کا کمانڈر بناکر ان کے عالقہ ميں بھيج ديا او رحکم دياکہ قبل اس کے کہ دشمن حملہ کريں 
تم ان پر حملہ کردينا۔ لٰہذا يہ لوگ نزديک راستے سے ، بہت تيزی کے ساتھ بنی اسد کی سرزمين پر پہنچ گئے۔ جب ان کے 

تو مبہوت اورہواس باختہ ہوگئے اور فوراً فرار کر گئے اور ابوسلمہ مال غنيمت اور چند اسيروں کو قافلہ والوں نے ديکھا 
  )١لے کر مدينہ پلٹ آئے۔(

اس کاميابی سے کسی حد تک مسلمانوں کے فوجيوں کا اعتبار بلند ہوا او رمنافقين و يہودی اوراطراف مدينہ کے قبائل سمجھ 
  ف، مسلمان ابھی کچلے نہيں گئے ہيں۔گئے کہ ان کی سوچ و فکر کے برخال

ھ ميں قبيلٔہ ''بنی لحيان'' کے ورغالنے پر ''قبيلٔہ عضل و قاره'' کے چند افراد ، مدينہ ميں داخل ٤۔ واقعٔہ رجيع: ماه صفر ٢
ئے جو ہمہوئے اور اظہار اسالم کے ساتھ پيغمبر ۖ سے کہا: ہمارے قبيلہ سے کچھ افراد مسلمان ہوگئے ہيں، کسی کو آپ بھيج

کو قرآن اور اسالمی احکام کی تعليمات دے، پيغمبر اساۖلم نے دس افراد٭ کو ان کے ہمراه بھيجا۔ جب وه لوگ قبيلٔہ ہذيل کے 
''رجيع'' نامی مقام پر پانی کے کنارے پہنچے تو قبيلٔہ عضل و قاره کے افراد نے بنی لحيان کی مدد سے ان پر حملہ کرديا، 

کيا ليکن ايک طرفہ جنگ ميں اکثر شہيد ہوگئے اور دو افراد اسير ہوئے۔ مشرکين ان دو اسيروں کو  مبلغين اسالم نے دفاع
مکہ لے کر گئے اور انھيں جنگ بدر کے مقتولين کے ورثہ کے ہاتھوں بيچ ديا اور ان لوگوں نے ان دو اسيروں کو بہت ہی 

  )٢دردناک اور فجيع طريقہ سے شہيد کرديا۔(
______________________  

  .٥٠، ص ٢؛ محمد بن سعد، طبقات الکبرٰی ، ج ٣٤٠۔ ٣٤٣) گزشتہ حوالہ، ص ١(
؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ١٧٨، ص ٣٭ بعض مورخين کے کہنے کے مطابق چھ يا سات افراد تھے (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج
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  .)٣٥٥، ص ١؛ واقدی ، گزشتہ حوالہ، ج١٩٤، ص ١ج
۔ ١٩٢، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٥٥۔ ٥٦، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣٥٤۔ ٣٦٢، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .١٥١۔ ١٥٢، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١٩٤۔ ١٩٥؛ ابن شہر آشوب ، گزشتہ حوالہ، ص ١٧٨

ده اٹھاتے ہوئے انھوں ايسا لگتا ہے کہ مذکوره دو قبيلوں نے مشرکين مکہ کے ساتھ سازباز کر رکھا تھا اور موقع سے فائ
  نے ايسی خيانت کی۔

ھ ميں رونما ہوا۔ ابوبراء ـ  ٤۔ بئر معونہ کا قّصہ: يہ واقعہ، واقعٔہ رجيع سے زياده دردناک اوردلخراش تھا۔ اور ماه صفر ٣
طرف بے رغبتیقبيلٔہ بنی عامر کا بزرگـ مدينہ ميں پيغمبر ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوااور بغير اسالم کا اظہار کئے يا اس کی 

کا اظہار کئے ہوئے درخواست کی کہ آنحضرۖت اپنے اصحاب کے ايک گروه کو ''نجد'' کے لوگونکو اسالم کی طرف دعوت
  دينے کے لئے ، اس عالقہ ميں بھيجيں ، شايد وه اسالم کو قبول کرليں۔

  ں'' ۔پيغمبر اساۖلم نے فرمايا: ''ميں نجد کے لوگوں سے مسلمانوں کے بارے ميں ڈرتا ہو
ابوبراء نے کہا: ''يہ لوگ ہمارے پناه ميں رہيں گے''۔ پيغمبر اساۖلم نے اپنے بہترين اصحاب اور قاريان قرآن ميں سے 

) افراد کو بھيجا ۔ يہ گروه جب ''بئر معونہ'' پر پہنچا، تو اپنے ايک قاصد کو پيغمبر اسالۖم کا ايک خط دے کر عامر بن١ستر(
خط کو نہيں پڑھا اور اس کو قتل کرديا۔ اس وقت بنی عامر سے اس کے ساتھيوں کو قتل کرنے طفيل کے پاس بھيجا۔ اس نے

کے لئے مدد مانگی تو ان لوگوں نے ابوبراء کے امان کے احترام ميں اس کام سے اجتناب کيا ۔ عامر بن طفيل نے قبيلٔہ ''بنی 
کرديا تو مجبور ہوکر انھوننے اپنا دفاع کيا اور صرف سليم'' کے کچھ افراد کی مدد سے مبلغين اسالم کے گروه پر حملہ 

  )٢کعب بن زيد اور عمر و بن اميہ خمری کے عالوه سب شہيد ہوگئے۔(
______________________  

؛ ١٩٤، ص٣؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٣٤، ص٣) ايک نقل کے مطابق چاليس آدمی تھے (طبری، تاريخ االمم والملوک، ج١(
  .) ٣٤٧، ص١ی، جواقدی، المغاز

؛ ابن شہر آشوب، مناقب٥٣٣، ص ٢؛ طبرسی، مجمع البيان، (شرکة المعارف االسالميہ)، ج٣٣۔ ٣٤، ص ٣) طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢(
؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ١٤٧۔ ١٤٨، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١٩٥۔ ١٩٦، ص ١آل ابی طالب (قم: المطبعة العلميہ)، ج

  .٥١۔ ٥٣، ص ٢؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج١٩٣، ص ٣م ، گزشتہ حوالہ، ج؛ ابن ہشا٣٤٦۔ ٣٤٨

عمرو بن اميہ دشمن کے ذريعہ اسير ہوا اور پھر آزاد ہوکر مدينہ پلٹتے وقت بنی عامر کے دو افراد کو جو کہ پيغمبر ۖ کے 
  )١ساتھ عہد و پيمان کئے ہوئے تھے (اور وه اس سے بے خبر تھا) قتل کرديا۔(

  )٢ضير کے ساتھ جنگ(بنی ن
عمرو بن اميہ کے ذريعہ بنی عامر (پيغمبر اساۖلم کے ہم پيمان) کے دو افراد کے قتل ہونے پر پيغمبر اساۖلم نے اس واقعہ پر 

  )٣افسوس اور ناراضگی کا اظہار کيا اور فرمايا: ''ان کو ہمينديت دينی چاہيئے''۔(
  ) ٤عہ ان سے ديت کا مطالبہ کيا۔(دوسری طرف سے قبيلٔہ بنی عامر نے ايک خط کے ذري

اس لئے کہ بنی عامر نے قبيلٔہ بنی نضير کے ساتھ بھی عہد و پيمان کيا تھا۔ پيغمبر اساۖلم ان کو ديت دينے کے لئے مہاجر و 
انصار کے چند افراد کے ساتھ مدينہ کے اطراف مينان کے ٹيلہ کے پاس گئے اور ان سے باتيں کيں۔ بنی نضير کے سردار 

ر ہوگئے۔ ليکن خفيہ طور پر ايک شخص کو بھيجا تاکہ ديوار کے اوپر جاکر جہاں پيغمبر ۖ بيٹھے تھے ايک بڑا پتھر تيا
) اور فوراً اس جگہ کو ٥پھينک کر آپ کو قتل کردے.رسول اسالم ۖ غيبی راستے سے ان کی اس سازش سے آگاه ہوگئے۔(

  ترک کر کے مدينہ واپس چلے آئے اور
______________________  

  .٥٣؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ١٩٥، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣٤) طبری، گزشتہ حوالہ، ص ١(
) کچھ مورخين اور سيرت نگاروننے (مشہور قول کے برخالف) اس واقعہ کی تاريخ، جنگ احد سے قبل اور اس کی وجہ دوسری ٢(

۔ ٤٤، ص ٦نے اس نقل کو ترجيح دياہے (الصحيح من سيرة النبی االعظم، جچيز ذکر کی ہے۔ استادعالمہ سيد جعفر مرتضی العاملی 
٣٢(  

؛ ٣٥، ص ٣؛ طبری، تاريخ االمم والملوک، ج١٩٥، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٥٣، ص ٢) ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج٣(
  .٣٥٢، ص ١واقدی، گزشتہ حوالہ، ج

  .٣٦٤اور  ٣٥٢، ص ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٤(
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؛ طبرسی، اعالم الورٰی باعالم الہدٰی (تہران: دار ٣٦٥۔ ٣٦٦، ص ١؛ واقدی ، گزشتہ حوالہ، ج٣٣٥، ص ٢بيہقی، گزشتہ حوالہ، ج) ٥(
  .٨٨الکتب االسالميہ)، ص

ان کو خبردار کياکہ مدينہ کو ترک کرديں اور اپنے ما ل و اثاث کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائيں۔ وه لوگ مرعوب ہوکر 
ے گئے؛ ليکن عبد هللا بن ابی نے ان کو مقابلہ کرنے کے لئے کہا اوران سے وعده کيا کہ جنگ پيش آنے کی مدينہ سے چل

صورت ميں مسلح افراد کے ساتھ ان کی مد د کريں گے۔ اوراگر انھيں مدينہ سے نکاال گيا تو وه بھی مدينہ کو ترک کرديں 
  )١گے۔(

ل، قريش نے ان کو مسلمانوں کے خالف سازش اور جنگ کرنے کے لئے کچھ تاريخی خبريں بتاتی ہيں کہ اس واقعہ سے قب
  ) اور اس واقعہ مينان کا بھڑکانا اور ورغالنا بے اثر نہيں تھا۔٢ورغاليا تھا۔(

بنی نضير، عبد هللا کے جھوٹے وعدوں سے دھوکہ کھا گئے اور مدينہ ترک کرنے سے پھر گئے۔ پيغمبر ۖ کے حکم پر لشکر
ن تک ان کے قلعہ کا محاصره کيا۔اس عرصہ ميں کہيں سے مدد کی کوئی خبر نہيں آئی لٰہذا وه مجبور اسالم نے پندره د

ہوکر، پيغمبر اسالۖم کی موافقت پر اپنے اسلحوں کو زمين پر ڈال کر اپنے مال و اثاثہ زندگی کو اونٹوں پر الد کر کچھ لوگ 
بھی تھا۔ خيبر کی طرف چلے گئے۔ اور اہل خيبر نے ان کا  اذرعات شام اور کچھ لوگ جن ميں ان کا رئيس حی ابن اخطب

  )٣پرجوش استقبال کيا اور ان سے اظہار اطاعت کيا۔(
) پيغمبر اساۖلم کی خدمت ٤چونکہ بنی نضير بغير جنگ کے تسليم ہوئے تھے۔ لٰہذا ان کے مال و اثاثہ کو بہ شکل ''خالصہ''(

  کے درميان پيمان اخوت و برادری کی ميں پيش کيا گيا ۔ آنحضرت ۖ نے مہاجر و انصار
______________________  

؛ مجلسی ، بحار ٣٦٤، ص ١٠ھ.ق)، ج١٣٧٩؛ طبرسی، مجمع البيان، (تہران: شرکة المعارف االسالميہ، ١١) سورٔه حشر، آيت ١(
  .١٦٩اور  ١٦٥، ص ٢٠االنوار، ج

  .٢٩٧۔ ٢٩٨، ص ١) سمہودی، وفاء الوفائ، ج٢(
؛ ٣٦٣۔ ٣٨٠، ص ١؛ واقدی، المغازی، ج٣٦۔ ٣٩، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج١٩٩۔ ٢٠٣، ص ٣ة النبويہ، ج) ابن ہشام، السير٣(

۔ ٢٩٨، ص ١؛ رجوع کريں: سمہودی، وفاء الوفائ، ج٣٣٩بالذری، انساب االشراف، تحقيق: محمد حميد هللا (قاہره: دارالمعارف)، ص 
٢٩٧.  

  .١٧٣اور  ٦٦، ص ٢٠؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٢٩٨زشتہ حوالہ، ص ؛ سمہودی، گ٢٠١) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

  )١بنياد پر انصار کی مرضی اور موافقت سے اس کو مہاجرين کے درميان تقسيم کرديا۔(
  خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں بنی نضير کی خيانت اوران کے برے انجام کااس طرح سے تذکره فرمايا ہے: 

تاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر مينان کے وطن سے نکال باہر کيا تم تواس کا تصور بھی نہيں ''وہی وه ہے جس نے اہل ک
کر رہے تھے کہ يہ نکل سکيں گے اور ان کا بھی يہی خيال تھا کہ ان کے قلعے انھيں خدا سے بچاليں گے ليکن خداايسے 

رعب پيدا کر ديا کہ وه اپنے گھروں کو خود اپنے رخ سے پيش آياجس کا انھيں وہم و گمان بھی نہيں تھا اوران کے دلوں ميں
ہاتھوں سے اور صاحبان ايمان کے ہاتھوں سے اجاڑ نے لگے تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو۔ اور اگر خدا نے ان کے 

حق ميں جالوطنی نہ لکھ دی ہوتی توان پر دنيا ہی ميں عذاب نازل کرديتا اورآخرت ميں تو جہنم کا عذاب طے ہی ہے۔ يہ 
اس لئے کہ انھوں نے هللا اور رسول سے اختالف کيا او رجو خدا سے اختالف کرے اس کے حق ميں خدا سخت عذاب 

  )٢کرنے واال ہے۔(

  جنگ خندق (احزاب)
) جنگ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ''حی ابن اخطب'' اور ''بنی نضير'' کے کچھ سردار ٣ھ مينہوئی(٥يہ جنگ، ماه شوال 
لئے ہوئے تھے نيز قبيلٔہ بنی وائل کا ايک گروه مکہ ميں قريش سے مال اور ان کو پيغمبر اساۖلم سے جنگ  جو خيبر ميں پناه

  کے لئے رغبت دالئی اور اس راه ميں ان کی ہر طرح کی مدد و نصرت کا وعده کيا۔
______________________  

؛ مجلسی، گزشتہ ٣٧٧، ص ١اقدی، گزشتہ حوالہ، ج؛ و٢٠١؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٢٠١) سمہودی، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  .١٧١۔ ١٧٢حوالہ، ص 

  .)٢٥٨، ص ١٠؛ ابن عباس سورٔه حشر کو سورٔه ''بنی نضير'' کہتے ہيں (طبرسی، مجمع البيان، ج٢۔ ٤) سورٔه حشر ، آيت ٢(
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  .٢٢٤، ص ٣حوالہ، ج ؛ ابن ہشام ، گزشتہ٦٥، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٣، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٣(

قريش نے ان سے پوچھا: کہا ہمارا دين بہتر ہے يا محمۖد کا دين؟ وه يہودی اور خدا پرست تھے اور فطری طور پر انھيں بت 
 پرستی کی تائيد نہيں کرنی چاہيئے تھی۔ کہنے لگے: تمہارا دين، محمۖد کے دين سے بہتر ہے۔ اور تم حق سے نزديک تر ہو۔

ں سے خوش حال ہوکر جنگ کے لئے آماده ہوگئے۔ خداوند عالم ان کے دشمنانہ فيصلہ کی اس طرح مذمت قريش ان کی باتو
  فرماتاہے۔

''کياتم نے نہيں ديکھاکہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے ديا گيا وه شيطان اور بتوں پر ايمان رکھتے ہيناور کفار کو 
يدھے راستے پر ہيں۔ يہی وه لوگ ہيں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور بھی بتاتے ہيں کہ يہ لوگ ايمان والوں سے زياده س

  )١جس پر خدا لعنت کردے آپ پھر اس کا کوئی مددگار نہ پائيں گے۔(
يہودی ليڈروں کا يہ کينہ توز فيصلہ، عدل و انصاف اور منطق سے اس قدر دور تھا کہ آج کے دور کے بعض يہودی، اس 

ہيں۔ ڈاکٹر اسرائيل ولفنون يہودی، ''سرزمين عرب ميں يہوديوں کی تاريخ ''نامی ايک  فعل کی وجہ سے ان کی مذمت کرتے
  کتاب ميں لکھتا ہے:

''ان کو اتنی واضح اور آشکار غلطی نہيں کرنا چاہيئے کہ قريش کے ليڈروں کے سامنے بتونکی عبادت کو توحيد اسالمی 
رديتے کيونکہ بنی اسرائيل بت پرستونکے درميان صديوں سے سے افضل و برتر بتائيناگر چہ قريش ان کے تقاضا کو رد ک

  )٢پرچمدار توحيدتھے۔(
بہرحال، يہوديوں کے ليڈر پھر قبيلٔہ ''غطفان'' کے پاس گئے اوران سے مسلمانوں کے خالف جنگ کرنے ميں ساتھ دينے 

  ) اس قبيلہ سے خاندان بنی فزاره، بنی مره اور بنی اشجع نے ٣کے لئے کہا
______________________  

  .٥١۔ ٥٢) سورٔه نسائ، آيت ١(
  .٣٢٩.)، ص ١٩٦٣، ٨) محمد حسين ھيکل، حيات محمد (قاہره: مکتبة النہضة المصريہ، ط ٢(
) انھوننے غطفان سے وعده کيا کہ اس حمايت و نصرت کے بدلہ ميں خيبر ميں ايک سال خرمہ کی پيداوار کو انھيں ديديں گے ٣(

  ).٤٤، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٣، ص ١ج(بالذری، گزشتہ حوالہ، 

  )٢) اور اسی طرح قبيلٔہ بنی سليم اور بنی اسد کی بھی حمايت حاصل کر لی۔(١حمايت کا اعالن کيا(
) اور اس طريقے ٣قريش نے بھی اپنے اتحاديوں اور حاميوں، جيسے قبيلٔہ ثقيف اور بنی کنانہ کی حمايت حاصل کرلی۔(

) ابوسفيان کی سرکردگی ميں مدينہ کی طرف ٤اتحاد وجود ميں آگيا اورايک دس ہزار کا لشکر ( سے ايک طاقتور فوجی
روانہ ہوا۔ مدينہ کے راستہ ميں ، حی ابن اخطب نے ابوسفيان سے وعده کيا کہ قبيلٔہ بنی قريظہ کو بھی جس کے پاس سات 

  )٥کريں گے۔() جنگجو تھے، ان کے لشکر کی حمايت ميں جنگ ميں شامل ٧٥٠سو پچاس (
اس لحاظ سے قريش اور يہوديوننے اس جنگ کی تياری ميں عظيم دولت صرف کردی اور سپاہيوں کو مختلف قبائل سے 

اکٹھا کياوه اس جنگ کو کامياب ترين جنگ تصور کرتے تھے اور قصد کرليا تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹاديں 
  گے۔

مسلمانوں کے حامی تھے) کی خفيہ خبرونکے ذريعہ لشکر احزاب کی حرکت سے باخبرپيغمبر اساۖلم ، قبيلٔہ خزاعہ (جو کہ 
  )٦ہوگئے۔(

______________________  

  .٢٢٥، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤٤، ص ٣) طبری، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة٤٤٣، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٦٦، ص ٢) محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .١٩٧، ص ٢٠؛ مجلسی، بحار االنوار، ج١٩٧، ص ١العلميہ)، ج
  .٣٤٣، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٣(
؛ سمہودی، ٢٣٠، ص٣؛ ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٤٦، ص ٣الہ، ج؛ طبری، گزشتہ حو٦٦، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٤(

  .٢٠٠، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٣٠١، ص ١گزشتہ حوالہ، ج
  .٤٥٤، ص ٢) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٥(
  .٦٣١، ص ٢) حلبی، انسان العيون (السيرة الحلبيہ)، (بيروت: دار المعرفہ، ج٦(
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شکيل پائی اور گويا جنگ احد کے تجربہ کے پيش نظر کسی نے مدينہ سے باہر پيغمبۖر کے حکم سے ايک فوجی کميٹی ت
  )١جانے کا مشوره نہيں ديا اور سب شہر ميں رہنے پر متفق ہوگئے۔(

مدينہ کے اردگرد قدرتی روکاوٹيں ، جيسے گھر، کھجور کے باغ وغيره، موجود تھيں جودشمن کو شہر ميں داخل ہونے 
فارسی نے مشوره ديا کہ اطراف شہر کے جس حصہ ميں اس طرح کی روکاوٹ موجود ) سلمان ٢سے روک رہی تھيں(

  )٣نہيں، ايک خندق کھودی جائے جو لشکر کے گزرنے ميں رکاوٹ بنے۔(
پيغمبۖر اور مسلمانوں کی مسلسل کوشش اور زحمتونکے ذريعہ اور پيغمبۖر کی عملی شرکت سے ايک بڑی خندق کھودی 

  عورتوں، بچوں اور عام لوگونکو شہر کے اندر قلعوں اور ) پيغمبر اساۖلم نے ٤گئی۔(
______________________  

، ص ١؛ ابن شہر آشوب، گزشتہ حوالہ، ج٩٦ھ.ق)، ص ١٤١٣، ١) شيخ مفيد، االرشاد (قم: الموتمر العالمی اللفية الشيخ المفيد، ط ١(
  ؛ ١٩٧

  ؛ ٦٦ص  ،٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٦٣٦، ص ٢) حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٢(
؛ ابن شہر آشوب ، ٤٤، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٦٦، ص ٢؛ ابن سعد ، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٣) بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

  ٢١٨، ص ٢٠؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٩٠؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص١٩٨، ص ١گزشتہ حوالہ، ج
) پروفيسر محمد حميد هللا، ٦٧، ص ٢ام ہوئی۔ (طبقات الکبرٰی، ج) ابن سعد کے نقل کے مطابق، خندق کی کھودائی چھ دن ميں تم٤(

اس دور کا مسلمان دانشور جس نے ، دشمنان اسالم کے ساتھ رسول اکرم ۖ کی جنگ کے ميدانوں کو کئيمرتبہ قريب سے مشاہده کيااور 
ر لمبی تھی (رسول اکرم ۖ در ميدان، اور ساڑھے پانچ کلو ميٹ Nاس کے بارے ميں تحقيقات کی ہيں وه معتقد ہے کہ خندق بہ شکل

؛ گويا اس محاسبہ کا اصول اور قاعده يہ ١١٣۔ ١١٤ش)، ص ١٣٦٣ترجمٔہ سيد غالم رضا سعيدی، (تہران: کانونانتشارات محمدی، 
گئے  ) افراد پر مشتمل تھی اور خندق کھودتے وقت دس دس افراد کے دستے بنائے٣٠٠٠ہے کہ اسالمی سپاہيوں کی تعداد تين ہزار (

؛ لٰہذا فطری طور پر١٩٨، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٤٥، ص ٣ہاتھ کھودتا تھا (طبری، گزشتہ حوالہ، ج ٤٠تھے اور ہر دستہ 
  کلو ميٹر) ہوگا ۔ ٦ہزار ميٹر ( ٦ہاتھ آيا ہوگا جو تقريباً  ٤ہرايک کے حصہ ميں 

) خندق اور ''سلع'' پہاڑ کے بيچ ٢) کل تين ہزار افراد تھے۔() لشکر اسالم ميں (قول مشہور کی بنا پر١پناه گاہوں ميں رکھا۔(
  )٣ٹھکانہ بنايا۔ اور پہاڑ کواپنی پشت پر قرار ديا۔(

لشکر احزاب کا کمانڈر سمجھ رہا تھا کہ جنگ احد کی طرح شہر کے باہر مسلمانوں سے مقابلہ کريں گے۔ ليکن ايسا نہ ہوا 
خندق ديکھ کر حواس باختہ ہوگئے! کيونکہ خندق کا استعمال، جنگی او رجب وه شہر کے دروازے کے پاس پہنچے تو 

) ا س وجہ سے مجبور ہوکر خندق کے پيچھے ڈيره ڈال کر شہر کا محاصره ٤ٹکنيک کے لحاظ سے عرب ميں رائج نہ تھا۔(
  کرليا۔

دازی کرتے محاصره بيس روز تک باقی رہا اس دوران طرفين خندق کے دونوں طرف سے ايک دوسرے کے اوپر تيران
تھے اور قريش کے جنگجو مسلمانوں کی صفوں ميں رعب و وحشت ڈالنے کے لئے فوجی مشقيں اور تيراندازی کرتے 

) دشمن کے ذريعہ شہر کا محاصره کرنے سے مسلمان مشکالت اور دشواريوں ميں پڑ گئے تھے اور شہر کے ٥تھے(
  م نے اس طرح سے کيا ہے:حاالت برے اور خطرناک ہوگئے تھے جس کا تذکره خداوند عال

______________________  

  ۔٦٣٦، ص٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٤٦، ص٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٦٧، ص٢)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ مجلسی، گزشتہ٢٣١، ص٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤٦، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٦٦، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  ۔٣٠١، ص١، سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٢٠٠، ص٢٠حوالہ، ج
؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ٢٣١، ص٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٦٦، ص٢؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٣، ص٢٠) بالذری، ج٣(
  ۔٣٠١، ص١؛ سمہودی، ج٤٦، ص٣ج
يعقوبی، (نجف: المکتبة الحيدريہ،  ؛ ابن واضح، تاريخ٤٨، ص٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٣، ص١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٤(

  ۔٦٥٧و ٦٣٦، ص٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٤١، ص٢ھ.ق)، ج١٣٨٤
  ۔٦٣٦۔ ٦٣٧، ص٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٦٧، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٥(

 ''اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نيچے کی سمت سے آگئے اور دہشت سے نگاہيں خيره کرنے لگيناور
کليجے منھ کو آنے لگے اورتم خدا کے بارے ميں طرح طرح کے خياالت ميں مبتال ہوگئے۔ اس وقت مومنين کا باقاعده 

  )١امتحان ليا گيا اورانھيں شديد قسم کے جھٹکے ديئے گئے''۔(
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  بنی قريظہ کی خيانت 
وه يہ کہ قبيلٔہ بنی قريظہ نے عدم تجاوز  اس موقع پر ايک دوسرا واقعہ رونما ہوا جس نے مسلمانوں کی حالت کو بدتر کرديا

کے پيمان کو توڑ ديا اور لشکر احزاب کی حمايت کا اعالن کرديا۔ اس قبيلہ کی خيانت، حی ابن اخطب کے شيطانی وسوسہ 
) اس سازش کے فاش ہونے سے بہت سارے مسلمانوں کے حوصلہ پست ہوگئے۔ ليکن پيغمبر ۖ کی ٢کے ذريعہ انجام پائی۔(

  ی کہ اس کے برے اثرات کو مٹاديں۔کوشش تھ
بنی قريظہ نے صرف عہد شکنی پر اکتفا نہ کی بلکہ عملی طور سے دو دوسری بڑی خيانتوں کے مرتکب ہوگئے۔ پہلی يہ 

کہ لشکر احزاب کے لئے غذائی رسد کا کام انجام ديا جو کہ آذوقہ کے لحاظ سے سخت مشکالت ميں گرفتار تھے اسی طرح 
مانوں نے ''قبا'' کے عالقہ ميں ايک قافلہ کوديکھا جو خرما، جو اور چاره لئے ہوئے تھا اور وه قريظہ سے ايک مرتبہ مسل

  ) ٣کی طرف سے سپاه احزاب کے لئے بھيجا جارہا تھا، لٰہذا اس کو ضبط کرليا۔(
  دوسری يہ تھی کہ شہر کے اندر پناه گاہوں مينعورتوں اور عام لوگوں کے درميان، دہشت گردی کے

______________________  

  .١٠۔ ١١) سورٔه احزاب، آيت ١(
؛ سمہودی، ٤٦۔ ٤٧، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢٣١، ص ٣؛ ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٦٧) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

  .٢٠٠۔ ٢٠١، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٣٠٣، ص ١گزشتہ حوالہ، ج
  .٦٤٧، ص ٢لبی، گزشتہ حوالہ، ج؛ ح٣٠٤، ص ١) سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٣(

ذريعہ ان کے اندر رعب و وحشت پيدا کردياتھا اور ايک روز ان ميں سے ايک شخص قلعہ کے اندر تک پہنچ گيا تھا جو 
  )١''صفيہ'' پيغمبۖر کی پھوپھی کے ذريعہ مارا گيا۔(

خطب کو قريش کے پاس بھيجا اوران ايک رات بنی قريظہ نے قصد کيا کہ مرکز مدينہ پر حملہ کريناس وجہ سے حی ابن ا
سے کہا کہ ايک ہزار افراد قريش سے اور ايک ہزار افراد غطفان سے اس حملہ ميں ان کی مدد کريں۔ اس نقل و حرکت کی 

  خبر پيغمبۖر کو ملی اور شہر ميں سخت رعب و وحشت طاری ہوگيا۔
۔ وه لوگ راتوں کو تکبير کے نعروں کے ساتھ گشت رسول خدۖا نے پانچ سو افراد کواس شہر کی حفاظت کے لئے مامور کيا

  )٢کرتے تھے اور لوگوں کے گھروں کا پہره ديتے تھے۔(
______________________  

؛ سمہودی، ٥٠، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٤٦٢۔ ٤٦٣، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٧، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٣٠٢، ص ١گزشتہ حوالہ، ج

؛ ابوبکر سے نقل ہواہے کہ وه جنگ احزاب کو ياد ٦٣٦، ص ٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٤٦٠، ص ٢اقدی، گزشتہ حوالہ، ج) و٢(
کرتے تھے اور بنی قريظہ کی اس خيانت کے بارے ميں کہتے تھے: ہم مدينہ ميں اپنے بچوں (اور عورتوں) کے بارے ميں قريش او 

 .)٤٦٠ے تھے (واقدی، گزشتہ حوالہ، ص رغطفان کے بہ نسبت بنی قريظہ سے زياده ڈرت

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  لشکر احزاب کی شکست کے اسباب
ليکن ان تمام دشواريوں کے باوجود ، خندق کھودنے کے عالوه، چند دوسرے اہم اسباب کی وجہ سے حاالت مسلمانوں کے 

  حق ميں بدل گئے تھے۔ اور آخرکار لشکر احزاب کی ناکامی کا باعث بنا۔ وه اسباب يہ تھے:

  ۔ بنی قريظہ اور لشکر احزاب کے درميان اختالف کاپيدا ہونا١
) بنی قريظہ سے ١ود، قبيلٔہ غطفان کا ايک فرد تھا جو جلدی ہی مسلمان ہواتھااس نے پيغمبر ۖ کی اجازت سے(نعيم بن مسع
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جاکر مالقات کی اوران سے پرانی دوستی ہونے کی بنا پر پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کيا پھر عہد شکنی پر ان کی مذمت 
گر جنگ کسی مرحلہ پر نہ پہنچی تووه اپنے وطن کی طرف کی اور کہا:تمہاری صورت حال، لشکر قريش سے الگ ہے ا

پلٹ جائيں گے ليکن تم کہاں جاؤ گے؟ اگر جنگ تمام نہ ہوئی تو مسلمان تم کونابود کردينگے۔ اور پھر ان کو مشوره ديا کہ 
  لشکر احزاب کے کچھ کمانڈروں کواغواه کر کے ضمانت کے طور پر جنگ کے تمام ہونے تک رکھے رہيں۔

بات کو فوجی راز اور بنی قريظہ کے مخفی ارادے کے عنوان سے قريش اور اپنے قبيلہ غطفان کے سرداروں سے پھر اس
بتايا اور کہا کہ بنی قريظہ کااراده ہے کہ اس بہانہ سے تمہارے کچھ افرادکو گرفتار کرکے حسن نيت اور پچھلی باتونکی 

ن کو خبردار کيا کہ ايسا مشوره قبول نہ کريں۔ اس نے يہ چال تالفی کے عنوان سے حضرت محمد ۖ کے حوالہ کريں۔ اورا
  )٢اپنائی اوران دوگروہوں کے درميان اختالف پيدا ہوگيا اور متحده احزاب کا محاذ اندر سے کمزور ہوگيا۔(

  عمرو بن عبدود کا قتل 
  دی جنگ کو تمام کريں۔گويا قريش تين لحاظ سے مشکالت اوردشواريوں ميں گرفتار تھے اور چاہتے تھے کتنی جل

  پہال: يہ کہ جنگ ميں تاخير ہونے کی بنا پر غذائی مواد کم ہوگيا تھا۔
______________________  

  ) ان الحرب خدعة.١(
؛ حلبی، ٥٠۔ ٥١، ص ٣؛ طبری ، گزشتہ حوالہ، ج٢٤٠، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٦٩، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .٢٠٧، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٣٠٤، ص ١؛ سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٦٥٠ص ، ٢گزشتہ حوالہ، ج

  دوسرا: يہ کہ آہستہ آہستہ ہوا ٹھنڈی ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے خيموں ميں رہنا دشوا رہوگيا تھا۔
م نہ ہو پائی تو مجبوراً انھينتين تيسرا: يہ کہ ماه ذيقعده جو کہ ماه حرام تھا وه قريب ہوگيا تھا لٰہذا اگر جنگ ماه شوال ميں تما

  )١مہينے مسلسل رکنا پڑے گا۔(
اس وجہ سے طے کيا کہ ہر صورت ميں جنگی روکاوٹوں کو ختم کريں اس بنا پر لشکر احزاب کے پانچ بہادر اپنے 

) اور تن بہ تن جنگ کے لئے رجز خوانی ٢گھوڑوں کوايڑ لگا کرخندق کے باريک حصہ سے دوسری طرف پہنچ گئے(
رنے لگے ان ميں سے ايک عرب کا سب سے بہادر اور نامور پہلوان ''عمرو بن عبدود'' تھا جو کہ ''شہشوار قريش'' اور ک

) خندق کو پھاند کر ''ھل من مبارز'' کی صدا بلند کی۔ ليکن کوئی مسلمان اس سے ٣''شہشوار يليل'' کے نام سے مشہور تھا۔(
  کئی )يہ چيلنج ٤مقابلہ کے لئے تيار نہ ہوا۔(

______________________  

  ١٢٨) محمد حميد هللا، رسول اکرم ۖ در ميدان جنگ، ترجمہ : سيد غالم رضا سعيدی، ص ١(
؛ شيخ مفيد، االرشاد،٤٨، ص٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٤٧٠، ص٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٦٨، ص٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  ۔٢٠٣، ص٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٩٧ھ.ق)، ص١٤١٣، ١مفيد، ط(قم: المؤتمر العالمی اللفية الشيخ ال
)چونکہ وه ''يليل'' نامی سرزمين پر تن تنہا، دشمن کے ايک گروه پرغالب ہواتھا لٰہذا وه اسی نام سے مشہور ہوا (بحار االنوار، ٣(
تھا۔ اور تين سال کے بعد پھر جنگ ) وه جنگ بدر ميں زخمی ہوگيا تھا اسی وجہ سے جنگ احد ميں شريک نہيں ہوا ٢٠٣، ص ٢٠ج

خندق ميں آياتھا لٰہذا اپنے کو ايک عالمت کے ذريعہ مشخص کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب جلب کرے۔ (ابن ہشام، السيرة 
  )۔ ١٨١، ص ٢؛ ابن اثير، الکامل فی تاريخ، ج٤٨، ص ٣؛ طبری، تاريخ االمم و الملوک، ج٢٣٥، ص ٣النبويہ، ج

؛ ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراہيم(دار احياء الکتب العربية، ٤٧٠، ص٢اقدی، گزشتہ حوالہ، ج)و٤(
  ۔٢٠٣، ص٢٠؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٦٣، ص١٩و ج ٢٩١، ص١٣ئ)، ج١٩٦٤

 نے فرمايا: ''کل ايمان، کل کفر  ۖمرتبہ دھرايا اورہر مرتبہ صرف علی ، پيغمبۖر کی اجازت سے اس کی طرف بڑھے۔ پيغمبر
  )١و شرک کے مقابلہ ميں جارہا ہے''۔(

علی نے ايک فردی جنگ ميں بہادرانہ انداز ميں عمرو بن عبدود کو ہالک کرديا، عمرو بن عبدود کے قتل ہوتے ہی چار 
کر گئے! اور ان دوسرے پہلوان جواس کے ساتھ خندق پھاند کر آئے تھے اور علی سے لڑنے کے منتظر تھے، فرار 

  )٢مينسے ايک گھوڑے کے ساتھ خندق ميں گر گيا اور مسلمانوں کے ذريعہ قتل ہوا۔(
پيغمبر اساۖلم نے علی کی اس عظيم شجاعت و بہادری پر ان سے فرمايا: ''آج اگر ميں تمہارے اس عمل کواپنی پوری امت 

ئے گا۔ کيونکہ عمرو بن عبدود کے قتل ہونے سے کے اعمال سے موازنہ کروں تو تمہارا يہ عمل ان پر بھاری قرار پا
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مشرکين کا کوئی گھر ايسا نہيں بچا جس ميں ذلت و رسوائی نہ چھائی ہو اور مسلمانوں کا کوئی گھر ايسا نہيں تھا جس ميں 
  )٣عزت و سربلندی نہ آئی ہو۔(

جنگ خندق ميں علی بن ابی طالب اہل سنت کے ايک بزرگ محدث حاکم نيشاپوری کے نقل کے مطابق، پيغمبۖرنے فرمايا: 
  )٤کی لڑائی عمرو بن عبدود سے روز قيامت تک ميری امت کے اعمال سے يقينا افضل ہے''۔(

عمرو کے قتل ہوتے ہی لشکر احزاب کے حوصلہ پست ہوگئے اور شکست کے آثار ان کے لشکر ميں نمودار ہوئے اور 
  )٥ے وطن کی طرف واپس جانے لگا۔(مختلف قبيلے جو جنگ کرنے کے لئے آئے تھے ہر ايک اپن

______________________  

  .)٢١٥، ص٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٦١، ص١٩) برز االسالم کلہ الی الشرک کلہ۔ (ابن ابی الحديد، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ ٢٣٦، ص ٣ج؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ٦٨، ص ٢؛ محمد بن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٥، ص ١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج٢(

  .٣٠٣، ص ١؛ سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٤٨، ص ٣طبری، گزشتہ حوالہ، ج
، ص ٢٠؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٢٩٨، ص ١ھ.ق)، ج١٤١٠) ابو الفتح محمد بن علی الکراجکی، کنز الفوائد (قم: دارالذخائر، ٣(

٢١٦، ٢٠٥.  
  .٣٢، ص ٣ھ.ق)، ج١٤٠٦، ١دار المعرفہ، ط ) المستدرک علی الصحيحين، تحقيق: عبد الرحمن المرعشی (بيروت:٤(
  .٢٩٩) کراجکی، گزشتہ حوالہ، ص ٥(

  غيبی امداد 

آخری وار، خداوند عالم نے امداد غيبی کی شکل مينان پر يہ کيا کہ ٹھنڈی ہوااور شديد طوفان کو رات مينان پر مسلط کرديا۔ 
ٹھہرنا دشوار ہوگيا آخر کار ابوسفيان نے مکہ پلٹنے کا  طوفان نے ان کے ٹھکانوں کو تہس نہس کرديا اور ان کے لئے وہاں

  )١حکم صادر کيا۔(
  خداوند عالم نے اپنی نصرت کا اس طرح سے تذکره فرمايا ہے:

''ايمان والو! ا سوقت هللا کی نعمت کو ياد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگئے او رہم نے ان کے خالف تمہاری مدد
ے لشکر بھيج ديئے جن کو تم نے ديکھا بھی نہيں تھا اور هللا تمہارے اعمال کو خوب ديکھنے واال کے لئے تيز ہوااور ايس

ہے۔ اور خدا نے کفار کوان کے غصہ سميت واپس کرديا کہ وه کوئی فائده حاصل نہ کرسکے اورهللا نے مومنين کو جنگ 
  )٢سے بچاليا اورهللا بڑی قوت واال اور صاحب عزت ہے''۔(

