فہرست
آغازوحی
پھال مسلمان][3
تحريف تاريخ
دعوت ذوالعشيرة
ايمان ابوطالب
ايمان ابو طالب پر سات دليل
اشعار ابوطالب زنده گواه
ابوطالب تين سال تک شعب ميں
ابوطالب کا سال وفات ”عام الحزن“
ابولھب کی دشمنی
ابولھب پيغمبر کا پيچھا کرتارھا
ابو لھب کے ھاتھ کٹ جائيں
ابولھب کاعبرت ناک انجام
ابوسفيا ن وابوجھل چھپ کر قرآن سنتے ھيں
اسالم کے پھلے مھاجرين
مشرکين ،مھاجرين کی تعقيب ميں
جعفربن ابی طالب مھاجرين کے بہترين خطيب
فتح خيبرکی زياده خوشی ھے يا جعفرکے پلٹنے کی
معراج رسول )ص(
ٓ
معراج کی کيفيت قران و حديث کی نظر سے
معراج کی تاريخ
معراج جسمانی تھی ياروحانی ؟
معراج کا مقصد
معراج اور سائنس
شب معراج پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے خداکی باتيں
اھل دنيا و آخرت
اھل بہشت کے صفات
بہترين اور جاويدانی زندگی
ہجرت پيامبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ][36
ابوجھل کی رائے
حضرت علی عليہ السالم نے اپنی جان کو بيچ ڈالی
قبلہ کی تبديلی
تبديلی ٔقبلہ کا راز
جنگ بدر][41
٣١٣وفادار ساتھی
قريش کا ايک ہزار کا لشکر
مسلمانو! فرشتے تمھاری مدد کريں گے
ستر قتل ستر اسير
مجاہدين کی تشويق
جنگ کا خاتمہ اور اسيروں کا واقعہ
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

نعم الو کيل“ )خدا ھمارے لئے کافی ھے اور وه ھمارا بہترين حامی اور مدافع ھے (۔
انھوں نے بہت انتظار کيا ليکن دشمن کے لشکر کی کو ئی خبر نہ ھو ئی  ،ل ٰہذا تين روز توقف کے بعد ،وه مدينہ کی طرف
لوٹ گئے۔
کھوکھلی باتيں
جنگ بدر ميں بعض مسلمانوں کی پر افتخا ر شھادت کے بعد بعض مسلمان جب باھم مل بيٹھتے تو ھميشہ شھادت کی آرزو
کرتے اور کہتے کاش يہ اعزاز ميدان بدر ميں ھميں بھی نصيب ھوجا تا ،يقينا ان ميں کچھ لوگ سچے بھی تھے ليکن ان ميں
ايک جھوٹا گروه بھی تھا جس نے اپنے آپ کو سمجھنے ميں غلطی کی ،بھر حال زياده وقت نھيں گزرا تھا کہ جنگ احد کا
وحشتناک معرکہ در پيش ھوا تو ان سچے مجا ہدين نے بھادری سے جنگ کی اور جام شھادت نوش کيا اور اپنی آرزوکو پا
ليا ليکن جھوٹوں کے گروه نے جب لشکر اسالم ميں شکست کے آثار ديکھے تو وه قتل ھونے کے ڈر سے بھاگ کھﮍے
ھوئے تو يہ قر ٓان انھيں سرزنش کرتے ھوئے کہتا ھے کہ” تم ايسے لوگ تھے کہ جو دلوں ميں آرزو اور تمنائے شھادت
کے دعويدار تھے ،پھرجب تم نے اپنے محبوب کو اپنی آنکھونکے سامنے ديکھا تو کيونبھاگ کھﮍے ھوئے“۔][44
حضرت علی عليہ السالم کے زخم
امام باقر عليہ السالم سے اس طرح منقول ھے:حضرت علی عليہ السالم کو احد کے دن اکسٹھ زخم لگے تھے اور پيغمبر
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ”ام سليم“ اور ”ام عطيہ“ کو حکم ديا کہ ه دونونحضرت علی عليہ السالم کے زخمونکا عالج
کريں،تھوڑی ھی دير گذری تھی کہ وه حالت پريشانی ميں آنحضرتکی خدمت مينعرض کرنے لگے :کہ حضرت علی عليہ
السالم کے بدن کی کيفيت يہ ھے کہ ھم جب ايک زخم باندھتے ھيں تو دوسرا کھل جا تاھے اور ان کے بدن کے زخم اس
قدرزياده اور خطرناک ھيں کہ ھم ان کی زندگی کے بارے ميں پريشان ھيں تو حضرت رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
اور کچھ ديگر مسلمان حضرت علی عليہ السالم کی عيادت کے لئے ان کے گھرآئے جب کہ ان کے بدن پر زخم ھی زخم
تھے پيغمبراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اپنے دست مبارک ان کے جسم سے مس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو
شخص راه خدا ميں اس حالت کو ديکھ لے وه اپنی ھی ذمہ داری کے آخری درجہ کو پہنچ چکا ھے اور جن جن زخموں
پرآپ ھاتھ رکھتے تھے وه فوراًمل جاتے تھے تواس وقت حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا :الحمدا کہ ان حاالت ميں
جنگ سے نھيں بھا گا اوردشمن کو پشت نھيں دکھائی خدا نے ان کی کو شش کی قدر دانی کی۔
ھم نے شکست کيوں کھائی ؟
کا فی شھيد دےکر اور بہت نقصان اٹھا کر جب مسلمان مدينہ کی طرف پلٹ آئے تو ايک دوسرے سے کہتے تھے کہ کيا
خدانے ھم سے فتح و کاميابی کا وعده نھيں کيا تھا،پھر اس جنگ ميں ھميں کيوں شکست ھوئی ؟اسی سے قر ٓان ميں
انھينجواب ديا گيا اور شکست کے اسباب کی نشاندھی کی گئی۔][45
قرآن کہتا ھے کہ کاميابی کہ بارے ميں خدا کا وعده درست تھا اور اس کی وجہ ھی سے تم ابتداء جنگ ميں کامياب ھوئے
اور حکم خدا سے تم نے دشمن کو تتر بتر کر ديا ۔ کاميا بی کا يہ وعده اس وقت تک تھا جب تک تم استقامت اور پائيداری
اور فرمان پيغمبری صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی پيروی سے دست بردار نھيں ھو ئے اور شکست کا دروازه اس وقت کھال
جب سستی اور نا فرمائی نے تمھيں آگھيرا ،يعنی اگر تم نے يہ سمجھ رکھا ھے کہ کا ميابی کا وعده بال شرط تھا تو تمھاری
بﮍ ی غلط فھمی ھے بلکہ کاميابی کے تمام وعدے فرمان خدا کی پيروی کے ساتھ مشروط ھيں ۔
عمومی معافی کا حکم
واقعہ احد کے دوران جنگ سے فرار ھوگئے تھے وه پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے گرد جمع ھوگئے
جو لوگ
ٔ
تعالی نے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و
اور انھوں نے ندامت وپشيمانی کے عالم مينمعافی کی درخواست کی تو خدا ئے
ٰ
سلم سے انھيں عام معافی دينے کے لئے فرمايا لہٰذا حکم ٰالھی نازل ھوتے ھی آپ نے فراخ دلی سے توبہ کرنے والے خطا
کاروں کو معاف کرديا ۔
قرآن ميں پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ايک بہت بﮍی اخالقی خوبی کی طرف اشاره کيا گيا ھے کہ تم پروردگار
کے لطف وکرم کے سبب ان پر مھربان ھوگئے اور اگر تم ان کے لئے سنگدل،سخت مزاج اور تند خو ھوتے اور عمال ًان
پر لطف وعنايت نہ کرتے تو وه تمھارے پاس سے بکھر جاتے ۔ اس کے بعد حکم ديا گيا کہ” ان کی کوتاھيوں سے درگزر
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فرمائيے اور انھيں اپنے دامن عفو ميں جگہ ديجئے“۔][46
يعنی اس جنگ ميں انھوں نے جو بے وفائياں آپ سے کی ھيں اور جو تکا ليف اس جنگ ميں آپ کو پہنچائی ھيں  ،ان کے
لئے ان کی مغفرت طلب کيجئے اور ميں خود ان کے لئے تم سے سفارش کرتا ھوں کہ انھوں نے ميری جو مخالفتيں کی ھيں
،مجھ سے ان کی مغفرت طلب کرو دوسرے لفظوں ميں جو تم سے مربوط ھے اسے تم معاف کردو اورجو مجھ سے ربط
رکھتا ھے اسے ميں بخش ديتا ھوں ،آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمان خدا پر عمل کرتے ھوئے ان تمام خطا
کاروں کو عام معافی دےدی ۔][47
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم شہداء سے مخاطب
ابن مسعود پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے روايت کرتے ھيں  :خدا نے شہداء بدرواحد کی ارواح کو خطاب
کرتے ھوئے ان سے پوچھا کہ تمھاری کيا آرزو ھے تو انھوں نے کھا  :پروردگارا! ھم اس سے زياده کيا آرزو کرسکتے
ھينکہ ھم ھميشہ کی نعمتوں ميں غرق ھيں اور تيرے عرش کے سائے ميں رہتے ھيں  ،ھمارا تقاضا صرف يہ ھے کہ ھم
دوباره دنيا کی طرف پلٹ جائيں اور پھر سے تيری راه ميں شھيد ھوں ،اس پر خدا نے فرمايا  :ميرااٹل فيصلہ ھے کہ کوئی
شخص دوباره دنيا کی طرف نھيں پلٹے گا ۔
انھوں نے عرض کيا  :جب ايسا ھی ھے تو ھماری تمنا ھے کہ ھمارے پيغمبر کو ھماراسالم کو پہنچادے  ،ھماری حالت
ھمارے پسما ندگان کوبتادے اور انھيں ھماری حالت کی بشارت دے تاکہ ھمارے بارے ميں انھيں کسی قسم کی پريشانی نہ
ھو۔
حنظلہ غسيل المالئلکہ
”حنظلہ بن ابی عياش“ جس رات شادی کرنا چاہتے تھے اس سے اگلے دن جنگ احد برپاھوئی پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلم اپنے اصحاب سے جنگ کے بارے ميں مشوره کررھے تھے کہ وه آپ کے پاس آئے اور عرض کی اگر رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اجازت دےديں تو يہ رات ميں بيوی کے ساتھ گزرالوں  ،آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے
انھيں اجازت دےدی ۔
معرکہ کارزار
صبح کے وقت انھيں جھاد ميں شرکت کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ وه غسل بھی نہ کرسکے اسی حالت ميں
ٔ
ميں شريک ھوگئے اور باآلخر جام شھادت نوش کيا ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ان کے بارے ميں ارشاد فرمايا
:ميں نے فرشتوں کو ديکھا ھے کہ وه آسمان وزمين کے درميان حنظلہ کو غسل دے رھے ھيں ۔
اسی لئے انھيں حنظلہ کو ”:غسيل المالئکہ“ کے نام سے ياد کيا جاتاھے ۔
قبيلہ بنی نضير کی سازش
ٔ
ً
مدينہ ميں يھوديوں کے تين قبيلے رہتے تھے  ،بنی نظير ،بنو قريظہ اور بنو قينقاع ،کھا جاتاھے کہ وه اصال اھل حجازنہ
تھے ليکن چونکہ اپنی مذھبی کتب ميں انھوں نے پﮍھا تھا کہ ايک پيغمبر مدينہ ميں ظھور کرے گا لہٰ ذا انھوں نے اس سر
زمين کی طرف کوچ کيا اور وه اس عظيم پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے انتظار ميں تھے۔
جس وقت رسول خدا نے مدينہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے ان کے ساتھ عدم تعرض کا عہد باندھا ليکن ان کو جب
بھی موقع مال انھوں نے يہ عہد توڑا ۔
دوسری عہد شکنيوں کے عالوه يہ کہ جنگ احد)جنگ احد ہجرت کے تيسرے سال واقع ھوئی ( کعب ابن اشرف چاليس
سواروں کے ساتھ مکہ پہنچا وه اور اس کے ساتھی سب قريش کے پاس اور ان سے عہد کيا کہ سب مل کر محمد صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلم کے خالف جنگ کريں اس کے بعد ابوسفيان چاليس مکی افراد کے ساتھ اور کعب بن اشرف ان چاليس
يھوديوں کے ساتھ مسجد الحرام ميں وارد ھوئے اور انھوں نے خانہ کعبہ کے پاس اپنے عہددپيمان کو مستحکم کيا يہ خبر
بذريعہ وحی پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو مل گئی۔
قبيلہ بنی نضير کے پاس
ساتھ
کے
اصحاب
بزرگ
چند
اپنے
سلم
دوسرے يہ کہ ايک روز پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و
ٔ
آئے يہ لوگ مدينہ کے قريب رہتے تھے۔
پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اور آپ کے صحابہ کا حقيقی مقصديہ تھا کہ آپ اس طرح بنی نظير کے حاالت قريب
سے ديکھناچاہتے تھے اس لئے کہ کھيں ايسانہ ھو کہ مسلمان غفلت کا شکار ھوکر دشمنوں کے ھاتھوں مارے جائيں۔
پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم يھود يونکے قلعہ کے باھر تھے آپ نے کعب بن اشرف سے اس سلسلہ ميں بات کی
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اسی دوران يھوديوں کے درميان سازش ھونے لگی وه ايک دوسرے سے کہنے لگے کہ ايسا عمده موقع اس شخض کے
سلسلہ ميں دوباره ھاتھ نھيں آئے گا ،اب جب کہ يہ تمھاری ديوار کے پاس بيٹھا ھے ايک آدمی چھت پر جائے اور ايک بہت
بﮍا پتھر اس پر پھينک دے اور ھميں اس سے نجات دالدے ايک يھودی ،جس کا نام عمر بن حجاش تھا ،اس نے آمادگی
ظاھر کی وه چھت پر چال گيا رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم بذريعہ وحی باخبر ھوگئے اور وھاں سے اٹھ کر مدينہ
آگئے آپ نے اپنے اصحاب سے کوئی بات نھيں کی ان کا خيال تھا کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم لوٹ کر مدينہ
جائيں گے ان کو معلوم ھوا کہ آپ مدينہ پہنچ گئے ھيں چنانچہ وه بھی مدينہ پلٹ آئے يہ وه منزل تھی کہ جھاں پيغمبر اسالم
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم پر يھوديوں کی پيما ن شکنی واضح وثابت ھوگئی تھی آپ نے مسلمانوں کو جنگ کے لئے تيار
ھوجانے کا حکم ديا۔
بعض روايات ميں يہ بھی آيا ھے کہ بنی نظير کے ايک شاعر نے پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ہجوميں کچھ
اشعار کھے اور آپ کے بارے ميں بد گوئی بھی کی ان کی پيمان شکنی کی يہ ايک اور دليل تھی۔
پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اس وجہ سے کہ ان پر پھلے سے ايک کاری ضرب لگائيں  ،محمد بن مسلمہ کو
جو کعب بن اشرف رئيس يھود سے آشنائی رکھتا تھا ،حکم ديا کہ وه کعب کو قتل کردے اس نے کعب کو قتل کرديا ،کعب بن
اشرف کے قتل ھوجانے نے يھوديوں کو متزلزل کرديا،ا س کے ساتھ ھی پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم ديا
کہ ھر مسلمان اس عہد شکن قوم سے جنگ کرنے کے لئے چل پﮍے جس وقت وه اس صورت حال سے باخبر ھوئے تو
انھوں نے اپنے مضبوط ومستحکم قلعوں ميں پناه لے لی اور دروازے بند کرلئے ،پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے
حکم ديا کہ وه چند کھجوروں کے درخت جو قلعوں کے قريب ھيں  ،کاٹ ديے جائيں يا جالدئے جائيں۔
يہ کام غالبا ًاس مقصد کے پيش نظر ھوا کہ يھودی اپنے مال واسباب سے بہت محبت رکھتے تھے وه اس نقصان کی وجہ
سے قلعوں سے باھرنکل کر آمنے سامنے جنگ کريں گے مفسرين کی طرف سے يہ احتمال بھی تجويز کيا گيا ھے کہ کاٹے
جانے والے کھجوروں کے يہ درخت مسلمانوں کی تيز نقل وحرکت ميں رکاوٹ ڈالتے تھے ل ٰہذا انھيں کاٹ ديا جانا چاہئے تھا
بھرحال اس پر يھوديوں نے فرياد کی انھوں نے کھا ”:اے محمد ًآپ تو ھميشہ اس قسم کے کاموں سے منع کرتے تھے يہ کيا
سلسلہ ھے” تو اس وقت وحی نازل ھوئی] [48اور انھيں جواب ديا کہ يہ ايک مخصوص حکم ٰالھی تھا۔
محاصره نے کچھ دن طول کھينچا اور پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے خوں ريزی سے پرھيز کرتے ھوئے ان
سے کھا کہ وه مدينہ کو خير باد کہہ ديں اور کھيں دوسری جگہ چلے جائيں انھوں نے اس بات کو قبول کرليا کچھ سامان اپنا
لے ليا اور کچھ چھوڑديا ايک جماعت” اذرعات “ شام کی طرف اور ايک مختصر سی تعداد خيبر کی طرف چلی گئی ايک
گروه” حيره“ کی طرف چال گيا ان کے چھوڑے ھوئے اموال،زمينيں،باغات اور گھر مسلمانوں کے ھاتھ لگے ،چلتے وقت
جتنا ان سے ھوسکا انھوں نے اپنے گھر توڑپھوڑدئےے يہ واقعہ جنگ احد کے چھ ماه بعد اور ايک گروه کی نظرکے
مطابق جنگ بدر کے چھ ماه بعد ھوا ][49
جنگ احزاب
تاريخ اسالم کے اھم حادثونميں سے ايک جنگ احزاب بھی ھے يہ ايک ايسی جنگ جو تاريخ اسالم ميں ايک اھم تاريخی
موڑ ثابت ھوئی اور اسالم وکفر کے درميان طاقت کے موازنہ کے پلﮍے کو مسلمانوں کے حق ميں جھکاديا اور اس کی
کاميابی آئنده کی عظيم کاميابيوں کے لئے کليدی حيثيت اختيارکر گئی اور حقيقت يہ ھے کہ اس جنگ ميں دشمنوں کی کمر
ٹوٹ گئی اور اس کے بعد وه کوئی خاص قابل ذکر کار نامہ انجام دينے کے قابل نہ ره سکے ۔
” يہ جنگ احزاب“ جيسا کہ اس کے نام سے ظاھر ھے تمام اسالم دشمن طاقتوں اور ان مختلف گرو ھوں کی طرف سے ھر
طرح کا مقابلہ تھا کہ اس دين کی پيش رفت سے ان لوگوں کے ناجائز مفادات خطرے ميں پﮍگئے تھے ۔ جنگ کی آگ کی
چنگاری”نبی نضير“ يھوديوں کے اس گروه کی طرف سے بھﮍکی جو مکہ ميں آئے اور قبيلہ ”قريش“ کو آنحضرت صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے لﮍنے پر اکسايا اور ان سے وعده کيا کہ آخری دم تک ان کا ساتھ ديں گے پھر قبيلہ ”غطفان “ کے
پاس گئے اور انھيں بھی کارزار کے لئے آماده کيا ۔
ان قبائل نے اپنے ھم پيمان اور حليفوں مثالً قبيلہ ” بنی اسد “ اور” بنی سليم “ کو بھی دعوت دی اور چونکہ يہ سب قبائل
خطره محسوس کئے ھوئے تھے ،ل ٰہذا اسالم کا کام ھميشہ کے لئے تمام کرنے کے لئے ايک دوسرے کے ھاتھ ميں ھاتھ
دےديا تاکہ وه اس طرح سے پيغمبر کو شھيد  ،مسلمانوں کو سر کوب  ،مدينہ کو غارت اور اسالم کا چراغ ھميشہ کے لئے
گل کرديں ۔
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کل ايمان کل کفر کے مقابلہ ميں
جنگ احزاب کفر کی آخری کوشش ،ان کے ترکش کا آخری تيراور شرک کی قوت کا آخری مظاھره تھا اسی بنا پر جب
دشمن کا سب سے بﮍا پھلو ان عمروبن عبدودعالم اسالم کے دلير مجاہد حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے مقابلہ
ميں آيا تو پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ”:سارے کا سارا ايمان سارے کے سارے )کفر اور ( شرک کے
مقابلہ ميں آگيا ھے “۔
کيونکہ ان ميں سے کسی ايک کی دوسرے پر فتح کفر کی ايمان پر يا ايمان کی کفر پر مکمل کا ميابی تھی دوسرے لفظوں
ميں يہ فيصلہ کن معرکہ تھا جو اسالم اور کفر کے مستقبل کا تعين کررھا تھا اسی بناء پر دشمن کی اس عظيم جنگ اور کار
زار ميں کمر ٹوٹ گئی اور اس کے بعد ھميشہ مسلمانوں کاپلہ بھاری رھا ۔
ستاره اقبال غروب ھوگيا اور اس کی طاقت کے ستون ٹوٹ گئے اسی لئے ايک حديث ميں ھے کہ حضرت رسول
دشمن کا
ٔ
گرامی صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے جنگ احزاب کے خاتمہ پر فرمايا :
”اب ھم ان سے جنگ کريں گے اور ان ميں ھم سے جنگ کی سکت نھيں ھے“ ۔
لشکر کی تعداد
مورخين نے لشکر کفار کی تعداد دس ہزار سے زياده لکھی ھے ۔مقريزی اپنی کتاب ”اال متاع “ ميں لکھتے ھيں
بعض ٔ
”:صرف قريش نے چارہزار جنگ جوؤں  ،تين سو گھوڑوں اور پندره سواونٹوں کے ساتھ خندق کے کنارے پﮍاؤ ڈاال تھا
،قبيلہ” بنی سليم “سات سو افراد کے ساتھ ”مرالظھران “ کے عالقہ ميں ان سے آمال ،قبيلہ ”بنی فرازه“ ہزار افراد کے ساتھ
ٔ
” ،بنی اشجع“ اور” بنی مره“ کے قبائل ميں سے ھر ايک چار چار سو افراد کے ساتھ پہنچ گيا ۔ اور دوسرے قبائل نے بھی
اپنے آدمی يہ بھيجے جن کی مجموعی تعداد دس ہزار سے بھی زياده بنتی ھے “
جبکہ مسلمانوں کی تعداد تين ہزار سے زياده نہ تھی انھوں نے )مدينہ کے قريب (” سلع “ نامی پھاڑی کے دامن کو جو ايک
بلند جگہ تھی وھانپر لشکر کفر نے مسلمانوں کا ھر طرف سے محاصره کرليا اور ايک روايت کے مطابق بيس دن دوسری
روايت کے مطابق پچيس دن اور بعض روايات کے مطابق ايک ماه تک محاصره جاری رھا ۔
باوجوديکہ دشمن مسلمانوں کی نسبت مختلف پھلوؤں سے برتری رکھتا تھا ليکن جيسا کہ ھم کہہ چکے ھيں ،آخر کار ناکام
ھو کر واپس پلٹ گيا۔
خندق کی کھدائی
خندق کے کھودنے کا سلسلہ حضرت سلمان فارسی ۻکے مشوره سے وقوع پذير ھوا خندق کے اس زمانے ميں ملک ايران
ميں دفاع کا موثر ذريعہ تھا اور جزيرة العرب ميں اس وقت تک اس کی مثال نھيں تھی اور عرب ميں اس کا شمار نئی
ايجادات ميں ھوتا تھا اطراف مدينہ ميں اس کا کھود نا فوجی لحاظ سے بھی اھميت کا حامل تھا يہ خندق دشمن کے حوصلوں
کو پست کرنے اور مسلمانوں کے لئے روحانی تقويت کا بھی ايک موثر ذريعہ تھی ۔
خندق کے کو ائف اور جزئيات کے بارے ميں صحيح طور پر معلومات تک رسائی تو نھيں ھے البتہ مورخين نے اتنا
ضرور لکھا ھے کہ اس کا عرض اتنا تھاکہ دشمن کے سوار جست لگا کر بھی اس کو عبور نھيں کرسکتے تھے اس کی
گھرائی يقينا اتنی تھی کہ اگر کو ئی شخص اس ميں داخل ھوجاتاھے تو آسانی کے ساتھ دوسری طرف باھر نھيں نکل سکتا
تھا ،عالوه ازيں مسلمان تير اندازوں کا خندق والے عالقے پر اتنا تسلط تھا کہ اگر کوئی شخص خندق کو عبور کرنے کا
ارداه کرتا تھا تو ان کے لئے ممکن تھا کہ اسے خندق کے اندرھی تير کا نشانہ بناليتے ۔
رھی اس کی لمبائی تو مشھور روايت کو مد نظر رکھتے ھوئے کہ حضرت رسالت مآب صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے دس
،دس افراد کو چاليس ھاتھ )تقريبا ً  ٢٠ميﮍ( خندق کھودنے پر مامور کيا تھا،اور مشھور قول کے پيش نظر لشکر اسالم کی
تعداد تين ہزار تھی تو مجموعی طورپر اس کی لمبائی اندازاً باره ہزار ھاتھ )چھ ہزار ميﮍ( ھوگی۔
اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہئے کہ اس زمانے ميننھايت ھی ابتدائی وسائل کے ساتھ اس قسم کی خندق کھودنا بہت ھی
طاقت فرسا کام تھا خصوصا ً جب کہ مسلمان خوراک اور دوسرے وسائل کے لحاظ سے بھی سخت تنگی ميں تھے ۔
يقينا خندق کھودی بھی نھايت کم مدت ميں گئی يہ امر اس بات کی نشاندھی کرتا ھے کہ لشکر اسالم پوری ھوشياری کے
ساتھ دشمن کے حملہ آور ھونے سے پھلے ضروری پيش بندی کرچکا تھا اور وه بھی اس طرح سے کہ لشکر کفر کے مدينہ
پہنچنے سے تين دن پھلے خندق کی کھدائی کا کام مکمل ھوچکا تھا۔
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عمرو بن عبدود دسے حضرت علی )ع(کی تاريخی جنگ
اس جنگ کا ايک اھم واقعہ حضرت علی عليہ السالم کا دشمن کے لشکر کے نامی گرامی پھلو ان عمروبن عبددد کے ساتھ
مقابلہ تھا تاريخ ميں آيا ھے کہ لشکر احزاب نے جن دالوران عرب ميں سے بہت طاقت ور افراد کو اس جنگ ميں اپنی امداد
کے لئے دعوت دے رکھی تھی ،ان ميں سے پانچ افراد زياده مشھور تھے ،عمروبن عبدود  ،عکرمہ بن ابی جھل ،ھبيره ،
نوفل اور ضرار يہ لوگ دوران محاصره ايک دن دست بدست لﮍائی کے لئے تيار ھوئے  ،لباس جنگ بدن پر سجايا اور
خندق کے ايک کم چوڑے حصے سے  ،جو مجاہدين اسالم کے تيروں کی پہنچ سے کسی قدر دور تھا  ،اپنے گھوڑوں کے
ساتھ دوسری طرف جست لگائی اور لشکر اسالم کے سامنے آکھﮍے ھوئے ان ميں سے عمروبن عبدود زياده مشھور اور
نامور تھا اس کی”کوئی ھے بھادر “کی آواز ميدان احزاب ميں گونجی اور چونکہ مسلمانوں ميں سے کوئی بھی اس کے
مقابلہ کے لئے تيار نہ ھوا ل ٰہذا وه زياده گستاخ ھوگيا اور مسلمانوں کے عقايد اورنظريات کا مذاق اڑا نے لگا اور کہنے لگا :
”تم تويہ کہتے ھو کہ تمھارے مقتول جنت ميں ھيں اور ھمارے مقتول جہنم ميں توکياتم ميں سے کوئی بھی ايسا نھيں جسے
ميں بہشت ميں بھيجوں يا وه مجھے جہنم کی طرف روانہ کرے ؟“
اس موقع پر پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم ديا کہ کوئی شخص کھﮍا ھواور اس کے شر کو مسلمانوں کے
سرسے کم کردے ليکن حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے سوا کوئی بھی اس کے ساتھ جنگ کے لئے آماده نہ ھوا
تو آنحضرت نے علی ابن اطالب عليہ السالم سے فرمايا  :يہ عمر وبن عبدود ھے “ حضرت علی عليہ السالم نے عرض کی
حضور  :ميں بالکل تيار ھوں خواه عمروھی کيوں نہ ھو ،پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ان سے فرمايا ” ميرے
قريب آؤ  :چنانچہ علی عليہ السالم آپ کے قريب گئے اور آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ان کے سر پر عمامہ
باندھا اور اپنی مخصوص تلوار ذوالفقار انھيں عطا فرمائی اور ان الفاظ ميں انھيں دعا دی :
خدايا ،علی کے سامنے سے  ،پيچھے سے  ،دائيں اور بائيں سے اور اوپر اور نيچے سے حفاظت فرما ۔
حضرت علی عليہ السالم بﮍی تيزی سے عمرو کے مقابلہ کےلئے ميدان ميں پہنچ گئے ۔
يھی وه موقع تھا کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ختمی المرتبت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے وه مشھور جملہ ارشاد
فرمايا :
”کل ايمان کل کفر کے مقابلہ ميں جارھا ھے “۔
ضربت علی )ع( ثقلين کی عبادت پر بھاری
امير المو منين علی عليہ السالم نے پھلے تو اسے اسالم کی دعوت دی جسے اس نے قبول نہ کيا پھر ميدان چھوڑکر چلے
جانے کو کھا اس پر بھی اس نے انکار کيا اور اپنے لئے باعث ننگ وعار سمجھا آپ کی تيسری پيشکش يہ تھی کہ گھوڑے
سے اتر آئے اور پياده ھوکر دست بدست لﮍائی کرے ۔
عمرو آگ بگولہ ھوگيا اور کھا کہ ميں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عرب ميں سے کوئی بھی شخص مجھے ايسی
تجويزدے گا گھوڑے سے اتر آيا اور علی عليہ السالم پر اپنی تلوار کا وار کيا ليکن اميرالمومنين علی عليہ السالم نے اپنی
مخصوص مھارت سے اس وار کو اپنی سپرکے ذريعے روکا ،مگر تلوار نے سپر کو کاٹ کرآپ کے سرمبارک کو زخمی
کرديا اس کے بعد حضرت علی عليہ السالم نے ايک خاص حکمت عملی سے کام ليا عمر وبن عبدود سے فرمايا :تو عرب کا
زبردست پھلو ان ھے  ،جب کہ ميں تجھ سے تن تنھا لﮍرھا ھوں ليکن تو نے اپنے پيچھے کن لوگوں کو جمع کررکھا ھے
اس پر عمر ونے جيسے ھی پيچھے مﮍکر ديکھا ۔
حضرت علی عليہ السالم نے عمرو کی پنڈلی پر تلوار کا وار کيا  ،جس سے وه سروقد زمين پر لوٹنے لگا شديد گردوغبار
نے ميدان کی فضا کو گھيررکھا تھا کچھ منافقين يہ سوچ رھے تھے کہ حضرت علی عليہ السالم  ،عمرو کے ھاتھوں شھيد
ھوگئے ھيں ليکن جب انھوں نے تکبير کی آواز سنی تو علی کی کاميابی ان پر واضح ھوگئی اچانک لوگوں نے ديکھا کہ آپ
کے سرمبارک سے خون بہہ رھا تھا اور لشکر گاه اسالم کی طرف خراماں خراماں واپس آرھے تھے جبکہ فتح کی
مسکراہٹ آپ کے لبوں پر کھيل رھی تھی اور عمر و کا پيکر بے سر ميدان کے کنارے ايک طرف پﮍا ھوا تھا ۔
عرب کے مشھور پھلوان کے مارے جانے سے لشکر احزاب اور ان کی آرزوؤں پر ضرب کاری لگی ان کے حوصلے
آرزووں پر پانی پھيرديا اسی بناء پر آنحضرت صلی ﷲ
پست اور دل انتھائی کمزور ھوگئے اس ضرب نے ان کی فتح کی
ٔ
عليہ و آلہ و سلم نے اس کاميابی کے بارے ميں حضرت علی عليہ السالم سے ارشاد فرمايا :
”اگر تمھارے آج کے عمل کو ساری امت محمد کے اعمال سے موازنہ کريں تو وه ان پر بھاری ھوگا ،کيونکہ عمرو کے
مارے جانے سے مشرکين کا کوئی ايسا گھر باقی نھيں رھا جس ميں ذلت وخواری داخل نہ ھوئی ھو اور مسلمانوں کا کوئی
بھی گھر ايسا نھيں ھے جس ميں عمرو کے قتل ھوجانے کی وجہ سے عزت داخل نہ ھوئی ھو“ ۔
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اھل سنت کے مشھور عالم  ،حاکم نيشاپوری نے اس گفتگو کو نقل کيا ھے البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ اور وه يہ ھے :
” لمبارزة علی بن ابيطالب لعمروبن عبدود يوم الخندق افضل من اعمال امتی الی يوم القيامة “
” يعنی علی بن ابی طالب کی خندق کے دن عمروبن عبدود سے جنگ ميری امت کے قيامت تک کے اعمال سے ا فضل ھے
“
ً
آپ کے اس ارشاد کا فلسفہ واضح ھے  ،کيونکہ اس دن اسالم اور قرآن ظاھرا نابودی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے ،ان
کے لئے زبردست بحرانی لمحات تھے،جس شخص نے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی فداکاری کے بعد اس ميدان
ميں سب سے زياده ايثار اور قربانی کا ثبوت ديا،اسالم کو خطرے سے محفوظ رکھا ،قيامت تک اس کے دوام کی ضمانت
دی،اس کی فداکاری سے اسالم کی جﮍيں مضبوط ھوگئيں اور پھر اسالم عالمين پر پھيل گيا ل ٰہذا سب لوگوں کی عبادتيں
اسکی مرھون منت قرار پا گئيں۔
بعض مورخين نے لکھا ھے کہ مشرکين نے کسی آدمی کو پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں بھيجا تاکہ وه
عمر و بن عبدود کے الشہ کو دس ہزار درھم ميں خريد الئے )شايد ان کا خيال يہ تھا کہ مسلمان عمرو کے بدن کے ساتھ
وھی سلوک کريں گے جو سنگدل ظالموننے حمزہکے بدن کےساتھ جنگ ميں کياتھا(ليکن رسول اکرم نے فرمايا :اس کا
الشہ تمھا ری ملکيت ھے ھم مردوں کی قيمت نھيں ليا کرتے۔
يہ نکتہ بھی قابل توجہ ھے کہ جس وقت عمرو کی بہن اپنے بھائی کے الشہ پر پہنچی اوراس کی قيمتی زره کو ديکھا کہ
حضرت علی عليہ السالم نے اس کے بدن سے نھيں اتاری تو اس نے کھا:
”ميں اعتراف کرتی ھوں کہ اس کا قاتل کريم اور بزرگوارشخص ھی تھا“
نعيم بن مسعود کی داستان اور دشمن کے لشکر ميں پھوٹ
نعيم جو تازه مسلمان تھے اور ان کے قبيلہ”غطفان “کو لشکر اسالم کی خبر نھيں تھی،وه پيغمبر اکرم کی خدمت ميں آئے
اور عرض کی کہ آپمجھے جو حکم بھی ديں گے ،ميں حتمی کاميابی کے لئے اس پر کار بند رھوں گا۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :
”تمھارے جيسا شخص ھمارے درميان اور کوئی نھينھے ۔اگر تم دشمن کے لشکر کے درميان پھوٹ ڈال سکتے ھو تو ڈ الو!
