


 

مہ(دو ترجر)ا  

 انڈرسٹینڈنگ محمد
مّصنؾ کے بارے میں       

میں ایران کے ایک مسلم والدین کے ہاں پیدا ہؤاە اسالمی انقالب سے 

قبل ایرانی مذھب پرست نہیں تھےە تاہم، تین دہائیوں کے دوران اسالم 

کے ساتھ معاملہ آرائی کے بعد ان میں سے اکثریت نے اپنے عقیدے پر 

اٹھانے شروع کر دیئےە آج بھی ایران میں عوام کی اکثریت خود  سوال

 کو مسلمان نہیں سمجھتیە

بچپن سے ہی مجھے ظلم سے نفرت تھیە بہت سارے لوگ نا انصافی 

کا شکار ہوئےە کچھ لوگوں نے تشّدد کا مقابلہ بھرپور تشّدد سے کیا، 

میں امن کا اسطرح انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیاە میری دعا تھی کہ 

آلہ کار بن جاؤںە زندگی میں میرے دو شدید جذبے تھے: حصول علم 

 کی جستجو اور انسانوں سے محبتە

میں سوچا کرتا تھا برآئی کی جڑ اللچ ہےە جب میں نے قرآن پڑھا تو 

مجھے احساس ہؤا کہ اس دنیا میں بہت سی برائیاں برے اعتقاد کے 

لوگوں کیلئے کم مضر ہوتے ہیں تیجے میں پیدا ہوتی ہیںە اللچی لوگ ن

جتنے کہ اہل ایمانە اچھے لوگ، جب ایک برے عقیدے کے زیر اثر 

 ہوتے ہیں، وہ بڑی مسّرت کے ساتھ برآئیاں کرتے ہیںە



امالهی ٍضیفوں کے هطبلؼہ کے ثؼؼ، رو کہ ثہت مبؿے هنلوبى 

اپٌی پوؿی فًؼگی هیں ًہیں کـتے، هزھے هؼلوم ہؤا کہ امالم مـامـ 

ے۔ یہ ثـآئی امالهی ٍضیفوں کی غلٔ توّیغ مے ًہیں ثلکہ ثـآئی ہ

امکی هکول مورھ ثورھ اوؿ اك پـ ػول پیـا ہوًے مے ظہوؿ هیں آتی 

رتٌب کہ وٍ امالم پـ ػول پیـا  ہیں ہے۔ هنلوبى امی ػؿرہ ثـائی کـتے

 ت کی پیـوی کـتے ہیں۔ٌہوتے اوؿ اپٌے ًجی کی م  

یہی وٍ ولت تھب کہ هیں ًے موچب کہ هیـے پبك هولغ ہے کہ هیں 

اپٌے ثچپي کی عواہيوں کو پوؿا کـوں ـ ػًیب هیں ًفـت اوؿ تيؼ ػ کے 

مت مے ثڑے هٌوجے کو ًینت و ًبثوػ کـوں اوؿ امطـس مے اهي ػبلن 

 کب آلہ کبؿ ثٌوں۔ 

لیکي کینے؟ کینے کوئی ایک ىغٌ اتٌے ٓبلتوؿ هؾھت کو 

تب ہے، رل کے پـ روه ػمیؼتوٌؼ ػول پیـا ؤں کی تؼؼاػ ىکنت ػے مک

ایک اؿة مے ثھی فیبػٍ ہو؟  لگتب تھب کہ رـآتوٌؼی اًتہبئی عطـًبک اوؿ 

ًبهوکٌبت هیں مے ہے۔ هیـے ًقػیک اك هنئلے کب ایک مبػٍ مب صل 

ہے۔ رینے کہ ایک چھوٹب مب ىؼلہ ػویك اًؼھیـوں هیں ؿوىٌی کـمکتب 

مچ مت مے ثڑے رھوٹ کو هٹب مکتب ہے۔ هیں ہے، هزھے یمیي تھب کہ 

ًے امالم کے ثبؿے هیں صمبئك امالهی ؽؿآئغ کے اًؼؿ مے ہی کھود 

ًکبلے اوؿ اًکو پوؿی ػًیب کے مبهٌے آىکبؿ کـ ػیب۔ فوؿی ػمتیبة ہو 

ربًے والے یہ صمبئك لوگوں کی ًظـوں مے اورھل تھے۔ لوگ مکتے 

۔ ثہت تھوڑے ػـٍے مے هٌنلک ہو گئے blogهیں آ گئے اوؿ هیـے 

هیں ہی ایک چھوٹی مے لہـ ًے ایک ٓوفبى کب ؿوپ ػھبؿ لیب۔ الکھوں 

لوگوں ًے امالم کے ثبؿے هیں اینے صمبئك کو پہلی هـتجہ ربًب اوؿ 

ایک اًمالة ثـپب ہو گیب۔ امالم هغبلف ویت مبئیٹل کے ىگوفے پھوٹ 

 پڑے اوؿ مچ رٌگل کی آگ کی ٓـس پھیل گیب۔ 

Faithfreedom.org  ًے ثیيوبؿ لوگوں کو تاله صك هیں اًکی

هؼػ کی۔ ہقاؿوں لوگوں ًے هیـے هْبهیي کے هطبلؼے کے ًتزے هیں 



امالم کو تـک کـ ػیب۔ اى هیں مے ثہت مبؿے لوگ ػومـوں کی هؼػ 

کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اك عبکنبؿ کے لئے یہ فغـ کب همبم ہے کہ وفب 

ًبلؼیي امالم هیں مے ایک ملطبى روکہ ثے ثبک اوؿ الحبًی ًبهی گـاهی 

ہے اوؿ اك ًے هزھے ثتبیب کھ اك ًے هیـے هْبهیي کے هطبلؼے کی 

ے پـیيبى کئے ہوئے تھے اوؿ امهؼػ مے اى ًکبت کو صل کیب رو 

اك صمیمت مے ؿوىٌبك ہؤا کہ امالم هیں کیب کیب ثـآئیبں ہیں۔  وٍآعـکبؿ 

ہے کہ ػال هیں کئی هنلوبًوں کو اپٌے ػمیؼے کے ثبؿے هیں اتٌب تو پتب 

کچھ کبال ّـوؿ ہے ۔ لیکي وٍ اك کی ًيبًؼھی مے لبٍـ ہیں۔ هیں ًے 

اًکو ثتبیب ہے اٍل هیں امالم هیں کوًنب ػیت ہے۔ یہ هضوؼ ہے۔ امالم کب 

ثبًی ایک ؽھٌی هـیِ تھب۔ یہ ػؿعت اپٌی رڑ مے ہی فہـیال ہے۔ یہ 

 کتبة آپکو اك ثبت پـ لبئل کـ لیگی۔ 

کو اپٌب ػىوي ثٌب لیب ہے۔  الونطمین  هیں ًے ثہت مے لوگوں

بل اوؿ امالم کے مت مے ثڑے  پجلیکیيٌق کے ثبًی ًے هزھے " ػر 

ػىوي ہوًے کب اػقاف ثغيب ہے۔ اك ًے لکھب ہے، " ػلی میٌب ہوبؿے 

تـیي هغبلف،  ػوؿ کب فـػوى اوؿ اثو رہل ہے، اك ٍؼی کب امالم کب ثؼ 

ًے ہویں چھؤا تک ًہیں یہی ًہیں ثلکہ گؾىتہ ایک ہقاؿ مبل مے کنی 

 تھب اوؿ امٌے تو ہوبؿے مبتھ ػىوٌی کی اًتہب کـ ػی۔"

ی موزھ آتی ہے کہ یہرت هیں لـآى کب هطبلؼہ کـتب ہوں تو هزھے 

بت زامالم ًبلبثل اٍالس ہے اوؿ اگـ ہویں امالهی ػہيتگـػی مے ً

صبٍل کـًب ہے تو ہویں امالم مے ہی ربى چھڑواًب پڑیگی۔ ػہيتگـػی 

رٌگ تو هضِ اك کے مبئے کے مبتھ هکے ثبفی ہے۔  کے عالف

 اٍل ػىوي  تو امالم ہے۔

هیں رت هیں ًے ثؾؿیؼہ اًٹـًیٹ امالم کے عالف اپٌی  8776

رؼورہؼ ىـوع کی تو ثظبہـ اینب لگتب تھب کہ هیـا یہ الؼام اًتہب پنٌؼاًہ، 

ًبهوکي اوؿ صوبلت کی صؼ تک ػلیـاًہ ہے۔  آد کب ؽی ىؼوؿ ىغٌ یہ 

 ہے کہ یہ الؼام اًتہبئی صمیمت پنٌؼاًہ ہے۔ موزھتب



کنی ثھی میبمی هَلضت  –هیـا پیغبم ثبلکل ٍبف اوؿ میؼھب ہے 

مے پبک، ثلکہ مچ پـ هجٌی میؼھی هطلت کی ثبت۔ یہ هنلوبًوں کیلئے 

کے تبًے ثبًے کو اػھیڑ ػمیؼے  ےتکلیف ػٍ ہے، کیوًکہ یہ اًکے رھوٹ

 کـ ؿکھ ػیتب ہے۔

رھٹکے کو مہھ لیں اوؿ هطبلؼہ ربؿی لیکي رو لوگ اك 

 ؿکھیں تو ؽھٌی آفاػی صبٍل کـ لیں گے۔

 ػلی میي



 ا

 

 پبًچویں ایڈیيي کب افتتبصی ہ
میں جب سے انڈرسٹینڈنگ محد کا پہال ایڈیشن شائع ہؤا اس کتاب  <800

می بہت سی تبدیلیاں ہوئیںە اس ایڈیشن میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا 
بہت ساری تبدیلیوں کی مدد سے اس کی تکمیل کی گئی ہے گیا ہے اور 

 جو کہ پہلے نہیں تھیںەە
اس ایماء پر کہ کوئی بھی خواستگار اس کتاب کو ری پروڈیوس نہیں 
کریگا میں نے اس کتاب کے پچھلے ایڈیشن کی ایک ڈّجیٹل کاپی جس 

کسی نے بھی مانگی اسے دیدیە میری درخواست پر دھیان نہیں دیا گیا 
ر بہت ساری ڈاؤن لوڈ سائٹس نے اسے فری ڈآؤن لوڈ کے لئے پیش او

کاپیاں  000000کر دیاە اسطرح کی صرؾ ایک ہی ویب سائٹ سے 

ڈاؤن لوڈ کی گئیںە اگرچہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ اس کتاب کو 
اتنی پذیرآئی ملی مگر اس کی سیل بری طرح متاثر ہوئی، کوئی چیز 

 ں کوئی اسے خریدے گاەمفت مل رہی ہو تو بھال کیو
میں نے تمام مفت ڈاؤن لوڈ کرنے والی سائٹس کو بتایا کہ اس کتاب کے 

جملہ حقوق محفوظ ہیں، قانونی سا ئٹس نے تو اس کو اپنے ڈیٹا بیس 
انکے  ہیں اور یسے ہٹا دیا مگر  چوری کرنے والی سائٹس پیسہ بنا رہ

 رابطہ کرنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتےە مالکان
میں نے سینکڑوں مضامین اور کتابیں لکھیں ہیںە وہ سب بال معاوضہ  

ہیںە لیکن یہ کتاب نہیںە مجھے کہیں سے بھی کوئی مالی امداد نہیں 
شخص صرؾ روٹی پر ہی تو زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کوئی ملتیە 

کے بؽیر تو کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتاە میری درخواست ہے کہ کاپی 
 مل کیا جائے تاکہ میں اپنی جدوجہد جاری رکھ سکوںەرائٹ پر ع



یہ پانچواں ایڈیشن  کافی ساری نئی اور معنی خیز معلومات کا حامل  
ہےە اس کی ڈّجیٹل کاپی کسی کو بھی مہّیا نہیں کی جائے گیە جو لوگ 

اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسے خرید کر پڑھیںە تاہم اگر آپ 
تے ہیں اور اسے خریدنے کی سکت نہیں کسی اسالمی ملک میں رہ

رکھتے تو مجھے لکھیں میں بڑی خوشی کے ساتھ اس کے پچھلے 
 کاپی آپکو فری میں ارسال کر دونگاە   PDFایڈیشن کی 

 

 مخلص

 علی سینا



 

 شکرگزاری

میں بہت سے لوگوں کا شکرگزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کولکھنے 

صحتمند تنقید کے ساتھ میری میں میری مدد کیە انہوں نے ایک 

انگریزی درست کیە بدقسمتی سے میں ان کا نام نہیں لے سکتاە ایسا 

کرنے سے ان کی زندگیوں کو خطرہ ہےە اور میں ان کے اصلی نام 

 جانتا بھی نہیں، وہ گمنام ہی رہےە میں تہھ دل سے ان کا مشکور ہوںە

ضاکارانہ طور میں ان شاندار دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ر

بطور سائٹ ایڈمنسٹریٹر،  کا  faithfreedom.orgپر وقت نکاال اور

ایڈیٹراور فورم موڈریٹر انتظام سمبھاال اورمجھے کتاب پر کام کرنے کا 

 وقت فراہم کیاە

اسالمی دہشتگردی کے خالؾ یہ جنگ گمنام بہادروں نے لڑیە انہوں 

میں اپنی لیاقت  نے اپنا وقت دیا، اسالمی خطرے کے خالؾ بیداری

استعمال کیە اس کے عوض انہوں نے کچھ نہیں مانگا اور گمنام ہی 

 رہےە

علی سینا                                                                     

ء<800اپریل                                                    

                   



 دیباچہ

 ابن وّراق                   

ڈاکٹرعلی سینا ایران میں پیدا ہوئےەاس کے چند رشتہ داروں کا تعلق 

آیت ہللا سے تھاە دیگر تعلیم یافتہ ایرانیوں کی طرح اس کا ایمان تھا کہ 

اسالم انسانیّت پر مبنّی مذہب ہےاور انسانی حقوق کی قدر کرتا ہےە 

ا تھا؛ ایک معقول روح جس ڈاکٹر سینا کو ایک متجّسس دماغ وّدیت ہو

نے استفسار کیا، چھان بین کی اور بال ہچکچاہٹ شہادتوں  کا جائزہ لیاە 

رفتہ رفتہ اس پر اسالم کی اصل حقیقت آشکار ہوئی جس نے اسے 

ء 8000اخالقی اور عقلی اعتبار سے جنجھال کر رکھ دیاە گیارہ ستمبر

ب کے کےواقعےسے بہت پہلےہی اسے احساس ہوا کہ اس کے مذہ

بارے میں جس میں وہ پیدا ہوا کوئی آوازحق بلند کرے، وگرنہ صرؾ 

مؽرب ہی نہیں بلکہ تمام انسانی تہذیب عقل اور مذہب کے مابین 

 محاذآرائی کا سامنا کرے گی اور تباہ ہو جاۓ گیە

روحانی بصیرت کے اسی لمحےجب اس پر اس کے مذھب کی ؼیر 

نے اپنی مشہور زمانہ ویب  انسانی فطّرت آشکار ہوئی،  ڈاکٹر سینا

کےذریعےاسالم کے ناقابل  Faith freedom Internationalسائٹ  

قبول پہلؤوں کواجاگر کرنے کیلئےبحث وتمحیث اورتنقیدی مہم کے 

 لئےاپنی تمام زندگی وقؾ کر دیە  

مؽربی طاقتیں  تارک اسالم ڈاکٹر سینا کا بھی وہی فائدہ اٹھا سکتیں جو 

مونسٹوں کو کیمونزم کے خالؾ استعمال کر کے انہوں نے سابقہ کی

میں لکّھا؛ اسالم اور کیمونزم  'Leaving Islamاٹھایاە جیسا کہ میں نے 

میں کئی مشہابتیں ہیںە جیسا کہ میکسائم روڈیسن اور برٹنڈرّسل نے 



کی دھائی اور اکیسویں صدی 0??0کی دھائی کے کیمونسٹوں اور90?0

مابین ذھنی ہم آہنگی ہونے کی کے اوائل کے اسالم پسندوں کے 

نشاندھی کی ہےە جیسا کہ رسل نے کہا، " مذاہب کے مابین،  کیمونزم 

نے اسالم سے حساب چکتا کیا نا کہ عیسائیت اور بدھ ازم سےە 

عیسائیت اور بدھ ازم بنیادی طور پر شخصی مذاہب ہیںە ان کی بنیاد 

ڈن ازم' صوفیانہ نظریات اور متفکرانہ سوچ سے محبت ہےە 'محم

ؼیرروحانی،  سماجی، اور دنیاوی ہےە اس کا مقصد دنیا پر سلطنت کا 

کی دھائی  90?0قیام ہےە"  لہذا رواں صورتحال اور اس کے مساوی 

کے مؽربی دانشوروں کا کیمونزم سے واسطہ دلچسپی کا حا مل ہےە 

جیسا کہ کوسٹلر نے کہاە" تم ہماری چیخ وپکار سے نفرت کرتے ہو! 

اتحادی ہم سے خفا ہو! یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم سابقہ اور بطور 

کیمونسٹ ہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ ہیںە اور تمام حقیقت سے 

جیسا کہ کراسمین نے تعارؾ میں لکھا، " سلؤن )ایک سابقہ   واقؾ ہیںە"

کیمونسٹ( نے از راہ مذاق ٹوگلیئٹی سے کہا کہ آخری معرکہ موجودہ 

ں کے د رمیان ہی ہو گا، لیکن کوئ بھی ایسا شخص اور سابقہ کیمونسٹو

نہیں جس نے کیمونزم بطور ایک فلسفہ اور کیمونسٹ بطور سیاسی 

حریؾ کے مابین زورآزمائی نہ کی ہو  وہ مؽربی جمہوریت کی اقدار 

کو جان سکےە شیطان ایک دفعہ جنت میں رہاە وہ لوگ جنہوں نے اسے 

ے کو بھی دیکھیں تو اسے پہچان جنت میں نہیں دیکھا وہ اگر کسی فرشت

 نہیں سکیں گےە" 

سر دست کیمونزم تو شکست کھا چکی ہےە اسالم نے شکست نہیں 

کھائیە اور شاید آخری معرکہ اسالم اور مؽربی جمہورّیت کے درمیان 

ہوگاە اور یہ تارکین اسالم ، بطور کسٹلر کی صدآۓ بازگشت، مؽربی 



ہ ہی سب کچھ جانتے ہیںە ہم جمہورّیت کی صؾ میں شامل ہیں، اور ی

 انکی آہ و بکا کو احسن طریقے سے سنیںە

ہم لوگ جو آزاد مؽرب میں قیام پذیر ہیں، آزادی فکر اور سائنسی 

استسفار سے لطؾ اندوز ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیئے کہ اسالم کی حقیقت 

کو جاننے کی جستجواور قرآن پر تنقید کی حوصلہ افزائی کریںە صرؾ 

نقیدی جائزے سے مسلمانوں کو اپنے مقّدس صحیفوں کی قرآن کے ت

اصل جانکاری ہو گی اور نوجوان مسلمان بھی قرآن میں موجود کم 

برداشت والی آیات کے سحر سے پہلو تہی کریں گےە  مؽربی دنیا میں 

بسنے والوں کا یہ مدنی فریضہ ہے کہ وہ اسالم کی حقیقی آگہی حاصل 

ٹوروں پر موجود اشاعتوں سے رہنمائی کریںە لیکن اگر وہ بڑے بڑے س

حاصل کریں گے تو اس میں زیادہ تر اسالم کیلئے حیلہ جوئی ہی ملے 

گیە آپ ڈاکٹرسینا اور اس کے ساتھی لکھاریوں کی بدولت اس کی ویب 

سائٹ پر انتہائی محتاط اور بے گناہی سے دئیے گئے دالئل کی روشنی 

ہ اب ہمارے پاس ڈاکٹر میں اسالم کی صیح جانچ کر سکتے ہیںە بلک

جود ہےە تمام ذمہ دار شہری جن کی تنقیدی لیاقت وسینا کی کتاب م

الجھاؤاور بدمستی کی خوابیدگی سے محفوظ ہواور بار بار دھراۓ گئے 

اس نعرے سے کہ اسالم ایک امن پسند مذہب سے متاثر نہ ہوں ان 

کیلئے اس کا مطالعہ ضروری ہےە ہم ڈاکٹر سینا جیسے عالم کی 

جّرائتمندانہ اور آزادانہ کوششوں کے مشکور ہیںە اب ایک ایسا مذہب 

جسکو آپ نے پروان چڑھایا اور اس قابل جانا کہ اسکا دفاع کیا جائے 

اور جو آپکو نیست و نابود کر دیگا اس سے بے بہرہ رہنے کا کوئی 

 جواز نہیںە 



اريخی ترک اسالم،   قرآن د ر حقيقت کيا ہے،    محمد کی تابن وّراق 

کامصنؾ کھوج،   قرآن کی بنياد   اور  ميں کيوں مسلمان نہيں ہوں 

ہےە یہ ایسی کتاب جس نے بہت سارے مسلمانوں کو تحریک بخشی 

اوربیدار کیا وہ اپنے اس مذہب جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں کے 

 بارے میں سوال کریںە



 

 خا کہ

دہشتگردی کے حملوں   000>0سے لیکرابتک  8000گیا رہ ستمبر 

کے نتیجے میں دنیا بھرمیں ھزاروں نھیں الکھوں لوگ ہالک یا زخمی 

ہوئےـ ان حملوں کے پیچھے کوئی ّجناتی مخلوق نہیں بلکہ مسلمان ہیں 

جوکہ اس فعل کواپنے دین کے عین مطابق سمجھتے ہینـ مزید الکھوں 

 یٹھے ہیںەمسلمانوں کا بھی یہی طرزفکرہے اور ایسا ہی کرنے کو تیارب

اگرآپ یھ سمجھتے ہیں کھ اسالمی دہشتگردی کوئی نیا واقعھ ہے تو آپ 

ـ اسالم کی کامیابی دہشتگردی کی مرہون منت ہےـ جس  دوبارہ سوچیں

دن سے محمد نے مدینے میں قدم جمائے تب سے ہی یہ دہشتگردی کی 

مہم شروع ہوئی ـ اوراس کے پیروکار اسی وقت سے یہی کچھ کررہے 

 ہیں ـ

مسلمان؛ عدم برداشث، بیجا جوانمردی، اینٹھے خانی، اور تشّددپسندی کا 

مظہرہیں ـ یہ بہت نازک مزاج ہیں ـ ذرا سا اختالؾ راۓاور ؼیرترجیہی 

سلوک ان کوآگبگوال کر دیتا ہے  اور یہ پھٹ پڑتے ہیں ـ اور ان کا اپنا 

ورہونا رّویہ یہ ہے کہ دیگرعقائد کے لوگوں کوگالی دینااوران پرحملہ آ

 جائزسمجھتے ہیں ـ     

مسلمانوں کوسمجھنے کیلئے ان کے پیؽمبرکوسمجھناضروری ہےـ  

مسلمان محمدکوپوجھتے ہیں ،اور ویساہی روپ دھارنے کی کوشش 

ہے ـ محمد کوسمجھنے کے بعد ہی ہم  'محمڈ ن ازم'کرتےھیں ـ اسالم 

 یھ جان سکتے ہیں کہ کون سی چابی انھیں گمھاتی ہے ـ



"ہللا کے پیؽمبر کی نفسیاتی سوانعمری ہے ، یہ اس ينڈنگ محمدانڈرسٹ"

شخص کی پراسرآّریت سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہے ـ  تاریخدان 

بتاتے ہیں کھ محمد اپنے خیالوں میں گم ایک ؼا ر میں بسیرا کرتاتھا، 

اسےگنٹھیاں سنائی دیتی  تھیں اورّجنات وؼیرہ نظرآتے محسوس 

میں تھا کہ اس پر ّجنات کا سایہ ہے ، جبتک  ہوتےتھے ـ وہ ا سی خیال

 کہ اس کی بیوی نے یہ یقین نہیں دال دیا کہ وہ ہللا  کا پیؽمبرہے ـ

اپنےاس مرتبے کا یقین ہونے کے بعد کسی کو اس کا منکر ہونا اس کی 

برداشت سے باہرتھا، اپنے ناقدین کو قتل کردیا، آبادیوں پرہلہ بولدیا، 

ا، ہزاروں کو ؼالم بنایا، ساتھیوں سمیت جنگ لوٹ مار اورقتل عام کی

میں ہاتھ آنے والی عورتوں کولونڈی بنایا اور ان کے ساتھھ جنسی 

تعلقات استوار کئے، یہ سب کچھ ضمیر کے مطابق ایک جائزحق کے 

 طور پر کیا گیا ـ

جن لوگوں نے اس کی تعریؾ کی ان کواعلی ظرفی سے نوازا گیا اور 

 ی کا روائی کی گئی ـدوسروں کے خالؾ انتقام

اس کا خیال تھا کہ وہ کائنات کی اعلی ترین، بےعیب ہستی ہے،  

اورتخلیق کائنات کااصل محرک ہے ـ محمدایک عام انسان نہیں بلکہ 

 ایک انتہائ خودپسند شخص تھاـ

" انڈرسٹینڈنگ محمد" داستانوں سے باالتر ایک جستجو ہے، مرکزنگاہ 

ہ تاریخ کی ایک انتہائی بااثر اور د قّیق 'کیا' نہیں بلکہ'کیوں' ہے ـ ی

 شخّصیت کی دلفریب پراسرآرّیت سے پردہ اٹھاتی ہے ـ 

محمد اپنے مقصد کا دھنی تھا، اس کواپنےفریب تّصور یا واہمے پر 

یقین کامل تھااور وہ ہرکسی سے اس پر ایسا ہی یقین رکھنے کی توقع 



بڑا ؼضبناک  ہوکرکہتا  رکھتا تھا ـ ہللا، جو کہ محض اسی کا ہمزاد تھا،

ہے  " کیا تم اس )محمد( سے اس پر جگھڑتے ہو کہجوکچھ اس نے 

( یہ ایک زبردست ہیجانی کیفـّیت ہے ـ دوسرےاس 9:08;دیکھا" )قرآن 

پرکیوں یقین کریں کہ اس نے کیا دیکھا؟ کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں 

گ کہ جو اس نے دیکھا اس کوحقیقی ثابت کرے؟ یہ کہ دوسرےلو

بؽیرثبوت کے اس کی بات کا یقین کریں، ایسا صرؾ ایک انتہائی 

 خودپسند شخص ہی کر سکتا ہے ـ

محمد ایک یتیم تھا، اس کی ماں نے شیرخواری ہی میں اسے 

ٹھوکرمارکرایک بّدوجوڑےکےحوالےکردیا تھاە اسکا بچپنا محبت سے 

جنہوں نے خالی تھاە بعدازآں وہ اپنے چچا اور دادا کی  کفالت میں آگیا 

اس پر ترس کھایا اوراسے بگاڑدیاە بچپن کے بےلوث پیار اور نظم 

وضبط کی تربّیت سے محرومی نے اسے ایک  خود پسند  ؼیر  متوازن  

شخصّیت بنا دیا؛  یہ خّصلت بے ضمیری اوراحساس برتری کا شکار 

ہونے کا سّبب بنیە وہ ایک ؼیرمحدود طاقت کے حصول کے مضحکہ 

الجھ گیا،حمدوستائش کامتّمنی ہوگیا، اسے یقین ہو گیا کہ خیز تّصور میں 

وہ خاص الخاص ہے، اس نے دوسروں سے بھی یہی توقع کرنا شروع 

کر دی کہ وہ اس کے خیاالت اور منصوبوں میں اس کا ساتھ دیںە اس 

نے دوسروں کا فائدہ اٹھایاە وہ خود حاسد تھا اور دوسروں کو حاسد 

پر شّدید مّجروع ہوجاتا اور ایسا کرنے  سمجھتا تھاە ٹھکرآئے جانے

والوں کو قتل کر دیتا، دروغ گوئی اور دھوکہ دہی کو جائز تصّورکرتا 

خودپسندی کی شکار ایک بگڑی ہوئی شخصّیت کا طّرہ  تھاە یہ خّوائص

 امتیاز ہےە



ایک خاص قسم کی  (Temporal Lobe Epilepsy)ایک ذہنی بیماری ،

پیؽمبراسالم اس واضع فریب اور چؤک   مرگی کے بھی ہم مشکور ہیں!

کوصوفّیانہ الہامی رابطوں کے طورپر بیان کرتا تھا!  یہ ؼلط بیانی نہیں 

تھی کہ اس نے ؼیبی آوازیں سنیں، فرشتوں اور جناّتی ہستیوں کو 

دیکھا، بلکہ یہ کہ وہ خام خیالی اور حقیقت میں تفریق کرنے سے 

 قاصرتھاە 

ی اضطراری ابتّری کا بھی شکار تھا؛ اس محمد دماغ پر چھا جانے وال

کا ذہن کچھ ہندسوں، مذہبی رسموں، اور جابر اصولوں میں جکڑا ہوا 

تھاە اس سے یہ امر واضع ہوتا ہے کہ کیوں اس نے انتہائی پابند زندگی 

                                   گزاری اور اس کا مذہب کیوں اتنے نامعقول اصولوں سے بھراپڑاہےە                                  

کے زیراثر آ  (Acromegaly)بعد کے سالوں میں محمد ایک بیماری

گیا، یہ بیماری ہارمون کی وافرپیدآئش اور افزآئش کے سّبب ہوتی ہےە 

اس کے نتیجے میں ہڈیوں میں بڑھوتری؛ ٹھنڈے اوربھّدے ہاتھ پاؤں؛ 

ک کھرّدرے ہو جاتے ہیںە چہرے کے خّدوخال یعنی ہونٹ، زبان، اور نا

یہ مرض تقریبآ چالیس برس کی عمر میں الگو ہوتاہےاورپچیس سال 

سے کم عرصے میں مریض کا انتقال ہو جاتا ہےە مزید برآں یہ مرض 

(کا سّبب بھی بنتی ہےە دوسری   (Erectile Dysfunction)جنسی نامردی

  (Temporal Lobe Hyper Activism)جانب  مرگی   کی   شّد ت 

میں اضافہ کردیتی ہےە یہ امر آخری عمرمیں (Libido)جنسی ہیجان 

محمد کی جنسی آوارگی کے اسباب کی وضاحت کرتا ہے اور بتاتاہےکہ 

وہ کیوں ایک ناقابل تسکین جنسی ضرورت کا شّد ت سے خواہشمند رہاە 

بیویوں سے جنسی تعلّق کیلئے رجوع کرتا  ?وہ ایک ہی رات میں اپنی 

ق صرؾ سہالنے پچکارنے تک تھا اورحقیقی جنسی تسکین اور یہ تعل



سے عاری تھاە اس کی نامردگی اس کے عدم تحفظ ،دماؼی خلل، اور 

بیویوں سے حّسد کی کیفّیت کو واضع کرتی ہےە اس نے اپنی بیویوں کو 

حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے 

ں سے دیکھیںە محمد کی نامردگی کے مرد ان کو للچائی ہوئی نظرو

سبّب ہی دنیا کی نصؾ ارب عورتیں پردہ کرتی ہیںە محمد کی بیماریاں 

 ہی اسالم کے متعّد د پراسرار معامالت کی تشریح کرتی ہیںە

ذہنی اورنفسیاتی بے ترتیب ابتریوں اوربے قائدہ علم قیافہ شناسی نے 

عنصربنا دیا تھاە اس کے باہم ملکرمحمد کوعام انسانوں سے الگ تھلگ 

کم علم پیروکاروں نے اس تفاّوت کورسالت کی عالمت کے طور 

پرتسلیم کر لیاە نہ صرؾ یہ بلکہ انہوں نے دوسرے دینی علوم کے 

جانثاروں کی طرح اپنی تمام تر کوششیں وقؾ کر کے محمد کے مقصد 

ہوں کو ایک عالی مقام پرپہنچا دیا، موت کو خاطر میں نہ التے ہوئے ان

نے دوسروں کوذبح کیا اور اسالم کودنیا کا دوسرا بڑا مذہب بنا دیاە اور 

 اب یہ امن عالم اور انسانی تہذیب کی بقاء کیلئے ایک عظیم خطرہ ہےە

محمد کی شخصیت کا مکمل ادراک کیوں اتنا ضروری ہے؟ اسلئےکہ 

ایک ارب سے زیادہ لوگ اس جیسا بننا چاہتے ہیں اور ویسا ہی کرنا 

تےہیںە حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کی دیوانگی اس کے چاہ

پیروکاروں کیلئے وّصیت بن گئیە ان کو سمجھنے کہ بعد ہی ہم ان کے 

اند رجھانک سکتے ہیں اور پیش گوئی کرسکتے ہیں کہ وہ کیا انہونی 

 کرنے والے ہیںە

ہم ایک خطرناک دور سےگزر رہے ہیں، عوام الناس کا پانچواں حّصہ 

یض کی پرستش کر رہا ہے، خود کش حملوں کا ّمدح خواں ایک ذہنی مر

ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو مارکر شہاّدت کا رتبہ پائے گا اور 



آخرت سنوار لے گاە ایسی صورتحال میں دنیاایک خطرناک مقام بن 

جاتی ہےە اور اگر یہ لوگ جوہری صالحّیت حاصل کر لیتے ہیں تو دنیا 

 گیەراکھ کا ڈھیر بن جائی

مسلمانوں کے ساتھ ملکر زندگی بسر کرنا اسالم ایک نظام پرستش ہےە 
جبتک مسلمان محمد پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے   اب ممکن نہیں رہاە

 لئے اور دوسروں کیلئے خطرہ ہیںە 
مسلمانوں کو  اسالم چھوڑنا ہو گا اور نفرت پہ مبنی کلچر ختم کرنا ہو 

رہنا ہو گا، بصورت دیگر ؼیر مسلم گا، بنی نوع انسان سے ملجل کر 
اقوام کو ان سے علیحدہ ہونا ہو گا، اسالم اور مسلمانوں کی امّیگریشن 

پر پابندی لگا نا ہو گی اور مسلمانوں کو واپس ان کے ملکوں میں 
بھیجھنا ہو گا کیونکہ یہ اکٹھے رہنے اور جمہورّیت کے خالؾ منصوبہ 

 بندی کرتے ہیںە
تضاد ہےە یہ ایک جنگجوآنہ مسلک ہے اور اسالم جمہوّریت سے مّ 

جمہوّرت کو ختم کر کے دنیا بھر میں اپنا آمرانہ نظام نافذ کرنا چاہتا 

ہےە د نیا کوتباہی سےبچانے، وحشت و بربّریت اور تہذیب کےمابین 

تصادم کا رخ موڑنےکا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسالم کےمؽالطے 

حر کو ختم کیاجاۓە اوردھوکے کو سب پر عّیاں کر کے اس کے س

مسلمانوں پر الزم ہے کہ وہ انسانّیت کی بقاء کی خاطر اسالم کو چھوڑ 

 دیںە

محمد کے بارے مکمل ادراک مسلمانوں اور دوسروں پرالزم ہےە یہ 

 کتاب اس کام کو آسان بنا دے گیە

اس کتاب کے مطالعے کے بعد ہزاروں مسلمانوں نے اسالم ترک کردیا 

آگہی فراہم کی گئی ہے وہ ہر چیز پر بھاری ہے  ہے ە اس کتاب میں جو

 اور اس سے پہلو تہی ناممکن ہےە



                       

 تعارؾ             

ستمبر کے امریکہ پر حملے کے بعد ایک خوفزّدہ امریکن ماں نے 00

سال کی عمر میں مسلمان ہو گیا  :0سالہ بیٹا  89مجھے بتایا کہ اس کا 

س نے اپنے مسلمان امام کی پسندکردہ عورت سے جسکو اس تھا اور ا

نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا شادی کر لیە اب اس کا ایک بچہ 

بھی ہےاور وہ افؽانستان جا کر طالّبان جو کہ امریکی فوجیوں کو مار 

رہے ہیں سے ملکرلڑنا چاہتا ہے اور شہید ہونا چاہتا ہےە اس عورت 

ال پہلے اس کے بیٹے نے بتایا تھا کہ بس ایک نے مزید کہا کہ چند س

دفعہ اسالم امریکہ پر ؼالب آ جاۓ تب اگر اسکو حکم مال کہ کافروں 

 کوقتل کر دو تو وہ اپنی ماں کا سر قلم کرنے سے نہیں ہچکچاۓ گاە

 ٭٭٭٭٭                            

طانوی لڑکی سالہ پاکستانی نّژاد بر ;8ایک ہونہار اور اعلی تعلیم یافتہ 

سالہ بھائی اور 90سمیرا نذیر کو خنجر سے قتل کر دیا گیاە اسکے 

سالہ کّزن نے اس کے والدین کے گھر میں ہی اس کی گردن اڑا دیە =0

اس نےایک افؽان جس کا تّعلق نچلی ذات سے تھا سے محبت کر کے 

اور اپنے ہم مرتبہ پاکستانی امیدواروں کو ٹھکرا کر اپنے گھر والوں 

میں اس کو آبائی گھر بال  ;800وقار کو ٹھیس پہنچائی تھیە اپریل کے 

کرگھات میں بیٹھے ہوئےرشتہ داروں نے مار دیاە ایک پڑوسی نے 

دیکھا جب وہ جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کررہی تھی تو اس کے 

والد نے بالوں سے پکڑ کر اندر گھسیٹا اور زور سے دروازہ بند کر لیاە 



ائی دیں "آج سے تم میری ماں نہیں ہو" اس سے اس کی چینخیں سن

ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس سردمہری کے قتل میں ملّوث 

تھیە پڑوسیوں نے اس کی دو سالہ اور چار سالہ بھتیجیوں کی چینخیں 

بھی سنیں جو سب کچھ دیکھ رہیں تھیںە بچوں پہ گرے ہوۓ خون کی 

فٹ کے فاصلے پر تھیںە یہ  مقدار بتا رہی تھی کہ وہ وقوعہ سے چند

 ایک پڑھا لکھا صاحب حیثیت گھرآنہ تھاە

 ٭٭٭٭٭٭                                     

سالہ بیٹے محمد  89امریکہ میں مقیم، ایک کڑوڑوں پتی سعودی، کے 

کی ایک شام اپنے ایک پرانے مراکش کے  8009علی الّعیاد نے اگست

چھ وقت اکٹھے گذارنے کی رہنے والے یہودی دوست سلیوک کو ک

تجویز دیە نصؾ شب انہوں نے الّعیاد کے اپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے 

شراب نوشی کیە وہاں اس نے خنجر نکال کر اپنے دوست کا سر تن 

سے جدا کر دیاە الّعیاد کے کمرے میں رہنے والے ساتھی نے پولیس کو 

جب العّیاد  بتایا کہ اس سے پہلے دونوں "کوئی بحث نہیں کررہے تھے"

نے سلیوک کو قتل کیاە اس بہیمانہ قتل کی وجہ "مذھبی اختالفات تھے" 

 الّعیاد کے اٹارنی نے بتایاە

 ٭٭٭٭٭٭٭                              

اظر نارتھ کیرولینا یونیورسٹی کا -سالہ ایرانی محمد طاہری;8

 کراۓ پہ لی اور SUVمیں ایک دن اس نے >800گریجوایٹ تھاە مارچ

آہستہ چالتے ہوۓ کیمپس میں داخل ہواە پھر اس نے یکدم رفتار بڑھا 

دی  اور کالج میں کھڑے ایک اکٹھ پر اس نّیت سے گاڑی چڑھا دی کہ 



کو  >لوگوں سے ٹکرایا اور  ?زیادہ سےزیادہ لوگوں کو مار سکےە وہ 

 زخمی کر دیاە

 ٭٭٭٭٭٭٭                              

کراچی، پاکستان میں بسنے واال ایک ہندو جوڑا، سناؤمینگھوار اور اس 

کی ایک شام وہ  ;800کی پتنی اس وقت شّدید گھائل ہوۓ جب نومبر 

کام سے گھر لوٹے تو اپنی تینوں بیٹیوں کو گھر سے ؼائب پایاە دو روز 

کی الحاصل تالش کے بعد انکو علم ہوا کہ انکی بیٹیاں اؼوا ہو چکی 

کہ ان کو مسلمان بنالیا جاۓە پولیس نے تین نوجوانوں کو اس جرم ہیں تا

کی پاداش میں گرفتار کیاە اور بعد میں اس بنا پر انکو ضمانت پہ رہاکر 

دیا گیا کہ وہ کمسن ہیںە لڑکیاں پھر بھی ؼائب رہیںە کراچی کے ایک 

ہندو رہائشی اللہ جی نے کہا " اس طرح ہندو لڑکیوں کا اؼوا ایک 

بن چکا ہےە لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا لے کہ اسٹامپ پر معمول 

مسلمان ہونے کا اقرار کر لیں"  اس نے مزید کہا " ہندو انتقامی کاروائی 

 کے خوؾ میں دل کی بھڑاس بھی نہیں نکال سکتے"ە 

پاکستان میں بہت سی ہندو لڑکیوں کا یہی مقّدر ہےە انکو اؼوا کر کے 

ے اور مسلمان مردوں سے انکا نکاح کردیا زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہ

جاتا ہےە اور ان کو اپنے ماں باپ سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت 

بھی نہیں ملتیە "ایک مسلمان لڑکی کیسے کسی کافر)بےدین( کے ساتھ 

رہ سکتی ہے یا رابطہ رکھ سکتی ہے"ە یہ بیان ایک دینی معلم مولوی 

میں ایک مسلم اؼوا کندہ کی  عزیز نے عدالت میں دوسرے ایک مقّدمے

 پیروی کے دوران دیاە



جب کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے توسینکڑوں مسلمان گلی 

کوچوں میں مذھبی رآگ االپتے ہیں اور ان لڑکیوں کے والدین کی چیخ 

و پکار پر حکام کے کان بہرے ہو جاتے ہیںە ان بدقسمت لڑکیوں کو 

م سے پھریں توانہیں مرتّد ہونے پر دھمکایا جاتا ہے کہ اگر وہ اسال

سزاۓ موت دیجائیگیە اکثر وکالء انتہاپسندوں سے پٹائی کے خوؾ 

 سے ایسے مقّدموں کی پیروی نہیں کرتےە

 ٭٭٭٭٭٭                                  

میں انڈونیشیا میں تین لڑکیاں پوسا شہر کے قریب کوکا  ;800اکتوبر

رہیں تھیںە یہ لڑکیاں ایک نّجی عیسائی کے درختوں کے بیچ سے گذر 

سکول میں پڑھتی تھیںە مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور انکی گردنیں 

اڑا دیںە پولیس نےبتایا کہ ان کے سر الشوں سے کچھ فاصلے پر پاۓ 

گئےە  ایک سر گرجے کے باہر سےمالە مسلمان جنگجوؤں نے 

کہ یہ مسلم ریاست  (صوبہ کو اس یقین سے ہدؾ بنایا (Sulawesiوسطی

میں مسلمانوں نے اس صوبے  8008اور  8000کا سنگ بنیاد ہو گاە 

میں عیسائیوں پر حملہ کیاە اس جگھڑے میں سارےانڈونیشیا سے 

سے زیادہ  0000مسلمان نیم فوجی دستے جمع ہوۓ اور اسطرح 

 عیسائی مارے گئےە

 ٭٭٭٭٭                                     

کو پراوادا کی رپورٹ کے مطابق ایک پانچ سالہ لڑکے  8000جون  <0

کو کرائیاء ریجن کے قصبے ڈینی پروکا کے ایک رہائشی نے قتل کر 

دیاە وکٹر شمائکن نامی چھوٹا بچہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ریت پر کھیل 

رہا تھا اور یہ اجنبی شخص گھومتا ہؤا ادھر آیا اور درخت کے اوپر کی 



بچے سے کہا، " اوپر درخت پر دیکھو ایک  طرؾ اشارہ کرتے ہوۓ

پرندہ ہے"  جیسے ہی اس بچے نے اوپر دیکھا اس جنونی شخص نے 

 اس بچے کی گردن میں چھرا گھونپ دیاە

بیچارے ستم زدہ بچے کی تین سالہ بہن اور ایک پانچ سالہ دوست اس 

دل دہال دینے والے حملے کے چشم دید گواہ تھےە وکٹر کی ماں بھاگتی 

ی گھر سے باہر آئی اور اپنے بچے کی خون میں ڈوبی ہوئی الش ہوئ

 کو دیکھاە

سالہ خنجر بردار سرور ابراگی موۓ کو پولیس نے تین گھنٹے بعد  =8

اس کے والدین کے گھر میں باالئی خانہ میں چھپے بیٹھے کو گرفتار 

کر لیاە اس نے اپنے جرم کا اعتراؾ کرلیا اور بتایا کہ اس نے ہللا کے 

م پر اس بچے کوقتل کیاە " اس شخص نے بچے کو قتل کرتے وقت حک

ہللا اکبر کا نعرہ لگایا" ایک مقامی افسردہ شخص نے بتایا، " بچے کو 

 ایک بکری کی طرح ذبح کر دیا گیاە"

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭                           

میں گلوسیسٹر، یوەکےە کے ایک کیمسٹ نے اپنے ذاتی جہاد  <800مئی 

پاؤنڈز کا نقصان کر دیا، اس نے دو  00000=ے نتیجے میں لگ بھگ ک

سپر سٹوروں میں کھانے کی چیزوں پر، بچوں کی کتابوں کی دکان میں 

کتابوں پر اور ایک پّب میں اپنے پیشاپ اور فضلے کے مکسچر سے 

چھڑکاؤ کر دیاە پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے پر اس نے کوئی 

 اەپنااپنا کام کررہے ہو اور میں  مزاحمت نہ کی اور کہا تم

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭                        



سالہ سعید ہاشمی اور  ;8اسی سال فروری میں دو مسلمان دکانداروں؛ 

پاؤنڈ جرمانہ ہؤا تھا جب  00;0سالہ جان یادگاری کو اس بات پر  89

انہوں نے ایک ایسا چاکلیٹ کیک فروخت کیا جس پر انسانی فضلے کا 

چھڑکاؤ کیا ہؤا تھاە ایک گاہک نے ڈرتے ڈرتے اس بدبودار کیک کو 

کھایا تو اسے محسوس ہؤا کہ اسکا ذائقہ کچھ  " ٹھیک" نہیں ہے تو اس 

نے وہ کیک پبلک ہیلتھ سائنٹسٹ کے حوالے کردیاە اس نے معائنے کے 

بعد جلد ہی یہ طے کرلیا کہ اس میٹھی چیز پر انسانی فضلہ چڑہایا ہؤا 

 نوں دکانداروں نے جرم قبول کرلیاەہےە دو

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭                       

خاتون بمطابق اس  Belgianنامی  Muriel Degauqueسالہ <9ایک 

کے ہمساۓ کے جو اسکو کافی دیر سے جانتے تھے، ایک "مکمل 

نارمل" ننھی لڑکی جو برؾ باری کے بعد برؾ گاڑی کی سواری کیا 

مسلمان سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہو گئیە بعد کرتی تھیە ایک 

میں وہ اپنے خاوند کے ہمراہ برآستہ شام عراق پہنچی جہاں پر اس 

کوعراقی گشتی پولیس پر حملے کے دوران اپنے آپ  ;800نومبر?نے

کو دھماکے سے اڑا لیاە پانچ پولیس والے موقع پر جانبحق اور چھٹا 

 زخمی ہوۓەایک آفیسر اور چار شہری بری طرح 

 ٭٭٭٭٭                            

یہ فعل ایک پاگل پن ہےە لیکن اس کے پیچھے کارفرماؤں میں کوئی 

پاگل نہیں ہےە وہ "انتہائی نارمل" ہیںە کس چیز نے ان کو اس گنھاؤنے 

 جرائم کی ترؼیب دی؟ 



کچھ واقعات تو اسالمی دنیا میں روز کا معمول ہیںە ہر جگہ مسلمان  

 لوگوں کو اپنے ایمان کے مطابق مار نےمیں مصروؾ ہیںە  دوسرے

کیوں؟ کیا چیز ان صحتمند ذہن والوں سے برآئی کرواتی ہے؟ کیوں 

ّ ہیں؟ وہ اسقدر دنیا سے  مسلمان ،مجموعی طور پر دوسروں سے خفا

حالت جنگ میں ہیں کہ وہ اکثر فوری طور پر تشّدد پر اتر آتے ہیںە 

ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جب بھی کوئی الکھوں مسلمان فساد کرتے 

محمد کے بارے میں کچھ کہتا ہے یہ بالکل بےگناہ لوگوں کو جہاں 

کہیں بھی  قتل کر دیتے ہیںە اسطرح کا رّویہ عقل پر مبنی نہیںە جبکہ 

اس کی پشت پر کارفرما لوگ صحیح العقل ہیںە ہم کیسے اس بعید العقل 

نے کیلئےہمیں یہ بات سمجھ بات کی وضاحت کر سکتے ہیںە اس کو جان

قّع کی جاتی ہے کہ وہ پیؽمبر کی  لینا چاہئے کہ مسلمانوں سے یہ تو

طرح سوچیں اور ویسا ہی کریںە اس طرح ان کے رّویے، اعتقادات، 

خیاالت اور اعمال اس کی شخصّیت اور ذہن کو منعکس کرتے ہیںە 

ےە اس کیونکہ جو کچھ اسالم کے مطابق صیح ہے محمد اسکا نمونہ ہ

لئے اس کے پیرو کاروں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر حالت میں 

اس کی سنت پر عمل کریںە اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثّیت 

مجموعی، محمد کی زندگی  سے حاصل شدہ اوصاؾ کو بطور ورثہ 

جو وہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں،  وہ ہے؛ انسانّیت کی فراموشی اور 

انفرادّیت ە جیسے ہی وہ اپنے پیؽمبر کی خود فریفتگی بڑی حد تک اپنی 

کی خیالی کائنات میں بسنے آتے ہیں اس کی قائم کردہ مثالوں کی تقلید 

کرتے ہیں وہ اسی کی ایک توسیع بن جاتے ہیںە مسلمان اسالم کے 

درخت کی ڈالیاں ہیں اور محمد جڑ ہےە وہ اس کے کردار، رّویئے اور 

ار ہیںە آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان ذہنی رجحان میں حّصہ د

ایک چھوٹا محمد ہےە ان کیلئے وہ کائنات کا اعلی ترین جزّو ہے، وہ 



سب سے زیادہ کامل اور مثالی انسان ہے جسکی پیروی کی جاۓ ە ان 

کا یقین ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا، چاہے کتنا ہی ناپسندیدہ کیوں نہ 

س کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا اور ہو بالکل ٹھیک ہو گا اور ا

 اس کی قدرواہمیت کوپرکھنے کی اجازت نہیںە

محمد ایک ایسا موضوع ہے جسکو بہت کم زیر بحث الیا جا سکتا ہےە 

ایک خفیؾ سی بات پہ مسلمانوں کو بہت ٹھیس پہنچتی ہےە کوئی 

تبصرہ خواہ کتنا ہی بے ّضررکیوں نہ ہو مالمت آمیزی ظاہر کرتاہےە 

تاہم اس کی اجازت ہے کہ اس کے پیروکاروں پر تنقید کرلی جاۓ مگر 

وہ پیؽمبر پر کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کرتےە آپ ہللا پر تنقید کر 

 لیں اس کی خیر ہے مگر محمد پر تنقید نہیں کی جا سکتیە

کسی کی موت کے صّدیوں بعد اس کے نفسیاتی رخ کامکمل جائزہ 

ا مقصد دوا تجویز کرنا نہیں بلکہ پیؽمبراسالم کی ناممکن ہےە تاہم ہمار

ذات کے اندر جھانکنا ہےە ہمارے پاس محمد کی زندگی کے بارے میں 

اور اسکے فرمودات پر بڑی باریک بینی اور احتیاط سے تیار شدہ 

معلومات کا تحریری خزانہ موجود ہےە ان میں سے بیشتر عبارتوں کو 

ر بڑھائی چڑھائی سے بھری پڑیں مبالؽہ آرائی سے سجایا گیا ہےاو

ہیںە اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ معتقدین نے پیؽمبر کے درجات 

بلند کرنے کیلئے جھوٹ پر مبنی معجزات منسوب کئے تاکہ وہ ولی 

معلوم پڑےە محمد کی  سوانعمری میں ہمیں ہزاروں ایسی عبارتیں ملتی 

رتیںە بلکہ اس ہیں جو اسکو ایک مقّدس شخص کے طور پر پیش نہیں ک

کو پاجی،  بے رحم، مکاّر اور ایک جنسی بے راہ رو کے طور پر پیش 

کرتی ہیںە ان کہانیوں کو جھوٹا سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتیە 

یہ ایمان والوں کے خوائص نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے پیؽمبر کو ایک 



یں جو بّدمعاش کے طور پر پیش کریںە پھر اگر ایسی کہانیاں موجود ہ

اس کے ان ساتھیوں نے بیان کیں جو اس کے معتقد تھے اور اسے پیار 

کرتے تھے اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ سچ 

 کہتے ہوںە

جو روایات بار بار دھرانے سے پھیلیں ہیں ان کو 'متواتر' کہا جاتا ہےە 

لسلوں جن یہ روایات بعد میں آنے والی نسئلوں تک بہت سے تحریری س

میں مختلؾ قسم کے نشرکنندگان شامل ہیں کے ذریعے پہنچیںە فی 

الواقع یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام لوگە مختلؾ عالقوں میں بسنے والے 

اور مختلؾ نظریوں میں نسبت ٹہرانے والے)بعض اوقات فی الحقیقت( 

کیسے اکٹھے ہوۓ تاکہ وہ ایک ہی قسم کا ویسا ہی جھوٹ گھڑکر اپنے 

 سے منسوب کریںە پیؽمبر

ان کہانیوں کی موجودگی میں جن کو احادیث کہا جاتا ہے اور قرآن ایک 

ایسی کتاب جسکو ہر مسلمان خدا کا کالم سمجھتا ہے ہمیں محمد کے 

دماغ کو نزدیک سے دیکھنا چاہئےە ہم اسکو سمجھنے کی کوشش 

 کرتے ہیں تاکہ کوئی نتیجہ نکاالجا سکے کہ اس نے کیا کہا اور کیوں

کہاە میں یہاں پر بہت سے نفسیات دانوں اور دماؼی امراض کے 

معالجوں کی آراء اور نظریات کا حوالہ دونگا کہ محمد نے کیا کہا اور 

یہ دماغ سے متعلقہ ماہرین کیا کہتے ہیںە جن ذرائع کا حوالہ دونگاوہ 

کےماہر ہیںە جو وہ کہتے (Psychopathology)تمام سائیکوپیتھالوجی

عمومی شعور تصّور کیا جاتا ہے اور اس شعبہ میں ہیں اسکو 

 کثیرالتعداد ماہرین اس سے متفق ہیںە

سال قبل کی ایک شخصّیت کا نفسیاتی تّجزیہ  0:00اس کتاب کا مقصد

نہیں بلکہ اس کی ناقابل فہم خوبیوں سے پردہ اٹھانا ہےە محمد بہت سے 



یلئے لوگوں کیلئے ایک چیستاں ہے بالخصوص اس کے پیروکاروں ک

جو کسی خیالی وجود کے قائل ہیں،  تصّوراتی بت سے بؽلگیر ہیں اور 

اسکو گذشتہ ماضی تسلیم کرنے سے انکاری ہیںە اسکا سلوک انتہائی 

ؼیر مناسب تھا اور یہ اشارے ملتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کا ؼالم تھاە  

کیسے ایک ایسے شخص نے جو منتقم مزاج ہو، ظالم ہو، اتنا بدچلن ہو 

س نے نہ صرؾ اپنے ساتھیوں کو بلکہ اربوں لوگوں کو کئی صدیوں ا

 تک اپنی  جانثارانہ تحریک پیدا کرنے کی قّوت سے مہبوت کئے رکھاە

مؤثر کن شخّصیات کی  000مائکل ہارٹ نے اپنی کتاب ' تاریخ کی 

درجہ بندی' میں محمد کو سرفہرست رکھا ہےە کیسےمحمد جیسا 

خالی شخص تاریخ کا مؤثر ترین شخص  بن  ناخواندہ اور انسانّیت سے

گیاە اس کتاب میں جن سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے 

 اس کا تعلق محمد سے زیادہ انسانی نفسیات سے ہےە

اسالم کے عالوہ کسی اور مقصد کیلئے زیادہ خون نہیں بہایا گیاە کچھ 

کا اسالم کروڑانسانوں <تاریخ دانوں کے مطابق صرؾ ہندوستان میں 

کی تلوار کے ساتھ قتل عام کیا گیاە ایران میں الکھوں قتل ہوۓە مصر 

اور اس کے عالوہ جن پر لوٹ مار کی تالش میں سرگرداں مسلمانوں 

نے اپنی فتوحات کیلئے اور بعد میں آنے والی ّصدیوں میں حملے کئے 

 وہ اس کے عالوہ ہیںە یہ خون خرابہ ابھی تک جاری ہےە

برسوں میں مسلمان مجاہدوں نے  0:00کے مطابق پچھلے چند تخمینوں 

کروڑ لوگوں کو قتل کیاە اگر اس میں وہ تعداد بھی شامل  <8لگ بھگ 

کر لیں جن کے ذمہ دار کیمونسٹ، نازی اور صلیبی جنگجؤ ہیں تو یہ 

 تعداد بوکھال دینے والی ہوگیە



پیار مسلمان اکثر خود ستائی کرتے ہیں، " ہم موت سے اس سے زیادہ 

کرتے جتنا تم زندگی سے" حالیہ سالوں میں دہشت گردی کے حملوں 

میں انہوں نے یہ ثابت کردکھایاە  کس طرح ایک شخص کا کئی لوگوں 

پر اتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی سے اس کے مقصد کیلئے مر 

سکتے ہیں اور اپنے بّچوں کو بھی قربان کرنے سے نہیں ہچکچاتےە 

تنازعات میں مسلمان شریک ہیںە جبکہ وہ  ?میں سے  00ں دنیا میں کیو

دنیا کی کل آبادی کا پانچواں حصہ ہیںە شماریاتی اوسط کے مطابق اس 

کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بطور ایک گروپ باقی دنیا سے ایک بہت 

گنا زیادہ اپنے تنازعات کا حل تشّددمیں ڈھونڈتے ہیںە    >9بڑی تعداد 

 ےەیہ کیسے ہو سکتا ہ

ہےە مسلمان قرآن اور حدیث (brainchild)اسالم محمد کا برین چائلڈ 

میں اس کے الفاظ پڑھتے ہیں اور اپنی روزّمرہ زندگی میں تفصیل سے 

اس پر عمل کرتے ہیںە ان کیلئے وہ تخلیق کائنات کا بہترین حّصہ ہےە 

سب سے زیادہ کامل شخص ہے اور قابل تقلید ہےە انکا یقین ہے کہ اس 

جو کچھ بھی کیا چاہے وہ کتنا ہی نا پسندیدہ کیوں نہ ہو وہ بالکل نے 

صحیح ہو گا اس پر کوئی سوال نہیں کیا جاۓ گا اور نہ ہی اس کو 

 پرکھا جاۓ گاە

یہ کتاب دو دعوے پیش کرتی ہے ایک یہ کہ محمد خود فریفتگیی  

کا مریض تھا اور دوسرا  narcissistic personality disorderیعنی

سے بھی متاثر  temporal lobe epilepsy   وہ ایک قسم کی مرگی

تھاە اس میں کئی اور طرح کی بھی ذھنی ابتریاں تھیںە مگر اس کی 

شخّصیت اور دماغ سے متعلقہ یہ دو عارضے اس امر محسوس جسکو 

محمد کہا جاتا ہے   بیان کرتے ہیںە یہ کتاب وآفر شہادتوں کی مدد سے 



و یہ ثابت کرتی ہے کہ محمد کا ذھنی توازن درست نہ تھاە گو کہ اس ک

اپنے مقصد پر اعتماد تھا اور وہ اپنے دعوں سے مخلص بھی تھا لیکن 

وہ خیالی دنیا اور حقیقت میں تمیز کرنے سے قاصر تھاە اس کے 

ہمعصر اور وہ جو اسے بہتر طور پر سمجھتے تھے اسے مجنوں 

)دیوانہ، سودائی، آسیب زدہ( کہتے تھےە بدقسمتی سے وہ اس کی 

گئے تھے اور ان کی عقلمندانہ آوازیں ظالمانہ طاقت سے مؽلوب ہو 

خاموش ہو گئیں تھیںە انسانی دماغ کی نئی دریافتوں نے آخرکار اس کو 

درست ثابت کردیا لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ایک خود پسند 

کو پتا ہوتا کہ وہ جھوٹا ہے اس کے باوجود وہ پہال شخص  ہےجو اپنے 

 جھوٹے دعوں پر یقین رکھتا تھاە

زارمیں دستیاب بہت سی کتابیں محمد کے متشّدد اور جگھڑالو قسم با

کے کردارکو بیان کرتیں ہیں مگر بہت کم یہ بتاتی ہیں کہ اس کے دماغ 

 میں کیا چل رہا تھاە   یہ کتاب صرؾ یہ بتانا چاہتی ہےە

اگرچہ یہ کتاب مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہ میں 

کھی ہےە ایک فارسی کہاوت ہے، میں دروازے نے انہوں کیلئے ہی ل

سے بات کررہا ہوں تاکہ دیواریں سن لیںە اس کے بارے میں کافی کچھ 

کہا جا چکا ہے کہ محمد ایک لٹیرا، ایک قتل عام کرنے واال، اور لوٹ 

مار کی تالش میں گھومنے واال ایک گینگسٹر، بّچے باز، خفیہ انداز 

ور عورتوں کا دلدادا اور کیا کچھ سے قتل کرنے واال، شہوت پرست ا

نہیںە مسلمان یہ سب کچھ سنتے ہیں اور بؽیر کسی تعطل کے اس پر 

یقین جاری رکھتے ہیںە انٹرنیٹ پر میرے مضامیں پڑھنے کے بعد بے 

میل طریقے سے یہ دعوی کرتے ہیں، "اسالم پر ان کے ایمان میں 

طور پر "وہ اضافہ ہوا ہے" انہوں نے محمد کو ایک اعلی ہستی کے 



بندوں پر خدا کی رحمت ہے" تسلیم کر لیا ہےە وہ اسکی انسانی 

اخالقیات اور ضمیر کے تحت پرکھ نہیں کرتے اس کے برعکس ان کا 

ایمان ہے کہ وہ ہی ہے جس نے اخالقی معیار ترتیب دیئےە ان کیلئے 

ؼلط یا صیح، اچھا یا برا، 'سنہری اصول' کے تحت نہیں متّعین کیا جاتاە 

لمانوں کی نفسیات کے مطابق یہ کوئی اجنبی سی چیز ہے جو انکے مس

حق میں نہیں ہےە  بلکہ حالل)جسکی اجازت ہے( اور حرام)جو منع کیا 

گیا( جو کہ الابالی میں گھڑی ہوئی مذھبی اقدارہیں جن کی کوئی بنیاد 

 نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی اخالقیات نہیں، بس یہی اسالم ہےە

طور پر اسالم کی کھوج کرنے کے اہل نہیںە وہ ہر قسم  مسلمان حقیقی

کے شک کو جو انکی سمجھ سے باہر ہو یہ کہہ کے کہ یہ "آزمائش" 

ہے رّد کردیتے ہیںە اس آزمائش پر پورا اترنے، اور ایمان پر ثابت قدم 

رہنے کیلئے وہ کسی مہمل اور نامعقول بات میں بؽیر حیل و حّجت یقین 

 کر لیتے ہیںە



 

                               

 باب اّول    
 محّمد کون تھا                

تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ ہی متنفر ہواە اور  

آخرت پہلے سے کہیں بہترہےە اور پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا 

گہ فرماۓ گا کہ تم خوش ہو جاؤ گےە بھال اس نے تمہیں یتیم پا کر ج

نہیں دی اور رستے سے ناواقؾ دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایاە اور تنگ 

 (8-93:3دست پایا تو ؼنی کردیاە )قرآنە 

آئیے محمد کی داستان شروع کرتے ہیںە ہم اس کی زندگی کا جائزہ 

لیتے ہیںە وہ کون تھا اور اس کی سوچ کیا تھی؟ اس باب میں ہم اس 

حرؾ بہ حرؾ پوجھتے ہیں   شخص   جسکو ایک ارب سے زیادہ لوگ 

کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کا مختصر جائزہ لیتے ہیںە  دراصل اسالم 

محمدن ازم سے زیادہ کچھ نہیںە مسلمانوں کہتے ہیں کہ وہ  صرؾ ہللا 

کی عباد ت کرتے ہیںە جبکہ ہللا تو محمد کا ہمزاد ہےە عملی طور پر وہ 

صی مسلک ہےە ہم محمد کو پوجھتے ہیںە اسالم ایک شخص کا شخ

اسکے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا قرآن میں حکم ہواە اس کا دعوی ہے کہ 

یہ خدا کا کالم ہےە اور ہم اسکو اس طرح دیکھتے  جسطرح اس کی 

بیویوں اور ساتھیوں نے دیکھاە ہم اس پہ نظر ڈالیں گے کہ کیسے وہ 



ایک رّد کئے ہوۓ مبلػ کی حیثیت سے ابھر کر ایک ہی دھآئی میں 

ورے عرب کا فی الواقع حکمراں بن گیاە کیسے لوگوں پہ ؼلبہ حاصل پ

کرنے کیلئے ان کو تقسیم کیاە کیسے اس نے آہستہ اہستہ کچھ لوگوں 

میں نفرت اور سرکشی کے جذبات کو ابھارہ اور دوسروں کے ساتھ 

جنگ پہ امادہ کیاە اور کیسے اس نے یورشوں، زنابالّجر، صعوبتیں 

قتل کی وارداتوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کے دل پہنچا کر اور خفیہ 

پر اپنی ّدھاک بٹھائی اور ان کو اپنے تابع کیاە ہم نسل کشیوں کےبارے 

میں دؼا بازی بطور ایک حکمت عملی کی پسندیدگی کو جانیں گےە آج 

بھی مسلمان دہشتگرد اسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیںە محمد کو جان 

دہشت گرد بالکل وہی کچھ کر رہے ہیں لینے کے بعد آپ دیکھیں گے 

 جو ان کے پیؽمبر نے کیاە

 

   

 محمد کی پیدائش اور بچپن

ء میں آمنہ نامی ایک جوان بیوہ نے ایک 0=;عرب کے شہر مکّہ میں 

بچے کو جنم دیا  اسے وہ محمد کہتی تھیە گو محمد آمنہ کی واحد اوالد 

و صحرا میں پلنے تھی پھر بھی اس نے چھ ماہ کی عمر میں ہی محمد ک

 کیلئے ایک بّدو عورت کے حوالے کر دیاە

بعض اوقات دولتمند عربی عورتیں اپنے شیرخوار بچوں کو دودھ پالنے 

والی عورتوں کے حوالےکردیتی تھیںە ایسا کرنے سے وہ پرورش کے 

عمل سے آزاد ہو کر فوری طور پر دوسرا بچہ پیدا کرنے کیلئے تیار 



کا مطلب بڑا سماجی رتبہە لیکن آمنہ کی بات اور ہوتی تھیںە زیادہ بچوں 

ہے  وہ بیوہ تھی اسکا ایک ہی بچہ تھا اور وہ امیر بھی نہیں تھیە محمد 

کا باپ عبدہلل اس کی پیدائش سے چھ ماہ قبل ہی انتقال کر گیا تھاە اور یہ 

کوئی عام رواج بھی نہیں تھاە  درحقیقت خدیجہ جو محمد کی پہلی بیوی 

ّہ کی امیر ترین عورت تھی اس کے تین بچے پہلے دو تھی اور مک

 ەشوہروں سے تھے اور چھہ محمد سے تھے جو اس نے خود ہی پالے

 

کیوں آمنہ نے اپنی واحد اوالد کو پالنے کیلئے دوسروں کو دے دیا؟ 

محمد کی والدہ کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں  ہم اس کے 

 اس نے ایسا کیوں کیاەبارے میں بہت کم جانتے ہیں کہ 

ہمارے پاس ایک دلچسپ اطالع ضرور موجود ہے جوآمنہ کے نفسیاتی 

میک اپ اور اس کے نومولود بچے سے اس کے تعلقات پر روشنی 

ڈالتی ہے وہ یہ کہ اس نے محمد کو اپنا دودھ نہیں پالیاە پیدائش کے بعد 

نومولود کی پرورش کا ذمہ اس کے چچا ابولہب) وہی شخص جسکو 

میں محمد نے ملعون ومطعون ٹہرایا( کی 000اس کی بیوی سمیت سورۃ 

خادمہ ثیئوبہ کودیاە اس کا کوئی ذکر نہیں کہ  آمنہ نے اس بچے کو 

کیوں نہیں پاالە ہم صرؾ اندازے ہی لگا سکتے ہیںە کیا وہ اس چیز سے 

مایوس تھی کہ وہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی؟ کیا اس نے یہ سوچا تھا 

 بچہ اس کی دسری شادی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے؟کہ یہ 

خاندان میں کسی مرگ کے سبب دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں مایوسی کا 

سبب بن سکتیں ہیںە دوسرے عوامل جو کسی عورت کی مایوسی کے 

مواقعوں میں اضافہ کرسکتے ہیں وہ ہیں: تنہائی،  پیٹ میں پلنے والے 

بچے کی تشویش، شادی سے متعلقہ  اور مالی مسائل اور ماں کی کم 



ھی ابھی اپنا خاوند کھویا تھا، وہ تنہا تھی، ؼریب تھی عمریە آمنہ نے اب

اور جوان بھیە اس کی بنیاد پر جو کچھ ہم اسکے بارے میں جانتے 

ہیں، اس کے ڈیپریشن کا مریض ہونے کی واضع امید ہےە ڈیپریشن ماں 

کی بچے کے سلسلے میں پیداواری صالحیت کو متاثر کر سکتا ہےە یہ 

دوران ڈیپریشن زچگی کے بعد ایک  بھی ہو سکتا ہے کہ حمل کے

 postpartum)باقائدہ ڈیپریشن کے حملے کا سبب  بن جاۓ

depression)ە 

چند ایک تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ حمل کے دوران ڈیپریشن پیٹ میں 

پلنے والے بچے کو برآہ راست متاثر کرسکتا ہےە ایسے بچے اکثر 

کر ایسے طفل ہوتے چڑچڑے اور کاہل ہوتے ہیںە یہ نومولود بڑے ہو 

ہیں جو سیکھنے میں سست اور جذباتی طور پژمردہ ہوتے ہیں، ان میں  

 کّج رّوی اور مداخلت بیجا کا عنصر موجود ہوتا ہےە 

محمد اجنبیوں میں پالە  جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کو احساس ہوا جن 

کے ساتھ وہ رہ رہا تھا وہ اس کا خاندان نہیں تھاە اس کو اس چیز کی 

حیرانگی ہوئی ہو گی کہ اس کی اپنی ماں جس کو وہ سال میں دو دفعہ 

 مال کیوں اس کو نہیں چاہتی تھیە

محمد کی دآیا حلیمہ نے کئی دہائیوں کے بعد میں بتایا کہ وہ محمد کو 

لینے کیلئے تیار نہیں تھی کیوں کہ وہ ایک محدود وسائل رکھنے والی 

سلئے قبول کیا کیوں کہ اس کے بیوہ کا یتیم بیٹا تھاە اس نے اسکو ا

خاندان کواضافی آمدنی ،خواہ وہ کتنی قلیل ہی کیوں نہ ہو، کی اشد 

ضرورت تھی اور اس کو کسی امیر کا بچہ نہیں مالە کیا یہ ظاہر نہیں 

کرتا کہ اس نےمحمد کا کس طرح  کا خیال رکھا ہو گا؟ کیا محمد کو 

ت کی کمی کا اپنے رضائی خاندان کےساتھ رہنے کے دوران محب



احساس نہیں ہوا ہو گا جبکہ زندگی کے اس دور میں  انسان کی 

 شخّصیت کی تشکیل ہورہی ہوتی ہے؟

حلیمہ کے مطابق محمد ایک الگ تھلگ رہنے واال بچہ تھاە وہ ایک 

خیالی دنیا میں بستا تھا اور ایسے دوستوں سے باتیں کیا کرتا جو کسی 

ردعمل نہیں تھا کہ کسی نے اس کو نظر نہیں آتے تھےە کیا یہ اسکا 

سے پیار نہیں کیا تو اس نے ایک خیالی دنیا بسا لی جہاں اسے پیار اور 

 پناہ ملےە

محمد کی دآیا کو اس وقت اس کی ذہنی صحت کے بارے میں تشویش 

ہوئی جب وہ پانچ سال کا تھا وہ اسے آمنہ کے پاس واپس لے آئیە ایک 

منہ محمد کو واپس لینےمیں متاّمل نیا خاوند نہ ملنے کے باوجود بھی آ

تھیں جبتک کہ حلیمہ نے اسکو اسکے عجیب رّویوں اور اسکی خیالی 

دنیا کے بارے میں نہیں بتایاە ابن اسحاق نے حلیمہ کے الفاظ قلمبند 

 کئے:

 اس)حليمہ کے اپنے  بيٹے(کے والد نے مجھے

 بتايا، ' مجھے خوؾ ہے کہ اس بچے کو کوئی دورا 

 سے پہلے کہ اسکو کچھ ہو جاۓپڑا ہے،  اس 

 اس کے گھروالوں کے پاس لے جاؤە اس )محمد

 کی ماں( نے پوچھا کہ کيا ہوا اور مجھے اس 

 وقت تک چين سے نہيں بيٹھنے ديا جب تک  

 ميں نے اسکو بتا نہيں دياە جب اس نے يہ کہا



 کہ مجھے ڈر ہے اس کوبھوت پريت نے قبضہ

 نے کيا'ە ميں لياە ميں نے جواب ديا يہی ميں

  

یہ عام بات ہے کہ بچوں کو اپنی چارپائی کے نیچے جن بھوت نظر 

آتے ہیں اور وہ خیالوں میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیںە لیکن 

محمد کا معاملہ انتہائی دہال دینے واال ہو گاە حلیمہ کے خاوند نے کہا، " 

نتہائی مجھے خوؾ ہے کہ اس بچے پر کوئی حملہ ہوا ہےە" یہ اطالع ا

اہم ہےە کئی سالوں بعد محمد نے اپنے بّچپن کے تجربوں کے متعلق 

 بتایا:

سفيد کپڑوں ميں ملبوس ہاتھوں ميں برؾ سے بھرا ہوا سنہری 

برتن اٹھاۓ دو لوگ ميرے پاس آۓە وہ مجھے لے گئے اور ميرا 

جسم کھول دياە پھر انہوں نے ميرا د ل پکڑا اور اسے کھول ديا 

وتھڑا نکال کر پرے پھينک دياە پھر انہوں نے اور ايک سّياہ ل

   ميرے جسم اور دل کو دھو کر پاک کر دياە

یہ بالکل عیاں ہے کہ دماغ کی ؼالظتیں دل میں جاکر خون کا لوتھڑا 

نہیں بنتیںە اس حقیقت کے عالوہ کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، گناہ 

ابن جّراحی کی مدد سے نہیں نکالے جاسکتے اور برؾ کوئی اچھا ص

نہیں ہےە ظاہر ہے کہ محمد اپنے مقلدوں کو بیوقوؾ بنانے کی کوشش 

 کر رہا تھاە

ە ایک ؤابچہ دوبارہ اپنی ماں کے پاس آگیا مگر یہ ملن دیرپا ثابت نہیں ہ

سال کے بعد آمنہ کا انتقال ہو گیاە اس نے ماں کا کبھی خاص ذکر نہیں 

کیاە  اپنی ماں کی وفات کے پچاس سال بعد جب اس نے مکّہ فتح کیا تو 



وہ ابوہ جو کہ مکّہ اور مدینے کےدرمیان ایک جگہ جہاں پر وہ مدفون 

 :ہے  اس کے مزار پرگیا اور رویاە اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا

يہ ميری ماں کی قبر ہے؛ موال نے مجھے يہاں آنے کی اجازت 

دیە  ميں نے اس کے لئے دعا کی اجازت چاہی جو نہيں ملیە 

پھر ميں نےاپنی ماں کو يادوں ميں بالياە ہميشہ ساتھ رہنے والی 

 ياد ؼالب آگئی اور ميں رو دياە

دی؟  کیوں خدا نے محمد کو اپنی ماں کیلئے دعا کرنے کی اجازت نہیں

اس نے کیا کیا تھا کہ وہ معافی کی حقدار نہیں تھی؟ جبتک ہم یہ نہ مان 

لیں کہ خدا نا انصافی کر سکتا ہے اسکا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتاە 

ظا ہر ہے خدا کو اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہےە یہ محمد ہی تھا جس 

نے اپنی ماں کواس کی موت سے نصؾ صدی بعد تک بھی معاؾ نہیں 

یاە  شاید اسے اپنی ماں ایک سردمہر اور پیار کے جذبات سے عاری ک

عورت کے طور پر یاد تھی  وہ اس سے بیزار تھا اوراس کے جذبات 

مل نہیں ہوئے ە محمد کی چار کو جو گہرے زخم ملے تھے وہ کبھی مندّ 

بیٹیاں تھیںە اس نے اپنی سب سے بڑی کا نام اپنی خالہ کے نام پر 

چھوٹی کا اپنی دادی کے نام پر اور اپنی ماں آمنہ  رکھا، اور سب سے

 کے نام پر کسی کا نہیںە 

اس کے بعد محمد نے دو سال اپنے دادا کے گھر گذارےە جو اس کے 

یتیم ہونے پر بہت فکر مند تھا اسنے اپنے مرحوم بیٹے کی واحد بچی 

 ہوئی نشانی کے ساتھ حد سے زیادہ پیار کیا اور فراخدلی سے پاالە ابن

سعّد لکھتا ہے کہ عبدالّمطلب نے جتنی توجع اس بچے کو دی اتنی اس 

نے اپنے کسی بیٹے کو بھی نہیں دیە میؤر محمد کی سوانعمری میں 

لکھتا ہے: "اس نے بچے کے ساتھ یکتا رؼبت واال برتاؤ ملحوظ خاطر 



رکھاە کعبے کے زیر سایہ ایک نمدہ بچھا ہؤا ہوتا تھا اور اس کے اوپر 

ہ سردار سورج کی گرمی سے بچ کر آرام کیا کرتا تھاە قالین عمر رسید

کے گرد ادب کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر اس کے بیٹے بیٹھا کرتے 

تھےە  محمد جو ایک چھوٹا بچھ تھا بڑے بوڑھے کے بالکل قریب 

بیٹھنے کا عادی تھاە اور بےتکّلفی سے نمدہ پر برآجمان ہوتا تھاە اس 

کی کوشش کرتے مگرعبدالّمطلب یہ کہتے کے بیٹے اس کو پرے ہٹانے 

ہوۓ بیچ میں پڑتا: ' صرؾ میرے چھوٹے بچے کو اجازت ہےە'  پھر 

وہ اسکی پیٹھ تھپتپھاتا اور اسکی بچگانہ شرارتوں سے خوش ہوتاە لڑکا 

ابھی تک اپنی دآیا باراکا کی حفاظت میں تھاە مگر کبھی کبھی وہ اس کو 

کے ہجرے میں آجایا کرتا تھا یکلخت چھوڑ کر بھاگ کے اپنے دادا 

 یہاں تک کہ وہ کبھی اکیال ہوتا یا سو رہا ہوتا تھاە"

محمد عبدالّمطلب سے ملے ہوۓ خصوصی برتاؤ کو یاد کرتا تھاە بعد 

میں اپنی گذ شتہ یادوں کو مرچ مصالحہ لگا کراس طرح بیان کرتا کہ 

ک اس کے دادا کہا کرتے تھے، "یہ واحد ہے جس کی تن تنہا ہی ای

عظیم منزل ہےە اور ایک سلطنت کا وارث ہو گاە" اور باراکا سے کہتے 

تھے، " ہوشیار رہنا اس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ لگنے سے 

بچانا کیونکہ وہ اس کی تالش میں ہیں اور اسکو نقصان پہنچا سکتے 

ہیں!" تاہم کسی کو یہ باتیں یاد نہیں تھی کیونکہ اس کے چچاؤں میں 

ی نے بھی فوری طوراس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا، سے کس

ماسوآۓ حمزہ کے، جو اسکا ہمعمر تھاە عّباس بھی اس کے مقصد میں 

شریک ہو گیا اور وہ بھی تب جب محمد کا ستارہ عروج پر تھا اور مکّہ 

 کو فتح کرنے اس کے دروازے پر پہنچ گیا تھاە



سال داد کے گھر افسوس، قسمت محمد پر مہربان نہیں تھیە صرؾ دو

میں رہنے کے بعد ہی بیاسی سال کی عمر میں بوڑھا سردار چل بسا 

 اور یہ لڑکا اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آگیاە

یتیم بچے نے اپنے پیار کرنے والے دادا کی وفات کو بڑی شّدت سے 

محسوس کیاە جب وہ دادا کے جنازے کے پیچھے حیجن کے قبرستان 

ھا اسے روتے ہوۓ دیکھا گیاە کافی سال بعد تک اس کی طرؾ جا رہا ت

 نے اس کی مجنونانہ گہری یاد کو سینے سے لگاۓ رکھاە

ابو طالب نے اس بھروسے کو بہت وفاداری سے نبھایاە" اس چھوکرے 

سے بیہودہ پیار میں وہ عبدالّمطلب سے پیچھے نہیں رہا"ە میؤر لکھتا 

ا، اس کے ساتھ کھانا ہےە" اس نے اس کو اپنے بستر کے پاس سالی

کھایاە جب کبھی وہ باہر نکال اس کے ساتھ گیاە اور یہ نرم رّویہ جاری 

رہا جبتک کہ محمد بےیارومددگار بچپنے سے باہر نہیں نکال"ە ابن سّعد 

نے وقدی کے حوالے سے بتاتا ہے گو ابوطالب دولتمند نہیں تھاە اس 

ادہ اس سے پیار نے محمد کا بہت خیال رکھا اور اپنے بچوں سے زی

 کیاە

بچپن کے دوران تباہ کن نفسیاتی صدموں کی وجہ سے محمد محرومی 

سے خوؾ زدہ تھاە اسکا اظہار اس امر سے ہوتا ہے کہ جب وہ بارہ 

سال کا تھا اور ابوطالب نے کاروباری سلسلے میں شام جانے کا فیصلہ 

کیاە " لیکن جب کارواں  روانگی کےلئے تیار تھا، اور ابوطالب اونٹ 

واال تھا، اسکا بھتیجا ایک لمبی جدائی کے پیش  پر سواری کرنے

اندیشی سے مؽلوب ہو کر اپنے محافظ کے ساتھ چمٹ گیاە ابو طالب کا 

دل بھر آیا اور وہ لڑکے کو ساتھ لے گیاە" اپنے چچا سےاسقدر 



وابستگی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ محمد اپنے پیار کرنے والوں کی 

 محرومی سے مسلسل خوؾ زدہ رہاە

وجود  انتہائی شفقت کے، اور اس کے کہ ابوطالب کا تمام عمر با 

اسکے  دفاع  میں سرگرم عمل رہنا اور اس اعتراض کے باوجود کہ وہ 

اپنے بیٹوں سے  زیادہ اسکی فکرکرتا تھا، محمد ایک ناشکرا لے پالک 

ثابت ہواە  بسترمرگ پر محمد اپنے معّمر چچا سے ملنے گیاە 

ٹے بھی موجود تھےە اپنے بھتیجے کے بارے ہر عبدالّمطلب کے تمام بی

وقت فکرمند رہنے والے ابوطالب نے اپنے بھائیوں سے پرزور استدعا 

سال کا تھاە سب نے  0;کی کہ وہ اسکی حفاظت کریں جو کہ اس وقت 

اس کا وعدہ کیا بشمول ابو لہب جس کو بعد میں اسنے قرآن میں ملعون 

ہوۓ اس نے ابو طالب کو اسالم قبول  ٹھہرایاە اس موقع کا فائدہ اٹھاتے

 کرنے کی درخواست کیە 

محمد کو اسکا مکمل ادراک تھا کہ اس کے مقلّد زیادہ تر مسکین اور کم 

مرتبہ لوگ ہیںە اپنی شہرت کو بڑہانے کیلئے اسے عالی مرتب لوگوں 

کی ضرورت تھی جو اسکا ساتھ دیںە  ابن اسحاق مروی ہے : " جب 

اکٹھے ہوتے، یا پیؽمبر یہ سنتا کہ کوئی اہم انسان بھی میلوں میں لوگ 

مکّہ آ رہا، وہ اسکو اپنا پیؽام سنانے وہاں پہنچ جاتاە" سربراہان مسالک 

اس امر سے بخوبی واقؾ ہوتے ہیں کہ انکے پیؽام کی کوئی وقّعت 

نہیںە وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ با اثرلوگوں کو ساتھ مال کر اپنے 

یںە   اسالمی  وقائع نگار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب جھوٹ کو سچ بنا ل

ابوبکر اور عمر اس کے ساتھ شامل ہوۓ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ 

رہیە ابو طالب کے تبدیل ہونے سےاس کے چچاؤں اور اہل قریش  جو 

کہ مکّہ میں رہتے تھے اور کعبہ کے نگہبان تھے  میں اسکا مقام بلند 



ہ اور معتبری مل جاتی جسکا وہ بیتابی سے ہو جاتا اور اسکو وہ رتب

خواہشمند تھاە اس کے برعکس قریب المرگ انسان مسکرآیا اور کہا کہ 

وہ تا دم مرگ اپنے آباؤاجداد کے مذھب کو ترجیح دے گاە پھرمحمد کی 

امیدوں پر پانی پھر گیا اور وہ بڑبڑاتے ہوۓ کمرے سے باہر نکال: " 

تھا لیکن ہللا نے مجھے ایسا کرنے سے میں اس کے لئے دعا کرنا چاہتا 

 منع کر دیاە"

اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ خدا نے پیؽمبر کو اس کیلئے بخشش 

مانگنے سے کیوں منع کردیا جس نے اسکو پاال، اس کی جان کی 

حفاظت کی اور اس کیلئے بڑی قربانیاں دیںە یہ خدا کے رتبے کو اتنا 

ں رہتاە ابو طالب اور اس کے خاندان کم کر دیتا کووہ پرستش کے اہل نہی

نے محمد کیلئے بے انتہا قربانیاں دیںە یہ شخص، اپنے بھتیجے کے 

دعوے کا یقین نہ کرتے ہوۓ بھی اس کے مخالفوں کے سامنے چٹان 

کی طرح ڈٹا رہا، کسی بھی ممکنہ نقصان کے سامنے ڈھال بن گیا اور 

کو خاطر میں نہ  سال ا سکا شہ زور علم بردار رہاە  اس <9مسلسل 

التے ہوۓ جب ابو طالب نےاس کا مذھب قبول کرنے سے انکار کر 

دیا، اس ٹھکراۓ جانے کو اس نے اتنا برا جانا کہ وہ اس کی موت پر 

 فاتح کہنے بھی نہ آسکاە بخاری کہتا ہے:

ابو سعد الخّدری سے روآئت ہے کہ جب کسی شخص نے اس کے 

ؽمبر کو يہ کہتے ہوۓ سنا ، چچا ابو طالب کا ذکر کيا، اس نے پي

' شايد ميری سفارش سے قيامت کے دن اسکوکم آگ ميں 

پھينکاجاۓ گا جو صرؾ ا سکے ٹخنوں تک ہو گیە اس سے اس 

 کا دماغ ابل جاۓ گاە'



ایک طرؾ تو محمد اپنے چچا کو مّردود ٹھہرا کر دوزخ کی آگ میں  

اس کی پھینکواتا ہے اور دوسری طرؾ اس سے وفاداری جتاتے ہوۓ 

بخشش کیل۔ سفارش کی بات کرتا ہےە تاہم یہی محمد ہے جس نے 

متعّدد بار یہ کہا ہے کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ ہللا کے حکم 

 کو ٹال سکےە

محمد کی جوانی کے اّیام قابل ذکر واقعات سے خالی ہیںە اور اس کی 

رمیال سوانعمری لکھنے والوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہےە وہ ش

اور کم گو تھا  زیادہ ملنسار بھی نہ تھاە اس حقیقت کے برعکس کہ 

اسکا بہت خیال رکھا گیا یہاں تک کہ اس کے چچا نے اسکو بگاڑ دیا، 

محمد کو اپنے یتیم ہونے کا احساس ہر دم رہاە  پیار سے تہی، تنہائی 

 میں گذ ری ہوئی بچپن کی یادیں ساری عمراس کو ڈراتی رہیںە

بیت گئےە محمد تنہا ہی رہا، اپنی ہی دنیا میں گوشہ کئی سال 

نشین، اپنے ہم جیسوں سے پرے اور الگ تھلگە بخاری کہتا ہے 

محمد " ایک باپردہ کنواری لڑکی سے بھی شرمیال" تھاە وہ ساری 

طمطراق اور خود  عمر ایسا ہی رہا، سہما ہوا اور ڈرپوک،

ے آپ کو پھال کر تھوڑا بہت اپن افروزی کا سہارا لے کر اس نے 

 کمی پوری کرنے کی کوشش کی ە

محمد کسی اہم پیشے کو نہیں اپنا سکاە کچھ دیر اس نے بھیڑیں 

چرآئیں، ایک ایسا پیشہ جو عورتوں کیلئے مخصوص ہے اور 

عرب اسے ؼیر مردانہ سمجھتے ہیںە معاوضہ بہت کم تھا اور 

 محمد کے گذارے کا دارومدار اس کے چچا پرتھا جو تب ؼریب

 ہوتا جا رہا تھاە 



 خدیجہ سے شادی

سال کی عمر میں محمد کو اپنی ایک رشتہ  ;8آخرکار، ابو طالب نے 

سالہ مالدارکامیاب تاجر بیوہ کے پاس  0:دار خدیجہ نامی خوش اندام 

بطور امین کے مالزم رکھوا دیاە اسی مالزمت کے دوران محمد نے شام 

فروخت کیا اور حکم کے کا ایک پھیرا لگایا، اسکا تجارتی سامان 

مطابق خریداری بھی کیە  واپسی پر خدیجہ جواں سال محمد کی محبت 

 میں گرفتار ہو گئی ، مالزم ہونے کے باوجود شادی تجویز کردیە

محمد دونوں لحاظ سے، مالی اور جذباتی ،ایک ضرورت مند شخص 

تھاە خیجہ کے ساتھ شادی ایک نعمت تھیە اس میں، ماں کا پیار جسکی 

بچپن سے ہی اسکو ضرورت تھی، مزید برآں مالی تحفط جس کی وجہ 

 سے اسے دوبارہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھیە

خدیجہ ہر طرح سے اپنے جوان خاوند کی ہر ضرورت کا ہر حال  میں 

خیال رکھنے کو تیار تھیە اس کی خوشی اسی میں تھی کہ اپنا سب کچھ 

 دے دے، خیال رکھے اور قربان  ہو جاۓە

محمد نہ تو ملنسار تھا اور نہ ہی کام کا شوقینە محمد اس چیز کو   

ترجیع دیتا تھا کہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے خیالوں میں گم رہےە بچپن میں 

بھی وہ ہم رکابوں کی صحبت سے دور رہتا تھا اور کھیل کود میں بھی 

تا حصہ نہیں لیتا تھاە اکثر وہ اکیال اور مستؽرق کیفّیت میں  ہی نظر آ

تھاە وہ بہت ہی کم ہنستا تھا، اور اگر کبھی ایسا ہؤا بھی تو وہ منہ بند کر 

لیتا تھاە اسی وجہ سے، اور اپنے پیؽمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوۓ ، 

 مسلمان ہنسنے کو ایک صالح عمل تّصور نہیں کرتےە



اپنی الگ تھلگ خیالی دنیا میں، اب محمد کوئی ٹھکرایا ہؤا، نہ چاہے 

 جیسا کہ اپنی اوآئل عمر میں سمجھتا تھا، بچہ نہیں تھا، بلکہ جانے واال

پیار کئے جانے واال،  عزت یافتہ، قابل تعریؾ، اور یہاں تک کہ اس 

سے ڈرا جاتا تھاە جب حقیقت برداشت سے باہراور اس کی تنہائی ؼالب 

آ جاتی تھی، وہ اپنی خیالی دنیا میں پناہ ڈھونڈھتا تھا، جہاں پر وہ کوئی 

ی اورجو کچھ وہ چاہتا بن سکتا تھاە اس نے اپنی یہ سلطنت چھوٹی بھ

عمر میں دریافت کی ہو گی، جب وہ اپنے پالنہاروں کے ساتھ رہ رہا ہو 

گا، اور تنہائی کے طویل دن صحرا میں گذارتا رہا ہو گاە باقی زندگی وہ 

تا اپنی پرسکون آرام دہ اور خوشگوار خیالی دنیا کی پناہ میں گذارنا چاہ

ہو گاە اس کیلئے یہ دنیا اتنی ہی حقیقی تھی جتنی کہ حقیقی دنیا،  اس 

بچوں کی دیکھبال کیلئے گھر  ?سے زیادہ خوشگوارە اپنی بیوی کو 

چھوڑ کر، محمد مکّہ کی نواحی ؼاروں میں باقی دنیا سے ال تعلق اپنے 

دن گذارتا تھا، اپنے خیالوں میں ملفوؾ وہاں جہاں اسے سہانی تعظیم 

 یّسر تھیەم

 الہامی مشاہدہ

ایک دن، چالیس برس کی عمر میں، ؼار میں اکیلے کئی دن گذارنے 

کے بعد، محمد کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیاە اس کے پٹھے ایک 

تسلسل سے کھچنے لگے،پیٹ میں درد، جیسا کہ کوئی اسےزور سے 

وں کی ہونٹ،سر اور muscle twitching))بھینچ رہا ہو، پٹھے گچھا مچھا 

یں تیز ہو ، دل کی دھڑکنمیں شرابور اور ،  پسینہپھڑپھڑاہٹ ستہ انناد

ە  اس مشتعل صورتحال میں اس نے آوازیں سنیں اور بھوت گئیں

 ەدیکھے



اور پسینے میں ۓ، ، کانپتے ہوانتہائی خوفزدہ وہ گھر کی طرؾ بھاگا 

" مجھے ڈھانپ لو، مجھے ڈھانپ لو،"  اس نے اپنی بیوی   شرابورە

ے التجا کیە  " اوہ خدیجہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے"  اس نے س

اسکو سب کچھ بتایا اور کہا، " مجھے لگتا کہ مجھے کچھ ہو جاۓ گا"ە 

اس نے سمجھا دوبارہ وہ بھوتوں کی گرفت میں آ گیا ہےە خدیجہ نے 

اسے یقین دالیاکہ آپ خوؾ زدہ نہ ہو، آپ کو توایک فرشتہ ملنے آیا تھا 

 تو پیؽمبر کے طور پر چن لیے گئے ہیںە  اور آپ

بھوت موافق چیز سے مقابلے کے بعد، جسکو اس کی بیوی نے بطور 

جبرائیل شناخت کیا، محمد کو اپنے پیؽمبرانہ رتبے کا یقین ہو گیاە  یہ 

اسے بہت مناسب لگا، اسطرح اسکی بزرگ کہالنے والی خواہش بھی 

 ػ شروع کردیەپوری ہو گئیە اس نے اپنے پیؽام کی تبلی

اسکا پیؽام کیا تھا؟  کہ وہ پیؽمبر بن گیا ہے اور سب کو اس پر ایمان 

النا ہےە اس کے نتیجے میں سب کو اس کی عزت کرنا ہے، اس سے 

سال کی تبلیػ  89محبت کرنا، اور یہاں تک کہ اس سے ڈرنا بھی ہےە  

محمد  کے بعد تک اسکا یہی پیؽام رہاە اسالم کا اصلی پیؽام یہی ہے کہ

پیؽمبر ہے اور اس کی اطاعت کروە اس سے آگے کچھ نہیں ہےە اس 

کی اس پہچان کو نہ سمجھنے کا مطلب ہے ایک سلسلہ وار سزا، اس 

جنم میں بھی اور بعد میں بھیە خدا کی وحدانّیت، آجکل جو اسالم کے 

حق میں مقدم دلیل ہے، بنیادی طور پر محمد کے پیؽام کا حصہ نہیں 

 تھاە

عد کئی سال تک مکہ والوں کے خداؤں اور مذھب کی لعن اس کےب

طعن کے سّبب، مکہ والوں نے محمد اور اسکے پیروکاروں کے ساتھ 

لین دین بند کردیا، اور وہ محمد کی ہدائت پر، ابسینیا ہجرت کر گئےە 



آخرکار، مکہ والوں کو راضی کرنے کیلئے، محمد سمجھوتے پر 

 ہے: مجبور ہو گیاە ابن سعد سے روآئت

ايک دن پيؽمبر کعبے کے گرد لوگوں کے اجتماع کے سامنے 

 91ـ02الوت کر رہا تھاە جب وہ آيت ت( کی 35سورۃ نجم)سورۃ 

بھال تم لوگوں نے الت اور عزی ' جس ميں کہا گيا ہے، پر پہنچا

کو دیکھا، اور تیسرے اور آخری منات کو) یہ بت کہینخدا ہو 

آيات پيؽمبر کے منہ ميں ڈال شيطان نے درج ذيل دو سکتے ہیں(؟'

یہ خوبصورت ہیں انکی سفارش سے بخشش کی امید ہو  ديںە '

 سکتی ہےە'

ان الفاظ نے اہل قریش کو خوش کر دیا اور انہوں نے بائیکاٹ اور 

دشمنی ختم کر دیە یہ خبر ابیسینیا میں مسلمانوں تک پہنچی تو وہ 

 خوشی خوشی مکہ واپس لوٹ آۓە

و احساس ہوا کہ ہللا کی بیٹیوں کو معبود مان کچھ دیر بعد، محمد ک

کر اس نے اپنی حیثّیت بطور ہللا اور اس کے بندوں کے مابین  

واحد وسیلے کو گھٹایا ہے، اور اپنے نئے مذھب اورکافروں کے 

اعتقادات کے باہم امتیاز کو بے معنی کر دیا ہےە وہ دوبارہ اپنی 

یں ہللا کی بیٹیوں کو تسلیم پٹڑی پر آگیا اور کہا کہ یہ دو آیات جن م

") کیا گیا ہے وہ شیطانی آیات ہیںە پھر اس نے  اسکی جگہ یہ کہا 

مشرکو!( کہ تمہارے لئے تو بیٹے اور خدا کیلئے بیٹیاں، یہ تقسیم 

تم کو کیسے جرآت یہ ہؤ ا،  مطلب   تو بہت نا انصافی کی ہے!"

نے لئے ہوئی کہ بیٹیوں کو ہللا کی صفات میں شامل کرو اور اپ

بیٹوں میں فخر محسوس کرو؟ عورتیں ذھانت میں کمتر ہوتی ہیں 

 اسلئے ہللا کیلئے بیٹیاں بے فائدہ ہیںە یہ تقسیم بہت ؼلط ہےە 



محمد کے چند ساتھیوں نے اسی وجہ سے اسکا ساتھ چھوڑ دیاە 

اس اتھل پتھل کو نپٹانے اور انکا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے 

دیگر تمام پیؽمبروں کو بھی شیطان  کیلئے، اس نےدعوی کیا کہ

نے بیوقوؾ بنایا، اسنے انکو شیطانی آیات سے اکسایا جن پر 

 دھوکے سے منجانب ہللا ہونےکا گمان ہوتا ہےە

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہيں بھيجا 

مگر)اسکا يہ حال تھا کہ( کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو 

سوسہ( ڈال ديتا تھا تو جو شيطان اسکی آرزو ميں)و

)وسوسہ( شيطان ڈالتا ہے خدا اسکو دور کر ديتا ہے پھر 

خدا اپنی آيتوں کو مظبوط کر ديتا ہے اور خدا علم واال اور 

حکمت واال ہےە ؼرض)اس سے( يہ ہے کہ جو)وسوسہ( 

شيطان ڈالتا ہے اسکو ان لوگوں کيلئے جن کے دلوں ميں 

ذريعہ آزمائش  بيماری ہے اور جن کے دل سخت ہيں

ٹھہرآۓە بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت ميں 

 ( 53-22:52ہيںە)قرآن 

محمد نے یہ آیات اس لئے لکھیں کہ اسکے بہت سارے ساتھی، یہ جان 

کرکہ وہ قرآن کو موقع کی مناسبت سے گڑھ لیتا ہے، اسے چھوڑ دیاە 

ی سے، یہ قدرے زیادہ بیباق ان آیات میں بنیادی طور پر جو کہا گیا ہے،

ہے کہ کبھی مجھے ، محمد ، کے بیوقوفی میں کہے گئے جھوٹ 

بیمار  ہے کیونکہ تمہارے قلب بھی یہ تمہارا قصور کوپکڑ بھی لو، تب

 ہو چکے ہیںە 

لوگ مسلمان ہوۓە اس کی  0<یا  0=( سال گزر گئے، کل 09تیرا)

بیوی، جس نے نہ صرؾ اس کی ضروریات کا خیال رکھا، بلکہ اس 



ؾ بھی کی، خوشامد کی، اور اس کی پوجا کی اور چاپلوسی کی تعری

کے انداز سے اسکی پہلی پیروکار بھی بنیە اس کے معاشرے میں بہتر 

رتبے کے سّبب کچھ متوسط طبقے کے لوگ جیسا کہ ابوبکر، عثمان 

اور عمر بھی اس کے ساتھ مل گئےە ان چند لوگوں کے عالوہ، محمد 

ھے ؼالموں کا ایک گروہ، اور چاہت کے جو بقیہ پیروکار تھے  وہ ت

 سے محروم چند ایک نوجوانە

     

 هؾہجی ایؾا ؿمبًی کی ػامتبں

هکہ هیں هضوؼ کی پکبؿ کو  ثیگبًب واؿ لیب گیب۔ هکہ والے، آرکل کے غیـ 

هنلووں کی ٓـس ہـ هؾھت کو آؿام مے ثـػاىت کـتے تھے۔ هؾھجی ایؾا 

مٌب ہی ًہ تھب۔ اینے  ؿمبًی  کے ثبؿے اى ػاللوں هیں کنی ًے کچھ

هؼبىـے رہبں پـ ثہت مبؿے عؼاؤں کی پـمتو کی ربتی ہو ػووهی 

اوؿ پـفطـی ٓوؿ فیبػٍ ثـػاىت کے صبهل ہوتے ہیں۔ اى کے اصنبمبت 

تت هزـوس ہوۓ رت هضوؼ ًے اى کے عؼاؤں کی توہیي کـًب ىـوع کـ 

ًے ػی تھی، لیکي اًہوں ًے هضوؼ کو کوئی ًمَبى ًہیں پہٌچبیب۔ اًہوں 

امکب اوؿ امکے هؾھت کب امی ٓـس هؾاق اڑآیب رینب کہ آرکل کے اہل 

 فکـ لوگ امالم اوؿ هنلوبًوں کب هؾاق اڑاتے ہیں۔

اثي امضبق لکھتب ہے، " رت پیغوجـ کے مبتھی ًوبف اػا کـًب چبہتے تو وٍ 

ػوؿ ػؿاف گھبٹیوں هیں چلے ربتے تبکہ ػومـے لوگ اًہیں ػیکھ ًہ 

رت مؼؼ اثي اثی ولبً کخیـ تؼؼاػ هیں پیغوجـ کے پبئیں، اوؿ ایک ػفؼہ 

مبتھیوں کے مبتھ هکہ کی گھبٹیوں هیں ًوبف کی اػائیگی هیں اى کے 

مبتھ تھب تو هيـکیي هکہ کب گـوٍ وہبں آیب اوؿ ثؼ  تویقاًہ اًؼاف هیں اًکی 



وئیے پـ القام لگبیب اوؿ یہبں تک  ًوبف هیں هؼاعلت کی۔ اًہوں ًے اك ؿ 

ًی تک آ گئی اوؿ مؼؼ ًے ایک هيـک کو هـػٍ اوًٹ کہ ًوثت هکب ف

کے رجڑے کی هؼػ مے فعوی کیب اوؿ اك کب گال کبٹ ػیب۔ امالم هیں یہ 

 عوى ثہبًے کی اثتؼاء ہے۔ "

هالصظہ کیزئیے، رت اًکے ػمیؼے کی تؾلیل کی ربتی تو هيـکیي ثھی 

کو هنلوبًوں کب هؾاق اڑآتے۔ اك کے ثؼلے هیں اى پـ صولہ آوؿ ہو کـ اً

فعوی کـ ػیب ربتب۔  هنلوبًوں کیلئے ػومـوں کے همؼ ك هؾھت هیں 

کیڑے ًکبلٌب ربئق ہے هگـ رت اًکے مبتھ اینب ملوک کیب ربۓ تو تيؼ ػ 

 پـ اتـ آتے ہیں۔ آد کے ػى تک هنلوبًوں هیں یہی ؽہٌی ت کبؿفـهب ہے۔

اثي امضبق اك ثیبى هیں اًتہبئی ایوبًؼاؿی مے کبم لے ؿہب ہے، آگے چل 

ـ وٍ ثیبى کـتب ہے،" رتٌب کہ هیں ًے مٌب ہے، رت هضوؼ کھلے ثٌؼوں ک

امالم کی اىبػت کـتب رینب کہ امکو عؼا کی ٓـف مے صکن ہؤا تو اك 

کے ثٌؼے ًہ تو اك مے ال تؼلمی کـتے اوؿ ًہ ہی اك کے هغبلف ہو 

ربتے رت تک کہ وٍ اى کے عؼاؤں کی تضمیـ ًہ کـتب۔ رت اك ًے اینب 

هغبلف ہو ربتے اوؿ هکول یکتبئی مے  ثغبوت پـ اتـ کیب وٍ اك کے 

 آتے اوؿ اك کو اپٌب ػىوي گـػاًتے۔"

کنی ثھی اینے ػػوے  کہ هکہ هیں هنلوبًوں کے مبتھ ػؼاوتیں هؾھجی 

ایؾا ؿمبًی تھی  کو یکنـ رھٹالًے کیلئے اتٌب کبفی ہے۔ یہ ثبت موزھ 

وؿ اك کے هیں آتی ہے کہ اگـ کنی کے ػمیؼے ،  اك کے ٓـف صیبت ا

ثقؿگوں پـ گٌؼ اچھبال ربئے تو امکب ثـہن ہوًب الفهی ہے۔ یہ ثبت ثھی 

لبثل فہن ہے کہ تٌمیؼ کب رواة تٌمیؼ اوؿ ٹھٹھے هؾاق کب رواة ٹھٹھے 

هؾاق هیں۔ هنلوبًوں کے مبتھ اًکب اینب ثـهال اظہبؿ اك لئے ًہ تھب کہ وٍ 

یہوػی، ػینبئی  ایک ہللا کو هبًتے اوؿ ػیگـ عؼاؤں کی ًفی کـتے ہیں۔



اوؿ ٍبثیئیي ثھی تو ایک عؼا کو هبًتے اوؿ ػومـے عؼاؤں پـ ایوبى کو 

ؿػ  کـتے تھے۔ اٍل ثبت یہ تھی هضوؼ اوؿ اك کے ثؼ تویقپیـو کبؿوں 

کی ٓـس  وٍ ػومـوں کے ػمیؼے کی توہیي ًہیں کـتے تھے اوؿ 

 هيـکیي کے مبتھ ثھی وٍ گھل هل کـ ؿہتے تھے۔

ے هؼجوػوں کی ہتک آهیقیوں مے ػ ق ہو کـ اًہوں آعـ کبؿ هضوؼ کی اًک

ًے اثو ٓبلت مے ؿروع کیب اوؿ اك فوؿ ڈاال کہ وٍ اپٌے ثے اػة 

ثھتیزے کو هٌغ کـے رو اًکے ػمیؼے کب هؾاق اڑآتب ہے،  " او اثو 

ٓبلت، توہبؿے ثھتیزے ًے ہوبؿے عؼآؤں کی ثے ػقتی کی ہے، 

صیبت کی ىبى کی ًفی ہوبؿے هؾھت کو ثـا ثھال کہب ہے، ہوبؿے ٓـف 

کی ہے، اوؿ ہوبؿے آثبؤارؼاػ پـ القام لگبیب ہے کہ اًہوں ًے ہویں گوـاٍ 

کیب ہے؛ یب تو تن امکو مغتی مے هٌغ کـو، یبامے ہوبؿے صوالے کـ 

ػو، کیوًکہ تن ثھی امی ٍوؿتضبل مے ػوچبؿ ہو رل مے ہن ہیں اوؿ ہن 

ا ًہیں موزھتے۔"  توہیں اك مے هجـ 

یہی فثبى اوؿ اًؼاف ػول ہے رو اى هؾھجی هغبلفیي ًے فیبػٍ مے فیبػٍ 

اعتیبؿ کیب۔ یہ تو ایک ػؾؿ  ہے، هضوؼ کوایک الٹیویوٹن ہے کہ وٍ اًکے 

عؼآؤں کو گبلی ػیٌے مے ثبف ؿہے۔ اك کب هوافًہ ؽؿا آد کے هنلوبًوں 

مے کیزئیے رت اًکے پیغوجـ کے عبکے چٌؼ کبؿٹوًوں کی ىکل هیں 

نبػ پـ اتـ آۓ اوؿ ػوؿ ػؿاف کے ػاللے رینب ىبئغ ہوۓ تو وٍ ػًگے ف

کہ ًبئزیـیب اوؿ تـکی هیں اًہوں ًے میٌکڑوں لوگوں کو هوت کے گھبٹ 

مبل تک ال تؼؼاػ  81اتبؿ ػیب۔ موبری ؿواػاؿی کے تضت لـیو هکہ ًے 

هـتجہ اپٌے عؼآؤں کی توہیي کو ثـػاىت کیب رنکی ورہ مے هضوؼ ػلیـ 

ـس کی ڈھیل هل ربًے پـ فیبػٍ ہی اکڑ ہو گیب۔ ایٌٹھے عبں اکخـ اك ٓ

 ربتے ہیں۔



ػومـی ػفؼہ لجیلوں کے مـػاؿ اثو ٓبلت کے پبك آۓ اوؿ اپٌے ػؾؿ  

اوؿ الٹیویٹن کی ػوثبؿٍ یبػہبًی کـوائی۔ اثو ٓبلت ًے اپٌے ثھتیزے کو ثال 

کـ موزھبیب کہ وٍ ػومـوں کے هؾھجی رؾثبت کب لضبظ کـے، اك ًے 

ے، توہبؿے لوگوں ًے یہ یہ کچھ کہب ہے، هیـا هضوؼ کو کہب، " اے ثھتیز

اوؿ اپٌب عیبل کـو اوؿ هزھ مے اتٌی ہی تولغ ؿکھو رو هیـے ثل هیں 

 ہے۔"

اك عیبل مے کہ اك کے چچب ًے امے چھوڑ ػیب ہے، هضوؼ ًے ایک 

کھیل ؿچبیب۔ اك ًے کہب، " اگـ یہ لوگ هیـے ػائیں ہبتھ پـ موؿد اوؿ 

ػیں اك ىـٓ پـ کہ هیں اك کبم ) یؼٌی تجلیغ  ثبئیں پـ چبًؼ ثھی ال کـ ؿکھ

امالم( مے کٌبؿٍ کيی کـ لوں ، رجتک ہللا هزھے اك کبم هیں فتضیبة ًہ 

کـ ػے اوؿ هیں امی کبم هیں فٌب ًہ ہو ربؤں هیں اك مے ثبف ًہیں آؤں 

مبلہ ثوڑھب ىغٌ اٹھب، ػومـی ٓـف هڑا اوؿ ثچوں کی  35گب۔" تت یہ 

 ٓـس ؿوًب ىـوع کـ ػیب۔

ؿ متبًی کبم آ گئی۔ ًـم ػل چچب ًے امے ثالیب اوؿ کہب، " واپل آ ربؤ کب

ثھتیزے، ربؤ اوؿ وہی کچھ کہو رو تن کہٌب چبہتے ہو، لنن ہللا کی هیں 

 تزھے کجھی ًہیں چھوڑوں گب۔"

رینب کہ ہن اگلے ثبة هیں ػیکھیں گے هضوؼ رؾثبتی پغتگی مے هضـوم 

وں رینب ہی ؿ  ہب۔ؿہب اوؿ ثڑھبپے هیں ثھی ثچ 

رت اہل لـیو کی اپٌے ػمیؼے کے ثبؿے هیں هضوؼ اوؿ امکے مبتھیوں 

کی ٓـف مے کی گئی ہتک آهیقیوں کو ؿکواًے کی کوىيیں ًبکبم 

ہوگئیں تو اًہوں ًے اپٌے الٹیویٹن پـ ػول کـًے کب اؿاػٍ تـک کـ ػیب۔ 

هضوؼ کو کوئی ًمَبى ًہیں پہٌچبیب گیب۔ اك کی ورہ یہ ًہیں تھی کہ وٍ اثو 

لت رینے ًبتواں اوؿ هفلل ىغٌ مے عوفقػٍ تھے۔ اًکے ًقػیک ٓب



امکی ثقؿگی لبثل اصتـام تھی، لیکي وٍ اك لبثل ًہیں تھب کہ اًکو کوئی 

 ًمَبى پہٌچب مکتب۔

اگـچہ اك کب اًؼیيہ تھب کہ هضوؼ کب عبًؼاى هيکل هیں آ ربتب اگـ امکب 

یب ثگبڑ مکتب کوئی فـػ لتل ہو ربتب۔ لیکي ایک عبًؼاى پوؿے لَجے کب ک

تھب؟ تبہن موبری ؿواػاؿی کے پیو ًظـ اہل لـیو ًے عوػ پـّجٔ مے 

کبم لیب۔ یہی کچھ ثؼؼ هیں اى کے مـ آى پڑا۔ اى هیں مے ثہت مبؿوں کو 

امولت لتل کـ ػیب گیب رت  هضوؼ التؼاؿ هیں آگیب تھب۔ ًتیزہ یہ ًکب کہ اًکب 

ہنتی مے هٹ گیب۔ ىہـ فتش ہوگیب اوؿ اًکب ٓـف صیبت اوؿ هؾھت ٍفضہ 

اٍل هیں تو اًکب لتل ػبم ہو ربتب، ثبلکل امی ٓـس رل ٓـس ػومـے 

لجیلوں کب ہؤا۔ لیکي اینب ًہیں ہؤا کیوًکہ وٍ تو هنلوبًوں کے ؿىتہ ػاؿ 

تھے۔ ایٌٹھے عبًی کے رواة هیں ٍلش روئی، ػؼم ثـػاىت کے مبتھ 

ه اًتہبئی ثڑی غلطی تھی۔ ثہت مے الوام امال م کب ىکبؿ ثـػاىت کی ؿو 

ثٌی اوؿ اًہوں ًے اینی غلطیوں کی ورہ مے اپٌی ىٌبعت  اوؿ آفاػی  

کو کھو ػیب۔ اوؿ آد ثھی ثہت می هغـثی ؿیبمتیں یہی غلطی ػہـا ؿہی 

 ہیں۔

یہبں تک کہ اثو ٓبلت کی وفبت کے ثؼؼ تک ثھی هضوؼ کو کوئی ًمَبى 

ًہیں پہٌچبیب گیب۔ ػىوٌیبں تو ثیيوبؿ تھیں؛ لیکي مت هضوؼ کی ورہ مے 

اوؿ اًکو هؾھجی ایؾا ؿمبًی ًہیں کہب رب مکتب۔ یہی اًکی غلطی تھی۔  

ایٹھی عبًی کو کجھی ثـػاىت ًہیں کـًب چبہیئے۔ ػؼم ثـػاىت کو ثـػاىت 

ـًب ػؼم ثـػاىت کو ىہھ ػیٌے کے هتـاػف ہے۔ اگـ اہل لـیو ػؿمت ک

فیَلہ کـ لیتے تو وٍ امالم کو رڑ مے اکھبڑ مکتے تھے۔ لیکي هنلوبى 

اًکے اپٌے عوًی ؿىتہ ػاؿ تھے، اك لئے وٍ اًکو ًمَبى پہٌچبًب ًہیں 

چبہتے تھے۔ لیکي هنلوبًوں ًے تو اى مے توبم عبًؼاًی تؼلك عتن کـ لیب 



وؿ وٍ اپٌے ًئےهؾھت کی عبٓـ لـیت تـیي اوؿ ػقیق تـیي ؿىتہ تھب ا

 ػاؿوں کو ثھی هوت کے گھبٹ اتبؿًے مے گـیقاں ًہیں تھے۔

اہل لـیو ًے رو ثؼ تـیي ملوک هضوؼ مے کیب، ػجؼہللا اثي الؼوـ اثي 

الؼٌ اك کب گواٍ ہے۔ رت اك مے پوچھب گیب کہ کل ٓـس لـیو ًے 

اظہبؿ کیب تو اك ًے کہب، " ایک ػى هیں  پیغوجـ کے مبتھ اپٌی ػىوٌی کب

اًکے مبتھ تھب رت هؼقف لوگوں کب ہزـ هیں اکٹھ ہؤا اوؿ پیغوجـ کب ؽکـ 

ہؤا۔ اًہوں ًے کہب کوئی اینی هَیجت ًہیں ہے کہ رنویں اك ىغٌ ًے 

اًکو ًہ ڈاال ہو، اك ًے اًکے ٓـف صیبت کو اصومبًہ لـاؿ ػیب، اًکے آثبؤ 

هؾھت کی هالهت کی، اًکے اکٹھ کو تمنین  ارؼاػ کی تْضیک کی، اًکے

کیب، اوؿ اى کے عؼآؤں پـ لؼي ٓؼي کی، اى کی ثـػاىت کی آعـی صؼوں 

کو چھویب گیب۔"  اگلے ؿوف رت هضوؼ اى کے مبهٌے آیب تو اًہوں ًے 

امے گھیـے هیں لے لیب اوؿ کہب، " کیب تن وہی ہو رل ًے ہوبؿے هؾھت 

کہب؟" هضوؼ ًے رواة ػیب،" ہبں، اوؿ عؼآؤں کے ثبؿے هیں یہ مت کچھ 

هیں ہی وٍ ہوں رل ًے یہ مت کچھ کہب۔"  تت ایک ىغٌ ًے هضوؼ کب 

ػاهي کھیٌچب اوؿ اثوثکـ ؿوتے ہوۓ ثیچ هیں آ گیب اوؿ کہٌے لگب، "کیب تن 

اك لئے ایک ىغٌ کو هبؿ ػو گے کہ اك ًے یہ کہب کہ ہللا هیـا آلب 

مے چھوڑ ػیب، مت مے ثـا ہے؟"  اثي اهـ ًے کہب، " پھـ اًہوں ًے ا

 ملوک یہی تھب رو هیں ًے ػیکھب کہ لـیو ًے اك کے مبتھ کیب۔" 

ایک ىغٌ ًے ثل اتٌب کیب کہ امکب ػاهي کھیٌچب۔ اتٌی مبؿی ثے ػقتی 

ثـػاىت کـًے کے ثؼؼ یہی مت مے ثڑی ثؼملوکی تھی رو لـیو ًے 

ل مے ہی رھوٹ پـ هجٌی هٌطك کو ث طوؿ هضوؼ کے مبتھ ثـتی۔  ؿوف او 

ػلیل امتؼوبل کـًب هنلوبًوں کب مت مے پنٌؼیؼٍ فؼل ؿہب ہے۔ اك کہبًی 

هیں اثو ثکـ ظبلن هظلوم والی رھوٹی ػلیل کو امتؼوبل کـتب ہؤا ًظـ آؿہب 



ہے۔ وٍ ؿوًب ڈالتب ہے اوؿ اپٌے ثؼتویق پیغوجـ کو هظلوم ٹھہـا ؿہب ہے 

ب مہبؿا رجکہ لَوؿواؿ وٍ ہے۔ پھـ وٍ ایک لطؼی غیـ هتؼلمہ ػلیل ک

لیتے ہوۓ کہتب ہے، " کیب تن اك ىغٌ کو لتل کـو گے رو یہ کہھ ؿہب 

ہے کہ ہللا هیـا آلب ہے؟" لـیو اك چیق پـ عفب ًہیں تھے کہ هضوؼ ہللا کو 

اپٌب آلب تنلین کـ ؿہب ہے۔ املئے کہ وٍ ثھی ہللا کو هبًتے تھے۔ وٍ املئے 

تھب۔ آد کے ػى  عفب تھے کہ هضوؼ اًکے ػومـے عؼآؤں کو ثـا کہھ ؿہب

تک هنلوبًوں کب یہ ىیوٍ ہے کہ وٍ ثؼػولی اوؿ عواٍ هغواٍ کے الزھبؤ 

مے کبم لیتے ہیں اوؿ ثڑی ثلٌؼ آواف مے چالتے ہیں کہ اى پـ ظلن ہو ؿہب 

 ہے۔         

آعـ کبؿ لـیو ًے هضوؼ اوؿ امکے ثؼ  فثبى پیـوکبؿوں مے ثبئیکبٹ      

ہ کیب کہ وٍ ًہ تو اى مے کوئی چیق کب فیَلہ کـلیب۔ اًہوں ًے یہ فیَل

عـیؼیں گے اوؿ ًہ ہی ثیچیں گے۔ یہ لطغ تؼلمی تمـیجآ ػو مبل تک ربؿی 

ربؿی ؿہی،  یہ ولت هنلوبًوں پـ ثہت ثھبؿی تھب، لیکي اك لطغ تؼلمی 

کو لتل اوؿ ٹبؿچـ کے هنبوی ًہیں موزھب رب مکتب۔ املئے اك التؼلمی 

ـے هیں ًہیں الیب رب مکتب۔  هؾھجی کے فه  (persecution)کو ایؾاؿمبًی 

ایؾاؿمبًی تو وٍ تھی رو هنلوبًوں ًے ثبہبئیوں مے کی۔ ایـاى هیں 

ہقاؿوں ثیگٌبٍ ثبہبئیوں کو ٍؼوثتیں ػے کـ ثے ؿصوی مے ؽثش کـػیب 

گیب، اوؿ یہ ػول اثتک ربؿی ہے۔ صبالًکہ اًہوں ًے  امالم کی ، اك کے 

 ں کی۔  ثبًی یب همؼ ك کتبة کی کجھی توہیي ًہی

هؾہجی ایؾا ؿمبًی " ایک اینے فؼل"  کے اؿتکبة مے تؼلك ؿکھتی 

ہےرل هیں کنی کو ػ ق کیب ربًب اوؿ اك کے ثٌیبػی اًنبًی صموق چھیي 

لیٌب، لیؼی ثٌب لیٌب، ٹبؿچـکـًب اوؿ لتل رینے الؼام ىبهل ہیں۔ رجکہ                 

اك کو کنی  ثبئیکبٹ کنی ػول کی ػؼم هوروػگی کو کہتے ہیں اوؿ



ٓـس ثھی هؾہجی ایؾا ؿمبًی کے فهـے هیں ًہیں الیب رب مکتب ہے۔ یہ تو 

هضِ ایک فطـی صك ہے کہ کوئی ثٌؼٍ کنی مے لیي ػیي اك لئے 

 هٌمطغ کـ لے کہ اك ًے اك کے هؾھت کب ًبصك ثـا ثھال کہب ہو۔

اثي مؼؼ کہتب ہے، " لـیو ًے اى مت کے مبتھ ػىوٌی کب اظہبؿ کیب رو 

کے پیـوکبؿ ثي گئے تھے۔ ہـ گـوٍ ًے هنلوبًوں پـ صولہ کیب، اى  پیغوجـ

کو لیؼی ثٌبیب، ثھوک اوؿ پیبك کی ىکل هیں اًکو ٹبؿچـ کیب، هکہ کی 

 تپتی گـهی اًکو رالیب تبکہ وٍ ًئے هؾھت  کو چھوڑ کـ واپل آ ربئیں۔

تبہن، رو هخبلیں وٍ پیو کـتب ہے وٍ چٌؼ ایک ہی ہیں۔ وٍ ثالل کی ثبت 

ہے، وٍ ایک میبٍ فبم غالم تھب، رو هنلوبى ہو ربًے کے ثؼؼ اپٌے  کـتب

پیغوجـ کی ٓـس لـیو کے هؾہت کی توہیي کـتب تھب اوؿ املئے اك کے 

هبلک اهی ہ ًے امے فًزیـوں مے ثبًؼھ کـ ػھوپ هیں لٹب کـ اك کے 

میٌے پـ پتھـ ؿکھ ػیب تھب۔ اثوثکـ ًے اك کے ثؼلے ایک میبٍ فبم اك 

ہ کے صوالے کـ کے ثالل کو آفاػ کـوا لیب۔ اثوثکـ ًے کل کے هبلک اهی  

  مبت غالهوں کو عـیؼ کـ آفاػ کـوایب۔

کیب اك ٓـس کی ثؼػولیوں کو هؾھجی ایؾا ؿمبًی موزھب رب مکتب ہے؟ 

آیئے ؽؿا عوػ کو اى هبلکوں کی رگہ ؿکھ ػیکھیں رو، ظبہـ ہے، اپٌے 

هؾھت کب اصتـام غالهوں مے تولغ کـیں گے کہ وٍ اًکی اوؿ اًکے 

یہ  کـیں، یہ ػیکھ کـ کہ اًہوں ًے ًیب هؾھت اعتیبؿ کـ لیب، لہؾا اى کب ؿو 

اًکے هؾھت کے ثبؿے هیں ہتک آهیق ہوگب۔  وٍ هنلوبًوں مے ػلیل کی 

ثٌیبػ پـ تو کوئی ثبت کـ ًہیں مکتے تھے کیوًکہ امالم کی ثٌیبػ ػلیل پـ 

و فثـػمتی  واپل التے۔ تو ہے ہی ًہیں۔ وٍ تو یہی کـمکتے تھے کہ اًک

لـیو کب اى کے غالهوں پـ اك ثٌب پـ غْجٌبک ہوًب کہ وٍ اًکے هؾھت 

کی توہیي کـؿہے تو موزھ هیں آتب ہے۔ اك کے ثبوروػ ثھی رت کنی 



ًے اًکے گنتبط هنلوبى غالهوں کو عـیؼًے کی پیيکو کی اًہوں ًے 

حجوت ًہیں کہ اى کو ثیچ کـاى مے اپٌی ربى چھڑوا لی۔ کیب یہ اك ثبت کب 

اى غالهوں کو اًکے ػمیؼے کی ورہ مے ٹبؿچـ ًہیں کیب گیب ثلکہ اك 

ورہ مے کیب گیب کہ ثطوؿ غالم اًکو اپٌے آلب کی رو عؼهت کـًب ہوتی 

تھی وٍ اك هیں کوتبہی کـؿہے تھے؟ کیب کوئی ىغٌ کنی اینے 

ىغٌ کو اپٌب هالفم ؿکھے گب رو اپٌے ثبك کے هؾھت کی توہیي کـے؟ 

کوئی آلب اپٌے اینے غالم کو ثـػاىت کـیگب رو امکے هؾھت کی کیوں 

 توہیي کـؿہب ہو؟

ابن سعد کہتا ہے، " ہر قبیلے نے مسلمانوں پر حملہ کیا" یہ مسلمان 

انکے اپنے بچے تھے، وہ انکے خدآؤں اور آباؤاجداد کے خالؾ ہو گ۔ 

تھےە ان کے والدین اور رشتہ دار اس بات سے بہت پریشان تھے کہ 

یوں انکے پیاروں نے دوسرا مسلک اختیار کر لیا تھا اورکیونکہ ک

مسلمانوں کے ساتھ دلیل سے بات کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 

لہذا ان کو سمجھانے کیلئے انہوں نے دوسرے طریقے اختیار کئےە 

اپنے باؼی بچوں کی اصالح کی خاطر انکا جیب خرچ بند کرنا، کھانا نہ 

پیٹ وؼیرہ وؼیرو تو مذھبی ایذا رسانی کے زمرے میں دینا اور مار 

نہیں آتاە لوگ اپنے باؼی بچوں کو سیدھا کرنے کیلئے کچھ بھی کر 

گذرتے ہیںە مشرق وسطی کے ممالک میں اسوقت بھی اور اب بھی 

 والدین ایسا کرنا اپنا حق سمجھتے ہیںە

والی مذھبی ایذا رسانی تو وہ ہے جو مسلمان اپنے ملکوں میں بسنے 

وں سے کرتے ہیںە مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ مذھبی ایذارسانی تاقلی

واال سلوک نہیں کیا گیاە باوجود انکے دعوے کے جو انکے تاریخ دانوں 

نے کیا، جو مثالیں وہ پیش کرتے ہیں وہ انکے دعوے کو جھوٹا ثابت 



ە مگر آج بھی جب انکے مطالبے نہیں مانے جاتے اور لوگ کرتی ہیں

مذھب کو ہدؾ تنقید بناتے ہیں تومسلمان ستم زدہ  ہونے اور  انکے 

دبائے جانے کا رونا روتے ہیںە فلسطین سے لیکر کشمیر تک، فلپائین 

سے لیکر چچنیا اور سومالیہ سے لیکر نائیجیریا، اس کّرہ ارض میں 

جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، وہ ہی بدعملی اور مداخلت بیجا کے میں 

   لٹا شور کرتے ہیں کہ انکے ساتھ ظلم ہو رہا ہےەملّوث ہیں اور ا

ایک صؼیج کے هطبثك، ػوـ ًے، امالم لجول کـًے مے لجل، اپٌی   

ثہي کو ثبًؼھ ػیب تبکہ وٍ امالم تـک کـ ػے۔ ایوبى الًے مے پہلے اوؿ 

ثؼؼ هیں ثھی ،ػوـایک مغت گیـ اوؿ هتي ؼ ػ ىغٌ تھب۔  هيـق ومطی 

کو ایک هغبلف ًظـیہ موزھب ربتبہے۔ آپ ( individualismهیں وصؼ یت )

کل چیق پـ ایوبى ؿکھتے ہیں اوؿ کیب کـتے ہیں ہـ کوئی اك مے هطلت 

ؿکھتب ہے۔ ػوؿتیں عَوٍی ٓوؿ پـ اپٌے فیَلے عوػ ًہیں کـ مکتیں۔ 

یہبں تک کہ آد ثھی، ایک ػوؿت کو ػقت کی عبٓـ لتل کـ ػیب ربۓ گب 

 کے ثغیـ ىبػی کـ لے۔ اگـ وٍ اپٌی هـّی مے عبًؼاى کی اربفت

ٌے ثچوں کو پامطـس کب ػثبؤ کبم کـ گیب اوؿ چٌؼ ایک گھـاًے ا

امالم چھڑواًے هیں کبهیبة ہو گئے۔ اك کی ورہ مے هضوؼ عوفقػٍ ہو 

امالم چھوڑًے کے والؼبت مے ثچٌے کیلئے اك  ےگیب اوؿ امطـس ک

لوگ  61ًے اپٌے پیـوکبؿوں کو هکہ چھوڑًے پـ هٌب لیب۔ لگ ثگ 

ت کـکے اثبمیٌیہ چلے گئے۔ اًکے ؿىتہ ػاؿوں ًے ػو ثٌؼوں کو ہزـ

بىی کے پبك  اك هطبلجے کے مبتھ ؿواًہ کیب کہ  اثبمیٌیہ کے ثبػىبٍ ًز 

بىی ًے اًکبؿ کـ ػیب۔  وٍ اًکو وہبں مے ًکبل ػے۔ ًز 

ػوًوں لبٍؼوں ًے آپل هیں ٍالس کی۔  اى هیں مے ایک ًے کہب، " کل 

بىی مے ثبت کـوًگب  گب کہ وٍ اى ں وہاوؿ اك مے اینی ثبت کهیں ًز 

مجکو ًکبل ثبہـ کـیگب۔" ػومـے ًے رواة ػیب، " اینب هت کـو، گو اة 

وٍ ہوبؿے هغبلف ثي گئے ہیں هگـ ہیں تو ہوبؿا عوى۔" یہ اك چیق کب 



واّغ حجوت ہے کہ هنلوبًوں کے مبتھ امطـس کب ملوک ثبلکل ًہیں کیب 

مکے۔ اہل هکہ تو اپٌے ثچوں کی گیب رنکو هؾھجی ایؾا ؿمبًی کہب رب 

بىی اى مے عفب ہو  واپنی چبہتے تھے، وٍ یہ ًہیں چبہتے تھے کہ ًز 

بىی روکہ ػینبئی  ربئے اوؿ اًکو کوئی گقًؼ پہٌچبئے۔ اؿاػٍ یہ تھب کہ ًز 

تھب امکو یہ ثتبیب ربئے کہ هنلوبى ػینی کی توہیي کـتے ہیں اوؿ یہ 

 کہ ایک ثٌؼٍ ہے۔کہتے ہیں کہ وٍ ہللا کب ثیٹب ًہیں ثل

 

لـیو کو تو اپٌے ؿىتہ ػاؿوں کی فکـ تھی۔ وٍ اًکی واپنی چبہتے 

تھے، لیکي وٍ اًکو ًمَبى پہٌچبًب ًہیں چبہتے تھے۔ ہومکتب ہے اًہوں 

الئے ثھی  یٌب ثھی، وٍ اىپاوؿ کھبًہ ہو ًے اًکب ریت چـچ ثٌؼ کـ ػیب  پـ چ 

ں ہؤا، اًکے مبتھ ہوًگے؛ رینب کہ ػوـ اوؿ امکی ثہي والے هؼبهلے هی

ثؼ فثبًی کی ہوگی اوؿ هبؿا پیٹب ثھی ہوگب۔ هبیوك اوؿ ػلجـػاىتہ هبں ثبپ 

مے اك ٓـس کے ؿػ ػول کی تولغ کی ربمکتی رو اپٌے امطـس 

کےثھٹکے ہوئے ثچوں کو رو ػمل کی ثبت ہی ًہ موزھتے ہوں اوؿ وٍ 

   اًکو ؿاٍ ؿامت پـ الًب چبہتے ہوں۔

یہ ًبهی ایک عبػهہ کے ثبؿے هیں ایک کہبًی ہے۔ ػػوی یہ ہے کہ  مو 

بؿ کو تپتی ػھوپ هیں ثٹھب ػیب گیب تبکہ وٍ  وٍ ػوؿت اوؿامکے عبوًؼ ػو 

تبئت ہو ربئیں اوؿ امطـس امکو هبؿ ػیب گیب۔ گو امطـس کی ثبتوں کب 

هنلوبى ثہت ڈھٌڈوؿا پیٹتے ہیں، هگـ اثي امضبق اك لبثل ثیبى ىہبػت 

والؼے کو ٍـف ایک چھوٹے مے فمـے پـ ہی اکتفب کـتب ہے۔ کیب کے 

 امالم کی عبٓـ یہ پہلی ىہبػت فیبػٍ  وّبصت ٓلت ًہیں ہے؟ 

ولؼی)اثي مؼؼ( کی ایوبء پـ رو لکھب اك مے پتہ چلتب ہے -هیئوؿ، کبتت

یہ ًے ػقؿق ًبهی ایک یوًبًی غالم مے  کہ یبمـ ٓجؼی هوت هـا، مو 

ًبهی ثچی ثھی تھی۔ پھـ ہن کینے هبى لیں کہ  ىبػی کی اوؿ اًکی ملوی



امکوهکہ هیں لتل کیب گیب؟  ػـفق کب تؼلك ٓبئف مے تھب، اوؿ وٍ 

مبل ثؼؼ(  83غالهوں هیں مے ایک تھب رو ىہـ کے هضبٍـے) تمـیجآ 

ثھبگ کـ هضوؼ کے عیوے هیں آگیب۔  لؼؿتی ٓوؿ پـ یہی ًتیزہ ًکلتب ہے 

یہ ًے یبمـ کی وفبت کے ثؼؼ  ػـفق مے ىبػی کی اوؿ ٓبئف کہ مو 

 هیں ؿہی اوؿ امکی ىہبػت والی کہبًی غلٔ ہے۔

هضوؼ غالهی کے عالف ًہیں تھب۔ ثؼؼ هیں رت وٍ التؼاؿ هیں آگیب، اك ًے 

ہقاؿوں لوگوں کو غالم ثٌبیب۔ تبہن امکے هکہ چھوڑًے کے صکن ًے 

هؼبىـتی ثؼ ًظوی پیؼا کی اوؿ مـکيی کی ورہ ثٌی۔ امکی ورہ مے 

یے ًے  اوؿ اك کے  اًکے هؾھت مے هتؼلك هنلنل چجٌے والے ؿو 

امے اى لوگوں کیلئے ایک ًبپنٌؼیؼٍ ىغٌ ثٌب ػیب۔ امکے ثبوروػ کنی 

ثھی ولت امکو اوؿ امکے مبتھیوں کو اًکے هؾھت کی ورہ مے ایؾا 

ًہیں پہٌچبئی گئی۔ هنلوبى کئی ثے ثٌیبػ ػػوے کـتے ہیں۔ کخـت پـمت 

پـ آوافے ًہیں کنتے۔ فطـی ٓوؿ پـ وٍ یوًہی کنی ػومـے کے هؾھت 

ثت هوروػ تھے، ہـ  145کخـت وروػ کے لبئل ہوتے ہیں۔ کؼجہ هیں 

لجیلے کب ایک مـپـمت تھب۔ ػـة هیں ثيوول یہوػئیت، ػینبئیت، 

هزوم یت، ٍبثیئت) وصؼاًی ت پـ هجٌی ایک هؾھت رو اة عتن ہو چکب 

و هکول هؾھجی ہے( ہـ ٓـس کے هؾاھت تھے، اوؿ اى کے پیـوکبؿوں ک

آفاػی تھی۔ وہبں پـ اوؿ پیغوجـاى ثھی تھے رو اپٌے اپٌے هنلکوں کب 

پـچبؿ کـتے تھے۔  ػـة هیں هؾھجی ػؼم ثـػاىت امالم مے ىـوع 

ہوئی۔ یہ هضوؼ تھب رل ًے ػومـے لوگوں کے ػمبئؼ کی توہیي کی اوؿ 

  رت وٍ التؼاؿ هیں آیب اك ًے مت کو رہبں کہیں پبیب، لتل کـػیب۔

ہ هیں لیبم کے ػوؿاى هضوؼ اوؿ هنلوبًوں کی ایؾا ؿمبًی مے هتؼلك هک

کوئی ىہبػت ًہیں۔ ثبوروػ اك کے، هنلوبى اینے ػػوے کـتے ہیں 



کیوًکہ هضوؼ ًے اینب کیب۔ صیـاًگی اك ثبت کی ہے کہ چٌؼ غیـ هنلن 

ؿط ،رو امالم کے ہوؼؿػ ثھی ًہیں ہیں، اك چکـ هیں آگئے اوؿ اًہوں  هو 

یـ صمیمی ثبفگيت کو ػھـایب۔ هنلوبى یہی کچھ ہیں۔ ہـ ًے ثھی اك غ

وتيؼ ػ هیں  رگہ هنلوبى ہی ہیں رو لتل وغبؿتگـی کـ ؿہے ہیں، رجـ 

هيغول ہیں،  اوؿ ىوؿ هچب ؿہے ہیں کہ اًکے عالف ظلن اوؿ فیبػتی ہو 

ؿہی ہے۔ اك ًبػؿالظہوؿی کو موزھٌے کیلئے هضوؼ اوؿ امکے هملؼوں 

 وؿی ہے۔ یہ ہن اگلے ثبة هیں کـیں گے۔کی ًفنیبت ربًٌب ثہت ّـ

هضوؼ ًے ہی، رت وٍ اثھی هکہ ہی هیں تھب، ػؼم ثـػاىت کی تجلیغ ىـوع 

کو تضول اوؿ ثـػثبؿی کے ثبؿے  857کـػی تھی۔ هنلوبى اکخـ موؿح 

هیں هضوؼ کی تجلیغ کو  ثطوؿحجوت پیو کـتے ہیں۔ یہ هکی موؿح ثتبتی 

 ہے8

 پوجھتے ہو هيںکہھ دو: اے کبفشو جي کو تن 

 ًہيں پوجھتب۔ جغکی هيں ػجبدت کشتب ہوں اعکی

 تن ػجبدت ًہيں کشتے۔ اوس جٌکی تن پشعتؼ 

 کشتے ہو اًکی هيں پشعتؼ کشًے واال ًہيں ہوں۔

 اوس ًہ تن اعکی ثٌذگی کشًے والے جظ کی

 هيں ثٌذگی کشتب ہوں۔ 

 تن اپٌے ديي پش اوسهيں اپٌے ديي پش۔

 



نلن ػلوبء ثہتـ ربًتے ہوًگے۔ اًکے ًقػیک  هوػوػی، لطت اوؿ ػیگـ ه  

یہ  موؿح غیـ هنلووں کو ثـػاىت کـًے کو ًہیں کہتی۔ هوػوػی لـآى 

 کی تفنیـ هیں لکھتب ہے8

اگش اط پظ هٌظش کو رہي هيں سکھ کش اط عوسح کب هطبلؼہ کيب 

جبۓ تو پتب چلتب ہے کہ اط کے ًضول کب همصذ ديگش هزاھت کو 

کہ ثؼط لوگوں کب خيبل ہے، ثلکہ اعکب ثشداؽت کشًب ًہيں جيغب 

همصذ تو هغلوبًوں کو کفبّس کے هزھت عے ثشی کشًب ہے، اًکے 

ػجبدت کے غشيموں عے، اوس اًکے خذاؤں عے،  اوس هکول 

ًبپغٌذيذگی کب اظہبس اوس لطؼی ال تؼلمی اوس اًکو يہ ثتبًب ہے کہ 

 اعالم اوس کفشهيں کوئی لذس هؾتشک ًہيں اوس اعکب لطؼی کوئی

تيبس کش ليں۔ اگشچہ خاهکبى ًہيں کو دوًوں ثبہن هلکش يکجب ديثيّت ا

ؽشوع هيں يہ لشيؼ هکہ عے هخبغت تھی اًکی اط تجويض کے 

جواة هيں کہ عوجھوتہ کش ليں، تبہن يہ صشف اًہيں کيلئے ًہيں 

ہے، ليکي لشآى کب دصہ ثي جبًے کے ثؼذ، ہللا ًے هغلوبًوں 

کيلئے اى عے اوس اًکے  کواثذی ًصيذت کی ہے کہ وٍ ہويؾہ

کبفشاًہ  هغلک  عے  لول اوس فؼل  دوًوں اػتجبس عے عجکذوػ 

ہو جبئيں اوس کجھی ثھی اوس کغی ؽکل هيں ثھی واظغ اػالى کش 

ديں کہ وٍ کغی صوست هيں ايوبى کے هؼبهلے هيں کفبّس عےکوئی 

عوجھوتب ًہيں کشيں گے۔ اعی لئے يہ عوسح جي لوگوں کے عوال 

ًبصل ہوئی تھی، اى کی وفبت اوس فشاهوؽی، کے کے جواة هيں 

ثؼذ تک ثھی تالوت کی جبتی سہی، اوس وٍ هغلوبى ثھی اعکی 

تالوت کشتے سہے جو اط ولت کب فش تھے اوس جي کيلئے يہ ًبصل 

ہوئی تھی، اوس اة ثھی هغلوبى اًکی وفبت کے صذيوں ثؼذ ثھی 

فبّس کی اعکی تالوت کشسہے  جو اط ثبت کب هظہشہے کہ کفش اوس ک



ػجبدت کے غشيك کبس عے کتٌی کشآہت ہے اوس يہ ہوبسے ايوبى کب 

    دآئوی تمب ظہ ہے۔

 

 

 ہجرت مدینہ

کافی سارے بچوں کی نگہداشت، اور اپنے آپ میں ؼرق خاوند کی دیکھ 

بھال، خدیجہ نے اپنے کاروبار کو نظرانداز کر دیا، جس وقت اسکا 

تھاە  خدیجہ کی وفات سے تھوڑی انتقال ہوا، پورا خاندان ؼریب ہو چکا 

دیربعد ہی محمد کے دوسرے حامی اس کے چچا اور اس کے 

 عزت دار سرپرست، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیاە ان دوقریبی اور

حمائتیوں  سے محروم ہونے کے بعد، اور اہل مکہ کی نامنظوری کے 

چند بعد، اس نے مدینہ ھجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں سے اسکو 

اہل مدینہ کی طرؾ سے وفاداری کی ضمانت ملی تھیە پہلے اس نے 

تھےە اس  ذباپنے مقلدوں کو جانے کا حکم دیاە ان میں سے چند متذبّ 

   نے انہوں کو بتایا کہ وہ اگر نہ گئے " تو انکا مقام دوزخ ہو گاە"

محمد خود پیچھے رک گیاە پھرایک رات اس نے دعوی کیا کہ ہللا نے 

ا ہے کہ دشمن اس کو نقصان پہنچانے والے ہیںە پھر اس نے اسے بتای

یثرب )بعد میں اپنے وفادار ساتھی ابوبکر سے کہا کو وہ رازداری سے 

جانے میں اسکا ساتھ دےە درج ذیل آیت اس  رکھا گیا( مدینہاس کا نام 

 اطالع کے بارے میں بتاتی ہے:

ے بارے میں اور)اے محمد اس وقت کو یاد کرو( جب کافر لوگ تمہار

چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا)وطن( 



سے نکال دیں تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور )ادھر( خدا چال 

 ( 90:<)قرآنچل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے واال ہےە

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہللا اندازے لگا رہا ہے کہ اہل مکہ کیا چال 

ل رہے ہیں اور اسکو قطعی یقین نہیں ہےە کیا یہ آیت ایک  وسوسوں چ

کے شکار انسان کے اندیشوں کو ظاہر نہیں کرتیە محمد اہل مکہ 

برس رہا، طعنہ زنی کی اور انکے مذھب کی توہین کی،  09کےساتھ 

بالکل ایسے ہی جیسے آجکل مسلمان دوسرے مذاھب کی توہین کرتے 

کے اپنے قول کے  اشت کرتے ہیںە محمدہیں، اور دوسرے اسکو برد

عالوہ، تاریخ کوئی ایسی شہادت نہیں پیش کرتی کہ اہل مکہ نے کبھی 

 اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوە

جس شب محمد اپنے بہت وفادار ساتھی ابوبکر کے ہمراہ بچبچا کر 

مدینے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تب سے اسالمی کیلنڈر کا آؼاز 

مدینہ میں جن عربوں سے اسکا واسطہ پڑا وہ اہل مکہ سے کم ہوتاہےە 

تہذیب یافتہ تھےە ایک اضافی فائدہ یہ تھا کہ وہ محمد کے کردار اور 

اسکے ماضی سے بے بہرہ تھے، اور اہل مکہ اس سے خوب واقؾ 

 تھےە نتیجے کے طور پر یہ پیؽام ان کیلئے زیادہ قابل قبول تھاە

پیؽمبر نہیں تھاە عرب میں کئی اس کے محمد پہال عربی           

نزدیکی ہمعصر بھی پیؽمبری کے دعویدار تھےە  مسیلمہ معروؾ عام 

ہے، جس نے محمد سے کچھ دیر قبل پیؽمبرانہ تعلیمات شروع کر دیں 

تھیں، لیکن پیؽمبر اسالم کے برعکس ، اس کی کامیابی اپنے عالقے 

حامل ہے کہ  سجہ نامی اور لوگوں تک محدود تھیە  یہ امر دلچسپی کا 

ایک عورت بھی اس مرتبے کی دعویدار تھی، اور اسکے بھی  اپنے 

حدانّیت کی تبلیػ الوگوں میں کافی مرید تھےە یہ دونوں پیؽمبر بھی و



کرتے تھےە یہ ایک معتبر شہادت  ہے، کہ اسالم سے پہلے عرب میں، 

نہ کہ معاشرے میں عورتیں ایک بہتر مقام اور حقوق کی حامل تھیں 

تاہم، ان میں سے کسی پیؽمبر نے اپنے مذھب   اس کے بعد سے ابتکە

نہیں لیاە  اکو پھیالنے یا لوگوں کو لوٹنے کی ؼرض سے تشّدد کا سہار

 عالقے فتح کرنا اور سلطنتیں بنانا ان کا مقصد نہیں تھاە

اہل مدینہ نے محمد کو فوری قبول کر لیا، اس کی پر فضیلت تعلیمات 

یں، جو بنیادی طور پر، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، کے سبّب نہ

صرؾ اسی چیز کا اعادہ تھا کہ اس پر ایمان الیا جاۓ، بلکہ یہ تو 

یہودیوں سے رقابت کے سّبب تھا ە مدینہ بنیادی اعتبار سے یہودی 

قصبہ تھاە اپنے عقیدے کے طفیل یہودی اپنے آپ کو" خاص الخاص 

وں کی بنسبت زیادہ امیر اور صاحب لوگ" تصور کرتے تھےە وہ عرب

علم تھے، اسی لئے وہ ان پر رشک کرتے تھےە مدینے کا زیادہ تر 

 حصہ یہودیوں کی ملکّیت تھاە یہ شہر یہودی قصبہ تھاە کتاب االؼانی 

کے مطابق موسی کے عہد میں ہی یہودی پہلی بار یہاں آباد ہوۓتھےە 

ں کی فتوحات(، البالذری تاہم دسویں صدی کی کتاب فتح البلدان ) قصبو

قەمە میں  <=;لکھتا ہے، یہودیوں کے مطابق، یہودیوں کی ہجرت ثانی 

ہوئی، جب بابل کے بادشاہ بخت نضر نے یروشلم کو نیست ونابود کردیا 

اور یہودیوں کودنیا میں بکھرنے پر مجبور کر دیاە مدینہ میں یہودی 

ر اورکسان کام کرتے تھے اور عرب دار، سنار، لوہار، کاریگبطور دکان

انکے ہاں بطور مالزم کام کرتے تھےە وہ یہودیوں سے لگ بھگ ایک 

ء میں مدینہ آۓ جب یمن بڑے سیالبوں 0;:یا  0;:ہزار سال بعد یعنی 

کی زد میں آیا اور سبا کے عالقے کے لوگوں کو عرب میں دوسری 

ی میں جگہوں میں ہجرت پر مجبور کر دیا ە عرب پانچویں صد



بطورمعاشی پناہ گزیں مدینہ آۓە جیسے ہی وہ مسلمان ہوۓ انہوں نے 

 اپنے میزبانوں کا قتل عام کیا اور صفایا کرکے شہر پر قبضہ کر لیاە

میں قدم جمانے کے بعد، عربوں نے یہودیوں پر حملے کرنا اور  یثرب

انکو لوٹنا شروع کردیاە  یہودیوں نے بدلے میں یہ کہا جیسا کہ ستم 

سیدہ لوگ کہا کرتے ہیں:  جب انکا مسیحا آۓگا وہ بدلہ لے لے گاە ر

جب ان عربوں نے محمد کر یہ دعوی کرتے سنا کہ تھا وہ ہللا کا پیؽمبر 

ہے، اور وہ وہی ہے جسکی پیؽمبر موسی نے پیش گوئی کی تھی، 

انہوں نے سوچا اس کو مان لینے سے اور مسلمان ہو جانے سے وہ 

 جائیں گےەیہودیوں پر ؼالب آ 

ابن اسحاق راوی ہے: " اب ہللا نے اسالم کیلئے راستہ بنا دیا ہے اور 

ان یہودیوں کے ساتھ ہمسری سے رہنے لگے، اہل عرب[[اسطرح وہ 

جن کے پاس صحیفے تھے اور وہ باعلم تھے ، اور جبکہ وہ کثرت 

نے اکثر ان کے عالقوں پر پرست تھے اور بت پرست بھیە انہوں 

جب کبھی یہودیوں میں برے احساسات نے جنم لیا وہ  ے، اورحملے کئ

یگا اور وہ آنے ہی واال ہے، ئان سے یہ کہا کرتے تھے،' جلد ایک نبی آ

ہم اسکی پیروی کریں گے اور اس کی مدد سے تمہیں ہالک کر دیں 

گے'ەەەەەەەەەە پھر جب انہوں نے پیؽمبر کے بارے میں سنا تو ایک 

ر ہے جسکے بارے میں یہودی ہمیں دوسرے کو کہا،' یہ وہی پیؽمب

 خبردار کرتے تھے کہیں وہ ہم سے پہلے نہ اس تک پہنچ جائیںە"

یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ یہوّدیت اور اسکے مسیحائی اعتقادات اسالم 

مکمل صفاۓ  ایک اور کی طاقت بن گئے اور عرب میں یہودیوں کے

 ہو جاتاەکا ّسببە اس کے بؽیر اسالم دوسرے مذاھب کی طرح ٹھپ 



محمد اور دیگر مسلمانوں کو مکہ میں مذہبی ایذا رسانی کا  یہ دعوی کہ

سامنا کرنا پڑا تھا چند ؼیرمسلم تاریخدانوں نے تنقید سے بے خبر ہو کر 

زیادہ سے زیادہ قریش نے جو دہرایا ہےە تاہم یہ ایک بوگس دعوی ہےە 

فرقے میں داخل وہ تھا اسالم پر تنقید اور ان لوگوں کو جو اس  کیا تھا

ہو گئے تھے انکو قائل کر کے واپس النا تھاە محمد کی نظر میں یہ 

یہ محمد تھا نہ کہ اہل مکہ جس نے اپنے  ایک ناجائز دباؤ تھاە

میں یثرب  پھرپہلے اباسینیہ  اور گھر بار چھوڑ کرپیروکاروں کو 

 :اس نے وعدہ کیا جانے کا حکم دیاە

بعد خدا کيلئے وطن چھوڑا ہم اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے 

انکو دنيا ميں اچھا ٹھکانا ديں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا 

 (0::>0)قرآن ہے کاش وہ جانتےە

مہاجروں کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھاە محمد کیسے ایک تو ان 

وں ہیہ وعدہ پورا کر سکتا تھا،اور انکو "خدآئی گھر" دلوا سکتا تھاە جن

فرمان پر گھربار چھوڑا تھاە وہ ؼریب ہو چکے تھے نے اسکے اس 

اور انکی گذراوقات اہل مدینہ کی خیرات پر منحصر تھیە محمد کی 

معتبری داؤ پر لگ گئیە اسکے پیروکار سرگوشیوں میں اپنے عدم 

اعتماد کا اظہار کر رہے تھےە چند لوگوں نے اسکا ساتھ چھوڑنا شروع 

 دھمکی آمیز آیت میں ہے: کر دیاە اس پراسکا ردعمل ایک اور

وہ تو چاہتے ہيں کہ جسطرح وہ خود کافر ہيں تم بھی کافر ہوکر 

برابر ہو جاؤ تو جبتک خدا کی راہ ميں وطن نہ چھوڑ جائيں ان 

ميں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر)ترک وطن( قبول نہ کريں 

تو انکو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان ميں سے کسی 

 ( ?<::ە)قرآنەنا رفيق اور مددگار نہ بناؤکو اپ



ور پھر یہ کہنا کہ اایک طرؾ تو یہ دھمکیاں اور دوستیوں پر پابندیاں 

س آیت میں محمد اپنے ساتھیوں سے مسلمانوں کو مکہ سے نکاال گیاە ا

کہھ رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو قتل کردو جو ساتھ چھوڑیں اور مکہ 

واقعہ کی یاد دالتی ہے جب پیرومرشد جم واپس جانا چاہیںە یہ ہمیں اس 

جونز"جونزٹاؤن" گھانا میں ایک احاطے میں جہاں اس نے اپنے آدمیوں 

 کو حکم دیا کہ جو بھی فرار ہونے کی کوشش کرے اسے گولی مار دوە

یہ سب کچھ اپنے ساتھیوں کو الگ کرنے کا منصوبہ تھا تاکہ وہ انکو 

طرح اپنے اصولوں کی  بہتر طریقے سے قابو رکھ سکے اور اچھی

تعلیم دے سکےە جب کوئی اپنے خاندان اور دوستوں سے الگ ہوکر 

کسی مسلک سے منسلک ہو جاتا ہے جہاں ہر کوئی دلفریب جادو کے 

اثر میں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اپنے لیڈر کے بارے میں 

 ؼلط سوچے یا سوال کرےە

 

 پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو

دی گئی اس دھمکی کے باوجود کہ جو اسکو چھوڑ کر  بدحواسی میں

جاۓ گا خدا اسکو عذاب میں مبتال کردیگا، محمد کو اپنے پیروکاروں 

کے روزگار کیلئے کوئی راستہ تالش کرنا تھاە اس مسئلے کے حل 

کیلئے اس نے انہیں کہا کہ مکہ والوں کے قافلوں کو لوٹیں، اس نے 

اہل مکہ نے تمہیں تمہارے گھروں  بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ کیونکہ

 سے نکاال اس لئے یہ تم پر واجب ہے کہ تم انکو لوٹوە

جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے )کہ وہ 

بھی لڑيں( کيونکہ ان پر ظلم ہورہا اور خدا)انکی مدد کرے گا وہ( 



اور وہ يقينآ انکی مدد پر قادر ہےە يہ وہ لوگ ہيں کہ اپنے 

ں سے ناحق نکال ديئے گئے، ہاں يہ کہتے ہيں کہ ہمارا گھرو

 (40-22:39)قرآن  پروردگار خدا ہےە

اسی دوران، اس نے کئی ساری قرآنی آیات جاری کیںە جن کے  

ذریعے اس نے اپنے پیروکاروں کو ؼیر مسلموں کے خالؾ لڑنے پر 

 اکسایاە

 (آدمی02)اے نبی! مسلمانوں کوجہاد کی ترؼيب دو، اگر تم بيس 

بت قدم رہنے والے ہو گے تو دو سو کافروں پر ؼالب رہو گے ثا

اگر سو ايسے ہونگے تو ہزار پر ؼالب رہيں گے، اسلئے کہ کافر 

   (56:3)قرآن ايسے لوگ ہيں کہ کچھ بھی سمجھ نہيں رکھتےە 

کے ذریعے منصفانہ قرار دے دیا، بہت  محمد نے ان حملوں کوایک چال

پیروکار یہی کرتے ہیںە اسکا دعوی یہ تھا کہ حد تک آج بھی اسکے 

ؼیرمسلم، مسلمانوں کو بیجا طور پر دبا رہےہیں اوران کے خالؾ 

برسر پیکار ہیںە  درحقیقت  دشمنی کا آؼاز، اہل مکہ کے قافلوں پر 

حملوں اور لوٹ مار کی صورت میں اس کی طرؾ سے ہوا کیونکہ 

بات پر یقین کرتی تھی اسکے پاس ایسی نفری موجود تھی جو اس کی ہر

 اور وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی جو بھی وہ شرط رکھ دےە

تضاد واضع ہے، ایک آیت کے مطابق محمد اپنے پیروکاروں کو مدینہ 

جانے کیلئے زور لگا رہا تھا، اور وہ جو پیچھے رہ جانے کے بارے 

میں سوچیں انکے لئے قتل اور دوزخ میں پھینکے جانے کی دھمکیاں، 

ر دوسری آیت میں ؼلط بیانی سے کام لیتے ہوۓ کہتا ہے کہ او

مسلمانوں کوبؽیر کسی وجہ کے وہاں سے نکاال گیا اور انکو " وہ جن 

 کے خالؾ جنگ ہوئی " کے زمرے میں گردانتا ہےە



آجکل کے مسلمان بھی بس یہی ہیںە یہ وہ لوگ ہیں جو ؼیر مسلموں کو 

اپنے درمیان موجود اقلّیتوں دباتے ہیں،ان کو خوفزدہ کرتے ہیں اور 

کے خالؾ منظم ایذارسانی کے پہل کار ہیں، اور پھر بھی شور مچاتے 

ہیں کہ ہاۓ مر گئے اور اپنے آپکومظلوم ظاہر کرتے ہیںە ظلم کا شکار 

 ہونے کے دعوے کی آڑ میں اپنی زیادتیوں کو برحق گردانتے ہیںە

ە" وہ وشتکاانی، ک؛ صببکا ربانی، وض ایک عربی ضرب المثل ہے:

مجھ سے ٹکرآیا اور چالنہ شروع کردیا؛ پھر وہ مجھ سے آگے نکل 

یہ محمد کے گیااور مجھ پر الزام لگا دیاکہ میں نے اسکو مارا ہےە"

طریقہء واردات کی وضاحت ہےە اس کے پیروکار آج تک وہی گندا 

کھیل کھیل رہے ہیںە اس حکمت عملی نے محمد کو ایک درخشاں 

ار کیاە اس نے بیٹوں کو باپ کے خالؾ بھڑکایا، بھائی کامیابی سے ہمکن

کو بھائی کا دشمن بنا دیا، اور قبیلوں میں باہم روابط کی بنیادیں ہال دیں 

اور معاشرتی تانے بانے کو رفتہ رفتہ گھال کر رکھ دیاە اس حربے کو 

 استعمال کر کے اس نے سارے عرب کو اپنا مطیع بنا لیاە 

عربوں میں بیوقوؾ اور بدکار بننے کیلئے کچھ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ 

خاص حّساّسیت ہےە مؽرب میں بھی جو لوگ اسالم قبول کررہے ہیں وہ 

بھی اپنے لوگوں اور اپنے دیشوں کے بارے میں بداندیشی کا شکار ہیں، 

 John Walker)برس قبل عرب تھےە جان واکر لند 0:00جیسا کہ 

Lindh) جا کر امریکہ کے خالؾ لڑنے  مسلمان ہو گیا اور افؽانستان

کیلئے القائدہ سے مل گیاە   جوزؾ کوہن ایک قدامت پسند یہودی تھا، 

مسلمان ہو گیا، اور اب کہتا ہے کہ اسرائیلیوں کو بچوں سمیت قتل کرنا 

چھپ  Yvonne Ridleyبی بی سی کی ایک صحافی عورت   جائز ہےە 

ء افؽانستان گھس گئی، طالبان نے اسکو پکڑ لیا، رہا 8000چھپا کر 



کئے جانے پر وہ مسلمان ہو گئی، اور اب وہ اپنے ملک سے اتنی نفرت 

کرتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو )شاید اسرائیل اور امریکہ کے بعد( دنیا 

کا تیسرا بڑا قابل نفرت ملک کہتی ہے، وہ خود کش دھماکوں کی حامی 

ہےە  (Martyrdom operation)اورکہتی ہے کہ یہ "عمل برآۓ شہادت"  ہے

اوربدنام زمانہ دہشتگرد ابومصاب الزرقاوی  جس نے عراق میں  

دہشتگردی کی ایک مہم میں ہزاروں عراقیوں کو مارا، اردن میں ایک 

 ;00لوگ مرے اور  0>والی واردات جس میں،  شادی کی تقریب

فرما شخص کوہیرو کہتی ہےە چچنیا زحمی ہوئے اسکے پیچھے کار

کے دہشتگرد لیڈ ر شمل باسیـو جوکہ ماسکوکے ایک تھیـٹر میں لوگوں 

سکول کے بچوں  (Beslan)کو یرؼمال بنانے والے بحران اور بسالن

 کے اجتماعی قتل کی ماہرانہ منصوبہ بندی کا کرتا دھرتا تھا اسکو

کہتی ہےە جیسے   " شہید ہے اور اسکا مقام جنت ہے" Ridley)رڈلے)

ہی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اس میں انسانّیت ختم ہو جاتی ہےە 

وہ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے کی صالحّیت  حاصل کر لیتا ہےە نفرت 

افروزی محمد کے کام آ گئیە اس نے اپنے پیروکاروں کو عقل سے 

عاری وحشی درندوں کی حیثیت میں ال کھڑا کیا اور یہ عمل آج تک 

 جاری ہےە

 بہشتی جزاؤں کے وعدے

متعّدد قرآنی آیات میں مسلمانوں کو بے گناہ لوگوں پر حملے کرنا اور 

ان کو لوٹنے کی نصیحت کی گئی ہے، اسکا اجر دونوں جہانوں میں 

عدہ فرمایا کہ تم انکو حاصل  ملے گاە " خدا نے بہت سی نعمتوں کا و

  48:20)   )قرآنە کرو گے"



ئن کرنے کیلئے جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسا انکے ضمیر کو مطم

کرنا جرم ہے، محمد نے ہللا سے کہلوایا " مال ؼنیمت کے مزے لوٹو، 

 اور احسن ہے" زسب جائ

میں کہا گیا ہے، " اور جو لوگ ایمان الئے اور وطن سے  :=:<آیت 

ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑایاں کرتے رہے اور جنہوں نے 

والوں کوپناہ دی اور انکی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہجرت کرنے 

ہیں اور انکےلئے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہےە" جو 

کوئی بھی محمد کے طرز تحریر)در حقیقت تالوت کرنا کیرنکہ وہ 

ناخواندہ تھا( سے آشنا نہیں انکو حیرانگی ہوگی کہ لوٹ مار کرنے کے 

آپس میں کیا  تال میل! وہ لوگ جو  حکم کا اور خوؾ خدا کے حکم کا

قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں انہوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس آیت 

میں ان الفاظ کا اضافہ شعری وزن پورا کرنے کیلئے ہےە محمد اکثر 

اسطرح کے الفاظ اور فقروں کا اضافہ کردیتا ہے جسکا کوئی موقع 

 بڑا رحیم ہے'، 'ہللا سب محل نہیں ہوتا جیسا کہ 'ہللا سے ڈرو'، ، ہللا

جانتا ہے اور عقل رکھتا ہے' وؼییرہ وؼیرہ محض فقروں کا وزن پورا 

کرنے کیلئے ہے وگرنہ اسکا کا کیا تک ہے کہ ایک طرؾ تو یہ کہ 

بیگناہ لوگوں کو لوٹو اور قتل کرو اور دوسری طرؾ ہللا سے ڈروە 

بالجبر  اسطرح کے عمل سے کہ ہللا کو لوٹمار، نسل کشی اور زنا

جیسے کاموں میں ملوث کرکے محمد نے اپنے مقتّدیوں کا اخالقی میعار 

گھٹایا ہے اور برائی کو تقّدس بخشا ہےە ایسی لوٹ گھسوٹ مقّدس ہو 

گئی، قتل و ؼارت متّبرک بن گئی اور سیاہ کاری کو حرمت مل گئی اور 

یہاں تک کہ اس کی  شان و شوکت میں اضافہ ہو گیاە اس نے اپنے 

میوں کو یقین دالیا کہ جو لوگ اپنے ایمان کی خاطر جنگ کریں گے آد



انکو اس کا اجر ملیگا نہ صرؾ جنگ میں ہاتھ لگے مال ؼنیمت سے 

 بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کی صورت میں بھیە

صدیوں پر محیط مسلمانوں کے متعّدد مظالم کے پیچھے یہی آیات    

انتہائی بے  (1405-1336)تیمرلین  کارفرما ہیںە  امیر تیمور لنگ ەەەەە

رحم شخص تھا جو رہزنی کی بدولت شہنشاہ بن گیا، خود نؤشت 

'ہندوستان کے خالؾ میری مہمات کی سوانعمری کی ایک سرگزشت 

 میں لکھتا ہے: تاریخ '

ميرے ہندوستان)انڈيا(  آنے کا اصل مقصد، جس کيلئے يہ تمام 

کاموں کو سرانجام دينا مشکالت اور سختياں برداشت کيں وہ دو 

تھاە اول يہ کہ اسالم دشمن کافروں سے جنگ، اور اس مذھبی 

جنگجوئی کے طفيل آخرت ميں فالح پانے کا حقدار بننا، اور دوم 

دنياوی مقاصد؛ اسالمی افواج کو اس سے کچھ فائدہ ہو جاۓ گا، 

کـّفار کی جو قيمتی اشياء اور دولت ہاتھ لگے گی: جنگ جو 

گھسوٹ  ميں لوٹ اس عقيدے کی خاطر کرتے ہيں مسلمان اپنے

ا ہی جائز ہے جتنا کہ مسلمان کيلئے ماں کا دودھ  اور اسک یاتن

 بھیە کا سّبب شان و شوکت استعمال بالکل جائز بھی ہے اور

لوگ جو ہجرت کرکے  0<اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ لگ بھگ وہ 

ال تھا کیسے جائز آۓ تھے انکو اصل میں اہل مکـّہ نے زبردستی نکا

ٹہراتا ہے کہ وہ تجارتی قافلوں پر حملے کریںە  جو مال اسباب ان 

قافلے والوں کے پاس ہوتا تھا ضروری تونہیں کہ وہ انکا ہی تھا جن پر 

یہ الزام ہے کہ انہوں نے ہی انہیں دیس نکاال دیا تھاە اگر کسی شہر میں 

ظلم ہوا ہے تو  کوئی ایک یہ سوچتا ہے کہ اس شہر میں اس کے ساتھ

کیا یہ جائز ہے کہ وہ کسی بھی شہری سے اسکا بدلہ لے لے؟ اس 



منطق کے تحت مسلمان بم دھماکوں کے ذریعے بیگناہ شہریوں کا خون 

کرتے ہیںە اگر ان کے ذہن میں آجاۓ کہ کوئی خاص ملک انکا دوست 

نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے کسی بھی بیگناہ شہری 

کر  حساب برابر کیا جاسکتا ہےە جو کچھ بھی مسلمان آجکل کر کو مار 

رہے ہیں اور دنیا کو مسمسے میں ڈاال ہوا ہے وہ ہے محمد کی ہو بہو 

 تقلیدە

میں ہللا جہاد کی اجازت دیتا ہےە یہ وہی  ?9کی آیت  88قرآن کی سورۃ 

خاص آیت ہے جسکو اسامہ بن الدن نے امریکہ کو لکھے ہوۓ خط 

مہید بیان کیاە کیا ہم سچ میں یہ کہھ سکتے اسالم کا اسالمی میں بطور ت

 دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں؟

 

 

 تشـّدد کی ترؼیب

مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے صرؾ مٹھی بھر ہی تھےە ان 

یورشوں کو کامیاب بنانے کیلئے محمد کو مقامی مسلمانوں جن کو وہ 

 ضرورت تھیە"انصار" )مدد گار( کہتا تھا، کی بھی 

اگرچہ اہل مدینہ نے اسالم اس لئےاسالم قبول نہیں کیا تھا کہ وہ تجارتی 

قافلوں پر حملہ آور ہوں، ہللا پر یقین ایک الگ چیز ہےە حملے کرنا، 

لوٹ ما ر اور قتل وؼارت بالکل اور ہےە محمد سے پہلے مذھبی جنگیں 

یں جوہللا پر عربوں کا معمول نہیں تھاە آجکل بھی، چند ایک مسلمان ہ

یقین رکھتے ہیں مگر جہاد کے ذریعے دوسروں کا خون نہیں کرنا 



چاہتےە اس طرح کے پیروکاروں کو قائل کرنے کیلئے محمد نے ہللا 

 کے ذریعے یہ حکم دلوایا:

تم پر لڑنا فرض کرديا گيا ہے وہ تمہيں ناگوار تو ہوگا مگر عجب 

حق ميں بھلی  نہيں کہ ايک چيز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے

ہو ە اور عجب نہيں کہ ايک چيزتم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے 

 2:216) )قرآنحق ميں مضر ہوە خدا ہی بہتر جانتا اور تم نہيںە

جلد ہی محمد کی کوششیں بار آورہوئیںە مال ؼنیمت اور آخرت میں 

جزاؤں کے وعدوں کے اللچ سے ورؼالۓ ہوۓ بیوقوؾ مسلمانان مدینہ 

اور لوٹ مار کی مہم میں بھی محمد کے ساتھ مل گئےە اس رہزنی 

جیسے ہی فوج محمدی کی تعداد میں اضافہ ہوا، اسکی امنگ پروان 

چڑھی، رہزن نے فرماروا کا خطاب پانے کا فیصلہ کیاە اس نے اپنے 

پیروکاروں کی" ہللا کی راہ پر" نہ صرؾ جنگ بلکہ جنگوں پر اٹھنے 

 بھی حوصلہ افزائی کیەوالے اخراجات  برداشت کرنے کی 

اور خدا کی راہ ميں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہالکت ميں نہ ڈالو 

 اور نيکی کرو بيشک خدا نيکی کرنے والوں کودوست رکھتا ہےە

 2:195))قرآن

مالحظہ فرمائیے کس طرح محمد "اچھے کام "کولوٹ مار، دہشتگردی، 

روڑ مروڑ کی اور قتل وؼارت سے منسوب کرتا ہےە اخالقی اقدار کی ت

بدولت مسلمان اس قابل ہیں کہ وہ ضمیر کی قربانی دیں اور دوسرے 

گروہوں کے مقابلے میں موقع کی مناسبت اورسماجی مظلومی والی 

اخالقیات کا سہارا لیں، اور وہی کھیل کھیلیں جس میں فائدہ ہوە تاہم 

کوئی بھی صورت حال جو مسلمانوں کے فائدے میں ہو اچھی ہےە 



اپنے پیروکاروں کو اس پر ایمان رکھنے پر کہ روپے پیسے  محمد نے

سے جنگی معامالت میں مدد کرنا عین عبادت ہے اور اسطرح کی 

دہشتگردی کے اقدام خدا کی رضا حاصل کرنے کیلئے بہترین اعمال 

 ہیں، راضی کرلیاە

اب جو مسلمان لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اسالمی "خیرات" میں حّصہ 

مہ داری نبھاتے ہیںە ان "خیرات وصدقات" کا مقصد ڈال کر اپنی ذ

ہسپتال بنانا، یتیم خانے کھولنا، سکول اور اعلی تعلیمی ادارے بنانا نہیں 

بلکہ ان کے قیام کامقصد وسعت اسالم ، مساجد اور مدارس کا قیام، 

دہشتگردی کی تربیت، اور جہاد کی مالی معاونت ہےە اسالمی خیرات و 

کی مدد صرؾ اپنی فہرستوں میں انکے اندراج صدقات  سے ؼریبوں 

کے ذریعے سیاسی مقاصد کا حصول ہےە لبنان میں حزب ہللا کیلئے 

اسالمی جمہوریہ ایران کی طرؾ سے وسیع مالی امداد ایک بہترین 

مثال ہےە ایرانی عوام آجکل ؼربت میں خوار ہو رہے ہیںە وہ خوش 

ڈالر ماہانہ پرکام امریکی  000قسمت جو کام کرنے کے قابل ہیں، 

کرنے کر تیار ہیںە ان کو خوراک، کام کاج اور رہائش کی اشد 

ضرورت ہےە پھر کیوں وہ یہ رقم لیکر لبنانیوں کو دے دیں؟ مقصد یہ 

ہے کہ اسالم انکو میٹھا لگے اور وہ اسرآئیل کے خالؾ جنگ میں اپنا 

 نام درج کروا لیںە 

ل اکٹھا نہیں کر پاتے جب مسلمان جنگی مہمات کیلئے خاطرخواہ ما

 تھے  تو محمد ان کو ؼصہ میں ڈانٹتا تھا:

اور تم کو کيا ہوا کہ خدا کے راستے ميں تم خرچ نہيں کرتے حاالنکہ 

آسمانون اور زمين کی وراثت خدا کی ہی ہے،جس شخص نے تم ميں 

سے فتح سے پہلے خرچ کيا اور لڑائی کی وہ)اور جس نے يہ کام 



ان لوگوں سے کہيں بڑھکر ہے  ںە ان کا درجہپيچھے کئےوہ(برابر نہي

نے بعد ميں خرچ اور جہادوقتال کيا اور خدا نے سب سے نيکی  جنہوں

ہ تو کيا ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقؾ ہےە  عدکا و

 57:10))قران

اس نے بڑی ہوشیاری سے وہ رقم جو مسلمان  جنگ وجدال میں خرچ 

ئے "قرض" کے عوض رہن کردیا، کرتے تھے اسے خدا کو دیئے گ

 اور ان سے وعدہ کہ "خدا بمعہ سود" واپس کریگاە

کون ہے جو خدا کونيک قرضہ دے اور وہ)ہللا( اسکو اس سے 

کئی گنا ادا کرے گا اور اس کيلئے)اس کے عالوہ( عزت کا 

  57:11)صلہ)يعنی جنت( ہےە)قرآن

یہ کہلوایا اسی دوران جب محمد نے ہللا سے اسکے پیروکاروں کیلئے 

کو جو اسکی جنگی مہمات کیلئے مال خرچ کریگا اسکو کتنا بڑا انعام 

ملیگا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ انہوں نے جو نذرانے دئیے ہیں اور دیگر 

قربانیوں کو لیکروہ خود ستائی شروع کردیںە قربانیوں کو ہللا کی جانب 

نعمت تھی جس پر سے دی گئی توفیق سمجھنا تھاە یہ ایمان والوں کیلئے 

 انکو ہللا کا مشکور ہونا تھا نہ کہ اس کے برعکس:

جو لوگ اپنا مال ہللا کے رستے ميں صرؾ کرتے ہيں پھر اسکے 

بعد نہ اس خرچ کااحسان رکھتے ہيں اور نہ تکليؾ ديتے ہيںە 

يامت کے روز نہ انکا صلہ انکے پروردگار کےپاس ہے اور ق

 ين ہوں گےەا اور نہ وہ ؼمگانکو کچھ خوؾ ہو گ

 2:262))قرآن                                                           



انکو اس ہدائیت پر جنگ کیلئے آمادہ کرکے کہ کـّفار کی گردنیں اڑا 

 دیں، انکو ہللا کے ہاں بہترین اجر کی یقین دہانی کرا دیە

جب تم کافروں سے بڑھ جاؤ تو انکی گردنيں اڑا دو، اور يہاں 

تک کہ جب انکو خوب قتل کرچکوتو) جو زندہ پکڑے جائيں 

ی سے قيد کرلو، پھر اس کے بعد يا تو احسان رکھ طانکو( مظبو

کے چھوڑ دينا چاہئيے يا کچھ مال ليکريہاں تک کہ فريق مقابل 

لڑآئی کے ہتھئيار رکھ دے يہ حکم ياد رکھو اور اگر خدا چاہتا تو 

ہ تمہاری آزمائش ايک کو انتقام لے ليتا ليکن اس نے چاہا ک

دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ ميں مارے 

 (4:64)قرآنگئے انکے عملوں کو ہرگز ضائع نہيں کرے گاە

باالفاظ دیگر، ہللا کـّفار کومسلمانوں کی مـّدد کے بؽیر بھی ہالک کر 

 سکتا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایسا کریں تاکہ انکے ایمان کی

مافیا (mafia godfather)آزمائش ہو جاۓە اسکا مطلب یہ ہے کہ ہللا

گاڈفادر، ؼنڈوں کا سرؼنہ ہے جو اپنے چیلوں کو قتل عام کا حکم دے 

کرانکی وفاداری کا امتحان کرتا ہےە اسالم میں اہل ایمان کا امتحان 

آخرکار اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ کسقدر خون کے پیاسے ہیں اور 

 قتل کے لئے تیار ہو جاتے ہیںە پھر اسنے کہا: کتنی جلدی

اورجہانتک ہو سکے)فوج کی جمعـّيت کے( زور سے اور 

گھوڑوں کے تيار رکھنے سے ان کے مقابلے کيلئے مستعد رہو 

کہ اس سے خدا کےدشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے 

سوا اور لوگوں پر جنکو تم نہيں جانتے اور خدا جانتا ہے ہيبت 

ی رہے گی اور تم جو کچھ خدا کی راہ ميں خرچ کرو گے بيٹھ



اسکا ثواب پورا تم کوديا جائيگا اورتمہارہ ذرا نقصان نہيں کيا 

 (0>:<)قرآن جاۓ گاە

محمد نے محض وعدے ہی کئے کہ جس نے) اپنے مال و جان( سے 

کفـّار سے جنگ کی اور اسکی نبّوت پر ایمان الۓ انکوآخرت میں انبار 

عام و اکرام سے نوازا جائیگاە ان انعامات کی خصوصیات در ابنار ان

بتاتے ہوۓ اس نے بہت فیاضی سے کام لیا اور اسراؾ کا ثبوت دیاە اس 

نے اعالن کیا کہ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہونگیں  المتناہی جنسی 

نفس پرستی کے مواقع ہونگےە اور انکو، جو جنگ وجدل میں اسکی 

کام لے رہے ہیں، ایک سخت عذاب جو انکا مالی امداد میں بخل سے 

 منتظر ہے سے خبردار کیاە

مومنو! ميں تم کو ايسی تجارت بتاؤں جو تم عذاب عليم سے مخلصی 

دےە خدا اور اسکےرسول پر ايمان الؤ اور خدا کی راہ ميں اپنے مال 

اور جان سے جہاد کروە اگر سمجھو تو يہ تمہارے حق ميں بہتر ہےوہ 

رہی ہيں  ھخش ديگا اور تم کو باؼہاۓ جنت ميں نہريں بہتمہارے گناہ ب

اور پاکيزہ مکانات ميں جو بہشت ہاۓ جاودانی ميں تيار ہيں داخل کرے 

  11-61:10)گاە يہ بڑی کاميابی ہےە  )قرآن

)اہل جنت( ايسے بچھونوں پرجن کے استراطلس کے ہيں تکيہ لگاۓ 

رہے ،توتم  ہوۓ ہونگے ە اور دونوں باؼوں کے ميوے قريب جھک

اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹالؤگے،ان ميں نيچی نگاہ 

والی عورتيں ہيں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ 

لگايا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنےرب کی کون کونسی نعمت کو 

جھٹالؤگےە گويا وہ ياقوت اور مرجان، تو تم اپنے پروردگار کی کون 

 (55-55:53نعمت کو جھٹالؤ گےە)قرآن کونسی



)جنت ميں( باغ اور انگوراور ہم عمر نوجوان عورتيں اور شراب کے 

 33-78:32)چھلکتے ہوۓ گالسە)قرآن

خدا اور اسکے رسول پر ايمان الؤ اور جس مال ميں اس نے تم کو اپنا 

نائب بنايا اسميں سے خرچ کرو، جو لوگ تم ميں سے ايمان الۓ اور 

 (:3:6)قرآن   کرتے رہے ان کيلئے بڑا ثواب ہےەمال خرچ 

آیت ھذا اوراس سے ملتی جلتی قرآنی آیات اس بات کو سمجھنا آسان بنا 

دیتی ہے کہ کیوں بہت سارے اسالمی مخّیـرحضرات دہشتگرد تنظیوں 

کوئی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو  کی مالی اعانت میں پکڑے گئےە 

باہم متضاد نظریات ہیں لیکن یہ سکتا ہے کہ خیرات اور دہشتگردی 

فرق مسلمانوں کی سمجھ سے باال تر ہےە مخّیرمسلمانوں کا مقصد اسالم 

اور جہاد کا پھیالؤ ہے جو ہمارے نزدیک دہشتگردی ہےە  ایک مسلمان 

کیلئے یہ ایک مقّدس جنگ ہے، ایک مذھبی فریضہ ہے اور ہللا کی نظر 

 میں ایک انتہائی مستحسن اقدام ہےە

، ہللا کیلئے جنگ ایک حکم نامہ بن گیا ہےە تمام مسلمان اس کے اسلئے

پابند ہیںە محمد نے مہاجرین کوانتقام کا تقاضا کرتے ہوۓ اپنے ہی 

لوگوں جن پر مسلمانوں پرظلم کرنے کا الزام تھا کے خالؾ کھڑا کر 

 دیاە

اقی نہ رہے اور باور ان لوگوں سے لڑتے رہويہاں تک کہ فتنہ 

 (5651ہی نہ ہو جاۓە )قرآن  کا خدا دين سب

جب ان میں سے چند ایک پیروکارجو جنگ کرنے میں تاّمل سے کام 

لے رہےتھے، اس نے انکو اپنے تابع کرلیا، اور ان پر  ایک بہالنے 

والی "وحی" کے ذریعے یہ الزم کر دیا ،جس میں ہللا کی طرؾ سے 



ہوگی جو نئے حکمنامے جس میں یہ تّمبیح کی گئی کہ ان کی بدقسمتی 

 انکار کریں گےە

اور مومن لوگ کہتے ہيں کہ کوئی سورۃ کيوننازل نہيں ہوتی؟ 

اور جب کوئی صاؾ معنوں کی سورۃ نازل ہو اوراس ميں جہاد کا 

ق کامرض ہے تم انکو  بيان ہو توجن لوگوں کے دلوں ميں نفا

ديکھو کہ تمہاری طرؾ اسطرح ديکھنے لگيں جس طرح کسی پر 

ری ہورہی ہو سو ان کيلئے خرابی ہےە )قرآن موت کی بيہوشی طا

4:602) 

آیات میں نمایاں ہے تو وہ یہ ہے کہ اسالم کی  اگر کوئی ایک چیز ان

تعریؾ اسطرح کی جا سکتی کہ یہ ایک جنگجؤانا مذھب ہےە جبتک 

لوگوں کا یقین ہے قرآن خدا کا کالم ہے، اسالمی دہشتگردی پروان 

رہتے ہوۓ؛ اصالحات، تحمل اور  ە جواسالم کے اندر چڑھتی رہے گی

" مختلؾ تہذیبوں کے مابین گفت و شنید" کی بات کریں انکو قرآن کی 

حاکمّیت جتال کر کہ قرآن کی رو سے کفـّار کے خالؾ جہاد ایمان 

 والوں پہ الزم ہے،   خاموش کروا دیا جاتا ہےە

تو)اے محمد( تم خدا کی راہ ميں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ 

نہيں ہو،اور مومنوں کو بھی ترؼيب دوە قريب ہے کہ دار 

خداکافروں کی لڑائی کو بند کردے اور خدا لڑائی کے اعتبار سے 

 (4654)قرآن ا کے لحاظ سے بہت سختەزبہت سخت ہے اور س

 انکو فتح کی یقین دہانی کرواتے ہوۓ:

(46949)قرآن اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز ؼلبہ نہيں ديگاە  



 بہشتی جزاؤں کے وعدے:اور 

جو لوگ ايمان الۓ اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ ميں مال 

اور جان سے جہاد کرتے رہے خدا کے ہاں انکے درجے بہت 

 (1602)قرآن بڑے ہيں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہيںە

کی جنگ پر اکساہٹ کی یہ گونج ہر جگہ سنائی دیتی ہےە  مسلم علماء

سعودی عرب کی صّؾ اّول کی ایک مذہبی شخصّیت ، ایک عظیم مفتی 

نے جہاد کی روح کے دفاع میں کہا یہ خدا کی طرؾ سے دیا گیا ایک 

حق ہےە" ترویج اسالم کے مختلؾ پہلو ہیں،  مخفی بھی اور ظاہر بھی،  

مینبھیە" اسالم کے انتہائی مقّدس مقامات،  شیخ  مکـّہ میں بھی اور مدینہ

عبدالعزیز الشیخ کے بیان کوسرکاری خبر رساں ایجنسی  ایس پی 

نے شائع کیاە اس نے کہا "تب خدا نے اپنے وفاداروں  (SPA)اے

کواختیار دیا کہ اپنا دفاع کریں، اور ان کے خالؾ جنگ کریں جو ان 

ی طرؾ سے دیا گیا جائز سے جنگ کرتے ہیں، جسکا مطلب ہے خدا ک

 حق، یہ ەەەەەەە بالکل مناسب ہے اور خدا اس سے نفرت نہیں کریگاە" 

سعودی عرب کے سینئر ترین عالم دین نے وضاحت کی کہ جنگ کرنا 

محمد کا پہال انتخاب نہیں ہوتا تھا، " اس تین اختیار دیئے، یہ کہ اسالم 

پنے ملک میں قبول کر لو، اطاعت قبول کرلو، ّجزیہ دو تم کو ا

مسلمانوں کی زیرحفاظت رہنے دیا جائیگا"  مفتی اعلی برحق ہیں، ؼیر 

مسلموں کے خالؾ جنگ آخری حل تھا، اگر وہ اسالم قبول نہ کریں اور 

پرامن طریقے سے مسلم افواج کے سامنے ہتھیار نہ پھینک دیںە  یہ 

د محمد کی خوبی نہیں تھیە  مّصلح ڈاکو بہت کم اپنے شکار پر تشدّ 

کریں گے جب وہ تعاون کررہا ہوە جرائم پیشہ لوگ اسی وقت طاقت کا 

 استعمال کرتے ہیں جب انکو مزاحمت کا سامنا ہوە



ازراہ عزر، پاکستان کے ایک انتہائی نمایاں عالم دین، جاوید احمد 

ؼامدی نے بذریعہ اپنے ایک شاگرد ڈاکٹر خالد ظہیر کے، اپنے اور 

گئے ایک مباحثے میں لکھا، " قرآن میں  میرے درمیان انٹرنیٹ پہ کئے

جان سے مارنے کے ممکنہ احکامات یا تو انکے لئے ہیں جوخود قتل 

کے مرتکب ہوۓ ہوں، یا زمین پر فساد کررہے ہوں اور انکو واجب 

القتل ٹھرایا گیا ہو یا وہ لوگ جو ہللا کی واضع ہدایات کو سن لینے اور 

یا میں رہنے کے قابل نہ ہوں" سمجھ لینے کے بعد انکار کریں اور دن

مسٹرؼامدی میانہ روی کے قائل مسلمان ہیںە  بہرحال، وہ اپنے مذھب 

کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسالم کے منکر ہیں" اس دنیا میں مزید 

 زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں" انکا قتل الزم ہےە 

 یورشیں

کرتے ہیںە یہ مسلمان اکثر محمد کی "جنگوں" کو فخریا طورپر بیان 

فخر خواب خیالیوں پر مبنی ہےە محمد جنگوں سے گریزاں تھاە وہ 

گھات لکا کر حملے کرنے اور یورشوں کو ترجیح دیتا تھا اور اسطرح 

وہ اچانک اپنے شکار کو دبوچ لیتا تھا جب وہ حملے کیلئے تیار نہیں 

 ہوتے تھے اور نہتھے ہوتے تھےە

جب وہ مدینے آچکا تھا، اس نے  سالوں میں، 00اپنی زندگی کے آخری 

حملے کئےە ان  :=اپنے ساتھیوں میں اپنے آپ کو مظبوط پایا، اس نے 

میں سے کچھ تو خفّیہ قتل کی سازشوں سے ذرا اوپر تھے، اور باقی 

میں اس نے  =8ہزاروں لوگوں پر مشتمل مہمات تھیںە ان میں سے 

حملے جن کا اس بنفس نفیس حّصہ لیا، انکوؼزوآت کہا جاتا ہےە ایسے 

نے اپنےآدمیوں کو حکم دیا مگر خود شرکت نہ کی سرایا کہالتے ہیںە 



ؼزوہ اور سرایا دونوں کا مطلب؛  یورش، چھپ کر کئے گئے حملے 

 اور اچانک دھاوا بولنا ہےە

بخاری سے روآئت ہے ایک حدیث میں عبدہللا بن کعب نے کہا " جب 

ہوا، وہ اپنی نّیت کو چھپا کر کبھی بھی ہللا کے رسول کا ؼزوہ کا ارادہ 

  دوسری طرؾ حملے کا اشارہ کرتاە"

جب بھی محمد نے کسی جنگ میں حّصہ لیا، اپنے اردگرد ایک حّصار 

میں محفوظ اپنے دستے کے عقب میں رہاە کسی بھی مستند سوانح میں 

ہمیں یہ نہیں ملتا کہ محمد نے کبھی ذاتی طور پر لڑائی میں حّصہ لیا 

 ہوە

کہا جاتا ہے جو کہ مکـّہ  بےحرمتی والی جنگمیں جسکو  ایک جنگ

 80میں لڑی گئی محمد اپنے چچاؤں کے ساتھ تھاە اسوقت اس کی عمر 

سال کے قریب تھی اوراس کی تمام تر کوششیں یہاں تک محدود رہیں 

کہ وہ جنگ بندی کے دوران دشمن کی طرؾ سے چالۓ گئے تیروں 

ڑاتا رہاە میؤر کی وضاحت کے کو اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤن کو پک

مطابق، "تمام کیرئر کےدوران، وہ اصلی خوبیاں، جو پیؽمبر کوامتیازی 

حیثیت دلوا سکتیں تھیں، جیسے جان لڑانا، جرآتمندانہ حربی اقدام، 

 اسمیں ناپید تھیںە"

محمد اور اسکے ساتھیوں نے گھات لکا کر قصبوں اور دیہاتوں پر  

سـّلح مکینوں پر ٹوٹ پڑے، جتنا بھی ہو بؽیر اطالع حملے کئے، ؼیرم

سکا لوگوں کو ذبح کیا، اور مفتوح بستی کے لوگوں کے مال مویشی، 

ریوڑ، جنگی ہتھیار اوردیگر ملکیتوں کو، اور انکے بال بچوں کو 

بیویوں کو لوٹ کے مال کے طور پر قبضے میں لے لیاە حملہ آوروں 

وصول کرنے کیلئے نے بعض موقعوں پرعورتوں اور بچوں کو تاوان 



استعمال کیاە کئی ساروں کو یا تواپنے پاس رکھ لیا یا ؼالم بنا کر بیچ 

 دیاە ایک حملے سے متعلقہ ایک واقع درج ذیل ہےە 

پراسوقت حملہ کيا جب وہ ؼافل صطلق پيؽمبرنےاچانک بنوم

تھے، انکے مويشی آبگاہوں پر پانی پی رہے تھے، جنہوں نے 

ا گيا اور عورتوں اور بچوں کو ؼالم بنا مقابلہ کيا ان کر مار دي

لياە پيؽمبر کو اس دن جويريا ملیە نفی نے بتايا کہ يہ واقع اسکو 

  عمر نے بتايا اور اس فوج ميں ابن عمر بھی شامل تھاە

قیدی مسلمانوں  00>ایک مسلم وقائع نگار کے مطابق اس جنگ میں " 

بھیڑ  000;اونٹ اور  8000کے ہاتھ لگے، اور مال ؼنیمت میں 

 بکریاں تھیںە"

ساری دنیا کو اسوقت دھچکا لگتا ہے جب دہشتگرد بچوں کو مار دیتے 

ہیں اور مدافیعان اسالم فوری طور پر اعالن فرماتے ہیں کہ اسالم میں 

بچوں کا قتل منع ہےە حقیقت یہ ہے کہ محمد نے شب خونی کے دوران 

 بچوں کے قتل کی اجازت دیە

پر يہ بيان ہے کہ ہللا کے نبی)رحمتاہلل ما کے ايما ضاصعب بن ج

عليہھ( سے جب کسی شب خون کے دوران مشرکين کی عورتوں 

کے بارے ميں پوچھا گيا تو جواب تھا: يہ کی ہالکت  اور بچوں

  ەانہيں ميں سے ہيں)انکےہيں(

ان حملوں کے پیچھے محمد کا مقصد مال لوٹنا تھاە کافی تعداد میں 

لمان معتبر تسلیم کرتے ہیں نے تصدیق کی ایسے ذرآئع جنکو تمام مس

ہے کہ محمد نے جیت کی ؼرض سے ؼیر اعالنیہ حملوں کو مفید 

 سمجھاە



ابن عون بتاتاہے: ميں نے نفی کو يہ معلوم کرنے کيلئےلکھا کہ 

کيا جنگ سے پہلے ضروری ہے )ؼيرمسلموں( کو پہلے)اسالم( 

لکھا، قبول کرنے کی دعوت دی جاۓە )جواب ميں( اس نے 

ميرے خيال ميں اسالم کے شروع کے دنوں ميں يہ الزمی تھا، ہللا 

پر حملہ کيا جب وہ  صطلقکے پيؽمبر)رحمتاہلل عليہھ( نے بنوم

اس سے آگاہ نہيں تھے، اور ان کے مويشی پانی پی رہے تھے، 

جنہوں نے مقابلہ کيا انکو مار ديا گيا اور باقيوں کو قيد کرليا گياە 

بنت الحارث کو اپنی تحويل ميں لياە نفی  ريااسی دن اس نےجوي

نے کہا يہ واقعہ اسکوعبدہللا بن عمر نے بتايا)کہ وہ خود( ان 

 حملہ آوروں ميں شامل تھا 

شہریوں پر بزدالنہ حملوں کو جائز قرار دینے کی ؼرض سے مسلم 

تاریخ دانوں نے اپنے مخالفوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ سازشوں میں 

تاہم یہ بعید از قیاس ہے کہ کسی عرب قبیلے کو مصروؾ تھےە 

مسلمانوں پر حملہ کرنے سے کوئی خاطرخواہ فائدہ ہو، جبکہ وہ ایک 

مظبوط رہزنوں کا ٹوال بن چکے ہوںە اسکے برعکس کئی قبیلوں نے 

مسلمانوں کے ساتھ نرم رّویہ اختیار کرتے ہوۓ محفوظ رہنے کیلئے 

ےە بعد ازاں طاقتوربن جانے محمد کے ساتھ تحریری امن معاہدے کئ

 کے بعد محمد نے یہ معاہدے توڑ دیئےە

 جنسی بھوک

لوٹ مار کے تالش میں سرگرداں لٹیروں کو ایسا کرنے سے صرؾ 

مال و دولت نہیں بلکہ جنسی تسکین کیلئے لونڈیاں بھی ملتی تھیںە 

جویریا ایک نوجوان خوبصورت عورت تھی جسکا خاوند بیدردی سے 



ا، بمعہ اور مال کے وہ ایک مسلمان کے حّصے میں آئی، قتل ہو چکا تھ

عائشہ محمد کی منظور نظر اور سب سے کم عمرزوجہ تھی )  مسلم 

سالہ محمد سے اسکی شادی  0;سال کی عمر میں  >ذرآئع کے مطابق 

سال کی عمر کو پہنچی تو شب وصال کی تکمیل  ?ہوئی اور جب وہ 

 تی تھی اور اس نے یہ بیان کیا:ہوئی( ان مہمات میں محمد کے ساتھ ہو

قيديوں  والے لقصطلبنو الم -اس پر سالمتی ہو -جب پيؽمبر نے

حّصے ميں تھی،  بن قيس والےاثابت کی بانٹ کی تو وہ )جويريا( 

قتل ہو گيا تھاە وہ اپنے چچا زاد کی بيا ہتہ تھی جسکا جنگ ميں 

 ابت کے ساتھ ايک سودا کيا کہ اگر وہ اس کو آزاداس نے ث

سـّکے ديگیە وہ  1کردے تووہ اسکو اس کے عوض سونے کے 

بہت خوبصورت عورت تھی، جو کوئی بھی اسکو ديکھتا فريفتہ 

کے پاس اس مسئلے کے  -اس پر سالمتی ہو-ہو جاتاە   وہ پيؽمبر

حل لئے آئی ە جيسے ہی ميں نے اسکو اپنے کمرے کے دروازے 

انتی تھی کہ وہ پرآتے ديکھا،  مجھے اسکا آنا برا لگا، ميں ج

بھی اسکو اسی نظر سے ديکھے گا جس سے ميں نے، وہ اندر 

چلی گئی اور اسنے بتايا کہ وہ کون ہے، وہ قبيلے کے سردار 

کی بيٹی ہےە اس نے کہا، 'تم ديکھ سکتے  ضرارالحارث ابن 

ابت کے حّصے پر اليا جارہا ہےە مجھے ثہوکہ مجھے کس مقام 

سکو "تاوان" ادا کرکے خالصی کی ميں ڈاال جا دہا ہےە ميں نے ا

پيشکش کی ہےە اور اس معاملے ميں آپکی مدد لينے آئی ہوںە 

اسنے کہا کيا تم اس سے بہتر کچھ چاہو گی؟ ميں تمہارا قرض ادا 

کرديتا ہوں تم مجھ سے شادی کرلو، اس نے کہا  'ہاں' ، 'اور پھر 

 يہ طے ہوگيا' ہللا کے پيؽمبر نے جواب دياە



جان لینے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس واقعے کو 

کیوں محمد نے کثیر شادیاں کیںە اسنے اور اسکے ساتھیوں نے جویریا 

کے خاوند کو ایک ناحق حملے میں قتل کیا،وہ بنی مصطلق قبیلے کے 

سردار کی بیٹی تھی اور جائز طور پر شہزادی ہونے کی حقدار تھی، 

ں میں شامل کرلیا گیا اور محمد کے اسکا درجہ گھٹا کر اسے ؼالمو

پروردہ لٹیروں کے قبضےمیں آگئیە تاہم اسکی خوبصورتی کے سّبب 

نبی پاک نے اسے اس شرط پر کہ وہ اس سے شادی کرلے "آزادی " 

کی پیشکش کردیە کیا یہ آزادی ہے؟ کیا اس کے پاس اس سے عالوہ 

ا تو وہ کہاں جا کوئی راستہ تھا؟ اگر محمد اسکو واقعی آزاد کر بھی دیت

 سکتی تھیە

مدافیعان اسالم بضد ہیں کہ محمد کی بیشتر ازواج بیوہ تھیںە اس سے یہ 

تاثر ملتا ہے کہ اس نے ترس کھا کر شادیاں کیںە وہ اس چیز کو نظر 

انداز کردیتے ہیں کہ وہ "بیوائیں" جوان اور خوبصورت تھیں، اور وہ 

ں کو قتل کر دیا تھاە جویریا اسلئے بیوہ ہوئیں کہ محمد نے انکے خاوندو

سال کاە مسلم وقائع نگار  یہ  <;سال کی تھی جبکہ محمد  80اسوقت 

تسلیم کرتے ہیں کہ محمد نے صرؾ ان عورتوں سے شادیاں کیں جو 

جوان اور خوبصورت تھیں اورانکے بچے نہیں تھےە سعودہ کے 

ە سال کی عمر کے اوپر نیچے تھیں 80عالوہ، محمد کی تمام ازواج 

سال سے اوپر تھاە ایک مّورخ طبری بیان کرتا ہے  0>اور  0;جبکہ وہ 

کہ محمد نے اپنی چچا زاد ہند بنت ابو طالب سے شادی کی درخواست 

کی اور جب اسنے بتایا کہ اس کا ایک بچہ بھی ہے تو اس نے ارادہ 

ترک کر دیاە اس کے عالوہ ایک عورت ضیاعہ بنت عامر کیلئے محمد 

رخواست بھیجوائی، اس نے رضامندی ظاہر کردی مگر نے شادی کی د

 اس کی عمر کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل لیاە



جریر ابن عبدہللا نامی ایک مسلمان راوی نے کہا کہ محمد نے ایک دفعہ 

اس سے پوچھا" کیا وہ شادی شدہ ہے"؟ اس نے مثبت میں جواب دیاە تب 

کنواری یا بڑی عمر کی عورت سے؟" اس نے محمد نے پوچھا " ایک 

جواب دیا  "میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے"ە پھر 

محمد نے کہا "تم نے کیوں ایک کنواری سے شادی نہیں کی، تم اس 

 سے دلگی کرتے اور وہ تمہارے ساتھ"

ہللا کے نبی کیلئے عورت محض جنسی تسکین کا ذریعہ تھیںە انکے 

حقوق مال منقولہ سے زیادہ نہیں تھےە انکا کام اپنے خاوندوں کی 

 دلجوئی اور بچے پیدا کرنا تھاە 

 

 زنابالّجبر

محمد نے اپنے لوگوں کوحملوں کے دوران ہاتھ لگی عورتوں سے زنا 

تحویل میں لینے کے بعد کرنے کی اجازت دیە تاہم ان عورتوں کو 

مسلمان گومگو کا شکار ہو گئےە اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وہ انکو 

تاوان کے عوض واپس کرنا چاہتے تھے اسلئے وہ یہ نہیں چاہتے تھے 

کہ انکو حمل ہو جاۓە ان میں سے چند عورتیں شادی شدہ تھیں، ان کے 

چکے تھےە حملہ خاوند ان اچانک حملوں میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو 

آوروں نے عزل )انزال سے پہلے مباشرت کا خاتمہ( کی ممکنات کا 

جائزہ لیاە  صیح طریقہ کار کے متعلق بے یقینی کے سّبب وہ رہنمائی 

 کیلئے محمد کے پاس گئےە بخاری کہتا ہے:



ابو سعيد نے کہا، "ہم ہللا کے رسول کے پاس گئے، ؼزوہ بنو 

کے ساتھ، اپنے کنوارے پن لق اور عرب قيدی عورتوں صطالم

ە پھر  عزل سے کام ليںکی سختيوں کے پيش نظر ہم نے چاہا کہ 

کر ہم نے کہا ہم کيسے عزل  نا چاہاەعزل سے کام ليجب ہم نے 

سکتے ہيں جبتک ہم ہللا کے رسول، جو ہمارے درميان موجود 

ہيں، سے پوچھ نہ ليںە ہم نے )اس( سے پوچھا اس کے بارے 

ہا، ' تمہارے لئے يہ بہتر ہے کہ ايسا نہ کرو، ميں اور اس نے ک

 اگر کسی روح نے )روز محشر تک( آنا ہے تو وہ آکر رہے گی'

! محمد نے جنگ میں پکڑی گئی عورتوں کے ساتھ مالحظہ فرمائیے

زنا کاری سے منع نہیں کیا بلکہ یہ سمجھایا کہ اگر ہللا چاہے کہ اگر 

یں روک سکتاە  بالفاظ دیگر یہ کوئی بچہ پیدا ہونا ہے تو اسکو کوئی نہ

ہے کہ مادہ تولید کے بؽیر بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیںە گویا محمد اپنے 

بندوں سے کہھ رہا ہے کہ عزل بے معنی ہے اور ؼلط ہے، یہ ہللا کے 

اٹل فیصلوں کو ٹالنے کے برابر ہےە  محمد نے ان قیدی عورتوں کے 

یں بوالە اصل میں عزل ساتھ زبردستی تخم پاشی کے خالؾ ایک لفظ نہ

 پر تنقید کرکے اس نے زبردستی تخم پاشی کی حوصلہ افزآئی کیە

قرآن میں، محمد کے خدا نے ؼالم عورتوں کےساتھ ہم بستری کو جائز 

قرار دیا، نام نہاد "داہنے ہاتھ کی ملکّیت"ە اگرچہ وہ پکڑی جانے سے 

 پہلے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوںە

 جسمانی تّشدد

ابن اسحاق نے یہودیوں کے قلعے خیبر کی فتح کے بارے میں اپنے 

بیان میں بتایا کہ محمد نے بتائے بؽیر قلعہ پر حملہ کیا اور نہتھے 



لوگوں کو جو جان بچا کر بھاگ رہے تھے تہھ تیػ کردیاە پکڑے جانے 

 والوں میں قنانا بھی تھاە

کے سامنے نانا الرّبی کو رسول ضير کے خزانے کے محافظ قبنون

ە اس نے ال علمی کا گئی ے پوچھ گچھ کیس پيش کيا گيا جس

يا کہتا ہے'ال طبریاظہار کياە ايک يہودی رسول کے پاس آيا)

نانا کو روزانہ صبح سويرے  گيا'(، اس نے بتايا کہ اس نے ق

نانا ؾ جاتے ہوۓ ديکھا ہےەجب رسول نے قايک کھنڈر کی طر

چل گيا کہ)خزانہ( تمہارے  سے کہا، 'تم جانتے ہو اگر ہميں پتہ

پاس ہے تو ميں تمہيں قتل کر دونگا' اس نے کہا 'ہاں'ە رسول 

نے حکم ديا کہ کھنڈر کی کھدائی کی جاۓ تو تھوڑا سا خزانہ 

برآمد ہؤاە جب اس سے باقی کے خزانے کے بارے ميں پوچھا 

پھر رسول نے گيا تو اس نے ايسا کرنے سےانکار کردياە تو

اسوقت تک جسمانی تشّدد جاری رکھنےکا حکم ديا زبيرالعّوام کوال

جوکچھ اسکے پاس ہےە  جبتک يہ وہ سب کچھ باہر نہ لے آۓ

لھہذا اس نے اسکی چھاتی پر چقماق اور لوہے کی مدد سے آگ 

جال دی، يہاں تک کہ وہ مرنے واال ہو گياە اس کے بعد اسکو 

 مہ کے سپرد کر دياە اس نے اسکا سر تنصلرسول نے محمدبن م

سے جدا کرديا اور اسطرح اسنے اپنے بھائی محمود کے قتل کا 

 بدلہ لے لياە

نے اذّیتیں دے کر جوان قنانہ کو موت کے گھاٹ اتار  اس دن جب محمد

دیا، اسکی سترہ سالہ بیوی کو جنسی تسکین کیلئے اپنے خیمے میں لے 

گیاە دو سال قبل اس نے اس کے باپ ،  بشمول یہودی قبیلے بنی قریضہ 

 کے دو نوجوان لڑکوں کے ، کاسرقلم کردیا تھاە ابن اسحاق لکھتا ہے:



يکے بعد ديگرے محمد نے يہوديوں کے قلعوں پر قبضہ کر ليا 

نانہ کی قاور قيديوں کو ساتھ لے گيا، ان ميں خيبر کے سردار 

کی چچا زاد بہنيں بھی تھيںە رسول نے  اسبيوی صفـّيہ اور

قی قيديوں کودوسرے مسلمانوں صفـّيہ کو اپنے لئے چن لياە با

ميں بانٹ ديا گياە بالل صفـّيہ کو ليکررسول کے پاس آياە راستے 

ميں کئی يہوديوں کی الشيں تھيںە صفـّيہ کی ساتھی عورتوں نے 

ماتم کيا اور انکے سروں پر مٹی بکھيریە جب ہللا کے رسول نے 

ا يہ نظارہ ديکھا اس نے کہا 'ان چڑيلوں کو ميرے سامنے سے ہٹ

دو'ە ليکن اس نے صفـّيہ کو رکنے کيلئے کہاە اور اسکو اپنی 

و علم ہوجاۓ کہ اس نے )چوؼا( اوڑھا دیە تاکہ مسلمانوں کردا

اسے اپنے لئے چن ليا ہےە رسول نے يہ کہتے ہوۓ بالل کی 

 ںسرزنش کی، 'کيا تمہارے اندر ترس ختم ہو گيا ہے جو عورتو

 سے گذارتے ہو؟'کی الشوں کے درميان  ںکو انکے خاوندو

بخاری نے بھی محمد کے ہاتھوں فتح خیبر اور صفـّیہ سے زنا سے 

 متعلق چند احادیث بیان کی ہیںە

انس نے کہا جب رسوالہلل نے خيبر فتح کياە ہم نے وہاں پر نماز 

فجر ادا کی)صبح ہونے سے پہلے( جب ابھی اندھيرا تھاە پيؽمبر 

ابو طلحہ کے پيچھے  بھی سواری پر تھا اور طلحہ بھی اور ميں

سوار تھاە پيؽمبر بستی کی گليوں ميں سے تيزی سے گذرا اور 

ميرا گھٹنا محمد کی ران کو چھو رہا تھاە اس نے اپنی ران سے 

کپڑا ہٹاديا تو ميں نے پيؽمبر کی ٹانگ کی سفيدی ديکھیە جيسے 

تباہ ہو گياە ہی وہ شہر ميں داخل ہؤا اسنے کہا 'ہللا اکبر!' خيبر 

م کسی قوم کے پاس پہنچيں جسکو خبردار کيا گيا ہو انکی جب ہ



ەاسنے يہ تين بار دھراياە لوگ اپنے کاموں صبحيں بری ہونگيں 

سے باہر نکل آۓ اور ان ميں سے کچھ نے کہا، محمد )آگيا('، 

)ہمارے کچھ ساتھيوں نے اضافہ کيا  'اپنی فوج کے ہمراہ'(، ہم 

ے، اور مال ؼنيمت اکٹھا کر نے خيبرفتح کر ليا، قيدی قابو کر لئ

 لياە

يا آيا اورکہا، " يا رسوالہلل ، قيديوں ميں سے ايک باندی ض

مجھے چاہئے"  پيؽمبر نے کہا" جاؤ اور کوئی ايک باندی لے 

کو لے گياە محمد کے پاس ايک  يائیجاؤ"ە وہ صفـّيہ بنت ھو

يا الہلل آپ نے صفـّيہ بنت ھويائی کو ضشخص آيا اور کہا، 'يا رسو

ر قبيلوں کی سردارنی ہے، وہ ضياورن ہکو دے ديا، وہ تو قريض

' ان دونوں محمد نے کہا  نہيں ہےەلئے ےآپ کے عالوہ کسی ک

، جب محمد نے اسے  يا اور وہ دونوں آۓض  کو ميرے پاس الؤ'

يا سے کہا' اس کے عالوہ قيديوں ميں سے ديکھا، اسنے ض

يؽمبر نے اسے کوئی اور باندی لے جاؤ' اس نے مزيد کہا ' پ

 ؼالمی سے آزاد کرديا اور اس سے شادی کرلیە

ابت نے انس سے پوچھا، 'او ابو حمزہ نبی نے اسکو حق مہر ث

ميں کيا ديا؟' اس نے کہا، ' اس کا اپنا نفس ہی اسکا حق مہر تھا 

کيونکہ محمد نے اسے ؼالمی سے آزاد کرکے اس سے شادی 

م نے اسکو يام سلکی تھی' انس نے مزيد کہا راستے ميں اسے 

شادی واال)رسمی( لباس پہنايا اور رات کو اس کو دلہن کے طور 

 پر نبی کے پاس بھيج دياە'

محمد کے ایک ساتھی انس نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں اس 

لوگوں پر مشتمل ایک گروہ محمد کے  <نے یاد دالیا،  عرب قبیلے کے 



قرار دیاە محمد نے  پاس آیا اور مدینہ کی آب وہوا کو ؼیر موزوں

اونٹوں کےپیشاب کو بطور دوا تجویز کیاە اور شہر کے باہر اونٹوں کے 

نگہبان کے پاس بھیج دیاە ان لوگوں نے اونٹوں کے نگہبان کو قتل کر 

دیا اوراونٹوں کو لیکر فرار ہو گئےە جب محمد کو پتا چال اس نے 

تھ پاؤں کٹوا لوگوں کو انکا پیچھا کرنے کو کہا، پھر اس نے انکے ہا

دیئے، اور لوہے کی گرم سالخوں سے انکی چھیدوا دیں اور انکو 

ریگزاروں میں سسک سسک کر مرنے کیلئے چھوڑ دیاە انس نے کہا 

انہوں نے پانی مانگا اور کسی نے انکو پانی نہیں دیا جبتک وہ مر نہیں 

 گئےە

ان عربوں نے چوری کی تھی اور قتل کیا تھا اور ان پر سزا واجب 

تھیە مگر اسقدر جسمانی تشـّدد کیوں؟ کیا محمد بھی وہی کچھ نہیں کر 

رہا تھا؟ محمد نے یہ اونٹ کہاں سے لئے تھے؟ کیا وہ چوری کے نہیں 

 تھے؟ کیا اسنے لوگوں پر حملے نہیں کئے، انکو مارا اور لوٹا نہیں؟

یہی دوہرے معیار مسلم دنیا کے خوائص ہیں جب سے انکا قیام عمل 

سنہری اصول واال نذریعہ اور دیانتداری مسلمانوں کی نفسیات  میں آیاە

سے ؼائب ہیںە جب وہ ؼیر مسلم ممالک میں ہوتے ہیں تو تمام مراعات 

مانگتے ہیںە اور جن ملکوں میں وہ اکثریت میں ہیں وہاں یہ 

ؼیرمسلموں کو بنیادی انسانی حقوق دینے سے انکاری ہیںە انتہائی 

ان ہے کہ چیزوں کو اسی طرح سے ہونا خلوص سے اس پر انکا ایم

 چاہئےە

 اگلی کہانی پڑھ کر آپکا خون کھولنے لگے گاە

ہللا کے رسول نے زید )منہ بوال بیٹا( کو وادئ قراد بھیجا جہاں اس کا 

سامنا بنو فزارہ سے ہؤاە اس کے چند ساتھی مارے گئے اور زید کو 



جب  نے قتل کردیاەزخمی حالت میں اٹھا کر الیا گیاە ورد کو بنو بدر 

زید ہوش میں آیا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ فرازہ پر حملہ نہ 

جب وہ صحتیاب ہوگیا تو   کرلے اس کے سر سے خون نہ دھویا جائےە

اسے ایک فوج کے ہمراہ فزارہ واال معاملہ طے کرنے کیلئے نےمحمد 

سے اس نے بہت  قرا کے مقام پر اسکی ان سے مڈبھیڑ ہوئیە بھیجاە

اہ کو قیدی بنا لیاە اس نے اّم کی بیٹیوں میں فرقلوگوں کو مار دیا اور اّم 

زید بن حارثہ نے  سے ایک اور عبدہلل بن مسعدہ کو بھی قیدی بنا لیاە

قیس کو حکم دیا کہ وہ اّم کو مار دےە اس نے اسے بڑی بیدردی سے 

قتل کیاە اس نے اس کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں سے رّسی کے ساتھ 

  باندھ دیں اور انہوں نے اسے دو ٹکڑے کردیاە

 اّم قرفا کی بیٹی کے ساتھ کیا ہؤا:

ان کی گئی ہے جس نے کہا: یہ روئیداد سلمہ )بن االکوا( کے ایماء پر بی

فزارہ سے جنگ کی اور ابوبکر ہمارا کمانڈر تھاە اسکو ہللا کے  ہم نے 

پیؽمبر نے اس کام پر مامور کیا تھاە ابھی جب ہم دشمن کے آبی ذخیرے 

سے ایک ساعت کے فاصلے پر تھے ابوبکر نے ہمیں حملہ کرنے کا 

ے اور پھر ہم نے حکم دیاە ہم رات کے پچھلے پہر آرام کرنے کیلئے رک

چاروں اطراؾ سے ان پر حملہ کردیا اور انکے آبی ذخیرے کے پاس 

ە دشمن کے کچھ لوگ مارے ان سے جنگ ہوئیوہاں پہنچ گئے اور پھر 

گئے اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیاە میں نے عورتوں اور بچوں کا ایک 

 مجھے ڈر تھا وہ مجھ سے پہلے پہاڑپر نہ پہنچ جائیںە گروہ دیکھاە

اسلئے میں نے انکے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکاە جب انہوں 

نے تیر دیکھا وہ رک گئےە پھر میں نے انکو گھیرے میں لے لیا اور 

ساتھ لے آیاە ان میں ایک عورت تھی جس کا تعلق بنوفزارہ سے تھاە اس 



نے چمڑے کا کوٹ پہنا ہؤا تھاە اس کے ساتھ اسکی بیٹی تھی جو عرب 

پنے ہمراہ ابو بکر کے خوبصورت ترین لڑکی تھیە میں انکو اکی ایک 

 اس لڑکی کو انعام کے طور پر مجھے بخش دیاەپاس لے آیا جس نے 

پھرہم مدینہ پہنچےە میں نے ابھی تک اسکے کپڑے نہیں اتارے تھے 

کہ جب ہللا کا رسول مجھے راستے میں مال اور اس نے کہا: او سلمہ یہ 

نے کہا اے ہللا کے رسول یہ لڑکی میرے من لڑکی مجھے دے دوە میں 

 ابھی تک اسکے کپڑے بھی نہیں اتارےەنےکو بھا گئی ہے اور میں 

اور اگلے روز ہللا کا پیؽمبر پھر مجھے رستے میں مال اور کہا: یہ 

لڑکی مجھے دے دو ہللا تمہارے باپ پر کرم کریگاە اے ہللا کے پیؽمبر 

قسم میں نے ابھی تک اسکے  یہ لڑکی تمہارے لئے ہے اور ہللا کی

ہللا کے پیؽمبر نے اس لڑکی کو بطور تاوان اہل مکہ  کپڑے نہیں اتارےە

 کے حوالے کردیا اور بہت سے مسلمان قیدیوں کو رہا کروا لیاە

 یہ کہانیاں قرآن کے عین مطابق ہیں:

جو لوگ خدا اور اسکے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد 

انکی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے جائیں،  کرنے کو دوڑتے پھریں

سولی پر چڑھا دیئے جائیں یا انکے ایک ایک طرؾ کے ہاتھ پاؤں کاٹ 

دیئے جائیں یا ملک سے نکال دیئے جائیںە یہ تو دنیا میں ان کی 

 (99:;رسوائی ہے اور آخرت میں ان کیلئے بڑابھاری عذاب ہےە )قرآن 

 

 

 



 خفّیہ اقتال

مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ناقّدین آج کے دن تک، بہت سے 

ء ?<?0اسالم سے نپٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے ،   وہ ہے انکا قتلە 

خمینی نے ایک فتوی )مذھبی حکمنامہ( دیا کہ سلمان رشدی کو موت 

کے گھاٹ اتار دیا جاۓ کیونکہ اس نے ایک کتاب 'شیطانی آیات' لکھی 

وہین اسالم ہےە چند لوگ ہے جس پرچند لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ت

خمینی کو مسترد کرتے ہیں اور اسکو انتہا پسند ہونے کا الزام دیتے 

ہیںە  حیرانگی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ )خمینی( کی بجاۓ 

 :0رشدی کواسالم کی "نزاکت" سے "بے حّسی"  کا الزام دیتے ہیںە 

ہ یہ ء کے دن، ایرانی خبررساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ک>800فروری

 فتوی مستقل طور پر موجود ہےە

آؼاز سے ہی، ایران کی اسالمی طرزحکومت منظم طریقے سے اپنے 

مخالفین کو قتل کرکے انکا صفایا کررہی ہے، خواہ وہ ایران میں مقیم 

ہیں یا دوسرے ممالک میں جالوطنی کی زندگی گزار رہے ہیںە اس 

کے گھاٹ  ے رکھنے والوں کوموتائطریقے سے سینکڑوں اختالؾ ر

ایک سّچا جمہورّیت پرست  جواتار دیا گیا، بشمول ڈاکٹر شاپور بختیار

 ەتھا اور شاہ کا لگایا ہؤا آخری وزیر اعظم

بہت سے لوگ اس سےال علم ہیں کہ قتل کی وارداتوں کا یہ طریقہ کار 

محمد نے اپنے مخالفین کی سرکوبی کیلئے اپنایا ہؤا تھاە آج کے مسلمان 

 ہی طریقہ استعمال کررہے ہیںەقاتل بھی محض و

کعب بن اشرؾ بھی محمد کا ایک کشتہ ستم تھاە مسلم مؤرخین کے 

مطابق وہ ایک خوبرو نوجوان تھا اورمدینے میں بسنے والے ایک 



یہودی قبیلے بنو نضیرکا ایک سردار اور ایک باصالحیت شاعرتھاە 

ج کر ایک اور یہودی قبیلہ بنو قینقاع جسکومحمد نے مدینہ سے خار

دیاتھا اسکے پیش نظر وہ اپنے لوگوں کو مسلمانوں سے محفوظ رکھنے 

یں جن میں اہل مکـّہ کی ئکے انتظامات کیلئے مکہ گیاە اسنے نظمیں کہ

بہادری اوروقار کی تعریؾ کیە محمد کو جب پتا چال تو وہ مسجد چال 

 گیا اور نماز کے بعد کہا:

نے ہللا اور کون ہے جو کعب بن اشرؾ کو قتل کرے گا جس 

اسکے رسول کا تقّدس پامال کياە اس پر محمد بن مسلمہ يہ کہتے 

ہوۓ کھڑا ہو گيا، ' يارسوالہلل! کيا آپ پسند کريں گے کہ ميں 

اسکو قتل کردوں' ە رسول نے کہا 'ہاں'ە محمد بن مسلمہ نےکہا 

)کعب کو دھوکا دينے کيلئے( کی 'تو مجھے ايک)جھوٹ( بات

سکتے ہو'ە  پھر محمد بن  ھکہا ' تم کہ اجازت ديں'ە  رسول نے

مسلمہ کعب کے پاس گيا اور کہا ' وہ شخص )يعنی محمد( صدقہ 

) زکواۃ اور خيرات( کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور ہميں تنگ کيا 

ہوا ہےە اور ميں تم سے کچھ ادھار لينے آيا ہوںە اس پرکعب نے 

مد بن کہا 'ہللا کی مدد سے تم اس سے تنگ آجاؤ گے!'ە مح

مسلمہ نے کہا ' اب چونکہ ہم اسکے پيچھے لگ چکے ہيں، اور 

اسوقت تک اس کا ساتھ نہيں چھوڑيں گے جبتک ہم اسکا انجام 

نہ ديکھ ليںە اب ہم يہ چاہتے کہ تم ہميں کھانے کی اشياء سے 

لدے ہوۓ ايک يا دو اونٹ ادھار دے دو'ەەەەەەەەەەەەەە محمد بن مسلمہ 

سے وعدہ کيا محمد )بن مسلمہ( يہ  اور اسکے ساتھی نے کعب

واپس کر ديگاە وہ کعب کے پاس اس کے رضائی بھائی ابو نائلہ 

کے ہمراہ رات کے وقت آياە کعب نے اسکو اپنے قلعے ميں آنے 

کو کہا اور نيچے اتر کر ان کے پاس چال گيا، اسکی بيوی نے 



اس سے پوچھا ' اسوقت تم کہاں جارہے ہو؟  کعب نے جواب ديا  

ہيں نہيں، محمد بن مسلمہ اور ميرا رضائی بھائی ابو نائلہ آے 'ک

ہيں'ە اسکی بيوی نے کہا ' مجھے ايسے سنائی ديا جيسے اسکا 

'وہ اور کوئی نہيں ميرا بھائی   خون بہھ رہا ہے'ە  کعب نے کہا

مسلمہ ابن محمد اور دودھ شريک بھائی ابو نائلہ ہے، رات کے 

جانے پر جواب دے خواہ اس  وقت ايک سخی کو چاہئے کہ بالۓ

کی موت ہی کيوں نہ اس کو بال رہی ہو'ەەەەەەەەەە توپھر مسلمہ ابن 

محمد دو لوگوں کے ہمراہ اندر داخل ہؤا، اس نے کہا  'جب کعب 

آئيگا ميں اسکے بال چھؤنگا اور سونگھوں گا، اور جب تم ديکھ 

ا، لو کہ ميں نے اسکا سر قابو کر ليا ہےە اسکے کپڑے اتار دين

ميں اسکا سر سونگھنے ميں مدد کرونگا'ە  کعب بن االشرؾ 

چادر لپيٹ کر نيچے آيا، خوشبو ميں معـّطرە محمد بن مسلمہ نے 

کہا  'ميں نے اس سے پہلے اس سے اچھا عطر کبھی نہيں 

سونگھا'ە  کعب نے جواب ديا  'ميرے ہاں ايک ايسی عرب عورت 

وشبو کا استعمال ہےجو يہ جانتی ہے کہ کيسے اس عمدہ ترين خ

کرنا ہےە'  محمد بن مسلمہ نے کعب سے درخواست کی 'کيا تم 

مجھے اپنا)سرسونگھنے( کی اجازت دو گے؟'  کعب نے کہا  

'ہاں'ە جب محمد نے  مظبوطی سے اسکو پکڑ ليا اس نے )اپنے 

ساتھيوں سے( کہا  'اس پر وار کرو!'   تو انہوں نے اسکو قتل 

جاکراس کو مطلع کر دياە )ابو رفعی(  کر ديا اور پيؽمبر کے پاس

 تل کر دياەقکو بھی کعب بن االشرؾ کے بعد 

ہللا کے رسول نے نہ صرؾ قاتالنہ سازشوں کی حوصلہ افزائی کی 

ت کیە  ابو عفک نامی ایک یبلکہ دھوکہ د ہھی اور ؼداری کی بھی حما

سال بتائی جاتی ہے وہ بھی ایسی ہی  080بوڑھا شخص جسکی عمر 



وں کا شکار ہؤاە وہ شاعری کرتا تھا، کچھ نظموں میں اس نے ان واردات

لوگوں کیلئے رنج و ؼم کا اظہار کیا جو محمد کے پیرؤ بن گئے تھےە 

اس نے لکھا کہ محمد ایک دیوآنہ ہے اور تک بندی سے حرام اور 

حالل کا فرق لوگوں کو بتاتا ہے اور اس نے لوگوں کو ذھنی طور پر 

ہے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے ہیںە ابن سعد اپنا ؼالم بنا لیا 

 اس قّصے کو یوں بیان کرتا ہے:

شوال)کے مہينے( کے شروع ميں، سن ہجری)مکـّہ سے مدينہ  

ء(  رسوالہلل کی ہجرت کا بيسواں مہينہ تھا جب سالم 00:ہجرت 

ابن عميرالعمری بمقابلہ ابوعفک واال سرايا وقوع پذير ہواە ابو 

وڑھا شخص بنو امر ابن عوؾ سے تھاە وہ ايک ب عفک کا تعلق

سال کا تھا، وہ ايک يہودی تھا اور لوگوں کو  902تھا جو 

رسوالہلل کے خالؾ بھڑکايا کرتا تھا اور )طنزيہ( نظميں )محمد 

 کے بارے ميں( کہا کرتا تھاە

اشکبار سالم ابن عمير، جس نے جنگ بدر ميں بھی حّصہ ليا  

ھاتا ہوں کہ ميں يا تو ابوعفک کو مار تھا،  کہا،  'ميں قسم ک

دونگا يا اس کے سامنے مرجاؤنگا'  اسنے موقع کا انتظار کيا 

جب گرميوں کی ايک رات ابو عفک کھلی جگہ سوياە سالم ابن 

عمير کو علم تھا، اسنے اس کے جگر پر تلوار رکھ کر زور 

اليا لگايااور تلوار اسکے پار بستر تک پہنچ  گئیە  ہللا کا دشمن چّ 

اور وہ لوگ جو اسکے پيروکار تھے اس کے بستر کے پاس 

بھاگے آۓ اور اٹھا کر اندر گھر ميں لے گئے اور مٹی ميں دفن 

 کر دياە



اس بوڑھے شخص کا "جرم" محض یہ تھا کہ اس نے محمد پر تنقیدی 

 اور طنزیہ فقرے کسےە

پانچ چھوٹے بچوں کی ماں، عصما بنت مروان نامی ایک یہودی عورت 

ے جب یہ سنا وہ اتنی ؼمزدہ ہوئی کہ اس نے مدینے کے لوگوں کو ن

کوسنے کیلئے ایک نظم کہی جو اس اجنبی کے بارے میں تھی جس نے 

مدینے کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جسکی وجہ سے ایک 

 بزرگ قتل ہو گیاە دوبارہ محمد منمبر پر چڑھ گیا اور پکارا:

بيٹی سے نجات دلواۓ گا؟" روان کی کون ہے جو مجھے م"

می جو اسکے ساتھ تھا اس نے سنا اور وہ طعمير بن عدی الخا

اسی رات اسکے گھر گيا اور اسکو قتل کر ديا اور صبح کے وقت 

رسول کے پاس آيا اور بتايا جو کچھ اس نے کيا تھاە اور 

اس)محمد( نے کہا،  'تم نے ہللا اور ہللا کے رسول کی مدد کی  يا 

اس نے يہ پوچھا کہ اسکو  اسکا کوئی برا انجام تو  عمير!' جب

نہيں بھگتنا پڑے گا، تو پيؽمبر نے کہا  ' دو بکرياں بھی اس کے 

 بارے ميں سر نہيں ٹکرآئيں گيںە'

عصما کے قتل پر تعریفی کلمات سننے کے بعد قاتل اسکے بچوں کے 

 پاس گیا اور قتل کے بارے میں ڈھینگیں ماریں اور ان چھوٹے بچوں

 اور تمام برادری پر طعنہ زنی کیە

اب، اس دن جب بنت )دختر( مروان واال معاملہ سامنے آيا، بنو 

خطما ميں بڑی ہلچل پيرا ہوگئی تھیە اس کے پانچ بچے تھےە 

اور جب عمير رسول کی طرؾ سے ان کے پاس آيا، اس نے کہا 

'ميں نے بنت مروان کو مار ديا اور خطما کے بيٹو! ميرا سامنا 

و اگر کرسکتے ہو، مجھے اس کے انتظار ميں نہ رکھوە'  وہ کر



سے  نپہال دن تھا جب بنو خطما اسالم سے مؽلوب ہو گئےە ا

پہلے جو مسلمان تھے انہوں نے اس حقيقت کو مخفی رکھاە ان 

ميں سے پہال شخص جس نے اسالم قبول کيا تھا وہ عمير بن 

عدی جسکو "قاری" کہا گيا اور عبدہللا بن عوث اور خزيامہ بن 

ثابت ە جس دن سے بنت مروان قتل ہوئی اسکے بعد بنو خطمہ 

اسالم کی طاقت ديکھ  کے لوگ مسلمان ہو گئے کيونکہ انہمں نے

 لی تھیە

، مدینے کے مسلمان بہت شیخی خورے، گھمنڈی اس ؼارتگری کے بعد

ں نے واور اور حکومتی تمکنت کے حامل ہو گئے تھےە کیونکہ انہ

اپنے مخالفوں کے دلوں پر اپنی دھاک بٹھا دی تھیە انہوں نے یہ پیؽام 

وہی طریقہ کار دیا کہ انکی مخالفت یا تنقیدکامطلب ہے موتە یہ عین 

ہے جو مسلمان آجکل استعمال کر رہے ہیں، صرؾ دھمکانا ہی انکا 

مقصد ہوتا ہےە وہ اپنے نبی کی قائم کردہ مثالوں اور نمونوں کا اتباء 

کرتے ہیں، جسکو وہ عظیم ترین حکمت ساز تصّور کرتے ہیںە وہ ہیبت 

ی باال شتگردی کے ذریعے اپنہکا حصار قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ د

 دستی قائم کر سکیںە

مسلمان دہشتگردوں کے ذہن میں اس حکمت عملی سے کامیابی کے 

امکانات کسی شک و شبہ سے باال ترہیںە ان کے نزدیک، قرآنی 

احکامات "کفـّار کے دلوں پر اپنی دھاک بٹھا دو" فتح کا یقینی راستہ 

تگردی محمد کو اسنے کامیابی دیە اسنے خودستائی کی " میں دہش ەہے

کی وجہ سے کامیاب ہؤا" یہ سپین میں بھی کامیاب ہوئی جب 

لوگوں  800ء کو ٹرین میں سوار  :800مارچ  00دہشتگردوں نے 

کودھماکے سے اڑا دیا  اور اسکے جواب میں سپینیوں نے ایک 



سوشلسٹ کو حکومت بنانے کیلئے ووٹ دیئے تاکہ وہ مسلمانوں کے 

 نائےەساتھ صلح صفائی پر مبنی پالیسی ب

محمد اور اسکے نظریات کے وارثوں کی کامیاب مثالوں کی وجہ سے 

دہشتگرد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہر وقت ہر جگہ 

کامیاب رہے گیە یہ اسوقت تک جاری رہے گی جبتک وہ دنیا فتح نہیں 

کر لیتے یاانکے خالؾ ایک بڑی طاقت ان کے اس خیال کو ؼلط ثابت 

 ەنہیں کر دیتی

اسالمی دنیا بیمار ہے، اس حقیقت سے انکار کہ اس کی وجہ اسالم نہیں 

ہے دور اندیشی کی بات نہیں ہو گیە کافی حد تک ہر جرم اور ؼیر 

انسانی افعال جن کا ارتکاب مسلمان کرتے ہیں، محمد کے الفاظ اور 

کارنامے ہیں جو ان محرکات کو جائز قرار دیتے ہیںە یہ ایک تکلیؾ دہ 

 ہے، بصد افسوس، بہت سوں کو یہ نظر نہیں آتیەحقیقت 

 نسل کشی

یثرب میں اور اسکے آس پاس تین یہودی قبیلے؛ بنو قینقاع، بنی نضیر 

اور بنو قریظہ آباد تھےە جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے وہ یہاں کے اصل 

باشندے تھےە پہلے پہل محمد نے سوچا کہ چونکہ اسنے شرک)کثرت 

ہے اور اہل کتاب پیؽمبروں سے اپنا ناطہ جوڑا پرستی( کی مخالفت کی 

ہے اسلئے یہودی جوک درجوک اسکی پیروی میں آجائیں گےە قرآن 

کے شروع کے ابواب موسی اور دوسری مقـّدس کتابوں سے متعلقہ 

داستانوں سے بھرے پڑے ہیںە شروعاتی طور پر محمد نے دھوکے 

دس)یروشلم( کی سے یہودیوں کی وفاداری حاصل کرنے کیلئے بیت المق

طرؾ رخ کر کے نمازوں کی ادائیگی کیە مسلم سکالر ڈبلیوەاینە 



عرفات لکھتا ہے " عمومی اعتبار سے مانا جاتا ہے کہ محمد کو امید 

تھی کہ یثرب کے یہودی بحیثیت ایک الہامی مذھب کے ماننے والوں 

کے وہ نئے وحدانیت پر مبنی مذھب اسالم کو جلد سمجھ لیں گےە" تاہم، 

اسکی ہمت توڑتے ہوۓ، یہودیوں نے قریش کی مانند اسکی پکار پر 

کان نہیں دھرےە اس کے بعد جب اسکی امیدوں پر پانی پھر گیا اور 

اسکا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ انکا دشمن ہو گیاە یہودیوں کو کوئی 

جلدی نہیں تھی کہ اپنے آبائی مذھب کو چھوڑ کر محمد کے نئے مذھب 

کر لیتےە ان کے انکار نے اسکو ؼّصہ دال دیا اور وہ بدلہ لینے  کو قبول

پر تل گیاە ابو عفک اور عصما کا قتل تو صرؾ یہدیوں کے ساتھ 

دشمنی کے آؼاز کا اظہار تھاە تجارتی قبیلوں کی کامیاب لوٹ مار کے 

نتیجے میں ملی ہوئی بلند ہمتی کے سّبب محمد کی نظریں یثرب میں 

ں کی دولت پر لگیں ہوئیں تھیں اور وہ کسی عذر کی بسنے والے یہودیو

تالش میں تھاکہ ان سے چھٹکارا حاصل کرکے ان کے مالی وسائل پر 

الؾ اسکے ؼّصے کا اظہار اس کی ترتیب خقـضہ کرلےە یہودیوں کے 

دی ہوئی قرآنی آیات سے ہونے لگا جن میں اس نے ان پر ہللا کی 

اپنے ہی بناۓ ہوۓ قانون توڑنے ناشکری، پیؽمبروں کا ناحق قتل، اور 

کے الزامات لگائےە وہ الزام تراشی میں اس حد تک چال گیا کہ اس نے 

کہا خدا نے یہودیوں کو قانون ثبت سے بدیہدی کے سّبب  بندر اور 

آج تک مسلمان اس کے قائل ہیں  کہ یہودیوں کے  خنزیر بنا دیاە

 آباؤاجداد بندر اور خنزیر تھےە

 ھائیبنی قینقاع پر چڑ

محمد کے قہر کا پہال شکار بنو قینقاع کے یہودیوں کی جماعت تھیە 

یثرب میں وہ اپنے ناموں سے منسوب محلوں میں رہتے تھےە ان کے 



روزگار کا دارومدار کاریگری، ظروؾ سازی، ہتھیار سازی، لوہار اور 

سنار کے کام پر تھاە تاہم وہ فنون حرب کے ماہر نہیں تھے اور یہ کام 

نے عربوں پر چھوڑا ہؤا تھا اور انکی یہی ؼلطی انکی بقاء کی  انہوں

 ثقاتل ٹھہریە بنو قینقاع عرب قبیلے خزرج کے حلیؾ تھے اور او

 قبیلے سے لڑائیوں میں انکی حمائت کرتے تھےە

ان یہودیوں پر حملے کا موقع اسوقت ہاتھ آیا جب مٹھی بھر یہودیوں اور 

جگھڑے نے جنم لیاە بنو قینقاع  مسلمانوں کے درمیان ایک معمولی سے

کے ایک فرد نے اٹکھیلی کرتے ہوۓ ایک مسلمان عورت جو بنو قینقاع 

کے بازار میں ایک سنار کی دکان پرایڑھیوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی 

اس کے گھاگرے کو کیل کی مدد سے زمین سے نتھی کر دیا، جیسے 

ہو گئیە ایک  ہی وہ کھڑی ہوئی اسکا گھاگرا پھٹ گیا اور وہ عریاں

سے گذر رہا تھا جس کے دل میں پہلے سے ہی پیؽبر  رمسلمان جو ادھ

نے یہودیوں کے خالؾ نفرت بھری ہوئی تھی وہ یہودی پر جھپٹا اور 

اسکو مار دیاە اس کے بدلے میں اس یہودی کے عزیزوں نے اس 

 مسلمان کو مار دیاە

و ٹھنڈا صورتحال ک یہ ایک موقع تھا محمد جس کی تالش میں تھاە

کرنے کی بجائے اس نے یہودیوں کو ہی مورد الزام ٹہھرآیا اور انکو 

اعت قبول کرلیں یا جنگ کیلئے تیار ہو جائیںە یہودیوں نے ان  کہا اط

دھمکیوں کا جواب انکار کی صورت میں دیا اور قلعہ بند ہو گئےە محمد 

وہ سب کو  نے انکا محاصرہ کر لیا، انکا دانہ پانی بند کردیا اور کہا کہ

 مار دے گاە

خود  اس سے پہلے جنگ بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں

میں محمد نے اپنی دھمکی کو  9:08آیت ی ستائی کرتے ہوۓ قرآن



دھرایا، " اور یہ کہ تم کو شکست ہو گی اور تم جہنم کی طرؾ ہآنکے 

 جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے"

کی بابت گفت و شنید کی  پندرہ دنوں کے بعد قبیلے نے ہتھیار ڈالنے

کوشش کی مگر محمد ڈٹا رہاە وہ سب کو ہالک کرنا چاہتا تھاە عبدہللا ابن 

ابعی جوکہ خزرج کا ایک محترم بزرگ تھا اسنے محمد کا گریبان پکڑ 

لیا اور کہا کہ وہ اپنے حلیفوں کو کو بؽیر کسی وجہ کے مرتے نہیں 

پنے سردار کی کتنی دیکھ سکتاە محمد کو اس چیز کا علم تھاخزرج ا

عزت کرتے تھے اسکومعلوم تھا کہ وہ اسکا گھیراؤ کرلیں گے اور اس 

طرح شکست بھی ہو سکتی ہےەاس نے ابن ابعی کو پرے دھکیل دیاە 

اسوقت اسکا چہرہ ؼّصے سے کاال پڑ گیاە اس نے اس شرط پرانکا قتل 

ںە عام نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کردی کہ اگر وہ یہ شہر چھوڑ جائی

 یہ کہانی ابن اسحاق نے بیان کیە

بنو قينقاع وہ پہلے يہودی تھے جنہوں نے، بدر اور احد کے 

درميانی وقفے ميں،  رسول سے عہد شکنی کی اور لڑنے پر اتر 

آۓ، رسول نے انکا محاصرہ کرليا يہاں تک کہ انہوں نے ؼير 

د مشروط طور پر ہتھيار ڈال ديئےە عبدہللا  ابن ابعی بن سلول محم

کے پاس گيا جب خدا نے انکو محمد کے زير کرديا تھا اور کہا،  

او محمد، ميرے دامن گيروں کے ساتھ ہمدردی سے پيش آؤ )اب '

يہ ميرے حليؾ ہيں( ليکن رسول نے اسے پرے کر دياە اس نے 

اپنے الفاظ دہرآۓ، رسول اس سے دور ہوگيا، اسنے رسول کے 

لياە رسول کو اتنا ؼّصہ آيا  گريبان ميں ہاتھ ڈاال اور گلے کو پکڑ

کہ اس کا چہرہ کاال پڑ گياە اس نے کہا ، ' شرم کرو، مجھے 

جانے دو' اس نےجواب ديا ' نہيں، خدا کی قسم ميں تجھے جانے 



نہيں دونگا جب تک تم ميرے دامنگيروں سے ہمدردی سے پيش 

بکتر  522لوگوں نے بؽير زرہ بکتر اور  422نہيں آؤ گےە 

رے تمام دشمنوں سے بچايا ہےە کيا تم يم پوشوں نے مجھے

ايک دن ميں کاٹ دو گے؟ خدا کی قسم مجھے خوؾ ہے کہ حاالت 

 تم انکو لے جا سکتے ہوە ، ' تبديل نہ ہو جائيںە' رسول نے کہا

سوانح نگاروں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ محمد نے آزردگی سے کہا 

پر بھی ہللا کی لعنت  "ان کو جانے دو، ان پر ہللا کی لعنت ہو، اور اس

 ہوە محمد نے انکی جان بخشی کردی اگر وہ وطن چھوڑکر چلےجائیںە" 

اس نے مطالبہ کیا کہ بنو قینقاع اپنا سازوسامان حوالے کر دیں، مال و 

دولت اور جنگی ہتھیار اور اس میں سے پانچواں حّصہ خود لے لیا اور 

و جال وطن کردیا، مسلم باقی اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیاە اور قبیلے ک

مؤرخین بری خواہش رکھتے ہؤے اسکا ذکر کرتے ہیں کہ یہ پناہگزین 

اذرعات، شام میں داخل ہو گئے، کچھ دن کے قیام کے بعد انکا شیرازہ 

 بکھر گیاە

 بنو نضیر پر چڑھائی

اس کے بعد بنو نضیر کی باری تھیە یہ یثرب میں رہنے واال ایک اور 

دیکھنے کے بعد کہ محمد نے بنو قینقاع کے ساتھ کیا یہودی قبیلہ تھاە یہ 

کیا، بنونضیر قبیلے کے سردار کعب ابن اشرؾ نے قریش سے مدد 

 چاہی لیکن اسے قتل کر دیا گیا جیسا کہ اوپر بیان کیاجا چکا ہےە

اہل مکـّہ اور مسلمانوں کے مابین ایک انتقامی جنگ )احد( ہوئی جسمیں 

حمد اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا تھا مؤخر الذکر کو شکست ہوئیە م



اور اپنے پیروؤں کا یہ اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا کہ ہللا نے انکیلئے 

مذید فتوحات کے دروازے بند نہیں کئےە  بنو نضیر ایک آسان ہد ؾ 

 تھاە

پاکستانی مسلم مؤرخ، مفّسر قرآن، اور آج کے اسالمی نظریات کی 

ودی اس کہانی کو اسطرح بیان کرتا ہےە  اساس کی حیات نوکا نقیب، مود

"تادیبی کاروائیوں )بنو قینقاع کا انخالء اور یہودی شعراء کا قتل( سے 

کچھ دیر بعد تک یہودی اتنے خوفزدہ رہے کہ انہوں نے کسی قسم کی 

ھجری میں  9فتنہ پردازی کی جرآت نہیں کیە لیکن بعد ازاں شوال 

ے قریش مکـّہ نے بڑی تیاریوں جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کیلئ

کے ساتھ  مدینہ کی طرؾ یلؽار کیە اور یہودیوں نے دیکھا کہ قریش 

کے تین ہزار کے مقابلے میں رسول پاک کے ساتھ صرؾ ایک ہزار)ان 

سب پر ہللا کی سالمتی ہو( مقابلے کیلئے نکلے اور ان میں سے بھی 

پیرو کار( ساتھ  منافقین )خزرج کے سردار، عبدہللا ابن ابعی کے 900

چھوڑ کر مدینے واپس آگئے اور یوں انہوں نے مدینہ کے دفاع کیلئے 

  ے معاہدے کی پہلی واضع خالؾ ورزی کی"ەئے گئمحمد کے ساتھ ک

یہ تعّجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہودیوں پر الزم تھا 

کہ وہ مذھبی جنگوں میں اہل مکـّہ کے خالؾ مسلمانوں کی حمائت 

کریں، جبکہ درحقیقت محمد نے ان کے قبائل میں سےایک کوجال وطن 

کیا اورانکے سرداروں کو اور دو شاعروں کو قتل کیاە محمد اور قریش 

نگوں میں یہودیوں کو کچھ لینا دینا نہ تھا، اور انکے لوگوں کے مابین ج

کو ملک بدر کر کے اس نے خود ہی   کو قتل کرکے، اور بنو قینقاع

معاہدہ، اگر کوئی تھا، توڑا تھاە پھر بھی مدافیعان اسالم اپنی ؼّدارانہ 



ئے یہودیوں کو عہد شکنی کا مجرم ٹہراتے لحرکات کو جواز بخشنے کی

 ہیںە

بنو نضیر سے خالصی کے بہانے ڈھونڈھ رہا تھاە مدینہ کی محمد 

زیرکاشت زمینوں اور کھجوروں کے باؼات کے مالک یہودی تھے 

چونکہ چند  اوربہت سارے عرب انکے مالزم تھےە محمد کے طفیل،

مسلمان جومکمل ڈاکو بن چکے تھے ، انہوں نے بنو قلب کے دو لوگوں 

پہلے اس قبیلے کے ساتھ ایک  کو مار دیاە جب یہ واقعہ ہوا اس سے

معاہدہ طے پاگیا تھا کہ محمد کے لوگ نہ تو انکو لوٹیں گے اور نہ ہی 

کسی کو قتل کریں گے اور اسکے عوض وہ محمد کے حمایتی رہیں 

گےە جن لوگوں نے انکو مارا تھا انکو دھوکا ہؤا تھا کہ شاید یہ کسی 

محمد کو اس خون اور قبیلے کے لوگ ہیںە اب، ریت رواج کے مطابق، 

خرابے کے عوض خون بہا ادا کرنا تھا، بنو قینقاع سے لوٹی ہوئی اتنی 

دولت کے باوجود، محمد بنو نضیر کے پاس گیا اس حیثّیت سے کہ وہ 

بھی پہلے سے ہی اس عہدنامے میں شریک ہیں اس دّیت میں اپنا حـّصہ 

امید تھی کہ مالئیںە  یہ ایک طیش دالنے واال مطالبہ تھا، اور محمد کو 

بنو نضیر اس مطالبے کو ٹھکرا دیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ 

کرنے کا جو اسنے بنو قینقاع کے ساتھ کیا کا بہانہ ہاتھ آجاۓ گاە تاہم 

بنو نضیر اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے اس ناجائز مطالبے کا بھی 

ڑےە محمد انکار نہیں کیا اوراس میں شامل ہوگئے اور رقم لینے نکل پ

ن ہاور اسکے ساتھی انتظار میں ایک دیوار تلے بیٹھ گئےە محمد کے ذ

میں یہ کچھ نہیں تھاە وہ تو ایک نہایت ہی ناجائز مطالبہ لیکر آیا تھا، 

اسکو امید تھی کہ اس پر فریب طریقے سے رقم نکلوانے کے اس 

طریقے پر انکا منفی ردعمل سامنے آیگاە اب اسکو ایک نئی حکمت 

 تیار کرنا تھیە عملی



یکایک اسکو ایک نئی "ترؼیب" ہوئیە وہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو 

کچھ بتاۓ بؽیر گھر چال گیاە بعد میں جب اسکے ساتھی اسکے پاس 

پہنچے اور معلوم کرنے پر پتہ چال کہ جبرآئیل فرشتہ آیا تھا اور اس 

مہارے نے بتایا کہ یہودی تم پرجس دیوار تلے تم بیٹھے کے اوپر سے ت

سر پر پتھر گرانے کا منصوبہ بنارہے تھےە اس عزر کے تحت اسنے 

 بنو نضیر پر حملے کی تیاریاں شروع کردیںە

محمد کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی کسی کو دیوار پر چڑھتے 

ہوۓ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی انکو کوئی ایسی اطالع تھی کے انکے 

م، ان لوگوں کو جو کچھ بھی ان قتل کا کوئی منصوبہ بن رہا ہےە تاہ

سے کہا گیا اسپر یقین کرنے سے اور اسکی پیروی کرنے سے جومالی 

فوائد ہوۓ اسکی وجہ سے انکے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ جو کچھ 

 ان سے کہا جارہا ہے اس پریقین نہ کریںە

قل شخص محمد کی اس نامعقول داستاں کو سمجھ سکتا کوئی بھی ذی ع

نضیر واقعی انکومارنا چاہتے تھے تو انکو دیوار پر چڑھ  ہےە اگر بنو

کر ان پر پتھر گرانے کی کیا ضرورت تھیە یہ الزام واضع طور پر 

جھوٹا ہےە محمد کے ساتھ صرؾ چند لوگ تھےە  ابو بکر، عمر، علی 

 اور شاید دو اورە ان سبکو مار دینا آسان تھا اگر انکے دماغ میں ہوتاە

)بہترین دھوکہ دینے ماکرینلخیر ا ھاکہ ہللاپیؽمبرجس کاایمان ت

ہے وہ بذات خود ایک دھوکہ باز شخص تھاە جبرائیل  :;:9قرآن واال( 

کی آکر بتائی جانے والی یہ کہانی کہ یہودیوں نے انکو مارنے کا 

منصوبہ بنایا اتنی ہی ناقابل یقین ہے جتنی کہ اس کے جنت اور جہنم 

سانی سے دھوکے میں آکے،   کے معائنے کی داستانە باوجود اس

نے اس پر یقین کرلیا اور اس من گھڑت قصے کو  عتقدوںآجانے والے م



سننے کے بعد ؼّصے میں آگئے اور بیگناہوں سے خون کی ہولی 

 کھیلنے کیلئے محمد کے گرد جمع ہو گئےە

ت نہیں دی یمودودی یہ کہھ کر قّصہ ختم کرتا ہے  "اب انکو مزید رعا

ل پاک نےفوری طور پر انکو الٹیمیٹم دے دیا کہ جاسکتی تھی ، رسو

جو منصوبہ انہوں نے اس کے خالؾ بنایا ہے اس کا علم ہو  ؼّداری کا

( دن کے اندر اندر مدینہ خالی کرنا ہے؛ اگر 00چکا ہے؛ اس لئے دس)

اس کے بعد ان میں سے کوئی ان کے قلعوں کے اندر پایا گیا تو اسکو 

کے ؼّدارانہ رّویئے کو ایک فطری اور تہ تیػ کردیا جاۓگاە" محمد 

روزمّرہ کے معمول کے طور پر بیان کرکے مودودی نے اسالمی  

 کی اس بے عیب مثال کو سب پر عیاں کر دیا ہےە 'منطق'

عبدہللا ابن ابعی نے بنو نضیر کی امداد کی پوری کوشش کی مگر 

 اسوقت تک وہ اپنا اثرورسوخ کھو چکا تھا اور محمد کے لوگ اپنے

کٹڑپن میں اندھے ہو چکے تھےە انہوں نےبن ابعی کو محمد کے خیمے 

 کے اندر آنے سے روکدیا اور اسکا منہ کھلے کا کھال رہ گیاە

چند دنوں بعد بنو نضیر محمد کو، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑنے 

کےعوض مدینہ چھوڑنے پر راضی کرکے چلے گئےە ان میں سے 

چند سالوں بعد محمد کے ہاتھں کچھ شام چلے گئے اور باقی خیبر ) 

مارے گئے کیونکہ اس کی نظرانکے ماالمال سرسبز قلعےپر تھی( 

 چلے گئےە

گو محمد نے انہیں جانے دیا مگر اسکا خیال یہی تھا کہ ان سب کو مار 

 -دیا جاتا، سـرا کا مندرجہ ذیل قطعہ اس کی وضاحت کرتا ہے:



يہ درج ہے  بنونضير سے متعلقہ سورۃ حشر نازل ہوئی جس ميں

کہ خدا نے بدلہ لينے کيلئے کيسے انپر اپنا انتقامی ؼّصہ نکاال، 

اورکيسے اپنے رسول کو ان پر حاوی کرديا اور انکا کيا حشر 

کردياە خدانے کہا، ' وہی تو ہے جس نے کفـّار اہل کتاب کوحشر 

اّول کے وقت انکو گھروں سے نکال دياەەەەە تو ؼور کرو، وہ جو 

ں، اور خدا انکےبارے ميں جالوطن کرنا نہ لکھ سمجھ رکھتے ہي

( يعنی 3165رہا ہوتا تو انکو دنيا ميں بھی عذاب دے ديتا، )قرآن 

تلوار کے ساتھ ' اور آخرت ميں تو ان کيلئے آگ کا عذاب تيار 

  'ہےە

اس محاصرے کے دوران محمد نے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم بھی 

اس طرح کی وحشیانہ حرکت کی دیا جو بنی نضیر کی ملکّیت تھےە 

مثال توقدیم عربوں میں بھی نہیں ملتیە اپنے جرائم کی پردہ پوشی 

کیلئے اس نے یہی کرنا تھا کہ ہللا کے ذریعے اپنی کرتوتوں کی 

منظوری دلوا دےە یہ بہت آسان ہےجب خدا آپ کی پشت پناہی کر رہا 

 ہوە

و اپنی )مومنو!( کھجور کے درخت جو تم نے کاٹ ڈالے يا انک

جڑوں پر کھڑا رہنے ديا سو خدا کے حکم سے تھا اور مقصود يہ 

 (3163کو رسواء کردےە )قرآن  ںتھا کہ وہ نافرمانو

اس سے اس حقیقت کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تپتے  

ں میں زہر مالنا نؤونوصحراؤں میں درختوں کو کاٹنا اور پانی کے ک

اتے تھےە بربّریت کی یہ مثالیں عربوں کیوں کبیرا جرائم سمجھے ج

کے ضابطہ اخالق اور قومی مزاج کے خالؾ تھیںە محمد کسی قانون 

اور معاشرتی ضابطوں کا پابند نہیں تھاە کوئی چیز اسکو اپنے مقصد 



کے حصول میں مانع نہیں تھیە وہ اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز 

ے پیروکار اس کی کو اور ہر کسی کو قربان کر سکتا تھاە اس ک

وضاحت یوں کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک خدا کی رضاکے حصول 

 میں مستحکم تھاە

ایک مسلم سکالر، المبارکپوری کہتا ہے، " رسوالہلل )اسپر خدا کی 

سالمتی ہو( نے انکے ہتھیاروں پر، زمینوں، گھروں پر اور مال دولت 

 0;ا ان میں پر قبضہ کر لیاە دیگر مال ؼنیمت کے جو اسکے ہاتھ لگ

تلواریں تھیںە یہ مال ؼنیمت کلـّی طور  9:0ہیلمٹ اور  0;زرہ بکتر، 

پر پیؽمبر کا تھا کیونکہ اس کیلئے کوئی لڑائی نہیں کرنا پڑی تھیە 

اّولین مہاجرین میں اور دو ؼریب انصار ابو دجانا اور سہیل بن حنیؾ 

کہ میں مال ؼنیمت کی  تقسیم اس نے اپنی مرضی سے کیە الؽرضی

رسوالہلل )اس پر خدا کی سالمتی ہو( نے اپنی دولت کا کچھ حّصہ سال 

بھر کیلئے اپنے خاندان کی گزر اوقات کیلئے رکھ لیا اور باقی راہ خدا 

میں آیندہ جنگوں کیلئے اسالمی افواج پر خرچ کیاە سورۃ الحشر کی تمام 

منافقین اجتماع( یہودیوں کے انخالء کو بیان کرتی ہیں اور  ?;آیات)باب

کے مکروہ رّویے کوعیاں کرتی ہیںە یہ آیات مال ؼنیمت کے بارے میں 

قوانین کو بھی واضع کرتی ہیںە اس باب میں مختار کل، ہللا مہاجروں 

اور انصاروں کی تعریؾ کرتا ہےە اس سورۃ میں جنگی مقاصد کیلئے 

کو جال دینا بھی حالل بتایا گیا ہےە  ںدشمن کے درخت کاٹنااور زمینو

اس طرح کے اعمال کو جب وہ ہللا کی راہ میں کئے جارہے ہوں بد 

 عنوانیوں کے زمرے میں نہیں الیا جاسکتاە"

مودودی کی طرح مبارکپوری کے بیانات سے بھی دھال دینے واال 

تاثـّرملتا ہے کہ بے ضمیری اور موقع کے لحاظ سے بدلنے والی 



مسلمان وہی کچھ اخالقیات مسلم اّمہ کے خوائص کو ظاہر کرتی ہےە 

کرتے ہیں جو ان کے پیؽمبر نے کیاە وہ جنگ میں ؼیر مسلموں کی 

جائیدادوں کو لوٹنا اور جال دینا جائز تصّور کرتے ہیں کیونکہ ان کے 

پیؽمبر نےاسکی اجازت دی ہے اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتا رہا 

تشّدد ہےە محمد کے اعمال کو بنیاد بنا کر اگر پرکھا جاۓ تو اسالمی 

اسالم سے روگردانی نہیں بلکہ عین اسالم کے مطابق ہےە قتل و 

ؼارت، لوٹ مار، زناکاری اور سیاسی قتل اسالمی طریقے ہیںە کسی 

ایسے فعل کو حدود سے تجاوز نہیں کہا سکتا اگر وہ دین خدا کی 

 سربلندی کیلئے ہوںە

یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ سورۃ الحشر کے اختتام میں یہ کہا ہے کہ 

ایمان والوں کونیک اعمال کی ترؼیب ہے اور انکو "پاکباز" کہا ہےە یہ 

کیلئے پاکبازی کا ایک  ںاس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ مسلمانو

بالکل الگ مطلب ہےە مدافیعان اسالم کہتے ہیں کہ آج کے دور کی 

سال پہلے کا ہےە ستم 0:00اخالقیات کا اطالق محمد پر نہیں ہوتا وہ 

ہے وہ ان اخالقی معیارات کو ابتک تھامے ہوۓ ہیں اور ظریفی یہ 

 متقاضی ہیں کہ یہ تمام انسانیت کیلئے تا قیامت مشعل راہ ہیںە

ایک مسلمان نے مجھے لکھا، " یہ تمام تحریر بیشتر لوگوں میں ان کی 

قیاس آرائیوں کے سّبب الجھن پیدا کرتی ہے، کہ کونسی چیز انسانی 

ے اور کونسی ؼلط ە بنیادی طور پر  فرائض کے حساب سے درست ہ

عیسائی ذھنّیت 'اپنا دوسرا رخسار پیش کردو'  اور ' عیسی کا انسانّیت 

کی نجات کی خاطر ایذائیں جھیلنا' اس عاللت کی کلـّی طور پرذّمہ دار 

ہےە یہ دونوں قسم کی عاللتیں اہل یورپ پر صدیوں سے چھائی ہوئی 

کہ فرائض انسانی اور اخالقیات ہیںە" میں اس پر یقین نہیں رکھتا 



بیماریاں ہیںە ان کی ابتداء انسانی ضمیر سے ہوتی ہےە اور انکا رہنما 

اصول 'سنہری اصول ' ہےە ہم کو برے بھلے کا فرق اسوقت واضع ہو 

 گا جب ہم یہ سوچیں گے کہ میں اپنے لئے کیسا سلوک پسند کرتا ہوںە

 بنو قریظہ پر چڑھائی

قبیلہ جو محمد کی کینہ پروری کا شکار ہوا وہ یثرب میں آخری یہودی 

ہے بنو قریظہە جنگ خندق کےفوری بعد محمد کی نظریں بنو قریظہ پر 

لگ گئیںە اسنے دعوی کیا کہ ریئس المالئکہ جبرائیل اس کے پاس آیا 

ہےە مبارکپوری لکھتا ہے ،" اس نے کہا کہ وہ اپنی تلوار نیام سے نکال 

ورآبادی کی طرؾ رخ کر لے اور ان سے لے اور بنو قریظہ کی پرفت

جنگ کرےە جبرائیل نے اشارہ دیا کہ وہ فرشتوں کےجلوس کے ساتھ 

انکے آگے چلے گا اورانکے قلعے کو ہال کے رکھ دیگا اور انکے 

لکھا، "رسوالہلل نے  آگے چل کر دلوں پر ہیبت طاری کر دیگا"ە اس نے

ہ بنو قریظہ کے ساتھ فوری طور پر مؤذن کو بالیا اور اسکو حکم دیا ک

 اسالم میں یہ جاننا ضروری ہے کہہمیں  تازہ دشمنی کا اعالن کردے"ە

اذان نماز کا بالوہ بھی ہے اور جنگ کا بھیە مسلمانوں کے بلوے اور 

ؼنڈہ گردی کے چشمے بھی ادائیگی نماز کے بعد مسجدسے ہی پھوٹتے 

ہیںە وہ رمضان کے مقدس مہینے میں اور جمعہ کے دن زیادہ خطرناک 

ہو جاتے ہیںە محمد کے یوم والدت کی یاد میں منعقدہ جلسے میں  

 -ء میں  خمینی نے کہا:0<?0خطاب کے دوران 

( کا مطلب ہے جنگ کی کے اندر بنا ہؤا ايک گھرنا( محراب)مسجد

وں کا آؼاز محرابوں سے ہونا چاہئےە ايسے ہی گجگہھ، جن

جيسے تمام اسالمی جنگوں کا آؼاز مسجد سے ہواە پيؽمبر کے 



ارے مقّدس مپاس لوگوں کو قتل کرنے کيلئے تلوار تھیە اور ہ

تھےە وہ تمام جنگجوء تھےە وہ تلوار کا مکمل  امام بھی فوجی

استعمال جانتے تھےە وہ لوگوں کوقتل کرتے تھےە ہميں ايک 

ايساخليفہ چاہيئے جو ہاتھ کاٹ دے، گردنيں اڑا دے، اور لوگوں 

کو سنگسار کردےە بالکل اسی طرح جيسے رسوالہلل نے ہاتھ 

 کاٹے،  گردنيں اڑائيں اور لوگوں کو سنگسار کياە 

گھڑ سواروں پر  90پیادہ، انصار اور مہاجرین کے 9000محمد،  

مشتمل فوج کا امیرلشکر تھاە بنو قریظہ پر الزام تھا کہ وہ اہل مکـّہ کے 

ساتھ ملکرمسلمانوں کے خالؾ سازش کررہے ہیںە دراصل اسی مسلم 

مؤرخ نے اس الزام کی نفی بھی کی ہے، اہل مکـّہ جنگ سے اسلئے 

بنو قریظہ نے انکا ساتھ نہیں دیاەمحمد نے جب اپنے دستبردار ہوۓ کہ 

ارادوں کا اظہار کیا، توعلی، اسکا چچا زاد اور ایک جیالہ کارکن، قسم 

کھاتا ہے کہ وہ اسوقت تک تلوار نیام میں نہیں ڈالیگا جب تک وہ انکے 

 ;8قلعوں کو مسمار نہیں کر دیگا یا خود مر نہیں جاۓ گاە یہ محاصرہ 

آخرکار بنو قریظہ نے ؼیر مشروط شکست مان لیە دن جاری رہا، 

محمد نے مردوں کو ہتھکڑی لگانے کا حکم دیا اور عورتوں اور بچوں 

، جوکہ بنو قریظہ کے اتحادی تھے ثکو علیحدہ کر لیا، اس پر قبیلہ او

رّویہ بیچ میں پڑے اورمحمد سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ نرم 

ی کہ سعد بن معاذ، جو ایک فسادی ے داختیار کیا جاۓە محمد نے رائ

شخص تھا، تیر لگنے سے شدید زخمی ہؤا تھا وہ سزا تجویز کریگاە  

سعد  بنو قریظہ کا سابقہ اتحادی تھا، اور جب سے وہ مسلمان ہو گیا تھا 

ق میں اہل مکـّہ کی  وہ اپنے من سے انکا دشمن بن گیا تھاە جنگ خند

ہ وہ ان کی طرؾ سے آیا طرؾ سے چالۓ گئے تیر کو سمجھتا تھا ک



تھاە وہ محمد کا ذاتی محافظ تھا اور محمد جانتا تھا کہ وہ بنو قریظہ کے 

 بارے میں کیا سوچ رکھتا ہےە

سعد نے یہ تجویز دی ، " قبیلے کے تمام مردوں کو مار دیا جاۓ ، 

انکے مال اسباب کو  عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جاۓ  اور

 بانٹ دیا جاۓە"ں میں مسلمان سپاہیو

محمد اس ظالمانہ مشورے پر بہت خوش ہؤاە اور کہا ، " سعد نے جو 

فتوی سنایا وہ حکم الہی ہے"ە ہمیشہ وہ اپنے فیصلوں کو ہللا کی طرؾ 

منسوب کرتا تھا، اس دفعہ سعد کو اپنی خواہش کو الفاظ دینے کیلئے 

 چناە

دیبی کاروائی ید کہتا ہے، " دراصل، یہودی اس سخت تاالمبارکپوری مز

کے مستحق تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خالؾ سازباز اور گھناؤنی 

سازشوں میں مصروؾ تھے، انہوں نے کثیر مقدار میں جنگی 

نیزے،  8000تلواریں،  00;0سازوسامان جمع کیا ہؤا تھا جس میں 

 ڈھالیں تھیں جو بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیںە" 00;زریں اور  900

اسکا ذکر کرنا بھول گیا کہ جو اوزار بنو قریظہ نے  المبارکپوری

کھودنے   قمسلمانوں کو ادھار دیئے تھے ە اپنی کدالیں اور بیلچے خند

کیلئے دیئے تاکہ مسلمان اپنا دفاع کر سکیںە  مسلمان کبھی بھی انکے 

شکر گذار نہیں ہوۓ جو انکی مدد کرتے ہیں، وہ آپکی مدد قبول کر لیں 

ب انکو آپکی ضرورت نہیں ہوگی وہ آپ کی پیٹھ میں گے اوربعد میں ج

چھرا گھونپ دیں گے ە اگلے باب میں آپ اس مرض کی نفسیات 

 مالحظہ کریں گےە



مسلم تاریخ دان بہت جلد بنو قریظہ پر اپنے مظالم کو جائز قرار دینے 

کیلئے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں گےە انہوں نے ان پرالزام 

ش برپا تھے، بؽاوت اور سرکشی پر آمادہ تھے اور لگایا کہ وہ شور

ؼّداری کے مرتکب ہوۓ تھے اور مسلمانوں کے خالؾ ساز باز میں 

مصروؾ تھےە تاہم انکی حقیقت کوئی نہیں بتاتا کہ وہ آخرکونسی 

کاروائیاں تھیں یا گناہ تھے جنکی پاداش میں انکو اتنی سخت سزائیں دی 

دینے کے بازاروں میں گھڑے گئیں کہ ان کی نسل ہی مکا دیە م

لوگوں کی گردنیں مار کے لگ بھگ  00?ر او 00>کھودے گئے اور 

 کر الشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیاە

اخطب کی شادی شدہ بیٹی صفـّیہ جو  بنونضیر کے سردار حیی ابن

اس وقت قیدیوں میں تھی، اسکو مال ؼنیمت کے طور پر محمد نے 

سردار کو فاتح  نے خیبر فتح کیا تھاە اسے اپنے لئے رکھ لیا تھا جب اس

کے سامنے الیا گیا، اسکے ہاتھ اسکی پشت پر بندھے ہوے تھے، اس 

نے گستاخانہ انداز میں محمد جیسے سفـّاک شخص کی اطاعت سے 

انکار کر دیا اور موت کو ترجیع دیە اسکو گھٹنوں کے بل جھکنے کا 

 کر دیا گیا ،حکم دیا گیا اور موقع پر ہی اسکا سر تن سے جدا 

یہ فیصلہ کرنے کیلئے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کسے نہیں، لڑکوں 

کا جائزہ لیا گیا، جنکی شرمگاہوں پر بال تھے انکومردوں میں شمار کیا 

گیا اور قتل کر دیا گیا ە عطیہ القریز نامی ایک یہودی جو اس قتل عام 

قریظہ کے قیدیوں  میں زندہ بچ گیا تھا اس نے بعد میں بتایا، " میں بنو

میں تھا، انہوں)مسلمانوں( نے ہمارا جائزہ لیا اور جن کی شرمگاہوں پر 

بال تھے انکو قتل کردیا گیا اور جن کے نہیں تھے انہیں چھوڑ دیا گیا ە 

 میں ان میں سے تھا جن کے بال ابھی نہیں اگے تھےە" 



 محمد نے جن یہودی قبیلوں کو مارا اور جالوطن کیا ان میں بنو

قریظہ،بنی نضیر، بنو قینقاع، بنو مصطلق اور بنو جون اورخیبر کے 

یہودی شامل ہیںە اپنے بستر مرگ پراس نے اپنے مقلدوں کو ہدائت دی 

خلیفہ ثانی عمر نے   کہ جزیرہ نما عرب کو کـّفار سے پاک کرنا ہےە

اس حکم کی بجا آوری میں یہودیوں کا قلع قمع کردیا، عیسائیوں 

اورمنکرین کو زبودستی مسلمان بنا لیا ، کچھ کو چھوڑ دیا یا موت کے 

 گھاٹ اتار دیاە

اس لوٹمار کے نتیجے میں محمد امیر ہو گیا تھا اور اس نے مومنیں 

ی ہے، "لوگ محمد کو کے ساتھ فّیاضی برتنا شروع کردیە انس راو

رانے دیتے تھے، جب اسنے بنو قریظہ ذاپنی کھجوروں میں سے کچھ ن

اور بنی نضیر کو فتح کر لیا، اس نے ان عنایات کو لوٹانا شروع کر 

 دیاە"

 بنو قریظہ کے کشت و خون کا تذکرہ قرآن میں ایک آیت ہے جسمیں 

ی بنانے ہے اور محمد کے خون خرابے اور عورتوں اور بچوں کو قید

 کے عمل کی تائید کی گئی ہےە

ں نے انکی مددکی تھی )يعنی قريش( واور اہل کتاب ميں سے جنہ

انکو انکے قلعوں سے اتار ديا اور انکے دلوں ميں دہشت ڈال 

دیە اور کتنوں کو تم قتل کر ديتے تھے اورکتنوں کوقيد کر ليتے 

 ( :5560تھےە )قرآن 

 

     



 ہ: مقدس دھوکہ بازیتقیّ 

وں کوجھوٹ مقتّدیاوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے محمد نے اپنے 

بولنے کا اختیار دیاە یہاں تک کہ وہ اپنے حریفوں کو دھوکہ دے کر قتل 

کرنے کیلئے محمد کو بھی برا بھال کہھ سکتے تھےە بہت سے اور 

واقعات بھی ہیں جب مسلمانوں نے منکرین اسالم کو قتل کرنے کیئے ان 

 موٹ کی دوستی کیە کے ساتھ جھوٹ

حدیبیہ میں محمد نے اہل مکـّہ کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا، جس 

میں یہ وعدہ کیا گیا کہ کوئی بھی جوان یا ؼالم اگر بھاگ کرمحمد کے 

پاس آجاۓ تو اسکو واپس کردیگاە ابن اسحاق ابو بصیر کی کہانی بیان 

ہدے کے بعد محمد کرتا ہےە جو کہ مکـّہ کا رہنے واال تھا اور اس معا

کے پاس چال گیا تھاە مکـّہ والوں نے دو لوگوں کو خط دیکر محمد کے 

پاس معاہدہ کی یادہانی کیلئے بھیجاە محمد معاہدے کی پابندی پر مجبور 

تھا، اس نے ابو بصیر سے کہا، " جاؤ، ہللا کی رضا سے،  وہ تمہارے 

ور بچاؤ کا لئے اور دوسرے بے یارو مددگار لوگوں کیلئے بھالئی ا

کوئی راستہ نکال لے گاە"  ابو بصیر یہ اشارہ سمجھ گیا ە وہ قاصدوں 

میل دور گئے تھے جہاں وہ  >کے ساتھ روانہ ہو گیا ە وہ مدینہ سے 

آرام کرنے کیلئے رک گئے ە ابو بصیر نے کہا، " کیا تمہاری تلوار تیز 

ھے تو اس نے کہا کہ مج ہے ە میرے بھائی" جب اس نے کہا کہ ہاں

دیکھنے دو، "دیکھ لو اگر تم چاہتے ہو تو" اس نے جواب دیاە ابو بصیر 

نے تلوار میان میں سے نکالی اوراس پر وار کردیا جس کے نتیجے 

تمہاری مجبوری  میں وہ مارا گیاە پھر وہ محمد کے پاس آیا اور کہا، "

دے ہتو اب ختم ہو گئی ، ہللا نے تم کو اس سے بری کر دیاە تم نے معا

کی پاسداری کرتے ہؤے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا اور میں 



اپنا دین بچانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کے بہکاوے میں آنے سے بچ 

گیا ہوں ە" محمد نے اس قاتل کو سزا نہیں دی بلکہ اس کو ہدائت کی 

االس چال جاۓ، ساحل کے پاس جہاں سے شام جانے واال ایک راستہ 

قریش عام طور پر گزرتے ہیں، انکے تجارتی قافلوں  ہے جس پر سے

کو لوٹوە محمد نے قریش کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جسکی 

رو سے وہ تجارتی قافلوں کی راہ ماری نہ کرنے کا پابند تھاە اس طرح 

اسکو یہ سہولت بھی مّیسر آ گئیە ابن اسحاق کہتا ہے، " وہ مسلمان 

تھے جب انہوں نے سنا کہ رسول نے ابو جوکہ مکـّہ میں رہ گئے 

بصیر سے کیا کہا ہے تو وہ بھی اسکا ساتھ دینے کیلئے باہر نکل آۓ 

کے قریب لوگ االس جاکر ابو بصیر سے مل گئے اور انہوں  0=اور 

نے قریش کو تنگ کرنا شروع کردیاە جو کوئی بھی انکے ہاتھ لگتا اس 

ر سے گزرتا اسکے ٹکڑے کو قتل کر دیتے، جو بھی تجارتی قافلہ ادھ

ٹکڑے کر دیتےە قریش نے رسول کو لکھ بھیجا اور خون کے رشتوں 

کا واسطہ دیکر کہا کھ ان آدمیوں کو واپس لے لے اور یہ انکے کسی 

کام کے نہیں ہیںە اسلئے رسول نے انکو واپس لے لیا اور وہ محمد کے 

 پاس مدینہ آگئےە"

ز ہےە یہ لوگ مسلمان تھے تاریخ اسالم ؼّداری اورمکـّاری سے لبری

اور اس ناطے وہ محمد کی ذمہ داری تھے، اس نے، بجاۓ اسکے، 

اپنی ذمہ داری سے عہدا برآ ہوتے ہوۓ انکو کسی اور مقام پر بھیج دیا 

جہاں وہ اہل مکـّہ کو لوٹ سکیں ە اس نے چشم پوشی کی اور یہاں تک 

ن یہ کہتے ہیں کہ انکو لوٹنے کا اختیار بھی دیاە اس کے برعکس مسلما

 -کہ مکـّہ والوں نے یہ معاہدہ توڑاە ایک اور مثال درج ذیل ہے:



جب اہل مکـّہ دوسرے قبائل کے ہمراہ، محمد کے حملوں اور ماراماری 

سے دق ہوکر، اکٹھے ملکر محمد کو سزا دینے آۓ،  تاہم،  محمد کے 

برعکس، جس نے کبھی بھی اپنے جنگی منصوبوں کو ہوا نہیں لگنے 

تھی اور اپنے دشمن پر گھات لگاکر بتاۓ بؽیر ان پرحملے کئے، دی 

ؼیر مسلموں نے اس دشمن کو کئی دفعہ خبردار کیا اور کہا کہ جنگ 

کے لئے تیار ہو جاؤە انہوں نے محمد کو خاطرخواہ وقت دیا کہ وہ 

مدینے کے گرد اپنے دفاع کیلئے خندق کھود لےە عربوں کی مشترکہ 

ا شہر کے باہر خیمہ زن ہوگئے تاکہ خندق فوج جسے احزاب کہا گی

عبورکرنے کا طریقہ ڈھونڈا جاسکے، انہوننے بنو قریظہ سے مدد 

چاہیە محمد اس اتحاد سے خبردار تھاە اس کے پیش نظر اسنے بنو 

قریظہ اور قریش میں پھوٹ ڈالنے کی ایک ترکیب آزمائیە نعیوم نامی 

ے اس تبدیلی کا اعالن ایک شخص حال میں ہی مسلمان ہؤا تھا اور اسن

نہیں کیا تھاە محمد نے اسکو بالیا اور کہا، " ہم میں تم ہی وہ خاص 

شخص ہو، جاؤ اوران میں خلفشار پیدا کر دو اور ان کو یہاں سے 

کيونکہ جنگ  پیچھے جانے پر مجبور کردو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو

ج ذیل " کہانی کا باقی حّصہ بقول ابن اسحاق کے درايک دھوکا ہے

 -ہے:

نعيوم نے ايسا ہی کيا جيسے اسے محمد نے کہاە " وہ بنو قريظہ 

کے پاس گيا جن کا وہ خوش مزاج ساتھی تھاە اس نے انکواپنے 

پرانے محبت بھرے تعلقات اور خصوصی رشتوں کی ياد دالئیە 

اور جب انہوں نے تسليم کر ليا اس ميں کوئی شک نہيں ہےە اس 

تمہاری طرح نہيں ہيں، يہ زمين  نے کہا، "قريش اور ؼطفان

تمہاری زمين ہے، تمہاری ملکّيت ہے،  تمہاری بيوياں اور 

تمہارے بچے يہاں رہتے ہيںە تم انکو چھوڑ کر کہيں نہيں جا 



سکتےە قريش اور ؼطفان تو محمد اور اسکے ساتھيوں سے 

لڑنے آۓ ہيں اور تم نے اسکے خالؾ انکی مدد کی ہےە ليکن يہ 

ہے اور انکی جائيداد اور انکے بيوی بچے بھی نہ انکی زمين 

يہاں نہيں ہيںە اسلئے وہ تمہاری طرح نہيں ہيںە اگر انکے ہاتھ 

موقع آيا تو وہ فائدہ اٹھائيں گے اور اگر حاالت انکے خالؾ گئے 

تو وہ واپس چلے جائيں گے  اپنی زمينوں پراورتم کو اس شخص 

قے کا ہےە اور کے مقابلے ميں چھوڑ جائيں گے جو تمہارے عال

اگر تم اکيلے رہ گئے توتم ايسا نہيں کرسکو گےە اسلئے تم ان 

لوگوں کے ساتھ ملکر جنگ نہ کرو جب تک يہ لوگ اپنے 

سرداروں ميں سے کچھ کو تمہارے پاس يرؼمال نہ رکھ ديںە اور 

وہ بطور ضمانت تمہارے ہاتھوں ميں رہيں گے اور وہ تمہارے 

گے يہاں تک کہ تم اسکا خاتمہ ساتھ ملکرمحمد سے جنگ کريں 

 کردوە يہوديوں نے کہا يہ بہت عمدہ نصيحت ہےە

پھر وہ قريش کے پاس گيا اور ابو سفـّيان بن حرب اور اسکے 

ساتھيوں سے کہا، ' تم يہ جانتے ہو کہ مجھے تم سے کتنا پيار 

ہے اور ميں نے محمد کو چھوڑ ديا ہےە ميں نے کچھ سنا ہے 

تم کو اسکے بارے ميں  سمجھتا ہوں کہاور ميں يہ اپنا فرض 

خبردار کروں اگر تم اسکو صيؽہ راز ميں رکھو'ە جب اس نے کہا 

کہ ہاں وہ ايسا ہی کريں گے  تو اس نے بات کو جاری رکھا اور 

کہاە ' ميرے الفاظ ياد رکھو، يہوديوں نے محمد کے ساتھ جنگ 

کرنے سے معزرت کر لی ہے اور اسکی اطالع دينے کيلئے يہ 

کہنے بھيجا ہے،' کيا دو قبيلوں ؛ قريش اور ؼطفان کے 

سرداروں کو تمہارے پاس بھيج ديں تاکہ تم انکی گردنيں اڑا دو؟ 

پھر ہم ان تمام کا خاتمہ کرنے کيلئے تمہارے ساتھ مل جائيں گے 



اور اس نے اس تجويز کی منظوری کا واپسی پيؽام بھيجوا ديا 

مالی کا تقاضا کريں تو ہےە اسلئے اگر يہودی تم سے کسی يرؼ

 انکو ايک آدمی بھی نہ ديناە'

پھر يہ شخص ؼطفان کے پاس گيا اور کہا، 'تم ميرا اثاثہ ہو اور 

ميرا خاندان ہو، اور لوگوں ميں مجھے سب سے زيادہ عزيز ہو، 

اور مجھے اميد ہے کہ تم مجھ پر شک نہيں کرو گے' انہوں نے 

سے باال تر ہوە پھر اس مان ليا اور کہا کہ تم کسی طرح کے شک 

  نے انکو بھی وہی کہانی سنائی جو اسنے قريش کو سنائی تھیە

یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی ە اور جب لشکرقریش نے بنو قریظہ کو  

ساتھ ملکر حملہ کرنے کیلئے کہا، انہوں نے بہانہ بناتے ہوۓ کہا کہ 

ق قریش اپنے چند آدمیوں کوبطور یرؼمال بھیج دیںە اس نے تصدی

کردی جو نعیوم نے کہا تھا، اتحادی لشکر قریش دلبرداشتہ ہو گیا اور 

 بؽیر جنگ کئے واپس چال گیاە 

اس دھوکہ بازی نے مسلمانوں کو یقینی شکست سے بچا لیاەاس کہانی 

نے مسلمانوں کیلئے ایک سبق کا کام کیاە اسکے بعد سے مسلمانوں نے 

حکمت عملی کو اپنائے  جہاد کرنے کیلئے دؼا بازی اور ّمکاری والی

 -رکھاە ایک حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے:

حجاج ابن علط نے کہا، "يا رسوالہلل  مکـّہ ميں ميری فالتو دولت 

چاہتاہوں کہ انکو واپس لے آؤں،  ںاور ميرے کچھ عزيز ہيں، مي

کيا آپ ميری گستاخی بخش ديں گے اگرآپ کے بارے ميں برے 

کو بيوقوؾ بنانے کيلئے(؟" الفاظ استعمال کرلوں)ؼير مسلموں 

پيؽمبر نے اسکو معاؾ کر ديا اور کہا، ' کہھ لو جو کچھ تم نے 

 کہنا ہے'ە



باعمل مسلمان مؽرب میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو اعتدال پسند 

ظاہر کرتے ہیں اور وہ وہی سب کچھ کہیں گے جو آپ سننا 

ےە چاہتے ہیں، اور اندرون خانہ آپکی تباہی کے منصوبے بنایں گ

دوستانہ اور شیریں مزاج نظر آئیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ 

کو مّحب وطن بھی ظاہر کریں گےە مگر انکا ایک ہی مقصد ہے 

اور وہ ہے اسالم کی سربلندیە وہ زبانی جمع خرچ تو بہت کریں 

 گے مگر عملی طور پر صفرە

 ہ کہتےاسالم کی سربلندی کیلئے جھوٹ بولنے کی حکمت عملی کو تقیّ 

ہ کے تحت مسلمانوں کو ہیں یا بالفاظ دیگر " مقدس دھوکہ بازی" تقیّ 

اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول کرؼیر مسلموں کی آنکھوں میں دھول 

 جھونک کر انکو دھوکہ دے سکتے ہیںە

واتر سے زیر استعمال اس تہ کے فن کےماہر مسلمان تقیّ 

مقاصد  حربےکواسالمی تہدید کے نقطہ نظر سے مخفی رکھنے کواّولین

میں سے ایک سمجھتے ہیںە مقصد یہ ہوتا کہ اپنے ممکنہ شکاروں 

کواس دھوکے میں رکھا جاۓ کہ جہاداسالمی انکے خالؾ نہیں ہےە  

'، 'دیوتا نہیں خدا' میں اپنے 'No god but Godرضا اسالن اپنی کتاب

اسالمی دھوکے بازی کے فن کو استعمال کرتے ہوۓ بطور ایک دلیل 

مسلم دنیا میں جوکچھ اب ہو رہا ہے وہ انکی باہمی کے کہتا ہے، "

رقابت ہے اور اسالم اور مؽرب کے درمیان جنگ نہیں ہےە" وہ مزید 

لکھتا ہے، " اسالم کے بارے میں اس بات پر کہ اس کہانی کا اگال باب 

کون تحریرکریگا انکی باہمی رقابت میں جو تیزی بڑھ رہی ہے اس میں 

گو بے خبر مگرسازباز میں شراکت  مؽرب محض ایک تماشائی ہے

معاؾ کیجئے گا ایسے لگتا ہے   داری کے سبب حادثے کا شکار ہےە" 



کہ جیسے ہم نے نیویارک، پینٹاگون، لندن، ماردید اور بیسالن مسلمانوں 

کے مابین گولیوں کے تبادلے میں بناۓە مسٹر اسالن اسالمی دؼابازی 

بھی سی این این کے کی بہت مظبوط قسم کی شکل ہے اور پھر 

اینڈرسن کوپر نے پوپ کے ترکی کے دورے پرتبصرے کیلئے اسکو 

 بحثیت ایک ؼیر جانبدار مّبصرکے بالیاە

مسلمان مؽرب بہت سارے ہ پر مبنی جھوٹ جو ایک مضحکہ خیز تقیّ 

کی عورتوں کو ورؼالنے کیلئے اکثربولتے ہیں وہ ہے، " اسالم میں 

میں نے ایسا ملک ابھی تک نہیں  عورتوں کو ملکہ سمجھا جاتا ہے"

العقل کہا جاتا ہو، اسے مارا پیٹا  دیکھا جہاں وہاں کی ملکہ کوناقص

 جاتا ہو، سنگسار کیا جاتا ہو اور عزت کی خاطر قتل کر دیا جاتا ہوە

( جو بجا طور پر ایک عظیم مسلم سکالر 0000تا <;00امام ؼزالی)

 :ہے، کہتا ہے

ذریعہ ہےە اگر کوئی قابل ستائش  گفتگو مقصد حاصل کرنے کا ایک

مقصد دونوں طریقوں سے یعنی جھوٹ بول کر یا سچ بولکر حاصل کیا 

جاسکتا ہو تو اس کو جھوٹ بولکر حاصل کرنا جائز نہیں کیونکہ اس 

کی ضرورت نہیں اور اگر اسکا حصول صرؾ جھوٹ بولنے کے 

ز ہے ذریعے ہی ممکن ہو تو اور سچ سے نہیں تو پھر جھوٹ بولنا جائ

 اگر مقصد قابل ستائش ہو توە

اس بات کے کہنے کی چنداں ضرورت نہیں  کے مسلمانوں کیلئے اسالم 

 کی سربلندی سے بڑھ کر کوئی مقصد قابل ستائش نہیںە

مسکرا کر بات  مسکرا ے ساتھمسلمان آپ ک شرح کا پابندجب ایک 

رتا پسند ک بہتہو اور ظاہر کر رہا ہو کہ وہ تمہارے ملک کو  کررہا 



ے، اس وقت آپ اس حدیث ہے اور وہ آپ کی دوستی کا کتنا خواہشمند ہ

 ئے:کو یاد رکھی

)فی الواقع( ہم کچھ لوگوں کیلئے مسکراتے ہیں، مگر ہمارے دل)انہی 

 لوگوں کو( کوس رہے ہوتے ہیںە

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 دوسرا باب
 محمد کی شخّصیت

دراصل محمد کے متعلق  ہزاروں افسانے تحریروں میں موجود ہیں، 

انمیں سے کئی تو بالکل جعلی ہیں اور کئی ضعیؾ اور مشکوک ہیں، 

کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث )زبانی  لیکن کچھ کے بارے میں یقین سے

کہاوت( بالکل صحیح، سچی اور معتبر ہیںە ان صحیح احادیث کو پڑھ 

کرایک واضع ہم آہنگ تصویر ابھر کر سامنےآتی ہے اور اسطرح وہ 

محمد کے کردار اور اسکے نفسیاتی میک اپ کی درست تشخیص کو 

 ممکن بناتی ہےە

( خود پرست narcissistیک)محمد کی جو تصویرنمودار ہوتی ہے وہ ا

شخص کی ہےە میں اس باب میں مستند ذرائع کے حوالے سے خود 

پرستی کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرونگا 

 کہ کیسے محمد اس سانچے میں پورا آتا ہےە

محمد کی زندگی اورقرآن پر معروضی تحقیق کے بارے میں مسلمان 

ر اب بھی ہیںە اور اس معاملے میں سختی سے مانع رہے ہیں او

سکالرشپ اور ریسرچ بھی بہت محدود ہے،  تاہم،  اس کے بارے میں 

کی  narcissism)جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نہ صرؾ خود پرستی)

تعریؾ سے مطابقت رکھتا بلکہ تمام دنیا میں جو کچھ اس پیروکار 



کا  کررہے ہیں اس میں بھی یہ امر نمایاں ہےە اسلئے ایک شخص

نفسیاتی بگاڑایک وّصیت کی شکل میں اسکے وارث مقتّدیوں میں 

سرآئیت کرچکا ہے، اور انکو،  اسطرح،  اپنے آپ میں ؼرق،  نامعقول، 

 بناوٹی اور سوجھ بوجھ سے عاری بنا رہا ہےە

سفـّاکی اورموقع پرستی جو کہ محمد کے کردار کا  الزمی جّزو ہیں،   

ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی فراہم   اسکے اس نفسیاتی پہلو سے آگہی

کرتی ہے کہ کیوں مسلمان انکے عقیدے سے انکار کی صورت میں وہ 

دوسروں کے معاملے میں اسقدر برداشت سے عاری،  پرتشـّدد اور 

وسوسوں کے شکار ہیں، اور وہ کیوں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں 

 جبکہ وہ خود ظالم اور ستمگر ہیںە

 ( کیا ہے؟Narcissismخود پرستی)

" The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder  " (DMS) 

مندرجہ باال انگلش رسالے میں بیان کیا گیا ہے کہ خود پرستی ایک 

( ہے " جس کا فکری محور ایک Personality Disorderنفسیاتی ابتری)

مرتبہ پرشکوہ مرتبہ ہےە جو سراہے جانے کامتمنی ہے، اور عالی 

ہونے کا استحقاق رکھتا ہے، اکثر ایسے لوگ اپنے آپ کو ضرورت 

سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور اپنے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان 

کرتے ہیںە اور وہ نہ صرؾ جھوٹی تعریؾ قبول کرلیتے ہیں بلکہ وہ 

اسکے طالب بھی ہوتے ہیں کہ انکے ان کارناموں کی بھی تعریؾ کی 

 یؾ کے قابل نہ بھی  ہوںە"جاۓ جو تعر



 (:??0( اور چوتھے ) 0<?0کے تیسرے ) (DMS)مندرجہ باال رسالے 

میں نفسیاتی ابتری کو اسطرح   European ICD-10شمارے میں اور 

 -کے  الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے:

طمطراق کا ايک ہمہ جہت نفوذ پذيرمظاہرہ )خوابخيالی ميں يا 

اور چاپلوسی کی چاہت، اور اپنے بارے برتاؤ ميں(، بيجا تعريؾ 

ن سے ہی شروع ميں شديد ؼلط فہمی جو کہ عمومی طور پر لڑکپ

ياق سباق ميں اس کا وجود پايا جاتا ہو جاتی ہے اور مختلؾ س

درجہ ذيل کسوٹيوں پہ نہےە اسکی جانچ کيلئے پانچ )يا زيادہ( م

 -:  اسکو پرکھا جا سکتا ہے

وہ سمجھناە ) مثال کے طور پر اپنے خود کو انتہائی اہم اور پرشک

کارناموں اور اپنی ذکاوت کو جھوٹ کی حد تک بڑھا چڑھا کر 

بتانا اور اس چيزکا طالب ہونا کہ بؽير کسی عظيم کارنامے کے ہی 

 اسے اتنا عظيم ماناجاۓ (ە

چند ايک فتور، جنکا مسکن انکا دماغ ہے وہ ہيں؛ ال متناہی 

طاقت يا قدرت کاملہ، الثانی  کاميابی،  شہرت،  لرزہ براندام

قّوت جنسی مباشرت  ذکاوت)فکری خودپرست(، جسمانی حسن، 

)مادی خودپرست(، مثالی حسن کمال،  ال فانی،  سب کی محبتوں 

 پر ؼالب آنا  يا تعشقە

اس بات کا قّوی يقين ہونا کہ وہ يکتا ہے، خاص الخاص ہے، 

ہی اسکو  صرؾ عالی مرتبہ لوگ )يا ادارے( يا خاص يکتا لوگ

سمجھ سکتے ہيں اور تعلقات رکھ سکتے ہيں يا اس کے ساتھی 

 بن سکتے ہيںە



وقت توّجع اورجی حضوری، کثرت سے ستائش، چاپلوسی، ہمہ 

آمادہە )خود پرستی کا  فی الفورخوفناک اور انگشت نمائی پر ناگرو

 مواد(

عالی مرتبت کے استحقاق کا فہم،  معمول سے ماورا، خصوصی 

فوقّيت والے برتاؤ کے متـّمنی اور اپنی توقعات کی بن اور موافق 

 کہے مکمل اطاعت کے طالبە

 Interpersonally exploitative  " بين الشخصياتی کاربراری"

رّويے کے حامل يعنی اپنا مطلب نکالنے کيلئے دوسروں کا 

 استعمالە

خص سے عاری اور ـّ اپنی جسمانی اور ذھنی صالحّيت کے تش

اسات اور ضروريات کے اقرار اور آگہی سے دوسروں کے احس

 ؼافل يا بے ؼرضە

 مستقل طور پر حاسد اور دوسروں کو بھی ايسا ہی سمجھناە

گھمنڈی ہوتے ہيں، خودپسندانہ رّويہ اور ؼصيلے برتاؤ پر فوری 

ان سے اختالؾ کيا جا رہا  ہوں، اگر مايوسی کی حالت ميں  آمادہ

  ہو اور انکو مقابلے کا سامنا ہوە

یہ تمام خّصلتیں محمد میں تالش کی جاسکتی ہیںە اس کے عالوہ اسکا  

دعویدار ہونا کہ خدا نے اسکے ماتھے پر تمام پیؽمبروں پر راج کا تلک 

(، اور اس دعوےکا کوئی 0::99لگایا ہے اور وہ خاتم النبیین ہے)قرآن 

ثبوت فراہم کرنے سے انکاری ہونا، وہ سمجھتا تھا وہ خیرالخلق )تمام 

مخلوق سے افضل( ہےە "انتہائی عمدہ مثال" اسوۃالحسنہ ہے)قرآن 

( اور وہ کہتا تھا کہ وہ " پیؽمبروں میں سب سے اوپر والے 99:80



( اسکا دعوی تھا کہ وہ "فضیلت 9;8:8درجے کا حامل ہےە" )قرآن 

( ہے اور اس کو "رحمت للعالمین " بنا کر بھیجا گیا ;;:=0یافتہ" )قرآن 

( اور "اسکو مقام محمود تک پہنچا دیا")قرآن =80:00ہے )قرآن 

( ایک ایسا مقام جہاں وہ روز حشر کا مالک ہوگاە بالفاظ دیگر  ?=:=0

یہی وہ شخص ہو گا جو ہللا کو بتائیگا کہ کس کو سزا دینا ہے اور کس 

کو جزاە یہ ہیں وہ چند عالی مرتبی اور مقام محمود کے محمدی دعوے 

 جن کا قران میں ذکر ہےە

ذیل میں دی گئی دو آیات  محمد کے احساس عظمت  کی وضاحت کرتی 

 ہیں:

ود بھيجتے ہيںە تم بھی رخدا اور اسکے فرشتے پيؽمبر پرد

 (:5563مومنو! پيؽمبر پر درود اور سالم بھيجا کروە)قرآن 

تا کہ )مسلمانو( تم لوگ خدا اور اسکے پيؽمبر پر ايمان الؤ اور 

سمجھو اور صبح شام اسکی  اسکی مدد کرو اور اسکو بزرگ

 ( 4561تسبيح کرتے رہوە)قرآن 

محمد خود ہی اپنے آپ سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے یہ الفاظ اپنے کٹھ 

 پتلی خدا سے کہلواۓ:

( ەاور خدا کی 564:اور تمہارے اخالق بڑے )عالی( ہيں)قرآن 

 (:5564طرؾ بالنے واال اور چراغ روشن )قرآن 

 یان کرتا ہے:ابن سعد محمد کی حدیث ب

تمام اقوام عالم سے خدا نے عربوں کو چنا، اور ان عربوں ميں 

سے کنانہ کو چناە اور کنانہ ميں سے قريش )محمد کا قبيلہ( اور 



ہاشم سے  یقريش ميں سے چنا بنی ہاشم )اسکا کنبہ( اور بن

 مجھےە

میری نظر میں جو دعوی انتہائی ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہللا 

اتھ وعدہ کیا کہ وہ اسکے آئیندہ تمام گناہ معاؾ نے اسکے س

 کردیگاە

)اے محمد( ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صريح اور صاؾە تاکہ 

خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت 

 9آيت  45تمام کر دے اور تم کو سيدھؾ رستے چالئےە )قرآن 

 (0اور 

اتنی الئق مذمت اور ٹھگی سے شاید یہی وجہ ہے کہ محمد نے 

بھرپور زندگی گذاریە شاید ہی کوئی ایسا جرم ہو جو اس نے نہ 

کیا ہوگاە وہ حقیقی طور پر فریب خیالی کا شکار تھا کہ اسکے 

آئیندہ گناہ بخش دیئے جائیں گے اور یہ کہ اس کو کھلی اجازت کہ 

وہ جو مرضی جرم کرے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ 

ہ ہوگی؟ کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ذیعقل خدا کسی کے ساتھ گچھ ن

 ایسا وعدہ کر سکتا ہے؟

مندرجہ ذیل  محمد نے اپنے بارے میں چند دعوے کئے ہیں جو

 -ہیں:

  اس نے جو کچھ بھی تخليق کيا ان سب سے پہلے ميری

 روح تخليق کیە

  ذھن تخليق کياەميرا تمام اشياء سے قبل اسنے 

  ەاور اہل ايمان مجھ سےميں ہللا ميں سے ہوں 



  جيسا کہ ہللا نے مجھے معصوم پيدا کيا اور اس نے مجھے

 گناہوں سے مّبرا کردار عطا کياە

  اگر تمہارے لئے نہ ہوتی تو)اے محمد( ميں يہ کائنات تخليق

 ہی نہ کرتاە

کے الفاظ کے ساتھ موازنہ کیا جاۓ،  عیسی سکے متکّبرانہ الفاظ کاا

ھے آقا " کہا تو اس نے اعتراض کیا اور جب کسی نے اسکو "میرے اچ

کہا " تم مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ کوئی بھی اچھا نہیں سواۓ خدا 

کے" صرؾ ذھنی مریض خود پرست ہی حقیقت سے عدم تعلق کی بنا 

 پریہ کہھ سکتا ہے کہ کائنات صرؾ اسکیلئے بنائی گئی ہےە

سی کی خود پرست خود ستائی کرتے وقت خصوصی انداز میں کسر نف

 نـّقالی کرتے ہیںە

 -الترمذی نے بیان کیا:

"پيؽمبر نے کہا! ميں نے تمہارے الفاظ سنے، اور جو کچھ تم 

نے کہا وہ درست ہےە اور ميں خود ہللا کا محبوب ہوں )حبيب 

ہللا( اور ميں فخر سے کہتا ہوں کہ ميں روز حشر عظمت کا 

خشش کرانے جھنڈا)لوا الحمد( تھامے ہوۓ ہونگا اور ميں پہال ب

واال ہوں جس کی سفارش قبول کی جاۓ گیە اور جنت کا طواؾ 

کرنے واال پہال شخص ہونگا اور ہللا اس کے دوازے ميرے لئے 

کھول ديگا اور ميں اسميں داخل ہو جاؤنگا اور ميرے اّمتيوں ميں 

سےؼريب لوگ ميرے ساتھ ہونگے اور ميں يہ سب کچھ بؽير 

 کسی تکّبر کے کہھ رہا ہوںە"

 



ایک خود پرست بظاہر خود اعتمادی اور وضعداری سے بھرپور نظر 

ے  اور ا ہآتا ہےە در حقیقت وہ عدم خود تکریم کے مرض میں مبتال ہوت

اسکو دوسروں کی طرؾ سے چاپلوسی اور تعریؾ کے شدید ضرورت 

 ہوتی ہےە

Dr.Sam Vaknin  جو مہلک خود فریفتگیMalignant Self-love کا مصنـّؾ ہے 

اس شعبہ میں کمال حاصل ہےە وہ ایک خودپرست کی دماؼی اسکو 

کیفّیت کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسے بیان کرنے کی صالحّیت 

 -رکھتا ہےە بہت کم لوگ ایسے ہیں ە ویکنن وضاحت کرتا ہے:

ہر کوئی کسی نہ کسی حد تک خود پرست ہوتا ہےە  خود پرستی 

کو برقرار  ايک صحتمند نادرالظہور ہےە يہ خود کے وجود

رکھنے ميں مددگار ہےە در حقيقت يہاں پر يہ جاننا مطلوب ہے 

صحتمندانہ خود پرستی اور خودپرستی بطور ايک ذھنی  ،کہ

ە خود پرستی بطور  ان دونوں کے درميان کتنا فرق ہے مرض،

ايک ذھنی عارضہ ەەەەە کی خصوصيات کا اظہار خود تشخيصی کی 

ايک خود پرست دوسرے شديد کمی کی صورت ميں ہوتا ہےە 

لوگوں کے متعلق  يہ سمجھتا ہے کہ وہ انکا استحصال کرے اور 

وہ ايسا ہی کرتا ہےە وہ انکو استعمال کرتا ہے اس مقصد کيلئے 

کہ وہ انکی خودپرستی کی ضروريات کو پورا کريں،  اسے يقين 

ہوتا ہے کہ وہ ايک خصوصی برتاؤ کا استحقاق رکھتا ہے کيونکہ 

شکوہ ہونے کی خوابخيالياں سمائی ہوئی ہوتی ہيںە اسکے اندرپر

خود پرست خود آگاہی سے عاری ہوتا ہے اسکی سوچ سمجھ 

اوراحساسات بگڑ چکے ہوتے ہيں ەەەەە خود پرست اپنے آپ سے 

اور دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے ە اپنے آپ کو دوسروں کی 



پہنچ سے باال تراور ناقابل تسخير سمجھتا ہےە ايک خود پرست 

کيلئے سب کچھ جيون سے بڑا ہوتاە اگر وہ نرم خؤئی کا مظاہرہ 

کرتا ہے تو وہ حقيقت ميں ؼّصے ميں ہوتا ہےە اس کے وعدے 

اجنبی قسم کے ہوتے ہيں، اس کی تنقيد پر تشّدد اور منحوس 

ہوتی ہےە اس کی فّياضی عقل سے خالی ہوتی ہے ەەەەە خودپرست 

کردينے واال ہوتا ہے ، بہروپ بھرنے کا ماہر ہوتا ہےە وہ خوش 

ماہر اداکار ہوتا ہے،، اپنے اندر اور اپنے معاشرتی ماحول ميں 

ايک جادوگر اور ايک ہدايتکار ہوتا ہے ە پہلے ہی وار ميں اسکی 

                                           اصلّيت کو ظاہر کرنا بہت مشکل ہےە
 

 خود پرست کا مسلک

ضرورت ہوتی ہےە وہ اپنا ایک حلقہ بنا لیتا  خودپرست کو ثناخوانوں کی

ہے جسکا مرکز وہ خود ہوتا ہےە وہ اپنے ّمداحوں اور مریدوں کو اس 

کے اندر جمع کر لیتا ہے، انکو نوازتا ہے اور انکے آداب خوشامد کی 

حوصلہ افزائی کرتا ہےە  جو کوئی اس حلقہ سے باہر ہوتا ہے اسکو 

 -ی اسطرح وضاحت کرتا ہے:دشمن سمجھا جاتا ہےە ویکنن اسک

کی حيثيت رکھتا ہےە باقی  خود پرست مسلک ميں مرکزی گّرو

گروؤں کی طرح اپنے مجمے ميں؛ اپنی شريک حيات، اپنی اوالد،  

ديگر افراد خانہ ، دوست اور رفيق کاروں کی مکمل تابعداری 

کاطالب ہوتا ہےە وہ سمجھتا ہے کہ يہ اسکا حق ہے کہ اسکے 

چاپلوسی کريں اور اسکے ساتھ خصوصی برتاؤ مريد اسکی 

ی قابو ميں نہ آنے والی ضّدی کريںە وہ ادھر ادھر گھومنے وال



وں کو سزا ديتا ہےە وہ نظم و ضبط کو بذريعہ طاقت الگو ميمن

کرتا ہے اور اپنی تعليمات سے وابستگی اور مشترکہ مقاصد کے 

ی کمی حصول کو يقينی بناتا ہےە اگر اسکی وضعداری ميں کوئ

واقع ہو جائے تو وہ بطور آقا کے زيادہ سختی کرتا ہے اور زيادہ 

 موئثر طريقے سے دماغ کی صفائی کرتا ہےە

خود پرست کا تسلط ابہام پر مبنی، ناقابل قياس، اور ريزہ ريزہ ہو 

کر بکھرنے والی ہر طرؾ سے گھری ہوئی بد عملی کا مظہر ہوتا 

کرتے ہيں کہ کيا ؼلط ہےە اس کے ہر انگ بدلتے تيور يہ طے 

ہے اور کيا ٹھيک ، کيا پسند ہے اور کيا نہيں، کس  پر عمل 

جاری رکھنا اور کس کو نظر انداز کرنا ہےە وہ تن تنہا ہی فيصلے 

کرتا ہے کہ اسکے مريدوں کے حقوق کيا ہيں اور فرآئض کيا اور 

 وہ اپنے مرضی سے جب چاہے انکو تبديل بھی کر ديتا ہےە

ے چھوٹے معامالت بھی خود ہی طے کرتاہےە خود پرست چھوٹ

ادنی سے ادنی باتوں ميں تفصيل سے چھان بين اور ان ميں اپنی 

عملداری قائم رکھتا ہےە جو لوگ اس سے کچھ چھپاتے ہوں اور 

اسکے مقاصد کی تکميل ميں ناکام ہوجاتے ہوں ان معامالت ميں 

 بدعملی سے کام ليتا ہے اور انکو کڑی سزآئيں ديتا ہےە

ساتھيوں کے ذاتی معامالت اور انکی خلوۃ ميں مخل  ذباپنے متذب

ہوتا ہے ە وہ انکی خواہشات کا احترام نہيں کرتا اور انکو اپنا 

محکوم اور آلہ تسکين سمجھتا ہےە وہ حاالت اور واقعات اور 

 لوگوں پر جّبر کا خواہشمند ہوتا ہےە

کے وہ سختی سے دوسروں کی شحصی آزادی اور خودمختاری  

خالؾ ہوتا ہےە يہاں تک کہ انتہائی بے ضّرر قسم کی مصروفيات 



جيسا کہ دوستوں سے يا اہل خانہ سےملنے کيلئے بھی اسکی 

اجازت درکار ہوتی ہےە وہ بتدريج انکو قرابتداروں اور پياروں 

سے عليحدہ کر ليتا ہے  جبتک کہ وہ جذباتی، جنسی ،  مالی اور 

پر انحصار نہيں کرنا شروع سماجی لحاظ سےکـّلی طورپر اس 

 کرديتےە

وہ اکثر ان پر تنقيد کرتا ہے اور انکے ساتھ سرپرستانہ اور کرم 

فرمائی واال برتاؤ کرتا ہےە وہ اپنے مسلک کے ماننے والوں کی 

اہميت دينے ميں اورانکی  کو چھوٹی سے چھوٹی ؼلطيوں

خوبيوں، خصلتوں، اور مہارتوں کی بڑھائی چڑھائی ميں تفاوت 

پيدا کرتا ہےە وہ بہت فضول حد تک اپنی توقعات کے بارے ميں 

ؼير حقيقت پسند ہوتا ہےە اور اسطرح وہ بعد ميں کی گئی بد 

  ی جواز فراہم کرتا ہےەەەەەەنوناعماليوں کو قا

پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح محمد نے  اپنے مریدوں کو 

کی ذاتی زندگیوں میں انکے خاندانوں سے جدا کیا اور کس حد تک ان

اپنا تسلط بنائے رکھا اور یہ تسلط آج تک جاری ہےە  میرے پاس التعداد 

لرزہ خیز کہانیاں ہیں جو مجھے ان بچوں کے والدین نے سنائی ہیں جو 

حلقہ بگوش اسالم ہو چکے ہیں اور اب ان مسلمانوں کے نرؼے میں 

 ہیں جو انکو اپنے والدین سے ملنے سے منع کرتے ہیںە

 نصب العینکا  خودپرست

خود پرست یہ جانتا ہے کہ براہ راست اپنے آپ کر بڑھاوا دینا نفرت 

انگیزثابت ہو گا ہے اور وہ ٹھکرا دیا جاۓ گا، اس کے برعکس وہ خود 

کو منکسرالمزاج  اور فنا فی ہللا کے طور پر پیش کرتا ہے، یا انسانیت 



اال ظاہر کرتا ہے، یا اور اپنی قوم کی خاطر اپنے وجود کو مٹا دینے و

جیسا بھی معاملہ ہو اسکے مطابقە اسکے سامنے نظر آنے والے 

 چہرے کے پیچھے ایک فریب چھپا  ہوا ہوتا ہےە

خو پرست اپنے مریدوں کوایک نصب العین "عطا" کرتا ہے، اتنا جلیل  

القدر کے اسکے سوا کوئی چارہ نہ ہوە وہ ایک انقالبی لیڈر ہوتا ہے، 

اہاں اور پر امید ە  وہ نہایت سلیقہ مندی سے ایسا سماں تبدیلی کا خو

باندھتا ہے کہ اس کا نصب العین اس کے ماننے والوں کیلئے ان کی 

جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہےە وہ ذھنی طور پر اس سے اتنے 

مؽلوب ہو جاتے ہیں کہ اس کیلئے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے 

 بھیە

دینے کی حوصلہ افزآئی کرتا ہے، جتنی زیادہ ہوں خود پرست قربانیاں  

اتنی ہی بہتر ہیںە پھر وہ اپنے آپ کو اس نصب العین کے محور کے 

طور پر پیش کرتا ہےە اور وہ تحریک اسکے اردگرد گھومتی ہےە 

صرؾ وہی ہوتا ہے جو اسکو ممکن بنا سکتا ہے اور اپنے پیروکاروں 

دیو ہیکل منصوبے کا وجود کوعالقہ موعود تک لے جا سکتا ہےە اس 

اس کے بؽیر ناممکن ہےە اسطرح وہ دنیا کا اہم ترین انسان بن جاتا ہےە 

ایسا شخص جسکے ہاتھ میں بنی نوع انسان کی نجات اور ان کے 

 کامیاب مستقبل کی چابیاں ہیںە

خودپرست کا دیا ہؤا نصب العین دراصل اسکے ذاتی مقاصد کی تکمیل  

ا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہےە جم جونز، وہ کا ذریعہ ہوتا ہےە اسک

لوگوں کو جس مقصد کیلئے اجتماعی  00?شخص جس نے گھانا میں 

خود کشی پر مجبور کردیا وہ تھا "سماجی انصاؾ" اور وہ اس نصب 

 العین کا مسیحا تھاە



ہٹلر نے جرمن قوم کی عظمت کو اپنا نصب العین بنایا، اسنے کھل کر 

، بلکہ  جرمنی کی حرمت کوە البتہ وہ خود اس خود کو عظیم نہیں بتایا

تحریک میں جان ڈالنے کے اعتبار سے ناگزیر تھا اور ایک ایندھن 

 فراہم کرنے واال بھیە

سٹالن کیلئے نصب العین کیمونزم تھاە  جو کوئی اسکا مخالؾ تھا اسکو 

 یہ سمجھا جاتا تھا کو وہ عوام  کا مخالؾ ہے اور لہذا واجب القتل ہےە

نے اپنے مریدوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ اسکی پرستش کی  محمد

جائے، اس نے دعوی کیا تھا کہ وہ" صرؾ ایک پیؽام رساں" ہےە اس 

نے بڑی چاالکی سے اپنے مریدوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ" ہللا اور 

اس کے رسول" کی اطاعت کریںە وہ مندرجہ ذیل الفاظ ایک قرآنی آیت 

 -میں ڈالتا ہے:کے ذریعے ہللا کے منہ 

)اے محمد ! مجاھد لوگ( تم سے ؼنيمت کے مال کے بارے ميں 

دريافت کرتے ہيں )کہ کيا حکم ہے( کہھ دو ؼنيمت خدا اور 

ڈرو اور آپس ميں صلح  اسکے رسول کا مال ہے تو خدا سے

ر ايمان رکھتے ہو تو خدا اور اسکے رسول کے حکم رکھو اور اگ

 (569پر چلوە)قرآن 

میں ہاتھ آۓ مال کی ضرورت  کو عربوں سے لوٹ گھسوٹچونکہ ہللا 

قائم مقام یعنی محمد کے پاس  نہیں تھی تو اس نے خود بخود ہللا کے 

جانا تھاە  چونکہ کوئی بھی نہ ہللا کو دیکھ سکتا تھا اور نہ سن سکتا تھا 

اسلئے وہ ساری اطاعت تو محمد ہی کی تھیە لہذا خدا کا خوؾ کھانے 

 د کا خوؾ کھانا تھاەکا اصل مقصد محم



بااختیار رہنے کیلئے ہللا کا ساتھ ہونا ضروری تھاە ہللا پر یقین نہ ہونے  

کی صورت میں کیا اس کے پیرو کار اپنی جانیں قربان کرتے؟ اپنے 

رشتہ داروں سمیت دوسرے لوگوں کا خون کرتے اور ان سے لوٹی 

ادل ہوئی دولت اسکے حوالے کرتے؟ یہ خیالی خدا محمد کی متب

 شخصّیت تھی اور حکومت کرنے کا ہتھیارە 

محمد نے اس بات کی تبلیػ کی کہ کسی کو ہللا کا شریک نہ ٹھہرایا 

جائے جبکہ پس پردہ اس نے خود کو اسکا شریک بنا لیا اور منطقی 

اعتبار سے اور عملی طور پر خود کو اس منصب سے علیحدہ کرنا 

 ناممکن بنا دیاە

وجہ سے شروع نہیں کی تھی ، انہوں نے جرمنوں نے جنگ ہٹلر کی 

 ایسا اس کام کیلئے کیا تھا جس کیلئے ان کو بیچ دیا گیا تھاە

ڈاکٹر سیم ویکنن لکھتا ہے، "خود پرست اپنی خود پرستی کی 

ضروریات کہ پورا کرنے کیلئے جو بھی ہاتھ لگے لے لیتے ہیں؛ اگر 

دے سکے تو خدا، عقیدہ، چرچ، ایمان، باقاعدہ شرعی مذھب یہ کچھ 

اپنی خودپرستی کی ضروریات پورا کرنے کیلئے پارسائی قبول کر لیں 

 گےە اگر یہ انکے کام نہ آۓ تو وہ مذھب کو بھی ترک کر سکتے ہیں"

 

اسالم  ایک ہی شخص کا تسلط جمانے کیلئے ایک آلہ کار تھاە محمد 

کے بعد کئی اور لوگوں نے بھی اسے اسی مقصد کیلئے استعمال کیاە 

مان بہت جلد ان سے متاثر ہو کر ان کا آسان شکار بن جاتے ہیں ان مسل

 لیڈروں کا جو اسالم کی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیںە



(، ایک امریکن جو مسلمان ہو گیا تھا اس <0?0تا90<0مرزا میلکم خان)

نے جالل الدین افؽانی سے ملکر" اسالمی نشاۃ ثانیہ" کی تحریک شروع 

ترشروی واال اشتہاری جملہ یہ تھا، " اگر مسلمانوں  کی اور ایک بیمثال

قرآن میں لکھے ہونے کے حوالے سے کچھ بھی  کہھ  دو تو  سے 

   اسکیلئے وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں کے"

 خود پرست کی میراث

 خودپرست اپنا ورثہ جاری رکھنے کے متمنی ہوتے ہیںە

دیا کہ وہ جہاد جاری  اپنے بسترمرگ پر محمد نے اپنے مقـّلدوں پر زور

رکھیںە چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو بستر مرگ پر ایسے ہی احکامات 

جاری کئیے تھےە اس نے انکو بتایا کہ وہ ساری دنیا فتح کرنا چاہتا تھا 

، چونکہ وہ ایسا نہیں کرسکا اسلئے اس کے بیٹے اسکا یہ خواب پورا 

نکا کوئی ضمیر کریںە جیت ہی خود پرستوں کا سب کچھ ہوتی ہےە ا

نہیں ہوتاە ان کے نزدیک دوسروں کی زندگیاں بہت ارزاں ہوتی ہیںە 

انکے ارادوں میں دوسروں پر ؼلبہ پا لینا ہی اصل مقصد ہوتا ہے اور 

 کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتیە

اکاون برس کی عمر میں ہٹلر کو پتا چال کہ اس کے بائیں ہاتھ میں 

س نےاسکو چھپائے رکھا اور مرض بڑھنے پر رعشہ طاری ہورہاہےە ا

اسنے لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیاە اسکو احساس ہو گیا تھا کہ 

موت قریب آرہی ہےە وہ زیادہ مستعد ہو گیا، یہ جانتے ہوۓ کہ اسکے 

 پاس وقت کم رہ گیا ہے، اس کے حملوں میں نئی قسم کی تیزی آگئیە



ؼلطی ہےە یہ تو مذھب کی  اسالم کو محض ایک مذھب سمجھ لینا ایک

آڑ میں ایک مطلق العنان حکومت قائم کرنے کا نظریہ ہےە اسالم کا 

عارفانہ پہلو بعد میں مسلم سکالروں اور فالسفروں نے تخلیق کیا، انہوں 

نے محمد کے احمقانہ الفاظ کی  دقیق قسم کی تشریحات کے ذریعے 

اسالم کے پیروکاروں  اسے انسانی ادراک مارواء عقیدہ بنا دیاە بعد میں

نے مذھب کو اپنا پسندیدہ لبادہ اوڑھا دیاە  ان تشریحات پر ازلی ہونے 

کی مہر لگ گئی اور یہ معتبر ہو گئیںە قرآن بھی اپنی حیثیت میں حقیقی 

 مواد سے تہی ایک بے ڈھنگی کتاب ہےە

اسالم کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ؼلبہ حاصل کرناە اسکا موازنہ 

اور کیمونزم سے کیا جاسکتا ہےە مذھب کے بارے میں اگر  نازی ازم

ہمارا  یہ ماننا ہے کہ مذھب ایک فلسفئہ حیات ہے جسکا مقصد انسان 

کو علم سے آراستہ کرنا، اس کے انسانی جوہر میں اضافہ کرنا، روح 

کی بالیدگی، روحانیت میں تحریک، دلوں کو جوڑنا اور روشن خیالی 

 م اس معیار پر پورا نہیں اترتاەہے تو معاؾ کیجئے اسال

 خود پرست خدا بننا چاہتا ہے

خود پرست کیلئے جو بہت اہم ہے وہ ہے طاقتە   وہ چاہتا ہے کہ اس 

کی عزت کی جائے،  اسکو توجع دیجائے،  اور نظر انداز نہ کیا جائےە 

خود پرست تنہا اور ؼیر محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو 

یدوں کے پیام رساں،  اور اعلی مقاصد کے سفیر کے انقالبی لیڈر، ام

طور پر نمایاں پوزیشن دینے کے متمنی ہوتے ہیں اور امید رکھتے ہیں 

کہ ووٹروں کی توجع حاصل کر لینگےە جس کو وہ اپنا نصب العین 

بتاتے ہیں وہ تو صرؾ ایک حیلہ بہانہ ہوتا ہےە خود پرست خدا اور 



دراصل وہ خود ہی اپنے نصب یں، جعلی نصب العین ایجاد کرلیتے ہ

جتنے زیادہ وہ خدا گھڑیں گے اور اپنے العین کا مرکز ہوتے ہیںە 

نصب العین کا قد کاٹھ بڑھائیں گے وہ اتنی ہی زیادہ طاقت اپنے لئے 

 جمع کر لینگےە

ہللا محمد کیلئے ایک سازگار آلہ کارتھاە  اسکے ذریعے وہ اپنے 

سکتا تھا اور انکی زندگیوں کا بھی پیروکاروں پر المحدود تسلط جما 

مالک ہو سکتاتھاە  صرؾ ایک خدا تھا جو ڈرانے واال اور ؼفورالرحیم 

تھا اور وہ، محمد، اسکا ایک ہی سب سے پیارا اور آخری پیؽمبر اور 

واحد نمائندہ تھا اور وہ اسطرح خدا کا وجود ثانی تھاە گو اسکی اطاعت 

، مگر اصل میں تو ہمیشہ محمد کی تو ہللا ہی کے ذریعے ہی الزم تھی 

رضا اور منشا کو ہی پورا کرنا ہوتا تھاە ویکنن ان قالبازیوں کو اپنے 

مضمون " خدا کی محبت کیلئے ـــ خود پرست اور مذھب" میں وضاحت 

 -سے بیان کرتاہے:

خدا ہی وہ سب کچھ ہے جو ايک خودپرست بننا چاہتا ہے : قادر 

، الئق حمدوثناء، کثرت سے زير مطلق، عالم الؽيب، حاضر ناظر

بحث الئے جانے واال، اور جس کيلئے احترام کی خواہش پيدا ہوە  

خدا خود پرست کيلئے ايک سہانہ سپنا ہے، اور اس کی ايک 

انتہائی شاہانہ فرضی جنتە ليکن دوسری طرؾ خدا اس کيلئے 

ايک کارآمد ہتھيارە خود پرست کے ذھن ميں خدا کی جو اشکال 

اور ہوتا ہےانميں کبھی وہ اسکو طاقت کا کمالی نمونہ  ہوتی ہيں

 کبھی بيقدرە

اس دور ميں جب وہ انکو اوج کمال پر ديکھ رہا ہوتا ہے اس کی 

کوشش ہوتی ہے کہ انکی ہمسری کرے، وہ انکی تعريؾ کرتا 



ہے، ان کی نـّقالی )اکثر پر انوار( کرتا ہے، اور انکا دفاع کرتا 

نہيں ہو سکتيں اور نہ ؼلط ہيں،  ہے، وہ سمجھتا ہے وہ ؼلط

خود پرست انکو حيات سے باالتر سمجھتا ہے ، بے خطا، بال 

عيب، مکمل اور روشنە  ليکن جيسے ہی خود پرست کی ؼير 

حقيقی اور بڑھتی ہوئی توقعات کی ناگزير طور پر عدم تعميل ہوتی 

ہے تو اپنے ان تراش کردہ بتوں کی بيقدری شروع کرديتا ہے 

ہ "انسانی" ) ايک خود پرست کيلئے ايک تحقير آميز اور اب ي

اصطالح( کہالتی ہيں، وہ چھوٹی ہوتی ہيں، بہت نازک،  مائل بہ 

خطا،  بزدل، کمينی،  گونگی، اور درميانے درجے کیە خدا کے 

ساتھ خود پرست اسی چکر سے گزرتا ہے، اور خدا اسکيلئے 

 ايک سست رو حاکم ہوتا ہےە

ش فہمی کا ازالہ ہو چکا ہوتا ہے مگر اکثر جب اس کے خو

اوراسپر بت شکنی پر مائل مايوسی چھا چکی ہوتی ہےـــ خود 

پرست خدا کی محبت اور اس کی اطاعت کا دکھالوہ جاری رکھتا 

ہے،  خود پرست اس دہوکہ بازی کو قائم رکھتا ہے کيونکہ ايسا 

جاری رکھنے سے اس بل بوتے پر اسکی طاقت برقرار رہتی 

،  مذھبی اجتماعات کے امير،  مبلػ، انجيل نويس، ہے، پادری

فرقہ پرست، سياست دان، اہل دانش ـــ يہ تمام لوگ خدا کے ساتھ 

اپنے خصوصی تعلق کے دعوے کی بنا پر اختيارات حاصل کرتے 

 ہيںە

کی بنياد پر حاصل شدہ اختيار ايک خود پرست کو  اجازت  مذھب

ں ملوث ہوجائے اور زن ديتا ہے کہ وہ دوسروں کو اذّيت دينے مي

بيزاری پر کھلکر آزادی سے عمل پيرا ہو ەەە خود پرست جسکے 



اختيارات کا ممبع مذھب ہواس چيز کی تالش ميں ہوتا ہے کہ 

اسکو تابعدار اور چوں چراں نہ کرنے والے ؼالم مّيسر آ جائيں 

جن پر وہ اپنی من موجانہ فاسقانہ آقائی قائم کر سکےە خودپرست 

ر مذھبی جذبات کو فرقہ پرستانہ رسومات اور زہر خالص بےضر

آلود پيرشاہی ميں تبديل کر ديتا ہےە  وہ سادہ لوح عوام کو اپنا 

 شکار بناتا ہےە اسکا گروہ اس کا يرؼمالی بن جاتاہےە

ود پرستی کی خوراک کو خمذھبی اختيار خود پرست کيلئے اسکی 

ع کے افراد، محفوظ کر ديتا ہے، اس کے ہم مذھب،  مذھبی اجتما

مذھبی جاگير، اسکا حلقہ، اس کو سننے والےـــ خود پرستی کی 

قابل بھروسہ اورمستحکم خوراک بن جاتے ہيں، وہ اسکا ہر حکم 

بجا التے ہيں، اسکی نصيحتوں پر پورا دھيان ديتے ہيں، اس کے 

مذھب کی پيروی کرتے ہيں، اسکی شخصّيت کی تعريؾ کرتے 

آفرين کہتے ہيں، اسکی ضروريات  ہيں، اسکی ذاتی خّصلتوں پر

پوری کرتے ہيں)بسا اوقات اسکی شہوانی خواہشات بھی( اس کی 

 تعظيم کرتے ہيں اور اسکی پرستش بھیە

مزيد برآں، ايک "بہت بڑی چيز" کا حّصہ ہوتے ہوۓ خودپرستانہ 

اندازميں فرحت بخشنے واال بھی ہوتا ہےە خدا کا ّجزو ہونے کے 

ميں ڈوبا ہؤا،  اس کی عنائيات کا  ناطے اس کے جاہ و جالل

اولين حقدار اور اسکی بےپناہ طاقت ميں حّصہ دار،  اس کے 

قّويت بخشنے  ساتھ گفتگو کرنے واالـــ يہ تمام خود پرستی کو ت

والے نہ ختم ہونے والے ذرائع ہيں ـــ خود پرست خدا بن جاتا ہے 

اس کے احکامات کی بجا آوری سے، اس کی ہدايات پر عمل 

کرنے سے، اس سے محبت کرنے سے اس کی اطاعت کرنے 



سے، اسکے آگے جھکنے سے، اس ميں شامل ہو جانے ميں، 

اور اسکے ساتھ کالم کرنے سےــــ اور يا اسکا دفاع کرے 

سے)خود پرست کا جتنا بڑا دشمن ہوگا اس کے دفاع ميں وہ اتنی 

 ہی زيادہ شان و شوکت اور خود کو اہم محسوس کريگا(ە

رست جيسے اپنی زندگی ميں دوسری تمام چيزوں ميں خود پ

تراميم کر سکتا ہے اس طرح وہ خداکو بھی ايک اوندھے قسم 

کےمعکوس خود پرست ميں بدل ليتا ہےە خدا اسکی خود پرستی 

کی ؼذا کا سب سے بڑا ذريعہ بن جاتا ہےە وہ اس سب پر حاوی 

يتا ہےە اور ؼالب آجانے والی ہستی کے ساتھ ذاتی تعلقات بنا ل

دوسروں کو مؽلوب کرنے کيلئے اور ان پر حاوی ہونے کيلئے وہ 

خدا کا مددگار پادری بن جاتا ہے اور اسکا قائم مقام ہونے کے 

تعلق سے وہ خدا کو مثالی درجہ ديتا ہےە پھر اسکی بيقدری کرتا 

ہے اور پھر بدعملیە يہ خود پرستی کا ايک کالسيقی نمونہ ہے 

   بھی اس سے بچ نہيں سکتاەاور يہاں تک کہ خدا 

خود پرست اپنے آپ کو براہ راست پرموٹ نہیں کرتےە وہ اپنے آپ کو 

حیاء کے پردے میں چھپا لیتے ہیں، اور اپنے خدا کا رتبہ بلند کرتے 

ہیں، اس کے تخّیل کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور نصب العین یا مذھب کو 

اپنے آپ کو محض پیام  جو کہ دراصل انکا اپنا ہی متبادل ہوتا ہےە  وہ

رساں ہی بتالتے ہیں، سادہ، منکسر امزاج، اپنی ذات کی نفی کرنے واال 

نقیب جو اس یا اسکی مقتدر اور مختارکل خدائی، یا تمام اطراؾ سے 

حاوی نصب العین، لیکن وہ یہ واضع کر دیتے ہیں کہ وہی ہیں جو 

ہ معاؾ نصب العین کو سمجھتے ہیں اور انتہائی ؼیر متحمل اور ن



کرنے، مخالؾ رآے رکھنے والے اور بار بار منسوخ کرنے والے 

 ہوتے ہیںە

خود پرست بہت ظالم ہوتے ہیں لیکن احمق نہیںە دوسروں کو جو تکلیؾ 

یہ پہنچاتے ہیں اسکا ان کو بخوبی علم ہوتاە وہ طاقت کے اس احساس 

دیوتا  کا کہ وہ دوسروں کو تکلیؾ پہنچا رہے ہیں اسکا مزہ لیتے ہیںە وہ

ہونے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ـــ اسکا فیصلہ کرتے ہؤے کہ 

کس کو نوازنا اور کس کو سزا دینا ہے ــ کون زندہ رہے گا اور کس کو 

مرنا ہےە خود پرستی کا مریض سب کچھ بیان کردیتا ہے جو محمد تھا 

ــ اس کی بے رحمی، اس کے اجنبی قسم کے طمطراق کے دعوے، اس 

ے واقعات انکو متاثر کرنے کیلئے جو اسکو تسلیم کے فراخدلی ک

کرلیتے تھےاور اسکی عظمت کو دوام دیتے تھے اور اسکی فاترالعقل 

 اور ولولہ انگیز شخّصت کوە

 اتخود پرستی کی وجوہ

ایک بچہ جو واقعی کم تر ہویا معاشرے میں ٹھکرآۓ جانے کے سبب 

کمتری کو اپنے اپنے اپ کو ایسا محسوس کرتا ہو وہ اپنے اس احساس 

تحت الضمیر کے اعصابی نظام میں خلل کے ذریعے سے جس کیلئے 

ماہر امراض دماؼی، الفرڈ ایڈلر "احساس برتری" کی اصطالح متعارؾ 

کرواتا ہے اسکا ازالہ کرنے کی کوشش کریگاە اس طرح کوئی بھی اپنی 

کامیابیوں میں مبالؽہ آرائی کرتے ہوۓ خود پرستی کی مرض میں مبتال 

 و سکتا ہےەہ

والدین کی طرؾ سے ؼلط پرورش خود پرستانہ ذھنی ابتری کا  ایک 

بڑا ّسبب ہوتا ہےە مثال کے طور پرجتنا کہ بچوں کو کھلی چھٹی دینے 



والے اور اسکی بیجا تعریؾ ، ضرورت سے زیادہ نازبرداری، بیجا 

اہمیت ، مطلوبہ نظم وضبط قائم کرنے میں ناکامی اور اسکو ایک آئیڈیل 

چہ سمجھ کر اسکی کردار سازی میں بدعملی کے مرتکب ہونےوالے ب

والدین ہیں اتنے ہی وہ ہیں جو بچوں کی مارپیٹ کرتے ہیں، انکو نظر 

انداز کرتے ہیں اور بعض اوقات زناۓ محرم کے مرتکب ہوتے ہیںە 

نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بڑا ہونے کیلئے تیار ہی نہیں ہوتاە وہ زندگی 

ؼیر حقیقی نظریات کے ساتھ جوان ہوتا ہےە دوسری  کے بارے میں

جانب ایک بچہ جسکو جائز معاونت اور حوصلہ افزآئی نہیں ملتی وہ 

 بھی خود پرستی کا شکار ہو جاتاہےە

شیر خواری ہی میں محمد کو پلنے کیلئے ایک اجنبی کے حوالے کردیا 

ٹھ سال جاتا ہےە کیا اسکی ماں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی؟ سا

سے زیادہ عمر میں بھی وہ اپنی ماں کی قبرپر فاتح خوانی نہیں کی؟  

 کیا وہ تب تک بھی اس سے خفا تھا؟

حلیمہ محمد کو)جب وہ بچہ تھا( لینے کیلئے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ 

ایک ؼریب بیوہ کا بیٹا تھاە کیا اس پر اسکا اثر تھا جو اسکی ماں اور 

اتھ کیا؟ بچے ظالم بھی ہو سکتے ہیںە ان باقی اہل خانہ نے اس کے س

دنوں میں یتیم ہونا ایک تہمت تھی اور اب بھی کئی مسلم ممالک میں 

 ہےە محمد کا بچپنا ذاتی تکریم کی افزآئش میں ممد نہیں تھاە

 Stress Responseجوکہ  Jon Mardi Horowitzجان مارڈی ہارووز 

Syndromes ک رسمی خود کامصنؾ ہے وضاحت کرتا ہے، " جب ای

پرستانہ احسانمندی سراہے جانے کی وجہ سے عیاں ہوتی ہے، اور 

اسے خصوصی توجع دی جاتی ہے پھر اسکی ذات کی تعریؾ خطرے 

میں پڑ جاتی ہے تو اسکا نتیجہ ڈیپریشن کی صورت میں نکل سکتا ہے، 



مالیخولیا، افسردگی، شرم، اور اپنے آپ کو نقصان پہچانے جیسی 

ہو سکتا ہے اور اس شخص پر ؼّصہ آنا جس پر الزام  کیفیات کا سامنا

ہو کہ اسنے صورتحال کو بگاڑا ہےە بچہ یہ سیکھ سکتا ہے کہ وہ 

تکلیؾ دھ جذباتی کیفیات سے بچنے کیلئے خود پسندانہ طریقے سے 

 معلومات کا تجزیہ کرےە"

)اس <تا  9آیات  9?درحقیقت محمد کا بچپنا مشکالت میں گذراە سورۃ 

باب اّول کے شروع میں اسکا ذکر ہے( کے مطابق وہ بڑی کتاب کے 

نرمی سے اپنے ماضی کے تنہائی والے یتیم بچپنے کو یاد کرتا ہے اور 

اپنے آپ کو یقین دالتا ہے کہ ہللا اسکو چھوڑ نہیں دیگاە اس سے ظاہر 

ہوتا ہے کہ کسقدر اس کی تنہائی میں گم بچپنے نے اس کو تکلیؾ 

کہ اس نے ایک خیالی دنیا بسا لی تھی تاکہ وہ  پہنچائیە حقیقت یہ ہے

حقیقت کا سامنا نہ کرےە وہ خیالی دنیا اسقدر واضع تھی کو اسکا 

رضائی خاندان خوفزدہ ہو گیاە یہ ایک واضع اشارہ تھا کہ اسکا بچپنا 

خوشگوارنہیں تھاە محمد کو اپنے شروع کے سالوں کے بارے میں کچھ 

پر لگے ہوۓ گھاؤ تمام عمر اس کے یاد نہیں ہوگا مگر اس کی ذات 

ساتھ رہےە اسکے لئے اس کی خیالی دنیا ہی اسکی حقیقی دنیا تھیە یہ 

ایک محفوظ پناہ تھی: ایک خوشگوار مقام  جہاں وہ حقیقت سے آنکھیں 

چرآ سکتا تھا وہ اپنی خیالی دنیا میں چاہا جا سکتا تھا، عزت کروا سکتا 

بن سکتا تھا،  اہم بن سکتا تھا اور  تھا، تعریؾ کروا سکتا تھا، طاقتور

یہاں تک کہ اس سے خوؾ کھایا جا سکتا تھاە یہاں وہ جو چاہے بن 

سکتا تھا اور باہر کی دنیا کی طرؾ سے عدم توجع کا ازالہ بھی کر 

 سکتا تھاە



ویکنن کے مطابق "خود پرستی کی اصل وجہ کو پوری طرح سے 

ں)پانچ سال کی عمر سے سمجھا نہیں جا سکتا لیکن یہ اوائل عمر می

پہلے( شروع ہو جاتی ہےە یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے 

ابتدائی پالنہاروں) والدین یا دوسرے متعلقین( کی طرؾ سے مسلسل ال 

پرواہی ہےە بالػ خودپرست انہی گھروں کی پیداوار ہیں جہاں دونوں 

والدین یا ان میں سے کسی ایک کی طرؾ سے شدید بے رخی یا 

بدعملی کا سامنا رہا ہوەەەە تمام بچے )تندرست یا بیمار( جب انکو اپنے 

والدین کی طرؾ سے وہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جو کچھ وہ 

کرنا چاہتے ہوں وہ خود پرستی کی کیفّیت میں کھو جاتے ہیں اور وہ 

سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ 

ند اور فطری امر ہے جو بچے میں خود اعتمادی پیدا کرتی ایک صحتم

ہے جس کی اسکو ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس کے والدین کی طرؾ 

 سے ال پرواہی کا رّدعمل ہوتا ہےە" 

ٹھکرآے جانے والے بچے اپنے اندر ادھوا پن پال لیتے ہیںە انکو یقین 

ہو جاتا ہے کہ وہ محبت اور توجع کے قابل نہیں ہیں اور وہ رّد عمل 

کے طورپر، اپنی انا کی تسکین کیلئے اپنے آپ کو پھنے خاں ظاہر 

کرتے ہیںە انکو اپنی کمزوریوں کا علم ہوتا ہے  اور وہ اس سے بچتے 

دوسروں کو اسکا پتہ نہ لگ جاۓ اور وہ کہیں انکو پیار کرنا ہیں کہ 

اور انکی عزت کرنا نہ چھوڑ دیںە اسلئے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور 

اپنے آپ کو اہم بنانے کیلئے خود ستائی کے جھوٹے قّصے گھڑتے ہیں، 

انکی یہ خیالی طاقت اکثر بیرونی ذرآئع سے حاصل ہوتی ہےە یہ انکا 

دوست ہو سکتا ہےە اس طرح کی خود پرستی بچوں  ڈیڈی یا کوئی تگڑا

میں عام ہوتی ہے مگر اگر وہ جوان ہونے تک قائم رہے تو یہ ایک 

خود پرستانہ نفساتی ابتری میں تبدیل ہو جاتی ہےە محمد کو خیالی 



دوست بنانے کی عادت تھیە اپنی عمر کے بعد کے حّصے میں خدا نے 

ہونے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر اسکی جگہ لے لیە ہللا کے ساتھ نتھی 

کرنے سے کہ وہ اس تک جانے کا واحد وسیلہ ہے اس نے خدا کی تمام 

 طاقت اپنے میں تجسیم کر لیە

اپنی ماں کے انتقال کے بعد،  جب محمد کی عمر چھ سال تھی، وہ اپنے 

بڑھتی ہوئی عمر والے دادا کی اتالیقی میں چال گیاە جس نے اسے بگاڑ 

کئی ساری احادیث میں ہے کہ عبدالمطلب بہت زیادہ متحمل دیاە جیسا کہ 

تھاە وہ ضرورت سے زیادہ اپنے پوتے کی دلجوئی کرتا تھاە وہ اپنے 

پوتے کو اپنے بچھونے پر بیٹھنے کی اجازت دیتا تھا جبکہ اس کے 

 بیٹے بوجع احترام کچھ فاصلے پر اسکے گرد بیٹھتے تھے ە

س میں عظمت حاصل کرنے کی محمد کا یہ دعوی کھ اسکے داد نے ا

صالحّیت کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا یہ اسکا خوش فہمی پر مبنی 

ایک مصنوعی تخیل تھاە  یہ ایک جھوٹ ہے اور اسکا من گھڑت قّصہ 

ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آیا تھاە ایک جگہ اس نے تفصیل سے کہا کہ 

 جب اسکے چچاؤں نے اسے بچھونے سے ہٹانے کی کوشش کی تو

عبدالمطلب نے کہا، "صرؾ اسکویہاں بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ 

اس کی منزل عظیم ہے اوریہ ایک بادشاہت کا وارث ہےە"  ایک اور 

مقام پر اس نے ڈھینگ ماری کہ اس کے بڑے بزرگ نے اسکی آیا کو 

بتایا کہ، " اس کے بارے میں خبردار رہو کہیں یہودی اور عیسائی اس 

یہ خود   کیونکہ وہ اسکو نقصان پہنچانہ چاہتے ہیں"پر ہاتھ نہ ڈالیں 

پرستوں کی مخصوص خام خیالیاں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 

اسقدر اہم ہیں کہ سب انکونقصان پہنچانہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس سے 

حّسد کرتے ہیںە یہودی اور عیسائی اس تاک میں نہ تھے کہ کوئی 



نچائیںە یہ بہت بیہودہ قسم کا عقیدہ ہے پیؽمبر آۓ اور وہ اسکو نقصان پہ

جس پر مسلمان یقین رکھتے ہیںە تا ہم یہ واضع ہے کہ عبدالمطلب نے 

محمد کو خاص ہونے کا احساس بخشاە اس نے اپنے پوتے سے پیار کیا 

اور پھالیا، اس بوڑھے آدمی نے اس نرم دلی کے ناطے اسے بگاڑ دیاە 

ع کی تشریح اس طرح کے تاہم محمد نے اس ضرورت سے زیادہ توج

کہ یہ اسکی عظمت کا ثبوت ہےە اس نے بچپن میں اپنی خیالی دنیا میں 

اپنے بارے میں جو نقشہ کھینچا تھا اس کو اس کے دادا کی بیجا دلجوئی 

نے پروان چڑھایا، ایک بار پھر اسکا یکتا ہونا، خاص ہونا اور بیمثال 

 ہونا مقدم ٹھہراە

اسکے رحمدل چچا ابو طالب نے بھی عبدالمطلب کی وفات کے بعد 

اسکو دوسرے بچوں سے مختلؾ سمجھاە اس کی یتیمی نے بن پکارے 

ہمدردی کے جذبات حاصل کر لئےە دونوں، اسکے چچا اور دادا نے 

اسکی حد سے زیادہ طرفداری کی اور اس پر کسی قسم کی پابندی اور 

ہ شخصّیت ضوابط قائم نہیں کئےە یہ تمام تجاوزات اسکی خود پرستان

 Ronaاور  J.D. Levineکے ارتقاء میں حّصہ دار بنیە ماہر نفسیات، 

H. Weiss :لکھتے ہیں- 

جيسا کہ ہم جانتے ہيں، ايک ماہر عضويات کے نقطہ نظر سے، 

کہ ايک بچے کوخاص قسم کی خوراک دينی چاہئے تاکہ وہ شديد 

ناموافق درجہ حرارت کا مقابلہ کر سکے، اور جس فضا ميں 

سانس لينا ہے اس ميں وافر آکسيجن موجود ہو تاکہ اس کا  اسکو

جسم تندرست اور توانا ہو، اس کے عالوہ، نفسيات کی گہرآئی 

ميں،  ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ اسکو ايک واضع قسم کا ماحول، 

خصوصی طور پر، ايک ايسا ماحول )ا( جس ميں اسکے والدين 



يا جاۓ، )ب( اس کی طرؾ سے ملنے والی خوشيوں کو يقينی بنا

کی خودی کے استحکام کيلئے جو پرسکون ماحول چاہئے تاکہ وہ 

 درست طريقے سے بلوؼت ميں  قدم رکھےە

محمد کے شروع کے سالوں میں اس نے عدم توجع اور قطع رحمی کا 

سامنا کیا اور اس کے بعد ضرورت سے زیادہ ڈھیلە اس کے ساتھ پیش 

پرست بن جانے میں ممد و آنے والے حاالت و واقعات اس کے خود 

 معاون تھےە

اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں کہ محمد نے کبھی اپنی ماں سے 

بات چیت کی ہو، وہ اسکی قبر پر اسوقت گیا جب اسنے مـّکہ فتح کیا 

مگر اس نے دعائے فاتحہ سے انکار کیاە اس حاضری کا کیا مقصد تھا؟ 

اس نے اس کے بؽیر ہی حاصل شاید یہ اسکا انتقام تھا کہ وہ سب کچھ 

کر لیاە اور دوسری جانب وہ اپنے دادا کو یاد کرتا ہے جس نے اس 

پراپنی محبت نچھاور کی اور وافر مقدار میں خود پرستانہ طمانیت 

 بخشی اور وہ بھی بڑے الڈ پیار سےە

ماہرین نفسیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شروع کے پانچ سال ہیں جو بچے 

اور بگاڑتے بھیە محمد کی جذباتی ضروریات ان کو سنوارتے ہیں 

سالوں میں پوری نہیں ہوئی تھیںە قید تنہائی اور توجع سے خالی یہ 

اذّیت ناک بچپنے کی یادیں تمام عمر اس کے ساتھ رہیںە وہ عدم تحفظ 

والے ماحول میں پروان چڑھا اور اپنی قدروقیمت کے بارے میں ہر 

ظر میں اس نے اپنی کمزوریوں کو لمحہ بدلتی ہوئی سوچوں کے پس من

ؼالب آجانے والی نخوت اور بڑھتے ہوۓ احساس استحقاق، عظمت اور 

 عالی مرتبت کے سراب میں چھپا لینے کی کوشش کیە



محمد اپنے آپ کو اس مرتبے پر لے گیا کہ وہ خدا کا واحد شریک ہے 

سکتا اور اس امر کو یقینی بنا دیا کہ کوئی اور یہ مرتبہ حاصل نہیں کر

اور اپنے آپ کو خدا کا آخری رسول بتایاە اسی لئے اس کے اختیارات 

 قطعی اور ابدی تھےە

 