احزاب کے سرداروں کی طرف سے عظيم سرمايہ خرچ کرنے ،اور اتنی کثير تعداد ميں سپاہيوں  اس جنگ ميں
کواکٹھاکرنے کے باوجود ان کے لئے اس جنگ کا نتيجہ تلخ آور اورغم انگيز تھا۔ کيونکہ نہ مدينہ کو کوئی نقصان پہنچا اور

ان کی کمانڈری بدنام ہوئی اور قريش کی عظمت و نہ ہی وه شام کے تجارتی راستے کو آزاد کراسکے۔ اس وجہ سے ابوسفي
ہيبت کم ہوگئی۔ يہ وه جنگ تھی جس کے بعد مسلمان دفاعی حالت سے نکل کر تہاجمی قدرت کے مالک ہوگئے يعنی حملہ 

  کرنے کی پوزيشن ميں آگئے ۔
______________________  

؛ ابن شہر ٥١۔ ٥٢، ص٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٧١ص ،٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٥، ص١) بالذری، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ مجلسی، گزشتہ ٣٠٥، ص١؛ سمہودی، گزشتہ حوالہ، ج٩٢؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص١٩٨، ص١آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج

  ۔٢٠٨۔ ٢٠٩، ص٢٠حوالہ، ج
  .٢٥اور  ٩) سورٔه احزاب، آيت ٢(

) اور اسی طرح سے ہوابھی۔ اس ١گے وه ہم پر حملہ نہيں کرسکتے''(پيغمبر اساۖلم نے فرمايا: ''اس کے بعد ہم حملہ کريں 
  )٣) اور دشمن کی طرف کے تين افراد مارے گئے۔(٢جنگ ميں چھ افرادشہيد ہوئے(

  جنگ بنی قريظہ
لشکر احزاب کے پلٹ جانے کے بعد، پيغمبۖر مامور ہوئے کہ بے خوف بنی قريظہ کی طرف جائيں اوران کا کام تمام کرديں۔

يغمبر ۖ نے فوراً لشکر کے کوچ کا حکم ديا اور اسی روز عصر کے وقت لشکر اسالم نے قلعہ بنی قريظہ کا محاصره کرليا۔پ
بنی قريظہ نے اپنے قلعہ ميں مورچہ سنبھال کر تيراندازی شروع کردی اور پيغمبر اساۖلم کی شان ميں نازيبا کلمات کے 

  ذريعہ گستاخی کی۔
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خرکار ان کے پاس تسليم کے عالوه کوئی چاره نہيں ره گيا قبيلٔہ اوس جس نے پہلے بنی قريظہ روز محاصره کے بعد آ ٢٥
کے ساتھ عہد و پيمان کيا تھا پيغمبۖر سے درخواست کی کہ ان کے ہم نواؤوں کے ساتھ بنی قينقاع کے يہوديوں جيسا برتاؤ 

  کريں۔
______________________  

، ٥ھ.ق)، ج١٤٠٧، ١ح بخاری، تحقيق: الشيخ قاسم الشماعی الرفاعی (بيروت: دار القلم، ط؛ صحي١٠٦) شيخ مفيد، االرشاد، ص١(
  ۔٢٠٩، ص٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٥، ص٨؛ طبرسی، مجمع البيان، ج٥٩٣، حديث ١٤٦؛ کتاب المغازی، باب ٢١٥ص

؛ طبری، گزشتہ ٢٦٤، ص٣يرة النبويہ، ج؛ ابن ہشام، الس٤٩٢، ص٢؛ واقدی، المغازی، ج٤٢، ص٢) ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج٢(
۔ اس جنگ کے شہداء کی تعداد اس سے زياده نقل ہوئی ١٩٨، ص١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج٥٨، ص٣حوالہ، ج

  ۔٣٧٢)، ص١٣٦١ہے۔رجوع کريں: تاريخ پيامبر اسالۖم ، محمد ابراہيم آيتی (تہران: مؤسسہ انتشارات و طبع تہران يونيورسٹی، 
؛ ابن شہر آشوب، ٥٩، ص٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٢٦٥، ص٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٤٩٦، ص٢واقدی، گزشتہ حوالہ، ج )٣(

  .)٤٢، ص٢؛ يعقوبی نے دشمن کے مقتولين کی تعداد آٹھ بتائی ہے۔ (ج١٩٨، ص١گزشتہ حوالہ، ج

وت کا حق حاصل ہے '' اوسيوں اور بنی قريظہآنحضرت ۖ نے فرمايا:'' تمہارے بزرگ، سعد بن معاذ کو اس سلسلے ميں قضا
نے اس قضاوت کو قبول کيا، سعد کو ايسی ماموريت ملنے کے بعد قبيلہ جاتی اور جاہلی رسم و رواج کے مطابق، بنی 

ی قريظہ کے حق ميں فيصلہ کرنا چاہيئے تھا ۔ ليکن وه اپنے قبيلہ والوں کی باتوں سے متٔاثر نہينہوئے اور اعالن کيا کہ کس
مالمت کرنے والے کی مالمت سے نہيں ڈريں گے ۔ اس کے بعد دونوں طرف کی تائيد حاصل کرنے کے بعد فيصلہ کيا کہ 
ان کے لوگوں کو قتل کرديا جائے اور ان کے بچوں اورعورتوں کو اسير اوران کے مال ودولت کو غنيمت سمجھ کر لے ليا 

  جائے۔
نضير کا سردار بھی قتل ہونے والوں ميں تھا، جس نے مسلمانوں کے ساتھ ان کی  يہ حکم اجرا ہوا، حی ابن اخطب، قبيلٔہ بنی

پيمان شکنی ميں تشويق اوراہم کردار ادا کيا تھا۔ کيونکہ اس نے بنی قريظہ سے وعده کيا تھا کہ ان کا ساتھ دے گا اور 
حات ميں، خيانت اور فتنہ شکست کھانے کی صورت ميں ان کے انجام ميں شريک رہے گا۔ اسے جب زندگی کے آخر لم

گری کے باعث، برا بھال کہا گيا تو بجائے گناہوں کے اعتراف اور اظہار پشيمانی کے، اپنی اور بنی قريظہ کی بری عاقبت 
کو خداوند عالم کے جبر و تقدير کا نتيجہ قرار ديا۔ اس نے پيغمبر اساۖلم سے کہا: ميں تمہاری دشمنی سے پشيمان نہينہوں 

ا جس کو رسوا کرے رسوا ہو جاتا ہے'' اور پھر لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا: خدا کے اراده کے مقابلہ ميں ليکن جو خد
مجھے ڈر اور خوف نہينہے اور يہ شکست و رسوائی يقينی ہے جو خدا کی جانب سے بنی اسرائيل کے لئے مقرر ہوئی 

  ) ١ہے''۔(
  ذريعہ نجد بھيجا تاکہ ان کو بيچ کر  پيغمبر اساۖلم نے اسيروں کے ايک گروه کوايک مسلمان کے

______________________  

؛ تاريخ ٧٤۔ ٧٨، ص٢) اس جنگ کی تفصيل معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذيل کتابوں کی طرف رجوع کريں: (طبقات الکبری، ج١(
۔ ٣٠٩، ص١لوفائ، ج؛ وفاء ا٢٤٤۔ ٢٦١، ص٣؛ السيرة النبويہ، ج٤٩٦۔ ٥٢٤، ص٢؛ المغازی، ج٥٣۔ ٥٨، ص٣االمم والملوک، ج

  ۔٢٣٣۔ ٢٣٨، ص٢٠؛ بحار االنوار، ج٣٠٥

  )١مسلمانوں کے لئے اسلحے اور گھوڑے خريدے ۔(
  قرآن کريم نے ان کے برے انجام کا اس طرح سے ذکر کيا ہے:

''اوراس نے کفار و مشرکين کی پشت پناہی کرنے والے اہل کتاب کوان کے قلعوں سے نيچے اتارديااوران کے دلوں ميں 
ايسا رعب ڈال ديا کہ تم نے ان ميں سے کچھ کو قتل کيا اور کچھ کو قيدی بناليا۔ اور پھر تمہينان کی زمينوں ان کے گھروں 

)٢ناديا جن ميں تم نے قدم بھی نہيں رکھا تھا اور بيشک هللا ہر شے پر قادر ہے۔(اور ان کے اموال اور ايسی زمين کا وارث ب
______________________  

؛ ايک گروه کو بھی ، سعد ابن عباده کے ٥٨، ص ٣؛ طبری، تاريخ االمم و الملوک، ج٢٥٦، ص ٣) ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١(
) جنگ خندق و بنی قريظہ کے بارے ميں مذکوره کتابونکے عالوه ٥٣٣، ص ٢ی، جذريعہ اس سلسلہ ميں شام بھيجا (واقدی، المغاز

  .٢٩١۔ ٣٠٣، ص ١٦رجوع کريں: تفسير الميزان، ج
  .٢٦۔ ٢٧) سورٔه احزاب، آيت ٢(
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  تجزيہ و تحليل
اگرچہ اس واقعہ کی تفصيالت (جيسے بنی قريظہ کے سپاہيوں کی تعداد يا جو لوگ فرمان قتل کو بجاالئے) کے بارے ميں 
مورخين کے درميان اختالف موجود ہے ليکن اصل واقعٔہ زمانٔہ قديم سے مورخين کے درميان مشہور اور مسلم تھا اور ہے 

  ا تجزيہ و تحليل کريں تو بے جا نہ ہوگا۔يہاں پر اگر اس مسئلہ کے بارے ميں دو نظريونک
  ۔ بعض يورپی تاريخ نگاروں نے بنی قريظہ کے ساتھ پيغمبر ۖ کے سلوک پر نکتہ چينی کی ہے اور اسے ١

) ليکن بنی قريظہ کے جرم و جنايات کوديکھتے ہوئے اس نکتہ چينی کو قبول ١ايک وحشيانہ اور غير انسانی اقدام کہا ہے۔(
کيونکہ ان لوگوں نے نہ صرف عہد شکنی اور جنگ کے اعالن پر اکتفا کی بلکہ جيسا کہ بيان ہوا مدينہ کے نہيں کيا جاسکتا

اندر دہشت پھيالنے والی کاروائياں اور نيز لشکر احزاب کے لئے غذائی رسد کا کام انجام دے کر او رحقيقت ميں ان کی 
ہم جانتے ہينکہ اس طرح کے اقدامات جنگ کے مواقع پر  مالی امداد کے ذريعہ عملی طور پر جنگ ميں شريک تھے اور

  کسی قوم کے نزديک قابل چشم پوشی نہيں ہيں اور اس کے مجرموں کو سخت سزائيں دی جاتی ہيں۔
اس کے عالوه پيغمبر اساۖلم اس عہد و پيمان کی رو سے جوان سے کيا تھا ان کو سزائيں دينے کا حق رکھتے تھے ليکن 

پر فضل کے عنوان سے سعد کی قضاوت کا مشوره ديا اور اس مشوره کو اوسيوں اور بنی قريظہ نے اوسيوں کی درخواست
  قبول کرليا. لٰہذا اعتراض کا کوئی سوال باقی نہيں ره جاتا ہے۔

اس سے قطع نظر، يہ سوال پيدا ہوتاہے کہ عفو و درگزر کہاں اور کس کے بارے ميں بہتر او رمناسب ہے؟ کيا وه لوگ ، 
  نسانی صورت تو رکھتے ہيں ليکن انسانی وقار کو پائمال کرديتے ہيں اوراپنے کسی معاہده کے پابند نہيں ہوتے ۔ جو ا

______________________  

 ٢٣، مولف کتاب نے بھی ٣٢٧) مونٹ گری واٹ، محمد فی المدينہ، تعريب: شعبان برکات (بيروت: منشورات المکتبة العصريہ)، ص ١(
سيرت نگاروں کا ہم نوا بن کر بنی قريظہ کی مذمت پر اعتراض کيا ہے وه بنی قريظہکی بڑی خيانت کا تذکره کرنے  سال تک ان يورپی

کے باوجود لکھتاہے: ''جنگ خندق ميں مدينہ کا محاصره کرنے سے مسلمانونکی زندگی دشوار ہوگئی تھی اور مکہ پر حملہ آوروں 
وقوع امر تھا اور جب بھی ا يسا ہوتا، مسلمانوں کی شکست يقينی تھی اور احتمال قوی پاياکے ساتھ بنی قريظہ کا مل جانا ايک ممکن ال

جاتا تھا کہ محمد ۖ کی تحريک بالکل مٹ جاتی...'' اس کے باوجود وه مزيد لکھتا ہے . ليکن محمد ۖ کو ان پر رحم کرنا چاہيئے تھا 
  )١٦٤۔ ١٦٥، ص ٣)، ج١٣٦٦، ١نتشارات چاپخش، ط (مصطفی حسينی طباطبائی، خيانت در گزارش تاريخ (تہران: ا

  )١جن کا وجود، دشمنی، کينہ او رہٹ دھرمی سے لبريز ہو، عفو و گزشت کے قابل ہيں؟(
کيا بنی نضير کے يہوديوں کے ساتھ ''حی ابن اخطب'' کی رہبری ميں نرمی کا سلوک نہيں کيا گيا تھا؟ ليکن وه سازش کرنے 

ں کے خالف جنگ ميں شريک ہوگئے۔ کيا ضمانت پائی جاتی تھی کہ حی ابن اخطب اور کعب سے باز نہ آئے اور مسلمانو
بن اسد گزشتہ امور کی تکرار نہيں کريں گے۔ اور دوسرے بڑے لشکر کو اسالم او رمسلمانوں کی نابودی کے لئے اکٹھا 

  پر رحم کرنے جيسا نہيں ہے۔  نہيں کريں گے؟ کيا ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ ، ايک خونخوار جانور
مدينہ کے محاصره کے ايام ميں ، ايک دن ابوسفيان نے پيغمبر اساۖلم کوايک دھمکی آميز خط ميں لکھا: ''الت و عزٰی کی 

قسم، اس لشکر کے ساتھ تجھ سے جنگ کرنے کے لئے آيا ہوں اور ہم چاہتے ہينکہ ہرگز دوباره جنگ کی ضرورت نہ پڑے
و نيست و نابود کرديں گے۔ ليکن اگر (بغير جنگ کے) مکہ پلٹ گئے تو روز احد کے مانند تمہارے لئے اس حملہ ميں تم ک

) کيااگر ايسی صورت حال پيش آجائے تو بنی قريظہ ٢ايک دن ايسا الئيں گے کہ عورتيں اس دن گريبان چاک کر ڈاليں گی۔(
  دوسری بار لشکر احزاب کا ساتھ نہيں ديں گے؟

  ہ سعد کا حکم توريت کے حکم کے مطابق تھا اور شايدوه يہوديوں سے قريبی تعلقاتاس سے قطع نظر ک
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______________________  

) بنی قريظہ کے آخری ايام مينان کے بعض مخفی مذاکرات (جيسے کعب بن اسد کا مشوره، عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے اور ١(
سی دينے سے قبل ان کی بعض حرکتوں اور عکس العمل نے، ان کی شديد پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ) او رنيز پھان

دشمنی، بے رحمی او رہٹ دھرمی کا پرده فاش کرديا، جيسا کہ ان ميں سے ايک کو بعض مسلمانوں کی درخواست پر پيغمبر ۖ نے معاف
  .)٢٥٣۔ ٢٥٤، ص ٣يرة النبويہ، جکرديا ليکن وه اپنی حرکت سے باز نہ آيا اور اسے بھی قتل کرنا پڑا ۔ (ابن ہشام، الس

  .٤٩٢، ص ٢) واقدی، المغازی، ج٢(

  اور ہم پيمان ہونے کی وجہ سے ان کے قضائی قوانين سے آگاہی بھی رکھتے تھے۔
توريت ميناس طرح سے نقل ہوا ہے: ''جس وقت کسی شہر کی طرف جنگ کے لئے جاؤ تو پہلے ان تک صلح کا پيغام 

ح آميز جواب ديں اور شہر کا دروازه تمہارے لئے کھول ديں، جس ميں تمام قوم کے لوگ پائے پہنچاؤ اور اگر وه تم کو صل
جاتے ہوں اور ٹيکس ديکر تمہارے تابع ہو جائيں، تو ان سے جنگ نہ کرنا ۔ اور اگر تم سے صلح نہ کرکے، جنگ کريں تو 

ديا ہے لٰہذا ان کے تمام مردوں کو تلوار سے ان کا محاصره کرلو اور چونکہ تمہارے خدا نے کا ان کو تمہارے حوالے کر
قتل کرڈالو۔اور ان کی عورتوں، بچوں اورمويشيوں اور جو کچھ ان کے شہر ميں ملے يعنی ان کے تمام مال غنيمت کو لوٹ 

  )١لو اور اسے کھاؤ۔(
يل بنا کر پيغمبر ۖ کی جانب ۔ اس دور کا ايک محقق، بنی قريظہ کی سزائونکا منکر ہوگياہے اور کچھ دالئل اور قرائن کو دل٢

  )٢سے اس طرح کی سخت سزاؤوں کے ديئے جانے کو بعيدقرار ديتا ہے۔(
يہ نظريہ ـ اگرچہ بعض يورپی تاريخ نگارونکی تنقيد يا صہيونزم کے پروپيگنڈه کے مقابلہ ميں ايک طرح کا دفاعيہ تو 

) يہ دالئل محکم نظر نہيں آتے، خاص طور٣کی ہے،(ہوسکتا ہے ليکن جيسا کہ بعض بڑے دانشمندوننے اس نظريہ پر تنقيد 
ويں آيت کی طرف توجہ نہيں دی گئی ہے جو کہ اصل واقعہ کی حکايت کر رہی  ٢٦سے اس استدالل ميں سورٔه احزاب کی 

ہے۔ اس کے عالوه، جنگ احزاب کے بعد سے تاريخ ميں بنی قريظہ کا کوئی واقعہ نظر نہيں آتا جبکہ اگر واقعہ صحيح نہ 
  ہوتا تو فطری طور ان کے بعد کے حاالت، تاريخ ميں ذکر ہوتے۔

______________________  

ھجری ، سفر مثنی، بيسويں فصل اس سلسلہ ميں مزيد آگاہی کے لئے سعدکی  ١٣٢٧) توريت ، ترجمٔہ وليم کلن قيس اکسی، لندن، ١(
  .١٥٤۔ ١٥٧، ص ٢کتابونکی طرف رجوع کريں: جعفر سبحانی، فروغ ابديت، ج

  ٧٣۔ ٧٥)، ص ١٣٦٥، ٦) سيد جعفر شہيدی، تاريخ تحليلی اسالم تا پايان امويان (تہران: مرکز نشر يونيورسٹی، ط ٢(
  .١٢، اور ١١) سيدعلی مير شريفی، نگرشی کوتاه بہ غزؤه بنی قريظہ، مجلہ نور علم، شماره ٣(

  جنگ بنی مصطلق

رث بن ابی ضرار، بنی مصطلق کا رئيس (قبيلٔہ خزاعہ کا ايک خاندان) ، ) ميں پيغمبر اساۖلم کو خبر ملی کہ حا١ھ (٦شعبان 
اپنے قبيلہ والوں اوراس کے عالقہ کے کچھ عرب لوگوں کو مدينہ پر حملہ کے لئے تيار کر رہا ہے ۔ پيغمبر اسالم ۖ نے 

ک گئے. اس عالقے ميں جنگ اسالمی سپاہيوں کو آماده کيا اور ''مريسيع'' ٭کنواں کے پاس، بحر احمر کے ساحلی عالقہ ت
  )٢ہوئی اور بنی مصطلق بہت جلد ہار کھا گئے اوران سے بہت ساری دولت اور اسير مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔(

ُجويريہ ـ حارث کی لڑکی ـ بھی اسيروں ميں تھی۔ حارث اپنی لڑکی کی آزادی کے لئے مدينہ ميں پيغمبرۖ  کی خدمت ميں 
ے غيب سے خبر دی کہ وه دو اونٹ اپنی لڑکی کی رہائی کے لئے الياہے اور راستے حاضر ہوا اور جب آنحضرۖت نے اس

  )٣ميں چھپا رکھاہے، تو وه مسلمان ہوگيا۔ پيغمبر اسالم ۖ نے جويريہ کو آزاد کرديااور پھر اس سے شادی کرلی۔(
______________________  

عد اس غزوه کو پانچويں سال کے حوادث ميں سے شمار کرتے ) مورخين کے بعض گروه، جيسے واقدی، بالذری، اور محمد بن س١(
ہيں۔ اور اسی وجہ سے اس کو جنگ احزاب کے پہلے تحرير کيا ہے۔ بعض قرائن ، ان کے اس نظريہ کی صحت پر داللت کرتے ہيں۔ 

  .٣١٤، ص١، حاشئہ؛ وفاء الوفائ، ج٣٠٢، ص٣رجوع کريں: السيرة النبويہ، ج
  غزؤه مريسيع بھی کہا جاتاہے۔ ٭اسی مناسبت سے اس غزوه کو

۔٢٩٠، ص ٢٠؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج ٦٣۔ ٦٦، ص ٣؛ طبری ، گزشتہ حوالہ، ج٣٠٢۔ ٣٠٨، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(
٢٨١(  

۔ ١١٩ھ.ق)، ص ١٤١٣، ١؛ مفيد، االرشاد (قم: المؤتمر العالمی اللفية الشيخ المفيد، ط ٣٠٨، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٣(
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  .٢٠١، ص ١؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلميہ)، ج١١٨

مسلمانوں نے پيغمبر ۖ کے احترام ميں اسيروں کو جو اب پيغمبۖر کی زوجہ کے رشتہ دار سمجھے جانے لگے تھے، آزاد 
 )١نوان سے ياد کرتے تھے۔(کرديا اس وجہ سے جويريہ کو اپنے رشتہ داروں کی بہ نسبت سب سے بابرکت عورت کے ع

يہ شادی پيغمبر اسالۖم کی شاديونمينايک نمونہ تھی جو بہت سارے اجتماعی فوائد رکھتی تھی اور ذاتی پہلؤوں سے ہٹ کر 
  اجتماعی لحاظ سے انجام پائی تھی۔

  عمره کا سفر
بعد سے اس دن تک مسلمان حج و ھ ميں پيغمبر اسالم ۖ نے قصد کيا کہ ''عمره'' کرنے کے لئے مکہ جائيں۔ ہجرت کے ٦

عمره نہيں کرپائے تھے، اس مذہبی سفر ميں معنوی پہلؤوں کے عالوه ايک طرح کی مذہبی نمائش بھی تھی جو تبليغی اثر 
رکھتی تھی، کيونکہ اس سے زائرين اوراہل مکہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور پيغمبر کو اپنے اصحاب کی کثرت تعداد 

اور نيز يہ اقدام اس بات کی بھی عالمت تھا کہ حج و عمره جو کہ مشرکين کے يہانايک عظيم اور مقدس عبادتکو دکھاناتھا۔ 
ہے وه دين محمد ۖ ميں بھی موجود ہے اور اسے ايک فريضہ واجب قرار دياگياہے ۔ اور يہ چيز ان کے قلوب و جذبات کو 

روکتے تو لوگونکے خياالت ان کے حق ميں مضر ثابت جلب کرنے ميں موثر تھی. اور اگر قريش عمره بجاالنے سے 
ہوتے، کيونکہ قريش کعبے کی کنجی کے مالک تھے اور ہميشہ حجاج کو حج کی تشويق او رترغيب دالتے تھے اوران کے 

ٹھہرنے اور کھانے کا انتظام کرتے تھے اور ا س کواپنے لئے ايک افتخار اور سعادت سمجھتے تھے۔ لٰہذا اگر وه 
  نکو مکہ ميں داخل ہونے سے روکتے تو لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے اور سبھی سمجھ جاتے کہ مسلمانو

______________________  

؛ طبری، اعالم الورٰی، (تہران: دار الکتب ٤١١، ص ١؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٣٠٧۔ ٣٠٨، ص ٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
  يہ شادی دوسری طرح سے ذکر ہوئی ہے۔؛ بعض تاريخی کتابونميں ٩٤االسالميہ)، ص 

  ) ١اس کام کا مقصد صرف مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور جھگڑا کے عالوه اور کچھ نہينہے۔(
) کے ہمراه مکہ روانہ ہوئے اس سفر ميں پيغمبر ۖ کے حکم سے ٢پيغمبر اسالم ۖ ذيقعده کے مہينہ مينايک ہزار آٹھ سو افراد(

پنے ساتھ حمائل کئے تھے (جو کہ اس زمانہ ميں ہر ايک مسافر اپنے ساتھ رکھتا تھا) اور نيز تمام افراد، صرف ايک تلوار ا
قربانی کے اونٹ، مدينہ سے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ قريش کو معلوم ہو جائے کہ وه جنگ کا اراده نہيں رکھتے 

  ہيں۔
ن کو مکہ ميں داخل نہيں ہونے ديں گے اور ان کے قريش جب پيغمبر اسالم ۖ کی روانگی سے آگاه ہوئے تو طے کيا کہ ا

سراغ ميں سپاہيونکے ساتھ مکہ سے باہر آگئے اورپيغمبر ۖ مجبور ہوکر سرزمين ''حديبيہ'' ميں رک گئے۔ قريش نے کئی 
اه نمائندے پيغمبۖر کے پاس بھيجے تاکہ ان کے مقصد سے آگاه ہوں ہر مرتبہ آنحضرۖت نے ان سے فرمايا: ''ہم جنگ کا ار

نہيں رکھتے ہيناو رعمره کے قصد سے آئے ہيں'' ليکن اس کے باوجود قريش ان کو اسی طرح شدت سے منع کرتے رہے 
  اور مسئلہ مشکل ميں پڑ گيا۔

______________________  

دھمکی ) جيسا کہ جب قريش نے مسلمانوں کو مکہ ميں داخل ہونے سے روکا تومکہ کے ايک بزرگ حليس بن علقمہ نے قريش کو١(
، ٢دی کہ اگر وه اس کام سے باز نہ آئے تو اپنے قبيلہ والوں کوان سے جنگ کے لئے اکٹھا کريں گے۔ (ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج

  .٦٩٦، ص ٢؛ حلبی، السيرة النبويہ، ج٩٦ص 
ہمراه اصحاب کی تعداد  ؛ مورخين نے پيغمبر ۖ کے٣٢٢)، ص ١٣٦٢) کلينی، الروضة من الکافی (تہران: دار الکتب االسالميہ، ٢(

؛ طبقات الکبری، ٦١٤، ص ٢، المغازی، ج٦٨٩، ص ٢، تک نقل کی ہے۔ (السيرة الحلبيہ، ج١٧٠٠، ١٦٠٠، ١٤٢٥، ١٣٠٠، ٧٠٠
 .١١٠، ص  ٩؛ مجمع البيان، ج٣٣٢، ص ٣؛ السيرة النبويہ، ابن ہشام، ج٧٢، ص ٣؛ تاريخ االمم و الملوک، ج٩٥۔ ٩٨، ص ٢ج
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  بيعت رضوان 
آخرکار پيغمبر اسالۖم نے عثمان بن عفان کو ان کے پاس بھيجا تاکہ ان کے مقصد سے قريش کو آگاه کريں۔ عثمان کے پلٹنے 

  )١ميں تاخير ہوئی تو مسلمانوں کے درميان يہ افواه اڑی کہ قريش نے ان کو قتل کرديا ہے۔(
  )٢و ران کے ساتھ عہد و پيمان پائيدار کيا۔(اس موقع پر پيغمبر ۖ نے اپنے اصحاب کوايک درخت کے نيچے جمع کيا ا

بيعت کی رسم ختم ہوئی ہی تھی کہ معلوم ہوا کہ عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی يہ عہد نامہ چونکہ درخت کے نيچے کيا 
) لٰہذا اس کو ''بيعت رضوان'' اور ٣گيا او راس ميں شرکت کرنے والوں سے خدا نے خوشنودی اور رضايت کا اظہار کيا(

  'بيعت شجره'' کہا گيا ہے۔'

  پيمان صلح حديبيہ (فتح آشکار)
عثمان کے بے نتيجہ پلٹنے کے بعد آخرکار سہيل بن عمرو قريش کا نمائنده بن کر پيغمبر ۖ کے پاس آيا اور آنحضرۖت سے 

ان عمره مذاکرات کئے او رکہا کہ قريش کی طرف سے ہر طرح کی بات چيت کے لئے پہلی شرط يہ ہے کہ اس سال مسلم
  )٤نہ کريں۔(

  اس گفتگو کے ذريعہ جو عہد و پيمان کيا گيا وه ''صلح حديبيہ'' کے نام سے مشہو رہوا ،جس کی شرطيں يہ ہيں:
۔ قريش اور مسلمان اس بات کا عہد کريں کہ دس سال تک ايک دوسرے سے جنگ نہيں کريں گے اور اجتماعی امن و ١

  امان برقرار رکھيں گے۔
مام مسلمان اس سال مکہ ميں داخل نہينہوں گے ليکن آئنده سال قريش اسی موقع پر مکہ سے باہر چلے جائيں ۔ محمد ۖ اور ت٢

گے اور مسلمان تين دن مکہ ميں ره کر عمره کريں گے؛ اور مسافر جتنا ہتھيار لے کر چل سکتا ہے اس سے زياده وه اپنے 
  )٥ساتھ ہتھيار نہ رکھيں۔(

______________________  

  .٦٠٢، ص ٢المغازی، ج) ١(
؛ بالذری، انساب االشراف، ٩٧۔ ٩٩؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٧٨؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٣٣٠) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  .٩٦؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٣٥٠، ص ١ج
ينة عليہم و اثابہم فتحاً قريباً'' سورٔه فتح، آيت ) ''لقد رضی ّهللاٰ عن المومنين اذ يبايعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السک٣(

١٨.  
  .٣٣١؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٧٨) طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٤(
  ھ ميں عمره انجام ديا جس کو ''عمرة القضائ'' کہا گيا ہے۔٧) اس شرط کی رو سے، پيغمبر اسالم ۖ او رمسلمانوننے ٥(

کی اجازت کے بغير محمد ۖ کے پاس چال جائے تواس کو مکہ واپس کيا جائے  ۔ اگر قريش کا کوئی آدمی اپنے سرپرست٣
  اور اگر محمد ۖ کے ساتھيونميں سے کوئی قريش کے پاس آجائے تو قريش اس کو واپس نہيں کريں گے۔

نے مسلمانوں  ۔ ہر قبيلہ آزاد ہے چاہے وه محمد ۖ کے ساتھ عہد و پيمان کرے يا قريش کے ساتھ ، (اس مقام پر قبيلٔہ خزاعہ٤
  کے ساتھ عہد و پيمان کا اعالن کيا اور بنوبکر نے قريش کے ساتھ عہد و پيمان کا اعالن کيا)۔

۔ مسلمان اور قريش دونوں ايک دوسرے کے ساتھ خيانت نہيں کريں گے اور ان کے دشمن کا ساتھ نہيں ديں گے اور ٥
  )١دشمنی کا اظہار نہيں کريں گے۔(

وی آزاد رہے گی ا و رکسی بھی شخص کو ايک خاص دين کی پيروی کی خاطر اذيت نہيں دی ۔ مکہ ميں اسالم کی پير٦
  )٢جائے گی اور اس کی مذمت نہيں کی جائے گی۔(

۔ اصحاب محمد ۖ ميں سے جو شخص حج يا عمره يا تجارت کے لئے مکہ جائے اس کی جان و مال امان ميں رہے گی اور ٧
کے لئے مدينہ کے راستہ سے گزرے گا اس کی جان و مال امان ميں رہے  قريش ميں سے جو شخص مصر يا شام جانے

  )٣گی۔(
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______________________  

) پيمان کی اس شرط کا عربی متن يہ ہے: ''الاسالل و ال اغالل و ان بيننا و بينہم عيبة مکفوفة'' اسالل کے معنی خفيہ چوری اور ١(
، ٣٩٢، ص ٢ہ کرنے کے معنی مينہے ۔ (ابن اثير، النہاية فی غريب الحديث واالثر، جکسی کی حمايت و مدد کرنا اور نيز رات کو حمل

)، اسی وجہ سے (بعض ٢٧٧، ص ١مادٔه سل) قرائن کے حساب سے، يہاں دوسرے معنی مراد ہيں (احمد ميانجی ، مکاتيب الرسول، ج
  معاصر مورخين کے برخالف) ہم نے اس کا ترجمہ چوری نہينکياہے۔

؛ طبرسی، اعالم ٣٣٢؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٣٥٠۔ ٣٥١؛ بالذری، گزشتہ حوالہ، ص ٩٧گزشتہ حوالہ، ص ) طبرسی، ٢(
  ۔١٠٢، ١٠١، ٩٧، ص ٢؛ او ررجوع کريں : طبقات الکبرٰی، ج٣٥٢، ص ٢٠؛ بحار االنوار، ج٩٧الورٰی، ص 

  .٣٥٢اور  ٣٥٠، ص ٢٠بحار االنوار، ج؛ مجلسی، ٧٧، ص ٢؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، ج٩٧) طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٣(

  پيغمبۖر کی پيشين گوئی

پيمان صلح کے اصول پر موافقت کے بعد، جس وقت پيغمبر ۖ کے کہنے پر علی نے صلح نامے کا مضمون لکھا تو نمائنده 
مخالفت کی اور اس قريش نے صلح نامے کے اوپر، بسم ّهللاٰ الرحمن الرحيم،اور نام محمد کے بعد'' رسول هللا'' لکھنے کی 

موضوع پر گفتگو کافی طوالنی ہوگئی اور آخرکار رسول خۖدا نے کچھ مصلحتوں کے پيش نظر جو اس عہد و پيمان ميں 
پائی جاتی تھيں، مجبور ہوکر موافقت کی اور علی رسول هللا کا عنوان مٹانے سے کناره کش ہوگئے تو آپ نے فرمايا: ايسے 

) اور يہ پيشين گوئی جنگ صفين ميں ١يں گے او رمجبور ہوکر تمہيں بھی ماننا پڑے گا(حاالت تمہارے لئے بھی پيش آئ
مسئلہ حکميت کے موقع پر معاويہ کے اصرار پر علی کے نام کے آخر سے'' امير المومنين کا عنوان'' مٹانے پر ، پوری 

  )٢ہوئی۔(

  صلح حديبيہ کے آثار و نتائج
) اور کچھ ٣آثار و نتائج سے بے خبر تھے، لٰہذا اس کو ''شکست'' سمجھتے تھے(چونکہ مسلمان مستقبل ميں اس صلح کے 
  ) تاکہ رسول خدا ۖ کو اس صلح پر دستخط کرنے سے روک٤لوگ اس کو منت و سماجت کہتے تھے۔(

______________________  

بيہ کے سلسلہ ميں مزيد معلومات ؛ صلح حدي٣٣٤۔ ٣٥٠، ص ٢٠؛ مجلسی ، گزشتہ حوالہ، ج١١٨، ص ٩) طبرسی، مجمع البيان، ج١(
؛ کتاب وثائق، تاليف محمد حميد هللا، ٢٨٧اور  ٢٧٥، ص ١حاصل کرنے کے لئے رجوع کريں: مکاتيب الرسول، علی احمد ميانجی، ج

  .٦٨و ٦٦)، ص ١٣٦٥، ١ترجمہ: محمود مہدوی دامغانی، (تہران: ط و نشر بنياد، ط 
؛ ابن واضح ، تاريخ يعقوبی، (نجف: المکتبة ٩٧؛ طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص ٥٠٨۔ ٥٠٩) نصربن مزاحم، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

؛ ابوحنيفہ دينوری، االخبار الطوال، تحقيق: عدالمنعم عامر (قاہره: داراحياء الکتب العربيہ ، ١٧٩، ص ٢ھ.ق)، ج١٣٨٤الحيدريہ، 
  .٧٠٨حلبی، گزشتہ حوالہ، ص  ؛٣٢، ص ٣؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ (بيروت: دار صادر)، ج١٩٤.)، ص ١٩٦٠

  .٣٥٠، ص ٢٠) مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج٣(
؛ حلبی، السيرة٩٧، ص ٣؛ طبری، تاريخ االمم و الملوک ج٣٣١، ص ٣؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٦٠٧، ص ٢) واقدی، مغازی، ج٤(

ھلی مخالفت ايک طرح سے حکم پيغمبۖر ؛ اس واقعہ ميں پيغمبۖر کے اراده کی بعض مسلمانوں کی طرف سے ک٧٠٦، ص ٢الحلبيہ، ج
يادرحقيقت حکم خدا کے مقابلہ ميں ان کے بے جا اجتہاد يا خودرائے کی عالمت تھی۔ اس قسم کی حرکت جو کہ بعد ميں بھی پيغمبر ۖ 

طلب حکم خدا کے چند صحابيونکی طرف تکرار ہوئی، تاريخ اسالم ميں تلخ و ناگوار واقعات کا سرچشمہ بنی جبکہ مسلمان ہونے کا م
اور پيغمبر ۖکی اطاعت اور پيروی ا وران کے اراده کے سامنے سرتسليم خم کرنا ہے جيسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ''و ماکان لمؤمن 

احزاب، آيت  و المؤمنة اذا قضی ّهللاٰ و رسولہ ٔامراً ٔان يکون لہم الخيرة من ٔامرہم و من يعص ّهللاٰ و رسولہ فقد ضل ضالالً مبيناً'' (سورهٔ 
٣٦ (.  