۔کيونکہ جنگ پوشيده تدابير کا مجموعہ ھے “۔
بنی
وه
کہ
يہ
وه
نعيم بن مسعود نے ايک عمده تدبير سوچی اور
زمانہ جاھليت ميں
سے
،جن
گيا
پاس
يھوديونکے
کے
قريظہ
ٔ
ان کی دوستی تھی ان سے کھا اے بنی قريظہ !تم جانتے ھوکہ مجھے تمھارے ساتھ محبت ھے۔
انھوں نے کھا آپ سچ کہتے ھيں :ھم آپ پراس بارے ميں ھر گز کوئی الزام نھيں لگاتے ۔
نعيم بن مسعود نے کھا :قبيلہ قريش اور عظفان تمھاری طرح نھيں ھيں ،يہ تمھارا اپنا شھر ھے ،تمھارا مال اوالد اور
عورتيں يھاں پر ھيں اور تم ھر گز يہ نھيں کر سکتے کہ يھاں سے کو چ کر جا ؤ۔
قريش اور قبيلہ عظفان محمد اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنگ کرنے کے لے آئے ھوئے ھيناور تم نے ان کی حمايت کی
ھے جبکہ ان کا شھر کھيناو رھے اور ان کے مال او رعورتيں بھی دوسری جگہ پر ھيں ،اگر انھيں موقع ملے تو لوٹ مار
اور غارت گری کر کے اپنے ساتھ لے جائيں گے ،اگر کوئی مشکل پيش آجا ئے تو اپنے شھر کو لوٹ جائيں گے ،ليکن تم
کو اور محمدکو تو اسی شھر ميں رہنا ھے او ريقيناتم اکيلے ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نھيں رکھتے ،تم اس وقت تک
اسلحہ نہ اٹھاؤجب تک قريش سے کوئی معاہده نہ کر لو او رو ه اس طرح کہ وه چندسرداروں اور بزرگوں کو تمھارے پاس
گروی رکھ ديں تاکہ وه جنگ ميں کو تاھی نہ کريں۔
بنی قريظہ کے يھوديوں نے اس نظريہ کوبہت سراھا۔
پھر نعيم مخفی طور پر قريش کے پاس گيا اور ابو سفيان اور قريش کے چندسرداروں سے کھا کہ تم اپنے ساتھ ميری دوستی
کی کيفيت سے اچھی طرح آگاه ھو ،ايک بات ميرے کانونتک پہنچی ھے ،جسے تم تک پہنچا نا ميں اپنا فريضہ سمجھتا ھوں
تا کہ خير خواھی کا حق اداکر سکوں ليکن ميری خواہش يہ ھے کہ يہ بات کسی او رکو معلو م نہ ھونے پائے ۔
انھوں نے کھا کہ تم بالکل مطمئن رھو ۔
نعيم کہنے لگے  :تمھيں معلوم ھو نا چاھيے کہ يھودی محمد کے بارے مينتمھارے طرز عمل سے اپنی برائت کا فيصلہ کر
چکے ھيں ،يھوديوں نے محمد کے پاس قاصد بھيجا ھے او رکھلوايا ھے کہ ھم اپنے کئے پر پشيمان ھيں اور کيا يہ کافی ھو
گا کہ ھم قبيلہ قريش او رغطفان کے چندسردار آپکے لئے يرغمال بناليں اور ان کو بندھے ھاتھوں آپ کے سپرد کرديں تاکہ
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آپ ان کی گردن اڑاديں ،اس کے بعد ھم آپ کے ساتھ مل کر ان کی بيخ کنی کريں گے ؟محمد نے بھی ان کی پيش کش
کوقبول کرليا ھے ،اس بنا ء پر اگر يھودی تمھارے پاس کسی کو بھيجيں او رگروی رکھنے کا مطالبہ کريں تو ايک آدمی
بھی ان کے سپرد نہ کر نا کيونکہ خطره يقينی ھے ۔
پھر وه اپنے قبيلہ غطفان کے پاس آئے اور کھا :تم ميرے اصل اور نسب کو اچھی طرح جانتے ھو۔ ميں تمھاراعاشق او
رفريفتہ ھوں او رميں سوچ بھی نھيں سکتا کہ تمھيں ميرے خلوص نيت مينتھوڑا سابھی شک اور شبہ ھو ۔
انھوننے کھا :تم سچ کہتے ھو ،يقينا ايسا ھی ھے ۔
نعيم نے کھا  :مينتم سے ايک بات کہنا چاہتا ھوں ليکن ايسا ھو کہ گو يا تم نے مجھ سے بات نھيں سنی ۔
انھوں نے کھا :مطمئن رھويقينا ايسا ھی ھو گا ،وه بات کيا ھے ؟
نعيم نے وھی بات جو قريش سے کھی تھی يھوديوں کے پشيمان ھونے او رير غمال بنانے کے ارادے کے بارے ميں حرف
بحرف ان سے بھی کہہ ديا او رانھيں اس کام کے انجام سے ڈرايا ۔
اتفاق سے وه ) ماه شوال سن  ۵ہجری کے ( جمعہ او رہفتہ کی درميانی رات تھی ۔ ابو سفيان او رغطفان کے سرداروں نے
ايک گروه بنی قريظہ کے يھوديونکے پاس بھيجا او رکھا  :ھمارے جانور يھاں تلف ھو رھے ھيں اور يھاں ھمارے لئے
ٹھھر نے کی کو ئی جگہ نھيں ۔ کل صبح ھميں حملہ شروع کرنا چاھيے تاکہ کام کو کسی نتيجے تک پہنچائيں ۔
يھوديوں نے جواب ميں کھا :کل ہفتہ کا دن ھے او رھم اس دن کسی کام کو ھاتھ نھيں لگاتے ،عالوه ازيں ھميں اس بات کا
خوف ھے کہ اگر جنگ نے تم پر دباؤ ڈاال تو تم اپنے شھروں کی طرف پلٹ جاؤ گے او رھميں يھاں تنھاچھوڑدوگے ۔
ھمارے تعاون او رساتھ دينے کی شرط يہ ھے کہ ايک گروه گروی کے طور پر ھمارے حوالے کردو ،جب يہ خبر قبيلہ
قريش او رغطفان تک پہنچی تو انھوں نے کھا :خداکی قسم نعيم بن مسعود سچ کہتا تھا،دال ميں کاال ضرو رھے ۔
ل ٰہذا انھوننے اپنے قاصد يھوديوں کے پاس بھيجے اور کھا  :بخدا ھم تو ايک آدمی بھی تمھارے سپرد نھيں کريں گے او راگر
جنگ ميں شريک ھو تو ٹھيک ھے شروع کرو ۔
بنی قريظہ جب اس سے با خبر ھوئے تو انھوں نے کھا :واقعا نعيم بن مسعود نے حق بات کھی تھی !يہ جنگ نھيں کرنا
چاہتے بلکہ کوئی چکر چال رھے ھيں ،يہ چا ہتے ھيں کہ لوٹ مار کر کے اپنے شھروں کو لوٹ جائيں او رھميں محمد کے
مقابلہ ميں اکيال چھوڑجا ئيں پھر انھوں نے پيغام بھيجا کہ اصل بات وھی ھے جو ھم کہہ چکے ھيں ،بخدا جب تک کچھ
افرادگروی کے طور پر ھمارے سپرد نھيں کروگے ،ھم بھی جنگ نھيں کريں گے ،قريش اورغطفان نے بھی اپنی بات
پراصرار کيا ،ل ٰہذا ان کے درميان بھی اختالف پﮍ گيا ۔ اور يہ وھی موقع تھا کہ رات کو اس قدر زبردست سرد طوفانی ھوا
چلی کہ ان کے خيمے اکھﮍگئے اور ديگيں چو لھوں سے زمين پر آپﮍيں ۔
يہ سب عوامل مل مالکر اس بات کا سبب بن گئے کہ دشمن کو سر پر پاؤں رکھ کر بھا گنا پﮍا اور فرار کو قرار پر ترجيح
دينی پﮍی ۔ يھاں تک کہ ميدان ميں انکا ايک آدمی بھی نہ رھا۔
حذيفہ کا واقعہ
بہت سی تواريخ ميں آيا ھے ،کہ حذيفہ يمانی کہتے ھيں کہ ھم جنگ خندق ميں بھوک او رتھکن ،وحشت اوراضطراب اس
قدر دو چار تھے کہ خدا ھی بہتر جانتا ھے ،ايک رات )لشکر احزاب ميں اختالف پﮍ جانے کے بعد (پيغمبر صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلم نے فرمايا:کيا تم ميں سے کوئی ايسا شخص ھے جو چھپ چھپا کر دشمن کی لشکر گاه ميں جائے اور ان کے
حاالت معلوم کر الئے تا کہ وه جيت ميں ميرا رفيق اور ساتھی ھو۔
حذيفہ کہتے ھيں :خدا کی قسم کوئی شخض بھی شدت وحشت  ،تھکن اور بھوک کے مارے اپنی جگہ سے نہ اٹھا ۔
جس وقت آنحضرتنے يہ حالت ديکھی تو مجھے آوازدی ،ميں آپ کی خدمت ميں حاضر ھوا تو فرماياجاؤ اور ميرے پاس ان
لوگوں کی خبر لے آؤ ۔ ليکن وھانکوئی اور کام انجام نہ دينا يھاں تک کہ ميرے پاس آجاؤ ۔
مينايسی حالت ميں وھانپہنچا جب کہ سخت آندھی چل رھی تھی اور طوفان برپا تھا اور خدا کا يہ لشکر انھيں تہس نہس
کررھا تھا ۔ خيمے تيز آندھی کے سبب ھوا ميناڑ رھے تھے ۔ آگ بيابان ميں پھيل چکی تھی۔ کھانے کے برتن الٹ پلٹ گئے
تھے اچانک ميننے ابو سفيان کا سايہ محسوس کياکہ وه اس تاريکی ميں بلند آواز سے کہہ رھا تھا :اے قريش ! تم ميں سے
ھر ايک اپنے پھلو ميں بيٹھے ھوئے کو اچھی طرح سے پہچان لے تا کہ يھاں کوئی بے گانہ نہ ھو  ،ميننے پھل کر کے
فوراًھی اپنے پاس بيٹھنے والے شخص سے پوچھا کہ تو کون ھے ؟ اس نے کھا  ،فالں ھوں  ،ميں نے کھابہت اچھا ۔
پھر ابو سفيان نے کھا:خدا کی قسم !يہ ٹھھرنے کی جگہ نھيں ھے ،ھمارے اونٹ گھوڑے ضائع ھو چکے ھيں اور بنی
قريظہ نے اپنا پيمان توڑ ڈاال ھے اور اس طوفان نے ھمارے لئے کچھ نھيں چھوڑا ۔
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پھر وه بﮍی تيزی سے اپنے اونٹ کی طرف بﮍھا اور سوار ھو نے کے لئے اسے زمين سے اٹھا يا ،اور اس قدر جلدی ميں
تھا کہ اونٹ کے پاؤنميں بندھی ھوئی رسی کھولنا بھول گيا ،ل ٰہذا اونٹ تين پاؤں پر کھﮍا ھو گيا ،ميں نے سوچا ايک ھی
تيرسے اسکا کام تمام کردوں،ابھی تير چلہ کمان ميں جوڑا ھی تھا کہ فوراًآنحضرت کا فرمان يادآگيا کہ جس ميں آپ نے
فرمايا تھا کچھ کاروائی کے بغير واپس آجا نا،تمھارا کام صرف وھاں کے حاالت ھمارے پاس النا ھے ،ل ٰہذا ميں واپس پلٹ
گيا اور جا کر تمام حا الت عرض کئے ۔ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے بارگاه ايزدی ميں عرض کيا :
”خداوندا ! تو کتاب کو نازل کرنے واال او رسريع الحساب ھے  ،توخود ھی احزاب کو نيست و نا بو دفرما !خدايا ! انھيں تباه
کردے اور ان کے پاؤں نہ جمنے دے “۔
جنگ احزاب قرآن کی روشنی ميں
قرآن اس ماجرا تفصيل بيان کرتے ھوئے کہتا ھے” :اے وه لوگ! جو ايمان الئے ھو ،اپنے اوپر خدا کی عظيم نعمت کو ياد
کرو،اس موقع پر جب کہ عظيم لشکر تمھاری طرف آئے “۔][50
”ليکن ھم نے ان پر آندھی اور طوفان بھيجے اور ايسے لشکر جنھيں تم نھيں ديکھتے رھے تھے اور اس ذريعہ سے ھم نے
ان کی سرکوبی کی اور انھيں تتر بتر کرديا “۔][51
” نہ دکھنے والے لشکر “ سے مراد جو رسالت مآب صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی نصرت کے لئے آئے تھے  ،وھی فرشتے
سوره انفال کی
تھے جن کا مومنين کی جنگ بدر ميں مدد کرنا بھی صراحت کے ساتھ قرآن مجيد ميں آيا ھے ليکن جيسا )کہ
ٔ
آيہ  ٩کے ذيل ميں( ھم بيان کرچکے ھيں ھمارے پاس کوئی دليل نھيں ھے کہ يہ نظر نہ آنے واال فرشتوں کا خدائی لشکر
باقاعده طور پر ميدان ميں داخل ھوا اور وه جنگ ميں بھی مصروف ھوا ھو بلکہ ايسے قرائن موجود ھيں جو واضح کرتے
ھيں کہ وه صرف مومنين کے حوصلے بلند کرنے اور ان کا دل بﮍھانے کے لئے نازل ھوئے تھے ۔
بعد والی آيت جو جنگ احزاب کی بحرانی کيفيت  ،دشمنوں کی عظيم طاقت اور بہت سے مسلمانوں کی شديد پريشانی کی
تصوير کشی کرتے ھوئے يوں کہتی ھے !” اس وقت کو ياد کرو جب وه تمھارے شھر کے اوپر اور نيچے سے داخل
ھوگئے ،اور مدينہ کو اپنے محاصره ميں لے ليا( اور اس وقت کو جب آنکھيں شدت وحشت سے پتھرا گئی تھيں اور جانبلب
ھوگئے تھے اور خدا کے بارے ميں طرح طرح کی بدگمانيان کرتے تھے “۔][52
اس کيفيت سے مسلمانوں کی ايک جماعت کے لئے غلط قسم کے گمان پيدا ھوگئے تھے کيونکہ وه ابھی تک ايمانی قوت کے
لحاظ سے کمال کے مرحلہ تک نھيں پہنچ پائے تھے يہ وھی لوگ ھيں جن کے بارے ميں بعد والی آيت ميں کہتا ھے کہ وه
شدت سے متزلزل ھوئے ۔
شايدان ميں سے کچھ لوگ گمان کرتے تھے کہ آخر کار ھم شکست کھا جائيں گے اور اس قوت و طاقت کے ساتھ دشمن کا
لشکر کامياب ھوجائے گا ،اسالم کے ز ندگی کے آخر ی دن آپہنچے ھيں اور پيغمبر کا کا ميابی کا وعده بھی پورا ھوتا دکھا
ئی نھينديتا ۔
ٰ◌ ٰ◌البتہ يہ افکار اور نظريات ايک عقيده کی صورت ميں نھيں بلکہ ايک وسوسہ کی شکل ميں بعض لوگونکے دل کی
گھرائيوں ميں پيدا ھو گئے تھے بالکل ويسے ھی جيسے جنگ احد کے سلسلہ ميں قرآن مجيد ان کا ذکر کرتے ھو ئے کہتا
ھے ”:يعنی تم ميں سے ايک گروه جنگ کے ان بحرانی لمحات مينصرف اپنی جان کی فکر ميں تھا اور دورجا ھليت کے
گمانوں کی مانند خدا کے بارے ميں بدگمانی کررھے تھے “۔
يھی وه منزل تھی کہ خدائی امتحان کا تنور سخت گرم ھوا جيسا کہ بعد والی آيت کہتی ھے کہ ”وھاں مومنين کو آزمايا گيا
اور وه سخت دھل گئے تھے۔][53
فطری امر ھے کہ جب انسان فکری طوفانونمينگھر جاتا ھے تو اس کا جسم بھی ان طوفانوں سے ال تعلق نھيں ره سکتا
،بلکہ وه بھی اضطراب اور تزلزل کے سمندر ميں ڈوبنے لگتا ھے ،ھم نے اکثر ديکھا ھے کہ جب لوگ ذہنی طور پر
پريشان ھوتے ھيں تو وه جھاں بھی بيٹھتے ھيں اکثر بے چين رہتے ھيں ،ھاتھ ملتے کاپنتے رہتے ھيں اور اپنے اضطراب
اور پريشانيونکو اپنی حرکات سے ظاھر کرتے رہتے ھيں۔
اس شديد پريشانی کے شواہد ميں سے ايک يہ بھی تھا جسے مورخين نے بھی نقل کيا ھے کہ عرب کے پانچ مشھور جنگجو
پھلوان جن کا سردار عمرو بن عبدود تھا ،جنگ کا لباس پہن کر اورمخصوص غرور اور تکبر کے ساتھ ميدان ميں آئے اور
”ھل من مبارز“) ھے کو ئی مقابلہ کرنے واال (کی آواز لگانے لگے  ،خاص کر عمرو بن عبدود رجز پﮍھ کر جنت اور
آخرت کا مذاق اڑا رھا تھا ،وه کہہ رھا تھا کہ ”کيا تم يہ نھينکہتے ھوکہ تمھارے مقتول جنت ميں جائيں گے ؟تو کيا تم ميں
سے کوئی بھی جنت کے ديدار کا شوقين نھينھے ؟ليکن اس کے ان نعروں کے برخالف لشکر اسالم پر بُری طرح کی
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خاموشی طاری تھی اور کوئی بھی مقابلہ کی جر ائت نھينرکھتا تھا سوائے علی بن ابی طالب عليہ السالم کے جو مقابلہ کے
لئے کھﮍے ھوئے اور مسلمانوں کو عظيم کاميابی سے ھم کنار کرديا ۔اس کی تفصيل نکات کی بحث مينآئےگی۔
جی ھاں جس طرح فوالد کو گرم بھٹی ميں ڈالتے ھيں تا کہ وه نکھر جائے اسی طرح اوائل کے مسلمان بھی جنگ احزاب
جيسے معرکوں کی بھٹی ميں سے گزريں تا کہ کندن بن کر نکليناو رحوادثات کے مقابل ميں جرأت اور پا مردی کا مظاھره
کر سکيں ۔
منا فقين او رضعيف االيمان جنگ احزاب ميں
ھم کہہ چکے ھيں کہ امتحان کی بھٹی جنگ احزاب ميں گرم ھوئی او رسب کے سب اس عظيم امتحان ميں گھر گئے۔ واضح
رھے کہ اس قسم کے بحرانی دور ميں جولوگ عام حاالت ميں ظاھراًايک ھی صف ميں قرارپاتے ھيں ،کئی صفونمينبٹ
جاتے ھيں،يھاں پربھی مسلمان مختلف گروھونميں بٹ گئے تھے ،ايک جماعت سچے مومنين کی تھی ،ايک گروه ہٹ دھرم
اور سخت قسم کے منافقين کا تھا اور ايک گروه اپنے گھر بار ،زندگی اور بھاگ کھﮍے ھونے کی فکر ميں تھا ،اور کچھ
لوگوں کی يہ کوشش تھی کہ دوسرے لوگوں کو جھاد سے روکيں ۔ اور ايک گروه اس کوشش ميں مصروف تھا کہ منافقين
کے ساتھ اپنے رشتہ کو محکم کريں ۔
عرصہ محشر“اور ”يوم البروز“مينآشکار کرديئے۔
خالصہ يہ کہ ھر شخص نے اپنے باطنی اسراراس عجيب ”
ٔ
ميں نے ايران ،روم اور مصرکے محلوں کو ديکھا ھے
خندق کھودنے کے دوران ميں جب ھر ايک مسلمان خندق کے ايک حصہ کے کھودنے ميں مصروف تھا تو ايک مرتبہ پتھر
کے ايک سخت اوربﮍے ٹکﮍے سے ان کا سامنا ھوا کہ جس پر کوئی ہتھوڑا کار گر ثابت نھيں ھورھا تھا ،حضرت رسالت
مآب صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو خبر دی گئی تو آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم بنفس نفيس خندق ميں تشريف لے گئے
او راس پتھر کے پاس کھﮍے ھو کراورہتھوڑا لے کر پھلی مرتبہ ھی اس کے دل پر ايسی مضبوط چوٹ لگائی کہ اس کا
کچھ حصہ ريزه ريزه ھو گيا اور اس سے ايک چمک نکلی جس پر آپ نے فتح وکامرانی کی تکبير بلند کی۔ آپ کے ساتھ
دوسرے مسلمانوننے بھی تکبيرکھی۔
آپ نے ايک اورسخت چوٹ لگائی تو اس کا کچھ حصہ او رٹوٹا اوراس سے بھی چمک نکلی۔اس پر بھی سرورکونين صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے تکبيرکھی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبيرکھی آخر کاآپ نے تيسری چوٹھی لگائی جس
سے بجلی کوند ی اورباقی مانده پتھر بھی ٹکﮍے ٹکﮍے ھو گيا ،حضوراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے پھر تکبير کھی او
رمسلمانوننے بھی ايسا ھی کيا ،اس موقع پر جناب سلمان فارسيۻ نے اس ماجرا کے بارے ميں دريافت کيا تو سرکاررسالت
مآب صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ”:پھلی چمک ميں ميننے ”حيره“کی سرزمين او رايران کے بادشاھوں کے قصر
ومحالت ديکھے ھيں او رجبرئيل نے مجھے بشارت دی ھے کہ ميری امت ان پر کاميابی حاصل کرے گی،دوسری چمک
ميں ”شام او رروم“کے سرخ رنگ کے محالت نماياں ھوئے او رجبرئيل نے پھر بشارت دی کہ ميری امت ان پرفتح ياب
ھوگی ،تيسری چمک ميں مجھے ”صنعا و يمن “کے قصور ومحالت دکھائی دئيے اورجبرئيل نے نويد دی کہ ميری امت ان
پربھی کاميابی حاصل کرے گی ،اے مسلمانو!تمھيں خوشخبری ھو!!
منافقين نے ايک دوسرے کی طرف ديکھا او رکھا :کيسی عجيب و غريب باتينکر رھے ھيں اور کيا ھی باطل اور بے بنياد
ٰ
کسری کو تو ديکھ کر تمھيں ان کے فتح ھونے کی خبرديتا ھے حاالنکہ اس وقت
پروپيگنڈاھے ؟مدينہ سے حيره او رمدائن
تم چند عربوں کے چنگل ميں گرفتا رھو )او رخو ددفاعی پوزيشن اختيار کئے ھوئے ھو (تم تو” بيت الحذر“)خوف کی جگہ
( تک نھيں جا سکتے ) کيا ھی خيال خام او رگمان باطل ھے ۔
ٰالھی وحی نازل ھوئی او رکھا:
”يہ منا فق او ردل کے مريض کہتے ھيں کہ خدا او راس کے رسو ل نے سوائے دھوکہ و فريب کے ھميں کوئی وعده نھيں
ديا) ،وه پر و ردگارکی بے انتھا قدرت سے بے خبر ھيں“۔(][54
مومنين کی نظر کے عالوه ) باقی لوگوں کے لئے
اس وقت اس قسم کی بشارت او رخوشخبری سوائے آگاه او ربا خبر ٔ
(دھوکا او ر فريب سے زياده حيثيت نھينرکھتی تھی ليکن پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ملکوتی آنکھيں ان آتشيں
چنگاريوں کے درميان سے جو کدالوں او رہتھوڑوں کے خندق کھودنے کے لئے زمين پرلگنے سے نکلتی تھيں ،ايران روم
او ريمن کے بادشاھوں کے قصرو محالت کے دروازوں کے کھلنے کو ديکھ سکتے تھے او رآئنده کے اسرارو رموز سے
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پردے بھی اٹھاسکتے تھے۔
منافقانہ عذر
جنگ احزاب کے واقعہ کے سلسلے ميں قرآن مجيدمنافقين او ردل کے بيمارلوگوں ميں سے ايک خطرناک گروه کے حاالت
تفصيل سے بيان کرتا ھے جو دوسروں کی نسبت زياده خبيث او
رآلوده گناه ھيں ،چنانچہ کہتا ھے” :او راس وقت کو بھی يا
ٔ
دکرو ،جب ان ميں سے ايک گروه نے کھا :اے يثرب )مدينہ (کے رہنے والو!يھاں تمھارے رہنے کی جگہ نھيں ھے ،اپنے
گھرونکی طرف لوٹ جاؤ“][55
معرکہ کار زار سے نکال کرلے جاؤ او
کو
آپ
اپنے
سکتا،
ھو
نھيں
کچھ
ميں
مقابلہ
کے
انبوه
خالصہ يہ کہ دشمنونکے اس
ٔ
راپنے آپ کو ھالکت کے اور بيوی بچوں کو قيد کے حوالے نہ کرو۔ اس طرح سے وه چاہتے تھے کہ ايک طرف سے تو وه
انصار کے گروه کو لشکر اسالم سے جدا کرليں اوردوسری طرف ”انھيں منافقين کا ٹولہ جن کے گھر مدينہ ميں تھے ،نبی
اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے اجازت مانگ رھے تھے کہ وه واپس چلے جا ئيں او راپنی اس واپسی کے لئے حيلے
بھانے پيش کررھے تھے  ،وه يہ بھی کہتے تھے کہ ھمارے گھردل کے دروديوارٹھيک نھيں ھيں حاالنکہ ايسا نھيں تھا ،اس
طرح سے وه ميدان کو خالی چھوڑکر فرارکرنا چاہتے تھے“۔][56
منافقين اس قسم کا عذر پيش کرکے يہ چاہتے تھے کہ وه ميدان جنگ چھوڑکر اپنے گھروں ميں جاکرپناه ليں ۔
ايک روايت ميں آيا ھے کہ قبيلہ ”بنی حارثہ “نے کسی شخص کو حضور رسالت پناه صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت
ميں بھيجااو رکھا کہ ھمارے گھر غير محفوظ ھيں اور انصار ميں سے کسی کا گھر بھی ھمارے گھروں کی طرح نھيں اور
ھمارے او رقبيلہ ”غطفان “کے درميان کوئی رکا وٹ نھيں ھے جو مدينہ کی مشرقی جانب سے حملہ آور ھو رھے ھيں،
لہٰذا اجا زت ديجئے تا کہ ھم اپنے گھروں کو پلٹ جا ئيں او راپنے بيوی بچوں کا دفاع کريں تو سرکار رسالت صلی ﷲ عليہ
و آلہ و سلم نے انھيں اجازت عطا فرمادی ۔
جب يہ بات انصار کے سردار ”معد بن معاذ “کے گوش گذارھوئی توانھوننے پيغمبراسالم کی خدمت ميں عرض کيا ”سرکا
ر!انھيں اجازت نہ ديجئے ،بخدا آج تک جب بھی کوئی مشکل درپيش آئی تو ان لوگوں نے يھی بھانہ تراشا،يہ جھوٹ بولتے
ھيں“۔][57
چنانچہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم ديا کہ واپس آجائيں ۔][58
قرآن ميں خداوندعالم اس گروه کے ايمان کی کمزوری کی طرف اشاره کرتے ھوئے کہتا ھے” :وه اسالم کے اظھار ميں اس
قدر ضعيف اور ناتواں ھيں کہ اگر دشمن مدينہ کے اطراف و جوانب سے اس شھر ميں داخل ھوجائيں اور مدينہ کو فوجی
کنٹرول ميں لے کر انھيں پيش کش کريں کہ کفر و شرک کی طرف پلٹ جائيں توجلدی سے اس کو قبول کرليں گے اور اس
راه کے انتخاب کرنے ميں ذراسا بھی توقف نھيں کريں گے“۔][59
ظاھر ھے کہ جو لوگ اس قدرت ضعيف ،کمزور اور غير مستقل مزاج ھوں کہ نہ تو دشمن سے جنگ کرنے چند ايک
روايات ميں آياھے کہ رسالت مآب صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا کہ ”اس شھر کو يثرب نہ کھا کرو شايد اسکی وجہ يہ
ھو کہ يثرب اصل ميں ”ثرب“)بروزن حرب(کے ماده سے مالمت کرنے کے معنی ميں ھے اور آپ اس قسم کے نام کو اس
بابرکت شھر کے لئے پسند نھيں فرماتے تھے۔
بھرحال منافقين نے اھل مدينہ کو ”يااھل يثرب“کے عنوان سے جو خطاب کيا ھے وه بالوجہ نھيں ھے او رشايد اس کی وجہ
يہ تھی کہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو اس نام سے نفرت ھے ،يا چاہتے تھے کہ اسالم او ر”مدينةالرسول“کے نام
زمانہ جاھليت کی يادتازه کرائيں ۔
کو تسليم نہ کرنے کااعالن کريں ۔يالوگونکو
ٔ
کے لئے تيار ھوں اور نہ ھی راه خدا ميں شھادت قبول کرنے کے لئے ،ايسے لوگ بہت جلد ہتھيار ڈال ديتے ھيں اور اپنی
راه فوراً بدل ديتے ھيں۔
پھر قرآن اس منافق ٹولے کو عدالت کے کٹھرے ميں الکر کہتا ھے” :انھوں نے پھلے سے خدا کے ساتھ عہد و پيمان باندھا
ھوا تھا کہ دشمن کی طرف پشت نھيں کريں گے اور اپنے عہد و پيمان پر قائم رہتے ھوئے توحيد ،اسالم اور پيغمبر کے لئے
دفاع ميں کھﮍے ھوں گے ،کيا وه جانتے نھيں کہ خدا سے کئے گئے عہد و پيمان کے بارے ميں سوال کيا جائے گا“۔][60
جب خدا نے منافقين کی نيت کو فاش کرديا کہ ان کا مقصد گھروں کی حفاظت کرنا نھيں  ،بلکہ ميدان جنگ سے فرار کرنا
ھے تو انھيں دود ليلوں کے ساتھ جواب ديتا ھے۔
پھلے تو پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے فرماتا ھے” :کہہ ديجئے کہ اگر موت يا قتل ھونے سے فرار کرتے ھو تو يہ
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فرار تمھيں کوئی فائده نھيں پھونچائے گااور تم دنياوی زندگی کے چند دن سے زياده فائده نھيں اٹھاپاؤ گے“۔][61
دوسرا يہ کہ کيا تم جانتے ھوکہ تمھارا سارا انجام خدا کے ھاتھ ميں ھے اور تم اس کی قدرت و مشيت کے دائره اختيار سے
ھرگز بھاگ نھيں سکتے۔
”اے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ! ان سے کہہ ديجئے  :کون شخص خدا کے اراده کے مقابلہ ميں تمھاری حفاظت
کرسکتا ھے ،اگر وه تمھارے لئے مصيبت يا رحمت چاہتا ھے“۔][62
روکنے واال ٹولہ
اس کے بعد قر ٓان مجيد منافقين کے اس گروه کی طرف اشاره کرتا ھے جو جنگ احزاب کے ميدان سے خودکناره کش ھوا
اور دوسروں کو بھی کنار کشی کی دعوت ديتا ھو فرماتا ھے ” :خدا تم ميں سے اس گروه کو جانتا ھے جو کوشش کرتے
تھے کہ لوگوں کو جنگ سے منحرف کرديں ،اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی جانتا ھے جو اپنے بھائيوں سے کہتے
تھے کہ ھماری طرف آؤ“ اور اس خطرناک جنگ سے دستبردار ھوجاؤ ۔
وھی لوگ جواھل جنگ نھيں ھيں اور سوائے کم مقدار کے اور وه بھی بطور جبر واکراه ياد کھاوے کے؛ جنگ کے لئے
نھيں جاتے۔ ][63
ھم ايک روايت ميں پﮍھتے ھيں کہ ايک صحابی رسول کسی ضرورت کے تحت ميدان” احزاب “ سے شھر ميں آيا ھوا تھا
اس نے اپنے بھائی کو ديکھا کہ اس نے اپنے سامنے روٹی  ،بھنا ھوا گوشت اور شراب رکھے ھوئے تھے  ،تو صحابی نے
کھا تم تو يھاں عيش وعشرت ميں مشغول ھواور رسول خدا نيزوں اور تلواروں کے درميان مصروف پيکار ھيں اس نے
جواب ميں کھا  ،اے بے وقوف  :تم بھی ھمارے ساتھ بيٹھ جاؤ اور مزے اڑاؤ اس نے کھا:اس خدا کی قسم جس کی محمد
کھاتا ھے وه اس ميدان سے ھرگز پلٹ کر واپس نھيں آئے گا اور يہ عظيم لشکر جو جمع ھوچکا ھے اسے اور اس کے
ساتھيوں کو زنده نھيں چھوڑے گا ۔
يہ سن کر وه صحابی کہنے لگے :تو بکتا ھے،خدا کی قسم ميں ابھی رسول ﷲ کے پاس جاکر تمھاری اس گفتگو سے باخبر
کرتا ھوں ،چنانچہ انھوں نے بارگاه رسالت ميں پہنچ کر تمام ماجرا بيان کيا ۔
وه ھرگز ايمان نھيں الئے
قرآن فرماتاھے  ”:ان تمام رکاوٹوں کا باعث يہ ھے کہ وه تمھاری بابت تمام چيزوں مينبخيل ھيں“۔][64
نہ صرف ميدان جنگ ميں جان قربان کرنے ميں بلکہ وسائل جنگ مھيا کرنے کے لئے مالی امداد اور خندق کھودنے کے
لئے جسمانی امداد حتی کہ فکری امداد مھيا کرنے ميں بھی بخل سے کام ليتے ھيں ،ايسا بخل جو حرص کے ساتھ ھوتا ھے
اور ايسا حرص جس ميں روز بروز اضافہ ھوتا رہتا ھے ۔
ان کے بخل اور ھر قسم کے ايثارسے دريغ کرنے کے بيان کے بعد ان کے ان دوسرے اوصاف کو جو ھر عہد اور ھر دور
کے تمام منافقين کے لئے تقريبا ً عمو ميت کا درجہ رکھتے ھيں بيان کرتے ھوئے کہتا ھے  ”:جس وقت خوفناک اور بحرانی
لمحات آتے ھيں تو وه اس قدر بزدل اور ڈرپوک ھيں کہ آپ ديکھيں گے کہ وه آپ کو ديکھ رھے ھيں حاالنکہ ان کی آنکھوں
ميں ڈھيلے بے اختيار گردش کررھے ھيں  ،اس شخص کی طرح جو جاں کنی ميں مبتال ھو “ ][65
چونکہ وه صحيح ايمان کے مالک نھيں ھيں اور نہ ھی زندگی ميں ان کا کوئی مستحکم سھارا ھے  ،جس وقت کسی سخت
حادثہ سے دوچار ھوتے ھيں تو وه لوگ بالکل اپنا توازن کھوبيٹھتے ھيں جيسے ان کی روح قبض ھی ھوجائے گی۔
پھر مزيد کہتا ھے ” :ليکن يھی لوگ جس وقت طوفان رک جاتاھے اور حاالت معمول پر آجاتے ھيں تو تمھارے پاس يہ
توقع لے کر آتے ھيں کہ گويا جنگ کے اصلی فاتح يھی ھيں اور قرض خواھوں کی طرح پکار پکار کر سخت اور درشت
الفاظ کے ساتھ مال غنيمت سے اپنے حصہ کا مطالبہ کرتے ھيں اور اس ميں سخت گير ،بخيل اور حريص ھيں “۔][66
آخر ميں ان کی آخری صفت کی طرف جو درحقيقت ميں ان کی تمام بد بختيوں کی جﮍ اور بنياد ھے  ،اشاره کرتے ھوئے
فرماتاھے ” وه ھر گز ايمان نھيں الئے۔اور اسی بناپر خدانے ان کے اعمال نيست ونابود کردئيے ھينکيونکہ ان کے اعمال
خدا کے لئے نھيں ھيں اور ان ميں اخالص نھيں پايا جاتا۔][67
”وه اس قدر وحشت زده ھو چکے ھيں کہ احزاب اور دشمن کے لشکروں کے پر اگنده ھوجانے کے بعد بھی يہ تصور
کرتے ھيں کہ ابھی وه نھيں گئے“۔][68
وحشتناک اور بھيانک تصور نے ان کی فکر پر سايہ کر رکھا ھے گويا کفر کی افواج پے درپے ان کی آنکھوں کے سامنے
قطاردر قطار چلی جارھی ھيں  ،ننگی تلواريں اور نيزے تانے ان پر حملہ کررھی ھيں۔
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يہ بزدل جھگﮍالو  ،ڈرپوک منافق اپنے سائے سے بھی ڈرتے ھيں  ،جب کسی گھوڑے کے ہنہنانے يا کسی اونٹ کے
بلبالنے کی آواز سنتے ھيں تو مارے خوف کے لرزنے لگتے ھيں کہ شايد احزاب کے لشکر واپس آرھے ھيں ۔
اس کے بعدکہتا ھے ” اگر احزاب دوباره پلٹ کر آجائے تو وه اس بات پر تيار ھيں کہ بيابان کا رخ کرليں اور باديہ نشين
بدوونکے درميان منتشر ھو کر پنھاں ھو جائيں ھاں ،ھاں وه چلے جائيں اور وھاں جاکر رھيں” اور ھميشہ تمھاری خبروں
ٔ
کے جويا رھيں “۔][69
ھر مسافر سے تمھاری ھر ھر پل کی خبر کے جويا رھيں ايسا نہ ھوکہ کھيں احزاب ان کی جگہ قريب آجائيں اور ان کا سايہ
ان کے گھر کی ديواروں پر آپﮍے اور تم پر يہ احسان جتالئيں کہ وه ھمشہ تمھاری حالت اور کيفيت کے بارے ميں فکر مند
تھے ۔
اور آخری جملہ ميں کہتا ھے:
”بالفرض وه فراربھی نہ کرتے اور تمھارے درميان ھی رہتے  ،پھر بھی سوائے تھوڑی سی جنگ کے وه کچھ نہ
کرپاتے“۔][70
نہ ان کے جانے سے تم پريشان ھونا اور نہ ھی ان کے موجود رہنے سے خوشی منانا ،کيونکہ نہ تو ان کی قدر وقيمت ھے
اور نہ ھی کوئی خاص حيثيت ،بلکہ ان کا نہ ھونا ان کے ھونے سے بہتر ھے ۔
ان کی يھی تھوڑی سی جنگ بھی خدا کےلئے نھيں بلکہ لوگوں کی سرزنش اور مالمت کے خوف اور ظاھرداری يارياکاری
کےلئے ھے کيونکہ اگر خدا کے لئے ھوتی تو اس کی کوئی حدو انتھا نہ ھوتی اور جب تک جان ميں جان ھوتی وه اس
ميدان ميں ڈٹے رہتے ۔
جنگ احزاب ميں سچے مومنين کا کردار
اب تک مختلف گر وھوناور ان کے جنگ احزاب ميں کارناموں کے بارے ميں گفتگو ھورھی تھی جن ميں ضعيف االيمان
مسلمان  ،منافق ،کفر ونفاق کے سرغنے اور جہد سے روکنے والے شامل ھيں ۔
قرآن مجيد اس گفتگو کے آخر ميں ” سچے مئومنين “ ان کے بلند حوصلوں  ،پامرديوں  ،جرائتوں اور اس عظيم جھاد ميں
ان کی ديگر خصوصيات کے بارے ميں گفتگو کرتا ھے ۔
اس بحث کی تمھيد کو پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ذات سے شروع کرتا ھے جو مسلمانوں کے پيشوا ،
اسوه کامل تھے ،خدا کہتا ھے ” :تمھارے لئے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی زندگی اور )ميدان احزاب
سرداراور ٔ
ميں ( ان کا کردار ايک اچھا نمونہ اوراسوه ھے  ،ان لوگوں کے لئے جورحمت خدا اور روز قيامت کی اميد رکھتے ھيں اور
خدا کو بہت زياده ياد کرتے ھيں ۔“][71
تمھارے لئے بہترين اسوه اور نمونہ ،نہ صرف اس ميدان ميں بلکہ ساری زندگی پيغمبراسالم کی ذات واال صفات ھے آپ
کے بلند حوصلے ،صبرو استقامت ،پائمردی ،زير کی  ،دانائی  ،خلوص  ،خدا کی طرف تو جہ ،حادثات پر کنﮍول ،مشکالت
اسوه
اور مصائب کے آگے سر تسليم خم نہ کرنا  ،غرضکہ ان ميں سے ھر ايک چيز مسلمانوں کے لئے نمونہ ٔ کامل اور ٔ
حسنہ ھے ۔
وه ايسا عظيم نا خدا ھے کہ جب اس کی کشتی سخت ترين طوفانوں ميں گھر جاتی ھے تو ذره برابر بھی کمزوری،گھبراہٹ
اور سراسيمگی کا مظاھره نھيں کرتا وه کشتی کانا خدا بھی ھے اور اس کا قابل اطمينان لنگر اور چراغ ہدايت بھی وه اس
ميں بيٹھنے والوں کے لئے آرام وسکون کا باعث بھی ھے اور ان کے لئے راحت جان بھی ۔
وه دوسرے مئومنين کے ساتھ مل کر کدال ھاتھ ميں ليتا ھے اور خندق کھودتا ھے،بليچے کے ساتھ پتھر اکھاڑکرکے خندق
سے باھر ڈال آتا ھے اپنے اصحاب کے حوصلے بﮍھانے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کے لئے ان سے مزاح بھی کرتا ھے
ان کے قلب و روح کو گرمانے کے حربی اور جوش وجذبہ دالنے والے اشعار پﮍھ کر انھيں ترغيب بھی دالتاھے ،ذکر خدا
کرنے پرمسلسل اصرار کرتا ھے اور انھيں درخشاں مستقبل اور عظيم فتوحات کی خوشخبری ديتاھے انھيں منافقوں کی
سازشوں سے متنبہ کرتا ھے اور ان سے ھميشہ خبردار رہنے کا حکم ديتا ھے ۔
صحيح حربی طريقوں اور بہترين فوجی چالوں کو انتخاب کرنے سے ايک لمحہ بھی غافل نھيں رہتا اس کے باوجود مختلف
طريقوں سے دشمن کی صفوں مينشگاف ڈالنے سے بھی نھينچوکتا ۔
اسوه حسنہ ھے اس ميدان ميں بھی اور دوسرے تمام ميدانوں ميں
جی ھاں :وه ٔ
مومنين کا بہترين مقتدا ھے اور ان کے لئے ٔ
بھی۔
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مومنين کے صفات
اس مقام پر مومنين کے ايک خاص گروه کی طرف اشاره ھے:
” جو پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی اقتداء ميں سب سے زياده پيش قدمی کرتے تھے وه خدا سے کئے ھوئے
قطره خون تک فداکاری اور قربانی کے لئے تيار ھيں فرمايا
اپنے اس عہدو پيمان پرقائم تھے کہ وه آخری سانس اور آخری
ٔ
گيا ھے مومنين ميں ايسے بھی ھيں جواس عہدوپيمان پر قائم ھيں جو انھوننے خدا سے باندھا ھے ان ميں سے کچھ نے تو
ميدان جھاد ميں شربت شھادت نوش کرليا ھے اوربعض انتظار ميں ھيں ۔ور انھوں نے اپنے عہدوپيمان ميں کسی قسم کی
کوئی تبديلی نھيں کی “ ۔][72
اور نہ ھی ان کے قدموں ميں لغزش پيدا ھوئی ھے۔
مفسرين کے درميان اختالف ھے کہ يہ آيت کن افراد کے بارے ميں نازل ھوئی ھے ۔
اھل سنت کے مشھور عالم  ،حاکم ابوالقاسم جسکانی سند کے ساتھ حضرت علی عليہ السالم سے نقل کرتے ھيں کہ آپ نے
فرمايا :
ٰ
ّ
آيہ ”رجال صدقوا ما عاھدوا ﷲ عليہ “ ھمارے بارے ميں نازل ھوئی ھے اور بخدا ميں ھی وه شخص ھوں جو)شھادت کا(
ٔ
انتظار کررھاھوں)اور قبل از ايں ھم ميں حمزه سيد الشہداء جيسے لوگ شھادت نوش کرچکے ھيں (اور ميں نے ھرگز اپنی
طريقہ کار ميں تبديلی نھيں کی اور اپنے کيئے ھوے عہدوپيمان پر قائم ھوں ۔
روش اور اپنے
ٔ
جنگ بنی قريظہ
مدينہ ميں يھوديوں کے تين مشھور قبائل رہتے تھے  :بنی قريظہ ،بنی النضير اور بنی قينقاع۔
تينوں گروھوں نے پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے معاہده کر رکھا تھا کہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ نھيں ديں گے،
ان کے لئے جاسوسی نھيں کريں گے ،اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر امن و آشتی کی زندگی گزاريں گے ،ليکن قبيلہ بنی
قينقاع نے ہجرت کے دوسرے سال اور قبيلہ بنی نضير نے ہجرت کے چوتھے سال مختلف حيلوں بھانوں سے اپنا معاہده توڑ
ڈاال ،اور پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے مقابلہ کے لئے تيار ھوگئے آخر کار ان کی مزاحمت اور مقابلہ کی
سکت ختم ھوگئی اور وه مدينہ سے باھر نکل گئے۔
بنی قينقاع” اذر عات“ شام کی طرف چلے گئے اور بنی نضير کے کچھ لوگ تو خيبر کی طرف اور کچھ شام کی طرف
چلے گئے ۔
اسی بناء پر ہجرت کے پانچويں سال جب کہ جنگ احزاب پيش آئی تو صرف قبيلہ بنی قريظہ مدينہ ميں باقی ره گيا تھا  ،وه
بھی اس ميدان ميں اپنے معاہده کو توڑکر مشرکين عرب کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے مقابلہ ميں تلواريں سونت ليں ۔
جب جنگ احزا ب ختم ھوگئی اور قريش ،بنی غطفان اور ديگر قبائل عرب بھی رسوا کن شکست کے بعد مدينہ سے پلٹ
گئے تو اسالمی روايات کے مطابق پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اپنے گھر لوٹ آئے اور جنگی لباس اتارکر نھانے
دھونے ميں مشغول ھوگئے تو اس موقع پر جبرئيل حکم خدا سے آپ پر نازل ھوئے اور کھا  :کيوں آپ نے ہتھيار اتار ديئے
ھيں جبکہ فرشتے ابھی تک آماده پيکار ھيں آپ فوراً بنی قريظہ کی طرف جائيں اور ان کا کام تمام کرديں ۔
واقعا ً بنی قريظہ کا حساب چکانے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور موقع نھيں تھا مسلمان اپنی کاميابی پر خوش خرم تھے،
بنی قريظہ شکست کی شديد وحشت ميں گرفتار تھے اور قبائل عرب ميں سے ان کے دوست اور حليف تھکے ماندے اور
بہت ھی پست حوصلوں کے ساتھ شکست خورده حالت ميں اپنے اپنے شھروناور عالقوں ميں جاچکے تھے اور کوئی نھيں
تھا جوان کی حمايت کرے ۔
بھرحال منادی نے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی طرف سے ندادی کہ نماز عصر پﮍھنے سے پھلے بنی قريظہ
کی طرف چل پﮍو مسلمان بﮍی تيزی کے ساتھ ھی بنی قريظہ کے محکم ومضبوط قلعونکو مسلمانوں نے اپنے محاصرے
ميں لے ليا ۔
پچيس دن تک محاصره جاری رھا چنانچہ لکھتے ھيں کہ مسلمانوں نے بنی قريظہ کے قلعوں پر حملہ کرنے کے لئے اتنی
جلدی کی کہ بعض مسلمان نماز عصر سے غافل ھوگئے کہ مجبوراً بعد ميں قضا کی،خداوند عالم نے ان کے دلوں ميں
سخت رطب و دبدبہ طاری ھوگيا۔
تين تجاويز
”کعب بن اسد“ کا شمار يھوديوں کے سرداروں ميں ھوتا تھا اس نے اپنی قوم سے کھا  :مجھے يقين ھے کہ محمد ھميں اس
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وقت تک نھيں چھوڑيں گے جب تک ھم جنگ نہ کريں ل ٰہذا ميری تين تجاويز ھيں  ،ان ميں سے کسی ايک کو قبول کرلو
،پھلی تجويز تويہ ھے کہ اس شخص کے ھاتھ ميں ھاتھ دے کر اس پر ايمان لے ٓا ٔو اور اس کی پيروی اختيار کرلو کيونکہ تم
پر ثابت ھوچکا ھے کہ وه خدا کا پيغمبر ھے اوراس کی نشانياں تمھاری کتابوں ميں پائی جاتی ھيں تو اس صورت ميں
تمھارے مال  ،جان ،اوالد اور عورتيں محفوظ ھوجائيں گی۔
وه کہنے لگے کہ ھم ھرگز حکم توريت سے دست بردار نھيں ھوں گے اور نہ ھی اس کا متبادل اختيار کريں گے ۔
اس نے کھا  :اگر يہ تجويز قبول نھيں کرتے تو پھر آؤ اور اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ھاتھوں سے قتل کرڈالو تاکہ ان
کی طرف سے آسوده خاطر ھوکر ميدان جنگ ميں کود پﮍيں اور پھر ديکھيں کہ خدا کيا چاہتا ھے ؟ اگر ھم مارے گئے تو
اھل وعيال کی جانب سے ھميں کوئی پريشانی نھيں ھوگی اور اگر کامياب ھوگئے تو پھر عورتيں بھی بہت بچے بھی بہت
۔!!
