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 فہرست

  مقدمہ 
  پہال حصہ

  کليات 
  حقوق کيا ہيں؟ 

  پيدائش حقوق کی وجوہات: 
  حقوق کے منابع 

  ۔ قرآن مجيد ١
  ۔ سنت ٢
  ۔اجماع ٣
  ۔ عقل ٤

  خاندان کی تعريف 
  خاندان کی ضرورت 
  ب تشکيل خاندان کے آدا

  خاندان تشکيل دينے کے تين اصول
  شوہر اور بيوی کا باہمی عشق و محبت
  خاندان ميں مرد کا احساس ذمہ داری

  دوام زندگی اور اس کی حفاظت
  پہلی فصل 

  والدين پر بچوں کی ذمہ دارياں 
  اوالد کی تعريف 

  تربيت اوالد کيلئے زمينہ سازی 
  پيدائش سے پہلے 

  باايمان ماں کاانتخاب
  دلہن باعث خير و برکت

  آداب مباشرت
  پيدائش کے بعد 

  کانوں ميں اذان واقامت 
  دودھ کی تٔاثير 
  بچپنے کا دور 

  پاک اور حالل غذا کی تٔاثير 
  بچے کی کفالت 

  امام حسن مجتبی (ع) اور بچے 
  بچوں کو ان کے ا حترام کی يقين دہانی 

  بچوں کی تحقير، ضد بازی کا سبب 
  بچوں کی مختلف استعدادوں پر توجہ 
  تشويق کرنے کا حيرت انگيز نتيجہ 

  بچوں سے محبت 
  بچوں کے درميان عدالت اور مساوات 

  بچوں کے درميان عادالنہ قضاوت 
  والدين نظم و حقوق کی رعايت کريں 
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  بچے کو خدا شناسی کا درس ديں 
  کاشف الغط(رح)اور بيٹے کی تربيت 

  امام خمينی(رح)اور بچوں کے دينی مسائل 
  بچوں کومستحبات پر مجبور نہ کريں 

  بچوں کی تربيت ميں معلم کا کردار 
  کا ثواب  بچوں کو تعليم دينے

  علم دين سکھانے پرثواب 
  والدين سے زياده استاد کا حق 

  والدين کی ظلم ستانی اور فراری بّچے 
  اوالد صالح خدا کی بہترين نعمت 

  تحفہ بيٹی کو پہلے دے 
  بچوں پر باپ کے حقوق 

  باپ تمام نعمتوں کا باعث 
  باپ کا احترام واجب 

  بچوں پر ماں کے حقوق 
  حق احسان 

  دوسری فصل :
  مياں بيوی کے حقوق اور ذمہ دارياں 

  شوہر کے حقوق اوربيوی کی ذمہ دارياں 
  امانت داری 

  غسل توبہ 
  شوہر کی اطاعت باعث مغفرت 

  آرام و سکون فراہم کرنا 
  شوہر کی رضايت کا خيال رکھنا 

  بدترين عورت 
  بہترين عورت 

  خوشياں النے والی 
  امانت داری 

  قناعت پسندی 
  بابرکت بيوی 

  بيوی کے حقوق اورشوہر کی ذمہ داريا ں 
  امانت الہی کی حفاظت 

  عورت کے حقوق اورخدا کی سفارش 
  بداخالق بيوی اور صبور شوہر 

  يہ مرد جہنمی ہے 
  دنيا و آخر ت کی خير و خو بی چا ر چيز و ں ميں 

  تيسری فصل:
  خاندان ميں اخالق کا کردار 

  شوہر کی خدمت کرنے کاثواب 
  ايک برتن کا جابجا کرنے کا ثواب 

  ر سال کی عبادت! ايک گالس پانی او
  بہشت کے کس دروازے سے؟! 

  تين گروه فاطمہ (س) کيساتھ محشور 
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  تين گروه فشار قبر سے آزاد 
  شوہر کی رضايت بہترين شفاعت 

  ثواب ميں مردوں کے برابر 
  فاطمہ (س) خواتين عالم کيلئے نمونہ 

  فاطمہ (س) کاگھر ميں کام کرنا 
  پيامبر کا اپنی بيٹی کا ديدار کرنا 

  فاطمہ (س) اور خاندانی حقوق کا دفاع 
  فتار کالم فاطمہ (س) ميں خاندانی ر

  بيوی کيساتھ اچھا برتاؤ 
  خاندانی خوش بختی کے کچھ اصو ل 

  خوش اخالق ہی خوش قسمت 
  ان ميں بد اخالقی کا نتيجہ خاند

  اچھے اخالق کا مالک بنو 
  چوتھی فصل :

  خاندان کے متعلق معصومين کی سفارش 
  خاندان پر خرچ کريں 

  پہلے گھر والے پھر دوسرے 
  اسراف نہ کرو 

  روز جمعہ کا پھل 
  خاندان کيساتھ نيکی اورلمبی عمر 

  خاندان اور آخرت کی بربادی 
  محبت خاندان کی کاميابی کا راز 

  کالم معصوم ميں محبت کے عوامل 
  ايمان محبت کا محور 

  خوش آمديد کہنا اور استقبال کرنا 
  حسن ظن رکھنا 

  بے نياز ی کا اظہار کرنا 
  سخاوت کرنا 

  پانچويں فصل :
  خاندانی اختالفات اور اس کا عالج 

  خاندانی اختالفات 
  خاندانی اختالفات کا عالج 

  جہنمی مرد 
  جن ہاتھوں سے باہوں ميں ليتے ہو! 

  مار نا اور گالی دينا جہالت 
  شوہر ميں بيوی کی پسنديده خصوصيات 

  مال و دولت 
  قدرت اور توانائی 

  باغيرت ہو 
  مستقل زندگی گزارے 
  معاشرے ميں معززہو 

  نرم مزاج ہو 
  صاف ستھرا رہے 
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  خوش سليقہ ہو 
  مؤمن ہو 

  دوسرا حصہ 
  خواتين کا مقام اور حقوق 

  پہلی فصل :
  عورت تاريخ کی نگاه ميں 

  تاريخ بشريت ميں عورت کا مقام 
  ابتدائی دورميں عورت کی حيثيت 

  ن ميں عورت کی حيثيت يونا
  اٹلی ميں عورت کی حيثيت 

  ايران باستان ميں عورت کی حيثيت 
  روم ميں عورت کی حيثيت 

  کہاوتيں: 
  قرون وسطی ميں عورت کا مقام 

  روس ميں عورت کی حيثيت 
  مغربی دنيا ميں عورت کی حيثيت 

  انگلستان ميں عورت کی حيثيت 
  چين ميں عورت کی حيثيت 

  جاپان ميں عورت کی حيثيت 
  جرمنی ميں عورت کی حيثيت 

  ہندوستان ميں عورت کی حيثيت 
  کہاوتيں: 

  عصر جاہليت ميں عورت کی حيثيت 
  جزيرة العرب ميں ناجائز شادياں 

  مساعات 
  نکاح االستيضاع 

  نکاح الرھط 
  نکاح البدل 

  نکاح المقت 
  نکاح الجمع 
  نکاح الخدن 

  نکاح الشغار 
  فصل : دوسری

  اسالم ميں عورت کی قدر و منزلت 
  اسالم ميں عورت کا مقام 

  اسالم کی نگاه ميں ماں کا مقام 
  اسالم کی نظر ميں بيٹی کا مقام 

  اسالم ميں بيوی کا مقام 
  جہاں خواتين کيلئے کام کرنا مناسب نہيں 

  اجتماعی روابط کے حدود 
  جہاں مرد و عورت پر رعايت واجب 

  اجتماعی ميں حجاب کی رعايت واجب ہے 
  اسالم ميں ضرب االمثال 
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  چند نکتہ: 
  تيسری فصل :

  خواتين کے حقوق 
  اجتماعی حقوق 

  عورتوں کے حقوق اورامام خمينی 
  امام خمينی(رح)کا امريکی خبر نگار کو انٹرويو 

  متخصص عورت اور واجب کفائی 
  خواتين کے فرہنگی حقوق 
  خواتين کے سياسی حقوق 

  حق بيعت 
  اما م خمينی(رح)اور خواتين کے سياسی مسائل 

  خواتين کے اقتصادی حقوق 
  ملک سازی ميں عورتوں کا کردار 

  چوتھی فصل:
  اسالم کی نگاه ميں خواتين کی آزادی 

  مسلمان خواتين کی آزادی سے کيا مراد ؟ 
  امام خمينی(رح)اور يوم خواتين 

  رہبر معظم (مد ظلہ) اور يوم خواتين 
  مغربی آزادی کا تلخ تجربہ 

  روس 
  امريکہ 

  انگلستان 
  جاپان 

  تھائلينڈ 
  مغربی جرمنی 
 فہرست منابع 

 

 

  

  کتاب :خاندان کےاخال ق و فرائض 
   مصنف:غالم مرتضٰی انصاری

  

  مقدمہ
هللا تعالی کے فضل و کرم سے يہ توفيق ہوئی کہ خاندان کے اخالق وفرائض کے عنوان سے ايک کتاب تدوين کروں ، 

چيده چيده مسائل کا ذکر کرکے ان کا حل بيان کروں ۔ يہ مختصر کتاب دو جس ميں مبتال نہ خاندانی اور معاشرتی 
  حصوں پر مشتمل ہے ۔ 

پہال حصہ ايک کليات اور پانچ فصلوں پر مشتمل ہے۔ کليات ميں حقوق کا مفہوم ،اور اس کے منابع کے ساتھ خاندان کی
  تعريف ،اور اس کی ضرورت وآداب، اور اصول کو بيان کيا گيا ہے۔

فصل ميں والدين پر بچوں کی ذمہ دارياں اور اوالد کی تربيت کے مختلف (پيدائش سے پہلے اور پيدائش کے پہلی 
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  بعدکے) مراحل کو مختلف اور موزون مثالوں اور واقعات کے ساتھ بيان کيا گيا ہے۔ 
  دوسری فصل ميں مياں بيوی کے متقابل حقوق اور فرائض کو تفصيل کے ساتھ بيان کيا گيا ہے۔

سری فصل ميں خاندانی اخالق اور اس کا اثر ، خاندانی خوش بختی کے اصول اور بداخالقی کا سنگين نتيجہ بيان تي
  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

  چوتھی فصل ميں خاندان کے متعلق معصومين کے فرامين اور سفارشات کو بيان کيا گيا ہے۔ 
اس کے ساتھ ان خوبيوں کو بيان کيا گيا ہے جسے خواتين  پانچويں فصل ميں خاندانی اختالفات اور اس کا عالج اور
  اپنے شوہر ميں ديکھنا پسند کرتی ہيں ، بيان کيا گيا ہے۔

  
  دوسرے حصے ميں خواتين کا مقام اور ان کے حقوق کو تاريخی پس منظر کے ساتھ بيان کيا گيا ہے۔ 

ت کی حيثيت اور مقام کو بيان کرکے ان کا پہلی فصل ميں مختلف ممالک اور معاشرے خصوصاً دور جاہليت ميں عور
  اسالمی معاشرے ميں عورت کو دی گئی حيثيت اور مقام سے مقايسہ کيا گيا ہے۔

دوسری فصل ميں اسالم ميں عورت کو مختلف زاويے ( ماں ، بيوی ، بيٹی ) سے دی ہوئی قدر منزلت، اجتماعی روابط 
   کے ضوابط اور اصول اور حدود کوبيان کيا گيا ہے۔

 تيسری فصل ميں خواتين کے اجتماعی ، فرہنگی ، سياسی، اور اقتصادی حقوق کو مختلف زاويے سے بيان کيا گيا ہے۔ 
  چوتھی فصل ميں خواتين کی اسالمی آزادی اورمغربی آزادی ميں فرق کو بيان کيا گيا ہے۔ 

وند اس معمولی سی کاوش کو اپنی بارگاه ميں انشاء هللا يہ کتاب اردو زبان ميں ايک منفرد اور مفيد کتاب ثابت ہوگی۔خدا
  چہارده معصومين (ع) کے صدقے ميں قبول فرمائے۔ ۔ آمين۔

  
  غالم مرتضٰی انصاری

  يکم رجب المرجب 
 ھ ١۴٣٠

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

   پہال حصہ

  کليات 
  

  حقوق کيا ہيں؟
حقوق سے مراد ا ن قواعد اور اصول کا مجموعہ ہے جن کی رعايت ايک معاشره يا خاندان کے افراد ايک دوسرے سے 

  1مطابق ہر ايک کے اختيارات اور آزادی کو متعين کيا جاتاہے۔ روابط کے دوران کرتے ہيں اور انہيں قواعد کے 
انسان ايک معاشرتی حيوان ہے جو ہميشہ ايک دوسرے کا محتاج ہے،اجتماعی اور خاندانی زندگی اس وقت ممکن ہے کہ 

ان اورمعاشره معاشره يا خاندان پر ايک جامع قانون حا کم ہو ، ورنہ ہر کوئی اپنی مرضی سے چلے گا، جس کا نتيجہ خاند
افراط و تفريط کا شکار ہوجائےگا۔اس لئے ہر ايک پر الزم ہے کہ ان قوانين کا احترام کريں۔انہی قوانين کو علمی اصطالح 
ميں حقوق کہتے ہيں۔جس کا مقصد لوگوں کی مکمل آزادی کيلئے حدود کا تعين کرنا ہے۔جن کی رعايت کرنے سے اجتماعی

تی ہے۔عورت بھی خاندان کا ايک اہم رکن ہے بلکہ يہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ وه خاندان کا اور خاندانی زندگی محفوظ ہوسک
محورہے، ان کے حقوق بھی اسالمی معاشرے ميں بہت اہم ہے،جس کی رعايت کرنا باپ،شوہر اور اوالد پر فرض ہی کچھ 

زه ہے،کہ اس طريقے سے انسان اپنے وجود کی لوگوں کا خيال ہے کہ خاندان کے وجود ميں آنے کی بنياد توليد نسل کا انگي
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  بقا کو محفوظ کرتا ہے ۔
کچھ لوگوں کا خيال ہے کہ عورتوں ميں طبيعی طور پر ماں بننے کا شوق پايا جاتاہے اور يہی انگيزه اسے خاندان کی 

ہت سے خاندان ايسے ہيںتشکيل پر ابھارتا ہے۔ٹھيک ہے کہ يہ انگيزے اسباب بن توسکتے ہيں ليکن علت تامہ نہيں،کيونکہ ب
جن ميں اوالد نہيں ہوتی يا زنده نہيں رہتی،پھر بھی مرد اور عورت دونوں ميں ايک دوسرے کيلئے عشق و محبت پائی جاتی

ہے۔ اور کبھی اوالد نہ ہونے کی وجہ سے طالق دی جاتی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنے اور خاندان تشکيل 
  2اسباب ہيں۔ چنانچہ پيامبراسالم فرماتے ہيں:جس نے شادی کرلی اس نے آدھا دين بچا ليا۔ دينے کے اور بھی علل و 

  کيونکہ شادی جوانونکو لغزش ، انحرافات ،بے عفتی اور برائی سے بچاتی ہے۔
پس ان مشکالت کا حل قرآن مجيد ميں موجود ہے کہ انسان کی فطرت اور طبيعت ميں جفت خواہی اور جنسی خواہشات ڈال 

  دی جس کے نتيجے ميں خاندان وجود ميں آئی۔
مياں بيوی ايسے دو عنصر ہيں جو جب تک ايک دوسرے کو نہيں چاہتے يا آميزش نہيں کرتے اور تعاون نہيں کرتے 
،دونوں ناقص ہيں۔ يہ دونوں مل کر ايک دوسرے کی زندگی کو پايہ تکميل تک پہنچاتے ہيں۔يہ نہ صرف دو فزيکل يا 

ر توليد فرزند ہے کہ جو خوشيوں کا باعث ہے ۔اورنہ صرف ظاہری اور مادی امور ،جو مياں بيوی کو جسمانی رابطہ او
ايک دوسرے کے نزديک کرے بلکہ ايک بہت ظريف نکتہ چھپا ہوا ہے کہ وه وہی روحی اور جسمی احتياج ہے کہ خالق 

  کائنات نے تمام جانداروں کوايک دوسرے کا محتاج خلق کيا ہے۔
سے خلقت انسان ابتدا ہی سے جفت جفت وجود ميں آئی ہے۔اورہر ايک اپنی فطرت کے مطابق اپنی جفت اور  قرآن کی رو

ہمسر کی تالش ميں رہتاہے ۔ اور دونوں اپنے خاص طور و طريقے سے فطری وظيفہ کو انجام ديتے ہيں نتيجتا ايک 
  3اًجا کہ ہم نے تمہيں جفت جفت پيدا کيا۔ دوسرے کو کامل کر تے ہيں۔ قرآن کہہ رہا ہے َوَخلَْقنَاُكْم أَْزوَ 

َودَّةً َوَرْحمَ  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْيھَا َوَجَعَل بَْينَُكم مَّ   4ةً إِنَّ فِي َذلَِك آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن۔۔ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ
ی ہے کہ تمہارے لئے اپنے جنس ميں سے ہمسر خلق کيا تاکہ سکون اور آرامش کا يہ خدا کی نشانيوں ميں سے ايک نشان

ُ َخلَقَُكم مِّن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ َجعَ    لَُكْم أَْزَواًجاسبب بنے اور تمہارے درميان دوستی اور محبت ايجاد کياور فرمايا : َوهللاَّ
  5سے اور پھر جفت جفت قرار ديا۔ يعنی خدا نے تمہيں مٹی سے پيدا کياپھر نطفہ 

 ------------  

  .٢٠١۔ باقر عاملی ؛حقوق خانواده ،ص 1
  .٣٨،ص٨. مجلسی،محمد تقی؛ روضةالمتقين،ج 2
  .٨. سوره نبأ 3
  .٢١. سوره روم4
  .١١. فاطر5

  

  پيدائش حقوق کی وجوہات:

زندگی کی نعمات سے زياده سے زياده  انسان کو چونکہ اپنے آپ سے زياده محبت ہے اس لئے چاہتا ہے کہ جتنا ہوسکے
استفاده کرے اور بہتر زندگی کرنے کيلئے ان وسائل سے فائده اٹھائے، ليکن ديکھتا ہے کہ جس طرح بچہ بغير ماں باپ کے 
اپنی زندگی کو جاری نہيں رکھ سکتا اور اکيال زندگی کے تمام مسائل کا مقابلہ نہيں کر سکتا، اسی وجہ سے وه خاندانی اور 
اجتماعی طور پر زندگی کرنے کو ترجيح ديتا ہے۔ايک دوسرے کی مدد کرتا ہے ،اور اپنی استعداد اور صالحيت کے مطابق
مسئوليت اور ذمہ داری کو قبول کر ليتا ہے۔ايک شخص زمينداری کرتا ہے تو دوسرا مستری کا کام، ايک دفتر ميں کام کرتا 

ندگی کا دارومدار ايک دوسرے کے تعاون پر ہے تو ذمہ دارياں بھی متعين ہے تو دوسرا ہسپتال ميں، اور جب اجتماعی ز
  ہوتی ہيں ۔اس طرح معاشرے ميں قوانين نافذ ہوتے ہيں تاکہ معاشرے ميں افراط و تفريط پيدا نہ ہو۔

  حقوق کے منابع
لوگوں کے اچھے اور برے  بعض دانشمندوں کا خيال ہے کہ قانون عقل اور وجدان کی وجہ سے قائم ہوا ہے، کہ ہماری عقل

اعمال ميں تشخيص دے سکتی ہے يہی وجہ ہے عقل کہتی ہے کہ برائيوں سے روکنا اور اچھائيوں کی طرف رغبت پيدا 
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  کرناچاہئے۔
بعض کہتے ہيں کہ قانون خالق کائنات کی طرف سے عالم بشريت کيلئے بناياگيا ہے جسے انبياء کے ذريعے لوگوں پر الگو 

  کياگيا ہے۔
  ونوں نظريات کے ماننے والوں نے اپنےاپنے دعوے کوثابت کرنے کيلئے مختلف دالئل پيش کئے ہيں۔ان د

ہمارا بھی يہی عقيده ہے کہ حقوق کا سرچشمہ وہی قوانين اسالمی ہے جسے خدا تعالی نے نبيوں کے ذريعے خود تعيّن کيا 
زياده آ گاه ہے۔اور ان قوانين کو دريافت کرنے  ہے۔کيونکہ خدا کی ذات ہے جو افعال انسانی کے مصالح اور مفاسد سے

  کيلئے مکتب تشيع کے مطابق چار منبع اور سرچشمہ ہيں:

  ۔ قرآن مجيد١
قرآن مجيد ميں حقوق کے بارے ميں تقريبا پانچ سو آيات ذکر ہوئی ہيں،جنہيں آيات االحکام کہا جاتا ہے۔ قرآن ايک ايسی 

کو واضح کرتی ہے۔يہ راه ہدايت تک پہنچنے کيلئے محکم ذريعہ ہے،جو بھی  کتاب ہے جو حق اور باطل کے درميان فرق
اس کے مطابق عمل کرے گا اسے اجرملے گا،اور جس نے بھی اس کتاب کے مطابق فيصلہ کيااس نے عدل سے کام ليا ۔ 

  اور جس نے بھی اس کتاب کی طرف کسی کی راہنمائی کی تو گويا اس نے صراط مستقيم کی طرف باليا۔

  ۔ سنت٢
ممکن ہے يہ پانچ سو آيات قوانين زندگی کی تمام جزئيات پر تو داللت نہيں کرتی،کيونکہ احکام جيسے نماز روزه حج جھاد 
خمس و ۔۔۔کی بہت سی جزئيات پائی جاتی ہيں اور ان جزئيات کو بيان کرنا سنت کا کام ہے۔ہاں البتہ ان جزئيات کا بيان انہی 

، ايسا نہيں ہے کہ انبياء اپنی طرف سے بيان کرتے ہوں،چنانچہ قرآن مجيد گواہی د ے رہا ہے: آيات کی تفسير ہوسکتی ہے 
اور وه اپنی خواہش سے کالم بھی نہيں کرتا ہے اس کا کالم وہی وحی ہے جو  1َوَما يَنِطُق َعِن اْلھََوى إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحٌي يُوَحى۔ "

  دے کے مطابق سنت سے مراد گفتار و رفتار و تقرير معصوم (ع)ہے ۔مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے"اس طرح شيعہ عقي
  

 ------------  

   .٤،٣۔ النجم 1

  ۔اجماع٣

اصطالح ميں اجماع سے مراد يہ ہے کہ تمام اسالمی دانشمندوں کا کسی شرعی حکم پر اتفاق نظر اور وحدت عقيده ہو۔ليکن 
قل اصل ہے يعنی امت کا اجماع اور اھل حّل و عقد بھی اہل سنت کے نزديک اجماع؛ قرآن و سنت سے ہٹ کر ايک مست

اسالمی قانون کا سرچشمہ ہے۔بنا بر ايں اگر کتاب اور سنت سے کسی حکم پر دليل نہ ملے ليکن علماء کا اتفاق رائے معلوم 
  ہو جائے تو اسی اجماع پر بنا رکھ کر فقيہ فتوی ديتا ہے۔

ہٹ کر کوئی اور مستقل اصل نھيں ، بلکہ معتقد ہيں کہ يہ اجماع نظررٔاےليکن شيعوں کے نزديک اجماع، کتاب و سنت سے 
معصوم کے درکار ہونے پر داللت کرتا ہو۔قاعدٔه لطف کا تقاضا يہ ہے کہ اگر مجتہدين کسی غلط حکم پر متّفق ہو جائے تو 

  امام پرالزم ہے کہ وه اس ميں اختالف ڈالدے اور اجتماع کرنے سے بچائے۔

  ۔ عقل٤
  اہل سنت کہتے ہيں کہ رٔاے ،اجتہاد اور قياس وہی عقلی تشخيص ہے جو قوانين اسالمی کا 

  ايک الگ سرچشمہ ہے۔
اخبارئين کہتے ہيں چونکہ عقل ناقص اور خطاکار ہے اسلئے لوگوں کيلئے عقل حالل اور حرام کا تعين نہيں کر سکتی۔ ہاں 

دين فرماتے ہيں عقل اور شريعت کے درميان ايک مستحکم اور نہ صرف يہ کہ عقل کومددگار کہہ سکتے ہيں ۔ ليکن مجتہ
  ٹوٹنے واال رابطہ ہے ، اور کہا جاتا ہے : کلّما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع و کلّما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔

ہے اور باقی حقوق  امام سجاد(ع) منشٔاحقوق کے بارے ميں فرماتے ہيں کہ بندوں کے تمام حقوق کا سرچشمہ وہی حقو ق هللا
اسی کی شاخيں ہيں ۔اگر سارے حقوق کو ايک درخت شمار کرلے تو اس درخت کی جڑ حق هللا ہے۔اور باقی لوگوں کے 

  ۔ 1حقوق اس کی شاخيں اور پتے ہيں
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اس بات کی دليل يہ ہے کہ جس طرح انسانوں پر ايک دوسرے کے حقوق ہيں اسی طرح هللا تعالی کے حقوق بھی ہيں 
خداوندانسان کا مالک حقيقی ہے جسے حق تصرف حاصل ہے ۔ جس کی اجازت کے بغير ہم کسی دوسرے کے کيونکہ 

حقوق ميں تصرف نہيں کر سکتے۔ يہی وجہ ہے کہ تمام حقوق خواه انفرادی ہو يا اجتماعی،اخالقی ہو يا فقہی، حق الہی کے 
ہيں کرسکتا کيونکہ جب کسی چيز کا مالک ہی نہيں تو تابع ہے۔پس انسان کبھی بھی اپنے لئے کسی حق کا خدا سے مطالبہ ن

کس حق کا مطالبہ کرے گا ؟ يہاں تک کہ ہم اپنے اعضائے بدن پر تصرف نہيں کرسکتے۔مگر يہ کہ خدانے ہمارے لئے 
جائز قرار ديا ہو۔ کيونکہ يہ سب خدا کی دين اور عطا ہے۔اگر ہم ان حقوق خدا کو درک کرليں گے تو اپنی ذمہ داريوں 

کوبھی ہر مرحلے ميں پہچان سکيں گے۔ اس بحث سے جو نتيجہ نکلتا ہے و ه يہ ہے کہ ہر قسم کے حقوق خواه وه حقوق 
والدين ہو يا حقوق اوالد يا بيوی کے حقوق ، سب کچھ خدا کی طرف سے عطا کرده حقوق ہيں اور خدا ہی کا حکم ہے کہ ان 

  دی جائے۔ حقوق کی رعايت کريں۔ تاکہ قيامت کے دن ہميں جزا
  

 ------------  

  . ٢١١۔ محمد تقی مصباح يزدی؛نظريہ حقوقی اسالم،ص 1

  خاندان کی تعريف

  خاندان ايک اجتماعی گروه کا نام ہے جس کا مقصد لوگوں کی روحی اور ذہنی سالمتی کو برقرار رکھتا ہے۔
ے خاندان کو تشکيل دے کرايک تاريخ بشريت کی ابتدا سے ليکر آج تک اس ر وئے زمين پر مرد اور عورت دونوں ن

دوسرے کيساتھ زندگی گزارتے ہوئے پيار و محبت کيساتھ اپنی اوالد کی پرورش کی ہيں۔اور اس دنيا سے اپنا رخت سفر 
باندھ لئے ہيں۔ اور تمام مصلحين جہانجيسے انبياء الہی کی يہی کوشش رہی ہے کہ خاندان کا نظام اتنا پائيدار اور مستحکم 

  بھی اسے متالشی اور درہم برہم نہ کرسکے۔ کرے کہ کوئی
مختلف نظريوں اورزاويوں سے خاندان کی مختلف تعريفيں کی گئی ہيں،جن ميں سے بعض سطحی ہيں اور بعض عميق۔ 

يعنی جس قدر ہماری معرفت اور شناخت خاندان کی نسبت زياده ہوگی اتنا ہی اس مقدس اجتماع ميں ہم رونق پيدا کر سکيں 
ائيداری کا خاتمہ کرسکيں گے۔جيسا کہ بيان کرچکا کہ بعض لوگوں کا خيال ہے کہ خاندانی تشکيل کا واحد سبب گے اور ناپ

جنسی خواہشات ہے کہ مرد اور عورت صرف اسی سلسلے ميں پابندہيں کہ ايک دوسرے کے حقوق کی رعايت کريں ۔اس 
ی بنياد اس سے کہيں اہم چيز پر استوار ہے۔جس کی کے عالوه اور کوئی ذمہ داری نہيں ہے۔درحا ليکہ اسالم ميں اس ک

  معرفت اور پہچان بہت ضروری ہے۔ تاکہ مرد اور عورت دونوں اس اہم اصول سے منحرف نہ ہو۔

  خاندان کی ضرورت
مرد اور عورت کی سعادت اور خوشياں اسی ميں ہے کہ الہی سنت کے دائرے ميں رہيں اور سطحی جذبات سے متٔاثر نہ 

دونوں کو جان لينا چاہئے کہ اب ايک جان دو قالب ہوگئے ہيں۔ اورہونے والی اوالد دونوں کا جگر کے ٹکڑے ہوں۔اور 
ہيں۔امام صادق سے روايت ہے کہ پيامبر اسالم (ص)نے ازدواجی زندگی کی عظمت بيان کرتے ہوئے فرمايا : َعْن أَبِي َجْعفٍَر

ِ ص َما بُنَِي بِ  ِ تََعالَى ِمَن التَّْزِويِج۔ ع قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ْساَلِم أََحبُّ إِلَى هللاَّ   1نَاٌء فِي اإْلِ
  يعنی اسالمی نقطہ نگاه سے ازدواج کی بنياد سے بڑھ کر زياده پسنديده بنياد نہيں ڈالی گئی 

کبھی دربدر نہيں کيونکہ ازدواج کی بنياد عشق و محبت کی بنياد ہے۔ اور اگر اسالمی معياروں کے مطابق ہو تو يہ خاندان 
  ہوگا ۔

:وه بدترين شخص ہے جو غير شادی شده مر جائے،اس کی پوری رات کی عبادت سے شادی شده کی دو رکعت  7اور فرمايا
نماز بہتر ہے۔اس با مقصد خاندان کی تشکيل دينے سے پہلے ضروری ہے کہ نيک اور با سيرت بيوی کا انتخاب ہو۔ کيونکہ 

سلوں کی پرورش انہی کے ہاتھوں ميں ہے۔اسی لئے بيوی کے انتخاب کرنے کا ايک معيار اس پوری زندگی اور آنے والی ن
کی خاندان کی اصالت ہے۔ يعنی نہ صرف بيوی کا ايمان اور اخالق ديکھا جائے بلکہ ان کے خاندان کو بھی مد نظر رکھا 

لئے حقيقی ،با تقوی اور پسنديده صفات  جائے۔ کيونکہ خاندان کی صفات از طريق وراثت اوالد ميں منتقل ہوتی ہے۔ اس
جيسے شجاعت و کرامت کے مالک خاندان ميں شادی کرنا چاہئے۔ يہی وجہ ہے کہ پيامبر(ص)نے فرمايا: اْختَاُروا لِنُطَفُِكْم 

ِجيَعْيِن  اء اور رشتہ دار تمھاری يعنی ہمسر کا انتخاب ميں خاندانی اصالت کا خيال رکھنا، کيونکہ اقرب -2فَإِنَّ اْلَخاَل أََحُد الضَّ
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اوالد کی صفات ميں تيرے شريک ہيں۔اسی طرح کم ذات خاندان ميں شادی کرنے سےروکتے ہوئے فرمايا: قَاَل لِلنَّاِس إِيَّاُكْم َو
َمِن قَاَل اْلَمْرأَةُ اْلَحْسنَاُء فِي َمْنبِ  ِ َو َما َخْضَراُء الدِّ َمِن قِيَل يَا َرُسوَل هللاَّ لوگو! تم لوگ خضراء دمن سے بچو ۔ -3ِت السَّْوءِ َخْضَراَء الدِّ

کسی نے عرض کيا يا رسول هللا! خضراء دمن سے کيا مراد ہے؟! تو فرمايا: وه خوبصورت عورت جو برے گھر اور 
  ماحول ميں پلی ہو۔

  
 ------------  

  ۔٣٨٣، ص٣ا.من ال يحضره ج٨٢،ص٨۔ روضةالمتقين ج 1
  .١٧۴، ص١٤۔ مستدرک الوسائل ج 2
  ٣٩١، ٣من ال يحضره الفقيہ ، ج ۔ 3

  تشکيل خاندان کے آداب

قرآن مجيد نے متعدد بار خاندانی امور ،ارکان،احکام ،اخالق اور اس کی حفاظت کے بارے ميں ارشاد فرمايا : مياں بيوی 
  ے۔پاکدامن ہوں اور نامحرم کيساتھ ہنسی مذاق نہ کرے کيونکہ خواتين کی کرامت ، شرافت اور عزت اسی ميں ہ

اسی طرح خاندان کی چارديواری اورمعاشرے کی عفت اور حرمت کے تجاوز کرنے والوں کو ڈرايا گيا ہے۔ خالصہ يہ کہ 
  اس سوره ميں آنے والے بچے کی ذہنی اور روانی صحت سے بحث کی گئی ہے۔ 

اٍت ِمن قَْبِل َصاَلِة اْلفَْجِر َوِحيَن تََضُعوَن ثِيَابَُكم يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا لِيَْستَأِْذنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم وَ  الَِّذيَن لَْم يَْبلُُغوا اْلُحلَُم ِمنُكْم ثاََلَث َمرَّ
َن الظَِّھيَرِة َوِمن بَْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء ثاََلُث َعْوَراٍت لَُّكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َواَل َعلَْيِھْم ُجنَاٌح بَْعدَ  افُوَن َعلَْيُكم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكَذلَِك ھُنَّ طَوَّ مِّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم َوإَِذا بَلََغ اأْلَْطفَاُل ِمنُكُم اْلُحلَُم فَْليَْستَأِْذنُوا ُ لَُكُم اآْليَاِت َوهللاَّ ُ لَُكْم آيَ  يُبَيُِّن هللاَّ ُ َكَما اْستَأَْذَن الَِّذيَن ِمن قَْبلِِھْم َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاَّ اتِِه َوهللاَّ
  1َعلِيٌم َحِكيٌم. 

اس سورٔه مبارکہ کے شروع ميں خاندانی مسائل کو وضاحت کے ساتھ بيان کرتے ہوئے فرمايا:"اے ايمان والو! ضروری 
ہے تمہاری کنيزيں اور وه بچے جو ابھی حّدبلوغ کو نہيں پہنچے ہيں ،تين اوقات ميں تم سے اجازت ليکرکمرے ميں داخل 

ر کی نماز سے پہلے ، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ ديتے ہواور عشاء کی نماز کے بعد، يہ تين اوقات ہوا کريں:فج
تمہارے پردے کے ہيں ، اس کے بعد ايک دوسرے کے پاس بار بار آنے ميں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔هللا تعالی 

  ہے اور هللا بڑا دانا ،حکمت واالہے"۔ اس طرح تمہارے لئے نشانيان کھول کھول کر بيان فرماتا
اور جب تمہارے بچّے بلوغ کو پہنچ جائيں تو انہيں چاہئے کہ وه اجازت ليا کريں ۔جس طرح پہلے (ان سے بڑے ) لوگ 

  اجازت ليا کرتے تھے۔
  ان آيات سے درج ذيل نکات حاصل ہوتے ہيں:

  ازت اندر آنے سے منع کريں۔. جب بيوی کيساتھ خلوت ميں بيٹھنے لگو تو بچوں کو بغير اج1
) ميں بچوں کے پاس نہ جائيں۔ نہ باپ کو حق پہنچتا ہے کہ نامناسب  sleeping dress. کبھی بھی ماں باپ نازک لباس(2

  لباس پہن کربچوں کے سامنے آئے اور نہ ماں کو۔ تاکہ معمولی سی بھی تحريک آميز منظر اوالدوں کے سامنے پيدا نہ ہو۔
يعنی کسی شخص کو حق  2-منقول ہے :ال يجامع الرجل امرئتہ وفی البيت صبی فاّن ذالک يورث الزنا امام صادق(ع) سے

نہيں ہے کہ وه ايسے کمرے ميں بيوی کيساتھ ہمبستری کرے جس ميں بچہ بيدار ہو، کيونکہ يہ منظر بچے کا فساد اور 
ِ ص َو الَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو فحشاء کی طرف انحراف کا باعث بنتا ہے۔اور آپ پيامبرخدا (ص)سےنقل ک رتے ہيں: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ةً أَْفلََح أَبَداً إَِذا َكاَن ُغاَلماً َكاَن َزانِياً أَْو َجاِريَ  أَنَّ َرُجاًل َغِشَي اْمَرأَتَهُ َو فِي اْلبَْيِت َصبِيٌّ ُمْستَْيقِظٌ يََراھَُما َو يَْسَمُع َكاَلَمھَُما َو نَفََسھَُما َما
   3-َكانَْت َزانِيَة

امام صادق نے پيامبر اسالم سے روايت کی ہے : اس ذات کی قسم جس کی قبضٗہ قدرت ميں ميری جان ہے ؛ اگر کوئی 
شخص اپنی بيوی کے ساتھ ہمبستری کرے اور اس کمرے ميں کوئی بچہ جاگ رہا ہو اور ان دونوں کو ديکھ رہا ہو اور ان 

وسن رہا ہو، تو وه پيدا ہونے واال کبھی نيک انسان نہيں ہوگا ، اگر وه بچہ ہو تو زانی ہوگااور دونوں کی آواز اور سانسوں ک
  اگر بچی ہو تو زانيہ ہوگی۔ 

  
 ------------  
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  . ۵٨۔ ۵٩۔ سوره نور،  1
  .٩٤،ص١٤۔ وسائل الشيعہ،ج 2
  ۔۵٠٠، ص۵۔ الکافی ، ج 3

  خاندان تشکيل دينے کے تين اصول

o اہمی عشق و محبتشوہر اور بيوی کا ب  
يہ چيز هللا تعالی نے انسان کی فطرت ميں پوشيده رکھا ہے۔ اور يہ ضرورت ہم دوسرے جانداروں ميں بھی مشاہده کر سکتے

  ہيں۔ انسان اگر تنہائی ميں زندگی کرنے
نچے ميں اپنے پر مجبور ہوجائے تو زياده مغموم اورفکر مند ہوجاتا ہے .اسی لئے اپنے ہم نوع کے عطوفت و محبت کے سا

آپ کو ڈالتا ہے۔خدا تعالی نے تشکيل خاندان سے پہلے مياں بيوی کے درميان کچھ يوں محبت اور مودت ايجاد کی ہے کہ 
جس کے بغيردونوں کو سکون نہيں ملتا۔ يہی محبت ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت ازدواجی زندگی ميں داخل ہونے 

  کيلئے قدم اٹھاتے ہيں ۔
رت رسولخدا (ص) کی خدمت ميں عرض کيا : يا رسول هللا(ص)! اس ازدواجی کام نے مجھے تعجب ايک شخص نے حض

ميں ڈال ديا ہے کہ ايک اجنبی مرد اور اجنبی عورت ايک دوسرے کو جانتے بھی نہيں ہيں، جيسے ہی عقد ازدواج ميں داخل
لخدا (ص)نے فرمايا: ازدواجی امر کی بنياد کو ہوتے ہيں تو ايک دوسرے کيلئے انتہائی محبت اور پيارکرنے لگتے ہيں۔رسو

خدا نے انسانی فطرت ميں رکھاہے جس کی ضرورت کو اپنے اندرشدت سے احساس کرتے ہيں ، اس کے بعد يہ آيہ شريفہ 
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْيھَا َوَجَعَل بَ  َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذِلَك آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن . تالوت فرمائی: َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ ْينَُكم مَّ

.1  
اور اس کی نشانيوں ميں سے يہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی ميں سے پيدا کياہے تاکہ تمہيں اس سے سکون 

اِن فکر کے لئے بہت سی نشانياں پائی حاصل ہو اورپھر تمہارے درميان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس ميں صاحب
  جاتی ہيں. 

ُدوُق فِي اْلِھَدايَِة، َعِن النَّبِيِّ أَنَّهُ قَاَل ِمْن ُسنَّتِي التَّْزِويُج فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْيَس مِ     2نِّي ۔الصَّ
ے فرمايا:نکاح ميری سنت ہے يہ عشق و محبت خدا تعالی کی عظيم عنايت ہے کہ جس پر رسولخدا (ص)نے فخر کرتے ہوئ

جو بھی اس سنت سے منہ پھيرے گا وه مجھ ميں سے نہيں ہوگا۔ قرآن مجيد نے بھی اس کام کی طرف شوق دالتے ہوئے 
 ُ الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِھُم هللاَّ ُ َواِسٌع َعلِيٌم  فرمايا: َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّ اور اپنے  3-ِمن فَْضلِِه َوهللاَّ

غير شادی شده آزاد افراد اور اپنے غالموں اور کنيزوں ميں سے باصالحيت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وه فقير 
  ۔بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل وکرم سے انہيں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت واال اور صاحب علم ہے

  
 ------------  

  .٢١۔ روم  1
  ۔١۵٢، ص١۴۔ مستدرک الوسائل، ج 2
  .٣٢۔ نور  3

o خاندان ميں مرد کا احساس ذمہ داری  

خواتين خاندانی اجتماع کی 1-عالمہ طباطبائی(رح) فرماتے ہيں :فا لنساء ھن الرکن االول والعامل الجوہری لالجتماع االنسانی
ی سنگ بنياد ہيں، اس عظيم جاذبہ کو خدا نے عورت کے وجود ميں قرار ديا ہے اور تشکيل اوراستحکام کی اصلی اور واقع

اسے آرام و سکون کا باعث قرار ديا ہے ۔ اور اس رکن اصلی کی حفاظت اور حراست کو مردوں کے ذمہ لگايا ہے،کيونکہ 
 کتا ہے۔قرآن مجيد کہہ رہا ہے:خدا نے مرد ميں وه توانائی اور قدرت پيدا کی ہے جس کے ذريعے وه اس کی حفاظت کر س

َل ّهللاُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوْا ِمْن أَْمَوالِِھْم فَا اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْيِب بَِما َحفِظَ ّهللاُالرِّ لصَّ
ں ان فضيلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہيں اور اس بنا پر کہ ۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہي 2

انھوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کيا ہے ۔ پس نيک عورتيں وہی ہيں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی 
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  غيبت ميں ان چيزوں کی حفاظت کرنے والی ہيں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے۔ 
سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔اور ازدواجی زندگی ميں مادی ضرورتوں کو اس آيہ شريفہ 

پورا کرنا بھی مردوں کے ذمہ لگايا۔اور ناموس کی حفاظت اور دفاع بھی مرد پر واجب کرديا،جس کيلئے وه اپنی جان کی 
  بھی پروا نہيں کرتا.

