
مدنی دور





 مدینہ م� حتر�ک اسالمی و درپ�ش مسائل

)س�ساسالمی ر7ست ىك 6(نومولود اسالمی حکومت و تنظميی ڈھان,،قوانني، (دل اور (ائىل قوانني ىك فوری رضورت تھ�ی* 

)حق و پ�ش رE اور Dطل ىك نفی(دعوىت رسگرم=وں م� اضا: ىك رضورت * 

)رہاOش و معاش(مہاجر�ن مکہ ىك DٓIد اكری* 

Sرب�ت و Sزیہ* 

اسالم دمشنوں ىك مسلح \ارح=ت X مقاZلے X لWئے دفاعی تیاری* 



ابتداىئ اقدامات

ىك تعمريملسو هيلع هللا ىلص مسdِد نبوی * 

)دفعات ۴۵(م=ثاِق مدینہ* 

قlلہ ىك تبدیىل* 
)خطاِب عام(اجتماعی دعوت عام* 

مواخات* 



ابوسف=ان ىك رسر دگی م� رسداراِن مکہ اك مشرتکہ شام جتارىت قافلہ* 

م}افع و اسالم ىك رسوىب م� اسxتعامل ىك پالننگ ىك uرب�ں* 

ابوسف=ان ۔۔۔۔ قافلہ ا ور م}افع X دفاع X لWئے مکہ مدد ىك درخواست بھیجنا* 

قافلہ �ر مسلامنوں X محلے اك �وٹا �روپیگ}ڈا* 

مرشک رسداران مکہ ىك ج}گ ىك تیار7ں اور �زار افراد X ساتھ مدینہ ىك طرف پ�ش قدمی* 

غزوە بدر

هجری ٢



رسول ارم رسول ارم رسول ارم رسول ارم ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصىك فکر م}دیىك فکر م}دیىك فکر م}دیىك فکر م}دی

غزوە بدر



رسول ارم رسول ارم رسول ارم رسول ارم ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصىك حصابہؓ � مشاورتىك حصابہؓ � مشاورتىك حصابہؓ � مشاورتىك حصابہؓ � مشاورت

غزوە بدر

قافلہ 7 لشکِر مرشکني مکہ ۔۔۔۔ سوال

Eرحصابہؓ X سام}ے صورحتال و پ�ش 

مقداد بن عمؓر کا جواب اور انصار کی جانب سے سعد بن معاؓذ کی تائيد

مختلف جواب اور سوال کا دوبار پوچهنا



غزوە بدر



دونوں فوجوں اك موازنہدونوں فوجوں اك موازنہدونوں فوجوں اك موازنہدونوں فوجوں اك موازنہ

١٠٠٠
، افراد
١٠٠ 

سرداران 

مسلمان

مشرکين 

٣١٣

گهوڑے ٣
اونٹ ٧٠  
زرہيں ۶٠  

گهوڑے ١٠٠
کا ہجوم اونٹوں  

زرہيں ۶٠٠

غزوە بدر



م=دان ج}گ ىك م=دان ج}گ ىك م=دان ج}گ ىك م=دان ج}گ ىك �لک=اں�لک=اں�لک=اں�لک=اں

ىك د(املسو هيلع هللا ىلصارم رسول  پ�ج}گ � * 

مہاجر�ن اك ام��ان ۔۔۔ رشxتہ داروں � مقابل* 

ق=دی ۷۰رسداران اك ق�ل اور  ۷۰مرشکني ىك شکست ۔۔۔۔ * 

ماِل غنميت* 

غزوە بدر



غزوە بدر

غزوە بدر �ر تبرصە ۔۔۔۔ سورة �نفالغزوە بدر �ر تبرصە ۔۔۔۔ سورة �نفالغزوە بدر �ر تبرصە ۔۔۔۔ سورة �نفالغزوە بدر �ر تبرصە ۔۔۔۔ سورة �نفال