وه کہنے لگے کہ ھم ان بے چاروں کو اپنے ھی ھاتھوں سے قتل کرديں ؟ان کے بعد ھمارے لئے زندگی کی قدرو قيمت
کياره جائے گی ؟
کعب بن اسد نے کھا  :اگر يہ بھی تم نے قبول نھيں کيا تو آج چونکہ ہفتہ کی رات ھے محمد صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اور
اس کے ساتھی يہ خيال کريں گے کہ ھم آج رات حملہ نھيں کريں گے انھيں اس غفلت ميں ڈال کر ان پر حملہ کرديں شايد
کاميابی حاصل ھوجائے ۔
وه کہنے لگے کہ يہ کام بھی ھم نھيں کريں گے کيونکہ ھم کسی بھی صورت مينہفتہ کا احترام پامال نھيں کريں گے ۔
کعب کہنے لگا  :پيدائش سے لے کر آج تک تمھارے اندر عقل نھيں آسکی ۔
اس کے بعد انھوں نے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے بات کی کہ” ابولبابہ“ کو ان کے پاس بھيجا جائے تاکہ وه
ان سے صالح مشوره کرليں ۔
ابولبابہ کی خيانت
جس وقت ابولبابہ ان کے پاس آئے تو يھوديوں کی عورتيں اور بچے ان کے سامنے گريہ وزاری کرنے لگے اس بات کا ان
کے دل پر بہت اثر ھوا اس وقت لوگوں نے کھا کہ آپ ھميں مشوره ديتے ھيں کہ ھم محمد کے آگے ہتھيار ڈال ديں ؟ ابولبابہ
نے کھا ھاں اور ساتھ ھی اپنے گلے کی طرف اشاره کيا يعنی تم سب کو قتل کرديں گے ۔!
ابولبابہ کہتے ھيں ،جيسے ھی ميں وھاں سے چال تو مجھے اپنی خيانت کا شديد احساس ھوا پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ
و سلم کے پاس نہ گيا بلکہ سيدھا مسجد کی طرف چال اور اپنے آپ کو مسجد کے ايک ستون کے ساتھ باندھ ديا اور کھا اپنی
جگہ سے اس وقت تک حرکت نھيں کروں گا جب تک خدا ميری توبہ قبول نہ کرلے ۔
سات دن تک اس نے نہ کھانا کھايا نہ پانی پيا اور يونھی بے ھوش پﮍا رھا يھاں تک کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی،جب
يہ خبر بعض مومنين کے ذريعہ اس تک پہنچی شتو اس ننے قسم کھائی ميں خود رہنے کو اس ستون سے نھيں کھولوں گا
يھاں تک کہ پيغمبر آکر کھوليں۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم آئے اور اس کو کھوال ابولبابہ نے کھا کہ اونی توبہ کو کامل ھونے کے لئے اپنا سارا
مال راه خدا ميں ديتا ھوں۔اس وقت پيغمبر نے کھا:ايک سوم مال کافی ھے”،آخرکار خدانے اس کا يہ گناه اس کی صداقت کی
بنا ء پربخش ديا ][73
ليکن آخر کار بنی قريظہ کے يھوديوں نے مجبور ھوکر غير مشروط طور پر ہتھيار ڈال ديئے۔
جناب پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا سعد بن معاذ تمھارے بارے ميں جو فيصلہ کرديں کيا وه تمھيں قبول
ھے ؟وه راضی ھوگئے ۔
سعدبن معاذ نے کھا کہ اب وه موقع آن پہنچا ھے کہ سعد کسی مالمت کرنے والے کی مالمت کو نظر ميں رکھے بغير حکم
خدا بيان کرے ۔
سعد نے جس وقت يھوديوں سے دوباره يھی اقرار لے ليا تو آنکھيں بند کرليں اور جس طرف پيغمبر کھﮍے ھوئے تھے ادھر
رخ کرکے عرض کيا  :آپ بھی ميرا فيصلہ قبول کريں گے ؟ آنحضرت نے فرمايا ضرور :تو سعد نے کھا  :ميں کہتا ھوں
کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آماده تھے )بنی قريظہ کے مرد ( انھيں قتل کردينا چاہئے  ،ان کی عورتيں
اور بچے قيد اور ان کے اموال تقسيم کرديئے جائيں البتہ ان ميں سے ايک گروه اسالم قبول کرنے کے بعد قتل ھونے سے
بچ گيا ۔
قر ٓان اس ماجرا کی طرف مختصر اور بليغ اشاره کرتا ھے اور اس ماجراکا تذکره خداکی ايک عظيم نعمت او رعنايت کے
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طور پر ھوا ھے ۔
پھلے فرمايا گيا ھے”:خدا نے اھل کتاب ميں سے ايک گروه کو جنھوننے مشرکين عرب کی حمايت کی تھی ،ان کے محکم
و مضبوط قلعوں سے نيچے کھينچا ۔][74
يھاں سے واضح ھو جا تا ھے کہ يھو ديوں نے اپنے قلعے مدينہ کے پاس بلند او راونچی جگہ پربنا رکھے تھے او ران کے
بلند برجوں سے اپنا دفاع کرتے تھے ”انزل “)نيچے لے آيا ( کی تعبير اسی معنی کی طرف اشاره کرتی ھے ۔
اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ھے ” :خدا نے ان کے دلوں ميں خوف او ررعب ڈال ديا “:
آخر کار ان کا مقابلہ يھاں تک پہنچ گيا کہ ”تم ان ميں سے ايک گروه کو قتل کررھے تھے او ردوسرے کو اسير بنا رھے
تھے ۔”او ران کی زمينيں گھر اور مال و متاع تمھارے اختيارميں دے ديا “۔][75
يہ چند جملے جنگ بنی قريظہ کے عام نتائج کا خالصہ ھيں ۔ ان خيانت کارونميں سے کچھ مسلمانونکے ھاتھونقتل ھو
گئے،کچھ قيد ھوگئے اوربہت زياده مال غنيمت جس ميں ان کی زمينيں ،گھر ،مکا نات او رمال و متاع شامل تھا ،مسلمانوں
کو مال ۔
---------------------------------------------------------

] [36سور ٔه انفال آيت  ٣٠کے ذيل ميں واقعہ ہجرت بيان ھوا ھے۔
] [37الغدير ،جلد  ٢ص ۴۵پر ھے کہ غزالی نے احياء العلوم ج ٣ص  ٢٣٨پر ،صفوری نے نزہتہ المجالس ج٢
،ص  ٢٠٩پر ،ابن صباغ مالکی نے فصول المھمہ ،ميں سبط ابن جوزی نے تذکره الخواص ص  ٢١پر  ،امام
احمد نے مسندج ا ص  ٣۴٨پر ،تاريخ طبری جلد  ٢ص ٩٩پر ،سيرة ابن ہشام ج  ،٢ص  ٢٩١پر ،سيرة حلبی ج
 ١ص  ٢٩پر ،تاريخی يعقوبی ج ٢ص  ٢٩پرليلة المبيت کے واقعہ کو نقل کيا ھے۔
] [38سور ٔه بقره آيت ١۴٢۔
] [39سورهٔ بقره آيت١۴٢۔
] [40سور ٔه بقره آيت ١۴٣۔
] [41واقعہ جنگ بدر سوره انفال آيات  ۵تا ١٨کے ذيل ميں بيان ھوئی ھے ۔
] [42پيغمبراور ان کے اصحاب ايسا کرنے کا حق رکھتے تھے کيونکہ مسلمان مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت
کرکے آئے تو اھل مکہ نے ان کے بہت سے اموال پر قبضہ کرليا تھا جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا
پﮍا لہٰذا وه حق رکھتے تھے کہ اس نقصان کی تالفی کريں ۔اس سے قطع نظر بھی اھل مکہ نے گذشتہ تيره برس
ميں پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اور مسلمانوں سے جو سلوک روارکھا اس سے بات ثابت ھوچکی
تھی وه مسلمانوں کو ضرب لگانے اور نقصان پہنچانے کے لئے کوئی موقع ھاتھ سے نھيں گنوائيں گے يھاں
تک کہ وه خودپيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو قتل کرنے پر تل گئے تھے ايسا دشمن پيغمبر اکرم صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے ہجرت مدينہ کی وجہ سے بے کار نھيں بيٹھ سکتا تھا واضح تھا کہ وه قاطع ترين ضرب
لگانے کے لئے اپنی قوت مجتمع کرتا پس عقل ومنطق کا تقاضا تھا کہ پيش بندی کے طورپر ان کے تجارتی
قافلے کو گھير کر اس کے اتنے بﮍے سرمائے کو ضبط کرليا جاتا تاکہ اس پر ضرب پﮍے اور اپنی فوجی اور
اقتصادی بنياد مضبوط کی جاتی ايسے اقدامات آج بھی اور گذشتہ ادوار ميں بھی عام دنيا ميں فوجی طريق کار کا
حصہ رھے ھيں ،جولوگ ان پھلوؤں کو نظر اندازکرکے قافلے کی طرف پيغمبر کی پيش قدمی کو ايک طرح کی
غارت گری کے طور پر پيش کرنا چاہتے ھيں ياتو وه حاالت سے آگاه نھيں اور اسالم کے تاريخی مسائل کی
بنيادوں سے بے خبر ھيناور يا ان کے کچھ مخصوص مقاصد ھيں جن کے تحت وه واقعات وحقائق کو
توڑمروڑکر پيش کرتے ھيں ۔
] [43جنگ احد کا واقعہ سوره آل عمران آيت  ١٢٠کے ذيل ميں بيان ھوا ھے۔
] [44سورهٔ آل عمران آيت ١۶٣۔
] [45آل عمران آيت ١۵٢۔
] [46سوره آل عمران آيت١۵٩۔
] [47واضح رھے کہ عفو ودر گزر کرنے کے لئے يہ ايک اھم اور بہت مناسب موقع تھا اور اگر آپ ايسانہ
کرتے تو لوگوں کے بکھرجانے کےلئے فضا ھموار تھی وه لوگ جو اتنی بری شکست کا سامناکر چکے تھے
اور بہت سے مقتول ومجروح پيش گرچکے تھے )اگرچہ يہ سب کچھ ان کی اپنی غلطی سے ھواتا ھم ( ايسے
لوگوں کو محبت  ،دلجوئی اور تسلی کی ضرورت تھی تاکہ ان کے دل اور جسم کے زخم پر مرھم لگ سکے اور
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وه ان سے جانبرھوکر آئنده کے معرکوں کےلئے تيار ھوسکيں ۔
] [48سور ٔه حشر آيت۵۔
] [49يہ واقعہ سورهٔ حشرکی ابتدائی آيات ميں بيان ھوا ھے ۔
] [50سوره احزاب آيت ٩۔
] [51سوره احزاب آيت ٩۔
] [52سورهٔ احزاب آيت١٠۔
] [53سوره احزاب آيت ١١۔
] [54سوره احزاب آيت ١٢۔
] [55سور ٔه احزاب آيت ١٢۔
] [56سوره احزاب آيت ١٣۔
] [57سور ٔه احزاب١۴۔
]” [58يثرب “مدينہ کا قديمی نام ھے ،جناب رسالت مآب صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے اس شھر کی طرف
ہجرت کرنے سے پھلے تک اس کا نام ”يثرب“رھا ۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا نام ”مدينةالرسول“)پيغمبرکا شھر
ٰ
مرتضی ۺنے ان دو ناموں )
(پﮍگيا جس کا مخفف”مدينہ “ھے۔ اس شھرکے کئی ايک نام او ربھی ھيں ۔ سيد
مدينہ او ريثرب(کے عالوه اس شھر کے گياره او رنام بھی ذکرکيے ھيں ،منجملہ ان کے
”طيبہ“”طابہ“”سکينہ“”محبوبہ“”مرحومہ “ اور”قاصمہ“ھيں ۔ )اوربعض لوگ اس شھر کی زمين کو
”يثرب“کا نام ديتے ھيں۔(
] [59سوره احزاب آيت ١۴۔
] [60سوره احزاب آيت ١۵۔
] [61سوره احزاب آيت ١۶۔
] [62سوره احزاب آيت ١٧۔
] [63سوره احزاب آيت١٨۔
] [64سورهٔ احزاف آيت ١٩۔
] [65سوره احزاب ١٩۔
] [66سوره احزاب ١٩۔
] [67سوره احزاب آيت ١٩۔
] [68سور ٔه احزاب آيت ٢٠۔
] [69سورهٔ احزاب آيت ٢٠۔
] [70سور ٔه احزاب آيت٢٠۔
] [71سوره احزاب آيت ٢١۔
] [72سوره احزاب آيت ٢٣۔
] [73سوره توبہ آيت ١٠٢۔
] [74سوره احزاب آيت ٢۶۔
] [75سورهٔ احزاب آيت ٢۶،٢٧۔

رسول اکرم )ص( کی سوانح حيات
صلح حديبيہ
چھٹی ہجری کے ماه ذی قعده ميں پيغمبر اکرم عمره کے قصد سے مکہ کی طرف روانہ ھوئے ،مسلمانوں کو رسول اکرم
کے خواب کی اطالع مل چکی تھی کہ رسول اکرمنے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ”مسجد الحرام“ميں وارد ھونے کو خواب
ميں ديکھا ھے ،او رتمام مسلمانوں کو اس سفرميں شرکت کا شوق داليا،اگر چہ ايک گروه کناره کش ھو گيا ،مگر مھاجرين
و انصار او رباديہ نشين اعراب کی ايک کثير جماعت آپ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ھو گئی ۔
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يہ جمعيت جو تقريباًايک ہزار چار سوافراد پر مشتمل تھی ،سب کے سب نے لباس احرام پہنا ھوا تھا ،او رتلوار کے عالوه
جو مسافروں کا اسلحہ شمار ھو تی تھی ،کوئی جنگی ہتھيار ساتھ نہ ليا تھا ۔
جب مسلمان ”ذی الحليفہ“ مدينہ کے نزديک پھونچے،اور بہت اونٹوں کو قربانی کے لئے لے ليا۔
پيغمبر )اور آپ )ع(کے اصحاب کا(طرز عمل بتارھا تھا کہ عبادت کے عالوه کوئی دوسرا قصد نھيں تھا۔جب پيغمبر مکہ
کے نزديکی مقام آپ کو اطالع ملی کہ قريش نے يہ پختہ اراده کرليا ھے کہ آپ کو مکہ ميں داخل نہ ھونے ديں گے ،يھاں
تک کہ پيغمبرمقام” حديبيہ“ميں پہنچ گئے ) حديبيہ مکہ سے بيس کلو مٹر کے فاصلہ پر ايک بستی ھے ،جو ايک کنويں يا
درخت کی مناسبت سے اس نام سے مو سوم تھی (حضرت نے فرمايا :کہ تم سب اسی جگہ پر رک جاؤ،لوگوں نے عرض
کی کہ يھاں تو کوئی پانی نھيں ھے پيغمبر نے معجزانہ طور پر اس کنوينسے جو وھانتھا ،اپنے اصحاب کے لئے پانی فراھم
کيا ۔
اسی مقام پر قريش او رپيغمبر کے درميان سفراء آتے جاتے رھے تاکہ کسی طرح سے مشکل حل ھو جائے  ،آخرکا
ر”عروه ابن مسعودثقفی“جو ايک ھوشيا ر آدمی تھا ،قريش کی طرف سے پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ھوا ،پيغمبر نے
خانہ خدا کی زيارت ھے ،ضمناًعروه نے اس مالقات ميں
فرمايا ميں جنگ کے ارادے سے نھيں آيا او رميرا مقصد صرف ٔ
پيغمبر کے وضو کرنے کا منظربھی ديکھا،کہ صحابہ آپ کے وضو کے پانی کا ايک قطره بھی زمين پرگرنے نھيں ديتے
ٰ
تھے ،جب وه واپس لوٹا تو اس نے قريش سے کھا :ميں قيصر
وکسری او رنجاشی کے دربارميں گيا ھوں ۔ميں نے کسی
سربراه مملکت کو اس کی قوم کے درميان اتنا با عظمت نھيں ديکھا ،جتنا محمدکی عظمت کو ان کے اصحاب کے درميان
ديکھا ھے ۔ اگر تم يہ خيال کرتے ھو کہ محمدکو چھوڑ جائينگے تويہ بہت بﮍی غلطی ھو گی ،ديکھ لو تمھارا مقابلہ ايسے
ايثار کرنے والوں کے ساتھ ھے ۔يہ تمھارے لئے غور و فکر کا مقام ھے ۔
بيعت رضوان
اسی دوران پيغمبر نے عمر سے فرمايا :کہ وه مکہ جائيں  ،او ر اشراف قريش کو اس سفرکے مقصد سے آگاه کريں ،عمر
نے کھاقريش مجھ سے شديد دشمنی رکھتے ھيں ،ل ٰہذامجھے ان سے خطره ھے  ،بہتر يہ ھے کہ عثمان کو اس کام کے لئے
بھيجا جائے ،عثمان مکہ کی طرف آئے ،تھوڑی دير نہ گذری تھی کہ مسلمانوں کے ورميان يہ افواه پھيل گئی کہ ان کو قتل
کر دياھے ۔ اس مو قع پرپيغمبرنے شدت عمل کا اراده کيا او رايک درخت کے نيچے جو وھاں پرموجودتھا ،اپنے اصحاب
سے بيعت لی جو ”بيعت رضوان“ کے نام سے مشھو رھوئی ،او ران کے ساتھ عہد وپيمان کيا کہ آخری سانس تک ڈٹيں
گے،ليکن تھوڑی دير نہ گذری تھی کہ عثمان صحيح و سالم واپس لوٹ آئے او رانکے پيچھے پيچھے قريش نے”سھيل بن
عمر“کو مصالحت کے لئے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں بھيجا ،ليکن تاکيد کی کہ اس سال کسی طرح
بھی آپکا مکہ مينورود ممکن نھيں ھے ۔
بہت زياده بحث و گفتگو کے بعد صلح کا عہد و پيمان ھوا،جس کی ايک شق يہ تھی کہ مسلمان اس سال عمره سے باز رھيں
او ر آئنده سال مکہ ميں آئيں،اس شرط کے ساتھ کہ تين دن سے زياده مکہ ميں نہ رھيں ،او رمسافرت کے عام ہتھيارکے
عالوه او رکوئی اسلحہ اپنے ساتھ نہ الئيں۔اورمتعددمواد جن کا دارومداران مسلمانونکی جان و مال کی امنيت پر تھا،جو مدينہ
سے مکہ ميں واردھوں،او راسی طرح مسلمانوں اورمشرکين کے درميان دس سال جنگ نہ کرنے او رمکہ ميں رہنے والے
مسلمانونکے لئے مذھبی فرائض کی انجام دھی بھی شامل کی گئی تھی۔
يہ پيمان حقيقت ميں ھر جہت سے ايک عدم تعرض کا عہد و پيمان تھا ،جس نے مسلمانوناو رمشرکين کے درميان مسلسل
اوربار با رکی جنگوں کو وقتی طور پر ختم کرديا ۔
صلح نامہ کی تحرير
”صلح کے عہدو پيمان کا متن “اس طرح تھاکہ پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے علی عليہ السالم کوحکم ديا کہ لکھو:
”بسم ﷲ الرحمن الرحيم“:سھيل بن عمرنے،جو مشرکين کانمائنده تھا ،کھا :ميناس قسم کے جملہ سے آشنا نھيں ھو
ں،ل ٰہذا”بسمک اللھم“ لکھو:پيغمبر نے فرمايا لکھو ”:بسمک اللھم“
اس کے بعد فرمايا :لکھويہ وه چيز ھے جس پر محمدرسو ل ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے سھيل بن عمرو سے مصالحت
کی  ،سھيل نے کھا  :ھم اگر آپ کو رسول ﷲ سمجھتے تو آپ سے جنگ نہ کرتے ،صرف اپنا او راپنے والد کا نام
لکھئے،پيغمبرنے فرمايا کو ئی حرج نھيں لکھو ”:يہ وه چيز ھے جس پرمحمد بن عبد ﷲ نے سھيل بن عمرو سے صلح کی
،کہ دس سال تک دو نو ں طرف سے جنگ مترو ک رھے گی تاکہ لو گوں کو امن و امان کی صورت دوباره ميسرآئے۔
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عالوه ازايں جو شخص قريش ميں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغير محمد کے پاس آئے )او رمسلمان ھو جائے (اسے
واپس کرديں اورجو شخص ان افراد ميں سے جو محمد کے پاس ھيں ،قريش کی طرف پلٹ جائے تو ان کو واپس لوٹانا
ضروری نھيں ھے ۔
تمام لوگ آزاد ھيں جو چاھے محمد صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے عہد و پيمان ميں داخل ھو او رجو چاھے قريش کے عہد و
پيمان ميں داخل ھو،طرفين اس بات کے پابندھيں کہ ايک دوسرے سے خيانت نہ کرےں،او رايک دوسرے کی جان و مال کو
محترم شمار کريں ۔
اس کے عالوه محمد اس سال واپس چلے جائيں او رمکہ ميں داخل نہ ھوں،ليکن آئنده سال ھم تين دن کے لئے مکہ سے باھر
چلے جائيں گے او ران کے اصحاب آجائيں ،ليکن تين دن سے زياده نہ ٹھھريں ) ،اور مراسم عمره کے انجام دے کر واپس
چلے جائيں (اس شرط کے ساتھ کہ سواے مسافرکے ہتھيار يعنی تلوار کے،وه بھی غالف ميں کو ئی ہتھيار ساتھ نہ الئيں ۔
اس پيمان پر مسلمانوں او رمشرکين کے ايک گروه نے گواھی دی او راس عہد نامہ کے کاتب علی )ع(ابن ابی طالب عليہ
السالم تھے ۔
مرحو م عالمہ مجلسی ۺنے بحار االنوارميں کچھ او رامور بھی نقل کئے ھيں ،منجملہ ان کے يہ کہ :
”اسالم مکہ ميں آشکارا ھوگا اورکسی کو کسی مذھب کے انتخاب کرنے پر مجبورنھينکريں گے ،اورمسلمان کو اذيت و
آزارنھيں پہنچائينگے“۔
اس موقع پرپيغمبراسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم ديا کہ قربانی کے وه اونٹ جووه اپنے ھمراه الئے تھے ،اسی
جگہ قربان کرديناور اپنے سروں کو منڈوائيں اور احرام سے باھرنکل آئيں ،ليکن يہ بات کچھ مسلمانوں کو سخت ناگوار
معلوم ھوئی ،کيونکہ عمره کے مناسک کی انجام دھی کے بغير ان کی نظرميں احرام سے باھر نکل آنا ممکن نھينتھا ،ليکن
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ذاتی طور پرخودپيش قدمی کی او رقربانی کے اونٹونکو نحر کيا او راحرام سے
باھرنکل آئے اورمسلمانونکو سمجھاياکہ يہ احرام اور قربانی کے قانون ميں استثناء ھے جو خداکی طرف سے قرارديا گيا
ھے ۔
مسلمانوں نے جب يہ ديکھا تو سر تسليم خم کرديا ،او رپيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا حکم کامل طورسے مان
ليا،اوروھينسے مدينہ کی راه لی،ليکن غم واندوه کا ايک پھاڑ ان کے دلونپر بوجھ ڈال رھا تھا ،کيونکہ ظاھر ميں يہ سارے
سوره فتح نازل ھوئی اورپيغمبرگرامی اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و
کا ساراسفرايک نا کامی اور شکست تھی ،ليکن اسی وقت
ٔ
سلم کو فتح کی بشارت ملی ۔
صلح حديبيہ کے سياسی ،اجتماعی او رمذھبی نتائج
ہجرت کے چھٹے سال )صلح حديبيہ کے وقت (مسلمانوں کی حالت ميں او ردو سال بعد کی حالت مينفرق نماياں تھا ،جب وه
دس ہزار کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لئے چلے تاکہ مشرکين کو پيمان شکنی کا دندان شکن جواب ديا جائے،جنانچہ
انھوننے فوجوں کو معمولی سی جھﮍپ کے بغيرھی مکہ کوفتح کرليا ،اس وقت قريش اپنے اندر مقابلہ کرنے کی معمولی
سی قدرت بھی نھيں رکھتے تھے ۔ايک اجمالی موازنہ اس بات کی نشاندھی کرتا ھے کہ ”صلح حديبيہ“ کا عکس العمل کس
قدر وسيع تھا ۔
خالصہ کے طور پر مسلمانوں نے ا س صلح سے چند امتياز او راھم کاميابيانحاصل کيں ،جنکی تفصيل حسب ذيل ھے ۔
(١عملی طور پر مکہ کہ فريب خورده لوگوں کو يہ بتا ديا کہ وه جنگ و جدال کا اراده نھينرکھتے ،او رمکہ کے مقدس شھر
خانہ خداکے لئے بہت زياده احترام کے قائل ھيں،يھی بات ايک کثيرجماعت کے دلونکے لئے اسالم کی طرف کشش کا
اور ٔ
سبب بن گئی ۔
(٢قريش نے پھلی مرتبہ اسالم او رمسلمانوں کی رسموں کو تسليم کيا ،يھی وه چيز تھی جو جزيرةالعرب ميں مسلمانوں کی
حيثيت کو ثابت کرنے کی دليل بنی ۔
(٣صلح حديبيہ کے بعد مسلمان سکون واطمنان سے ھر جگہ آجا سکتے تھے او رانکا جان و مال محفوظ ھوگيا تھا ،او
رعملی طورپرمشرکين کے ساتھ قريبی تعلق اورميل جول پيدا ھوا،ايسے تعلقات جس کے نتيجہ ميں مشرکين کو اسالم کی
زياده سے زياده پہچان کے ساتھ ان کی توجہ اسالم کی طرف مائل ھو ئی ۔
(۴صلح حديبيہ کے بعد اسالم کی نشر واشاعت کے لئے سارے جزيرةالعرب ميں راستہ کھل گيا ،او رپيغمبر صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلم کی صلح طلبی کی شرط نے مختلف اقوام کو،جو پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ذات او راسالم کے متعلق
نقطہ نظرسے بہت سے وسيع امکانات ووسائل مسلمانونکے
غلط نظريہ رکھتے تھے ،تجديد نظر پر آماده کيا ،او رتبليغاتی
ٔ
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ھاتھ آئے ۔
(۵صلح حديبيہ نے خيبر کو فتح کرنے او ريھوديوں کے اس سرطانی غده کو نکال پھينکنے کے لئے،جوبالفعل اوربالقوه
اسالم او رمسلمانوں کے لئے ايک اھم خطره تھا ،راستہ ھموار کرديا۔
(۶اصولی طو رپر پيغمبرکی ايک ہزار چار سو افراد کی فوج سے ٹکرلينے سے قريش کی وحشت جن کے پاس کسی قسم
کے اھم جنگی ہتھياربھی نھيں تھے ،او رشرائط صلح کو قبول کرلينا اسالم کے طرفداروں کے دلوں کی تقويت ،او رمخالفين
کی شکست کے لئے ،جنھوں نے مسلمانوں کو ستاياتھا خود ايک اھم عامل تھا۔
(٧واقعہ حديبيہ کے بعد پيغمبر نے بﮍے بﮍے ملکو ں،ايران وروم وحبشہ کے سربراھوں ،او ردنيا کے بﮍے بﮍے
بادشاھونکو متعددخطوط لکھے او رانھيں اسالم کی طرف دعوت دی او ريہ چيزاچھی طرح سے اس بات کی نشاندھی کرتی
ھے کہ صلح حديبيہ نے مسلمانوں ميں کس قدر خود اعتمادی پيداکردی تھی،کہ نہ صرف جزيره عرب ميں بلکہ اس زمانہ
کی بﮍی دنيا ميں ان کی راه کو کھول ديا۔
ً
اب تک جو کچھ بيان کيا گيا ھے ،اس سے يہ بخوبی معلوم کيا جا سکتا ھے ،کہ واقعا صلح حديبيہ مسلمانوں کے لئے ايک
عظيم فتح او رکاميابی تھی ،اور تعجب کی بات نھيں ھے کہ قرآن مجيدا سے فتح مبين کے عنوان سے ياد کرتا ھے :
صلح حديبيہ يا عظيم الشان فتح
رسوره فتح نازل ھوئی (تو ايک صحابی نے عرض
جس و قت پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم حديبيہ سے واپس لوٹے )او
ٔ
خانہ خدا کی زيارت سے بھی رو ک ديا ھے او رھماری قربانی ميں بھی رکاوٹ ڈال دی“؟!