  
 ------------  

  .٢٢٣،ص٤۔ الميزان ،ج 1
  . ٣٤۔ نساء  2

o دوام زندگی اور اس کی حفاظت  

سب جانتے ہيں کہ ايک کامياب زندگی وه ہے جس ميں مياں بيوی دونوں ايک دوسرے پر راضی اور ايک دوسرے کے دکھ 
درد ميں اپنے آپ کو برابر کے شريک جانتے ہوں۔ اور يہ رؤوف ورحيم هللا کی انسانوں پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ مياں 

کے درميان وه محبت ڈال دی جس کی وجہ سے دونوں ميں فداکاری کا جذبہ موجود ہے، يہی وجہ ہے کہ دونوں مياں بيوی 
بيوی ان اسباب سے پرہيز کرتے ہيں جو ان ميں جدائی کا باعث ہوں۔اور دونوں کی يہی خواہش رہتی ہے کہ اس رشتے کی 

  دة و رحمة) کا مصداق بنيں۔بنياديں مستحکم تر ہوں ، اور آيہ شريفہ( وجعل بينکم مو
  آيہ شريفہ ميں مودت سے کيا مراد ہے ؟ مفسرين نے تين احتمال ذکر کئے ہيں :

o  مودت يعنی ازدواجی زندگی کے آغاز ميں ايک دوسرے سے مرتبط ہونے کا شوق، ليکن ممکن ہے زندگی کو دوام
عيف ہو جائے۔ اور دوسرے کی خدمت کرنے پر بخشنے يا آخر تک پہنچانے ميں دونوں ميں سے کوئی ايک ناتوان اور ض

قادر نہ ہو۔ اس طرح رحمت بھی مودت کا جانشين بنے گی۔ يہ دونوں اس قدر ايک دوسرے سے عشق و محبت رکھتے ہيں 
کہ اگر کوئی اور آکر اس ناتوان کی مدد کرے تو اس مدد گار کا بھی احترام کرنے لگتے ہيں۔اور يہ دونوں ايک دوسرے 

نے آپ کو آب و آتش ميں ڈال ديتے ہيں تاکہ دوسرا آرام و راحت ميں رہے۔جبکہ اس وقت نہ خواہشات جنسی کے خاطر اپ
اور شہوانی درکار ہے اور نہ کوئی جوانی مسائل ۔ اس ضعف اور ناتوانی کے دور ميں فقط ايک دوسرے کی حفاظت اور 

  نگہداری ان کيلئے زياده اہم ہے۔
o ک دوسرے کی خدمت کرسکے ليکن رحمت چھوٹوں کيساتھ مربوط ہے کہ جو رحمت مودت بڑوں سے ہوتی ہے جو اي

  کے سائے ميں پرورش پاتے ہيں۔چنانچہ رسولخدا (ص)نے فرمايا: ارحموا صغارکم۔تم اپنے چھوٹوں پر رحم کريں۔
o اء متقابل خدمات پرمودت غالبا دو طرفہ ہوتی ہے ليکن رحمت يک طرفہ۔ ليکن کسی بھی معاشره ، اجتماع يا خاندان کی بق

   1منحصر ہے جو مودت ہی سے ممکن ہے نہ محبت سے۔ 
  

 ------------  

   ٣٩١،ص١٦۔ تفسير نمونہ،ج 1

 

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض
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  پہلی فصل 

  
  والدين پر بچوں کی ذمہ دارياں

  اوالد کی تعريف
اوالد اور تمہارے اموا ل ۔ اور جان لو يہ تمہاری  1-قال هللا تعالی: َواْعلَُموْا أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدُكْم فِْتنَةٌ َوأَنَّ ّهللاَ ِعنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم 

رسول هللا (ص)نے  2-ايک آزمائش ہيں اور خدا کے پاس اجر عظيم ہے۔ قال رسول هللا(ص): انّھم ثمرة القلوب وقرة االعين 
   3-فرمايا: اوالد دلوں کا ثمره ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور فرمايا: اّن لکل شجرة ثمرة وثمرةالقلب الولد

ے اور دل کا پھل اوالد ہے۔اوالد کی اتنی فضيلت کے باوجود ايک دن حسن بصری نے کہا: اوالد ہر درخت کا پھل ہوتا ہ
کتنی بری چيز ہے !اگر وه زنده رہے تو مجھے زحمت ميں ڈالتی ہے اور اگر مرجائے تو مجھے مغموم کرجاتی ہے۔ امام 

 َّ ُء اْلَولَُد إِْن َعاَش َكدَّنِي َو إِْن َماَت ھَدَّنِي فَبَلََغ َذلَِك َزْيَن  هُ قَاَل بِْئَس الشَّيْ سجاد(ع) نے يہ سنا تو فرمايا: ُرِوَي َعِن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ أَن
ِ نِْعَم    اْلَعابِِديَن ع فَقَاَل َكَذَب َو هللاَّ

اٌء َحاِضٌر َو إِْن َماَت فََشفِيٌع َسابٌِق  الشَّيْ    4-ُء اْلَولَُد إِْن َعاَش فََدعَّ
ے جھوٹ بوال ہے بہترين چيز اوالد ہے اگر يہ زنده رہے تو چلتی پھرتی دعا ہے، اور اگر مر جائے تو خدا کی قسم اس ن

شفاعت کرنے واال ہے۔يہی وجہ ہے کہ روايت ميں ملتا ہے کہ حضور (ص)نے فرمايا: سقط شده بچے سے جب قيامت کے 
خدايا جب تک ميرے والدين داخل نہيں  5-بوای قبلی دن کہا جائے گا کہ بہشت ميں داخل ہوجاؤ۔ تو وه کہے گا : حتی يدخل ا

  ہونگے تب تک ميں داخل نہيں ہونگا۔
  

 ------------  

  .٢٨۔ انفال 1
  .١٠٤،٩٧۔ بحار االنوار،ج  2
  .٢٨٦٠٨۔ ميزان الحکمة، 3
  .  ١١٢،ص١٥۔ مستدرک الوسائل،ج 4
  .٩٦. ہمان،ص 5

  تربيت اوالد کيلئے زمينہ سازی

ی سے پوشيده نہيں۔ہر مکتب اور مذہب انسانی تربيت کی ضرورت کو درک کرتے ہيں اگر اختالفتربيت اوالد کی اہميت کس
ِ اأْلَْنَصارِ  يُّ ہے تو روش اور طريقے ميں ہے۔تربيت کی اہميت کو پيامبر اسالم (ص)يوں فرماتے ہيں: َو َكاَن َجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ

بُوا أَْواَلَدُكْم َعلَ يَُدوُر فِي ِسَكِك اأْلَْنَصاِر بِاْلَمِدينَ  ى ُحبِّ َعلِيٍّ فََمْن ِة َو ھَُو يَقُوُل َعلِيٌّ َخْيُر اْلبََشِر فََمْن أَبَى فَقَْد َكفََر يَا َمَعاِشَر اأْلَْنَصاِر أَدِّ
هِ  م رہے تھے : علی جابر بن عبدهللا انصاری مدينے ميں انصار کے کانونميں يہ کہتے ہوئے گھو 1-أَبَى فَاْنظُُروا فِي َشأِْن أُمِّ

سب سے بہتر اور نيک انسان ہيں ۔پس جس نے بھی ان سے منہ پھيرا وه کافر ہوگيا ۔ اے انصارو! تم لوگ اپنے بچوں 
کومحبت علی کی تربيت دو ،اگر ان ميں سے کوئی قبول نہيں کرتا ہے تواس کی ماں کو ديکھو کہ وه کيسی عورت ہے ۔ 

کی محبت ان  Aدوں کو تين چيزوں کی تربيت دو: اپنے نبی(ص) اور اس کی آل پاکايک اور حديث ميں فرمايا: اپنی اوال
  کے دلوں ميں پيدا کريں اور قرآن مجيد کی تعليم ديں۔

ِ ع أَنَّهُ قَاَل َما ِمْن َمْولُوٍد يُولَُد إاِلَّ َعلَى ا َرانِِه َو  ْلفِْطَرةِ َرَوى فَُضْيُل ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْعَوُر َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ َدانِِه َو يُنَصِّ فَأَبََواهُ اللََّذاِن يُھَوِّ
َسانِه۔   2  يَُمجِّ

امام صادق نےپيامبر اسالم (ص)سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا:دنيا ميں آنے واال ہربچہ فطرت (توحيد) پر پيداہوتا 
  ہے۔ليکن اس کے والدين يا اسے يہودی يا نصرانی يا مجوسی بناتے ہيں۔

  ے اسالم نے بچے کے دنيا ميں آنے سے پہلے سے تربيت کرنے کا حکم ديا :اسی لئ
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  ۔۴٩٣، ص ٣۔ من ال يحضر ،ج 1
  ۔۴٩، ص٢۔ من اليحضره الفقيہ،ج 2

  

   پيدائش سے پہلے

  

  باايمان ماں کاانتخاب

کا کہ خاندانی صفات بھی قانون آپ (ص)نے فرمايا: اپنے نطفوں کيلئے مناسب اور پاکدامن رحم تالش کرو۔پہلے ذکر کرچ
وراثت کے مطابق اوالدوں ميں منتقل ہوتی ہيں خواه وه صفات اچھی ہو يا بری۔ اسی لئے حضرت زہرا کی شھادت کے بعد 
اميرالمؤمنين نے نئی شادی کرنا چاہی تو اپنے بھائی عقيل سے کہا کہ کسی شجاع خاندان ميں رشتہ تالش کرو۔تاکہ ابوالفضل

  اور با وفا فرزند عطا ہوں۔جيسے شجاع 

  دلہن باعث خير و برکت
ِ ص َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب ع فَقَاَل يَا َعلِيُّ إَِذا َدَخلَِت اْلَعُروُس بَْيتََك فَاْخلَْع ُخفَّْيھَا  ُرِوَي َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل أَْوَصى َرُسوُل هللاَّ

ُ ِمْن بَْيتِ ِحيَن تَْجلُِس َو اْغِسْل ِرْجلَ  َك َسْبِعيَن أَْلَف لَْوٍن ْيھَا َو ُصبَّ اْلَماَء ِمْن بَاِب َداِرَك إِلَى أَْقَصى َداِرَك فَإِنََّك إَِذا فََعْلَت َذلَِك أَْخَرَج هللاَّ
َرْحَمةً ۔ ۔ ۔ َو تَأَْمَن اْلَعُروُس ِمَن اْلُجنُوِن َو اْلُجَذاِم َو اْلبََرِص أَْن  ِمَن اْلفَْقِر َو أَْدَخَل فِيِه َسْبِعيَن أَْلَف لَْوٍن ِمَن اْلبََرَكةَ َو أَْنَزَل َعلَْيِه َسْبِعينَ 

اِر۔    1يُِصيبَھَا َما َداَمْت فِي تِْلَك الدَّ
ابوسعيد خدری سے روايت ہے کہ رسول خد نے علی ابن ابی طالب نصيحت کی اور فرمايا : يا علی ! جب دلہن آپ کے گھر 

و اس کا جوتا اتارکر اس کے پاؤں دھالئيں ۔ اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں ميں چھڑکائيں ۔ جبميں داخل ہوجائے ت
آپ ايسا کروگے تو خدا تعالی ستر قسم کے فقر اور مفلسی کو آپ کے گھر سے دور کرے گا ، اور ستر قسم کی برکات کو 

  ، جزام او ر برص کی بيماری سے محفوظ رہےگی۔نازل کرے گا، اور دلہن بھی جب تک تيرے گھر ميں ہوگی ؛ديوانگی

  دلہن کچھ چيزوں سے پرہيز کرے
ِ َو اْمنَِع اْلَعُروَس ِفي أُْسبُوِعھَا ِمَن اأْلَْلبَاِن َو اْلَخلِّ َو اْلُكْزبَُرِة َو التُّفَّاِح اْلَحاِمِض ِمْن ھَِذِه ا  َو أْلَْربََعِة اأْلَْشيَاِء فَقَاَل َعلِيٌّ ع يَا َرُسوَل هللاَّ

ِحَم تَْعقَُم َو تَْبُرُد ِمْن ھَِذِه اأْلَْربََعِة اأْلَ  أِلَيِّ َشيْ  ْشيَاِء َعِن اْلَولَِد َو لََحِصيٌر فِي نَاِحيَِة اْلبَْيِت َخْيٌر ٍء أَْمنَُعھَا ھَِذِه اأْلَْشيَاَء اأْلَْربََعةَ قَاَل أِلَنَّ الرَّ
ِ َما بَاُل اْلَخلِّ تَْمنَُع ِمْنهُ قَاَل إَِذا َحاَضْت َعلَى اْلَخلِّ لَْم تَْطھُْر أَبَداً بِتََماٍم َو  ِمِن اْمَرأٍَة اَل تَلُِد فَقَاَل َعلِيٌّ ع اْلُكْزبَُرةُ تُثِيُر يَا َرُسوَل هللاَّ

ُد َعلَْيھَا اْلِواَلَدةَ َو التُّفَّاُح اْلَحاِمُض يَْقطَُع َحْيَضھَا فَيَ    2ِصيُر َداًء َعلَْيھَا۔ اْلَحْيَض فِي بَْطنِھَا َو تَُشدِّ
دلہن کو پہلے ہفتے ميں دودھ، سرکہ ،پودينہ اور ترش سيب کھانے سے منع کريں ۔ امير المؤمنين نے عرض کيا : يا رسول 
هللا کس لئے ان چار چيزوں کے کھانےسے اسے منع کروں؟! تو فرمايا: ان چار چيزوں کے کھانے سے اس کی بچہ دانی 

ی ہے،اور گھر کے کونے ميں محصور ہوکر رہنا بھانج عورت سے بہتر ہے۔پھر اميرالمؤمنين نے ٹھنڈی اور نازا ہوجات
سوال کيا يا رسول هللا !سرکہ يا ترشی سے کيوں روکا جائے؟ تو فرمايا: اگر ترشی پر حيض آجائے تو کبھی حيض سے پاک 

ننے ميں سختی پيدا کرتی ہے۔اور ترش سيب نہيں ہوگی۔اور پودينہ تو حيض کو عورت کے پيٹ ميں پھيالتی ہےاور بچہ ج
  حيض کو بند کرديتا ہے، جو عورت کے لئے بيماری کی شکل اختيار کرليتی ہے۔

  
 ------------  

  ۔۵۵١،ص ٣۔ من اليحضره الفقيہ ،ج 1
  ۔ ہمان۔  2
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  آداب مباشرت

  آپ (ص)نے حضرت علی (ع)سےمخاطب ہوکر ايک طويل خطبہ ديا جس کا پہال 
عناوين ميں بيان ہوا اور بقيہ حصہ مندرجہ ذيل عناوين ميں تقسيم کر کے بيان کيا گيا ہے۔ چنانچہ ان آداب  حصہ اوپر کے دو

  کی رعايت کا سختی سے حکم ديا گيا ہے:

  مہينے کی تاريخوں کا خيال رکھے:• 
  يا علی !ياد کرلو ھ سے ميری وصيت کو جس طرح ميں نے اسے ميرے 

  بھائی جبرائيل سے ياد کيا ہے۔
ِل الشَّْھِر َو َوَسِطِه َو آِخِرِه فَإِنَّ اْلُجنُوَن َو اْلُجَذا   َم َو اْلَخبََل لَيُْسِرُع إِلَْيھَا َو إِلَى َولَِدھَا ۔ ثُمَّ قَاَل يَا َعلِيُّ اَل تَُجاِمِع اْمَرأَتََك فِي أَوَّ

يخ کو اپنی بيوی کيساتھ مباشرت نہ کرو کيونکہ ان ايام ميں ٹھہرا ہوا بّچہ اے علی! مہينے کی پہلی ،درميانی اور آخری تار
  پاگل، جزام اور ناقص االعضاء پيدا ہوگا۔

ُكوُن أَْحَوَل َو َذلَِك اْلَوْقِت يَ  بعد از ظہر مباشرت ممنوع : يَا َعلِيُّ اَل تَُجاِمِع اْمَرأَتََك بَْعَد الظُّْھِر فَإِنَّهُ إِْن قُِضَي بَْينَُكَما َولٌَد فِي• 
ْنَساِن ۔ اے علی! ظہرين کے بعد ہمبستری نہ کرو کيونکہ اس سے اگر حمل ٹھہرے تو وه نام رد الشَّْيطَاُن يَْفَرُح بِاْلَحَوِل فِي اإْلِ

  ہوگا ۔ اور شيطان انسانوں ميں نامرد پيدا ہونے سے بہت خوش ہوتا ہے ۔

  ذکر الہی ميں مصروف رہے: • 
   تَتََكلَّْم ِعْنَد اْلِجَماِع فَإِنَّهُ إِْن قُِضَي بَْينَُكَما َولٌَد اَل يُْؤَمُن أَْن يَُكوَن أَْخَرَس ۔ يَا َعلِيُّ اَل 

  اے علی ! ہمبستری کرتے وقت باتيں نہ کرو ۔ اگر اس دوران بيٹا پيدا ہوجائے تو وه گونگا ہوگا۔

  شرم گاه کو نگاه نہ کرے :• 
اے علی ! مباشرت  3-ِد لَى فَْرِج اْمَرأَتِِه َو ْليَُغضَّ بََصَرهُ ِعْنَد اْلِجَماِع فَإِنَّ النَّظََر إِلَى اْلفَْرِج يُوِرُث اْلَعَمى فِي اْلَولَ َو اَل يَْنظَُرنَّ أََحٌد إِ 

  کرتے وقت شرم گاه کو نہ ديکھو ۔ اس دوران اگر حمل ٹھہر جائے تو وه اندھا پيدا ہوگا۔

  ع :اجنبی عورت کا خيال ممنو• 
وَن ُمَخنَّثاً أَْو ُمَؤنَّثاً ُمَخبَّاًل يَا َعلِيُّ َمْن َكاَن ُجنُباً يَا َعلِيُّ اَل تَُجاِمِع اْمَرأَتََك بَِشْھَوِة اْمَرأَِة َغْيِرَك فَإِنِّي أَْخَشى إِْن قُِضَي بَْينَُكَما َولٌَد أَْن يَكُ 

َماِء فَتُْحِرقَھَُما قَاَل ُمَصنُِّف ھََذا اْلِكتَاِب َرِحَمهُ فِي اْلفَِراِش َمَع اْمَرأَتِِه فاََل يَْقَرأِ اْلقُرْ  ُ يَْعنِي آَن فَإِنِّي أَْخَشى أَْن تَْنِزَل َعلَْيِھَما نَاٌر ِمَن السَّ  هللاَّ
نہ آنے پائے۔ اے علی! اپنی بيوی کے ساتھ ہمبستری کرتے وقت کسی اور نامحرم کا خيال  4-بِِه قَِراَءةَ اْلَعَزائِِم ُدوَن َغْيِرھَا 

  مجھے خوف ہے کہ اگر اس موقع پر کوئی بچہ حمل ٹھہر جائے تو وه خنثٰی پيدا ہوگا اور اگر بچی ہو تو وه بھانج ہوگی۔

  مياں بيوی الگ توليہ رکھے:• 
ْھَوِة فَإِنَّ َذلَِك يُْعقُِب يَا َعلِيُّ اَل تَُجاِمِع اْمَرأَتََك إاِلَّ َو َمَعَك ِخْرقَةٌ َو َمَع أَْھلَِك ِخْرقَةٌ َو اَل تَْمَسحَ  ا ِبِخْرقٍَة َواِحَدٍة فَتَقََع الشَّْھَوةُ َعلَى الشَّ

يُكَما إِلَى اْلفُْرقَِة َو الطَّاَلِق  اے علی! بيوی کے ساتھ مباشرت کرتے وقت الگ الگ توليہ رکھے ۔ ايک  5-اْلَعَداَوةَ بَْينَُكَما ثُمَّ يَُؤدِّ
ہ ايک شہوت دوسری شہوت پر واقع ہوجاتی ہے جو مياں بيوی کے درميان دشمنی پيدا ہی توليہ سے صاف نہ کرے کيونک

  کرتا ہے اور باآلخره جدائی اور طالق کا سبب بنتا ہے۔

  کھڑے ہوکر مباشرت نہ کرنا:• 
الَِة فِي ُكلِّ  َ◌يا َعلِيُّ اَل تَُجاِمِع اْمَرأَتََك ِمن قِيَاٍم فَإِنَّ َذلَِك ِمْن فِْعِل اْلَحِميِر فَإِْن قُِضيَ  ااًل فِي اْلفَِراِش َكاْلَحِميِر اْلبَوَّ بَْينَُكَما َولٌَد َكاَن بَوَّ

اے علی! کھڑے ہوکر مباشرت نہ کرنا کيونکہ يہ گدھے کی عادت ہے ۔ ايسی صورت ميں اگر بچہ ٹھہر جائے تو  6-َمَكانٍ 
  وه بستر ميں پيشاب کرنے کی عادت ميں مبتال ہوجائے گا ۔

  ی کو مباشرت نہ کرو:شب ضح• 
اے علی ! عيد الضحٰی کی  7-ابَِع أَْو أَْربَُع يَا َعلِيُّ اَل تَُجاِمِع اْمَرأَتََك فِي لَْيلَِة اأْلَْضَحى فَإِنَّهُ إِْن قُِضَي بَْينَُكَما َولٌَد يَُكوُن لَهُ ِستُّ أَصَ 
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  ں ہوگی۔رات کو مباشرت کرے تو اگر بچہ ٹھہر جائے تو اس کی چھ يا چار انگليا

  مضطرب حالت ميں نہ ہو :• 
امام حسن مجتبی (ع) فرماتے ہيں:اگر آرامش ، سکون اور اطمنان قلب وغير مضطرب حالت ميں مباشرت کرے تو پيدا 

ليکن اگر مضطرب حالت ميں ہو تو ماموں اور ننھيال کی شکل و صورت  8-ہونے واال بچہ ماں باپ کی شکل ميں پيدا ہوگا 
  ۔ ميں پيدا ہوگا

جب ايک عورت نے پيامبر(ص)کی خدمت ميں آکر عدالت الہی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: کہ ميں خدا کو عادل نہيں 
مانتی کيونکہ اس نے ہميں نابينا بيٹا ديا ، ميرے بيٹے اور ميرے شوہر کا کيا قصور تھا؟آپ (ص)نے کچھ تٔامل کرنے کے 

شے کی حالت ميں تو نہيں تھا؟ تو اس نے کہا : ہاں ايسا ہی تھا کہ وه شراب بعد فريايا: کيا تيرا شوہر تيرے پاس آتے وقت ن
پيا ہوا تھا۔ تو اس وقت فرمايا: بس تو اپنے آپ پر مالمت کرو۔ کيونکہ نشے کی حالت ميں مباشرت کا يہی نتيجہ ہوتا ہے کہ 

  بچہ اندھا پيدا ہوتا ہے۔ يہ تو جسمانی تٔاثير ہے ۔
ِ ص َو الَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو أَنَّ َرُجاًل َغِشَي اْمَرأَتَهُ َو فِي روحانی تٔاثير کے بارے مي ں امام صادق(ع) فرماتے ہيں: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

  9-ِنياً أَْو َجاِريَةً َكانَْت َزانِيَة اَن َزااْلبَْيِت َصبِيٌّ ُمْستَْيقِظٌ يََراھَُما َو يَْسَمُع َكاَلَمھَُما َو نَفََسھَُما َما أَْفلََح أَبَداً إِْن َكاَن ُغاَلماً كَ 
  اس ذات کی قسم جس کے قبضٔہ قدرت ميں ميری جان ہے اگر کوئی شخص اپنی بيوی 

کيساتھ مباشرت کرے اور اس کمرے ميں چھوٹا بچہ جاگ رہا ہو اور انہيں ديکھ رہا ہو اور ان کی باتوں اور سانسوں کو سن 
  يں ہوگی، اگر بچہ ہو تو وه زانی ہوگا اور اگر وه بچی ہو تو وه زانيہ ہوگی۔رہا ہو تو کبھی بھی وه نيک اوالد نہ

  
 ------------  

   ١٢٩۔ ہمان، مکارم االخالق،ص. 1
  ۔۵۵١،ص٣۔ من ال يحضره الفقيہ،ج 2
  ۔ ہمان۔  3
  ۔ ہمان  4
  ۔ ہماان 5
  ۔ ہمان 6
  ۔ ہمان 7
  ۔ بحاراالنوار۔ 8
  ۔۵٠٠، ص۵۔،الکافی،ج١٣٣، ص٢٠۔ وسائل الشيعہ ج 9

  ہم فکرو ہم خيال بيوی

يعنی اعتقاد اور فکری لحاظ سے يک سو ہو۔ اور ايمان و عمل کے لحاظ سے برابر اور مساوی ہو۔ايک شخص نے امام حسن
  (ع) سے اپنی بيٹی کے رشتے کے بارے ميں

  1ا۔ رٔاے مانگی تو آپ نے فرمايا:زّوجھا من رجل تقّی فانّہ ان احبّھا اکرمھا وان ابغضھا لم يظلمھ
اس کی شادی کسی پرہيزگار شخص کيساتھ کرو اگر وه تيری بيٹی کو چاہتا ہے تو اس کا احترام کريگا ، اور اگر پسند نہيں 

  کرتا ہے تو تيری بيٹی پر ظلم نہيں کريگا۔
  

 ------------  

  ۔٢٠۴. طبرسی، مکارم االخالق،ص1

  دلسوزاور مہربا ن ما ں 

(ص) کا شيوه ہے۔ چنانچہ آپ اس قدر اپنی امت پر دلسوز اور مہربان تھے کہ خدا تعالی دلسوزاور مہربان ہونا پيامبر اسالم 
کو کہنا پڑا : لعلّک باخع نفسک۔ اے پيامبر ! تو اپنے آپ کو اپنی امت کے خاطر مت جالؤ کيونکہ يہ لوگ ايمان نہيں الئيں 
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گے۔

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  پيدائش کے بعد
  کانوں ميں اذان واقامت

امام حسن (ع) جب متولد ہوئے تو پيامبر اسالم (ص)نے ان کے کانوں ميں اذان واقامت پڑھی۔ اور علی سے فرمايا : يا علی 
   1-اليمنی و اقم فی اليسری فانّہ ال يضّره الشيطان ابداً (ع) اذا ولد لک غالم اوجارية فاّذن فی اذنہ 

اے علی ! اگر تمہيں بيٹا يا بيٹی عطا ہو تو ان کے دائيں کان ميں اذان اور بائيں کان ميں اقامت کہيں تاکہ اسے شيطان کبھی 
ائے تو اس کے کانوں ميں اذان اگر بچہ روئے يا بد خلق ہوج 2-ضرر نہ پہنچا سکے۔اور فرمايا:من ساء خلقہ فاّذنوا فی اذنہ 

  کہو۔
اور يہ عمل سائنسی طور پر بھی ثابت ہوچکی ہے کہ نوزائده بچہ نہ صرف پيدا ہوتے ہی ہماری باتوں کو سمجھ سکتا ہے 

بلکہ ماں کے پيٹ ميں بھی وه متوجہ ہوتا ہے اور اپنے ذہن ميں حفظ کرليتا ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن جو بچے کيلئے دينا 
کے بعد آرام کا سبب بنتی ہے۔ جب ماں گود ميں اٹھاتی ہے اور خصوصاً بائيں طرف، توروتا بچہ خاموش ہوجاتا  ميں آنے

ہے۔اسی لئے اگر ماں حاملہ گی کے دوران قرآن سنا يا پڑھا کرے تو بچے ميں بھی وہی تٔاثير پيدا ہوگی اور اگر گانے 
  ہے:وغيره سنے تو بھی ۔ اس کی بہت ساری مثال دی جاسکتی 

قم مقدس ميں ايک قرآنی جلسے ميں جب سيد محمد حسين طباطبائی کے والد محترم سے سؤال کيا گيا کہ آپ کے خيال ميں 
  کيا سبب بنی کہ محمد حسين پانچ سال ميں حافظ کّل قرآن بنا؟ تو 

  فرمايا: جب يہ اپنی ما ں کے پيٹ ميں تھا تو اس وقت وه قرآن کی زياده تالوت کيا کرتی تھی۔
گذشتہ علمائے کرام کی تاريخ کا مطالعہ کرے تو ان ميں بھی ايسے ہی واقعات ملتے ہيں، ان ميں سے ايک سيد رضی اور 

فرماتے ہيں: جب اپنے استاد محترم شيخ مفيد (رح)کے درس ميں حاضر ہوا توRسيد مرتضی کا واقعہ ہے۔ خود سيد مرتضی 
وا ہے۔ جب اپنی مادر گرامی کے پاس آکر يہ ماجرا بيان کيا تو وه کچھ ايسا لگ رہا تھا کہ يہ دروس پہلے سے ہی پڑھا ہ

تٔامل کے بعد کہنے لگی: درست ہے جب آپ گہوارے ميں تھے اس وقت آپ کے والد گرامی يہ دروس اپنے شاگردوں کو ديا
کی بات نہيں کيونکہ کرتے تھے۔يہی ماں تھی کہ جب ان کو بيٹے کے مجتہد ہونے کی خبر دی گئی تو کہا : اس ميں تعجب 

ميں نے کبھی بھی انہيں بغير وضو کے دودھ نہيں پالئی ۔ اور يہی ماں جناب شيخ مفيد (رح)کی خواب کی تعبير تھی، جنہوں
نے حضرت فاطمہ(س) کوخواب ميں ديکھا تھا کہ آپ حسن و حسين کے ہاتھوں کو پکڑ کے آپ کے پاس التی ہيں اور 

و بيٹوں کو دينی تعليم دو۔ جب خواب سے بيدار ہوا تو بڑا پريشان حالت ميں ، کہ ميں اور فرماتی ہيں : اے شيخ ميرے ان د
  حسنين کو تعليم؟!!!

جب صبح ہوئی تو سيد رضی اور مرتضی کے ہاتھوں کو اسی طرح سے جيسے خواب ميں ديکھا تھا ، ان کی مادر گرامی 
  و بيٹوں کو فقہ کی تعليم ديں۔پکڑ کے التی ہيں اور کہتی ہيں : جناب شيخ ! آپ ميرے ان د

ايک عالم کہتا ہے کہ ايک صابئی نے مجھ سے کہاکہ مجھے اسالم کی تعليم دو تاکہ ميں مسلمان ہوجاؤں۔ ميں نے وجہ 
دريافت کی تو کہنے لگا کہ مجھے بچپنے سے ہی اسالم سے بہت لگاؤ ہے اور اسالم کا بہت بڑا شيدائی ہوں۔ اور جب بھی 

ہے تو سکون ملتا ہے اور جب تک اذان تمام نہ ہو ، اذان کے احترام ميں کھڑا رہتا ہوں۔ ميں نے اس کی  اذان کی آواز آتی
ماں سے وجہ دريافت کی تو اس کی ماں نے کہا : درست ہے جب ميرا بيٹا اس دنيا ميں آيا تو ہمارے ہمسائے ميں ايک 

  مسلمان موالنا رہتا تھا جس نے 
  3پڑہی تھی۔  اسکے کانوں ميں اذان و اقامت

 ------------  
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  ۔ ١٦. تحف العقول،ص1
  .  ٤٢٤،ص٢۔ محاسن برقی ج 2
  .٥٩٠۔ مجمع البحرين، ص  3

  دودھ کی تٔاثير

نے فرمايا:فانظروا من ترضع اوالدکم اّن 1-بچے کی شخصيت بنانے ميں ماں کی دودھ کا بڑا اثر ہے۔ اسی لئے امام المتقين 
  الولد يشّب عليہ۔ 
ھاری اوالدوں کو دودھ پالرہی ہے؟ کيونکہ بچے کی پرورش اسی پر منحصر ہے۔ امام صادق(ع) فرماتے ديکھ لو کون تم

ِ ع َو أَنَا أُْرِضُع أََحَد ا ِه أُمِّ إِْسَحاَق بِْنِت ُسلَْيَماَن قَالَْت نَظََر إِلَيَّ أَبُو َعْبِد هللاَّ ٍد أَْو إِْسَحاَق فَقَاَل يَ ہيں: َعْن أُمِّ ا أُمَّ إِْسَحاَق اَل ْبنَيَّ ُمَحمَّ
  ۔  2تُْرِضِعيِه ِمْن ثَْدٍي َواِحٍد َو أَْرِضِعيِه ِمْن ِكلَْيِھَما يَُكوُن أََحُدھَُما َطَعاماً َو اآْلَخُر َشَراباً 

اے ام اسحاق بچے کو دونوں پستانوں سے دودھ ديا کرو کيونکہ ايک چھاتی کا دودھ روٹی اور دوسری چھاتی کا دودھ پانی 
  ديتا ہے۔  کا کام

  بچپنے کا دور
اِدُق ع: َدِع اْبنََك يَْلَعْب َسْبَع ِسنِيَن َو يَُؤدَّْب َسْبَع ِسنِيَن َو أَْلِزْمهُ    قَاَل الصَّ

ْن اَل َخْيَر فِيِه     3-نَْفَسَك َسْبَع ِسنِيَن فَإِْن أَْفلََح َو إاِلَّ فَإِنَّهُ ِممَّ
  ال تک آزاد چھوڑ دو تاکہ وه کھيلے کودے ، امام صادق(ع) : فرمايا: اپنے بيٹے کو سات س

  دوسرے سات سال اسے ادب سکھائيں پھر تيسرے سات سال اسے اپنے ساتھ ساتھ کاموں ميں لگادے۔ 
بِيِّ فِي ِصَغِرِه لِيَُكوَن حَ  الَِح ع يَقُوُل تُْستََحبُّ َعَراَمةُ الصَّ اً فِي ِكبَِرِه ثُمَّ قَاَل َما يَْنبَِغي أَْن يَُكوَن لِيمَصالُِح ْبُن ُعْقبَةَ قَاَل َسِمْعُت اْلَعْبَد الصَّ

   4-إاِلَّ ھََكَذا
  امام موسی کاظم(ع) نے فرمايا: اپنے بچوں کو بچپنے ميں اچھلنے کودنے کا موقع دو 

  تاکہ بڑے ہوکر حليم (اور خوش خلق)بن جائيں۔
 ------------  

  .٤٥٣،ص٢١۔ وسائل،ج 1
  ۔ ھمان 2
  ۔۴٩٢، ص٣،ج۔ من ال يحضره الفقيہ 3
  ۔۵١، ص۶۔ الکافی،ج 4

  پاک اور حالل غذا کی تٔاثير

اگر بچوں کو لقمہ حرام کھالئيں گے تو فرزند کبھی صالح نہيں ہوگا۔کيونکہ حرام لقمہ کا بہت برا اثر پڑتا ہے جس کی بہت 
ت کی ليکن انہوں نے نہيں سی مثاليں موجود ہيں ، چنانچہ امام حسين (ع) نے عاشور کے دن کئی مرتبہ فوج اشقيا کو نصيح

سنی توامام نے فرمايا:قد ملئت بطونکم من الحرام۔ تمہارے پيٹ لقمہ حرام سے بھر چکے ہيں جس کی وجہ سے تم پر حق 
  بات اثر نہيں کرتی۔ پس جو ماں باپ اپنے بچوں کو لقمہ 
  حرام کھالئے وه بچوں کی اصالح کی اميد نہ رکھيں۔

  بچے کی کفالت
ِ ص بَلََغهُ أَنَّ َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر تُُوفَِّي َو لَهُ ِصْبيَةٌ ِصَغاٌر َو لَْيَس لَهُ َمبِيُت قَاَل الصادق  لَْيلٍَة تََرَكھُْم يَتََكفَّفُوَن النَّاَس َو قَْد: إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

قِيِق لَْيَس لَهُ َغْيُرھُْم َو إِنَّهُ أَْعتَقَھُ  ُكْم ْم ِعْنَد َمْوتِِه فَقَاَل لِقَْوِمِه َما َصنَْعتُْم بِِه قَالُوا َدفَنَّاهُ فَقَاَل أََما إِنِّي لَْو َعلِْمتُهُ َما تََرْكتُ َكاَن لَهُ ِستَّةٌ ِمَن الرَّ
ْساَلِم تََرَك ُوْلَدهُ ِصَغاراً يَتََكفَّفُوَن النَّاَس     1-تَْدفِنُونَهُ َمَع أَْھِل اإْلِ

ں سے ايک نے مرتے وقت زياده ثواب کمانے کی نيت سے اپنا سارا مال فقراء ميںحديث ميں ہے کہ اصحاب پيامبر(ص) مي
تقسيم کروايا۔ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکل خالی ہاتھ چھوڑ ديا ، جو لوگوں سے بھيگ مانگنے پر مجبور ہوگئے

ازے کيساتھ کيا کيا؟ لوگوں نے ۔ جب يہ خبر رسولخدا (ص) تک پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوگئے اور پوچھا : اس کے جن



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

 
 

کہا قبرستان ميں دفن کيا گيا۔ پيامبر (ص)نےفرمايا: اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان ميں 
  دفنانے نہ ديتا۔کيونکہ اس نے اپنے بچوں کو دوسروں کا دست نگر بنادئے بچوں کا احترام

يرے بيٹے کہہ کر بالؤ۔ قرآن بچوں کی تربيت اور نصيحت پر بہت زور ديتا بچوں کو جب بھی کوئی نصيحت کرنی ہو تو م
ہے ۔ ائمہ کی سيرت ميں بھی ہميں يہی چيز ملتی ہے۔ايک دن امام حسين (ع) نماز کے دوران پيامبر اسالم (ص)کے کندھوں 

ار ہوئے۔ يہ منظر ايک پرسوار ہوئے تو رسولخدا (ص)نے انہيں نيچے اتارا ۔جب دوسرے سجدے ميں گئے تو دوباره سو
يہودی ديکھ رہا تھا،کہنے لگا آپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہيں ؟ ہم اتنی محبت نہيں کرتے۔ تو آپ (ص)نے فرمايا: 

اگر تم خدا اور اسکے رسول پر ايمان لے آتے تو تم بھی اپنے بچوں سے اسی طرح محبت کرتے ، اس شخص نے متٔاثر 
  2ہوکر اسالم قبول کيا۔ 

  امام حسن مجتبی (ع) اور بچے
ايک مرتبہ آپ کا گذر ايسی جگہ سے ہوا جہاں بچے کھيل کود ميں مشغول تھے اور ايک روٹی ان کے پاس تھی اسے 

کھانے ميں مصروف تھے۔ امام کو بھی دعوت دی ، امام نے ان کی دعوت قبول کرلی اور ان کے ساتھ بيٹھ کر کھانا شروع 
نے گھر لے گئے اور ان کو کھانا کھاليا اور لباس بھی ديا پھر فرمايا: ان بچوں کی فضيلت مجھ کيا۔ پھر سارے بچوں کو اپ

سے زياده ہے کيونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ ميرے لئے حاضر کئے،کہ ان کے پاس ايک روٹی کے عالوه کچھ نہ تھا ليکن 
  3ميں نے جو بھی کھاليا،اس کے عالوه ميرے پاس اور بھی موجود ہے۔ 

ام زين العبدين (ع)نے ايک بار نماز جلدی جلدی پڑھ لی ۔ لوگوں نے سوال کيا موال ايسا کيوں کيا؟ تو فرمايا : کيونکہ ام
  صفوں ميں بچے بھی نماز پڑھ رہے تھے جن کی رعايت کرتے ہوئے نماز جلدی جلدی تمام کی۔

غمگين حالت ميں ديکھا تو ان کو خوش کرنے اس طرح ايک اور روايت ميں ہے کہ امير المؤمنين (ع)نے ايک يتيم بچے کو
کيلئے ان کيساتھ پيار سے باتيں کرنے لگے ، ليکن يتيمی کی اداسی کی وجہ سے کوئی اثر نہيں ہوا تو امير المؤمنين (ع) 

اپنے گٹھنے ٹيک کر بھيڑ کی آوازيں نکالنے لگے تو تب جا کر يتيم بچے کی چہرے پر مسکراہٹ آگئی ، يہ منظر کسی نے 
ديکھ کر کہنے لگا موال ! يہ آپ کيلئے مناسب نہيں ہے کہ ايک حکومت اسالمی کا سربراه چوپائيوں کی آوازيں نکالے!۔ تو 

  ميرے موال نے فرمايا : کوئی بات نہيں اس کے بدلے ميں ايک يتيم کو ميں نے خوش کيا۔
ر ديکھ بھال ہوتی ہو۔ اور بدترين گھر وه ہے پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا: بہترين گھر وه ہے جہاں يتيموں کی پرورش او

بَّابَِة َو جس ميں يتيموں کی اہانت ہوتی ہو۔مزيد فرمايا: َو َعْنهُ ص أَنَّهُ قَاَل أَنَا َو َكافُِل اْليَتِيِم َكھَاتَْيِن فِي اْلَجنَِّة  َو أََشاَر بِإِْصبََعْيِه السَّ
هللا لہ فی الجنة لکل شعرة مّرت تحت يده قصراًاوسع من الدنيا بمافيھا وفيھا  اْلُوْسطَى ومن مسح يده برٔاس يتيم رفقاً بہ جعل
  4ماتشتھی االنفس وتلّذاالعين وھم فيھا خالدون۔ 

  اور جو بھی يتيموں کی تعليم و تربيت اور سرپرستی کرے گا وه قيامت کے دن ميرے 
ہاتھ پھيرے گا تو خدا تعالی اس کيلئے ہربال جو اس کے  ساتھ ان دو انگليوں کی مانند ہوگا۔اور جو بھی کسی يتيم کے سر پر

ہاتھوں کے نيچے آئے ، کے بدلے بہشت ميں ايک محل عطا کرے گا جو اس دنيا و مافيھا سے بھی بڑا ہوگا اور اس قصر 
بال االعمالميں وه چيزيں ہونگی جنہيں نہ کسی نے چکھا ہوگا اور نہ کسی آنکھ نے ديکھا ہوگا۔عالمہ رضی نے اپنی کتاب اق

  5ميں لکھا ہے کہ آپ کی مراد کافل سے ابوطالب ہے۔ 
اسی طرح امام حسن مجتبی (ع) ايک دن دوش نبی پر سوار تھے۔ کوئی آکر کہنے لگا : اے حسن مجتبی !کتنی خوبصورت 

ہو کہ تيرا آپ کی سواری ہے؟ تو رسول هللا (ص)نے فرمايا: اسے نہ کہو کہ تيری سواری کتنی اچھی ہے بلکہ مجھ سے ک
شہسوار کتنا اچھا ہے؟! صرف وه فخر نہيں کرتا کہ اس نے دوش نبوت پر پاؤں رکھا ہے ،بلکہ ميں بھی فخر کرتا ہوں کہ 

  وه ميرے دوش پر سوار ہے۔
  

 ------------  

  . ١٩٧، ص١٠٠۔ بحار،ج 1
  ۔٨٣، ص ١٠۔ بحار،ج 2
  . ١٩،ص۔١١۔ شرح ابن ابی الحديد،ج 3
  ۔۶٨١١يتيم۔ح۔ ميزان الحکمہ ،باب ال 4
  ۔۶۶٢۔ االقبال ، ص 5
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  بچوں کو ان کے ا حترام کی يقين دہانی

اگر ماں باپ ان کا احترام نہ کريں تو وه ان کے قريب نہيں جائيں گے اورنہ ان کی باتيں سنيں گے۔اگر ہم چاہيں کہ ہمارے 
ائل ہوں ۔اور ان سے مشورت بچے ہماری بات مانيں اور ہم نصيحت کريں تو ضروری ہے کہ بچوں کيلئے احترام کے ق

مانگيں ،ان کی باتوں کو بھی اہميت ديں ۔ ہمارے لئے قرآن مجيد ميں نمونہ عمل موجود ہے کہ حضرت ابراہيم (ع) جو سو 
سالہ بزرگ ہوتے ہوئے بھی تيره سالہ بچے سے مشوره کرتے ہوئے فرماتے ہيں : بيٹا ميں نے خواب ميں ديکھا ہے کہ 

  قربان کر رہا ہوں، اس ميں تيری کيا رائے ہے؟!تجھے خدا کی راه ميں 

  بچوں کی تحقير، ضد بازی کا سبب
ايک جوان کہتا ہے کہ ميرے والدين گھر ميں مجھے کوئی اہميت نہيں ديتے تھے۔اگر ميں کوئی بات کرتا ہوں تو ٹوک ديتے 

سے اہميت نہيں ديتے ۔ اور دوسروں کے ۔ مجھے کسی بھی گھريلو کام ميں شامل نہيں کرتے تھے۔ اگر کوئی کام کروں تو ا
سامنے حتی ميرے دوستوں کے سامنے ميری تحقير اور توہين کرتے ۔ اس وجہ سے ميں احساس کمتری کا شکار ہوا ۔ اور 

حقارت اور ذلّت کا احساس کرنے لگا۔ اور اپنے آپ کو گھر ميں فالتو فرد سمجھنے لگا ۔ اب جبکہ ميں بڑاہوگيا ہوں پھر بھی 
ں ميں کوئی بات کرنے کی جرٔات نہيں ۔ اگر کوئی بات کروں تو بھی گھنٹوں بيٹھ کر اس پر سوچتا ہوں کہ جو کچھ دوستو

  کہا تھا کيا غلط تو نہيں تھا ۔ اس ميں ميرے والدين کی تقصير ہے کہ انہوں نے يوں ميری تربيت کی ۔
ِد ْبِن ِعيَسى ْبِن ُعبَ    ْيٍد َعْن يُونَُس َعْن َرُجٍل َعْن َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِھيَم َعْن ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل َدِع اْبنََك يَْلَعُب َسْبَع ِسنِيَن َو أَْلِزْمهُ نَْفَسَك َسْبعاً فَإِْن    أَبِي َعْبِد هللاَّ
ْن اَل َخْيَر فِيِه  وں کی طرح ، دوسرے اسی لئے امام باقر (ع)نے فرمايا:بچے کو پہلے سات سال بادشاہ 1- أَْفلََح َو إاِلَّ فَإِنَّهُ ِممَّ

سات سال غالموں کی طرح اور تيسرے سات سال وزيروں کی طرح اپنے کاموں ميں اسے بھی شامل کرو اور ان سے بھی 
مشوره ليا کرو۔ اگر بچے احساس حقارت کرنے لگے تو نہ وه تعليمی ميدان ميں آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ دوسرے ترقياتی 

  کاموں ميں ۔
:ميری ماں ہميشہ مجھے حقارت کی نگاه سے ديکھا کرتی تھی۔ ايک دفعہ امتحانات ميں کم نمبر آنے ايک بچی کہتی ہے کہ 

کی وجہ سے ميری خالہ کے سامنے توہين کرنا شروع کی تو انہوں نے ميری ماں سے کہا: بہن !ان کی توہين نہ کرو مزيد 
ماں سے اجازت ليکر مجھے امتحانات تک اپنے  خراب ہوجائے گی۔ ماں نے کہا يہ ايسی ہے تو ويسی ہے۔ ميری خالہ نے

 thirdاور ميں  irstگھر لے گئی۔ميری خالہ زاد بہن مہری ميری ہمکالس تھی ۔ان کے ساتھ تياری کی تو مہری حسب سابق 
  آئی ۔جس پر مجھے خود يقين نہيں آرہی تھی۔

  بچوں کی مختلف استعدادوں پر توجہ
ر کيا صالحيت اور استعداد موجود ہے، اس پر توجہ دينا چاہئے۔ اگر وه تعليم ميں والدين کو چاہئے کہ اپنے بچے کے اند

کمزور ہے تو آپ اس کو مجبور نہ کريں ، بلکہ ديکھ ليں کہ کس ميدان (فيلڈ) ميں وه مہارت حاصل کرنے کی قابليت رکھتا 
ميں نہ خود پڑھتا تھا اور نہ دوسروں کو  ہے۔ بہزاد نامی ايک شخص تھا۔جو ايران کا بہت بڑا نامور نقّاش تھا ۔ يہ کالس

پڑھنے ديتا۔ ليکن شکل سے پڑھا لکھا اور ہنر مند نظر آتا تھا۔ ايک دن ايک ماہرنفسيات نے اسے اپنے پاس باليا اور اسے 
نصيحت کرنے لگا۔ بہزاد خاموشی کے ساتھ ان کی نصيحت سننے کيساتھ ساتھ زمين پر ايک مرغے کی تصوير بنائی جو 

پر بيٹھا ہے ۔ جب اس ماہرنفسيات نے يہ ديکھا تو سمجھ گيا کہ اس لڑکے ميں بہت بڑی صالحيت موجود ہے۔ اس درخت 
کے والد کو باليا اور کہا يہ نقاشی ميں بہت مہارت رکھتا ہے۔ اس شعبے سے ان کو لگاو اوردلچسپی ہے۔انہيں نقاشی کی 

ں بڑا نامور اور معروف نقاش ايران کے نام سے پوری دينا ميں مشہور کالس ميں بھيج دو۔ انہوں نے ايسا ہی کيا ۔ جو بعد مي
   2ہوا۔ 

  تشويق کرنے کا حيرت انگيز نتيجہ
اگر آپ کا بچہ تعليمی ميدان ميں کمزور ہو تو آپ ان کی تحقير نہ کريں ۔ کيونکہ خدا تعالی نے ہر کسی کو ايک جيسا ذہن 

شخص کند ذہن ہو يا تند ذہن۔ ايسی صورت ميں تشويق کريں تاکہ بيشتر اپنے فيلڈ ميں مزيد عطا نہيں کيا ہے۔ ممکن ہے ايک 
ترقی کرسے۔ ايک شخص کہتا ہے کہ ميرا ايک دوست مداری تھا کہ جو مختلف شہروں ميں لوگوں کو مختلف کرتب دکھاتا 

، ريچھ و۔۔۔)اس کے تابع ہوتے ہيں؟ ايک دن پھرتا تھا۔ميں اس پر حيران تھا کہ کس طرح وحشی حيوانات (شير،ببر،ہاتھی،کتا
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ميں نے اس پر تحقيق کرنا شروع کيا تو معلوم ہواکہ وه ہر حيوان کو معمولی سی کرتب دکھانے پر اسے گوشت کی چند 
بوٹياں کھال کراور اس کے سر پر ہاتھ پھيرا کر اس کی تشويق کرتا ہے۔جب جنگلی اور وحشی جانوروں ميں تشويق اس قدر 

  ہے تو کيا انسانوں ميں مؤثر نہيں ہوگا؟!۔مؤثر 

  بچوں سے محبت
اسالم اس بات پر بہت توجہ ديتا ہے کہ بچوں کو پيا رو محبت ديا کريں۔ رسول خدا (ص) ايک دن اپنے بچوں کو زانو پر 

چا ۔ اور اٹھائے پيار ومحبت کيساتھ بوسہ دے رہے تھے اتنے ميں دورجاہليت کے کسی بڑے خاندان کا آدمی وہاں پہن
کہاميرے دس بيٹے ہيں ليکن آج تک کسی ايک کو بھی ايک بار بوسہ نہيں ديا۔يہ سن کر آپ (ص) سخت ناراض ہوگئے۔ اور 
غّصے سے چہره مبارک سرخ ہوگيا۔ اور فرمايا: من اليَرَحم ال يُرَحم جس نے دوسروں پر رحم نہيں کيا اس پر رحم نہيں کيا 

  کل گيا ہے تو ميں کيا کروں؟!جائے گا ۔ اور تيرے دل سے رحم ن
ايک دفعہ جب آپ سجدے ميں گئے تو حسن مجتبی (ع) کاندوں پر سوار ہوئے،جب اصحاب نے سجدے کو طول دينے کی 

وجہ پوچھی تو آپ نے فرمايا:حسن ميرے کاندہے پر سوار ہوا تھا اور ميں انہيں اتارنا نہيں چاہتا تھا، جب تک خود اپنی 
  3مرضی سے نہ اترآے ۔ 

  بچوں کے درميان عدالت اور مساوات
نعمان بن بشير کہتا ہے کہ ايک دن ميرے والد نے مجھے ايک تحفہ ديا،ليکن دوسرے بھائيوں کو نہيں دياتو ميری ماں(عمره 

بنت رواحہ )نے ميرے باپ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا : ميں اس برتاؤ پر راضی نہيں ہوں جب تک تيرے اس عمل پر 
تٔاييد نہ کرے۔ ميرے باپ نے عاجزانہ طور پر ماجرابيان کيا :تو آپ نے فرمايا: کيا سب کو دئے؟ کہا نہيں۔ رسولخدا (ص) 

تو آپ نے فرمايا: پس خدا سے ڈرو۔ اور اوالدوں کيساتھ مساوات و برابری سے پيش آؤ۔ميں اس ظالمانہ رفتار پر گواہی نہيں 
  4ديتا۔ 

  
 ------------  

  ۔۴۶، ص۶، الکافی،ج١٩۴ص  ، ١۵۔ وسائل الشيعہ ج  1
  .١١۔ جعفر سبحانی؛رمزپيروزی مردان بزرگ،ص 2
  .٨٤، ص١٠۔ بحار،ج 3
  .٧٠،ص١٠ميزان الحکمة،ج 4

  بچوں کے درميان عادالنہ قضاوت

اَل اْلُحَسْيُن اَل بَْل َخطِّي أَْحَسُن ِمْن َخطَِّك فَقَااَل ِ◌ أَنَّ اْلَحَسَن َو اْلُحَسْيَن َكانَا يَْكتُبَاِن فَقَاَل اْلَحَسُن لِْلُحَسْيِن َخطِّي أَْحَسُن ِمْن َخطَِّك َو قَ 
ُكَما َرُسوَل لِفَاِطَمةَ اْحُكِمي بَْينَنَا فََكِرھَْت فَاِطَمةُ أَْن تُْؤِذَي أََحَدھَُما فَقَالَْت لَھَُما َساَل أَبَاُكَما فََسأاََلهُ  ِفََكِرهَ أَْن يُْؤِذَي أََحَدھَُما فَقَاَل َساَل َجدَّ هللاَّ

