سورہ مائدہ اور اسکا دو ِر نزول
اعترف
وسرہامدئہباالافتقدمینوسرهےہ۔ اسںیم١٦روکعاور١٢٠آباتںیہ۔وسرتیکدنپرھوںی روکعںیم شالم ١١٤وںی
ت
آیےکظفل'امدئہ'ےساسوسرتاکباموموسمےہ۔وسرتےکرطزالکمےساورضعبرواباتےس یھب اسباتیکاہشدت
آخیآباتںیمےسایںیمواردظفل
یتلمےہہکہیوسرت اییہرقتیرےہہنہکفلتخماقتریراکومجمہع۔وسرتاکباماسیک ر
'امدئہ' ےسوسنمب وہبا یھباس باتاک امغض ےہ ہکہیوسرت ای یہ بار ںیم بازل وہیئ ےہ۔ وسرتےکایس رطب ےک قلعتم
ومالبادیساوباالیلعٰاوملدودیؒمیہفتارقلآنںیمفرامےتںیہہک:
ت
1
وہبسجےسہیایقسایکاجےکسہکہیوسرهدو ابنیتوبطخںاکومجمہعےہ"
"ہلسلسایبنںیمںیہکفیفخاسیھبالخوسحمسںیہن ا
ت
ت
وسرتاکوحمرایکسیلہپآیےکبالکلادتبایئاافلظںیہنجںیم ومنینموکاےکندہعوپرےرکےنےکبارےںیم دہاییکیئگ
ت
وہبےہہکہی وسرتاہللاعت ٰیلےسےیکوہےئدہعوک
ےہ،ارگہچاہیںباترصتخمےہنکیلوپریوسرتےکومضمنےسرشتمح ا
ت
ت
وپرا رکےن ےک قلعتم ےہ ،ہک سج ےک قلعتم ام ےن سمعناا و اطعناا اک افرار ایک اھت۔وااعقت ےک ایبن ےس بالکل واحض ےہ ہک
ت ت
ت
افکرِہکم2ےس املسمونں ےک اقلعتت اہنی دیشکہ ںیہ ،دورسی اجی ہی یھب ایعں ےہ ہک اس ےک یرول ےک وق دمہنی ونمرہ
ت
ںیموہیدیھبوموجدںیہ۔نکیلایسوسرتیکآیربمن٣ےکایدرایمینرقفےوکےلرکایشانیرولاینترہشت ابیئگےہ
ت
ت
ہکضعب ولگاسوسرت وکفرآنیکآخریوسرت فراردیدےتی ںیہ،وج ہک ذواہجحل ١٠رجہی ںیم بازل وہیئ یھت۔ ذواہجحل ١٠
ت ت ت
لدا ج اخمفل افکر اور میقم
رجہی ےک وق ی املسمونں وک لمکم وطر رپ رعب یک رسزنیم ںیم رعوج احلص وہ اکچ اھتٰ ،
ت
وہیدویں3ےک قلعتم وگتفگوہیت ےہوتایاعم اقری وسرت ےک اافلظوکزامےنےکاسھترموبط ںیہنرکبا اباور وسرتےک
ت
ت
اجبےہ۔ ہیوسرت فرآنیکانوسروتںںیم ےس ےہوج ہکوسرهرقبہ،ناء،ازحاب،ونر
اغیپم وک لمکموطر رپےنھجمس ےس اقرصرہ ا
وہب
وریغہیکرطحااکحامترپلمتشمںیہ ،اسےیل اسےکااکحامتاکلمکمادراکاورھجمسےکےئلاسےکدوریرولاکولعمم ا
 1تفہیم القرآن ،جلد اول ،صفحہ ،٤۳٤سورہ مائدہ ،زمانہ نزول
 2اور تمہیں اس قوم (مشرکین مکہ) کی دشمنی جو کہ تمہیں حرمت والی مسجد سے روکتی تھی اس بات کا باعث
نہ بنے کہ زیادتی کرنے لگو ﴾۲﴿ -----
پیغمبر! تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ وہ اُن
 3اے
ؐ
میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان الئے مگر دل اُن کے ایمان نہیں الئے (یعنی منافقین) ،یا اُن میں سے
ہوں جو یہودی بن گئے ہیں ،جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں ،اور دوسرے لوگوں (یعنی
مشرکین مکہ) کی خاطر ،جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے ،سن گن لیتے پھرتے ہیں ﴾۴۱﴿ ---

یھب تہب رضوری ےہ۔ ااکحامت ےک احلظ ےس ہی وسرت ،وسرہ رقبہ اور وسره ناء اک ہلمکت ےہ ،وگبا اس اک زامہن یرول ذوادعقلہ ٣
ت ت ت
ت
بےہ۔ دوریرولرپثحبےسےلہپرتہبےہہکاساینبدیروایاکذرکرکایل
رجہیینعیوسرہناءےکیرولےکدعب اکوکیئوق ا
ت
اجبےہ۔
اجےئسجیکوہجےساسوسرتوک١٠رجہیںیمبازلدشہوسرتاھجمس ا
يَ ،ع ْن قَ ْي ِ
س بْ ِن ُم ْس ِل ٍمَ ،ع ْن طَا ِر ِق بْ ِن
فَ ،ح َّدثَنَا ُس ْفيَا ُن الث َّْوِر ُّ
وس َ
َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن يُ ُ
َن أُنَاساِ ،من الْي ه ِ
ِش َه ٍ
ك الْيَ ْو َم ِعي ًدا۔
ود قَالُوا لَ ْو نَ َزلَ ْ
ت َه ِذهِ اآليَةُ فِينَا الَتَّ َخ ْذنَا ذَلِ َ
اب ،أ َّ ً َ َ ُ
ال عُ َم ُر
ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َمتِي۔ فَ َق َ
فَ َق َ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
ال ُع َم ُر أَيَّةُ آيٍَة فَ َقالُوا الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
َى م َك ٍ
ف بِ َع َرفَةَ۔
ت َوَر ُس ُ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم َواقِ ٌ
ت ،أُنْ ِزلَ ْ
ان أُنْ ِزلَ ْ
إِنِّي ألَ ْعلَ ُم أ َّ َ

(صحيح بخاری ،کتاب المغازی)
طارق بن شہاب نے کہا کہ چند یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے
یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ عمر نے فرمایا ،کون
سی آیت؟ انہوں نے کہا ”آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کیا اور
اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔“ اس پر عمر نے فرمایا کہ مجھے خوب
معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو
رسول صلی ہللا علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے (صحیح
بخاری ،کتاب المغازی ) ۔
ت
ت
ہیوہروایےہوجسیقنبملسمنعاطرقنباہشبنعرمعؓنباطخبیکدنسےکاسھتحیحصاخبری،حیحصملسم،اجعمیرذمیاور
ننس نایئ ںیم ای با دعتمد وہیدویں وک رکیل اافلظ ےک وھتڑے تہب فرق ےک اسھت درج ےہ۔ دعتمد بتک ںیم آےن ےک باووجد
ت
ت
یھبہیرواینیتراوویںیربخوادحیہےہاوراانپلمکمدارودماراطرقنباہشبرپریتھکےہ۔ اطرقنباہشبیکتیصخش
ت
رپروینش،روایےکنتمرپضعباےنھٹواےلوساالتےکدعبڈایلاجےئیگ۔
ت
ت
َكْ ْ ت لَُك ِي َنُك َتْم ت عَلَنُْك نِعْم َ تت ض ت
ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ِ 4
ْ
ال ْ َ
حصمفرآین
ِ
ْس َامد ن اي ایآیےہ۔جہک
ال ْ َمأ مَل ُت مْد مْ َوأ َم ْ ُت مْ ِ ي َو َر ِ ي ُت ُم ِْ ا
۱۔روایےکاطمقب َ و
ْ
ت
ت
ںیمایسیوکیئآیدرجںیہنےہہکلبہیوسرهامدئہیکآیربمن ٣اکدرایمینڑکٹاےہسجےسےلہپیھبایباتلچریہےہاور
دعبںیمیھبلچریہےہ۔
۲۔ رضحترمعِافروقےناےنپوپرےدو ِرالختفںیم،اموساےئایباریروملشےک،ںیہکرفسںیہنایک،اہتبلاسالہنجحےکرفس
ت ت
ت ت
اسےک العوہںیہ۔سجوقرضحترمعؓ یروملشےئگےھت،اسوقواہںرصفاسیعیئراہرکےتےھت،ہکبجدورسیرطف٥
4
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
السبُ ُع إََِّّل َما ذَ َّكْيتُ ْم َوَما ذُبِ َح َعلَى
يحةُ َوَما أَ َك َل َّ
ُحِّرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالد ُ
َّم َو ََلْ ُم ا ْْلن ِزي ِر َوَما أُه َّل لغَ ِْْي اللَّه به َوالْ ُمنْ َخن َقةُ َوالْ َم ْوقُو َذةُ َوالْ ُمتَ َرِّديَةُ َوالنَّط َ
ب وأَن تَست ْق ِسموا بِ ْاْل َْزََّلِم ۚذَلِ ُكم فِسق ۚ الْي وم يئِ َّ ِ
ِ ِِ
الن ُ ِ
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
اخ َش ْو ِن ۚ الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ين َك َفُروا من دين ُك ْم فَ ََل ََتْ َش ْوُه ْم َو ْ
ْ ْ
ُّص َ ْ َ ُ
س الذ َ
ََْ َ َ
َعلَ ْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
اضطَُّر ِِف َمَْمص ٍة َغْي ر متَجانِ ٍ
يت لَ ُك ُم ِْ
ف ِِِّّل ٍْث ۚ فَِإ َّن اللَّهَ َغ ُفور َّرِحيم﴿( ﴾۳سورۃ المائدہ)
اْل ْس ََل َم ِدينًا ۚ فَ َم ِن ْ
ض ُ
ْ َ ََ
َ َ َ ُ َ

ت ہ
رجہیںیمزغوہونبفریےکدعبدمہنیںیمیھبوہیدیوموجدںیہنےھت۔ہکمارکملہمدحودرحمںیمںیمواعقےہ،لداواہںجحےک
ت
ومعقرپوہیدویںےسالماقتوہےناکوتوسالیہدیپاںیہنوہبا۔آخرانباولعمموہیدویںیکرضحترمعؓےسالماقتوہیئاہکں؟
ت ت
۳۔ روایبایرہیدےریہےہہکاملسمونںوکایاکلمدنیدباایگےہجہکوہیدویںوکایبالمکمدنیدباایگاھت،جہکہی
ت
ت
باتہرزگدرسںیہن۔وسرۃاالرعافیکآیربمن١٤۵ںیماهللاعتیلٰینبارسالیئےکقلعتمفرامےتںیہ:
اح ِمن ُك ِّل َشي ٍء َّمو ِعظَةً وتَ ْف ِ
ك
َوَكتَْب نَا لَهُ فِي ْاألَل َْو ِ
ص ًيَل لِّ ُك ِّل َش ْي ٍء فَ ُخ ْذ َها بُِق َّوةٍ َوأْ ُم ْر قَ ْوَم َ
ْ ْ
َ
سنِ َها۔۔۔۔۔۔﴿﴾۱۴۵
يَأ ُ
ْخ ُذوابِأ ْ
َح َ
ٰ
(موسی کو) تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز
اور ہم نے اسے
کی تفصیل لکھ دی سو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے اوراپنی قوم کو حکم
کر کہ اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں۔۔۔۔۔۔ ﴿سورہ اعراف ،آیت ﴾۱٤۵

ت
ہہبعشزدنیگےکقلعتمدہاباتدییئگںیھت،وکیئبالمکمدنیںیہنایکایگاھت۔
فرآنیکہیوگایہاےنپادنراکیفےہہکوہیدویںوک ر
ت
٤۔وہیدویںاکہیانہکہکسجروزمہرپہیآیبازلوہیئوہیتوتمہ اسروزدیعانمےتایالینعیباتےہ،ویکہکنوہیدویںیک
ت
اتکب وتری ان رپ دتراجین بازل ںیہن وہیئ یھت ہکلب تشمکی دی یئگ یھت۔ ہی بات ارگ یسک ایسی وقم اک فرد رکے ہک سج رپ اتکب
ت
ہتسجہتسجابارییئگوہوتباتھجمسںیمآےنوایلیھبوہیت۔
ت
٥۔ وہیدویں اک ہی انہک ہک وہ اس آی ےک یرول واےل دن دیع انمےت ای اور احلظ ےس یھب طلغ ےہ۔ با وت ااکن ہی انہک ان اک اےنپ
وہتاروں ےس دعم واتیفق اک ہجیتن ےہ با رھپ شاید اطرق نب اہشب اک وہیدویں ےک ذمہ ےس الیملع اک رہظم ےہ ،ویکہکن رضحت
ت
ومیسٰی وک سج دن وتری ویتختں یک وصرت ںیم وکہ انیس رپ یلم یھت ،ینعی وہ دن ج ہک اوکن ااکن دنی اکلم لکش ںیم دبا ایگ اھت ،وہ
ت
وہیدویںےکاہیںوہتار اکیہدنےہسجوکدیعیرولوتراتھيطباربعاینںیمدیعوشطاہکاج ابےہوجہکوہیدویںےکرسیتے
ت
ت
اجبےہ۔ نجوہیدویںوکوخداےنپوہتاروںاکیہوکیئملعہنوہ،اوکنایدورسیوقمیکاتکباک
سنیک۶با ۷بارخیوکانمبا ا
ہنیہم ِ َو
اینتباریینیبےسملعوہبارقتابینباانکممتںیمےسےہ۔
ت
ت
یہی روای اجعم یرذمی یک اتکب اریسفتل ںیم امعر نب ایب امعر یک رغی دنس ےک اسھت رضحت دبعاہللؓنب ابعسؓ اور وہیدی ےک
اکمہملےکوطررپدرجےہ،5اہجںوہیدیےنہنیعبیہیوسالایکاور رضحتدبعاہللؓنبابعسؓےنیھبرضحترمعؓواالوجابدبا۔
ریسفتربطیںیم یہیاکمہملای اگلدنسےکاسھترضحت رمعؓاوراسیعیئےک درایمندرجےہ۔امتمرواںیتیساالتخف ےک
 5ابن عباس رضی ہللا عنہما نے ایت «الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا» پڑھی،
ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا :اگر یہ ایت ہم ( یہودیوں ) پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ ایت
نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید ( تہوار ) کا دن بنا لیتے یہ سن کر ابن عباس رضی ہللا عنہما نے کہا :یہ ایت عید
ہی کے دن نازل ہوئی ہے۔ اس دن جمعہ اور عرفہ کا دن تھا۔ ( اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں ) ۔
امام ترمذی کہتے ہیں :یہ حدیث ابن عباس کی روایت سے حسن غریب ہے۔

ت لَُك ي َنُك تت ْ ت علَنُك نِع ت
ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ْ
ت
ال ْ َ
ْس َام ِد نيااےنپادنروخدایآیےہہنہک
ال ْ َمأَكْمَل ْ ُت مْ ِد مْ َوأَ م َم ْ ُت َ ْ مْ ْم َ ِ ي َو َر ِضي ُت ُم ِْ ا
دعبیھباےنتےصحرپقفتمںیہہک َ و
ت
ْ
ت ت
ت
َ
ت
ت ُك ي ُك ت ت عل ُك نع
ت ُك
ال ْ َ
ْس َام ِد ن اي وکایاگلآیفراردولاےنںیمہیراوی
ال ْ َمأَكْمَل ْ ُتل َ مْ ِد َن مْ َوأَ ْم َم ْ ُت َ نْ مْ ِ ْم َ ِتي َو َر ِضي ُتل َ ُم ِْْ ا
یسکآیاکڑکٹا۔آخر َ و
تْ
ت
یبیت ےک اطمقب ہی اافلظ اںیہن ویکں کٹھک رےہ ےھت ہک یھبک اسیعویئں ےس اکمہمل
ُم ِویکں ےھت۔ فرآن ںیم دی یئگ ر
اےنت ر
ُ
ت
رکوارکہیباوررکوارےہںیہہکہیایاگلآیےہاوریھبکوہیدویںےس۔رگمانرواوتیںےسایزیچرضورولعمموہیتےہ
ت
ہک ای با دعتمد وہیدی با اسیعیئ ارگرضحت رمعؓ با رضحت دبعاہللؓ انب ابعسؓ ےس ہی ینسنس زیخ اکمہمل ہن رکےت وت ام ہملسم اس
ت
ت
ت
آی؟)ارگ وتہی آی ےہ) یک شانِ یرول ےس وت رحموم یہ رہ اجیت۔ اس احلظ ےس وت تیثیحبِ ام ںیمہ الہ اتکب اک ااسحن دنم
وہبا اچےیہ ،ورہن روابات ےس وت یہی ولعمم وہراہ ےہ ہک رضحت رمعؓ با انب ابعسؓ اک اس اکمہمل ےک ریغب ہی شانِ یرول اتبےن اک وکیئ
ارادہںیہناھت۔

ت
ایامہباتسجیکرطفوتہجںیہنیکاجیتوہہیہکوہیدویںاکہیانہکہکارگہارےاہیںہیآیبازلوہیتوتمہدیعانمےت
ت
ت
ایوگہن اسباتاکافرارےہہکاملسمونںےکباسوجفرآنےہوہیھباهللیہیکرطفےسےہ۔ دورِافرویقؓ ےک دعتمدوہیدی
ت
اسباتاکافرارآخررکےتیہویکں،ینعیوہہیباتالبرضورتامن یہویکںرےہےھتہکاالسمدنیقحےہ،اوکنیسکےنوبجمروت
س ےن اوکن
ںیہن ایک اھت ہک اےنپ باؤں رپ وخد اہلکڑی امرےن آےئگ۔ اور ارگ آ یہ ےئگ ےھت وت رھپ یھب رضحت رمعؓ با رضحت انب ابع ؓ
االسموبقلرکےنیکدوعتہندی۔اورارگدییھتوتاےکنباسلبقہنرکےناکوجازایکراہاھت۔
درالص اہیںرضحترمعؓاوروہیدیےکاسہنیبم اکمےملوکاکحبایت ادناز دےرکاملسمونںیکایسفنت ےسلیھکرکانےسای
ت
ت لَُك ي َنُك تت ْ ت علَنُك نِع ت
ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ْ
ت
ال ْ َ
ْس َام ِد ن اي یسک آی اک ای ڑکٹا
ال ْ َم أَكْمَل ْ ُت مْ ِد مْ َوأَ م َم ْ ُت َ ْ مْ ْم َ ِ ي َو َر ِضي ُت ُم ِْ ا
امہ بات اک افرار رکواایل ایگ ےہ اور وہ ہی ہک َ و
ت ْ
ت ت
ت
دولابای وصخمص کلسمیکاینبدی
ںیہنہکلباےنپادنروخدایآی ےہ۔آیےکاےنتےصحوکاینپ الصںیمایآیفرار ا
رضورباتںیمےساھت۔درالصاسکلسمواولںاکانہکاھتہک۱۸ذواجحل۱۰رجہیوکۃجحاولداعےسدمہنیوایسپرپدغیرمخےکاقمم
ت
دب6ہکارگآپﷺ ےناےنپدعبرضحتیلعؓیک
رپاہللاعتیلٰےنوسرہامدئہیکآیربمن۶۷ںیمروسلوک اہیبنتہنادنازںیممکح ا
ت
ت
ت
قح وبنت ادا ایک یہ ںیہن (واحض رےہ وسرہ امدئہ یک آی  ۶۷ںیم اامم
اامم و الختف اک االعن ںیہن ایک وت آپﷺ ےن ِ
ت
رصاح نبا انکاتین وموجد ںیہن ںیہ اور ہن یہ اس ےس املبق با امدعب اس ونتیع اک وکیئ ومضمن ےہ ہک سج ہک
ا
یلعؓےک قلعتم وکیئ اافلظ
ت
ت
ت
یلعےکےلسلسںیمواردوہیئےہ)،اسمکحرپوضحرباکؐےنوالیو
اینبدرپادینٰاسیھبایقسایکاجےکسہکہیآیااممرضحت ؓ
ت ي
ت
ت
ال ْ َم أَكْمَل ْ ُت لَُكمْ ِد َنُكمْ
ِ
اامم رضحت یلعؓ اک االعن ایک اور اہک ہک ںیم سج اک ومیلٰ وہں سپ یلع ااکس ومیلٰ ےہ۔ اےکس وفراندعب ہی آی َ و
ْ
تت ْ ت علَنُك نِع ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ْ
ت
ال ْ َ
ْس َام ِد ن اي (آجںیماہمترےےیلاہمترادنیوپرارکاکچاورںیمےن مترپاانپااسحنوپرارکدبااور
َوأَ م َم ْ ُت َ ْ مْ ْم َ ِ ي َو َر ِضي ُت ُم ِْ ا
 6اے رسول جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پہنچا دے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کی
پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا اور ہللا تجھے لوگوں سے بچائے گا بے شک ہللا کافروں کی قوم کو راستہ نہیں دکھاتا
(سورہ مائدہ آیت )۶۷

دیعدغیرےتہکںیہ۔(ہیباتبادرےہہکسج
ںیمےناہمترےواےطساالسمیہوکدنیدنسپایکےہ)بازلوہیئ۔ایسانبرپاسدنوک ِ
ت
ااممیلعؓاکدناظہررکےکدیعانمیئاجریہےہوہدرتقیقح ِ
دنوک ِ
نینغےہ۔)
ویماہشدترضحتامثع ؓ
ت
ت
ت
اظہرےہہکدواگلاگلوموضاعتیکڈیرھآوتیںرپلمتشماساہکینوکولگںےس اابرےنےکےیلیلہپاحجوتہییھتہکآی
ت
ت
ربمن ۳ےکاس ڑکٹے وک ای لمکم آی ےک وطر رپ شیپ ایک اجےئ۔ دورسا ہی ہکوسرہ امدئہ اک زامہن یرول  ۱۰رجہی بای ایک اجےئ
ت
ت ي
ال ْ َم أَكْمَل ْ ُت لَُكمْ ِد َنُكمْ
ویکہکن اس اہکین ںیم وسرہ امدئہ یہ یک فلتخم آبات ےکاافلظ اامعتسل ےیک ےئگ ںیہ۔ رفآن باک ںیم ویکہکن َ و
ْ
ت ت
تت ْ ت علَنُك نِع ت
ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ْ
ت
ال ْ َ
ْس َام ِد ن ايوکیئآیںیہنےہ،لدااینبدیرضورتاوکسآیفراردولاےنیکیھتےکسجےیلای
َوأَ م َم ْ ُت َ ْ مْ ْم َ ِ ي َو َر ِضي ُت ُم ِْ ا
تیثیحب
ِ
اجیرضحترمعؓ اکدنکاھاامعتسلایکایگ،دورسیرطفوہیدویںیکآڑیلیئگ۔اسافرومالےکاامعتسلےساملسمونںےن
ت ت
ت
ومجمیع اس ڑکٹےوک ای لقتسم آی ےک وطر رپ اےنپ ذونہں ںیم وبقل رک ایل۔ نج ولوگں ےن ہفیلخ وق رضحت امثعنؓ وک
رصفرپوڈنگپےیکاینبدرپنیعرصقِالختفںیمدیہشرکوابااھت،وہوکیئومعمیلونتیعےکولگوتےھتںیہن۔ولوگںےکذونہں
امہ ےھت۔ اےنپ دصقم وک وپرا رکےن ےک ےئل سک رطح رضحت رمعؓ اک دنکاھ اامعتسل رکےک وھجٹ وبال اجاتکس
ےسےنلیھک ںیم یرے ر
ےہ،وہہیوخبیباجےتنےھت۔ویکہکنادتباناوھنںےنرضحتامثعنؓیکذاتوکےلرکیہہنتفاکآاغزایکاھت،رضحترمعؓوکیراالھبےنہک
ت
یک ری وھتڑے رعےص دعب رشوع یک یئگ ،لدا اس دور ےک املسمونں یک رضحت رمعؓےس ریغ ومعمیل ومدت اور وہیدویں ےس
ت لَُك ي َنُك تت ْ ت علَنُك نِع ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ْ
ت
ال ْ َ
ْس َام ِد ن اي وک املسمن
ال ْ َم أَكْمَل ْ ُت مْ ِد مْ َوأَ م َم ْ ُت َ ْ مْ ْم َ ِ ي َو َر ِضي ُت ُم ِْ ا
اخمتمصوہ رتہبنی افرومال اھت سج اک اامعتسل رک ےک وہ َ و
ْ
ت
ت
ت
ذنہیکدحیاسوکلقتسمآیوبقلرکواتکسےھت۔
ت
ہیویہافرومالےہوجبااتسکینایسسںیمہارےایسیساقدئنی وعامںیماانپاابتعریراھےنےکےیل اھبرتاکبامےلرکاامعتسل
ت
ت
رہھٹب ےہ اور وکیئ ہرار اسل ی دنہو ب ےس
رکےتںیہ۔ وکیئدیلہےک الل ےعلق رپ زبسالہیل رپمچ اگلےن ےک دوعی رک ےک ربتعم ا
ت
ج اک االعن رک ےک۔ اسدہ ولح وعام ایس ںیم وخش وہ رک ان ےک اسرے گاہ اعمف رک دیتی ےہ۔ یہی وہج یھت ہک روای ںیم
ت
وہیدویںاکباماامعتسلایکایگ۔ دغیرمخیکاہکیناکامہ یرنی ہصحوت اطرقنباہشبےن رضحترمعؓاور وہیدیےکامنیباکمےملیک
ت لَُك ي َنُك تت ْ ت علَنُك نِع ت
ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ْ
ت
ال ْ َ
ْس َام ِد ن اي
ال ْ َم أَكْمَل ْ ُت مْ ِد مْ َوأَ م َم ْ ُت َ ْ مْ ْمَ ِ ي َو َر ِضي ُت ُم ِْ ا
آڑ رکیل ام ہملسم ےس تیثیحبِ ومجمیع وبقل رکوایہ ایل ےہ ہک َ و
ْ
ت
ت
ت
7
درالصوسرہامدئہیکآیےہہنہکآیاک یخرو،اوردورساہیہکہیآیذواجحل۱۰رجہیںیمبازلوہیئ ۔اطرقنباہشب
ویکہکن تہب ایلعٰ بتک اک راوی ےہ ،اس ےیل اامسء ارلاجل یک اتکوبں ںیم اس رپ تہب اکلہ اہھت راھک ایگ ےہ۔ انچہچن رتہب یہی ےہ اس
آدیمیکتیصخشوک ایکساینپایبنرکدہروابات یکروینشںیمالتشیکاجےئ۔