کيا ”:يہ کيا فتح ھے کہ ھميں ٔ
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا”:تو نے بہت بری بات کھی ھے ،بلکہ يہ تو ھماری عظيم ترين فتح ھے کہ
مشرکين اس بات پر راضی ھوگئے ھيں کہ تمھيں خشونت آميز طريقہ سے ٹکر لئے بغير اپنی سرزمين سے دور کريں ،اور
تمھارے سامنے صلح کی پيش کش کريں اوران تمام تکاليف او ررنج وغم کے باو جود جو تمھاری طرف سے انھوں نے
اٹھائے ھيں ،ترک تعرض کے لئے تمھاری طرف مائل ھوئے ھيں ۔
اس کے بعد پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے وه تکاليف جو انھوں نے بدر واحزاب ميں جھيلی تھيں انھيں ياد دالئيں ،تو
مسلمانوں نے تصديق کی کہ يہ سب سے بﮍی فتح تھی او رانھوں نے ال علمی کی بناء پر يہ فيصلہ کيا تھا ۔
”زھری “جو ايک مشھور تابعی ھے ،کہتا ھے:کوئی بھی فتح صلح حديبيہ سے زياده عظيم نھيں تھی ،کيونکہ مشرکين نے
مسلمانوں کے ساتھ ارتباط اور تعلق پيدا کيا او راسالم ان کے دلوں ميں جاں گزيں ھوا ،او رتين ھی سال کے عرصہ ميں
ايک عظيم گروه اسالم لے آيا او رمسلمانوں ميں ان کی وجہ سے اضافہ ھوا“۔
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا سچا خواب
جيسا کہ ھم نے شروع ميں عرض کيا کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے مدينہ ميں ايک خواب ديکھا کہ آپ اپنے
صحابہ کے ساتھ عمره کے لئے مناسک ادا کرنے کے لئے مکہ ميں داخل ھورھے ھيں اور اس خواب کو صحابہ کے
سامنے بيان کرديا  ،وه سب کے سب شاد و خوش حال ھوئے ليکن چونکہ ايک جماعت يہ خيال کرتی تھی کہ اس خواب کی
تعبير اسی سال پوری ھوگی ،تو جس وقت قريش نے مکہ ميں ان کے دخيل ھونے کا راستہ حديبيہ ميں ان کے آگے بند کرديا
خانہ
تو وه شک و ترديد ميں مبتال ھوگئے ،کہ کيا پيغمبر کا خواب غلط بھی ھوسکتا ھے ،کيا اس کا مطلب يہ نھيں تھا کہ ھم ٔ
خدا کی زيارت سے مشرف ھوں؟ پس اس وعده کا کيا ھوا؟ اور وه رحمانی خواب کھاں چال گيا؟
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اس سوال کے جواب ميں فرمايا:کيا ميں نے تمھينيہ کھا تھا کہ يہ خواب اسی سال
پورا ھوگا؟ اسی بارے ميں مدينہ کی طرف بازگشت کی راه ميں وحی ٰالھی نازل ھوئی اور تاکيد کی کہ يہ خواب سچا تھا او
رايسا مسئلہ حتمی و قطعی اور انجام پانے واال ھے۔
ارشاد خدا وندعالم ھوتا ھے”:خد نے اپنے پيغمبر کو جو کچھ دکھاليا تھا وه سچ اور حق تھا“۔][76
اس کے بعد مزيد کہتا ھے” :انشاء ﷲ تم سب کے سب قطعی طور پر انتھائی امن وامان کے ساتھ اس حالت ميں کہ تم اپنے
سروں کو منڈوائے ھوئے ھوں گے ،يا اپنے ناخنوں کو کٹوائے ھوئے ھوں گے مسجد الحرام ميں داخل ھوں گے اور کسی
شخص سے تمھيں کوئی خوف ووحشت نہ ھوگی“۔][77
مومنين کے دلوں پرنزول سکينہ
يھانگذشتہ ميں جو کچھ بيا ن ھوا ھے،وه اتنی عظيم نعمتيں تھيں جو خدا نے فتح مبين و )صلح حديبيہ( کے سائے ميں پيغمبر
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اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو عطا فرمائی تھيں ليکن يھاں پراس عظيم نعمت کے بارے ميں بحث کی جارھی ھے جو
اس نے تمام مئومنين کو مرحمت فرمائی ھے  ،فرماتاھے  :وھی تو ھے  ،جس نے مومنين کے دلوں ميں سکون واطمينان
نازل کيا ،تاکہ ان کے ايمان مينمزيد ايمان کا اضافہ کر“
اور سکون واطمينان ان کے دلوں پر نازل کيوں نہ ھو” در آنحاليکہ آسمانوں اور زمين کے لشکر خدا کےلئے ھيں اور وه دا
ناو حکيم ھے “][78
يہ سکينہ کيا تھا ؟
ضروری ھے کہ ھم پھر”صلح حديبيہ“ کی داستان کی طرف لوٹيں اور اپنے آپ کو” صلح حديبيہ “ کی فضا ميں اور اس
فضاء ميں جو صلح کے بعد پيدا ھوئی  ،تصور کريں تاکہ آيت کے مفھوم کی گھرائی سے آشنا ھوسکيں ۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ايک خواب ديکھا تھا )ايک رؤيائے ٰالھی ورحمانی( کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ
خانه خدا کی زيارت کے عزم کے ساتھ چل پﮍے زياده تر صحابہ يھی
مسجد الحرام ميں داخل ھورھے ھيں اور اس کے بعد ٔ
خيال کرتے تھے کہ اس خواب اورر ٔويائے صالحہ کی تعبير اسی سفر ميں واقع ھوگی ،حاالنکہ مقدر ميں ايک دوسری چيز
تھی يہ ايک بات۔
خانہ خدا کی زيارت کی سعادت تک
خالف
بر
کے
توقع
کی
ان
ليکن
تھا،
ھوا
باندھا
احرام
نے
مسلمانوں
دوسری طرف
ٔ
نصيب نہ ھوئی اور پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم دے ديا کہ مقام حديبيہ ميں ھی قربانی کے اونٹوں کو
نحرکہ ديں ،کيونکہ ان کے آداب وسنن کا بھی اور اسالمی احکام ودستور کا بھی يھی تقاضا تھا کہ جب تک مناسک عمره کو
انجام نہ دے ليں احرام سے باھر نہ نکليں ۔
تيسری طرف حديبيہ کے صلح نامہ ميں کچھ ايسے امور تھے جن کے مطالب کو قبول کرنا بہت ھی دشوار تھا،منجملہ ان
کے يہ کہ اگر قريش ميں سے کوئی شخص مسلمان ھوجائے اور مدينہ ميں پناه لے لے تو مسلمان اسے اس کے گھروالوں
کے سپرد کرديں گے،ليکن اس کے برعکس الزم نھيں تھا ۔
چوتھی طرف صلح نامہ کی تحرير کے موقع پر قريش اس بات پر تيار نہ ھوئے کہ لفظ ” رسول ﷲ” محمد“ کے نام کے
ساتھ لکھا جائے ،اور قريش کے نمائنده ” سھيل “ نے اصرار کرکے اسے حذف کرايا  ،يھاں تک کہ ”بسم ﷲ الرحمن
الرحيم“ کے لکھنے کی بھی موافقت نہ کی ،اور وه يھی اصرار کرتا رھا کہ اس کے بجائے ”بسمک اللھم“لکھاجائے  ،جو
اھل مکہ کی عادت اور طريقہ کے مطابق تھاواضح رھے ،کہ ان امور ميں سے ھر ايک عليحده عليحده ايک ناگوار امرتھا۔
چہ جائيکہ وه سب کے سب مجموعی طور سے وھاں جاتے رھے ،اسی لئے ضعيف االيمان ،لوگوں کے دل ڈگمگا گئے
سوره فتح نازل ھوئی تو بعض نے تعجب کے ساتھ پوچھا :کونسی فتح ؟
،يھانتک کہ جب
ٔ
ٰ
يھی وه موقع ھے جب نصرت الھی کو مسلمانوں کے شامل حال ھونا چاہئے تھا اور سکون واطمينان ان کے دلوں ميں داخل
ھوتا تھا نہ يہ کہ کوئی فتور اورکمزوری ان ميں پيداھوتی تھی۔
بلکہ ”ليزدادوا ايمانا مع ايمانھم“۔ کے مصداق کی قوت ايمانی ميں اضافہ ھونا چاہئے تھا اوپر والی آيت ايسے حاالت ميں
نازل ھوئی ۔
ممکن ھے اس سکون ميں اعتقادی پھلو ھو اور وه اعتقاد ميں ڈگمگا نے سے بچائے  ،يا اس ميں عملی پھلو ھواس طرح سے
کہ وه انسان کو ثبات قدم  ،مقاومت اور صبر و شکيبائی بخشے ۔
پيچھے ره جانے والوں کی عذر تراشی
گذشتہ صفحات ميں ھم بيان کرچکے ھيں کہ پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ايک ہزار چار سو مسلمانوں کے ساتھ مدينہ
سے عمره کے اراده سے مکہ کی طرف روانہ ھوئے۔
پيغمبر کی طرف سے باديہ نشين قبائل ميں اعالن ھوا کہ وه بھی سب کے سب کے ساتھ چليں ليکن ضعيف االيمان لوگوں
کے ايک گروه نے اس حکم سے رو گردانی کرلی،اور ان کا تجزيہ تھا کہ يہ کيسے ممکن ھے کہ مسلمان اس سفر سے
صحيح وسالم بچ کر نکل آئيں  ،حاالنکہ کفار قريش پھلے ھی ھيجان واشتعال ميں تھے  ،اور انھوں نے احدواحزاب کی
جنگيں مدينہ کے قريب مسلمانوں پر تھوپ دی تھيں اب جبکہ يہ چھوٹا ساگروه بغير ہتھياروں کے اپنے پاؤں سے چل کر
مکہ کی طرف جارھا ھے  ،گويا بھﮍوں کے چھتہ کے پاس خود ھی پہنچ رھا ھے  ،تو يہ کس طرح ممکن ھے کہ وه اپنے
گھروں کی طرف واپس لوٹ آئيں گے ؟
ليکن جب انھوں نے ديکھا کہ مسلمان کا ميابی کے ساتھ اور قابل مال حظہ امتيازات کے ھمراه جو انھوں نے صلح حديبيہ
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

کے عہد وپيمان سے حاصل کئے تھے  ،صحيح وسالم مدينہ کی طرف پلٹ آئے ھيں اور کسی کے نکسير تک بھی نھيں
چھوٹی  ،تو انھوں نے اپنی عظيم غلطی کا احساس کيا اور پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ھوئے تاکہ کسی طرح کی عذر
خواھی کرکے اپنے فعل کی توجيہ کريں  ،اور پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے استغفار کا تقاضا کريں ۔
ليکن وحی نازل ھوئی اور ان کے اعمال سے پرده اٹھاديا اور انھيں رسوا کيا ۔
اس طرح سے منافقين اور مشرکين کی سرنوشت کا ذکر کر نے کے بعد ،يھاں پيچھے ره جانے والے ضعيف االيمان لوگوں
کی کيفيت کا بيان ھورھا ھے تاکہ اس بحث کی کﮍياں مکمل ھوجائيں ۔
فرماتاھے ” عنقريب باديہ نشين اعراب ميں سے پيچھے ره جانے والے عذر تراشی کرتے ھوئے کھيں گے :ھمارے مال
ومتاع اور وھانپر بچوں کی حفاظت نے ھميں اپنی طرف مائل کرلياتھا ،اور ھم اس پرُبرکت سفر ميں آپ کی خدمت ميں نہ
ره سکے ،رسالتماب صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ھمارے عذر کو قبول کرتے ھوئے ھمارے لئے طلب بخشش کيجئے ،وه اپنی
زبان سے ايسی چيز کہہ رھے ھيں جو ان کے دل ميں نھيں ھے “۔][79
وه تو اپنی توبہ تک ميں بھی مخلص ،نھيں ھيں ۔
ليکن ان سے کہہ ديجئے ” :خدا کے مقابلہ ميں اگر وه تمھيں نقصان پہنچانا چاھے تو کس کی مجال ھے کہ وه تمھارا دفاع
کرسکے ،اور اگر وه تمھيں کچھ نفع پہنچانا چاھے تو کس ميں طاقت ھے ،کہ اسے روک سکے “۔ ][80
خدا کے لئے يہ بات کسی طرح بھی مشکل نھيں ھے  ،کہ تمھيں تمھارے امن وامان کے گھروں ميں  ،بيوی بچوں اور مال
ومنال کے پاس ،انواع واقسام کی بالؤں اور مصائب ميں گرفتار کردے ،اور اس کےلئے يہ بھی کوئی مشکل کام نھيں ھے
کہ دشمنوں کے مرکز ميں اور مخالفين کے گﮍھ ميں تمھيں ھر قسم کے گزندسے محفوظ رکھے ،يہ تمھاری قدرت خدا کے
بارے مينجھالت اور بے خبری ھے جو تمھاری نظر ميں اس قسم کے انکار کو جگہ ديتی ھے ۔
ھاں ،خدا ان تمام اعمال سے جنھيں تم انجام ديتے ھو باخبر اور آگاه ھے “][81
بلکہ وه تو تمھارے سينوں کے اندر کے اسرار اور تمھاری نيتوں سے بھی اچھی طرح باخبر ھے  ،وه اچھی طرح جانتا ھے
کہ يہ عذر اور بھانے واقعيت اور حقيقت نھيں رکھتے اور جو اصل حقيقت اور واقعيت ھے وه تمھاری شک و تريد ،خوف
وخطر اور ضعف ايمان ھے  ،اور يہ عذر تراشياں خدا سے مخفی نھيں رہتيں ،اور يہ ھرگز تمھاری سزا کو نھيں روکيں گی
۔
ٰ
قابل توجہ بات يہ ھے کہ قرآن کے لب ولہجہ سے بھی اور تواريخ سے بھی يھی معلوم ھوتا ھے کہ يہ وحی الھی پيغمبر
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی مدينہ کی طرف بازگشت کے دوران نازل ھوئی ،يعنی اس سے پھلے کہ پيچھے ره جانے
والے آئيں اورعذر تراشی کريں  ،ان کے کام سے پرده اٹھاديا گيا اور انھيں رسوا کرديا۔
قرآن اس کے بعد مزيد وضاحت کے لئے مکمل طور پر پردے ہٹاکر مزيد کہتا ھے ”:بلکہ تم نے تو يہ
گمان کرليا تھا کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اور مومنين ھرگز اپنے گھروالوں کی طرف پلٹ کرنھيں آئيں گے“
۔][82
ھاں  ،اس تاريخی سفر ميں تمھارے شريک نہ ھونے کا سبب  ،اموال اور بيوی بچوں کا مسئلہ نھيں تھا ،بلکہ اس کا اصلی
عامل وه سوء ظن تھا جو تم خدا کے بارے ميں رکھتے تھے ،اور اپنے غلط اندازوں کی وجہ سے يہ سوچتے تھے کہ يہ
سفر پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے ختم ھونے کا سفر ھے اور کيونکہ شيطانی وسوسہ تمھارے دلوں ميں زينت
پاچکے تھے ،اور يہ تم نے برا گمان کيا“۔][83کيونکہ تم يہ سوچ رھے تھے کہ خدا نے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلم کو اس سفر ميں بھيج کر انھيں دشمن کے چنگل ميں دےديا ھے  ،اور ان کی حمايت نھيں کرے گا  ”،اور انجام کار تم
ھالک ھوگئے “۔] [84اس سے بدتر ھالکت اور کيا ھوگی کہ تم اس تاريخی سفر ميں شرکت  ،بيعت رضوان ،اور دوسرے
افتخارات واعزازات سے محروم ره گئے ،اور اس کے پيچھے عظيم رسوائی تھی اور آئنده کے لئے آخرت کادردناک عذاب
ھے  ،ھاں تمھارے دل مرده تھے اس لئے تم اس قسم کی صورت حال ميں گرفتار ھوئے۔
اگر حديبيہ ميں جنگ ھوجاتی
پھلووں کو بيان کرتے ھوئے ،اور اس سلسلہ ميں دو
دوسرے
کچھ
کے
ماجرے
عظيم
کے
“
حديبيہ
قرآن اسی طرح سے ”
ٔ
اھم نکتوں کی طرف اشاره کررھا ھے۔
پھال يہ کہ يہ خيال نہ کرو کہ سرزمين ” حديبيہ “ ميں تمھارے اور مشرکين مکہ کے درميان جنگ چھﮍجاتی تو مشرکين
جنگ ميں بازی لے جاتے ،ايسا نھيں ھے ،اکثر کفار تمھارے ساتھ وھاں جنگ کرتے تو بہت جلدی پيٹھ پھير کر بھاگ
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جاتے ،اور پھر کوئی ولی وياورنہ پاتے “۔][85
اور يہ بات صرف تم تک ھی منحصر نھيں ھے  ” ،يہ تو ايک سنت ٰالھی ھے ،جو پھلے بھی يھی تھی اور تم سنت ٰالھی ميں
ھرگز تغيرو تبديلی نہ پاؤ گے۔][86
وه اھم نکتہ جو قرآن خاص طور پر بيان کررھاھے ،يہ ھے کہ کھيں قريش بيٹھ کر يہ نہ کہنے لگيں  ،کہ افسوس ھم نے
جنگ کيوں نہ کی اوراس چھوٹے سے گروه کی سرکوبی کيوں نہ کی ،افسوس کہ شکارھمارے گھر ميں آيا ،اور اس سے
ھم نے غفلت برتی  ،افسوس  ،افسوس ۔
ھرگز ايسا نھيں ھے اگر چہ مسلمان ان کی نسبت تھوڑے تھے ،اور وطن اور امن کی جگہ سے بھی دور تھے ،اسلحہ بھی
ان کے پاس کافی مقدار ميں نھيں تھا ،ليکن اس کے باوجود اگر جنگ چھﮍجاتی تو پھر بھی قوت ايمانی اور نصرت ٰالھی کی
برکت سے کاميابی انھيں ھی حاصل ھوتی ،کيا جنگ ”بدر “ اور” احزاب “ ميں ان کی تعداد بہت کم اور دشمن کا سازو
سامان اور لشکر زياده نہ تھا؟ ان دونوں مواقع پر دشمن کو کيسے شکست ھوگئی ۔
بھرحال اس حقيقت کا بيان مومنين کے دل کی تقويت اور دشمن کے دل کی کمزوری اور منافقين کے ” اگر “ اور ” مگر “
کے ختم ھونے کا سبب بن گئی اور اس نے اس بات کی نشاندھی کردی کہ ظاھری طور پر حاالت کے برابر نہ ھونے کے
باوجود اگر جنگ چھﮍجائے تو کاميابی مخلص مومنين ھی کو نصيب ھوتی ھے ۔
دوسرا نکتہ جو قرآن ميں بيان ھوا ھے يہ ھے کہ فرماتاھے ”وھی تو ھے جس نے کفار کے ھاتھ کو مکہ ميں تم سے باز
رکھا اور تمھارے ھاتھ کو ان سے،يہ اس وقت ھوا جبکہ تمھيں ان پر کاميابی حاصل ھوگئی تھی ،اور خدا وه سب کچھ جو تم
انجام دے رھے ھو ديکھ رھاھے “۔][87
مفسرين کی ايک جماعت نے اس آيت کےلئے ايک ” شان نزول“ بيان کی ھے اور وه يہ ھے کہ :مشرکين مکہ نے ”حديبيہ
“کے واقعہ ميں چاليس افراد کو مسلمانوں پرضرب لگانے کےلئے مخفی طور پر حملہ کے لئے تيار کيا ،ليکن ان کی يہ
سازش مسلمانوں کی ھوشياری سے نقش برآب ھوگئی اور مسلمان ان سب کو گرفتار کرکے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
کی خدمت ميں لے آئے  ،اور پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے انھيں رھا کرديا ۔ بعض نے يہ بھی کھا ھے کہ جس وقت
پيغمبر درخت کے سائے ميں بيٹھے ھوئے تھے تاکہ قريش کے نمائنده کے ساتھ صلح کے معاہده کو ترتيب ديں  ،اور علی
عليہ السالم لکھنے ميں مصروف تھے ،تو جوانان مکہ ميں سے  ٣٠افراد اسلحہ کے ساتھ آپ پر حملہ آور ھوئے،اور معجزا
نہ طورپر ان کی يہ سازش بے کار ھوگئی اور وه سب کے سب گرفتار ھوگئے اور حضرت نے انھيں آزاد کرديا ۔
عمرة القضاء
”عمرة القضاء“وھی عمره ھے جو پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حديبيہ سے ايک سال بعد يعنی ہجرت کے ساتويں
سال کے ماه ذی القعده ميں اسے) ٹھيک ايک سال بعد جب مشرکين نے آپ کو مسجد الحرام ميں داخل ھونے سے روکا تھا(
اپنے اصحاب کے ساتھ انجام ديا اوراس کا يہ نام اس وجہ سے ھے  ،چونکہ يہ حقيقت ميں گزشتہ سال کی قضاء شمار ھوتا
تھا۔ اس کی وضاحت اس طرح ھے کہ  :قرار داد حديبيہ کی شقوں ميں سے ايک شق کے مطابق پروگرام يہ تھا کہ مسلمان
آئنده سال مراسم عمره اور خانہ خدا کی زيارت کو آزادانہ طور پر انجام ديں ،ليکن تين دن سے زياده مکہ ميں توقف نہ کريں
اور اس مدت ميں قريش کے سردار اور مشرکين کے جانے پہچانے افراد شھرسے باھر چلے جائيں گے تاکہ ايک تو
احتمالی ٹکراؤ سے بچ جائيں اور کنبہ پروری اور تعصب کی وجہ سے جو لوگ مسلمانوں کی عبادت توحيدی کے منظر کو
ديکھنے کا يارا اور قدرت نھيں رکھتے ،وه بھی اسے نہ ديکھيں(
بعض تواريخ ميں آيا ھے کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ احرام باندھا اور قربانی کے
اونٹ لے کر چل پﮍے اور ” ظھران“کے قريب پہنچ گئے اس موقع پر پيغمبر نے اپنے ايک صحابی کو جس کا نام “ محمد
بن مسلمہ“ تھا ،عمده سواری کے گھوڑوں اور اسلحہ کے ساتھ اپنے آگے بھيج ديا ،جب مشرکين نے اس پر وگرام کو ديکھا
تو وه سخت خوف زده ھوئے اور انھوں نے يہ گمان کرليا کہ حضرت ان سے جنگ کرنا اور اپنی دس سالہ صلح کی قرار
داد کو توڑنا چاہتے ھيں  ،لوگوں نے يہ خبر اھل مکہ تک پہنچادی ليکن جب پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم مکہ کے
قريب پہنچے تو آپ نے حکم ديا کہ تمام تير اور نيزے اور دوسرے سارے ہتھاراس سرزمين ميں جس کا نام ”ياجج“ ھے
منتقل کرديں ،اور آپ خود اور آپ کے صحابہ صرف نيام ميں رکھی ھوئی تلواروں کے ساتھ مکہ ميں دارد ھوئے ۔ اھل
مکہ نے جب يہ عمل ديکھا تو بہت خوش ھوئے کہ وعده پورا ھوگيا) ،گويا پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا يہ اقدام
مشرکين کے لئے ايک تنبيہ تھا،کہ اگر وه نقض عہد کرنا چاھيں اور مسلمانوں کے خالف سازش کريں،تو ان کے مقابلہ کی
قدرت رکھتے ھيں (
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رؤ سائے مکہ ،مکہ سے باھر چلے گئے ،تاکہ ان مناظر کو جوان کےلئے دل خراش تھے نہ ديکھيں ليکن باقی اھل مکہ
مرد  ،عورتيں اور بچے سب ھی راستوں ميں  ،چھتوں کے اوپر  ،اور خانہ خدا کے اطراف ميں جمع ھوگئے تھے  ،تاکہ
مسلمانوں اور ان کے مراسم عمره کو ديکھيں ۔ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم خاص رُعب اور دبدبہ کے ساتھ مکہ
ميں وارد ھوئے اور قربانی کے بہت سے اونٹ آپ کے ساتھ تھے ،اور ٓاپ نے انتھائی محبت اور ادب کے ساتھ مکہ والوں
سے سلوک کيا،اور يہ حکم ديا کہ مسلمان طواف کرتے وقت تيزی کے ساتھ چليں  ،اور احرام کو ذراسا جسم سے ہٹاليں تاکہ
ان کے قوی اور طاقتور اور موٹے تازے شانے آشکار ھوں  ،اور يہ منظر مکہ کے لوگوں کی روح اور فکر ميں ،
مسلمانوں کی قدرت وطاقت کی زنده دليل کے طور پر اثراندز ھو ۔
مجموعی طور سے ” عمرة القضاء“ عبادت بھی تھا اور قدرت کی نمائش بھی ،يہ کہنا چاہئے کہ ” فتح مکہ “ جو بعد والے
سال ميں حاصل ھوئی  ،اس کا بيج انھيں دنوں ميں بويا گيا  ،اوراسالم کے مقابلہ ميں اھل مکہ کے سرتسليم خم کرنے کے
سلسلے ميں مکمل طور پر زمين ھموار کردی ۔ يہ وضع وکيفيت قريش کے سرداروں کے لئے اس قدر ناگوار تھی کہ تين
دن گزرنے کے بعد کسی کو پيغمبر کی خدمت ميں بھيجا کہ قرادداد کے مطابق جتنا جلدی ھو سکے مکہ کو چھوڑديجئے ۔
قابل توجہ بات يہ ھے  ،کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے مکہ کی عورتوں ميں سے ايک بيوه عورت کو،جو
قريش کے بعض سرداروں کی رشتہ دار تھی ،اپنی زوجيت ميں لے ليا ،تاکہ عربوں کی رسم کے مطابق ،اپنے تعلق اور
رشتے کو ان سے مستحکم کرکے ان کی عداوت اور مخالفت ميں کمی کريں ۔
جس وقت پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے مکہ سے باھر نکل جانے کی تجويز سنی تو آپ نے فرمايا  :ميں اس ازدواج
کے مراسم کے لئے کھانا کھالنا چاہتا ھوں اور تمھاری بھی دعوت کرنا چاہتاھوں ،يہ دعوت رسمی طور پررد کردی گئی ۔
فتح خيبر
جب پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم حديبيہ سے واپس لوٹے تو تمام ماه ذی الحجہ اور ہجرت کے ساتويں سال کے
محرم کا کچھ حصہ مدينہ ميں توقف کيا ،اس کے بعد اپنے اصحاب ميں سے ان ايک ہزار چار سوافراد کو جنھوں نے حديبيہ
ميں شرکت کی تھی ساتھ لے کر خيبر کی طرف روانہ ھوئے )،جو اسالم کے برخالف تحريکوں کا مرکز تھا ،اور پيغمبر
اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کسی مناسب فرصت کے لئے گن گن کردن گزار رھے تھے کہ اس مرکز فساد کو ختم کريں۔
روايات کے مطابق جس وقت پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ”حديبيہ“ سے پلٹ رھے تھے توحکم خدا سے آپ نے
حديبيہ ميں شرکت کرنے والے مسلمانوں کو ” فتح خيبر“ کی بشارت دی  ،اور تصريح فرمائی کہ اس جنگ ميں صرف
وھی شرکت کريں گے  ،اور جنگ ميں حاصل شده مال غنيمت بھی انھيں کے ساتھ مخصوص ھوگا تخلف کرنے والوں کو
ان غنائم ميں سے کچھ نہ ملے گا ۔
ليکن جو نھی ان ڈر پوک دنيا پرستوں نے قرائن سے يہ سمجھ ليا کہ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اس جنگ ميں جو
انھيں درپيش ھے يقينی طور پر کامياب ھوں گے اور سپاه اسالم کو بہت سامال غنيمت ھاتھ آئے گا ،تو وقت سے فائده
اٹھاتے ھوئے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں حاضر ھوئے اور ميدان خيبر ميں شرکت کی اجازت
چاھی اور شايد اس عذر کو بھی ساتھ ليا کہ ھم گزشتہ غلطی کی تالفی کرنے  ،اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو ھلکا کرنے ،
گناه سے توبہ کرنے اور اسالم وقرآن کی مخلصانہ خدمت کرنے کے لئے يہ چاہتے ھيں کہ ھم ميدان جھاد ميں آپ کے ساتھ
شرکت کريں  ،وه اس بات سے غافل تھے کہ وحی ٰالھی پھلے ھی نازل ھوچکی تھيں اور ان کے راز کو فاش کرچکی تھيں،
جيسا کہ قرآن ميں بيان ھوا ھے ۔
” جس وقت تم کچھ غنيمت حاصل کرنے کے لئے چلو گے تو اس وقت پيچھے ره جانے والے کھيں گے  :ھميں بھی اپنے
ساتھ چلنے کی اجازت ديں اور اس جھاد ميں شرکت کرنے کا شرف بخشيں “۔][88
بھرحال قر ٓان اس منفعت اور فرصت طلب گروه کے جواب ميں کہتا ھے ”:وه يہ چاہتے ھيں کہ خدا کے کالم کو بدل ديں “۔
][89
اس کے بعد مزيد کہتا ھے ”:ان سے کہہ و  :تم ھرگز ھمارے پيچھے نہ آنا“ تمھيں اس ميدان ميں شرکت کرنے کا حق نھيں
ھے ،يہ کوئی ايسی بات نھيں ھے جو ميں اپنی طرف سے کہہ رھاھوں ” يہ تو وه بات ھے جو خدا نے پھلے سے ھی کہہ
دی ھے “ ۔] [90اور ھميں تمھارے مستقبل )کے بارے ميں ( باخبر کرديا ھے ۔
خدا نے حکم ديا ھے کہ ” غنائم خيبر“”،اھل حديبيہ “ کے لئے مخصوص ھيں اور اس چيز ميں کوئی بھی ان کے ساتھ
شرکت نہ کرے  ،ليکن يہ بے شرم اور پرا دعا پيچھے ره جانے والے پھر بھی ميدان سے نھيں ہٹتے اور تمھيں حسد کے
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ساتھ متھم کرتے  ،اور عنقريب وه يہ کھيں گے  :کہ معاملہ اس طرح نھيں ھے بلکہ تم ھم سے حسد کررھے ھو ۔][91
اور اس طرح وه ضمنی طور پر رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی تکذيب بھی کرتے تھے يھی لوگ”جنگ
خيبر“ميں انھيں شرکت سے منع کرنے کی اصل حسد کو شمار کرتے ھيں۔
دعائے پيامبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
”غطفان“کے قبيلہ نے شروع ميں تو خيبر کے يھوديوں کی حمايت کرنے کا اراده کيا تھا ،ليکن بعد ميں ڈرگئے اور اس سے
رک گئے ۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم جس وقت”خيبر“ کے قلعوں کے نزديک پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ کو رکنے کا
حکم ديا ،اس کے بعد آسمان کی طرف سربلند کيا اور يہ دعا پﮍھی:
”خداوندا ! اے آسمانوں کے پروردگار اور جن پر انھوں نے سايہ ڈاال ھے ،اور اے زمينوں کے پروردگار اور جن چيزوں
کو انھوں نے اٹھارکھا ھے ميں تجھ سے اس آبادی اور اس کے اھل ميں جو خير ھے اس کا طلب گارھوں ،اور تجھ سے اس
کے شراور اس ميں رہنے والوں کے شر اور جو کچھ اس ميں ھے اس شرسے پناه مانگتاھوں“ ۔اس کے بعد فرمايا ”:بسم ﷲ
“آگے بﮍھو :اور اس طرح سے رات کے وقت ”خيبر“ کے پاس جاپہنچے‘ اور صبح کے وقت جب ا”ھل خيبر“ اس ماجرا
سے باخبر ھوئے تو خود کو لشکر اسالم کے محاصره ميں ديکھا ،اس کے بعد پيغمبر نے يکے بعد ديگرے ان قلعوں کو فتح
کيا،يھاں تک کہ آخری قلعہ تک  ،جو سب سے زياده مضبوط اور طاقتور تھا ،اور مشھور يھودی کمانڈر”مرحب“ اس ميں
رہتا تھا ،پہنچ گئے ۔
انھيں دنوں ميں ايک سخت قسم کا دردسر ،جو کبھی کبھی پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو عارض ھوا کرتا تھا ،آپ
کو عارض ھوگيا  ،اس طرح سے کہ ايک دو دن آپ اپنے خيمہ سے باھر نہ آسکے تو اس موقع پر )مشھور اسالمی تواريخ
کے مطابق ( حضرت ابوبکر ،نے علم سنبھاال اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر يھوديوں کے لشکر پر حملہ آور ھوئے  ،ليکن
کوئی نتيجہ حاصل کيے بغير واپس پلٹ آئے دوسری دفعہ ” حضرت عمر“ نے علم اٹھايا ،اور مسلمان پھلے دن کی نسبت
زياده شدت سے لﮍے،ليکن بغير کسی نتيجہ کے واپس پلٹ آئے ۔
فاتح خيبر علی عليہ السالم
يہ خبر رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم تک پہنچی تو ٓاپ نے فرمايا”:خدا کی قسم کل يہ علم ايسے مرد کو دوں گا جو
خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ھے ،اور خدا اور پيغمبر اس کو دوست رکھتے ھيں ،اور وه اس سے قلعہ کو طاقت
کے زورسے فتح کرے گا “۔ ھرطرف سے گردنيں اٹھنے ليگيں کہ اس سے مرادکون شخص ھے؟ کچھ لوگوں کا اندازه تھا
کہ پيغمبر کی مراد علی عليہ السالم ھينليکن علی عليہ السالم ابھی وھاں موجود نھيں تھے،کيونکہ شديد آشوب چشم انھيں
لشکر ميں حاضر ھونے سے مانع تھا ،ليکن صبح کے وقت علی عليہ السالم اونٹ پر سوار ھوکر وارد ھوئے ،اور پيغمبر
اکرم کے خيمہ کے پاس اترے درحاليکہ آپ کی آنکھيں شدت کے ساتھ درد کررھی تھيں ۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :ميرے نزديک آؤ،آپ قريب گئے توآنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے
اپنے دہن مبارک کا لعاب علی عليہ السالم کی آنکھوں پر مال اور اس معجزه کی برکت سے آپ کی آنکھيں بالکل ٹھيک
ھوگئيں اس کے بعد آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے علم ان کے ھاتھ ميں ديا۔
علی عليہ السالم لشکر اسالم کو ساتھ لے کر خيبر کے سب سے بﮍے قلعہ کی طرف بﮍھے تو يھوديوں ميں سے ايک
شخص نے قلعہ کے اوپر سے پوچھا کہ آپ کون ھيں ؟ آپ نے فرمايا  ” :ميں علی بن ابی طالب“ ھوں ،اس يھودی نے پکار
کر کھا  :اے يھوديو! اب تمھاری شکست کا وقت آن پہنچا ھے  ،اس وقت اس قلعہ کا کمانڈر مرحب يھودی  ،علی عليہ السالم
سے مقابلہ کے لئے نکال ،اور کچھ دير نہ گزری تھی کہ ايک ھی کاری ضرب سے زمين پر گرپﮍا ۔
مسلمانوں اور يھوديوں کے درميان شديد جنگ شروع ھوگئی ،علی عليہ السالم قلعہ کے دروازے کے قريب آئے  ،اور ايک
قوی اورپُر قدرت حرکت کے ساتھ دروازے کو اکھاڑا اور ايک طرف پھينک ديا ،اور اس زور سے قلعہ کھل گيا اور
مسلمان اس ميں داخل ھوگئے اور اسے فتح کرليا ،يھوديوں نے اطاعت قبول کرلی ،اور پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
سے درخواست کی کہ اس اطاعت کے عوض ان کی جان بخشی کی جائے ،پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ان کی
درخواست کو قبول کرليا ،منقول غنائم اسالمی لشکر کے ھاتھ آئے اور وھاں کی زمينيں اور باغات آپ نے يھوديوں کو اس
شرط کے ساتھ سپرد کردئيے کہ اس کی آمدنی کا آدھا حصہ وه مسلمانوں کو ديا کريں گے ۔
آخرکار پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے تواريخ کی نقل کے مطابق غنائم خيبرصرف اھل حديبيہ پر تقسيم کئے ،يھاں
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تک کہ ان لوگوں کے لئے بھی جو حديبيہ ميں موجود تھے اور کسی وجہ سے جنگ خيبر ميں شريک نہ ھوسکے ان کے
لئے بھی ايک حصہ قرارديا  ،البتہ ايسا آدمی صرف ايک ھی تھا ،اور وه ” جابربن عبداللہۻتھا ۔
فتح مکہ
فتح مکہ نے؛ تاريخ اسالم مينايک ٔنی فصل کا اضافہ کياھے اور تقريبا ً بيس سال کے بعد دشمن کی مقاومتوں کو ھميشہ کے
لئے ختم کرديا ،حقيقت ميں فتح مکہ سے جزيرة العرب سے شرک و بت پر ستی کی بساط لپيٹ دی گئی ،اور اسالم دنياکے
دوسرے ممالک کی طرف حرکت کے لئے آماده ھوا۔
اس واقعہ کا خالصہ يہ ھے کہ عہد وپيمان اور صلح کے بعد کفار نے عہد شکنی کی اور اس صلح نامہ کونظر انداز کرديا،