ا َجاَء َجْبَرئِيُل قَاَل اَل أَْحُكُم بَْينَھَُما وَ  لَِكنَّ إِْسَرافِيَل يَْحُكُم بَْينَھَُما فَقَاَل إِْسَرافِيُل اَل  ص فَقَاَل ص اَل أَْحُكُم بَْينَُكَما َحتَّى أَْسأََل َجْبَرئِيَل فَلَمَّ
َ أَْن يَ  ھَُما فَاِطَمةَ أَْحُكُم بَْينَھَُما َو لَِكنَّ أَْسأَُل هللاَّ َ تََعالَى َذلَِك فَقَاَل تََعالَى اَل أَْحُكُم بَْينَھَُما َو لَِكنَّ أُمَّ تَْحُكُم بَْينَھَُما فَقَالَْت  ْحُكَم بَْينَھَُما فََسأََل هللاَّ

نَا أَْنثُُر بَْينَُكَما َجَواِھَر ھَِذِه اْلقِاَلَدِة فََمْن أََخَذ منھما [ِمْنھَا] أَْكثََر فََخطُّهُ ] بَْينَھَُما يَا َربِّ َو َكانَْت لَھَا قِاَلَدةٌ فَقَالَْت لَھَُما أَ  فَاِطَمةُ أَْحُكُم [اْحُكمْ 
ُ تََعالَى أَْن يَْھبِطَ إِ  اْلَجَواِھَر بَْينَھَُما َكْياَل يَتَأَذَّى  لَى اأْلَْرِض َو يُنَصِّفَ أَْحَسُن فَنَثََرْتھَا َو َكاَن َجْبَرئِيُل َوْقتَئٍِذ ِعْنَد قَائَِمِة اْلَعْرِش فَأََمَرهُ هللاَّ

   1-أََحُدھَُما فَفََعَل َذلَِك َجْبَرئِيُل إِْكَراماً لَھَُما َو تَْعِظيماً 
امام حسن اور امام حسين (ع)اپنے بچپن کے دوران اکثر علوم وفنون اور معارف اسالمی ميں مسابقہ کرتے تھے ۔ ايک دن 

کے پاس الئے اور کہا :نانا جان ہم دونوں ميں سے کس کا خط اچھا ہے؟ 7کيا اور ،پيغمبردونوں نے خوشخطی کا مقابلہ 
فرمايا: عزيزان ميں لکھنا تو نہيں جانتا ،ميں نے کبھی لکھا بھی نہيں نہ کسی مکتب ميں پڑھا ہواہے اسے بابا علی (ع) کے 

درست ہيں ۔گئے اور بابا کے سامنے رکھ دئے۔علی  پاس لے جاؤ وه کاتب وحی بھی ہيں۔ دونوں نے فرمايا آپ کی بات بالکل
(ع)نے فرمايا: دونوں لکھائی اچھی اور خوبصورت ہيں۔ بچوں نے کہا آپ يہ بتائيں کونسی لکھائی بہتر ہے ؟فرمايا اگر آپ 

کہ اپنی ماں دونوں مدرسہ جاتے اور اپنے استاد کو دکھاتے تو اچھا تھا ۔ ليکن آپ دونوں نے خود سيکھے ہيں تو بہتر يہ ہے 
کے پاس لے جاؤ جو فيصلہ وه کرے گی ،ہمارے لئے قبول ہے ۔ حسنين (ع)نے کہا ٹھيک ہے ۔جب اپنی ماں سے اسی طرح 
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سوال کيا تو فرمايا:دونوں کی لکھائی اچھی ہيں۔ ان دونوں خطوں کے درميان فرق پيدا کرنا بہت مشکل ہے۔ جو چيز نانا اور 
ميں مجھے زياده دقّت کی ضرورت ہے۔حضرتزہرا (س)نے اپنی گردن بند کو کھوال جس بابا نے ميرے پاس بھيجی ہيں اس 

ميں سات دانے تھے۔ کہا : ميں يہ دانے زمين پر گراتی ہوں ،آپ دونوں ميں سے جس نے بھی دانے زياده اٹھائے اسی کا خط
وی نکال،دونوں راضی ہوگئے۔ آخر بہتر ہوگا۔ جب گرائی تو دونوں نے ساڑھے تين ساڑھے تين دانے اٹھائے۔ نتيجہ مسا

جواب تو وہی نکالجو بابا اور نانا نے دئے تھے۔اور ہم نہيں چاہتے تھے کہ آپ کا يہ دانہ توڑ دے ۔ تو مادر گرامی نے 
  فرمايا: اسے تم نے نہيں توڑے بلکہ خدا نے دوبرابر کيا۔ اور جسے خدا نے توڑا ہو وه اس جيسے الکھ دانے سے بہتر ہے۔

  نظم و حقوق کی رعايت کريں والدين
المؤمنين (ع) فرماتے ہيں کہ ايک دن پيامبر اسالم (ص)ميرے گھر پر آرام فرمارہے تھے، امام حسن (ع)نے پانی مانگا ۔ آپ 
اٹھے اور کچھ دودھ ليکر آئے اور امام حسن (ع)کو پيش کی ،امام حسين (ع)نے اپنا ہاتھ بڑھايا اور کاسہ خود ليکر پينا چاہا ۔

امبر اسالم (ص)کے امام حسن کی حمايت کی اور امام حسين کو نہيں ديا۔يہ منظر حضرت زہرا (س) ديکھ رہی تھی ،کہنے پي
لگی: يا رسول هللا(ص)!کيا حسن سے زياده محبت ہے؟تو فرمايا :نہيں بلکہ اس لئے حسن کا دفاع کررہا ہوں کہ اس نے پہلے

   2-کی ہے پانی مانگا تھا۔ميں نے اس کی نوبت کی رعايت
ايک شخص رسول خدا کی خدمت ميں اپنے دو بچوں کيساتھ حاضر ہوا ،ايک بچے کو پيار کيا دوسرے سے کوئی محبت کا 

اظہار نہيں کيا ۔ تو آپ نے فرمايا: يوں اپنے بچوں ميں غير عادالنہ رفتار نہ کرو،بلکہ ان کے ساتھ اسی طرح مساوات 
  3وسرے تمھارے ساتھ رويہ اختيار کرنا چاہتے ہو۔ اوربرابری کا رويہ اختيار کرو جس طرح د

  بچے کو خدا شناسی کا درس ديں
بيٹے کے حقوق کے بارے ميں فرماتے ہيں کہ : و اما حق ولدک ، فتعلم انہ منک، ومضاف اليک فی عاجل الدنيا بخيره و 

تہ فيک و فی نفسہ ، فمثاب علی ذالک و شره؛ وانک مسؤل عما وليتہ من حسن االدب و الداللۃ علی ربہ ، والمعونۃ علی طاع
معاقب، فاعمل فی امره عمل المتزين بحسن اثره عليہ فی عاجل الدنيا المعذر الی ربہ فيما بينک وبينہ بحسن القيام عليہ، واالخذ 

نيکی اور بدی  يعنی بيٹے کا حق باپ پر يہ ہے کہ اسے اپنی اوالد سمجھے اور اس دنيا ميں اس کی 4-لہ منہ۔ والقوة اال با
کو تيری طرف نسبت دی جائے گی ، اور تو ہی اس کا ولی ہوگا ، اور تم پر الزم ہے کہ اسے با ادب بنائے اسے اصول دين 
کا سبق سکھائے اور خدا کی اطاعت اور بندگی کی راه پر لگائے اور اس سلسلے ميں ان کی مدد کرے تاکہ خدا کے نزديک 

سکے، اگر ان امور ميں سستی کی تو عذاب الہی کو اپنے لئے آماده کيا ہے ، پس ضروری تو سرخ رو ہو سکے اور اجر پا 
ہے کہ ان کو کچھ اس طرح تربيت ديں کہ تيرے مرنے کے بعد جب لوگ اسے ديکھے تو تجھے اچھے نام سے ياد کريں ، 

  اور تو بھی خداکے سامنے جواب ده ہو اور اجر وثواب پا سکے۔
ھ ميں وفات پاچکے ہيں، کہتے ٢٨٣سال کی عمر ميں  ٨٠انے کے نامور عرفاء ميں سے تھے شيخ شوشتری جو اپنے زم

ہيں: ميں تين سال کا تھا کہ ديکھا ميرے ماموں محمد بن سواد رات کے وقت نماز شب ميں مصروف ہيں۔ مجھ سے کہا بيٹا 
اسے ياد کروں؟ تو جواب ديا جب سونے کاکيا اپنےخدا کو ياد نہيں کروگے جس نے تجھے پيدا کيا ہے؟ ميں نے کہا: کيسے 

بار دل سے کہو: (خدا ميرے ساتھ ہے جو مجھے ديکھ رہا ہے اور ميں اس کے حضور ميں ہوں )۔ کچھ راتيں٣وقت آئے تو 
مرتبہ پڑھ ليا کرو۔ ميں نے ايساکيا تو اس ذکر کی لذت اور مٹھاس  ٧گزر گئيں پھر مجھ سے کہا اس جملے کو سوتے وقت 

محسوس کرنے لگا۔ ايک سال کے بعد مجھ سے کہا اسے اپنی پوری زندگی پڑھا کرو۔ يہی ذکر تمھيں دنيا و آخرت کو ميں 
  5دونوں ميں سرخ رو کريگا۔ اس طرح ميرے پورے وجود ميں بچپنے ميں ہی خدا پر ايمان مضبوط ہوگيا تھا۔ 

  
 ------------  

  ۔٣٠٩،ص۴٣۔ بحار االنوار،ج 1
  ۔٢٧٣،ص٢٣۔ ہمان،ج 2
  ۔١١٣،ص٢٣بحار،ج ۔ 3
  ۔١۵۶۔ حقوق اسالمی،ص  4
  ۔ ٤٩۔ الگوہائی تربيت کودکان ونوجوانان،ص 5
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  کاشف الغط(رح)اور بيٹے کی تربيت

حضرت آيةهللا شيخ جعفر کاشف الغطاء(رح) اپنے بچے کی تربيت کرنے کيلئے ايک مؤثر طريقہ اپناتے ہيں ، وه يہ ہے: آپ 
اور نماز شب کا عادی ہوجائے۔ اور آخر عمر تک اس عمل کو انجام ديتے رہے۔  چاہتے ہيں کہ آپ کا بيٹا بھی سحر خيزی

ايک رات اذان صبح سے پہلے بيٹے کے بسترے کے قريب آئے اور بالکل آرام سے اسے بيدار کرنے لگا اور کہا عزيزم 
ں بعد ميں آوں گا ۔ کہا نہينبيٹا !اٹھو اور موال علی (ع)کے حرم مطہر ميں شرف ياب ہوجائيں ۔ بيٹے نے کہا بابا آپ جائيں مي

ميں منتظر رہونگا۔ بيٹا اٹھا اور حرم کی طرف وضو کرکے روانہ ہوئے۔ ايک فقيرحرم مطہر کے سامنے بيٹھ کر لوگوں کے
  سامنے ہاتھ پھيال رہا تھا۔

  اس وقت آيةهللا کاشف الغطاء (رح)نے کہا: بيٹا ! يہ شخص کس لئے يہاں کھڑا ہے؟
  کيلئے۔ کہا : بھيک مانگنے

  کہا :اس کو کتنا درہم ملتا ہوگا؟
  بيٹا :شايد کچھ رقم ملتا ہوگا اور واپس جاتا ہوگا۔

  کيا يقينا اسے دينار ملتا ہوگا؟
  بيٹا:البتہ يقينا تو پيش بينی نہيں کرسکتا ليکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہوگا ۔يا ممکن ہے خالی ہاتھ بھی جاتا ہوگا۔

چے کو متوجہ کرانا چاہتے تھے ٹھيک اسی جگہ پر آگئے اوراپنے مطلب کيلئے زمينہ فراہم يہاں جس نکتے کی طرف آپ ب
ہوگيااور فرمايا: بيٹا ديکھ يہ گدا گر کمانے کيلئے سويرے سويرے يہاں آتا ہے جبکہ اسے سوفيصد يقين تونہيں پھر بھی اتنی 

پورا يقين ہے کہ جو خدا تعالی نے سحر خيزی کيلئے جلدی نيند سے بيدار ہوکر آتا ہے؛ ليکن تمھيں تو اس ثواب پر پورا 
  معين کيا ہے اور ائمہ طاہرين کے فرامين پر بھی يقين رکھتے ہو ، پس کيوں سستی کرتے ہو؟!!

   1-اس خوبصورت تمثيل نے اتنا اثر کيا کہ بيٹے نے زندگی کے آخری لمحات تک نماز شب کو ترک نہيں کيا
کہ اگر چاہتے ہوں کہ ہمارے بچے بھی سحر خيز ہوں تو پہلے ہم اس پر عمل پيرا ہوں۔ ہمارے لئے بھی يہی درس ملتا ہے 

چنانچہ رسول هللا(ص)کے پاس ايک ماں اپنے بيٹے کو لے آئی کہ اسے نصيحت کرے کہ وه خرما نہ کھائے۔ کيونکہ 
يں ممکن ہے وه باز آجائے۔ حکيموں نے اس کيلئے منع کيا ہے۔ يا رسول هللا (ص) اسے نبوت کی مبارک زبان سے سمجھائ

آپ نے فرمايا:بہت اچھا آج اس کو ليجائيں کل لے آئيں۔ دوسرے دن جب آئی تو بڑی نرمی سے نصيحت کی : بيٹا ماں کی 
باتوں کو سنا کرو اور کھجور کھانے سے پرہيز کرو تاکہ تمھاری بيماری ٹھيک ہوجائے اور بعد ميں تم زياده کھجور کھا 

کود سکے۔اور خوش وخرم زندگی کرسکے اور تيری ماں بھی تجھ پر راضی ہوسکے۔ بچے نے آپ  سکے۔اور زياده کھيل
کی باتوں کو قبول کرلی اور کہا: اب بات سمجھ ميں آئی کہ کيوں کھجور نہ کھاؤں۔ اب ميں دليل سمجھ گيا ۔ جب باتيں ختم 

بھی تو آپ بتا سکتے تھے ۔ فرمايا : کيونکہ کل ميںہوئيں تو ماں نے تشکر کرنے کے بعدکہا:يا رسول هللا (ص)يہی باتيں کل 
  2خود کھجور کھا چکا تھا ۔ اچھی بات اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب خود اس پر عمل کرے۔ 

  امام خمينی(رح)اور بچوں کے دينی مسائل
محبت کيساتھ رہتے امام خمينی کی بيٹی نقل کرتی ہے کہ امام خمينی(رح)بچوں پر بہت مہربان تھے۔ ہم گھر ميں بڑے مہر و

تھے ليکن ہم جب کوئی خالف کام کرتے تو سختی سے منع کرتے تھے۔ عملی طور پر ہميں سمجھايا ہوا تھا کہ کوئی کام ان 
کے ميل يا مرضی کے خالف نہيں کريں گے۔ ہم بھی فروعی کاموں ميں آزاد ليکن اصولی کاموں ميں سخت مقيد تھے۔ ہم 

ہ مخالفت کرے۔ ہميشہ ہميں مقيد رکھتے تھے کہ کوئی گناه نہ کريں اورآداب اسالمی کی ميں سے کسی کی مجال نہيں تھی ک
پابندی کريں۔ اس کے عالوه ہم جتنا شوروغل مچائيں کچھ نہيں کہتے تھے اور نہ کوئی اعتراض کرتے۔ ہاں اگر کسی 

ں کھيل کود ميں پڑوسی کی طرف سے کوئی شکايت آئے تو سختی سے اعتراض کرتے تھے۔ ہم گھر کے صحن مي
مصروف ہوتے تھے۔ نماز کے وقت بھی اگر کھيلتے رہے تو کبھی نہيں کہا ،بچو اذان کا وقت ہوگيا ہے آؤ وضو کريں نماز 

پڑھيں۔بلکہ خود اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مصلّی پر کھڑے ہو جاتے تھے اورآپ کو ديکھ کر ہم بھی نماز کيلئے تيار 
م سے روکتے تھے زندگی بھر ميں وه کام انہيں انجام ديتے ہوئے ہم نے نہيں ہوجاتے۔اور جب بھی ہميں کسی کا

ديکھے،حجاب اور پردے کے بارے ميں سخت حساس تھے، اور گھر ميں کوئی بھی غير اخالقی باتيں جيسے غيبت،جھوٹ 
نہ کھيل کود کريں۔ ،کسی بڑے کی بے احترامی يا کسی مسلمان کی توہين نہيں کرنے ديتے ۔ آپ معتقد تھے کہ بچے آزادا

  فرماتے تھے اگر بچے شرارت نہ کرے تو وه بيمار ہے اس کی عالج کرنا چاہئے۔
آپ کے بيٹے سيد احمد خمينی(رح)سے جب انٹرويو ليا گيا تو فرمايا: ميری بيوی گھريلو عادت کے مطابق بچی کو ميٹھی 
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لوم ہواتو پيغام بھيجا کہ : اسالم کی مٹھاس کو بچے نيند سے نماز صبح کيلئے اٹھايا کرتی تھی۔ جب امام خمينی کو يہ مع
کيلئے تلخ نہ کرو۔! يہ باتاس قدر مؤثر تھی کہ ميری بيٹی اس دن کے بعد خود تاکيد کرتی تھی کہ انھيں نماز صبح کيلئے 

  3ضرور جھگايا کريں ۔ اس وقت ميں نے الاکراه فی الدين کو سمجھا۔ 

  بچوں کومستحبات پر مجبور نہ کريں
الدين کو چاہئے کہ ان پر سختی نہ کريں اور مستحبات پر مجبور نہ کريں، کيونکہ اس کا نتيجہ منفی ہوگا جيسا کہ اس و

مسيحی کا قصہ مشہور ہے کہ مسلمان بھائی نے جسے صبح سے ليکر رات تک مسجد ميں قيد رکھا ،دوسرے دن جب اسے 
لنا ہے تواورکسی بے کار آدمی کو تالش کرو ۔ اس طرح وه دوباره جگانے گيا تو اس نے کہا : بھائی مجھے بال بچے بھی پا

  مسيحيت کی طرف چالگيا۔
ايک جوان کہتا ہے کہ ہمارے والد صاحب ہم تمام بہن بھائيوں کو نماز شب کيلئے جگايا کرتے تھے۔ميں بہت چھوٹا تھا نيند 

ميں بستر ميں ليٹ کر ہی زور سے وال الضالين يا  سے اٹھنا ميرے لئے سخت ہوتاتھا، جب مجھے آواز ديتا تھا، حسن اٹھوتو
  هللا اکبر 
  4کہتا تھا۔ 

 ------------  

  ۔٢٠٨۔ ہمان،ص 1
  ۔٣١٦۔ ہماں،ص 2
  ۔ ١٠٠۔ خاطرات فريده خانم مصطفوی ،پابہ پای آفتاب، 3
 ۔١٨٥۔ قصص العلما،ص 4

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  
  بچوں کی تربيت ميں معلم کا کردار

ھ ميں مسند خالفت پر آنے کے بعد يہ ٹھان لی کہ علی (ع)کو لوگوں کے سامنے منفورترين ٤١ابوسفيان کا بيٹا معاويہ نے 
ہدف کے حصول کيلئے علی (ع)کے دوستوں کو تلوار اور نيزوں کے ذريعے آدمی کے طور پر پہچنوائيں ۔ اس مکروه 

فضائل على (ع)بيان کرنے سے منع کيا گيا، دوسری طرف علی (ع)کے دشمنوں کو بيت المال ميں سے جی بھر کے مال 
يہ حکم  وزر ديا گيا تاکہ آپ کے خالف پيامبر(ص) کی طرف سے احاديث گڑھيں۔ اس کے عالوه پورے عالم اسالم ميں

جاری کرديا گياکہ نمازجمعہ کے بعد ہر مسجد سے ان پر لعن کيا جائے ۔يہ عملی بھی ہوا اور بچے باتوں باتوں ميں آپ پر 
لعن کرنے لگے۔ عمر عبد العزيز جو اموی خلفاء ميں سے ہے،بچپن ميں دوسرے بچوں کے ساتھ علی (ع) پر لعن کررہا تھا 

ک مؤمن اور صالح انسان تھا کا گزر ہوا ۔ وہاں سے توخاموش نکل گئے،ليکن جب اس وقت وہاں سے ان کے استاد جو اي
مدرسہ کا وقت ہوااور عمر آيا تو استاد نماز ميں مشغول ہوا ۔ نماز کو طول دينا شروع کيا ، عمر سمجھ گيا کہ نماز تو صرف

  بہانہ ہے۔
  ا ہوں؟عمر نے پوچھا :حضرت استاد کيا ميں ناراضگی کی علت دريافت کر سکت

  تو استاد نے کہا : بيٹا کيا آج تم نے علی پر لعن کی؟ 
  کہا: ہاں ۔ 

کب سے تمہيں معلوم ہوا کی اہل بدر پر خدا غضبناک ہوا ہے؟ جبکہ ان پر خدا راضی ہے۔کيا علی اہل بدر ميں سے نہيں 
  تھے؟

  تخار ہے؟کہا: کيا بدر اور اہل بدر کيلئے ان کے صالح اعمال کے سوا کوئی اور چيزباعث اف
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عمر نے کہا: ميں آپ کے ساتھ وعده کرتا ہوں کہ آج کے بعد زندگی بھر ان پر لعن نہيں کرونگا۔ کئی سال اسی طرح 
گزرگئے۔ ايک دن ان کے والد جو حاکم مدينہ تھا نماز جمعہ کا خطبہ فصيح وبليغ انداز ميں ديتا تھا۔ ليکن جب علی پر لعن 

  ن ميں لکنت پيدا ہوجاتی جس سے عمر کو بہت تعجب ہوا۔کرنے کا وقت آتا تھا تو اس کی زبا
  کہا بابا جان ميں نہيں جانتا کہ کيوں کر آپ کی فصاحت وبالغت ادھر آکر ماند پڑ جاتی ہے اور زبان بند ہوجاتی ہے؟!

  کہا ميرے بيٹے؛ اس پر تو متوجہ ہوا؟!
  بيٹے نے کہا:جی ہاں۔

ں کہ اگر اس مرد الہی (علی (ع)) کے فضائل ميں سے جتنا ميں جانتا ہوں انباپ نے کہا: ميرے بيٹے صرف تمہيں اتنا بتادو
  لوگوں کو پتہ چل جاتے تو يہ سب ان کی اوالدوں کے گرويده ہوجاتے اور ہمارے پيچھے کوئی نہيں آتے۔
کہ اگر کبھی  جب عمر بن عبدالعزيز نے يہ سنا تو اپنے استاد کی نصيحت پربھی يقين ہوگيا۔اس وقت اس نے يہ عہد کرليا

  برسر اقتدار آئے تو ضرور اس نازيبا عمل کو روک دوں گا۔
ھ ميں يہ برسر اقتدار آيا تو سب سے پہال کام يہی کيا کہ علی پر لعن وشتم کو ممنوع قرار ديا ۔ اس لعن کے ٩٩اور جب 

  بدلے اّن هللا ئامر بالعدل واالحسان کی تالوت کرنے کا حکم ديا۔

  ے کا ثواببچوں کو تعليم دين
پيامبر اسالم (ص) نے فرمايا: جب استاد بچے کو تعليم ديتے ہوئے بسم هللا الرحمن الرحيم پڑھواتا ہے تو اس وقت خدا وند 

   1-اس بچے اور اس کے والدين اور معلّم کو آتش جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کرتا ہے
ايک قبر کے قريب سے گزرے اس صاحب  Aعيسیٰ  امام صادق(ع) نے رسولخدا (ص)کے روايت کی ہے: ايک دن حضرت

  قبر پر عذاب ہورہا تھا دوسرے سال جب وہاں سے گذرے تو عذاب ٹل چکا تھا۔ سوال کيا پروردگارا کيا 
ماجراہے؟وحی آئی اس کے بيٹے نے ايک راستے کی مرمت کی اور ايک يتيم کو پناه دی، اس نيک عمل کی وجہ سے اسے

  عذاب سے نجات دی۔

  دين سکھانے پرثوابعلم 
عبد الرحمن سلمی نے امام حسين (ع) کے بيٹے کو سورٔه حمد ياد کرايا تو امام نے معلم کی قدر دانی کرتے ہوئے کچھ پيسے

اور کپڑے دئے اور اس معلم کے منہ کو جواہر سے بھر ديا ۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے تعجب کيساتھ کہا: اتنا زياده 
  2نے فرمايا : کہاں يہ مالی انعام اس معلم کی عطا کے برابر ہوسکتا ہے؟ انعام؟!تو امام (ع) 

  والدين سے زياده استاد کا حق
سکندر اپنے استاد کا بہت زياده احترام کرتا تھا ، جب اس سے وجہ پوچھی گءی تو کہا: کيونکہ ميرے باپ نے مجھے عالم 

  ملکوت سے زمين پر اليا اور استاد نے زمين سے اٹھا 
   3-رآسمان پر لے گياک

امام سجاد(ع) فرماتے ہيں : تيرے استاد کا تجھ پر يہ حق ہے کہ تو اسے بزرگ سمجھے اور مجالس ميں اس کا احترام 
کرے۔ اس کی باتيں غور سے سنے اور ان پر توجہ دے۔ اپنی آواز اس سے بلند نہ کرے اور اگر کوئی شخص اس سے کچھ 

وں کو اس سے استفاده کرنے دے اس کے پاس کسی کی غيبت نہ کرے اور جب کوئی پوچھے تو تو جواب نہ دے اور لوگ
تيرے سامنے اس کی برائی کرے توتواس کا دفاع کرے ، تو اس کے عيوب پر پرده ڈالے اور اس کی اچھائياں ظاہر کرے۔ 

و اس طرح کرے گا تو اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ بيٹھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کا آغاز نہ کرے۔ اگر ت
خدا تعالی کے فرشتے گواہی دينگے کہ تو نے اس جانب توجہ دی ہے اور تو نے علم لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کيلئے 

نہيں بلکہ خدا کيلئے حاصل کيا ہے۔اور شاگردوں کا حق تجھ پر يہ ہے کہ تو يہ جان لے کہ خدا تعالی نے تجھے جو علم 
ں تجھ پر کھولی ہيں اس کے سلسلے ميں تجھے ان کا سرپرست قرار ديا ہے ۔لہذا اگر تو انھيں بخشا ہے اور اس کی جو راہي

اچھی طرح پڑھائے اور نہ انہيں ڈرائے اور نہ ہی ان پر غضبناک ہو تو خدا تعالی اپنے فضل سے تيرا علم بڑھائے گا اور 
ہش کريں تو انھيں ڈرائے اور ان پر غضبناک اگر تو لوگوں کو اپنے علم سے دور رکھے اور جب وه تجھ سے اس کی خوا

  4ہو تو عين مناسب ہوگا کہ خدا تعالی تجھ سے علم کی روشنی چھين لے اور لوگوں کے دلوں ميں تيری حيثيت گھٹادے ۔ 

  والدين کی ظلم ستانی اور فراری بّچے
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گھر سے فرارہونے سے پہلے لکھا يہ ايک ستم رسيده بچی کا خط ہے جو اپنے باپ کے ظلم وستم سے دل برداشتہ ہوکر 
  ہے:

بابا يہ اولين اور آخرين خط ہے جسے غور سے پڑھ لو شايد آپ کا ضمير جو مرده ہوچکاہے بيدا ر ہوجائے اور سمجھے کہ
کس قدر تو خود خواه اور پست فطرت انسان ہو!بابا ميں تجھ سے متنفر ہوں دوباره تيرے منحوس چہرے کو نہيں ديکھوں 

بل نہيں کہ تجھے باپ کہہ کر پکاروں۔بلکہ يہ کہنا مناسب ہوگا کہ تو باپ ہونے کيلئے کبھی خلق نہيں ہوا۔تو گی،تو اس قا
ايک پليد اور کثيف بال ہو۔ تو نے مجھے بچپن سے ليکر اب تک ساری چيزوں سے محروم رکھا ، ميری پياری ماں کو 

ميرے لئے ميری ماں کے عالوه کوئی نہ تھا ۔ ايک بيٹی  طالق ديکر خوشی اور نشاط کا دروازه مجھ پر بند کرديا۔جبکہ
کيلئے ماں سے بڑھ کر اور کون دل سوز ہوسکتا ہے؟ ميں کبھی بھی اس دن کو فراموش نہيں کروں گی جس دن تو نے 

ميری ماں کو طالق دی اور انہوں نے مجھے آخرين بار اپنے آغوش ميں لے کرگرم آنسؤں سے ميرے چہرے کو تر کرکے 
  گئی ۔ اور مجھے يہ بھی معلوم نہيں تھا کہ وه کہاں چلی گئی وه زنده ہے يا مرده؟چلی 

ليکن اس دن جب تو نے مجھے آواز دی بيٹی ميں تيرے لئے خوش خبری اليا ہوں ، کہ ميری ماں مر گئی ہے ۔يہ کہہ کر 
ں اپنی ماں کی جدائی ميں رونے لگی تو قہقہہ لگانا شروع کيا ۔ اس دن ماں سے ملنے کی اميد بالکل ختم ہوگئی ۔ اور جب مي

تو نے ٹھوکر مجھے ماری اور ميں بيہوش ہوگئی اور ميں نہ جان سکی کہ ميں کہاں کھڑی ہوں؟!بابا کيا مجھے ماں کی 
جدائی ميں رونے کا بھی حق نہ تھا؟ ارے بابا اب ميں وه نو سالہ نہيں رہی اب ميں تيرے اس وحشی رويّے کو برداشت اور 

يں کرسکتی ۔ يہ رات کے ساڑھے گياره بج چکے ہيں۔ جب کہ تو اور تيری بيوی فلم ہال سے واپس گھر نہيں پہنچے تحمل نہ
ہيں ۔ کل صبح ميں اس جہنم سے ہميشہ کيلئے نکل جاؤں گی۔ اور دنيا والوں کو بتادوں گی کہ ايسے ظالم ،بے رحم اور 

  سنگدل باپ بھی دنيا ميں 
   5-قين نہيں آئے گاموجود ہيں ۔ مگر لوگوں کو ي

  
 ------------  

  ۔٩، ص١٥۔ جامع احاديث شيعہ،ج 1
  ٢٩٠، ص١۔ مستدرک الوسائل،ج 2
  ۔٢٧. کشکول شيخ بہائی، ص3
  .٤٨٤۔ مکارم االخالق،ص 4
  ۔٢٤٨۔ الگوئی تربيت کودکان و نوجوانان،ص 5

  اوالد صالح خدا کی بہترين نعمت

ں سے ايک دوست کو بيٹی عطا کی تو وه بہت افسرده حالت ميں حسن بن سعيد کہتاہے کہ خدا نے ہمارے دوستوں مي
امامصادق (ع) کی خدمت ميں آيا۔ امام (ع) نے فرمايا:کيوں مغموم ہو؟اگر خدا تعالی تجھ پر وحی نازل کرے اور کہے کہ 

گا بار خدايا!  تمہارے بارے ميں ميں فيصلہ کروں يا تم فيصلہ کروگے؟ تو تم کيا جواب دوگے؟اس نے عرض کيا: ميں کہوں
کی  Aجو تو انتخاب کرے وہی ميرے لئے ٹھيک ہے۔امام نے قرآن کی اس آيہ کی تالوت فرمائی جس ميں حضرت خضر

داستان ذکر ہوئی ہے، کہ حضرت خضر (ع) نے ايک لڑکے کو پکڑ کر مارڈاال جس پر حضرت موسی (ع)کو سخت 
  اعتراض کيا تھا،جس کی علت يوں بتائی :

ْنهُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحًما فَأََرْدنَا أَن   ۔1-يُْبِدلَھَُما َربُّھَُما َخْيًرا مِّ
"تو ميں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہيں اس کے بدلے ايسا فرزند ديدے جو پاکيزگی ميں اس سے بہترہو اور صلئہ رحم 

  ميں بھی"
  2-)ستّر پيامبران الہی وجود ميں آئے٧٠( خدا تعالی نے اس بيٹے کے بدلے ميں انہيں ايک بيٹی عطا کی جس کی نسل سے

دوران جاہليت ميں بچيوں کی والدت پر ماں باپ بہت مغموم ہوجاتے تھے۔ ايک دن امير اسحاق بن محمد کو خبر ملی کہ ان 
اے کے ہاں بيٹی ہوئی ہے، تو ہو بہت مغموم ہوگيا اور کھانا پينا بھی چھوڑديا۔ بہلول عاقل نے جب يہ خبر سنی تو کہا : 

امير! کيا خدا نے سالم اور بے عيب ونقص بيٹی عطا کی اس لئے تم مغموم ہوگئے؟!کيا تيرا دل چاہتا تھا کہ مجھ جيسا ايک 
  پاگل بچہ تجھے عطا ہو؟!
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   3-اسحاق بے اختيار اس حکيمانہ باتوں کو سن کر مسکرانے لگا اور خواب غفلت سے بيدار ہوا

  تحفہ بيٹی کو پہلے دے
ے فرمايا:جو بھی بازار جائے اور کوئی تحفہ اپنے گھر والوں کيلئے خريدے تو ايسا ہے کہ مستحق افراد رسولخدا (ص)ن

ميں صدقہ ديا ہو۔ اس تحفہ کو تقسيم کرتے وقت بيٹيوں کو بيٹوں پر مقدم رکھے۔کيونکہ جو بھی اپنی بيٹی کو خوش کرے تو 
  کيا ہو۔ اور اگر بچے کو خوش کيا تو خوف ايسا ہے جيسے اوالد اسماعيل (ع) ميں سے ايک غالم آزاد 

   4-خدا ميں گريہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور جو بھی خوف خدا ميں روئے وه بہشتی ہے
  

 ------------  

  .٨١۔ الکہف، 1
  .  ١٠٨،ص١۔ سفينة البحار،ج 2
  ۔ مجموعہ قصص و حکايات بہلول عاقل . 3
  ۔٣١٠،ص١٥۔ آثار الصادقين،ج 4

  بچوں پر باپ کے حقوق

  

  باپ تمام نعمتوں کا باعث

واما حق ابيک ، فتعلم انہ اصلک ، وانک فرعہ ؛ اونک لواله ، لم تکن؛ فمھما رايت فی نفسک مما يعجبک ۔ فاعلم ان اباک 
   1-اصل النعمۃ عليک فيہ ، واحمدهللا و اشکره علی قدر ذالک والقوة اال با

اور جڑ ہے اور تو اس کا فرع اورشاخ ۔ اگر وه نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتااوالد پر باپ کا حق يہ ہےکہ جان لو وه تمھارا اصل 
۔ اور خدا کی تچھ پر نعمتوں کا موجب وه تھا ، اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرو۔اور کوئی بھی طاقت خدا کی طاقت سے 

  زياده نہيں ہے ۔
کا مہربان باپ نے اسے بہت ساری مشکالت اور اور يہ کسی سے پوشيده نہيں ہے کہ ہر انسان يہ شعور رکھتا ہے کہ اس 

سختيوں سے نجات دالئی ہے اور محفوظ رکھا ہے ، ہمارے بچپنے کازمانہ ليجئے کہ ہماری جسمانی طور پر پرورش 
کرنے کيلئے دن رات کوشش اور محنت کرتے ہيں اور اپنا سکون اور چين کھو ديتے ہيں۔ اسی لئے ہميں چاہئے کہ خدا کی 

شکر گزاری کے بعد والدين کی شکر گزاری بھی ضرور کرنا چاہئے۔ليکن حديث شريف کی روشنی ميں پھر عبادت اور 
َولَُد َوالَِدهُ فَقَاَل لَْيَس لَهُبھی کما حقہ ان کا شکر ادا نہيں کرسکتے: َعْن َحنَاِن ْبِن َسِديٍر َعْن أَِبيِه قَاَل قُْلُت أِلَبِي َجْعفٍَر ع ھَْل يَْجِزي الْ 

حنان بن سدير نے اپنے باپ سے  2-ِضيَهُ َعْنهاٌء إاِلَّ فِي َخْصلَتَْيِن أَْن يَُكوَن اْلَوالُِد َمْملُوكاً فَيَْشتَِريَهُ فَيُْعتِقَهُ أَْو يَُكوَن َعلَْيِه َدْيٌن فَيَقْ َجزَ 
يں؟! تو فرمايا : صرف دو نقل کيا ہے کہ امام محمد باقر سے سوال کيا کہ کيا بيٹا اپنے باپ کا حق ادا کرسکتا ہے يا نہ

صورتوں ميں ممکن ہے : پہال يہ کہ اگر باپ کسی کا غالم ہو اور اسے بيٹا خريد کر آزاد کردے ، يا اگر کسی کا باپ 
  مقروض ہو اور بيٹا اس کا قرض ادا کرے ۔

  باپ کا احترام واجب 
قرآن مجيد کی آيتوں کے عالوه روايات اسالمی ميں بھی ماں باپ کے حقوق اور احترام کا سختی سے حکم ديا گيا ہے، اور 
ساتھ ہی احترام کرنے کا ثواب اور اثر اور نہ کرنے کا عقاب اور اثر بھی جگہ جگہ ملتا ہے۔ چنانچہ امام صادق سے منقول 

دخلہ عزالملک فلم ينزل اليہ فہبط عليہ جبرئيل فقال : يا يوسف ابسط راحتک۔ فخرج  ہے : ان يوسف لما قدم عليہ الشيخ يعقوب
منہا نور ساطع فصار فی جوالسماء ۔ فقال يوسف : يا جبرائيل ما ھذا النور الذی خرج من راحتی؟!! قال: نزعت النبوة من 

دق (ع) سے مروی ہے کہ جب حضرت يعقوب امام صا 3-عقبک عقوبۃ لما لم تنزل الی الشيخ يعقوب فال يکون من عقبک نبی
مصر ميں وارد ہوئے حضرت يوسف (ع) بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی استقبال کے لئے نکلے ۔ جب نزديک 

ہوئے تو مقام و جاللت شہنشاہی سبب بنی کہ آپ سواری سے نيچے نہيں اترے ۔(اگرچہ نہ بعيد نظر آتا ہے کہ خدا کا نبی 
روايت کے صحيح ہونے يا نہ ہونے بررسی کرنے کی ضرورت ہے) تو جبرئيل امين نے کہا : اے  ايسا کرے ! بہرحال
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يوسف! ہاتھ کھولو۔اور جب يوسف نے اپنی مٹھی کھولی تو اس ميں سے ايک نور آسمان کی طرف ساطع ہونے لگا۔ تو 
ا کہ تيری نسل سے خارج ہوگيا۔ اور يہ حضرت يوسف نے سوال کيا جبرئيل يہ کيا ہے؟! جبرئيل نے کہا : يہ نبوت کا نور تھ

اس لئے تيری نسل سے خارج ہوگيا کہ تم اپنے باپ کے احترام ميں سواری سے نيچے نہيں اترے۔اسی لئے سلسلہ نبوت آپ 
کے بھائی کے صلب سے جاری ہوا۔ پيامبر اسالم کے ايک قريبی رشتہ دار نے سوال کيا : ميرے ماں باپ فوت ہوچکے ہيں 

ميرے اوپر حق ہے کيسے اسے اتاروں؟ تو فرمايا: ان کے لئے نماز پڑھو، مغفرت طلب کرو، اور ان کی وصيت اور ان کا 
پر عمل کرو، اور ان کے دوستوں کا احترام کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو،اور فرمايا : ماں کا 

   4-حق باپ کےحقوق کے دوبرابر ہے

  بچوں پر ماں کے حقوق
حق امک ان تعلم انھا حملتک حيث ال يحتمل احد احدا ، وطاعتک من ثمره قلبھا ما ال يعطی احد احدا ، ووقتک بجميع و

جوارحھا ، ولم تبال انتجوع وتطعمک ، وتعطش وتسقيک ، وتعرٰی وتکسوک ، وتضحٰی وتظلک ، وتھجر النوم الجلک ، 
   5-ال يعون هللا وتوفيقہ  ووفقتک الحروا البرد لتکون لھا ، فانک ال تطيق شکرھا

تيری ماں کا حق تجھ پر يہ ہے کہ تو جان لے کہ وه تجھے اٹھاتی رہی کہ کوئی بھی کسی کو اس طرح نہيں اٹھاتا۔ اور 
اپنےدل کا پھل کھالتی رہی کہ آج تک کسی نے کسی کو نہيں کھاليا۔ اور وه اپنی پوری طاقت اور پورے وجود کے ساتھ 

ہی۔ اور اپنی بھوک اور پياس کی پروانہيں کی ليکن تجھے وه سير اور سيراب کرتی رہی۔ اور خود تمھاری حفاظت کرتی ر
برہنہ رہی ليکن تجھے لباس کا بندوبست کرتی رہی ۔ اور خود کو دھوپ ميں اورتجھے اپنی محبت کےسايہ ميں رکھتی 

اور آرام وسکون اور گرمی اور سردی سے محفوظ  رہی،اور خود اپنی رات کی نيند اور آرام کی پروا نہيں ليکن تمھاری نيند
  رکھتی رہی، تاکہ تو اس کا بن کے رہے، پس تو کسی بھی صورت ميں اس کی شکرگزاری 

  نہيں کرسکتا مگر يہ کہ خدا تجھے اس کی توفيق دے۔ 
ہے کہ بيٹے کی  امام سجاد کے کالم ميں باپ کے حقوق پر ماں کے حقوق کو مقدم کيا ہے ، شايد اس کی وجہ يہ ہوسکتی

شخصيت سازی ميں ماں کا زياده کردار ہوتا ہے۔ اور زياده زحمتيں اور مشقتيں برداشت کرتی ہيں۔اور يہ دين مبين اسالم کا 
  طره امتياز ہے وگرنہ دوسرے مکاتب فکر اور اديان والے اتنی عظمت اور احترام کے قائل نہيں ہيں۔

ے دئے ہيں وه مغربی دنيا ميں وجود نہيں رکھتے۔وہاں جب بچہ قانونی طورعورت کو ماں کی حيثيت سے جو حقوق اسالم ن
پر حد بلوغ کو پہنچتا ہے تو خاندان کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور ماں باپ سے بالکل الگ زندگی کرنے کی فکر ميں رہتا ہے۔ اور 

کئی سال گذرجاتے ہيں ليکن اوالد  ايسا رويہ خاندانی ماحول کو بالکل بے مہر و محبت ماحول ميں تبديل کر ديتا ہے۔ کئی
اپنے والدين کو ديکھنے اور ملنے بھی نہيں آتے ۔ اور حکومت بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ ايسے والدين کو بوڑھوں کے 

  گھر منتقل کريں۔
ہے۔ جہاں افسوس کيساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بيگانوں کی اندھی تقليد نے اسالمی معاشروں ميں بھی يہ حالت وکيفيت پيدا کردی 

والدين خاندان کے چشم و چراغ ہيں وہاں آہستہ آہستہ انھيں خاندان سے دور اور الگ کرتے جارہے ہيں۔اور بوڑھوں کے 
  گھر بھيجنا شروع کيا ہے۔

قرآن مجيد نے اس غلط ثقافت پر مہر بطالن لگادی ہے ۔اور ماں باپ کے حقوق کے بارے ميں سختی سے تاکيد کی ہے ۔ 
ی عبادت کا حکم دينے کيساتھ ساتھ ماں باپ پر احسان اور نيکی کرنے کا حکم ديا ہے۔ يعنی هللا کی عبادت يہاں تک کہ اپن

  کے فورا بعد والدين کے حقوق کا خيال کرنے کا حکم ديا گيا ہے۔ ان حقوق کو ہم چند عناوين ميں بيان کريں گے۔
  

 ------------  

  ۔١۴۶۔ حقوق اسالمی۔ ص 1
  ۔۶۶، ص ١٧ ۔ بحار االنوار ، ج 2
  ۔ ١۴٨۔ حقوق اسالمی ص  3
  ۔ ١٣٩۔ ترجمہ رسالۃ الحقوق،ص 4
  ۔١٣١۔ ہمان ، ص  5

  حق احسان
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متعدد آيات ميں يکتا پرستی کی طرف دعوت کيساتھ ساتھ ماں باپ کيساتھ احسان کرنے کا بھی حکم آيا ہے: َواْعبُُدوْا ّهللاَ َوالَ 
خدا کی عبادت کرو اور اس کيساتھ کسی چيز کو شريک نہ ٹھہراؤ اور والدين کيساتھ  1-إِْحَسانًا تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْينِ 

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِالْ  آؤ . کہہ ديجئے کہ  2-َوالَِدْيِن إِْحَسانًا احسان کرو۔ دوسری جگہ فرمايا: قُْل تََعالَْوْا أَْتُل َما َحرَّ
ہم تمہيں بتائيں کہ تمہارے پروردگار نے کيا کيا حرام کيا ہے ... خبردار کسی کو اس کا شريک نہ بنانا اور ماں باپ کے 

اس  3-ى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن۔ اً َوِذي اْلقُْربَ ساتھ اچھا برتاؤ کرنا . َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُُدوَن إاِلَّ ّهللاَ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسان
وقت کو ياد کرو جب ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا کہ خبردار خدا کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ 

قرابتداروں، يتيموں اور مسکينوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور احسان سے مراد کچھ محدود چيزيں نہيں بلکہ سب نيک اور
ئستہ کام مراد ہے جو انسان کسی دوسرے کيلئے انجام ديتا ہے۔اوالد پر والدين کا بہت بڑا حق ہے خصوصاً ماں کا ۔ شا

چنانچہ ايک جوان پيامبر اسالم (ص) کی خدمت ميں آيا اور عرض کيا :يا رسول هللا (ص)ميری ضعيفہ ماں ہے جو حرکت 
ادھر لے جاتا ہوں ، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھالتا ہوں اور نہيں کرسکتی ۔ ميں اسے اپنے دوش پر اٹھا کر ادھر 

جو بھی ميری ماں مجھ سے تقاضا کرے اسے پورا کرتا ہوں اسے خوش رکھتا ہوں ۔ کيا ميں نے ان کی ميرے لئے اٹھائی 
  ہوئی زحمتوں کا ازالہ اور حق اداکيا يا نہيں؟

ے اور فرمايا : آفرين ہو تجھ پر ، ليکن پھر بھی ماں کی زحمتوں رسولخدا (ص) اس جوان کےحسن سلوک پر بہت خوش ہوئ
کا ازالہ نہيں کرسکتے، کيونکہ وه تجھے نو ماه بڑی مشقتوں کيساتھ پيٹ ميں اٹھاتی رہی اور جب تو دنيا ميں آيا تو اس کی 

ور ہميشہ تيری مدد پستانوں سے خوراک حاصل کرتے رہے۔ اور تجھے اپنی آغوش ميں ليکرادھر ادھر پھراتی رہی ۔ ا
کرتی رہی اور ہر قسم کی اذيت و آزار سے تمھيں بچاتی رہی، اس کا دامن تيری آرام گاه تھی اور وه تيری رکھوالی۔ ماں دن 
رات اس شوق اور آرزو کيساتھ تيری پرورش کرتی رہی کہ تو بڑے اور قدرت مند ہو تاکہ تو اچھی زندگی گزارسکے، ليکن

قدر خوش اسلوبی کيساتھ خدمت کرتے رہے ہو ليکن اس اميد اور آرزو کے بغير! اس لئے تو ماں کیتو! اگرچہ ماں کی اس 
   4-زحمتوں کا ازالہ اور جبران نہيں کرسکتے 

امام صادق(ع) فرماتے ہيں: ايک شخص رسولخدا (ص)کی خدمت ميں مشرف ہوا اور عرض کيا کہ ميں ايک ايسا جوان ہوں
  نے کی خواہش رکھتا ہے ليکن ميری ماں اس کام کی طرف ہرگز مائل نہيں۔جو خدا کی راه ميں جہاد کر

رسول اکرم(ص) نے فرمايا: واپس جا اور اپنی ماں کے پاس رہو ۔ اس خدا کی قسم جس نے ہميں حق پر مبعوث فرمايا ہے 
   5-ايک رات ماں کی خدمت کرنا خدا کی راه ميں ايک سال تک جہاد کرنے سے بہتر ہے

نقل کرتے ہيں : ايک دن رسول Aاپ سے نيکی کو فضيلت اور برتری کا معيار قرار ديتا ہے امام صادق اسالم ماں ب
نے ان کی شايان شان عزت  7اکرم(ص) ايک مجلس ميں تشريف فرما تھے کی آپ کی رضاعی بہن وارد ہوئيں۔آنحضرت 

بيٹھيں اور بعد ميں ان سے گفتگو ميں مشغول کی اور انہيں ديکھ کر خوش ہوئے اور ان کيلئے کپڑا بچھا ديا تاکہ اس پر 
ہوگئے۔ کچھ دير بعد وه چلی گئيں اور تھوڑی ہی دير بعد ان کا بھائی جو آنحضرت کا رضاعی بھائی تھا حاضر خدمت ہوا 
ليکن اب کے آنحضرت (ص)نے اس کيلئے ويسی تعظيم انجام نہ دی۔ حاضرين ميں سے ايک نے پوچھا کہ يا رسول هللا ! 

