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  پہال سبق 

  مچھلی

کيا آپ کے گھر ميں مچھلی ہے ؟

کيا آپ مچھلی کو پسند کرتے ہيں ؟

مچھلی کہاں زندگی گزارتی ہے ؟

کيا آپ جانتے ہيں کہ مچھلی کس ذريعہ سے پانی ميں تير تی ہے ؟

اگر مچھلی کے پر نہ ہوں تو کيا وه پانی ميں تير سکے گی ؟

کيا مچھلی نے اپنے لۓ پر خود بناۓ ہيں؟

نہيں مچھلی نے اپنے پر خود نہيں بناۓ اور نہ ہی کسی انسان نے اس کے

پر بناۓ ہيں۔

بلکہ خدا وند قادر و مہربان جانتا تھا کہ اس خوبصورت حيوان کے لۓ پر

اسے پر عطا کۓ تاکہ وه پانی ميں تير سکے۔ضروری ہيں اس لۓ 

گھر ميں کسی برتن ميں مچھلی ڈالۓ اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر

ديکھۓ اور ديکھۓ کہ مچھلی کس طرح سانس ليتی ہے ؟ کس طرح تير

تی ہے ؟ کس طرح پانی ميں اوپر نيچے جاتی ہے ؟ کس وقت اپنی دم ہالتی

ہ مچھلی کو کس نے پيدا کيا ہےہے ؟ اس وقت اپنے دوست سے پوچھۓ ک

  ۔ 
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  دوسرا سبق

  پانی ميں مچھلی کا دم کيوں نہيں گھٹتا

ايک دن احمد بچوں کے ساتھ گھر ميں کھيل رہا تھا ۔ اس کی ماں نے کہا

بيٹا احمد! ہوشيار ! حوض کے نزديک نہ جانا ڈرتی ہوں کہ تم حوض ميں

يکھا تھا کہ وهنہ گرپڑو کيا تم نے ہمساۓ کے لڑکے حسن کو نہيں د

حوض ميں گر کر مر گيا تھا ؟

احمد نے کہا ! اماں جان ! ہم اگر حوض ميں گر جائيں تو مر جاتے ہيں ۔

اور مچھلياں پانی کے نيچے دجتے ہوۓ کيوں نہيں مرجاتيں؟ ديکھۓ وه

پانی ميں کتنا اچھا تير رہی ہيں؟ اس کی ماں نے جواب ديا انسان کے لۓ

تاکہ وه زنده ره سکے ۔ اسی لۓ ہم پانی کے نيچےسانس لينا ضروری ہے 

زنده نہيں ره سکتے ليکن مچھلی کے اندر ايک ايسی چيز ہے کہ جس کے

ذريعہ پانی ميں سانس لے سکتی ہے اور جو تھوڑی بہت ہوا پانی کے اندر

موجود ہے اس سے استفاده کرتی رہتی ہے ۔ اسی لۓ وه پانی کے اندر

زنده ره سکتی ۔

لی کے لۓ فکر کررہاتھاکون مچھ

احمد نے ماں سے پوچھا : اماں جان ! کون مچھلی کے لۓ ايسی فکر

کررہا تھا ۔ مچھلی از خود تو نہيں جانتی تھی کہ کہاں اسے زنده رہنا چاہۓ

؟ اور کون سی چيز اس کے لۓ ضروری ہے ۔

اس کی ماں نے جواب ديا : بيٹا خداۓ عليم اور مہربان مچھلی کے لۓ فکر
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کررہا تھا ۔ هللا تعالی جانتا تھا کہ اس خوبصورت جانور کو پانی کے اندر

زندگی گزارنا ہے ۔ اس لۓ اس نے مچھلی کے اندر ايسا وسيلہ رکھ ديا کہ

جس کے ذريعہ سے وه سانس لے سکے مچھلی پانی ميں آبی پھيپھڑوں

کے ذريعے سانس ليتی ہے۔

  

  سواالت: 

تھا ؟احمد کی ماں کو کس چيز کا خوف 

ہمساۓ کے لڑکے کا کيا نام تھا ؟

کيا وه تيرنا جانتا تھا ؟

کيا انسان پانی ميں زنده ره سکتا ہے ؟

پانی ميں مچھلی کيوں نہيں مرتی ؟

کون سی ذات مچھلی کے فکر ميں رہتی ہے ؟

  کسی نے مچھلی کو پيدا کيا ؟ 

  تيسراسبق

  داؤود اور سعيد سير کو گۓ

غ ميں باپ کے ساتھ سير کرنے گۓ ۔ باغ بہتداؤود اور سعيد با

خوبصورت تھا درخت سرسبز اور بلند تھے ۔ رنگا رنگ عمده پھول تھے ۔

باغ کے وسط سے ايک نہر گزرتی تھی کہ جس ميں بطخيں تير رہی تھيں ۔
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بطخيں بہت آرام سے پانی ميں تير رہی تھيں ۔ اچانک سعيد نے ايک چڑيا