ج}گ X مقاصد ماِل غنميت 
دی نہ� بلکہ اسالم ىك رسبلن

اور رضائے الہ�ی اك حصول �

اسالمی نظام م� اطاعت امر 
ىك ا�میت 

جہاد حتر�ک م� ف=صلہ ن 
ام��ان �

 ف�ح مدد الہ�ی �ی � ممکن �
۔۔۔۔۔ Sکرب، اSرا�ٹ اور 

غرور � �نا
ذر الہ�ی بہرت�ن زاِد راە �

مال اور اوالد ا سان X لWئے 
IٓزماOش ��

صرب حتر�ک ىك \ان � ۔۔۔ 
\ذDت �ر قابو، \¢Dزی 
¤ربا�ٹ و اشxتعال � 

)¦بت قدمی(�ر�زي

 ªٓIس م� �گڑے اور تفر§
� ممک}ہ »د Sک �ر�زي

مقصد ىك حمبت م� بھ�ی 
نا اسالمی اصولوں و تھا رکھ 

� ۔۔۔ (دل و انصاف



بنو ق=نقاع ىك \الوطىن

  یہود (لامء اور پريوں ىك خمالفت ۔۔۔۔ اسxباب* 

، حسدمذ�ىب ³رSری اك uامتہ، قرIٓن م� یہود X اuالق و معامالت �ر تنق=د، ماىل ³رSری ىك مكی اك خوف

بدر X فورًا بعد بىن ق=نقاع ىك معاہدے ىك uالف ورزی، ا(الن ج}گ* 

 *u ىك ¹ حرمىتاتون مسلامن

دن اك حمارصە اور \ال وطىن ۱۵قلعہ م� نظر بندی، * 



اسxباباسxباباسxباباسxباب

غزوە ا»د



ىك تني �زار X لشکر X ساتھ مدینہ ىك طرف پ�ش قدمیمکہ  قر½شھجری م�  ۳شوال * 

اك حصابہ � مشورە اور �زار حصابہ X ساتھ مدینہ � روا¾گیملسو هيلع هللا ىلص رسول ارم * 

)بنو سلمہ اور بنو »ارثہ(م}افقني ىك (لی�دگی اور واªىس ³۳۰۰ن اىب ىك رسردگی م� هللاعبد * 

نوجوان حصابہ اك جوش ۔۔۔۔ رافع اور مسرە Eمی دو نو معر حصابہ اك قصہ* 

غزوە ا»د



غزوە ا»د



لڑاىئ ىك �لک=اںلڑاىئ ىك �لک=اںلڑاىئ ىك �لک=اںلڑاىئ ىك �لک=اں

}ے تھام=ل X فاصلے �ر � ، مسلامن فوج ىك ªشت �ر پہاڑ تھا اور قر½ش اك لشکر سام  ۴ا»د پہاڑ مدینہ � * 

  ªشت ىك طرف پہاڑ م� رصف ا�ک درە ا½سا تھا جہاں � پیÆ � محلہ �و سک�ا تھا* 

فرماىئتري اندازX ساتھ مقرر یا اور ہدایت اس Êپ³ن جlؓري و هللاÉ اس درے �ر عبد ملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

غزوە ا»د

نا اگر ىس و اس درے X راسxتے � ÉٓI نہ دینااور مت یہاں � ىس »ال م� نہ �ٹ ’’ 
‘‘ھوڑEمت د�کھو �رندے �امری بوٹیاں نوÑ Ò \اÐ �� تب بھ�ی مت اپىن جگہ نہ چ 



ىك فوج X ساتھ عورت� بھ�ی Iٓئ� جو دف �ر جوش اور Õريت دالÉ واÔ اشعار �ڑھت�قر½ش * 

ابتدا ء م� مسلامنوں اك پال بھاری رہا اور دمشن X پري اکھڑ گئے* 

³ن جlؓري É رواك مگر سوائے چ}د افراد X درے �ر وىئ نہ راكهللامسلامن مال غنميت لوٹنے لگے ، عبد * 

ھا7 اور uا× ³ن ولید جو اس وقت اكفروں X ا�ک لشکر X رساÔ ىك کامن رر� تÖ ، انہوں É موقع � فائدە اٹ * 

  پہاڑی اك چکر اكٹ ر پیÆ � محلہ ر د7

  ³ن جlؓري اور ان X چ}د ساتھ�ی جو درے ىك حفاظت X لWئے Dىق رە گئے تÖ شہید �وئےهللاعبد * 

