َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ
ُالـسـلَامُ َ
ُعـلّٰی ُ َُسـیـدُ ُالۡـم ۡـرُ َُسـلِـیۡ َ
نُ
الـحـمـد ُل ِل ِہُُر ِبُُالـعـل ِـمینُ ُوُُالـصـلـوۃُ ُوُ
ِ ِ
ّٰ
ّٰ َ َ ّٰ
ـسمُ ُالـلـہُِ ُُُ َ ۡ ّٰـمنُ َ ۡ
َ ۡ
ََ ۡ ََ ۡ
الـرحِ ـی ِمِؕ
الـرح ِ ُ
اماُُبَـعـد ُُفاعوذُ ُبِاُلل ِہ ُ ِمن ُُالش ۡیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُبِ ۡ ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن َشا ٓ َءاهلل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَللّٰ ُه َّم ا ْف َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوا ْن ُ ْ
ش َع َل ْي َنا َر ْح َم َتكَ َيـا ذَاال َْج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل عَ َز َو َج َ َّل اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي
پنهنجي رحمت نازل فرماِء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص  04دار الفڪر بيروت)

(نوٽ:

اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو)

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

ِ
سيرت رسول (سواالً جواباً)
رسالي جو نالو :مختصر
صفرالمظفر 1444هه  ،سيپٽمبر 2022ع
ڇاپو پهريون:
تعداد:

فيضان مدينه ُ
باب المدينه ڪراچي
ڇاپيندڙ :مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز
ِ

مدني التجا :ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي
ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن

ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ
۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.
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شيخ طريقت ،امير اهلسنّت ،بانيِء دعوت اسالمي ،حضرت عالمه

موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي

ِ
سيرت رسول ((سواالً جواب ًا)
مختصر

پيشڪش
اسالمڪ ريسرچ سينٽر (دعوت اسالمي)
ترجمو ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي)

هن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمجي ڪرڻ جي وس آهر
ڪوشش ڪئي آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا
ڪمي بيشي نظر اچي ته ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ کي آ گاھ ڪري ثواب جا
حقدار بڻجو۔

رابطي جي الِء:

ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه
محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي باب المدينه ڪراچي
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ِ
سيرت رسول (سواالً جواب ًا)
مختصر
َّ
المصطفي! جيڪو به هي مڪمل رسالو” مختصر
يارب
دعاِء عطار:
ٰ
سيرت رسول (سواالً جواباً) “ پڙهي يا ٻڌي وٺي ان کي سنتن تي هلڻ
ِ
ّ
جي توفيق عطا فرمائي ڪري جنت الفردوس ۾ پنهنجي آخري نبي
جو پاڙيسري بڻاِء.
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
ب اۡلم ِۡين
ِين ِِباه ِنانل ِ ِن
ام ن

اّٰللُ ع َلَي ۡ ِه َوا ٰلِه َو َسل َم
ص َّل ه
َ

دُرود شريف جي فضيلت

جنهن مون تي هڪ ڀيرو ُدرود پاڪ پڙهيو اهلل پاڪ ُان تي ڏهه
رحمتون نازل فرمائيندو آهي ۽ جيڪو مون تي ڏهه ڀيرا ُدرود پاڪ
پڙهي اهلل پاڪ ان جي ٻنهي اکين جي وچ ۾ لکي ڇڏيندو آهي ته
هي نِفاق ۽ جھنّم جي باهه کان آزاد آهي ۽ ُان کي بروز قيامت
شهيدن سان گڏ رکيو ويندو.

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد ن
صَّل

سوال :اهلل پاڪ جا آخري نبي ڪير آهن ان جو نالو ۽ نسب مبارڪ
ٻڌايو؟
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم َّاهلل پاڪ جا آخري نبي آهن
جواب :اسان جا پيارا نبي َ ّل ُ
صَ
صَ
ِ ِٖ َ
اّٰلل عَل َيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسلَمَّ
اّٰلل عَ ل َيۡه و ا ٰله َو َس لم) آهي .پاڻ َ ّل ه ُ
جنهن جو نالو مبارڪ ” محمد“ ( َ ّل ه ُ
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جو نسب شريف حضرت عدنان تائين ثابت هجڻ تي سڀئي عالم
سڳورا متفق آهي پر ان کان اڳتي حضرت آدم عَلَيه ا َلس ََلم تائين تعداد ۽
مصطفيَّ
نالن ۾ اختالف آهي ،نسب اقدس هي آهي :حضرت محمد
ٰ
َ
صَ
عبدمناف بن
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسلَم َّبن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن
َ ّل ه ُ
ڪالب بن ُمره بن ڪعب بن ُلوي بن غالب بن فِ ۡهر بن
ُقصي بن ِ
مالڪ بن َن ۡ
ضر بن َ
درڪه بن الياس بن ُم َ
ضر بن
ڪنانه بن ُخزيمه بن ُم ِ
َۡ
َ َ
ْح ُة ا ِ
هلل ع َلَي ْه م امجعني
نزار بن معد بن عدنان َر ْ َ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّ ڪهڙي نبي جي اوالد مان آهن؟
سوال:
ِ
رحمت عالم َ ّل ه ُ
ُ
صَ
خليل اهلل
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّحضرت س ِّي ُدنا ابراهيم
جواب :حضور اڪرم َ ّل ه ُ
عَلَيه ا َلس ََلمَّ جي اوالد مان آهن.
سوال :حضور جو نسب مبارڪ ڪيترن واسطن سان حضرت
اسماعيل َعلَيه ا َلس ََلم تائين پڄي ٿو؟
جواب :بخاري شريف جي مطابق حضرت عدنان تائين  12واسطن تي
ان کان پوِء حضرت اسماعيل
اتفاق آهي.
عَلَيه ا َلس ََلم تائين واسطن جي متعلق چار قول آهن :ست ،نو ،پندرنهن ۽
ُ
شريف الحق امجدي
شارح بخاري مفتي
چاليهه.
َر ۡ َْح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡهَّ فرمائن ٿا :بهتر قول چاليهه ئي آهي.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجو تعلق عرب جي ڪهڙي
سوال :حضور نبي مڪرم َ ّل ه ُ
خاندان سان هيو؟
ّ
صَ
معزز
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجو تعلق عرب جي مشهور ۽
جواب :پاڻ َ ّل ه ُ
خاندان ”قريش“ سان هيو .مسلم شريف .
ڪنانه کي
۾ آهي :اهلل پاڪ حضرت اسماعيل عَلَيه ا َلس ََلم جي اوالد مان ِ
چونڊيو ۽ ڪنانه مان قريش کي ۽ قريش مان بنو هاشم کي ۽ بنو
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هاشم مان مون کي چونڊيو.
سوال :پياري آقا جي والدت ڪڏهن ٿي؟
جواب :مشهور قول جي مطابق ”عام الفيل“ ۾  21ربيع االول سومر
جي ڏينهن (مطابق  12اپريل 172ع) تي ٿي.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي مبارڪ آمد سان جڙيل ڪجھ واقعا
سوال :حضور َ ّل ه ُ
بيان ڪندا.
ڪري پيا.
جواب :چند واقعا هي آهن )2( :سڄي دنيا جا ُبت منهن ڀر ِ
( )1فارس جي َمجوسين (يعني باهه جي پوڄا ڪرڻ
وارن) جي هڪ هزار سال کان ٻاريل باهه هڪدم ِوسامي وئي)3( .
ڪسريٰ جي محل تي زلزلو اچي ويو )4( .ساوه درياء ُسڪي ويو .۽
ِ
جسم
اهلل َع ْنها جي
ِ
( )1والده ماجده حضرت آمنه َر َ
ِض ُ
َ
اطهر مان نڪرڻ واري َ
محل روشن ڪري ڇڏيا.
نور شام جا