سکيں؛ ليکن جيسا کہ پيغمبراسالۖم نے پيشين بينی کی تھی،اس صلح ميں متعدد سياسی و سماجی اثرات و نتائج پائے جاتے 
  تھے۔ ان ميں سے کچھ يہ ہيں:

۔ اس صلح کے نتيجے ميں مشرکين نے مسلمانوں کے وجود کو تسليم کيا۔ جبکہ اس سے پہلے مشرکين مسلمانوں کے ١
  جود کوتسليم نہيں کرتے تھے اور ان کی نابودی ميں لگے ہوئے تھے۔و
۔ مشرکين اور مسلمانوں کے درميان جو آ ہنی ديوار حائل تھی وه اس صلح کے نتيجہ ميں گر گئی او رمکہ و مدينہ مينآمد و٢

کين کی ايک بہت بڑی رفت، اور دونوں طرف کے لوگونميں آزادانہ ارتباط اوراعتقادی بحث و مباحثہ کی وجہ سے مشر
تعداد مسلمانوں کے استدالل اور نئی منطق کو سن کر اسالم کی طرف راغب ہوگئی اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد اس 

  )١صلح کے بعد فتح مکہ والے سال تک، ان کی گزشتہ مجموعی تعداد کے برابر يا اس سے زياده ہوگئی۔(
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) سے زياده نہينتھے جبکہ دو سال ١٨٠٠ميں پيغمبر ۖ کے اصحاب اٹھاره سو ( اس بارے ميں يہ جاننا کافی ہوگا کہ اس سفر
  بعد فتح مکہ کے موقع پر اسالمی سپاہيونکی تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی تھی۔

امام جعفر صادق ، اسالم کے حق ميں حاالت کی اس بڑی تبديلی کے بارے ميں فرماتے ہيں: ''ابھی دو سال صلح کا زمانہ 
  ) ٢ہوا تھا کہ قريب تھا کہ اسالم پورے مکہ پر چھا جائے''۔(تمام نہين

______________________  

  .٧١، ص ٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٨١، ص ٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٣٣٦، ص ٣) ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٣٦٣، ص ٢٠؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٩٨) طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٢(

لفتيں او ردشمنياں اور ان کے فوجی حملوں کی وجہ سے، پيغمبرۖ  کے لئے اتنا موقع فراہم نہينہوسکا تھا کہ ۔ قريش کی مخا٣
جزيرة العرب کے ا ندر اور باہر اعلٰی پيمانے پر تبليغ کرسکيں، ليکن صلح کے بعد رسول خدا ۖ کامياب ہوئے کہ دشمنوں کو 

تيں مختلف عالقونميں بھيجيں۔ جيسا کہ ہم بيان کريں گے۔ دنيا کے مدينہ کے اطراف سے ختم کر کے متعدد تبليغی جماع
  سربراہوں او راہم شخصيتوں کو اسالم کی طرف دعوت کے خطوط، صلح حديبيہ کے بعد ہی بھيجے گئے ہيں۔

۔ يہ صلح ايک طرح سے فتح مکہ کا باعث قرار پائی۔ اس لئے کہ صلح کی چوتھی شرط کے بموجب قبائل کا قريش يا ٤
مانوں سے ملنا، آزاد اعالن ہوا تھا اور قبيلہ ''خزاعہ'' مسلمانوں کے ساتھ متحد ہوگئے تھے اور قريش نے اس قبيلے پر مسل

  حملہ کر کے عہد شکنی کی جس کے نتيجہ ميں پيغمبر ۖ نے فتح مکہ کا اقدام کيا۔
اور کاميابی قرار پائی۔ جيسا کہ حديبيہ يہ صلح اپنے درخشنده آثار و نتائج کے لحاظ سے، مسلمانوں کے لئے بہت بڑی فتح 

) اور خداوند عالم نے اس صلح کو ''فتح مبين'' ١سے پلٹتے وقت، مدينہ کے راستے ميں ''سورٔه فتح'' پيغمبر ۖ پر نازل ہوا(
  )٢کہا۔(

______________________  

؛ حلبی، ٩٨؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص٣٣٤، ص ٣؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١٠٤۔ ١٠٥، ص ٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج١(
  .٧١٤گزشتہ حوالہ، ص 

 ) ''انا فتحنا لک فتحاً مبيناً''.٢(

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  پانچواں حصہ 
  عالمی دعوت سے رحلت پيغمبر اسالم ۖ تک 

  پہلی فصل: عالمی تبليغ 
  دوسری فصل: اسالم کا پھيالؤ

  تيسری فصل:حجة الوداع اور رحلت پيغمبۖر 

  پہلی فصل
  عالمی تبليغ 

  پيغمبر اکرم ۖ کی عالمی رسالت
اگرچہ دين اسالم بظاہر جزيره نمائے عرب، اور ايک مختصر سے قبيلے سے شروع ہوا تھا اور پيغمبر اکرۖم بھی اسی عرب
قوم سے تعلق رکھتے تھے ليکن اسالم ايک عالقے يا عربوں سے مخصوص دين نہيں تھا جس پر قرآن مجيد کی وه بہت سی
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د ہيں جن ميں عربوں يا قريش سے خطاب نہيں کيا گيا بلکہ قرآن کے مخاطب ناس (تمام لوگ) ہيں، البتہ آيات دليل اور شاہ
جن مواقع پر اسالم کے پيروؤں سے کوئی پيغام مخصوص ہے يا انہيں کچھ شرعی احکامات بتائے گئے ہيں وہاں قرآن مجيد 

پنی بعثت کی ابتداء سے ہی مکہ ميں اپنے دين کو عالمی کے مخاطب، صرف مومنين يا مسلمان ہيں۔ پيغمبر اکرۖم نے بھی ا
عنوان سے پيش کيا۔ چنانچہ قرآن مجيد کی متعدد آيات ميں اسالم کے اس عالمی پيغام کی طرف واضح اشاره موجود ہے۔ 

  جس کے چند نمونے ہم يہاں پيش کر رہے ہيں:
  )١رسول بناکر بھيجا گيا ہوں''۔(۔'' اے پيغمبر! آپ کہہ ديجئے۔ اے لوگو!بيشک ميں تم سب کی طرف ١

______________________  

  .١٥٨)قل يا ايہا الناس انی رسول ّهللاٰ اليکم جميعاً، سورٔه اعراف، آيت ١(

  )١۔ ''اور ہم نے آپ کو نہيں بھيجا ہے مگر تمام انسانوں کے لئے بشير اور نذير بناکر''۔(٢
  )٢کے عالوه اور کچھ نہيں ہے''۔( ۔ ''يہ قرآن مجيد تمام عالمين کے لئے يادآوری٣
  )٣۔ ''يہ کتاب ذکر اور قرآن مبين کے عالوه اور کچھ نہينہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو زنده ہيں''۔(٤
۔ ''پروردگار وه ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور دين حق کے ساتھ بھيجاتاکہ اس دين کو تمام اديان پر کامياب اور ٥

  )٤کامران کردے''۔(
  )٥۔ ''اور ہم نے آپ کو عالمين کے لئے سوائے رحمت کے اور کچھ نہيں بنا کر بھيجا ہے''۔(٦

يہ تمام آيتيں مکی سوروں کی ہيں جن سے يہ واضح ہوتا ہے کہ پيغمبۖر کی دعوت اور آپ کا پيغام سب لوگوں کے لئے تھا 
تمام روشن اور واضح دالئل کے باوجود  اور مکہ سے ہی آپ کے پيغام کی يہ خصوصيت واضح اور روشن تھی۔ ليکن ان

بعض مغربی لوگوں نے جيسے ''گولت زيہر'' نے يہ دعوٰی کيا ہے کہ پيغمبر ۖ کے دين اور پيغام نيز آپ کی رسالت کو بعد 
) جبکہ ٦ميں عموميت دی گئی اور آپ کی ابتدائی تعليمات اس زمانہ کے عرب ماحول کی ضروريات سے زياده نہيں تھيں(

يان کی روشنی ميں يہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس مغربی مدعی کی بات ميں کتنا دم ہے اور ہميں اس کے بارے گزشتہ ب
  ميں مزيد گفتگو کی ضرورت نہيں ہے۔

______________________  

  .٣٨)و ما ارسلناک اال کافةً للناس بشيراً و نذيراً، سورٔه سبا، آيت ١(
  .٥٢رٔه قلم، آيت )و ما ہو اال ذکر للعالمين، سو٢(
  .٦٩۔ ٧٠)ان ہو اال ذکر و قران مبين لينذر من کان حياً، سورٔه ٰيس، آيت ٣(
  .٣٣) ہو الذی ارسل رسولہ بالہدٰی ودين الحق ليظہره علی الدين کلہ ...، سورٔه توبہ، آيت ٤(
  .١٠٧) و ما ارسلناک اال رحمة للعالمين، سورٔه انبيائ، آيت ٥(
 ٧٩۔ ٨٠)، ص ١٣٦٣گولت زيہر، يہودی، محمدغزالی مصری، صدر بالغی کا ترجمہ (تہران، حسينئہ ارشاد  )رجوع کيجئے: محاکمۂ ٦(
  ۔

  عالمی تبليغ کا آغاز

اگر پيغمبر اکرۖم نے مکہ ميں قيام کے دوران اور اس کے بعد ہجرت کے چند سال بعد تک، اسالم کو جزيره نمائے عرب 
ں اٹھايا تو اس کی وجہ يہ تھی کہ مشرکين مکہ، يہوديوں اور دوسرے دشمنان دين سے باہر پھيالنے کے لئے کوئی قدم نہي

کی ريشہ دوانيوں نے آپ کو اس کا موقع ہی نہيں ديا تھا۔ ليکن جب صلح حديبيہ کے بعد اسالم کے سامنے سے قريش کے 
ھ يا محرم ٦ا تو آپ نے ذی الحجہ تمام حملوں کے خطرات ٹل گئے اور آپ کو مدينہ ميں نسبتاً سکون اور اطمينان حاصل ہو

ھ ميں اس دور کے اہم بادشاہوں کو خطوط لکھے جن مينان کو اسالم کی طرف دعوت دی، پيغمبر اکرۖم نے ايک دن کے ٧
اندر چھ خطوط اپنے چھ صحابيوں کے ذريعے اس دور کے شہنشاہان مملکت کے نام بھيجے جن کے نام يہ ہيں: نجاشی 

خسرو پرويز بادشاه ايران، مقوقص بادشاه مصر، حارث بن شمر غسانی حاکم شام، حوضہ بن عدی  بادشاه حبشہ، قيصر روم،
  )١بادشاه يمامہ۔(

البتہ يہ پيغمبر ۖ کی عالمی تبليغ کا آغاز تھا اور دنيا کے اہل اقتدار کی طرف آپ کے دعوت نامے صرف انھيں چھ خطوط 
نی وفات تک مختلف مواقع پر دنيا کے دوسرے عالقوں ميں بھی اپنے ميں محدود نہيں رہے بلکہ آپ نے اس کے بعد بھی اپ

) جن ميں خطوط کا مضمون تقريباً ايک جيسا ہی تھا اور سب کے سب بہت ہی ساده، بے تکلف اور ٢سفير بھيجے تھے(
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  يں تھا۔صريح عبارت ميں لکھے گئے تھے البتہ دنيا کے شہنشاہان مملکت کا عکس العمل ان کے مقابلے ميں يکساں نہ
______________________  

  .٢٥٨۔ ٢٦٢، ص ١)ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج ١(
)، ٢٥٤، ص ٤، ابن ہشام نے آنحضرۖت کے خطوط کودس عدد (سيرة النبويہ، ج ٣١، ص١)علی احمدی ميانجی، مکاتيب الرسول، ج٢(

) اور مسعودی نے کتاب التنبيہ و االشراف ٦٦۔ ٦٧، ص٢يعقوبی نے پيغمبۖر کے کل تبليغی خطوط کی تعداد تيره عدد (تاريخ يعقوبی، ج
) ان خطوط کی تعداد چھ بتائی ہے۔ اس زمانے کے ايک محقق نے آپ کے خطوط کی کل تعداد بيس بتائی ہے۔ ٢٢٧۔ ٢٣٦ميں (ص 

  )١٣٤٦، ص ٢(احمد صابری ہمدانی، محمد و زمامداران، (قم: دار العلم، ج

  جنگ خيبر

ے کا نام تھا، جہاں کے لوگوں کا مشغلہ کھيتی باڑی کرنا اور مويشی پالناتھا، وه عالقہ چونکہ خيبر چند قلعوں کے مجموع
) کا گودام کہا جاتا تھا۔ خيبريوں کی اقتصادی حالت بہت اچھی تھی جس کا ١بہت ہی زرخيز تھا لٰہذا اس کو حجاز کے غلّے(

سلمانوں کے ہاتھوں ان قلعوں کی فتح کے بعد سامنے پتہ اس غذا اور اسلحوں کے اس ذخيرے سے لگايا جاسکتا ہے جو م
آيا تھا۔ يہ قلعے نظامی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے جن کے اندر موجود فوجيوں کی تعداد دس ہزار 

) اسی وجہ سے يہودی اپنے کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے اور يہ تصور کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ان ٢تھی(
  )٣گ کرنے کی ہمت اور طاقت نہيں ہے۔(سے جن

ھ ميں سالم بن ابی الحقيق جو بنی نضير کا ايک سردار تھا اور خيبر کے يہوديوں کی ليڈر شب اس کے ہاتھ ميں آگئی تھی ٦
اس نے قبيلٔہ غطفان اوردوسرے مشرک قبيلوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خالف جنگ کرنے کی خاطر بڑی فوج تيار 

ان فتنہ انگيزيوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے قتل ہو جانے کے بعد خيبريوں نے اس کی جگہ کرلی اس کی 
  )٤اسير ابن زارم٭ کو اپنا سردار چن ليا اس نے بھی اسالم دشمنی کی وجہ سے ان قبائل کو اسالم کے خالف اکسايا۔(

حل کرنے کے لئے عبد هللا بن رواحہ کی سرپرستی پيغمبر اکرۖم نے گزشتہ دشمنيوں اور جھگڑوں کو مصالحت کے ساتھ 
  ميں ايک وفد اس کے پاس بھيجا تاکہ اس کو راضی کرسکے وه جب عبد هللا بن رواحہ اور

______________________  

  .٣٦٠، ص٤، سيرة النبويہ، ابن ہشام، ج٦٣٤، ص٢) واقدی ،المغازی، تحقيق مارسڈن جونس، ج١(
  .)٤٦، ص٢، يعقوبی نے ان کی تعداد بيس ہزار افراد لکھی ہے۔ (ج٣٦٧۔ ٧٠٣) واقدی ،گزشتہ حوالہ، ص٢(
  ۔٦٣٧) واقدی ،گزشتہ حوالہ، ص ٣(

  .)٢٦٦، ص٤٭يسيرم بن رزام يا رازم بھی لکھا گيا ہے۔ (ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج
  .٩١۔ ٩٢، ص٢)الکبرٰی ابن سعد، ج٤(

ں مدينہ کی طرف آرہا تھا تو راستے ميں اپنے اس فيصلے سے اپنے کچھ يہودی ساتھيوں کے ساتھ ايک وفد کی صورت مي
نادم ہوا اور اس نے سوچا کہ عبد هللا کو قتل کردے، چنانچہ طرفين کی اس چھڑپ ميں وه اور اس کے ساتھی مارے 

  ) اور اس طرح پيغمبر کی يہ مصالحت آميز کوشش کارگر نہ ہوسکی۔١گئے(
وده دور کے ايک مورخ کے بقول اس وقت يہ خطره بھی پايا جاتا تھا کہ خيبر ان تمام سازشوں اور فتنوں کے عالوه موج

کے يہودی، مسلمانونسے پرانی دشمنی کی بناپر اور بنی قينقاع، بنی نضير اور بنی قريظہ کی شکست کا بدلہ لينے کے لئے 
  )٢ے ہيں۔(ايران يا روم کے آلٔہ کار بن سکتے ہيں اور ان کے اشارے پر مسلمانوں پر حملہکر سکت

ھ کے آغاز ٧پيغمبر اکرم ۖ جب صلح حديبيہ کے بعد جنوبی عالقے کے خطرات کی طرف سے مطمئن ہوگئے تو آپ نے 
)، يہوديوں کی گوش مالی کے لئے شمال کی طرف روانہ ہوئے اور اسالمی ٣، افراد پر مشتمل، لشکر کے ساتھ(١٤٠٠ميں 

فان جيسے طاقتور قبيلے کا رابطہ جس کا اس وقت خيبريوں سے فوج کے لئے ايسے راستے کا انتخاب کيا جس سے غط
معاہده تھا خيبريوں سے ٹوٹ گيا ، جس کے بعد ان کے درميان ايک دوسرے کی امداد اور تعاون کا کوئی امکان باقی نہيں 

جہ ميں راتوں ) يہوديوں پر اچانک اور ان کی بے توجہی سے فائده اٹھا کر حملہ کرنے کی حکمت عملی کے نتي٤ره گيا۔(
رات قلعٔہ خيبر اسالمی فوج کے محاصرے ميں آگيا اور جب صبح ہوئی تو يہوديوں کے سردار اس خطره کی طرف متوجہ 

  ہوئے۔
______________________  
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  .٢٦٦۔ ٢٦٧، ص ٤) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ،ج ١(
  .٣٨٦)، ص ٨)محمد حسين ہيکل، حيات محمۖد، (قاہره: مکتبہ النہضہ المصريہ، ط٢(
، ٤، گزشتہ حوالہ، ابن ہشام، ج١٠٧، ص ٢، طبقات الکبرٰی محمد بن سعد، (بيروت: دار صادر) ج٦٨٩) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

  . ٣٦٤ص 
  .٦٣٩)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

ستحکم اور البتہ پھر بھی مسلمانوں اور خيبريوں کی يہ جنگ برابر کی لڑائی نہيں تھی کيونکہ وه لوگ بہت ہی مضبوط و م
مورچہ بند قلعوں کے اندر تھے اور انھوں نے قلعوں کے دروازے بند کر رکھے تھے اور ميناروں کے اوپر سے تير 

اندازی کر کے يا پتھر برسا کر اسالمی فوج کو قلعہ کی ديوار سے نزديک نہينہونے دے رہے تھے چنانچہ ايک حملے ميں 
  )١اسالمی فوج کے پچاس سپاہی زخمی ہوگئے۔(

دوسری طرف سے ان کے پاس کافی مقدار ميں خوراک کا ذخيره موجود تھا مگر اس محاصره کے طوالنی ہونے کی وجہ 
سے مسلمانوں کے پاس خوراک کا ذخيره کم ہوگياانجام کار نہايت دشواريوں اور زحمتوں کے بعد خيبر کے قلعے يکے بعد 

س کا نام قموص تھا اوراس کا سپہ ساالر مرحب تھا جو ديگرے مسلمانوں کے قبضہ ميں آنے لگے ليکن آخری قلعہ ج
يہوديوں کا مشہور پہلوان بھی تھا يہ قلعہ آخر تک کسی طرح فتح نہ ہوسکا اور اسالمی فوج کے سپاہی اس پر قبضے نہ 

کرسکے۔ ايک روز پيغمبر ۖ نے اسالمی فوج کا پرچم حضرت ابوبکر اور دوسرے روزحضرت عمر کے حوالہ کيا اور فوج 
کو ان کے ساتھ يہ قلعہ فتح کرنے کے لئے روانہ کيا ليکن دونوں افراد کسی کاميابی اور فتح کے بغير رسول خدا کے پاس 

  )۔ آپ نے يہ صورت حال ديکھ کر ارشاد فرمايا:٢واپس آگئے(
ہے جو خدا اور  ''کل ميں يہ پرچم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھونخداوند عالم اس قلعہ کو فتح کرائے گا وه ايسا شخص

رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہيں وه کرار غير فرار ہوگا'' اس رات پيغمبر ۖ 
کے تمام صحابہ کی يہی آرزو تھی کہ کل پيغمبر، اسالمی فوج کا پرچم اس کے حوالے کرديں جب سورج طلوع ہوا، پيغمبر 

نے عرض کی کہ علی کو آشوب چشم ہے اور وه آرام کر رہے ہيں ،پيغمبر اکرم ۖ نے  نے فرمايا: علی کہاں ہيں؟ سب
  حضرت علی کو طلب کيا اور آپ کی آنکھوں کو 

______________________  

  .٦٤٦)وہی حوالہ ، ص ١(
؛ ابن کثير، ٣٤٩، ص ٤؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٩٣، ص ٣)طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج٢(

  .١٨٦، ص٤ع) ج١٩٧٧، ٢البدايہ و النہايہ (بيروت: مکبتة المعارف، ط 

  رمايا :اپنی کرامت سے شفا بخشی اور اس کے بعد اسالمی فوج کا علم ان کے حوالے کيا اور ف
ان کی طرف جاؤ اور جب ان کے قلعہ کے پاس پہنچنا تو پہلے انھيں اسالم کی دعوت دينا اور خدا کے احکام کی اطاعت 

کے بارے ميں جو ان کا وظيفہ ہے وه ان کو ياد دالنا، خدا کی قسم اگر پروردگار نے تمہارے ہاتھوں ان ميں سے ايک 
ے اس سے کہيں بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ بالوں ٭ والے بہت سے اونٹ شخص کو بھی ہدايت کر دی تو يہ تمہارے لئ

  )١ہوں۔(
______________________  

  ٭ سرخ بالوں والے اونٹ سب سے زياده پسنديده اور قيمتی ہوتے تھے يہ مثال بہت زياده مال و دولت کی طرف اشاره تھی ۔
تھوڑے سے الفاظ اور تعبيرات کے اختالف کے ساتھ مندرجہ ذيل کتابوں ميں )پيغمبر اساۖلم کا يہ کالم اور حضرت علی کی سر داری ١(

  نقل ہوئی ہيں:
؛ ٢٤٥، ص١٥٥؛ کتاب المغازی، باب ٥ھ.ق)، ج١٤٠٧، ١صحيح بخاری، تحقيق: الشيخ قاسم اشماعی الرفاعی (بيروت: دار القلم، ط

،٢؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی (بيروت: دار صادر)، ج١٧٦۔ ١٧٧، ص١٥ھ.ق)، ج١٤٠١صحيح مسلم، بشرح النوی (بيروت: دار الفکر، 
(باب الخمسة)؛ طبری، تاريخ االمم  ٣١١ھ.ق)، ص١٤٠٣؛ صدوق، کتاب الخصال (قم: منشورات جماعة المدرسين، ١١٠۔ ١١١ص

لمی للمطبوعات)،؛ شيخ سليمان قندوزی حنفی، ينابيع المودة (بيروت: مؤسسة االع٩٣، ص٣والملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج
؛ ابن عبد البر، االسيتعاب فی معرفة االصحاب، (در حاشئہ ٢١٩، ص ٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ (بيروت: دار صادر)، ج٤٧، ص١ج

؛ ابن ہشام، ١٠٩، ص٣ھ.ق)، ج١٤٠٦؛ حاکم نيشاپوری، المستدرک علی الصحيحين (بيروت: دار المعرفہ، ٣٦، ص٣االصابہ)، ج
، ٢؛ واقدی، المغازی، ج١٢١ھ.ق)، ص١٣٨٥؛ ابن حجر ہيثمی مکی، الصواعق المحرقة، مکتبة القاہره، ٣٤٩، ص٣ہ، جالسيرة النبوي

، ٢؛ حلبی، انسان العيون (السيرة الحلبيہ)، ج١٨٦، ص٤؛ ابن کثير، البدايہ والنہايہ، ج٤٦، ص٢؛ ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج٦٣٥ص
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  ۔٣٨٠ھ.ق)، ص١٤١٤المالی (قم: دار الثقافہ، ؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، ا٧٣٣۔ ٧٣٦ص

حضرت علی ـ پيغمبر اکرم ۖ کے حکم کے مطابق روانہ ہوئے اور ايک دليرانہ جنگ ميں مرحب کو قتل کيا اور بے نظير و 
الجواب شجاعت کا مظاہره کرتے ہوئے اس مستحکم او رمضبوط قلعے کو فتح کرليا۔ جيسا کہ آپ نے مالحظہ فرمايا کہ اس 

نہ اور فساد اور سازشوں کے اڈے يعنی خيبر کی فتح ميں چند اسباب اور عوامل کارفرما تھے جن ميں سے پيغمبر اکرم ۖ فت
کی بہترين سپہ ساالری اور جنگی حکمت عملی (جيسے دشمن کی غفلت سے فائده اٹھانا دشمن سے متعلق خبريں اور ان کے

خر حضرت علی ـ کی بے نظير شجاعت کا بھی اس ميں کافی اہم کردار قلعوں کی اندرونی معلومات حاصل کرنا) اور باآل
تھا۔ پيغمبر اکرم ۖ نے حضرت علی کی اس بہادری اور فداکاری کو اس انداز سے سراہا کہ اس دور کے ہر مسلمان بچے 

علوم تھا اور اس دور بچے کی زبان پر آپ کی بہادری کا کلمہ تھا اور اس کے مدتوں بعد تک آئنده نسلوں کو بھی يہ واقعہ م
کی تاريخ ميں اسے اتنا عياں اور روشن سمجھا جاتا تھا کہ معاويہ نے اپنی حکومت ميں حضرت علی ـ پر سب و شتم کو عام

کرنے کے باوجود جب ايک دن سعد وقاص سے کہا کہ تم علی پر سب و شتم کيوں نہيں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا: ميں يہ 
، کيونکہ مجھے بخوبی ياد ہے کہ پيغمبر ۖ نے ان کی ايسی تين فضيلتيں بيان فرمائی ہيں کہ ميری کام ہرگز نہيں کرسکتا ہوں

  آرزو اور تمنا ہے کہ کاش ان ميں سے صرف ايک ہی فضيلت ميرے اندر بھی پائی جاتی۔
ھوں نے پيغمبر ۖ سے کہا ۔ ايک جنگ (جنگ تبوک) ميں جاتے وقت پيغمبر ۖ نے ان کو مدينہ ميں اپنا جانشين بناديا تھا تو ان١

تھا کہ آپ نے مجھے شہر ميں بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ ديا! پيغمبر ۖ نے فرمايا: '' کيا تمہيں يہ پسند نہيں ہے کہ 
تمہاری نسبت ميرے ساتھ ويسی ہی ہو جو ہارون کو موسٰی سے حاصل تھی (يعنی ان کی جانشينی اور خالفت) بس فرق اتنا 

  عد کوئی پيغمبر نہيں آئے گا''۔سا ہے کہ ميرے ب
۔ آپ نے جنگ خيبر ميں فرمايا: کل ميں پرچم اس شخص کے سپرد کروں گا جو خدا اور پيغمبر ۖ کو دوست رکھتا ہوگا اور ٢

خدا اور پيغمبر بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اس دن ہم سب کی يہی آرزو تھی کہ يہ مقام اور منصب ہميں مل جائے۔ 
مايا: علی کو بالؤ! ان کو باليا گيا جبکہ ان کی آنکھوں ميں تکليف تھی پيغمبر ۖ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوںپيغمبر ۖ نے فر

ميں لگايا اور آپ کی آنکھيں فوراً ٹھيک ہوگئيں اور آپ نے فوج کا علم ان کے حوالے کيا اور خدا نے ان کے سرپر قلعۂ  
  قموص کی فتح کا سہرا باندھا۔

)تو پيغمبر اکرم ۖ نے علی ، ١ہ سے متعلق قرآن مجيد کی يہ آيت نازل ہوئی ''فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم''(۔ جب مباہل٣
  ) ٢فاطمہ ، حسن اور حسين کو باليا اور کہا: ''خدايا! يہ ميرے اہل بيت ہيں''(

اسلحوں اور جنگی سازو سامان  حضرت علی ـ نے اس تاريخ ساز جنگ کے بارے ميں يہ ارشاد فرمايا : ''ہميں جنگجوؤں،
کے ايک پہاڑ (طوفان) سے مقابلہ کرنا پڑا، ان کے قلعہ نا قابل تسخير اور ان کی تعداد بہت زياده تھی ان کے دالور اور 

بہادر ہر روز قلعوں سے باہر آتے تھے، مبارز طلب کرتے تھے اور ہماری فوج کا جو شخص بھی ميدان ميں قدم رکھتا تھا 
تھا جس وقت جنگ کی آگ بھڑک گئی اور دشمن نے مبارز طلب کيا ،ہمارے سپاہيوں کے ہاتھ پير دہشت اور خوفمارا جاتا 

 کے مارے لرز نے لگے اور وه ايک دوسرے کو عاجزانہ نگاہوں سے ديکھ رہے تھے سب نے مجھ سے آگے بڑھنے کے
______________________  

  .٦١)سورٔه آل عمران، آيت ١(
سال کی  ١٧، سعد وقاص (قبيلٔہ بنی زہره سے) جو کہ سابقين اسالم ميں سے تھا اور ١٧٦، ص ١٥لم، النووی، ج)شرح صحيح مس٢(

) مکہ ميں دائره اسالم ميں آگيا وه ٤٣٤، ص ٩سال کی عمر ميں (السيرة الحلبيہ، ج ١٩، يا ١٣٩، ص ٣عمر ميں (الطبقات الکبرٰی، ج
وں ميں ہوتا تھا اور سياسی طور پر حضرت علی کا رقيب اور عمر کے قتل ہو جانے کے جب مدينہ ميں تھا تو اس کا شمار بڑے مہاجر

بعد خالفت کی چھ رکنی کميٹی کا ايک ممبر تھا۔ اور اس کميٹی ميں اس نے علی کو ووٹ نہيں ديا، (ابن ابی الحديد، شرح نہج البالغہ، 
يم استقبال پر ظاہری طور پر خالفت و حکومت کی باگ ڈور ) عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد حضرت علی لوگوں کے عظ١٨٨، ص١ج

؛ ٣٥٣، ص ٢سنبھالی اس وقت بہت ہی لوگ تھے جنھوں نے آپ کی بيعت نہيں کی ان ميں يہ بھی ايک تھا۔ (مسعودی، مروج الذہب، ج
  کا معترف تھا۔ ) ليکن ان تمام باتوں کے باوجود علی کی تين بڑی فضيلتوں١٩١، ص٣ابن اثير ، الکافی فی التاريخ، ج

لئے کہا: پيغمبر ۖ نے بھی مجھ سے کہا کہ آگے بڑھو اور قلعہ پر حملہ کرو، ميں نے قدم آگے بڑھايا اور ان کے جس پہلوان 
اور بہادر سے روبرو ہوا اس کو ہالک کر ڈاال اور ان کے جس جنگجو نے ميرا مقابلہ کرنا چاہا وه زمين پر نظر آيا اور آخر

ی پر مجبور ہوگئے ،اس کے بعد اس شير کی طرح جو اپنے شکار کا پيچھا کر رہا ہو ميں نے ان کا پيچھا کار وه عقب نشين
کيا يہاں تک کہ انھوننے قلعے ميں پناه لے لی اور اس کے دروازے کو بند کر ليا، ميں نے قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ 

  )١عالم کے عالوه ميرا اور کوئی معاون و مددگار نہيں تھا۔( پھينکا اور تنہا قلعہ ميں داخل ہوگيا ... اس موقع پر خداوند
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آخری قلعہ فتح ہونے کے بعد خيبريوننے اپنی شکست تسليم کرلی اور ہتھيار ڈال دئے اور جنگ تمام ہوگئی ۔ مورخين کے 
  )٣تھی۔( ٢٨) مارے گئے اور شہداء اسالم کی تعداد ٢آدمی( ٩٣مطابق يہوديوں کے 

  يہوديوں کا انجام
جب خيبر کے يہوديوں نے اپنی شکست تسليم کرلی تو انھوں نے اس بات کو دليل بنا کر کہ وه لوگ کھيتی باڑی کے ماہر 
ہيں، پيغمبر ۖ سے يہ خواہش کی کہ وه لوگ اپنے اس عالقہ ميں اسی طرح باقی رہيں اور کھيتی باڑی کرتے رہيں۔ پيغمبر ۖ 

ن اس شرط کے ساتھ کہ وه ہر سال اپنی کھيتی باڑی اورغلہ کی آمدنی کا آدھا نے ان کی اس درخواست کو قبول فرما ليا ليک
  ) اور جس وقت بھی ٤حصہ اسالمی حکومت کو ادا کريں گے(

______________________  

  ، باب السبعہ. ٣٦٩)صدوق، الخصال، ص ١(
  .٣٢، ص٢١)بحار االنوار، مجلسی، ج٢(
  .٤٧٣۔ ٤٧٥) ص ١٣٦١، ٣(تہران: ناشر دانشگاه تہران، چ  )تاريخ پيامبر اسالم: محمد ابراہيم آيتی،٣(
  (لغت خيبر.) ٤١٠، ص ٢، معجم البلدان، ياقوت حموی، ج٦٩٠، ص ٢) واقدی، المغازی، ج ٤(

) يہ معاہده حضرت عمر کی خالفت کے زمانہ تک اسی طرح ١آنحضرت کہيں ان لوگوں کواس ملک سے باہر جانا ہوگا.(
کے دور حکومت ميں ان لوگوں نے مسلمانوں کے خالف پھر شورش کرنا چاہی تو حضرت عمر  باقی رہا مگر خليفٔہ دوم

  )٢نے ان کو شام کی طرف جالوطن کرديا۔(

  فدک 
اہل خيبر کی شکست کے بعد، فدک کے يہودی کسی مقابلہ کے بغير پيغمبر ۖ کے سامنے تسليم ہوگئے اور خيبريوں کے 

عاہده کيا اور چونکہ فدک کسی جنگ کے بغير فتح ہوا تھا لٰہذا اس کی آدھی آمدنی معاہدے کی طرح، پيغمبر ۖ سے ايک م
  )٣''خالصہ'' يعنی رسول خدا کی ذاتی ملکيت قرار پائی۔(

______________________  

  .٣٥٢، ص ٣) ابن ہشام،السيرة النبويہ، ج ١(
  .٣٦۔ ٣٧) ص ١٣٩٨، فتوح البلدان (بيروت: ٤١٠) ياقوت حموی،گزشتہ حوالہ، ص ٢(
، گزشتہ ٢٢٤، ص ٢، الکامل فی التاريخ ، ابن اثير، ج٣٥٢، ص ٢، گزشتہ حوالہ، ابن ہشام، ج ٤٢) بالذری، گزشتہ حوالہ،ص ٣(

(لغت فدک): االموال، ابو عبيد قاسم بن سالم: تحقيق محمد  ٢٣٨، ص ٤، گزشتہ حوالہ، ياقوت حموی، ج ٧٠٧، ص٢حوالہ واقدی، ج 
 .١٦ھ ص ١٣٩٥، ٢لفکر، ط خليل ہراس (بيروت: دار ا

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  دوسری فصل
  اسالم کا پھيالؤ

  جنگ موتہ 
جيسا کہ گزر چکا ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ نے صلح حديبيہ کے بعد اپنی عالمی رسالت کا آغاز کيا اور دنيا کے شہنشاہان مملکت
کو اسالم کی طرف دعوت دی اس زمانے کے ملکوں ميں روم اور ايران جيسی بڑی حکومتيں سپر پاور سمجھی جاتی تھيں،

ے ميں خبريں پہنچی تھيں جس کی بنا پر وه اسالم قبول کرنے کی طرف مائل قيصر روم تک پيغمبر اکرم ۖ کی نبوت کے بار
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تھا ليکن جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کيا تو اسے عيسائيوں اور روم کی فوج کی بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا 
ن کے دوسرے امراء اور ) اس سے صاف واضح ہے کہ ا١جس کی بنا پر اسے مجبوراً اپنے فيصلہ کو تبديل کرنا پڑا،(

عہدے دار اسالم کے بارے ميں معاندانہ رويہ رکھتے تھے۔ اس زاويہ نگاه سے جنگ موتہ کی ابتدا کی صحيح علت تالش 
ھ ميں ٨کی جاسکتی ہے!! پيغمبر اساۖلم نے جزيرٔه نمائے عرب سے باہر اپنی دعوت اور تبليغ کو عام کرنے کے لئے 

  )٢کر بُصرٰی ''شام'' کے بادشاه کے پاس بھيجا۔( حارث بن عميرازدی کو يہ خط دے
______________________  

؛ حلبی، السيرة الحلبية (انسان ١٧١۔ ١٧٠، ص ٢) ج٢)زينی دحالن، السيرة النبويہ و اآلثار المحمديہ (بيروت : دار المعرفہ ، ط١(
  .٢٩٠۔ ٢٨٩، ص ٣العيون) ، (بيروت،: دار المعرفة)، ج

  .٧٨٦، ص ٢ہ يہ خط، روم کے بادشاه ہرقل کے نام تھا جو اس وقت شام ميں رہتا تھا، سيرة الحلبيہ، ج) حلبی لکھتا ہے ک٢(

) اس نے رسول خدا کے سفير کو قيد ١شرخبيل بن عمروغسانی جو اس وقت قيصر روم کی طرف سے شام کا گورنر تھا(
''موتہ'' نامی گاؤں ميں انھيں قتل کر ڈاال، پيغمبر ۖکرليا اوران سے ان کی ذمہ داری کے بارے ميں پوچھ تاچھ کرنے کے بعد 

  )٢کے لئے يہ حادثہ تلخ اور ناگوار تھا اور آپ اس سے بہت غمزده اور متٔاثر ہوئے۔(
اگرچہ ايک آدمی کے قتل ہو جانے سے کوئی جنگ نہيں چھڑتی ہے ليکن اس دور ميں سفرائے ملت کو جو اہميت اور 

ر دوسرے اخالقی اصولوں کے برخالف پيغمبۖر کے سفير کا قتل در حقيقت آپ کے لئے حقوق حاصل تھے ان کے مطابق او
ايک طرح کی نظامی اور فوجی دھمکی تھی اور شام کے گورنر کی طرف سے پيغمبر ۖ کی مسالمت آميز دينی دعوت کے 

روانہ کرنے کا اراده کيا آپ کے مقابلے ميں اپنی قدرت کا اظہار تھا اسی وجہ سے پيغمبر اکرم ۖ نے اس عالقہ ميں ايک فوج
اس اقدام کو اسالم کا پيغام عزت اوردشمن کے مقابل اپنی نظامی قوت کے اظہار کا نام بھی ديا جاسکتا ہے۔ اس بنياد پر 

ہزار سپاہيوں پر مشتمل ايک لشکرسرزمين موتہ کی طرف روانہ کيا جس کی سپہ ساالری بالترتيب جناب  ٣رسول خدا نے 
  )؛ زيدبن حارثہ اور عبد هللا بن رواحہ کے حوالے کی۔ يعنی اگر ان ميں سے کوئی ايک شخص ٣طالب(جعفر بن ابو

______________________  

  .٧٨٦، ص ٢)وہی حوالہ ، ج١(
، طبقات الکبرٰی، ابن سعد، بيروت: ٧٥٥، ص ٢)واقدی، المغازی، تحقيق مارسڈن جونس (بيروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات) ج٢(

  .١٢٨، ص ٢يائ، جدار اح
ھ ميں مدينہ پلٹ کر آئے اور فتح خيبر کے بعد اسی عالقہ ميں پيغمبر ٧)جعفر بن ابی طالب، حبشہ ميں برسوں سکونت کے بعد ٣(

اساۖلم کی خدمت ميں شرفياب ہوئے اور آنحضرت ۖ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ (ابن سعد، الطبقات الکبری، (بيروت: دار صادر)، 
؛ ابن عبد البر، االستيعاب، (حاشيہ اصابہ ميں)، ٢٨٧، ص ١ش)،ج١٣٣٦؛ ابن اثير، اسد الغابہ (تہران: المکتبة االسالميہ، ٣٥، ص٤ج

؛ابن کثير، ٣٠ھ)، ص١٤١٦؛ ابوالفرج اصفہانی، مقاتل الطالبيين، تحقق سيد احمد صفر (قم: منشوراتالشريف الرضی، ٢١٠، ص ١ج 
  .)٢٠٦، ص٤المعارف) ، ج البدايہ والنہايہ، (بيروت: مکتبة

  )١شہيد ہو جائے تو دوسرا شخص اس کے بعد فوج کا سپہ ساالر ہوگا۔(
موتہ نامی ايک ديہات کے کنارے اسالمی فوج کا سامنا روم کی فوج سے ہوا جس کے فوجيوں کی تعداد ايک الکھ تھی۔ 

ند کرتے ہوئے جنگ کی اور منزل شہادت پر فائز تينوں سپہ ساالروں نے ترتيب واراسالمی فوج کا پرچم اپنے ہاتھوں ميں بل
ہو گئے اس کے بعد اسالمی فوج کے سپاہيوں نے خالد بن وليد کو اپنا سپہ ساالر منتخب کيا اس نے مختلف طريقوں سے 

  )٢پہلے تو دشمن کو مرعوب کيا اور اس کے بعد عقب نشينی کا حکم ديديا اور اسالمی فوج کو مدينہ واپس لے آيا۔(
  )ذکر کی ہے اور ٤) اور ابن ہشام نے باره (٣نے... اس جنگ کے شہداء کی تعدادآٹھ( واقدی

______________________  

۔ مشہور يہ ہے کہ اس لشکر کی سپہ سا الری ميں جناب ١٠٧، ص ٣)طبرسی، اعالم الورٰی بٔاعالم الہدٰی (دار الکتب االسالميہ)، ط١(
عہ روايات (جيسا کہ طبرسی نے نقل کيا ہے) جناب جعفر کے مقدم ہونے پر داللت کرتی ہيں زيد جناب جعفر پر مقدم تھے ليکن کچھ شي

، ٥، ط١٣٦٨اور قرائن و شواہد بھی اسی کی تائيد کرتے ہيں۔ (جعفر سبحانی، فروغ ابديت (قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی، 
) مزيد اطالع١٣٠، ص٢کی تائيد کرتی ہے۔ (الطبقات الکبرٰی، ج ۔) محمد بن سعد کی ايک روايت بھی اسی مضمون٢٩١۔ ٢٩٣، ص ٢ج

  کے بعد، مراجعہ کريں۔ ٢١٠، ص١کے لئے مجموعٔہ مقاالت ''دراسات و بحوث فی التاريخ و االسالم''، جعفر مرتضی، ج
ير طبری، تاريخ االمم و ؛ محمد بن جر١٩۔ ٢١، ص٤ھ ) ج١٣٥٥)ابن ہشام، السيرة النبويہ (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، ٢(

؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ٧٥٥۔ ٥٦٩، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١٠٧۔ ١١٠، ص٣الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ج
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؛ زينی دحالن، گزشتہ حوالہ، ١٠٢۔ ١٠٤؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص ٧٨٧۔ ٧٩٣، ص ٢؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١٢٨۔ ١٣٠، ص ٢ج
؛ طوسی، االمالی (قم: دار الثقافہ، ٥٠۔ ٦٣، ص ٢١ھ)، ج١٣٨٤جلسی، بحار االنوار (تہران: دار الکتب االسالميہ، ؛ م٦٨۔ ٧٢، ص ٢ج
  ۔١٤١ھ)، ص ١٤١٤، ١ط
  .٧٦٩، ص ٢)المغازی، ج٣(
  .٣٠، ص ٤) السيرة النبويہ، ج٤(

) کے نزديک ٢ريں، شہر موتہ() ذکر کی گئی ہے آج بھی ان شہداء کی قب١)(١٧بعض جديد کتابوں ميں ان کی تعداد ستره (
موجود ہيں اور تينوں سپہ ساالروں کی قبروں کے اوپر بہترين گنبد موجود ہيں اور جناب جعفر کی قبر کے نزديک ايک 

  )٣خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔(

  فتح مکہ 
ان جنگ بندی تھی، جيسا کہ گزر چکا صلح حديبيہ کے معاہدے کی ايک شق دس سال تک مسلمانوں اور مشرکين کے درمي

اس کی بنا پر پيغمبر اساۖلم کو قريش کی شرارتوں اور ان کے فوجی حملوں کی طرف سے سکون اور اطمينان حاصل ہوگيا 
تھا۔ اسی کے بعد آپ نے بہت بلند اقدامات کئے اور مختلف عالقوں ميں تبليغ کے لئے متعدد لوگوں کو بھيجا اور اپنی عالمی 

کيا۔ مدينہ کے اطراف ميں بہت سے دشمن قبائل کو غير مسلح کردياياان سے صلح اوردوستی کا  رسالت کا باقاعده آغاز
  معاہده کيا اور خيبر جو تمام فتنوں کا اڈه اور مرکز تھا وه تو آپ کے ہاتھ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ 

  قريش کی عہد شکنی
وڑ ديا کيونکہ اس صلح نامہ کی چوتھی شق کے مطابقصلح حديبيہ کے معاہدے کے دو سال بعد قريش نے اس معاہدے کو ت

  ہر قبيلہ کو يہ اختيار تھا کہ وه يا پيغمبر ۖ کے ساتھ معاہده کرلے يا قريش کے ساتھ دوستی 
______________________  

  .٥٠١)، ص ١٣٦١) محمد ابراہيم آيتی، تاريخ پيامبر اسالۖم (تہران: ناشر : تہران يونيورسٹی ، ١(
کلو ميٹر کے فاصلہ پر  ١٣٥ر ملک اردن کے جنوبی صوبہ کرک ميں ہے جو کہ شہر امان ( اردن کا دار الحکومت) سے ) يہ شہ٢(

  ہے. 
،  ٧شماره  ٣٨) جعفر سبحانی، ملک اردن کے سفر کی رپورٹ (موتہ: ايک يادگاری جگہ ہے) مجلۂ  درسہائی از مکتب اسالم، سال ٣(

  .١٣٧٧ماه مہر 

 ٨) ١يلٔہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اور قبيلٔہ بنو بکر (بنی کنانہ) نے قريش کے ساتھ اتحاد کرليا۔(کرلے۔ اسی دوران قب
ہجر ی، ميں قبيلہ بنی بکر نے، قبيلٔہ خزاعہ پر حملہ کرديا ،اس حملہ ميں قريش نے فوجی سازو سامان اور الؤ لشکر کے 

) اس کی وجہ سے ٢اال۔ جس کی بنا پر حديبيہ کا معاہده ٹوٹ گيا۔(ساتھ بنی بکر کا تعاون کيا اورکچھ خزاعيوں کو قتل کرڈ
) اور يہ اراده کيا ٣قبيلٔہ خزاعہ کے سردار نے پيغمبر اکرم ۖ سے مدد طلب کی۔ حضرت نے عمومی تعاون کا اعالن کرديا(

کا پتہ نہ چلے اور مکہ کہ مکہ پر حملہ کرديا جائے مگر اس حملہ کی اطالع قريش کو نہ ہونے پائے اور دشمن کو اس بات 
) اور يہ ٤کسی طرح کی خونريزی اور جنگ کے بغير مسلمانوں کے قبضہ ميں آجائے،آپ نے اپنے مقصد کو پوشيده رکھا(

) اور خدا سے دعا کی کہ قريش کو آپ کے اس اقدام سے بے ٥حکم ديا کہ مکہ کے راستہ کو زير نظر رکھا جائے(
  ) کا لشکر ليکر مکہ کی طرف روانہ ٧و طاقت کو جمع کر کے دس ہزار( )پيغمبر اکرم ۖ تمام قوت٦خبررکھے۔(

______________________  

) اسی ٣١، ص ٤)ظہور اسالم سے قبل ان دو قبيلوں کے درميان دشمنی اور خون خرابہ ہوتا رہتا تھا۔ (السيرة النبويہ، ابن ہشام، ج١(
  .)٧٨١، ص ٢۔ (المغازی، واقدی، جزمانہ سے خزاعہ نے عبد المطلب کے ساتھ عہد باندھاتھا

، تاريخ يعقوبی، ابن واضح (نجف، المکتبة الحيدريہ، ٧٨٣، ص٢، المغازی واقدی، ج٣٣، ص ١) السيرة النبويہ، ابن ہشام، ج٢(
رے ) ليکن واقدی اور ابن سعد نے ما٣٣، ص ٤ھ.ق) ابن ہشام کہتا ہے: ''اس حملہ مينايک شخص قبيلٔہ خزاعہ کا مارا گيا''(ج١٣٨٤

  .)١٣٤، ص ٢، طبقات الکبرٰی، ج٧٨٤، ص ٢عدد لکھی ہے (المغازی، ج ٢٠جانے والوں کی تعداد 
  .١٣٥، ص ٢، گزشتہ حوالہ، ج٧٩٩۔ ٨٠٠، ص ٢) واقدی، گزشتہ حوالہ،ج٣(
  .١٣٤، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٧٩٦۔ ٨٠٢، ص ٢)واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٤(
  .١٣٤، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٧٨٦۔  ٧٩٦، ص٢)واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٥(
  .٤٧، ص ٢؛ تاريخ يعقوبی، ج٣٤، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٤) ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٦(
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  .٨٠١، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١٣٥، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٤٣۔ ٤٢، ص ٤) ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٧(

گر ثابت ہوئی اور جب تک اسالمی فوج نے مکہ کے دروازه کے سامنے (مّر الظہران کے مقام ہوگئے آپ کی يہ تدبير کار
  پر) پڑاؤ نہ ڈال ديا قريش کے جاسوس اس سے باخبر تک نہ ہوسکے۔

جناب عباس، پيغمبر ۖ کے چچا اس وقت تک مکے ميں موجود تھے اور جب اسالمی لشکر مکہ کی طرف آرہا تھا تو يہ 
ہے تھے، جحفہ کی منزل پر وه پيغمبر اکرم ۖ کی خدمت ميں پہونچے اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ مدينے کی طرف جار

واپس پلٹ آئے۔ اسالمی لشکر نے مکہ کے باہر جو پڑاؤ ڈال رکھا تھا اس کی آخری شب ميں شہر سے باہر ابو سفيان سے 
ن اسالمی لشکر کی عظمت اور کثرت کو ديکھ کر ) ابوسفيا١آپ کا سامنا ہوا آپ اس کو پيغمبر اکرم ۖ کی خدمت ميں الئے(

مبہوت ره گيا رسول خدا نے اس کو معاف فرما ديا اور جناب عباس کی اس درخواست کے مطابق کہ جو شخص بھی مسجد 
  الحرام ميں پناه لے لے يا اپنے گھر ميں بيٹھا رہے يا ابوسفيان کے گھر ميں پناه لے لے، وه امان ميں ہے۔

مکہ ميں داخل ہونے سے پہلے ابوسفيان نے رسول خدا کی طرف سے جاری امان نامے کی اطالع اہل  اسالمی لشکر کے
مکہ کو ديدی اس تدبير کی وجہ سے آپ کو کسی طرح کے خون خرابے کی نوبت نہينآئی اوراہل شہر کی طرف سے کسی 

تح ہوگيا، شہر کے صرف ايک حصہ ميں جہاں قسم کی مزاحمت اور مقابلہ کا سامنا نہيں کرنا پڑا اور مکہ آسانی کے ساتھ ف
  )٢کچھ ہٹ دھرم قسم کے قريش رہتے تھے انھوں نے پيغمبۖر کا مقابلہ کرنا چاہا جن ميں سے کچھ لوگ مارے گئے۔(

پيغمبر اکرم ۖ نے مکہ ميں داخل ہونے کے بعد اونٹ پر سوار ہوکر خانہ کعبہ کا طواف کيا اور اس دوران آپ کے ہاتھ ميں 
تھا اس کے ذريعہ کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے بتوں کو گراتے رہے اور فرماتے رہے: (حق آگيا اور جو عصا 

  )٣باطل چال گيا بيشک باطل، تو نابود ہونے واال ہے)۔(
______________________  

  .٨١٧۔ ٨١٩، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٤٦، ٤٤، ٤٢) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٨٢٥، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٥٠راد ۔ (ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص اف ٢٨سے  ١٥)٢(

١٣٦(.  
  .٨١)(جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقاً)، سورٔه اسرائ، آيت ٣(

سے آپ کی دوش اور اس کے بعد جيسا کہ مورخين اور محدثين کے درميان مشہور ہے حضرت علی پيغمبر ۖ کے حکم 
  )١مبارک پر چڑھے اور وه بڑا بت جو کعبہ کے اوپر تھا اس کو نيچے گراديا اور وه زمين پر گرتے ہی چکنا چور ہوگيا۔(

______________________  

؛ اسی طرح ١٣٦، ص ٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٨٣٢، ص ٢؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٥٩، ص ٤) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
؛ زينی ٣٠، ص ٣؛ حلبی، السيرة الحلبيہ (بيروت: دارالمعرفہ)، ج٣٣٦ھ)، ص ١٤١٤ع کريں، طوسی، امالی (قم: دار الثقافہ، رجو

؛ علی بن موسی بن طاووس، الطرائف فی ٣٢٢، ص ١ھ)، ج١٤١٦، ١دحالن، السيرة النبويہ و اآلثار المحمديہ (بيروت: دار المعرفہ، ط
۔ ١٣٦، ص ٢؛ ابن شہر آشوب، مناقب آل ابی طالب (قم: المطبعة العلميہ)، ج٨٠۔ ٨١، ص١ة الخيام)، جمعرفة مذاہب الطوائف (قم: مطبع

  .٢٤٤، ص ٢؛ جار هللا زمخشری، تفسير کشاف، مکتبہ مصطفی البابی الحلبی، ج١٣٥

، تذکرة الخواص، اور بحار ١٢١، ص ٧محدثين سے نقل کيا ہے (الغدير، ج ٤١عالمہ امينی نے اس واقعہ کو اہل سنت کے 
اور دوسری کتابوں ميں منقول کچھ روايات کے مطابق) يہ واقعہ ہجرت سے پہلے کسی سال ميں رونما ہوا ہے اور شب ميں 

کا احتمال پايا جاتا ہے کہ واقعہ دو طرح سے رونما ہوا ہے۔ پيغمبر  قريش کی نظروں سے دور انجام پايا ہے اور اس بات
اساۖلم کے شانے پر علی کے سوار ہونے کا واقعہ قديم زمانے سے متعدد شعراء کے اشعار ميں بيان ہوا ہے ان ميں سے ابن 

ب احمد فضل لہ دونالعرندس حلی نويں صدی ہجری کے شاعر نے ايک بہترين قصيده کے ضمن ميں کہا ہے: و صعود غار
) يعنی علی کا احمۖد کے شانے پر سوار ہونا ايک ايسی بڑی فضيلت ہے اور ان ٨، ص ٧القربة و الصحابہ افضال (الغدير، ج

کے لئے يہ فضيلت قرابتداری اور صحابی ہونے کے عالوه ہے۔ اسی طرح ابن ابی الحديد نے اپنے ''سبع علويات'' قصائد 
  کہ فتح مکہ کے موقع کا ہے، کہا ہے کہ:  ميں سے ايک قصيدے ميں جو
  رغبت بٔاسمٰی غارب احدقت بہ 
  مالئک يتلون الکتاب المسطرا

  بغارب خير المرسلين و اشرف األ 
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  نام و ازکٰی فاعل و طیء الثّرٰی
و اس ''قرآن کی تالوت کرنے والے مالئکہ جس بلندترين دوش مبارک کا احاطہ کئے ہوئے تھے اس پر آپ سوار ہوئے ، ج

دنيا ميں سب سے بہترين ذات گرامی رسولونميں سب سے بہتر لوگوں ميں سب سے زياده باعظمت اور مقدس جس نے اس 
  ).٥٢٩۔ ٥٣٠زمين پر قدم رکھا ''(دکتر محمد ابراہيم آيتی بيرجندی، تاريخ پيامبر اسالم، انتشارات دانشگاه تہران، ص 

ت علی نے جس بت کو توڑا تھا اس کانام ''ہبل'' تھا جس کو پيغمبر کےامام جعفر صادق سے منقول روايت کے مطابق حضر
حکم سے باب بنی شيبہ ميندفن کرديا جو مسجد الحرام کا ايک دروازه ہے تاکہ لوگ مسجد الحرام ميں داخل ہوتے وقت اس 

  )١رار پايا ہے۔(کے اوپر سے گزر کر جائيں اور اسی بنا پر اس دروازے سے مسجد الحرام ميں داخل ہونا مستحب ق

  پيغمبر اساۖلم کی طرف سے عام معافی کا اعالن
اگر چہ قريش اور مشرکين مکہ نے آغاز اسالم سے ليکر اب تک مسلمانوں کی دشمنی، مخالفت اور ان پر دباؤ اور ظلم اور 

ے کی قوت اور طاقت تھی تشدد ميں کسی قسم کی فروگزاشت نہيں کی تھی اور اس دن پيغمبر ۖ کے پاس ہر قسم کا انتقام لين
) بقيہ سب لوگوں٢اس کے باوجود آپ نے چند لوگوں کے عالوه کہ جنھوں نے کچھ زياده ہی بڑے جرائم کا ارتکاب کيا تھا،(

  کو عام معافی دينے کا اعالن کر ديا اور فرمايا :
مہيں معاف کرے اور وه ارحم ميناپنے بھائی يوسف کی بات ہی کہوں گا کہ آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہينہے خدا ت

  )٤)جاؤ تم لوگ جاؤ، تم لوگ آزاد شده ہو۔(٣الراحمين، سب سے زياده مہربان ہے(
______________________  

، ابواب مقدمات الطواف، باب استحباب دخول المسجد ٣٢٣، ص ٩)حر عاملی، وسايل الشيعہ (بيروت: دار احياء التراث االسالمی)، ج ١(
  .١نی شيبہ، حديث الحرام من باب ب

  ؛ المغازی٥١۔  ٥٣، ص ٤)مورخين نے ان کی تعداد آٹھ سے دس تک لکھی ہے (السيرة النبويہ، ابن ہشام، ج ٢(
، البتہ ان ميں سے کچھ لوگوں کو معاف کرديا گيا اور ان کے ساتھ اچھا ١٣٦، ص ٢، طبقات الکبرٰی ابن سعد، ج٨٢٥، ص ٢واقدی، ج

  سلوک کيا گيا۔
  .٩٢عليکم اليوم يغفر ّهللاٰ لکم و ہو ارحم الراحمين''سورٔه يوسف ، آيت  )''التثريب٣(
  .٩٨، ص ٢؛ زينی دحالن، السيرة النبويہ و اآلثار المحمديہ، ج٤٩، ص ٣) حلبی، السيرة الحلبيہ (انسان العيون)، ج٤(

ی کا خدشہ تھا آپ کی اس قريش جو ذلت کے ساتھ تسليم ہوئے تھے اور انھيں حضرت کی طرف سے سخت انتقامی کاروائ
شرافتمندانہ اور کريمانہ عفو و بخشش سے بہت زياده متاثر ہوئے۔ رسول خدا نے خانٔہ کعبہ کے پاس لوگوں سے خطاب 

  کرتے ہوئے فرمايا:
خداوند عالم نے اول تخليق سے مکہ کو محترم اور مقدس قرار ديا ہے يہ شہر روز قيامت تک حرم اور مقدس سرزمين ہے 

لمان کو حق نہينہے کہ اس سرزمين پر خون ريزی کرے اس کا درخت کاٹے، اس شہر کی حرمت مجھ سے پہلے کسی مس
کسی شخص پر حالل نہيں ہوئی اور نہ ميرے بعد کسی پر حالل ہوگی اور ميرے لئے بھی صرف اسی وقت (يہاں کے 

ل رہے گی يہ بات حاضرين، غائبين لوگوں پر غصہ کی وجہ سے) حالل ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی وہی صورت حا
  )١تک پہونچاديں۔(

پيغمبر اساۖلم نے فتح مکہ کے بعد وہاں کی مسلمان عورتوں سے يہ عہد لياکہ کسی کو خدا کا شريک نہ بنائيں، چوری نہ 
کے سر نہ  کريں، زنا نہ کريں، اپنے بچوں کو قتل نہ کريں، اپنے ناجائز بچوں کو بہتان اور حيلے کے ذريعہ اپنے شوہروں

  )٢تھوپيں اور نيک کاموں ميں پيغمبر ۖ کی نافرمانی نہ کريں۔(
  بعض شہرت يافتہ لوگوں نے جو بعد ميں بہت ہی مشہور ہوئے اور کسی عہدے يا مقام تک 

______________________  

؛ الفاظ کے ٨٤٤، ص ٢ہ، ج ؛ واقدی، گزشتہ حوال٥٠، ص ٢؛ ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج٥٨، ص ٤)ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج١(
  کچھ اختالف کے ساتھ۔

''يا ايہا النبی اذا  ١٠۔ يہ عہدنامہ سورٔه ممتحنہ کی آيت نمبر ٢٤٦، ص ١٩) سيد محمد حسين طباطبائی، الميزان فی تفسير القرآن، ج٢(
ّٰ شيئاً و اليسرقن و اليزنين و اليقتلن اوالد ہن و الئاتين ببھتان يفترينہ بين ٔايديہن و جاء ک المؤمنات يبايعنک علی ان ال يشرکن با

اء بھیٔارجلہن و اليعصينک فی معروف فبايعہن و استغفر لہن ّهللاٰ ان ّهللاٰ غفور رحيم'' کے نازل ہونے کے بعد انجام پايا، اس کو بيعة النس
  کہا جاتا ہے۔
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  ) بھی شامل تھا۔٢)اور اس کا بيٹا معاويہ(١ن(پہونچے انھوں نے بھی فتح مکہ ميں اسالم کا اظہار کيا ، جس ميں ابوسفيا
فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے سخت اور دشوار گزار حاالت کی بنا پر اور فتح مکہ کے بعد اس کی جگہ، امن و سکون 
 اور اطمينان کا ماحول پيدا ہو جانے کی وجہ سے پروردگار عالم نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو جانے والے افراد کو فتح
مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے لوگوں سے بہتر اور با عظمت قرار ديا ہے۔ جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہے کہ ''تمہيں 

کيا ہوگيا ہے کہ تم راه خدا ميں انفاق نہيں کرتے ہو جب کہ آسمان اور زمين کی ميراث کا تعلق خدا سے ہے جن لوگوں نے 
ن کا درجہ يقينا ان لوگوں سے زياده افضل ہے جنھوں نے بعد ميں انفاق اورقتال کيا فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہاد کيا ا

  )٣ہے خدا کا ہر وعده نيک ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔(
______________________  

، ص ٥و ج ٣٨٥، ص ٤)، ج١٣٣٦االسالميہ،  ؛ ابن اثير ، اسد الغابہ (تہران: المکتبة١٣٥، ص ٢)ابن سعد، طبقات الکبرٰی، ج ١(
  .٨٥، ص ٢؛ ابن عبد البر، االستيعاب (در حاشيہ االصابة) ج٢١٦

  .٩٦، ص ٢؛ زينی دحالن، گزشتہ حوالہ، ج٣٨٥، ص ٤) ابن اثير، گزشتہ حوالہ، ج٢(
من قبل الفتح وقاتل اوٰلئک اعظم درجة من  )''وما لکم ان ال تنفقوا فی سبيل ّهللاٰ و  ميراث السٰموات واالرض اليستو منکم من انفق٣(

  .١٠الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکاّلً و عد ّهللاٰ الحسنی وّهللاٰ بما تعملون خبير'' سورٔه حديد ، آيت 

 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  فتح مکہ کے آثار اور نتائج
چونکہ مکہ مشرکين بلکہ اسالم مخالف تمام طاقتوں کا سب سے اہم اڈا اور سب سے مضبوط قلعہ اور مورچہ تھا اور 

مخالفين اسالم کی اصل حمايت اور پشت پناہی يہيں سے ہوتی تھی اور اسی کی بنا پر ان کے حوصلے بلند رہتے تھے۔ اس 
  ا قبضہ تاريخ اسالم ميں ايک اہم بنا پر اس شہر کی پسپائی اور اس شہر پر مسلمانوں ک

باب ہے جس کے بعد يہ بالکل مسلم ہوگيا کہ اب يہاں بت پرستی کا کوئی وجود باقی نہيں ره سکتا۔ دوسری طرف عرب کے 
دوسرے قبيلے بھی فتح مکہ اور قريش جيسے بڑے قبيلے کے اسالم النے کے منتظر تھے اورجس وقت مکہ فتح ہوا اور 

)صرف دو ١تو ہر طرف سے تمام قبائل کے نمائندے يکے بعد ديگرے دائرٔه اسالم ميں داخل ہوگئے( قريش مسلمان ہوگئے
) جن ميں مندرجہ ذيل ٢قبيلوں ،ہوازن اور ثقيف کے عالوه تمام عرب قبائل نے اسالم کے مقابلے ميں اطاعت کا اظہار کيا، (

  قبيلوں کے نمائندے شامل تھے:
) ، ان سب ١١) اور حّدان (١٠)ثمالہ، (٩) عذرة، (٨) بلّی، (٧) بنی اسد، (٦) ُصدا،( ٥لبيہ، () ثع٤)باھلہ، (٣قشير بن کعب، (

  نمائندوں نے پيغمبر اساۖلم کی خدمت ميں پہنچ کر آپ کی اطاعت کا اعالن کرديا۔
______________________  

  .١١، ص ٣) ج ١٣٦٥دامغانی، (تہران: امير کبير، ) شہاب الدين احمد نويری، نہاية االرب فی فنون االدب، ترجمٔہ محمود مہدی ١(
  .٦١، ص ٣)حلبی، السيرة الحلبيہ (بيروت: دار المعرفہ)، ج ٢(
  .٣٠٣، ص ١)ابن سعد، طبقات الکبرٰی (بيروت: دار صادر)، ج٣(
  .٣٠٧)گزشتہ حوالہ، ص ٤(
  .٣٧؛ نويری، گزشتہ حوالہ، ص ٢٩٨)گزشتہ حوالہ، ص ٥(
  .٣٢٦ )ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٦(
  .٣٨؛ نويری، گزشتہ حوالہ، ٢٩٢)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٧(
  .٨٩؛ نويری، گزشتہ حوالہ، ٣٣٠)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٨(
  .٨٣؛ نويری، گزشتہ حوالہ،  ٣٣١)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٩(
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  .١٠٣؛ نويری، گزشتہ حوالہ، ٣٥٢)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ١٠(
  .)ابن سعد، گزشتہ حوالہ١١(

جنگ حنين (ھوازن) اور جنگ طائف کے بعد جو فتح مکہ کے بعدہوئيں ، قبيلٔہ ثقيف، جس کی حيثيت طائف ميں وہی تھی 
جو مکہ ميں قبيلٔہ قريش کو حاصل تھی اس طاقتور قبيلے کے نمائندے بھی رسول هللا کی خدمت ميں پہونچے اور اسالم قبول

ليکن آپ نے ان ميں سے کوئی ايک شرط بھی قبول نہيں کی جس کے کرنے کے لئے آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھے 
  ) جو اسالم کی پيش رفت کے لئے ايک بڑی کاميابی تھی۔١بعد وه لوگ کسی شرط کے بغير اسالم لے آئے(

  جنگ حنين ٭
) ٣م پذير رہے۔() کو حاصل ہوئی) دو ہفتہ تک اسی شہر ميں قيا٢پيغمبر اساۖلم فتح مکہ کے بعد (جو بيس رمضان المبارک( 

اور اس شہر کی صورت حال اور حاالت کو درست کيا اور اپنے منادی کے ذريعے يہ اعالن کرايا کہ جس شخص کے گھر 
) اس کے عالوه آپ نے کچھ لوگوں کو مکہ اور اس کے اطراف کے بتوں اور ٤ميں بھی کوئی بت ہو وه اس کو توڑ دے۔(
  ) ٥بتکدوں کو توڑ نے کے لئے مامور کيا۔(

______________________  

  .٩٦٦، ص ١)واقدی، المغازی ، ج١(
٭ذو المجاز کے قريب ايک دره جس کا نام حنين تھا۔ يا طائف کے قريب ايک پانی کی جگہ جس کا فاصلہ مکہ تک تين رات تک کا 

  .)٣٢٨، ص١تھا۔(المواہب اللدنيہ، ج
؛ طبری، تاريخ االمم و الملوک ٨٨٩، ص ٣علمی للمطبوعات)، ج) واقدی، المغازی، تحقيق مارسدن جونس (بيروت: مؤسسة االٔ ٢(

  .١٢٥، ص ٣(بيروت: دار القاموس الحديث)، ج
ھ) ١٤١٦، ١) واقدی، گزشتہ حوالہ، طبری، گزشتہ حوالہ؛ قسطالنی، المواہب اللدنيہ بالمنح المحمديہ (بيروت: دار الکتب العلميہ، ط ٣(
  .٢٢٦، ص ١ج
  .٥٠، ص ٢ھ.)، ج١٣٨٤(نجف: المکتبة الحيدريہ،  )ابن واضح، تاريخ، يعقوبی،٤(
، ١؛ نويری، نہاية االرب فی فنون االدب، ترجمہ محمود مہدوی دامغانی (تہران: امير کبير، ط٢٢٧) قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ص ٥(

  ۔ ١٤٥۔ ١٤٧؛ ابن سعد، طبقات الکبرٰی (بيروت: دار صادر)، ص ٢٨٠۔ ٢٨١، ص ٢) ج١٣٦٥

کو يہ اطالع دی گئی کہ قبيلہ ہوازن، قبائل ثقيف ، نصر ، جشم، سعد بن بکر اور قبيلٔہ بنی ہالل کے  اسی دوران رسول خدا
)١ايک گروه کی پشت پناہی ميں، مالک بن عوف نصری کی سرکردگی ميں مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا اراده رکھتے ہيں،(

قبائل پر مشتمل ايک بڑی فوج مکہ پر حملہ کرنے کے  جب تحقيق کی گئی تو يہ اطالع بالکل صحيح نکلی کہ مذکوره باال
ارادے سے اوطاس نامی سرزمين پر پڑاؤ ڈال چکی ہے۔ رسول خدا نے مزيد تحقيق کے لئے اپنے ايک آدمی کو بھيجا اس 

  )٢نے خفيہ تحقيق کی جس کے نتيجے مينمکہ کی طرف ہوازن کی فوج کی پيش رفت مسلم ہوگئی۔(
يہ فيصلہ کيا کہ فوجی حکمت عملی کو بروئے کار التے ہوئے يہ ترکيب اپنائی جائے کہ دشمن  اس وقت پيغمبر اکرم ۖ نے

) اور باره٣کو حملے کا موقع ہی نہ ملے اسی لئے آپ نے بڑی سرعت کے ساتھ عتاب بن اسيد کو مکہ کا حکمراں قرار ديا(
زار مکہ ميں تازه مسلمان ہونے والے شامل ہزار کی فوج (جن ميں دس ہزار آپ کے ساتھ مدينہ سے آئے تھے اور دو ہ

) راستے ميں ٥)ليکر دشمن کی فوج کی طرف چل پڑے اور قبيلٔہ بنی سليم کو اپنی فوج کا مقدمة الجيش قرار ديا۔(٤تھے)،(
مسلمانوں کی فوج کی کثرت کو ديکھ کر بعض مسلمانوں کو غرور ہو رہا تھا اور وه کہہ رہے تھے کہ اب ہم فوج کی قلت 

)۔ ليکن عمالً بات اس کے برعکس ثابت ہوئی چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں اس امر کی ٦بنا پر نہيں ہاريں گے( کی
  ) کہ اس جنگ ميں افراد کی کثرت اور فوجيوں کی زيادتی سے کوئی فائده حاصل نہيں ہوا۔٧صاف ياد دہانی کرائی ہے(

______________________  

؛ تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ٨٠، ص ٤لنبويہ (قاہره: مطبعة مصطفی البابی الحلبی )، ج) ابن ہشام، سيرة ا١(
  .١٢٦، ص ٣ج
  ۔٨٩٣، ص ٣؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ج١٢٧، ص ٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٨٢، ص ٤) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ج٢(
  .١٢٧والہ، ص ؛ طبری، گزشتہ ح٨٨٩)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
؛ ١٥٠، ص ٢؛ ابن سعد طبقات الکبرٰی (بيروت: دار صادر)، ج١٢٧؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ٨٣) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

  ٥٢، ص ٢؛ ابن واضح، ابن واضح، تاريخ يعقوبی، ج١١٣، المکتبة االسالميہ، ص ٣طبرسی، اعالم الورٰی، ط 
  .١٥٠، گزشتہ حوالہ، ص ؛ ابن سعد٨٩٣)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٥(
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؛ شيخ مفيد، االرشاد (قم: ١١٣؛ طبرسی، گزشتہ حوالہ، ص ١٥٠؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٨٨٩)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٦(
  .٧٤مکتبة بصيرتی)، ص 

  .٩) سورٔه توبہ، آيت ٧(

  آغاز جنگ ميں مسلمانوں کی شکست اور عقب نشينی

نين پہونچی، وادی حنين ميں پہنچتے ہی ہوازن کے جنگجو اور سپاہی جو پہلے ہیاسالمی فوج صبح کی تاريکی ميں وادی ح
پتھروں کے پيچھے شگافوں اور دّرونکے اندر چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے مورچے سنبھال رکھے تھے انھوں نے 

وحشت زده ہوکر ره گئے۔  ) دشمن کا اچانک يہ حملہ اتنا کاری تھا کہ مسلمان بالکل١اچانک مسلمانوں پر دھاوا بول ديا،(
) اس کے بعد دوسرے لوگ بھی فرار ٢پہلے قبيلٔہ بنی سليم نے جو مقدمة الجيش تھا عقب نشينی اور راه فرار اختيار کی ،(

کرنے لگے۔ اور نوبت يہاں تک پہونچی کہ صرف حضرت علی دوسرے چند لوگوں کے ساتھ رسول خدا کے پاس باقی ره 
) شيخ مفيد کی نقل کے مطابق صرف بنی ہاشم سے نو افراد رسول خدا کے پاس باقی ٣بلہ کيا(گئے اور دشمن کا ڈٹ کر مقا

ره گئے تھے جن ميں ايک حضرت علی تھے، عباس بن مطلب آپ کے چچا آپ کے دائيں طرف اور فضل بن عباس رسول 
  )٤خدا کے بائيں طرف تھے اور حضرت علی آپ کے روبرو تلوار سے جہاد کر رہے تھے۔(

  سلمانوں کی عاليشان فتحم
اتنے مسلمانوں کے فرار کر جانے کے باوجود پيغمبر اساۖلم صبر و استقامت، شجاعت اور بہادری کا بہترين نمونہ تھے 

چنانچہ آپ کے اندر کسی قسم کا ضعف و تزلزل يا گھبراہٹ پيدا نہ ہوئی اور آپ سکون اوراطمينان کے ساتھ ميدان جنگ 
  ہونے والوں سے فرمايا: اے لوگو! تم لوگميں ڈٹے رہے اور فرار 

______________________  

؛ ١١٤؛ طبرسی، اعالم الورٰی، ص ١٢٨؛ طبری ، گزشتہ ، ص ٨٩٥؛ واقدی، گزشتہ ، ص ٨٥) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ١(
  ۔٧٥؛ شيخ مفيد، گزشتہ ، ص ١٦٩، ص ٢١ھ) ج١٣٨٤مجلسی، بحار االنوار، (تہران: دار الکتب االسالميہ، 

  .١٥٠؛ ابن سعد ، گزشتہ حوالہ، ص ٨٩٧) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(
  .٥٢، ص ٢؛ ابن واضح ، تاريخ يعقوبی، ج٩٠٠)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(
، ١، اس جنگ ميں حضرت علی کی شجاعت کے متعلق، رجوع کريں : امالی، شيخ طوسی (قم: دارالثقافہ، ط ٧٤)االرشاد، ص ٤(

  .٥٧٤۔ ٥٧٥ھ)، ص ١٤١٤

کہاں بھاگ رہے ہو؟ واپس آؤ کہ ميں پيغمبر خدا محمد بن عبد هللا ہوں اور اپنے چچا جناب عباس (جو اس وقت آپ کے ساتھ 
ميدان جنگ ميں بنی ہاشم کے بچے افراد ميں سے تھے اوربلند آواز رکھتے تھے) سے فرمايا کہ لوگوں کو آواز دو اور 

اور بيعت کی ہے اس کو انھيں ياد دالؤ، جناب عباس نے ان لوگوں کو بلند  پکارو اور انھوں نے مجھ سے جو عہد و پيمان
آواز سے پکار کر کہا: ''اے اہل بيعت شجره! اے اصحاب سوره بقره! تم کہاں فرار کر رہے ہو؟ تم نے پيغمبر اکرم ۖ سے جو 

  ) ١عہد اور پيمان کيا تھا اس کو ياد کرو''(
اور پائيداری نيز مسلمانوں کو باربار واپسی کی دعوت دينے کا يہ اثر ہوا کہ بھاگ  پيغمبر ۖ کی استقامت آپ کی ثابت قدمی

جانے والے مسلمان آہستہ آہستہ واپس پلٹنا شروع ہوئے اور رسول خدا کے پرچم تلے دوباره دشمن کے مقابلے ميں ڈٹ 
) اور خداوند ٢کے ہاتھوں مارا گيا(گئے، کچھ دير نہ گزری تھی کہ دشمن کی فوج کا سپہ ساالر اورعلمبردار حضرت علی 

) کے ذريعہ ہوازن کی فوج کو بہت سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا اورچار ہزار اسير، باره ہزار ٣متعال کی غيبی امداد(
) جنگ کے اختتام پر جن قبائل کے سردار مسلمان ہوگئے تھے ان ٤اونٹ اور بہت زياده مال غنيمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔(

) اس جنگ کے شہداء کی تعداد چار افراد ٥ش اور درخواست کی بنا پر پيغمبر اساۖلم نے اسيروں کو آزاد کرديا۔(کی خواہ
  )٦ذکر ہوئی ہے۔(

______________________  

  ۔١٥٠، ص ٢١؛ مجلسی، بحار االنوار ، ج٥٢، ص ٢؛ ابن واضح ، تاريخ يعقوبی ، ج١٥١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ١(
  ۔٥٢، ص٢اريخ يعقوبی، ج) ابن واضح، ت٢(
  ۔٢٦) سورٔه توبہ، آيت ٣(
،کے مطابق اسيروں کی تعداد اور مال غنيمت کی مقدار چھ ہزار اسير اور چوبيس ہزار اونٹ، ١١٦، ص ٢) طبرسی، اعالم الورٰی، ج٤(
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  .) ١٥٢، ص ٢چاليس ہزار سے زياده گوسفند اور چارہزار چاندی، (طبقات الکبرٰی، (بيروت: دار صادر)، ج
  ۔١٣٥اور  ١٣٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص ١٥٣۔ ١٥٥) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ٥(
؛ ابن واضح، گزشتہ حوالہ، ٢٢٩؛ واقدی،گزشتہ حوالہ، ص ١٥٢؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص ١٠١) ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص ٦(

  ۔١٣٢؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ص٥٢ص 

بتدائی شکست اور آخر ميں امداد غيبی کے سہارے ان کی بہترين کاميابی کا خداوند عالم نے اس جنگ ميں مسلمانوں کی ا
  تذکره اس طرح فرمايا ہے: 

''پروردگار عالم نے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنين کے دن بھی کہ جب تمہاری کثرت نے تم کو غرور 
ا اور زمين اپنی تمام وسعتوں سميت تمہارے اوپر تنگ ميں مبتال کرديا تھا ليکن تم سے اس نے کوئی خطره دور نہيں کي

) تب پروردگار عالم نے اپنے رسول اور مومنين کے اوپر اپنا سکون ١ہوگئی اور تم دشمن کو پيٹھ دکھا کر فرار کر گئے''(
ذاب نازل کيا اور نازل کيا اور ايسے لشکر نازل کئے جن کو تم نے نہيں ديکھا اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا تھا ان پر ع

  کافرين کی سزا يہی تھی''۔
______________________  

  ۔٢٥۔ ٢٦) سورٔه توبہ، آيت ١(

 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  جنگ تبوک٭
جنگ موتہ کے اسباب اور عوامل پر غور اور فکر کے درميان ہم اس سے واقف ہوچکے ہيں کہ شہنشاه روم کو اس تازه 

اور جديد اسالمی حکومت سے کس قدر دشمنی تھی اور آپ نے يہ بھی مالحظہ فرمايا کہ رومی فوج سے مسلمانوں کی فوج 
  پڑا، اس زمانے ميں روم اور کی پہلی مڈبھيڑ ميں مسلمانوں کو شکست کا منھ ديکھنا 

٭تبوک مدينہ اور دمشق کے بالکل درميان ايک مشہور و معروف جگہ ہے (قسطالنی، المواہب اللدنيہ بالمنح المحمديہ 
؛ زينی دحالن، السيرة النبويہ و اآلثار المحمديہ (بيروت: دار المعرفہ، ٣٤٦، ص١ھ.ق)، ج١٣١٦(بيروت: دار الکتب العلميہ، 

) رات ميں طے ہوتی تھی۔ (مسعودی، التنبيہ ١٢ينہ سے اس کا فاصلہ نوے فرسخ ہے اور يہ مسافت باره () مد١٢٥، ص٢ج
) اوراس زمانہ ميں جزيره نمائے عربستان کا سرحدی عالقہ تھا جو ٢٣٥واالشراف (قاہره: دار الصاوی للطبع والنشر، ص

ہر ہے جو اردن کی سرحد کے نزديک ہے اور مدينہ روم کی سرحد سے شام ميں ملتا تھا آج تبوک سعودی عرب کا ايک ش
  سے اس کا فاصلہ تقريباً چھ سو کلو ميٹر ہے.