 7کہانی کے بقیہ حصوں کو کس طرح سے قبول کروایا گیا ہے ،اسکا اجمالی ذکر آگے آئے گا۔

اطرقنباہشبیکتیصخشایسیک اینپایبنرکدہرواباتےکآہنیئںیم:
ت
حیحصاخبریاتکباریسفتلںیمرضحتدقمادؓنباوسدیکتبقنمںیماطرقنباہشبیکدنمرہجذلیروایرمقےہ:
ت ابن مسع ٍ
ح َّدثَنَا أَبو نُع ْي ٍم ،ح َّدثَنَا إِ ْسرائِيلَ ،عن م َخا ِر ٍقَ ،عن طَا ِر ِق بْ ِن ِش َه ٍ ِ
ود
ابَ ،سم ْع ُ ْ َ َ ْ ُ
ْ
َ ُ ْ ُ
ُ َ َ
َ
ض ِر
رضى اهلل عنه قَ َ
ت ِم َن ال ِْم ْق َد ِاد ح َو َح َّدثَنِي َح ْم َدا ُن بْ ُن ُع َم َر َح َّدثَنَا أَبُو النَّ ْ
ال َش ِه ْد ُ
اد يَ ْو َم بَ ْد ٍر
ال قَ َ
َح َّدثَنَا األَ ْش َج ِع ُّي َع ْن ُس ْفيَا َن َع ْن ُم َخا ِر ٍق َع ْن طَا ِر ٍق َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه قَ َ
ال ال ِْم ْق َد ُ
ت ب نُو إِسرائِ ِ
ول اللَّ ِه إِنَّا الَ نَ ُق ُ
يَا َر ُس َ
ك فَ َقاتَِلَ
ت َوَربُّ َ
ول لَ َ
ب أَنْ َ
وسى {فَا ْذ َه ْ
يل ل ُم َ
ك َك َما قَالَ ْ َ ْ َ َ
إِنَّا ها هنا قَ ِ
ك۔ فَ َكأَنَّهُ ُس ِّري َع ْن ر ُس ِ
اع ُدو َن} َولَ ِك ِن ْام ِ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه
ض َونَ ْح ُن َم َع َ
َ َُ
َ
َ
ِ
يع َع ْن ُس ْفيَا َن َع ْن ُم َخا ِر ٍق َع ْن طَا ِر ٍق أ َّ
ك لِلنَّبِ ِّي صلى اهلل
اد قَ َ
ال َذلِ َ
َن ال ِْم ْق َد َ
وسلم۔ َوَرَواهُ َوك ٌ
8

عليه وسلم۔ (صحيح بخاری ،کتاب التفسير)
ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا ،ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ،ان سے
مخارق نے ،ان سے طارق بن شہاب نے ،میں نے عبدہللا ابن مسعود سے
سنا کہ میں مقداد بن اسود رضی ہللا عنہ کے قریب موجود تھا ( دوسری
سند ) اور مجھ سے حمدان بن عمر نے بیان کیا ،کہا ہم سے ابوالنضر (
ٰ
عبدالرحمن اشجعی
ہاشم بن قاسم ) نے بیان کیا ،کہا ہم سے عبیدہللا بن
نے بیان کیا ،ان سے سفیان ثوری نے ،ان سے مخارق بن عبدہللا نے ،ان
سے طارق بن شہاب نے اور ان سے عبدہللا بن مسعود رضی ہللا عنہ نے
بیان کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود رضی ہللا عنہ نے کہا
تھا :یا رسول ہللا! ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے
ٰ
موسی علیہ السالم سے کہی تھی «فاذھب أنت وربك فقاتال إنا ھا ھنا
قاعدون» کہ ”آپ خود اور آپ کے خدا چلے جائیں اور آپ دونوں لڑ بھڑ
لیں۔ ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں۔“ نہیں! آپ چلئے،ہم آپ کے ساتھ جان
دینے کو حاضر ہیں۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو ان کی اس بات
سے خوشی ہوئی۔ اس حدیث کو وکیع نے بھی سفیان ثوری سے ،انہوں
نے مخارق سے ،انہوں نے طارق سے روایت کیا ہے کہ مقداد رضی ہللا
عنہ نے نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم سے یہ عرض کیا (جو اوپر
بیان ہوا)۔ (صحیح بخاری ،کتاب تفسیر)

ون (سورہ مائدہ آیت )۲۴
ك َف َقات َِال إِ َّنا َھا ُھ َنا َقاعِ ُد َ
َ 8قالُوا َیا مُو َس ٰى إِ َّنا لَن َّن ْد ُخ َل َھا أَ َب ًدا مَّا َدامُوا فِی َھا ۚ َف ْاذ َھبْ أَنتَ َو َر ُّب َ
ٰ
موسی ہم کبھی وہاں داخل نہیں ہو ں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں سو تو اور تیرا رب جائے اور تم
کہا اے
دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھیں ہیں۔

ت
یلہپ رظن ںیم دےنھکی ںیم ہی ای ینبم یردیقعت روای وسحمس وہیت ےہ سج وک ڑپےنھ ےک دعب اقری اک ذنہ ااحصب روسل ےک
ت
ت
جدےبوکرساےہریغبںیہنرہاتکسنکیلفرآنےکریپاےئرپاسوکرپاھکاجےئوتہیرسارسوغلبایوہیگ۔وقبلاطرقنباہشب،
ت
رضحت دقما ؓد نب اوسد یبن باکﷺ وک دالاس دےنی ےک ےئل وسره امدئہ یک آی ربمن  ٢٤اک وحاہل دے رےہ ےھت۔ زغوہ دبر ٢
رجہیںیمووقعیدیروہیئاوراطرقنباہشبیہےکاطمقبوسرهامدئہاکیرولوت١٠رجہیۃجحاولداعےکومعقرپےہ۔وسرت
ت
ےکیرولےس٨اسللبق رضحتدقمادؓنباوسدوکوسرهامدئہیکہیآیوکنڑپاھایگاھت؟ارگوکیئاساکہیوجابدےہک نکمم
ت
ت
ےہ ہک ہی آی زغوہ دبر ےس ےلہپ بازل وہ یکچ وہ (اسیج ہک روای رپوتسں اک ومعیم دوتسر ےہ )9وت یھب دعتمد وسال دیپا وہےت
محم بارتلبیت بازل وہںیئ نج ںیم اہجں ای
ںیہ۔ یلہپ بات وت ہی ہک زغوہ دبر ےس ےلہپ وسره ہعمج ،وسره رقبہ ،وسره فص اور وسره ّ د
اجی وسرهہعمج ،وسرہ رقبہ اوروسرہ فص ںیم وہیدویں اک ذرک وموجد ےہ ،وںیہ دورسی اجیوسره رقبہ،وسرہ فص اوروسرہ دمحم
اہجدےسقلعتمیھبںیہاورباوصخلصوسرهفصںیموتوہیدویںےکومازےنےکاسھتیہاہجدیکنیقلتیکیئگےہ۔وسرہامدئہیک
ت
اتعق زغوہ دبر ےس ےلہپ بازل وہیئ وہیت وت اس اک اجیر اقمم وسره فص اب رھپ وسره رقبہ وہبا اچےیہ اھت ہن ہک اطرق نب
ہی آی ارگ وا ن
اہشبیہےکایبنےکاطمقب١٠رجہیںیمبازلوہےنوایلوسرهامدئہںیم۔
ت
ت
ت
ت
ت
وہبےہہک ٨اسلیینعیوسرهامدئہےکبااقدعہ یرولیایک ہیآیقلعمریہ؟اسآییکالتوتاکآخر
وسالہییھبدیپا ا
ت
ت
ایک رطہقیاکر راہ؟ اظہر ےہ ہک ہی آی دقمار ںیماینت مک ےہ ہک امنز ںیم وت التوت ںیہن یک اج یتکس یھت اور فرآن ںیم یھب ہی سک
ت
ت
آبےہوجہکوسرتیک
وسرتےکونعانےکباعبریھکیئگیھتویکہکنوسره امدئہںیمظفلامدئہوتوسرتیکآیربمن١١٤ںیم ا
ت
آخریآوتیںںیمےسایےہ۔باتبالکلواحضوہیئگہکاطرقنباہشبےنہیطلغرواییسک دصقمےکتحترضحتدقما ؓد
ت
نباوسدیک تبقنمںیم ڑھگییھت۔اطرقنباہشبیک تیصخشوکےنھجمسےکےئلاسروایاکمرید اجیرہایلاجےئوتوہجلھک رک
ت
اسےنم آاجیت ےہ ہک اس ےن آخر رضحت دقمادؓنب اوسد یہ یک دمح ںیم طلغ روای ویکں ایبن یک۔ وہج ہی یھت ہک ای ہقبط ےک
یردیرضحتدقمادؓنباوسد ُاننیت(باضعبرواوتیںےکاطمقباچر)احصہب10ںیمےسےھتوجوافت وبنیؐےکوفراندعب،ج
ت
ت
ہک امتم احصہبؓ رمدت وہ ےئگ ےھت ،ی یھب االسم رپ اقمئ رےہ ،ینعی رضحت یلعؓ یک تیعم ںیم رےہ۔ رصف ای ایس روای ےس
ادنازہوہاتکسےہہکہیقتباز اطرقنباہشباکذینہراحجنسکرطفاھت۔اہیںرپہییھبایعںوہایگےہہکاطرقنباہشبیک
المودودی سورہ حج کی آیات  ۵۲اور  ۵۳کی تفسیر کے ذیل میں حاشیہ
االعلی
 9مولینا ابو
ٰ
ؒ
 ۱۰۱میں اسی سوچ کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ 'کیا قرآن کی ترتیب اسی طرح
ہوئی ہے کہ ایک موقع کی نازل شدہ آیتیں الگ الگ بکھری پڑی رہتی تھیں اور برسوں کے
بعد کسی کو کسی سورت میں اور کسی کو کسی دوسری سورت میں ٹانک دیا جاتا تھا؟'
 10ان صحابہ کے نام حضرت مقداد بن اسود ،سلمان فارسی اور ابوذر غفاری ہیں۔ جبکہ بعض شیعہ روایتوں کے
ؒ
صادق کا قول نقل کیا گیا
مطابق چوتھے صحابی حضرت عمار بن یاسر ہیں -شیعہ کتاب ’اختصاص‘ میں امام جعفر
ہے،امت میں مقداد کا رتبہ وہی ہے جو قرآن مجید میں لفظ ’الف‘ کا ہے۔

دوونں رواںیتی ای دورسے ےس اصتمدم ںیہ۔ وگبا ان ںیم ےس ای وت الزیم وموضع ےہ (درتقیقح دوونں یہ حیحص ںیہن
ت
ت
ںیہ)۔مریدہی یھبولعمموہاہکاطرقنباہشباےنپایسیساقمدصوکوقتیدےنیےکےیلسکےبریمحےسفرآنیکآڑےل
راہاھت۔
ت
ثحبوکآےگیراھےنےسےلہپدےتھکیںیہہکفرآناےسیولوگںےکقلعتموخدایکہہکراہےہ:
ِ
ِٰ ِ
ب بِ ٰايٰتِه۔۔۔۔۔ ۥ﴿﴾۱۷
فَ َمنۡ اَظۡلَ ُم م َّم ِن افۡتَ ٰرى َعلَى الله َكذبًا اَوۡ َك َّذ َ
پھر اُس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر
ہللا کی طرف منسُوب کرے یا ہللا کی واقعی آیات کو جھُوٹا قرار
دے۔۔۔۔۔﴿﴾۱۷
رصفوسرہامدئہےسقلعتمشیپرکدہدوونںرواںیتیڑپیھ اجںیئاوررھپاندوونںےکاضتدرپاخیلاذلنہوہرکوغرایکاجےئوت
ت
ت
وہب ےہ ہک وسرہ ویسن یک اس آی ںیم ایبن رکدہ دوونں بیع اطرق نب اہشب یک تیصخش ںیم وموجد ںیہ ،احالہکن
یہی ولعمم ا
ت
رجممفراردےنیےکےیلوتایبیعیھباکیفاھت۔
اامم ذیبہےن اینپاتکب سر أالعمالننلاء 11ںیم ینمیااللص اطرق نباہشب ےک بارےںیم ایبن ایک ےہ ہکااکس انہک اھتہک ںیم
ت
وہبےہ
لاهللوکداھکیےہاوراوبرکبؓاوررمعؓیکالختفںیم ٣٠اب ٤٠ےسزادئوگنجںںیمرشیوہاوہں۔وسالہیدیپا ا
ےنروس ؐ
ہکوجصخشرضحتاوبرکبؓےکزامےنںیموگنجںںیمرشتکاکالہاھتوہیبنؐےکزامےنںیمزغواتںیمومشتیلےسویکںرحموم
ت
رہایگ۔ایکاسوکیھباوسیفرینیک رطحاہجدےسالخیصیلم وہیئ یھت؟ایاوررضوریباتہی ےہہکوجصخش اےنپیہدوعے
ےک اطمقب رضحتاوبرکبؓ اور رضحت رمعؓ ےک ادوار ںیم لسلسم اہجد ںیم رصموف راہ اھت وہ رھپ رضحت امثعنؓےک دو ِر الختف ںیم
اہجد ےساکیی انکرہشک ویکں وہ ایگ۔اس یک وہج وتیہی یتنب رظنآیت ےہ ہکوہ رشوع ےس یہ رضحت امثعنؓ وکای اغبص ہفیلخ
اماتنوہاگ۔وجباتدیسبطقاورانےکدیسیمہوناؤںوکاسڑےھریتاوساسلدعبولعمموہیئ ،امکلاالرتشاوروکیفباویغںوک١٠
ت
اسلںیمولعمموہیئوہاناصجوکےلہپدنےسیہولعممیھتہکرضحتامثعنؓدرسہفیلخںیہنںیہ،لداانےکزیرادتقار
وہےنوایلوکیئجاہجدںیہنیہکاجیتکس۔

ت
اناسریباوتںرپوغررکےنےساسصخشیکوجوصتیراسےنمآیتےہوہہیےہہک ابوتہیصخشیراہراسانباویغںںیمےسےہ
ت
وہنجںےن ولظمم ہفیلخ رضحت امثعن ینغؓ اکاحمرصہایک اھت با رھپان ےک ونمہاؤںںیم ےس اھت۔ ایکس اخدناین بارخی یھب اس باتیک
 11قال قیس بن مسلم  :سمعته یقول  :رأیت رسول ہللا ۔ صلى ہللا علیه وسلم ۔ وغزوت في خالفة أبي بكر وعمر بضعا
وثالثین ۔ أو قال  :بضعا وأربعین (قیس بن مسلم نے تارق بن شہاب سے سنا کہ میں نے رسول آہللﷺ کو دیکھا ہے،
اور میں نے ابوبکر اور عمر کی خالفت میں تیس سے اوپر یا چالیس سے اہپر غزوات میں حصہ لیا ہے)۔ اس کے
مقام
اس دعوے کے لکھنے کے باوجود بھی امام ذہبی نے اسے تابعین کے زمرے میں ہی گنا ہے ،شاید یہ
ِ
صحابیت کے اعجاز میں سے تھا۔

ت ت
ت
ِ
اہشدتامثعنینغؓاسامیکبارخیاکسےسیرااحدہثہکلبہیانہکاچےیہہکالصاحدہثےہ،وچدہوساسولںںیم
بادیئرکیتےہ۔
ت
ت
اسامںیماےنھٹواےلرتشیبونتفںےکڈایدےباوتیراہراسانؓیکاہشدتےسڑجےںیہ،باباولاہطسوطررپ۔ہیاحدہثرصف
ت
ایہفیلخاکلتقںیہناھتہکلباالسمیکرمکر یرپہلمحاھت،اور ااکسرکسی ایینمیااللصوہیدیدبعاہللانبابسےنوکہفںیم
ت
ِ
میداصفرکدیگی۔
اہشدتامثعنؓیکوصتیروک ر
ھٹیبرکایترایکاھت۔اطرقنباہشبیکایلگروای
اعوشرہ ینعی  ۱۰رحمم ارحلام ےک روزے ےک قلعتم ایلعٰ اانسد ےک اسھت دعتمد روابات حیحص اخبری ںیم یہ وموجد ںیہ نج اک ل
ت
ابلب ہی ےہ ہکفرشی ہکم ہی روزہ ابام اجتیلہ ےس یہ رےتھک ےلچآرےہےھت وگبا ہی روزہ یھبجحاور ہنتخیک رطح تلمایرایمیہ یک
ت
ت
ت ت ت
ت
اجباھت۔ وسرہلحن،ااعنماور
اقبباوتنسںںیمےسایساھتسجرپفرشی ُاسوقیاقمئےھت۔ایسروزالغفہبعکیھبدبال ا
جحیسیجیکموسروتںںیمیھبتلمایرامیہرپاکردنبرےنہیکباتیکیئگےہ۔مریدہیہکحیحصاخبرییہیکرواباتیکروےسراضمن
ت
ت
اجب اھت۔ اس وحاےل ےساطرق نب اہشب یک روای ےس ےلہپ
ےک روزوں یک فرتیض ےس ےلہپ ہی روزہ تیثیحب فرض روزہ راھک ا
ت
ت
حیحصاخبریںیموموجدرضحتاعہشئیکروایشیپجدمےہ۔
ام ،قَ َ
شةَ
ال أَ ْخبَ َرنِي أَبِيَ ،ع ْن َعائِ َ
َح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد بْ ُن ال ُْمثَنَّىَ ،ح َّدثَنَا يَ ْحيَىَ ،ح َّدثَنَا ِه َ
شٌ
ت َكا َن ي وم َعا ُشوراء تَصومه قُريش ِفي الْج ِ
اه ِليَّ ِةَ ،وَكا َن النَّبِ ُّي صلى اهلل
رضى اهلل عنها قَالَ ْ
َ َ ُ ُ ُ َْ ٌ
َْ ُ
َ
عليه وسلم يصومهُ ،فَ لَ َّما قَ ِدم الْم ِدينَةَ صامهُ وأَمر بِ ِ
ضا ُن
ضا ُن َكا َن َرَم َ
صيَ ِام ِه ،فَ لَ َّما نَ َز َل َرَم َ
َُ ُ
َ َ
َ َ َ ََ
ص ْمهُ۔(صحيح البخاری-
الْ َف ِري َ
اء لَ ْم يَ ُ
اء َ
ضةََ ،وتُ ِر َك َعا ُش َ
ص َامهَُ ،وَم ْن َش َ
وراءُ ،فَ َكا َن َم ْن َش َ
كتاب التفسير)
قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے دن روزے رکھتے تھے اور نبی
کریم صلی ہللا علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی
ہللا علیہ وسلم مدینہ تشریف الئے تو یہاں بھی آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے
اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی ہللا عنہم کو بھی اس کے رکھنے
کا حکم دیا ،لیکن جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان
کے روزے فرض ہو گئے اور عاشوراء کے روزہ (کی فرضیت) باقی
نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا
جی چاہے نہ رکھے۔(صحیح البخاری-كتاب التفسیر)
ت
حیحصاخبرییہیکایدورسیدحیےکاطمقبالغفہبعکیھبفرشیایسدندبالرکےتےھت:
ثَ ،ع ْن عُ َق ْي ٍلَ ،ع ِن ابْ ِن ِش َه ٍ
شةَ
َح َّدثَنَا يَ ْحيَى بْ ُن بُ َك ْي ٍرَ ،ح َّدثَنَا اللَّْي ُ
ابَ ،ع ْن عُ ْرَو َةَ ،ع ْن َعائِ َ
ال أَ ْخبَ َرنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن
ال أَ ْخبَ َرنِي َع ْب ُد اللَّ ِه ُه َو ابْ ُن ال ُْمبَ َار ِك قَ َ
۔ َو َح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد بْ ُن ُم َقاتِ ٍل ،قَ َ
ومو َن
صةََ ،ع ِن ُّ
الزْه ِر ِّ
ش َة رضى اهلل عنها قَالَ ْ
يَ ،ع ْن عُ ْرَو َةَ ،ع ْن َعائِ َ
ت َكانُوا يَ ُ
أَبِي َح ْف َ
صُ

ِِ
ال
ضا َن قَ َ
ض اللَّهُ َرَم َ
ض َرَم َ
ضا ُنَ ،وَكا َن يَ ْوًما تُ ْستَ ُر فيه الْ َك ْعبَةُ ،فَ لَ َّما فَ َر َ
اء قَ ْب َل أَ ْن يُ ْف َر َ
َعا ُش َ
ور َ
رس ُ َّ ِ
اء أَ ْن يَ ْت ُرَكهُ
ومهُ فَ لْيَ ُ
اء أَ ْن يَ ُ
صَ
َُ
ص ْمهَُ ،وَم ْن َش َ
ول الله صلى اهلل عليه وسلم" َم ْن َش َ
فَ لْيَْت ُرْكهُ").صحيح بخاری،کتاب الحج)
رمضان (کے روزے) فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشوراء کا روزہ
رکھتے تھے۔ عاشوراء ہی کے دن (جاہلیت میں) کعبہ پر غالف چڑھایا
جاتا تھا۔ پھر جب ہللا تعال ٰی نے رمضان فرض کردیا تو رسول ہللا صلی
ہللا علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ ”اب جس کا جی چاہے عاشوراء
کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔“ (صحیح بخاری،
کتاب الحج)

ت
دورسیاجیاطرقنباہشبیک روایےکاطمقبہیروزہتلمایرایمیہیکریپویںیمںیہن ہکلبوہیدویںیکدیلقتںیمراھک ایگ
اھتاورااکسملعیھبدمہنیآرکیہیبنارکمﷺ وکوہااھت،اطرقنباہشباکانہکےہہک:
ُسا َمةَ ،أَ ْخبَ َرنَا أَبُو
َح َم ُد أ َْو ُم َح َّم ُد بْ ُن عُبَ ْي ِد اللَّ ِه الْغُ َدانِ ُّي َح َّدثَنَا َح َّم ُ
َح َّدثَنِي أ ْ
اد بْ ُن أ َ
س بْ ِن ُم ْسلِ ٍمَ ،ع ْن طَا ِر ِق بْ ِن ِش َه ٍ
سَ ،ع ْن قَ ْي ِ
عُ َم ْي ٍ
ال
وسى رضى اهلل عنه قَ َ
ابَ ،ع ْن أَبِي ُم َ
د َخل النَّبِي صلى اهلل عليه وسلم الْم ِدين َة وإِ َذا أُنَا ِ
ِ
َ َ ُّ
ٌ
س م َن الْيَ ُهود يُ َعظِّ ُمو َن َعا ُش َ
َ َ َ
وراءَ
ال النَّبِ ُّي صلى اهلل عليه وسلم " نَحن أَح ُّق بِ ِ ِ
ص ْوِم ِه۔(صحيح
ومونَهُ فَ َق َ
ص ْومه "۔ فَأ ََم َر بِ َ
ُْ َ َ
َويَ ُ
صُ
البخاری-كتاب مناقب األنصار)
ج ب نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم مدینہ تشریف الئے تو آپ صلی ہللا
علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کی تعظیم کرتے ہیں
اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی ہللا علیہ
وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ (بخاری،كتاب مناقب األنصار)
یبنباکﷺےنوہیدویںیکداھکیدیھکیاسدنیکمیظعتاکمکحویکںدیدبا۔ارگوہیدویںےکدقمسدونںیکمیظعتیہوصقمد
ت
ت
ت
یھتوتوہیدیوتس(ہتفہاکدن)یکمیظعتیھبرکےتےھتسجاکوبثتفرآنیکیکموسروتںےسیھب بایاھت۔آخراسدنیک
ت
ت
وہبےہہکوہیدویںےناعوشرےیک
میظعتیبنباکﷺےنویکںہنرکایئ۔دیعسنبریبجادسیوکیفیکروای12ےسولعمم ا
 12سعید بن جبیر یمنی کوفی االسدی سے روایت ہے کہ ،جب نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم مدینہ تشریف الئے تو
آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو
ٰ
ٰ
موسی علیہ السالم اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عنایت
تعالی نے
انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہللا
فرمائی تھی چنانچہ ہم اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ
علیہ السالم سے تمہاری بہ نسبت زیادہ قریب ہیں اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
(صحیح بخاری ،کتاب مناقب االنصار)

