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 مقالہ ميں موضوع کے پراثر يورپ کا اوراس اسالم
 

 اورنبی افکار دينی کے اوران زندگی حاالت کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ہوۓ کومدنظررکهتے صدی بعدوالی کے زندگی کی وسلم عليہ اهللا صلی

 ۔ کريں پربحث نےپهيل کے اوراس ظہوراسالم
 ہوۓ کرتے تقسيم سے لحاظ تين کی افکار دينی کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 زندگی شخصی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، کريں شرح ساته کے تفصيل
 معاشرہ کے صدی ساتويں طورپر اورعمومی وخلفيات اعتقاد کے اوران
 ؟ ہوا طرح کس انعکاس کا افکار پران

 ميں اورمغرب ، پہنچا اورکب طرح کس اسالم ميں يورپ سے عرب جزيرہ
 کی اثر کے اسالم ميں مناطق قريبی اوراس ممالک پراورمغربی عيسائيوں
 ۔ کريں وضاحت

 

 هللا الحمد
 : پہال

 
 الۓ بهی جو بلکہ الۓ نہيں سے طرف اپنی افکار وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ۔ ہيں ہکرد وحی کے اوراهللا سےہيں طرف کی تعالی اهللا وہ ہيں

 
 : دوسرا

 
 : زندگی حاالت کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 
 سب سے ميں والوں پربسنے زمين وسلم عليہ اهللا صلی نبی االطالق علی
 بهی دشمن کے ان گواہی کی جس ، ہيں رکهتے نسب اوراشرف اعلی سے

)  عنہ تعالی اهللا رضي(  ابوسفيان ابهی جبکہ وقت اس ليے اسی ، تهے ديتے
 کےسامنے بادشاہ رومی نےبهی تهے دشمن کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 بهی قبيلہ کا اوراس ہے واشرف اعلی سے سب قوم کی اس کہ دی شہادت
 شاخ اشرف سے جوسب ميں شاخ کی قبيلے اس اورپهر ہے اشرف سے سب
 : ہيں رکهتے نسب جويہ ہے تعلق کا اس سے اس ہے
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 بن کالب بن قصی بن مناف عبد نب هاشم بن عبدالمطلب بن عبداهللا بن محمد
 خزيمۃ بن کنانۃ بن النضر بن مالک بن فهر بن غالب بن لؤی بن کعب بن مرة
 بن اسماعيل بن۔۔۔۔  عدنان بن محد بن نزار بن مضر بن الياس بن مدرکۃ بن

 ۔ عليهماالسالم ابراهيم
 

 سن جوکہ عمرميں کی برس کوچاليس وسلم عليہ اهللا صلی نےنبی تعالی اهللا
 ميں نبوت کوامر وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، پہنايا تاج کا نبوت ميں ہے مالک

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، تهے خواب وہ ہوئ ابتدا کی جس پہلے سے سب
 ۔ ہوجاتی ظاہر طرح کی صبح روشن وہ ديکهتے خواب جوبهی

 
 برس تئيس مدت کی اورنبوت رہے مہينہ چهـ خواب يہ کہ ہے جاتا کہا

 نے تعالی اهللا پهر ، ہيں حصہ چهياليسواں کا نبوت خواب تويہ ہے پرمحيط
 تونبی آيا اورفرشتہ فرمايا سرافراز سے کونبوت وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 کوخلوت وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی تهے ميں غارحراء وسلم عليہ اهللا صلی
 اسمب اقرء{  فرمائيں نازل جوآيات پہلے سے سب نے تعالی تواهللا پسندتهی

 ۔)  ١(  العلق}  خلق الذی ربک
 

 : تهی بتدريج دعوت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 ، نبوت اولی مرتبہ
 