ے تھے اور وه نہيں اڑ سکتی تھی اس نےديکھی کہ جس کے پر تر ہوچک

داؤود سے کہا :

بھائی جان ! ديکھۓ ! اس بيچاری چڑيا کے پر پھيگ چکے ہيں اور وه

نہيں اڑ سکتی داؤود نے ايک نگاه چڑيا پر اور دوسری نگاه بطخوں پر

ڈالی اور تعجب سے کہا کہ بطخوں کے پر کيوں نہيں بھيگتے ! کتنی آرام

رہی ہيں اور جب پانی سے باہر آتی ہيں تو اس کے پر سے پانی ميں تير

اس طرح خشک ہوتے ہيں ۔ جيسے وه پانی ميں گئی ہی نہيں ۔ سعيد نے

ايک نظر بطخوں پر ڈالی اور کہا آپ سچ کہہ رہے ہيں ۔ ليکن مجھے يہ

علم نہيں کہ ايسا کيوں ہے ؟ بہتر يہی ہے کہ يہ بات اپنے والد سے پوچھيں

کيوں نہيں بھيکتے اور چڑيوں کے پر کيوں بھيگ کہ بطخوں کے پر

جاتے ہيں۔

بطخوں کے پر کيوں نہيں بھيگتے

سعيد اور داؤود ڈرتے ہوۓ والد کے پاس گۓ اور ان سے کہا ۔ ابا جان !

آئيے بطخوں کو پانی ميں تيرتے ديکھۓ کہ ان کے پر بالکل نہيں بھيگتے ۔

سب نہرکے کنارے آۓ ۔ والدابا جان ! بطخوں کے پر کيوں بھيگتے ؟ يہ 

نےکہا : شاباش ! ابھی سے ان چيزوں کے سمجھنے کی فکر ميں ہو ؟

انسان کو چاہۓ کہ وه جس چيز کو ديکھے اس ميں غور و فکر کرے اور

جسے نہيں جانتا وه اس سے پوچھے کہ جو اسے جانتا ہے ۔ تاکہ يہ بھی
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اس سے آگاه ہوجاۓ۔

کيا ہےخوبصورت بطخوں کو خدا نے پيدا 

چونکہ بطخوں کے پر چکنے ہوتے ہيں اس لۓ پانی کا ان پر اثر نہيں ہوتا

ہے اگر بطخوں کے پر چکنے نہ ہوتے تو پانی ميں بھيگ جاتے اور

مرغابی پانی ميں نہ تير سکتی اور نہ ہوا ميں اڑ سکتی ۔

سعيد نے کہا : ابا جان ! يہ حکمت کس ذات کی تھی ؟ بطخيں خود تو نہيں

ی تھيں کہ کس طرح اور کس ذريعے سے وه اپنے پروں کو چکناجانت

بنائيں ۔ باپ نے جواب ديا : عالم اور مہربان خدا نے کہ جس نے تمام

چيزوں کو پيدا کيا ہے ۔ وه جانتا تھا کہ بطخوں کو پانی ميں تير نا ہے انہيں

اس طرح پيدا کيا کہ ان کے پر ہميشہ چکنے رہيں تاکہ وه آسانی کے ساتھ

پانی ميں تير سکيں ۔ اور ہوا ميں اڑ سکيں۔

  

سواالت :

سعيد اور داؤود باغ ميں کس لۓ گۓ تھے ؟ -1

انہوں نے باغ ميں کيا ديکھا ؟ -2

نہر کے کنارے چڑياکيوں گری پڑی تھی اورآڑ نہيں سکتی تھی ؟ -3

سعيد کو کس چيز سے تعجب ہوا ؟ -4

و تو کيا کرے ؟انسان کو جب کسی چيز کا علم نہ ہ -5

سوال کرنے کا کيا فائده ہے ؟ -6
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جب کسی چيز کو نہ جانے تو کس سے پوچھے ؟ -7