  کی کيا وجہ تھی حاالنکہ يہ شخص مرد ہے۔ آپ نے  اس فرق
   6فرمايا: اس کی وجہ يہ تھی کہ وه لڑکی اپنے باپ اور ماں کا زياده احترام کرتی ہے۔ 

 ------------  

  ۔٣۶۔ نساء  1
  ۔١۵١۔ انعام  2
  ۔ ٨٣۔ بقره  3
   ٦٧۔ الگوہای تربيت کودکان،ص 4
  ۔ ٢٦١،ص٢۔ جامع السعادات،ج 5
 ٢٦٠،ص٢ات، ج۔ جامع السعاد -6

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض
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  دوسری فصل

  مياں بيوی کے حقوق اور ذمہ دارياں
  

  شوہر کے حقوق اوربيوی کی ذمہ دارياں 
  مياں بيوی کے درميان حسن ارتباط کی برقراری کيلئے ضروری ہے کہ دونوں ايک دوسرے کے حقوق کی رعايت کرے۔

  امانت داری 
َو اَل يَْعِصينَُكْم  نے فرمايا: فَلَُكْم َعلَْيِھنَّ َحقٌّ َو لَھُنَّ َعلَْيُكْم َحقٌّ َو ِمْن َحقُِّكْم َعلَْيِھنَّ أَْن اَل يُوِطْئَن فُُرَشُكمْ 7اس سلسلے ميں پيامبر اکرم

  ۔ 1-ْعُروِف َو اَل تَْضِربُوھُن فِي َمْعُروٍف فَإَِذا فََعْلَن َذلَِك فَلَھُنَّ ِرْزقُھُنَّ َو ِكْسَوتُھُنَّ بِاْلمَ 
لوگو! عورتوں پر تمھارے کچھ حقوق ہيں اور تمہارے اوپران کے کچھ حقوق ہيں ۔تمہارے حقوق يہ ہيں: وه بيگانہ اور 

نامحرموں کيساتھ ناجائز تعلقات پيدا نہ کرے۔ اور جہاں تيری اطاعت ان پر واجب ہے اس سے سرپيچی نہ کرے۔تو اس کے 
  يں ان کی شٔان کے مطابق لباس ،نان ونفقہ اور ديگر اخراجات فراہم کرنا آپ کے ذمہ ہيں۔بدلے ميں انہ

  غسل توبہ 
  امامصادق (ع)نے فرمايا: وه عورت جو رات کو سو جائے جبکہ اس کا شوہر اس پر 

  ناراض ہو تو اس کی کوئی نما ز قبول نہيں ہوگی جب تک شوہر راضی نہ ہو۔اسی طرح 
  ے شوہر کے عالوه کسی نامحرم کے خاطر خوشبو لگائيں تو جب تک جو بھی عورت اپن

  2غسل جنابت نہيں کرتی ، اس کی نماز قبول نہيں ہوتی۔ 
اور ان کے جملہ حقوق ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ شوہر کو ان پر نہ مارنے کا حق نہيں ہے۔ واضح ہے کہ مرد اور 

ائيگی کے ذمہ دار ہيں۔ مذکوره حديث ميں بعض حقوق کی طرف عورت دونوں ازدواجی زندگی ميں مشترکہ حقوق کی اد
اشاره ہوا ہے ۔ ايسا نہيں ہے کہ ہم ہميشہ خود کو يک طرفہ حقوق کا طلبگار اور بيوی کو مقروض سمجھ بيٹھيں،بلکہ دونوں 

مناسب مواقع فراہم کے حقوق متبادل اور متقابل ہيں۔ اور متقابل حقوق کے قائل ہونا ہی مہر و محبت بھری زندگی کيلئے 
  کرتاہے۔

  شوہر کی اطاعت باعث مغفرت 
خداوند مہربان نے اطاعت گذار عورت کو نہ صرف دنيا ميں پر سکون زندگی کی شکل ميں اجر اور ثواب کا مستحق قرار 

  ديابلکہ قيامت کے دن اس کے بدلے ميں عورت کی مغفرت اور بخشش کا بھی بندوبست کيا ہے۔ : 
ِ ص َخَرَج فِي بَْعِض َحَوائِِجِه فََعِھَد إِلَى اْمَرأَتِِه َعْھداً  قَاَل الصادق : أَْن اَل تَْخُرَج ِمْن بَْيتِھَا  إِنَّ َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر فِي َعْھِد َرُسوِل هللاَّ

ِ ص فَقَالَتْ  إِنَّ َزْوِجي َخَرَج َو َعِھَد إِلَيَّ أَْن اَل أَْخُرَج ِمْن بَْيتِي َحتَّى يَْقَدَم َو  َحتَّى يَْقَدَم َو أَنَّ أَبَاھَا َمِرَض فَبََعثَِت اْلَمْرأَةُ إِلَى َرُسوِل هللاَّ
ِ إِنَّ أَبِي َمِرَض أَ فَتَأُْمُرنِي أَْن أَُعوَدهُ فَقَاَل اَل اْجلِِسي فِي بَْيتِِك َو أَِطيِعي َزْوَجِك قَاَل فََماَت فَبَعَ   إِنَّ أَبِي قَْد ثَْت إِلَْيِه فَقَالَْت يَا َرُسوَل هللاَّ
ُجلُ  َ تَبَاَرَك َو َماَت أَ فَتَأُْمُرنِي أَْن أَُصلَِّي َعلَْيِه فَقَاَل اَل اْجلِِسي فِي بَْيتِِك َو أَِطيِعي َزْوَجِك قَاَل فَُدفَِن الرَّ ِ ص إِنَّ هللاَّ  فَبََعَث إِلَْيھَا َرُسوُل هللاَّ

   3-اَعتِِك لَِزْوِجِك تََعالَى قَْد َغفََر لَِك َو أِلَبِيِك بِطَ 
چنانچہ امام صادق(ع) سے روايت ہے : ايک صحابی کسی کام سے سفر ميں نکلتے وقت اپنی بيوی سے کہہ کر گياکہ جب 
تک ميں واپس نہ لوٹوں تو گھر سے باہر قدم نہ رکھنا ۔ اس فرمانبردار بيوی نے بھی اس کی اطاعت ميں کوتاہی نہيں کی۔ 

اس عورت کا باپ بيمار ہوگيا، تو اس خاتون نے گھر ميں سے کسی کو پيامبر(ص) کی خدمت ميں بھيجا  اتّفاقاً انہی ايام ميں
اگر اجازت ہو تو اپنے بيمار باپ کی عيادت کيلئے چلی جاؤں ، پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا:اپنے گھر سے نہ نکلو اور اپنے

چل بسے۔ اس خاتون نے پھر آپ سے باپ کی تشييع جنازے شوہر کی اطاعت کرو۔ کچھ دن بعد اس کا باپ اس دار فانی سے
ميں شرکت کی اجازت مانگی ،تو پھر فرمايا:نہيں گھر سے نہ نکلو اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔اور جب اس کا باپ دفن ہوا 

اپ تو خود پيامبر(ص)نے اس مؤمنہ کی طرف پيغام بہيجا: خدا نے تمھاری اس اطاعت کے بدلے ميں تمہيں اور تيرے ب
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  دونوں کو بخش ديا ہے۔

  آرام و سکون فراہم کرنا 
رسول اسالم (ص) نے بيوی کيلئے چارديواری کے اندر واال کام انتخاب کرتے ہوئے فرمايا: حّق الرجل علی المرٔاة انارة 

   4-نعہ نفسھا االّ من علّةالّسراج واصالح الطّعام وان تستقبلہ عند باب بيتھا فترّحب و ان تقّدم اليہ الطّست والمنديل وان ال تم
شوہر کيلئے آرام و سکون پہنچانے کے ساتھ ساتھ گھريلوکاموں مثال صفائی ، کھانا پکانا ، کپڑے اور برتن دھونا، اچھی غذا 

  تيار کرنا،اور جب شوہر گھر ميں داخل ہو تو سب
ی ذمہ داريوں ميں سے ہيں جن کی رعايت سے پہلے تو اس کی استقبال کيلئے دروازے پر جانا اور خوش آمديد کہنا ۔۔۔۔آپ ک

کرنے سے دونوں کی زندگی پر لطف اور پائيدار ہوسکے گی۔ اور آپس ميں پيار و محبت بڑھ جائے گی۔ اور آپس کی محبت 
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسكُ  َودَّةً َوَرْحَمةً کو قرآن نے خدا تعالی کا عظيم معجزه کہا ہے: َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ نُوا إِلَْيھَا َوَجَعَل بَْينَُكم مَّ

اور اس کی نشانيوں ميں سے يہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی ميں سے پيدا کياہے 5-إِنَّ فِي َذلَِك آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن 
رار دی ہے کہ اس ميں صاحباِن فکر کے تاکہ تمہيں اس سے سکون حاصل ہو اورپھر تمہارے درميان محبت اور رحمت ق

لئے بہت سی نشانياں پائی جاتی ہيں ۔ آپ کی اس محبت آميز رفتار سے شوہر پر بڑا اثر پڑيگا اور وه کبھی بھی آپ کی يہ 
  محبت آميز باتيں اور ادائيں نہيں بھولے گا۔

  
 ------------  

  ۔۴٨٧،ص٢۔ شيخ صدوق؛ الخصال ، ج 1
  ۔ ١١٣،ص١٤۔ وسائل الشيعہ،ج 2
  ۔٢۵٨، ص١۴۔ مستدرک الوسائل،ج 3
  ۔  ٥٥١،ص١۔ مستدرک الوسائل،ج 4
  ۔٢١. روم  5

  شوہر کی رضايت کا خيال رکھنا 

ُ ِمْنھَا َصْرفاً َو اَل  ِمْن َعَملِھَا َحتَّى َعْداًل َو اَل َحَسنَةً رسول هللا (ص)نے فرمايا: قَاَل ع أَيَُّما اْمَرأٍَة آَذْت َزْوَجھَا بِلَِسانِھَا لَْم يَْقبَِل هللاَّ
  1تُْرِضيَه 

ہر وه عورت جو زبان کے ذريعے اپنے شوہر کو اذيت و آزار پہنچاتی ہے تو خدا اس سے نہ کوئی صدقہ نہ کوئی حسنہ اور
نہ کوئی کفاره قبول کرتا ہے، يہاں تک کہ اس کا شوہر راضی ہوجائے۔ اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر راضی 

  عورت کا صدقہ خيرات بھی قبول نہيں ہے۔ نہ ہوتو اس
نے اپنے جد گرامی اميرالمؤمنين (ع)سے نقل کيا ہے:آپ نے فرمايا : ميں اور جناب فاطمہ(س) ايک دن آپ  Aامام محمد باقر
پہنچے تو ديکھا آپ سخت گريہ کررہے تھے،ميں نے وجہ پوچھی، تو فرمايا: يا علی (ع) جس رات معراج پر  7کے حضور

اپنی امت کی عورتوں پر مختلف قسم کے سخت عذاب کا مشاہده کيا جسے ديکھ کر سخت پريشان ہوں اور رو رہا  گيا تو
  ہوں۔پھر فرمايا:

ا اْلُمَعلَّقَةُ بِِرْجلَْيھَا فَإِنَّھَا  ا اْلُمَعلَّقَةُ بِلَِسانِھَا فَإِنَّھَا َكانَْت تُْؤِذي َزْوَجھَا َو أَمَّ ديکھا کہ  2-ْن بَْيتِھَا بَِغْيِر إِْذِن َزْوِجھَاَكانَْت تَْخُرُج مِ َو أَمَّ
عورتوں کے ايک گروه کو زبانوں کيساتھ لٹکائی ہوئی ہيں جو اپنے شوہر کو زبان درازی کے ذريعے تنگ کيا کرتی تھيں ۔ 

باہر نکلتی دوسرے گروه کو ديکھا کہ جن کو پيروں کيساتھ لٹکائی ہوئی تھيں، وه اپنے شوہر کی اجازت کے بغير گھر سے 
  تھيں۔ 

ِ ص أَيَُّما اْمَرأٍَة َخَرَجْت ِمْن بَْيتِھَا بَِغْيِر إِْذِن َزْوِجھَا فاََل  اگر  3-نَفَقَةَ لَھَا َحتَّى تَْرِجَع  ايک اور روايت ميں فرمايا : قَاَل َرُسوُل هللاَّ
ن ونفقہ شوہر پر واجب نہيں ہے کوئی عورت اپنے شوہر کی اجاذت کے بغير گھر سے نکلے تو واپس پلٹنے تک اس کا نا

۔ان روايات سے جو سبق ملتا ہے وه يہ ہے کہ خواتين اپنے شوہر کی اجازت اور رضايت کو ہر کام سے پہلے طلب کرے۔ 
اور شوہر کا حق ہے کہ اگر مصلحت جانتا ہو اجازت ديدے ورنہ نہ دے۔يہی وجہ ہے حضور نے فرمايا :سارے حقوق سے 

  م ہے۔ اور جس نے اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کيے تو اس زياده شوہر کے حقوق اہ
   4-نے خدا کی صحيح بندگی اور اطاعت نہيں کی



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

 
 

غير خدا کو اگر سجده کرناجائز ہوتا تو ميں  5- پھر فرمايا : َو لَْو أََمْرُت أََحداً أَْن يَْسُجَد أِلََحٍد أَلََمْرُت اْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجَد لَِزْوِجھَا
  کہ عورت اپنے شوہر کو سجده کريں۔ حکم ديتا

  
 ------------  

  ۔١٣،ص ۴۔ من اليحضره ج٢١١، ص ٢٠۔ وسائل الشيعہ،ج  1
  ۔٢١٣، ص ٢٠۔ وسائل الشيعہ ، ج 2
  ۔۵١۴، ص۵۔ کافی،ج 3
  ۔ ٢١٥، مکارم اخالق،ص ٥٠٨،ص٥۔ کافی،ج 4
  ۔٢۴۶، ص١۴۔ مستدرک الوسائل،ج 5

  بدترين عورت 

رين عورت قرار ديا ہے جو اپنے شوہر پر مسلط ہو، بغض و کينہ رکھتی ہو ،برے اعمال شارع اقدس نے اس عورت کو بدت
کی پروا نہيں کرتی ہو،شوہر کی غير موجودگی ميں بناؤ سنگار کرکے دوسروں کے سامنے آتی ہو، اور جب شوہر آتا ہے 

   1-تو پرده دار بن جا تی ہو اور شوہر کی بات نہيں مانتی ہو 

  ری کرنا : جنسی خواہشات پو
چونکہ مرد طبيعتاً تنّوع جنسی کی طرف زياده مائل ہوتا ہے تو عورت کو بھی چاہئے کہ جتنا ہوسکے مرد کی اس خواہش 

نے 7کو پوری کرے۔ اور يہ ان کا اہم ترين وظيفہ ہے۔ متعدد روايات اس بات کی طرف ہميں توّجہ دالتی ہيں ۔ رسول هللا 
  فرمايا: 

َم َحتَّى تَْعِرَض نَْفَسھَا َعلَى َزْوِجھَا تَْخلََع اْلَحَسُن ْبُن اْلفَْضِل الطَّْبِرِسيُّ فِي َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق َعِن النَّبِيِّ ص قَاَل اَل يَِحلُّ اِلْمَرأٍَة أَْن تَنَا
   2-إَِذا فََعلَْت َذلَِك فَقَْد َعَرَضْت ثِيَابَھَا َو تَْدُخَل َمَعهُ فِي لَِحافِِه فَتُْلِزَق ِجْلَدھَا بِِجْلِدِه فَ 

يعنی عورت کو چاہئے کہ جب وه سونے لگے تو اپنے شوہر کے ساتھ لباس اتار کر سوئے،اور اپنے جسم کو شوہر کے 
  جسم سے مس کرکے سوئے ۔

لی المرٔاة ؟ فقال لھا: ۔۔۔ وال امام باقر (ع)نے فرمايا : جائت امرٔاة الی رسول هللا(ص) فقالت يا رسول هللا (ص)ما حّق الّزوج ع
ايک عورت رسولخدا (ص) کی خدمت ميں آئی اور عرض کی شوہر کے متعلق  3-تمنعہ نفسہا وان کانت علی ظھر قتبٍ 

ہماری شرعی ذمہ داری کيا ہے؟ تو رسولخدا (ص)نے جواب ديا کہ خود کو ان کيلئے ہميشہ تيّا ر رکھيں خواه سواری پر 
  دستورات ہيں جن پرعمل پيراہونا مرد اور عورت دونوں پر الزم ہےبھی کيوں نہ ہو۔يہ وه 

  
 ------------  

  ۔٣۵۵، ص١۔ نقش دين در خانواده، ج 1
  ١٧۶، ص٢٠۔ وسائل الشيعہ،ج  2
  ٢٤٨،ص١٠٣۔ بحار االنوار،ج 3

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  بہترين عورت 
اسالمی نقطٔہ نگاه سے بہترين عورت وه ہے جو سب سے زياده شوہر کی اطاعت کرے اور اس سے عشق و محبت اور 

عورت جو اپنے شوہر کی جنسی خواہشات کو پوری کرنے سے انکار آمادگی کا اظہار کرے۔ ليکن اس کے مقابلے ميں وه 
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کرے تو اسے بدترين عورت سمجھا گيا ہے۔ اسی لئے رسولخدا (ص)نے فرمايا: خير نسائکم العفيفة و الغليمة ۔ بہترين عورت
   1-وه ہے جو اپنے شوہر کی نسبت زياده شہوت پرست ہو ليکن نامحرموں کی نسبت عفيف اور پاکدامن

ْرَع أَبِي َجْعفٍَر ع قَاَل قَاَل أَبُو َجْعفٍَر ع َخْيُر النَِّساِء َمِن الَّتِي إَِذا َدَخلَْت َمَع َزْوِجھَا فََخلََعِت الدِّرْ  عن َع َخلََعْت َمَعهُ اْلَحيَاَء َو إَِذا لَبَِسِت الدِّ
ترين عورت وه ہے جو خلوت ميں شوہر کيساتھ ملتی ہے تو  ا مامباقر (ع) نے فرمايا :بہترين اور شائستہ 2-لَبِْسَت َمَعهُ اْلَحيَاَء 

لباس کے ساتھ ساتھ شرم و حيا کو بھی دور پھينکے ہو اور پوری محبت اور پيارکيساتھ اپنے شوہر کی جنسی خواہشات کو 
جسارت پورا کرے اور جب لباس پہن لے تو شرم و حيا کا لباس بھی زيب تن کرے۔اور اپنے شوہر کے سامنے جرٔات اور 

 تََزاُل سے باز آئے۔امام صادق(ع) سے روايت ہے کہ رسول هللا (ص)نے فرمايا: قَاَل اْلَمْرأَةُ يَْدُعوھَا َزْوُجھَا لِبَْعِض اْلَحاَجِة فاََل 
فُهُ َحتَّى يَْنُعَس َزْوُجھَا فَيَنَاَم فَتِْلَك اَل تََزاُل اْلَماَلئَِكةُ تَْلَعنُھَا َحتَّى يَْستَْيقِظَ    ۔ 3-َزْوُجھَا تَُسوِّ

يعنی وه عورت جسے اس کا شوہر جنسی خواہشات کو پورا کرنے کيلئے کہے اوروه بہانہ بناتی رہے ۔ يہاں تک کہ اس کا 
  شوہر سو جائے تو صبح جاگنے تک فرشتے اس پر لعنت بھيجتے رہيں گے ۔

  خوشياں النے والی 
قرار ديا ہے جسے ديکھ کر اس کا شوہر خوش ہوجائے۔  رسولخدا (ص)نے اس عورت کو بہترين اور شائستہ ترين عورت

پس مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کيا کرو، جو زندگی ميں محبت کے پھول اگانے کا سبب بنتا ہے۔اور پھول کو ديکھ کر 
ِ ع قَاَل فِي ِرَسالَِة أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ع إِلَ  ى اْلَحَسِن فَإ ِنَّ اْلَمْرأَةَ َرْيَحانَةٌ امام صادق فرماتے ہر کوئی خوش ہوتا ہٍے: َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ

  4-ہيں کہ حضرت علی (ع) نے فرمايا: عورت پھول کی مانند ہے 
اسے چاہئے کہ ہميشہ پھول کی طرح کھلتی رہے۔ اور خاندانی گلستان ميں خوشيوں کا باعث بنے۔ دينی اور دنيوی کاموں 

  ميں شوہر کا معا ون بنے۔
يعنی تين چيزوں ميں  5-وامرٔاة صالحہ تعينہ علی امرالدنيا واألخرة٠٠٠(ع)نے فرمايا: ثالثة للمؤمن فيھا راحة  امامصادق

مؤمن کيلئے سکون اور راحت ہے ان ميں سے ايک وه شائستہ عورت ہے جو اس کے دينی اور دنيوی امور ميں مددگار 
نيوی امور ميں بہترين شوق دالنے والی بن سکتی ہے ۔يہاں تک کہثابت ہو کيونکہ عورت اگر چاہے تومرد کيلئے دينی اور د

مستحبات کی انجام دہی اور مکروہات کے ترک کرنے ميں ۔چنانچہ روايت ہے: حضرت زہرا (س)کی شادی کے بعد پيامبر 
ہ(س) کو خدا کی (ص)نے علی سے پوچھا : يا علی؛ فاطمہ کو کيسا پايا؟ تو جواب ديا:نعم العون علی طاعة هللا۔ يعنی فاطم

   6-فرمان برداری ميں بہترين مددگار پايا
اور جب بيوی ايسی ہو تو اوالد بھی حسنين اور زينب و کلثوم جيسی ہوتی ہيں۔ہم اور آپ علی (ع) اور فاطمہ(س) جيسے تو 

۔اس عظيمنہيں بن سکتے ليکن ان کی پيروی کرنے کی کوشش کرکے معاشرے کو اچھی اور صالح او الد تو دے سکتے ہيں
مقصد کيلئے ہم پر الزم ہے کہ ہم اپنی اوالد کو اصول وفروع دين کی تعليم ديں ۔ اور مذہبی عبادات ورسوم جيسے نماز ، 

  روزه ، انفاق، تالوت ، نماز جماعت اور مذہبی مراسم ،جلسے جلوس ميں شرکت کرنے پر تٔاکيد کيا کريں۔

  امانت داری 
يں سے ايک اہم ذمہ داری ہے کہ وه اپنے شوہر کے مال ودولت اور اسرار کی امين ہوں۔ يہ بھی عورتوں کی ذمہ داريوں م

پيامبر اسالم (ص)نے(رح)فرمايا: خدا تعالی فرماتا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو دنيا اور آخرت کی خوبياں عطا کرنا 
  چاہتا ہوں تو اسے چار چيزيں عطا کرتا ہوں:

  صروف رہتی ہو۔. ايسی زبان جو ذکر الہی ميں م1
  . قلب خاشع جو ہميشہ متوجہ ہو.2
  . صبور بدن جو مصيبت کے موقع پر صبر و استقامت کا مظاہره کرے۔3
  . با ايمان بيوی۔ کہ فرمايا:زوجة مؤمنة تسّره اذا نظر اليھا و 4

ش ہو اور جب وه کہيں تحفظہ اذا غاب عنھا فی نفسہا و مالہ۔اور ايسی با ايمان اور با عفت بيوی جسے ديکھ کر شوہر خو
   7-چالجائے تو اس کی مال و دولت کی حفاظت کرے

اسی طرح خاندانی خاميوں پر بھی امانت کے طور پر پرده ڈالے۔ ايسی خاتون کبھی بيجا اور بے مورد اور فضول خرچ نہيں
ھی اسراف اور تبذير سے کرتی۔ بلکہ وه زندگی کے وسائل کو بڑی دقّت سے خرچ کرتی ہے۔کھانا پکانے اور کھالنے ميں ب

پرہيزکرتی ہے۔ايک امانت دار خاتون کی کہانی ہے جس نے امانت داری کی مثال قائم کی : اصمعی نامی شخص کہتا ہے کہ 
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ميں نے بيابان ميں ايک خيمہ ديکھاجس سے ايک بہت ہی خوبصورت خاتون نکلی گويا وه چاند کا ايک ٹکڑا تھا، مہمانی کا 
ھے خوش آمديد کہا، ميں گھوڑے سے اترا اور ايک گالس پانی مانگا تو مجھ سے کہا: ميں اپنے رسم ادا کرتے ہوئے مج

شوہر کی اجازت کے بغير پانی پالنے سے معذور ہوں۔ان کی اجازت کے بغير ان کی چيزوں کو ہاتھ نہيں لگاتی ہوں،اور 
پنے لئے بقدر ضرورت پينے کی اجازت اس سے اجازت بھی نہيں مانگی ہے کہ مہمان کيلئے مہمان نوازی کروں۔ہاں ا

مانگی تھی کہ ميں خود پياسی تھی تو اپنا حصہ پی چکی ہوں۔اور ابھی ميں پياسی نہيں ہوں ورنہ اپنا حّصہ تمہيں ضرور 
  پالتی۔ہاں دودھ کا شربت ہے جو ميری غذا ہے وه تمہيں دوں گی۔ يہ کہہ کر دودھ والی برتن ميرے سامنے رکھ ديا۔

ے کہ ميں اس خاتون کی عقل مند، شيرين ، اور مدلل باتوں کو سن کر حيران ره گيا۔ اسی دوران ايک عربی اصمعی کہتا ہ
سياه چہره واال وہاں پہنچا اور مجھے خوش آمديد کہا۔ يہ عورت اس کی طرف دوڑی اور اس کی پيشانی سے پسينہ پو نجھی 

بھی اپنے آقا کی يوں خدمت نہيں کرتی۔دوسرے دن جب  ، اور اس طرح اپنے شوہر کی خدمات کرنے لگی کہ کوئی لونڈی
ميں وہاں سے نکلنے لگاتو ميں نے اس عورت سے کہا: بڑی تعجب کی بات ہے کہ تيری جيسی حسين و جميل عورت اپنے 
بد شکل شوہر جيسے کی خدمت گذاری کرے۔تو اس خاتون نے کہا: ميں نے پيامبر اسالم (ص) کی ايک حديث سنی ہے جس 

امبر(ص)نے فرمايا: ايمان کا دو حّصہ ہے جس ميں سے ايک حصہ صبر ہے دوسرا حصہ شکر ہے، اور خدا نے ميں پي
مجھے خوبصورتی دی ہے اس پر ميں شکر کرتی ہوں اور ميرے شوہر جو بدشکل ہے جس پر ميں صبر کرتی ہوں۔ يہاں 

باتوں سے بہت متٔاثر ہوا اور عفّت اور پارسائی تک کہ ميرا ايمان سالم اور محفوظ رہے۔اصمعی کہتا ہے اس خاتون کی مدلل
   8-ميں اس سے بڑھ کر کسی عورت کو نہيں ديکھا

  قناعت پسندی 
پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا: المرٔاة الّصالحة احد الکاسبين، يعنی نيک اور شائستہ بيوی بھی کمانے والوں ميں سے ايک 

سے ايک ذمہ داری اپنی خواہشات اور فرمائشات ميں تعديل پيدا کرنا  ہے۔يعنی عورتوں کے وضائف اور ذمہ داريوں ميں
ہے۔ يعنی جتنی شوہر کی آمدنی ہوگی اس سے زياده خرچ کرنے سے گريز کرے۔ اس بارے ميں پيا مبر اسالم (ص)نے 

 9-تلقی هللا و ھو عليھا غضبان فرمايا: ايّما امرٔاة لم ترفق بزوجھا و حملتہ علی ماال يقدر عليہ و ماال يطيق لم يقبل منھا حسنة و
يعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کيساتھ محبت ا نہ کر ے اور زندگی کرنے ميں شوہر پر ستم کرے ا ور اس سے بہت 

سخت کاموں کا مطا لبہ کرے اور اسے سختی ميں ڈال دے اور اس کی زندگی اجيرن بنا د ے تو ايسی عورتيں اگرچہ نيک 
خدا وند اس سے نيکياں قبول نہيں کريگا۔ اور قيامت کے دن خدا تعالی اس سے ناراضگی کی حالت ميںکام بھی انجام ديں تو 

مالقات کريگا۔ايک عقل مند اور با سليقہ عورت خاندان کی خوش بختی کا باعث بنتی ہے ۔ حفاظت کرنے والے کی اہميت 
  کی طرح ہے۔ کمانے والے سے کم نہيں ہے۔ کيونکہ درآمد کی حفاظت،درآمد کی تالش

  حضرت زہرا نے اميرالمؤمنين (ع)سے کہا: ميرے بابا نے مجھ سے کہا: کبھی علی 
A10-سے کسی چيز کا مطالبہ نہ کرنا ۔ہاں اگر خود لے آئے تو کوئی بات نہيں   

  بابرکت بيوی
جو کم خرچ ہو اور بچہ آسانی  (بابرکت بيوی وه ہے 11-امامصادق (ع)نے فرمايا: من برکة المرٔاة خفّة مؤنتھا و تيسير ولدھا۔

سے جنم ديتی ہو۔ اس کے مقابلے ميں اگر پُر خرچ ہو اور بچہ سختی سے جنم ديتی ہو تو يہ اس کا شوم ہوگا۔پس خواتين کو 
چاہئے کہ جس قدر ممکن ہو سکے زياده با برکت بننے کی کوشش کرنا چاہئے۔البتہ بيجا تنگ نظری اور احمقانہ کم خرچی 

ر بے عزتی اور بيماری کا موجب بنتی ہے۔ گويا تنگ نظری اور قناعت ميں فرق ہے۔ بات آمدنی اور خرچ کا آبرو ريزی او
تناسب ہے نہ کنجوسی کی ۔کنجوس شخص بخل کی وجہ سے خاندان والوں اور اپنے لئے بھی خرچ نہيں کرتا ۔ اور خود کو 

  سختی ميں ڈالتا ہے۔
  

 ------------  

  ۔ ١٥،ص ١٤۔ وسائل ،ج 1
  ۔٣٩٩،ص٧۔ تہذيب االحکام،ج 2
  ۔۴۴٢،ص٣۔ من ال يحضره،ج٣٧٦،ص٨۔ روضة المتقين،ج 3
  ۔۵١٠، ص۵۔کافی ج٥٥٦،ص٣۔ من ال يحضره الفقيہ،ج 4
  ۔ ٣٢٨،ص٥۔ کافی،ج 5
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  ۔١١٧،ص٤٣۔ بحار، ج 6
  ۔ ٣٢٧،ص  ۵۔ کافی،ج  7
  ۔٤۔ رياحين الشريعہ،ج 8
  ۔٢١٤۔ مکارم اخالق،ص 9

  ۔٣١،ص٤٣. بحار،ج10
  ۔ ٧٨،ص١٤۔ وسائل، ج 11

  بيوی کے حقوق اورشوہر کی ذمہ داريا ں

امام سجاد نے فرمايا: واما حق رعيتک بملک النکاح، فان تعلم ان هللا جعلھا سکناً و مستراحاً و انساً و وافقيۃ ، و کذالک کل 
، ويکرمھا، ويرفق  واحد منکما يجب ان يحمدهللا علی صاحبہ ، ويعلم ان ذلک نعمۃ منہ عليہ ووجب ان يحسن صحبۃ نعمۃ هللا

بھا، ان کان حقک عليھا اغلظ وطاعتک بھا الزم فيما احببت وکرھت مالم تکن معصيۃ ، فان لھا حق الرحمۃ والمؤانسۃ، وموضع
۔    1السکون اليھا قضاء الذة التی ال بد من قضائھا وذالک عظيم والقوة اال با

و تيری بيوی ہے، کا حق تجھ پر يہ ہے کہ جان لو خداتعالی ليکن رعيت جو نکاح کے ذريعے تيرے اختيار ميں آئی ہے ج
نےاسےتمھارے لئے آرام و سکون کا سبب بنايا اور غمخوار اور محافظ بنايا اور اسی وجہ سے دونوں پر واجب کيا ہے کہ 

۔ اور ايک دوسرے کا شکر گذار بنيں ۔اور يہ بھی جان لے کہ يہ خدا کی طرف سے تمھارے لئےايک بہت بڑی نعمت ہے
انسان پر الزم ہے کہ وه خدا کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور اس کا احترام 

کرے ، اگرچہ مرد کا حق بيوی پر زياده اور اس کی فرمانبرداری بھی واجب تر ہے، کہ شوہر کی رضايت کا ہر حالت ميں 
وادار کرے، وہاں اس کی اطاعت واجب نہيں ہے۔ بلکہ وہاں اس کی  خيال رکھے۔مگر يہ کہ شوہر اسے گناه کی طرف

مخالفت کرنی چاہئے ۔ اس لئے کہ بيوی رحم ، پيار ومحبت اور حق سکونت کا زياده سزاوارتر ہے، کہ ان کے وسيلے سے 
  لذت اٹھانے پرمجبور ہو۔اور يہ خدا کا بہت بڑاحکم ہے۔

  امانت الہی کی حفاظت
ابق عورت خدا کی امانت ہے جسے مردوں کے ہاتھوں سپرد کيا گيا ہے اس کيساتھ معمولی بے اسالمی روايات کے مط

توجہی اور خطا امانت الہی ميں خيانت محسوب ہوگی۔لذا خدا کی امانت اورنعمت عظمی کی حفاظت ميں زياده سے زياده 
نے جب اپنی اکلوتی بيٹی فاطمہ(س) کو 7یکوشش کرے تاکہ هللا تعالی کی بارگاه ميں مورد عذاب قرار نہ پائے رسول گرام

علی (ع) کے گھر بھيجا تو اپنے داماد علی ابن طالب(ع)کو نصيحت کی: يا علی! ميری بيٹی تيرے ہاتھوں امانت ہے۔يہ بات 
کو دفن کررہےIتاريخ ميں بھی ثبت ہے۔ اس کے عالوه خود علی (ع) کے بيانات سے بھی ثابت ہے۔ جيسا کہ جب آپ فاطمہ 

  تو رسولخدا (ص)کے ہاتھوں ميں اس ستم ديده امانت کو تحويل ديتے ہوئے فرياد کررہے تھے:تھے 
  ۔ 2-فلقد استرجعت الوديعة و اخذت الرھينة اّما حزنی فسر

  ! فاطمہ ؛ خدا اور رسول کی ا مانت تھی، جسے تو نے ميرے 7اے پيامبر اعظم
  ميشہ مغموم رہوں گا۔اور حوالے کردئے تھے واپس لوٹا رہاہوں ، ليکن آج کے بعد ہ

  يہ آنکھيں کبھی نہيں سوئيں گی۔
رسولخدا (ص)نے فرمايا: ہر عورت اپنے شوہر کے برابر نفع اور نقصان کی مالک تو نہيں ليکن يہ بات جان لو کہ يہ لوگ 

چائے اور ان کے اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہيں اس لئے مرد حق نہيں رکھتا کہ انہيں کوئی ضرر يا نقصان پہن
   3حقوق کو پامال کرے

  عورت کے حقوق اورخدا کی سفارش
ِ ص أَْخبََرنِ  َجاِل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ي جب رسولخدا (ص) سے عورت کے حقوق کے بارے ميں سوال کيا گيا: فََما لِلنَِّساِء َعلَى الرِّ

َ َعزَّ َو َجلَّ فِي النَِّساِء  أَِخي َجْبَرئِيُل َو لَْم يََزْل يُوِصينِي بِالنَِّساِء َحتَّى ُد اتَّقُوا هللاَّ َظنَْنُت أَْن اَل يَِحلَّ لَِزْوِجھَا أَْن يَقُوَل لَھَا أُفٍّ يَا ُمَحمَّ
ِ َعزَّ َو َجلَّ  نے خدا کی طرف سے  Aلنے فرمايا: ميرے بھائی جبرئي7آپ  4-فَإِنَّھُنَّ َعَواٍن بَْيَن أَْيِديُكْم أََخْذتُُموھُنَّ َعلَى أََمانَاِت هللاَّ

اس قدر عورتوں کے حقوق کے بارے ميں سفارش کی کہ ميں گمان کرنے لگا کہ ان کيلئے اف کہنا بھی جائز نہ ہو۔ اور 
مجھ سے کہا اے محمد خدا سے ڈرو اور ان کے ساتھ نرمی سے پيش آو،کيونکہ عورتيں ہمارے حکم کی تابع ہيں اور امانت 

ا ہے۔اور ان کی جان اور ناموس پر مسلط ہو ئے ہيں ۔ان کے حق ميں نيکی کے عالوه کوئی کام الہی کو اپنے ہاتھوں ميں لي
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نہ کرو۔ پيامبر اسالم (ص)کا يہ فرمان خواتين عالم کے حقوق کی حمايت کا اعالن ہے۔ اور انہيں وای کہنے سے بھی منع 
  جاتا۔ عفو در گذر بيوی کا حق:کرناايسا کالم ہے جس کی مثال اور کسی انسانی معاشرے ميں نہيں پايا 

اسحا ق بن عمار کہتا ہے کہ امام صادق کی خدمت ميں عرض کيا کہ عورتوں کاحق مردوں کے ذمہ کيا ہے؟ تو فرمايا: 
  اسے کھانا دو، لباس پہناؤ اور اگر کوئی خطا کا 

  5مرتکب ہوجائے تو اسے معاف کرو۔ 

  بداخالق بيوی اور صبور شوہر
ع)کی بيوی بہت بداخالق تھی آنحضرت کو بہت تنگ کرتی تھی پھر بھی آپ اس کيلئے دعائيں کرديتے حضرت ہود پيغمبر (

تھے۔ وجہ پوچھی تو فرمايا: خدا تعالی کسی بھی مؤمن کو خلق نہيں کرتا مگر يہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا 
ميری اپنی بيوی ہے۔ اور اپنا دشمن اپنے کنٹرول ميں رہنا  ہے جواسے ہميشہ اذيت اور آذار پہنچاتا رہتا ہے، اور ميرا دشمن

نے فرمايا : أاََل َو َمْن َصبََر َعلَى ُخلُِق 7رسول هللا  6-بہتر ہے اس سے کہ ميں اس کے کنٹرول اور اختيار ميں گرفتارہوجاؤں
 ُ    7-ثََواَب الشَّاِكِرين اْمَرأٍَة َسيِّئَِة اْلُخلُِق َو اْحتََسَب فِي َذلَِك اأْلَْجَر أَْعطَاهُ هللاَّ

يعنی جو بھی مرد اپنی بداخالق بيوی کی بداخالقی کو رضايت خدا کے خاطر تحّمل کرے تو اسے خدا وند شاکرين کا ثواب 
  عنايت کرتا ہے۔

، وکتب لہ أتہ ولو کلمۃ واحدة ، اعتق هللا رقبتہ من النار، و اوجب هللا لہ الجنۃ ¬امام باقر سے منقول ہے: من احتمل من امرٍ 
   8-ماتی الف حسنۃ ، ومحی عنہ ماتی الف سيئۃ ، ورفع لہ ماتی الف درجۃ ، وکتب هللا لہ بکل شعرة علی بدنہ ، عبادة سنۃ

کتاب مکارم االخالق سے نقل کيا ہے کہ امام باقر فرماتے ہيں کہ جو بھی اپنی بد اخالق بيوی کی اذيت اور آزار کو برداشت 
کرے تو قيامت کے دن اسے خداوند عالم جہنم کی آگ سے نجات دالئے گا اور بہشت اس پر کرے اور صبر کا مظاہره 

واجب کردے گا۔ اور اس کے نامہ اعمال ميں دوالکھ حسنہ لکھ ديگا اور دوالکھ برائی کو مٹادے گا۔ اور دوالکھ درجہ اس کا 
  ت کا ثواب لکھ دے گا۔بلند کرے گا اور اس کے بدن پر موجود ہربال کے برابر ايک سا ل کی عباد

  يہ مرد جہنمی ہے 
ديّوث پر بہشت حرام ہے۔ ديّوث اس شخص کو کہتے ہيں جو اپنی  9-امام صادق(ع) نے فرمايا: حّرمت الّجنة علی الديّوث

بيوی يا ناموس کا دوسروں کيساتھ آميزش پر راضی ہو تاکہ اس طرح دولت جمع کرے۔ امام باقر (ع)نے فرمايا: کچھ اسيروں
کو پيامبر(ص) کی خدمت ميں حاضر کئے گئے تو آپ نے سوائے ايک کے باقی سب کو قتل کرنے کا حکم ديا۔ اس مرد نے 
کہا: کيوں صرف مجھے آزاد کيا؟آپ نے فرمايا:جبرئيل امين نے مجھے خدا کی طرف سے خبر دی ہے کہ تيرے اندر پانچ 

  خصوصيات موجود ہيں جو خدا اور رسو ل کو پسند ہيں:
  غير ت مند ہو ،سخا و ت مند ہو۔ خو ش خال ق ہو، سچے ہواور شجاع ہو۔ تو 

کے ساتھ ساتھ جھاد کر  7جب اس شخص نے يہ فر ما ن سنا تو مسلما ن ہوا اور اسال م کو پسند يده دين چن ليا اور حضور
  تے ہو ئے بد ر جٔہ شہا دت فا ئز ہو ئے ۔

  يںدنيا و آخر ت کی خير و خو بی چا ر چيز و ں م
امام حسين (ع) نے اپنے بابا علی (ع)سے انہو ں نے رسو لخدا (ص)سےروايت کی ہے کہ آپ نے فر ما يا: جس شخص کو 

  بھی اس دنيا ميں چار چيز يں عطا ہو ئيں سمجھ لينا کہ دنيا اور آخر ت کی خير و خو بی اسے عطا ہو ئی ہيں ۔
  . قو ٰی اور پرہيز گاری جو اسے حرا م چيز وں سے بچائے ۔1
  . اچھا اخال ق کہ اس کے سا تھ لو گو ں ميں پرسکون اور باعزت زند گی گزارے ۔2
  . صبر اور برد بار ی کہ جس کے ذريعے لو گو ں کی نا دانی کو دور کرتا ہے۔3
  گار ثابت ہو۔. نيک اور شائستہ بيوی جو اسے دين اور دنيا دونوں ميں مدد4

  شوہر پر بيوی کے حقوق بہت زياده ہے۔ ان ميں سے کچھ مندرجہ ذيل ہے:
  

 ------------  

  ۔١٢٩۔ حقوق اسالمی، ص 1



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

 
 

  ۔ ١٩٣۔ نھج البالغہ،خ 2
  ۔٥٥١،ص٢۔ مستدرک الوسائل،ج 3
  ۔٢۵٢، ص١۴۔ مستدرک الوسائل،ج 4
  ۔٢٢٣،ص١٥۔ وسائل الشيعہ۔ج 5
  ۔ سفينہ البحار، باب زوج۔ 6
  ۔١۵، ص۴ال يحضره الفقيہ،ج۔ من  7
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  ۔ ھمان۔ 9

  اچھے اخال ق اور کر دار سے پيش آنا

اسالم نے زند گی کے تما م شعبو ں ميں انسا ن کے ذمے کچھ حقو ق واجب کرديے ہيں ۔ جنہيں اسالم کے عال وه کسی دين 
تھ بہت برا سلوک ہو تا رہا ۔ جہا ں عو رت کو گذشتہ مذا ہب  يا مذہب نے انہيں نہيں ديا۔ گذشتہ مذاہب ميں عو رتوں کے سا

ميں انسان نہيں سمجھتے تھے وہا ں اسال م نے انکی عزت افزائی اور احتر م کو واجب قرار ديتے ہو ئے فر مايا: يَا أَيُّھَا 
بَيِّنٍَة َوَعاِشُروھُنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا الَ يَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُوْا النَِّساء َكْرھًا َوالَ تَْعُضلُ  وھُنَّ لِتَْذھَبُوْا بِبَْعِض َما آتَْيتُُموھُنَّ إِالَّ أَن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة مُّ

نہيں ہے کہ  . اے ايمان والو تمہارے لئے جائز 1-بِاْلَمْعُروِف فَإِن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى أَن تَْكَرھُوْا َشْيئًا َويَْجَعَل ّهللاُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا
جبرا عورتوں کے وارث بن جاؤ اور خبردار انہيں منع بھی نہ کرو کہ جو کچھ ان کو دے ديا ہے اس کا کچھ حصہّ لے لو 

مگر يہ کہ واضح طور پر بدکاری کريں اور ان کے ساتھ نيک برتاؤ کرو اب اگر تم انہيں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہوسکتا ہے
  ے ہو اور خدا اسی ميں خير کثير قرار دے ۔کہ تم کسی چيز کو ناپسند کرت

عن شھاب بن عبدريہ قال : قلت البيعبدهللا ما حق المرئة علی زوجھا؟ قال :يسّد جوعھا و يستر عورتھا وال يقبح لھا وجھاً فاذا 
   2-فعل ذالک فقد وهللا اّدی اليھاحقھا

   شھاب بن عبدريہ سے روايت ہے کہ ميں نے امامصادق (ع) سے جب پوچھا
مردوں پر عورتوں کے کيا حقوق ہيں؟ تو آپ نے فرمايا: ان کی بھوک کو دور کرے لباس پہنائے اور بکھرے ہوئے چہرے 
کيساتھ پيش نہ آئے ، جب ايسا کيا تو خدا کی قسم اس کا حق ادا کيا۔ کہ يعنی روٹی کپڑا اور مکان کے عالوه خوش روئی اور

يں سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت و مہربانی سے پيش آنا بھی ان کا اخالق سے پيش آنا بھی عورتوں کے حقوق م
حق ہے۔ ورنہ اذيت وآزار اور گالی گلوچ تو سب مسلمان پرحرام ہے۔ کہ رسول هللا(ص)نے فرمايا: المسلم من سلم الناس من 

ر فرمايا:اوصانی جبرآئيل لسانہ و يده۔ يعنی مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہيں۔او
عورتوں کے حقوق کے بارے ميں مجھے جبرائيل نے اس قدر تاکيد کی کہ ميں  3- بالمرئة حتّی ظننت انّہ ال ينبغی طالقھا

  'گمان کرنے لگا کہ طالق دينا حرام ہے۔

  حق سکو نت
وھُنَّ لِتَُضيِّقُوا قرآن نے ان کی رہا ئش کامسئلہ بھی حل کر تے ہو ئے فرمايا: أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن  َحْيُث َسَكنتُم مِّن ُوْجِدُكْم َواَل تَُضارُّ

نَّ أُُجوَرھُنَّ َوْأتَِمُروا بَْينَُكم بَِمْعُروٍف َوإِن َعلَْيِھنَّ َوإِن ُكنَّ أُواَلِت َحْمٍل فَأَنفِقُوا َعلَْيِھنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَھُنَّ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوھُ 
اور ان مطلقات کو سکونت دو جيسی طاقت تم رکھتے ہو اور انہيں اذيت مت دو کہ اس طرح  4-ْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرىتََعاسَ 

ان پر تنگی کرو اور اگر حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک انفاق کرو جب تک وضع حمل نہ ہوجائےپھر اگر وه تمھارے 
ت دو اور اسے آپس ميں نيکی کے ساتھ طے کرو اور اگر آپس ميں کشاکش بچوں کو دودھ پالئيں تو انھيں ان کی اجر

  ہوجائے تو دوسری عورت کو دودھ پالنے کا موقع دو۔

  حق نفقہ
  قرآن مجيد اعراب جاہليت کے بر خالف کہ جو نہ صرف خواتين کو نان و نفقہ نہيں 

ے تھے، حکم ديتا ہے کہ عورت کو نان و نفقہ ديا ديتے تھے بلکہ بھوک اور پياس کی خوف سے انھيں زنده درگور کيا کرت
َل ّهللاُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوْا ِمْن أَْمَواِلھِ  اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْيِب بَِما کرو : الرِّ ْم فَالصَّ

