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 ملسو هيلع هللا ىلص محمد
 

 پرايک زندگی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی مجهے آپ کہ ہے ممکن يہ کيا
 ؟ ديں لکه نوٹ

 

 الحمدهللا
 

 ميں اورشريعت عقيدے اپنے نے اورانہوں ہوا پيدا اختالف ميں بنواسرائيل
 اورظلم لگا کاظہورہونے اورباطل گيا مٹ توحق کرڈالی اورتحريف تبديلی
 ضرورت کی دين کوايسے اورانسانيت امت دوردوراہوا کا اورفساد وستم

 کی مستقيم کوسراط اورلوگوں کومڻاۓ اورباطل کوحق حق جو ئ ہو محسوس
 وسلم عليہ اهللا صلی اورمحمد آئ ميں جوش الہی رحمت تو چالۓ طرف

 : فرمايا کومبعوث
 

 : ہے کافرمان وتعالی سبحانہ اهللا
 

 اس ہر ليے کے ان آپ کہ ہے اتارا ليے پراس آپ نے کوہم کتاب اس{ 
 داروں ايمان يہ اور ہيں رہے کر اختالف وہ ميں جس کرديں واضح چيزکو

 ۔)  ٦٤(  النحل}  ہے اوررحمت راہنمائ ليے کے
 

 اهللا وہ کہ تا فرماۓ مبعوث ليے اس ورسل انبياء سب نے وتعالی تبارک اهللا
 کی هدايت نور سے کواندهيروں اورلوگوں ديں دعوت کی عبادت کی وحدہ

 محمد اورآخری السالم عليہ نوح پہلے سے سب ميں توان ، اليںنک طرف
 ۔ تهے وسلم عليہ اهللا صلی

 
 : ہے ارشاد کا وتعالی سبحانہ اهللا

 
 کرو عبادت کی وحدہ اهللا صرف) لوگو(  کہ بهيجا رسول ميں ہرامت نے ہم{ 

 ۔)  ٣٦(  النحل}  بچو سے اورطاغوت
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 جن ہيں وسلم عليہ اهللا صلی حمدم النبيين اورخاتم آخر ميں اورانبياءورسل

 ۔ نہيں نبی کوئ بعد کے
 

 : ہے فرمان کا وتعالی تبارک اهللا
 

 کے کسی)  وسلم عليہ اهللا صلی(  محمد سے ميں مردوں تمہارے) لوگو( { 
 االحزاب}  ہيں النبيين خاتم اور رسول کے تعالی اهللا وہ ليکن ہيں نہيں باپ

)٤٠( 
 

 اهللا ليکن تها جاتا بهيجا طرف کی قوم اپنی کی طورپراس خاص اورہرنبی
 ہے گيا بهيجا عام طرف کی لوگوں کوسب وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی
 : ہے فرمان کا وتعالی تبارک اهللا کہ جيسا

 
 اورڈرانے واال سنانے خوشخبرياں ليے کے لوگوں کوتمام آپ نے اورہم{ 

 سبا}  رکهتی نہيں علم کا اسے اکثريت کی لوگوں ليکن ہے کربهيجا بنا واال
 ۔)  ٢٨( 
 

 نازل مجيد پرقرآن وسلم عليہ اهللا صلی رسول اپنے نے وتعالی تبارک اوراهللا
 کی نوراسالم سے اندهيروں سے کےحکم رب کے ان انہيں وہ کہ تا فرمايا

 ۔ نکاليں طرف کی روشنی
 

 : فرمايا نے عزوجل اهللا
 

 ّآپ کہ ہے اتاری ليے اس طرف کی ّآپ نے ہم کتاب شان عالی يہ الر{ 
 کی اورروشنی اجالے سے سےاندهيروں حکم کے رب کے کوان لوگوں
(  ابراهيم}  طرف کی راہ کے اهللا والے اورتعريفوں زبردست ، الئيں طرف

 ۔)  ١
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 ہاتهيوں ميں جس فيل عام قريشی الهاشمی عبدالمطلب بن عبداهللا بن محمد
 ميں کرديا نابود نيست انہيں نے تعالی تواهللا تهے آۓ کرنے منهدم کعبہ والے
 ۔ ہوۓ پيدا ميں عالقہ کے مکرمہ مکہ

 
 اورآپ ہوگيا انتقال کا والد کے توان تهے ہی ميں پيٹ کے ماں ابهی ّآپ

 والد پهر ، پاليا دوده نے سعديہ حليمہ اورانہيں ہوۓ پيدا ميں حالت کی يتيمی
 آۓ نہمدي ليے کے زيارت کی مامووں اپنے ساته کے وهب بنت آمنہ

 صلی پرنبی جگہ نامی ابواء ميں راستے ہوۓ آتے واپس مکہ سے اورمدينہ
 وقت اس کی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ہوگئيں فوت والدہ کی وسلم عليہ اهللا

 اور ليا ذمہ کا کفالت نے عبدالمطلب دادا بعد کے اس ، تهی برس چه عمر
 ۔ تهی برس آڻه رفص عمر کی وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہوا فوت دادا جب

 
 تووہ لی لے نے ابوطالب چچا کے ان کفالت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر
 عزت کی اوران لگے کرنے اورپرورش نگہبانی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 اهللا صلی نبی ، کيا بهی دفاع زيادہ سےبهی برس اورچاليس کرتے وتکريم
 کرنے کوترک دين واجدادکے آباء کہ ڈرسے اس ابوطالب چچا کا وسلم عليہ

 ۔ ہوا فوت ہی بغير کيے قبول اسالم گے دالئيں عار اسے قريش پر
 

 کرتے چرايا بکريا کی والوں مکہ عمرميں چهوڻی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 شام کر لے تجارت مال کا عنہا تعالی اهللا رضي خويلد بنت خديجہ پهر ، تهے
 عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ اور ، ہوا نفع زيادہ بہت ميں جس گۓ طرف کی
 آيا پسند بہت اوراخالق وديانت وامانت سچائ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کو

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی وقت اس کرلی شادی سے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 برس عمرچاليس کی عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ اور برس پچيس عمر کی
 زندگی کی عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ نے وسلم ہعلي اهللا صلی اورنبی ، تهی
 ۔ کی نہيں شادی اورکوئ ميں

 
 اوراحسن فرمائ پرورش اچهی کی وسلم عليہ اهللا صلی محمد نے تعالی اهللا

 تونبی نوازا سے وتعليم علم انہيں فرماکر تربيت کی ان ، سکهايا ادب وبہتر
 واعلی احسن سے ميں قوم اعتبارسے پيدائشی و اخالقی وسلم عليہ اهللا صلی

 پکے کے اوربات بردباری حلم اوروسيع ؤت مرو اورعظيم ، قرارپاۓ
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 کی جس تهے والے کرنے حفاظت زيادہ سے سب کی اورامانت اورسچے
 ۔ رہے پکارتے سے لقب کے اورامين صادق انہيں پرقريش بنا
 