اور پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے بعض حليفوں کے ساتھ زيادتی کی ،آپ کے حليفوں نے آنحضرت صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلم سے شکايت کی تورسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اپنے حليفونکی مددکرنے کا اراده کرليا،اور دوسری
طرف مکہ ميں بت پرستی شرک اور نفاق کا جو مرکز قائم تھا اس کے ختم ھونے کے تمام حاالت فراھم ھوگئے تھے اور يہ
ايک ايسا کام تھا جسے ھر حالت ميں انجام دينا ضروری تھا،اس لئے پيغمبر خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے حکم سے
مکہ کی طرف جانے کے لئے آماده ھوگئے ،فتح مکہ تين مراحل مينانجام پائی ۔
پھال مرحلہ مقدماتی تھا ،يعنی ضروری قوااور توانائيوں کو فراھم کرنا ،زمانہ کے موافق حاالت کا انتخاب اور دشمن کی
جسمانی و روحانی قوت و توانائی کی مقدار وکيفيت کی حيثيت کے بارے ميں کافی اطالعات حاصل کرنا تھا۔
دوسرا مرحلہ ،فتح کے مرحلہ کوبہت ھی ماھرانہ اور ضائعات و تلفات يعنی نقصان کے بغير انجام دينا تھا۔ اور آخری
مرحلہ ،جو اصلی مرحلہ تھا ،وه اس کے آثار و نتائج کا مرحلہ تھا۔
ً
يہ مرحلہ انتھائی دقت ،باريک بينی اور لطافت کے ساتھ انجام پايا  ،خصوصا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے مکہ و
مدينہ کی شاھراه کو اس طرح سے سے قرق کرليا تھا کہ اس عظيم آمادگی کی خبر کسی طرح سے بھی اھل مکہ کو نہ پہنچ
سکی۔ اس لئے انھوں نے کسی قسم کی تيار ی نہ کی ،وه مکمل طور پر غفلت ميں پﮍے رھے اور اسی وجہ سے اس مقد س
سرزمين ميناس عظيم حملہ اور بہت بﮍی فتح ميں تقريبا ً کوئی خون نھينبھا۔
يھاں تک کہ وه خط بھی،جو ايک ضعيف االيمان مسلمان ”حاطب بن ابی بلتعہ“نے قريش کو لکھا تھا اور قبيلہ ”مزينہ“ کی
ايک عورت ”کفود“يا ”ساره“نامی کے ھاتھ مکہ کی طرف روانہ کيا تھا،اعجاز آميز طريقہ سے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلم کے لئے آشکار ھوگيا ،علی عليہ االسالم کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بﮍی تيزی سے اس کے پيچھے روانہ
ھوئے ،انھوننے اس عورت کو مکہ و مدينہ کی ايک درميانی منزل مينجاليا اور اس سے وه خط لے کر،خود اسے بھی مدينہ
واپس لے آئے۔
مکہ کی طرف روانگی
بھر حال پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم مدينہ ميں اپنا ايک قائم مقام مقرر کر کے ہجرت کے آٹھويں سال ماه رمضان
کی دس تاريخ کو مکہ کی طرف چل پﮍے  ،اور دس دن کے بعد مکہ پہنچ گئے ۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے راستے کے وسط ميں اپنے چچا عباس کو ديکھا کہ وه مکہ سے ہجرت کرکے آپ
کی طرف آرھے ھيں ۔ حضرت نے ان سے فرمايا کہ اپنا سامان مدينہ بھيج ديجئے اور خود ھمارے ساتھ چليں ،اور آپ
آخری مھاجر ھيں۔
آخر کار مسلمان مکہ کی طرف پہنچ گئے اور شھر کے باھر،اطراف کے بيابانوں ميں اس مقام پر جسے ”مرالظھران“کھا
جاتا تھا اور جو مکہ سے چند کلوميٹر سے زياده فاصلہ پر نہ تھا،پﮍاؤ ڈال ديا۔ اور رات کے وقت کھانا پکانے کے لئے )يا
شايد اپنی وسيع پيمانہ پر موجودگی کو ثابت کرنے کے لئے( وھاں آگ روشن کردی ،اھل مکہ کا ايک گروه اس منظر کو
ديکھ کر حيرت ميں ڈوب گيا۔
ابھی تک پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اور لشکر اسالم کے اس طرف آنے کی خبريں قريش سے پنھاں تھيں۔ اس
رات اھل مکہ کا سرغنہ ابو سفيان اور مشرکين کے بعض دوسرے سرغنہ خبرينمعلوم کرنے کے لئے مکہ سے باھر
نکلے،اس موقع پر پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے چچا عباس ۻنے سوچا کہ اگر رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلم قھرآلود طريقہ پر مکہ مينوارد ھوئے تو قريش ميں سے کوئی بھی زنده نھيں بچے گا ،انھوں نے پيغمبر اکرم صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلم سے اجازت لئے اور آپ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی سواری پر سوار ھوکر کھا ميں جاتاھوں ،شايد کوئی
مل جائے تو اس سے کھوں کہ اھل مکہ کو اس ماجرے سے آگاه کردے تا کہ وه آکر امان حاصل کرليں۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

عباسۻ وھانروانہ ھوکر بہت قريب پہنچ گئے۔ اتفاقا ً اس موقع پر انھوں نے ”ابو سفيان“کی آواز سنی جواپنے ايک دوست
”بديل“ سے کہہ رھا تھا کہ ھم نے کبھی بھی اس سے زياده آگ نھيں ديکھی” ،بديل“ نے کھا ميرا خيال ھے کہ يہ آگ
قبيلہ”خزاعہ“نے جالئی ھوئی ھے ،ابوسفيان نے کھا قبيلہ خزاعہ اس سے کھيں زياده ذليل وخوار ھيں کہ وه اتنی آگ روشن
کريں،اس موقع پر عباس نے ابوسفيان کو پکارا ،ابوسفيان نے بھی عباس کو پہچان ليا اور کھا سچ سچ بتاؤ کيا بات ھے؟
عباسۻ نے جواب ديا :يہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ھيں جو دس ہزار مجاہدين اسالم کے ساتھ تمھاری طرف
آرھے ھيں ،ابو سفيان سخت پريشان ھوا اور کھا آپ مجھے کيا حکم ديتے ھيں۔
عباسۻ نے کھا:ميرے ساتھ آؤ اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے امان لے لو ورنہ قتل کرديے جاؤگے۔
اس طرح سے عباس نے”ابوسفيان“کو اپنے ھمراه رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی سواری پر ھی سوار کرليا اور
تيزی کے ساتھ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں پلٹ آئے ۔ وه جس گروه اور جس آگ کے قريب سے
گزرتے وه يھی کہتے کہ يہ تو پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے چچا ھيں جو آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی
سواری پر سوار ھيں ،کوئی غير آدمی ھے ،يھانتک کہ وه اس مقام پر آئے ،جھاں عمر ابن خطاب تھے ،جب عمر بن خطاب
کی نگاه ابو سفيان پر پﮍی تو کھا خدا کا شکر ھے کہ اس نے مجھے تجھ ) ابوسفيان( پر مسلط کيا ھے ،اب تيرے لئے کوئی
امان نھيں ھے اور فوراً ھی پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت مينآکرآپ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے ابوسفيان
کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی ۔
ليکن اتنے ميں عباسۻ بھی پہنچ گئے اور کھا :کہ اے رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ميں نے اسے پنا ه دے دی ھے
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :ميں بھی سر دست اسے امان ديتا ھوں ،کل آپ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
اسے ميرے پاس لے آئيں اگلے دن جب عباسۻ اسے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں الئے تو رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اس سے فرمايا”:اے ابوسفيان! وائے ھو تجھ پر ،کيا وه وقت ابھی نھيں آيا کہ تو خدائے يگانہ
پر ايمان لے آئے“۔
اس نے عرض کيا :ھاں! ےا رسول خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ميرے ماں باپ آپ پر قربان ھوں ،ميں گواھی ديتاھوں کہ
خدا يگانہ ھے اور اس کا کوئی شريک نھيں ھے،اگر بتوں سے کچھ ھو سکتا تو ميں يہ دن نہ ديکھتا۔
آنحضرت نے فرمايا”:کيا وه موقع نھيں آيا کہ تو جان لے کہ ميں ﷲ کا رسو ل ھوں“۔
اس نے عرض کی:ميرے ماں باپ آپ پر قربان ھو نابھی اس بارے ميں ميرے دل ميں کچھ شک و شبہ موجود ھے ليکن
آخر کار ابوسفيان اور اس کے ساتھيوں ميں سے دو آدمی مسلمان ھوگئے۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے عباسۻ سے فرمايا:
”ابوسفيان کو اس دره ميں جو مکہ کی گزرگاه ھے ،لے جاؤ تاکہ خدا کا لشکر وھاں سے گزرے اور يہ ديکھ لے“۔
عباسۻ نے عرض کيا”:ابوسفيان ايک جاه طلب آدمی ھے،اسکو کوئی امتيازی حيثيت دے ديجئے“پيغمبر صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلم نے فرمايا”:جو شخص ابوسفيان کے گھر ميں داخل ھوجائے وه امان ميں ھے،جوشخص مسجد الحرام ميں پناه لے
لے وه امان ميں ھے،جو شخص اپنے گھر کے اندر ھے اور دروازه بند کرلے وه بھی امان ميں ھے“۔
بھر حال جب ابوسفيان نے اس لشکر عظيم کو ديکھا تو اسے يقين ھوگيا کہ مقابلہ کرنے کی کوئی راه باقی نھيں رھی او
راس نے عباس کی طرف رخ کرکے کھا:آپ کے بھتيجے کی سلطنت بہت بﮍی ھوگئی ھے،عباسۻ نے کھا :وائے ھو تجھ
پر يہ سلطنت نھيں نبوت ھے۔
اس کے بعدعباس نے اس سے کھا کہ اب تو تيزی کے ساتھ مکہ والوں کے پاس جاکر انھيں لشکر اسالم کا مقابلہ کرنے سے
ڈرا۔
ابوسفيان؛ لوگوں کو تسليم ھونے کی دعوت کرتاھے
ابوسفيان نے مسجدالحرام ميں جاکر پکار کر کھا:
”اے جمعيت قريش! محمد ايک بہت بﮍے لشکر کے ساتھ تمھاری طرف آيا ھے،تم ميں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نھيں
ھے ،اس کے بعد اس نے کھا :جو شخص ميرے گھر ميں داخل ھوجائے وه امان مينھے،جو شخص مسجد الحرام ميں چال
جائے وه بھی امان ميں ھے اور جو شخص اپنے گھر ميں رہتے ھوئے گھر کا دروازه بندکرے وه بھی امان ميں ھے“۔
اس کے بعد اس نے چيخ کر کھا :اے جمعيت قريش! اسالم قبول کرلو تا کہ سالم رھو اور بچ جاؤ ،اس کی بيوی”ہنده“نے اس
کی داڑھی پکﮍلی اور چيخ کر کھا:اس بڈھے احمق کو قتل کردو۔
ابوسفيان نے کھا :ميری داڑھی چھوڑدے۔ خدا کی قسم اگر تو اسالم نہ الئی تو تو بھی قتل ھو جائے گی،جاکر گھر ميں بيٹھ
جا۔
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علی عليہ السالم کے قدم دوش رسول پر
اس کے بعد پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم لشکر اسالم کے ساتھ روانہ ھوئے اور ”ذوی طوی“کے مقام تک پہنچ
گئے،وھی بلند مقام جھاں سے مکہ کے مکانات صاف نظرآتے ھيں،پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو وه دن ياد آگيا جب
آپ مجبور ھوکر مخفی طور پر مکہ سے باھر نکلے تھے ،ليکن آج ديکھ رھے ھيں کہ اس عظمت کے ساتھ داخل ھورھے
ھيں،تو آپ نے اپنی پيشانی مبارک اونٹ کے کجاوے کے اوپر رکھ دی او رسجده شکر بجا الئے،اس کے بعد پيغمبر اکرم
”حجون“ ميں )مکہ کے بلند مقامات ميں سے وه جگہ جھاں خديجہ)ع( کی قبر ھے( اترے ،غسل کر کے اسلحہ اور لباس
ھوئے،سوره فتح کی قرائت کرتے ھوئے مسجدالحرام ميں داخل ھوئے اور آواز تکبير
جنگ پہن کر اپنی سوار ی پر سوار
ٔ
نعره تکبير بلندکيا تو اس سے سارے دشت و کوه گونج اٹھے۔ اس کے بعد آپ اپنے اونٹ سے
بلند کی ،لشکر اسالم نے بھی ٔ
نيچے اترے اور بتوں کو توڑنے کے لئے خانہ کعبہ کے قريب آئے ،آپ يکے بعد ديگرے بتوں کو سرنگونکرتے جاتے
تھے اور فرماتے جاتھے:
”جاء الحق و زھق الباطل ان الباطل کان زھوقا ً“
”حق آگيا اور باطل ہٹ گيا،اور باطل ھے ھی ہٹنے واال“۔
کچھ بﮍے بﮍے بت کعبہ کے اوپر نصب تھے ،جن تک پيغمبر کا ھاتھ نھيں پہنچتاتھا،آپ نے اميرالمومنين علی عليہ السالم
کو حکم ديا وه ميرے دوش پر پاؤں رکھ کر اوپر چﮍھ جائيں اور بتوں کو زمين پر گرا کر توڑڈاليں ،علی عليہ السالم نے آپ
کے حکم کی اطاعت کی۔
خانہ کعبہ کے اندر دروديوار
خانہ کعبہ کی کليد لے کر دروازه کھوال اور انبياء کی ان تصويروں کو جو ٔ
اس کے بعد آپ نے ٔ
خانہ کعبہ کے
نے
سلم
و
آلہ
و
عليہ
ﷲ
صلی
پيغمبر
بعد
کے
رکاميابی
شاندا
اور
سريع
اس
کرديا۔
پر بنی ھوئی تھيں ،محو
ٔ
دروازے کے حلقہ ميں ھاتھ ڈاال اور وھاں پر موجود اھل مکہ کی طرف رخ کرکے فرمايا:
”اب بتالؤ تم کيا کہتے ھو؟ اور تمھارا کيا خيال ھے کہ مينتمھارے بارے ميں کيا حکم دوں گا؟ انھوں نے عرض کيا :ھم آپ
سے نيکی اور بھالئی کے سواراور کوئی توقع نھينرکھتے!آپ ھمارے بزرگواربھائی اور ھمارے بزرگوار بھائی کے فرزند
ھيں،آج آپ بر سر اقتدار آگئے ھيں ،ھيں بخش ديجئے ،پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی آنکھوں ميں آنسو ڈبڈبانے لگے
اورمکہ کے لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ رونے لگے۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا” :ميں تمھارے بارے ميں وھی بات کہتا ھوں جو ميرے بھائی يوسف عليہ
السالم نے کی تھی کہ آج تمھارے اوپر کسی قسم کی کوئی سرزنش اور مالمت نھيں ھے ،خدا تمھےں بخش دے گا،وه الرحم
الراحمين ھے“۔][92
اور اس طرح سے آپ نے ان سب کو معاف کرديا اور فرمايا” :تم سب آزاد ھو،جھاں چاھو جاسکتے ھو“۔
آج کا دن روز رحمت ھے
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے يہ حکم دياتھا کہ آپ کے لشکری کسی سے نہ الجھيں اور بالکل کوئی خون نہ بھايا
مستثنی کيا گيا جو بہت ھی بد زبان اور خطرناک لوگ تھے۔
جائے۔ ايک روايت کے مطابق صرف چھ افراد کو
ٰ
يھاں تک کہ جب آپ نے يہ سنا کہ لشکر اسالم کے علمدار”سعد بن عباده نے انتقام کا نعره بلند کيا ھے اور وه يہ کہہ رھا
ھے کہ ”:آج انتقام کا دن ھے“ تو پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے علی عليہ السالم سے فرمايا” ،جلدی سے جاکر اس
سے علم لے کر يہ نعره لگاؤ کہ:
” آج عفو وبخشش اور رحمت کا دن ھے“۔!
اور اس طرح مکہ کسی خونريزی کے بغير فتح ھوگيا،عفوورحمت اسالم کی اس کشش نے،جس کی انھيں بالکل توقع نھيں
تھی،دلوں پر ايسا اثر کيا کہ لوگ گروه در گروه آکر مسلمان ھوگئے،اس عظيم فتح کی صدا تمام جزائر عربستان ميں
جاپہنچی،اسالم کی شھرت ھر جگہ پھيل گئی اور مسلمانوں اور اسالم کی ھر جہت سے دھاک بيٹھ گئی ۔
خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھﮍے ھوئے تھے تو آپ نے فرمايا:
جب پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ٔ
”خداکے سوا اور کوئی معبود نھينھے،وه يکتا اور يگانہ ھے،اس نے آخر کار اپنے وعده کو پورا کرديا ،اور اپنے بنده کی
مددکی،اور اس نے خود اکيلے ھی تمام گروھوں کو شکست دےدی ،ان لوگوں کا ھر مال ،ھر امتياز ،اورھر وه خون جس
زمانہ جاھليت سے ھے،سب کے سب ميرے ان دونوں قدموں کے نيچے ھيں“۔
کاتعلق ماضی اور
ٔ
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زمانہ جاھليت کے تمام
جاو ،غارت شده اموال کی بات نہ کرو اور
)يعنی
زمانہ جاھليت ميں ھوئے خون خرابہ کو بھول ٔ
ٔ
ٔ
امتيازات کو ختم کر ڈالو ،خالصہ گذشتہ فائلوں کو بند کر ديا جائے ۔(
يہ ايک بہت ھی اھم اور عجيب قسم کی پيش نھاد تھی جس ميں عمومی معافی کے فرمان سے حجاز کے لوگوں کو ان کے
تاريک اور پُر ماجرا ماضی سے کاٹ کر رکھ ديا اور انھيں اسالم کے سائے ميں ايک نئی زندگی بخشی جو ماضی سے
مربوط کشمکشوں اور جنجالوں سے مکمل طور پر خالی تھی۔
اس کام نے اسالم کی پيش رفت کے سلسلہ ميں بہت زياده مد دکی اور يہ ھمارے آج اور آنے والے کل کے لئے ايک دستو
رالعمل ھے۔
عورتوں کی بيعت کے شرائط
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے کوه صفا پر قيام فرمايا،او رمردوں سے بيعت لی،بعده مکہ کی عورتيں جو ايمان
لے آئی تھيں بيعت کرنے کے لئے آپ کی خدمت ميں حاضر ھوئيں تووحی ٰالھی نازل ھوئی اور ان کی بيعت کی تفصيل بيان
کی ۔
روئے سخن پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی طرف کرتے ھوئے فرماتا ھے :
”اے پيغمبر !جب مومن عورتيں تيرے پاس آئيں او ران شرائط پر تجھ سے بيعت کرليں کہ وه کسی چيز کو خداکا شريک
قرار نھيں ديں گی ،چوری نھيں کريں گی ،زنا سے آلوده نھيں ھونگی،اپنی اوالد کو قتل نھيں کريں گی،اپنے ھاتھوں اورپاؤں
کے آگے کوئی افتراء اور بہتان نھيں باندھيں گی اور کسی شائستہ حکم ميں تيری نافرمانی نھيں کريں گی تو تم ان سے بيعت
لے لو اوران کے لئے بخشش طلب کرو،بيشک خدا بخشنے ،واال اورمھربان ھے۔ “][93
اس کے بعد پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ان سے بيعت لی۔
بيعت کی کيفيت کے بارے ميں بعض مورخين نے لکھا ھے کہ پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے پانی کاايک برتن النے
کا حکم ديا او راپنا ھاتھ پانی کے اس برتن ميں رکھ ديا،عورتيں اپنے ھاتھ برتن کے دوسری طرف رکھ ديتی تھيں،جب کہ
بعض نے کھا ھے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم لباس کے اوپر سے بيعت ليتے تھے ۔
ابو سفيان کی بيوی ہنده کی بيعت کا ماجرا
فتح مکہ کے واقعہ ميں جن عورتوں نے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں حاضر ھوکر بيعت کی ان ميں سے
ايک ابو سفيان کی بيوی”ہنده“تھی ،يعنی وه عورت جس کی طرف سے تاريخ اسالم بہت سے دردناک واقعات محفوظ رکھے
ھوئے ھے،ا ن ميں سے ايک ميدان احد ميں حمزه سيد الشہداء )ع( کی شھادت کا واقعہ ھے کہ جس کی کيفيت بہت ھی غم
انگيز ھے ۔
اگرچہ آخرکاروه مجبور ھوگئی کہ اسالم اور پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے سامنے گھٹنے ٹيک دے او رظاھراً
مسلمان ھو جائے ليکن اسکی بيعت کا ماجرا بتاتا ھے کہ وه حقيقت ميں اپنے سابقہ عقائد کی اسی طرح وفادار تھی ،ل ٰہذا اس
ميں تعجب کی کوئی بات نھيں ھے کہ بنی اميہ کا خاندان اور ہنده کی اوالدنے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے بعد اس
قسم کے جرائم کا ارتکاب کيا کہ جن کی سابقہ زمانہ ميں کوئی نظير نھيں ملتی ۔
بھر حال مفسرين نے اس طرح لکھا ھے کہ ہند ه نے اپنے چھرے پر نقاب ڈاال ھوا تھا وه پيغمبر کی خدمت ميں اس وقت
حاضر ھوئی جب آپ کوه صفا پر تشريف فرما تھے اور عورتونکی ايک جماعت ہنده کے ساتھ تھی ،جب پيغمبر صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلم نے يہ فرماياکہ ميں تم عورتونسے اس بات پر بيعت لتيا ھوں کہ تم کسی چيز کو خدا کا شريک قرار نھيں دو
گی ،تو ہنده نے اعتراض کيا او رکھا”:آپ ھم سے ايسا عہد لے رھے ھيں جو آپ نے مردوں سے نھيں ليا ) ،کيونکہ اس دن
مردوں سے صرف ايمان اورجھاد پربيعت لی گئی تھی ۔(
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اس کی بات کی پرواه کئے بغير اپنی گفتگو کو جاری فرمايا”:کہ تم چوری بھی نھيں
کرو گی“،ہند ه نے کھا :ابو سفيان کنجوس اوربخيل آدمی ھے ميں نے اس کے مال ميں سے کچھ چيزينلی ھيں ،ميں نھيں
جانتی کہ وه انھيں مجھ پر حالل کرے گا يا نھيں!ابو سفيان موجود تھا ،اس نے کھا :جو کچھ تو نے گذشتہ زمانہ ميں ميرے
مال مينسے لے ليا ھے وه سب ميں نے حالل کيا )،ليکن آئنده کے لئے پابندی کرنا ۔(
اس موقع پر پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ہنسے اور ہنده کو پہچان کر فرمايا”:کيا تو ہنده ھے“؟ اس نے کھا :جی ھاں ،يا
رسول ﷲ !پچھلے امور کو بخش ديجئے خدا آپ کو بخشے “۔!!
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا”:او رتم زنا سے آلوده نھيں ھوگی“،ہنده نے تعجب کرتے
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زمانہ جاھليت ميں اس کی
ھوئے کھا”:کيا آزاد عورت اس قسم کا عمل بھی انجام ديتی ھے؟“حاضرين مينسے بعض لوگ جو
ٔ
حالت سے واقف تھے اس کی اس بات پر ہنس پﮍے کيونکہ ہنده کا سابقہ زمانہ کسی سے مخفی نھيں تھا۔
پھر پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ھوئے فرمايا:
”اور تم اپنی اوالد کو قتل نھيں کروگی “۔
ہند نے کھا”:ھم نے تو انھيں بچپن ميں پاال پوسا تھا،مگر جب وه بﮍے ھوئے تو آپ نے انھيں قتل کرديا ،اب آپ او روه خود
بہتر جانتے ھيں“۔) اس کی مراد اس کا بيٹا ”حنظلہ“تھا جو بدر کے دن علی عليہ السالم کے ھاتھوں ماراگيا تھا۔(
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اس کی اس بات پر تبسم فرمايا ،او رجب آپ اس بات پر پہنچے او رفرمايا:
”تم بہتان او رتھمت کو روا نھيں رکھوگی “۔
تو ہنده نے کھا”:بہتان قبيح ھے او رآپ ھميں صالح و درستی ،نيکی او رمکارم اخالق کے سوا او رکسی چيز کی دعوت
نھيں ديتے“۔
جب آپ نے يہ فرمايا:
”تم تمام اچھے کاموں ميں ميرے حکم کی اطاعت کروگی “۔تو ہنده نے کھا”:ھم يھاں اس لئے نھيں بيٹھے ھيں کہ ھمارے دل
ميں آپ کی نافرمانی کااراده ھو“۔
)حاالنکہ مسلمہ طور پر معاملہ اس طرح نھيں تھا ،ليکن تعليمات اسالمی کے مطابق پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اس
بات کے پابند تھے کہ ان کے بيانات کو قبول کرليں۔
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے خطوط دنيا کے بادشاھونکے نام تاريخ اسالم سے معلوم ھوتا ھے کہ جب سرزمين
حجاز ميناسالم کافی نفوذ کرچکا تو پيغمبراکرم نے اس زمانے کے بﮍے بﮍے حکمرانوں کے نام کئی خطوط روانہ کيے ۔
ان ميں بعض خطوط ميں کا سھارا ليا گيا ھے ،جس ميں آسما نی اديان کی قدر مشترک کا تذکره ھے۔
مقوقس] [94کے نام خط
مقوقس مصر کا حاکم تھا پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے دنيا کے بﮍے بﮍے بادشاھوں او رحکام کو خطوط
لکھے او رانھيں اسالم کی طرف دعوت دی،حاطب بن ابی بلتعہ کو حاکم مصر مقوقس کی طرف يہ خط دے کرروانہ کيا۔
بسم ٰ ّ
ﷲ الرحمن الرحيم
ّٰ
عبدﷲ
من :محمد بن
الی :المقوقس عظيم القبط
ٰ
الھدی ،اما بعد”:فانی ادعوک بدعايةاالسالم۔
سالم علی من اتبع
ٰ
ّ
تسلم،يوتک ﷲ اجرک مرتين ،فان توليت فانما عليکم اثم
اسلم
ٔ
تعالواالی کلمة سواء بيننا و بينکم” ان ال نعبد اال ٰ ّ
ٰ
ﷲ وال نشرک بہ شيئا ً وال تتخذ بعضنا بعضا ً اربابا ً من
ب
ت
الک
اھل
القبط،۔۔۔يا
ٰ
دون ٰ ّ
ﷲ ،فان تولوا فقولوا اشھدوا بانا مسلمون“۔
ﷲ کے نام سے جو بخشنے واال بﮍا مھربان ھے ۔
از ۔۔۔محمد بن عبد ﷲ
بطرف۔۔۔قبطيوں کے مقوقس بزرگ ۔ حق کے پيروکاروں پر سالم ھو۔
ميں تجھے اسالم کی دعوت ديتا ھوں۔ اسالم لے آؤ تاکہ سالم رھو ۔ خدا تجھے دوگنا اجر دے گا ۔ )ايک خود تمھارے ايمان
النے پر اوردوسراان لوگوں کی وجہ سے جو تمھاری پيروی کرکے ايمان الئيں گے ( او راگر تو نے قانون اسالم سے
روگردانی کی تو قبطيوں کے گناه تيرے ذمہ ھوں گے ۔۔اے اھل کتاب! ھم تمھيں ايک مشترک بنيادکی طرف دعوت ديتے
ھيں او روه يہ کہ ھم خدائے يگانہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کريں اور کسی کو اس کا شريک قرار نہ ديں حق سے
روگردانی نہ کريں تو ان سے کھو کہ گواه رھو ھم تم مسلمان ھيں“۔
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا سفير مصر کی طرف روانہ ھوا ،اسے اطالع ملی کہ حاکم مصر اسکندريہ ميں ھے ل ٰہذا
وه اس وقت کے ذرائع آمد ورفت کے ذريعے اسکندريہ پہنچا او رمقوقس کے محل ميں گيا ،حضرت کا خط اسے ديا ،
مقوقس نے خط کھول کر پﮍھا کچھ دير تک سوچتا رھا ،پھر کہنے لگا”:اگر واقعا ً محمدخدا کا بھيجا ھوا ھے تو اس کے
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مخالفين اسے اس کی پيدائش کی جگہ سے باھر نکالنے ميں کيوں کامياب ھوئے او روه مجبور ھوا کہ مدينہ ميں سکونت
اختيار کرے؟ ان پر نفرين او ربد دعا کيوں نھينکی تاکہ وه نابود ھو جاتے؟“
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے قاصد نے جوابا ً کھا:
عيسی عليہ السالم خدا کے رسول تھے اور آپ بھی ان کی حقانيت کی گواھی ديتے ھيں ،بنی اسرائيل نے جب ان
”حضرت
ٰ
کے قتل کی سازش کی توآپ نے ان پر نفرين اور بد دعا کيوں نھيں کی تاکہ خدا انھيں ھالک کرديتا؟
يہ منطق سن کر مقو قس تحسين کرنے لگا اور کہنے لگا :
”احسنت انت حکيم من عند حکيم “
” ٓافرين ھے ،تم سمجھ دار ھو اور ايک صاحب حکمت کی طرف سے ٓائے ھو “
حاطب نے پھر گفتگو شروع کی اور کھا :
” ٓاپ سے پھلے ايک شخص )يعنی فرعون (اس ملک پر حکومت کرتا تھا ،وه مدتوں لوگوں ميں اپنی خدائی کا سودا بيچتا رھا
،بآالخر ﷲ نے اسے نابود کر ديا تاکہ اس کی زندگی ٓاپ کے لئے باعث عبرت ھو ليکن ٓاپ کوشش کريں کہ ٓاپ کی زندگی
دوسروں کے لئے نمونہ بن جائے“۔
”پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ھميں ايک پاکيزه دين کی طرف دعوت دی ھے  ،قريش نے ان سے بہت سخت جنگ
کی او ران کے مقابل صف آراء ھوئے ،يھودی بھی کينہ پروری سے ان کے مقابلے ميں آکھﮍے ھوئے او راسالم سے زياده
نزديک عيسائی ھيں ۔ “
عيسی عليہ السالم کی نبوت کی بشارت دی تھی اس
موسی عليہ السالم نے حضرت
مجھے اپنی جان کی قسم جيسے حضرت
ٰ
ٰ
طرح حضرت
عيسی عليہ السالم حضرت محمد کے مبشر تھے  ،ھم آپ لوگوں نے تو ريت کے ماننے والوں کو انجيل کی
ٰ
دعوت دی تھی ،جوقوم پيغمبرحق کی دعوت کو سنے اسے چاہئے کہ اس کی پيروی کرے ،ميں نے محمد کی دعوت آپ کی
سرزمين تک پہنچادی ھے ،مناسب يھی ھے کہ آپ او رمصری قوم يہ دعوت قبول کر لے“۔
حاطب کچھ عرصہ اسکندريہ ھی ميں ٹھھرا تاکہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے خط کا جواب حاصل کرے ،چند
روز گزر گئے ،ايک دن مقوقس نے حاطب کو اپنے محل ميں باليا او رخواہش کی کہ اسے اسالم کے بارے ميں کچھ مزيد
بتايا جائے۔
حاطب نے کھا:
”محمد صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ھميں خدانے يکتا ئی پرستش کی دعوت ديتے ھيں او رحکم ديتے ھيں کہ لوگ روزوشب
ميں پانچ مرتبہ اپنے پروردگار سے قريبی رابطہ پيدا کريں او رنماز پﮍھيں ،پيمان پورے کريں ،خون او رمردار کھانے سے
اجتناب کريں“۔
عالوه ازيں حاطب نے پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی زندگی کی بعض خصوصيات بھی بيان کيں۔
مقوقس کہنے لگا:
”يہ تو بﮍی اچھی نشانياں ھيں۔ ميرا خيال تھا کہ خاتم النبيين سرزمين شام سے ظھور کريں گے جو انبياء عليھم السالم کی
سرزمين ھے،اب مجھ پر واضح ھوا کہ وه سر زمين حجاز سے مبعوث ھوئے ھيں“۔
اس کے بعد اس نے اپنے کاتب کو حکم ديا کہ وه عربی زبان ميں اس مضمون کا خط تحرير کرے:
بخدمت  :محمد بن عبد ﷲ ۔
منجانب :قبطيوں کے بزرگ مقوقس ۔
”آپ پر سالم ھو،ميننے آپ کاخط پﮍھا ،آپ کے مقصد سے باخبر ھوااو رآپ کی دعوت کی حقيقت کو سمجھ ليا،ميں يہ تو
خطہ شام سے مبعوث ھوگا ،ميں آ پ کے قاصد کا احترام
جانتا تھا کہ ايک پيغمبر ظھور کرے گا ليکن ميرا خيال تھا کہ وه
ٔ
کرتا ھوں“۔
پھر خط ميں ان ہديوں اور تحفوں کی طرف اشاره کيا جواس نے آپ کی خدمت ميں بھيجے ،خط اس نے ان الفاظ پر تمام کيا۔
”آپ پر سالم ھو“
تاريخ ميں ھے کہ مقوقس نے کوئی گياره قسم کے ہديے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے لئے بھيجے  ،تاريخ اسالم ميں
ان کی تفصيالت موجود ھيں،ان ميں سے ايک طبيب تھا تاکہ وه بيما ر ھونے والے مسلمانوں کا عالج کرے ،نبی اکرم صلی
ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ديگر ہديئے قبول فرمايائے ليکن طبيب کو قبول نہ کيا او رفرمايا”:ھم ايسے لوگ ھيں کہ جب تک
بھوک نہ لگے کھانا نھيں کھاتے او رسير ھونے سے پھلے کھانے سے ھاتھ روک ليتے ھيں ،يھی چيز ھماری صحت و
سالمتی کے لئے کافی ھے ،شايد صحت کے اس عظيم اصول کے عالوه پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اس طبيب
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کی وھاں موجودگی کو درست نہ سمجھتے ھوں کيونکہ وه ايک متعصب عيسائی تھا ل ٰہذا آپ نھينچاہتے تھے کہ اپنی او
رمسلمانوں کی جان کا معاملہ اس کے سپرد کرديں۔
مقوقس نے جو سفير پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا احترام کيا،آپ کے لئے ہديے بھيجے او رخط ميں نام محمد اپنے نام
سے مقدم رکھا يہ سب اس بات کی حکايت کرتے ھيں کہ اس نے آپ کی دعوت کو باطن ميں قبول کرليا تھا يا کم از کم اسالم
کی طر ف مائل ھوگيا تھا ليکن اس بناء پرکہ اس کی حيثيت او روقعت کو نقصان نہ پہنچے ظاھری طو رپراس نے اسالم کی
طرف اپنی رغبت کا اظھار نہ کيا ۔
قيصر روم کے نام خط
بسم ٰ ّ
ﷲ الرحمن الرحيم
عبدﷲٰ
ّ
من :محمد بن
الی :ھرقل عظيم الرّوم
ٰ
الھدی
سالم علی من اتبع
اما بعد:فانی ادعوک بدعايةاالسالم۔
تسلم،يوتک ٰ ّ
تعالواالی کلمة سواء بيننا و بينکم” ان ال نعبد
اسلم
ﷲ اجرک مرتين ،فان توليت فانما عليکم اثم القبط،۔۔۔يا اھل الک ٰتب
ٰ
ٔ
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ً
ً
ً
اال ﷲ وال نشرک بہ شيئا وال تتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون ﷲ ،فان تولوا فقولوا اشھدوا بانا مسلمون“۔
ﷲ کے نام سے جو بخشنے واال بﮍا مھربان ھے۔
منجانب :محمدبن عبد ﷲ ۔
بطرف :ھرقل بادشاه روم۔
”اس پر سالم ھے جو ہدايت کی پيروی کرے۔ميں تجھے اسالم کی دعوت ديتا ھوں۔ اسالم لے آؤ تاکہ سالم رھو ۔ خدا تجھے