ِھنَّ َسبِيالً إِنَّ ّهللاَ َكاَن َخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فاَلَ تَْبُغوْا َعلَيْ َحفِظَ ّهللاُ َوالالَّتِي تَ 
  5َعلِيًّا َكبِيًرا۔ 

پر دی ہيں اور اس بنا پر کہ انھوں  مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہيں ان فضيلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض



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

 
 

نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کيا ہے ۔ پس نيک عورتيں وہی ہيں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غيبت ميں 
ان چيزوں کی حفاظت کرنے والی ہيں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطره ہے انہيں 

يں خواب گاه ميں الگ کرو اور مارو اور پھر اطاعت کرنے لگيں تو کوئی زيادتی کی راه تالش نہ کرو کہ موعظہ کرو ، انہ
  خدا بہت بلند اور بزرگ ہے۔ 

  نفقہ دينے کا ثواب
 6-قال الصادق : قال رسول هللا ما من عبد يکسب ثم ينفق علٰی عيالہ ، اال اعطاه هللا بکل درہم ينفق علٰی عيالہ سبعمائۃ ضعف

رسول هللا نے فرمايا : نہيں ہے کوئی مشقت برداشت کرکے اپنے اہل وعيال پر خرچ کرنے واال مگر يہ کہ خدا وندمتعال 
  ايک ايک درہم يا روپے کے بدلے ميں اسے سات سوگنا زياده عطا کرتا ہے ۔ 

  حق مہريہ
  7-مہريہ ہديہ کے طور پر انھيں ديا کرو  قرآن مجيد حکم ديتا ہے و آتوا النساء صدقاتھّن نحلة۔ کہ اپنی بيويوں کا

  
 ------------  

  ۔١٩۔ سوره نساء  1
  ۔٥١١،ص٥۔ کافی،ج 2
   ۶۔ سوره طالق  4۔ کافی۔  3
  ۔٣۴۔ نساء  5
  ۔١٣١۔ حقوق اسالمی، ص 6
 ۔۴۔ نساء  7

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  
  

  تيسری فصل

  خاندان ميں اخالق کا کردار 
يہ دين مقّدس اسالم کی خصوصيات ميں سے ہے کہ خاندانی نظام پر زياده توّجہ دی جاتی ہے۔ آج باپ بيٹے کے درميان اور 

تعلقات پيدا کرنے کيلئے شادی اور خاندان کا تشکيل ديناکس قدر مہم ہے،اس کی اہميت کسی مياں بيوی کے درميان اچھے 
سے پوشيده نہيں ہے۔ اور يہ روابط اور تعلقات جس خاندان ميں بھی اچھے ہوں وه خاندان ہی پائيدار اور مستحکم نظر آتا 

ثيت رکھتا ہے ۔ يہاں سے ہی انسان کی کاميابی ہے، اور خاندان ہر شخص کی کاميابی اور سعادت کيلئے سنگ بنياد کی حي
اور اندرونی استعداد وں کا پھلنا پھولنا شروع ہوجاتا ہے۔ اگر مياں بيوی کے درميان محبت اور دوستی پائی جائے تو 

ه معاشرے کيلئے مفيد اور الئق فرزند دے سکتے ہيں۔ بلکہ سب سے زياده ماں باپ اس فرزند صالح اور با استعداد سے بہر
  مند ہوتے ہيں۔

  شوہر کی خدمت کرنے کاثواب
الَِحةُ َخْيٌر ِمْن أَْلِف َرُجٍل َغْيِر َصالٍِح َو أَيَُّما امْ  َرأٍَة َخَدَمْت َزْوَجھَا اس بارے ميں رسولخدا (ص)نے فرمايا: َ قَاَل ع ااِلْمَرأَةُ الصَّ

ُ َعْنھَا َسْبَعةَ أَْبَوابِ  امام نے فرمايا ايک اچھی عورت  1- النَّاِر َو فَتََح لَھَا ثََمانِيَةَ أَْبَواِب اْلَجنَِّة تَْدُخُل ِمْن أَيِّھَا َشاَءتْ  َسْبَعةَ أَيَّاٍم أَْغلََق هللاَّ
ہزار برے لوگوں سے بہتر ہے۔جب کوئی عورت اپنے شوہر کی سات دن خدمت کرے تو خدا تعالی جہنّم کے سات دروازے 

رے دروازے کھول ديتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہوسکتی ہے۔ مزيد اس پر بند کرديتا ہے اور بہشت کے سا
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فرمايا: يہ خدمت بہترين عبادت ہے کہ مياں بيوی کے درميان صلح و صفائی ،گھريلو مشکالت پر صبر و تحّمل اور خاندان 
نبھانا بہت مشکل کام ہے۔  کی بھالئی ، مياں بيوی کے درميان مہر ومحبّت اور اوالد کی صحيح تربيت جيسی ذمہ داری کا

خواتين جنہيں اپنے سر ليتی ہيں تو خدا تعالی نے بھی انھيں کتنا عظيم اجر ديا کہ بہشت ميں جوار فاطمہ زہرا (س) اس کی 
  نصيب ميں لکھ ديا۔اور جہنّم کو اس پر حرام قرار ديا۔

  ايک برتن کا جابجا کرنے کا ثواب
(ص)نے فرمايا: ايّما امرٔاة رفعت من بيت زوجھا شيئا من موضع الی موضع تريد امامصادق (ع)سے روايت ہے کہ رسولخدا 

جب بھی عورت اپنے شوہر کے گھر ميں ايک چيز کو ايک جگہ سے  2-بہ صالحاً نظرهللا اليھا و من نظرهللا اليہ لم يعّذبہ 
داتعالی اسے نظر رحمت سے ديکھتا ہے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ ديتی ہے تاکہ گھرميں نظم و ضبط اور سليقہ پيدا ہو تو خ

  3اور جس پر نظر رحمت پڑے اس پر کوئی عذاب نہيں ہوگا۔ 

  ايک گالس پانی اور سال کی عبادت!
ُ لَھَا بُِكلِّ  نَھَاِرھَا َو قَاَل ع: َما ِمِن اْمَرأٍَة تَْسقِي َزْوَجھَا َشْربَةً ِمْن َماٍء إاِلَّ َكاَن َخْيراً لَھَا ِمْن ِعبَاَدِة َسنٍَة ِصيَامِ  َو قِيَاِم لَْيلِھَا َو يَْبنِي هللاَّ

   4-َشْربٍَة تَْسقِي َزْوَجھَا َمِدينَةً ِفي اْلَجنَِّة َو َغفََر لَھَا ِستِّيَن َخِطيئَةً 
  امام صادق(ع) نے فرمايا : جو بھی عورت اپنے شوہر کو ايک گالس پانی پالئے تو اس

زه اور رات بھرنماز ميں گزاری ہو)سے زياده ہے۔اس کے عالوه خدا تعالی اسے کا ثواب ايک سال کی عبادت (دن کو رو
بہشت ميں ايک شہر عطا کريگا اور ساٹھ گناہوں کو معاف کريگا ۔رسول خدا (ص)نے فرمايا:طوبی المرٔاٍة رضی عنھا 

س کی عظمت اور يعنی اس عورت کيلئے مبارک ہو جس پر اس کا شوہر راضی ہو۔کيونکہ شوہر کی رضايت ا 5-زوجھا
  مرتبہ ميں اور اضافہ کرتی ہے۔

  بہشت کے کس دروازے سے؟!
ْت بَْيَت َربِّھَا َو أَطَ  ِ ع قَاَل إَِذا َصلَِّت اْلَمْرأَةُ َخْمَسھَا َو َصاَمْت َشْھَرھَا َو َحجَّ اَعْت َزْوَجھَا َو َعَرفَْت َحقَّ َعلِيٍّ فَْلتَْدُخْل َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ

امام صادق(ع) کا فرمان ہے: ہر وه عورت جو يوميہ نمازوں کو مرتّب پڑھتی ہو اور رمضان  6-أَْبَواِب اْلِجنَاِن َشاَءْت  ِمْن أَيِّ 
جانتی ہواور اپنے شوہر کی فرمانبرداری 7کی واليت پر ايمان رکھتی ہواور اسے خليفہ رسول 7کا روزه رکھتی ہو اورعلی 

  خل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہو۔کرتی ہو، بہشت کے جس دروازے سے دا
يہ حديث بڑی تاکيد کيساتھ عورت کو خاندانی مسائل ، بچوں کی تربيت اور شوہر کے حقوق کا پاس رکھنے کی ترغيب 

دالتی ہے۔ اور اطاعت گذار بيوی کيلئے بہترين ثواب کا وعده کرتی ہے اور جو عورت اپنے شوہر کی ناراضگی کا سبب 
ذمہ داريوں کو نمٹنے ميں سستی اور کوتاہی کرتی ہے اس کيلئے عذاب جہنّم ہے۔لہذا بہترين بيوی وہی بيتی ہے اور خاندانی 

  ہے جو شوہر کی مطيع ہو،بچوں کی صحيح تربيت کرتی ہو اور خاندان ميں خوشی کا باعث بنتی ہو۔

  تين گروه فاطمہ(س) کيساتھ محشور
القبرويکون حشرھّن مع فاطمة بنت محمد: امرٔاة صبرت علی غيرزوجھا و  عن الصادق:ثالث من النساء يرفع هللا عنھّن عذاب

امرٔاة صبرت علی سوء خلق زوجھا و امرٔاة وھبت صداقھا۔ يعطی هللا کّل واحٍد منھّن ثواب الف شھيٍد و يکتب لکّل واحدٍة منھّن 
  7عبادة سنٍة۔ 

  تين گروه فشار قبر سے آزاد
ٍد ص اْمَرأَةٌ َصبََرْت عَ  قَاَل ع: ثاََلٌث ِمَن النَِّساءِ  ُ َعْنھُنَّ َعَذاَب اْلقَْبِر َو يَُكوُن َمْحَشُرھُنَّ َمَع فَاِطَمةَ بِْنِت ُمَحمَّ لَى َغْيَرِة َزْوِجھَا َويَْرفَُع هللاَّ

 ُ  ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنھُنَّ ثََواَب أَْلِف َشِھيٍد َو يَْكتُُب لُِكلِّ َواِحَدٍةاْمَرأَةٌ َصبََرْت َعلَى ُسوِء ُخلُِق َزْوِجھَا َو اْمَرأَةٌ َوھَبَْت َصَداقَھَا لَِزْوِجھَا يُْعِطي هللاَّ
  ِمْنھُنَّ ِعبَاَدةَ 

   8َسنَةٍ 
امام صادق(ع) نے فرمايا: عورتوں کے تين گروه کو عالم برزخ ميں فشار اور عذاب قبر نہيں ہوگا ۔اور قيامت کے دن 

ان ميں سے ہر ايک کو ايک ہزار شہيد اور ايک سال کی عبادت کا ثواب حضرت فاطمہ(س) کيساتھ محشور ہونگی اور 
  عنايت کريگا:
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وه عورت جس کا ايمان اس قدر قوی ہو کہ شوہر کی دوسری شادی سے اسے کوئی دکھ يا تکليف نہ پہنچے اور شوہر • 
  کيساتھ مہر و محبت ميں کمی نہ آئے۔

  صبر کرے اور اپنا وظيفہ پر عمل کرنے ميں کوتاہی نہ کرے۔ وه عورت جو اپنے بداخالق شوہر کی بداخالقی پر• 
  وه عورت جو اپنا مہريہ اپنے شوہر کو بخش دے۔• 

اس حديث ميں عورتوں کے صبر و تحمّل اور بردباری کو بہت سراہا گيا ہے۔فاطمہ زہرا (س) کی ہم نشينی کے عالوه عذاب 
ثواب بھی انہيں عطا ہوا۔ان خدمت گذار خواتين کا اجر و ثواب کو مختلفقبر سے بھی رہائی ملی اور مجاہدين فی سبيل هللا کا 

  صورتوں ميں بيان کيا گيا ہے۔
  

 ------------  

  ۔١٧٢، ص٢٠۔ وسائل الشيعہ،ج 1
  ۔ ١٧٥،ص١٥۔ ہمان،ج 2
  ۔٦٧۔ الگوہای تربيت کودکان،ص 3
  ۔١٧٢، ص٢٠۔ وسائل الشيعہ ،ج  4
  ۔٢٤٦،ص١٠٣۔ بحار ،ج  5
  ۔١۵٩، ص٢٠۔ وسائل ،ج 6
  ۔٣٧،ص١٥۔ وسائل الشيعہ،ج  7
  ٢٨۵، ص٢١۔ وسائل الشيعہ،ج 8

  شوہر کی رضايت بہترين شفاعت

  نے اشاره کرتے ہوئے فرمايا : اَل َشفِيَع لِْلَمْرأَِة أَْنَجُح ِعْنَد َربِّھَا ِمْن ِرَضا َزْوِجھَا اْلَحِديَث 1-ا امام باقر 
نہيں۔ پس وه خواتين خوش قسمت ہيں جو اسالمی اصولوں کے  عورت کيلئے شوہر کی رضايت سے بڑھ کر کوئی شفاعت

  مطابق اپنے شوہرسے عشق و محبت کرتی ہيں اور ان کی رضايت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہيں۔
امامباقر (ع) روايت کرتے ہيں کہ اميرالمؤمنين (ع)نے فاطمہ زہرا (س) کی شہادت کے بعد جنازے کيساتھ کھڑے ہوکر 

۔ يا هللا: يہ تيرے نبی کی بيٹی فاطمہ ہے ميں ان پر اپنی 3-ی راٍض عن ابنة نبيّک اللھم انّھا قد اوحشت فآنسھافرمايا :اللھم انّ 
رضايت کا اعالن کرتا ہوں اے ميرے هللا تو اسے وحشت قبرکے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے هللا ! ان پر لوگوں نے ظلم 

  فيصلہ کر۔کئے ہيں تو خود فاطمہ(س) اور ان لوگوں کے درميان 
ان تمام مطالب سے جو درس ملتا ہے وه يہ ہے کی خواتين کيلئے شوہر کی رضايت اور شفاعت بلندی درجات کا باعث ہے۔ 
جہاں فاطمہ(س) خود شفيعہ محشر ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی رضايت طلب کررہی ہے تو وہاں ہماری ماں بہنوں کو 

  کو ملحوظ نظر رکھيں تاکہ عاقبت بخير ہو۔بھی چاہئيے کہ اپنے اپنے شوہر کی رضايت 

  ثواب ميں مردوں کے برابر
اسالمی معاشرے ميں خواتين کو بڑا مقام حاصل ہے،جن کی روايتوں ميں بہت ہی توصيف کی گئی ہے اور ثواب ميں بھی 

  مردوں کے برابر کے شريک ہيں۔
جَ  ِ ص َذھََب الرِّ ائِِم اُل بُِكلِّ َخْيٍر فَأَيُّ َشيْ فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ يَا َرُسوَل هللاَّ ٍء لِلنَِّساِء اْلَمَساِكيِن فَقَاَل ع بَلَى إَِذا َحَملَِت اْلَمْرأَةُ َكانَْت بَِمْنِزلَِة الصَّ

ِ فَإَِذا َوَضَعْت َكاَن لَھَا ِمَن اأْلَْجِر َما اَل يَ  ْدِري أََحٌد َما ھَُو لِِعَظِمِه فَإَِذا أَْرَضَعْت َكاَن لَھَا بُِكلِّ اْلقَائِِم اْلُمَجاِھِد بِنَْفِسِه َو َمالِِه فِي َسبِيِل هللاَّ
ٍر ِمْن ُوْلِد إِْسَماِعيَل فَإَِذا فََرَغْت ِمْن َرَضاِعِه َضَرَب َملٌَك َكِريٌم َعلَى َجْنبِ  ٍة َكِعْدِل ِعْتِق ُمَحرَّ -ھَا َو قَاَل اْستَأْنِفِي اْلَعَمَل فَقَْد ُغفَِر لَِك َمصَّ

   ۔4
ام المؤمنين حضرت اّم سلمہ(رض) نے ايک دن رسولخدا (ص)سے عرض کيا؛ يا رسول هللا(ص)! مرد حضرات تمام نيکياں 
بجا التے ہيں اور سارا ثواب کماتے ہيں ليکن ہم بيچاری عورتوں کيلئے بھی کوئی ثواب ہے؟ تو فرمايا:ہاں جب عورت حاملہ

ر رات کو عبادتوں ميں گذارنے کا ثواب اور اپنی جان و مال کيساتھ راه خدا ہوجاتی ہے تو اس کيلئے دن کو روزه رکھنے او
ميں جہاد کرنے والے مجاھد کا ثواب ديا جائے گا۔ اور جب بّچہ جنم ديگی تو اسے اتنا ثواب عطا کريگا کہ کوئی بھی شمار 

ايک ايک گھونٹ لينے کے بدلے  کرنے واال شمار نہيں کرسکتا۔اور جب اپنے بّچے کو دودھ پالنے لگے گی تو بّچے کے
اوالد بنی اسرائيل ميں سے ايک غالم ،خدا کی راه ميں آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔اور جب دو سال پورے ہوجائيں اور
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دودھ پالناچھوڑدے تو ايک فرشتہ آتا ہے اور اس عورت کے شانونپر آفرين کہتے ہوئے تھپکی مارتا ہے اور خوش خبری 
کنيز خدا :تيرے سارے گناه معاف ہوچکے اب اچھے اور شائستہ عمل اور کردار کے ساتھ تو نئی زندگی ديتا ہے کہ اے 

 شروع کر۔

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  فاطمہ(س) خواتين عالم کيلئے نمونہ 
بغير کسی ترديد کے ديندار خواتين چاہتی ہيں کہ وه اپنی ذمہ داريوں کو اسالمی قوانين کے مطابق ادا کريں اور چونکہ 

نمونہ عمل ہے، اس لئے آپ کی سيرت اور کردار کو ان کيلئے بيان کرنا ضروری حضرت زہرا (س) ان کيلئے ايک بہترين 
  ہے۔

َ َخلََق أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن ع لَْم يَُكنْ  ِ ع قَاَل لَْو اَل أَنَّ هللاَّ لِفَاِطَمةَ ع ُكْفٌو َعلَى ظَْھِر اأْلَْرِض  رسول اسالم (ص)نے فرمايا: َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ
ميری نظر ميں فاطمہ(س) کا مقام اس قدر بلند وباال ہے کہ اگر  6-۔ اور فرمايا: لو ال علّی لم يکن لفاطمة کفو5ُدونَهُ۔ آَدُم فََمنْ 

 علی (ع) نہ ہوتے تو اس روئے زمين پرحضرت آدم(ع) کے زمانے سے قيامت تک فاطمہ(س) کے قابل کوئی ہمسر نہ ملتا۔

  فاطمہ(س) کاگھر ميں کام کرنا
متوں کے باوجودفاطمہ (س)گھر کا سارا کام خود کرتی تھيں۔ جيسا کہ امامصادق (ع)فرماتے ہيں :ميرے جّد ان تمام عظ

گرامی علی (ع) نے رسولخدا (ص)کے فرمان کے مطابق گھريلو کام کو فاطمہ کيساتھ تقسيم کيا کہ آپ باہر کا کام کريں گے 
  اور فاطمہ(س) چارديواری کے اندر کا کام کريں گی

۔ يعنی امير المؤمنين پانی اور لکڑی کا بندوبست   َعلِيٌّ ع يَْستَقِي َو يَْحتَِطُب َو َكانَْت فَاِطَمةُ ع تَْطَحُن َو تَْعِجُن َو تَْخبُِز َو تَْرقَعَكاَن 
   7کرتے تھے اور ميری جّده گرامی آٹا پيستی،خمير بناتی ، روٹی پکاتی اور کپڑے دھوتی تھيں

  ٹی کا ديدار کرناپيامبر (ص) کا اپنی بي
ايک دن جب رسول گرامی اسالم (ص)فاطمہ (س)کے گھر آپ کے ديدار کيلئے تشريف الئے،فاطمہ(س) کو ديکھ کر آپ کی

آنکھيں پرنم ہوگئيں کہفاطمہ (س)اونی لباس ميں ملبو س علی (ع)کے گھر ميں چّکی بھی پيس رہی ہيں اور ساتھ ہی امام 
۔جب اتنی مشقت کی حالت ميں ديکھا تو اشکبار آنکھوں کے ساتھ فرمايا: ميری جان حسين (ع)کو دودھ بھی پالرہی ہيں 

فاطمہ(س)! دنيا ميں ايسی سختياں جھيل ليں تاکہ قيامت کے دن اجر وثواب کے زياده مستحق ہوجاؤ۔اور اس راه ميں صبر و 
ال ميں شکر ادا کرتی ہوں اور کسی وقت تحّمل کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔فاطمہ(س) نے عرض کيا بابا جان! ميں خدا کا ہر ح

  ۔8-بھی خدا کی ذات کو فراموش نہيں کرونگی۔اس وقت وحی نازل ہوئی : ولسوف يعطيک ربّک فترضی 
يعنی اے رسول! کيااپنی بيٹی کو اتنی سختيوں ميں ديکھ کر زياده مغموم ہوگئے اورآپ کی آنکھوں ميں آنسو آگئے؟ ہم انہيں 

۔اور شفاعت کا پرچم آپ اور آپ کی بيٹيفاطمہ (س)کو عطا کريں گے اور ان کی عظمت اور مقام اس کا بدلہ ضرور دينگے
کو اتنا بلند کرينگے کہ آپ راضی ہوجائيں گے۔ شيبہ نے اس واقعے کو کچھ اضافات کيساتھ حضرت سلمان سے يوں نقل کيا

(س) کو ديکھا کہ چّکی پيسنے کی وجہ سے ہے ، وه فرماتے ہيں کہ جب ميں علی کے دولت سرا ميں داخل ہواتو فاطمہ
ہاتھوں ميں چھالے پڑگئے ہيں۔ ميں نے کہا:اے بنت رسول! کيوں فّضہ سے مدد نہيں ليتيں؟ تو فرمايا : ايک دن فّضہ کام 

کرتی ہے اور ايک دن ميں۔ اور آج ميری باری ہے اور ان کی استراحت کا دن ہے۔ يہ واقعہ ميں نے علی (ع)کو سناياتو بہت
روئے اورفاطمہ (س)کی خدمت ميں تشريف لے گئے۔ پھر کچھ لمحہ کے بعد مسکراتے ہوئے باہر آئے ۔ پيامبر اسالم (ص) 

نے خوشی کی وجہ پوچھی تو علی (ع)نے فرمايا: جب ميں گھر ميں گيا تو ديکھا کہ فاطمہ سورہی ہے اور حسين (ع) ان 
پيامبر (ص)نے مسکرا کے کہا: اے علی!فرشتے محمد وآل محمد  کے سينہ پر سورہا ہے اور چّکی خود بخود چل رہی ہے۔

  9-سے محبت رکھتے ہيں جو چّکی چالرہے ہيں 7
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فاطمہ علی (ع) کے گھر ميں بہت کام کرتی تھيں بچوں کی پرورش کرتی مشکالت کو برداشت کرتی بيشتر اوقات بھوکی 
ن و حسين (ع) اپنے نانا سے کہنے لگے نانا جان ہم رہتی ليکن کبھی بھی علی (ع)سے شکايت نہيں کی۔ ايک دن امام حس

ِ 10-بھوکے ہيں آئيں اور ماں زہرا  ِ ص َما لِي أََرى َوْجھَِك أَْصفََر قَالَْت يَا َرُسوَل هللاَّ سے کہيں کہ ہميں کھانا ديں۔: قَاَل َرُسوُل هللاَّ
  ْيَعِة أَْشبِْع فَاِطَمةَ بِْنَت! اْلُجوُع فَقَاَل ص اللَّھُمَّ ُمْشبَِع اْلَجْوَعِة َو َدافَِع الضَّ 

پيامبر اسالم (ص)نے جب اپنی بيٹی کو ديکھا توفرمايا کيوں چہرے کا رنگ زرد پڑ گيا ہے؟ عرض کيا: اے رسولخدا (ص) 
  بھوک کی وجہ سے۔ اس وقت آپ (ص)نے فاطمہ(س) کے حق ميں دعا کی ،خدايا ان کی بھوک اور پياس کو رفع فرما۔

روری سمجھتا ہوں کہ علی (ع) کی آمدنی اتنی کم نہ تھی کہ گھر ميں اتنی پريشانی اٹھانی پڑتی تھی، بلکہ عزيزو يہ بتانا ض
يہ لوگ ہميشہ مال دولت کو راه خدا ميں ايثارکرتے تھے۔چنانچہ موال نہج البالغہ ميں فرماتے ہيں:ميں چاہتا ہوں کہ ميں 

  غريب ترين شخص کی طرح زندگی گزاروں۔

  ر خاندانی حقوق کا دفاعفاطمہ(س) او
جہاں فاطمہ(س) اپنا سارا مال راه خدا ميں ديتی ہيں وہاں اپنا حق دوسروں سے لينے ميں بھی کوتاہی نہيں کيں۔جب بعض 

اصحاب رسول نے فدک غصب کيا تو آپ نے خطبہ ديا ، جس ميں دنيا کی تمام خواتيں کيلئے اپنے حقوق کا دفاع اور 
ہے۔ آپ نے فرمايا: کيا تم نے يہ گمان کيا ہے کہ مجھے اپنے بابا کی وراثت نہيں ملے حفاظت کرنے کا درس موجود 

گی؟کيا دور جاہليّت کا حکم دوباره جاری کرنے لگے ہو کہ اس دور ميں خواتين کو کچھ نہيں ملتا تھا؟ کيا تم نہيں جانتے کہ 
مجھے اپنے بابا کی وراثت سے محروم کيا  ميں رسولخدا (ص)کی بيٹی ہوں ؟ اے مسلمانو! يہ کہاں کا انصاف ہے کہ

جائے؟! اے ابی قحافہ کے بيٹے! کيا هللا کی کتاب ميں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کا ارث لے اور ميں اپنے باپ کا ارث نہ 
لوں؟! تو نے خدا پر بہت بڑی تہمت لگائی ہے اور ايک نئی چيز لے آئے ہو۔کيوں قرآن کے خالف عمل کرتے ہو اور اسے 

  ) سليمان داودکے وارث بنے۔ ١٦پشت ڈالتے ہو؟!قرآن تو کہہ رہا ہے: وورث سليمان داوداً (نمل پس 
  نے فرمايا: يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجَعْلهُ َربِّ  Aاور زکريا 

لَِّذيَن آَمنُوْا ِمن بَْعُد َوھَاَجُروْا پروردگارا! مجھے اپنی طرفسے بيٹا عطا کر جو ميرا اور آل يعقوب کا وارث بنے۔ َوا 11-َرِضيًّا 
اور جو لوگ بعد ميں  12- بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ َوَجاھَُدوْا َمَعُكْم فَأُْولَئَِك ِمنُكْم َوأُْولُوْا األَْرَحاِم بَْعُضھُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ 

اد کيا وه بھی تمھيں ميں سے ہيں اور قرابت دا ر کتاب خدا ميں سب آپس ايمان لے آئے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہ
  ميں ايک دوسرے 

سے زياده اّوليت اور قربت رکھتے ہيں بيشک هللا ہر شے کا بہترين جاننے واال ہے۔اورجو لوگ بعد ميں ايمان لے آئے هللا 
ّهللاُ فِي أَْوالَِدُكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثَيَْيِن فَإِن ُكنَّ نَِساء  کی کتاب ميں خونی رشتہ دارايک دوسرے کے زياده حقدار ہيں۔ يُوِصيُكمُ 

نْ  ا تََرَك إِن َكاَن لَهُ وَ فَْوَق اْثنَتَْيِن فَلَھُنَّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِن َكانَْت َواِحَدةً فَلَھَا النِّْصُف َوألَبََوْيِه لُِكلِّ َواِحٍد مِّ ُدُس ِممَّ لٌَد فَإِن لَّْم يَُكن لَّهُ ھَُما السُّ
ُدُس ِمن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِ  ِه السُّ ِه الثُّلُُث فَإِن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فأَلُمِّ ھَا أَْو َدْيٍن آبَآُؤُكْم َوأَبناُؤُكْم الَ تَْدُروَن أَيُّھُْم أَْقَرُب َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فأَلُمِّ

  13َن ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ َكاَن َعلِيما َحِكيًما. لَُكْم نَْفعاً فَِريَضةً مِّ 
هللا تمہاری اوالدکے بارے ميں تمہيں ہدايت فرماتا ہے کہ ايک لڑکے کا حصہ دو لڑکيوں کے برابر ہے۔اب اگر لڑکياں دو 

لے کے ماں باپ سے زياده ہيں تو انہين تمام ترکہ کا دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر ايک ہی ہے تو اسے آدھا اور مرنے وا
ميں سے ہر ايک کيلئے چھٹا حصہ ہے۔ ان وصيتوں کے بعد جو کہ مرنے والے نے کی ہيں يا ان قرضوں کے بعد جو اس 

کے ذمہ ہيں ، يہ تمھارے ہی ماں باپ اور اوالد ہيں مگرتمھيں نہيں معلوم کہ تمھارے حق ميں زياده منفعت رساں کون ہے ۔ 
  يہ هللا 

  ر هللا صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ کی طرف سے فريضہ ہے او
   14-وِف َحقًّا َعلَى اْلُمتَّقِيَن ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعرُ 

کہ والدين اور رشتہ داروں کيلئے مناسب طور پر وصيت اگر موت کے وقت کچھ مال چھوڑ ے جارہے ہوتو اسے چاہئے 
کرے۔متقی لوگوں پر يہ ايک حق ہے ۔اور تم يہ گمان کرتے ہو کہ مجھے ميرے بابا کا کوئی ارث نہيں ملے گا اور ميرے 

ہر نہيں بابا کيساتھ ميرا کوئی تعلّق نہيں ؟ کياخدا نے تجھ پر کوئی خاص آية نازل کی ہے جسے ميرے بابا اور ميرے شو
جانتے؟!کيا تم ان سے زياده قرآن کے خاص وعام سے واقف تر ہے؟ اگر ايسا نہيں ہے تو تم غارت گر ہو، يہ اونٹ اور تم، 

لے جاؤ اپنے ساتھ ، ميں خدا وند حکيم کی بارگاه ميں قيامت کے دن مالقات کروں گی۔وه دن کتنا اچھا وعده گاه ہے اور 
اس دن باطل راستے پر چلنے والے نقصان ، پريشانياں اور ندامت اٹھائيں گے،ہر وعده کتنے عظيم عدالت خواه ہيں۔7محمد
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  کيلئے ايک وعده گاه ہے اور ہر اچھائی کيلئے اپنی جگہ معيّن ہے اور بہت جلد تم جان لوگے کہ ذلّت آميز عذاب کس 
  کے اوپر نازل ہوگا،جو ہميشہ کيلئے عذاب سرا ہوگا۔ 

  انی رفتارکالم فاطمہ(س) ميں خاند
   15-آپ فرماتی ہيں: خيارکم ٔالينکم مناکبہ واکرمھم لنسائھم

يعنی تم ميں بہترين شخص وه ہے جو لوگوں کيساتھ سب سے زياده نرم مزاج اور خوش خلق ہو، اور سب سے زياده 
  ارزشمند وه لوگ ہيں جو اپنی شريک حيات پر زياده 

  مہربان اور بخشنے واال ہو۔

  برتاؤ بيوی کيساتھ اچھا
َ طَاِھراً ُمَطھَّراً فَْليَْلقَهُ بَِزْوَجٍة َو َمْن تََرَك التَّْزِويجَ  هُ أَْن يَْلقَى هللاَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ  قَاَل النَّبِيُّ ص: َمْن َسرَّ َّ 16-َمَخافَةَ اْلَعْيلَِة فَقَْد أََساَء الظَّنَّ بِا

سے بيوی کی سرپرستی چھوڑدے تو حقيقت ميں وه خدا تعالی  رسول اسالم (ص)نے فرمايا: جو بھی تنگ دستی کے خوف
پر بدظن اور بد گمان ہوا۔ واضح ہے کہ بيوی جيسی نعمت کا ہونا انسانی زندگی ميں انحرافات سے دوری اور طہارت 
اچھی  معنوی ايجاد کرتا ہے۔ وه شخص جو مرنے کے بعد ابدی سعادت اور حيات جاودانی کا خواہان ہے تو جان لے کہ ايک

  اور پاک دامن بيوی اسے يہ مقام دالسکتی ہے۔
  

 ------------  

  ۔ ٢٢٢، ص٢٠۔ وسائل الشيعہ، ج 1
  ۔ ٢٥٦، ص١٠٣۔ بحار االنوار،ج 2
  ۔۴۵١، ص٢١۔ وسائل الشيعہ ،ج 3
  ۔۴٧٠، ص٧۔ تہذيب االحکام،ج 4
  ۔ ٤١٩،ص١٦۔ آثارالصادقين،ج 5
  ۔١۶۵،ص ٨، الکافی ج١٩٥،ص٢۔ سفينة،ج 6
  ۔۵۔ سوره ضحی  7
  ۔١٣٧،ص ١۔ جالء العيون،ج 8
  ۔۵٢٨، ص۵۔ الکافی،ج 9

  ۔ ٦۔ مريم  10
  ۔٧٥۔ انفال 11
  ۔١١۔ نسآء  12
  ۔١٨٠۔ بقره 13
  ۔ ٣٦،ص٢. ملکہ اسالم فاطمہ،چ 14
  ۔ ١، دالئل االمامہ،ص١٥٣،ص١۔ فاطمہ نور الہی،چ 15
  ۔٣٨۵،ص ٣۔ من اليحضره الفقيہ،ج 16

  خاندانی خوش بختی کے کچھ اصو ل

  

  و ضبطنظم 

کہ يہ اتنا اہم ہے کہ اميرالمؤمنين (ع)نے اپنی آخری وصيّت ميں اپنے بيٹے حسن اور حسين کو نزديک بال کر فرمايا: 
اوصيکم بتقوی هللا و نظم امرکم۔(نہج البالغہ) يعنی تقوی الہی اختيار کرو اور اپنے معامالت ميں نظم و ضبط قائم کرو۔ 

تعبير کيا ہے کہ جس کی زندگی ميں نظم وضبط موجود ہو بہت ساری مشکالت سے روايات ميں جسے تقدير المعيشہ سے 
دور ہوگی اور جس کی زندگی ميں نظم وضبط نہ ہو تو اپنی توانائی کو ضائع کردينے کے برابر ہے۔ بعض اوقات تو لوگوں 

وجود بھی وه اپنے گھر کا کے گھروں ميں کئی کئی نوکر اور خدمت گذار اور ديگر بہت سارے وسائل زندگی ہونے کے با
نظام نہيں چالسکتے اور اوضاع خراب ہونے کی شکايت کرنے لگتے ہيں۔ خواتين کی خصوصيات ميں سے ايک 
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خصوصيّت معاشی فکر کا حامل ہونا ہے ، کہ وه جان لے کہ زندگی کی ضروريات کيا ہيں اور خاندانی امور اور اپنے 
ی گھر والی نہ ہو تو آپ کتنا ہی کيوں نہ کمائيں کوئی فائده نہيں ہے۔ بہت سے گھر اوقات کو کيسے منظم کيا جاتا ہے۔اگر ايس

والوں کی مشکل درآمد کی نہيں بلکہ استعمال ميں بے نظمی ہے۔ جس طرح بڑی تعداد ميں فوج موجود ہوں ليکن بد نظم ہوں 
  تو ايک مختصر مگر منظم گروه کے مقابلے ميں اس کی شکست يقينی ہے۔

  (ع) فرماتے ہيں: مسلمانوں کو تين چيزوں کے سوا کوئی اور اصالح نہيں کرسکتی :امام صادق
  دين سے آگاہی۔• 
  مصيبت اور سختيوں کے وقت استقامت و برد باری۔• 
  زندگی ميں نظم و ترتيب ۔• 

  ان کلمات سے ثابت يہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے خواه معاشی زندگی ہويا 
  يا سماجی ،ميں نظم وضبط بہت ضروری ہے۔معاشرتی،سياسی ہو 

  اعتماد کرو تہمت سے بچو۔
اجتماعی زندگی اعتماد اور خوش گمانی کا محتاج ہے اگرچہ مسلمانوں کے بارے ميں خوش گمان ہونا ضروری ہے کہ قرآن

َن الظَّنِّ إِنَّ بَ  ْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َواَل تََجسَُّسوا َواَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن کا فرمان ہے : يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا مِّ
ِحيٌم  اٌب رَّ َ تَوَّ َ إِنَّ هللاَّ   1يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْھتُُموهُ َواتَّقُوا هللاَّ

  قيناً گناه ہيں اور يعنی اے ايمان والو!بہت سی بدگمانيوں سے بچوبعض بدگمانياں ي
ايک دوسرے کے عيب تالش نہ کرو اور ايک دوسرے کی غيبت بھی نہ کرو کہ کيا تم ميں سے کوئی اس بات کو پسند 

کرے گا کہ اپنے مرده بھائی کا گوشت کھائے يقيناً تم اسے برا سمجھو گے تو هللا سے ڈرو کہ بيشک هللا بہت بڑا توبہ کا 
  ہے ۔قبول کرنے واال اور مہربان 

ايک مشترک اور خاندانی زندگی ميں مرد اور عورت کوايک دوسرے پر اعتماد کرنا اور حسن ظن رکھنا چاہئے۔ قَاَل َرُسوُل 
نَا َخَرَج ِمْن َحَسنَاتِِه َكَما تَْخُرُج اْلَحيَّةُ ِمْن ِجْلِدھَا َو ُكتَِب لَهُ  ِ ص َمْن قََذَف اْمَرأَتَهُ بِالزِّ ۔ پيامبر 2-َخِطيئٍَة   َعلَى بََدنِِه أَْلفُ  بُِكلِّ َشْعَرةٍ هللاَّ

اسالم (ص) فرماتے ہيں: جو شخص اپنی بيوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے سارے نيک اعمال اس سے جدا ہونگے 
 جس طرح سانپ اپنے خول سے الگ ہوتا ہے اور اس کے بدن پر موجود ہر بال کے بدلے ميں ايک ہزار گناه لکھا جائے گا۔

نَا نََزلَْت َعلَْيِه اللَّْعنَةُ َو اَل يُْقبَُل ِمْنهُ َصْرٌف َو اَل َعْدٌل َو قَ  فرماتے ہيں: جوشخص اپنی بيوی پر زنا کا  3-اَل ع: َمْن قََذَف اْمَرأَتَهُ بِالزِّ
  الزام لگاتا ہے ، اس پر خدا کی لعنت پڑتی ہے اور اس سے نہ ايک درہم اور نہ ايک حسنہ قبول ہوتی ہے۔

  کيزگی اور خوبصورتی پا
اسالم پاکيزگی اور زيبائی کا دين ہے اس لئے نظافت اور پاکيزگی کی بہت زياده تاکيد کرتا ہے۔امامصادق (ع)نے فرمايا: قَاَل 

ے دو يہ ہيں: اس حديث ميں انبياءالہی کی چارخصوصيات بيان ہوئی ہيں ان ميں س 4-ِمْن أَْخاَلِق اأْلَْنبِيَاِء التَّنَظُُّف َو التَّطَيُّب 
پاکيزگی اور خوشبو کا استعمال کرنا۔نظافت اور پاکيزگی پيامبروں کے اخالق ميں سے ہے۔ اپنے بدن اور لباس سے بدبو کو 

   5- پانی کے ذريعے دورکرلو ، کيونکہ خداوند گندھے لوگوں سے بيزار ہے
اکيزگی کو اہميت دينا اسالم کی معجزات پ 6-پيامبر (ص)نے فرمايا: جو بھی لباس پہن لے تو اسے پاک اور صاف رکھے 

ميں سے شمار ہوتی ہے۔ اسالم نے اپنے اہم ترين احکام جيسے نماز وغيره پاکيزگی اور طہارت سے مشروط قرار ديا ہے۔ 
اسی لئے واجب غسل اور واجب وضو کے عالوه مستحب وضو اور مستحب غسل کا بھی مختلف اوقات ميں بڑی تاکيد اور 

حکم ديا ہے۔اس کے عالوه ہفتے ميں ايک بار ناخن کا تراشنا داڑھی کا اصالح کرنا روزانہ کئی بار کلّی کرنا تشويق کيساتھ 
ارشاد فرماتے ہيں: کھانے کے بعد  A،ناک ميں پانی ڈالنا اور مسواک کرنا وغيره کو بہت اہميّت ديتا ہے۔امام موسی کاظم

ن باقی نہ رہے۔اخالل ايک قسم کی صفائی ہے اور صفائی ايمان کا جز  اخالل کريں تاکہ کھانے کے زّرات دانتوں کے درميا
   7-ہے اور جو صاحب ايمان ہو اسے بہشت ميں داخل کرديتا ہے 

  اسی طرح عورتيں بھی اپنے شوہر کو اسی طرح صاف ستھرا ديکھنا چاہتی ہيں جس طرح شوہر اسے ديکھنا چاہتا ہے۔

  ايک دوسرے کا خيال
اگر کوئی گھر ميں اکيال زندگی گزارتا ہوتووه آزاد ہے گھر ميں جہاں بھی جس طرح بھی سوئے، کھائے، پڑھے، لباس پہنے

يا نہ پہنے خاموش رہے يا شور مچائے۔ ليکن اس گھر ميں اس کے عالوه کوئی اور بھی رہنے لگے تو اسی قدر اس کی 
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ے کی طرح شور نہيں مچاسکتا، بلکہ اس پر الزم ہے دوسرے کا خيال آزادی بھی محدود ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد وه پہل
رکھے ۔ خواه وه دوسرا شخص اس کی بيوی يا بچہ ہو يا کوئی اور۔ شوہر اپنے آپ کو بيوی بچوں کا مالک نہ سمجھے بلکہ 

  ہر ايک کے جزبات کا خيال رکھنا چاہئے ۔

  اچھی گفتگو
چھی اور پياری گفتگو کرنی چاہئے۔ پيامبراکرم (ص)نے فرمايا : بدترين شخص وهہر کسی کيساتھ خصوصاً اہل خانہ کيساتھ ا

  ۔ 8-ہے جس کی بد کالمی اور گالی گلوچ کی وجہ سے اس کے قريب کوئی نہ آئے
د فرماتے ہيں: اچھی اور بھلی گفتگو رزق وروزی اور عّزت بڑھاتی ہے اوردوسروں کے نزديک محبوب بناتی Aامام سجا

  9ميں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے ۔ ہے اور بہشت 

  انسان اللچی نہ ہو
مياں بيوی کے درميان کدورت اور دشمنی پيدا ہونے کا ايک خطرناک ذريعہ اپنے آپ کو دوسروں کيساتھ مقايسہ کرنا 

 ہے،جب دوسروں کی زندگی کی ظاہری کيفيت اپنے سے باالتر ديکھتی ہے تو اپنے شوہر کو پست اور دوسروں کو اپنے
شوہر سے بہتر تصّور کرنے لگتی ہے۔اور شوہر بے چاره بھی اسے اپنی بات نہيں منوا سکتا۔ايسے موقع پر بيوی کو چاہئے
کہ جلدی فيصلہ نہ کرے۔ہر کسی ميں بہت ساری خوبيوں کيساتھ خامياں بھی ضرور پائی جاتی ہيں۔اور کوئی بھی ہرعيب و 

کہ شيطان آپ کو اسطرح ورغالرہا ہے۔پس اپنی قسمت اور تقدير پر راضی  نقص سے خالی نہيں ہوتا ۔اور يہ بھی سمجھ لے
  رہيں ۔

چنانچہ پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا: تين چيزيں ايسی ہيں اگر کوئی انہيں اپنے اندر جمع کرليں تو دنيا اور آخرت کی بھالئی 
  اسے مل گئی :

  اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا .• 
  ع پر صبر کرنا۔مصيبت اوربال کے موق• 
  10آرام اور سختی کے دوران دعا کرنا۔ • 

ايسے مواقع پر اپنے سے کمتر لوگوں پر نظر رکھنا چاہئے تاکہ اميدوار اور خوش رہے۔ اور خدا کی نعمتوں پر شکر کرتے
کرنا اور افتخار رہے۔اگر خدا نے سالمتی دی ہے،دين ديا ہے ۔اچھا اخالق ديا ہے اور اچھی بيوی دی ہے تو پھر ان پر شکر 

  فرماتے ہيں کہ رسولخدا (ص) نے مجھے نصيحت کی : Sکرنا چاہئے۔چنانچہ حضرت سلمان فارسی
  اپنے سے کمتر پر نظر رکھو۔• 
  فقيروں اور مسکينوں سے محبت کرو۔• 
  حق بات کہو اگرچہ تلخ ہی کيوں نہ ہو۔• 
  اپنے رشتہ داروں کا خيال رکھو ۔• 
  چيز نہ مانگو۔کبھی بھی دوسروں سے کوئی • 
  11الحول وال قّوة ااّل با کو زياد ه پڑھا کروجو بہشتی خزانوں ميں سے ايک خزانہ ہے۔ • 

  احساس بيداری
عقل اور احساس انسان کے اندر مسائل کے سمجھنے اور درک کرنے کے دو اہم ذريعے ہيں ۔ ليکن اکثر لوگوں ميں عقل کی

س احساس کو بيدار کرنے کی ضرورت ہے جس سے خاندان ميں صالح مشورے نسبت احساسات کی تٔاثير زياده ہے ۔ ا
،باہمی تفاہم اور محبت زيادبڑھ جاتی ہے۔بعض دفعہ ايسا ہوتا ہے کہ بيوی سے ايسی باتيں کر بيٹھتا ہے کہ وه احساس کمتری

  يا حقارت کا شکار ہوجاتی ہے۔ ايسے موقع پر شوہر کو احتياط سے کام لينا چاہئے۔

  س غمخواریاحسا
مياں بيوی دونوں ازدواج کی حقيقت اور سعادت و خوش بختی سے آگاه ہيں اور يہ بھی جانتے ہيں کہ اس کی بنياد ايک 

دوسرے کے ساتھ عشق و محبت کرنے پر استوار ہے۔ اور عشق و محبت پيدا کرنے کا اہم ترين عامل ايک دوسرے کے 
۔ زندگی کی تلخيوں اور سختيوں ميں بھی اسی طرح ايک دوسرے کو ساتھ غمخواری اور ہمدردی کا احساس دالنا ہے 

شريک سمجھيں جس طرح خوشيوں ميں سمجھتے ہيں۔ اس وقت احساس ہوگا کہ زندگی کس قدر شيرين اور ہم آہنگ ہے۔ 
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کام ہے  ايک دوسرے کی مدد کريں اور شوہريہ نہ کہيں کہ يہ تيرا کام ہے وه ميرا کام ۔ ميرے ذمے صرف گھر سے باہر کا
۔ ليکن دوسری طرف سے ايسا بھی نہ ہو کہ اگر شوہر گھريلو کاموں ميں بيوی کی مدد کرنا شروع کرے تو وه اس کی 

  محبت کا شکريہ ادا کرنے کے بجائے دوسرے دن اس سے جھاڑو لگوانا شروع کرے۔

  ہرگز نااميد نہ ہونا
کی طرفسے ہو يا شوہر کی طرف سے۔ دونوں کو حوصلے اگر خدانخواستہ خاندان ميں کوئی مشکل پيش آئے خواه بيوی 

سے اس کا مقابلہ کرکے مشکل کو حل کرنا چاہئے۔اور کسی بھی وقت مايوس اور نااميد نہيں ہونا چاہئے۔اور نہ يہ سوچنے 
محسوس لگے کہ ہماری خوشبختی اور سعادتيں ختم ہوگئيں۔ نہيں ايسا نہيں۔ مشکالت اور سختياں ابتدائی دنوں ميں سنگين 

کرنے لگيں گے ليکن زمانہ گذرنے کے ساتھ ساتھ يہ سنگينياں بھی ختم ہوجائيں گی۔ اگر بيوی بداخالق ہو يا اس ميں اور 
کوئی عيب موجود ہو تو شور وشرابہ کرنے کے بجائے وسعت فکر و نظر سے اس کا حل تالش کرے۔ اور صبر سے کام 