لگے�وÉ  بھاگتے دمشنوں É É بھ�ی پلٹ ر محلہ یا اور مسلامن دونوں طرف � ¤ر گئے اور بوکھال ر ترت برت* 

ردیشہید �وگئے É ر� سà اوسان خطا ر دئے اور لوگوں É �مت ہارىن رشوع ملسو هيلع هللا ىلص Õلط افواە کہ نىب رمي * 

غزوە ا»د



و ¤ريے م� Ô لیا اور Iٓپ و بہ حفاظت پہاڑ X او�ر پہنÊا7ملسو هيلع هللا ىلص دس Dرە حصابہؓ I Éٓپ * 

و بہ حصت و (اف=ت پار حصابہ X حوصلے بلند �وئے اوروە لڑاىئ X لئے دوDرە تیار �وگئےملسو هيلع هللا ىلص نىب رمي * 

کفار اäا¾ک اپىن ج=ت ممكل Wے بغري م=دان چھوڑ ر واªس áلے گئے* 

اور مکے واªس پلٹ گئے پاىئکفار åٓI É \ار واªس پلٹنے اك مشورە یا مگر �مت نہ * 

Sک تعاقب یا پھر قر½ش ىك واªىس ىك uرب سxنکر خود بھ�ی )م=ل دور É)۸ چ}د حصابہ X ساتھ محراء �سد ملسو هيلع هللا ىلص رسول ارم* 

مدçنے پلٹ گئے

  ا»د ىك لڑاىئ م� سرت حصابہ شہید �وئے* 

غزوە ا»د



غزوە ا»د

éل معران م� تبرصەتبرصەتبرصەتبرصە ( ۱۲۲ ۔۔۔ ۱۴۴ ) I رب�ت ۔۔۔ سورةS باب اور مسلامنوں ىكxاس X ل معران م� ابتداىئ شکستé I رب�ت ۔۔۔ سورةS باب اور مسلامنوں ىكxاس X ل معران م� ابتداىئ شکستé I رب�ت ۔۔۔ سورةS باب اور مسلامنوں ىكxاس X ل معران م� ابتداىئ شکستé I رب�ت ۔۔۔ سورةS باب اور مسلامنوں ىكxاس X ابتداىئ شکست



ىك \ال وطىنري ضنبنو 

 ۳ازش ىك تو ìعب ³ن ارشف É بدر X مرثWے اور Iٓپ ؐ ىك �جو م� اشعار کà پھر دعوت X بہاI Éٓپ ؐ X ق�ل ىك س* 

ھجری م� محمد ³ن مسلمہ É ا� ق�ل یا

و ق�ل رÉ ىك خف=ہ سازش� ک�ملسو هيلع هللا ىلص بنو نضري É کىئ معامالت م� بد عہدی ىك اور Iٓپ * 

  دن حمارصە یا É۱۵ ان X قلعے اك ملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

�ر الد ر خ=رب م}تقل �وگئےوں ٹاون وە \ال وطن �وÉ �ر راىض �وئے اور سارا مال و اسxباب * 



بدر م� قر½ش ىك شکست � جو حوصلے ªست �وئے وە قlائل ا»د X بعد اسالم u Xالف اٹھ کھڑے �وئے* 

وە بھاگ گئے ھجری م� جوف=د قWlلے É مدçنے �ر محلے اك ارادە یا ۔۔۔ ابو سلمہؓ ىك جامعت � مقاZلے X بعد۴حمرم * 

قlیلہ لی�ان É محلے اك ارادە یا تو ان ىك رسوىب X لWئے جامعت بھیجی گىئ* 

 *Xدھو É گئے ج}ہ� انہوں ñئے افراد ىك درخواست ىك، سرت حصابہ بھیWل X تبلیغ É بó یلہlر د7 ق  � شہید 

کے \ا ر بیچ د7دو اور قlائل É دس حصابہ و جو د�ن ىك تعلمي X لئے بھیñ گئے تÖ، سات و شہید یا اور دو و م* 



غزوە احزاب

�خ=رب م� \ال وطن یہود قlائل I Éٓس پاس X قlائل اور قر½ش و بھڑاك ر اسالم u Xالف سازش رشوع ک* 