اگر بطخ کے پر چکنے نہ ہوتے تو کيا ہوتا ؟ -8

کيا بطخيں جانتی تھی کہ اس کے پروں کو چکنا ہونا چاہۓ ؟ -9

کس نے بطخ کو اس طرح پيدا کيا ہے کہ اس کے پر ہميشہ کيلۓ -10

ے ہوتے ہيں؟چکن

  ان چيزوں کو کس نے پيدا کيا ؟  -11

  چوتھاسبق 

  خوبصورت نو مولود بچہ

زہرا کا ايک بھائی پيدا ہوا جس کا نام مجيد تھا ۔ زہرا بہت خوش تھی اور

اسے اپنے نو مولود بھائی سے بہت محبت تھی ۔ ايک دن اپنے بھائی کے

ڑی دير کے بعدگہوارے کے پاس کھڑی ہوئی اسے ديکھ رہی تھی تھو

اپنی ماں سے کہنے لگی اماں جان ! مجيد کب بڑا ہوگا تاکہ وه مجھ سے

کھيل سکے: ميں اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہوں اس کی ماں نے کہا :

پياری زہرا ! صبر کرو ۔ انشاء هللا مجيد بڑا ہوگا اور تم آپس ميں کھيلوگی

شروع کرديا ۔ زہرا اچانک مجيد جاگ اٹھا اور اپنی نحيف آواز سے رونا

بيتاب ہوکر ماں سے کہنے لگی : اماں جان مجيد کيوں رورہا ہے ۔ اس کی

ماں نے جواب ديا ۔ شايد يہ بھوکا ہے ۔ زہرا دوڑی اور تھوڑی سی مٹھائی

لے کر اس کے منھ ميں ڈالنے لگی : جلدی سے ماں نے کہا ! پياری زہرا
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ں معلوم کہ اس کے دانت نہيں ہيں! مجيد مٹھائی نہيں کھا سکتا کيا تمہيں نہي

؟ خبردار کوئی چيز اس کے منھ ميں نہ ڈالنا ۔ کيونکہ ہوسکتا ہے کہ وه

گلے ميں پھنس جاۓ اور اس کا دم گھٹ جاۓ ۔ زہرا نے پوچھا ! پھر مجيد

کی غذا کون سی ہے ماں نے کہا : بيٹی ! مجيد کی غذا دودھ ہے ۔ وه دودھ

ی اور اس نے نو مولود کو دامن ميں لے کرپی کر سير ہوتا ہے ۔ ماں اٹھ

اپنے پستان اس کے منھ ميں دے دۓ ۔ مجيد نے ماں کے پستان منہ ميں لے

کر اپنے نازک لبوں سے انہيں چوسنا شروع کرديا ۔ زہرا نے تھوڑی دير

کو مجيد اور ماں کو ديکھا : اور پھر تعجب سے بولی ! اماں جان ! کيا آپ

پہلے بھی دودھ تھا ؟ ماں نے کہا : نہيں : ان ميں کے پستانوں ميں اس سے

پہلے دودھ نہ تھا ليکن جس دن سے مجيد نے دنيا ميں قدم رکھا ہے ميرے

پستانوں ميں دودھ بھر گيا ہے۔ زہرا بولی ! اماں جان ! آپ کيسے مجيد کے

لۓ دودھ بناتی ہيں : ماں نے کہا کہ دودھ بن جانا ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے

ا کھاتی ہوں : غذا سے دودھ بن جاتا ہے ۔ زہرا بولی ! کہ آپ پہلےميں غذ

اس سے بہلے بھی غذا کھاتی تھيں تو اس وقت يہ دودھ کيوں نہيں بنتا تھا ؟

ماں نے جواب ديا ! صحيح ہے : ميں اس سے پہلے بھی غذا کھاتی تھی

ناور دودھ نہيں رکھتی تھی ۔ ليکن جب سے مجيد دنيا ميں آيا ميرے پستا

دودھ سے بھر گۓ ہيں ۔ زہرا نے تعجب سے پوچھا ! پس کون مجيد کی

فکر ميں تھا ؟ ماں نے جواب ديا زہرا جان : جس خدا نے مجيدکو پيدا کيا

ہے اسی کو اس کی غذا کی فکر تھی ۔ خدا جانتا تھا کہ جب بچہ دنيا ميں
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کہ آتا ہے تو اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اور خدا يہ بھی جانتا تھا