 انگیزیاثری خدیجہ کپر محمد

اسالم کی سربلندی میں خدیجہ کے کردار کا ابھی تک تعّین نہیں کیا گیاە 

محمد پر خدیجہ کے اثرورسوخ کی اہمّیت میں مبالؽہ آرائی کی کوئی 

یجہ کو ظہور اسالم میں محمد کا شریک کار ٹھہرانا گنجائش نہیںە خد

 الزم ہےە اس کے بؽیر اسالم کا وجود ناممکن تھاە

ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ اپنے جوان خاوند کی بہت تعریؾ کرتی تھیە 

اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ شادی کے بعد محمد نے کوئی کام کاج کیا 

ے نالیوں میں بہھ گیا ہوە اس ہوە شادی کے بعد خدیجہ کا  کاروبار جیس

 کے مرنے کے ساتھ ہی سارا کنبہ ؼربت کا شکار ہو گیاە

دنیا کا ٹھکرایا ہؤا، اور دوسروں کے ساتھ ہمسری کی بنیاد پر رسم و 

راہ رکھنے سے قاصر محمد  زیادہ تر اپنا وقت گوشہ نشینی میں گذارتا 

 اەاور اپنی خوشگوار خیالی دنیا میں مراقبے میں چال جات

ویکنن کے الفاظ میں، " اس طرح کی ناقابل برداشت تکلیؾ سے بچنے 

کیلئے خود پرستانہ نفسیاتی ابتری کے مریض اپنی پرشکوہ ہونے کی 

اندرونی کیفّیت چھپانے کیلئے لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، عجز 

وانکساری اور حیا کا جھوٹا لبادہ اوڑھ لیتے ہیںە چڑچڑے پن، کم قدری 



سی کے رّدعمل کے طور پر شرم کے مارے چھپ جانے والی اور ادا

 کیفّیت رونما ہوتی ہےە"

محمد کئی دنوں کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اس وقت واپس آتا 

 جب وہ ختم ہوجاتا اور دوبارہ کھانا لے کر وہ واپس ؼار میں چال جاتاە

اپنے خاوند  بچوں کا خیال رکھتی بلکہ ?خدیجہ گھر میں رہتی اور اپنے 

کا بھی جو ایک ؼیر ذمہ دار بچے جیسی حرکتیں کر رہا تھاە اسکو اس 

 پر کوئی شکایت نہیں تھی، وہ قربانی دینے پر ہی خوش تھیە کیؤں؟

یہ ایک انتہائی اہم سوال ہےە اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدیجہ 

بھی کسی نفسیاتی ابتری کا شکار تھیە آجکل کے زمانے میں ہم اس 

 reversedباہم دستنگر یا زّد خود پرستی  codependentکیفّیت کو 

narcissist  کہھ سکتے ہیںە اس معمے کو سلجھانے کی یہ ایک اہم

کڑی ہے جسکی مدد سے ہم یہ الجھن حل کر سکتے ہیں کہ کیوں وہ 

اپنے خاوند کا ساتھ دیتی رہی جب محمد نے اسکوفریب تصّورمیں بنی 

ہوئی اوٹ پٹانگ کہانی سنائی، بجائے اسکے کہ وہ اسکو سمجھاتی 

 ا کہ وہ  پیؽمبر بن گیا ہےەبجھاتی اس نے اسکو اس طرؾ مائل کی

کے مطابق باہمی (NMHA)  دی نیشنل مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن

دستنگری کی تعریؾ ان الفاظ میں کی جاتی ہے، " یہ تربیت میں رچا 

ہؤا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک سرآیت کر 

ی فرد جاتا ہے، یہ جذباتی اور احساساتی رّویے کی کیفیت ہے جو کس

کی صحتمندانہ باہمی تعلقات کی فضا پر اثر انداز ہوتی ہے ە اسکو  

باہم اکٹھے رہنے کی لت   relationship edict ionریلیشن شپ اڈکشن

پڑ جانا بھی کہا جاتا ہےە وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ باہم دستنگر 



ہوتے ہیں وہ ایک یک طرفہ رشتہ بنا لیتے ہیں جو کہ جذباتی طورتباہ 

یا بدعملی پر منتج ہو سکتا ہےە اس ابتری کی شناخت دس برس قبل  کن

اس وقت ہوئی جب کئی سالوں پر محیط ان خاندانوں کے باہمی ذاتی 

تعلقات کی نوعیت کا مطالعہ ہؤا جو شراب کے نشے کے عادی تھےە 

باہمی دستنگری پر مبنی رّویہ جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ 

 اسطرح وہ بھی یہ سب سیکھ جاتے ہیںە"  اسکی نقل کرتے ہیں اور

خدیجہ ایک نفیس اور وضعدار عورت تھیە وہ اپنے والد خویلد کی 

چہیتی بیٹی تھیە اصل میں وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اس پر بھروسہ 

" تھیە اس نے مکـّہ کے کئی مظبوط  dady's girlکرتا تھاە وہ ایک "

لیکن جب اس نے نوجوان امیدواروں سے شادی سے انکار کر دیا تھاە 

ضروتمند اور بے سہارہ محمد کو دیکھا وہ یکلخت اس کی محبت میں 

 گرفتار ہو گئی اور ایک مالزم کے ذریعے شادی کا پیؽام بھیج دیاە

بظاہر ایسا لگتا ہے کہ محمد ایک مقناطیسی شخصیت کا حامل تھا اور 

پیچیدہ اور وہ بہت مظبوط عورتوں کو مسحور کرنے کا اہل تھاە یہ ایک 

برس کی عمر تی کسی  ;8متحرک سوال کا سطحی سا جواب ہےە 

 عورت نے محمد میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھاە

تاریخ دان طبری لکھتا ہے، " خدیجہ نے محمد کو پیؽام بھیجا کہ وہ 

اسکو لے جائےە اس نے اپنے والد کو اپنے گھر میں بالیا، شراب نوشی 

ر لیا اور یہاں تک کہ وہ نشے میں دھت ہو پر مائل کرکے اس نرم ک

گیا، اسکو خوشبو دار تیل لگا دیا اور چوؼا پہنا دیا اور گائے ذبح کیە 

پھر اس نے محمد اور اسکے چچاؤں کو بال لیا، جب وہ آۓ اس کے 

والد نے اس کے ساتھ شادی کردیە جب اسکا نشہ اترا، اس نے کہا،' یہ 

لباس، یہ سب کیا ہے؟ە' اس نے گوشت کیسا ہے، یہ خوشبو اور یہ 



جواب دیا ،'تم نے محمد سے میری شادی کر دی ہے،' ە ' میں نے ایسا 

نہیں کیا' اس نے کہا، ' کیا میں ایسا کرسکتا ہوں جبکہ مکـّہ کے بڑے 

بڑے لوگوں نے رشتہ مانگا اور میں نے انکار کر دیا، میں کیوں تمہیں 

 ایک بھیک منگے کے حوالے کروں گا؟ "'

مد کے ساتھیوں نے ؼضبناک ہو کر کہا کہ اس رشتہ داری کا انتظام مح

تمہاری بیٹی نے کیا ہےە بوڑھے آدمی نے ؼصے میں تلوار نکال لی 

اور محمد کے رشتہ داروں نے بھی یہی کیاە خون بہنے ہی واال تھا جب 

خدیجہ نے مداخلت کی اور محمد کیلئے اپنی محبت کا اظہار کیا اور 

کہ ساری منصوبہ بندی اسی کی تھیە خویلد اس بات پر تسلیم کر لیا 

 ٹھنڈا پڑ گیا اور قسمت کا لکھا سمجھ کر صلح پر آمادہ ہو گیاە

کیونکر کوئی اس امر کی وضاخت کر سکتا ہے کہ ایک متوازن دماؼی 

کیفّیت کی مالک ایک کامیاب عورت اپنے سے پندرہ برس چھوٹے 

گی ە یہ پرخطا رّویہ ظاہر  مفلوک الحال نوجوان سے محبت کرنے لگے

 کرتا ہے کہ خدیجہ میں بھی کوئی نفسیاتی ابتری تھیە

شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ کا والد نشے کا عادی تھاە خدیجہ 

کو اپنے والد کی اس کمزوری کا بخوبی علم تھا جسکی وجہ سے اسنے 

ناسب یہ دلیرانہ منصوبہ بنایاە جو لوگ نشے کے عادی نہیں ہوتے وہ م

مقدار میں پیتے ہیں اور حتی الوسع اکیلےمیں نہیںە خویلد مہمانوں کے 

آنے سے قبل ہی نشے میں دھت ہو گیا، وہ صرؾ محفل آرائی کیلئے 

 شراب نہیں پیتا تھا بلکہ اس کا عادی تھاە

اب اس سارے معاملے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ اس تھیوری کو کہ  

(تھی اس پہیلی کو سلجھانے  codependentخدیجہ ایک باہم دستنگر)



کیلئے ایک واضع اشارہ ہےە عادی نشئی لوگوں کے بچے اپنے اندر 

 باہمی دستنگری پیدا کر لیتے ہیںە

خدیجہ کا والد ضرورت سے زیادہ اسکا خیال رکھتا تھا اور اس کے 

ساتھ اسکی توقعات بھی بہت زیادہ تھیںە اس کی چالیس سالہ بیٹی کی 

اتھ شادی پر اسکا رّدعمل ان الفاظ میں عیاں ایک معمولی شخص کے س

ہوتا ہے، " مکـّہ کے سب سے عظیم لوگوں نے اسکا رشتہ مانگا  اور 

میں راضی نہیں تھا" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدیجہ اس کی آنکھ کا 

تارا تھی، خویلد کے اور بچے بھی تھے، جن میں کچھ بیٹے بھی تھے، 

اسکا فخر تھی اور خوشی تھیە وہ یہ صاؾ ظاہر ہے کہ اسکی بیٹی ہی 

اسکی واحد ہر لحاظ سے مکمل اوالد تھیە اس وقت خدیجہ مکہ کی سب 

 سے امیر عورت تھیە

وہ بچے جنکو ان کے ضرورت مند والدین بہت پیار کرتے ہیں اور 

ایک مظبوط سہارا سمجھتے ہیں وہ انکے سائے میں پلتے ہیںە آگے چل 

کا شکار ہو جاتے ہیںە وہ اپنے والد   کر وہ باہمی دستنگری والی ابتری

) یا والدہ( کا ساتھ اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ 

دوسرے لوگ ان کو اونچی نظر سےدیکھیںە ان کے بارے میں توقع 

ہوتی ہے کہ وہ "حیرت انگیز" بچے ہیں اور وہ یہی کوشش کرتے ہیں 

 انکو مایوس نہ کریںە کہ وہ والدین کی توقعات کو پورا کریں اور

اچھی کارکردگی کے مسلسل مطالبے کی وجہ سے بچی اپنی الگ سے 

کوئی پہچان نہیں بنا پاتیە وہ اپنے خود پرست والدین کی ایک مکمل 

انسان بننے کی خواہش کی تکمیل میں ہی جٹی رہتی ہےە وہ یہ نہیں 

لکہ سوچتی کہ اسکو "وہ کون ہے" ہونے کے ناطے پیار کیا جائے گا ب

اس لئے کہ اسکی کارکردگی کیا ہے ە نشئی والدین اپنے کندھوں کا 



بوجھ اتار کراپنے بچوں پر ڈال دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب 

ان میں اس کی اہلّیت زیادہ ہوە وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں 

 آگے بڑھ جائیں اور انکی خود کی ناکامیوں کا بھی ازالہ کریں ە

نگر اک نارمل صحتمند جذباتی تعلقداری کے ذریعے اپنی باہم دست

خواہشات پوری نہیں کرتے جو کہ باہم صرؾ ایک جیسے لوگوں میں 

ہو سکتی ہےە صرؾ ایک کفالت کنندہ اور یا خوشی دینے والےکی 

حیثیت میں ہی وہ خوشی حاصل کر سکتے ہیںە کرئی ضرورتمند خود 

 پرست ہی اسکا "مکمل" ہمسر ہو سکتا ہےە

خدیجہ نے کامیاب اور ّپختہ ذھن لوگوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، ایک 

ؼریب نوجوان سے محبت کی جو جذباتی اور مالی طور پر ضرورتمند 

تھاە باہم دستنگر محبت اور ترس کھانے میں فرق نہیں کر پاتےە ان میں 

یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے "پیار" کریں جن پر وہ ترس 

 ر انکے کام آئیںەکھائیں او

ویکنن نے باہم دستنگری کی بجاۓ " معکوس خود پرست " کی 

اصطالح استعمال کیە  اسنے باہم دستنگر اور خود پرست کے مابین 

تعلقات کے بارے میں جوکہا، وہ یہ ہے " ایک معکوس خود پرست 

کسی چیز کو اچھی طرح سے صرؾ اس وقت جان سکتا ہے جب وہ 

ق ہوە معکوس خود پرست شروع سے ہی کسی خود پرست کے متعل

ایسے حاالت میں ڈھال ہوا ہوتا ہے اور اس طرح ہی چل سکتا ہے کہ 

اسکا ساتھ صرؾ ایک خود پرست سے ہی ہو جو کہ اس کی انا کی 

تسکین کا باعث ہوتا ہےە وہ خالصتآ اسکی توسیع ہوتا ہے، وہ بھی 

کہ وہ صرؾ اسلئے کہ اسکی تعریؾ اور چاپلوسی اسلئےکی جائے 

 خود پرست کی اس سے زیادہ تعریؾ اور چاپلوسی کا سبب بنےە"



اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیوں خدیجہ جیسی ایک خوبصورت 

عورت محمد جیسے ضرورتمند میں دلچسپی لینے لگیە ایک معکوس 

خود پرست گو اپنے کاروبار میں کامیابی کا خواہشمند ہوتا ہے اور انکا 

تمند ہوتا ہےە آگے چل کر ویکنن وضاحت اس قسم کا تعلق ؼیر صح

کرتا ہے، " ابتدائی تعلق میں، معکوس خودپرست بچے اور والدین واال 

تعلق دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہےە معکوس خود پرست آئینے 

میں اپنا پرشکوہ عکس دیکھتا ہے اور ایسا کرنے سے اسے اپنی 

ثانوی خود پرستی کی خودپرستی کی ؼذا ملتی ہے) ایک خود پرست کا 

خوراک کا انحصار دوسرے معکوس خود پرست پر(ە معکوس خود 

پرست کا دوسرے خود پرست کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ضروری ہوتا 

ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مکمل اور تمام سمجھ سکےە معکوس اس حد 

تک ضرور چال جاۓ گا کہ اسکو یقین ہو جاۓ کہ خود پرست کا جو 

وش رہے، اسکی دیکھ بھال ہو،  اسکی تعریؾ ہو وہ حق ہےکہ وہ خ

پورا ہو رہا ہوە معکوس اپنے خود پرست کی شان بڑہاتا ہے، اسکو بلند 

جگہ پر رکھتاہے، اور بڑی دلجمعی سے خود پرست کی واضع 

کمزوریوں کا دفاع کرتے ہوۓ خو پرستی کی کم قدری کو برداشت کرتا 

 ہےە

پر ہوئی تھی) اسکا کوئی اور مطلب محمد اور خدیجہ کی شادی آسمانوں 

نکالنا مطلوب نہیں( محمد ایک خود پرست تھا جسکو مسلسل تعریؾ، 

توجع اور چاپلوسی کی ضرورت تھیە وہ ؼریب تھا اور جذباتی تعلق کا 

ضرورتمند ە وہ بالػ ہو چکا تھا مگر ابھی تک اس کے اندر کا بچہ 

تھی کہ کوئی اسکا  توّجع کا خواہشمند تھاە اسکو اس چیز کی ضرورت

خیال رکھے اور اسکی ضرورت پوری کرے، کوئی اسکے ساتھ ایسا 



برتاؤ کرے جو وہ شیرخواری کی عمر میں اپنی ماں سے الڈیاں اور 

 مستیاں کر کے حاصل کرسکتا ہوە

ماں اور اسکے شیرخوار بچے میں جو تعلق ہوتا وہ خودپرست اور باہم 

بچے کے ساتھ جذباتی تعلق کی دستنگر واال ہوتا ہے، ماں کی ممتا 

خواہشمند ہوتی ہے اور بچے قدرتی طور پر خودپرست ہوتے ہیںە وہ یہ 

سب بدمستیاں خوشی خوشی برداشت کرتی ہےە  یہ سب صحتمندانہ ہے 

ە لیکن یہ صحتمندانہ نہیں جب یہ دو باہم اثر انداز بالؽوں کے درمیان 

 ہوە

ہو جانے پر آ جانا چاہئے ایک خود پرست میں جو جذباتی ٹھہراؤ بالػ 

وہ کہیں بچپن میں ہی منجمد ہو چکا ہوتا ہےە اس کی طفالنہ ضروریات 

کبھی بھی پوری نہیں ہوتیە وہ مسلسل اس تگ و دومیں ہوتاہے کہ 

 اسکی بچپنے والی خواہشات پوری ہوںە 

اگر بچے کی خودپرستانہ ضروریات بچپن میں پوری نہ ہوں تو اس کی 

ں منجمد ہو کر رہ جاتی ہےە بڑے ہوکر بھی وہ اس جذباتی بلوؼت وہی

شفقت کی تالش میں ہوتے جو بچپن میں انکو نہیں ملی ہوتیە لہذا وہ 

جذباتی طور پر دوسروں کے دستنگر ہو جاتے ہیں جیسا کہ انکے ہم 

 عمر ساتھی یا اپنے بچےە

محمد کی اسطح کی چاہے جانے کی خواہشات کا ذکر کئی موقعوں پر 

ابن سعد روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ قریش کے سب ملتا ہےە 

لوگ میرے رشتہ دار ہیں  اور اگر وہ  مجھ سے محبت نہیں کرتے اس 

وجہ سے کہ جو پیؽام میں انکے لئے الیا ہوں مگر پھر بھی انکو مجھ 

قرآن میں   سے پیار کرنا چاہئے کیونکہ میرا ان سے خونی رشتہ ہےە

ے اسکا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر وہ محبت محمد کہتا ہے، " میں تم س



چاہتا ہوں جو خونی رشتہ داروں کیلئے ہوتی ہے"ە یہ الفاظ دراصل اس 

شخص کی مایوسی میں ڈوبی ہوئی پکاریں ہیں جس کو چاہے جانے کی 

 خواہش ہوە

خدیجہ، اسکے برعکس، ایک معکوس خود پرست تھی جو یہ چاہتی 

ر بننے کی دلفریب خواہشوں کو تھی  کہ اس کی چارہ کار یا ؼمگسا

کوئی پورا کرےە  یہی نہیں کہ ایک باہم دستنگر اس چیز کا برا منائے 

 کہ کوئی اسکا استعمال کر رہا ہے بلکہ وہ اس چیز کا مزہ لیتی ہےە

ویکنن رقمطراز ہے، " معکوس خود پرست ابتدائی خود پرست پر پلتا 

ا یہ دو صنفیات، ہے اور یہی اسکی خود پرستی کی خوراک ہےە لہذ

اپنی اصل روح میں، باہمی جڑواں نظام کے تحت ایک دوسرے کو 

سہارتی ہیںە اصل میں خود پرست اور معکوس خود پرست کیلئے 

ضروری ہے کہ وہ اپنے باہمی تعلق کے اتراؤ چڑھاؤ سے بخوبی 

 واقؾ ہو تاکہ وہ مستقبل میں ایک طویل العمر معاملہ سازی کر لیںە 

اکٹر فلورنس ڈبلیوە کاسلو " دو صنفوں کے باہم" مرہون ماہر نفسیات ڈ

( کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دونوں  symbiosisمنت ہونے )

پارٹیوں میں نفسیاتی ابتری پائی جاتی ہےــ مگر طیؾ کے مخالؾ 

کناروں پرە " ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے کیلئے 

ے اندر انکی شخصّیت کی تمثیلیں ایک جان لیوا کشش ہوتی ہے اور اسک

دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور معکوسی ہوتی ہینــ یہ اسکی ایک وجہ 

ہے کہ کیوں اگر ان میں طالق ہو جائے تو وہ بار بار اپنے پہلے ساتھی 

 سے مماثلت رکھنے والے کی تالش میں ہوتے ہیںە" 

رہاە اس کے  محمد اور خدیجہ کے درمیان صنفیاتی رشتہ انتہائی مثبت

بعد اسکو کام کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی روپے 



پیسے کی اور وہ اپنے روز و شب ہمراہ اپنی وحشتوں کےاور سرسبز 

خیالی بہشتوں میں، ایسے شیریں زباں اختیار شاہی میں جہاں اسکی 

تعریؾ کی جاتی ہو، اسے چاہا جاتاہو، اور اسے عزت ملتی ہوە خدیجہ 

اندر جذب ہو گئی اور اسکی ضرورتوں کو پورا کرتی رہیە  اسی کے

اس نے اپنے تجارتی کاروبار کو نظر انداز کر دیا اور اسکاروز بروز 

ترقی پذیر کاروبار سکڑتا چال گیا اور اسکی دولت ہوا میں اڑ گئیە وہ 

پچاس سال کی ضرور ہو گی جب اس کے ہاں سب سے چھوٹا بچہ پیدا 

ہوتی تھی جب اسکا خاوند اپنی خیالی ؼاروں میں  ہؤا ە وہ گھر میں ہی

 اورحقیقی ؼاروں میں خلوت نشیں ہوتا تھاە

ویکنن کے مطابق، " معکوس خود پرست مٹ جانے کی حد تک بے 

لوث ہوتا ہے، قربانی دینے واال ہوتا ہے ، اور دو طرفہ تعلقات میں 

ہے کہ  انتہائی نرم خو ہوتا اور اس چیز سے ہر قیمت پر گریزاں ہوتا

کوئی دوسرا اسکی مدد کرے، وہ صرؾ اس وقت دوسروں سے معاملہ 

کرتا ہے  جب وہ انکے لئے کچھ کر رہا ہو، اعانت کررہا ہو اور 

 معمول سے ہٹ کر ان کی مدد کررہا ہو"ە 

ویکنن باہم دستنگری کی تعریؾ یوں کرتا ہے، " وہ لوگ جو دوسروں 

وزمّرہ کے کاموں میں مدد پر انحصار کرتے ہیں اسلئے کہ وہ  انکے ر

کرنے کے عوض مشکور ہونے کے خواہشمند ہوتے ہیں اوراسطرح 

انکی انا کی تسکین ہوتی ہےە وہ ضرورتمند ہوتے ہیں، طلبگار ہوتے 

ہیں، شائستہ مزاج اور قطع تعلقی سے خوؾ کھاتے ہیں، وفا دار ہوتے 

بنائے ہیں اور جس ساتھی پر انکا انحصار ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق 

 رکھنے کی خاطر یہ ؼیرموزوں برتاؤ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیںە"



Codependent No More کے مصنؾMelody Beattie  وضاحت

کرتا ہے کہ باہم دستنگر ؼیر ارادی طور پر مشکل قسم کے ساتھیوں کا 

انتخاب کرلیتے ہیں تاکہ اسکا کوئی مقصد ہو اور انکو اس کی ضرورت 

 کہ اس نے پوری کردیەہو جو یہ محسوس کریں 

ایک ذی عقل محمد کے بیان کردہ اوٹ پٹانگ واقعے کو ذھنی خلل 

سمجھ کر یا " آسیب زدگی" کے طور پر لے سکتا تھا جیساکہ دوسرے 

لوگ ایسا کہتے تھےە محمد خود یہ سوچتا تھا کہ وہ کاہن )سحر انگیز( 

میں یہ یا آسیب زدہ ہےە مکـّہ کے اہل دانش لوگوں نے محمد کے بارے 

سوچا تھا کہ وہ مجنوں) پاگل یا جنوں کے سایہ میں( ہےە مگر اسطرح 

کا خیال خدیجہ کی برداشت سے باہر تھا، جسکےنزدیک اس کی زندگی 

کا مقصد اپنے خاوند کی خوشی اور اسکی ہر خواہش کو پورا کرنا تھاە 

اس نے تو ہر صورت اپنے خودپرست سے چمٹے رہنا تھاە بطور ایک 

نگر، خدیجہ نے محسوس کیا کہ وہ اس میں دلچسپی لے اور باہم دست

اسکی مدد کرے، اس کو مشورے دے اور یوں اپنی خود پرستی کی 

 خوراک کا ذریعہ حاصل کرے ە

خدیجہ کو ہم 'دوسروں کی کامیابیوں میں خوش ہونے والے باہم دستنگر' 

کی صؾ میں شامل کرتے سکتےہیںە ویکنن کہتا ہے، "دوسروں کی 

بیوں میں خوش ہونے والے باہم دستنگر دوسروں کے ذریعے اپنا کامیا

جیون بتاتے ہیںە وہ دوسروں کی خاطر قربانی دیتے ہیں تا کہ وہ 

دوسروں کی خواہشات کی تکمیل ہونے پر اپنی شان بڑھا سکیںە وہ لوٹ 

کر آنے والی روشنی کے سہارے زندہ رہتے ہیں، دوسروں کی واہ  واہ 

ور دوسروں کی حاصل شدہ کامیابیوں پرە  ان کی میں خوش ہوتے ہیں ا

اپنی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، اپنی خواہشات ختم کر چکے ہوتے ہیں، اور 



اپنی ترجیحات بھی اور صرؾ دوسروں کی کامیابی کے خواب دیکھتے 

 ہیںە" 

خود پرست اکثر اپنے گرد لوگوں سے قربانیاں طلب کرتے ہیں اور 

باہم دستنگر بن جائیں ە وہ اکثر اخالقی  توقع رکھتے ہیں کہ وہ انکے

اقدار سے ماورا ہوتے ہیںە وہ اپنے آپ کو بہت اہم سمجھ کر اخالقی 

 قوانین کی پاسداری نہیں کرتےە

 خود پرست کا ایک کیس

جون ڈی روآیٹر البرٹا، کینیڈا کا خود ساختہ مسیح ہےە اس کے پیروکار 

ہم باورچی خانے کے خدا موافق اس کی عبادت کرتے ہیںە " ایک دن 

گرد بیٹھے سگرٹ پی رہے تھےە" روآیٹر کی اٹھارہ سال بیوی جوئس 

جس نے اپنے خاوند اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کر رکھا تھا، ایک 

انٹرویو میں بتایا، " وہ میرے مرنے کے بارے میں بات کررہا تھا، اس 

زر نے اس چیز کا اقرار کیا وہ پہلے ہی مرنے کے عمل میں سے گ

فیصد  ;?رہی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے ە میں نے اپنی زندگی کا 

حّصہ گزار لیا ہے جو کہ ہم نے گزارنا تھا لیکن اس نے کہا کہ وہ اپنے 

لئے بالکل ایسا نہیں ہونے دیگا اس نے کہا کہ تمہاری حتمی موت اس 

وقت ہو گی جب وہ مزید دو بیویاں لے آئیگاە" جوئیس نے کہامیرے 

یں وہ مذاق کررہاہے مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھاە وہ اس خیال م

معاملے کو دوبارہ سامنے لے آیا اورجوئیس سے پوچھا کہ اسکا کیا 

 خیال اگر وہ مزید تیں بیویاں اس کے گھر میں رہنے کیلئے لےآۓە

خوش قسمتی سے جوئیس اتنی باہم دستنگر نہیں تھی کہ وہ اتنی ہزیمت 

ی پہ مائل اپنے خود پرست خاوند کو چھوڑ برداشت کرے، اس نے پست



دیاە ایک خالص باہم دستنگر اپنے خود پرست ساتھی کیلئے سب کچھ کر 

سکتا ہےە  باہم دستنگر اور خود پرست کے درمیان 

 واال ہوتا ہےە Sadomasochismتعلق

بدقسمتی ہے نوع انسانی کی کہ خدیجہ حقیقی معنوں میں باہم دستنگر  

خودپرست خاوند کیلئے جسکی وہ بہت معترؾ تھی تھی، جو کہ اپنے 

ہر چیز قربان کر سکتی تھیە  یہ وہی تھی جس نے محمد کی حوصلہ 

افزآئی کی کہ وہ اپنے پیؽمبرانہ ارادوں کی تکمیل کرے اس نے اسی 

سّمت اسکی رہنمائی کی ە جب محمد پر مرگی کے دورے پڑنے میں 

یں آتے تھے تو خدیجہ خاصی کمی آگئی اور اسکو فرشتے بھی نظر نہ

کو مایوسی ہوتی تھیە ابن اسحاق رقم طراز ہے، " اس کے بعد جبرائیل 

کچھ دیر اسکے پاس نہیں آیا تب خدیجہ نے کہا،' میرے خیال میں تمہارا 

خدا تم سے نفرت کرنے لگا ہےە'" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیوں 

 پیؽمبر بن جاۓەاس چیز کی اتنی مشتاق تھی کہ اسکا خود پسند خاوند 

خدیجہ کی حیات میں محمد نے کوئی اور شادی نہیں کیە اس کا گذارہ 

اسکی دولت پر ہوتا تھا اور وہ اسکے گھر میں قیام پزیر تھاە مزید برآں 

یہ کہ اہل مکـّہ اسکا تمسخر اڑآتے تھےە وہ اسکو دیوانہ کہتے تھےە 

ئل بھی کوئی بھی اس سے شادی نہ کرتا اگر اس کے پاس اپنے وسا

ہوتے اور خدیجہ واال مسئلہ بھی نہ ہوتاە مکـّہ میں اسکے پیروکار مٹھی 

بھر کمسن لڑکے اور چند ایک ؼالم وؼیرہ تھے اور ان میں عورتیں 

بہت کم تھینــ اور اس کے ساتھ شادی کے قابل بھی نہیں تھیںە اگر 

اپنے خدیجہ نے محمد کو اقتدار میں آتے ہؤے دیکھ لیا ہوتا، تو وہ شاید 

خاوند کی من مانیوں اور دیگر خوبصورت اور جوان بیویوں کے ساتھ 

 رہنے کی ہزیمت کو کو قبول کر کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جاتیە



خدیجہ کے انتقال کے بعد محمد کو پھر کوئی اور باہم دستنگر نہیں مال 

اس طرح سے خیال رکھنے واال جس طرح خدیجہ نے رکھاە اس کے 

س خواہش کی تکمیل کی خاطر اس نے بھنورے واال برعکس اس نے ا

روپ دھار لیا ە اسکی موت کے ایک ماہ بعد محمد نے اپنے وفادار 

پیروکار ابو بکر کو قائل کیا کہ وہ اپنی چھ سالہ بیٹی عائشہ سے اسکی 

سگائی کر دے ە ابو بکر نے کوشش کی وہ اسکو یہ کہہ کر باز رکھ 

د نے اسکو یقین دالیا کہ وہ اپنے سکے کہ" ہم تو بھائی ہیں"ە محم

عقیدے کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور اس میں اس کی چھوٹی سی 

 بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہےە 

اس نے ابو بکر سےمزید کہا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ 

یں فرشتوں نے ریشمی کپڑوں میں ملبوس عائشہ کو تھاما ہؤا ہےە" م

نے )اپنے آپ( سے کہا' اگر یہ ہللا کی طرؾ سے ہے تو یہ ہو جانا بہت 

ضروری ہے"'ە  اس نے ابوبکر کو بتایاە اب ابوبکرکے پاس کوئی 

راستہ نہ بچا:  کیا وہ محمد کو چھوڑ دے ؟ جس کیلئے اس نے اتنی 

قربانیاں دیں، اسکو برا کہے،  یہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اپنے 

پس چال جاۓ اور قبول کرلے کہ وہ بیوقوؾ تھا ، یا  وہ لوگوں میں وا

سب کچھ کرے جو محمد نے اس سے کہاە  اکثر اس قسم کے معامالت 

میں مسلک پرست مشکل میں پڑ جاتے ہیںە ابوبکر نے تو اپنے گھر 

کے پچھواڑے میں مسجد بنا رکھی تھی تا کہ مسلمان وہاں نماز ادا 

ہوئی آیات کی تالوت کے دوران  اکثر کرسکیںە وہ اکثر محمد کی بتائی 

زاروقطار رویا کرتا تھاە اس مرحلہ پر محمد کو جھٹالنہ آسان نہ تھاە 

مسلک پرست جال میں پھنس چکے ہوتے ہیںە انہوں نے مسلک کی 

خاطر اتنی قربانیاں  دیں ہوتی ہیں کہ واپسی کا راستہ اطاعت میں رہنے 

 سے زیادہ مشکل ہوتا ہےە



ا ہے کہ خود پرست کا کتنا اختیار ہوتا ہے اپنے مطیع ویکنن بیان کرت

مسلک پرستوں پر انکے اپنے تناظر میں: " میں تمہارے منہ پر جھوٹ 

بولتا ہوں بؽیر کسی گبھراہٹ اور چوں چراں کے، اور تم اسپر کچھ 

نہیں کرسکتے، درحقیقت میرے جھوٹ بالکل جھوٹ نہیں ہیںە وہ ہی 

پر یقین کرو گے کیونکہ تم کرتے آۓ سچ ہیں، میرے سچە اور تم ان 

ہو، کیونکہ یہ جھوٹ مانند نہیں دکھتے ، کیونکہ اس کے برعکس کچھ 

کرنے سے تمہاری اپنی سمجھ پر انگلیاں اٹھیں گیں، اس کے ساتھ نبھا 

کرنے کا تم میں رجحان ہے،کیونکہ ہمارے تعلقات میں شروع سے ہی 

رکھیں، مجھ سے تم نے  تم نے اپنا تمام بھروسہ اور امیدیں مجھ پر

توانائی حاصل کی، اپنی سّمت جانی، استحکام پایا، اور اعتماد پایا  مجھ 

سے اور میرے ساتھ تمہاری وابستگی سے ە اس میں مسئلہ کیا ہے اگر 

تم کو یقینی جنت کے حصول میں کوئی قیمت ادا کرنی پڑے؟ یقینآ میں 

 اس الئق ہوںە" 

Bob Larson ک چالنے والے یہ جانتے ہیں کہ رقم طراز ہے، " مسل

ایک دفعہ کوئی نو وارد اس حالت تک پہنچ گیا کہ کہ اس نے ایک 

مخصوص آفاقی نظریہ اپنا لیا اور جیسے ہی اس میں ایک بامعنی 

اپنائیت سما گئی اسکا ذھن اس چیز کوتسلیم کرنے کو تیار ہو جاۓ گا  

نما خدا کا نمائندہ میری ہر قسم کی تعلیمات  کو  بشمول اس کے کہ یہ رہ

 ہے"ە 

ابوبکر نے محمد کو سمجھایا کہ سہاگ رات منانے کیلئے ابھی وہ تین 

سال انتظار کرےە محمد راضی ہو گیا اور اسی عرصہ میں کچھ دن بعد 

اس نے سعودہ سے شادی کرلی جو کہ اسکے ایک پیروکار کی بیوہ 

 تھیە



نا لیاە اس نے محمد نے اس کے بعد کئی عورتوں پر مشتمل ایک حرم ب

اپنی رس بھری ممتا رکھنے والی بیوی کی کمی پوری کرنے کیلئے 

بہت ساری جوان عورتیں رکھ لیںە وہ مسلسل اپنی بیویوں اور رکھیلوں 

کی تعداد میں اضافہ کرتا رہا، لیکن ان میں سے کسی بھی نے بھی 

اسکی جذباتی ضروریات کو پورا نہیں کیا جس طرح خدیجہ نے کیاە 

اپنے اندر چھپے ہوے ایک بّچے کیلئے ماں کی ضرورت تھی، اسکو 

اور یہ سب کچھ اس کی کمسن بیویاں نہ کر سکیں اس شخص کیلئے جو 

 انکے دادا  جیسا تھاە 

 اپنے نصب العین پر محمد کا یقین

اّیام نوجوانی سے ہی محمد اقز کے ساالنہ میلے میں جایا کرتا تھاە جہاں 

وخت اور کھیل تماشے کیلئے آیا کرتے پر ہر جگہ سے لوگ خریدوفر

وہاں پر انہماک سے سننے والے حاضرین مجلس کو عیسائی    تھےە

مّبلػ بائبل میں بیان کردہ پیؽمبروں کی کہانیاں سنایا کرتے تھےە محمد 

ان کہانیوں سے مسحور ہوتا تھاە اس کے کمسن ذھن پر جو چیزیں چھا 

م اور ان سے محبت " پیؽمبر گئیں تھیں وہ تھیں ان پیؽمبروں کی تعظی

بننا کتنا عظیم ہوگا کہ جسے ہر کوئی چاہے اور اس سے ڈرے" کہانیاں 

سننے کے دوران اس نے یہ ضرور سوچا ہو گاە اس کی زوجہ نے 

اسکو باور کروا دیا کہ وہ پیؽمبر ہے اور اسکے خواب حقیقت کا روپ 

ا لیا اور دھار چکے ہیںە ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے اس پر ترس کھ

اسکو تمام لوگوں میں سے چن لیا اور اسکا مرتبہ بلند کر دیا اور یہ کہ 

وہ دوسروں کو دعوت دے کہ اس کی اطاعت کی جاۓە محمد کے 

خیاالت عظیم تھےە در حقیقت یہ وہی پر شکوہ تصّورات تھے اور اس 

کا ال محدود کامیابیوں کے حصول میں ؼیر متزلزل یقین جس نے 



اروں کے دلوں میں چراغ روشن کر دئیے کہ وہ بلندی پر اسکے پیرو ک

پہنچے اور اسکے نصب العین کو بام عروج تک پہنچائیں اور 

اسکےلئے سیاسی اقتال، لوٹ مار اور یہاں تک کہ اپنے خود کے والدین 

کا قتل بھی اس نصب العین کے حصول میں روا ہےە ان پرشکوہ 

ہمیشہ یہ احساس رہا کہ نظریات کے مشکور ہیں جسکی وجہ سے اسے 

 وہ خصوصی مراعات کا استحقاق رکھتا ہےە

محمد جوڑ توڑ اور استحصالی ہتھکنڈوں کے استعمال کا ماہر تھاە اس  

نے ذاتی حیثیت میں کسی بھی جنگ میں حّصہ لئے بؽیر ایک بڑی 

سلطنت قائم کر لیە ؼیر دنیاوی جزآؤں اور ال متناہی بہشتی عیش و 

اسنے اپنے مریدوں کو اس کی خاطر جنگ نشاط کے وعدوں سے 

کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس کے نصب العین کے حصول میں ان کی 

دولت خرچ کروائی، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اس کو امیر 

بنانے اور اقتدار کی بلندیوں پر پہنچانے کی خاطر لوٹ مار اور سب 

 کچھ کیاە 

ر ہوتے ہیںە وہ خود بھی ال محالہ خود پرست جھوٹ بولنے کے ماسٹ

خود فریبی کا شکار ہوتے ہیںە  وہ ؼیر ارادی طور پر اپنی انا کو شان 

و شوکت عطا کرتے ہیں اور انکاری ہوتے ہیں اپنے ناقابل برداشت 

گئے گذرے ظاہر پن سےە  حقیقت سے انکار کی دیواروں میں محصور 

یتے ہیںە  اس خود وہ اپنے اوپر رعب دار چمکتے ہوۓ چہرے چڑھا ل

فریبی کی منزل مقصود یہ ہے کہ وہ مخالؾ سّمت سے آنے والی تنقید 

اور خدشات  کے متالطم سمندر کیلئے اندر آنا ناممکن بنا دیںە خود 

پرست ذھنی بیماری کی حد تک جھوٹے ہوتے ہیں،  انکو اپنے جھوٹوں 



ے ہیں پر مکمل یقین ہوتا ہے اور وہ بہت بری طرح سے مّجروع ہو جات

 اگر ان کے ساتھ کوئی اختالؾ کرےە

ویکنن کہتا ہے، " خود پرست ہر سؤ چھائی ہوئی اداسی اور ؼمگینی کو 

ختم کرنے کیلئے کسی ڈرامے اور ہلچل کی تالش میں ہوتے ہیںە یہ 

کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جھوٹی شخصیت کے حامل خود 

کی جستجو اور پرست کے سامنے پرشکوہ مستقبل کے منظر کا اور اس

اسکی منزل مقصود کا ایک دوسرے سے مطابقت رکھنا ضروری ہےە 

انکو اسکی خیالی صورت اور انکے استحقاق اور یکتائی کو ہم انداز 

 ہونا چاہئےە"

اس امر سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ کیوں محمد مسلسل برسرپیکار 

ماندار رہاە یہ ڈرامہ اور ہلچل خود پرستی کی خوراک تھیە تاہم، وہ ای

تھا کیونکہ خود پرست سب سے پہلے خود ہی اپنی گپ گوئی کا ماننے 

 واال ہوتا ہےە

ڈاکٹر ویکنن وضاحت کرتا ہے،  " یہ الزم ہےکہ خود پرست کا حق پر 

ہونا ؼیر یقینی ہے )خود پرست بسا اوقات سچ کی پرکھ میں ناکام ہو 

ّصہ خوانیوں جاتے ہیں( یہ قابل یقین ہے کہ خود پرست اکثر اپنی ہی ق

پر یقین رکھتے ہیںە وہ اپنی بیمار فطرت اور خود فریبی کی اساس سے 

ناآشنا ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ تکنیکی اعتبار سے صاحب نظر نہیں 

ہوتےە )گو وہ شاذوناذر ہی فریب نظری، بے ہنگم گفتگو اور بےترتیب 

حتاط اور ہیجان آمیزی میں مبتال ہوتے ہیں( خودپرستی کا انتہائی م

 ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذھنی مریض ہوتے ہیںە" 

ویکنن کہتا ہے کہ اگرچہ خود پرست خود فریبی کے ماسٹر ہوتے ہیں 

مگر وہ انتہائی بداندیش ٹھگ بھی ہوتے ہیںە " عمومی اعتبار سے 



جھوٹ کیا اور سچ کیا، حقیقت کیا ہے اور خود ساختہ عقیدہ کیا، کیا 

حقیقت میں موجود، ؼلط کیا ہے اور صیح خود ایجاد کیا ہوا ہے اور کیا 

کیا یہ سب جانتے ہوتے ہیںە خود پرست سوجھ بوجھ رکھتے ہوۓ بھی 

واقعات کا وہ رخ اختیار کریں گے جو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہو،جنـّوں 

پریوں کی کہانیاں اور ایک ؼیر حقیقی زندگیە وہ اپنی ہی دیو ماال کی 

پرست حقیقت سے زیادہ افسانویت پوشاک پہنے ہوۓ ہوتے ہیںە خود 

میں رہنا بہتر محسوس کرتے ہیں ــ لیکن یہ کبھی ان کی آنکھ سے 

اوجھل نہیں ہوتا کہ یہ محض ایک افسانہ ہی ہےە خود پرست کو اپنی 

ذھنی صالحیتوں پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، چیزوں کے انتخاب کا 

ے کے تحت مکمل ادراک اور مقصدّیت پر مرتکزە اسکا عمل کسی اراد

خاص سمت میں ہوتا ہےە وہ بہت چابک دست ہوتا ہے اور اسکی فریب 

نظری اس کے داؤ پیچ کے تابع ہوتی ہےە اسطرح اسکی گرگٹ کی 

طرح رنگ بدلنے کی صالحیت، اس کا برتاؤ اور اسکا پیسے پر یقین 

کاملە خود پرست کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے انتہائی قریبی اور 

فریب نظری اور جھوٹی ذات کو مظبوط کرنے کیلئے پیارے کو اپنی 

 تیار کرےە" محمد کے معاملے میں یہ کردار خدیجہ نے نبھایاە

اس کو سمجھنا قدرے دشوار ہےە ایک طرؾ تو ویکنن کہتاہے کہ خود 

پرست کی نظروں سے قطعآ یہ اوجھل نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ ایک 

ہ خود پرست کی حقیقت افسانہ ہے اور دوسری طرؾ وہ یہ کہتا ہے ک

پر گرفت ؼیر یقینی ہوتی ہے اور وہ اپنی سخن سازی پر یقین رکھتا 

ہےە اگرچہ عام فہم کے انسان کیلئے یہ ایک منطقی معمہ ہے، لیکن یہ 

ایک خود پرست کیلئے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہوتا ہے 

طعی سچ ہے اور اور وہ خود ہی اپنے آپ کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ ق

 جب چاہے ضرورت کے تحت کہانی تبدیل کر لیتا ہےە



کسی چیز کو صیح ماننے کیلئے ہمارا یہ رجحان ہوتا ہے کہ ایک 

شخص یا تو پاگل ہے اور یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ان دونوں کا 

ایک ہی وقت میں ہونا نا ممکن ہےە یہ صیح نہیں ہےە اکثراوقات مجرم 

پاگل ہونے کا سہارا لیتے ہیںە معاشرہ، بشمول  سزا سے بچنے کیلئے

صحت دماؼی کے معالج، اکثر اس دھوکے میں آجاتے ہیںە یہ حماقت 

نامعقولی کی حد تک پہنچ گئی ہےە ایک اٹھاون سالہ بوڑھے شخص 

حیمزپیکیزہ کو مالزمت سے اسلئے برطرؾ کردیا گیا تھا کہ وہ کام 

ٹرنیٹ چیٹ روم میں گزارتا قت بڑوں کیلئے مختص ان کے دوران اپنا و

پر مقّدمہ کر دیا کہ اسکی مالزمت سے  IBMتھاە اس نے اپنے مالکان

برخواستگی ؼلط ہےە اور دعوی یہ تھا کہ وہ اونالئن چیٹ روم میں 

والوں کو چاہئیے کہ وہ اس سے ہمدردی  IBMجانے کا عادی ہے اور 

ںە اسکو کریں اسکا عالج کروائیں ناں کہ اسکو نوکری سے نکال دی

 ڈالر ملےە 5,000,000 $ہرجانے کے طور پر 

سچ تو یہ ہے کہ خود پرستوں کو اپنی حرکات کا مکمل علم ہوتا ہےە 

 Son ofنیو یارک میں ایک سیریل کـّلر ڈیوڈ برکووز جو اپنے آپ کو

Sam” “ کہالتا تھا، سزآۓ موت سے بچ گیا کیونکہ اس کے جرآئم

یال تھا کہ وہ پاگل پن میں سب اسقدر بے وجہ تھے کہ ہر کسی کا خ

کچھ کرتارہا ہے اور انکیلئے ذمہ دار نہیں ہےە درحقیقت وہ جانتا تھا کہ 

وہ جو کچھ کررہا ہے صیح نہیں ہےە خود پرست خواہش کرتا ہے کہ 

اسکو تّوجع ملے اور وہ اپنے پیچھے نشانیاں چھوڑ جاتا ہےە اپنے 

اکٹھا ہونے سے جو  اردگرد اس معاملے میں نامی گرامی شخصیات کے

فرحت اسکو حاصل تھی وہ اسکو مقّدمے سے ّبری ہونے سے زیادہ اہم 

لگ رہی تھیە شہرت اور شان وشوکت کی سہانی دھوپ کے مزے وہ 



نہیں چھوڑ سکتا تھاە برکووزنے جو کچھ کیا وہ خودپرستانہ ابتری سے 

گیا ، مطابقت رکھتا ہےە جب وہ پکڑا گیا اور اس کو جیل میں بند کردیا 

اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ حیات یافتہ کرسچین ہےە یہ اس نے 

پہلے کیوں نہیں کیا ؟  کیا جیل میں اس کے دماغ کی سرجری ہوئی 

تھی؟  نہیں! اس نے صرؾ اسلئے اپنی حکمت عملی تبدیل کی کہ وہ 

دوسروں کی توّجع حاصل کر سکے جس کی اسکو شدید خواہش تھیە 

ممکن تھا کہ وہ پارسائی کا جھوٹا لبادہ اوڑھ لےە جیل میں تو بس یہی 

خود پرست گرگٹ کی طرح ہوتے ہیںە وہ بڑی احتیاط سے دوسروں کا 

جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کسطرح انکو زیادہ سے زیادہ توّجع مل سکتی 

 ہے اور وہ ویسا ہی کرنا شروع کردیتے ہیںە

اور ؼلط کی خود پرست اپنی حرکات سے آگاہ ہوتے ہیںە  انکو صیح 

تمیز ہوتی ہےە ان کو توّجع کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کیلئے 

کچھ بھی کر سکتے ہیںە اگر انکو اس کے حصول کیلئے قتل کی 

وارداتوں کا ایک سلسہ شروع کرنا پڑے تو وہ یہ بھی کرسکتے ہیں، وہ 

سیریل کـّلر بن جاتے ہیں؛ اگر ان کو یہ سب کچھ مذھبی روپ دھارنے 

 تو وہ ایسا کرلیں گے اور وہی کچھ  وہ بن جاتے ہیںە میں ملے

کےعادی کا آپس میں  بڑی حد تک سیریل کـّلر اورایک سگرٹ نوشی

موازنہ کیا جاسکتا ہےە دونوں ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ ؼلط کررہے ہیںە 

تاہم انکی مجبوریاں انکی قّوت ارادی پر حاوی ہو جاتی ہیںە سگرٹ 

نوشی کرنے واال خود کو آہستہ آہستہ مارتا ہے، ایک وقت میں ایک 

وشی سگرٹ، اور ایک سیریل کـّلر دوسروں کو مارتا ہےە سگرٹ ن

کرنے واالاسے کیوں نہیں چھوڑتا جبکہ اس کو معلوم ہے کہ نکوٹین 

اس کے لئے مہلک ہے ؟ وہ اس لئے کہ اسکو اسکی لت پڑ چکی ہوتی 



ہے، اسطرح خود پرستی والی ذھنی مرض میں مبتال لوگ بھی گردوں 

سے ملحقہ ؼدودوں سے خارج ہونے والی رطوبتوں کے دباؤ اور خدا 

استعمال کرنے کے جوش اور ولولےکے عادی ہو کو اپنے مقصد کیلئے

چکے ہوتے ہیں ە تّوجع حاصل کرنے کی خواہش اتنی شدید ہوتی ہے 

کہ وہ جانتے بوجھتے ہوۓ بھی اپنی جانوں اور آزادی کو خطرے میں 

 ڈال سکتے ہیںە

خود پرست اپنے برے اعمال سے آگاہ ہوتے ہیں اور اس میں ؼلط بات 

تے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوە  محمد نے یہ ہے کہ وہ پسند نہیں کر

دیہاتوں پر حملے کئے اور نہتھے لوگوں کا قتل عام کرنے کے بعد انکا 

مال اسباب لوٹ لیاە مگر اس نے اذّیتیں دیکر اس شخص کو ہالک کردیا 

جس نے اس کے چراۓ ہوۓ اونٹوں کو چوری کرنے کی خاطر اونٹوں 

حملوں کے نتیجے میں ہاتھ آنے کے گلہ بان کو ہالک کیا تھاە وہ ان 

والی عورتوں کے ساتھ، حاالنکہ وہ ابھی تک شادی شدہ تھیں، زنابالجّبر 

کا مرتکب ہؤا مگر اس کیلئے یہ ناقابل برداشت تھا کو کوئی اور اسکی 

بیویوں کی طرؾ نگاہ اٹھا کر دیکھے بھیە اس نے اپنی بیویوں کو حکم 

ە اس نے دوسروں کولوٹ مار دیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں

اور قتل و ؼارت سے منع کیا مگر اپنے لئے اسکو جائز قرار دیاە بطور 

ایک خود پرست اس کو یقین تھا کہ اسکو استحقاق حاصل ہے کہ وہ جو 

چاہے کرےە محمد میں دونوں برائیاں تھیںە وہ جھوٹا بھی تھا اور پاگل 

پرستی کے ذھنی بھیە یہ صرؾ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خود 

 مرض میں مبتال ہوںە

 

 



 کیا اہل مـّکہ محمد کو ایماندار کہتے تھے؟

مسلمان دعوی کرتے ہیں کہ محمد ایک ایماندار شخص کے طور پر 

جانا جاتا تھا اور اہل مـّکہ اس کو امین کہھ کر پکارتے تھےە ہم بڑی 

لوگوں آسانی سے کہھ سکتے ہیں کہ یہ صیح نہیں ہےە امین کا لقب ان 

کیلئے استعمال ہوتا تھا جو دوسروں کے ایما پر تجارتی مال کی 

خریدوفروخت کرتے تھےە اس پیشے کی بنا پر کسی کو سکول کا 

یا شہر کا ٹرسٹی کہا جاتاہےە امین کا لقب بھی  Trustee)ٹرسٹی )

اسطرح کے پیشوں سے متعلقہ لوگوں کا لیبل تھاە اس کی چند مثالیں 

( امین الشرطا اور مجلس Trustee of Libraryکتبہ)یوں ہیں: امین الم

 االمونا وؼیرہە

ابوالعص، زینب )دختر محمد( کے خاوند کو بھی امین کہتے تھے 

کیونکہ یہ اسکا پیشہ تھاە جب تک زبردستی ایسا نہیں کیا گیا وہ ایمان 

نہیں الیا تھاە محمد نے زینب کو حکم دیا تھا کہ اسکو چھوڑ دو اگر وہ 

 ہ الۓەایمان ن

محمد نے ایک بار خدیجہ کیلئے بطور امین کام کیاتھاە جب وہ اسکا مال 

تجارت دمشق لے کر گیا تھا اور اس کے حکم پر اس کو فروخت کیا 

تھاە اگر مـّکہ والوں نے اس کوقابل اعتبار سمجھا ہوتا تو وہ اسوقت 

اسکا تمسخر نہ آڑاتے جب اس نے کہا تھا کہ اس کو ہللا کی طرؾ سے 

یؽام مال تھاە محمد کے اپنے کہنے کے مطابق جو اس نے قرآن میں پ

کہا جو اسکو اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے اسکو جھوٹا اور پاگل 

( ایک ایسا الزام جسکو اس نے ؼلط ثابت کرنے کیلئے >:;0کہاە )قرآن 

اس کی ہللا سے تصدیق کروائی: " اس لئے تم انکو یادہانی کرواتے رہو 



اپنے ہللا کے کرم سے نہ تو پاگل ہو اور نہ جھوٹ بولنے کیونکہ تم 

 (ە?8:8;والے"ە )قرآن

پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی 

 حکمت عملی پر مزید بیان

جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد نے اپنے پیروکاروں 

کوانکے خاندانوں سے جدا کردیا تاکہ انکا اپنے رشتہ داروں سے کوئی 

ہ رہے اور کـّلی طور پر محمد کے زیر اثر رہیںە  اس نے اپنے رابطہ ن

ّمکہ والے پیروکاروں کوحکم دیا جو ہجرت کرکے مدینہ آۓ تھے کہ وہ 

اپنے گھر والوں اور اہل و عیال سے کوئی رابطہ نہ رکھیںە انکو یہ 

تمّبیح کرنے کے باوجود چند لوگوں نے ایسا کیا کیونکہ انکو اپنی گذر 

کیلئے رقم کی ضرورت تھیە ان پر پابندی لگانے کیلئے  اوقات کرنے

 اس نے مندجہ ذیل آیات کے ذریعے انکو ہللا سے حکم دلوایاە

اے ايمان والو ! ميرے اور اپنے دشمنوں کو دوست)يا محافظ( 

مت بناؤە انکيلئے)تمہارے( دل ميں چاہت نہ ہوە جبکہ وہ اس سچ 

اە اور )اس کے کو ٹھکرا چکے ہيں جو تماری طرؾ بھيجا گي

برعکس( انہوں نے پيؽمبر کو اور تم کو )تمہارےگھروں سے( 

مان ليا ! اگر تم  داتانکال ديا)صرؾ( اسلئے کہ تم نے ہللا کو اپنا 

ميرے بتاۓ رستے پر چلنے کيلئے نکل آۓ ہو اور مجھ سے ہی 

جزآء مانگتے ہو)انکو اپنا دوست مت سمجھو( ان سے کوئی 

ی (مت رکھو : کيونکہ مجھے اسکا خوب خفّيہ سنگت ) اور دوست

علم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور تم ميں سے 



بھٹک گيا   صراط مستقيم سے  وہ جو کوئی بھی يہ کررہا ہے 

  ہےە

محبت سے ہاتھ کھینج لینے کی طلب ہمیں بعد میں نازل ہونے والی آیات 

 میں بھی ملتی ہےە

)ماں( باپ اور )بہن( بھائی ايمان کے اے ايمان والو! اگر تمارے 

مقابل کفر کو پسند کريں تو ان سے دوستی نہ رکھوە جو ان سے 

 (1605دوستی رکھيں وہ ظالم ہيںە )قرآن 

کیوں محمد اتنا بیتاب تھا کہ اپنے مریدوں کو سب سے الگ کر لے؟ 

ویکنن وضاحت کرتا ہے " خود پرست مسلک کا مرکزی پیشوا ہوتا ہےە 

واؤں کی مانند اسکو اپنے جتھے سے مکمل اطاعت مطلوب دیگر پیش

ہوتی ہے: اپنی شریک حیات سے ، اپنے بچوں سے،  دیگر افراد خانہ 

سے اور ہم رکابوں سےە وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنے مریدوں 

کی طرؾ سے خصوصی برتاؤ اور اپنے لئے حمد وثناء کا استحقاق 

لے میمنوں کو سخت سزا دیتا ہےە حاصل ہےە  وہ ادھر ادھر بھٹکنے وا

وہ ڈسپلن، اسکی تعلیمات سے مکمل ہم آہنگی، اورمشترکہ منزل مقصود 

جیسے مقاصد کو ان پرٹھونستا ہےە حقیقت میں جتنی کم اس کے مقاصد 

کی تعمیل کی گئی ہوــ وہ بطور آقا اتنا ہی سختگیر ہو جائے گا اور 

 گ کرے گاە" اپنے مریدوں کی زیادہ نفوذ پزیر برین واشن

محمد جو کچھ ابھی نہیں کرپایا تھا وہ یہ تھا کہ اسکے چند پیروکارابھی 

تک مدینہ میں قیام پذیر تھے جہاں پر اگر ان پر حاالت تنگ ہو جاتے 

تو وہ دوبارہ اپنے اہل خانہ سے مل سکتے تھےە اپنے مریدوں کو 

 دوسروں سے الک کر کے مسلک کا روحانی پیشواء انکو ایک احاطے

میں بند کر لیتا ہے جہاں وہ انکی برین واشنگ کر سکے اور انکے 



اوپر اپنا مکمل تسلط جما سکےە پہلے پہل محمد نے اپنے مریدوں کو 

اباسینیا بھیج دیا لیکن بعد میں جب اس نے یثرب کے عربوں کے ساتھ 

معاہدہ کرلیا تو اس نے اس شہر کو اپنے احاطے کے طور پر چن لیاە 

نام بھی تبدیل کردیا اور یثرب کی بجائے اسکو مدینہ کہا  اس نے شہر کا

 )یا مدینہ ۃ النبی یعنی پیؽمبر کا شہر(

ویکنن کہتا ہے، " اکثر ؼیر ارادی طور پرــ خود پرست کے ایک 

چھوٹے فرقے کے ممبران اس کے اپنے تعمیر کردہ نئے نئے قصبے 

لیؾ دہ مؽالطوں، میں قیام کرتے ہینــ ان پر وہ ایسی ذھنی بیماری جو تک

'دشمنیوں'، اسطوراتی داستانوں، اور الہامی منظرناموں سے لبریز ہوتی 

ہیں جن کا وہ خود بھی حصہ ہوتا ہے اور اسکا اگر تمسخر اڑایا جائے 

 تو وہ سب کچھ ان پر تھونپ دیتا ہےە"

اس عبارت پر ؼور کیجیئے یہ کسقدر محمد اور اور دیگر مسلمانوں پر 

رسانی کے مؽالطوں میں مبتال ہیں اور انکو ہر طرؾ جو آج بھی ایذا 

دشمن نظر آتے ہیں، منطبق ہوتی ہےە  اسطوراتی کہانیاں جیسا کہ 

فرشتے،  جنّوں پریوں کے قّصے، معراج )محمد کا آسمانوں پر جانا( 

 اور روز محشر وؼیرہ وؼیرہ ە

ویکنن کے مطابق " خو پرست کے ذھن کی گہرائیوں میں یہ رچا ہوا 

ا ہے کہ اس سے نچلے درجے کے، گمراہ ہونے والے ، اور طاقتور ہوت

بّد خواہ لوگ اسکو اذّیتیں دے رہے ہیں، ایسا سوچنے سے  نفسیاتی 

طور پر متحرک دو مقاصد پورے ہوتے ہیںە اسطرح سے خودپرست 

کی شان وشوکت بڑھتی ہے اور وہ دوسروں سے قریبی میل جول سے 

 بچا رہتا ہےە"



ہے، "خود پرست دعوی کرتا ہے کہ وہ شک وشبہ  ویکنن رقم طراز

سے باال تر ہے، عالی ہے، قابل ہے، ماہر ہے، قادرمطلق ہے، عالم 

الؽیب ہےە وہ اکثر جھوٹ بولتاہے اور بول بچن کے سہارے بے بنیاد 

دعوں کو تقویت پہنچاتا ہےە اپنے مسلک کے اندرونی معامالت میں وہ 

تعریؾ اور چاپلوسی کی اور  محترم ہونے کی امید رکھتا ہے اور

مسلسل توجع کی ضرورت جو اسکی زمینی حقائق سے دور قّصے 

کہانیوں سے اخذ کردہ معلومات سے مطابقت رکھتی ہوںە وہ اپنی خواب 

خیالیوں کے مطابق دوبارہ سہ بارہ وضاحتیں گڑھ لیتا ہےە اس کی سوچ 

آزادی تحمکانہ ہوتی ہے، بے لچک اور کڑی اصولیاتی ہوتی ہےە وہ 

فکر کو اچھا نہیں سمجھتا اور نہ ہی آزادی تقریر اور تکثریت کو، اور 

تنقید اور اختالؾ رآۓ کو برداشت نہیں کرتاە  وہ طلب کرتا ہےــ 

اوراکثر اسکو مل بھی جاتا ہےــ مکمل بھروسہ اور دوسروں سے 

چھٹکارا اور فیصلہ سازی پر مکمل اختیارە  اپنےمسلک میں شامل 

ریعہ طاقت وہ نـّقادوں کا دشمن بنا دیتا ہے، اور حـّکام باال لوگوں کو بذ

کا، اداروں کا، اور اسکے ذاتی دشمنوں یا ذرائع ابالغ کاــ اگر وہ اس 

کے اعمال پر سے پردہ اٹھائیں اور سچ کو سامنے الئیںە  وہ باہر سے 

آنے والی انفرمیشن پر کڑی نظر رکھتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ 

بوس سامعین تک صرؾ اپنی انتخاب کردہ معلومات اور کرکے اپنے مح

 تّجزیات ہی پہنچنے دیتا ہےە"

خود پرست کی خصوصیات کی تشریح کرتے ہوۓ ویکنن نے انجانے 

میں تعّجب خیز درستگی کے ساتھ محمد کے ذھن کو اور مسلمانوں کے 

ذھنی رجحان کی حقیقت بیان کردیە مسلمان اس حد تک خود پرست ہیں 

 پنے پیؽمبر کی نقـّالی کرتے ہیںەکہ وہ ا



 اسالم اور خود پرست کے مسلک کا باہم موازنہ

خو د پرست کے مسلک کے احوال درج ذیل ہیںە پہلے ہم یہ دیکھتے 

ہیں کہ ویکنن خود پرست کے مسلک کے بارے میں کیا کہتا ہے اور 

اس کے بعد محمد کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ 

ر قاری پر منحصر ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کیا وہ آپس میں کرونگا او

 میل کھاتے ہیں یا نہیںە

خود پرست کا مسلک "مشنری" اور "سامراجی" ہوتا ہےە وہ 

ہميشہ نئے لوگوں  کو پھانسنے کے چکر ميں ہوتا ہےە اس ميں 

اپنے رفيق حيات کے دوست، اپنی بيٹيوں کی سہيلياں، اپنے 

تے ہيںە وہ فوری طور پر انکو اپنے ہمسائے اور رفيق کار ہو

خيال بنانے کی کوشش کرتا ہے ــ ان کو قائل کرنے  عقيدے کا ہم

کے دوران عمل وہ کسقدر شاندار اور قابل تحسين ہوتا ہے باالفاظ 

 ديگر وہ انکو خودپرستی کی ؼذا کے وسائل مہيا کررہا ہوتا ہےە

ہوتا ہے  'بھرتی کرنے کے مشن'  ميں اس کا رّويہ اکثر مختلؾ

اس برتاؤ سے جو وہ اپنےمسلک ميں پہلے سے موجود لوگوں 

کے ساتھ روا رکھتا ہےە نئے معترفوں اور جن کا مذھب تبديل کيا 

جا سکتا ہو اور اس کی فہرست ميں شامل ہو سکتے ہوں ، 

شروع ميں ان کے دل جيتنے کی ؼرض سے خودپرست بہت 

چکدار اور خود کو دھيان دينے واال، دردمندانہ، نصيحت آميز، ل

مٹانے واال اور مددگارانہ رّويہ اختيار کرتا ہےە اور اپنے گھر ميں 

وہ ايک "کہنہ مشق" پيشہ ور کی طرح ظالم ، زبردستی اپنی بات 

منوانے واال، مرضی کا مالک، رائے تھومپنے واال، اوّدھمی اور 

 استحصال کنندہ ہوتا ہےە



پرست محسوس کرتا اپنے اجتماع کے ليڈر ہونے کے ناطے خود 

ہے کہ وہ خصوصی مراعات، اور وہ فوائيد جو دوسروں کو 

حاصل نہيں انکا استحقاق رکھتا ہے ە وہ توقع رکھتا ہے کہ سر 

سے ليکر پاؤں تک اسکا احترام کيا جائے اور اسکو حق حاصل 

ہو گا کہ وہ جس کی چاہے دولت کو آزادانہ استعمال کرے اور وہ 

و جو اس نے خود ہی بنائے ہوں) اگر ان قوانين سے مستثنی ہ

 اسطرح کی خالؾ ورزی نشاط انگيز يا فائدہ مند ہو(ە

انتہائی خاص معامالت ميں خود پرست اپنے آپکو قانون ــ کسی 

قسم کے بھی قانون سے مّبراء تّصور کرتا ہےە  يہ طمطراق اور 

متکّبرانہ اعتقاد مجرمانہ اقدام کی طرؾ رہنمائی کرتا ہے جيسا کہ 

زنائے محرم اور کثير زوجی اور حـّکام باال کے ساتھ تواتر سے 

 رونما ٹکراؤە

اسليئے خودپرست بسا اوقات شديد گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے 

اور ان پر جو اس کے فرقے سے خارج ہوجاتے ہيں شديد ّردعمل 

ظاہر ہوتا ہےە اسی دوران بہت کچھ ايسا ہو رہا ہوتا ہے جس کو 

پردے ميں ہی ڈھکا رہےە  مزيد برآں ايک خود وہ چاہتا ہے کہ 

پرست اپنے ذاتی مقام کو اوپر نيچے ہوتا ديکھ کر اس کو 

استحکام دينے کی خاطر اپنے شکار کردہ لوگوں سے اپنی خود 

پرستی کی ؼذا حاصل کرتا ہےە خود پرست کی شخصّيت ميں ايک 

مشکوک توازن ہوتا ہے، ّرد کيا جانا اس کيلئے خطرناک ہوتا 

 ہےە

اسميں مزيد يہ کہ خود پرست کا وسوسوں ميں رہنا اور اپنے 

رجحانات، اپنے کےمريدوں کے مذھبی عقائد ميں بے ترتيبی 



اندرخودنگری اور خود آگہی کی کمی، اوراسکی دوسروں کو 

خوش کرنے والی ّحس ظرافت)خود کی ذات ميں تخفيؾ کی عدم 

کے باعث موجودگی( اور اپنے فرقے کے لوگوں ميں ناخوشی 

 عليحدگی کے خدشات نظر آتے ہيںە

خود پرست کو ہرسو اور ہرجاء دشمن اور سازشيں نظر آتی ہيںە 

اکثر وہ خود کو اندھيرے ميں پوشيدہ حيرت انگيز طور پر بڑی 

بڑی قّوتوں سے برسرپيکا ايک ستمزدہ ہيرو)شہيد( کے طور پر 

کی پيش کرتا ہےە وہ اپنی تعليمات سے کسی قسم کے انحراؾ 

صورت ميں وہ اپنے پيروکاروں کی بدباطنی، بدشگونی اور 

تخريب کاری جيسے معامالت کی خفّيہ نگرانی کرتا ہے، لہھذا وہ 

اپنے جانثاروں کو طاقت پکڑنے سے مانع رکھنے پر ــ کسی بھی 

 طريقے سے اور ہرطريقے سےــ تال ہوا ہوتا ہےە

 تہائی خطرناک ہوتے ہيںە نخود پرست ا

یہ دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں اور محمد اور اسکے  آئیے اب ہم

مذھب کے بارےمیں جوکچھ بھی ہم جانتے ہیں، کوئی مماثلت ہے یا 

 ە نہیں

اسالم مشنری بھی ہے اور سامراجی بھیە اسالم کا اصل مقصد تو 

فتوحات اور حکومت کرنا تھاە اس نے کوشش کی کہ وہ ہر کسی کو 

اپنے  نے خاندان سے شروع کرکےاپنے مسلک میں شامل کرلے   اپ

تک کوە اس نے اپنے سرپرست برگزیدہ چچا ابو طالب  تمام رشتہ داروں

کو جب وہ بستر مرگ پر تھا دعوت اسالم دیە اور جب اس معمر 

شخص نے انکار کردیا تو محمد نے اس کی خاطر دعا کرنے سے 

کھتے انکار کیا اور کہا کہ وہ جہنم میں جائے گاە اس چیز کا لحاظ ر



ہوئے جو کچھ ابوطالب نے اس کیلئے کیا تھا اس نے رعائت دے دی 

اور اسکیلئے دوزخ میں سزا میں کمی تجویز کردی اور کہا کہ دوزخ 

کی آگ صرؾ اسکے ٹخنوں تک پہنچے گیە تاہم، اسنے اپنی چچی اور 

 اسکے بچوں کو اپنا ہمنوا بنا لیاە

م تھے وہ بہت جب محمد ابھی کمزور تھا، اسکے پیروکار بہت ک

شائستہ، دردمند، نرم خو، دوسروں کا خیال رکھنے واال اور انکے کام 

آنے واال اور یہاں تک کہ وہ مـّکارانہ کسرنفسی بھی کرتا تھاە مـّکہ میں 

قیام کے دوران کہی گئی آیات اورمدینہ میں )جب وہ کافی طاقتور ہو 

ناوٹی چہرے کی چکا تھا اور نئے لوگوں کو پھانسنے کیلئے رحمدالنہ ب

ضرورت نہ تھی( کہی گئی آیات آپس میں بالکل متصادم ہیںە مدینہ میں 

آکر وہ بڑے رعب سے مطالبے کرتا تھا، بہت جفا کش، من مرضیاں 

کرنے واال، تند مزاج اور استحصالی رّویہ اختیار کرچکا تھاە وہاں آکر 

تل اس نے دیہاتوں اور قصبوں پر حملے کئے اور نہتھے لوگوں کو ق

کرنے کے بعد انکو لوٹااور جو بچ گئے انکواطاعت پر مجبور کیا اور 

جّزیئے کا مطالبہ کیا اور حکم عدولی کی صورت میں موت انکا مقّدر 

 بنیە

 درج ذیل ہیں ّمکہ میں نازل ہونے والی آیات کی مثالیں:

ە اور جو )دل آزار( باتيں يہ لوگ کہتے ہيں انکو سہتے رہو اور 9

 (5692:ے کنارہ کش رہوە)قرآناچھے طريقے س

 (:9216ە تم اپنے دين پر ميں اپنے دين پرە )قرآن0

ە اسلئے صبر کرو اس پر جو کچھ بھی وہ کہتے ہيں اور ہللا کی 5

 (026925حمد بيان کرتے رہوە )قرآن 



 (0655ە لوگوں سے اچھی طرح بات کرو)قرآن4

 ە يہ لوگ جو کہتے ہيں ہميں خوب معلوم ہے اور تم ان پر3

 (32643زبردستی کرنے والے نہيں ہوە )قرآن

ە عفّو ودرگذر کرو؛ نيکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہوە :

 (6991:)قرآن

 (93653ە تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگذر کروە )قرآن:

ە مومنوں سے کہھ دوجو لوگ خدا کے دنوں کی ) جو اعمال 5

ن سے درگذر کے دنوں کيلئے مقرر ہيں( توقع نہيں رکھتے ا

 (43694کريں تاکہ وہ ان لوگوں کو انکے اعمال کا بدلہ ديںە)قرآن

ە جو لوگ مسلمان ہيں يا عيسائی يايہودی يا ستارہ پرست)يعنی 1

کوئی شخص کسی قوم و مذھب کا ہو( جو خدا اور روز قيامت پر 

ايمان الئے گا اور عمل نيک کريگا تو ايسے لوگوں کوان)کے 

کے ہاں ملے گا اور )قيامت کے دن( نہ کسی اعمال( کا صلہ خدا 

 (06:0طرح کا خوؾ ہوگا اور نہ وہ ؼمناک ہونگےە )قرآن

ە اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ايسے طريق سے کہ 92

 (:4؛01اچھا ہوە )قرآن

 ان کا موازنہ مّدنی آیات سے کریں جب محمد طاقتور ہو گیا تھاە

کافروں سے جنگ کرو اور ە اے اہل ايمان! اپنے نزديک کے 9

 (16905چاہئے کہ وہ تم ميں سختی معلوم کريں )قرآن 



ە ميں ابھی کافروں کے دلوں ميں رعب و ہيبت ڈال ديتا ہوں تو 0

 (5690انکے سر مار کر اڑا دو ان کا پور پور مار توڑ دوە)قرآن

ە جو شخص اسالم کے سوا کسی اور دين کا طالب ہو گا اسے 5

 (5653ا جائ۔ گا )قرآنہرگز قبول نہيں کي

 (163ە تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کردو)قرآن4

ە انکو جہاں پاؤ قتل کردو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکاال 3

 (06919تم بھی انکو نکال دوە )قرآن

ە اور ان سے اسوقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے :

 (06915ہو جائےە )قرآن خدا کا ديناور)ملک ميں( 

ە ان سے خوب لڑو خدا ان کر تمہارے ہاتھوں سے عذاب ميں :

 (1694ڈالے گا)قرآن

ە بہانے مت بناؤ تم ايمان النے کے بعد کافر ہو چکے ہواگر ہم 5

تم ميں سے ايک جماعت کو معاؾ کرديں اور دوسری جماعت کو 

 (::16سزا بھی دينگے کيونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہيںە)قرآن

پليد ہيں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ ە مومنو! مشرک تو 1

 (1605کے پاس نہ جانے پائيںە)قرآن

ە جو لوگ اہل کتاب ميں سے خدا پر ايمان نہيں التے اور نہ 92

روز آخرت پر يقيں رکھتے ہيں اور نہ ان چيزوں کو حرام 

سمجھتے ہيں جو خدا نے اور اسکے رسول نے حرام کی ہيں اور 



ہيں ان سے جنگ کرو يہاں تک کہ نہ دين حق کو قبول کرتے 

 (1601ذليل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزيہ ديںە)قرآن

اس امر کی گواہی دینے کیلئے کہ محمد طاقتور ہوجانے کے بعد کسقدر 

بدل گیا تھا یہ کافی ہےە ایک شریؾ النفس، خیال رکھنے واال، رحمدل 

اور نیکی کی تلقین کرنے واالمبلػ ایک طاقت کے زور پر مطالبے 

کش ، بےرحم اور من مرضی کرنے واال جابر   منوانے واال، جفا

 حکمران بن چکا تھاە

جنگ بدر کے بعد ایسا ہوا کہ محمد میں منتقم مزاجی اورظلم کرنے 

والی روح امڈ آئی اور اس نے اسکا اظہار شروع کردیاە میور بیان کرتا 

 -ہے:

جنگی قيدی اس کے حضور پيش کئے جاتے، جب وہ ہر کسی کا 

معائنہ کررہاتھا اس نے ؼضبناک نظروں سے حارث )محمد کا 

ا نقـّاد(کے بيٹے نضر کو ديکھا، چچا زاد، ايک شاعر اور محمد ک

لئے موت جھلک رہی ہے' نضر نے  اسکی نظروں ميں ميرے'

'نہيں ايسا   گوشی ميں اپنے ساتھ کھڑے ہوۓ شخص سے کہارس

 اپنا خيال ہے''يہ صرؾ تمہارا   نہيں ہے' دوسرے نے جواب ديا

بدقسمت قيدی الٹ سمجھ رہا تھا اور مصاب) اپنے ايک دوست 

جو مسلمان ہو گيا تھا( بيچ بچاؤ کرانے لے آياە مصاب نے اسکو 

ياد داليا کہ اس نے محمد پر ايمان النے سے انکار کيا تھا اور 

'اگر قريش نے تم کو   نضر نے کہا  اسکا تمسخر اڑايا تھاە 'آہ!'

'اگر ايسا  ،'وتا وہ کبھی تم کو سزائے موت نہ ديتےقيدی بنايا ہ

مصاب نے حقارت سے جواب دياە 'ميں ايسا نہيں  ہوتا تو بھی' 

  ہوں جيسے تم ہو؛ اسالم نے ہمارے تمام رشتے جدا کرديئے ہيں'



مصاب، جس نے قيدی پکڑا ہوا تھا اور يہ ديکھتے ہوئے کہ 

والی بھاری قيدی اور اسکی وجہ سے تاوان کے طور پر ملنے 

اسی  'يہ قيدی ميرا ہے'ە   رقم ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، ّچاليا

 ا تھا، لييہ سب کچھ ہوتے ہوئے ديکھ  س نےلمحے محمد، ج

بيچ ميں پڑتے ہوئے حکم ديا،" اسکا سرقلم کردو"، 'اور، اے 

ہ مال ؼنيمت جو اسکے عوض تم نے و' خدا' اس نے مزيد کہا

 بہتر ہے کہ اسے مار ديا جائے'ەمجھے عطا کرنا تھا اس سے يہ 

 علی نے فی الفورنضر کا سر قلم کردياە

اس کے دو يوم بعد ابھی مدينہ کی طرؾ آدھا سفر ہی طے ہوا تھا 

کہ ايک اور قيدی عقبہ کو سزاۓ موت کيلئے طلب کر ليا گيا ە 

کہ اس نے قسمت آزمائی کے طور پرسمجھانے کی کوشش کی 

ساتھ زيادہ سخت برتاؤ نہ کيا باقی قيديوں کے برعکس اس کے 

 جاۓە 'کيونکہ تم خدا کے دشمن ہو اور اسکے رسول کے بھی' 

اور ميری چھوٹی سی بچی " عقبہ ّچاليا ە "محمد نے جواب ديا 

اپنے اندر بھری ہوئی شديد کڑواہٹ سے 'اسکا خيال کون رکھے 

گا'، 'جہنم کی آگ' بے رحم فاتح نے چيخ کر کہاە اسی لمحے 

اس ستمزدہ کا سر تن سے جدا کر ديا گياە 'وہ  کلہاڑے سے

انتہائی بدبخت تھا' محمد نے مزيد کہا "اذّيت کنندہ! خدا اور 

اسکے رسول کا منکر اور اسکی  کتاب کا! ميں خدا کا شکر ادا 

کرتا ہوں کہ اس نے تم کو قتل کرديا اور ميری آنکھوں کو ٹھنڈک 

 ملیە" 

محمد کی سنگدلی پرمزید  ایک اور بہت چھوٹی سی داستان ہے جو

روشنی ڈالتی ہےە جنگ بدر کے قیدیوں میں سے چند اور کو سزاۓ 



موت دینے کے بعد جنہوں نے کچھ سال پہلے محمد کی اسوقت بے 

عزتی کی تھی جب وہ ّمکہ میں تھا، یہ ایک ایسا فعل ہے جسکو خود 

 یاەپرست کبھی معاؾ نہیں کرسکتا تھا، باقیوں کو تاوان کی خاطر رکھ ل

ان میں سے ابوالعص دختر محمد زینب کا مذکورہ باالخاوند بھی تھاە 

قیدیوں کے رشتہ داروں نے اپنے پیاروں کی جان بخشی کیلئے وہ سب 

کچھ مہیا کیا جو ڈاکو نے طلب کیا تھاە زینب نے قیمتی موتیوں سے 

مزّین ہار بھیجا جو کہ اسکی شادی کے موقع پر اسکی ماں نے اسکو 

اس ہار کو دیکھتے ہی محمد نے پہچان لیا کہ یہ ہار ایک دفعہ دیا تھاە 

خدیجہ نے پہنا تھاە محمد کا دل بھر آیاە اسنے ابوالعص کو اس شرط پر 

آزاد کرنے کی حامی بھر لی اگر زینب اسکو چھوڑ کر مدینہ آجاۓە 

 دیگر قیدیوں کو تاوان ادا کرنے کے بعد رہائی ملیە

رکھتا تھا کہ وہ بؽیر اپنے فائدے کے پیؽمبراتنی صالحیت بھی نہیں 

کوئی کام کرے اور اسطرح ہی کوئی نیکی کرلےە یہاں تک کہ اس کی 

طرؾ سے انعام و اکرام کی بخشیش بھی مطلب سے خالی نہیں تھی وہ 

 اس کے عوض انکے اپنے حلقے میں النا چاہتا تھاە

اپنے خاوند کی جان بخشی کی خاطر زینب اپنے باپ کے پاس مدینہ 

 0=0ہجری میں محمد نے >آگئی اور ابوالعص کو آزاد کر دیا گیاە سنہ

مسلح لوگوں کا جتھہ روانہ کیا جسکا مقصد شام سے واپس مکہ آنے 

والے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تھاە ابوالعص جو اس قافلے کا امین 

تھا دوبارہ پکڑا گیا اور مال ؼنیمت اور زندہ بچ جانے والوں کے ہمراہ 

الیا گیاە اپنے خاوند کی گرفتاری کا پتہ چلنے کے بعد زینب مسجد  مدینہ

میں گئی اور اس نے بلند آواز میں کہا کہ اس نے ابوالعص کو پناہ دے 

دیە محمد نے اس پناہ کو منظور کر لیا اور اعالن کر دیا " اہل ایمان 



ایک دوسرے کے محافظ ہیں، وہ جسکو بھی چاہیں پناہ دے سکتے ہیںە 

 ی کو بھی زینب نے پناہ دی میں بھی اسکو پناہ دیتا ہوں"ەجس کس

تاہم محمد نے حکم دیا کہ جب تک یہ کافر ہے اس کی شادی جائز نہیں 

ہےە ابوالعص مکہ واپس آگیا مگر اپنی پیاری بیوی کی جدائی برداشت 

نہ کرسکا اور اسالم قبول کر لیا تاکہ اس کے ساتھ رہ سکےە محمد نے 

وبارہ شادی کرے کیونکہ مسلمان ہو جانے کے بعد حکم دیا کہ وہ د

اسکی پہلے والی شادی خودبخود فسق ہوگئی ہےە صد افسوس کہ زینب  

دوبارہ شادی سے تھوڑی دیر بعد ہی  بیمار پڑ گئی اور اسکا انتقال ہو 

 گیاە

مسلمان اسالم کو امن پسندی اور سالمتی واال مذھب قرار دیتے ہیں،  

ے مذھب میں پھانسنے کیلئے اپنے چہروں پر اور نئے لوگوں کواپن

مسکراہٹ سجا لیتے ہیںە اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت کام آنے والے 

ہیں، منکسرالمزاج ہیں، اور نئے لوگوں کو راؼب کرنے کی خاطر 

خصوصی طور پر جب  میڈیا کے سامنے بڑے کچھ زیادہ ہی مسکراتے 

پناۓ ہوۓ ہوتے ہیں، اس ہیںە وہ اپنے لوگوں کے اندر مختلؾ رّویہ ا

وقت وہ بہت سخت گیر اور حکم چالنے والے ہوتے ہیںە جیسے ہی آپ 

نے اسالم قبول کر لیا اور آپکا ہنی مون پیریڈ اختتام کو پہنچا  ادھر 

انہوں نے اپنے مسکرانے والے چہرے کا ماسک اتار پھینکا اور 

مسلموں کو چابکدست بن گئے، تندخوئی اور بدعملی پر اتر آۓە پھر نو 

اسالم پر کسی قسم کی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ایک 

دفعہ دائرہ اسالم میں آجانے کے بعد واپسی ناممکن ہوتی ہےە یہ بالکل 

ان قاعدوں اور اصولوں کے عین مطابق ہے جو محمد نے خود بنائے 



اور اپنائے اور یہی کچھ اسالمی قوانین میں ڈھل چکا ہےە مسالک میں 

 بھی یہی قائدہ ایک تسلسل سے کارفرما ہےە

محمد یہ سمجھتا تھا کہ اسکو چند ایک خصوصی مراعات کا استحقاق 

حاصل ہے جو اسکے پیروکاروں کو نہیںە اس نے نہ صرؾ ان اخالقی 

اقدار کو جو اس معاشرے کا حصہ تھیں جس میں وہ خود بھی رہتا تھا 

وں کو بھی تار تار کیاە اس انکی پامالی کی بلکہ اپنے بنائے ہوۓ اصول

نے وہی کچھ کیا جو اسکو اچھا لگا اور جس وقت اس کے پیروکاروں 

کو صدمہ ہوا تواپنے اعمال کو جائز قرار دلوانے کیلئے اور اپنے 

نـّقادوں کا منہ بند کرنے کیلئے وہ ہللا کی طرؾ سے آیات لے کر آگیاە 

سے ہی کسی نے ہللا کی آیات اس کے کمر بند میں ہوتیں تھیں، جی

سرگوشی کے طور پر ایک لفظ بھی بوالوہ خدا کا منکر ٹھہرا اور 

واجب القتلە جو کچھ اس نے کہھ دیا وہ فصل الخطاب)بحث کا اختتام( 

 سمجھا جاتا تھاە مثالیں کثرت سے موجود ہیںە چند ایک یہ ہیںە

 جھوٹ بولنے کا الئیسنس

ہےە تاہم محمد نے یہ  قرآن اہل ایمان کو چار بیویوں تک محدود رکھتا

سوچا کہ اسے اپنے بناۓ ہوۓ اصول کے تابع نہیں ہونا چاہئے اور 

( جس میں 50-33:49اسنے اپنے ہللا سے چند آیات نازل کروا لیں)قرآن

اسکو بتایا گیا کہ یہ پابندی اس پر نہیں ہےە وہ جتنی چاہے عورتیں رکھ 

ے مزید کہا" یہ سکتا ہے، بطور بیویاں، باندیاں اور لونڈیاںە اس ن

صرؾ تمہارے لئے ہے ە ]اے محمد![اوردیگر مومنین کیلئے نہیں ەەە 

اور یہ سب اسلئے کہ تمہیں کوئی مشکل نہ ہوە اور ہللا انتہائی مہربان 

 اور معاؾ کرنے واال ہےە"



مشکل کیسی؟ مشکل یہ تھی کیسے اپنی جنسی خواہشات کو قابو میں 

کی طرح ایک ہی  بیوی سے رکھا جائے، کیسے ایک شائستہ انسان 

وفادار رہا جائے!  کیا ہمیں ایک ایسے شخص پر اعتبار کرنا ہے جس 

کیلئے اپنی درندگی پر قابو رکھنا مشکل ہے اور جبکہ وہ عالی ترین 

مخلوق ہے؟ کیا اس کے اعمال اس کے اقوال سے زیادہ واضع نہیں 

تا ہے ہیں؟ ایک طرؾ تو وہ ایک نّجس درندے کی طرح زندگی بسر کر

اور دوسری جانب اپنے بارے میں بلند الفاظ میں اپنی بڑھائی بیان کرتا 

ہے اور ہللا سے کہلواتا ہے کہ اسکی تعریؾ کی جائےە یاد رہے کہ 

ابھی جب وہ مکہ ہی میں تھا اور خدیجہ کی دولت پر پلتا تھا اس کو 

جرآت نہیں ہوئی کہ اس کے گھر میں کسی اور عورت کو لے آتاە اس 

تمام من موجیاں اس وقت شروع ہوئیں جب وہ اقتدار حاصل کرچکا کی 

تھاە کیا ہم یہ یقین کرلیں کہ جب وہ جوان تھا، قوت مردمی کا مالک تھا 

اسکو اپنی عمر سے کافی بڑی عورت کے ساتھ ہمبستری کرنے میں 

کوئی دشواری نہ تھی اور اسکی مشکالت اس وقت ظاہر ہوئیں جب وہ 

ی عشرے میں داخل ہوا اور جب وہ بوڑھا ہوگیا تھا اپنی زندگی کے آخر

اور کئی طرح کی بیماریوں میں مبتال تھا؟ یا ہم اس کی تشریح اسطرح 

کریں کہ ایک بوڑھے کو نئی نئی آزادی ملی ہو اور وہ وحشی ہو گیا 

ہوجیسے ایک بچے کوٹافیوں کے کسی سٹور میں کھال چھوڑ دیا جاۓ 

 نہیں کرتا؟ تو وہ اپنے اوپر کوئی حد قائم

ایک دن محمد اپنی زوجہ حفصہ دختر عمر کے ہاں گیا ، اسکی ماقات 

اپنی خادمہ ماریہ سے ہوگئی، اسی دوران اس میں ماریہ کیلئے شہوانی 

خواہش پیدا ہو گئیە ماریہ قبطی قبیلے کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی 

جسے ایک مصری قبیلے کے بزرگ سردارمیقاقس نے محمد کیلئے 

تحفہ بھیجا تھاە اس نے حفصہ کو جھوٹا سندیسہ دیا کہ اس کا والد  بطور



ملنے کا خواہشمند ہےە جیسے ہی وہ گھر سے نکلی وہ ماریہ کو  اسکو

حفصہ کے بستر پر لے گیا اور اس کے ساتھ صحبت کیە یہ جان کر کہ 

اسکے والد نے اسے کوئی بالوہ نہیں بھیجا، یہ جاننے کیلئے کہ کیا 

یوں محمد نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا، وہ واپس لوٹی، ہورہا اور ک

وہ بہت تلمالئی اور اس نے شور وؼوؼا شروع کردیا )آہ، عورتیں 

ہمیشہ عورتیں ہی ہوتیں ہیں !( اس کومطمئن کرنے کیلئے محمد نے 

وعدہ کیا کو وہ ماریا کو اپنے اوپر حرام کرلے گا، تاہم اسکو ابھی تک 

سے جنسی لگن تھیە وہ اپنی قسم کو  اس نوجوان خوبصورت لونڈی

کیسے توڑے؟ ہاں یہ تو بڑا آسان ہے جب خدا آپ کی بؽل میں ہو، 

ساری کائنات کو تخلیق کرنے والے خدا نے سورۃ تحریم نازل فرمائی 

اور اسکو کہا سب ٹھیک ہے، قسم توڑ سکتے ہو اور اپنی لونڈی سے 

ّیت" ہےە دراصل ہمبستری بھی کیونکہ وہ اسکے "داہنے ہاتھ کی ملک

قادرمطلق ہللا اب اپنے الڈلے پیؽمبر کیلئے ایک بھڑوے کا کردار ادا کر 

رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس سے ناراض تھا اور اس نے اس کو ڈانٹا کہ 

کیوں اس نے شہوت پرستی سے انکار کیا اور اپنی بیویوں کو خوش 

اس واقعے کرنے کیلئے شائستگی کا مظاہرہ کیا !)اسلئے اس سورۃ کو 

 کی نسبت سے موسوم کیا، تحریم، منعائی(

اے پيؽمبر جو چيز خدا نے تمہارے لئے جائز کی تم اس سے 

کنارہ کشی کيوں کرتے ہو، کيا)اس سے( اپنی بيويوں کی 

خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے واال مہربان ہےە خدا نےتم 

ر خدا ہی لوگوں کيلئے تمہاری قسموں کا کـّفارہ مقرر کردياہے او

  (2-66:1تمہارا کارساز ہے اور دانا اور حکمت واال ہےە)قرآن



ابن سعد رقم طرازہے، "ابوبکر سے روائت ہے کہ ہللا کے پیؽمبر)اس  

پر سالمتی ہو( نے ماریہ کے ساتھ حفصہ کے گھر میں ہمبستری کی، 

جب محمد گھر سے باہر نکل رہا تھا، حفصہ باہر دروازے پر بیٹھی 

تھی )مقفل دروازے کے پیچھے( اس نے پیؽمبر سے کہا،' اے ہللا کے 

رے گھر میں آج جو کچھ کیا اس کی تو آج میری باری پیؽمبرە تم نے می

تھی؟ ' پیؽمبر نے کہا اپنے آپ پر قابو رکھو اور مجھے جانے دو میں 

نے اسکو اپنے آپ پر حرام کرلیا' حفصہ نے کہا  'میں نہیں مانتی جب 

تک تم میرے لئے قسم نہ کھاؤ'ە پیؽمبر نے کہا 'ہللا کی قسم میں اسکو 

 اە'"ہاتھ تک نہ لگاؤں گ

حسب معمول، مسلمانوں نے قسم توڑ دینے پر بھی محمد کو جائز قرار 

دیاە کوئی بات نہیں محمد نے جو کچھ بھی کیا، مسلمان ہمیشہ اس کے 

ہر عمل کو جائز قرار دیتے ہیںە انہوں نے اپنی ذہانت بھی اسکے پاس 

جمع کروا دی ہوئی ہے اور عقل کا استعمال ترک کردیا ہوا ہےە ابن 

کی بات جاری ہے،" قاسم ابن محمد نے کہامحمد کا ماریا سے قطع سعد 

تعلقی کا وعدہ بے وقعت ہے _ یہ خالؾ ورزی )حرمت( کے ّزمرہ میں 

 نہیں آتا "ە

اگر قسم بے وقعت ہے تو اس نے قسم کھائی ہی کیوں؛ اگر اسکی 

کوبھی کئی وقعت نہیں تو پھر اسنے توڑی کیوں؟ اس طرح کی ان گنت 

ی مثالیں موجود ہیں جہاں محمد نے نہ صرؾ عہد شکنی کی اور بھی کئ

بلکہ حلؾ اٹھا کر اسکو بھی پامال کیاە یہاں پر اسنے خدا کی قسم کھائی 

اور یہ بھی اسکیلئے کوئی رکاوٹ نہیں تھیە اسکا ہللا اسکی ایجاد تھا 

اور اسکا اپنا تخّیل بھی اور وہ اتنا بیوقوؾ نہیں تھا کہ وہ اپنے تخّیل کو 

ی یہ اجازت دیدے کہ وہ اسکو ماریہ کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے ہ



سے منع کردےە خدا ایجاد کرنے کا کلـّی مقصد تو یہ تھا کہ وہ جو کچھ 

چاہے خدا سے منظوری دلوا لے اور اسکو کسی پابندی کا سامنا نہ کرنا 

پڑےە ایسا خدا جو اس پر پابندیاں لگائے پھر تو اسکا پیؽمبر بننے کا 

 ہی فوت ہو جائے گاەمقصد 

میرے پاس قران کا جو نسخہ موجود ہے اس میں سورۃ تحریم کے ساتھ  

 حاشیئہ میں اسکی تفسیر )وضاحت( بھی درج ہے:

کر بھی ہے کہ محمد نے اپنی بيويوں کے ساتھ دن مقرر  اسکا ذ

کئے ہوۓ تھے، اور جس دن حفصہ کی باری تھی، اس دن اسنے 

الد عمر بن خطاب اس کو بال رہا اس کو سنديسا ديا کہ اسکا و

تو وہ روانہ ہوگئیە پيؽمبر نے اپنی  ہے، اس نے جب يہ حکم پايا

لونڈی ماريا قبطيہ کو باليا جو بعد ميں اسکے بيٹے ابراہيم کی 

ماں بھی بنی، اور جو نّجاشی کی طرؾ سے ايک تحفے کے طور 

پر ملی تھی، اور اس کے ساتھ مباشرت کیە جب حفصہ واپس 

تو اس نے ديکھا کہ دروازہ اندر سے بند تھاە وہ مقفل  لوٹی

دروازے کے پيچھے بيٹھ گئی اس وقت تک کہ محمد نے اپنا کام 

کرليا اور اس کے گھر سے باہر آيا اور اسکے چہرے سے پسينہ 

بہھ رہا تھاە جب حفصہ نے اسے اس حالت ميں ديکھا اس نے 

م نہيں کيا، تم اسے ڈانٹتے ہوۓ کہا، تم نے ميری عزت کا احترا

نے بہانہ کرکے مجھے گھر سے نکاال تاکہ تم اس لونڈی کے 

ساتھ ہمبستری کر سکو اور وہ بھی اس دن جب ميری باری تھی 

اور تم نے کسی اور کے ساتھ جنسی مالپ کياە تب پيؽمبر نے کہا 

چپ رہو اگرچہ يہ ميری باندی ہے اور مجھ پر حالل ہے پھر بھی 

اطر اسکو اپنے اوپر حرام کرتا ہوںە ليکن ميں تمہاری تسلی کی خ



حفصہ نے بالکل ايسا نہيں کيا اور جب پيؽمبر چال گيا تو وہ اپنے 

ر سے باہر نکلی اور اس ديوار پر دستک دی جو عائشہ اور گھ

 اسکے کوراٹر کو عليحدہ کرتی تھی اور اسکو سب کچھ بتا دياە

وعدہ کر لیتے ہیں مسلمانوں کیلئے قسم کے کوئی معنی نہیں، وہ کوئی 

اور جب چاہیں اسکو ترک کر دیتے ہیںە بخاری ایک حدیث کا ذکر 

کرتا ہے جس میں محمد کہتا ہے، " ہللا کے کہنے پر اور اسکی رضا 

سے میں اگر کوئی قسم کھاؤں اور بعد میں مجھے اگر اس سے بہتر مل 

ادا کر جاۓ تو میں وہ اختیار کر لیتا ہوں اور میں اپنی قسم کا کـّفارہ 

 دیتا ہوںە" 

اور اس نے اپنے پیروکاروں کو بھی ایسا کرنے کی نصیحت کیە " اگر 

تم کبھی قسم کھاؤ اور تم کو بعد میں پتہ چلے کہ کچھ اور اس سے بہتر 

ہے تو کـّفارہ ادا کرکے قسم توڑ دو اور وہ کرو جو تمہارے لئے بہتر 

 ہےە"

کرنا چاہئے، ان کے الفاظ کا کوئی مطلب  ںمسلمانوں کا کبھی اعتبارنہی

نہیں ہوتا، وہ وعدوں کے پابند نہیں ہوتے اور انکی قسمیں بھی بے 

معنی ہوتی ہیںە یہ خودپرستانہ نفسیاتی ابتری سے بالکل ہم آہنگ ہےە 

خود پرستوں کا اس پر یقین ہوتا ہے کہ انکو ہر چیز کا استحقاق حاصل 

 قرارنامہ ان پر الگو نہیں ہوتاەہے جو وہ چاہتے ہوں اور کوئی ا

 اخالقی اقدار سے روگردانی

ایک دن محمد اپنے منہ بولے بیٹےزید سے ملنے اس کے گھر گیا وہاں 

اس نے اسکی بیوی زینب ) محمد کی ہم نام بیٹی کو اس سے ؼلط ملط 



نہ کریں(کودیکھا، وہ گھر میں پہننے والے مختصر لباس میں تھیە وہ 

سہار نہ سکا اور اس میں جنسی امنگ بیدار ہو  اس کی خوبصورتی کو

گئی،" تمام تعریفیں ہللا کیلئے ہیں جو بہترین خالق ہے اور جو دلوں کو 

بدل دیتا ہے" اس نے جنسی خواہش سے مؽلوب ہو کر آہستگی سے کہا 

اور گھر سے چال گیاە جب زید کو اس چیز کا علم ہوا تو اس نے 

محمد کی خاطر طالق دیدیە  احسانمندی کے جذبے کے تحت اس کو

چند سال قبل محمد نے دعوی کیا تھا کہ وہ آسمانوں پر گیا تھا اس نے 

کہا تھا کہ وہاں وہ ایک عورت سے مال تھاە اس نے اس کے بارے میں 

دریافت کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ زینب ہے، زید کی زوجہ، اور بعد 

ید کو سنا دی جس نے میں اس نے تاریخی مؽالطے پر مبنی یہ کہانی ز

یہ سمجھا کہ اس کی شادی تو پہلے ہی آسمانوں پر طے تھی اور بعد 

میں اس نے شادی کیە تاہم محمد نے جب زینب کو نیم عریاں لباس میں 

دیکھا، وہ اپنی آسمانوں والی جھوٹی کہانی بھول گیا، البتہ اس کہانی کو 

راقّصہ بھی توخود اس سے بہتر کون جانتا ہو گا کیونکہ معراج واال سا

 اسکا اپنا ہی گھڑاہوا ہےە

جب زید نے محمد کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو طالق دیدیگا تو اس نے 

(  =99:9")قرآناپنی بیوی کو اپنے لیئے رکھو اور خدا سے ڈروکہا" 

اس کے بعد زید وہانسے چال گیا، زینب کے ہونٹوں کی حسین یادیں، 

ٹھوس چھاتیایوں نے اسکی چولی میں اس کی  گّداز ٹانگیں، اس کی 

بسنے والے ہللا کو بیدار کردیا اور اس نے ایک آیت نازل کردی جس 

میں اس نے محمد کی سرزنش کی کہ کیوں وہ لوگوں کی تنقید سے 

خوفزدہ ہے بلکہ اس کو اسکے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر 

 لینی چاہئےە



ان کيا اور تم اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احس

يہ کہتے تھے کہ اپنی بيوی کو اپنے پاس  نے بھی احسان کيا

رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور اپنے دل ميں وہ بات پوشيدہ 

کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے واال تھا اور تم لوگوں سے 

ڈرتے تھے حاالنکہ خداہی اسکا زيادہ مستحق ہے کہ اس سے 

اجت نہ رکھی اور ئی حکو ڈرو اور پھر جب زيد نے اس سے

سے اسکا نکاح کرديا تو مومنوں  اسکو طالق ديدی تو ہم نے تم

کيلئے ان کے منہ بولے بيٹوں کی بيويوں کے ساتھ نکاح 

کرنيکے بارے ميں جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھيں )يعنی 

طالق ديديں( کچھ تنگی نہ رہے اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے 

    (:5565واال تھاە)قرآن

اپنی بہو سے شادی کی وجہ سے اسکے اپنے پیروکار بھی شرمندگی 

میں پڑ گئے، لیکن ہللا کے ساتھ کیسے کوئی بحث کرسکتا ہےە انکو 

چپ کروانے کیلئے خالق کائنات اس کی بؽل سے نکل آیا اور ایک آیت 

سنائی کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ ہللا کا پیؽمبر ہے اور 

( اس نے دعوی کیا کہ اسکی زینب سے 0::99ی ہے)قرآنآخری نب

شادی ہللا نے سرانجام دی تاکہ لوگوں کو بتایا جاسکے کہ کسی سے منہ 

بولے رشتے بنانا مکروہ ہےە چونکہ محمد کو اپنی جنسی خواہشات پر 

قابو نہیں ہے اسلئے منہ بولے رشتے بنانا اسالم میں جائز نہیں اسطرح 

زندگی میں دوبارہ ماں باپ ملنے کے مواقع سے ان گنـّت یتیموں کو 

محروم کردیاە کیونکر قادرمطلق خدا منہ بولے رشتے بنانے پر مجروع 

 ہو جائیگا؟

 



 چھاتیوں سے دودھ پینا

اس موضوع سے متعلق ایک اور بڑی مضحکہ خیز کہانی بھی ہےە 

جب محمد نے گود لینے والے رشتوں کو ممنوع قرار دیدیا تو ابو 

ور اسکی بیوی سہال جنہوں نے ایک بچہ گود لیا ہوا تھا جس حضیفہ ا

کا نام سالم تھا، محمد کے پاس نصیحت لینے آئے " اے ہللا کے نبی! 

سالم  ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہائش پذیر ہے" سہال نے کہا "اب 

وہ جوان ہو چکا ہے جیسے کہ مرد ہو جایا کرتے ہیں اور اسکو جنسی 

گئی ہے جیسا کہ مردوں کو آجاتی ہےە" اس عورت معامالت کی سمجھ آ

کو جواب میں محمد نے انتہائی ہوشیاری اور چاالکی سے ایک برجستہ 

حل تجویز کیا، " اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پالؤ" اس نے اس عورت 

کو کہا، " میں کیسے اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پال سکتی ہوں 

طراب میں پوچھا، محمد کیونکہ اب وہ پورا مرد ہے" اس نے اض

مسکرآیا اور کہا ،" میں یہ جانتاہوں کہ وہ ایک جوان آدمی ہے" دراصل 

سال کا( کہ جنگ بدر میں حصہ لےسکتا  ;0سالم اتنا بڑا ہو چکا تھا)

تھاە ایک روائت میں یہ ہے کہ محمد اس پر ہنساە میری خواہش یہ ہے 

وں کے پستان کہ کوئی زیرک لونڈااس کو کہتا کہ مجھے اپنی بیوی

 چوسنے دو پھر انکو مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں رہیگیە

محمد کے نزدیک چھاتی سے دودھ پالنے کی صورت میں ماں واال 

رشتہ قائم ہو جاتا ہے اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پال دے جس 

نے اسکی کوکھ سے جنم نہ بھی لیا ہوە ان روایات سے تحریک پا کر، 

عئہ اظہر، جو علوم اسالمیہ میں عالی مقام رکھتی ہے ، مصر میں جام

کے ڈاکٹر عّزت عطـّیہ نے ایک طریقہ دریافت کیا جس کے تحت کام 

کے دوران مردوں اور عورتوں میں افتراق کیا جاسکےە اس نے فتوی 



جاری کیا جس کے مطابق عورتوں کو اجازت دی کہ وہ کم ازکم پانچ 

اپنی چھاتیوں سے دودھ پال دیں تاکہ ان دفعہ اپنے مرد رفیق کاروں کو 

کے درمیان خاندانی رشتہ استوار ہو جائے اور وہ کام کے دوران تنہائی 

میں اکٹھے رہ سکیں "ایک بالػ شخص کو چھاتی سے دودھ پالنے سے 

تنہائی میں ہونے والی مالقاتوں کا مسئلہ نہیں رہتا اور شادی پر پابندی 

نون بنا دیاە "ایک عورت کام کے دوران بھی نہیں لگاتاە" اس نے یہ قا

اپنے چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہے اور اس کے سامنے اپنے بالوں 

کی نمائش کرسکتی ہے   جس کو اس نے اپنی چھاتی سے دودھ پالیا 

 ہوە"

ہر چند کہ کچھ مسلمانوں کو اس فتوے سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں 

لیکن اس کو قانونی شکل  تھا، کیونکہ یہ ایک مستند حدیث پر مبنی تھا

دینے سے سارے مصر اور دنیائے عرب میں تہلکہ مچ گیا اور ڈاکٹر 

 عطیہ کومجبوری کے تحت یہ فتوی واپس لینا پڑاە

 محمد کی پاکیزہ رطوبتیں  

نے  MEMRI (The Middle East Media Research Institute)ء کو=800جون09

 ایک مضمون شائع کیا:

اپنی کتاب مذھب اور زندگی ــ روزّمرہ کے جديد فتوے، ميں 

مصری مفتی ڈاکٹر علی گما نے لکھا کہ محمد کے صحابہ اسکا 

پيشاب پينے سے فيضياب ہوتے تھے اور ايک حديث ميں سے 

پيشاب پينے کا ايک واقع بيان کرتا ہےە" ام ايمان نے پيؽمبر کا 

مہارا پيٹ جہنم کی آگ پيشاب پيا اور پيؽمبر نے اسکو بتايا ' ت



ميں نہيں ڈاال جائے گا کيونکہ اس ميں تمہارے آقا رسول خدا 

 سے متعلق کوئی چيز شامل ہےە'ەەە 

الگما مزيد کہتا ہے کہ 'يہ نعمت' اسکے پاک تھوک، پسينے، 

بالوں، پيشاب اور پيؽمبر کے لہو] سے بھی مل سکتی ہے[، يہ 

  ميں]اس سے[ اسلئے کہ جو يہ جانتا ہے کہ عشق رسوالہلل

کوئی پليدگی نہيں ہوتی، بالکل ايسے ہی جيسے ماں کيلئے اس 

کے بيٹے کے پاخانے ميںە ہمارے آقا رسوالہلل ]کے معاملے 

ميں[ تو اس سے بھی زيادہ ہے کيونکہ ہم اسکو اپنے والد، 

بيٹوں اور بيويوں سے زيادہ چاہتے ہيں، جو کوئی بھی اسکو 

ہے وہ اپنا ايمان بچانے کيلئے توبہ  پليد سمجھتا تھا يا سمجھ رہا

 کرےە' 

اس واقعے کے بعد جو شوروؼل مچا، گما نے اسکا دفاع کرتے 

ہوۓ کہا: پيؽمبر کا تمام جسم جو ظاہر ہے يا پوشيدہ ہے بالکل 

پاک ہے اور اس ميں کچھ نہيں ہے بشمول اسکی رطوبتوں کے 

ھی جو کسی کيلئے مکـّروہ )ہوسکتی( ہيںە اسکا پسينہ کسی ب

پرفيوم سے زيادہ خوشبودار تھاە اّم حرم اسکا پسينہ جمع کرتی 

 تھی اور المدينہ کے لوگوں ميں تقسيم کرتی تھیە' 

ڈاکٹر گما نے مزيد کہا ' الحديبيہ کے موقع پر، سہيل بن عمر کی 

حديث کے مطابق، يہ کہا گيا ' اے خدا، ميں کسرا]ايران کا 

تين کے شہنشاہ[ کے ساتھ شہنشاہ[ کے ساتھ تھا  اور قيصر]باظن

اور ميں نے ديکھا کہ کسی موقع پر بھی انکے ساتھی انکو اتنی 

عزت نہيں ديتے تھے جتنی کہ محمد کے صحابی اسکو ديتے 

ہيںە جيسے ہی محمد نے تھوکا ان ميں سے ايک انتہائی سرعت 



سے لپک کر]اسکا تھوک سمبھال ليتا[ اپنے چہرے پر مل ليتاە 

ام جن ميں ابن حجراالسکالنی، البيحاقی، علماء اکر ئےاسی ل

الدارقتنی اور الحيثمی نے طے کرديا کہ محمد کا تمام جسم پاک 

 تھاە 

مصر کے محکمہ مذھبی اوقاؾ کے وزير ڈاکٹر حمدی ذقذوق نے 

ڈاکٹر گما کے اس بيان پر شديد تنقيد کیە اس نے کہا، " اس طرح 

منان اسالم کو کے فتوے اسالم کو نقصان پہنچاتے ہيں، اور دش

فائدہ ديتے ہيں اور لوگوں کو پسماندگی اور جہالت کی طرؾ 

دھکيلتے ہيں'ە  حکومتی اخبار روزنامہ الحرم ميں ذقذوق نے 

ما ' اسطرح کے افسوسناک فتوں] جيسے گمزيد وضاحت کی 

کے[ نے اسلم کو ڈنمارک ميں شائع شدہ کارٹونوں سے بھی 

دفعہ يہ حرام فعل اسالم کے زيادہ نقصان پہنچايا ہے کيونکہ اس 

دشمنوں کی طرؾ سے نہيں بلکہ مسلم علماء سے سرزد ہؤا 

جنہوں نے عوام کو اسالم کے بارے ميں اسطرح کی رآۓ سے 

 نوازا ەەەە'

احاديث کی کتب ميں دونوں چيزيں ہوتی ہيں، اناج بھی اور 

بھوسہ بھی، ان ميں قابل قبول اور ناقابل قبول دونوں شامل ہيں، 

يہ اسالم اور مسلمانوں دونوں کيلئے اچھا نہيں، اگر ہم بار اور 

بار ان ميں شامل آلودگی کو پھيالئيں ەەەە ہم ميں سے جو کوئی 

بھی مذھب کے نام پر بات کرتا ہے اسکو اسکے بارے ميں 

سوچنا چاہئيے ەەە دنيا تبديل ہو چکی ہے، حاالت بدل چکے ہيں، 

اس ميں کوئی منطق نہيں ہے اور يہ مزيد قابل قبول نہيں ہے اور 

کہ مسلم عوام کے دماؼوں ميں ڈالی جائيں يہ ؼليظ کہاوتيں، 



بيمار خياالت اور بے بنياد مفروضے جن کی اصلّيت مکمل طور 

 پر جھٹالئی جا چکی ہے ە

اکيڈمی برآۓ اسالمک ريسرچ کے سربراہ االظہر شيخ ڈاکٹر 

فتوں پر شديد محمد سّيد طينطاوی نے ممبر اکيڈمی ڈاکٹر گما کے 

اعتراض کياە اکيڈمی کے مطابق يہ فتوی آجکل کے حاالت ميں 

 موزوں نہيں ہے ەەەە

اس کے عالوہ بھی کئی مسلم سکالروں اور عام آدميوں نے اس 

پر احتجاج کياە اٹارنی نبيح الوحش نے گما کے خالؾ پراسيکيوٹر 

کے پاس شکائت درج کروائی کہ گما کے فتوے کی وجہ سے 

تحکام کو خطرہ الحق ہؤا ہےاور پيؽمبر اور اس کے سماجی اس

 صحابہ کی شہرت کو نقصان پہنچا ہےە 

الحرم کے ايڈيٹر اسامہ ساريہ نے دليل دی کہ يہ فتوی روز 

حاضر کی مسلم ظرز حيات سے ؼير متعلق ہے، بيشک اس کی 

بنياد مذھبی ذرائع ہی ہيں : مذھبی قوانين سے متعلقہ کتابوں ميں 

اور مسائل ہيں، ان ميں کچھ تو طاق نّسياں کی نذر کئی سواالت 

ہوچکے ہيںە اورانکا آجکل کے مسلمانوں کی حقيقی زندگی سے 

کچھ لينا دينا نہيں،  وہ ؼير عملی، فلسفيانہ نوعّيت کے ہيں 

اورصرؾ بحث مباحثے کيلئے ہيںە ماضی ميں مذھبی درس دينے 

ے جو ہر والے کہتے تھے وہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہيں ہ

کوئی جانتاہےە قبول کردہ رآۓ يہ ہے کہ کئی سارے مسائل جو 

ماضی ميں اسالم پر درس دينے والوں کے ذہنوں پر چھائے 

رہتے تھے اب وہ اس قابل نہيں ہيں کو ان پر بحث کی جائے ــ يا 

تو اسلئے کہ انکا تعلق عہد قديم سے ہے اور عمومی رہن سہن 



ے يا اسلئے کہ اسکی وجہ عوام سے انکا تعلق انتہائی کمزور ہ

ميں بے چينی اورافراتفری پھيل سکتی ہےە يہ ايک ايسی حقيقت 

 ہے جس سے اسالمک الءکے طالبعلم بخوبی واقؾ ہيںە 

لم نگار رقم طراز اگال گباہلل، سرکاری روزنامے الگمہؤريہ کا ک

ہے: اّم ايمان کی بيان کردہ کہانی آيا درست ہے يا نہيں، مفتی کو 

ہيں چاہئے کہ اسکو دوبارہ سنائے]اگر اس کے بارے ميں يہ ن

پوچھا جائے تو[ مفتی کا جواب يہ ہونا چاہئے، ' تمہيں اسکو 

جان کر کيا لينا؟ نبی پاک جس کا ماضی قابل احترام ہے، اسکا 

پيشاب اور لہو قابل احترام ہے ليکن اس سے کيا وہ تو اب 

مقصد معامالت ہمارے درميان موجود نہيں ہےە اب اسطرح بے 

کے بارے ميں بات کرنا بے محل ہے، اور يہ ہمارے عوام کيلئے 

نقصان دہ ہے، اور اس کے بارے ميں بات کرنے سے اسالم اور 

 مذھب کو نقصان پہنچتا ہے ەەە '

االخبار کے کالم نويس احمد رجب نے گما کے بيانات کا مذاق 

ەەە يہ اڑآيا، اس نے لکھا: معزز مفتی کے فتوی]کے متعلق[ ە

کيسے ممکن ہے کہ واقعی پيشاب پيا جا سکے جب کہ ايسا 

کرنے کيلئے ايک الگ تھلگ جگہ استعمال ہوتی ہے جو اس]کام[ 

کيلئے مخصوص ہوتی ہے؟ کيا محمد کے صحابہ ہميشہ اس 

انتظار ميں اسکے اردگرد جمع ہوتے تھے اورہاتھوں ميں برتن 

سکا تّصور تھامے ہوئے ہوتے تھے؟ کيا کوئی ذيعقل شخص ا

]واقعی[ انکو اپنا پيشاب حاصل کرنے  کرسکتا ہے کہ پيؽمبر

 ديگا؟ 



امید کی ایک جھلک ہےە یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان  اس میں

کسی ایک حد تک تو بیوقوؾ بن سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہیںە 

قین ہے کہ اگر ایک دفعہ اسالم اپنی برہنہ حقیقت میں ان کے  میرا پختہ ی

سامنے آجائے اور اسکا یہ گدھا پن واضع ہو جائے تو بہت سارے 

 مل جائے گی اور وہ اسکو ترک کردیں گےە مسلمانوں کو روشنی

 مزید خصوصی مراعات

محمد نے کفـّار کی روزے رکھنے کی روآئت کو دوبارہ متعارؾ کروا 

دیاە تاہم اس کو صبح سے لیکر شام تک بھوکا پیاسا رہنا مشکل ہو رہا 

تھا اسلئے وہ جب دل چاہے وہ کچھ کھا لیا کرتا تھاە ابن سعد لکھتا ہے، 

رسول کہا کرتا تھا ' ہم پیؽمبر سحری کا کھانا بہ نسبت دوسروں  " ہللا کا

 کے دیر تک کھا سکتے اور افطاری پہلے کر سکتے ہیں"

یہ صرؾ چند مثالیں ہیں کہ کیسے محمد نے وہ کچھ کیا جو اس کو 

پسند تھا اور اپنے ہرایسے فعل کی ہللا سے منظوری کروا لیە کمسن 

یہ چیز بھانپ لی اور کہا، "مجھے  اور ادراک رکھنے والی عائشہ نے

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا خدا تمہاری خواہشات او تمناؤں کو پورا 

کرنے میں بڑی سرعت سے کام لیتا ہےە" یہ الفاظ اس نے تب کہے 

جب اسکے ہللا نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بہو زینب کو اپنی دلہن 

 بنا لےە

میں سے کسی میں بھی اس نے اپنی  جو بھی جنگیں محمد نے لڑیں ان

جان خطرے میں نہیں ڈالیە  وہ اپنے لشکر کے عقب میں ہوتا تھا ، اس 

  نے آہنی زنجیروں والی دو دو زّرآئیں اوپر تلے پہنی ہوئی ہوتی تھیں،

یہ دونوں اتنی بھاری ہو جاتی تھیں کہ اسکو کھڑے رہنے یا چلنے 



لت میں وہ  صّؾ اّول کے کیلئے دوسروں کی مدد درکار تھیە اسی حا

لشکریوں کے حوصلے بڑھاتا اور جوانمردی دکھانے کا حکم دیتا اور 

موت سے نہ ڈرنے کا کہتا اور ان سے وعدہ کرتا کہ اگلے جہان میں 

انکو اٹھی ہوئی چھاتیوں والی کنواری لڑکیاں اور بہشتی کھانے ملیں 

جہان میں  گے اور اپنے لئے اس نے یہ مناسب سمجھا یہ سب کچھ اسی

حاصل ہو جانا بہتر ہےە بعض اوقات وہ مٹھی میں ریت بھر کردشمنوں 

کو کوستے ہؤے انکی طرؾ ہوا میں پھینکتا تھاە بس یہی وہ دلیرانہ 

 کارنامہ تھا جو اس نے جنگوں میں سرانجام دیاە

اس طرح کی حرکات سے اس کے مقتّدیوں کو الحھن تو ہوئی ہو گیە 

 خاتمے کیلئے اس نے وحی سنا دی: لہذا اس طرح کے شکوک کے

تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہيں کيا بلکہ خدا نے انکو قتل 

کيا اور او محمد جس وقت تم نے کنکرياں پھينکی تھيں وہ 

تم نے نہيں پھينکی تھی بلکہ ہللا نے پھينکی تھيں اس سے 

ؼرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح 

 (=0:<)قرآنسنتا اور جانتا ہےە  آزما لےە بيشک خدا

جاتی جس کی وجہ سے جب کبھی بھی اس سے کوئی حماقت سرزد ہو

اس کے ماننے والوں میں کسی ہلچل کا خدشہ ہو یا اسکی کوئی پیش 

گوئی سچ ثابت نہ ہوتی تو وہ اس طرح کی وحی کا سہارا لیتا تھا ہللا اہل 

 ایمان کی آزمائش کررہا ہےە

مالی ضروریات کوپورا کرنےکیلئے ہللا کا رسول  اپنی جنگی مہمات کی

اپنے پیروکاروں کو نیکی کی ترؼیب دیتے ہوۓ کہتا کہ راہ حق میں 

اپنا مال خرچ کریں اوراس کی خدمت کریں اور ہللا کی طرؾ سے 

ملنے والی عنایات کا انتظار کریںە جو کوئی اسکی خوشامد کرتا وہ 



انکار کرے یا اس پر تنقید کرتا اسکی حوصلہ افزآئی کرتا اور اگرکوئی 

تواسکےماتھے پر پر تیوریاں پڑ جاتی تھیںە  قریش کی طرؾ سے گفت 

و شنید کیلئے عروہ نے جب اس سے مالقات کی تب وہ حّدیبیہ میں 

اپنے لوگوں کے درمیان تھا اور اس نے دیکھا محمد کے پیروکار 

ر اسکا "جلدی سے وہ پانی جسمیں اس نے وّضوکیا، کلی کی اور اگ

 کوئی بال گرا تو وہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے"

تاریخدان سر ولیم میور کا ماننا ہے کہ اس امر کو خارج از امکان نہیں   

سمجھ لینا چاہئے اور نہ ہی یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں 

جھوٹ کی آمیزش ہو گئی ہےە باقی مذھبی رہنماؤں کی طرح محمد نے 

ے والی عبادات رائج کر دیں تھیںە  اس طرح بھی اپنے ہی گرد گھومن

کی شخصّیت پرستی آجکل کے جدید مسالک میں آج بھی دیکھی جا 

 سکتیں ہیںە ایک خودپرست ایسے ہی برتاؤ کا متمنـّی ہوتا ہےە

محمد اپنے آپ کو قانون سے باال تر سمجھتا تھاە اس نے اخالقی اور 

ا کہ یہ اسکلئے سازگار تہذیبی ضوابط کو رّد کر دیا جہاں اس نے سمجھ

نہیں ہیں اور ایسے میں وہ اپنے خدا کو بیچ میں لے آتا تھا تاکہ وہ ایسی 

آیات نازل کر دے جس سے یہ طے ہو جائے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ 

 ٹھیک ہےە

صحرآۓعرب میں بسنے والے سادہ لوح لوگ تھے، لیکن انکو اپنی 

مجھتے تھےە سال میں بہادری پر فخر تھا اوروہ اس میں اپنی عزت س

چند مہینے ایسے تھے چب وہ جنگیں نہیں کرتے تھےە وہ مقّدس مہینے 

سمجھے جاتے تھے اور لوگ آزادانہ طو پر حج کیلئے سفر کرتے 

تھےە اور ان مہینوں میں جنگ و جدل کو بے حرمتی سمجھا جاتا تھاە 

اس طرح کے ایک مہینے میں محمد نے محاصرہ  کرنے کیلئےایک 



لہ بھیجی، یہ ایک ایسی جگہھ تھی جہاں کھجوروں کے جھنڈ مہم نخ

تھے،  کشمش، مکھن، شراب اور دوسری تجاری اشیاء طآئؾ سے مکـّہ 

لے جانے والے تجارتی قافلوں کی گذرگاہ تھی اور گھات لگانے کے 

لئے مناسب جگہە  اس نے آٹھ لوگوں کو نخلہ بھیجا ان کو یہ نہیں بتایا 

انکو ایک سیل بند خط دیا گیا تھا اور انکے لیڈر کہ انکا مشن کیا ہےە 

کو حکم تھا اسکو منزل پر پہنچ کر ہی کھوال جاۓە خط کھولنے پر پتہ 

چال کہ محمد چاہتا ہے کہ ان مقّدس مہینوں میں تجارتی قافلوں پر حملہ 

کیا جاۓە ان میں سےدو کے اونٹ کھو گئے تھے اور وہ صحرا میں 

ے اور اسطرح وہ اس حملے میں حّصہ انکی تالش میں سرگرداں تھ

لینے سے بچ گئےە باقی چھ نے تبلدلہ خیال کے بعد فیصلہ کیااور اس 

بات پر متفق ہو گئے کہ رسول کا ہر حکم ماننا ضروری ہے خواہ وہ 

کتنا ہی ؼیر اخالقی، تہذیب سے گرا ہوا اور ضمیر کے منافی ہی کیوں 

کے بال مونڈھ لئے  نہ ہوە گھات لگانے کی ؼرض سے انہوں نے سر

تاکہ ایسا لگے کہ وہ ّحج کی نّیت سے آۓ ہیںە جب تجارتی قبیلے کے 

لوگوں نے اپنے حفاظتی انتظامات کو ڈھیال چھوڑا تو وہ اچانک ان پر 

لپکے اور ایک کو وہیں ختم کردیا، دو کو یرؼمال بنا لیا جبکہ چوتھا 

ھوں سرزد ہونے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیاە اسالم کے ہات

واال یہ پہال خون ہے، نوٹ کریں، یہ کہانی اس دعوے کو جھٹال دیتی 

ہے کہ سّمیہ کو مکہ میں شہید کیا گیا تھاە تاریخ اسالم میں جو پہال خون 

بہایا گیا وہ ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک ؼیر مسلم کا تھاە دشمنیوں کا 

ر مذھبی ایذا رسانی آؼاز مسلمانوں نے کیاە انہوں نے اپنی بے قدری پ

شروع کی نہ کہ دوسروں نےە اس ماراماری سے قریش میں صدمے 

کی لہر دوڑ گئی اور انکو احساس ہو گیا کہ انکا مخالؾ اقتدار کی ہوس 

 میں کسی ضابطے کا احترام نہیں کریگاە



ال تعداد ایسی مثالیں موجود ہیں جب محمد نے دھرتی کے قانون توڑے،  

ت اور تہذیب کی دھّجھیاں اڑائیں، کاروانوں کا اخالقی اقدار، مروّ 

گھیراؤ کیا، دیہاتوں پر حملے کئے اورلوگوں سے دولت چھینیە یہ سب 

کچھ کسی قانون میں بھی جائز نہیں ہےە محمد نے چھپ کر ؼیر مسلح 

لوگوں پر حملے کئے جب وہ جوابی حملے کیلئے بالکل تیار نہیں تھے، 

کیا جاسکا کیا، انکے بچوں اور جتنے بھی نہتھے لوگوں کو قتل 

عورتوں کو ؼالم بنالیا، اور اپنے ہللا کے ذریعے اس سب کی منظوری 

کروا لی جو کچھ بھی اس نے کیاە ہللا نے جنگ میں ہاتھ آنے والی 

عورتوں کس ساتھ ہمبستری کی اجازت بھی دے دی بیشک وہ کسی کی 

تھےە )قرآن منکوحہ  ہی کیوں نہ ہوں اور انکے خاوند ابھی زندہ 

::8:) 

زناۓمحرم سے لیکر کثیر زوجی، زنابالجّبر سے لیکر بچے بازی، 

سیاسی اقتال سے لیکر نسل کشی  یہ سب کچھ ہللا کے رسول نے خود 

بھی کیا اور اسکے مقتّدیوں کی بھیە وہ طاقت کا متکّبرانہ طور پر بیجا 

اور استعمال کرتا تھا اور دوسرے مسلمان بھیە وہ دھوکے باز تھا 

 اسکے مقتّدی بھی ویسے ہی تھے ە

 مکمل کنٹرول

"اسالم"  کا لفظی مطلب ہے "اطاعت"ە قرآن کہتا ہے ،"کسی مومن مرد 

اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اسکا رسول کوئی 

امر مقرر کر دیں تو اسکام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیںە" 

ہیں ہیں انکے پاس بھی کوئی ( سچ تو یہ کہ جو مومن ن>99:9)قرآن

چارہ نہیںە وہ بھی اطاعت قبول کر لیں وگرنہ مرنے کیلئے تیار ہو 



جائیںە محمد نے منکرین کو دؼاباز قرار دیا ہےە ایک خود پرست 

کیلئے انکار ناقابل برداشت ہوتا ہے اور رّدعمل گبھراہٹ کی اورخوفزدہ 

گاتی ہوئی ہو جانے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہےە یہ اسکی ڈگم

حاکمّیت خطرے میں پڑ جاتی ہےە بچپن میں ٹھکراۓ جانے کی تکلیؾ 

دہ یادیں تشویشناک حاالت میں پلے ہوۓ شخص کو دھال دیتی ہیں اور 

 بری طرح مّجروح ہوجاتے ہیں اور انتقام لینے پر اتر آتے ہیںە

محمد نے اس شخص کوجو اسکا حامی نہیں تھا یا اسکا پیروکارنہیں تھا 

اپنا دشمن سمجھاە وہ وسوسوں کا شکار رہا وہ سمجھتا تھا کہ اسکو 

اسکے خالؾ سازشیں ہورہی ہیںە اس نے اپنے آپکو بدخواہی پر مبنی 

دشمنانہ قوتوں کا شکا ہونے کے خالؾ نبردآزما ایک ہیرو کے طور پر 

پیش کیاە اس کے یہ "دشمن" صرؾ اسکے زرخیز ذھن کی پیداوار 

 انکا کوئی وجود نہیں تھاەتھے وگرنہ حقیقی طور پر 

محمد کی کامیابی کی ایک بنیادی وجہہ اس کے جابجا پھیلے ہوۓ 

جاسوس تھے جو بظاہر اسکی بدنامی کرتے تھے مگر اندرون خانہ 

اسکیلئے مخبری کرتے تھے اور ان جگہاؤں کی نشاندھی کرتے تھے 

جو دشمن کے خالؾ گھات لکانے کیلئے موزوں ہوتی تھیںە وہ اسقدر 

ـّی تھا کو وہ اپنے پیروکاروں کی بھی ایک دوسرے کے خالؾ شک

جاسوسی کی حوصلہ افزآئی کرتا تھاە مسلمان آجکل بھی وہی کچھ 

کرتے ہیںە اپنے پیؽمبر کیطرح وہ بھی ایک ظالم مظلوم والی ذھنّیت 

کے حامل ہوتے ہیں اور اسی لئے دہشتگردی کی حمائت کرتے ہیں، وہ 

ی رہنمائی میں سیاہ کار مخفی عالمی قّوتیں سمجھتے ہیں کہ یہودیوں ک

ملکر ایک سازش کے تحت اسالم کی تباہی کیلئے کام کررہی ہیںە ان 

کو یقین ہے کہ یہودی ہی دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور انکا ایک 



پراسرار گروہ امریکہ کے ساتھ ملکر جو انکی اطاعت کا پابند ہے 

رتے ہیں اور امریکہ انکے مسلمانوں کے خالؾ خفّیہ منصوبہ بندی ک

کی  حکم پر مسلمانوں سے جنگ کررہا ہے جواصل میں  ان )یہودیوں(

 ہےە

قول و فعل سے خبردار رہتے ہیںە ہر مسلمان  مسلمان ایک دوسرے کے 

دوسرے پر کڑی نظر رکھتا ہے کہ وہ اسالمی قوانین کی مکمل 

دہشت والے پاسداری کررہا ہےە تمام مسلم ممالک میں ایک ہی قسم کی 

ماحول واال مزاج پیدا ہو چکا ہے، جہاں پر بمشکل ہی کوئی ذرا سا بھی 

اسالمی عقائد کے خالؾ بات کرنے کی جرآت کرسکتا ہےە تمہارا 

خونی رشتہ دار بھی اس کافر خیالی کی شکائت کر دے گا اور جسکا 

 مطلب ہے آپکی یقینی موتە

ھتے ہیں کہ وہ بہت خودپرستی کی مرض میں مبتال لوگ اسپر یقین رک

خاص ہیں اور اسلئے انکو بن مول نوازشات اور رعایات کا استحقاق 

ہےە محمد نے کبھی انکا شکریہ ادا نہیں کیا جنہوں نے اسکی اطاعت 

کی ، بلکہ، الٹا انکو کہا گیا کہ وہ ہللا کا شکر ادا کریں کہ انکو خدا کی 

 بندگی کا موقع مالە

ا دينے ذ( احسان رکھنے اور ايمومنو! اپنے صدقات)اور خيرات

جو لوگوں کو دکھاوے  شخص کی طرح برباد نہ کردينا سے اس

کيلئے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز قيامت پر يقين نہيں 

 (060:5رکھتاە )قرآن

محمد کو چاہے جانے کی شدید خواہش تھی کیونکہ یہ اسکو ابتدائی 

ا خودپرستی ، استبداد ؼمگساروں سے نہیں ملیە بدعملی کا شکار بچپن

اور ذھنی ابتری کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہےە اس کے دادا اور چچا کی 



طرؾ سے ملی ہوئی چھوٹ اور حدود و قیود قائم کرنے میں ناکامی نے 

والی صورتحال کومزید خراب کیاە محمد اپنی  اسکی خودپرستانہ خصلت

ئے نہیں تھےە ماں کی قبر پر کھل کے رویا مگر وہ آنسو اپنی ماں کیل

وہ اس نے خود پر بہائے تھےە خود پرستوں کیلئے دوسروں کے 

احساسات کوئی معنی نہیں رکھتےە انکو صرؾ اپنی ذات، اپنے 

 احساسات، اپنی تکلیفوں اور جذباتی ضروریات کا بے حد فکر ہوتا ہےە

   

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭                    



 

 با ب سوم
 آور مشاہداتمحمد کے وجد 

انسانی ذھن کی فکر نو محمد کے روحانی مشاہدات پر جو اس نے 

کھنکھناتے الفاظ میں بیان کئے کچھ اسطرح روشنی ڈالتی ہےە  حسب 

 معمول اس نے یہ الفاظ کہ اس نے کیا دیکھا اپنے ہللا سے کہلوائے:

وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے ە پھر قریب ہوۓ اور آگے 

کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کمە پھر خدا نے  بڑھےە تو دو

اپنے بندے کی طرؾ جو بھیجا سو بھیجاە جو کچھ انہوں نے دیکھا ان 

کے دل نے انکو جھوٹ نہ جاناە کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں 

ان سے جگھڑتے ہو؟ اور انہوں نے اسکو ایک اور بار بھی دیکھاە 

ے پاس رہنے کی بہشت ہےە جبکہ پرلی حد کی بیری کے پاسە اس ک

اس بیری پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھاە انکی آنکھ نہ اور طرؾ مائل 

ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھیە  انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت 

ایک اور مقام پر جو 18-53:6)کی کتنی بڑی نشانیاں دیکھیںە )قرآن

ور انداز میں تّصدیقی نظـّارہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسکا پرز

  ە"اور اس نے حق کو خود دیکھا آسمان کے شفاؾ کنارے پر"بیان دیا: 

(0:89<)قرآن  



 ایک اور حدیث میں اس مشاہدے کا تفصیلی بیان اسطرح ہے:

جب ميں چلتا جا رہا تھا ميں نے آسمان کی جانب سے آواز سنی، ميں 

ميں نے اسی  نے اوپر آسمان کی طرؾ ديکھا، اور جو ّمد نظر تھا!

جو ؼار حرا ميں ميرے پاس آيا تھا، وہ آسمان اور  فرشتے کو ديکھا

زمين کے درميان ايک کرسی پر بيٹھا تھاە ميں ايسے ميں اتنا خوفزدہ 

ہو گيا کہ زمين پر گر پڑا ە پھر ميں اپنی بيوی کے پاس گيا اور کہا ' 

کمبل  مجھ پر کمبل دے دو! ، مجھ پر کمبل دے دو!'  اس نے مجھ پر

 اوڑھا دياە 

جب کسی نے پوچھاە " تم پر خدا کی طرؾ سے وحی کیسے نازل 

 ہوئی؟"  محمد نے جواب دیا:

، وحی کی یہ شکل  جيسے گھنٹياں بج رہی ہوں بسا اوقات تو ایسے ہؤا

انتہائی سخت  تھی جب یہ صورتحال ہوتی تھیە اس کے ختم ہونے کے 

ا گیا ہوتا تھاە کبھی فرشتہ ایک بعد میں وہ یاد کرلیتا تھا جو اس میں کہ

آدمی کی شکل میں آتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوںە 

عائشہ نے اضافہ کرتے ہوئے کہا: واقعی میں نےدیکھا جب پیؽمبر پر 

سرديوں کے دنوں ميں بھی اس کے وحی نازل ہورہی ہوتی تھی تو 

وحی کا عمل اختتام پذیر )جب نزول ە ماتھے سے پسينہ بہھ رہا ہوتا تھا

 ہوتا(

زید ابن ثابت راوی ہے، " میں اس کے کہنے پر وحی کے الفاظ لکھ لیا 

کرتا تھاە جب اس پر وحی ہوتی اس کو بدن میں جلن محسوس ہوتی اور 

 گرمی سے اسکا پسینہ موتیوں کی طرح نیچے بہنا شروع ہو جاتاە"



چھا جاتی بی کيفّيت اضطراابن سعد کہتا ہے، " دوران نزول وحی اس پر 

" اس نے مزید حالت ؼير اسکے چہرے پر نماياں ہو جاتیاور اس کی 

لکھا،" پیؽمبر پر جب وحی نازل ہوتی تو چند گھڑیوں کیلئے اس پر 

بخاری کہتا  ە"نيند آرہی ہو چھا جاتی جیسے کسی شخص کو ؼنودگی

ہے،" ہللا کی طرؾ سے وحی کا آؼاز خوابوں کی صورت میں ہوتا اور 

 کی طرح"ە یواضع روشنوہ سچ ثابت ہوتے 

مسلم کی ایک حدیث میں ایسے کہا گیا ہے، " عائشہ، رسوالہلل کی 

زوجہ نے بتایا: وحی نازل ہونے کی پہلی حالت ایسے تھی کہ رسوالہلل 

اس نے کوئی  ھائی دیتے تھےە  اورکو نیند کی حالت میں منظر دک

قت تيز روشنی کی  منظر نہيں ديکھا ہوتا تھا مگر پوہ پھوٹنے کے و

  "شعاع

طبری کہتا ہے، " پیؽمبر نے کہا،' میں سیدھا کھڑے ہونے کی حالت 

گھٹنوں کے بل جھک جاتا؛ پھر ميں رينگ کر نکل میں ہوتا تھا اور 

  ھی'"ەجاتا، ميرے شانوں پر کپکپی طاری ہوتی ت

بخاری نے بھی ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں وحی کا تمام 

 حال وضاحت سے بتایا گیا ہےە

 عائشہ سے روایت ہے:

رسوالہلل پر ہللا کی طرؾ سے وحی کی آمد دوران نيند سّچے 

خواب کی شکل ميں آتی تھیە اس کو کبھی کوئی خواب ايسا نہيں 

ہوە وہ تنہائی )ؼار حرا( آيا جو روز روشن کيطرح واضع)سّچا( نہ 

ميں چال جايا کرتا تھا، جہاں وہ )صرؾ (اپنے خدا کی عبادت کرتا 

تھا، مسلسل کئی )روز اور( شبە وہ اپنے ساتھ سفری 



خوراک)قيام کيلئے( لے جاتا تھا اور واپس آکر دوبارہ)اپنی 

زوجہ( خديجہ سے کھانے پينے کا سامان لے جاتا ايسے ہی ايک 

لئے، جو اس نے وہاں قيام کرنا تھا، يہاں تک کہ اور دورانّيے کي

اچانک اس پر حق آن پہنچا جب وہ ؼار حرا ميں تھاە فرشتہ وہاں 

پر اس کے پاس آيا اور اس نے )ان پڑھ محمد سے( کہا، پڑھ ە 

پيؽمبر نے جواب ديا 'ميں پڑہنا نہيں جانتا' فرشتے نے مجھے 

بھينچا کہ )مظبوتی سے( جکڑھ ليا اور مجھے اتنے زور سے 

ميری برداشت سے باہر ہو گيا، پھراس نے مجھے چھوڑ ديا اور 

دوبارہ پڑھنے کيلئے کہا، اور ميں نے جواب ديا، 'مجھے پڑھنا 

نہيں آتا' اس نے مجھے دوبارہ جکڑھ ليا اور پھر مجھے زور 

سے بھينچا جو ميری برداشت سے باہر تھا اور پھر اس نے 

ڑھنے کيلئے کہا، ميں نے جواب مجھے ڈھيال چھوڑ ديا اور پھر پ

ديا مجھے پڑھنا نہيں آتا' )يا ميں کيا پڑھوں؟( اس کے بعد اس 

نے تيسری دفعہ مجھے دبوچ ليااور زور سے جکڑا اور پھر 

چھوڑ ديا اور کہا 'پڑھ' اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ 

)جو موجود ہے( پيدا کيا ،اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے 

ور پڑھ تمہارا رّب بڑا کريم ہےەەە وہاں تک ەەە جس کا پيدا کياە ا

 ) 5-1 :96)قرآن اسکو علم نہ تھاە'

پھر ہللا کا رسول اس وحی کے ہمراہ لوٹا، اس کی گردن کے 

پٹھےگچّھو مّچھو تھے، وہ دہشت زدہ تھاجب وہ خديجہ کے پاس 

پہنچا اور کہا، 'مجھے ڈھانپ دو! مجھے ڈھانپ دو!' انہوں نے 

اس کو ڈھانپ ديا يہاں تک کہ اسکا خوؾ دور ہو گيا اور اس نے 

ے؟'ە پھر اس نے جو کچھ کہا،' او خديجہ ميرے ساتھ کيا گڑبڑ ہ

اس کے ساتھ پيش آيا سب بيان کيا، 'مجھے ڈر ہے کہ مجھے 



کچھ ہو جائے گا '، خديجہ نے کہا، ' کبھی نہيں! يہ تو ايک 

بشارت ہے، کيونکہ ہللا تمہيں کبھی بے عزت نہيں کرے گا 

کيونکہ تم اپنے قرابت داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہو، سچ 

مسکينوں کی مدد کرتے ہو، اپنے  بولتے ہو، ؼريبوں اور

مہمانوں کے ساتھ فّياضی سے پيش آتے ہو، اور حاجت مندوں 

 کی حاجتيں پوری کرتے ہو اور مصيبت زدوں کے کام آتے ہو'ە

خديجہ پھر اسے ورقہ بن نوفل بن اسدبن 'عبدال' ّعزابن 

کسئے)اپنے چچا زاد( کے پاس لے گئیە ورقہ اس کے باپ کے 

تھا جو ظہوراسالم سے قبل عيسائی ہو گيا تھا اور بھائی کا بيٹا 

عربی صحيفے لکھا کرتا تھا اور انجيل مقّدس کو عربی ميں 

لکھتا تھا اتنا ہی جتنا کہ ہللا چاہتا تھاە وہ ايک معّمر شخص تھا 

اور بينائی سے محرومە خديجہ نے اس سے کہا، ' اے ميرے 

پوچھا ، ' او چچازاد اپنے بھتيجے کی رؤيداد سنوە' ورقہ نے 

ر نے وہ سب کچھ بيان ميرے بھتيجے! تم نے کيا ديکھا؟ە' پيؽمب

 ەتھا ديکھا کيا جو اس نے

ورقہ نے کہا، 'يہ تو وہی نموس )يعنی جبرائيل، فرشتہ جو بھيد 

رکھتا ہے( ہے جس کو ہللا نے موسی کے پاس بھيجا تھاە ميری 

تمہارے خواہش ہے کہ ميں جوان ہوتا اور تب تک زندہ رہتا جب 

لوگ تم کو ديس نکاال دينگےە' ہللا کے رسول نے پوچھا، " کيا 

وہ مجھے ملک بّدر کر دينگے؟" ورقہ نے ہاں ميں جواب ديا اور 

کوئی بھی شخص ايسا نہيں جو اسطرح کا پيؽام اليا ہو   کہا: '

جيسا کہ تم الئے ہو اور اسکو عداوت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو،  

ندہ رہا جب تمہارے لوگ تم کو نکال باہر اگر ميں اسوقت تک ز



کرينگے ميں تمہاری بھرپور مدد کرونگاە' ليکن کچھ دنوں بعد ہی 

ورقہ کا انتقال ہوگيا اور نزول وحی ميں بھی تّعطل پيدا ہو گيا اور 

پيؽمر اسقدر ؼمگين ہو گيا اور ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ اس نے 

ی چوٹی سے کئی دفعہ ارادہ کيا کہ وہ پہاڑ کنے  اس

مگر وہ جتنی مرتبہ بھی خود کو نيچے  نيچے کود جائے

گرانے کيلئے پہاڑ کے اوپر گيا جبرائيل اس کے سامنے آجاتا اور 

کہتا، 'او محمد! تم واقعی ہللا کے سّچے رسول ہو' اس پر اس کے 

دل کو تسلـّی ہو جاتی اور خاموشی سے نيچے اتر کر اپنے گھر 

حی کی آمد ميں تاخير ہو جاتی وہ واپس آجاتاە اور جب بھی و

پہلے کی طرح ہی کرتا اور جيسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر 

پہنچتا، جبرائيل نمودار ہوتا اور اسکو وہی کچھ کہتا  جو اس نے 

] ابن عّباس نے ' وہ ہی )رات کے اندھيرے  پہلے کہا ہوتا تھاە

( کا مطلب يہ :61:سے( صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے')قرآن

ايا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی اور رات کو چاند کی بت

 چاندنی[ە 

یہ دعوی کہ ورقہ نے بہت سارے آسمانی صحیفوں کے مطالعہ سے یہ 

اخذ کیا کہ محمد ایک پیؽمبر ہے بالکل بکواس ہےە کسی بھی صحیفے 

میں محمد کے بارے میں کوئی نشاندھی نہیں ہےە ورقہ انتقال کر چکا 

کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ منسوب کر سکتا تھا جیسا تھا اور محمد اس 

کہ اس نے اپنے دادا کے حوالے سے بھی کیا تھا کہ اسکی منزل بہت 

عظیم ہےە اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ خدیجہ نے، بطور ایک باہم 

ایسا ہی ایک دعوی    دستنگر،  اس کی لؽّو بیانیوں کو تقّویت پہنچائیە

یں کیا جب وہ خدیجہ کی مالزمت کے محمد نے اسوقت کے بارے م



دوران بصرہ گیاتھاە اس نے کہا جیسے ہی تجارتی قافلہ بصرہ کی حدود 

میں داخل ہؤا وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور ایک آشیاں 

نشیں راہب کی اس پر نظر پڑی، "درخت کے سائے میں کون شخص 

الزم میسارہ ہے؟" راہب نے شکائت کے انداز میں خدیجہ کے کمسن م

سے پوچھا جو اس مہم میں محمد کے ساتھ تھاە "قریش کا ایک فرد" 

چھوکرے نے جواب دیاە " درخت کے سائے میں بیٹھا شخص اور کوئی 

نہیں بلکہ پیؽمبر ہےە" راہب نے کہاە اس کہانی کے مطابق جو ممکنہ 

طور پر محمد نے گھڑی تھی، کہ راہب نے اسکا پیؽمبرانہ رتبہ اس امر 

جانچا کہ دو چھوٹے چھوٹے بادل اسکو سورج کی تیز دھوپ سے  سے

بچا رہے تھےە " کیااس کی آنکھوں کے گرد کوئی سرخی مائل چمک 

ہے جوکبھی ختم نہ ہوتی ہو؟" اس راہب نے پوچھاە جب کمسن میسارہ 

نے ہاں میں جواب دیا، " قوی یقین کے ساتھ یہی وہ آخری پیؽمبر ہے: 

 ان الئے گا اسکو مبارک ہوە"  جو کوئی بھی اس پر ایم

ایک اور جگہ اس نے دعوی کیا کہ دونوں شانوں کے درمیان بڑا سا تل 

کا نشان مہر نبّوت ہےە میں نے ابھی تک کوئی آسمانی صحیفہ نہیں 

دیکھا جس میں شانوں کے درمیان تل اور آنکھوں کے گرد سرخ حلقوں 

رہنے والی آنکھوں کے  کو نبّوت کی نشانیاں قرار دیا ہوە مسلسل برقرار

کہا جاتا ہے جو  ) blepharitisگرد سرخی کو طبعی لحاظ سےبلیفریٹس )

آنکھوں کی پتلیوں میں جلن کے باعث پیدا ہوتی ہےە اس بیماری 

(blepharitis[کی ایک قسم )[(MGI) meibomian gland dysfunction 

امراض جلدی  اکثر اوقات ایک اور   میں  جس کے مریض ہے   ہوتی

                   کی  باہم  مشترک  عالمت  بھی  پائی  جاتی  ہے   جسکو

(rosacea and seborrhaic dermatitis)  کہاجاتا ہےە چہرے پر سرخی



(rosacea  کی ایک عالمت ہےە علی بن ابوطالب نے بیان کیا تھاکہ )

 محمد کا چہرہ سرخی مائل سفید تھاە

ے والے اس کی ہربات پر یقین کرلیں اس بھروسے پر کہ اس کے مانن

گے محمد نے جو کچھ بھی اس کی تصّوراتی دنیا میں وقوع پذیر ہؤا 

اس نے بیان کردیا، بلکہ اس کی عاللتوں سے متعلقہ عالمتوں کو بھی 

گیاە اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو میسارہ ایمان  انبّوت کی نشانیاں گردان

 عد ایسا کوئی ذکر نہیں ہےەالنے واال پہال شخص ہوتا مگر اس کے ب

اوپر بیان کردہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہوراسالم میں خدیجہ کا 

کتنا اہم کردار ہےە محمد جب اس فریب تّصور سے دوچار ہؤا تو اسکا 

خیال تھا کہ اس پر جنـّات قابض ہو گئے ہیںە یہ خدیجہ ہی تھی جس نے 

ور پر چن لیا ہے اور اسکو یقین دالیا کہ اسکو خدا نے پیؽمبر کے ط

 اس نے اسکے پاگل پن کو ہوا دی ە

محمد کے چند واہموں کا تعلق بصارت سے تھا، کچھ مادی تھے اور 

 بقیہ سماعت سے متعلق تھےە ابن اسحاق رقم طراز ہے:

ہللا نے جب اپنی وجاہت کو پيؽمبر پر وّديت کرنے کا ارادہ کيا اور 

پيؽمبر اپنے معموالت  جب اسکو نبّوت سے سرفراز کرنا چاہا تو

کو چھوڑ کر کھيت کھليانوں سے دور چال جاتا يہاں تک کہ وہ 

ے تھے اور کوئی مکہ کی گھاٹی جہاں وادی ميں آنے والے درّ 

مکان وؼيرہ نظر نہيں آتے تھے وہاں تک کوئی ايسا درخت يا 

پتھر نہيں تھا جس کے پاس سے وہ گذرا ہو اور اس نے يہ نہ 

ے پيؽمبر تم پر سالمتی ہو' اور پيؽمبر اپنی کہا ہو، 'اے ہللا ک

دائيں طرؾ مڑتا اور جو کچھ بھی وہ پيچھے چھوڑ آيا تھا تو 

 اسکو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھاە



محمد کے کئی ایک اور فریب تصّور بھی ہیں، ابو ہریرہ نے بیان کیا : 

پیؽمبر نے ایک دفعہ نماز ادا کی اور کہا، " شیطان میرے سامنے آیا 

اور نماز میں مخل ہونے کی کوشش کی لیکن ہللا نے مجھے اس پر 

فوقّیت بخشی اور میں نے اسکو بڑھنے نہیں دیاە بال شبہ میں نے سوچا 

مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم صبح اٹھو اور کہ اسکو 

اسکو دیکھو، پھر مجھے حضرت سلیمان کا قول یاد آیا، ' میرے خدا! 

مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرما جو کہ میرے بعد کسی اور کو 

نصیب نہ ہو' پھر ہللا نے اس)شیطان( کو )باعث خفـّت( سر جھکائے 

  چلے جانے پر مجبور کر دیا"ە

ذھنی ابتری کی ایک عالمت یہ بھی ہوتی ہے جب کوئی واہمے اور 

 حقیقت میں تفریق نہ کر سکےە

 عائشہ نے بیان کیا:

ہللا کے پيؽمبر پر جادو ہو گيا تھا، اس کے خيال ميں يہ ہوتا تھا 

مگر حقيقت ميں ايسا  ياک الپکہ اس نے اپنی ازواج سے جنسی م

، يہ جادو کی سخت ترين شکل نہيں ہؤا ہوتا تھاە) سفّيان نے کہا

ہے جس ميں ايسا ہوتا ہے(ە پھر ايک دن اس نے کہا، ' او 

عائشہ، کيا تمہيں علم ہے کہ ہللا نے مجھے ہدايات ديں جس کے 

بارے ميں ميں نے اس سے پوچھا تھا؟' دو آدمی ميرے پاس 

آئے اور ان ميں سے ايک ميرے سرہانے بيٹھ گيا اور دوسرا 

يرے سر کی طرؾ تھا اس نے دوسرے سے پاؤں کی طرؾ، جو م

پوچھا، 'اس شخص کے ساتھ کيا مسئلہ ہے ؟' دوسرے نے 

جواب ديا 'يہ جادو کے اثر ميں ہے' پہلے والے نے پوچھا' کس 

نے اس پر جادو کيا ہے؟' دوسرے نے جواب ديا، ' لبد بن 



العاصم، جسکا تعلق بنی ذرائق سے ہے اور وہ يہوديوں کا 

ہےە' پہلے والے نے پوچھا 'اس نے کونسی  اتحادی اور منافق

اشياء کا استعمال کيا ہے؟' دوسرے نے جواب ديا، ' کنگھی اور 

بال اس ميں جڑ گئےە'  پہلے والے نے پوچھا، ' )وہ( کہاں ہےە' 

دوسرے نے جواب ديا، ' نر کھجور کے زردانہ کی چھال ميں بند 

کوئيں  ضروان کے کوئيں ميں پتھر کے نيچے'ە پھر پيؽمبر اس

کے پاس گيا اور وہ چيزيں نکال ليں جس کے بارے ميں انہوں 

نے کہا تھاە ' يہ وہی کنوآں تھا جو مجھے )خواب ميں( دکھاليا 

گيا تھاە اس کا پانی برگ حنا کی ريزش کی مانند تھا اور اسکے 

کھجور کے درخت شيطانوں کے سروں کی مانند تھےە'  پيؽمبر 

وہاں سے نکال لی گئی'ە ميں نے نے مزيد کہا، ' پھر وہ چيز 

)پيؽمبرسے( کہا، 'تم نے کيوں اپنا عالج نشرح سے نہيں کيا؟' 

اس نے کہا ،' ہللا نے ميرا عالج کر ديا ہے: ميں نہيں چاہتا 

 ميرے لوگوں کے اندر يہ برآئی پھيلےە' 

 ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے:

ر ميں ليٹا ہؤا ہوتا ہللا کے رسول کے پاس جب وحی آتی وہ چاد

تھاە اور يعلہ نے کہاە ' کاش ميں نے ہللا کے رسول پر وحی آتے 

ہوئے ديکھی ہوتیە' اس)عمر( نے کہا، ' کيا تمہيں اچھا لگے گا 

کہ تم ہللا کے رسول کو وحی آتے ہوئے ديکھو؟' عمر نے چادر 

کا ايک کونہ سرکا ديا اور اسکو ديکھا تو اس کے منہ سے 

نکل رہی تھيںە اور اس )راوی( نے کہا،  ازيںخراٹوں کی آو

 'مجھے ايسے لگا جيسے يہ اونٹ کی آواز ہےە' 

 حدیث میں یہ بتایا گیا:ایک اور



جب جبرائيل ہللا کی طرؾ سے وحی نازل کرتا، وہ )رسوالہلل( اپنی 

زبان اور ہونٹوں کو جنمبش ديتا، اور اسپر يہ حالت بہت سخت 

ب ظاہر کرتے تھے کہ اس پر ہوتی تھی اور اس کے پيچ و تا

 وحی کا نزول جاری ہےە 

یہ  "نچوڑ" ہے اسکی ذھنی اور جسمانی کیفّیات کا جو "دوران وحی" 

پر اثر انداز ہو رہی ہوتیں تھیں اور جنکا  محمد کے جسم اور دماغ 

 مختلؾ احادیث میں ذکر ملتا ہےە

 نـّظارے )فریب تصّور( جن میں فرشتے دکھائی دیتے تھے یا نور .0

 اور آوازیں وؼیرہ سنائی دیتیں تھیںە

 جسمانی سکڑاؤ جو اذّیتناک پیٹ درد اور بے آرامی ظاہر کرتاتھاە .8

 اچانک کسی ہیجانی کیفّیت، ذھنی دباؤ اور خوؾ کا چھا جاناە .9

 گردن کے پٹھوں کا گّچھو مچّھو ہوناە .:

قابو سے باہر ہونٹوں کی پھڑپھڑاہٹ اور لبوں سے نکلتی ہوئی  .;

 آوازیںە

 سردیوں کے دنوں میں بھی پسینہ آناە .>

 چہرے کا تمتماناە .=

 چہرے کی حالت ؼیر ہو جاناە .<

 دل کی دھڑکن تیز ہوناە .?