اتیمہاتبےتوہےئاہکاھتہکاسدنںیمہفروعنےساجنتیلمیھت-ایکرصفوہیدویںےکزبایندوعےرپانیکایابعدتاک
ت
نلچاملسمونںںیمرکادباایگ،ہکلب اسوکفرضیھبفراردےدبا؟اس باتاکایکوبثتاھتہکیہیوہدن ےہجرضحتومیسٰیوک
فروعنےساجنتیلم یھت۔ رجہتدمہنیرعیباالولںیمدقعنموہیئ،اعوشرہ ۱۰ےنیہمدعبرحممںیمآبا،ارگاعوشرہیہوہدناھت ہک
سج دن وہیدی ویم اجنت (ویم رفغان) اک نشج انمےت ےھت وت وہ وت رجہت ےک دس امہ دعب آبا۔ وہیدویں ےک اہیں رصف ویم
ت
فس
رفغانیہاکوہتاروتںیہناھت،ایاسلںیمدعتمدوہتارآےئےھت،الثمندیع حاکوہتار،اکسجمکح وتراتےسیھببایےہ،اسوک
ت
آخرویکںہنونمابا۔ارگریخاگسیل یہبایرکین یھتوتاس ےکدعتمدوماعقاندسامہںیمآےکچ ےھت اوروہیھبوہوماعقنجےک
ت ت
وتریاورفرآندوونںےسدصتقییھبوہیتیھت۔
ت
ت
اجبےہ
اسحبےکوحاےلےسیھباسروایوکارگرپھکایلاجےئوتباتمریدواحضوہاجےئیگ۔يومرفغان١٠رشتی وکانمبا ا
وج ہک ربعاین اسل اک اسوتاں ہنیہم ےہ۔ یبن باک ےن رجہت رعیب االول ےک ہنیہم ںیم یک اور راضمن ےک روزے  ٢رجہی ںیم
ت
ب ےہ۔ وہیدی ڈنلیکر یسمش رمقی وقتمی ےک
فرض وہےئ۔ ینعی  ١٠رحمم وک (ریخاگسیل ےک ےیل؟) وج روزہ راھک ایگ وہ  ٢رجہی اک ا
ت ت
امب
امب اجےئ ،با یسمش رمقی (سج اک اوسق رعب ںیم نلچ یھب اھت) یہ ا
تحت ےہ۔ ارگ االسیم وقتمی وک  ٢رجہی ںیم ضحم رمقی ا
ت
اجےئ،وتدوونںوصروتںںیم١٠رحمم٢رجہی١٠،رشتی(وہیدویںاکویمرفغان)وکںیہنڑپبا۔اوبراحیناریبلوینےناسحب
یکاینبدرپیہاطرقنباہشباوردیعسنبریبجیکانرواباترپوسالااھٹدےیےھتوجہکانبرجحالقسعینےناِدرھ ُادرھیکباںیت
رکےکرتسمدرکدےی۔رگموساالتوتاینپہگجآجیھبوجںےکوتںوموجدںیہ۔اہھتنگنکوکآریسایک۔اریبلوینےکااھٹےئےئگ
وساالتیکقیقحترکےکوتقیثآجیھبیکاجیتکسےہ۔
ت
ت
ت
رکب اھت ہک االسم اینبدی وطر رپ وہیدی اک رچہب
وہیدویں یک رموعتیب رپ ینبم ہی روای آخر سک ےئل وعض یک یئگ یھت؟ایک ہی بای ا
۔اظہ ےہ اس طلغ
ےہ ،ہی ویہ زیچ ےہ اکسج ااہظر آج ےک االسم اخمفل رغمیب داوشنر ایس مسق یک رواوتیں یک اینبد رپ رکےت ںیہ ر
ت
روایہکلبروسلباکﷺ رپتمہتاکوکیئدصقموتاھت۔
اساکآاسنوجابہیےہہکیلہپدصیرجہیںیمامتمداینںیموہیدویںیکسےسیریآبادیدہلجاورفراتیکوادیںیممیقم
یھتسجوکوہاانپ بایلبدور رپادنگیگ13ےتہکںیہ۔ یہیوہالعہقےہاہجں وہیدی دبعاہللانبابسےناالسم اخمفلمہمرضحتامثعنؓ
ت
14
یکآڑرکیلرشوعیکیھتاور وہیدویںاکاالسمےسوجضغباھتایکسوگایہوتوخد اہللےنفرآن ںیمدعتمدہگجیکےہ۔لدااالسم
ںیمرہنخڈاےنلےکےیلہراولدہتساکرکداریھب یہیرعایقوہیدیادا رکرےہےھت۔ںیہیوکہفاکرہشآبادایکایگاھتاوریہیرہشہیقت
باز اطرق نب اہشب اک یھب نکسم اھت۔ اعوشرے یک روابات ےس ہی وت ولعمم وہایگ ہک زامہن اجتیلہ ںیم (اوالد ایرامیہ وہےن ےک
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( 14اے نبی) تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے( ﴾۸۲﴿ ---سورہ
مائدہ)

ت
ت
باع)فرشی وت ہی روزہ رےتھک ےھت رگموپرے رعبںیم اساک نلچ ںیہن اھت۔اطرق نباہشبےن ویکہکن ریغفریشی اور ریغ یکم
اخدنان ںیمآھکنوھکیلیھت،وت ااکسوتاسروزےےسواہطساالسموبقلرکےنےکدعبیہوہاوہاگ۔اورجوکہفںیماسےنوہید
رکباس
ےک ہنمےساملسمونںںیم اس روزےےک نلچیکوہاہکینینس وہیگوجہکاس ےندعبںیمآےگ ایبنیک ،وتاس رپنیقی ا
ت
ےک ےیل زبادہ لکشم ںیہن وہا وہاگ۔ایس بات یک دصتقی دیعس نب ریبج یک روای ےس یھب وہاجیت ےہ  ،وہ یھب ینمی االلص ےھت،
ت
ك
وکہفےکراہیشئےھت،رضحتامثعنؓےکالخفولبارکےنواےل منلنبزبادےکاٹنٹسسےھت۔انیکروایاطرقنباہشب
ت
یک روای ےس یھب زبادہ یلیصفت ےہ ہک ہی روزہ وہیدویں وک داھکی دیھکی یہ رشوع ایک ایگ اھت۔وہیدویں یک ریپوی اک رپاچر رکیت ہی
ت
ِ
نںیموہیدی
اہشدتامثع ؓ
رواباتایکہیباتبایںیہنرکرںیہہکہیقتبازوںاوروہیدویںںیمادتباءیہےسلمکمھٹگوجڑاھتاور
دامغیھبوپریرطحےساکرفراماھت۔

ح
اطرقنباہشباکقلعتینمیااللصتجنلہےلیبقےکاال مسياخدنانےساھت۔ہیاخدناناطئےکونجبںیماہتہمےکالعہقںیم
ح
یقںیمجرعاقحتفوہااوروکہفاکرہشاسبباایگ،وتیئکدرگیینمیابقلئیکرطحاال مسياخدنانےکافرادیھبوکہف
آباداھت۔دو ِرافرو ؓ
اجرکسبےئگ۔ ۶۰رجہییکداہیئںیمہکبجاتخمریفقثےنزریبویںاوررمواوینںےکالخفوپرےرعاقںیموشرشیربایک وہیئ
ح لت
ح
یھتاورہراروںاملسمونںاکوخناہبراہاھت،اال مسياخدنانےکیئکافرادےنادمحنبسميطاال مسيا جليیکایقدتںیماتخمریفقثیک
ح
ت
امجع ںیم ومشتیل اایتخریک وہیئ یھت۔ یہی وہ زامہن ےہ ج اطرق نب اہشب اال مسي رضحت امثعنؓ ےک اسےل اور ریم یشنم
رموانؒنبمکحؓےکالخفہیرواباتایبنرکراہاھت:
ِ
ِ ِ
يل بْ ِن َر َج ٍاءَ ،ع ْن
َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن ال َْع ََلءَ ،ح َّدثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةََ ،ح َّدثَنَا ْاألَ ْع َم ُ
شَ ،ع ْن إ ْس َماع َ
أَبِ ِيهَ ،عن أَبِي س ِع ٍ
س بْ ِن ُم ْسلِ ٍمَ ،ع ْن طَا ِر ِق بْ ِن ِش َه ٍ
ي۔ ح َو َع ْن قَ ْي ِ
ابَ ،ع ْن أَبِي
يد الْ ُخ ْد ِر ِّ
َ
ْ
ِ
يد ،فَب َدأَ بِالْ ُخطْب ِة قَبل َّ ِ
ال :أَ ْخرج مروا ُن ال ِْم ْنب ر فِي ي وم ِع ٍ
س ِع ٍ
ام
يد الْ ُخ ْد ِر ِّ
الص ََلة ،فَ َق َ
َ
َ َ َْ
َ
ي ،قَ َ َ َ َ ْ َ
َ َْ
ِ
ِ ٍ
السنَّةَ أَ ْخرج َ ِ ِ
ج فِ ِيه،
َر ُج ٌل ،فَ َق َ
ت ُّ
ال :يَا َم ْرَوا ُن َخالَ ْف َ
َْ
ت الْم ْنبَ َر في يَ ْوم عيد َولَ ْم يَ ُك ْن يُ ْخ َر ُ
ت بِالْ ُخطْب ِة قَبل َّ ِ
ال أَبو س ِع ٍ
يَ :م ْن َه َذا ؟ قَالُوا :فََُل ُن بْ ُن فََُل ٍن،
يد الْ ُخ ْد ِر ِّ
َوبَ َدأْ َ
الص ََلة ،فَ َق َ ُ َ
َ َْ
ت رس َ ِ
ِ ِ
ولَ :م ْن
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،يَ ُق ُ
فَ َق َ
ال :أ ََّما َه َذا فَ َق ْد قَ َ
ول اللَّه َ
ضىَ ،ما َعلَْيه َسم ْع ُ َ ُ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
سانِِه ،فَِإ ْن لَ ْم يَ ْستَ ِط ْع
استَطَ َ
َرأَى ُم ْن َك ًرا فَ ْ
اع أَ ْن يُغَيِّ َرهُ بيَده فَ لْيُ غَيِّ ْرهُ بيَده ،فَإ ْن لَ ْم يَ ْستَط ْع فَبل َ
اْليم ِ
ان۔
ض َع ُ
ك أَ ْ
فَبِ َق ْلبِ ِه َو َذلِ َ
ف ِْ َ
مروان عید کے روز منبر لے کر گیا اور نماز سے پہلے خطبہ شروع
کر دیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا :مروان! تو نے خالف
سنت کام کیا ہے ،ایک تو عید کے روزتو منبر لے کر گیا حاالنکہ اس
دن منبر نہیں لے جایا جاتا تھا ،دوسرے تو نے نماز سے پہلے خطبہ
شروع کر دیا ،تو اس پر ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ نے پوچھا :یہ

کون ہے؟ لوگوں نے کہا :فالں بن فالں ہے اس پر انہوں نے کہا :اس
ش خص نے اپنا حق ادا کر دیا ،میں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے اور اسے
اپنے ہاتھ سے مٹا سکے تو اپنے ہاتھ سے مٹائے اور اگر ہاتھ سے نہ ہو
سکے تو اپنی زبان سے مٹائے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے
اسے برا جانے اور یہ ایمان کا ادنی درجہ ہے۔ (سنن ابی داود ،کتاب
صالہ)
ت
ت
روای ہی اتبیت ےہ ہک رموانؒ نب مکح ےن دیع ےک اامتجع ںیم یبن رکمی ﷺ یک س ےک یرالخف امنز وک ہبطخ ےک دعب ادا ایک۔
لدا جووقہعدیعیکامنزںیم شیپآباوتااکسوگاہوتوپرا دمہنی
رموانؒرضحتاریماعموہیؓ ےکدورںیمدمہنیونمرہےکوگررنےھت ٰ
ت
رہش وہبا اچےیہ اھت ،نکیل ریحان نک بات ہی ےہ ہک رضحت اوب دیعس جدریؓ ےس روای رکےن واےل س وکیف 15ںیہ۔ وج ولگ
ت
ت ت
ت
قل
ن
ن
دحی ن یک ثحب ےس ااگہ ںیہ وہ تہب ایھچ رطح اجےتن ںیہ ہک اانحف ےک اوصل دحی ںیم وکیئ روای ایس وق ربتعم
ت
ت
وہیتےہجہکاسےکاینبدیراویاسروایےسقلعتمیھبوہں۔اورایااسیواہعقسجوکایعمجموک روایرکبااچےیہ،
ت
ت
رصف ای اعد راوویں ی یہ طیحم ہن وہ،یہی وہج ےہ ہکیتفم وپپریئ یک راضمن اور دیع ےک اچدن یکاہشدوتں وک رمکری روی
الہلیٹیمکہراسلرتسمدرکدیتیےہ۔
ت
اسروایںیمدورسیامہدےنھکیوایلباتہی ےہہکسجصخشےناھٹرکاظملرمکحانےکاسےنمہملکقحاہکوہمکازمکاحصیبوت
ںیہن اھتورہن رضحت اوب دیعس جدریؓ وک اسےک اعترف یکرضوت ہن وسحمس وہیت۔ باد رےہ ہک رضحتاریم اعموہیؓےکدور ںیم
ت
دمہنی ونمرہ ںیم یئک احصہبؓ وموجد ےھت۔ اور ُان س یک وموجدیگ ںیم ہی ےب بام بایعب ،وج اغابلن وکیئ وکیف وہاگ ،رصف رموانؒ یک
ت
یبوکوتروایےکاطمقباسباتیکوتقیفوہیئںیہنیھتہکوہ
آباھت،ویکہکنیسکاقمیماحص ؓ
االصحرکےندیعیکامنزڑپےنھدمہنی ا
ت
ت
ت
یب(وعنذباہلل)اامینےکادینیرنیدرہج
اظملرمکحانےکآےگہملکقحدنلبرک اب۔ینعیایسروایےکاطمقبوہسےکساحص ؓ
ت
رپےھت ،اور وہ یھب اس وصرت ںیم ہک ارگوہ رموان ےک اس لمع وک یرا ھجمس یھب رےہ وہں16۔ ویکہکن حیحص ملسمیک روای ےک

 15اس روایت کا دوسرا راوی سلیمان بن مہران االعمش ہے جسکو صحاح کا راوی ہونے کے باوجود بھی سب نے
باالتفاق شیعہ کہا ہے-
عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ہیں۔
مروان کے بیٹے عبدالعزی ؒز کی بہو ہیں اور حضرت
 16حضرت عمر کی پوتی
ؒ
ؒ
رملہ (جن کا نام حضرت علی نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے نام
حضرت علی کی صاحبزادی
ؒ
مروان کے ایک اور
پر رکھا تھا ،واضح رہے کہ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن بھی ہیں) کی شادی
ؒ
مروان کی زوجہ حضرت حسن بن علی
روان کے پوتے ولی ؒد بن عبدالملکؒ بن
بیٹے معاوی ؒہ بن
ؒ
مروان سے ہوئی۔ م ؒ
ؒ
بن ابی طالب کی پوتی تھیں۔ نسب ناموں کی کتابوں کے مطالعہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان جلیل القدر صحابہ
مروان سے راضی تھے بلکہ ان سے رشتہ داریاں بھی کر رہے تھے۔ طارق بن شہاب
کرام کے خاندان نہ صرف
ؒ
کی روایت کی روشنی میں حضرت علی ،حضرت حسن اور حضرت عمر کے خاندان کے لوگوں کے عمل کو کیا
گردانا جائے گا۔

اطمقب رضحت اوبہریرہؓ وت مک از مک رموانؒ ےس رایض ےھت ویکہکن رموانؒ یک ریغ وموجدیگ ںیم وہ دمہنی ںیم ان ےک بای وگررن
وہےتےھت۔
ِ
ب،أَ ْخبَ رنِي يُونُسَ ،ع ِن ابْ ِن ِش َه ٍ
اب ،أَ ْخبَ َرنِي أَبُو
َو َح َّدثَني َح ْرَملَةُ بْ ُن يَ ْحيَى ،أَ ْخبَ َرنَا ابْ ُن َو ْه ٍ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َسلَ َمةَ بْ ُن َع ْب ِد ا َّلر ْح َم ِن ،أ َّ
ام
َن أَبَا ُه َريْ َرَةَ ،كا َن  -حي َن يَ ْستَ ْخل ُفهُ َم ْرَوا ُن َعلَى ال َْمدينَة  -إِ َذا قَ َ
لصَلَةِ ال َْم ْكتُوبَِة َكبَّ َر (.صحيح مسلم ،کتاب الصلوۃ)
لِ َّ
مروان مدینہ میں اپنا نائب بنا
حضرت ابو ہریرہ رضی ہللا عنہ کو جب
ؒ
کر جاتے تو جب وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے  ،تکبیر کہتے
(صحيح مسلم ،کتاب الصلوۃ)
ت
ت
ابدویہوصرںیترہاجیتںیہ،با وتاطرقنباہشبیکاسروایوکاسیکایسیسروایامبااجےئبارھپوعنزباہللہیامنایلاجےئ
ت
ینیدرہجرپیھبںیہنےھتاسیج ہکایرایندیقعہےہہکیبنارکم ﷺیکوافتےکاسھت یہ
ہکرضحتاوبہریرہؓاامینےکادینٰ ر
احصہبرکامؓیکیریدعتادقحےسہیئگیھت۔ارگوکیئصخشاطرقنباہشبیکتبحمںیمرضحتاوبہریرہؓےکاامینےساخیل
وہےنرپرایضےہوتباتںیہیمتخںیہنوہیگہکلبرضحتاوبہریرہؓیکانامتمرواوتیںےسدربتسداریھبوہباڑپےاگوجہکدعتاد
ت ت
ںیممکازمکباچنہرارےسزادئںیہ۔کیبوقدوونںویتشکںںیمباؤںںیہنراھکاجاتکس۔
ایکوکیئاملسمنہیوتعقرکاتکسےہہکاناحصہبرکا ؓمےکاسےنم،نجےساهللرایضوہایگ،وتنسںیکاسرطحباامیلوہریہوہیگ
ت
ت
رھک اھت ہک اجیر رمکحان ےک اسےنم ہملک قح ےنہک
اور وہ س وہی یس رک ےھٹیب رںیہ ےگ اور ایانمگم بایعباامین یکاینت رحارت ا
ت
ت
ےک ےئل ڑھکا وہ ایگ۔ اسیک ملظ ےہ ہک راوی ےن اس کین بایعب اک بام یھب وفحمظ ںیہن ایک۔ہی روای یھب راوی یک ذینہ وسچ اتبےن
ت
ن ینغ ےک
رھک اھت۔ اطرق نب اہشب ےک ذرک ےک ااتتخم رپرضحت امثع ؓ
رکمےک قلعتم وہ ایک راحجن ا
ےک ےئل اکیف ےہ ہک احصہب ؓ
ت
قلعتمایکسایاورایسیسروایالمہظحوہ:
يَ ،ح َّدثَنَا َع ْب ُد اللَّ ِه بْ ُن َع ْب ِد اللَّ ِه بْ ِن
َح َّدثَنَا َع ْب ُد بْ ُن ُح َم ْي ٍدَ ،ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن بِ ْش ٍر ال َْع ْب ِد ُّ
األ ِ
َح َم ِس ِّيَ ،ع ْن ُم َخا ِر ِق بْ ِن َع ْب ِد اللَّ ِهَ ،ع ْن طَا ِر ِق بْ ِن ِش َه ٍ
اب،
ص ْي ِن بْ ِن ُع َم َر األ ْ
ْ
َس َودَ ،ع ْن ُح َ
ب لَ ْم
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن ُعثْ َما َن بْ ِن َع َّفا َن ،قَ َ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم " َم ْن غَ َّ
ش ال َْع َر َ
يث غَ ِريب الَ نَ ْع ِرفُهُ إِالَّ ِمن ح ِد ِ
يث
اعتِي َولَ ْم تَنَ لْهُ َم َودَّتِي " ۔ قَ َ
ال َه َذا َح ِد ٌ
يَ ْد ُخ ْل فِي َش َف َ
ْ َ
ٌ
َحم ِس ِّي َعن م َخا ِر ٍق ۔ ولَْيس حص ْين ِع ْن َد أ َْه ِل الْح ِد ِ
ي۔
يث بِ َذ َ
اك الْ َق ِو ِّ
ُح َ
َ
َ َ ُ َ ٌ
ْ ُ
ص ْي ِن بْ ِن ُع َم َر األ ْ َ
(جامع ترمذی ،کتاب المناقب)
وقبلاطرقنباہشب،امثعننبافعنےناہکہکروسلاہللیلصاہللہیلعوملسےنفرامبا” :سجےن رعوبں
ت
ت
وکدوھہکدباوہریمی افشع ںیم شالمہن وہاگاوراےسریمیتبحم بیصن ہنوہیگ“۔ااممیرذمی ےتہکںیہ:

ح
ت
۱۔ہیدحیرغیےہ۲،۔ مہاےسرصفنیصحنب رمعا مسيیک روای ےساجےتنںیہ اوروہاخمرق ےس
ت
ت
ت
روایرکےتںیہ،اورنیصحدحمنیثےکیردیزبادہوقیںیہنںیہ۔(اجعمیرذمی،اتکباانملق)
ت
ح
ت
ت
ارگہچ اس روای وک ایس ےک اخدنان ےک ای دورسے فرد نیصح نب رمع اال مسي یک وہج ےس اامم یرذمی ےنفیعض روای امبا
ح
ت
ت
ےہ ،نکیل ارگ وغر ایک اجےئ وت ہی روای وت وبقتیل اور دعم وبقتیل دوونں وصروتں ںیم اطرق نب اہشب اال مسي یک ایسس ںیم
ت ت
ت
دیفم یھت۔ دہلج و فرات یک وادی 17اینبدی وطر رپ ( ُاس وق) رعب ہطخ ںیہن یھت ،اس روای وک وبقتیل ےنلم یک وصرت ںیم
العہق ںیم ونآباد رعوبں یکایسدت واہں ےلہپ ےس ےسب وہےئ ریغ رعب ونوملسمں رپ لقتسماینبدوں رپاقمئ وہ اجیت اور ویں یھب
ت
رعاقںیمآرکےنسبواےلرعوبںںیماغلارثکیایہن ینمیااللصولوگںیکیھت۔ینمیرعبوتوےسییہ اےنپآپوکرضمی
ت
ت
ت
ریےتھجمسےھتویکہکن ُاےکنایخلںیموہایلصرعبےھت،وتوگبارواییکوبقتیلیکوصرتںیم
(فیشی)رعوبںےکاقمےلبںیمی ر
ر
ت
یراہراسافدئہایہنینمیرعوبںوکانچنہپاھتاوردعموبقتیلیکانبءرپریغرعبولوگںیکدیقنتاکناہنرضحتامثعنؓیکذاتاورونب
ت
اہیم وک اننب اھت،ہکوہ ولگ لسن رپیتس رپ ینبمایسس رک رےہ ںیہ اور یبنارکم ےک ۃجحاولداعےک واحض اغیپم ،ہک یسکرعیب وکیمجع رپ
ت
فضنلتںیہنےہ،اکااکنررکرےہںیہ۔

ت
ك ت
ایراینرسفمخیشنسحمفرایتئیک'ریسفتونر'اوراویلما ملتیکریسفت

ت
مرید آےگ یرےنھ ےس ےلہپ رتہب وہاگ ہک وہشمر ایراین رسفم خیش نسحم فرایتئ یک افریس ریسفت وجہک 'ریسفت ونر' ےس وموسم ےہ ےس
ت
ت
رھکےہ۔واحضرےہہکایکنیہیریسفت
روجعایکاجےئاورداھکیاجےئایراناکرساکریکلسماسآیےکبارےںیمایکراےئ ا
ت
اسل۱۹۹۷ںیمرتہبنیاتکبےکےیل(االسیموہمجرہی؟)ایراناکدصاریتاویارڈیھباحلصرکیکچےہ۔وسرہامدئہیکآیربمن
۳یکریسفتےکذلیںیموموصفرمقرطازںیہ:

 17قبل از اسالم عراق کا دریائی میدان اشوریوں کی اکثریت کا عالقہ تھا جو کہ آرامی بولیاں بولتے تھے۔ عالقے
کی زرخیزی کی وجہ سے مختلف وقتوں میں خراسانی ،فارسی ،آرمنیانی ،نبطی ،یونانی اقوام کے افراد بھی آبسے
دور پراگندگی کے باعث ان کی سب
تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خطہ بادشاہ بخت نصر کے بعد سے یہودیوں کے ِ
طوت کا مقام یعنی ان کا دارالحکومت طیسفون (خسرو پرویز کا
سے بڑی آماجگاہ بھی تھا۔ ساسانیوں کی سِ َ
دارالحکومت جس کو عربی میں مدائن بھی کہتے ہیں) بھی اسی خطہ میں موجود تھا۔ دریا فرات کے جنوب میں بنو
لخم کا عرب قبیلہ بھی آباد تھا۔ دور فاروقی میں جنگ قادسیہ کے بعد کوفہ اور بصرہ کے نام سے دو شہر بطور
چھاؤنی بسائے گئے تھے۔ جن میں بیشتر آبادی یمنی االصل عربوں کی آکر بسی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس خطہ
کے لوگوں نےبھی عربی زبان کو اپنا لیا اور آج یہ خطہ ایک عرب عالقہ ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں یمن کا
مشھور سدمارب ڈیم ٹوٹ جانے کے بعد کئی یمنی قبائل عرب کے صحراؤں میں بادیہ نشینی کی زندگی گزار رہے
تھے۔ البتہ بنو لخم اور غسانی عرب مختلف وقتوں میں عراق اور شام کے مضافاتی عالقوں میں جا کر بس گئے
تھے۔ کوفہ اور بصرہ کی آبادکاری کی صورت میں ان یمنی قبائل کو دوبارہ زرخیز میدانوں میں آباد ہونے کا موقع
مال تھا۔

