دجغ اثي ػضی  ،قغثبًی كقبوت و تؼوت

هغج الؼظعاء کی ؿغػهیي وہ ػالقہ ہے جـے سلیفہ صوم ػوغ اثي سطبة کے ػهبًے هیں "
دجغ اثي ػضی " ًے فتخ کیب تھب اوع وہبں کے لوگوں کو اؿالم کی صػوت صی تھی اوعآج
ثھی اؽ ؿغػهیي پغ اى کی ثے كوبع یبصگبعیں هوجوص ہیں ۔جت دکوهت کے اہلکبع اى کب
ہبتھ ثبًضھ کغ اؽ ؿغػهیي پغ الئے تو اًہوں ًے کہب  :هیں ؿت ؿے پہال هـلوبى تھب جؾ
ًے اؽ ػالقے هیں تکجیغ کہی تھی اوع سضا کو یبص کیب تھب اوع اؽ وقت یہ لوگ هجھے یہبں
قیض کغکے الئے ہیں ۔
اهیغ كبم هؼبویہ اثي اثو ؿفیبى کی ًظغ هیں دجغ اثي ػضی کب ؿت ؿے ثڑا جغم اى کب هذت
ػلی ہوًب تھب۔اؿی لۓ اؽ ًے ایک گغوہ کو یہ طهہ صاعی ؿوًپی کہ وہ هوجوصہ كبم کے
ػالقے هغج الؼظعاء جبئیں اوع دجغ اثي ػضی اوع اى کے ؿبتھیوں کو قتل کغصیں۔ جت
اهیغ كبم هؼبویہ اثي ؿفیبى کے ؿپبہیوں ًے اًہیں گغفتبع کیب تو اى ؿے کہب  :اگغ تن لوگ
ػلی ؿے اظہبع ثغات اوع صوعی استیبع کغو اوع اى کی كبى هیں گـتبسی کغو تو ہن توہیں
آػاص کغصیں گے اوعاگغ ایـب ًہیں کغوگے تو توہیں قتل کغصیں گے دجغاثي ػضی اوع اى
کےؿبتھیوں ًے کہب  :تیؼ تلواع کےهقبثلے هیں هجغ وعضب پغ ایوبى ہوبعے لئے اؽ چیؼ
ؿے ثہت ہی آؿبى ہے جؾ کے ثبعے هیں تن ہویں صھوکیبں صے عہے ہو۔ سضا و عؿول اوع
دضغت اهبم ػلی ػلیہ الـالم کے صیضاع پغ ایوبى ،صوػر هیں صاسل ہوًے ؿے ػیبصہ هذجوة
تغ ہے ۔اؽ وقت دجغ اثي ػضی ًے کہب  :کہ پیغوجغ اؿالم هلی اہلل ػلیہ و آلہ وؿلن ًے هجھ
ؿے فغهبیب تھب اے دجغ تن ػلی کی هذجت هیں ظلن و ثغثغیت ؿے قتل کئے جبؤگے اوع
جت توہبعا سوى ػهیي پغ گغے گب تو اؽ کے ًیچے ؿے ایک چلوہ جبعی ہوگب جو
توہبعے ؿغ کے ػسووں کو صھو صے گب ۔
اوع پھغ یکے ثؼض صیگغے دجغ اثي ػضی کے ثبوفب ؿبتھی اپٌے سوى هیں غلطبں ہوئے اوع
اًہوں ًے كہبصت کب جبم پی کغ اپٌی پبکیؼہ ػًضگی کے ًقوف کو تبعیز کے صاهي هیں ہویلہ
کے لئے ثجت کغصیب اوع آسغ هیں دضغت دجغ ثھی كہیض ہوگئے ۔
پیغوجغ اؿالم (م) کے ػظین هذبثی دجغ اثي ػضی جواًی کے صوع ہی ؿے كجبػت و
