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 تعمير کی معاشرہ اوراسالمی ملسو هيلع هللا ىلص نبی
 

 کيسے ميں مستقرمدينہ اپنے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں ميالدی ٦٣٢
 ہوۓ کامياب تعميرميں کی کرنےاوراس اصالح کی معاشرہ تک حد اورکس

 ؟
 

 هللا الحمد
 جس نے وسل عليہ اهللا صلی نبی ميں مدينہ کہ نہيں شک کوئ ميں اس

 کا جس ، تها معاشرہ مثالی ايک واستقرارميں امن وہ رکهی بنياد کی معاشرہ
 کے وعجم عرب نے سرزمين کی مدينہ دن جس ہوا سے دن ظہوراس

 عليہ اهللا صلی تونبی کی بوسی قدم کی وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی سردار
 ۔ رکهی دبنيا کی مملکت اسالمی پرايک سرزمين اس نے وسلم

 
 ميں جن ہيں واسباب عوامل ايک کئ کے واستقرار امن ميں معاشرہ اوراس

 : ہے جاتا ذکرکيا ايک چند سے
 

 : اول
 سے سب ہی رکهتے پرقدم سرزمين کی مدينہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 ممد ميں بننے مرجع وقت کے مصائب کہ جو رکهی بنياد کی مسجد پہلے
 دوسرے اورايک ہونے جمع کے مسلمانوں طرح اوراسی ، ہوئ ثابت معاون
 جس بنی جگہ کی ہونے متعارف سے حاالت کے دوسرے اورايک سوال
 تعاون کے اورمسکين جانا ميں جنازہ کے اورميت عيادت کی مريض سے

 ۔ ہوئ ثابت ممد ميں وغيرہ شادی کی شدہ اورغيرشادی
 

 : ہيں احاديث ايک چند يہ ميں بارہ کے اس
 عليہ اهللا صلی نبی جب کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا ضير مالک بن انس
 کہنے ہوۓ صادرفرماتے حکم کا بنانے تومسجد الۓ تشريف مدينہ وسلم
 تووہ ہو بتاتے قيمت حويلی اس اپنی مجهے تم کيا نجار بنو اے لگے

 کرتے طلب ہی سے تعالی اهللا قيمت کی اس تو ہم قسم کی اهللا نہيں کہنےلگے
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)  ٥٢٤(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٢٦٢٢(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ہيں
 ۔
 

{  فرمان کا تعالی اهللا کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عازب بن براء
 نازل ميں بارہ کے انصارے ہمارے آيت يہ}  تنفقون منہ الخبيث والتيمموا

 سے ميں کهجوروں اپنی شخص توہر ، تهے مالک کے کهجوروں ہم ہوئ
(  خوشے دو اورکوئ توايک کوئ کرآتا لے سے حساب کے اورزيادتی کمی

 ۔ ديتا لڻکا ميں مسجد الکر)  ڻہنی والی کهجوروں
 

 فقراء سے ميں مهاجرين کہ ہے ميں روايت کی ماجہ ابن(  صفہ اوراصحاب
 لگتی کوبهوک ايک کسی جب سے ميں توان تها ہوتا نہيں کهانا ليے کے) 

 گرتيں کهجوريں اورپکی کچی سے تواس اکومارت خوشے اس آکر تووہ
 ۔ ليتا کها اوروہ

 
 رکهتے نہيں رغبت ميں خير اور بهالئ جو تهے بهی ايسے لوگ کچه تو

 ہوتی کهجوريں اورردی خراب ميں جن التے خوشے ايسے وہ تهے
 نازل آيت يہ نے تعالی تواهللا ديتے لڻکا کر ال وہ ہوتا چکا ڻوٹ بهی اورخوشہ

 : دی فرما
 

 تمہارے سے ميں اورزمين سے ميں کمائ پاکيزہ اپنی!  والو ايمان اے{ 
 چيزوں بری سے ميں اوران ، کرو خرچ ميں چيزوں ہوئ نکالی ہماری ليے
 ہاں ، ہو نہيں والے تولينے خود تم جسے کرو نہ قصد کا کرنے خرچ کے
 واال اورخوبيوں پرواہ بے تعالی اهللا کہ لو جان اور تو، کرلو بند آنکهيں اگر
 ۔)  ٢٦٧(  البقرة}  ہے