ت
"تقیقحہیےہہکاساقممرپدوآںیتیاییہآیںیمایبنیکیئگںیہ،ایںیموتارطضاریاوروبجمری
ت
ت
ےک العوہ رحام وگس ےک اامعتسل وک ایبن ایک ایگ ےہ اور دورسی "اویلم” ےس ےل رک "دانی” ی ای
ت
لقتسمآیےہ۔اوراسیکدنچدںیلیلںیہ۔
ت
ت
ت
دباجےئوتآیےکینعمںیمیسکمسقیکیمک
۱۔ارگذموکرہآیےس"اویلم” ےس"دانی” یوکجدفرک ا
ت
اورصقنواعقںیہنوہبا۔
ت
ت
۲۔افکروکدنیےساسےئلاموییسںیہنوہیتہکوہیسکمسقےک وگسوکاھکںیئبایسکمسقےک وگسوکہن
اھکںیئ۔

ت
۳۔ہعیشاورینسرواباتیکروےسوجاسآیےکشانیرولےکبارےںیمایبنوہیئںیہ۔"اویلمی
ت يك
اذلنیرفکوا” اکقلعت"اویلمالكملتمکلد ن م۔۔۔” ےسہنہکاسےسےلہپبااسےکدعبےکولمجںےس۔
ت
ت
لدا رضحت
وچہکن آی اک ہی ہصحاہنی یہ اسحس اھتاور احدسوں اور اخموفلںےکدل ںیم تہب اتکٹھک اھت۔ ٰ
ت
ت
ت
ت
روسلجداےکمکحیہےساےسوگسیکرحمےکمکحےکدرایمنفراردباایگےہباہکاخمنیفلیکدربتسد
ت
ےسوفحمظرہاجےئ۔وےسییہےسیجالطاوروجاہراتوکدورسیاعممسقیکزیچوںےکدرایمنںیماپھچبااجبا
ت
ےہباہکوچروںاورریٹلوںیکولٹامرےسوفحمظرہںیکس۔
ت
ت
ہعیش اور ینس روابات اتبیت ںیہ ہک آی اک ہی ہصح "اویلم ی اذلنی۔۔۔ با۔۔۔ مکل االالسم دانی" رضحت
ت
یلعہیلعاالسلمےکاقممذعیرمخںیمبصنمااممرپافیروہےنےکدعببازلوہا۔یلقنداللئےسعطقرظن
یلقع داللئ یھب ایس بات یک راامنہیئ رکےت ںیہ۔ ویکہکن اس دن "اویلم" ےک ےئل اچر امہ وصخایصت ایبن
وہیئ ںیہ۔ ۱۔ امتمافکریک اموییس اک دن۲۔ دنی ےکاکلم وہےن اکدن ۳۔ولوگں رپ تمعن جداودنی ےک امتم
وہےن اک دن ۴۔ ای دن ہک سج ںیم االسم ولوگں ےکےئلای اکلم دنی اورلمکم ذمہ ےکوطر رپ جدا
ت
اکدنسپیدہفراردباایگ۔
ت
ت
ارگمہبارخیاالسمےکامتمابامرپایھچرطحوغرووحضےساکمںیلوتباریخیونتیعاکوکیئیھبدنوخاہوہ
روزتثعبربمغیپوہباروزرجہت،باویموالدترضحتافہمطزہراوہبایسکیھبجںیمرکشلاالسمیکاکایمیب
ت
اکدن،ۃجحاولداعوہباوکیئاورباریخیاتیمہاکاحلمدن،اسدنیکتمظع،رسدنلبی،ازعازاورااختفراکاقمہلب
ںیہنرکاتکس۔یتحٰہکۃجحاولداعاکدنیھباسیکیرایریںیہنرکاتکس۔اسےئلہکجحوخاہانتکیہامہویکںہن
وہرھپیھب ےہوتدنیاکایخرو۔سپذموکرہاچرافصتاکاحلمرصف روزدغیرمخ یہےہسجںیمیلع نب

ت
ایباطلہیلعاالسلموکربمغیپےکاجنیشنےکوطررپوصنمبایکایگاوررضحتراسلانپہیلصاہللہیلعوآہل
ت
وملسےکدعبااممیکرربہیےکےئلبختنمایکایگ۔"(اابتقسمتخ)
رقتیےکدعبوموصفےن احصہبرکامؓاکبامےیل ریغبانرپ رکیک ےلمحےیکںیہ۔ رگم (االسیم وہمجرہی؟)ایرانےک دصاریت
اس ر
اویارڈباہتفاسریسفتےکاےنتیہہصحرپیہوغررکایلاجےئوتیھباخیصوصتیرواحضوہاجیتےہ۔
ت
 تثعب وبنیؐ ےکدن ےس یرادن نضيتیلعؓ اکدن ےہ ،وگبادوونں افراد ںیم رہبت ںیم ریھکرر وکن وہا؟ اس اک ہلصیف ڑپےنھ
ت
اجبےہ۔
واےلرپوھچڑا ا
ت
ت
 فرآنیکیربیتوتیقیف(نماجیاہلل)ںیہنہکلبوصادبیدیےہ۔
ت
ت
( وعنذباہلل)یبنباکؐاکاامینفرآنیکدرجذلیآیرپںیہناھت،ایسواےطساوکنوچروںاورریٹلوںاکوخفالقحوہا۔
إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُو َن
بےشک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اُتاری ہے اور ہم ہی
اس کے نگہبان ہیں
ت
ت
اوریھبتاوہنںےنایریہےیسیجآیوکایاعمیسدورسیآیےکدرایمناپھچدبا۔
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
 ہی یھب بای وہا ہک آی یک وموجدہ یربیتےکتحت ِ
اامم یلعؓمک از مکفرآن باک ےس بای ںیہن وہیت ،ج ی ہک
ت
ت
اگلب اجےئ۔ ویکہکن رشایتئ اصج ےک اطمقب وت اس آی وک ای دورسی آی ےک درایمن
اس رپ روابات اک ویپدن ہن ا
ت
اپھچبایہاسےیلایگاھتہکاحدسوںےکدسیردےسوفحمظرہےکس۔
ت
ت ت
 فرآن اےنپ دوعے ںیم وھجبا فرار با اب ےہ ویکہکن نسحم رشایتئ ےک اطمقب اس ںیم رصف نیبم ںیہن ہکلب یپھچ وہیئ
آباتیھبوموجدںیہ۔
 یبنباکؐوکوتتیثیحبِرشباحدسوںاوراخموفلں(وکناحدس؟)اکوخفالقحوہایگوہاگ،رگمایکاہللیھبایسوخفںیمالتبم
ت
وہایگ ہک اس ےن یھب اےنپ یبنؐ وک نیبم فرآن وک مہبم انبےن ےک اس اکم ےس ںیہن رواک ،ارگ ہی حیحص ےہ وت (وعنذباہلل)
ت
ت ت
اخمنیفلاوراحدسنی(اہرنم)وتآامسینجدا(یردان)ےسزبادہاطقوروہےئ۔نسحمفرایتئاملسمونںےکاہللاعتیلٰوک
ذمہاسہقب(وجمیسذمہ)ےکجداؤںرپوتایقسںیہنرکےئگ۔
ںیہکاےنپآباءواجدادےک ِ
ت
ت
 ہییھبولعمموہاہکفرآنیکفلتخمآباتاےنپدراجتںیمفلتخمںیہ۔یسکآیاکدرہجوسےناوروجاہراتاسیجےہ
ت
ت
ِ
وت دورسی بالکل اعم یس آی ےہ۔ فرآن باک ےن ج وسرہ رقب ہ ںیم وہیدویں رپ فردخرم اعدئ یک ےہ وت ایکن ہی اعدت
یھبگایئےہ۔

ض ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع ٍ
أَفَتُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
ض

ب (خدا) کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار
کیا تم کتا ِ
کئے دیتے ہو
 نسحمرشایتئےکاطمقبوتوچر ،ریٹلے،احدسنیاوراخمنیفلوہںیہوہنجںےندغیرمخ (۱۸ذواجحل ۱۰رجہی)ےکاس
ت
امبسجںیمااممباالختفےکےیلرضحتیلعیکصیصخترکدییئگیھت اوروکسج اےکناطمقب
مروعہماالعنوکںیہن ا
رضحتدقمادنباوس ؓدتیمسنیت(باضعبرواوتیںےکاطمقباچر)احصہبؓےک العوہسےنرتسمدرکدبااھت۔ہیبات
انولوگںےکےیلہحملرکفہیوہیناچےیہوجاسوسچےکاحیمںیہہکااحتدنیبانیملسملیکرغضےسرضحتامثعنؓ،ام
ہیوکیراالھبكہکرر،فرقیاخمفلیکارگاہںںیماہںالمیلاجےئوتوکیئاضمہقئ
اوملنینمرضحتاعہشئؓاوررضحتاریماعمو ؓ
ت
ںیہنےہ۔اولوتہیباتاےنپادنروخدیہرافضيتیکایلکشےہ،رگم رفقیِاخمفلرصفاےنترپرایضںیہنےہ۔وہ
بوکاانتیہیرااجےتنںیہےنتجاکااہظروہرضحتاریماعموہیؓےکےیلرکےتںیہاورآپولوگںےسرکواےت
وتامتمااحص ؓ
ت
ںیہ۔مریدہیےہفرآنباکیکیھبنمامینرشتحیاچےتہںیہ۔
ت
ت
 ںیہیےسںیمہہییھبولعمموہایگہک'اویلماكملت'واےلےصحوکدحیلعہآیےکروپںیمشیپرکبادرتقیقحسکاک
ت
ایلص اڈنجیا اھت وکسج رضحت رمعؓ بااقملہلب باولعمم وہیدویں یک اکحی اک روپ انہپرک اطرق نب اہشب ےن املسمونں ےک
ت
ےلگےسایرواباےہ۔

دغیرمخیکہیقباہکیناورہاریروابات:
ت
ِ
اہشدتامثعنؓاکدنایکنبارخیںیمزبادہاتیمہاک
ابسیئیرادریاسااسفےنوکرعہفےکدنےسیھبوسنمبرکیتکسیھت،رگمویکہکن
دن اھت ،اسیج ہک رشایتئ اصج اک ایبن ےہ ،لدا  ۱۸ذواجحل یک اہکاینں یھب انسیئ ںیئگ۔ رگم اہیں یھب یلغب اچل یہ یلچ یئگ۔ یراہ
ت
راس  ۱۸ذواجحل اک اتببا لکشم اھت ،ویکہکن اس وصرت ںیم تیعیش رعباں لکش ںیم اسےنم آاجیت ،اس ےیل انب خرجی ےن ای
ت
ت
اونیھک یربیکاکنیل۔وقبلانب خرجی،ہیآی(؟)یبنارکمیکوافتےساایکیس۸۱دنےلہپ بازل وہیئ۔ ایاجیوت ہیدوعی
ت
ت
اج ےھت ہک سیت ی یک یتنگ یھب ںیہن اجےتن ےھت ،ےنیہم ےک دن یھباویلگنں رپ نگ رک اجن باےت
اجب ےہ ہک احصہب رکامؓ اےنت د
ایک ا
ےھت،دورسیاجیوںیہاےسیرپسویپمکرٹزیکامدننمیہفولگ یھبوموجدےھتوجایٹلیتنگںیمباترکبااوراھجمسبایھباجےتنےھت۔
ت
اجبےہہکرمےنےس۸۱دنےلہپہیاہکاور۷۵دنےلہپہیاہکاور۶۵دن
وسالہیےہہکداینہکسکالعےقںیماسرطےقیرپوبال ا
رمکیہطقنامےتنوہےئاسےسونیہمںےلہپ
ےلہپالفںباتیک۔سکاعمرشےںیماسریپاےئںیمباتیکاجیتےہہکومتوک ر
ت
ےک اواقت وک اس باری ینیب ےس ایبن ایک اجےئ۔ رعف ںیم وت ومت ےس دنچ وحملں ےلہپ ےس  ٣با  ۴دن لبق ییک بات وت ھجمس
ت
اجبےہ۔الثمندوہتفہلبق ،ابباچنھچہنیہمےلہپ اباسلرھبےلہپ،
آیتکسےہ،اسےسےلہپاکامیپہنوتوتفہں،ونیہمںاوررھپاسولںرپالچ ا
ت ت
اجبےہ،داققئاےنتیہاخم وہےتےلچاجےتںیہ۔اظہرےہانبخرجیاہیں١٨ذواجحلوک باوررکےن ےک
وگبازامہنانتج ےھچیپاج اب ا

ےئلایدورساراہتسالتشرکراہاھت۔١٢رعیباالول١١رجہیےس٨١دنےلہپ١٨ذواجحل١٠رجہیڑپی۔ وگبا لبقتسمںیم
وکیئصخش جواصل وبنی ےک انترظںیم انب خرجی اور اطرق نب اہشبیک روابات اکومازاہن رکےاگ وتقیبطت ےک اطمقبانب
ت ت
یہعیشروا ابتیھبوموجدںیہ۔رگموحادثزامہنےناطرقنباہشبیک
خرجییکروایوکیرحیجدےاگویکہکناسوموضعرپمر د
ت
ت
ت
روای وک ج دحوثیں یک یری بتکیکزتنی انبد اب وتانب خرجی یک روای رصف افتریس ی یہ دحمود رہ یئگ۔ دعب ےک زامہن ںیم
ت
ضعب وسےنچ واےل داموغں ےن ج قیبطت یک وصرت اکنےنل یک وکشش یک وت اوھنں ےن انب خرجی یک روای وک واصل وبنیؐ یک
ت
اجبےئ اطرق نب اہشب یک روای ےک انترظ ںیم رپاھک ،اور ِ
واصل وبنیﷺ وک  ٩دن وک ےھچیپ رکےک  ٢رعیب االول  ١١رجہی
ت
فراردےدبااوراہکہکانبخرجیےنواصلےسےلہپ  ٨١دنرعہفےکدنےسیہ نگرکاتبےئںیہ۔انوخشامگننیققحمیک
ت
رہھٹب ےہ۔ ہکبجحیحص
قیقحترسآوھکنں رپ،رگمدوشاری ہیےہہک۲رعیباالول۱۱رجہی وکریپاکدن ںیہنہکلب رعمجاتباہعمجاکدن ا
ت
ت
ت
ِ
اخبری و حیحص ملسم یک وہشمر ِ
ب ےہ۔ اب ج اخبری اور ملسم یک روای وک
دحی فراطس یک روینش ںیم ویم وافت ریپ اک دن یہ ا
ت
ت
رتسمدیہرکبارہھٹاوترھپاسروایوکویکںہنرتسمدایکاجےئسجےنفرآنےکمظنوکیریرطحوتڑاےہ،ینعیاطرقنباہشب
ت
یکیہیروای۔
ت
دغیرمخیکاہکینیک رسیتیکریینعییبن باکﷺ ےسوسنمب ہیفرامنےہ"نمکومالہ یلعفومالہ"،ااکسبلطمےہہک
ت
یلع یھب اےکس ومال وہےگن ،ینعی ہی ِ
یلع اک االعن ےہ ،اور رواضف ےک یردی ہی
والی ؓ
وضحرؐ سج صخش ےک ومال وہں ،رضحت ؓ
ت
یلع یکآدنئہ الختف ےس قلعتم ےہ۔ ہی روای رواضف ےک اسھت اسھت وصایفء ےک ےقلح ںیم یھبااہتنیئ رعموف
االعن رضحت ؓ
ت
وہیئگ ےہ ہکلب ااسس یک تیثیح ریتھک ےہ۔ وصایفء باومعلم اس ہنیبم االعن وک رضحت یلعؓ یک علو ِوم باینط یک اامم ےس قلعتم
ت
ت
رگداےتنںیہ۔رعیبزبانںیمومال کسےےتہکںیہاسباتےسعطقرظناسروایںیمرضحتیلعؓوکومالفراردےنیےسےلہپیبن
ت
ت
باکﷺوک ومال امےنن یک رشط ریھک یئگ ےہ لدا ارگیسک وک اس روای ےک اطمقب رضحت یلعؓ وک اانپ ومال فرار دانی یہ ےہ وت اس
یلع اک رعنہ اگلےن واےل یسک صخش ےک ہنم
ےس ےلہپ یبن باکﷺ وک یھب ومالایبن رکبا اچےیہ۔ رگم ریحان نک بات ےہ ہک ومال ؓ
ت
ت
ےسیھبومالدمحمؐاکرعنہںیہناگلبااجبا۔ننسانبامہجیکروایےہہک:
ِ
ٍ
وسى بْ ُن ُم ْسلِ ٍمَ ،ع ِن ابْ ِن َسابِ ٍط َو ُه َو َع ْب ُد
وم َعا ِويَةََ ،ح َّدثَنَا ُم َ
َح َّدثَنَا َعل ُّي بْ ُن ُم َح َّمدَ ،ح َّدثَنَا أَبُ ُ
ال :قَ ِد َم ُم َعا ِويَةُ فِي بَ ْع ِ
الر ْح َم ِنَ ،ع ْن َس ْع ِد بْ ِن أَبِي َوقَّ ٍ
ض َح َّجاتِِه ،فَ َد َخ َل َعلَْي ِه َس ْع ٌد
اص،قَ َ
َّ
فَ َذ َكروا ع ِليًّا فَن َ ِ
ِ
ت رس َ ِ
ِ
ِ
ال:تَ ُق ُ
ب َس ْع ٌدَ ،وقَ َ
ُ َ َ
صلَّى اللَّهُ
ول اللَّه َ
ول َه َذا ل َر ُج ٍل َسم ْع ُ َ ُ
ال م ْنهُ ،فَ غَض َ
ول:أَنْ َ ِ ِ ِ
ارو َن ِم ْن
ت َم ْوَالهُ فَ َعلِ ٌّي َم ْوَالهَُ ،و َس ِم ْعتُهُ يَ ُق ُ
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ولَ :م ْن ُك ْن ُ
ت منِّي ب َم ْن ِزلَة َه ُ
ب اللَّ َه
وسى ،إَِّال أَنَّهُ َال نَبِ َّي بَ ْع ِديَ ،و َس ِم ْعتُهُ يَ ُق ُ
الرايَةَ الْيَ ْو َم َر ُج ًَل يُ ِح ُّ
ولَ :ألُ ْع ِطيَ َّن َّ
ُم َ
َوَر ُسولَهُ(.سنن ابن ماجة ،کتاب السنة)

معاویہ اپنے ایک سفر حج میں ائے تو سعد بن ابی وقاص ان کے پاس
ملنے ائے ،لوگوں نے علی کا تذکرہ کیا تو معاویہ نے علی کو نامناسب
الفاظ سے یاد کیا ،اس پر سعد ناراض ہو گئے اور بولے :آپ ایسا اس
شخص کی شان میں کہتے ہیں جس کے بارے میں میں نے رسول ہللا
صلی ہللا علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے :جس کا مول ٰی میں ہوں ،علی اس
کے مول ٰی ہیں  ،اور آپ صلی ہللا علیہ وسلم سے میں نے یہ بھی سنا :تم
(علی) میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موس ٰی کے لیے ،مگر یہ
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں  ،نیز میں نے آپ صلی ہللا علیہ وسلم کو
فرماتے سنا :اج میں لڑائی کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو ہللا اور
اس کے رسول سے محبت کرتا ہے – (سنن ابن ماجہ ،کتاب السنہ)
ت
ت
ت
ارگہچ روای اک نتم یہ ایکس تیعیش ےک االعن ےک ےیل اکیف ےہ  ،ہک سج ںیم ہی بای ایک اجراہ ےہ ہک فران ےک رحماء
بینھم( 18سورہ فتح)ےکدوعےےکباووجدیھباحصہبایدورسےےکالخفہنرصفضغبرےتھکےھتہکلبیراالھبیھب
ت ت
ت
وہبےہ۔
ےتہکےھت،رگمایکسدنسےسیھباسروایاکہعیشوہبابای ا
ت
یس نب ملسم ےک قلعتم انب دعی اور ذیبھ اک ایبن ےہ ہک ہی وہجمل ےہ۔ (زیمان دلج  ٤ہحفص
اس روای ےک ای راوی وم ٰ
ت
)٢٢٢۔ومیسٰ نبملسمےسہی روایلقنرکےنواالاوباعموہی رضیرےہ۔اساکبامدمحم نباخزم ےہ۔امتماحصحںیماسیک
ت ت
ت
ت
ت
ت
رکبےہنکیلاورولوگںیک
روایبایئاجیتںیہ۔احظفانبرجحےتھکلںیہہکہیاشمعےسوجروایلقنرک ابےہوہدرسروای ا
ت
ت
ت
وہب ےہ۔ (رقتی ہحفص )٢٩٥۔ اور اوب اعموہی رضیر ہی روای ویکہکن اشمع یک اجبےئ ومیسٰ نب ملسم
روای ںیم اےس ومہ ا
امباجاتکس۔ نکمم ےہہی ومیسٰ نب ملسماس ےک یسکومہیہیکدیپاواروہ۔
(وہجملراوی)ےسرکراہ ےہاسےئلاسوک حیحص ںیہن ا
ت
ت
وہب
احظفذیبھےتھکلںیہہکاوباعموہیاشمعیکرواباتںیمہقثےہنکیلجوہاورولوگںےسروایرکےوتاسںیمارطضاب ا
ت
ےہ۔یہیااممادمحنبحننلاکوقلےہ۔ہکلبوہوتواحضوطررپفرامےتںیہہکاوباعموہیاشمعےکالعوہیسکیکروایوکحیحصوطررپ
ت
ت
رھک۔احمتےتہکںیہہکاوباعموہیےسارگہچاخبریملسمےنروایلقنیکںیہنکیلہیاغیلمسقاکہعیشاھت۔(زیماندلج
بادںیہن ا
٤ہحفص)٥٧٥
ت
احلص الکم ہی ہک اوب اعموہی رضیر ای اغیل مسق اک ہعیش اھت اور یسک ہعیش یک ایسی روای ہرزگ اقب وبقل ںیہن وہ یتکس وج اس ےک
ت
ت
ت َم ْوَالهُ فَ َع ِل ٌّي َم ْوَالهُوعیشںاکاینبدیدیقعہےہوںیہاسروایےکدرگی
ذمہیکبادیئرپینبموہ۔اہجںایرطف َم ْن ُك ْن ُ
ت
اخراء یھب اےنپادنرعیشتاکایلعٰومنہنںیہ۔ہیباتبادرےہہکہیروایرضحتدعسؓنبایبواقصےسوسنمبیکیئگےہاحالہکن
ت
ت
وہ ان احصہب ںیم دالخ ںیہ وھنجں ےن رضحت یلعؓ یک تعیب ی ںیہن یک یھت۔ ریحت اک اقمم ےہ ہک رضحت یلعؓ یک والی ےس
18
محمد ہللا کے رسول ہیں ،اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں( ﴾۲۹﴿ --سورہ
ؐ
فتح)

ت
وافق وہےن ےک باووجد یھب ان اک اسھت دےنی ےک ےئل ایتر ںیہن وہےئ اس احلظ ےس یھب داھکی اجےئ وت ہی روای ای وھجیٹ
ت ت
دعساوررضحتاریماعموہیؓرپرسارسااہتمےہ۔
روایبایوہیئاوررضحت ؓ