 ميں حراء غار تووہ لگی ہونے پسند کوخلوت وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر
 سے اوراس بجاالتے عبادت کی رب کراپنے رہ نشين گوشہ رات دن کئ ئک

 سے رذيلہ اوراخالق شراب ، بتوں وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، کرتے دعائيں
 نہيں بهی التفات طرف کی ان زندگی اورپوری رکهتے اوربغض نفرت
 ۔ فرمايا

 
 کوپہنچے عمر کی برس ٣٥ پينتيس وسلم عليہ اهللا صلی نبی اورجب

 اس نے پرقريش بنا کی ہونے حال خستہ ديواريں کی بناپرکعبہ کی سيالبتو
 جب ، ہوۓ شريک ميں اس بهی وسلم عليہ اهللا صلی تونبی نوکی تعمير کی

 انہوں ميں جس لگے کرنے اختالف ميں آپس توقريش آيا مسئلہ کا اسود حجر
 وسلم يہعل اهللا صلی تونبی مانا اورفيصل کوحکم وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے

 کوحکم سرداروں کے قبائل پهر رکها حجراسود ميں کراس چادرمنگوا ايک
 اورمحمد اڻهايا اسے نے سب ان طرح تواس پکڑيں کونے کے اس وہ کہ ديا

 ديا پرلگا جگہ کواس حجراسود سے ہاتهوں اپنے نے وسلم عليہ اهللا صلی
 ڑااورجهگ ہوۓ راضی سب کے سب طرح اوراس گئ بنائ ديورا پر اوراس

 ۔ ہوا ختم
 

 اورشجاعت وفا کرم مثال تهيں بهی خصلت اچهی کچه ميں جاهليت اہل
 تعظيم کی اهللا بيت مثال بقايا کے السالم عليہ ابراهيم دين اورکچه ، وبہادری

 ۔ تهيں موجود بهی وغير کرنی ذبح اورقربانی ، اورعمرہ حج ، اورطواف
 

 ان بهی خصلتيں ندیگ اورذميم خصيص ايسی کچه ساته ساته کے اس ليکن
 لڑکيوں ، خوری سود ، نوشی شراب ، زنا مثال ، تهيں موجود ميں

 کی بتوں کام اورشنيع قبيح سے اورسب ، وستم ظلم ، کرنا کوزنددرگور
 ۔ تهی عبادت

 
 دينے دعوت کی کرنے عبادت کی اوربتوں کرنے تبديلی ميں ابراهيم دينی
 مکرمہ مکہ نے جس تها الخزاعی لحيی عمروبن شخص پہال سے سب واال
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 دعوت طرف کی عبادت کی بتوں کوان اورلوگوں کيے درآمد بت ميں وغيرہ
 ۔ ہيں شامل اورنسر ، يعوق ، يغوث ، سواع ، ود ميں بتوں ان دی

 
 لگے کرنے عبادت کی جن بناليے بت اوربهی  کئ نے عربوں بعد کے اس

 هبل اندر ےک اورکعبہ عزي ميں نخلہ وادی اور ، مناة ميں قديد وادی
 بهی ميں گهروں اپنے نے اورلوگوں بت ہی بت بهی گرد ارد کے اورکعبہ

 جادوگروں نجوميوں کاہنوں فيصلے اپنے اورلوگ تهے ہوۓ رکهے بت
 ۔ کرواتے سے

 
 آخری اپنے نے تعالی تواهللا تها ہوچکا عام وفساد شرک ں مي صورت اس جب
 عمر کی توان فرمايا عوثمب ميں حاالت کوان وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی

 اهللا کوايک لوگوں وسلم عليہ اهللا صلی نبی بعد کے بعثت تهی برس چاليس
 کرنے کوترک عبادت اوربتوں بالنے طرف کی عبادت کی الشريک وحدہ

 : لگے اورکہنے کيا انکار کا اس نے مکہ توقريش کی شروع دينا دعوت کي
 

 بہت تو يہ شبہ بال ہے ديا معبودبنا ہی ايک کو معبودوں سب نے اس کيا{ 
 ۔)  ٥(  ص}  ہے چيز سی عجيب ہی

 
 کہ حتی لگي جانے کی عبادت عالوہ کے تعالی اهللا کی بتوں ان طرح تواس

 دے اسالم کوتوحيد وسلم عليہ اهللا صلی محمد رسول اپنے نے تعالی اهللا
 ان نے کرام صحابہ کے ان اور وسلم عليہ اهللا صلی تونبی فرمايا کرمبعوث

 ۔ رہا جاتا اورباطل غالب توحق کيا ونابود کرنيت کوتوڑ ںبتو
 

 : ہے فرمايا نے وتعالی سبحانہ اهللا
 

 توہے اورپهرباطل رہا جاتا اورباطل ہوگيا غالب حق کہ ديجيۓ کہہ اورآپ{ 
 ۔)  ٨١(  االسراء}  واال مڻنے ہی

 
 نبی ميں جس پرغارحراء وسلم عليہ اهللا صلی نبی پہلے سے سب توجب
 نبی نے اوراس آيا فرشتہ کرتےتهے کيا عبادت وسلم وسلم عليہ هللا صلی
 نے وسلم عليہ اهللا صلی تورسول ديا حکم کا کوپڑهنے وسلم عليہ اهللا صلی
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 اورتيسری بارکہا کئ سے تکرار نے توفرشتے جانتا نہيں توپڑهنا ميں فرمايا
 : ہے تعالی باری فرمان ہوئ نازل وحی يہ بار

 
 کوخون انسان نے جس ، فرمايا پيدا نے جس پڑهو سے نام کے رب اپنے{ 

 جس ، ہے واال کرم بڑے رب اورتيرا توپڑهـ ، فرمايا پيدا سے لوتهڑے کے
 ۔)  ٤ - ١(  العلق}  سکهايا علم ذريعے کے قلم نے

 
 توآپ لوڻے واپس سے غارحراء وسلم عليہ اهللا صلی نبی طرح تواس

 اورانہيں آۓ پاس کے عنہا عالیت اهللا رضي خديجہ بيوي اپنی ہوۓ کپکپاتے
 ہورہا محسوس کاخطرہ جان تواپنی مجهے لگے اورکہنے سنايا قصہ سارا
 : لگيں کہنے ہوۓ دالتے اطمنان انہيں تووہ ہے

 
 ۔ گا کرے نہيں رسوا بهی کوکبهی ّآپ تعالی اهللا قسم کی تعالی اهللا

 
 زوراورکم اورآپ ، ہيں کرتے بات سچی اور رحمی توصلہ آپ قسم کی اهللا

 مہان کی اورمہمان کرتے مدد کی اورفقير اڻهاتے بوجه کا لوگوں ضعيف
 ۔ ہيں کرتے مدد کی حق اور کرتے نوازی