ايران دو بڑی طاقتيں تھيں اور ان ميں آپس ميں بہت طويل جنگيں بھی ہوچکی تھيں ليکن اس کے باوجود ان کو يہ ہرگز 
بھار سکے! اس لئے يہ فطری بات تھی کہ فتح مکہ برداشت نہيں تھا کہ ان کے مقابلہ ميں دنيا کی کوئی تيسری طاقت سر ا

ميں مسلمانوں کی بے مثال کاميابی اور جنگ حنين مينان کے ہاتھوں قبيلٔہ ھوازن کی شکست ، روميوں کے لئے (جو جزيره 
نگ نمائے عرب کے شمال ميں شام کے عالقہ ميں واقع تھا) ايک اچھی خبر نہ تھی، ان تمام حاالت کو ديکھتے ہوئے اور ج

موتہ ميں روميوں کی کاميابی کو نظر ميں رکھتے ہوئے شہنشاه روم کی طرف سے فوجی نقل و حرکت ايک فطری بات 
ھ ميں مدينہ اور شام کے درميان تجارت کرنے والے قافلوں نے پيغمبر ۖ کو يہ اطالع دی کہ شہنشائے روم ہرقُل مدينہ ٩تھی 

  )١پر حملہ کرنے کے لئے تيار ہے۔(
اس خبر کو سنجيدگی سے سنا اور اس سے مقابلہ کے لئے تيارياں شروع کرديں کيونکہ شہنشاه روم اپنی حضرت ۖ نے 

سياسی اور فوجی قدرت اور طاقت اور مسلمانوں سے سابقہ دشمنی کی بنا پر اسالم اور مسلمانوں کا بدترين اور خطرناک 
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  )٢ترين دشمن تصور کيا جاتا تھا۔(
ہرقل نے کچھ عرب قبائل جيسے لخم، حزام ، عملہ اور غسان کو بھی اپنی اس نقل و حرکت اطالعات سے پتہ چال تھا کہ 

ميں اپنے ساتھ کر رکھا ہے اور اس کے لشکر کا مقدمة الجيش عنوان سے بلقاء نامی عالقہ تک پيش روی کر کے آگے بڑھ 
  )٤) اور ہر قل نے خود حمص کے عالقہ ميں پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔(٣آيا تھا۔(
______________________  

؛ ابن سعد، طبقات الکبری، (بيروت: ٩٩٠، ص٣) واقدی، المغازی، تحقيق: مارسڈن جانس (بيروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات)، ج١(
۔ يہ گزارش ٩٩، ص٣؛ حلبی، السيرة الحلبيہ (بيروت: دار المعرفہ)، ج٣٤٦؛ قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ص ١٦٥، ص٢دار صادر)، ج
  ۔٩٨٩۔ ٩٩٠کے ذريعے دی گئی تھی جو تيل اور سفيد آٹا مدينہ لے جاتے تھے۔ (واقدی، گزشتہ حوالہ، صنبطی تاجروں 

  ۔٩٩٠)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٢(
  ) واقدی، گزشتہ حوالہ، ابن سعد، گزشتہ حوالہ۔٣(
  ۔١٦٦)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٤(

) فصل کاٹنے اور پھلوں کے چنّے کا زمانہ آچکا تھا ١،(پيغمبۖر تک يہ اطالع اس وقت پہونچی جب گرمی اپنی شباب پر تھی
) پيغمبر اساۖلم ٢لوگ بہت تنگی ميں تھے اور اپنے گھروں اور کاروبار زندگی کو ترک کرنا ان کے لئے بہت دشوار تھا۔(

ب کی نے سب کی رضا کارانہ شرکت کا اعالن کرديا اور مکہ کے عالوه عرب کے دوسرے باديہ نشين قبيلوں سے مدد طل
) اس سے پہلے ٣اور مسلمانوں سے يہ خواہش بھی کی کہ جنگ کے وسائل او راخراجات پورا کرنے ميں مدد کريں، (

حضرت ۖ کا طريقٔہ کار يہ تھا کہ عام طور پر کسی بھی جنگ کے لئے نکلتے وقت اپنے مقصد اور اپنی منزل کا اعالن نہيں 
الن کرديا کہ ہماری منزل اور ہمارا مقصد تبوک ہے تاکہ لوگ اس کرتے تھے ليکن اس بار آپ نے صاف طور پر يہ اع

  )٤طويل اور مشکل سفر کی زحمتوں کو نظر ميں رکھ کر اس کے لئے تياری کريں۔(
ايسے نامناسب وقت اور حاالت کے باوجود مسلمانوننے بہت ہی اخالص، لگن، انتہائی جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ کی مدد 

  )گھوڑوں، باره ہزار ٧)کی فوج دس ہزار (٦زار () تقريباً تيس ہ٥کی۔(
______________________  

) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، قسطالنی، گزشتہ حوالہ؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، طبری، تاريخ االمم و الملوک (بيروت: دار القاموس الحديث)، ١(
  ۔١٤٢، ٣ج
، گزشتہ حوالہ؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ (قاہره: مکتبة مصطفی ؛ طبری٩٩٢) واقدی، گزشتہ حوالہ، قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ص ٢(

  ۔١٥٩، ٤ھ.ق)، ج١٩٥٥البابی الحلبی، 
؛ حلبی، گزشتہ حوالہ؛ ابن ٣٤٧، ص١؛ قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ج٩٩٠۔ ٩٩١) ابن سعد، گزشتہ حوالہ؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٣(

  ۔١٢٢الکتب االسالميہ ص ؛ طبرسی، اعالن الوری، دار١٦٠ہشام، گزشتہ حوالہ، ص 
؛ طبرسی، گزشتہ حوالہ؛ حلبی، گزشتہ ٣٤٦؛ واقدی، گزشتہ حوالہ؛ قسطالنی، ص١٦٧اور  ١٦٥) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٤(

  ۔١٥٩؛ ابن ہشام، گزشتہ حوالہ، ص٩٩حوالہ، ص
  ۔١٤٢، ص٣؛ طبری، گزشتہ حوالہ، ج٩٩١) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٥(
؛ حلبی، گزشتہ ٣٤٩؛ قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ص١٠٠٢و  ٩٩٦؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص١٦٦)ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٦(

  ١٠٢حوالہ، ص
  ۔١٦٦؛ ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص١٠٠٢) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٧(

) کے ساتھ روانگی کے لئے تيار ہوگئی اس کے برخالف منافقوں نے نہ صرف يہ کہ کسی عذر کے بغير ميدان ١اونٹوں (
)، بلکہ انھوں نے دوسرے لوگوں کو بھی مختلف بہانوں، جيسے گرمی زياده ہے وغيره ٢کی طرف حرکت نہيں کی( جنگ

  )٤) جن کی مذمت ميں قرآن کی آيت بھی نازل ہوئی۔(٣وغيره ميدان ميں جانے سے روک ديا۔(
م نے متخلفين (اپنی جگہ پر ره بعض مسلمان کسی معقول عذر کے بغير ، اسالمی لشکر کے ساتھ نہيں گئے ان کو قرآن کري

) کچھ لوگ ايسے بھی تھے جن کو واقعاً جہاد ميں جانے کا بے پناه ٥جانے واال) قرار دے کر ان کی مذمت فرمائی ہے۔(
  ) ٦شوق تھا ليکن ان کے پاس جنگی سازو سامان نہيں تھا اس کی بنا پر وه جنگ ميں جانے سے محروم ره گئے۔(

  جانشينی مدينہ ميں حضرت علی کی
مدينہ کے حاالت بھی کچھ کم حساس نہ تھے جيسا کہ آپ نے مالحظہ فرمايا کہ اسالمی فوج کو بہت دور دراز عالقے کا 
سفر درپيش تھا اور دوسری طرف منافقين، اسالم کا اظہار کرنے کے باوجود، پيغمبر ۖ کی ہمراہی سے سرپيچی کرچکے 
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  )٧رغنہ تھا اس نے کافی لوگوں کو اپنے گرد اکٹھاکر رکھا تھا۔(تھے اور عبد هللا بن ابی جو منافقوں کا س
______________________  

  ۔٢٣٥) مسعودی، النتبيہ واالشراف (قاہره: دارالصاوی للطبع والنشر)، ص١(
  ۔٩٩٥؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص١٦٥۔ ١٦٦) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٢(
  ۔٣٤٢؛ قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ص١٠٦، ص ٤يرة النبويہ، ج؛ ابن ہشام، الس٩٩٣) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٣(
  ۔٨١)سورٔه توبہ، آيت ٤(
  ۔٨١) سورٔه توبہ، آيت ٥(
  ۔٨٧۔ ٩٣) سورٔه توبہ، آيت ٦(
  ۔١٦٢، ص ٤؛ ابن ہشام ، گزشتہ حوالہ، ج٩٩٥) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص ٧(

مدينہ کے اطراف ميں باديہ نشين قبيلوں کی طرف  نيز منافقين کے عالوه مکہ کے شکست خورده دشمنان اسالم يا مکہ اور
سے بھی فتنہ اور فساد کا امکان تھا اس بنا پر يہ ضروری تھا کہ پيغمبۖرکی عدم موجودگی ميں کوئی ايسا طاقت ور اور 

مضبوط شخص نئی اور تازه حکومت کی باگ ڈور سنبھالے اورکسی قسم کے فتنہ کا سر نہ ابھر نے دے کيونکہ بہت ممکن 
تھا کہ کچھ ناگوار حادثات پيش آجائيں، اسی بنا پر پيغمبر اساۖلم نے حضرت علی کو مدينہ ميں اپنا جانشين قرار ديا اور 

  ) ١فرمايا: ''مدينہ کو سنبھالنے کے لئے يا ميرا رہنا ضروری ہے يا تمہارا رہنا ضروری ہے''(
دا نے علی کو مدينہ ميں اپنا جانشين اس لئے قرار ديا مسعودی لکھتے ہيں : سب سے زياده مشہور قول يہی ہے کہ رسول خ

  )٢تاکہ جو لوگ پيغمبر ۖ کے ساتھ سفر ميں نہيں جارہے ہيں ان کی نگرانی کرتے رہيں اور انھيں قابو ميں رکھيں۔(
) اور آپ کے لشکر کے علمبردار ره چکے ٣حضرت علی اس جنگ کے عالوه تمام جنگوں ميں پيغمبر اسالم کے ہمراه(

) اسی بنا پر منافقين نے يہ مشہور کرديا کہ رسول خدا نے حضرت علی کو مدينہ ميں اس لئے چھوڑ ديا ہے کہ آپ ٤ے، (تھ
کو ان سے کوئی لگاؤ اور محبت نہيں ره گئی ہے ،يہ افواه سننے کے بعد حضرت علی کو بہت مالل ہوا، آپ اسلحہ سجا کر 

  فقين منزل جرف٭ميں رسول خدۖا کے پاس پہونچے اورمنا
______________________  

  ۔١٢٢؛ طبرسی، اعالم الوری، ص ٨٢) مفيد ، االرشاد (قم: مکتبہ بصيرتی)، ص١(
رف۔ ) و االشہر ان رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ و آلہ وسلم استخلف علياً علی المدينة ليکون مع من ذکرنا من المتخلفين۔ (التنبيہ و االش٢(

  )۔٢٣٦ص
؛ قسطالنی، ١٠٤، ص ٣؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، ج٣٤، ص ٣الستيعاب فی معرفة االصحاب (حاشيہ االصابہ ميں) ، ج)ابن عبد البر، ا٣(

  ۔٣٤٨، ص١المواہب اللدنيہ، ج
  .١٩٣۔ ١٩٦، ص ٤ھ۔ق، ج١٤٠٣؛ جعفر مرتضی العاملی، الصحيح من سيرة النبی االعظم، ٢٧) ابن عبد البر، گزشتہ حوالہ، ص ٤(

  ميل کے فاصلہ پر ايک محلہ تھا۔ ٭جرف، مدينہ سے تين

کی افواه کو آپ کی خدمت ميں بيان کيا اور آپ کے سامنے اس بات کا شکوه بھی کيا، رسول خدا ۖ نے فرمايا: ''وه لوگ 
جھوٹے ہيں ميں نے تم کو اپنا جانشين قرار ديا ہے۔ تم واپس جاؤ اور ميرے اہل او رعيال اور اپنے گھر والوں کے درميان 

انشين رہو کيا تم اس بات سے راضی نہيں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسی سے تھی فرق ميرے ج
  )۔١صرف يہ ہے کہ ميرے بعد کوئی پيغمبر نہيں ہے''(

شيخ مفيد کی روايت کے مطابق آپ نے يوں ارشاد فرمايا: ''اے ميرے بھائی! تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ؛ چونکہ مدينہ کا 
م ميرے يا تمہارے بغير نہيں چل سکتا، بيشک تم ميرے اہل بيت، دار ہجرت اور ميری قوم کے درميان ميرے خليفہ ہو۔ نظا

  ) ٢کيا تم راضی نہيں ہو کہ ...(
ابن عبد البر قرطبی پانچويں صدی ہجری کے عالم اہل سنت تحرير کرتے ہيں کہ جنگ تبوک ميں حضرت رسول خدا ۖ نے 

ميں اپنے اہل خانہ کے درميان اپنا جانشين قرار ديا تھا۔ اوران سے فرمايا تھا کہ تم کو مجھ سے وہی حضرت علی کو مدينہ 
  )٣نسبت ہے جو ہارون کو موسٰی سے تھی...''(

بخاری اور مسلم کی نقل کے مطابق پيغمبر اساۖلم نے حضرت علی کے شکوه کے بعد جناب موسٰی کے بھائی، ہارون سے 
  )٤مذکوره جملہ ارشاد فرمايا:(ان کی تشبيہ دی اور 

______________________  
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؛ حلبی، السيرة١٦٣، ص٤) افال ترضی يا علی ان تکون منی بمنزلة ہارون من موسی اال انہ ال نبی بعدی (ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١(
  .)١٠٤، ص٣الحلبيہ، ج

فانت خليفتی فی اہل بيتی و دار ہجرتی و قومی، اما ترضی... (االرشاد، ) ارجع يا اخی الی مکانک، فان المدينة التصلح اال بی او بک، ٢(
  )٨٣ص

  .)٣٤، ص٣) خلفہ رسول ّهللاٰ علی المدينہ و علی عيالہ بعده فی غزوة تبوک و قال لہ انت منی.. (االستيعاب، ج3(
؛ المغازی، باب ٣٠٩، ص٦)، جھ.ق١٤٠٧، ص١)صحيح بخاری، شرح و تحقيق: شيخ قاسم شماعی رفاعی، (بيروت: دار القلم، ط4(

  ، ١٥ھ.ق)، ج١٤٠١؛ صحيح مسلم، بشرح النووی (بيروت: دار الفکر، ٨٥٧، ح ١٩٥
؛ فضائل الصحابہ، فضائل علی بن ابی طالب۔ رسول اسالۖم کی يہ حديث منزلت، مذکور کتابوں کے عالوه مندرجہ ذيل کتب ميں ١٧٥ص 

؛ البدايہ والنہايہ، ٣٤، ص٣ياب فی معرفة االصحاب، (االصابہ کے حاشيہ ميں)، ج؛ االستع٣٤٨، ص١بھی آئی ہے:المواہب اللدنيہ، ج
؛ الجامع الصحيح، ترمذی، المناقب، ٣٦٥٧٢، ٣٢٨٨١، ١٤٢٤٢؛ کنز العمال، ح ١٧٩، ص١؛ مسند احمد، ج٧٧، ص٨و ج ٧، ص٥ج

؛ سيرٔه زينی ٥٦٨٨، شمارٔه ٥٠٩، ص٢؛ االصابہ، ج١٢١؛ الصواعق المحرقہ، ص٢٣٥؛ النتبيہ واالشراف، ص٣٧٣٠، ح ٢١باب 
  ۔ ٥٩٩؛ امالی شيخ طوسی، ص١٤، ص٣؛ مروج الذہب، ج١٢٦، ص٢دحالن، ج

رسول اکرم ۖ کی يہ مشہور حديث اور آپ کا يہ مشہور فرمان جو حديث منزلت کے نام سے مشہور ہے يہ حضرت علی کی 
ر اساۖلم کا يہ فرمان صرف ايک خاص واقعہ يعنی امامت اور جانشينی کی بہترين اور واضح دليل ہے کيونکہ اگر چہ پيغمب

  سفر تبوک سے متعلق تھا ليکن اس ميں مستثنی منقطع اس بات کی دليل ہے کہ 
______________________  

بعض کتابوں کی نقل کے مطابق، پيغمبر اسالۖم نے اس سفر ميں محمد بن سلمٰی کو اور بعض دوسرے نقل کے مطابق سباع بن عرفطہ 
  ؛١٠٢، ص٣؛ السيرة الحلبيہ، ج١٦٢، ص ٤ا جانشين مدينہ ميں مقرر کيا تھا۔ (رجوع کريں: ابن ہشام، سيرة النبويہ، جکو اپن

) ليکن جيسا کہ آپ نے ديکھا کہ ٣٤٨، ص ١؛ المواہب اللدنيہ، ج١٦٥، ص٢؛ طبقات الکبری، ج١٤٣، ص ٣تاريخ االمم والملوک، ج
کی جانشينی،کے متعلق جو شيعہ سنی کی معتبر کتابوں ميں موجود ہيں ان کی مخالف  روايات کی کثرت اور تواتر کے باوجود علی

روايتوں کے اوپر اعتماد نہيں کيا جاسکتا۔ ابن عبد البر، پانچويں صدی کا بزرگ مورخ، رجال نويس اور فقيہ لکھتا ہے: حديث ''انت 
ہے۔ اور يہ حديث صحيح ترين اور موثق ترين روايات ميں سے  منی بمنزلة ہارون من موسی...'' کو صحابہ کے ايک گروه نے نقل کيا

ہے۔ اور اس کو سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، ابو سعيد خدری، ام سلمہ، اسماء بنت عميس، جابر بن عبدهللا انصاری، اور بے شمار 
  )٣٤، ص٣ستيعاب، جروايوں نے نقل کيا ہے کہ جن کے نام يہاں پر نقل کرنے سے بہت طويل فہرست بن جائے گی۔(اال

حضرت علی صرف عہدٔه نبوت کے عالوه دوسرے تمام عہدوں ميں جس ميں سے ايک پيغمبر ۖ کی جانشينی بھی ہے جناب 
  )١موسٰی کے بھائی جناب ہارون کے مثل اور برابر ہيں۔(

  راستے کی دشوارياں
ليکن جيسا کہ پہلے سے ہی اس بات کااندازه ان تمام زخمتوں اور مشکالت کے باوجود اسالمی فوج مدينہ سے کوچ کر گئی 

لگايا جا رہا تھا مسلمانوں کو تبوک کے راستے ميں چند وجوه کی بناپر مثالً راستہ طوالنی ہونے کی وجہ سے، سواريوں کی
قلت (کہ ہر تين آدميوں کے لئے ايک گھوڑا تھا) گرمی کی شدت، پانی کی کمی اور تشنگی جيسی بے پناه مشکالت اور 

) يعنی مشکالت کی جنگ يا ''جيش ٢متوں کا سامنا کرنا پڑا اسی بنا پر تاريخ اسالم ميں اس جنگ کو ''غزوة العسره''(زح
  ) يعنی زحمت اور مشکالت کے لشکر کے نام سے ياد کيا گيا ہے۔٣العسرة''(

______________________  

حلبی شامی اور ابن تيميہ نے تعصب کی بنا پر اس حديث کی )اس واضح اور روشن بيان کے باجود علمائے اہل سنت کے درميان ١(
داللت ميں شک و شبہ ڈال ديا ہے۔ اس حديث کی داللت اور اس کے حوالوں اور تقريباً سو سے زياده طرق سے منقول اس حديث کے 

پيشوائی از نظر اسالم، و کتاب  ١٣٣۔ ٢٣٤، ص ٥؛ احقاق الحق، ج١٩٧۔ ٢٠١، ص٣بارے ميں مزيد آگاہی کے لئے، کتاب الغدير، ج
  ش)، پندرہويں فصل ميں مراجعہ فرمائيں۔١٣٧٤تاليف استاد آيت هللا جعفر سبحانی (انتشارات مکتب اسالم، 

  ١٠٦، ص٣؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج٣٤٦، ص١؛ قسطالنی، المواہب اللدنيہ، ج١٦٧، ص٢) ابن سعد، طبقات الکبری، ج٢(
۔ يہ نام اور عنوان، سورٔه ٣٤٦؛ قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ص٢٣٥بيہ واالشراف، ص؛ مسعودی، التن٣٠٨، ص٦)صحيح بخاری، ج٣(

  ''لقد تاب ّهللاٰ علی النبی والمہاجرين واالنصار الذين اتبعوه فی ساعة العسرة...'' سے ليا گيا ہے۔ ١١٧توبہ کی آيت 

وہاں رومی فوج کا کہيں دور دور  بہرحال اسالمی فوج اتنی طويل مسافت طے کرنے کے بعد سرزمين تبوک پہنچی ،ليکن
) اور يہ افواه صرف ١تک پتہ نہيں تھا. بعد ميں معلوم ہوا کہ رومی فوج کی نقل و حرکت کی خبريں سب بے بنياد تھيں۔(
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  )٢مسلمانوں کے اندر رعب اور اضطراب پيدا کرنے کے لئے پھيالئی گئی تھی۔(

  اس عالقہ کے سرداروں سے پيغمبر ۖ کے معاہدے
) اور اس مدت ميں ''ايلہ'' کے حاکم اور سرزمين ''جربائ'' اور ''اذرخ'' ٣خۖدا نے بيس دن تک تبوک ميں قيام فرمايا( رسول

کے لوگوں سے صلح کا معاہده ہوا اور انھوں نے جزيہ ادا کرنے کا عہد کيا اس کے عالوه پيغمبر اکرم ۖ نے ايک مختصر 
ے مقتدر بادشاه کے ساتھ ايک صلح نامہ پر دستخط کئے اور وه بھی جزيہ فوجی نقل اور حرکت کے ذريعہ دومة الجندل ک
  )٤اور ٹيکس دے کر آپ کے سامنے تسليم ہوگيا۔(

) جس کے کچھ مناظر سورٔه توبہ ميں منعکس ہوئے ہيں خاص طور سے اس ميں وه ٥ھ ميں پيش آيا۔(٩غزوه تبوک رجب 
س کے بعد بعض مسلمانوں کی سستی، کاہلی، اور منافقين کی دشوارياں مشکالت اور فوج کے کوچ کرنے سے پہلے يا ا

خيانت اور گڑبڑياں شامل ہيں۔ مسجد ضرار کا مشہور واقعہ بھی غزؤه تبوک کے ساتھ ہی پيش آيا جس کا ذکر سورٔه توبہ کی
  ويں آيت ميں ہوا ہے۔ ١٠٧

______________________  

  ۔ ١٩٩٠۔ ١١٩١، ص٣) واقدی، المغازی، ج١(
  ۔٩٩) حلبی، گزشتہ حوالہ، ص٢(
  ۔١٠١٥؛ واقدی، گزشتہ حوالہ، ص١٦٨، ١٦٦، ص٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ج٣(
  ۔١٤٦، ص٣؛ طبری، تاريخ االمم والملوک، ج٣٥٠؛ قسطالنی، گزشتہ حوالہ، ص١٢٣) طبرسی، اعالم الوری، ص٤(
؛ قسطالنی، گزشتہ ٩٩؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ص١٥٩، ص٤؛ ابنہشام، سيرة النبويہ، ج١٦٥، ص٢) ابن سعد، طبقات الکبری، ج٥(

 ۔٣٤٦حوالہ، ص

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  غزؤه تبوک کے آثار اور نتائج
اگر چہ اس رنج و مشکالت بھرے سفر ميں کوئی جنگ نہ ہوئی ليکن اس کے بہت ہی مفيد نتائج سامنے آئے جن ميں سے 

  کچھ مندرجہ ذيل ہيں:
۔ پيغمبر اکرم ۖ نے اس سفر ميں حجاز اور شام کے سرحدی عالقوں کے قبائل اور سرداران قوم سے صلح کا معاہده کر کے١

  ان عالقوں کی امنيت کو يقينی کرديا اور آپ کو يہ اطمينان ہوگيا کہ اب يہ لوگ قيصر روم سے ساز باز نہيں کريں گے۔
ج کے سپہ ساالر اس عالقے کی مشکالت راه و روش اورپانی کے ذخائر ۔ آپ کی اس فوجی نقل و حرکت سے اسالمی فو٢

سے اچھی طرح واقف ہوگئے اور انھوننے اس زمانے کی بڑی طاقتوں کے مقابلہ ميں لشکر کشی کا طريقہ بھی سيکھ ليا۔ 
  ۔يہی وجہ ہے کہ پيغمبر اساۖلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے سرزمين شام کو ہی فتح کيا 

۔ اس عمومی رضا کارانہ مشن ميں مومن اور منافق کی باقاعده پہچان ہوگئی اور مسلمانوں کی صفوں ميں ايک طرح کا ٣
  )١تصفيہ ہوگيا اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوگئی ۔(

طرف مائل  ۔اسالمی فوج کے اندر اعتماد نفس پيدا ہوا اور ان کا اعتبار بڑھ گيا اور دوسرے عرب قبائل بھی اسالم کی٤
ہوگئے اور ان کے نمائندے بھی پيغمبر اساۖلم کی اطاعت اور پيروی کے لئے آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے يہ بھی اس 

  فوجی نقل و حرکت کا ايک بہترين اور اہم نتيجہ ہے جس کی وضاحت ہم مندرجہ ذيل سطروں ميں پيش کر رہے ہيں۔

  پھيالؤ جزيره نمائے عرب ميں اسالم کا نفوذ اوراس کا
جس طرح کہ فتح مکہ جزيره نمائے عرب ميں اسالم کے نفوذ اور اس کی وسعت کا اہم ترين موڑ تھا اسی طرح جنگ تبوک 

  بھی اس راستے ميں دوسرا اہم قدم تھا۔ کيونکہ يہ نقل و حرکت جو در حقيقت ايک بڑی 
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______________________  

  ۔٤٠٣۔ ٤٠٤، ص٢)، ج١٣٦٨، ٥دفتر تبليغات اسالمی، ط) جعفر سبحانی، فروغ ابديت،( قم: انتشارات ١(

فوجی مشق کی حيثيت رکھتی تھی۔ اس سے مسلمانوں کی فوجی قوت اور طاقت کے اعتماد ميں اضافہ ہوا اور سب نے يہ 
سمجھ ليا کہ اسالم کی فوجی طاقت اس منزل تک پہونچ چکی ہے کہ جو دور دراز عالقوں ميں پہونچ کر دنيا کی بڑی سے 

ڑی طاقت سے ٹکرلے سکتی ہے۔ اس فوجی نقل و حرکت کا سياسی، فوجی اور نظامی اثر اتنا زياده تھا کہ پيغمبر اساۖلم ب
کے واپس مدينہ پہونچ جانے کے بعد بہت سے قبيلوں کے وه سردار جو ابھی مسلمان نہيں ہوئے تھے انھوں نے بھی سمجھ 

پہونچا ہے۔ چنانچہ وه بھی مدينہ آئے اور پيغمبر اساۖلم کی اطاعت کا ليا کہ اب شرک اور بت پرستی کے خاتمہ کا دور آ 
اعالن کرديا۔ اس سال جن قبيلوں کے نمائندے اور ان کے وفود پيغمبر اساۖلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے تھے ان کی تعداد 

  )١کا سال قرار ديا گيا ہے۔(ھ کو ''سنة الوفود'' يعنی قبيلوں کے وفد اور ان کے سفيروں کے آنے  ٩اتنی زياده تھی کہ 

  مشرکين سے برائت کا اعالن
فتح مکہ کے بعد توحيد کے پھلنے پھولنے اور شرک اور بت پرستی کے جڑ سے خاتمے اور دوسرے خرافات اور باطل 

ں او افکار و خياالت جن کی بنياد بھی بت پرستی ہی تھی سب کے خاتمے کا بہترين ماحول پيدا ہوچکا تھا اور اکثر شہرو
رديہاتوں ميں لوگ بت پرستی سے دور ہو کر اسالم کے پرچم تلے آگئے تھے ليکن کچھ متعصب، نادان اور ہٹ دھرم اب 
بھی اپنے جاہالنہ رسم و رواج سے دست بردار نہيں تھے اور پيغمبر ۖ کے اس نئے دين کو قبول کرنا ان کے لئے بہت ہی 

  دشوار تھا۔
اس زمانہ تک چند بار عمره کيا تھا۔ ليکن آپ کو ابھی تک حج کرنے کا کوئی موقع دوسری طرف اگر چہ رسول خدۖا نے 

  نہيں مل سکا تھا اور مشرکين مکہ، حج کو اپنے اسی پرانے طور طريقے اور خرافات کے
______________________  

سے زياده  ٦٠ے او ران کی تعداد کو ۔ سيرت لکھنے والوں نے ان فہرستوں کو ثبت کيا ہ٢٠٥، ص ٤) ابن ہشام، سيرة النبويہ، ج١(
  ۔٦٠٩۔ ٦٤٢؛ تاريخ پيامبر اسالم، محمد ابراہيم آيتی، ص٢٩١، ص١لکھا ہے۔ رجوع کريں: طبقات الکبری، ج

ساتھ بجاالتے تھے اور تيسرے يہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول خدا اور مشرکين کے درميان دو طرح کے معاہدے ہوئے تھے:
ا کہ حج ميں ہر ايک کی شرکت آزاد ہے اور کسی کو حج سے نہيں روکا جائے گا اور محترم ۔ ايک عام معاہده يہ تھ١

  مہينوں ميں ہر ايک کے لئے امنيت قائم رہے گی اور کسی سے کوئی برا سلوک نہيں کيا جائے گا۔
  )١۔ دوسرا معاہده بعض عرب قبيلوں سے ايک معين مدت تک کيا گيا تھا۔(٢

رائت نازل ہوا اور پيغمبر ۖ کو خدا کی طرف سے يہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ مشرکين مکہ غزوه تبوک کے بعد سورٔه ب
سے بيزاری کا اعالن کرنے کے ساتھ ساتھ ان معاہدوں کی ايک آخری مدت معين کرديں اور اس کے عالوه ان آيتوں ميں 

  جو دوسرے دستور العمل آئے ہيں ان کو بھی نافذ اور الگو کريں۔
  کی ابتدائی آيات کا ترجمہ يہ ہے:  سوره برائت

مسلمانوں جن مشرکين سے تم نے عہد و پيمان کيا تھا اب ان سے خدا اور رسول کی طرف سے مکمل بيزاری کا اعالن ہے 
۔ لٰہذا کافرو! چار مہينے تک آزادی سے زمين ميں سير کرو اور يہ ياد رکھو کہ خدا سے بچ کر نہيں جاسکتے ہو اور خدا 

ذليل کرنے واال ہے۔ اور هللا و رسول ۖ کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لئے اعالن عام ہے کہ هللا اور کافروں کو
اس کے رسول دونوں مشرکين سے بيزار ہيں لٰہذا اگر تم توبہ کرلو گے تو تمہارے حق ميں بہتر ہے اور اگر انحراف کيا تو 

اور پيغمبر آپ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے ديجئے، عالوه ان ياد رکھنا کہ تم هللا کو عاجز نہيں کرسکتے ہو 
افراد کے جن سے تم مسلمانوں نے معاہده کر رکھا ہے اور انھوننے کوئی کوتاہی نہيں کی ہے اور تمہارے خالف ايک 

ہ خدا تقوٰی دوسرے کی مدد نہيں کی ہے تو چار مہينے کے بجائے جو مدت طے کی ہے اس وقت تک عہد کو پورا کرو ک
اختيار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب يہ محترم مہينے گزر جائيں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کردو اور گرفت ميں 

لے لو اور قيد کردو اور ہر راستہ اور گزرگاه پر ان کے لئے بيٹھ جاؤ اور راستہ تنگ کردو۔ پھر اگر توبہ کرليں اور نماز 
  )٢دا کريں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بڑا بخشنے واال اور مہربان ہے۔(قائم کريں اور زکٰوة ا
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______________________  

  ۔١٩٠، ص ٤) ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١(
  .١۔ ٥) سورٔه برائت، آيت ٢(

  پيغمبر اکرم ۖ کا مخصوص نمائنده اور سفير

برائت کی ابتدائی آيتوں کی تعليم حضرت ابوبکر کو دی اور ان  ان آيات کے نازل ہونے کے بعد پيغمبر اسالم نے اس سورهٔ 
کو يہ ذمہ داری سونپی کہ ان آيتوں کو عيد قربان کے دن حاجيوں کے درميان پڑھ کر سنائيں حضرت ابوبکر مکہ کے لئے 

پہنچائيں يا وه شخص روانہ ہوگئے۔ اسی دوران وحی اٰلہی نازل ہوئی اور پيغمبر کو حکم ديا گيا کہ يہ پيغام يا آپ خود 
  )١پہنچائے جو آپ سے ہو۔(

يہ حکم اٰلہی نازل ہونے کے بعد آپ نے حضرت علی کو حکم ديا کہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائيناور راستے ميں ابوبکر 
سے آيتوں کو لے ليں اور پھر حاجيوں کے مجمع ميں ان کو مشرکين سامنے پڑھ کر سناديں۔ حضرت علی رسول اکرم ۖ کے 

ص اونٹ پر سوار ہوکر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور پيغمبر اکرم ۖ کا پيغام ابوبکر تک پہنچايا ،انھوں نے آيتيں مخصو
حضرت علی کے حوالے کرديں اور مايوس و دل ملول اور ناراض و غمگين ہوکر مدينہ واپس پلٹ آئے اور پيغمبر اکرم ۖ کی

کام کے لئے الئق اورشائستہ سمجھا ليکن کچھ وقت نہيں گزرا تھا  خدمت ميں پہنچ کر يہ عرض کيا کہ ''آپ نے مجھے اس
  کہ آپ نے مجھے اس عہدے سے معزول کرديا ۔ کيا اس بارے ميں خدا کا کوئی پيغام آيا ہے؟'' 

پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا: ''ہاں! خدا کا نمائنده آيا ہے جس نے يہ کہا ہے کہ ميرے عالوه يا جو شخص مجھ سے ہے اس کے 
  وه کسی دوسرے شخص ميں اس کام کی صالحيت نہينہے''۔عال

  اعالن برائت کا متن اورپيغمبر اکرم ۖ کا اَلٹی ميٹم 
حضرت علی مکہ ميں داخل ہوئے او ردس ذی الحجہ کو سورٔه برائت کی ابتدائی آيات کو حاجيوں کے عام مجمع کے 

  ساتھ الٹی ميٹم تمام حاجيوں کے گوش گزار کرديا۔ ) اور پيغمبر ۖ کا درج ذيل شرح کے٢درميان پڑھ کر سنايا ،(
______________________  

  ) ''اليؤديہا عنک اال انت او رجل منک''۔١(
؛ سيرٔه ابن ہشام، ١٥٤، ص٣) يہ واقعہ تھوڑے سے اختالف کے ساتھ مندرجہ ذيل کتابوں ميں نقل ہوا ہے۔ تاريخ االمم والملوک، ج٢(
، ٥؛ البدايہ والنہايہ، ج٥٧؛ تذکرة الخواص، ص٣، ص ٥؛ تفسير مجمع البيان، ج٢٩١، ص٢خ ، ج؛ الکامل فی التاري١٩٠، ص ٤ج
  ۔١٥٧، ص١٠، تفسير سورٔه توبہ؛ تفسير المنار، ج١؛ تفسير روح المعانی، ج٣٥٨، ص٧اور ج ٣٨اور  ٣٧ص

  ۔ خدا اور پيغمبر اساۖلم مشرکين سے بيزار اور دور ہيں۔١
  کرنے کا حق نہيں ہے۔ ۔ آئنده سال کسی مشرک کو حج٢
  )١۔ کسی شخص کو برہنہ ہوکر طواف کعبے کرنے کی اجازت نہيں ہے۔(٣
۔ مشرکين کو آج سے لے کر چار مہينے تک يہ مہلت ہے کہ وه اپنی پناه گاه اور اپنی سر زمين کی طرف لوٹ جائيں اور ٤

لوگ جو رسول هللا سے عہد و پيمان رکھتے  چار مہينے کے بعد کسی مشرک کيلئے کوئی عہد و پيمان نہيں رہے گا مگر وه
  ہيں، ان لوگوں کا معاہده اس کی معينہ مدت تک اپنی پرانی شکل و صورت پر باقی رہے گا۔

  )٢۔ کوئی کافر جنت ميں نہيں جاسکتا۔(٥
 آپ کے اس الٹی ميٹم اور اعالن برائت کے بعد جب تمام مشرکين اپنے وطن واپس گئے تو انھوں نے ايک دوسرے کی

مالمت کرنا شروع کردی اور يہ کہا کہ جب قريش ہی مسلمان ہوگئے تو اب ہم کيا کريں چنانچہ وه لوگ بھی مسلمان 
)اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہيں آيا کسی شخص نے برہنہ ہوکر خانہء کعبہ کا طواف نہيں ٣ہوگئے۔(

  ) ٤کيا۔(
______________________  

رنا مشرکوں کی دينی پستی کا ايک نمونہ تھا اور يہ قريش کی انحصار طلبی کی بنا پر تھا ۔ اس سلسلے ميں ) برہنہ ہوکر طواف ک١(
  اس کتاب کے پہلے حصہ کی تيسری فصل ميں ''پريشان کن'' دينی حاالت کے بحث ميں توضيح دی گئی ہے۔
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  تابوں ميں نقل ہوا ہے:) پيغمبر اسالۖم کا يہ الٹی ميٹم اختصاريا تفصيل کے ساتھ مندرجہ ذيل ک٢(
؛ ٥٨، ص ٧؛ البدايہ والنہايہ، ج١٥٧، ص١٠؛ تفسير المنار، ج ١٦٥اور  ١٦٣، ص٩؛ تفسير الميزان، ج١٩١، ص ٤سيرٔه ابن ہشام، ج

  ۔٣٤٨اور  ٣٤٧، ص٦الغدير، ج
  .٢٩١، ص٢؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج١٥٤، ص٣)طبری، تاريخ االمم والملوک، ج٣(
  ۔٣٧، ص٥؛ ابن اثير، البدايہ والنہايہ، ج١٩١، ص٤لسيرة النبويہ، ج) ابن ہشام، ا٤(

  نجران کے عيسائی نمائندوں کی انجمن سے پيغمبرۖ  کا مباہلہ٭

پيغمبر اسالۖم جس طرح دنيا کے مختلف بادشاہوں اوراہل حکومت کو اسالم کی طرف دعوت دينے کے لئے خطوط لکھتے 
ن کے پاس بھی لکھا . اس خط ميں آپ نے جناب ابراہيم و اسماعيل، اسحاق و تھے اسی طرح آپ نے ايک خط اسقف نجرا

يعقوب کے خدا کی حمد و ثنا کيساتھ اس سے (اور دوسرے عيسائيوں سے) يہ تقاضا اور خواہش کی کہ بندوں کی عبادت 
ا کی بندگی کريں اور سے پرہيز کرتے ہوئے خداوند عالم کی اطاعت کريں. اور بندوں کی واليت و بندگی سے نکل کر خد

)بعض روايات کے مطابق ١اس کی واليت کے سامنے سر تسليم خم کرديں يا ٹيکس ادا کرو۔ ورنہ جنگ کيلئے تيار رہيں (
  )٣) کو بھی اپنے خط ميں ذکر کيا تھا۔(٢ويں آيت( ٦٤پيغمبر اساۖلم نے سورٔه آل عمران کی 

______________________  

)، ٢٦٦، ص٥٭نجران يمن کا ايک عالقہ تھا جو مکہ کی سمت تھا۔ (ياقوت حموی، معجم البلدان (بيروت: داراحياء التراث العربی، ج
) لکھتے ہيں کہ ''نجران ايک چھوٹا سا شہر ہے جو نخلستان سے بھرا پڑا ہے، معتدل راستہ کے ٦٧٢۔ ٧٣٢عماد الدين ابوالفدائ( 

فاصلہ تقريباً بيس دن ميں طے ہوتا ہے۔ (تقويم البلدان، عبد المحمد آيتی، انتشارات فرہنگ بنياد ايران، ذريعے مکہ سے نجران تک کا 
ھ۔ق)، لکھتے ہيں: کہ ١٢٣١۔ ١٣٠٤۔) يہ شہر چند صديوں کے بعد وسيع و عريض ہوگيا تھا؛ کيونکہ زينی دحالن (١٢٧، ص ١٣٤١

قريہ ہيں، سعودی عرب کے موجوده نقشہ کے  ٧٣۔ يمن کی سمت جس ميں نجران ايک بڑا شہر ہے جو مکہ سے سات منزلوں پر ہے 
  مطابق نجران اسی ملک کا ايک شہر ہے۔ جويمن کی سرحد کے پاس ہے۔

؛ رجوع کريں: البدايہ والنہايہ (بيروت: مکتبة ٧٠۔٧١، ص٢ھ.ق)، ج١٣٨٤) ابن واضح، تاريخ يعقوبی (نجف: مکتبة الحيدريہ، ١(
؛ وثائق، محمد حميد هللا، ترجمہ: ڈاکٹر محمود مہدوی دامغانی، ٢٨٥، ص ٢١؛ بحار االنوار، ج٥٣، ص٥ئ)، ج١٩٧٧المعارف، 