ت
وسرہامدئہیکآیربمن۳یکادنرویناہشدت
ت
ت
وسرہامدئہےکدو ِریرولرپثحبںیمابزراہیدھکیایلاجےئہکآباوسرہامدئہیکآیربمن۳یکادنرویناہشدتےسایکا ِسآیاک۹
ت
با  ۱۸ذواجحل ۱۰رجہی ںیم بازل وہےن اک ھچک ااکمن ےہ یھب با ںیہن۔ اس ےک ےیل اس آی وک وسرت یہ یک ادتبایئ دو آبات ےک
اسھتالمرکڑپاھاجےئ،اورطخدیشکہاافلظوکدایھنںیمراھکاجےئ۔
صی ِد َواَن ُتم حُ ُر ٌمؕ
ٰیا َ ُّی َہا الَّ ِذی َن ٰا َم ُنوا اَوفُوا ِبال ُعقُو ِد ۬ؕ ا ُ ِحلَّت لَکُم َب ِہی َم ُۃ االَن َع ِام ا َِّال َما ُیت ٰلی َعلَیکُم َغی َر ُمحِلی ال َّ
ٰ
ٰ
ی َو َال ال َق َال ِئ َد َو َال
ہللا َو َال ال َّشہ َر ال َح َرا َم َو َال ال َہد َ
ہللا َیحکُ ُم َما ُی ِری ُد ﴿ٰ ﴾۱یا َ ُّی َہا الَّ ِذی َن ٰا َم ُنو َاال ُت ِحلُّوا َش َعائ َِر ٰ ِ
اِنَّ ٰ َ
ٰامی َن ال َبی َ
احلَل ُتم َفاص َطا ُدواؕ َو َال َیج ِر َم َّنکُم َش َن ٰانُ َقو ٍم اَن
ت ال َح َرا َم َیب َت ُغو َن َفض ًال من رَّ ب ِہم َو ِرض َوا ًناؕ َوا َِذ َ
ان
َ
ص ُّدو ُکم َع ِن ال َمس ِج ِد ال َح َر ِام اَن َتع َت ُدوا َو َت َع َاو ُنوا َعلَی ال ِبر َوال َّتق ٰوی َو َال َت َع َاو ُنوا َعلَی االِث ِم َو العُد َو ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ہللا ِب ٖہ َو
ہللا َش ِدی ُد ال ِع َقا ِ
ب ﴿ ﴾۲حُ ر َمت َعلَیکُ ُم ال َمی َت ُۃ َوال َّد ُم َو لَح ُم الخِن ِزی ِر َو َما ا ُ ِہ َّل ِل َغی ِر ٰ ِ
ہللاؕ اِنَّ ٰ َ
َوا َّتقُوا ٰ َ
ب َو اَن
المُن َخ ِن َق ُۃ َو ال َموقُو َذۃُ َو ال ُم َت َرد َی ُۃ َو ال َّنطِ ی َح ُۃ َو َما اَ َک َل ال َّسبُعُ ا َِّال َما َذ َّکی ُتم ۬ َو َما ُذ ِب َح َعلَی ال ُّن ُ
ص ِ
ِس الَّ ِذی َن َک َفرُوا مِن ِدی ِنکُم َف َال َتخ َشوہُم َو اخ َشو ِنؕ اَل َیو َم اَک َمل ُ
ت
َتس َتقسِ مُوا ِباالَز َال ِمؕ ٰذلِکُم فِس ٌقؕ اَل َیو َم َیئ َ
االس َال َم ِدی ًناؕ َف َم ِن اض ُ
ت َعلَیکُم نِع َم ِتی َو َرضِ ی ُ
لَکُم ِدی َنکُم َو اَت َمم ُ
ف
ص ٍۃ َغی َر ُم َت َجا ِن ٍ
طرَّ ِفی َمخ َم َ
ت لَکُ ُم ِ
ٰ
حی ٌم ﴿﴾۳
ہللا َغفُورٌ رَّ ِ
الِث ٍم َفاِنَّ ٰ َ
اے ایمان والو! اپنے عہد وپیمان پورے کرو۔ تمہارے لئے مویشی قسم کے تمام چوپائے حالل
ٹھہرائے گئے ،بجز ان کے ،جن کا حکم تم کو پڑھ کر سنایا جارہا ہے ،ناجائز کرتے ہوئے شکار
شعائر ٰ
الہی کی بے
ت احرام میں۔ بیشک ہللا حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے﴿ ﴾۱اے ایمان والو!
کو حال ِ
ِ
حرمتی نہ کیجیو ،نہ محترم مہینوں کی ،نہ قربانیوں کی ،نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں
کی ،نہ بیت ہللا کے عازمین کی ،جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر
ت احرام سے باہر آجاؤ تو شکار کرو ،اور کسی قوم کی دشمنی ،کہ اس
نکلتے ہیں اور جب تم حال ِ
نے تمہیں مسج ِد حرام سے روکا ہے ،تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حدود سے تجاوز کرو،
ٰ
تقوی میں تعاون کرو ،گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو اور ہللا سے ڈرتے رہو۔
اور تم نیکی اور
بیشک ہللا سخت پاداش واال ہے﴿ ﴾۲تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام
کیا گیا ،جس پر غیر ہللا کا نام لیا گیا ہو اور وہ جو گال گھٹنے سے مرا ہو ،جو چوٹ سے مرا ہو،
جو اوپر سے گر کر مرا ہو ،جو سینگ لگ کر مرا ہو ،جس کو کسی درندے نے کھایا ہو ،بجز اس
کے جس کو تم نے ذبح کرلیا ہو اور وہ جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ کہ تقسیم کرو
تیروں کے ذریعے سے۔ یہ سب باتیں فسق ہیں۔ اب یہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس
ہوگئے تو ان سے نہ ڈرو ،مجھ ہی سے ڈرو۔ اب میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کردیا اور تم
پر اپنی نعمت تمام کردی اور تمہارے لئے اسالم کو ،دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ پس جو
بھوک میں مضطر ہوکر ،بغیر گناہ کی طرف مائل ہوئے ،کوئی حرام چیز کھالے تو ہللا بخشنے
واال ،مہربان ہے﴿( ﴾۳ترجمہ :موالنا امین احسن اصالحی)

ت
ت
وہاجب ےہ ہک رقتیر ایھب رشوع وہیئ ےہاوراجری ےہ اور نج
یلہپآی ےک طخ دیشکہ اافلظ رپ ارگ وغر ایک اجےئ وت ہی بالکل واحض ا
ت
ت
اجونروں ےک العوہ ہیقب وچباےئ الحل ےیک ےئگ ںیہ ان اک ذرکایس رقتیر یک ایلگ یسک آی ںیم آےگ آراہ ےہ۔ اور وہ ذرک ا ِس آی
ت
ت
ربمن۳ےکطخدیشکہاافلظںیمآباےہ۔یہیوہآیےہسجوکالہسےسرواباتیکاینبدرپۃجحاولداعےسڑجواباایگےہاورالہ
ت
عیشتےناسآیوکۃجحاولداعےک۹دنےکدعبدغیرمخےکاقممےسوجڑاےہ۔
ت
ت
ت
ت
آی ربمن ۱ےس ہی بات وت رشتمح وہیئ ہک آی ربمن ۳اور آی ربمن ۱ای یہ رقتیر اک ہصح ںیہ ،ینعی ارگ آی ربمن( ۳ازروےئ
ت
ت
ت
ت
ت
روای) ذواجحل ۱۰رجہی یک یسک بارخی وک بازل وہیئ ےہ ،وت آی ربمن۱وک یھب ایس بارخی وک بازل وہبا اچےیہ۔ وسرت یک آی
ت
ت
ت
ربمن۲ںیمارحام یکدنبش ےسنکليےاک ذرک ےہ ہکبجآیربمن۱ںیم ارحامیک دنبش اک ذرک ےہ ،وگبا آی ربمن،۲آی ربمن ۱ےک دعب
ت
ت
حصم یک یربیت یہ ےک اطمقب بازل وہیئ ےہ۔ اور آی ربمن ۳ےک قلعتم ہی ےلہپ یہ واحض ایک اجاکچ ےہ ہک وہ ایس تسشن ںیم
ت
ت
بازلوہیئےہسجںیمآیربمن۱۔وگباوسرہامدئہیکمکازمکہیتوںآںیتیاییہسلجمیکبازلدشہآباتیتنبںیہ۔
ہبطخہتجحاولداعےک ومعقرپبازلہنوہےنیکسےسیریاوراینبدیدلیلانآباتںیمیہ ےہہک انںیمارحامیکتلحاور
ت
رحماکذرکےہاظہرےہہکہیباںیتارحامبادنےنھےسےلہپیہبازلوہیئوہںیگوت٩ذواہجحل١٠رجہیےکدورانارحامںیموت
ت
میدہیہکالہعیشتےکاطمقبوتہیآی١٨ذواہجحل(اہشدتامثعنےکدن)وکجحےس
انےکبازلوہےناکااکمنںیہن۔اسرپ ر
ت
ت
وایسپرپبازلوہیئےہینعیہکجاسریامارحامیکاحلےسلکنرکاےنپالعوقںیکرطفرواہنوہیکچیھت۔اےسیومعقرپ
ت
ت
وہب ،ویکہکن یبن باکﷺ ےن وت اس جح ےک دعب وکیئ
ارحام یک تلح اور رحم ےک ااکحامت ےک یرول اک وت وسال یہ دیپا ںیہن ا
ت
ت
ت
ارحام بادناھ یہ ںیہن۔ یبن ابکؐ یک تیصخش ازروےئ فرآن ام ےک ےئل اوسہ ہنسح ےہ وگبا یبن ابکؐ ان فراین ااکحامت اک یلمع
ت
ت
اظمہرہاموکںیہنداھکیباےئ۔وگباہیوسرتجحاولداعےسوتےلہپیہبازلوہیئےہ۔مریدہیہکآیربمن۲ےکطخدیشکہاافلظ
ت ت
ت ت
اجبہکہیتوںآباتحتفہکمراضمن۸رجہیےسےلہپیہیسکوقبازلوہیئ
رپوغرایکاجےئوتہیولعممرکبادنچاںلکشمںیہنرہ ا
ںیہویکہکندجسمرحاماکراہتسرواکاجباحتفہکمےسےلہپیہنکمموہاتکساھتدعبںیمںیہن۔وگباۃجحاولداع(بادغیرمخ)ےکومعقرپان
آباتاکیرولبالکلبانکممےہ۔

ت
شانِ یرول اور دو ِر یرول ںیم جاس درہج افتوت بابا ایگ وتاس ہلئسم ےسنکليے اک لح یھب ڈوھیدا ایگ۔درس تمس ںیم ارگ لح
ت ت
ت
ت
ت
ایاجیت ،اوکس وبقل ایک
اجب وت فران باک یک وسکیٹ رپ شانِ یرول یک روابات وک رپاھک اجبا ،اور وج روای اس وسکیٹ رپ وپری ر
التش ایک ا
ت ت
اجاتکساھت،رگموج روایفرآنےک نتماور مظندوونں ےسادقسررکٹاریہ وہاوکسالب فلکتردرکدبااجبااچےیہاھت۔ رگمااسی ںیہن
ت
وہا۔لحایدورسیتمسںیمالتشایکایگ ابہکنمدنسپرواباتوکیسکرطحاقبوبقلانببااجےکس،اوروہلحہیاھتہکہیرظنہی
ت
ت
شیپایکایگہک جیھبکآیےکیسکڑکٹےےس قلعتم ہنیبمشان یرول وکآیاک ہیقبہصح ابایلگیلھچپ لصتمآبات رتسمدرک
ت
ہ ہصح یک اگل ریسفت یک اجےئ یگ۔وگبا ج یھبک وکیئ
ریہ وہیگن ،وت اس ہصح وک ہیقب آی اور وسرت یہ ےس وتڑ دبا اجےئ اگ ،اور ر

ت
ت
وہبوتاےکسوجابںیمیھبکآدیھاوریھبکوپینآیبازلوہاجیتیھت،اوریبنباکﷺ انآدےھوپےنڑکٹوںوکفلتخم
واہعق ا
ت
وسروتںںیمفلتخماقمامترپٹوادےتیےھت۔وگبا وکیئوسرتیھب ِ
واصلوبنیﷺ ییمتحںیہنیہکاجیتکسیھت،ابمدا سک
ت
ڑھگی وکےسن ےئناافلظ ویح یک وصرتںیم بازل وہں اور یبن باکﷺ اوکن سکوسرتیک سک آیےک درایمن وگلادںی ہک
ت ت ت
ت
ت
وسرتاورآییکلکشیہدبلاجےئ،ننتجناا نفرآنیکوسروتںیکلصتمآباتںیم ابیسکاییہآیےکفلتخماافلظںیموکیئ
مظنالتشہنایکاجےئ۔ہرظفلاےنپادنرایاگلداینےہسجاکاےنپاملبقباامدعبےسوکیئقلعتںیہنےہ۔لداوجیھبشانِ یرول
ت
ِ
شیپیکیئگےہاوکسآںیھکندنبرکےکموعَنوبقلرکایلاجےئ۔ارگاسوغلرظنہیوکوایعقدرساماننےہوتسےسےلہپوتہی
ت
ت
ت ت
19
وہبےہہکفرآنرکمیاےنپیہدوعےےکیرالخف'نیبماتکب' ہرزگہرزگںیہنےہہکلبداینیکمہبمیرنیاتکبےہوج
بای ا
ت
ت
ہک اےنپ اافلظ یک یربیت ںیم وکیئ یھبدماع ایبن رکےن ےس اقرص ےہ اور سج ےکاافلظ یک ای اخص یربیت یبن باک ﷺ ےن
اغابلنرصفالتوتےکرغضےسیہدیدیےہ۔ورہناےکسیقیقحاغیپموکےنھجمسےکےیلایکسشانِ یرولیکاتکوبںےسروجعایک
ت
اجےئُ ،ان شانِ یروولں ےس  ،وجہک رتشیب اقمامت رپوخد ای دورسے ےس یھب یری رطح رکٹاریہ ںیہ۔ لدا ادبی دہای یک
ت
دوعیداراساتکبوکایاھبریرھتپھجمسرکوچمرکایرطفردھکںیاورجباروہںیااممآںیئےگوتوہاسفرآنیکرشتحی
ت
ت
ت
وہبےہہکفرآنداینیکوکیئیلہپاتکبوتںیہنےہ۔ارگفرآناےنپآپوکبارباراتکبہہکراہےہاور
رکدںیےگ۔وسالہیدیپا ا
ت
االی ےہ ،وت اوکس اتکب وہےن ےک اینبدی ارغاض وت وپرے رکےن یہ اچےیہ۔
ہ مسق ےک کش و ہبش ےس ب ر
وہ یھب وہ اتکب 20وج ر
ت ت
وہب ےہ باہک وہ ولگوج ومعق رپ ہن یھب وہں ،ان ےک ےیل یھب ہقلعتم اعمہلم
رکب ا
اتکوبںاک الص دصقم ای رموبط الکم وک ملق دنب ا
ت
وکانھجمسآاسنوہاجےئاور وج ولگومعق رپںیہیھب ،ان ےکےیل یھباعمالمتبادداہیناک باع رںیہ۔انایندمتنیکبارخی ےک
اتکب اہلل ےک العوہ شاید یسک یھب دورسی اتکب ےک اسھت
ہراروں اسولں ںیم الوھکں اتکںیب یھکل ںیئگ۔ رگم ہی وہیبدہ رظنہی ُ
ت
ت ت
رکام ےن اس وق،ہک ج (رظنہی ےک اطمقب) یبن باکﷺ اِن
وہب ےہ ہک احصہب ؓ
وسنمب ںیہن ایک ایگ۔ وسال ہی یھب دیپا ا
آدیھوپینآوتیںوکایےئنرطبںیمطبضنمرکرےہےھت،اےکناسےنمہی باتویکںہنااھٹیئہک وضحرؐآپا ِنرشتنماخراءوکسج
ت
وطروجڑرےہںیہ،وہوتای ےئنرطبالکمںیمبالکلاگل یہبایرشیپرکرےہںیہ،وجہکالصشانِ یرولےکالخفےہ۔اورہی
ت
ت
بات ای اتکب ےک اینبدی دصقم یہ یک اِبا رکیت ےہ ہک وہ یقیقح بایر یک اجبےئ طلغ بایر شیپ رکے۔ احصہب رکا ؓم ہن یہس ،افک ِر ہکم،
ت
ت
ااھٹباچےیہاھت،ویکہکنفرآنبارباراںیہنجنلیچرکراہاھت۔الثمنفرآنےکاقمہلبںیم
انمنیقفِدمہنیاوروہیدویںوکوتہیوسالالز نامیہ ا
ت
ت
21
ُان ولوگں ےس لثمِ فرآین ھچک اسےنم الےن اک اطمہبل ایک ایگ۔ دورسی اجی ج فرآن اینپ یہ الیئ وہیئ آبات ںیم (ازروےئ
ہللا ُنو ٌر َو ِك َتابٌ م ُِّبینٌ (سورہ مائدہ )۱۵
َ 19ق ْد َجا َء ُكم م َن َّ ِ
(اے اہل کتاب!)بےشک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے۔
ْب ۚ فِی ِه (سورہ بقرہ آیت )۲
َٰ 20ذل َِك ْال ِك َتابُ َال َری َ
(قرآن مجید) وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے
ین (سورہ طور آیت )۳۴
ث ِ ِّم ْثلِ ِ
ح ِدي ٍ
صا ِدقِ َ
ه إِن َكا ُنوا َ
َ 21ف ْل َی ْأ ُتوا بِ َ

ت
ت
روابات)بارباریرمیمرکراہوہ،وتدمِاقمبیکاجیےسوسالاانھٹبااھترگمریحاننکباتےہہکہیوسالںیہکےسںیہنااھٹ۔
ہی بات ااکس وبثت ےہ ہک وہ امتم شانِ یروںیل وج وسرت ےک دو ِر یرول اور ایکس آبات ےک مظنِ الکم ےس رکٹا ریہ ںیہ ،دعب یک
الثم
دیپاوار ںیہ۔ اور اینپ الص ںیم طلغ رواںیتی ںیہ۔ ایسی امتم روابات رعاویقں ےن اےنپ ایسیس اقمدص ےک ےیل ڑھگی ںیھت۔ ن
وسرہازحابںیماہجں'الہِتیب'22اکظفلآباےہاسےسبالکل ےلہپاوراسےکدعبازواجِ رہطماتےسالکموہراہےہ،رگمںیمہ
ت
ت
ت
اجبےہہکآیےسوخاہیہیبایرآراہوہہک'الہِتیب'ازواجایبنلﷺ ںیہ،رگمدرتقیقحوہنتجنپباکؓںیہ– اورہیبات
اتببا ا
ت
ت
ت
یاراسامںیمآج شاید یہ وکیئصخشااسیوہ اکسجدایھنظفل'الہِتیب'
وتای ےساتبیئیئگےہہکاحلمِفرآنوہےنیکدوع د
اس ر
ت
ت
ت
وہبوہ۔ایکرصفیہیایباتروایرپیتسےکولغںیمااکن ِرفرآنیکیلمعوصرت
نسرکازواجایبنلﷺ یک اجیرمزکت ا
ںیہنےہ۔

ت
ت
'ال ْ َمأَكْم َل ْ ُت
نکیلاسسےکباووجدیھبارگیسکاکہیاماننےہوگآیربمن۳اکادتبایئاورآخریہصحےلہپیھبکبازلوہایگوہرگم َ و
ْ
لَُك ي َنُك تت ْ ت علَنُك نِع ت
ت
ك
ُ
ل
َ
ْ
ت
ْس َم ِد ن اي'اک ڑکٹا الز نام ۃجحاولداع ےکومعق رپ یہ بازل وہا ےہ،ان ےک ےیل ےلہپ وت ومالبا
ال ْ َ ا
مْ ِد مْ َوأَ م َم ْ ُت َ ْ مْ ْم َ ِ ي َو َر ِضي ُت ُم ِْ ا
ت
ت
ومدودیؒیکراےئشیپجدمےہوجاوہنںےنآیےکاسڑکٹےیکریسفتںیممیہفتارقلآنںیمایبنیکےہ۔
ت
ت
وہب ےہ ہک ہی آی ہتجح اولدع ےک ومہعق رپ  ١٠رجہی ںیم بازل وہیئ
"دنتسم روابات 23ےس ولعمم ا
یھت۔نکیلسجہلسلسٔالکمںیمواعقوہیئےہوہحلصدحہیبیےسلصتمزامہن٦رجہیاکےہاور ِ
ایسقابعرت
ںیم دوونں رقفے ھچک اےسی ویپہتس رظن آےت ںیہ ہک ہی امگن ںیہن ایک اج اتکس ہک ادتباء ںیم ہی ہلسلسِ الکم ان
رقفوں ےکریغببازل وہااھتاوردعبںیم جہیبازل وہےئوتاںیہناہیںالرک بسنرکدباایگ ۔ریما ایقس ہی
ت
ل ْعل
ع ِاهلل ،ہکادتبا نء ہی آیایس ِ
ایسق الکمںیم بازل وہیئ یھتاس ےئلاس یکیقیقح اتیمہ ولگ ہن
ےہَ ،وا ِ ُم ْ د

اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کالم بنا تو الئیں
22
نبی کی بیویو ،تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم ہللا سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان
ؐ
سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا ُمبتال کوئی شخص اللچ میں پڑ جائے ،بلکہ صاف
سیدھی بات کرو ﴿ ﴾۳۲اپنے گھروں میں وقار سے رہو اور جس طرح (پہلے) جاہلیت (کے
دنوں) میں سج دھج دکھاتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ ،نماز قائم کرو ،زکوٰ ۃ دو اور ہللا اور
نبی سے گندگی کو دور
ت
رسول کی اطاعت کرو ہللا تو یہ چاہتا ہے کہ تم
اُس کے
اہل بی ِ
ؐ
ؐ
ِ
کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے ﴿ ﴾۳۳اور بیان کرتی رہو ہللا کی آیات اور حکمت کی
باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں ،بے شک ہللا لطیف اور باخبر ہے ﴿﴾۳۴
(سورہ احزاب آیات ۳۲۔)۳۴
23

زیر بحث روایات ہیں۔
مستند روایات سے انکی مراد طارق بن شہاب کی ِ

ت ت
ھجمسےکس۔دعبںیمجامتمرعبرخسموہایگاوراالسمیکاطقاےنپابشبوکچنہپیئگوتاهللاعت ٰیلےندوبارہ
ہیرقفےاےنپیبنؐرپبازلفرامےئاورانےکاالعناکمکحدبا۔"(میہفتارقلآن،وسرہامدئہ،احہیش)۱۶
نجولوگں یک رظنےسمیہفتارقلآنزگری وہیئےہ،وہاسبات ےسوافقوہےگنہک ومالباےن دعتمدوہگجںرپحیحصامیناجےن
ت
ت
وایل یئکرواوتیںوکوسرتےکاافلظاورمظنےسرکٹاےنےک باع ،یھبکواضجرکےکاوریھبکالب واضج یہرتسمدایکےہ،
ت
اور ارثک و رتشیب فرآن ےک یہ اافلظ وک رواوتیں رپ وفتیق دی ےہ۔ (ادتبایئ وسروتں ںیم وت ہی رطہقی رثکت ےس رظن آراہ ےہ) ،رگم
ت
ت
ایااکسیراہراسااکنررطخےےساخیل
اطرقنباہشبیکروایےنویکہکنوہشمریےکیئکراکیرڈوتڑےوہےئںیہ،اسليےش د
ت ت
ِ
ع
َ
ہناھت۔رگمرھپیھبومالبااکااسحنےہہکاوہنںےنآیفرآینےکاسھتوہےنوایلزیردیتسیکاسداھدنیلوکمو نوبقلہن
ت
ایک۔ اور آی ےک اس ڑکٹے یک ریسفت ُایس ہلسلس الکم ےک تحت یک اکسج ہکوہ ہصح ےہ۔ ارگ بارفلض ومالبا ومدودیؒ ےک یہ شیپ
ت
ت
رکدہدوباریرولواےلرظنہیوکدرسامبااجےئوتیھباسڑکٹےاکیقیقحیرولوتییہامبااجےئاگہکبجوہیلہپبار24بازلوہا،
ت
دورسی بار وت ضحم بادداہین یہ اہک اجاتکس ےہ۔اس وصرت ںیماطرق نب اہشب یک روای وت رھپ یھب رتسمد یہ رہھٹیت ےہ ویکہکن
ت
ت
ت
(ازروےئ ِ
رمع وک وہ بارخی اتبین اچےیہ یھت ج آی اک ہی ڑکٹا
روایاطرق نب اہشب) وہیدویں یک بات ےک وجاب ںیم رضحت ؓ
تیثیحببادداہیندورسیبار۔
ِ
یحولتمیلہپباربازلوہااھتہنہک
تیثیحبِو ِ
ت
ت
اےکس دعب یھب ارگ وکیئ رھپ یھب ایس رظنہی اک اقلئ ےہ ہک ہیقب آی وخاہ یھبک یھب بازل وہیئ وہ ،آی اک ہی درایمین ڑکٹا ۱۰رجہی
ت
ت
آب
ب ےہ ہک ایس آی ںیم 'اویلم' اک ظفل ای بار ںیہن ہکلب دو بار ا
اجی ا
ےکرعہف ےک دن یہ بازل وہا ےہ ،وت ان ےس ہی وسال رکبا ر
ت
ےہ۔یلہپبار'اویلم'اکظفلآیےکاسرقفےںیماامعتسلوہاےہ:
ِس الَّ ِذی َن َک َفرُوا مِن ِدی ِنکُم َف َال َتخ َشوہُم َو اخ َشو ِنؕ
اَل َیو َم َیئ َ
آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو

ت
وسرہوتہب(بازلدشہرج۹رجہی)ےسہیوتواحضےہہکوسرہامدئہیکآیاکہیڑکٹاوسرہوتہبےسےلہپیہیھبکبازلوہاتکسےہ،
ت
ت
ت ت
ڑپبےہ۔اورارگاس
ریازلام ا
وہبےہ۔وگبافرآنرپایم د
وہببای ا
ویکہکنوسرہوتہبےکدعبااکسیرولایالینعیباتاکیرول ا
ت
ڑکٹےاکیرولوسرہوتہبےسےلہپےہ(اورانیقینےلہپیہےہ)وتایکسبارخییرولایکےہ۔اطرقنباہشبےکدوعےےکاطمقب
ت
اسےنرضحترمعؓےکاسھتویسیبںاہجدوںںیمرشتکیک،آخرجاوکساییہآیںیموارددورسے'اویلم'یکشانِ یرول
ت
ت
یک بارخیولعمم ڑپ یئگ یھت وت اوکس ایسآیںیم وارد 'ےلہپ 'اویلم' ےکےلسلس ںیم وجتسج ویکںہن وہیئ۔ با ہی الہپ 'اویلم' ویکہکناس ےک
ت
یسکایسیسدصقمیکلیمکتںیماسرطحاعمویںیہنرکراہاھتلدااوکسدروخراانتعںیہناھجمسایگ۔
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مودودی کے نظریہ کے مطابق صلح حدیبیہ سے متصل زمانہ نزول ہے۔
مولینا
ؒ