 اونٹ کی مانند خراٹے بھرناە .00

 ؼنودگیە .00

 خود کشی کے ارادےە .08

یعنی ایسی مرگی جس کا Temporal lobe epilepsy (TLE)یہ تمام ]

مات ہیںە اس کنپٹی کے نچلے حّصے سے تعلق ہوتا ہے[ مرگی کی عال



بیماری کی ایک اور خصوصّیت یہ ہے کہ یہ مرض بؽیر کسی پیشگی 

اطالع کے مریض کو الحق ہو جاتی ہےە محمد کے روحانی مشاہدات 

 میں یہ بھی شامل ہےە بخاری بیان کرتا ہے:

جب رسوالہلل کو وحی کے دوران وقفوں کا سامنا ہوتا تھا، اس 

ہ ميں چال جارہا تھا، يک دفعايا، ' انے اسکے بارے ميں بت

يکايک مجھے آسمان کی طرؾ سے آواز آئی ميں نے اوپر ديکھا 

تو ميری حيرانگی کی انتہا نہ رہی کہ وہ فرشتہ جبرائيل جو 

مجھے ؼار ميں مال تھا، زمين اور آسمان کے درميان ايک کرسی 

پر بيٹھا ہؤاتھا، ميں اس سے خوفزدہ ہو گيا اور گھر واپس آگيا 

 جھے ڈھک لو! مجھے ڈھک لو!ە' اور کہا،' م

 

 خود کشی کے ارادے

وقائع نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ محمد نے کئی دفعہ خودکشی کرنے کی 

کوششیں کیں مگر ہر دفعہ جبرائیل نے اسے روک دیاە پہلے پہل اسکو 

خیال آیا کہ وہ ایک پشین گو بن گیا ہے، " میں نے کسی کو ایک شاعر 

یا کاہن سے زیادہ قابل نفرت نہیں سمجھا، میں نے کسی کو ان میں سے 

نے نہیں پایا، میں قریش میں کسی کو بھی اپنی وحی کے اپنے سام

بارے میں نہیں بتاؤں گا، میں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤنگا اور وہاں 

سے کود کر اپنی جان دیدونگاە وہ مجھے آزاد کر دیں گے اور میں وہی 

کرنے گیا، جب میں پہاڑی پر چڑھنے کیلئے ابھی اپنے سفر کے 

ں نے آسمان کی طرؾ سے آواز سنی، ' او درمیان میں ہی تھا کہ می

محمد' تم ہللا کے نبی ہو اور میں ہوں جبرائیل، میں نے اوپر دیکھا تو 



جبرائیل آدمی کی شکل میں افق کے دونوں کناروں پر اپنی ٹانگیں 

جمائے کھڑا تھاە اس نے کہا، ' او محمد تم ہللا کے رسول ہو اور میں 

و دیکھا، اس منظر نے اس طرؾ جبرائیل ہوں، میں رک گیا اور اسک

سے میرا دھیان بھٹکا دیا جو میں کرنے جارہا تھا، میں اپنی جگہ پر 

حواس باختہ کھڑا رہا، میں نے اپنا دھیان اس سے ہٹانا چاہا، لیکن 

 آسمان پر میں نے جس طرؾ بھی دیکھا اس کو سامنے پایا،" 

ی ہے کہ محمد کےاس نظـّارے سے جو مطلب سمجھ میں آتاہےوہ تو یہ

وہ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا تھا وہ دراصل اس کے اپنے دماغ میں ہی 

تھا کیونکہ وہ جس طرؾ بھی دیکھتا تھا اسکو وہی کچھ نظر آتا تھا ە 

اس کتاب کے سرورق پر جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ جبرائیل ہی کی 

ہے جو بیک وقت متعدد جگہوں پر نظر آرہا ہےە یہ ایسے نہیں جیسے 

محمد نے اپنے سامنے کے منظر کے بارے میں بتایا، اسکو اسکا کہ 

نظـّارہ فریب تّصور کہا جا سکتا ہےە فریب تّصور جن ؼیر نفسیاتی 

پذیر ہوتا ہے ان میں شامل ہیں؛ دماؼی   ابتریوں کی صورتوں میں وقوع

ادویات کا استعمال اور درد   psychedelicچوٹ، حّسیات کی محرومی اور

فریب تّصور ابتدائی قسم کے ہوتے ہیں)مریض کولشکارے، شقیقہە کچھ 

مختلؾ رنگ اور ہندسی اشکال نظر آتی ہیں( اس طرح کا فریب 

یعنی پشت سر سے متعلقہ مرگی کے  occipital lobe epilepsyتّصور

نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے اور دیگر مؽالطے جو کہ محمد کو پیش آئے 

یعنی کنپٹی سے متعلقہ مرگی کے  temporal lobe epilepsy seizers  وہ

دورے تھے ، عالوہ ازیں، دماؼی نّسوں میں ابتری سے متعلقہ بیماریاں 

والی بیماریە فریب  Creutzfeldt-Jakobاور Parkinson diseaseجیسا کہ 

تّصور کی اس شکل میں عمومی طور پر جو واضع ہوتا ہے وہ ہے ؛ 

ان  چیزیں یعنی فرشتےە جانوروں کی شکلیں، انسانوں اور اسطوراتی



کے عالوہ جو دیگر فریب تّصورکی اشکال ہو سکتی ہیں وہ ہیں 

سماعتی ، زبان کے چسکوں والی، مشمومی ، مشک سے متعلقہ اور 

جسمانی ڈیل ڈول میں ؼیر حقیقی بسیار حجمیە بدنی جثـّے اور حرکیات 

اجسامی والے فریب تّصور کا تعلق زیادہ تر کنپٹی والی مرگی کے 

ملوں سے ہوتا ہے، محمد کو ؼار حرا میں پیش آنے والے واقعات بھی ح

اسی امر کی وضاحت کرتے ہیں جہاں پر جبرائیل نے اسے دبوچ لیا 

اور زور سے بھینچا اور بیحد مضطرب اور اذّیتناک صورتحال سے 

دوچار ہؤا اور اسکو پیٹ میں اسقدر درد محسوس ہؤا کہ جان لبوں پر 

سمجھنا نہ شروع  کہیں تھوڑا پاگل المالئکہ کوآگئیە اگر آپ رئیس 

کردیں  تو محمد کے ساتھ جو واقعہ ؼار حرا میں پیش آیا اور وہ تّسلی 

 ہی کے زمرے میں آتا ہےە TLEبخش طور پر 

سائنٹیفک ریسرچ میں مگن سکاٹ ایٹرن وضاحت کرتا ہے، " انسانی 

کی کارکردگی   amygdaleاور  hippocampusبھیجے کے عضّو 

میں یکلخت تبدیلیوں سے انسانی حّس سماعت، آوازوں کی شناخت، ّحس 

مشمومی، احساس لّمس اور سونگھنے کی حّس سے حاصل شدہ ادراک 

ایسے فریب تّصور کی طرؾ رہنمائی کرتا ہے جس میں محسوس ہوتا 

ہے کہ ساز بج رہے ہیں، جھولے آرہے ہیں، جسم فضا میں معـلق ہے، 

ا ہے، کسی چیز کے جلنے کی مہک یا چوماچاٹی عرقّیات واال ذائقہ آرہ

والی راحت مل رہی ہو یا جنت سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو یا 

 amygdaleدوزخ سے آنے والی باس ە مثال کے طور پر، جیسا کہ 

کے درمیانی حّصے کو حّس مشمومی کے عالقے سے آنے والے 

براہ کے اس حّصے میں  amygdaleریشے آپس میں مالتے ہیں، 

راست تحریک سے قّوت شامہ اور اس کے ساتھ باہم پیش آنے والے 

واقعات کی رونمائی میں تیزی آجاتی ہےە مذھبی عبادات کے دوران 



میں تحریک پیدا کرتی ہیں  amygdaleاگربتی کی لپٹیں اور خوشبویات 

اس لئے عطریات کا استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ اردگرد کے ماحول 

ہونے والی چیزوں کی وضاحت میں توجع کو مرتکز کیا  میں وقوع پذیر

کی شکل میں یکایک temporal lobe epilepsy seizers   جا سکے ە

پیداہونے والی برقی چبھنیں مرگی سے متاثرہ دوسرے پہلؤں پر بھی اثر 

انداز ہوتی ہیں، ماحول معـّطر ہوجاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا کہ کچھ 

 و پہلے کبھی نہیں ہؤاە"ایسا ہونے جارہا ہے ج

پر  00>محمد نے جبرائیل کی حلیہ بیان کرتے ہوۓ بتایا کہ اسکے 

تھےە اس کا تو نـّظارہ ہی کافی دشوار ہےە براق، اسپ شاہی، جس کے 

اوپر سوار ہو کر اس نے یروشلم سے لیکر آسمانوں تک کا شب معراج 

ھےە  اگر واالسفرطے کیا، اسکا سر انسانی تھا اور عقاب والے پر ت

کوئی اس بے تـّکی پر ہی نہ ڈٹ جائے کہ ایسا ہی ہے تو یہ بالکل 

 واضع ہے کہ وہ محمد کا فریب تّصور تھاە 

مصری مسلمان سکالر اور مّورخ اس فرشتے جسے محمد نے آسمانوں 

پر اپنے اس سفر میں دیکھا،اس طرح بیان کرتا ہے، " پہال آسمان 

کے ساتھ  ی محراب دار چھتخالص چاندی کا تھا اور ستارے اس ک

سے جڑی طالئی زنجیروں سے لٹک رہے تھے" ] اسکا مطلب ہے کہ 

محمد کو ستاروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، اسکو ایسے نظر آیا 

جیسے کرسمس کے موقعے پر جالئی گیں روشنیاں تھیں جو کنوپی 

 جیسی آسمانی چھت کے ساتھ بندھی تھیں، یہ بطلیموسی علم کائنات کے

نظریہ سے مطابقت رکھتا ہے اور محمد کے دور کے لوگ اسی پر یقین 

رکھتے تھے[ اور ہر سطح پر ایک چوکس فرشتہ مامور تھا جو شیاطین 

کو اوپر چڑھنے سے روکتا تھا تاکہ وہ مقّدس ارواح کے جائے مسکن 



تک پہنچ کر ناعاقبت اندیشی میں انکے درمیان بہشتی اسرار و رموز 

و نہ سن لیںە" ] یہ بے جوڑ واقعہ قرآن میں بھی مذکور سے متعلقہ گفتگ

کہ جـّنات ایک دوسرے کے کندھوں پر کھڑے   ہے جس میں کہا گیا ہے

ہو کر 'مجلس عظیم ' کی کاروائی سننے کی کوشش کرتے تھے اور 

انکے اوپرجب تک وہ نیچے نہیں آن پڑتےتھے  میزائیلوں کی طرح  

یم کے لوگ شہابیات کو ٹوٹ کر ستارے برسائے جاتے تھےە زمانہ قد

 گرنے والے ستاروں کے طور پر جانتے ہیں[ە

وہاں پر محمد نے آدم کا حال چال پوچھا اور اسکے عالوہ ديگر 

چھ آسمانوں ميں پيؽمبر کی مالقات نوح، ہارون، موسی، ابراہيم، 

داؤد، سليمان، ادريس، يحيحی اور عيسی سے ہوئیە اس نے 

کو بھی ديکھا جو اسقدر بڑا تھا کہ موت کے فرشتے ازرائيل 

ہزار دنوں کے پيدل سفر  2:اسکی آنکھوں کے درميان کا فاصلہ 

کے برابر تھا] يہ فاصلہ ايک اندازے کے مطابق زمين اور چاند 

کے درميانی فاصلے کے دس گنے سے بھی زيادہ ہے[ اس کی 

کمان ميں ايک الکھ نفوس پر مشتمل فوجی دستہ تھا اور وہ اپنا 

ت ايک بہت بڑی کتاب ميں ان لوگوں کے نام درج کرنے ميں وق

گذارتا تھا جنکو مرنا اور جنکو پيدا ہونا ہےە] کيا کوئی ازرائيل 

کو کمپيوٹر نہيں دے سکتا تاکہ اس کو اس مصيبت سے چھٹکارا 

 مل جائے[ پھر اس نے اشکبار فرشتے کو ديکھا جو کہ تمام دنيا

اور کالے تلوں سے بھرپور  کے گناہوں پر آنسو بہا رہا تھا؛

کرخت دھاتی چہرے واال منتقم فرشتہ ديکھا جو آگ سے متعلقہ 

عناصرپر حکمرانی پر مامور تھا اور آگ کے شعلوں سے بنے 

ہوئے تخت پر براجمان تھا اور ايک عظيم الجثـّہ فرشتہ جس کا 

آدھا جسم برؾ کا تھا اور آدھا آگ کا جس کے گرد چاروں طرؾ 



مسلسل چينخ چينخ کرپکار رہے تھے: اے خدا ! تم  آسمانی گّويے

نے آگ اور برؾ کو اکٹھا کرديا اور اپنے تمام بندوں کو اپنے 

قوانين کے تابع کردےە ساتويں آسمان پر جہاں روحوں کا مستقل 

 2:بسيرا تھا،ايک فرشتہ تھاجو تمام دنيا سے بڑا تھا اور اسکے 

تھے، اور ايک منہ ہزار منہ  2:ہزار سر تھے، ہر ايک سر کے 

ہزار مختلؾ کالموں سے 2:ہزار زبانيں تھيں اور ہر زبان 2:ميں 

خدائے عظيم اور برتر کيلئے کبھی نہ ختم ہونے والی حمد و ثناء 

 گا کر بيان کر رہے تھےە 

محمد ایک ؼیر معمولی تخّیالتی طاقت کا مالک تھاە تاہم اسکی فکر ایک 

ق سوچ سے باال تر ہے جو تن تنہا  تانا بانا تھاە اسطرح کی کوئی مخلو

 ہی تمام کان و مکان میں سما سکےە

  محمد نے ایک فرشتہ دیکھا جو تمام دنیا سے بڑا تھا، یہ ایک ایسا

بیان ہے جس کے اپنے اندر ہی ؼلط ہونے کا ثبوت موجود ہے 

یعنی کیسے کوئی بڑی چیز اپنے سے  چھوٹی چیز میں سما سکتی 

 ہےە

  ہزار چہرے  0=سر ہیں اور ہر سرمیں ہزار 0=اس فرشتے کے

 چہرے ہیں( 4,900,000,000ہیں) اسکے

  ہزار منہ ہیں) اس کے منہ  0=ہر چہرے کے

 (343,000,000,000,000ہیں

  ہزار زبانیں ہیں  0=ہر منہ میں

زبانیں اس کے منہ میں  24,010,000,000,000,000,000)

 ہوئیں (



  ہزار محاورے بولتی ہے )وہ  0=ہر زبان

مختلؾ محاورے  1,680,700,000,000,000,000,000,000

 محاورے( septillion 1.68یعنی 

ہللا کو اتنی ناقابل قیاس عجیب الخلقت مخلوق پیدا کرنے کی کیا 

ضرورت تھی اسلئے کہ وہ ہر وقت بے شمار زبانوں میں کبھی نہ ختم 

 ہونے والی حمد و ثناء مسلسل بیان کرتی رہےە اس طرح کی مخلوق تو

صرؾ اسکے ذھن میں ہی آسکتی ہے جو شدیدقسم کے فریب تّصور کا 

مریض ہوە اس پر ذرا ؼور کریں کہ کوئی شخص ال تعداد کمپیوٹر اور 

ٹیپ ریکارڈر لے آئے اور ان میں وہ پروگرام چال دے جس میں دنیا کی 

تمام زبانوں میں اس کی مسلسل تعریؾ کی جا رہی ہوە کیا یہ پاگل پن 

( کی تّجسیم ہے، وہ سب  alter ego محمد کے بدل کامل )نہیں ہے ؟ ہللا

کچھ ہے جو وہ بننا چاہتا ہےە ہللا کی نفسیات سے محمد کی نفسیات کی 

جھلک ملتی ہےە بطور ایک خود پرست کے اسکی ناقابل تسکین خواہش 

 ہے کہ اس کی تعریؾ کی جائے اور ایسا ہی اسکا خدا ہےە

تھاە باوجودیکہ اس کی شادی ایک اہم محمد تنہا اور بے یارو مددگا 

عورت سے ہوگئی تھی مگر وہ اپنی ذاتی حیثّیت میں ایک اہم شخص 

نہیں تھا ، اسکے اپنے لوگوں نے ہی اسکا تمسخر اڑایاتھاە اس کے 

فریب تّصور میں تر مشاہدات جنکی اس کی زوجہ نے نّبوت کی 

سے  نشانیوں کے طور پر وضاحت کی وہ اسکی خود پرستی کی سب

بڑی ؼذا تھیە جب اسطرح کے مشاہدات میں تعطل پیدا ہو جاتا تھا تو وہ 

 مؽموم ہو جاتا تھاە ویکنن کہتا ہے:

ڈيپريشن خود پرست کے جذباتی ميک اپ کا ايک بڑا جزّو ہےە 

ليکن اکثر اسکا تعلق خود پرستی کی ؼذا کی عدم موجودگی ہوتا 



انے دن ہوتے ہيں ہے، زيادہ تر يہ ياد ماضی کے ال تعداد وہ سہ

ہے اور جن ميں اس کو بھرپور ستائش اور توّجع ملی ہوتی 

ەەە ڈيپريشن تشدد پہ مائل بيجا مداخلت تحسين و آفرين اور مرحبا 

کی ايک شکل ہےە تبديلی حالت کی صورت ميں اس متّشدد رّويے 

کا رخ ايک ڈيپريشن زدہ شخص کی طرؾ ہوجاتا ہے نہ کہ اس 

پرە ترميم شدہ مداخلت بيجا اور تشّدد آميز کے گرد انسانی ماحول 

طرزحکومت کی خاّصيت دونوں صورتوں ميں يعنی خود پرستی 

اور ڈيپريشن ميں پائی جاتی ہے ەەەە تاہم خود پرست جب بھی 

ڈيپريشن کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی خود پرستی قربان نہيں کرتا 

ر عدم يعنی اپنا طمطراق، استحقاق رکھنے کی حّس، خود بينی او

 خودشناسیە

یہ صرؾ اس امر کی وضاحت ہی نہیں ہے کہ محمد کی ڈیپریشن کی 

کیا وجہ تھی اور اسکے نتیجے میں اس کے خود کشی پر مائل خیاالت، 

بلکہ اس نے یہ بتا دیا کہ کیوں اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں 

ت ہے پہنایاە خود پرست شاید ہی کبھی خود کشی کریںە یہ بہت عجیب با

کہ  محمد نے کئی موقعوں پر جب خود کشی کا قّصد کیا تو ہر بار اسے 

نے بچا لیااور پھر بھی وہ دوبارہ ایسی کوششیں کرتا رہتا تھاە   جبرائیل

خودپرست کبھی خود کشی نہیں کرتے، وہ صرؾ اسکی باتیں کرتے 

 ہیں تاکہ لوگوں سے اسکے عوض ہمدردیوں کا ذخیرہ کر لیںە

خود پرست جو خود کو ایک دیو قامت مورت سمجھ رہا  "کیونکر کوئی

ہو، اور بہت ہی بڑا شخص جو مرکز کائنات ہو خود کشی کریگا؟" 

 Dead Man( اپنی کتاب مردے کا آئینہAgatha Christieاگاتھا کرسٹی)

Mirror   میں لکھتا ہے " یہ بہت حد تک قابل قیاس ہے کہ وہ کسی اور



ی خستہ حال رینگنے والے کیڑے کی مانند کس -کو تباہ و برباد کر دیگا

انسان کو جس نے اس کو ناراض کرنے کی جسارت کی ہو ەەەە اسطرح 

کا کام انتہائی الزمی ہے، خود کو متّبرک بنانے کیلئے! لیکن خود کی 

 تباہی؟ اور وہ بھی ایسے شخص کی؟" 

یہ سوال کہ " خود پرست کیوں خودکشی کی طرؾ مائل نہیں ہوتے" 

کا کہنا ہے کہ" خود پرست صیح معنوں میں زومبیز)جنونی( ویکنن 

ہوتے ہیں" وہ لکھتا ہے " متعّدد سکالروں اور تھراپسٹوں نے خود 

پرستوں کی اندرونی کیفّیت جاننے کی جستجو کی، انکی عمومی رائے 

یہ ہے کہ ان کے ضمیر میں جو بچ گیا ہوتا ہے وہ انتہائی ؼیرلچکدار، 

 عتبار سے بالکل بے سود اور بیکار ہوتا ہےە"ریزہ ریزہ اور عملی ا

آپس میں ایک دوسری کے بالکل برعکس بیماریوں میں مبتال لوگوں کو 

ڈیپریشن سے باہر آنے کیلئے اّدویات کی ضرورت ہوتی ہے مگر ایک 

خود پرست کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے "خود پرستی کی 

ائیوں سے نکال کر اس ؼذا کی ایک خوراک جو اسکو پستیوں کی گہر

بلندی پر پہنچا دیتی ہے جہاں وہ خوشی سے پاگل ہوجاتا ہے" یہ بات 

 ویکنن نے کہیە

 ٹیمپورل لوب ایپی لیپسی)مرگی(

سب سے پہلے جسے شک پڑا کہ محمد میں، جب وہ پانچ سال کا تھا، 

مرگی کی عالمات موجود ہیں وہ تھیں حلیمہ یا اسکا خاوندە  ایک 

ریکارڈ پر موجود پہال  ,Theophanes (817-752)بازنطینی مّورخ

سکالر تھا جس نے دعوی کیا تھا کہ محمد مرگی کا مریض تھا، آج ہم 

 اس دعوے کی تصدیق کر سکتے ہیںە



ء ;<?0)ٹی ایل ای( کی تعریؾ پہلی مرتبہ  یمپورل لوب ایپی لیپسیٹ

نے  International League Against Epilepsy (ILAE)میں منظر عام پر آئی

بتایا کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جب وقفے وقفے سے بنا کسی 

اشتعال بیماری کے دورے پڑتے ہوں اور انکی ابتدا وسطی یا بؽلی 

کنپٹی سے منسلک بناگوش سے ہوە بیماری کے یہ دورے جنکا تعلق 

TLE  سے ہے یہ عام قسم کے جزّوی حملے ہوتے ہیں جس میں مریض

اور پیچیدہ قسم کے  (with or without aura)تاہوش و حواس نہیں کھو

جزّوی دورے )اس میں مریض اردگرد کے ماحول سے بے خبر ہوتا 

ہے( میں متاثرہ شخص اپنے حواس کھو دیتا ہے، پیچیدہ جزّوی دوروں 

کی صورت میں کیونکہ اس حملے کا پھیالؤدونوں کنپٹیوں سے منسلک 

کے بدلے یاداشت میں بے بناگوش اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو اس 

 عملی کا سّبب بنتا ہےە

محمد کو پیش آنے والے دورے دونوں قسموں کے تھے ە کبھی کبھی وہ 

گر پڑتا تھا اور اپنے حواس کھو بیٹھتا اور کبھی نہیں بھیە ایک حدیث 

کے مطابق جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور ابھی نبّوت کی اطالع 

ہوش ہو کر زمیں پر گر پڑا اور اس کی ، محمد بی بھی نہیں آئی تھی

کھلی آنکھیں آسمان کی طرؾ تک رہیں تھیں، اسوقت وہ اپنے حواس 

 کافی حد تک یہ ایک مرگی کا دورہ تھاە  میں نہیں تھاە

 temporal interictal epileptiformکے مطابق "  emedicine.comویب سائٹ

abnormalities  فیصد لوگ  0?کے عارضے میں مبتالEEG  سے حاصل

شدہ نتائج کے مطابق ان پر بیماری کے دورے پڑتے رہے ہیں" محمد 

کو بچپن سے ہی یہ عارضہ الحق تھا اس نے سفیدکپڑوں میں ملبوس دو 

آدمی دیکھے جنہوں نے اسکا سینہ چاک کیا اور اسکا دل سفید برؾ 



سے دھویاە ہاروے کشنگ نامی امریکی نیوروسرجن جو دماغ کی 

کار ہے، بتاتا ہے کہ ایک لڑکا جس کی داہنی کنپٹی  سرجری کا پہل

سے منسلک بناگوش میں پیپ کی تھیلی تھی جسکی وجہ سے اسکوایک 

سفید لباس والے آدمی کا واضع سہ جہتی منظر دکھائی دے رہا تھاە 

اولین  (1952-1884)آئرش امریکن نیورالوجسٹ رابرٹ فوسٹر کینیڈی

احت سے بتایا کہ کس طرح شناحت کنندوں میں سے تھا جس نے وض

حقیقی فریب تّصور جس کی فطرت سمعی اور بصری ہوتی ہے اسکا 

اجراء کنپٹی سے منسلک بناگوش کے اوپر جسمانی حّصے سے ہوتا 

 ہےە

 اپنے اّیام جوانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمد نے کہا:      

ميں نے پايا کہ ميں کنکر اٹھائے ہوئے قريش کے بچوں کے " 

ساتھ تھا جيسا کہ لڑکے اس کے ساتھ کھيلتے ہيںە ہم سب نے 

اپنے کپڑے اتار ديئے تھے کنکر تھامے ہر کوئی اپنی قميض] 

اوڑھنے واال کپڑا[ کو گلے تک اٹھائے ہوئے تھا، جيسے ہے 

يک ؼيبی ميں اس راستے پر آگے پيچھے حرکت کر رہا تھا ا

طاقت نے زوردار تھپڑ رسيد کيا اور کہا ،' اپنی قميض پہن لو' 

پتھر کندھے پر اٹھا لئےە  اور ميں نے قميض اپنے اوپر کس لی 

 "ی تھیرکھ سے مجھ اکيلے نے قميض پہن اپنے ساتھيوں ميں

لگتا ہے محمد کے خیالی ساتھی بھی ایسے ہی تشّددپسند اور  ایسے

 بدعمل تھے جیسا وہ تھاە

 

 



 ٹیمپورل لوب کے دوروں کی مرض کی عالمات

بیماری کا حملہ جس کی ابتداء کنپٹی سے منسلک بناگوش سے ہو رہی 

ہو اس سے قبل ایک صورت حال پیدا ہوتی ہے جس سے ماحول میں 

اچانک تبدیلی محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی شحص کی آمد، پھولوں 

قبل از وقت  یا یہ کہ  (aura)کی بھینی بھینی مہک یا سردی کی لہر وؼیرہ

تمبّیح جیسا کہ معمول سے ہٹ کر اضطرابی کیفّیت، پیٹ کے اندر 

کھلبلی ہونے کا احساس، فریب تصّور اور فریب نـّظارہ) نظر کا دھوکہ 

خوشبو محسوس ہونا، ذآئقے اور دیگرحّسیات سے متلق دھوکے( اور 

ا، یادوں اور کسی ایسے واقعے کا گماں ہونا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہؤ

جذبوں کا ابھر آنا یا اس قسم کے شّدید جذبات کا پیدا ہونا جس کا اس 

وقت کے موجودہ ماحول سے کوئی تعلق نہ ہوە یہ تمام عالمات محمد 

 کو الحق مرض میں نمایاں تھیںە

مرگی کے حملے ّجزوی بھی ہو سکتے ہیں جن میں ہوش وحواس 

ورتحال میں جنکا نتیجہ یہ ہوتا برقرار رہتے ہیں یا کبھی کبھی پیچیدہ ص

ہے کہ حملے کے اس دورانیے میں ہوش و حواس میں کمی واقع ہوتی 

ہےە اس کے عالوہ دیگر عالمات میں شامل ہیں سر کا ؼیر معمولی 

طور پر جمبش میں آنا اور آنکھوں کا پلٹ جانا، اسطرح کے دورے 

 محمد کو تعمیر کعبہ کے دوران پیش آئےە

رآئی جانے والی جنمبش اور تواتر سے پیش آنے وقفے وقفے سے دہ

واالپٹھوں کا سکڑاؤ جو جسم کی ایک طرؾ اثرانداز ہو رہا ہو، ایک 

بازو، ایک ٹانگ، چہرے کا ایک حّصہ اور جسم کے دوسرے اکیلے 

حّصوں پر، یہ بھی ٹی ایل ای کی عالمات ہیںە دیگر عالمات میں پیٹ 

آنا، چہرے کا سرخ ہونا، دل کی درد اور بے آرامی، متلی ہونا، پسینہ 



دھڑکن تیز ہونا یا نبض کی رفتار بڑھنا اور بینائی میں تبدیلی آنا گفتگو 

اور خیاالت میں خلل اور اردگرد سے نا آشنائیە البتہ،  حواس سے 

 متعلقہ فریب تّصور) بصری، سمعی، لمس وؼیرہ( بڑی عالمات ہیںە

ہر امراض مرگی ) ایپی ڈنمارک کے عالمی ناّمورڈاکٹر موگنز ڈیم ما

ع پر لکھی گئی کئی کتابوں کے مّصنؾ نے  لیپٹالوجسٹ( اسی موضو

جزّوی دوروں کی تعریؾ ان الفاظ میں کی ہے،" عام قسم کے جزّوی 

دورے جن کی عالمات دماغ سے متعلقہ ہوں اور جو بعد میں یاد رکھی 

  ہ 'جا سکتی ہوں، وہ زمانہ قدیم سے جانی جاتی ہیں اور انکو آعور

aura  کہا جاتا ہےە  اکثر اوقات ایسا ہونے سے قبل تشنّج کا حملہ ہوتا'

ہےە اکثر یہ خواب کی مانند ہوتاہےەەەە اور مریض کو ایسا لگتا ہے 

جیسے ہو پاگل ہو جائے گاە محمد نے بھی دراصل یہی سمجھا تھا کہ وہ 

ا پاگل ہو جائے گا ، یہ تو خدیجہ تھی جس نے اسکو سمجھایا کہ ایس

 ہرگز نہیں ہےە

ڈاکٹر ڈیم رقم طراز ہے، " کافی عرصے سے یہ امر زیربحث ہے کہ 

جن لوگوں کو مرگی کا مرض الحق ہوتا ہے انکے شخصی خّدوخال 

میں کچھ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتیں، خصوصآ 

جن لوگوں کو ٹیمپورل لوب ایپی لیپسی کی شکائت ہوتی ہے ان میں جو 

یہ ہے کہ وہ جذباتی لحاظ سے عدم توازن کا  چیز واضع ہوتی ہے وہ

شکار ہوتے ہیں بہ نسبت دوسرے لوگوں کے، شاید ان میں مداخلت بیجا 

کا رجحان زیادہ ہوتا ہےە چند لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ 

اپنے آپ ہی میں مگن ہوتے ہیں، مالیخولیا میں مبتال ہونے کی حد تک 

ے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت حّساس ہوتے ہیں، ان کے بار



میں کئی سارے روگ پال لیتے ہیں اور انکی مذھبی، مّجذوبی، فلسفیانہ 

 اور اخالقی معامالت میں خصوصی دلچسپی ہوتی ہے ە"

وہ مزید وضاحت کرتا ہے کہ ٹی ایل ای کے مریض اکثر ڈیپریشن میں 

فریب تصّور  مبتال ہو جاتے ہیں اور ان میں خودکشی کے رجحانات اور

جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیںە ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ 

انکو مذھبی ایذا رسانی کا سامنا ہےە  تاہم، بہ نسبت ان لوگوں کے جو 

شّزوفرینیا کے باقائدہ مریض ہوتے ،انکا دوسرے لوگوں کے ساتھ 

ای  جذباتی لگاؤ قدرے بہتر ہوتا ہےە شّزوفرینیا کے برعکس ٹی ایل

اکثر اپنے ہی گرد گھومتی ہےە محمد کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہؤا تھا 

اور زندگی کے آخری سالوں میں مرگی کے دوروں میں کچھ کمی آگئی 

تھیە تاہم اس کی وجہ سے ایسی قرآنی آیات کے"نزول" میں کوئی 

 رکاوٹ نہیں آئی جو موقع کی عین ضرورت ہوںە

ں نازل ہوئیں اور وہ جو بعد میں شروع شروع میں جو آیات مکـّہ می

مدینہ میں نازل ہوئیں ان کے لہجے، کالم اور فقروں کی ساخت میں 

واضع فرق ہےە محمد کے پیؽمبرانہ کیرئیر کے اّولین دور میں جو آیات 

لکھی گئیں ان کے سٹائل میں شاعرانہ پن ہے اور ان میں قافیہ اور وزن 

صر اور دل کو لگنے والی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور وہ مخت

ہیں، ان میں پارسائی، سخاوت، یتیموں کی پرورش اور ؼالموں کو 

آزادی، تحمل اور بردباری، رحمدلی اور دردمندی کے بارے میں 

پندونصیحت کی بھرمار ہے، اور ساتھ ساتھ کئی قسم کی تمّبیحات ہیں 

اور انکیلئے دوزخ کے وعدے وعید ہیں جو اسکی دعوت کو قبول 

 نے میں متـّامل ہیںەکر



اس دور کی ایک مخصوص سورۃ ہے اس میں ایک  0?"سورۃ شمس" 

فسانہ بیان کیا گیا ہے جو کہ پہلے سے ہی عربوں کو معلوم تھا، کہ ہللا 

نے ایک اونٹنی کو بھیجا تھا جو قوم ثمود کوخبر دار کرے جنہوں نے  

 ہٹ دھرمی سےکام لیا اور خدا کی اونٹنی کو ذبح کر دیاە

 سورج کی قسم اور اسکی روشنی کی،

 اور چاند کی جو اسکے پيچھے نکلے،

 اور دن کی جب اسے چمکا دے،

 اور رات کی جب اسے چھپا لے،

 اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنايا، 

 اور زمين کی اور اسکی جس نے اسے پھياليا،

 اور انسان کی اور اسکی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کيا،

ھر اسکو بدکاری سے بچنے اور پرہيز گاری کرنے کی سمجھ پ

 دی؛

 کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا،

 اور جس نے اسے خاک ميں ماليا خسارے ميں رہاە 

 قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سّب  پيؽمبر کو جھٹاليا، 

 جب ان ميں سے ايک نہايت بدبخت اٹھا،

سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اسکی تو خدا کے پيؽمبر نے ان 

 پانی پينے کی باری سے حذر کروە



مگر انہوں نے پيؽمبر کو جھٹاليا اور اونٹنی کی کونچيں کاٹ ديںە 

تو خدا نے انکے گناہ کے سّبب ان پر عذاب نازل کيا اور سب کو 

 ہالک کرکے برابر کر دياە

 اور اسکو انکے بدلے کا کچھ بھی ڈر نہيںە

 لفلق' اسی دورکی ایک اور مثال ہے ە'ا 009سورۃ 

 شروع ہللا کا نام ليکر جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہےە

 کہو: کہ ميں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں،

 ہر چيزکی برائی سے جو اس نے پيدا کی،

 اور شب تاريک کی برائی سے جب اسکا اندھيرا چھا جائے،

 ں کی برآئی سے،اور گنڈونپر پڑھ پڑھ کر پھونکنے واليو

 اور حسد کرنے والے کی برآئی سے جب وہ حسد کرنے لگےە 

جب تک ابھی وہ مکـّہ میں ہی تھا محمد کا دائرہ کار صرؾ مکـّہ اور 

 اس کے مضافات تک ہی محدود تھاە اس نے لکھا:

تو ہم نے تم تک عربی زبان کا قرآن ہی نازل کيا جو خبردار 

 کريگا ام القراء اور اسکے مضافاتە 

اس نے   مکـّہ کو کہتے ہیں دوسری آیات میں ام القراءشہروں کی ماں 

کہا کہ وہ خاص طور پر ان کے لئے ہی آیا ہے جنکو خدا کی طرؾ 

سے ابھی کوئی وحی نہیں آئیە اس کے مطابق یہودی اور عیسائی اس 

کے مطلوبہ سامعین نہیں تھےە تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی 



امنگوں میں اضافہ ہوتا گیا اور آخرکار اس نے یہ مطالبہ کرنا شروع 

 وگرنہ موت تمہارامقدر ہےە قبول کرو عت یا اسکی اطاکردیا کہ 

بعد میں آنے والی سورتوں میں قانونی زبان کا استعمال ہے، یہ ایک 

جابر حکمران کی زبان ہے جو وہ اپنی رعایا کیلئے قوانین اور حکنامے 

صادر کرنے کیلئے استعمال کرتا ہے اور نئے عالقے فتح کرنے کی 

سە ٹّرٹن کہتا ہے، " فقرے  طویل، بے ہنگھم ترؼیب دے رہا ہےە اےە ای

اور دشوار ہیں تاکہ سننے والے اسکوؼور سے سنیں نہیں تو  اسکا 

اور شاعرانہ الفاظ وقفوں  شعری وزن ٹوٹ جاتا؛ زبان نثر میں بدل گئی

میں بٹ گئے ە نفس مضمون قوانین پر مبنی، عمومی واقعات پر 

جھاڑیں جو پیؽمبر سے  تبصرے، حکمت عملیوں کے بیانات، انکیلئے

ہم آہنگ نہیں خصوصآ یہودی اور اپنی گھریلو مشکالت کے تذکرےە 

یہاں پر تخّیل ناپید اور اس کمزوری کو چھپانے کیلئے گھڑے گھڑائے 

 جملے گھسیڑنا اور کہیں کہیں پہلے والی گرمجوشی بھی امڈ آئی"ە

 یہاں پر اسکا تذکرہ بے محل نہیں کہ محمد کا فریب تّصور صرؾ

جبرائیل فرشتے کو دیکھنے کی حد تک محدود نہیں تھا، اس نے اس کا 

دعوی بھی کیا کہ اس نے جنـّات اور شیطان کو بھی دیکھاە ایک ایسے 

موقع پر جب وہ مسجد میں نماز ادا کررہا تھا اس نے اپنی باہنوں کو 

اسطرح کی حرکت دینا شروع کردی جیسے وہ کسی خیالی شخص سے 

مد نے بعد میں بتایا، " شیطان میرے سامنے آیا اور نماز نبردآزما ہوە مح

میں مخل ہونے کی کوشش کی لیکن ہللا نے مجھے اس پر فوقّیت بخشی 

اور میں نے اسکو بڑھنے نہیں دیاە بال شبہ میں نے سوچا کہ اسکو 

مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم صبح اٹھو اور اسکو 

ن کا قول یاد آیا، ' میرے خدا! مجھے دیکھو، پھر مجھے حضرت سلیما



اتنی بڑی بادشاہت عطا فرما جو کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ 

ہو' پھر ہللا نے اس)شیطان( کو )باعث خفـّت( سر جھکائے چلے جانے 

 پر مجبور کر دیا"ە

بہت ساری احادیث میں اس نے ّجنات کے ساتھ اپنے معرکوں کا ذکر 

س نے یہ بھی دعوی کیا کہ اس نے کئی جنـّوں کیا ہےە ایک کہانی میں ا

کو مسلمان بنایا ہےە قرآن میں کم ازکم تیس موقعوں پر ّجنات کے 

 تذکرے ہیںە

یہ جاننا بہت اہم ہے کہ محمد کو بائیبل کا علم نہیں تھاە سلیمان ایک 

بادشاہ تھا اور پیؽمبر نہیںە اس نے اسطرح کا نہ کوئی بیان دیا اور نہ 

ی دعا جیسا کہ محمد نے بیان کیاە تاہم اس نے ہللا سے عقل ہی ایسی کوئ

کے حصول کی درخواست کی ناکہ دولت کیە محمد نے بادشاہت اور 

 اقتدار کیلئے اپنی خواہش کا اظہار کیاە 

 ر عالماتٹی ایل ای کی دیگ

وہ لوگ جنکو ٹی ایل ای کا عارضہ الحق ہوتا ہے ان میں مندرجہ ذیل 

ی کے حملے کے دوران نہیں بلکہ ان کے وقفوں پانچ خصلتیں ) بیمار

 کے دوران( پائی جاتی ہیںە

ہائپرگرافيا:  ايک ايسی يکطرفہ ذھنی لگن کے امر محسوس  .9

کو ظاہر کرتا ہے جس ميں ضرورت سے زيادہ روزانہ 

ڈائری لکھنے کی عادت ہوە بظاہر محمد انپڑھ تھا ليکن اس 

 نے قرآن کمپوز کيا اور دوسروں سے لکھواياە



ہائپر رليجياؤسٹی: مذھبی اعتقادات کا نہ صرؾ بہت قّوی  .0

بلکہ انکا تعلق الہياتی نظريات اور تکونياتی نظريات کی  ناہو

تشريح سے ہوتا ہےە مريض کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اسکو 

خدائی رہنمائی حاصل ہےە محمد کو بھی ظاہر ہے کہ ؼير 

يک معمولی حد تک فالسفی اور تّصوؾ سے لگاؤ تھا جو ا

 نئے مذھب کی ايجاد کا سّبب بناە

کلنگينيس: ساتھ چمٹے رہنے کی عادت، محمد کے اپنے  .5

چچا کے ساتھ چمٹے رہنے کے قّصے ظاہر کرتے ہيں کہ 

جب وہ  بچہ تھا وہ جذباتی لحاظ سے کسی کے ساتھ چمٹے 

رہنے کا ضرورت مند تھا، اور جب کبھی وہ ٹھکرايا جاتا يا 

 مّجروح ہوتاە اسکو ٹوکا جاتا تو وہ سخت

جنسی معامالت ميں تؽّير: محمد کے عورتوں کے ساتھ  .4

مجنونانہ لگاؤ ميں آخری عمر ميں بہت اضافہ ہو گيا تھا،  

کہ آخری عمر ميں اسکی جسمانی اہليت بہت کم ہوگئی حاالن

اس کے بارے ميں ہم آگے ، تھی يا بالکل ختم ہو گئی تھی

 چل کر ديکھيں گے ە

ا الجھنے پر ہر وقت آمادہ، شّدت اگريّسونّيس : خوامخو .3

جذبات ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ ميں نماياں جو کہ مريض ميں 

ايک وقت گرمجوشی اور دوسرے لمحے ناراضگی، چڑچڑا 

پن جو بعد ميں شّديد ؼّصے اور پر تشّدد سلوک ميں تبريل 

ہوجاتا ہےە محمدکا بعض مرتبہ، خّصوصآ اپنے ساتھيوں 

ھا، اور انکے ساتھ جن پر سے، سلوک بہت دوستانہ ہوتا ت

اسکا گمان ہوتا تھا کہ وہ اس کے مطالبات ماننے ميں پّس 

وپيش سے کام لے رہے ہيں انتہائی سخت اور جھنجھالہٹ 



واال ہوتا تھاە بحاری کہتا ہے،" اگر پيؽمبر کو کوئی چيز 

ناپسند ہوتی تھی تو کراہت کے اثرات اس کے چہرے پر 

 نماياں ہو جاتے تھےە"

 ات عرش کا سفرراتوں ر

ی کی سیر کے بارے میں کے معراج  یعنی راتوں رات عرش معـّلمحمد 

بہت سی روایات پائی جاتی ہیںە ابن اسحاق نے تانا بانا اس طرح جوڑا 

ہے کہ جس کی شاخیں اس تنے سے پھوٹتی ہیں جو کہانیاں محمد 

کےساتھیوں نے خصوصآ اس کی زوجہ عائشہ نے بیان کی ہیںە اس 

 مطابق محمد نے بتایا: تذکرے کے

ميں حجر ميں سو رہاتھا، جبرائيل آيا اوراس نے اپنے پاؤں سے 

مجھے ہاليا، ميں اٹھ کر بيٹھ گيا، مجھے کچھ نظر نہيں آيا اور 

ميں دوبارہ ليٹ گياە وہ دوسری دفعہ آيا اور مجھے پاؤں سے 

 ہاليا، ميں اٹھ بيٹھا، ميں نے کچھ نہيں ديکھا اور پھر ليٹ گياە وہ

ميرے پاس تيسری دفعہ آيا اور مجھے پاؤں سے ہاليا، ميں اٹھ 

گيااور اس نے ميرا بازوپکڑ ليا اور ميں اس کے ساتھ کھڑا ہو 

گيا، وہ مجھے مسجد کے دروازے سے باہر لے آيا جہاں ايک 

سفيد رنگ کا جانور کھڑا تھاجو آدھا خچر اور آدھا گدھا تھا اور 

تھے جن کی مدد سے  جودموپر کندھوں کے ساتھاسکے دونوں 

اسکے پاؤں حرکت کرتے تھےە اسکے اگلے پاؤں وہاں جا 

کرپڑتے تھےجہاں تک اسکی حد نگاہ تھیە اس نے مجھے اس 

پر سوار کرا ديا، اور وہ ميرے ساتھ نکل پڑا اور ميرے نزديک 

تو اس نے مزاحمت کیە  رہاە جب ميں اس پر سواری کيلئے آيا



گردن کے بالوں پر رکھا اور کہا تمہيں جبرائيل نے اپنا ہاتھ اسکی 

، ہللاشرم نہيں آتی او براق، جو تم اسطرح کا سلوک کررہے ہو؟ و

ہللا کے نزديک محمد سے زيادہ کوئی قابل احترام نہيں جس نے 

اس سے پہلے تم پر سواری کی ہوە اس جانور کو اسقدر 

شرمندگی ہوئی کہ وہ پسينے ميں شرابور ہو گيا اور سکون سے 

 ڑا ہو گيا تاکہ ميں اس پر سواری کرسکوںەکھ

راوی بیان جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، " پیؽمبر اور جبرائیل چلتے 

رہے حتی کہ وہ یروشلم میں مسجد اقصی کے مقام پر پہنچےە وہاں 

انہیں ابراہیم، موسی اور عیسی دوسرے نبیوں کے ہمراہ ملے وہاں 

پھر اسکے سامنے دو ظروؾ پیؽمبروننےاسکی امامت میں نماز ادا کیە 

اب اور دوسرے میں دودھ تھاە رالئے گئے جن میں سے ایک میں ش

پیؽمبر نے دودھ واال برتن لے لیا اور دودھ پی لیا اور شراب کو چھوڑ 

جبرائیل نے کہا،' تم کو فطری طور پر درست رہنمائی ملی ہے ایک  دیاە

بھی ایسے اصلی اور سچے قدیمی مذھب کی، اے محمد، تمہارے لوگ 

ہی ہونگے ، شراب تمہارے لئے منع ہےە' پھر پیؽمبر مکـّہ کی طرؾ 

لوٹا اور صبح ہوتے ہی اس نے قریش کے ساتھ اسکا ذکر کیا جو اکے 

ساتھ پیش آیاە ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا،" قسم ہللا کی، یہ تو 

 سراسر لؽو ہے! ایک قافلہ ایک ماہ میں شام پہنچتا ہے اور ایک ماہ ہی

میں واپس آتا ہے، محمد کیسے یہ سفر صرؾ ایک ہی رات میں طے 

 کرسکتا ہے؟" 

ابن سعد کہتا ہے، " اس کہانی کے سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو 

نماز ادا کرتے تھے اور دائرہ اسالم میں داخل تھے، تارک الدین ہو 

گئے اور دائرہ اسالم سے خارجە" اور اس کے جواب میں حلفیہ بیان 



رت میں یہ قرآنی آیت نازل ہوئی، " یہ منظر ہم نے پیدا کیا جو کی صو

 تم کو دکھایا گیا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکےە

مسلم وقائع نگاروں نے صحیح طریقہ کار سے ہٹ کر اس کہانی کو 

معتبر بنانے کیلئے اس میں رنگ بھرے، ابن اسحاق نےاس میں اضافہ 

ے اسکا ثبوت مانگا تو اس کرتے ہوئےکہا کہ جب لوگوں نے محمد س

نے کہا کہ اس نے فالں فالں قافلے کو فالں فالں وادی سے گزرتے 

دیکھا اور جس جانور پر وہ سوار تھا ایک اونٹ اس سے خوفزدہ ہو 

کہ ،" میں نے  کرچمپت ہو گیا، پھر محمد کو یہ کہتے ہوئے بتایا گیا

ام کی طرؾ محّو انکو بتایا کہ یہ واقعہ کہاں پر ہؤا، میں اسوقت ملک ش

میل کے فاصلے  ;8سفر تھا، میں چلتاگیا یہاں تک کہ مکہ سے قریبآ 

پر دجانن میں کوہ تحامہ پر پہنچا، میں ایک قافلے کے قریب سے گذرا 

تھاە میں نے دیکھا لوگ سو رہے تھے، ان کے  جو کہ بنو فالں فالں کا

ے پاس کسی چیز میں ڈھکی ہوئی پانی کی ایک صراحی تھی، میں ن

اوپر سے ڈھکنا اتار دیا اور پانی پیا اور ڈھکن دوبارہ رکھ دیاە اسکا 

ثبوت یہ ہے کہ اس وقت انکا قافلہ دّرہ الطائم کے راستے ایک سیاہی 

مائل اونٹ جس کے اوپر دو بڑے تھیلے لّدے تھے، ایک کاال اور 

دوسرا کئی رنگوں واال،کی رہنائی میں البائیدہ سے نیچے اتر رہا تھاە' 

ئیدہ مدینہ کی جانب مکہ میں تحائم مکہ کے نزدیک ایک اونچی ہموار با

جگہ ہے، لوگ اسکو جلدی پار کرنا چاہتے ہیں اور پہال اونٹ جو انہیں 

مال جس کےبارے میں وہ ذکر کررہا ہے، انہوں نے لوگوں سے اس 

پانی کے برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پانی 

ا ہؤا تھا اور اس کے اوپر ڈھکن بھی تھا، اور جب وہ نیند سے پورا بھر

سے اٹھے اس پر ڈھکن تو تھا مگرپانی نہیں، انہوں نے دوسروں سے 

بھی پوچھا جو مکہ میں تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل درست 



ہے، وہ خوفزدہ ہو گئے تھے اور ایک اونٹ بھی چمپت ہوگیا تھا، انہوں 

سکو بالتے ہوئے سنا تھا تاکہ وہ اسکو دوبارہ واپس نے ایک آدمی کو ا

 ە"ےلےسک

یہ روایات محمد کی وفات کے سو سال سے بھی زیادہ بعد میں لکھی  

 گئیںە اتنا عرصہ گذر جانے کے بعد ان دعوں کو سچ ثابت کرنے کا

کوئی طریقہ نہیں، تاہم ، تقریبآ تمام مسلمان یہ بھول چکے ہیں کہ جس 

نے حلفیہ طور پر کیا کہ اس نے یروشلم کے معبد کا دور کا ذکر محمد 

دورہ کیا، اس وقت یروشلم میں اسطرح کی کوئی چیز نہیں تھیە جب 

براق نے ادھر کی پرواز کی تھی اس سے چھ صدیاں قبل ہی رومنوں 

ء تک وہاں پر ایک پتھر کے اوپر دوسرا 0=نے اس کو تباہ کردیا تھاە 

بل از قمطابق ہیکل سلیمانی دسویں صدی بل کے یپتھر بھی نہیں تھاە بائ

مسیح تعمیر ہؤا تھا، ڈوم آؾ راک کی تعمیر رومن ٹیمپل آؾ جیوپیٹر کی 

ء میں ہوئی تھیە مسجد االقصی رومنوں کے 0=>فراہم کردہ بنیادوں پر 

بڑے گرجے کے جنوبی کنارے پر ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر بنو امّیہ کے 

کیسی ستم ظریفی ہے کہ محمد نے ء میں تعمیر ہوئیە یہ 00=دور میں 

فالں فالں قافلہ اس راستے جاتے دیکھا مگر اس کو ٹیمپل نظر نہ آیا 

جس کے بارے میں اسکا دعوی ہے کہ وہاں پر اس نے نماز ادا کی جو 

 کہ درحقیقت وہاں موجود ہی نہیں تھاە

ایک اور حدیث مین بیان ہے کہ اس سچائی کو جاننے کیلئے جو محمد 

کہھ رہا تھا ابوبکر نے اس سے پوچھا کہ یروشلم کے بارے میں بتائے 

تو اس نے ایسا کر دیا تو ابوبکر نے کہا، " یہ سچ ہے اور میں اسکی 

تصدیق کرتا ہوں کہ تم ہللا کے نبی ہوە" یہ واضع نہیں ہے کہ ابوبکر 

وشلم گیا تھا یا نہیں،عربوں کیلئے اس قصبے کی اتنی اہمیت کبھی یر



نہیں تھی کہ وہاں جایا جاتاە تاہم یہ بھی حیران کن بات ہے کہ ابوبکر 

نے اس ٹیمپل کے بارے میں کچھ نہیں کہاە یہ تمام ؼیر معتبر کہانیاں 

ہیں جو مسلمانوں نے اس لئے گھڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے نبی کے بیان 

 ہائی اوٹپٹانگ قّصے کو سچ ثابت کرسکیںەکردہ انت

اس کہانی کا ایک اور نسخہ بھی موجود ہے جو کہ شاید زیادہ قابل قبول 

ہے کیونکہ اس کی توثیق قرآن میں کی گئی ہےە اس نسخے کے مطابق 

 محمد کہتا ہے :

 

يروشلم ميں کام ختم کرنے کے بعد ميرے پاس ايک سيڑھی الئی 

ے اس سے قبل ايسی نہيں ديکھی تھیە گئی، اتنی عمدہ کہ ميں ن

يہ اسطرح کی تھی کہ جيسے کوئی قريب المرگ انسان اپنی موت 

کو آتے ہوئے ديکھتا ہے، ميرے ساتھی نے اسکو ميرے لئے 

اوپر چڑھنے کيلئے آراستہ کردی اور يہاں تک کہ ہم جنت کے 

ايک دروازے تک پہنچ گئے جسکو دربانوں کا دروازہ کہا جاتا 

عيل نامی ايک فرشتہ اس کا انچارج تھا اور اس کی ہےە اسما

کمانڈ ميں بارہ ہزار فرشتے تھے اور ہر ايک کے پاس بارہ ہزار 

 فرشتے انکے ماتحتە

جب جبرائيل مجھے اندر لے کےآيا اسماعيل نے ميرے بارے ميں 

پوچھا کہ ميں کون ہوں اور جب اسکو بتايا گيا کہ ميں محمد 

وئی مشن سونپا گيا ہے جس کيلئے ہوں، اس نے پوچھا اس کو ک

اس کو بھيجا گيا ہے اور اسکا يقين ہو جانے کے بعد اس نے 

 مجھے خوش امديد کہاە



جيسے ہی ميں جنت کے نچلے دروازے سے داخل ہؤا سب 

فرشتوں نے مجھے مسکراتے ہوئے خوش آمديد کہا مگر ان ميں 

سے ايک جس نے مجھے وہی کچھ کہا، نہ وہ مسکرآيا اور نہ 

رمّسرت استقبال کيا جيسا کہ دوسروں نے کيا تھاە اور جب ميں پ

نے جبرائيل سے وجہ پوچھی، اس نے بتايا کہ اس سے قبل يہ 

اگر کسی کيلئے بھی مسکرآيا يا بعد ميں مسکرآۓ گا تو وہ ميں 

ہونگاە يہ مسکراتا نہيں کيونکہ يہ ملک ہے اور دوزخ کا نگہبان 

س کی يہ حيثيت ہللا کی طرؾ ہےە ميں نے جبرائيل سے کہا کہ ا

سے ہے جو کہ اس نے تمہيں بيان کی ہے، 'سردار اور امانتدار 

(ە ' کيا تم اسے يہ حکم نہيں دوگے کہ يہ 59609ہے' )قرآن

مجھے دوزخ بھی دکھائے؟' اور اس نے کہا ' يقينآ ! او ملک 

محمد کو دوزخ بھی دکھاؤ'ە تب اس نے اس کے اوپر سے پردہ 

ے شعلے ہوا ميں بلند ہوۓ، جب تک ميں نے يہ ہٹايا اور آگ ک

سوچا کہ اس ميں تو سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا تو ميں 

نے جبرائيل سے کہا کہ اس سے کہو کہ يہ انکو واپس اسی 

 جگہھ پر پہنچا دے اور اس نے ايسا کر دياە

ميں ان کی واپسی کا موازنہ ڈھلتے ہوئے سايوں سے کرسکتا 

ے وہاں پر واپس آۓ جہاں سے وہ نکلے ہوںە اور جب وہ شعل

 .تھے ملک نے انکو اوپر سے ڈھک ديا

اور جب ميں عرش کے سب سے نچلے حصے ميں داخل ہؤا 

وہاں ميں نے ايک آدمی کو بيٹھے ہوۓ ديکھا جس کے نزديک 

سے ہوکر آدميوں کی روحيں گذر رہی تھيں، ان ميں سے کسی 

ی سے کہے گا ،' کے ساتھ وہ اچھی گفتگو کريگا اور اور خوش



ايک اچھے آدمی کی اچھی روح' اور دوسرے کيلئے وہ کہے گا ' 

چھی چھی' اور تيوری چڑھاتے ہوۓ کہے گا 'برے آدمی کی بری 

 روح'ە

پھر ميرے ايک سوال کے جواب ميں جبرائيل نے بتايا کہ يہ ہمارا 

باپ آدم ہے، اپنی اوالد کی روحوں کا جائزہ لے رہا ہےە اہل ايمان 

حوں کو ديکھ کر اس کے جوش ميں اضافہ ہوجاتا ہے اور کی رو

منکرين کی روحوں کو ديکھ کر دکھی ہوتا ہےە پھر ميں نے 

ايسے لوگوں کو ديکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے، ان 

کے ہاتھوں ميں پتھروں کی مانند آگ کے ٹکڑے تھے جنکو وہ 

نچلے  انکے اپنے منہ کے اندر ٹھونس رہے تھے اور وہ

حصےسے باہر نکل رہے تھےە مجھے بتايا گيا کہ يہ وہ لوگ 

ہيں جنہوں نے شکم پروری کی اللچ ميں يتيموں کا مال ہڑپ کياە 

پھر ميں نے راستے ميں فرعون کے خاندان کے لوگوں کو 

ديکھا، انکے پيٹ اسقدر بڑھے ہوۓ تھے جنکو ميں نے پہلے 

ال گيا انکے اوپر سے کبھی نہيں ديکھا اور جب انکو دوزخ ميں ڈا

انکو اپنے پيروں تلے کچلتے ہوۓ پياس کی شّدت ميں پاگل اونٹ 

 گذر رہے تھے اور وہ بے بس تھےە وہ تھے ناجائز سود خورە

پھر ميں نے ان عورتوں کو ديکھا جو چھاتيوں سے بندھی لٹک 

رہی تھيںە انہوں نے اپنے خاوندوں کی موجودگی ميں حرامی 

 ەبچوں کو جنم ديا تھا

پھر مجھے عرش دوئم پر اليا گيا جہاں دو خالہ زاد تھے؛ عيسی 

ابن مرّيم اور جون ابن ذکريا، اور پھر تيسرے عرش پر وہاں ايک 

شخص تصا جسکاچہرا پورے چاند کی مانند تھا، وہ تھا ميرا 



بھائی يوسؾ، يعقوب کا بيٹاە اور پھر چوتھا عرش اور وہاں ايک 

اور ہم نےانکو اونچی جگہھ پر آدمی جسکو ادريس کہتے تھےە '

اور پھر عرش پنجم، وہاں پر ايک آدمی  91635اٹھا ليا' سورۃ 

جس کے بال سفيد اور لمبی داڑھی، ميں نے اس سے زيادہ 

خوش شکل آدمی پہلے کبھی نہيں ديکھا تھا، يہ اپنے لوگوں ميں 

بہت محبوب، وہ تھا ہارون، عمران کا بيٹاە اور پھر چھٹے عرش 

شانويا کی مانند مڑی ناک واال گہرے رنگ کا آدمی، يہ پر جہاں 

ميرا بھائی موسی تھا ە اور پھرساتواں عرش، وہاں ايک آدمی 

کبھی نہ فنا ہونے والی جنت ميں محل کے دروازے کے سامنے 

ہزار فرشتے اندر داخل ہوتے  2:تخت پر براجمان تھا، روزانہ 

ا تھا، ميں نے تھے اور انکو روز محشر سے پہلے باہر نہيں آن

وہاں کوئی آدمی نہيں ديکھا جو مجھ جيسا ہو، يہ تھا ميرا والد 

ابراہيمە پھر وہ مجھے جنت کے اندر لے گيا اور وہاں پر ميں نے 

جس کے ہونٹ گہرے سرخ تھے اور  ايک نوجوان لڑکی کو ديکھا

ميں نے اس سے پوچھا کہ اسکا تعلق کس سے ہے کيونکہ ميں 

مجھے بتايا کہ  ےش ہؤا تھا اور اس ناسکو ديکھ کر بہت خو

 'زيد ابن حارثہ' اور پيؽمبر نے زيد کو اس کی خوشخبری دیە

ایک روایت کے مطابق جب جبرائیل محمد کو ہر آسمان پر لیکر جاتا 

اور اندر آنے کی اجازت مانگتا تو جبرائیل کو وہاں موجود دربان کو 

یا ہے، اور یہ کہ اس اطالع دینا ہوتی تھی کہ وہ کس کو ساتھ لے کر آ

کے مہمان کو خاص مشن سونپا گیا جس کیلئے اس کو بھیجا گیا ہے، 

اور اس پر دربانوں کا جواب ہوتا تھا " ہللا اسکو سالمت رکھے، بھائی 

اور دوست!" اور وہ انکو جانے دیتا، حتـّی کہ وہ ساتویں آسمان پر 

ے روزانہ پچاس پہنچے جہاں اس کی مالقات ہللا سے ہوئی اور اّمت کیلئ



نمازوں کی ادائیگی فرض ہوئیە اور واپسی پر اسکی موسی سے 

 مالقات ہوئی، اور وہاں جو کچھ ہؤا اسکا حال وہ اسطرح بیان کرتا ہے:

واپسی پر ميری مالقات موسی سے ہوئی جو ميرا کسقدر عمدہ 

دوست تھا! اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم پر کتنی نمازيں فرض 

ے بتايا کہ پچاس تو اس نے کہا، 'نماز کافی کی گئيں تو ميں ن

بھاری کام ہے، اور تمہاری اّمت کمزور ہے اسلئے تم واپس جاؤ 

اور اپنے خدا سے کہو کہ اّمت کيئے ان کی تعداد ميں تخفيؾ کی 

کی کمی کر  92جائے، ميں نے ايسے ہی کيا اور نمازوں ميں 

ر وہی ديگئیە پھر ميں موسی کے پاس سے گزرا اور اس نے پھ

کہا، اور ايسا ہی ہوتا رہا يہاں تک کہ پورے دن اور رات ميں 

پانچ نمازيں ہی باقی رہ گئيںە موسی نے پھر مجھے وہی نصيحت 

کیە ميں نے جواب ديا کہ ميں نے اپنے خدا کے پاس نمازوں کی 

تعداد کم کرانے کيلئے کئی دفعہ گيا ہوں مگر اب مجھے شرم 

جاؤں گاە تم ميں سے جو کوئی  آرہی ہے اور ميں دوبارہ نہيں

بھی اہل ايمان خدا پر بھروسے کی خاطر ايسا کريگا اس کو 

 پچاس نمازوں کا ثواب مليگاە

کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم قّصہ مادی دنیا سے تعلق نہیں 

بلکہ ایک روحانی مشاہدہ ہےە تاہم محمد کے وہ دعوے کہ اسکا  رکھتا

جانا،   ر کے دوران حقیقی مقامات پر دیکھابنو فالں فالں کو اپنے سف

اونٹ کا بّدک جانا، صراحی سے پانی پیا جانا اس دعوے کی نفی کرتا 

ہےە اس امر کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس عملی مشاہدے کا ذکر 

قرآن میں موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس معراج کا مقصد اہل 

حانّیت" کے نام پر تو بہت سی ایمان کے اعتقاد کی آزمائش تھیە "رو



لؽویات قابل قبول بن جاتی ہیں، مگر اسطرح کا دعوی جس کے بارے 

میں یہ بتایا جائے کہ یہ حقیقت میں رونما ہؤا ہے تو کفر کے امکانات 

 بڑھ جاتے ہیںە

 محمد سچ کہتا تھا)کبھی کبھی(

فائوڈوردوستویوسکی نامی ایک روسی وجودالحیات سے متعلقہ لکھاری 

ماننا ہے کہ محمد سچ بول رہا تھاە وہ کہتا ہے کہ محمد کے مشاہدات  کا

اصلی تھے، کم از کم اس کی ذات کی حد تک ە  دوستویوسکی خود بھی 

ٹیمپورل لوب ایپی لیپسی کا مریض تھاە اس نے اس کے خوائص میں 

سے ایک کے ذریعے حقیقت آشکارکرتے ہوۓ بتایا کہ جب اسپر 

تے تھے تو جنت کے دروازے کھل جاتے تو بیماری کے حملے ہؤا کر

وہ قطار در قطار فرشتوں کو جو بڑے بڑے سنہری بگل بجا رہے 

ہوتے تھے ،ان کو دیکھ سکتا تھاە پھر دو بڑے سنہری دروازے کھل 

جاتے اور اسکو ایک سنہری راستہ نظر آتا جو سیدھا ہللا کے تخت پر 

 جا کر ختم ہوتاە

ور دماغ" ہے اور وہ نیوزویک کے ایک مضمون جسکا عنوان "مذھب ا

ء کو شائع ہؤا اور اس میں کینیڈا کے ایک 8000مئی=شمارے مورخہ 

 نیوروسائکالوجی میں ریسرچ کرنے والے نے وضاحتآ کہا:

جب صليب کا نشان، يا چاندی کی بنی ہوئی تورات کا مذھبی دبدبہ 

تو اسکی وجہ يہ ہوتی ہے کہ دماغ کا وہ  ہے جاتا ذھن پر چھا

ہ جسکا تعلق بصارت سے ہوتا ہے اور جو آنکھيں ديکھ رہی حص

ہوتی ہيں اس انعکاس کا تعلق جذبات اور يادوں سے بن پاتا ہے 

اس کی تشريح کرتا ہے اور جان ليتا ہے کہ اس انعکاس کا 



احساسات سے کيا تعلق ہےە وہ نظارے جو نمازوں اور مذھنی 

باہم مالنے رسوم کی ادائيگی کے وقت ابھر آتے ہيں وہ اس 

والے دماؼی حصے ميں بھی پيدا ہو جاتے ہيں: ٹيمپورل لوب 

ميں برقی ارتعاش ) جو کہ سر کی دونوں اطراؾ ميں گھر بنا ليتا 

ہے اور ان سرکٹوں کو جوزبان کی سمجھ، نظرياتی فکر اور 

روابط کيلئے ذمہ دار ہوتی ہے، قيام فراہم کرتا ہے( منظر تشکيل 

 ديتا ہےە 

ب ايپی ليپسی ــــ ان عالقوں ميں ؼيرمعمولی برقی ول -ٹيمپورل

کارگذاری کی توڑ پھاڑـــــ اس کو انتہائی حدوں تک لے جاتی ہےە 

اگرچہ چند ايک جانکاريوں نے ٹيمپورل لوب ايپی ليپسی اور 

مذھبّيت کے مابين تعلق ميں شکوک پيدا کر ديئے ہيں، مگر 

ر آوازوں کی دوسرے والی  جان آؾ آرک ٹائپ مذھبی نظارں او

 طرؾ واضع نشاندہی کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہيںە

لوب ايپی ليپسی خاصی کمياب ہے، محقيقين اس  -اگرچہ ٹيمپورل

شک ميں مبتال ہيں کہ کسی خاص جانب مرتکز برقی کارگذکری 

لوب" کہا جاتا ہے،  -کی توڑ پھاڑ جسکو "عارضی ٹيمپورل

کو جانچنے کيلئے روحانی مشاہدات کا سّبب بنتی ہےە اس خيال 

الرينٹن يونيورسٹی آؾ کينيڈا کے مائيکل پرسنگر نے ايک 

رضاکار کے سر پر عارضی تدبير کے طور پربرقی مقناطيسی 

ہيلمٹ فٹ کرديا، يہ ہيلمٹ کمپيوٹر کے مانيٹر سے بھی کم دھيمی 

لوب ميں برقی  -مقناطيسی فيلڈ پيدا کرتا ہےە يہ فيلڈ ٹيمپورل

وڑتی ہےە پرسنگر کو رضار کی زبانی کارگذاری کے جھٹکے چھ

پتہ چال کہ اس کے اندر مافوق الفطرت اضطراب پيدا ہؤا: جسمانی 



مشاہدے سے الگ ايک الہامی احساسە اس کو شبہ ہے کہ 

مذھبی جذبات ٹيمپورل لوبز ميں ہلکے برقی ارتعاش سے بيدار 

ہوتے ہيں اور يہ کہ ايسےطوفان فکرمندی، ذاتی بحران، آکسيجن 

می، بلڈ شوگر ميں کمی اور ہلکی پھلکی تھکاوٹ کے نتيجے کی ک

ميں پيدا ہوتے ہيں اور اس وجہ سے شايد کچھ لوگوں کو "خدا 

 مل جاتا" ہےە

 محمد کے روحانی مشاہدات کا ماخذ

یہ ممکن ہے کہ ٹیمپورل لوب میں گدگدی سے روحانی مشاہدات کو 

، آوازوں کا  ترؼیب ملتی ہوە جیسا کہ کسی کی "موجودگی" کا احساس

 سنائی دینا، روشنیوں کا نظرآنا اور بھوتوں کا بھی؟

مذکورہ باال مائیکل پرسنگر جو کہ کینیڈا کی الرینٹن یونیورسٹی میں 

نیوروسائیکالوجسٹ ہے، ایسا سوچتا ہے ە وہ اس کا اہل ہے کہ ہم پر 

واضع کر سکے کہ ایک "مذھبی مشاہدہ" ہمارے دماغ کی دو ایوانی 

ارت کارگزاری کا محض ایک اضافی اثر ہےە سادہ الفاظ مائل بہ حر

میں؛ جب دماغ کا دایاں نصؾ کّرہ جو کہ جذبات کی آماجگاہ ہے، دماغ 

کے اس عالقے میں ہیجان برپا ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا 

ہے یہ ہمارے رائے قائم کرنے کی اہلّیت کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر 

کّرہ، جو زبان کے استعمال کی آماجگاہ ہے، کو بائیں طرؾ کا نصؾ 

بالیا جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ عدم موجود وجود کیا چیز ہے، دماغ 

   ایک "احساسی موجودگی " پیدا کر لیتا ہےە

 پرسنگر کا ایک مضمون جس کا عنوان" جنتر منتر" ہے وہ لکھتا ہے:



پرسنگرەەەەەەەە دالئل کی روشنی ميں بتاتا ہے کہ مذھبی جذبات 

تا چلتا ہے کہ پدماغ کے اندر پيدا ہوتے ہيں، حاليہ تحقيق سے 

ہميں اپنی ذات کے بارے ميں احساس بائيں ٹيمپورل لوب ميں پيدا 

ہوتا ہے جو ہمارے دماؼوں کے تميز کرنے والے معّين کردہ 

انفرادی شعور اور خارجی دنيا نصؾ کّرہ ميں واقع ہے اور جو 

کے درميان حدود کے قيام ميں مدّدگار ہوتا ہےە اس لوب کو بند 

کردوتو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اور کائنات ايک ہيں ـــــ يہ 

مذھبی مشاہدہ کی بلندترين شکل ہےە داہنے ٹيمپورل لوب 

کوہمارے دماغ کی اس سّمت ميں جوش پيدا کرنےپر راؼب کريں 

ے دماغ کا زيادہ فّعال اور جذبات سے متعلقہ حصہ ہے جو ہمار

تو ايک درست نصؾ کّرہ برائے حّس ذات بيدار ہوتا جس ميں 

 ہميں ايسا لگتا ہے کہ يہ ايک "الگ" وجود ہےە

پرسنگر نے موٹرسائیکل چالتے وقت پہنے جانے والے ہیلمٹ جو 

برقی رو کے گذرنے کے سّبب الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ پیدا کررہے 

تھے رضاکاروں کے سروں پر فٹ کردیئےە ان رضاکاروں کی 

آنکھوں پر پٹی باندہ کرایک خالی کمرہ جسکو مذاقآ " جنت اور 

دوزخ کا چیمبر" کہا گیا، بٹھا دیاە آلٹرنیٹنگ برقی رو کے جھٹکے 

فیصد فاعلوں نے جنہوں نے اس تجربے میں حصہ  0<دینے سے 

"موجودگی" کا احساس  لیا انکو کمرے میں کسی جناتی مخلوق کی

ہؤا، جیسے وہ انکو چھو رہے ہوں یا دبوچ رہے ہوںە ان میں سے 

چند ایک نے کہا کہ انکو جنت کی خوشبو یا دوزخ کی باس کا 

احساس ہؤا، ان کو آوازیں سنائی دیں، اندھیری سرنگیں نظر آئیں، 

 روشنیاں اور گہرے مذھبی مشاہدات ہوۓە  



ر کے تجربات کے بارے میں ایڈکونرآۓنےبھی مائیکل پرسنگ

 لکھا ہے:

نارمل لوگوں کی شخصيات جن ميں بلند درجے کی ٹيمپورل لوب 

ايکٹويٹی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے ەەەەەەەەەەە دکھا رہے ہوتے ہيں بلند 

درجے کی:تخليقی اہلّيت، خيال انگيزی، وسيع ياداشت اور وجدانی 

تے کارگریە ان ميں سے بيشتر جس تجربے سے گذر رہے ہو

ہيں وہ ہے اعلی درجے کی سراب خيالی يا ماتحت دنيا جو انکی 

مطابقت پذيری کی پرورش کرتی ہےە ان ميں سے بيشتر جسمانی 

اور دماؼی کشمکش ميں اوندھے منہ گرنے پر مائل ہوتے ہيں 

اور اس کے بعد ہلکی ڈيپريشن ان پر طاری ہو جاتی ہےە اسطرح 

سے گذرتے ہيں کہ انکو کے لوگ وافر تعداد ميں ايسے تجربات 

احساس ہورہا ہوتا ہے' کسی ہستی کا وجود ہے يايہ کہ بعض 

ائد کی قبی قسم کےعت انہوں نے اس کو ديکھا' ، يہ اجناوقا

  تصديق کرتے ہيں بجائے روائيتی مذھبی نظريات کےە

پرسنگر نے  معلوم کیا ہے کہ محتلؾ فاعلوں نے  جنـّات سے متعلقہ 

استعمال کئے ہیں جن ناموں سے وہ مانوس ہیںە  تصّورات میں وہ القاب

 -مذھبی لوگوں کے مشاہدے میں انکی مقّدس شخصیات آتی ہیں جیسا کہ

علیجہ، عیسی، کنواری مریم، محمد، آسمانی روح وؼیرہ وؼیرہ، چند 

انہوں نے بتایا  -فاعلوں نے فرائڈ کی تشریحات سے مطابقت ظاہر کی

 کہ، مثال کے طور پر انکا داداە

[ لوگوں کے  near-death experiences (NDEs)ہ طریقہ قریب المرگ ]ی

بارے میں یہ جاننے کیلئے استعمال کیا گیا کہ ایسی حالت میں کیا چل 

ء میں مونٹلایر کے نیوروسرجن 99?0رہا ہوتا ہےە ہولنگز لکھتا ہے" 



ولڈر پینفیلڈ نے دریافت کیا کہ جب اس نے بجلی کے جھٹکوں کی مّدد 

ورل لوب میں چند نّسوں کے خلیوں کو انگیختا کیا تو مریض سے ٹیمپ

کے گذرے ہوئے مشاہدات حّسی اعتبار سے قابل یقین حد تک 'دوبارہ 

دی اوریجن آؾ کونشیئسنیس کی متنازعہ اشاعت،  >=?0زندہ' ہو گئےە 

، میں پرنسٹن کے ماہر ان دی بریک ڈاؤن آؾ دی بائیکیمرل مائنڈ

انداز میں کہتا ہے کہ ایسا احساس جسمیں یہ  نفسیات جؤلیئن جینز مدلل

بتایا جاۓ کہ 'اسکو مذھبی مشاہدہ ہؤا' محض دماغ کے دائیں اور بائیں 

نصؾ حصوں میں مائل بحرارت باہمی عمل سے وابستہ اطرافی اثرات 

ہوتے ہیں، اس نے خیال ظاہر کیا کہ ہمارے قدیم آباؤاجداد میں اس قّوی 

عے اسطرح کی تبدیلیوں میں افراد کی حس کا فقدان تھا جس کے ذری

صیح شناخت ممکن ہو اور وہ یہی کہھ دیتے تھے کہ جیسے انہیں 

آوازیں سنائی دیں اور خداؤں اور دوسری بلند ہستیؤں کے منظر سامنے 

 آئے"ە

شّدید روحانی آگہی کی صورت میں ایسے لمحات میں کیا چل رہا ہوتا 

یگڈلہ جسکا کام اس ماحول کی ہے؟ە ہولنگز کہتا ہے " دماؼی عضّو اما

نگرانی کرنا ہوتی ہے جس کا تعلق خوفزدہ ہونے اور خطرات کو 

بھانپنے سے ہوتا ہے کی کارکردگی میں تیزی آنے کے سّبب وہ سیالبی 

ہو جاتا ہےە پیریٹل لوب سرکٹس جو سّمت کا تعّین کرتے ہیں، کام کرنا 

الے سرکٹ جس بند کردیتے ہیں جبکہ سامنے کی طرؾ کے اورکنپٹی و

سے وقت کا احساس ہوتا ہے اور اپنی ذات سے آگہی پیدا ہوتی ہے انکا 

آپس کا تعلق ختم ہو جاتا ہےە تّبت کے بّدھ بخشؤں کے مراقبوں اور 

امیجنگ سے حاصل -فرانسسکن راہباؤں کی دعاؤں کے دوران برین

شدہ حقائق کو استعمال کر کے یونیورسٹی آؾ پینیسلیوینیا کے ڈاکٹر 

نڈریونیوبرگ نے معلوم کیا کہ سّپیریئر پیریٹل لوب میں پائے جانے ای



والے نیورون کے ایک بنڈل نے جوکہ دماغ کے باالئی اور عقبی 

حصے میں ہوتا ہے کام کرنا بند کردیا تھاە دماغ کا یہ حصہ وقت اور 

 سّمت کے تعّین سے متعلقہ معلومات کو مطلوبہ عمل سے گذارتا ہے" 

کیا ہے کہ "روحانی" اور "مافوق الفطرت" مشاہدات  پرسنگر نے ظاہر

دماغ کی دونوں اطراؾ بائیں اور دائیں ٹیمپورل لوب میں مناسب باہمی 

رابطے اور ہم آہنگی کے فقدان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیںە کمرے 

کے اندر کسی کا موجود ہونا، جسم سے باال باال مشاہدات، جسمانی 

ے بگڑاؤ اور یہاں تک کہ مذھبی اعضاء کا اوٹپٹانگ طریقے س

احساسات بھی دماغ میں جنم لے لیتے ہیںە پرسنگر ان مشاہدات کو 

ٹیمپورل لوب ٹرانزیئنٹ یا ٹیمپورل لوب میں نیورل فائرنگ پیٹرن میں 

 عدم توازن کی بڑھوتری بتاتا ہےە

یہ مشاہدات کس طری مذھبی کیفّیات کو جنم دیتے ہیں؟ پرسنگر کہتا ہے 

ودی کا ادراک ' برقرار رکھنے کاکام ٹیمپورل کورٹیکس کا "ہماری 'خ

بائیاں نصؾ کّرہ کرتا ہے، دماغ کی معمول کے مطابق کارکردگی کی 

صورت میں یہ اس کے دائیں نصؾ کّرہ کے ٹیمپورل کورٹیکس سے ہم 

وزن اور ہم آہنگ ہوتا ہےە جب دونوں نظام باھمی رابطہ کھو دیتے ہیں 

ی کھچاؤ کے حملوں کے دوران ہوتا ہے، جیسا کہ وقتی اور عارض

بائیاں نصؾ کّرہ اس ؼیر ہم آہنگ کارگذاری کو' ایک دوسری ذات' کے 

طور پر بیان کرتا ہے یا ' کسی کی موجودگی کا احساس'، اس لئے 

فاعلوں کے مشاہدات کے مطابق کمرے میں 'موجودگی' ) جس کو وہ یہ 

ں ہیں یا ایسی مخلوق سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ فرشتے ہیں، بّد روحی

جیسے جن بھوت( یا اپنے جسموں سے علیحدگی )قریب المرگ کیفیات( 

یہاں تک کہ 'خدا' کےبھی سامنے ہونے کااحساس ہوتا ہے،اور 



)بھیجھے کے اندر گہرائی میں موجود حصہ جس کا  anygdalaجب

جذبات سے تعلق ہوتا ہے( ان ؼیر مستقل لمحات میں شامل کار ہوتا ہے 

معامالت پرزور طریقے سے ان کیفّیات کو بڑھوتری دیتے ہیں  جذباتی

اور اگر انکا تعلق روحانی نظریات سے ہو جائے تو مذھبی احساسات 

 کیلئے انتہائی طاقتور ذریعہ ثابت ہوتے ہیں"ە

 تخلیق کرتی ہے دماغ میں انگیختگی شیڈو پرسن

"شیڈو  سؤیس سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ دماغ میں انگیختگی ایک

پرسن" کی موجودگی کے احساس کا موجب بنتی ہے جو کہ کسی 

شخص کی جسمانی حرکات کی نـّقالی کرتا ہے، نیچر نامی رسالے کی 

میں  physorg.comایک مختصر رپورٹ اور ایک آن الئن سائنس جرنل 

دماغ میں انگیختگی شیڈو پرسن  چھپنے والے مضمون جسکا عنوان "

 بق:" کے مطاتخلیق کرتی ہے

اولؾ بلينک اور اسکے ساتھيوں نے جوکہ فيڈرل پولی ٹيکنيک 

آؾ الؤسانے سے تعلق رکھتے ہيں کہتے ہيں کہ يہ جانکاری 

دماغ کے اس پراسس کو جو ّشزوفرينيا کی عالمات ظاہر کرنے 

ميں کارفرما ہوتا ہے کچھ روشنی ڈاليگی بشمول اسطرح کے 

کات احساس سے کہ کسی شخص سے سرزد ہونے والی حر

 دراصل کسی اور کے ذريعے ہو رہی ہيںە

ايک ايسی عورت جسکی زندگی ميں کسی نفسياتی مرض کی 

عالمات نہيں تھيں، ڈاکٹروں نے اس کی تشخيص کے دوران جانا 

کہ اس کے دماغ کا وہ حصہ جسکو باياں ٹيمپوروپيريٹل جنکشن 



کہ کوئی شخص  کہتے ہيں اسکا سّبب بنا کہ وہ سمجھ رہی تھی

 ں کھڑا ہےەاسکے عقب مي

مريض نے بتايا کہ وہ "شخص" وہی پوزيشنيں اختيار کررہا تھا 

جيسی کہ اس کی ہوتی ہيں، اگرچہ اسکو ايسا محسوس نہيں 

ہورہا کہ يہ اس کا وہم ہےە تفتيش کے دوران ايک موقع پر جب 

مريض سے کہا گيا کہ وہ آگے جھک کر اپنے گھٹنوں سے 

اس کے اندرايسا احساس پيدا ہؤا جيسے کہ ايک  بؽلگير ہو:

سائے کی مانند وجود نے اس کو گلے لگا ليا جس کے بارے ميں 

 اس نے بتايا کہ اسکو يہ ناگوار محسوس ہؤاە

نيورسائنٹسٹ کہتے ہيں ايسی معلومات نفسياتی امراض کے 

اثرات کو جيسا کہ ماليخوليا، کسی اجنبی دشمن کے تسلط کا 

يسے مسائل کی سمجھ کی طرؾ ايک قدم ہو احساس ہونے ج

 سکتا ہےە

يہ جانکاری ہفتہ وار رسالے نيچر ميں ايک گفتگو کے دوران 

 بتائی گئیە

کیا یہ معلومات اس امر کی وضاحت نہیں کرتیں کہ محمد کو دوران 

مرگی کیا مشاہدہ ہؤا، اس نے کچھ سنا، کچھ دیکھا اور محسوس کیا؟ 

تھا جس میں جـّنات، فرشتوں، چڑیلوں محمد کا تعلق اس معاشرے سے 

مخلوقات تھیں جو  اور بھوتوں کے ہونے پر یقین کیا جاتا تھا اور یہی وہ

اسکے فریب تّصور میں نمودار ہوئیں تھیںە یہ جگھڑا کہ خدا ایک ہے، 

جیسا کہ یہودیوں، عیسایوں اور حنفیوں کا ماننا تھا یا یہ کہ بہت سارے 

ان کا ماننا تھا اس زمانے میں زیربحث تھاە خدا ہیں جوکہ محمد کے خاند

محمد دوسری جانب " بدیشی" وحّدت الوجود کے عقیدے کی طرؾ تھا 



برخالؾ اس عقیدے کے جس کی تصدیق اسکے خاندان نے کیە یہاں 

کے اس کردار کی اہمّیت کو کم نہیں کیا جاسکتا جو اس نے   پر خدیجہ

ب منتقل کرکے ادا کیاە محمد کے فریب تصّور کی رہنمائی دوسری جان

 خدیجہ ایک خدا کو ماننے والی تھیە 

محمد نے جو بھی مشاہدہ کیا وہ اسوقت کے مطابق حقیقی تھا مگر تھا 

اسکے ذھن کی پیداوار ە جب اسنے ساری کہانی خدیجہ کو سنائی، وہ 

اپنے خاوند کےبارے میں اسوقت جو سمجھ سکتی تھی وہ تھا یہ کہ یا 

ا قبضہ ہو گیا ہے اور یا فرشتوں نے اسکو چھویا تو اس پر جـّنات ک

ہے، اسلئے جب محمد نے اسکو بتایا " مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ 

ہونے واال ہے" اس نے جواب دیا" کبھی نہیں! ہللا تمہیں بے عزت نہیں 

کیونکہ اس کیلئے یہ قابل قبول نہیں تھا کہ محمد پاگل ہو گیا  889کریگا"ە

نعم البدل تھا کہ وہ یہ سوچے اور اس نے ہےە اس کے پاس ایک ہی 

ایسا ہی کیا اور یہ نتیجہ نکاال کہ محمد کو خدا نے پیؽمبر کے طور پر 

چن لیا ہے ە اگر خدیجہ کی طرؾ سے یہ ؼیر مشروط حمایت اور 

حوصلہ افزآئی نہ ہوتی تو شاید محمد اسی خیال میں رہتا کہ اس پر 

س حالت میں ؼرق ہوجاتا جیسا کہ ّجـنات کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اپنی ا

 اکثر مرگی کے مریض کرتے ہیںە

 وحی کی طاقت سے اونٹنی کا بیٹھ جانا

مسلمان اکثر مبالؽہ آرائی کرتے ہوئے محمد کے ساتھ جھوٹے معجزات 

منسوب کرتے رہتے ہیںە فرقہ پرستوں میں یہ عام بات ہے، انکو اپنے 

ق ہوتا ہےە  کا بڑا شوگّرو کے ساتھ اسطرح کے معجزات منسوب کرنے 

ایک حدیث میں اس طرح کا دعوی ہے کو ایکدن محمد اپنی اونٹنی پر 



سوار تھا جب اس پر وحی کا نزول ہؤا، اس وحی کا وزن اتنازیادہ تھا 

 کہ اونٹنی اس کو سہار نہ سکی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئیە

ے مطابق اس پر اونٹنی کا اسوقت بیٹھ جانا جب محمد کے حلفیہ بیان ک

وحی نازل ہو رہی تھی کا تعلق اس چیز سے ہوسکتا ہے جس کیفّیت 

سے اس وقت محمد دوچار تھا یہ مزید ایک مرگی ہونے کی عالمت 

 ہےە

بونی بیور، ٹیکساس اے اینڈ ایم یونورسٹی کے کالج آؾ ویٹرنری 

میڈیسن کے میں حیوانات کے ّرویوں کا ماہر ہے، کہتا ہے، " کتوں اور 

یوں کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مرگی کے حملوں کی پیشگی بل

اطالع کرنے کی اہلّیت رکھتے ہیںە اپنے مالکوں کے بارے میں ایسی 

حّس رکھنا کہ ان پر مرگی کا دورہ پڑنے واال ہے انکیلئے معمول کی 

بات ہے، اور کچھ کتوں کو ایسی تربّیت دی جاتی ہے کو قبل از وقت 

 ے کی اس شخص کو وارننگ دے دیںە"مرگی کے دور

فلوریڈا یونیورسٹی کے ڈاکٹر ریپ اور مسز ڈالزیل نے مطالعے کی 

ؼرض سے ایسے لوگوں کا سروے کیا  جنکو مہینے میں کم ازکم ایک 

مرتبہ ضرو مرگی کا دورا پڑتا تھا ان میں سے تیس نے پالتوکتے 

فیصد افراد نے بتایا کہ ;لوگوں میں سے  90رکھے ہوۓ تھےە ان 

دیر قبل انکے کتے عجیب قسم کی  مرگی کا دورا پڑنے سے کچھ

حرکات کرنا شروع کردیتے ہیں جو انکے معمول کے خالؾ ہوتی ہیںە 

" انہوں نے کہا کہ کئی کتے اس طرح کی حرکات شروع کر دیتے ہیں 

جو ان کے معمول کے مطابق نہیں ہوتیں"  ڈاکٹر ریپ نے وضاحت کی 

عض کتے ہے کہ بہت سے تھیوریوں میں یہ بات قابل قدر ہے کہ ب

مرگی کا دورا پڑنے سے پہلے ہی اسے محسوس کرلیتے ہیںە اس نے 



مزید کہا کہ مرگی کے مریضوں نے بتایا کہ انکے کتے گھر کے 

دوسرے کمرے میں بھی ہوں تو وہ مرگی کے دورے کا قبل از وقت ہی 

پتا چال لیتے ہیں اور یہ ایک ایسا رّویہ ہے جس کی بنیاد برقی یا 

 ہوتےەبصری اشارے نہیں 

مرگی کے دوروں کے پیشگی  علم ہونے کی اہلّیت صرؾ کتوں اور 

بلیؤں تک محدود نہیںە حیوانات میں ایسی حّسیاتی قوت ہوتی ہے جو ہم 

انسانوں میں نہیں یا ہم یہ کھو چکے ہیںە جانوروں کو زلزلہ آنے کی 

 -بھی گھنٹوں پہلےپیشگی اطالع مل جاتی ہےە بہت سے حیوان

آندھی آنے کو بھی قبل از وقت ہی بھانپ  -ر مویشیخصوصآ گھوڑے او

 لیتے ہیںە

 ء  نیشنل جیوگرافک نیوز میں لکھا تھا:;800جنوری :

سری لنکا اور انڈيا کے ساحلوں سے انتہائی طاقت ور لہروں کے 

دن پہلے ہی لگتا ہے کہ جنگلی اور پالتو  92ٹکرانے سے 

جانوروں کو علم ہو گيا تھا کہ کيا ہونے واال ہے اور محفوظ 

مقامات کی طرؾ چلے گئےە چشم ديد گواہوں کے بيانات کے 

ند مقامات کی طرؾ مطابق ہاتھيوں نے چينخنا شروع کرديا اور بل

بھاگ نکلے، کتـّوں نے گھروں سے باہر نکلنے سے انکار کرديا 

سرخ رنگوں کی چڑياں نچلے عالقوں ميں بنے گھونسلے چھوڑ 

گئے اور چڑيا گھر ميں بند جانور اپنی پناہگاہوں ميں چھپ گئے 

اور للچائے جانے پر بھی باہر نہيں آئےە يہ اعتقاد کہ پالتو اور 

ں ميں چھٹی حّس موجود ہوتی ہے ــ  انکو زمين جنگلی جانورو

ميں ارتعاش پيدا ہونے کا علم پہلے ہوجاتا ہے ــ کئی صديوں 

 سے ايسامانا جاتا ہےە 



کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانوروں میں خطروں کو بھانپ لینے کی    

قّوی حس ہوتی ہے، خصوصآ ان کے مالکان میں مرگی کے حملے کے 

میں نہیںە جانوروں کیلئے ان کے مالکان میں  متعلق جو کہ انسانوں

مرگی کے دوروں کے پڑنے سے قبل بے چینی اور گھبراہٹ کا پیدا ہو 

جانا بالکل فطری ہےە ہم یہ جانتے ہیں کہ دوران وحی نہ تو محمد کی 

بیویاں اور نہ ہی اس کے ساتھیوں پر کوئی اثر نظر آتا یا وہ کچھ 

کے دوران پیش آنے والے ایک  محسوس کر پاتےە اپنے فریب تّصور

واقعے کے مطابق محمد نے عائشہ کو بتایا کہ " یہ جبرائیل ہےە وہ 

تمہیں سالم کہھ رہا ہے اور آداب پیش کررہا ہےە عائشہ نے جواب دیا،' 

میری طرؾ سے بھی اسکو سالم اور آداب' اور پیؽمبر کو خطاب 

نہیں آتاە'"  کرتے ہوئے اس نے کہا،' جوتم دیکھتے ہو وہ مجھے نظر

اسلئے یہ عیاں ہؤا کہ صرؾ اونٹنی کو پتہ تھا کہ محمد کے ساتھ کیا 

ہورہا ہے، اور یہ مزید ایک ثبوت ہے کہ محمد کے ساتھ جوہورہا تھا 

 وہ مرگی کے دورے تھےە

                                                           

                    فلپ کنڈرڈ  ڈک  کا ماجرہ

مرگی کے مریضوں کے تّصفیہ طلب امور کے مطالعے سے ہمیں اس 

کا بہتر ادراک ہو سکتا ہے کہ محمد کا ماجرہ کیا ہےە ایسی مسابقتیں 

 اکثر حیرت انگیز ہو سکتی ہیںە

( اپنے 8<?0تا  <8?0) فلپ کنڈرڈ  ڈکسائنس فکشن کا امریکی قلمکار 

پلیٹ سے بات عجیب ؼریب خیالی نظاروں کے بارے میں چارلس 

کرتے ہوۓ کہتا ہے، " میننے مشاہدہ کیا میرے دماغ کو ایک اعلی اور 



ارفع عقلی اعتبار سے درست دماغ نے فتح کرلیا، ایسا کہ میں تمام عمر 

پاگل تھا اور یکایک میں عقلمند ہو گیاە" ڈک کے تمام کام ایک بنیادی 

کیلی مفروضے سے شروع ہوتے ہیں کہ دنیا میں کہیں کوئی ایک ا

معروضی حقیقت نہیں ہوتیە چارلس پلیٹ  ڈک کے ناولوں کو بیان کرتا 

ہے، " ہر چیز کا تعلق قّوت مدرکہ سے ہےە تمہارے پیروں تلے سے 

زمین سرک سکتی ہےە ایک مردخاص ایسا محسوس کرسکتا ہے کہ وہ 

کسی دوسرے کےخوابوں میں بس رہا ہےە یا یہ کہ وہ اس حالت میں 

خیال انگیز نشے والی ادویات سے پیدا ہوتی ہے اور پہنچ سکتا ہے جو 

اسکو حقیقی دنیا میں ہونے سے زیادہ اس حالت میں ہونا بہتر لگتا ہےە 

  یا وہ مکمل طور پر کسی دوسری کائنات میں پہنچ جائےە"

محمد کی طرح ڈک بھی مالیخولیا کا مریض تھا، جذباتی لحاظ سے 

خود کشی پر مائل خیاالت کا شیرخوار بچے جیسا تھا، خودپرست تھا، 

حامل اور والدین سے بیزار تھاە اس کا خیال تھا کہ کے جی بی یا ایؾ 

بی آئی اس کے خالؾ سازشیں کررہی ہے اور متواتر اس کو پھنسانے 

کے منصوبے بنا رہی ہیںە محمد کی تحریروں میں بھی اسطرح کے 

کے بارے  وسوسوں کا اظہار ہوتا ہے جس مینوہ مسلسل منکرین اسالم

میں کہھ رہا ہے کہ وہ انکے خالؾ سازشیں کررہے ہیں، اس کے 

مذھب کی مخالفت کررہے ہیں اور اسکو  اور اسکے پیروکاروں کی 

مذھبی ایذا رسانی میں ملّوث ہیںە ڈک کی آخری تین خودنوشت 

ہےە وہ ایک  VALISسوانعمریوں میں سے پہلے ناول جسکا عنوان 

رے میں ہے جو بعد میں ایک وائرس کی بیوقوؾ کی تالش خدا کے با

شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ایک مذاق، اور وہ بھی وماغ میں پیدا ہونے 

واال ایک خودنوشت وصّیت نامہ جو ایک محو گردش سّیارے سے 

 موصول ہوتا ہےە



اس ناول کا محّرک جستجؤے الہی میں استؽراق جو براہ راست خدا سے 

رنگ کی لیزر شعاع کے پھوٹنے  رازو نیاز اور جسکا اظہار گالبی

سے ہوتا ہےە اس کام میں ڈک نے خدا سے اپنے فرضی تبادلہ خیال کا 

 جائزہ لیاە

VALIS  سرنامیہ ہے   Vast Active Living Intelligence System  کاە وہVALIS 

میں پیش کرتے ہوۓ بتاتا ہے کہ یہ دونوں،  کوایک تھیوری کی شکل

آسمان سے باال تر امور سے رابطے کا  "حقیقت کی تخلیق" اور زمیں

 ذریعہ ہیںە 

ڈک میں لکھتا ہے کہ   Divie Invasions: A Life of Phlip K. Dickالرنس سؤٹن

کے روحانی مشاہدات میں سے ایک جو پراسرارّیت اور خوؾ سے 

 متعلقہ ہے، محمد کے مشاہدات سے مشابہت رکھتا ہےە

کہ گذشتہ رات وہ کسی پير کی رات اس نے مجھے باليا اور کہا 

پی رہا تھا، اس   (merijuana)مہمان کی پھينکی ہوئی انڈين بوٹی

نے اپنے بارے ميں محسوس کيا  کہ وہ اس کيفّيت ميں داخل 

ہورہا ہے جس سے ابتک وہ کافی مانوس ہوچکا ہے جسميں 

اسے کئی کچھ نظر )عمومآ نشے کی حالت واال نہيں( آرہا ہوتا 

ہ  'ميں خدا کوديکھنا چاہتا ہوںە کيا ميں تم ہےە اور اس نے کہا ک

کو ديکھ لوں' پھر اس نے دفعتآ مجھ کو بتايا کہ اسکو انتہائی 

خوؾ نے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہيں کيا تھا اس نے 

اسے چت کرديا ہے اور ميں نے آرک اؾ کونوينٹ کو ديکھا، اور 

مانی اور ايک صدا آئی، 'تم مجھ تک منطقی شہادتوں يا قّوت اي

کسی اور چيز کے ذريعے نہيں پہنچ سکتے، اسلئے الزمی ہے کہ 

ميں تمہيں اسطرح قائل کروں' آرک کا پردہ پيچھے کھينچ ليا گيا 



اور اس نے ديکھا، بظاہر ايک خالی جگہ اور ايک تکون جسميں 

ايک آنکھ، جو سيدھی اس کو گھور رہی تھیە فل نے کہا کہ وہ 

پر تھا، مکمل خوفزدہ، اس متّبرک اسکے ہاتھوں اور گھٹنوں 

بجے شام سے ليکر پير صبح 1نظارے کو گوارا کررہا تھا، اتوار 

بجے تکە اس کو يقيقن تھا کہ وہ بس مرنے ہی واال ہے اور 3

اگر وہ ٹيليفون تک پہنچ پاتا تو طّبی معاونين کو بال ليتاە اس ؼيبی 

و پا لينے صدا نے اسکو بتايا،حقيقی اعتبارسے، 'تم اس کيفّيت ک

ميں کامياب ہوگئے ہو جہاں تم خود سے کہھ رہے ہو کہ تم نے 

ہر دوسری چيز پر اعتقاد ترک کرديا ہے، ميں تمہيں دکھاؤں گا، 

ليکن تم کبھی اسے فراموش نہ کرپاؤ گے اور نہ ہی اختيار 

 کرسکو گے اور نہ ہی ؼلط معنی پہنا سکو گےە'

ی پالینے سے پہلے ہی ہو برس کی عمر میں بزرگ :;ڈک، جسکا انتقال 

گیا تھا اس نے کروڑوں الفاظ رقم کئےە اسکا سوانع نگار سؤٹن اس کی 

تحریروں میں سے اقتسابات پیش کرتے ہوۓ اس کے ایک روحانی 

 مشاہدے کی وضاحت کرتا ہےە

خدا نے مجھ پر اپنا وجود صاؾ ظاہر کرديا، ايک ال متناہی خالء، 

آسمانی محرابی چھت، نيال  ليکن کوئی عميق گہرائی نہيں بلکہ

آسمان جس ميں سفيد بادلوں کا جمگھٹاە وہ کوئی اجنبی خدا نہيں 

تھا بلکہ ميرے آباؤاجداد کا خدا، وہ بہت پيار کرنے واالاور 

رحمدل ايک شخصّيت کا مالکە  اس نے مجھ سے کہا، 'تم 

موجودہ حيات ميں تھوڑے مصيبت زدہ ہو؛ يہ اس عظيم مّسرتوں 

يں ہيچ ہے، جو عظيم فرحت تمہاری منتظر ہےە کيا کے مقابلے م

تم ايسا سمجھ سکتے ہو ميری خدائی ميں تمہيں تمہارے اجر کے 



مقابلے ميں زيادہ مصيبت گوارا کرنی پڑيگی؟ مجھے اس نے 

آگاہ کرديا اس عظيم فرحت سے جو مجھے ملنے والی تھی؛ وہ 

يں ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی اور شيريں تھیە اس نے کہا، 'م

ہوںە ميں تمہيں دکھاؤنگاە جہاں پر ميں ہوںە ابدّيت ہے؛ جہاں 

ابدّيت ہے، وہاں ميں ہوں ەەەەە جو مجھے چھوڑ جاتے ہيں وہ 

بيماری کا شکار ہو جاتے ہيں؛ جب ميرے ساتھ ہوتے ہيں وہ 

پرواز کرتے ہيں، ميں پر ہوںە  ميں شک ميں ڈالنے واال ہوں اور 

 شک بھیە

يک يہ ہے کہ ٹيمپورل لوب کے دوروں ميں ممکنات ميں سے ا

ام طرح کے انوکھے واقعات پيش آتے ہيں، انسانی ذھن ميں مت

عجيب ہيجاناتەەەەەەەەە شخص کے دماغ ميںە ان اوٹ پٹانگ قسم 

کے جذبات کا ابھرنا جنکو مريض ايسے بيان کرتا ہے جيسے وہ 

لئے کسی اور ہی دنيا ميں تھا، يا يہ کہ " خدا مجھ سے ملنے کي

آيا ہؤا ہے"ە ممکن ہے صرؾ يہی طريقہ ہو جس سے وہ اپنے 

دماغ کے اندر ہونے والی اتھل پتھل کو سمجھ سکتا ہوە ايک اور 

امکان يہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ٹيمپورل لوب کے اس تانے 

بانے سے ہو جو بيرونی دنيا سے جذباتی معاملے طے کرتا ہوە 

رتے ہيں اور دنيا سے ميل جول جيسا کہ ہم ادھر ادھر گھومتے پھ

کرتے ہيں، آپ کے پاس کوئی طريقہ تو ہوتا ہے کہ کيسے طے 

کيا جائے کہ کيا اہم ہے، جذباتی لحاظ سے کيا ممتاز ہے اور کيا 

مطابقت رکھتا ہے اس کے جواب ميں جو ؼير اہم ہے اور ہيچ 

 ہےە



يہ کسطرح طے ہوتا ہوگا؟ ہمارے خيال ميں جو توّجع طلب ہے وہ 

ے امگڈاال اورٹيمپورل لوب ميں حّسياتی عالقوں کا آپس ميں ہ

تعلق، جو کہ جذبات سے متعلقہ مراکزکی طرؾ جانے واال راستہ 

ہے، ان روابط کی طاقت ہی ہے جو يہ طے کرتی ہے کہ کيا چيز 

ہے جو جذباتی لحاظ سے ممتاز ہےە اور اسلئے آپ ايک قسم کے 

رسکتے ہيں جس ميں ارضی منظر ميں جذباتی ابھار کی بات ک

گھاٹياں اور وادياں ظاہر کرتی ہيں کہ کونسا زيادہ اہم اور کونسا 

کمە ہم ميں سے ہر ايک کے سامنے مختلؾ قسم کے جذباتی ابھار 

واال ارضی منظر ہوتا ہےە اب ذرا ؼور کريں کہ ٹيمپورل لوب 

ايپيليپسی کی صورت ميں کياہوتا ہوگا جب آپ پر متواتر دورے پڑ 

اسوقت جو ہو رہا ہوگا وہ ہو گا تمام پگڈنڈيوں کو ؼير  رہے ہوں

امتيازی طريقے سے طاقت ديناە اس کی مثال اسطرح دی جاسکتی 

ہے جيسے گھاٹی دار سطح زمين کےساتھ ساتھ ندی نالوں ميں 

نيچے کی طرؾ پانی بہھ رہا ہوە جب بار بار بارش ہوتی ہے تو 

حان پگڈنڈيوں ميں وہاں پانی کے بہاؤ ميں مسلسل بڑھتا ہؤا رج

ايک کےساتھ نالی بنا ليتا ہے اور اس نالی کی گہرائی ميں 

مسلسل اضافہ مصنوعی طور پر محتلؾ قسم کی درآمدگيوں کی 

جذباتی اہمّيت ميں اضافہ کر ديتا ہے ە اسلئے محض شيروں، 

چيتوں اور سپيؤں کوجذباتی لحاظ سے ممتاز سمجھنے کی 

تی ہےە مثال کے طور پرريت بجائے اسے ہر چيز ممتاز لگنے لگ

کی لہر، لکڑی کی چھال، سمندری گھاس پھوس اور يہ سب کچھ 

گہری اہّميت ميں نہا جاتا ہےە اب، آپ کا يہ رجحان کہ ارد گرد جو 

کچھ بھی ہورہا ہے اسکی ايک کائناتی اہمّيت ہے اوراسکو آپ 

 ديتے ہيںە ےروحانی مشاہدے اور مذھبی مشاہدے کا نام د



ب کے اندر کوئی ايسی جگہ نہيں ہے جسکا تعلق خدا ٹيمپورل لو

سے ہےە ہاں مگر يہ ممکن ہے کہ ٹيمپورل لوب کے چند حصوں 

ميں تيزی آنے سے کچھ حد تک مذھبی اعتقادات کيلئے حاالت 

سازگار ہو جائيںە ايسا ہونا کم ہی نظر آتا ہے، ليکن ہو سکتا ہے 

لوب ميں ايسی کہ يہ سچ ہوە اب سوال يہ ہے کہ کيوں ٹيمپورل 

نيورل مشينری کا وجود ہوگا جس کا تعلق مذھبی اعتقاد سے ہے؟ 

مھذہب پر اعتقاد بہت عام ہےە ہر قبيلہ اور ہر معاشرہ کسی نہ 

کسی صورت ميں مذھبی عبادات کا پابند ہےە يہ بھی ہوسکتا کہ 

مذھبی اعتقادات نے بتدريج ترويج پائی ہوە اگر ايسا ہے تو اسکا 

ہ معاشرے ميں استحکام کيلئے خوش آيند ہو، مطلب ہے کہ ي

اورايسا کرنا نہائيت آسان ہوجائے اگر آپ کسی اعلی اور ارفع 

ہستی کے وجود کے قائل ہوںە تو پھر يہ وجہ ہو سکتی ہے کہ 

   کيوں مذھبی جذبات دماغ کے اندرپرورش پاتے ہيںە

ماہرنفسیات ولیم  .تاریخ کرشماتی مذھبی شخصیات سے بھری پڑی ہے

( کا ماننا ہے کہ دمشق جاتے ہوئے پال نے جو 00?0تا8:<0جیمز )

دیکھا ہوسکتا ہے وہ "مرگی کی طرح دماؼی نسوں میں نفسیاتی طوفان 

سے پیداشدہ زخم ہو" پال نے روشنیاں دیکھیں اور ایک آواز سنی جو یہ 

وہ کہھ رہی تھی " ساؤل، ساؤل تم نے کیوں مجھے ایذا دی ؟" پھر 

عارضی طور پر اندھا ہو گیا اور آخرکار عیسائی ہو گیاە پال اپنے 

 خیالی نـّظارے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے:

مجھے نہائيت عظيم الہامی انکشافات کے سّبب مؽرور ہونے سے 

بچانے کيلئے ميرے جسم ميں کانٹا چبھويا گيا، شيطان کا پيؽام 

ئےە ميں نے تين دفعہ اپنے رساں، مجھے عقوبت ميں ڈالنے کيل



خدا سے درخواست کی کہ اس کو ميرے سے دور کردے مگر 

اس نے مجھ سے کہاە "تمہارے لئے ميرا فضل و کرم کافی ہے، 

 کيونکہ کمزوری کو رفع کرنے کيلئے ميری طاقت کامل ہےە" 

ایک اور مشہور ماجرے کا تعلق سولہویں صدی کی راہبہ سانتا 

( سے ہے، اسکو واضع نظارے، شدید سر 8<;0تا;0;0ٹریساآؾ اویال)

درد اور بےہوشی کے دورے پڑتے تھے، جس کے بعد " مکمل سکون، 

اس  خاموشی اور روح پھل آور، اورەەەەەەەەەە عظمت خداوندی کا ادراک"

کے سوانع نگار کا خیال ہے کہ اس کو بھی مرگی کے دورے پڑتے 

 ہونگےە 

تاوے فلیوبرٹ، لیؤس کارول، الپالنٹے کہتا ہے ونسینٹ وین گوہ، گس

مارسل پراؤسٹ، ٹینی سن اور فائیو ڈورڈوسٹیؤویسکی جیسے لکھاریوں 

اور مصّوروں کو بھی ٹی ایل ای کی شکایت تھیە  ٹی ایل ای کے 

مریض اکثر اپنی ذات کے اندرتبدیلیوں کے عمل سے گذرتے ہیں، 

خصوصآ لکھنے لکھانے کی مجبوری، مصّوری اور اونچے درجے کی 

 ذھبّیتەم

الپالنٹے کے مطابق محمد بھی ٹی ایل ای کا مریض تھاە حالیہ مثالوں 

میں مارمونزم کا بانی جوزؾ سمتھ نمایاں ہےە اور سیونتھ ڈے 

سال کی عمر میں  ?ایڈوینٹسٹ موومنٹ کی بانی ایلن وائٹ جسکو 

دماؼی چوٹ کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی شخصّیت کو کلّی طور 

 یاە اسے بھی بہت واضع مذھبی نظاروں سے واسطہ پڑاەپر تبدیل کر د

ہیلن شکمیں، ایک یہودی ملحد ماہر نفسیات نے دعوی کیا کہ اسکو 

عیسی مسیح کی طرؾ سے "مطالعے" کی صورت میں پیؽام ملتے تھے 



کے نام سے پکارہە وہ بھی شاید  ' اے کورس ان ّمریکلز'جسکو اس نے 

تھیە بیان کیا جاتا ہے کہ شکمین  ممکنہ طور پر ٹی ایل ای کی مریضہ

نے اپنی زندگی کے آخری دوسال بہت تکلیؾ، وسوسوں میں ؼرق 

 ڈپریشن میں گذارےە

ّسید علی محمد باب جو کہ بابی مذھب کا بانی ہے بھی مرگی کا مریض 

تھاە باب کا فارسی بیان )انگلش میں ترجمہ شدہ اون الئن دستیاب ہے( 

تحریر ہے ــ بسیارگوئی سے بھرپور سٹائلش ایک کالسیکل ایپیلیپٹک 

 مگر مواد میں ناکافیە

 مرگی کے مریض دوسرے مشہور لوگ

ہیئیدی ہینسن اور لیئؾ بورک ہینسن حلفیہ بیان کرتے ہیں سورن 

کیئرکیگارڈ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ وہ مرگی کا مریض تھا 

کے بیان کو وہ اس  .اور اس نے تمام عمر اسے صیؽہء راز میں رکھا

دہراتے ہوۓ کہتا ہے، " تمام آزاریوں میں شاید سب سے زیادہ قربانی 

طلب بات قابل رحم ہونا ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں جو خدا 

کے خالؾ بؽاوت پر اکساتی ہو، لوگ ایسے شخص کو عمومآ احمق 

اور چھچھورا سمجھتے ہیںە مگر اس کو واضع کرنا اتنا مشکل نہیں کہ 

یہی ایک پوشیدہ راز ہے کئی مشہورترین اور عالمی تاریخی بعینہی 

 شخصیات کی زندگیوں کاە"

ڈنمارک کا فنسفی بالکل سچ کہتا ہےە احمق ہونے سے کہیں پرے، ٹی 

 ایل ای کا تعلق صاحب طبع لوگوں سے ہےە



ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کی تعریؾ ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے کہ یہ 

ہےە دنیا کے کئی مشہور اور با صالحّیت لوگ  تخلیق کاری کی بیماری

ٹی ایل ای کے مریض تھے اور یہ بات ثبوت کے ساتھ کہی جاسکتی 

ہے کہ انکی تخلیقی صالحّیتیں اس بیماری کی مرہون منت تھیںە ایک 

افراد ٹی ایل ای کے مریض ہوتے ہیںە  00سے  ;ہزار لوگوں میں 

 ەالبتہ، یہ سب لوگ شہرت نہیں حاصل کر پاتے

ہارورڈ میڈیکل سکول کے پروفیسر اور مرگی پر لکھی گئی کئی کتابوں 

نے مشہور تاریخی شخصیات کی  .Steven C. Schachter, M.D کے مّصنؾ

ایک فہرست ترتیب دی ہے جو ممکنہ طور پر ٹی ایل ای کے مریض 

تھےە  بہت سے فالسفر، قلمکار، عالمی رہنما، مذھبی شخصیات، 

، اداکار اور دیگر شہرت یافتہ ہستیاں اس مّصور، شاعر، کمپوزر

 فہرست میں شامل ہیںە 

سمجھتے تھے کہ مرگی کے دورے  لکھتا ہے،" Schachter" قدیم لوگ" 

پڑنے کی وجہ جـّنوں اور بّدروحوں کا انسانی جسموں پر قبضہ ہونا 

ہےە پیر فقیر جادو اور دعاؤں کی مدد سے جـّنات سے چھٹکارہ حاصل 

کا عالج کرنے کی کوشش کرتے تھےە اس مافوق اور مرگی  کرنے

الفطری طریقے کو قدیم طبیبوں نے جن میں انڈیا کے اتریا اور بعد میں 

یونانی طّبیب ہیپوکریٹس نے چیلنج کیا اور دونوں نے یہ جانا کہ اسکی 

وجہ دماؼی عمل میں بےترتیبی ہے ناکہ کوئی مافوق الفطرت چیزە" اس 

وروں میں ایک طاقت پنہاں ہے اور ایک نے مزید کہا، " مرگی کے د

عالمت ہے جو تاریخی اعتبار سے اس امر کی نشاندھی کرتی ہے کہ 

اسکا ؼیرمعمولی تخلیقی صالحّیتوں یا قائدانہ اہلّیت سے کوئی تعلق 

بہت عرصے سے سکالر ایسی شہادتوں کی وجہ سے اس   ضرورہے ە



لوگ، سیاسی رہنما، سحر میں گرفتار ہیں کہ نامّور پیؽمبر اور مقّدس 

فالسفر اور بہت سے دوسرے لوگ جو سائنس اور فنون میں بام عروج 

 تک پہنچے وہ مرگی کے مریض تھےە

ارسطو وہ پہال شخص  جس نے مرگی اور ذہانت میں مثبت تعلق ہونے 

کی نشاندھی کی، دعوی کرتا ہے کہ سقراط بھی اس مرض میں مبتال 

یونیورسٹی آؾ کیلیفورنیا، سکول آؾ تھاە شکارچٹر نے نوٹ کیا کہ 

میڈیسن میں نیورولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر جروم اینجل کا خیال تھا کہ 

 مرگی اور ذہانت کی بیک وقت موجودگی محض ایک اتفاق ہےە

تاہم شکارچٹر بات بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، " دوسرے اس بات سے متفق 

یں مرگی اور قدرتی نہیں ہیں، ان کا دعوی ہے کہ انہوں نے چندلوگوں م

میں لکھتی ہے Seizedعنائت میں تعلق پایا ہےە ایوالپالنٹے اپنی کتاب 

ٹیمپورل لوب )جزّوی پیچیدہ( ایپیلیپسی کے دوران ؼیرمعمولی دماؼی 

کارگزاری تخلیقی عمل اور آرٹ سے متعلقہ کام میں مثبت کردار ادا 

کا حامل ہے : کرتی ہےە نیوروسائیکالوجسٹ ڈاکٹر پال سپئیرز اس سوچ 

'بعض اوقات وہی چیز جو مرگی کا سّبب بنتی ہے وہ ایک تحفہ ثابت 

ہوتی ہےە اگر آپ اپنے )دماغ کا( کچھ حصہ زندگی کے شروع میں ہی 

گنوا دیں تو اسکا متبادل حصہ ضرورت سے زیادہ کارآمد بن جانےکا 

 امکان ہوتا ہےە"'

اسکا مطلب یہ ہے  یہ دلچسپ تھیوری ہےە اگر سپیئرز ٹھیک کہتا ہے تو

کہ یہ ٹی ایل ای نہیں ہے جو ذہانت اور تخلیق کاری میں مددگار ہے 

 بلکہ یہ تو دماغ کے اس نقصان کے ازالے کا ّرد عمل ہےە

شکارٹر کو جن جینیئس لوگوں کے بارے میں گمان تھا کہ یہ مرگی کے 

 دوروں میں مبتال تھے انکی ایک چھوٹی سے فہرست درج ذیل ہےە



: ایک ّسیاہ فام عورت جس نے امریکہ کے جنوب میں بسنے یںہیرئٹٹبم

والے اپنے سینکڑوں ساتھی ؼالموں کو آزادی دلوا کر کینیڈا میں ہجرت 

 کی، اور اسکو اپنے لوگوں کیلئے "موسی" کا لقب دیا گیاە

: عظیم ترین عیسائی انجیلی مبلػ جس کے بؽیر عیسائیت شاید سینٹ پال

 عالمی مذھب بن پاتیەیورپ نہ پہنچتی اور ایک 

: قرون وسطی کے فرانس کے ایک دوردراز دیہات کی جون آؾ آرک

انپڑھ جوان دیہاتی کی بیٹی جس نے اپنی حیران کن عسکری فتوحات 

کی بدولت تاریخ کا رخ موڑ دیاە تیرہ برس کی عمرمیں جون نے اپنے 

وجدآور لمحات کا ذکر کیا جس میں اسنے روشنی کے لشکارے 

 لیاؤں کی آوازیں سنیں اور فرشتوں کے منظر دیکھےەدیکھے، او

: سویڈن کا کیمسٹ اور صنعتکار جس نے ڈآنیمائٹ ایجاد کیا ایلفرڈنوبل

 اور نوبل انعام کیلئے رقوم فراہم کیںە 

 کا مّصنؾ الڈواناکومیڈیا: دانتے

: اٹھارویں صدی کےرومانوی عہد کی ایک اّولین ادبی سر والٹر سکاٹ

 شخصّیتە

 کا مّصنؾە گلیور ٹریولز: انگریز طنزنگار، سوفٹ جوناتھم

 : انّیسویں صدی کا امریکی مّصنؾەایڈگر الّن پوء 

:  عظیم انگلش الفرڈ الرڈ ٹیلیسن،اور پرسی بائیشی شیلے، الرڈ بائرن

 رومانوی شاعروں میں تین،

جیسی کاسیکل اولیورٹوسٹ اور  اے کرسمس کیرول :چارلس ڈکنز

 نؾەکتابوں کا وکٹورین مصّ 



کا مّصنؾ جو ہو سکتا  ایلس ایڈوینچرز ان دی ونڈرلینڈ: لیوس کیرول

ہے اپنے ہی ٹیمپورل لوب سیزرز کے بارے میں لکھتا رہا ہوە جن 

احساسات کے تحت ایلس کی مہمات کا آؼاز، جیسا کہ کسی سوراخ میں 

گرجانا، یہ بہت سارے ان لوگوں سے مماثلت رکھتی ہے جن کو مرگی 

 ہوںەکے دورے پڑتے 

کارمازوو اور  جرم اور سزا، عظیم روسی ناول نگار، فویوڈوریوسکی

جیسے کالسیکل ناولوں کے مصنؾ جس کے بارے میں بہت  برادران

سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے مؽربی ناول نگاری کو اونچائی کی 

 آخری ممکنہ حدود تک پہنچایاە

دوستویوسکی کی  محمد کو ؼالبآ پانچ برس کی عمر میں پہال دورہ پڑاە

سال  ;8برس کی عمر میں پہال دورہ پڑاە تخفیؾ شدت کے بعد جو  ?

کی عمر تک جاری رہی، اس کو چند دنوں یا مہینوں کے بعد دورے 

پڑتے تھے، اچھے اور برے دنوں کے درمیانی عرصوں میںە اس یا 

وجدآور آعورا جو بڑی نوعّیت کے دوروں سے چند سیکنڈ پہلے وقوع 

تھا وہ ایک انتہائی خوشگوار احساس ہوتا تھا جو بعد میں پذیر ہوتا 

انتہائی دکھ کے احساس اور خوؾ میں تبدیل ہو جاتا تھاە اس کے 

مشاہدات محمد والے مشاہدات کے مشابہ تھے ؛ جیسا کہ دوزخ کے 

مناظر خوفناک تھے، عتاب اور ایزا رسانی کے ہولناک مناظرە یہ ہیں 

 چند ایک واقعات کی مثالیں:

تو جو کافر ہيں ان کيلئے آگ کے کپڑے قطع کئے جائيں گے اور 

انکے سروں پر جلتا ہؤا پانی ڈاال جائے گا اس سے انکے پيٹ 

کے اندر کی چيزيں اور کھاليں گھل جائيں گيں اور انکو مارنے 

کيلئے لوہے کے ہتھوڑے ہونگےە جب وہ چاہيں گے کہ دوزخ 



ائيں گے اور کہا جائے سے نکل جائيں تو پھر اسميں لوٹا ديئے ج

سورۃ، 00گا جلنے کے عذاب کا مزا چکھتے رہوە )قرآن:

 (00تا91آيات

اور جن کے بوجھ ہلکے ہونگے وہ وہ لوگ ہيں جنہوں نے اپنے 

تيئيں خسارے ميں ڈاال ہميشہ دوزخ ميں رہيں گے اور آگ ان کے 

مونہوں کو جھلس ديگی اور وہ اس ميں تيوری چڑہائے ہوئے 

 (924اور 925سورۃ ،آيات 05)قرآن: ہونگےە 

دوستویوسکی نے اندھا کردینے والی روشنی کی جھلک دیکھی، اس پر 

وہ چینخ اٹھا اورایک یا دوسیکنڈ کیلئے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، 

بعض اوقات ایپیلیپٹک ڈسچارج سارے دماغ میں پھیل جاتا ہے جس سے 

کیفّیت جنم لیتی ہے  کلونک )گرینڈ مال( دوروں کی-ایک ثانوی ٹونک

اور اس کے بعد اسکو کچھ یاد نہ رہتا تھا کہ ان واقعوں کے دوران کیا 

بات چیت ہوئی اور وہ اکثر اس کے بعد مؽموم ہو جاتا اور کئی دنوں 

 تک احساس جرم اور چڑچڑے پن میں مبتال رہتاە

 : انیسویں صدی کا عظیم روسی مّصنؾ جس نےکاؤنٹ لیؤ ٹالسٹاۓ

 تحریر کیں بھی مرگی کا مریض تھاەوار اینڈ پیس  اور ایناکریننا

: ایک اور بڑی ادبی شخصّیت، انیسویں صدی کی گستاو فلیوبرٹ

 اور  میڈم باوری فرانسیسی صاحب طبع ادبی شخصّیت جسنے دو شاہکار

تحریر کیےە شکارچٹر کے مطابق، " فلیوبرٹ  اے سینٹیمینٹل ایجوکیشن

آنے کے احساس سے ہوئیں کے خاص دوروں کی شروعات قیامت 

تھیں، جس کے بعد اسکا احساس خودی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے، 

جیسا کہ وہ کسی دوسری جہت میں پہنچا دیا گیا ہوە اس نے لکھا اس 



کے دورے اسطرح واقع ہوۓ جیسے ' میرے کمزور دماغ میں 

تصّورات اور خیاالت کا ایک گرداب جس کے اندر میرے ہوش و 

طرح ڈوب گئے جیسے طوفان میں ایک کشتی' اس نے گریہ حواس اس 

زاری کی، یادوں کا طوفان امڈ آیا، شعلہ فشاں فریب تصّور اور منہ میں 

جھاگ، داہنے بازو میں ؼیر ارادی حرکت، دس منٹ کیلئے بے سّدھ 

 قے کرڈالیە" پڑےرہنے کے بعد 

 : پراسراریت والے ناولوں کے برطانوی مصنؾ کےڈیم آگاتاکرسٹی

 بارے میں بھی گمان ہے کہ وہ مرگی کا مریض تھاە

 کا مصنؾە  بریک فاسٹ ایٹ ٹفینیزاور  کولڈ بلڈ :ٹرومین کیپوٹ

 کا مشہور عالی قسم کا موسیکارە مسیح :جارج فریڈرک ہینڈل 

 : ایک عظیم وائلن نوازەنکولوپیگاننی

سلیپنگ  : نامور روسی موسیکار جس نے ناٹک کے ناچپیٹرشیئکووسکی

 کی دھنیں ترتیب دیںە دی نٹکریکر اور ٹیبیو

 : دنیا کا عظیم ترین اور بیمثال کالسیکل موسیکارەلڈونگ وین بیتھوون

شکارچٹر کہتا ہےە " بہت سےمشہور لوگوں میں سے جن کے بارے 

میں تاریخدانوں نے قلمبند کیا کہ یہ مرگی کے مریض ہیں ان میں یہ 

اصل ایسی فہرست جس صرؾ بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں ە" در

میں بہت مشہور لوگ جن کے بارے میں امکان پایا جاتا ہے کہ وہ 

مرگی کے مریض ہیں اور ان کی تشخیص ہوئی بہت طویل ہےە محمد 

کا شمار بری صحبت کے لوگوں میں نہیں ہوتاە اس کی قّوت خیال 

انگیزی، اسکی ڈپریشن، اسکے خوکشی کے ارادے، اسکی جھنجھالہٹ، 



میں دلچسپی اور اس کا روز محشر اور حیات بعد از موت  اسکی مذھب

کے بارے میں تصّور، اس کے سمعی اور بصری فریب تّصور اور 

بہت سی جسمانی اور نفسیاتی خصوصیات وضاحت کرتی ہیں کہ وہ ٹی 

 ایل ای کا مریض تھاە

 ٹی ایل ای کے مزید واقعات

تاویزی فلم ء کو پی بی ایس ٹیلی ویژن نے ایک دس8000اکتوبر  89

نشر کیە جن لوگوں کے انٹرویو نشر کئے گئے ان میں سے  ٹی ایل ای  

کا مریض جون شیرون بھی تھاە اس انٹرویو میں جون شیرون کا والد 

اور ویە ایس رامچندرن جو یونیورسٹی آؾ کیلیفورنیا سین ڈی ایگو میں 

 نیورولوجسٹ ہےە یہ ماجرہ انتہائی دلچسپی کا حامل ہے اگر اس کا

موازنہ محمد کے ساتھ کیا جائے جو اس کے بارے میں ہم جانتے ہینتو 

 یہ پیؽمبر کی ذھنی کیفّیت اور اسکی بیماری پر مزیدروشنی ڈالے گیە

جان شيرون:  يہ حالت ؼير کے دورے ميرے اوپر، ميری جان 

پر، روح پر اور سب پر حاوی ہو جاتے ہيںە اور جب ان ميں سے 

تو ميرا تمام بدن بے چين  ےہو جاتی ہ ايک کيفّيت مجھ پر طاری

 ہو جاتا ہے اور ميں بس ەەەەەە اوہ ەەە يہ وہی کچھ ہےە

راوی: جون کے مرگی کے دورے بنيادی طور پر ٹيمپورل لوبز 

ميں بنا کسی ترتيب کے نيورون کا گروپ دھماکے شروع 

کرديتاہے تو ايک برقی ہيجان پيدا ہوتا ہے جو دماغ کے باقی 

 کردگی سے مطابقت نہيں رکھ رہا ہوتاەحصوں کی کار



ماضی قريب ميں جون کو آج تک پيش آنے والے تمام واقعات کا 

کے ساتھ صحرا ميں گيا  واقعہ پيش آياە وہ اپنی محبوبہبدترين 

ہؤا تھا، دونوں نے بہت زيادہ شراب پی لی، جسکے نتائج تباہ کن 

ہو سکتے تھےە جون کو يکايک دوروں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا 

پڑا، ان ميں سے ہر ايک کا دورانيہ تقريبآ پانچ منٹ تھا جسکی 

وجہ سے شديد اينٹھن برپا ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گياە آخرکار 

اپنے باپ کو فون پر اطالح دينے ميں کامياب ہو گيا جو  جون

 ل کر گھر لے آياەااسے گاڑی ميں الد کر صحرا سے نک

جون شيرون: گھر واپسی پر، ميں اور وہ ہر چيز کے بارے ميں 

فلسفّيانہ سوال جواب ميں مشؽول ہو گئےە اور ميں بالکل چپ 

راستہ پر چلتا  نہيں کرسکتا تھا ايک دفعہ ميں ەەەەە واپس گھر کے

جارہا تھا اور چلتا جارہا تھا، يہ ايسے ہی تھا جيسے کہ ميں 

 بجلی کی مدد سے چل رہا ہوںە

جون شيرون،سر ەەەە بنيادی طور پر يہ جسم کے اندر ايک 

بھونچال کی طرح ہے اور بھونچال کی طرح اس ميں بعد ميں آنے 

وجہ والے جھٹکوں کا احتمال ہوتا ہے اور جيسے بھونچال کی 

سے تباہی ہوتی ہے اور دوبارہ تعمير کی ضرورت ہوتی ہےە 

چيزوں کو تھم جانا ہوتا ہےە زيادہ اہم يہ ہے کہ جس کے ساتھ 

ميرا واسطہ ہوتا ہے وہ ہيں اسکے عواقب اور نتائج، خصوصی 

طور پر اس آخری واقعے کے بعد ە يہ بہت حد تک ايسے تھا 

اخل ہو گيا ہوں، جيسے ميں سلواڈور ڈالی کی پينٹنگ ميں د

يکايک ہر چيز ؼلط ملط ہو گئی جيسے خوابوں ميں اکثر ہوتا ہےە 

اسکا نچوڑ يہ ہے کہ اس کے ان دوروں ميں کيا پنہاں ہے ـــ 



عواقب اور نتائج ـــ جہاں پر اسکا دماغ پہنچ جاتا ہے، اس کی 

ياداشت، اسکا ذھن، اسکی سوچ وبچار کی صالحّيت اور ہر 

 دوسری چيزە

اور جب جون کے دورے اختتام پذير ہوئے وہ بالکل تھک راوی : 

 چکا تھا ليکن اسے قادرمطلق ہونے کا احساس ہؤاە

جون شيرون : ميں گلی کوچوں ميں يہ کہتے ہوئے بھاگا جا رہا 

تھا کہ ميں خدا ہوں، اور پھر يہ چھوکرا سامنے آگيا اور ميں 

اہ کو محض ايک ، جيسے، اسکو اور اسکی بيوی ميں اپنی تہی گ

  ”?You want to f-ing bet, I ain’t God”گھسا رہا ہوں، ميں ايسے تھا جيسے،

 You asshole, get back in!جون شيرون سر:اورميں نے ہوبہو يہی کہا 

here  

تمہارے خيال ميں تم يہ کيا کررہے ہو؟ تم اپنے پڑوسيوں کو تنگ 

يا کر رہے ہوە وہ پوليس کو بالنے جارہے ہيںە يہ سب کچھ ک

 ہے؟

جون شيرون : ميں نے محض اسکی طرؾ ديکھا، خاموش اور 

ساکت ، اس سے معافی چاہی، اور جيسے ' نہيںە کوئی بھی 

پوليس کو بالنے نہيں جارہاە' جيسے ميں نے فقرے کا آخری 

حصہ نہيں بوال، اور ميں نے اپنے دل ميں سوچا ' کوئی بھی خدا 

 کے خالؾ پوليس نہيں بالئے گا!'

ون کبھی بھی مذھبی نہيں رہا تھا، اور پھر بھی ان راوی : ج

دوروں کی وجہ سے اس کے اوپر روحانی احساسات طاری ہو 

 گئےە



وليانر ايسە رامچندرن جو مرکز دماؼی اور قّوت آگہی کا ڈائريکٹر 

ہے اور سائيکالوجی ڈيپارٹمنٹ اور نيوروسائنسز پروگرام کا 

ميں پروفيسر ہےە اس يونيورسٹی آؾ کيليفورنيا، سين ڈی ايگو 

 نے ٹيمپورل لوب ايپيليپسی کا وسيع مطالعہ کيا ہےە

ویە ايس رامچندرن : بہت پہلے سے ہم جانتے ہيں کہ چند ايک 

مرگی کے مريضوں ميں جن کو دورے پڑنے کا اجراء ٹيمپورل 

لوبز سے ہوتا ہے انکو شديد قسم کے مذھبی آعورا کا سامنا ہوتا 

يفّيت سے گذر رہے ہوتے ہيں کہ ہےە وہ بڑی شّدت سے اس ک

خدا کی اس سے مالقات ہو رہی ہوتی ہےە بسا اوقات يہ خدا انکا 

اپنا من گھڑت ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ان ميں منتشر خياالت 

کے سبب يہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کون و مکاں ميں يکجان ہو 

گياہے ە ہر چيز کے معنی ضرورت سے زيادہ پھيالؤ کا شکار 

مريض يہ کہے گا، " آخرکار ميں حقيقت ميں يہ ديکھ رہا  ہيںە

ہوں کہ يہ سب کچھ کيا ہےە ڈاکٹرە ميں حقيقی طور پرخدا کو 

سمجھتا ہوںە ميں يہ سمجھتا ہوں کہ کائنات ميں ميرا کيا مقام ہے 

اور کون و مکاں کی سکيم ميںە" کيوں يہ ايسا ہوتا ہے، اور 

وتا ہے جو ٹيمپورل لوب کے کيوں ايسا اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہ

 دوروں کے مريض ہيںە  

جون شيرون : اوہ ميرے خداە تم جانتے ہو کہ يہ کيا ہے؟ ميں 

نتا ہوں کہ ميں ااپنے دماغ کے مطابق بالکل درست ہوںە ميں يہ ج

باہر نکلوں گا اور لوگوں کو اپنے پيچھے لگا لونگاە سروں کے 

وں کی طرح نہيں، اوپر چادريں اوڑھے دھماکے کرتے ہوئے لوگ

احمقوں کی طرح نہيں ەەەە ليکن اب يہ پيؽمبروں کی نئی پيڑھی 



ہے ە اور يہ تمام پيؽمبر تھے  وہ لوگ جو زمين کے نزديک اپنے 

بازو پھڑ پھڑا رہے تھے، کيا يہ وہی تمام تر پيؽام تھا، خدا کی 

 طرؾ سے تحفے، يہ تمام وقت؟

 ا نہيں ہے؟ ہاں؟وی ەايسە رامچندرن : يہ ممکن ہے، کيا ايس

جون شيرون : ميں کبھی بھی مذھبی نہيں تھاە لوگ کہتے ہيں، 

"نہيں، تم مستقبل کے اندر نہيں جھانک سکتے ەەە اونہھ، اونہھ" 

يہ ہے وہ تحفہ، ليکن تم اس کی قيمت ادا کرنا ہوگی، ميری طرح 

 مضروب ہوکرە

وی ەايسە رامچندرن : اب، کيوں اسطرح کے مريضوں کو گہرے 

بی مشاہدات ہوتے ہيں جب انکو اس طرح کے دورے پڑ رہے مذھ

ہوتے ہيں؟ اور کيوں يہ لوگ ہر وقت الہامی اور مذھبی معامالت 

ميں ہی مگن رہتے ہيں اور دوروں کے پڑنے کے درميانی وقفوں 

 ميں بھی ؟

تاہم، مرگی محمد کی ان خصوصیات کی وضاحت نہیں کرتی جیسا کہ 

حساسات سے العلمی، اسکا قتل عام اس کی بے رحمی، دوسروں کے ا

اور اسکا سگ طبع ہوناە یہ سب کچھ اس کے خودپرستی کے مریض 

ہونے کے سبب تھاە یہ اسکی ذاتی اور ذھنی ابتری کا مجموعہ تھا جس 

نے یہ نادرالظہور نمونہ تخلیق کیاە محمد کے اندر طمطراق اور قادر 

ے زیر اثر ملنے مطلق ہونے سے متعلق خیاالت کا ہجوم تھاە مرگی ک

والے نظاروں نے اسکے احساس بزرگی میں بڑھوتری دی اور اسکو 

یقین ہوگیا کہ اصل میں وہی ہے جسکو خدا نے بطور پیؽمبر چنا ہےە 

اتنا کچھ ہونا شاید کافی نہ تھا جو اس نے ایک باہم دستنگر 



)کوڈیپینڈینٹ( عورت سے شادی کرلی جو اپنی عظمت اپنے خاوند کے 

 اور دلچسپ واقعات کے ظہور میں تالش کرتی تھیەقابل دید 

محمد کو اپنے پیؽمبرانہ مشن پر مکمل یقین تھاە یہ اسکی خود اعتمادی 

تھی جس نے اسکے قریبی ساتھیوں کو اکسایا کہ وہ بھی اس کے اس 

یقین کی تصدیق کریںە اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں جتنی بھی 

حملوں کے دوران عالم بے ہوشی میں "آیات نازل" وہ اس پر مرگی کے 

ہوئیں ە یہ حملے شاید اسکی زندگی کے آخری سالوں میں تھم گئے 

تھےە تاہم، اپنے آپکو برحق ہونے کے یقین کے سّبب وہ موقع کی 

مناسبت سے آیات کی ترویج کرتا رہاە ایک خود پرست ہونے کے ناطے 

کہنا مشکل  اسکی تصدیق اس کے پیروکاروں کے ذریعے ہوتی رہیە یہ

ہے کہ کون کس کو بیوقوؾ بنا رہا تھاە محمد کو اپنے دعوں پر مکمل 

یقین تھاـــ باوجود اس کے اس نے آزادانہ جھوٹ بولے، کئی آیات اپنی 

ضرورت کے مطابق گھڑیں ـــ اور پھر بھی، جب لوگوں نے اس پر 

اعتماد برقرار رکھا اسکی دوبارہ تصدیق ہو گئیە نتیجتآ اس نے یہ 

جھ لیا کہ ہللا نے اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص سم

کو جو اسکو تسلیم نہ کرے اسکو جو چاہے سزا دےە وہ خدا کی آواز 

تھا اور اسکی مخالفت کا مطلب قادرمطلق کی مخالفت تھیە اسکا خیال 

تھا کہ اسکو جھوٹ بولنے کا استحقاق حاصل ہےە اگر اس نے جھوٹ 

ے مقصد کیلئے تھا لہذا وہ بالکل مبنی بر انصاؾ بوال تو وہ ایک اچھ

تھاە جب اسنے بیگناہوں کا قتل عام کیا اور انکو لوٹا تو یہ سب کچھ اس 

نے انتہائی روشن ضمیری کے ساتھ کیاە اسکا مقصد اسقدر عالیشان تھا 

کہ اس نے اپنے ہر اقدام کو جائز تّصورکیاە اسے اپنے فریب تّصور پر 

اس نے اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص کو  مکمل یقین تھا اور

 مٹا دیاە مندرجہ ذیل قرآنی آیات کے اندر ہی انکی وضاحت موجود ہےە



اور جو خدا اور اسکے رسول کی نافرمانی کريگا اور اسکی 

حدوں سے نکل جائيگا اسکو خدا دوزخ ميں ڈالے گا جہاں وہ 

 (4:94ہميشہ رہيگا اور اسکو ذلت کا عذاب ہوگاە )قرآن 

اس روز کافر اور پيؽمبر کے نافرمان آرزو کريں گے کہ کاش ان 

کو زمين ميں مدفون کر کے مٹی برابر کردی جاتی اور خدا سے 

 (4640کوئی جھوٹ چھپا نہيں سکيں گےە )قرآن 

جو شخص خدا اور اسکے پيؽمبر کی نافرمانی کريگا تو ايسوں 

اس کے اندر کيلئے جہنم کی آگ ہے اور وہ ہميشہ ہميشہ کيلئے 

 (0605:رہيں گےە )قرآن 

 

 

 جنسّیت، مذھبی مشاہدہ اورٹیمپورل لوب ہائپر ایکٹیویشن

 

احادیث محمد کے جنسی طرزعمل پر کافی روشنی ڈالتی ہیںە کیا 

جنسّیت کا ٹی ایل ای سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اگر ایسا ہے اور یہ 

اور  محمد کی جنسی عادات کی وضاحت کر سکتی ہیں تو ہم پر ایک

شہادت عّیاں ہو جائے گی کہ محمد ٹی ایل ای کا مریض تھا، 

( کا خیال ہے کہ ایسا ممکن Rhawn Josephنیوروسائنٹسٹ رہون جوزؾ )

 ہے، وہ رقم طراز ہے:



لمبک سسٹم اور کمتر ٹيمپورل لوب ايکٹويٹی اپنے شباب پر ہو تو 

جنّسيت ميں تبديلياں اور مذھبی سرگرمی ميں گہرآئی تک چلے 

انا بالکل عام ہے، يہ بات قابل ؼور ہے کہ صرؾ دورحاضر کے ج

مّبلؽين انجيل ہی نہيں بلکہ قديم مذھبی رہنما، بشمول ابراہيم، 

يعقوب اور محمد ميں بھی جنسی خواہش شدت سے پائی جاتی 

تھی اور وہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ جنسی رشتے ميں 

ويوں سے حصہ دار رہے تھے، يا انہوں نے دوسروں کی بي

جنسی تعلقات رکھے، يا انہوں نے دوسرے لوگوں کی بيويوں پر 

قبضہ کرنے کيلئے ان کے شوہروں کو مار ديا)محمد اور بادشاہ 

داؤد( ەەەەە بہت سے پيؽمبران اور ديگر مذھبی شخصيات ميں 

بکی سنڈروم کی عالمات پائی گئيں ہيں، جيسا کہ گوبر  -کلوور

الوہ ٹيمپورل لوب، لمبک اور اس کے ع (Ezekielکھانا )

ہائپرايکٹيويشن اور ايپيليپسی بشمول ہيليؤسينيشن کيٹاليپسی، 

 پاگل پن يا ہکالہٹە

موسی کو تو بات چيت ميں سخت دقـّت کا سامنا تھاە ہللا کا رسول 

محمد بظاہرڈسليکسک اور اگريفک تھا ]ايک دماؼی ابتری جسکی 

ہيں ہوتی[ مزيد وجہ سے ّجزوی يا کلی طور لکھنے کی اہلّيت ن

براں ہللا کے کالم کے حصول کيلئے، محمد ايک خاص انداز سے 

اپنے حواس کھوديتا اور بيخودی کی حالت کو پہنچ جاتا) آرم 

(ە درحقيقت، اس ميں اصلی معنوں 9155؛ لنگر 9114سٹرونگ 

مذھبی تبديلی اسوقت رونما ہوئی جب اسکو  -ميں پہلی روحانی

ٹھوکر مارکرنيند سےجگايا اور اسکو  رئيس المالئکہ جبرائيل نے

اپنی باھہوں ميں اسقدر زور سے جکڑا کہ اس کی سانس اسکے 

پھيپھڑوں ميں رک گئیە اسکو متّعدد باربھينچ کر اس کا دم 



گھونٹا اور حکم ديا کہ وہ ہللا کا نام لے يعنی قرآن پڑھےە بہت 

د سے ايسے واقعات ميں يہ پہال واقعہ تھا جس ميں جبرائيل محم

کے سامنے عظيم الجثـّہ عکس نما کے پورے منظر کی صورت 

 ميں سامنے آياە

'خدا' کی آواز يا اس کے فرشتوں کی آواز کے مطابق، محمد نے 

سالوں تک بنا کسی ترتيب کے 05نہ صرؾ کہنا شروع کيا بلکہ 

ہللا کے بتائے ہوئے مختلؾ نظريات کی تالوت ترنم کے ساتھ کرتا 

ا تکليؾ دہ اور اينٹھن بھرا تھا )آرم سٹرونگ رہا،  ايسا کرتے رہن

(ە اس مذھبی چاشنی کے عالوہ بتايا جاتا ہے 9155؛ لنگز9114

مردوں جتنی جنسی طاقت تھیە اس نے کم ازکم  42کہ محمد ميں 

بيويوں اور التعداد لونڈيوں بشمول ايک کمسن لڑکی، کی جنسی  1

ب ناگہانی (ە ايک ايسا واقعہ بھی ہے ج9155کفالت کی )لنگز 

انکار کی صورت ميں مراقبے ميں چال گيا اور پھردعوی کيا کہ 

 'خدا' نے کسی اور شخص کی بيوی کو اسکی بيوی بنا ديا ہےە

اس )محمد( کے بارے ميں يہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان منکروں 

کو يا تاجروں کو جو اس کی مخالفت کرتے تھے انکو جان سے 

اسطرح کے  .کا حکم صادر کرديتا( مار ديتا تھا) يا کم ازکم موت

رّويوں ميں جب ايسی چيزيں بھی شامل ہو جائيں جيسا کہ بڑھتی 

ہوئی جنس پرستی، انتہائی اونچے درجے کی مذھبی گرمجوشی، 

بيخودی کے ؼوطے، مزاج کا اتارچرھاؤ، اور ممکنہ عظيم الجـّثہ 

فرشتے کے متعلق سمعی اور بصری فريب تّصور يقينی طورپر 

بک سسٹم اور کمتر ٹيمپورل لوب اسطرؾ اشارہ کرتے ہيں کہ لم

اسطرح کے مشاہدات کی نيورولوجيکل بنياد فراہم کرتے ہيںە 



دراصل محمد ايک خوفناک ڈيپريشن کا شکار تھااور ايک موقع پر 

اس نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہا اور اسکو 

 040رئيس المالئکہ جبرائيل نے روکدياە

یں کئی لوگوں جتنی جنسی قّوت تھیە کئی یہ تاثربہت عام ہے کہ محمد م

احادیث اس اعتقاد کی وجہ ہیںە ایک حدیث سلمہ سے منسوب ہے جو 

کہ محمد کی خادمہ تھی اور جس نے کہا: "ایک رات پیؽمبر) اس پر 

بیویاں)محمد کی اور بیویاں بھی تھیں جسکواس  ?سالمتی ہو( کی تمام 

اتھ رہیںە پیؽمبر ان نے طالق دیدی تھی( اس کی وفات تک اس کے س

تمام کے ساتھ ہمبستری کرتا تھااور جب وہ ان سب کے ساتھ معاملہ تمام 

کرلیتا تو مجھے پانی النے کو کہتا تاکہ وہ وضو/ؼسل کرلے، میں نے 

پوچھا یارسوہلل کیا ایک ؼسل کافی ہے؟ اس کا جواب تھا یہ بہتر اور 

 زیادہ پاکی دیتا ہے"

ام تک لے جاتی ہے کہ محمد کا یہ قّوت تاہم میری تحقیق مجھے اس مق

مردمی کا دعوی بالکل بیہودہ ہے، دراصل وہ اپنی زندگی کی آخری 

دہائی میں نامرد ہو گیا تھاە محمد ایک ناقابل تسکین جنسی شہوت کا 

مریض تھا جس کا مداوا وہ اپنی بیویوں اور باندیوں کے ساتھ پھسالنے 

 کسی جنسی مالپ کےەاور پچکارنے کے عمل سےکرتا تھا بؽیر

ہالینڈ کی یونیورسٹی آؾ انٹریچٹ کی تحقیق کے مطابق اندر سے اٹھنے 

برپا کرنےوالے الموسوم اچھا  ((endogenous opioidsوالے منومی  ہیجان

احساس دالنے والے کیمیکلز جو دماغ میں جنم لیتے ہیں وہ جنسی 

 ::8ہیںبھوک میں اضافہ کرتے ہیں مگر جنسی کارکردگی کو گھٹاتے 

ایک اور سٹڈی میں محقیقین نے آزمائش کی کہ باہم متضاد بیماریوں 

کے حامل مریضوں میں جب جنونی کیفّیت طاری ہوتو بلند درجے کی 



منومی کارگذاری عمل میں آتی ہےە بطور ایک خودپرست محمد حد 

درجے کا متلّون مزاج تھا، گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشا، بعض 

ں پاگل اور طاقت سے بھرپور مگر دوسرے لمحے اوقات وہ خوشی می

اسقدر رنجیدہ کہ خودکشی کرنے چل پڑتاتھاە حاصل کردہ معلومات یہ 

ظاہر کرتی ہیں کہ وہ حد درجے کا شہوت پرست تھا، تاہم وہ متعدد 

جوان اور جنسی اعتبار سے صحتمند عورتوں کےساتھ جنسی تعلق کے 

ؤا کہ وہ جنسی اختالط کا اہل باوجود بے اوالد رہاە اس کا مطلب یہ ہ

 نہیں تھاە

البتہ، میرے اس نظریے میں کچھ خامی تھیە اگر محد اپنی زندگی کے 

آخری سالوں میں نامرد  تھا، جیسا کہ میں نے مان لیا، تو پھر وہ ابراہیم 

کا والد کیسے بن گیا جبکہ وہ ساٹھ سال یا اس سے بھی زیادہ کا تھا؟ 

گھنگھریالے بالوں والی سفیدفام خوبصورت قبطی ابراہیم کی پیدائش 

باندی ماریا کے ہاں ہوئی، جس سے محمد کی دوسری بیویاں حسد 

کرتی تھیں اور ناپسند کرتی تھیںە مجھے شک تھا کہ یہ بچہ کسی اور 

کا ہےمگر ایسا ثابت کرنے کیلئے میرے پاس کوئی شہادت نہیں تھیە 

 پھر مجھے مل گئیە

ان کردہ ایک کہانی مل گئی جس میں وہ بتاتا ہے مجھے ابن سعد کی بی

کہ ایک قبطی مرد ماریہ کو ملنے اکثر مدینہ آیا کرتا تھا، اور یہ افواہ 

پھیل گئی کہ وہ اسکا چاہنے واال ہےە ماریہ کو اپنی پہلی رہائش گاہ 

سے لیجا کرمدینہ کے شمال میں ایک باغ میں رکھا گیا تھا؛ بظاہر یہ 

تھا کیونکہ محمد کی دوسری بیویوں کا اسکے   سب اس لئے کیا گیا

ساتھ اچھا سلوک نہ تھاە یہ افواہ محمد تک بھی پہنچ گئیە اس نے علی 

کو اس قبطی مرد کو قتل کرنے کیلئے بھیجاە اس آدمی نے جب علی کو 



اپنی طرؾ آتے ہوئے دیکھا تو اس نے فورآ اپنا تہمت آگے سےاٹھا دیا 

وتناسل )اوارت( سے محروم تھا اور علی اور علی نے دیکھا کہ وہ عضّ 

 نے اس کی جان بخش دیە 

ہجوم کو چپ کرانے کیلئے یہ عذر کافی معقول تھاە عائشہ پر بھی الزام 

تھاکہ اس کا مدینہ کے ایک شخص صفوان سے معاشقہ تھا، جسکی 

وجہ سے کچھ شور ہؤاە عائشہ نے یہ الزام مسترد کردیا اور کہا کہ 

 صفوان مخنث ہےە 

 بری اس قبطی آدمی کے بارے میں بتاتا ہے:ط

خداکے پيؽمبر کے پاس بھی مّبرنامی ايک ہيجڑہ تھا جو اسے   

المقواقص نے دو ؼالم لڑکيوں کے ہمراہ بطورتحفہ ديا تھا، ان 

ميں ايک ماريہ تھی جسے باندی بنا ليا گيا اور دوسری)جس کا 

طـّل کے نام( سرن تھا جوحسن بن ثابت کو مل گئی صفوان بن مع

اس کے خالؾ جرم کرنے کے بعدە سرن نے عبدالرحمن بن حسن 

نامی ايک بيٹے کو جنم دياە المقواقص نےاس ہيجڑے کودو 

لڑکيوں کے ہمراہ بھيجاتھا تا کہ وہ حفاظت کے ساتھ انکو)مدينہ( 

پہنچا دےە اس نے وہاں پہنچ کرانہيں ہللا کے پيؽمبرکی خدمت 

يہ وہی تھا]جس کے ساتھ[ ماريہ  ميں پيش کردياە کہا جاتا ہے کہ

پر الزام تھا کہ اس نے]کچھ برا[ کيا ہےە اور يہ کہ ہللا کے رسول 

نے علی کو بھيجا تاکہ وہ اسکو قتل کردےە اور جب اس نے علی 

کو ديکھا اور اس کی نّيت کو کہ وہ کيا کرنے واال ہے تب اسنے 

ہوجائے  اپنے آپ کو عرياں کرديا تاوقتيکہ يہ بات علی پر عياں

ا گيا ہے اور اب اسے کے کہ اس مکمل طور پر آختہ کردي



تھا جو کہ عمومآ مردوں کےپاس ہوتاہےە اسلئے علی پلےکچھ نہ 

 اس کو قتل کرنےسےبازرہاە 

اپنی بیگناہی ثابت کرنے کیلئے اس قبطی مرد کی اوآرت کی بےنقابی 

ص کوقتل والی کہانی بالکل بناوٹی ہےە کیوں پیؽمبر خداایک بیگناہ شخ

کریگا، اور، اس کے بعد، کیونکر یہ شخص جان سکاکہ علی کس وجہ 

 سے اسےقتل کرنا چاہتا ہے؟

ایک اور روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مّبر ایک عمررسیدہ شخص 

تھاە قاری کو چکر دینے کی یہ ایک اور کوشش ہےە مّبر مقواقص کی 

بہن سرن کے طرؾ سےمحمد کیلئے ایک تحفہ تھاە ماریہ اوراسکی 

ہمراہ وہ اس طویل سفر میں انکا محافظ تھا؟ اس بات میں کوئی حکمت 

نہیں کہ مقواقص نے ایک عمررسیدہ شخص کوبطور تحفہ یابطور ان 

لڑکیوں کے محافظ کے بھیجا ہوە اسطرح کے فعل سے تو وہ اس 

ابھرتے ہوئے جابر حکمران کوبےعزت کرنے کا مرتکب ہو جاتا 

 ر اس کوراضی رکھنا چاہتا تھاە حاالنکہ وہ تو بظاہ

اس معاملےکو مزید دبانے کیلئے اورپریشانی سے بچنے کیلئے جو 

اسطرح کے واقعات سے جڑی ہوتی ہیں ـــ خصوصی طور پران 

معاشروں میں جہاں بڑے بوڑھے بزرگوں کی مردانہ وجاہت 

اورپاسداری کی جاتی ہو اور ؼیرت کے نام پر قتل کی روایات رائج 

حمد کےاس دعوے کا تذکرہ عام ہے یہ جب ابراہیم کی پیدائش ہوں ــ م

ہوئی تب جبرائیل فرشتے نے سالم پیش کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی 

تھی کہ وہ اسکا والد ہے " اسالم و علیکم او ابا ابراہیم" )ابراہیم کے والد 

تم پر سالمتی ہو(ە یہ حدیث بھی بعد کے دنوں میں بنائی گئی جعل 

ہے اور اسلئے گھڑی گئی ہو کہ افواہوں کا ازالہ کیا  سازی ہوسکتی



جاسکےە اس طرح کی تصدیق کی کیاضرورت تھی؟ کیا محمد کو اس 

کے والد ہونے پر شک تھاکہ اس نے یہ کہانی ایجاد کی کہ جبرائیل نے 

 اسے ابا ابراہیم کہا تاکہ یہ گپ شب بند ہو جائے؟

اہیم کا اپنے بیٹے ہونے محمد کیلئے اسطرح کا جھوٹ بہت سہل تھاە ابر

کے دعوے سے کوئی بھی اسکی قّوت مردمی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا 

 تھاە

اس حقیقت کے باوجود کہ ماریہ وہ واحد عورت تھی، خدیجہ کے 

عالوہ، جس کے ہاں محمد کا بیٹا پیدا ہؤا، اور اسکے باوجود کہ وہ 

 ەانتہائی خوبصورت عورت تھی محمد نے اس سے شادی نہیں کی

ابن سعد بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم پیدا ہؤا محمد اسے عائشہ کےپاس 

لے گیااور کہا " دیکھو یہ کسقدر مجھ جیسا ہے" عائشہ نے جواب دیا 

"مجھےاس میں کوئی مشابہت نظر نہیں آتی" محمد نے کہا "کیا تم اس 

کے سفید گول مٹول رخسار نہیں دیکھ رہی؟" اس پر اس نے کہا " تمام 

 کے رخسار ایسے ہی گول مٹول ہوتے ہیں" ە بچوں

یہ دعوی کہ محمد میں چالیس مردوں جتنی قّوت مردمی تھی ایک 

جھوٹ ہےە یہ جان بوجھ کر بوال گیا تاکہ اسکا نامرد ہونا ظاہر نہ ہوە 

محمد کے ہاں خدیجہ کے بطن سے چھ بچے پیدا ہؤے جو کہ شادی کے 

ھیە یہ بچے اس دوران برس کی عمرکوپہنچ گئی ت 0:وقت پہلے ہی 

کے درمیان تھیە پھر بھی اسکی  ;9اور  ;8پیدا ہؤے جب اس کی عمر

سے زیادہ تھی اسکی  80جوان بیویوں اور لونڈیوں نے جن کی تعداد 

 عمر کے آخری عشرے میں کسی بچے کو جنم نہیں دیاە



 (;??0تا  ;0?0فرانسیسی نیورولوجسٹ، ہینری جین پاسکل گیسٹؤٹ )

کی دہائی سے ہی محقیقین یہ جابتے ہیں کہ مرگی  0;?0کہتا ہے،"  ?:8

کےسبب شدید جنسی خواہش کے باوجود بھی عضو تناسل میں اکڑ پیدا 

نہیں ہوتی" اور پرچرڈ  سی پی سیژرز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی 

ہائپرپرولیکٹینیمیا کو مرگی کے سبب قّوت مردمی میں گربڑی سے 

 مشروط کرتا ہےە

پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ محمد کا خیال ہوتا تھا کہ وہ جنسی مالپ  ہم

کرچکا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہؤا ہوتا تھاە اس کے بارےمیں 

بھی ایک حدیث ہے کہ وہ اپنی بیویوں کےساتھ ہمبستری نہیں بلکہ 

محض " سہالنہ پچکارنہ" ہی کرتا تھاە وہ ان کے پاس جاتا تھا بعض 

رات میں سب کے پاس مگر جنسی مالپ نہیں کرپاتا اوقات ایک ہی 

تھااور محض قبل ازمالپ ترؼیبات تک ہی محدود رہتاە عائشہ کے 

بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے کہا،" تم میں سے کسی کو بھی خود 

پہ اتنا کنٹرول نہیں تھاجتنا کہ پیؽمبر میں تھا کیونکہ وہ اپنی بیویوں کے 

صرؾ انکو سہالتا پچکارتا تھاە" عائشہ محض ساتھ جنسی مالپ نہیں، 

بچی تھیە اس کو شاید علم نہ تھا کہ اسکا بڑھتی ہوئی عمر واال جلیل 

القدرشوہرخود پر کنٹرول کا مظاہرہ نہیں کررہاتھا بلکہ وہ ایسا کرنے 

سے قاصر تھاە اور ایک جگہ اس نے کہا " میں نے کبھی بھی پیؽمبر 

ھا یا نظر نہیں آیا"ە میں اس بات کا اوارت)عضوتناسل( نہیں دیک

 قاری پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس کا کیا مطلب نکالتا ہےە کو 

اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد میں کوئی شہوانی جذبات نہیں تھے، وہ 

جنسی راحت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتا تھاە اسکی ناقابل تسکین 

م میں اتنی ساری جنسی خواہش اس امر کا اظہار ہے کہ اس کے حر



بیویاں ہونے کےباوجود بھی اسے اور کی خواہش تھی، اصل میں وہ 

جنسی فاقہ کشی کا شکارتھاە ایک حدیث میں بیان ہے کہ جب اس نے 

بنو جون کے قصبے پر حملہ کیا تو جینیہ نامی ایک کمسن لڑکی کو 

اسکی دائی سمیت اس کےپاس الیا گیاە پیؽمبر نے اس سے کہا، " خود 

بطورتحفہ میرے حوالے کردو")آجکل کے طرز کالم کے مطابق: کو 

مجھے اپنے ساتھ جنسی مالپ کرنے دو( لڑکی نے جواب دیا، " کیا 

ایک شہزادی اپنے آپکو ایک معمولی آدمی کے سپرد کرسکتی ہے؟" 

جب محمد نے اسے مارنے کیلئے اس پر ہاتھ اٹھایا تب اس لڑکی نے 

ہ مانگتی ہوں" تو محمد نے ہاتھ روک لیاە پکاراە" میں تم سے ہللا کی پنا

بظاہروہ احساس جرم سے مؽلوب ہوگیا اور اپنے پیروکاروں میں سے 

ایک کوحکم دیا کہ اس لڑکی کودو عدد سفید لینن کے لباس دیںە صاؾ 

ظاہر ہے کہ محمد اور لوٹ مار میں سرگرداں اس کے ساتھی اپنے 

ے تھے کہ اپنے ستمزدوں ساتھ اسطرح کے لباس تو اٹھائے نہیں پھر رہ

کو بطورتحفہ پیش کرسکیں، وہ الزمآ اس لڑکی کے قبیلے سےچرائے 

 گئے ہونگےە

نیہ الزمآ کم عمر لڑکی ہوگی کیونکہ اسکےساتھ دائی بھی تھیە یہ ؤجی

حقیقت ہے کہ اس لڑکی نے اسطرح کے آدمی کے ساتھ جو اسکو موت 

"کیا ایک شہزادی کے گھاٹ اتار سکتا تھا اسقدر دلیری سےجواب دیا 

اپنے آپ کوکسی معمولی آدمی کے حوالے کرسکتی ہے؟" کسی شخص 

 کوباور کرانے کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ ایک بچی تھیە

اس حدیث کا انگریزمترجم "شادی" کے لفظ کو بریکٹوں میں گھسیڑ دیتا 

ہےە یہ لفظ اصلی تحریر کا حّصہ نہیں تھاە عربی میں لکھی ہوئی 



لفظ حّبہ کبھی  -ھبی نفسک لی –فظ اس طرح لکھا ہے عبارت میں یہ ل

 شادی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتاە

حدیث میں لکھا ہے محمد نے اسے مارنے کیلئے ہاتھ اٹھایا تاکہ وہ چپ 

ہو جائےە مترجم نے جب یہ دیکھا کہ محمد کا یہ فعل ؼیرموزوں تھا تو 

یاە یہاں پر یہ عربی اس نے مارنے کے لفظ کو "تھپکی" میں تبدیل کر د

لفظ آہوا "ہاوا" سے نکال ہےە اس کو کسی صورت بھی تھپکی نہیں کہا 

جا سکتاە اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرعت اور پورے زور سے 

 جیسے کّدال کی مدد سے زمین کھودنے میں زور لگایا جاتا ہےە

تم جیؤنیہ نے کیوں آہ بھرتے ہوئے کہا " میں ہللا کی پناہ مانگتی ہوں 

سے"ە یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صرؾ اسکو تھپکی دے رہا تھاە 

 صاؾ ظاہر ہے وہ جارحّیت سے پیش آرہا تھاە

ان انگریزی ترجموں سے ہمیں جو تاثّر ملتا ہے اس کے سّبب ہم قرآن 

اور احادیث میں چھپی برائیوں کی گہرائی کا ندازہ لگانے میں ناکام ہو 

ڑی مہارت کے ساتھ تشّدد آمیز الفاظ جائیں گےە مترجم حضرات نے ب

کو نرمی کا جامہ پہنایا ہےە جب ہم محمد کے بارے میں اس کے 

مقتّدیوں کےتحریر کردہ واقعات کو پڑھیں جن میں انہوں نے محمد کو 

ایک نہایت ہی پارسا ہستی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے 

ے تاکہ ہم تو ضرور ہمیں بین السطور پڑھنے کی کوشش کرنا چاہئ

حقیقت کو جان سکیںە اس طرح کے واقعات کو گول کر جانا اس وقت 

 مشکل ہو جاتا ہے جب دوسری زبانوں میں انک ترجمہ کیا جاتا ہےە

محمد کی نامردی کے قّصے محض قیاس آرایاں ہیںە آپ ایسا کہھ 

سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی حدیث بھی ہے جوہرشک کو رفع کردیتی 

 نے معلـّم  وقدی کی روایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:   ہےە   ابن سعد اپ



" ہللا کا رسول یہ بتایا کرتا تھاکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن میں 

جنسی مالپ کی قّوت کم ہے، پھر ہللا نے برتن میں پکا ہؤاگوشت بھیجا، 

میں نے اس میں سے کھایا، میں نے پایا کہ مجھ میں طاقت آگئی اور 

 یہ کام کرسکتا ہوں" میں جب چاہوں

یہ اعتراؾ اس نے خود اپنے منہ سے کیا ہےە یہ اب آپ پہ منحصر ہے 

کہ آپ اس الؾ لیلوی قّصے کےبارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہللا 

کسقدراپنے منظور نظر پیؽمبرکی جنسی من مرضیوں کے بارے میں 

ی فکرمند تھا کہ اس نے ایسے گوشت کا ایک برتن بھیجا تاکہ اس ک

نامردی کا عالج ہوسکے، یا یہ نتیجہ نکالیں کہ ہمارا احساس برتری کا 

شکار جوانمرد جنگجؤ پیؽمبر ـــ جیسا کہ بہت سے عرب جو اپنی قّوت 

مردمی کو اپنے مرد ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں اور متواتر اس پر 

فخر ہونے کا اظہار کرتےرہتے ہیں ـــ پھڑیں مار رہا تھا اور اپنی 

ی کو چھپانے کی کوشش کررہاتھاە کیوں ہللا نے اس درد شقیقہ کا نامرد

عالج نہیں کیا؟ کس جانور کا گوشت ایسا ہے جس میں ویاگرہ جیسی 

 تاثیر ہےە

ایک اور حدیث کے مطابق محمد کہتا ہے،" جبرائیل میرے لئےکھانے 

مردوں  0:کا ایک برتن الیاە میں نے اس میں سے کھایا اور مجھ میں 

 ت مردمی پیدا ہو گئیە"جتنی قوّ 

کیونکہ یہ دعوی باکل بیہودہ ہے اسلئے یہ بات زیادہ منطقی ہے کہ 

محمد نے یہ کہانی گھڑی  ہے تاکہ اس حقیقت کو چھپایا جاسکے کہ 

محمد جنسی اعتبار سے نااہل تھاە ایک خودپرست جو اسقدر بےپایاں 

ہے کہ  شان وشوکت والی انا کا مالک ہو اس کیلئے یہ کس طرح ممکن

 اس کو نامرد سمجھا جائےە



محمد کی سوانع حیات کو اگر بین السطور پڑھا جائے تو اس کی زندگی 

کے کئی سارے راز بے نقاب ہونگےە یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ جس 

دن ابراہیم کا انتقال ہؤا، محمد مسجد میں گیا اور نماز کے بعد، سب 

کی وہ تھا  موضوعات میں سے، جس موضوع کے بارے میں واعظ

زناکاری اور زانّیوں کوجو سزا دی جائیگیە وہ ممبر پر چڑھ کر سانڈھ 

 کی مانند ڈکارنا شروع ہو گیا:

او رسول کے مقتديو! ہللا کی قسم! تم ميں سے کوئی ہللا سے 

زيادہ ؼيرتمند نہيں ہے]محمد نے پڑھا[ اس نے منع کرديا ہے 

ہ وہ زنا اپنے ؼالموں کو، چاہے وہ مرد ہيں يا عورت، ک

)ؼيرقانونی جنسی مالپ( سے دور رہيںە او محمد کے مقتديو! ہللا 

کی قسم! اگر تم کو پتہ چل جائے جو ميں جانتا ہوں تو تم ہنسو 

 گے بہت کم اور رؤو گے زيادہە

ؼیرت کا مطلب کسی شخص کی شرم وحیا اور عزت کا احساس ہےە 

ؼیرت کو  اسکا اصل مطلب ہے کسی چیز کا مالک کل ہوناە کسی کی

اسوقت ٹھیس پہنچتی ہے جب کوئی چیزیا کوئی شخص جو اس کیلئے 

محترم ہو اور اس کو بگاڑا جائےە مثال کے طور پر اگرتم کسی مسلمان 

کی بیوی کو چھوتے ہو، اس کی بہن یا بیٹی کو، یا وہ عورت جو 

تمہارے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو اسکی ؼیرت مجروح ہوتی ہے ە 

کا انتقام لینا چاہئے تاکہ اس کی عزت بحال ہوجائےە نتیجآ، اسکو اس 

اگر اس میں ؼیرت بہت زیادہ ہے، تو وہ یا تو آپکو قتل کر دے یا اپنی 

رشتہ دار اس عورت کو، صرؾ اسی صورت میں اسکی عزت بحال ہو 

سکتی ہے، اور جو اس پر کسی رّد عمل کا مظاہرہ نہیں کرتا تو وہ بے 

 شرم اور بے ؼیرت ہےە



فرمائیے کہ محمد ہللا کی ؼیرت کا ذکر کررہا ہے، اگر ہللا کی نوٹ 

کوئی عورت رشتہ دار ہی نہ ہو تو کیسے اس کی ؼیرت مجروح ہوگیە 

یہ سمجھنا قطعآ دشوار نہیں ہے کہ محمد نے خود کو ہللا والی شناخت 

دیە وہ اپنی ؼیرت کے بارے میں بات کررہا تھاە اسکو ماریہ پر شک 

عظ  پر عبرتناک عذاب کے بارے میں یہ شعلہ فشاں وا تھا اور زناکاری

انتہائی بے موقع تھا جبکہ اس کے بچے کی تجہیزوتکفین ہو رہی تھیە 

ہللا اسکا ہمزاد تھاە اس بات کی اہمّیت کو بڑہانے  کی ؼرض سے اس 

 نے کہا:

مجھے دوزخ کی آگ )اب( دکھالئی گئی ہے، ايسا بدترين اور 

 بھی نہيں ديکھا اور ميں نے آج ديکھاەاندوہناک منظر جو پہلے ک

کیا وہ یہ الفاظ ماریہ کو سنانے کی خاطر کہھ رہا تھاە اپنے بیٹے کی 

تجہیزوتکفین کے موقع پر زناکاری اور دوزخ کی آگ کے ڈراووں کے 

 کیا معنی؟

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭                 



 

 ہارمچباب 
 

 دیگر دماؼی امراض

بیماری کے ہمراہ زیادہ ترکئی اور ملتی جلتی بیماریاں   خود پرستی کی

بھی ہوتی ہیں ە جیسا کہ، طّبی اعتبار سے، ٹی ایل ای کے مریض میں 

متعّدد نفسیاتی امراض کی شناخت کی گئی ہےە سائکیٹری میں 

سائیکالوجی اور مینٹل ہیلتھ کونسلنگ کوماربڈٹی کا تعلق ایک مریض 

وں کا پایا جانا ہےە اس باب میں ہم اس بات میں بیک وقت متعّدد بیماری

کا جائزہ لیں گے کہ محمد میں کئی اور ملتی جلتی بیماریاں بھی تھیں 

یعنی بے ترتیب مجبورکن والہانہ  کمپلّسو ڈس آرڈر-جن میں اوبسّیسو

 لگاؤ  بہت نمایاں ہےە

 والہانہ لگاؤ کا مرض -بےترتیب مجبورکن       

 Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) 

ایک ( (OCDڈیکینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے مطابق اوسی 

ہے جوکہ طّبی ابتریوں کے اس گروپ کا حصہ ہے  اینگزائٹی ڈس آرڈر

جسمیں سوچنے سمجھنے، رّویہ اپنانے،  جذباتیات ،اور حّسیات سے 

 متعلقہ صالحیتیں متاثر ہوتی ہیںە



صحت سے متعلقہ مسائل مجموعی طور پر يہ ابترياں دماؼی 

کاحصہ ہوتی ہيںە يہ اندازہ لگايا گيا ہے کہ دس ميں سے ايک 

اينگزائٹی ڈس آرڈر کا مريض بعض اوقات اپنی زندگی ميںەەەەە ان 

لوگوں کيلئے جو اينگزائٹی ڈس آرڈر کے مريض ہيں بےہنگھم 

لگاؤ تواتر سے پيدا ہونے والے خياالت کے گورکھدھندےميں 

ايسے خياالت  مذھبی رسومات )لوازمات( کی  الجھا ديتا ہے ە

طرؾ انکی رہنمائی کرتے ہيں، بعض اوقات ايکدن ميں کئی کئی 

گھنٹےەەەەە شکوک وشبہات اور پريشانياں، توہمات اور مذھبی 

لوازمات ان ميں سے ہر کسی کيلئے بہت عام معمول ہےە او سی 

کی  ڈی اس وقت وقوع پذير ہوتا ہے جب تقکرات بے ہنگھم لگاؤ

شکل اختيار کر ليتے ہيں تومذھبی لوازمات اسقدر بڑھ جاتے ہيں 

کہ انسانی حيات پر حاوی ہو جاتے ہيںە يہ ايسے ہی ہے جيسے 

دماغ ميں چلنے والے پالسٹک کے ريکارڈ ميں جھری پڑ جائے 

اور سوئی اسی جگہ اڑ جائے اور گانے کا ايک ہی حصہ بار بار 

 بجتا رہےە

ذھن ميں آنے والے خياالت و نظريات، يکا  بے ہنگم لگاؤ بار بار

يک پيدا ہونے واال خيال يا منظر کا نام ہے؛ يہ بيجا دخل اندازی 

قی ہےە  عام قسم کے مجبورکن بے ہنگھم لگاؤ  ہے اور ؼير منط

ات اور گمراہ کن مذھی اور جنسی ہذھنی آلودگی، شکوک و شب

ص کے بے خياالت کےگرد گھومتے ہيںەەەەەە اکثر،  کسی ايک شخ

ہنگھم لگاؤ ميں اسکے ساتھ شامل ہوتے ہيں خوؾ کا احساس، 

تنفر اور شبہات، يا اس قسم کا عقيدہ کہ اس طرح کے اعمال 

جاری رہنے چاہيئيں تا کہەەەە او سی ڈی کے مريض اپنے اس 

پاگل پن سے چھٹکارا مذھبی رسومات کی بجاآوری ميں تالش 



اور اکثر کسی خاص کرتے ہيں، وہ ايسا بار بار کرتے ہيں، 

 "ضابطے" کے تحتە

او سی ڈی کے مريض بچوں ميں اضافی نفسياتی الجھنوں کے 

ہونے کا احتمال ہوتا ہےە انکو اس طرح کی صورتحال کا سامنا 

ہوتا ہوکا جيسا کہ پينک ڈس آرڈر يا سوشل فوبيا، ڈيپريشن، 

سيکھنے سکھانے ميں ابتری، ٹک ڈس آرڈر، ڈسرپٹو بحيويئر 

 اور ڈسمورفک ڈس آرڈر) اميجنڈ اگلينيس(ەڈس آرڈرز 

مندرجہ باال تعریؾ کے مطابق اس کا احتمال ہے کہ محمد کوایگزائیٹی  

ڈس آرڈر کا مرض بھی ال حق تھا ە اس کو مذھبی لوازمات سے بھی 

والہانہ لگاؤ تھا، جیساکہ وضو کیسے کیا جائے؛ کتنی دفعہ نماز پڑھی 

نے بڑی تفصیل سے وضاحت جائے اور اور کیسے پڑھی جائےە اس 

کی کہ منہ کیسے دھویا جائے اورناک، کان ، ہاتھ وؼیرہ اور کس 

ترتیب سےە یہ تمام لوازمات بشمول ادائیگی نماز کے وقت نمازی کی 

مختلؾ پوزیشنیں بے معنی ہیں، لیکن اس کے لئے اس کی بہت اہمّیت 

ول تھیە یہاں تک کہ اگرنماز پڑھنے والے سے کوئی معمولی سے بھ

بھی ہو جائے تو اسکی نماز نہیں ہوتیە نماز تو ہللا کے ساتھ گفتگو کرنا 

ہےە  یہ کیا بات ہوئی کہ گفتگو قبول نہیں ہوئیە لیکن محمد کے نزدیک 

نماز کا مطلب کچھ اور ہےە یہ تو جیسے وہ چوٹے موٹے کام ہیں جو 

گھر کے نوکر چاکر معمول کے مطابق کرتے رہتے ہیں تاکہ مالک 

ر کر لےە یہ واحد طریقہ ہے کہ کوئی جان سکے کہ وہ او سی ڈی منظو

کا مریض تھاە او سی ڈی کے مریضوں کو اعداد ، رسومات اور نمونوں 

سے خاص لگاؤ ہوتا ہے ە محمد کو تین کے ہندسے سے بڑا لگاؤ تھاە 

بہت سارے ایسے لوازمات ہیں جنہیں مسلمان تین تین دفعہ عمل میں 



ی منطقی وضاحت نہیں ہے سوائے اسکے کہ وہ التے ہیںە اسکی کوئ

 محمد کی سنت ہےە

مندرجہ ذیل چند ایسی مذھبی رسومات ہیں جن ادائیگی نماز       

 سےقبل عمل کرنا ضروری ہے:

 اس کی نّیت باندھنا کہ یہ عمل عبادت کی ؼرض سے ہےە 

 تین دفعہ پانی کے ساتھ کلی کرناە 

 صفائی کرناە تین دفع نتھنوں میں پانی گھسا کر انکی 

 تمام چہرے کی تین دفعہ دھالئیە 

  دائیں بازو کی کہنی کے سرے تک دھالئی اور اسی طرح بائیں

 بازو کیە

  گیلے ہاتھوں کے ساتھ مکمل سر یا اسکے کسی حصے کا مسح

 کرناە

  کانوں کے اندر کے حصے کا مسح شہادت کی انگلیوں کے

یہ سب گیلی  ساتھ اور کانوں کا نچال حصہ انگوٹھوں کے ساتھ ە

 انگلیوں کے ساتھ کرناہو گاە

 گیلے ہاتھوں کے ساتھ گردن کے گرد مسحە 

  دونوں پیروں کی ٹخنوں تک تین دفعہ دھالئی پہلے دائیں پاؤں

 کیە

تین دفعہ ہر چیزکے دھونے کا کیا مقصد؟ سر اور گردن کا گیلے  

ہاتھوں سے مسح کرنے کی کیاضرورت ہے؟ یہ ایسے ہی بے مقصد 

قسم کی رسومات ہیں جس کا نہ ہی کوئی صفائی سے تعلق ہے اور نہ 

 ہی روحانّیت سےە



کہا  تّیّمممحمد کا مذھبی لوازمات سے والہانہ لگاؤ اس عمل سے جسے 

ے  بھی عیاں ہوتا ہےە جب پانی دستیاب نہ ہو، یا کوئی ایسی وجہ جاتا ہ

کا حکم دیاە یہ مندرجہ ذیل  تّیّمم کہ پانی کا استعمال نہ کرنا ہو اس

 طریقے سے انجام دیا جاتا ہے: 

 دونوں ہاتھوں کو مٹی، ریت یا پتھر پر پھیرو 

  دونوں ہاتھوں کو جھٹکو اور چہرے پر ملو جیسے وضو

 ەکرتے وقت کیا

  دوبارہ ہاتھوں کو جھٹکواور پہلے دائیں بازو پر بائیں ہاتھ کی

مدد سے کہنی تک پھیرو اور پھربائیں بازو پر دائیں ہاتھ 

 سےە

یہ قوانین بےہودہ ہیںە ادائیگی نماز کی مختلؾ حالتوں کے بارے میں 

)زمین سجود )کھڑے ہونا(، قیام بھی یہی کہا جاسکتا ہے، جیسا کہ

اسالم ایسے بے ڈھنگےقوانین  )بیٹھنا(ەساجل)جھکنا( اور عرکوبوش(، 

سے بھرا پڑا ہے جومحمد کا نمونوں اور ہندسوں سے والہانہ لگاؤ ظاہر 

 کرتا ہے اور اسکے او سی ڈی کےمریض ہونے کا بھید کھولتا ہےە

ذیل میں بیان کئے گئے چند مذھبی لوازمات ہیں جنکو مسلمان محمد کی 

اور بڑی احتیاط سے ان پرعمل کرتے ہیںەجن  سنـّت تصّور کرتے ہیں

کا قطعآ کوئی مقصد نہیں ماسوائے اسکے کہ محمد کا اس سے تعلق 

تھا، اوران پر عمل نہ کرنے والوں کو سخت سزا ملےگی اور جو ان پر 

 عمل کریں گے انکو انعام ملیگاە

  زمین پر بیٹھ کر کھاناە 

 دائیں ہاتھ سے کھاناە 



 کے سامنے ہوە اس طرؾ سے کھانا جو آپ 

 کھانے سے پہلے جوتے اتارناە 

  جب کھانا کھایا جارہا ہو تو دونوں گھٹنے زمین پر ہوں یا ایک

 گھٹنا اٹھا ہؤا ہو یا دونوں گھٹنے اٹھے ہوئے ہوںە

 جب کھانا کھا رہے ہوں تو مکمل خاموشی منع ہےە 

 تین انگلیوں سے کھانا کھائیںە 

 بہت گرم کھانا نہیں کھانا چاہئیےە 

 نے پر پھونک مت ماریںەکھا 

 کھانے کے بعد انگلیاں چاٹناە 

  ایک مسلمان کو دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہئیےە شیطان بائیں

 ہاتھ سے پانی پیتا ہےە

 بیٹھ کر پانی پیناە 

  تین سانسوں میں پانی پینا اور ہر آخری گھونٹ کے اختتام پر

 برتن کو ہونٹوں سے الگ کرناە

 اپنا بستر خود بچھاناە 

 سترچھوڑنے کے بعد تین دفعہ بسترجھاڑناەب 

 دائیں طرؾ سوناە 

 سوتےوقت دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھناە 

 سوتے وقت گھٹنوں کو ہلکا سا مڑا رکھناە 

 کعبے کی طرؾ منہ رکھناە 

  سونے سے قبل تین دفعہ سورۃ اخالص، سورۃ فلق، سورۃ الناس

 پھونکیں مارناە پڑھنا اوراس کے بعد تین دفعہ سارے جسم پر

 سو کر اٹھنے پر چہرے اور آنکھوں پر اپنی ہتھیلیاں ملناە 



  جب رسوہلل کوئی لباس پہنتے تو ہمیشہ دائیں طرؾ سے شروع

 کرتے ە

  جب رسوہلل لباس اتارتے تو ہمیشہ بائیں بازو کی طرؾ سے

 کرتےە

  مردوں کیلئے الزم ہے کہ  انکا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو

 ٹخنوں سے نیچےەاورعورتوں کا 

  مردوں کے سرپر پگڑی الزم اور عورتوں کو ہر وقت سر پر

 دوپٹہە

 جب جوتا پہننا ہو تو پہلے دایاں جوتا اور پھر بایاںە 

 جب جوتا اتارنا ہو تو پہلے بایاں اور پھر دایاںە 

 جائے حاجت میں سر ڈھانپ کر جاناە 

 حاجتگاہ میں داخلے سے قبل دعا پڑھناە 

  بایاں پاؤں اندر رکھناەحاجتگاہ میں پہلے 

 پیشاپ بیٹھ کر کرناە کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرناە 

 حاجتگاہ سے باہر آتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر نکالناە 

 حاجتگاہ سے باہر آکر دعا پڑھناە 

 حاجت کے وقت  قبلہ کی طرؾ نہ منہ اور نہ ہی پیٹھ کرناە 

 حاجتگاہ میں مکمل خاموشیە 

  مکمل پرہیز)اس میں الپرواہی قبر کے پیشاپ کی چھینٹوں سے

 عذاب کا سبب بنتی ہے(ە

  مسواک )لکڑی کا ٹوتھ برش( کا استعمال رسوالہلل کی بہت بڑی

سنـّتە اور وہ جو وضو کے وقت مسواک کا استعمال کرے اور 



گنا زیادہ ہےە اور  0=اس کے بعد صلواۃ پڑھے اسکا ثواب 

 بروز جمعہ ؼسل کرناە

 اڑھی رکھناەمشت کے برابر لمبی د 

 اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھاناە 

 مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھناە 

 مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے باہر نکالناە 

عائشہ نے محمد کےبارے میں ایک کہانی بتائی جب محمد آدھی رات 

 کو اٹھ کر قبرستان دعا پڑھنے گیاە

ھی، رسوہلل )اس پر ہللا کی سالمتی ہو(نے جس دن ميری باری ت

رات ميرے ساتھ بسر کرنا تھی، اس نے ميری طرؾ پيٹھ پھير 

لی، اپنا باال پوش اوڑھ ليا اور جوتے اتار ديئے اور اپنے پيروں 

کے نزديک رکھ لئے، اور اپنی شال کا ايک کونا بچھا ليا اور ليٹ 

اس نے اپنا گيا تاوقتيکہ اسنے سمجھا کہ ميں سو چکی ہوںە 

باالپوش اٹھايا اور آہستگی سے اپنے جوتے پہنے، دروازہ کھوال 

اور باہر نکل کر دروازہ آہستگی سے بند کردياە ميں نے اپنا سر 

ڈھانپ ليا، اپنا نقاب پہن ليا اور کمر بند کس ليا اور اس کے 

)قبرستان( پہنچ گياە وہ وہاں  عپيچھے ہو لی يہاں تک کہ وہ بقي

گيا اور کافی دير کھڑارہاە پھر اس نے تين دفعہ اپنے پر کھڑا ہو 

ہاتھ اٹھائے، اور واپس لوٹا اور ميں بھی واپس لوٹیە اس نے 

اپنی چال ميں تيزی پيداکی اور ميں نے بھی ايسا ہی کياە اسنے 

ع کردياە وہ  بھاگنا شروع کرديا اور ميں نے بھی بھاگنا شرو

گئیە ميں، تاہم، اس سے  )گھر( پہنچ گيااور ميں بھی )گھر( پہنچ

پہلے )گھر( ميں داخل ہوئی اور جب ميں بستر ميں داخل ہوئی تو 



وہ )نبی پاک( گھر ميں داخل ہوئے، اور کہا: ايسا کيوں ہے،  

عائشہ، تمہاری سانس کيوں پھولی ہوئی ہے؟ ميں نے کہا :  او 

مجھے بتاؤ وگرنہ صبطل اور اوارے   کچھ نہيںە اس نے کہا:

ميں نے کہا :ہللا کےرسول، ميرےماں باپ تجھ نگےە مجھے بتادي

پر قربان ہوں، اور پھر اسکو)ساری کہانی( سنا دیە اس نے کہا: 

کيا وہ اندھيرا سا )تمہارا سايہ( تھا جو ميرے آگے تھا؟ ميں نے 

کہا : ہاںە اسنے مجھےسينےپر مارا جس پر مجھے درد ہؤا، اور 

ر ہللا کا رسول تمہارے سا نے کہا: کيا تم نے سوچا کہ ہللا او

ساتھ ناانصافی کريگا؟ عائشہ نے کہا، جو کچھ بھی لوگ چھپاتے 

ہيں، ہللا کو اسکا علم ہو جاتا ہےە اس نے کہا: جبرائيل ميرے 

پاس آيا جب تم نے مجھے ديکھاە اس نے مجھے باليا اور تم 

سے چھپائے رکھا)اسلئے کہ وہ تمہارے پاس نہيں آيا تھا(، 

پورے کپڑے نہيں پہنے ہوئے تھےە ميں نے کيونکہ تم نے 

سمجھا تم سو چکی ہو، اور ميں نے تمہيں جگانہ پسند نہيں کيا، 

اس ڈر سے کہ کہيں تم خوفزدہ نہ ہوجاؤە اس )جبرائيل( نے کہا: 

کے مکينوں کےپاس  آقا نے تمہيں حکم ديا ہے کہ بقيع تمہارے

ور جاؤ)ان لوگوں کے پاس جو قبروں ميں سوئے پڑے ہيں( ا

انکيلئے مؽفرت مانگوە ميں نے کہا : ہللا کے رسول، ميں کيسے 

انکيلئے دعا مانگوں )ميں کسطرح انکيلئے مؽفرت کی دعا 

مانگوں(؟ اس نے کہا: کہو، اس شہر)قبرستان( کے مکينوں تم 

پر خدا کی سالمتی ہو ايمان والو اور مسلمانو، اور ہللا ان پر بھی 

ذرے ہيں ،اور وہ جو بعد ميں اپنا رحم کرے جو ہم سے پہلے گ

 يں گےەلآئيں گے، اور ہم بھی، ہللا نے چاھہا، تو تم سے م



ہللا ضرور پاگل ہے کہ آدھی رات کے وقت پیؽمبر کو حکم دیتا ہے کہ 

مرے ہوئے لوگوں کیلئے دعائے مؽفرت کرےە کیا وہ انکواپنے پیؽمبر 

سکتا؟ کسقدر کو اتنے نامناسب موقع پر تکلیؾ دیئے بؽیر معاؾ نہیں کر

تعّجب ہے کہ محمد کے ساتھی اس کے عجیب وؼریب رّویے کو جوکہ 

نشاندھی کرتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے بلکہ وہ اسے اسکے 

 پرخلوص ہونےکے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیںە

ایک حدیث میں محمد اپنے پیروکاروں کی سرزنش کرتا ہے" اپنی 

گیلے ہاتھ سے ان مّسح کروە  ایڑیوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ" اور

محمد کی اس میں ؼرض صفائی نہیں بلکہ ایک رسم ہےە اس کا خیال 

تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے اسطرح بچا سکتا ہے کہ اپنے 

 پیروں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر سے گیلے ہاتھ پھیر لے:

المؽيرہ بن شعابہ سے روائت ہے: ميں ايک دفعہ ہللا کے رسول 

کے ساتھ ايک سفر ميں ہمرکاب تھا کہ وہ رفع حاجت کيلئے چال 

گيا)فارغ ہونے کے بعد( ميں نے اسپرپانی ڈاال اور اس نے وضو 

کيا؛ اس نے اپنا چہرا دھويا، کہنيوں تک بازو دھوئے اور گيلے 

  ہاتھوں کو اپنے سر پر پھيرا اور اپنے چمڑے کے موزوں پرە

ثمان کا ؼالم( کے حوالے سے ایک اور حدیث میں بخاری حمران)ع

 بتاتا ہے:

ميں نے ديکھا 'عثمان بن' عفـّان نے آبخورہ منگوايا) اور جب وہ 

آگيا( اس نے اسکے ہاتھوں پر پانی ڈاال اس نے انہيں تين دفعہ 

دھويا اور پھر اس نے اپنا داياں ہاتھ پانی کے برتن ميں ڈاال اور 

اال اور ناک سے پانی سے کلی کی، پھر اس نے اپنی ناک ميں ڈ

سانس باہر نکال کر اس کو صاؾ کياە پھر اس نے اپنا چہرا دھويا 



اور کہنيوں تک دونوں بازؤں کو تين بار دھويا، اپنے گيلے ہاتھ 

سر پر پھيرے اور اپنے پيروں کو ٹخنوں تک تين دفعہ دھوياە پھر 

اس نے کہا، " ہللا کے رسول نے فرمايا،' اگر کوئی اسی طرح 

يسے ميں نے کيا ہے اور دو رکعت نماز ادا کرے وضو کرے ج

اور اس کے دوران کسی اورچيزکے بارے ميں )سوائےاس وقت 

کی نماز(  نہ سوچے تو اس کے تمام گناہ معاؾ ہوجائيں گےە" 

]پھر اس نے مزيد کہا[ " ميں نے رسول کو يہ کہتے ہوئے سنا،' 

ز فرض نما اگرکوئی شخص مکمل صيح وضو کرے اور با جماعت 

ادا کرے، ہللا اس کے وہ گناہ جو اسنے اس)نماز( کے  اور 

  )اگلی( نماز جب وہ ادا کريگا تک کے سب گناہ معاؾ کرديگاە

یہ انتہائی ؼیرموزوں ہےە صرؾ وہ شخص ہی ایسا سوچ سکتا ہے کہ 

بعض مذھبی رسومات کی ادائیگی سے ہی گناہ معاؾ ہوجاتے ہیں جو 

تحت کرائے گئے عوامل کا مطلب ہے او سی ڈی کا مریض ہوە جّبرکے 

تواتر سے دہرائے جانے والے رّویے یا ذھنی عوامل جسکے ذریعے 

ایک شخص کو ہانکا جاتا ہے کہ وہ چند ضابطوں کے تحت زندگی 

گزارے اور ان پر سختی سے عمل کرے، اور ان رّویوں اور ذھنی 

جائے عوامل کا مقصد یہ ہو کہ مصیبت سے بچا جائے یا اس کو کم کیا 

 یا ایک ہیبتناک واقعہ یا صورتحال سے بچا جائے، جیسا کہ دوزخ سےە

اسالم بے معنی رسومات اورضابطوں سے بھرا پڑا ہےە وضو، ؼسل، 

الزمی نمازیں اور الزمی حج اور روزے وؼیرہ کے ضابطے، اس امر 

کی نشاندہی کرتے ہیں کہ محمد کو ان لوازمات سے پاگل پن کی حدتک 

نے یہ تک بھی سمجھایا کہ رفع حاجت کے بعد پیٹھ صاؾ لگاؤ تھاە اس 

کرنے کیلئے کتنی مٹی کی ڈھیلیوں کی ضرورت ہو گیە )ان کی تعداد 



طاق ہندسوں میں ہونی چاہئیےە تین ڈھیلیاں چار سے بہتر صفائی کرتی 

 ہیں(

ایک حدیث کے مطابق محمد نے بتایا کہ، " جب تم میں سے کوئی  

اپنا عضّو تناسل تین دفعہ صاؾ کرنا ہوگاە" پیشاب کررہا ہو، اس کو 

ایران کے آیت ہللا نے یہ نتیجہ نکاال کہ عضوتناسل کو تین دفعہ 

سکیڑنے کے بعد کپڑوں پرگرنے والے پیشاب کے قطرے پاک ہوتے 

 ہیں اور ان سے نماز فسسق نہیں ہوتیە

 

 پل ڈس آرڈرشزوآیڈ اور شزوٹائ
  (Schizoid and Schizotypal Disorders)  

ہو سکتا ہے کہ محمد کوشزوآیڈ پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کا مرض بھی الحق 

ہوە شزوآیڈ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس کی وجہ سے لوگ سماجی 

مصروفیات سے بیزار ہوتے ہیں اور دوسروں سے میل جول رکھنے 

سےمتواتر کتراتے ہیںە اس ابتری کے شکار لوگ عمومی طورپراکیلے  

ن میں دوسروں کےساتھ تعلق بنانے کی اہلّیت مفقود ہی رہتے ہیں اور ا

 ہوتی ہےە

ایسے لگتا ہے کہ محمد اس پر پورا اترتا ہے خاص طور پر اپنے 

بچپنے اور اّیام جوانی میں، اور جب تک اس نے اپنے پیؽمبر ہونے واال 

کیرئیر شروع نہیں کیا تھا جب وہ ان لوگوں میں گھرا رہتا تھا، جو اس 

اور جواس کے ہم پلہ ہوں بلکہ اس کے حق میں رائے کے دوست نہیں 

دینے والے اور اسکے مّداح تھےە محمد صرؾ اسی حا لت میں خود کو 



مطمئن پاتا تھاە اس وقت تک وہ تنہا ہی رہا، پژمردہ اور مزاح سے تہیە 

وہ سماجی اجتماعات میں مّدعو نہیں کیا جاتا تھاە شخصّیت سازی کی 

ٹ اورمحدود جذبات رکھنے واال تھا، اور عمر میں محمد بالکل سپا

اردگرد کے ماحول سے قطعی ال تعلق نظر آتا تھاە اسی دوران وہ اندر 

سے جذباتی سکون کا متالشی تھا، اور اردگرد کے ماحول کے بارے 

 میں انتہائی حّساس اور بوکھالیا ہؤاە

ائم شزوآیڈ پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کے مریض یا تو تعلقات بنانے اور انکو ق

رکھنے کی اہلّیت ہی نہیں رکھتے اور یا وہ دوسروں کی کمپنی میں فکر 

مند رہتے ہیں اور گھٹن محسوس کرتے ہیںە اسی لئے وہ اپنی اندرونی 

 دنیا میں لوٹ آتے ہیں اور اپنے لئے تحفظ ڈھونڈھتے ہیںە

اپنے پیؽمبری مہم سے پہلے محمد تنہا تھاە  خدیجہ سے شادی سے قبل 

رانے والے زنانہ پیشے سے منسلک تھا جہاں دوسرے وہ بکریاں چ

لوگوں سے میل جول کم سے کم تھاە ایک موقع پرجب  وہ  ایک نارمل 

جوان کی طرح حرکتیں کررہاتھا تو اس نے ایک شادی کی محفل میں 

گھسنے کی کوشش کی، اس نے اپنے آپ کو مشکل میں پایا، اس کا جی 

ناک اینٹھن کیوجہ سےە وہی محمد متالیا اور بھار سے نیچے جھکا اذّیت

جو بعد میں بوڑھی عمر میں جاکر ایک پھول پھول منڈالنے واال بھنورا 

بن گیا تھا، اپنے اّیام جوانی میں مخالؾ جنس کے ساتھ تعلقات اسطوار 

کرنے کی اہلّیت نہیں رکھتا تھا اور کنوارہ ہی رہا جب تک کہ خدیجہ 

ہیں دیە  یہ سب کچھ اس امر نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی تجویز ن

 شزوآیڈ پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کا مریض تھاە کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ

ویکنن وضاحت کرتا ہے، " نقـّالی کرنے والے اداکار خودپرستوں سے 

مشابہت رکھتے ہیں ــ دونوں کو زبردستی توجع حاصل کرنے کی 



 خواہش ہوتی ہے اور توجع کا مرکز نہ بنےرہنے کی صورت میں

سخت بے چین  اور انتہائی مایوس ہو جاتے ہیںە ان کو تو محفل کی 

جان بننا ہوتا ہےە اور مرکزی کردار کی عدم ادائیگی  کی صورت میں، 

خود کو ناکارہ محسوس کرتے ہیں، انکو ؼش پڑ جاتی ہے، اور گم سم 

 ہوجاتے ہیںە"

شزوآیڈ پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ 

شزوٹائپل ڈس  زوفرینک سپیکٹرم" ڈس آرڈرزکا حصہ ہے، جس میں"ش

اور شزوفرینیا بھی شامل ہےە ان تمام حالتوں میں عالمات یکساں  آرڈر

ہوتی ہیں، جیسا کہ بھائی بندی والے تعلقات بنانے کی صفت کی عدم 

موجودگی اور پیار بھرے جذبات کے اظہارکی ناپیدگیە جن لوگوں میں 

ی والےآثار پائے جاتے ہیں انمیں نمایاں فرق یہ ہوتا ہے شزوآئڈ پرسنیلیٹ

کہ وہ عمومآ ادراکی ابتریوں، مالیخولیا یا فریب نظر والی خصوصیات 

پرسنیلیٹی یا شزوفرینیا کے تحت پیش آنے والے حادثات  شزوٹائپل اور

 کے تجربے سے نہیں گذرتےە

بھوت ، محمد عجیب وؼریب قسم کے اعتقادات کا مالک تھا، اسکو جن 

نظر آتی تھیںە اسکا دعوی تھا کہ وہ  فرشے، شیاطین اور بّدروحیں

جنـّات کے شہر میں گیا اور اس نے انکے درمیان ایک رات گذاریە 

 اس کو مالیخولیا تھا جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہوتا ہےە سن بلوؼت میں
پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کے آثارگوشہ نشینی یا بلند درجے کی  شزوٹائپل

ینگزائٹی کی جانب کشش کا سبب بن سکتے ہیںە بچہ اپنی عمر سوشل ا

سے کم کارگردگی دکھا رہا ہوتا ہے یا اپنے ہمرکابوں سے  سماجی 

بارے میں یہ حرؾ بحرؾ درست  اعتبار سے قدم بہ قدم نہیں ہوتاە محمد



ہے، حاالنکہ وہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا تھا جہاں ہر کوئی لکھنا پڑھنا 

 وہ ناخواندہ ہی رہاە جانتا تھا وہاں

باوجود اس حقیقت کے زیادہ امکان اسی کا ہے کہ شزوآئیڈ کی عالمات 

پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کا وجود بھی محمدکے  شزوٹائپل اور کسی حد تک

اندر تالش کیا جاسکتا ہے، یہ کہنا قطعی مشکل نہیں کہ محمد میں 

 سائیکوسز یا شّزوفرینیا کی عالمات بھی موجود تھیںە

 خولئیے واال شزوفرینیازمالی

شّزوفرینیا کی بے بہا اقسام ہیںە جو قسم محمد پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے 

وہ ہے مالیخولیئے واال شّزوفرینیاە  مالیخولیئے والے شّزوفرینیا کی 

صورت میں روزّمرہ کی سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کی صالحّیت 

ە مریض کو اپنی دوسری اقسام کے شّزوفرینیا سےقدرے بہتر ہوتی ہے

یاداشت، توجع مرتکز کرنا اور جذبات میں بے رونقی جیسے  مسائل کا 

سامنا نہیں ہوتاە پھر بی، مالیخولیے واال شّزوفرینیا تشویشناک صورتحال 

ہے، تاحیات الجھن ہے جو کسی بھی پیچیدگی کا سبب ہو سکتی ہے، 

 بشمول خودکشی پر آمادہ رّویہە

یا کی عالمات اورنشانیوں میں شامل ینمالیخولئیے والے شزوفرّ 

 ہیں:

 سمعی فریب تّصور، جیسا کہ نامعلوم آوازیں سنائی دینا 

  مؽالطے میں رہنا ، اسطرح کا خیال کہ اسکا کوئی ساتھی ورکر

 اسے زہر دینے جا رہا ہے

 اضطرابی کیفّیت 



 ؼصہ 

 گم سم رہنا 

 تشّدد 

 زبانی بحث وتکرار 

 سرپرستانہ رّویہ 

  رّویہخود کشی پر مائل 

کی صورت میں، آپ موڈ سے متعلقہ مسائل  وفرینیامالیخولئیے والے شزّ 

یا سوچ بچار والے معامالت، اور توجع مرکوز کرنے جیسے جھمیلوں 

سے متاثر ہونے سے کسی حد تک بچےرہتے ہیںە بلکہ، آپ ان چیزوں 

 سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جنہیں مثبت عالمات کہا جاتا ہےە

عالمات ہوتی ہیں جو  معمول سے ماورا خیاالت کی مثبت عالمات وہ 

موجودگی کی نشاندھی کرتی ہیں اور ایسے ادراک کی جو اکثر حقیقت 

مالیخولئیے والے  سے دور لے جاتا ہےە مؽالطےاور فریب تّصور

 کی مثبت عالمات ہیںە وفرینیاشزّ 

 کی صورت میں مؽالطوں  وفرینیامالیخولئیے والے شزّ  ە مؽالطے

ادراک پر ہوتا ہے کہ اکیلے آپ ہی کو نقصان پہنچانے  کا رخ اس

کا ہدؾ بنایا جارہا ہےە آپکا دماغ پیش انے والے واقعات کی ؼلط 

ترجمانی کررہا ہوتا ہے اور آپ اسی بات پر پکے ہوجاتے ہیں 

اور اس کے برعکس کچھ سوچتے ہی نہیںە مثال کے طور پرآپ 

چال پر کڑی نظر یہ سمجھنا شروع کردیں کہ حکومت آپ کی ہر 

رکھے ہوئے ہے یا یہ کہ آپکے ساتھ کام کرنے واالآپکے دوپہر 

کے کھانے میں زہر مال دیگا)یہاں آپ اس بات کو بھی ذھن میں 

الئیں جس میں محمد اپنے دادا کے حوالے سے کہھ رہا ہے کہ 



اس کے دادا نے دودھ پالنے والی آیا کو تمبیع کی تھی کہ وہ اسے 

ائیوں سے محفوظ رکھے کہیں وہ اسکو کوئی یہودیوں اور عیس

نقصان نہ پہنچائیں(ە اور آپ اس مؽالطے میں بھی ہوں کہ مثال 

کے طورپر آپ بڑی شان والے ہیں ــ ایسا اعتقاد کہ آپ پرواز 

کرسکتے ہیں، اور یہ کہ آپ بہت جانے مانے ہیں اور آپ کے 

طوں تعلقات بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہیںە اس طرح کے مؽال

کے نتائج تشّدد اور بیجا مداخلت کی صورت میں بھی ظاہر ہو 

سکتے ہیں اگر آپ اس پر یقین کرلیں کہ آپکیلئے الزمی ہے ان 

لوگوں کے خالؾ اپنا دفاع کریں جو آپ کو نقصان پہنچانے پر 

 تلے ہوئے ہیںە

 ە سمعی فریب تّصور سنائی دینے والی چیزوں سمعی فريب تّصور

و کہتے ہیں ـــ عمومآ منہ سے نکلی ہوئی سے متعلقہ ادراک ک

آوازیں ــ جو کسی اور کو سنائی نہ دے رہی ہوںە یہ سنی جانے 

والی چیزیں ایک اکیلی صدا یا بہت ساری صدائیں ہو سکتی ہیںە 

یہ صدائیں آپ سے ہمکالم ہوسکتی ہیں یا آپس میںە یہ صدائیں 

ر اعمال پر عمومآ ناخوشگوار ہوتی ہیںە یہ صدائیں آپ کی فکر او

رواں تنقید بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کواپنی حقیقی ؼلطیوں یا وہ 

جو ابھی آپ کے ذھن ہی میں ہوں کے بارے میں پریشان کررہی 

ہوںە صدائیں آپ کو ان کاموں کا حکم دے رہی ہونگی جو آپ 

کیلئے اور دوسروں کیلئے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیںە اگر آپ 

یا کے مریض ہیں تو آپکو یہ صدائیں مالیخولئیےوالے شّزوفرین

حقیقی لگیں گیە ہوسکتا ہے کہ آپ بولنا شروع کردیں یہ ان 

 صداؤں پر چـاّلئیںە



جھوٹے ذاتی اعتقادات کے عالوہ، بؽیر کسی دلیل اورشہادتوں کے 

برعکس کسی چیز پر آپکا مکمل بھروسہ، فریب تّصور، تتر بتر 

ہ الجھنے واال رّویہ، یہاں پر خیاالت، بے آرامی اور پرتشّدد/خواہمخوا

جو شّزوفرینیا کی ایک قسم 'کیٹاٹونک  ایک مخصوص سنڈروم بھی ہے

بیحیوئیر' والی خصوصیات کی طرؾ بھی اشارہ کرتا ہے جس میں 

متاثرہ شخص کا بدن اکڑ سکتا ہے اور وہ کسی قسم کا ردعمل ظاہر 

 کرنےسے قاصر ہو جائے گاە

کے تتربترخیاالت کا اندازہ قرآن سے لگایا جاسکتا ہے، جس کی  محمد

بہترین تعریؾ ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے کہ وہ مّصنؾ کا ایک 

ڈراؤنا خواب تھاە وہ بھی تشّدد پر اتر آنے واال اوازار شخص تھاە 

سے زیادہ جنگیں لڑیں، تمام اچانک  0=سالوں میں اس نے  00صرؾ 

میںە جہاں تک اسکے کیٹاٹونک بیحوئیر  کئے گئےحملوں کی صورت

کا تعلق ہے، ایک ایسا سنڈروم جس میں پٹھوں کے اکڑاؤ اور دماغ کے 

ؼوطے کھانے والی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کیلئے اس 

کے چچاذاد بھائی علی کا بیان کافی ہے، جس نے کہا،" جب وہ چلتا تھا 

ا جیسے کوئی چڑھائی چڑھ قدم بڑے جوش سے اوپر اٹھاتا تھ تو اپنے 

 رہا ہوە جب وہ کسی شخص کی طرؾ مڑتا تو وہ اپنا پورا جسم گھماتاە"

محمد کے بچپنے کی چند کہانیاں، خصوصآ اس کے عجیب قسم کے 

فریب تّصور، مختلؾ آوازیں سنائی دینا اور لوگوں کا اس کے ساتھ اوٹ 

وں میں پٹانگ حرکات کرتے دیکھنا سے بھی تاثر ملتا ہے کہ وہ بچ

پائے جانے والے شّزوفرینیا میں بھی مبتال تھا، یہ ایک ایسی ابدی 

دماؼی بیماری) جو تمام جسم کو متاثر کرتی ہے:سائکوسس( جسمیں 

حقیقت کو نارمل انداز سے ہٹ کر بیان کیا جاتا ہے، اور بچے کی 



کارکردگی پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہےە بچوں واال شّزوفرینیا 

ب تّصور، مؽالطے، ؼیر منطقی رّویے اور الٹی پلٹی سوچیں میں فری

 شامل ہیںە

 

 

 باہم متضاد ابتری

(Bipolar Disorder) 

)بائی پولرڈس آرڈر کا مقبول عام نام( ہونے  manic-depressiveمحمد میں 

کے امکانات بھی نمایاں ہیںە باہم متضاد ابتری کی صورت میں موڈ میں 

ی ہےـــ انتہائی "اونچائی" اور/یا زود رنجی ڈرامائی الٹ پلٹ واقع ہوت

سے ؼمگینی اور ناامیدی، اکثر ایسے وقفوں کی صورت میں جسمیں 

درمیانی عرصوں میں موڈ نارمل رہا ہوە گھڑی میں تولہ اور گھڑی میں 

ماشا ہونے والے واقعات کو مینیا اور ڈپریشن کہا جاتا ہےە شدید قسم 

وقاؾ شدہ ہموار رّویوں والے کے موڈ کے اتار چڑھاؤ کے رموز ا

 وقفے اس ابتری کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیںە

بی ڈی )بائی پولر ڈس آرڈر( کی عالمات ہیں: جنون کی حالت میں 

ہونے والے مرحلے میں، چڑچڑاپن، بلند درجہ کی خود تکریمی، بے 

خوابی،  طاقتور ہونے کا احساس، تیز رفتار خیاالت، خطروں سے مّبرا 

احساس، جانچنے کی صالحّیت میں کمی، ابھرتی ہوئی جنسی  ہونے کا

امنگ، اور اس چیز سے انکار کہ کچھ ؼلط ہونے واال ہےە 

اورمؽمومّیت کی حالت میں، ناامیدی اور بیقدرے ہونے کا احساس، یا 



ؼم آلودگی، تھکاوٹ، احساس مرگ یا خودکشی، اور خود کشی کی 

 کوششیںە

ہے جس کی وضاحت بائی پولر ڈس ابن سعد نے ایک حدیث بیان کی 

آرڈر کی عالمت کے طور پر کی جاسکتی ہےە وہ لکھتا ہے: " بعض 

اوقات پیؽمبر اسقدر روزے رکھتا تھا، کہ جیسے وہ ایسا کرنا چھوڑے 

گا ہی نہیں، اور کبھی بہت عرصہ روزے نہیں رکھتا تھا جیسے وہ اب 

 کبھی روزہ رکھے گا ہی نہیںە"

ر، یہ صاؾ ظاہر ہے کہ محمد بیشتر قسم کی ان اشارات کی بنیاد پ

کے  Occam’s razorنفسیاتی اور ذھنی ابتریوں میں مبتال تھاە ایک سیانے

محاورے کے مطابق کوئی گڑ سے مرجائے تو اس زہر دینے کی کیا 

ضرورت یعنی جب کسی امر کی وضاحت کیلئےکم سے کم مفروضوں 

ٹی ایل ای اور این پی سے کام بن جائے تو زیادہ کی کیا ضرورتە اگر 

ڈی ہی محمد کی کارکردگی اور اسکی پیؽمبرانہ حیثّیت کی کلی کھول 

دے تویہ مابعدالطبیعاتی سہارے ، یہ بھان متی کا کھیل، اور یہ بےجواز 

الہامی توجیحات کی کیا ضرورت ؟ اب ہمارے پاس ایک سائنٹیفک 

 شہادت موجود ہے کہ محمد ؼالبآ ذہنی مریض تھا، جو کہ اس

ہمعصرپہلے سے ہی جانتے تھےە افسوس، وہ اس کی سـّفاکانہ طاقت 

 کی بھینٹ چڑھ گئے اور یہ صدائیں خاموش کرا دی گئیںە

قدرت کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ ایک ارب سے زیادہ لوگ اس  یہ 

پاگل شخص کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اسکو پیؽمبر مانتے ہیں اور ہر 

اس میں کوئی مضائقہ نہیں کی مسلم دنیا لحاظ سے ویسا بننا چاہتے ہیںە 

کمزور ہوتی جارہی ہےە مسلمانوں کی حرکات کو اس زیادہ کچھ نہیں 

کہا جا سکتا کہ وہ پاگل ہیںە یہ اسلئے ہے کہ انکا راہنما اور قابل تقلید 



شخص ذہنی خلل کا شکار ہےە جب صیح العقل لوگ بھی کسی پاگل کی 

و جاتے ہیںە درحقیقت یہ، ہمیشہ سے تقلید کرتے ہیں تو وہ بھی پاگل ہ

ہی ایک تکلیؾ دہ صورتحال رہی ہےە اتنی کثیر تعداد میں خود کا 

 پیداکردہ پاگل پن صیح معنوں میں ایک گندگی ہےە  

 

 ؼار حرا کا معمہ

کی پروؾ ریڈنگ کے دوران ایک دوست نے ڈیلفی کے  اس کتاب

چیز کی ؼیبی کالم کے بارے بہت دلچسپ بات نوٹ کی، جو اس 

 وضاحت کرتی ہے کہ کیسے محمد کو ؼار میں نبّوت کی نوید ملیە

قدیم یونانی ٹیمپل کا مقام ہےە تمام یورپ سے لوگ  اوریکل آؾ ڈیلفی 

استخارے کی نّیت سے ماؤنٹ پرناسس کے مقام پر آ کر پائتھیہ سے 

مخاطب ہوتے ہیںە پائیتھا مختلؾ خواتیں کا تراش کردہ ایک ایسا کردار 

 س کے ذریعے اپالو دیوتا نے گفتگو کیەہے ج

اپالو کے گرجے کے ایک پادری پلوٹرک نے زیرزمین ایک کھائی سے 

اٹھنے والے بخارات کو پائیتھا کی پیؽمبرانہ طاقت سے منسوب کیاە 

مزار سے ملحقہ اس عالقے کے بارے میں ایک حالیہ سٹڈی آثار 

کہ وہ اس قیاس شناسوں کے دوبارہ وہاں جانے کی وجہ بن رہی ہے تا

کی جانچ کرسکیں کے زہریلے دھوئیں نے پائیتھا کوبولنےپر مجبورکر 

 دیاە

کے شمارے میں اس سٹڈی کا ذکر  نیشنل جیالوجی ء کے 8000اگست 

کیا گیا اور اس سے یہ ظاہر ہؤا ہے کہ ڈلفیا کے گرجے کے نیچے دو 



یں فالٹ الئنیں ایک دوسروں کو قطع کرتی ہیںە اس سٹڈی کے نتیجے م

اس چیز کی شہادت بھی ملی ہے کہ ایک نزدیکی چشمہ سے اٹھنے 

والی گیسوں میں فریب تّصور)ہیلئیوسینیشن( کی طرؾ مائل ہونے واال 

 عنصر شامل ہے اور وہ گرجے والی چٹان میں محفوظ ہو گئیںە

جیلی ڈی بوئر جو کونیکٹیکٹ، مڈلٹاؤن کی ویسلیان یونیورسٹی میں 

کررہا ہے اور وہ اس سٹڈی کا  مشترک مصنؾ بطور جیالوجسٹ کام 

بھی ہے، کہتا ہے، " پلوٹرک کا علمی مشاہدہ درست ہےە درحقیقت وہاں 

پر ایسے گیسیں تھیں جن کا نکاس چٹان کی دراڑوں سے ہورہا تھاە" ان 

میں سے ایک گیس جو ڈیلفی گرجے کے قرب وجوار میں چشمے کے 

( بھی ہےە اتھائلین سے میٹھی  Ethyleneپانی میں پائی گئیں اتھائلین)

خوشبو نکلتی ہے اور نشہ آور تاثر پیدا ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا 

جیسے کوئی ہوا میں تیر رہا ہو یا ایک ؼیر مجسم اونچے درجے کی 

 فرحت مل رہی ہوە

واشنگٹن ڈی سی کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی کالسک پروفیسر 

اتھالین ایک مظبوط حریؾ ہے جو  کالئن کا ماننا ہے کہ-ڈائنی حیرث

پائیتھا کی بیخودی والے رّویے کی وضاحت کرتا ہےە  اس نے کہا ،    

" معاشرے کی توقعات سے وابستہ، ایک تنگ جگہ میں محسورعورت 

اس طرؾ راؼب ہوسکتی ہےکہ اس کے منہ سے ؼیبی کالم کے 

 فّوارے پھوٹیںە" 

کے تہھ خانے میں ایک روایاتی تشریحات کے مطابق،  پائتھیا گرجے 

چھوٹے سے بند چیمبر میں ؼیب گوئیاں حاصل کرتی تھیە ڈی بوئر کا 

ماننا ہے کہ اگر پائتھیا مہینے میں ایکبار ہی وہ اپنے چیمبر میں جاتی 

تھی، جیسا کہ روایت میں بیان ہے، تو پھر اتنی دیر میں جمع شدہ نشہ 



سامنا کرنے سے  آّورگیسیں اسقدر تو مظبوط ہوجاتی ہونگی کہ انکا

 بیخودی والی صورتحال پیدا ہونا ناگزیر تھیە

ذہنی طور پر بیمار لوگ اکثراپنے ایما پر الکحل اور دوسری ادویات کا  

استعمال کرتے رہتے ہیںە یہ عین ممکن ہے کہ ؼار میں فرحت بخش 

گیسیں بھری رہتی ہوں، جس کی وجہ سے اسکو طلب ہوتی ہو کہ وہ 

 وہیں گزارےە زیادہ سے زیادہ وقت

اگرچہ محمد کو بچپنے سے ہی متعدد بار مرگی والے بے ہوشی کے 

دوروں کی شہادتیں موجود ہیں، ہمیں ان ممکنات کو ّرد نہیں کرنا 

چاہئیے کہ ؼارحرا میں بھی فریب تّصور کی طرؾ مائل کرنے والی 

گیسوں کے بخارات کی موجودگی ہو جو اسکو مختلؾ خیالی مناظرکی 

کرنے کا سبب بنتی ہوںە " اگر ایتھائلین کی معمولی سی طرؾ دھیان 

مقدار بھی انتہائی فرحت بخش ہو سکتی ہے تو یہ اس امر کی وضاحت 

کیلئے کافی ہے کہ کیوں محمد آخر میں بہت سے اّیام ؼاروں میں ہی 

گذارتا تھاە یقینآ یہ ایک اپنے ڈھنگ کا منفرد رّویہ ہے، خاص طور پر 

لئے جسکے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ ایک شادی شدہ شخص کی

کئی کئی دنوں کا کھانا ساتھ لیکرجائے، صرؾ اسلئے کہ اس نے ؼار 

میں قیام کرنا ہے! لیکن اگراس کو اس ؼارمیں پرمّسرت احساس حاصل 

 ہو، پھر تو یہ کم پراسرار ہےە" 

ؼارحرا  زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین میٹر لمبی اور ڈیڑھ میٹر چوڑی 

ایک چھوٹے باتھ روم کے برابر ہےە اگر خدا ہر جگہ  ہے، جو کہ

 موجود ہے، تو کیوں محمد اس ؼار سے ہی اسقدر دلچسپی رکھتا ہے؟

زہریلی گیسوں کے عالوہ، ان ؼاروں اور دوسری  بند جگہوں میں 

پھپھوندی اور دیگر جرثومی حیات دماغ کو متاثر کرسکتی ہیںە 



اہراموں کے اندر جم جانے "فرعونوں کی پھٹکار" میں بھی کم وبیش 

 والی تباہ کن پھپھوندی ہی اسکا سبب ہوسکتا ہےە

ؼاروں کے اندر ایسے بخارات کا ارتکاز گھٹتا بڑھتا رہتا ہےە اس کا 

انحصار آنے والے زلزلوں پر ہے جو زمین کے اندر سے نشہ آّور رس 

 باہر نکالتے رہتے ہیںە اس امر کا امکان ّرد نہیں کرنا چاہئیے کہ جن

دنوں میں محمد تن تنہا ؼار میں اپنے شب وروز گذارتا تھا وہ ؼار آلودہ 

 تھیە

 



 

 باب پنجم
 محمد کے جسمانی عارضے

جسمانی اعتبار سے محمد ایک بیمار شخص تھاە جوانی میں وہ ضرور 

خدیجہ کی نظر میں ایک خوش شکل شخص ہوگا، وہ خود بھی ایک 

وں میں اس کے خّد وخال بے خوبصورت عورت تھیە تاہم آخری سال

میل ہو گئے تھے جو اس کے ساتھیوں کو عجیب لگتے تھےە انس نے 

بیان کیا، " پیؽمبر کے ہاتھ اور پاؤں بڑے بڑے تھے، میں نے کسی اور 

کو ایسا نہیں دیکھا تھا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، اور اس 

 کی ہتھیلیاں نرم تھیںە"

ہ، اسکے کئی خدوحال بگڑ گئے تھےە امام ہاتھوں اور پیروں کے عالو

نے کتاب جواہر )مناقب( میں بہت ساری احادیث جمع کیں  :=8الترمذی،

ہیں جن میں محمد کے جسمانی خوائص بیان کئے گئے ہیںە اس کا 

جائزہ لینے سے ہمیں اسکی صحت اور بیماریوں کے بہت سے سراغ 

ہٹ  ملتے ہیںە محمد کے پیروکاروں نے سیدھے راستے سے

کراسکواعلی اور افضل بنا کر پیش کیا ہے ــ اسکی تّجلی کی صفـّت 

بیان کر تے ہوئے اسکو چاند سے بھی زیادہ پر نور کہا، کہ ہر کوئی 



اس کی ماہ نوری کے پیش نظر دہشت واحترام میں استادہ ہوجاتا اور 

اسکی دّبدبہ براندام موجودگی سے، وؼیرہە یہ سب درونی گفتار سازی 

اس میں کوئی حقیقت پر مبنی سائنٹیفک چیز نہیں ہے اور میں  ہے اور

اس کا تذکرہ بھی نہیں کرونگاە درج ذیل اس کے بارے میں اسکے 

 پیروکاروں کے بیان کردہ چند معروضی تذکرے ہیںە

علی نے بيان کيا: " پيؽمبرکا قد نہ نہ ہی دراز تھا اور نہ ہی 

وٹی موٹی تھيںە اس پستە اسکے ہاتھوں اور پيروں کی انگلياں م

کا سر اور جسم کے جوڑ بڑے تھےەاس کی چھاتی سے ليکر 

ناؾ تک بالوں کی پتلی سے قطار تھی، جب وہ چلتا تھا تو وہ 

ہوبہو آگے کی طرؾ جھکا ہؤا ہوتا تھا، جيسا کہ کسی ڈھلوان 

سے نيچے اتر رہا ہوە ميں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد 

 ا سر اور ڈارھی بڑے تھےە"کسی کو ايسے نہيں ديکھاە اسک

ايک اور حديث ميں يہی راوی بيان کرتا ہے: "اسکا قد درميانہ 

تھاە اس کے بال قدرے ہلوراری تھےە اسکا چہرہ گوالئی نما تھاە 

اسکا رنگ سرخی مائل سفيد تھا، اس کی آنکھيں گہری سياہ 

اورپلکيں بہت لمبی تھيںە اس کے کندھوں کے جوڑ اور کولہے 

ی انگلياں موٹی اور باہم دراز تھےە اس کے ہاتھوں اور پيروں ک

پيوستہ تھيںە جب وہ چلتا تو اپنے قدم زور سے اوپر اٹھاتا 

جيسے کوئی چڑھائی چڑھ رہا ہوە جب وہ کسی شخص کی طرؾ 

مڑتا تو اپنا پورا وجود گھماتاە اس کی گردن ايسی )ہموار اور 

چمکدار( جيسے چاندی ميں ڈھال ہؤا مجسمہە اسکا جسم بہت 

قتور تھے، اسکی چھاتی اور پيٹ برابرتھے مظبوط اور پٹھے طا

)تازہ پانی کی ايک مچھلی کی مانند(ە اسکے شانے چوڑے تھے، 



بڑے جوڑوں والےە جب وہ کپڑے اتارتا تو اسکے آعضاء روشنی 

چھوڑتے)روؼنی جلد(ە اس کے بازؤں، کندھوں اور پيروں کی 

انگليوں کے اوپروالے حصے پر بال تھےە اس کے بازؤں کے 

صے لمبے تھے،اور ہتھيلياں چوڑیە اسکے ہاتھوں اور اگلے ح

پيروں کی انگلياں باہم پيوستہ اور بڑھی ہوئيں تھيںە اس کے 

 پاؤں اسقدر ہموار کہ پانی اس پر ٹھہرتا ہی نہيں تھا"ە

ہند ابن ابی حالہ نے بھی بيان کيا:" پيؽمبر کا ەەەەەە سر بڑا تھاە 

تھا، کشادہ پيشانی، اس کے بال ہلواری تھےە اسکا رنگ گالبی 

ے ابرو جودرميان ميں جڑے ہوئے نہيں کمان جيسے اورگھن

تھےە انکے درميان ايک رگ تھی جو ابھرکر نماياں ہوجاتی جب 

اسکو ؼّصہ آتا تھاە اسکی ناک عقابی تھی اور روشنی پڑنے پر 

زيادہ اونچی دکھائی ديتی تھیە اس کی بہت گاڑھی اورگھنی 

ہوئی، رخسار اوپر کو اٹھے ہوئے نہيں داڑھی تھی باہر کو نکلی 

تھے، دہن مظبوط اور سامنے والے دانتوں کے درميان فاصلہ 

تھاە اس کی گردن ہموار اور چمکدار جيسے چاندی ميں ڈھال ہؤا 

مجسمہە اسکا جسم بہت متوازن،  مظبوط اور پٹھے طاقتور تھے، 

چھاتی اور پيٹ برابر تھےە اسکے شانے کشادہ اور جوڑ بڑے 

ؤں کے اگلے حّصے لمبے تھے، ہتھيلياں زےە اس کے باتھ

چوڑی اوراسکے ہاتھوں اور پيروں کی انگلياں باہم پيوستہ اور 

بڑھی ہوئيں تھيںە اس کے تلّوے درميان سے ہلکے اوپر اٹھے 

ہوئےاس کے پاؤں اسقدر ہموار کہ پانی اس پر ٹھہرتا ہی نہيں 

 تھاە



اٹھاتا، سامنے کی طرؾ جب وہ چلتا تو اپنے قدم زور سے اوپر 

ہلکا سا جھکا ہؤا، زمين پر پاؤں آہستگی سے رکھتاتھاە جب وہ 

کسی شخص کی طرؾ )ديکھنے کيلئے( مڑتا تو اپنا پورا وجود 

گھماتاە اسکی نظريں زيادہ تر زمين پرجھکی ہوئی رہتيں اور 

آسمان کی طرؾ کمە وہ چيزوں کو گھورنے کی بجائے سرسری 

 نظر سے ديکھتاە"

د کے ایک اور ساتھی کی حدیث، جابر ابن صمورا بیان کرتا ہے: محم

 کشادہ تھیںە پیؽمبر کا دہن بڑا اور آنکھیں

محمد کا چچازاد، ابن عّباس کا کہنا تھا، " پیؽمبر کے سامنے والوں 

 دانتوں میں خالء تھا"ە

ایک اور موقع پر، علی نے بتایا: " اس کے ہاتھ اور پاؤں بھاری 

مگر کھٹور نہیں(ە اسکا سر بڑا تھا، اور ہڈپیر بھیە جب اوردبیز تھے ) 

وہ چلتا، تو آگے کی طرؾ جھک جاتا جیسے کوئی چڑھائی چڑھ رہا 

ہوە اس کی جلد سفید تھی، اور اسمیں سرخی جھلکتی تھیە اس کے جوڑ 

بڑے بڑے تھے  جیسا کہ اس  کے شانے )طباقت وی سے حاصل 

 کردہ،  شائع شدہ 

Livingjslam.org) 

کہ محمد کی ٹانگیں اور پاؤں سوجھے ہوئے  خاری نے بھی لکھا ہےب

 تھےە

احادیث سے حاصل شدہ محمد کے جسمانی خوائص کی ایک فہرست 

 درج ذیل ہے:

 بھاری، دبیز اور لحیم ہاتھ پاؤں 



 کشادہ اور گندھے ہوئے آٹے جیسی ہتھیلیاں 

 بڑا سر 

 ہڈپیر بڑے بڑے 

 ےسینہ چوڑا، چوڑے شانے کندھوں کے جوڑ بڑ 

 بازؤں کے اگلے حصے لمبے 

 لمبی اور دبیز ہاتھوں پیروں کی انگلیاں 

 لمبی لحیم عقابی ناک دیکھنے میں اوپر کو اٹھی ہوئی 

 چوڑا دہن اور موٹے ہونٹ 

 بڑی بڑی آنکھیں 

 دانتوں کے درمیان فاصلہ 

 چاندی نما لمبی گردن 

 )چمکدار جلد )چربیلی 

 گھنی داڑھی اور بال، کمان جیسےگنجان  ابرو 

 )جھک کر چلنا جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہو )درشتی، کڑاپن 

 )تیز تیز چلنا )بیقراری 

  گردن گھمانے میں مشکالت، پورا دھڑ گھمانا )ارد گرد کے

 ماحول سے عدم مطابقت، پٹھوں میں اکڑاؤ(

 سرخی مائل سفید جلد 

 پسینے کی زیادتی 

  خاص قسم کی مہک جس کوضرورت  سے زیادہ پرفیوم کے

 دبانااستعمال سے 

 اونٹ جیسے خراٹے 

 )متواتر سردرد)خاتمے کیلئے ہجامہ کا استعمال 



 عمر کے آخری حّصے میں نامردی 

 ہونٹوں میں ؼیرارادی جنمبش 

 شرمیال پن اور دکھالوے کی پارسائی 

کی عالمات ہیںە ایکرومیگیلی  ( ACROMEGALYیہ تمام ہارمونل ابتری )

متعلقہ سنڈروم ہے،  ایک ؼیرمعمولی انررونی رطوبتوں کے اخراج سے

حد سے زیادہ سرعت سے  خلیوں کیmesenchymal hyperplasia(اسمیں

افزآئش جو آپس میں پیوست نسیخ کی صورت اختیار کرلیں( والی 

خصوصیات پائی جاتی ہیں اور کھوپڑی کے نیچے بینائی سے منسلک 

سےرطوبتوں  (pituitary glands)نّسوں کے ساتھ پائی جانے والی ؼّدود 

اسکا اظہار عمومآ آہستگی سے  حد سے زیادہ اخراج اسکا سبب ہےە کا

پرورش پانے والی انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ یہ قبل 

ازوقت  پک جانے والی   تبدیلیاں ) بیک وقت نمودار ہونے والی 

تبدیلیاں( ہیں جوجلد پر اثرانداز ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے جلد چمکدار 

ئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتی ہےە مندرجہ باال اور اور گندھے ہو

کھوپڑی کے اندر پائی جانے والی ؼدودیں جب بچوں کے معاملے  میں 

حد سے زیادہ رطوبتیں خارج کرنا شروع کردیں تو اس کے نتیجے میں 

عمل  ( gigantismبعض اوقات ہڈیوں میں ضرورت سے زیادہ بڑھوتری)

ایکرومیگالی کی تشخیص ہو میں آتی ہےە عام طور جس عمر میں جاکر

سال کی عمر کو پہنچ چکا  ;:سے لیکر  0:پاتی ہے تب تک مریض 

ہوتا ہےە اگر اسکا عالج نہ کیا جائے تو مرض شّدت اختیار کر لیتی ہے 

اور ساٹھ سال کی عمر کے لگ بھگ مریض کی موت واقع ہو جاتی 

 ہےە



 cartilaginous tissuesانسانی صحت کیلئے تکلیؾ دہ ایک پہلو یہ ہے کہ

یعنی بہت سے ہمشکل اور ایک ہی جیسے افعال سرانجام دینے والے 

خلیوں کا ایک جگہ اجتماع اور انکے مابین پیدا ہونے والی رطوبتوں 

کے اخراج سے جسمانی عضّویات کی لمبائی میں اضافہ یا سوجھن پیدا 

'سے  megaly' کا مطلب ہے زیادتی جبکہ' acral bone '(acro ہو جانا اور

مراد بہت بڑا ہونا یا عظیم الجـّثہ( کا وقوع پذیر ہونا ہےە انگلیاں، ہاتھ 

اور پاؤں کے سائز میں اضافہ نظر آتا ہے، جیسے نرم خلیئے سوجھنا 

شروع ہو جائیںە اس معاملے میں جو ایک بہت خاص بات پائی جاتی 

یعنی چہرے کے  acromegaloid facial appearance syndrome ہے وہ ہے

خدوخال میں بڑھوتری کی نمود، ماتھے کا ابھار، مینڈیبولر پروٹرژن، 

بڑھی ہوئی ناک، بڑے کان، زبان کے سائز میں اضافہ، اور معمول 

)یعنی جسم کے بیشتر  cartilageسے زیادہ بڑے ہونٹە  ہڈیوں اور 

حصوں کے باہم منسلک خلیوں کا سخت مگر لچکدار رّویہ( کی افزآئش 

)جوڑوں کا درد( کا مرض  arthritsمیں ضرورت سے زیادہ اضافہ 

)نھنے اجسام( میں گھاڑا پن  tissuesالحق ہونے کا سبب بنتا ہےە جب 

تھوں آجائے تو نّسیں اس کے جال میں آجاتی ہیں اور اسکی وجہ سے ہا

)یعنی معمول سے ہٹکرعجیب قسم کا  numbnessکی کمزوری اور 

احساس جو جسم کے کسی بھی حصے میں نمودار ہوسکتا ہے عمومآ، 

 انگلیوں، بازؤں اور ٹانگوں میں درد( والی  خصوصیات  کے  حامل

carpal tunnel syndrome  کمزوری، انگلیوں اور ہتھیلیوں میں درد(

ہےە جبڑوں کے سائز میں اضافہ سامنے کے  وقوع پذیر ہوتا وؼیرہ(

 دانتوں میں فاصلے کا سبّب بنتا ہےە

دیگر عالمات میں شامل ہے، تنگ منہ کے گہرے گھاؤ اور آواز پیدا 

( میں کشادگی کے سّبب آواز کا  vocal cordsکرنے والے ریشوں )



بھاری پن اور اوپر والی سانس کی نالی میں رکاوٹ کے سّبب خراٹے، 

زیادہ پسینہ آنا، بدبو دار جلد، تھکاوٹ اور کمزوری، سردرد،  حد سے

بینائی میں خلل اور نامردیە جسم کے عضویات میں بڑھوتری بشمول 

 جگر، تلـّی، گردے اور دلە

محمد کے حلیئے کے بارے میں بیان میں ہم نے پڑھا کہ اس کی رنگت 

وہ اپنی گالبی تھیە تاہم، دیگر بہت سی احادیث میں بیان ہے کہ جب 

بؽلیں دکھانے کی ؼرض سے ہاتھ اوپر اٹھاتا، اور یا گھڑسواری کے 

دوران اس کی رانیں عریاں ہو جاتیں، تو اس کے ساتھیوں نے جانا کہ 

 0:ان کی رنگت سفید تھیە  ایکرومیگیلی کے مریضوں میں لگ بھگ 

فیصد لوگوں کی رنگت میں اونچے درجے کی رونمائی کافی حد تک 

رہنے والے )بول چال سے متعلقہ( حّصوں میں پائی جاتی ہمیشہ عریاں 

)رنگت میں تبدیلی النے والے   melanotrophicہےە اس کا تعلق شاید 

مواد کا جمنا( والے ہارمون کی افزآئش میں زیادتی ہےە یہی وجہ ہے 

کہ اسکا چہرہ سرخی مائل سفید تھا جبکہ اسکا باقی جسم جو روشنی 

 ہ سفید تھاەلگنے سے بچا رہتا تھا و

پاؤں کے عقبی حصے سے تلے تک کی بناوٹ بھی ایکرومیگیلی کی 

عالمات میں سے ایک ہےە اوپر بیان کی گئی ایک حدیث میں اسکا ذکر 

 بھی ہےە

حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسے شدت سے پسینہ آتا تھا اور ناگوار مہک  

 کو دبانے کیلئے پرفیوم کا بھرپور استعمال کیا جاتا تھاە

ح مسلم میں ہیکل ایک حدیث کا ذکر کرتا ہے جسکے مطابق کہ صی

محمد بہت طاقتور عطریات کا استعمال کرتا تھا جس کی خوشبو بعد میں 



دیر تک قائم رہتی تھی اور گلیوں میں لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ 

 محمد کا یہاں سے گذر ہؤا ہےە

ا جہاں جو کوئی بھی اس راستے پر سے جاتا تھ جابر نے کہا:"

سے ہللا کے پيؽمبر کا گذر ہؤا ہوتا تھا، اس کو ادھر سے عطر 

کی خوشبو آتی تھی اور اسے يقين ہو جاتا تھا کہ ہللا کاپيؽمبر 

 ادھر سے گذرا ہے"ە

محمد اتنا ہوشیاربھی تھا کہ اپنی بیویوں سے ملنے جانے سے قبل 

ہ کا کہنا عائش پرفیوم کا استعمال کرتا تھاە بہت سی احادیث کے مطابق 

ہے: " میں ہللا کے پیؽمبر پر عطر لگاتی تھی اور اسکے بعد وہ اپنی 

وہ عطر کے استعمال میں اسقدر زیادتی کا  بیویوں سے ملنے جاتا تھاە" 

عادی تھا کہ عائشہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، " میں ہللا کے 

جب تک نبی پر اعلی ترین دستیاب عطر اتنی دیر تک  لگاتی رہتی تھی 

 کہ اس کے سر اور داڑھی چمکنا نہ شروع کردیتیە"

اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ محمد نے تسلیم کیا تھا کہ، "تمہاری دنیا میں 

اس  سے میرے لئیے جوپسندیرہ بنائی گئیں وہ ہیں عورتیں اور خوشبوە" 

کے ساتھیوں میں سے ایک ، الحسن البصری نے لکھا ہے،" ہللا کے 

میں نے اپنی زندگی میں جن دو چیزوں کو بہت چاہا  پیؽمبر نے کہا، "

 )زمین پر جو اتارا گیا( ہے وہ ہیں عورتیں اور خوشبو ە"

ق جسے عائشہ نے  اس روایت سے متعلقہ ایک اور نسخے کے مطاب

ایسے بیان کیا، " ہللا کے پیؽمبر کو اس دنیا میں تین چیزیں بہت پسندیدہ 

سکو ]پہلی[ دو تو مل گئیں، مگر اچھا ہیں: خوشبو، عورتیں، اور کھانا؛ ا

یوں نہیں کہ محمد کے پاس اچھے کھانے کی گنجائش نہیں  کھانا نہیںە"

تھیە اس کے پاس ان ہزاروں لوگوں کی دولت تھی جنکو اس نے زیر 



کیا تھاە حقیقت یہ ہے کہ بھوک کی شّدت بھی ایکرومیگیلی کی ایک اور 

 عالمت ہےە

سے ہی شّدت سے ذہن میں ہونا اس امر پرفیوم کے استعمال کا پہلے 

کی طرؾ اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بدن سے پیدا ہونے ناگوار مہک 

کے بارے میں چوکنا تھا اوراسکو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا تھاە 

سر درد ایکرومیگیلی کی  ایک اور عالمت  ہے  جسے محمد ہجامہ کی 

 م کرنا چاہتا تھاە) ایک قسم کا قدیم طریقہ عالج(  مدد سے خت

لہل جمال نامی آبکدے کے مقام پر احرام )حج کا لباس( باندھے 

ہوئے پيؽمبر ايک بيماری کے عالج کے پيش نظر اپنے سر پر 

ہجامے پر عمل پيرا ہوتا تھاە ابن عّباس نے مزيد کہا: ہللا کا 

رسول احرام پہنے ہوئے اپنے سر پر ہجاوہ کسے ہوئے ہوتا تھا 

 ردرد کے پيش نظرەاپنی يکطرفہ س

ایکرومیگیلی سے انتہائی حالتوں میں فشار خون کی بلندی اور خون کی 

گردش  کی حالت مخدوش ہوتی ہےە اس کے نتیجے میں ہاتھ اور پیر 

 ٹھنڈے ہو جاتے ہیںە

ابو جوحيفہ نے کہاە" ميں نے اسکا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر 

اور اس ميں رکھا تو مجھے وہ برؾ سے بھی ٹھنڈا لگا اور 

 کستوری مشک تھاە"

 ہیکل بھی ایک اور حدیث بیان کرتا ہے جو درج ذیل ہے:

جابر بن صمورہ ـــ جو اسوقت ايک چھوٹا بچہ تھا ــــ نے کہا:" 

جب اس نے ميرے رخسار پونچھے، مجھے محسوس ہؤا کہ اس 



کے ہاتھ بہت ٹھنڈے  اور معطـّر تھے جيسے کسی مشک ساز کی 

 [0/:03ہوئے ہوں"ە ]صيح مسلمدکان سے برآمد 

کے چند مریضوں میں ریڑھ کی ہڈی میں دونوں اطراؾ  ایکرومیگیلی

(ە  محمد Kyphoscoliosisجھکاؤ ہوتا ہے سامنے اور پچھلی طرؾ بھی )

کے آگے کی طرؾ جھک کر چلنے کی یہ بھی ایک وجہ ہوسکتی ہےە 

ؼدود کی مزید یہ کہ بینائی والی نّسوں کے درمیان پائی جانے والی 

معمول سے زیادہ بڑھوتری، جو دماغ کے اندر گہرائی میں ہوتی ہیں، 

سر درو، تھکاوٹ، بینائی میں خلل، اور/یا ہارمون میں عدم توازن کا 

 باعث بنتی ہیںە 

محمد کا جسم اور پٹھے مظبوط تھےە اور چھاتی اور پیٹ برابر تھےە 

مانند ہو  ایکرومیگیلی کے مریضوں میں چھاتی کی ساخت پیپے کے

جاتی ہے جسکی وجہ ریڑھ کی ھڈی اور جسم کا سطحی اتار چڑھاؤ  

ہوتا ہےە ریڑھ کی ہڈیوں کے مہروں میں بڑھوتری آ جاتی ہے اور 

لمبے ہو جاتے ہیں، جبکہ گردن کے قریبی حّصے اور سب سے نچلی 

مہرونمیں گاڑھا پن  c5-6پسلی اور کولھے کے وسطی عالقے میں  

کے قریبی حّصے میں مہرے الؼر ہو جاتے ہیں  آجاتاہے اور چھاتی

اور اسکا نتیجہ کبڑے پن میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایک بے قائدہ قسم کا، 

ابھرا ہؤا خمدار ریڑھ کی ھڈیوں کا سلسلہ، اور نتیجے کے طور پر کمر 

کے اوپر والے حّصے میں خمدار ابھارە یہی وجہ تھی کہ اس کے  

 ندھوں کے جوڑ بڑے تھےەپیچھے کے اوپر واال حصہ  اورک

پسلیوں اور مرمری ھڈیوں کے جنکشن بھی نمایاں ہو جاتے ہیں اور 

بڑھے ہوئے لگتے ہیں جیسا کہ ماالکے دانےە بدنی اعضاء کی دوبارہ 

ترتیب چھاتی کی لچکدار میکانیات کوتبدیل کر دیتی ہے اور نمایاں انداز 



تی ہے، جو سے عمل تنفس کے پٹھوں کی کارکردگی کو ناقص بنا دی

پٹھوں کی کمزوری/بربادی جیسے مزید بگاڑکا سّبب بنتی ہے جسکا 

تعلق ایکرومیگلی سے ہےە سانس لینے میں دشواری خون میں آکسیجن 

کی کمی )ہائپوایگزیمیا(کا سّبب بنتی ہےە مریض کو لمبے لمبے سانس 

 لینا پڑتے ہیںە

ہللا کا پیؽمبر ابن سعد انس کی بیان کردہ ایک حدیث کا ذکر کرتا ہے: " 

جب کوئی جب کچہ پیتا تو تین سانسوں میں ایسا کرتا اور کہتا،' یہ بہتر 

ہے، آسان تر ہے اور خوش ذائقہە' انس نے پھر کہا کہ جب سے یہ میں 

نے سیکھا ہے، میں بھی پیتے وقت تین دفعہ سانس لیتا ہوںە" انس نے 

ایسا کرنے سمجھا پینے سے پہلے گہرے سانس لینا سنـّت رسول ہےاور

میں بھی رسول کی پیروی کرنا چاہتا تھا، حاالنکہ درحقیقت وہ محمد 

کے سانس لینے میں تنگی تھی جوکہ بیماری کی ایک عالمت ہےە یہ 

چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کس حد دماغ کا استعمال کئے بؽیر مسلمان اپنے 

 پیؽمبر کی ہمسری کرتے ہیںە

ہوتا ہے کہ محمد کو سانس  اسکے عالوہ بھی چند احادیث سے یہ ظاہر

لینے میں تنگی کا سامنا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ آہستگی میں 

کالم کرتا تھا تاکہ وہ الفاظ کی ادائیگی کے دوران سانس لے سکےە ابن 

 سعد عائشہ کے حوالے سے بات کرتا ہے، جس نے یہ کہا:

جتنی  ہللا کا پيؽمبر اتنی روانگی اور تيزی سے بات نہيں کرتا تھا

کہ تم کرتے ہوە اس کی گفتگو کے درميان وقفے اورآہستگی 

ہوتی تھی تاکہ جو کوئی اسکو سنے اسے سمجھ آجائےە ہللا کے 

پيؽمبر کی گفتگو گانے جيسی نہيں تھی، بلکہ وہ لفظوں کو لمبا 

 کرتا اور زوردار تلفظ استعمال کرتا ە



انے کی ایکرومیگلی میٹابولک ریٹ)ؼذا کے بدن کا حصہ بن ج   

شرح( میں اضافے کا سّبب بن سکتا ہے، جس کا نتیجہ پسینے کی 

(، خالؾ معمول گرمی  کی عدم برداشت اور/یا hyperhidrosisزیادتی)

کی وجہ سے چربیلے (sebum)جلد  میں روؼن پیدا کرنے والی ؼدودوں 

پن کی زیادتی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور،خالؾ معمول روؼنی 

حدیث کے مطابق محمد کثرت سے ہاتھ منہ   نتی ہےەجلد کا سّبب ب

دھوتا تھا، کچھ تو اپنی معمول سے زیادہ چربیلی جلد اوربّدبو سے 

چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے اورباقی او سی ڈی کی وجہ سےە وفات 

سے پانچ روز قبل اس کے درجہ حرارت میں اسقدر اضافہ ہو گیا کہ وہ 

حسوس ہؤاە اسنے اپنی بیویوں میں بے ہوش ہوگیا اور اسے کافی درد م

قراب ) جانورں کی  سے ایک کو حکم دیا "محتلؾ کوؤں سے سات 

کھال سے بنے ہوئےپانی کی مشکیزے( ال کر ڈالو تاکہ میں باہر جاکر 

 لوگوں سےملوں اور ان سے بات کروں"

شاید اس وجہ سے کہ محمد کو اس کا احساس تھا کہ اسکی شکل بگڑ 

جسم بھی بدشکل ہوگیا تھا اسنے تصویر کشی سے چکی تھی اورباقی 

منع کردیاە اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ لوگ اس کے پیؽام پر 

زیادہ توجع دیں ناکہ اس کی شکل پرە اس کی جانچ سے علم ہؤا کہ 

 اسکا پیؽام اس کی صورت سے زیادہ بدشکل ہےە

 

 

 

 



نقش پا  ایک تصویر ہزار الفاظ جیسی ہوتی ہےە بائیں طرؾ ایک عام

ہےە اور دائیں طرؾ محمد کا بھاری بھّدا اور لحیم نقش پاە صرؾ 

حدیثوں سے ہی نہیں یہ پتا چلتا کہ محمد ایکرومیگلی کا مریض تھا بلکہ 

 کانسی میں ڈھال ہؤا یہ ّپکا ثبوت بھی ہمارے پاس ہےە

 



 

 باب ششم
 محمد کا فرقہ

شدید دھچکا لگتا ہمیں اکثر مسلمانوں کے مضحکہ خیز تّصورات سے 

ہےە ان میں سے الکھوں کی تعداد میں مسلمان بلوے کرتے ہیں، گرجا 

گھروں کو نذرآتش کرتے ہیں، اور ان گنت بیگناہ لوگوں کو موت کی 

نیند سال دیتے ہیں محض اس لئے کہ ایک اخبار نے محمد کے کارٹون 

اہ شائع کردیئے یا پوپ نے ایسا بیان دے دیا کہ قرون وسطی کے شہنش

 نے کہا تھا کہ تشّدد ہللا کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتاە

عام طور پر لوگ کسی ایسے مذھبی نظام جسکے پیروکار کثیر تعداد 

حق میں تعّصب کا شکار ہوتے ہیںە ان کا ماننا ہوتا ہے کہ  میں ہوں

محض کثیر تعداد میں مان لیا جانا ہی اسالم کے سچ ہونے کا ثبوت ہےە 

م واقعی ایک مذہب ہے؟ یہ ایک جھوٹ ہے جسے لیکن کیا اسال

 کہا جاتا ہےە  argumentum ad numerumانگریزی میں 

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب کی ابتداء فرقوں سے ہوئی اور وہ 

رفتہ رفتہ ماننے والوں کی تعداد میں اضافے کے سبب مذہب ہونے کا 



جن کی بنیاد پر مذہب  درجہ پا گئےە تاہم، چند ایک خوائص ایسے ہیں

 اور فرقے کے درمیان تمیز کی جاسکتی ہےە

" میں کہتا ہے، مذہب، سیاست، اور دیگر  000کیرول ویڈ " نفسیات 

اسطرح کے تشدد آمیز  فرقوں کےبارے میں کئے گئے مطالعہ جات میں

 : تہدیدی رّویئے کے کئی ایک کلیدی اقدام کی شناخت کی ہے

يا جذباتی لحاظ سے تکليؾ دہ لوگوں کو جسمانی طور پہ  .9

 صورتحال ميں دھکيال جاتا ہے؛

ان کے مسائل کو ايک مختصر سے فقرے ميں ڈھال دياجاتا  .0

 ہے، اور اسی پر بار بار زور ديا جاتا ہےە

انکو ايک کرشماتی ليڈر کی طرؾ سے ؼيرمشروط محبت،  .5

 قبوليت، اور توجع ملتی ہے؛

 ت ملتی ہے؛ايک گروہ کی بنياد پر انکو ايک نئی شناخ .4

وہ ايک جال ميں پھنس جاتے ہيں )دوستوں، عزيزواقارب،  .3

اور مجموعی معاشرےسےمکمل عليحدگی( اور انکی 

 معلومات حاضرہ تک رسائی محدود کردی جاتی ہےە

 خوائص کارفرما تھےە یہ تماماسالم کی ابتدائی تشکیل میں 

ڈاکٹر جنجل لیلچ اور ڈاکٹرمائیکل ڈی لینگون نے ایک فہرست 

ترتیب دی ہے جس میں اسطرح کی تمام خصلتیں بیان کی گئی ہیں 

جو بعد میں ایک کتاب کی صورت میں شائع ہوئیں جسکا معاون 

اس میں فرقوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا  مصنؾ لیلچ تھا،

کسی گروپ یا نظریئے میں جتنے بھی زیادہ خوائص ہونگے  ہےە

وہ فرقہ بہتر سمجھا جائیگاە اور انکی جتنی عملداری ہوگی اتنا ہی 



مندرجہ ذیل فہرست میں یہ خوائص شامل ہیں ، اور میں نے 

 ەپوائنٹ بائی پوائنٹ اسالم سے انکا موازنہ کیا ہے

يہ گروہ انتہائی پرجوش اور بؽير کوئی سوال کئيے اپنے  .9

ليڈر)خواہ وہ زندہ ہو يا مردہ( کووابستگی کا قول دےچکا 

قاد، نظريہ، اور اعمال کو بالکل ہوتا ہے اور اسکے نظام اعت

 سچ سمجھتا ہے اور ايک قانون کی حيثّيت ديتا ہےە

مسلمان اپنے عقیدے کے بارے میں انتہائی پرجوش ہیں اوراپنے 

پیؽمبر کے ساتھ بنا کسی چوں چراں کے مکمل وابستگی رکھتے 

ران انکیلئے برحق ہے اور ایک قانون کی  ہیں اور اسکی کتاب ق

 ہےە حیثّیت رکھتی

سوال جواب، شک وشبہ، اختالؾ کی حوصلہ شکنی بلکہ  .0

 واجب السزاە

مسلمانوں کو اس چیز سے منع کردیا گیا ہے کہ وہ ایمان کے 

بنیادی اصولوں پر کوئی سوال کریں، اور ان سے انکار کی 

 سزاموت ہےە

تبديلی ء ذہن کی مشقيں )جيسا کہ مراقبے، نعتيں گانا، ذکر  .5

اجالس، اور مضمحل کرنے کيلئے کرنا، مالمت آميزی کے 

دستوالعمل( کا اکثر استعمال جس کی مدد سے فرقے کے 

متعلق اور اس کے ليڈر کے بارے ميں شکوک و شبہات کی 

 بيخ کنیە

پانچ دفعہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اپنے تمام کام چھوڑ دن میں 

کر تواتر سے دہرائی جانے والی رسم نماز ادا کرتے ہیں اور 



قرآن بھیە عالوہ ازیں، پورے سال میں پورا ایک مہینہ تالوت 

روزے رکھنا پوہ پھوٹنے سے لیکر ؼروب آفتاب تک  کھانے 

پینے سے اجتناب، ایک ایسی مشقت جو موسم گرما میں جان پر 

بھاری ہوتی ہےە ان مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بارے میں 

اور کسی رکن ہماوقت انہماک ، اور ان کی عدم ادائیگی  کا خوؾ، 

اسالم کی عدم مناسبت پر کسی قسم کے شک کی قطعآ کوئی 

 گنجائش نا ہوناە

ليڈرشپ احکامات صادر فرماتی ہے، بسا اوقات خاصی تاکيد  .4

کے ساتھ، جيسا کہ ، ممبران کی سوچ، انکے افعال اور 

محسوسات کيسے ہونے چاہيئيںە مثال کے طور پر، ممبران 

، روزگار کی تبديلی، ئيےلکےکسی کے ساتھ ڈيٹ پر جانے 

اور شادی کرنے کی قبل از وقت اجازت ليں ــ اور ليڈران ہی 

انکو بتاتے ہيں کہ کپڑے کيسے پہننا ہيں، رہائش کہاں پر 

رکھنی ہے، بچے پيدا کرنے ہيں يا نہيں، بچوں کی تربّيت 

 کيسی کرنی ہے، اور اسی طرح دوسرے کام بھیە

م طریقے پہلے سی ہی طے یلئے زندگی گزارنے کے تمامسلمان ک

ہیںە اس کو بتایا جاتا ہے کہ حرام )ممنوع( کیا اور حالل )جسکی 

اجازت ہو( کیا ہے، کون سی چیز کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا 

ہے اور کونسی انگلیاں چاٹناں ہیں، لباس کیسا پہننا ہے، بال 

کسطرح کے کٹوانے ہیں، دانتوں کو کیسے صاؾ کرنا ہے، نماز 

یگی میں کون کونسے لوازمات ضروری ہیں، رفع حاجت کی ادائ

کا طریق کار کیا ہو گا اور ہوا خارج کرنے سے پرہیز کرنا ہے 

)کیونکہ اس صورت میں نماز فسق ہو جاتی ہے(ە مسلمان کو 



شادی سے قبل مخالؾ جنس سے تنہائی میں مالقات  کی ممانعت ە 

ڑوں کیلئے شادی کروانے کا اختیار بڑوں کے پاسە بچوں اور ب

بڑوں کی حکم عدولی کی صورت میں پہلے سے مقررشدہ 

 جسمانی سزائیں اور ایزارسانیە

يہ گروپ خواص کی حکمرانی کے نظريئے کا حامی ہوتا  .3

ہے،  اسکے ليڈران خود کو بلند مرتبہ پر سرفرازی کا 

حقدار سمجھتے ہيںە مثال کے طور پر، جو ليڈر ہوتا ہے 

ايک خاصالخاص ہستی، ايک  اسکو مسيحا سمجھا جاتا ہے،

اوتار ــ يا پورا گروپ اسکا ليڑر/يا ليڈر پوری انسانّيت کا 

 نجات دہندہ ہوتا ہےە

مسلمانوں کا دعوی ہے کہ ان کا پیؽمبر ایک خاص مرتبے کا 

حامل ہے، اور وہ تمام دوسرے مذاہب کوذلیل کرتے ہیں، بشمول 

ی ہیںە قران یہودّیت اور عیسائّیت جنکی عزت کے وہ دعویدار بھ

کے مطابق عیسی اور موسی وہ نہیں ہیں جیسا کہ بائیبل کے یسوع 

( ہیںە بالکل ایسی صورت میں اگر ان کے Mosesاور موسز)

پیؽمبر کی تحقیر کی جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیںە  اپنے 

"عالی اعتقاد" کی بنا پر وہ خود کو دنیا میں افضل ترین سمجھتے 

مسلم ممالک میں بس رہے ہوتے ہیں تو وہ لگاتار ہیںە جب وہ ؼیر 

اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرؾ سے انکو 

ترجیحی سلوک ملےە ایسا کرنے سے، انہیں اکثر ایسی مراعات 

مل جاتی ہیں جو کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نہیں ملتیں ــ 

یگی مثال کے طور پر سرکاری درسگاہوں میں مسلم طلباء کو ادائ

نماز کیلئے ایک خصوصی سہولت عنائت کردی جاتی ہےە اونٹریو 



میں مسلمانوں نے دباؤ ڈاال کہ اسالمی قانون )شریعت( کوقانونی 

ق نہ ہوە اس  حیثّیت دی جائے تاکہ ان پر کینیڈین قوانین کا اطال

کوشش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، زیادہ تر ہم ان تارکین اسالم 

کی انتھک مخالفانہ کوششوں کے سبب ایسا کے شکرگذار ہیں جن

 ہؤاە

گروپ نے ہم اور تم والی معائندانہ گروہ بندی تمام کّرہ  .:

ارض ميں پھيال دی جو عالمی برادری ميں چپقلشيں پيدا کر 

 سکتی ہيں

ہم اور تم والی معائندانہ ذہنّیت نقطہ ء عروج پر ہےە وہ  مسلمانوں میں

گردانتے ہیں، ایک انتہائی  رکافؼیرمسلموں کو بال کسی تمیز کے 

حقارت آمیز اصطالح، جس کا مطلب ہے وہ اشخاص جو توہین خداوندی 

کے مرتکب ہؤے ہوںە ان کے نزدیک دنیا ہمیشہ کیلئے دو حصوں میں 

تقسیم ہے ایک دارلسالم )امن کا گھر( اور دوسرا دارالحرب)مقام جنگ(ە 

ہے کہ وہ ؼیرمسلم ممالک دارالحرب ہیںە ہر مسلمان پر یہ فرض 

دارلحرب میں جہاد کرے، اور لڑے، ؼیرمسلموں کو مار دے اور انکو 

زیر کرکے اس عالقے کودارالسالم میں تبدیل کردےە اسالم کے مطابق 

امن ایک ہی صورت میں بحال ہو سکتا ہے اور وہ ہے ؼیرمسلوں کو 

زیر کرنا اور اسالمی قوانین کے تابع بناناە مقصد زیادہ تر سب کو 

بنانا نہیں، بلکہ اسالم کی باالدستی ہےە ؼیرمسلم بدستوراپنے  مسلمان

مذہب کے مطابق زندگی بسر کرسکتے ہیں صرؾ ضّمیوں کی شکل 

میں، ایک ایسی اصطالح جس کا مطلب ہے " زیرحفاظت" اور یہ 

سہولت صرؾ یہودیوں اور عیسائیوں کیلئے ہےە  عیسائی اور 

تاوقتیکہ وہ جّزیہ جو کہ ایک  یہودی)اہل کتاب( کو پناہ دستیاب رہے گی



قسم کا پروٹیکشن ٹیکس ہے ادا کرتے رہیں اور شرمساری اور ؼالمی 

ہیںە جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہےە  جّزیہ کی والی زندگی بسر کرتے ر

عدم ادائیگی کی صورت میں جالوطنی یا سزائے موتە یہ ہے وہ 

اری ہیں، تو آپکو ضابطہ جس پر مافیا کارفرما ہےە اگر آپ کوئی کاروب

حراساں کیا جاسکتا یا مارا بھی جاسکتا ہے، اور بچنے کیلئے آپ ٹیکس 

جو"زیر حفاظت"  کی ادائیگی کردیںە جہاں تک ان منکروں کا تعلق ہے

کے ذّمرے میں نہیں آتے ) یعنی مشرکین، ملحد اور فطرت پرست 

ر وؼیرہ( انکیلئے ضروری ہے کہ وہ ایمان لے آئیں یا مرنے کو تیا

 ہوجائیںە

 ەليڈر کسی حاکم اعلی کو جوابدہ نہيں ہے .:

مسلمانوں کیلئے محمد کا ہر فعل قانوں کا درجہ رکھتا ہےە اسکے کسی 

فعل کی کوئی بازپرس نہیںە اس کو شادیاں کرنے کا استحقاق تھا اور 

اس کے عالوہ بھی جتنی مرضی عورتوں سے بؽیر شادی کئیے ہی 

عام شہریوں پر حملہ آور ہوسکتا تھا،  جنسی تعلقات رکھ سکتا تھاە وہ

نہتھے لوگوں کو قتل کرسکتا تھا، ان کی جاگیروں کو لوٹ سکتا تھا، 

بچوں اور عورتوں کو ؼالم بنا سکتا تھا اور ان کے ساتھ ریپ بھی 

کرسکتا تھاە وہ اپنے ناقدین کو شازش کرکے مروا بھی سکتا تھا، انکو 

اگلوا سکتا تھاە وہ بچوں کے ٹارچر کرکے  چھپےخزانوں کے راز بھی 

ساتھ بھی جنسی مراسم رکھ سکتا تھاە وہ اپنے مخالفین کے ساتھ جھوٹ 

بول سکتا تھا اور انکو دھوکہ بھی دے سکتا تھاە وہ انتہائی سردمہری 

سے جنگی قیدیوں کا قتل عام کرسکتا تھاە اس کے پیروکاروں کو ایسی 

ی تندمزاجی سے آپ پر چیزوں کی کوئی پرواہ نہیںە پہلے تو انتہائ

پیؽمبر کے بارے میں بؽض رکھنے کا الزام لگا کر ان الزامات کا انکار 



کریں گے، اور جب کوئی ثبوت فراہم کردیا جائے تو پھر اسکی ہر 

بدکاری جسکا پہلے وہ شدید طریقے سے انکار کرچکے ہوتے ہیں کے 

جواز فراہم کرکے اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گےە 

لمانوں کیلئے محمد کے افعال اس امر کے تابع نہیں ہیں جن کو عام مس

انسان صیح یا ؼلط تّصور کرتا ہےە بلکہ یہ ہی کسی چیز کے ؼلط اور 

صیح ہونے کا معیار ہیںە نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر محمد نے کوئی جرم 

کیا ہے تو وہ ایک نیکی کا کارنامہ تصّور کیا جاتا ہے اور بنا کسی حیل 

حّجت کے وہ اسکے پیروکاروں کیلئے مشعل راہ بن جاتا ہےە مسلمان  و

اس کے اہل ہیں کہ جتنا مرضی ظالمانہ، وحشیانہ اور ؼیر مہذب فعل کا 

ارتکاب کریں وہ بڑی روشن ضمیری سے کرتے ہیں کیونکہ اسوقت وہ 

 اپنے پیؽمبر کی سنت)پیؽمبر کا کیا ہؤا عمل( پر عمل کررہے ہوتے ہیںە

کی تعليم ديتا ہے يا اس کی مراد يہ ہوتی ہے کہ گروپ اس  .5

ہم ہر چيز سے باال ترہيں اور اصل چيز انکے مقاصد ہيں 

اور ان کے حصول کيلئے جو راستہ بھی اپنايا جائے وہ 

جائز ہےە نتيجآ اس کے ممبران کسی بھی ايسی کاروائی کا 

حّصہ بن سکتے ہيں يا طور طريقوں کو اپنا سکتے ہيں 

ؼلط يا پ کا حّصہ بننے سے  پہلے وہ گروجنکو وہ اس 

ؼيراخالقی تصّور کرتے تھے ) مثال کے طور پر، دوستوں 

اور عزيز و اقارب سے لؽو بيانی، يا جعلی طور پر خيرات 

 اور صدقات جمع کرنا(

اسالم میں ہمیشہ حصول مطلب ہی جواز فراہم کرتا ہے اس کیلئے 

طریقہ کار خواہ کچھ بھی ہوە مثال کے طور پر کسی کی جان لینا 

ؼلط ہے، لیکن اگر اس کا مطلب اسالم کی سربلندی ہے، تو یہ 



بہت اچھا ہےە خود کشی منع ہے مگرؼیرمسلموں کے قتل کرنے 

ایک مقّدس عمل  کی ؼرض سے کئے گئے خودکش بم دھماکے

ہےە ساتھی مسلمانوں کے ہاں چوری کرنا منع ہے مگرکفـّار کے 

مال کو لوٹنے کا حکم محمد نے دیا اور خود بھی اس پر عمل کیاە 

شادی کے عالوہ جنسی مالپ کی ممانعت مگر کافر عورتوں کی 

عصمت دری رّوا ہےە زمین پر قانون الہی کی حکمرانی کی 

کچھ بھی کرسکتے ہیں اور اس کے  خاطرجو انکا ؼرور ہے یہ

عالوہ سب کچھ ثانوی حیثّیت رکھتا ہےە تاریخ اسالم بتاتی ہے کہ 

لوگوں نے اپنے والدین کو بھی قتل کیا اور انکے خالؾ جنگ کیە 

اس طرح کے افعال اہل ایمان کے خلوص کا اظہار ہوتا ہےە اسالم 

ر میں جھوٹ بولنا منع ہے مگر اسالم کی ترقی کے خاطر ؼی

 مسلموں کو دھوکا دینے کیلئے جھوٹ جائز ہےە

ليڈرشپ اپنے ممبران کو کنٹرول کرنے کيلئے انکو احساس  .1

شرمندگی/ يا احساس جرم والی صورتحال ميں پھنسائے 

رکھتے ہيںە اکثر اس کام کيلئے ہم مرتبہ لوگوں کی مثاليں 

ديکر دباؤ ڈالتے ہيں اور بہت باريک بينی سے ان پر اثر 

 ەڈالتے ہيں

مسلمانوں میں احساس جرم والے خیاالت ان پر بری طرح حاوی ہوتے 

ہیںە اگر کوئی مسلمان اس کے برعکس چلے جسکی اسے اجازت 

دیگئی ہو تو دوسرے مسلمانوں پر یہ الزم ہے کہ اس عورت یا مرد کو 

شرعی قوانین کے بارے میں یادہانی کرائے اور اسکو شرع کے مطابق 

تر مسلم ممالک، خصوصآ ایران اور سعودی چلنے کی ہدایت دےە بیش

عرب میں تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی 



ء میں سعودی 8008بنائے کہ سب لوگ شریعت پر عمل پیرا ہوںە مارچ 

مذہبی پولیس نے سکول میں پڑھنے والی بچیوں کو جلتی ہوئی عمارت 

می لباس پہنے ہوئے نہیں سے اسلئے باہر آنے نہیں دیا کیونکہ وہ اسال

 لڑکیاں زندہ جل گیںە ;0نتیجے کے طور پر  ;?8تھیںە

گروپ يا اس کے ليڈر کےاطاعت شعاروں کے لئے  .92

واجب ہے کہ وہ اپنے عزيزواقارب اور دوستوں سے قطع 

تعلقی کر ليں، اورگروپ ميں شامل ہونے سے قبل پورے 

 ردےەطور پراپنے ذاتی مقاصد اور ديگرمصروفيات کو ختم ک

جو لوگ دائرہ اسالم میں داخل ہو جاتے ہیں انکو اس چیز کی ترؼیب 

دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور اقربا سے اگر وہ ؼیر مسلم ہیں 

تو تعلق منقطع کرلیں ە جیسا کہ باب دوم میں ذکر کیا گیا ہے، مجھے ان 

ؼیرمسلم والدین کی طرؾ سے جنکے بچوں نے اسالم قبول کرلیا تھا 

نـّت دل دہال دینے والی روئیدادیں موصول ہوئیں، جس کے مطابق انگ

انہوں نے قطعی ال تعلقی اپنا لی تھیە کبھی کبھار انکو ٹیلیفون کال آئے 

گی یا کوئی سردمہری والی مالقات؛ مسلمان بچے اور شریک حیات  

مالقات کرنے آئیں بھی تو وہ اسقدر پھیکی، روکھی اور گھٹی ہوئی 

سے دل برداشتہ والدین مزید ؼمگین ہو جائیں گےە اس  ہوگی کہ پہلے

طرح کی مالقات کا مقصد والدین کو دعوت اسالم دینا ہوتا ہے اور 

جیسے ہی والدین کی طرؾ سے مزاحمت کا سامنا ہو تو بچے واپس 

 چلے جاتے ہیںە

گروپ ہر وقت ذہنی طورممبرشپ بڑھانے ميں فکرمند  .99

 ہوتے ہيں



کا اّولین مقصد اسالم کی سربلندی ہےە اسالم کی سربلندی کی  مسلمانوں

کہالتی ہےە ہر مسلمان کا یہ فرض کہ وہ نئے لوگوں کو  دعوییہ مشق 

مسلمان بنائے، اس کی شروعات اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں سے 

 ہوتیں ہےە اسالم کا پھیالؤ ہر مسلمان کے دماغ کا خلل ہےە

ت سوار رہتی ہے کہ گروپ کے ذہن پر وقت يہ با .90

 کيسے رقم اکٹھی کی جائےە

جہاد کیلئے فنڈ جمع کرنا مسلمانوں کے اّولین مقاصد میں سے ایک ہےە 

آجکل اس کو اسالمی "صدقات" کہتے ہیںە تاہم محمد کے وقت، اور 

اسالم کے پھیالؤ کے تمام عمل کے دوران، جہاد کیلئے رقم کا بندوبست 

اە اسالم کا سب سے بڑا مقصد روئے زیادہ تر لوٹ مار کے ذریعے ہؤ

 زمین پر سب سے بڑی دنیاوی قّوت بننا ہےە

ممبران سے يہ توقع کی جاتی ہے کہ اپنے وقت کا عام  .95

معمول سے زيادہ حصہ گروپ اور گروپ سے متعلقہ کاموں 

 کو ديںە

کی اّولین مصروفیت اسالم ہےە ان کیلئے الزمی ہے کہ وہ  مسلمانوں

ئیں، نماز پنجگانہ کے فرض کی ادائیگی کریں، باقاعدگی سے مسجد جا

واعظ سنیں وؼیرہ وؼیرہە  وہ اپنی فکر میں اسقدر مگھن ہو جاتے ہیں 

کہ وہ کسطرح سے اپنے دینی فرائض کو سرانجام دیں؛ کیا پہنیں، کیا 

کھائیں، اپنی نمازیں کس طرح ادا کریں، وؼیرہ، ان کیلئے اس کےعالوہ 

ی نہیں بچتاە دراصل، انکو یہ تک بھی کچھ کرنے کیلئے گویا وقت ہ

 سمجھایا جاتا ہے کیا سوچنا ہے اور کیا نہیںە



ممبران کی حوصلہ افزآئی کی جاتی ہے بلکہ ان پر  .94

الزم کرديا جاتا ہے کہ وہ صرؾ اپنے ہی گروپ کے ممبران 

 کے ساتھ زندگی گذاريں/ يا سماجی تعلقات رکھيںە

ہے کہ  وہ کـّفار سے اجتناب کو اس بات کی تعلیم دی جاتی  مسلمانوں

قرآن منع  برتیں اور صرؾ مسلمانوں کے ساتھ ہی میل مالپ رکھیںە 

 نّجس( انکو <9:8کرتا ہے کہ کسی کافر سے دوستی رکھی جائے)قرآن 

( تّصور کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ انکے <8:?ؼلیظ ، ناپاک( )قرآن)

مطابق ؼیرمسلم (ە محمد کے 089:?ساتھ روکھے پن سے پیش آؤ)قرآن

 ە(;;:<ہللا کی نظر میں "انتہائی پاجی حیوان" ہیں )قرآن 

سب سے زيادہ وفادار ممبر)" سّچے ايماندار"( يہ  .93

محسوس کرتے ہيں کہ گروپ سے باہر کوئی زندگی نہيں 

ہےە انکا ايمان ہے کہ اس کے عالوہ زندہ رہنے کا اور 

ہو کوئی طريقہ نہيں ہے، اور اکثر اس بات سے خوفزدہ 

جاتے ہيں کہ اگر وہ اس گروپ کو چھوڑ ديں)يا محض ايسا 

گمان ہی کريں( اور يا کوئی اور اسے چھوڑے تو اس کی 

 پاداش ميں وہ سزاوار ہوسکتا ہےە

کو چھوڑنے کا خیال ہی سچے مسلمان کیلئے اتنا ناقابل برداشت اسالم 

ہے کہ اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتاە اس حقیقت کے 

وجود کہ حالیہ چند سالوں میں الکھوں مسلمانوں نے ترک اسالم کیا با

مگر دل کی اتھاہ گہرائیوں میں مسلمان سنگ خارا کی مانند ہیں اور 

انکا ایمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبھی حقیقت میں ترک اسالم نہیں 

کر سکتا، اور اسطرح کے تمام دعوے من گھڑت ہیں اور ایک سازش 

ایمان کے ایمان کو ضعؾ پہنچایا جا سکےە مسلمانوں کی ہیں تاکہ اہل 



طرؾ سے جو ای میلز مجھے موصول ہوتی ہیں ان میں نظریہ ایک ہی 

ہےە یہ تمام لوگ مجھے اگلے جہان میں دوزخ کی آگ کا ڈراوا دیتے 

ہیںە دوزخ کے عذاب اور بدلے کے خوؾ کے درمیان مسلمان اپنے ہی 

 جال میں پھنسے ہوۓ ہیںە بنے ہوئے مکڑی والے دہشت انگیز

تخلیق اسالم کا مطلب انسانی روحانّیت سکھانا نہیں تھا، اور نہ ہی انکو 

روشن خیال بناناە روحانّیت کا پیؽام اسالم میں ثانوی حیثّیت رکھتا ہے یا 

صیح معنوں میں اسکا کوئی وجود ہی نہیںە اسالم میں پارسائی کا مطلب 

جسکا دور دور تک پارسائی سے  محمد کی تقلید ہے، ایک ایسا شخص

کوئی تعلق نہیںە روزے اور نمازوں جیسی مذہبی رسومات تو محض 

ؼیرمسلموں کو لبھا کر پھنسانے کا ایک طریقہ ہے تاکہ اسالم کا ظاہری 

پن پاکبازی اور روحانّیت سے بھرپور دکھایا جاسکےە جھوٹے پیؽمبر 

 کتے ہیںەبے ضّررقسم کے روپ میں ہی دوسروں کو دھوکہ دے س

 دشواری جسقدر،اتنا ہی بہتر 

مسلمان اکثر سوال کرتے ہیں: اگر محمد اسقدر جھوٹا تھا تو اس نے اتنا 

سخت اور پابندیوں بھرا مذھب کیوں بنایا؟ درحقیقت اسالم عملی طور پر 

دنیا کا مشکل ترین مذھب ہےە یہ بہت کچھ طلب کرتا ہے، اور بہت 

وازمات، اور فریضےە کیا کسی مذھب ساری پابندیوں کے ساتھ، مذھبی ل

 کی پیروی میں پیش آنے والی مشکالت ایک رکاوٹ ہے؟

کسی بھی عقیدے کا بنیادی اصول ہے کہ وہ بعیدالعقل ہو، جس کو 

اسطرح سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے: جتنی بھی زیادہ کسی مذھبی 

 تعلیمات کی پیروی میں دشواری ہو گی، اتنا ہی اس کا پرتاثیر ہونا

الزمی ہوگاە یہ ہماری نفسیات کا حصہ ہے کہ ہم ان باتوں کے زیادہ 



مّداح ہوتے ہیں جن کیلئے ہمیں زیادہ محنت درکار ہوە دوسری جانب، 

وہ کچھ جو ہمیں آسانی سے دستیاب ہواور مفت مل جائے اسکی قدر 

قیمت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہےە فرقے سخت گیری کی تعریؾ 

ندگی کو ناچیز جانتے ہیںە واقعی یہ سختیاں ہی کرتے ہیں اور آسان ز

 ہیں جو ہمیں اپنی طرؾ کھینچتی ہےە    

تمام فرقے فطری طور پر سخت دشوار ہوتے ہیںە  مارمون کثیر زوجی 

کے فرقے جسکو فنڈامینٹلسٹ چرج آؾ جیسز کرائسٹ آؾ لیٹر ڈے 

سینٹس )ایؾ ایل ڈی ایس( کہا جاتا ہے اس کے پیشوا ویرن جیؾ کے 

یروکاروں نے اسکے لئے مفت خدمات فراہم کیں اور اور اپنی ساری پ

کمائی اس کے قدموں میں ڈھیر کردیە اس نے دو ملّین ڈالر ماہانہ سے 

زیادہ کمائی کی جبکہ اسکے پیروکار فالحی اداروں کی امداد پر زندہ 

رہےە جیؾ کا اپنے پیروکاروں پر مکمل کنٹرول تھاە اس نے انکو ٹی 

، ریڈیو یا میوزک  سننےسے منع کررکھا تھا، ماسوائے وی دیکھنے 

اس کے اپنے گیتوں کےە اس نے انہیں رہنے کے لئے گھر فراہم کئے 

ہوئے تھے اور ان کو بتایا ہؤا تھا کہ وہ ؼیر عقیدے کے لوگوں سے 

میل مالپ ہرگز نہ رکھیںە ان کے لئے جیون ساتھی بھی وہ خود تالش 

خوش ہو جاتا تو اس شخص کی ازواج کو کرتا، اور اگر وہ کسی سے نا

حکم دیتا کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں، اور اسکا حکم مانا جاتا تھاە 

 فرقے کی مانگ تھی مکمل اطاعت، اور اس کے ساتھ، عظیم قربانیە

دوسرے فرقوں کا بھی جائزہ لیں، جیسے کہ جم جونز، شوکو اساحارہ، 

عتبار سے فرقے آسان نہیں مونیز یا ہیون گیٹ کے فرقہ جاتە عملی ا

تھےە ممبرز سے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی تمام جمع پونجی رہبر 

کے حوالے کردیں، اپنی مالزمتیں ترک کردیں، اور اسکی پیروی کی 



خاطر اپنے دوستوں، عزیز و اقربا کو پیچھے چھوڑ دیںە ان کو مجبور 

ں اور بعض اوقات انکو کیا جاتا تھا کہ وہ انتہائی سادہ زندگی بسر کری

جنسی فرحت کے حصول سے بھی منع کردیا جاتا تھاە اور اسی دوران 

فرقے کے پیشواء کو سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق میّسر تھاە 

ڈیوڈ قریش اپنے پیروکاروں سے کہتا تھا کہ عورتیں خدا کی ملکّیت 

ہیں؛ اور چونکہ وہ مسیح ہے اسلئے وہ تمام اسکی ہیںە وہ اپنے 

پیروکاروں کی ازواج اور کمسن بیٹیوں کے ساتھ سوتا تھا، لیکن انکو 

تّجرد کی ہدائیت کرتا تھاە شوکو اساحارا، جم جونز اور عام طور پر تمام 

فرقہ جات کے پیشواء نافرمانوں کو کڑی سزآئیں دیتے تھےە اسقدر 

بدعملیوں اور سختیوں کے عالوہ پروکاروں کیلئے بدترین سزا مذہبی 

سے اخراج تھاە بعض اوقات ایسا کیا جانے پر فرقہ پرست حقوق 

 پیروکار خود کشی کرلیتے تھےە

فرقے کے پیشواء ناخلؾ ممبران کو شہر بدر کردیتے تھےە جولوگ 

ساتھ رہنا چاہتے تھےفرقے سے اخراج کی صورت میں مؽلوب ہو 

جاتے تھے اور تنہا رہ جاتے تھےە اسی طرح مسلمانوں نے بھی اقلّیتوں 

 زبردستی اپنے اندر ضم کرلیاە کو

فرقے قربانیاں مانگتے ہیںە ان کے ماننے والے قربانیوں کے ذریعے 

ہی اپنی وفاداری اور ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہیںە فرقہ پرست کی 

راہنمائی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ حتی کہ اپنی جان 

کو قربان کرکے ہی خدا کو یا اپنے گرو کو راضی کرسکتا ہےە اساسی 

کہ جس چیز کیلئے آپ جتنی بڑی قربانی دینگے اس کی قدر  دلیل یہ ہے

و قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگیە کوئی قربانی بھی بڑی نہیں ہوتی جب 

آپکی نجات داؤ پر لگی ہوە محمد نے بہشت کی ابدی زندگی کا عندیہ دیا 



تھا، ان لوگوں کیلئے جو اس پر ایمان الئیں گے اور اس کے نصب 

 0<یاں دینگے کیلئے بہشتی حوروں کا جھنڈ اور العین کیلئے قربان

مردوں جتنی مردانہ قّوتە قربانیاں جتنی زیادہ ہونگیں اس حساب سے 

اجر بھی زیادہ ملیگاە اپنے پیروکاروں کی حوصلہ افزائی کہ خاطر کہ 

وہ اس کے نصب العین کے حصول میں بڑھ چڑھ کر حّصہ لیں اس نے 

 کہا:

رہتے ہيں )اور لڑنے سے جی  جو مسلمان )گھروں ميں( بيٹھ

چراتے ہيں(اور کوئی عذر نہيں رکھتے اور وہ جو خدا کی راہ 

برابر نہيں ہو  ںميں اپنے مال و جان سے لڑتے ہيں وہ دونو

سکتےە مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بيٹھے رہنے 

والوں پر ہللا نے درجے ميں فضيلت بخشی ہےە گو نيک وعدہ 

سب سے ہے ليکن اجر عظيم کے لحاظ سے خدا جہاد کرنے 

  (4613والوں کو بيٹھ رہنے والوں کہيں فضيلت بخشی ہےە)قرآن 

ں، آپ کو اجر تو ملے گا، لیکن آپکا دیگر، اگر آپ اہل ایمان ہی لفاظبا

اجر ان کے برابر نہیں ہو گا جو جہاد کریگا، جو اپنا مال اور جان بھی 

قربان کریگا اور اس کے نصب العین کے حصول کی خاطر شہادت 

 پائے گاە

جتنا زیادہ کوئی فرقہ خطرناک ہوگا، اتنے ہی مشکل اسکے لوازمات 

ر ہی نہیں سمجھتے جبتک آپ ہونگےە کچھ فرقے تو آپ کو مکمل ممب

اپنی وفاداری کے ثبوت میں بڑی بڑی قربانیاں نہ دیںە محمد نے اپنے 

پیروکاروں کو یقین دال دیا تھا کہ اسطرح کی قربانیاں ضروری ہیں اور 

تکمیل ایمان کے لئے الزم ہےە فرقے کی خاطر مال خرچ کرنا اور اپنی 



اتھ اپنی وابستگی کا کمائی اپنے رہبر کے حوالے کرنا ایمان کے س

 اظہار ہےە

فرقے کے رہبران خودپرست ہوتے ہیں اور داؤ پیچ کے ماہرە انکو یہ 

دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ بڑی گرمجوشی سے انکیلئےکاموں 

میں مگھن ہیں، اسطرح انکو اپنے طاقتور اور مختارکل ہونے کا 

وشی احساس ہوتا ہےە انکو اپنے پیروکاروں کی طرؾ حلقہ بگ

قربانیوں کی ادائیگی کی صورت میں خودپرستی کی ؼذا ملتی ہےە  اور 

ان کی تقلید میں اندھے پیروکار کچھ بھی کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں 

بشمول جنگجوئی،خفیہ سازشوں کے ذریعے مخالفین کا قتل اور اپنی 

جان دے دینا تاکہ انکی خدمات کو قبولیت کا درجہ مل جائےە اس طرح 

عدارانہ رّویہ اپنےخود پرست رہبرکی  تسلط آمیز حاکمانہ خواہش کا تاب

کی تکمیل کرتا ہےە وہ اپنی طاقت سے لطؾ اندوز ہو رہے ہوتے ہیں 

جبکہ اس کے پیروکاراسکی ہٹ دھرمی کو اسکے نصب العین کی 

 سچائی سمجھنے ؼلطی کر رہے ہوتے ہیںە

پرستی کا مرض کیوں اکثر مرد ہی پیؽمبر ہوتے ہیں؟ وہ اسلئے کہ خود

زیادہ مردوں کو ہی ہوتا ہےە اگرچہ عورتیں بھی خودپرستی کی مریض 

ہو سکتیں ہیں مگر مردوں میں اس کی اکثرّیت ہےە اس لئے زیادہ 

پیؽمبر مرد ہیں اور فرقوں کے رہبر عورتوں کی بہ نسبت زیادہ مطلق 

 العنان ہوتے ہیںە

ات خاصے فرقوں کی خصوصی عالمت ہے کہ ان کے مذھبی لوازم 

مشقت طلب ہوتے ہیںە ان پر بڑے محتاط انداز میں عمل پیرا ہونے کی 

سبب ان کے پیروکاروں کو یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ نجات پا لیں گےە 

ان لوازمات کے ساتھ انکو پاگل پن کی حد تک لگاؤ ہو جاتا ہے اور وہ 



کی سمجھتے ہیں کہ ان کی عدم ادائیگی گناہ ہےە  ان بے تکی رسومات 

ادائیگی الزمی سمجھی جاتی ہے اس مفروضے کے تحت کہ یہ خدا کی 

رضا کیلئے ہیں یا "حصول آگہی" کیلئےە تاہم، ان رسومات کی ادائیگی 

کے پیچھے اصل مقصد اپنے پیروکاروں کو کنڈے میں پھنسا کر رّسی 

سے باندھے رکھنا ہےە رّسی کی لمبائی جتنی کم ہوگی اتنا ہی ان پر 

ول سخت ہو گاە حقیقت میں ان رسومات کا خدا سے کوئی لیڈرکا کنٹر

تعلق نہیںە اسکا مقصد تو ایک خود پرست کیلئے اپنے پیروکاروں پر 

 زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنا ہےە

صوم وصلواۃ کے اسالمی فریضوں کا مقصد خیاالت اور جذبات کی 

سے عدم مرکزّیت ہےە مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ مخصوص کھانوں 

اجتناب کریں، موسیقی نہ سنیں اور مخالؾ جنس سے سماجی تعلقات 

سے گریز کریںە مسلمان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کوشدید 

گرمی کے موسم میں بھی کئی پردوں میں ڈھانپ کر رکھیں اور ڈھیلے 

ڈھالے کپڑے پہنیں، اور انپر یہ الزم ہے کہ وہ اپنے ؼیرمسلم عزیز و 

ل قطع تعلقی کرلیںە یہ وہ تمام سختیاں اور قربانیاں ہیں اقربا سے مکم

جن کے بارے میں مسلمانوں کا خیال ہے کہ اس کے بدلے میں انکو 

نیک اجر ملیگاە اس کے ماننے والوں کو اسطرح کی قربانیوں 

اورلوازمات سے گہرا لگاؤ ہو جاتا ہےە اور جب وہ ان تکالیؾ سے گذر 

ورجزاؤں کی گنتی کررہا ہوتا ہے جو کہ رہا ہوتا ہے تو ان انعامات ا

اس کو اگلے جہان میں ملنی ہیں اور انتہائی خوشی اور فرحت محسوس 

ہو رہی   کررہا ہوتا ہےە خالؾ قیاس، ماننے والے کو جتنی زیادہ تکلیؾ

ہوتی ہے  اسکو اتنا ہی زیادہ مزہ آرہا ہوتا ہے اور سکون مل رہا ہوتا 

عجب بات نہیں ہے کہ وہ رضاکارانہ ہےە اہل ایمان کیلئے یہ کوئی 



طور پررضائے الہی کے استخراج کیلئے توبہ استؽفار اور اپنے آپ کو 

 سزا دے رہے ہوتے ہیںە

ہم انسانوں کا اس مقولے کو سچ تسیم کرنے کا رجحان ہوتا ہے کہ " بنا 

تکلیؾ کے کچھ حاصل نہیں"ە ہمارے قدیم اباؤاجداد دیوتاؤں کی خوشی 

اں دیا کرتے تھےە یہ عقیدہ اسقدر خندقوں میں گھرا ہؤا کی خاطر قربانی

ہے کہ بعض معاشروں میں لوگ انسانوں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو 

 بھی قربان کردیا کرتے تھےە

اسالم پر عمل کرتے وقت پیش آنے والی دشواریاں ) اس کے عالوہ 

دوسرے فرقوں میں بھی( اور سخت ترین قربانیاں ہی جنکو اپنانے سے 

"پارسائی" کاحصول ہی  دراصل اسالم کی اصل کشش ہےە جتنا بھی 

کسی فرقے کا اتباء مشقت طلب ہوتا ہے اتنا ہی وہ سچا نظر آتا ہےە وہ 

لوگ جو قربانیاں نہیں دیتے وہ احساس جرم کا شکار رہتے ہیںە احساس 

 جرم بعض اوقات قربانی دینے سے زیادہ تکلیؾ دہ ہوتا ہےە

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە                        

 پرست مذھبی پیشواخود مشہور چند

بہت سے علماء کیلئے محمد کی شخصّیت ایک معمہ ہےە ان لوگوں 

کیلئے جو اس کے پیؽمبری کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے اس کی 

شخصّیت انتہائی پر اثر اور کرشمہ ساز تھیە وہ اپنے اردگرد کے 

حور کرسکتا تھاکہ وہ جوش میں آکر کسی کو لوگوں کو اس درجہ مس

بھی قتل کرسکتے تھے اور اس کے کئے گئے وعدوں کی اطاعت میں 

اس کے حکم کے تحت اپنی جان بھی قربان کر سکتے تھےە وہ اسقدر 



ارادے کی پختگی کوان کے اندر ال سکتا تھا، جوش اور ولولے کو 

ر کرسکتا تھا، اور اجاگر کرسکتا تھا، ان کو پرشکوہ سمجھنے پر مجبو

 وہ اتنے قلیل عرصے میں اتنا طاقتورکیسے ہوگیا؟ اس کیا راز کیا ہے؟

محمد کی اسقدربڑی کامیابی کے پیچھے جو طاقت کارفرما تھی وہ تھی 

اس کی چاہے جانے کی حسرتە انسانی تاریخ کے عظیم خود پرست کی 

لتواتر کامیابی کا راز اس امر میں پنہاں ہےە یہی ہے جو انکوعلی ا

 انتھک محنت پر آمادہ کرتا ہےە

ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے پیؽمبری اور مسیحائی کے 

دعوے کئےە اسی طرح ان بیوقوفوں کی بھی کمی نہیں جنہوں اظہار 

وفاداری کی خاطردوسروں کو مارا بھی اور اپنی جان کی قربانی بھی 

 دیە

تے پر چلتے ہیںە خودپرست عزت، مّدح سرآئی اور طاقت کے بل بو

خود پرست ٹھگی کے ماہر فنکار ہوتے ہیںە انکو شدید خواہش ہوتی ہے 

کہ انکو شناخت دی جائےە وہ بہت ضّدی، ہیرا پھیری کرنے والے اور 

اپنی ہٹ کے پکے ہوتے ہیںە وہ بہت چاالک، مکار اور باوسیلہ ہوتے 

الن، ہیںە چند مشہور خود پرستوں میں شامل ہیں: نپولین، ہٹلر، سٹ

میسولینی، پول پاٹ، ماؤ، صّدام حسین، عیدی امین، جم جونز، ڈیوڈ 

قریش، شوکو اساحارہ اور چارلس مینسنە خود پرست جذباتی ابتری کا 

شکار ہوتے ہیںە انکی نظر میں حصول اقتدار کا جواز فراہم کرنا زیادہ 

اہم ہوتا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتیە جھوٹ منوا 

ازی کرتے ہیں اور بہت پر اعتماد نظر آتے ہیںە تاہم یہ سب کراعتمادس

کچھ  اندرونی خوؾ اور عدم تحفظ سے بچنے کیلئے ایک دکھالوہ ہوتا 

ہےە آیئے چند ایک خودپرستوں کو نزدیک سے دیکھ کر انکا محمد سے 



موازنہ کرتے ہیںە اس تقابلی جائزے سے ہمیں ممکنہ طور پر مسلمانوں 

کاپتہ چلیگا اور انکی اسالم کے ساتھ اندھی عقیدت کے اجتماعی رّویے 

 کاە

 جم جونز

عام نفیس قسم کے لوگوں کو قائل کر لیا کہ وہ مسیحا )تمام نے جم جونز

امور کی سوشلزم( ہےە اس نے انکو راؼب کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں 

کو چھوڑ کر اس کے ہمراہ اس کے "مدینہ" چلیں جو کہ جنگل کے 

ہےە اس نے گھانا کی حکومت کوسبز باغ دکھا کر مفت وسط میں واقع 

ایکڑ زمین حاصل کرلیە اس نے اپنے پیروکاروں کو اس بات  900میں 

پر قائل کرلیا کہ وہ اسکو انکی بیویوں کے ساتھ سونے دیںە اس نے 

اپنے پیروکاروں کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ بندوقیں اٹھا لیں اور ہر اس 

ساتھ اختالؾ کرےە یہ لوگ اپنے اعتقاد  شخص کو قتل کردیں جو انکے

میں اسقدر اندھے ہو گئے کہ انہوں نے ایک سینیٹر اور اس کے محافظ 

کو قتل کردیاە پھر اس نے بنا کسی مزاحمت کے اپنے پیروکاروں کو 

 00?ترؼیب دی کہ وہ سائنائڈ پوشن پی کر اجتماعی خودکشی کرلیں ە 

جو اس نے کہا تھا اور لوگوں نے اپنی مرضی سے وہ سب کچھ کیا 

مرگئےە انہوں اپنے بچوں کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی زہر پی لیںە ہم 

 اس کے بارے میں مزید بات اگلے باب میں کریں گےە

 

 ڈیوڈ قریش

نے اپنے پیروکاروں کو واکو، ٹیکساس سے باہر اپنے نام  ڈیوڈ قریش 

ہا کہ وہ پر بنائے گئے ایک احاطے میں جمع کرلیاە اس نے ان سے ک



خدا کا بیٹا ہے اور انہوں نے اس کی بات کو مان لیاە اس کا پہال اعالن 

جنوبی کیلیفورنیا کے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے نام تھا، جس کا 

ایک حصہ یہ تھا: " میری سات آنکھیں اور سات سینگ ہیںە میرا نام 

 لفظ خدا ہے ەەەەەەە اپنے خدا سے ملنے کیلئے تیار ہو جاؤە"

ریش کے فرقہ کے ایک سابقہ ممبر مارک برالٹ جسے ویرمن )ڈیوڈ ق

قریش کا اصلی نام( نے شروعات میں اپنا گماشتہ بنایا اس نے لکھا: " 

میرے ہاں عورتیں ہیں جو مجھ سے محبت کی بھیک مانگتی ہیںە ذرا 

سوچو؛ ان گنت کنواریاںە" سال دو سال بعد کم از کم بیس نوجوان 

سال جبکہ ایک  :0تھیں ان میں سے دو کی عمر عورتیں اس کے پاس 

سال کی تھیە جسطرح ہللا اپنے رسول کی جنسی ضروریات کی  08

طرؾ خاصہ متوجہ تھا، اسی طرح ڈیوڈ کا خدا بھی اس کی جنسی 

ضروریات کے بارے میں بہت فکر مند تھا، جلد ہی اس نے خدا کا بیٹا 

ی بیویوں سے جنسی ہونے کا رتبہ حاصل کرلیا اوراپنے پیروکاروں ک

تعلقات کا مطالبہ شروع کر دیا ــ ان عورتوں سے جن کے بارے میں 

اس کا ماننا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بؽیر دوسرے لوگوں سے 

شادی کر چکی ہیں وہ اس کی ملکّیت ہیںە " تم سب لوگ محض جنسی 

مالپ کا ایک حصہ ہو، بس تم یہی کچھ ہوە" ڈیوڈ نے اپنے پیروکاروں 

کہا، " تم نے ان کے ساتھ خدا کی اجازت کے بؽیر شادی کیە اس  سے

سے بھی بری بات یہ کہ تم نے میری بیویوں سے شادی کیە خدا نے 

سب سے پہلے انہیں میری جنس تحویل میں دیا تھاە اسلئیے میں انہیں 

واپس لے رہا ہوں"  مارک برالٹ کے مطابق، ایسے بیانات کی وجہ 

لیکن انہوں اس پر کسی رّدعمل کا اظہار  سے سب کو صدمہ پہنچا،

نہیں کیا، اسی دوران قریش اس طرح کی باتیں کہتا رہا:" تو سکاٹ: ایسا 

محسوس کرنا کیسا لگتا ہے کہ تمہاری شادیاں ختم ہو چکی ہیں ؟" 



میں " اس نے اپنے آدمیوں کی  ?<?0برالٹ کے مطابق ڈیوڈ نے 

ەە اور ان عورتوں کو ہدائت دی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنا لئے ەەە

کہ وہ حیض کے دورانیے میں اس وقت جب حمل ٹہر جانے کے 

امکانات زیادہ ہوں اس کی اسے اطالع دیں تاکہ حاملہ ہونے کے 

امکانات زیادہ سے زیادہ ہوںە" اس کے آدمیوں کے مطابق، اس نے 

کی انہیں کہا ہؤا تھا کہ ان کا کام ہے کہ " سلیمان بادشاہ کے بستر 

حفاظت کریںە" اس نے نہ صرؾ ان کی بیویوں سے ہمبستری کی انکو 

سے زیادہ بچوں کا باپ بھی بناــ بلکہ اپنی اوالد  80حاملہ کیا  ەەەە اور 

تک کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنائےە " بچوں کو کسی بھی وجہ سے 

گھنٹے بائیل کی پڑھائی کے دوران  >0تھپڑ ماردیا جاتا تھا؛ جب وہ 

ا شروع کر دیتے تھے، یا ڈیوڈ کی گود میں بیٹھنے سے انکار کر چالن

دیتے تھے، یا پؽمبر کی خواہشات کو پورا کرنے سے انکارکی جرآت 

کرتے تھے ەەەەە کچھ عورتوں کا خیال تھا اپنے عاشق خدا کے بیٹے کو 

خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر اسوقت جب بچے 

مبیر سزا دی جائےە لیکن بعض اوقات بڑوں ڈسپلن توڑیں تو ان کو گھ

کیلئے یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ بچوں کو ماریںە ان کو بچوں کی پیٹھ 

کوئی جگہ ہی نظر نہیں آتی تھی جس پر نیل نہ پڑے ہوئے ہوں یا خون 

نہ بہھ رہا ہوە" بعض اوقات عورتوں کو بھی اسی طرح کی سزآئیں دی 

جس نے یہ اعالن کیا تھا کہ اسکو  سالہ ایک عورت ?8جاتی تھیںە 

آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کو اپنی جاگیر کے اندر ہی ایک چھوٹی سی 

کوٹھڑی میں قید کردیا گیاە اس کو مارا پیٹا جاتا اور بار بار گارڈ اس 

 کی عصمت دری کرتےە

محمد کی طرح قرییش بھی رزو حشر کا پیؽمبر تھاە اس کے پیروکاروں 

کیا ہؤا تھاە پولیس کی طرؾ سے حملہ ہؤا تو انہوں نے خود کو مصلح 



نے چار اے ٹی ایؾ کے ایجنٹوں کو مار دیا اور اپنے احاطے کو بوبی 

ـ ٹریپ کرلیا اور دھماکے سے اڑا دیا اور اسطرح اپنے خاندان سمیت 

موت کے منہ میں چلے گئے مگر ہتھیار نہیں ڈالےە اس کے نتیجے میں 

 یەلوگوں کی موت واقع ہوئ 0?

یہ کہانی ناقابل یقین ہےە کس طرح کوئی شخص اس حد تک بیوقوؾ بن 

سکتا ہے؟ البرٹ مذاق نہیں کررہا تھا جب اسنے کہا،" دو چیزوں کی 

کوئی حد نہیں: ایک تو کائنات اور دوسری انسانی حماقت؛ اور میں 

 وسعت کائنات کے بارے میں وثوق سے نہیں کہھ سکتاە"

لوگ اوٹ پٹانگ قسم  :=الہامی فرقے کے  اسآرڈر آؾ دی سولر ٹيمپل:

کی اجتماعی مذھبی رسومات کی نذر ہوئےە اس فرقے کے زیادہ تر 

ممبران اعلی تعلیم یافتہ اور کھاتے پیتے لوگ تھے، ابوبکر، عمر، علی 

 اور محمد کے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ ذہینە

کشی ـ قتل یہ فرقہ سورج کو بہت اہمیت دیتا تھاە ان کی شعلہ فشاں خود 

سے متعلقہ مذہبی رسومات کا مقصد اس فرقے کے ممبران کو ستارے 

"سّرس" پر آباد ایک نئی دنیا میں پہنچانا تھاە اس ٹرپ کے دوران 

مددگار عملہ کے بہت سے لوگ جن میں بچے بھی شامل تھے سروں 

میں گولیاں مارنے سے ہالک ہوئے، پالسٹک کے کالے لفافوں سے دم 

 ہوئے یا انکو زہر دیکر ہالک کیا گیاە گھٹنے سے ہالک

گروپ کے جانے پہچانے دو لیڈروں میں ایک تھا بیلجئیم کا ہومیوپیتھک 

اور دوسرا ایک دولتمند تاجر جوزؾ ڈی میمبروە وہ  لیرک جورٹ ڈاکٹر

اس فرقے کے محمد اور ابو بکر تھےە تاہم انکو اپنے پاگل پن پر اسقدر 

نے پیروکاروں کے ساتھ خود بھی خودکشی پکا ایمان تھا کہ انہوں نے اپ



کرلیە اسطرح کا کام محمد نہیں کرنا چاہتا تھاە محمد نے کبھی اپنی جان 

کو خطرے میں نہیں ڈاالە وہ ہمیشہ اپنے محافظوں میں گھرا رہا اور 

 کبھی بھی دشمن کا تنہا سامنا نہیں کیاە

 انکی موت کے بعد جو خط جاری کیا گیا اس میں جورٹ اور ڈی

"ہم یہ دنیا حق اور علم کامل کی ایک نئی جہت کی میمبرو نے لکھا تھا 

فرقہ  792تالش میں چھوڑ رہے ہیں، منافقتوں کی اس دنیا سے بہت دورە"

موت سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہوتا ہےە یہ کافی حد پرستوں کو 

تک اس سے ملتا جلتا ہے جسکی تبلیػ محمد کیا کرتا تھا، فرق یہ تھا کہ 

حمد دنیا سے زیادہ لگن محسوس کرتا تھا اور اس کو چھوڑنے کا م

اسکا کوئی ارادہ نہ تھاە وہ شہادت کا بہت مّداح تھا، لیکن صرؾ 

دوسروں کیلئےە اس نے خودکشی کی کبھی وکالت نہیں کی ە اس کی 

بجائے اس نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کرنے کیلئے ورؼالیا، 

جاؤە اس نے انہیں بتایا کہ زندگی سے دوسروں کو مار دو اور خود مر

زیادہ موت سے پیار کرو، لوٹو اور مال ؼنیمت اکٹھا کرو، عورتیں اور 

ؼالم گھیرو" ہللا اور اسکے رسول کیلئے"ە وہ دوسرے فرقوں کے 

 برعکس بہت حد تک اپنا فائدہ سوچتا تھا لہذا وہ اتنا مخلص نہیں تھاە 

نامی ایک فرقے  کو "ہیونز گیٹ" =??0مارچ  >8 :ہيونز گيٹ

اورایک   "اپنے کنٹینر چھوڑ دیںممبران نے فیصلہ کیا کہ وہ " ?8کے

ساتھی طیارے پر سوار ہوجائیں " ہیل باب کومٹ کی ٹیل میں چھپ 

 کر"ە

ہیونز گیٹ کے پجاری تین دنوں میں تین شفٹوں میں ہالک ہوئے،  زمین 

ے بعدە فرقہ پرستوں کے ایک گروپ نے پر اپنی آخری دعوت اڑانے ک

زہر کھایا، فینوباربیٹل کی ایک مہلک خوراک کو پڈنگ یا سیب کی 



چاشنی میں مال کراور اس کے بعد ووڈکا )ایک روسی تیزنشہ آور 

مشروب( کا دور لگایا، وہ لیٹ جاتے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی ان 

ی موت جلد کے چہروں پر پالسٹک کے لفافے چڑھا دیتے تاکہ ان ک

واقع ہو جائےە موت کے اس عمل کے ہر راؤنڈ کے بعد فرقہ پرست 

صفائی کر دیتےە  آخری دو ساتھیوں نے خود کو مارنے سے پہلے 

کرایے پر لی ہوئی بلڈنگ کا کوڑا صاؾ کیا اور اس کو صیح سالمت 

حالت میں الئےە اس خواہش کے پیش نظر کے بعد کی زندگی میں کام 

کی کوئی نہ کوئی شناخت ساتھ تھیە حیرت انگیز بات آئے تمام الشوں 

یہ ہے کہ ان کی جیبوں میں پانچ پانچ ڈالر کے بل اور ریزگاری بھی 

تھی اور انکے چھوٹے چھوٹے سوٹ کیس بھی ان کے کوٹوں اور 

بستروں کے اندر لپٹے ہوئے تھےە جس طرح مسلمان خود کش 

ے کچھ، حفظ ماتقّدم ، بمباراپنے جسم کی شیو بناتے ہیں اور ان میں س

بہشتی حوروں سے سہاگ رات منانے کی پیشگی تیاری کے طور 

پراپنے عضو تناسل کو ایلویمنیم کی ایک دھاتی پرت میں لپیٹ لیتے ہیں 

یہ فرض کرکے کہ وہ دھماکے کے بعد محفوظ رہے گا، ہیون گیٹ 

پجاریوں نے بھی یہ سوچا ہو گا کہ وہ اپنے جسم اورسوٹ کیس بہشتی 

 ر میں اپنے ساتھ لے جائیں گےەسف

یہ ؼیرمعروؾ ذہنی مریض ساٹھ کی دہائی میں ایک  چارلس مينسن:

اشخاص )لگ بھگ اتنے ہی اور ایسے ہی  000مقام پرقریب قریب 

اوصاؾ کے مالک جتنے کہ محمد کی مکی زندگی کے دوران تھے(  

وہ جن میں عورتیں بھی شامل تھیں جن کو ایک "فیملی" کہا جاتا تھاە 

انکا مسیحا سمجھا جاتا تھاە اس نے ان باؼی چھوکروں کے ذھن میں 

بٹھا دیا تھا کہ دور حاضرکی تہذیب گوروں اور کالوں کے درمیان ایک 

نسلی امتیاز کی جنگ کے نتیجے میں ختم  ہونے کو ہے  جس میں 



کالے فتحیاب ہونگےاورکیونکہ ان کودنیا کا نظام چالنے کی اہلّیت نہیں 

وہ مدد کیلئے اس کے پاس آئیں گے اور تب اسکے پیروکار دنیا ہے لہذا 

پر راج کریں گےە اس کو اپنے اس فریب تصّور پر اسقدر یقین کامل تھا 

کہ اس کے پیروکاروں کو اس کے پاگل پن پر کسی قسم کی بدگمانی 

نہیں تھیە انہوں نے وہ سبھی کچھ کیا جس کا انہیں کہا گیا، جس میں 

یاں اور قتل کی وارداتیں بھی شامل ہیںە یہ سب عصمت فروشی، چور

اس سے مختلؾ نہیں تھا جو کچھ محمد اپنے پیروکاروں سے کرواتا 

رہاە اس نے انکو حوصلہ دیا کہ وہ لوٹ مار کیلئےحملے کریں اور 

 زناکاری کریں، اور انہوں نے ایسا کیاە

ع نہیں  میں نسلی امتیاز کی جنگ شرو ?>?0وعدے کے مطابق جب 

ئی تو اس نے خود شروع کرنے کی کوشش کیە اس نے اپنے ہو

پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ امیر لوگوں کے گھروں میں بال تشخیص 

داخل ہوں، اور انکو اس طرح ہالک کریں کہ دیکھنے میں ایسے لگے 

جیسے یہ کام سیاہ فام لوگوں کا ہےە ان نوجوان لوگوں نے بالکل ویسے 

ق تھے کہ وہ اسے  سن نےحکم دیاە وہ بہت مشتاہی کیا جیسا کہ انکو مین

خوش کریں اورحقیقت میں وہ اس کے تعمیل حکم میں دوسروں سے 

سبقت لے جانا چاہتے تھےە ان کا ایمان تھا کہ مینسن خاص الہامی قّوت 

 کا مالک تھا اور اسکو خاصا ؼیب کا علم وّدیعت ہؤا ہےە

ء میں لنـّٹ ;=?0تھا کہ مینسن کا اس کے پیروکاروں پر اتنا گہرا اثر 

فرومی اس کی "گرلز" میں سے ایک بطور سکویکی)کوکیں مارنے 

والی( جانی جاتی تھی اس نے امریکی صدر فورڈ کو قتل کرنے کی 

کوشش کی اور اسے عمر قید کی سزا ہوئیە " وہ بہت الئق، ذھین اور 

خوش اندام ہے،" فورمی کے اٹارنی نے اس کے بارے میں کہاە " اسے 



ور کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی پاگل ہے، جب آپ اس سے بات کررہے ا

ہوتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے جب تک آپ مینسن کے بارے میں 

کوئی بات نہیں کرتے"ە سب فرقہ پرست ایسے ہی ہوتے ہیںە وہ نارمل 

اور ذھین ہوتے ہیں، اس وقت تک جب آپ انکے روحانی پیشواء کے 

کرتےە مسلمان عمومی اعتبار سے خوش خلق بارے میں کوئی بات نہیں 

ہوتے ہیں جبتک کہ آپ نے محمد کا نام نہیں لیاە پھر یکلخت، ان کے 

سر پر خون سوار ہو جاتا ہے، انکو پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے اور 

انمیں سے کچھ تو قاتل اورخونخوار ہو جاتے ہیںە تمام فرقہ پرست ایک 

پنے ذھنی مریض روحانی پیشواء سے جیسے ہی ہوتے ہیںە وہ پاگل پن ا

 حاصل کرتے ہیںە

ء میں میل کے >=?0مینسن کی ایک اور جیالی،  سنڈرا گڈ، جسے 

ذریعے قتل کی دھمکیاں دینے کے جرم پر دس سال کی سزا ہوئی تھیە 

قید سے رہائی ملتے ساتھ ہی اس نے کورکوران جیل، جس میں مینسن 

ء تک اسکی ویب 8000لی اور بند تھا، کے قریب ہی رہائش احتیار کر

سائٹ کی نگرانی کرتی رہیە یہ ہے برین واشنگ کی تاثیرە فورمی کی 

تیارکردہ قاتالنہ سازش کے ایک ہفتہ بعد سی بی سی ریڈیو والوں نے 

سنڈرا گڈ کا ایک انٹرویو نشر کیا ە اس نے کہا، " دنیا میں تمام لوگ 

روعات ہیں ان واجب القتل ہیںە یہ محض شروعات ہیںە یہ محض ش

التعداد اقتال کی جن کا آؼاز ہونے کو ہےە" جب اس سے یہ پوچھا گیا 

کہ اس کو درختوں کے کاٹے جانے کی تو پروا ہے مگر ان انسانوں کی 

نہیں جنکو وہ قتل کرنا چاہتی ہے؟ گڈ نے جواب دیا: " وہ لوگ جو 

 حیات کے قاتل ہیں، وہ ہارپ سیلز کے ہتھیارے ہیں، وہ درختوں کے

قاتل ہیں، وہ سمندروں کو زہر آلود بنا رہے ہیں، دریاوں کو اور ہر قسم 

 کی حیات کو اور ہم سبکو ختم کررہے ہیںە" 



فرقہ پرست اپنی دہشت گردانہ کاروائیوں کا جواز تالش کر لیتے ہیںە 

یہی حیلہ جوئی اسالمی دہشت گردی کا جواز ہےە پہلے وہ مؽرب کی 

ان بچوں کے قتل کا مورد الزام کسی من گھڑت شخصّیت کو مسلم

ٹھہراتے ہیں اور پھر اس جھوٹ کی آڑ میں شہریوں اور بچوں کی 

ہالکت جیسے گھناؤنے جرائم کا جواز گردانتے ہیںە ہم متعدد بار یہ سن 

چکے ہیں کہ "قابل احترام" اور جانے مانے مسلمان ٹی وی پر آکر یہ 

ــگــر)ہاں ہر جگہ کہتے ہیں، " ہم دہشتگردی کی مذّمت کرتے ہیں م

ایک مگر ہوتی ہے( یہ رّدعمل ہے اسکا جو اسرائیل، امریکہ اور 

 مؽربی ممالک وؼیرہ میں مسلمانوں کے خالؾ ہو رہا ہےە"

مینسن کو ابھی تک التعداد میلز موصول ہوتیں ہیں، امریکہ میں کسی 

بھی قیدی سے زیادہ، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے جو اسکی 

یملی" کو جوائن کرنا چاہتے ہیںە کیا یہ ممکنہ حد تک اس امر کی " ف

وضاجت نہیں کرتا کہ کیوں اسالم کا فرقہ ابھی تک پھل پھول رہا ہے؟ 

 برے لوگ ہمیشہ ہی بری تعلیمات کی طرؾ کشش رکھتے ہیںە

جیسا کہ کہ دوسرے تمام فرقوں میں ہوتا ہے اسی طرح مینسن کا بھی 

کا نصب العین ہوا، اشجار، پانی، اور جنگلی  ایک نصب العین تھاە اس

حیات )اے ٹی ڈبلیو اے( کا تحفظ تھاە اس نے اس نصب العین کو اتنا اہم 

بنا دیا تھا کہ اس کے حصول میں انسانوں کا قتل بھی روا تھاە تیس سال 

سے زیادہ جیل کاٹنے کے باوجود فورمی ابھی تک مینسن کی وفادار 

یا کہ وہ مجھے ایک حقیقی دنیا دے سکتا ہے: " مینسن نے مجھے بتا

فورمی نے ایک انٹرویو میں بتایاە " لگ بھگ چالیس سال قبل اس  ہے،"

نے مجھے کہا تھا کہ روپیہ پیسا بھی لوگوں کیلئے اتنی ہی محنت 

کریگا جتنی کہ لوگ اس کی خاطر کرتے ہیںە وہ ہوا اور پانی، زمین 



پتا کہ ایسا کیونکر ہوگا مگر  اور حیات کی بات کررہا تھاە مجھے نہیں

میں اس کا منتظر ہوںە میں اس کیلئے سخت محنت کرونگا اور اسطرح 

کی دنیا کو ممتاز کرونگا جو آگے چل کر نہ صرؾ ہمیں سہارا دیگی 

بلکہ آنے والی نسلوں کی بقاء کا سبب بھی بنے گیە" بیچاری عورت 

کرنے کا ایک  ابھی تک اس پر یقین رکھے ہوئے ہےە یہ کسی کو قائل

بّین ثبوت ہے کہ برین واشنگ کتنی طاقتور ہو سکتی ہےە یہی وجہ ہے 

کہ مسلمان اسالم کو نہیں چھوڑ رہے؛ اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی 

کہ محمد نے ایک شرمناک اور مذموم زندگی گذاریە ایمان ایک قّوی 

ی دوا ہے جو ایمان رکھنے والے کی سوچنے کی اہلّیت کو مفلوج کردیت

ہےە  ایک امریکی فالسفرایلبرٹ ہّبرڈ نے کہا، " انسانی جوہر کی تو 

 کوئی حد ہو سکتی ہے مگر احمقانہ پن کی نہیںە"

قاتالنہ حملوں کی ایک واردات میں مینسن نے اپنے ستم زدوں کے 

گھروں میں کھڑکی سے جھانک کر دیوار کے ساتھ آویزاں بچوں کی 

ا کہ اس گھر کو چھوڑ دیا تصویروں کو دیکھاە پہلے اس نے سوچ

جائے، پھر اس نے اپنا ذھن تبدیل کرلیا اور کہا کہ نصب العین اتنا اہم 

 ہے کہ بچوں کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہئیےە

ایک یہودی، جوزؾ کوہن، اےە کےەاےە یوسؾ خطاب نے، جو مسلمان 

پر دستیاب ایک انٹرویو میں کہا کہ ہر  Youtube.comہو گیا تھا، 

سرائیلی جائز طور پر واجب القتل ہےە جب اس سے بچوں کے بارے ا

میں پوچھا گیا، تو اس نے کہا کہ انکا مارا جانا انکیلئے باعث رحمت 

ہے کیونکہ اس سے قبل کہ وہ بڑے ہو کر کوئی گناہ کریں اس سے 

 پہلے ہی وہ مرجائیں گے اور اسطرح وہ جنت میں جائیں گےە



ے جسکا دعوی ہے کہ وہ "روحانی ایک پاگل شخص ہ جوزؾ کونی 

وسیلہ" ہےە وہ الرڈز رزسٹینٹ آرمی )ایل آر اے( کا بانی ہے، جوکہ 

ء تک یوگنڈا میں ایک الہیاتی حکومت >800گوریلوں کا جتھا ہے اور 

کمانڈمینٹس  00کی تشکیل کی خاطر برسرپیکار تھا، جوحلفیہ طور پر 

ک کم وبیش ء سے لیکر اس وقت ت=<?0پرمبنی ہونگیںە اس نے 

بچوں کو اؼوا کیا اور انکو قتل کردینے والی مشینوں میں تبدیل  80000

کردیاە ان بدقسمت بچوں کو زبردستی اس کام کیلئے تیار کیا گیا، بہت 

حد تک ایسے جیسے مدرسوں میں مسلمان بچوں کو کیا جاتا ہےە 

ناماننے والوں کو وحشیوں کی طرح پیٹا جاتا اور انکے جسموں پر اس 

 مار پیٹ کے نشان پڑ جاتےە

کونی ّکثر زوجی پر عمل پیرا تھاە وہ اتوار کے روز عیسائیوں کے خدا 

کی عبادت کرتا اور تسبیح کرتا اور انجیل سناتا تھا؛ لیکن جمعہ کے 

روز اسالمی الجمعہ نماز ادا کرتاە  وہ کرسمس کا تہوار بھی مناتا اور 

کے گوشت کی ممانعت رمضان کے تیس روزے بھی رکھتا اور خنزیر 

 بھی کرتاە

 جوزؾ کونی

جوزؾ کونی نے اپنے کمسن جنگجؤں کو قائل کیا ہؤا تھا کہ قّوت 

ایمانی سے اور درود و صلواۃ کی مدد سے ان کے اندر مقّدس روح 

سرایت کرجائیگی اور انکی دوران جنگ حفاظت کریگیە اس نے لڑاکا 

قت سے وہ جنگ جوانوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ایک جادوئی طا

میں فتحیاب ہونگے اور انکو یہ باور کرا رکھا تھا کہ جو گولیاں انپر 

چالئی جائیگی وہ آدھے راستے میں پلٹ کر انکو ہی مار دینگی جنہوں 



نے وہ فائر کئے ہونگےە محمد نے اپنے پیروکاروں کو بتایا ہؤا تھا کہ 

ر بھاری فرشتے انکی مدد کو آیئں گے اور بیس مومن دو سو کفار پ

ہونگے اور ایک سو مومن ایک ہزار کافروں کا قلع قمع کر دیں گےە 

(ە کونی نے اپنے لڑکوں کو پانی کی ایک بوتل دی تھی اور ;>:<)قرانە

کہا تھا کہ یہ یوگنڈا کی فوجوں کے خالؾ تمہاری مدد کریگیە اس نے 

ے تو انہیں بتایا ہؤا تھا کہ اگر وہ اس بوتل کے اندر جو ہے وہ گرا دینگ

ایک دریا بہھ نکلے گا اور دشمن افواج کو ڈبو دیگاە  محمد کا وطیرا تھا 

کہ وہ مٹھی بھر ریت دشمنوں کی طرؾ پھینکتا تھا اور انکو کوستا تھاە  

محمد اور کونی دونوں عقب میں حفاظت میں رہتے اور جبکہ وہ اپنے 

پیروکاروں کی حوصلہ افزائی کررہے ہوتے تھے کہ موت سے مت 

ە محمد اور کونی میں ایک مماثلت یہ ہے کہ ان دونوں کا بّدروحوں ڈرو

 پر ایمان تھاە

ء میں اٹرنیشنل کرمینل کورٹ )آئی سی سی ( نے جوزؾ کونی ;800

کے خالؾ مجرم انسانّیت کے وارنٹ گرفتاری جاری کردئیےە جو 

قتل، حبس بیجا، زنا  الزامات اس پر لگائے گئے ان میں شامل تھے 

ور جنسی ؼالمی، شہریوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک، شہری بالجّبر ا

آبادی پر اراداۃ حملے کروانا، لوٹ گھسوٹ، زنابالجّبر کی ترؼیب دینا، 

باؼیانہ کاروائیوں کیلئے بچوں کی جّبری بھرتیە یہ وہی الزامات ہیں جو 

 محمد پر بھی الگو ہو سکتے ہیںە

ی صالحّیت بہت محمد کی طرح کونی میں بھی انکار برداشت کرنے ک

کم تھیە جس کسی نے بھی ایل آر اے کی تعلیمات کے حصول میں پس 

و پیش کا مظاہرہ کیا، یا راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو 



سزاملتی تھی ــ اکثرکونی کی "سپرٹ آرمی" میں نوواردوں کے ہاتھوں 

 وحشیانہ پٹائی ہوتی جو انکی موت پر منتج ہوتیە

ی وجہ یہ ہے کا اس کا ظہور وہاں ہؤا جہاں کوئی محمد کی کامیابی ک

مرکزی حکومت نہیں تھی جو اسے روکتیە اس نے بنا کسی روک ٹوک 

کے یورشیں کیں، لوٹ مار اور فتوحات کیں، ایک لٹیرے سے آؼاز کیا 

اور منازل طے کرتے ہوئے ایک شہنشاہ بن گیاە اس نے ایک روحانی 

 ن کی ّسفاکی کو باہم یکجا کیاەپیشواء کو ملنے والی رؼبت اور فاتحی

خودپرست اکثر کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بے پناہ 

قّوت ارادی کے مالک ہوتے ہیںە وہ اپنا احساس تنہائی اور دوسروں کی 

طرؾ سے پائی جانے والی محبت میں کمی کے عوض طاقت اور 

 اقتدار کا حصول چاہتے ہیںە 

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە                      

 بڑے جھوٹ کی طاقت

میں لکھا: "کسی قوم  Mein Kampf( میں اپنے  ;8?0ایڈولؾ ہٹلر نے  )

ڑے جھوٹ کو آسانی سے مان لیگا بہ نسبت ایک بکا ایک بڑاحصہ ایک 

ہٹللر اس کام میں بڑا ماہر تھاە وہ جھوٹ بولنے کا  "وٹے جھوٹ کےەھچ

 اس نے مزید کہا: ماسٹر تھاە

بڑے جھوٹ ميں ہميشہ معتبر ہونے کی  صالحّيت ہوتی ہے؛ 

کيونکہ کسی قوم کے وسيع تر عوام بنيادی طور پر جذباتی  

ہونے کے سبب ہميشہ جلد بہکاوے ميں آجاتے ہيں بجائے 

 اسکے کہ وہ عقل سے کام ليکر ايسا کريں يا رضاکارانہ طور پر؛



ذھن ابتدائی دور کے انسانوں کی طرح بھولے ہوتے ہيں  ان کے

اور وہ بہت جلد چھوٹے کی بہ نسبت ايک بڑے جھوٹ کے شکار 

ہو جاتے ہيں کيونکہ وہ اپنے روزمّرہ کی زندگی ميں چھوٹے 

چھوٹے جھوٹ بولتے رہتے ہيں اور کسی بڑے جھوٹ بولنے 

ات ميں شرم محسوس کرتے ہيںە ان کے دماؼوں ميں کبھی يہ ب

نہيں آسکتی کہ وہ بہت ہی بڑے جھوٹ گھڑسکيں، اور وہ يہ بھی 

نہيں مان سکتے کہ کوئی دوسرا اسقدر ڈھٹائی کا مالک ہو سکتا 

ہے کہ وہ سچ کو رسواکن اندازميں تڑوڑ مڑوڑ سکتا ہےە اگر 

حقيقت ان کے سامنے بھی آجائے کہ يہ سب کچھ ايسے ہے تب 

سوچتے رہيں گے کہ اس بھی وہ تامل سے کام ليں گے اور يہی 

کی کوئی اور وضاحت بھی ہو سکتی ہےە  بھّدے اندازميں ڈھٹائی 

سے بوال ہؤا جھوٹ اپنے پيچھے کچھ نشانياں چھوڑ جاتا ہے، 

اس کو مکمل طور پر دبا دينے کے بعد بھی، يہ ايک ايسی حقيقت 

ہے جو دنيا کے ماہر جھوٹ ساز اور ملکر سازشيں کرنے والے 

 ماہر فنکار بھی جانتے ہيںەجھوٹ بولنے کے 

کہیں ان الفاظ کی صداقت کو  ہٹلر کے بارے میں آپکی ناپسندیدگی 

دھندال نہ دےە جہاں کسی بات کو کریڈٹ جاتا ہو تو ضرور ہمیں اس 

بات کا کریڈٹ دینا چاہئےە ہٹلر نے ایک سچے فالسفر کی طرح بڑے 

جھوٹ کی طاقت کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح اس کی مدد سے 

 کروڑوں لوگوں کو بیوقوؾ بنایا جا سکتا ہےە

سیاست اور ایک اور اچھا بیان جارج اورویل کی طرؾ سے ہے جو 

کا مصنؾ ہےە اس نے لکھا: " سیاسی زبانەەەەەە اس لئے  انگریزی زبان



بنائی گئی ہے کہ جھوٹ کو توانا اور برحق بنائے اور قتل کوعزت دے 

 اور خالص ہوا کو استحکام بخشےە" 

ے جھوٹ اتنے اجنبی ہوتے ہیں کہ سننے واال اکثر چونک جاتے ہیںە بڑ

بہت سے لوگ اس کے اہل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس کا مکمل جائزہ لے 

سکیںە اور جب جھوٹ انتہائی بڑا ہو تو ایک اوسط درجے کا انسان 

ورطہ حیرت میں ڈوب جائیگا کہ کیسےکوئی اتنی ڈھٹائی اور بیباکی  

سکتا ہےە اب آپ کے سامنے سنگین قسم کی تین  میں ایسی بات کہھ

صورتیں ہیں جن میں سے ایک کے چناؤ کا مشکل فیصلہ آپکو کرنا 

ہے: وہ شخص، جو یہ کہھ رہا ہے، یا تو ضرور وہ پاگل ہے، کوئی نیم 

حکیم ہے یا پھر وہ سچ کہھ رہا ہےە اب، کسی بھی وجہ سے، جیسا کہ 

م ، اس کی کرشمہ ساز اس شخص کیلئے آپکے دل میں اسکی تعظی

شخصّیت یا اس کے ساتھ آپ کی وابستگی، اس کو چھوڑ دینے کا خیال 

بھی آپ کی برداشت سے باہر ہوگا، اور یہ کہ دراصل اسکا ذھنی توازن 

درست نہیں یا وہ ایک شیخی خورا عطائی ہے؟ پھر آپ کے پاس ایک 

ہ جو ہی چوائس رہ جاتا ہے کہ آپ اس کی ہر بات کا یقین کریں خوا

 کچھ وہ کہھ رہا ہے ایک پاگل پن ہی ہوە

بڑا جھوٹ ہمارے عمومی شعور کے ذریعے سچ جاننے کے پیمانے کو 

ہی تتّر بتّر کردیتا ہےە یہ ایسے ہے جیسے کلو تک وزن کرنے کے 

کنڈے پر آپ ٹنوں کا وزن ڈال دیںە وہ وزن کی درست پیمائش بتانے 

صفر پر ہی رک جائے،  سے قاصر ہوگاە وزن بتانے والی سوئی شاید

اسلئےە جیسا کہ ہٹلر نے درست سمت میں رہنمائی کی کہ بڑا جھوٹ 

 اکثر چھوٹے جھوٹ سے زیادہ معتبر ہوتا ہےە



جب محمد نے اپنی ساتویں آسمان پر جانے کی روئیداد سنائی، پہلے پہل 

ابوبکر کو دھچکا لگاە ایسےلگا جیسے یہ مکمل پاگل پن ہےە اس کے 

تھے: ایک تو یہ کہ وہ مان لے کہ جو اسکا بھروسہ مند پاس دو راستے 

دوست ہے، جسکو اس نے بطور پیؽمبر مانا اور تعظیم دی اور اس کی 

خاطر اس نے اپنے مال اور عّزت کی قربانی دی، اپنے تمسخر اڑآئے 

جانے کو برداشت کیا، وہ عجیب و ؼریب ناقابل عمل خیاالت کا حامل 

اس کی خیالی داستانوں پر یقین کرلے اور  ہے یا جھوٹا ہے، یا پھر وہ

اس پر بھی کہ  جو بھی وہ کہے درست ہو گاە اس کے پاس کوئی 

 درمیانی مقام نہیں تھاە

ابن اسحاق کہتا ہے جب محمد نے اپنے خیالی نظارے کا دوسروں سے 

ذکر کیا، " بہت سے مسلمان منکر ہو گئےە کچھ لوگ تو ابوبکر کے 

اپنے دوست کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وہ  پاس گئے اور کہا، ' تم

حلفیہ طور پر کہھ رہا ہے کہ وہ گذشتہ رات یروشلم گیا اور وہاں نماز 

ادا کی اور مکہ واپس آگیا! اس نے جواب دیا کہ وہ پیؽمبر کے بارے 

میں ؼلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا عین اسی وقت 

کو اس کے بارے میں بتا رہا تھاە ابوبکر تو وہ مسجد میں تھا، لوگوں 

نے کہا، ' اگر وہ ایسا کہھ رہا ہے تو وہ ٹھیک کہھ رہا ہےە اور اس میں 

تعّجب کی کیا بات ہے؟ وہ مجھے ہللا کے ساتھ کی ہوئی بات چیت بھی 

بتاتا ہے، عرش سےزمین پر اتری ہوئی، جو اس پر دن یا رات میں 

یں اس پر یقین رکھتا ہوںە وہ اس کسی گھڑی بھی نازل ہوتی ہے اور م

سے کہیں زیادہ ؼیرمعمولی ہیں جن پر تم ہچکچاہٹ کا اظہار کررہے 

 ہوە"



منطق کسی بھی سقم سے پاک ہےە ابوبکرجو کہھ رہاتھا وہ یہ ہے کہ 

جب آپ عقل کا استعمال چھوڑ دیں اور نامعقول باتوں پر یقین کرنا 

یں کرسکتے ہیںە ایک شروع کردیں، تو پھر آپ کسی بھی بات کا یق

دفعہ جب آپ اپنے آپ کو بیوقوؾ بننے پر آمادہ کرلیتے ہیں ، تو پھر 

آپکو اس امر کی تیاری کرلینی چاہئیے کہ آپ ال متناہی طور پر بیوقوؾ 

بنیں گے کیونکہ بیوقوفی کی کوئی حد نہیں ہوتیە کتنے لوگ ہیں جو 

تھ ہمبستری کی سالہ لڑکی کے سا ?سالہ بوڑھے آدمی کو اپنی  :;ایک 

اجازت دے سکتے ہیں؟ ابوبکر نے ایسا کیاە اس کے لئے ضروری ہے 

کہ آپ انتہا درجے کے بیوقوؾ ہوںە اتنی بڑی بیوقوفی صرؾ اسی 

 وقت ممکن ہے کہ جب آپ اندھے اعتقاد کے مالک ہوںە

ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ابوبکر نے اسوقت تک اپنی بہت ساری 

کے نصب العین پر اٹھا رکھی تھیە اس شخص کا  دولت محمد اور اس

بہت کچھ داؤ پر لگا ہؤا تھاە  اس مقام پر پہنچ کر، اس کے پاس اس کے 

عالوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ کرتا رہے جو بھی محمد نے 

اسے کہا ہوە اس بات کا یقین کرنا کہ اسکے ساتھ دھوکہ ہؤا ہے اسکا 

لیؾ دہ تھاە وہ اپنی بیوی کو کیسے اس کی خیال بھی اس کیلئے بہت تک

وضاحت کرسکتا تھا؟ وہ مکہ کے عقلمند لوگوں کو کیسے یہ بات 

سمجھا سکتا تھا جو اس پر ہنس رہے تھے اور اسے کہھ رہے تھے کہ 

تم تو بیوقوؾ ہو؟ ابوبکر کے لئے واپسی کے دروازے بند ہو چکے 

ا مطلب یہ ہے کہ تھےە اسے اپنے وقار کی حفاظت کرنا تھی اور اسک

اس کو کسی بھی  قسم کے شک کو واپس دھکیلنا تھاە وہ سب کچھ جو 

وہ کرسکتا تھا وہ بس یہی تھا کہ اس کا اعتقاد مزید گہرا ہوتا جائے اور 

وہ اندھا دھند محمد کی پیروی کرے اور اسی سمت چلتا جائے جہاں وہ 

آقا کی ہر   اسے لے جائے ــ اپنے ضمیر کو چپ کرانے کیلئے اور اپنے



خواب خیالی پر یقین کرنے کیلئےە جب آپ اپنا سب کچھ کسی پر چھوڑ 

دیں اور اس کیلئے اتنی قربانیاں دیں، تو آپ کا اپنا تشّخص ختم ہو جاتا 

ہے  اور آپ اس کے ہاتھ میں پتلی بن جاتے ہوە یہ ہے وہ جو فرقوں 

کے رہبر اپنے حق میں رائے رکھنے والے سے طلب کرتے ہیںە  

صرؾ اسی قسم کی وفاداری ہی خود پرستوں کی خواہشات کو تسکین 

 دیتی ہےە

ہٹلر، سٹالن اور کئی اور جاّبر لیڈر پاگل تھےە جنہوں نے انکا پاگل پن 

دیکھا تھا وہ دوسروں کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی سرگوشی بھی 

نہیں کر سکتے تھےە  جاّبر رہبروں کی "عالی عقلی" ان کا نا نظر آنے 

واال شہنشاہی چوؼا ہےە اس کے ّحواری اسکی خوبصورتی کی ستائش 

کا ڈھونگ رچاتے ہیںە جو انکے قریبی حلقے کا حصہ نہیں ہوتے وہ 

ان دوسرے لوگوں کے یقین کامل کے سبب انکے گرویدہ ہو جاتے ہیںە 

اسی لئے بڑا جھوٹ دوام پکڑتا ہے اور اس پر کسی قسم کی تنقید بھی 

 یەگوارہ نہیں کی جات

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە                

 تشّدد کا استعمال

پختہ یقین ہونے کے عالوہ ایک ذھنی مریض کاذب اپنے جھوٹ کا دفاع 

کرنے کیلئے ہر وقت تشّدد کرنے کیلئے تیار رہتا ہےە اپنے دعوے کو 

جس کا منوانے کیلئے طاقت کا استعمال ایک منطقی دھوکہ ہے 

اکثرآمروں نے بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہےە اس دھوکے کو 

کہا جاتا ہےە یہ اس وقت   Argumentum and baculumانگریزی میں 

وقوع پذیر ہوتا ہے جب کوئی شخص طاقت کے استمال میں یا اس کے 



دھمکاوے میں پناہ ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو اس سمت میں 

 کے مطلوبہ مقاصد کو سمجھ لیںە دھکیل سکے جہاں وہ اس

Argumentum de baculum  کی تعریؾ ان الفاظ میں کی جاسکتی

 ہے " جس کی الٹھی اس کی بھینس"ە  یہ دھمکی بالواسطہ ایسے ہے:

  (163تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کردوە )قرآن 

  ميں ابھی ابھی کافروں کے دلوں ميں رعب و ہيبت ڈالے

مار کر اڑا دو اور انکا پور پور مار ديتا ہوں: تو انکے سر 

 (5690کر توڑ دوە )قرآن 

 اور بلواسطہ ایسے ہے:

  اور جنہوں نے کفر کيا اور ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور کفر

 کيا وہ جہنّمی ہيںە

  اور وہ)جس نے کفر کيا( اس کے لئے دنيا ميں ذلت ہے اور

قيامت کے دن ہم اسکو عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائيں 

 گےە

  اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں سے کفر کيا انکو ہم

عنقريب آگ ميں داخل کريں گے، جب انکی کھاليں گھل اور 

جل جائيں گيں تو ہم اور کھاليں بدل دينگے تاکہ ہميشہ 

عذاب کا مزہ چکھتے رہيںە بيشک خدا ؼالب حکمت واال 

 (:463ہےە )قرآن

م کرتی ہےە اسکا اثر دھمکی بڑے جھوٹ کو البدی ڈرامائی ّحس فراہ

اسقدر گہرا ہوتا ہے کہ کوئی اس سے التعلق نہیں رہ سکتاە " کیسے 

کسی کو اتنا یقین ہو سکتا ہے کہ ہللا اس کو عذاب میں مبتال کردیگا اگر 



وہ اس پر ایمان نہیں رکھتاە" یا " یا کیونکر کوئی شخص بہت سارے 

مان نہیں رکھتے؟" لوگوں کو محض اسلئے قتل کردیگا کہ وہ ہللا پر ای

آپ اس پر حیران ہوتے ہیں اور اوندھے منہ داخل ایمان ہو جانے کے 

امکانات بڑھ جاتے ہیں جو دھمکیوں کی عدم موجودگی میں نہ ہوتاە 

آرگومینٹم ایڈ بیکولم اپنا کام کر گیاە انتہا درجے کا تشدد انتہا درجے کی 

حرؾ بحرؾ  قائل کرنے کی قدرت رکھتا ہےە شمالی کوریا کے باسی

کی پرستش کرتے ہیںە تیقن کا یہ مقام ایک آمر  IIاپنے لیڈر کم جنگ 

کے انتہائی پر تشدد ہونے اور انکار کی قطعی کوئی گنجائش نہ ہونے 

کے سبب ملتا ہےە جب آپ کے وجود کا دارومدار ہی ایمان پر ہو تو آپ 

 کسی چیز پر بھی ایمان لے آئیں گےە

جب شوکو اساحارا کے پیروکاروں کو حکم مال توانہوں نے ٹوکیو 

جانے والے زیر زمین راستوں میں بے گناہ لوگوں کو ہالک کرنے کی 

خاطرسرن گیس چھوڑ دی، کسی نے بھی اس مکروہ حکم پر کوئی 

سوال نہیں کیاە انہوں نے اپنے ضمیر کو مار دیا اور اس کو اپنے گرو 

نی سمجھ کر مان لیاە ان کے سامنے دو کی عظیم تر حکمت کی نشا

راستے تھے: یہ مان لیں کہ وہ پاگل ہے، اور انکو بیوقوؾ بنایا گیا ہے، 

اور تسلیم کرلیں کہ ان کی قربانیاں رائیگاں گئیں، یا اپنے آپ کو منا لیں 

کہ اس آدمی کی عقل اتنی عظیم ہے کہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچ ہی 

پر کوئی سوال نہیں کرنا چاہئےە ان لوگوں  نہیں سکتے اسلئے انکو اس

نے اساحارہ کے ساتھ رہنے کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیاە انہوں 

نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیئےە ان کے پاس پیچھے کچھ نہیں 

بچا تھا، وہ اسکو چھوڑ کر کہیں نہیں جاسکتے تھےە کیونکہ اساحارا پر 

رنا ناقابل برداشت تھا، اس لئے ان کے انگلی اٹھانا اور اس کا انکار ک

پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اسکے کہ وہ اس بات 



پر یقین کرلیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ درست ہےە انکو کوئی شک 

پیدا ہوتا تو وہ اس جھٹک دیتے اور اپنے آپ کو مجبور کرتے کہ ہمیں 

 اسی پر ایمان رکھنا ہےە

یاشی ایک نامی گرامی ڈاکٹر تھا  وہ اسا حارا کا ایک ڈاکٹر اکیو ہائ

پرجوش  پیروکاربن گیا تھاە وہ ان پانچ لوگوں میں سے ایک تھا جنکو 

حکم مال تھا کہ وہ ٹوکیو کے زیرزمیں راستوں میں زہریلی سرن گیس 

نصب کریںە ہائیاشی ایک تربّیت یافتہ فزیشن تھا اور اس نے منافقانہ 

کھا تھا کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچائے گاە ایک حلؾ وفاداری اٹھا ر

مقام پر، مہلک مواد کے پیکٹوں کو پنکچر کرنے سے پہلے اس نے 

ایک عورت کو اپنے سامنے بیٹھے پایا اور ایک لمحے کیلئے وہ 

وسوسے میں پڑاە اسکو پتہ تھا کہ وہ اس عورت کی موت کا سبب بننے 

یر کو سال دیا اور اپنے آپ واال ہےە لیکن پھر اس نے یکلخت اپنے ضم

کو قائل کرلیا کہ اساحارا بہتر جانتا ہے، اور اس کیلئے  یہ درست نہیں 

 ہوگا کہ وہ اپنے آقا کی عقل پر سوال اٹھائےە

سالہ لڑکا تھا  جو ایک جنگ میں محمد کے ہمراہ تھاە  >0اومیر ایک 

ڑکے کے محمد بہت تابدارانہ اندازمیں شہادت کا ذکر کررہا تھا کہ اس ل

من میں جوش شہادت جاگ اٹھاە اس کی مٹھی میں جو کھجوریں تھیں وہ 

اس نے پرے پھینکیں، جو وہ کھا رہا تھا، اور وہ جوش میں پکارا" کیا 

یہ ہے وہ چیز جو مجھے جنت سے دور رکھے ہؤے ہے ؟ فی الواقع، 

ان میں سے میں کوئی اور نہیں چکھوں گا، جب تک کہ میں اپنے رب 

یں لیتا!" ان الفاظ کے ساتھ ہی، اس نے تلوار نکالی، اور سے مل نہ

دشمنوں کی صفوں میں جا گھسا، اور جلد ہی اسے وہ قسمت مل گئی 

 جس کی اسکو حرص تھیە



ایک  دفعہ جب تم ایمان لے آؤ تو تم ہر ایسے خیال کو ّرد کردیتے ہو 

ے جس میں یہ اندیشہ ہو کہ تم اپنے محبوب پیؽمبر کو جھوٹا سمجھ رہ

ہوە ذھنی مریضوں کا کوئی ضمیر نہیں ہوتاە وہ جھرٹ بول سکتے ہیں 

اور وہ الکھوں لوگوں کو بال تاسّؾ موت کے گھاٹ اتارنے کی 

صالحّیت رکھتے ہیں ە وہ اسکو اپنا استحقاق سمجھتے ہیںە ہٹلر کو یقین 

تھا کہ وہ ہللا کا کام کررہا ہےە اس کے بیانات میں سے ایک الہامی بیان 

 مر کی  وضاحت کردیتا ہےە اس نے لکھا:اس ا

اس لئے آج ميں يقين کے ساتھ کہھ سکتا ہوں کہ اپنے خدا کی 

کے خالؾ اپنا دفاع کر کے، ميں  ںمنشاء پر چل رہا ہوں: يہوديو

 اپنے خدا کا کام کر رہا ہوںە 

، جس کے بارے میں اس وقت تک یہ سمجھا جاتا رہا آیت ہللا منتظری

شین ہوگا، جب تک کہ ان کے درمیاں اختالفات پیدا کہ وہ خمینی کا جان

 9000نہیں ہوئے، اس نے اپنی سرگذشت میں لکھا کہ جب خمینی نے 

سے زیادہ نافرمان لڑکوں اور لڑکیوں کے قتل عام کا حکم دیا، تو اس 

نے اعتراض کیاە خمینی نے کہا کہ وہ خود ہللا سے اس بات کا جوابدہ 

کہ اپنے کام سے کام رکھےە خودپرست ہوگا اور منتظری کو چاہیئے 

ذھنی مریض اپنے تمام برے اعمال کوپوری طرح درست سمجھتے ہیں 

 اور وہ پہلے شخص ہوتے ہیں جو خود اپنے جھوٹ پر ایمان التے ہیںە

ہٹلر نے بہت سے جرمنوں کی اعانت محض ایک بڑے جھوٹ کے ایما 

ە جب وہ بولتا پہ حاصل کیە ہٹلر ایک دم بخود کردینے واال مقرر تھا

تھا، اس کی آواز مسلسل اونچی ہوتی جاتی تھی، جیسے جیسے وہ 

جرمنی کے ممکنہ دشمنوں پر اپنا ؼصہ نکال رہا ہوتا تھاە اس نے 

جرمنوں کی حب الوطنی کو بیدار کیاە اس کا یہ خیال کہ جھوٹ جسقدر 



بھی بڑا ہوگا اتنی ہی اس کی پذیرآئی ہو گی، درست ثابت ہؤاە الکھوں 

رمنوں نے اس کے جھوٹ کو سوئیکار کیاە وہ اس سے محبت کرنے ج

 لگے اور اس کی شعلہ فشاں تقریروں کو سن کر آبدیدہ ہو جاتےە

ابن سعد ایک حدیث کو بیان کرتا ہے جس سے محمد اور ہٹلر کے 

 درمیان مماثلت واضع ہو جاتی ہےە اس نے لکھا:

ی جاتی خطبوں کے دوران، جيسے جيسے اس کی آواز بلند ہوت

اس کی آنکھيں سرخ ہوجاتی اور وہ ؼصے سے بولتا جيسے کہ 

امير لشکر اپنی فوجوں کو تنمبيع کرر ہا ہو' ميں اور رست خيز 

ان دو انگليوں کی طرح ہے) شہادت کی انگلی اور درميانی انگلی 

کی طرؾ اشارہ کرتے ہوئے(ە' وہ کہتا تھا ' بہترين رہنمائی محمد 

رين چيز اس ميں تبديلياں کرنا ہے اور کی رہنمائی ہے اور بدت

 تبديليوں کا نتيجہ ہے ؼارت ہونا'ە

ایسے ہی موقعوں پر سعد کا کہنا ہے: " اپنے خطبوں کے دوران پیؽمبر 

چھڑی کا استعمال کرتا تھا"ە ) شاید یہ اپنا دبّدبہ ظاہر کرنے کا طریقہ 

 تھا(

اور آپ  دوسروں کا جوڑ توڑ کے ذریعے اس قدرکڑے استعمال کا  ہم

جیسے لوگوں میں ملکہ نہیں ہے کہ سیکھ جائیں اور اس کے ماہر ہو 

جائیںە  ہماری سب سے بڑی " نا اہلی" ہمارا ضمیر ہےە  اس طرح کی 

اہلّیت خودپرست ذھنی مریضوں میں ہو سکتی ہے جنکا کوئی ضمیر 

نہیں ہوتاە ہٹلر، ماؤ، پول پوٹ، سٹالن اور محمد جیسے خود پرست جو 

 خالی ہوتے ہیںە ضمیر سے

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە                              



  

 وہ ترش رو ہوگیا

اسالمی معاشرے بد عملی، بزرگ/ خاندان پرستی، زن بیزاری اور آمر 

پرستی کا شکار ہیںە صرؾ عورتوں کے ساتھ ہی برا سلوک نہیں کیا 

ہے، انکو مارا پیٹا  جاتا، بچوں کو بھی اکثر بدعملی کا نشانہ بنایا جاتا

جاتا ہے اور انکی تضحیک کی جاتی ہےە اس کے نتیجے میں وہ بڑے 

ہو کر ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ان میں خودتکریمی پست درجے کی ہوتی 

ہے، ان میں طمطراق کی  ہوائی سوچیں اور خود پرستی کے مرض کی 

 عالمات ظاہر ہو رہیں ہوتیں ہیںە

فؽانی دوست تھا جس میں اسطرح کی میرے اّیام جوانی میں میرا ایک ا

خوبیاں پائی جاتی تھیںە ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک " ہٹلر 

بننا" چاہتا ہےە ہٹلر اسالمی ممالک کی ایک ہردلعزیز ہستی ہےە میں اس 

احمقانہ بات پر خفا ہؤا اور اس پر اپنا نقطہ نظر بتا کروہاں سے چل دیاە 

کے خوؾ سے، وہ اگلے دن میرے میرے سے دوستی کے کھس جانے 

پاس چال آیا اور مجھ سے کہنے لگا پچھلی رات میں نے خواب میں 

دیکھا کہ پیؽمبر میری نقص بینی کرتے ہوئے مجھے کہھ رہے ہیں کہ 

تمہیں تو "روحانی ہٹلر" بننا ہےە یہ احمقانہ رّویہ  خود پرستی کے 

کرتا ہےە مرض میں مبتال ایک شخص کی ذھنی سوچ کی مثال فراہم 

خود پرست جوڑتوڑ کے بادشاہ ہوتے ہیںە وہ ہمیشہ آپ سے ایک قدم 

آگے ہی ہوتے ہیںە قرآن میں ایک بہت ہی دلچسپ سورۃ عبس، )وہ 

ترش رو ہوگیا( ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کا بھی وہی 

 بیمارانہ طرز فکر تھاە



ان شروع شروع کے مسلمان زیادہ تر ؼالم یا باؼی قسم کے نوجو

چھوکرے تھے جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھاە  محمد کو اسکا 

علم تھا اور اپنے مقصد کو سنجیدگی فراہم کرنے کی ؼرض سے اس 

کے لئے الزم تھا کہ چند بااثر لوگوں کو ساتھ مالئےە ابوبکر کا ساتھ 

مل جانا خدیجہ کے اثرورسوخ کے سبب تھاە جہاں تک اسکا تعلق تھا، 

کہ  اگر خدیجہ جیسی اہم شخصّیت نے اسالم قبول کرلیا  وہ ایسے ہے

ہے تب تو ضرور یہ سچ ہی ہو گاە جیسے ہی ابوبکر مسلمان ہؤا عمر 

کا مسلمان ہوجانا آسان ہو گیا اور پھر چل سو چلە منطق کی زبان میں 

یا منصب کی کشش کہتے ہیںە   argumentum ad verecundiamاسے

یں کسی اخذ کردہ نتیجے کو جواز فراہم یہ ایک ایسا مؽالطہ ہے جس م

کرنے کیلئے کسی اہم آدمی کی تعریؾ کا سہارا لیا جائےە مسلمان اکثر 

 اسی مؽالطے میں پناہ ڈھونڈھتے ہیںە

اپنے مشن کے اوائل میں، ایک دفعہ محمد مکہ کی اشرافیہ میں بیٹھا تھا 

ھاە اور انکو اپنے دعوی کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کررہا ت

اس کے پیروکاروں میں سے ایک، ابن اّم مکتم نامی بوڑھا نابینا 

شخص، اس کے پاس ایک سوال لیکر آیاە محمد کو اس کی مداخلت پسند 

نہ آئی اور اس نے منہ موڑ لیاە اس کے گرد بیٹھے لوگوں نے اس ہتک 

عزت کا نوٹس لیاە انہوں نے اسکے دوہرے معیاروں اور منافقت پر 

ا نشانہ بنایاە محمد کے پاس اس پریشان کن صورت حال اسکو تنقید ک

سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اسکے کہ ہللا اس کی 

خود کو برترسمجھنے والے رعب کو درست قرار دے دیتاە اگلے ہی دن 

اس نے دعوی کیا کہ اسے ایک سورۃ نازل ہوئی ہے جس میں ہللا نے 

کرکے امیر آدمیوں کو متاثر کرنے کی اسے ایک اندھے کو نظرانداز 

 کوشش پر دانٹا ہےە



 محمد ترش رو ہوئے اور منہ پھير بيٹھےە

 کہ ان کے پاس ايک نابينا آياە

 اور تم کو کيا خبر شايد وہ پاکيزگی جاصل کرتاە

 يا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ ديتاە

 جو پروا نہيں کرتاە

 اسکی طرؾ تو تم توجہ کرتے ہوە

 اگر وہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہيںەحاالنکہ 

 اور جو تمہارے پاس دوڑتا آياە

 اور خدا سے ڈرتا ہےە

 ی کرتے ہوەاس سے تم بے رخ

 ديکھو يہ قرآن نصيحت ہےە

 پس جو چاہے اسے ياد رکھوە

 قابل ادب ورقوں ميں لکھا ہؤاە

 جو بلند مقام رکھے ہوئے اور پاک ہيںە

 ( 15-80:1ايسے لکھنے والوں کے ہاتھوں ميںە)قرآن 

ان آیات میں محمد اپنے اوپر الزام لے رہا ہے بلکہ اپنے ہللا کو بھی 

اپنی سرزنش اور اظہار انکساری کرنے کیلئے بیچ میں ال رہا ہےە پھر 

بھی، بطور ایک خودپرست اسکو اپنے عیب بینوں پر زیادہ الزامات 



آگے بیان ہیں، اس میں اس نے ان لوگوں  سے =0دھرنے ہیں جو آیت 

کوطعنے دیئے اور ان پر اپنا زہرآلود ؼصہ نکاال ہے جو اس پر ایمان 

 النے سے انکاری تھےە

اگرچہ یہ سورۃ محمد کے خودپرستانہ رّویئے کی ایک اور عالمت ہے، 

مسلمان اس کو اس طرح نہیں دیکھتےە وہ اس کے مچھلی کا شکار 

یں اٹک چکے ہوتے ہیں، اور اسکو وہ اسکا کرنے والے داؤ پیچ م

خلوص سمجھ رہے ہوتے ہیںە اس سے کہیں پرے؛ اس کو اس نظر 

سے دیکھنا چاہیئے کہ وہ صرؾ نقصان کا ازالہ تھاە محمد کے پاس 

اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اسکے کہ وہ اس الزام کو قبول کرلےە تم 

پہلے سے ہی اسے  کس طرح کسی پر الزام دھر سکتے ہو اگر اس نے

 قبول کرلیا ہو؟

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەە                           

 

 کیوں ہر کوئی محمد کی تعریؾ کرتا ہے؟

ایک ایسا سوال جو مسلمانوں کو ٹھٹکتا ہے وہ ہے اگر محمد اتنا ہی برا 

ہے تو کیوں اس کے حّواری اس کی اسقدر تعریؾ کرتے ہیں؟ کیوں 

ت کی بات نہیں کرتا، اس کے انتقال کر جانے کوئی بھی اس کی مالم

 کے بعد بھی؟

بس اسکا جواب یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں شخصی 

فرقوں کی پرستش کی جاتی ہو، دل کی بات کہھ دینا اتنا آسان نہیں ہوتاە 

سچ بولنا آپکے حقّہ پالی بند ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس سے 



کی جان بھی جاسکتی ہےە لوگوں کی اکثریت بھی برا ہوسکتا ہے، آپ 

بھیڑچال کی عادی ہوتی ہے اور وہ بہاؤ میں بہھ جاتے ہیںە وہ جو 

مخالؾ نقطہ نظر کے حامل ہوتے ہیں انکو اپنا منہ بند رکھنا پڑتا ہے 

 تاکہ انکا سر کندھوں پر سالمت رہےە

فرار عبدہلل ابن ابی سارہ، جو کاتبین وحی میں سے ایک تھا، مدینہ سے 

ہو کر مکہ میں پناہ حاصل کرلی اور وہاں جاکر اس نے اس راز سے 

پردہ اٹھایا کہ محمد خود قرآن گھڑتا ہےە جب محمد نے مکہ فتح کیا اس 

نے ابن ابی سارہ کو تالش کیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا، حاالنکہ 

ل دیں اس نے اعالن کیا ہؤا تھا کہ اگر لڑائی کے بؽیر اہل مکہ ہتھیار ڈا

تو کسی کو قتل نہیں کیا جائیگاە ابن ابی سارہ کی زندگی کا بچاؤعثمان 

کے بیچ بچاؤ کا مرہون منت ہے جو کہ اسکا رضائی بھائی تھاە جب 

عثمان نے مداخلت کی، محمد چپ ہو گیاە اس کے ساتھیوں نے سوچا 

محمد رضامند ہو گیا ہےاور اس نے ابن ابی سارہ کو جانے دیا ہےە اس 

عد اس نے شکایت کی کہ وہ اسلئے چپ رہا کیونکہ وہ عثمان کی کے ب

درخواست کو رّد نہیں کرسکتا تھا، لیکن اس چیز کی توقع رکھتا تھا کہ 

اس کے پیروکار اس کے دماغ کو سمجھ لیں گے اور اسے قتل 

 کردینگےە کیسی منافقت ہے !