۔ لہذا خداتعالی نے صبر کرنے والوں کو خوش خبری سناتے ہوئے لے جو انسان کی راه سعادت ميں بہت ہی مؤثر ہے
َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَشِّرِ  َن اْلَخوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص مِّ ِصيبَةٌ قَالُوْا فرمايا: َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء مِّ ابِِريَن الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتھُم مُّ الصَّ

 ِ ّ ِ    12- َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعونَ إِنَّا 
اور ہم تمہيں کچھ خوف ، بھوک اور مال و جان اور ثمرات (کے نقصانات)سے ضرور آزمائيں گے۔ اوران صبر کرنے 

والوں کو خوش خبری ديجئے۔جو مصيبت ميں مبتال ہونے کی صورت ميں کہتے ہيں کہ ہم تو هللا ہی کے ہيں اور اسی کی 
ْأسِ طرف ہميں پلٹ کر ج يَماِن بَِمْنِزلَِة الرَّ ْبُر ِمَن اإْلِ ِ ع قَاَل الصَّ   انا ہے۔َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ

يَماُن  ْبُر َذھََب اإْلِ ْأُس َذھََب اْلَجَسُد َكَذلَِك إَِذا َذھََب الصَّ   13ِمَن اْلَجَسِد فَإَِذا َذھََب الرَّ
  ہے جس طرح سر کا امامصادق (ع)نے فرمايا: صبر کا ايمان کے ساتھ وہی رابطہ 

بدن سے۔ جس طرح سرکے بغير بدن باقی اور سالمت نہيں ره سکتااسی طرح صبر کے بغير ايمان بھی بے معنی ہے۔ جی 
ہاں صبر کا پھل ميٹھاہوتاہے۔ اور اپنے آپ کو صبر کی تلقين کرے تاکہ اس کا ثواب پالے۔ سورٔه العصر ميں تو تاکيد کيساتھ 

  کرنے والے کے سوا سب خسارے ميں ہيں۔فرمايا: کہ صبر کی تلقين 

  خوش اخالق ہی خوش قسمت
ِ ص أَْحَسُن النَّاِس إِيَماناً أَْحَسنُھُْم ُخلُقاً َو أَْلَطفُھُْم بِأَْھلِهِ  بہترين  14- َو أَنَا أَْلطَفُُكْم بِأَْھلِي پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ق بہترين ہواور اپنے گھر والوں کيساتھ زياده مہربان تر ہو اور ميں تم ميں سے سب سے زياده ايمان واال وه ہے جس کا اخال
اپنے اہل وعيال کيساتھ زياده مہربان تر ہوں ۔ پھر فرمايا : قيامت کے دن اعمال کے محاسبہ کے وقت ترازو کے پلڑے ميں 

  اخالق سے بہتر کوئی شئی نہيں ڈالی جا سکتی۔

  القی کا نتيجہخاندان ميں بد اخ
ِ ص َرأْ  ِ ص َخَرَج فِي ِجنَاَزِة َسْعٍد َو قَْد َشيََّعهُ َسْبُعوَن أَْلَف َملٍَك فََرفََع َرُسوُل هللاَّ َماِء ثُمَّ قَاَل ِمْثُل َسْعٍد يَُضمُّ قَاَلإِنَّ َرُسوَل هللاَّ َسهُ إِلَى السَّ

ٍة فِي ُخلُقِِه َعلَى أَْھلِِه ۔قُْلُت ُجِعْلُت فَِداَك إِنَّا نَُحدُِّث أَنَّهُ َكاَن  ِ إِنََّما َكاَن ِمْن َزَعارَّ   يَْستَِخفُّ بِاْلبَْوِل فَقَاَل َمَعاَذ هللاَّ
کا خاص صحابی تھا ۔جب ان کا انتقال ہوا تو رسولخدا (ص)کے حکم سے اسے غسل و کفن ديا۔ اور 7سعد بن معاذ جو رسول

پير اور بغير عبا کے شريک ہوئے کبھی دائيں طرف کندھا ديتے تو کبھی خود بھی ان کی تشييع جنازے ميں ننگے سرننگے 
بائيں طرف۔ اور اپنے ہی دست مبارک سے اسے قبر ميں اتارا اور قبر کو محکم طور پر تيار کيا اور برابر کرتے ہوئے 

محکم کرے۔ فَقَالَْت أُمُّ َسْعٍد  فرمايا کہ ميں جانتا ہوں کچھ دنوں کے بعد سعد کا بدن سڑ جائے گا ليکن بنده جو کام بھی کرے
 ِ ِ ص يَا أُمَّ َسْعٍد اَل تَْحتِِمي َعلَى هللاَّ اس وقت سعد کی ماں نے آواز دی :اے سعد! تمھيں  15-ھَنِيئاً لََك يَا َسْعُد قَاَل فَقَاَل لَھَا َرُسوُل هللاَّ

ش رہو اور خدا پر اتنی جرٔات نہ کر۔ ابھی جنّت مبارک ہو۔ پيامبر اسالم (ص)نے سختی سے فرمايا:اے سعد کی ماں خامو
سعد فشار قبر ميں مبتال ہے۔ قبرستان سے واپس آتے وقت اصحاب نے سوال کيا : يا رسول هللا(ص) : آج سعد کے جنازے 

مالئکہ کيساتھ بالکل انوکھا کام کيا جو کبھی کسی کے جنازے کيساتھ نہيں کيا تھا۔ تو فرمايا: ميں سر پير برہنہ اسلئے تھا کہ 
ستّر ہزار فرشتے کيساتھ شريک تھے ۔ تو ميں نے بھی  Aبھی سر اور پا برہنہ اس کے جنازے ميں شريک تھے۔ جبريل امين

ان کی اقتدا کرتے ہوئے نعلين اور ردا اتاری ۔اصحاب نے کہا آپ کبھی دائيں طرف اور کبھی بائيں طرف سے کاندھا ديتے 
  کے ہاتھ ميں تھا، جس طرف وه جاتا تھا اس طرف ميں بھی جاتا تھا۔Aل تھے،تو آپ نے فرمايا: ميرا ہاتھ جبري

اصحاب نے کہا : آپ نے نماز جنازه پڑھائی اور ميت کو خود قبر ميں اتارا اس کے بعد آپ نے فرمايا : سعد فشار قبر ميں 
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تھا۔اس سے معلوم ہو ا کہ بداخالقی نے فرمايا: ہاں ، يہ اپنے خاندان کيساتھ بدخلقی سے پيش آتا 7مبتال ہے! تو پيامبر اکرم
  فشار قبر کا باعث ہے۔

ِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص َصلَّى َعلَى َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ فَقَاَل لَقَدْ   َوافَى ِمَن اْلَماَلئَِكِة َسْبُعوَن سعد بن معاذ کو يہ شرف کيسے مال؟ َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ
ُ أَحَ أَْلفاً َو فِيِھْم َجْبَرئِيُل ع يَُصلُّ  ٌد قَائِماً َو قَاِعداً َو َراِكباً َووَن َعلَْيِه فَقُْلُت لَهُ يَا َجْبَرئِيُل بَِما يَْستَِحقُّ َصاَلتَُكْم َعلَْيِه فَقَاَل بِقَِراَءتِِه قُْل ھَُو هللاَّ

 ً    16-َماِشياً َو َذاِھباً َو َجائِيا
اس ميں کيا خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے مالئکہ نے اس کےرسول خدا فرماتے ہيں کہ ميں نے جبرئيل سے سوال کيا کہ 

جنازے پر نماز پڑھائی ؟ تو جبرئيل نے فرمايا وه ہميشہ اور ہر حال ميں خواه وه کھڑے ہوں يا بيٹھے ہوں ،پيدل ہو يا سوار ،
  آرہے ہوں يا جا رہے ہوں ؛ سوره اخالص کی تالوت کياکرتےتھے ۔

  اچھے اخالق کا مالک بنو
  ص اپنے بيوی بچوں کے بارے ميں سخت غّصہ دکھانے کو اپنی مردانگی سمجھتا جو شخ

  ہے تو وه سخت غلط فہمی ميں ہے۔
پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا : بدترين شخص وه ہے جس کی بد اخالقی کی وجہ سے لوگ ڈر کے مارے اس کا احترام 

ے اور گھر کے افراد کو ڈرائے اوردھمکائے بلکہ خاندان کرنے لگيں۔ خاندان کوئی جيل خانہ تو نہيں کہ جہاں غّصہ دکھائ
  صلح و صفا عشق و وفا اور فداکاری کا گہواره ہے جہاں انسا ن کے جسم و روح کی پرورش ہوتی ہے۔

  
 ------------  

  ۔١٢۔ حجرات  1
  ۔٢٤٩، ص١٠٠۔ بحاراالنوار، ج 2
  ۔٢٤٩، ص١٠٠۔ بحاراالنوار، ج 3
  ۔ ٢۴۶، ص٢٠۔ وسائل الشيعہ،ج 4
  .١٨، ص٤۔ لئالی االخبار،ج 5
  .٤١. مکارم االخالق، ص6
  .٣٢٢،ص٢۔ لئا لی االخبار،ج 7
  ۔٢٨١،ص١٦۔ بحار،ج  8
  ۔٤٢٦،ص٣۔ دارالسالِم،ج 9

  ۔٣٥٢،ص٤۔ اصل کافی۔ج 10
  ۔ ٣٠٩،ص٦۔ وسائل الشيعہ۔ج 11
  ۔١۵۶۔١۵۵۔ بقره  12
  ۔٨٩، ص٢۔ الکافی،ج 13
  ۔١۵٣، ص١٢۔ وسائل الشيعہ،ج 14
  ۔٢٣۶ص، ٢۔ الکافی،ج 15
  ۔۶٢٢، ص٢۔ الکافی ج 16

 

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  چوتھی فصل
  خاندان کے متعلق معصومين کی سفارش 
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  خاندان پر خرچ کريں

امام سجاد(ع) نے فرمايا: خدا تعالی سب سے زياده اس شخص پر راضی ہوگا جو اپنے اہل وعيال پر سب سے زياده خرچ 
  کرتاہے

ِ َعزَّ َو َجلَّ َما يَُكفُّ بِِه ِعيَالَهُ أَْعَظمُ  َضا ع قَاَل الَِّذي يَْطلُُب ِمْن فَْضِل هللاَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ  َعْن أَبِي اْلَحَسِن الرِّ -أَْجراً ِمَن اْلُمَجاِھِد فِي َسبِيِل هللاَّ
  ۔ 1

وئی نعمتوں سے کسب کرتا ہے تو اس کے امام رضا سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے اہل وعيال کے خاطر خدا کی دی ہ
  لئے اس مجاہد سے زياده ثواب ملے گا ،جو راه خدا ميں جہاد کرتے ہيں۔آپ ہی سے منقول ہے : 

َع َعلَى ِعيَالِِه َكْياَل يَتََمنَّْوا َمْوتَه ُجِل أَْن يَُوسِّ عمتوں پر دست رسی يعنی جس کو بھی خدا تعالی کی ن 2-أَبِي اْلَحَسِن ع قَاَل يَْنبَِغي لِلرَّ
حاصل ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے اہل وعيال پر خرچ کرے، تاکہ اس کی موت کی تمنا نہ کريں۔ امام صادق(ع) نے فرمايا: 

  مؤمن خدا تعالی کے آداب پر عمل کرتا ہے جب بھی 
  خدا تعالی اسے نعمت اور رزق ميں وسعت عطا کرتاہے تو وه بھی اپنے زيردست افراد 

اور فرمايا: جو ميانہ روی اختيار کرے  3-رچ کرتاہے۔اور جب خدا وند نعمت کو روکتا ہے تو وه بھی روکتا ہےپر زياده خ
  گا اس کی ميں ضمانت دونگا کہ وه کبھی بھی مفلس نہيں ہوگا۔

  پہلے گھر والے پھر دوسرے
نی تين ہزار دينار ہے۔ جس ميں ايک شخص نے امامباقر (ع) سے عرض کيا ، موال !ميرا ايک باغ ہے جس کی ساالنہ آمد

سے دو ہزار دينار اہل و عيال پر خرچ کرتا ہوں ايک ہزار فقراء ميں صدقہ ديتا ہوں۔ تو امام نے فرمايا: اگر دوہزاردينار سے
اہل و عيال کا خرچہ پورا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ کيونکہ تو اپنی آخرت کيلئے وہی کام کر رہے ہو جو تيرے مرنے اور 

  4يت کرنے کے بعد وارثوں نے کرنا تھا۔ تو اپنی زندگی ميں اس سے نفع حاصل کر رہے ہو۔ وص

  اسراف نہ کرو
امام زين العبدين (ع)نے فرمايا: مرد کو چاہئے کہ اندازے سے خرچ کرے اور زياده تر اپنی آخرت کيلئے بھيجا کرے۔ يہ 

  ز قيامت کيلئے زياده سود مند ہے۔نعمتوں کا دوام اور زيادتی کيلئے زياده مفيد ہے اور رو
امام صادق(ع) نے فرمايا؛ ميانہ روی ايسی چيز ہے جسے خدا تعالی بہت دوست رکھتا ہے۔ اور اسراف ايسی چيز ہے جس 

  5سے خدا تعالی نفرت کرتا ہے ، اسراف ايک دانہ کھجورہو يا بچا ہوا پانی کيوں نہ ہو۔۔ 

  روز جمعہ کا پھل
المؤمنين (ع) نے فرمايا: اپنے اہل و  6-ٍء ِمَن اْلفَاِكھَِة َكْي يَْفَرُحوا بِاْلُجُمَعِة  ِمنِيَن ع أَْطِرفُوا أَھَالِيَُكْم فِي ُكلِّ ُجُمَعٍة بَِشيْ قَاَل أَِميُر اْلُمؤْ 

  عيال کيلئے ہر جمعہ کوئی نہ کوئی تازه پھل کھاليا کرو تاکہ روز جمعہ سے خوش ہوں۔

  ی عمرخاندان کيساتھ نيکی اورلمب
امامصادق (ع)نے فرمايا: من حسن بّر ه باھلہ زادهللا فی عمره ۔جو بھی اپنے خاندان کيساتھ نيکی کرے گا خدا تعالی اس کی 

 7-زندگی ميں برکت عطا کريگا۔اس کے مقابلے ميں پيامبر اکرم(ص) نے فرمايا َو قَاَل ع َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َضيََّع َمْن يَُعوُل 
  عنتی ہے وه شخص جو اپنے زير دست افراد کے حقوق دينے ميں کوتاہی کرتا ہے۔لعنتی ہے ل

  خاندان اور آخرت کی بربادی
َ قال علی (ع) : لِبَْعِض أَْصَحابِِه اَل تَْجَعلَنَّ أَْكثََر ُشُغِلَك بِأَْھلَِك َو ُوْلِدَك فَإِْن يَُكْن أَْھلَُك َو ُوْلُدكَ  ِ فَإِنَّ هللاَّ  اَل يُِضيُع أَْولِيَاَءهُ َو إِْن  أَْولِيَاَء هللاَّ

 ِ َك َو ُشُغلَُك بِأَْعَداِء هللاَّ ِ فََما ھَمُّ    8-يَُكونُوا أَْعَداَء هللاَّ
آپ نے اپنے بعض اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمايا: اپنے بيوی بچوں کے خاطر اپنے آپ کو زياده زحمت ميں نہ ڈالو ، 

ہوں تو خدا تعالی اپنے نيک بندوں کو ضائع نہيں کرتا اور اگر وه خدا کے اگر وه لوگ خدا کے صالح بندوں ميں سے 
دشمنوں ميں سے ہوں تو کيوں خدا کے دشمنوں کے خاطر خود کو ہالکت ميں ڈالتے ہو۔ پس ايسا نہ ہو کہ ان کی خاطر ہم 
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  اور پالئيں۔خدا اور دين خدا کو فراموش کر بيٹھيں اور حالل حرام کی رعايت کئے بغير ان کو کھالئيں 

  محبت خاندان کی کاميابی کا راز
خاندان کی بنياد ،عشق و محبت پر رکھنا چاہئے کيونکہ محبت کا اظہار مياں بيوی کے درميان آرام و سکون کا باعث بنتا 

ہے۔ جس کا نتيجہ دونوں کی سعادت اور خوش بختی کی صورت ميں پيدا ہوتاہے۔ اورمحبت کی پہلی شرط ايک دوسرے کی 
وش اور سوچ کی شناخت ہے کہ دونوں ايک دوسرے کو پہچان ليں کہ کن چيزوں سے خوش ہوتے ہيں اور کن چيزوں ر

سے ناراض۔بيوی کومعلوم ہو کہ اس کا شوہرکس وقت تھکا ہوتا ہے اور کس وقت اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔اور يہ ايسے
ہے کہ کسی بھی وقت غصہ ميں نہ آئے بلکہ اگر گھر کا کوئی فردامور ہيں کہ ہر فرد ميں مختلف ہيں ۔ معيار محبت يہ نہيں 

غير اخالقی کام کربيٹھتا ہے تو سربراه کو چاہئے کہ اپنی ناراضگی کا احساس دالئے اور نصيحت کرے۔ ہاں جب محبت 
وی ايک دوسرے زياده ہوجاتی ہے جسے عشق سے تعبير کيا جاتا ہے غّصہ کرنے ميں مانع بنتا ہے۔ ليکن کبھی بھی مياں بي

سے ايسی گہری اور عميق محبت کا انتظارنہ رکھے۔ مياں بيوی کے درميان حد اعتدال ميں محبت ہو تو کافی ہے۔ بہر حال 
جس قدر يہ محبت ارزشمند ہے اسی قدر اس کی حفاظت کرنا بھی ارزشمند ہے۔پس ہميشہ مياں بيوی کو اس محبت کی 

نہ ہو کہ گھر کی اندرونی اور بيرونی مشکالت ہميں اس قدر مشغول کردے کہ مراقبت اور پاسداری کرنی چاہئے ، ايسا 
صفا اور وفا سے دور ہوجائيں ۔ لذا دونوں کو چاہئے کہ ايک دوسرے کے درميان پيار و محبت ، صلح و صفا اور مہرووفا 

  کاسماں پيداکرے۔

  کالم معصوم ميں محبت کے عوامل

  ايمان محبت کا محور
ْن َكَمَل إِيَمانُهُ َعْن أَبِي عَ  ِ فَھَُو ِممَّ َّ ِ ِ َو أَْعطَى  َّ ِ ِ َو أَْبَغَض  َّ ِ ِ ع قَاَل َمْن أََحبَّ  امام صادق(ع) فرماتے ہيں جو بھی خدا کے  9-ْبِد هللاَّ

خاطر کسی سے محبت کرے يا دشمنی کرے اور خدا ہی کے خاطرکسی کو کچھ ديدے تو وه ان افراد ميں سے ہوگا جن کا 
يمان کامل ہوگيا ہو۔ امام باقر (ع)نے فرمايا: اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تيرے اندر کوئی خوبی موجود ہے يا نہيں تو اپنے دل ا

کی طرف نگاه کرو ، اگر اہل اطاعت اور خدا کے فرمان بردار وں سے محبت اور اہل معصيت سے نفرت موجودہے تو 
  وبی موجود ہے۔سمجھ لينا کہ تو اہل خير ہو اور تجھ ميں خ

  خوش آمديد کہنا اور استقبال کرنا
ِ ص:تََصافَُحوا  ايک دوسرے کو ہاتھ مالنا ، مصافحہ کرنا اور خوش آمديد کہنا محبت ميں اضافے کا سبب ہے۔ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

   10-فَإِنَّ اْلُمَصافََحةَ تَِزيُد فِي اْلَمَودَّةِ 
  ک دوسرے کيساتھ مصافحہ کروکيونکہ مصافحہ محبت ميں اضافہ کرتا ہے۔چنانچہ رسولخدا (ص)نے فرمايا : لوگو!اي

  حسن ظن رکھنا
   11-امير المؤمنين (ع)نے فرمايا: من حسن ظنّہ بالناس حازمنھم المحبة

  جو بھی لوگوں پر حسن ظن رکھتا ہے ان کی محبت کو اپنے لئے مخصوص کرتا ہے۔يعنی دوسروں کا دل جيت ليتا ہے۔

  بے نياز ی کا اظہار کرنا
   12اميرالمؤمنين (ع)نے فرمايا: لوگوں کے ہاتھوں ميں موجود مال و متاع سے بے رغبت ہو کر اپنے کو ہر دل عزيز بناؤ

جب ايک شخص پيامبر اسالم (ص) کی خدمت ميں آيا اور عرض کيا يا رسول هللا (ص)! کيا کروں کہ لوگ مجھ سے محبت 
وں کے ساتھ نيکی کرو اور ان کے مال و متا ع پر نظر نہ جماؤ۔ اور طمع واللچ نہ کر،تو تم ہر دل کريں؟ آپنے فرمايا: لوگ

   13عزيز ہو جاؤ گے

  سخاوت کرنا
۔ يعنی سخاوت 14-حضرت علی (ع) نے فرمايا: لسخاء يكسب المحبة و يزين األخالق يمحص الذنوب و يجلب محبة القلوب

  ت ہے، اورگناہوں کو پاک کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں ميں محبت ڈالتی ہے۔ محبت پيدا کرتی ہےاوراخالق کی زين
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َ أَْوَحى إِلَى ُموَسى ع أَْن اَل تَْقتُِل السَّاِمِريَّ فَإِنَّهُ َسِخيٌّ    15ُرِوَي أَنَّ هللاَّ
  خدا تعالی نے حضرتموسی(ع) پر وحی نازل کی کہ سامری کو قتل نہ کرو،کيونکہ

  ر اگر يہی سخاوت مندی ايک مسلمان يا مؤمن ميں ہوتو کتنی بڑی فضيلت ہے۔وه سخاوت مند ہے۔ او
  امام صادق(ع) نے فرمايا:اے معلّی اپنے بھائيوں کی خدمت کرکے ان کی محبت 

   16اور دوستی حاصل کر،کيونکہ خدا تعالی نے محبت کو بخشش ميں اور دشمنی کو عدم بخشش ميں رکھا ہے۔ 
 ------------  

  ۔٨٨، ص۵،ج۔ الکافی  1
  ۔١١، ص ۴۔ الکافی ، ج 2
  ۔٢٥٩۔ ھمان، ص  3
  ۔٢٥٧۔ ہمان،ص 4
  ۔٢۵٠۔  ٢٤٩، ص٢٥۔ ہمان،ج 5
  ۔٧٣،ص ١٠١۔ بحار، ج 6
  ۔۵۵۵، ص ٣۔ من اليحضره ،ج 7
  ۔ ٧٣، ص ١٠١۔ بحار ج  8
  ۔١٢۴، ص٢۔ الکافی،ج 9

  ۵٧، ص٩۔ مستدرک الوسائل،ج 10
  ۔ ٢۵٣۔ غرر الحکم،ص 11
  ۔٤١٣۔ دار السالم ،ص 12
  ۔ سفينة البحار،باب سجد۔ 13
  ۔٣٧٨۔ غرر الحکم،ص 14
  ۔١٨، ص٩۔ وسائل الشيعہ،ج 15
 ۔ ٤٢١۔ ہمان، ص  16

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  
  

  پانچويں فصل 

  خاندانی اختالفات اور اس کا عل 
  

  خاندانی اختالفات

جس طرح مختلف معاشرے اورممالک ايک جيسے نہيں ہوتے اسی طرح سب خاندان کے افراد بھی ايک جيسے نہيں 
شکار ہوجاتے ہيں۔اور دونوں مياں بيوی ايک دوسرے پر غم و غصہ نکالنا ہوسکتے۔ بعض اوقات اختالفات اور مشکالت کا 

شروع کرتے ہيں۔اس طرح گلے شکوے سے اپنے سينوں کو خالی کرکے اپنے کو ہلکا کرتے ہيں۔کبھی کبھی يہ گلے 
ں ۔ حقيقت بھی شکوے بھی مفيد ثابت ہوتے ہيں۔اگر اظہار کا موقع نہ ملے تو شعلے کی مانند انسان کو اندر سے جالتے ہي

يہی ہے کہ جب مياں بيوی ايک دوسرے کی کمزوريوں اور خاميونکو درک کرليتے ہيں تو ان کمزوريوں کو دور کرنے کی 
کوشش کرتے ہيں۔ لہذا گلے شکوے کو چھپانا مسئلہ کا حل نہيں ہے ،بلکہ ان پر پرده ڈالنا مشکالت ميں مزيد اضافے کاباعث

ط کرنا چاہئے کہ ان اعتراضات اور گلے شکوے کو انتقام جوئی اور جھگڑا فساد کی بنياد قرار بنتا ہے۔۔ليکن دونوں کو احتيا
نہ ديں۔بلکہ ان کو باہمی تفاہم اور عشق و محبت کی ايجاد کيلئے زمينہ قرار ديں۔ کيونکہ زندگی کی لطافت اور خوشی ،صلح 

ا چاہئے کہ ازدواجی زندگی کی بنياد پيار و محبت اور و صفا ميں ہے نہ جنگ و جدل اور فسادميں۔يہاں دونوں کو جان لين
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  ايثار و قربانی کا جذبہ ہے۔
خواتين کو جاننا چاہئے کہ اگر مردوں کا جہاد محاذوں پر لڑنا اور دشمن پر حملہ آور ہونا اوردشمن کے تيروں کو اپنے 

کرنا اور بچوں کی تربيت کرنا ہے ۔ امام سينوں پر لينا ہے تو خواتين کا جہاد جتنا ممکن ہو سکے اپنے شوہر کی خدمت 
ل   عورت کا جہاد اچھی شوہر داری ہے ۔ 1-  موسی کاظم(ع)نے فرمايا: ِجھَاُد اْلَمْرأَِة ُحْسُن التَّبَعُّ

جب اسماء بنت يزيد کو مدينہ کی عورتوں نے اپنا نمائنده بنا کرپيامبر اسالم (ص)کے پاس بھيجا اور اس نے عرض کی : يا 
! خدا نے آپ کو مقام نبوت پر فائز کيا ہم آپ پر ايمان لے آئيں، اور ہم گھروں ميں بيٹھ کر اپنے شوہروں کی خدمت نبی هللا 

اور بچوں کی ديکھ بھال کرتی ہيں جبکہ مرد لوگ نماز جماعت ميں شريک ہوتے ہيں، بيماروں کی عيادت کيلئے جاتے ہيں 
ليتے ہيں، مراسم حج کی ادائيگی کيلئے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ثواب،تشييع جنازه ميں شرکت کرتے ہيں،جھاد ميں حصہ 

کماتے ہيں اور ہم بيچاری عورتيں مردوں کی غير موجودگی ميں ان کے اموال کی حفاظت ،بچوں کی تربيت، گھر کی 
سالم (ص)نے صفائی اور کپڑے دھونے ميں مصروف رہتی ہيں،کيا ہم بھی ان کے ثواب ميں برابر کی شريک ہيں ؟ پيامبر ا

اپنے اصحاب کی طرف رخ کرکے فرمايا :کياتم لوگوں نے کبھی دينی مسائل اور مشکالت ميں کسی خاتون کی زبان سے 
  اس سے بہتر کوئی گفتگوسنی ہے؟

اصحاب نے عرص کيا يا نبی هللا! اس قدر فصيح و بليغ گفتگو آج تک کسی خاتون سے نہيں سنی تھی۔ اس کے بعد 
ا: جاؤ خواتين سے کہہ دو ، کہ اگر تم اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کروگی اور اپنی ذمہ داری پيامبر(ص)نے فرماي

اچھی طرح انجام دوگی اور اپنے شوہروں کو خوش رکھنے کی کوشش کريں گی تو ان کے تمام اجر اور ثواب ميں تم بھی 
  برابر کی شريک ہونگی۔

اال هللا کا نعره بلند کرتی ہوئی پيامبر اسالم (ص) کی خدمت سے اٹھی اور مدينہ  يہ سن کر اسماء بنت يزيد هللا اکبر اور الالہ
   2-کی عورتوں کو يہ خوش خبری سنادی

اس حقيقت کی طرف مرد اور عورت دونوں کو توجہ کرنی چاہئے کہ عورتوں کے وجود ميں جنگی ، سياسی ، اور ورزشی
اسالم نے ريحانٔہ زندگی يعنی زندگی کی خوشبو کا لقب ديا ہے۔ جس ميں ميدانوں ميں بہادری نہيں پائی جاتی بلکہ انہيں 

خوبصورت پھولوں کی طرح لطافت اور طراوت پائی جاتی ہے۔ اور اس لطافت اور طراوت کو ظالم ہاتھوں ميں نہيں ديا 
  جاسکتا۔ کيونکہ پھول کی جگہ گلدستہ ،گلدان اور انس و محبت والی محفليں ہواکرتی ہيں۔

  ۔ 3- مؤمنين (ع)نے فرمايا: فَإِنَّ اْلَمْرأَةَ َرْيَحانَةٌ َو لَْيَسْت بِقَْھَرَمانَةٍ امير ال
بيشک عورت گلزار زندگی کا پھول ہے نہ پہلوان۔ليکن ياد رکھو کہ مرد حضرات اپنی جسمانی قدرت اور طاقت کے زور پر

  حيات کے نام سے ياد کئے جاتے ہيں، جوکبھی بھی اس گلستان خلقت کے پھولوں کوجنہيں ما ں،بہن،بيٹی اور شريک 
طراوت اور شادابی کيساتھ کھال کرتی ہيں ؛اپنے مکہ، طمانچہ اور ٹھوکر کا نشانہ نہ بنائيں ۔دين مقدس اسالم مردوں کو اپنی 

ناموس خصوصاً شريک حيات کے بارے ميں خبردار کرتا ہے کہ ايسا نہ ہو اس لطيف اور نازک بيوی کو جوتيری زندگی 
ِ ص إِنََّما اْلَمْرأَةُ لُْعبَةٌ َمِن اتََّخَذھَا فاََل يُضَ کی  پيامبر  4-يِّْعھَا خوشی ،سکون اور آرام کا باعث ہے ، ضائع کرے ۔: قَاَل َرُسوُل هللاَّ

اسالم (ص)نے فرمايا عورت گھر ميں خوشی کا سبب ہے ايسا نہ ہو کہ کوئی اسے اپنے تحويل ميں لے لے اور اسے ضائع 
  کردے۔

  خاندانی اختالفات کا عالج
گھريلو اختالفات کا طوالنی ہونا ايک سخت بيماری ہے جو خاندان کے جسم پر الحق ہوتی ہے جس سے چھٹکارا حاصل 

  کرنا اور عالج کرنا بہت ضروری ہے۔
  . پہال عالج تو يہ ہے کہ ہر ايک اپنے اپنے وضائف کو سمجھيں اور ان پر عمل کريں ۔1
عات کو کم کرنا ہے حقيقی اکسير اوردوايہی ہے اور يہ شرطيہ عالج ہے۔ صرف ايک دفعہ آزمانا شرط . دوسرا عالج توقّ 2

  ہے۔
. تيسرا عالج اپنی خواہشات نفسانی ، خودخواہی اور غرور و خودپسندی کے خالف قيام کرنا ہے۔ جس سے نہ صرف 3

  ل سکتی ہے۔اختالفات ختم ہوسکتی ہے بلکہ موجوده اختالفات صلح و صفائی ميں بد
. چوتھا عالج ايک دوسرے کے اعتراضات اور اشکاالت کو سننا اور موافقت اور مفاہمت کيلئے قدم اٹھانا ۔چنانچہ قرآن 4

مجيد مردوں کو نصيحت کرتا ہے کہ طبيب اور حکيم کی طر ح عالج اور معالجہ کريں۔ اور گھريلو ماحول ميں جّزابيت ، 
  ں۔طراوت اور شادابی کو برقرار رکھي
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قرآن مجيد کہہ رہا ہے کہ اگر بيوی نے نافرمانی شروع کی تو فوراً مارنا پيٹنا شروع نہ کريں بلکہ پہلے مرحلے ميں وعظ و
نصيحت کرکے اسے راه راست پر النے کی کوشش کريں اور اگر پھر بھی نہ مانے تو دوسرا راستہ اختيار کريں۔يعنی ايک 

نہ مانے تو مار کر اسے مہار کرلو۔ ليکن گھريلو اور خاندانی زندگی ميں بہترين قاعدهساتھ سونا چھوڑديں۔ اور پھر بھی بات 
يہ ہے کہ شوہر مظہر احسان ہو ۔ بہترين انسان وه ہے کہ اگر عورت خطا اور نافرمانی کا مرتکب ہو جائے تو اسے معاف 

ہيں جو محبت اور آشتی کی راہوں کو کرتے ہوئے اس کی اصالح شروع کرے۔اور راه اصالح اس سے دوری اختيار کرنا ن
ِ ع َما َحقُّ اْلَمْرأَةِ  َعلَى  بند کرتا ہوبلکہ صحيح راستہ وہی ہے جو محبت اور آشتی کی راہوں کو کھول دے۔ قُْلُت أِلَبِي َعْبِد هللاَّ

۔ کسی نے امام صادق(ع) سے سوال کيا کہ بيوی 5-ِھلَْت َغفََر لَھَاَزْوِجھَا الَِّذي إَِذا فََعلَهُ َكاَن ُمْحِسناً قَاَل يُْشبُِعھَا َو يَْكُسوھَا َو إِْن جَ 
کا مرد پر کيا حق ہے جسے اگر وه ادا کرے تو مظہر احسان بن جائے؟ امام نے فرمايا : اسے کھانا دے بدن ڈھانپنے کيلئے 

  کپڑا دے اور اگر کوئی جہالت يا نافرمانی کرے تو اسے معاف کردے۔
رے مرحلہ پر مارنے کا حکم آيا ہے ،ليکن مارنے کی کوئی حد بھی مقرر کی ہے يا نہيں؟يہ تو آپ اوپر آيہ شريفہ ميں تيس

جانتے ہيں کہ جس چيز کی اطاعت کرنا عورت پر واجب ہے وه فقط مباشرت اور ہمبستری کيلئے تيار رہنا ہے کہ شوہر 
ی کام بھی اس کے ذمہ نہيں ہے يہاں تک کہ جب بھی اس چيز کا تقاضا کرے عورت تيار رہے اور انکار نہ کرے۔باقی کوئ

بچے کو دودھ پالنا بھی۔ اور شوہر کو حق نہيں پہنچتا کہ اسے جھاڑو لگانے ، کپڑے دہالنے اور کھانا پکانے پر مجبور 
کرے بلکہ يہ وه کام ہيں جو باہمی تفاہم اور رضامندی سے انجام ديے جائيں۔ورنہ شوہر کو ان کاموں ميں مار پيٹ کرکے 

پنی بات منوانا تو دور کی بات ،مواخذه تک کرنا جائز نہيں ہے۔مرد کو يہ بھی جان لينا چاہئے کہ بيوی کو کنيز اور نوکرانیا
  کی حيثيت سے گھر نہيں الئی گئی ہے بلکہ بحيثيت ہمسراور يار و مددگارالئی گئی ہے۔

ی مرد مارپيٹ کے حدود کو معين نہيں کرسکتا بلکہ دوسرا سوال يہ ہے کہ مار پيٹ کی حد کيا ہے ؟جواب يہ ہے کہ يہاں بھ
اسالم نے اس کی مقدار اور حدود کو معين کيا ہے ۔اس قسم کی مار پيٹ کو ہم تنبيہ بدنی کے بجائے نوا زش اور پيار سے 

  تشبيہ ديں تو زياده بہتر ہوگا۔
حضرت ايوب اور ا ن کی زوجہ اس سلسلے ميں قرآن مجيد ميں ايک بہت دلچسپ اور سبق آموز داستان موجودہے جو

طويل عرصے تک بيمار رہے آپ کا هللا اور اپنی زوجہ کے سوا کوئی اور سہارا نہ  Aمحترمہ کا قصہ ہے: حضرت ايوب
رہا۔وه خادمہ سخت پريشان تھی اس موقع سے فائده اٹھاتے ہوئے شيطان ملعون نے آکر کہا: اگر ايوب مجھ سے شفاء طلب 

ام کروں گا کہ ايوب ٹھيک ہوجائے۔ جب يہ کنيز خدا اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس بات کا اظہار کرے تو ميں کوئی ايسا ک
سخت ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ اگر ميں ٹھيک ہوجاؤں تو تجھے سو کوڑے ماروں A‐6کيا تو حضرت ايوب

اور جب آپ بيماری سے شفاياب ہوگئے  گا۔درحاليکہ آپ کی مہربان بيوی کے عالوه کوئی اور ديکھ بھال کرنے واال نہ تھا۔
اٌب  تو خدا نے انھيں دستور ديا: َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرب بِِّه َواَل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبدُ    إِنَّهُ أَوَّ

کو Aہم نے ايوب  -ورزی نہ کرو تم اپنے ہاتھوں ميں سينکوں کا مٹھا لے کر اس سے مار و اور قسم کی خالف  Aاور ايوب
وه بہترين بنده اور ہماری طرف رجوع کرنے واال ہے ۔ صبر ايوب دنيا ميں ضرب المثل کی حيثيت رکھتا  -صابر پايا ہے 

ہے اور روايات کی بنا پر انہوں نے واقعاً صبر کيا ہے ۔ اموال سب ضائع ہوگئے اوالد سب تلف ہوگئی ۔ اپنے جسم ميں بھی 
  ی بيمارياں پيدا ہوگئيں ليکن مسلسل صبر کرتے رہے ۔ ا ور کبھی فرياد نہ کی۔ ۔طرح طرح ک

اس واقعہ سے ہميں جو سبق ملتا ہے وه يہ ہے کہ جب بھی ايسا موقع آئے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے يہ سوچ کراسے درگذر 
  کرے کہ هللا تعالی قيامت کے دن ہميں معاف کريگا۔

  جہنمی مرد
ُ لَهُ بُِعقُوبٍَة ُدوَن النَّاِر أِلَنَّ رسول هللا(ص)نے ف َ يَْغَضُب لِْلَمْرأَِة َكَما رمايا : َمْن أََضرَّ بِاْمَرأٍَة َحتَّى تَْفتَِدَي ِمْنهُ نَْفَسھَا لَْم يَْرَض هللاَّ  هللاَّ

   7-  يَْغَضُب لِْليَتِيم
ے دست بردار ہونے پر مجبور ہو جائے تو خدا ہر وه شخص جو اپنی بيوی کو اس قدر اذيت و آذار دے کہ وه اپنا حق مہر س

تعا لی اس کيلئے آتش جہنم سے کم عذاب پر راضی نہيں ہوگاکيونکہ خداوند عورت کے خاطر اسی طرح غضبناک ہوتا ہے 
  جس طرح يتيم کے خاطر غضبناک ہوتا ہے ۔

سے کچھ اضافی چيز ديکر آزاد کرے بس ہميں چاہئے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ ثانياًمرد اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے ا
نے ديکھا کہ ايک چڑا چڑيا Aتاکہ اپنا وقار اور تشّخص برقرار رکھ سکے۔ چنانچہ تاريخ ميں ملتا ہے کہ حضرت سليمان 

نے 7کوتيرے قدموں ميں نچھاور کردوں۔ جب يہ باتيں حضرت سليمانAسے کہہ رہا ہے کہ اگرتوچاہے تو ميں تخت سليمان 
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: کيا تجھ ميں اتنی ہّمت ہے؟ توچڑے نے کہا يا نبی هللا! اتنی ہمت تو کہاں ۔ ليکن ماده کے سامنے نر کو اپنا سنی تو فرمايا
  وقار برقرار رکھنا چاہئے۔

  جن ہاتھوں سے باہوں ميں ليتے ہو!
ِ ص أَ يَْضِرُب أََحُدُكُم اْلَمْرأَةَ ثُمَّ    8يَظَلُّ ُمَعانِقَھَا ؟  پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا : َ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

يعنی کيسے بيوی کو ان ہاتھوں سے باہوں ميں ليتے ہو جن سے ان پر تشدد کرتے ہو؟! اور کيا تم ميں سے کوئی ہے جو 
  بيوی کو مارے اور پھراسے گلے لگائے؟!

ار پيٹ کا ذريعہ بہت ہی احمقانہ رويّہ ہے کہ شخص اپنے ہاتھوں کو اپنی شريک حيات کے اوپر کبھی غيض و غضب اور م
  بنائے اورکبھی انہی ہاتھوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنےکيلئے اسے باہوں ميں لے!

يہ مارنا پيٹنا بڑا گناه ہے کيونکہ مارنے کا ہميں حق نہيں ہے، اور مارنے کی صورت ميں شريعت نے ديت واجب کرديا 
  ہے۔جس کی تفصيل کچھ يوں ہے:

  بيوی کے چہرے پر صرف خراش آجائے تو ايک اونٹ ديت واجب ہے۔. شوہر کے مارنے کی وجہ سے 1
  . اگر خون بھی جاری ہوا تو دو اونٹ واجب ہے۔2
  . اگر بيوی کا چہره مارنے کی وجہ سے کاال ہوجائے تو چھ مثقال سونا واجب ہے۔3
  . اگر چہره سوجھ جائے تو تين مثقال سونا واجب ہے۔4
سونا واجب ہے۔ ہاں يہ بات بھی ذہن نشين کر لينی چاہئے کہ ان ديات کے ساتھ  . اگر صرف سرخ ہوگياتو ڈيڑھ مثقال5

  قصاص لينے کا بھی حق رکھتی ہے۔

  مار نا اور گالی دينا جہالت
کس قدر نادان اور جاہل ہيں وه لوگ جو اپنی شريک حيات کومارتے اور گالی ديتے ہيں۔ايسے شوہر پر تعجب کرتے ہوئے 

ْرِب أَْولَى ِمْنھَا اَل تَْضِربُوا نَِساَءُكْم بِاْلَخشَ رسول اسالم (ص) نے فر ْن يَْضِرُب اْمَرأَتَهُ َو ھَُو بِالضَّ ُب ِممَّ ِب فَإِنَّ فِيِه مايا: إِنِّي أَتََعجَّ
ْنيَا َو اآْلخِ    ۔ 9-َرةاْلقَِصاَص َو لَِكِن اْضِربُوھُنَّ بِاْلُجوِع َو اْلُعْرِي َحتَّى تُِريُحوا [تَْربَُحوا] فِي الدُّ

  ميں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو اپنی بيوی کو مارتاہے جبکہ وه خود زياده سزا کا 
مستحق ہے۔ہاں مسلمانو!اپنی بيويوں کو الٹھی سے نہ مارنا اگر ان کو تنبيہ کرنے پر مجبور ہوجائے تو انہيں بھوکے اور 

  فائدے ميں ہے۔ ننگے رکھ کر تنبيہ کرو۔ يہ طريقہ دنيا اور آخرت دونوں ميں تيرے
تِى تَخَ◌افُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َو اْھُجُروھُنَّ فِى الْ  َمَضاِجِع َو اور يہ حديث اس آيہ شريفہ کی تفسيرہے جس ميں فرمايا : َو االَّ

َ كاََن َعلِيًّا َكبِ    10يًرا. اْضِربُوھُنَّ فَإِْن أََطْعنَُكْم فاََل تَْبُغوْا َعلَيْهِ◌نَّ َسبِيالً إِنَّ هللاَّ
اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہيں خوف ہو انہيں نصيحت کرو اگر باز نہ آئيں تو خواب گاه الگ کردو(اور پھر بھی باز 

نہ آئيں تو )انہيں مارو، پھر اگر وه تمہاری فرمانبردار ہو جائيں تو ان کے خالف بہانہ تالش نہ کرو کہ خدا بلنداور بزرگ 
  ہے ۔

  
 ------------  

  ۔٩، ص۶۔،الکافی،ج٣٧٣،ص٤فسير الميزان،ج۔ ت 1
  ۔ ہمان 2
  ۔٢١۵، ص٧۴۔ بحار االنوار،ج 3
  ۔ ھمان 4
  ۔۵١١، ص٢١۔ وسائل الشيعہ،ج  5
  ۔۴۴. سوره ص  6
  ۔٢٨٢ص  ٢٢۔ وسائل الشيعہ،ج 7
  ۔ ١۶٧ص ٢٠. وسائل ،ج  8
  ۔ ٢۴٩، ص١٠٠. بحار،ج 9

 ۔٣۴. نساء  10
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 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  شوہر ميں بيوی کی پسنديده خصوصيات
  

  مال و دولت

کيونکہ يہ گھريلو آرام وسکو ن اور زندگی ميں رونق کا سبب بنتا ہے ، لہذا لوگوں کو چاہئے کہ معقول اور مشروع طريقے 
  کوشش اور تالش کريں۔اور گھر والوں کی ضروريات پوری کريں۔سے رزق و روزی کيلئے 

  قدرت اور توانائی
  کيونکہ عورت مرد کو اپنا نگہبان اور محافظ سمجھتی ہے اور محافظ کو قوی ہونا چاہئے۔

  باغيرت ہو
ميں ہوں يا دنيوی کيونکہ عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر کام ميں دوسرے مردوں سے کمزور نہ رہے۔ خواه دينی امور 

امور ميں ۔ اگر غيرت نہ ہو تو وه شخص يقينا سست ہوگا۔ حديث ميں ملتا ہے کہ جس ميں غيرت نہيں اس کا کوئی ايمان نہيں۔

  مستقل زندگی گزارے
يعنی بيوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر خود مستقل زندگی کرے اور کسی پر محتاج نہ ہو ، تاکہ دوسرے کی منّت و سماجت نہ

  کرنا پڑے ۔

  معاشرے ميں معززہو
يہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے ليکن بيوی کی زياده خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر معاشرے ميں معزز ہو ۔ اور اس کی 

  عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے۔

  نرم مزاج ہو
ت کو سخت تکليف ہوتی ہے عورت کبھی نہيں چاہتی کہ اس کا شوہر خاموش طبيعت ہو کيونکہ خاموش بيٹھنے سے عور

  لہذا وه چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ نرم لہجے ميں ميٹھی ميٹھی باتيں کرتا رہے ۔

  صاف ستھرا رہے
يہ بات ہر انسان کی طبيعت ميں هللا تعالی نے وديعت کی ہے کہ وه صفائی کو پسند کرتا ہے اور گندگی اور غالظت سے 

ت موجود ہيں : النضافة من االيمان۔ صفائی نصف ايمان ہے ۔ عورت بھی اپنے نفرت کرتا ہے ۔اس بارے ميں بہت سی روايا
شوہر کو پاک و صاف ديکھنا پسند کرتی ہے، لہذا مردوں کو چاہئے کہ اپنی داڑھی اور بالوں کی اصالح کرتے رہيں۔خوشبو 

  استعمال کريں ۔سيرت پيامبر (ص)ميں بھی ہميں يہی درس ملتاہے۔

  خوش سليقہ ہو
تی ہے کہ اگر وه کوئی کام کرے تو اس کوشوہر سراہاکرے اور اس سے غافل نہ رہے۔اگر بّچے گھر ميں بد نظمی وه چاہ

  پيداکريں تو اس کی اصالح کرے۔ اور منظّم کرے۔

  مؤمن ہو
يہ ساری صفات ميں سب سے اہم ترين صفت ہے ۔ اگر ايمان ہے تو سب کچھ ہے اور اگر ايمان نہ ہو تو کچھ بھی نہيں 

کيونکہ يہی ايمان ہے جو تمام خوبيوں اور اچھائيوں کی جڑ ہے۔ لہذا خدا تعالی سے يہی دعا ہے کہ ہميں بھی ايمان کے ۔
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  زيور سے آراستہ اور مزيّن فرمائے۔
  

 آمين يا رب العالمين۔

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  دوسرا حصہ 

  خواتين کا مقام اور حقوق 
  

  پہلی فصل 

  عورت تاريخ کی نگاه ميں:

  

  تاريخ بشريت ميں عورت کا مقام

اسالم سے پہلے عورتوں کی وضعيت قبل اس کے کہ اصل موضوع عورتوں کے حقوق اسالم کی نگاه ميں گفتگو کروں ، 
اور موقعيت کا مختصر سا مطالعہ ضروری ہے تاکہ بہتر سمجھ سکے اور درک کرسکے کہ پيامبر اسالم (ص)نے کتنی 

  زحمتوں کو برداشت کرکے ان کی چھينی ہوئی حيثيت اور حقوق کو دوباره انہيں دالدی۔

  ابتدائی دورميں عورت کی حيثيت
ں مختلف ممالک ميں کلی طور پر عورتوں پر حکومت کرتے تھے کيونکہ ہر معاشرے ميں مخصوصقديمی ترين زمانے مي