وسرهامدئہےسمریداہشدت:
ت
ت
ہتجحاولداع ےک نیت امہ دعب یبن باک اکواصل وہایگ۔وج ولگوسره امدئہاک یرول ہتجح اولداع ےک ومعق رپفراردےرک اس وکفرآن
ت
باک یک آخری بازلدشہوسرت ایبن رکےت ںیہ وہ اطرق نب اہشب یہ یک روای وک دم رظن رےتھک ںیہ ج ہک وسرهامدئہ یہ ںیم
ت
ت
رامبےہ:
آیربمن١٠١ںیماهللاعتیلٰارشادف ا
ٰیـا َ ُّی َھا الَّذِی َن ٰا َم ُنوا َال َتســـَلُوا َعن اَش َیا َء اِن ُتب َد لَـ ُكم َتسُؤ ُكم َواِن َتســَـلُوا َعن َھا حِی َن ُی َن َّز ُل
ہللا ُ َعن َھاؕ َو ٰ ٰ
القُر ٰانُ ُتب َد لَـ ُكمؕ َع َفا ٰ ٰ
ہللا ُ َغفُو ٌر َحلِی ٌم ﴿﴾۱۰۱
اے ایمان والو! ایسی بات مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں
اور اگر یہ باتیں یسے وقت میں پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر
ظاہر کر دی جائیں گی گذشتہ سواالت ہللا نے معاف کر دیے ہیں اور ہللا بخشنے واال
بردبار ہے ﴿﴾۱۰۱
ت
اسآیےسہیوتواحضوہاہکآدنیہےکےئلاملسمونںوکیبنباکےسریغرضوریوساالترکےنےسرواکایگےہاوراتبباایگےہ
ت
ننتت ت
ج
اظہ رک دےی اجںیئ ےگ۔وج ہک ن اا ناسلئ وک باوگار
ہک آدنیہ ارگ وہ ریغ رضوری وساالت رکںی ےگ وت وجابات فرآن ںیم یھب ر
ت
زگرےاگ۔وساالتیکونتیعایکوہیتیھت،اسےسعطقرظنہیوتواحضوہایگہکوسرهامدئہفرآنیکآخریبازلدشہوسرتہرزگ
ت
وہ یتکس ہکلب اس دور یک ےہ ج ہک دمین اعمرشہ ایھب زیر یرتیب اھت ینعی رجہت ےک دعب ےک ادتبایئ اسل ہن ہک واصل وبنیؐ ےس
لصتمےلہپ۔دمہنیونمرہںیم املسمونںےکاسھتاسھتوہیدییھب آبادےھتوج ہکیبنباکؐےکباسآرکریغرضوریوساالت ایک
ننتت ت
رکےت ےھت۔اور اسھت یہ اسھت دمہنی ےک ون وملسمں وک یھب ےب دصقم وساالت رپ ااسکےت ےھت جناا نضعب املسمن یبن باکؐےس
اسونتیعےکوساالترکےنےگلےھت۔وسرهرقبہوجہکرجہتےکدعبیلہپیلیصفتوسرتبازلوہیئاسںیماملسمونںوکوہید
ت
ہیبنےکاسھترکےتیہےلچآےئ
ےکاسرطہقیےسدعمقلعتیکنیقلتیکیئگےہوجہکوہرضحتومیسٰیےکدورےسابی ر
ت
ت
وہبےہ:
ےھت۔وسرهرقبہیکآی١٠٨ںیمارشاد ا
اَم ُت ِری ُدو َن اَن َتسـَـلُوا َرسُولَـ ُكم َك َما س ُِٮ َل مُو ٰسى مِن َقب ُلؕ َو َمن َّی َت َب َّد ِل الکُف َر
ض َّل َس َوا َء الس َِّبی ِل ﴿﴾۱۰۸
ان َف َقد َ
ِب ِ
االی َم ِ
کیا تم یہ چاہتے ہوکہ اپنے پیغمبر سےاسی طرح کے سوال کرو ،جس
طرح کے سوال پہلے موس ٰی سے کئے گئے تھے۔ اور جس شخص نے
ایمان (چھوڑ کراس) کے بدلے کفر لیا ،وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا
﴿﴾۱۰۸

ت
اہیںےسہییھبواحضوہایگوسرهامدئہیکآی١٠١ںیماسوموضعرپوجآخریہیبنتآیئےہوہدمہنیںیموہیدیکوموجدیگںیم
ت
یہآیئوہیگویکہکنوخدفرآنیھب اسباترپشادئےہہکاملسمونںںیمریغرضوریوساالترکےناک رطہقیوہیدویںیکرطف
ت ہ
لدا وسره امدئہ اک یرول ٥
ےس یہ آبا اھت۔ ٥رجہی ےک آخر ںیم زغوہ ونب رفی ےک دعب دمہنی ونمرہ ےس وہیدویں اک اخہمت وہ ایگ اھت ٰ
رجہیےسےلہپیہیھبکوہبااچےیہ۔

ی ِ
رولوسرہامدئہاورحلصدحہیبی:
۱۰رجہیںیموسرہامدئہےکیرولوکامےننیکزمکوریدےتھکیوہےئرسفمنیاکایدورسارگوہاسوسرتاکیرولحلصدحہیبیےک
ت
ت
ت
اتببےہ۔اسرگوہےکشیپرظندرجذلیروایےہوکسجاقنشےنرضحتاوبہملسےسروایایکےہ:
دعباک ا
لما رجع من الحديبية قال :يا علي أشعرت أنها نزلت علي سورة المائدة ؟ و نعمت
الفائدة
جب رسول ہللا حدیبیہ سے لوٹے تو فرمایا "اے علی! کیا تجھے معلوم ہے کہ مجھ پر
سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے اور بہت اچھا فائدہ ہے" (فتح القدیر جلد دوئم صفحہ )٤
ت
ت
ریسفتفریبطںیماوبرکبانبارعلیبےکوحاےلےسدرجےہہکہیروایوموضعےہ۔
هذا حديث موضوع ال يحل لمسلم أعتقاده
یہ حدیث موضوع ہے کسی مسلمان کو اس کا اعتقاد جائز نہیں (المحررالوجیز ،جلد)۲
ت
لداایڑھگیوہیئروایےکاورپاانپومضمنڑھکارکباوکیئوبضمطدلیلںیہنیتنب۔ضعبدورسےولوگںےنراہتسروےنکےک
ٰ
ت
بےہ۔احالہکنراہتسروےنکاکذرکوتوسرهاافنل25ںیمیھبےہ،وسرهرقبہ
ذرکیکاینبدرپہیامگنایکےہہکہیحلصدحہیبیاکیہومعق ا
ت
ںیمیھبےہ،وسرہ دمحم26ووسرہحتف27ںیمیھبےہ،اہیںیہکےکمںیمبازلوہےنوایلوسرتوسرهجح28ںیمیھبےہ۔نکیل
 25ور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اِتراتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے) اور لوگوں
کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور جو
اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے ﴿ )٤٧سورہ انفال
 26جو لوگ کافر ہوئے اور خدا کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مرگئے خدا ان کو ہرگز
نہیں بخشے گا ﴿ )۳٤سورہ محمد
 27وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو
اُن کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر (مکہ میں) ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ
ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے ،اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے
اور اس سے تم پر حرف آئے گا (تو جنگ نہ روکی جاتی روکی وہ اس لیے گئی) تاکہ ہللا
اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو (اہل مکہ میں
سے) جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے ﴿ ﴾۲۵سورہ فتح

اس باتوکارگامنیھبایلاجےئ ہکاہیں سجراہتسروےنکاکذرک ےہوہحلصدحہیبیواالومہعقیہ ےہوتحلصدحہیبیےکوفراندعبوت
ت
وسره حتف بازل وہیئ ےہاوراس ںیم ومنینمےک دولں رپسکنيت (اانیمطن) بازل وہےن اک ذرک ےہ۔ج ہکوسرهامدئہںیم راہتس
روےنکےک ذرک ےکوفراندعب ومنینم وکلمحتاک درسدباایگ ےہ۔مرید ہی ہکاعمدہ وقومں ےک اسھتایک ولسکایک اجبا اچےیہ اس اک
لداحلصدحہیبی ےک دعبوتاایلہنِ ہکم املسمونںیک اعمدہوقمنبےکچ
ذرکوتوسرهرقبہاوردرگی وسروتںںیم ےلہپ یہبازل وہاکچاھت۔ ٰ
ت
ت
ِ
رہھٹب۔اوروہ یھباسوصرتںیمہکہکبج
ااکحامتفراین یہیکبافرامین ا
ےھت۔انےکاسھتوکیئبارواولسکرکباوتوگبابازلدشہ
اہللاعتیلٰےنہکمواولںیکرطفےساانیمطنیھباملسمونںےکولقبرپبازلرکدبااھت۔
ایاورادتساللہیےہہکہیوسرترمعہاضقءےکومعقرپبازلوہیئ ویکہکنآپؐ رمعہرپاجرےہےھتاسےئل جحےکاسملئاس
ت
ت
وسرتںیمایبنےیکےئگںیہ۔رمعہاضقء (۷رجہی)ںیمآپؐرمعےیکنےساجرےہےھت،اورجحیکفرباین ےکاسملئاکاس
ےسایکرطبےہ؟

وسرہامدئہاکدو ِریرولدرگیدمینوسروتںےکومازہنےکاسھت
وسرهامدئہاوروسرهآلرمعان(بازلدشہ٣رجہی):
ت
وسرهامدئہںیم رضحت عنسي ٰاک ذرک تیثیحب حیسم دعتمد بار وہا ےہ (وسرهامدئہآی )٧٥ ،٧٢ ،١٧۔ حیسمےک وغلی معيےدرالص
اسصخشےکںیہےکسجحسمایکاجےئ۔ اوراسظفلاکوصتروہیدیاوراسیعیئداینںیمدقرےفلتخمےہ۔وہیدںیمحیسماکوصتردو ِر
ت
ت ت
دیئ ایردی اکالعیتم ااہظر اس ےک رس رپ
وموسی ےک دعب یسک وق راجئ وہا ےہ۔ اور ایکن ادقار ےک اطمقب یسک صخش ےک قلعتم اب ِ
ت
اجباھت۔ ینبارسالیئںیمدعتمد حیسمزگر ےکچںیہ اورہیظفلوہاےنپویبنں،بادشاوہںاوراکونہںںیم ےسضعب ےک
لیتلم رکایک ا
ت
لمست
لمست
ےئل اامعتسل رکےت ےھت ،الثمن ا ح ااکلنہ ،ا ح ااحملظف۔ اطولت یھب حیسم ےھت ،رضحت داؤد 29یھب حیسم ےھت ،اہیں ی ہک
ایراین بادشاہ وکروش (اسیرس) ،نج اک ذرک وسرہ فہک ںیم ذوارقلنین ےک بقل ےس وہا ےہ ،یھب حیسم ےھت۔ وگبا حیسم ارسایلیئ
ت
ابرخیںیمیسکوصخمصتیصخشےکاسھتوسنمبظفلںیہنےہ۔اہتبلانےکرٹلرچیںیم آخریزامےنےکایاثمیلبادشاہ ےک
ےیل یھب اس ظفل اک اامعتسل وہا ےہ ،وج ہک ان ےک اطمقب آل داؤدی ںیم ےس وہاگ۔ اسیعویئں اک دوعی ٰےہ ہک ِ
آل داؤ ید اک وہ حیسم
 28جو لوگ کافر ہیں اور (لوگوں کو) خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے
لوگوں کے لئے یکساں (عبادت گاہ) بنایا ہے روکتے ہیں۔ خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر
سے آنے والے۔ اور جو اس میں شرارت سے کج روی (وکفر) کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے
والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ﴿ ﴾۲۵سورہ حج
 29مگر اے مالک! تو نے اپنے مسیح (چنے ہوئے داؤد) پر غضبناک ہوگیا۔
تہلیم/مزمور/زبور؛ باب۸۹ :؛ آیت)۳۹ :۔

(کتاب:

درتقیقح رضحت عنسيی ےھت۔ ولاق اور یتم یک ابالیج اس دوعے ںیم وزن ڈاےنل ےک ےیل لسلسم رضحت عنسيی ےک ےیل 'اے
داؤد ےک ےٹیب' یک رکتار رکیت رظن آیت ںیہ۔ مرید ہی ہک رضحت عنسي ٰیوک رکیل حیسم اک وصتر اسیعویئں ےک اہیں ُاس وصتر ےس اخہص
فلتخمےہوجوہیداکاےنپآخرازلامینحیسموکرکیلےہ۔ہکبجرسیتیرطفدو ِروبنیےکرعبظفلِحیسمےسقلعتم ُانوصتراتےس
باومعلمباآانشےھت،وجوہیدیاےنپآخرازلامںوکرکیلاوراسیعیئرضحتعنسي ٰیوکرکیلرےتھکےھت۔رضحتعنسي ٰیاینبدیوطررپروسالنا ٰیل
تیثیحبومجمیع ُان وکروسل یہ میلسترکےنےس
ِ
ینبارسالیئ ےھت۔اسھت یہاسھتوہ حیسمیھبےھت۔ ُاےکندورےک وہیدویںےنوت
ت
ت
لدافرآنےنجرضحتعنسي ٰیاکذرکتیثیحبحیسمرشوعایکوتاسھتیہواضج
ااکنر ا
رکدباھت،حیسموہےناکاعمہلموتباونیاھت۔ ٰ
ت
یھبرکدیہکرضحت عنسي ٰیاکبام حیسمعنسي ٰیانبرممیی اھتاوراساک ایبنوسرهآلرمعان(وشال۳رجہی)ںیمرکدباباہکالہاتکب
ت
عن
س
باوصخلصوہید30آدنئہجفرآنںیماسظفل وکںینسوتوہاس ےس رصفرضحت یي ٰوکیہرمادںیل اور اےنپدرگیوحیسمںرپ
ت
ایقسہنرکںی۔وسرهآلرمعانیکآیربمن٤٥ںیمرضحتعنسي ٰیوکتیثیحبحیسماتبباایگےہ۔
شر ِك بِ َكلِم ٍة ِّم ْنه اسمه الْم ِس ِ
ِ َّ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم۔۔۔ ﴿﴾٤۵
َ ُ ُُْ َ ُ
يح ع َ
يَا َم ْريَ ُم إ َّن اللهَ يُبَ ِّ ُ
اے مریم! ہللا تجھے اپنے ایک فرمان کی خوش خبری دیتا ہے اُس کا نام
ٰ
عیسی ابن مریم ہوگا۔۔۔ ﴿﴾٤۵
مسیح
ت
ت
وگبا اس اعتریف آی ںیم وہیدویں ےک ےیلرضحت عنسي ٰیےک (یھب )31حیسم وہےن یک دصتقی یک یئگ ےہ۔ اس آی ےک وجاب
یوھکںےکاہوھتںامراایگ۔وسرہآلرمعان(وشال  ۳رجہی) ےک
ںیمدمہنیےکوہیدویںےنزنطاناہک ہکہیاسیکحیسماھتوجہارے ُ ر
وفریدعبوسرہناء(ذوادعقلہ۳رجہی)ںیموہیدویںیکاِسدبوگیئاکوجابدباایگہک:
وقَ ولِ ِهم إِنَّا قَ تَ لْنَا الْم ِسيح ِعيسى ابن مريم رس َ ِ
صلَبُوهُ َولَٰ ِكن
ول اللَّه َوَما قَ تَ لُوهُ َوَما َ
َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ
َ ْ ْ

ُشبِّهَ لَ ُه ْم۔۔۔۔۔﴿﴾۱۵۷
اور(ہللا نے ِان یہودیوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے ِان کے یہ کہنے
ٰ
عیسی ابن مریم رسول ہللا کو قتل کردیا؛
کے سبب) کہ ہم نے مسیح
حاالنکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ معاملہ
ان کے لیے مشتبہ کردیا گیا تھا۔۔۔۔۔﴿﴾۱۵۷
واحض رےہ ہک رضحت عنسيی اک دعتمدیکموسروتں(وسرہ ااعنم،وسرهرممی،وسرهاباء،وسرہ ومونمن ،وسرہوشریٰ،وسرهزخرف)
ت
ںیم یھب ذرک وہا ےہ اور وسره رقبہ( ۱اب  ۲رجہی) اور وسره فص( ۲رجہی) یسیج دمین وسروتں ںیم یھب وہا ےہ ،وج ہک وسرہ آل

 30اُسوقت ( ۳ہجری) مدینہ میں بنو نضیر اور بنو قریظہ کے یہودی قبیلے آباد تھے۔
 31اس لیے کہ یہودی جن دیگر افراد کو مسیح مانتے آئے تھے ،انکا مسیح ہونے سے انکار نہیں کیا گیا ہے ،بلکہ
یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسی کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے۔

رمعان(وشال ۳رجہی)ےکیرول ےسےلہپبازلوہیکچںیھت،نکیل انںیمےسیسک وسرتںیمیھب رضحتعنسيی اکذرکظفلِحیسم
ےکاسھتںیہنایکایگےہ۔

ت
وسره آل رمعان یک اس آی ںیم وگبا رضحت عنس یي ٰوک حیسم ےک ظفل ےک اسھت اعتمرف رکابا ایگ ےہ اور اس ےک دعب وسره ناء
ظفل حیسم ےک اسھت دعتمد بار ایک ایگ ےہ۔
(ذوادعقلہ ۳رجہی) ،وسره امدئہ ،اور وسره وتہب (رج ٩رجہی) ںیم رضحت عنسي ٰیاک ذرک ِ
ت
رکبےہہکوسرهامدئہاکیرولوسرهآلرمعان(وشال۳رجہی)ےک
رضحتعنسي ٰیاکتیثیحبحیسموسرهامدئہںیمذرکاسباتوکواحض ا
ت ت
دعبیسکوقوہاےہ۔
وسرهامدئہاوروسرهونر(بازلدشہ٦رجہی)
ت
ت
وہبےہ:
وسرہونریکآیربمن۳ںیمارشاد ا
اَ َّلزانِىۡ َال يَنۡكِ ُح اَِّال َزانِيَ ًة اَوۡ ُمشۡ ِرَك ًة ۔۔۔۔۔﴿﴾۳
(فعل) نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے
زناکار مرد وہ ہوتا ہے جو
ِ
یا مشرکہ عورت سے۔۔۔۔۔﴿﴾۳
ت
وسرہونریکہیآیاہجںایرطفزبا(دحودآرڈسننیکزبانںیمزبابارلاض)اورزعتولانٹ/ری (دحودآرڈسننیکزبان
ت
زب باربجل) ےک فرق وک واحض رک ریہ ےہ ،وںیہ اقوننِ االسیم ےک دتراجین افنذ اور ُاےکس سکع ںیم دمین وسروتں یک یربیت ےک
ںیم ا
ت
وحاےلےسیریاتیمہریتھکےہ۔آیےکاطمقبیسکیھبرمدرپزبااکروہےناکاالطقدووسروتںںیموہاگ،اورااکسنیعتفرقی
زب
اقمبیکتیثیحاجچنرکایکاجےئاگ۔ یلہپوصرتوتہیےہہکوعرتیھبدباکرییکرمبکتوہیئوہ۔ینعیرعفںیموجلعف ا
ت
الہکب ےہ ااکس اراکتب بامہ راضدنمی ےک اسھت دوونں فروقیں ےن ایک وہ۔ ایس وہج ےس وعرت وک یھب زاہین اہک ایگ ےہ۔ دحود
ا
ت
اجبےہ۔
آرڈدسننیکزبانںیماوکسزبابارلاضاہک ا
دورسیوصرتہیوہیگہکفرقیاخمفلاخصامسجینلعفاکاراکتباےنپںیئتاسرےاضےطبوپرےرکےنےکدعبرکراہوہ۔
ت
الثمنایدنہورشفیزادیاےنپامتمریرواجاھبنےتوہےئ،یرادریےکاسےنمایاملسمنرمدوکورامالانہپےئاوررھپاوکس
ص
ولخت جتجہیکرمبکت وہیئ وہ ،وتوہسک واےطس زبااکر رہھٹایئ اجیتکس ےہ۔االسیم اقونن اک ملع رانھک
ِ
اانپ یتپ رپوشیمر امےتنوہےئ
ت
رہھٹبےہویکہکناالسیماقونن
ایکسذہمداریوتںیہنےہ۔رگمدورسیرطفوہاملسمنرمداےکساسھتاکنحراچرکیھبزبااکریہ ا
زبیہرہھٹا۔ںیہیےسمریدہییھبواحضوہا
ےکتحتہیاکنحدقعنمیہںیہنوہا۔اورریغباکنحاکہیامسجینقلعترمدیکرطفےس ا
ہک زبا(دحود آرڈسنن یک زبان ںیم زبا بارلاض) اور ری(دحود آرڈسنن یک زبان ںیم زبا باربجل) دو دحیلعہ خرامئ ںیہ ،ویکہکن ارگ
ت
وسرہ ونر یک اس آی یک روینش ںیم زعت ولےنٹ واےل وک زاین امبا اجےئ وت یکسج زعت ولیٹ یئگ وہ اس ےک ےیل دو یہ ااکمبات رہ

ت
اجےتںیہہکباوتوہرشمہکوہبارھپاوکسیھبزاہینامبااجےئ ،اورزاہین رہھٹےنیکوصرتںیموہیھبدحیکزسایکقحتسمفرارباےئ
ت
۔
ےہ
ںیہن
درس
یگ،وجہک
ت
ت
وسرہ ونریک ذموکرہ آی ںیم زبا ےک وحاےل ےس رشمہک ےک ظفل اک نعنن ہی واحض رکراہ ےہ ہک الہِ اتکب یک وعروتں ےس اکنح یک
ت
ت
ِ
وصبرت درگی اقوننِ رفآین ںیم انتصق بای وہاگ۔ الہ اتکب یک وعروتں ےس اکنح یک ااجزت وسرہ امدئہ یک
ااجزت آیکچ ےہ،
ت
آیربمن۵ںیمدییئگےہ۔
والۡمحۡصن ُ ِ
ِ
ٰت والۡمحۡصن ُ ِ َّ ِ
ِ ِ
ٰب
َ
َ
ٰت م َن الۡ ُمؤۡمن َ ُ
َ ُ
ٰت م َن الذيۡ َن اُوۡتُوا الۡ كت َ
ِ
منۡ قَبۡلِ ُكمۡ۔۔۔۔۔﴿﴾۵
(حالل کی گئیں تمھارے لئے) خاندانی عورتیں خواہ اہل ایمان کے گروہ
سے ہوں یا ان گروہوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی
ہے۔۔۔۔۔﴿﴾۵
ت
ت
اکنح ےک وحاےل ےس ہی آی وسرہ رقبہ (یرول  ۱اب  ۲رجہی) اور وسره ناء (یرول ذوادعقلہ  ٣رجہی) ےک ابمج اک ہلمکت ےہ۔
ت
ت
وسرہرقبهیکآیربمن۲۲۱اتبیتےہہکرشمکوعروتںےساکنحہنایکاجےئجیہکوہاامینہنےلآںیئ،ہکبجوسرہ ناءیک
ت
ت
ریواضجہییکیئگہکارگآزادوعرںیت
آی٢٤اور٢٥اتبیتںیہہکآدنئہنکاملسمنوعروتںےساکنحایکاجاتکسےہاورم د
ت
ہن ںیلم وت املسمن ولیدویں ےس اکنح رکایل اجےئ۔وسرهامدئہ یک اس آیربمن  ۵ںیم اتببا ایگ ےہ ہک الہ اتکبیک وعروتں ےس یھب
اکنحاجیرےہ۔وسرہونرںیماتبباایگہکارگرشمہکےساکنحایکوتیھباملسمنرمدزبااکریہرہھٹےاگ۔وسرهونراکیرولابعشن٦
ت
رجہیںیموہاےہاوروسرہناءاک ذوادعقلہ ۳رجہیںیم۔وگبابایوہاہکوسرہامدئہاکیرولذواہجحل۳رجہی اوررج٦رجہیےک
ت ت
درایمنیسکوقوہاےہ۔
وسرهامدئہاوروسرهحتف(بازلدشہذوادعقلہ٦رجہی)
ت
ت
وسرہ امدئہ یک آی  ۵۲اور  ۵۳ںیم االسیم رباس ےک ان انمنیقف اک ذرک وہراہ ےہ وج دوونں ویتشکں ںیم اےنپ باؤں رانھک اچےتہ
ےھت۔ ھچک وت وہ ولگ ےھت وج ہک ااقتعدی انمقف ےھت اور الہِ اتکب ےک اسھت اسزباز ںیم رصموف ےھت ،ویکہکن وہ االسم یک خیب ینک
اچےتہےھتاورھچکدورسے یھبےھتوجہک یلمعانمقفےھت،اور وجاسااظتنرںیمےھتہکاویسکرکوٹاتھٹیبےہ۔ لدااتبدبا
ت
ایگ ہک حتف ہکم با اس ےس ےلہپ یہ وکیئ ااسی واحض فرہنی رظن آاجےئ سج ےس لبقتسم اک ونہتش اصف ڑپاھ اج ےکس وت انمنیقف اک احل ایک
ت ت
کوکآرکاینپوافدارویںاکنیقیدالںیئےگ۔املسمونںاورافک ِرہکمےکدرایمنوہےنوایلحلصدحہیبی
وہاگ۔اوراسوقوہیبنبا ؐ
(ذوادعقلہ۶رجہی)ےنہیواحضرکدبااھتہکابہکمواولںےناملسمونںےکووجدوکاقونینوطررپیھبوبقلرکایلےہ،اورلبقتسم
ت
ںیمارگاحالتںیمدبتیلیہنآیئوتمکازمکاےلگدساسلیاملسمونںاوراایلہنِ ہکمےکدرایمنوکیئجںیہنوہیگ۔