 کو داروں رشتہ قريبی:  دوسرامرتبہ
 

 کو قوم اپنی:  مرتبہ تسرا
 

 تهے آۓ نبی بهی پہلے پاس کے جس قوم عرب ساری:  مرتبہ چوتها
 

 ۔ تک زمانے ریآخ کو اورجنوں انسانوں سب:  مرتبہ پانچواں
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 کا دعوت چهپے چوري وسلم عليہ اهللا صلی نبی تک سال تين بعد کے اس
 : فرمائ نازل آيت يہ نے تعالی اهللا پهر ، رہے کرتے کام

 
!  ديجۓ کرسنا کهول اسے ہے جارہا کوديا آپ کوجو حکم اس آپ تواب{ 

 ۔)  ٩٤(  الحجر}  کيجۓ اعراض سے اورمشرکوں
 

 ديکهيں ہے کيا استفادہ سے زادالمعاد اسے نے ہم ہے ہوا اوپربيان جوکچه
 ۔)  ٧١/  ١(  قيم البن زادالمعاد

 
 : تيسرا

 
 کے اس تهے ديتے دعوت کی بات جس وسلم عليہ اهللا صلی نبی اورہمارے

 ہی الفاظ ہوۓ نکلے سے زبان کی)  عنہ تعالی اهللا رضی(  ابوسفيان متعلق
 ۔ ےته ہوۓ نہيں مسلمان وقت اس جوکہ ہيں کافی

 
 کس تمہيں تووہ کوکہا عنہ)  تعالی اهللا رضي(  ابوسفيان نے هرقل روم عظيم
 ہم کہ ہے ديتا حکم ہميں وہ:  ديا جواب نے ابوسفيان ؟ ہے ديتا حکم کا چيز
 ، ڻهرائيں نہ شريک کوبهی کسی ساتهـ کے اوراس کريں عبادت کی وحدہ اهللا

 آباءواجداد ہمارے عبادت کی جس ہيں کرتے منع بهی سے اس ہميں اوروہ
 ۔ رہے کرتے

 
 ، عصمت و اورعفت دينے صدقہ ، پڑهنے نماز ہميں وہ طرح اوراسی

 ۔ ہے ديتا حکم کا ادائيگی کی اورامانت کرنا پاس کا اورعهدوپيمان
 

 : چڑهائ تعليق طرح کچه نے پرهرقل کالم اس کی توابوسفيان
 

 ہونے ظہور کا سا کہ تها علم کا اس مجهے ہے ہوتی صفات يہی کی اورنبی
 نے تم اگرتوجوکچه ، سےہوگا ميں تم کہ تها نہيں خيال يہ ميرا ليکن ہے واال
 پاؤں اس ميرے وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ توعنقريب ہے سچ وہ ہے کہا

 پہنچ تک وہاں ميں ہوکہ علم اگرمجهے ، گے بنيں مالک کے جگہ والی
 ، کروں برداشت تکليف سفرکی ليے کے پہنچنے تک توان سکوں



 

5 

(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  دهوتا قدم کے تواس ہوتا وہاں اوراگرميں
 ۔)  ١٧٧٣(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٢٧٨٢

 
 : چوتها

 
 عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي بعد کے وفات کی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 کام بڑے جوبڑے ميں خالفت دور کے ،ان ہوۓ افروز پرجلوہ مسندخالفت
 مرتدين ، روانگی کی عنہ تعالی اهللا رضي لشکراسامہ:  ہيں يہ وہ ہوۓ

 ۔ کرنا جمع کا کريم اورقرآن ، جنگ سے کذاب اورمسيلمہ زکاة اورمانعين
 

 اپنے خالفت زمام عنہ تعالی اهللا رضي خطاب عمربن بعد کے وفات کی ان
 راشدين اورخلفاء مبشرہ اورعشرہ االولين سابقين کہ جو ، ہيں ليتے ميں هاته
 اورکبارصحابہ داماد کے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ، ہيں ايک سے ميں

 ۔ ہيں رکهتے تعلق سے ميں اورزهاد کرام
 

 اردن اور تودمشق ہوئيں زيادہ بہت فتوحات اسالمی ميں خالفت دور کے ان
 کا هجری تاريخ آئيں سامنے فتوحات کی اورمصر المقدس وبيت عراق ،