مجيد کے دانت نہيں ہيں اور وه ہماری طرح غذا نہيں کھا سکتا اسی لۓ

خدا نے اس کی ماں کے پستانوں کو دودھ سے بھر ديا تاکہ ناتواں بچہ بہتر

اور سالم غذا کھا سکے ۔ پياری زہرا ! دودھ ايک مکمل غذا ہے جس ميں

اسےبچہ کے بدن کی تمام ضروريات موجود ہيں ۔ اور بچہ آسانی سے 

ہضم بھی کرسکتا ہے ۔ زہرا نے کہا ! اماں جان ! ہمارا خدا کتنا مہربان

اور جاننے واال ہے ۔ اگر دودھ نہ ہوتا تو چھوٹا بچہ کيا کھاتا ، ماں نے کہا

! جی ہاں بيٹا ! خدا ہی تو ہے جس نے بچہ کو پيدا کيا ہے اور اسے غذا

ے کے لۓ بناتا ہے ۔ديتا ہے ۔ خداۓ مہربان ہی صحيح اور سالم دودھ بچ

خداوند عالم کو بچے کی کمزوری کا علم تھا اسی لۓ اسنے بچہ کی محبت

ماں کے دل ميں ڈالی تاکہ وه اس کی نگہداشت اور پرورش کرے خداوند

عالم نے کمزور اور بے زبان بچے کو يہ سکھايا ہے کہ جب وه بھوکا ہو

تو وه رونا شروع کردے تا کہ ماں اس کی مدد کرے۔

سوچ کر ان سوالوں کا جواب ديجۓ

جب زہرا نے مجيد کو ديکھا تھا تو اس نے اپنی ماں سے کيا کہا ؟ -1

کيا زہرا اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی ؟ اس کی دليل ديجۓ ؟ -2

کيا دودھ کا بنانا ماں کی قدرت ميں ہے ۔ اور کيوں ؟ -3

عالم کو مجيد کے مستقبليہ بات تمہيں کہاں سے معلوم ہوئی کہ خدا وند  -4

کا علم تھا ؟
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کيسے معلوم ہوا کہ خداوند : عالم اور مہربان ہے ؟ -5

اگر دودھ نہ ہوتا تو نو مولود بچے کيا کھاتے ؟ -6

اگر ماں کو بچے سے محبت نہ ہوتی تو کيا ہوتا ؟ -7

کس نے بچے کی محبت ماں کے دل ميں ڈالی ہے ؟ -8

نہ روتا تو کيا ہوتا ؟اگر بچہ بھوک کے وقت  -9

اگر بچہ چوسنا نہ جانتا تو ماں اسے کيسے دودھ ديتی ؟-10

  رونا اور چوسنا کس نے بچہ کی فطرت ميں رکھاہے ؟ -11

  پانچواں سبق

  چرواہے نے درس ديا

اکبر اور حسين چھٹی کے دن علی آباد نامی گاؤں ميں گۓ ۔ علی آباد بہت

ں بڑے بڑے باغ اور سبز کھيت ہيںخوبصورت اور آباد گاؤں ہے اس مي

گاۓ او بھيڑ وں کے گلے آبادی کے اطراف ميں چررہے تھے ۔ بکريوں

اور بھيڑوں کے بچے اپنی ماؤوں کے ساتھ کھيل کود رہے تھے ۔ اکبر اور

حسين ان کا تماشا ديکھ کر لطف اندرز ہورہے تھے ۔ اچانک اکبر کی نگاه

بچہ جنا تھا اور اسے چاٹ ايک خوبصورت بھيڑ پر پڑی جس نے ابھی

رہی تھی ۔ اکبر نے چرواہے سے کہا کہ يہ بھيڑ کيوں اپنے بچے کو چاٹ

رہی ہے ؟ چرواہے نے کہا : اس بھيڑ نے ابھی بچہ جنا ہے ۔ بچے کو

دوست رکھتی ہے اور وه اسے صاف کرنا چاہتی ہے ۔ بچہ صاف ستھرا
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ميں ليا اور دودھ پينا ہوگيا اور ماں کے تھنوں کی طرف لپکا ۔ تھن کو منہ

شروع کرديا ۔ اکبر نے حسين سے کہا : اس بچے کو ديکھو ! ابھی دنيا ميں

آيا ہے ليکن فورا ماں کے تھن معلوم کرلۓ ہيں ۔۔۔۔۔ اسے کہاں سے معلوم

ہوگيا کہ تھنوں ميں دودھ ہے ؟ اور تھن ماں کے پيٹ کے نيچے ہے ؟ کس

اس فہم اور دانائی کو کس سےنے اسے بتاليا ہے ۔ اس چھوٹے بچے نے 

سيکھا ہے ؟

چرواہا اکبر اور حسين کی يہ بات سن رہا تھا ۔ اس نے کہا : پيارے بچو!