سوال :پياري نبي جي والدين ڪريمين جا ناال ۽ انهن جو مختصر
تعارف ٻڌايو.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي والد جو نالو ”عبداهلل“ ۽ امڙ
جواب :پياري نبي َ ّل ه ُ
ِ
اهلل َع ْنه
جو نالو ”آمنه“ آهي.
حضرت عبداهلل َر َ
ِض ُ
پنهنجي والد ُ
عبدالمطلب جا سڀ کان الڏال پٽ هئا ،سندن پيشاني
نور محمدي پوري شان ۽ شوڪت سان چمڪندو هيو ،پاڻ
۾
ِ
صورت جي جمال ۽ سيرت جي ڪمال جا آئيني دار ۽ پاڪدامن ۽
سندن والده جو نالو ”فاطمه بنت
پرهيزگار هئا.
ِ
اهلل َع ْن ََّها جي والد
عمرو“ هو.
حضرت آمنه َر َ
ِض ُ
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جو َو ۡهب بن عب ِد َم َناف ۽ والده جو نالو َب َّره هيو.
ِ
اهلل َعنْ ََّها نهايت پارسا ،پرهيزگار ۽ ّ
عزت ۽ وجاهت واريون
پاڻ َر َ
ِض ُ
صاحب ايمان خاتون هيون .پاڻ قريش جي عورتن ۾ حسب ،نسب ۽
حضرت
فضيلت ۾ سڀ کان ممتاز هيون.
عبدالمطلب پنهنجي پٽ جي الِء هڪ اهڙي عورت جي ڳولها ۾ هئا
جيڪا حسن ۽ جمال سان گڏوگڏ حسب ۽ نسب ۽ شرافت ۽
پاڪدامني ۾ به ممتاز هجي .خدا جو شان ڏسو اهي سڀ خوبيون
ِ
اهلل َعنْ ََّها ۾ موجود هيون .جيتوڻيڪ چوويهه
حضرت آمنه بنت وهب َر َ
ِض ُ
ِ
اهلل َع ْنه َّ جو حضرت بيبي آمنه
سالن جي عمر ۾ حضرت عبداهلل َر َ
ِض ُ
ِ
اهلل َعنْ ََّها سان نڪاح ٿي ويو.
َر َ
ِض ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّ کي باقاعده کير پيارڻ جو شرف ڪنهن
سوال :حضور َ ّل ه ُ
کي حاصل ٿيو؟
جواب :مڪي جي معزز ماڻهن جو اهو رواج هو ته اهي پنهنجي
ٻارن کي صحرائي قبيلن وٽ ٻاروتڻ گذارڻ جي الِء موڪليندا هئا.
ان جو ڪارڻ هيء هو جو ٻهراڙيَء جون خالص غذائون کائي ٻارن
جا عضوا ۽ جسم مضبوط ٿين ۽ انهن جي فصيح ۽ بليغ عربي
سکي ڪري اهي به اهڙي طرح فصاحت ۽ بالغت سان ڪالم ڪرڻ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّکي
وارا بڻجي وڃن  .انهي ڪري اهلل جي آخري نبي َ ّل ه ُ
ِ
اهلل َعنْ ََّها جي حوالي ڪيو ويو .سندس تعلق
حضرت حليمه سعديه َر َ
ِض ُ
قبيلي ”بنو سعد“ سان هيو جيڪو بني هوازن جي هڪ شاخ هيو،
هن قبيلي جي عربيت ۽ فصاحت جو ڪو ثاني نه هيو .حضرت
حليمه پنهنجي قبيلي جي عورتن سان گڏ مڪي ۾ ٻارن کي
رضاعت تي وٺڻ جي الِء آيون .حضرت حليمه جي قسمت جو ستارو
صَ
اّٰلل عَل َي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َس ل َ ََّ
مَّ
پنهنجي عروج تي هيو جو ان کي ٻن سالن تائين حضور َ ّل ه ُ
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کي کير پيئ ارڻ ۽ ان جي پرورش ڪرڻ جي سعادت حاصل ٿي.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي والدين جو انتقال ڪڏهن ۽
سوال :اسان جي آقا َ ّل ه ُ
ڪيئن ٿيو؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّپنهنجي امڙ حضرت بيبي
جواب :اسان جي پياري نبي َ ّل ه ُ
ِ
شڪم اطهر ۾ هئا ۽ حمل شريف کي ٻه مهينا
اهلل َعنْ ََّها جي
ِ
آمنه َر َ
ِض ُ
پورا ٿ يا ته سندن والد حضرت عبداهلل تجارت جي سفر تان واپس
موٽندي مديني ۾ پنهنجي والد جي ناناڻي ”بنو عدي بن نجار“ ۾
هڪ مهينو بيمار رهي ڪري پنجويھ ورهين جي عمر ۾ وفات
ُ
دار نابغه“ ۾ دفن ٿيا.
ڪري ويا ۽ اتي ئي ” ِ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّڇھ سالن جا ٿيا ته سندن والده ماجده
جڏهن نبي پاڪ َ ّل ه ُ
پاڻ کي ساڻ ڪري مديني منوره ۾ رشتيدارن سان مالقات يا
پنهنجي مڙس جي قبر جي زيارت جي الِء تشريف کڻي ويون ،ان
ِ
سفر ۾ حضرت ُا ّ
اهلل َعنْ ََّها به پاڻ سان گڏ هيون اتان کان
م ايمن َر َ
ِض ُ
ِ
اهلل َعنْ ََّها جو
واپسي تي ”ابواء“ نالي ڳوٺ ۾ حضرت بيبي آمنه َر َ
ِض ُ
انتقال ٿي ويو ۽ اتي سندن جي تدفين ٿي.
سوال :حضرت ُا ِّم ايمن ڪير هيون؟
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي والده
جواب :هي اها خاتون آهي جنهن نبي پاڪ َ ّل ه ُ
ِ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ َّٖه َو َسل َ ََّمَّجي
حضرت آمنه َر َ
اهلل َعن ْ ََّها جي انتقال کان پوِء نبي پاڪ َ ّل ه ُ
ِض ُ
پرورش جي سعادت سندس حصي ۾ آئي .حضور نبي رحمت
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّان جي باري ۾ هي جملو فرمايو هو :اَن ْتِ اُم ِّْی بَ ْع َد اُم ِّْی يعني
َ ّل ه ُ
منهنجي سڳي ماُء کان پوِء توهان منهنجي ماُء آهيو.

صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّجي ننڍپڻ جا ڪجھ وصف بيان ڪيو.
سوال :حضور َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّننڍپڻ ۾ ٻين ٻارن جيان نه دانهون
جواب :پاڻ ڪريم َّ َ ّل ه ُ
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ڪوڪون ڪندا هئا ۽ نه آھ و زاري فرمائيندا هئا 1 .مهينن جي
عمر ۾ پاڻ بانبڙا پائڻ لڳا 3 ،مهينن جي عمر ۾ اٿي بيهڻ لڳا4 ،
مهينن جي عمر ۾ ِڀ ت تي هٿ رکي ڪري هر طرف هلندا هئا1 ،
مهينن جي عمر ۾ هلڻ ڦرڻ جي پوري قوت حاصل ڪري چڪا هئا.
 8مهينن جي عمر ۾ ايئن ڪالم ڪندا هئا جو ڳالهه چڱيَء ريت
سمجھ ۾ اچي ويندي هئي 9 ،مهينن جي عمر ۾ فصيح ڳالهيون
ڪرڻ شروع فرمائي ڇڏيون .پاڻ پنهنجي عمر جي ابتدائي حصي ۾
جيڪو ڪالم فرمايو اهو اَہللُ ْاکبَر َکبِی ْر ًا َوالْ َح ْم ُد ل ِلہ َکثِی ْراً (يعني اهلل سڀ کان وڏو

آهي ۽ هر طرح جي حمد ۽ تعريف اهلل جي الِء آهي) پينگھو لڏندي وقت
پاڻ چنڊ سان ڳالهيون ڪندا ۽ آڱر سان جنهن طرف اشارو فرمائيندا
هئا ،چنڊ انهيَء طرف جھڪي ويندو هو.
سوال :نبوت جي اعالن کان پهرين عرب جا حاالت ڪهڙا هئا؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي آمد کان پهرين عرب جي اخالقي
جواب :حضور َ ّل ه ُ
حالت بدتر هئي ،جھالت جي ڪري انهن ۾ ُبت پرستي شروع ٿي
چڪي هئي ،هي ماڻهو معبودِ حقيقي اهلل پاڪ کي ڇڏي ڪري
پٿر ،وڻ ،چنڊ ،سج ،جبل ،درياء وغيره کي پنهنجو معبود سمجھڻ
لڳي ويا هئا ۽ پنهنجي هٿن سان بڻايل مٽي ۽ پٿر جي مورتين جي
عبادت ڪندا هئا .عقيدن جي خرابي سان گڏوگڏ انهن جا معموالت
به گھڻا بگڙجي چڪا هئا ،قتل ،رهزني ،جوا ،شراب نوشي ،حرام
ڪاري ،عورتن جو اغواء ،ڇوڪرين کي جيئرو دفن ڪرڻ ،عياشي،
فحش گوئي ،مقصد ڪيئي طرح جا برا ۽ ڪريل ڪم انهن ۾
پاڙون ڄمائي چڪا هئا.
سوال :پهرين وحي ڪڏهن ۽ ڪيئن نازل ٿي؟
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جواب :جڏهن اهلل پاڪ حق کي بلند ڪرڻ ۽ ڪائنات تي پنهنجي
نعمت مڪمل ڪرڻ جو ارادو فرمايو ته پنهنجي آخري نبي
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّ کي ماڻهن جي هدايت ۽ رهنمائي جي الِء دنيا ۾
َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّ جي عمر مبارڪ چاليهه سال
مبعوث فرمايو .حضور َ ّل ه ُ
صَ
غار حراء“ جي اندر عبادت ۾ مشغول هئا
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم” ِ
هئي ۽ پاڻ َ ّل ه ُ
ته اچانڪ غ ار ۾ سندن وٽ هڪ مائڪ ظاهر ٿيو( .اهو حضرت
جبريل َعـل َيْـ ِه
الـسـَلَم هو جيڪو هميشه اهلل پاڪ جو پيغام ُان جي
َ
رسولن تائين پڄائيندو رهيو) مالئڪ هڪدم چيو :ا ِ ْ َْقٔا يعني پڙهو.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّکي
پاڻ فرمايائون :مان پڙهڻ وارو نه آهيان .مالئڪ پاڻ َ ّل ه ُ

پڪڙي گرم جوشي سان سان ڀاڪر پاتو پوِء ڇڏي ڪري چيو :ا ِ ْ َْقٔا پر
پاڻ وري به اهو ئي جواب ڏنائون .ٽئين ڀيري وري مالئڪ پاڻ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم کي گھڻي زور سان پنهنجي سيني سان لڳائي چيو:
َ ّل ه ُ
َ
َ
َ
َ َۡ ۡ
ۡ ۡ
اسم َُرب َکُالَذ ۡی َُخل َ َقُ﴿َ ﴾ۚ ۱خل َ َقُالۡان ۡ َس َ
ۡ ۡ ۡ
انُ ِم ۡن َُعل ٍقُ﴿ ﴾ۚ۲اِق َرا َُو َُربکُالاک َرمُ﴿ ۙ ﴾۳ال ِذ ۡی َُعل َمُ
ِ
ِ
اِق َرا ُِب ِ ِ
َ َ َ ۡ َۡ َ َ َ ۡ َ
َۡ َ
م ُیَ ۡعل ۡمُ﴿ ؕ﴾۵
ِبالقل ِمُ﴿ ۙ ﴾۴علمُال ِانسانُماُل ُ