 
 پاس کے نوفل بن ورقہ چچازاد کر لے انہں عنہا تعالی اهللا رضي توخديجہ

 قصہ سارا سے ورقہ انہوں جب ، تها ہوگيا نصرانی ميں جاهليت کہ جو گئيں
 : کہا ہوۓ ديتے کوخوشخبری وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تواس کيا بيان

 
 ، تها کرتا ہوا پرنازل السالم عليہ موسی جو ہے ناموس پاکباز تووہی يہ

 ديں اذيت قوم کی ان انہيں جب کہ کوتلقين وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ۔ ليں کام سے صبر وہ تو ديں نکال سے وہاں اورانہيں

 
 غمگين وسلم عليہ اهللا صلی تونبی گئ رک ليے کے مدت کچهـ وحی اور

 ۔ ہوگۓ
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 درميان کے وزمين آسمان پهر بار ايک تواچانک رہےتهے چل دن ايک وہ
 آيات يہ نے تعالی تواهللا لی اوڑه چادر کر آ توگهرواپس کوديکها فرشتے

 فرمائيں نازل
 

 کی رب اوراپنے ، کردے اورآگاہ ہوجا کهڑا!  والے اوڑهنے کپڑا اے{ 
 اورناپاکی کر، رکها صاف کوپاک کپڑوں اوراپنے ، کر بيان ںبڑائيا

 ۔)  ٤-١( المدثر}  دے کوچهوڑ
 

 ۔ رہی آتی وحی اورمسلسل نکال چل سلسلہ کا وحی بعد کے اس پهر
 

 کی الشريک وحدہ اهللا تک برس تيرہ ميں مکہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 کهل نے تعالی هللا پهرا رہے سےديتے خاموشی دعوت کی عبادت

 نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی فرمايا نازل حکم کا دينے دعوت کراورظاہری
 کی شروع دينی دعوت کی حق بغير کے وقتال لڑآئ پيارسے اوربڑے نرمی

 لوگوں والے گرد ارد کے ان اورپهر اقارب عزيز اپنے پہلے سے اورسب
 کوحق لوگوں کے دنيا پوری بعد کے اس اورپهر کو عرب سب اورپهر کو
 ۔ دی دعوت کی

 
 : فرمايا ہوۓ ديتے حکم کا کوظاہرکرنے حقہ دعوت نے تعالی اهللا

 
 سے اورمشرکوں ديں کرسنا کهول اسے ہے گيا ديا کوحکم آپ کا جس{ 

 ۔)  ٩٤(  الحجر}  رہيں کرتے اعراض
 

 والے اورشرف غنی ميں والوں النے پرايمان وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ان ، تهيں شامل مردوعورتيں سے تهوڑے اور فقراء ، ضعيف اورکمزورو

 گيا کرديا بهی قتل کوتو اوربعض گئيں دی اذيتيں پر بنا کی اسالم کودين سب
 فرار سے اذيت کی قريش تاکہ کی هجرت طرف کی حبشہ نے اورکچه ،

 اهللا صلی اکرم رسول ساته کے ان اور ، ہوسکے حاصل اورچهڻکارا ہوں
 اسالم دين نے تعالی اهللا کہ حتی گيا چارکيادو سے اذيت کوبهی وسلم عليہ

 ۔ کيا عطا کوغلبہ
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 کودس اوربعثت ئ ہو کی برس عمرپچاس کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب
 صلی نبی کہ جو ابوطالب کےچچا وسلم عليہ اهللا صلی تونبی گذرگۓ برس

 اس تها بچاؤ سے وتکاليف اذيت کی اورقريش کرتا حمايت کے وسلم عليہ اهللا
 عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ بيوی غمخوار کی ّآپ پهر ، کرگيا کوچ سے ادني

 وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہوگئيں رخصت سال اسی سے دنيا اس بهی
 ابوطالب کہ جو گئ اوربڑه جرات کی اورقريش پڑے ڑڻوٹ پہا کے پراذيتوں

 لگے دينے تکليف کی ہرطرح اب تهے کرسکتے نہيں کچه ہوۓ ہوتے کے
 سے صبر ہوۓ کرتے نيت کی اجروثواب نے وسلم عليہ اهللا صلی بین ليکن

 ۔ ليا کام
 

 اهللا صلی تونبی ہوا اضافہ ميں اورجرات وتکاليف اذيت کی قريش جب ليکن
 کودعوت لوگوں کے اوروہاں نکلے جانب کی طائف سے مکہ وسلم عليہ

 ليفتک و اذيت الڻا بلکہ کی نہ قبول دعوت وہ بهی نے کسی ليکن دی توحيد
 الود خوں پاؤں کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ حتی برساۓ اورپتهر دی

 ميں موسم کے وغيرہ حج آکر واپس مکہ وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہوگۓ
 ۔ ہوگۓ مصروف ميں دينے دعوت کی کواسالم لوگوں

 
 کر پرسوار براق تک اقصی مسجد ليکر سے حرام مسجد نے تعالی اهللا پهر
 عليہ اهللا صلی نبی اوروہاں کرائ معراج ميں صحبت یک امين جبريل کے

 گيا پرلےجايا دنيا آسمان انہيں اورپهر کونمازپڑهائ کرام انبياء نے وسلم
 روحوں کی لوگوں مند اورسعادت اوراچهے السالم عليہ آدم نے انہوں جہاں
 بائيں کے کوان روحوں کی لوگوں اورشقی بدبخت اور جانب دائيں کے کوان
 ۔ هاديک جانب

 
 السالم عليہم اوريحيی عيسی تووہاں پرلےجاۓگۓ آسمان دوسرے پهر

 ادريس ميں آسمان اورچهوتهے السالم عليہ يوسف ميں آسمان اورتيسرے
 عليہ موسی اورچهڻےميں السالم عليہ هارون ميں اورپانچويں السالم عليہ

 المنتہی سدرة انہيں پهر کوديکها السالم عليہ ابراهيم ميں اورساتويں السالم
 ان نے رب کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی بعد کے اوراس گيا جايا لے تک
 ، کيں فرض نمازيں پچاس ميں رات پردن امت کی اوران فرمائ کالم سے
 ۔ ديا رہنے ہے کا پچاس اجر ليکن رکهيں پانچ کرکے تخفيف ميں اس پهر
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 پانچ سے مکر فضل کے تعالی اهللا پر امت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی اور

 ہی قبل سے ہونے صبح وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر ، ہوا پراستقرار نمازوں
 سامنے کے ان قصہ کا اس تها ہوا رات توجوکچه الۓ تشريف واپس مکہ
 اسی ، کی تکذيب نے کافروں اور تصديق کی اس نے ،تومومنوں کيا بيان

 : ہے دارشا کا وتعالی تبارک اهللا ہوۓ کرتے اشارہ طرف کی معراج
 

 مسجد ميں حصہ کچه کے کورات بندے اپنے نے جس ذات وہ ہے پاک{ 
 برکتيں نے ہم گرد ارد کے جس کرائ سير کی تک مسجد سے حرام