 تعالی اهللا رضي علی کہ جو ہے حاصل ہی ہيںان بهی اعزاز کا کرنے آغاز
 ۔ کی شروع بعد کے مشورہ سے عنہ

 
 ايک آخرميں کے هجری ٢٣ تئيس عنہ تعالی اهللا رضي خطاب عمربن

 پرقتل بنا کی ہونے زخمی ميں نماز فجرکی ہاتهوں کے ابولؤلؤ قاتل مجوسی
 قیحقي خالق کر پی جام کا شهادت سے فانی دنيا کواس محرم اوريکم ہوۓ
 ۔ جاملے سے

 
 آئ هاته کے عنہ تعالی اهللا رضي عفان بن عثمان اقتدار زمام بعد کے ان

 عشرہ بهی تعلق کا ان ، ہوۓ پربراجمان مسند کی المسلمين خليفہ اوروہ
 کی جنت نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی جنہيں ہے سے کرام صحابہ مبشرہ

 ۔ ہيں سے يںم االولون سابقون مسلمانوں اورقديم تهی دی خوشخبری
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 حاصل شرف کا النے پراسالم دعوت کی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي انہيں
 نے انہوں کہ ہے حاصل شرف بهی کويہ عنہ تعالی اهللا رضي عثمان ، ہے

 بڑا سے اورسب ، کی بهی مدينہ اورهجرت حبشہ هجرت هجرتيں دونوں
 ميں ازواج رشتہ سے دوبيڻيوں وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ تها يہ عزاز ا

 فوت وہ جب ہوا عقد سے عنہا تعالی اهللا رضي رقيہ پہلے ہوۓ منسلک
 اهللا رضي اوررقيہ بيڻی دوسری اپنی نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہوگئيں
 رضي غنی عثمان نکاح کا عنہا تعالی اهللا رضي کلثوم ام بہن کی عنہا تعالی

 ۔ کرديا سے عنہ تعالی اهللا
 

 کہ جو ہے دور اورطويل لمبا سے سب کا راشدہ خالف دور کا خالفت کی ان
 ميں هجری ٣٥ پينتيس اورباآلخر ، ہے نظرآتا پرمحيط عرصہ کے سال بارہ
 عنہ تعالی اهللا رضي  گۓ کرديے شهيد عمرپاکر کی زيادہ سے برس ٨٠ اسی

 ۔
 

 هاته اقتدار زمام نے عنہ تعالی اهللا رضي طالب ابی بن علی بعد کے پهران
 کی جنت جنہيں ہيں رکهتے تعلق سے مبشرہ عشرہ بهی يہ لی ميں

 بهائ مؤاخاتی کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی يہ ، تها گيا نوازا سے خوشخبری
 جگر لخت کی وسلم عليہ هللا صلی سردارنبی کی اورعورتوں ہيں زاد اورچچا

 عليہ اهللا صلی پرنبی بنا کی ہونے خاوند کے عنہا تعالی اهللا رضي فاطمہ
 ۔ ہے حاصل شرف بهی کا دامادی کی وسلم

 
 اورقابل بہادروں اورمشہورومعروف ربانی اورعلماء االولون سابقون

 نبی کے کر جمع کريم قرآن ، ہيں سے  ميں خطباء اورمروف ذکرزاهدوں
 ۔ ہيں ايک سے ميں والوں کرنے پيش سامنے کے وسلم عليہ اهللا صلی

 
 : پانچواں

 
 پرهدايت بنا کی لينے راہنماۓ سے ايتهد قرانی وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 مطابق کے قول کے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ بلکہ پرتهے راہ وسيدهے
 ، تها مجيد قرآن ہی توخلق کا توان
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 اسی تهے بعد ظہورکے کے پراسالم اخالق جس وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 تعالی اهللا کہ ہے اتنا صرف ليکن ، تهے بهی قبل سے اسالم کےمالک اخالق