ے جب ناقدین کو خاموش کردیا جاتا ہے، چاپلوسیئے اور جوتے چاٹن

والے اپنے آ پکو محبوب بنانے کی ؼرض سے اپنے لیڈر کی قصیدہ 

سرآئی، بے جا تعریؾ اور پھالنے میں مشؽول ہو جاتے ہیںە عراقیوں 

کی کثیر تعداد صّدام سے نفرت کرتی تھی، پھر بھی بہت سے لوگ 

عراق میں اس کے بارے میں اسکی تعریفیں سننا چاہتے تھے، ابھی 

ایک خودپرست حقیقت سے اتنا دور  جاچکا ہوتا  جب وہ اقتدار میں تھاە



ہے کہ وہ انہیں تعریفوں پر یقین کر بیٹھتا ہے اور یوں وہ خودفریبی کا 

شکار ہو جاتا ہےە چونکہ محمد کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ وہ 

پیؽمبر ہے، اور اس کی دہشت کا دور حکومت اس کی وفات کے بعد 

جھوٹ کے شکار ہوچکے ہیں بھی ختم نہیں ہؤاە جو اس کے بڑے 

انہوں نے اسکی دہشت کو دوام بخشا، اور اس کے خالؾ اٹھنے والی 

ہر آواز کو خاموش کروا دیا، بالکل ایسے ہی جیسے اب ہو رہا ہےە 

جیسے ہی ان سب لوگوں کا انتقال ہو گیا جو محمد کو شخصی طور پر 

ے کا جانتے تھے، اس کے بعد میں آنے والی نسلوں کے پاس سچ جانن

کرئی ذریعہ نہ تھا اور وہ اسی پر یقین کرتے آئے اور یوں جھوٹ آگے 

سے آگے پھیلتا گیاە  محمد کی وفات کے بعد، مّدح سراؤں نے اس کی 

جاپلوسی جاری رکھی، اور اسکی تعریفوں کے پل باندھ کر اسے آسمان 

پرچڑھا دیا، اور یہاں تک کہ اسے کئی معجزات کے ساتھ بھی نواز دیاە 

سے انکی عزت میں اضافہ ہؤا اور وہ پارسائی کا رتبہ حاصل کر  اس

گئےە محمد کے ساتھ کئی ایسے معجزات بھی منسوب کئے جاچکے ہیں 

جن کے بارے میں وہ بذریعہ قرآن تسلیم کرچکا ہے کہ اس کیلئے ایسا 

 کرنا ممکن نہیںە

چودہ سو سال گذر جانے کے بعد بھی، کروڑوں مسلمان اسی طرح 

یں جیسا کہ محمد کررہا تھا جب وہ مدینہ میں تھاە جو لوگ اس کررہے ہ

سے کے مخالؾ ہیں وہ بات کرنے سے خائؾ ہیں، اور انہیں فوری 

طور پر چپ کروا دیا جاتا ہے، جبکہ پیؽمبر کی " اوصاؾ" بیان 

کرنے، حمد و ستائش  اورچاپلوسی کی چاکری جاری رکھنے والے قابل 

چ کی فتح  تعریفوں اور منافقت سے بھرے تعظیم ٹھہرائے جاتے ہیںە  س

 اس جّبری ماحول میں کیسے ممکن ہے؟



بہت سی کہانیاں موجود ہیں جن میں ناقدین محمد کو قتل کردینے کی 

احکامات مجود ہیں اور عمر کے بارے میں بھی، جو کہ محمد کا دست 

راست تھا، اور جو ہر وقت اپنے آقا کے اس حکم کا منتظر رہتا تھا کہ 

وئی اس کے آقا کی حکم عدولی کرے اور تلوار کھینچ کر اسکا سر تن ک

سے جدا کردےە  محمد نے شتائش گری کی حوصلہ افزائی کی 

اورآزادانہ سوچ اور تنقید کو موجب سزا قرار دیاە لوگ اس جّبر میں 

جکڑے ہوئے ماحول میں گھر گئے اور آخرکاراس کے ملکوتی 

ر اعتقاد اصلی اور حقیقی رنگ اوصاؾ پر ایمان لے آئے اور ان پ

 اختیار کر گیاە

حال ہی میں، سرجنز کی ایک ٹیم شمالی کوریا میں موتیا کے مریضوں 

کی امداد کرنے گئیە بینائی واپس آنے پر جوان اور بوڑھےقطاروں میں 

کھڑے ہو گئے،  سب سے پہلے ان لوگوں نے جو کام کیا وہ تھا ڈکٹیٹر 

یوار پر لٹکی ہوئی تصویر کے اور اسکے باپ کی د IIکم جنگ 

سامنےسجدہ شکر بجا النا، یہ دیکھ کر ڈاکٹر دم بخود رہ گئے جبکہ ان 

کو ان ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرنا چاہئے تھا جنہوں نے انکی مدد کی 

 ناکہ ان دو ظالموں کی جنہوں نے انہیں کئی سال اندھا ہی رہنے دیاە

ونکہ اسکا ظہور اس وقت محمد کا مشن جزّوی طور پر اسلئے پھیال کی

پر اس مقام پر ہؤا جہاں پر جاہل، توہم پرست، اور جنگجو وطن پرستوں 

کا بسیرا تھاە اسکو اپنے لوٹ مار پر مبنی مذھب کی پرورش کیلئے 

جسطرح کے لوگ درکار تھے وہ اسکے اّولین پیروکاروں کی شکل میں 

ی، وہاں پہلے سے موجود تھےە جنگجؤانہ وطن پرستی، ہٹ دھرم

سرکشی، خودبینی، احساس بزرگی، احمقانہ پن، پھنـّے خانی، اللچ، 

شہوت پرستی، زندگی سے بیزاری اور دیگر رزیل قسم کے اوصاؾ 



جو کہ اسالم کے نشان تصدیق ہیں وہ پہلے سے ہی عرب میں بطور 

materia prima   پائے جاتے تھےە یہ اوصاؾ بعد میں ان اقوام پر الگو

شکار بنےە وہ جو پہلے سے ہی ایسے بنیادی  ہوگئے جو اسالم کا

اوصاؾ رکھتے تھے جو کہ اسالم میں پائے جاتے تھے انکو ایک 

موافق ہموار زمین اور اپنے کجرو ، مجرمانہ ذائقے کو ایک " الہامی" 

 تصدیق مل گئیە

 ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە                        

 افرقوں کے رہبروں کا جنسی چسک

ایک خوپرست جو بے پناہ اقتدار کا مالک ہو، ایک فرقے کے رہنما میں 

ایک قسم کا احساس استحقاق پیدا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی جنسی من 

مرضیاں کرے جن کا اختیار وہ اپنے پیروکاروں کو نہیں دیتاە محمد کے 

اوصاؾ میں ایک اور چیز شامل ہے جو اسے فرقوں کے پیشواؤں میں 

دیتی ہے وہ ہے اس کا اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال جس کے  شامل کر

تحت اس جنسی راحت کے حصول کی خاطر اپنے پیروکاروں کا 

استعمال کیا اور ان عورتوں کا جو جنگوں میں اس کے ہاتھ لگیںە اسے 

جوان اور خوبصورت عورتوں سے رؼبت تھیەنیچے دی گئی ایک 

ؤں کی ہے جن کو اسی طرح فہرست عہد حاضر کے ان روحانی پیشوا

 کا جنسی چسکا تھاە

 (پیپلز ٹیمپل کا بانی، بہت سی عورتوں <=?0تا  90?0جم جونز ،)

کے ساتھ جنسی مراسم رکھے، ان میں سے چند ایک کے بچوں 

 کا باپ بھی بناە



 (برانچ ڈیویڈئینز کا لیڈر، اپنے 9??0تا  ?;?0ڈیوڈ قریش ،)

کردیا، اور خود بارہ سال پیروکاروں کی جنسی زندگی کو پابند 

تک کی عمر کی لڑکیوں سے بھی بیاہ رچاتا رہا کیونکہ عہدنامہ 

 قدیم کے زمانے میں یہ بلوؼت کی عمر سمجھی جاتی تھیە

 ( اپنی بہت سی پیروکار عورتوں کے  :9?0چارلس مینسن )تاەەەەە

ساتھ جنسی مراسم رکھےە ان میں سے تین کے بچوں کا باپ بھی 

 بناە

 ( رائل ازم کا بانی، سینکڑوں عورتوں سے  >:?0رائل )تاەەە

جنسی مراسم، " ەەە ہر دن ایک نئی، تمام جوان اور خوبصورت 

فدائین جن کا خیال تھا کہ ایک قسم کا خدا ہے"ە اس کی پندرہ 

سالہ سابقہ بیوی نے بتایا، "ەەەە ماہ و سال گذر جانے کے بعد میں 

زیادہ سے زیادہ جنسی نے یہ جانا کہ یہ ساری رائیلین تحریک 

 تسکین کیلئے ایک شعبدہ بازی تھی"ە

 ( کا اپنی پیروکار عورتوں 0??0تا  90?0بھگوان شری رجنیش )

میں سے چند ایک کےساتھ جنسی رشتہ تھاە  ٹم گیسٹ کے 

مطابق، جس کی ماں نے اس وقت اس فرقے میں شامل ہوئی جب  

 ;0تا  :0ثر وہ چار سال کا تھا، اوشو موومنٹ کے گروپ لیڈر اک

  سال کی عمر والی لڑکیوں کو جنسی عمل میں شامل کرتےە

 (8?0ستھیا سائیں بابا<  )تاەەەەSalon.com  کے مطابق، "ەەەبڑھتی

ہوئی تعداد وفاداریاں ترک کرنے والوں نے جو اپنے پرانے آقا 

کی یہ کہھ کر تحقیر کررہے تھے کہ وہ جنسی پریشان کنندہ تھاەەە 

چے باز بھی مگر اس کی پیروی میں کوئی اور یہاں تک کہ ب

 رخنا نہیں پڑاە



 (جسکا تعلق کینجا =800تا  88?0کینتھ ایمانیؤل ڈائرز )

کومیؤنیکیشن سے تھا اس پر الزام تھا کہ اس نے متعّدد بار بچوں 

کے ساتھ دست درازی کی ہےە اس کے عالوہ اس کے اپنے 

الزامات  گروپ کی عورتوں کی کثیر تعداد کے ساتھ بدفعلی کے

بھی تھےە انہی الزامات کی شنوائی کے دوران ہی اس نے 

 خودکشی کرلیە

 قسمت کا پھیر

یہ صرؾ قست کا پھیر تھا، درحقیقت یہ انہیں کا ایک سلسلہ تھا جس 

نے محمد کو وہ مقام دے دیا جو اب اس کے پاس ہےە اس کی 

پیدائش ایک محبت سے عاری ماں کے ہاں ہوئی، اور زندگی کے وہ 

ال جو شخصیت سازی میں بہت اہم ہوتے ہیں جہاں ایک بچے کو س

بے لوث پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پرورش ایسے گھر 

میں ہوئی جہاں دوسروں کے بچے پالے جاتے ہیں اور وہاں اس نے 

سیکھا کہ وہ یتیم ہےە اور جب وہ وقت آیا کہ ڈسپلن سیکھے، اس 

 کے دادا اور چچا نے اسے خراب کردیاە

اہرین نفسیات کا خیال ہے خود پرستی پیدائشی بھی ہو سکتی ہےە م

اگرچہ ہمیں اس کا یقین نہیں کہ آیا آمنہ، محمد کی والدہ، این پی ڈی 

کی مریضہ تھی یا نہیں مگر ہم یہ ضرور کہھ سکتے ہیں کہ وہ 

ایک نا پختہ ذھن کی، خود ؼرض، اور بے مہر عورت تھی جس 

ں کے ہاں پلنے کیلئے بھیج دیا نے اپنے اکلوتے بچے کو ؼیرو

جبکہ بظاہر اس کا کوئی جواز نہ تھاە زندگی کے پہلے پانچ سالوں 

میں ملنے والے پیار کی تھوڑ، اور بعد میں ڈسپلن کا نہ ہونا، 



جو ایک ایسا   نارسسٹک پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کا بڑا سبب بنتا ہے

 خاصہ ہے جس کا ثبوت اس کی تمام زندگی ہےە

چپنے سے ہی تنہا تھاە  اس نے خود کو دوسرے بچوں ب ےمحمد اپن

سے دور ہی رکھا اورکوئی دوست بھی نہ بنایاە خدیجہ سے شادی 

جس کی وجہ سے اسے اہل مکہ کی نظروں میں عزت ملی تب تک  

وہ تنہا ہی رہاە بلکہ شادی کے بعد بھی وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہا ایک 

صحبت میں پر سکون نہیں تھا  ؼار میں گذارتا تھاە وہ ان لوگوں کی

جو اس کے ساتھ ہمسری کا سلوک کرتے تھےە وہ صرؾ اسوقت 

مطمئن ہؤا جب وہ توجع کا مرکز بن گیاە وہ صرؾ اپنے پیروکاروں 

کے ساتھ ہی آرام میں تھا جنکو اس نے  جھوٹے دعوں اور خالی  

 بہشتی وعدوں کے عوض اپنی تعظیم کرنے پر آمادہ کر لیا تھاە 

ھجری کے قریب) مدینہ آجانے کے نو سال بعد( عربوں کا  ?سنہ 

ایک گروپ جس کا تعلق بنو تمیم سے تھا وہ اسے ملنے آیاە عربوں 

کی روآیت کے مطابق انہوں نے اسے اپنی ازواج کے ہجرات کے 

باہر سے ہی  پکارنا شروع کردیاە " اوئے محمد! ہم بہت دور سے 

لہجہ پسند نہ آیاە وہ چاہتا تھا کہ تمہیں ملنے آئے ہیںە" محمد کو انکا 

اس کو بڑے ادب اور احترام سے بالیا جائے جیسے کہ بادشاہوں کو 

بالیا جاتا ہےە اس نے انکی پکاروں کا جواب نہیں دیا اور اپنے ؼیر 

مرئی خدا کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے جن میں اس نے اس شدید 

 تھ بالئےەخواہش کا اظہار کیا کہ ہر کوئی اسے تعظیم کے سا

مومنو)کسی بات کے جواب ميں( خدا اور اسکے رسول سے پہلے 

نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہوە بے شک خدا سنتا جانتا 

ہےەاے اہل ايمان اپنی آواز پيؽمبر کی اواز سے اونچی نہ کرو اور 



جس طرح آپس ميں اس طرح زور سے بولتے ہو ان کے روبرو 

نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائيں زور سے نہ بوال کرو ايسا 

جو لوگ پيؽمبر خدا کے سامنے دبی آواز  اور تم کو خبر بھی نہ ہوە

سے بولتے ہيں خدا نے انکے دل تقوے کے لئے آزما لئے ہيں ان 

جو لوگ تم کو ہجروں کے باہر  کے لئے بخشش اور اجر عظيم ہےە

وہ صبر کئے اگر  سے آوازيں ديتے ہيں ان ميں اکثر بے عقل ہيںە

رہتے يہاں تک کہ تم خود نکل کے ان کے پاس آتے تو يہ ان 

 ( 5-49:1کيلئے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے واال مہربان ہےە)قرآن

یہ لوگ ایسا کچھ نہیں کررہے تھے جس سے ایسا لگے کہ وہ خدا 

کی ہتک عزت کررہے تھےە انہوں نے تو صرؾ محمد کے ساتھ 

عمال کیا تھا، جو اسکے گمان میں نہیں تھاە ایک عامیانہ سا رّویہ است

یہ ہللا کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک خود پرست کا ان سے ذاتی 

سروکار ہے چونکہ اس کی خواہش ہے کہ اس کو مانا جائے اور 

 اس کی عزت کی جائےە 

جیسے کہ قسمت میں تھا، محمد کی مالقات ایک ایسی مالدار عورت 

کی اپنی ہی رمزیں تھیںە خود پرست  سے ہوئی جس کی ذھنی ابتری

ق حیات چن لیتے ہیںە ان کے درمیان ایک ایسا  اکثر باہم دستنگر رفی

رشتہ تھا جو کہ ہر لحظہ بدلتی ہوئے مختلؾ حاالت میں ہم آہنگی 

کے راستے ڈھونڈھ لیتا تھا  جو کہ حیران کن انداز میں بڑا " 

نہیں کرتے اور کارآمد" اور دیرپا تھاە وہ ایک دوسرے سے محبت 

نہ ہی وہ اس عالی منش جذبے کی سمجھ رکھتے تھے، بلکہ ان 

دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی کیونکہ دونوں کو اپنی 

 خود پرستی کی ؼذا ایک دوسرے سے حاصل ہوتی تھیە



یہ نتیجہ اخذ کرنے کے کافی شواہد ہیں کہ محمد کو ٹیمپورل لوب 

ئے جب اس نے کہا کہ اسے ایپیلیپسی کا عارضہ الحق تھاە اسل

گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتیں ہیں، لشکارے پڑتے ہیں، اور 

فرشتےاور جن بھوت نظر آتے ہیں تب وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا 

تھا ە اس کو اپنی زندگی میں متعدد بار مرگی کے دورے پڑے تھے، 

جو اس وقت شروع ہوئے جب وہ پانچ برس کا تھا اور بعد میں 

 اور جوانی میں بھیەبلوؼت 

تاہم مرگی کے دورے عمر بڑھنے کی ساتھ ساتھ ختم ہو گئےە ٹی 

ایل ای میں اکثر ایسا ہوتا ہےە باوجود اسکے وہ اس کو دل سے مانتا 

تھا کہ وہ ہللا کا پیؽمبر ہے اور اسکو اسکی خودپرستانہ فطری 

خواہش نے اسکو اس چیز پر ابھارا کہ اس کی شان وشوکت برقرار 

اور اپنے اس فریب تصّور کے بعد میں بھی وہ آیتیں گھڑتا رہاە  رہے

بطور ایک خودپرست کے اسے یقین تھا کہ وہ اعلی ہستی ہے، اور 

نہ صرؾ جھوٹ بولنے کی کھلی چھٹی ہے بلکہ وہ ہر قسم کے 

قوانین سے بھی باال ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کیا وہ قابل قبول 

پرست اپنے آپ کو معاشرے کی اور قانون کے مطابق ہےە خود 

وضع قطع کے پابند نہیں بنانا چاہتےە قاعدے قوانین تو صرؾ عام 

لوگوں کیلئے ہوتے ہیں، ان کیلئے نہیںە وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے 

قانون سے باال تر سمجھتے ہیں اور کسی پابندی کے قائل نہیں 

اور  ہوتےە خود پرست یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کائنات کا مرکز ہیں،

انہی کے دم سے یہ زمانہ قائم ہے، افضل ترین تخلیق ہیں اور ہر 

کسی پہ الزم ہے کہ وہ اس سے محبت کریں ، اس کی عزت کریں 

اور اسکا خوؾ بھی کھائیںە ان کے نزدیک دوسروں کی قدر اور 

ضرورت بس اتنی ہی ہوتی ہے وہ انکے جاہ و جالل کی وجہ بنیں 



تی کی ؼذا فراہم کرتے رہیں ـــ اور مسلسل اسکو اسکی خود پرس

اور اگر وہ ایسا نہیں کررہے تو انکو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیںە 

ایک خود پرست میں یہ اہلّیت ہوتی ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کو 

ضمیر کی آواز کے مطابق اور بؽیر کسی خلش کے ہالک کر دےە 

ل صدام حسین نے الکھوں عراقیوں کا زھریلی گیس کے ذریعے قت

عام کر دیا، اور اپنے خالؾ چالئے گئے مقدمے کےدوران وہ 

آخری دم تک اس کا دفاع کرتا رہا، یہ کہھ کر کے کہ وہ سربراہ 

مملکت ہے اور اپنے ملک میں استحکام النے کی ؼرض سے یہ 

اسکا اختیار قطعی ہےە اس کو اس خون خرابے پر ذرا بھی مالل 

ؽو بیانی سے کام لیا اور انکو نہیں تھاە صدام ، محمد اور ہٹلر نے ل

جھوٹا کہنا بڑا آسان ہے کیونکہ وہ خود اپنے جھوٹوں پر یقیقن 

کرتے تھےە محمد کے بہت سے فریب تّصور اس کے لئے حقیقی 

تھےە  پھر بھی وہ اکثروبیشتر جھوٹ بولتا تھا کیونکہ اسے پکا یقین 

اص تھا کہ اسے اسکا استحقاق حاصل ہے اسلئے کہ وہ یکتا ہے، خ

الخاص ہے اور قانون سے باالترە کوئی بھی شخص نہ ہمیشہ سچا 

ہوتا ہے اور نہ ہی جھوٹاە محمد بھی اس سے کچھ مختلؾ نہ تھاە 

ؼار واال اس کا مشاہدہ حقیقی تھاە اکثر اوقات وہ جھوٹ بولتا تھا اور 

خود کو اس پر حق بجانب سمجھتا تھاە وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ 

اسکا نصب العین اتنا عالی شان کہ سچ بولنے اسقدراہم ہے اور 

جیسی "چھوٹی چھوٹی تفصیالت" کو اس کے راستے کی رکاوٹ 

نہیں بننا چاہئےە اسطرح کے ضوابط، اسکا خیال تھا کہ، گھٹیا 

لوگوں کیلئے بنے ہیں اور جسکو خدا نے اپنے رسول کے طور پر 

اں تک کہ ہو اور یہ  ق چن لیا ہو، اور وہ اس کی عمدہ ترین مخلو



ق بھی اسی کی خاطر کی گئی ہو تواس کیلئے ایسا  کائنات کی تخلی

 کرنا ضروری نہیںە

محمد کو اوبسیّسو کمپلّسو ڈس آرڈر کی بھی شکایت تھیە یہ اسکی 

مذھبی رسومات سے والہانہ لگاؤ کی وجہ بھی بیان کرتا ہےە ان میں 

ہا ہوتا سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر وہ تنہائی میں بھی عمل کرر

تھا جب کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا تھاە اس کے ساتھیوں کا 

 خیال تھا کہ یہ اس کے خلوص کو ظاہر کرتا ہےە

محمد توہمات میں یقین رکھنے واال شخص تھاە اس نے بڑی بے 

ہودہ اور مالمت آمیز باتیں کی ہیں جو اسکے پیروکار بؽیر کوئی 

 :سوال اٹھائے ہڑپ کر گئے، حیسا کہ

اگر تم ميں سے کوئی نيند سے جاگے اور وضو کرے، تو اسے 

چاہئے کہ وہ تين دفعہ ناک ميں پانی ڈالے اور سانس ہاہر کو 

نکالے کيونکہ شيطان تمام رات ناک کے اوپر والے حصے ميں 

 بسيرا کرتا ہےە

محمد نے جب یہ فاتر العقل بیان دیا وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھاە اس 

 قین تھا جو اس نے کہاەکو اس پر مکمل ی

محمد کو سمجھنے کیلئے ہمیں اسکے ذھنی مرض کو سمجھنا 

ضروری ہےە وہ جھوٹا نہیں تھا بلکہ عبادت کرنے والے ذھنی خبط 

کا شکار تھاە اس نے جھوٹ بولے،اور اس یقین کے ساتھ کہ اسکو 

ایساکرنے کا استحقاق ہے اور اس پر ناالں ہؤا اگر کوئی دوسراس 

ز کی کوئی ضرورت ہی محسوس پر یقین نہ کرتا تھاە اس نے اس چی

نہیں کی کہ اپنے دعوں کا کوئی ثبوت پیش کرےە جہاں تک اسکا 



تعلق ہے، اصل حقیقت ہے کہ وہ اتنی اعلی اور ارفع ہستی تھی، کہ 

جو دعوی بھی اس نے کیا وہ اپی حیثّیت میں خود ہی ایک ثبوت تھا 

اور ہر کسی پہ الزم تھا کہ وہ بؽیر کسی ہچکچاہٹ کے اس سے 

 اتفاق کرے یا نیست و بابود ہونے کیلئے تیار ہو جائےە

آج، ایک ارب  لوگ جو بصورت دیگر صاحب عقل ہیں اور ہوشیار 

چاالک بھی ہیں اور ایک ذھنی مریض کے ساتھ اندھی عقید ت کے 

حامل ہیں اور اس کے پیروکار بھی ہیںە محمد کے دیوانے پن کی 

مسلمان اپنے نصب العین  نشانیاں اس کی تمام امت میں نمایاں ہےە

کے پھیالؤ کی خاطر بڑی بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیںە 

ایماندار لوگ بھی جو کبھی اپنے مقصد کی خاطر بھی جھوٹ نہیں 

بولتے وہ بھی اسالم کی خاطر بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیںە  

ایک طرؾ تو ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ جو کہھ رہے ہیں وہ جھوٹ 

ی طرؾ اس پہ وہ بڑے ثابت قدم ہوتے ہیں اور سخت ہے اور دوسر

مجروع ہو جاتے ہیں اکر انکو مخالفت کا سامنا کرنا پڑےە " تمہیں 

جرآت کیسے ہوئی کہ تم ایک ارب لوگوں کے عقیدے پر سوال 

اٹھاؤ؟" مسلمان انکار کو برداشت نہیں کرسکتےە وہ یہ نہیں سوچتے 

ا گیا ہے کسی منطق کے کہ یہ انکا کام ہے کہ جو سوال ان سے کی

تحت اسکا جواب دیں بلکہ الٹا آپ سے الجھ پڑینگے اور کہنا شروع 

کر دینگے کہ آپ اسالم سے خوفزدہ ہیں، نفرت پھیالنے والے ہیں 

یا نسل پرست ہیں، بالکل اسے ہی جیسے انکا پیؽمبر انکے بارے 

ے میں کہا کرتا تھا جو اس پر ایمان نہیں التے تھے، " اندھے، گونگ

اور بہرے اور نا سمجھە" جنہوں نے اس پر شک کیا اس نے یہ کہھ 

کر انکو دھمکا یا، "  ہم انکو قیامت کےدن اوندھے منہ ، اندھے،  

گونگے اوربہرے بنا کر اٹھائیں گے: ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا:  جب 



اسکی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کیلئے اور بڑھا 

(ە اسالم صرؾ ایک جھوٹا اعتقاد ہی نہیں =?:=0دینگےە" )قرآن 

بلکہ ایک ذھنی ابتری بھی ہےە یہ اک ایسی ابتری ہے جو ذی عقل 

 لوگوں کو فاترالعقل بنا دیتی ہےە

 شوشیو پولٹیکل فیکٹر

یہاں پر اسکا ذکر بہت ضروری ہے کہ اسالم کی کامیابی میں ایک 

ماحول  اہم حصہ دار عنصر اس وقت جاری سماجی اور معاشرتی

بھی ہے جس وقت محمد نے اپنے پیؽمبرانہ کیرئر کا آؼاز کیاە 

ساتویں صدی کا عرب ایک مرکزی حکومت کے بؽیر تھاە  پورا 

معاشرہ قبیلوں میں بٹا ہؤا تھا، جہاں پر ہر قبیلہ ایک دوسرے سے 

دشمنیاں اکثر جھڑپوں اور جنگوں پر  ہوالگ آزاد اور خود مختار 

افی خون خرابے کے بعد ہی اختتام پذیر ہوتیں یں، اور کہمنتج ہوتی 

تھیںە بہت سارے قبیلوں نے اپنے دفاع کی خاطر دوسرے قبیلوں 

سے اتحاد قائم کر رکھے تھےە کئی قبیلوں کے روزگار کا انحصا 

رہزنی اور لوٹ مار پر تھاە کسی مرکزی حکومت کی عدم 

لے موجودگی کے سبب محمد کے لوٹمار کی تالش میں سرگرداں ٹو

کو کسی ایک پر حملہ اور کسی دوسرے سے گٹھ جوڑ کی آزادی 

مل گئی، اور یہاں وہ ان کو اپنی لوٹ مار میں شمولّیت کی دعوت 

بھی دیتا، اور مال ؼنیمت میں حصہ داری کرتا اور آخر انکی بھی 

 شکار بننے کی باری آگئیە

اس نے مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ بھی کیا جس کی رو سے 

ے آنے والے قبیلوں کو لوٹ سکتا تھاە پھر اس نے ان پر قابو مکہ س



پا لیا اور تمام معاہدے ختم کر ڈالےە اس نے اہل مکہ سے انقطاع 

عداوت کا دس سالہ معاہدہ بھی سائن کیاە اس سے اسکو وقت مل گیا 

کہ وہ شمالی قصبوں یعنی خیبر اور فّدک پر حملے کر سکےە پھر 

توڑ لیا اور بنی تمیم سے معاہدہ کرلیا  اس نے اہل مکہ سے معاہدہ

اور انکو اس کے تحت مال ؼنیمت میں حصہ اور بّریت کا استحقاق 

شامل تھاە جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کو سکون ہو گیا کہ اب 

گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور اب اسکو بنی تمیم کی کوئی 

کچھ ضرورت نہیں تھیە وہ اپنے وعدوں سے پھر گیا اور ان کو 

دینے کی بجائے ان سے عشر وصول کرنے کا مطالبہ کردیا اور 

 عدم ادائیگی کی صورت میں دعوت جنگە

فتح مکہ کے بعد وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے اپنے ہللا سے کہا 

 کہ ایسی سورۃ نازل کرے:

)اور اہل اسالم اب(خدا اور اسکے رسول کی طرؾ سے مشرکوں 

سے جن سے تو نے عہد کر رکھا تھا بيزاری)اور جنگ کی تياری( 

ہے تو)مشرکو تم( زميں پر چار مہينے چل پھر لو اور جان رکھو 

کہ تم خدا کو عاجزنہ کرسکوگے اور يہ کہ خدا کافروں کو 

ا اور اس کے رسول رسواکرنے واال ہےە اور حج اکبر کے دن خد

کی طرؾ سے لوگوں کو آگاہ کيا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے 

بيزار اور اسکا رسول بھی)ان سے دست بردار ہے( بس اگر تم 

توبہ کر لو تو تمہارے حق ميں بہتر ہے اور اگر نہ مانو)اور خدا 

سے مقابلہ کرو( تو جان رکھو تم خدا کو ہرگز نہيں ہراسکو گے 

کافروں کو دکھ دينے والے عذاب کی خبر سنا  اور )اے پيؽمبر(

 (3-9:1دوە)قرآن 



بس محمد نے یہ واضع کردیا کہ وہ پہلےکے دستخط شدہ معاہدوں کا 

پابند نہیں اور ہر کسی کے پاس صرؾ چار مہینے ہیں کہ دائرہ 

اسالم میں آجائیں، عشر ادا کریں نہیں تو تکلیؾ دہ عذاب کیلئے خود 

 کو تیار کر لیںە

امید ہے کہ ابتک یہ واضع ہو گیا کہ اسالم ایک ذھنی مریض مجھے 

خود پرست کے ایجاد کردہ محض ؼلبہ پا لینے والے ہتھیار سے زیادہ 

کچھ نہیں اور اس کی اصالح کرنے کی کوششیں دم توڑ جائینگیە اسالم 

کی اصالح ممکن ہی نہیں، لیکن اس کا صفایا ممکن ہےە ایک جھوٹ 

اس کے لئے آپ کو  ەجان چھڑوا سکیں گےکی اصالح کر کے اس سے 

اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑیں گےە جھوٹ سے جان چھڑوانے کیلئے 

جس چیز کی ضرورت ہے وہ سچ بولناە اسالم کے ماننے والوں کی 

کثیر تعداد سے آپ کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہئیںە اسالم ایک 

کھیں اونچی تاریخی عمارت ہے جسکی بنیادیں جھوٹ کی ریت پر ر

ہوئی ہیںە ایک دفعہ اس کی بنیادوں کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے، 

ریت کی تہیں بکھر جائیں گی اور یہ عظیم تاریخی عمارت پتوں کے 

گھروندے کی طرح زمیں بوس ہو جائے گاە اسالم کا خاتمہ اب بس 

 ہونے ہی واال ہےە

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭          



 

 باب ہفتم
 جب عاقل لوگ پاگلوں کے پیچھے لگ جائیں

اسالم کے اصل ادراک کے حصول اور وہ دیوانگی جو اس کے 

عقیدتمندوں کا خاصہ ہے کوجاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسکا 

دوسرے عقیدوں سے موازنہ کیا جائےە دنیا میں اسالم کے ماننے والوں 

مسلمان  کی تعداد لگ بھگ ایک ارب پچاس کروڑ ہےە اگر آپ خود

نہیں ہیں، آپ چند ایک مسلمانوں کو جانتے ہونگے تو آپ محسوس 

کریں گے کہ ان میں کچھ خاص ّمکروہ بات نہیں ہےە  وہ بہت سے 

دوسرے لوگوں جیسے ہی ہونگے، کام کاج کرکے اپنے بچے پال رہے 

ہونگےە وہ تابعدار قسم کے مالزم ہونگے، اچھے رفیق کار ہونگے، 

ھے پڑوسی اور اچھے شہری ہونگےە ان کا مزاج اچھے افسر باال، اچ

دوستانہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح نہ زیادہ اچھے اور نہ ہی 

برے ہوتے ہیںە ان میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہو گی جس کی بنا 

پر آپ یہ سوچیں کہ یہ کسی خاص عقیدے کے لوگ ہیںە تاہم، ان کے 

چاہئیےە اسالم ایک فرقہ ہے اور ظاہرپن سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا 

 مسلمانوں کی ذہنّیت فرقہ پرستانہ ہےە

کا مطلب ہے کسی بھی مضمون  fanaticismانگریزی لؽت میں لفظ   

ق، بےوجہ جوش، یا بے لگام اورفضول  کے بارے میں بے پناہ شو

خیاالت، خصوصی طور پر مذھب کے بارے میںە لوگ مذھب سے 



کہ انکو قاتل اور دہشتگرد بننا ہےە کیا یہ  اسلئے حلقہ بگوش نہیں ہوتے

مذھب کے بارے میں صنعت تضاد نہیں ہے؟ تو پھر کونسی بات ہے 

بنا دیتی ہے کہ وہ عمومی سوجھ بوجھ ہی کھو  fanaticجو کسی کو

بیٹھتا ہے، اور ظالمانہ مذموم کاموں میں ملّوث ہوجاتا ہے، قاتل بن جاتا 

دینے سے بھی گریز نہیں کرتا؟ کیا  ہے، اور مذھب کے نام پر اپنی جان

اہل ایمان کی یہ گرم جوشی انکے نصب العین کی سچائی کو ثابت کرتی 

 ہے؟

آئیے ہم پیپلز ٹیمپل کے عقیدے کا تجزیہ کرتے ہیں اور اسالم سے  

اسکا موازنہ کرتے ہیںە تمام فرقے بنیادی طور پر ایک ہی جیسی 

سے اسالم کا موازنہ  خصوصیات کے حامل ہوتے ہیںە کسی بھی فرقے

کرلیں نتیجہ ایک ہی ہو گاە نیل اوشرو نے پیپلزٹیمپل کا مطالعہ کیا ہے 

جونسٹون کا ایک تّجزیہ:  بیہودگی اور ایک مضمون جسکا عنوان ہے، 

 An Analysis of Jonestown: Making Sense of theکی اصلّیت،

Nonsensical یقے سے میں وہ فرقوں کی اجزائے ترکیبی کی شفاؾ طر

 وضاحت کرتا ہےە

پیپلز ٹیمپل کے عقیدتمند، اپنے پیشواء کی باتوں سے جوش کھائے 

ہوئے، اپنے بچوں کو زہر آلود مشروب پال دیتے ہیں، شیرخواروں کو 

بھی ایک دوا کی خوراک پال دیتے ہیں، اور خود بھی پی لیتے ہیںە ان 

سے  00?ہوئے، کی الشیں اکٹھی پائی جاتی ہیں، باہوں میں باہیں ڈالے 

 زیادہ لوگ ختم ہو گئےە

اسطرح کی ٹریجیڈی کیسے وقوع پذیر ہوئی ہو گی؟ اس کا جواب ہے 

ایک شخص کا پاگل پن اور بہت ساروں کی سریع العتقادیە اس باب میں 

اوشریو کے پیپلزٹیمپل کے بارے میں تّجزیئے اوراس کے اسالم کے 



تاکہ  تذکرہ کرونگا ساتھ موازنے کے بارے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ

 اسالم کو صیح طریقے سے سمجھا جاسکےە

جب تک مسلمان یہ سمجھتے رہیں گے کہ محمد پیؽمبر تھا، اس نے جو 

کچھ بھی کیا، انکیلئے وہ برحق ہےە جیسا کہ ہم اس باب کے آخر میں 

دیکھیں گے، مختلؾ فرقوں کے عقیدتمندوں کی برین واشنگ اس ڈھنگ 

ے بچ جانے کے مواقع انتہائی کم ہوتے ہیںە سے کی جاتی ہے کہ ان ک

تاہم ماسوآئے ان چند ایک لوگوں کے جن کی صیح سوچنے کی اہلّیت 

باقی رہتی ہے اور حقیقی دنیا میں واپس آسکتے ہیں، ان کا اندر جاگ 

 سکتا ہے اور وہ ان عقائد کی درستگی پر سوال اٹھا سکتے ہیںە

شی سے بیس سال قبل، ء میں، اس اجتماعی خودک;>?0جم جونز نے 

انڈیانہ میں مٹھی بھر پیروکاروں سے اپنے تبلیؽی مشن کا آؼاز کیا تھاە 

اس نے نسلی ہمسری اور یگانگت کی ضرورت پر زور دیاە اس کے 

گروپ کے لوگوں نے ؼربا کو کھانے کو دیا اور انکیلئے روزگار مہیا 

ہی اس کے کیاە وہ کرشماتی اور متاثر کن شخصّیت کا مالک تھاە جلد 

عقیدتمندوں میں روزبروز اضافہ شروع ہو گیا؛ نئے اجتماعات کی 

تشکیل سازی ہوئی اور اس نے سانفرانسسکو میں اپنا صدرمقام قائم 

 کرلیاە

 مکمل تابعداری

جونز اپنے پیروکاروں کا محبوب رہنما تھاە وہ پیار سے اسے "فادر" 

کہتے تھے یا صرؾ "ڈیڈ" کہتے تھےە جیسے جیسے وقت گذرتا گیا 

اس نے مسیحا کا کردار اپنا لیاە جیسے ہی اس کااثرورسوخ بڑھا، اس 

نے مزید تابعداری اور وفاداری کا تقاصا شروع کردیاە اس کے عقیدتمند 



اس کی تابعداری کرنے کیلئے تیار تھےە اس نے انکو اس بڑھ چڑھ کر 

بات پر قائل کرلیا کہ ایٹمی دھماکے سے عالمگیر تباہی عمل میں آئیگی 

اور کچھ نہیں بچیگا ماسوآئے ان لوگوں کے جو اسکی پیروی کریں 

 گےە

اوشرو لکھتا ہے کہ: " اس کے بہت سے پرجوش تقریری مکالمے نسل 

پر حملوں کی صورت میں تھے، مگر اس کے  پرستی اور سرمایہ داری

انتہائی پرجوش اور کہر آلود خطابات پیپلز ٹیمپل کے 'دشمنوں' پر 

مرتکز تھےــ اس کے نقص بینوں پر اور خصوصی طور پر منکرین 

 پر"ە

مندرجہ باال تصویراسالم کے ساتھ مماثلت کی بھی تشریح کرتی ہےە 

پہلے پہل، محمد بھی محض ایک " خبردار کرنے واال" ہی تھا، جو 

لوگوں سے کہتا تھا کہ ہللا پر ایمان لے آؤ اور روزمحشر سے ڈروە 

جیسے ہی اس کے اثرورسوخ میں اضافہ ہؤا اور اس کے ماننے والوں 

، اس کے مانگوں میں اضافہ ہوتا چال گیا، اس نے کی تعداد بڑھنے لگی

کہنا شروع کردیا کہ اپنے گھربار چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ، اور حکم 

 عدولی کی صورت میں عذاب الہی کا ڈراوا دیاە  

جوش تقریری مکالمے شرک کے خالؾ تھے رپمحمد کے بہت سے 

رؾ مگر اسکے بہت سے کہر آلود خطبات کا رخ "دشمنان" اسالم کی ط

 تھا، اس کے عیب بینوں اورخاص طور پر منکرین پرە

جم جونز اپنے ساتھیوں کو گھانا کے جنگلوں میں لے گیا اور انکو 

انکے عزیزواقربا سے جدا کر دیاە ہر قسم کے بیرونی اثرورسوخ سے 

الگ کرلیا اور مکمل طور پر اپنے تابع کرلیا تاکہ ان کی آسانی سے 

اپنی تعلیمات کےتابع کرلےە یہی وجہ  برین واشنگ کرسکے اور انکو



تھی کہ کیوں محمد یہ چاہتا تھا کہ اس کے پیروکارمدینہ چلے آئیںە اس 

نے اپنے سب سے زیادہ وفادار ساتھیوں کو انکے خالؾ کردیا جو 

مدینہ جانے سے انکاری تھےە درج ذیل آیات ان جذبات کی عکاسی 

 کرتی ہیںە

رت نہيں کی تو جب تک وہ اور جو لوگ ايمان تو لےآئےليکن ہج

ہجرت نہ کريں تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہيںە 

اوراگر وہ تم سے دين کے معامالت ميں مدد طلب کريں تو تم کو 

مدد کرنی الزم ہے اور ياد رکھو خدا سب کچھ ديکھتا 

 (56:0ہےە)قرآنە

کہ مسلمانوں کو ان مسلمانوں کی حفاظت  میں یہ کہا گیا ہے یتاس آ

نہیں کرنا ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کیە بالفاظ دیگر، انہیں چاہئے کہ 

وہ انہیں قتل کردیں، یا وہ وطن چھوڑیں اور اطاعت کریںە آیت کا 

آخری حصہ خاص طور پر معنی خیز ہےە وہ اپنے پیروکاروں کو 

خبردار کررہا کہ ہللا انکو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے، نہ صرؾ یہ 

ہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کے ارادے کیا کہ وہ کیا کرر

 ہیںە

محمد کے ہللا اور اوشنیا کی پر پیچ شخّصیت کے حامل ڈکٹیٹر جارج 

اورویل ، جو کہ اسکے ناول نائینٹین ایٹی فور میں بطور " بگ برادر" 

 ایک افسانوی کردار ہے ، کے ساتھ توقعات سے بڑھ کر مماثلت ہےە

ے میں ہر کسی پر احکام باال بڑی کڑی نگرانی اس افسانوی معاشر

رکھتے ہیں، زیادہ تر ٹیلی سکرین کی مدد سےە لوگوں کو متواتر آگاہ 

رکھا جاتا ہے، اور یہ جملہ جوکہ اس سارے " سچ" کی جان ہے کہ 



"بگ بردار تمہیں دیکھ رہا ہے" اس ریاست میں پراپیگنڈہ سسٹم کا انداز 

 ہےە

ں ہوتا کا بگ برادر کا بطور انسان کے کوئی اس ناول میں یہ واضع نہی

وجود ہے بھی یا نہیں، یا یہ کوئی ریاست کا تراشہ ہؤا فرضی کردار 

ہےە تاہم، چونکہ انـّر پارٹی ٹارچرر او'برائن نشاندھہی کرتا ہے کہ بگ 

برادر کبھی نہیں مرسکتا اسلئے جو ظاہری صورت سامنے آتی ہے اس 

کی تجسیم ہےە کسی آدمی نے آج تک کے مطابق تو بگ برادر پارٹی 

اس کو کبھی نہیں دیکھاە وہ بڑے بڑے اشتہاری بورڈوں پر آویزاں ایک 

چہرہ ہے، ٹیلی سکرینوں پر سنی جانے والی ایک آواز ہےەەەەە بگ 

برادر ایک بھیس ہے جو کہ پارٹی نے نمائش کی خاطر چنا ہؤا ہےە  

ادا کرے چونکہ یہ  اس کا کام صرؾ یہ ہے کہ وہ ایک مرکز کا کردار

اس کی بہ نسبت زیادہ آسان کہ کسی تنظیم کی بجائے ایک فرد کو 

سامنے رکھا جائے جس کی طرؾ تمام لوگوں کی محبت، تعظیم، خوؾ 

اور جذباتی لگاؤ کا رخ ہوە اوشنیا کے وفادار شہری بگ برادر کا خوؾ 

نہیں کھاتے، درحقیقت وہ اس سے پیار کرتے ہیں اور اسکی تعظیم 

 رتے ہیںە وہ محسوس کرتے ہیں وہ انکو تمام خرابیوں سے بچاتا ہےەک

مندرجہ باال روئیداد ہللا پر بھی پوری اترتی ہے، ایک ؼیرمرئی لیکن ہر 

جگہھ موجود، جس کےساتھ مسلمان بیک وقت محبت بھی کرتے ہیں 

اور اس سے ڈرا بھی جاتا ہے جوانکی ہر حرکت سے باخبر ہوتا ہے 

 د بھی خوب جانتا ہےەاور دلوں کے بھی

 

 ایمان کی سچائی کا ثبوت جان کی قربانی



میں پیپلز  <=?0اوشریو بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے :" لیکن جب 

ٹیمپل کے ؼمخوار رشتہ داروں نے کانگریسمین لیؤ رائن پر دباؤ ڈاال 

کہ وہ اس فرقے کی بابت تفتیش کرے،  خود اسنے  اور اسکے ہمراہ 

کہ زیادہ تر اس بستی کے رہائشی اس کے مّداح ہیں، صحافیوں نے سنا 

اور وہاں قیام پذیر ہونے پر مّسرت کا اظہار کررہے ہیں اور خواہشمند 

ہیں کہ وہھیں قیام کیا جائےە دو خاندانوں نے تاہم، رائن کو پیؽام 

بھیجوایا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیںە لیکن جیسے ہی دورے پہ 

اور منّحرفین جہاز پر سوار ہونے لگے، گھات آئی ہوئی یہ پارٹی 

لگائے بیٹھے لوگوں نے ان پر گولیاں برسائیں یہاں تک کہ رائن سمیت 

ان میں سے پانچ لوگ مارے گئےە تب جم جونز نے اپنے پیروکاروں 

کو اکٹھا کیا اور زہرآلود مشروب پی کر انکو "باوقار موت" کو گلے 

 لگانے کیلئے کہاە  

یات جو آخری رسوم کی ادائیگی کی ریکارڈنگ سے ٹیپ کے وہ جزّ 

لئے گئے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، چند عقیدتمندوں کے عالوہ سب نے 

رضاکارانہ طور پر زہر پیا اور اپنے بچوں کو بھی پالیاە جم جونز کی 

باتیں اور اسکی یقین دہانیاں، ان لوگوں کیلئے جو قرآن سے آگہی 

ناخت پیش کرتی ہیںە ایک رکھتے، ایک عجیب و ؼریب بھیانک ش

عورت احتجاج کرتی ہے، ہجوم اس کو موت کی نیند سال دیتا ہے اور 

 ہر کوئی موت کا خواہشمند ہےە

ٹیپ ریکارڈر کی ٹرانسکرپٹ )یوٹیوب پر دستیاب( ذیل میں دی گئی 

ہےە یہ دل دہال دینے والی ہے، جب یہ اندھی عقیدت کی حقیقت سے 

 پردہ اٹھائے گیە



ں نے آپکو ايک اچھی زندگی دينے کی بہت کوشش کیە جم جونز: مي

اس سب کے باوجود ميں تھک چکا ہوں، مٹھی بھر لوگوں نے لؽو 

بيانی کی مدد سے ہمارا جيون دوّبر کيا ہؤا ہےە اگر ہم چين سے جی 

نہيں سکتے تو ہميں آرام سے مر جانا چاہئےە )تاليوں کی 

ەەەە ابھی  چند منٹوں ميں يہاں گونج(ەەەەہميں اتنا بڑا دھوکہ ديا جارہا ہے

کيا ہونے جارہا ہے کہ جہاز ميں سوار لوگوں ميں سے ايک پائيلٹ کو 

گولی مار ديگا ــ مجھے اس کا علم ہےە ميں نے اس کی منصوبہ بندی 

نہيں کی مگر مجھے معلوم ہے کہ کيا ہونے واالہےەەەە تو ميری رائے 

اموشی سے قدم آگے خيہ ہے کہ تم قديم يونان ميں ہوتے تھے، اور 

بڑھاتے تھے، کيونکہ ہم خودکشی نہيں کرنے جارہےـ يہ ايک انقالبی 

 فعل ہےەەەە ہم واپس نہيں جاسکتےە

پہلی عورت: مجھے ايسے لگتا ہے جيسے وہاں پر زندگی ہے؛ وہاں 

 اميد ہےە

 جونز: ہاں، سب نے ايک دن مرنا ہےە

 ہجوم: يہ درست ہے، يہ درست ہے!

چلے گئے ہيں انہوں نے کيا کيا، اور جوکامياب جونز: وہ لوگ جو 

ہوجائيں گے وہ ہماری زندگيوں کو جہنم بنا دينگےەەە ليکن ميرے 

نزديک، موت خوفناک چيز نہيں ہےە يہ حيات ہے جو ملعون ہےە اور 

 اسطرح جينا بھی کيا جينا ہےە

 پہلی عورت: ليکن مجھے موت سے خوؾ آتا ہےە

 ےە مجھے نہيں لگتا ايسے ہےە جونز: مجھے نہيں لگتا ايسے ہ



پہلی عورت: چھوڑ کے جانے والے بہت ہی کم ہيں کہ جن کی خاطر 

لوگ اپنی جانيں ديںەەەەە ميں ان سب بچوں کی طرؾ ديکھ رہی  9022

 ہوں، ميرا خيال ہے کہ يہ زندہ رہنے کا حق رکھتے ہيںە

جونز: کيا انکو اس سے کہيں زيادہ نہيں ملنا چاہئے؟ يہ سکون کے 

حقدار ہيںە  سب سے بڑا ثبوت ہم يہ دے سکتے ہيں کہ ہم يہ )انتہائی 

 مکروہ( دنيا ہی چھوڑ ديںە)تاليوں کی گونج(

پہال آدمی: بات ختم، بہنەەەەە ہم نے ايک خوبصورت دن کو جنم ديا ہےە 

)تاليوں کی گونج(  دوسرا آدمی: اگر تم يہ کہو کہ ہميں ابھی جانيں 

وقت تيار ہيںە )تاليوں کی گونج(]بالٹی مور قربان کرنا ہے تو ہم اسی 

 [91:1اتوار،

چینخوں اور بچوں کی گریہ و زاری سے باال، ٹیپ چلتی رہی، اور 

جونزکا لوگوں پر خودکشی کرنے کا اصرار جاری رہا اور وہ انکو اس 

 عمل کی تکمیل پر مسلسل اکساتا رہا:

آسان ہے، اس  جونز: برائے مہربانی کوئی دوا لے لوە آسان طريقہ! يہ

طرح کوئی گھبراہٹ نہيں ہوگی ەەەە مرنے سے مت ڈروە تم ديکھو 

 ہمارے گرد لوگ جمع ہوگئے ہيںە يہ ہمارے لوگوں کو ايذائيں دينگےەەە

دوسری عورت: فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہےە ہر کوئی چپ 

رہے اور اپنے بچوں کو بھی خاموش کرائےەەەە يہ درد سے ہيں کّراہ 

 ہ ذائقے ميں کڑوی ہےەەەەرہے؛ ي

تيسری عورت: اس ميں ّچالنے کی کوئی ضرورت نہيں ہےە يہ ايسی 

 چيز ہے جس ميں ہم سب کو مزا آئے گاە)تاليوں کی گونج( 



جونز: برآئے مہربانی، خدا کيلئے، ہميں شروع کرنا چاہئےەەەەە يہ ايک 

انقالبی خودکشی ہےە يہ اپنے آپ کو مٹانے والی خودکشی نہيں 

 ە)آواز تحسين، "ڈيڈ" تاليوں کی گونج(ہے

تيسرا آدمی: ڈيڈ ہميں يہاں تک لے آيا ہےە ميرا ووٹ ڈيڈ کے حق ميں 

 ہےەەەەە

جونز: ہميں وقار کے ساتھ مرنا چاہئےە جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی 

کرو! ہم پر جلدی الزم ہےەەە بند کرو يہ ؼشياں کھاناە اسطرح کی زندگی 

بہتر ہے ەەەەە اگر تم جان لو کہ آگے کيا ہے، بسر سے موت الکھوں گنا 

 تم خوشی سے اسی رات چلنے کو تيار ہو جاؤ گےەەەەەە

چوتھی عورت: اس انقالبی جدوجہد ميں آپکے ہمقدم چلنا باعث مّسرت 

ہےەەەە اسکے عالوہ کوئی طريقہ نہيں، يا تو سوشلزم اور کيمونزم کی 

 ہوںەخاطر جان دی جائے، ميں ڈيڈ کی بہت شکرگذار 

جونز: ہم سے ہماری زندگياں لے لوەەەەە ہم نے خودکشی نہيں کیە ہم 

نے اس ؼير انسانی دنيا کے خالؾ بطور احتجاج خود کشی کی صورت 

   ميں ايک انقالبی قدم اٹھايا ہےە 

جب یہ ٹیپ منظرعام پہ آئی تو دنیا میں تہلکا مچ گیاە پھر بھی مکمل 

ے کی فرمانبرداری فرقہ پرستوں طور پر فدا ہونا اور بنا سوچے سمجھ

کی خصوصّیت ہے، اور اسالم بھی یہی کچھ ہےە اسالم کا مطلب ہے 

اطاعتە اہل ایمان کیلئے یہ الزم ہے کہ وہ اپنی رضا کو خیرباد کہیں 

اور ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کریں، یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ 

 اور رسول کے سےاور اپنے طرزبودوباش سے بھی تاکہ وہ اپنے ہللا

سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرسکیںە قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں 



( ایک اور :?:8: "ەەەەە اگر تم مخلص ہو تو موت کی تمنا کرو"ە )قرآن 

جگہھ محمد یہودیوں کو چیلنج دیتا ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو وہ موت 

 کی خواہش کریںە

ہو کہ تم خدا کے دوست ہو  کہھ دواے يہود اگر تم کو يہ دعوی

اور  اور لوگ نہيں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو 

 (:06:کروە )قرآن

یہ عین واضع ہے کہ جونز اور محمد جیسے خود پرستوں کے بگڑے 

ہوئے دماؼوں میں اطاعت کی اصل کسوٹی یہی ہے کہ اپنے پیروکاروں 

خودکش بمباروں کی  سے انکی جان طلب کریںە فلسطینی ٹیلیوژن اکثر

ماؤں کے انٹرویو نشر کرتا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کی جان کی 

قربانیوں کو بڑے فخریہ انداز میں پیش کررہی ہوتی ہیں اور اس خواہش 

کا اظہار کررہی ہوتیں ہیں کہ انکے دوسرے بچے بھی اسی طرح اپنی 

 جانوں کا نذرانہ پیش کریںە

 

 سزا اور جوروّجبر

تان لو تو   اوشرو تفصیل سے بتاتا ہے: " اگر تم کسی کے سر پر بندوق

تم  اس سے کچھ بھی کروا سکتے ہوە ٹیمپل مستقل طور پرخوؾ کی 

حالت میں رہتے تھے، ایک خفیؾ سی ؼلطی یا کوئی نادانستہ سے خطا 

ہو جانے پر بھی انکی وحشیانہ پٹائی ہوتی اور سرعام انکا تّمسخر اڑایا 

ە جونز سخت ترین سزاؤں کی دھمکیاں دیتا تھا اور ان پر کڑا جاتا تھا

ڈسپلن الگو کرتا اور مکمل اطاعت کا طالب ہوتا تھا، اور وہ اس طرح 



کے اقدامات بھی اٹھاتا رہتا تھا جن سے ایسے تمام خدشات کا قلع قمع ہو 

جائے جو آگے چل کر پیروکاروں کی طرؾ سے کسی قسم کی مذاحمت 

 ب بنیںە"یا بؽاوت کا سب

مسلمان ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت سزا کا خوؾ سرپر 

منڈالتا رہتا ہےە مجھے ؼّصے سے بھرے ہزاروں مسلمانوں کی طرؾ 

سے ای میلز موصول ہوتی ہیں جن میں کہا گیا ہوتا ہے کہ زندگی بہت 

مختصر ہے اور مجھے اسالم پر تنقید کرنے کے باعث جہنم کی آگ 

گاە وہ کسی دلیل کو چیلنج نہیں کرتے: وہ میرے منطق سے  میں جلنا ہو

بھی اختالؾ نہیں کرتے، بلکہ مجھے بھی اسی عذاب سے ڈراتے ہیں 

جس سے وہ خود خوفزدہ ہیں، یعنی دوزخ کی آگ سےە قرآن میں بار 

مرتبہ سے بھی  800بار دہرایا جانے واال نذریعہ 'دوزخ' ہے جو تقریبآ 

س کے بعد درسرا نمبر 'روز حشر' کا ہے جس کا زیادہ دہرایا گیا ہے، ا

مرتبہە  =00مرتبہ اور پھر 'دوبارہ زندہ'  کئے جانے کا ذکر  9>0ذکر 

مسلمانوں کی پرورش اسقدر دوزخ کے ڈراوے والے ماحول میں کی 

جاتی ہے کہ اسالم کی سچائی کو پرکھنے کے خیال سے ہی انکے 

 پسینے چھوٹ جاتے ہیںە

صرؾ نفسیاتی طور پر پست حوصلہ کرنے تک  خوفزدہ کرنے کا عمل

ہی محدود نہیں ہوتاە جسمانی ایذائیں بھی اسالمی طرز پرورش کا الزمی 

جزّو ہےە اسالمی دینی مدرسوں میں بچوں کے ناقص چال چلن کی سزا 

پٹائی ایک عام معمول ہے، بلکہ بعض اوقات تو انکو زنجیروں سے بھی 

بچوں تک ہی محدود نہیں بلکہ بڑوں باندھ دیا جاتا ہےە مار پیٹ صرؾ 

کو بھی جسمانی سزآئیں دی جاتی ہیں، سرعام بید زنی، تمسخر اڑآیا 



جانا، ہاتھ کاٹنا، یا سنگ پاشی کی سزائیں ان لوگوں کیلئے جو اسالمی 

 قوانین کی خالؾ ورزی کرتے ہیںە

اس قسم کے بہت سے قوانین ہیں جو کسی قسم کی آزادی یا بؽاوت پر 

اتے ہیںە  ناقدین، آزاد منشاء، مصلیحین اور تارکین واجب القتل قّدؼن لگ

ہیںە یہاں تک کہ کسی قسم کے سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہےە 

 قرآن کہتا ہے:

مومنو! ايسی چيزوں کے بارے ميں مت سوال کروجو ظاہر کردی 

جائيں تو تم کو بری لگيںەەەەەەەەە اس طرح کی باتيں تم سے پہلے 

بھی پوچھيں تھيں جب بتائی گئيں تو پھر وہ ان سے لوگوں نے 

 (920اور  929آيات  3منکر ہوگئےە)قرآن؛سورۃ 

بخاری نے بھی دو احادیث کا ذکر کیا ہے جس میں محمد نے کہا ہے  

صرؾ یہی ایک  900"ہللا نے تمہیں زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے"

دے کے طور طریقہ ہے جس سے فریب اسالم ، ایک الزمی اندھے عقی

پرقائم رکھا جا سکتا ہے اور یہ العلمی اور خوؾ کے ذریعے ہی نافذ 

 ہوسکتا ہےە

اوشریو کہتاہے: "سماجی نفسیاتی تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ ضروری 

نہیں کہ اپنے مقاصد کے حصول کیلئے تعمیل پر آمادگی کی ؼرض 

ی  سےاحکامات جاری کرنے کا طریقہ  پرزور اور واضع طور پر تہدید

سے پتہ چال کہ کہ فاعلوں کی حیران کن حد  ہوە ملگرام کے تجربات 

تک ایک بڑی تعداد نے مشاہدہ کرنے والے کی ہدایات پر عمل کیا جن 

کے بارے میں انکا خیال تھا یہ کسی دوسرے شخص کیلئے بہت بڑا 

 برقی جھٹکا ثابت ہو گا"ە



 اختالؾ رائے کا انسداد

میں واضع کمی ہو سکتی ہے اگر کے مطابق، مکمل اطاعت  اوشریو

اختالؾ رائے رکھنے والوں کی ایک چھوٹی سے اقلّیت بھی جنم لے 

لےە " تحقیق نے ظاہر کیا ہے،" وہ لکھتا ہے " ایک 'ناخلؾ' شریک کار 

کی موجودگی نے ملگرام والی صورتحال میں بہت سے فاعلوں کو اس 

کا دینے کی شخص کوجسے 'سیکھنے واال' نامزد کیا تھا کوبرقی جھٹ

ہدایات پر عمل کرنے کی صحت کوبری طرح متاثر کیاە اسی طرح، 

والے معاملے میں   Aschایک اور ساتھی کا اضافہ کرنے سے جس نے 

اکثریت کے ساتھ اختالؾ رآئے رکھنے والے فاعلوں نے کہیں کم 

درجے رآئےسے اتفاق کیا جبکہ دوسرے اختالؾ رائے رکھنے والوں 

 نہ تھا اور دوسرے فاعلوں سے مختلؾ بھیە"    کا فیصلہ بھی درست

محمد اور جم جونز دونوں میں اختالؾ رآئے برداشت کرنے کا مادہ 

نہیں تھاە وہ دونوں صرؾ اپنی ہی مکمل اطاعت چاہتے تھے اور اس 

قسم کا کوئی خیال کہ کسی قسم کا سوال کیا جسکے یا تنقید کی جاسکے 

محمد نے ان لوگوں کو تو معاؾ اسطرح کی کوئی گنجائش ہی نہ تھیە 

کردیا جنہوں نے اسکے خالؾ جنگ کی اس شرط پر کہ وہ مسلمان ہو 

گئے اور اس کی چودھراہٹ کو تسلیم کرلیا، جیسا کہ اس نے اپنے کزن  

ابوسفیان کے ساتھ کیا اور اسے مکہ فتح کرنے کے بعد اسکا انچارج بنا 

اس سے اختالؾ کیا  دیا، مگر اس نے انکو معاؾ نہیں کیا جنہوں نے

اوراسے چھوڑ گئےە بہت سارے لوگوں کو اس کے حکم کے تحت قتل 

کردیا گیا، ایک عام سی وجہ تھی کہ انہوں نے اختالؾ اور اس کی 

 نقلیں اتاریںە



یہی وجہ ہے کہ وہ کیوں اختالؾ سے خوفزدہ تھا اور اس کے پیروکار 

ہے کہ مجھے آج تک اختالؾ رائے کو برداشت نہیں کرتےە یہی وجہ 

اسقدر بھرپور یقین ہے ایک دفعہ تارکین اسالم کی آوازیں سنیں جانے 

لگیں تو بہت سے اور مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوگا اور اسالم پر تنقید 

 کو روکا نہیں جاسکے گاە

سال بڑے عہدوں میں رہا اور ان >جینی ملز، جس نے پیپلزٹیمپل میں 

لزٹیمپل کو چھوڑا، اس نے لکھا: چند میں سے ایک تھا جنہوں نے پیپ

"وہاں چرچ میں ایک ؼیرتحریر کردہ قانون تھا جومکمل درستگی کے 

ساتھ سمجھا جاتا تھا اور وہ بہت ہی اہم تھا: کوئی شخص بھی فادر، 

 اسکی بیوی اور بچوں پر تنقید نہیں کریگاە"

کیا یہ محمد کے بارے میں عین درست نہیں ہے، اس کی فیملی اور 

ں کے بارے میں؟ پاکستان میں ایک کالج کے پروفیسر یونس ساتھیو

شیخ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد کے والدین ؼیرمسلم تھےە 

منطقی اعتبار سے تو یہ بات درست لگتی ہے کیونکہ ابھی محمد بچہ 

ہی تھا جب انکا انتقال ہو گیا تھا اور ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے 

کہ وہ جہنم میں جائیں گےە پھر بھی اسکا یہ کہ محمد کا خیال تھا 

تبصرہ طلباء کیلئے اشتعال کا باعث بنا، انکا خیال تھا کہ اس نے انکے 

پیؽمبر کے والدین کی توہین کی ہے اور دینی علماء سے اسکی شکائت 

کی جو اسے عدالت میں لے گئے اور اس پرتوہین رسالت کا الزام لگایا 

یاە چند سالوں کے بعد اسکو رہا کردیا گیا اور سزآئے موت کا مطالبہ ک

 اور اس پر تمام دنیا سے لوگوں نے احتجاج کیاە

میں محمد طحہ محمد احمد، جوکہ سوڈان کے آزاد  >800ستمبر

روونامے الوفاق کا ایڈیٹر انچیؾ تھا کومسلمان جیالوں نے اؼوا کرلیا 



اور سزا اور اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے اس پر مقدمہ چالیا 

کے طور پر اسکی گردن کو کئی جگہوں سے کٹ لگائے جیسے اونٹ 

کو ذبح کرتے وقت لگائے جاتے ہیں اور بعد میں اسکا سر تن سے 

جداکردیاە اس کےاوپر توہین رسالت کا الزام تھا کیونکہ اس کے اخبار 

نے انٹرنیٹ پر شائع شدہ محمد کے والدین سے متعلقہ آرٹیکل چھاپ دیا 

ارے محمد طحہ کا یہ قصور تھا کہ اس نے کتاب کے چھوٹے تھاە بیچ

  چھوٹے اقتسابات پر اپنے جوابی اعتراضات لکھ دیئے تھےە

اگر آپ کسی اسالمی ملک کے باشندے ہوں تو اسالم، محمد اور اس 

کے ساتھیوں پر تنقید کرنے جرم میں آپکو سولی پر لٹکایا جاسکتا ہےە 

اشندے ہیں تو آپ کو قتل کیا سکتا اگر آپ کسی ؼیر اسالمی ملک کے ب

ہے بیشک آپ ؼیر مسلم ہی ہوںە ایک ولندیزی فلمساز، تھیؤ وین گھوہ 

کو اس وقت سبق مال جب کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ اپنے ہی خون 

میں نہا گیا کیونکہ اس کو ایک مسلمان نےگولی مارنے کے بعد چھرا 

م،آیان حسی علی گھونپ دیا محض اس لئے کہ اس نے ایک منکراسال

کی اسالم میں عورت کے مقام کے موضوع پر ایک فلم کی تیاری میں 

 اس کی مدد کی تھیە

کے اٹلی کےمترجم ، جسکا نام  دی سیٹنک ورسسمیں  0??0جوالئی 

اٹورے کیپراؤلی تھا، اسے برے طریقے سے مجروع کردیا گیا، اور 

تہذیب کے مّداح، ہسٹوشی اگارشی ـــ لٹریچر کے پروفیسر اور اسالمی 

جس نے کتاب کا جاپانی زبان میں ترجمہ کیاـــ کا ٹوکیو میں قتل کردیا 

 گیاە ولیم نائیگارڈ، ناروے کا مترجم، کو بعد میں چاقو مار دیا گیا تھاە

مقصد یہ کہ اسالم کی اسقدر دھاک بٹھا دی جائے کہ کوئی بھی اس کے 

یپلزٹیمپل کے ایک خالؾ بولنے کی جرآت نہ کرسکےە ڈبورہ بلیکی، پ



دیرینہ ممبر نے جوکہ اس فرقے کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا، 

اس نے تصدیق کی: " جم جونز کے کسی بھی حکم کے ساتھ اختالؾ 

کا مطلب ہوتا تھا  'ؼّداری'ەەەە اگرچہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لئے 

کہ مجھے بڑا تکلیؾ دہ تھا، لیکن میں کچھ کہنے سے خوفزدہ تھا، کیون

علم تھا کہ جوکوئی بھی اس سے اختالؾ کریگا وہ جونز اور دوسرے 

 ممبران کے ؼصے کا شکار ہو جائے گاە"

 بے ربطیاں

اّولین مسلمانوں کی کثیر تعداد اور چند ایک ایسے ہی پیپلز ٹیمپل کے 

ممبران نے محسوس کیا کہ انکےلیڈران کاعقیدے کے بیان کردہ مقاصد 

میں تفاوت نہیں ہےە جم جونزکھلےعام بہت سی  سے متعلق قول و فعل

عورتوں سے ہمبستری کرتا تھا اور اس کو اس میں کسی قسم کی شرم 

محسوس نہیں ہوتی تھیە محمد نے بھی اسطرح کے بہت کام کئے جن 

پر لوگوں نے اپنی بھنویں سکیڑیں عربوں میں بھی جہاں اخالقیات کے 

 معیار ڈھیلے ڈھالے تھےە

عائشہ بیان کرتی ہے: " میں ان عورتوں کو گری ہوئیں ایک حدیث میں 

سمجھتی تھی جنہوں نے خود کو ہللا کے رسول کے حوالے کردیا تھا 

اور کہا کرتی تھی ' کیا کوئی شہزادی اپنے آپ کو )کسی مرد( کے 

حوالے کرسکتی ہے؟' لیکن جب ہللا کی طرؾ سے وحی آئی : ' )او 

و اور جسے چاہواپنے پاس رکھو محمد( جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھ

اور جسکو تم نے علیحدہ کردیا ہواور اگر اسکو پھر اپنے پاس طلب 

( میں نے نبی سے کہا، 0;:99کرلو تو تم پر کچھ گناہ نہیں،')قرآن 



'مجھے لگتا ہے کہ تمہارے آقا کو تمہاری تمناؤں اور خواہشوں کو پورا 

 کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہےە'"

صرؾ خوبصورت لڑکی ہی نہیں تھی بلکہ بڑی حاضر ظاہر ہے عائشہ 

جواب بھی تھیە درحقیقت ہمیں بہت سے موقعوں پریہ دیکھنے کا اتفاق 

ہوگا کہ محمد کا ہللا اس کی مدد کو آن پہنچا اور اس کو کھلی اجازتیں 

 دے دیں کو جو بھی کرنا چاہے کرلےە

محمد نے بہت سے سماجی اصولوں کی خالؾ ورزی کی جیسا کہ 

زینب سے شادی جوکہ اس کی اپنی بہو تھی، اور ماریہ سے جنسی 

مالپ جوکہ اس کی بیویوں کی خادمہ تھی اور وہ بھی اپنی بیوی کی 

عدم موجودگی میںە اس نے اسوقت ایک چھ سالہ بچی عائشہ سے شادی 

سال تھی اور اس کے ساتھ ہمبستری کی  0;کی جب اس کی اپنی عمر 

ہ کی تھی اور ابھی تک گڑیوں سے کھیلتی جب وہ آٹھ سال اور نو ما

تھیە اس کا دعوی تھا کہ 'بہترین' وحی اس وقت آتی تھی جب وہ ایک 

ہی کمبل میں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ لیٹا ہوتا تھاە جب وہ اپنے 

اقتدار میں چوٹی پر تھا، اس نے ایک اور بچی کو دیکھا اور اسکے 

تو وہ اس سے بیاہ کریگاە اس  والدین سے کہا کہ جب وہ بڑی ہوجائیگی

بچی کی قسمت اچھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی محمد کا انتقال ہو گیاە 

بنا بتائے کئے گئے حملوں کے دوران اور ان قبیلوں کو تہس نہس 

کرنے کے بعد اور انکے خاندانوں کو ختم کرکے وہ اپنے ہللا سے اپنی 

ے رکھ لیتا اور اپنے ذات کے انعام کیلئے کمسن دوشیزاؤں کو اپنے لئ

 حرم میں بطور لونڈیوں کے شامل کرلیتاە

بےشک ، اّولین ایمان النے والوں کو حیرانگی تو ہوئی ہوگی، کہ اگر   

محمد ہللا کا رسول ہے تو اس کے اعمال ؼیر ہللا والوں جیسے کیوں 



ہیںە ہم قطعی یہ فرض نہیں کرسکتے کہ وہ تمام عرب مکمل طور پر 

ھے اور انکو نہیں پتا تھا کہ محمد جو کچھ کررہاتھا ضمیر سے خالی ت

وہ ؼلط ہےە تاہم، انکو اگر کوئی شک شبہ بھی تھا تو وہ اسکا 

اظہارکرنے سے قاصر تھےە اہل ایمان کو اس سزا کا خوؾ تھا کہ انکو 

شہربدر کردیا جائیگاە وہ جواختالؾ کرتے تھے انہیں فوری طور پر 

 چپ کروا دیا جاتا تھاە

قع پر، محمد کے مکہ کے ساتھی جو کہ ہجرت کرکے آئے ایک مو

تھے ایل مدینہ ان سے جنگ میں الجھ گئے جن وہ ابھی شہر کے باہر 

لڑائی میں مشؽول تھےە عبدہللا ابن ابعی، جس نے بنو نضیر کو محمد 

کے ہاتھوں قتل عام سے بچایا تھا، ؼصے میں آگیاە اس نے کہا، " کیا 

ئے ہیں[ واقعی ایسا کیا ہے؟ وہ ہماری انہوں نے]جو ہجرت کرکے آ

ترجیحات میں رخنہ ڈالتے ہیں، تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہمارے 

ہی شہر میں ہم پر حکم چالتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں 

سمجھتے کہ قریش کے بدمعاشوں نے ایک پرانی کہاوت کے مطابق ' 

ہللا کی قسم جب ہم کتے کو کھانا کھالؤ اور وہ تجھے ہی کھا جائے'ە 

مدینہ لوٹیں گے تو طاقتور کمزور کو نکال باہر کریگاە" پھر وہ اپنے 

لوگوں کے پاس گیا جو وہاں تھے اور کہا، " تم نے یہ کچھ اپنے ساتھ 

کیا ہے، تم نے انہیں اپنے شہر پر قبضہ کرنے دیا اور اپنی جائیدادیں 

یں واپس لے لوگے تو ان کے ساتھ بانٹ لیںە اگر تم ان سے اپنی جائیداد

وہ کہیں اور چلے جائیں گےە" جب یہ خبر محمد تک پہنچی تو اس نے 

ابن ابعی کو قتل کرنے کا فیصلہ کرلیاە یہ سب سننے کے بعد، ابن ابعی 

کا بیٹا جو مسلمان ہو گیا تھا محمد کے پاس آیا اور کہا، " میں نے سنا 

ے ہو اس واسطے جو ہے کہ تم نے عبدہللا ابن ابعی کو قتل کرنا چاہت

کچھ تم نے اس کے بارے میں سنا ہےە اگر تم نے ضرور یہ کرنا ہے 



تو اس کام کیلئے مجھے حکم دو اور میں اس کا سر تمہارے پاس لے 

آؤنگا، کیونکہ الخزراج یہ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے باپ کا 

کے کوئی اور تابعدار نہیںە مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے کسی اور اس 

قتل کا حکم دیا تو، تو میری روح مجھے اس کی اجازت نہیں دیگی کہ 

میرے باپ کا قاتل کھلے عام گھومتا رہے، پھر میں اسے قتل کردونگا، 

اسلئے ایک مومن کا قتل ایک ؼیر مومن کیلئے تو اس طرح تو میں 

 دوزخ میں جاؤنگاە"

اہل مدینہ اپنے  عبدہللا ابن ابعی اپنے لوگوں میں ایک بڑا آدمی تھا، اور

بوڑھے سردار کی بڑی عزت کرتے تھےە اب صورتحال خاصی 

گھمبیر تھیە ایک بیٹے کو حکم دینا کہ اپنے والد کو قتل کردے، اور وہ 

بھی ابن ابعی جیسا والد،  نتائج ناخوشگوار ہو سکتے تھےە تب کیا ہوگا 

ائے اگر بیٹا اس افواہ کی صداقت جان رہا ہو اور محمد کے خالؾ ہو ج

اور اپنے باپ کے دفاع میں اٹھ کھڑا ہو؟ محمد نے بڑا عقلمندانہ فیصلہ 

کیا اور جو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کا بھیانک نظارہ آگیا تھا 

اسے کا ارادہ ختم کردیاە تاہم ابن ابعی کے بیٹے کی اس وضع کو مسلم 

موّرخین اور مّبصریں نے بہت سّراہا ہے اور اس کو سچے مومن کی 

یک نشانی کے طور پربیان کیا ہےە محمد کا اپنے پیروکاروں پر ا

جسقدر گہرا اثر تھا یہ اس کا مقام ظاہر کرتا ہےە اس نے انکو ایک 

دوسرے کی مخبری کرنے پر لگایا ہؤا تھا اور اسطرح کا خوؾ میں 

رکھنے واال ماحول بنایا ہؤا تھا کہ ہر قسم کی مخالفت کو سر اٹھاتے ہی 

 ےەکچل دیا جاسک

ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عبدہللا ابن ابعی کا انتقال ہؤا تو اس کے 

بیٹے نے محمد سے اس چیز کی بھیک مانگی کہ وہ اس کے والد کی 



نماز جنازہ پڑھائیںە ابن ابعی کے قد کاٹھ کی وجہ سے محمدنے سوچا 

کہ احسان کرنے کا یہ ایک مفید موقع ہےە جیسے ہی وہ مرحوم کیلئے 

ے کیلئے اٹھا، عمر، جسے یاد تھا کہ محمد نے اپنی ماں کی دعا کرن

قبر پر دعا کے موقعہ پر کچھ تاّمل سے کام لیا تھا تو اسنے اس کے 

کرتے کو پکڑ لیا اور کہا، " اے ہللا کے رسول تم اس شخص کی نماز 

جنازہ ادا کرنے جارہے ہو جب کہ ہللا نے تمہیں ؼیرمسلموں کی نماز 

ع کیا ہؤا ہےە" اس نے جواب دیا: " ہللا نے مجھے جنازہ پڑھانے س من

یہ حق انتخاب دیا ہؤا ہے یہ کہھ کر : ان کیلئے معافی طلب کرو، یا 

دفعہ معافی مانگو، ہللا انکو معاؾ نہیں  0=معافی طلب نہ کرو؛ اگر تم 

میں ایک کا اضافہ کرنے جارہا ہوںە"  0=( اور میں 0<:?کریگاە)قرآن 

ہے کہ محمد ابن ابعی کو "منافق" کہتا ہے حاالنکہ  یہ کسقدر ستم ظریفی

 یہ لقب محمد کو زیادہ بھاتا ہےە 

نیچے دی گئی حدیث کو محمد کی پارسائی پر سوال اٹھانے والوں پر 

اس کے اظہار برہمی کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہےە 

یں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ جنگ حنّین کی فتح کے نتیجے م

ہاتھ لگنے والے مال ؼنیمت کو مکہ کے سرداروں میں " انکے دل نرم 

کرنے کیلئے" اور "اسالم کوشیریں ذآئقہ" بنا کر پیش کرنے کیلئے بانٹا 

جارہا تھا، جیسا کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو بتالیا، اور ان دوسروں 

کیلئے کچھ نہیں رکھا جنہوں نے جنگ میں اس کی مدد کیە ایک 

 ال: " اے ہللا کے رسول! انصاؾ کروە" پیؽمبر نے کہا، " تم پر  شخص بو

مصیبت آئے! اگر میں انصاؾ نہیں کرسکتا تو پھر اور کون کریگا؟ میں 

ایک بے خوؾ خسارے میں ہونگا اگر میں انصاؾ نہ کروںە" عمر نے 

  کہا، "مجھے حکم دیں کہ میں اس کا سے قلم کردوں"



ھاە اس کے قبیلے نے اسالم قبول نہیں اس شخص کا تعلق بنو تمیم سے ت

کیا تھاە وہ محمد کی اس مہم میں صرؾ لوٹ مار کیلئے شامل ہوئے 

تھےە اور اب جبکہ محمد فتحیاب ہو چکا تھا، وہ کسی کو جوابدہ نہ تھا 

کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرےە یہ شخص محمد اور اس کے 

قل سکھا دی کردار سے ناواقؾ تھاە اس تجربے نے ضرور اسے ع

ہوگی اور ان دوسروں کو بھی جو اسوقت وہاں موجود تھےە اس سے یہ 

سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی اسکی اجازت نہیں کہ محمد کے فیصلوں 

پر انگلی اٹھائے خواہ وہ کتنے ہی نامنصفانہ کیوں نہ ہوںە اگر کسی نے 

بھی اس کے فیصلوں پر سوال اٹھائے تو گویا اس نے اسکے قہر کو 

عوت دی اور واجب القتل ٹہھراە یہاں صرؾ ہاں میں ہاں مالنا ہی د

صیح طریقہ ہےە یہ ایک فطری امر ہے کہ اسطرح کے جّبر والے 

ماحول میں سچ کی موت ہےە کیا اسمیں بائیں بازو کے لوگوں کیلئے  

ایک سبق نہیں ہے کہ وہ کیونکر مسلمانوں سے ملکر یہودیوں اور 

الؾ یلؽار کریں؟ یقینآ اس میں ہے، لیکن عیسائیوں کے نظریات کے خ

 وہ کیا اسطرؾ متوجع ہیں؟

اوشریو کا بیان جاری ہے: " پیپلز ٹیمپل میں حاالت اتنے مجبورکن 

ہوگئے کہ جم جونز کے بیان کردہ مقاصد کے قول و فعل میں واضع 

تفریق نمایاں ہونے لگی جو کہ قریب قریب فہم سے اتنی باال تر دکھنے 

ان کے ذھن میں چرچ کے بارے میں سوال اٹھنے لگےە لگی کہ ممبر

مگر ان شکوک کو کمک دستیاب نہ ہوسکیە مگر کوئی اتحادی نہ مل 

سکے جواپنے لیڈر کے احکامات کی نافرمانی میں کسی کی حمایت 

کرسکیں اور نہ ہی منکرین کا کوئی ساتھی جو اکثریت کے سامنے 

نافرمانی اور اختالؾ  اپنے اختالفات کی حوصلہ افزآئی کرےە کھلی

رائے پر فوری سزائیں دیں جاتیںە جونز کے کہے گئے الفاظ پر سوال 



کرنا، یہاں تک کہ اپنے عزیز واقربا اور دوستوں کی موجودگی میں 

بھی خطرے سے خالی نہ تھاە مخبر اور 'مشیر' بڑی سرعت کے ساتھ 

 بھیە" اس عاقبت نا اندیشی کی شکائیت کر دیتے یہاں تک کہ رشتہ دار

جونز کی مانند، محمد بھی ہاں میں ہاں مالنے والے چاپلوس مخبروں پر 

بھروسہ کرتا تھا، وہ جیسے کہ اوشریو کہتا ہے: " اس سے نہ صرؾ 

اختالؾ رائے کا ہی گال گھونٹ دیا جاتا ہے بلکہ اسکی وجہ رشتہ 

داروں اور دوستوں میں موجود یکجہتی اور خیرخواہی بھی گھٹ جاتی 

 ہےە"

الم میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نظر رکھیں اس

اور ایک دوسرے کو تمبیح کریں اگر وہ "راہ راست" سے انحراؾ 

کررہا ہوە اس کو امر بالمعروؾ )حق کی تاکید( اور نہی من المنکر)ؼلط 

کام سے منع کرنا( کہا جاتا ہےە صیح اور ؼلط وہ نہیں ہے جو عقل عام 

ہدائیت دیتا ہو، وہ وہ ہیں جن کو  سنہری اصول و یا جوکے مطابق ہ

رسول منع کرے یا اجازت دےە بالفاظ دیگر، ہر کوئی "بگ برادر" 

ہےاور ایک دوسرے کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے اہل ایمان ساتھی 

کے چال چلن کی اصالح کرتا ہے اور گھمبیر صورتحال ہوتو حکام 

ب کے بعد ایران میں، بچوں کی سے شکائیت کرتا ہےە اسالمی انقال

حوصلہ افزآئی کی جاتی تھی کہ وہ اپنے والدین کی ؼیراسالمی حرکات 

کی اطالع کریںە کئی نوجوانوں کے اپنے والدین نے حکام سے شکائیت 

کرکے ان کو سزآئیں دلوائیںە پھر ان مخبروں کو بڑی پذیرآئی ملتی ان 

 کی حوصلہ افزآئی ہوەکی عظمت کو سالم پیش کیا جاتا تاکہ دوسروں 

اوشریو کہتا ہے: " جب جونز چرچ میں آپس کےبھائی چارے کی فضا 

قائم رکھنے کی تبلیػ کررہا ہوتا تھا تو ساتھ ہی وہ اس امر کو بھی 



وضاحت سے بیان کردیتا کہ ہر ممبر کی ذات کی وابستگی کا رخ 

 "فادر" کی طرؾ ہونا چاہئےە

م ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی اسالم میں بھی اہل ایمان کیلئے الز

بھائی سمجھیں مگر انکی اّولین وفاداری محمد کے ساتھ ہو، یا جیسے 

کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس نے منوایا ہؤا ہے کہ "ہللا اور اس کے 

رسول" کے ساتھ ہوە جیسے ہی آپ اسالم کو چھوڑ دیں، وہ لوگ جو 

ال کاٹ دینے سے بھائی بھائی ہونے کی مدعی ہوتے تھے وہ آپ کا گ

 نہیں ہچکچائیں گےە 

محمد اور جم جونز میں حیرانکن حد تک مماثلتیں ہیںە ہم ورطہ ء 

حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ پہلے واال نقل ہے یا بعد واالە اصل سچآئی 

یہ ہے کہ خودپرست ذھنی مریضوں کی ذہنّیت کا اظہار ہےە ایسے تمام 

ھ مرتکز ہوں اور حزب نظام حکومت جہاں تمام اختیارات ایک جگہ

اختالؾ کا وجود نہ ہو، نازی ازم سے لیکر فاشزم، کیمونزم سے لیکر 

اسالم، یہ تمام فرقہ پرستانہ خوائص کے حامل ہیں جنکا ذکر جارج 

 میں کیا ہےە نائن ٹین ایٹی فور اورویل نے اپنے ناول

 خاندانی بندھنوں کا صفایا

عداوت کا ایک حصہ ہے،" جم جونز کا ماننا ہے کہ: " خاندان، نظام 

کیونکہ یہ "نصب العین" کے ساتھ کسی کی  مکمل وابستگی کو مجروع 

"نصب العین" اور کچھ نہیں بس وہ خود ہی تھاە  اسلئے  980کرتا ہےە

کسی شخص کا ممبرشپ کے سامنے سزا دینے کی ؼرض سے بالئے 

ے جانے پہ وہ )مرد یا عورت( یہ توقع رکھے گا کہ اس کے خاندان وال

  980وہ پہلے لوگ ہونگے جو بڑی قوت کے ساتھ اس پر تنقید کریں گےە



محمد نے خاندانوں کویہ کہھ کے تقسیم کردیا تھا کہ سب سے پہلے 

ایمان والوں کیلئے یہ الزم ہے کہ انکی تمام وفاداریاں ہللا اور اس کے 

رسول کےساتھ ہوں اور اپنے والدین کی بات ماننے سے انکار کردیں 

انکے اور اسالم کے درمیان کسی رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوە اگروہ 

 درج ذیل قرآنی آیات اس نکتے کی وضاحت کرتی ہیںە 

اب ہم نے ايک آدمی کی اچھائی کو اس کے والدين کے ساتھ جوڑ 

ديا ہے؛ پھر بھی اگر وہ کوشش کريں کہ تم کسی کو ميرے ساتھ 

تو تم ان کی بات شريک ٹھہراؤ ايسی چيز جسکا تمہيں علم نہ ہو، 

 مت مانوە

"کیوں مزید لوگوں نے نہیں چھوڑا؟" اوشریو سوال کرتا ہےە " ایک 

دفعہ پیپلز ٹیمپل کے اندر، چھوڑ جانے کی حوصلہ شکنی کی گئی: تو 

چھوڑ جانے والوں سے نفرت کی جانے لگی،" اس نےوضاحت کیە 

لوگ جو  "کوئی چیز بھی جم جونز کو اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا کہ وہ

چھوڑ گئےاور اسکے انتہائی وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنے اور انکو ہی 

کسی قسم کے پیدا شدہ مسئلے پر موردالزام ٹھہرایا گیاە بہت سے ٹین 

ایج ممبران جو ٹیمپل چھوڑ گئے تھے ان میں سے ایک نے بتایا،' ہم ان 

آٹھوں سے اس جذبے کے تحت نفرت کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا 

ایک نہ ایک دن یہ لوگ ہمیں بطوربمبار استعمال کریں گےە میرا مطلب 

 ہے جم جونز نے مکمل طور پر ہمیں اس کام کیلئے راضی کرلیا تھاە'"

مسلمانوں کی ذھنی پرورش بھی اسی انداز میں ہوتی ہےە ایک مسلمان 

سب سے زیادہ نفرت مرتّدوں سے کرتا ہےە اسالم میں، مرتّد، آزاد 

نقید کرنے والوں کو دھمکایا جاتا ہے اور قتل بھی کردیا جاتا خیال، یا ت



ہےە منکرین اسالم پر توہین رسالت کا الزام لگا کر باقائدہ سزآئے موت 

 دی جاتی ہےە

اوشریو لکھتا ہے: " ترک ایمان ایک خطرناک کاروبار ہے، اور، بہت 

اہ سے ممبران کیلئے اس کا منافع بخش ہونا انتہائی ؼیریقینی ہےە ر

فرار بھی کوئی قابل عمل راستہ نہیں ہےە مزاحمت بھی انتہائی مہنگا 

کام ہےە کسی بھی ظاہرہ متبادل کی عدم موجودگی کی صورت میں 

اطاعت بجا النا ہی سمجھداری واال راہ عمل ہےە وہ طاقت جسکو جم 

جونزنے بڑی مہارت سے استعمال کیا اور جس نے پیپلز ٹیمپل کے 

کھنے میں مدد کی وہ ہے واپسی والے راستے کی ممبران کو سیدھا ر

 مشکالتە" قرآن بھی یہ واضع کرتا ہے ترک ایمان قابل قبول نہیں ہےە 

)اے منافقو(تم سے عجب نہيں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک 

ميں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالوە يہی لوگ 

کو بہرا اور آنکھوں ہيں جن پر خدا کی لعنت ہے اور انکے کانوں 

کو اندھا کر ديا ہےەەەەە جو لوگ راہ ہدايت ظاہر ہونے کے بعد پيٹھ 

کر  ديکر پھر گئے شيطان نے يہ کام انکو مزّين

  (244-7:23دکھاياەەەەە)قرآن

تا ہےە اس نے اس کر کا وعدہ یہاں پر محمد منحرفین کیلئے عذاب الہی

مندرجہ ذیل حدیث بیان کی جہان میں بھی سزا تجویز کیە بخاری نے 

 ہے:

ہللا کے رسول نے کہا، " کسی مسلمان کا خون نہيں بہايا جاسکتا 

جو اقرار کرتا ہو کہ سوائے ہللا کے کوئی عبادت کے الئق نہيں 

اور ميں اس کا رسول ہوں، ماسوائے تين صورتوں کے: قتل کے 



بدلے قصاص، ايک شادی شدہ شخص جو زنا کا مرتکب ہو اور 

 اسالم سے منکر ہو جائے اور مسلمانوں کو چھوڑ دےە وہ جو 

حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ چند منحرفین اسالم کو علی کے پاس ایک اور 

الیا گیا اور اس نے انہیں جال دیاە جب اس واقعے کی اطالع ابن عباس 

کو پہنچی، تو اس نے کہا، " اگر میں اس کی جگہھ پر ہوتا، تو میں ان 

منع کیا ہؤا  کہ ہللا کے رسول نے اس سے یہ کہھ کرکو نہ جالتا، کیوں 

ہے ' کسی بندے ہللا کی سزا )آگ( والی سزا مت دو'ە میں انکو ہللا کے 

رسول کی بیان کردہ سزا کے مطابق سزا دیتا، ' جو کوئی بھی مذھب 

 اسالم تبدیل کرے اسکو قتل کردوە'"

 

 دل نشینی کی طاقت

ب کیا ' پہلی چیز چرچ؟ کس چیز نے لوگوں کوجونز کی طرؾ راؼ

آئیے اب اس سوال کا تّجزیہ کریں اور اس کا نومسلموں کے اسالم کی 

 طرؾ راؼب ہونے سے موازنہ کریںە

اوشریو اس کوجونز کی کرشماتی شخصیت اوراسکی قّوت تقریر کو 

اسکا کریڈٹ دیتا ہے جس کے پیچھے اسکا سادہ اور جلد دھوکے میں 

ے ذریعے ورؼالنےکا جوہر کارفرما آنے والے لوگوں کو ساز باز ک

تھاە وعدے وعید اورخصوصی طور پر اپنے ہر مخاطب کیلئے بڑی 

احتیاط سے گھڑی ہوئی اپنے خیاالت کی ڈرامہ گیری سے ان کے دل 

موہ لیتا اور ان کے خیالوں پر چھا جاتاە سکیرو کے کہنے کے مطابق، 

 ںە""فن تقریر کے سامنے کسی چیز کو بھی منوانا مشکل نہی



محمد فن تقریر کی طاقت سے بخوبی واقؾ تھاە اس کا ماننا تھا " 

اور کہا کرتا تھا،" فصاحت سے کی گئی  فصاحت میں ایک جادو ہے"

تقریر جادو کا اثر رکھتی ہے) مثال کے طور پر کچھ لوگ کسی کام 

کے کرنے سے انکاری ہوتے ہیں مگر جب کوئی فصاحت سے بولنے 

کرے تو وہ وہی سب کچھ تقریر سننے کے بعد واال کوئی مقّرر تقریر 

 کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں(ە"

ایک اور جگہھ اس نے پّھڑ ماری، " مجھے فصاحت کے ساتھ 

تقریرکرنے کی چابیاں ملی ہوئی ہیں اوراس کے ساتھ  دہشت پر مبنی 

اس نے دونوں چیزوں کا استعمال کیا، قّوت تقرتر اور دلنشینی،  فتحە"

 کے حصول کی خاطر دہشتگری اور ڈانٹ ڈپٹ کاە اور اپنے مقصد

اوشریو لکھتا ہے: " پییپلزٹیمپل کی ممبر شپ کا ایک بڑا حصہ  

معاشرے کے ٹھکرآئے ہوئے ضرورتمند لوگوں پر مشتمل تھا: شہری 

آبادی کے ؼریب، سیاہ فام، بڑی عمر کے اور نشے میں تر اور سابقہ 

 سزا یافتہ لوگە"

سنے والے محمد کے اّولیں پیروکاروں سے اس کا موازنہ مکہ میں ب

کرتے ہیںە ان میں زیادہ تر ؼریب تھے، معاوضہ دیکر چھڑآئے ہوئے 

ؼالم، باؼی نوجوان، اور چند ایک نہ چاہی جانے والی عورتیںە اس نے 

ان ؼالموں کو اپنے آقاؤں کے شکنجے سے نّجات حاصل کرنے کی 

و اپنے والدین کی تبلیػ کی اور ہجرت کرنے کو کہا؛ نوجوانوں ک

نافرمانی پر اکسایا اور اپنی پیروی کرنے کو کہا؛ اس نے سماجی 

برابری اوراہل ایمان کی باہمی بھائی چارے کی بات کی؛ اس نے بعد 

میں آنے والی حیات میں جزاؤں اور اس دنیا کے مال و دولت کے 

 وعدے کئے، وہ دولت جو بعد میں اس نے لوٹ مار سے حاصل کیە



یخ دان، طبری، ابن سعد اور ابن اسحاق متفق ہیں کہ صرؾ چند تین تار

لوگ عقیدے کی نسبت سے مسلمان ہوئےە زیادہ تر لوگ خوؾ اور لوٹ 

مار میں حصہ ملنے کے ارادے سے دائرہ اسالم میں داخل ہوئےە 

باوجود اسکے، اور بنیادی وجوہات سے قطع نظر، انہوں نے محمد 

 چڑھ کر حصہ لیاە  کیلئے فتوحات کے حصول میں بڑھ

 طمطراق کے دعوے

مذھبی فرقوں کے پیشواء احساس برتری کے مریض ہوتے ہیںە محمد 

او جم جونز دونوں کی شخصیات بلند درجے کی انا پرستی کے حامل 

تھیںە نئے لوگوں کو ممبر بنانے کی ؼرض سے جم جونز نے بہت سے 

تقسیم کئے شہروں میں خدمت مرکز قائم کر رکھے تھےە جو اشتہارات 

 گئے ان پر لکھا تھا:

 پادری جم جونزەەەە بعيد از قياس! معجزاتی! حيران کن!

سب سے انتہائی منفرد شفا بخش خدمات جوآپ نے پہلے کبھی 

 نہيں ديکھيں!  لو ديکھو اپنے اندر اس دنيا کا زندہ نمونہ!

محمد نے بھی اپنے بارے میں بہت بلند وبانگ دعوے کئےە اس کے 

  نے اکثر اس کی تعریؾ میں اس طرح کے الفاظ بیان کئیے:کٹھ پتلی ہللا

کيلئے رحمت بنا کر  وںم جہانااور)اے محمد( تم کو ہم نے تم

 (:09692بھيجاە )قرآن 

 (564:اور تمہارے اخالق بڑے عالی ہيںە )قرآن 

 (55609اور تم کو پيؽمبر خدا کی پيروی کرنا بہتر ہےە)قرآن 



مقام کی زبان کا پيؽام ہےە اور بے شک يہ فرشتہ عالی 

 (59691)قرآن

تمہارے پروردگار کی قسم يہ لوگ جب تک اپنے تنازعات ميں 

تمہيں اپنا منصؾ نہ بنائيں اور جو فيصلہ تم کردو اس سے اپنے 

دل ميں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو اپنی خوشی سے مان ليں تب 

 (46:3تک مومن نہيں ہونگےە )قرآن 

حت کردیتی ہے کہ محمد مکمل تابعداری کا آخری آیت اس امر کی وضا

طلبگار تھا اور کسی قسم کی تنقید یا اختالؾ رائےکے جواب میں ترش 

 رو ہو جاتاە 

اوشریو لکھتا ہے: " پیپلزٹیمپل کے ممبران جونز کے ظاہرہ بلند و بانگ 

دعوں اور اصل حقیقتوں میں تفاوت کو اور اپنی روزمّرہ زندگی میں 

اپنی کوتاہیوں سے منسوب کرنا سیکھ گئے تھے اور درپیش سختیوں کو 

جونز پراس کا الزام دھرنے کی بجائے خود کو قصوروار سمجھتے 

تھےە ایک سابقہ ممبر نیوا سالئی سے منسوب ایک بیان ہے: ' جو 

چیزیں ہمیں ٹھیک نہیں لگتی تھیں اس کے لئے ہم ہمیشہ خود کو ہی 

ی خاص اور منفرد زبان قصوروار سمجھتے تھےە چرچ میں ایک بہت ہ

ترقی پا گئی تھی، جس میں 'نصب العین' کا مطلب تھا جو بھی جونز نے 

کہاە آخرکار، اپنے زیرک فن خطابت کی بدولت، اور دھوکہ دہی اور 

الفاظ کی ہیراپھیری کے ذریعے اس نے موت کو ایک 'بڑھتا ہؤا قدم' 

اقدام کو  گردانہ اور اس طرح  خود کو مٹا دینے والے اس مایوس کن

'انقالبی خود کشی' کے ؼالؾ میں ڈھانپ کر ایک مقّدس اور دلیرانہ 

فعل قرار دے دیا اور اس کے پیروکاروں نے اس کے الفاظ کو تسلیم کر 

 لیاە" 



اسالم میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، اہل ایمان رضاکارانہ طور پر جو 

ر اچھا ہو کچھ بھی ؼلط ہو اس کا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں اور اگ

جائے تو وہ کام ہللا سے منسوب کرتے ہیںە ہمیں محمد اور جم جونز 

کے پیروکاروں میں بھی انکی موت کے بارے میں ان کے خیاالت کی 

 رسائی میں بعید از قیاس مماثلت نظرآتی ہےە

اس کہاوت " ہم موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی کہ تم زندگی 

لکھے گئےاپنے مذموم خط کی اسامہ سے"  جس کے ساتھ امریکہ کو 

ء میں >9>بن الدن نے ابتدا کی،  کا ممبع جنگ قدیسیہ ہے جو سنہ 

مسلم افواج کے امیرلشکر خالد ابن ولید کی طرؾ سے مسلمانوں کے 

خلیفہ ابوبکرکا ایک پیؽام قاصد کے ذریعے ایرانی فوجوں کے کمانڈر 

ا: " تم]خسرو اور اس کے خسرو کو بھیجوایا گیاە اس پیؽام میں یہ کہا گی

لوگو[ اسالم قبول کرلو، تو تب تم محفوظ ہو، اگر نہیں تو تم یہ جان لو 

کہ میں تمہارے پاس جس فوج کے ہمراہ آ رہا ہوں وہ موت سے اتنی 

ہی محبت کرتی ہے جتنی کہ تم زندگی سےە" یہ جملہ آج بھی مسلمانوں 

روں میں چھپتا ہے کو دیئے گئے خطبوں میں تالوت کیا جاتا ہے، اخبا

 اور درسی کتب کا حصہ ہےە

 خفّیہ بھید جاننے کا دعوی

مذھبی فرقوں کے رہنماؤں کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے 

پیروکاروں پر مہر حق ثبت کرنے کی ؼرض سے معجزات دکھانے 

اور ؼیرمعلوم باتوں کا علم رکھنے واال ظاہر کرنے کی کوشش کرتے 

سے معجزات دکھائے جو تمام کے تمام سٹیج  ہیںە جم جونز نے بہت

ڈرامہ ہونے کی حد تک تھےە ان میں سے ایک تھا نئے ممبران یا دیگر 



مہمانوں سے متعلقہ کچھ معلومات کو ظاہر کرنے کی اہلّیت جو ان کے 

سوا اور کوئی نہ جانتا ہوە اس "معجزے" کی ادائیگی سے قبل وہ اپنے 

ر مامور کرتا کہ وہ مہمانوں کی خاص قابل اعتبار شخص کواس کام پ

خفّیہ تالشی لے کر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان کے پاس کیا کچھ 

موجود ہے، ان کے ذاتی خطوط میں کیا لکھا ہے یا چھپ کر ان کی 

باتیں سنیں اور آکر اس کو حاصل کردہ معلومات سے آگاہ کریںە اس 

 کے بعد وہ انکو اپنے"ؼیبی علم" سے شّشدر کرتاە

د بھی یہی کچھ کرتا تھاە اس کے جاسوس ہر جگہھ تھے، اشارے محم

 مل جانے کے بعد، وہ دعوی کرتا تھا " جبرائیل نے مجھے بتایاەەەە"

باب دوم میں ہم نے ماریہ کے ساتھ محمد کے جنسی سکینڈل کے بارے 

میں بات کی، حفصہ کا اس پر رّد عمل اور محمد کا ماریہ کو اپنے اوپر 

ا حلؾ اور بعد میں اس کی خالؾ ورزی اور ہللا کا حرام ٹھہرانے ک

شکر کہ اس نے بیچ میں مصالحانہ مداخلت کیە ہماری اس بحث سے 

متعلقہ جو امر ہے اسکا بیان اگلی آیت میں ہےە اس آیت میں اس بات کا 

ذکر ہے کہ محمد نے حفصہ کو حکم دیا کہ وہ ماریہ کے ساتھ اس کے 

اور پر افشا نہ کرے، لیکن حفصہ، اپنا جنسی مراسم والے بھید کو کسی 

منہ بند نہ رکھ سکی، عائشہ کے سامنے سارا بھید کھول دیاە محمد شدید 

ؼصے میں آگیا جب اسکو پتہ چال کہ اسکا سارا بھید کھل چکا ہےە اب 

یہ سب کچھ جاننے کیلئے کوئی زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ 

محمد نے دعوی کیا کہ یہ ہللا  اس کی اصل ذمہ دار حفصہ ہی ہےە تاہم

 ہے جس نے اسے بتایا کہ حفصہ نے اس کی نافرمانی کی ہےە

اور )يادکرو( جب پيؽمبر نے اپنی ايک بيوی سے ايک بھيد کی 

بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشا 



کيا اور خدا نے اس حال سے پيؽمبر کو آگاہ کرديا تو پيؽمبر 

کو وہ بات( کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب نے)اس بيوی 

وہ انکو جتائی تو وہ پوچھنے لگيں کہ آپ کو کس نے بتايا؟ 

انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتايا ہے جو جاننے واال خبردار 

 (65::ہےە)قرآن

یہ ساری کہانی بہت مضحکہ خیز ہےە خالق کائنات پہلے تو اپنے 

ے جنسی مالپ میں مدد دیکر ایک رسول کی اپنی پسندیدہ عورت س

بھڑوے کا کردار ادا کرتا ہے اور پھر، وہ گپ شپ لگاتا ہے، اس طرح 

کی اطالعات پہنچا کر کہ اس کی بیویاں اس کی پیٹھ پیچھے کیا باتیں 

کرتی ہیںە اس احمقانہ کہانی پر کچھ بحث کرنا مقصود نہیںە اصل بات 

کہ یہ سب اطالعات اسے  تو یہ ہے کہ محمد اس بات کا دعوی کرتا ہے

ہللا نے پہنچائیںە جب کہ یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ یہ بھید تو حفصہ 

سال کے بچے جتنی سمجھ رکھنے واال  >نے افشا کیاە کوئی بھی  

 شخص اس حقیقت کو جان سکتا ہےە

یہ ہیں وہ سب طریقے جو مذھبی فرقوں کے پیشواء سازباز کے تحت 

یں کہ وہ تمام چھپے بھیدوں سے واقؾ ہیںە عام لوگوں پر ظاہر کرتے ہ

بہت حیران کن امر یہ ہے کہ انکے پیروکار بھی اکثرخوشدلی سے 

 اپنے لیڈر کی ان بد دیانتیوں میں معاون بن جاتے ہیںە

 معجزے دکھانا

اوشریو، جینی ملز کی لکھی ہوئی مندرجہ ذیل کہانی بیان کرتا ہے جس 

معجزہ دکھاتا ہے جو دوران  میں جم جونز ایسےکھانے کی تقسیم کا

 تقسیم بڑھتا جائےە



اس دن اتوار کو لنگر کی تقسيم کے وقت معمول سے زيادہ لوگ 

تھے، اور کسی وجہ سے چرچ کے لوگ اتنا کھانا بھی نہ 

السکے تھے کہ سب کو پورا آجائےە يہ نظر آرہا تھا کہ قطار ميں 

ے کھڑے آخری پچاس لوگوں کو گوشت نہيں مل سکے گاە جم ن

اعالن کيا، 'کوئی بات نہيں کہ اتنے ہجوم کيلئے کھانا کافی نہيں 

ہے، ميں اس کھانے ميں برکت ڈال رہا ہوں جو اسوقت موجود 

 ہے ايسے ہی جيسے عيسی نے اپنے زمانے ميں کيا تھاە'

بڑے يقين کے ساتھ، چند منٹوں بعد اس نے ايک چونکا دينے 

، فرآئيڈ چکن ئیاہر آواال اعالن کيا، ايوا پگ کچن بيمنگ سے ب

سے بھرے دو بڑے طشت لئے ہوئےە کمرے ميں جمع لوگوں 

نے بلند آواز ميں واہ واہ کی، خاص طور پر ان لوگوں کی طرؾ 

 سے جو قطار کے آخر پر تھےە

"برکتوں واال چکن" ؼيرمعمولی طور پر لذيذ تھا، اور بہت سے 

و لوگوں نے کہا کہ جم نے بہت خوش ذائقہ چکن تيار کيا ج

 لوگوں نے پہلے کبھی نہيں کھاياە

لوگوں ميں سے ايک، چک بيکمين، نےاپنے قريب کھڑے چند 

لوگوں سے مذاق ميں کہا اس نے چند لمحے قبل ايوا کو کينٹکی 

فرآئيڈ چکن سٹينڈ سے الئے ہوئے چکن کو دو بالٹيوں ميں لے 

جاتے ديکھاە وہ مسکرآيا جب اس نے يہ کہا،" جس شخص نے 

 برکت ڈالی وہ ہے کرنل سينڈرز"اس چکن ميں 

شام کی ميٹنگ ميں جم نے اس حقيقت کا ذکر کيا کہ چک نے اس 

کے تحفے کا مذاق اڑآيا ہےە " اس نے يہاں کھڑے چند لوگوں 

سے جھوٹ بوال ہے، يہ کہھ کے کہ چکن يہاں سے کسی مقامی 



دکان سے منگوايا ہے،" جم ؼصے سے بوالە " ليکن انصاؾ کی 

اس وقت چک مردانہ بيت الخال ميں ہے، اور روح چھا گئی، 

خواہش کررہا ہے کہ وہ مرجائےە اس کو قے ہو رہی ہے اور 

پيچش بھی لگے ہوئے ہيں اور اسکی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ 

 بات بھی نہيں کرسکتا!"

ايک گھنٹے کے بعد پيال زرد لڑکھڑاتا ہؤا چک بيکمين مردانہ بيت 

ک گارڈز ميں سے ايک کی مدد سے الخال سے باہر آيا اور باہر ت

مہارے پاس کچھ کہنے تچل کر آياە جم نے اس سے پوچھا،" کيا 

 کو ہے؟"

 ںچک نے نکاہت کے ساتھ اوپر ديکھا اور جواب ديا، " جم مي

نے جو کچھ کہا اس کی معافی چاہتا ہوں، برآئے مہربانی مجھے 

 معاؾ کردوە"

ے اقرار کيا جيسے ہی ہم نے چک کو ديکھا، ہم نے اپنے دل س

کہ ہم جم کے کسی بھی" معجزے" پر سوال نہيں اٹھائيں گے، کم 

از کم اتنی بلند آواز سے نہيںە چند سالوں بعد ہميں يہ پتہ چال کہ 

جم نے کيک کے ايک ٹکڑے ميں ہلکا سا زہر مال کو چک کو دے 

  ديا تھاە

یہ  یہ 'معجزا' کردکھانے کیلئے جونز کو ایوا کی مدد درکار تھیە اب، 

سوال کہ کیوں اس عورت نے جانتے ہؤے بھی اس بے ایمانی میں 

 شرکت کی؟ اس طرح کے کئی معجزے محمد سے بھی منسوب ہیںە



ایک حدیث میں، کسی نے دعوی کیا ہے کہ اسنے دیکھا کہ محمد نے 

پانی کے ایک برتن میں ہاتھ ڈاال تو اس میں سے پانی کے پھوارے 

 اسی برتن کے پانی سے وضو کیاەپھوٹ پڑے ، اور تمام فوج نے 

ميں نے ہللا کے رسول کو ديکھا جب عصر کی نماز کا وقت ہو 

چکا تھا اور لوگ وضو کرنے کی خاطر پانی تالش کررہے تھے 

ليکن انکو پانی نہيں مل رہا تھاە بعد ميں پانی سے بھرا ايک برتن 

وضو کی ؼرض سے رسوہلل کے پاس اليا گياە اس نے اپنا ہاتھ 

رتن ميں ڈاال اورلوگوں کو حکم ديا کہ اس سے وضو کريںە اس ب

ميں نے ديکھا اس کی انگليوں کے نچلے حصوں سے چشمے 

کی طرح پانی ٹپک رہا تھا اس وقت تک کہ تمام لوگوں نے اس 

  کے ساتھ وضو کرليا)يہ پيؽمبر کے معجزات ميں سے ايک تھا(ە

نے روٹی کے ایک ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد 

اور یہ کہ اس نے ایک بڑی چٹان پر کسی  ٹکڑے کو کئی گنا بڑھا دیا؛

یا، اس نے کھانے میں برکت   سے وار کیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئیە

ڈال دی اور وہ کھانا جو صرؾ چار یا پانچ لوگوں کیلئے ہی تھا وہ 

 ساری سپہ نے کھایاە

ے محمد کے ساتھ منسوب دسیوں ایسے "معجزات" ہیں جو مسلمانوں ن

کئے ہؤے ہیںە ان میں سے کئی سارے نام نہاد معجزات کا تو محمد نے 

خود دعوی کیا تھاە یہ ایسے معجزات ہیں جس کو اور کوئی نہیں بس وہ 

خود ہی اس کی تصدیق کرسکتا ہے اور پھر بھی کوئی مسلمان ان پر 

وی کیا کہ شک نہیں کرتاە ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے دع

وہ جنـّات کے شہر میں گیاە ایک اور جگہ اس نے بتایا کہ مدینہ میں 

جـّنات کے ایک گروہ نے اسالم قبول کرلیاە ایک نرالی کہانی میں اس 



نے دعوی کیا کہ اس کی ایک بہت بڑے شیطان سے ہاتھا پائی ہوئی 

 اور اس نے اسے زیر کرلیاە

ان)افريط( ميرے پچھلی رات جنوں ميں سےايک بہت بڑا شيط"

پاس آيا اور اس نے ميری نماز ميں مخل ہونا چاہا)يا اس سے 

ملتی جلتی بات کہی( ليکن ہللا نے مجھے اتنی توفيق دی کہ ميں 

اہتا تھا کہ ميں اس کو مسجد کے کسی چاس پہ ؼالب آگياە ميں 

ستون سے کس کر باندھ دوں اور جب صبح ہو جائے تو تم اسے 

 ديکھوەەەە"

اں یا تو فریب تّصور ہیں یا بےوقوؾ لوگوں کو متاثر یہ کہانی

کرنے کیلئے گھڑی گئی ہیںە ابن سعد، ابو رفیع کی بیان کردہ ایک 

کہانی کا حوالہ دیتا ہے، اہل ایمان میں سے ایک، جس نے یہ بتایا 

کہ محمد اس کے ہاں آیا اور اس نے رات کے کھانے کیلئےایک 

شت پسند تھا اسلئے اس نے دنبہ ذبح کیا، محمد کو دستی کا گو

اسے پیش کردیە پھر اس نے ایک اور کی فرمائش کی اور اسے 

مکا دینے کے بعد ایک اور)یاد رکھیں اس کی بھوک ناقابل تسکین 

تھی(ە ابو رفیع نے کہا، " میں نے آپ کو دونوں دستیاں دے دی 

ہیں، ایک دنبے میں اور کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟" اس پر محمد نے 

دیا، " اگرتم نے یہ نہ کہا ہوتا، تو تم اس قابل ہوتے کہ اتنی جواب 

 ہی دستیاں دیتے جاتے جتنی کہ میں طلب کرتاە" 

ان اوپرے سے دعوں کے باوجود، جب کافروں نے اسے چیلنج کیا، 

محمد بار بار اس کا انکار کرتا رہا کہ وہ معجزے دکھانے کے قابل 

کہ دیگر پیؽمبران کو معجزات  نہیں ہےە اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا

 عطا کئے گئے تھے مگر میرا معجزا صرؾ قرآن ہےە



پيؽمبر نے کہا، پيؽمبروں ميں سے کوئی ايسا نہيں تھا جسے 

معجزات عطا نہ ہوئے ہوں جس کی وجہ سے انکو ضمانت 

حاصل تھی يا انکا ايمان مظبوط تھا، ليکن جو مجھے ديا گيا تھا 

 549ی جو اس نے مجھ پر نازل کیەوہ تھی ہللا کی طرؾ سے وح

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں اہل ایمان عام ڈگر سے ہٹ کر اپنے 

پیؽمبر کے ساتھ جھوٹ مھوٹ کے معجزات منسوب کرتے ہیں؟ یہ وہ 

سوال ہے جسکا انہیں جواب دینا چاہئےە میرا خیال یہ ہے کہ جب اہل 

ے، وہ جھوٹ سمیت ہر ایمان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انکا عقیدہ سچا ہ

چیز کوجائزقرار دینا شروع کردیتے ہیںە پکے ایمان والے لوگ، جو 

عمومآ با اخالق اور نفیس انسان ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے 

جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے فراڈ میں حصہ دار ہوتے ہیں، دوسروں کے 

ائم ساتھ بدعملی کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ، اپنے ایمان کوق

رکھنے کی خاطر، اگر ضروری سمجھیں تو قتل بھی کر دیتے ہیںە ان 

کے نزدیک "نصب العین" اتنا اہم ہے کہ باقی ہر چیز اندھیروں میں گم 

ہو جاتی ہےە جب لوگ کسی مقصد کی سچائی کے اتنے قائل ہو جاتے 

کہ وہ اس کے لئے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر جھوٹ بولنا، یا 

کو مار دینا الزم وملزوم ہو جاتا ہےە کسی مقصد کی تکمیل  پھر کسی

ہی اس کے صیح ہونے کا جواز فراہم کرتی ہےە فرانسیسی فالسفر اور 

ریاضی دان پاسکل نے لکھا: " لوگ کبھی بھی کسی برآئی کی تکمیل 

اتنی خوشی خوشی نہیں کرتے جتنی کہ وہ کسی مذھب پر یقین کامل 

یںە" تاریخ پاسکل کے الفاظ کی سچائی ہونے کی صورت میں کرتے ہ

کی گواہ ہےە مذھب کے نام پر بہت بڑے جرائم سرزد ہوئےە اعتقاد 

 اندھا کردیتا ہے اور مکمل اعتقاد مکمل طور پر اندھا کردیتا ہےە



امام ؼزالی کو اسالم میں ایک ؼیرمتنازعہ بلند مقام حاصل ہےە اس نے 

اور سچ سے ایسا نہ  کہا: " جب کوئی کام جھوٹ بولنے سے ممکن

ہوسکتا ہو تو اس کام کیلئے جھوٹ بولنا جائز ہے اگر وہ ایک جائز کام 

 کیلئے ہو ە"

اوشریو، کسنڈروؾ کا حواال دیتا ہے، " جم جونز نے بڑی مہارت سے 

نئے لوگوں کو راؼب کرنے کیلئےاپنے چرچ کے تاثر کو اوپر نیچے 

چھانے والے عکس کیاە اس نے بڑی احتیاط سے عوام کے ذھنوں پر 

کو سنواراە اس نے پیپلزٹیمپل کو سپورٹ کرنے والے پریس اور 

ساستدانوں کو متاثر کرنے کیلئے اپنے ممبران سے ان کی تعریؾ میں 

خطوط لکھوائے اور انکا سیاسی اثرورسوخ بھی استعمال کیا، اور اس 

 کے عالوہ ان سے اپنے مخالفوں پر تنقید کروائی اور دھمکایا بھیە"

گر کوئی اخبار ایسا کچھ لکھ دے جسے مسلمان توہین سمجھتے ہوں، ا

توتمام مسلمان ایڈیٹر کے دفتر کے سامنے اکٹھے ہو کر اپنی شکایات 

اس تک پہنجاتے ہیںە وہ اسوقت تک اپنا ڈراوا ختم نہیں کرتے جب تک 

انہیں انکا معافی نامہ اس اخبار کے ایڈیشن میں چھپ نہ جائے اور 

ڈیشن واپس نہ لے لیا جائےە ہم کیسے دنگے فساد کے ان پہلے واال ای

 Jyllands-postenواقعات کو بھول سکتے ہیں جو ڈنمارک کے اخبار 

میں محمد کے اوپر بنے ہوئے چند کارٹونوں کے چھپ جانے پر ہؤے 

نے ایک  XVIاور کئی بیگناہ لوگ مارے گئے، یا جب پوپ بینیڈکٹ 

جس نے یہ پوچھا، " مجھے بس یہ  بازنطینی بادشاہ کے حوالے سے کہا

 بتا دو کہ محمد نے کیا چیز نئی بتائی؟"

ء کو سی اےآئی آر کے نصؾ ثانی، مسلم پبلک افیئر 8009نومبر 00

نے توہین رسالت کرنے کے سّبب امبر بکس کی مذّمت  (MPAC)کمیٹی 



کرنے کی ؼرض سے ایک ؼصے بھرا خط چھاپاە طیش اس بات کا تھا 

ایک کتاب چھاپ دی جسکا عنوان تھا دی ہسٹری آؾ کہ امبر بکس نے 

 پنشمنٹە

انہوں نے مختلؾ تہذیبوں اور معاشروں میں دی جانے والی سزآؤں کا 

ایک منظر پیش کیا تھاە اس میں ایک باب سزآؤں کے قدیم طریقوں پر 

بھی تھا جیسا کہ بائبل میں بتائی ہوئی سزآئیں، رومنوں اور قوانین 

اری تصویریں تھیں جن میں سے ایک محمد کی شریعتە اس میں بہت س

بھی تھیە مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لئےە پبلشر کو ہزاروں ؼصے سے 

بھرے اور دھمکی آمیز خط ملتے رہے جبتک کہ وہ اس کتاب کی 

سرکولیشن کو رکوانے اور مسلمانوں سے سر عام معافی مانگنے پر 

 تیار نہیں ہو گیاە

آر پیراماؤنٹ پکچرز کو ٹوم کلینسی کے ایک اور کیس میں سی اے آئی 

ناول" دی سن آؾ آل فیرز" پر مبنی فلم میں بنیادی سکرپٹ میں مسلمان 

دہشگرد کے رول کو تبدیل کروا کر نیو نازی کو ڈاال گیاە فلم کے 

ڈائریکٹر، فل ایلڈن روبنسن کو مجبور کیا گیا کہ وہ سی آئی اے آر سے 

ھی کہے کہ اسکا مسلمانوں کے تحریری معافی مانگے اورساتھ یہ ب

متعلق کوئی منفی تاثر قائم کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، اس نے مزید 

لکھا: " میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ تعّصبات کے خالؾ جنگ میں 

 کامیابی حاصل کریں"

میں انجیلی مبلػ پیٹ روبرٹسن اور جیری فالویل ریڈیو پر  8008جب 

ر کرنے شروع کئے توتمام دنیا میں اسالم کے متعلق اپنے نظریات نش

مسلمانوں نے فساد برپا کردیاە ایرانی ّمالؤں نے جوابی کاروآئی کی 

قتل کردیا گیا، بشمول پاکستان کے  دھمکیاں دیں اور متعّدد عیسائیوں کو 



چند سکول میں جانے والے بچوں کےە اور سڈن، لبنان میں ایک بونی 

کو بھی گولی مار کر ہالک کر  سالہ عیسائی نرس 90پینر ودرل نامی 

 دیا گیاە 

زام لاور خود کو ا یاعتمادبدباہر سے آنے والوں پر 

 ەدینا

اوشریو لکھتا ہے: " جونز نے عدم مطابقت والے پیؽامات کے بارے 

میں بد اعتمادی کی تلقین کی ہوئی تھی، اس پر دشمنوں کی طرؾ سے 

اہ کردیا تھا اور اپنے کا لیبل لگا دیا تھاە ان ذرائع کی معتبری کو تب

ممبران کو بیرونی تنقید سے قائل ہونے سے بچنے کے خالؾ حفاظتی 

 ٹیکے لگا دیئے تھے"

مسلمانوں پر بھی یہ مثال پوری آتی ہے، جو اپنے اوپر تنقید کرنے 

والوں کو یہودی یا تنخواہ دار" اسالم دشمن عناصر" ہونے کا الزام لگا 

نقید کرتا ہے تو مسلمان اس کے ذاتی دیتے ہیںە اگر کوئی اسالم پر ت

دشمن بن جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کے دالئل کو رد کریں 

اور اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے اس کے کردار یا پس منظر 

پر حملہ کر دیتے ہیںە وہ اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کے دشمن بن 

شش کرتے ہیں اور کبھی جاتے ہیں اور اسکو بے اعتبارا بنانے کی کو

بھی ان کے خالؾ لگائے گئے الزام کا جوابی دلیل سے مقابلہ نہیں 

 کرتےە

" جیمزٹاؤن میں" اوشریو لکھتا ہے، " کوئی بھی متضاد خیال جو 

ممبران کے دل میں پیدا ہو اس کو بے اعتباری کی نذر کر دیا جاتاە 

یقت ہی نہ ہو، بجائے اسکے کہ دیکھا جائے کہ اس کی تہھ میں کوئی حق



ممبران اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں جیسے یہ ان کے اندر ہی کسی 

قسم کی کمی کی نشاندھی کرتا ہے یا ان کے ایمان کی کمزوری ہےە" 

مسلمانون کے بارے میں بھی بالکل ایسے ہی ہے حاالنکہ انکو اس چیز 

کا احساس ہے کہ انکی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں، انکے ملک بڑے 

ھک لڑھک کر چل رہے ہیں،  پھر بھی وہ خود کو اس کا الزام دیتے لڑ

ہیں اور یہ سمجھتے کہ ان پر آئی ہوئی مصیبتیں یہ انکی " حقیقی 

اسالم" کے ساتھ عدم وابستگی کی وجہ سے ہے جبکہ درحقیقت اسالم 

 کا ذریعہ ہےە  ہی ان کی تمام تکالیؾ

 خود عذر پزیری

دونوں ہی، نجات اور سزا، اس حقیقت  ٹالسٹائی نے کہا، " آدمی کیلئے

میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اگر ؼلط طریقے سے زندگی گذارتا ہے تو 

وہ اپنے آپ کو ؼبار کے اندر ڈھانپ سکتا ہے تاکہ وہ یہ نہ دیکھ سکے 

 کہ وہ کس حالت میں رہ رہا ہےە"

جم جونز نے مکمل عملداری اور کنٹرول کا ماحول پیدا کر رکھا تھاە 

کہتا ہے: " اطاعت اور جبر والے حاالت کے تحت جیمز ٹاؤن  اوشریو

کا ان معنوں میں تجزیہ کرنے سے ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں مدد 

ملتی ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ اسطرح کا برتاؤ کیوں کرتے تھےە 

جیسے ہی پیپلز ٹیمپل جیمزٹاؤن منتقل ہو گیا، بہت کم ہی کچھ ہوسکتا 

اپنی مرضی سے کرپاتے  وگرنہ وہی کچھ ہوتا تھا  تھا جو وہاں پر لوگ

جس کا جم جونز حکم دیتا تھاە وہ ایک ایسی حکوت کے لحاؾ میں تھے 

جس کے پاس مکمل اختیار تھاە ان کے پاس کچھ محدود اختیار تھے، 

مسلح پہرے داروں کے حصار میں اور چاروں طرؾ جنگل اور انہوں 



اقرار نامے جونز کو دے  نے اپنے پاسپورٹ اوردیگر کاؼذات اور

رکھے تھے، اورانکو یقین تھا کہ باہر کے حاالت بھی اندر سے زیادہ 

خطرناک ہیںە ممبران کو ملنے والی ناکافی ؼذا، کام کا بھاری بوجھ، 

بے خوابی، اور ہردم جونز کی تلخ تنقید کا سامنا انکی اشتعال دالنے 

انکی اس طرؾ والی حالت کو کمزور کردیتی ہے؛ بے انتہا دباؤ 

 حوصلہ  کرتی ہے کہ تابعداری ہی بہتر ہےە"

ہم جانتے ہیں کہ محمد ان لوگوں سے بہت ناخوش تھا جو اسے چھوڑ 

گئےە جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد کے جم جونز کے طرز فکر 

میں بہت کم فرق ہےە تاہم یہ فرض کر لینا ایک ؼلطی ہوگی کہ فرقہ 

بندھے رہتے ہیںە نفسیاتی دباؤ اس  پرست محض مجبوری کی وجہ سے

سے کہیں زیادہ طاقتور اور دیرپا ہوتا ہےە شکار بنے ہوئے لوگ اپنی 

مرضی سے ایسا کرتے ہیں، بلکہ وہ احسانمند ہوتے ہیں اور اپنے ہی 

 ساتھ روا بدعملی اور ؼالمی کرنے میں حصہ دار ہوتے ہیںە

یا فرار تو ممبرز  اوشریو لکھتا ہے: " آخری رسم پر پہنچ کر، مخالفت

کیلئے قریب قریب ناممکن ہوتا ہےە ابھی پھر بھی اس میں شک کی 

گنجائش ہے کہ کئی سارے لوگ پس و پیش میں تھے اور جانے کا 

سوچ رہے تھےە زیادہ تر تو جونز پر ایمان رکھتے تھےە ایک ایسی 

عورت کی الش بھی پائی گئی جس نے آخری وقت میں اپنے بازو پر 

تھا: ' جم جونز صرؾ ایک ہے' ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے  کنداں کیا

ضرورت کا احساس کرلیا تھا، اور مرنے کے 'حسن' کا بھیە رسم کے 

شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر پہلے، ایک گارڈ، چارلس گیری، جوکہ 

پیپلز ٹیمپل کا مقرر کردہ اٹارنی تھا، کے پاس پہنچا، اور چالیا، ' یہ 

 ەە ہم سب مر رہے ہیںە"' ایک عظیم لمحہ ہےەە



جیمز ٹاؤن میں ایک زندہ بچ جانے واال، جو کہ اتفاق سے اس وقت 

ڈینٹسٹ کے پاس تھا، ان اموات کے ایک سال بعد اسکا انٹرویو لیا گیا: " 

اگرمیں وہاں پر ہوتا تو میں قطار میں سب سے آگے ہوتا اور وہ پہال 

ہوتاە وہ چیز جس کا شخص ہوتا جو یہ زہر پیتا اور اس پر مجھے فخر 

 مجھےبہت افسوس ہے وہ یہ ہے کہ: میں نے آخرت کو کھو دیاە"

کیا وہ چیز ہے جو نارمل لوگوں کو اس انتہا پرستی کی طرؾ کھینچ 

لیتی ہے؟ اس کی وضاحت بہت مشکل ہے اور یا اس کو سمجھ لینا کہ 

شی ایک دفعہ اہل ایمان اپنے پیشواء کو الحامی قبول کر لیتے ہیں وہ خو

کے ساتھ اس کے بیمار ذھن کی توسیع بن جاتے ہیںە کیا ایسے نہیں 

لگتا کہ یہ امر اّولین مسلمانوں کے ذوق وشوق، انکی خواب خیالیوں، 

اور پورے تن من سے محمد پر مر مٹنے کی وجہ کو واضع کرتا ہے؟ 

کیا محمد پرپہلے پہل ایمان النے والوں نے بھی اس میں وہی کچھ دیکھا 

ونز کے پیروکاروں نے اس میں دیکھا؟ نیچے دی گئی حدیث جو جم ج

 اس امرکو کھل کر بیان کردیتی ہےە

ہللا کا رسول دوپہر کے وقت ہمارے پاس آيا اور اس کو وضو 

کيلئے پانی ديا گياە اور جب وہ وضو کرچکا تو باقی بچا ہؤا پانی 

دوسرے لوگوں نے لے ليا اور اس کو اپنے جسموں پر لگانا 

 رديا ) جيسے وہ کوئی تّبرک ہو(ەشروع ک

 ایک اور جگہ ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے:

علی کی انکھوں ميں کچھ گڑ بڑ تھی، تو پيؽمبر نے اس کی 

 اآنکھوں پر اپنا لعاب مال اور ہللا سے دعا کی کہ وہ اس کو شف

دےە وہ يکدم ٹھيک ہو گيا جيسے اسے کوئی بيماری تھی ہی 

 نہيںە



ایمان نے گھڑے ہوئے ہیںە محمد اپنی بیماری تو یہ تمام جھوٹ اہل 

ٹھیک کر نہیں سکتا تھا اور ہر وقت جسمانی تکلیؾ میں رہتا تھاە وہ 

 کیسے کسی اور شخص کا عالج اپنے لعاب سے کرسکتا تھا؟

 تنہائی پسندی

اوشریو تنہائی پسندی کو اس طرح بیان کرتا ہے " جیمز ٹاؤن کا وہ پہلو 

دہ کٹھن تھاە" وہ کہتا ہے، " آخر پہ جاکے، جو کہ شاید سب سے زیا

پیپلز ٹیمپل کی ایک کثیر تعداد جم جونز پر یقین کرنا شروع ہو گئی 

تھیە بیرونی طاقتیں، طاقت یا دلنشینی کی شکل میں، مکمل بجا آوری 

پیدا کر سکتی ہیںە مگر مختلؾ طریقہ کاروں کے سیٹ کی بھی جانچ 

د کی اندرونی گہرائی کو جانا کرنی چاہئے تاکہ ممبران کہ اعتقا

جاسکےە حاالنکہ جونز کے بیانات اکثر بے میل ہوتے تھے اوراس کے 

طریقہ ہا ئے کار ظالمانہ مگر پھر بھی ممبرز کا اسکی لیڈرشپ پر 

 اعتماد تھاە"

قرآن میں بہت سی بے ربطگیاں، تضادات اور ؼلطیاں ہیںە یہ ایک بے 

کھی ہوئی، بیہودگیوں سے ترتیب کتاب ہے، بڑے نکمے طریقے سے ل

بھری ہوئی اور بیہودہ بیانات کی حاملە یہ مدیر کا ایک ڈراؤنہ خواب 

ہےە مسلمانوں کو اس میں سے کسی چیز کی پروا نہیں، وہ اس پر بضد 

 ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، محض اس لئے کہ محمد نے ایسا کہا ہےە

رنا جاری ایک بہت اچھی وضاحت کہ کیوں لوگ بیہودگیوں پریقین ک

رکھتے ہیں وہ اوشریو نے پیپلز ٹیمپل کے بارے میں اپنے بیان میں 

فراہم کی ہےە وہ اندازہ لگاتا ہے: " ایک دفعہ جیمزٹاؤن میں انکو تنہا 

کردیا گیا، وہاں پر ان کے پاس مواقع کم تھے اور کوئی ایسی تحریک 



بھی نہیں تھی کہ اس کے برعکس سوچیں؛ اس کے آگے اڑی کرنا یا 

فرار تالش کرنا خارج از امکان تھاە اسطرح کی صورتحال میں  راہ 

کوئی بھی شخص اپنے اندر تحریک پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی اس نازک 

گھڑی کو ہی عقلی طور پر قبول کرلے؛ ایک شخص جو اس ناگزیر 

صورتحال سے دوچار ہو وہ اس کو زیادہ مثبت انداز سے قبول کر لیتا 

، سماجی نفسیاتی تحقیق نے یہ پتہ چالیا ہے کہ ہےە مثال کے طور پر

جب بچوں کر یہ یقین ہو جائے کہ ان کو کھانے میں زیادہ تر سبزیوں 

میں سے ایک ملیگی جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، تو وہ خود کو اس 

بات پر قائل کر لیں گے کہ یہ کوئی مضر چیز نہیں ہے، اور جب کوئی 

ی کےساتھ روابط کریگی تو وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی کس

لڑکی اس خاص آدمی کے احوال کو پسندیدگی کی نظر سے پرکھے 

 گیە"

مذھبی فرقوں کے رہنما اکثراپنے پیروکاروں کی قلعہ بندی کر دیتے 

ہیں تاکہ باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ ختم ہو جائےە جم جونز نے گھانا 

نام بھی اپنے نام کی  کے جنگالت میں اپنا ایک شہر بسایا اور اس کا

نسبت سے رکھا، "جیمز ٹاؤنە" محمد یثرب چال گیا، یہ شہر اصل میں 

یہودیوں نے آباد کیا تھا اور عرب آبادکاروں کو قائل کر کے وہاں لے 

گیا اوراس کا نام تبدیل کرکے مدینت ال نبی )نبی کا شہر( رکھ دیاە مدینہ 

م ان کی تحقیر شروع میں، محمد نے قتل و ؼارت شروع کردی یا سرعا

کردی جو اس کی حکمرانی پر سوال کھڑے کرتے تھےە مدینت ال نبی 

بڑی حد تک جیمزٹاؤن جیسا بن گیاە محمد وہاں پر کـّلی اختیارات کا 

مالک تھا اور انکار کرنے والوں کو کڑی سزآئیں دی جاتی تھیںە اگر 

و اس کی کوئی شخص ایک دفعہ مدینہ آ جاتا اور اسالم قبول کرلیتا ت

 واپسی عمآل ناممکن تھیە



چند لوگ جو محمد کو چھوڑ گئے تھے ان میں سے ایک عبدہللا ابن 

سعد ابی سارہ بھی تھاە جب محمد نے مکہ فتح کیا اس نے عام معافی کا 

اعالن کردیا مگر دس لوگوں کے سواە یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس 

ابی سارہ بھی تھاە ابی  پر تنقید کی اور اسکا تمسخر اڑآیا تھاە ان میں

سارہ مدینہ میں قرآن کی ان آیات کی لکھ لیا کرتا تھا جو محمد اس کو 

لکھواتاە وہ محمد سے زیادہ پڑھا لکھا تھااور وہ اکثر پیؽمبر کے بتائے 

ہوئے فقروں میں اصالح کرتا اور بہتر طریقے تجویز کرتا جو محمد 

قرآن نازل نہیں ہؤا تھا مان لیتا تھاە اس وجہ سے اسے احساس ہؤا کہ 

بلکہ محمد خود اس کو گھڑتا تھاە وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گیاە اس 

نے سب کو اپنی حاصل کردہ معلومات سے آگاہ کر دیاە جب محمد نے 

مکہ فتح کیا، باوجود اسکے کہ اس نے اہل مکہ کو عام معافی کی یقین 

ر مجبور کر دیا دہانی کروائی تھی اور انکو زبردستی مسلمان ہونے پ

تھا، اس نے ابی سارہ کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھاە شکر اس 

بات کا کہ عثمان کے بیچ بچاؤ اور محمد کی ناقص اشاروں کے ذریعے 

پیؽام رسانی کی بدولت اسکی جان بچ گئیە جب عثمان نے محمد کے 

کا روبرو ابی سارہ کی وکالت کی کہ اس قتل نہ کیا جائے کیونکہ وہ اس

رضائی بھائی ہے تو محمد چپ رہاە اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ وہ 

عثمان کی بات سے متفق ہے اور ابی سارہ عثمان کی ہمراہی میں وہاں 

سے چال گیاە جب وہ سب چلے گئے، تو محمد نے شکائیت کرتے ہوئے 

یہ کہا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے حامی اور دوست عثمان کی درخواست 

ے، لیکن اسے یہ امید تھی کہ]اس کے ساتھی[ اسکے چہرے کو رّد کر

کے ناگوار تاثرات پڑھ لینگے اور اسے قتل کر دینگےە اس کہانی سے 

یہ پیؽام بھی ملتا ہے کہ عثمان کو خوش کرتے وقت ہللا کا پیؽمبر کتنی 



منافقت سے کام لے رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسکےدوسرے ساتھی ابی 

 اور عثمان اسکو الزام بھی نہ دےە سارہ کو قتل کردیں

ابن اسحاق وضاحت کرتا ہے: " اس کے قتل کا حکم دینے کے پیچھے 

وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا اور کاتب وحی تھا؛ اور جب وہ اسالم 

سے منحرؾ ہوگیا اور واپس قریش کے پاس]مکہ[ آگیاەەەە مرتّد ہونے 

بچاؤ کے سّبب اسکی  کے باعث اسکا قتل واجب تھا مگر عثمان کے بیچ

 جان بخشی ہو گئیە 

مدینہ میں ماحول بڑا کشیدہ تھاە اسالم اور جہاد مدینہ میں بسنے والوں 

کا مطمع نظر تھاە محمد نے انکو حکم دے رکھا تھا کہ وہ مسجد جائیں 

اور پانچ وقت نماز ادا کریں، اور وہاں کے مرد باہر یورشوں، لوٹ 

ہاتوں کی تباہی، مردوں کے قتل اور گھسوٹ، قافلوں کی لوٹ مار، دی

 عورتوں سے زنا بالجّبر میں مصروؾ تھےە

ایک حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کی ہے 

اس سے جوروجبر کی اس حد کا علم ہوتا ہے جو محمد نے اپنے لوگوں 

پر اپنے حکم کی بجا آوری کیلئے قائم کر رکھی تھیە بیان کیا جاتا ہے 

 س نے کہا:ا

ميرا خيال ہے کہ ميں حکم دوں کہ نماز پڑھی جائے اور ايک 

امام کے پيچھے باجماعت ادا کی جائے، اور ميں کچھ لوگوں کے 

ہمراہ باہر نکلوں اور ايک لکڑيوں کا گٹھا ساتھ لے جاؤں اور 

انکے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نمازميں شريک نہيں 

 تھےە



لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینے کی دھمکی  اس حدیث میں محمد ان

 دیتا ہے جو مسجد میں آکر باجماعت نماز میں شریک نہیں ہؤےە

مدینہ میں زندگی قطعی تبدیل ہو گئی تھیە محمد کی آمد سے قبل یثرب 

کے لوگ کاشتکار، ہنر مند کاریگر اور کاروباری تھےە صنعت کا بڑا 

تی، پڑھے لکھے اور حصہ یہودیوں کی ملکیت تھا، جو بڑے محن

خوشحال تھےە عرب لوگ ناخواندہ، کاہل اور بے حس تھےە وہ بہت 

تھوڑے ہنر جانتے تھے اور یہودیوں کیلئے کام کرتے تھےە جب 

یہودیوں کا قلع قمع کر دیا گیا تو شہر میں قطعی تبدیل ہو گیا تھاە وہاں 

گار کما پر کسی قسم کا کاروبار نہ بچا تھا کہ عرب کام کرکے اپنا روز

سکیںە شہر کی معیشت دھڑام سے نیچے آگری تھیە شہریوں کی 

زندگیوں کا مکمل دارومدار مال ؼنیمت اور لوٹمار سے ہاتھ لگا مال تھا 

جو محمد انکو فراہم کرتا تھاە ان کیلئے اب واپسی کا کوئی راستہ نہ بچا 

جو  تھاە انکا انحصار محمد اور مال ؼنیمت پر تھاە یہاں تک کہ وہ بھی

اس پر ایمان نہیں الئے تھے، جیسا کہ عبدہللا ابن ابعی اور اس کے 

ساتھی بھی، اس کی یورشوں میں حصہ دار ہوتے تھےە یہ اس لئے نہ 

تھا کہ وہ اسالم کی حمایت کرتے تھے بلکہ اسلئے کہ اہل مدینہ کے 

روزگار کا دارومدار ہی اس لوٹ مار پر تھاە اگر وہ محمد کے ان 

صہ نہ بنتے تو وہ بھوکے مرجاتےە پیپلزٹیمپل کے ممبران یورشوں کا ح

کی طرح، مسلمان بھی ایک ناگزیر قسم کی صورتحال سے دوچار 

تھے، بدلے میں ان کو یہ صورتحال زیادہ پسندیدہ لگیە ان میں سے وہ 

 چند ایک جو مخالفت میں بولتے ان کو قتل کردیا جاتا یا شہر بدرە

ریب تھیە وہ جاہل، مفلسی کے شکار مدینہ کی عرب آبادی سب سے ؼ

اور توہمات پر یقین رکھنے والے لوگ تھےە ان کیلئے ایک اونٹ اور 



رسی کا مالک ہونا بھی دولتمندی تھیە وہ یہودیوں کے رسی بان ہوتے 

تھےە بہت سی احادیث ان عربوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کی 

ے اصطالحآ بیان کرتا پہلی کمائی ہوئی دولت جسکو قرآن بڑی نزاکت س

ہے وہ ہے " عطیات الہی"، جو لوٹ مار سے ہاتھ لگتاە جنسی مال 

ؼنیمت بھی بہتات سے تھاە جنگوں میں ہاتھ لگنے والی عورتیں اہل 

ایمان کیلئے ایک اضافی مّحرک تھا، بالخصوص ہجرت کر کے آنے 

 والوں کیلئے کیونکہ وہ زیادہ تر بن بیاہے تھےە

یہودی مارے گئے یا نکال باہر کر دیئے گئے جیسے ہی مدینہ کے 

مفلسی پر مائل عربوں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوآئے اسکے کہ وہ 

محمد کی فوج میں بھرتی ہو جائیں اور اس کیلئے جنگوں میں حصہ لیں 

اگر ان کو کھانے کیلئے روٹی چاہئے توە پہلے پہل کے مسلمانوں کا 

محرک دولت اور جنسی جہاد میں بے خطر ٹوٹ پڑنے کا بڑا 

 ضروریات تھیںە

 بتدریج ادؼام

ایک اہل ایمان کی زندگی بہت محنت طلب ہے، خود سے جنگ  اور 

سوچ سے خالی بنا کسی چوں چراں کے اپنائے گئے مذھبی فریضوں 

کی ادائیگی کا بوجھە  وہ،  مرد یا عورت،  بتدریج ایسی زندگی کے تابع 

یک ممبر کی ٹیمپل کے ساتھ وابستگی ہو جاتا ہےە اوشریو لکھتا ہے: " ا

جیمزٹاؤن سے شروع نہیں ہوتی، یہ بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، گھر 

کے قریب سے ہی، بڑے کم ڈرامآئی انداز میںە پہلے پہل تو ممکنہ 

ممبر رضاکارانہ طور پر چند مجلسوں میں شریک ہوتا ہے اور ایک 

ہےە گو کہ ہفتہ میں چند گھنٹے چرچ کے کاموں میں صرؾ کرتا 



باقاعدہ قسم کے ممبران اس نئے آنے والے کو رؼبت دالتے ہیں کہ وہ 

بھی ان میں شامل ہو جائے، لیکن اس مرد یا عورت کو مکمل آزادی 

ہوتی ہے کہ وہ شامل ہو یا نہ ہوە شمولیت کے فیصلے کے بعد، ایک 

ممبر اپنی کوششوں میں اضافہ کردیتا ہے اور پیپلز ٹیمپل کے ساتھ 

وابستگی مزید پختہ ہو جاتی ہےە تھوڑے تھوڑے اضافوں کے  اسکی

ساتھ، جونز اپنے ممبران پر مطالبوں کا بوجھ بڑھاتا جاتا ہے، اور مزید 

کافی عرصے کے بعد وہ ان پر اپنے حکومتی دباؤ میں اضافہ کرتا ہے 

اور اپنے ناامیدی والے پیؽام کی طرؾ لے جاتا ہےە تھوڑا توڑا کرکے، 

اس متبادل راستے محدود ہوتے جاتے ہیںە قدم بہ قدم، اس شخص کے پ

اس شخص کو اپنے احساس ذمہ داری کو عقلی معیار پر پرکھنے کا 

 موقع مال ہوتا ہے جو اس کے رّویئے کو جواز بخشتا ہےە"

جو لوگ اسالم قبول کرلیتے ہیں وہ ایسے ہی تجربات سے گذرنے کا 

گذرا ہؤا ہوتا ہےە جیسے  ذکر کرتے ہیںە ان کا ادؼام بتدیجی عمل سے

جیسے انکی وابستگی بڑھتی جاتی ہے، پابندیوں کا وزن بھی ساتھ ساتھ 

بڑھتا جاتا ہےە عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ سر کے بال ڈھانپنا الزمی 

نہیں، لیکن اگر وہ ایساکریں تو واجب االجر ہو گاە پھر نووارد مومن کو 

کھانوں کا کہا جاتا  کچھ خاص کھانوں سے روکا جاتا ہے، ہالل

ہے،نمازوں کی ادائیگی، روزے، زکواۃ کی ادائیگی اور رفتہ رفتہ جہاد 

کی خوبیاں اور اسکے اجر عظیم کی بات کی جاتی ہےە یہ کام ہر 

مسلمان سرانجام دیتا ہےە کیونکہ نو مسلم شمولّیت کے بڑے مشتاق 

چھ کرنے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انکو قبولّیت مل جائے، وہ سب ک

کو تیار ہوجاتے ہیں جو بھی ان سے کہا جائے اور وہ کوشش کرتے کہ 

پیدائشی مسلمانوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جائیں جیسے کہ ایک 

 ق " پوپ سے بھی زیادہ کیتھولک" بن جاؤە محاورے کے مطاب



اس طرح کی تعلیماتی ترؼیبات اسقدر بتددیجی ہوتی ہیں کہ دائرہ اسالم 

ہونے والے خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ انکی مرضی سے میں داخل 

ہو رہا ہےە آخرکار وہ سب کام چھوڑ دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ 

سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتراض ہیں، جنکا وہ پہلے مذاق اڑاتے رہے 

ہوتے ہیںە ایک سابقہ مسلمان امریکی عورت نے مجھے لکھا جب اس 

کے ایک گروپ کو دیکھا جنہوں نے خود نے پہلی بار مسلمان عورتوں 

کو سیاہ رنگ کے نقاب پہنے ہوئے تھے وہ انپر ہنسی اور اسے دکھ 

بھی ہؤاە آخرکار جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے بھی اتنا سخت قسم کا 

پردہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنا منہ بھی ڈھک لیتی تھی جسے نقاب 

الئن نیٹ پر پتا چال  کہا جاتا ہےە مجھے اس عورت کے بارے اون

کیونکہ اس نے ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی اور بڑی مستعدی سے اسالم 

کی سربلندی کیلئے کام کررہی تھی اور اس نے میل کے ذریعے مجھ 

سے بھی رابطہ کیا اور مسلمانوں کو متنبع کرتی رہی کہ میرے لکھے 

ررہی ہوئے مضامین مت پڑھیںە ظاہرہ طور پر وہ جس چیز کی تبلیػ ک

تھی وہ خود اس پر عمل نہیں کررہی تھی اور وہ خود کو میرے 

مضامین پڑھنے سے باز نہ رکھ سکیە نتیجتآ اس پر حقیقت آشکار ہو 

گئی اور اس نے اسالم ترک کر دیا، مکمل طور پر مضطرب ہو کرە 

اس نے مجھے بتایا کہ کیسے وہ بتدریج اسالم میں کھبتی چلی گئی اور 

اس نے اپنے ؼیرمسلم خاوند سے کہا کہ یا وہ اسالم ایک موقع پر آکر 

 قبول کرلے اور یا کوئی دوسری بیوی کر لےە

میں کئی ایسی مسلمان خواتین سے مال ہوں جو)حقیقتآ( اس قدر برین 

واش ہو چکی ہیں کہ وہ محمد کے اس دعوے کا بھی دفاع کرتی ہیں 

کم عقل   جس میں اس نے کہا ہؤا ہے کہ عورتیں مردوں کی بہ نسبت

اور حقیرہوتی ہیںە خالؾ قیاس یہ کہ، ایک ہی وقت میں، وہ اس پر بھی 



قائل ہو چکی ہیں کہ اسالم نے عورتوں آزادی دیە اعتقاد درحقیقت ذھن 

 کو ٹھٹھرا دینے واال نشہ ہےە

وہ جو اسالم قبول کرلیتے ہیں، شاید انکو نظریہ وحدت کشش پیدا کرتا 

ری" کا حصہ بننا چاہتے ہوئے تھوڑے ہے، یا وہ ایک بہت بڑی "براد

ہی وقت میں یہودیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ہی 

ملک سے بھیە جلد ہی ان کو ایسے لگنا شروع ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے 

ؼیرمسلم والدین سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے ؼیرمسلم دوستوں سے 

ہ طور پر خود کو اپنے بھی دوری بنا لیتے ہیںە آخر کار وہ رضاکاران

مذھبی فریضے کی ادائیگی کی خاطر بطور مسلمان جہادی بن جاتے 

ہیں، ایک دہشت گرد بڑی چاہت سے شہادت کی خاطر جان قربان کر 

 دیتا ہے ە

کینیڈا کا ایک باشندہ جو مسلمان ہو گیا تھا، یا مسلمانوں کی طرح سوچا 

جب وہ مرتّد ہو چکا کرتا تھا، اپنے فطری مذھب پر "واپسی" کے بعد، 

 تھا اس نے بطور مسلمان اپنے تجربات کے بارے میں لکھا:

ايک ؼيرمالوٹ شدہ اسالم کفـّارکيلئے ہضم کرنا مشکل تھا اس 

صورت حال ميں المحالہ اسالم کی بنيادوں سے انحراؾ کرنے 

والوں کو تبليػ اسالم )دعوۃ( ميں زيادہ کاميابياں حاصل ہوئيں 

نيادی اصولوں کو تبديل کرکے انکو ان لوگوں کيونکہ انہوں نے ب

کی "نفس کی خواہشات" کے مطابق ڈھال ليا تھا جنکو يہ دعوت 

دينا مقصود تھاە اسالم کے اعتدال والے اور صحتمند جس نسخے 

نے مجھے اسالم کی طرؾ راؼب کيا اس کی دوبارہ سے جانچ 

ہر وقت  سہولتضروری تھیە مقامی مسجد کے ذريعے، جو

تھی وہ تھا مصافحہ اور اس کے بعد بؽلگيریە يہ ايک  دستياب



ايسی سہولت تھی جو گھر ميں دستيياب نہ تھی خصوصی طور پر 

ہميشہ ميری ناقص کارکردگی سے ؼير مطمئن جواس ماں سے 

رہی اور ميرا باپ ميری ترقی سے التعلقە مسلمان بھائيوں کی 

پنے مذھب حوصلہ افزآئی کے نتيجے ميں، ميں نے چاہا کہ ميں ا

ميں آگے بڑھوں؛ شادی کو ممکن بناؤں، عربی زبان ميں مہارت 

حاصل کروں اور ايک مجاہد ) جہاد ميں حصہ لينے واال( بنوں 

 اور شہيد ہو جاؤںە

اسالم کی طرؾ راؼب ہونے والے سادہ لوح لوگ جو بڑی آسانی 

سے بيوقوؾ بن سکتے ہيں اسکی اثر پذيری ميں آسکتے تھے 

ارکردگی والے رّويے اور پراپييگنڈے مسلم جو بگڑی ہوئی ک

معاشروں ميں زہر گھول رہے ہيںە اس کوشش ميں کہ کہيں ہم 

کفـّارکی طرح نہ ہوجائيں، ہمارے لئے يہ ضروری تھا کہ ہم تمام 

دنيا ميں وقوع پذير ہونے والی کسی بھی ايسی چيز سے ال علم 

يک رہيں جو ؼير اسالمی ہوە اسالم ميں داخل ہونے والے ا

شخص نے اعالنيہ کہا کہ اسامہ بن الدن " ايک ملّين 'جارج 

بشوں' اور' ايک ہزار ٹونی بليئروں ' سے سيدھا سيدھابہتر ہے 

کيونکہ وہ مسلمان ہےە بڑی ڈھٹائی سے بات کرتے ہوئے ہم يہ 

کہتے تھے کہ ہم مسلمان 'اس دنيا ميں پلنے والی ہر قوم سے 

کوئی خباثت رونما ہوئی  ( اس لئے جب بھی56992بہتر ہيںە' )

جو ہللا کے نام پر مسلمانوں سے سرزد ہوئی ہوتو ميرے ساتھی 

بہن بھائی بڑے مطمئن ہوتے تھےە ہم بڑی اطاعت شعاری سے 

مسلم ممالک ميں انسانی حقوق کی پامالی کو يکسر فراموش 

ہونے والے خود مسلمان ہی  رکرديتے تھے خواہ اس کا شکا

ظريئے جو بہت سے مسلم معاشروں ميں کيوں نہ ہوںە سازشانہ ن



ہر وقت گردش پذير ہوتے ہيں وہ يکسرطور پر فريب تّصور ہوتے 

ہيںە وہ بھی جو ميانہ درجے کے مسلمان ہوتے ہيں،نماز نہيں 

پڑھتےاور زنا )ؼير قانونی جنسی مباشرت؛ ؼيرمنکوحہ عورت 

سے جنسی تعلق، شادی شدہ عورت سے حرام کاری وؼيرہ 

ناب نہيں کرتے اس کو تسليم نہيں کرتے کہ نائن ؼيرہ( سے اجت

اليون والے واقعے ميں ملوث پائيلٹ مسلم شناخت کے مالک 

تھےە ميرے ايک افؽانی ہم جماعت نے خيال آرائی کی کہ ' يہ 

يہودی تھے!' جب کوئی اس طرح کا موقع پيدا ہو کہ خود پر تنقيد 

ورد الزام کرنی پڑ جائے، ال محاال طور پر، ہم يہوديوں کو م

ٹھہراتے ہيں، جو کہ ہماری پسنديدہ راہ فرار ہےە اپنے آپ کو 

مسلم امہ کی ہم قسم  بننا تھا تو آپ کو دور حاضر کے مسلم 

عرب ايجنڈاکے ساتھ دکھالوے کا معانقہ مطلوب تھا، بہت لمبی 

سی داڑھی، يہوديوں کے خالؾ اظہار نفرت،  وقتآ فوقتآ بدعت 

رنا( کا لفظ بولنا اور اسرائيل کی جديد )جّدت پسندوں کی مالمت ک

رياست کو نامنظور کرناە ہم بڑے فخر سے جہاد کو تسليم کرتے 

تھے، اور احمقانہ رّدعمل کا اظہار کرتے تھے اگر کوئی کافر اس 

پر سوال اٹھائے اور اس کے الزامات کا اسطرح کا جواب ديتے 

نے کيا تھے، مثال کے طورپر ' تمہيں کيسے پتہ يہ مسلمانوں 

ہے؟ اس بات کا ثبوت کيا ہے؟' اگرچہ وہ اس امر سے بے بہرہ 

نہيں تھے کہ ويڈيو ٹيپ ميں مسلمان دہشت گرد اسے بڑے تکّبر 

سے تسليم کرتے دکہائے جاتے تھے، جنہوں نے اسکا ارتکاب 

کيا ہوتا تھاە سب مسلمان دہشت گرد نہيں ہيں، اگرچہ يہ ايک ہمہ 

کہ زيادہ تر دہشت گرد مسلمان ہی  گير دکھ دينے والی سچائی ہے

تھےە اگر کوئی امريکن يا يہودی مرجاتا تو ايک ہمدردانہ قسم کی 



خوشی کا اظہار ہوتا اور ميں نے يہ خصوصی رّويہ اس وقت 

ديکھا جب ايک پانچ سالہ مسلمان بچہ اس کا اظہار کررہاتھاە 

کھا نومسلموں نے بدقسمتی سے اسالم کا کٹر پن واال عقيدہ اپنا ر

تھا جوکہ انہوں نے جّبر والی مذھبی حکومتوں سے ہجرت کرکے 

آنے والوں سے سيکھا ہؤا تھا جس نے اجتہاد )آزاد بحث( کو 

محبوس کررکھا تھا تاکہ آزاد سوچ اور انکار کو جرم سمجھا 

  جائے اور انکی حکومت ؼير متؽّير ہوە

ے جینی ملز، جو ٹیمپل گھانا شفٹ ہونے سے دوسال پہلے ہی اس

چھوڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا اپنے تجربات کا بیان اسطرح شروع 

(، " ہردفعہ جب میں کسی کو یہ ?=?0) خدا کے ساتھ چھ سال کرتا ہےە

بتاتا ہوں کہ ہم نے وہ چھ سال بطور ممبر پیپلز ٹیمپل کیسے گزارے، 

مجھے ایک ایسے سوال کا سامنا ہوتا ہے جسکا جواب میرے پاس نہیں: 

اتنا ہی برا تھا، تو کیوں تم اور تمہارے خاندان نے وہاں اتنے اگر چرچ 

سال گذارے؟" اوشریو کہتا ہے، "سماجی نفسیاتی تحقیق کی ؼرض سے 

کی گئی بہت سی کالسک سٹڈیز جن میں ان معامالت کی چھان بین ہوئی 

کہ کیوں لوگ خود ہی اپنی ؼلطیوں کا جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں 

کی تھیوری اس امر کی نشاندھی کرسکتی ہے  ادراک  اورناموزونّیتی

کیونکر ظاہرہ طور پر ؼیر منطقی رّویوں کے پیچھے کونسے عوامل 

 کارفرما ہیںە"

جان واکر لندھ، جس کو "امریکن طالبان" سمجھا جاتا ہے، ایک جوان 

آدمی جو اپنے ہی ملک کے خالؾ جنگ کرنے کیلئے افؽانستان جاکر 

گیا تھا وہ کوئی راتوں رات ہی دہشت گرد نہیں بن  القائدہ میں شامل ہو

 08گیا تھاە جان کو اسالم میں دلچسپی تب پیدا ہوئی تھی جب وہ صرؾ 



دکھانے لے  Xسال کا تھاە اس کی ماں اسے سپائک لی کی فلم میلکم 

گئی تھیە ٹائم میگزین نے اس کی اس بات کا حوالہ دیا ہے، " اس کو 

جب تمام قوموں کے لوگ ملکر ایک خدا کے اس بات نے بہت متاثر کیا 

  سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیںە"

کسی نے بھی اس کی پروا نہیں کی کہ وہ اس نوجوان کو اسالم کے 

خطرات سے آگاہ کرتاە اس کے برعکس اسے اس کے والدین کی طرؾ 

سے اسے پوری پوری اعانت اور دعائیں بھی ملیں تاکہ وہ اپنی دلی 

ے کیونکہ وہ دونوں بھی اسالم سے ناواقؾ تھےە خواہش کو پورا کرسک

کے شمارے میں چھپا، " جون کے  8008ستمبر  ?8ٹائم میگزین کے 

والدین اس بات پر بڑے خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے آخر کچھ تالش 

کرلیا تھاجس نے اس کے دل کو گرما دیاە اور اسوقت جب دوسروں کے 

استعمال، مسلسل شراب نوشی والدین اپنے بچوں کے نشیلی ادّویات کے 

اور تیزرفتاری جیسے تجربات سےنبرد آزما ہوتے تھے، وہ ان 

معامالت میں کتنے بھولے تھےە میریلن )جان کی ماں( اپنے جوان بیٹے 

کو جمعہ کے روز ادئیگی نماز کیلئے مسجد چھوڑ جاتیە شام کے 

چھوڑ  اختتام پر اسکا ایک اہل ایمان ساتھی اس گاڑی میں بٹھا کر گھر

 جاتاە"

فراخدل امریکن سوسائٹی اس چیز میں کچھ ؼلط یا کوئی خطرہ محسوس 

نہیں کرتی کہ کوئی امریکی نوجوان  اسالم قبول کر لےە وہ گلی کوچوں 

میں بھدے سے اسالمی لباس میں اوپر نیچے اور ادھر ادھر گھومتا بھی 

 نظر آئیگا اور اچھے امریکی عوام خصوصی طور پر اس طرؾ متوجع

نہیں ہونگےە " یہ ایک اور بچہ ہے جو اپنی زندگی کے ساتھ تجربہ 



کررہا، اس کے روحانی پہلو کے ساتھ، یقینآ اس میں کوئی خوؾ یا 

 کراہت نہیں ہوتیە" ٹائم میگزین نے لکھاە

بجائے اس کہ وہ اسالم کے بارے میں سچائی جاننے کوشش کرتے، 

ؾ بننے دیا جس کی جون کے والد نے اپنے آپ کو اس بات پر بیوقو

تعریؾ اس نے اسطرح بیان کی " مسلمان بھائیوں کی خاطر تواضع کی 

روایات" جو اپنے اندرہی اسالم کی فرقہ پرستانہ فطرت کے بارے میں 

خبردار رہنے کا اشارہ کرتی ہےە فرقہ پرست ؼیرمعمولی حد تک "پیار 

تھ کرنے والے" اور بڑے دوستانہ ہوتے ہیں، خاص طور پر انکے سا

جن کو وہ اپنے مذھب میں شامل کرنا چاہتے ہوںە بجائے اس کے کہ وہ 

اپنے بیٹے کو اسالم کے خطرات سے آگاہ کرتا اس نے اس کے اعتقاد 

کو"سراہا"ە ایکدن اس نے اپنے بیٹے سے کہا،" میرا نہیں خیال کہ تم 

حقیقت میں اسالم کو اس حد تک قبول کرچکے ہو جتنا تم نے اس کو 

 پایا؛ تم نے تو جیسا کہ اپنے اندر کے مسلمان کو پالیاە" اپنے اندر

اپنے والدین اور دوسرے بھولے امریکنوں کی سمجھ سے باال باال یہ کم 

عمر نوجوان کی رفتہ رفتہ برین واشنگ ہو رہی تھی اور اس کے ذھن 

میں اپنے ہی ملک کے خالؾ نفرت پیدا کی جا رہی تھیە ٹائم میگزین 

نی استاد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، " لند امریکہ نے ایک یمنی لّسا

سے آجانے سے قبل ہی امریکہ سے نفرت کرتا تھاە" میگزین مزید 

لکھتا ہے: " لند کی یمن سے کی گئی خط وکتابت امریکہ کے لئے 

کو  <??0ستمبر  89اسکے ملے جلے خیاالت کا ثبوت پیش کرتی ہےە 

پچھلے ماہ افریقہ میں امریکی  اپنی ماں کو لکھے گئے ایک خط میں وہ

سفارت خانوں پر بم پھٹنے کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے 



'لگتا ہے کہ ان بم دھماکوں کے پیچھے امریکی حکومت کا ہاتھ زیادہ  

 ہے بہ نسبت کسی مسلمان کے'ە

ؼیر مسلم بتدریج مسلمانوں کے ان ہتھکنڈوں سے آشنائی حاصل کررہے 

جرم خود ہوتے ہیں اور الزام متاثرہ فریق پر لگا دیتے ہیں جن میں وہ م

کی وہ  8000ستمبر  ?ہیںە اس کی سب زیادہ جانی جانے والی مثال 

ہولناک صبح ہے جس کے بارے میں چند مسلمانوں ایک خیالی کہانی 

یہودی کام پر دفتر نہیں آئے تھے اور وہ  000:گھڑی  ہے کہ اس دن 

ی اے پر الزام دھرنے کیلئے ایجاد کیا سازشانہ نظریہ جو انہوں سی آ

جبکہ اسامہ بن الدن اسے بڑے فخر سے اپنی عظیم فتح کے طور پر 

تسلیم کررہا ہےە اسلئے یہ معصوم لڑکا دھیرے دھیرے اس عقیدے کی 

طرؾ راؼب ہونے لگا صرؾ اسالم ہی سچا مذھب ہے جو ساری 

کو  انسانّیت کیلئے ہے اور اس نے کوششیں شروع کردیں کہ اس

سیکھے اور اس پر بڑے خشوع خسوع سے عمل کرےە اس نے قرآن 

پڑھنا اور اسکو حفظ کرنا شروع کردیا اور اس نے اپنی نوٹ بک میں 

ایک پیرا لکھا جو اسطرح ہے، " ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں جہاد 

کرتے رہنا ہےە" مسلمان ہو جانے کے بعد، وہ محمد کے تراش کردہ 

اتی بلبلے میں داخل ہو چکا تھاە وہ پہلے ہی اس خودپرستی پر مبنی کائن

ؼیرمنطقی خودپرستانہ اسالمی سوچ کی طرؾ اپنے رجحان کا مظاہرہ 

کر چکا تھاە وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نائن الیون کے سانحے کے 

پیچھے کون تھاە ایک طرؾ تواس امر سے انکاری تھا کہ یہ مسلمانوں 

عمر جہاد جاری رکھنے کا  کا کام ہے اور دوسری طرؾ وہ ساری

 خواہشمند تھاە



جان نے اپنے تمام ہم وطنوں کی محبت سے ہاتھ کھینچ لیا تھاە قرآن کے 

مطابق، مسلمانوں کیلئے یہ واجب نہیں کہ وہ ؼیر مسلموں سے دوستی 

( ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کےساتھ جنگ کریں جو 89:?رکھیں)قرآن

( 089:?( اور انکو قتل کردوە)قرآن?8:?ہللا پر یقین نہیں رکھتے)قرآن

 (;<:9مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ کوئی اور مذھب قبول کرےە)قرآن

کے الیکشن کے بعد  8008اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کہ 

جون نے اپنی ماں کو جواب میں لکھا جس میں اسنے جارج ڈبلیو بش 

" اور مزید کے حوالے سے یہ الفاظ استعمال کئے "آپکا نیا صدر

کہا،"مجھے خوشی ہے کہ وہ میرا نہیں"ە ظاہر ہے بالکل نہیں! ایک 

مسلمان کسی ؼیرمسلم کی حکمرانی قبول نہیں کرسکتاە اس پر الزم ہے 

کہ وہ اسکی حکم عدولی کرے، اس کے خالؾ جنگ کرے اور اسکو 

 (8;:;8قتل کر دینے کی کوشش کرےە )قرآن

ک بیماری جسے سیاسی درستگی جان واکر لندھ مؽربی معاشرے کی ای

کہتے ہیں کا شکار تھاە کیا یہ رونالڈ ریگن نہیں تھا جس نے افؽانستان 

میں اسالمی دہشتگردوں کو " آزادی کی جنگ کے مجاھد"  کہا تھا؟ 

جان بھی تو جنگ آزادی کا مجاہد بننے گیا تھاە اس میں کیا ؼلط ہے؟ 

نے یہ اعالن نہیں کیا،  کیا پریزیڈینٹ جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلئیر

"اسالم امن کا مذھب ہے؟" کیوں امن کے پاسبان مذھب کے ایک ماننے 

والے کو جیل بھیجا جاتا ہے جس نے محض اپنے امن پسند مذھب کی 

ہدایات پر عمل کیا ہو؟ مؽرب قصوروار ہے ــ قصوروار ہے سازباز 

 میں شریک ہونے کا، تشفی اور خود کو دھوکا دینے کاە

رما میں فرسٹ ایئر کے طلباء کیلئے یونیورسٹی آؾ کیرولینا موسم گ

کے پروفیسر مائیکل سیلزنے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا 



میں صرؾ انہیں" بھلی" قرآنی تعلیمات کا چن   جس اپروچنگ دی قرآن

چن کر ذکرکیا گیا تھا جو شروع شروع میں مکہ میں نازل ہوئیں تھیں 

اور تشدد بھری، خون آشام آیات جن میں قتل کر دینے کے احکامات 

ہیں، اور بعد میں مدینے میں لکھی گئیں تھیں جن میں لوٹ مار اور 

ی بھی ذیشعور بندے کے پیٹ ؼیرمسلم عورتوں سے ریپ، وہ جو کس

می ہلچل پیدا کر دے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دی گئیںە یہ کچھ نہیں 

محض دھوکہ دھہی کا کھیل ہےە اسی طرح کی دھوکہ دینے والی باتیں 

کرن آرمسٹرونگ اور جان اسپوسیٹو کی کتابوں میں اسالم کی تعریؾ 

ھوٹ بوال بیان کرتے وقت لکھی گئیں ہیںە کمسن امریکی لڑکوں سے ج

جارہا ہےە ان کو کھپانے کیلئے چند مؽربی استادوں کی طرؾ 

سےاسالم کا ایک جھوٹا تاثر سامنے الیا جارہا ہے، خدا جانے کس وجہ 

کی بنا پرە اور جب یہ بچے ان جھوٹی باتوں پر یقین کرنا شروع کر 

دیتے تھے اور انکوپروان چڑھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے فتوّوں پر 

ریں اور اسالم پر عمل پیرا ہوجائیں، ہم ان پر دہشتگردوں کا بھروسہ ک

لیبل لگا دیتے ہیں، ان کو جیل بھیج دیتے ہیں، اور انکو سزآئیں دیتے 

ہیںە کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ ان بچوں کا کوئی قصور نہیںە یہ ہمارے 

 بیمارقومی مزاج کی پیداوار ہیں جس کو ہم سیاسی درستگی کہتے ہیںە

اروں، ٹیلی وژن اور ریڈیو والوں میں اتنی ہمت ہے کہ اسالم کتنے اخب

کے بارے میں صاؾ صاؾ کہیں؟ ہمارے سیاستدانوں میں کس کا اتنا 

جگرا ہے کہ وہ کیمرے کے آگے کھڑا ہو کرقوم کو بتائے کہ اسالم امن 

پسند مذھب نہیں ہےە اپنے بچوں کو دیکھوە اگر ان میں سے کوئی سچ 

فوری طور پر اس پرنسل پرستی اور نفرت کہنے کی جرآت کرے، 

پھیالنے والے کا لیبل لگ جائیگا، اور اس کی گردن اڑا دی جائے گیە 

اور جبکہ اسی دوران، اسالم کا پراپیگنڈا کرنے والوں کو سچ کو تڑوڑ 



مڑوڑ کر پیش کرنے اور اپنے جھوٹ کوآگے بڑھانے کی کھلی چھٹی 

کہھ رہے ہیں اسکو کبھی  ہوگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو کچھ وہ

 کوئی چیلینج نہیں کریگاە

سی آئی اے آر، کونسل آؾ امریکن اسالمک ریلیشن، )یا اگر اس طرح 

"( نے امریکہ میں  تمام Conning Americans with Islamic Ruseکہا جائے"

اطراؾ ہزاروں کتب خانوں کواسالمی کتابوں سے بھرا ہؤا ہے اس امید 

واکر لند ملیں گےە ملک کے ہر شہر اور  سے کہ انہیں مزید جان

قصبے میں مساجد بنائی جارہی ہیں تاکہ امریکہ میں امریکن بچوں کے 

دلوں میں امریکہ سےنفرت کا بیج بویا جاسکےە یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا 

فروری  ;8اور دیگر ؼیرمسلم ممالک میں صورتحال زیادہ خراب ہےە 

ی کوراسپینڈینٹ سین ریمینٹ کو سنڈے ٹیلیگراؾ کے سیکیوریٹ =800

کی ایک "خفیّہ رپورٹ" میں یہ انکشاؾ ہؤا کہ یو کے کی سیکیورٹی 

سے زیادہ مسلمان 8000سروسز کا ماننا ہے کہ اس ملک میں 

دہشتگردانہ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں مصروؾ رہتے ہیںە کوئی 

وں کے ایک دن بھی ایسا نہیں گذرتا جس دنیا میں کہیں نہ کہیں مسلمان

ہاتھوں دہشتگردی کی وارداتوں میں کسی نہ کسی کی جان نہ چلی جاتی 

ہوە  دنیا کو اس معاملے کے بارے میں بیدار کرنے کیلئے آخر کس چیز 

کی ضرورت ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ اسالم ایک مذھب نہیں بلکہ ایک 

خطرناک فرقہ ہے؟ کب ہم قرآن اور تاریخ اسالم پر توجع دینگے تاکہ 

یہ جان سکیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ "انتہا پسند" نہیں بلکہ با  ہم

عمل مسلمان ہیں جو درحقیقت اپنی "مقّدس" کتاب میں دی گئیں تعلیمات 

 اور اپنے محبوب پیؽمبر کی قائم کردہ مثالوں پر عمل پیرا ہیں؟



ایک دفعہ لوگ جب اسالم قبول کر لیتے ہیں، وہ سراب کی انڈرورلڈ 

ہو جاتے ہیں، جہالت اور خوؾ، جہاں پر خواب خیالی حقیقت میں داخل 

کا روپ دھار لیتی ہے اور برآئی رحمانی ہو جاتی ہےە ان کی اقدار 

منتشر ہو جاتی ہیں اور وہ اسطرح کے طریقے اپنا لیتے ہیں جنکو وہ  

اسالمی تعلیمات کے حصول سے قبل نامناسب اور ؼیرقابل قبول 

اس بگڑے ہوئے طورطریق پہ چلتے جاتے سمجھتے تھےە جتنا بھی وہ 

ہیں اتنے ہی وہ سخت ہوتے جاتے ہیں، اس حد تک کہ حقیقت پر واپسی 

قریب قریب ناممکن ہوتی جاتی ہےە اسالم اپنے آپ کو ایک دھیرے 

دھیرے الحق ہونے والے فالج کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، آہستہ 

کہ وہ مسلمانوں میں  آہستہ دماغ اور روح کو آلودہ کرتا ہے، یہاں تک

بہترین مسلمان یعنی جہادی بن جاتا ہے ، جسے عرؾ عام میں دہشتگرد 

 کہا جاتا ہے، اور وہ ہللا کا اور اسکے رسول کا محبوب بن جاتا ہے؟

اوشریو اس امر محسوس کا بہت تفصیل سے جائزہ پیش کرتا ہے: " 

 ؼیر موزونّیتی نظریے کے مطابق، جب ایک شخص کوئی ایسا فعل

کرتا ہے یا اسکا ادراک رکھتا ہے جو کہ نفسیاتی اعتبار سے اس کے 

ذاتی نظریات سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ عدم مطابقت ایک 

ناخوشگوار الجھن پیدا کردیتی ہےە وہ فرد اس 'ؼیرموزونّیتی' کوکم کرنا 

چاہتا ہے عمومآ اپنے رّویوں کی اس سمت تبدیلی سے جوپہلے کے 

دے سے متعلق ہوتی ہیںە پیپلز ٹیمپل میں وقوع پذیر متضاد افعال یا عقی

ہونے والے بہت سے واقعات کو اس عمل کی روشنی میں دیکھا جاسکتا 

ہےە جیمزٹاؤن میں دل دہال دینے والے واقعات محض طاقت کے 

استعمال سے خوؾ سے نہیں رونما ہوئے، اور نہ ہی وہ اچانک پھوٹ 

ہیں جو فوری طورلوگوں کے پڑےە یہ اسطرح ہے کہ کوئی ایسی چیز ن

دماغ میں تصویر کی طرح کھنچ گئے ہوں، جو انکو یکایک اوٹ پٹانگ 



حرکات پر مجبور کردیںە بلکہ یہ ایسے ہے جیسا کہ نظریہ 

ؼیرموزونّیتی ادراک بیان کرتا ہے، لوگ اپنے انتخابات اور وابستگیوں 

نے کو جواز بخشنا چاہتے ہیںە بالکل ایسے ہی جیسے مینار سے گر

والی آبشار پھٹ پڑتی ہے ویسے ہی انتہائی درجے کے یا منحوس افعال 

کے پیچھے کارفرما طاقت بظاہر چھوٹے چھوٹے کاموں سے حاصل 

شدہ نتائج پر رضامند ہونے سے ہوتی ہےە پیپلز ٹیمپل میں شروعات 

چرچ میں شمولّیت کی شدید خواہش کے زیر اثر ہوئیں، پھر اس میں 

وں کو جواز دینےسےمظبوطی آئی، اور عقلی کسی فرد کی وابستگی

اعتبار سے تسلیم کرنے کی ضرورت والے رّویے نے اسکو استحکام 

 بخشاە"

اسالم میں نئے نئے داخل ہونے والوں کو زیادہ سختیوں کا سامنا کرنا 

پڑتا ہے، جسکو وہ "ہللا کی طرؾ سے آزمائش" اور " اپنےاندر کی 

عات شراب نوشی اور سوئر کا صفائی" بیان کرتے ہیںە اس کی شرو

گوشت کھانے پر پابندی سے ہوتیں ہیںە اس کی طرؾ دھیان کہ انہوں 

کو کیا کھانا ہے اہل ایمان کی آزادی پر پابندی ہےە مرد حضرات اپنی 

جنسی خواہشات کو دبانے کی ؼرض سے بتدریج عورتوں سے میل 

مسلسل ان کے مالپ بند کر دیتے ہیںە یہ ایک انتہائی کٹھن کام ہے جو  

ذھنوں پر سوار رہتا ہے اور ان کی تمام زندگی گویا ایک حالت جرم 

میں گذرتی ہےە شہوانی خواہشات آسانی سے دبائی نہیں جاسکتیںە 

المحالہ ان میں سے کئی لوگ مکمل طور پر جنسی اعتبار سے پاگل ہو 

جاتے ہیںە انکی تمام تر طاقت اپنے اندر کے "شیطان" کے ساتھ جنگ 

ے کرتے ختم ہو جاتی ہےە جتنا بھی وہ شہوت کے احساس جرم میں کرت

مبتال رہتے ہیں اتنا ہی وہ عورت سے نفرت کرتے ہیں جسکو وہ اس 

 تڑپ کا موردالزام ٹھراتے ہیںە



پھر ان پر روزانہ نماز پنچگانہ کا فریضہ الزم ہوتا ہے اور وہ بھی اس 

کی ایک بھی نماز زبان میں جس  سے اکثریت واقؾ نہیں ہوتیە اگر ان

چھوٹ جائے تو ان کو گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے اور قضا نماز ادا کرنا 

پڑتی ہےە ان نمازوں سے جڑے رہنا اور انکا حساب کتاب رکھنا مزید 

ایک ذھنی ؼالمی ہےە قرآن کا پڑھا جانا اور اس کو حفظ کرنا بھی 

ی لوازمات میں سے ہےە اس کو سمجھنا ضروری نہیںە جو بہت ضرور

ہے وہ ہےاسکا تلفظە اس کے بارے کوئی سوال یا تنقید کا مطلب ہے 

 سزآئے موتە

اور پھر ایک طویل "پلید" چیزوں کی فہرست ہے جن سے پرہیز اہل 

ایمان کیلئے الزم ہے، جیسا کہ کتا، خنزیر، پیشاب اور کافر)ؼیرمسلم(ە 

اک اہل ایمان کیلئے الزم ہے کہ ان سے خبردار رہےە مومن کو ان ناپ

چیزوں سے ہر دم آگاہ رہنا ضروری ہے اور اگر ان کے بدن کا کئی 

حصہ بھی ان سے چھو جائے توہر دفعہ اسکا پانی سے دھونا الزمی 

ہےە اگر اہل ایمان عورت ہے تو اس کیلئے ہدایات اور بھی سخت ہیںە 

اس کیلئے الزم ہے کہ وہ نقاب اوڑھے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنےجن 

کا رہے  خواہ موسم کتنا ہی گرم کیوں نہ ہوە گرمی میں سارا بدن ڈھ

کے دنوں میں نقاب اوڑھے شاپنگ کرنا کتنا بڑا عذاب ہےە اسطرح کی 

تمام کڑی آزمائشیں مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ 

اسالم کو اور بھی سچا مذھب سمجھتے ہیںە وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 

اگلے جہان میں انکو زیادہ اجرملے  جتنی مصیبتیں جھیلیں گے اتنا ہی

گاە عورتوں پر فرض ہے کہ خاندان کے تمام مردوں کی تابعداری کریں 

اور ہمیشہ فرمابردار اور سعادتمند رہیںە ان کی ہر وقت حوصلہ شکنی 

کی جائے گی ، ان کی بے عزتی ہوتی رہے گی، بات بات پر مار 

انکا قتل بھی ہوسکتا ہے کھائیں گی، زنابالجبر کا نشانہ بنیں گیں اور 



اور انکو سماجی اور قانونی انصاؾ ملنے کی امید بہت کم ہوتی ہےە 

اسالم اپنے ماننے والوں کے لئے بڑا قیمتی ہے، صرؾ اس لئے کہ اس 

 پر عمل کرنا بڑا کٹھن ہےە

اس امر محسوس کی نفسیات کو اوشریو نے اسطرح سے بیان کیا ہے: 