دوگنا اجر دے گا ۔ )ايک خود تمھارے ايمان النے پر اوردوسراان لوگوں کی وجہ سے جو تمھاری پيروی کرکے ايمان الئيں
گے ( او راگر تو نے قانون اسالم سے روگردانی کی تو اريسوں کا گناه بھی تيری گردن پر ھوگا۔اے اھل کتاب! ھم تمھيں
ايک مشترک بنيادکی طرف دعوت ديتے ھيں او روه يہ کہ ھم خدائے يگانہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کريں اور کسی کو
اس کا شريک قرار نہ ديں حق سے روگردانی نہ کريں تو ان سے کھو کہ گواه رھو ھم تم مسلمان ھيں“۔
قيصر کے پاس نبی اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا پيغام پہنچانے کے لئے ”دحيہ کلبی“ مامور ھوا سفيرپيغمبر عازم روم
ھوا۔
قيصرکے دارالحکومت قسطنطنيہ پہنچنے سے پھلے اسے معلوم ھوا کہ قيصربيت المقدس کی زيارت کے ارادے سے
ٰ
بصری کے گور نر حادث بن ابی شمر سے رابطہ پيداکيا اور اسے اپنامقصد سفر
قسطنطنيہ چھوڑ چکا ھے ،ل ٰہذا اس نے
ٰ
بتايا ظاھراً پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے بھی اجازت دے رکھی تھی کہ دحيہ وه خط حاکم بصری کو ديدے تاکہ
وه اسے قيصرتک پہنچادے سفير پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے گورنر سے رابطہ کيا تو اس نے عدی بن حاتم کو
باليا اور اسے حکم ديا کہ وه دحيہ کے ساتھ بيت المقدس کی طرف جائے اور خط قيصر تک پہنچا دے مقام حمص ميں سفير
کی قيصر سے مالقات ھوئی ليکن مالقات سے قبل شاھی دربار کے کارکنوں نے کھا:
”تمھيں قيصر کے سامنے سجده کرنا پﮍے گا ورنہ وه تمھاری پرواه نھيں کرے گا “
دحيہ ايک سمجھدار آدمی تھا کہنے لگا :
”ميں ان غير مناسب بدعتوں کوختم کرنے کے لئے اتنا سفر کر کے آيا ھوں ۔ ميں اس مراسلے کے بھيجنے والے کی طرف
سے آيا ھوں تا کہ قيصر کو يہ پيغام دوں کہ بشر پرستی کو ختم ھونا چاہئے او رخدا ئے واحد کے سواکسی کی عبادت نھيں
ھونی چاھيے  ،اس عقيدے کے باوجود کيسے ممکن ھے کہ مينغير خدا کے لئے سجده کروں“۔
پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے قاصد کی قوی منطق سے وه بہت حيران ھوئے ،درباريوں ميں سے ايک نے کھا:
”تمھيں چاہئے کہ خط بادشاه کی مخصوص ميز پر رکھ کر چلے جاؤ ،اس ميز پر رکھے ھوئے خط کو قيصر کے عالوه
کوئی نھيں اٹھا سکتا“۔
دحيہ نے اس کا شکريہ اداکيا ،خط ميز پر رکھا اورخودواپس چال گيا،قيصر نے خط کھوال ،خط نے جو”بسم ﷲ“ سے شروع
ھوتا تھا اسے متوجہ کيا اور کہنے لگا۔
”حضرت سليمان عليہ السالم کے خط کے سوا آج تک ميں نے ايسا خط نھيں ديکھا “
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اس نے اپنے مترجم کو باليا تا کہ وه خط پﮍھے او راس کا ترجمہ کرے ،بادشاه روم کو خيال ھوا کہ ھو سکتا ھے خط
لکھنے واال وھی نبی ھو جس کاوعده انجيل او رتوريت ميں کيا گيا ھے ،وه اس جستجو ميں لگ گيا کہ آپ کی زندگی کی
خصوصيات معلوم کرے ،اس نے حکم ديا کہ شام کے پورے عالقے ميں چھان بين کی جائے،شايد محمد کے رشتہ دارونميں
سے کوئی شخص مل جائے جو ان کے حاالت سے واقف ھو ،اتفاق سے ابوسفيان او رقريش کا ايک گروه تجارت کے لئے
شام آيا ھوا تھا ،شام اس وقت سلطنت روم کامشرقی حصہ تھا ،قيصر کے آدميوں نے ان سے رابطہ قائم کيا او رانھيں بيت
المقدس لے گئے،قيصر نے ان سے سوال کيا :
کيا تم ميں سے کوئی محمد کا نزديکی رشتہ دار ھے ؟
ابو سفيان نے کھا :
ميناور محمد ايک ھی خاندان سے ھيں او رھم چوتھی پشت ميں ايک درسرے سے مل جاتے ھيں۔
پھرقيصر نے اس سے کچھ سواالت کئے۔ دونوں ميں يوں گفتگو ھوئی“
قيصر :اس کے بزرگوں مينسے کوئی حکمران ھوا ھے؟
ابوسفيان :نھيں ۔
ٰ
دعوی سے پھلے وه جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتا تھا؟
قيصر :کيا نبوت کے
ابوسفيان :ھاں محمد راست گو او رسچا انسان ھے۔
قيصر :کونسا طبقہ اس کا مخالف ھے اور کونسا موافق؟
ابوسفيان :اشراف اس کے مخالف ھيں ،عام او رمتوسط درجے کے لوگ اسے چاہتے ھيں۔
قيصر :اس کے پيروکاروں ميں سے کوئی اس کے دين سے پھرا بھی ھے؟
ابوسفيان :نھيں۔
قيصر :کيا اس کے پيروکار روز بروز بﮍھ رھے ھيں ؟
ابوسفيان:ھاں ۔
اس کے بعد قيصر نے ابوسفيان او راس کے ساتھيوں سے کھا:
”اگر يہ باتيں سچی ھيں تو پھر يقينا وه پيغمبر موعود ھيں ،مجھے معلوم تھا کہ ايسے پيغمبر کا ظھور ھوگا ليکن مجھے يہ
پتہ نہ تھا کہ وه قريش ميں سے ھوگا ،ميں تيار ھوں کہ اس کے لئے خضوع کروں او راحترام کے طور پر اس کے پاؤں
دھووں ،ميں پيش گوئی کرتا ھوں کہ اس کا دين او رحکومت سرزمين روم پر غالب آئے گی“۔
ٔ
پھر قيصر نے دحيہ کو باليا او راس سے احترام سے پيش آيا ،پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے خط کا جواب لکھا
او رآپ کے لئے دحيہ کے ذريعے ہديہ بھيجااورآپ کے نام اپنے خط ميں آپ سے اپنی عقيدت او رتعلق کا اظھار کيا۔
يہ بات جاذب نظر ھے کہ جس وقت پيغمبرا کرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا قاصد آنحضرت کا خط لے کر قيصر روم کے
پاس پھونچا تو اس نے خصوصيت کے ساتھ آپ کے قاصد کے سامنے اظھار ايمان کيا يھاں تک کہ وه روميوں کو اس دين
توحيد و اسالم کی دعوت دينا چاہتا تھا ،اس نے سوچا کہ پھلے ان کی آزمائش کی جائے ،جب اس کی فوج نے محسوس کيا
کہ وه عيسائيت کو ترک کردينا چاہتا ھے تو اس نے اس کے قصر کا محاصره کرليا ،قيصر نے ان سے فوراً کھا کہ ميں تو
تمھيں آزمانا چاہتا تھا اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔
جنگ ذات السالسل
ہجرت کے آٹھويں سال پيغمبراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو خبر ملی کہ باره ہزار سوار سرزمين ”يابس“ميں جمع ھيں،
اور انھوں نے ايک دوسرے کے ساتھ يہ عہد کيا ھے کہ جب تک پيغمبراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم او رعلی عليہ السالم
کو قتل نہ کرليں او رمسلمانوں کی جماعت کو منتشر نہ کرديں آرام سے نھيں بيٹھيں گے ۔ پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و
سلم نے اپنے اصحاب کی ايک بہت بﮍی جماعت کو بعض صحابہ کی سرکردگی ميں ان کی جانب روانہ کيا ليکن وه کافی
گفتگو کے بعد بغير کسی نتيجہ کے واپس آئے۔
آخر کار پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے علی عليہ السالم کو مھاجرين وانصار کے ايک گروه کثير کے ساتھ ان
سے جنگ کرنے کے لئے بھيجا ،وه بﮍی تيزی کے ساتھ دشمن کے عالقہ کی طرف روانہ ھوئے او ررات بھر ميں سارا
سفر طے کر کے صبح دم دشمن کو اپنے محاصره مينلے ليا ،پھلے تو ان کے سامنے اسالم کو پيش کيا ،جب انھوں نے قبول
نہ کيا تو ابھی فضا تاريک ھی تھی کہ ان پر حملہ کرديا اور انھيں درھم برھم کر کے رکھ ديا،ان ميں سے کچھ لوگوں کو
قتل کيا  ،ان کی عورتوں اور بچوں کو اسير کرليا او ربکثرت مال غنيمت کے طور پر حاصل کيا۔
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سوره ”والعاديات“نازل ھوئی حاالنکہ ابھی سربازان اسالم مدينہ کی طرف لو ٹ کر نھيں آئے تھے ،پيغمبر خدا صلی ﷲ
ٔ
سوره کی نماز ميں تالوت کی،نمازکے بعد صحابہ نے عرض کيا ،يہ
ت
آئے
لئے
کے
صبح
نماز
دن
اس
سلم
و
آلہ
و
عليہ
اس
و
ٔ
سوره ھے جسے ھم نے آج تک سنا نھيں ھے۔ آپ نے فرمايا :ھاں! علی عليہ السالم دشمنوں پر فتح ياب ھوئے ھيں
تو ايسا
ٔ
اور جبرئيل نے گزشتہ رات يہ سوره الکر مجھے بشارت دی ھے۔ کچھ دن کے بعد علی عليہ السالم غنائم او رقيديوں کے
ساتھ مدينہ ميں وارد ھوئے۔][95
جنگ حنين ][96
اس جنگ کی ابتداء يوں ھوئی کہ جب ”ھوازن“ جو بہت بﮍا قبيلہ تھا اسے فتح مکہ کی خبر ھوئی تو اس کے سردار مالک
بن عوف نے افراد قبيلہ کو جمع کيا او ران سے کھا کہ ممکن ھے فتح مکہ کے بعد محمد ان سے جنگ کے لئے اٹھ کھﮍے
ھو ،کہنے لگے کہ مصلحت اس ميں ھے کہ اس سے قبل کہ وه ھم سے جنگ کرے ھميں قدم آگے بﮍھا نا چاہئے ۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو يہ اطالع پھونچی تو آپ نے مسلمانوں کو حکم ديا کہ وه سر زمين ھوازن کی طرف
چلنے کو تيار ھو جائيں ۔
 ١ہجری رمضان المبارک کے آخری دن تھے يا شوال کا مھينہ تھا کہ قبيلہ ھوازن کے افراد سردار ”مالک بن عوف “کے
پاس جمع ھوئے اور اپنا مال  ،اوالد او رعورتيں بھی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے دقت کسی کے
دماغ ميں بھاگنے کا خيال نہ آئے،اسی طرح سے وه سرزمين ”اوطاس“ ميں وارد ھوئے۔
پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے لشکر کا بﮍا علم باندھ کر علی عليہ السالم کے ھاتھ ميں ديا او روه تمام افراد جو
فتح مکہ کے موقع پر اسالمی فوج کے کسی دستے کے کمانڈر تھے آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے حکم سے اسی
پرچم کے نيچے حنين کے ميدان کی طرف روانہ ھوئے ۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو اطالع ملی کہ ”صفوان بن اميہ“ کے پاس ايک بﮍی مقدار ميں زرھيں ھيں آپ نے
کسی کو اس کے پاس بھيجا اور اس سے سو زرھيں عاريتا ً طلب کی ،صفوان نے پوچھا واقعا ً عاريتا ً يا غصب کے طور پر ۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا :عاريتا ً ھيں اور ھم ان کے ضامن ھيں کہ صحيح و سالم واپس کريں گے ۔
صفوان نے زرھيں عاريتا ً پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کودےديں اورخود بھی آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
کے ساتھ چال ۔
مجاہدين اسالم
فوج ميں کچھ ايسے افراد تھے جنھوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسالم قبول کيا تھا ،ان کے عالوه دس ہزار وه
ِ
تھے جو پيغمبر اکرم کے ساتھ فتح مکہ کے لئے آئے تھے  ،يہ تعداد مجموعا ً باره ہزار بنتی ھے ،يہ سب ميدان جنگ کی
طرف چل پﮍے ۔
دشمن کے لشکر کا مورچہ
”مالک بن عوف“ ايک مرد جری او رھمت و حوصلے واال انسان تھا ،اس نے اپنے قبيلے کو حکم ديا کہ اپنی تلواروں کے
نيام توڑ ڈاليں او رپھاڑ کی غاروں ميں  ،دروں کے اطراف ميں او ردرختوں کے درميان لشکر اسالم کے راستے ميں کمين
گاھيں بنائيں اور جب اول صبح کی تاريکی ميں مسلمان وھاں پہنچيں تو اچانک اور ايک ھی بار ان پر حملہ کرديں اور اسے
فنا کرديں ۔
اس نے مزيد کھا :محمد کا ابھی تک جنگجو لوگوں سے سامنا نھيں ھوا کہ وه شکست کا مزه چکھتا ۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم اپنے اصحاب کے ھمراه نماز صبح پﮍھ چکے تو آپ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم
ديا کہ سر زمين حنين کی طرف چل پﮍيں ،اس موقع پر اچانک لشکر” ھوازن“ نے ھر طرف سے مسلمانوں پرتيروں کی
مقدمہ لشکر ميں تھا )اور جس ميں مکہ کے نئے نئے مسلمان بھی تھے ( بھاگ کھﮍا ھوا ،اس
بوچھار کر دی ،وه دستہ جو
ٔ
کے سبب باقی مانده لشکر بھی پريشان ھوکر بھاگ کھﮍا ھوا ۔
خداوندمتعال نے اس موقع پر دشمن کے ساتھ انھيں ان کی حالت پر چھوڑ ديا او روقتی طور پر ان کی نصرت سے ھاتھ
اٹھاليا کيونکہ مسلمان اپنی کثرت تعداد پر مغرور تھے ،ل ٰہذا ان ميں شکست کے آثار ٓاشکار ھوئے ،ليکن حضرت علی عليہ
السالم جو لشکر اسالم کے علمبردار تھے وه مٹھی بھر افراد سميت دشمن کے مقابلے ميں ڈٹے رھے او راسی طرح جنگ
جاری رکھے رھے ۔
اس وقت پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم قلب لشکر ميں تھے ،رسول ﷲ کے چچا عباسۻ بنی ھاشم کے چند افراد
کے ساتھ آپ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے گرد حلقہ باندھے ھوئے تھے ،يہ کل افراد نو سے زياده نہ تھے دسويں ام ايمن
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کے فرزند ايمن تھے ،مقدمہ لشکر کے سپاھی فرار کے موقع پر رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے پاس سے گزرے
تو آنحضرت نے عباسۻ کو جن کی آواز بلند او رزور دار تھی کو حکم ديا کہ اس ٹيلے پر جو قريب ھے چﮍھ جائيں او
رمسلمانوں کو پکاريں :
”يا معشر المھاجرين واالنصار ! يا اصحاب سورةالبقرة !يا اھل بيعت الشجرة! ٰالی اين تفرون ٰھذا رسول ﷲ ۔ “
سوره بقره کے ساتھيو!
اے مھاجرين وانصار ! اے
ٔ
اے درخت کے نيچے بيعت کرنے والو! کھاں بھاگے جارھے ھو؟ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم تو يھاں ھيں ۔
مسلمانوں نے جب عباسۻ کی آواز سنی تو پلٹ آئے اور کہنے لگے:لبيک لبيک !
ٰ
ت الھی
خصوصا ً لوٹ آنے والونميں انصار نے پيش قدمی کی او رفوج دشمن پر ھر طرف سے سخت حملہ کيا اور نصر ِ
سے پيش قدمی جاری رکھی يھاں تک کہ قبيلہ ھوازن وحشت زده ھوکر ھر طرف بکھر گيا ،مسلمان ان کا تعاقب کررھے
تھے ،لشکر دشمن ميں سے تقريبا ً ايک سو افراد مارے گئے ،ان کے اموال غنيمت کے طور پر مسلمانونکے ھاتھ لگے او
رکچھ ان ميں سے قيدی بنا لئے گئے ۔
لکھا ھے کہ اس تاريخی واقعہ کے آخر ميں قبيلہ ھوازن کے نمائندے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں
حاضر ھوئے او راسالم قبول کرليا،پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ان سے بہت محبت و الفت فرمائی ،يھانتک کہ
ان کے سر براه مالک بن عوف نے بھی اسالم قبو کر ليا ،آپ نے اس کا مال او رقيدی اسے واپس کردئيے او راس کے قبيلہ
کے مسلمانوں کی سرداری بھی اس کے سپرد کردی ۔
درحققت ابتداء ميں مسلمانوں کی شکست کا اھم عامل غرور و تکبر جو کثرت فوج کی وجہ سے ان ميں پيدا ھوگيا تھا،
اسکے عالوه دو ہزا رنئے مسلمانوں کا وجود تھا جن ميں سے بعض فطری طور پر منافق تھے  ،کچھ ان ميں مال غنيمت
کے حصول کے لئے شامل ھوگئے تھے او ربعض بغير کسی مقصد کے ان ميں شامل ھوگئے تھے۔
نھائی کاميابی کا سبب حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم  ،حضرت علی عليہ السالم اور بعض اصحاب کا قيام
تھا ،اور پھلے والونکا عہد و پيمان اور خدا پر ايمان اور اس کی مدد پر خاص توجہ باعث بنی کہ مسلمانوں کو اس جنگ ميں
کاميابی ملی۔
بھاگنے والے کون تھے ؟
اس بات پر تقريبا ً اتفاق ھے کہ ميدان حنين ميں سے اکثريت ابتداء ميں بھاگ گئی تھی ،جو باقی ره گئے تھے ان کی تعداد
ايک روايت کے مطابق دس تھی او ربعض نے تو ان کی تعداد چار بيان کی ھے بعض نے زياده سے زياده سو افراد لکھے
ھيں ۔
اھل سنت مفسرين نے
بعض
ذا
ہ
ل
تھے
سے
ميں
والوں
جانے
بھاگ
بھی
خلفاء
ے
پھل
چونکہ
مطابق
کے
روايات
مشھور
بعض
ٰ
ِ
مولف لکھتے ھيں ” :جب دشمن کی
کوشش کی ھے کہ اس فرار کو ايک فطری چيز کے طور پر پيش کيا جائے ۔ المنار کے ٔ
طرف سے مسلمانوں پر تيروں کی سخت بوچھارھوئی توجو لوگ مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے ،اورجن ميں
منافقين اورضعيف االيمان بھی تھے اور جو مال غنيمت کے لئے آگئے تھے وه بھاگ کھﮍے ھوئے اور انھوں نے ميدان ميں
پشت دکھائی تو باقی لشکر بھی فطری طور پر مضطرب او رپريشان ھوگيا وه بھی معمول کے مطابق نہ کہ خوف و ھراس
سے ،بھاگ کھﮍے ھوئے اوريہ ايک فطری بات ھے کہ اگر ايک گروه فرار ھو جائے تو باقی بھی بے سوچے سمجھے
متزلزل ھو جاتے ھيں ،ل ٰہذا ان کا فرار ھونا پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی مدد ترک کرنے او رانھيں دشمن کے ھاتھ
ميں چھوڑ جانے کے طور پر نھيں تھا کہ وه خداکے غضب کے مستحق ھوں ،ھم اس بات کی تشريح نھيں کرتے او راس کا
فيصلہ پﮍھنے والوں پر چھوڑتے ھيں “۔
-------------------------------------------------

] [76سوره فتح آيت٢٧۔
] [77سوره فتح آيت٢٧۔
] [78سوره فتح آيت ۴۔
] [79سوره فتح آيت ١١۔
] [80سوره فتح آيت ١١۔
] [81سوره فتح آيت ١١۔
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] [82سوره فتح آيت ١١۔
] [83سوره فتح آيت  ١١۔
] [84سوره فتح آيت ١١۔
] [85سوره فتح آيت ٢٢۔
] [86سوره فتح آيت ٢٢۔
] [87سوره فتح آيت ٢۴۔
] [88سوره فتح آيت ١۵۔
] [89سوره فتح آيت ١۵۔
] [90سوره فتح آيت ١۵۔
] [91سوره فتح آيت ۔
] [92سوره يوسف آيت ۔٩٢۔
] [93سورهٔ ممتنحہ آيت  ١٢۔
]” [94مقوقس“)بہ ضم ميم وبہ فتحہ ھردو ”قاف“(”ھرقل “بادشاه روم کی طرف سے مصر کا والی تھا۔
] [95بعض کا نظريہ يہ ھے کہ يہ واقعہ اس سوره کے واضح مصاديق ميں سے ايک ھے،يہ اس کا شان نزول
نھيں ھے۔
] [96ذيل آيات  ٢۵تا  ٢٧سوره ٔ توبہ ۔

زندگانی رسول اکرم )ص(
جنگ تبوک
”تبوک“][97کا مقام ان تمام مقامات سے دور تھا جھاں پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اپنی جنگوں ميں پيش قدمی کی ۔
”تبوک“اصل مينايک محکم اور بلند قلعہ کا نام تھا ۔ جو حجاز او رشام کی سرحد پر واقع تھا ۔ اسی وجہ سے اس عالقے کو
سر زمين تبوک کہتے تھے ۔
جزيره نمائے عرب ميں اسالم کے تيز رفتار نفوذ کی وجہ سے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی شھرت اطراف کے
تمام ممالک ميں گونجنے لگی باوجود يہ کہ وه اس وقت حجازکی اھميت کے قائل نھيں تھے ليکن طلوع اسالم اور لشکر
اسالم کی طاقت کہ جس نے حجاز کو ايک پرچم تلے جمع کرليا ،نے انھيں اپنے مستقبل کے بارے ميں تشويش ميں ڈال ديا ۔
مشرقی روم کی سرحد حجاز سے ملتی تھی اس حکومت کو خيال ھوا کہ کھيں اسالم کی تيز رفتار ترقی کی وه پھلی قربانی
نہ بن جائے ل ٰہذا اس نے چاليس ہزار کی زبردست مسلح فوج جو اس وقت کی روم جيسی طاقتور حکومت کے شايان شان
تھی‘ اکھٹی کی اور اسے حجاز کی سرحد پر الکھﮍا کيا يہ خبر مسافروں کے ذريعے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم
کے کانوں تک پہنچی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے روم اور ديگر ھمسايوں کودرس عبرت دينے کے لئے توقف
کئے بغير تياری کا حکم صادر فرماياآپ کے مناديوننے مدينہ اور دوسرے عالقوں تک آپ کا پيغام پہنچايا تھوڑے ھی
عرصہ ميں تيس ہزار افراد روميوں سے جنگ کرنے کے لئے تيار ھوگئے ان ميں دس ہزار سوار اور بيس ہزار پياده تھے ۔
موسم بہت گرم تھا ،غلے کے گودام خالی تھے اس سال کی فصل ابھی اٹھائی نھيں گئی تھی ان حاالت ميں سفر کرنا
مسلمانوں کے لئے بہت ھی مشکل تھا ليکن چونکہ خدا اور رسول کافرمان تھا ل ٰہذا ھر حالت ميں سفر کرنا تھا اور مدينہ اور
تبوک کے درميان پ ُر خطر طويل صحرا کو عبور کرنا تھا ۔
لشکر ی مشکالت
اس لشکر کو چونکہ اقتصادی طور پر بہت زياده مشکالت کا سامنا کرنا پﮍا اس کا راستہ بھی طوالنی تھا راستے ميں جالنے
والی زھريلی ھوائيں چلتی تھيں سنگريزے اڑتے تھے اور جھکﮍچلتے تھے سوارياں بھی کافی نہ تھيں اس لئے يہ ”جيش
العسرة“ )يعنی سختيوں واال لشکر ( کے نام سے مشھور ھوا ۔
تاريخ اسالم نشاندھی کرتی ھے کہ مسلمان کبھی بھی جنگ تبوک کے موقع کی طرح مشکل صورت حال ،دباؤ اور زحمت
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ميں مبتال نھيں ھوئے تھے کيونکہ ايک تو سفر سخت گرمی کے عالم ميں تھا دوسرا خشک سالی نے لوگوں کو تنگ اور
ملول کررکھا تھا اور تيسرا اس وقت درختوں سے پھل اتارنے کے دن تھے اور اسی پر لوگوں کی سال بھر کی آمدنی کا
انحصار تھا۔
ان تمام چيزوں کے عالوه مدينہ اور تبوک کے درميان بہت زياده فاصلہ تھا اور مشرقی روم کی سلطنت کا انھيں سامنا تھا
جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔
مزيد برآں سوارياں اور رسد مسلمانوں کے پاس اتنا کم تھا کہ بعض اوقات دوافراد مجبور ھوتے تھے کہ ايک ھی سواری
پرباری باری سفر کريں بعض پيدل چلنے والوں کے پاس جوتاتک نھينتھا اور وه مجبور تھے کہ وه بيابان کی جالنے والی
ريت پرپا برہنہ چليں آب وغذا کی کمی کا يہ عالم تھا کہ بغض اوقات خرمہ کا ايک دانہ چند آدمی يکے بعد ديگرے منہ ميں
رکھ کر چوستے تھے يھاں تک کہ اس کی صرف گٹھلی ره جاتی پانی کا ايک گھونٹ کبھی چند آدميوں کو مل کر پينا پﮍتا ۔
يہ واقعہ نوہجری يعنی فتح مکہ سے تقريبا ايک سال بعد رونماھوا ۔مقابلہ چونکہ اس وقت کی ايک عالمی سوپر طاقت سے
تھا نہ کہ عرب کے کسی چھوٹے بﮍے گروه سے ل ٰہذا بعض مسلمان اس جنگ ميں شرکت سے خوف زده تھے اس صورت
حال ميں منافقين کے زھريلے پر وپيگنڈے اور وسوسوں کے لئے ماحول بالکل ساز گار تھا اور وه بھی مومنين کے دلوں
اور جذبات کوکمزور کرنے ميں کوئی دقيقہ فروگذاشت نھيں کررھے تھے ۔
پھل اتارنے اور فصل کاٹنے کا موسم تھا جن لوگوں کی زندگی تھوڑی سی کھيتی باڑی اور کچھ جانور پالنے پر بسر ھوتی
تھی يہ ان کی قسمت کے اھم دن شمار ھوتے تھے کيونکہ ان کی سال بھر کی گزر بسر انھيں چيزوں سے وابستہ تھےں۔
جيسا کہ ھم کہہ چکے ھيں مسافت کی دوری اور موسم کی گرمی بھی روکنے والے عوامل کی مزيد مدد کرتی تھی اس
موقع پر آسمانی وحی لوگوں کی مدد کے لئے آپہنچی اور قرآنی آيات يکے بعد ديگر ے نازل ھوئيں اور ان منفی عوامل کے
سامنے آکھﮍی ھوئيں۔
تشويق  ،سرزنش ،اور دھمکی کی زبان
قرآن جس قدر ھوسکتی ھے اتنی سختی اور شدت سے جھاد کی دعوت دتياھے ۔ کبھی تشويق کی زبان سے کبھی سرزنش
کے لہجے ميں اورکبھی دھمکی کی زبان ميں ان سے بات کرتا ھے،اور انھينآماده کرنے کے لئے ھر ممکن راستہ اختيار
کرتا ھے۔ پھلے کہتا ھے ”:کہ خدا کی راه ميں ،ميدان جھاد کی طرف حرکت کرو تو تم سستی کا مظاھره کرتے ھو اور
بوجھل پن دکھاتے ھو “۔][98
اس کے بعد مالمت آميز لہجے ميں قرآن کہتا ھے ” :آخرت کی وسيع اور دائمی زندگی کی بجائے اس دنياوی پست اور
ناپائيدار زندگی پر راضی ھوگئے ھو حاالنکہ دنياوی زندگی کے فوائد اور مال ومتاع آخرت کی زندگی کے مقابلے ميں
کوئی حيثيت نھيں رکھتے اور بہت ھی کم ھيں “۔][99
ايک عقلمند انسان ايسے گھاٹے کے سودے پر کيسے تيار ھوسکتا ھے اور کيونکہ وه ايک نھايت گراں بھامتاع اور سرمايہ
چھوڑکر ايک ناچيز اور بے وقعت متاع کی طرف جاسکتاھے ۔
اس کے بعد مالمت کے بجائے ايک حقيقی تہديد کا اندازاختيار کرتے ھوئے ارشاد فرمايا گيا ھے  ”:اگر تم ميدان جنگ کی
طرف حرکت نھيں کرو گے تو خدا دردناک عذاب کے ذريعے تمھيں سزادے گا“۔ ][100
”اور اگر تم گمان کرتے ھو کہ تمھارے کناره کش ھونے اور ميدان جھاد سے پشت پھيرنے سے اسالم کی پيش رفت رک
جائے گی اور آئينہ ٰالھی کی چمک ماند پﮍجائے گی تو تم سخت اشتباه ميں ھو ،کيونکہ خدا تمھارے بجائے ايسے صاحبان
ايمان کو لے آئے گا جو عزم مصمم رکھتے ھوں گے اور فرمان خدا کے مطيع ھوں گے“۔ ][101
وه لوگ کہ جو ھر لحاظ سے تم سے مختلف ھيں نہ صرف ان کی شخصيت بلکہ انکا ايمان ،اراده،دليری اور فرماں برداری
بھی تم سے مختلف ھے ل ٰہذا ” اس طرح تم خدا اور اس کے پاکيزه دين کو کوئی نقصان نھيں پہنچا سکتے“ ۔][102
تنھاوه جنگ جس مينحضرت علی نے شرکت نہ کی
اس لشکر کو چونکہ اقتصادی طور پر بہت زياده مشکالت کا سامنا کرنا پﮍا اس کا راستہ بھی طوالنی تھا راستے ميں جالنے
والی زھريلی ھوائيں چلتی تھيں سنگريزے اڑتے تھے اور جھ ّکﮍچلتے تھے سوارياں بھی کافی نہ تھيں اس لئے يہ” جيش
العسرة“ )يعنی سختيوں واال لشکر (کے نام سے مشھور ھوا اس نے تمام سختيوں کو جھيال اور ماه شعبان کی ابتداء ميں
ہجرت کے نويں سال سرزمين ”تبوک“ ميں پہنچا جب کہ رسول ﷲ حضرت علی کو اپنی جگہ پر مدينہ ميں چھوڑآئے تھے
يہ واحد غزوه ھے جس ميں حضرت علی عليہ السالم شريک نھيں ھوئے ۔
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رسول ﷲ کايہ اقدام بہت ھی مناسب اور ضروری تھا کيونکہ بہت احتمال تھا کہ بعض پيچھے رہنے والے مشرکين يامنا فقين
جو حيلوں بھانوں سے ميدان تبوک ميں شريک نہ ھوئے تھے ،رسول ﷲ اور ان کی فوج کی طويل غيبت سے فائده اٹھائيں
اور مدينہ پر حملہ کرديں ،عورتوں اور بچوں کو قتل کرديں اور مدينہ کو تاراج کرديں ليکن حضرت علی کا مدينہ ميں ره
جانا ان کی سازشوں کے مقابلے ميں ايک طاقتور رکاوٹ تھی ۔
بھرحال جب رسول ﷲ تبوک ميں پہنچے تو وھاں آپ کو رومی فوج کا کوئی نام ونشان نظر نہ آيا عظيم سپاه اسالم چونکہ
کئی جنگوں ميں اپنی عجيب وغريب جرأت وشجاعت کا مظاھره کرچکی تھی ،جب ان کے آنے کی کچھ خبر روميوں کے
کانوں تک پہنچی تو انھوں نے اسی کو بہتر سمجھا کہ اپنے ملک کے اندرچلے جائيں اور اس طرح سے ظاھر کريں کہ
مدينہ پر حملہ کرنے کے لئے لشکر روم کی سرحدوں پر جمع ھونے کی خبر ايک بے بنياد افواه سے زياده کچھ نہ تھی
کيونکہ وه ايک ايسی خطرناک جنگ شروع کرنے سے ڈرتے تھے جس کا جواز بھی ان کے پاس کوئی نہ تھا ليکن لشکر
دشمنان اسالم کو کئی درس سکھائے ،مثالً:
اسالم کے اس طرح سے تيز رفتاری سے ميدان تبوک ميں پہنچنے نے
ِ
١۔يہ بات ثابت ھوگئی کہ مجاہدين اسالم کا جذبہ جھاد اس قدر قوی ھے کہ وه اس زمانے کی نھايت طاقت ور فوج سے بھی
نھيں ڈرتے۔
٢۔ بہت سے قبائل اور اطراف تبوک کے امراء پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں آئے اور آپ سے
تعرض اور جنگ نہ کرنے کے عہدوپيمان پر دستخط کيے اس طرح مسلمان ان کی طرف سے آسوده خاطر ھوگئے ۔
٣۔ اسالم کی لھريں سلطنت روم کی سرحدوں کے اندر تک چلی گئيں اور اس وقت کے ايک اھم واقعہ کے طور پر اس کی
آواز ھر جگہ گونجی اور روميوں کے اسالم کی طرف متوجہ ھونے کے لئے راستہ ھموار ھوگيا ۔
۴۔ يہ راستہ طے کرنے اور زحمتوں کو برداشت کرنے سے آئنده شام کا عالقہ فتح کرنے کے لئے راه ھموار ھوگئی اور
معلوم ھوگيا کہ آخرکار يہ راستہ طے کرنا ھی ھے ۔
يہ عظيم فوائد ايسے تھے کہ جن کے لئے لشکر کشی کی زحمت برداشت کی جاسکتی تھی ۔
بھرحال پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اپنی سنت کے مطابق اپنی فوج سے مشوره کيا کہ کيا پيش قدمی جاری
رکھی جائے ياواپس پلٹ جايا جائے؟
اکثريت کی رائے يہ تھی ،کہ پلٹ جانا بہتر ھے اور يھی اسالمی اصولوں کی روح سے زياده مناسبت رکھتا تھا خصوصا ً
جبکہ اس وقت طاقت فرسا سفر اور راستے کی مشقت وزحمت کے باعث اسالمی فوج کے سپاھی تھکے ھوئے تھے اور ان
کی جسمانی قوت مزاحمت کمزور پﮍچکی تھی ،رسول ﷲ نے اس رائے کو صحيح قرار ديا اور لشکر اسالم مدينہ کی طرف
لوٹ آيا۔
ايک عظيم درس
”ابو حثيمہ “] [103اصحاب پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ميں سے تھا ،منافقين ميں سے نہ تھا ليکن سستی کی وجہ سے
پيغمبراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے ساتھ ميدان تبوک ميننہ گيا ۔
اس واقعہ کو دس دن گذر گئے ،ھوا گرم او رجالنے والی تھی،ايک دن اپنی بيويوں کے پاس آيا انھوں نے ايک سائبان تان
رکھا تھا  ،ٹھنڈا پانی مھيا کر رکھا تھا او ربہترين کھانا تيار کر رکھا تھا ،وه اچانک غم و فکر ميں ڈوب گيا او راپنے پيشوا
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ياد اسے ستانے لگی ،اس نے کھا:رسول ﷲ کہ جنھوننے کبھی کوئی گناه نھيں کيا او
رخدا ان کے گذشتہ اور آئنده کا ذمہ دار ھے ،بيابان کی جال ڈالنے والی ھواؤں ميں کندھے پر ہتھيار اٹھائے اس دشوار گذار
سفر کی مشکالت اٹھارھے ھيں او رابو حثيمہ کو ديکھو کہ ٹھنڈے سائے ميں تيار کھانے اور خوبصورت بيويوں کے پاس
بيٹھا ھے ،کيا يہ انصاف ھے ؟
اس کے بعد اس نے اپنی بيويوں کی طرف رخ کيا او رکھا:
خدا کی قسم تم ميں سے کسی کے ساتھ ميں بات نہ کروں گا او رسائبان کے نيچے نھيں بيٹھوں گا جب تک پيغمبر صلی ﷲ
عليہ و آلہ و سلم سے نہ جاملوں ۔
يہ بات کہہ کر اس نے زادراه ليا ،اپنے اونٹ پر سوار ھوااور چل کھﮍا ھوا ،اس کی بيويوننے بہت چاھا کہ اس سے بات
کريں ليکن اس نے ايک لفظ نہ کھا او راسی طرح چلتا رھا يھاں تک کہ تبوک کے قريب جا پہنچا ۔
مسلماان ايک دوسرے سے کہنے لگے :يہ کوئی سوار ھے جو سﮍک سے گذررھا ھے ،ليکن پيغمبر اکرم نے فرمايا:اے
سوار تم ابو حثيمہ ھو تو بہتر ھے۔
جب وه قريب پہنچا او رلوگوننے اسے پہچان ليا تو کہنے لگے  :جی ھاں ؛ ابو حثيمہ ھے ۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

اس نے اپنا اونٹ زمين پر بٹھايا او رپيغمبراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت ميں سالم عرض کيا او راپنا ماجرابيان