دس �زار اك لشکر اسالم u Xالف ا�ک �نڈے تلے اکھٹا �وا* 

É اتنے ³ڑے پ÷É �ر مدینہ چڑھاىئ اك (مل �وÉ �ر حصابہ � مشورە یاملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

سلامن فارؓىس É کúلے م=دان X جبائے شہر X گرد خ}دق کھودÉ اك مشورە د7 جª øسxند یا گیا* 



ھجری و تني �زار حصابہ É خ}دق کھودÉ اك ÕٓIاز یا ۵ذیقعد  ۸* 

دس دس گز زمني دس دس Iٓدم=وں م� تقسxمي ىك گىئ، پاü گز گہری خ}دق ب�س دنوں م� Eزل ىك گىئ* 

خود متام لوگوں X ساتھ اكم م� مرصوف ر� ۔۔۔ چýان و کدال � چورا چورا رÉ اك معجزەملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

کفار X لشکر É تني حصوں م� تقسxمي �ور مدçنے �ر تني طرف � محلہ یا* 

اميان ىك خست IٓزماOش ۔۔۔ م}افقني صاف کھل ر سام}ے Iٓگئے* 

  بنو غفطان اور بنو قریظہ ىك Õداری* 

نعمي ³ن مسعودؓ نو مسمل حصاىب ىك ج}گی äال* 

غزوە احزاب



غزوە احزاب



ہ 6ٓI تھادمشن تقریبًا ا�ک مہ� Sک حمارصە کئے ر� ، مسلامنوں و تني وقت Sک کھاE م�رس ن* 

 *Ðرکفار پتھر اور تري ³رساÐ اور خ}دق پار رÉ ىك وشش 

قضا �وىئ دDؤ اتنا ³ڑھتا کہ مسxتعدی � مج ر خ}دق X پار روکنا �ڑ6 یہاں Sک کہ دو Dرمناز Sک* 

و تھا*  Éساتھ کفار اك راشن خمت �و X رسدی ³ڑھ گىئ، حمارصە ىك طوالت  

É طوفاىن �وا بھیجی ، خWمے اکھڑ گئے اور فوج ترت برت �وگىئهللا * 

غزوە احزاب



سورة �حزاب م� غزوە احزاب �ر تبرصەسورة �حزاب م� غزوە احزاب �ر تبرصەسورة �حزاب م� غزوە احزاب �ر تبرصەسورة �حزاب م� غزوە احزاب �ر تبرصە

غزوە احزاب

ِه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ِه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لََّقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللـَّ لََّقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللـَّ



غزوە بنو قریظہ



غزوە بنو قریظہ

بنو قریظہ و بد عہدی ىك 	ا دçنے اك ف=صلہ* 

ہبھر حمارصە ۔۔۔۔ توریت X احاكمات X مطابق ف=صل مہ�قلعوں اك * 

افراد ق�ل کئے گئے ۱۴۰۰سعد ³ن معاذؓ ىك شہادت اور ¦لىث ردار ۔۔۔۔ * 



صلح »دی�=ہ

É معرے اك خواب د�کھا توحرم ىك ز7رت اك ارادە فرما7ملسو هيلع هللا ىلص ذو قعدە چھ �جری م� نىب رمي * 

حصابہ ساتھ �ولWئے ، ذواحللیفہ پہنچ ر قرDىن ىك ابتداىئ رمس� ادا ىك گئ� ۱۴۰۰* 

د�ں å اور  É قر½ش X ارادوں ىك uرب X لWئے افراد بھیñ جو uرب الئے کہ قر½ش انہ� مکے م� داuل نہ� �وÉملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

��دی انہوں É مقاZلے X لئے فو\� مجع رىن رشوع ر 

É سفر \اری رکھا اور »دی�=ہ پہنچ ر ق=ام یاملسو هيلع هللا ىلصIٓپ* 

É ع�ن ³ن عفاؓن و مکے مصاحلت X لئے بھیdاملسو هيلع هللا ىلص ابتداىئ گفت وش�=د X نتاجئ نہ ¾لكے تو Iٓپ * 



یہ افواە اڑ گىئ کہ ع�ؓن شہید ر دئے گئے ��* 

  É درخت X نی, حصابہ � بیعت ىل کہ �م ع�ؓن X خون اك بدلہ ل� åملسو هيلع هللا ىلص رسول ارم * 