ثہبصعی جیـی هفت ؿے هؼیي تھے اوع جؾ صى ؿے وہ اؿالم الئےتھے اؿی صى ؿے
هلغکوں اوع کبفغوں ؿے ثغ ؿغ پیکبع تھے آپ دضغت ػلی ػلیہ الـالم کی سالفت کے
صوعاى فتخ كبم  ،ؿغػهیي هضائي اوعاؿالم کی اہن جٌگوں هیں ثڑی كجبػت وصلیغی کے

ؿبتھ اؿالم کب صفبع کغتے عہے اوع هغج الؼظعاء ػالقے کے وہ ؿت ؿے پہلے هـلوبى
كہیض تھے جٌہوں ًے هولی كہبصت پغ پہٌچٌے کے ثبوجوص صوعکؼت ًوبػ پڑھٌے کب اعاصہ
کیب تبکہ ػظوت پغوصصگبع کے دضوع هیں عاػ وًیبػ کغکے اپٌی عوح کو ثبلیضگی ثشلیں
۔چٌبًچہ آپ ًے هولی كہبصت پغ صو عکؼت ًوبػ پڑھٌے کی هہلت طلت کی ۔ صكوٌوں کی
ًظغهیں اى کی ًوبػ طوالًی ہوًے لگی تو اًہوں ًےکہب  :تن ًے ًوبػ کو ثہت طول صیضیب ہے
کہیں ایـب تو ًہیں کہ هوت ؿے ڈع گئے ؟ دضغت دجغ ًے ًہبیت صلیغی ؿے کہب یقیي کغو
کہ هیغی ػًضگی کی یہ ؿت ؿے کن وقت هیں پڑھی جبًے والی ًوبػ تھی جو هیں ًے اثھی
پڑھی ہے ثبآلسغ دجغ اثي ػضی كہبصت کے صعجے پغ فبئؼ ہوگئے اوع جہبص کے ؿٌگیي
ثوجھ کو ؿغدض كہبصت یؼٌی آسغی هٌؼل تک پہٌچبصیب لیکي تبعیز کے عًگیي هفذبت پغ
ہویلہ کے لئے اهیغ كبم کی طلت وسواعی کی صاؿتبى لکھ صی ۔
دضغت دجغاثي ػضی کی كہبصت کے ثؼض هؼبویہ ثي ؿفیبى ًے اػتغاف کیب " اگغ هیغے
ؿبتھیوں هیں دجغ اثي ػضی جیـے چٌض افغاص ہوتے تو هیں ثٌی اهیہ کی دکوهت کو پوعی
صًیب هیں قبئن کغصیت ب لیکي افـوؽ هض افـوؽ  ،هیں کؾ طغح دجغ اثي ػضی جیـے افغاص
کو ،جو پوعی كجبػت وصلیغی اوع جظثہ ایوبًی کے ؿبتھ هیضاى ػول هیں ڈٹےعہے  ،اپٌے
پبؽ اکٹھب کغؿکتب ہوں ؟
دجغ اثي ػضی کو كہیض کغًے کے ثؼض اهیغ كبم کو ثہت ؿی هلکالت ؿے صوچبع ہوًب پڑا
اوع جت دج کے اعاصے ؿے هضیٌہ گئے تو ام الووهٌیي ػبئلہ ؿے هالقبت کی سواہق ظبہغ
کی لیکي دضغت ػبئلہ ًے صو صلیلوں کی ثٌیبص پغ هلٌے ؿے اًکبع کغصیب پہلے یہ کہ
اًہوں ًے اى کے ثھبئی هذوض اثي اثو ثکغ کو کیوں كہیض کیب صوؿغے یہ کہ اؽ ًے دجغ
اثي ػضی کو کیوں كہیض کیب ۔اهیغ كبم ًے دضغت ػبئلہ ؿے هؼبفی هبًگی لیکي اًہوں ًے
هٌبقبت کی اجبػت ًہ صی هگغ جت اهغاع ػیبصہ ثڑھب تو دضغت ػبئلہ ًے هججوعا هالقبت