ترجمو ڪنزااليمان :پڙهو پنهنجي رب جي نالي سان جنهن پيدا
ڪيو آدمي کي رت جي د َ
ڳ مان پڙهو ۽ توهان جو رب ئي سڀ
ِ
کان وڏو ڪريم آهي جنهن قلم سان لکڻ سيکاريو آدميَء کي
سيکاريو جيڪو نه ڄاڻيندو هيو.
دين اسالم جي دعوت ڪهڙي
سوال :حضور پنهنجي خاندان کي ِ
انداز ۾ ڏني؟
صَ
اّٰلل عَل َي ۡ ِه و ا ٰل ِ ٖه َو َس ل َ ََّ
اعالن نبوت فرمايو ته اهلل پاڪ جي
م َّ
ِ
جواب :جڏهن پاڻ َ ّل ه ُ
حڪم جي پيروي ڪندي ماڻهن کي بتن جي پوڄا جي بجاِء هڪ
صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ِه و ا ٰل ِ ٖه َو َس ل َ ََّ
مَّ
خدا جي عبادت جي دعوت ڏيڻ لڳا ،پر شروع ۾ پاڻ َ ّل ه ُ
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ُان دعوت کي لڪيل رکيو ۽ پاڻ قريش جي عام مجلسن ۾
اعالنيه دعوت نه ڏيندا هيا .جڏهن هي آيت مبارڪه
َ َۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َۡ ۡ
ک ُالاق َر ِبی َنُ﴿ ۙ﴾ُ ۲۱۴
وُان ِذرُع ِشیرت ُ

ترجمو ڪنزااليمان :۽ اي محبوب پنهنجي ويجھن رشتيدارن کي
ڊيڄاريو “.نازل ٿي ته پاڻ اعالنيه طور تي دعوت ڏيڻ شروع ڪئي.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم صفا جبل تي چڙهي ڪري قريش جي مختلف
پوِء پاڻ َ ّل ه ُ
قبيلن کي سڏڻ شروع ڪيائون :اي بنو فهر! اي بنو عدي!
ايسيتائين جو ماڻهو گڏ ٿي ويا ۽ جيڪو نه اچي سگهيو ان پنهنجو
نمائندو موڪليو ته وڃي ڏسي ته آخر ماجرو ڇا آهي .جڏهن ماڻهو
گڏ ٿي ويا ته پاڻ انهن کي ارشاد فرمايو :جيڪڏهن مان چوان ته
پهاڙي جي هن َڀر هڪ وڏو لشڪر آهي جيڪو توهان تي حملو
ڪرڻ چاهي ٿو ته ڇا توهان مون کي سچو مڃيندؤ؟ سڀني چيو جي
ها! اسان توهان جي تصديق ڪنداسين ڇو ته اسان ته هميشه توهان
کي سچ ڳالهائيندي ئي ٻڌو آهي .فرمايائون :ته پوِء مان توهان کي
قيامت جي سخت عذاب کان ڊيڄاريان ٿو جيڪو سڀ جي سامهون
آهي.
سوال :اهو ڪهڙو موقعو هو جڏهن جبلن تي مقرر فرشتو پاڻ
َص َّل ه َُّ
اّٰللَّعَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ َمَّ جي بارگاهه ۾ حاضر ٿيو؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّطائف وارن
جواب:
اعالن نبوت جي ڏهين سال حضور َ ّل ه ُ
ِ

کي اسالم جي دعوت ڏيڻ جي الِء تشريف کڻي ويا ته بجاِء اسالم
قبول ڪرڻ جي ُانهن پاڻ سڳورن کي ايتري قدر َاذيت ۽ تڪليفون
ڏنيون جو سندن نعلين مبارڪ رت سان ڀرجي ويا .جڏهن پاڻ اتان
کان واپس اچي رهيا هئا ته جبلن جي مالئڪ خدمت ۾ حاضر ٿي
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ڪري عرض ڪيو :اي اهلل جا رسول! توهان جيڪو چاهيو حڪم

ڏيو جيڪڏهن اوهان اجازت ڏيو ته َا ْخشَ َبی ْن (طائف جي ٻن مضبوط
۽ بلند جبلن) کي انهن تي ڪيرائي ڇڏيان .ان جي جواب ۾ پاڻ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّفرمايو ته مان اِهو نٿو چاهيان ته هو هالڪ ٿي
ڪريم َّ َ ّل ه ُ
وڃن بلڪه مون کي ُاميد آهي ته اهلل پاڪ انهن جي پيڙهين مان

اهڙا ٻانها پيدا ڪندو جيڪي صرف خدا جي عبادت ڪندا ۽ ان سان
گڏ ڪنهن کي شريڪ نه ڳڻائيندا.
صَ
ّ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي بارگاهه ۾
سوال :ڪهڙي موقعي تي جن حضور َ ّل ه ُ
حاضر ٿيا؟
جواب :طائف جي سفر کان واپسي تي ”نخله“ نالي ڳوٺ ۾ رات جو
تهجد جي نماز ۾ پاڻ قرآن مجيد پڙهي رهيا هئا ته جنن جي هڪ
جماعت پاڻ سڳورن جي خدمت ۾ حاضر ٿي ۽ قرآن ٻڌي ڪري
پنهنجي اهي سڀئي مسلمان ٿي ويا .پوِء انهن واپس وڃي ڪري
پنهنجي قوم کي ٻڌايو ته مڪة المڪرمه ۾ جنن جي جماعت فوج
در فوج اچي ڪري اسالم قبول ڪيو .قرآن مجيد ۾ سوره جن جي
شروعاتي آيتن ۽ سوره احقاف ۾ ان جو ذڪر موجود آهي.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّ مڪي کان مديني ڏانهن ڪڏهن
سوال :پياري آقا َ ّل ه ُ
هجرت فرمائي؟
جواب :مڪه مڪرمه ۾ مسلمانن جي وڌندڙ تعداد ڪافرن جي الِء
ناقابل برداشت هئي ،جيئن ته انهن مسلمانن تي ظلم ۽ ستم جي
ِ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّمسلمانن
انتهاء ڪري ڇڏي ان صورتحال ۾ حضور َ ّل ه ُ
کي مديني منوره ڏانهن هجرت جي اجازت عطا فرمائي ۽ آخر ۾
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پاڪَّ