کی پیپلز ٹیمپل میں ابتدائی آمد پر ذرا "مثال کے طور پر، ممکنہ ممبر 

ؼور کریںە جب ایک شخص داخلے کی ؼرض سے شدید ابتدائی 

مشکالت سے ہمکنار ہوتا ہے، وہ مرد یا عورت یہ فیصلہ کرنے میں 

خود کو تیزدست سمجھتا ہے کہ یہ گروپ ضرور دلچسپی کا حامل ہے، 

کی جو جسکا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیفوں کو برداشت کرنے 

کوششیں کرنا ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنے کا جواز ڈھوندتے ہیںە 

اینڈرسن اور ملز نے اس تجربے کی نمائش کی جس میں دو طالب 

علموں کو ایک گروپ ڈسکشن میں حصہ لینے سے پہلے خاصی 

حزیمت اٹھانی پڑی تھی انکے خیال میں یہ گفتگو)جو درحقیقت بہت ہی 

ی حامل تھی بہ نسبت ان طالب علموں کے بورنگ تھی( بہت دلچسپی ک

جن کو اس میں داخلہ آسانی سے یا بؽیر کسی مشکل کے مل گیا تھاە 

کچھ حاالت میں صرؾ یہی رجحان ہوتا ہے کہ منزل کی قدروقیمت میں 

اضافے کا جواز اس امر میں تالش کیا جاتا ہے کہ اسکو حاصل کرنے 

ت کرنے کیلئے اسکا میں کتنی دشواریاں ہیںە کسی سختی کو برداش

چناؤ کرنے میں کوئی اس حد تک بھی جاسکتا ہے کہ کسی شخص کا 

تکلیؾ یا بے آرامی کی شدت کا اندازہ لگانے کی  صالحّیت ہی متاثر ہو 

جائےە زمباردو اور اس کے رفیق کاروں نے تجربہ کر کے دکھایا کہ 

ا جب فاعلوں نے ایک عمل کیلئے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کی

جس میں انکو بجلی کے جھٹکے لگانا مقصود تھا ان میں سے جو یہ 

سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس اس امر کو بیان کرنے کا چوائس زیادہ 



ہے انہوں نے کہا کہ انکو ان جھٹکوں سے بہت کم تکلیؾ ہوئیە اس کی 

اگرمزید تخصیص کی جائے، تو وہ جنکو عدم موافقت کا زیادہ مشاہدہ 

ی ذرائع سے اس تکلیؾ کو برداشت کرنے کے بیان کیلئے ہؤا، اوربیرون

بہت کم جواز مال، انہوں نےبتایا اس جھٹکے کی شّدت کم تھیە بات ان 

کے جسمانی تاثرات اور زبانی بیان دینے سے بھی آگے نکل گئی، کسی 

کا م کوسرانجام دینے کی کارکردگی بہت کم متاثر ہوئی، نفسیاتی پیمائش 

لد پر کیمیائی طریقےسے برقی قّوت پیدا کرتا کے اس آلے سے جو ج

ہے اس کے نتائج کے مطابق اثرات بہت نچلے درجے کے تھے، ظاہر 

ہؤا عدم موافقت میں کمی کرنے واال عمل دو طرفہ ہو سکتا ہے: مناسب 

رہنمائی کے تحت، ایک شخص جو رضاکارانہ طور پرایک شدید قسم 

کے نتائج کو ہی مثبت کی شروعات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ صرؾ اس 

انداز میں نہیں لیتا بلکہ اس حاصل کرنے کیلئے زیر استعمال ذرائع کو 

بھی کو تکلیؾ دہ محسوس کرتا ہے:" ہم نے بہت لمبی لمبی مجلسوں کو 

سراہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ روحانی ترقی خود 

 (?=?0کی نفی سے ہی حاصل ہوتی ہےە" )ملز

یہ واضع ہو جاتا ہے کہ کیوں مسلمان تکلیفیں برداشت کرکے  اس سے

بھی شکر گذار ہوتے ہیں اور خوشی خوشی ان کو قبول کرتے ہیں اور 

اسکو ایک عنائت سمجھتے ہیںە یہ تمام سختیاں یہ سمجھ کر برداشت 

کی جاتی ہیں کہ ان کا جو اجر ملنے واال ہے یہ تکالیؾ اسکے مقابلے 

نی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی اس کا بڑا اجر ملیگاە میں بہت کم ہیںە جت

اسطرح کی قربانی کی انتہائی بڑی مثال محرم کے مہینے کے پہلے 

عاشورے میں نظر آتی ہے جب اہل تشیع اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، 

اور اپنی پیٹھ پر زنجیر زنی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک بڑے 

ہیں تاکہ خون کے پھوارے  چاقو سے اپنی پیشانی پر کٹ لگاتے



چھوٹیںە اسطرح، اپنے ہی خون میں نہالئے ہوئے، ایک جلوس کی 

شکل میں مارچ کرتے ہوئے ایسا منظر پیش کرتے ہیں جسے دیکھ کر 

دانتے کا بیان کردہ دوزخ کا نطارہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہےە 

تمام دن  نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے فرض کے عالوہ، ایک پورا مہینہ

جب تک سورج کی روشنی رہے بھوکے رہنا اور پانی بھی پینا منع 

ہوتا ہے، اور اس کے عالوہ بھی اور کڑے مذھبی فریضے، مومنوں پر 

واجب ہے کہ وہ اپنی آمدن کا پانچواں حصہ، بطورخمص،)مسجد کے 

عملے کا معاوضہ( ادا کرے اور اس کے عالوہ اس کو ترؼیب دی 

 ۃ کی شکل میں خیرات وؼیرہ بھی ادا کرےەجاتی ہے کہ وہ زکوا

محمد نے اپنے پیروکاروں کو ہدایات دیں کہ وہ جہاد کریں اور کافروں 

کے مال اسباب کولوٹ لیںە اس کے پیروکاروں میں سے چند ایک کو 

شاید یہ برا لگا ہو کیونکہ ابھی تک ان میں تھوڑی بہت انسانّیت باقی 

آمدن پاک ہے؟ ان کو حیرانگی تھیە کیا لوٹ مار سے حاصل کردہ 

ضرور ہوئی ہوگی ە محمد کا اس پر جواب تھا کہ وہ پاک ہو جائیگی 

اگر وہ اس کا پانچواں حصہ اس کو دے دیںە اس نے مندرجہ ذیل آیات 

 اپنے کٹھ پتلی ہللا کے منہ میں ڈال دیں، اس کو یہ حکم دے کر کہ:

و جائے ان کے دولت ميں سے خيرات حاصل کرو تاکہ وہ پاک ہ

 ے اسکو مقّدس بنا دےەوجہ س اور اس

جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، یہودیوں کی نسل کشی اور جالوطنی 

کے بعد مدینہ اپنی صنعتی اور پیداواری حیثیت کھو چکا تھاە اس کی 

ساری آمدنی دوسرے عرب قبائل سے لوٹ گسوٹ اور ماراماری سے 

قات محمد کے ترتیب دیئے حاصل ہوتی تھیە مسلمانوں کی مکمل گذر او

گئےتواتر سے جاری رہنے والے حملوں کے ذریعے ہوتی تھیە پیؽمبر 



نے خمص کا اصول رائج کیا تاکہ ؼلط طریقے سے حاصل شدہ آمدنی 

کو پاک کیا جاسکے اور نبی پاک کی تجوری بھری جاسکے اور نئی 

 عورتوں سے اس کا بستر گرم کیا جاسکےە اور آج بھی، وہ مسلمان جو

باعزت طریقے سے روزگار کماتے ہیں ان پر بھی خمص اور ذکواۃ 

فرض ہےە مومنوں کیلئے ایک مستقل یادہانی ہے کہ وہ " اپنا مال اسباب 

( اور یہ نصیحتیں کہ" اپنے ;?8:0خدا کی راہ میں خرچ کریں")قرآن 

ایمان کی خاطر جنگ کرو اپنے مال اسباب اور جانوں کے 

 (8=:<ساتھە")قرآن

ے ایک عیش و نشاط سے بھرپور جنت کا وعدہ کیا ہؤا ہے جہاں محمد ن

ہر طرح کی شہوت پرستی کے وافر مواقع موجود ہیں انکے لئے جو 

اس پر ایمان الئینگے اور جہاد کریں گےە آپ کو بس یہی کرنا ہے کہ 

بؽیر کسی چوں چراں کے اس پر ایمان النا ہے جو کچھ بھی وہ کہے 

کی رسائی پکی اور ہمیشہ کیلئے جنسی  اور پھر اسکے لئے جنت تک

آسودگی کی ضمانتە بس ایک دفعہ آپ دائرہ اسالم میں یا اس مقصد 

کیلئے کسی بھی اور فرقے میں داخل ہوجائیں آپ سے یہی مطالبہ کیا 

جائیگا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اپنی آمدنی اور وقت اس پر صرؾ 

ہ وہ اس مقام پر آن کریںە کچھ دیر کے بعد ہی اسے پتہ چل جائیگا ک

پہنچا ہے کہ اس سے باہر نکلنا درحقیقت مشکل ہی نہیں بلکہ خطرناک 

بھی ہےە اس احساس کا درد کہ وہ بھوندو بن چکا ہے اسقدر تکلیؾ دہ 

 ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کاش اسکو حقیقت کا علم ہی نہ ہؤا ہوتاە

ئے، توپیپلز اوشریو وضاحت کرتا ہے کہ : " ایک دفعہ آپ شامل ہو گ

ٹیمپل کے ہر ممبر نے دیکھا کہ پھر بس چل سو چلە ہر ہفتے کا آخری 

دن اور دوسرے دنوں میں  بھی مجلسیں اور  مذھبی ادائیگیاںە ٹیمپل 



کے  منصوبوں پر کام کرنا، سیاستدانوں اور اخبار والوں کو ضروری 

وقع خطوط لکھنا اس میں بہت ساروں کا 'فالتو' وقت ضائع ہو جاتاە مت

مالی تعاون 'رضاکارانہ' چندے )ان کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا( سے 

تبدیل ہو کرہر ممبر کی آمدنی کے ایک چوتھائی حصہ مقرر ہونے تک 

جا پہنچاە اور آخر کار ایک ممبر کیلئے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ ساری 

 ذاتی جائیداد، اپنی بچت، سوشل سکیوریٹی چیک ، اور اپنی پسند نہ پسند

بھی پیپلزٹیمپل کے نام لکھدےە مذھبی ادائیگی کیلئے میٹنگ روم میں 

داخل ہوتے وقت، ممبر میز کے پاس رکتا اور خود کو مجرم قرار دینے 

کا خط لکھتا یا کورے  کاؼذ پر دستخط کر دیتا جو کہ چرچ کے حوالے 

کر دیئے جاتےە  اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا، تو اسکا انکار کا 

لیا جاتا کہ اس نے جونز پر 'عدم اعتماد" کا اظہار کیا ہےە ہر مطلب یہ 

نئے مطالبے کے دو ردعمل ہو سکتے تھے: عملی اعتبار سے، یہ کسی 

شخص کو پیپلزٹیمپل کے مکڑی والے جال میں اتنی بری طرح جکڑ 

لیتا کہ اس کو چھوڑ دینا زیادہ مشکل نظر آتا؛ اور رّویئے کے اعتبار 

ردہ عمل کے مطابق خود ہی جواز فراہم کرنے کا سے یہ اوپر بیان ک

( بیان کرتا ہے: 'ہمیں ایک تکلیؾ دہ حقیقت کا ?=?0ارادہە جیسا کہ ملز)

سامنا ہےە ہماری تمام پونجی لٹ گئی تھیە جم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم 

زندگی کی بیمہ پالیسی بیچ دیں اوراس پر ملنے والی رقم چرچ کے 

وہ ہاتھ سے نکل گئیە ہماری تمام جائیداد ہم  حوالے کر دیں تو اسطرح

سے لے لی گئی تھیە ہمارا بیرون ملک جانے کا مشن ہم سے کھس گیا 

تھاە  ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے والدین کو چھوڑ رہے تھے جب ہم نے 

ان سے یہ کہا کہ ہم ملک چھوڑ رہے ہیںە بلکہ ان بچوں کو بھی جن کو 

میں چھوڑا تھا وہ کھل کر ہمارے مخالؾ ہم نے کیرول اور بل کی پناہ 

ہو گئے تھےە  جم نے یہ سب کچھ اتنی  تھوڑی  دیر ہی میں مکمل کر 



لیا تھا!  اب جو کچھ ہمارے پاس بچا تھا وہ بس جم اور اسکا نصب 

العین ہی تھاە تو ہم تو بس اس کے بکسوئے میں پھنس گئے اور اپنی 

 "تمام طاقتیں ان دو کے حوالے کر چکے تھےە

اّولین مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہےە جنہوں نے 

محمد کی پیروی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ان کے پاس پیچھے 

جانے کا کوئی راستہ نہ تھاە ان کے پاس نہ کوئی کام اور نہ ہی کوئی 

گھر تھاە محمد نے انصار]مددگار اور مدینہ یے اہل ایمان رہائشی[ سے 

ا کہ ان کو اپنے پاس پناہ دو اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے کہا تھ

اس کو ان کے ساتھ بانٹوە یہ، ال محالہ دونوں کیلئے کوئی آسان زندگی 

نہیں تھیە ہجرت کرکے آنے والوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں بسیرا 

 کرتی تھیە 

 یہاں پر انصار کی طرؾ مہاجر کو اپنی بیوی دے دینے کی نادر کہانی

 ہے:

عبدالرحمن بن عوؾ نے کہا، ہم بطور مہاجر مدینہ داخل ہوئے، 

ہللا کے رسول نے میرے اور سعد بن ار ربی کو بھائی بھائی بنا 

دیاە سعد بن ار ربی نے مجھ سے کہا، ' میں انصار میں سب سے 

زیادہ امیر ہوں اور میں تجھ کو اپنی دولت میں سے آدھا دے دیتا 

ویوں کو بھی دیکھ لو، جس کو تم پسند کرو ہوں، تم میری دونوں بی

میں اسکو طالق دے دونگا اور تم عّدت پوری ہونے کے بعد اس 

سے شادی کر لیناە'  چند دنوں بعد عبدررحمن آیا تو اس کے بدن 

پر زرد خوشبو کی باقیات تھیںە ہللا کے رسول نے اس سے پوچھا 

پیؽمبر نے  آیا اس نے شادی کرلی ہےە اس نے ہاں میں جواب دیاە



کہا، ' تم نے کس سے شادی کی ہے؟' اس نے جواب دیا، ' انصار 

 میں سے ایک عورت سےە'

مسلمان اس واقعے کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ کیسے محمد نے 

ایمان والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اس سے یہ بھی ظاہر 

ی ذاتی پوشیدگی کو ہوتا ہے کہ ان میں کتنا جوش و خروش تھا کہ وہ اپن

بھی خاطر میں نہ الئے اور یہاں تک کہ اپنی شادی کے تقّدس کو بھیە 

ان کی آزادی اور خودمختاری بس ختم ہو گئی تھیە کئی موقعوں پر تو 

انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی خودمختاری کو چھوڑاە وہ لوگ جن کو 

ہی نہ  اس میں کچھ مسئلہ نظر آ رہاتھا ان میں بات کرنے کی جرآت

تھیە ہجرت کرکے آنے والے واپس نہ جاسکتے تھےە چھوڑ دینا سب 

سے بڑا جرم خیال کیا جاتا تھاە مددگار بات کرنے سے قاصر تھےە 

کوئی بھی ان میں سے مخبر ہو سکتا تھاە دوسرے ہی دن انکا قتل ہو 

سکتا تھا اور پرجوش مومنوں کی کوئی کمی نہیں تھی جو بڑی خوشی 

ڑ بڑکرنے والے ساتھی مومن کا قتل کرسکتے تھے، سے اسطرح کی گ

جس طرح کہ آجکل ہوتا ہے، بہت سارے مسلمان بڑی خوشی سے کسی 

کو بھی قتل کر دینگے جو چھوڑ کے جانے کی بات کرے گاە وہ جو 

اس مسئلے پر متوجع ہونگے ان کے پاس اس سے عالوہ کوئی راستہ 

ھسٹتے رہیںە ایک حدیث نہیں ہو گا کا اسی طرح اٹکے رہیں اور ساتھ گ

 میں کچھ اس طرح کا بیان ہے:

ايک اندھے شخص کی ايک خادمہ جو پيؽمبر کو گالياں ديتی تھی 

اور اس کے رتبے کی تحقير کرتی تھیەەەە تو اس نے خنجر نکال 

ليا، اس کے پيٹ پر رکھا، اس کو زور سے دبايا، اور اسے مار 

خون  بھیگيا تھا وہ دياە ايک بچہ جو اس کی ٹانگوں کے درميان آ



گيا تھاە اور جب صبح ہوئی، تو پيؽمبر کو اس کے  ميں نہال 

بارے ميں بتايا گياە اس نے لوگوں کو جمع کر ليا اور اس آدمی 

دمی آ کو باليا کہ وہ بتائے اس نے ايسا خطرناک خون کيوں کياە

کھڑا ہو گيا اور کانپتے کانپتے بتايا: ميں اسکا مالک ہوں، وہ 

گالی ديتی تھی اور تيرے رتبے کی تحقير کرتی تھیە اس تجھے 

ميں سے ميرے دو موتيوں جيسے بيٹے تھے اور وہ ميری ہمنوا 

تھیە  پچھلی رات اس نے تجھے گالی دينا شروع کردی اور 

تيرے رتبے کی تحقير کیە اس پر ميں نے خنجر نکال ليا اور اس 

ميں نے اسکو کے پيٹ پر رکھ ديا اور اسکو دبايا يہاں تک کہ 

قتل کر دياە' اس پر پيؽمبر نے کہا: او لوگو گواہ رہنا، اسکے 

 5:4خون کے عوض کوئی جوابی کاروائی ضروری نہيں ہےە'

ایک شخص دوہرے قتل کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے دفاع میں اس 

نے صرؾ یہ کہا کہ اس نے پیؽمبر کی توہین کی تھی اور محمد نے 

 اسے جانے دیاە

ے دہشت والے ماحول میں کیسے کوئی محمد کے ساتھ اس طرح ک

اختالؾ کر سکتا ہے؟ کون جانے اگر کوئی ممکنہ سزا سے بچنے 

کیلئے جھوٹ بول رہا ہو؟ محمد جو پیؽام دینا چاہ رہاتھا وہ صاؾ ظاہر 

ہے:  اگر کوئی شخص میری توہین کریگا، تو اسے مار دیا جائیگا اور 

لے گیە آپ اس کا اندازہ کرسکتے مارنے والے کو کوئی سزا نہیں م

ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کو اسی بہانے قتل کے جرم سے خالصی ملی 

ہو گیە آج بھی، مسلمان ملکوں میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے 

لوگوں کو ذاتی رنجشوں کی بھینٹ چڑھا کریہ کہھ دیا جاتا ہے کہ 



کی سزا مرنے والے نے رسول کی توہین کی تھی اور اسی کارن اس 

 میں چھوٹ مل جاتی ہےە

کہتا ہے: " جو کوئی بھی الفاظ  C-295پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 

کے ذریعے، تحریر میں یا تقریر میں یا دکھائی دینے والی نمائندگی، یا 

کوئی بہتان طرازی، اشارے کنائے سے، کسی کے ایما پر، بلواسطہ یا 

پر گند اچھالے اس کو موت کی  بال واسطہ طور پرمقّدس پیؽمبر کے نام

 سزا دی جائیگی اور جرمانہ بھی کیا جائیگاە" 

محمد اپنی خواہشات کا مطالبہ بنا کسی شرم کے کرتا تھاە ایک حدیث 

کے مطابق اس نے یہ کہا: " تم میں سے کوئی بھی ایمان کامل کی حد 

کو نہ پہنچے گا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، اپنے بچوں اور دنیا کے 

مام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کریگاە" وہ توجع اور عزت حاصل ت

کرنے کا اسقدر دیوانہ تھا کہ جب عربوں کا ایک گروہ اس کو ملنے آیا 

اور انہوں نے اسکو وہ تعظیم نہ دی جو اس کے خیال میں اسکا حق تھا 

 تو اس نے اپنے ہللا کو یہ کہنے پر مجبور کیا:

ؽمبر کی آواز سے اونچی نہ کروە اور اے اہل ايمان اپنی آوازيں پي

جيسے آپس ميں ايک دوسرے سے زور سے بولتے ہواسطرح 

ہارے اعمال مان کے روبرو زور سے نہ بوال کرو ايسا نہ ہو کہ ت

 ضائع ہو جائيں اور تم کو خبر بھی نہ ہوە

جو لوگ پيؽمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہيں خدا نے 

ما لئے ہيں اور ان کے لئے بخشش انکے دل تقوے کے لئے آز

اور اجر عظيم ہےە جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز 

 (4-49:2ديتے ہيں، اکثر بے عقل ہيںە)قرآن



 حتمی قربانی کا مطالبہ

زندگی اور موت پراختیار ایک خود پرست کی شہوت انگیزی کا مختتم 

ایک خود عنصر ہےە زندگی اور موت کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہےە 

پرست زندگی نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ لوگوں کوجھوٹ مھوٹ کے 

معجزوں کی مدد سے صحتیاب ہونے کے ڈرامے رچاتا رہتا ہے، لیکن 

اگر وہ موت دینے کی وجہ بن سکے، تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ 

سکتا ہےە ایک خود پرست روحانی پیشواء، اپنے معتقدوں کی طرؾ 

کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ ان کی بھی سےنہ صرؾ حتمی قربانی 

 جو اس کی عیب جوئی کرتے ہیںە

اوشریو کہتا ہے: "آخرکار، جم جونز اور نصب العین اپنے ممبران سے 

 تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں قربان کر دیںە"

روحانی پیشواؤں کو بندگی کروانے سےاسقدر والہانہ لگاؤ ہوتا ہے کہ 

دوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی وفاداری کے وہ اپنے عقیدتمن

ثبوت میں اپنا سب کچھ قربان کردیں حتی کہ اپنی جان بھیە نصب العین 

انکا بڑا عذر ہےە قرآن میں شہدا کیلئے اجر عظیم کے وعدے ہیں اور 

مسلمانوں کی اس جانب حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ محمد کے نصب 

 ان کر دیںەالعین کیلئے اپنی جانیں قرب

جو ہللا کی راہ ميں قتل ہوئے ان کو مردہ ہر گزمت سمجھو، بالکل 

نہيں، وہ زندہ ہيں، ان کو روزی رب کی طرؾ سے ملتی ہےە وہ 

اپنے ہللا کی طرؾ سے ديئے گئے انعامات سے مسرور ہيںەەە ان 

کی بڑی عظمت يہ ہے کہ ان پر کوئی خوؾ نہيں ہے اور نہ ہی 

ہ ہللا کی طرؾ سے شان اور عنائيات ميں انکو کوئی مالل ہےە و



مسرور ہيں اور درحقيقت ہللا اپنے بندوں کے اجروثواب کو ضائع 

 نہيں کرتا)آخرکار(

 شہدا کوجو اجرثواب ملیگا اس کا ذکر چند احادیث میں بھی ہے:

پيؽمبر نے کہا، " جنت ميں ايک سو باغ ہيں جو ہللا نے اپنی راہ 

 ميں لڑنے والوں کيلئے مخصوص کئے ہوئے ہيںە" 

 

پيؽمبر نے کہا، " کوئی شخص بھی جنت ميں داخل ہو جانے کے 

بعد واپس دنيا ميں نہيں جانا چاہے گا بيشک اسکو وہاں ہر نعمت 

جانا چاہتا ہوکہ  ملے، مگر اس مجاہد کے جو دنيا ميں اس لئے

وہاں وہ دس دفعہ شہادت پائے اسلئے کہ جو رتبہ يہاں پر 

 اسےمال ہؤا ہے)ہللا کی طرؾ سے(

 

ہمارے پيؽمبر نے ہميں بتايا ہؤا ہے اپنے آقا کے اس پيؽام کے 

بارے ميں جس ميں اس نے کہا ہے' تم ميں سے جو کوئی بھی 

جنت ميں جائے  ہللا کی راہ ميں جان ديکر شہادت پائيگا وہ سيدھا

گا' عمر نے پيؽمبر سے پوچھا،' کيا يہ درست نہيں کہ جو ہمارے 

لوگ مارے جاتے ہيں وہ جنت ميں جائيں گے اور انکے)يعنی 

 کفار کے( وہ دوزخ کی آگ ميں جليں گے؟' پيؽمبر نے کہا، 'ہاںە'

اوشریو اس بات پر حیران ہے: " کیا چیز ہے جو خود کواور اپنے 

ک کر سکتی ہے؟ ایک ؼیر متعصبانہ تناظر میں دیکھا بچوں کو بھی ہال

جائے تو یہ منظر ناقابل یقین لگتا ہےە  در حقیقت، پہلی نظر میں، اسی 



طرح ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان کہ وہ اپنا اتنا زیادہ وقت کیسے 

وقؾ کرتے ہیں، اپنی ساری دولت لٹا دیتے ہیں، اوراپنے بچوں کا 

پل کے حوالے کر دیتے ہیںە جونز نے فائدہ اٹھایا کنٹرول بھی پیپلز ٹیم

عقل کے استعمال کرنے کے اس عمل کا جس کے ذریعے لوگ اپنی 

وابستگیوں کا جواز تالش کرتے ہیں اور اپنی منزل کی وقعت کا اندازہ 

بلندی کی طرؾ کرتے ہیں اور اس پر اٹھنے والی قیمت کو کم سے کم 

 سمجھ رہے ہوتے ہیںە"

یکھتے ہیں کہ محمد نے بھی اسکا بڑی مہارت سے فائدہ جیسا کہ ہم د

اٹھایاەاس نے اپنے پیروکاروں کو اس بات پر قائل کرلیا تھا کہ اس کا 

ق کا مقصد اس ہللا پر ایمان النا  مقصد سب سے اہم ہے اور ان کی تخلی

اور اسی کی ہی عبادت کرنا ہے جو صرؾ اس کے ذریعے ہی اپنے 

یں نے صرؾ جنوں اور انسانوں کو تخلیق " مبندوں سے مخاطب ہےە 

( ایک حدیث قدسی >;:0;قرآن ) کیا اس لئے کہ وہ میری بندگی کریںە"

)جس کے بارے میں ماننا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے(کے مطابق مقصد 

حیات یہ ہے کہ ہللا کو جانا جائےاور اسی کی عبادت کی جائےاور ایسا 

اس نے ان کیلئے اجر صرؾ پیؽمبر محمد کے ذریعے ہی ممکن ہےە 

عظیم کے وعدے کئے ہیں جو اپنا سب کچھ اس پر قربان کردیں اور 

انکو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا ڈراوا دیا جو اس کے اس دعوے پر 

جس کا اصلی وجود ابھی قائم ہی نہیں ہؤا شک کا اظہار کریںە اس 

طرح کی ذہنی کیفّیت میں اس کے، کہر زدہ ذھن والے پیروکار اس کے 

ئے سب کچھ چھوڑ دینے پر تیار ہوگئےە وہ جنگ کرنے پر تیار تھے ل

یہاں تک کہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے خالؾ بھی، مار دو یا مر جاؤە 

دوسرے فرقے کے پیروکاروں کی طرح، مسلمان بھی ایسے سب جرائم 

کو عقلی اعتبار سے درست اور جائز سمجھتے ہیں، بشمول بیگناہ بچوں  



ے بسالن کے شہریوں پر بم دھماکے اور ہزاروں کا قتل کا قتل ، جیس

عامە انہوں نے اپنے اس مقصد کو اتنا اونچا مقام دیا ہؤا کہ باقی ہر چیز 

اس کے سامنے ہیچ ہےەاسالم کا بس ایک ہی مقصد ہے وہ ہے ہر قیمت 

 پر ؼلبہ حاصل کرنا اور جائز ناجائز ہونا کوئی معنی نہیں رکھتاە

ٹ، ایمی سکوبی نے مائیک ہیّس کو دیئے گئے سابقہ سائینٹالوجس

میں پوسٹ کیا گیا اس میں اس معاملے کی  Popeater.comانٹرویو جو

سائینٹالوجی کے بارے میں خطرناک بات وضاحت کی ،اس نے لکھا "

یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہیں جو پوری انسانّیت کو "نجات" 

انہیں سب کچھ کرنے کا حق  دلوا سکتے ہیں، اس لئے انکا ماننا ہے کہ

ہے خواہ وہ قانون شکنی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ "سب سے بڑی 

اچھائی" کا کام ہےە اور وہ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہرکسی 

کی آخرت کو محفوظ بنا سکیںە اگر کوئی ان پر تنقید کرے تو اسکو ختم 

رت میں سٹاؾ کردو، قومی ٹی وی پر جھوٹ بولو، عدم تعاون کی صو

ممبرز کی پٹائی کردو، لوگوں کو بلیک میل کرنا اور انکو انکے 

خاندانوں سے جدا کرکے اپنی الئن پر لگا لینا، لوگوں کی ذاتی زندگی 

کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تا کہ انہیں دوسروں کی نظر میں 

 گندا کیا جاسکےە اپنے بارے میں اس طرح کی شہادتوں کو گول کر دینا

جس سے انکو نقصان کیا خدشہ ہو اور اسی طرح کی بہت ساری 

حرکاتە انکی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ بس وہی ہیں جو ذریعہ نجات 

ہیں اور اس مقصد کے حصول کیلئے کسی بھی قسم کے ذرائع کا 

  استعمال انکیلئے جائز ہےە"

 ایمان والوں پر حاوی ہونا



ایک شائستہ مسلمان کا دہشت گرد بننے کا ارتقاء اکثر بتدریج عمل میں 

آتا ہے اور سمجھ سے باہر ہوتا ہےە نو مسلم البتہ تمام ہی شائستہ ہوتے 

ہیںە پہلے تو انہیں "اسالم کی خوبیوں" کے بارے میں ہی پڑھایا جاتا 

ھب، ہےە ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسالم بہت آسان مذھب ہے، امن کا مذ

مساوات اور ایک خدا کی عبادتە ان کی رہنمائی اس طرؾ کی جاتی 

ہے کہ اسالم دوسرے مذاھب کو بھی مانتا ہے، خاص طور پر یہودیت 

اور عیسائیت جوکہ ہللا کی وحدانّیت پر یقین کرتے ہیں، اور وہ صرؾ 

ان مذاھب کے ماننے والوں سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ان 

رضی کی تبدیلیاں کر لی ہیںە پھر انکی رہنمائی اس طرؾ میں اپنی م

کی جاتی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں کہ اسالم ہی صرؾ وہ مذھب 

ہے جو آلودگی سے پاک ہےە اس لئے صرؾ یہی ایک مذھب ہے جو 

ہللا کو قبول ہےە جو اسالم پر ایمان نہیں رکھتے وہ سچائی کا انکار 

واجب السزا گنہگار ہیںە رفتہ رفتہ آخر  )خدا کا انکار( کرتے ہیں وہ

ایسے نہیں ہیں  موسی اور عیسیمیں انکو یہ بتایا جاتا ہے قرآن کے 

جیسے بائبل کے جیسز اور موسزە  نو مسلم، بتدریج یہ سوچنا شروع 

کر دیتے ہیں کہ دوسرے مذاھب کے لوگ ہللا کے دشمن ہیں اور وہ 

ںە پھر انکو یہ بتایا جاتا کھل کر ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہی

ہے صرؾ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے اور ان کے عالوہ ہر کوئی 

 اس چیز کے پیچھے پڑا ہؤا ہےکہ "ان کونمٹو "ە

جتنی بھی آپکی برین واشنگ ہوتی جائیگی، رفتہ رفتہ آپ ستم زدہ ہونے 

کی حس کے شکار ہو جائیں گے ە آپ اپنی شناخت کھو بیٹھیں گےە آپ 

بے ڈھنگی اّمہ کا ایک  گمنام حصہ بن جائینگے، 'ہللا کا ایک  ایک

ؼالمەەەە' آپ دنیا کومختلؾ رنگ میں دیکھنے لگیں گےە اس امر کا 

احساس کہ "ہم" بمقابلہ "وہ" دن بدن مظبوط ہوتا جائیگاە "وہ" برے لوگ 



ہیں، گمراہ اورہللا کے دشمنە وہ ظالم اور ؼلط کار ہیںە ہر کوئی جو 

ہیں ہے، خاص طور پر آپ واال اسالم، وہ "وہ" کا حصہ ہیںە مسلمان ن

"ہم" ظلم کا شکار ہیں، جن سے ؼلط سلوک ہو رہا ہے اور ستم رسیدہ 

ہیںە  "ہم" وہ ہیں جو سچے مسلمان ہیں اور ہللا کی رضا پر چلتے ہیں 

اور اسکا کام کرتے ہیںە پھر آپ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں 

سچا ہے اور مذھب بھی جو آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ  کہ آپ کا عقیدہ

جنگ کرو، اور ان دشمنوں کو مار دو جو تم پر ظلم کرتے ہیں اور ان 

کے ساتھ سختی سے پیش آؤە اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فتحیاب 

 ہونگے اور وہ آپکو الابدی خوشیوں سے نوازے گاە

ا ہے اور ایک ہی رات ایک "شائستہ مسلمان" ایک انتہا پسند بن سکت

میں دہشتگرد بھیە جتنی دیر تک مسلمان اسالم پر اپنا عقیدہ برقرار 

رکھیں گے، اس وقت تک ان میں سے ہر کسی میں دہشتگرد ہونے کے 

امکانات موجود رہیں گےە  اسالم اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ 

ریضہ اسالم کا وہ ہللا کے نام پر ؼیرمسلموں کوقتل کردیںە یہ مقّدس ف

خاصہ ہےە دراصل، ہللا کہتا ہے کہ وہ مجاہدین کے ساتھ ہر چیز سے 

زیادہ محبت رکھتا ہےە یہ مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیںە ان کو جنت 

میں سب سے شیریں اور محبت بھری ہمیشگی ملے گیە  "شائستہ 

 مسلمان" منافق ہیں اور انکا ایمان کمزور ہےە تمام فرقوں میں بتدریج

تعلیمی ترؼیب رائج طریقہ کار ہے جس کے اندر کا سچ اور حقیقی 

ایجنڈا اس میں مخفی ہے جو دھیرے دھیرے اہل ایمان کو بچوں کی 

طرح پالیا جاتا ہے ە فرقوں کے سخت دل ممبران باہر کی دنیا کیلئے 

 کچھ اور اور اندر والوں کیلئے کچھ اورە



سے کہ اس نے اپنے اوشریو لکھتا ہے: "بڑی حد تک اسی طرح  جی

مطالبات بڑھائے، جونز نے اپنے ممبران کے سامنے 'آخری رسم' کے 

نظریئے کا منظر ترتیب دیاە اس پر عمل کروانے کی ؼرض سے اس 

نے اس بیرم کا استعمال کیا جو اسے ممبران کےگذشتہ ذمہ داریوں کے 

نبھانے کے تجربے سے معلوم ہؤا تھاە سیلز کے شعبہ اور سوشل 

لوجسٹوں نے یہ نتیجہ نکاال ہے کہ 'دروازے کے اندر پہال قدم' سائیکا

رکھنے کی مثل  کسی مرد یا عورت سے شائشستگی سے کہے گئے 

کسی چھوٹے سے کام کے نکلوانے کے بعد کسی بڑے کام کے 

نکلوانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیںە ابتدائی کام نپٹا لینے کے بعد 

لگ رہی ہوتی ہے وہ مقابآل کم  جو چیز شروع شروع میں نامناسب

مشکل لگتی ہے اور ایک شخص خواہ عورت یا مرد بڑے کام  

درخواست کے ساتھ بھی ہم آہنگی کے رّویے کا مظاہرہ کرتے نظر آتے 

 ہیںە"

اوشریو اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح جونز نے 

کیاە  عی خود کشی پر راضی اپنے پیروکاروں کو دھیرے دھیرے اجتما

"اس نے اپنے ممبرز کے اس اعتقاد کو کہ موت کے خالؾ لڑنا اور 

اس سے خوؾ کھانا چاہئیے کو ضعؾ پہنچایا اور ان سے 'جھوٹ 

مھوٹ' کی خود کشی کی مشقیں کروائیںە یہ ان کے ایمان کا امتحان 

ٹھریں، ممبران کی اس رضامندی کا کہ وہ موت کے راستے پر جونز 

نز اپنے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آیا وہ کی پیروی کریں گےە جو

مرنے کیلئے تیار ہیں اور ایک موقع پر ممبران نے ووٹنگ کے ذریعے 

اپنی قسمت کا 'فیصلہ' کرنا تھا کہ وہ اس کی خواہشات کو تسلیم کریں 

گےە ایک سابقہ ممبر نے تذکرہ کیا کہ ایک دفعہ، کچھ تامل کے بعد 

' ہاں یہ ایک اچھا سبق تھاە میں دیکھ جونز مسکرایا اور اس نے کہا، 



رہا ہوں کہ تم ابھی مرے نہیں ہوە' اس نے اس طرح کیا کہ ہمیں ایسا 

منٹ ہم نے بہت گہری اور دروں بیں سوچ میں  90لگے جیسے کہ 

گذارےە ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے بڑی شدت سے اپنے آپ کو اس 

وس ہؤاە جونز نے کیلئے وقؾ کردیا ہے اور ہمیں اس پر بڑا فخر محس

ہمیں سکھایا تھا کہ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کی خاطر جان دے دیں 

 جس پر ہمارا یقین ہے اور یہ کلی طور پر وہی ہے جو میں کررہاتھاە"

 

محمد نے خودکشی کی وکالت نہیں کیە بلکہ اس نے شہادت کو بہت 

تھاە خود کشی سراہاە ہللا کا پیعمبر جونز کی بہ نسبت زیادہ کاروباری 

اس کے واسطے ؼیر سودمند تھیە اس کی ضرورت تھی کہ اس کے 

پیروکار زندہ رہیں تاکہ وہ اس کیلئے جنگیں لڑ سکیں، اس کیلئے مال 

ؼنیمت اکٹھا کریں اور دنیا فتح کریںە اس نے شہادت کے مرتبے کو 

تعظیم دی اور میدان جنگ میں موت کوە محمد کے اس کاروباری پن کو 

نی چاہئیے، وہ اسلئےکہ جونز اور دیگر روحانی پیشواؤں نے داد مل

اپنے پیروکاروں کے ہمراہ خود کشی کرکے تو اپنی جان دے دی مگر 

 محمد نے شاذونادر ہی کبھی جنگ میں عملی حصہ لیاە

جیسا کہ کسی بھی ذی شعور شخص کو یہ نظر آرہا ہوتا ہے کہ ہللا کے 

یک مجنونانہ فعل ہے، کسی بھی نام پر بیگناہ لوگوں کا خون بہانا ا

مسلمان کو، حتی کہ ایک "شائستہ" مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ میں 

آرہی ہوتی ہےە جہاد اسالم کا بنیادی ستون ہے اور جو مسلمان اس سے 

انکار کرے وہ مسلمان کہالنے کا حقدار نہیںە اسی لئے یہ " شائستہ 

ا ثبوت ہےە کسی بھی مسلمان" والی اصطالح خود ہی اپنے ؼلط ہونے ک

مرد یا عورت کو شائستہ نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کا اس بات پر 



یقین نہ ہو کہ ؼیر مسلموں کا قتل واجب ہےە ایک دہشتگرد مسلمان اور 

ایک نام نہاد شائستہ مسلمان میں فرق یہ ہے کہ اّول الذکر چاہتا ہے کہ 

ر میں ہے کہ جہاد ابھی شروع کردیا جائے جبکہ دوسرا اس انتظا

طاقتور ہو جانے کے بعد ایسا کیا جائےە اصولی طور پر کسی بھی 

 مسلمان کونظریہ جہاد سے انکار نہیںە

کیسے ایک ارب لوگ، جو بصورت دیگر ذی شعور ہیں، اس پاگل پن 

 پر یقین رکھتے؟ اس کا جواب بھی جیمز ٹاؤن میں ڈھونڈا جا سکتا ہےە

ؤن منتقل ہو گیا، تو 'سفید راتیں' اوشریو لکھتا ہے: "جب چرچ جیمز ٹا

جو خود کشی کی مشقوں کا دوسرا نام تھا، زیادہ تواتر سے ہونے لگیںە 

ایک ایسی مشق جوبظاہر ایک پاگل پن تھا ایک معمول بن گیا، اس کا 

وقوع پذیر ہونا پیپلز ٹیمپل میں حصہ لینے والوں کیلئے ایک جائز عمل 

 تھاە"

نارمل لوگ تھےە وہ ذھنی طور پر معذور  پیپلز ٹیمپل کے ممبران بالکل

یا پاگل نہیں تھےە تاہم، چونکہ انہوں نے اپنی عقل کو ایک پاگل شخص 

کے حوالے کر رکھا تھا، وہ اندھا دھند اس کی تقلید کررہے تھے حتی 

 کہ اس کے پاگل پن میں بھیە

اوشریو لکھتا ہے: " قاری شاید یہ سوال کرے کہ آیا یہ] جعلی مشقیں[ 

حقیقت کا سبب بن سکتیں ہیں کہ اصلی خود کشی بھی محض ایسی اس 

ہی ایک مشق ہوگی، لیکن بہت سے شواہد پائے جاتے تھے کہ آخری 

موقع پر یہ زہر حقیقت میں مہلک ہو گاە رائن کا وہاں آنا عین مناسب 

ہوتا، وہاں کئی نئے مخالؾ الرآئے تھے جو پناہ کی تالش میں تھے، وہ 

ھانا بنانے میں مصروفیت کی وجہ سے ان مشقوں باورچی جو پہلے ک

کا حصہ نہیں تھے انکو بھی شامل کرلیا گیا، جونز کا ؼصہ متواتر 



بڑھتا جارہا تھا، اور مایوسی بھی، کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا 

کرنے واال ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا تھا کہ پہلے بچے مریں گےە 

تھا، لیکن وہ اس سے بے خبر نہیں  ممبران کو اندھیرے میں رکھا گیا

 تھے کہ اس دفعہ یہ رسم حقیقی ہو گیە"

اوشریو وضاحت کرتا ہے کہ اس طرح کے حاالت میں لوگوں کا 

رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو جائز قرار دیں، بشمول ان پر 

تشّدد کاروائیوں کے جو انہوں نے اپنے لیڈر کے احکامات کی تعمیل 

ہوںە " خود انصافی کے تاثر کی ایک ڈرامائی  کی ؼرض سے کئے

مثال،" وہ کہتا ہے، " اس امر سے تعلق رکھتی ہے جو پیپلز ٹیمپل کے 

لوگوں کو دی جانے والی سزآؤں کی شکل میں نمودار ہوئیںە جیسے کہ 

پہلے واضع کیا جا چکا ہے، اس چیز کا خوؾ کہ انہیں مار پڑے گی یا 

ران کو مجبور کررہاتھا کہ وہ جونز کا انکو بے عزت کیا جائے گا، ممب

حکم مانیںە ایک شخص اس وقت تک تابعداری میں رہے گا جب تک کہ 

وہ اس خوؾ کی حالت میں رہے گا کہ مسلسل اس کی نگرانی ہو رہی 

ہےە کسی شخص کے وطیرے کو متاثر کرنے کیلئے، اگرچہ، ایک 

ہوتی ہے  خفیؾ سے دھمکی زیادہ سخت دھمکی سے نسبتآ زیادہ کارآمد

اور اسکا اثر اس سے کہیں زیادہ دیرپا ہوتا ہےە ایک خفیؾ سی دھمکی 

کے زیر اثر، ایک شخص کیلئے یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس 

کو ّرد کرنے کیلئے کوئی اور بیرونی دباؤ قبول کرے اور اپنے اعمال 

ں کے بارے میں خود انصافی کے رّویئے میں تبدیلی الئےە شدید دھمکیا

اطاعت کے استخراج کا سبّب تو ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان آمد بیرونی 

ذرائع سے ہوتی ہے اس لئے کسی شخص کو اپنے اندر سے اطاعت پر 

انتہائی مختلؾ قسم کی حرکات وقوع   مجبور کرنے میں ناکام رہتی ہیںە

پذیر ہوتی ہیں جب یہ واضع نہیں ہوتا کہ کسی شخص پرکوئی کام 



ہوە جب ایک فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے کسی کو ٹھونسا جارہا 

مجروع کرنے کے عمل میں ایک کارگر کردار انجام دیا ہے، یہاں 

پراس طرح کے ظلم پر مبنی کام کو جواز فراہم کرنے کیلئے اس کو 

عقلی اعتبار سے درست ثابت کرنے کیلئے ایک قسم کی تحریک پیدا 

وری تھا یا ستم زدہ کی تذلیل ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ بہت ضر

 ضروری تھی اور اسطرح کی سوچ کہ وہ اس سزا کا حقدار تھاە"

یہ نقطہ بہت اہم ہےە جیمز ٹاؤن میں اہل ایمان اپنے مخالؾ الرآئے، 

اچھل اچھل کر نقص بینی کرنے والے ساتھیوں، خاص کر اپنے افراد 

ہیںە نارمل خانہ کی کھل کرمذّمت کرتے ہیں اور انکو سزا بھی دیتے 

انسانوں کے لئے ظالمانہ افعال چوٹ پہنچانے والے ہوتے ہیںە اپنے 

خود کے ضمیر کی درد کی ٹیسوں کو ختم کرنے کی ؼرض سے وہ  

اس خیال کے پیش نظر کہ دوسرے سزا کے مستحق ہیں وہ ان کے 

ساتھ ظلم  اور انکی تذلیل کرنےکوعقلی اعتبار سے درست سمجھتے 

رض ہے کہ وہ ؼیرمسلموں کے خالؾ جنگ کریں ہیںە مسلمانوں پر ف

حتی کہ اپنے ؼیرمسلم والدین اور دیگر خونی رشتوں کے خالؾ بھیە  

تشدد اور ظلم وستم کی یہ کاروائیاں جائز اور عقلی اعتبار سے درست 

سمجھی جاتی ہیںە اہل ایمان کو یہ سکھالیا جاتا ہے کہ ؼیرمسلموں 

ائے الہی کے عین مطابق کےساتھ ترش روی اور عدم برداشت رض

ہے، اور اسالم کے مقّدس قوانین سے ہم آہنگ اور یہی نہیں کہ وہ قابل 

قبول ہیں بلکہ الئق تحسین بھی ہیںە جب مسلمانوں نے بیگناہ نہتھے 

لوگوں پر حملے کئے اور انکا قتل عام کیا، محمد نے یہ کہتے ہوئے 

کیا بلکہ ہللا نے انکو قتل انکو یقین دہانی کروائی، " تم نے انکو قتل نہیں 

کیا اور جب تم انکی گردنیں اڑا رہے تھے وہ تم نہیں تھے، وہ ہللا تھا 

 (=0:<جو انکی گردنیں اڑا رہاتھاەەەەەە " )قرآن 



سالہ،  ;0بی بی سی کے نمائندے، جیمز رائینولڈز نے حّصم ابدو نامی

ھا اس کا نیم پاگل خودکش بمبارجوکہ اسرائیلی چیک پوسٹ پر پکڑا گیا ت

انٹرویوکیاە اس سے یہ پوچھا گیا: " جب تم یہ بیلٹ باندھ رہے تھے تو 

کیا حقیقت میں تمہیں یہ علم تھا کہ تم لوگوں کو قتل کرنے جارہے ہو، 

اور تم ایک بڑی مصیبت پیدا کرنے جارہے ہو والدین کیلئے، اور یہ کہ 

لم ہے؟" تم قتل عام کرنے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں حقیقت میں اسکا ع

 حّصم نے جواب دیا:

' ہاںە بالکل ايسے ہی جيسے وہ آئے اور انہوں نے ہمارے 

والدين کو تکليفيں پہنچائيں، اب انکو بھی مزا چکھنا چاہئےە جو 

 ہمارے ساتھ بيت رہی ہے ـ انکو بھی اسکا احساس ہونا چاہئےە'

 ' کيا تم مرنے سے خوفزدہ تھے؟' اس سے يہ پوچھا گياە

بالکل وہی تھا جو جونز کے پيروکاروں نے اپنی اس کا جواب 

 زندگی کے آخری لمحات ميں ديا تھاە

 ' نہيں ميں موت سے خوفزدہ نہيںە'

 'کيوں نہيں'

' کسی نے بھی ہميشہ زندہ نہيں رہنا، ہم سب کو ايک دن مرنا 

 ہے'

 محمد کی کہاوتوں میں ایک ہیرا بھی ہے:  

تياری کے بارے ميں ايک ذھين آدمی وہ ہے جو ہر وقت موت کی 

 سوچتا رہےە



مکہ کےایک نوجوان مسلمان، ابو حضیفہ کے بارے میں ایک کہانی 

ہے جس نے جنگ بدر میں شرکت کی جبکہ اسکا والد اس کے مّد مقابل 

قریش کی صفوں میں شریک تھاە کہا جاتا ہے کہ جب محمد نے اپنے 

س کا چچا تھا، پیروکاروں سے کہا کہ وہ عباس پر ہاتھ نہ اٹھائیں، جو ا

اور قریش کی جانب سے جنگ میں شریک تھا، حضیفہ نے اپنی آواز 

بلند کی اور کہا،" کیا؟ ہمیں اپنے والد، بھائیوں اور چچاؤں وؼیرہ کو تو 

قتل کرنا ہے مگر عباس کو نہیں؟ نہیں، سچ مچ، اگر وہ میرے سامنے 

ننے کے آگیا تو میں ضرور اسکو قتل کر دونگاە" اس گستاخانہ فقرہ س

بعد عمر نے اپنے مخصوص پاگل پن کے انداز میں اظہار وفاداری کے 

اشارے کے طور پر میان سے تلوار نکالی اور محمد کی طرؾ اس 

ؼرض سےدیکھا کہ اگر حکم ہو تو اس ناہنجار کی گردن فی الفور تن 

 سے جدا کر دی جائےە

تبدیلی اس ڈراوے کا فوری اثر ہؤاە ابو حضیفہ کے رّویئے میں فوری 

رونماء ہوئی، اور ہم نے جنگ کے بعد اسے دیکھا، وہ مکمل طور پر 

زیر ہو چکا تھا اور ایک مختلؾ شخص تھاە جب اس نے دیکھا کہ اس 

کا والد بیدردی سے قتل ہو چکا ہے اوراس کے ہمراہ لڑنے والوں کی 

الشوں کو بؽیر کفن کے گھسیٹ کر کوئیں میں دھکیال جارہا ہے، وہ 

مؽلوب ہو کر رونا شروع ہو گیاە "کیا ہؤا؟" محمد نے جذبات سے 

پوچھا،" کیا تجھے اپنے والد کی موت کا ؼم ہے؟" " ایسا نہیں ہے، اے 

ہللا کے رسول!" حضیفہ نے جواب دیا، " مجھے اپنے والد کے بارے 

میں تقدیر کے فیصلے پر کوئی گال نہیں، مگرمیں اچھی طرح جانتا ہوں 

فراخدل تھا، اور مجھے اپنے خدا پر بھروسہ تھا کہ وہ بہت عقلمند اور 

کہ وہ ایمان کے راستے پر اس کی ہدائیت کریگاە اور اب جب میں دیکھ 

رہا ہوں کہ وہ مارا جا چکا ہے، میری امیدیں خاک میں مل چکی ہیں! 



ەەەە یہ صرؾ میرے لئے ہی ہے کہ میں اس کا ؼم کروںە" اب کی مرتبہ 

ا، ابو حضیفہ کو تھپکی دی، دعائیں محمد اس کے جواب پر خوش تھ

 دیں ، اور کہا،" یہ بہت خوب ہےە"

حضیفہ کی طرؾ سے محمد کے الفاظ کی بے حرمتی کی وجہ سے 

اس کی ناراضگی اور عمر کے مستعد رّدعمل کے طور پر اسکا فوری  

قتل، اتنے طاقتور محرک تھے کہ حضیفہ نے بڑی سرعت کے ساتھ اپنا 

ور ایک ہی دن کے بعد اپنے والد کے قتل کی شکل وطیرہ تبدیل کر لیا ا

میں "انصاؾ" بھی دیکھ لیاە جب حضیفہ اپنا والد کھو بیٹھا، جس کی 

موت پیچھے وہ خود بھی اس کے قاتلوں کے ساتھ شازش میں شریک 

تھا، اب اس کیلئے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھاە اس کو اسکا جواز 

ا اور اپنے والد کے قتل کو عقلی تالش کرنا تھا جو کچھ اس نے کیا تھ

اعتبار سے درست قرار دینا تھاە دوبارہ ہوش میں آنا اور اپنے مجرم 

ضمیر کا سامنا کرنا ایک انتہائی تکلیؾ دہ نفس کشی ہوتیە اس کو اپنے 

انتخاب کردہ راستے پر ہی چلتے رہنا تھا اور اپنے آپ کو قائل کرناتھا 

 کے برعکس تمام عمر کی ندامتەکہ اسالم ایک سچا مذھب ہے یا اس 

روحانی پیشواء اپنے پیروکاروں کے دماؼوں کو کنٹرول کرنے کی  

ؼیر معمولی اہلّیت رکھتے ہیںە جیسا کہ ہٹلر نے کہا، عوام بہت بڑے 

جھوٹ کو زیادہ آسانی سے مان لیتے ہیں، اور ذھنی طور پر پاگل 

 ںەروحانی پیشواء بڑے بڑے جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہوتے ہی

عبدہللا ان کعب بن مالک کی بیان کردہ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ محمد 

کا اپنے ماننے والوں پر کسقدر نفسیاتی اور سماجی کنٹرول تھاە ابن 

کعب کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی پارسا قسم کا دیندار تھا اور ہر جنگ میں 

بن  محمد کے ہمرکاب رہا اور اس کام کے طفیل وہ ایک امیر آدمی بھی



گیاە اور جب محمد نے اپنے پیروکاروں کو جنگ تبوک کی تیاری 

کیلئے کہا، یہ شدید گرمی کا موسم تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے، اس 

نے لیت ولعل سے کام لیا اور گھر ہی میں رہاە مہم سے واپسی پر، 

محمد نے ان کو بال لیا جو ساتھ نہیں گئے تھے اور ان سے وجہ 

اس معقول وجہھ تھی، انکو تو کچھ پس و پیش کے پوچھیە کئیوں کے پ

بعد معاؾ کردیا گیا مگر ابن کعب اور دوسرے دو بڑے پکے مسلمانوں 

نے معاؾ کئیے جانے کی ؼرض سے کوئی بہانے نہیں بنائےە ابن 

 کعب اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے:

کی 'درحقيقت، ہللا کی قسم، ميرے پاس کوئی بہانہ نہيں تھاە ہللا 

قسم، ميں کبھی بھی اتنا طاقتور اور صاحب ثروت نہيں رہا جتنا 

کہ تمہارے ساتھ رہ کر ہؤاە' پھر ہللا کے نبی نے کہا، ' جہاں تک 

اس شخص کا تعلق ہے، اس نے يقينآ درست کہا ہےە اسلئے اس 

وقت کا انتظار کرو جب تک ہللا اس معاملے ميں کوئی فيصلہ نہ 

ام مسلمانوں کو ؼزوہ ميں پيچھے رہ کردےە' ہللا کے نبی نے تم

جانے والوں ميں سے ہم تينوں کے ساتھ بات کرنے سے منع 

کردياە پھر ہم باقی لوگوں سے کٹ گئے اور انہوں نے بھی 

ہمارے ساتھ اپنا وطيرہ تبديل کر ليا يہاں تک کہ زمين کا وہ خطہ 

جہاں ہم رہتے تھے بالکل ديار ؼير بن گياە ہم پچاس راتوں تک 

ی حالت ميں رہے، جہاں تک ميرے دوسرے دو ساتھيوں کا اس

تعلق ہے، وہ اپنے گھروں ميں ہی رہے اور مسلسل روتے رہے، 

ليکن ميں ان  سب ميں جوان اور تنومند تھا، اس لئے باہر چال 

جاتا اور باقی مسلمانوں کے ساتھ نمازميں شريک ہوتا اور 

سے بات نہ کرتا  بازاروں ميں گھومتا پھرتا، ليکن کوئی بھی مجھ

تھا، اور ميں ہللا کے رسول کے پاس آ جاتا اور اسکو سالم کيا 



کرتا جب وہ ادائيگی نماز کے بعد لوگوں کے درميان ہوتا، اور 

ميرا نہيں خيال کہ پيؽمبر نے ميرے سالم کے جواب ميں اپنے 

لبوں کو ہلکی سے جنمبش بھی دی ہوە پھر ميں اپنی نمازيں اس 

ادا کرتا اور چوری سے اس کی طرؾ ديکھتاە کے قريب ہو کر 

جب ميں اپنی نماز ميں مصروؾ ہوتا، وہ اپنا منہ ميری طرؾ 

کرتا اور جب ميں اپنا منہ اس کی طرؾ کرتا وہ اپنا منہ دوسری 

طرؾ پھير ليتاە جب لوگوں کا کہ يہ تلخ رّويہ طوالت پکڑ گيا تو 

س کے باغ ميں اپنے کزن ابو قطادہ جو مجھے بہت عزيز تھا ا

کی ديوار کے ساتھ سے گذرا اور اسے سالم پيش کياە وہللا، اس 

نے ميرے سالم کا جواب نہيں دياە ميں نے کہا ،' او ابو قطادہ، 

کيا تم جانتے ہو کہ ميں ہللا اور اس کے رسول سے بڑی محبت 

رکھتا ہوں؟' وہ خاموش رہا، ميں نے اسے ہللا کا واسطہ ديتے 

کن وہ خاموش ہی رہاە ميں نے پھر اس کو ہوئےدوبارہ پوچھا، لي

ہللا کا واسطہ ديکر دوبارہ پوچھاە اس نے کہا، ' ہللا اور ہللا کا 

رسول بہتر جانتے ہيںە' اس پر ميری آنکھوں سے آنسو بہھ 

 نکلے اور ميں ديوار پھاند کر واپس آگياە

ذرا ديکھو! جب پچاس ميں سے چاليس راتيں بيت گئيں، ہللا کے 

يک پيؽام رساں ميرے پاس آيا اور اس نے کہا،' ہللا کا رسول کا ا

رسول تمہيں حکم ديتا ہے کہ تم اپنی بيوی سے دور رہو،' ميں 

نے کہا،' کيا ميں اسے طالق دے دوں، يا کچھ اور! مجھے کيا 

کرنا چاہئے؟' اس نے کہا،' نہيں، اس سے عليحدہ رہو اور اس 

رے دوسرے سے مالپ مت کروە' پيؽمبر نے يہی پيؽام مي

ساتھيوں کو بھی بھيجواياە پھر ميں نے اپنی بيوی سے کہا، ' تم 

اپنے والدين کے پاس چلی جاؤ اور وہاں ہی رہو جب تک ہللا کی 



طرؾ سے کوئی حکم نہ آجائےە کعب نے مزيد کہا،' ہالل بن امّيہ 

کی بيوی رسوہلل کے پاس آئی اور کہا، ' اے ہللا کے رسول ہالل 

چار بوڑھا ہے اور اس کے پاس کوئی نوکر چاکر بن امّيہ ايک ال

بھی نہيں جو اسکی ديکھ بھال کر سکےە کيا تمہيں پسند نہيں کہ 

ميں اسکی خدمت کر سکوں؟' اس نے کہا، ' نہيں تم اسکی خدمت 

کرسکتی ہو مگر اسکو تمہارے نزديک نہيں آنا چاہئےە' اس کی 

ش نہيں ہے، بيوی نے کہا، ' وہللا، اس کو اب کسی چيز کی خواہ

وہللا ، جب سے يہ معاملہ شروع ہؤا ہے ايک پل بھی اسکے 

 آنسو نہيں تھمےە'

اس پر ميرے اقربا ميں سے چند لوگوں نے مجھ سے کہا، ' کيا 

تم بھی ہللا کے رسول سے يہ اجازت نہيں لے سکتے کہ وہ 

تمہاری بيوی بھی تمہاری خدمت کرسکے جيسے کہ ہالل بن امّيہ 

ہے؟' ميں نے کہا، 'وہللا، ميں اس کے لئے ہللا  کی بيوی کو ملی

ازت نہيں مانگوں گا، کيونکہ مجھے علم جکے رسول سے ايسی ا

ہے کہ ميں اگر ايسا کہونگا کہ ميری بيوی کو ميری خدمت کی 

اجازت دے جبکہ ميں ايک جوان آدمی ہوں تو وہ اس کے جواب 

ميں کيا کہے گاە' پھر ميں نے اسی حالت ميں اور دس راتيں 

گذاريں اور جبتک پچاس راتوں واال وہ عرصہ مکمل نہيں ہو گيا 

س کے بارے ميں ہللا کے رسول نے لوگوں کو منع کيا تھا کہ ج

وہ ہم سے بات نہ کريںە پچاسويں صبح جب ميں اپنے مکانوں 

ميں سے ايک مکان کی چھت پر نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس 

حالت ميں بيٹھا ہؤا تھا جسکو ہللا نے)قرآن ميں( ايسے بيان کيا 

ے سامنے سيدھی ہے کہ مجھے ايسے لگا کہ ميری روح مير

کھڑی ہے اور زمين کی ساری وسعتيں بھی سکڑ گئيں ہيں، وہاں 



ميں نے کسی شخص کی آواز سنی جو صاال کی پہاڑی سے 

نيچے اتر رہاتھا اور بڑی بلند آواز سے کہھ رہا تھا، ' او کعب بن 

مالک! اچھی بشارت سن کر خوش ہو جاؤە' ميں يہ جان کر ہللا 

کہ مدد آن پہنچی ہےە ہللا کے  کے حضور سر بسجود ہو گيا

رسول نے فجر کی نماز کی ادائيگی کے بعد ہللا کے حضور پيش 

کی گئی توبہ قبول کرنے کا اعالن کرديا ہےە لوگ ہميں مبارک باد 

کہنے گھروں سے نکل آئےە لوگ جوک در جوک مجھے ملنے 

آئے، اور ہللا کی طرؾ سے ہماری توبہ کی قبولّيت پر يہ کہھ کر 

باديں دينے لگے ، ' ہم تمہيں ہللا کی طرؾ سے تمہاری  مبارک

 توبہ کی قبولّيت پر مبارکباد ديتے ہيںە'

 محمد اس واقعے کو قرآن میں بھی بیان کرتا ہے:

اور ان تينوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کيا گيا تھاە يہاں تک کہ 

جب زمين باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانيں 

نے جان ليا کہ خدا کے ہاتھ  ںی ان پر دوبھر ہو گئيں اور انہوبھ

سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہيں ہے پھر خدا نے ان پر 

مہربانی کی تاکہ توبہ کريں، بيشک خدا توبہ قبول کرنے واال 

 (16995مہربان ہےە )قرآن

جیسا کہ ہم اوپر بیان کردہ کہانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد کو 

نے پیروکاروں پر کتنا کنٹرول تھاە مدینہ کا ماحول بہت تابعداری واال اپ

تھاە وہ حکم دے سکتا تھا جس کے تحت اپنے ساتھیوں میں سے کسی 

کا بھی حقہ پانی بند کیا جاسکتا تھا، ان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ 

بول چال سے بھی منع کیا جاسکتا تھا حتی کہ اپنے جیون ساتھی کے 

الپ سے بھیە نفسیاتی کنٹرول اتنا سخت تھا کہ کوئی جھوٹ ساتھ م



بولنے سے اور بہانے بنانے سے بھی خوفزدہ تھاە محمد کو ممکن ہے 

پتہ نہ ہوکہ ان کے دماؼوں میں کیا چل رہا ہے، انہوں نے جو بہانے 

بنائے کون جانے وہ درست ہیں یا نہیںە لیکن اس نے انہیں یہ ماننے پر 

ہ اسکا خدا دلوں کے بھید سے واقؾ تھا اور اسطرح قائل کرلیا تھا ک

انہیں بے بس کردیا اور انکو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیاە یہ 

کنٹرول کی حتمی شکل ہےە یہ نہ نظر آنے واال "بگ بردار" صرؾ 

آپکے اعمال ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ آپ کے من میں آنے والے 

ە اس سے زیادہ اپاہج کرنے واال اور خیالوں کی نگرانی بھی کررہا ہے

 کوئی کنٹرول نہیں ہےە

محمد نے لوگوں کو اور انکے خیاالت کنٹرول کرنے کا  سب سے زیادہ 

سالوں سے چل رہا ہےە اگر اس کو  0:00طاقتور نظام استعمال کیا جو 

چیلنج نہ کیا جائے تو یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، انسانوں کے انتہائی بنیادی 

امال کرتا رہے گا ـــ یعنی آزادی فکر اورخود فیصلے کرنے حقوق کو پ

 کی آزادیە

ان کی طرؾ اشارہ کرتے ہوئے جن کے پاس واقعی صیح جواز موجود 

تھا اور انکو ان تینوں کی طرح سزا بھی نہیں دی گئی تھی، محمد نے 

 مندرجہ ذیل آیات لکھیں:

کی جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا 

قسميں کھائيں گے تاکہ تم ان سے در گذر کرو سو ان کی طرؾ 

التفات نہ کرنا يہ ناپاک ہيں اور جو کام کرتے رہے ہيں ان کے 

 بدلے ان کا ٹھکانا دوزخ ہےە



يہ تمہارے آگے قسميں کھائيں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ 

سے  وںليکن تم اگر ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا نافرمان

 96-9:95)  ں ہوتاە )قرآننہي شخو

محمد کے پاس ان لوگوں کے عذر عدم موجودگی کی سچائی کی 

تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اسلئے ان تمبیحات کی بدولت 

اس نے انکو ہللا کے شدید عذاب سے ڈرایا جو جھوٹ بولتے تھےە اس 

طرح کا دماغ پر کنٹرول اس وقت تک بہت کارگر ہوتا ہے جب تک 

ی اسقر احمق ہوتا ہے کہ وہ خودپرست روحانی پیشواؤں کی جھوٹی کوئ

باتوں پر یقین کرنے کا رجحان رکھتا ہےە ایک دفعہ جب کوئی 

خودپرستوں کی لؽو گوئیوں پر یقین کرنا چھوڑ دے، اسکا کنٹرول مکمل 

طور پر ختم ہو جاتا ہےە مسلمان اج تک محمد کی طرؾ مائل ہیں 

کھتے ہیںە دوزخ کے خوؾ نے انکی سوچنے کیونکہ وہ اس پر ایمان ر

کی قوت کو مفلوج بنا رکھا ہےە محمد پر شک کرنے کے خیال سے ہی 

ان پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس خیال کو فوری طور پر 

 جھٹک دیتے ہیںە

اوشریو وضاحت کرتا ہے: " آئیے ایک لمحے کیلئے پیچھے چلتے ہیںە 

رہی تھی، ظاہر ہے وہ اتنی سادہ نہیں جیمز ٹاؤن میں جو کاروائی چل 

تھی جو کسی باضابطہ قسم کی تجربہ گاہ میں ایک تجربے کی شکل 

میں ہو سکتی ہے، یہاں پر تو بیک وقت کئی قسم کے نظریات اکٹھے 

چل رہے تھےە مثال کے طور پر، جم جونز کے پاس پیپلز ٹیمپل میں یہ 

سکتا، اور، خاص کر اختیار تھا کہ وہ کسی کو بھی جو چاہے سزا دے 

آخر میں جاکر، ظلم اور وحشت میں فراوانی آچکی تھیە مگر جونز 

تعزیرات کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا تھاە  وہ اکثر ممبران 



کو بالتا اور ان کو مار کھانے کی سزا پر راضی کرتاە ان کو ہدائت دی 

یں، بڑے جاتی تھی کہ وہ دوسرے ممبران سے اس کی تصدیق کروا ل

ممبران سے کہا جاتا کہ وہ چھوٹوں کو ماریں، ازواج اور عاشقوں کو 

مجبور کیا جاتا تھاکہ وہ اپنے ساتھیوں کی جنسی اعتبار سے تذلیل 

کریں، اور والدین سے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی مار پیٹ کی نہ 

صرؾ اجازت دیں بلکہ اس پر عمل درآمد میں مدد بھی کریںە")ملز، 

(ە تعزیرات زیادہ سے زیادہ تکلیؾ دہ <=?0؛ کلڈؾ اورجیورز?=?0

ہوتی چلیں گئیں، مار پیٹ اتنی شدید تھی کہ سزاوار بیچارہ بے ہوش ہو 

جاتا اور اس کے جسم پر مار پیٹ کے نشانات ہفتوں برقرار رہتےە 

جیسا کہ ایک نفسیاتی امراض کے معالج ڈونلڈ لنڈ، جس نے وحشیانہ 

کی تحقیق کی ہے، وضاحت کرتا ہے: ' بس ایک دفعہ  تشّدد کے اقدام

آپ کچھ بڑی ؼلطی کر لیں، پھر آپ کو خود کیلئے بھی یہ تسلیم کرلینا 

بڑا دشوار ہو جائیگا کہ آپ سے کوئی ؼلطی ہوئی ہے، اور تحت 

الضمیر آپ اس کو عقلی اعتبار سے درست قرار دینےمیں بڑی دور 

آزمانے واال دفاعی ہتھیار ہے تک پہنچیں گےە یہ بڑی چابکدستی سے 

جسکا کرشماتی لیڈران آخری حدوں تک استعمال کرتے ہیںە' 

 [<=?0]نیوزویک، 

جینی ملز نے اس کارگذاری کا ایک بڑا ہی ذاتی تجربہ  بیان کیا ہےە 

ایک مالقات میں، اس کو اور اسکے خاوند کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک 

پاداش میں اپنی بیٹی کی مار بہت ہی چھوٹی خالؾ ورزی کے جرم کی 

پیٹ کی اجازت دیںە وہ اس امر کو اپنی بیٹی کی ؼلطی سے منسوب 

کرتی ہے، جو کہ اس معاملے میں ستم کا نشانہ ہے، اور وہ خود کو 

بھی اس میں قصوروار سمجھتی ہے کیونکہ وہ بھی ارتکاب جرم کا 

 حصہ تھیە



بيٹھے سب لوگ ہم کار ميں بيٹھ کر گھر روانہ ہو گئے، کار ميں 

خاموش تھےە ہم سب کو خوؾ تھا کہ ہمارے الفاظ بؽاوت کے 

ذمرے ميں آئينگےە کوئی آواز تھی تو صرؾ لنڈا کی ، وہ پچھلی 

سيٹ پر بيٹھی خاموشی سے سسکياں بھر رہی تھیە جب ہم اپنے 

گھر ميں داخل ہوئے، ال اور ميں لنڈا کے ساتھ بات کرنے بيٹھ 

اصی تکليؾ ہو رہی تھیە جب ہم اس گئےە اس کو بيٹھنے ميں خ

کے ساتھ بات کررہے تھے وہ خاموشی سے کھڑی رہیە ' تمہيں 

کيسا لگ رہا ہے جو آج رات ہؤا؟' ال نے اس سے پوچھاە ' 

مجھے جو مار پڑی اس ميں ميرا باپ حق بجانب ہےە' لنڈا نے 

جواب دياە 'ميں بعد ميں بہت زيادہ بؽاوت پر اتر آئی تھی، ميں 

سے ايسے کام کئے جو ؼلط تھےە مجھے پکا يقين ہے نے بہت 

ميرے باپ کو اسکا بخوبی علم ہو گاە اور يہی وجہ کہ اس نے 

کئی بار مجھے مارا بھی ہےە' جيسے ہی ہم نے اپنی بيٹی کو شب 

بخير کہتے ہوئے چوما، ہمارے سر چکرا رہے تھےە اس وقت 

ا ہؤا ہوە صيح صورتحال جاننا بہت مشکل تھا جب ہر معاملہ الجھ

لنڈا ستم کا نشانہ بنی، اور پھر بھی ہمی لوگ تھے جو اس پر 

ؼصہ تھےە اسکا رّويہ معاندانہ ہونا چاہئے تھا اور ؼصے واال 

بھیە اس کی بجائے اس نے کہا اصل ميں جم نے اسکی مدد کیە 

ہم جانتے تھے کہ جم نے ايک ظالمانہ حرکت کی، پھر بھی ہم 

ہ اس نے ہماری نافرمان بيٹی کی سب لوگ ايسا مان رہے تھے ک

پٹائی کر کےايک اچھا کام کياە جم بہت پرسکون لگ رہا تھا، 

محبت بھرا، وہ پٹائی ميں مگن، لگنے والی ضربوں کو گن رہا 

تھاە ہمارے دماغ اس مظالم بھری صورتحال کو سمجھنے سے 

قاصر تھے، کيونکہ ہم ميں سے کسی کو بھی درست قسم کی فيڈ 



رہی تھیە جو فيڈ بيک باہر سے مل رہی تھی وہ  بيک نہيں مل

محدود تھی، اور ٹيمپل کے اندر سے ملنے والی فيڈبيک ناقص 

تھیە سابقہ کار گذاريوں سے وابستگی اور ان کو صيح سمجھنا 

ہی آگے آنے والے حتمی ارادوں کے ٹھان لينے ميں بنيادی کام 

 تھاە

طور پر  ٹيمپل چھوڑ دينے کے ايک ماہ بعد ہی ہميں مکمل

احساس ہو گيا تھا کہ ہم ريشم کے کيڑے کے پلنے والے خول 

ميں رہےە اور تب ہی ہميں دھوکے، لواطت اور جذباتی استحصال 

 جو کہ اس ماہر چالباز نے روا رکھا تھا کی سمجھ آئیە

جینی ملز کی گواہی کئی پہلوؤں سے سابقہ مسلمانوں کی صورتحال 

ن اس چیز کا اعتراؾ کرتے ہیں سے مطابقت رکھتی ہےە سابقہ مسلما

کہ انکو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جب وہ مسلمان تھے تو ان کو بدعملی 

کا سامنا تھاە یہ صرؾ اسی وقت ممکن ہؤا جب وہ اسالم سے دستبردار 

ہوئے اور انہیں ذھنی ؼالمی اور ان کے ساتھ روا بدعملی کی انتہا کا 

ن مرد سے شادی کرکے احساس ہؤاە ایک مسلمان عورت ایک مسلما

اتنے ہی گھریلو تشدد کا سامنا کرتی ہے جتنا کہ ایک ؼیرمسلم عورت 

قبول اسالم کے بعد ایک مسلمان مرد سے شادی کرنے کے بعد ہوتی 

ہےە اگرچہ، اوللذکر اس بدعملی سے نابلد ہوتی ہےە وہ اس بدعملی کی 

ہوتی عادی ہوتی ہے کیونکہ اس کی پرورش ہی اسی ماحول میں ہوئی 

ہےە  ان کی ماؤوں، خاالؤں اور دیگر خواتین کے ساتھ ایسا ہی سلوک 

روا رکھا گیا ہوتا ہےە اس کیلئے یہ معمول کا کام ہے اور اس کو قسمت 

کا لکھا سمجھ کر بنا کسی شکوے شکائت کے سہتی رہتی ہےە جو ؼیر 

مسلم عورتیں مسلمان مردوں سے شادی کر لیتی ہیں، انکا تعلق اکثر ان 



اندانوں سے ہوتا ہے جنکو کلنک کا ٹیکہ نہیں لگا ہوتا، نہ ہی انکی خ

مارپیٹ ہوئی ہوتی ہے اورنہ ہی وہ بدعملی کا شکار ہوئی ہوتی ہیںە ان 

کیلئے کسی مسلمان مرد سے شادی کرکے زیادہ دباؤ والے ماحول کا 

سامنا ہوتا ہے بہ نسبت اس عورت کے جو بطور مسلمان جنم لیتی ہے 

پاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان مرد کے اس  اور پرورش

 حق کو نہ صرؾ تسلیم کرتی ہے بلکہ اس کا دفاع بھی کرتی ہےە

عیسائی، یہودی اور ہندو بھی اپنا مذھب چھوڑتے ہیںە تاہم انکو کوئی 

ؼصہ یا پچھتاوا نہیں ہوتاە جب مسلمان ترک اسالم کرتے ہیں، وہ دل 

ڑوا پن رکھ رہے ہوتے ہیںە کیونکہ ان کو اسی میں اس کے بارے میں ک

وقت اسکا احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیںە یہ 

اسطرح نہیں ہوتا جیسے دوسرے مذاھب کے منحرفین اپنے پیؽمبران 

کے بارے میں محسوس کرتے ہیںە سابقہ مسلمان اپنے پیؽمبر سے بڑی 

تکلیؾ دہ ہوتی ہےە اس میں جو چیز  نفرت کرتے ہیںە یہ بیداری انتہائی

 دل کو دکھ دیتی ہے وہ ہے دھوکہ کھانے کا کڑوا ذائقہە

اوشریو وضاحت کرتا ہے: " قتل ہونے سے چند گھنٹے پہلے، کانگریس 

مین ریان نے ممبران سے خطاب کیا: " میں تمہیں ابھی بتا سکتا ہوں کہ 

ں سے چند لوگ چند ایک باتیں جو میں نے چند لوگوں سے کیں، ان می

ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے جو انکی تمام 

زندگیوں میں واقع ہوئیە"] بیک گروانڈ میں واہ واہ اور تالیوں کی 

(ە کئی لوگوں کی رضامندی اور <=?0آوازیں سنی جاسکتی ہیں[ )کراز 

بہت سے خطوط جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ظاہر کرتے ہیں 

بہت سے لوگ اس سے متفق تھے یا کم از کم ممبران نے اس خیال  کہ

 کا اظہار کیاە"



پیپلز ٹیمپل کی مانند اسالم میں بھی معاشرے کے تھکے ہارے لوگ 

کشش رکھتے ہیں، وہ جو پسماندگی کا شکار ہیں اور کسی مقصد کی 

تالش میں ہیںە مؽرب کے معاشرے میں، جہاں انفرادیت کا بہت اونچا 

ہے ، وہاں پر ایک احساس تنہائی پایا جاتا ہےە نو مسلموں کو مرتبہ 

اسالم میں ایک برادری کا احساس ملتا ہےە ان کو زندگی گذارنے کا 

ایک متبادل طریقہ مل جاتا ہے، ایک سمت، اور کسی چیز کو پا لینے 

کا احساس، ایک افضل ترین احساس، لیکن اس کیلئے انکو اس کی بڑی 

ی ہےە اس قیمت کی یہ شکل ہے کہ انکو اپنے قیمت ادا کرنا پڑت

معاشرے اور ملک سے علیحدگی اختیار کرنا پڑتی ہے یہاں تک کہ 

اپنے پرانے دوستوں اور عزیز واقربا کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور 

اسطرح وہ اپنے تنزل کی بنیاد رکھ لیتے ہیںە پیپلز ٹیمپل کی طرح اسالم 

کہ اس سے باہر وہ کسی بھی فرد بھی اپنے پیروکاروں کو سکھاتا ہے 

یا چیز سے پرہیز کریں اور ؼیر مسلموں کو "دشمن" تصور کریںە 

بالکل جونز کے پیروکاروں کی طرح ، مسلمان بھی کسی اور قسم کے 

طرز زندگی کی ممکنات سے بھی نفرت کرتے ہیںە ان کے نزدیک 

 صرؾ اسالم ہی ایک درست راستہ ہے اور اس کے عالوہ جو کچھ بھی

ہے اسکو ختم ہو جانا الزمی ہےە مسلمانوں میں ؼیرمسلموں کے بارے 

میں شکی ہونے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ە مسلمان "عّیار مؽرب" 

سے متعلق سازشانہ نظریات کے بڑے سرگرم ماننے والے ہیںە میں نے 

بہت سارے تعلیم تافتہ اور بظاہر ذھین مسلمانوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ 

کو پینٹا گون اور نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر  8000 ستمبر 00

حملے کے ذمہ دار سی آئی اے اور یہودی تھےە ذھن کی فالج زدگی 

کی انتہا صرؾ اسے صورت ممکن ہے اگر آپ کسی مذھبی فرقے کے 

 ستم کے شکار ہوںە



 نٹرولانفرمیشن پر ک

ا خیال اپنے پیؽمبر کی طرح مسلمان بھی وسوسوں کے شکار ہیںە ان ک

ہے کہ ؼیرمسلم سب دشمن ہیں، اور انکو ختم کردوە مجھے یاد ہے کہ 

ایک دوست مجھے خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا جب میں سلمان 

رشدی کی کتاب شیطانی آیات کے مطالعہ کیلئے بے چین تھاە جب میں 

نے ایسا کیا تب میں اس کتاب کے مندرجات سے واقؾ نہیں تھاە بطور 

اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی کتاب پڑھیں جس میں  مسلمان آپکو

اسالم پر تنقید کی گئی ہوە اس لئے نہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ 

پکڑے ہی نہ جائیں؛ تمہیں ہللا اور اسکے ؼضبناک عتاب کا ڈر ہےە 

اسالم کے خالؾ مواد کے مطالعہ سے آپکا وفاداری کا نظریہ تتر بتر 

 ہو جاتا ہےە

زنہ پیپلز ٹیمپل سے کریں، " پیپلز ٹیمپل کے اندراور خاص اس کا موا

کر جیمز ٹاؤن میں،" اوشریو لکھتا ہے،"  جونز ایسی انفرمیشن پر 

پابندی لگا دیتا تھا جس کا ممبران تک پہنچنا نقصان دہ ہوسکتا تھاە وہ 

باہر سے آنے والے متضاد قسم کے پیؽامات جو ممبران کے اندر عدم 

سکتے تھے  اور اس سے انکارکا پہلو نمودار ہونے کا اعتماد پیدا کر 

احتمال ہوتا ہو اسکا بڑے متاثر کن انداز میں گال دبا دیتا تھاە جو کچھ 

بھی ہو، 'دشمنوں' کی بھیجی ہوئی اطالعات اپنی 'لؽو بیانی' سے پیپلز 

ٹیمپل کو تباہ کرسکتی تھیں؟ کسی بھی متبادل کا سامنے نہ ہونا اور نہ 

طالع وؼیرہ کسی ممبر کے انکاری ہونے یا مزاحمت پیدا ہی کوئی ا

کرنے کی صالحّیت کو کم ترین سطح پر ال سکتی ہےە مزید براں، بہت 

سے ممبران کیلئے، ٹیمپل کی طرؾ ان کی کشش کا ایک حصہ اس امر 

میں مخفی ہے کہ انہوں نے اپنی بہت سی ذمہ داریاں اور زندگیوں کا 



ا تھاە یہ لوگ بنیادی طور پر ؼریب، کنٹرول جونز کے حوالے کردی

اقلیتوں کے لوگ، عمر رسیدہ اور ناکام لوگ تھےە وہ اپنی ذاتی خود 

مختاری کو بڑی خوشی سے )قابل بھروسہ مفروضے سے اپنی ذمہ 

داریاں گروی رکھ سکتے تھے( اپنی سالمتی، بھائی بندی، معجزات کے 

کتے تھےە فریب تصور، اور نجات کے وعدوں کے عوض تبدیل کرس

سٹینلے کیتھ، ایک نفسیاتی معالج نے فرقہ پرستوں کا اپنے ساتھ مال 

لینے کے طریقوں کا مطالعہ کیا تھا اور وہ ان سے حاصل شدہ نتائج کو 

سب تک پھیالتے ہوئے یہ کہتا ہے: ' مذھب تبدیل کرنے والوں نے 

م صرؾ اسی پر ایمان النا ہوتا ہے جو انکو کہا جائےە سوچنا ان کا کا

نہیں، اور اس طرح وہ بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیںە' ] نیوز 

 اے[" <=?0ویک 

مندرجہ باال وضاحت مکمل طور پر مسلمانوں کی حالت کو بیان کرتی 

ہے، بالخصوص اسالمی ممالک میں، جہاں پر کوئی بھی انفرمیشن  

سرکاری نقطہ نظر سے ذرا سا بھی اختالؾ رکھتی ہو اس کو سینسر 

ا جاتا ہے اور اہل ایمان تک صرؾ اس انفرمیشن کی رسائی کردی

ہوسکتی ہے جو سرکاری عالم دین مناسب سمجھیںە اگر کوئی کتاب یا 

ایسا آرٹیکل چھپے جو ان کو پسند نہ ہو، وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں 

اور"مجرم" کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کی اشاعت کو واپس لے 

ی شخص صرؾ اس طرح ہی جان سکتا ہے اور معافی بھی مانگےە کوئ

کہ محمد نے اپنے احاطے مدینہ میں اپنے پیروکاروں پر کسطرح کا 

کنٹرول نافذ کیا ہؤا تھاە بات بات پر عمر اپنی تلوار نکال لیتا تھا اور 

محمد کے اشارے کا منتظر ہوتا کہ وہ اس شخص کی گردن اڑا دے 

 جسارت کی ہوەجس نے پیؽمبر کی حکم عدولی کی ذرا سی بھی 



ابن اسحاق اروا کی اس جانچ جو محمد کے پیروکاروں کی طرؾ سے 

اسے ملی اسکو اسطرح بیان کرتا ہےە قریش کے جانب سے اس نے 

محمد سے مالقات کی جب وہ حدیبیہ میں خیمہ زن تھا، جو مکہ کے 

مضافاتی عالقے میں واقع ہے ە مالقات کا مقصد اسکو منع کرنا تھا کہ 

سے زیادہ مصلح لوگوں نے اس سال حج کی سعادت  00;0اس کے 

حاصل کرنا تھی اور اہل مکہ کا خیال تھا کہ اس موقع پر اشتعال 

 انگیزی خارج ازامکان نہیںە

محمد خاموش تھا اور ابو بکر اس کی جگہ بات کررہاتھاە اروا ابو بکر 

ں کی طرؾ دھیان نہیں دے رہاتھا اور وہ زیادہ ہی مشتاق ہؤا اور بّدؤو

کی رسم کے مطابق اس نے محمد کی داڑھی چھونے کی ؼرض سے 

اپنے ہاتھ آگے بڑہائےە یہ دوستی کرنے اور یگانگت بڑہانے کا ایک 

اشارہ تھا نہ کہ کسی قسم کی بے ادبی کا فعلە " پیچھے ہٹو" قریب کھڑا 

ایک شخص اس کے بازو پر ٹھوکر مارتے ہوئے چالیاە " ہللا کے 

رے رکھو"ە اوروا اس جوان کی اس مداخلت پر رسول سے اپنا ہاتھ پ

چونک اٹھا اور اس نے پوچھا، " اور یہ کون ہے؟" " یہ تمہارا بھتیجا  

مؽیرہ ہے، " اس نوجوان نے جواب دیاە "ناشکرا ہے" اوروا چینخ اٹھا 

)اسکی طرؾ اشارہ کرتے ہوئے بوال اس کے  بھتیجے کے ہاتھوں کئی 

انہ ادا کرکے اسے چھڑوایا ہوا سارے قتل ہو جانے پر اس نے ہرج

ہے(، "ابھی کل ہی میں نے رقم دیکر اس کی جان کی خالصی کروائی 

 ہےە"

اوروا محمد کے پیروکاروں کی طرؾ سے اپنے پیؽمبر کی تعظیم اور 

جانثاری سے بہت متاثر ہؤاە مکہ واپسی پر اس نے بیان کیا کہ اس نے 

قیصر، اور نجاشی، بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے جن میں خسرو، 



لیکن اس طرح کی توجع اوراظہار عقیدت جو محمد کو اپنے پیروکاروں 

کی طرؾ سے حاصل ہے وہ کہیں نہیں دیکھیە " جس پانی سے وہ 

وضو کرتا ہے وہ اسے پا لینے کیلئے کتنے بیتاب ہوتے ہیں، اس کا 

 لعاب دہن حاصل کرنے کیلئے اور اس کا گرنے واال کوئی بالە" 

اپنے گرد ہی ایک شخصی فرقہ بنا رکھا تھاە وہ جس خدا کے  محمد نے

بارے میں تبلیػ کرتا تھا خود ہی اس کی تجسیم بنا ہؤا تھاە  اس کی 

تابعداری گویا ہللا کی تابعداری تھی اور اسکی نافرمانی ہللا کی نافرمانی 

تھیە یہ ہے وہ سب کچھ جسکی ایک  ذھنی مریض خود پرست کو 

ــ کہ وہ خدا کی تجسیم بن جائےە محمد نے ہر کسی خواہش ہوتی ہے ــ

کو بڑی ہوشیاری سے استعمال کیا اور ہللا کے تخت پر براجمان ہو کر 

 ڈی فیکٹو خدا بن بیٹھاە

جینی ملز نے تبصرہ کیا ہے: " میں اس بات پر سخت حیران تھا کہ 

چرچ میں ممبران کے درمیان کسقدر کم اختالؾ رائے تھاە چرچ میں 

ونے سے قبل میں اور ال ہم اس بات پر بھی اتفاق نہیں کر پائے شامل ہ

کہ صدارتی انتخاب میں کس کو ووٹ دیا جائےە اور اب چونکہ ہم سب 

ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دلیل کہ یہ ہماری ایک فیملی 

ہے قصہ پارینا بن چکا ہےە وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا کہ کون ٹھیک 

جم کہتا تھا ہمیشہ وہی ٹھیک ہےە جب ہمارا بہت بڑا ہے، کیونکہ جو 

گھرانا اکٹھے ہو کر خاندانی مسائل زیر بحث التا، ہم کبھی کسی سے 

رآئے نہیں مانگتے تھےە بلکہ ہم بچوں سے سوال کرتے تھے،  جم بھال 

کیا کریگا؟ اس سے مشکالت زندگی سے نکل جاتی تھیںە وہاں پر ایک 

جو کہتی تھی کہ نصب العین درست ہے لہذا قسم کی 'منزل مقصود' تھی 

کامیابی یقینی ہےە  جم ٹھیک تھا اور جواس کے ساتھ متفق تھے وہ 



ٹھیک تھے اور اگر آپ جم سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ ؼلط ہیںە یہ 

 بالکل سیدھا سا سچ ہےە" 

مسلمان دو باتوں کی پیروی کرتے ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسری 

الفاظ ہیں ) دعوی یہ ہے کہ ہللا کے ہیں( اور  سنتە قرآن محمد کے

سنت وہ ہے جو لوگوں نے بتایا ہے کہ اس نے کیا کہا اور کیا کرکے 

دکھایاە سنت کی تفاصیل بھاری جسیم کتابوں میں احادیث کی شکل میں 

موجود ہیںە اسالمی قوانین کے ڈاکٹر متعدد سال اس کی تفصیالت کا 

پر عبور حاصل کیا جاسکے اور  مطالعہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان

مسلمان اس سے مشاورت کے بؽیر کچھ نہیں کرتے اور کاموں کو 

کرنے کا صیح طریقہ سیکھتے ہیںە سنت نتیجہ ہے اسالمی " نسخہ 

طرز حیات" کا جس کا انحصار ان مثالوں پر ہے جو محمد نے اپنی 

عملی زندگی میں پیش کیںە محمد کے زندگی گذارنے کے طریقوں پر 

پوری تفصیالت موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھیوں اور اس کی ازواج 

نے بیان کیںە ہر چیز کی تفصیالت موجود ہیںە ہر عمل باقاعدہ درج 

ہےە تمام مسلمان سالہاسال ان "ضروری" نسخوں کو سیکھنے پہ صرؾ 

کرتے ہیں تاکہ اسالمی طرز حیات اپنایا جاسکے اور ایک بیوقوفانہ 

تہائی باریک بینی سے اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ اشتیاق کے تحت ان

سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک مسلمان کے فرائض منصبی میں 

 شامل ہیں اور ان "اچھے" اعمال کے عوض ان کو اجر اور ثواب ملیگاە

اسالم میں اچھائی اور برآئی کی تعریؾ ؼلط اور صیح ہونا نہیں بلکہ وہ 

 یا جس کو اس نے منع کیاەہے جس سے محمد لطؾ اندوز ہؤا 

محمد کی لوگوں کو بڑی سلیقہ مندی سے ہانکنے کی اہلّیت کیسے 

پروان چڑھی، ایک ایسی قّوت ہے جس کی تہھ تک پہنچنے کیلئے 



ماہرین نفسیات کو کئی سالوں کا عرصہ لگا؟ محمد ایک خود پرست تھا 

اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کو انگریزی اصطالع میں نارسسٹک 

پرسنیلیٹی ڈس آرڈر کا اظہار کہا جاسکتا ہےە یہ سب کچھ اس کو فطرت 

نے عطا کیا، ایک ایسی خوبی جس میں کچھ اور کامیاب خود پرست 

 بھی حصہ دار ہیں جیسا کہ ہٹلر، سٹالن، جم جونز اور صّدامە

اوشریو اس کے بارے میں بھی لکھتا ہے جب وہ جم جونز کی بات 

س کا کوئی امکان نہیں کہ اسکو علم نفسیات کررہا ہوتا ہے: " اگرچہ ا

کی باقاعدہ تحریروں سےکوئی واسطہ پڑا ہو، جم جونز نے کئی ایسے 

متاثر کن اسلوب کا استعمال کیا جن کی مدد سے اس نے لوگوں کے 

رّویوں کو اپنے بس میں کیا اور ان کے وطیروں کو تبدیل کیاە کچھ 

ی کیا گیا جو 'برین واشنگ' تجزیات میں ان کا موازنہ ان حربوں سےبھ

کے فن میں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ ان دونوں میں جو اقدار مشترک 

ہیں وہ ہیں، رابطوں کا کنٹرول، جرم کرنے کی فطرت کو اپنا ڈھنگ 

دینا، اور لوگوں کا اپنے وجود کوبرقرار رکھنے کی ضرورت کو اپنے 

جسمانی دباؤ، اور  اور تنہائی بھی، ایک باقاعدہ سلطنت، بس میں کرنا،

لیکن برین واشنگ والی   اقبال جرم کروانے والی اہلّیت کا استعمالە

اصطالح کا استعمال اس سارے عمل کو زیادہ ہی مخفی اور معمول سے 

ہٹا ہؤا بنا دیتا ہےە جونز کی خود کو بہت بڑا سمجھنے والے جنون کی 

اصر تابع شخصّیت میں یکتا قسم کے اور ڈرے سہمے ہونے کے عن

بھی شامل تھے، جیسا کہ جاہ وجالل کا فریب تصّور، ایذا رسانی، اور 

خود کشی پر مائل خیاالت کا دماغ میں بسیراە تاہم، اس کے ذاتی 

محرکات جو بھی تھے، اپنے منصوبوں اور خواب خیالیوں کو ترتیب 

دینے کے بعد اس نے مانے ہوئے مستند سماجی نفسیاتی داؤ پیچ کا 

حصول کیلئے بھرپور استعمال کیاە اس کا یہ فیصلہ کہ  اپنے مقاصد کے



اپنی برداری کو فنا کردے ایک پاگل پن تھا، لیکن جن لوگوں نے اس پر 

عمل کیا وہ 'نارمل' لوگ تھے جو انتہائی جوش اور ولولہ انگیز 

صورتحال کے تابع ہو گئے تھے اور انتہائی طاقتور اندرونی ابھار اور 

 بیرونی دباؤ کےە" 

تصریح وضاحت کرتی ہے کہ کسطرح ممکن ہؤا کہ سمجھ بوجھ  یہ

رکھنے والے لوگوں کے ایک جّم ؼفیرنے ایک پاگل شخص کی تقلید 

کیە جرمنی میں بھی ایسا ہؤاە  ہٹلر پاگل تھا، لیکن جن کروڑوں 

جرمنوں نے اس پر یقین کیا وہ پاگل نہیں تھےە کسطرح کروڑوں تعلیم 

ی مریض کے داؤ پیچ کا شکار ہوئے؟ یافتہ اور ذھین لوگ ایک ذھن

جیسا کہ ہم دیکھ رہے اسطرح ایک سے زیادہ دفعہ ممکن ہؤاە ڈکٹیٹر 

اکثر ذھنی مریض ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کروڑوں لوگوں کو کنٹرول 

کرنے کی صالحّیت رکھتے ہیں اور نارمل سمجھدار لوگوں کو بیوقوؾ 

 بنا لیتے ہیںە

بات پر گرفت دماغ کو چکر میں ان پاگلوں کی اپنے شکاروں کے جذ

ڈال دیتی ہےە جیمز ٹاؤن میں وقوع پزیر ہونے والے ہولناک واقعے کے 

تین ماہ بعد، مائیکل پروکس، جسے اس کاروائی میں اس لئے شامل نہیں 

کیا گیا تھا کہ اس پیپلز ٹیمپل کے فنڈز والے بکسے کو لے جانے کی 

ایک ہوٹل کے کمرے  ذمہ داری سونپی گئی تھی، نے کیلیفورنیا کے

میں ایک پریس کانفرنس کیە اس دعوے کے بعد کہ جونز کو صیح 

طرح سے نہیں سمجھا گیا اور مطالبہ کیا آخری لمحات کی ٹیپ 

ریکارڈنگ]جسکا ذکر پہلے آچکا ہے[ کو ریلیز کیا جاۓ وہ باتھ روم 

کے اندر داخل ہؤا اور سرمیں گولی مار لیە اس نے اپنے پیچھے ایک 

ھوڑا جس میں لکھا تھا اگر اس کی موت جیمز ٹاؤن کے بارے رقعہ چ



میں ایک اور کتاب کی تحریک پیدا کردے تو اسکا مطلب ہے کہ اس 

( کیا یہ ?=?0کی جان کی قربانی رائیگاں نہیں گئیە )نیوز ویک،

 خودکش  بمباروں کی نفسیات پر روشنی نہیں ڈالتی؟ 

ملز اس پرسب سے زیادہ  پیپلز ٹیمپل سے انحراؾ کے بعد، جینی او ال

کھل کے تنقید کرنے والوں میں سے تھے اوردشمنوں کی قابل 

اظہار"ڈیتھ لسٹ" میں سر فہرست تھےە جونز ٹاؤن کے بعد ہی ملز نے 

متعدد بار اپنی زندگیوں کے خطرے میں ہونے کا برمال اظہار کیا تھاە 

یٹی پیپلزٹیمپل کے قتل عام کے پورے ایک سال بعد وہ اور ان کی ب

انکے برکلے ہوم میں قتل کر دیئے گئے تھےە انکا جواں سال بیٹا بھی 

جو پیپلز ٹیمپل کا سابقہ ممبر تھا، اس نے تصدیق کی کہ وہ اس وقت 

اس بڑے گھر کے دوسرے حصے میں تھاە ابھی تک کسی شخص  پر 

بھی اسکا الزام نہیں لگایا جا سکاە کچھ اشارے پائے جاتے ہیں کہ ملز 

کو جانتا تھاە اس طرح کے کوئی نشانات نہیں تھے کہ کوئی  انکے قاتل

باہر سے زبردستی اندر گھسا، اور انکو گولی بہت قریب سے ماری 

گئی تھیە جینی ملز کےان الفاظ کا بعد میں حوالہ دیا گیا تھا، " یہ ہونے 

واال ہے؛ اگر آج نہیں تو کل" جیمز ٹاؤن میں ریکارڈ ہونے والی آخری 

جونز نے نام لیکر جینی ملز کو الزام دیا تھا، اور وعدہ کیا  ٹیپ میں، جم

تھا کہ فرانسسکو میں اس کے پیروکار" ہماری موت کو بیکار نہیں 

 (0<?0ہونے دینگےە" )نیوزویک، 

مسلمان اس چیز کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ جو اسالم چھوڑ 

دے اسے قتل کردیا جائےە منحرفین کے بارے میں انکی نفرت ناقابل 

یقین حد تک شدید ہوتی ہےە اس کے عالوہ اور کچھ نہیں جس پر 

مسلمانوں کو نفرت کا بخار چڑھ جائے جتنا کہ اسالم کو بدنام کرنے 



تا ہےە مسلمان اسوقت تک نرم نہیں پڑتے یا والے کی وجہ سے چڑھ

ارادہ ترک نہیں کرتے جب تک وہ منحرفین کو مار نہ دیںە جواسالم کو 

للکارنے کی جرآت کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے 

 ہیںە محمد کے ان احکامات کا کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا:

لو اور جہاں بھی  اگر وہ ترک وطن قبول نہ کريں تو ان کو پکڑ

 (4651مليں انکو قتل کردوە)قرآن

  ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە      



 

 باب ہشتم 

 خوؾ کی نفسیات
ایک خود پرستت کتو جتاننے کیلتئے کستی ذھنتی متریض کتے بتارے متیں 

خودپرستتتانہ ایتتک یتتا دو چیتتزوں کتتو جتتان لینتتا متتددگار ثابتتت ہوستتکتا ہتتےە 

خصتلتیں زودرس ہتوتی ہتتیں اور خودپرستت  ریاکتتاری متیں بہتتت تیتز فہتتم 

ہوتتتا ہتتےە ایتتک ذھنتتی متتریض بھتتی انہتتی خّصتتلتوں کتتا بھرپتتور انتتداز متتیں 

اظہار کرتا ہےە ایکدفعہ اگر آپ ان خّصتلتوں کتو ستمجھ لتیں تتوپھر ایتک 

خود پرستت کتو ان زودرس انکشتافات کتے ذریعتے  شتناخت کترنے متیں 

 ی ہو جائیگیەبڑی آسان

سائیکوپیتھ اور سوشیوپیتھ کی اصطالحیں روزمّرہ کی زبان میں 

استعمال ہوتی ہیںە سائیکیٹری میں جو اصطالح استعمال ہوتی ہے اسے 

( کہتے ہیںە ASPD"اینٹی سوشل" یا اینٹی سوشل پرسنیلیٹی ڈس آرڈر)

اس باب میں میں روزمّرہ کی زبان میں استعمال ہونے والی اصطالح ہی 

 استعمال کرونگاە 

NPD  ایک بیماری کی حد تک توجع حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار

ہےە سوشیوسائکوپیتھی ایسی مرض کا اظہار ہے جسمیں مریض خود 

کی طمانیّیت کا خواہشمند ہوتا ہےە آخر الذکر شاید اول الذکر سے کم 



پائی جانے والی اور کم پیچیدگیوں کی حامل ہےە کچھ ریسرچرز اس 

ل کے حامل ہیں کہ ایک دوؼلی نسل بھی ہے جسے " سائکوپیتھک خیا

نارسزم" کہا جاتا ہےە ہمیں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ باوجود 

ایک باریک سے فرق کے نارسزم، سائیکوپیتھیٹک نارسزم اور اینٹی 

 سوشل پرسنیلیٹی ایک ہی قسم کے ڈس آرڈر کے مختلؾ درجے ہیںە

کی طرح سائیکوپیتھ بھی دوسروں کے  ویکنن کہتا ہے، " نارسسٹوں

احساسات سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں مگر ان میں سے بہت سارے 

دوسروں کو تکلیؾ میں دیکھ کر راحت محسوس کرنے والے ہوتے ہیںە 

انکو دوسروں کو تکلیؾ پہنچا کر یا انہیں دھوکے میں رکھ کر لطؾ 

رہے ہوتے  اندوز ہورہے ہوتے ہیںە  بلکہ وہ اسے ایک تماشہ سمجھ

ہیں !" ویکنن اپنی کتاب " میلنگنینٹ سیلؾ لو ری وزٹڈ "  میں لکھتا 

 ہے:

اس کے برعکس کہ سکاٹ پيک کيا کہتا ہے، نارسسٹ برے لوگ 

ان ميں نقصان پہنچانے کی صالحّيت ناپيد ہوتی ہےەەەە  -نہيں ہوتے

نارسسٹ محض ہر چيز سے بيگانہ ہوتے ہيں، وہ دوسروں کے 

معاملوں اور انکے ساتھ برتاؤ ميں بڑے کٹھور اور الپروا ہوتے 

را اوپرا سا، حاضر دماؼی سے ہيںە بدعملی پر مبنی انکا برتاؤ اوپ

تہی، بنا سوچے سمجھے اور سائيکوپيتھ کی طرح عدم لگاؤ کا 

مظہر ہوتا ہےەەەە جب اپنے ہی گرد گھومنے والی، دوسروں کی 

احساسات سے بے خبر، اور احساس برتری کی حامل نارسسٹ 

شخصّيت ايک دوسری شخصّيت جسے اينٹی سوشل کہا جاتا ہے 

ازی اور مجرمانہ رجحانات کی حامل ہوتی جو جلدبازی، دھوکے ب

ہے، دونوں کی زرخيزی اگر باہم مل جائے تو جو نئی شخصّيت 



معرض وجود ميں آتی ہے اسے سائيکوپيتھ کہتے ہيں اور وہ ايک 

ايسا شخص ہے جو اپنی خودؼرضانہ جلدبازی پردوسروں سے 

احسانمندی کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کيلئے جو ذرائع استعمال 

رتا ہے وہ ہيں دوسروں کے احساسات سے بے خبری اور ک

 احساس ندامت سے ال تعلقیە

خودپرستوں کی طرح، سائيکوپيتھز ميں بھی درسروں کے 

احساسات کو سمجھنے کی اہليّيت نہيں ہوتی ، وہ دوسروں کو 

محض اپنی احسانمندی کا ايک آال کار سمجھتے ہيں اور وہ يہ 

کے کسی کام آنے کيلئے ہی سمحھتے ہيں کہ دوسرے لوگ ان 

بنے ہيں اور وہ جسطرح جی چاہے انکو استعمال کر ليںە 

سائيکوپيتھز اور نارسسٹز کو انوکھے  خيال آتے رہتے ہيں اور 

انکو کسی قسم کے ارادے باندھنے، ضروت پيدا کر لينے، 

ترجيحات قائم کر لينے، طريقہ کار طے کر لينے اور کسی کو کس 

ے معامالت کا کوئی مسئلہ نہيں ہوتاە ليکن انکو پہ فوقّيت ہوگی ايس

 اس کا بہت صدمہ ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا يہ کام کرےە

اکثر لوگوں کا خيال ہوتا ہے کہ انکے کچھ حقوق ہوتے ہيں اور 

کچھ فرائضە سائيکوپيتھ کسی چيز کے بدلے ميں کچھ دينے والی 

ہ ہر جگہ بات کو رد کرتے ہيںە ان کا تعلق محض يہی ہوتا ہے ک

طاقت کا استعمال ہی صيح حکمت عملی ہےە لوگوں کے کوئی 

حقوق نہيں اور اس سائيکوپيتھ پر کسی کو کوئی حق نہيں يہی 

اسکا "سماجی معائدہ" ہےە سائيکوپيتھ خود کو اس اخالقی ذمہ 

داری اور قانون سے باالتر سمجھتا ہےە سائيکوپيتھ ملنے والی 

ں کرسکتاە وہ ہر چيز کے فوری طمانّيت ميں تاخير برداشت نہي



حصول کا خواہشمند ہوتا ہےە اسکی تمنائيں، خواہشات، اسکی 

ضرورتوں کا پورا ہونا اور اسکی چالوں پر اسکا اطمينان اس کی 

ضرورتوں، اسکی ترجيحات، اور اس کے جذبات اور قريبيوں اور 

 پياروں پر سبقت لے جاتا ہےە

ھےە وہ کسی اور کے حقوق کو یہ تمام خوائص محمد میں پائے جاتے ت

نہیں مانتا تھاە ہرکسی کو اسکی رضا حاصل کرنا تھا بصورت دیگر 

تباہی اسکا مقدرە اس کے فیصلے خدا کے فیصلے تھے اور اسکی 

نافرمانی جیسے خدا کی نافرمانیە اس نے اپنے دعوے کو منوانے 

اور کیلئے کسی منطقی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ الٹیمیٹموں 

دھمکیوں سے کام لیتا تھاە وہ اس چیز کا مطالبہ کرتا تھا کہ اسکے 

پیروکار بال جھجھک مکمل طور پر اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالکر 

اسکی اطاعت میں مشؽول ہو جائیںە وہ دوسروں سے توقع رکھتا تھا کہ 

وہ اسکی خاطر لڑیں، اپنے آرام کو قربان کریں اپنی دولت اور زندگی 

ە جہاں تک اس کا اپنا تعلق ہے کہ اس کے الفاظ حرؾ آخر ہیں کو بھی

 اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کی رائے کے ساتھ اختالؾ کرےە

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جبتک اپنے تنازعات میں تمہیں  

منصؾ نہ بنائیںە اور جو فیصلہ تم کردو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ 

سے مان لیں تب تک وہ مومن نہیں ہونگےە ہوں بلکہ اسکو خوشی 

 (4:65)قرآن

کسی مومن مرد اورمومن عورت کوحق نہیں ہے کہ جب خدا اور اسکا 

رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو اسمیں کچھ اپنا اختیار سمجھیںە 

 ( 33:36)قرآن



ویکنن کہتا ہے، " سائیکوپیتھز کو اسپر کچھ تاسؾ نہیں ہوتا کہ وہ کسی 

ہے ہیں یا اسکے ساتھ فراڈ کررہے ہیںە انکے پاس ذرا کو مجروع کرر

سا ابتدائی ضمیربھی نہیں ہوتاە وہ اپنے رّویے)اکثر مجرمانہ( کو عقلی 

اعتبار سے درست اور ذھانت پر مبنی تصور کر لیتے ہیںە سائیکوپیتھز 

خود ہی اپنی قدیم ذاتی دفاع کی ترکیب )جیسا کہ خودپرستی، پھوٹ ڈالنا 

بھارنا( کے شکار بن جاتے ہیںە سائیکوپیتھ کو اس بات کا اور خود کو ا

پکا یقین ہوتا ہے کہ تمام دنیا اس کی دشمن ہے، دنیا ایک بے رحم جگہ 

ہے، صرؾ طاقتور کی بقاء پر مائل اور وہ لوگ یا تو "سب اچھے" ہیں 

یا "سب برے" ہیںە سائیکوپیتھ صرؾ اپنی نزاکتوں، کمزوریوں 

کے سامنے بڑھا کراس طریقے سے پیش  اورکمیوں کو ہی دوسروں

کرتا ہے کہ وہ بھی جوابآ ایسا ہی کریں ) ذاتی دفاع کے اس نظام کو 

"پروجیکٹو آئیڈینٹیفیکیشن" کہا جاتا ہے(ە خود پرستوں کی مانند، 

سائیکوپیتھز بھی بدعملی کی حد تک دوسروں کا ناجائز فائدہ اٹھانے 

ی کے جذبوں سے محروم والے ہوتے ہیں اور سچی محبت اور شناسائ

 ہوتے ہیںە

محمد کو اپنے ستمزدہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کسی خلش کا احساس 

نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی ان پر اسوقت حملہ کرنے پر جب وہ اس کے 

لئے تیار نہیں ہوتے تھے، ان بے گناہوں کو بؽیر اس کے کسی اور 

نے پر، اور اس پر وجہ سے کہ وہ اسکے پیروکار کیوں نہیں قتل کردی

کہ وہ اسکے دشمن ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں کہ نیچے لگ کر رہیں، 

ؼالم بن جائیں، زنابالجبر کا شکار بنیں، انکی تحقیر ہو اور مارے 

جائیںە اس نے اپنے ان تمام جرائم کو ہللا کی طرؾ سے دیئے گئے 

 استحقاق کی بنا پر کئےە 



بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی سائیکوپیتھ کے ذھن کو جاننے کا 

کسی مثال کی مدد سے سمجھا جائےە ذیل میں بیان کی گئی یہ کہانی 

کیمرون ہوکر کی ہے جسے کیتھرین ریمزلینڈ نے بیان کیا ہےە آپ کو 

ب ہوگا کہ اسکا محمد سے کیا تعلق ہےە اس کو اس کہانی پر بڑا تعجّ 

الی مماثلتیں نظر پڑھتے جائیں تو آخر پر جاکر آپ کو چونکا دینے و

 آنی شروع ہو جائینگیە

کو بيس سالہ کيرل اورگون ميں واقع اپنے گھر سے  1977مئی 19

کلوميٹر کے فاصلے پر شمالی کيليفورنيا ميں رہنے والےاپنے  400

ايک دوست کو ملنے گئیە اس کے پاس نہ تو گاڑی تھی اور نہ ہی 

گنے کا بس کا کرايہ اسلئے اس نے مفت جانے کيلئے لفٹ مان

 کی دہائی ميں يہ ايک الئؾ سٹائل تھاە 1970طريقہ استعمال کياە 

 100جس دن وہ اپنے گھر سے نکلی وہ شام تک کيرل کا بقيہ سفر 

ميل سے کم تھاە اس نے ہر اس شخص جسکو اسنے روکا اسے 

جانچنے کی کوشش کی تاکہ اسے يقين ہو جائے کہ وہ محفوظ ہے، 

کولٹ سڑک پر رکی جس ميں ايک  پھر جب ايک نيلے رنگ کی ڈاج

آدمی، ايک عورت اور ايک بچہ سوار تھا، کيرل کو تّسلی ہو گئیە وہ 

جوان، صاؾ ستھرے اور دوستانہ تھے، وہ پچھلی سيٹ پر بيٹھ 

گئیە " ميں اپنے لکی سٹارز کی مشکور ہو رہی تھی" يہ بات اس 

 نے بعد ميں کہیە

ھا اس کے ساتھ اس خاندان جسکے ناموں کا آخری حرؾ ہوکر ت

بڑی شيريں گفتگو کرتے رہے، ليکن تھوڑی دير کے بعد، کيرل نے 

نوٹس کيا کہ گاڑی کا ڈرائيور، کيمرون ہوکر، شيشے کے اندر سے 

گھور رہا تھاە وہ اس بات سے نرّوس  ہو گئیە " وہ مجھے گاڑی 



سے اتار دينا چاہتا تھاە" اس نے بعد ميں بتاياە اور جب وہ آدھے 

مسافت کے بعد گيس سٹيشن پر رکے کيرل ريسٹ روم گھنٹے کی 

استعمال کرنے چلی گئیە "ايک آواز آئی کہ وہ کھڑکی سے کود 

جائے اور دوبارہ پيچھے مڑ کر نہ ديکھے" وہ اس بات کو ذھن 

ميں الئی، پھر اس نے اپنے خوؾ پر قابو پاليا اور کار کی طرؾ 

ے اپنی بيوی واپس چلی گئیە اس نے خود کو سمجھايا کہ وہ کيس

اور بچے کی موجودگی ميں اس کے ساتھ کچھ ايسا ويسا کريگاە 

جيسے ہی وہ کار ميں داخل ہوئی انہوں نے اسے ايک کينڈی بار 

 دیە

ابھی انہوں نے ابھی ايک ميل کا سفر ہی طے کيا تھا کہ ہوکر نے 

بتايا وہ ايک شاندار برؾ کی ؼار کے بالکل قريب ہيں اور انہيں 

ےە کيرل نے اس پر کوئی اعتراض نہ کياە کيرون ايک فوری رکنا ہ

گندی سی سڑک پر مڑ گيا جو انہيں ايک ايسی جگہ کے درميان لے 

گئی جہاں آگے کوئی راستہ نہ تھا ، پھر اس نے کار روک دی اور 

چابی گھما کر گاڑی کا انجن بند کردياە اسکی بيوی کو جيسے سمجھ 

و ليکر کار سے نيچے اتر آگئی تھی کہ کيا ہونے واال ہے بچے ک

گئیە يکايک اسنے چاکو نکال کر اس کی گردن پر رکھ دياە  کيمرون 

نے اسے حکم ديا کہ وہ اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے اور وہی 

کچھ کرے جو اسے کہا جائےە وہ خوؾ سے بالکل ساکت ہوگئیە 

اس کو اس سے زيادہ کچھ سمجھ نہ آيا سوائے اسکے کہ وہ کہے" 

ھر اسنے اسکے ہاتھ باندھ ديئے، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ہاں"ە پ

 اسکو پوری طرح باندھ کر منہ پر کپڑا بھی باندھ دياە 



اس نے کيرل کے سر پر ايک آہنی قبضے سے جڑا ہؤا پالئ وڈ کا 

ايک بڑا باکس اس کے سر پر رکھ دياە وہ بہت بھاری اور اسکی 

تھی اور اسميں سے دوہری تہوں کے درميان انسوليشن لگی ہوئی 

گردن کےگذرنے کا سوراخ تھا جسميں اسکا گال گھٹ رہا تھاە وہ نہ 

کچھ سن سکتی تھی اور نہ ہی ديکھ سکتی تھی اور اسے بڑی 

مشکل سے سانس آرہی تھیە پھر اسے محسوس ہؤا کہ کيمرون نے 

اس کے اوپر بھاری سا سليپنگ بيگ  چڑھا ديا جو وہ اپنے ساتھ 

دوبارہ سٹارٹ ہو گئی، اس نے خيال کيا کہ  الئی تھیە جب کار

جينائس بھی دوبارہ اندر آگئی ہےە اسے ايسا محسوس ہؤا جيسے 

وہ ايک بل کھاتی ہوئی پہاڑ سے نيچے اترتی ہوئی سڑک پر چل 

 رہے ہيںە 

وہ ايک فاسٹ فوڈ ريسٹورينٹ پر کھانے کيلئے رکے جبکہ کيرل کار 

يرانگی تھی کہ پتہ نہيں کے اندر ہی ٹرنک ميں قيد تھیە اس کو ح

وہ دوبارہ اپنی فيملی اور دوستوں سے مل بھی سکے گی يا نہيںە 

پھر اسے احساس ہؤا کہ کار کھڑی ہونے سے پہلے تھوڑی دير 

چلی اور پھر رک گئی تب کيمرون نے اس کو بندھنوں سے آزاد کر 

 ديا اور چوہب لگا کر باہر نکاالە 

ايک گھر کے اندر جاکر اس نے سر پر جو ڈبہ چڑھا رکھا تھا اسے 

اتار دياە تکليؾ سے آزادی تو ملی مگر وہ عارضی تھیە کيمرون 

کيرل کو چند سيڑھياں نيچے اتر کر ايک تہھ خانے ميں لے گياە  اس 

نے اشارے سے سمجھايا کہ وہ کولمين آئيس والی پيٹی پر کھڑی 

ی کہ وہ نہ جانے اس کے ساتھ کيا ہو جائےە حوؾ سے سہمی ہوئ

کريگا اس نے اس کی تعميل کیە اس نے اسے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ 



اپنے سر سے اوپر اٹھائے جو اس نے اٹھا لئےە پھر اسنے چمڑے 

  کا ايک پٹہ لے کر اوپر پائپ کے ساتھ اسکو کالئيوں سے باندھ دياە

محسوس کيا جوں جوں وہ اس کے تمام کپڑے اتار رہا تھا کيرل نے 

کہ وہ کانپ رہا تھاە ابھی تک اسکی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی 

تھی، ليکن اس نے اندازہ لگا ليا کہ وہ کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہا 

ہےە گو يہ سب کچھ بہت تکليؾ دہ تھا ليکن اس کے بعد جو ہونے 

 واال تھا يہ اس کے مقابلے ميں کچھ بھی نہيںە

ے سے ہٹا ديا جس کے اوپر وہ کھڑی کيمرون نے اس پيٹی کو نيچ

تھی وہ ہوا ميں معلق تھی اور ٹانگيں پھڑ پھڑا رہی تھی اور چينخ 

کر کہھ رہی تھی کہ اسے چھوڑ ديا جائےە " اس نے مجھے کہا کہ 

چالتی رہو" ە کيرل نے کہاە اس نے اسے يقين دال ديا اس جگہ کوئی 

ہی کرتی رہی تو وہ اور ہوتا تو وہ اسکا گال کاٹ ديتا اگر وہ ايسا 

 اس کے ساتھ بھی ايسا ہی کريگاە

وہ حيران ہوئی کہ کيمرون پرے چال گيا اور پھر واپس لوٹاە اس نے 

اسکو کسی چيز سے مارنا شروع کرديا جو اسے سامنے اور 

پيچھے دونوں طرؾ ٹکرا رہی تھیە کيرل مدد کی خاطر چينخی ليکن 

اندازہ لگا ليا کہ وہ  اس نے اسے زيادہ مارنا شروع کردياە اس نے

اسے چابک سے ماررہا تھاە پر اسنے اسے اسطرح لٹکتا ہؤا چھوڑ 

ديا کہ اس کے پاؤں کی انگلياں نيچے زمين پر کسی چيز کو چھو 

رہيں تھيںە آنکھوں پر بندھی پٹی کے نيچے سے وہ ديکھ رہی تھی 

کہ جنسی مناظر واال ايک رسالہ نيچے فرش پر پڑا تھا، نظر آنے 

صفحے پر ايک عرياں عورت کی تصوير تھی جو اسی طرح  والے

 لٹکی ہوئی تھی جيسے کہ کيرل اسوقتە



ابھی بھی وہ اسے تنہا نہيں چھوڑ رہاتھاە کيمرون اپنی اس فتح پر 

کہ اس نے ايک ؼالم قابو کرليا اتنا پرجوش تھا کہ وہ باہر گيا اور 

کپڑے اتارے  فورآ ہی اپنی بيوی کے ساتھ وہاں آگياە انہوں نے اپنے

اور بالکل کيرل کے قدموں پر جنسی فعل سرانجام دياە اس کےلئيے 

يہ ايک ڈراؤنا خواب تھاە اسکو اس بات کا يقين نہيں آرہا تھا کہ يہ 

سب کچھ اسکے ساتھ ہورہاتھاە اس نے اسطرح کی بات کبھی سنی 

تک نہ تھی اور اسکو سمجھ نہيں آرہی تھی کہ اسے کس گناہ کی 

 تھیە سزا مل رہی

اسے کچھ راحت دينے کيلئے اس نے اسے لٹکنے والی حالت سے 

نيچے اتاراە اس کے بازو سوج گئے تھے اور جہاں جہاں اسے مارا 

تھا وہاں چوٹوں کے نشان پڑ چکے تھےە اسنے اسے ايک اور 

ق ميں بھی بٹھا ديا، اور جب اس نے اسے بند  قبضوں والے صندو

ل بھی نہيں سکتیە پھر اسنے ہيڈ کيا تو اسے پتہ چال کہ وہ  تو ہ

باکس اس کے سر پر چڑھا دياە  اب اسکا ہلنا جلنا مکمل طور پر 

ختم ہوگيا اور اسے سانس بھی بڑی مشکل سے آرہی تھیە اس نے 

چينخنا شروع کردياە اسنے اس کے سينے پر بھی ايک پٹہ اسلئے 

 باندھ ديا جس سے اسکا سانس لينے کا عمل مزيد دشوار ہو جائے 

اور وہ شور کرنا بند کردےە پھر اسنے اسے اسی حات ميں ايک 

طويل خوفناک رات گذارنے کيلئے چھوڑ دياە اس نے سوچا کہ وہ 

 مر جائيگیە

اسکی اس صبح يہ حيرانکن سوچ کہ کيسے ايک دوست بدل گيا اور 

اسکی جوان زندگی ميں اتنا بھيانک موڑ آ گيا، ليکن يہ تو ابھی آؼاز 

 ہی تھاە 



فورنيا ميں ايک پرسکون ٹاؤن ريڈ بلّؾ ميں کيمرون اور جينائس کيلي

بہت کم جانے جاتے تھےە وہ خريداری کی خاطر آتے جاتے تھے 

مگر زيادہ تر صرؾ اپنے لئےە کباڑ کے ايک کارخانے ميں وہ ايک 

ميں وہاں ايک بوڑھے  1976قابل بھروسہ مالزم تھاە انہوں نے 

جو اس کے برابر والے گھر جوڑے سے مکان کرائے پر ليا تھا 

ميں رہائش پذير تھے انہوں نے نوٹ کيا تھا وہ بڑے چپ چاپ قسم 

کا جوڑا تھا جنہوں نے ابھی شادی شدہ زندگی کا آؼاز کيا تھاە وہ 

اس جوڑے کے ماضی کے بارے ميں کچھ نہيں جانتے تھےە 

کيمرون دستی کام ميں سبک رفتار تھا مگر دوست بنانے ميں نہيںە 

چارسال قبل ايک ہائی سکول سے گريجوايشن کيا تھا اور اس نے 

ميں اس کی  1973پھر وہ کام پر لگ گياە اس کے اگلے سال، 

سالہ جينائس سے ہوئی جو ايک مرگی کی مريضہ تھیە  15مالقات 

کيمرون نے تاڑ ليا تھا کہ وہ اس عورت کو تھوڑی توجع کے 

تا ہےە عوض جس طرح چاہے اپنے مقصد کيلئے استعمال کرسک

 اسکو ہر قيمت ايک آدمی کی ضرورت تھیە

کيمرون جس کی سوئی پرتشدّد جنسی بے راہروی ميں اٹکی ہوئی 

تھی اس نے جينائس کو راضی کرليا کہ وہ اسے کالئيوں کی مدد 

سے ايک درخت کے ساتھ لٹکا دےە يہ عمل اس کيلئے ناگوار تو 

نعام تھاە تھا ہی مگربعد ميں ملنے والی محبت اس کيلئے ايک ا

 1975انکے يہ الٹے سيدھے جنسی افعال ايک معمول بن گئے اور 

ميں انکی شادی ہو گئیە يہ وہ موقع تھا جب کيمرون نے خود کو 

محفوظ سمجھ ليا کيونکہ اب وہ جو جی چاہے کرسکتا تھاە جينائس 

اسکی ہو چکی تھی اور اس کو اسنے اپنی جنسی خوابخياليوں ميں 

 تھاەاپنا شريک بنا ليا 



ہيزل وڈ اور اين برجس نے جنسی ايذارسانی ميں راحت پانے والوں 

مردوں کے بارے ميں ايک سٹڈی کی جس می بيس عورتوں نے 

انکا ساتھ دياــ درحقيقت جس کی تحريک کيرل سمتھ کے تجربات 

سے ملی ــ نے نشاندھی کی کہ مردوں کی خوابخيالی والی دنيا ميں 

ں برابر کی شريک بن جاتی ہيںە مرد رفتہ رفتہ ہورتيں بھی اس مي

جو چاہتا ہے دونوں ساتھيوں کے جذبات کو ابھارتا ہےە جيسے ہی 

رفتہ رفتہ مرد عورت کو تنہا کرتا جاتا ہے وہ اس پر اپنا انحصار 

بڑھانا شروع کرديتی ہے اور اپنی ذات کی خاطر کچھ بات نہيں 

    کرتیە

ی ایک روحانی پیشواء اسی طرح کی باہمی انحصار کی اجزائے ترکیب

اور اسکے مریدوں کے درمیان بھی ہوتی ہےە پیشواء کی خوابخیالیاں 

اس کے ماننے والوں میں وّدیعت ہو جاتی ہیںە وہ ؼیروں کے بارے 

شکوک و شبہات اور وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے پیشواء 

 کے شان وشوکت والے ارمانوں مین اس کے حصہ دار بن جاتے ہیںە

وہ اپنی انفرادّیت کی نفی کرتے ہیں، درحقیقت وہ اپنی ضروریبت اور 

خواہشات کی قربانی دے دیتے ہیں جیسے ایک جتھے کیلئے شہد کی 

مکھیاں، لیکن وا اسی میں اپنی شان وشوکت محسوس کرتے ہیں اور وہ 

 اپنے پیشواء جو ایک ملکہ مکھی ہے اسکی ایک توسیع بن جاتے ہیںە

ہيضل وڈ لکھتب ہے ،" يہ عوجھٌب ظشوسی ہے کہ هختلف غشيموں 

عے جٌغی هجبؽشت کے رسيؼے ايزاسعبًی عے سادت پبًے والے 

ػجبدتگزاسوں کو وسثے هيں ہی يہ ػميذٍ هال ہوتب ہے کہ توبم ػوستيں 

ثشی ہوتی ہيں۔ اط کے ًتيجے هيں جت يہ لوگ اط هفشوظے کو 

وٍ اط کبم کےلئے هڈل کالط ثبثت کشًے کيلئے کھڑے ہوتے ہيں تو 



کی ًفيظ ػوستوں کب چٌبؤ کشتے ہيں جو ثظبہش ًبسهل ہوں۔" وٍ ايک 

ايغب غشيمہ اختيبس کشتے ہيں جظ عے وٍ اًکی کوضوسيوں کب فبئذٍ 

 اٹھبکش اًکو اپٌی ڈگش پش لے آتے ہيں اوس تبثغ کشليتے ہيں۔ 

لوگوں یہ اك ثبت مے هغتلف ًہیں ہے رو فـلہ پـمتوں کے ًقػیک ػبم 

کہ لوگ پیؼائيی اػتجبؿ مے ہی گٌہگبؿ وٍ موزھتے ہیں  کی فطـت ہے۔

ہوتے ہیں اوؿ فطـتآ ثـائی کی ٓـف هبئل ہوتے ہیں۔ اًکب پیغبم اکخـ ایک 

توجی غ کی ىکل هیں ہوتب ہے اوؿ وٍ کہتے ہیں کہ توثہ امتغفبؿ کـو اوؿ 

 اپٌے گٌبہوں پـ پچھتبؤ۔

ٌی ًظـ مے ػیکھتب ہے۔ اچھے لوگ صمیمت یہ ہے کہ ہـ کوئی ػًیب کو اپ

ػومـوں هیں اچھبئی ڈھوًڈھتے ہیں۔ وٍ ثھـومہ کـًے والے ہوتے ہیں 

کیوًکہ وٍ عوػ لبثل ثھـومہ ہوتے ہیں۔ ثےایوبى لوگ ػومـوں کو 

ثؼکـػاؿ موزھتے ہیں۔ ثے ؿاہـو ػومـوں کو ثے ؿاہـو موزھتے ہیں۔ 

ہیں اوؿ چل مو  لڑًے ثھڑًے والے لوگ ػًیب کو هیؼاى کبؿفاؿ موزھتے

 چل۔

ہوکشص کے ثبہوی تؼلمبت کے ڈساهے هيں يہ چيض هختلف سًگوں هيں 

ًظش آتی ہے۔ کيوشوى ًے ڈاًظ کو عوت دی اوس جيٌبئظ ًے 

عشتغلين خن کشديب۔ اگش وٍ ايغب ًہيں کشتی وٍ اعکو هبس ديٌے کی 

دھوکی دے ديتب ، اوس اعے يميي تھب کہ وٍ اط کو ػولی جبهہ پہٌب 

 ديگب۔

صبًی پیيواء اپٌے هـیؼوں پـ امی ٓـس کب کٌٹـول کـتے ہیں۔ اًکی ؿو

ػھوکیبں فیبػٍ تـ توجیغ ہوتی ہے کہ وٍ ػؾاة الہی مے ڈؿیں اوؿ اپٌے 

گٌبہوں پـ پچھتبتے ؿہیں۔ لیکي یہ رنوبًی مقاؤں کی ىکل هیں ثھی 

ہوتی ہے، رنویں هبؿپیٹ، ٹبؿچـًگ، رنن کب کوئی ػْو کبٹ ػیٌب یب 



امکب اًضَبؿ اك چیق پـ ہے کہ پیيواء کب اپٌے   –ب مـ للن کـػیٌ

هـیؼوں پـ کٌٹـول کتٌب هظجوٓ ہے اوؿ وٍ کل صؼ تک اپٌے اؿاػوں مے 

ػہؼٍ ثـاٍ ہومکتب ہے۔ مبتویں ٍؼی هیں ػـة هیں اینب هؼبىـٍ تھب رہبں 

کنی لبًوى کی ػولؼاؿی ًہیں تھی اوؿ هؼیٌہ رہبں هضوؼ صبکن ػبلی تھب 

 مکتب تھب۔اوؿ وٍ رو چبہے کـ

تبہن اعطشح کے لوگ اط لغن کی تبثؼذاسی عے ثھی اکتب جبتے ہی 

اوس کچھ ًئے اوس صيبدٍ هضيذاس کی تالػ هيں ًکل پڑتے ہيں۔ کيوشوى 

کو ايک جواى لوًڈی کی تالػ تھی اوس وٍ چبہتب تھب کہ اعويں 

جيٌبئظ اعکی هذد کشے۔ اعطشح کے جوڑوں هيں ػوست کو ڈس ہوتب 

اپٌے هشد کب عبتھ ًہ ديب تو کہيں وٍ اعے  کھو ًہ  ہے کہ اگش اط ًے

دے، اوس چوًکہ اعکو ايک هولغ ًظش آسہب تھب کہ اگش اط کی توجغ 

دوعشی غشف ہو جبئے تو اعکب سگڑے کھبًے کب ثودھ ثھی کن ہو 

جبئيگب اعطشح کی صوستذبل هيں ػوست عوجھوتہ کشليتی ہے۔ 

کيوشوى جو جی چبہے جيٌبئظ ثظ کيب چبہتی تھی، ايک ثچہ، اوس پھش 

کشے۔ اط ًے يہ عودا هٌظوس کشليب اوس هغتمجل کی هٌصوثہ ثٌذی 

 کشًے لگب۔

ڈیپیٌڈًٹ کے هبثیي ثھی اینب ہی ؿىتہ ہوتب ہے  -مبئیکوپیتھ اوؿ امکے کو

رینب کہ ؿوصبًی پیيواؤں اوؿ اًکے پیـوکبؿوں کے ػؿهیبى ہوتب ہے۔  

ی ہے۔ اًکو اپٌے اًؼؿ فـلہ پـمتوں مے اًکی اپٌی ىٌبعت چھیي لی ربت

کچھ ًظـ ًہیں آتب مواۓ امکے کہ وٍ اپٌے اك آلب کے اػًی غالم ہیں رو 

عوػ کو ایک ثہت ٓبلتوؿ عؼا کے ًوبئٌؼے کے ٓوؿ پـ پیو کـتب  ہے۔ 

اًکو ٍـف امی ولت عوػ هیں کوئی ربى هضنوك ہوتی ہے رت وٍ 

وٍ امکی چھتـی کے تلے ہوتے ہیں ثَوؿت ػیگـ وٍ کچھ ثھی ًہیں۔ 



اپٌے آلب کی عوىٌوػی کی عبٓـ کچھ ثھی کـمکتے ہیں۔ مبئیکوپیتھ اوؿ 

امکے کوـ ڈیپیٌڈًٹ کے ػؿهیبى ؿىتہ ًہ ہی عوف کب ہوتب ہے اوؿ ًہ ہی 

هضجت کب۔ یہ ػوًوں کی آعـی صؼوں کب آهیقٍ ہوتب ہے۔ ایک فـلہ پـمت 

کو مت مے فیبػٍ ڈؿ کنی رنوبًی مقا کب ًہیں ہوتب ثلکہ ٹھکـائے 

اوؿ لطغ تؼلمی کب ہوتب ہے۔ اپٌے آلب کی ؿّب صبٍل کـًے کی  ربًے

عبٓـ هـیؼ کچھ ثھی کـمکتے ہیں۔ وٍ لتل کـ مکتے ہیں، عوػکيی 

کـمکتے اوؿ اوؿ اپٌی هـّی مے عوػ کو پیو کـمکتے اوؿ یہبں تک 

کہ اپٌی ثیوی اوؿ ثچوں کو ثھی اپٌے گـو کی رٌنی تنکیي کیلئے 

 صبّـ عؼهت کـمکتے ہیں۔

چھ تيبسيبں کشًی تھيں۔ اعے کغی ايغے غشيمے کی ظشوست اعے ک

تھی جظ عے وٍ اپٌے غالم کی چيٌخ وپکبس کو پڑوعيوں تک 

پہٌچٌے عے سوک عکے تبولتيکہ وٍ اپٌی اولبت پہچبى لے۔ اپٌی 

خواثخيبليوں کے ثہبؤ هيں اعٌے ڈثے ڈيضائي کئےاوس تيبس کشلئے 

يٌبئظ کو دول ہوگيب، جٌکو وٍ کيشل پش اعتؼوبل کشًب چبہتب تھب۔ ج

اعکے ہبں ثچہ پيذا ہؤا اوس وٍ اعکی پشوسػ هيں لگ گئی۔ کئی 

هہيٌے گزس گئے، ايغب ہوعکتب ہے کہ کيوشوى اپٌب همصذ ثھول چکب ہو 

ليکي ايغب ًہيں ہؤا تھب۔ ثبلک ثھی ًہيں۔ جت ولت هوصوں تھب اوس 

ہشچيض تيبس تھی، اط ًے اط کبم جيٌبئظ کی هذد دبصل کی کہ عت 

چھ ٹھيک ٹھبک لگے اوس اط چکش هيں لگ گيب کہ پہال لذم کيب ہو ک

 جو لوًڈيوں کو ثبًذھ کش سکھے۔

صجخ ہوئی توکيشل ًے هذغوط کيب کہ وٍ ثبلکل ثظ ہو چکی ہے۔ 

اعے ؽبيذ ہی ًيٌذ آئی ہو اوس اة اعے فکش تھی کہ اوس ًيب کيب ہوًے 

واال ہے۔ کيوشوى اعے ليٌے آ گيب، اط ًے اعکب ہيڈ ثبکظ اتبس ديب 



اوس اط ًے ثبڈی ثکظ ثھی اتبس ديب جغٌے کيشل کو ثبًھ کے سکھب 

کب عبًظ ليب، ليکي اثھی ثھی وٍ اط ؽخص ہؤا تھب۔ اط ًے عکھ 

عے خوفضدٍ تھی۔ کيب اة وٍ اعے جبًے ديگب يب اثھی ثھی کچھ ثبلی 

 ہے؟

اط ًے اعے ثبلی کے دى کيلئے ثھوکہ سکھب اوس پھش اط ًے اعے 

کھبًے کيلئے آلو اوس پبًی ديب۔ کيوشوى ًے اعے دوثبسٍ لٹکب ديب اوس 

کچھ عوجھ ًہيں آسہی تھی  اعکے اوپش ہيڈثبکظ ثھی چڑھب ديب۔ اعے

کہ وٍ کت آتب جبتب ہے يب اط کے رھي هيں کيشل کيلئے کيب هٌصوثہ 

ہے۔ سفغ دبجت کے لئے اط ثيڈپيي اعتؼوبل کشًے کی اجبصت تھی،  

اوس وٍ اعے ايک سيک پش عيذھب لٹب ديتب تھب جہبں وٍ گھٌٹوں عبکت 

 پڑی سہتی تھی ۔ 

هطیغ کـًے هیں فیبػٍ عوػپـمت ؿوصبًی پیيواء اپٌے هـیؼوں کو 

ثبؿیک ثیي ہوتے ہیں۔ وٍ اى پـ هوت مے ثؼؼ والی فًؼگی کب عوف 

ٓبؿی کـػیتے ہیں اوؿ اك ػؾاة مے ڈؿاتے ؿہتے ہیں رو ؿوف صيـ 

کے ًتیزے هیں اًکب هٌتظـ ہے۔ وٍ اًہیں توجیغ کـتب ؿہتب ہے کہ اگـ وٍ 

اوؿ تبئت ًہ ہوئے تو اى کے مبتھ ثہت کچھ ہو مکتب ہے۔ ًبؿم نٹ 

مبئیکوپیتھ ػوًوں ہی عوف کو غلجے کے صَول کی عبٓـ ثطوؿ ہتھیبؿ 

 امتؼوبل کـتے ہیں ۔ ػؿد ؽیل کہبًی اك ًکتے کی وّبصت کـػیگی۔

 میؼ الغْـی مے ؿوایت ہے8 

ايک دفؼہ سعوالہلل  ػيذالفطش يب ػيذ االظذی کی ًوبص ادا کشًے 

اط ًے هصلے پش گئے اوس چٌذ ػوستوں کب وہبں عے گزس ہؤا اوس 

کہب، " او ػوستو، صذلہ خيشات ديب کشو کيوًکہ هيں ًے ديکھب ہے 

کہ جہٌن کے ثبعيوں هيں صيبدٍ تؼذاد تن ػوستوں کی ہے۔" اًہوں 



ًے پوچھب "ايغب کيوں ہے يب سعوالہلل؟" اط ًے جواة ديب، " تن 

اکثش اپٌے خبوًذوں کو کوعتی ہو اوس ثہت ًبؽکشی ہو، هيں ًے 

ص الؼمل اوس ديي هيں کوضوس ًہيں پبيب جتٌی کغی کو ثھی اتٌب ًبل

کہ تن، ايک صبلخ اوس عوجھذاس هشد کو ثھی تن هيں عے کچھ 

گوشاٍ کشعکتی ہو" ػوستوں ًے پوچھب، " يب سعوالہلل ، ہوبسی 

ػمل اوس ديٌی هؼبهالت هيں کيب خبهی ہے؟" اط ًے کہب، "کيب دو 

ًے ہبں  ػوستوں کی گواہی ايک هشد کے ثشاثش ًہيں ہے؟" اًہوں

هيں جواة ديب۔ پھش اط ًے کہب، " يہ ہے ػوستوں کی ػمل هيں 

کوی۔ کيب يہ عچ ًہيں ہے هبہواسی کے دًوں هيں ػوستيں ًہ تو 

ًوبص پڑھ عکتی ہيں اوس ًہ ہی سوصے سکھ عکتی ہيں؟" ػوستوں 

ًے ہبں هيں جواة ديب۔ اط ًے کہب، " يہ ہے اًکی ديٌی 

  کوضوسی۔"

وں ًے ملنہ واؿ ثیبى کیب ہے اوؿ هتؼؼػ اك صؼیج کو ثہت مے ؿاوی

ؿعیي ًے ثھی امے تبیظ کب صَہ ثٌبیب ہے۔ هضوؼ ًے ػوؿتوں کے  هو 

ؽؿیؼے اپٌے عقاًے کے ٌٍؼوق ثھـًے چبہے۔ اك ًے اًکے ؽھي 

عوف مے ثھـ ػیئے اوؿ کہب کہ وٍ اپٌے گٌبہوں پـ ًؼاهت کے آًنو 

ـیي اوؿ هؤحـ تـیي ہہبئیں۔ اپٌی ثبت هٌواًے کیلئے عوف ػًیب کب لؼین ت

 ہتھیبؿ ہے۔

ًوٹ فـهبئیں هٌؼؿرہ ثبال صؼیج هیں ؿثٔ ًبپیؼ ہے۔ هضوؼ کے صیبت ثؼؼ 

اف هوت کے ًظـیئے کے هطبثك، رو لوگ اك ػًیب مے کوچ کـربتے 

ہیں ثيوول اًجیبء کے، وٍ امولت تک اپٌی لجـوں هیں ہی لیبم کـیٌگے 

ب ربتب اوؿ اًکی رت تک آعـت کے ػى اًہیں ػوثبؿٍ فًؼٍ ًہیں کـػی

ثغيو کب فیَلہ ًہیں ہوربتب ۔ املئے اهکبى یہی ہے کہ هضوؼ ًے اى هیں 



مے کنی کو ثھی رہٌن هیں ًہیں ػیکھب ہوگب۔ اك هٌطك کی ؿو مے 

هؼـاد کے ثبؿے هیں هضوؼ کب ػػوی ثھی رھوٹب ہے کہ  پہلے آًے والے 

ہ هضوؼ پیغوجـوں کی وہبں اك مے هاللبت ہوئی۔ ہبں اینب ہومکتب ہے ک

کب یہ مفـ ولت کی ػًیب کب مفـ تھب اوؿ امٌے امولت کو ثھی ػیکھ لیب رو 

اثھی آًب ہے۔ لیکي یہ هفـوّہ ثھی لبئن کـًے کے لبثل ًہیں کیوًکہ 

هضوؼ ًے یہ ػػوی کیب کہ پہلے آًے والے پیغوجـ وہبں ػـه پـ هوروػ 

مکتب ہے تھے رٌہوں ًے  وہبں امکب امتمجبل کیب۔ لیکي اینب ثھی کینے ہو

کیوًکہ ؿوایبت کے هطبثك اثھی تو امـافیل ًے حوؿ پھوًکٌب ہے)مچ کب 

 ثگل( اوؿ هضوؼ وٍ پہال ىغٌ ہوگب رو ػوثبؿٍ فًؼٍ کیب ربئیگب۔

اعکب ايک اوس پوسا دى ايغے ہی گزس گيب ثغيش کھبًے کی اجبصت هلے۔ 

کيوشوى ًے اعے پبًی پيٌے پشهججوس کيب اوس کہب کہ اًڈے اوس عالد 

عيٌڈوچ کھبئے۔ اعٌے کھب ليب هگش اط دى گشهی اوس ججّظ تھب  واال

اعلئے اط ًے دوعشا کھبًے عے اًکبس کشديب ۔ اط کو اط ًے ثڑے 

غصے هيں يبد داليب کہ اعے اعکب هؾکوس ہوًب چبہئے۔ اط ًے 

ادتجبج کيب کہ وٍ عيش ہو چکی ہے ليکي اعے فوسآ ہی عوجھ آگئی 

عے کہب جبتب ہے، اط عے کچھ کہ غالم وہی کچھ کشتے ہيں جغکب ا

 فشق ًہيں پڑتب کہ اعے کيغب لگ سہب ہے۔ 

اط کی اط ًبفشهبًی کی پبداػ هيں کيوشوى ًے دوثبسٍ اعے لٹکب ديب 

اوس چوڑے کے پٹوں عے اعکی کالئيبں ثٌذھ ديں اوس اعے چبثک 

هبسًے ؽشوع کشديئے دتی کہ وٍ ثيہوػ ہوگئی۔ اوس آخشکبس جت اط 

ًے اعے ًيچے اتبسا تت تک اعے ثھوک ًہيں لگی تھی اعے ؽذيذ 

ے هججوس کيب کہ وٍ ثبلی کب کھبًب ختن دسد ہوسہب تھب ليکي اط ًے اع

کشے۔ هطوئي ہوکش اط ًے دوثبسٍ اعے ثبًھ ديب اوس ہيڈ ثبکظ اط 



کے عش پش چڑھب ديب اوس ثبہش چال گيب۔ آخش اعکے چلے جبًے پش کيشل 

 ًے عکھ کب عبًظ ليب هگش وٍ اثھی تک ڈسی ہوئی تھی۔ 

کو  جيغے جيغے ولت گزستب گيب کيشل ًے جيٌبئظ اوس اعکے ثچے

ؽبصوًبدس ہی ديکھب۔ دى کب ثيؾتش دصہ وٍ ػشيبں دبلت هيں صًجيشوں 

کے عبتھ کظ کشتختے پش ثٌذھی سہتی اوس اعکی آًکھوں پش ثھی پٹی 

ثٌذھی ہوتی تھی۔ کيوشوى اکثش اعے کوڑے هبسًے آتب سہتب۔  کجھی 

کجھی جت وٍ ػشيبں دبلت هيں هبس کھب کھب کش ًڈھبل ہو چکی ہوتی 

تصويشيں اتبستب تھب اوس خود ہی اط فلن کو ڈويلپ  تھی تو وٍ اعکی

کشتب تھب۔ ہش دفؼہ جت کجھی اعکے رھي هيں اريّت پشعتی کی لہش 

اٹھتی تھی وٍ اعکب عش پبًی هيں ڈثو ديتب تھب يہبں تک کہ وٍ ثيہوػ 

ہوجبتی۔ اعے ديشاًگی تھی کہ اگش وٍ صيبدٍ ديش تک اعی غشح اعے 

کتی ہے۔ کيشل اکثش اط عے سکھے تو اعکی هوت ثھی والغ ہوع

پوچھب کشتی تھی کہ وٍ کت اعے سہبئی ديگب۔ وٍ ہويؾہ يہی کہتب، 

 "جلذ ہی"۔

اپٌی غيش دميمی خواثخيبليوں کے ثبوجود، کيوشوى کچھ دميمی پہلو 

ثھی رھي هيں سکھتب تھب۔ اعے ادغبط ہؤا کہ اگش وٍ يوًہی کيشل کو 

ظ کش ثبًذھے عبسا عبسا دى تختے کے عبتھ اعے صًجيشوں عے ک

سکھے گب تو کہيں اط کی صذت پش ہی ثشا اثش ًہ پڑ جبئے۔ اط ًے 

دى تک وٍ  01اعے کٌٹشول هيں سکھٌے کب ايک ًيب غشيمہ عوچب۔ 

ايغے ثکظ کی تيبسی هيں لگب سہب جو تبثوت کی هبًٌذ دکھتب تھب۔ جت 

تک اعکب کبم ختن ًہيں ہؤا ، کيشل کو اط تختے کے عبتھ ہی گزاسا 

۔ پھش اط چھوٹی عے تٌگ کوٹھڑی هيں کيوشوى ًے اعکب کشًب تھب

عليپٌگ ثيگ عبتھ سکھ ديب۔ پھش اط ًے اعکے کبًوں هيں سوئی 



وغيشٍ گھغيڑ دی اوس اعکو اًذس ثٌذ کشًے عے پہلے صًجيشوں هيں 

 جکڑ ديب۔ وہبں اعکو اعولت تک سہٌب ہوتب تھب ججتک وٍ چبہے۔

اط ًے کيشل کو کجھی  ايک هبٍ عے کچھ صيبدٍ يہی هؼوول سہب، اوس

ًہبًے يب خود کو صبف کشًے کی اجبصت ًہيں دی۔ اط کے وصى هيں 

پبؤًڈ کی کوی ہوگئی اوس اعکو ديط آًب ثٌذ ہوگئے۔ وٍ   01تمشيجآ 

صٌذوق ہی اة اعکی کل دًيب تھی اعلئے اة اط ًے خود کو اعکب 

ػبدی ثٌب ًب ؽشوع کشليب۔ کيوشوى اط صٌذوق هيں ہوا کے گزس کيلئے 

يک ثلؤس لگب ديب ليکي وٍ دسجہ دشاست کو کٌٹشول ًہيں کشتب تھب، ا

اعطشح کيشل ًے ثکظ کے اًذس کے دسجہ دشاست عے ولت کب اًذاصٍ 

 لگبًب عيکھ ليب۔

کيشل کو ثبًھ کے سکھٌے واال کيوشوى کب دوساًيہ ثڑھٌے لگب اوس 

تواتش هيں ثھی صيبدتی آًے لگی۔ ٹبسچش ثڑھبتے ہوئے اط ًے اعکی 

و جالًے يب اعے ثشلی سو عے تکليف پہٌچبًے کی غشض عے جلذ ک

ايک ہيٹ ليوپ لگب ديب۔ کجھی کجھی وٍ اعکے گلے پش ثھی دثبؤ ڈالتب 

تبکہ اعکو عبًظ ليٌے هيں دؽواسی پيذا کشعکے، چبثک ثشعبًے 

کب کبم اط ًے کجھی ًہيں چھوڑا ۔ جو کچھ ثھی وٍ اعکے عبتھ کيب 

ق هيں جوػ پيذا ہوتب اوس اط کشتب تھب اط عے اعکے جٌغی اؽتيب

عيؾي کب اختتبم اعکو صدوکوة کشًے پش ہوتب ، تبہن اط ًے اعکے 

 جٌغی هجبؽشت ًہيں کی۔

پھش ايک دى اط ًے فيصلہ کيب کہ اط کو کبم پش لگب دے۔  اعٌے ايک 

چھوٹی عے کوٹھڑی تيبس کی جوکہ عيڑھيوں کے ًيچے آعکتی تھی 

ب، اعکی ثيڑيبں تو اتبس ديں پھش اعٌے اعے اعکے اًذس سکھڑا کش دي

هگش آًکھوں پش عے پٹی ًہيں۔ دسواصٍ ثٌذ کشديٌے کے ثؼذ اعٌے 



اعکی آًکھوں عے پٹی اتبس دی اوس اعے دکن ديب کہ وٍ هوم پھلی 

کے چھلے اتبسے يب هيکشاهے کب کبم کشے۔ يہ اط کی آصادی کب ايک 

شکت چوٹب عب هيذاى ثي گيب ثظ اتٌب عب ولت ہی تھب جظ هيں اعے د

 کشًے کی آصادی تھی گو وٍ ثھی ثہت هذذود تھی۔ 

 رنوبًی کٌٹـول ثومبثلہ ؽھٌی کٌٹـول

ٹق اوؿ مبئیکوپیتھق ىکبؿی ہوتے ہیں۔ وٍ ػومـوں پـ اپٌب کٌٹـول  ًبؿمن 

چبہتے ہیں۔ کنی کے هـًے ریٌے پـ کٌٹـول اًکو عؼا ہوًے کب اصنبك 

ے کے ؽؿائغ ػیتب ہے۔ یہ ٓبلت هطلك ہے۔  اًکے کٌٹـول صبٍل کـً

هغتلف ہوتے ہیں۔ ایک مبئیکوپیتھ فیبػٍ ثڑی ثـآئیبں کـمکتب ہے۔ وٍ 

اپٌے ىکبؿ کیلئے هبػی ىکٌزے لگبتب ہے اوؿ اًکو صیواًوں کی ٓـس 

ثبًؼھ کـ ؿکھتب ہے۔ وٍ اپٌے ىکبؿ کے مبتھ چوہے ثلی واال کھیل کھیلتب 

ًفنیبتی ہے۔ ًبؿمن ٹ اپٌے ىکبؿ کو ًـواى کب اللچ ػیتب ہے اوؿ امپـ 

کٌٹـول صبٍل کـتب ہے۔ اك فـق کے ثبوروػ وٍ فٌب پؾیـی کی صؼ تک 

 هيبثہت ؿکھتے ہیں۔ 

عبل کی ہوگئی، اعٌے اپٌی  00کئی هہيٌے گزس گئے اوس کيشل 

عبلگشٍ، کشعوظ اوس ًيبعبل ثھی تبثوت هيں ہی هٌبيب۔ آٹھ هہيٌے تک 

ے اط جغوبًی اريّت کو  عہٌے اوس وہبں عے سہبئی پبًے کی  ث

 يميٌی والی کيفيّت هيں کيشل ًے اچبًک ايک ًئی چيض عيکھ لی۔ 

کيوشوى ًے خفيہ غوس پش ؽبئغ ہوًے واال ايک اخجبس لگوا ليب جظ 

)ايک ؽخص هيں دو هتعبد خوائص  sadomasochisticکی ًوػيت 

ہوًب ايک توکغی کو اريّت ديکش خوػ ہوًب اوس دوعشا خود کی تکليف 

ديکشخوػ ہوًب( تھی اوس اعے اًغبئيڈ ًيوص کے ًبم عے پکبسا جبتب 



تھب۔ اعکب ايک ؽوبسے ايک هعووى چھپب جغکب ػٌواى تھب " وٍ اط 

ؼبہذے پش کے پبط جغن اوس سوح ثيچ ديتے ہيں جت وٍ غالهی کے ه

 دعتخػ کشديتے ہيں"

اط عے اعکے رھي هيں ايک خيبل آيب۔ اعٌے ايک هؼبئذٍ وظغ کيب 

جو اعطشح ًظش آئے کہ اط کو لبًوًی تذفع دبصل ہے۔ اط ًے 

کيشل کو ثطوس غالم "کے" عے هوعوم کيب اوس اعکب اپٌے عبتھ 

ايک جھوٹے ًبم"هبئيکل پبوس" عے هؼبہذٍ عبئي کشليب۔ اعکے 

ختتبم، اعٌے اعے کہب کہ وٍ يہ هعووى پڑھے اوس کے هہيٌے کے ا

پبوسص کے عبتھ کٌٹشيکٹ عبئي کشلے ۔ اعے عوجھ آگئی تھی جو اط 

ًے پڑھب ہے وٍ عشاعش ايک ثشآئی ہے، ليکي اط ًے اعے ثتبيب کہ 

يب تو وٍ اط پش دعتخػ کشدے ًہيں تو وٍ اعکی جگہ دعتخػ کشديگب 

ٌے کئے ہيں۔ اط ًے ثبت هبى اوس ايغب ظبہش کشيگب کہ يہ دعتخػ اع

 لی۔

دعتبويض هيں وٍ لواًيي هوجود تھے جظ پش اط ًے ػول کشًب تھب،  

اوس اط پش دعتخػ کشًے کب هطلت تھب کہ اط ًے اى لواًيي کو تغلين 

کشليب ہے۔ اة اعے اعکو "آلب" عوجھٌب تھب اوس اپٌے ؽشيش کو ہش 

اعکب کہٌب  ولت اعک تغکيي کی خبغش " دبظش" سکھٌب تھب۔ اگش وٍ

ًہيں هبًے گی تو وٍ اعے کغی اوس کے دوالے کش ديگب جو اتٌب اچھب 

 ًہيں ہوگب جتٌب وٍ خود ہے۔

اعٌے اط کے عبتھ جھوٹ ثوال کہ اعٌے عليو کوپٌی کے عبتھ 

اهشيکی ڈالش خشچ کئے ہيں۔ اط  0011سجغٹشيؾي کشواًے کيلئے 

سکھے ًے وظبدت عے ثتبيب کہ کوپٌی کے لوگ اًپش هغلغل ًگبٍ 

ہوئے ہيں کيوًکہ اًہوں ًے عبسے گھش هيں خفيہ کيوشے لگب سکھے 



ہيں۔ اًکو کيشل کے سؽتہ داسوں کب ثھی پتہ ہے اوس اگش اعٌے 

ًبفشهبًی کی تو وٍ اعکے سؽتہ داسوں کو لتل کشديٌگے۔ جيٌبئظ 

ثھی اًکی غالم ہے، اوس اى هيں عے کغی ًے ثھی ثھبگٌے کی 

هيں کيل گبڑ کش اًکو اوپش ؽہتيش کے  کوؽؼ کی تو وٍ اًکی ہتھيليوں

 عبتھ کئی دًوں کيلئے لٹکب ديٌگے۔

کيشل ًے ثتبيب ،"اط کے پبط اپٌی عٌبئی ہوئی کہبًيوں کو عچ ثبثت 

کشًے کيلئے کبفی هواد هوجود ہوتب تھب اوس اعلئے جو وٍ کہتب تھب 

 هيں اعے هبى ليتی تھی"

نے ہی هولغ هلتب رنوبًی کٌٹـول کب صَول هضؼوػ ہوتب ہے۔  ىکبؿ ری

ہے اپٌے پھٌؼے مے ربى چھڑا کـ فـاؿ کی ؿاٍ لے مکتب ہے۔ اوؿ اگـ 

فًزیـیں ًفنیبتی ہوں تو وٍ ہویيہ کیلئے غالم ثي ربتب ہے۔ رنوبًی 

 ثٌؼھٌوں کب توڑًب ثہ ًنجت ًفنیبتی ثٌؼھٌوں کے توڑًب آمبى ہوتب ہے۔

هکول کٌٹـول کیوـوى ًے اك چیق کب اصنبك کـلیب تھب کہ اپٌے ىکبؿ پـ 

صبٍل کـًے کیلئے امے ایک فـّی مبتھی کی ّـوؿت تھی، اینے 

مبتھی کی رو اًہیں ہـ ولت ػیکھ ؿہب ہو رجکہ وٍ ًہ اًہیں ػیکھ پبئیں، وٍ 

اًکی ہـثبت مي مکتب ہو هگـ اك کی آواف کنی کو مٌبئی ًہ ػے' وٍ 

ہـرگہ هوروػ ہو اوؿ هغتبؿکل ہو اوؿ ڈؿاًے واال ہو۔ 

ىکبؿ پـ هکول لبثو ؿکھٌے امکو یہ ثبوؿ   کوپیتھ اپٌےًبؿمن ٹ/مبئی

کـواًے کبهیبة ہو ربتے کہ اًکی پيت پـ ایک ثہت ہی ٓبلتوؿ عیبلی 

 ٓبلت کبؿفـهب ہے۔

ؿوصبًی پیيواء عؼا کو اپٌے تَوؿاتی مبتھی کے ٓوؿ پـ امتؼوبل 

کـتے ہیں۔ لوگوں کی اکخـیت عؼا کو هبًتی ہے۔ اًکب ایوبى ہوتب وٍ مت 

لتوؿ، مت کوػیکھٌے واال، اوؿ مت کچھ مٌٌے واال ہے اوؿ وٍ مے ٓب



ہـ رگہ هوروػ ہے۔ ثل ایک ػفؼہ یہ ؿوصبًی پیيواء اپٌے هـیؼوں پـ یہ 

اػتمبػ ثٹھب لیں کہ وٍ امکب ًوبئٌؼٍ ہے، امکب ثھیزب ہؤا پیغوجـ ہے، ًجی ہے 

اوؿ وٍ عؼا کب مبتھی ہے تو پھـ وٍ اًپـ هکول کٌٹـول صبٍل کـمکتب 

  ہے۔

غالهی کے هؼبہؼے پـ ػمتغٔ کـًے کے ثؼؼ کیـل اة کیوـوى کی غالم 

ًہیں تھی؛ اة تو وٍ اك کوپٌی کی هلکیت تھی رو اك مے کہیں فیبػٍ 

ئیی چیقیں فیبػٍ ہیجتٌبک ہوتی ہیں ثہ  ـ  ٓبلتوؿ اوؿ ػہيتٌبک تھی۔  غیـه

 ًنجت اًکے ري کو آپ ػیکھ مکتے ہیں۔ 

یمیي ہوگیب تو پھـ وٍ فـاؿ کی آفاػی ثل ایک ػفؼہ کیـل کو کوپٌی پـ 

مے ہبتھ ػھو ثییٹھے گی۔ وٍ کنی مے ثبت کـتے ہوۓ ڈؿتی تھی کہ 

کہیں وٍ کوپٌی کب ربموك ہی ًہ ہو۔ اگـچہ اثھی ثھی موچٌے کی 

آفاػی ؿکھتی تھی اوؿ اپٌے عیبلوں کے ؽؿیؼے اپٌی صمیمت مے فـاؿ 

ی ہے اوؿ وٍ اك صبٍل کـمکتی تھی۔ امے پتہ تھب کہ یہ ىیطبًی کوپٌ

مے ًفـت کـمکتی ہے۔ یہ ایک ػیبىی ہے رو فـلہ پـمتوں کی 

 لنوت هیں ًہیں۔

کيشل عبت ثشط تک کيوشوى کی ثبًذی ثي کے سہی۔ اط ًے اپٌے 

جزثبت کو هبسًب عيکھ ليب۔   ثيٹی ليض ًبهی صذبفی کو اط ًے ثتبيب، 

ی " جتٌب صيبدٍ هيں اعکے کھيل هيں اعکب عبتھ ديتی سہی اتٌب ہ

هيشے لئے ثہتش تھب۔ اگش هيں اعکب همبثلہ کشتی تو يہ عت کچھ 

ہويؾہ کيلئے ہوتب سہتب۔" اط ًے جبًب کہ اط عے ثھيک هبًگٌب 

اط کو هضيذ ثھڑکب تھب اعلئے اط ًے هبًگٌب چھوڑ ديب۔ اط کی 

هوجودگی هيں وٍ اپٌے آًغؤوں کو چھپب ليتی تھی۔ تو اعے ًہيں 

کشسہی ہے۔ اط ًے اط صوستذبل  پتہ چلتب تھب کہ وٍ کيب هذغوط



عے ثچٌے کيلئے اپٌے رھي کی غبلت کو اعتؼوبل کيب۔ ليکي ہش 

 سوص ہی اعے پچھلی والی پوصيؾي هيں لے آيب جبتب۔ 

کوپٌی کی رگہ ہللا کب ًبم امتؼوبل کـلیں۔ ہللا مت کچھ ػیکھتب اوؿ مٌتب 

ہے، لیکي اك کے پبك وٍ ٓبلت ہے رو کیوـوى کی فـّی کوپٌی کے 

 بك ًہیں۔ ہللا تو ثٌؼے کب ؽھي ثھی پڑھ مکتب ہے۔پ

ایک پیيواء کے پبك یہ ایک راللی ٓبلت ہے۔ رل چیق ًےہویں اًنبى 

ہوًے کب ؿتجہ ػیب وٍ امکی موچٌے کی ٍالصی ت، کنی چیق پـ موال 

اٹھبًب اوؿ امکو ىک کی ًظـ مے ػیکھٌب۔ ڈیکبؿت ًے کہب تھب کہ هیں 

کوئی ىغٌ آپکے عیبالت پـ کٌٹـول موچتب ہوں املئے هیں ہوں۔ اگـ 

صبٍل کـلے تو اك ًے آپکی لوت فکـ کو لبثو کـلیب اوؿ امطـس آپکی 

پوؿی ؽات کو۔ اگـ کوئی ىغٌ موچٌے مے ڈؿتب ہے، ًہ کنی چیق 

پـموال اٹھبتب ہےاوؿ ًہ ہی ىک کـتب ہے وٍ ایک ىغٌ ہوًے کی 

 صیخیت کھو ػیتب ہے اوؿ ایک فوهجی ثي ربتب ہے۔

 لوگوں کے ؽھي کو پڑھ مکتب ہے۔ اك کے پبك ػموثت والی هضوؼ کب ہللا

آگ ہے رو اك پـ یمیي ًہ ؿکھٌے والوں کیلئے ہے۔ کیب اك مے کوئی 

 فیبػٍ ٓبلتوؿ چیق هوروػ ہے رو ؽھٌوں کو کٌٹـول کـمکے؟

کیوـوى کی "ملیو کوپٌی" اپٌے غالهوں کو ثل تھوڑی ػیـ کیلئے ہی 

یں مغت ٹبؿچـ هوت کب مجت ہومکتب مقا ػے مکتے ہیں۔ کوئی هنئلہ ًہ

ہے هگـ یہ ثھی ایک عالٍی ہے۔ کوپٌی غالهوں کے اًؼؿ کو ًہیں پڑھ 

مکتی لیکي ہللا اپٌے ثٌؼوں کے ؽھٌوں کو پڑھ مکتب ہے، اًکو ہویيہ 

کیلئ ےآگ هیں رال مکتب ہے، اًکے هٌہ هیي کھولتب ہؤا پبًی ڈال مکتب 

لے پھل اوؿ پل کھال مکتب ہے۔ اًکی اًگلیبں کبٹ مکتب ہے امکو فہـی

ہے۔ کنی کو امطـس کی الهتٌبہی مقاؤں کب صمؼاؿ ثٌبًے کیلئے ثل آپکو 



ٍـف اتٌب کـًب ہے کہ هضوؼ ًے رو کہب اك پـ ىک کیب ربئے تو پھـ وٍ 

 ہویيہ ہویيہ کیلئے رہٌوی ہو مکتب ہے۔

ایک ػفؼہ کوئی اك تبًے ثبًے پـ یمیي کـلے وٍ اپٌی موچ مے کبم لیٌب 

ػیتب ہے۔ اك مے ثچبؤ کب کوئی ٓـیمہ ًہیں ہوتب۔ هنلوبًوں ًے  چھوڑ 

هضوؼ اوؿ امکے تَوؿاتی عؼا  مےاپٌی غالهی کے هؼبہؼے پـ ػمتغٔ 

کـ ػیئے ہیں رت تک وٍ اك ىغٌ کی للکبؿوں پـ یمیي کـتے ؿہیں 

 گے۔ وٍ عوػ کو امکے ثٌؼے )غالم( کہالتے ہیں۔ 

ـًے کیلئے ثل اتٌب کـًب هنلوبًوں کو اك غالهی مے چھٹکبؿا صبٍل ک

ہے کہ وٍ اك پـ موال اٹھبئے کہ اتٌب ؿصین اوؿ ؿصوبى عؼا کیوں اپٌے 

ثٌؼوں کو اتٌی اؽی ت پـمتی مے ٹبؿچـ کـیگب تو هضوؼ کی لفظوں مے 

ثٌی ہوئی پہیلی تبؿ تبؿ ہو ربئیگی۔ کینے ایک هغتبؿکل عؼا لوگوں کو 

ىغٌ کے  اك ثبت پـ آگ هیں رھوًکے گب کہ اك ًے ایک اینے

واہیبت اوؿ هٌطك مے ػبؿی ػػووں پـ یمیي ًہیں کیب رل ًےالئك 

هالهت اوؿ تيؼػ   مے ثھـپوؿ هزـهبًہ فًؼگی گؾاؿی ہو۔ ػملوٌؼاًہ موچ 

کب ایک لوضہ توبم هنلوبًوں کو آفاػ کـ ػیگب۔ اوؿ اگـ آپ ًے یہ غالهی 

ف هیں کب هؼبہؼٍ مبئي کیب ہؤا ہے اوؿ اپٌی لوت فیَلہ کو ثبػلوں کے عو

چھپبیب ہؤا ہو تو یہ لوضہ کجھی ًہیں آئیگب۔ ایک هنلوبى ػوؿت ًے هزھ پـ 

توہیي آهیق رولوں مے صولہ کـتے ہوئے لکھب کہ هزھے مچ کی موزھ 

ًہیں ہے۔  هیں ًے امے کہب کہ هضوؼ ًے کہب تھب کہ ػوؿتیں ًبلٌ الؼمل 

هیں ًے ہوتی ہیں۔ هزھے ثتبئیں آپ اك مے اتفبق کـتی ہیں یب کہ ًہیں۔ 

یہ موال ثیيوبؿ ػوؿتوں مے پوچھب ہے رٌہوں ًے پلٹ کـ هزھے کوئی 

رواة ًہیں ػیب۔ اك هنلوبى ػوؿت ًے ػفبع کـتے ہوئے لکھب، " هیں ہـ 

اك ثبت پـ یمیي ؿکھتی ہوں رو هضوؼ ًے کہی۔ اوؿ تن مو مبل هیں ثھی 



هیـا ؽھي تجؼیل ًہیں کـمکتے۔" اك ًے هزھے اصوك کہٌے کے ثؼؼ 

لکھب، "ہوبؿے عبًؼاى کی توبم ػوؿتیں هضوؼ کی ہـ ثبت مے  ػوثبؿٍ

اتفبق کـتی ہیں رو هضوؼ ًے ػوؿتوں کے ثبؿے هیں کہیں، اوؿ یہ مچ 

 ہے کہ ػوؿتوں کی موچ ًبلٌ ہوتی ہے۔"