اس بیعت اك Eم بیعت رضوان � ، اس اك ذر سورة ف�ح م� یا گیا �* 

مرشکني مکہ É ع�ؓن و رہا رد7 اور سہیل ³ن معروؓ وصلح X لئے اپنا سفري بنا ر بھیdا* 

صلح Eمہ � پا7 اور یہ معاہدە لکھا گیا* 

صلح »دی�=ہ



ر رصف تني دن ٹھہر ر واªس áلے \ائ* ٓI سªاور ا� سال وا å لے \ائ�á سªمسلامن اس سال واå �

�تھیار لگا ر نہ Iٓئ� å رصف تلوار �وسکىت � جو نیام م� ر� گی* 

 *وىئ مکے واªس مکے م� جو مسلامن Dىق رە گئے �� ان م� � ىس و ا� ساتھ نہ Ô \ائ� å اور اگر 

å ی نہ روک��ä EٓIا� تو ا� بھ

اگر وىئ  اكفروں 7 مسلامنوں م� � اگر وىئ خشص مدینہ äال \ائے تو ا� واªس ر د7 \ائے گا لیکن* 

مسلامن مکے م� \ائے تو وە واªس نہ� یا \ائے گا

قlائل عرب و اخ�یار �وگا کہ وە مسلامنوں 7 اكفروں م� � جس X ساتھ äا�� معاہدە ر ل�* 

یہ معاہدە دس سال Sک قامئ ر� گا* 

صلح ىك رشائطصلح ىك رشائطصلح ىك رشائطصلح ىك رشائط

صلح »دی�=ہ



بظا�ر دبىت �وىئ رشائط �ر حصابہ Dخلصوص معؓر اك رویہ* 

ابو ج}دلؓ اك معاملہ* 

صلح »دی�=ہ X ا�رات ۔۔۔ ف�ح مlني* 

uا× ³ن ولیدؓ اور معرو ³ن العاؓص اك قlول اسالم* 

صلح »دی�=ہ



Dدشا�وں اور »امكوں و خطوط

ہجری ٧۔ ۶

 وحيہ کلبیؓ 

ابو سفيان سے مکالمہ

بن خزافہ سہمیؓ هللا عبد

حاطب بن ابی بلتعہؓ 

عمر بن اميہؓ 

قيصر روم 

شاِه ايران 
عزيز مصر 

نجاشی



ف�ح خ=رب

\ال وطن یہود قlائل ىك خ=رب م� DٓIدگی اور اسالم خمالف رسگرم=اں و ر½شہ دوانیاں* 

 *Eسامرشکني مکہ، م}افقني اور عرب قlائل و اسالم u Xالف ا

مدافعانہ ج}گ X بعد ف�نوں ىك جڑ و اكٹنے X لئے خود ³ڑھ ر وار رÉ ىك پال�ىس* 

ھجری م� سولہ سو افراد ىك فوج X ساتھ خ=رب �ر محلہ ۷حمرم * 

خ=رب X چھ قلعے اور یہود ىك ب�س �زار فوج* 

  ساٹھ دن اك حمارصە اور مسلامنوں ىك ف�ح* 

مرحب پہلوان اك (ؓىل X ہاتھوں ق�ل* 



اسالمی ر7ست اور معارشے اك اسxتحاكم

سورة  ساء اور مائدە ۔۔۔ معارشے X لWئے ضوابط اور قوانني* 

 uاندان ىك نتظمي X اصول، ¾اكح اور طالق X احاكمات، عورتوں اور مردوں

  X حقوق، وراثت ىك تقسxمي، رشاب اور جوئے �ر پابندی، اuالىق قوانني

ھجری م� معرے ىك ادائیگی ۷* 



ف�ح مکہ

)بنو ³کر اور بنو خزاعہ ىك لڑاىئ م� قر½ش É بنو ³کر ىك مدد ىك ( صلح »دی�=ہ ىك uالف ورزی * 

� مدد X طلب گار �وئےملسو هيلع هللا ىلص بنو خزاعہ مسلامنوں u Xلیف تÖ وە Iٓپ * 

 خمت رÉ É قر½ش و خون بہا ادا رÉ، بنو ³کر ىك حامیت � Dز ÉٓI 7 »دی�=ہ X صلح X Eملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