 
 کسی سے ميں تم اگر:  کہ ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رضي عازب بن براء
 ہے رہا دے وہ اشياء کی طرح جس جاۓ ديا هديہ کا طرح کواس ايک

 اوريا کرکے بند آنکهيں اسے وہ کہ ہے ہوسکتا مگر کرے نہيں قبول تواسے
 ۔ لے لے ہوۓ کرتے حياء پهر
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 کے اس جو التا چيز وہ ہرايک سے ميں ہم بعد کے اس وت کہ ہيں کہتے وہ
 ماجۃ ابن سنن)  ٢٩٨٧(  نمبر حديث ترمذي سنن۔  ہوتی اچهی سے سب پاس

 صحيح اسے نے تعالی اهللا رحمہ البانی اورعالمہ)  ١٨٢٢(  نمبر حديث
 ۔ ہے ديا قرار صحيح ميں)  ٢٣٨٩(  ترمذی

 
 ۔ ہوں وريںکهج اورتازہ رطب ميں جس ہيں کہتے اسے القنو

 
 ۔ ہو گئ کی نہ کاری پيوند کی جن ہيں کهجوريں وہ الشيص

 
 ۔ ہے جاتا کوکہا کهجوروں شدہ اورخشک خراب الحشف

 
 : دوم

 : قيام کا مؤاخات اسالمی درميان کے مهاجرين انصارو
 چارہ بهائ اسالمی کےدرميان انصارومهاجرين وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 پيدا وطاقت قوت ايسی ميں افراد کے معاشرہ فعل تويہ کی قائم اورمؤاخات
 سننےميں قوت ايسی ہی اورنہ ہوتی نہيں پيدا سے اورچيز جوکسی ہے کرتا

 اور وغالم آزاد اور وعجمی عربی نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ہے آئ ہی
 کيا قائم چارہ وبهائ اخوت ميں قبائل اوردوسرے قريشی اورغير قريشی
 ۔ اختيارکرگيا شکل کی واحد اورجسد حدوا فرد معاشرہ توسارا

 
 کہ رہتا نہيں اوراستغراب تعجب کاکوئ قسم کسی ميں اس بعد کے تواس
 کر کوتقسيم مال ميرے آپ کہ کوکہے مهاجربهائ اپنے انصاری ايک

 کہ ہے کرتا پيشکش کويہ بهائ مهاجر اپنے انصاری اوريہ ليں لے کےآدها
 ۔ کرلو نکاح سے اس تم ہوں ديتا کوطالق بيوی ايک اپنی ميں

 
 جاتا بنايا وراث کا مهاجر پر بنياد کی عالقہ قوت اس انصاری طرح اسی اور
 کرديا منسوخ اسے ساته کے مواريث آيت نے مجيد قرآن کہ حتی تها

 وصيت کچه نہ کچه ليے کے ان وہ کہ دالئ رغبت کی اس کو اورانصار
 مثال کی اوراس تیمل نہيں مثال کہيں کی معاشرہ کے طرح تواس ، کريں
 ۔ ہے جاتی کی بيان
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 : ہيں جاتی کی ذکر احادث بعض ميں سلسلہ اس
 جب ہم کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عوف بن عبدالرحمن - ١

 درميان کے ربيع بن اورسعد ميرے نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی تو آۓ مدينہ
 عنہ تعالی اهللا رضي دتوسع ، ديا بنا بهائ ميرا اوراسے کردی قائم مؤاخات

 توميں واالہوں ودولت مال زيادہ سے سب سے انصارميں ميں لگے کہنے
 ۔ ہوں کرتا تقسيم مال نصف اپنا ليے کے آپ