 واال سننےاورديکهنے اهللا وہ بالشبہ دکهالئيں آيات اپنی ہم تاکہ ہں کررکهيں
 ۔) ١(  االسراء}  ہے

 
 عليہ اهللا صلی نبی جوکہ يےاورتيارکرد مہيا لوگ ايسے نے تعالی اهللا پهر

 مدينہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں حج توموسم کريں ونصرت مدد کی وسلم
 واپس مدينہ اور الۓ اسالم تووہ ملے سے لوگوں کچه کے قبيلہ خزرج کے

 زيادہ کچه سے دس ميں حج پهرموسم سال اوردوسرے کوپهياليا اسالم جاکر
 تونبی لگے جانے واپس وہ ورجبا کوملے وسلم عليہ اهللا صلی نبی آدمی
 عنہ تعالی اهللا عميررضي بن مصعب ساته کے ان نے وسمل عليہ اهللا صلی

 اسالم اورانہيں ديں تعليم کی مجيد کوقرآن لوگوں وہ کہ تا کيا کوروانہ
 سی بہت ں هاتهو کے عنہ تعالی اهللا رضي مصعب طرح تواس سکهائيں

 سعد زعماء کے اوس قبيلہ ميں جن ہوئ داخل ميں کراسالم بن مسلمان خلقت
 ۔ تهے شامل عنہم تعالی اهللا رضي حضير بن اسيد اور معاذ بن

 
 سے ٧٠ستر سے ميں اورخزرج اوس ميں حج موسم برس آئندہ بعد کے اس
 دعوت کی آنے کر هجرت کومدينہ وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی آۓ افراد زائد
 تهيں رکهی دے تکاليف نہيںاورا کيا بائيکاٹ سے ان نے مکہ اہل کيونکہ دی

 ايام سے تم ميں کہ فرمايا وعدہ سے ان نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ،
 ۔ گا ملوں پاس کے عقبہ رات کسی کی تشريق

 
 اهللا صلی تونبی پرآۓ جگہ کی وعدہ تووہ گيا گذر حصہ تيسرا کا رات جب
 اياپ موجود ساته کے عنہ تعالی اهللا رضي عباس چجا کواپنے وسلم عليہ
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 کی ان ليکن تهے ہوۓ تونہيں مسلمان وقت اس تعالی اهللا رضي عباس
 ، رہيں الزمی ساته ان ميں معاملے اس کے بهتيجے وہ کہ تهی خواہش
 بهی نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی نے عنہ تعالی اهللا رضی توعباس
 نبی پر اس نے انہوں پهر ، کی چيت بات اچهی بهی نے قوم طرح اوراسی

 هجرت مدينہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ کی بيعت کی وسلم عليہ اهللا صلی
 توہر گی ملے جنت انہيں تو گے کريں دفاع کا اوران مدد کی ان وہ تو کريں
 ۔ گۓ چلے سے وہاں بعد کے اوراس کی پربيعت اس نے ايک

 
 کے پکڑنے انہيں نے توانہوں ہوا علم کا اس کو قريش پهر بعد کے اس'

 صلی اکرم اوررسول دی نجات انہيں نے تعالی اهللا ليکن کيا اپيچه کا ليےان
 ۔ رہے ميں مکہ تک مدت کچه وسلم عليہ اهللا

 
 : ہے تعالی باری فرمان

 
 کرتا مدد کی جواس گا کرے نصرت و مدد کی اس بهی تعالی اهللا اوريقينا{ 

 ۔)  ٤٠(  الحج}  ہے اورغالب قوی تعالی اهللا بالشبہ ہے
 

 حکم کا کرنے هجرت کومدينہ صحابہ اپنے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر
 ، ديا روک نے مشرکوں کے کومکہ کچه ليکن کی هجرت نے توانہوں ديا

 اهللا رضی علی ، اورابوبکر وسلم عليہ اهللا صلی نبی صرف ميں مکہ اورپهر
 تووہ ہوا علم کا هجرت کی کرام کوصحابہ مکہ اہل جب بچے باقی عنہ تعالی

 جا ساته کے ان بهی وسلم عليہ اهللا صلی نبی اب کہ ہوۓ ہخوفزد سے اس
 تيار سازش کی کرنے کوقتل وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے انہوں لهذا گے مليں
 کردی خـبر کی اس کر بيهج کو السالم عليہ جبريل نے تعالی تواهللا ، کی

 ان وہ کہ ديا حکم کو عنہ تعالی اهللا رضي علی نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کوجو امانتوں اوران گزاريں پررات بستر کے
 ۔ لوڻائيں واپس تهيں پاس

 
 پہرہ پرکهڑے دروازے کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی مشرکين طرح تواس
 کے ان وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی جاۓ کيا قتل انہيں کہ تا رہے ديتے

 تواس پہنچے گهر کے عنہ عالیت اهللا رضي کرابوبکر نکل ہی سے درميان
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 مکروفريب کی کوان وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اهللا طرح
 کرتے اشارہ طرف کی اسی نے تعالی اهللا ، رکها محفوظ سے اورسازشوں

 : فرمايا ہوۓ
 

 يا کرديں کوقيد آپ کہ تهے کررہے سازشيں خالف کے کافرآپ اورجب{ 
 تعالی اوراهللا ہيں کررہيں توسازشيں وہ کرديں اورياجالوطن کرديں پهرقتل

 االنفال}  ہے واال تدبيرکرنے بہتر سے سب تعالی اوراهللا ہے تدبيرکررہا بهی
 ۔)  ٣٠( 
 

 تونبی کيا عزم کا هجرت طرف کی مدينہ نے وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی
 طرف کی غارثور عنہ تعالی اهللا رضي اورابوبکر وسلم عليہ اهللا صلی

 دے کواجرت اريقط ابی بن اورعبداهللا ڻهرے راتيں تين ںمي اوراس جانکلے
 اپنی تها مشرک وقت اس کہ جو بتاۓ راستہ انہيں وہ کہ تا کيا حاصل کر

 ۔ کرديں سپرد کے اس بهی سوارياں دونوں
 

 تالش ہرجگہ نے انہوں ہوا کيا يہ کہ گئ مچ کهلبلی ميں قريش طرح تواس
 جب رکها محفوظ سے اورکفار مائفر حفاظت کی ان نے تعالی اهللا ليکن کيا

 قريش جب نکلے چل طرف کی مدينہ دونوں تووہ گئ پڑ ڻهنڈی تالش
 کسی يا ں دونو ان بهی جو کہ اعالن کا انعام نے توانہوں گئ چها پرمايوسی

 پر راہ کے مدينہ تولوگ گے جائيں ديے اونٹ سو دو اسے الۓ پکڑ کو ايک
 تو تها مشرک جوکہ ہوا علم کو مالک بن سراقہ ، لگے کرنے تالش انہيں

 کے اس نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی کی کوشش کی پکڑنے انہيں نے اس
 تواسے گيا دهنس ميں زمين تک گهڻنوں گهوڑا کا پراس جس کی دعا خالف

 سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تواس جاسکتا نہيں پکڑا انہيں ہوگياکہ علم
 اورنبی گا پہنچاؤں نہيں نقصان کوئ انہيں ميں کہ اورکہا کی اپيل کی دعا

 بهی کو اوردوسروں آگيا واپس توسراقہ دعافرمائ نے وسلم عليہ اهللا صلی
 مسلمان عنہ تعالی اهللا رضي مالک بن بعدسراقہ کے مکہ فتح پهر لگا روکنے
 ۔ ہوگۓ

 
 کی آنے کے کوان تومسلمانوں پہنچے مدينہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب
 اورمردوں کيا بلند تکبير نعرہ نے اورانہوں ہوئ وشیخ زيادہ بہت
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 صلی نبی کيا استقبال کا ان نے سے اورفرحت خوشی اوربچوں اورعورتوں
 قبا مسجد کر مل ساته کے پرمسلمانوں اوروہاں ڻهرے ميں قباء وسلم عليہ اهللا
 دن کے جمعہ پهر فرمايا قيام زيادہ سے راتوں دس اوروہاں رکهی بنياد کی

 ميں عوف بن بنوسالم جمعہ اورنماز کيا رخ کا مدينہ ہوکر ےسوارس وہاں
 انہيں نے تولوگوں  ہوۓ داخل ميں مدينہ ہوکر پرسوار اونڻنی اپنی پهر پڑهائ

 ، ڻهريں پاس کے ان وہ کہ تا تهے ہوۓ پکڑے لگام کی اوراونڻنی گهيررکها
 دو رچهو اسے تهے رہے جا کہتے يہی سے ہرايک وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ہے نبوی مسجد پرآج جگہ جس اونڻنی کہ حتی ہے تابع کی حکم کے اهللا يہ
 ۔ گئ بيڻه پر
 

 کيا فراہم موقع کوايسے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اهللا طرح اوراس
 صلی نبی تو پذيرہوں رہائش قريب کے مسجد پاس کے مامووں اپنے آپ کہ
 قيام گهرميں کے عنہ تعالی اهللا رضی انصاری نےابوايوب وسلم عليہ اهللا

 عيال اہل اپنے سے مکہ نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول پهر ، فرمايا
 کے النے کومدينہ گهروالوں کے عنہ تعالی اهللا رضي اورابوبکر اوربيڻيوں

 ۔ کيا کوروانہ صحابہ کچه ليے
 

 تهی بيڻهی اونڻنی پرجہاں جگہ اس اورمسلمان وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی
 بنايا س المقد بيت قبلہ کا اورمسجد ہوۓ مشغول بنانےميں نبوی سجدم

 پهربعد ، بنائ کی ڻہنيوں کی کهجور اورچهت کوستون تنوں کے اورکهجور
 کی اهللا بيت بجاۓ کی المقدس بيت تونماز ہوا قبلہ بعدتحويل مہينوں کچه ميں

 ۔ لگی جانے پڑهی کرکے منہ جانب
 

 قائم مؤاخات درميان کے اورمهاجرين انصار نے وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی
 عليہ اهللا صلی اورنبی ، ہے معروف سے نام کے مدينہ مؤاخات جوکہ کی

 جس لکها معاهدہ پرايک اوراس کی مصالحت ساته کے يهوديوں نے وسلم
 سالم بن عبداهللا عالم کے اوريهوديوں ، تها شامل دفاع کا اورمدينہ صلح ميں

 سے النے اسالم نے يهوديوں عام ليکن ہوگۓ لمانمس عنہ تعالی اهللا رضي
 تعالی اهللا رضي عائشہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی سال اوراسی کيا انکار
 ۔ کی شادی سے عنہا
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 کی اهللا بيت نے تعالی اهللا اور ہوئ مشروع اذان سال دوسرے کے اورهجرت
 ۔ گۓ کيے فرض روزے کے اوررمضان کرديا قبلہ طرف

 
 اوراهللا کرليا حاصل استقرار ميں مدينہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اورجب

 صلی نبی وانصار اورمهاجرين فرمائ تائيد سے ونصرت مدد اپنی نے تعالی
 دل پيداہوکر ومحبت الفت ميں اوردلوں ہوگۓ جمع گرد کے وسلم عليہ اهللا

 ہوکر سو يک نے اورمشرکوں منافقوں يهوديوں اسالم تودشمان ہوگۓ جمع
 عليہ اهللا صلی اورنبی کرديے شروع چالنے تفنگ تيرو سے کمان ہی ايک
 انہيں تعالی تواهللا لگے دينے دعوت کی اورلڑائ اورتکليف کواذيت وسلم
 و ظلم کے ان جب ليکن رہا ديتا حکم کا کرنے مہربانی اوردرگزراور صبر
 کی اورجہاد کولڑآئ مسلمانوں بهی نے تعالی تواهللا ہوا اضافہ ميں ستم

 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا جس فرمايا نازل فرمان يہ ہوۓ ديتے تاجاز
 

 مقابلہ بهی انہيں ہے جارہی کی لڑآئ سے کوجن لوگوں)  مسلمانوں(  ان{ 
 کی ان تعالی اهللا بالشبہ ہيں مظلوم وہ کيونکہ ہے جاتی دی اجازت کی کرنے

 ۔)  ٣٩(  الحج}  ہے قادر پر کرنے مدد
 

 قتال سے ان بهی جو کہ کرديا فرض کوپرقتال لمانمس ان نے تعالی اهللا پهر
 : ہے فرض کرنا لڑائ سے اس کرے

 
 اورزيادتی ہيں لڑتے سے جوتم لڑو سے لوگوں ان ميں راہ کے تعالی اهللا{ 
(  البقرة}  کرتا نہيں کوپسند والوں کرنے زيادتی تعالی اهللا بالشبہ کرو نہ

 ۔)  ١٩٠
 

 فرمان کرديا فرض قتال سے رکوںمش سب پر مسلمانوں نے تعالی پهراهللا
 : ہے تعالی باری

 
}  ہيں لڑتے سے سب تم وہ طرح جس کرو جهاد سے مشرکوں تمام اورتم{ 

 ۔)  ٣٦(  التوبـۃ
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 اهللا الی دعوت کرام صحابہ اور وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول طرح تواس
 سازشوں کی والوں کرنے تجاوز سے حد ذريعے کے اهللا سبيل فی اورجهاد

 مدد کی ان نے تعالی تواهللا لگے کرنے کوختم ظلم سے لوگوں اورمظلوم
 ۔ ہوجاۓ کا ہی اهللا دين سارا کا سارے کہ حتی فرمائ ونصرت

 
 مشرکوں ميں بدرکے ميدان دوهجری رمضان نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 ، گئ ڻوٹ کمر کی اورمشرکوں فرمائ مدد نے تعالی اهللا تو کی جنگ سے

 خالف کی اورمعاهدہ غداری نے يهوديوں کے بنوقينقاع ميں یهجر اورتين
 نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی کرديا کوقتل مسلمان ايک ہوۓ کرتے ورزی