آداب اور رسوم حاکم تھا جو دينی اور قانونی نہ تھا ۔ عورت کی کوئی حيثيت نہ تھی بلکہ جانوروں کی طرح ان کی ديکھ 
لتے ہيں اسی طرح عورتوں کو بھی ايک بہال ہوتی تھی۔ جس طرح بہيڑ بکريوں کو گوشت کی خاطر يا فروخت کيلئے پا

وسيلہ کے طور پر کہ پيسہ کمائيں يا جنسی خواہشات کو پورا کروائيں نگہداری کرتے تھے۔ يہان تک کہ اگر قحط پڑجائے 
تو ذبح کرکے عورتوں کا گوشت کھايا کرتے تھے۔ عورت صرف شوہر کے گھر ميں نہيں بلکہ اپنے باپ کے گھر ميں بھی 

تی تھی۔ کسی چيز پر اختيار نہيں تھا حتی شوہر کا انتخاب بھی باپ کی مرضی سے ہوتا تھا۔ اور حقيقت ميں مظلوم واقع ہو
ايک قسم کا معاملہ تھا باپ اور شوہر کے درميان۔ اگر گھر کا رئيس ، باپ ہو يا بھائی يا شوہر ،جسے چاہے اسے بخش ديتا 

ھانے اور خدمت گذاری کيلئے کسی اور کو عاريہ ديتا تھا، يا قرض يا فروخت کرديتا، يا فقط عياشی کے عنوان سے نسل بڑ
  يا اجاره ليتا تھا۔

  ہم يہاں چند ممالک اور جوامع بشری ميں عورتوں کی حيثيت کا جائزه ليں گے:

  يونان ميں عورت کی حيثيت
اتين کی زبون حالی يہ تھی کہ يونان اور روم کو متمدن ممالک اور پيش رفتہ جامعہ تصور کرتے ہيں ليکن وہاں پر بھی خو

  انہيں شيطان کی نسل اور نجس موجود سمجھتے تھے۔
اسپرٹی نامی ايک شخص کہتا ہے: (عورت ايک بلند بال اور کوتاه فکر حيوان ہے)۔ يہ مقولہ اس قدر مشہور ہوگئی کہ ادبيات

  صير الفکر۔عرب ميں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ المرئة حيوان طويل الشعر وق
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  يونان والے جب بھی عورت کے بچہ دينے سے مايوس ہوجاتے تو اسے موت کے گھاٹ اتارديتے تھے ۔ 
  ان کے ہاں يہ ضرب االمثال موجود ہيں:

o تين شر: طوفان، آگ اور عورت۔ :  
o شادی نہ کرو اگر کرلی تو بيوی کو حاکم نہ نباؤ۔  
o کرو۔ عورت کو جھوٹ اور کتے کو ہڈی کے ذريعے راضی  
o اچھی اور بری بيوی دونوں کو کوڑے کی ضرورت ہے ۔  
o شوہر کی خوش بختی يا بد بختی اس کی بيوی ہے۔  
o شرير بيوی سے ہوشيار رہو اور اچھی بيوی پر اعتماد نہ کرو۔  
o 1-شادی کرنا ايک بال ہے ، جس کيلئے لوگ دعاکرتے ہيں   

  اٹلی ميں عورت کی حيثيت
o نے ہی شہر يا گاؤں سے انتخاب کرو۔عورت اور گائے کو اپ  
o خوبصورت عورت کا مسکرانا شوہر کے بٹوے کا رونا ہے۔  
o تين چيزيں قانون سے باالتر ہے : عورت، خچر،اور سور۔  
o خوک بکرے سے زياده مزاحم ہے اور عورت ان دونوں سے بھی زياده۔  
o شيطان کو بھی خبر نہيں کہ عورت خنجر کو کہاں تيز کرتی ہے۔  
o  اگر ساری عمر بيوی کو اپنے دوش پر اٹھاتے رہو اور ايک لمحہ کيلئے اسے اگر زمين پر رکھ ديا تو کہے گی : ميں

  تھک گئی ہوں۔

  ايران باستان ميں عورت کی حيثيت
  عورت ايک بال ہے ليکن کوئی گھر اس بال کے بغير نہيں ہونا چاہئے۔• 
  بنا ؟!گھوڑا ،تلوار اور بيوی کيا کسی کا وفادار • 
  عورت اور اژدھا دونوں مٹی کے اندر ہی اچھا۔• 
  عورت کا خدا اس کا شوہر ہے۔• 
  بيوی ايک ، خدا ايک۔• 
  عورت قلعہ ہے اور شوہر اس کا قيدی۔• 

  روم ميں عورت کی حيثيت
ميز رويّے روم والے اگرچہ قوانين اور حقوق ميں بڑی ترقی کرچکے ليکن عورتوں کے بارے ميں عام لوگوں کی خشونت آ

اورسر سخت نظريہ تھا ۔ ان کا يہ عقيده تھا کہ چونکہ عورت ميں روح انسانی نھيں پائی جاتی لہذا روز قيامت دوبارمحشور 
ہونے کے الئق بھی نہيں ہے۔ بلکہ وه مکمل طور پر شيطان اور مختلف روحوں کا مظہر ہے۔ اسلئے عورت کو ہنسنے اور 

  بات کرنے کا حق نھيں تھا۔
ورت کو ايک جنس تجارت شمار کرتے تھی اسلئے جب بھی گھر کا سردار يا مالک مرجاتا تھا تو عورتوں کو رومی ع

   2-وراثت کے طور پر تقسيم کرتے تھے

  کہاوتيں:
o عورتوں کو رونا آتا ہے تاکہ وه جھوٹ بول سکيں۔  
o بہترين عورتيں بھی شيطان کی آلہ کار ہيں۔  
o  سکے تو سمجھ لو شيطان کو جال ميں پھنسا ديا۔اگر بوڑھی عورت کو دھوکہ دے  
o عورت صرف اپنی عمر اور ان چيزوں کو چھپاتی ہے جنہيں نہيں جانتی ۔  
o عورت اور بکری کو جلد ہی گھر ميں بند کردينا چاہئے ، ورنہ وه بھيڑيے کا شکار ہونگے۔  
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  قرون وسطی ميں عورت کا مقام
قرون وسطی ميں بھی عورت کو اجتماعی حقوق حاصل نہ تھا ۔ بلکہ وه ايک برده اور کنيز کی حيثيت سے زندگی گزارتی 
تھی ۔ يہاں تک کہ عورت کو عامل فساد اور منفور خدا تصور کرتے تھے اور معتقد تھے کہ آدم کو بھشت سے نکالنے کا 

  سبب بھی يہی عورت ہے ۔
سے پوچھا گيا:کيا اس گھر ميں داخل ہوسکتا ہے جس ميں نامحرم عورت موجود ہو؟  جب قرون وسطی ميں ايک کشيش

  ۔ 3-جواب ديا ہرگز ہرگز۔ حتی محرم بھی داخل ہوجائے ، تب بھی حرام ہے اگرچہ نگاه نہ بھی کرے
نہ کرے۔ نے بھی عورت کے بغير زندگی کی ہے اگر کوئی حقيقی مسيح بننا چاہتے ہيں تو کبھی بھی شادی Aحضرت مسيح 

يہی وجہ ہے کہ مسيحی پادری(روحانی پاپ) زندگی بھر شادی نہيں کرتے ۔ دليل يہ ہے کہ شادی کرنا خدا کو ناراض کرنے 
کا سبب ہے کيونکہ ايک ہی دل ميں خدا کی محبت اور عورت کی محبت جمع نہيں ہوسکتی۔ اور شادی شده روح القدس کا 

  حامل نہيں ہوسکتا۔

  ثيتروس ميں عورت کی حي
  روس کی ثقافت ميں بھی عورت کو ايک حيوان سے زياده نہيں سمجھتے تھے۔ ان کی کہاوتيں کچھ يوں ہے:

o نہ چوزے کو مرغی کہہ سکتے ہيں اور نہ عورت کو انسان۔  
o جب بچی کی والدت ہوتی ہے تو چار ديواريں رونے لگتی ہيں۔  
o  بھاگ جاتی ہے اور عورت سايہ کی مانند ہے اگر اس کے پيچھے دوڑيں تو وه  

  اگر اس سے دور بھاگيں گے تو وه پيچھے پيچھے آنے لگتی ہے۔
o جس نے جواب بيوه عورت سے شادی نہيں کی اس نے بدبختی کو نہيں چشا ہے۔  
o عورت کی بال لمبی ہے اور عقل پيچيده ہے۔  
o اگر آپ چاہتے ہيں کہ کوئی خبر پوری دنيا تک پھيل جائے تو بيوی کو سناؤ۔  
o وبصورت عورت آنکھوں کيلئے جنت ہے ، روح کيلئے جہنم اور جيب کيلئے برزخ ہے۔خ  
o آزادی نيک عورت کو بھی فاسد کرتی ہے۔  
o عورت صرف دو دن پياری ہے : جس دن تيرے گھر پہلی مرتبہ قدم رکھے اور جس دن اسے دفن کردے۔  
o  ميں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔اپنی بيوی کو اپنی جان سے زياده پيار کرو ، ليکن اسے ڈرانے  
o جتنا اسے زياده مارو گے اتنی ہی اچھی غذا کھاؤ گے۔  
o  چيزوں کے بارے ميں سوچتی ہے۔ ٧٧عورت ايک ہی وقت  
o عورت بےجا شکايت کرتی ہے ، عمداً جھوٹ بولتی ہے ، آشکارا روتی ہے اور چھپ چھپ کے خوشی مناتی ہے۔  
o نگڑانے سے دھوکہ نہ کھائيں۔عورت کے رونے اور کتے کے ل  
o اگر شوہر اپنی خوبصورت بيوی کو دن ميں تين بار نہ ماريں تو وه چھت سے بھی اوپر جانے لگتی ہے ۔  
o عاقل انسان عورت کے رونے ميں پانی کے عالوه کچھ نہيں ديکھتا۔  
o 4-عورت کو ہتھوڑی کے ساتھ مارو اور سونے کے پانی سے عالج کرو   

  ميں عورت کی حيثيتمغربی دنيا 
فرانس يورپی ممالک ميں تمدن کا گہواره کے نام سے مشہور ہے ۔ ان ممالک ميں عورت کی حيثيت کا صرف اس بات سے 
اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ جب بھی عورت شوہر سے جدا ہوجائے يا طالق دی جائے تو اسے زّره برابر اپنے بچوں پر حق 

ہے ماں کی عطوفت کو پس پشت ڈال کرايک ساده ترين اورطبيعی ترين حق جو ماں اور حاصل نہيں ۔ يہ کہاں کا انصاف 
بيٹے کے درميان رابطہ قائم کرنا ہے، ماں کو حاصل نہ ہو کہ وه اپنے لخت جگر سے مل سکے ۔ جبکہ يہ حق تو حيوانوں 

  ميں بھی پايا جاتا ہے۔ درحقيقت يہ تمدن نہيں بلکہ توّحش يا وحشت گری ہے۔
تورات ميں عورت کو موت سے زياده تلخ معرفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عورت کمال انسانی تک نہيں پہنچ سکتی ۔  موجوده

يہودی جو اپنے آپ کو بہترين اور پاک ترين قوم کہالتے ہيں ، معتقد ہيں کہ عورتوں کی گواہی ، نذر ، قسم،۔۔۔ قبول نہيں ۔ 
   5-اور نہ ارث کا مستحق ہے
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  کہاوتيں:
o مردوں کيلئے صابون کی حيثيت رکھتی ہے۔ عورت  
o اگر کوئی مرد بہت زياده بوڑھا ہوجائے تو اس کی بيوی کی وجہ سے ہے۔  
o بدشکل عورت عشق کی بہترين دوا ہے۔  
o عورت کا انتخاب کرنا اور ہندوانہ کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے۔  
o ۔ہميشہ پرہيزگاری کا دم بھرنے والی عورت پر اعتماد نہ کر  

  انگلستان ميں عورت کی حيثيت
o عورت ايک شر ہے ليکن ضرورت بھی۔  
o جو شخص کی بيوی ہو ايسا ہے جيسے وه بندر پال رہا ہے ۔يعنی خراب کاری کا وه وه خود مسؤل ہے۔  
o  عورت کے پاس زبان کے عالوه کوئی اور اسلحہ نہيں ہے۔  
o بدشکل عورت درد دل ہے اور خوبصورت عورت دردسر۔  
o عورت دس سالگی ميں فرشتہ ، پندره سالگی ميں طاہره، چاليس سالگی ميں ابليس اور اس کے بعد عفريتہ (چاالک ) ہے۔ 
o جسے عورت سے پيار نہيں اس نے سور کے پستان سے دودھ پيا ہے۔  
o کتا ہميشہ قابل اعتماد ہے اور عورت پہلی فرصت ملنے تک۔  
o پيچھے تيرا گلہ کاٹ رہی ہوتی ہے۔ عورت تيرے سامنے مسکراتی ہے اور پيٹھ  
o بيوی سے کہو بہت خوبصورت ہو ، تاکہ وه خوشی سے ديوانہ ہو جائے۔  
o عورت جس قدر اپنی شکل وصورت ميں زياده دقت کرتی ہے اسی قدر وه گھر يلو زندگی سے بے قيد ہوجاتی ہے۔  
o ئے اسی طرف يہ بھی پھر جاتی ہے۔عورت کی مثال کشتی کے بادنما کی ہے ، کہ ہوا کا رخ جس طرف پھرجا  
o عورت کی نصيحت کوئی مہم تو نہيں ليکن اگر کسی نے اسے قبول نہيں کيا تو وه پاگل انسان ہے۔  
o عورت جب چاہے خوب روتی ہے اور جب چاہے ہنستی ہے۔  
o چونکہ عورت کے پاس منطقی دليل نہيں ہے گھر ميں اس کی بات ہی حرف آخر ہے۔  
o  سے تو نے خچر بنايا تو وه تمہيں گائے بنادے گی۔اگر اپنی بيوی  
o اچھی بيوی ، اچھے شوہر کی مرہون منت ہے۔  
o  بيوه عورت سے شادی نہ کرو ، مگر يہ کہ اس کے پہلے شوہر کو پھانسی دی گئی ہو۔  
o  کی ہے۔ جس نے بھی اس بيوه عورت سے شادی کی ،جس کے تين بيٹے ہو ؛ تو سمجھ لو اس نے چار چوروں سے شادی

  چين ميں عورت کی حيثيت
o بدشکل عورت اور کم مال کيلئے محافظ يا قلعے کی ضرورت نہيں۔  
o  اگر عورت نے شوہرسے خيانت کی تو گويا گلی سے تھوک گھر کے اندر پھينکا ہے اور اگر مرد نے عورت سے خيانت

  کی ہے تو گھر سے تھوک گلی ميں پھينگا ہے۔
o وی کو بسترميں نصيحت کريں۔بيٹے کو گھر ميں اور بي  
o جس طرح گندم کے دانے توے پر پھولتے ہيں اسی طرح عورت بھی گھر کے راز کو افشا کرتی ہے۔  
o اگر کوئی کسی عورت پر ديوانہ ہوجائے تو صبر کر لو کہ وه عورت ہی اسے عاقل بنا دے گی۔  
o  ہوتی ہے۔عورت ہونٹوں سے جب نہ کہہ رہی ہے تو آنکھوں سے وه ہاں کر رہی  

  جاپان ميں عورت کی حيثيت
o  عورت کی زبان ايک ايسی تلوار ہے جسے کبھی زنگ نہيں لگتا۔  
o جوشخص اپنی بيوی کو مارے تو وه تين دن بھوکا اور تين دن کا م سے فارغ ہوجاتا ہے۔  
o رات، عشق اور عورت انسان کو اشتباه ميں ڈال ديتا ہے۔  
o  کی مکھی اس پر مہربان ہو تو وه دولت مند ہوجاتا ہے۔جس کی بيوی باوفا ہو اور شہد  
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o جب تک غالت کو گودام ميں اور عورت کو قبر ميں نہ اتارے ؛ اعتماد نہ کرو۔  
o جب خدا تعالی کسی پر اپنا غضب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کا عقد کسی کی اکلوتی بيٹی سے کراتا ہے۔  

  جرمنی ميں عورت کی حيثيت
o ی حکومت ہے وہاں شيطان اس کی فرمان برداری کے لئے آماده ہے۔جہاں عورت ک  
o عورت شکل سے فرشتہ ہے ، دل سے سانپ اور شعور کے لحاظ سے وه گدھی ہے ۔  
o جو بھی مال دار عورت سے شادی کرے گا وه اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بيٹھے گا۔  
o تی ہے ۔جب بھی ايک عورت مرجاتی ہے تو ايک فساد يا فتنہ ختم ہوجا  
o بوڑھا مرد اگر جوان لڑکی سے شادی کرے تو اس کی موت خوشی اور قہقہ ميں بدل جاتی ہے۔  
o عورت کے ہاں اور نہ کرنے کے درميان ايک سوئی کے برابر بھی فاصلہ نہيں ہوتا۔  
o عورت منہ کبھی بند نہيں ہوتا۔  
o ہے ليکن ايک عورت کے لئے دس مرد کو  شيطان کيلئے ايک مرد کو گمراه کرنے کے لئے دس گھنٹے کی ضرورت

  فريب دينے کے لئے ايک گھنٹہ درکار ہے۔
o  6عورت جو رورہی ہوتی ہے وه چھپ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔  

  ہندوستان ميں عورت کی حيثيت
تی، اسلئے ہندو مذہب کے پيروکار معتقد ہيں کہ عورت کوئی قانونی حيثيت نہيں رکھتی ۔ اور کوئی روح ان ميں نہيں پائی جا

جب بھی شوہر مرجاتا تہا تو اسی کے ساتھ بيوی کو بھی جاليا جاتا تھا۔ اور شوہر پر تشريفاتی طور پر قربان کيا جاتا تھا ۔ 
) ہے گذشتہ ايک قرن تک يہ سنت جاری رہی۔ اور اب بھی بعض متعصب ہندو اس سنت کو انجام satiاس سنت کا نام ستی (

  ديتے ہيں۔

  کہاوتيں: 
o ت کو تعليم دينا بندر کے ہاتھوں خنجر دينے کے مترادف ہے۔عور  
o عورت کے بغير گھر شيطان رہنے کی جگہ ہے۔  
o عورت کا گھر ميں داخل ہونا سعادت کی ابتدا ہے ۔  
o عورت شوہر کی عدم موجودگی ميں روتی رہتی ہے اور زمين پانی کے نہ ہونے پر روتی رہتی ہے ۔  
o فق ہو سکتے ہيں ليکن دو بہنوں کا اتفاق ہونا محال ہے۔ہزار آدمی ايک بات پر مت  
o مرد کوشہوت سے دلچسپی ہے اور عورت کو مرد سے ۔  
o بيوی اور بٹوا کو سخت طريقے سے باندھ کر اپنے ساتھ ليکر جائيں۔  
o خوبصورت عورت ہر کسی کی ہے اور بدشکل عورت اپنے شوہر کی ۔  
o  يا قبر ميں۔اچھی عورت وه ہے جو يا گھر ميں رہے  
o لوگ پہاڑ کی مانند ہے اور عورتيں اہرم کی ۔  
o   

  
 ------------  

  ۔٣٣۵۔ بہشت خانواده، ص  1
   ٩۔ حقوق زن در اسالم و جہان،ص 2
  ۔٥٩۔ علی شريعتی؛ فاطمہ فاطمہ است،ص  3
  ۔٣٢٩۔ بہشت خانواده، ص  4
  .٢٣۔ محمد تقی سجادی؛سيری کوتاه در زندگانی فاطمہ ،ص 5
 ۔٣٢١انواده،ص۔ بہشت خ 6
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 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  عصر جاہليت ميں عورت کی حيثيت
اسالم سے پہلے عصر جاہليت ميں عورت نہ فقط ابتدائی حقوق (روٹی ، کپڑا اور مکان) سے محروم تھی بلکہ ہر حيوانوں 

تھی۔ اور اشياء فروخت کے طور پر بازار ميں خريد و فروخت ہوتی تھيں۔ اور بعض سے پست تر اور بدتر شمار ہوتی 
وجوہات جيسے فقر و تنگدستی اور جنگوں ميں شکست کے موقع پر اسيرہونے کے خوف سے موت کے گھاٹ اتارتے 

  تھے۔اور ويسے بھی عورت کی وجود کو اپنے لئے ننگ وعار سمجھتے ہوئے زنده درگور کرتے تھے۔
کشی عرب ميں عام رواج بن گيا تھا ۔ بعض لوگ بچيوں کے پيدا ہوتے ہی سر قلم کرتے تھے تو بعض لوگ پہاڑی کےدختر 

اوپر سے پھينک ديتے تھے۔ تو بعض لوگ پانی ميں پھينک ديتے تھے تو بعض لوگ زنده درگور کرتے تھے۔ جب بھی 
دوسری طرف بچے کا لباس ۔ اورديکھتے کہ بچی  عورت بچے کو جنم ديتی تو ايک طرف گڑھا کھود کر رکھتے تھے اور

  ہے تو گڑھے ميں ڈال ديتے ليکن اگربّچہ ہو تو لباس فاخرانہ اسے پہناتے تھے۔
داستان قيس قساوت اور سنگدلی کامنہ بولتا ثبوت ہے۔يہ شخص پيامبر اسالم (ص) پر ايمان النے کے بعد رو رہا تھا ۔ پيامبر 

کہا : يا رسول هللا(ص) اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ دعوت اسالم کچھ سال پہلے ہم اسالم (ص)نے وجہ دريافت کی تو 
تک پہنچ جاتی تو ميں اپنی بچيوں کو زنده درگور نہ کرتا۔! يا رسول هللا (ص) ميں اپنی ہاتھوں سے تيره بچيوں کو زنده 

تھی ميری بيوی نے مجھ سے چھپا کر اپنے درگور کرچکا ہوں۔ تيرہويں ۔ بچی جو ميرے کہيں سفر کے دوران پيدا ہوئی 
کسی عزيز کے ہاں رکھ دی تھی اور مجھ سے کہنے لگی بچہ جو دنيا ميں آيا تھا وه سقط ہوا اور مر گيا ۔ ميں بھی اسی بات 
پر اطمنان کر کے بيٹھا۔ کچھ سال گذرنے کے بعد ميں کسی سفر سے جب واپس گھر پہنچا تو ديکھا گھر ميں بہت ہی الڈلی 

ور خوبصورت لڑکی آئی ہوئی ہے۔ اپنی بيوی سے کہا يہ لڑکی کون ہے؟ اس نے تردد کے ساتھ جواب ديا يہ تمھاری بيٹی ا
ہے ۔ تو ميں اسے فوراً گھسيٹ گھسيٹ کر محلے سے دور لے جارہاتھا اور ميری بيٹی زار زار رورہی تھی اور کہہ رہی 

نہ آپ کے دسترخوان پر بيٹھوں گی اور نہ کبھی آپ سے لباس مانگوں  تھی بابا ميں کبھی آپ سے کچھ نہيں مانگوں گی اور
نے يہ ماجرا سنا تو آنکھوں ميں آنسو آئے اور 7گی ۔ ليکن مجھے رحم نہ آيا اور اسے بھی درگور کرديا۔ جب رسول گرامی

۔ اور فرمايا: اے قيس ! فرمانے لگے من ال يرحم ال يرحم ۔ جو دوسروں پر رحم نہيں کرتا اس پر رحم نہيں کيا جائے گا 
تمھارے لئے برا دن آنے واال ہے۔ قيس نے کہا موال ابھی ميں اس گناه کی سنگينی کو کم کرنے کيلئے کيا کرسکتا ہوں ؟ اس 

وقت رسول هللا(ص)نے فرمايا: اعتق عن کّل مولودٍة نسمةً۔ يعنی اسی تعداد ميں کہ تم نے زنده درگور کيا ہے ، کنيزوں کو 
   1-آزاد کرو

  جزيرة العرب ميں ناجائز شادياں
  

  مساعات

  بيگناه بچيوں کی دردمندانہ موت اور قتل کے نتيجے ميں عورتوں کی تعداد کم ہوتی 
گئی۔ اور لوگوں کا بغير بيوی کے زندگی گذارنا ناممکن تھا ،جس کا الزمہ يہ تھا کہ عورتوں کو کرايہ پر مہيّا کيا جاتا تھا ۔ 

کی انتہا تھی کہ چوپائيوں کی طرح کرائے پر دی جاتی تھی۔! عبدهللا بن جدعان اور عبدهللا بن ابی  يہ عورت کی بيچارگی
مکہ اور يثرب ميں اپنی کنيزوں کو کرايہ پر ديکر بہت بڑا مال دار بن گئے ۔ اور يہ بھی رسم تھا اگر مقروض قرض نہ چکا 

ر مجبور کرتے اور زنا کے پيسے سے اپنا قرض واپس ليتے سکا تو قرض دينے واال اس کی بيٹی يا بيوی کو ليکر زنا پ
  تھے۔يہ رسوائی (مساعات ) کے نام سے مشہور تھی۔

  اس کے عالوه بھی قسم قسم کے نامشروع اور ذلّت آميز نکاح رائج تھے۔ جن ميں سے کچھ يہ ہيں:

  نکاح االستيضاع
،خوبصورت اورنامور شخص کا ہمشکل فرزند کا يہ نکاح شرم آور ترين نکاح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شجاع ،دلير
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خواہاں ہو تو بغير کسی شرم و حيا کے اپنی بيوی کو اسی صفت کا مالک فرد کے پاس بھيج ديتا تھا۔ اور جب حاملہ ہو اور 
  زنا زاده پيدا ہو جائے تورسم ورواج کے مطابق اسی شوہر کا سمجھا جاتا تھا۔!

  نکاح الرھط
روہی نکاح کہالتا ہے ۔ تقريباً دس افراد پر مشتمل ايک گروه ايک دوسرے کی رضايت کے ساتھ ايکيہ نکاح اجتماعی اور گ

عورت کيساتھ ہمبستری کرتے رہتے۔ اگر بچہ پيدا ہوجائے تو ہو عورت اپنی مرضی سے کسی ايسے شخص کی طرف 
ن نہيں کرتی۔ کيونکہ کوئی راضی نہيں نسبت ديتی جو زياده خرچہ ديتا رہا ہو۔ ليکن اگر کوئی بچی پيدا ہوجائے تو اعال

  ہوتے۔
عمرو عاص جس نے جنگ صفين ميں حکميت ايجاد کرکے خالفت کو علی (ع)سے ليکر معاويہ کيلئے برقراررکھا۔ اسی 

دست جمعی نکاح سے پيدا ہوا تھا، اس کی ماں ليلی نے اسے عاص بن وائل کی طرف منسوب کيا۔ جبکہ ابو سفيان اپنی 
ادعا کرتا رہا کہ عمرو ميرے ہی نطفے سے پيدا ہوا تھا ليکن عاص بن وائل ليلی کو زياده پيسہ ديتا تھا اس  آخری دم تک يہ

  وجہ سے اسے بعنوان باپ انتخاب کيا۔

  نکاح البدل
  يعنی اپنی بيوی کو دوسرے کو دينا اور اس کی بيوی کو اپنے پاس النا۔جو ايک خاص 

  الّی عن امرائتک و انزل لک عن امرائتی۔ جملے کيساتھ مبادلہ ہوتا تھا۔ انزل

  نکاح المقت
يہ بھی رائج تھا کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی بيوی کو بھی ار ث کے ساتھ بڑا بيٹا اپنے تحويل ميں ليتا تھا۔ اگر 

مہريہ لے ليتا تھا۔ يہاں  سوتيال ماں ہو اور جوان و خوبصورت ہوتو استمتاع بھی کرليتا تھا۔ يا کسی اور کو ديديتا اور اس کا
  بے چاری عورت سوائے تسليم کرنے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی ۔

  اسالم نے اس قسم کے نکاح کرنے سے سختی کيساتھ منع کرتے ہوئے فرمايا:
َن النَِّساء إاِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمقْ  اور ان کيساتھ تم نکاح نہ کريں جن سے  2-تًا َوَساء َسبِيالً َوالَ تَنِكُحوْا َما نََكَح آبَاُؤُكم مِّ

  تمہارے آباء و اجداد نے کيا ہےبيشک کھلی ہوئی برائی اور پروردگار کا غضب اور بدترين راستہ ہے 

  نکاح الجمع
ايک قرارداد عرب کے ثروتمند لوگ اپنے مال و ثروت کو بڑھانے کيلئے کنيزوں کو خريدتے يا بے بندو بار عورتوں کو 

کے ساتھ جمع کرتے اور انہيں اہل فن وادب، موسيقار اور عشوه گرکے ہاں بھيجتے تاکہ بيشتر کما سکے اور ان ميں سے 
ہر ايک کيلئے الگ گھر مہيا کرکے اس کے دروازے پر ايک خاص قسم کا جہنڈا کھڑا کرتے جو اس بات کی حکايت کرتا 

نی جنسی خواہشات کو پورا کرسکتا ہے۔ ايسی عورتيں قينات کے نام سے مشہور تھا کی ہر کوئی وارد ہوسکتا ہے اور اپ
  تھيں۔

  نکاح الخدن
خندن لغت ميں دوست يا معشوقہ کو کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی معشوقہ کيساتھ محرمانہ رابطہ پيدا کرتا ہے ۔ عرف جاہلی ميں 

س قسم کے روابط سے منع کرتے ہو ئے فرمايا: ُمْحَصنَاٍت َغْيَراسے رسمی اور قانونی قرار ديا گيا تھا۔جبکہ قرآن مجيد نے ا
يعنی ان کنيزوں کے ساتھ شادی کرو جوپاکدامن ہوں نہ کہ کھلم کھال زنا کار ہوں اور نہ  3-ُمَسافَِحاٍت َوالَ ُمتَِّخَذاِت أَْخَدانٍ 

  چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں۔

  نکاح الشغار
ی بيوی کے مہريے ميں اپنی بيٹی دوسرے کو دينا۔ يہ معاملہ بھی دو مردوں کے درميان ہوتا تھا يہ نکاح مبادلی ہے يعنی اپن

  ۔ 4، يہاں بھی بے چاری عورت فاقد رضايت اور اراده تہی
 ------------  

  ۔١٥۔ حقوق زن در اسالم،ص 1
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  ۔٢٢۔ نساء  2
  ۔٢۵۔ نساء  3
 ٣٧۔ حقوق زن در اسالم و جہان، ص 4

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  
  

  دوسری فصل
  

  اسالم ميں عورت کی قدر و منزل 

  
اسالم نے بھی بالکل مناسب موقع پر کہ جب تمام جوامع بشری مختلف قسم کے انحرافات ميں گرے ہوئے تھے بعض جامعہ 

عورت کو اپنا معبود بناچکے تھے تو بعض جامعہ غفلت کی وجہ سے عورت کو فاقد يا سوسايٹيزکثرت شہوت کی وجہ سے 
اراده حيوان سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ عورت روح انسانی سے مبّرا ہے لہذا قابل تقدير نہيں ہے۔ اور يہ مظلوم 

  عورت بھی جہالت اور نادانی اور ناچاری کی وجہ سے خاموش رہتی۔
للعالمين بن کر خدا کی طرفسے مبعوث ہوئے اور ان تمام غلط اور نا روا رسومات اور انسان کی  پيامبر اسالم (ص)،رحمة

ناجائز تجاوزا ت کو ختم کرکے آپ نے ايک ايسا معاشره تشکيل ديا کہ عورت کو اپنا حق اور مرد کو اپنا حق ديکر ظلم و 
  ستم اور بے انصافی کا خاتمہ کيا ۔

مکتب ہے جو مرد اورعورت کيلئے برابر حقوق کا قائل ہوا۔ اور عورت کو حق مالکيت اور  پوری کائنات ميں اسالم اولين
استقالل عطا کيا کہ وه اپنی زندگی کا فيصلہ خود کرے۔ نہ صرف حق ديا بلکہ اس سے بھی باال تر کہ مرد سے بھی زياده 

عورت پر کوئی فوقيت حاصل نہيں ہے خدا کے  عورت کا احترام اور اس کی قدر و منزلت کا قائل ہوا۔ اور فرمايا: مرد کو
َكٍر َو نزديک سب برابر ہيں فضيلت ۔ اور برتری کا معيار صرف تقوی الہی قرار ديکر فرمايا: يَأَيهَُّ◌ا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُم مِّن ذَ 

     َو َجَعْلنَاكمُ   أُنثىَ 
َ َعلِيٌم َخبِيرٌ    ُشُعوبًا َو قَبَائَل لِتََعاَرفُوْا إِنَّ أَْكَرَمكمُ  ِ أَْتقَئُكْم إِنَّ هللاَّ انسانو ہم نے تم کو ايک مرد اور ايک عورت سے پيدا کيا  1-ِعنَد هللاَّ

ہے اور پھر تم ميں شاخيں اور قبيلے قرار ديئے ہيں تاکہ آپس ميں ايک دوسرے کو پہچان سکو بيشک تم ميں سے خدا کے 
ارہے اور هللا ہر شے کا جاننے واال اور ہر بات سے باخبر ہےاس آيہ شريفہ نزديک زياده محترم وہی ہے جو زياده پرہيزگ

سے اس فاسد عقيده کا بھی قلع قمع ہوجاتا ہے کہ بعض جامعہ قائل تھے کہ عورت قيامت کے دن بہشت ميں داخل نہيں ہو 
يطان کی نسل ہے جسے صرف سکتی ۔ کيونکہ وه فاقد روح انسانی ہے اور وہی انسان کو بہشت سے نکالنے والی ہے۔ وه ش

  مرد کی وجود کيلئے مقدمہ کے طور پر خدا نے خلق کيا ہے۔
يعنی عورت بھی مرد کا ہم جنس اور بدن کا حصہ  2-دوسری آية ميں ارشاد فرمايا: َخلَقَُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا

فَُث إِلَى نَِسآئُِكْم ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ ہے۔اور فرمايا: أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الصِّ  عورت تمھارے لئے عيوب کو چھپانے  3-يَاِم الرَّ
کيلئے لباس ہے جس طرح تم ان کيلئے عيوب کو چھپانے کا وسيلہ ہے۔ اس لحاظ سے دونوں ميں کوئی فرق نہيں۔ جب 

َل ّهللاُ بِِه بَْعَضُكْم  عورت کو کسی چيز کا مالک نہيں سمجھتا تھا   اس وقت فرمايا : َوالَ تَتََمنَّْوْا َما فَضَّ
ا اْكتََسْبن۔ مَّ ا اْكتََسبُوْا َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ مَّ َجاِل نَِصيٌب مِّ    4َعلَى بَْعٍض لِّلرِّ

  کہ وه بھی اپنے کسب کئے ہوئے اموال پر اسی طرح مالک اور مختار ہے جس طرح مرد مالک ہے۔
عورت کو اجتماعی امور ميں شريک ہونے کا حق نہيں ديا جارہا تھا اس وقت اسالم نے عورت کو بھی مرد کے برابر  جب

ْلَمْعُروِف َويَْنھَْوَن ان اجتماعی امور ميں شريک ٹہھراتے ہوئے فرمايا : َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِيَاء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِا
   5-اْلُمنَكِر َعنِ 
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اس طرح متعدد آيات اور روايات ميں عورت کی قدر ومنزلت کو کبھی بيٹی کی حيثيت سے تو کبھی ماں کی ، کبھی بيوی 
کی حيثيت سے تو کبھی ناموس اسالم کی ، دنيا پر واضح کرديا ہے ۔ کيونکہ ہر انسان کيلئے ناموس کی زندگی ميں يہ تين يا 

نی ايک خاتون کسی کی ماں ہے تو کسی کی بيٹی۔اور کسی کی بہن ہے تو کسی کی بيوی ہوا چار مرحلہ ضرور آتا ہے۔ يع
کرتی ہے۔ اسالم نے بھی ان تمام مراحل کا خا ص خيال رکھتے ہوئے عورت کی شخصيت کو اجاگر کيا ہے۔ ہم ان مراحل 

 ور اس ميں کوتاہی نہ ہونے پائے۔کو سلسلہ وار بيان کريں گے، تاکہ عورتوں کے حقوق کو بہتر طريقے سے سمجھ سکے ا

  اسالم ميں عورت کا مقام
پيامبر اسالم (ص) ہميشہ عورتوں کيساتھ مہر و محبت اور پيار کرنے کی سفارش کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ُحبِّبَْت إِلَيَّ النَِّساُء

ةُ َعْينِي اَلِة قُرَّ وں سے زياده محبت کرتا ہوں : عطر ،عورت اور نماز کہ جو ميں دنيا ميں تين چيز 6- َو الطِّيُب َو ُجِعلَْت فِي الصَّ
   7-ميری آنکھوں کی روشنائی ہے

ياد رہے آپ (ص) کا يہ فرمانا شہوت وغرائز جنسی کی وجہ سے نہيں ہے بلکہ آپ (ص) ايسے فراميں کے ذريعے عورت 
دور ميں عورتوں کی کوئی قدر  کی قدر و منزلت اور شخصيت کو اجاگر کرنا چاہتے ہيں۔ کيونکہ اس عرب جاہليت کے

وقيمت نہيں تھی۔ ہر قسم کے حقوق سے محروم تھی ۔ ان کی کسی اچھے عمل کو بھی قدر کی نگاه سے نہيں ديکھتے تھے ۔ 
ليکن جب اسالم کا ظہور ہوا جس نے نيکی ميں مرد اور عورت کو برابر مقام عطا کيا ۔مؤمنہ عورت کے بارے ميں 

ايک پاک دامن عورت ہزار غير پاک دامن مرد  8-المرٔاة الصالحة خير من الف رجل غير صالٍح  امامصادق (ع)فرماتے ہيں:
ِ ع قَاَل َما أَظُنُّ َرُجاًل   سے بہتر ہے۔اسی طرح ان سے محبت کرنے کو ايمان کی نشانی بتاتے ہوئے فرمايا: َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ

يَماِن َخْيراً إاِلَّ اْزدَ    جب بھی ايمان ميں اضافہ ہوتا ہے تو عورت سے محبت ميں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-اَد ُحبّاً لِلنَِّساِء يَْزَداُد فِي اإْلِ

  اسالم کی نگاه ميں ماں کا مقام
اسالم کی نگاه ميں ماں کا مقام بہت بلند ہے خدا تعالی کے بعد دوسرا مقام ماں کو حاصل ہے۔چنانچہ رسولخدا (ص)سے 

ِ َمْن أَبَرُّ قَاَل متعدد روايات نقل ہوئی ہيں : بہر بن حکيم نے اپنے دادا سے نقل کيا ہے :َجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَاَل يَا َرُسوَل هللاَّ
َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل أَبَاَك  َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل أُمَّ َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل أُمَّ   ۔ 10-أُمَّ

ں نے سوال کيا کس کيساتھ نيکی کروں ؟ تو آپ نے فرمايا: ماں کيساتھ نيکی کر، اور چوتھی راوی کہتا ہے کہ تين مرتبہ مي
بار جب پوچھا تو فرمايا : باپ کيساتھ۔يعنی جب سوال ہوا کہ سارے خالئق ميں کون سب سے زياده نيکی اور حسن معاشرت 

ور مزيد فرمايا : الجنّة تحت اقدام االّمھات۔ ماؤں کے کا مستحق ہے؟ تو فرمايا: ماں ماں ماں اور چوتھی مرتبہ فرمايا: باپ۔ ا
اور جب ماں باپ دونوں ايک ساتھ تمھيں بالئيں تو ماں  11-قدموں تلے جنت ہے۔اور فرمايا: اذا دعاک ابواک ، فاجب اّمک۔

  کو مقّدم رکھو۔

  اسالم کی نظر ميں بيٹی کا مقام
چلوں جنہيں پڑھ کر ہر مسلمان اپنے اندر خوشی اور مسرت کا احساس بغير مقدمہ کے احاديث اور ان کا ترجمہ بيان کرتا 

کرنے لگتا ہے کہ واقعا ہم ايسے رہبر اسالم کے پيروکار ہيں جہاں سے فقط مہر ومحبت ،شفقت، احسان اور نيکی کا درس 
يعنی بہترين اوالد بيٹی  12-ريةملتا ہے۔ بيٹی کی شٔان ميں فرماتے ہيں : خير اوالدکم البنات۔و يمن المرٔاة ان يکون بکرھا جا

ِ ع  ہے اور عورت کی خوش قدمی کی عالمت يہ ہے کہ پہال فرزند بيٹی ہو۔اسی طرح امام صادق نے فرمايا: َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ
  ۔  13-ْنھَاقَاَل اْلبَنَاُت َحَسنَاٌت َو اْلبَنُوَن نِْعَمةٌ فَاْلَحَسنَاُت يُثَاُب َعلَْيھَا َو النِّْعَمةُ يُْسأَُل عَ 

بيٹياں حسنہ ہيں اور بيٹے نعمت ہيں، اور حسنات پر ثواب دياجاتا ہے اور نعمتوں پر حساب ليا جاتا ہے۔ابن عباس پيامبر 
اسالم (ص)سے نقل کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا؛ وه شخص جس کے ہاں لڑکی ہو اورکبھی اس کی اہانت نہ کی ہو اور بّچے

تو خداوند اسے بہشت ميں جگہ عطا کريگا۔ اور فرمايا : کوئی شخص بازار سے بچوں  کو اس بچی پر ترجيح نہ دی ہو
کيلئے کوئی چيز خريدے اور گھر پر آئے تو سب سے پہلے بچی کو ديدو بعد ميں بچے کو۔ جس باپ نے بچيوں کو خوش 

   14-کيا تو اسے خوف خدا ميں رونے کا ثواب عطا کريگا ، يعنی قرب الہی حاصل ہوگا
گرامی اسالم (ص)نے فرمايا: جس شخص نے بھی تين بيٹيوں يا تين بہنوں کا خرچہ برداشت کيا تو اس پر بہشت  رسول

   15-واجب ہے
جب اميرالمؤمنين (ع)حضرت فاطمہ(س) کی خواستگاری کيلئے تشريف الئے توباوجود اس کے کہ قرآن مجيد نے صريحت 

کی مکمل طور پر اجازت دی ہے ،فاطمہ(س) کی عظمت کی خاطرپيامبر(ص) کو مؤمنين کی جان ومال ميں تصرف کرنے 



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

 
 

آپ سے مشوره کيلئے تشريف التے ہيں۔جب رضايت طلب کرنے کے بعد ہی علی (ع) کو ہاں ميں جواب ديتے ہيں ۔جس 
ا سے دور جاہليت ميں زندگی گذارنے والوں پر واضح ہوگيا کہ عورتوں کو ان کا حق کس طرح ديا جاتا ہے۔اور يہ بھی بت

ديا کہ مشترک زندگی کا آغاز اور ازدواج کيلئے اولين شرط لڑکی کی رضايت ہے۔ جس کے بغير والدين اپنی بيٹی کو شوہر 
  کے ہاں نہيں بھيج سکتے ۔

  
 ------------  

  ۔١٣۔ الحجرات 1
  ۔۶۔ الزمر  2
  ۔١٨٧۔ البقره  3
  ۔٣٢۔ نساء  4
  ۔٧١۔ توبہ  5
  ١١۶، ص٨۔ وسائل الشيعہ، ج 6
  ۔٣٥تاه در زندگانی حضرت فاطمہ،ص۔ سيری کو 7
  ۔ ١٤،١٢٣۔ وسائل الشيعہ،ج 8
  ۔ ٣٢٠، ص۵. الکافی،ج 9

  ۔١۵٩، ص ٢۔ الکافی،ج 10
  ۔ ہمان۔ 11
  ۔ ٦١٤۔٦١٥،ص ٢۔ مستدرک الوسائل،ج 12
  ۔۴٨١، ص٣، من اليحضر،ج١٠٤،ص١٥۔ وسائل الشيعہ،جج 13
  ۔١٨٣،ص١۔ محمد خاتم پيامبران،ج 14
 ۔ ٥٠٤۔ آئين ہمسر داری،ص 15

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  

  اسالم ميں بيوی کا مقام
جس قدر قديم دور ميں حتی موجوده دور ميں بھی زياده تر ظلم وستم بيويوں پر ہوتا تھا اور ہوتا ہے اسی قدر اسالم نے بھی 

دستورات اور مجازات بھی وضع کيا ہے۔ جو دين مقدس اسالم کی طرفسے بيويوں پر خاص عنايت ان سے متعلق شديد ترين 
۔ يعنی عورتوں کيساتھ نيکی او 2-، ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ  1- ہے۔چنانچہ قرآن مجيد نے حکم ديا: َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف 

لئے لباس ہيں اور تم ان کيلئے لباس ہوں۔پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا: اقربکم منّی مجلساً يوم  مہربانی کيا کرو ، وه تمھارے
  ۔ 3-القيامة.۔.خيرکم الھلہ

قيامت کے دن ميرے نزديک تم ميں سے سب سے قريب وه ہو گا جو اپنی عيال پر زياده مہربان ہوگا۔اور فرمايا: من اخالق 
ے محبت اخالق انبيا ميں سے ہے۔ احسن الناس ايماناً ...الطفھم باھلہ وانا الطفکم يعنی عورت س 4-االنبياء حّب النساء

بيوی سے 5- باھلی۔يعنی ايمان کے لحاظ سے بہترين شخص وہی ہے جو اپنی اہليہ کی نسبت زياده مہربان ہو۔ امام صادق(ع)
  سا ء حبّا ازداد فی االيمان فضالً محبت کرنے کو ايمان ميں اضافے کا سبب قرار ديتے ہيں : العبد کلما ازداد للن

  ميمونہ ہمسر پيامبر اسالم (ص) فرماتی ہيں : ميں نے رسولخدا (ص)سے سنا کہ آپ 
فرماتے تھے ميری اّمت ميں بہترين شخص وه ہے جو اپنی بيوی کيساتھ بہترين سلوک کرے اور بہترين عورت وه ہے جو 

اور جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے ہر دن اور رات ہزار  اپنے شوہر کيساتھ بہترين گفتار و کردار ادا کرے
شہيدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص اپنی بيوی کيساتھ نيک سلوک کرے تو اسے بھی ہر دن سو شہيدوں کا ثواب ملتاہے۔

لو خدا کے نزديک عورتوں عمر نے سوال کيا : يا رسول هللا (ص)مرد اور عورت ميں اتنا فرق کيوں؟ تو آپنے فرمايا: جان 
کا اجر مردوں کے مقابلے ميں زياده ہے۔ خدا کی قسم شوہر کا اپنی بيوی پر ستم کرنا گناه شرک کے بعد سب سے بڑا گناه 
ہے۔ اے لوگو! دو ضعيفوں کی نسبت خدا کا خوف کرو: ايک يتيم دوسرا بيوی۔خدا تعالی روز قيامت تم سے پوچھے گا۔ جو 
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ھ نيکی کريگا رحمت الہی اسے نصيب ہوگی اور جو بھی ان دونوں کيساتھ برائی کريگا خدا کا خشم و بھی ان دونوں کيسات
   6-غضب اس پر نازل ہوگا

آگے فرماتے ہيں : ما اکرم النساء االّ کريم وما اھانھّن ااّللئيم ۔ يعنی کريم النفس ہے وه انسان جو عورت کا احترام کرے اور 
  ن کی اہانت کرے۔پست فطرت ہے وه انسان جو ا

پيامبر اسالم (ص)بستر احتضار پر آرام کررہے ہيں اور اہم ترين اور حساس ترين مطالب کو مختصر اور سليس الفاظ ميں 
  اپنی امت کيلئے بيان کررہے ہيں: من جملہ عورتوں کے بارے ميں ان کے شوہروں سے مخاطب ہوکر فرما رہے ہيں:

   7-ايديکم اخذتموھن بامانة هللا قال ھا حتی تلجلج لسانہ وانقطع کالمہ هللا هللا فی النساء انّھن عوان بين
عورتوں کے بارے ميں خدا کو فراموش نہيں کرنا ان کيساتھ نيکی کرو ،ان کے حقوق کو ادا کرو ،ظلم نہ کرو يہ لوگ 

عده کيا ہے کہ ان کيساتھ تمھارے گھروں ميں زندگی کررہی ہيں اور تمھاری ہی کفالت ميں ہيں ۔اور خدا کيساتھ تو نے و
نيکی ،عدالت ، مہرومحبت سے پيش آئيں گے ۔ کيونکہ فرمان خداوندی بھی ہے کہ ان وعدوں کو نہ بھالؤ۔ يہ کلمات زبان 