هللا تعالی جو مہر بان اور عليم ہے اس نے ايسی سمجھ چھوٹے بچے کو

عطا کردی ہے يہ بچہ بھوکا ہے اور علم ہے کہ ماں کے تھنوں ميں دودھ

نيچے ہيں اور وه يہ بھی جانتا ہے اسکے ہے اور وه ماں کے پيٹ کے

عالوه اور غذا اس کے لۓ اچھی نہيں ہے ۔ يہ تمام چيزيں هللا تعالی نے

اسے سکھائی ہيں اگر بچے کو ان چيزوں کا علم نہ ہو تو ممکن ہے کہ يہ

مر جاۓ ۔

حسين نے کہا : اچھا ہے کہ دودھ اس کے گلے ميں نہيں پھنستا ورنہ يہ مر

جاتا ۔

واہے نے کہا : پيارے بچو ! هللا بہت دانا اور مہربان ہے ۔۔۔ اس نےچر

تھنوں ميں بڑا سوراخ نہيں رکھا تاکہ اس سے زياده دودھ نہ نکل آۓ اور

بچے کے گلے ميں پھنس جاۓ تھنوں کے سر پر کئی ايک چھوٹے

چھوٹے سوراخ ہيں کہ بچے کے چوسنے سے اس سے دودھ باہر آتا ہے ۔



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ھنوں کے سر ے کو اس طرح بنا ديا گيا ہے کہ بچہ بہتاس کے عالوه ت

آسانی سے اس کو منہ ميں لے کر دودھ پی ليتا ہے ۔

  

سوچ کر جواب ديجۓ

تم نے جب بچہ پيدا ہوتا ديکھا تو وه کيا کرتا ہے ؟ -1

اگر بچہ کو علم نہ ہوتا کہ تھن کہاں ہيں تو کيا ہوتا ؟ -2

يا ہوتا ؟اگر بچہ چوسنا نہ جانتا تو ک -3

جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو کيا کرتا ہے؟ -4

کس نے يہ ہوش اور دانائی بھيڑ کے بچے کو عنايت کی ہے ؟ -5

آيا تم نے کبھی بھيڑ کے بچے کو بغل ميں ليا ہے کيا تم نے کبھی اسے -6

بوتل سے دودھ پاليا ہے ؟

اگر تھنوں کا سوراخ بڑا ہوتا تو کيا ہوتا ؟ -7

  نے اکبر اور حسين کو کون سا درس ديا ؟  چرواہے -8

  چھٹاسبق

  ہوشيار لڑکا

حسن تيسری جماعت ميں پڑھتا تھا وه بہت چاالک تھا ، وه اپنا سبق اچھی

طرح سمجھنا چاہتا تھا اور ہر چيز ميں غور و فکر کرتا تھا ۔ اگر اسے

کوئی چيز ومجھ نہ آتی تو پوچھا کرتا تھا ۔
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کہہ رہا تھا کہ ہمارے بدن کے لۓ مختلف مقسامايک دن استاد کالس ميں 

کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ہر ايک غذا ہماری بھوک کو دور کرنے

کے عالوه ہمارے بدن کو بھی فائده پہنچاتی ہے ۔ ہر ايک عذا کی عليحده

خاصيت ہوتی ہے ۔ ہم کو دوڑ نے اور کھيلنے کودنے کے لۓ طاقت کی

ہميں گرم رکھنے کے ساتھ ہميں کام ضرورت ہوتی ہے ۔ بدن کی طاقت

کرنے اور کھيلنے کی طاقت بھی پہنچاتی ہے ۔ بعض غذائيں ہميں طاقت

بہم پہنچاتی ہيں جيسے آلو ، چاول ،مٹھاس ، روغن ، کھجور ، سيب

،کشمش ، بادام وغيره ہر آدمی کو ان چيزوں کی ضرورت ہوتی ہے ليکن

ياده ضرورت ہوتی ہے بعضجو لوگ زياده کام کرتے ہيں انہيں ان کی ز

غذائيں بدن کے بڑا ہونے اور طاقت پيدا کرنے کے لۓ بہت ضروری ہيں

، جيسے گوشت ، انڈا ، دودھ وغيره ہمارا بدن وٹامن اور معدنی اجزاء کا

بھی محتاج ہے ۔ پھل فروٹ اور سبزيوں ميں معدنی اجزا ہوتے ہيں ۔

ہت سی چيزوں کیہمارے بدن کو سالم رہنے اور غور کرنے کے لۓ ب

ضرورت ہے اور جن کی بھی اسے ضرورت ہوتی ہے وه تمام کی تمام

مختلف غذاؤں ميں پائی جاتی ہيں ۔ ہميں مختلف قسم کے ميوے اور غذائيں

کھانی چاہۓ تاکہ بڑھ سکيں اور صحيح و سالم ره سکيں ۔ حسن نے استاد

کو ختمسے اجازت ليتے ہوۓ کہا : ميرا خيال تھا کہ غذا صرف بھوک 

کرتی ہے ليکن اب سمجھ ميں آيا کہ ہمارے بدن کی طاقت اور سالمتی ميں

بھی مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اب ميں متوجہ ہوا کہ ہميں بہت
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سی چيزوں کی ضرورت ہے ۔ استاد نے کہا کہ يہ ہماری خوش بختی ہے