 ۔ کرديا جالوطن طرف کی شام سے مدينہ انہيں
 

 هجری تين شوال ليے کے لينے بدلے کا مقتولين اپنے بدرميں نے پهرقريش
 نے تيراندازوں جنگ دوران اور کيا پڑاو ںمي احد ميدان قريب کے مدينہ ميں
 مدد کی پرمسلمانوں بنا کی جس کی نافرمانی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 ميں اورمدينہ نکلے بهاگ کی مکہ اورمشرکين ہوسکی نہ مکمل اورنصرت
 ۔ ہوسکے نہ داخل

 
 پر وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی توڑا معاهدہ نے يهوديوں کے بنونضير پهر

 نے تعالی تواهللا کی کوشش کی کرنے قتل انہيں کر پهينک پتهر سا ڑاب ايک
 محاصرہ کا ان ميں هجری چار نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی بعدميں دی نجات

 ۔ کرديا وطن جال طرف کی خيبر انہيں کرکے
 

 ختم دشمنی کی بنومصطلق نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں هجری پانچ
 اوران فرمائ مدد کی ان نے تعالی تواهللا دیکر پرچڑهائ ان ليے کے کرنے

 ۔ بنايا قيدی اورانہيں کوغنيمت مال کے
 

 اورگروہوں قبائل مختلف نے زعماء کے يهوديوں بعد کے اس پهر
 ختم ہی گهرميں کے اس کو اسالم کہ تا کيا اکڻها خالف کے کومسلمانوں

 اکڻهے يهودی کے اورغطفان ، حبشی ، مشرک گرد کے تومدينہ جاۓ کرديا
 صلی رسول اپنے کے ونابود کونيست سازشوں کی ان نے تعالی تواهللا ہوگۓ
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 تعالی باری فرمان ميں بارہ کے اسی فرمائ نصرت و مدد کی وسلم عليہ اهللا
 : ہے

 
 واپس)  نامراد(  ہی ہوۓ بهرے ميں کوغصے کافروں نے تعالی اوراهللا{ 

 مومنوں ہی خود تعالی اهللا گجن اس اور پايا نہيں فائدہ کوئ نے انہوں ديا لوڻا
 ۔)  ٢٥(  االحزاب}  ہے غالب اور واال قوتوں بڑي تعالی اهللا ہوگيا کوکافی

 
 اورمعاهدہ غداری کی ان بهی کا بنوقريظہ نے وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی
 اهللا صلی اورنبی فرمائ مدد نے تعالی تواهللا کيا پرمحاصرہ بنا کی توڑنے

 ۔ ليا بنا کوغنيمت اورمال کوغالم اوراوالد لکوقت مردوں نے وسلم عليہ
 

 اورطواف زيارت کی اهللا بيت نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں هجری اورچه
 نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ديا روک انہيں نے مشرکوں ليکن کيا قصد کا

 ميں اس کہ تا کی صلح پر کرنے نہ لڑائ تک سال دس پر مقام کے حديبيہ
 پرلوگ بنا کی تواس کريں اختيار چاہيں اورجوکچه کريں حاصل امن لوگ
 ۔ ہوۓ داخل ميں اسالم درفوج فوج

 
 کہ تا کردی پرچڑهائ خيبر نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ں مي هجری سات

 کررکها دوبهر جينا کا مسلمانوں نے جنہوں جاسکے کيا قمع قلع کا يهودی
 اورزمين ودولت مال سے مدد کی تعالی اوراهللا کيا محاصرہ بهی کا توان تها

 دنياميں پوری نے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ، ہوا حاصل ميں غنيمت
 ۔ دی دعوت کی اسالم کر لکه خطوط کو بادشاہوں

 
 ايک ميں قيادت کی حارثہ بن زيد نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں هجری آڻه

 ےلي کے سرکوبی کی والوں کرنے تجاوز سے حد کر دے ترتيب لشکر
 بڑے کے اورمسلمانوں کيا جمع لشکر عظيم بہت نے روميوں ليکن کيا روانہ
 کے ان نے تعالی کواهللا مسلمانوں اورباقی گۓ ديے کر شهيد قائد بڑے

 ۔ رکها محفوظ شرسے
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 ايک وسلم عليہ اهللا صلی تونبی توڑديا معاهدہ نے مکہ مشرکين بعد کے اس
 توبيت ہوا فتح اورمکہ ےنکل ليے کے سرکوبی کی ان کے لے لشکر عظيم

 ۔ ہوگيا صاف پاک سے اورکافروں بتوں اهللا
 

 سبق کو اورهوازن ثقيف تاکہ ہوا حنين غزوہ ميں هجری آڻه پهرشوال
 کو مسلمانوں دوچارکرکے سے شکست انہيں نے تعالی تواهللا جاۓ سکهايا

 جا آگے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر ، نوازا سے غنيمت مال سارے بہت
 سکی ہو نہ فتح کی اس سے حکم کے اهللا ليکن کيا محاصرہ کا طائف کر

 طائف تواہل پڑے چل سے اوروہاں فرمائ دعا ليے کے ان نے تعالی تواهللا
 مال اور آۓ واپس وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی ، ہوگۓ مسلمان ميں بعد

 کهڑے نکل واپس طرف کی مدينہ بعد کے کرنے عمرہ اور کيا تقسيم غنيمت
 ۔ ہوۓ

 
 غزوہ ميں موسم کے گرمی کی قسم اورشديد دستی تنگ کوسخت نوهجری

 کی تبوک ليے کے سرکوبی کی دشمن وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہوا تبوک
 سامنا کا سازش اورکسی کيا کرپڑاؤ پہنچ اوروہاں ہوۓ دواں رواں طرف

 کر لے غنيمت اورمال ہوئ مصالحت ساته کے قبائل اوربعض پڑا کرنا نہيں
 عليہ اهللا صلی نبی تبوک غزوہ طرح تواس ، پلڻے واپس طرف کی دينہم

 بنفس خود نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں جس ہے غزوہ آخری کا وسلم
 ۔ فرمائ شرکت نفيس

 
 اوراسالم آۓ پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی وفود کے قبائل سال اوراسی

 ، عبدالقيس وفد ، طئ وفد ، تميم بنی وفد ميں جن گۓ ہوتے داخل ميں
 ۔ ہوگۓ مسلمان سب کے سب جو ہيں شامل بنوحنيفہ اوروفد

 
 حج سال کواس عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر

 اهللا رضي علی ساته کے اوران کيا روانہ ساته کے لوگوں کر بنا امير کا
 کی البراة ورةپرس لوگوں وہ کہ کہا اورانہيں کيا روانہ کوبهی عنہ تعالی

 وہ کہ ديا حکم يہ اورانہيں ، ہوسکے برات سے مشرکوں کہ تا کريں تالوت
(  النحر يوم نے عنہ تعالی اهللا رضي توعلی ، کرديں اعالن ميں لوگوں