 صلی نبی ، فرمائ تزيين کی اوراس بنايا مالک کا اخالقيات کامل انہيں نے
 عنہا تعالی اهللا رضی توخديجہ ہوا نزول کا وحی پہلی پرجب وسلم عليہ اهللا
 : لگيں کہنے ہوۓ کوگنتے اخالق کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 
 آپ کہ ليے اس ، گا کرے نہيں کوہرگزرسوا آپ تعالی اهللا قسم کی تعالی اهللا

 ، اڻهاتے بوجه کا لوگوں اورکمزوروناتواں کرتے رحمی توصلہ
 مدد کی پردوسروں حق ،اور کرتے عزت کی اورمہان اورفقيرکوکهالتے

 ١٦٠(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٤(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ہيں کرتے
 ۔) 
 

 نبی یبه نے دشمنوں کے ان عالوہ کے صحابہ کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 کالم اورحسن رحم اور اوربہادری وشجاعت کوکرم وسلم عليہ اهللا صلی

 نبی کے جس ہے نوازا سے وصف کے وامانت اورصدق عبادت اورکثرت
 الخ۔  تهے بهی اہل وسلم عليہ اهللا صلی

 
 فرمان ہے جاتی پائ ميں قول اس کے تعالی اهللا تلخيص کی اخالقيات سب ان

 : ہے تعالی باری
 

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

 کہ حتی تها اثر عظيم ہی بہت کا اخالق حسن کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ميں اسالم متاثرہوکر ہی سے اخالق کے ان صرف تو اورکافر مشرک بعض
 : ہے ميں حديث ذيل مندرجہ ذکر کا جس ہوۓ داخل

 
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ںہي کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوهريرہ
 ايک کے بنوحنيفہ تووہ کی روانہ ڻکڑی فوجی ايک جانب کی نجد نےايک

 ۔ تها جاتا کہا اثال بن ثمامہ جسے کوپکڑالۓ آدمی
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 اس وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ديا بانده ساته کے ستون کے کرمسجد ال اسے
 قريب کے مسجد توثمامہ ، دو کوکهول ثمامہ لگے اورکہنے ، آۓ پاس کے
 ان ہوکراشهد داخل ميں مسجد کرکے کرغسل جا ميں باغ کے کهجوروں ہی

 نمبر حديث بخاری صحيح۔  ہے پکاراڻهتا ، اهللا رسول ا محمد وان اهللا اال الالہ
 ۔)  ١٧٦٤(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٤١١٤( 
 

 : چهڻا
 

 : ںہي يہ ايک چند ميں جن پہنچا سے طريقوں ايک کئ اسالم ميں يورپ
 

 پرحريص دينے دعوت کی کواسالم لوگوں کے دنيا پوری کا مسلمانوں - ١
 نے زياد بن طارق ميں)  م٧١١(  الموافق هجری)  ٩٢(  بناپر اسی ، ہونا

 اس حتی رہا چلتا اسی سلسلہ کا فتوحات ميں يورپ اورمغربی کيا فتح اندلس
 ۔ ہوئ ميں هجری)  ١١٤(  جاکر ميں مشرق جنوب کی فرانس انتهاء کی

 
 کے روزگار سے ايشيا اورجنوبی وسطی اورمشرق افريقہ شمالی - ٢

 ۔ بنے سبب کا پهيلنے کے اسالم بهی لوگ والے آنے ميں سلسلے
 

 کی کام ميں ملک کواپنے لوگوں کے ممالک بعض کا لوگوں يورپی - ٣
 کام ہاں اپنے کو ترکيوں نے لوگوں کے جرمنی:  مثال کرنا طلب سے غرض

 ۔ دی مالزمت سے غرض کی
 

 ۔ وجود کا مبلغين ميں ممالک اوردوسرے يورپی - ٤
 

 ۔ اوراثرورسوخ نفوذ ميں يورپ کا سلطنت عثمانی - ٥
 

 اسالم کردعوت بن مبلغ کا ان اورپهر اسالم قبول کا ں لوگو يورپی اصل - ٦
 ۔ کرنا کام کا
 