کيا ۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اسے خوش آمديد کھا اور اس کے حق ميں دعا فرمائی ۔
اس طرح وه ايک ايسا شخص تھا جس کا دل باطل کی طرف مائل ھوگيا تھا ليکن اس کی روحانی آمادگی کی بنا ء پر خدا نے
اسے حق کی طرف متوجہ کيا اور ثبات قدم بھی عطا کيا ۔
جنگ تبوک ميں شرکت نہ کرنے والے تين لوگ
مسلمانوں ميں سے تين افراد کعب بن مالک ،مراره بن ربيع او ربالل بن اميہ نے جنگ تبوک مينشرکت نہ کی او رانھوننے
پيغمبر خدا صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے ھمراه سفر نہ کيا وه منافقين ميں شامل نھيں ھو نا چاہتے تھے بلکہ ايسا انھوننے
سستی اور کاھلی کی بنا پر کيا تھا،تھوڑا ھی عرصہ گذرا تھا کہ وه اپنے کئے پر نادم اور پشيمان ھوگئے۔
جب رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم ميدان تبوک سے مدينہ لوٹے تو وه آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی خدمت
ميں حاضر ھوئے اور معذرت کی ليکن رسول ﷲ نے ان سے ايک لفظ تک نہ کھا اور مسلمانوں کو بھی حکم ديا کہ کوئی
شخص ان سے بات چيت نہ کرے وه ايک عجيب معاشرتی دباؤ کا شکار ھوگئے يھاں تک کہ ان کے چھوٹے بچے او
رعورتيں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے پاس آئيں او راجازت چاھی کہ ان سے الگ ھو جائيں ،آپ صلی ﷲ عليہ و
آلہ و سلم نے انھيں عليحدگی کی اجازت تو نہ دی ليکن حکم ديا کہ ان کے قريب نہ جائيں،مدينہ کی فضااپنی وسعت کے
باوجود ان پر تنگ ھو گئی ،وه مجبور ھوگئے کہ اتنی بﮍی ذلت اوررسوائی سے نجات حاصل کرنے کے لئے شھر
چھوڑديں اوراطراف مدينہ کے پھاڑوں کی چوٹی پر جاکر پناه ليں۔
جن باتوننے ان کے جذبات پر شديد ضرب لگائی ان ميں سے ايک يہ تھی کہ کعب بن مالک کہتا ھے :مينايک دن بازار مدينہ
ميں پريشانی کے عالم ميں بيٹھا تھاکہ ايک شامی عيسائی مجھے تالش کرتا ھوا آيا ،جب اس نے مجھے پہچان ليا تو بادشاه
غسان کی طرف سے ايک خط ميرے ھاتھ مينديا  ،اس ميں لکھاتھا کہ اگر تيرے ساتھی نے تجھے دھتکارديا ھے تو ھماری
طرف چلے آؤ ،ميری حالت منقلب اور غير ھوگئی ،اور ميں نے کھا وائے ھو مجھ پر ميرا معاملہ اس حد تک پہنچ گيا ھے
کہ دشمن ميرے بارے ميں اللچ کرنے لگے ھيں ،خالصہ يہ کہ ان کے اعزا ء واقارب ان کے پاس کھانالے آتے مگر ان
سے ايک لفظ بھی نہ کہتے ،کچھ مدت اسی صورت ميں گزر گئی او روه مسلسل انتظار ميں تھے کہ اس کی توبہ قبول ھو
اورکوئی آيت نازل ھو جو ان کی توبہ کی دليل بنے  ،مگر کوئی خبر نہ تھی ۔
اس دوران ان ميں سے ايک کے ذہن مينيہ بات آئی او راس نے دوسروں سے کھا اب جبکہ لوگوں نے ھم سے قطع تعلق کر
ليا ھے ،کيا ھی بہتر ھے کہ ھم بھی ايک دوسرے سے قطع تعلق کرليں )يہ ٹھيک ھے کہ ھم گنہ گار ھيں ليکن مناسب ھے
کہ دوسرے گنہ گار سے خوش او رراضی نہ ھوں(۔
انھوں نے ايسا ھی کيا يھاں تک کہ ايک لفظ بھی ايک دوسرے سے نھينکہتے تھے اوران مينسے کوئی ايک دوسرے کے
ساتھ نھيں رہتا تھا،اس طرح پچاس دن انھوننے توبہ وزاری کی او رآخر کار ان کی توبہ قبول ھوگئی ۔][104
مسجد ضرار][105
کچھ منافقين رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے پاس آئے او رعرض کيا ،ھميں اجازت ديجيئے کہ ھم قبيلہ ”بنی سالم“
کے درميان”مسحد قبا“کے قريب ايک مسجد بناليں تاکہ ناتواں بيمار اور بوڑھے جو کوئی کام نھيں کرسکتے اس ميں نماز
پﮍھ ليا کريں۔ اسی طرح جن راتوں ميں بارش ھوتی ھے ان ميں جو لوگ آپ کی مسجد ميں نھيں آسکتے اپنے اسالمی
فريضہ کو اس ميں انجام دے ليا کريں۔
يہ اس وقت کی بات ھے جب پيغمبر خد صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم جنگ تبوک کا عزم کرچکے تھے آنحضرت نے انھيں
اجازت دےدی۔
انھوں نے مزيد کھا :کيا يہ بھی ممکن ھے کہ آپ خود آکر اس ميں نماز پﮍھيں؟نبی اکرم نے فرمايا :اس وقت تو ميں سفر کا
اراده کر چکا ھوں البتہ واپسی پر خدا نے چاھا تو اس مسجد ميں آکر نماز پﮍھوں گا۔
جب آپ جنگ تبوک سے لوٹے تو يہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ھماری درخواست ھے کہ آپ ھماری مسجد ميں
آکر اس ميں نماز پﮍھائيں اورخدا سے دعا کريں کہ ھميں برکت دے ۔
يہ اس وقت کی بات ھے جب ابھی آنحضرت مدينہ کے دروازے ميں داخل نھينھوئے تھے اس وقت وحی خدا کا حامل فرشتہ
نازل ھوا اور خدا کی طرف سے پيغام اليا او ران کے کرتوت سے پرده اٹھايا۔
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ان لوگونکے ظاھراًکام کو ديکھا جائے تو ھميں شروع ميں تو اس حکم پر حيرت ھوئی کہ کيا بيماروں اوربوڑھوں کی
سھولت کے لئے اوراضطراری مواقع کے لئے مسجد بنانا برا کام ھے جبکہ يہ ايک دينی او رانسانی خدمت معلوم ھوتی ھے
کيا ايسے کام کے بارے ميں يہ حکم صادر ھوا ھے؟ليکن اگر ھم اس معاملہ کی حقيقت پر نظر کريں گے تو معلوم ھوگا کہ
يہ حکم کس قدر بر محل اور جچاتال تھا۔
اس کی وضاحت يہ ھے کہ” ابو عامر“نامی ايک شخص نے عيسائيت قبول کرلی تھی اور راھبوں کے مسلک سے منسلک
ھوگيا تھا ۔ اس کا شمار عابدوں ميں ھوتا تھا  ،قبيلہ خزرج ميں اس کا گھرا اثرورسوخ تھا ۔
رسول ﷲ نے جب مدينہ کی طرف ہجرت کی او رمسلمان آپ کے گرد جمع ھوگئے تو ابو عامر جو خودبھی پيغمبر کے
ظھور کی خبر دينے والوں ميں سے تھا،اس نے ديکھا کہ اس کے ارد گرد سے لوگ چھٹ گئے ھيں اس پر وه اسالم کے
مقابلے کے لئے اٹھ کھﮍا ھوا ،وه مدينہ سے نکال اور کفار مکہ کے پاس پہنچا،اس نے ان سے پيغمبر اکرم کے خالف جنگ
کے لئے مدد چاھی اور قبائل عرب کو بھی تعاون کی دعوت دی ،وه خود مسلمانوں کے خالف جنگ احد کی منصوبہ بندی
مينشريک رھا تھا،اور راہنمائی کرنے والوں ميں سے تھا،اس نے حکم ديا کہ لشکر کی دو صفوں کے درميان گﮍھے
کھوددے جائيں ۔اتفاقا ً پيغمبر اسالمايک گﮍھے ميں گر پﮍے ،آپ کی پيشانی پر زخم آئے اور دندان مبارک ٹوٹ گئے ۔
جنگ احد ختم ھوئی،مسلمانوں کو اس ميدان ميں آنے والی مشکالت کے باوجود اسالم کی آواز بلند تر ھوئی او رھر طرف
صدا ئے اسالم گونجنے لگی ،تو وه مدينہ سے بھاگ گيا او ربادشاه روم ھرقل کے پاس پہنچا تاکہ اس سے مددچاھے اور
مسلمانوں کی سرکوبی کے لئے ايک لشکر مھيا کرے۔
اس نکتے کا بھی ذکر ضروری ھے کہ اس کی ان کارستانيوں کی وجہ سے پيغمبر اسالم نے اسے ”فاسق“کالقب دے
رکھاتھا۔
بعض کہتے ھيں کہ موت نے اسے مھلت نہ دی کہ وه اپنی آرزو ھرقل سے کہتا ليکن بعض دوسری کتب ميں ھے کہ وه
ھرقل سے جاکر مال اور اس کے وعدوں سے مطمئن اورخوش ھوا۔
بھر حال اس نے مرنے سے پھلے مدينہ کے منافقين کو ايک خط لکھا اور انھيں خوشخبری دی کہ روم کے ايک لشکر کے
ساتھ وه ان کی مدد کوآئے گا۔اس نے انھيں خصوصی تاکيد کی کہ مدينہ ميں وه اس کے لئے ايک مرکز بنائيں تاکہ اس کی
آئنده کی کارگذاريوں کے لئے وه کام دے سکے ليکن ايسا مرکز چونکہ مدينہ ميں اسالم دشمنوں کی طرف سے اپنے نام پر
قائم کرنا عملی طور پر ممکن نہ تھا۔ ل ٰہذا منافقين نے مناسب يہ سمجھا کہ مسجد کے نام پر بيماروں اور معذوروں کی مدد
کی صورت ميں اپنے پروگرام کو عملی شکل ديں۔
آخر کار مسجد تعمير ھوگئی يھاں تک کہ مسلمانوں ميں سے ”مجمع بن حارثہ“ )يا مجمع بَن جاريہ(نامی ايک قرآن فھم
نوجوان کو مسجد کی امامت کے لئے بھی چن ليا گيا ليکن وحی ٰالھی نے ان کے کام سے پرده اٹھاديا۔
يہ جو پيغمبر اکرم نے جنگ تبوک کی طرف جانے سے قبل ان کے خال ف سخت کاروائی کا حکم نھيں ديا اس کی وجہ شايد
ايک تو ان کی حقيقت زياده واضح ھوجائے او ردوسرا يہ کہ تبوک کے سفر ميں اس طرف سے کوئی او رذہنی پريشانی نہ
ھو۔ بھر حال جو کچھ بھی تھا رسول ﷲ نے نہ صرف يہ کہ مسجد ميں نماز نھيں پﮍھی بلکہ بعض مسلمانوں )مالک بن
دخشم،معنی بن عدی اور عامر بن سکر يا عاصم بن عدی(کو حکم ديا کہ مسجدکو جالديں او رپھر اس کی ديواروں کو مسمار
کرواديا۔ او رآخر کار اسے کوڑاکرکٹ پھيکنے کی جگہ قرار دےديا۔
مسجد قبا ء
يہ بات قابل توجہ ھے کہ خدا وند عالم اس حيات بخش حکم کی مزيد تاکيد کے لئے خداوند متعال فرماتا ھے کہ اس مسجد
ميں ھرگز قيام نہ کرو اور اس ميں نمازنہ پﮍھو۔][106
ٰ
تقوی پر
”بلکہ اس مسجدکے بجائے زياده مناسب يہ ھے کہ اس مسجد ميں عبادت قائم کرو جس کی بنياد پھلے دن سے
رکھی گئی ھے“ ][107
نہ يہ کہ يہ مسجد جس کی بنياد روز اول ھی سے کفر،نفاق،بے دينی اور تفرقہ پر رکھی گئی ھے۔
”مفسرين نے کھا ھے کہ جس مسجد کے بارے ميں مندرجہ باال جملے ميں کھا گيا ھے کہ زياده مناسب يہ ھے کہ پيغمبر
اس ميں نماز پﮍھيں اس سے مراد” مسجد قبا “ھے کہ جس کے قريب منافقين نے مسجد ضرار بنائی تھی“۔
ٰ
تقوی پر رکھی گئی ھے ،مردوں کا ايک گروه
اس کے بعد قرآن مزيد کہتا ھے ”:کہ عالوه اس کے کہ اس مسجد کی بنياد
اس ميں مشغول عباد ت ھے جو پسند کرتا ھے کہ اپنے آپ کو پاک وپاکيزه رکھے اور خدا پاکباز لوگوں کو دوست رکھتا
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ھے “۔][108
سب سے پھلی نماز جمعہ
پھال جمعہ جو حضرت رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پﮍھا وه اس وقت پﮍھا گيا جب آپ
نے مدينہ کی طرف ہجرت فرمائی ۔ جب آپ مدينہ ميں وارد ھوئے تو اس دن پير کا دن باره ربيع االول او رظھر کا وقت تھا۔
حضرت چار دن تک”قبا “ميں رھے او رمسجد قبا کی بنياد رکھی  ،پھر جمعہ کے دن مدينہ کی طرف روانہ ھوئے)قبااور
مدينہ کے درميان فاصلہ بہت ھی کم ھے اور موجوده وقت مينقبا مدينہ کا ايک داخلی محلہ ھے(
اور نماز جمعہ کے وقت آپ محلہ”بنی سالم“ميں پہنچے وھاں نماز جمعہ ادا فرمائی اور يہ اسالم ميں پھال جمعہ تھا جو
حضرت رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اداکيا۔ جمعہ کی نماز ميں آپ نے خطبہ بھی پﮍھا۔ جو مدينہ ميں آنحضرت
کا پھال خطبہ تھا۔
واقعہ غدير
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی زندگی کا آخری سال تھا”حجة الوداع “کے مراسم جس قدر باوقار و پرشکوه ھو
سکتے تھے اس قدر پيغمبر اکرم کی ھمراھی ميں اختتام پذير ھوئے۔ سب کے دل روحانيت سے سرشار تھے ابھی ان کی
روح اس عظيم عبادت کی معنوی لذت کا ذائقہ محسوس کررھی تھی ۔ اصحاب پيغمبر جن کی تعداد بہت زياده تھی اس عظيم
نعمت سے فيض ياب ھوئے او راس سعادت کے حاصل ھونے پر جامے ميں پھولے نھيں سماتے تھے۔
نہ صرف مدينہ کے لوگ اس سفر ميں پيغمبر کے ساتھ تھے بلکہ جزيره نمائے عرب کے ديگر مختلف حصوں کے مسلمان
بھی يہ عظيم تاريخی اعزازوافتخار حاصل کرنے کے لئے آپ کے ھمراه تھے۔
سرزمين حجاز کا سورج دروں اور پھاڑونپر آگ برسارھا تھا ليکن اس سفرکی بے نظير روحانی مٹھاس تمام تکليفوں کو
آسان بنارھی تھی۔ زوال کا وقت نزديک تھا۔ آہستہ آہستہ ”حجفہ “کی سرزمين او راس کے بعد خشک اور جالنے
والے”غديرخم“ کے بيابان نظر آنے لگے۔
در اصل يھاں پر ايک چوراھا ھے جو حجاز کے لوگوں کوايک دوسرے سے جدا کرتا ھے۔ شمالی راستہ مدينہ کی طرف
دوسرا مشرقی راستہ عراق کی طرف،تيسرا مغربی ممالک او رمصر کی طرف اور چوتھا جنوبی راستہ سرزمين يمن کو
جاتا ھے يھی وه مقام ھے جھاں پر آخری مقصد او راس عظيم سفر کااھم ترين کام انجام پذير ھوتا تھا تاکہ مسلمان پيغمبر کی
اھم ذمہ داريونمينسے ان کا آخری حکم جان کر ايک دوسرے سے جداھوں ۔
جمعرات کا دن تھا اورہجرت کا دسواں سال۔ آٹھ دن عيد قربان کو گزرے تھے کہ اچانک پيغمبر کی طرف سے ان کے
ھمراھيوں کو ٹھھر جانے کا حکم ديا گيا۔ مسلمانوں نے بلندآواز سے ان لوگوں کو جو قافلے کے آگے چل رھے تھے واپس
لوٹنے کے لئے پکارا اوراتنی دير کے لئے ٹھھر گئے کہ پيچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ جائيں۔ آفتاب خط نصف النھار
موذن نے ”ﷲ اکبر “کی صداکے ساتھ لوگوں کونماز ظھر پﮍھنے کی دعوت دی ۔ مسلمان جلدی
سے گزر گيا تو پيغمبر کے ٔ
جلدی نماز پﮍھنے کے لئے تيار ھوگئے ۔ ليکن فضاء اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ مجبور تھے کہ وه اپنی عبا کا کچھ حصہ
پاؤں کے نيچے اور باقی سر کے اوپر لے ليں،ورنہ بيابان کی گرم ريت اور سورج کی شعاعيں ان کے سر اور پاؤں کو
تکليف دے رھی تھيں۔
اس صحراء ميں کوئی سائبان نظر نہ آتا تھا اور نہ ھی کوئی سبزه ياگھاس صرف چند بے برگ وبار بيابانی درخت تھے جو
گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر رھے تھے کچھ لوگ انھی چند درختوں کا سھارا لئے ھوئے تھے اور انھوں نے ان برہنہ
درختوں پر ايک کپﮍاڈال رکھا تھا اور پيغمبر کے لئے ايک سائبان سا بنا رکھا تھا ليکن گرم ھوا اس سائبان کے نيچے سے
گزرتی ھوئی سورج کی جالنے والی گرمی کو اس سائبان کے نيچے بھی پھيال رھی تھی۔ بھر حال ظھر کی نماز پﮍھ لی
گئی۔
خطبہ غدير
ٔ
ً
مسلمان اراده کررھے تھے کہ فورا اپنے چھوٹے چھوٹے خيموں ميں جاکر پناه ليں جو انھوں نے اپنے ساتھ اٹھارکھے تھے
خداوندتعالی کا ايک نيا پيغام سننے کے لئے تيار ھوں جسے ايک
ليکن رسول ﷲ نے انھيں آگاه کيا کہ وه سب کے سب
ٰ
مفصل خطبے کے ساتھ بيان کيا جائے گا۔
جو لوگ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے دور تھے وه پيغمبر کا ملکوتی چھره اس عظيم اجتماع ميں دور سے ديکھ
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نھيں پارھے تھے ل ٰہذا اونٹوں کے پاالنوں کا منبر بنايا گيا۔پيغمبر اس کے اوپر تشريف لے گئے۔پھلے پروردگار عالم کی حمد
وثنا بجاالئے اور خدا پر بھروسہ کرتے ھوئے يوں خطاب فرمايا:ميں عنقرب خداوندمتعال کی دعوت پر لبيک کہتے ھوئے
تمھارے درميان سے جارھا ھوں ،ميں بھی جوابده ھوناورتم بھی جوابده ھو ،تم ميرے بارے ميں کيا گواھی دوگے لوگوں نے
بلند آواز ميں کھا :
فريضہ رسالت انجام ديا اورخير خواھی کی ذمہ داری کو انجام ديا اور ھماری ہدايت کی راه
”ھم گواھی ديں گے کہ آپ نے
ٔ
ميں سعی و کوشش کی،خدا آپکوجزا ئے خير دے“۔
اس کے بعد آپ نے فرمايا کيا تم لوگ خدا کی وحدانيت،ميری رسالت اور روز قيامت کی حقانيت اوراس دن مردوں کے
قبروں سے مبعوث ھونے کی گواھی نھيں ديتے؟
سب نے کھا:کيوں نھيں ھم سب گواھی ديتے ھيں۔
آپ نے فرمايا :خداوندگواه رہنا۔
آپ نے مزيد فرمايا:اے لوگو ! کيا تم ميری آواز سن رھے ھو؟
انھوننے کھا :جی ھاں۔
اس کے بعد سارے بيابان پر سکوت کا عالم طاری ھوگيا۔ سوائے ھوا کی سنسناہٹ کے کوئی چيز سنائی نھيں ديتی تھی ۔
پيغمبر نے فرمايا:ديکھو! ميں تمھارے درميان دوگرانمايہ اور گرانقدر چيزيں بطور يادگار چھوڑے جارھا ھوں تم ان کے
ساتھ کيا سلوک کروگے؟
حاضرين ميں سے ايک شخص نے پکار کر کھا:يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم وه دو گرانمايہ چيزيں کونسی ھيں؟
تو پيغمبراکرم نے فرمايا :پھلی چيز تو ﷲ
تعالی کی کتاب ھے جو ثقل اکبر ھے۔ اس کا ايک سرا تو پروردگار عالم کے ھاتھ
ٰ
ميں ھے اور دوسرا سراتمھارے ھاتھ ميں ھے،اس سے ھاتھ نہ ہٹانا ورنہ تم گمراه ھو جاؤگے۔ دوسری گرانقدر يادگار
ميرے اھل بيت )ع( ھيں اور مجھے خدائے لطيف وخبير نے خبردی ھے کہ يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نھيں ھوں گے
يھاں تک کہ بہشت ميں مجھ سے آملينگے۔
ان دونوں سے آگے بﮍھنے )اور ان سے تجاوز کرنے( کی کوشش نہ کرنا اور نہ ھی ان سے پيچھے رہنا کہ اس صورت
ميں بھی تم ھالک ھو جاؤگے۔
اچانک لوگوں نے ديکھا کہ ر سول ﷲ اپنے ارد گرد نگاھيں دوڑارھے ھيں گويا کسی کو تالش کر رھے ھيں جو نھی آپ
کی نظر حضرت علی عليہ السالم پر پﮍی فوراً ان کا ھاتھ پکﮍليا اور انھيں اتنا بلند کيا کہ دونوں کی بغلوں کے نيچے کی
سفيدی نظر آنے لگی اور سب لوگوں نے انھيں ديکھ کر پہچان لياکہ يہ تو اسالم کا وھی سپہ ساالر ھے کہ جس نے کبھی
شکست کا منہ نھيں ديکھا۔
اس موقع پر پيغمبر کی آواز زياده نماياں اوربلند ھوگئی اور آپ نے ارشاد فرمايا:
بالمومنين من انفسھم۔“
”ايھا الناس من اولی الناس ٔ
يعنی اے لوگو! بتاؤ وه کون ھے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنين پر خود ان سے زياده اوليت رکھتا ھے ؟ اس پر سب
حاضرين نے بہ يک آواز جواب ديا کہ خدا اور اس کا پيغمبر بہتر جانتے ھيں۔
تو پيغمبر نے فرمايا :خداا ميرا موال اوررھبر ھے اور ميں مومنين کا موالاوررھبر ھوں اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود
ان سے زياده حق رکھتا ھوں)اور ميرا اراده ان کے ارادے سے مقدم ھے(۔
اس کے بعد فرمايا:
”فمن کنت مواله فہذا علی مواله“۔
”يعنی جس جس کا ميں مواله ھوں علی )ع( بھی اس اس کے مواله اوررھبر ھے“۔
پيغمبر اکرم نے اس جملے کی تين مرتبہ تکرار کی او ربعض راويوں کے قول کے مطابق پيغمبر نے يہ جملہ چار مرتبہ
دھرايا اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاه خداوندی ميں عرض کی:۔
” ٰ
اللّھم وال من وااله وعاد من عاداه واحب من احبہ و ابغض من ابغضہ و انصرمن نصره واخذل من خذلہ ،وادرالحق معہ حيث
دار۔“
يعنی بار ٰالھا! جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ او رجو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ۔ جو اس
سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ جو اس کی مدد کرے تو اس
کی مددکر ۔ جو اس کی مدد سے کناره کشی کرے تو اسے اپنی مددسے محروم رکھ اور حق کو ادھرپھيردے جدھر وه رخ
کرے۔
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اس کے بعد فرمايا:
” تمام حاضرين آگاه ھوجائيں اس بات پر کہ يہ ان کی ذمہ داری ھے کہ وه اس بات کوان لوگوں تک پہنچائيں جو يھاں پر
اور اس وقت موجود نھيں ھيں “۔
روز اکمال دين
پيغمبر کا خطبہ ختم ھوگيا پيغمبر پسينے ميں شرابور تھے حضرت علی عليہ السالم بھی پسينے ميں نھائے ھوئے تھے۔
دوسرے تمام حاضرين کے بھی سر سے پاؤں تک پسينہ بہہ رھا تھا۔
ابھی اس جمعيت کی صفيں ايک دوسرے سے جدا نھيں ھوئی تھيں کہ جبرئيل )ع( امين وحی لے کر نازل ھوئے اور تکميل
دين کی پيغمبر کو بايں الفاظ بشارت دی:
”اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتی “۔][109
”آج کے دن ميں نے تمھارے لئے تمھارے دين اور آئين کو کامل کرديا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کرديا“۔
اتمام نعمت کا پيغام سن کر پيغمبر نے فرمايا:
ﷲ اکبر ٰ ّ
” ّٰ
ﷲ اکبر علی اکمال الدين واتمام النعمة ورضی الرب برسالتی والواليةلعلی من بعدی“۔
”ھر طرح کی بزرگی وبﮍائی خداھی کے لئے ھے کہ جس نے اپنے دين کو کامل فرمايا اور اپنی نعمت کو ھم پر تمام کيا
اور ميری نبوت ورسالت اور ميرے بعد کے لئے علی )ع( کی واليت کے لئے خوش ھوا۔“
اميرالمومنين علی ابن ابی طالب عليھما السالم کی واليت کا پيغمبر کی زبان مبارک سے اعالن سن کر حاضرين ميں مبارک
ٔ
باد کا شور برپا ھوا لوگ بﮍھ چﮍھ کر اس اعزازومنصب پر حضرت علی )ع( کو اپنی طرف سے مبارک باد پيش کررھے
تھے ۔ معروف شخصيتوں ميں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف سے مبارک باد کے يہ الفاظ تاريخ کے
اوراق ميں محفوظ ھيں کہ انھوں نے کھا:
مومن ٍة۔“
مومن و ٔ
بخ لک يا بن ابی طالب اصبحت وامسيت موالئی و موالکل ٔ
بخ ٍ
” ٍ
”مبارک ھو ! مبارک ھو! اے فرزند ابی طالب کہ آپ)ع( ميرے اور تمام صاحبان ايمان مردوں اورعورتوں کے موال اور
رھبر ھوگئے“۔
اس وقت ابن عباس نے کھا :بخدا يہ عہد وپيمان سب کی گردنوں ميں باقی رھے گا“۔][110
فدک
فدک اطراف مدينہ ميں تقريبا ً ايک سو چاليس کلو ميٹر کے فاصلہ پر خيبر کے نزديک ايک آباد قصبہ تھا۔جب سات ہجری
ميں خيبر کے قلعے يکے بعد ديگر افواج اسالمی نے فتح کرلئے اور يھوديوں کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی تو فدک کے رہنے
والے يھودی صلح کے خيال سے بارگاه پيغمبر ميں سرتسليم خم کرتے ھوئے آئے اور انھوں نے اپنی آدھی زمينيں اور
باغات آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے سپرد کردئيے اور آدھے اپنے پاس رکھے ۔ اس کے عالوه انھوں نے پيغمبر
اسالم کے حصہ زمينوں کی کاشتکاری بھی اپنے ذمہ لی۔ اپنی کاشتکاری کی زحمت کی اجرت وه پيغمبر اسالم سے وصول
تھے)،سوره حشر آيت(کے پيش نظراس کی طرف توجہ کرتے ھوئے يہ زمينيں پيغمبر اسالم کی ملکيت خاص تھيں ۔
کرتے
ٔ
ان کی آمدنی کو آپ اپنے مصرف ميں التے تھے يا ان مدات ميں خرچ کرتے تھے جن کی طرف اس سوره کی آيت نمبر٧
ميں اشاره ھوا ھے ۔
ل ٰہذا پيغمبر نے يہ ساری زمينيں اپنی بيٹی حضرت فاطمة الزھرا سالم ﷲ عليھا کوعنايت فرماديں۔ يہ ايسی حقيقت ھے جسے
بہت سے شيعہ اور اھل سنت مفسرين نے تصريح کے ساتھ تحرير کيا ھے۔منجملہ ديگر مفسرين کے تفسير درالمنثور ميں
ذاالقربی حقہ(] [111نازل ھوئی تو پيغمبر نے جناب فاطمہ سالم ﷲ
ابن عباسۻ سے مروی ھے کہ جس وقت آيت )فات
ٰ
عليھا کو فدک عنايت فرمايا:
کتا ب کنزالعمال جو مسند احمد کے حاشيہ پر لکھی گئی ھے،ميں صلہ رحم کے عنوان کے ماتحت ابو سعيد خدری سے
منقول ھے کہ جس وقت مذکوره باالآيت نازل ھوئی تو پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے فاطمہ سالم ﷲ عليھا کو طلب کيا
اور فرمايا:
لک فدک“
” يا فاطمة ِ
”اے فاطمہ)ع( فدک تيری ملکيت ھے“۔
حاکم نيشاپوری نے بھی اپنی تاريخ ميں اس حقيقت کو تحريرکيا ھے۔
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ابن ابی الحديد معتزلی نے بھی نہج البالغہ کی شرح ميں داستان فدک تفصيل کے ساتھ بيان کی ھے اور اسی طرح بہت سے
ديگر مورخين نے بھی،ليکن وه افراد جو اس اقتصادی قوت کو حضرت علی عليہ السالم کی زوجہ محترمہ کے قبضہ ميں
رہنے دينا اپنی سياسی قوت کے لئے مضر سمجھتے تھے،انھوں نے مصصم اراده کيا کہ حضرت علی عليہ السالم کے ياور
وانصار کو ھر لحاظ سے کمزور اور گوشہ نشيں کرديں۔ حديث مجھول)نحن معاشر االنبياء وال نورث( کے بھانے انھوں نے
اسے اپنے قبضہ ميں لے ليا اور باوجود يکہ حضرت فاطمہ سالم ﷲ عليھا قانونی طور پر اس پر متصرف تھيں اور کوئی
شخص ”ذواليد“)جس کے قبضہ ميں مال ھو(سے گواه کا مطالبہ نھيں کرتا،جناب سيده سالم ﷲ عليھا سے گواه طلب کيے
گئے ۔ بی بی نے گواه پيش کيے کہ پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے خود انھيں فدک عطا فرمايا ھے ليکن انھوں
نے ان تمام چيزوں کی کوئی پرواه نھيں کی۔بعد ميں آنے والے خلفاء ميں سے جو کوئی اھلبيت )ع( سے محبت کا اظھار
کرتا تو وه فدک انھيں لوٹا ديتا ليکن زياده دير نہ گزرتی کہ دوسرا خليفہ اسے چھين ليتا اور دوباره اس پر قبضہ کرليتا ۔
خلفائے بنی اميہ اور خلفائے بنی عباس بارھا يہ اقدام کرتے رھے ۔
واقعہ فدک اور اس سے تعلق رکھنے والے مختلف النوع حوادث جو صدر اسالم ميں اور بعد کے ادوار ميں پيش آئے،زياده
دردناک اورغم انگيز ھيں اور وه تاريخ اسالم کا ايک عبرت انگيز حصہ بھی ھيں جو محققانہ طور پر مستقل مطالعہ کا
متقاضی ھے تا کہ تاريخ اسالم کے مختلف حوادث نگاھوں کے سامنے آسکيں۔
قابل توجہ بات يہ ھے کہ اھل سنت کے نامور محدث مسلم بن حجاج نيشاپوری نے اپنی مشھور و معروف کتاب ”صحيح
مسلم“ ميں جناب فاطمہ )سالم ﷲ عليھا( کا خليفہ اول سے فدک کے مطالبہ کا واقعہ تفصيل سے بيان کيا ھے ،اور جناب
عائشہ کی زبانی نقل کيا ھے کہ جناب فاطمہ کو جب خليفہ اول نے فدک نھيں ديا تو بی بی ان سے ناراض ھوگئی اور آخر
عمر ان سے کوئی گفتگو نھيں کی۔)صحيح مسلم،کتاب جھاد ج٣ص١٣٨٠حديث (۵٢
”نحن معاشر االنبياء ال نورث“
اھل سنت کی مختلف کتابوں ميں پيغمبراسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی طرف منسوب ايک حديث موجود ھے جو اس
طرح کے مضمون پر مشتمل ھے:
”نحن معاشر االنبياء ال نورث ما ترکناه صدقة“
”ھم پيغمبر لوگ اپنی ميراث نھيں چھوڑتے جو ھم سے ره جائے اسے راه خدا ميں صدقے کے طور پر خرچ کرديا جائے“۔
اور بعض کتابوں ميں ”ال نورث“کا جملہ نھيں ھے بلکہ”ما ترکناه صدقة“کی صورت ميں نقل کيا گيا ھے ۔
اس روايت کی سند عام طور پر ابوبکر تک جا کر ختم ھوجاتی ھے جنھوں نے آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے بعد
مسلمانوں کی زمام امور اپنے قبضے ميں لے لی تھی۔ اور جب حضرت فاطمہ زھرا سالم ﷲ عليھا يا پيغمبر اکرم کی بعض
بيويوں نے ان سے پيغمبر کی ميراث کا مطالبہ کيا تو انھوں نے اس حديث کا سھارا لےکر انھيں ميراث سے محروم کرديا۔
اس حديث کو مسلم نے اپنی صحيح )جلد  ٣کتاب الجھاد والسير ۔ص۔(١٣٧٩ميں ،بخاری نے جزو ہشتم کتاب الفرائض کے
صفحہ ١٨۵۔پر اور اسی طرح بعض ديگر افراد نے اپنی اپنی کتابوں ميں درج کيا ھے۔
يہ بات قابل توجہ ھے کہ مذکوره کتابوں ميں سے بخاری ميں بی بی عائشہ سے ايک روايت نقل کی گئی ھے:فاطمہ زھرا
سالم ﷲ عليھا اور جناب عباس بن عبد المطلب )رسول کی وفات کے بعد (ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے اپنی ميراث کا
مطالبہ کيا ۔ اس وقت انھوں نے اپنی فدک کی اراضی اور خيبر سے ملنے والی ميراث کا مطالبہ کيا تو ابو بکر نے کھا ميں
نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے سنا ھے کہ آپ نے فرمايا۔”ھم ميراث ميں کوئی چيز نھيں چھوڑتے،جو کچھ ھم
سے ره جائے وه صدقہ ھوتا ھے“۔
جناب فاطمہ زھرا سالم ﷲ عليھا نے جب يہ سنا تو نا راض ھو کر وھاں سے واپس آگئيں اور مرتے دم تک ان سے بات
نھيں کی۔
البتہ يہ حديث مختلف لحاظ سے تجزيہ و تحليل کے قابل ھے ليکن اس تفسير ميں ھم چند ايک نکات بيان کريں گے:
١۔يہ حديث،قرآنی متن کے مخالف ھے اور اس اصول اور کليہ قاعده کی رو سے نا قابل اعتبار ھے کہ جو بھی حديث کتاب
ﷲ کے مطابق نہ ھو اس پر اعتبار نھيں کرنا چاھيے اور ايسی حديث کو پيغمبر اسالم يا ديگر معصومين عليھم السالم کا قول
سمجھ کر قبول نھيں کيا جا سکتا۔
ھم قرآنی آيات ميں پﮍھتے ھيں کہ حضرت سليمان)ع( جناب داؤد )ع( کے وارث بنے اورآيت کا ظاھر مطلق ھے کہ جس
يحيی)ع( اور زکريا )ع( کے بارے ميں ھے:
ميں اموال بھی شامل ھيں۔ جناب
ٰ
”يرثنی ويرث من ٰال يعقوب“][112
”خداوندا! مجھے ايسا فرزند عطا فرما جو ميرا اور آل يعقوب کا وارث بنے“۔
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حضرت”زکريا)ع(“کے بارے ميں تو بہت سے مفسرين نے مالی وراثت پر زور ديا ھے۔
اس کے عالوه قرآن مجيدميں”وراثت“کی آيات کا ظاھر بھی عمومی ھے کہ جو بال استثناء سب کے لئے ھے۔
شايد يھی وجہ ھے کہ اھل سنت کے مشھور عالم عالمہ قرطبی نے مجبور ھوکر اس حديث کو غالب اور اکثر فعل کی
حيثيت سے قبول کيا ھے نہ کہ عمومی کليہ کے طور پر اور اس کے لئے يہ مثال دی ھے کہ عرب ايک جملہ کہتے ھيں:
”انا معشرالعرب اقری الناس للضيف“۔
ھم عرب لوگ دوسرے تمام افراد سے بﮍھ کر مھمان نوازھيں )حاالنکہ يہ کوئی عمومی حکم نھيں ھے(۔
يحيی)ع( کے بارے
ليکن ظاھر ھے کہ يہ بات اس حديث کی اھميت کی نفی کررھی ھے کيونکہ حضرت سليمان)ع( اور
ٰ
ميں اس قسم کا عذر قبول کرلئے تو پھر دوسرے کے لئے بھی يہ قطعی نھيں ره جاتی۔
٢۔مندرجہ باال روايت ان کے خالف ھے جن سے معلوم ھوتا ھو کہ ابو بکر نے جناب فاطمہ زھرا سالم ﷲ عليھا کو فدک
واپس لوٹا نے کا پختہ اراده کر کيا تھا ليکن دوسرے لوگ اس مينحائل ھوگئے تھے چنانچہ سيرت حلبی ميں ھے:
فاطمہ بنت رسول ،ابو بکر کے پاس اس وقت آئيں جب وه منبر پر تھے ۔ انھوں نے کھا:
”اے ابو بکر! کيا يہ چيز قرآن ميں ھے کہ تمھاری بيٹی تمھاری وراث بنے ليکن ميں اپنے باپ کی ميراث نہ لوں“؟
يہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ھوگئے پھر وه منبر سے نيچے اترے اور فدک کی
واپسی کا پروانہ فاطمہ کو لکھ ديا۔ اسی اثناء ميں عمر آگئے ۔ پوچھا يہ کيا ھے؟انھوں نے کھاکہ ميں نے يہ تحرير لکھ دی
ھے تا کہ فاطمہ کو ان کے باپ سے ملنے والی وراثت واپس لوٹا دوں!