 : کہا کويہ)  دن کے عيداالضحی
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 کے سال اوراس ہوسکتا داخل نہيں ميں جنت کافر بهی کوئ لوگو ہے( 

 ننگے طواف کا بيت ہی اورنہ آسکتا نہيں ليے کے حج مشرک بهی بعدکوئ
 معاهدہ کوئ بهی کا جس ساته کے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی جاۓ کيا ہوکر
 ۔)  گا رہے تک مدت اپنی وہ ہے

 
 کوبهی اورلوگوں کيا عزم کا حج نے وسلم عليہ اهللا صلی کونبی هجری دس
 بہت ساته کے لموس عليہ اهللا صلی نبی سے وغيرہ تومدينہ دی دعوت کی اس

 سے الحليفہ ذی نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی نکلی ليے کے حج خلقت سے
 سعی ، طواف اور پہنچے مکہ ميں مہينہ کے الحجہ اورذی باندها احرام

 خطبہ اورجامع عظيم ايک ميں اورعرفات سکهاۓ حج مناسک کو اورلوگوں
 :فرمايا ہوۓ ےکرت مقرر احکامات اسالمی عادالنہ ميں جس فرمايا ارشاد

 
 سے تم برس آئندہ ميں کہ ہے ہوسکتا نہيں علم مجهے سنو بات ميری لوگو( 
 طرح پراسی تم اورعزت اورخون مال تمہارا بالشبہ لوگو ، سکوں مل نہ

 ہے حرام شہر يہ اورتمہارا مہينہ يہ اور دن يہ کا آج کہ طرح جس ہے حرام
 اوراسی ہيں نيچے کے قدموں ميرے امور سارے کے جاہليت خبردار ،

 ہے جاتا کيا معاف جوخون پہال سے اورسب ختم بهی خون کا جاهليت طرح
 تواسے تها پيا دوده ميں سعد بنو نے جس ہے خون کا حارث بن ربيعہ ابن وہ

 ۔ ہوں کرتا معاف اسے ميں کرديا قتل نے هذيل
 

 وہ ہوں کرتا ختم سود جو پہال سے اورسب ہے ختم بهی سود کا اورجاہليت
 تم ، ہے گيا کرديا ختم سب کا سب يہ بالشبہ ہے سود کا عبدالمطلب بن باسع

 اهللا انہيں نے تم کہ ليے اس رہو ڈرتے سے تعالی اهللا ميں بارہ کے عورتوں
 تعالی اهللا نے کوتم شرمگاہوں کی اوران ہے کيا حاصل سے امان کی تعالی
 ۔ ہے کيا حالل سے کلمہ کے

 
 تمہارا ہووہ کرتے ناپسند تم جسے کہ ہے يہ حق پرتمہارا عورتوں اوران
 کہ ماروجو مار ايسی انہيں توتم کريں کام يہ وہ اوراگر ، روندے نہ بستر

 اورلباس پينے کهانے کا ان پر تم اور توڑے نہ اورہڈی کرے نہ زخمی
 ۔ ہے کرنا انتظام سے طريقے اچهے کا اوررہائش
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 نہيں گمراہ تو رکهوگے مےتها اسے تم اگر ہوں رہا چهوڑ وہ ميں تم اورميں

 کيا تم تو ہوگا سوال ميں بارہ ميرے سے اورتم ، ہے اهللا کتاب وہ ہوسکتے
 ؟ کہوگے

 
 طور يقينی نے آپ کہ ہيں ديتے گواہی کی اس ہم ہے ديا جواب نے صحابہ
 بهی نصيحت نے اورپهرآپ کرديا ادا حق کا اوران کردی ديااورتبليغ پرپہنچا
 اڻها طرف کی آسمان شہادت انگشت اپنی وسلم يہعل اهللا صلی تونبی کردی

 رہ گواہ اهللا اے تهے کررہے بهی طرف کی لوگو اوراسے لگے کہنے کر
 ۔)  کہا بار تين يہ رہ گواہ اهللا اے

 
 مقرر اصول کے اوراس کرديا کومکمل اسالم دين نے تعالی اهللا اورجب
 نازل فرمان پريہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اهللا ميں توعرفات کرديے

 : کيا
 

 کرديا تمام انعام پراپنا تم اور ہے کرديا کامل کو دين تہارے نے ميں آج{ 
 ئدة الما}  ہوں ہوگيا راضی پر ہونے کے دين کے اسالم ليے اورتمہارے ہے
 ۔)  ٣( 
 

 عليہ اهللا صلی نبی کہ ليے اس ہے جاتا ديا نام کا الوداع کوحجۃ حج اوراس
 کوئ نے آپ بعد کے اوراس کہا الوداع پرلوگوں موقع کے حج اس نے وسلم

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی بعد کے ہونے فارغ سے حج پهر کيا نہيں اورحج
 ۔ آۓ لے تشريف واپس مدينہ

 
 شروع کومرض وسملم عليہ اهللا صلی نبی ميں مہينہ کے صفر هجری گيارہ

 ےن وسملم عليہ اهللا صلی اختيارکرگياتونبی شدت مرض توجب ہوا
 ۔ پڑهائيں کونماز لوگوں وہ کہ ديا کوحکم عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي

 
 وسلم عليہ اهللا صلی تونبی اختيارکرگيا اورشدت مرض ميں االول اورربيع

 انا جاملے سے اعلی رفيق وقت کے سوموارچاشت بروز االول ربيع ١٢بار
 پہنچا وحزن غم زيادہ ہی کوبہت مسلمانوں سے اس ، راجعون اليہ وانا هللا
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 گيا ديا غسل رات کی بده دن والے منگل کو وسلم عليہ اهللا صلی نبی پهر
 عنہا تعالی اهللا رضی اورعائشہ پڑهی جنازہ نماز کی ان نے اورمسلمانوں

 جاچکے سے دنيا تواس وسلم عليہ اهللا صلی نبی کردياگيا دفن ميں حجرہ کے
 ۔ گا رہے باقی تک قيامت دين کا ان ليکن

 
 ميں اورهجرت غار صحابی کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے پهرمسلمانوں

 بعد کے اوران چنا کوخليفہ عنہ تعالی اهللا رضي ابوبکرصديق رفيق کے ان
 رضي علی بعد کے اوران غنی عثمان اورپهر خطاب پرعمربن خالفت مسند

 ہے جاتا ديا کانام راشدا خلفاء اورانہيں ، بنے خليفہ اجمعين عنہم تعالی اهللا
 ۔ ہيں المهديين راشدين خلفاء ريہیاو
 

 ساته کے نمعتوں ساری بہت پر وسلم عليہ اهللا صلی نبی اپنے نے تعالی اهللا
 کہ طرح جس ديا اوردرس وصيت کی کريمہ اخالق اورانہيں ہے کيا احسان