کی اجبػت صے صی اوع پھغ پیغوجغ اؿالم (م) کی یہ دضیث پڑھ کغ اؿے ؿٌبئی کہ پیغوجغ
(م) ًے فغهبیبتھب کہ " ؿغػهیي هغج الؼظعاء پغ ایک گغوہ قتل ہوگب جي کے قتل ؿے
پغوعصگبع ػبلن اوع اہل آؿوبى ثہت ػیبصہ غضجٌبک ہوں گے " کہتے ہیں کہ اهیغ كبم ػًضگی
کے آسغی لوذے تک اؽ صلشغاف هٌظغکو یبص کغتب عہب اوع دجغ اثي ػضی کے قتل پغ
اظہبع پلیوبًی کغتبعہب ۔یہبں تک کہ هوت کی ہولٌبک واصی هیں جب پہٌچب هگغ هغج الؼظعاء
هیں كہیض ہوًے وا لے ػًضہ جبویض ہوگئے اوع اى کب ًبم ػلق و آػاصی اوع كغافت هیں
ؿغفہغؿت صعج ہوگیب ۔یقیٌب دجغ اثي ػضی جیـے افغاص کب ایوبى  ،اًـبى کی عودبًی و
ثبطٌی ػظوتوں اوع جلوؤں کو سبكغ و سبضغ ثٌب صیتب ہے یہی ایوبى و كجبػت تھی جو
پیغواى دق کی جبًت ؿے آكکبع ہوئی جؾ ًے ثبطل طبقتوں کو لغػہ ثغاًضام کغصیب ایـب

سوف ،جو چوصہ ؿو ثغؿوں کے ثؼض آج ثھی جبعی ہے کیوًکہ پیغوجغ اؿالم (م)  ،اہل
ثیت طبہغیي اوع آپ کے ػظین هذبثیوں کی دقبًیت کے سالف اہل ثبطل کے صلوں هیں آج
ثھی ثغض و کیٌہ اوع دـض ثھغا ہوا ہے اؿی لئے کجھی وہ توہیي آهیؼ کبعٹوى ثٌبکغ  ،کجھی
توہیي آهیؼهي گھڑت صاؿتبًیں لکھ کغ ،تو کجھی هضذکہ سیؼ فلن صکھبکغ اپٌی ػضاوت و
صكوٌی کب هظبہغہ کغعہے ہیں ۔اوع اة تو دض یہ ہوگئی ہے کہ دبل ہی هیں اًہوں ًے ایک
گھٌبؤًب اوع ثضتغیي کبم اًجبم صیب ہے اوع وہبثیت کے ٹکڑوں پغ پلٌے والے اى کے ایجٌٹوں
ًے پیغ وجغ اؿالم کے جلیل القضع هذبثی دجغ اثي ػضی کے هغقض هطہغ پغ دولہ اوع ًجق
قجغ کغکے اى کی ضغیخ هجبعک کو هـوبعکغصیب اوع اى کے جـض اطہغ کو جو چوصہ ؿو
ثغؿوں کے ثؼض آج ثھی تغ وتبػہ اوع سوى آلوص تھب ًبهؼلوم هقبم پغ هٌتقل کغصیب ۔ ًجق قجغ
جیـے غیغاًـبًی فؼل کی ًـجت ک ـی ثھی هـلوبى کی طغف ًہیں صی جبؿکتی۔ یہ وہی
لوگ ہیں جو ؿیٌکڑوں ثے گٌبہ ثچوں ،جواًوں اوع ثوڑھوں کب سوى ثہبتے ہیں هغف یہی
ًہیں ثلکہ ًوجواًوں کی گغصًوں کو ثڑی ثے عدوی ؿے تلواعوں ؿے اڑاکغ هوت کے
گھبٹ اتبع صیتے ہیں اوع پھغ اى الكوں کی توبویغ کو اًٹغًیٹ اوع ؿیٹیالئٹ پغ ًلغ کغتے