عمر نے کھا :اگرآپ يہ کام کريں گے تو پھر دشمنوں کے ساتھ جنگی اخراجات کھاں سے پورے کريں گے؟
جبکہ عربوں نے آپ کے خالف قيام کيا ھوا ھے ۔ يہ کھا اور تحرير لے کر اسے پاره پاره کرديا۔][113
يہ کيونکر ممکن ھے کہ پيغمبر اکرم نے تو صريحی طور پر ممانعت کی ھو اور ابو بکر اس کی مخالفت کی جرأت
کريں؟اور پھر عمر نے جنگی اخراجات کا تو سھارا ليا ليکن پيغمبر اکرم کی حديث پيش نھيں کی۔
مندرجہ باال روايت پر اگر اچھی طرح غور کيا جائے تو معلوم ھوگاکہ يھاں پر پيغمبر اسالم کی طرف سے ممانعت کا سوال
نھيں تھا۔ بلکہ سياسی مسائل آڑے تھے اور ايسے موقع پر معتزلی عالم ابن ابی الحديد کی گفتگو يادآجاتی ھے۔ وه کہتے ھيں:
ٰ
دعوی ميں سچی تھيں ؟ تو انھوں نے کھا جی ھاں ! پھر
ميننے اپنے استاد” علی بن فارقی“ سے پوچھا کہ کيا فاطمہ اپنے
ميں نے پوچھا تو ابوبکر انھيں سچا اور بر حق بھی سمجھتے تھے ۔
اس موقع پر ميرے استاد نے معنی خيز تبسم کے ساتھ نھايت ھی لطيف اور پيارا جواب ديا حاالنکہ انکی مذاق کی عادت
نھيں تھی،انھوں نے کھا:
ٰ
اگر وه آج انھيں صرف ان کے دعوی کی بناء پر ھی فدک دےديتے تو پھر نہ تو ان کے لئے کسی عذر کی گنجائش باقی
رہتی اور نہ ھی ان سے موافقت کا امکان“۔][114
٣۔پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ايک مشھور حديث ھے جسے شيعہ اور سنی سب نے اپنی اپنی کتابوں ميں
درج کيا ھے،حديث يہ ھے” :العلماء ورثة االنبياء“۔ ”علماء انبياء کے وارث ھوتے ھيں“۔
نيز يہ قول بھی آنحضرت ھی سے منقول ھے” :ان االنبياء لم يورثوا ديناراً وال درھما ً“۔ ”انبياء اپنی ميراث ميں نہ تودينار
چھوڑتے ھيں اور نہ ھی درھم“۔
ان دونوں حديثوں کو مال کر پﮍھنے سے يوں معلوم ھوتا ھے کہ آپ کا اصل مقصد يہ تھا کہ لوگوں کو يہ بات باور کرائيں
کہ انبياء کے لئے سرمايہ افتخار ان کا علم ھے اور اھم ترين چيز جو وه يادگارکے طور پر چھوڑ جاتے ھيں ان کا ہدايت و
راہنمائی کا پروگرام ھے اور جو لوگ علم و دانش سے زياده بھره مند ھوں گے وھی انبياء کے اصلی وارث ھوں گے۔
بجائے اس کے کہ ان کی مال پر نگاه ھو اور اسے يادگار کے طور پر چھوڑجائيں ۔ اس کے بعد اس حديث کے نقل بہ معنی
کرديا گيا اور اس کی غلط تعبيريں کی گئيں اور شايد”ماترکناه صدقة“ والے جملے کا بعض روايات ميناس پر اضافہ کرديا
گيا۔
مباھلہ
عيسی )ع( کے
خداوندعالم نے اپنے پيغمبر کو حکم ديا ھے کہ ان واضح دالئل کے بعد بھی کوئی شخص تم سے حضرت
ٰ
بارے ميں گفتگو اور جھگﮍا کرے تو اسے”مباھلہ“کی دعوت دو اور کھو کہ وه اپنے بچوں،عورتوں اور نفسو نکو لے آئے
اور تم بھی اپنے بچونکو عورتوں اور نفسں کو بال لو پھر دعا کرو تاکہ خدا جھوٹوں کو رسوا کردے۔
بغير کھے يہ بات واضح ھے جب کہ مباھلہ سے مراد يہ نھيں کہ طرفين جمع ھوں ،اور ايک دوسرے پر لعنت اور نفرين
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کريں اور پھر منتشر ھو جائيں کيونکہ يہ عمل تو نتيجہ خيز نھيں ھے۔
بلکہ مراد يہ ھے کہ دعا او رنفرين عملی طور پر اپنا اثر ظاھر کرے اور جو جھوٹا ھو فوراً عذاب ميں گرفتار ھو جائے۔
طريقہ کار منطق و استدالل کے غير موثر ھونے پر اختيار کيا
آيات ميں مباھلہ کا نتيجہ تو بيان نھيں کيا گيا ليکن چونکہ يہ
ٔ
گيا تھا اس لئے يہ خود اس بات کی دليل ھے کہ مقصود صرف دعا نہ تھی بلکہ اس کا خاجی اثر پيش نظر تھا۔
مباھلہ کا مسئلہ عرب ميں کبھی پيش نھيں آيا تھا،اور اس راستہ سے پيغمبر اکرم کو صدقت و ايمان کو اچھی سرح سمجھا
جاسکتا تھا،کيسے ممکن ھے کہ جو شخص کامل ارتباط کے ساتھ خدا پر ايمان نہ رکھتا ھو وه ايسے ميدان کی طرف آئے
اور مخالفين کو دعوت دی کہ آؤ! اکھٹے درگاه خدا ميں چليں،اس سے درخواست کريں اور دعا کريسيں کہ وه جھوٹے کو
رسو اکردے اور پھر يہ بھی کھے کہ تم عنقريب اس کا نتيجہ خودديکھ لو گے کہ خدا کس طرح جھوٹوں کو سزا ديتا ھے او
رعذاب کرتا ھے۔
يہ مسلم ھے کہ ايسے ميدان کا رخ کرنا بہت خطرناک معاملہ ھے کيونکہ اگر دعوت دينے والے کی دعا قبول نہ ھوئی اور
مخالفين کو ملنے والی سزا کا اثر واضح نہ ھوا تو نتيجہ دعوت دينے والے کی رسوائی کے عالوه کچھ نہ ھوگا۔
کيسے ممکن ھے کہ ايک عقلمند اورسمجھ دار انسان نتيجے کے متعلق اطمينان کئے بغير اس مرحلے ميں قدم رکھے ۔ اسی
لئے تو کھا جاتا ھے کہ پيغمبراکرم کی طرف سے دعوت مباھلہ اپنے نتائج سے قطع نظر،آپ کی دعوت کی صداقت اور
ايمان کی دليل بھی ھے۔
اسالمی روايات ميں ھے کہ”مباھلہ“کی دعوت دی گئی تو نجران کے عيسائيوں کے نمائندے پيغمبر اکرم کے پاس آئے اور
آپ سے مھلت چاھی تا کہ اس بارے ميں سوچ بچار کرليں اور اس سلسلے ميں اپنے بزرگوں سے مشوره کرليں۔ مشوره کی
يہ بات ان کی نفسياتی حالت کی چغلی کھاتی ھے۔
بھر حال مشورے کا نتيجہ يہ نکال کہ عيسائيوں کے ما بين يہ طے پاياکہ اگر محمد شور وغل،مجمع اور دادوفريادکے
ساتھ”مباھلہ“کے لئے آئيں تو ڈرا نہ جائے اورمباھلہ کرليا جائے کيونکہ اگر اس طرح آئيں تو پھر حقيقت کچھ بھی نھيں
،جب بھی شوروغل کا سھارا ليا جائے گا اور اگر وه بہت محدود افراد کے ساتھ آئيں،بہت قريبی خواص اور چھوٹے بچوں
کو لے کر وعده گاه ميں پہنچيں تو پھر جان لينا چاھيے کہ وه خدا کے پيغمبرھيں اور اس صورت ميں اس سے
”مباھلہ“کرنے سے پرھيز کرنا چاھيے کيونکہ اس صورت ميں معاملہ خطرناک ھے!۔
طے شده پروگرام کے مطابق عيسائی ميدان مباھلہ ميں پہنچے تو اچانک ديکھا کہ پيغمبر اپنے بيٹے حسين)ع( کو گود ميں
لئے حسن)ع( کا ھاتھ پکﮍے اور علی )ع( اور فاطمہ)ع( کو ھمراه لئے آپہنچے ھيں اور انھيں فرمارھے ھيں کہ جب ميں
دعاکروں ،تم آمين کہنا۔
عيسائيوں نے يہ کيفيت ديکھی تو انتھائی پريشان ھوئے اور مباھلہ سے رک گئے اور صلح و مصالحت کے لئے تيار
ھوگئے اور اھل ذمہ کی حيثيت سے رہنے پر آماده ھوگئے ۔
عظمت اھل بيت کی ايک زنده سند
کہ
ھے
کی
تصريح
نے
شيعہ اورسنی مفسرين اور محدثين
آيہ مباھلہ اھل بيت رسول عليھم السالم کی شان ميں نازل ھوئی
ٔ
ھے اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم جن افراد کو اپنے ھمراه وعده گاه کی طرف لے گئے تھے وه صرف ان کے
بيٹے امام حسن)ع( اور امام حسين)ع( ،ان کی بيٹی فاطمہ زھرا سالم ﷲ عليھا اور حضرت علی )ع( تھے ۔ اس بناء پر آيت
ميں ”ابنائنا “سے مراد صرف امام حسن)ع( اور امام حسين)ع( ھيں۔”نسائنا“سے مراد جناب فاطمہ سالم ﷲ عليھا ھيں
اور”انفسنا“ سے مراد صرف حضرت علی )ع( ھيں۔
اس سلسلے ميں بہت سی احاديث نقل ھوئی ھيں۔ اھل سنت کے بعض مفسرين نے جوبہت ھی تعداد ميں ھيں۔ اس سلسلے ميں
وارد ھونے والی احاديث کا انکار کرنے کی کوشش کی ھے۔ مثالً
مولف”المنار“نے اس آيت کے ذيل ميں کھا ھے:
ِ
”يہ تمام روايات شيعہ طريقوں سے مروی ھيں،ان کا مقصد معين ھے،انھوں نے ان احاديث کی نشرو اشاعت اور ترويج کی
کوشش کی ھے۔ جس سے بہت سے علماء اھل سنت کو بھی اشتباه ھوگيا ھے“!!۔
ليکن اھل سنت کی بنيادی کتابوں کی طرف رجوع کيا جائے تو وه نشاندھی کرتی ھيں کہ ان ميں سے بہت سے طريقوں کا
شيعوں يا ان کی کتابوں سے ھرگز کوئی تعلق نھينھے اور اگر اھل سنت کے طريقونسے مروی ان احاديث کا انکار کيا
درجہ اعتبار سے گرجائيں گی۔
جائے تو ان کی باقی احاديث اورکتب بھی
ٔ
اس حقيقت کو زياده واضح کرنے کے لئے اھل سنت کے طريقوں سے کچھ روايات ھم يھانپيش کريں گے۔
قاضی نورﷲ شوستری اپنی کتاب نفيس ”احقاق الحق“][115ميں لکھتے ھيں:
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”مفسرين اس مسئلے ميں متفق ھيں کہ ”ابنائنا“سے اس آيت ميں امام حسن)ع( او رامام حسين)ع( مراد ھيں”،نسائنا“سے
”حضرت فاطمہ سالم ﷲ عليھا“اور”انفسنا“ميں حضرت علی عليہ السالم کی طرف اشاره کيا گيا ھے“۔
اس کے بعد کتاب مذکور کے حاشيے پر تقريبا ً ساٹھ بزرگان اھل سنت کی فھرست دی گئی ھے جنھوں نے تصريح کی ھے
کہ آيت مباھلہ اھل بيت رسول عليھم السالم کی شان ميں نازل ھوئی ھے۔][116
”غاية المرام“ ميں صحيح مسلم کے حوالے سے لکھا“:
”ايک روز معاويہ نے سعد بن ابی وقاص سے کھا“:
تم ابو تراب ) علی )ع(( کو سب وشتم کيوں نھيں کرتے۔وه کہنے لگا۔
جب سے علی )ع( کے بارے ميں پيغمبر کی کھی ھوئی تين باتيں مجھے ياد آتی ھيں،ميں نے اس کام سے صرف نظرکرليا
ھے۔ان ميں سے ايک يہ تھی کہ جب آيت مباھلہ نازل ھوئی تو پيغمبر نے فاطمہ)ع(،حسن)ع(،حسين)ع(،اور علی )ع( کو
دعوت دی۔اس کے بعد فرمايا”اللھم ٰھ ٔوالء اھلی“)يعنی خدايا! يہ ميرے نزديکی اور خواص ھيں(۔
مولف اھل سنت کے بزرگوں ميں سے ھيں۔ وه اس آيت کے ذيل ميں کہتے ھيں۔”يہ آيت اھل کساء کی
تفسير”کشاف“کے ٔ
فضيلت کو ثابت کرنے کے لئے قوی ترين دليل ھے“۔
مورخين بھی سب کے سب اس آيت کے ”اھل بيت “کی شان ميں نازل ھونے پر متفق ھيں
شيعہ مفسرين،محدثين اور ٔ
چنانچہ”نورالثقلين“ ميں اس سلسلے ميں بہت سی روايات نقل کی گئی ھيں۔ ان ميں سے ايک کتاب”عيون اخبار الرضا“ھے۔
اس ميں ايک مجلس مناظره کا حال بيان کيا گيا ھے،جو مامون نے اپنے دربار ميں منعقد کی تھی۔
اس ميں ھے کہ امام علی بن
موسی رضا عليہ السالم نے فرمايا:
ٰ
”خدا نے اپنے پاک بندوں کو آيت مباھلہ ميں مشخص کرديا ھے اور اپنے پيغمبر کو حکم ديا ھے:
”فمن حاجک فيہ من بعد ما جاء ک من العلم فقل۔۔۔“
اس آيت کے نزول کے بعد پيغمبر ،علی )ع( ،فاطمہ)ع(،حسن)ع(،اور حسين)ع( کو اپنے ساتھ مباھلہ کے لئے لے گئے اور
يہ ايسی خصوصيت اور اعزاز ھے کہ جس ميں کوئی شخص اھل بيت عليھم السالم پر سبقت حاصل نھيں کرسکا اور يہ
ايسی منزلت ھے جھاں تک کوئی شخص بھی نھيں پہنچ سکا اور يہ ايسا شرف ھے جسے ان سے پھلے کوئی حاصل نھيں
کرسکا“۔
تفسير”برھان“”،بحاراالنوار“اور تفسير”عياشی“ميں بھی اس مضمون کی بہت سی روايات نقل ھوئی ھيں جو تمام اس امر
کی حکايت کرتی ھيں کہ مندرجہ باال آيت”اھل بيت“عليھم السالم کے حق ميں نازل ھوئی ھے۔
زينب سے آنحضرت )ص( کی شادی][117
ٰ
الکبری)ع( نے پيغمبر اسالم سے شادی کی تو حضرت
زمانہ بعثت سے پھلے اور اس کے بعد جب کہ حضرت خديجة
ٔ
خديجہ )ع( نے ”زيد“ نامی ايک غالم خريدا،جسے بعد ميں آنحضرت کو ھبہ کرديا۔
آپ نے اسے آزاد کرديا۔ چونکہ اس کے قبيلے نے اسے اپنے سے جدا کرديا تھا،ل ٰہذا رسول رحمت نے اسے اپنا بيٹا بناليا
تھا،جسے اصطالح ميں”تبنّی“ کہتے ھيں۔
ظھور اسالم کے بعد زيد مخلص مسلمان ھوگيا اور اسالم کے ھر اول دستے ميں شامل ھوگئے اور اسالم ميں ايک ممتاز
مقام حاصل کرليا۔ آخر ميں جنگ موتہ ميں ايک مرتبہ لشکر اسالم کے کمانڈر بھی مقرر ھوئے اور اسی جنگ ميں شربت
شھادت نوش کيا۔
جب سرکار رسالت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے زيد کا عقد کرنا چاھا تو اپنی پھوپھی زاد،بہن زينب بنت حجش “بنت اميہ
بنت عبد المطلب سے اس کے لئے خواستگاری کی۔ زينب نے پھلے تو يہ خيال کيا کہ آنحضرت اپنے لئے اسے انتخاب
کرناچاہتے ھيں۔ل ٰہذا وه خوش ھوگئی اور رضا مندی کا اظھار کرديا،ليکن بعدميں جب اسے پتہ چال کہ آپ کی يہ خواستگاری
تو زيد کے لئے تھی تو سخت پريشان ھوئيناور انکار کرديا ۔ اس کے بھائی عبدﷲ نے بھی اس چيز کی سخت مخالفت کی۔
يھی وه مقام تھا جس کے بارے مينوحی ٰالھی نازل ھوئی او رزينب اور عبدﷲ جيسے افراد کو تنبيہ کی کہ جس وقت خدا اور
اس کا رسول کسی کام کو ضروری سمجھيں تو وه مخالقت نھيں کر سکتے۔
جب انھوں نے يہ بات سنی تو سر تسليم خم کرديا ۔ )البتہ آگے چل کرمعلوم ھوگا کہ يہ شادی کوئی عام شادی نھيں تھی بلکہ
زمانہ جاھليت کی ايک غلط رسم کو توڑنے کے لئے ايک تمھيد تھی کيونکہ زمانۂ جاھليت ميں کسی باوقار اور مشھور
يہ
ٔ
خاندان کی عورت کسی غالم کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تيار نھيں ھوتی تھی،چاھے وه غالم کتنا ھی اعلی قدر وقيمت
کا مالک کيوں نہ ھوتا۔
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ليکن يہ شادی زياده ديرتک نہ نبھ سکی اور طرفين کے درميان اخالقی نا اتفاقيوں کی بدولت طالق تک نوبت جا پہنچی ۔ اگر
چہ پيغمبر اسالم کا اصرار تھا کہ يہ طالق واقع نہ ھو ليکن ھوکر رھی۔
اس کے بعد پيغمبر اکرم نے شادی ميں اس نا کامی کی تالفی کے طور پر زينب کو حکم خدا کے تحت اپنے حبالہ عقد ميں
لے ليا اور يہ بات يھيں پر ختم ھوگئی۔
ليکن دوسری باتيں لوگوں کے درميان چل نکليں جنھيں قرآن نے مربوط آيات کے ذريعے ختم کرديا۔ اس کے بعد زيد اور
اس کی بيوی زينب کی اس مشھور داستان کو بيان کيا گيا ھے جو پيغمبر اسالم کی زندگی کے حساس مسائل ميں سے ايک
ھے اور ازواج رسول کے مسئلہ سے مربوط ھے ۔
چنانچہ ارشاد ھوتاھے کہ”:اس وقت کو ياد کرو جب اس شخص کو جسے خدا نے نعمت دے رکھی تھی اور ھم نے ابھی
،اے رسول!اسے نعمت دی تھی او رتم کہتے تھے کہ اپنی بيوی کو روکے رکھو اور خدا سے ڈرو“۔][118
نعمت خدا سے مراد وھی ہدايت اور ايمان کی نعمت ھے جو زيد بن حارثہ کو نصيب ھوئی تھی اور پيغمبر کی نعمت يہ تھی
کہ آپ نے اسے آزاد کيا تھا اور اپنے بيٹے کی طرح اسے عزت بخشی تھی۔
اس سے معلوم ھوتا ھے کہ زيد او رزينب کے درميان کوئی جھگﮍا ھوگيا تھا اور يہ جھگﮍا اس قدرطول پکﮍگيا کہ نوبت
جدائی اور طالق تک جاپہنچی ۔ اگرآيت مينلفظ”تقول“کی طرف توجہ کی جائے تو معلوم ھوگا کہ يہ فعل مضارع ھے او
راس بات پر داللت کررھا ھے کہ آنحضرت بارھا بلکہ ھميشہ اسے نصيحت کرتے اور روکتے تھے۔
کيا زينب کا يہ نزاع زيد کی سماجی حيثيت کی بناء پر تھا جو زينب کی معاشرتی حيثيت سے مختلف تھی؟کيونکہ زينب کا
ايک مشھور ومعروف قبيلہ سے تعلق تھا اور زيد آزاد شده تھا۔ يا زيد کی اخالقی سختيوں کی وجہ سے تھا؟يا ان ميں سے
کوئی بات بھی ،نھيں تھی بلکہ دونوں ميں روحانی او راخالقی موافقت اور ھماآہنگی نھيں تھی؟کيونکہ ممکن ھے دو افراد
اچھے تو ھوں ليکن فکر ونظر اور سليقہ کے لحاظ سے ان ميں اختالف ھوجس کی بناء پر اپنی ازدواجی زندگی کوآئنده کے
لئے جاری نہ رکھ سکتے ھوں؟
پيغمبر کی نظر ميں تھا کہ اگر ان مياں بيوی کے درميان صلح صفائی نھيں ھوپائی اور نوبت طالق تک جاپہنچتی ھے تو وه
اپنی پھوپھی زادبہن زينب کی اس نا کامی کی تالفی اپنے ساتھ نکاح کی صورت ميں کرديں گے،اس کے ساتھ آپ کو يہ
خطره بھی الحق تھا کہ لوگ دو وجوه کی بناء پر آپ پر اعتراض کريں گے اور مخالفين ايک طوفان بدتميزی کھﮍا کرديں
گے۔
اس سلسلے ميں قرآن کہتا ھے ”:تم اپنے دل ميں ايک چيز کو چھپائے ھوئے تھے جسے خدا آشکار کرتا ھے اور تم لوگوں
سے ڈرتے ھوحاالنکہ تمھارا پروردگارزياده حق رکھتا ھے کہ اس سے ڈرو“۔][119
زمانہ جاھليت کی رسم کے مطابق منہ بولے بيٹے کے بھی وھی
پھلی وجہ تويہ تھی کہ زيد آنحضرت کا منہ بوال بيٹا تھا،اور
ٔ
احکام ھوتے تھے جو حقيقی بيٹے کے ھوتے ھيں ۔ منجملہ ان کے يہ بھی تھا کہ منہ بولے بيٹے کی مطلقہ سے بھی شادی
کرنا حرام سمجھاجاتا تھا ۔
دوسری يہ کہ رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کيونکراس بات پر تيار ھوسکتے ھيں کہ وه اپنے ايک آزاد کرده غالم
کی
مطلقہ سے عقد کريں جبکہ آپ کی شادی بہت بلندوباالھے ۔
بعض اسالمی روايات سے معلوم ھوتا ھے کہ آپ نے يہ اراده حکم خداوندی سے کيا ھوا تھا اوربعد والے حصے ميں بھی
اس بات کا قرينہ موجود ھے۔
زمانہ جاھليت کی غلط رسموں کو توڑنے کا ايک
اس بناء پر يہ مسئلہ ايک تو اخالتی اور انسانی مسئلہ تھا اور دوسرے يہ
ٔ
ّ
موثر ذريعہ تھا )يعنی منہ بولے بيٹے کی مطلّقہ سے ازادکرده غالم کی مطلقہ سے عقد(۔
نھايت ھی ٔ
مسلم ھے کہ پيغمبراکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کو ان مسائل ميں نہ تو لوگوں سے ڈرنا چاہئے تھا اور نہ ھی فضا کے
مکدر ھونے اور زھريلے پروپيگنڈے سے خوف ووحشت کا شکارھی ھوجاتے ،خاص کرجب يہ احتمال ھوکہ ايک جنجال
کھﮍاھوجائے گااور آپ اور آپ کے مقدس مشن کی ترقی اور اسالم کی پيش رفت کےلئے رکاوٹ کھﮍی ھوجائے گی اور يہ
بات ضعيف االيمان افراد کو متزلزل کردے گی اور ان کے دل ميں شک وشبھات پيدا ھوجائيں گے ۔
اس لئے قرآن ميناس سلسلہ کے آخرميں فرمايا گيا ھے:
” جس وقت زيد نے اپنی حاجت کو پورا کرليا اور اپنی بيوی کو چھوڑديا تو ھم اسے تمھاری زوجيت ميں لے آئے تاکہ منہ
بولے بيٹوں کی بيويوں کے مطلّقہ ھونے کے بعد مومنين کو ان سے شادی کرنے ميں کوئی مشکل نہ ھو“۔][120
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يہ کام ايسا تھا جسے ا نجام پاجانا چاہئے تھا
”اور خدا کافرمان انجام پاکر رہتا ھے“۔ ][121
قابل توجہ بات يہ ھے کہ قرآن ھرقسم کے شک وشبہ کو دور کرنے کےلئے پوری صراحت کے ساتھ اس شادی کا اصل
زمانه جاھليت کی ايک رسم توڑنے کے لئے تھی يعنی منہ بولے بيٹوں کی مطلقہ عورتوں سے
مقصد بيان کرتا ھے جو
ٔ
شادی نہ کرنے کے سلسلے ميں يہ خود ايک کلی مسئلہ کی طرف اشاره ھے کہ پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کا مختلف
عورتوں سے شادی کرنا کوئی عام سی بات نھيں تھی بلکہ اس ميں کئی مقاصد کا ذکر کرنا مقصود تھا جو آپ کے مکتب
کے مستقبل کے انجام سے تعلق رکھتا تھا ۔][122
ثعلبہ
”ثعلبہ بن حاطب انصاری“ ايک غريب آدمی تھا،روزانہ مسجد ميں آيا کرتا تھا اس کا اصرار تھاکہ رسول اکرم دعا فرمائيں
کہ خدا اس کو ماال مال کردے۔ حضور نے اس سے فرمايا:
”مال کی تھوڑی مقدار جس کا تو شکر ادا کر سکے مال کی کثرت سے بہتر ھے جس کا تو شکر ادا نہ کرسکے“۔
کيا يہ بہترنھيں ھے کہ تو خدا کے پيغمبرکی پيروی کرے اور ساده زندگی بسر کرے ۔
ليکن ثعلبہ مطالبہ کرتا رھا او ر آخر کار اس نے پيغمبر اکرم سے عرض کيا کہ ميں آپ کو اس خدا کی قسم ديتا ھوں جس
نے آپ کو حق کے ساتھ بھيجا ھے۔ اگر خدا نے مجھے دولت عطا فرمائی تو ميں اس کے تمام حقوق ادا کروں گا۔چنانچہ آپ
نے اس کے لئے دعا فرمائی۔
ايک روايت کے مطابق زياده وقت نھيں گذرا تھا کہ اس کا ايک چچا زاد بھائی جو بہت مال دار تھا  ،وفات پاگيا اور اسے
بہت سی دولت ملی۔
ايک اور روايت ميں ھے کہ اس نے ايک بھيﮍ خريدی جس سے اتنی نسل بﮍھی کہ جس کی ديکھ بھال مدينہ ميں نھيں
ھوسکتی تھی ۔ اس لئے انھيں مدينہ کے آس پاس کی آباديوں ميں لے گيا اور مادی زندگی ميں اس قدر مصروف ھوگيا کہ
نماز با جماعت تو کيا نماز جمعہ ميں بھی نہ آتا تھا ايک مدت کے بعد رسول اکرم نے ٰ
زکوةوصول کرنے والے عامل کو اس
کے پاس ٰ
زکوة لينے کے لئے بھيجا ليکن اس کم ظرف کنجوس نے نہ صرف خدائی حق کی ادائيگی ميں پس وپيش کيا بلکہ
شرع مقدس پر بھی اعتراض کيا اور کھا کہ يہ حکم جزيہ کی طرح ھے يعنی ھم اس لئے مسلمان ھوئے تھے کہ جزيہ دينے
سے بچ جائيں۔ اب ٰ
زکوة دينے کی شکل ميں ھم ميں اور غير مسلموں ميں کون سافرق باقی ره جاتا ھے۔ حاالنکہ اس نے نہ
ٰ
جزيہ کا مطلب سمجھا تھا اور نہ زکوة کا اور اگر اس نے سمجھا تھا تو دنيا پرستی جو اسے حقيقت کے بيان او راظھار حق
کی اجازت نھيں ديتی تھی،غرض جب حضرت رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے اس کی باتيں سنيں تو فرمايا:
”يا ويح ثعلبہ ! يا ويح ثعلبہ“۔
”وائے ھو ثعلبہ پر ھالکت ھو ثعلبہ پر“۔][123
)منتخب از تفسير نمونه(
----------------------------

] [97واقعہ جنگ تبوک سور ٔه توبہ آيت  ١١٧کے ذيل ميں بيان ھوا ھے ۔
] [98سوره توبہ آيت ٣٨۔
] [99سوره توبہ آيت ٣٨۔
] [100سوره توبہ آيت ٣٩۔
] [101سوره توبہ آيت ٣٩۔
] [102سور ه توبہ آيت ٣٩۔
] [103يہ شخص انھيں افراد ميں سے تھا جن کے بارے ميں کھا جاتا ھے کہ سوره توبہ آيت ١١٧نازل ھوئی ۔
] [104سوره توبہ:آيت ١١٨۔ اس سلسلے ميں نازل ھوئی ھے ۔
] [105مسجد ضرار کے سلسلے ميں سورهٔ توبہ ۔ ١٠٧تا ١١٠ميں بيان ھوا ھے۔
اس کے فوراً بعد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم ديا کہ مذکوره مسجد کو جال ديا جائے او راسکے
باقی حصے کو مسمارکرديا جائے او راس کی جگہ کوڑاکرکٹ ڈاالجايا کرے۔
] [106سور ٔه توبہ آيت ١٠٨۔
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] [107سورهٔ توبہ آيت ١٠٨۔
] [108سور ٔه توبہ آيت ١٠٨۔
] [109سورهٔ مائده آيت ٣۔
] [110اس سلسلے ميں مزيد آگھی کے لئے کتاب الغدير ،عالمہ امينيۺ ،احقاق الحق ،قاضی نورﷲ شوشتريۺ
،المراجعات شرف الدين ۺ اور دالئل الصدق محمدحسين مظفر پر رجوع کريں۔
] [111سورهٔ روم آيت ٣٨۔
] [112سور ٔه مريم آيت .۶
] [113سيرهٔ حلبی ج/٣ص٣۶١۔
] [114شرح نہج البالغہ،ابن ابی الحديد جلد۔١۶۔ص۔٢٨۴۔
] [115جلد سوم طبع جديد صفحہ۴۶۔
] [116ان کے نام او ران کی کتاب کی خصوصيات صفحہ ۔ ۴۶۔سے ليکر صفحہ۔٧۶۔ تک تفصيل سے بيان کی
گئی ھے ان شخصيتوں ميں سے يہ زياده مشھور ھيں ۔
نيشاپوری،مولف صحيح مسلم جو نامور شخصيت ھيں اور ان کی حديث کی کتاب اھل سنت کی
١۔مسلم بن حجاج
ٔ
چھ قابل اعتماد صحاح ميں سے ھے مال حظہ ھو مسلم،ج۔٧۔ص۔١٢٠طبع مصر زير اہتمام محمد علی صبيح۔
٢۔احمد بن حنبل نے اپنی”مسند“ميں لکھاھے مالحظہ ھو ،ج۔٢۔ص۔١٨۵۔طبع مصر۔
٣۔طبری نے اپنی مشھور تفسير ميں اسی آيت کے ضمن ميں لکھا ھے۔ ديکھئے ۔ج۔٣۔ص۔١٩٢۔طبع ميمنيہ۔
مصر۔
۴۔حاکم نے اپنی”مستدرک“مينلکھا ھے،ديکھئے۔ج۔٣۔ص۔١۵۔مطبوعہ حيدرآباد دکن۔
۵۔حافظ ابو نعيم اصفھانی،کتاب ”دالئل النبوة“۔ص۔٢٩٧۔مطبوعہ حيدرآباد دکن۔
۶۔واحدی نيشاپوری،کتاب”اسباب النزول“۔ص۔٧۴۔طبع ہند۔
٧۔فخر رازی ،نے اپنی مشھور تفسير کبير ميں لکھا ھے ،ديکھئے۔ ج۔٨۔ ص۔٨۵۔ طبع بھيہ،مصر۔
٨۔ابن اثير”،جامع االصول“جلد۔٩۔ص۔۴٧٠۔طبع سنتہ المحمديہ،مصر۔
٩۔ابن جوزی”تذکرة الخواص“ صفحہ۔١٧۔طبع نجف۔
١٠۔قاضی بيضاوی،نے اپنی تفسير ميں لکھا ھے،مالحظہ کريں۔ ج۔٢۔ ص۔٢٢۔ طبع مصطفی محمد،مصر۔
١١۔آلوسی نے تفسير”روح المعانی“ميں لکھا ھے۔ ديکھئے ۔ج۔ ٣۔ص۔١۶٧۔طبع منيريہ۔ مصر۔
١٢۔معروف مفسر طنطاوی نے اپنی تفسير ”الجواھر“ميں لکھا ھے۔۔ ج۔٢۔ ص۔ ١٢٠۔ مطبوعہ مصطفی اليابی
الحلبی،مصر۔
١٣۔زمخشری نے تفسير”کشاف“ميں لکھا ھے،ديکھئے۔ج۔١۔ص۔،١٩٣مطبوعہ مصطفی محمد،مصر۔
١۴۔حافظ احمد ابن حجر عسقالنی ”،االصابة“۔ج۔٢۔ص۔،۵٠٣مطبوعہ مصطفی محمد ،مصر۔
١۵۔ابن صباغ”،فصول المھمة“۔ص۔١٠٨۔مطبوعہ نجف۔
١۶۔عالمہ قرطبی”،الجامع االحکام القرآن“۔ج۔٣۔ص۔١٠۴۔مطبوعہ مصر ١٩٣۶۔
] [117اکثر مفسرين و مورخين اسالمی کے بقول سوره احزاب کی آيات ٣۶تا/٣٨اس سلسلے ميں نازل ھوئی
ھيں۔
] [118سورهٔ احزاب آيت ٣٧۔
] [119سورهٔ احزاب آيت٣٧۔
] [120سوره احزاب آيت ٣٧۔
] [121سوره احزاب آيت ٣٧۔
] [122پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی زينب کے ساتھ شادی کی داستان قرآن نے پوری صراحت کے
ساتھ بيان کردی ھے اور يہ بھی واضح کرديا ھے کہ اس کا ہدف منہ بولے بيٹے کی مطلقہ سے شادی کے
ذريعے دور جاھليت کی ايک رسم کو توڑنا تھا ،اس کے باوجود دشمنان اسالم نے اسے غلط رنگ دے کر ايک
عشقيہ داستان ميں تبديل کرديا اس طرح سے انھوں نے پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی ذات واال
صفات کو آلوده کرنے کی ناپاک جسارت کی ھے اور اس بارے ميں مشکوک اور جعلی احاديث کا سھاراليا ھے
ان داستانوں ميں ايک يہ بھی ھے کہ جس وقت رسول اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم زيد کی احوال پرسی کے
لئے اس کے گھرگئے اور جو نھی آپ نے دروازه کھوال تو آپ کی نظر زينب کے حسن وجمال پر جا پﮍی تو آپ
نے فرمايا :
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”سبحان ﷲ خالق النور تبارک ﷲ احسن الخالقين“
”منزه ھے وه خدا جو نور کا خالق ھے اور جاويدو بابرکت ھے وه ﷲ جو احسن الخالقين ھے“۔
ان لوگوں نے اس جملے کو زينب ۺکے ساتھ آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے لگاؤ کی دليل قرارديا
ھے ،حاالنکہ ،عصمت ونبوت کے مسئلہ سے قطع نظر بھی اس قسم کے افسانوں کی تکذيب کے لئے واضح
شواہد ھمارے پاس موجود ھيں :
پھال يہ کہ حضرت زينب ،رسول پاک کی پھوپھی زاد بہن تھيں اور خاندانی ماحول ميں تقريبا ً آپ کے سامنے پلی
بﮍھی تھيں اور آپ ھی نے زيد کے لئے ان کی خواستگاری کی تھی اگر زينب حد سے زياده حسين تھيں اور
بالفرض اس کے حسن وجمال نے پيغمبر اکرم کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرليا تھا تونہ تو اس کا حسن وجمال
ڈھکا چھپا تھا اور نہ ھی اس ماجرے سے پھلے ان کے ساتھ آنحضرت کا عقد کرنا کوئی مشکل امر تھا بلکہ اگر
ديکھا جائے تو زينب کو زيد کے ساتھ شادی کرنے سے دلچپی نہ تھی  ،بلکہ اس بارے ميں انھوں نے اپنی
مخالفت کا اظھار صراحت کے ساتھ بھی کرديا تھا اور وه اس بات کو کا مالً ترجيح ديتی تھيں کہ زيد کی بجائے
رسول ﷲ کی بيوی بنيں ،کيونکہ جب آنحضرت زيد کےلئے زينب سے رشتہ دينے آئے تو وه نھايت خوش
ھوگئيں ،کيونکہ وه يہ سمجھ رھی تھيں کہ آپ ان سے اپنے لئے خواستگاری کی غرض سے تشريف الئے ھيں
،ليکن بعد ميں وحی ٰالھی کے نزول اور خدا وپيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کے سامنے سر تسليم خم کرتے
ھوئے زيد کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ھوگئيں۔ تو ان حاالت کو سامنے رکھتے ھوئے توھم کی کونسی
گنجائش باقی ره جاتی ھے کھيں آپ زينب کے حاالت سے بے خبر تھے؟ يا آپ ان سے شادی کی خواہش رکھتے
ھوئے بھی اقدام نھيں کرسکتے تھے؟
دوسرا يہ کہ جب زيدنے اپنی بيوی زينب کو طالق دينے کے لئے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم کی طرف
رجوع کيا تو آپ نے بار باراسے نصيحت کی اور اطالق دينے کے لئے روکا اور يہ چيز بجائے خود ان افسانوں
کی نفی کا ايک اورشاہدھے ۔
پھر يہ کہ خود قرآن صراحت کے ساتھ اس شادی کا مقصد بيان کرتا ھے تاکہ کسی قسم کی دوسری باتوں کی
گنجائش باقی نہ رھے۔
چوتھا امر يہ ھے کہ قرآنی آيت ميں خداو ندعا لم اپنے پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم سے فرماتاھے کہ زيد
کی مطلقہ بيوی کے ساتھ شادی کرنے ميں کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آنحضرت صلی ﷲ عليہ و آلہ
و سلم لوگوں سے ڈرتے تھے ،جبکہ انھيں صرف خدا سے ھی ڈرنا چاہئے۔
خوف خدا کا مسئلہ واضح کرتا ھے کہ يہ شادی ايک فرض کی بجا آوری کے طور ر انجام پائی تھی کہ خدا کی
ذات کے لئے شخصی معامالت کو ايک طرف رکھ دينا چاہئے تاکہ ايک خدائی مقدس ہدف پورا ھوجائے ،اگرچہ
اس سلسلے ميں کو ردل دشمنوں کی زبان کے زخم اور منافقين کی افسانہ طرازی کا پيغمبر کی ذات پر الزام ھی
کيوں نہ آتا ھو پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے حکم خدا کی اطاعت اور غلط رسم کو توڑنے کی پاداش
ميں يہ ايک بہت بﮍی قيمت ادا کی ھے اور اب تک کررھے ھيں ۔
ليکن سچے رھبروں کی زندگی ميں ايسے لمحات بھی آجاتے ھيں  ،جن ميں انھيں ايثار اور فداکاری کا ثبوت دينا
پﮍتاھے  ،اور وه اس قسم کے لوگوں کے اتھامات اور الزامات کا نشانہ بنتے رہتے ھيں تاکہ اس طرح سے وه
اپنے اصل مقصد تک پہنچ جائيں
البتہ اگر پيغمبر گرامی قدر نے زينب کو بالکل ھی نہ ديکھا ھوتا اور نہ ھی پہچانا ھوتا اور زينب نے بھی آپ کے
ساتھ ازدواج کے بارے ميں رغبت کا اظھار نہ کيا ھوتا اور زيد بھی انھيں طالق دينے پر تيار نہ ھوتے )نبوت
وعصمت کے مسئلہ سے ہٹ کر(پھر تو اس قسم کی گفتگو اور توھمات کی گنجائش ھوتی،ليکن پيغمبر کی تو وه
ديکھی دکھائی تھينلہٰذا ان تمام امکانات کی نفی کے ساتھ ان افسانوں کا جعلی اور من گھﮍت ھونا واضح ھو جاتا
ھے۔
عالوه ازيں نبی اکرم کی زندگی کا کوئی لمحہ يہ نھيں بتاتا کہ آپکو زينب سے کوئی خاص لگاؤ او ررغبت
ھو،بلکہ دوسری بيويوں کی نسبت ان سے کوئی رغبت رکھتے تھے اور ان افسانوں کی نفی پر يہ ايک اور دليل
ھے ۔
] [123مفسرين کے درميان مشھور ھے کہ سوره توبہ کی آيت ٧۵تا  ٧٨اس واقعہ کو بيان کيا گيا ھے۔

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