تني رشطوں م� � ا�ک و قlول رÉ ىك پ�شکش ىك

 * Wل X ىك جتدید E ت�رسی رشط م}ظور ىك ، بعد م� پچھتائے اور ابو سف=ان صلح É 7ٓ مگر قر½شI ئے مدینہ

É م}ظور نہ یاملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ 



ف�ح مکہ

رمضان و دس �زار اك لشکر مکے روانہ �وا ۱۰ھجری  u۸اموىش � مکے �ر محلے ىك تیار7ں رشوع ردی گئ� اور * 

سلامن �و گئےابوسف=ان گرف�ار �وئے اور معاف رX رہا ر دçئے گئے ۔۔۔ رمحت $لعاملني ىك رمحت د�کھکر ابو سف=ان م * 

  مکے م� پ� uا× ³ن ولیدؓ داuل �وئے ج}ھ� معموىل مزامحت اك سام}ا �وا* 

م� بال مزامحت داuل �وئے اور امن اك ا(الن یامکے ملسو هيلع هللا ىلص دورسی \انب � Iٓپ * 

  uانہ ìعبہ م� داuلہ اور بت شکىن* 

  ف�ح X بعد خطبہ* 

معاىف(ام * 
َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطلُ  ۚ◌   إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا ﴿٨١﴾



غزوە ح}ني

 *Öر� ت�وازن اور ثق=ف قlائل تعصب اور خمالفت X ساتھ ج}گ ىك تیار7ں 

�وئےروانہ ھجری و  ۸شوال لئےمشورے X بعد Dرە �زار لشکر X ساتھ دمشن ىك رسوىب X ملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

  ح}ني مکے اور طائف X درم=ان ا�ک وادی � جہاں یہ ج}گ �وىئ* 

)۲۶،۲۵ سورة توبہ Iٓیت: تبرصە ( کرثت تعداد اك بھروسہ اور ابتداىئ شکست، ، �وازن X ترياندازوں É قدم اکھاڑ دçئے * 

  اك اسxتقالل اور خملص حصابہ ىك ¦بت قدمی É مسلامنوں X قدم پھر � جامئے اور ف�ح نص�ب �وىئملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

دمشن اك تعاقب اور د(ائے uري* 



غزوە تبوک

روم ىك سلطنت X ساتھ ìشمکش اك ÕٓIاز ج}گ موتہ � �و چاك تھا* 

ج بھیجی É تني �زار ىك فو ملسو هيلع هللا ىلص X ایل(ی و ق�ل یا تو Iٓپ ملسو هيلع هللا ىلص برصە X رئ�س رشج=ل I Éٓپ * 

جو رشج=ل ىك ا�ک الکھ فوج � *کراىئ اور ا� شکست دی

رومی کامنڈر فردە ³ن معرو اجلذامی مسلامن �وگئے تو ق=رص É انہ� ق�ل رد7* 

روم=وں X ز�ر ا�ر اكىف قlائل É اسالم قlول رE رشوع رد7* 



غزوە تبوک



غزوە تبوک

 وع ر د�ںق=رص É موتہ ىك شکست اك بدلہ ل� X لئے شام ىك رس »د �ر فو, تیار7ں رش * 

نہ �وئےÉ مقابلہ رÉ اك ف=صلہ یا اور ت�س �زارفوج X ساتھ تبوک ىك طرف رواملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ * 

 *X قریب تھ� اور ج}گی سامان ىك مكی X بو وجود  حقط ساىل، خست گرمی، فصل� �ک}ے

رشت X لئے ا(الن (ام یا گیا

خملص مسلامنوں اك ایثاراك منونہ Zنے اور م}افقني کھل ر سام}ے Iٓگئے* 

ق=رص É اپىن فو\� �ٹاÉ اك ف=صلہ یا اور م=دان چھوڑ د7* 



واªىستبوک � غزوە 

رومی سلطنت X ارد گرد چھو. ر7سxتوں � معاہدے* 

واªىس X سفر م� م}افقوں ىك سازش* 

)ابو (امر را�ب اك م}افقانہ ردار(مسdد رضار اك انہدام * 

م}افقوں X (ذرات ۔۔۔۔ صدقات نہ قlول رÉ اور ج}ازے م� رشت نہ رÉ ىك ہدا7ت* 

)Dئیاكٹ اور پھر توبہ ىك قlولیت( انضباطی اكرواىئ الف uحصابہ X  ۳رە \اÉ واS Ôمكیل۔ پیÆ اہل اميان ىك Sرب�ت ىك * 