  ۔١٧٥، ص ١ش)، ج١٣٦٣، ٣؛ علی احمدی، مکاتيب الرسول، (ط٣٤ص
)٢ ً ارباباً من دون ّهللاٰ فان  ) ''قل يا اہل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بيننا و بينکم اال نعبد اال ّهللاٰ و النشرک بہ شيئاً واليتخذ بعضنا بعضا

  تولوا فقولوا اشہدوا بٔانا مسلمون۔''
)سيد بن طاووس، االقبال باالعمال الحسنہ فيما يعمل مرة فی السنہ، تحقيق: جواد الفيومی االصفہانی (قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات ٣(

  ۔٣١١، ص٢)، ج١٣٧٧، ص٢حوزٔه علميہ قم، ط

ے بعدنجران کے پادری نے بزرگان نجران او روہاں کی مذہبی اور سياسی شخصيتوں کو ايک پيغمبر اساۖلم کا خط ملنے ک
جگہ جمع کيا تاکہ ان سے اس موضوع کے بارے ميں گفتگو کرسکے، کيونکہ عيسائی علماء کے پاس بعثت پيغمبر کی 

ينہ جائے جو قريب سے پيغمبر سے قريب الوقوع عالمتيں موجود تھيں، لٰہذا ان کی ميٹنگ ميں يہ طے پايا کہ ايک وفد مد
  گفتگو کرے اور آپ کی نبوت کے دالئل کے بارے ميں تحقيق کرے۔

نصارائے نجران کا يہ وفد جب مدينے پہونچا۔ تو اس ميں اس وقت کی ان کی تينبڑی شخصيتيں بھی موجود تھيں جس ميں 
ان کو اسالم قبول کرنے کی دعوت دی نيز ان کے خود اسقف (پاپ) بھی موجود تھا، پيغمبر اساۖلم نے ان سے گفتگو کر کے 

  سامنے قرآن مجيد کی بعض آيتوں کی تالوت بھی فرمائی۔ عيسائيوں نے کہا: ہم آپ سے پہلے ہی مسلمان تھے۔
حضرت نے فرمايا: تم لوگ جھوٹ کہتے ہو اسالم النے سے تمہارے لئے تين چيزيں مانع ہيں (يعنی تم لوگوں کو تين چيزوں

مسلمان نہيں کہا جاسکتا) تم لوگ صليب کی عبادت کرتے ہو، سور کا گوشت کھاتے ہو اور خدا کو صاحب اوالد  کی بنا پر
  سمجھتے ہو (يعنی جناب عيسٰی کو خدا کا بيٹا کہتے ہو) ۔

اس کے بعد جناب عيسٰی کی بندگی اورالوہيت کے بارے ميں بحث شروع ہوگئی انھوں نے جناب عيسٰی کے معجزات کو 
بنا کر، جيسے آپ مردوں کو زنده کرتے تھے، غيب کی خبر ديتے تھے، مريضوں کو شفا عطا کرتے تھے۔ کيونکہ آپ دليل 

بغير باپ کے پيدا ہوئے تھے لٰہذا آپ کو وه لوگ خدا کہہ رہے تھے۔ جب کہ پيغمبر اساۖلم آپ کی بشريت اور آپ کے بشر 
فتگو کافی طوالنی ہوگئی اور انھوں نے باآلخر جناب عيسٰی کی ہونے کے بارے ميں تاکيد فرما رہے تھے، يہ بحث اور گ

  بشريت کو قبول نہيں کيا، اسی دور ان خداوند عالم کی طرف سے پيغمبر پر يہ وحی نازل ہوئی۔
) در حقيقت جناب عيسٰی کی مثال خدا کے ١جن لوگوں کا يہ کہنا ہے کہ خدا وہی عيسی بن مريم ہے وه کافر ہوگئے ہيں(

  قت آدم کی طرح ہے کہ جن کو خاک سے پيدا کيا او ران سے کہا ہو جاؤ تو وه نزديک خل
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______________________  

  ۔١٧) سورٔه مائده، آيت ١(

وجود ميں آگئے۔٭(اگر جناب عيسٰی کا بن باپ کے متولد ہونا ان کے فرزند خدا ہونے کی دليل ہے تو جناب آدم تو اس منصب
تھے کيونکہ نہ ان کا کوئی باپ تھا اور نہ ماں۔ (جو کچھ جناب عيسٰی کے بارے ميں کہا گيا  کے لئے زياده اولٰی اور برتر

) پيغمبر علم کے١وه) حق (ہے جو) آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے پس آپ انکار کرنے والوں ميں سے نہ ہوجائيں)،(
اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتوں آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کريں ان سے کہہ ديجئے کہ آؤ ہم لوگ 

  )٢اور اپنے اپنے نفسوں کو بالئيں اور پھر خدا کی بارگاه ميں دعا کريں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار ديں۔(
ان آيات کے نزول کے بعد پيغمبر اساۖلم نے فرمايا: ''خداوند عالم نے مجھے حکم ديا ہے کہ اگر تم اسالم قبول نہيں کرتے ہو 

  ) کروں۔'' ٣و ميں تمہارے ساتھ ''مباہلہ''(ت
انھوں نے کہا کہ ہم اس بارے ميں غور کريں گے۔ اس کے بعد وه اپنی اپنی قيام گاه کی طرف واپس چلے گئے پھر آپس ميں 
بيٹھ کر مشوره کيا ان کے پادری اور وفد کے سردار نے ان کو اس خطرے کی طرف متوجہ کرديا کہ ديکھو محمۖد خدا کے 

ول ہيں اوراگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو عذاب نازل ہو جائے گا ليکن اس کے ساتھيوں نے اس کی ايک نہ سنی، رس
  مباہلہ پراصرار کرتے رہے۔ آئنده روز، مباہلے کا 

______________________  

  .)١٢٩ں ہيں۔(اعالم الوری، ص) آيتيں اسی مناسب سے نازل ہوئي٧٠٭طبری کے نقل کے مطابق سورٔه آل عمران کی تقريباً ستر (
  .٦٠)سورٔه آل عمران، آيت ١(
  ۔ ٦١)سورٔه آل عمران، آيت٢(
؛ مجلسی، بحار ١٤٤، ص٢؛ زينی دحالن، السيرة النبويہ، ج٢٣٥۔ ٢٣٦، ص٣) حلبی، السيرة الحلبيہ (بيروت: دار المعرفہ)، ج٣(

ائيوں کے وفود کے ساتھ پيغمبر اسالۖم کے مناظره (تھوڑے سے اختالف کے ساتھ) عالمہ مجلسی نے عيس ٣٤٧، ص٢١االنوار، ج
  تک مختلف کتابوں سے جمع کيا ہے۔ ٣٥٥سے  ٣١٩ويں جلد ميں صفحہ  ٢١اورمالقات کو بحار االنوار کی 

وقت طے پايا۔ اس وقت ان کے پادری نے کہا ديکھو کل يہ ديکھنا کہ محمۖد مباہلہ کے لئے کس طرح آتے ہيں اگر اپنے 
خانہ کے ساتھ آئيں تو ان سے مباہلہ نہ کرنا کيونکہ يہ اس بات کی عالمت ہے کہ انھيں اپنی بات پر يقين و بچوں اور اہل 

اعتماد ہے او روه اس راستے ميں صرف اپنی ہی جان نہيں بلکہ اپنے قريب ترين بچوں اور خاندان والوں کی جان کو بھی 
پنے ساتھيوں اور اصحاب کے ساتھ آتے ہيں تو ان سے مباہلہ کرلوخطرے ميں ڈالنے کے لئے تيار ہيں اور اگر بالفرض وه ا

او رياد رکھو کہ ان کی بات اور دعوٰی بے بنياد اور بے دليل ہے۔ يعنی وه اپنے ساتھ ان لوگوں کو الکر اپنے ظاہری عظمت 
  )١و جالل کو ہمارے اوپر ظاہر کرنا چاہتے ہيں۔(

ے ساتھ حضرت علی ، جناب فاطمہ ، امام حسن اور امام حسين کو ليکر مباہلہ کے آئنده روز پيغمبر اکرم ۖ مقرره وقت پر اپن
  )٢لئے روانہ ہوئے۔(

پادری نے آپ کے ساتھ ان حضرات کو ديکھ کر پوچھا کہ يہ لوگ کون ہيں؟ جواب ديا گيا کہ پيغمبر کے ابن عم ہيں وه آپ 
  )٣کی بيٹی ہيں اور يہ دونوں آپ کی بيٹی کے بيٹے ہيں۔(

نے کہا : ميں اس وقت ايسے چہرے ديکھ رہا ہوں کہ اگر يہ خدا سے دعا کريں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ  پادری
اپنی جگہ چھوڑ دے گا ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہالک ہو جاؤ گے اور روئے زمين پر ايک عيسائی بھی باقی نہ ره جائے 

  گا۔
______________________  

، ٢١؛ مجلسی، بحار االنوار، ج٤٥٢، ص٢؛ مجمع البيان، ج١٢٩)، ص٣الوری، (تہران: دار الکتب، االسالميہ، ط) طبرسی، اعالم ١(
  ۔٣٣٧ص 

  ۔١٤٤، ص٢؛ زينی دحالن، السيرة النبيويہ واآلثار المحمديہ، ج٢٣٦، ص٣)حلبی، سيرة الحلييہ، ج٢(
  ۔١٢٩؛ طبرسی، اعالم الوری، ص٧٢، ص٢) ابن واضح ، تاريخ يعقوبی، ج٣(

) اور پيغمبر ۖ کے ساتھ ايک معاہده کر کے ١پادری کی اس خطرے کی گھنٹی سے عيسائی مباہلہ کرنے سے باز رہے(
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  )٢ٹيکس دينے کے لئے تيار ہوگئے جس کی تفصيل تاريخی کتابوں ميں موجود ہے۔(
______________________  

؛ فخر رازی، ١٩٣، ص١ر الکشاف، (بيروت: دار المعرفہ)، ج) حلبی، گزشتہ حوالہ، زينی دحالن، گزشتہ حوالہ؛ زمخشری، تفسي١(
، ٣؛ سيد محمد حسين طباطبائی، الميزان فی تفسير القرآن، ج٨٢، ص٨مفاتيح الغيب، (التفسير الکبير) (بيروت: دار التراث االسالمی)، ج

  ۔٧٤(تفسير ثعلبی کی نقل کے مطابق)؛ قاضی بيضاوی، انوار التنزيل، ص ٢٣١ص 
. وثائق، ترجمہ: محمود مہدوی٧٥۔ ٧٦؛ فتوح البلدان، ص٣٥٨، ص ٢؛ طبقات الکبری، ج٧٢، ص٢يں: تاريخ يعقوبی، ج) رجوع کر٢(

؛ ١٩١، ص١؛ تفسير کشاف، ج٢٣٦، ص٣؛ السيرة الحلبيہ، ج١٤٤، ص٢؛ السيرة النبويہ و اآلثار المحمديہ، ج١٣٤۔ ١٣٥دامغانی، ص
 ۔٢٣٢، ص٣ميزان فی تفسيران ، ج؛ ال١٨٢، ص٨التفسير الکبير (مفاتيح الغيب)، ج

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  تيسری فصل
  حجة الوداع اور رحلت پيغمبۖر 

  حجة الوداع
ـ تھے، اس کتاب کے پہلے حصہ کی دوسری حج؛ اسالم کا ايک عبادی اور سياسی رکن ہے جس کے بانی حضرت ابراہيم 

فصل مينہم نے ظہور اسالم سے پہلے تک قدرت و طاقت اور قريش کے نفوذ اور ان کی دينی حالتوں کی بحث ميں روشنی 
ڈالی ہے کہ قريش اور تمام مشرکين کس طرح حج اور عمره کيا کرتے تھے جو ايک واقعی حج نہيں تھا بلکہ انھوں نے حج 

  بالکل مسخ کر کے رکھ دياتھا اور اس ميں طرح طرح کی رسم و رواج اور خرافات کی آميزش کردی تھی۔ ابراہيمی کو
) سمجھتے تھے اور چونکہ ١يہاں پر يہ بھی بيان کرنا مناسب ہوگا کہ قريش اپنے کو ''سکان حرم هللا'' (حرم نشين) ،(

مشرکين کے برخالف، ميدان عرفات ميں نہيں جاتے  سرزمين ''عرفہ'' حرم سے باہر ہے اس لئے قريش حج کے زمانے ميں
) اور وہاں سے منٰی چلے جاتے تھے۔ دوسری طرف ٢تھے بلکہ وه لوگ مزدلفہ ''مشعر'' ميں وقوف (ٹھہرا) کرتے تھے۔(

  يثرب کے لوگ ''منات'' نامی بت کے 
______________________  

؛ ابن عبد ربہ، العقدالفريد، (بيروت: دار ١٧٦، ١ھ۔ق)، ج١٤١١، ١ط ) ازرقی، اخبار مکہ، تحقيق: رشدی (قم: منشوراتالرضی،١(
  ۔٣١٣، ص٣ھ۔ق)، ج١٤٠٣الکتاب العربی، 

  ۔١٤٣، ص٢؛ زينی دحالن، السيرة النبويہ، ج١١٠٢، ص٣)واقدی، المغازی، ج٢(

) اور جو لوگ ١پاس جو يثرب اور مکہ کے راستے ميں سمندر کے کنارے پر موجود تھا۔ وہاں سے احرام باندھتے تھے۔(
  )٢وہاں ُمحِرم ہوتے تھے وه لوگ صفا اور مروه کے درميان سعی نہيں کرتے تھے۔(

اسی طرح مشرکين حج کرتے وقت سنت ابراہيمی کے برخالف غروب سے پہلے ہی ميدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف 
وگيا تھا اور يہ عظيم اٰلہی اور توحيدی )ان تمام باتوں کی وجہ سے حج ابراہيمی کا چہره بالکل تبديل ہ٣کوچ کرجاتے تھے (

) نازل ہونے کے بعد رسول خدا ۖ اپنے پہلے سے اعالن٤عبادت، شرک اورخرافات کا پلنده بن گئی تھی وجوب حج کی آيت (
) اس سفر ميں آپ نے ٥شده پروگرام کے مطابق مدينہ او راطراف کے مسلمانوں کے ساتھ حج کی طرف روانہ ہوئے اور(

ہيم کے حقيقی اورواقعی حج کی، عملی طور پر مسلمانوں کو تعليم دی، حضرت، مناسک حج کے دوران مسلسل يہجناب ابرا
تاکيد فرماتے رہے کہ مسلمان مناسک حج کو آپ سے اچھی طرح سيکھ ليں کيونکہ شايد آئنده سال آپ کو حج نصيب نہ 

  ) ٧ھو کيونکہ يہ جناب ابراہيم کی ميراث ہے۔() آپ فرماتے تھے کہ مواقف اور مشاعر حج کو دھيان ميں رک٦ہو،(
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______________________  

؛ محمود ٨٨، ص١؛ ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج١٣ش، ص١٣٤٨)ہشام کلبی، االصنام، ترجمہ: سيد محمد رضا جاللی نايينی، ١(
  ۔٢٠٢، ص٢الکتب الحديث)، جشکری آلوسی، بلوغ االرب فی معرفة احوال العرب، تصحيح محمد بھجة االثری، (قاہره: دار

  ۔٣١٧، ٣) حلبی، السيرة الحلبيہ، ج٢(
  ۔١١٠٤، ص٣) واقدی، گزشتہ حوالہ، ج٣(
  ۔٢٧)سورٔه حج، آيت ٤(
  ۔٣٩٠، ص٢١ھ.ق)، ج١٣٨٤)کلينی، الفروع من الکافی (تہران: دار الکتب االسالميہ، ٥(
  ۔٣٢٧، ص٣؛ حلبی، گزشتہ حوالہ، ج١٨١، ٢)ابن سعد، الطبقات الکبری، ج٦(
  ۔١١٠٤)واقدی، گزشتہ حوالہ، ص٧(

آپ نے اس سفر ميں، مشرکين، خاص طور سے قريش کی بدعتوں سے حج کو پاک اور صاف کرديا باوجوديکہ آپ خود 
) کيونکہ حکم خدا يہی ١قريش سے تعلق رکھتے تھے آپ نے عرفات ميں وقوف کيا اور وہاں سے مزدلفہ تشريف لے گئے۔(

)اسی طرح آپ نے ميدان عرفات سے سورج ٢گ روانہ ہوتے ہيں وہيں سے آ پ بھی روانہ ہوں'' (تھا کہ'' پھر جہاں سے لو
)يہ حج مختلف اسباب اورمناسبتونکی وجہ سے'' حجة الوداع '''' حجة ٣غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف کوچ کيا۔(

  )٤االسالم '' اور ''حجة البالغ'' کہا گيا۔(

  ہپيغمبر اساۖلم کا تاريخی خطب
پيغمبر اساۖلم نے مناسک حج کے دوران روز عرفہ، عرفات کے ميدان ميں حاجيوں کے جم غفير ميں ايک بہت ہی اہم اور 

تاريخی خطبہ ارشاد فرمايا اور اس کے دوران بہت سے اہم مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کے بارے ميں بار بار تاکيد او 
جب آپ نے ذی الحجہ اور خاص طور سے اس روز عرفہ کی عظمت اور روصيت فرمائی اس ميں سے ايک يہ بھی تھا کہ 

  قداست کا تمام حاضرين سے اعتراف لے ليا توفرمايا:
اے لوگو! جب تک تم لوگ خدا سے مالقات نہ کرلو تم سب لوگوں کے خون، اموال ناموس اور آبرو بالکل اس مہينے اور 

ميں سے کسی پر تجاوز کرنا حرام ہے آپ نے فرمايا: جاہليت ميں  اس دن کی حرمت اور قداست کی طرح محترم ہيں اور ان
  بہائے جانے والے خون کا بدلہ، اسالم کے زمانہ ميں 

______________________  

  ۔٣٩٢، ص٢١؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ج١٤٣، ص٢؛ زينی دحالن، گزشتہ حوالہ، ج١١٠٢) واقدی، گزشتہ حوالہ، ص١(
  ۔١٩٩)سورٔه بقره، آيت ٢(
  ۔٣٧٩؛ مجلسی، گزشتہ حوالہ، ص١١٠٤اقدی، گزشتہ حوالہ، ص)و٣(
  ۔١٤٣، ص٢)زينی دحالن، گزشتہ حوالہ، ج٤(

  ناقابل اجراء ہے۔ اور ربا حرام ہے۔

اسی طرح آپ نے حرام مہينوں ميں تبديلی يا ان کے مؤخر کرنے کا سبب کفر ميں افراط کو قرار ديا اور فرمايا کہ يہ بات 
  )١ہے۔(بھی آج کے بعد ممنوع 

عورتوں کے حقوق کے بارے ميں يہ تاکيد اور وصيت فرمائی: ''عورتوں کے ساتھ نيک برتاؤ کرو کيونکہ وه تمہارے 
ہاتھوں ميں خدا کی امانتيں ہيں اور قوانين اٰلہی کے ذريعہ تمہارے اوپر حالل ہوئی ہيں'' اس کے بعد فرمايا: ''حاضرين، 

ميرے بعد کوئی پيغمبر نہيں ہے اور تم مسلمانوں کے بعد کوئی امت نہ ہوگی''۔ اس  غائبين تک ميرايہ پيغام پہونچا ديں کہ
  )٢کے بعد آپ نے جاہليت کی رسم و رواج اورعقائد کو بالکل باطل اور کالعدم قرار ديديا۔(

  عظيم فضيلت
ساۖلم کے ساتھ چار لوگ مباہلہ جيسا کہ بزرگ محدثين اور مفسرين نے بيان کيا ہے کہ آئہ مباہلہ کے نزول کے بعد پيغمبر ا

کے لئے آئے تھے، يہ ان کے لئے بہت بڑی اور عظيم فضيلت ہے کيونکہ آيت اور واقعٔہ مباہلہ نے يہ واضح کرديا کہ حسن 
و حسين رسول خدا کے فرزند اور حضرت علی آپ کا نفس ہيں اور آپ کی بيٹی جناب فاطمہ وه تنہا خاتون ہيں جو مباہلہ ميں

  يں آيت ميں نساء کا مصداق آپ کے عالوه او رکوئی نہينہو سکتا ۔ تشريف الئ
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جناب عائشہ سے نقل ہوا ہے کہ روز مباہلہ، پيغمبر اسالۖم نے ان چاروں افراد کو اپنی سياه (اور لکير دار) عبا کے نيچے 
  ليکر اس آيت کی تالوت فرمائی:

  )٣تطہيراً)((انما يريد ّهللاٰ ليذہب عنکم الرجس اہل البيت و يطہرکم 
  اس بارے ميں تمام علماء شيعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے دن يہی چاروں حضرات

______________________  

) حرام مہينوں کی تبديلی اوران کے ناموں مينالٹ پھير اس کتاب کے پہلے حصہ ميں ''اسالم سے پہلے عرب کی معاشرتی صورت ١(
  ينوں'' کے عنوان کے تحت کی ہے۔حال، کی بحث ميں''حرام مہ

؛ ١٨٦، ص٢؛ ابن سعد، طبقات الکبری، ج٣١٢، ص٣؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، ج٢٥٠۔ ٢٥٢، ص٤)ابن ہشام، السيرة النبويہ، ج٢(
۔ اس بات کا خيال رہے کہ ابن سعداور واقدی کے کہنے کے ٣٨٠، ص٢١؛ مجلسی، بحار االنوار، ج١١١١، ص٣واقدی، المغازی، ج

  غمبر اسالۖم نے يہ خطبہ ميدان منی ميں ارشاد فرمايا ہے۔مطابق پي
  )؛ زمخشری، گزشتہ حوالہ، ؛ فخر رازی نے عائشہ کا نام لئے بغير، اس روايت کو٣٢)( سورٔه احزاب، آيت ٣(

س پر سب کا نقل کيا ہے اور يہ جملہ بڑھاياہے ''جان لو کہ يہ روايت اہل تفسير و حديث کے درميان صحيح حديث کی طرح ہے اور ا
  )؛ شبلنجی کہتا ہے: ''يہ روايت متعدد صحيح سندونکے ساتھ نقل ہوئی ہے۔٨٢، ص٨اتفاق ہے'' (تفسير کبير، ج

) اور ١پيغمبر اساۖلم کے ساتھ آئے تھے اور کتب تاريخ و تفسير و حديث ميں اس بارے ميں بے شمار روايتيں نقل ہوئيہيں(
  ضيلت پر تاکيد کی ہے۔تمام محققين نے ان حضرات کی اس عظيم ف

______________________  

؛ الدر المنثور، (دار الفکر)،  ٨٢، ص٨؛ مفاتيح الغيب، (تفسير الکبير)، ج١٩٣، ص١) منجملہ مندرجہ ذيل منابع:تفسير الکشاف، ج١(
منذر، بيہقی، در کتاب السنن، و؛ (کتاب الدالئل ميں حاکم ، ابن مردويہ، ابونعيم کے نقل کے مطابق؛ ترمذی، ابن ال٢٣٣تا  ٢٣١، ص ٢ج

؛ ابوسعيد واعظ خرگوشی، شرف النبی، ترجمہ: نجم الدين محمود راوندی (تہران: انتشارات ٧١، ص٢ابن جرير)، تاريخ يعقوبی، ج
؛ مناقب علی بن ابی طالب، ابن ١١١؛ نوراالبصار، ص٧٤؛ قاضی بيضاوی، انوار التنزيل، (ط قديم رحلی)، ص٢٦٢)، ص١٣٦١بابک، 

۔ ليکن اس ضمن ميں وسيع ترين اور تفصيلی بحث مرحوم سيد بن ٢٢٦ردويہ، تدوين و ترتيب و مقدمہ: عبدالرزاق حرز الدين، صم
؛ ميں پائی جاتی ہے۔ميدان مباہلہ ميں اہلبيت ٣١٠۔ ٣٤٨، ص٢طاووس کی کتاب ''االقبال باالعمال الحسنة فيما يعمل مرة فی السنہ'' ،ج

ان تمام روايات کی حکايت کے باوجود بعض مورخين کی طرف سے تعصب کے تحت مباہلہ کی روايت ميں کی موجودگی کے بارے ميں 
خرد برد ہوئی ہے اور اپنے اپنے سليقہ کے مطابق اس ميں کمی اور زيادتی کی گئی ہے ان ميں سے ، بالذری، ابن کثير اور شعبی نے 

؛ الدر المنثور،٥٤، ص٥، البدايہ والنہايہ، ج٧٥ع کريں: فتح البلدان، صحضرت علی کے نام کو حديث مباہلہ سے حذف کرديا ہے (رجو
) اور حلبی و زينی دحالن نے عائشہ اور حفصہ کو ميدان مباہلہ ميں موجودگی کيلئے نامزد قرار ديتے ہوئے عمر سے ٢٣٢، ص ٢ج

اطمہ، حسن، حسين، ٪ عائشہ اور حفصہ کو ليتا اور نقل کيا ہے کہ رسول خدۖا نے فرمايا: اگر عيسائيوں سے ميں مباہلہ کرتا تو علی، ف
؛ اور سيوطی نے ابن عساکر سے نقل ١٤٤۔ ١٤٥، ص٢.السيرة النبويہ و اآلثار المحمديہ، ج٢٣٦،ص٣حاضر ہوتا ۔ (السيرةالحلبيہ، ج

ثمان اور ان کے لڑکوں کو کيا ہے کہ پيغمبر اسالۖم نے مباہلہ کے لئے، ابوبکر اور ان کے لڑکوں کو ، عمر اور ان کے لڑکوں کو، ع
.)ان روايات کا جعلی اور تحريف شده ہونا اس قدر واضح ہے کہ ٣٣٣اور علی اور ان کے لڑکوں کو دعوت دی!! (الدر المنثور، ص

 توضيح کی ضرورت نہينہے۔صرف بطور اشاره يادہانی کراتے ہيں کہ اگر کلمہ ''نسائنا'' پيغمبۖر کی ازواج کو بھی شامل ہوتا تو کيوں
  اور کس طرح صرف ان ميں سے دو بيوياں( دو خليفہ کی لڑکياں) مباہلہ ميں حاضر ہونے کی لياقت رکھتی تھيں؟!

اہل سنت و الجماعت کے عظيم محدث،'' مسلم''، سعد وقاص سے نقل کرتے ہيں کہ ان کا بيان ہے کہ جس روز يہ آيت ''فقل 
دۖا نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسين کو باليا اور فرمايا: ''خدايا! يہ تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم'' نازل ہوئی ،رسول خ

  )١ميرے اہل بيت ہيں''(
زمخشری نے واقعٔہ مباہلہ اور روايت عائشہ کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ يہ واقعہ اصحاب کساء کی سب سے طاقتور 

  )٢برہان ہے۔( دليل ہے اور پيغمبر اساۖلم کی حقانيت کا سب سے واضح اور روشن
قاضی بيضاوی نے بھی واقعٔہ مباہلہ کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ يہ واقعہ پيغمبر کی نبوت کی حقانيت اور آپ کے ساتھ 

  ) ٣آنے والے آپ کے اہل بيت کی فضيلت کی بہترين دليل ہے۔(
نے اپنی کتاب ''مانزل من القرآن فی سيد بن طاوؤس نے کتاب سعد السعود ميں تحرير کيا ہے کہ ''محمد بن عباس بن مروان 

  ) ٤سندوں کے ساتھ نقل کيا ہے''( ٥١النبی و اہل بيتہ'' ميں حديث مباہلہ کو صحابہ اور غير صحابہ کی 
اس بحث کے اختتام پر صرف يہ ياد دہانی ضروری ہے کہ واقعٔہ مباہلہ کی تاريخ، سن اور مہينہ کے بارے ميں اختالف پايا 

اس مقام پر اس کی تحقيق کی گنجائش نہينہے لٰہذا ہم نے مورخين کے طريقٔہ کار اور سنت کے مطابق  ) کيونکہ٥جاتا ہے(
  ھ کے واقعات ميں ذکر کرديا ہے۔١٠اس کو 
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______________________  

  ۔١٧٦، ص١٥) صحيح مسلم، بشرح النووی، ج١(
  ۔١٩٣، ص١)تفسير الکشاف، ج٢(
  ۔٧٤)انوار التنزيل، طبع قديم، رحلی، ص٣(
  ۔٣٥٠، ص٢١)مجلسی، بحار االنوار، ج٤(
  ۔٤٤١۔ ٤٤٥، ص٢، ج٥و فروغ ابديت،ط ١٧٩، ص١)اس کے متعلق مزيد معلومات کے لئے رجوع کريں: مکاتيب الرسول، ج٥(

٭يہ وه جگہ تھی جہاں سے مختلف ممالک کے حاجيونکے راستے الگ ہو جايا کرتے تھے۔ مصر عراق اور مدينے کا راستہ وہيں 
  ا تھا۔سے جدا ہوت

 

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  واقعٔہ غدير اور مستقبل کے رہنما کا تعارف
ذی الحجہ کے دن حجفہ سے تين ميل کے فاصلہ پر سرزمين ''غدير خم'' ٭ميں آئہ  ١٨حجة الوداع سے واپسی کے موقع پر 

) کے نزول کے بعد پيغمبر اساۖلم نے بے آب و ١(يا ايہا الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ...)(
ايک الکھ حاجيوں کے کاروان کو رکنے کا حکم ديا اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد  گياه ميدان ميں شديد گرمی کے باوجود

ايک بلند مقام پر تشريف لے گئے اور ايک فصيح و بليغ خطبہ ارشاد فرمايا: اس ميں پہلے تو آپ نے اپنی عمر کے تمام 
ياالت معلوم کئے تو سب نے ايک ہونے کی اطالع دی اور اس کے بعد اپنی تبليغ او ررسالت سے متعلق مسلمانوں کے خ

زبان ہو کر آپ کی تبليغ، ہدايت اور ارشاد و راہنمائی کی تعريف کی۔ اس کے بعد آپ نے کتاب و عترت يعنی ثقلين کے 
بارے ميں نصيحت فرمائی اور يہ تاکيد کی کہ مسلمان دونوں سے متمسک رہيں تاکہ گمراه نہ ہوں اور آپ نے مزيد فرمايا 

م نے ان کو يہ اطالع دی ہے کہ يہ دونوں قيامت تک ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے لٰہذا لوگ ان سے آگے کہ خداوند عال
  نہ بڑھيں اور نہ ہی ان سے پيچھے ره جائيں۔

اس موقع پر آپنے حضرت علی کا ہاتھ بلند کيا اور ان کو مسلمانوں کے آئنده رہبر اور خليفہ کے عنوان سے پہچنواتے ہوئے 
خداوند عالم ميرا موال ہے اور ميں تمام مومنين کاموالہوں(اور ان کے اوپر ان سے زياده اولويت رکھتا ہوں) اور  يہ فرمايا:

جس کا ميں موال ہوں علی اس کے موال ہيں۔ پروردگارا! تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے اس کو دشمن 
ی مدد فرما ان کے دشمنوں کو خوار اورذليل فرما، رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے۔ خدايا! علی کے مددگاروں ک

  پروردگارا! علی کو حق کا محور قرار دے۔
______________________  

) اے پيغمبر! آپ اس حکم کو پہنچا ديں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کياگياہے اور اگر آپ نے يہ نہ کيا تو گويا اس کے ١(
  )٦٧کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ، هللا کافروں کی ہدايت نہينکرتا ہے۔ (سورٔه مائده، آيت  پيغام کونہيں پہنچايا اور خدا آپ

) جس ميں دين کی ١اسی وقت يہ آئہ قرآن نازل ہوئی: (اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم االسالم ديناً...)(
غمبۖر کے ہاتھوں حضرت علی کے خليفہ منسوب ہو جانے کے بعد کرديا گيااس کے بعد تکميل اور ہدايت کی نعمت کے اتمام کا اعالن پي

  )٢پيغمبر ۖ کے اصحاب نے حضرت علی کو اس منصب کی مبارکبادی۔(

يہ واقعٔہ غدير کا ايک مختصر سا خاکہ ہے اور چونکہ يہ اہم واقعہ اتنا مشہور اور متواتر ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس 
تفصيل بيان کرنے کی ضرورت نہيں سمجھی ،کيونکہ دوسرے اسالمی محققين اور دانشوروں نے اس واقعہپورے واقعہ کی 

کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو بيان کياہے خاص طور سے عالمہ امينی نے اپنی بيش قيمت اور اہم کتاب الغدير ميں اس 
اس واقعہ کے تمام اہم پہلوؤں کے بارے ميں تحقيق اور واقعہ کی سند اور متن او رداللت پر ہر اعتبار سے بحث کی ہے اور
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جستجو فرمائی ہے لٰہذا اسی بنا پر ہم اس مقام پر صرف چند نکتوں کو بطور ياد دہانی ذکر کر کے چند اہم سواالت کے 
  جوابات دينا چاہتے ہيں۔

ہ کی ترتيب کے اعتبار سے يہ آخری ۔ واقعٔہ غدير، حضرت علی کی واليت اور امامت کی اہم دليل اور سند ہے او رزمان١
سند ہے۔ ليکن اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ آپ کی امامت کی صرف يہی ايک تنہا دليل ہے کيونکہ جيسا کہ آپ نے اس کتاب 
ميں بھی مالحظہ فرمايا کہ امت کی رہبری اور امامت کی اہميت کے پيش نظر، پيغمبر اساۖلم نے بعثت کے ابتدائی ايام مينہی

اعزاء اور اقرباء کو اپنی رسالت اور اسالم کی طرف دعوت ديتے وقت واقعٔہ ذوالعشيره مينآپ کی امامت کا بھی تذکره  اپنے
  کياتھااور اس کے بعد بھی آپ مختلف مواقع پر (جيسا کہ تبوک ميں) ا س بات کی مسلسل ياد دہانی کراتے رہے۔

ے ميں بھی آپ پہلے يہ پڑھ چکے ہيں کہ پيغمبۖر نے علنی دعوت پيغمبر ۖ کی جانشينی، ايک خدائی مسئلہ ہے اس کے بار
  کے ابتدائی سالوں ميں جب مختلف قبائل کو اسالم کی دعوت دی تو قبيلٔہ بنی عامر بن 

______________________  

ئے دين کو کامل کرديا ) آج کفار تمہارے دين سے مايوس ہوگئے ہيں لٰہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج ميننے تمہارے ل١(
  )٣ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کردياہے اور تمہارے لئے دين اسالم کو پسنديده بنادياہے۔ (سورٔه مائده، آيت 

  ۔١٠۔ ١١، ص١)عالمہ امينی، الغدير فی الکتاب والسنہ و االدب (بيروت: دار الکتاب العربيہ)، ج٢(

ميری جانشينی خدا سے مربوط ہے اور وه اس کو جہاں چاہے گا قرار  صعصہ کے سردار کے جواب ميں آپ نے فرمايا: ''
  )١ديدے گا''(

اپنی جانشينی سے متعلق پيغمبر اکرم ۖ نے اپنی تبليغ کے دوران جو طريقٔہ کار اپناياتھااورايک ہی شخصيت پر آپ کی نگاه 
رتری، ايثار و فداکاری، لياقت وشايستگی مسلسل ٹکی ہوئی تھی اگر ہم اس کو انصاف کے ساتھ ديکھيں نيز اگر ہم علمی ب

اور تجربہ کے لحاظ سے اصحاب پيغمبر ۖ کے درميان غور سے ديکھيناور ان تمام باتوں اور فضيلتوں کو پيغمبر ۖ کی 
جانشينی کا معيار قرار ديں توہم اس نتيجہ تک پہونچيں گے کہ حضرت علی ہر لحاظ سے بے مثال اور الجواب نظر آتے 

پيغمبر کھلم کھال اور علی االعالن آپ کو اپنی جانشينی کے لئے پيش کرنے پر تاکيد فرماتے تھے اور ہر موقع  ہيں کيونکہ
اور مناسبت پر کسی نہ کسی طرح آپ کی برتری، فضيلت اورافضليت کو لوگوں کے گوش گزار کرتے تھے اوران تمام 

  ے ہم پلہ نہيں تھا۔فضائل اور کماالت ميں پيغمبر کا کوئی صحابی بھی حضرت علی ک
۔ جيسا کہ اس بارے ميں اشاره کيا گيا ہے کہ حديث غدير کی شہرت اور تواتر کے بارے ميں کوئی شک و شبہ نہيں پايا ٢

  جاتا اور علماء اہل سنت کے ايک گروه نے بھی اس بات کا اعتراف کيا ہے۔٭
______________________  

ّٰ يضعہ حيث يشائ۔١(   ) االمر 
حضرت علی کی امامت سے متعلق اس کی داللت کی بارے ميں شک و شبہ پيدا کرتے ہيں کہ جس کی وضاحت ہم پيش کريں ٭وه لوگ 
.ش، ميں ترکی کے شہر استانبول ميں شيعہ شناسی سے متعلق ايک بين االقوامی کانفرس منعقد ہوئی تھی جس ١٣٧١گے۔ مثالً 

ی تھی اور اس مينايک وفد ايران کے برجستہ علماء اور محققين پر مشتمل تھا ميناسالمی ممالک کے علماء اوردانشوروں نے شرکت ک
اسی کانفرنس ميں کسی مقرر نے جب حديث غدير کا انکار کيا تو سوريہ يونيورسٹی کے مشہور اور معروف دانشمند ڈاکٹر محمد سعيد 

سے نقل ہوئی ہے اس ميں کسی قسم کی شک و شبہ کی رمضان بوتی نے يہ کہا تھا کہ حديث غدير پيغمبر اسالۖم کا ارشاد ہے يہ آپ 
گنجائش نہينہے۔ البتہ يہ شيعونکے مدعا پر داللت نہيں کرتی... البتہ اگرچہ اس کے بعد اس جملہ کا جواب بھی، ايران کے محقق نے 

شيعہ ھا در کنکرھا و مجامع اس طرح سے پيش کرديا کہ ''يہ شيعہ عقيده پر داللت کرتی ہے۔ تفصيل کے لئے مالحظہ فرمائيں: ''منطق
  ۔٢٧، ٢١۔ش، ص ١٣٧٦، ١علمی'' آية هللا سبحانی، انتشارات مکتب اسالم ط

 ٨٤) صحابيوں اور ١١٠جيسا کہ عالمہ امينی نے الغدير ميں يہ ثابت کيا ہے کہ اس اہم تاريخی واقعہ کو ايک سو دس (
حديث کواپنی کتابوں ميں ذکر کيا اور ان ميں سے کچھ  علماء و محققين اہل سنت نے اس ٣٦٠تابعيوننے نقل کياہے اور 

)اسالمی تاريخ کے اہم واقعات ميں سے شايد ہی کوئی واقعہ ہو ١لوگوننے اس کی سند کی صحت کا بھی اعتراف کيا ہے(
  جس کی شہرت اور سند اتنی محکم اور مستحکم ہو۔

ازه ہوتا ہے کہ (مختلف اسباب کی بنا پر جو اہل علم اور تحقيق البتہ واقعٔہ غدير کو اکثر محدثين نے نقل کياہے اس سے يہ اند
سے پوشيده نہيں ہے) مورخين نے اس واقعہ کو ہضم کرليا ہے صرف مورخين کے درميان يعقوبی نے اس کو حجة الوداع 

  )٢کے بعدمختصر طور پر ذکر کيا ہے۔(
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______________________  

  ۔١٤۔ ١٥١، ص١) الغدير، ج١(
ج صلی ّهللاٰ عليہ و آلہ و سلم ليالً منصرفاً الی المدينة فصار الی موضع بالقرب من الجحفة يقال لہ ''غديرخم'' لثمانية عشر ) ... و خر٢(

،  ليلة من ذی الحجة و قام خطيبأ'و ٔاخذ بيد علی بن ابی طالب عليہ السالم فقال:ٔالست اولی بالمؤمنين من ٔانفسہم؟ قالوا: بلی يا رسول   ّهللاٰ
ہم و ال من وااله و عاد من عاداه۔ (جقال   )١٠٢، ص٢: فمن کنت مواله فعلی مواله، اللّٰ