ہیں اوع سوص کو هـلوبى ثبثت کغکے اؿالم کب ثضتغیي چہغہ صًیب والوں کے ؿبهٌے پیق
کغتے ہیں۔
كبیض یہ ثبت ثےجب ًہ ہوگی اگغ ہن اى لوگوں کب تظکغہ کغیں جٌہوں ًے پیغوجغ اؿالم (م)
کے هذبثی کی قجغ کی ثے دغهتی کی ہے وہ کي فکغوں کے پغوعصہ تھے آئیے طعا
ت فویل ؿے وہبثیت کے ػقبئض ؿے آكٌبئی پیضا کغتے ہیں ۔ صعدقیقت وہبثیت کب آغبػ اثي
تیویہ کے افکبع ؿے ہوتب ہے ؿوعہ طہ کی پبًچویں آیت هیں اعكبص ہوتب ہے کہ " وہ عدوي
ػغف پغ استیبع اوع اقتضاع عکھٌے واال ہے ۔ لیکي اثي تیویہ اؽ آیت کی تفـیغ هیں کہتب ہے
کہ سضا آؿوبى پغ ایک تشت پغ ثیٹھب ہے۔ دبالًکہ سضا جـن و جـوبًیبت ؿے هجغہ وهٌؼہ ہے
لیکي وہ سضا کے جـن کب قبئل ہوا ہے ۔اؽ کے فکغی اًذغافبت هغف سضا ؿے ہی
هشووم ًہیں عہے ثلکہ اؽ ًے پیغوجغ اؿالم(م) اہل ثیت طبہغیي اوع هبلذیي کے
ثبعے هیں ثھی اپٌی ًبقن فکغوں کو عوا عکھب ہے چٌبًچہ اؽ ًے پیغوجغ اؿالم (م) اوع
ائوہ طبہغیي ػلیہن الـالم ؿے طلت صػب کو تودیض کے سالف اوع كغک كوبع کیب ہے یہی
ًہیں ثلکہ اؽ ًے پیغوجغ اؿالم اوع اہل ثیت طبہغیي کے قجوع کی ػیبعت و ادتغام کو ثھی
غلو  ،ثضػت اوع هلغکوں کے کبم ؿے تؼجیغ کیب ہے الجتہ اہل ؿٌت دضغات ًے اثي تیویہ
کے اؽ ًظغیئے کی ؿشت هشبلفت کی ہے کیوًکہ یہ ػقیضہ قغآى کغین کی ثہت ؿی آیتوں
اوع ثے كوبع هؼتجغ عوایتوں کے هٌبفی ہے ۔

اثي تیویہ کب ایک كبگغص ثٌبم هذوض اثي ػجض الوھبة تھب جؾ ًے ػوغ دبضغ هیں هوجوص
وہبثیت کب ثیج ثویب ۔وہبثیوں کے ػقیضے کے هطبثق سضا کے ػالوہ کـی کی قـن کھبًب كغک
ہے دبالًکہ قغآى کغین هیں سضا کی قـن کے ػالوہ تقغیجب چبلیؾ هقبهبت پغ آؿوبى ،چبًض ،
ؿوعج  ،ػهیي  ،عات  ،صى ،اًجیغ ،ػیتوى  ،اوع پیغوجغ کی جبى کی قـن کھبئی ہے سالهہ
یہ کہ اؽ فغقے کب ػقیضہ ثے ثٌیبص هفغوضوں پغ هلتول ہے جؾ ًے صولت و ثغوت اوع
غلط پغوپگیٌڈے کے طعیؼے اؽ ثبت کی کوكق کی ہے کہ هغغة ػصہ اؿتؼوبعوں کے
اہضاف و هقبهض کے هطبثق هشتلف اؿالهی فغقوں کے صعهیبى تفغقہ پیضاکغصے۔