 : ہے فرمان کا وتعالی تبارک اهللا
 

 ہوا هوالب سے راہ اورتجهے ؟ دی نہيں جگہ پاکر کويتيم آپ نے اس کيا{ 
 پرتو يتيم پس ؟ بنايا نہيں تونگر پاکر نادار اورتجهے ؟ دی نہيں پاکرهدايت

 رب اپنے اور ، ڈپٹ کوڈانٹ والے کرنے سوال اورنہ ، کر کيا نہ سختی بهی
 ۔)  ١١ – ٦(  الضحی}  رہ کرتا کوبيان نعمتوں کی

 
 جو وازان سے عظيمہ اخالق ايسے ميں وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اهللا
 رب تعريف کی اس کہ حتی جاتے پاۓ نہيں اورميں کسی کےعالوہ ان کہ

 : ہے فرمائ طرح اس کچه نے العزت
 

 ۔)  ٤(  القلم}  ہيں مالک کے عظيم توخلق ّآپ اوربالشبہ{ 
 

 نے وسلم عليہ اهللا صلی پرنبی بنا کی حميدہ اورصفات کريمہ اخالق تواس
 سبحانہ اهللا دی ڈال ومحبت الفت ےس حکم کے رب اپنے ميں دلوں کے لوگو

 : ہے فرمان کا وتعالی
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 بدزبان آپ اوراگر ہيں دل نرم پر ان ّآپ عث با کے رحمت کی تعالی اهللا{ 
 سے ان توّآپ جاتے دورچلے سے پاس کے آپ سب تويہ ہوتے دل اورسخت

 ہوجاۓ ارادہ پختہ کا آپ پهرجب کريں استغفار ليے کے اوران کريں درگزر
 محبت سے والوں کرنے توکل تعالی اهللا شبہ بال کريں پربهروسہ تعالی اهللا تو

 ۔)  ١٥٩(  عمران آل}  ہے کرتا
 

 رسول طرف کی لوگوں کوسب وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اوراهللا
 جيسا ديا حکم کا الی دعوت فرماکر نازل مجيد پرقرآن اوران کيا بناکرمبعوث

 : ہے فرمايا ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا کہ
 

 گواہياں) کر بنا رسول( کو ّآپ نے ہم يقينا)  وسلم عليہ اهللا صلی( نبی اے{ 
 اوراهللا ، ہے بهيجا واال کرنے اورآگاہ سنانےواال خوشخبرياں ، واال دينے
 ٤٥(  االحزاب}  چراغ روشن واال بالنے طرف کی اس سے حکم کے تعالی

 ۔)  ٤٦ -
 

 سے فضائل پرچه انبياء کودوسرے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے تعالی اهللا
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ طرح جس ہے نوازا

 
 مجهے ، ہے گئ دی فضيلت ساته کے چيزوں پرچه انبياء دوسرے مجهے( 

 ہے گئ کی مدد ساته کے دبدبہ و رعب اورميری ، ہيں گۓ ديے الکلم جوامع
 پاک زمين ليے اورميرے ، ہے گئ کی حالل غنيمت ليے اورميرے ،

 بهيجا کر بنا رسول طرف کی لوگوں سب ميں اور ، ہے گئ بنائ اورمسجد
 حديث مسلم صحيح)  ہے گيا کيا خاتمہ کا نبوت ساته ميرے اور ، ہوں گيا

 ۔)  ٥٢٣(  نمبر
 

 پرايمان وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ کہ ہے پرواجب لوگوں سب ليے تواس
 سکے مل داخلہ ميں جنت انہيں کہ تا کريں اتباع کی شريعت کی اوران الئيں

 : ہے تعالی باری فرمان
 

 اطاعت کی)  وسلم عليہ اهللا صلی(  رسول کے اوراس کی تعالی اورجواهللا{ 
 بہہ نہريں سے نيچے کے جن گا جاۓ لے ميں جنتوں تعالی اسےاهللا گا کرے
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 ہے کاميابی معظي بڑی ہی بہت يہ اور گے رہيں ہميشہ وہ ميں جن ہيں رہی
 ۔)  ١٣(  النساء} 
 

 نے تعالی اهللا الۓ پرايمان وسلم عليہ اهللا صلی نبی جوبهی سے ميں کتاب اہل
 طرح جس ہے سنائ خوشخبری کی اجرعظيم اوراسے کی تعريف کی اس
 : ہے ميں فرمان اس کہ

 
 ايمان پربهی اس وہ فرمائ عنائت کتاب پہلے سے اس نے ہم کو جن{ 

 کہہ تووہ ہيں جاتي پڑهی پاس کے ان آيات کی اس جباور ، ہيں رکهتے
 تو تم ہيں حق سے طرف کی رب ہمارے يہ کہ ہے ايمان ہمارا کہ ہيں ديتے

 ميں بدلے کے صبر ہوۓ کيے اپنے يہ ، ہيں مسلمان ہی پہلے سے اس
 نے اورہم ہيں ديتے کوڻال بدی سے نيکی يہ ، گے جائيں ديۓ اجر دوہرا
(  القصص}  ہيں رہتے کرتے خرچ سے ميں اس ےہ رکها دے جوکچه انہيں
 ۔)  ٥٤ -٥٢

 
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی مکرم اورنبی

 
 وہ سے ميں کتاب اہل ، گا جاۓ ديا اجر کودوہرا لوگوں کے قسم تين( 

 کوپايا وسلم عليہ اهللا صلی محمد اورنبی اليا پرايمان نبی اپنے جو شخص
 ہے اجر درہرا تواسے کی اورتصديق اتباع کی اوراس اليا ايمان پربهی توان

 ۔)  الخ۔ 
 

 اورکافر ، ہے کافر وہ التا نہيں ايمان پر وسلم عليہ اهللا صلی محمد اورجوبهی
 : فرمايا نے تعالی اهللا کہ طرح جس ہے جہنم سزا کی

 
 پرايمان)  وسلم عليہ اهللا صلی(  رسول کے اوراس تعالی اهللا اورجوبهی{ 

 تيار آگ ہوئ دہکتی ليے کے کافروں ايسے بهی نے توہم رکهتا نہيں
 ۔)  ١٣(  الفتح}  ہے کررکهی

 
 : ہے فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی مکرم اورنبی
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 ہے جان کے وسلم عليہ اهللا صلی محمد ميں ہاته کے جس قسم کی ذات اس( 
 الۓ نہ پرايمان اس اوروہ پہنچے دعوت ميری تک اوريهودی نصرانی کسی

 ہے توجہنمی مرجاۓ ميں حالت اسی اوروہ ہے گيا بهيجا کر دے مجهے جو
 ۔)  ١٥٤(  نمبر حديث مسلم صحيح) 
 

 علم کا غيب انہيں ہيں اورانسان بشر ايک بهی وسلم عليہ اهللا صلی اورپهرنبی
 ®نہ

۔  گيا ليا سے االسالمی الدين اصول کتاب کی تويجری ابراهيم بن محمد شيخ
 ۔ اعلم تعالی واهللا