 
 ہوں ديتا طالق اسے ميں ہے لگتی کواچهی آپ بيوی ميری جوبهی اورديکهو

 ۔ کرلينا نکاح سے تواس ہوجاۓ حالل ليے تيرے وہ جب
 

 کی اس مجهے کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عوف بن عبدالرحمن
 رضي سعد ؟ ہے ہوتی تجارت بازارميں کسی يہاں کيا ، نہيں ضرورت کوئ

 ۔ ميں قينقاع سوق کہ لگے کہنے عنہ تعالی اهللا
 

 دن دوسرے نے عنہ تعالی اهللا رضی عوف بن عبدالرحمن کہ ہے کہتا راوی
 کے پهراس کہ ہے کہتا راوی ، الۓ پنيراورگهی اورکچه کيا رخ کا بازار

 عبدالرحمن کہ تهے گذرے نہيں دن ہی کچه اور گۓ بازار بهی دن دوسرے
 اکرم تورسول تهے نشانات کے پرزردی اوران آۓ عنہ تعالی اهللا رضي
 ؟ کرلی شادی نے تو کيا فرمايا انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی

 
 ؟ سے کس فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، ہاں جی تها جواب کا ان

 ، سے عورت انصاری ايک دياکہ جواب نے عنہ تعالی اهللا رضي عبدالرحمن
 ؟ ديا مہرکتنا اسے پوچها نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 
 ، سونا برابر کے گڻهلی ايک ديا جواب نے عنہ تعالی اهللا رضي عبدالرحمن

 ايک اگرچہ کرو مہولي پهر اچها:  فرمايا انہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 ۔)  ١٩٤٣(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ہو بکری ہی

 
 مدينہ مهاجرين جب کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی عباس ابن – ٢

 تهی کرائ قائم نے وسلم عليہ اهللا صلی پرجونبی بنا کی اخوت تواس ۓ آ ميں
 نہيں لقتع کوئ کا رشتے خونی ميں اوراس تها بنتا وارث کا مهاجرانصاری
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 تواسے فرمادی نازل}  موالی جعلنا ولکل{  نے تعالی اهللا اورجب ، تها
 اورتعاون مدد مگر}  ايمانکم عقدت والذين{  کہا پهر گيا کرديا منسوخ

 جاۓ کی وصيت ليے کے اسے اورصرف ہوگئ ختم تووراثت ، اورنصيحت
 ۔)  ٢١٧٠(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  گی

 
 : سوم

 قائم مواسات درميان کے اورفقراء اغنياء تو ہوئ فرض زکاة ميں دوهجری
 اوراخوت ، ہوا اضافہ ميں نسيج کی قرابت ميں معاشرہ مدنی سے جس ہوئ
 سے اس معاملہ بلکہ ، ہوگۓ قوی مزيد بهی سے عنصرپہلے کے اهللا فی

 ۔ پہنچا جا تک وخيرات صدقہ کرنفلی بڑه آگے
 

 : کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي مالک بن انس
 سے سب اعتبارسے کے کهجوروں ميں انصار عنہ تعالی اهللا رضي ابوطلحہ

 تها بئرحاء محبوب زيادہ سے سب سے ميں کواس اوران تهے مالدار زيادہ
 داخل وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں جس تها واقع آگے کے مسجد کہ کہ جو

 ۔ فرماتے نوش پانی پاکيزہ اور ہوتے
 

 : ہوئ نازل آيت يہ جب ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي انس
 

 کرو نہيں خرچ ميں راہ کے تعالی اهللا چيزسے پسنديدہ اپنی تم تک جب{ 
 ) ٩٢(  عمران آل}  پاسکتے نہيں ہرگزبهالئ گے

 
 آکرکہنے پاس کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی عنہ تعالی اهللا رضی ابوطلحہ

 فرمايا نے تعالی اهللا بالشبہ لموس عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا اے لگے
 نہيں خرچ ميں راہ کے تعالی اهللا چيزسے پسنديدہ اپنی تم تک جب{ :  کہ ہے