پاڻ به مديني ڏانهن هجرت ڪيائون .ڪافر معاذاهلل نبي
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسلَم کي شهيد ڪرڻ جو منصوبو بڻائي چڪا هئا پر ان جي
َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّاهڙا امانتدار هئا جو هجرت جي
باوجود اسان جا آقا َ ّل ه ُ
ِ
اهلل َع ْنه کي مديني وارن جون امانتون حوالي
رات حضرت علي َر َ
ِض ُ
ڪري فرمايو ته امانتون انهن جي مالڪن تائين پهچائي صبح
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّڪافرن جي مٿن تي
مديني هليا اچجو جيئن ته حضور َ ّل ه ُ
خاڪ وجھندي انهن جي نظرن جي سامهون صاف نڪري ويا ۽
انهن کي ُان جي خبر تائين نه پئي .هوڏانهن مديني جا مسلمان
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جي آمد جي انتظار ۾ هئا ته اچانڪ
شدت سان حضور َّ َ ّل ه ُ
هڪ ڏينهن ڪنهن سڏيو” :اي مديني وارؤ! توهان کي جنهن جو
انتظار هو اهو رحمت جو قافلو اچي پڳو آهي!“ اهو ٻڌندي ئي
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي
تمام انصار نعره تڪبير بلند ڪندي حضور َ ّل ه ُ
استقبال جي الِء پنهنجي گهرن مان نڪري پيا ۽ سڄو شهر اهلل
اڪبر جي صدائن سان گونجي اٿيو.
سوال :جنگ بدر جو حال بيان ڪيو.
جنگ بدر ڪفر ۽ اسالم جو پهريون ۽ مشهور ترين
جواب:
ِ
معرڪو آهي جيڪو  27رمضان المبارڪ  1هجري تي مڪي ۽
مقام ”بدر“ ۾ ٿيو .مسلمانن وٽ جنگي ساز ۽
مديني جي وچ
ِ
سامان انتهائي ٿورو هو ۽ ُ
ڪل تعداد صرف  323هو جڏهن ته
مقابلي ۾ جنگي ساز و سامان سان لڏيل هڪ هزار ()22222
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّهي
ويڙهاڪن جو لشڪر ه و .ان موقعي تي نبي پاڪ َ ّل ه ُ
دعا ڪئيٰ ” :الهي! جيڪڏهن هي چند نيڪ هستيون هالڪ ٿي
ويون ته پوِء قيامت تائين روِء زمين تي تنهنجي عبادت ڪرڻ وارا
نه رهندا “.جيئن ته اهلل پاڪ مسلمانن جي مدد جي الِء پنج هزار
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مالئڪ نازل فرمايا ۽ مسلمانن کي اها عظيم الشان فتح نصيب ٿي
تعالي جنگ بدر
جو اسالم جي عزت جو جھنڊو بلند ٿي ويو .اهلل
ٰ
جي ڏينهن جو نالو ” ُ
يوم الفرقان“ رکيو .ان جنگ ۾ مسلمانن جي
فتح مبين جي باري ۾ احس ان ڳڻائيندي اهلل پاڪ قرآن مجيد ۾
ارشاد فرمايو:
ّٰ
ّٰ َ َ
ۡ َ َۡ َ َ َ َ
ۡ َۡ
ََ ۡ َ
م ُتشکر ۡ ُو َنُ﴿﴾۱۲۳
َوُلقدُن َص َرکمُاللہ ُِب َبد ٍرُوُا ُنت ۡمُا ِذلۃُۚ ُفاتقواُالل َہ ُل َعلک ُ
ترجموڪنزااليمان”:۽ بيشڪ اهلل بدر ۾ توهان جي مدد ڪئي جڏهن
توهان بلڪل بي سروسامان هئا ،ته اهلل کان ڊڄو جو توهان شڪر
گذار بڻجو“.
سوال :صلح حديبيه ڇا آهي ۽ قرآن ان کي ڪهڙو نالو ڏنو هيو؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ َِّه َّ واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّمديني منوره کان
جواب :ذوالقعده  6هجري تي نبي پاڪ َ ّل ه ُ
چوڏهن سو صحابه ڪرام کي ساڻ وٺي ڪري عمرو ادا ڪرڻ جي الِء
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّ مڪي
روانا ٿيا .پر مڪي جي ڪافرن نه ٿي چاهيو ته پاڻ َ ّل ه ُ
۾ داخل ٿين جيئن ته انهن جي دشمني جي ڪري مسلمان ُان سال
عمرو ادا نه ڪري سگهيا ۽ انهن اڳئين سال عمرو ادا ڪيو .انهيَء
موقعي تي هڪ صلح نامو طئي ٿيو جنهن کي ”صلح حديبيه“ چيو
ويندو آهي .بظاهر هي هڪ مغلوبانه صلح هئي پر قرآن مجيد ۾
اهلل پاڪ ان کي ”فتح مبين“ جو لقب عطا فرمايو آهي .بعد جي
واقعن ٻڌائي ڇڏيو ته درحقيقت اها ئي صلح سڀني فتحن جي
ڪنجي ثابت ٿي ۽ سڀني مڃي ورتو ته واقعي صلح حديبيه هڪ
اهڙي فتح مبين هئي جيڪا مڪي ۾ اشاعت اسالم بلڪه فتح
مڪه جو ذريعو بڻي.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجو
سوال :مڪي جي فتح جي موقعي تي نبي پاڪ َ ّل ه ُ

www.dawateislami.net

مختصر سيرتِ رسول (سواالً جواباً)

14

ڪريماڻو ورتاؤ ڪيئن هو؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم جي سامهون ُاهي
جواب :مڪي جي فتح کان پوِء پاڻ َّ َ ّل ه ُ
ڪافر به موجود هئا جن سندن ۽ سندن صحابه تي ظلم ۽ ستم جا
جسم اطهر تي نجاستون
پهاڙ ڪيرايا ،راھ ۾ ڪنڊا وڇايا،
ِ