  مسعودی نے (مشہور کے خالف) اس کو حديبيہ کے سفر سے پلٹتے وقت ذکر کيا ہے، وه يوں رقمطراز ہے:
من کنت مواله فعلی مواله و ذلک فی اليوم  ''... و فی منصرفہ عن الحديبية قال المير المؤمنين علی بن ابی طالب رضی ّهللاٰ عنہ بغدير خم:

  )٢٢١الثامن عشر من ذی الحجہ...'' (التنبيہ و االشراف (قاہره: دار الصاوی للطبع و النشر و التٔاليف)، ص
  وه مروج الذہب ميں حضرت علی کے برجستہ فضائل کو شمار کرتے ہوئے حديث واليت کواختصار کے ساتھ يوں نقل کرتے ہيں:

التی استحق بہا اصحاب رسول ّهللاٰ صلی ّهللاٰ عليہ و آلہ و سلم الفضل ہی: السبق الی االيمان، والہجرة، والنصرة لرسول ّهللاٰ صلی ''االشياء 
، والورع، والزہ ضائ، د، والقّهللاٰ عليہ و آلہ و سلم، والقربی منہ، والقناعةو بذل النفس لہ، والعلم بالکتاب و التنزيل، والجہاد فی سبيل ّهللاٰ

ۖ حين آخی بين  والحکم، والفقہ، والعلم، و کل ذلک لعلی عليہ السالم، منہ النصيب االوفر، و الحظ األکبر، الی ما ينفرد بہ من قول رسول ّهللاٰ
  Eاصحابہ،: ''انت ٔاخی''

F  ہارون من موسٰی اال انہ النبی بعدی'' و قولہوہو صلی ّهللاٰ عليہ و آلہ و سلم الضد لہ و الند. و قولہ صلوات ّهللاٰ عليہ : ''انت منی بمنزلة
ہم وال من وااله و عاد من عاداه...'' (مروج الذہب، (بيروت: دار االندلس، ط ، ١عليہ الصالة والسالم : ''من کنت مواله فعلی موال، اللّٰ

  .)٤٢٥، ص٢)، تحقيق: يوسف اسعد داغر، ج١٩٦٥

ہے کہ وه ہر واقعہ کی تفصيل اور گہرائی تک جاتے ہيں ليکن توقع کے  اگر چہ تاريخ طبری ميں جن کا طريقٔہ کار ہی يہ
) کے ١برخالف اس واقعہ کوذکر ہی نہينکيا ،اگر چہ انھوں نے غدير کے اثبات کے لئے ايک مستقل کتاب ''کتاب الوالية''(

)] متوفی ٣طوسی(ھ[ اور شيخ ٥٤٠) ]متوفی ٢نام سے تاليف کی کہ جوآٹھويں صدی ہجری تک موجودتھی اور نجاشی(
  ہجری قمری[ نے اس کتاب کا تذکره کياہے اور اس کتاب تک اپنی سند کو بھی ذکر کيا ہے۔ ٣٨٥۔ ٤٦٠

______________________  

؛ ابن طاووس، الطرائف فی معرفة مذاہب الطوائف ١٠٦ھ.ق)، ص١٣٨٠)ابن شہر آشوب، معالم العلماء (نجف: المطبعة الحيدريہ، ١(
ھ.ق)، ١٤١٢ھ.ق)، يہ بطريق، عمدة عيون صحاح االخبار، تحقيق: مالک المحمودی و ابراہيم البھادری (قم: ١٤٠٠م، (قم: مطبعة الخيا

  ۔١٥٧، ص١ج
اس کتاب کے دوسرے نام بھی ذکر ہوئے ہيں۔ جيسے: کتاب الفضائل، حديث الواليہ اور کتاب غدير خم، گويا انميں سے کچھ عنوان 

حاظ سے کتاب شناس لوگوں کے ذريعہ سے رکھے گئے ہيں۔ اور کچھ دوسرے نام شايد کتاب کے ايسے ہيں جو کتاب کے مطالب کے ل
ايک خاص حصہ کا ہے جو مستقل طور پر شائع ہوا ہے جيسا کہ بعد کے حاشيہ ميں آيا ہے نجاشی نے اس کو ''الرد علی الحرقوصيہ''

ويااس نام گزاری کا مقصد يہ تھا کہ مخالفين واليت علی کو ناصبی کے نام ذکر کياہے۔ ''حرقوص بن زہير'' خوارج کاايک سردار تھا۔ گ
  اور خارجی بتائيں۔

)محمد بن جرير ابوجعفر الطبری عامی لہ کتاب الرد علی الحرقوصية ذکر طرق خبر يوم الغديراخبرنا القاضی ابواسحاق ابراہيم بن ٢(
ی الحرقوصية'' (نجاشی، فہرست مصنفی الشيعہ، قم: مکتبة الداوری، مخلد قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن جرير بکتابہ ''الرد عل

  ، ميں اسی نام سے ذکر کيا ہے۔ ٢٣٩، ص٢؛ ) ''سيد ابن طاووس'' نے بھی کتاب االقبال ، ج٢٢٥ص
بدون عن ) محمد بن جرير طبری، ابوجعفر صاحب التاريخ، عامی المذہب لہ کتاب غدير خم و شرح امره بصفتہ اخبرنا بہ احمد بن ع٣(

  .)٢٨١ش، ص١٣٥١الدوری عن ابن کامل عنہ (طبرسی، الفہرست، مشہد: مشہد يونيورسٹی 

ھ نے بھی واقعہ غدير کو حجة الوداع کے بعد ذکر کر کے يہ کہا ہے: ابو جعفر محمد بن جرير طبرسی ١٧٤ابن کثير متوفی 
) اس کے بعد ١الفاظ کو دو جلدوں ميں جمع کيا۔(مولف تفسير اور تاريخ نے اس حديث پر توجہ کی ہے اور اس کی سند اور 

انھوں نے طبری کی کچھ روايات کو حديث غدير سے متعلق نقل کيا وه دوسرے مقام پر لکھتے ہيں : ميننے طبری کی ايک 
  ) ٢کتاب ديکھی ہے جو دو بڑی جلدوں پر مشتمل تھی اور اس ميں انھوننے حديث غدير کو جمع کيا ہے۔(

ھ لکھتے ہيں اس (طبری) نے کتاب غدير خم کو تاليف کی اور اس ميں اس واقعہ کی شرح کی  ٥٨٨فی ابن شہر آشوب متو
  )٣اور اس کتاب کا نام ''الوالية'' رکھا۔(

 ٧٥ابن طاوؤس بھی راوة حديث غدير کو شمار کرتے وقت کہتے ہيں :حديث غدير کو محمد بن جرير مولف تاريخ نے 
  )٤بارے ميں ايک مستقل کتاب تاليف کی ہے جس کا نام حديث الواليہ ہے۔( سندوں کے ساتھ روايت کيا اور اس

  ھ) تحرير کرتے٥٢٣ھ۔ ٦٠٠يحيٰی بن حسن معروف جو ''ابن بطريق'' کے نام سے معروف ہيں (
______________________  
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يہ مجلد ين اورد فيہما طرقہ والفاظہ... ) وقد اعتنی بٔامر ہذا الحديث ابوجعفر محمد بن جرير طبری صاحب التفسير و التاريخ فجمع ف١(
.) يہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن کثير نے عين حادثٔہ غدير کو نقل کرتے وقت اس ميں خدشہ ظاہر کيا ہے ٢٠٨، ص٥(البدايہ والنہايہ، ج

  انشاء هللا ہم بعد ميں اس کے متعلق بحث کريں گے۔
کے ضمن  ٣١٠، حوادث سال ١٤٧، ص١١مجلدين ضخمين۔ (گزشتہ حوالہ، ج) و قدرٔايت لہ کتاباً فجمع فيہااحاديث غدير خم فی ٢(

  مينجو کہ طبری کے مرنے کا سال ہے، )
  )١٠٦)لہ (طبری) کتاب غدير خم و شرح امره و سماه کتا ب الوالية۔ (معالم العلمائ، ص٣(
اً و افرد لہ کتاباًسماه حديث الوالية. ) و قد روی الحديث فی ذالک محمد بن جرير الطبری صاحب التاريخ من خمس و سبعين طريق٤(

  .)١٤٢، ص١(الطرائف، ج

سندوں کے ساتھ نقل کيا ہے اور اس بارے مينايک  ٧٥ہيں: محمد ابن جرير طبری مولف کتاب تاريخ نے روايت غدير کو 
  )١مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب ''الواليہ'' ہے۔(

ئے ہيں ان لوگوں نے کتاب الواليہ کا ايک مختصر اور اجمالی خاکہ ہی بيان جن محققين اور مورخين کے نام ہم نے ذکر ک
کيا ہے اور بعض حضرات جيسے ابن کثير نے اس کی صرف بعض روايات نقل کرنے پر اکتفا کی ہے، قاضی نعمان مغربی

 ٧٥ت ميں سے ھ) وه واحد شخص ہيں جنھوں نے طبری کی روايا٣٦٣مصری (ابو حنيفہ نعمان بن محمد تميمی متوفی 
روايتيں حضرت علی ـ کے فضائل ميں اپنی کتاب ''شرح االخبار فی فضائل االئمة االطہار'' ميں نقل کی ہيں اوراسی طرح 

  )٢انھوں نے طبری کی باتوں کو آئنده نسلوں کے لئے منتقل کرديا۔(
ضائل کو تفصيل سے بيان کيا وه کہتے ہيں کہ: ''يہ کتاب بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جس ميں طبری نے حضرت علی کے ف

  ) ٣ہے۔(
  ) قاضی نعمان اس سبب اور وجہ کو بيان کرنے٤طبری نے اس کتاب کو کس بنا پر تاليف کيا ہے۔(

______________________  

اب الوالية۔ )و قدذکر محمد بن جرير الطبری، صاحب التاريخ خبر يوم الغدير و طرقہ من خمسة و سبعين طريقاً و افردالہ کتاباً سماه کت١(
  .)١٥٧، ص١(عمدة عيون صحاح االخبار، ج

ھ.ق، ميں مؤسسہ نشر اسالمی در قم، کے توسط سے تين جلدوں ميں طبع ہوچکی ہے اور پہلی جلد ميں صفحہ ١٤١٤)يہ کتاب ٢(
  کے بعد طبری کی روايات نقل ہوئی ہيں۔ ١٣٠

  .)١٣٠، ص١والہ، ج)و ہو کتاب لطيف بسط فيہ ذکر فضائل علی عليہ السالم (گزشتہ ح٣(
؛ ان کے کتاب تاليف کرنے کا سبب يہ تھاکہ انھيں اطالع ملی کہ علمائے بغداد ميں سے ايک نے ٣١٠، ص ١) گزشتہ حوالہ، ج٤(

حديث غدير کا انکار کيا ہے او ريہ دعوی کيا ہے کہ حضرت علی حجة الوداع سے واپسی کے موقع پر رسول خدۖا کے ساتھ نہيں تھے 
تھے، طبری کو يہ بات سن کر بہت غصہ آيا اورانھوں نے اس کی رد ميں کتاب الواليہ تحرير کی اور اس ميں حديث غدير بلکہ يمن ميں

کو مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کر کے اس کی صحت کو ثابت کيا۔ حافظ ابن عساکر اور شمش الدين محمد ذہبی کے بقول مذکوره 
تانی مؤلف ]سنن[ تھا۔ اور يہ حضرت علی کے بغض و دشمنی ميں مشہور تھا۔ (تاريخ شخص ابوبکر ابوداؤد ]سليمان بن اشعث[ سجس

  .)٤٦٧ ٤٦٨، ص٩؛ تاريخ بغداد، ج٤٣٤، ص٢؛ ميزان االعتدال، ج٨٧، ص٢٩مدينہ دمشق، ج

کے بعد مزيد يہ کہتے ہيں کہ طبری نے اس کتاب ميں واليت علی سے متعلق ايک باب مختص کيا ہے اور اس ميں پيغمبر 
ساۖلم سے مروی صحيح روايات کو ذکر کيا ہے کہ آنحضرت ۖ نے خواه حجة الوداع سے پہلے يا حجة الوداع کے بعد فرمايا:ا

ہم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلہ'' اور يہ بھی فرمايا : علی  ''من کنت مواله فعلی مواله اللّٰ
  زيری، علی وصيی، علی خليفتی علی امتی من بعدی، علی اولی الناس بالناس من بعدی''امير المومنين ، علی اخی، علی و

اور اس کيعالوه دوسری روايتيں بھی ہيں جو حضرت علی کی جانشينی کو ثابت کرتی ہيں اور جن سے يہ پتہ چلتا ہے کہ 
آپ سے آگے بڑھنے کا يا آپ کے  امت کی رہبری اور اس کی قيادت کی باگ ڈور آپ کو ہی ملنا چاہئے تھی اور کسی کو

  )١اوپر حکومت کرنے کا حق نہيں ہے''۔(
۔ اس بارے ميں جو الئق ذکرشبہ ايجاد کياگيا ہے وه بعض علمائے اہل سنت جيسے فخر رازی اور قاضی عضد ايجی کی ٣

سول خدا ۖ نے خطبٔہ طرف سے اس کے مفاد ميں شک و شبہ پيدا کرنا ہے۔ انھوں نے اصل واقعہ کو تو قبول کيا ہے ليکن ر
غدير ميں حضرت علی کے بارے ميں جو کلمٔہ مولٰی استعمال کيا ہے اور اس سے واليت اٰلہيہ اور امامت کے معنی سمجھ 
ميں آتے ہيں ان کا کہنا ہے کہ يہ کلمٔہ موال، دوست اور ناصر وغيره کے معنی ميں ہے او ران کا دعوٰی يہ ہے کہ يہ واقعہ 

اور خالفت پر داللت نہيں کرتا ہے بلکہ پيغمبر اکرم ۖ نے اس خطبہ ميں حضرت علی کی دوستی حضرت علی کی واليت 
اور محبت کا حکم ديا تھا يہ لوگ کہتے ہيں کہ َمفَعل (مولٰی) لغت ميں اَفعل (اولٰی) کے معنی ميں نہيں آيا ہے اس بنا پر 
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  )٢۔(پيغمبر اکرم ۖ کے اس خطبہ ميں لفظ مولٰی کے معنی دوست کے ہيں
______________________  

۔ اسی طرح کتاب الواليہ کے متعلق مزيد معلومات کے لئے رجوع کريں: پاره ھای بر جای ماندٔه ١٣٤۔ ١٣٥، ص١) شرح االخبار، ج١(
  ۔٣٤کتاب فضائل علی بن ابی طالب، رسول جعفريان، فصلنامٔہ ميقات حج، شمارٔه 

  ۔٣٥٦و  ٣٥٤، ٣٥٠، ص١) الغدير، ج٢(

امينی نے اپنی بہت ہی علمی، تحقيق اور جستجو کے بعد قرآنی، حديثی، لغوی اور دوسرے شواہد ذکر کرنے کے بعد عالمہ 
اديبوں اور بڑے بڑے لغت شناس کے کالم سے استشہاد کرنے کے بعد اس دعوٰی کی بے مائيگی اور کمزوری کو ثابت کيا 

اولٰی کے معنی ميں شائع اور رائج تھا۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذيل ہے اور يہ بتايا ہے کہ ان تينوں مقامات پر لفظ موال، 
آيتوں ميں سياق و سباق کا لحاظ رکھتے ہوئے لفظ موال کے معنی ولی يا متولی امر يا صاحب اختيار کے عالوه کچھ اور 

  نہيں ہوسکتے۔
ّٰ ہو مولٰيکم فنعم ١کم و بئس المصير۔(آيہ: (فاليوم اليؤخذ منکم فدية و ال من الذين کفروا مٔاٰويکم النار ہی موليٰ  ) واعتصموا با

) ٤) بل ّهللاٰ مولٰيکم و ہو خير الناصرين۔(٣) ٰذلک بٔان ّهللاٰ مولی الذين آمنوا و ان الکافرين ال مولٰی لہم۔(٢المولٰی و نعم النصير۔(
  )٦نفعہ لبئس المولی و لبئس العشير۔)() يدعوا لمن ضره ٔاقرب من ٥قل لن يصيبنا اال ماکتب ّهللاٰ لنا ہو مولٰينا۔(

  مفسرين نے ان آيات ميں ''مولٰی'' کے معنی کی تفسير اوراس کے معنی ''اولٰی'' ہی ذکر کئے ہيں۔
  )،٧حديث ميں يہ بھی آيا ہے ''ايما امرٔاة نکحت بغير اذن مواله فنکاحہا باطل''(

______________________  

  ۔١٥) سورٔه حديد، آيت ١(
  ۔٧٨حج، آيت  ) سورهٔ ٢(
  ۔١١) سورٔه محمد، آيت ٣(
  ۔١٥٠) سورٔه آل عمران، آيت ٤(
  ۔٥١) سورٔه توبہ، آيت ٥(
  ۔١٣) سورٔه حج، آيت ٦(
۔ مسند ٢١٧ھ۔ق)، ص١٤٠٠)ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی، االقتصاد الہادی الی طريق الرشاد (تہران: مکتبہ جامع چہل ستون، ٧(

؛ ابن حزم، ابومحمد علی بن احمد، المحلی،١٥٩، ص١؛ يہ بطريق، عمدة عيون صحاح االخبار، ج٤٤، ص٦احمد کے نقل کے مطابق، ج
  ۔١٨٣٨، مسٔالة ٤٧٤، ص٩تحقيق: احمد محمد شاکر، (بيروت: داراآلفاق الحديثہ)، ج

يث ميں (جو عورت اپنے موال کی اجازت کے بغير، نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے)، محدثين اور فقہاء نے اس حد
  مولٰی کے معنی بھی عورت کا ولی اور سرپرست بيان کئے ہيں۔

عالمہ امينی نے ''لفظ موال'' کے ستائيس احتمالی معنی گنوائے ہيں اوريہ ثابت کيا ہے کہ بروز غدير خطبٔہ پيغمبر ۖ ميں ان 
ر ہے ، بعض دوسرے معنی کامرادمعانی ميں سے بعض معنی کا مراد لينا مستلزم کذب ہے اور بعض کااراده کرنا مستلزم کف

لينا ناممکن اور بعض کا مراد لينا لغو اور بے فائده ،يا بالکل ہلکا اور سبک ،لٰہذا صرف اور صرف ''اولٰی بالشيئ'' ہی مراد 
  ) ١ليا جا سکتا ہے۔(

ھوں نے ''خطبہ غدير''اس کے بعد عالمہ امينی نے ان چوده جيد علماء اور محدثين اہل سنت کی گفتگو کو بھی ذکر کياہے جن
 ٥١١۔ ٦٥٤ميں لفظ مولٰی سے اولٰی بالشیء کے معنی مراد ليئے ہيں جن ميں شمس الدين ابو المظفرسبط ابن جوزی حنفی (

  ہجری قمری) بھی ہيں۔ جو يہ کہتے ہيں: 
ذی الحجہ کو  ١٨''اہل سيرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واقعٔہ غدير حجة الوداع سے پيغمبر ۖ کی واپسی کے موقع پر 

اصحاب کی کثير تعداد اور ايک کثير مجمع کے درميان جنکی تعداد ايک الکھ بيس ہزار تھی پيش آيا اور رسول خدا ۖ نے 
  فرمايا: ''جس کا ميں موال ہوں اس کے علی موال ہيں'' 

وقدح کرنے کے بعد  اس کے بعد انھوں نے لفظ موال کے دس احتمالی معنی ذکر کئے اور پھر اس کے نو معنی ميں رد
ويں آيت کو ١٥صرف دسويں معنی يعنی وہی اولٰی بالتصرف کے معنی کی تصديق کی ہے اور اس کے لئے سورٔه حديد کی 

شاہد اور دليل کے طور پر پيش کيا ہے اور تعبير مولٰی کو، حضرت علی کی امامت اور آپ کی اطاعت کو قبول کرنے کے 
  )٢ديا ہے۔( بارے ميں صريح اور واضح نص قرار
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______________________  

  ۔٣٦٧۔ ٣٧٠، ص١) الغدير، ج١(
) ۔۔۔ فتعين الوجہ العاشر و ہو ''االولی'' و معناه من کنت اولی بہ من نفسہ فعلی اولی بہ۔۔۔ فعلم ان جميع المعانی راجعة الی الوجہ ٢(

مؤمنين من ٔانفسہم۔ و ہذا نص صريح فی اثبات امامتہ و قبول طاعتہ۔۔۔العاشر ودل عليہ ايضاً قولہ صلی ّهللاٰ عليہ وآلہ وسلم، الست اولی بال
  ۔٣٠۔ ٣٣ھ۔ق)، ص١٣٨٣(تذکرة الخواص، (نجف: المکتبة الحيدريہ، 

اس کے بعد اس زمانے کے کچھ شعراء کے اشعار منجملہ حسان بن ثابت ( جو خود واقعٔہ غدير ميں موجود تھے)کے اشعار 
 ٔہ مولٰی سے لفظ ''امام'' سمجھاہے اور اس کواپنے اشعار ميں نظم بھی کيا ہے۔نقل کئے ہيں کہ انھوں نے کلم

 

  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  شواہد اور قرائن
خطبہ کے اندر اور اس سے الگ ايسے متعدد شواہد و قرائن بھی موجود ہيں جن سے معنیٔ  مذکور کی تائيد ہوتی ہے اور يہ 

کی دوستی اور محبت کے اعالن سے کہيں زياده اہميت رکھتا ہے جن ميں سے کچھ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ حضرت علی 
  مندرجہ ذيل ہيں: 

الف: ايک الکھ حاجيوں کواس چلچالتی دھوپ ميں، صرف حضرت علی کی دوستی اور محبت کے اعالن کے لئے رکنے کا
رگی اور آپسی محبت کوئی ايسے ڈھکی چھپیحکم دينا کوئی معقول بات نہيں ہے کيونکہ مسلمانوں کی برادری اور بھائی چا

بات نہيں تھی جو مسلمانوں سے پوشيده ہو اور اس کے لئے پيغمبر ۖ کواعالن کی ضرورت پيش آئے خاص طور سے 
  حضرت علی کی شخصيت سے دوستی اور محبت، کس سے پوشيده ره سکتی ہے۔

ايک طرح کی پيشين گوئی ہے آنحضۖرت کی  ب: خطبے کا مقدمہ جو پيغمبر کی رحلت کے قريب ہونے کے بارے ميں
  جانشينی سے ارتباط اور مناسبت رکھتا ہے نہ کہ حضرت علی کی دوستی سے۔

ج: پيغمبر اساۖلم نے پہلے اپنے بارے ميں ''اولٰی بالنفس'' کی تعبير استعمال کی اس کے بعد حضرت علی کو دوسروں سے 
اور روشن دليل ہے کہ آنحضرۖت، حضرت علی کے لئے اسی مقام واليت اولٰی ہونے کے طور پر پہچنوايا يہ مقارنت واضح 

  امر مسلمين کو ثابت کر رہے تھے جس منصب پر آپ خود فائز تھے٭۔
______________________  

  ۔ پر ايک روايت نقل کی ٢٨، ص٤، پر اور ابن اثير نے اسد الغابہ ، ج١١٩، ص١٭ احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد
اکرۖم نے فرمايا: ''الست اولی من المومنين من انفسہم و ازواجی ؤاّمہاتہم'' کياميں مومنين پر ان کی جانوں کی بہ نسبت  ہے کہ پيغمبر

اولی بالتصرف اورمقدم نہينہوناور کيا ميری بيويانان کی مائيننہينہيں۔ يہ بالکل واضح اور طے شده بات ہے کہ آنحضرۖت کی بيويوں کا 
ا ، سوره احزاب کی چھٹی آيت کے مطابق صرف حضرت سيمخصوص ہے جو آپ کے منصب سے مناسبت رکھتا مسلمانوں کی ماں ہون

اور اس مقام پر اس کو مسلمانوں کی جان و مال پر اولويت کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی واضح دليل ہے کہ پيغمبۖر اپنے عہده نبوت 
علی کی واليت اور خالفت کا اعالن کرنا مقصود تھا۔ واضح رہے کہ ابن کو پہچنوانا چاہتے تھے اور پھر اسی کے مثل يعنی حضرت 

کثير کہ جس کا ايک خاص نظريہ اور عقيده ہے اور اس نے مذکوره حديث کونقل کرنے کے بعد کسی وضاحت اوردليل کے بغير اس 
ی عبد الرحمان بن ابی ليلی علماء اہل ۔ جبکہ اس کے پہلے راوی يعن٢١١، ص٥روايت کو ضعيف اورغريب کہا ہے۔ البدايہ والنہايہ، ج

  ۔١٧٧۔ ١٧٨، ص ١سنت کے مطابق موثق ہيناور يہ روايت دوسری سندوں سے بھی نقل ہوئی ہے۔ رجوع فرمائيں: الغدير، ج

د: خطبٔہ پيغمبر ۖ کے بعد مسلمانوں کا حضرت علی کو ''موالئے مومنين'' کے عنوان سے مبارکباد پيش کرنا يہ صرف امامت
اسبت رکھتاہے۔ خداوند عالم کی طرف سے دين کے اکمال اور نعمت کے اتمام کا اعالن دوستی کے موضوع اور سے من

  عنوان سے کسی طرح ميل نہيں کھاتا ہے۔
و: حسان بن ثابت شاعر رسول خدا ۖ اور اس زمانہ مينعرب کا مشہور شاعر اور اديب جو خود واقعٔہ غدير ميں موجود تھا اس 
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م ۖ کی اجازت سے پيغمبر ۖ کے خطبہ کو نظم ميں پيش کيا اور اس ميں کلمٔہ مولٰی کو ''امام'' اور ''ہادی'' کے نے پيغمبر اسال
  معنی ميناستعمال کيا ہے۔ ايک شعر: 

  و قال لہ قم يا علی فاننی 
 ً   رضيتک من بعدی اماماً و ہاديا

  طرح لکھا ہے: امير المومنين نے معاويہ کو جو اشعار لکھ کر بھيجے تھے، اس ميں اس
  واوجب لی واليتہ عليکم 
  ) ١رسول ّهللاٰ يوم غدير خم۔(

______________________  

؛ پيشوائی از نظر ٣٧٠۔ ٣٨٥، ص١) مکمل طور سے ان قرائن اور شواہد کے بارے ميں آگاہی کے لئے رجوع کريں: الغدير، ج١(
  ۔٢٣٤۔ ٢٣٨اسالم، جعفر سبحانی، ص

کو حضرت علی کے سفر يمن سے مربوط قرار ديا ہے جو حجة الوداع سے پہلے پيش آيا تھا  ۔ ابن کثير نے واقعٔہ غدير٤
اور اس ميں يہ دعوٰی کيا ہے کہ چونکہ اس سفر ميں حضرت علی نے اپنے ہم سفر ساتھيوں کے مال غنيمت مينبے جا اور 

) مخالفت کی تھی اور آپ کے ساتھیغير شرعی استعمال کی (قبل اس کے کہ اس کو رسول اسالۖم کی خدمت ميں پيش کرتے
) اسی بنا پر پيغمبر اسالۖم نے غدير خم ميں حضرت علی کی فضيلت اور ١آپ کی ا س عدالت پر رنجيده ہوئے تھے۔(

امانتداری اور عدالت کو بيان کيا اور آپ کے نزديک جو قرب و منزلت ان کو حاصل تھی اس کو بيان کيا ۔ اور بہت سارے 
  )٢يں جو آپ کے تئيں کينہ و کدورت اور حسد تھا اسے ختم کيا۔(لوگوں کے دلوں م

يہ تاويل اور توجيہ صحيح نہيں ہے کيونکہ يمن کے سفر سے متعلق، پيغمبر اسالۖم نے پہلی مالقات ميں حضرت علی کے ہم 
يں۔ خدا کی قسم وه سفر ساتھيوں کا جواب مکے ميں (حج سے پہلے) ديديا تھا۔ اور فرمايا تھا: لوگ علی کی شکايت نہ کر

  )٣حکم اٰلہی کے نافذ کرنے ميں بہت سخت اور بے خوف ہيں۔(
رسول خدۖا کے اس صريحی بيان سے مسئلہ ان لوگوں کے لئے تمام ہوگيا جوآنحضرۖت سے کچھ سننا چاہتے تھے اور پھر 

گئی تھی اور اس کوآپ نے) کے لئے جو رنجش حضرت علی سے پيدا ہو٤) افراد(٣٠٠کوئی بات نہيں ره جاتی کہ تين سو (
  بھی دور کرديا تھا۔ دوباره اس کو پيغمبر اسالۖم ايک الکھ کے مجمع ميں بيان فرماتے۔

______________________  

  ۔٢٠٨۔ ٢٠٩، ص٥؛ البدايہ والنہايہ، ج١٠٨١، ص٣) اس واقعہ کی مزيد معلومات کے لئے رجوع کريں: واقدی، مغازی، ج١(
بن ابی طالب و براء ة عرضہ مماکان تکلم فيہ بعض من کان معہ بٔارض اليمن، بسبب ماکان صدر منہ اليہم من ) ۔۔۔ فبين فيہا فضل علی٢(

ماکان المعدلة التی ظنہا بعضہم جوراً و تضييقاً و بخالً، و الصواب کان معہ۔۔۔ و ذکر من فضل علی و امانتہ و عدلہ و قربہ اليہ ما ازاح بہ 
  ۔)٢٠٨، ص٥۔۔ (البدايہ والنہايہ،جفی نفوس کثير من الناس منہ۔

؛ (نہاية١٦٨، ص٣) يا ايہا الناس التشکوا علياً فو ّهللاٰ انہ الخشن فی ذات ّهللاٰ او فی سبيل ّهللاٰ ]من ان يشکی[۔ (تاريخ االمم والملوک، ج٣(
رجوع کريں: ترجمة االمام علی من ؛ ٢٠٩، ص٥؛ الدايہ والنہايہ، ج٣٢٩، ص٢االرب فی فنون األدب، ترجمٔہ :محمودمہدوی دامغانی، ج

، ١ھ۔ق)، ج١٣٩٥تاريخ مدينة دمشق، تاليف: حافظ ابن عساکر، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودی (بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 
  ۔٣٨٦ص

) ٣٠٠سو ( ) مورخين اور سيرت نگاروں نے يمن کی ماموريت ميں حضرت علی کی سپہ ساالری کے ماتحت سپاہيوں کی تعداد تين٤(
  ۔١٦٩، ص٢؛ طبقات الکبری، ج١٠١٩، ص٣افراد لکھی ہے۔ رجوع کريں: واقدی، مغازی، ج

۔ اگر حضرت محمد ۖ نے حضرت علی کو غدير ميں امام بنايا ہوتا تو اصحاب آپ کے بعد آپ کے اس حکم کی مخالفت نہ ٥
صحاب صالح اور با ايمان لوگ تھے۔ کرتے اور آپ کی صريحی تاکيد اور وصيت سے منہ نہ موڑتے کيونکہ آپ کے ا

جنھوں نے راه اسالم ميناپنی جان اور مال کے ذريعے کامياب امتحان دياتھا لٰہذا يہ بہت ہی بعيد بات ہے کہ اتنا عظيم واقعہ 
پيش آئے اور وه لوگ اس کی مخالفت کر بيٹھيں خاص طور سے جبکہ آنحضرۖت کی رحلت اور غدير کے درميان ميں 

) دنوں کا مختصر سا فاصلہ پايا جاتا ہے لٰہذا يہ بہت بعيد ہے کہ اتنی جلدی لوگ ايسے واقعہ کو فراموش کر ٧٠( تقريباً ستر
  ديں۔

اس سوال کے جواب کے لئے اگر ہم رسول خدا ۖ کے دور کے حادثات اور واقعات پر ايک سرسری نگاه ڈاليں تو اگرچہ 
اپنی جگہ پر مسلم ہيں مگر پھر بھی پيغمبر اکرم ۖ کے فرمان  اصحاب کے روحانی مراتب اور درجات مجموعی طور سے
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سے سرپيچی کرنا ان لوگوں کے درميان کوئی نئی بات نہيں تھی کيونکہ اس دور ميں بھی کچھ مسلمانوں کا ايمان ايسا ناپختہ
طور پر جب  تھا کہ وه لوگ خدا و پيغمبر ۖ کے احکام کے سامنے مکمل طور پر سرتسليم خم نہيں کرتے تھے خاص

پيغمبر ۖکا حکم ان کے ذاتی مفادات، قبيلہ کے رسم و رواج اور ان کے سياسی افکار سے ميل نہيں کھاتا تھا تو پھر وه لوگ 
ايک طرح سے اپنی رائے اور اجتہاد کے ذريعہ يہ کوشش کرتے تھے کہ پيغمبر ۖ کی رائے کو تبديل کرديں ورنہ خود ہی 

ہی کرتے تھے اور بسا اوقات آپ کے اوپر اعتراض بھی کرتے تھے۔ اس طرح کے حادثات اس پر عمل پيرا ہونے ميں کوتا
اور مخالفتوں کے نمونے، جيسے صلح حديبيہ ميں صلح نامہ لکھتے وقت، حجة الوداع ميناحرام سے خارج ہونے کا مسئلہ، 

ور واقعات بھی تاريخ ميں ثبت ہينايسےلشکر اسامہ کی روانگی اور حيات پيغمبر ۖ کے آخری ايام ميں قلم و دوات جيسے مشہ
  تمام واقعات کو عالمہ سيد شرف الدين نے اپنی گراں قدر کتاب ''النص و االجتہاد'' ميں ذکر فرمايا ہے۔

اس کے عالوه قرآن مجيد کی متعدد آيات، پيغمبر اکرم ۖ کے حکم کی پيروی کے واجب و الزم ہونے کے اوپر تاکيد کرتی 
کا جز قرار ديتی ہيناور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس خطره کی طرف متوجہ بھی کياہے کہ حکم  ہيناور اس کو ايمان

پيغمبر ۖ سے سرپيچی يا آپ کے اوپر سبقت نہ کريناور يہ اميدنہ رکھيں کہ پيغمبر ۖ ، ان کی اطاعت کريں گے۔ مندرجہ ذيل 
  ر ۖ کی مخالفت ہوتی رہتی تھی جيسا کہ ارشاد ہے:آيات سے يہ صاف واضح ہو جاتاہے کہ اس زمانہ ميں بھی پيغمب

  ) ١(فليحذر الذين يخالفون عن امره ٔان تصيبہم فتنة او يصيبہم عذاب اليم)(
''جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہيں وه اس امر سے ڈريں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے يا کوئی دردناک عذاب نازل 

  ہوجائے''
  )٢بين يدی ّهللاٰ و رسولہ و اتقوا ّهللاٰ ان ّهللاٰ سميع عليم)( (ياايہا آمنوا التقدموا

''ايمان والو! خبردار خدا و رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور هللا سے ڈرو بيشک هللا ہر بات کا سننے واال 
  اور جاننے واال ہے''

  )٣)((واعلموا ان فيکم رسول ّهللاٰ لو يطيعکم فی کثير من االمر لعنتم
''اور ياد رکھو کہ تمہارے درميان خدا کا رسول موجود ہے يہ اگر بہت سی باتوں ميں تمہاری بات مان ليتا تو تم زحمت ميں 

  پڑ جاتے''
(و ما کان لمومن و ال مومنة اذا قضی ّهللاٰ و رسولہ امراً ان يکون لہم الخيرة من امرہم و من يعص ّهللاٰ و رسولہ فقد ضل ضالالً 

  )٤(بعيداً)
''اور کسی مومن مرد يا عورت کواختيار نہيں ہے کہ جب خدا و رسول کسی چيز کا فيصلہ کرديں (يا کوئی حکم ديں) تو وه 

  بھی اپنے امر کے بارے ميں صاحب اختيار بن جائے اور جو بھی خدا و رسول کی نافرمانی
______________________  

  ۔٦٣) سورٔه نور، آيت ١(
  ۔١ت ) سورٔه حجرات، آي٢(
  ۔٧) سورٔه حجرات، آيت ٣(
  ۔٣٦)سورٔه احزاب، آيت ٤(

  کرتا ہے وه کھلی ہوئی گمراہی ميں ہے''
(و ما ارسلنا من رسول اال ليطاع باذن ّهللاٰ فال و ربک اليومنون حتی يحکموک فيما شجر بينہم ثم اليجدوا فی انفسہم حرجاً مما 

  )١قضيت و يسلموا تسليماً)(
کو بھی نہيں بھيجا ہے مگر صرف اس لئے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے پس آپ کے  ''اور ہم نے کسی رسول

پروردگار کی قسم کہ يہ ہرگز صاحب ايمان نہ بن سکيں گے جب تک آپ کو اپنے اختالفات ميں َحَکم نہ بنائيں۔ اور پھر جب 
آپ کے فيصلہ کے سامنے سراپا تسليم آپ فيصلہ کرديں تواپنے دل ميں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کريں اور 

  ہوجائيں''
  )٢(ئا ايہا الذين آمنوا اطيعوا ّهللاٰ و رسولہ و التولوا عنہ و انتم تسمعون)(

  ''ايمان والو! هللا و رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سن بھی رہے ہو''
چہ پيغمبر اساۖلم نے بے پناه محنت و مشقت اور زحمتيں اٹھا کر قبيلہ يا ان تمام باتوں کے عالوه ايک وجہ يہ بھی ہے کہ اگر

قوم پرستی کے نظام اور اس کے خطرناک اثرات جيسے قبيلہ جاتی تعصب، ايک دوسرے سے رقابت، يا قبيلوں کے درميان 
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ليکن اس ميں بھی کوئی  ميں رقابتيں جو خود دور جاہليت کے لوگوں کے لئے ايک درد سر تھا، ان سب کو ختم کردياتھا،
شک نہيں ہے کہ يہ تمام رسم و رواج بعض مسلمانوں کے اندر اسی طرح چھپے ہوئے تھے جس طرح سے راکھ کے نيچے

  آگ دبی ہوتی ہے اور اسی لئے مختلف اوقات ميں وه ابھر کے سامنے آجاتے تھے۔
  الوننے اپنے پرانے قبيلہ جاتیجيسا کہ پيغمبر ۖ کی رحلت کے فوراً بعد اوس اور خزرج دونوں قبيلے و

______________________  

  ۔٦٤۔ ٦٥)سورٔه نسائ، آيت١(
  ۔٢٠) سورٔه انفال، آيت ٢(

نظام کو زنده کرديا اور دونوں طرف سے يہ آوازيں بلندہوگئيں ''نحن االمراء و انتم الوزراء و منا امير و منکم امير''ہم لوگ 
و يا ايک امير اور حاکم ہمارے درميان سے ہوجائے اور ايک امير و حاکم تمہارے حاکم اور امير ہيں اور تم لوگ وزير ہ

) جبکہ اسالمی تعليمات کے مطابق ''ميں اور ہم'' کی حدوں کو قبيلوں کی سرحدوں سے اٹھا ديا گيا ١درميان سے ہوجائے۔(
ا کہ ارشاد ہے ''انما المومنون اخوة''تھا اور سب کے سب ايک ''ہم'' کے اعتبار سے ايک دوسرے کے ايمانی بھائی تھے جيس

اس بنا پر يہ بالکل طے شده بات ہے کہ چاہے کتنی ہی خوش فہمی اور حسن ظن کيا جائے پھر بھی قريش کے بعض سياسی
لوگ مکہ کے زمانہ کی طرح بنی ہاشم سے رقابت کا احساس رکھتے تھے اور اس طرح کے معياروں کی بنا پر انھيں ايک 

  فت قبول نہيں تھی۔ہاشمی کی خال
ويں آيت کی شان نزول کے بارے ميں کتب تفسير و حديث ميں دوسرے اور بھی احتماالت  ٦٧۔ سورٔه مائده کی تيسری اور ٦

ذکر کئے گئے ہيں ليکن ان کی اسناد اور دوسرے فراوان شواہد اس بات کا ثبوت ہيں کہ يہ دو آيتيں غدير خم ميں نازل ہوئيں 
  )٢ہيں۔(

يتوں کا مضمون بھی گواه ہے کہ ان دونوں آيتوں کا تعلق پيغمبر ۖ کے بعد امت کی رہبری اور امامت جيسے اہم ان دونوں آ
کام سے ہے اور وه دوسرے واقعات جنھيں بعض لوگوں نے ذکر کيا ہے ان سے ان کا کوئی رابطہ نہينہے مثالً تيسری آيت 