کہ جن چيزوں کی ہمارے بدن کو ضرورت ہوتی ہے وه اس دنيا ميں

ود ہيں ۔ مختلف قسم کے ميوے ۔ مختلف قسم کی سبزياں ، چاول ،موج

گيہوں ، چنے ، داليں ، بادام يہ تمام چيزيں موجود ہيں ۔ درخت ہم کو ميوے

ديتے ہيں ۔ حيوانات ہميں دودھ اور گوشت ديتے ہيں ۔ بچو ! کون ذات ہے

جو ہمارے لۓ ان چيزوں کو فراہم کرتی ہے ۔ اور ہماری تمام ضروريات

سے واقف ہے جن چيزوں کی ہم کو ضرورت تھی اسے پہلے پيدا کرديا

ہے ۔ تمام شاگردوں نے بيک آواز کہا : خدا خدا خدا ۔ استاد کہنے لگا ۔ ہاں ۔

وہی خدا دانا اور قادر ہے۔

  

سواالت :

جب ہميں کوئی چيز سمجھ نہ آۓ تو کيا کريں اور کس سے پوچھيں ؟ -1

ا کھائی تھی کيا اس غذا کے فوائد بتال سکتے ہو؟آج تم نے صبح کيا غذ -2

اگر کچھ دن غذا نہ کھائيں تو کيا حالت ہوجاۓ گی ۔۔۔اور کيوں ؟ -3

تم اپنے بدن کی ضرورت کو گنواسکتے ہو ؟ -4

اپنے بدن کی ضرورت کو کس طرح پورا کروگے ؟ -5

حيوان اور سبزياں ہمارے کس کام آتی ہيں ؟ -6

ہمارے ان چيزوں کو فراہم کرتی ہے ؟۔ کون سی ذات 7

اس عالم ميں ہمارے ذمے کو ن سی خدمت انجام دينی الزم قرار دی – 8
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  گئی ہے ؟ 

  ساتواں سبق 

  اس کی نعمتيں

ہم منہ رکھتے ہيں کہ جس سے غذا کھاتے ہيں اور اس سے باتيں کرتے

ہيں ۔۔۔۔۔۔

غذا اٹھاتے ہيں اور کام کرتے ہيں ۔ہم ہاتھ رکھتے ہيں کہ جس سے 

ہم آنکھ رکھتے ہيں کہ جس سے ديکھتے ہيں ۔

ہم کان رکھتے ہيں کہ جس سے سنتے ہيں ۔

ہم پاؤں رکھتے ہيں کہ جس سے چلتے اور دوڑتے اور کھيلتے ہيں ۔

آيا تمھيں علم ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ی تھی اور انکوکون سی ذات ہے کہ او ہماری تمام ضروريات کو جانت

ہمارے لۓ ضروری جانتے ہوۓ خلق کيا ہے ۔

جو چيز بھی ہماری زندگی کے لۓ ضروری تھی اس نے عنايت کی ہے ۔

اب ان تمام نعمتوں کے عوض ہمارا فرض کيا ہے ؟

  

مہربان خدا

خدا ہميں دوست رکھتا ہے ۔ اس نے ہميں پيدا کيا ہے اور يہ تمام نعمتيں

۔ آنکھ دی ہے تاکہ ہم ديکھ سکيں ۔ کان دئيے ہيں تاکہہميں عنايت کی ہيں 
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ہم سن سکيں ۔ زبان دی ہے تاکہ ہم بول سکيں اور غذا کا مزا چکھ سکيں ۔

پاؤں دئيے ہيں تا کہ چل سکيں ۔ ہاتھ دئيے ہيں تاکہ کا م کرسکيں اور

دوسروں کی مدد کرسکيں عقل دی ہے تاکہ اچھائی اور برائی کو سمجھ

م آنکھ ، کان ، زبان ، ہاتھ ، پاؤں اور عقل نہ رکھتے تو کسسکيں ۔ اگر ہ

طرح زندگی بسر کرسکتے تھے ؟؟

  

  سواالت: 

آنکھ سے کيا کام ليتے ہيں ؟-1

کان سے کيا کام ليتے ہيں ؟ -2

زبان سے کيا کام ليتے ہيں ؟ -3

ہاتھ سے کيا کام ليتے ہيں ؟ -4

پاؤں سے کيا کام ليتے ہيں ؟ -5

سے کيا کام ليتے ہيں ؟عقل  -6

يہ تمام نعمتيں کس نے ہميں دی ہيں ؟ -7

کيا خدا ہميں دوست رکھتا ہے ؟ -8

کہاں سے معلوم ہوا ہے کہ خدا ہميں دوست رکھتا ہے ؟ -9

اگر آنکھ نہ ہوتی تو کيا ہوتا ؟ -10

اگر کان نہ ہوتے تو کيا ہوتا ؟ -11

اگر زبان نہ ہوتی تو کيا ہوتا ؟ -12
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اگر ہاتھ نہ ہوتا تو کيا ہوتا ؟ -13