وڌائون(معاذاهلل) ،قاتالڻا حمال ڪيا ،سندن صحابه کي شهيد ڪيو،
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم تي بهتان لڳايا،
مڪو ڇڏڻ تي مجبور ڪيو ،پاڻ َّ َ ّل ه ُ
ۡ
َال َغ ۡرض! اهو ڪهڙو ظلم هيو جيڪو هنن نه ڪيو هجي .اڄ اهي
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي سامهون بيٺا
سڀئي مجرمن جي حيثيت سان پاڻ َ ّل ه ُ
هئ ا .پاڻ چاهن ها ته انهن کان زبردست انتقام وٺي سگهيا ٿي پر
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّڪابه انتقامي ڪاروائي نه ڪئي،
اهلل جي آخري نبي َ ّل ه ُ
پنهنجي ڪريماڻي لهجي ۾ ارشاد فرمايو:

الط َل َقآ ُء
َْل َتثْر ِ ْي َب َعل َْیكُ ُم ال َْی ْو َم فَاذْھَبُ ْوا اَن ْ ُت ُم ُّ

اڄ توهان تي ڪوبه الزام ناهي ،وڃو! توهان سڀ آزاد آهيو .طرح
طرح جون تڪليفون ۽ َاذيتون ڏيڻ واري دشمنن تي فتح ماڻي
حسن سلوڪ ڪرڻ جو ڪو ٻيو مثال نٿو ملي.
انهن سان اهڙو
ِ
سوال :فت ِح مڪه کان پوِء مديني جي انصار صحابه ڪرام کي
ڪهڙي ڳالهه جو فڪر ٿيڻ لڳو؟
جواب :فتح مڪه کان پوِء مديني منوره جا انصار صحابه پاڻ ۾ چوڻ
لڳا ته اهلل پاڪ پنهنجي پياري نبي کي مڪه مڪرمه تي فتح عطا
فرمائي آهي ،هي شهر سندن والدت ۽ پرورش جو مقام آهي اڃان
سندن قبيلو ۽ خاندان به هتي آباد آهي .ٿي سگهي ٿو هاڻي پاڻ هتي
ئي سڪونت اختيار فرمائن ۽ اسان کي ڇڏي ڏين .جڏهن اها خبر
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صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّتائين پهتي ته پاڻ انصار کي فرمايائون:
ِ
حضور اڪرم َ ّل ه ُ
هاڻي ته اسان جي زندگي ۽ وفات توهان سان ئي گڏ آهي ۽
فرمايائون ته جيڪڏهن هجرت نه هجي ته مان انصار مان هڪ فرد
جيڪڏهن
هجان ها.
ماڻهو هڪ وادي يا گھاٽي ۾ هلن ته مان انصار جي گھاٽي يا وادي
۾ هلندس.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجا معجزا ڪهڙا ڪهڙا آهن؟ ڪجھ
سوال :رسول اهلل َ ّل ه ُ
بيان ڪيو.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّکي تمام
جواب :اهلل پاڪ پنهنجي پياري ۽ آخري نبي َ ّل ه ُ
گھڻا معجزا عطا فرمايا هئا ،انهن مان ڪجھ هي آهن:

قرآن ڪريم جو جيڪو سڀ کان عظيم معجزو آهي.
() 1
ِ
( )2چنڊ جو ٻه ٽڪڙا ٿيڻ.
( )3معراج.
( )4غيب جون خبرون ڏيڻ.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّکي سالم ڪرڻ.
( )5پٿرن ۽ وڻن جو حضور َ ّل ه ُ

( )6کجي جي ٿڙ جي پاڻ سان محبت ڪرڻ
( )7پٿرين جو تسبيح ڪرڻ.
( )8ٿورڙي کاڌي ۾ ايتري برڪت ٿيڻ جو تمام گھڻي ماڻهن جي
الِء ڪافي ٿي.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي مبارڪ آڱرن مان پاڻي جي چشمي جو
( )9پاڻ َ ّل ه ُ
جاري ٿيڻ.
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( )11بيمارن جو صحتياب ٿي وڃڻ.
سوال :معجزو شق القمر ڪيئن واقع ٿيو؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّجي معجزن مان هڪ مشهور ۽ معروف
جواب :نبي پاڪ َ ّل ه ُ
معجزو شق القمر (چنڊ جو ٻه ٽڪڙا ٿيڻ) به آهي جنهن جو ذڪر قرآن ۽
حديث ۾موجود آهي .واقعو ڪجھ هيئن آهي ته مڪي وارن حضور
صَ
اّٰللعَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّکان هڪ معجزي ڏيکارڻ جي درخواست ڪئي ته پاڻ چنڊ
َ ّل ه ُ
حضرت عبداهلل بن
ٻه ٽڪڙا ڪري ڏيکاريو.
ُ
ِ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ َ َّم َّجي زماني ۾
مسعود َر َ
اهلل عَنْه فرمائن ٿا ته رسول اهلل َ ّل ه ُ
ِض ُ
چنڊ ٻه ٽڪڙا ٿي ڪري چيرج و ،هڪ ٽڪڙو جبل جي مٿان ۽ ٻيون
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّفرمايو شاهد
ٽڪڙو ان جي هيٺيان ،پوِء رسول اڪرم َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّچنڊ ٻه ٽڪڙا
رهو.
جڏهن پاڻ َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم)
ڪري ڏيکاريو ته قريش جي ڪافرن چيو :محمد ( َ ّل ه ُ
جادوَء سان اسان جي نظر بندي ڪري ڇڏي آهي ،ان تي انهن جي
جماعت جي ماڻهن چيو ته جيڪڏهن اسان جي نظر بندي آهي ته
ٻاهر ڪٿي به ڪنهن کي چنڊ جا ٻه حصا نظر نه آيا هوندا .هاڻ
جيڪي قافال اچڻ وارا آهن انهن جي ڳولها ڪيو ۽ مسافرن کان
معلوم ڪيو ،جيڪڏهن ٻين جاين تي به چنڊ جو ٽڪڙا ٿيڻ ڏٺو ويو
آهي ته بيشڪ هي معجزو آهي .جيئن ته سفر کان اچڻ وارن کان
پڇيو ويو ته انهن ٻڌايو ته اسان ڏٺو آهي ته ان ڏينهن چنڊ جا ٻه حصا
ٿي ويا هئا.
هاڻي مشرڪن کي انڪار جي گنجائش نه رهي پر اهي جاهالڻي
طور تي ان کي جادو ئي چوندا رهيا.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّجي اخالق ڪريمه جي باري ۾ ڪجهه
سوال :پياري آقا َ ّل ه ُ
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ٻڌايو.