َّ ِ
ِ
ِ
سى
سا ِرعُو َن فِي ِه ْم يَ ُقولُو َن نَ ْخ َ
ين فِي قُلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
فَ تَ َرى الذ َ
ش ٰى أَن تُصيبَ نَا َدائ َرةٌ ۡ فَ َع َ
ض يُ َ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين﴿﴾۵۲
اللَّهُ أَن يَأْتِ َي بِالْ َف ْت ِح أ َْو أ َْم ٍر ِّم ْن عنده فَ يُ ْ
صبِ ُحوا َعلَ ٰى َما أ َ
َس ُّروا في أَن ُفس ِه ْم نَادم َ
ِ َّ ِ
وي ُق ُ َّ ِ
ْس ُموا بِاللَّ ِه َج ْه َد أَيْ َمانِ ِه ْم ۔۔۔۔۔ ﴿﴾۵۳
ين َ
ََ
آمنُوا أ ََهٰ ُؤَالء الذ َ
ول الذ َ
ين أَق َ
تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اُنہی میں
دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں "ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم
کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں" مگر بعید نہیں کہ ہللا جب
تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر
کرے گا تو یہ لوگ اپنے اِس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے
ہیں نادم ہوں گے ﴿ ﴾۵۲اور اُس وقت اہل ایمان کہیں گے "کیا یہ وہی
لوگ ہیں جو ہللا کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دالتے تھے
کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟"۔۔۔۔۔ ﴿﴾۵۳
وسرهامدئہیکانآباتےساہجںہیواحضوہاہکہیوسرت حتفہکم(راضمن٨رجہی)ےسےلہپبازلوہیئےہوںیہہییھبواحض وہ
ایگہکہیحلصدحہیبی(ذوادعقلہ٦رجہی)ےسیھبےلہپبازلوہیئےہ،ویکہکنوسرهامدئہےکنجاافلظںیمانمنیقفےکااکفراکااہظر
ت
وہاےہاسیکبادیئحلصدحہیبیےسوایسپرپوسرہحتف(32ذوادعقلہ٦رجہی)یکدرجذلیآباتںیمرکدییئگےہ۔
ك الۡ ُم َخلَّ ُفوۡ َن ِم َن الۡاَعۡ َر ِ
اب َشغَلَ تۡنَا اَمۡ َوالُنَا َواَهۡلُوۡنَا
َسيَ ُقوۡ ُل لَ َ
ِ
ِ ِِ
س فِىۡ قُلُوۡبِ ِهمۡۡ قُلۡ
فَاسۡتَغۡفرۡ لَ نَا ۡ يَ ُقوۡلُوۡ َن باَلۡسنَت ِهمۡ َّما لَ يۡ َ
ٰ
ِ
اد بِ ُكمۡ
فَ َمنۡ يَّمۡلِ ُ
اد بِ ُكمۡ َ
ض ًّرا اَوۡ اَ َر َ
ك لَ ُكمۡ ِّم َن الل ِه َشيًۡ ا انۡ اَ َر َ
نَفۡعا ۡ بلۡ َكا َن ٰ
اللهُ بِ َما تَعۡ َملُوۡ َن َخبِيۡ ًرا﴿ ﴾۱۱بَلۡ ظَنَ نۡ تُمۡ اَنۡ لَّنۡ
ً َ
ِ
ِ
ك ِفىۡ
ب َّ
الر ُسوۡ ُل َوالۡ ُمؤۡ ِمنُوۡ َن ا ٰلۡى اَهۡلِيۡ ِهمۡ اَبَ ًدا َّوُزيِّ َن ٰذ لِ َ
يَّنۡقَل َ
السوۡ ِء ۡۡ َوُكنۡ تُمۡ قَوۡ ًما ۡ بُوۡ ًرا ﴿﴾۱۲
قُلُوۡبِ ُكمۡ َوظَنَنۡتُمۡ ظَ َّن َّ
نبی ،بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب وہ آ
اے ؐ
کر ضرور تم سے کہیں گے کہ "ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر
نے مشغول کر رکھا تھا ،آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں" یہ
لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں
ہوتیں ان سے کہنا "اچھا ،یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملہ میں ہللا
کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں
کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو ہللا
ہی باخبر ہے ﴿( ﴾۱۱مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو)
بلکہ تم لوگوں نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں
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میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھال
لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو" ﴿﴾۱۲
ت
ینعیجاملسمنہکمیکاجیرمعہیکنےسرواہنوہےئےھتوتانمنیقفوکاگلاھتہکاباملسمونں یکوایسپںیہنوہیگویکہکنوہ
یسک یھب مسقےکاقمہلبِ رحبیک ایتری ےس ںیہن ےئگلدا رشمنیک ہکماناکاس باراخہمترک دںی ےگ۔ رگماب جحلص ےکدعب
ی ںیماحرضوہرکاینپوافدارویںیکنیقیداہینرکاںیئےگاوراسھتیہہناجےن
وایسپوہریہےہوتدمہنیےنچنہپرپہیولگدربا ِروبن ؐ
ت
ےکذعراتیھبشیپرکںیےگ۔بایوہاہکوسرہامدئہاکیرولحلصدحہیبی،ذوادعقلہ۶ےسےلہپیھبکوہاےہ۔
مرید ہی ہک حلص دحہیبی وہےن ےک دعب املسمن دس اسل ےک ےیل رشمنیک ہکم ےک اسھت اعمدہہ ںیم دنبھ ےئگ ےھت ہک دوونں
ت
فرنیقیےکامنیبوکیئجںیہنوہیگ۔وسرهامدئہیکآیربمن٢ںیمفرامباایگےہ:
ص ُّدوۡ ُكمۡ َع ِن الۡ َمسۡ ِج ِد الۡ َح َر ِام اَنۡ
َوَال يَجۡ ِرَمنَّ ُكمۡ َشنَ ٰا ُن قَوٍۡم اَنۡ َ

تَعۡتَ ُدوۡا ۡ ﴾۲﴿ .....
اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے
روکا ،تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے
لگو﴾۲﴿...
ت ت
وگباوسرہامدئہےکیرولےکوقاملسمونںںیمےسضعبافرادوکرشمنیکہکمرپدشیدہصغاھتہکاسباتاکااکمنوموجداھتہک
ت
اظہےہاعمدئہانمےکدعب یکہی
ایآںیئ۔ ر
وہہکمواولںیکدینمشںیم ادتعالاکدانماہھتےسہنوھچڑدںیاور باروازبادویتںرپ ر
ت
ت
رامبےہ:
وصرتاحلںیہنوہیتکس۔دورسیاجیوسرهحتفیکآیربمن٤ںیماهللاعتیلٰارشادف ا
ِ
الس ِكيۡنَةَ فِىۡ قُلُوۡ ِ
ادوۡۤا
ُه َو الَّ ِذىۡۤ اَنۡ َز َل َّ
ب الۡ ُمؤۡمنِيۡ َن لِيَزۡ َد ُ
اِيۡ َمانًا َّم َع اِيۡ َمانِ ِهمۡ﴾٤﴿ .....
وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے
ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے( ﴾٤﴿ .....سورہ فتح)
ت
وگباحلصدحہیبیےکدعباملسمونںےکدولںںیمسکنيتبازلرکدییئگیھت۔لداابجافکرہکمےکبااجیرولسکےکاقمےلب
ںیماهللاعت ٰیل ےنیہ املسمونںوک اانیمطناطعرکدبااھتوتاملسمونںیکرطفےس رشمنیکِہکم رپہصغاورزبادیتاکاامتحلبایق ںیہن
ت
راہاھت۔اہیںےسیھببایوہاہکوسرهامدئہ،وسرهحتف،ذوادعقلہ۶رجہیےسےلہپبازلوہیئےہ۔

وسرهامدئہاوروسرهازحاب(بازلدشہذوادعقلہ۵رجہی)
ت
ت
رامبےہ:
وسرہامدئہیکآیربمن۶۷ںیماہللاعتیلٰیبنارکمﷺ ےسارشادف ا
ت ِر َسالَتَهُ ۔۔۔۔۔ ﴿﴾۶۷
الر ُس ُ
يَا أَيُّ َها َّ
ك ِمن َّربِّ َ
ول بَلِّ ْغ َما أُن ِز َل إِلَْي َ
ك ۡ َوإِن لَّ ْم تَ ْف َع ْل فَ َما بَلَّغْ َ
اے رسول جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پہنچا دے
اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا ۔۔۔۔۔
﴿﴾۶۷
ت
وسرہامدئہیکاسآی اکسپ رظنم ہی ےہ ہکیلھچپآباتںیم اہلل اعتیلٰالہاتکب اور انںیم یھب باوصخلص وہیدیکاینبدیامیبری اک
ت
ذرک رکراہ ےہ ہک اجبےئ اےکس ہک وہدنییک یروجی اک اکم رکےت،اوہنںےنااٹل ملظ و دعتی رشوع رکدی،رحام وخریرکےنےگل،
ت
ی دباعمویشں اور بافراموینں ےک باووجد یھب ایکس ک
اس رپ زتسماد ہی ہک ہی ےنھجمس ےگل ہک اہلل وت وبجم ِر ضحم ےہ ،اس ےیل ایکن امتم ر
ُ
ت
ت
رامبےہہک ُایکناسطلغوسچیکوہجےس ُانرپتنعلجیھبدییئگےہ۔
رہمبااینںاورانعںیتیایہنییہدحمودرںیہیگ۔اہللاعت ٰیلف ا
ت
اسانترظںیمیبنارکمﷺ ےسارشادوہراہےہہکتیثیحبِربمغیپآپؐیکہیذہمداریےہہکامتمدہ ِ
ایجداودنیریغبیسکمکو
ت
ت
ت
اکس ےک آےگ اچنہپںیئ ،ورہن قحِ ربمغیپی ادا ںیہن وہاگ۔ اور اس اکم ںیم اہلل آیکپ افحتظ فرامےئاگ ۔ اس آی ےک تحت ام
ت
ہملسموکیھبباولاہطسدہایرکدییئگےہ ہکوہیھب لبقتسمںیم وہیدویںیکرطحاےنپےیلاس رظنہیوکہن باںیئہکمہوت ےشخب
ت
ت
اشخبےئںیہ،مہےسوتجاکودعہےہ،اوراسےیلھچکیھباامعلرکےترںیہ،وکیئیرددیکباتںیہنےہ۔
ت
ت
واحضرےہہکیہیوہآیےہسجےکےیلالہِعیشتےتہکںیہہکہیدغیرمخےکاقممرپ۱۸ذواہجحل۱۰رجہیوکیبازلوہیئیھت
ت
ہکجیبنباکﷺ رضحتیلعؓیکالختفےکاالعنےکےلسلسںیمتیلولعلےساکمےلرےہےھت۔اسآیےکیرول
ت
ےکدعبیبنباکﷺ ےناانپوہ'بارخیاسز'ہبطخارشادفرامباسجںیمرضحتیلعؓیکالختفِالبلصفاکاالعنایکایگ۔مریدہییھب
ت
ت
ت
ہکاس(ہنیبم)االعنےکدعبیہوسرہامدئہیکآیربمن۳اکوہڑکٹایھببازلوہااھتسجوکآجہیامایاگلآییتھجمسےہ۔
ت
ت
رامبےہ:
دورسیاجیوسرہازحابیکآیربمن۳۹ںیماہللاعتیلٰف ا
الل ِه ويخۡشوۡنَهۡ وَال يخۡشوۡ َن اَحدا اَِّال ٰ
اۨلَّ ِذيۡ َن ي ب لِّ غوۡ َن ِر ٰس ٰل ِ ٰ
الل َه ۔۔۔۔۔
َ َ َ
ت ََ َ
َُ ُ
ًَ

﴿﴾۳۹
جو لوگ ہللا کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اُسی سے ڈرتے ہیں اور ایک
خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔۔۔۔۔﴿﴾۳۹

ت
ت ت
م
ت
ن
ن
ہیآییبازلوہیئےہہکبجوضحرباکﷺ ےنرضحت زبنیتنبشحجؓ،وجہک یبنباکؐےک ي ٰرضحتزیدؓنباحرہث
ت ت
یک ہقلطمںیھت ،ےس مکح جداودنی ےک تحت اکنحایک۔ ویکہکن ہیاکنح اس وق ےک رعباعمرشے یکادقار ےس اطمتقب ںیہن
ت
ت
رھکاھتوتاعمرشہباآاسینوبقلرکےنرپایترہناھت۔اسآیںیم اتبباایگےہ ہکاہللےک روسل،اسےکااکحامتیکاجبآوریںیم
ا
یسکےسںیہنڈرےتںیہ۔
ارگہچدوونںآباتاکسپ رظنمفلتخمےہ،نکیلآباتےکاینبدیاافلظ دوونںیہےکرتشمکںیہ۔وسرہامدئہںیماہکایگ ےہہک
ت
ت
پےنراسلاکقحیہاداہنایک۔اوردورسیرطفججدایئااکحامتیہ
ارگآپؐےنجدایئااکحامتوکولوگںیہناچنہپباوتآ ؐ
ت
ےکتحتآپؐےنرضحتزبنیؓےساکنحفرامبا،وتوسرہازحابںیمہیآیبازلوہیئہکاہللےکروسلااکحامتیکاجبآوریںیم
اہللےکوسایسکےسںیہنڈرےت۔دوونںآباتاکومضمنداھکیاجےئوتیہیباتاسےنمآیتےہہکوسرہامدئہاکیرولوسرہازحاب
(ذوادعقلہ۵رجہی)ےسےلہپوہاےہ۔
وسرهامدئہاوروسرهرحتمی(بازلدشہ۵رجہی)
ت
ت
رامبےہ۔
وسرهرحتمییکآیربمن٢ںیماهللاعتیلٰومسقںےسنکليےےکےئلافکرےاکذرکف ا
الله لَ ُكمۡ ت ِحلَّةَ اَيۡمانِ ُكمۡۡ و ٰ
قَدۡ فَ ر ٰ
اللهُ َموۡ ٰلٮ ُكمۡۡ َو ُه َو الۡ َعلِيۡ ُم
َ
ض ُ
َ َ
َ
َ
الۡ َح ِكيۡ ُم ﴿﴾۲
خدا نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کردیا ہے۔ اور
خدا ہی تمہارا کارساز ہے۔ اور وہ دانا (اور) حکمت واال ہے ﴿﴾۲
ت
ت
وسرهرحتمیںیماہیںسجآیاکوحاہلد ابایگےہوہوسرهامدئہیکآیربمن٨٩ےہ۔
ٰ
الله بِاللَّغۡ ِو فِىۡۤ اَيۡمانِ ُكمۡ وٰل ِكنۡ يُّ َؤ ِ
ِ
اخ ُذ ُكمۡ بِ َما َع َّق ْدتُّ ُم
َال يُ َؤاخ ُذ ُك ُم ُ
َ
َ
ِ
ش َرِة َم ٰس ِكيۡ َن ِمنۡ اَوۡ َس ِط َما تُطۡ ِع ُموۡ َن
ام َع َ
الۡاَيۡ َما َن ۡ فَ َك َّف َارتُهۡۤ اطۡ َع ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ام
اَهۡليۡ ُكمۡ اَوۡ كسۡ َوتُ ُهمۡ اَوۡ تَحۡ ِريۡ ُر َرقَ بَة ۡ فَ َمنۡ لَّمۡ يَجدۡ فَصيَ ُ
ك َك َّف َارةُ اَيۡ َمانِ ُكمۡ اِ َذا َحلَفۡتُمۡ ۡ َواحۡفَظُوۡۤا اَيۡ َمانَ ُكمۡ
ثَ ٰلثَ ِة اَيَّ ٍام ۡ ٰذ لِ َ
ۡ َك ٰذلِك ي ب يِّن ٰ
اللهُ لَ ُكمۡ ٰا ٰيتِهۡ لَ َعلَّ ُكمۡ تَشۡ ُك ُروۡ َن ﴿﴾۸۹
َ َُ ُ
خدا تمہاری بےارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن پختہ
قسموں پر (جن کے خالف کرو گے) مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ
دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھالنا ہے جو تم اپنے اہل وعیال
کو کھالتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غالم آزاد کرنا اور جس کو
میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم
قسم کھا لو (اور اسے توڑ دو) اور (تم کو) چاہئے کہ اپنی قسموں کی

حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے (سمجھانے کے) لیے اپنی آیتیں کھول
کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو ﴿﴾۸۹
ولعمموہاہکوسرهامدئہاکیرولوسرهرحتمیےسےلہپوہاےہ۔رگموسالہیےہہکوسرهرحتمیاکاانپیرولبکوہا؟اساکوجابیھب
ت
ت
ت
اجبےہ۔وسرهرحتمی ےکےلہپروکع ںیمیراہ راساورباولاہطسوطر رپازواج رہطمات
وسرهرحتمییکایدورسیآی ےس لم ا
ت
ت
ےساطخبوہراہےہ۔آیربمن٤ںیمیبنیکدوازواجوکوتہباکمکحدباایگاورآیربمن٥ںیمفرام ابایگہکارگیبنباکمتامتمازواج
وکالطقدےدںیوتاهللاعتیلٰمتےسرتہبویبباںاطع رکےنرپاقدرےہ۔وسرهازحابوشال/ذوادعقلہ٥رجہیںیمدعتمداقتریریک
ی تخسادنازںیم ازواجرہطمات وکدنیاورداینںیم ےسیسکایوک ےننچاکاایتخرد اب
وصرتںیمبازل وہیئ۔ اسوسرتںیممر د
ایگ۔ امتم یہ ازواج ےن اهلل اور اس ےک روسل وک نچ ایل وت اس ےک دعب اهلل اعتیلٰ ےن یبن ارکم ےس الطق اک قح بلس رک ایل۔ وسره
ت
اجب ےہ ہکوسرهرحتمیوسره ازحاب ےسلصتمےلہپ بازل وہےنوایل
رحتمی اوروسرهازحاب ےکاضمنیمڑپھرک ہیادنازہآباسینوہ ا
ت ت
ت
وسرتےہ۔وگباوسرهرحتمیاکیرول٥رجہیےکواسںیمیسکوقوہاےہاوروسرهامدئہاکیرولاسےسےلہپ۔
وسرهامدئہومبازاہنوسرهرقبہ٢/۱رجہیاوروسرهناء٣رجہی
وسره رقبہ اور وسره ناء یک امدنن وسره امدئہ یھب ااکحامت یہ ےک ےلسلس یک ای وسرت ےہ۔ وسره رقبہ اک یرول رجہت دمہنی ےک دعب
رشوع وہا اورزغوہ دبر(راضمن ٢رجہی) ےس اکیف ےلہپ لیمکت وک چنہپایگ۔ ج ہکوسره ناء زغوہ ادح (وشال  ٣رجہی) ےک دعب
ت
وسره آل رمعان یک لیمکت وہےن رپ ذو ادعقلہ  ٣رجہی ںیم بازل وہیئ۔ وسره رقبہ یک آی ربمن  ۲۱۹ںیم املسمونں وک رشاب ےس
 33ت
ت
ت
34
رگیر یکیربیغدییئگےہ۔وسرهناءیکآیربمن۴۳ںیماتبباایگہکےشنیکاحلںیمامنزہنڑپیھاجےئ اوروسرهامدئہںیم
ت
اسےلسلسیکلیمکتوہیئاوررشابیکیعطقرحماکاالعنرکدباایگ۔
ِ
ِ
ِ
اب َوالۡاَزۡ َال ُم
ص ُ
ٰياَيُّ َها الَّذيۡ َن ٰا َمنُوۡۤا انَّ َما الۡ َخمۡ ُر َوالۡ َميۡس ُر َوالۡاَنۡ َ
س ِّمنۡ َع َم ِل َّ
الشيۡ ٰط ِن فَاجۡتَنِبُوۡ ُه لَ َعلَّ ُكمۡ تُفۡلِ ُحوۡ َن ﴿ ﴾۹۰سورہ
رِجۡ ٌ
المائدہ
 33پوچھتے ہیں :شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو :ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے
اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں ،مگر ان کا گناہ اُن کے فائدے سے بہت
زیادہ ہے پوچھتے ہیں :ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو :جو کچھ تمہاری ضرورت سے
زیادہ ہو اس طرح ہللا تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے ،شاید کہ تم دنیا اور آخرت
دونوں کی فکر کرو ﴿ ﴾۲۱۹سورہ بقرہ
 34اے لوگو جو ایمان الئے ہو ،جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز
اُس وقت پڑھنی چاہیے ،جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو ﴾۴۳﴿---سورہ نساء

اے لوگو جو ایمان الئے ہو ،یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور
پانسے ،یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ،ان سے پرہیز کرو ،امید ہے کہ
تمہیں فالح نصیب ہوگی ﴿ ﴾۹۰سورہ مائدہ
ولعمموہاہکوسرهامدئہاکیرولوسرهناءےکدعبوہاےہ۔
احلصِالکم:
ت
انامتماقتالبتےسہیبایوہاہکوسرہامدئہاکیرولوگباذواہجحل٣رجہی(وسرہناءےکباولےکدعب)ےساوالئ٥رجہی(وسره
ت ت
رحتمیےکیرولےسلبق)یسکوقوہاےہ۔اینتلیصفتےکدعبوسرتیکادنرویناہشدتےسوسرهامدئہےکزامہنیرولاکیعطق
ت
ت
ت
وہبےہ۔
اجبےہ۔وسرهامدئہیکآیربمن٢ںیمارشاد ا
نیعتوہ ا
يٰ اَيُّها الَّ ِذيۡ َن ٰامنوۡا َال ت ِحلُّوۡا شعاۡٮۤ ِۤر ٰ
الل ِه َوَال َّ
الشهۡ َر الۡ َح َر َام َوَال
ُ
َُ
َ
ََ
َ
ت الۡ َح َر َام يَبۡ تَ غُوۡ َن
ى َوَال الۡقَ َلۡاٮۤ ِۤ َد َوَال ٰاۡ ِّميۡ َن الۡبَيۡ َ
الۡ َهدۡ َ
فَضۡ ًال ِّمنۡ َّربِّ ِهمۡ َوِرضۡ َوانًا ۡ َواِذَا َحلَلۡتُمۡ فَاصۡطَا ُدوۡا ۡ َوَال
ص ُّدوۡ ُكمۡ َع ِن الۡ َمسۡ ِج ِد الۡ َح َر ِام اَنۡ
يَجۡ ِرَمنَّ ُكمۡ َشنَ ٰا ُن قَوٍۡم اَنۡ َ
تَعۡتَ ُدوۡا ۡ َوتَ َع َاونُوۡا َعلَى الۡبِِّر َوالتَّقۡ ٰوى َوَال تَ َع َاونُوۡا َعلَى الۡاِثِۡم
الله ۡ اِ َّن ٰ
ٰ
والۡعُدۡو ِ
اللهَ َش ِديۡ ُد الۡ ِع َق ِ
اب ﴿﴾۲
ان َواتَّ ُقوا َ
َ
َ
اے لوگو جو ایمان الئے ہو ،خد ا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو نہ حرام
مہینوں میں سے کسی کو حالل کر لو ،نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو،
نہ اُن جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نذر خداوندی کی عالمت کے طور پر
پٹے پڑے ہوئے ہوں ،نہ اُن لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی
خوشنودی کی تالش میں مکان محترم (کعبہ) کی طرف جا رہے ہوں ہاں جب احرام
کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کرسکتے ہو اور دیکھو ،ایک گروہ نے جو
تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تواس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا
مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو نہیں! جو کام
نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے
کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو ہللا سے ڈرو ،اس کی سز ا بہت سخت ہے ﴿﴾۲
ت
اسآی ےس نجاحالت اک ہتپ اتلچ ےہ وہہی ںیہ ہک ےکم واولں ےساقلعتت دشید دیشکہ ںیہ ہک املسمونں ںیم ےس ھچک ولوگں اک
وجابا نباروا زبادویتں یک رطف اجےن اک یھب اامتحل ےہ۔جح ےک زامےن اک آاغز وہ ایگ ےہ اور رعب ےک فلتخم العوقں ےس ےکم یک
رطف اقولفں یک روایگن اب وت رشوع وہ یکچ ےہ اب وہےن وایل ےہ۔ ینعی ذوادعقلہ اک ہنیہم ےہ اور ہی ذوادعقلہ  ٤رجہی اک یہ نب اتکس
ت
ت
ت
بےہ۔
ےہ۔مظنفرآناوروسرهیکادنرویناہشدوتںیکاینبدرپبایوہاہکوسرهامدئہاکیرولذوادعقلہ٤رجہی ا