اگر پاؤں نہ ہوتے تو کيا ہوتا ؟ -14

  اگر عقل نہ ہوتی تو کيا ہوتا ؟  -15

  آٹھواں سبق

  هللا کی نعمتيں

خدا مہربان ہے اس نے ہميں بہت سی نعمتيں دی ہيں ۔ ہوا پيدا کی تاکہ

دھوئيں ۔ سانس لے سکيں ۔ پانی پيدا کيا تاکہ اسے پئيں اور اپنے آپ کو

درخت اور جڑی بوٹياں پيدا کيں تاکہ ميٹھے اور خوش ذائقہ ميوے کھائيں

اور عمده غذائيں بنائيں ۔ اگر ہوا ، پانی ، درخت نہ ہوتے تو ہم کيسے زنده

رہتے ۔ خدا ہم پر بہت مہربان ہے کہ جس نے ہميں يہ نعمتيں فائده حاصل

ان خدا سے محبت کرتےکرنے کے لۓ عنايت کيں ۔ ہم بھی شفيق اور مہرب

ہيں ۔ اور اس کا شکر ادا کرتے ہيں ۔ خدا ہم پر مہربان ہے اور ہماری

اچھائی اور ترقی چاہتا ہے ۔ ہم بھی هللا تعالی کے دستور کی پيروی کرتے

ہيں تاکہ ہميشہ کے لۓ سعادت مند زندگی بسر کرتے رہيں ۔

  

  سواالت: 

مہربان ہے ؟ کس طرح ہميں معلوم ہوا ہے کہ خدا ہم پر-1

خدا کا شکر کيوں ادا کريں ؟ -2
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هللا تعالی کی پانچ نعمتوں کا نام بتائيے ؟ -3

  اگر سعادت مند ہونا چاہيں تو کس کے دستور پر عمل کريں ؟  -4

  نواں سيق 

  عليم اور قادر خدا

ہمارا جسم مختلف قسم کی غذاؤں کا محتاج ہے ۔ اگر مختلف غذا ئيں نہ

يا کرتے ؟ہوتيں تو ہم ک

بدن کی سالمتی کے لۓ کچھ مقدار پانی پيتے ہيں اگر پانی نہ ہوتا تو ہم کيا

کرتے ؟

اگر منہ نہ ہوتا : کہ جس سے پانی پيتے ہيں اگر پانی نہ ہوتا تو ہم کيا

کرتے ؟

اگر دانت نہ ہوتے : کہ جس سے غذا ئيں چباتے ہيں تو کيا کرتے ؟ ليکن

ے تمام وسائل اور ضروريات اس دنيا ميںخوش بختی سے ہماری زندگی ک

موجود ہيں ۔ مختلف قسم کے ميوے کہ جن کی ضرورت ہے موجود ہيں ۔

مختلف قسم کی سبزياں کی جن کی ضرورت ہے موجود ہيں ۔ پياسے ہوتے

ہيں تو پانی موجود ہے ۔ منہ موجود ہے کہ جس سے غذا کھاتے ہيں ۔ ہاتھ

رکھتے ہيں ۔ معده اور آنتيں موجودہيں کہ جس سے غذا اٹھاکر منہ ميں 

ہيں جو غذا کو ہضم کرتی ہيں ۔ آنکھيں ہيں جس سے ديکھتے ہيں ۔ کان ہيں

جس سے سنتے ہيں ۔ زبان رکھتے ہيں جس سے بولتے اور غذا کا مزا
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ليتے ہيں ۔ جو چيز بھی ہماری سالمتی اور رشد کے لۓ ضروری تھی اس

دنيا ميں موجود ہے ۔

رتيب اور نظم سے جو ہمارے اور دوسرے جہاں ميںان روابط اور ت

موجودات کے ساتھ برقرار ہے اس سے ہم سمجھتے ہيں کہ ۔۔۔۔

کوئی ذات عالم اور قادر ہے کہ جس نے ہميں خلق کيا ہے اور وه ذات

ہماری فکر ميں پہلے سے تھی اور ہماری تمام ضروريات کو جانتی تھی

و دانا اور توانا ہے اگر دانا اور عالماور وه ذات خداوند عالم کی ہے کہ ج

نہ ہوتا تو اسے معلوم نہ ہوتا کہ ہميں کن چيزوں کی ضرورت ہے ۔ اگر

توانا اور قادر نہ ہوتا تو ان چيزوں کو کہ جن کی ہميں ضرورت تھی پيدا

نہيں کرسکتا تھا ۔ اب ہم سمجھے کہ خدا عالم ہے يعنی دانا ہے اور خدا

۔ قادر ہے يعنی توانا ہے

  