صَ
خالق
اخالق حسنه جي باري ۾ پاڻ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي
ِ
ِ
جواب :پاڻ َ ّل ه ُ

َ

َ

اخالق هي فرمائي ڇڏيوَ ُ:وُاِن َکُل َعلّٰی ُخل ٍق َُع ِظ ۡی ٍمُ﴿ ﴾۴ترجمو ڪنزااليمان ” :۽
بيشڪ توهان يقيناً عظيم اخالق تي آهي “.حضور نبي ڪريم
صَ
حسن اخالق جي تمام گوشن جا جامع هئا .يعني حلم ۽
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّ ِ
َ ّل ه ُ
عفو ،رحم ۽ ڪرم ،عدل ۽ انصاف ،جود ۽ سخا ،ايثار ۽ قرباني،
عدم تشدد ،شجاعت ،ايفاِء عهد ،حسن معامله ،صبر
مهمان نوازي،
ِ
۽ قناعت ،نرم گفتاري ،خوش روئي ،ملنساري ،مساوات،
غمخواري ،سادگي ،تواضع ۽ انڪساري جھڙا سڀ محاسن پاڻ
صَ
اخالق ڪريمه ايترا
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّ۾ بدرجه اتم موجود هئا ۽ سندن
ِ
َ ّل ه ُ
ِ
اهلل عَنْهََّا هڪ جملي ۾ ان جي صحيح
بلند هئا جو حضرت عائشه َر َ
ِض ُ
آن يعني قرآن جي
ُْق َ
تصوير ڇڪيندي ارشاد فرمايو ته ک َ َ
ان ُخ ُل ُق ُہ ال ُ ْ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ َ َّم جا اخالق هئا.
تعليم تي پورو پورو عمل هي ئي پاڻ َّ َ ّل ه ُ

صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّپنهنجي ڏينهن رات کي ڪيترن حصن
سوال :حضور َ ّل ه ُ
۾ تقسيم فرمايو هو؟
جواب :پاڻ پنهنجي ڏينهن رات کي ٽن حصن ۾ تقسيم ڪري رکيو
هيو .هڪ حصو اهلل جي عبادت جي الِء ،ٻيو عام مخلوق جي الِء ۽
ٽيون پنهنجي ذات جي الِء.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّجو ُحليو مبارڪ بيان ڪيو.
سوال:
ِ
حضور اقدس َ ّل ه ُ
ِ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجو
جواب:
ِ
حضرت انس بن مالڪ َر َ
اهلل َع ْنه رسول اهلل َ ّل ه ُ
ِض ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ڊگهي قد نه ئي ننڍي
حليو بيان ڪندي فرمائن ٿا ته پاڻَّ َ ّل ه ُ
قد بلڪه ماڻهن ۾ وچولي قد جا مالڪ هئا .کلندڙ رنگ نه گندمي
هو نه گھڻو سفيد .مبارڪ َ
وار نه سخت ُگھنڊيدار هئا نه ئي بلڪل
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مون ڪنهن اهڙي
سڌا بلڪه ڪجھ مڙيل هئا.
ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي
ريشم يا ديباج کي نه ڇهيو جيڪو نبي پاڪ َ ّل ه ُ
مبارڪ تري کان وڌيڪ نرم ۽ مالئم هجي ۽ مون ڪا خوشبوء يا
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي مهڪ
عطر اهڙو نه سنگهيو جيڪو نبي ڪريم َ ّل ه ُ
”شمائل
کان وڌيڪ خوشبودار هجي.
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّجو مبارڪ رنگ
ترمذي“ وغيره ۾ آهي ته نبي ڪريم َ ّل ه ُ
سفيد هيو جنهن ۾ ُسرخي مليل هئي ،بلڪل چوني يا سفيدي
وانگر رنگ مبارڪ نه هيو بلڪه سفيد چهري مبارڪ ۾ هلڪي
هلڪي ُسرخي مليل هئي ،۽ ُدنيا ۾ هي رنگ پسنديده مڃيو ويندو
آهي بالخصوص عربن وٽ .۽ جنت ۾ پسنديده رنگ سون جو آهي،
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّکي دنيا
علماِء ڪرام فرمائن ٿا  :اهلل پاڪ نبي ڪريم َ ّل ه ُ
۾ هي ٻئي رنگ عطا فرمايا آهن ۽ سفيد رنگ ۾ ُسرخي مليل
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي رنگت ۾ چمڪ پيدا ٿيندي
هجڻ ڪري پاڻ َ ّل ه ُ
حضرت ڪعب بن مالڪ
هئي.
ِ
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّخوش ٿيندا هئا ته
َر َ
اهلل َع ْنه فرمائن ٿا ته جڏهن حضور َ ّل ه ُ
ِض ُ
سندن چهرو انور اهڙي طرح چمڪي اٿندو هو جو ڄڻ چنڊ جو هڪ
عبدالمصطفي
شيخ الحديٽ حضرت
ٽڪڙو آهي.
ٰ
مصطفي“ ۾ لکن ٿا ته پاڻ
اعظمي َر ۡ َْح ُة ا ِهلل َعل َ َّيۡه َّپنهنجي ڪتاب ”سيرت
ٰ
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي ُرخِ انور تي پگهر جا قطرا موتين وانگر چمڪندا
َ ّل ه ُ
هئا ۽ ان ۾ مشڪ عنبر کان وڌيڪ خوشبو رهندي هئي.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّجي شهزادن ۽ شهزادين جا ناال ٻڌايو.
سوال :رسول اهلل َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي اوالد جي حوالي سان ٽن
جواب :اسان جي پياري نبي َ ّل ه ُ
ُ
خزائن العرفان“ ۾  4جو به ذڪر
شهزادن جو به قول آهي ۽ ٻن جو به” ،
ُ
ُ
صَ
اّٰلل َعلَيۡ َِّه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم)
آهي پر ان ۾ اختالف آهي” .تذڪرة االنبياء“ ۾ آهي :پاڻ ( َ ّل ه ُ
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ّ
ُ
عالمه
حضرت
عبداهلل.
جا ٽي پٽ هئا :قاسم ،ابراهيم،
ِ
ُ
المصطفي اعظمي َر ۡ َْح ُة ا ِهلل عَل َ َّيۡه َّلکن ٿا :ان ڳالهه تي تمام مؤرخن جو
عبد
ٰ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي اوال ِد ڪرام جو تعداد
اتفاق آهي ته
ِ
حضور اقدس َ ّل ه ُ
ِ
اهلل َعنْهما) ۽
ڇهه آهي .ٻه فرزند حضرت قاسم ۽ حضرت ابراهيم ( َر َ
ِض ُ
حضرت ُا ِّم
حضرت رقيه ۽
چار صاحبزاديون حضرت زينب ۽
ِ
ِ
ِ
اهلل َعنْ َُّه َ َّن) پر بعض مورخين اهو به بيان
ڪلثوم ۽
ِ
حضرت فاطمه ( َر َ
ِض ُ
ُ
ِ
صَ
اّٰلل َعل َي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َس ل َ ََّ
اهلل َع ْنه)
مَّجو هڪ صاحبزادو عبداهلل ( َر َ
ِض ُ
فرمايو آهي ته پاڻ َ ّل ه ُ
به آهي جنهن جو لقب ط ِّيب ۽ طاهر آهي .هن قول جي بنياد تي
حضور عليہ هالصلوۃُوالسَلمَّ جي ّ
مقدس اوالد جو تعداد ست آهي يعني ٽي پٽ
۽ چار صاحبزاديون.
ِ
صَ
اهلل َعن ْ ََّها
اّٰلل َعل َي ۡ ِه و ا ٰل ِ ٖه َو َس ل َ ََّ
مَّ جي هي تمام اوالد حضرت خديجه َر َ
ِض ُ
نبي پاڪ َ ّل ه ُ
مان هئي سواِء حضرت ابراهيم جي ،جيڪو حضرت ماريه قبطيه
۽ انهن سڀني جو انتقال حضور
مان هو
ِ
صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َس ل َ ََّ
اهلل َعنْ ََّها جي جن
م َّ جي زندگي ۾ ٿيو سواِء حضرت فاطمه َر َ
ِض ُ
َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّ جي وصال کان ڇهه مهينا پوِء ٿيو.
جو انتقال حضور َ ّل ه ُ
سوالُ :ا ّم ُ
هات المومنين جا ناال ٻڌايو؟
ّ
صَ
مطهرات جي تعداد ۾
اّٰلل َعلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي ازواج
جواب :نبي پاڪ َ ّل ه ُ
اختالف آهي .يارهن تي سڀني جو اتفاق آهي .جن مان ڇهه حضرت
خديجه ،حضرت عائشه ،حضرت حفصه ،حضرت ُا ِّم حبيبه ،حضرت ُا ِّم
َ ۡ َ
ِ
ِض
اهلل عََّنْ َُّه ََّن قريش قبيلي مان ۽ چار ازواج
سلمه ،حضرت سوده َر َ
ُ
ّ
مطهرات يعني حضرت زينب بنت جحش ،حضرت ميمونه ،حضرت
ِ
اهلل عَنْ َُّه ََّن عرب جي ٻين قبيلن مان
زينب بنت خزيمه ،حضرت جويريه َر َ
ِض ُ
ِ
اهلل عَنْ ََّها غير عربي بني اسرائيل مان هيون.
۽ هڪ حضرت صفيه َر َ
ِض ُ
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سوال :حجة الوداع جي موقعي تي پاڻ ماڻهن کي ڪهڙن لفظن
سان برابري جو درس ڏنو؟
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّحجة الوداع جي تاريخي خطبي ۾
جواب :نبي پاڪ َ ّل ه ُ
زمانه جاهليت جي خانداني فخر ،رنگ ۽ نسل جي برتري ۽ قومي
۽ لساني تعصب جو خاتمو ڪندي مساوات يعني برابري جو درس
ڏنو ۽ هي سنهري اصول ارشاد فرمايو :اي انسانو! بيشڪ توهان
الـسـَلَم) هڪ آهي.
جو رب هڪ آهي ۽ بيشڪ توهان جو والد (آدم َعـ لَيْـ ِه َ
ٻڌي وٺو! ڪنهن َع َربي کي ڪنهن عجمي تي ۽ ڪنهن عجمي کي
ڪنهن عربي تي ،ڪنهن ڳاڙهي کي ڪنهن ڪاري تي ۽ ڪنهن
ڪاري کي ڪنهن ڳاڙهي تي ڪابه فضيلت ناهي پر تقويٰ جي
سبب.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّڪيترا حج ۽ عمرا ادا فرمايا؟
سوال :حضور َ ّل ه ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم هڪ حج ۽ چار عمرا ادا
جواب :هجرت کان پوِء حضور َ ّل ه ُ
ڪيا.
ِ
جواب :ام المؤمنين حضرت ُا ّ
اهلل َعنْ ََّها بيان فرمائن ٿيون ته
م سلمه َر َ
ِض ُ
صَ
مرض وصال (يعني جنهن بيماري
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّپنهنجي
ِ
نبي ڪريم َ ّل ه ُ
۾ ظاهري وفات شريف ٿي ُان) ۾ فرمائيندا هئا” :نماز کي پابندي
سان ادا ڪندا رهو ۽ پنهنجي غالمن جو خيال رکو“.
صَ
اّٰلل َعلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم َّجي وصال واري مرض جي ڪيفيت ڇا
سوال :حضور َّ َ ّل ه ُ
هئي؟
جواب :هجرت جي يارهين سال  12يا  11صفر تي اهلل جي آخري
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه وا ٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّمَّجنت البقيع آڌي رات جو تشريف وٺي ويا  ،اتان
نبي َ ّل ه ُ
کان واپس تشريف آندائون ته مزاج مبارڪ ناساز ٿي ويو .ڪجھ
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ڏينهن تائين عاللت وڌي وئي.
پاڻ سڀني مبارڪ گهر وارين جي اجازت سان حضرت بيبي عائشه
ِ
اهلل َعنْ ََّها جي حجري مبارڪ ۾ تشريف فرما ٿيا.
َر َ
ِض ُ
سومر جي ڏينهن ،ربيع االول جي مهيني ۾ پاڻ رحلت فرمائي.
مشهور قول جي مطابق  21ربيع االول هجرت جي يارهين سال پاڻَّ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰل ِ ٖه َو َسل َ ََّم ظاهري طور هن دنيا مان پردو فرمايو.
َ ّل ه ُ
(
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