 ۔ اوررابطہ دين لين تجارتی درميان کے اوريورپ مسلمانوں - ٧
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 کرنا قبول اسالم خود بذات کا يورپين - ٨
 

 ۔ تبديلی ميں طريقہ کے اورسوچ افکار يورپی - ٩
 

 اورعلم تهيں مخالف کے وحی جو کرنا ترک کا خرافات ان کی کنيسہ - ١٠
 ۔ تهی رکهی نے مسلمانوں بنياد کی جس پراعتماد تجريبی

 
 کےذريعہ ہولڈروں اورڈپلومہ مندوں ہنر مسلمان کی کيمونڻی اسالمی - ١١

 کا کيمونڻی پهراسالمی ، شرکت ميں اورايجادوں اورريسرچ کمپنيوں يورپی
 اورمدارس مساجد پروہاں بنا کی جس جانا بڑه اعتبارسے عددی ميں يورپ

 ۔ الخ۔۔۔  وغيرہ کرنا قيام اورمراکزکا
 

 دين سے اس کہ حتی گئ کرتی اختيار وسعت تاثير کی مسلمانوں طرح تواس
 ميں بارہ کے تواس ، لگے کهانے خوف اليهودیمث دشمن کے اسالم

 ميں شمارہ آخری کے)  ٢٠٠١(  جوالئ اپنے"  هارڻس"  صحيفہ اسرائيلی
 يونائيڻڈ طرح اسی ہے حال ميں يورپ مغربی کہ طرح جس"  ہے لکهتا
 کا ان سے جس ہوگئ زيادہ بهی تعداد کی مسلمانوں بهی ميں امريکہ سڻيٹ

 ميں تعداد کی مسلمانوں بالشبہ ليے اسی۔۔ ۔ ہے گيا بڑه بهی نفوذ سياسی
 ڈالنے پردباؤ واشنگڻن ميں مستقبل جانا بڑه کاڻه قد سياسی کا اوران اضافہ

 کہ جو علم طالب عرب کروہ اورخاص ، گا کرے ادا کردار اهم ايک ميں
 ۔ ہيں تيز بہت نشاطات کی اوران ہيں متحرک زياد ہی بہت سے ناحيہ سياسی

 
 عرب وہ کہ ہے نتيجہ کا اسی بهی کمی ميں تعداد کی وںيهودي طرح اوراسی
 دنوں آنےوالے کچه سب تويہ ، ہيں گۓ مل گهل ميں معاشرے امريکی

 اس کہ جو ، گا کرے ادا کردار اہم ميں پردباؤ واشنگڻن ميں قريب اورمستقبل
 پرعربی کانگرس کہ ہے آرہا بهی اورنظر جارہا کيا بهی محسوس وقت

 ۔۔۔ ےہ دباؤ کا جماعتوں
 

 کريں پررابطہ لنک ذيل مندرجہ ليے کے ديکهنے تفصيل مزيد کی اس
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 برس دس سے آج ، اضافہ ميں تعداد کی مسلمانوں ميں ممالک يورپی - ١

 ۔ تهے مسلمان ملين)  ١٢( بار تقريبا ميں يورپ قبل
 

 پهيالؤ کا اسالميہ اورمراکز اورمدارس مساجد - ٢
 

 عام کا اورپردہ حجاب شرعی ميں دارالحکومتوں کے ممالک يورپی - ٣
 ۔ ہے سبب ايک ہونابهی

 
 بنياد کی کمپنيوں اورايسی اہتمام کا اورنمائشوں کانفرنسوں اسالمی - ٤

 دفن پرکفن طريقے کوشرعی شدگان فوت اور کرتی پرذبح طريقہ جوشرعی
 ۔ کريں انتظام کا
 

 ۔ ہيں کارفرما اوراسباب عوامل ايک کئي بهی اور عالوہ کے اس
 

 ۔ ہے واال دينے هدايت طرف کی راہ سيدهے ہی وتعالی تبارک اهللا
 

 . اعلم واهللا