اس ميں ان پر تکيہ کيا گيا ہے يہ صرف امامت ہی سے مناسبت  ميں مندرجہ ذيل جن چار باتوں کی تاکيد کی گئی ہے اور
  رکھتی ہيں۔

الف: کفار کی مايوسی کيونکہ وه لوگ يہ تصور کرتے تھے کہ اسالم صرف اور صرف پيغمبر ۖ کی ذات اور آپ ۖ کی زندگی 
سی ايک مضبوط، تک باقی ہے اور آپ کی وفات کے بعد اسالم کی بساط خود بخودالٹ جائے گی ليکن حضرت علی جي

  مستحکم،عادل اور برجستہ شخصيت کی جانشينی کے اعالن کے بعد يہ طے ہوگياکہ
______________________  

  ۔٢٤۔ ٢٥) ابن قتيبہ دينوری، االمامة و السياسة (قم: منشورات الشريف الرضی)، ص١(
  ۔٢١٤۔ ٢٤٧، ص١) اس مضمون سے مزيد آگاہی کے لئے، رجوع کريں: الغدير، ج٢(

  الم باقی رہے گا لٰہذا وه لوگ اس سے مايوس ہوگئے۔اس
ب: تکميل اسالم، کيونکہ پيغمبر ۖ کا جانشين معين ہوئے بغير اور امت کی رہبری کا سلسلہ جاری رہے بغير يہ دين و مذہب 

  منزل تکميل تک نہيں پہونچ سکتا تھا۔
  ج:تکميل رہبری کے تسلسل کے ساتھ، ہدايت کی نعمت کا اتمام۔

  )١وندعالم کی طرف سے اسالم کی تکميل کے اعالن کے عالوه اس کو آخری مذہب اوردين قرار ديا جانا۔(د: خدا
______________________  

) اس سلسلہ ميں مزيد آگاہی کے لئے اور سورٔه مائده کی ان دو آيتوں کے درميان ايک آيت کے فاصلہ کے بارے ميناور يہ کہ، يہ ١(
احکام سے متعلق ہے اور يہ واليت کے مسئلہ سے مناسبت نہيں رکھتی ان تمام چيزوں کے بارے ميں تيسری آيت حرام گوشت کے 
  ۔٢٦٣۔ ٢٧١، ص ٤رجوع کريں تفسير نمونہ، ج
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  تاريخ اسالم 
 دور جاہليت سے وفات مرسل اعظم ۖ تک 

 

  

  لشکر اسامہ
ھ ميں جنگ موتہ ميں اسالمی فوج کے ايک سپہ ساالر جناب زيد بن حارثہ بھی تھے اور اس ٨پہلے آپ پڑھ چکے ہيں کہ 

ميں مسلمانوں کوروميوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اوراس لشکر کے تينوں سردار سميت بعض دوسرے اسالمی 
  سپاہيوں نے بھی جام شہادت نوش کيا تھا۔

تک اسالمی فوج کے ساتھ پيش قدمی کی تھی ليکن وہاں کوئی جنگ نہينہوئی ھ ميں بھی رسول خدا نے سر زمين تبوک  ٩
اور آپ کا يہ اقدام ايک قدرتمند فوجی مشق کی حد تک ہی ره گيااسی لئے گزشتہ واقعات کی بنا پر شہنشاه روم کی دشمنی 

ميوں سے ٹکراؤ اور جنگ اور اس کی فوجی قدرت و طاقت آپ کے لئے ہميشہ ايک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور آپ مسلسل رو
کے بارے ميں متفکر رہتے تھے اسی بنا پر جب آپ حجة الوداع سے لوٹ کر مدينہ واپس آئے تو آپ نے زيد بن حارثہ کے 

  بيٹے اسامہ کی سپہ ساالری ميں ايک لشکر منظم کيااور ايک فوج بنائی اوران کو يہ حکم ديا کہ سرزمين
  جگہ ہے وہاں تک پيش قدمی کريں اور روميوں سے جنگ کريں۔ ''اُبنٰی'' ٭جوان کے والدکی شہادت کی

) کے حوالے کيااوران کو فوجی اور نظامی احکامات کے متعلق ١رسول خدا ۖ نے فوج کی سربراہی کا پرچم اسامہ(
ہو نصيحتينبھی کيں،انھوں نے مقام ُجرف٭ کو اپنی فوج کے قيام کے لئے منتخب کيا تاکہ باقی فوج بھی وہاں آکر جمع 

  )٢جائے۔(
اس فوج ميں انصار و مہاجرين کے کچھ شناختہ اور مشہور و معروف افراد جيسے ابوبکر، عمر، ابوعبيده جراح، سعد بن 

)،قتاده بن ٥)(ابواالعور) سعيد بن زيد(٤)، عبد الرحمان بن عوف، طلحہ، زبير، اسيد بن حضير، بشير بن سعد(٣ابی وقاص(
  موجود تھے۔  )، بھی٦نعمان اور سلمہ بن اسلم(

______________________  

٭ ابنٰی، دنيا کے وزن پر ہے۔ سرزمين شام کا ايک عالقہ ہے جو عسقالن اور رملہ کے درميان، موتہ سے نزديک ہے۔ (حلبی، السيرة 
  )۔٢٢٧، ص٣الحلبيہ(بيروت: دارالمعرفہ)، ج

  سال سے زياده نہيں لکھا گياہے۔ ٢٠يں بھی ان کا سن سال لکھا ہے اور کسی تاريخ م ١٩يا  ١٨،  ١٧) اسامہ کا سن اس وقت ١(
  ٭شام کی جانب مدينہ سے تين ميل کے فاصلہ پر ايک جگہ ہے۔

؛ شيخ عبد القادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق، تاليف حافظ ابن عساکر ١٩٠، ص٢)ابن سعد، طبقات الکبری، (بيروت: دار صادر)، ج٢(
؛ حلبی، ١٣٨، ص٢؛ زينی دحالن، السيرة النبويہ واآلثار المحمديہ، ج١٢١، ص١ھ۔ق)، ج١٤٠٧(بيروت: دار احياء التراث العربی، 

  ۔٢٢٧گزشتہ حوالہ، ص
؛ زينی دحالن، السيرة النبويہ و اآلثار ٢٢٧، ص٣؛ حلبی، السيرة الحلبيہ، (بيروت: دار المعرفہ)، ج١٩٠) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٣(

  ۔١٣٨، ص٢المحمديہ، ج
؛ سقيفٔہ ابوبکر احمد بن عبد ٥٢، ص٦، شرح نہج البالغہ، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراہيم، دار الکتب العربيہ، ج) ابن ابی الحديد٤(

  العزيز جوہری کے نقل کے مطابق۔
؛ شيخ عبدالقادر بدران، تہذيب تاريخ دمشق، تاليف حافظ ابن عساکر، (بيروت: دار احياء التراث ١٩٠) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٥(

  ۔١٢١، ص١ھ۔ق)، ج١٤٠٧ی، العرب
؛ تقی الدين احمد بن علی مقريزی، امتاع االسماع، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسی (بيروت: دار ١٩٠) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، ص٦(

  ۔١٢١، ص١؛ تہذيب تاريخ دمشق، ج١٢٤، ص٢ھ۔ق)، ج١٤٢٠، ١الکتب العلميہ، ط

کا حکم ديا تھااس وقت تک آپ بالکل صحت مند اور تندرست تھے  پيغمبر اکرم ۖ نے جب اسامہ کی فوج کو حرکت کرنے
ليکن اگلے ہی دن آپ کو بخار عارض ہوا اور باآلخر يہی آپ کے مرض الموت ميں تبديل ہوگيا۔ بستر بيماری پر رسول خدۖا 

ے ابھی اسامہ کی کو يہ اطالع ملی کہ کچھ لوگ اسامہ کی کم عمری کی بنا پر ان کی سپہ ساالری پر معترض ہيں اسی لئ
فوج مدينہ سے حرکت نہيں کرپائی ہے. رسول خدا ۖ اسی بيماری کی حالت ميں اور رنج والم کے ساتھ مسجد ميں تشريف لے 
گئے اور ايک خطبہ ميں لوگوں کواسامہ کی فوج کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ روانہ ہونے کی ترغيب دالئی اور فرمايا: 
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کيا باتيں ہيں جو ميننے اسامہ کی سپہ ساالری کے بارے ميں بعض لوگوں سے سنی ہيں؟ آج تم  ايہا الناس! اے لوگو! يہ
  اسامہ کی سپہ ساالری کے بارے ميں گلہ مند ہو اور اس سے پہلے ان کے والد کی

ا بھی ان سپہ ساالری کے بار ے ميں بھی تمہيں گلہ تھا جب کہ خدا کی قسم زيد، سپہ ساالری کے الئق تھے اور ان کا بيٹ
  )٣کے بعد ا س منصب کے الئق اور اس کا سزاوار ہے ۔الخ۔(

رسول خدا ۖ کی زندگی کے آخری ايام ميں آپ کی صحت بہت ہی زياده ڈھل گئی اور آپ پر مسلسل غش طاری ہو رہا تھا 
کہ روانگی کے  جب ايک بار آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا توآپ نے لشکر اسامہ کے بارے ميں پوچھا، تو لوگوں نے کہا

  لئے تيار ہو رہاہے۔ حضرت ۖ نے فرمايا کہ: ''اسامہ کی فوج کو
______________________  

؛ زينی دحالن، گزشتہ حوالہ؛ شيخ عبدالقادر بدران، گزشتہ حوالہ؛ ١٢٤، ص٢) ابن سعد، گزشتہ حوالہ، مقريزی، گزشتہ حوالہ، ج٣(
  سول خدۖا کا فرمان اس طرح سے نقل ہوا ہے:۔ بخاری اور مسلم ميں ر٢٢٨حلبی، گزشتہ حوالہ، ص

ہذا لمن ''ان تطعنوا فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارة ابيہ من قبل و ايم ّهللاٰ ان کان لخليقا لالمارة وان کان لمن احب الناس الی و ان 
؛ المغازی، ٣٢٦، ص٦ھ۔ق)، ج١٤٠٧م، احب الناس الی بعد''۔ (صحيح بخاری، تحقيق: شيخ قاسم الشماعی الرفاعی، (بيروت: دار القل

  ۔)١٩٥، فضائل الصحابة، ص١٥ھ۔ق)، ج١٤٠١؛ صحيح مسلم، بشرح النووی، (قم: دار الفکر، ٩، حديث٢٠٣باب 

) جو اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جائيں، پيغمبر ۖ کی ان تمام تاکيدوں کے ١روانہ کرو خدا ان لوگوں پر لعنت کرے''(
) مختلف لوگوں کے متعددبہانوں کی وجہ سے اسامہ کی فوج کی روانگی اسی ٢مريض رہے( بعدچوده روز تک جن ميں آپ

طرح تعطل کا شکار رہی اور اس فوج نے حرکت نہيں کی يہاں تک کہ پيغمبر ۖ کی رحلت ہوگئی، جيسا کہ ہم نے غدير خم 
مسلمان پيغمبر ۖ کے صريحی احکام کے واقعہ کے ذيل ميں وضاحت کی تھی کہ يہ واقعہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض 

  اور فرامين سے سرپيچی کے مرتکب ہوئے ہيں۔

  پيغمبر ۖ کا اعلٰی مقصد
اسامہ کی فوج کو روانہ کرنے کے لئے پيغمبر ۖ کی مسلسل کوششوں اور محنتوں کے اندر بعض اہم نکات اور موضوعات 

  پائے جاتے ہيں جن کی طرف توجہ دينا بہت ضروری ہے۔
ظيم اسالمی فوج کو روانہ کرتے وقت اس کی سپہ ساالری ايک ايسے سردار کے حوالے کرناجس کی عمر بيس ۔ اتنی ع١

سال سے کم تھی جبکہ يہ فوج اس وقت کے قوی ترين دشمن اور اسالمی دارالحکومت سے بہت دور اور حساس عالقہ ميں 
  جنگ کے لئے بھيجی جارہی تھی۔ 

کے تحت ايسے تجربہ کار اور ماہرين جنگ سپہ ساالر اور کمانڈر بھی رکھے گئے ۔ اس فوج ميناسامہ کی سپہ ساالری ٢
  تھے نيز اس ميں ايسے قبيلوں کے سردار اور پيغمبر ۖ کے مشہور اصحاب بھی موجود تھے جواپنے

______________________  

؛ اگرچہ ٢٩قم: منشورات الشريف الرضی)، ص) ''جہزوا جيش اسامة، لعن ّهللاٰ من تخلف عنہ۔ (محمد بن عبد الکريم شہرستانی (١(
شہرستانی نے اس گروه کے بارے ميں رسول خدا کی لعنت کو حديث مرسل کہا، ليکن ابی الحديد، ابوبکر احمد بن عبد العزيز جوہری 

کئی مرتبہ فرمايا: نے ''سقيفہ'' کتاب مينا س لعنت کو حديث مسند کے طور پر عبدهللا بن عبد الرحمان سے نقل کيا ہے کہ آنحضرت نے
  )۔٥٢، ص ٦انفذ وابعث اسامہ، لعن ّهللاٰ من تخلف عنہ (شرح نہج البالغہ، ج

  ۔١٧٨، ص٢ھ۔ق)، ج٢٣٨٤) ابو واضح، تاريخ يعقوبی (نجف: المکتبة الحيدريہ، ٢(

ود کو مقام و منزلت اور ايک خاص عظمت کا حامل سمجھتے تھے اور وه لوگ اس نوجوان سپہ ساالر کا يہ منصب خ
  حاصل کرنے کے لئے تيار ی کر رہے تھے۔

۔ پيغمبر اساۖلم اگر چہ يہ بخوبی جانتے تھے کہ اب يہ آپ کی عمر مبارک کے آخری ايام ہيں (اور خطبٔہ غدير ميں آپ نے ٣
 اس کی طرف اشاره بھی فرما ديا تھا) اور اسی کے ساتھ تاريک فتنہ اور خطرناک حوادث کے بادل امت اسالميہ کے سر پر
منڈالرہے ہيں آپ نے اسالمی فوج کوايک دور ترين خطے کی طرف روانہ فرمايا اور انصار و مہاجرين کے سرکرده افراد 

کوان کے ساتھ کرديا آپ کی اس تدبير اور دور انديشی اور اٰلہی سياست کو نظر ميں رکھنے کے بعد اس ميں کوئی ترديد 
ينا کسی اہم مقصد کے لئے انجام ديا تھا کہ ان تمام مشکالت اور خطرات کو نہيں ره جاتی کہ آپ نے اتنے عظيم اقدام کو يق

  سہہ لينااس کے مقابلہ ميں بہت آسان تھا۔
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ان تما م نکات کی تحقيق اور ان پر توجہ کرنے کے بعد بہ آسانی يہ نتيجہ نکاال جاسکتا ہے کہ روميوں سے فوجی ٹکراؤ 
  ھی تھے۔کے عالوه آپ کی نظر ميں دو اہم مقصد اور ب

(الف) پيغمبر ۖ نے اسامہ کو اسالمی لشکر کا سپہ ساالر اس لئے بنايا تھا تاکہ مسلمانوں کو عمالً اس حقيقت کی طرف متوجہ 
کرديں کہ کسی عہدے اور مقام تک پہنچنے کے لئے صالحيت اور لياقت معيار ہوتی ہے اور کسی کی کم عمری اور جوانی 

ں پڑتا، جس طرح کسی انسان کے سن کی زيادتی سے اس کے اندر لياقت پيدا نہيں ہوجاتیسے اس کی لياقت پر کوئی اثر نہي
اسی لئے پيغمبر اساۖلم نے اعتراض کرنے والوں کو يہ جواب ديا تھا کہ : ''زيد بھی سپہ ساالری کے الئق تھے اور اب ان 

  کا بيٹا ان کے بعد اس منصب کے الئق ہے''
اور دو ٹوک بيان سے اسامہ کی لياقت اور شائستگی کو واضح کرديا اور جو لوگ عمرکی  پيغمبر اساۖلم نے اپنے اس واضح

زيادتی يا قبيلہ وغيره کوايسے عہدے اور مقام ميں دخيل سمجھتے ہينان کے باطل افکار کی وضاحت فرمادی ۔ کيا اس کے 
  عالوه اس کی اور کوئی وجہ ہوسکتی ہے کہ آ پ نے اسامہ کی سپہ ساالری کے

ے ميں جو اتنی تاکيد کی تھی اس کے ذريعہ آپ عمالً حضرت علی کی خالفت کے لئے راه ہموار کر رہے تھے اور جو بار
لوگ حضرت علی کی جوانی کو بہانہ بنا کر خالفت سے متعلق آپ کی لياقت اور صالحيت کے بارے ميں انگلی اٹھانا 

  چاہتے تھے آپ ان کا جواب دے رہے تھے۔
اده يہ تھاکہ آپ کی وفات کے وقت حضرت علی کے وه سياسی رقباء جن کے دل ميں خالفت کی اللچ تھی (ب) پيغمبر ۖ کا ار

مدينہ سے دور رہيں (اسی لئے مہاجرين و انصار کے چننده افراد کو آپ نے اسامہ کی فوج ميں شامل کيا تھا تاکہ ان لوگوں 
پنے ہاتھ ميں لے ليں او رمخالفين کے لئے کوئی کے جانے کے بعد ان کے عدم موجودگی ميں حضرت علی حکومت کو ا

  )١صورت باقی نہ رہے اور جب وه لوگ ميدان جنگ سے واپس پلٹيں تو حضرت علی کی حکومت مستحکم ہوچکی ہو۔(
اسی سے يہ بھی اندازه لگايا جاسکتاہے کہ پيغمبر کی اتنی تاکيد اور اصرار کے باوجود بھی کچھ لوگ اسامہ کے ساتھ جانے

وں جان چرا رہے تھے؟ اور آج ياکل پر ٹال مٹول کے ذريعہ، انھوں نے لشکر اسامہ کو روانہ ہونے سے کيوں روک سے کي
  ديا؟ يہاں تک کہ رسول ّهللاٰ ۖ کی وفات ہوگئی۔

______________________  

) اس سے اندازه ہوتا ہے کہ١٦، ص١ھ) نے اس تحليل پر جو ناقابل قبول تنقيد کی ہے (شرح نہج البالغہ، ج٦٥٦) ابن ابی الحديد، (١(
  شيعوں کی يہ تحليل قديم زمانہ سے مورخين کے درميان پائی جاتی تھی۔

  

  وه وصيت نامہ جو لکھا نہ جاسکا!

پنجشنبہ کے دن (رحلت سے چار دن پہلے) جب پيغمبر ۖ بستر عاللت پر تھے آپ نے فرمايا: ''قلم اورکاغذ لے آؤ تاکہ ميں 
ھ دوں جس سے تم لوگ ميرے بعد گمراه نہ ہو'' حاضرين ميں سے ايک صاحب نے کہا آپ کے اوپر تمہارے لئے کچھ لک

درد اور مرض کا غلبہ ہے اور آپ ہذيان بک رہے ہيں قرآن ہمارے پاس ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔ اسی دوران 
وگ پيغمبر ۖ کے فرمان کی تائيد کر حاضرين کے درميان اختالف ہوگيا بعض لوگوں نے اُس کی بات کی تائيد کی اور کچھ ل

  رہے تھے اسی ميں شور و ہنگامہ بڑھتا گيا 
اسی دوران پيغمبر ۖ سے کہا : آپ کے حکم کی تعميل کی جائے آپ نے فرمايا: ''يہ سب کچھ ہونے کے بعد؟ مجھے ميرے 

لوگ ميرے بارے ميں جو کچھحال پر چھوڑ دو (جو مجھے درد و غم اور تکليف ہے) مجھے اسی حالت پر رہنے دو اور تم 
 کہہ رہے ہو (ميری طرف ہذيان کی جو نسبت دے رہے ہو) ميری يہ حالت اس سے کہيں بہتر ہے، يہاں سے باہر نکل جاؤ''۔

جو کچھ آپ نے پڑھا يہ اس قصے کا خالصہ ہے جو اہل سيرت او رمحدثين نے پيغمبر ۖ کی عمر کے آخری ايام کے واقعات 
  )١ے۔(کے ذيل ميں نقل کيا ہ

اگر چہ يہ واقعہ بعض کتابوں مينتحريف کر کے ياتوڑ مروڑ کر پيش کيا گيا ہے کچھ لوگوں نے پيغمبر اسالۖم کی شان ميں 
گستاخی کرنے والے کا نام ہی غائب کرديا، يا صرف اس کی بات کے مضمون کو نقل کيا ہے اور بعض اوقات اس کی 

ا م شواہد و قرائن اس بات کے گواه ہيں کہ پيغمبر کا يہ اقدام در اصل طرف سے عذر تراشی کی کوشش کی گئی ہے ليکن تم
اپنی جانشينی کے لئے حضرت علی کی شناخت کرانا اور مسلمانوں کو رہبری اور قائد کے بغير نہ چھوڑ دينے کے سلسلے 

يا تو اس کی وجہکی ايک کڑی تھی اور اگر بعض حاضرين نے کسی نہ کسی طريقے سے آپ کو وصيت نامہ لکھنے نہيں د
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  يہ تھی کہ وه سمجھ رہے تھے کہ آپ کيا تحرير کرنا چاہتے ہيں۔
جيساکہ عبد هللا بن عباس اس نکتہ پر توجہ او رمذکوره واقعہ کی طرف اشاره کرنے کے بعد افسوس بھرے الفاظ ميں يوں 

لئے کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لئے  بيان کرتے ہيں۔ (پنجشنبہ کا دن کتنا دردناک تھا کہ پيغمبر ۖ نے فرمايا: ''ميرے
  کچھ لکھ دوں اور تم اس کے بعد گمراه نہ ہو ليکن انھوں نے 

______________________  

، ١)، ج١٤٠٧، ١) نمونہ کے طور پرمالحظہ کريں: صحيح بخاری، تحقيق: الشيخ قاسم السماعی الرفاعی؛ (بيروت: دار القلم، ط١(
؛ صحيح مسلم، بشرح النووی، ٣١٧۔ ٣١٨، ص ١٩٩؛ المغازی، باب ٦و ج ١٢٠، ص١٢،)، ج٨٢لعلم (باب کتاب العلم، باب کتابة ا

، ابن ابی الحديد، ٢٤٢، ص٢؛طبقات الکبری، (بيروت: دار الصادر)، ج٨٩، باب ترک الوصية لمن ليس لہ شیء يوصی فيہ، ص١١ج
  شرح نہج البالغہ، ابوبکر جوہری کے نقل کے مطابق۔

) کيونکہ يہ واقعہ بہت مشہور بلکہ تاريخ اسالم کے مسلمات ميں سے ہے اور گزشتہ اورموجوده تمام لوگوننے ا س ١''(نہيں سنا.....
کو نقل کيا ہے اور کافی حد تک اس کے بارے ميں بحث کی ہے لٰہذا اسی مقدار پر ہم اکتفا کر رہے ہيں اور اس کے بارے ميں مزيد 

تراشيوں پر تنقيد يا بعض ابہامات کا جواب دينے يا اس بارے ميں جو سواالت پيدا ہوتے ہيں  تحقيق و جستجو اور اس سے متعلق عذر
  )٢ان کو ذکر کرنا نہيں چاہتے بلکہ اس کے لئے اس کی متعلقہ کتابوں کی طرف رجوع کيا جاسکتا ہے۔(

  پيغمبر اساۖلم کی رحلت

اه ميں مسلسل دعوت و جہاد اور اپنی رسالت کی انجام دہی کے سال تک اٰلہی پيغام کو پہنچا کر اور اس ر ٢٣پيغمبر اساۖلم 
  ١٤) کے دن ٣ھ (١١صفر  ٢٨راستے ميں مختلف نشيب و فراز سے گزر کر آخرکار روز دوشنبہ 

______________________  

وجع و عندنا کتاب ّهللاٰ حسبنافاختلفوا و )''لما اشتد النبۖی وجعہ قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتاباً التضلوا بعده قال عمر ان النبۖی غلبہ ال١(
ۖ و بين کتابہ۔ (صح يح کبر اللغط قال قوموا عنی والينبغی عندی التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية کال الرزية ماحال بين رسول ّهللاٰ

  ۔)٢٤٤، ص٢؛ رجوع کريں:الطبقات الکبری، ج١٢٠، ص١بخاری، ج
۔ ٤٣٥، ص٢طرف رجوع کريں: الطرائف، ابن طاووس، علی بن موسی، (قم: مطبعة الخيام)، ج) مثال کے طور پر ذکر شده کتب کی ٢(

؛ جعفر سبحانی، ١٦٢۔ ١٧٧ھ۔ق)، ص١٣٨٤، ٣؛ النص واالجتہاد، شرف الدين، سيد عبد الحسين موسوی (بيروت: دار النعمان، ط٤٣١
؛ مصطفوی، حسن الحقائق فی تاريخ االسالم ٤٩٣۔ ٥٠٠ص ،٢)، ج١٣٦٨، ٥فروغ ابديت، (قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی، ط

۔ محمد حسين ھيکل، ٣٨۔ ٥٣)، ص١٣٨٠، ١؛ يوسف غالمی، پس از غروب (قم: دفتر نشر معارف، ج١٢٩۔ ١٣٥والفتن واالحداث، ص 
ل صحيح مسلم) ؛ شرح امام نووی بر صحيح مسلم (طبع شده با اص٥٠١)، ص١٩٦٣، ٨حيات محمد (قاہره: مکتبة النہضہ المصريہ، ط

  ۔٨٩۔ ٩٣، ص١١ج
، تاريخ وفات رسول اکرۖم کے بارے ٥١٤، ص٢٢ھ۔ق)، ج١٣٨٥) محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، (تہران: دار الکتب االسالميہ، ٣(

؛ ٢٧٢۔ ٢٧٤، ص٣؛ ابن سعد، طبقات الکبری، ج٥١٤۔ ٥٢١ميں دوسرے اقوال بھی نقل ہوئے ہيں۔ رجوع کريں: گزشتہ حوالہ، ص 
  ۔٤٧٣، ص٣الحلية، ج السيرة

) رہنے کے بعد عالم بقا کی طرف رحلت فرما گئے اور مسجد کے برابر ميں آپ کا جو حجره تھا اسی ميں آپ ١روز بيمار(
کودفن کيا گيا بعد ميں جب بعض خلفاء کے دور ميں اس مسجد کی توسيع کی گئی تو آپ کا مرقد مطہرمسجد ( مشرقی سمت 

  )ميں شامل ہوگيا۔ 
ہجرت کے کچھ دنوں بعد مسلمانوں کی مالی حالت اور خود پيغمبر ۖ کی مالی حالت بھی بہتر ہوگئی تھی اور آپ کے اگر چہ 

مخصوص اموال (اموال خالصہ) اور دوسری آمدنی کے ذرائع بھی آپ کے پاس موجود تھے اور آپ کی ظاہری قدرت و 
ی ذاتی زندگی ميں ذره برابر تبديلی نہيں آئی تھی اور آپ طاقت اور روحانی نفوذ ميں بے حد اضافہ ہوچکا تھا ليکن آپ ک

مسجد کے برابر ميں اپنے حجرے ميں اسی طرح سادگی کے ساتھ رہتے تھے نہ آپ نے کوئی مال جمع کياتھا ،نہ لوگوں کی
جس کے  طرح آپ کے پاس کوئی بڑا گھر تھا آپ کا وه بستر جس پر آپ آرام فرماتے تھے وه بھی ايک چمڑے کا بستر تھا

) چٹائی کے اوپر نماز پڑھتے تھے اور اکثر اوقات اسی چٹائی اور بوريئے کے ٢اندر کھجور کی پتياں بھری ہوئی تھيں،(
)آپ نے اپنی عمر کے آخری ايام ميں ٣اوپر آرام کرتے تھے جس کے نشان آپ کے چہرے يا بدن پر نماياں ہو جاتے تھے۔(

دينار جو آپ کی ايک زوجہ کے پاس بچے ہوئے تھے ان کو غرباء ميں تقسيم کرديا يہ حکم فرمايا کہ بيت المال کے وه چند 
) آپ نے اسی طرح سادگی سے زندگی گزاری اور باآلخر اپنے سادے حجرے ميں دنيا سے تشريف لے گئے ليکن ٤جائے۔(

ی يادگار کے طور پر اس کے باوجود آپ نے ايک عظيم دين ايک آسمانی کتاب اور ايک موحد اور خدا پرست امت کو اپن
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  چھوڑا او ردنيا کی تاريخ ميں ايک نئے تمدن اور ثقافت کی بنياد رکھی۔
______________________  

  ۔ ١٧٨، ص٢ھ۔ق)، ج١٣٨٤) ابن واضح، تاريخ يعقوبی، (نجف: المکتبة الحيدريہ، ١(
  ۔٤٥٤، ص٣)حلبی، السيرة الحلبيہ، ج٢(
  )گزشتہ حوالہ۔٣(
  ۔٢٣٧۔ ٢٣٩، ص٢، ج)ابن سعد، طبقات الکبری٤(

  رحلت پيغمبر ۖکے وقت اسالمی سماج، ايک نظر ميں

پيغمبر اساۖلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد مدينہ ميں قيام کر کے وہاں کے آزاد اور معاون ماحول سے استفاده کرتے ہوئے 
اسالمی معاشرے کی سنگ بنياد رکھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹاتے چلے گئے 

اٰلہی پيغام کو مکمل طور سے لوگوں تک پہنچا ديااور جس وقت  اسالمی امت کو ايک دينی اور سياسی شناخت عطا کی اور
آپ نے رحلت فرمائی آپ اپنی رسالت کو پائہ تکميل تک پہنچا چکے تھے اور درخشنده اور روشن کاميابياں آپ کے قدم چوم

ن ميں سے رہی تھيں ليکن اس کے باوجود اس وقت کے معاشرے ميں کچھ مخصوص حاالت اور افکار پھيلے ہوئے تھے ج
  اہم چيزوں کی طرف اشاره کيا جا رہا ہے۔

۔ جيساکہ اشاره کيا جاچکا ہے کہ پيغمبر اساۖلم نے اسالمی تعليم کے سايہ ميں عرب کے مختلف اور پراگنده قبيلوں کو (جن ١
اور ان کا کام ايک دوسرے سے جھگڑا کرنا تھا) ايمان اور عقيدے کے مشترک رشتے کی بنا پر ايک دوسرے سے جوڑ ديا

کے درميان ميں دينی بھائی چارا (عقد مواخات) قائم کرديا۔ ماضی کی پراکنده قوم اور افراد کو امت واحده ميں تبديل کرديا 
اور آپ نے انھيں لوگوں کی مدد سے اٰلہی حکومت تشکيل دی جس کی رہبری کے فرائض آپ خود انجام دے رہے تھے۔ آپ 

ہ تھا، اس حکومت ميں وه مسائل اور سماجی باتيں جن کے بارے ميں خدا کی طرف کا دار الحکومت اور مرکز شہر مدين
سے نص موجود نہيں تھی مسلمانوں کی رائے اور مشوروں سے حل ہوتے تھے، ان کے پاس مکمل طور سے آزادٔی رائے 

يب سے ديکھا تھا ليکن پائی جاتی تھی عربوننے اسالم کے سايہ ميں پہلی بار اس قسم کی وحدت، قدرت اور معنويت کو قر
اس کاميابی کو اسی طرح باقی رکھنے کے لئے ايسے ہی مقتدر، شائستہ اور الئق رہبراور قائد کی ضرورت تھی جو پيغمبر 

اساۖلم کے بعد نظام امت و امامت پر بھروسہ کرتے ہوئے خود پيغمبر ۖ کی طرح اسالمی معاشرے کو معنوی اور سياسی 
  کے۔دونوں لحاظ سے آگے بڑھا س

۔ پيغمبر ۖ کی رحلت کے وقت پورے جزيره نمائے عرب سے تقريباً بت پرستی کا خاتمہ ہوچکا تھا اگرچہ جزيرة العرب ٢
کے باہر کوئی فتح نہيں ہوئی تھی ليکن پيغمبر ۖ کی عالمی دعوت اور تبليغ کی بنا پر اسالم کا پيغام دنيا کے شہنشاہان مملکت 

خود جزيره نمائے عرب ميں وه بہت سے لوگ جو پيغمبر ۖ کی زندگی کے آخری ايام ميں کے کانونتک پہونچ چکا تھا ليکن 
مسلمان ہوئے تھے (خاص طور سے فتح مکہ اور جنگ تبوک کے بعد) وه صرف اور صرف ظاہری طور اسالم الئے تھے 

ميں سے اکثر لوگوں کے  کيونکہ انھوں نے اسالمی حکومت کے سامنے سر تسليم خم کرنے کے لئے اسالم قبول کيا تھا ان
دلوں تک اسالم اور ايمان نہيں اترا تھا اور پيغمبر اساۖلم کو اتنی فرصت نہيں مل پائی کہ آپ دينی مبلغين کو بھيج کر ان کی 
ثقافتی اور مذہبی بنيادوں کودرست کرسکيں اس ميں سے بہت سے لوگوں نے پيغمبر اکرم ۖ کو ايک بار بھی نہيں ديکھا تھا 

کے سردار اور نمائندے ہی پيغمبۖر سے مالقات کرتے تھے اسی لئے دوباره اسالم کی قدرت کے ضعيف ہونے اور بلکہ ان 
کفر و بت پرستی اور ارتداد کی واپسی کا بہت احتمال تھا اس وجہ سے بھی اسالمی رہبری کا جاری رہنا ضرور ی تھا تاکہ 

ليمات کی وضاحت اور تبيين اور تبليغی اور ثقافتی نيز روحانی رشد و پيغمبر ۖ کا يہ ثقافتی مشن جاری رہے اور اسالم کی تع
  ہدايت کا سلسلہ منزل تکميل تک پہونچ جائے۔

ھ ميں منافقين کے سرکرده ليڈر عبد هللا بن ابی کی موت کے بعد اگر چہ اس خائن گروپ کی قديم شکل و صورت ختم ٩۔ ٣
ليکن پھر بھی اس ٹولہ کے افراد مدينہ اور اس کے اطراف ميں موجود تھے  ہوگئی تھی اور وه استحکام باقی نہيں ره گيا تھا

يہ لوگ ہر لمحہ ايسی فرصت کی تالش ميں رہتے تھے جس سے فائده اٹھا کر مسلمانوں پر کوئی کاری ضرب لگا سکيں۔ 
يک شہنشاه روم منافقين (جو اسالم کے اندرونی دشمن تھے) کے عالوه دو بيرونی خطرے بھی اسالم کے سامنے تھے ا

دوسرے شہنشائے ايران جيسا کہ اس وقت کے قرائن و شواہد سے ان کی اسالم دشمنی اور اسالم کے بارے ميں ان کے 
منفی نظريات کی تائيد ہوتی ہے۔ يہ خطرناک مثلث يقينا پيغمبر ۖ کو متفکر کرنے کے لئے کافی تھا اورآنحضرۖت کے لئے اس

جوئی کرنا ضروری تھی۔ يہ مسئلہ بھی ايسے حساس لمحات اور حاالت کی نشاندہی کرتا کو ناکاره بنانے کے واسطے چاره 
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  ہے کہ جس کے لئے مسلمانوں کی وحدت اور ايک پرچم تلے کسی طاقت ور رہبر اور قائد کی رہبری کی ضرورت ہے۔ 
ں کی زندگی قبيلہ جاتی ۔ جيسا کہ گزر چکا ہے کہ اسالم کے ظہور سے پہلے جزيره نمائے عرب ميں رہنے والے لوگو٤

نظام پر استوار تھی اور قبيلہ جاتی نظام، رشتہ داری اور نسل پرستی کی بنيادوں پر استوار تھا ايسے نظام کے سماجی 
اسباب، جيسے قبيلہ جاتی تعصب فخر و مباہات ايک دوسرے سے انتقام لينا، قبيلہ جاتی جنگ ، يہ سب ان کے لئے درد سر 

ر ۖ نے بے پناه زحمت و مشقت برداشت کر کے اسالم کی وحدت بخش تعليم اور کلمٔہ توحيد کے بنے ہوئے تھے۔ پيغمب
سہارے اس نظام کو درہم برہم کرديا اور مشترک ايمان کو مشترک خون اور مشترک نسل کا جائے گزين بناديا اور قبيلہ 

يہ سب اسالم، قرآن اور رسالت پيغمبر ۖ کے  جاتی نظام کے جو خطرناک اور برے اثرات تھے ان کو کافی حد تک ختم کرديا
  بہترين نتائج ہيں۔ 

ليکن تاريخ گواه ہے کہ اس نظام جاہليت کی جڑيں (اس کی پرانی جڑوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنونمينابھی تک باقی تھيں
کی قبيلہ پرستی کی اور جب کبھی کسی حادثہ کی ہوائيں اس دبی ہوئی آگ کے اوپر سے راکھ کو اڑا ليجاتی تھيں تو ان 

فکريں سامنے آجاتی تھيں اور پيغمبر اساۖلم نہايت زيرکی اور ہوشياری سے اس کا سد باب کرديتے تھے اور اس کو کسی 
بحران اور حادثہ ميں تبديل نہيں ہونے ديتے تھے يہ بات اس زمانہ کے حساس حاالت کی عکاس ہے کہ مسلمانوں کی 

حاصل ہوئی تھی اس کو کس قدر خطره تھا انھيں قبيلہ جاتی رسم و رواج اور ذہنيتوں  وحدت جو بہت قيمتی سرمايہ لگا کر
کی بہترين دليل خود سقيفہ کا واقعہ بھی ہے جو پيغمبر ۖ کی رحلت کے فوراً بعد سامنے آيا تھا يہ قلبی دھڑکن اور فکر اس 

ی تھی۔ اور ان کے سامنے ايک سخت امتحانزمانہ کے مسلمانوں کے سرکرده افراد کے وظيفہ کواور بھی سنگين کردے رہ
تھا اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کون لوگ وحدت اور اتحاد کی حفاظت کے لئے ايثار و قربانی کے لئے حاضر ہيں 

  اور کون لوگ پر انے نظام جاہليت پر اب بھی مصر ہيں۔
سی قائد و رہبر تھے اور آپ يہ دونوں وظيفے ايک ۔ پيغمبر اساۖلم مدينہ ہجرت کر نے کے بعد مسلمانوں کے دينی اور سيا٥

ساتھ انجام ديتے تھے۔ جس طرح مسلمان آپ کی خدمت ميں بيٹھ کر آپ کی تقريريں، خطبات اور آپ کے ہونٹوں سے نکلنے 
والے کلمات وحی کو سنتے رہتے تھے اسی طرح آپ کی امامت ميں نماز جماعت پڑھتے تھے اور روحانی اعتبار سے آپ 

ت اور شخصيت ميں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو تبرک سمجھتے تھے اور کی ذا
يہی لوگ آپ کے حکم سے ميدان جنگ مينايک دوسرے پر سبقت لينے کی کوشش کرتے تھے، دشمنوں کو قتل کرتے تھے،

نری کے لئے منصوب ہوتے تھے، آپ اور خود بھی شہيد ہو جاتے تھے، آپ کی طرف سے شہروں کی حکمرانی اور گور
  کی نمائندگی اور سفارت کے طور پر مخالفين سے مذاکرات کرتے تھے۔

لٰہذا آپ کی رحلت کے بعد صرف يہ کافی نہيں تھا کہ آپ کا جانشين صرف اسالمی معاشرے کی سياسی رہبری کرے بلکہ 
سياسی رہبری کے عالوه لوگوں کی دينی اس کے لئے يہ ضروری تھا کہ آپ کی جگہ پر کوئی ايسا شخص بيٹھے جو 

ضروريات او ر ان کے دينی مسائل سے بھی بخوبی عہده برآ ہوسکے يعنی دينی اور ا سالمی علوم اور معارف کے بارے 
 ميں اتنا وسيع علم اور آگہی رکھتا ہو کہ اس جگہ پر بھی وه پيغمبر ۖ کی خالی جگہ کو پُر کرسکے۔

 

 