)سورة توبہ ىك ابتداىئ 7ٓIت( �جری م� ابو³کؓر ىك ق=ادت م� جح اور دار�سالم ىك پال�ىس اك واحض ا(الن  ۹* 



جحۃ الوداع

هجری ١٠ \اہلیت ىك �ر äزي مريے پاوں تلے روند دی گىئ* 

\اہلیت اك سود اور خون خمت رد7 گیا * 

� ڈروهللا عورتوں D Xرے م�* 

متہارا خون اور متہارا مال ا�ک دورسے �ر حرام �* 

رSری ىس عرىب و جعمی �ر اور جعمی و عرىب �ر وىئ فضیلت اور ³* 

و گورے �ر اور گورے و اكÔ �ر فضیلت Ôىس اكاور  نہ� اور نہ 

³رSری � ،مت سب Iٓدم ىك اوالد �و اور Iٓدم م5 � پیدا کئے گئے



جحۃ الوداع
حجۃ الوداع کا تاريخی خطبہ

مسلمان کے مال و جان کی حرمت
امانت اور عدل
سود کی حرمت
!شيطان سے بچو

عورتوں کے حقوق
ارکان اسالم کے ستون

عالمی مساوات
اسالم آخری دين

مت م� ا½ىس äزي چھوڑے \ارہا �وں کہ اگر مت É ا� مضبوطی �م� * 
ىك کتابهللا �کڑے رکھا تو اس X بعد �رگز گمراە نہ �وå ، اور وە � 

اور مت � مريے م�علق پوچھا \اÉ و� �، تو مت لوگ یا کہوå ؟ ”*
دی، پیغام �� کہ Iٓپ صىل هللا (لیہ وسمل É تبلیغ ر  د���م شہادت : حصابہ É کہا 

پہنÊاد7 اور uري خوا�ی اك حق ادا فرماد7۔
 اور یہ سن ر Iٓپ صىل هللا (لیہ وسمل É ا¾گشِت شہادت و Iٓسامن ىك طرف اٹھا7 

“ گواە رە ! هللا اے ” : لوگوں ىك طرف �اكÐ �وئے تني Dر فرما7 



اكوصالملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ 

  ب÷ر �و گئے ، مرض ىك شدت ³ڑھ گىئملسو هيلع هللا ىلص ھجری Iٓپ  ۱۱صفر * 

جامعت � مناز نہ �ڑھا سکے تو ابو³کؓر و مناز Dجامعت X لئے Eمزد یا* 

طبیعت تھوڑی س�lھىل تو مسdد ;رشیف الئے اور Iٓخری خطبہ د7* 

ھجری و رف=ق ا(ٰىل ىك طرف وچ فرما گئے ۱۱ربیع �ول  ۱۲* 









کی زندگیهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول

Time Line 
53 - 63

53
54

55

56

57

58

59

60
61

62
63

ھجری  ۱۱
ھجری ۱۰

�جری ۹  
ھجری  ۸

ھجری  ۷

ھجری ۶

ھجری  ۵

ھجری  ۳

ھجری۴

ھجری ۲

�جرِت مدینہ

اكوصالملسو هيلع هللا ىلص Iٓپ 

جحۃ الوداع

غزوە تبوک

ف�ح مکہ

غزوە ح}ني

Dدشا�وں اور »امكوں و خطوط

ف�ح خ=رب

صلح »دی�=ہ 

غزوە احزاب

ىك \ال وطىنري ضنبنو 

غزوە ا»د

غزوە بنو قریظہ

غزوە بدر

ىك تعمريملسو هيلع هللا ىلص مسdِد نبوی 

مواuات

م=ثاِق مدینہ

قlلہ ىك تبدیىل