ثہغدبل پیغوجغ اؿالم (م) اوع اهیغالووهٌیي کے ػظین هذبثی دجغ اثي ػضی کی قجغ کو
کھوص کغ اى کے جـضاطہغ کو ًبهؼلوم هقبم پ غ هٌتقل کغًب ؿلفیوں کی ایک ًئی ؿبػف اوع
ثضتغیي جبعدیت ہے ۔هظہت اؿالم هیں قجغ کھوصًب دغام اوع گٌبہ کجیغہ ہے جت کہ اؽ وقت
کچھ لوگوں ًے هـلوبى ہوًے کے ثبوجوص هضع اؿالم کی ػظین و هوثغ كشویتوں هیں
ؿے ایک ػظین فغص کی قجغ اقضؽ کو هـوبع کغصیب ہے۔ اوع ثے دیبئی و جـبعت اتٌی ػیبصہ
ثڑھ گئی ہے کہ اؽ هتؼوت گغوہ ًے اػالى کغصیبہے کہ ثبعگبہ دضغت ػیٌت اوع
دضغت ؿکیٌہ ؿالم اہلل ػلیہب کو هـوبع کغکے اى کی ثھی قجغیں ثھی کھوص ڈالیں گے ۔ یہ
ثبت ػقل قجول ًہیں کغتی کہ كبم کے دکوهت هشبلفیي جو كبم کو آػاصی صالًب چبہتے ہیں
اؽ طغح کی غ یغ اًـبًی دغکتیں اًجبم صے کغ کیبکغًب چبہتے ہیں اوع اؽ کب عوًوبہوًے
والے توہیي آهیؼ واقؼبت ؿے کیب تؼلق ہے ؟ لیکي قبثل افـوؽ ثبت یہ ہے کہ ػبلوی اصاعے
 ،ؿیبؿی دلقے اوع هغغثی طعائغ اثالؽ جٌہوں ًے صوہؼاع ایک هیں افغبًـتبى کے هوثہ
ثبهیبى هیں ؿلفی ہوفکغ گغوہ کے ہبتھوں ثضھلٹوں کے هجـووں کو هـوبع کغًے پغ ثہت
ػیبصہ كوع هچبیب تھب هـلوبًوں کی اؽ ػظین و ثؼعگ ہـتی کی ویغاًی قجغ پغ کیوں سبهوف
توبكبئی ثٌےہوئے ہیں اوع ظبلووں اوع هجغهوں کی پلت پغصہ دوبیت کغعہے ہیں ۔
پییغوجغ اؿالم (م) کے ػظین هذبثی دجغ اثي ػضی کے هؼاع اقضؽ کی توہیي اوع اؽ
طغح کے اهوع کے صوثبعہ اًجبم صیٌے کی صھوکی  ،كبیض اؽ ؿلفی گغوہ کی ایک ًئی
ؿبػف اوع دغثہ ہو کیوًکہ جو لوگ كبم کے ثذغاى اوع قتل و غبعتگغی کے ثبوجوص
اپٌے اہضاف و هقبهض تک ًہیں پہٌچ ؿکیں ہیں اًہوں ًے توہیي آهیؼ اقضاهبت کب ؿلـلہ كغوع
کغصیب ہے تبکہ اؽ کے طعیؼے كبم هیں فتٌہ وفـبص کی آگ ثھڑکب ؿکیں۔
لیکي جؾ طغح ؿے دجغ اثي ػضی کو قتل کغکے اهیغ كبم هؼبویہ اثي ؿفیبى ہویلہ کے
لئے طلیل و سواع ہوگیب اؿی طغح وہبثیوں کے ہبتھوں  ،جو اپٌے کو هـلوبى کہتے ہیں

،دجغ اثي ػضی کی قجغ کو کھوص کغ اى کی الف کو غبئت کغًے ؿے اؽ گغوہ کب دقیقی
چہغہ پہلے ؿے ػیبصہ کھل کغ ؿبهٌے آگیب ہے ۔
ؿیض اثو ػیٌت عضوی