نظم و ترتيب

سورج نکلتا ہے گھاس اگتی ہے ۔ حيوانات گھاس کھاتے ہيں اور ہم انکے

دودھ اور گوشت سے استفاده کرتے ہيں ۔ پس سورج ، گھاس ۔ حيوان اور

انسان کے درميان ايک ربط ہے ۔

اگر سورج نہ نکلے تو کيا ہوگا ؟

اگر گھاس نہ اگے تو کيا ہوگا ؟

تو کيا ہوگا ؟ اگر حيوانات نہ ہوں
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يہ ربط جو ہمارے اور دنيا کے دوسرے موجودات کے درميان ہے اس

سے کيا سمجھتے ہيں :

کون سی ذات ہماری ضروريات کو جانتی تھی اور ان کو ہمارے لۓ خلق

کيا ہے ۔

کيا وه ذات عالم و قادر ہے ۔

کيسے جانا کہ وه دانا اور توانا ہے ؟

سے معلوم نہ ہوتا کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔اگر وه دانا نہ ہوتا تو ا

اگر توانا اور قادر نہ ہوتا تو وه قدرت نہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جی ہاں : وه ذات دانا بھی ہے اور توانا بھی اور وه ذات خدا کی ہے :

وه مہربان ہے اور عطا کرنے واال ہے ۔

ہم بھی اسے بہت دوست رکھتے ہيں اور اس کے حکم اور فرمان کو مانتے

  اکہ ہميشہ زندگی با سعادت بسر کرسکيں ۔ ہيں ت

  دسواں سيق

  بطخيں کب واپس لوٹيں گی

داؤود اور سعيد اپنے باپ کے ساتھ باغ گۓ ۔ سردی کا زمانہ تھا درختوں

کے پتے خشک اور بے جان ہوکر زمين پر گر پڑے تھے ۔ باپ نے کہا

سرسبز پتےپيارے بيٹو! درختوں کو ديکھو ! يہ سر سبز نہيں ہيں ۔ ان کے 

تمام خشک ہوچکے ہيں ۔ اور بے جان ہوکر زمين پر کر پڑے ہيں ۔ وه
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خوبصورت بطخيں بھی يہاں سے چلی گئی ہيں ۔ داؤود نے پوچھا ۔ ابا جان

! کيا بطخيں کب پھر يہاں نہيں آئيں گی ؟ ہم بطخوں کو نہيں ديکھ سکيں

اور خدا اس گے ؟ باپ نے جواب ديا کيوں نہيں ! جب بہار کا موسم آۓ گا

باغ کو دوباره شاداب کرے گا ۔اور يہ سرسبز ہوجاۓ گا ۔ تو بطخيں بھی

دوباره لوٹ آئيں گی ۔ سعيد نے پوچھا ! ابا جان : ہم بھی جب مرجائيں گے

تو خدا ہميں دوباره زنده کرے گا ؟ باپ نے کہا ۔ جی ہاں ۔ ہم بھی مرنے

جہ ديکھيں گے ۔ نيککے بعد دوباره زنده ہوں گے اور اپنے کۓ کا نتي

جنت ميں اور برے لوگ جہنم ميں جائيں گے ۔

  

سواالت :

داؤود اور سعيد باپ کے ساتھ کس موسم ميں باغ ميں گۓ ؟ -1

کيا سردی کے موسم ميں باغ سرسبز اور شاداب تھا ؟ -2

درختوں کے پتے کس موسم ميں بے جان ہوکر گرپڑتے ہيں ؟ -3

ے ميں داؤود اور سعيد سے کيا کہا ؟باپ نے درختوں کے بار -4

اس باغ سے بطخيں کيوں چلی گئی تھيں ؟ -5

باغ کس موسم ميں سرسبز ہوتا ہے ؟ -6

کيا بطخيں دوباره لوٹ آئيں گی ؟ -7

کون سی ذات باغ کو دوباره سرسبز و شاداب کرتی ہے ؟ -8

جب ہم مرجائيں گے تو دوباره کو ن زنده کرے گا ؟ -9
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دا ہميں دوباره زنده کرے گا تو ہم کہاں جائيں گے ؟جب خ-10

 

 

 