یہ ثـیي واىٌگ کی ثہتـیي هخبل ہے۔ اى پیـوں کے هؼتمؼیي اپٌی موچٌے 

اًکو آفاػ لوگ ًہیں  کی اہلی ت کو اپٌے پیـ کے صوالے کـػیتے ہیں۔

 تَوؿ کیب ربمکتب۔ 

فـُ کـلیزئے عؼا کب وروػ ہے، ہن امے کجھی ًہیں ربى مکتے اوؿ ًہ 

ہی امکے اوٍبف کو۔ ري عؼاؤں پـ ہن ایوبى ؿکھتے ہیں وٍ ہوبؿے ؽھي 

کی پیؼاواؿ ہیں۔ کوئی ىغٌ ثھی یہ ًہیں هبًے گب کہ امکب عؼا ثـا ہے۔ 

ہللا ثڑاؿصوبى اوؿ ؿصین ہے ثے موچ مے عبلی اك ٓـس کے ػػوے کہ 

هؼٌی ہیں اگـ امکی تؼلیوبت یہ ہیں کہ رٌگ کـو، لتل کـو، ػھوکہ ثبفی 

کـو اوؿ ػومـوں کو هطیغ کـو۔ امطـس کے عؼا کب ؽھي هیں وروػ 

ؿکھٌب رو اؽی ت پنٌؼ ہو اوؿ اك ًے امطـس کی ػوفط ثٌبئی ہوئی ہو رل 

فبکبًہ اًؼاف هیں ہویيہ هیں وٍ اًنبًوں کو رالئیگب اوؿ اى کو ثڑے م

ہویيہ کیلئے ػموثت هیں هجتال ؿکھے گب، املئے کہ اًہوں ًے اك کی 

پورب ًہیں کی ایک ثہت گہـی صوبلت ہے۔ عبلك کبئٌبت کے مبتھ امطـس 

 کے اوٍبف هٌنوة کـًب توہیي عؼاوًؼی ہے۔

اچھے لوگوں کے ؽھي هیں اچھے عؼا ہوتے ہیں اوؿ ثـے لوگوں کے 

ے ہیں۔ هنلوبًوں کی ػًیب ػوفط کی هبًٌؼ ہے کیوًکہ وٍ عؼا ہیجتٌبک ہوت

ایک مبئیکوپیتھ کے تـاىے ہوئے اینے عؼا پـ یمیي ؿکھتے ہیں رو 

 اؽیت پنٌؼ ہے۔



رو ثـے عؼاؤں پـ ایوبى ؿکھیں گے وٍ ثـائیبں کـیں گے۔ هبًب ربتب ہے 

کی لـثبى گبٍ  Huitzilopochtliہـ مبل اپٌے عؼا  Aztecsکہ 

وں کی لـثبًی ػیتے ہیں۔ اًڈیي ٹھگوں کے صَے هیں اًنبً 05555پـ

ثھی ثبت آتی ہے کہ اًہوں ًے کبلی، ایک اینی ػیوی رل ًے یہ صکن 

ػیب تھب کہ توبم اینے لوگوں کو لتل کـػو رو اك کی ٓـس کے ًہیں ، 

اًنبًوں کی لـثبًی ػی۔ هضوؼ کے لوت 25555کے صْوؿ ہـمبل 

رو اًنبًوں کی لـثبًی کب هطبلجہ  ثبٍـٍ کے هطبثك  ہللا ایک ثـا عؼا ہے

کـتب ہے۔ هنلوبًوں کو یہ ًویؼ مٌبئی گئی ہے کہ اگـ وٍ اك پـ ایوبى ًہ 

الًے والوں)یؼٌی رو اًکی ٓـس کے ًہیں( کو لتل کـػیں یب وٍ اك 

ؿامتے پـ چلتے ہوئے عوػ هبؿے ربئیں تو اك کے ثؼلے هیں اًہیں ارـ 

 هلیگب۔ 

اعکے ثذلے دًيب کی صًذگی کو  تو جو لوگ آخشت کو خشيذتے اوس

ثيچٌب چبہتے ہيں اًکو چبہئيے کہ وٍ خذا کی ساٍ هيں جٌگ کشے پھش 

ؽہيذ ہو جبئے يب غلجہ پبئے تو ہن ػٌمشيت اعکو ثڑا ثواة ديٌگے۔ 

 (4::4)لشآى 

 یکؼم اوؿ واّغ غالهی

والؼتآ کيشل اة گھش هيں ' کے' کے ًبم عے جبًی جبًے لگی اوس اة  

اعے گھش کے کبم کبج ، جيغب کہ کھبًب پکبًب، ثشتي دھوًب اوس صفبئی 

کشًب وغيشٍ کی اجبصت تھی۔ تبہن جت ثھی کجھی کيوشوى غصے عے 

چال کش اعے کہتب، "اٹيٌؾي"  اط پش الصم تھب کہ وٍ اپٌے کپڑے اتبس 

يوں پش کھڑی ہو جبئے اوس ڈائٌگ سوم اوس لوًگ سوم پيشوں کی اًگل



کے دسواصے پش کھڑے ہوکش اپٌے ہبتھوں عے اعکے اوپش والے 

 دصے کو چھوًے کی کوؽؼ کشے۔

وٍ غالهوں والی وسدی پہٌتی تھی اوس اعے سجغٹشيؾي کبسڈ ديب گيب 

تھب جظ کو فشض کيب جبتب تھب کہ وٍ کوپٌی کی غشف عے ہے۔ 

ضوں کی کہبًيبں عٌبيب کشتب تھب جو اى غالهوں کيوشوى اعکو اى چي

کے عبتھ پيؼ آئيں جو دکن ػذولی کے هشتکت ہوتی تھيں۔ ايک کے 

عبتھ ايغب ہؤا کہ اعکی صثبى عولڈسًگ گي عے کھيٌچ لی گئی، ايک 

کے ثبسے هيں اط ًے دػوی کيب کہ اعکے جغوبًی اػعبء الگ 

 کشديئے اوس ايک اوسکی اًگليبں کبٹ ڈاليں۔

اى مقاؤں مے هوافًہ کـیں رو هضوؼ کے کہٌے کے هطبثك لجـ   اك کب

کے اًؼؿ اوؿ ػوفط هیں ػی ربئیٌگی۔ گوـاہوں کی لجـوں هیں اوؿ ػوفط 

هیں اى کی ًؼيوں کو ؿوًؼا ربئیگب رت کہ وٍ ہوه هیں ہوتے ہیں، اًکو 

آگ هیں رالیب ربئیگب اوؿ رت اًکی رلؼ پوؿی ٓـس رلل ربئیگی تو 

لؼ چڑھب ػی ربئیگی تبکہ امے ثھی رالیب ربمکے۔ اًکے اوپـ ًئی ر

اًکے  ٹکڑے کـػیئے ربئیٌگے اًکو کیڑے کھب ربئیٌگے اوؿ اًہیں اثلتب 

ہؤا پبًی پالیب ربئیگب۔ یہ کتٌے ثیوبؿ ؽھي واال عؼا ہے اوؿ کتٌے اصوك ہیں 

کـوڑ  835وٍ لوگ رو امطـس کی ثکواك پـ یمیي ؿکھتے ہیں! پھـ ثھی 

هل ہیں اوؿ ثڑے فغـ کے مبتھ اوؿ ثےىـهی مے لوگ رو ثظبہـ ًبؿ

اك گؼھب پي پـ یمیي ؿکھتے ہیں اوؿ امکب هطبلجہ کـتے ہیں کہ امکی 

ػقت کی ربئے۔ ػقت کوبئی ربتی ہے۔ کیب اك مے ثڑی کوئی هَیجت 

ہو مکتی ہے؟ کیب اًنبًیت کے لئےامالم مے ثڑی ثھی کوئی لؼٌت ہے؟ 

ؼافٍ لگب مکتے ہی اگـ اك آثبػی ہن ثٌی ًوع اًنبى کے ثبؿے هیں کیب اً



ت هؼاؿکہ کو  کب پبًچواں صَہ پبگل ہے؟ کنطـس ؽیؼمل لوگ اپٌی لو 

 چھوڑ کے صوبلت کب ؿوپ ػھبؿ مکتے ہیں؟

پھش ايک سات کيوشوى کيشل کو اپٌے ثغتش ػشوعی پش لے آيب۔ 

جيٌبئظ ًے چبہب کہ وٍ ثھی اط جٌغی کھيل کب دصہ ثٌے هگش 

ں چلی گئی۔ اط سات پہلی دفؼہ کيوشوى آخشکبس وٍ دوعشے کوشے هي

ًے کيشل عے صيبدتی کی اوس اط کے ثؼذ وٍ ثبلبػذگی عے اعکے 

 عبتھ ہوجغتشی کشًے لگب۔   

کیـل کے مبتھ  اى توبم هہیٌوں کے ػوؿاى کیوـوى ًے ًوٹ کـیں

ہوجنتـی ًہیں کی۔ ایک مبئیکو پیتھ یہی ایک ٓـیمہ ہے کہ وٍ ػومـے 

ے۔ مبئیکوپیتھ ًبؿمن ٹ کنی کی فًؼگی پـ پـ اپٌب غلجہ ظبہـ کـمک

کٌٹـول چبہتے ہیں۔ اًکو رٌنی عواہو ہوتی ہے اوؿ ًہ ہی ػولت کی۔ 

اًکو ٓبلت کب ًيہ ہوتب ہے۔ اًکو غالم ػؿکبؿ ہوتے ہیں۔ اًکو لوگ 

چبہئیے ہوتے ہیں رو اًکی تبثؼؼاؿی کـیں، اًکی ىـٓیں پوؿی کـیں 

ت ًہ کـیں۔اًکب کہٌب هبًیں اوؿ اًکے اعتیبؿ پـ ک  وئی صیل و صز 

یہ اک اہن ًکتہ ہے۔ کچھ ؿوصبًی پیيواء ثڑی مبػگی کی فًؼگی گؾاؿتے 

ہیں۔ اپٌے هبّی هیں اًہوں ًے هؾھجی ایؾاؿمبًی کب مبهٌب ثھی کیب ہوتب 

ہے' لیؼ کبٹی ہوتی ہے اوؿ مقائے هوت ثھی۔ اك هیں کوئی چیق ثھی 

ـمت ؿوصبًی پیيواؤں امکب حجوت ًہیں ہے کہ اًکب ػػوی مچب ہے۔ عوػپ

کب همَؼ ٓبلت کب صَول ہوتب ہے اوؿ وٍ امکی عبٓـ ثڑی تکلیفیں ثھی 

 ثـػاىت کـتے ہیں۔ 

جت اعے ثھشوعہ ہوتب گيب کہ کيشل اة ثھبگے گی ًہيں اط ًے اعے 

عيڑھيوں کے ًيچے ثٌی ہوئی تٌگ عے وسکؾبپ هيں کبم کشًے کی 

ثھی عکتی چھوٹ ديذی اوس اط اجبصت هل گئی کے وہبں وٍ عو 



تھی۔ ليکي اط کی يہ آصادی ػبسظی تھی۔ ہوکشص صهيي کے ايک 

خطے پش ايک ٹشيلش هيں ؽفٹ ہو گئے جہبں اًہيں صيبدٍ پشائيويغی 

تھی، اعکے اًذس جگہ ايک فبلتو هٌبفغ تھب۔ کيشل کو ثبًذھ کش سکھٌے 

کيلئے کيوشوى ًے ايک ہواداس ثکظ ثٌبيب جو اعٌے اپٌے واٹشثيڈ کے 

ديب۔ يہ تھب کيشل کب ًيبگھش جہبں اعکی ثبدؽبہی تھی اوس ًيچے فٹ کش

وہبں وٍ عوائے صًذٍ سہٌے کےاوس کچھ ًہيں کشعکتی تھی۔  کيوشوى 

ًے اعے ايک ثيڈ پيي فشاہن کشسکھب تھب جغے وٍ سفغ دبجت کيلئے 

 اعتؼوبل کشعکتی تھی۔

جغطشح ليذيوں کو صيبدٍ عے صيبدٍ عيکيوسٹی فشاہن کی جبتی ہے 

داًت صبف کشًے، کھبًے پيٌے، اپٌے ثيڈپيي کی صفبئی اعے اپٌے 

اوس کجھی کجھی اعے اپٌے ثبل صبف کشًے کی ثھی اجبصت تھی۔ 

اعکی ليذ کی عضا هيں تھوڑی عے آصادی يہ تھی کہ جي دًوں هيں 

اط کی تؼطيل ہوتی تھی وٍ ثبہش صذي هيں کبم کشعکتی تھی وٍ اط 

اعے توجيغ کی ہوئی پش هغلغل ًظش سکھے ہوئے ہوتب تھب۔ اط ًے 

تھی کوپٌی اط پش هغلغل ًگبٍ سکھے ہوئے ہے اوس اگش اط ًے 

ثھبکٌے کی کوؽؼ کی تو وٍ اعے ڈھوًڈھ ًکبلے گی۔ اى پڑوعيوں 

ًے جٌہوں ًے اط کے عبتھ ثبت کی وٍ عوجھتے تھے کہ جيغے 

ايک چھوٹی ثہي عبتھ سہٌے آئی ہوئی ہے۔ اط ًے کجھی کغی لغن 

گی۔ اعے جبگٌگ پش جبًے کی ثھی اجبصت تھی کی کوئی هذد ًہيں هبً

 اوس وٍ ہويؾہ واپظ آ جبتی تھی۔

ہوکشص اپٌے واٹش ثيڈ پش جو کچھ ثھی کشتے تھے جظ هيں ہوجغتشی 

اوس دوعشے ثچے کی پيذائؼ وغيشٍ ؽبهل تھب کيشالپٌے ثکظ هيں 



سہتے ہوئے يہ عت عٌتی تھی۔ اعے جيٌبئظ يب کيشل دوًوں کيلئے 

 ہيں تھی۔کوئی پشائيويغی ً

ػبم غوس پش کيشل چپ چبپ وہی کشتی سہتی تھی جو اعے کہب جبتب تھب 

ليکي کجھی کجھی اط عے غلطی ثھی ہو جبتی تھی۔ اط کی پبداػ 

هيں اعے ثجلی کی تبسوں عے عضا دی جبتی تھی اوس اط کی جلذ پش 

 چھوٹے چھوٹے ًؾبى ثھی پڑگئے تھے۔ آخش هيں وٍ اعکے کبم آئے۔

کشعوظ پش ثبئجل کب هطبلجہ کيب اوس کيوشوى ًے کيشل ًے ايک عبل 

پوسا کشديب۔ جت ثھی اعے هولغ هلتب وٍ خود کو ثبئجل هيں لکھی 

ػجبست هيں غشق کش ليتی۔ کيوشوى اے هغلغل کوپٌی کے ثبسے هيں 

ثتبتب سہب اوس اى چيضوں کے ثبسے هيں جي عے اعپش اعکب ہولڈ صيبدٍ 

 هظجوغ ہو۔

م کشتے تھے، ليکي جيٌبئظ کی کبم کيوشوى اوس جيٌبئظ دوًوں کب

عے چھٹی ہو گئی تو کيوشوى اپٌی غالم کب ايک ثہتش اعتؼوبل کشًے 

کب فيصلہ کيب۔ وٍ اعے عبتھ والے ٹبؤى سيٌو لے گيب اوس اعے گليوں 

هيں ثھيک هبًگٌے پش لگب ديب۔ يہ ثہت رلت آهيض تھب ليکي کيشل کے 

ی ايغے هولؼوں کب پبط اوس کوئی ساعتہ ًہيں تھب۔ اط ًے کجھی ثھ

 فبئذٍ اٹھب کش هذد کی دسخواعت ًہيں کی۔

پھش جيٌبئظ کو کبم هل گيب اوس کيشل کو گھش هيں اکيلے سہٌب پڑا۔  اة 

دوثبسٍ اگشچہ اعکو ثبًذھ کے ًہيں سکھب جبتب تھب اط ًے آصادی پبًے 

کی کوئی کوؽؼ ًہيں کی۔ سات کے ولت اعے اکثش صًجيشوں کے 

ھ ديب جبتب جہبں وٍ پچھلے ثيڈسوم هيں فشػ پش عبتھ ٹبئيلٹ هيں ثبًذ

عو جبتی۔ تکليف دٍ تو يہ ثھی تھب ليکي يہ ثيڈ کے ًيچے والے ثکظ 

 عے ثہتش تھب۔



جيٌبئظ اپٌب کبم گھش هيں اٹھب التی اوس کيشل کو ثھی اپٌے عبتھ کبم پش 

لگب ليتی اوس اعطشح عے کوبئی هيں اظبفہ ہو جبتب۔ تبہن دوًوں هيں 

لڑائی ہو جبتی کيوًکہ ػوش هيں چھوٹی ہوًے کی وجہ کجھی کجھبس

عے کيشل کو کيوشوى کی غشف عے صيبدٍ توجغ هلتی تھی اوس اط 

وجہ عے جيٌبئظ کو دغذ ہوتب تھب۔ وٍ چبہتی تھی کہ کيوشوى کيشل 

کو جبًے دے۔ کيوشوى ًے جيٌبئظ کی ًوکشی چھڑوا دی تبکہ وٍ 

پھش اپٌی اعی ثيڈ  ثچوں کی غشف صيبدٍ دھيبى دے عکے، اوس کيشل

کے ًيچے والے ثکظ کی  صًذگی هيں واپظ آگئی۔  کيوشوى ًے اعے 

لبئل کشليب کہ اط ًے کوپٌی کو اط کی هکول دفبظت کے پيؼ ًظش 
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لشثبًی ہے اط لئے اعے چبہئے کہ وٍ ثہتش ثشتبؤ کشے۔ اط ًے 

بًی کشوائی کہ کوپٌی ًے اعکی کبس، گھش اوس اط دوثبسٍ اعے يبدھ

کے توبم فيولی هوجشص کے ٹيليفوى الئٌض پش خفيہ آالت ًصت کئے 

ہوئے ہيں اوس اعے يميي دال ديب کہ وٍ هذد کيلئے کغی کو ٹيليفوى ًہ 

 کشے۔ 

ايک دى اط ًے يہ جبًٌے کيلئے کہ آيب کيشل اپٌب همبم عوجھ چکی 

ھ دی۔ اعکو يہ ثھی پتہ ًہيں تھب کہ وٍ ك سک ہے اط ًے گلے پش ثٌذو

ك  لوڈڈ ہے اط ًے اعکے دکن کی تؼويل کی اوس ٹشگش دثب ديب۔ ثٌذو

کے خبلی چل جبًے کی آواص عے اعکو جھٹکب لگب  اوس اعے عوجھ 

لگ گئی کہ ايکذى وٍ اعے لتل ثھی کشعکتب ہے۔ کيوشوى ًے چبہب کہ 

ہ عوجھيں کہ وٍ کيشل اپٌے پشوعيوں کو خذا دبفع کہے تبکہ وٍ ي

واپظ جٌوثی کيليفوسًيب جب سہی ہے۔ اى کو يہ ًہيي پتب تھب کہ وٍ 

 واپظ اپٌے ٹشيلش هيں ليذ ہوًے جبسہی ہے۔



کيشل کو اپٌی فيولی کی يبد آ سہی تھی، تو اط کی تبثؼذاسی کےاًؼبم 

کے غوس پش کيوشوى ًے اعے اپٌی ثہٌوں کے ًبم تيي خػ لکھٌے کی 

ليں کہ وٍ صًذٍ ہے۔ وٍ خػ پوعٹ کشًے عے  اجبصت دی تبکہ وٍ جبى

پہلے اًکے هٌذسجبت کو پڑھ ليتب تھب۔ وٍ اعکو گھش پش فوى کشًے کی  

اجبصت ثھی دے ديتب تھب اوس آخشکبس اط کی ايک هاللبت ثھی کشوا 

دی۔ اط ًے يہ ثھی کہب کہ کوپٌی ثہت کن اعطشح کی سػبيتيں ديتی 

 ہے اوس اى پش کڑی ًظش سکھتی ہے۔

باہر جانے کی اجازت دينے سے پہلے اس نے اسے ايک ہفتہ اسکو 

کيمرون نے اسے تمبّيع کر رکھی تھی کہ  اس باکس ميں بند رکھاە

ہوسکتا ہے اس سے پہلے کمپنی تمہارا ٹيسٹ لے، اور اس نے 

اسے ايک عجائب گھر کے بارے ميں بتايا جہاں کمپنی نے ان 

نے وہاں سے  ؼالموں کے مردہ ڈھانچے رکھے ہوئے تھے جنہوں

بھاگنے کی کوشش کی تھیە تاہم آخر پر اس نے کہا کہ کمپنی نے 

ٹيسٹ نہ لينے کا فيصلہ کيا ہے ليکن اگر اس نے کسی سے اس 

صورتحال کے بارے ميں کچھ کہا تو پھر وہ فوری طور پہ تجھے 

 دبوچ لينگےە 

کو ساڑھے تين سال اس کی ؼالمی ميں رہنے کے  1981مارچ  20

نے کيرل کو بتايا کہ وہ يہ کہانی بتائے کہ وہ اس بعد کيمرون 

شخص کے ساتھ ايک کمپيئوٹر پروگرامر بن گئی ہے جس کے ساتھ 

اسکی دوستی ہو گئی ہے اور پھر وہ اسے اسکے والدين اور بہنوں 

 سے ملوانے لے گياە

اسکا باپ اسکو اسکے نئے "بوائے فرينڈ" جس نے اپنے آپ کو  

بھی نہيں کو يکدم ديکھ کر اور يہ ديکھ  متعارؾ کروانے کا انتظار



کر کہ وہ دبلی ہوگئی  تھی اور بوڑھی عورت کی طرح بدشکل  لگ 

رہی تھی ہکا بکا رہ گياە اس خوؾ کے پيش نظر کہ کہيں انہوں نے 

اس کےساتھ اتنی دير دور رکھ کر  کوئی زيادتی نہ کی ہو وہ انتہائی 

نہيں پوچھے جو وہ  احتياط سے کام لے رہے تھے اور کئی سواالت

اس سے پوچھنا چاہتے تھےە کيرل ان سے دوراپنے گذرے ہوئے 

وقت کے بارے ميں کوئی واضع بات نہيں کررہی تھی اور ان سب 

کو اکٹھا ديکھ کر خوشی سے پاگل ہورہی تھیە اس کو نہيں پتا تھا 

کہ وہ اور کتنی دير انکے ساتھ ہے ـــ اسکو اميد تھی کہ پوری ہفتہ 

يانـــ وہ بس يہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے ہر لمحے سے لطؾ وار چھٹ

 اندوز ہوە

اس کی بہن نے بتايا " اس نے اس چيز کے بارے ميں کچھ نہيں  

بتايا کہ وہ کہاں رہیە اور اب وہ کہاں جائيگیە ہم سب فکرمند تھے 

کہ اسکو بٹھا کر پوچھيں کہ اسکے ساتھ کيا معاملہ ہےە ہميں ڈر 

 رہ اسے کھو نہ ديںە"تھا کہيں ہم دوبا

اگلی صبح وہ اپنی ماں سے ملنے گئی، جو اس کے قريب ہی رہتی 

تھی اور وہ اسے چرچ لے گئی تاکہ وہ اسکی دوسرے رشتہ داروں 

سے ملوا دےە اتنے ميں اس کی مالقات کا وقت ختم ہو گياە "مائک" 

گھنٹوں کے بعد ہی  24نے کہا وہ ابھی اسے لينے آرہا ہے، صرؾ 

 س مالقات کا وقت ختم کرنے کا فيصلہ کرلياە اس نے ا

جب وہ وقت آيا کہ کيمرون واپس ريڈبلؾ لے جانے کيلئے آيا اس 

نے اپنے اہل خانہ کو بتايا کہ وہ اسکا منگيتر ہےە اسکی بہن نے 

ان دونوں کی اکٹھے تصوير اتاری، اسکا خيال تھا کہ اسکی بہن 



اس سے مدد کی  خوش تھیە اس کو نہيں پتا تھا کہ اس کی بہن

 بھيک مانگنے کی خواہشمند تھیە 

اسکا محدود آزادی کا سال اختتام پذير ہؤاە کيمرون نے دوبارہ اسکو 

بکس ميں بند کرديا اور پھر اگلے تين سال اس نے زيادہ وقت اسی 

ميں گذاراە ايک دفعہ وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اسکا چٹخنی سے بند 

اور پھر وہ ڈر گئی کہ پتا نہيں دروازہ کھولنے ميں کامياب ہو گئی 

اسکے ساتھ کيا سلوک ہو اس نے کيمرون کو بتا ديا کہ اسنے کيا 

کيا ہےە دورزے کو جو نقصان پہنچا تھا اس نے اسکی مرمت کردی 

اور اسے اسکی کوئی سزا نہيں دی اور اسے زبردستی دوبارہ اندر 

 دھکيل دياە

ئے اور وزن اس کی صحت مزيد خراب ہو گئیە اس کے بال گر گ

 بھی کم ہوگياە

کيرل کی عمدہ ؼالمی کے باوجود کيمرون کچھ زيادہ خوش نظر 

نہيں آرہا تھاە وہ مزيد ؼالموں کی ضرورت کی بات کرنے لگا، 

جسکا مطلب تھا اسے زيادہ جگہ کی ضرورت تھیە اس سے نے 

ايک کال کوٹھڑی بنانے کا فيصلہ کيا اور اسنے کيرل کی مدد سے 

ايک گھڑا کھوداە اس نے ديواروں پر اينٹيں لگائيں  باہر صحن ميں

ميں اسنے اپنا کام مکمل کرلياە  1983اور فرش بھی بنا ديا، نومبر 

اس نے اسے اس ميں منتقل کر ديا اور جب اس ميں پانی جمع ہو 

جاتا تھا تو کيمرون نے ديکھا کہ يہ کام نہيں دے رہا ايک دفعہ پھر 

 ەاس نے اسے بکس ميں بند کرديا

ہاں البتہ ايک چيز کا خطرہ بڑھ رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھاە 

جينائس کو يہ پسند نہيں تھا کہ اسکا خاوند کيرل کے ساتھ باقاعدگی 



سے ہمبستری کر رہا تھاە اپنے ؼصے کو قابو ميں رکھنے کی 

خاطر وہ بائبل پڑھتی رہتی تھیە جلد ہی اس نے اسکا باقاعدہ 

اسکو اس کارگذاری پر شرمساری کا  مطالعہ کرنا شروع کردياە

 احساس بڑھنے لگا جو کچھ اس کے گھر ميں ہو رہا تھاە

سال کی ہوگئیە اس کے لئے اب يہی اس کی زندگی تھیە  27کيرل 

اس کو ہوکرز کے ساتھ رہتے ہوئے سات سال ہو گئے تھے، اسے 

اسکا کوئی انت نظر نہيں آرہا تھاە اسکو دوبارہ کچھ آزادياں ملنی 

ع ہو گئيں، اس کو باہر کنگز الج موٹل ميں کام کرنے کی شرو

 اجازت ملگئیە 

جينائس نے ايک مقامی چرچ ميں جانا شروع کرديا، اور بعض 

اوقات کيرل بھی اس کے ساتھ چلی جاتیە کيمرون بھی بائبل ميں 

اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا تھا ليکن اسکا مطلب صرؾ يہی تھا کہ 

ملکيت ميں رکھ سکےە وہ کہا کرتا تھا کہ يہ وہ ان دونوں کو اپنی 

بندوبست خدا کی مرضی کے مطابق ہے بشمول اپنے ان کاموں کے 

جو اس نے ان دونوں کے ساتھ جنسی صحبت کے سلسلے ميں 

جاری رکھے ہوئےتھےە ان کے پاس اسکا کوئی حل نہيں تھا 

سوائے اسکے کہ بائبل ميں لکھی ہوئی اس کہانی کا سہارا ليں 

 ں ابراہيم، سارہ اور ہاجرہ کا ذکر ہےەجسمي

پھر بھی، جينائس جانتی تھی يہ صورتحال اخالقی اعتبار سے ؼلط 

ہے، اس لئے وہ ہدايات حاصل کرنے کی ؼرض سے پاسٹر فرينک 

ڈيبنی اور چرچ کے دوسرے ممبران کے پاس گئیە بجائے اسکے 

يک کہ وہ پوری روئيداد سناتی اسنے اسے تين لوگوں کے درميان ا

لّو سٹوری بنا کر پيش کياە ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا 



اسے نہيں مانے گاە اس سرزنش نے کام کرنا شروع کرديا اس نے 

 اس کے بارے ميں سوچا اور ايک منصوبہ بناياە 

کو جينائس نے کنگز الج سے کيرل کو اپنے ساتھ  1984اگست 9

د نہيں ہے اور کوئی لياە اس نے اسے بتايا کہ کمپنی کا کوئی وجو

سليوری کنٹريکٹ نہيں ہے ـــ يہ تمام جھوٹ تھاە کيرل نے يہ بات 

ب کيمرون سے اسکا کوئی بندھن نہيں ہےە اسنی اور جان ليا کہ 

اس نے فوری طور پر اپنی نوکری چھوڑ دی اور جينائس کے ساتھ 

نکل کھڑی ہوئیە اس نے ايک رات اور قيام کيا اور کيمرون سے 

مانگی کہ وہ اور جينائس اکٹھے سونا چاہتی ہيںە اس نے اجازت 

بات مان لیە انہوں نے اس وقت کا استعمال کيرل کے فرار کی 

منصوبہ بندی ميں استعمال کيا جس پر اگلے دن عمل ہونا تھا جب 

 کيمرون کام پر گيا ہؤا ہوتاە

کيرل نے رورسائيڈ ميں اپنے باپ سے رابطہ کيا تاکہ وہ گھر واپس 

کيلئےٹکٹ خريدنے کيلئے پيسے دےە اس نے اسے فورآ تار آنے 

ہاتھ ميں ليکر اس نے بس سٹيشن پر سے  وبھيج دیە ٹکٹ ک

کيمرون کو فون کياە  اس نے اسے بتايا کہ اسے پتہ چل گيا ہے کہ 

وہ جھوٹ بولتا رہا ہے لہذا اب وہ جا رہی ہےە کيمرون چاليا ليکن 

کی تھی اور اب اسے روکا کيرل اپنا حقيقی نام واپس حاصل کر چ

نہيں جاسکتا تھاە اس نے سات سال کی جّبری ؼالمی سے نجات 

حاصل کرلی تھی اور اب وہ دوبارہ اپنی زندگی کی تالش ميں نکل 

 کھڑی ہوئی تھیە

 " ميں بس پر بيٹھی اور اسے چھوڑ آئیە"



ذھن کو ہال کے رکھ دینے والی اس کہانی سے ہمیں ملنگنینٹ نارسسٹ 

ی ایک جھلک ملتی ہے اور ان کے شکاروں کی نفسیات کی کے ذھن ک

بھیە اس کے ادراک کے بعد ہمیں اسکی سمجھ آنا شروع ہو جائیگی کہ 

فرقے کس طرح کام کرتے ہیں اور انکے پیشواؤں کے پیچھے کونسی 

طاقت کارفرما ہوتی اور کیوں فرقہ پرست انکی بے منطقی اور معیوب 

 مطالبات کو مانتے ہیںە 

سوشیوپیتھ  جارہّیت کے ذریعے اپنے شکار پھانستا ہےە ملنگنینٹ 

واء بہشتی جزاؤں کے اللچ میں شکار کرتے ہیںە  نارسّسٹ روحانی پیش

اّوالذکر انکو جسمانی طور پر قابو کر کے رکھتا ہے اور آخرالذکر 

نفسیاتی طور پر اپنے جال میں پھنساتا ہےە  دونوں ہی خوؾ کی طاقت 

 ی قّوت ارادی کو مفلوج کردیتے ہیںەکے ذریعے اسک

سلیوکمپنی کی کہانی کا کوئی مقصد نہیںە کیرل ایک بالػ عورت تھیە 

عام حاالت میں اس کو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے تھاە اس نے 

کیمرون کی بات پر اسلئے یقین کرلیا کیونکہ اس کی آزادی کو اس سے 

اور وحشیانہ سزاؤں کو سہتے  چھین لیا گیا تھا، حقیقی دنیا سے التعلق

سہتے اس کا دماغ ماؤؾ ہو گیا تھا اور اوپر سے جینائس بھی کیمرون 

  کا ساتھ دے رہی تھیە

یہ ہیں وہ بنیادی عناصر جس کی وجہ سے فرقہ پرست عقل کے 

برعکس اور معیوب تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیںە فریضہ جہاد پر ؼور 

ہے بہترین عبادت یہ ہے کہ آپ آہلل کی کریںە مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا

راہ میں جنگ کرو اور ان لوگوں کو قتل کردو جو ہللا کو نہیں مانتےە 

کوئی بھی ذیعقل شخص اسے ایک برائی سمجھے گاە لیکن مسلمانوں 

کی دلیل کو سمجھنے کی اہلّیت مفلوج ہو چکی ہےە انسانوں اور وحشی 



تعمالە مسلمانوں میں یہ جانوروں میں جو فرق ہے وہ ہے عقل کا اس

 صالحّیت ناپید ہےە

مجھے ؼصے سے بھرے ہوئے مسلمانوں کی طرؾ سے التعداد 

دھمکی آمیز ای میلز موصول ہوتی ہیںە ان میں جو چیز بڑے تواتر سے 

پائی جاتی ہے وہ ہے دوزخ کا خوؾە یہاں تک کہ پڑھے لکھے مسلمان 

چپن سے ہی انکے بھی اس نامعقول خوؾ سے مبّرا نہیں ہیں جو کہ ب

دلوں میں ڈالدیا جاتا ہےە اگر فوبیا ایک نامعقول خوؾ ہے تو دوزخ کے 

 عذاب والے فوبیا کے بؽیر اسالم کا کوئی وجود نہیںە

پھر ایک کنفرمیٹی فیکٹر بھی ہےە جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہر 

مسلمان اسے سچ سمجھتا ہے اسلئے بے ہودہ، فاسد اورپرتشدّد قرآنی 

کو بھی کنفرمٹی مل جاتی ہےە فرقہ پرست اپنی پرکھ کو بھی  تعلیمات

 قرآن کے مقابلے میں ؼلط سمجھنا شروع کردیتے ہیںە

میں سولومن ایش نامی ایک ماہرنفسیات نے ایک تجربے کی رو  1550

سے ثابت کیا کہ کیسے لوگ اپنی رائے کو گروپ کے رائے سے 

 مختلؾ ہونے کے باعث مسترد کردیتے ہیںە

اپنے فاعلوں کو چند چھوٹی بڑی سیدھی الئنوں سے بنا ہؤا ایک  اس نے

عکس دکھایاە پھر اس نے انہیں ایک ایسا عکس دکھایا جسمیں ایک ہی 

الئن تھی اور وہ ان الئنوں میں سے کسی ایک کے برابر تھی اور پھر 

ان سے کہا کہ وہ اس الئن کو تالش کریںە فاعلوں کو صحیح جواب 

ت نہیں ہوئی جبتکہ اداکاروں کے ایک گروپ نے دینے میں کوئی دقع

ان کی جگہ لےلی اور ایک سازش کے تحت اداکاری کرتے ہوئے ایک 

ؼلط جواب کو سامنے لے آئےە فاعل اس صورتحال میں اپنی توّجع کو 

منتشر کر بیٹھے اور دوسروں کے دیئے ہوئے جواب کو درست 



د فاعلوں کی سمجھنے لگےە اس تجربے کو چند دفعہ دہرانے کے بع

اکثریت انکے دیئے ہوئے جواب کو کنفرم کرنے لگے اور ؼلط جواب 

٪ نے اس بوگس اکثریت کا ساتھ 25دے دیاە ایش کے فاعلوں میں سے 

دینے سے انکار کردیاە ہر کوئی ہجوم سے علیحدہ کھڑے ہونے کی 

 جرآت نہیں کرسکتاە

 سٹاک ہوم سنڈروم

سائیکوپیتھ اور روحانی پیشواء اپنے پیروکاروں پر جو اثر چھوڑتے ہیں 

وہ اسقدر مظبوط ہوتا ہے کہ وہ فرار اختیار کرجانے کے بعد بھی اس 

کے اثر سے باہر نہیں نکلتےە ایسا لگتا ہے کہ یہ ستمزدہ لوگ ان 

لوگوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ بنا لیتے ہیں جنہوں نے انہیں اپنا ؼالم 

 نا رکھا ہوتا ہےە ب

کيرل واپس اپنے والدين کےپاس آگئی مگر اس نے حکام کو اس 

کے بارے ميں ايک لفظ بھی نہيں بتايا جو اسکے ساتھ ہوتا رہاە اس 

نے اپنے اہل خانہ سے بھی اسکے بارے ميں کچھ نہيں کہا اور 

اسکا جينائس ہوکر کے ساتھ فون پر رابطہ برقرار رہاە جينائس نے 

ا کہ وہ خاموش رہے اس وقت تک کہ جب وہ خود کسی اس سے کہ

 نتيجے تک نہيں پہنچ جاتیە کيمرون اس ڈراتا رہا ليکن وہ اسے

 چھوڑ دينا چاہتی تھیە

کيمرون اور جينائس پہلے عليحدہ ہوگئے تھے اور بعد ميں پھر 

اکٹھے ہوگئےە پھرانہوں نے کيرل کا انکے گھر ميں رہنے سے 

ؾ کرنا شروع کرديںە جب بھی کيرل نے فون متعلقہ  تمام شہادتيں تل

پر رابطہ کيا کيمرون نے اسکی واپسی کی بھيک مانگی مگر اس 



نے انکار کردياە ليکن اس نے ہربار ہوکرز کو يقين دہانی کروائی کہ 

 وہ پوليس کو کچھ نہيں بتائيگیە

جب اس نے اپنے آگ پر سے گذرنے والی اس آزمائش کے بارے 

کچھ اشارے ديئے تو انہوں نے اسکو تحريک  ميں اپنے والدين کو

دی کہ وہ ايسے لوگوں کو جيل بھيجوائےە اس کے کزنز نے ہوکرز 

کو فون پر دھمکياں ديںە کيرل نے کيمرون کو فون پر بتايا کہ اس 

نے اسے معاؾ کرديا ہے اور اسکيلئے دعاگو ہے کہ وہ اپنے 

ہ اس نے گناہوں سے بھرپور زندگی سے توبہ کرلےە اس سے زياد

 اس کے ساتھ کچھ نہيں کياە

کیوـوى ًے کیـل کو ري اؽیتوں مے گؾاؿا امکو ؽھي هیں ؿکھتے ہوئے 

ہوکـف عطـًبک لوگ  امکب کیوـوى کو هؼبف کـػیٌب کچھ رزچتب ًہیں۔

تھے۔ کیوـوى ًے کیـل کو ثتبیب تھب کہ امٌے پہلے ثھی ایک لڑکی کو 

فـم کیب۔ یہ روڑا هؼبىـے لتل کیب ہے۔ ریٌبئل ًے ثھی اك مٹوؿی کو کٌ

 کیلئے عطـٍ ہے۔ کیوں کیـل ًے پولیل کو آالع ًہیں ػی؟

پھش جيٌبئظ ًے کيوشوى کو دوثبسٍ چھوڑ ديب، اوس اط دفؼہ ہويؾہ 

کيلئے۔ وٍ چبہتی تھی کہ وٍ کغی عے ثبت کشے اوس اط کبم کيلئے 

اعٌے ايک ڈاکٹش کے آفظ هيں کبم کشًے والی ايک سيغپؾٌغٹ کب 

کيب۔ اط ًے تمشيجآ دو گھٌٹے تک اط عے ثبت کی اوس اًتخبة 

سيغيپؾٌغٹ ًے عوچب ؽبيذ وٍ اط عے هذد هبًگ سہی ہے۔ اط ًے 

جيٌبئظ کی دوصلہ افضائی کی تبکہ وٍ عت کچھ ثتب دے جو اعکو 

هؾکل هيں ڈالے ہوئے ہے اوس عچ اگل دے۔ ايک ؽخص کو ثتب ديٌے 

کہ اعکی دوًوں  کے ثؼذ اوس اط ثبت پش خوفضدٍ ہوجبًے کے ثؼذ

ثيٹيوں کے عبتھ کيب ہوگب جيٌبئظ عيذھی پبعٹش کے پبط چلی گئی 



اوس اط کے عبهٌے اپٌے گٌبٍ لجول کشلئے۔ وٍ ؽؾذس سٍ گيب اوس 

 اعکی اجبصت عے اط ًے پوليظ کو فوى کشديب۔

ًے پولیل کو ایک اوؿ رواى لڑکی کے ثبؿے هیں ثتبیب رل کو  ریٌبئل

اك ًے  کبفی صؼ تک امی ٓـس اغوا کیب، لیکي چوًکہ وٍ اك کی ثبت 

ًہیں هبى ؿہی تھی اوؿ هنلنل چالئے ربؿہی تھی اك لئے کیوـوى ًے 

امکی فثبى کبٹ ػی اوؿ گال گھوًٹ کـ ہالک کـػیب اوؿ کہیں ػوؿ ربکـ 

ػیب۔  رل ٓـس کی ًيبًیبں ریٌبئل ًے ثتبئیں اك اك کو فهیي هیں گبڑ

مے هلتی رلتی ایک رواى لڑکی غبئت تھی لیکي پولیل اك کی اله 

 ۔ تاله ًہیں کـمکی املئے کیوـوى کو اك رـم مے ثـی کـػیب گیب

جيٌبئظ ًے کيشل کے ثبسے هيں ثتبيب کہ کيغے اعکے خبوًذ ًے 

ب۔ اط ًے هضيذ اط لڑکی کب ثشيي واػ کش کے اپٌے ثظ هيں کشلي

تفصيالت ثھی فشاہن کيں اٍ کيغے اط ًے اط کے عبتھ هلکش عبسے 

ثجوت هٹبئے اوس پھش کھوجيوں ًے کھوج کشًی ؽشوع کی۔ ايک ٹين 

ًے پڑوعيوں عے پوچھ گچھ کی جٌہوں ًے ثڑے اعشاس کے عبتھ 

کہب کہ کيوشوى ايک "ػوذٍ،" "ًبسهل،" اوس "خوػ هضاج" ؽخص 

آفيغش ًے کيشل عے ثبت کی تو اط ًے ثڑی تھب اوس جت ايک پوليظ 

گھجشاہٹ کے عبتھ التؼلمی کب اظہبس کيب۔ اط ًے جيٌبئظ کی کہبًی کی 

تصذيك کی، ليکي ڈپٹی ڈعٹشکٹ اٹبسًی ًے اصل هغئلے کو عوجھ 

ليب: سّوسعبئيڈ آکش کيشل کے پبط وافش هولغ تھب کہ وٍ اط کے چٌگل 

 ھ ساثطہ تک ًہيں کيب۔عے آصاد ہو جبتی، هگش اط ًے پوليظ کے عبت

ٹـائل کے ػوؿاى کیـل کی وّغ لطغ مے ثبلکل ًہیں لگ ؿہبتھب کہ وٍ 

کوئی اًتمبم لیٌب چبہتی ہے اوؿ یہبں تک کہ پـامیکیوىي کو ڈؿ تھب کہ یہ 

همؼهہ عبؿد کـ ػیب ربئیگب۔ پـامیکیوىي کویہ چیق پـیيبى کـؿہی تھی 



کہ وٍ کیوـوى مے  رت اًہوں ًے ایک ٹیپ هیں کیـل کو یہ کہتے مٌب

پیبؿ کـتی ہے۔ عوىمنوتی مے رذ ًے فیَلہ کیب اك رـم کے عالف 

کبفی ىہبػتیں هوروػ ہیں اوؿ اك ًے کیوـوى ہوکـ کو هزـم ٹھہـایب اوؿ 

هیں  وٍ پیـول کب هنتضك ہو  0500مبل کی لیؼ کب صکن مٌبیب۔  852امکو 

 گب۔ 

ثؼؼ ثھی هضوؼ  هیں کچھ اینے لوگوں کو ربًتب ہوں رو تـک امالم کے

مے وفبػاؿی ؿکھتے ہیں۔ صني ایک اینب ىغٌ ہے رل کے مبتھ هیں 

هیں آى الئي تھب۔ وٍ ایک امالهی هؼؿمے هیں ٹیچـ تھب اوؿ هیـے  8777

مبتھ هجبصخے کے ػوؿاى وٍ امالم کب ػفبع کیب کـتب تھب۔ کچھ مبلوں کے 

ًہ ہوگیب۔ ثؼؼ اك ًے امالم تـک کـػیب۔ پھـ هیـے مبتھ امکب تؼلك ػومتب

ثہت مبؿے هوالؼوں پـ اك ًے هزھے موزھبیب کہ وٍ هضوؼ پـ ثـمٌب 

چھوڑ ػے۔ رت هیں ًے امکو ایک آؿٹیکل ثھیزب رو هیں ًے هضوؼ کے 

ثؼػولی هیں مزے ثچپٌے کے ثبؿے هیں لکھب تھب تو امٌے اك لتل ػبم 

کـًے والے ىغٌ مے ہوؼؿػی کب اظہبؿ کیب۔ ػؿصمیمت توبم هزـهوں کب 

کلیف ػٍ ؿہب ہوتب ہے۔ یہ اى کے رـائن کی ورہ تو ثیبى کـمکتب ہے ثچپي ت

هگـامکی ورہ مے اك هزـم کے مبتھ ہوؼؿػی ؿکھٌب اوؿ امکے رـائن 

کو ربئق تَوؿ کـًب ایک غلطی ہوگی۔ رت کوئی هضوؼ کے ثبؿے هیں 

مغت الفبظ امتؼوبل کـتب تو صني غَے هیں آربتب اوؿ یہی ًہیں کہ 

هیـا هيکوؿ ہؤا ہو کہ هیں ًے امے ؽھٌی آفاػی کجھی اك ًے اك ثبت 

ػلوائی وٍ هیـے عالف ٓؼٌہ فًی اوؿ ثؼ کالهی کب هظبہـٍ کـتب ؿہب۔ اك 

ًے ایک ًئی مبئٹ ىـوع کی رل پـ وٍ ثڑے ػھیوے اًؼاف هیں لـآى 

کے کچھ صَوں پـ تٌمیؼ کیب کـتب تھب اوؿ اثھی تک اك صمیمت کو لجول 

بئی ثـا ىغٌ تھب رینب ىبیؼ ہی اك ػًیب ًہیں کـمکب کہ هضوؼ ایک اًتہ

کجھی پیؼا ہؤا ہو۔ امکی وفبػاؿی هضوؼ کے مبتھ فیبػٍ تھی رل ًے 



امکے ؽھي کو غالم ثٌبیب ثہ ًنجت هزھ مے کہ کہ رل ًے امے اك 

غالهی مے ًزبت ػلوائی۔ اگـچہ صني رینے لوگ کن کن ہی ہوتے ہیں 

ىٌگ کی رب مکتی هگـ یہ ایک هخبل ہے کہ کینے اًنبى کی ثـیي وا

 ہے۔

کنی ىغٌ  کب اینے ىغٌ مے وفبػاؿی ًجھبًے کے ًبلبثل توّیغ  

فؼل کو رل ًے امے رجل ثیزب هیں ؿکھب ہؤا ہو امے مٹبک ہوم مٌڈؿوم 

هیں پیٹـیيیب ہـمٹ هیں ایک کھبتے پیتے گھـاًے کی  8752کہتے ہیں۔ 

وٍ اك ػـٍے کے ػوؿاى رت مبلہ لڑکی کو اغوا  کـلیب گیب۔  87ایک 

اغوا کٌٌؼٍ کی لیؼ هیں ؿہی امٌے امکے مبتھ اتٌب وفبػاؿی کب ؿىتہ لبئن 

 کـلیب کہ اك ًے ایک ثیٌک لوٹٌے هیں امکی هؼػ کی۔ 

ایک اینب ىغٌ رنکی فًؼگی ایک فـلے کے گـػ ہی گھوهتی ہو 

امکی ثـیي واىٌگ ہو چکی ہوتی ہے۔ فـلہ پـمت ایک غلٔ همبم پہ 

تہ ثٌب لیتے ہیں۔ آپ اك ولت تک آفاػ کنی پیيواء مے وفبػاؿی کب ؿى

ًہیں ہوتے رجتک آپ اك اهـ کو ربى ًہیں لیتے کہ رل ىغٌ مے آپ 

وفبػاؿی ًجھب ؿہے ہیں وٍ آپکو اپٌب غالم ثٌبًے هیں هَـوف ہوتب ہے اوؿ 

وٍ ایک اینی ثؼ ؿوس ہے رنے آپکی ہوؼؿػی ًہیں ثلکہ آپکے لہـ کی 

 ّـوؿت ہوتی ہے۔ 

ہـًفنیبت کو پـامیکیوٹـ ًے اوپـ ثیبًکـػٍ کیل کـك ہیچـ ًبهی ایک هب

هیں تَؼیك کیلئے ثالیب گیب تو اك ًے ریوؿی ثتبیب کہ کینے هبئٌڈ 

) ایک ہی ىغٌ sadomasochism کٌٹـول اپٌب کبم کـتب ہے۔  اك ًے

کب ثیک ولت کنی کو تکلیف ػیکـ عوه ہوًب اوؿ عوػ کو ثھی تکلیف 

بت کی ؿو مے ثتبیب کہ همتؼؿ هیں ؿکھ کـ عوه ہوًب( کے ػلن الضـکی

اوؿ هطیغ ىغَیبت کب آپل هیں کیب تؼلك ہوتب ہے، عَوٍی ٓوؿ پـ 



اپٌے "آلب" کیلئے اك کی ہـ عواہو کے مبهٌے مـ تنلین عن کـًے کی 

ولولہ اًگیقی۔ ہیچـ ًے اینے احـات کے ثبؿے هیں ثبت کی ري کب تؼلك 

ک اًؼھیـے همجـے یکبیک اغوا ہوربًب، هبؿ ػیئے ربًے کی ػھوکیبں، ای

هیں لیؼ ہو ربًے رینے والؼبت مے ہے اوؿ یہ کنطـس ؿوىٌی هیں 

ہوًے والے هؼووالت کو تضل ًضل کـ ػیتے ہیں۔ رنوبًی ثؼػولی،  

رنوبًی اػْبء کو اپٌی هـّی مے صـکت ػیٌے کی هوبًؼت، اوؿ کنی 

مےثبت کـًے کی مہولت کے ًہ ہوًے رینے ػواهل کے هزووػی 

لوت اؿاػی کو عتن کـ ػیب۔ ثبلفبظ ػیگـ، اك کی الؼاؿ،  تبحـ ًے کیـل کی

امکی ىٌبعت اوؿ امکب ػًیب کو ػیکھٌے کب اًؼاف هکول ٓوؿ پـ تجؼیل ہو 

 گیب۔

امالم هیں ثہت مے واہیبت هگـ ثڑے مغت لواًیي ثھی امی همَؼ    

کے صبهل ہیں۔ هٌؼؿرہ ؽیل التنبثبت اك ػوؿت کے ىہبػتی ثیبى مے 

لئے گئے ہیں رل ًے امالم لجول کـلیب اوؿ پھـ امے موزھ آئی کہ 

کینے امکو ىـػی فـائِ کی ثزب آوؿی هیں هيکالت کب مبهٌب ہے۔ اك 

ؿات کو اٹھٌب پڑتب ہے، غنل کـًب اوؿ پھـ ًوبف ًے لکھب، " هزھے آػھی 

کی اػائیگی ) کیوًکہ ًوبف کی اػائیگی ًیٌؼ مے ثہتـ ہے(اوؿ پھـ موًب 

اوؿ اپٌی فًؼگی کو اك ڈھٌگ مے ثنـ کـًب کہ هیـی ًیٌؼ ثھی پوؿی 

ًہیں ہوتی ہے۔ هیـا ایک چھوٹب ثچہ ثھی ہے۔ رت هیـا ثچہ اربفت ػیتب 

وں یب مو ربؤں تو امولت ًوبف کب ولت ہو ربتب ہے کہ هیں تھوڑا اوًگھ ل

ہے، هیں ثچے کو چیٌغتب ثھی ًہیں چھوڑ مکتی رت وٍ هزھے پکبؿ ؿہب 

ہوتب ہے اك ولت هزھے غـوة آفتبة مے پہلے وّو کـًب ہوتب ہے ًہیں 

تو هزھے گٌہگبؿ ہوًے کب ػھڑکب لگب ہوتب ہے اگـ هیں ًے ولت پـ ًوبف 

ثہت تھکب ػیٌے واال ػول ہے تو هیـے لئے  ًہ اػا کی۔ ایک هبں کیلئے یہ

الفهی ہوتب ہے کہ هیں امولت مو لوں رت هیـا ثچہ مو ؿہب ہوتب ہے 



ًہیں تو هیں ثبلکل مو ًہیں مکوں گی۔  یہ ٹھیک کینے ہومکتب ہے رت 

هیں عوػ ىؼیؼ ػاللت کی ىکبؿ ہوربؤں اوؿ هیـی ٍضت ثـی ٓـس 

یہ کینے هیـی فًؼگی عـاة ہو ربئے اگـ هیـی ًیٌؼ پوؿی ًہ ہو؟ 

 کیلئے فبئؼٍ هٌؼ ہو مکتب ہے؟"

هٌؼؿرہ ثبال لَہ تو هضِ ایک ٹوکي ہے اك ًفنیبتی ربل کب رو هضوؼ 

ًے اپٌے ثؼثغت همتؼ یوں کو پھٌنب کـ اًکی لوت اؿاػی اوؿ اًفـاػی ت کو 

پبهبل کـًے کیلئے ثچھبیب تھب۔ هنلوبًوں کب کنی اوؿ ؿوس کی هؼػ یب 

مے پیو آًے رینے اػوبل مے کوئی تؼلك ًہیں۔ امکے مبتھ ؿصوؼلی 

اگـ وٍ اینب کـتے ثھی ہیں تو یہ اًکے ػمیؼے کب هطبلجہ ًہیں۔ ثطوؿ 

لیي همَؼ هؾھجی ػجبػات کی ثزب آوؿی ہے، کنطـس اًکی  هنلوبى اًکب او 

ًوبف لْب ًہ ہو، وّو کینے کـًب ہے، ثیت الغالء هیں کینے ربًب ہے، 

لت کیب پڑھٌب ہے اوؿ کنطـس اپٌے آپکو اوؿ امکے اًؼؿ ػاعل ہوتے و

پبک کـًب ہے۔ یہ مبؿا صالل اوؿ صـام کب تبًب ثبًب ہے، اوؿ صَول حواة 

کی عبٓـ تکلیفیں ثـػاىت کـًب ہے۔ رتٌی فیبػٍ آپ تکلیف ثـػاىت 

کـیٌگے اتٌب ہی فیبػٍ آپکو اك کب ارـوحواة هلیگب! یہ هنلوبًوں کی 

اللی الؼاؿ کب صبٍل ہے۔ تکبلیف = هؾھجی ت کی اًتہب۔ یہ امالم کی اع

 حواة۔

هنلوبًوں کی صوٍلہ افقائی اك موت هیں کی ربتی ہے کہ وٍ اپٌی 

ىٌبعت اوؿ اًفـاػی ت کو کھو ػیں اوؿ اپٌی ؽات کی ًفی کو لجول کـ لیں۔ 

ؿوهی ًے کہب ہے، " کتٌی ػیـ تک تن اپٌے کپڑوں کی فکـ کـتے ؿہو 

آپکو کپڑوں کی ّـوؿت ًہیں ہو گے؟ اپٌے رنن کی ًفی کـػیں تو پھـ 

 گی۔"  هنلوبًوں کیلئے ؿوصبًی ت یہ مت مے ثڑا ؽؿیؼہ اظہبؿ ہے۔



فـلے فًؼگی کی کومؼؿی کـتے ہیں۔ وٍ رنن کوهضِ  ایک "کٌٹیٌـ" 

موزھتے ہیں اوؿ صمیمی "وروػ" ٍـف ؿوس ہے۔ هنلوبًوں کیلئے 

 فًؼگی کی کوئی اہوی ت ًہیں ہے ــ ہی ٍـف اهتضبًگبٍ ہے۔

امـائیلی هبں، رنکے ىیـعواؿ ثچے کی فًؼگی ثچبًے کیلئے ایک  ایک

اهـیکی ڈالـ کی عیـات کب ىکـگؾاؿ ہوًب  33555امـائیلی یہوػی کی 

چبہیئے، ًے فًؼگی کی ثے ولؼتی کے ثبؿے هیں امالهی ًظـیئے کو 

 ثڑی فَبصت مے ثیبى کیب۔

ّـوؿت ثچے کب ػالد کیب ربؿہب تھب اوؿ امے ثوى هیـو ٹـاًنپالًٹ کی 

ًیوف کے غقٍ کے ىلوهی ایلڈؿ ًبهی کوؿمپوًڈیٌٹ کو اك  85تھی۔ چیٌل 

اپـیيي رنکو " لیوتی فًؼگی" کب ًبم ػیب اك کی ڈاکوهیٌٹـی ثٌبًے کی 

ؽهہ ػاؿی موًپی۔ لیکي رت وٍ ؿیبّہ اثو هَطفے ًبهی ثچے کی هبں 

مے هال تو امے ایک تکلیف ػٍ عوػکالهی کب مبهٌب کـًب پڑا رو اك ًے 

ہیؼوں کے کلچـ کے ثبؿے هیں ىـوع کـ ػی اوؿ اك ٹـاًنپالًٹ کے ى

اك پیچیؼٍ ػول کے ػوؿاى یہ تنلین کیب کہ وٍ چبہے گی کہ امکب ثچہ 

 یـوىلن هیں ربکـ عوػکو ثوجبؿ کب هؼـکہ مـاًزبم ػے۔

اك ًے اػالى کیب، "یـوىلن ہوبؿا ہے، ہو مت لوگ یـوىلن کیلئے ہیں، 

ہیں، ہن مت۔ کیب تن موزھ ؿہے ہو امکب مبؿی لوم، ٍـف ایک هلیي ً

 هطلت؟ــ ہن مت؟"

اك ًے اك چیق کی ثھی وّبصت کی رو کچھ امکے ؽھي هیں ہے۔ 

"ہوبؿے لئے هوت ایک لؼؿتی چیق ہے، ہویں هوت کب کوئی عوف ًہیں 

ہے، ایک چھوٹے مے ىیـعواؿ ثچے مے لیکـ ایک ثوڑھے ىغٌ 

ہن یہ ـثبى کـ ػیٌگے۔ تک، ہن مت لوگ یـوىلن کی عبٓـ اپٌی ربًیں ل



موزھتے ہیں یہ ہوبؿا یہ صك ہے۔ تن غَہ کـًے کی آفاػی ؿکھتے ہو 

 تو غَہ کـتے ؿہو۔"

" تو پھـ تن اپٌے ثیٹے کی فًؼگی ثچبًے کی کوىو ایلڈؿ ًے پوچھب، 

اگـ آپ یہ کہتی ہو تن لوگوں کیلئے هوت ایک ػبم می کیوں کـؿہی ہو،

فًؼگی " یہ هؼوول کی ثبت ہے۔  ثبت ہے۔" وٍ اك پے هنکـآئی اوؿ کہب،

اًوول ًہیں ہے۔ فًؼگی اًوول ہے هگـ ہوبؿے لئے ًہیں۔ ہوبؿے لئے، 

فًؼگی کچھ ًہیں، کوئی چیق ثھی ًہیں۔ امی لئے ہوبؿے پبك ثہت مبؿے 

وٍ هوت مے ًہیں ڈؿتے۔ ہن هیں مے کوئی ثھی ًہیں، عوػکو ثوجبؿ ہیں۔ 

۔ ہوبؿے لئے یہ یہبں تک کہ ہوبؿے ثچے ثھی هوت مے ًہیں ڈؿتے

رت هضوؼ ٹھیک ہو ربئیگب تو هیں ّـوؿ چبہوں گی کہ وٍ فطـی ہے۔ 

اگـ یہ یـوىلن کیلئے ہے تو پھـ کوئی هنئلہ ًہیں۔ توہبؿے ىہیؼ ثٌے۔ 

لئے یہ ایک هيکل ثبت ہے۔ هیں ربًتی ہوں؛ ہوبؿے لئے یہ لبثل متبئو 

ہے اوؿ عوىی کی ثکت ہے رت کوئی ىہیؼ ہوتب ہے، ہوبؿے لئے 

 ہبػت ثڑے فغـ کی ثبت ہے۔"ى

ثہت مے فـلوں کی ٓـس امالم ثھی هوت پـمتی واال فـلہ ہے۔ هنلوبى 

کی مبؿی موچوں کب هضوؿ هوت ہے۔ افنوك کے مبتھ کہٌب پڑتب ہے کہ 

امکو یہ ثتبیب گیب ہے کہ رٌت هیں رلؼی ربًے کبیہ ٓـیمہ ہے کہ کنی 

 کو هبؿػیب ربئے۔

وؿاى ػثبؤ کے تضت ػول هیں آتب مٹبک ہوم مٌڈؿوم هضجوك ہوًے کے ػ

ہے، رہبں ٹبؿچـ کے مبتھ ثے یمیٌی اپٌی اًتہب پـ ہو۔ هنلوبى کی توبم 

فًؼگی غیـیمیٌی ٍوؿتضبل مے ثھـی پڑی ہے۔ ایک هنلوبى کو کجھی 

یمیي ًہیں ہوتب کہ اك کب ہللا اك مے ؿاّی ہو گیب یب ًہیں اوؿ کیب وٍ 

 ػوفط هیں پھیٌکب ربئیگب۔



ثٌیبػ لـآى هیں ؿکھی گئی ہے۔ اگـچہ هتؼؼػ ثبؿ هضوؼ  اك ثے یمیٌی کی

ًے ػػوی کیب ہے کہ ؿوف لیبهت وٍ ہللا کے ثـاثـ ثیٹھ کـ لبػؿهطلك کو 

مفبؿىبت کـیگب کہ کنے ثغيٌب ہے اوؿ کنے ًہیں اوؿ کچھ اوؿ 

هولؼوں پـ امکب کہٌب ہے کہ امے عوػ ًہیں پتہ کہ امکے مبتھ کیب ہوًے 

 واال ہے۔ 

يں کوئی ًيب پيغوجش ًہيں آيب۔ اوس هيں ًہيں جبًتب کہ کہھ دو کہ ه

هيشے عبتھ کيب علوک کيب جبئيگب اوس توہبسے عبتھ کيب۔ هيں تو 

اعکی پيشوی کشتب ہوں جو هجھ پش ودی آتی ہے اوس هيشا کبم تو 

 ( 4::4اػالًيہ ہذائت کشًب ہے۔ )لشآى 

ے کہب۔ یہ ثبت ایک صؼیج کے ؽؿیؼے ثھی کٌفـم ہوتی ہے رل هیں اك ً

" ہللا کی لنن اگـچہ هیں ہللا کب ًجی ہوں پھـ ثھی هزھے ًہیں پتب کہ ہللا 

هیـے مبتھ کیب ملوک کـیگب۔" ًوٹ فـهبئیں، اوپـ ثیبى کـػٍ آیبت موؿح 

کے ثـػکل ہیں رل هیں هضوؼ ًے یہ ػػوی کیب ہے  0تب 8کی آیت  26

 ے ہیں۔کہ اك کے هنتمجل هیں ہوًے والےتوبم  گٌبٍ هؼبف کـ ػیئے گئ

ًزبت کے ثبؿے هیں رو چیق ثہت یمیٌی ہے وٍ ہے رہبػ هیں صَہ لیٌب 

 اوؿ عَوٍی ٓوؿ پـ ىہیؼ ہو ربًب۔ 

اغواء کب ىکبؿ ہوًے والے، ثؼػولی کے ىکبؿ ریوى مبتھی اوؿ ػموثتیں 

مہٌے والے لیؼی فیبػٍ آمبًی مے مٹبک ہوم والے هؼبهلے کب صَہ ثي 

مکتے ہیں اوؿ اینب ہی فـلہ پـمتوں کے مبتھ پیو آتب ہے۔ اینب لگ ؿہب 

ہوتب ہے کہ هغوی اپٌے اغواء کٌٌؼے مے  هبًوك ہو گیب ہے اوؿ امکے 

امی ػوؿاى رو ثؼػولی ؿوا ؿکھی ربؿہی ہوتی ہے اك هیں امکی مبتھ 

ؿّب ىبهل ہوتی ہے۔ اینب ثھی ہوتب ہے کہ وٍ عوػ کے لبثو کـًے والے 



مے  ىفمت کباظہبؿ کـؿہے ہوتے ہیں اوؿ ثبہـ مے آًے والے اك ثبت 

 پـ صیـاًگی هیں پڑ ربتے ہیں کب امطـس کے ملوک کی کیب صمیمت ہے۔ 

وؿ پـ امالم کے ىکبؿ ہیں، اوؿ پھـ ثھی ثہت ہی هنلوبى اثتؼائی ٓ

وٍ امکب ػفبع کـتے ہیں اوؿ اگـ کوئی  تھوڑے امکی موزھ ؿکھتے ہیں۔

 اى کی هؼػ کـًب چبہے تو امے کتے کی ٓـس پڑ ربتے ہیں۔

کیتھـیي ؿیوقلیٌڈ کہتی ہے " ري هبہـیي ًے اك هؼبهلے کی چھبى ثیي 

یہ لوگ "هٌزوؼ" ہو ربتے ہیں  کی ہے اًکب کہٌب ہے کہ اینب لگتب ہے کہ

تبکہ هقیؼ ٹبؿچـ مے ثچ مکیں اوؿ امکی تبثؼؼاؿی اعتیبؿ کـ لیتے ہیي 

رل ًے اًہیں ثبًؼھ ؿکھب ہوتب ہے۔ اوؿ اگـ رجـ  کـًے واال ىغٌ اًکی 

ثٌیبػی ّـوؿیبت کب عیبل کـًب ىـوع کـػے تو یہ متن ؿمیؼٍ لوگ  

کے لوگ کنی لنن کی اًنی ت مے اًکے هوٌوى ہو ربتے ہیں۔  امطـس 

تزویق کو ىک کی ًظـ مے ػیکھتے ہیں، اًکی ػًیب اتٌی مکڑ چکی 

ہوتی ہے کہ وٍ پھبًنٌے والے مے ہی ہوؼؿػی کے اصنبك کے ػبػی 

ہو ربتے ہیں۔ اپٌے پھبًنٌے والے مے ہی اپٌی ىٌبعت ثٌبتے ہوئے اوؿ 

رو کچھ  یہ ػیکھ کـ کہ ؿاٍ فـاؿ ًبپیؼ ہے تو یہ ثڑ ا آمبى ہو ربتب ہے کہ

اوؿ ًوثت یہبں تک  اًکے مبتھ ہو ؿہب ہوتب ہے امے ػل مے لجول کـ لیں

پہٌچ ربتی ہے کہ وٍ اینی اػاکبؿی کـًب ىـوع کـ ػیتے ہیں کہ رینے 

وٍ اپٌے پھبًنٌے والے مے هضجت کـًے لگے ہیں۔ وٍ اك کوىو هیں 

لگ ربتے ہیں کہ اًکی ثبلی هبًؼٍ فًؼگی اگـچہ وٍ کتٌی غیـ هضفوظ ہے 

  وٍ فیبػٍ آؿام اوؿ آویٌبى مے گؾؿ ربئے۔"

هنلوبًوں مے فیبػٍ اوؿ کوئی اك ربل هیں پھٌنب ہؤا ًہیں۔ هنلوبًوں کو 

پکب یمیي ہے چبًؼ ػیوتب ہللا ہی واصؼ عؼا ہے؛ اوؿ وٍ اًکے ؽھٌوں کو پڑھ 

مکتب ہے اوؿ وٍ ہـ ثبت کب ؿیکبؿڈ اپٌے پبك ؿکھتب ہے اوؿ امٌے ایک 



ہؤا ہے رہبں وٍ اى لوگوں کو مقا ػیگب روهضوؼ پـ ٹبؿچـ ہبؤك ثٌبیب 

ىک کـًے کی رـآت کـیں گے اًکے لئے ثڑا مغت اوؿ ہویيہ ؿہٌے 

واال ػؾاة هوروػ ہے۔  اممؼؿ عوفٌبک ٍوؿتضبل هیں کینے کوئی اك 

پـ ىک کـیگب؟ اوؿ ىک کئے ثغیـ کینے کوئی مچ ربى مکتب ہے؟ 

ک کـمکتب ہے اوؿ اك اًنبى کی ػظوت امی ٍالصی ت هیں ہے کہ وٍ ى

 هیں ًہیں کہ وٍ اًؼھی ػمیؼت کب هبلک ہے۔

Huitzilopochtli  کی ٓـس ہللا ثھی ثہت ظبلن اوؿ عوى کب پیبمب ہے۔ تن

اك عوفٌبک عؼا کے هغبلف ًہیں ہو مکتے۔ ایقٹکق اپٌے عؼا مے هضجت 

کـتے ہیں۔ اًہوں ًے لـثبى گبٍ پـ التؼؼاػ ربًوں کی لـثبًی ػی۔ ہللا کی 

ى گبٍ پـ ثھی کـوڑوں ربًوں کی لـثبًی ػی گئی اوؿ یہ گٌتی ربؿی لـثب

 ہے۔

، کبلی اوؿ ہللا Huitzilopochtli امویں ػمل کی کوئی ثبت ًہیں کہ

رینے ثـے عؼاؤں مے هضجت کی ربئے۔ اى عوفٌبک عؼاؤں کے مبتھ 

هضجت اك لئے ًہیں کی ربتی کہ وٍ اك کے لبثل ہیں ثلکہ اك لئے کہ اى 

ہے۔ مت ثبتیں ایک ٓـف، ػملوٌؼی تو امی هیں ہے کہ  مے ڈؿا ربتب

تیالة هیں ؿٍ کـ هگـهچھ مے ثیـ ًہیں ؿکھب ربمکتب۔ پیچیؼگی ػؿاٍل 

 اًنبى کی ًفنیبت هیں ہے۔

لیکي هگـهچھ کے ثـػکل ػیوتب اًنبًی عیبالت کے تـاه کـػٍ ثت ہیں۔ 

اًکب کوئی صمیمی وروػ ًہیں اك کی هخبل اینے ہی ہے کنی ثچے کے 

نتـ کے ًیچے ري ثھوت ہوتے ہیں۔ تبہن، رت تک اًکو مچ هبًٌے ث

والے لوگ هوروػ ہیں وٍ تجبہی هچبتے ؿہیٌگے اوؿ اًکے ًبم پـ ثؼی کب 

ػول ربؿی ؿہیگب۔ ػیوتبؤں کے پزبؿی اپٌے ہی تغی الت کے لیؼی ہیں۔  

 ٍـف مچ ہی اًکو اك لیؼ مے آفاػ کـوا مکتب ہے۔



 فـلوں هیں کيو ؿکھٌے والے لوگ

یہ ثھی موچ ٓلت ہے۔ وٍ ایک کوقوؿ  کیوـوى کی ثیوی ریٌبئل کب ؿو 

عوػی والی ػوؿت تھی۔ وٍ اپٌے هـػ کے مبتھ فًؼگی گؾاؿًے کی عبٓـ 

کچھ ثھی کـمکتی تھی۔ صبالًکہ وٍ عوػ ثھی متوقػٍ تھی پھـ ثھی امٌے 

کیـل اوؿ ایک اوؿ لڑکی کو اغواء کـًے هیي اپٌے عبوًؼ کی هؼػ کی۔ 

کے لتل هیں ثھی وٍ هلوث تھی اوؿ کیـل کے مبتھ ثؼملوکی پہلی لڑکی 

هیں ثھی۔ ریٌبئل ًے کیـل کی ؿہبئی هیں هؼػ اك کے مبتھ ؿصوؼلی کی 

 ثٌب پـ ًہیں کی ثلکہ اك لئے کہ وٍ اك مے صنؼ کـؿہی تھی۔

رو لوگ امالم لجول کـًے کی ٓـف ؿاغت ہوتے ہیں اًکی ًفنیبت 

لجول کـًے والوں هیں فیبػٍ تؼؼاػ  ریٌبئل مے هوبحلت ؿکھتی ہے۔ امالم

اًکی ہے رو ریلوں هیں ہن هنکي یب اینے ًورواى رو چبہب ربًب چبہتے 

ہوں یب کوتـ عوػی کی صبهل عواتیي رٌہیں کنے چبہت ًہیں هلی ہوتی۔ 

رؾثبتی پغتگی کے صبهل لوگ امالم رینے هؾھت مے کوئی ؿغجت ًہیں 

ػافغ کی ہے۔ کوتـ ؽھبًت ؿکھتے۔ ؽھیي لوگوں کیلئے امالم کی صیخیت 

اوؿ کوتـ عوػی کے صبهل لوگ ہی امالم لجول کـتے ہیں اوؿ یب وٍ رو 

ػھوکے هیں آ ربتے ہیں۔ امالم اى لوگوں کیلئے ػلچنپی کب صبهل ہے رو 

کن ػوـ ہیں اوؿ فًؼگی کب تزـثہ ًہیں ؿکھتے وٍ رلؼ هتبحـ ہو ربتے ہیں 

کئی مبؿے امالم کو  اوؿ آمبًی مے گوـاٍ ہو ربتے ہیں۔ اى هیں مے

 چھوڑ ربتے ہیں رت اًکو موزھ آ ربتی ہے۔

هنلوبى ثیک ولت ىکبؿ ثھی ہیں اوؿ ىکبؿ کـًے والے ثھی۔ هضوؼ هـ 

چکب ہے۔ اك کے پیـوکبؿ اك کے ًبم پـ اوؿ امکے عؼا کے ًبم پـ کئے 

ربًے والے رـائن اة ثھی ربؿی ہیں۔  وٍ اك ًفنیبتی ّـوؿت کے 



تے ہیں رو کیوـوى اوؿ ریٌبئل کے ػؿهیبى تضت امالم مے چوٹے ؿہ

تھی۔ وٍ ػومـوں کے مبتھ اًکی ثؼػولی کی ثھی وہی ورہ ہوتی ہےرو 

ریٌبئل کی کیـل کے مبتھ تھی۔ هنلوبى مبتویں ٍؼی کے مبئیکوپیتھ 

کے ًفنیبتی ٓوؿ پـ یـغوبلی ہیں۔ فًؼٍ ہے یب هـػٍ، هضوؼ کے رھوٹے 

بؿ ثٌٌےکیلئے کبؿآهؼ ہیں۔ ػػوے اثھی تک لوگوں کو پھٌنبًے اوؿ ىک

ارتوبػی ٓوؿ پـ هنلوبى عوػتکـیوی کی ًچلی مطش پـ ہیں۔ وٍ ٍـف 

اپٌی ؽات کی صؼ تک ثـآئی ًہیں کـؿہے ثلکہ توبم ػًیب هیں اًنبًی صموق 

ث ہیں۔  کی پبهبلی، تيؼ ػ اوؿ ػہيتگـػی هیں ػولی ٓوؿ پـ هلو 

آفاػی چھیي  اًنبى کی ػظوت امکی آفاػیء فکـ هیں ہے۔ اگـ اًکی یہ

لی ربئے تو اى مے اًکی اًنبًی ت ہی چھي ربتی ہے۔ رت کوئی ایک 

ىیطبًی عؼا کی تبثؼؼاؿی لجول کـلیتب ہے تو وٍ عوػ ثھی ایک ىیطبى ثي 

 ربتب ہے۔ 

یہ ثبت ٍـف ثٌیبػ پـمت هنلوبًوں پـ ہی الگو ًہیں ہوتی ثلکہ توبم 

اًنبًیت مے  هنلوبى امی ٍف هیں ىبهل ہیں۔ هنلوبى ثضیخیت هزووػی

ػبؿی ہیں۔ پبکنتبى، مؼوػی ػـة، هَـ اوؿ ػیگـهنلوبى هوبلک هیں 

ػیکھیں کیب ہو ؿہب ہے۔ وٍ ارتوبػی ٓوؿ پـ اپٌے اًؼؿ ثنٌے والی اللیتوں 

مے ثؼملوکی کـؿہے ہوتے ہیں اوؿ اًکو کوئی پوچھٌے واال ًہیں ہوتب۔ 

اللی توں کےمبتھ ثؼملوکی هؼوول کی ثبت ہے۔ چٌؼ لوگ ّـوؿ 

کبًبپھومی کـیٌگے اوؿ "ثٌیبػ پـمتوں" کو امکب القام ػیٌگے لیکي کوئی 

ثھی اللی توں کے صموق کے تضفع کی عبٓـ اًگلی ًہیں اٹھبئے گب رو 

امالهی صکوهتوں اوؿ ػبم پجلک کے ہبتھوں هؾھجی ایؾا ؿمبًی کب مبهٌب 

کـ ؿہے ہوتے ہیں۔ پبکنتبى هیں التؼؼاػ هؼَوم لوگ توہیي ؿمبلت کے 

ًیي کی عالف وؿفی کے ًتیزے هیں ریلوں هیں ثٌؼ هغتلف لنن کی لوا



اؽیتوں مے ػوچبؿ ہیں۔ ایک ػفؼہ کنی پـ توہیي ؿمبلت کب لبًوى الگو ہو 

ربئے تو امے عوػ ہی اپٌی ثیگٌبہی حبثت کـًب ہوتی ہے۔ اك ػـٍہ کے 

ػوؿاى امکی هبؿپیٹ ربؿی ؿہتی ہے اوؿ ثؼِ اولبت امے ربى مے 

اوؿ یہ مت کچھ لبًوى کے تضت ثڑے روه وعـوه  هبؿ ػیب ربتب ہے

 مے کیب ربتب ہے۔ 

توہیي ؿمبلت کے لواًیي وصيیبًہ ہیں۔  امالهی الوام وصيی الوام کب ؿوپ 

ػھبؿ چکی ہیں۔ هنلوبى ىیطبى کی ػجبػت کـتے کـتے عوػ ثھی ىیطبى 

ثي چکے ہیں۔  عبهوه اکخـیت اك ثقػالًہ رـم هیں ثـاثـ کے ىـیک 

وی کے صبهل ہیں۔ کہبں ہ ے وٍ چیٌظ وپکبؿ، کہبں ہے ًبم ًہبػ هیبًہ ؿ 

هنلوبًوں کب اصتزبد رو اًہیں اپٌی صکوهتوں اوؿ ہووٌٓوں کی اى 

هزـهبًہ صـکبت کے عالف کـًب ہے رو امالهی هوبلک هیں اًہوں ًے 

 غیـهنلووں کے عالف ؿوا ؿکھی ہوئی ہیں؟ 

یت  ـ  کب گہواؿٍ ثي چکی امالم کب ىکـیہ رنکی ورہ مے امالهی ػًیب ثـث

ہے۔ لوگ فوهجیق ثي چکے ہیں۔ اى هیں هضجت کی کوئی ؿهك ًہیں اوؿ ًہ 

ہی اى هیں اًنبًی ت ثبلی ثچی ہے۔ یب تو وٍ اًنبًیت کے عالف رـائن کے 

 تیبؿکٌٌؼٍ ہیں یب اپٌی عبهوىی کے مجت اك کی هؼبوًت کـؿہے ہیں۔

جـػاؿ تھیں ــ ایک ولت تھب کہ یہ ػظین لوهیں ػًیب هیں ؿوىٌی کی ػلو

اًنبًی تہؾیجوں کب گہواؿٍ ـــ اوؿ اة یہ ایک پبگل کی پیـوی کـؿہی ہیں، 

ایک ىیطبى کی پورب کـ ؿہی ہیں اوؿ ایک مـاة کے پیچھے ثھبگ ؿہی 

ہیں۔ ایک ولت یہ ثڑے ٓبلتوؿ کلچـف کے لئے کھٹولے تھے رو اة ػًیب 

 هیں گٌؼے پبًی کے روہڑوں کی ىکل اعتیبؿ کـ چکے ہیں۔

هنلوبًوں کواپٌی اریـى ثھـی فًؼگیوں کب اصنبك ہے هگـ وٍ امکی 

ورہ ًہیں ربًتے۔ صمبئك واّغ ہیں هگـ وٍ اًہیں ػیکھٌے مے اًکبؿی 



ہیں۔ ایک ػبػی ًيیئی کی هبًٌؼ وٍ ًيہ آوؿ هواػ هیں ہی پٌبٍ ڈھوًڈھتے 

ہیں، رتٌب ہی وٍ اپٌی فـلہ پـمتی مے چپکتے ربتے ہیں اتٌے ہی وٍ 

ػوچبؿ ہو ؿہے ہیں ــ وٍ موزھتے ہیں ایک ؽھٌی ٓوؿ پـ تجبہی مے 

 ثیوبؿ ىغٌ اًکیلئے ًزبت کب مجت ثي ربئیگب۔

ًزبت کب صَول ػلن کے ؽؿیؼے هوکي ہے ًہ کہ رہبلت کے ؽؿیؼے۔ 

 faithfreedom.orgًزبت اك ولت ًَیت ہوگی رت هنلوبى هوبلک 

رینی ویت مبئٹل اوؿ امطـس کی کتبثیں رینی یہ، پـ مے پبثٌؼیبں اٹھب 

لیٌگے اوؿ امالم کی ربًچ پڑتبل اوؿ ثضج هجبصخے کی اربفت ػے 

ػیٌگے۔ رہبں مچبئی کو ػثبیب ًہیں ربئیگب وہبں امالم کب عبتوہ ہو ربئیگب۔ 

 امالم کے عبتوے کے مبتھ ہی هنلن ػًیب آفاػ ہو ربئیگی۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭                  

 



 

 باب نہم

 لہریں اور اسکے  اثرات

 تاریخ کی موئثّر ترین شخصّیت

اس کتاب کے تعارؾ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ مائیکل ہارٹ نے 

محمد کو تاریخ کی موئثّر ترین شخص قرار دیا ہےە آئزک نیوٹن، 

ہیںە ہارٹ کی ترتیب  عیسی، بّدھا، کنفیوشس اور سینٹ پال بعد میں آتے

کردہ اس فہرست میں یہ چیز بے معنی ہے کہ ان کی اثرانگیزی مثبت 

ہے یا منفیە اس فہرست میں ہٹلر، ماؤزے تنگ اور جوزؾ سٹالن 

جیسے ظالموں کے بھی نام ہیں، اس میں تو نکوالئی میکیاؤلی بھی 

 شامل ہےە

کی  مجھے مائیکل کے اس دعوے سے اختالؾ نہیں ہےە مگر اس امر

 جانچ بہت ضروری ہے کہ دنیا پرمحمد کی اثرانگیزی مثبت عمل نہیںە

ہٹلر کا نسل پرستی پر مبنی یہ فاشسٹ نظریہ کہ اس کی قوم دنیا میں 

افضل ترین ہے دراصل محمد کے اس نظریے سے کہ اسکا مذہب سب 

سے اعلی ہے اور اسکی حکومت کسی بھی اختالؾ سے باال تر ہے 

 سے تحریک یافتہ ہےە



البرٹ سپّیر جو کہ ہٹلر کے وقت میں اسلحہ اور گوالبارود کا وزیر تھا 

اپنی یاداشتوں میں لکھتا ہے کہ ہٹلر کو اس امر کا افسوس تھا کہ 

مسلمان آٹھویں صدی میں فرانس سے آگے وسطی یورپ تک نہ پہنچ 

 سکےە

اگر عرب يہ جنگ جيت جاتے تو آج تمام دنيا محمديوں کی ہوتیە 

انکا يہ عقيدہ تھا کہ انکے مذھب کو بزور تلوار تمام دنيا کيونکہ 

ميں پھيلنا چاہئے اور سب اقوام کو انکے عقيدے کے تابع ہونا 

ہےە اگر ايسا ہوتا تو جرمن لوگ اس مذھب کے وارث ہوتےە اس 

طرح کا مذھب جرمنوں کے مزاج کے مطابق ہےە ہٹلر نے کہا کہ 

نے کے باعث اپنا تسلط عرب فاتحين نسلی اعتبار سے گھٹيا ہو

برقرار نہ رکھ سکے کيونکہ وہ اس ملک کے سخت موسمی 

حاالت کا سامنا نہ کرسکے اور وہاں کے سخت جان مقامی لوگوں 

کو اپنے قابو ميں نہ رکھ سکےە اگر عربوں کی بجائے جرمن 

دائرہ اسالم ميں آئے ہوتے تو وہ سلطنت محمديہ کے سربراہ 

 ہوسکتے تھےە

لفاظ کے ساتھ تاريخ کے بارے ميں اپنے قيافے کو ہٹلر نے ان ا

يہ حتمی شکل دی 'آپ ديکھ رہے ہيں کہ يہ ہماری بدقسمتی ہے 

کہ ہمارا مذھب ؼلط ہےە کيوں نہيں ہمارا مذھب جاپانيوں واال ہے 

جو باپ کے وطن کی خاطر قربان ہوجانے کو اعلی ترين چيز 

کی بہ نسبت سمجھتے ہيںە محمد واال مذھب بھی ہميں عيسائيت 

زيادہ موزوں تھاە کيوں ہمارا مذھب عيسائيت بالکل مسکين اور 

 پلپال ہےە



اس میں کوئی شک نہیں کہ ہٹلر نے محمد کی تعریؾ کی اور اسالم کو 

دلچسپی کا حامل سمجھاە کیونکہ اس میں اسکو جارحّیت والے ذائقے کی 

تھی کشش تھی جس کے ذریعے وہ پھیالە دونوں میں ایک مشترک بات 

 یہودیوں سے نفرتە

 90?0کارل جنگ نامی سؤٹزرلینڈ کے ایک مشہور سائیکیٹرسٹ نے 

کی دہائی کے آخری سالوں میں ایک انٹرویو کے دوران جرمنی میں 

نازیوں کے عروج کی بات کرتے ہوئے کہا، " ہم نہیں جانتے کہ ہٹلر 

کوئی نیا اسالم دریافت کرنے جارہا ہے، وہ پہلے ہی اس راستے پر 

ہے؛ وہ محمد کی طرح ہےە جرمنی میں پائے جانے والے جذبات 

اسالمی ہیں، جنگجؤانہ اور اسالمکە ان سب کو ایک وحشی خدا کا نشہ 

 ہےە تاریخ کا بھی یہی مسقبل ہو سکتا ہےە"

اسالمی فوجیانہ عناصر ہٹلر کے الہاتی منظر کا حصہ بن گئے تھےە 

بھینس' والے فلسفے  محمد کی طرح ہٹلر بھی ' جس کی الٹھی اس کی

کا قائل تھاە اس نے اس بات کی تبلیػ کی کہ اسکا مذھب "ماسٹر" مذھب 

ہےە کیونکہ وہ "ماسٹری کو جنم "دیگا اور جھوٹ کو راحت نہیں 

 بخشس گاە

کیمونزم بھی اپنے آفاقی نظریئے میں اسالم کے مقام کو تسلیم کرتا ہےە 

دی پریکٹس اینڈ  ب میں شائع کردہ اپنی کتا 80?0برٹنڈ رّسل نے 

 میں لکھا ہے: تھیوری آؾ بوریشوزم

کيمونزم ميں انقالب فرانس اور عروج اسالم دونوں کے خوائص 

پائےجاتے ہيںەەەەەە مارکس کا خيال تھا کہ کيمونزم کا مقّدر پہلے 

ہی لکھ ديا گيا ہےە يہ اسطرح کی ذہنّيت کو جنم ديتا ہے جسطرح 



وں کی تھیەەەەە مذاہب ميں کی محمد کے شروع شروع کے جانشين

کيمونزم نے اسالم سے حساب چکتا کيا ناکہ عيسائيت اور بدھ ازم 

سےە عيسائيت اور بدھ ازم بنيادی طور پر شخصی مذاہب ہيں، 

جن ميں صوفيانہ تعليمات اور مراقبے سے رؼبت کا پہلو نماياں 

دنياوی، معاشرتی، ؼيرروحانی ہيں   ہےە محمڈن ازم اور کيمونزم

 انکا مقصد دنيا ميں اپنی سلطنت کا قيام ہےە   اور

میں  سوشیالوجی ڈی کیمونزمکی سٹڈی،  ?:?0جولس مونروٹ نے اپنی 

کیمونزم کو بیسویں صدی کا 'اسالم' کہا ہےە مونروٹ نے لکھا ہے کہ 

سوویت کیمونزم کا حتمی مقصد " انتہائی جابرانہ حکومت کا قیام جو آج 

گماں میں بھی نہ ہو؛ ایک ایسی جابرانہ تک کسی انسان کے وہم و 

حکومت جو کسی خالئی حدود کو بھی تسلیم نہ کرتی ہو)ماسوائے فی 

الوقت کّرہ ارض کی( نہ کوئی دنیاوی حدود)کیمونزم کے ماننے والے 

کیمونزم آنے کے بعد کے زمانوں کے تصور سے انکاری( کسی فرد پر 

لے اسکو مکمل کنٹرول  انکا المحدود کنٹرول؛ جو کوئی بھی اسے مان

کرنے کی خواہش یہاں تک کہ انکی آزادی فکر بھی اتنی ہی محدود 

جتنی کہ انکی روزگار کمانے کی آزادیە یہ ایک ایسا دعوی ہے جو 

اسکو عقیدوں، مذاہب اور اقدار کے مّدمقابل لے آتا ہے جو کہیں زیادہ 

یہ ایک  قدیم ہیں اور آزادی سے پرورش پارہی ہیں، اگر ایسا ہے تو

 جنگ ہے اور ہم یہ جنگ لڑرہے ہیںە"

مونروٹ آگے چل کر لکھتا ہے " کیمونزم بیک وقت ایک سیکولر 

مذھب اور یونیورسل ریاست ہے، اسلئے یہ اسالم سے زیادہ مطابقت 

رکھتا ہے بہ نسبت ایک یونیورسل مذھب کے جس کا اجراء ہیلینسٹک 

کی مخالفت سے ہؤا اور رومن ادوار میں یونیورسل ریاست کے قیام 



اور جس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے انسانوں کے 

دلوں کو ریاست سے دور کردیاەەەە سووّیت روس ەەەە پہلی سلطنت نہیں 

ہے جہاں مادی اور عوامی طاقت ایک شیڈو پاورجوکہ سامراجی حدود 

سے باہر ہمسایہ ریاستوں کے سماجی ڈھانچے میں نقب زنی میں ملّوث 

 ہے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل رہی ہےە

ہولی وّریز:اسالم اینڈ  جون او' نائل اپنی زلزلہ برپا کرنے والی کتاب 

میں اس انکشاؾ کا تعین کرتا ہے کہ دی ڈیمائز آؾ کاسیکل سوالئزیشن 

عیسائیت میں تشّدد اور طاقت کا استعمال جیسا کہ صلیبی جنگیں اور 

(  کیلئےرومن کیتھولک کے تحت قائم Inquisitionنقادوں کی سرکوبی)

کردہ ادارے جیسے عوامل اسالم کی اثر انگیزی کے تحت کلیسا میں 

 داخل ہوئےە

خیاالت چھوت کی بیماری کی طرح ہوتے ہیںە ہم انسان ایک دوسرے 

کی سوچ کو متاثر کرتے ہیںە نظریات ایک سے دوسرے کو منتقل ہو 

ں اثرپذیرہو کر حاالت میں ڈھل جاتے ہیںە جاتے ہیںە وہ نئی بستیوں می

آج بھی کئی مؽربی ممالک میں اسالم پر تنقید کرنا ایک خطرناک فعل 

ہےە ایک ولندیزی رکن پارلیمنٹ اسالم کے خالؾ بات کرنے پر اپنے 

ہی ملک کی عدالت میں پیشیاں بھگت رہا ہےە تیس سال پہلے اسطرح 

اہر ہوتا ہے کہ یہ نظریہ کہ کی بات گمان سے بھی باہر تھیە اس سے ظ

اسالم پر تنقید ناقابل برداشت فعل ہے، مؽرب میں بھی سرائیت کررہا 

ہےە اسالم کا مؽرب میں یہ اثر او نائل کی تھیوری کو تقوّیت بخشتا ہے 

قادوں کی  کہ کیتھولک چرچ میں صلیبی جنگیں اور مذھب کے ن

 سرکوبی اسالمی اثرونفوز کی مرہون منت ہےە



نجمنیں جیسا کہ شرائنرز، دی روسیکروشّینز، دی فری میسن، دی خفیہ ا

الیؤمیناٹی اور یہاں تک کہ مافیا بھی اسالمی فرقے اسماعیلیہ کے 

انتظامی ڈھانچے سے تعلق رکھتی ہیں اور گیارھویں صدی میں حسن 

 صّباح کی قائم کردہ آرڈر آؾ ایّسسنزە

یں اور انکے عالوہ تمام سنگل پارٹی طرز کی حکومتیں، فاشّسٹ حکومت

باقی اقسام کی حکومتیں جو گولڈن رول کے منافی ہیں انکو اسالم نے 

 جال بخشی ہےە

ابن وّراق نے اپنے آرٹیکل جس کا عنوان اپالوجسٹس آؾ ٹوٹلٹیرنزم: 

فرام کیمونوم ٹواسالم میں بہت سے سکالروں جیسا کہ چارلس واٹسن، 

چیزلوملوسز، کارل ایچ باؤسکووٹ، برٹنڈرّسل،جولس مونروٹ، -جی

جنگ، کارل نارتھە سید عامرارجمند، میکسائم روڈیسن اور مینفرڈ ہالپرن 

کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے فاشسزم، نازی ازم اور کیمونزم کی اسالم 

 کے ساتھ مماثلت کو نوٹ کیا ہےە

اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا پر اسالم کا گہرا اثر ہے اور بالشبہ آج 

الے لوگوں میں محمد سب سے زیادہ موئثر کن تک پیدا ہونے و

شخصّیت ہےە تاہم یہ ایک دلیل ضرور دی جاسکتی ہے کہ وہ اور 

 اسکی تاثیر کے بؽیر شاید یہ دنیا ایک بہتر حالت میں ہوتیە  

 ہم کدھر کو جارہے ہیں؟

مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر کام میں محمد کی نقل کریںە مالّں 

پنے پیؽمبر کی سنت سیکھنے میں لگے رہتے حضرات برس ہا برس ا

ہیں، پھر وہ اہل ایمان کو سکھاتے ہیں، جو بعد میں اس پر عمل کرنے 



کی بھرپور کوشش کرتے ہیںە سنت کے ذریعے ہی مسلمان سیکھتے 

ہیں کہ محمد نے نمازیں کیسے ادا کیں، منہ کیسے دھویا، وضو کیسے 

ناک اور کانە وہ یہ جاننا کیاە اس نے کیسے دانت  صاؾ کئے اور اپنے 

چاہتے ہیں کہ وہ کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانے کے بعد کونسی انگلیاں 

چاٹتا تھا، کونسا کھانا اسے پسند تھا اور کونسا ناپسند، وہ سوتا کیسے 

تھا، کپڑے کیسے پہنتا تھا اور اسکے کپڑوں کی تراش خراش کیسی 

ی کتنی لمبی تھی؟ کیا وہ تھی اور اجزائے ترکیبی کیا تھیە اس کی داڑھ

اپنی ازواج کے ساتھ ہمبستری کرنے سے پہلے ؼسل کیا کرتا تھا یا بعد 

میں؟ بیت الخالء میں داخل ہوتے ہوئے کونسا پاؤں پہلے اندر  رکھتا 

تھا؟ کیا وہ پیشاپ کھڑے ہو کر کرتا تھا یا دو زانوں بیٹھ کر؟ اور رفع 

تا تھا؟ دو زانوں حاجت کے وقت اس کے منہ کا رخ کس جانب ہو

بیٹھتے وقت کس پاؤں پر وہ اپنا زیادہ وزن ڈالتا تھا؟ کس ہاتھ سے وہ 

اپنے پوشیدہ اعضاء کو دھویا کرتا تھا؟ مسلمانوں کے نزدیک پاکبازی 

صرؾ اسی میں ہے کہ بالکل ایسے ہی عمل کیا جائے جیسے  محمد 

نے کیاە ابن سعد محمد کے ایک ساتھی کی وساطت سے ایک حدیث 

بیان کرتا ہے جو یہ کہھ کر اپنی پاکی بیان کیاکرتا تھا کہ محمد کو حلوا 

کّدو بہت پسند تھا اور اس کے بعد سے اسکو بھی یہ سبزی بہت پسند 

 تھیە

مسلمانوں کے خیاالت محمد کے خیاالت کا عکس ہیں اور ان کے اعمال 

ر اس کے اعمال کا آئینہە مسلمانوں اپنے خود کو گنوا بیٹھے ہیں او

محمد کے کلون بن چکے ہیںە یہ اک کھال جھوٹ ہوگا اگر ایسا کہا 

ع لوگوں کا ایک گروپ ہےە یہ تمام  جائے کہ مسلمان مختلؾ ال انوا

اپنے پیؽمبر کا  چھوٹا ساچربہ ہیںە فرق صرؾ درجے میں ہےــ کچھ 

زیادہ نقالی کرتے ہیں اور کچھ کمە اسی سے ان کے تشدد کا اندازہ ہوتا 



جوہر میں ہر کوئی ایک جیسی ذھنّیت، اقدار، اور رّویوں کا  ہےە اپنے

حامل ہےە ان میں کئی بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو مسلمان کہالتے 

ہیںە حقیقی مسلمان اکثر انکو مالمت سے منافق کہھ کر پکارتے ہیںە  

مسلم امہ کا ایک بڑا حصہ ان  "مالئم" قسم کے مسلمانوں پر مشتمل 

یں اکثر دبا دی جاتی ہیں کیونکہ ان کے نظریات ہے، مگر ان کی آواز

کو قرآن سے کوئی مدد نہیں ملتیە الفاظ کی حد تک  یہ شائستہ کہالتے 

ہیں مگرعملی طور پر یہ بھی بھیڑ چال میں اقلّیت میں ہونے والے 

جوشیلے مسلمانوں کی قطار میں ان کے پیچھے ہوتے ہیںە اگر امہ ایک 

 کی دم، تو دم ہی کتے کو ہال رہی ہےەکتا ہے اور"انتہا پسند" اس 

درحقیقت اسالم میں کوئی انتہاپسند نہیںە دوسرے عقیدوں کےلوگ انتہا 

پسند اور انقالبی ہوتے ہیں مگر اسالم میں کوئی نہیںە مسلمانوں کو تین 

 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہےـــ اچھے برے اور بدصورتە

حمد کی تقلید کرتے ہیںە وہ اچھے مسلمان وہ ہیں جو حرؾ بہ حرؾ م

دنیا سے ال تعلق ہوکر شہادتکے متمنی ہوتے ہیںە ہم انہیں دہشتگرد 

کہتے ہیںە وہ اپنے آپ کو سالفی کہالتے ہینـــ محمد اور اسکے 

 ساتھیوں کے پیرو کارە

برے مسلمان وہ ہیں جو محمد کی سنت پر پورا عمل نہیں کرتےە وہ 

انکا ایمان کمزور ہوتا ہے اور انکو  کہنے کی حد تک مسلمان ہوتے ہیںە

اسالم کا مکمل علم بھی نہیں ہوتا ە وہ شہادت کی بجائے اپنی دنیاوی 

زندگی کی بہتری میں ہی مگھن ہوتے ہیںە وہ اسالم سے ؼافل ہوتے ہیں 

اور اپنی اس ؼفلت اور عدم لگاوٹ کو تسلیم کرتے ہیںە ان میں سے 

ں اور امید رکھتے ہیں کہ بہت سارے احساس جرم سے آگاہ ہوتے ہی

ایکدن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کر اچھے مسلمان بن جائیں گے اور 



وہ جنت میں جائینگے اور ان تمام جزآؤں کو پا لینگے جن کا قرآن میں 

وعدہ کیا گیا ہےە برے مسلمان اچھے مسلمانوں کو برا نہیں کہتےە وہ 

ہیں حاالنکہ وہ  انکی ایمان پروری اور قربانی کے جذبے کو سراہتے

 خود اسکا الٹ ہوتے ہیںە

اس کے بعد ذکر ہے بدصورت مسلمانوں کاە یہ وہ ہیں جو سچائی 

جانتے ہیں مگر اسکا انکار کرتے ہیںە وہ باقی دنیا کو دھوکا دینے میں 

مصروؾ ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسالم پر" انتہاپسندوں" 

ور اگرمسلمان ایسے کام نہ کریں )اچھے مسلمان( نے قبضہ کرلیا ہےە ا

تو اسالم امن اور برداشت واال مذھب ہےە وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے 

ہیں مگر شریعت کے خالؾ عمل  کرتے ہیںە یہ ہیں وہ مسلمان جو 

 حقیقی طور پر منافق ہیںە

سچ یہ ہے کہ تمام مسلمان، ماسوائے دہشتگردوں کے، منافق ہیںەاگر وہ 

رکھتے جس کی تبلیػ قرآن میں کی گئی ہے تو وہ  تشدد پر یقین نہیں

کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہالتے ہیں؟ وہ کیوں اسالم کو چھوڑ نہیں 

دیتے اور اس تشدد کے چکر کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ بیگناہ 

نہیں ہیںە وہ اپنے جہادی ہم مذھبوں کے خاموش ساتھی ہیںە یہ مسلمان 

لیکن یہ عدم آگہی کوئی جواز نہیں ہےە  اصلی اسالم سے بے بہرہ ہیں،

لیکن انکا اسالم کے ساتھ اس طرح جڑے رہنا ان لوگوں کے حوصلوں 

کو ایک طاقتور سہارا فراہم کرتا ہے جو اسی طرح کرنا چاہتے ہیں 

جیسے کہ محمد کرتا رہا اوروہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، اور جہاد کے 

 نام پر کافروں کو قتل کرتے ہیںە  

عاشرہ وجود میں آتا جا رہا ہے جس یہ ہے کہ ایک دوزخ مانند م نتیجہ

میں اصالح کی گنجائش بہت کم ہے، اور جس میں ہر کسی کا دم گھٹ 



رہا ہے، اور کسی کو علم نہیں کہ اس سے باہر کیسے نکال جائےە ستم 

وہ ظریفی یہ ہے کہ جتنا وہ مصیبتوں میں دھنستے جاتے ہیں اتنا ہی 

مٹے ہوئے ہیںە اسطرح یہ ایک ایسے چکر میں الم کے ساتھ چاس

پھنسے ہوئے ہیں جہاں روز بروز ان کے حاالت بد سے بد ترہوتے 

 جارہے ہیںە

اسالم کی  خاطرکسی بھی اور مقصد سے زیادہ جانیں اب تک اس میں 

ضائع ہو چکی ہیںە اربوں لوگوں نے اسالم کی وجہ سے مصیبتیں 

ہیںە اگر ہٹلر کے پاگل پن کی وجہ اٹھائی ہیں اور مزید اٹھاتے جارہے 

سے پچاس ملین لوگ مارے گئے، تو محمد کے پاگل پن کی اپنے 

پیروکاروں کو کی گئی وصّیت کے سبب سینکڑوں ملین لوگ موت کی 

ّزد میں ہیں، اور ہم ابھی تک گنتی میں مصروؾ ہیںە ہٹلر کی پہنچائی 

الم کے ہوئی تکلیؾ تو اب ماضی کی تاریخ بن چکی ہےە لیکن اس

سالوں سے رس رہے ہیںە ابھی بھی ان سے  0:00لگائے ہوئے  زخم  

خون بہھ رہا ہے اور یہ نا ختم ہونے واال سلسلہ جاری رہیگا جبتکہ 

 اسالم کا خاتمہ نہیں ہو جاتاە

اسالم کے ابتدائی شکار انتہائی بدبخت اہل ایمان تھےە ان کے دماغ 

نفرتوں کی وجہ سے بہت  توہمات اور لؽّویات سے بھرے پڑے ہیں، دل

سخت ہوجاتے ہیں، حیات مصیبتوں اورعقوبتوں کا جنجال ہے، اور ان 

کے بھیجے دوزخ کی آگ سے خوفزدہ ہوکر مفلوج ہو چکے ہیںە وہ 

دنیا میں سب سے زیادہ مسکین ہیں اور جبکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ 

 دوسرے ان سے جلتے ہیںە مسلم معاشرے بدعملی کا شکار ہیں، ان کے

ممالک آمرانہ تسلط میں ہیں، اور انکی زندگیاں لڑکھڑاتے ہوئے چل 

رہی ہیںە اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ میں نہ مانوں کی ضد چھوڑ 



کر اس تکلیؾ دہ سچ کو قبول کرلیں کہ اسالم ایک جھوٹ ہے اور انکی 

 مصیبتوں کا سبب بھیە 

و انتہا پسندی ؼیر مسلموں کا جرم انکا اناڑی پن ہےە یہ وہ لوگ ہیں ج

کی آگ کو ہوا دیتے ہیں اس امر کی تصدیق کرکے کہ اسالم ایک 

باضابطہ مذھب ہےە انہوں نے ال علمی میں کہ اسالم کی اصل حقیقت 

کیا ہے اور اسکا خطرہ کیا ہے اس خبیث مسلک کی بال روک ٹوک کی 

تشہیر کی کھلی چھٹی دے رکھی ہےە اسالم کسی اور مذھب یا نظام کو 

صّور ہی نہیں کرتاە اس کا مقصد باقی تمام نظاموں کا خاتمہ ہے، جائز ت

یہ تمام انسانی حقوق کو ختم کر دیتا ہے اور تمام دنیا کو جہنم میں تبدیل 

 کر دیگاە

مسلم مہاجرین کا سیالب ان پر قبضے کی ؼرض سے مؽربی ممالک کا 

رخ کررہا ہےە دوراندیشی سے محروم، بددیانت سیاستدان ان کے 

نے جھک جاتے ہیںە کچھ تو اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ انہوں نے سام

تو "توہین رسالت کے قوانین" کی بھی حمائت کرتے ہیں تاکہ اسالم پر 

 تنقید کی پابندی ہو جائےە

مؽربی ممالک میں مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہےە 

ائش ہےە اس کی بڑی وجہ امیگریشن اور بچوں کی اونچی شرح پید

مسلم ممالک میں مسلمانوں کی کثیر تعداد سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں 

ہےە یقینآ وہ اپنے ہاں بسنے والی اقلیتوں کی زندگیوں کو ہی اجیرن 

بنائیں گےە جسطرح کی تکلیؾ یہ ہے، اس سے بنی نوع انسان کو کوئی 

ئی خطرہ نہیںە لیکن ؼیرمسلم ممالک میں مسلمان آبادی کی کثرت انتہا

خطرناک ہےە اگر مسلمانوں کی آبادی کا سیالب اپنے ہی ملکوں میں 

ہے تو وہ ؼریب سے ؼریب تر ہوتے جائینگےە وہ اپنے ہی ملک میں 



ایک دوسرے سے لڑ کر مزید کمزور ہو جائینگےە وہ خود کو ہی 

نقصان پہنچائینگے اور دنیا کے امن اور استحکام کیلئے کوئی خطرہ 

، اگر انکومؽربی ممالک میں پھیلنے کی کھلی چھٹی نہیں  بنیں گےە تاہم

مل جائے تو جمہورّیت ختم ہو جائیگی جسکا مطلب ہے مؽربی تہذیب کا 

خاتمہە اگر ہم مؽربی تہذیب کے خاتمہ ہونے دیں، تو عالم انسانّیت 

دوبارہ دورجہالت میں چلی جائیگی جہاں سے دوبارہ ابھرنے کے مواقع 

 انّیت کو درپیش سب سے بڑا خطرہ یہ ہےەختم ہو جائینگےە عالم انس

یہ بھی دھیان میں رہے کہ مؽرب میں مسلمان زیادہ "راست باز" اور 

جنگجو ہوتے ہیں بہ نسبت اپنے ہم وطن ہم مذھبوں کےە جمہورّیت انہیں 

زیادہ کڑوا بننے کیلئے بڑی زرخیز زمین مہیا کرتی ہے، ایسی جگہھ 

یں بھی تصّور نہیں کرسکتےە جسکا وہ اپنے آبائی ملک میں خواب م

اکثر مسلم ممالک میں انتہاپسند مسلمانوں کا ٹھکانہ جیل میں ہے، جہاں 

 کہ وہ مؽربی ممالک میں آزادی سے گھومتے پھرتے ہیںە

ہمیں ضرور یہ سوال کرنا چاہئے: کیا اسالم کی جمہورّیت اور مؽربی 

 اقدار سے کوئی سے مطابقت ہے؟ کیا ہم خود کو محفوظ تصّور

کرسکتے ہیں اگر مسلمانوں کو ہمارے بیچ بال روک ٹوک پنپنے دیا 

جائے؟ کیا ملٹی کلچرل ازم کا یہ مطلب ہے کہ وہ نظریات جوملٹی 

کلچرل ازم، پلورل ازم اور جمہورّیت کی کھلے عام مخالفت کررہے 

 ہوں ان کو پھیلنے کی اجازت دے دی جائے؟

ہر کلچر میں کوئی نہ  ملٹیکلچرل ازم کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ

کوئی اچھی بات ضرور ہے جو اپنائی جا سکتی ہوە اس نے پہلے سے 

ق کے ساتھ باہم ملجل  ہی یہ فرض کرلیا ہؤا ہے کہ تمام کلچر مکمل اتفا

کر رہ سکتے ہیںە تاہم اس کے مصدقہ ثبوت موجود ہیں کہ اسالم نے 



، تو اپنے الگ تھلگ مملکتیں قائم کیں جوکہ اکثر، اگر ہمیشہ نہیں

اردگرد کے ممالک کے ساتھ معاندانہ برتاؤ کرتی رہیں اور ان سے 

برسرپیکار رہیںە اسالم ایک کلچر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر 

کوئی خاطر خواہ صالحّیت موجود ہے کہ اسکا کسی دوسرے کلچر میں 

ادؼام ہوسکےە کیا اسکا کوئی فائدہ ہے کہ فاشزم اور نازی ازم کو 

پر مبنی سچے نظریات سمجھ کر اس کے پھیالؤ کی ؼرض انصاؾ 

سے سکولوں کالجوں کے بچوں کو اس کی تعلیم دینی شروع کر دی 

جائے؟ کیا ہم کو ایسی تعلیمات کوبرداشت کر لینا چاہئیے جو کھلے عام 

عدم برداشت کا سبق دیتیں ہوں، عدم مسابقت کا درس دیتی ہوں، نفرت 

ردی کی حوصلہ افزآئی؟ عقلی اعتبار کی ٹکور کرتی ہوں اور دہشتگ

سے یہ کہاں تک درست ہے کہ ہم کسی ایسے اعتقاد کو اپنے ملک کے 

اندر گھسنے دیں جبکہ اس عقییدے کے بنیادی قوانین ہمارے اصولوں 

کا قطعی انکار کر رہے ہوں اور یہ کہھ رہے ہوں کہ انکو اپنا مطیع 

ہیں ہےە یہ ایسی تعلیمات بناؤ اور انکا صفایا کردو؟ اسالم ایک کلچر ن

ہیں جوباقی تمام کلچروں کو اپنے اندر ذم کرنے کا متقاضی ہےە یہ 

مذاھب کی قوس قزاح کے رنگوں میں ایک اور رنگ کا اضافہ نہیں؛ یہ 

 رات کا وہ بے فائدہ پہر ہے جو تمام رنگوں کو کھا جاتا ہےە

ین اگر کسی کلچر کے بچانے کی ضرورت ہے تو وہ ہے ہیلینو کرسچ

کلچرە یہ وہ کلچر ہے جس کو معدوم ہونے کا خطرہ الحق ہےە صرؾ 

یہی ایک کلچر ہ جس نے ہمیں آگہی اور جمہورّیت دیە یہ ہیں ہماری 

جدید دنیا کی اساسە اس کلچر کو نہ بچایا جانا ایک سنگین ؼلطی ہوگیە 

اگر ہم کچھ نہیں کرتے، ہمیں ایک ایسے مستقبل کا سامنا ہے جہاں 

اور رواداری پھیکی پڑ جائیگی اور اسالم کی قدیم فرسودا جمہورّیت 

 جّبلتیں انسانّیت کو اپنا مطیع بنا لیں گیںە



تمام کلچر تخلیق کے لحاظ سے ہم پلہ نہیں ہیںە ایک ایسا نظریہ جو 

عورتوں اور اقلّیتوں کو مطیع رکھنے کی وکالت کرتا ہو اس کلچر کے 

برابر نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے اندر مساوات کی بات کرتا ہو قطع 

نظر اس کے کس کا کیا عقیدہ ہے، عورت ہے یا مرد اور اسکا تعلق 

ےە اسالم ایک کلچر نہیں ہےە یہ کلچر کی صنعت تضاد کس نسل سے ہ

اسالمی ہےە یہ بربّریت ہے، وحشیانہ سنگدلی ہے اور بے مروتی ہےە 

تہذيب ايک ايسا ضابطہ ہے جس کے اپنے اندر ہی اس کے ؼلط ہونے 

ہماری  کا ثبوت موجود ہے، اور دہشت گردی ايک فضول چيز ہےە

مرہون منت ہےە اب یہی کلچر  آزادی اور جدید تہذیب مؽربی کلچر کی

 ہے جو کہ حملے کی ذّد میں ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہےە

تواریخی  ڈاکٹر پیٹر ہیمنڈ اپنی کتاب، ؼالمی، دہشتگردی اور اسالم:

میں وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ  جڑیں اور ہم عہد خطرات

اسالمائزیشن کا عمل کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے جب کسی ملک میں 

لمانوں کی تعداد اتنی کافی ہو جائے کہ وہ ہنگامہ آرائی کرکے اپنے مس

 نام نہاد 'مذھبی حقوق' منوانے کی سعی کر سکیںە

جب سیاسی طور پردرست اور کلچر کے اعتبار سے رنگارنگ 

معاشرے اس پر رضامند ہو جائیں کہ مسلمانوں کے "مذھبی 

وہ ان کے  حقوق' سے متعلقہ 'معقول' مطالبے مان لئے جائیں تو

ساتھ دیگر لوازمات کو بھی ڈھکے چھپے انداز میں ساتھ مال لیتے 

ہیںە یہاں ذکر ہے ایسی کاروائیوں کا)اعداد وشماربحوالہ سی آئی 

 (ە=800اے: ورلڈ فیکٹ بک 

جبتکہ مسلمانوں کی کسی ملک ميں تعداد اسکی آبادی کا تقريبآ 

اور وہ کسی  ہو، انکا شمار امن پسند اقلّيتوں ميں ہوتا ہے 1%



کيلئے کوئی خطرہ نہيں ہوتےە ان کے مخصوص انداز اور رنگ 

برنگے انوکھے پن کا ذکر بطور ايک فيچر کے مضامين ميں ہو 

 گا يا فلموں ميں:

؛  کينيڈا %1.5؛ آسٹريليا ەە %1رياستہائے متحدہ امريکہ ەە 

 %1.8؛ ناروےەە %1.5؛ اٹلیەە %0تا  9؛ چينەە 1.9%

فيصد ہو جائے يہ دوسری اقليتوں   5سے ليکر  0اگر ان کی تعداد 

اور معاشرے کی ٹھکرائے ہوئے اور گلی کوچوں ميں دربدر 

پھرنے والوں اور قيديوں کو اپنے مذھب ميں شامل کرنے کی 

 کوششيں شروع کرديتے ہيں:

؛ %4؛ سپينەە %2.7 ؛ يونائٹڈ کنگڈمەە%3.7؛ جرمنیەە %2ڈنمارکەە

 %4.6تھائيلينڈەە

آبادی کے تناسب سے ہٹ کر ؼيرمعمولی دباؤ اور  ہونے پر  5%

 اثر ڈالنے کی کوششيں کرنا شروع کر ديتے ہيںە

وہ اشيائے خوردونوش ميں ہالل حرام کا اسالمی نظريہ متعارؾ 

کروانے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دينگے اور اسطرح مسلمانوں 

کيلئے خوراک کی تياری والے کاموں ميں روزگار کے مواقع 

کی کوششيں کريں گےە وہ اس امر پر اپنے دباؤ ميں بڑھانے 

اضافہ کرتے جآئينگے اور مطالبہ کرينگے کہ ان کو سپرمارکيٹ 

چين سٹور کی شيلفوں پر نماياں کيا جائے ــ وگرنہ وہ کام کرنا 

 چھوڑ دينگےە )رياستہائے متحدہ امريکہ(



؛  %4.3؛ سؤٹزرلينڈ ەە %5؛ سويڈن ەە %5؛ فلپائن ەە %8فرانسەە

  %5.8 ؛ ٹرنڈيڈ اور ٹوباگو ەە %5.5 ہالينڈ ەە

يہ مقام حاصل کرنے کے بعد وہ اس پر کام کرنا شروع کردينگے 

مت وکہ حکومت پر زور ڈاال جائے کہ ان کے لئے طرز حک

اسالمی شريعہ کے مطابق ہونی چاہئيےە اسالم کا منتہائے مقصود 

شرعی قوانين  تمام دنيا کو مسلمان بنانا نہيں بلکہ ساری دنيا ميں

 کا نفاذ ہےە

فيصد ہو جائے، وہ اپنے حالت  92کی آبادی  جب مسلمانوں

زندگی کی شکائيت کے طور پر قانون شکنی ميں اضافہ کردينگے 

)فرانس ميں کار جالنے کا واقع(ە کسی ؼير مسلم کا کوئی ايسا 

کام جو اسالم کے خالؾ ہو تو ہنگامہ آرائی اور دھمکياں 

 کے کارٹون(ە )ايمسٹرڈيمە محمد

؛ %10؛ کينيا ەە  %16؛ اسرائيل ەە%13.4؛ انڈيا ەە  %10گھانا ەە 

 %15-10روس ەە 

فيصد ہو جانے پر انتہائی خفيؾ بات پر بلوے کرنے کا  02

سوچنا، مسلح جہادی تنظيموں کا قيام، اکـّا دکـّا قتل اور يہوديوں 

 اور عيسائيوں کی عبادتگاہوں کو آگ لگانا:

 %32.8سلم آبادی ايتھوپيا ەە م

فيصد ہو جانے پر جگہ جگہ قتل عام، نہ رکنے والے  42

دہشتگردانہ حملے اور تواتر سے جاری رہنے والی مسلح جنگ 

 وجّدل:



 %59.7؛ لبنان ەە %53.1؛ چڈ ەە  %40بوسنيا ەە 

فيصد ہونے پر آزادانہ طور پر کافروں اور دوسرے مذاھب  2:

ے کی کوشش کرنا، کبھی کے لوگوں اپنے مذھب پر زبودستی الن

کبھار چھوٹی مھوٹی نسل کشی، شرعی قوانين کا استعمال بطور 

 ہتھيار اور جزيہ کی وصولی، اور کفـّار پر ٹيکس عايد کرناە

؛  سوڈان %77.5؛  قطرەە %60.4؛  مالئشيا ەە %70البانياەە 

 %70ەە

 فيصد ہو جانے پر دوسرے قبائل کی صفائی اور نسل کشی:70

؛ %86.1؛ انڈونيشيا%98.7؛ ؼـّزاەە %90مصرەە ؛%83ديشەە بنگلہ

؛ %98.7؛ مراکش ەە %92؛ اردن ەە %97؛ عراق ەە %98ايران ەە 

؛  تاجکستان %90؛ شام ەە%99؛ فلسطين ەە%97پاکستان ەە 

 %96؛ متحدہ عرب اماراتەە%99.8؛ ترکیەە %90ەە

فيصد ان کو امن 'دارالسالم'ــ اسالمی داراالمن کی کرسی پر  922

بٹھا ديگاــ فرض کر ليا جائيگا کہ اب سب مسلمان ہوگئے ہيں لہزا 

 اب امن ہو گيا ہے:

؛   %100؛  سومالياەە%100؛  سعودی عرب ەە %100افؽانستان ەە

 %99.9يمن ەە

ہاں البتہ ايسا نہيں ہےە اپنی خون آشامی کی تسکين کی ؼرض 

سے مسلمان مختلؾ وجوہات کی بنا پر آپس ميں لڑنا شروع کر 

 دينگےە



مسلمانوں کی ابادی میں اضافہ دنیا کیلئے کوئی خطرہ نہیںە اگر مسلمان 

صرؾ اپنی بہشتوں تک محدود رہیں تو وہاں وہ صرؾ ایک دوسرے 

ہی کو مارینگے اور ؼربت میں ؼرق ہوجائینگےە وہ دوسروں کیلئے 

کوئی خطرہ نہیںە امید ہے کہ انکو ایکدن ہوش آ جائیگی اور یہ اسالم 

کردینگےە خطرناک بات وہ ہے جب یہ دوسرے ؼیرمسلم  کو ترک

ممالک میں چلے جاتے ہیں اور ان سے مل جل کر رہنے سے انکار 

کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ وہاں اسالم کا ؼلبہ ہوجائےە اسلئے 

یہ بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کی دوسرے ملکوں میں ہجرت کو روکا 

ابع بنانے واال سیاسی نظریہ ہے جائے اور اسالم جوکہ دوسروں کو ت

 اس پر پابندی لگائی جائےاور مسلمانوں کو انکے والدین کے پاس بھیج

 دیں جو وہاں مل جل کر نہیں رہ سکتےە

  اسالم کو نظریاتی اساس پر شکست دینا

کتاب لکھتے وقت میرے ذھن میں دو مقاصد تھے: مسلمانوں کی امداد 

ے دنیا خطرےسو جائیں، اور اس کہ سچ جان کر اسالم سے کنارہ کش ہ

اسالم اپنے آپ کو ایک مذھب کے روپ میں پیش کرتا ہے  ەکرنا آگاہکو 

اصطالعات  کا استعمال کرتا ہے، لیکن اسکا مقصد مطیع اور مذھبی 

کرنا اور حکومت کرنا ہےە یہ وہی مقصد ہے جو نازی ازم اور کیمونزم 

سی ہے، اس کا روحانی پہلو کا تھاە اسالم کی اولوالعزمی دنیاوی اور سیا

 محض  دکھاوا ہےە

اسالم کا مقابلہ کرنا اور اسکو شکست دینا الزمی ہو چکا ہےە نہ صرؾ 

نظریاتی طور پر بلکہ سیاسی میدان میں بھیە چونکہ اس کا حتمی مقصد 

فذ کرنا  تمام حکومتی نظاموں کو ختم کرکے اپنا عالمی ٹوٹلیٹیرین نظام نا



ہے، اس کو ایک سیاسی نظریہ قرار دینا چاہئےە  سیاستدانوں کا یہ 

اخالقی فریضہ ہے کہ کسی بھی نظریئے کی مخالفت کریں جو ہماری 

جمہورّیت کیلئے خطرہ ہوں، خواہ وہ نازی ازم ہو، فاشزم، کیمونزم یا 

اسالم ہوە اسالم کے خالؾ جنگ ہر سٹیٹسمین کی اّولین ذمہ داری ہونی 

سالم سیاست ہےە اسکا مقصد دوسروں پر ؼلبہ پانا ہےە ە اس چاہئیےە ا

کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے معتقدوں میں جوش پیدا کر کے اس مقام پر الیا 

جائے کہ وہ اس کے سامراجی مقاصد کے دفاع میں جنگ کریں جن کی 

بنیاد دوسرے جہان میں بہشتی جزاؤں کے جھوٹے وعدے ہیںە اس 

 م زندہ نہیں رہ سکتاە سیاسی ایجنڈے کے بؽیراسال

مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اس آگہی میں گراں قدر اضافے کا سبب 

ضرور بنے گی کہ اسالم ایک خطرہ ہےە بہت سے لوگ اس خطرے 

سے ؼافل ہیںە وہ اس سے انکاری ہیںە تاہم اس خطرے کی جانکاری 

کے لئے کسی شخص کو جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنے کہ 

ا کہتے ہیںە جب وہ احتجاج کررہے ہوتے ہیں تو وہ ؼّصے مسلمان کی

میں آکر کیا نعرے لگاتے ہیں ان کو ذرا ؼورسے سنیںە ان کے پلے 

کارڈذ کا مطالعہ کیجیئےە یہ نوشہء دیوار ہیںە آزادی کو اس سے پہلے 

 ایسا خطرہ درپیش نہیں تھا جیسا کہ آج ہےە

اس نعمت سے لطؾ آزادی مفت میں نہیں ملتیە دیارمؽرب کے باسی 

اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے آباؤاجداد نے اسالمی فوج کشی کے 

خالؾ جنگیں کیںە اگرصلیبی جنگوں میں انکو شکست کا سامنا کرنا 

پڑتا تو آج کا یورپ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا جیسے کہ مشرق وسطی کے 

ہؤا تنگ دست ممالک اور باقی سارے جن کا اسالم نے ناک میں دم کیا 

 ہےە 



انتقام کی ؼرض سے آج پھر جہادی میدان میں ہیں؛ اس مرتبہ مہاجروں 

اور معاشی پناہ گزینوں کے بھیس میںە مسلمانوں کی ہجرت ایک 

اسالمی ٹروجن ہارس ہےە اگر دیار مؽرب کے باسی اس خطرے کو 

بروقت نہ پکڑ سکے، تو خطرہ ہے کہ وہ سب کچھ ہار جائیںە خطرہ 

 ہاتھ سے نکال جارہا ہےە حقیقی ہے اور وقت

 ہمارے سامنے تین طریقے ہیں:

)اے(ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ہجرت کرکے آنے والے 

مسلمانوں کی افرادی برتری کے دھماکے کی لپیٹ میں آجائیںە 

ایسا آئندہ چند دہائیوں میں ہی ممکن ہو جائے گاە مسلمان مہاجرین 

زیادہ بچے پیدا کرتے ہیںە یہ  اوسطآ یورپیوں کی بہ نسبت چار گنا

بچے ان کے میزبانوں کی ٹیکس کی صورت میں ادا شدہ رقم پر 

پلتے ہیں اس امید پر کہ انکی یہ سرمایہ کاری آخرکار اس وقت 

منافع دینا شروع کریگی جب یہ نوجوان مسلمان ان کیلئے پینشن 

کی رقم کے بندوبست میں معاون ہونگے جو انکو ملے گی جنہوں 

نکی پرورش کا بندوبست کیاە یہ صریحآ ایک خواب خیالی نے ا

ہےە مسلمان کبھی بھی ؼیر مسلموں کو سپورٹ کرنے پر خرچ 

نہیں کرینگےە جیسے ہی وہ افرادی برتری حاصل کرلینگے، وہ 

اقتدار پر ؼالب آجائینگے، پینش پالن کو اکھاڑ پھینکیں گے اور 

ینگے اور اسکا اس کی جگہ اسالمی 'خیرات" کا نظام الگو کرد

فائدہ صرؾ مسلمان ہی اٹھا سکیں گےە ؼیر مسلموں کو ذمی قرار 

دے دیا جائیگاــ دوسرے درجے کے شہری ــ انکو مسلمان 

حاکموں یو خراج دینا پڑیگا، جیسا کہ پہلے ان ممالک میں ہوتا رہا 

ہےە اہل مؽرب کو بہت ناخوشگوار حیرت کا سامنا ہوگاە مسلمان 



آنے کی اجازت دیکر وہ خود ہی اپنی کمبختی کو مہاجرین کو اندر 

آواز دے رہے ہیںە یہ فرض کر لینا بڑی حماقت ہو گی کہ وہ جو 

آج دنگے فساد کررہے ہیں اور ہر دفعہ ؼیر مسلموں کو مار کر 

خوشیاں مناتے ہیں ایک دن بڑے ذمہ دار شہری بن جائیں گے اور 

کھ بھال بوڑھی عمر کو پہنچے ہوئے اپنے میزبانوں کی دی

کرینگےە دوسری اور تیسری پیڑھی کے مسلمان اپنے والدین کی 

بہ نسبت بنیادی تبدیلیوں کے زیادہ خواہشمند ہیںە ؼیرمسلم ممالک 

میں مسلمان کوئی نفع کا سودا نہیںە ان ممالک کیلئے یہ ایک بڑا 

 خطرہ ہیںە

عام پائی جانے والی کوئل ایک انڈوں کی جھولی واال طفیلی پرندہ 

ە یہ پرندہ کسی اور پرندے کے گھونسلے میں انڈے دیتا ہےە ہے

اس کے دیئے ہوئے انڈوں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ دوسرے 

پرندے کے چوزوں کو ماربھگاتے ہیں، اور دوسرے پرندے جو 

انکے اصل والدین نہیں ہوتے وہ ان قاتل بچوں کو اپنے بچوں کی 

سلم مہاجرین بھی طرح پالتے ہیںە مؽربی ممالک میں آنے والے م

 یہی کچھ کرتے ہیںە

)بی(دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے خالؾ اب جنگ لڑی جائے 

پیشتر اس کے کہ یہ طاقتور ہو جائیںە پھر بھی جیت مسلمانوں کی 

ہوسکتی ہے، نوآبادکاری کے دور کے بعد کے اہل مؽرب احساس 

و جرم کا شکار ہیں اور اسلئیے بھی کہ ان کی مذھبی تعلیمات انک

یہ نہیں سکھاتیں اور وہ  اپنے ضمیر کے قیدی ہیںە  وہ بنا کسی 

تمیز کے ہر کسی کو ہالک نہیں کرسکتے، جہاں پر کہ مسلمانوں 

کی ایک کان کھڑے کر دینے والی اکثریت اس طرح کی ضمیر 



کی خلش سے عاری ہیںە مسلمان کتنی بھی تعداد میں ؼیرمسلموں 

نے بچوں کا بھی اور وہ بھی کا خون کرسکتے ہیں، یہاں تک کہ اپ

روشن ضمیری کے ساتھە بیسالن کو یاد کریں؟ ان کے پاس ایسا 

 کرنے کیلئے رضائے الہی موجود ہےە

ء کو سی بی سی نے  احوال  جاننے کیلئے مضافاتی =800فروری 09

عالقوں میں کی گئی رائے شماری کے نتائج کی تشہیر کیە اس ووٹنگ 

یڈین مسلمانوں نے کہا کہ دہشتگردی کا فیصد کین 08کے مطابق، تمام 

ضائع ہو جانے واال منصوبہ جس میں کینیڈا کے وزیرآعظم کا اؼوا اور 

قتل اور پارلیمنٹ اور سی بی سی کو دھماکے سے اڑایا جانا بھی شامل 

 08الکھ مسلمانوں کے  =تھا بالکل درست تھاە کینیڈا میں بسنے والے 

مسلمان دہشتگردی کے حق میں  ہزار کینیڈین :<فیصد کا مطلب ہے 

کے  MI5 ء کو یو کے ٹیلیگراؾ نے بتایا کہ=800فروری  ;8ہیںە 

سے  00>0ڈائریکٹر جنرل، علیزہ میننگھم بـّلر نے متنّبہ کیا ہے کہ 

زیادہ "شناخت کردہ افراد" بڑی مستعدی سےدہشتگردی کی وارداتوں 

ایسے نیٹ  کے قریب 800کی منصوبہ بندی میں ملّوث پائے گئے ہیںە 

دہشتگردانہ حملوں کی  90ورکس کی اطالعات موجود ہیں جو کم وبیش 

منصوبہ بندی کررہے ہیںە خیال کیا جاتا ہے کہ جو برطانوی شہری 

اسالمی تعلیمات سے ترؼیب پاکر ان منصوبوں کا حصہ بن چکے ہیں 

سے کہیں زیادہ ہےە  دوسرے ممالک میں جہاں  8000ان کی تعداد 

بڑے بڑے خفّیہ اجالس ہوتے ہیں، حاالت زیادہ مختلؾ مسلمانوں کے 

نہیںە محمد کی سنت، اور ان میں ضمیر کی عدم موجودگی ان کیلئے 

اپنے مخالفین پر سبقت لے جانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہےە ضمیر کی 

اس عدم موجودگی کا احسان ہے کہ محمد اور اس کے مٹھی بھر 



ے زیادہ تہذیب یافتہ ممالک کو ساتھیوں نے بڑی کثیر آبادیوں والے قدر

اپنا مطیع کرلیاە جب شائستگی اور بربرّیت آپس میں ٹکراتے ہیں تو 

جیت بربّریت کی ہی ہوتی ہےە تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری 

پڑی ہے جہاں پر بہت بڑی بڑی سلطنتیں ڈاکوؤں اور شمشیر زنوں کے 

 ایک ٹولے کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئیںە

پر جنگ  ںراستہ یہ ہے کہ اسالم کے ساتھ نظریاتی بنیادوتیسرا )سی(

اس سے پہلے کہ مسلمان ایسا کچھ کرلیں کہ آزادئ تقریر  کی جائے

 اور کھلے عام تنقید کی سہولت ہی ختم  ہو جائےە

آسانی اسی میں دکھائی دے رہی ہے کہ تیسرا راستہ ہی موزوں ترین 

کے خالؾ تلوار نہیں  ہےە ہماری جنگ جہالت کے خالؾ ہےە ہم جہالت

نکالتےە ہم تو روشنی کرتے ہیںە اسالم کے ساتھ طاقت سے جنگ کرنا 

تو انہی کی ٹّرؾ پر کھیلنے والی بات ہوگیە جب بات تشّدد کی آتی ہے 

تو اس میں تو مسلمانہں کا پلہ بھاری ہےە کوئی بھی شخص اسقدر 

جاسکتی خباثت سے برائی نہیں کرسکتا جتنی کہ عقیدے کی شہ پہ کی 

ہےە تشّدد مسلمانوں کی طاقت ہے لیکن عقل کی بات انکی کمزوری 

 ہےە

اگر اسالم نظریاتی اعتبار سے شکست کھا جاتا ہے، تو بہت سے  

مسلمان اس کے خالؾ ہو جائینگےە دنیا میں تارکین اسالم بہترین 

اتحادیوں کے طور پر انکا ساتھ دے سکتے ہیںە ان کو اسالم کی سّچائی 

ی علم ہے، انکو آزادی کی اقدار کا احساس ہے اور وہ اسکا کا بخوب

 پختہ عظم کیئے ہوئے ہیںە

یہ جنگ ہر حال میں جیتی جانے والی جنگ ہی ہوگیە ہم یہ جنگ اس 

لئے جیت جائینگے کیونکہ ہم دشمن کو دوست بنا لینگے اور ہمارا 



دشمن شیطان پر قابو پا لیگا اور آزادی کی نعمت سے ماال مال ہو 

جائیگاە خون خرابے کی چنداں ضرورت نہیں ہےە گولیاں بھی نہیں 

چالنی پڑینگیە  اسالم کو نیست و بابود کرکے ہم نفرتوں کے منبعے 

 کوہی ختم کر ڈالینگے ە

اسالم کونظریاتی طور پر شکست دینے کے لئے ہمیں کھل کر اس پر 

تاش کے  بات کرنی چاہیئےەاسالم کھوج بین کا متحمل نہیں ہو سکتا ە یہ

پتوں سے بنا ہؤا ایک گھروندھا ہے جسے جھوٹ کے گوند سے جوڑا 

گیا ہےە مسلمانوں کے ساتھ صلح جوئی اور انکے نازک مذہبی جذبات 

جو کہ ایک رستے ہوئے ناسور کی مانند ہیں انکو ٹھیس لگنے سے 

 محفوظ رکھنا ایک عظیم ؼلطی ہوگیە

ں اکثر اپنا راستہ ەەە ڈاکٹر ویکنن کہتا ہے: " یہ خوپرست اینٹھے خا

انکی سیاہ کاریوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اسکے برے برتاؤ 

کو برداشت کر لیا جاتا ہےە کچھ حد تک اسلئیے کہ خود پرست بڑی 

ماہرانہ فنکاری سے جھوٹے بول سکتے ہیں اور باقی اسلئے کہ کوئی 

ں تک  بھی کہ اس بھی اس تشدّد پسند کے ساتھ الجھنا پسند نہیں کرتا یہا

کی تشدّد پسندی محض الفاظ اورجسمانی اشاروں تک ہی محدود ہوتی 

ہےە" کیا مسلمان بھی یہی کچھ نہیں کررہے؟ کیا وہ بلوے اسی مقصد 

کیلئے نہیں کرتے کہ تمام دنیا کو ڈرا کر رکھا جائے تاکہ اسالم پر 

 کوئی تنقید نہ کرےە

یک دوسرے کے عقیدے کا جمہوری اقدار کا مرکز برداشت ہےە ہمیں ا

احترام کرنا چاہئے خواہ ہم اس کے ساتھ متفق نہ بھی ہوںە تاہم برداشت 

کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہئے کہ ہم نے اسکی منظوری دے دی ہےە 



مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم انکے مذھب کو تسلیم کر لیں اور یہ کبھی نہیں 

 ہونا چاہئیےە

ا ہے، لیکن سچ تک رسائی تا حال اسالم پر مباحثے کا آؼاز تو ہو چک

مشکل لگ رہی ہے کیونکہ پرانے اعتقادات بڑے سخت جان ہیںە کیرن 

آرمسٹرونگ، اور جون اسپوسیٹو جیسے اسالم کے حق میں حیلہ جوئی 

کرنے والوں نے خود پر اسالم کا ایک ہی پہلو طاری کرلیا ہے جو 

ڈیا کے بڑے اور دھوکے پہ مبنی اسالم کا گالبی نقشہ پیش کرتا ہےە می

نمایاں حصے کو آسان لگتا ہے کہ اسالم کے اس مثبت پہلو کو ہی 

 اجاگر کیا جائےە 

میں ہمیشہ سے اس بات کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا ہوں جب 

ؼیرمسلم اسالم کا دفاع کرتے ہیںە اس بات پر یقین کرنا بہت دشوار نظر 

یں کہ وہ ایک آتا جب کوئی ایماندار شخص اگر وہ اس سے باخبر نہ

ایسے عقیدے کا ساتھ دے رہا ہو جو نفرت، دہشت اور بدعملی پر مبنی 

مؽربی ممالک کے متعّدد سیاستدان خصوصی طور پر وہ جن کا   ہوە

تعلق بائیں بازو سے ہے وہ اسالم کے متعلق دفاعی انداز اپنائے ہوئے 

ایک ہیںە زیادہ امکان یہی ہے کہ انکو سعودی عرب نے خریدا ہؤا ہےە 

قابل ذکر مثال امریکی کانگرس کے سابقہ رکن مارک ڈی سلجندر کی 

ہےە اس نے اپنے کیرئیر کا آؼاز پرجوش مسیحی مبلػ کے طور پر کیا 

اور اس نے "مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان ایک پل" باندھنے 

ە اے ڈیڈلی مس انڈرسٹینڈگ کیلئے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا 

تھی کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی مقّدس کتابوں کے  اس کی دلیل یہ

اقتسابات کو جب انکی اصل زبان میں پڑھا جائے تو حیران کن طور 

میں ان میں مماثلت پائی جاتی ہےە یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے اور 



اسکو ان میں سے کسی بھی زبان کا علم نہیںە سچائی اس وقت سامنے 

ر کو اس بات کا مجرم ٹھہرایا گیا کہ کوسلجند 8000جوالئی  =آئی جب 

وہ مسلمانوں سے رقم وصول کرکے مسلمان دہشتگردوں کی امداد کرتا 

میں اسپر فرد جرم عائد کی گئی تھی کہ وہ منی  <800تھاە جنوری 

النڈرنگ، سازش اور انصاؾ کی راہ میں رکاوٹ جیسے جرائم میں 

سالم کے دفاع میں ملّوث تھاە اسلئے اس طرح کے بیوقوؾ اکثر اوقات ا

 کارآمد ثابت نہیں ہوتے، بسا اوقات وہ بہت بڑے ؼّدار ہوتے ہیںە

ایک بہت ہی اوٹپٹانگ سا واقعہ نیویارک کے میئر مائیکل بلومبرگ کا 

منزلہ مسجد کی تعمیر کی  09بھی ہےە اس نے بڑے پرجوش انداز میں 

حمایت کی جس کا محل وقوع اس مقام سے صرؾ دو بالک کے 

امریکیوں کو قتل کیا تھاە  9000مسلمانوں نے  ?0پر ہے جہاں فاصلے 

کیسے وہ اتنا بے حّس ہوسکتا ہےە اسکو اس ٹریجیڈی سے متائثرہ 

خاندانوں اور تمام امریکیوں کا خیال بھی نہیں آیاە مسٹر بلومبرگ کی 

اس پراجیکٹ کی پرجوش حمائیت اتنی شدید تھی کہ اس نے ملک کی 

عزتی کی اور کہا کہ اس مسجد کی تعمیر کا  انٹیلیجینس کی بھی بے

کو امریکہ  ?/00پراجیکٹ ان طاقتوں کو سرنگوں کردیگا جنہوں نے 

 پر حملہ کیا تھاە

یہ دلیل ابتدائی طور پر فیصل عبدالرؤؾ کی پیش کردہ ہے جو "قرطبہ 

کی حیات نو" کا امام ہےە تاہم رؤؾ نے سی این این پر سولیداد او برین 

ویو مین اس کے برعکس بات کی، اس نے کہا میں اس  کے ساتھ انٹر

مرکز کو سیکیؤرٹی خدشات کے پیش نظر کہیں اور منتقل نہیں کرسکتا 

کیونکہ مسلمان اس تیدیلی مقام پر تشّدد پر بھڑک اٹھیں گے، " مسلم 

ورلڈ میں یہ شہ سرخیاں لگا دی جائینگی کہ اسالم پر حملہ ہو گیاەەەە اس 



سلم دنیا کے بنیاد پرست ہماری نیشنل سیکیؤرٹی کو کا خطرہ رہیگا کہ م

 نقصان پہنچائینگے اور ہمارے فوجیوں کو بھی"ە اس نے کہاە

رؤؾ نے مزید کہا " اگر ہم نے اسکو یہاں سے ہالیا تو یہ دلیل مسلمان 

بنیاد پرستوں کے ہاتھ آجائیگی اور وہ زیادہ سے زیادہ حملے کرنے 

رے ملک کے خالؾ انکا تشّدد بڑھ والوں کی بھرتی کرینگے اور ہما

جائیگا" رؤؾ نے دراصل یہ بیان کر کے تمبیع کی تھی " اگر اس 

معاملے کو صیح طرح سے نہ نپٹا گیا تو یہ ڈنمارک کے کارٹونوں 

والے مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائیگا اور اس کے نتیجے 

یزی میں مسلم ممالک میں ڈنمارک کے سفارتخانوں پر حملوں میں ت

آجائیگی"ە اس نے اس پر زور دیا، " اگر ہم نے اس معاملے کو صیح 

 طریقے سے نہ نپٹایا تو ایک بہت بہت بہت خطرناک مسئلہ بن جائیگاە"

یہ متضاد بیانات بیک وقت درست کیسے ہو سکتے ہیںە کیا مسلمان اس 

گراؤنڈ زیرو مسجد کی تعمیر کے حق میں ہے یہ نہیں؟ اگر مسجد کی 

ک دی گئی توکیسے انکے اندر نفرت بھڑک سکتی ہے اور وہ تعمیر رو

اشتعال میں آسکتے ہیں؟ یہ بہت حیرانکن ہے کہ کیسے مسلمان دھوکے 

 کے ساتھ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیںە

فیصد امریکیوں نے گراوئنڈ  0=رائے شماری کے نتائج کے مطابق 

ہزاروں  زیرو سے صرؾ دو بالک کے فاصلے پر جہاں مسلمانوں نے

امریکیوں کو قتل کیا اسالمک سنٹر کی تعمیر کی مخالفت کیە تاہم، 

بلومبرگ جو خود کو بہت سارے امریکیوں سے زیادہ عقلمند سمجھتا 

ہے اس نے کہا،" ان مقبول عام خیاالت کو گڑھے میں ڈالکر ہم فتح 

 دہشتگردوں کی جھولی میں ڈالدینگےە اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئیےە"



دعوی منطق کو جھٹالتا ہے جبتک ہم اس کہانی کی اندرونی کہانی  یہ

میں متحدہ عرب امارات کے اخبار دی  <800کو نہیں جان لیتےە اکتوبر 

نیشنل انکشاؾ کیا کہ مسٹر بلومبرگ کے مشرق وسطی میں خبررسانی 

کی پیشہ میں ایک بہت بڑا حصہ ہےە دبئی میں اس کی کمپنی کا وجود 

تک وہ اپے کاروبار کا  ?800ھی زیادہ پرانا ہےە اور ایک دہائی سے ب

حجم چارگنا کرنا چاہتا تھاە اس نے ایک "اسالمک فنانس پورٹل" بھی 

 قائم کررکھا تھاە

میکس لیننگٹن، جو بلومبرگ کا مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا ریجن کا 

سربراہ ہے اس نے کہا " خصوصی طور پر اسوقت سے جب سے 

نظام پگھلنا شروع ہؤا ہے اسالمی سرمائے کی مؽربی سرمائے کا 

طرؾ توّجع بڑھنی شروع ہو گئی ہےە" اس نے مزید کہا " آج کوئی 

بھی ایک واحد شخص نہیں جو اسالمی فنانس مارکیٹ کے بارے میں 

اطالعات فراہم کرنے کا کام سرانجام دے، اس لئے بلومبرگ کا یہاں 

 مل ہےە"اسالمک فنانس پراڈکٹ کے قیام میں مصروؾ ع

ٹرمینلز میں خدمات سرانجام  900000بلومبرگ کی کمپنی تمام دنیا میں 

ارب امریکی ڈالر ہےە  ;دے رہی ہیںە اور اسطرح اسکی ساالنہ آمدن 

اس نے کہا اس کے تمام جی سی سی میں نیوز بیورو ہیں بشمول بحرین 

اور کویتە  سعودی عرب اور قطر مین اس کے دفاتر کھلنے کی تیاری 

 رہی ہےە ہو

کیا مذکورہ باال انکشاؾ اس میگا مسجد کی تعمیر کی حمایت کے پس 

پردہ نیویارک کے میئر کے ناقابل توضیع خلوص کی وجہ کی وضاحت 

نہیں کرتا؟ یہ تو محض آئسبرگ کے اوپر دکھنے والی ایک چھوٹی سے 

نکڑ ہے، اس کی تہھ میں کیا کیا کچھ ہے اور بلومبرگ اور اسکے 



وں کے درمیان کیا کچھ پنہاں ہے اس کو تو ابھی ہوا بھی اسالمی دوست

 نہیں لگی؟

اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں ایک سیاستدان اپنے ہی ملک کے 

مفادات کے خالؾ کام کررہا ہے؟ اور ایک مسجد کی تعمیر کے 

معاملے کو بڑے جوشیلے انداز میں سپورٹ کررہا ہے جبکہ یہ اس کے 

ایک قابل نفرت اقدام ہےە مسلمانوں کی کسی ملک کے عوام کیلئے 

ملک سے وفاداری نہیںە انکی وفاداری اسالم سے ہے جسکو وہ صرؾ 

ایک مذھب ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسکو ایک سیاسی نظام اور نظام 

حکومت بھی سمجھتے ہیںە اسلئے جب کوئی سیاستدان معمول سے 

اتھا ضرو ٹھٹکے گاە ہٹکر اسالمی مفادات کی حمایت کررہا ہو تو میرا م

اس آدھے کشکول کےپیچھےکوئی بڑا کشکول ضرور ہوگاە فارسی 

 محاورے کے مطابق کچھ دال میں کاال ضرور ہےە

اہل فارس کا ذکر کرتے ہوئے عرض ہے کہ ایرانی اور سعودی اسالمی 

حکومتوں کی پٹرول کی خطیر کمائی سے ہرجگہ کے سیاستدانوں اور 

ں خریدی گئیںە یہ جوشیلے ؼیرمسلم مدافیعان ماہرین تعلیم کی وفاداریا

اسالم ہمیشہ کارآمد احمق نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے معامالت میں وہ 

 تنخواہ دار ؼّدار ہوتے ہیںە

اکثر اوقات اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ انٹر نیٹ کی سہولت استعمال 

کرنے واال میڈیا جس میں مدافیعان اسالم کے مضامین پوسٹ کئے 

یں اسکے نیچے پوسٹ کئے گئے تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے جاتے ہ

کہ عام قسم کے لوگوں کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیںە اب لوگ 

سمجھدار ہو گئے ہیں مگر میڈیا اور سیاستدان ابھی تک وہی گھسا پٹا 

 ڈھول بجا رہے ہیںە



تاریخ بتاتی ہے کہ اسالمی طاقتوں نے ہمیشہ سے دھوکے سے شکار 

نہوں نے ہمیشہ جھانسا دیا کہ اسالم اور مسلمان بہت امن پسند مارا ہےە ا

ہیں، اسکا بعد میں پتا چلتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہےە اس 

عیسوی کا ایک واقعہ ہے  ;9>دھوکہ دھہی اور ؼّداری کی ایک مثال 

جب مسلمانوں نے دمشق فتح کیاە حملہ آوروں نے وہاں کے بشپ کو 

 کی تاریکی میں شہر کا دروازہ کھولدیاەرشوت دی جس نے رات 

جب ایک سیاستدان اسالم کے حق میں آواز بلند کرتا ہے اور اس بات 

کی تبلیػ کرتا ہے کہ اسالم "برداشت" اور "انسانی بھائی چارے" کا 

مذھب ہے تو وہ دراصل اس بات کو دھیان میں نہیں ال رہا ہوتا کہ اسالم 

اس وقت اسے اپنے پیسوں سے  میں کوئی برداشت وؼیرہ نہیں ہے،

ؼرض ہوتی ہےە اس بات کا قّوی امکان ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی 

 گھپال ہےە

جبکہ یہ گمراہ کن، لیکن سیاسی لحاظ سے درست آوازیں اس چیز کا 

دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو دفاع کے قابل نہیں ہے، ناراض 

یار ہوتے ہیں، ڈراتے مسلمان مستقل طور پرسراسیمگی پھیالنے کیلئے ت

دھمکاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اسالم کے خالؾ چھوٹی سی بات بھی 

کرے اسےخفیہ سازشیں کرکے  قتل کردینے سے بھی گریز نہیں کرتے 

 اور یوں وہ اسالم کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیںە

 8000نے  (FFI)اس پرمباحثہ بڑا نازک کام ہےە فیتھ فریڈم انٹرنیشنل

سے ہی اس مباحثہ کو جاری رکھا ہؤا ہے اور جبکہ میں نے یہ کام 

میں ہی شروع کردیا تھاە مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اس کے  <??0

پھیالؤ میں اضافے کا سبب بنے گیە مکالمہ، قّوت مدرکہ اور ذھانت 

اسالم کو شکست دے سکتی ہے اگر اس کا موقع مل جائےە جھوٹ 



نسر شپ کے سائے میں ہی زندہ رہ سکتا صرؾ ظالمانہ جّبر اور س

ہے، لیکن یہ آزادانہ اور کھلی بحث کا سامنا نہیں کرسکتاە جھوٹ فنا ہو 

جاتا ہے جب سچ سے سامنا ہوجائے، جیسا کہ گرمی میں برؾ پگھل 

 جاتی ہےە

اسالم کوسیاسی  شکست دینے کیلئے ہمیں عوام کی آگہی مطلوب ہےە 

یل کرسکتی ہے اور اسی طرح عوامی آگہی سیاست دانوں کو تبد

حکومتی پالیسیاں بھیە اگر پبلک کی چینخیں زیادہ اونچی ہو جائیں، 

 کوئی نہ کوئی ضرور آگے بڑھ کر ان کو سنے گاە

یہ ایک جنگ ہےە دشمن ایک نظریہ ہےە ہمیں اپنی کمر کس لینی 

چاہئے اور دشمن سے لڑنے کیلئے تیار ہو جانا چاہئےە ان کی بہت بڑی 

ے سامنے ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہئیں، اسالم بڑی تعداد ک

ؼیر مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہےە اس کی بنیاد کوئی نہیں بس جھوٹ 

ہےە ہمیں اسکوختم کرنے کیلئے جو کرنا  ہے وہ ہے اس جھوٹ کو بے 

نقاب کرنا اور یہ دھوکے اور دہشت کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوقامت 

ے زمیں بوس ہوجائیگیە  مسلمان آزاد ہو تاریخی یادگار دھڑام س

جائینگے اور دنیا اسالم کے اس زہر سے بچ جائیگیە ہمارے بچوں کا 

ہم پر یہ قرض ہےە یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انکی دنیا کو محفوظ 

 اور آزاد بنا دیںە

دو ہزار سال پہلے، ایک یہودی ترکھان نے کہا تھا، " سچ تمہیں آزاد کر 

چا پن کبھی اتنا سچ نہیں تھا جتنا کہ آج ہےە آئیے اسالم کے دیگاە" یہ س

 بارے میں سچ کو پھیالئیںە وقت آن پہنچا ہے کہ ہم سچ کا ساتھ دیںە

 اسالم کو سیاسی بنیادوں پر شکست دینا



مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اسالم کے بڑھتے ہوئے خطرے 

یشگوئی کی تھی کہ میں میں نے پ 8000کیا مقابلہ کیسے کیا جائےە 

اسالم ہمارے وقتوں میں ہی ختم ہو جائیگاە اس وقت سے اسالم پھیال ہے 

کم نہیں ہؤاە مؽربی ممالک میں مساجد کی تعمیر کی بھرمار ہے اور 

مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہےە  مسلمان ان ملکوں کی 

ں بھیە حکومتوں میں بھی گھس گیا ہے اور یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس می

جس کسی کو بھی یہ شک ہے کہ باراک حسین اوباما یا تو مسلمان ہے 

یا انکا حمائیتی ہے جیسے اسنے اپنی خودنوشت سوانعمری میں لکھا 

 ہے تو اسے چاہئے کہ ہوش کے ناخن لےە

اسالم کی ترقی متوقع تھیە صدیوں سے نہیں تو کئی دہائیوں سے 

ےە ؼیر مسلم اس بات سے مسلمان دنیا پر قبضے کی تیاری کررہے تھ

کہ وہ گھیرے میں آچکے ہیں، مسلسل تؽافل کا شکار تھےە ان میں سے 

بہت سارے جنکا تعلق بائیں بازو کی جماعتوں سے ہے وہ ابھی تک 

کے واقعے کے بعد انکو ہوش میں آنے  ?/00اسکا انکار کررہے ہیںە

انکے میں ایک دہائی گذر گئیە کافی لوگ تو جاگ اٹھے ہیں ماسوائے 

جنہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے اور اٹھنا چاہتے ہی 

 نہیںە

اب جبکہ عوام کا ایک بڑا حصہ یہ جان چکا ہے کہ اسالم محض مذاہب 

مین سے ایک مذھب نہیں بلکہ یہ تو بنی نوع انسان کی بقاء کیلئے ایک 

خطرہ ہےە اب ہم اسے روک سکتے ہیںە لیکن ایک مسئلہ ہےە اسالم 

ایک مذھب ہےە کسی مذھب پر پابندی لگانا امریکی آئین کی پہلی ترمیم 

کی ایک شک کے مطابق تمام انسانوں کو اپنی مرضی کا مذھب اختیار 

 کرنے کی آزادی ہےە



لیکن ایک راستہ موجود ہےە دو سرے مذاہب کے برعکس اسالم ایک  

کم ازکم کثیر جہتی مذھب ہےە باقی تمام مذبہب کی ایک ہی ّسمت ہے یا 

ایک ؼالب سّمتە آئیے ہم اسکو اسطرح کہھ لیتے ہیں کہ یہ عمودی خط 

ہے جو بندے کو خدا سے مالتا ہےە اسالم میں چوڑائی اور گہرائی بھی 

ہے جو دوسرے مذاھب میں نہیںە یہ اس کی سیاسی اور سماجی جہتیں 

 ہیںە

اسالم کی سیاسی اور سماجی جہتیں اس کے شرعی قوانین سے واضع 

تی ہیںە یہ انسانی رھہن سہن کے ہر زاویے کو طے کرتی ہیں، مثال ہو

کے طور پر میاں بیوی کا تعلق؛ شرعی قوانین کے مطابق اگر خاوند کو 

ڈر ہو کہ اس کی بیوی کوئی تڑ پھڑ کررہی ہے تو اسے اسکی پٹائی کا 

حق حاصل ہےە وہ جب چاہے اپنی بیوی کی مرضی کے بؽیر اس کو 

بچے اسکی ملکیت ہونگےە وہ جتنی جی چاہے  طالق دے سکتا ہےە

شادیاں کرسکتا ہےە چار بیویوں کی پابندی تو قرآنی آیات کی ؼلط 

توضیع کا نتیجہ ہےە بہت سارے مسلمان حکمرانوں اور اہل تشیع کے 

 اماموں نے بھی لگ بھگ سینکڑوں کی تعداد میں شادیاں کیںە

کہ انکا اطالق تو شرعی قوانین صرؾ مسلمانوں پر ہی الگو نہیں بل

ؼیرمسلموں پر بھی ہوتا ہےە مسلم اکثریت والے ملکوں میں ؼیر 

مسلموں کی حیثیت ضّمی )پابند شدہ( کی ہے، زیرنگیں اور شرمسارە 

اس پر الزم ہے کہ وہ مسلم ریاست کو بطور ہرجانہ ادا کرے جو بعض 

 حاالت میں اسکی آمدنی کا نصؾ بھی ہو سکتا ہےە فتح خیبر میں تمام

صیح سالم لوگوں کو قتل کردینے کے بعد زندہ بچ جانے والے یہودیوں 

 سے محمد اسی حساب سے رقم وصول کرتا تھاە



شرع کے مطابق عورتوں کے حقوق مردوں کی بہ نسبت آدھے ہیںە 

انکو ناقص العقل تسلیم کیا جاتا ہے اور عدالت میں انکی گواہی بھی 

 آدھی تصور کی جاتی ہےە

نس پرستی کی سزا موت ہےە زانیوں کی سزا شرع کے تحت ہمج

سنگسار ہے خواہ اسمیں عورت زنابالجبر کا شکار ہی کیوں نہ ہوئی ہوە 

زیادتی کی شکار عورت اگرعدالت میں چار مردوں کو بطور گواہ نہ 

کی رو سے وہ جھوٹی سمجھی  09::8پیش کرسکے تو قرآنی آیت 

کوڑوں کی  0<ابق کے مط :جائیگی اور اسے اسی سورۃ کی آیت نمبر

سزا ملیگیە اگر اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اسکو اس 

بات کا ثبوت سمجھا جائیگا کہ وہ شادی شدہ زانی عورت ہے اور اسکو 

 اس جرم کے تحت سنگسار کردیا جائیگاە

اسالم کا سیاسی رخ اس کا سب سے اہم پہلو ہےە اس کے بؽیر اسالم کا 

سب سے اہم قانون یہ ہے کہ خدا کی دھرتی   اتا ہےەوجود ہی ناپید ہو ج

کو "پاک" کیا جائے اور تمام دنیا میں ہللا کا قانون الگو ہو جائےە اس 

مقصد کو حاصل کرنے کیلئے جو طریقہ استعمال کیا جائے وہ حملے 

کرنا اور دہشت پھیالناە اسالم کا مقصد ہر کسی کو مسلمان کرنا نہیں 

 000ن کے تابع کرنا ہےە وہ ممالک جن میں بلکہ انکو شرعی قوانی

فیصد شرعی قوانین پر عمل نہیں ہوتا ان پر بھی انکا قانونی حق ہے کہ 

 وہاں دہشتگردی کی جائےە

شرع میں اہل کتاب کو اپنے مذھب پر قائم رہنے کی اجازت  اگروہ 
اپنے مذھب کو نّجی زندگی کی حد تک محدود رکھیں اور سرعام اسکا 
مظاہرہ نہ کریںە تاہم انکو اپنے مذھب کی تبلیػ کرنے کی اجازت نہیں 



ماسوآئے اپنے بچوں کےە انکو گرجے اور عبادتگاہیں بنانے کی بھی 
 اجازت نہیںە

یک مسلمان محض ایک مومن ہی نہیں بلکہ وہ اّمہ کا ایک حصہ ا
ہے اور آفاقی اسالمی ریاست کا ایک نائب ہےە اس ریاست کا وجود 
اصلی ؼیر حقیقی ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اسکو حقیقت کا 
جامہ پہنائےە اس کا حاصل یہ ہے کہ ترک اسالم اس ورچوئل اسالمی 

دؾ ہوگی اور اس کی سزا موت ہےە لہذا ریاست سے ؼّداری کے مترا
 مرتد کو سزائے موت دی جائےە

ان تین جہتوں میں ایک فرد کے پلے کچھ بھی نہیں بچتاە مومن کی 
زندگی کا ہرپہلوشرعی قوانین کے تابع ہےە شرع ہی یہ فیصلہ کرتی ہے 
کہ اس نے کیا کھانا پینا ہے اور کیا نہیںە اور کب اسکو کھانے کی 

کب نہیںە اس نے کیسا لباس پہننا ہے اور کیسا نہیںە اسکو اجازت اور 
اپنی داڑھی کی شیو کیسے بنانا ہے، ؼسل کیسے کرنا ہے، دانت کیسے 
صاؾ کرنا ہے، آباسی کیسے لینا ہے، چھینک کیسے مارنا ہے، ناک 
کیسے صاؾ کرنا ہے اور رفع حاجت کے بعد اپنے عضویات 

 مخصوصہ کو کیسے دھونا ہےە

ان اکثر ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اسالم صرؾ ایک جیسے مسلم
مذھب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہےە یہ ایک مکمل نظام ہے 
جو زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہےە یہاں تک کہ مومنوں کے خیاالت 

 بھی انکے اپنے نہیںە ان پرہر لحاظ سے مکمل کنٹرول ہےە

اسالم تثلیث ہےە اس میں  یہ انکے تینوں پہلو ناقابل تقسیم ہیںە یہ
سے اگر ایک کو بھی خارج کردیا جائے تو اسالم کا وجود ہی برقرار 

 نہیں رہتاە

یہ جان لینا بہت اہم ہےە  سن زی نامی ایک چینی بزرگ نے کہا 
تھاە تم اپنے دشمن کو جان لو تو تمہیں شکست نہیں ہوگیە مسلمان ہمیں 

ھسنے کیلئے ہمارے ہی جان چکے ہیں اور وہ ہمارے ممالک کےاندرگ



نظام کا استعمال کررہے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے اندر سے ہی شکست دیںە 
بہت سارے سیاستدان، ماہرین تعلیم اور میں یہ کہنے کی جرآت کررہا 
ہوں، کچھ رّبی اورپادری مسلمانوں سے مراعات وصول کرتے ہیں اور 

ظ کی اسکے عوض وہ بڑے سفاکانہ اندازمیں انکے مفادات کے تحف
جنگ لڑ رہے ہیںە وہ ہمیشہ کارآمد احمق نہیں ہوتے بلکہ بسا اوقات وہ 

 ؼّداری کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیںە

مسلمان یہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہماری جمہوریت اور شہری 
آزادیوں کو ہمارے ہی خالؾ استعمال کرسکتے ہیںە دوسری طرؾ اہل 

ہیںە اس جنگ کو جیتنے مؽرب اسالم سے واقؾ نہیں اور مار کھا رہے 
 کیلئے انکو اپنے دشمن کے بارے میں جان لینا بڑا ضروری ہےە

اور اگر ہم یہ جان لیں کہ اسالمی مقّدس تثلیث یعنی مذھبی، سماجی 
اور سیاسی جہتیں ناقابل تقسیم ہیں اور ایک اکائی کے تین جزو ہیں، تو 

 اسکو شکست دینا ہمارے لئے آسان ہو جائیگاە

ر بطور مذھب پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اسے بطور ہم اسالم پ
ایک سیاسی نظام پابندی لگا سکتے ہیںە بطور ایک سیاسی نظام کے یہ 

 ہماری جمہوریت اور دیگر قوانین کے برخالؾ ہےە

جبکہ مسلمان امریکی آئین کی پہلی ترمیم کے تحت تقریر کی آزادی 
ا کررہے ہیں، اگر کوئی کے حق کا استعمال کرکے اسالم کا پراپیگنڈ

محمد کے کارٹون بنا دے تو مسلمان بلوے کرتے اور بیگناہ لوگوں کا 
خون بہاتے ہیںە جو کوئی بھی اسالم کے خالؾ بات کرے یہ اسکو قتل 
کردینا چاہتے ہیںە یہ ہے ایک نکتہ جہاں یہ پہلی ترمیم کی خالؾ 

 ورزی کررہے ہیںە

برابر نہیں سمجھتاە اسمیں  اسالم تمام انسانوں کو قانونی طور پر
عورت اور مرد کو یکساں قانونی حقوق حاصل نہیںە یہ مسلمانوں کہ 
اس حق کو بھی نہیں مانتی کہ وہ اسلم کو ترک کرسکیںە ان حقائق کی 



بنیاد پر اسالم کو ایک خالؾ قانون مذھب قرار دیکر اس پر پابندی 
 لگائی جاسکتی ہےە

سے دیکھتے ہیںە ظالمانہ اور آئیے ذرا شرعی قوانین کو نزدیک 
عام دی جانے والی سزآئیں : اسالمی قوانین کی گھمبیر عالمی الجھنیں 
کے مصنؾ نونی درویش نے اپنے ایک آرٹیکل جس کا عنوان ہے 

 میں ان میں سے کچھ پر روشنی ڈالتا ہےە ضّمیوں کیلئے شرعی قوانین

جہاد جس کی تعریؾ یہ ہے " دین کے قیام کی ؼرض سے  .0
مسلموں سے جنگ کرنا" ہر مسلمان اور مسلمان سربراہ ؼیر

مملکت )خلیفہ( کا فرض ہےە کوئی مسلمان خلیفہ جو جہاد سے 
انکار کردے وہ شریعت کی خالؾ ورزی کررہا ہے، لہذا وہ 

 حکومت کرنے کے اہل نہیںە
ایک خلیفہ طاقت کا استعمال کرکے حکومت پر قبضہ کرسکتا  .8

 ہےە
جرائم جیسا کہ قتل، زناکاری، ایک خلیفے کو اس طرح کے  .9

لوٹمار، چوری، شرابخوری، اور چند حالتوں میں زنابالجبر  
 سے استثناء حاصل ہےە

زکواۃ سے حاصل شدہ رقم کا کچھ حصہ جہاد کیلئے مخصوص  .:
 کرناە

حلیفہ کا حکم ہر حالت میں ماننا ضروری ہے خواہ وہ انصاؾ  .;
 کے مطابق نہ بھی ہوە

 سلمان مرد ہو اور ؼالم نہ ہوەخلیفہ کیلئے الزم ہے کہ م .>
مسلمانوں کیلئے الزم ہے کہ وہ خلیفہ کو سبکدوش کردیں  .=

 اگراسالم کو ترک کردےە
ایک مسلمان جو اسالم کو ترک کردے اسے فورآ قتل کردیا  .<

 جائےە
ایک مسلمان کوان وجوہات کی بنا پر کیا ہؤا قتل معاؾ کیا  .?

( کسی بڑی 9( ایک زانی کو )8( کسی مرتد کو )0جاسکتا ہے )



گذرکاہ پر لوٹنے والے کوە ؼیرت کے نام پر قتل بھی قابل قبول 
 ہےە

اگر کوئی مسلمان کسی ؼیرمسلم کو قتل کردے تو اسے  .00
 سزائے موت نہیں ملیگیە

شریعت میں ؼالم رکھنے اور لونڈیاں رکھنے کو خالؾ  .00
قانون قرار نہیں دیا بلکہ اس کو منظم کیاە ایک آقا اگر اپنے 

 تل کردے تو اسے کوئی سزا نہیں ملیگیەؼالم کو ق
شریعت جس طرح کی سزاؤں کا حکم دیتی ہے ان میں شامل  .08

ہیں سنگسار کرنا، سرقلم کردینا، ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، کوڑے 
مارنا اور اسطرح کی معمول سے ہٹکر سخت اور ظالمانہ 
سزائیں خواہ جرم کی نوعّیت معمولی سے ہو جیسے کہ زنا 

 وؼیرہە
مسلمانوں کے برابر نہیں ہیں اور اگر محفوظ رہنا ؼیرمسلم  .09

چاہتے ہیں تو انکو شریعت کے تابع رہنا ہوگاە ان کو کسی 
مسلمان عورت سے شادی کی ممانعت ہے، جوچیزیں وہ سرعام 
نہیں کرسکتے ان میں شامل ہے  شراب نوشی ، خنزیر خوری، 
اپنے صحیفوں کی تالوت، مذھبی تہوار منانا اور جنازے 

ہە انکو نئے گرجے بنانے کی ممانعت ہوگی اور انکی وؼیر
بلندی مساجد کی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگیە وہ کسی مسجد 
میں بال اجازت داخل نہیں ہوسکتےە ایک ؼیرمسلم کو تحفظ 
فراہم نہیں کیا جائیگا اگر وہ کسی مسلمان عورت سے زنا کرے 

 یا کسی مسلمان کو اسالم سے دور کرےە
گر جنگی ہتھیارکی فروخت  ایسے لوگوں کو ایک ؼیرمسلم ا .:0

کرے جو انہیں مسلمانوں کے خالؾ استعمال کرنا چاہتا ہو تو 
اسے ایک جرم تصّور کیا جائیگاە کوئی ؼیرمسلم کسی مسلمان 
کو برا بھال نہیں کہھ سکتا، اور ہللا، ہللا کے رسول اور اسالم 

کتا اور کے بارے میں بھی تحقیر آمیز الفاظ استعمال نہیں کرس



نہ ہی وہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو اجاگر کرسکتا ہےە تاہم 
 اگر مسلمان ایسا کرنا چاہیں تو ان پر ایسی کوئی پابندی نہیںە

ایک ؼیرمسلم کسی مسلمان کی جائیداد کا وارث نہیں ہو   .;0
 سکتاە

 بینکوں کو شریعت کے تابع ہونا الزم اور سود حرام ہےە .>0
الے جیسا کہ خاکروب اور معمولی نوعیت کے کام کرنے و .=0

جمعدار وؼیرہ عدالت میں گواہی دینے کے اہل نہیں ہونگےە 
طالق ہو جانے کی صورت میں ایسی پییشہ ور عورتیں جو 
معّیتوں پر نوح خوانی کرتی ہوں انکو انکے بچوں کی محافظ 

 نہیں بنایا جائیگاە  
 ایک ؼیرمسلم ایک ؼیرمسلم اقلّیت پر حکمرانی نہیں کرسکتاە .<0
 مجنس پرستی کی سزا موتەہ .?0
کسی لڑکی شادی کیلئے عمر کی کوئی قید نہیں، اسکی  .80

 <پیدائش کے بعد کسی وقت بھی اسکی شادی ہوسکتی ہے اور 
 سال کی عمر میں رخصتی ہوسکتی ہےە ?یا 
اگر عورت بؽاوت پر اتر آئے تو خاوند کی ذمہ داری نہیں  .80

وہ کہ اسکی ضروریات پوری کرے اور اسے اجازت ہے کہ 
 اسے مارے پیٹے تاکہ وہ گھر سے نہ جاسکےە

طالق کا حق صرؾ مرد کو حاصل ہے اور یہ فعل انتہائی  .88
آسان ہے اسے صرؾ یہی کہنا ہے " میں تجھے طالق دیتا 
ہوں" اور طالق وقوع پذیر ہو جائیگی خواہ اسکی ایسا کرنے 

 کی نّیت نہ بھی ہوە
جائیداد نہیں جو خاوند اور بیوی کے درمیان کوئی مشترکہ  .89

 خاوند کی موت کے بعد خودبخود بیوی کی ملکّیت ہو جائےە
 وراثت میں عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہوگاە .:8
مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چار بیویاں رکھ لے اور اس  .;8

 کثیرزوجی کی بناء پر عورت اس سے طالق نہیں لے سکتیە



عورت کے جنسی اعضاء کے عوض اسے حق مہر دیا جاتا  .>8
 ہےە

مرد کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنی ؼالم عورت سے  .=8
جنسی تعلق قائم کرلے اور ان عورتوں سے بھی جو جنگوں 
میں انکے ہاتھ لگی ہوں، اگرؼالم بنائی گئی عورت شادی شدہ 

 ہے تو اس کی شادی فسق ہو جائیگیە 
 عدالت میں عورت کی گواہی نصؾ تصّور ہوگیە .<8
ے تو اس سے بچوں کی عورت اگر دوبارہ شادی کرل .?8

 نگہبانی واپس لے لی جائیگیە
یہ ثابت کرنے کیلئے کہ وہ زنابالجر کا شکار ہوئی ہے اسے  .90

 چار مرد بطور گواہ پیش کرنے ہونگےە 

عورت سے زنا کرنے والے مرد کو عورت کے ساتھ شادی کئیے 
 بؽیر صرؾ حق مہر ادا کرنے پر ہی اکتفا کرسکتا ہےە

زم ہے کہ وہ اپنے جسم کا انچ انچ جسکو ایک مسلمان عورت پر ال
"اوراہ" یعنی جنسی عضویات کو ڈھانپ کر رکھیںە اہل تّشیع میں 
چند طبقہ فکراس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ ننگا 

 رکھ سکتی ہیںە

ایک مسلمان مرد کیلئے یہ جرم قابل معافی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی 
لی کرتے ہوئے دیکھ لےە لیکن اس کو کسی ؼیرمرد کے ساتھ بد فع

کے برعکس عورت ایسا نہیں کرسکتی کیونکہ مرد کے پاس ایک 
راستہ ہے کہ وہ اس عورت سے شادی کرلے جس کے ساتھ وہ 

 پکڑا گیا ہوە

ان قوانین پر شّیعہ اور سنّی دونوں متفق ہیں اور دونوں ممالک میں 
ں افؽانستان میں قوانین کی بنیاد یہی ہیںە طالبان کے دور حکومت می

بھی شریعت کی مکمل عملداری تھیە یہ قوانین قرآن اور حدیث کے 



تحت بنائے گئے ہیںە یہی ہیں وہ قوانین جو مسلمان مؽربی ممالک 
 پر نافذ کرنا چاہتے ہیںە

سفید پاؤڈر کی شکل میں سائینائیڈ)ایک انتہائی مہلک زہر( کی 
میں یہ مواد مینوفیکچرنگ ہو رہی ہےە چھوٹے ریزوں کی شکل 

شکرسازی میں استعمال ہونے والے مواد سے مشابہت رکھتا ہےە 
لیکن یہ بہت بڑی ؼلطی ہوگی اگر اسکو ایک دوسرے کا متبادل 

 سمجھا جائےە

اسالم کا موازنہ دوسرے مذاھب کے ساتھ ان بنیادوں پر کرنا کہ ان 
 مذاھب میں بھی ایسا ہے تو یہ انتہائی مہلک ؼلطی ہوگیە سائینائیڈ
کی کیمیائی ساخت میں کاربن اور نائٹروجن کے ایٹموں کا تہرا 
جکڑاؤ ہوتا ہےە یہ عناصر اپنی انفرادی حالت میں بالکل بے ضّرر 
ہوتے ہیں اور جب وہ ایک دوسرے میں مدؼم ہو جاتے ہیں تو وہ 

 انتہائی مہلک زہر کی شکل احتیار کرلیتے ہیںە 

سیاست اور مذھب اپنی انفرادی حیثّیت میں بے ضّرر ہیںە اگر 
اکھٹے ہوجائیں تو ایک زہرە تمام مذاھب میں کٹڑ جنونی پائے جاتے 

 ہیںە اسالم تو اپنی ترکیب و ترتیب میں ہی کٹڑ جنونّیت ہےە 

ہم اسالم کو بطور ایک عقیدے کے پابندی نہیں لگا سکتےە مسلمان 
حضرات اس کی ضمانت دیں کہ وہ  تنظیموں، مساجد اور آئمہ

ظالمانہ شرعی قوانین کو ترک کر دینے کی ضمانت دیںە اگر وہ 
ایسا کرنے سے انکار کریں تو اسکا مطلب ہے کہ وہ ہمارے قوانین 
کی خالؾ ورزی کررہے ہیں اور انکی اسالمی تنظیموں کو ختم کر 

 دیا جائے اور انکو ملک سے نکال دیا جائےە

ور ایک عقیدہ پابندی نہیں لگائی جاسکتی تو اسے اگر اسالم پر بط
بطورایک تباہ کن سیاسی نظام جوکہ جمہورّیت کے منافی ہے اس 
پر پابندی لگائی جاسکتی ہےە ایسا کرتے ہوئے ہم اپنے ملکی قوانین 



کی خالؾ ورزی نہیں کررہے اگر ہم مسلمانوں سے کہیں کہ یا وہ 
 انکو قبول کرلیں وگرنہ ملک چھوڑ دیںە

شریعت سے دستبرداری اسالم سے دستبرداری کے متراد ؾ ہوگاە 
عیسائی بڑی آسانی کے ساتھ عقیدے اورسیاست کے درمیان خط 
کھینچ سکتے ہیںە عیسی نے واضع اعالن کیا تھا کہ اسکا سیساست 
سے کوئی تعلق نہیں جب اس نے یہ کہا، میری حکومت یہ دنیا نہیں 

ت ناقابل تقسیم ہےە محمد نے (ە لیکن اسالم اور سیاس>9:<0)جون

کہااسالم بیک وقت مذھب اور ریاست ہےە اسالم کی ؼائت وجود ہی 
دنیا پر ؼلبہ ہےە خطرہ یہاں موجود ہےە کیا مسلمان خود کو مذکورہ 
باال قوانین کے تابع کرتے ہیں یاکہ وہ انسانیت کا حصہ بننا چاہتے 

نکا ہے، لیکن ہیں؟ وہ دو آقاؤں کے تابع نہیں رہ سکتےە فیصلہ ا
ہمارے لئے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اور ان کے درمیان ایک 

 لکیر کھینچ اگر وہ جارہّیت اور دہشتگردی کو ترک نہیں کرتےە

بہت سارے مسلمان تو یہ بھی نہیں جانتے کو شرعی قوانین کے 

کے انقالب میں ایرانیوں نے  ?=?0اثرات  کہاں تک جاتے ہیںە  

لمی کی بہت بڑی قیمت ادا کی جب انہوں نے شرعی قوانین سے الع
خمینی کی حمایت کیە ہم مسلمانوں کی بڑی امداد کرینگے اگر ہم 

 مسلمانوں کو انکے مذھب کی صیح تعلیم دے دیںە

مسلمانوں کو گمان ہےاسالم بڑا دلکش مذھب ہے جس کی کوئی 
حقیقت نہیںە اگر ہم شرعی قوانین کو اجاگر کریں تو ہم ایک کثیر 

اد لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھا سکتے ہیں اور انکے نفرت تعد
 اور دھوکہ بازی کے عقیدے کو ختم کرسکتے ہیںە

ایک ػفؼہ مچبئی مبهٌے آربئے، امالم فٌب ہو ربئیگب۔ لوگوں ربگ 

ؿہے ہیں۔ هنلوبى اوؿ غیـهنلن ػوًوں ہی اپٌی ًیٌؼ مے ثھـی 

ثہـوپ کے آًکھوں کو هل ؿہے ہیں اوؿ اك هؾھت کے ظبلوبًہ 

 ًظبؿے مےصواك ثبعتہ ہو ؿہے ہیں۔