۴رجہیےکاحالتںیموسرہامدئہاکیرول:
ت
وسره امدئہ یک لیصفت ںیم ای ااہتنیئ رضوری بات ہی ےہ ہک ہی وچیھت وطلی وسرت ےہ وج ہک االسیم رباس ےک ایقم ےک دعب
بازلوہیئےہ۔وسرهرقبہرجہتدمہنیےکدعبیلہپوطلیوسرتبازلوہیئوجہکزغوہدبرےسےلہپبازلوہیئ۔اسوسرتںیم
ت
انووجاہتاک ذرکایکایگ ےہہک نجیک وہجےسوہیدیااممےکدہعے ےسزعمولرہھٹے ےھت۔اوراینبدیوہجیہییھت ہک
اوھنںےنسمعنااواطعن اایکاجبےئسمعنااوعصنناااکرطہقیاانپباوہااھت۔
ت
وسره رقبہ ںیم رھپ االسیم ر ابس ےک املسمن رہشویں وک اتب اب ایگ ہک دہشاء یلع اانلس ےک اکم آپ ولوگں ےک رپسد رک ایگ
ت
مید ہی ہک رمکر االسم ہکم ارکملہم ےک راہئوں یک رطف ادقایم اہجدیک رحتی ( )١٤٤اور رھپ مکح
ےہ۔(آی )١٤٣۔ ر
لدا اس ادقام ںیم اب ہکم واولں ےس ڈرےن یک وکیئ رضورت ںیہن۔رصف اهلل ےس ڈرںی اور اےکس ان
دے د اب ایگ ()١٤٩؛ ٰ
ت
ت
ااکحامت یکااطع رکںی باہک وہ ہکمواولں رپ ہبلغیک وصرت ںیم اینپ تمعنآپ ولوگں وک اطع رکے ()١٥٠۔اہجد ایل ہکم ےک
مکحیکریپویرکےکاملسمنوےسییہالفحباںیئےگےسیجاہللےنانولوگںےکدرایمناانپروسلاجیھباوروہروسلانولوگںیک
لا ربص اور امنز ےک اسھت اهلل ےس دمد امےتگن
زدنایگں ونسار راہ ےہ ()١٥١۔نکیل باد رےہ ہک ہی ای نھٹک رمہلح وہ اگ ٰ د
ت
رںیہ()١٥٣اوروجاملسمناہجدرکےتوہےئامرےاجںیئانوکرمدہمںیہکہک ُانولوگںےناینپزدنایگںونگادںیوریغہ
ت
میدہیہکاملسمونںوکاس
وریغہہکلبدرتقیقحوہولگوتزدنہوہںےگبامہبایقولوگںےکوعشرےساموراوہںےگ()١٥٤۔ ر
راہطس ںیم وھبک ،وخف ،رطخ اور اجن و امل یک آزاموشئں ےس یھب زگربا وہ اگ ()١٥٥۔اےسی احالت ںیم ربص رکبا وہ اگ اور اهلل
ت
ےسروجعرکباوہاگ()١٥٦۔اےسییہولوگںرپاهللیکاخصانعیبازلوہںیگ۔
اہجد ےس قلعتم ان ااکحامت ےک دعب مرید ااکحامت یھب آےئ ںیہ نج ںیم رحام و الحل یھب زیر ثحب آبا۔اور ج املسمونں ےن
ت
سمعناا و اطعناا اک افرار رک ایل ()۲۸۵وت اهلل اعتیلٰ ےن یھب ودعہ فرامبا ہک اهلل یھب یسک سفنتم رپ اس یک دقمرت ےس یرھ رک وبھج ںیہن
ت
ڈاےلاگ()۲۸۶۔وسرهرقبہےکدعبوسرهدمحمںیماہجدےکرطہقیاکرایبنےیکےئگبامہزغوہدبرںیمضعباحصہبسمعن ااواطعنااےک

ت
اسافراروکلمکموطررپوپراہنرکےکس ۔زغوہدبرںیماملسمونںوکریغومعمیلحتفوتاحلصوہیئنکیلافکرہکمیھبوپریرطحےلچک
35

ہناجےکس۔اسباتاکذرکوسرهاافنل36ںیمےہ۔
٣رجہیںیمآلرمعانبازلوہیئ،وہیدویںاوررشموکںےساہکایگہکارگمتولوگںےنقحوکوبقلہنایکوتمتولوگںاکااجنمیھب
فروعناوردرگیاوقامیکرطحوہاگ()١١اوررقنعیمترضورولغمبوہاجؤےگ()١٢۔رھپانولوگںوکزغوہدبرےکوحاےل
ےس ہیبنت دی یئگ ہک سک رطح اهللےن ای لیلق رگوہ وک ای یرے رگوہ ےک اقمےلب ںیم اهلل ےن حتف دی()١٣۔اس ےک دعب
ت
کیناوروقتی ٰزگارولوگںیکوصخایصتونگایئیئگںیہاوررھپاہکایگہکاهللےکیردیدنیرصفاالسمینعیاهللیکبادعباریےہ
()١٨۔وسرهآل رمعان ےکےلہپ ہصحےک یرولےک دعب زغوہادح وہیئ اوراملسمونں وکادتباءںیم اکایمیب احلص وہیئ۔افکر م ّکہ
ےکجباؤںاڑھکےئگوتاملسمونںےکریتادنازوںےکدےتسےنسمعنااواطعنااےکفلحےکیرالخفاےنپوصادبیدرپاملتمینغ
لااھبےگوہےئافکرےنجاخیلہگج
عمجرکبارشوعرکدبا،جےکروسلیکرطفےسہگجوھچڑےناکوکیئمکحںیہنآبااھت۔ ٰ د
ننتت ت
ی اصقنن ااھٹبا ڑپا۔ادح ںیم اکایمیب ہن ےنلم یک اینبدی وہج
دیھکی وت دوبارہ آ رک ےھچیپ ےس ہلمح رک دبا۔ جناا ن املسمونں وک یھب دش د
لا اهلل یک رطف ےس یھب افکر ےک
املسمونں ںیم ےس ھچک ولوگں یک رطف ےس سمعناا و اطعناا ےک دہع ںیم ھچک یمک رہ اجبا یھت۔ ٰ د
ولغمبوہاجےناکدہعوفریوطررپوپراہنوہا۔
رگماسےکدعبجاملسمونںےنسمعنااواطعن اایکلمکموطررپبادسارییکوت٤رجہیںیمزغوہونبریضناوررھپزغوہدبررغصی ٰںیم
وہیددمہنیاوررشمنیک ہکمدوونںرپالبیسکاجیناصقننےکاملسمونںاکادبیہبلغاقمئوہایگ۔زغوہازحاب٥رجہیںیمہکمواولں
ےنونبریضنےکالجونطوہیدیےلیبقاوررعبےکیئکدرگیابقلئےکاسھتلمرکدمہنیرپہلمحاوروہےنیکوکششیکنکیلبااکم
ت ہ
اور بارماد وہےئ۔دمہنی ںیم میقم وہیدی ہلیبقونب رفی ےکرمد اس جںیم دغاری رکےنیک وہج ےساینپ اجونں ےس ےئگ۔اور
رھپاسےکدعبربیخاورحتفہکمںیمیھبایسہبلغاکرھپااہظروہا۔

 35پس جب اِن کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہال کام گردنیں مارنا ہے ،یہاں تک کہ جب
تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو ،اس کے بعد (تمہیں اختیار ہے)
احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو ،تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔۔۔( )٤سورہ محمد
 36کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں
ش
دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو ،حاالنکہ ہللا کے پی ِ
نظر آخرت ہے ،اور ہللا غالب اور حکیم ہے ﴿ )٦٧سورہ انفال

ت
ت
درالصزغوہدبررغصی ٰاملسمونںیکایسیسبارخیےکامہ رینیزغواتںیمےسایےہ۔وشال۳رجہیںیمزغوہادحےسوایسپ
رپافک ِرہکمےکرسدارانجباوبایفسنےندبرےکاقممرپاےلگاسلدوبارہاقمےلبیکدوعتدییھتسجوکاملسمونںےنوبقلرک
ایلاھت۔رعیب االول٤رجہیںیم زغوہونبریضنیکوصرتںیم املسمونںوکای ریغومعمیلاکایمیب بیصن وہیئیھت۔اسزغوہ ںیم
دمہنیےک س ےس ومتمل وہیدی ےلیبق ونب ریضن ےنریغبیسک جےک ایھتہرڈال دےیےھت اور ربیخ یک رطف الج وینطوبقل رکیل
یھت۔اعمدہےیکروےساانپامتمیگنجاابسباورریغوقنمہلاجدیئاددمہنیوھچڑرکرواہنوہےئےھت۔وجہکاملےفیکوصرتںیم
املسمونںوکاحلصوہااھت۔اہجںایرطفاسزغوہاکایااہتنیئتبثمایسفنیتایراملسمونںرپڑپاوںیہاخمنیفلومشبلاایلہنِ ہکم
وکدشیدداکچھالم۔وشال٤رجہیںیمودعےےکاطمقباملسمن دیمانِ دبریکرطفرواہنوہےئ احالہکنرصفایاسل لبق
ت
وہ ہکم واولں ےک اہوھتں زیردس وچٹ اھک ےکچ ےھت نکیل دورسی اجی ہکم واےل اےنپ یہ دےی وہےئ جنلیچ رپ دیمانِ دبر ہن
آےئ۔ایساانثءںیمذوادعقلہاکہنیہمرشوعوہا،اوراسرےرعبےسجحےکاقےلفہکمیکرطفرواہنوہبارشوعوہےئگاوراس
رطحوہسیہہکمواولںیکیردیلرپینبماسپایئےسوفریوافقیھبوہےئگ۔وگبااسرےرعبںیمہکمواولںےناینپسنكي
اکاسامنوخدیہدیپارکایل۔ہیوہاحالتںیہنجںیمہیوسرتبازلوہیئ۔
زغوہ ونب ریضن اور زغوہ دبر رغصی ٰںیم ےنلم وایل املسمونں وک ےنلم وایل ریغ ومعمیل اکایمیب ،املسمونں وک ادتعال یک راہ ےس افراط یک
لداوسرتےکادتبایہںیمانوکباددالدباایگہکاهللےسوجدہعےیکوہےئںیہانوکبادرںیھکاورےکم
اجییھبےلاجیتکسیھتٰ ،
واولںیکدینمشںیمانولوگںوکھچکہنہہکدںیوجضحمجحےکےلسلسںیمہکماجرےہںیہ۔دینمشےکااہظرےکیھباضےطبوہےت
ںیہ۔اورالھبیئےکاکومںںیمرہباحلاعتونیہایکاجےئ۔

ت
ت ُك ي ُك
الو ْ َمأَكْمَل ْ ُتل َ مْ ِد َن مْ ےکینعممظنفرآنےکانترظںیم:
َ
ْ

ت
ومالباومدودیؒاینپاتکب"فرآنیکاچراینبدیاالطصاحت"ںیمظفلدنیےکذلیںیمفرامےتںیہ۔
ت
فرآنںیمظفلدنیفلتخمونعمںںیماامعتسلوہاےہ:
 ہبلغاورطلستیسکذیادتقاریکرطفےس
ت
 ااطعدبعتودنبیگاصجادتقارےکےیل
 اقدعہاضہطباوررطہقیسجیکبادنبییکاجےئ
 احمہبسہلصیفوخراوزسا

ت
َكْ ْ ت لَُك ِي َنُك َتْم ت
ال ْ َمأ مَل ُت مْد مْ َوأ َم ْ ُت
ییک شیپرکدہظفلدنییکاسرعتفییکروینشاور زغوہدبر رغصی ٰےکسپ رظنمںیم َ و
ومالباومدود ؒ
ْ
عل َ ُك نع ت
ت
ت
ت ُك
ال ْ َ
بےہ:
ْس َام ِد ن اياکیرہمجویں ا
َ نْ مْ ِ ْم َ ِتي َو َر ِضي ُتل َ ُم ِْْ ا
آجںیمےن(املسمبانِ دمہنی)اہمترےہبلغوکاہمترےےیللمکمرکدباےہ(آجےکدعبہنوتوہیددمہنیمترپاغلآںیئےگاور
ت
ہنیہرشمنیکہکم)اورںیم ےناینپتمعنمترپوپریرکدی ےہ(سجاکودعہوسرهرقبہآی١٥٠ںیمایکاھت) اورمتولوگں ےک
ت
ےیل االسم ےک دنی (اضہطب) وہےن رپ رایض وہ ایگ وہں (ہک مت ولوگں ےن وپری رطح بادعباری اک اظمہرہ ایک وت ںیم ےن یھب الب
جدوونںفروقیںوکرسوگنںرکدبا۔

رحفآخر
ت
بایوہاہکوسرهامدئہاکیرولزغوہدبررغصی ٰےسوایسپرپذوادعقلہ٤رجہیںیموہاےہ۔نکیلوسالہیےہہکاسےکدوریرول
ت
ےکنیعتیکرضورتویکںشیپآیئ۔اورہیبایرکےکںیمہافدئہایکاحلصوہاتکسےہ۔سےسامہافدئہوجوہاتکسےہوہہی
ہکایسی یئک روابات نج یک دنس با نتم ںیمفعض وموجد وہ ،اور اس رپزتسماد ہک نتم شان یرول وہےنیکا ِبا یھب رک راہ وہ وت ایسی
ت
رواییک تقیقحلھکرکاسےنمآیتکسےہ۔الثمنوضحرؐ اکرجہتےکدعبہعمجاکالہپہبطخ،اس ہبطخںیموسرهآلرمعاناوروسره
ازحابیکآباتاکیھبذرکےہ۔اظہرہیدوونںوسرںیتاےنپنتمےکاابتعرےسدمینںیہاوراسرپساکاافتقیھبےہ۔وتایسی
وصرتاحلںیماندوونںوسروتںےکاافلظاکانےکیرولےسےلہپیہیسکہبطخںیمذرکےسیکنکمموہایگ۔اےسییہرضحترمعؓ
اک اےنپ نہب ےک رھگ االسم الےن اک واہعق ےہ۔ سج ںیم التوت یک یئگ آبات اک قلعت وسره دحید ےس اتببا ایگ ےہ وج ہک رجہت ےک
اسوتںیاسلبازلوہیئ،وتیکمدورےکایواہعقںیماساکذرکوخدوخبدوساالتوکمنجداتیےہہکآبارضحترمعؓےک ِ
وبقلاالسماک
واہعقاسوطررپےہیھبسجوطررپوہرہشتباایگےہ۔
ت
یہیںیہن،ہکلباےسی دعتمدوااعقتہاریبارخیاوررواباتںیمدرجںیہہکیکنجشانِ یرولےس وسنمبواہعقوتدمینوہج ہک
ت
ت
وسرهےلہپیہہکمںیمبازلوہیکچوہ۔وسرهامدئہوکارگاسےکدرسلحمرپنیعتمایکاجےئاگوتفرآنوخدوخبدیئکوہشمردویامالیئ
اورربتایئرواوتیںوکرپےنھکیک وسکیٹنباجےئاگ۔انںیمایامہواہعقیبنباکؐیکرضحتامرہیؓےکاسھترضحتحفصہؓےکرھگ
ت
ںیمالماقتےہ۔اسواہعقوک رغمیبداینوخبااھچیتلےہ،ہکبجہارےولگدافیعباوالیتدےتی رےتہںیہ۔اینتاتنحمس ہنیبم
ت
ت
ووقہعیکباوالیترکےنیکاجبےئارگاسرپرکیلاجیتہکآباہیہصقباریخیاابتعرےسنکممیھبےہبایسکدرایمینراوییکناکراتسین
ت
وہب۔ رضحت امرہی  ٧رجہی ںیم رحم وبنی ںیم شالم وہںیئ،وسره امدئہ (ذوادعقلہ  ۴رجہی) ،وسره رحتمی (وطس ۵
ےہ وتزبادہرتہب ا
ت
رجہی) اور وسره ازحاب (ذوادعقلہ  ۵رجہی) اک دور یرول اک درس نیعت اس واہعق ےک وھجےٹ وہےن اک االعن رک داتی ےہ ویکہکن

ت
سجوسرت (وسرہرحتمی) اک وحاہلاس ہصقیک شان یرول اتببا ایگ ےہ وہ وت یئک اسل ےلہپ بازل وہیکچ ےہ اور توں وسرںیت ای
دورسےےسکلسنمںیہ۔

ت
ہیباتاظہرےہہکہیروای اباسونتیعیکدرگیرواںیتیانمنیقفمجعےناالسماکابلدہاوڑھرکالیھپیئیہاسدصقمےسںیھت
ننتت ت
یرپرکیکےلمحرکےکاےسدادغارانببااجےئ۔اور جناا ن االسمےکالیھپؤرپدنببادناھاجےکس،اوروہاینپاساسزش
ہکایحتوبن ؐ
ت
ت
ںیم تہب دح ی اکایمب وہےئ ںیہ۔ بارخی وگاہ ےہ ہک یلہپ دصی رجہی ںیم االسم سج راتفر ےس الیھپ دعب یک اسڑےھ ریتہ
دصویںںیمہنلیھپاکس۔
آج ےک دور ےک دحلمنی اور رشتسمنیق ایہن روابات وک ےل رک االسم اور یبن رکمیؐ یک ذات رپ ہلمح آور وہےت ںیہ۔ ہاری وجایب
ت
ت
ت
ت
ت
اجب
باوالیتاینتزمکوروہیتںیہہکیدیدباکاکشراملسمنونوجانانباوالیتےسامویسوہرکتہبدحیاےنپااکفرںیمدحلموہ ا
ےہ۔ وسروتں ےک حیحص دو ِر یرول ےک نیعت ےس یبن رکمیؐ ےک ذات ےک اسھت اسھت احصہب رکامؓ ےک رکدار رپ اےنھٹ واےل وساالت
ت
ےکوجاباتیھبباآاسینلمتکسںیہ۔
دورساامہافدئہوجہکوسروتںےکحیحصدو ِریرولےکنیعت ےسچنہپاتکسےہاوروجہارےآجیکاعمرشیتزدنیگےسقلعتمےہ،
اجیباذف وہےئےھت۔
وہونوملسمںوکےلرکےہ۔ ہی باتسوکولعمم وہہکاالسمےکااکحامتایون ملسماعمرشےںیمدتر ن
ت
ڑپب ےہ ،تیثیحب دیپایشئ املسمن
االسم وبقل رکےن یک وصرت ںیم ای ون ملسم وک نج اعمیش اور اعمرشیت الکشمت اک اسانم رکبا ا
اس اک ادراک مہ ےن ںیہن رکباےت ںیہ۔ ارگ بارفلض ون ملسم شادی دشہ وہ وت اسملئ دو دنچ وہ اجےت ںیہ ،ینعی امسیج ولہپوں ےک
اسھتاسھتازدوایجولہپیکتہج یھبشالموہاجیتےہ۔اور ارگارفنادیتیثیحںیماالسموبقلرکےنوایل وہونہملسمارگشادی
دشہ وعرت وہ وت دوشارویں ںیم مرید ااضہف۔ ایسی وصرت احل ںیم تہب یس وعرںیت وبق ِل االسم یک تمہ یہ ںیہن رکباںیت۔
ادتبایئدصویںںیماملسمونںیک٩٩دصیفآبادی،وخاہدیپایشئاملسمنوہںباونملسم،انالعوقںںیممیقمیھتوجہکداراالسلماک
ت
ت
لدا اخدنان اب یرادری یک رطف ےس وہےن واےل اقماعطت ےک وجاب ںیم رباس یک رطف ےس ای دح ی
ہصح ےھت ۔ ٰ
ت
اعمویاحلصوہاجیتیھت۔آجوصرتاحلاسےکبالکلیرسکعےہ۔آجیکزبانںیمداراالسلمانممنلکوکباومعلمہکدبا
ت
ت
اجبےہنجںیمملسمارثکیوہاورآجایہناممکلںیمریغوملسمںےکاملسمنوہےنرپدقںینغاگلےنیکباتیھبوہیتےہ،
ا
ت
ت
وہبےہ۔مریدہیہک آجےکزامےنںیم رتشیبونملسم
لدا ونملسموکضعباواقترباسیکرطفےسیھباعمدناہنروہیاکاسانم ا
وہولگںیہوجہکدارالکفررےکرہشیںیہےسیجرغمیباممکلبادنہواتسن۔اےسیاممکلںیموتشادیدشہفردےکےئلاانپذمہدبل
یلیذمہرکےنواالفرقیارثکورتشیبوتفوںیکوصرتںیماےنپاکنحےساہھتدوھ
رکاالسموبقلرکباتہبدوشارےہویکہکندبت ِ
ت
ت
اجب ےہ۔ نکیل ہی دمت ای
اتھٹیب ےہ ارگہچ ضعب وصروتں ںیم دعت ےک دوراےین ی (نیت ہنیہم) اکنح وک ربتعم یھب امن ایل ا
ت ننتت ت
وہبےہ۔ جناا ناخدنان
لیلقدمتےہسجںیمفرقیباینےساالسموبقلرکاباوتدوریکباتاالسمےسروانشسرکابایھببانکمم ا

ت
اجبےہ۔اورارگونملسمفرقیرھپیھباےنپ(اسہقب)ریغملسم رشیایحتےکاسھترےہوتزبااکر
رھکببایالزیملمعرہھٹ ا
اک ا
ت
رہھٹبےہ۔
ا
ہیہلئسموکیئومعمیلونتیعاکہلئسمںیہنےہ۔ےلہپجاملسمنداینںیماغلےھتوتاسہلئسمےکدورسےلحوموجدےھترگم
ت
ت
آج وج املسمونں یک احل ےہ وہ س ےک اسےنم ےہ۔ آج یک وصرت احل ںیم اس ہلئسم ےک ےلسلس ںیم ارگ فرآن ےس دمد یل
اجےئ وت آاسین وہ یتکس ےہ۔ االسم ےک ادتبایئ ااکحامت یھب وت ونوملسمں رپ یہ باذف وہ رےہ ےھت۔ وسره ناء ( ٣رجہی) ںیم
ت
املسمونں وکآدنئہ املسمونں ےس یہاکنح یک دہای یک یئگ ےہ ج ہکوسرهامدئہ ( ٤رجہی) ںیم الہ اتکبیک وعروتں ےس یھب
ت
اکنح یک ااجزت دے دی یئگ ےہ۔ وسره ہنحتمم(۷رجہی) ںیم رشموکں ےس اکنح یک خیسنت رک دی یئگ۔ ارگ اس یربیت رپ وغر ایک
ت ت
اجےئ وت ون ملسم فرقی وک اس ےک رشمک رشی ایحت ےک اسھت اجری انمتحک یک خیسنت ےک ےئل  ٤اسل اک وق دبا ایگ ےہ۔ ہی
دوراہیناانتاکیف ےہہکاکنحےکدوونںفرقیاالسم رپرایضبادعمراضدنمییکوصرتںیماانپاور اینپاوالدےکلبقتسماکالہحئ
ت
لمعایتررکتکسںیہ۔
ایدورساامہہتکنالہاتکبشادیدشہوعرتاکاالسموبقلرکباےہ۔وسرهامدئہ(٤رجہی)ںیماملسمنرمدوںوکالہاتکبیک
وعروتںےسشادیرکےناکاایتخردباایگےہ۔جہکوسرهونر(۶رجہی) ںیماہکایگےہہکزاہینوعرتاکنحںیہنرکیترگمزاین
ت
ت
وہبےہ۔ان
وہب ہکلبزبا ا
رمد ےس ابرشمکرمدےس ،ینعیارگاملسمنوعرترشمکرمد ےساکنحرکیت ےہ وتاکنحدقعنم ںیہن ا
ت
وہبےہہکریغشادیدشہالہاتکبونہملسموتالہاتکبرمدےسشادیںیہنرکیتکسرگم
دوونںآباتیکقیبطتیکاجےئوتواحض ا
شادی دشہ الہ اتکب وعرت ارگ املسمن وہیئگ ےہ وت وہ اےنپ اتکیب وشہر ےک اسھت تیثیحب ویبی ےک رہ یتکس ےہ۔ رگم ِ
وبقل االسم
ت ت
وشہارگاتکیبہنوہاوررشمکوہوتیلھچپدلیلےکاطمقب٤اسلےکدعباکنحوسنمخوہاجےئاگ۔
ےکوقاساک ر
ت
ت
ت
آبےہ۔ دوسںیدصیوسیعیےکرویسرمکحانوالدریمےنجالسویوثوھچڑ
ایسرطحبارخیںیمایاورواہعقیھبذرک ا
رکیسکبااقدعہذمہوکاایتخررکےناکہلصیفایک وتاسےنوہیدویں،وھتیککلاسیعویئں،رشمیقاسیلکیئ اسیعویئںےکاسھتاسھت
املسمونں وک یھب اانپ ذمہ شیپ رکےنیک دوعت دی۔ اسیعویئں ےکاامیء رپ بادشاہےن املسمونں ےس رشاب ےک قلعتم ان ےک
ت
ذمیبہاقعدئدرباتفےیک،ویکہکنروسںیمرشاباک نلچتہباعم اھت۔اورجاملسمونںیک رطف ےسرشابیکرحم،اور
اس ےس وفری اانتجب ےک داللئ آےئ وت رویس بادشاہ ےن االسم رپ اسیعتیئ وک وفتیق دے دی اور رشمیق اسیلکیئ اسیعتیئ اایتخر
ت
رکیل۔ داھکیاجےئ وت دو ِروبنی ےک ون ملسماعمرشےںیم رشابیک رحمےکااکحامت وفری ںیہن ہکلبدتراجینآےئ ےھت۔وسره
ت
رقبہ(۲رجہی)ںیمرشابےس ابدنسپیدیگاکااہظرایکایگ۔وسرهناء(٣رجہی)ںیمےشنیکاحلںیمامنزہنڑپےنھاکمکحآبا،اور
ت
ت
وسرهامدئہ(٤رجہی)ںیمرشابیکیعطقرحماکاالعنایکایگ۔وغرایکاجےئوتاساعمےلمںیمیھبفرآنےنایاناینرطفت
ےکاطمقبلحایہمایکاھتوجہکدعبیکولسنںےسرصفوسرهامدئہےکطلغدو ِریرولیکرہشتیکوہجےسرظنوںےساولھجوہ

ت
ت ت
ِ
ایگ اور بارخی اک وپرا داھرا دبل ایگ۔ ورہن تہب نکمم ےہ ہک ُاس وق روویسں ےک وبقل االسم یک وہج ےس رشمیق ویرپ ےک یئک
ت
اممکلآجملسماممکلیکرہفسںیمشالموہےت۔