 اورپسنديدہ محبوب سے سب توميرا}  پاسکتے نہيں ہرگزبهالئ گے کرو
 سے تعالی اهللا ميں ہے صدقہ ميں راستے کے تعالی اهللا يہ ، ہے حاء بئر مال
 خرچ ہيں چاہتے جہاں اسے توّآپ ، ہوں هتارک اميد کی ثواب اجر کے اس

 ۔ کرديں
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 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضی انس
 ہے بخش منافع بہت ہے بخش منافع زيادہ دوبہت مال يہ دو رہنے:  فرمايا

 ايسا تم کہ ہے يہ راۓ ميری ، ہے ليا سن نے ہوميں رہے کہہ تم جوکچه
 کہنے عنہ تعالی اهللا رضي توابوطلحہ کردو تقسيم ميں اقرباء اپنے اسے کرو
 اپنے اسے نے عنہ تعالی اهللا رضي توابوطلحہ ، ہوں کرتا ہی ايسا ميں لگے

(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  کرديا تقسيم ميں بهائيوں زاد اورچچا اقرباء
 ۔)  ٩٩٨(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ١٣٩٢

 
 کی والفت محبت درميان کے مسلمانوں ميں شريف نبويہ مدينہ طرح تواس

 حق کے بهائيوں انصاری اپنے نے مهاجرين اور ظاہرہوئيں عالمات
 : ہے جاتا کيا ذکر کا احاديث ايک چند متعلق کے اسی کوپہچانا

 
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي انس

 کے تعالی اهللا اے لگے ہنےک آکر تومهاجرين الۓ تشريف شريف مدينہ
 بہت نے انہوں کہ ہے کوديکها انصار قوم نے ہم وسلم عليہ اهللا صلی رسول

 بہتر سے ان ہيں ڻهرے آکر ہم پاس کے قوم اورجس ہے کيا خرچ زيادہ ہی
 ۔ ہيں کم ہی بہت والے کرنے احسان اوراچها

 
 ريکش ميں اورپهلوں ودولت مال اپنے اورہميں کی کفايت ہرچيزسے ہميں

 يہ اجروثواب مکمل کہيں کہ لگا ہونے محسوس خطرہ يہ ہميں کہ حتی کيا
 جب ، نہيں لگے فرمانے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم تونبی ، جائيں لے نہ ہی

 رہو کرتے تعريف کی اوران کرتے دعا ليے کے ان سے تعالی اهللا ان تم تک
 صحيح نے تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ)  ٢٤٨٧(  نمبر حديث ترمذي سنن۔ 

 ۔ ہے ديا قرار صحيح اسے)  ٢٠٢٠(  ترمذی
 

 درميان کے دوسرے ايک ميں معاشرہ مدنی نے تعالی اهللا طرح اوراسی
 کا قوم تواس ، ديا بنا دوقالب جان يک کو دلوں کے کران ڈال والفت محبت

 پرواجب ان نے تعالی اهللا جسے گيا بن محبت ليے کے تعالی اهللا ہی ماڻو
 ۔ ديا قراردے عالمت کی ايمان کمال اسے رقرارديااو
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 وسلم عليہ اهللا صلی مکرم نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي انس
 : فرمايا نے
 وہ کہ تک جب سکتا نہيں ہی بن مومن بهی کوئ تک وقت سےاس ميں تم

۔  ہے کرتا پسند ليے جواپنے کرے پسند چيز وہی بهی ليے کے بهائ اپنے
 ۔)  ٤٥(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ١٣(  نمبر ديثح بخاری صحيح

 
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے بيان کا عنہ تعالی اهللا رضي بشير بن نعمان

 : ي فرمايا نے
 ہوۓ کرتے اورنرمی والفت اورمحبت پررحم دوسرے ايک کو مومنوں آپ

 تکليف عضو ايک کا جس کہ ہيں مانند کی جسم ايک اس کووہ گے ديکهے
 صحيح۔  ہے ہوجاتا مبتال ميں بخاراورتکليف جسم تومکمل کرے محسوس

 ۔)  ٢٥٨٦(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٥٦٦٥(  نمبر حديث بخاری
 

 . اعلم واهللا