مبارک پر جاری رکھتے ہوئے آپ کی روح مبارک بدن عنصری سے پرواز کر گئی اور ہميشہ کيلئے خاموش ہو گئے۔انا  
  وانا اليہ راجعون۔

ر المؤمنين (ع)نے بھی پيامبر اسالم کی پيروی کرتے ہوئے اپنی آخری وصيت ميں عورت کے بارے ميں سفارش کرتے امي
َ فِي النَِّساِء َو فِيَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم فَإِنَّ آِخَر َما تََكلََّم بِِه نَبِيُّ َ هللاَّ ِعيفَْيِن النَِّساِء َو َما َملََكْت ُكْم أَْن قَاَل أُوِصيُكْم بِ ہوئے فرمايا: ْ قَاَل ع هللاَّ الضَّ

فرمايا: هللا هللا عورتوں اور کنيزوں اور غالموں کے بارے ميں خدا کو فراموش نہ کرو۔ان کے ساتھ نيکی کرنا ۔  8-أَْيَمانُُكْم 
يال رکھا کيونکہ تمھارے نبی پاک نے اپنی آخری وصيت ميں يہی تاکيد کی تھی کہ دوضعيفوں (عورت اور غالم ) کا خ

  ۔ 9-جائے ۔ آپ ہی دوسری جگہ فرماتے ہيں: المرٔاة ريحانة ليست بقھرمانة
  عورت پھول کی مانند ہے نہ پہلوان،بس اس کيساتھ پھولوں کی سی رفتار کيا کرو۔

  جہاں خواتين کيلئے کام کرنا مناسب نہيں
ہے،يا تجارت کرنا چاہے تو تجارت کر سکتی اگرچہ اسالم نے عورت کو مکمل آزادی دی ہے وه کمانا چاہے تو کما سکتی 

  ہے ۔ ليکن انہی کی مصلحت کے پيش نظر خواتين کو چند موارد ميں کام کرنے سے منع کيا گيا ہے:
o جہاں کام اور اشتغال کی وجہ سے خواتين کی شرافت اور کرامت زير سؤال چالجائے۔  
o  سب سے بڑی مسؤليت مادری پر آنچ پڑے۔جہاں کام اور اشتغال کی وجہ سے خواتين کی سرپرستی اور  
o شوہر کی اجازت کے بغير گھر سے نکلنا جائز نہيں ۔  
o کام اور اشتغال کا ماحول اور محيط خواتين کيلئے صالح اور مفيد نہ ہو۔  
o ايسا بھاری کام جو ان کی جسمانی سالمتی کيلئے خطره ہو۔  
o گوں پر کام کرنا مناسب نہيں۔اگر خود عورت کيلئے مالی ضرورت نہ ہو تو ايسی جہ  

  نے فرمايا: البتہ دفتروں ميں کام کرنا ممنوع نہيں اس شرط کيساتھ کہ حجاب اسالمی کی رعايت کی جائے۔Rامام خمينی 

  اجتماعی روابط کے حدود
انگيزی دين مقدس اسالم نے مرد اور عورت کے درميان اجتماعی روابط کيلئے شرط قرار ديا ہے کہ کسی قسم کی ہيجان 

پيدا نہ ہو۔ اگر وه ہر قسم کی جنسی ميالنات سے دور ہو کر اپنی عفت و کرامت اور تقوی کی حفاظت کرتے ہوئے اجتماع 
  ميں فعاليت کرسکتی ہے تو دين اسالم مانع نہيں بن سکتا۔

  جہاں مرد و عورت پر رعايت واجب 
o روابط اجتماعی ميں حجاب کی رعايت واجب ہے۔  
o نگاه کرنا حرام ہے۔ قرآن مجيد نے بھی سختی سے منع کرتے  نامحرموں پر  

َ خَ  وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َويَْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ بِيٌر بَِما يَْصنَُعوَن َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت ہوئے فرمايا: قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ
  ۔ 10-َويَْحفَْظَن فُُروَجھُنَّ  يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ 

آپ مؤمنين سے کہہ ديجئے کہ وه اپنی نگاہيں نيچی رکھيں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھيں يہ ان کيلئے پاکيزگی کا 
باعث ہے هللا کو ان کے اعمال کا يقيناً خوب علم ہے اور مؤمنہ عورتوں سے بھی کہہ ديجئے کہ وه اپنی نگاہيں نيچی رکھيں 
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  ور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھيں ۔ ا
  11پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا: النّظرة سھم مسموم من سھام ابليس 

حرام نگاه شيطانی تيروں ميں سے زہر آلود تير ہے۔کيونکہ يہی نگاه جنسی غريزه کو بيدار کرنے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ 
  اس کی مثال سوره يوسف ميں ملتی ہے: 

ا َسِمعَ  ينًا َوقَالَتِ فَلَمَّ ْنھُنَّ ِسكِّ ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن  ْت بَِمْكِرِھنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِھنَّ َوأَْعتََدْت لَھُنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ اْخُرْج َعلَْيِھنَّ فَلَمَّ
ِ َما ھََذا بََشًرا إِْن ھََذا ّ ِ   إاِلَّ َملٌَك  أَْيِديَھُنَّ َوقُْلَن َحاَش 

   12-َكِريٌم. 
جب زليخا نے مصر کی عورتوں کی مالمت اور مذمت سنی تو انہيں دعوت دی اور ايک عظيم محفل سجھائی ، ہر ايک 
کيلئے ايک ايک تکيہ گاه بھی فراہم کيا ۔ ساتھ ہی ہر ايک کے ہاتھوں ميں چھری بھی تھما دی اور پھل بھی۔ اس کے بعد 

کو ديکھا تو آپ کاحسن Aر اس مجلس ميں آنے کا حکم ديا ۔جب مصری عورتوں نے يوسف حضرت يوسف کو سجھا ک
وجمال ديکھ کر حيرانگی کے عالم ميں تکبير کہنے لگيں اور ترنج (پھل) کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کردئے اور 

  کہنے لگيں : تبارک هللا ! يہ انسان نہيں بلکہ يہ حسين وجميل فرشتہ ہے۔
کو ديکھ کر اپنے ہاتھوں کو زخمی Aآيہ شريفہ ميں حيران کن ہے وه مصری عورتوں کا حضرت يوسف  جو چيز اس

  کرناہے۔
غنی روز سياه پير کنعان را تماشا کن کہ نو رو ديده اش روشن کند چشم زليخا را گرش بہ بينی ودست از ترنج بشناسی روا 

  بود کہ مالمت کنی زليخا را ؟!!
ے کنٹرول سے باہر ہوکر انسانی روح وروانی سالمت سے ہاتھ دھو بيٹھيں ۔ اس وقت زليخا بھی اور ايک ہی نظر سے اپن

فاتحانہ انداز ميں مصری خواتين سے کہنے لگی: فذالکن الّذی لمتننی فيہ... يہ ہے وه غالم جس کی محبت ميں تم مجھے 
  مالمت کرتی تھيں۔

o وں سے چھپائے رکھيں خواتين اپنی زينتوں کو روابط اجتماعی ميں نامحرم  
کيونکہ يہ زينتيں اور زيورات بھی نامحرموں کو عورت کی طرف جلب کرنے کا  13-: والتبدين زينتھن ااّل ما ظھر منھا

سبب بنتی ہيں ۔ اور تلذذ ايجاد کرتی ہيں ۔ اس لئے حرام قرارديا گيا۔ اسی لئے فقہاء و مجتہدين کا فتوی ہے کہ عورت کا 
  کے عالوه سارا بدن زينت ہے جس کا نامحرموں کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے۔چہره اور ہتھيليوں 

o 14-بات کرنے کا آہنگ ہيجان انگيز نہ ہو چنانچہ قرآن کا حکم ہے: فالتخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبہ مرض   
دل والے تيری طمع ميں نہ آگاه ہوجاؤ مردوں کے ساتھ نرم اور نازک لہجے ميں بات نہ کرو۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ بيمار 

  پڑجائے۔
o  نامحرموں کيساتھ ہنسی مذاق نہ کرو ۔پيامبر اسالم (ص)نے فرمايا؛ من فاکہ امرٔاة اليملکھا حبسہ هللا بکل کلمة کلّمھا فی

الدنيا الف عام۔جس نے نامحرم عورت کيساتھ مذاق کيا خداوند اسے ہر ايک کلمے کے مقابلے ميں ہزار سال جہنم ميں قيد 
  کريگا۔

o  عورتيں تنگ اور نازک لباس نہ پہنيں ، اور مغربی تہذيب کی يلغار کيلئے زمينہ فراہم نہ کريں۔ اور حق يہ ہے کہ ايک
مسلمان خاتون اپنی حقيقی اور خدائی حيثيت اور شخصيت کو ان محرمات سے دور ره کر برقرار رکھيں ۔ اور اجتماعی و 

ہميں خود مطالعہ کرنا چاہئے کہ کون سی عورت جو حجاب اسالمی کی پابند ہے، بے خاندانی بقا کی تالش کرتے رہيں ۔اب 
عفتی اور ہتک عزت کا شکار ہوتی ہے يا بے پرده عورت؟ کون سی عورت فساد جنسی ميں مبتال اور غيروں کے ہوا وہوس

الم نے حجاب پر زور ديکر کا شکار ہوتی ہے؟ يقينا بے پرده عورت ہی ان مصيبتوں ميں مبتال ہوتی ہے۔ اسی لئے اس
  عورتوں کی شخصيت ،حرمت اور عزت بچانے کا اہتمام کيا ہے۔

  اسالم ميں ضرب االمثال
گذشتہ مباحث اور آنے والے مباحث سے کلی طور پر جو نتيجہ نکاال گياہے، ان کو ضرب االمثال کے طور پر ذکر کيا جاتا 

و مقام اور منزلت عورت کو دی ہے وه کسی اور معاشره يا مکتب اور ہے ۔ اور آخر ميں نتيجہ نکاليں گے کہ اسالم نے ج
  مذہب نے نہيں دی ہے: 

o عورت شوہر کے ہاتھوں خدا کی امانت ہے۔  
o عورت مياں کے لئے اور شوہر بيوی کے لئے لباس ہے۔  
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o عورت ريحان ہے نہ پہلوان ۔  
o عورت وه بچھو ہے جس کے کاٹنے ميں بھی لذت ملتی ہے۔  
o  ايک ايسی بال ہے جس سے فرار بھی ممکن نہيں۔عورت  
o عورت ٹيڑی ہڈی کی طرح ہے جسے سيدھی کرنا چاہے تو وه ٹوٹ جاتی ہے۔  
o عورت وه اچھی ہے جومغرور، بخيل اور ڈرپوک ہو۔  
o فقط عقل مند عورتوں سے مشوره کرو۔مرد کا بيجا غيرت دکھانے سے عورت برائی کی طرف جاتی ہے۔  

  چند نکتہ: 
Ø ان ضرب المثالوں ميں سے بعض حقائق پر مشتمل ہيں ليکن بعج بے ہوده ہيں۔  
Ø ان ضربالمثال ميں سے بعض قابل تخصيص ہيں۔  
Ø  بعض مثالوں جيسے عورت منفور ترين مخلوق و۔۔۔ کو اس وقت کے يورپی ممالک قبول نہيں کرتے ہيں ، بلکہ يہ يورپی

  انقالب سے پہلے کی بات ہے۔ 
Ø ں اکثر تناقض پايا جاتا ہے۔ان مثالوں مي  
Ø اکثر مثالوں کو دين مبين اسالم قبول نہيں کرتا۔  
Ø کوئی بھی ضرب المثل اسالمی ضرب المثل (امانت الہی) کی عظمت کو نہيں پہنچتا۔  
Ø  15-لََعلَّھُْم يَتَفَكَُّرونَ يہ مثاليں اس لئے نقل کی گئی ہيں تا کہ ان سے عبرت حاصل کريں۔ َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضِربُھَا لِلنَّاِس   

 ------------  

  ١٩۔ نساء، 1
  ۔١٨٧۔ نساء  2
  ٣٢٠،ص٥۔ فروع کافی،ج  3
  ۔ ٣٢٠،ص٥۔ فروع کافی،ج 4
  ۔ ٢٢٨، ص١٠٣۔ بحار،ج 5
  ۔٣٧۔ سيری در زندگانی حضرت زہرا، 6
  ۔ ٣٠۔ تحف العقول،ص 7
  ۔٢۵۴، ص ١۴۔ مستدرک الوسائل ،ج 8
  ۔ ٣١۔ نہج البالغہ نامہ  9

  ۔٣١۔٣٠نور  ۔ 10
  ۔ ٣١١٥۔ نہج الفصاحہ 11
  ۔٣١۔ يوسف  12
  ۔٣١۔ نور  13
  ۔٣٢۔ احزاب  14
 ۔٢١۔ سوره حشر،  15

 

 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  
  

  تيسری فصل

  خواتين کے حقوق
قرآن مجيد نے مرد وعورت کو ابتدای خلقت سے ليکر بہشت ميں سکونت اختيار کرنے تک برابر اور يکسان قرار ديا ہے۔ 

کيلئے بعنوان نمونہ پيش کيا ہے: حضرت آسيہ (زن فرعون) اور حضرت مريم کو تمام اور مؤمنہ عورتوں کو عالم بشريت 
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مؤمنين کيلئے نمونہ قرار ديا ۔ قرآن نے رحمت ،مودت اور محبت کو زوجيت کا فلسفہ قرار دياہے اور والدين کيساتھ احسان 
ں کی مشارکت کو ياد کرتے ہوئے کرنے کو خدا کی عبادت کرنے کے باربر سمجھا ہے۔ اجتماعی امور ميں بھی عورتو

کی بيٹيوں کی کہانی کو بيان کيا ہے۔ جس ميں ان کی شرم وحيا کو ان کی  Aملکٔہ سباکا عاقالنہ فيصلہ اور حضرت شعيب
  نيک رفتار و کردار کی نشانی کے طور پر دنيا کيلئے پيش کيا ہے۔

  اجتماعی حقوق
ہے جيسے حق حيات،حق تعليم وتعلم،حق مالکيت،حق آزادی، حق انتخاب، اسالم نے خواتين کو مکمل طور پر اپنا حقوق ديا 

  حق معاملہ وتجارت،حق تصرف،حق نفقہ ،حق ارث ومہريہ و...
  اسالم نے مردوں سے زياده خواتين کے حقوق کا انتظام کيا ہے ۔

  Rعورتوں کے حقوق اورامام خمينی 
  ق کو يوں مشخص کيا گيا ہے:اسالمی جمہوری ايران کے قانون اساسی ميں عورت کے حقو

o  عورتوں کے مادی اور معنوی حقوق کا احياء اور ان کی شخصيت کو رشدونکھار پيدا کرنے کيلئے مناسب زمينہ فراہم
  کرنا۔

o  ماؤں کی حمايت ،خصوصاً حاملگی اور بچوں کی حضانت کے دوران ان کا خاص خيال رکھنا۔ اور بچوں کی سرپرستی
  ا دفع کرنا۔کے حوالے سے مشکالت ک

o خاندان کی بقا کيلئے صالح عدالت گاه کا انعقاد کرنا۔  
o بيواؤں اور عمر رسيده عورتوں اور بے سرہرستوں کيلئے انشورنس کا قيام۔  
o ... .  

  امام خمينی(رح)کا امريکی خبر نگار کو انٹرويو
  رہے ہيں : ش ميں يوں انٹرويو دے١٣٥٧امام خمينی(رح)امريکی الس انجلس ٹائمزمفسر کو 

س: عورتوں کے اجتماعی مسائل جيسے، يونيورسٹيز ميں کام کرنا اورتعليم حاصل کرنا آپکے نزديک کيسا ہے؟آپ نے 
جواب ديا: خواتين ، اسالمی معاشرے ميں آزاد ہيں ۔ اور يونيورسٹيز يا دوسرے سرکاری اداروں ميں کام کرنے سے کبھی 

   1-اسکتا ہے وه اخالقی مفاسد ہيں جو مرد اور عورت دونوں پر حرام ہےنہيں روکا جاسکتاہے ، جس چيز سے روکا ج

  متخصص عورت اور واجب کفائی
اسالم نے نہ صرف عورتوں کو کام کرنے سے نہيں روکا بلکہ بعض مقام پر ان کی موجودگی کو واجب کفائی قرارديا ہے۔ 

تانی کا بچيوں کے سکول ميں ہونا، خواتين کيلئے درزی جيسے ڈاکٹرنی اور جراح عورت کا ہسپتال ميں ہونا ، اسی طرح اس
عورت کا ہونا يا ايسے موارد جہاں خود عورتوں کے ساتھ لين دين ہو، وہاں خواتين کی فعليت اور موجودگی کو اسالم واجب

  کفائی سمجھتا ہے۔

  خواتين کے فرہنگی حقوق
يں بھی خواتين کو آزادی دی گئی ہے۔ خصوصاًتعليم فرہنگ اسالم ميں جيسے تعليم وتربيت ، ہنر وغيره کے حصول م

: 7وتربيت کے ميدان ميں تو اسالم نے اسی صراحت کيساتھ عورتوں پر تعليم واجب قرار ديا ہے جس طرح مردوں پر ۔ قال
   2-طلب العلم فريضة علی کل مسلم ومسلمة

علم سے نہيں روک سکتا اگرچہ دوسرے موارد اسالم نے اس مسئلہ پر اس قدر زور ديا ہے کہ شوہربھی بيوی کو تعليم وت
ميں شوہر کی اجازت کے بغير وه گھر سے وه گھر سے نہيں نکل سکتی۔ چناچہ فقہاء نے بھی فتوے دئے ہيں: يحرم علی 

  حرام ہے مرد پر کہ وه بيوی کو علم سيکھنے کيلئے گھرسے باہر جانے نہ دے۔ 3-الزوج منع الزوجة من الخروج للتعلم۔ 

  ن کے سياسی حقوقخواتي
  اسالم نے مرد وعورت دونوں کو ان کے جو مشترکہ سياسی حقوق داليا ہے ،ان ميں 

  سے کچھ حقوق يہ ہيں:حق بيعت، حق انتخاب، حق شراکت ، حق رائی دہی ، حق
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  دفاع وغيره۔

  حق بيعت
   اسالم نے چوده سو سال پہلے خواتين کی سياسی مسئوليت اور استقالل کا اعالن کيا ہے۔

اور اجازت دی ہے کہ اپنی تقدير بدلنے ،ملکی سالميت کو معين کرنے ،رہبريت کا انتخاب کرنے کيلئے پيامبر اسالم 
(ص)کی بيعت کرے۔ اور يہ ايک کھلی حقيقت ہے کہ ابتداے اسالم ميں خواتين نے پيامبر اسالم (ص)کے ہاتھوں بيعت کی 

ِ َشْيئًا َواَل يَْسِرْقَن َواَل يَْزنِيَن ہيں۔ چنانچہ قرآن فرمارہاہے : يَا أَيُّھَا النَّ  َّ َواَل بِيُّ إَِذا َجاءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى أَن الَّ يُْشِرْكَن بِا
َ َغفُوٌر يَْقتُْلَن أَْواَلَدھُنَّ َواَل يَأْتِيَن بِبُْھتَاٍن يَْفتَِرينَهُ بَْيَن أَْيِديِھنَّ َوأَْرُجلِِھنَّ َواَل يَْعِصينََك فِ  َ إِنَّ هللاَّ ي َمْعُروٍف فَبَايِْعھُنَّ َواْستَْغِفْر لَھُنَّ هللاَّ

ِحيمٌ     4-رَّ
پيمبر اگرايمان النے والی عورتين آپ کے پاس اس امر پر بيعت کرنے کے لئے آئيں کہ کسی کو خدا کا شريک نہيں بنائيں 

ل نہيں کريں گی۔ اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی گی۔ اور چوری نہيں کريں گی۔ زنا نہيں کريں گی۔ اوالد کو قت
بہتان (لڑکا) لے کر نہيں آئيں گی۔ اور کسی نيکی ميں آپ کی مخالفت نہيں کريں گی۔ تو آپ ان سے بيعت کا معاملہ کر ليں 

  اور ان کے حق ميں استغفار کريں کہ خد ابڑا بخشنے واال اور مہربان ہے۔ 
  کی طرف سے مٔامور تھے کہ مردوں کيساتھ ساتھ عورتوں سے بھی بيعت لے۔ يعنی پيامبر اسالم (ص) خدا

  فاطمہ(س) محافظ واليت
کے بعد خالفت علی (ع) کی بيعت لينے ميں فاطمہ کی دن رات کوشش اور مہاجرين و انصار کے 7وفات پيامبر گرامی

  دروازوں پر حسنين (ع) کے ہاتھوں کو
  ی عکاسی کرتا ہے۔تھام کر جانا آپ کی سياسی فعاليت ک

واقعہ فدک ميں آپ کی حق طلبی اور مقام واليت کی حمايت ميں مصيبتيں برداشت کرنا ، يہاں تک کہ آپ کا محسن شہيد ہوا 
اور آپ مجروح ہوگئيں ۔ اور شھادت پاگئيں۔ يہ سب آپ کی سياسی فعاليت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنی سياسی بصيرت اور علم 

فّصل خطبہ مسجد نبوی ميں ابوبکر و عمر اور ديگر مہاجرين و انصار کی موجودگی ميں دينا کہوحکمت کے ذريعے ايک م
جس سے مسجد کی در وديوار بھی ہلنے لگی۔ آپ کی اور ديگر خواتين کی معاشرے ميں سياسی فعاليت کی نشاندہی کرتی 

  ہے۔
اسالمی کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے  اگر مختصر جملے ميں کہنا چاہے تو يوں کہہ سکتے ہيں : خالفت و حکومت

  ترسيم کرنے والی آپ ہی کی ذات مبارک تھی۔
  کی شکل ميں آپ کا کردار نماياں ہوتا ہے۔ Hاسی طرح جنگ صفين ، نہروان اور جمل ميں بھی امام حسن اور علی

يکھ لو حضرت زينب کی صورت کربال ميں سيد شھداء کی شکل ميں آپ ہی کا فاتحانہ کردار نظر آتا ہے۔ کوفہ و شام ميں د
ميں آپ کا حکيمانہ نقش نظرآتا ہے۔ حتی خود پيامبر اسالم (ص)کی سيرت ميں آپ کا کردار متجلّی ہورہا ہے، پيامبر اسالم 

(ص) فرماتے ہيں :فاطمة اّم ابيھا۔ ماں سے مراد جنم دينے والی نہيں بلکہ خاندان رسالت کی جڑ،اساس اور محور اصلی 
ات ہے۔ جب کفار قريش پيامبر اسالم (ص) کو بے اوالد ہونے کا طعنہ ديتے تھے تو آپ کی مغموم اور فاطمہ(س) کی ذ

اداس دل کی تسلی کی خاطر خدا وند متعال نے فاطمہ(س) کی شکل ميں کوثر عطا کيا اور آپ ہی کے ذريعے پيامبر اسالم 
  (ص) کی اوالد تا قيامت باقی ره گئی۔

وريت پر چار چاند لگا ديا ہے۔ جب سوال ہو ا : يہ پنجتن کون لوگ ہيں؟ تو جواب آيا : ھم فا حديث کساء ميں تو آپ کی مح
  طمة وابوھا وبعلھا وبنوھا۔

اسی طرح فاطمہ زہرا (س) کی چاہنے والی خواتين نے بھی آپ کی پيروی کرتے ہوئے واليت فقيہ کی حکومت کے قيام ميں
ں عام کرنے کيلئے بڑا اہم کردار ادا کيا ہے۔ جنہوں نے اپنے عزيزوں اور جگراور اہلبيت اطہار کے فرامين کو معاشرے مي

پاروں کو ميدان جنگ ميں بہيجنے سے کبھی گريز نہيں کيا، کيونکہ انہوں نے درسگاه حضرتزہرا (س)سے سبق حاصل کی 
  تھی ۔ اور جس نے بھی آپ کی پيروی کی کامياب ہوا۔

ی بت شکن کی شکل ميں آپ کا کردار نظر آتا ہے کيونکہ جس نے سب سے پہلے انقالب اسالمی ايران ميں ديکھ، خمين
کی ذات تھی۔ اور خمينی(رح)کا بھی يہی نعره تھا کہ واليت فقيہ اور اہل بيت کی Iواليت اور رہبری کی حمايت کی وه فاطمہ 

انقالب امام زمان(عج) سے مال دے اور حکومت قائم ہونا چاہئے اور بفضل الہی قائم ہوکر ہی رہی۔ خدا تعالی اس انقالب کو 
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  ہم سب کو ان کے اعوان و انصار ميں شمار فرما اور انہی کی رکاب ميں شہادت نصيب فرما ۔آمين۔

  اما م خمينی(رح)اور خواتين کے سياسی مسائل
رنے ميں اپنا کردار ادا امام خمينی(رح)فرماتے ہيں: خواتين کو بھی چاہئے کہ ملک کی بنيادی مقدرات اور اپنی تقدير معين ک

کريں۔ اسالمی قوانين مرد وعورت دونوں کے مفاد ميں ہيں، اور ہم چاہتے ہيں کہ خواتين بھی انسانيت کے عظيم مقام پر 
  فائزہوں۔ آپ فرماتے ہيں خواتين ہمارے انقالب اور نہضت کی رہنما ہيں اور ہم 

   5-ول کرتا ہوںان کے پيچھے پيچھے ہيں۔ اور ميں خواتين کی رہبری کو قب
مقام معظم رہبری حضرت آيةهللا خامنہ ای(مدظلہ) فرماتے ہيں : ايرانی قوم اور انقالب اسالمی کی آزادی وکاميابی ميں 

خواتين کا نمايانکردار ہے۔ اگر خواتين شريک نہ ہوتيں تو انقالب اسالمی اس قدر کامياب نہ ہوتا، يا اصالً کامياب نہ ہوتا يا 
  ۔ 6-ت کا سامنا کرنا پڑتابہت ساری مشکال

  خواتين کے اقتصادی حقوق
اسالم نے جس قدر مردوں کو اپنی دولت اور ثروت ميں حق تصرف اور مالک ہونے کی مکمل اجازت دی ہے اسی طرح 

مما خواتين کو بھی اجازت دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجيد ميں صراحتاً فرمايا ہے:للرجال نصيب مما اکتسبوا وللنساء نصيب 
شوہر يا کسی اورکوحق تصرف نہيں اور نہ يہ لوگ عورت کو اپنے مال ميں تصرف کرنے سے روک سکتے  7-اکتسبن

کيونکہ ملکيت ايک مستقل حق ہے اور ہرمرد وعورت اپنے اموال پر خودحق تصرف  8-ہيں: لَھَا َما َكَسبَْت َوَعلَْيھَا َما اْكتََسبَتْ 
زتجارت اور کسب وکار ميں مردوں کی طرح آزاد ہے۔ حتی بعض شعبوں ميں جو ان رکھتا ہے۔ عورت بھی مشروع اور جائ

  کی استعداد کيلئے مناسب ہيں۔ اور بہتر شرائط موجود ہيں وہاں ان کا ہونا زياده بہتر ہے۔

  ملک سازی ميں عورتوں کا کردار
۔ جب اش ايران کو نکال ديا گيا تو اپنی فرماتے ہيں کہ ملک سازی ميں ہماری خواتين کا بڑا کردار رہا ہےRامام خمينی 

تقرير ميں فرمايا: اے ايران کے خواتين و حضرات!آؤ ہم سب مل کر اس کھنڈر ميں تبديل شده ملک کو دوباره تعمير کرتے 
ہيں۔ جس طرح آپ خواتين ،انقالب اسالمی ميں حصہ دار تہيں اسی طرح اس خرابہ کی تعمير ميں بھی حصہ دار بنيں اور 

   9-کا ہاتھ بٹائيں مردوں

  حق ارث
خواتين کی اقتصادی اور مالی حقوق ميں سے ايک ، حق ارث ہے کہ ظہور اسالم سےقبل دينا کے اکثر ممالک ميں عورت 

اس حق سے محروم تھی ۔ حتی عرب جاہليت ميں تو انہيں ارث کے طورپر آپس ميں تقسيم کياکرتے تھے، اسالم نے آکر 
َجاِل دور جاہليت کی ان غلط رس ومات کو توڑ کر انہيں باقاعده وارث متعارف کرايا ۔ چنانچہ قرآن مجيد کا ارشاد ہے: لِّلرِّ

ا ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَربُوَن ِممَّ مَّ ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَربُوَن َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ مَّ فْ  نَصيٌِب مِّ   10ُروًضا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا مَّ
اور جو مال ماں باپ اور قريبی رشتے دار چھوڑ جائيں اس ميں مردوں کا ايک حصہ اور (ايسا ہی) جو مال ماں باپ اور 

قريبی رشتے دار چھوڑ جائيں اس ميں تھوڑا ہو يا بہت ، عورتوں کا بھی ايک حصہ ہے، يہ حصہ ايک طے شده امر 
ہيں کہ اسالم عورت کو مرد کی نسبت کم ارث ديتا ہے۔ اور يہ اسالم ہے ہے۔ليکن بعض اسالم دشمن عناصر اعتراض کرتے

جس نے مرد اور عورتوں کے حقوق ميں مساوات اور برابری کو نظراندازکيا ہے۔ تو ہم جواب دينگے کہ انہوں نے صرف 
کا جو حصہ نسبتاً  ايک زاويہ سے نگاه کی ہے۔ اگردوسرے نکتہ نگاه سے بھی ديکھتے تو وه خود سمجھ جاتے کہ خواتين

مردوں سے کم ہے پھر بھی زياده ہے۔! کس طرح؟! کيونکہ مرد کو جو ارث ملتا ہے وه خود بيوی بچوں پر خرچ کرنے 
کيلئے ہوتا ہے۔ ليکن جو ارث عورت کو ملتا ہے وه خرچ کرنے کيلئے نہيں بلکہ جمع کرنے کيلئے ہے ۔ کيونکہ اسالم نے 

لگا ديا ہے۔دوسرے الفاظ ميں عورتوں کو جو ارث ملتا ہے وه ان کا جيب خرچ ہے ۔ اب ان کا نان و نفقہ مردوں کے ذمہ 
  اعتراض کرنے والے خود بتائيں کہ کس کا حق اور حصہ زياده ہے۔

  
 ------------  

  ۔٣٩،ص٤۔ صحيفہ نور،ج 1
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 خاندان کےاخال ق و فرائض

 

  
  

  چوتھی فصل

  اسالم کی نگاه ميں خواتين کی آزادی 
جب عورت قبيلہ کے سردار ،باپ،بھائی يا دوسرے لوگوں کی ظالمانہ اراده کے ما تحت ہوتی تھی اور ہر قسم کے حقوق 

آزادی جيسی نعمت عطا کی ۔ اس طرح ہمسر کا انتخاب کرنے ، اپنے مال ودولت سے بھی محروم تھی، اسالم نے اسے 
  خرچ کرنے ، اور اظہار خيال کرنے ميں استقالل اور آزادی عطا کی۔ تاکہ ان کی قدروقيمت پہچان سکے۔

ں باپ يا دادا پھر بھی اسالم دشمن عناصر کہتے ہيں: کبھی اسالم نے انھيں مکمل آزادی نہيں دی ہے۔ جيسے شادی کرنے مي
کی رضايت کو الزمی ٹھہرا کر لڑکيوں کی خودمختاری سلب کی ہے۔ ٹھيک ہے اسالم نے باپ يا دادا کی رضايت کو الزمی
ٹھہرا يا ليکن اس کی حکمت عملی اور فلسفہ پر نگاه کريں تو معلوم ہوگا کہ اس ميں بھی خود لڑکی کے فائدے کا لحاظ رکھا

کياں اپنی جوانی کے دور ميں احساسات اور شاعرانہ تخياّلت اور ميٹھی خوابوں ميں مست گياہے۔ کيونکہ لڑکے اور لڑ
رہتے ہيں، انہيں اس دوران ،زندگی کی نشيب وفراز ، تلخ يا مٹھاس کا خاص احساس نہيں ہوتا ۔ احساسات اور جذبات ميں 

وز، مہربان اور تجربہ کار نگاه کی ضرورت آکر انہيں نفع و نقصان ايک ہی نظر آنے لگتا ہے۔ اب اس حالت ميں ايک دلس
ہے جو اپنی تجربات کی روشنی ميں لڑکی يا لڑکے کی منفعت اور مصلحت کے تحت قدم اٹھائے۔اگرچہ روايات مختلف ہيں 
: بعض روايات ميں باپ يا دادا کی اجازت کو ضروری سمجھا گيا ہے ۔ جيسے: امامصادق (ع)فرماتے ہيں : ال تزّوج ذوات 

   1-من االبکار ااّل باذن آبائھن اآلباء
امام (ع) نے فرمايا کہ ان باکره لڑکيوں سے شادی ان کے آباء و اجداد کی اجازت کے بغيرنہ کرو۔ ليکن بعض روايات اس 

   2-کے برعکس ہيں: امام صادق(ع) سے ہی مروی ہے: ال بئس بتزويج البکر اذا رضيت من غيراذن ابيھا
  کے آباء واجداد کی اجازت بغير شادی کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ فرمايا: باکره لڑکيوں سے ان

ان دونوں روايات کو اگر جمع کريں تو باپ کی رضايت اور موافقت کو لڑکے يا لڑکی کی رضايت کيساتھ منضم کرکے عقد 
  برقرار کرسکتا ہے۔

نے جواب ديا : Aکيا تو امام  سے اپنی بيٹی کی شادی کے بارے ميں سوالAايک تيسری روايت ميں ايک شخص نے امام 
   3-افعل و يکون ذالک برضاھا فاّن لھا فی نفسھا نصيباً و حظاً 

فرمايا :تو اسی شخص کو اپنی بيٹی کيلئے انتخاب کر جسے تيری لڑکی پسند کرے،اور لڑکی کی مرضی کے خالف 
  دوسرے کی زوجيت ميں نہ دو۔

اسالم ميں عورتوں پر کوئی جبر اور قيد و بند نہيں بلکہ دين مقدس  ان فراميں کی روشنی ميں يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ
  اسالم نے ان کی مرضی کو ہرچيز پر مقّدم رکھتے ہوئے انھيں مکمل آزادی عطا کی ہے۔

  مسلمان خواتين کی آزادی سے کيا مراد ؟
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ی کا نعره بلند کرنا کيا معنی رکھتااسالم ميں عورت کی آزادی اور حريت کے پيش نظر اسالمی ممالک ميں خواتين کا ، آزاد
ہے؟ ہم ان خواتين سے سوال کرتے ہيں کہ : کس حق کے حصول کيلئے نعره بلند کرتی ہوجو تم سے چھين چکا ہے؟ کونسی

  مشکالت ہے جسے اسالم نے حل نہيں کئے ہوں؟
ے تو اسالم نے ابتداء ہی سے يہ حق اگر مسلمان عورتوں کا مقصد يہ ہو کہ انھيں شريک حيات کا انتخاب کا حق نہيں مال ہ

کی سوانح حيات کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے شريک حيات انتخاب کرنے کا  Iعطا کياہے ۔چنانچہ حضرت خديجہ
حق بھی ديا گيا اور اپنے اموال ميں پورا پورا تصرف کرنے کا حق بھی۔ آپ اسالم ميں پہلی خاتون ہے جس نے اپنے رشتے

بھيجا۔ اگر مسلمان عورتوں کا مقصد حق طلب العلم فريضة علی کّل مسلم ومسلمة تعليم و تعلّم کا مطالبہ ہے تو کيلئے پيغام 
  اسالم نے نہ صرف يہ حق انھيں عطا کيا ہے بلکہ ، کہہ کر ان پر بھی واجب قرار ديا ہے۔

الم نے يہ حق تمام انسانی گروہوں اگر مسلمان عورتوں کا مقصد قانون اسالمی ميں مرد و عورت ميں برابری ہے تو اس
،خواه وه حبشی ہوں يا قرشی، خواه وه مرد ہو يا عورت ،سب کو برابر اور مساوی ديا ہے۔ اسالم کے اس پيغام کو شاعر نے 

  يوں بيان کيا ہے:
ن کا غوغا اور ايک ہی صف ميں کھڑے ہوگئے محمود و ايا ز نہ کوئی بنده رہا اور نہ کوئی بنده نوازاور اگر مسلمان خواتي

شور وشرابہ کرنے کا مقصد ايک آبرو مندانہ زندگی گذارنا ہے جہاں کوئی اجنبی اس کی طمع نہ کرے، اور ايک شرافت 
مندانہ خاندان کی تشليکل دينا ہے جو بے بندوبار افراد کی شر سے محفوظ رہے تو اسالم نے بہترين طريقے سے اس ماحول

  شايد کسی اور مکتب نے فراہم نہيں کيا ہے۔کو عورتوں کيلئے فراہم کيا ہے ،
ليکن اگر ان کا مقصد بے عفّتی ، شہوت رانی ، اخالقی حدود کو پامال کرنا ،بے پرده ہو کر گھر سے نکلنا ،محرم نا محرم 
ور کی تميز کئے بغير لوگوں ميں مغربی طرز پر رہن سہن رکھنا ہو اور خاندانی آشيانے کو ويران کرکے نسلوں کو خراب ا
بے سرپرست قراردينا ہے تو ہم قبول کرتے ہيں کہ اسالم نے ايسی آزادی عورت کو نہيں دی ہے۔يہ آزادی تو اسالم ميں 

  مردوں کيلئے بھی نہيں دی گئی ۔
اس قسم کی ننگين آزادی کے حصول کيلئے پارليمنٹ ۔ اسمبلی اور دوسرے سرکاری ادارے بنانے کی ضرورت بھی نہيں 

شرم وحيا کے پردے کو اتار پھينک ديں تاکہ مکمل طور پر بدن برہنہ اور عريان ہو جائے ۔ بجائے اس بلکہ کافی ہے کہ 
کے کہ ابھی سينہ اور ٹانگين عريان ہے، اور اس طرح بجای اس کے کہ رات کی تاريکی ميں نامحرموں کے ساتھ رقص 

   4اور جنسی خواہشات پوری کرے، علنی طور پر دن کو ايسا کرے!!! 

  ام خمينی(رح)اور يوم خواتينام
ش کو خواتين کو اپنے پيغام ميں يوں مخاطب ہوا :افسوس کيساتھ کہنا پڑتا ہے کی ١٣٥٨.  ٢. ٢٦اس دن کی مناسبت سے 

  خواتين تاريخ بشريت ميں دو مرحلے ميں مظلوم واقع ہوئی ہيں:
سان کرکے انہيں اس مظلوميت سے نکاال، کہ . دور جاہليت ميں کہ جس کی تفصيل گذر گئی۔ اور اسالم نے ان پر بڑا اح١

  جہاں عورت حيوان بلکہ اس سے بھی پست تر سمجھتی جاتی تھی۔
. شاه سابق رضا شاه اور ان کے بيٹے کے دورن ايران ميں عورت مظلوم واقع ہوئی۔اس نعرے کيساتھ کہ عورت کو آزادی ٢

يثيت سے گرايا ۔ اور ان کی آزادی اور مقام کو آزادی ہی دالئيں گے، بڑا ظلم کيا۔عورت کو اپنی شرافت اور عزت والی ح
کے نام سے ان سے سلب کيا۔ جوان لڑکے اور لڑکيوں کو فاسد کيا۔ اور عورت کو ايک کھلونا بنايا درحاليکہ عورت شائستہ 

ہے۔ ان باپ اور برجستہ افراد کی مربّی ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی ملک کی سعادت يا شقاوت عورت ہی کے وجود سے وابستہ
بيٹے (شاه سابق والحق) نے خصوصاً بيٹے نے جس قدر خواتين پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اس قدر مردوں پر نہيں 

توڑے۔ جوانوں کيلئے فحشاء اور منکرات کے مراکز بنائے گئے۔ آزادی اور تمدن کے نام سے مرد و عورت کی آزادی کو 
   5-ان سے چھين ليا گيا
م کے حقيقی احکام کو بيان کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق اور مقامات عوام تک پہنچائيں اور مختلف ہميں چاہئے کہ اسال

شخصيات کی غير اسالمی نظريے اور افکار کو بيان کرنے کی ضرورت نہيں۔ البتہ مسئلہ بہت ہی پيچيده ہے اگر تاريخ کا 
  ے:مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے خواتين پر دو طريقوں سے ظلم ہوا ہ

. قدرت مند افراد کی طرفسے ، کيونکہ ہر لحاظ سے جامعہ ميں کچھ لوگ قوی تر ہوا کرتے ہيں يہ لوگ اپنی خواہشات ١
نفسانی کو پورا کرنے کے خاطر معاشرے ميں موجود خواتين کی طرف دستدرازی کرتے ہيں، اس لحاظ سے معاشره 

  عاشروں ميں بھی ايسی ہی وضعيت پائی جاتی ہے۔مغربی ہونے يا مشرقی ہونے ميں کوئی فرق نہيں۔ اسالمی م
. عورت کو مال و دولت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ تفصيلی گفتگو گذر گئی ۔ آج بھی عورت کے حقوق کا ٢
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دفاع کے نام پر پہلے سے زياده ان پر ظلم ہورہا ہے۔ يورپی ممالک ميں جو عورت کے حقوق کا نعره لگاتے ہيں اور ان 
ے قانون وضع کرتے ہيں ۔تو يہ سب کچھ اسلئے ہے کہ عورت کو کا رخا نو ں ، ملوں اور دفتروں ميں مالزمت دے کر کيلئ

بد اخال قی کی جڑوں کو پہاليا جا ئے۔ اور آذاد ی کا مطلب اس طرح ذہن نشين کر ايا جائے کہ زيا ده سے زيا ده سے عو 
بو ت آپ کوہر سال مغر بی حتٰی مشر قی دنيا نيں بھی خو بصورتی کے مقا رت اپنی جسما نی نمائش کريں۔ اس کا منہ بولتا ث

بلے کی شکل ميں ملے گا کہ کو نسی عور ت زياده خوبصورت ہے تاکہ دنيا ميں سب سے خو بصور ت خا تو نکہال سکے۔ 
سے زيا ده تعلقات  اس طرح آزاد ی کے نام سے نا مشروع اور نا جائز طر يقے سے عورتوں اور مرد وں کے درميان زياده

پيد ا کرنے کيلئے زمينہ فراہم کرتے ہيں۔جوان لڑکيا ں کا لجوں اور يونيورسٹيوں ميں اپنے لئے بوائے فرينڈ انتخاب کرتی 
ہيں، لڑکی کے والدين بھی اس چيز کو معيوب نہيں سمجھتے ۔ حتی مشاہده ہو ا ہے کہ لڑکی اپنے گھر پر اس بوائے فرينڈ 

ماں باپ سے مالتی ہے اور ماں باپ بھی فاخرانہ انداز ميں کہتے ہيں يہ لڑکا ہماری بيٹی کا دوست ہے۔ کو ليکر آتی ہے اور
اور جان لو يہ سب مغربی فرہنگ ہماری طرف منتقل ہوئی ہے۔ ايسے ميں ہميں چاہئے کہ اسالمی افکارلوگوں تک پہنچائے 

ی ہے۔ اصل آزادی جو دين مقدس اسالم نے عورتوں کو عطا کیاور بتا دے کہ يہ آزادی نہيں بلکہ نفسانی خواہشات کی غالم
ہے وه يہ ہے کہ ان کو ايسے مطلوب مواقع فراہم کيا جائے جہاں پر وه اپنی پوشيده استعداد اور صالحيتوں کو اجاگر 

ں کے بارے کرسکيں ۔تاکہ وه لوگ بھی مردوں کی طرح کمال انسانيت کے مقام پر فائز ہو سکيں ۔ اسالم نے جس دن عورتو
ميں خطاب کيا اور اپنی تعاليم اور مطالب کو دنيا کے سامنے پيش کيا تو عورت کو ان دونوں قسم کے مظالم سے نجات مل 

  گئی۔
اسالم نے اجازت نہيں دی کہ عورت پر ظلم کرے ،حتی اس سے گھريلوکام لے لے يا انہيں برا بال کہے۔ واقعاً جاہل 

ہے کہ کيوں مردوں کو يہ حق حاصل نہيں؟ اسالم نے قطعی طور پر ان ناجائز نظريے معاشرے کيلئے يہ بات قابل تعجب 
کو کہ( عورت کو صرف مردوں کے آرام وسکون کيلئے پيدا کيا ہے) باطل قرار ديا ۔ اور کہا مياں بيوی کے درميان حقوق 

کے وظائف کے حدود کو بھی معيں کيا ہے دوطرفہ ہيں ۔ جسے باہمی تفاہم اور محبت کيساتھ ادا کريں ۔ اسالم نے ميان بيوی 
  جو کامالً مرد و عورت کی طبيعت کے مطابق ہے۔

ليکن افسوس کيساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب والوں کی غلط پروپيگنڈوں کی وجہ سے ان اسالمی حدود کی رعايت کرنا 
اور سنيما گروں اور مجالس ومحافل مسلمان خواتين بھی اپنے لئے ننگ وعار سمجھتی ہيں۔يہاں تک کہ اخباروں ، ميگزين 

ميں چادر کوکاال کفن کے طور پر تشہير کرنے لگيں۔ اور بے حجاب اور بے پرده عورتوں کو متمدن اور ترقی يافتہ 
سمجھنے لگيں۔ اسی طرح نيم عريانی کو آزادی کا نام دينے لگيں۔ ان کے غلط پروپيگنڈے اس قدر مؤثر تھے کہ عورتيں 

  در کو اپنے لئے اہانت سمجھنے لگيں۔واقعا حجاب اور چا

  رہبر معظم (مد ظلہ) اور يوم خواتين
رہبر معظم انقالب حضرت آية هللا العظمی خامنہ ای(مدظلہ العالی)نے اپنے ايک مقالے ميں لکھا ہے: کہ جب آپ بعنوان 

ے انٹرويو لينے لگے جن صدر بيرون ملک کے دورے پر افريقہ ميں پہنچے تو مختلف ممالک کے اخباری نمائندے آپ س
ميں ايک بے پرده نوجوان لڑکی بھی تھی اسے کہا گيا کہ دوپٹہ کو صحيح طور پر سر پر رکھيں ۔ يہ بات ان کيلئے بہت 

گراں گذری ۔ جب مجھ سے خواتين کے بارے ميں سوال ہورہاتھا تو يہ خاتون اپنی جہگہ سے اٹھی اور دو سوال کی ۔ اس 
س کی احساسات کو اس قدر ٹھيس لگی تھی کہ کہنے لگی : کيوں آپ نے حکم ديا کہ دوپٹہ سر پر کے بعد رونا شروع کيا۔ ا

رکھوں؟يہ عورت اسے حقيقتا اپنے لئے بے عزتی اور اہانت سمجھ بيٹھی تھی۔ واقعا اگريہ ان کيساتھ اہانت تھی تو يہ اس پر 
   6-دوں کی ذہنوں پر سوار ہوچکی ہےظلم ہوا۔ ليکن يہ دنيا ميں رائج غلط فرہنگ ہے جو عورتوں اور مر

جبکہ حجاب کو ضروری قرار دينے کا اسالم کا مقصد يہ تھا کہ يہ مسلمان خواتين کی حرمت اور شخصيت کا پاسبان ہے۔ 
جو اجنبی لوگوں کی مزاحمتوں سے اسے دور رکھتاہے۔ جب اسالم نے عورت کی شخصيت اور حرمت کو گرانبہا گوہر 

ی حفاظت کا انتظام بھی ضروری سمجھا۔ اس لئے عورت کو حجاب ميں مستور کيا ۔ کيونکہ تکوينی سے تعبير کيا تو اس ک
طور پر عورت ميں کشش اور جازبہ پايا جاتاہے۔ اگر حجاب اور پرده نہ ہوتو طمع کاروں کا شکار بنتی ہے۔ جس طرح بادام

جواہرات کو سمندر کے تہہ ميں رکھا ، اسی  اور اخروٹ کے مغز کی حفاظت کيلئے مناسب چھلکے خدا نے خلق کيا اور
  طرح عورت کو پردے ميں رکھ کر تجا وزگروں سے دور رکھنا مقصود تھا۔

  مغربی آزادی کا تلخ تجربہ
آج اس جديد اور متمدن دور ميں خواتين پرظلم و ستم بھی جديد طريقے سے ہورہا ہے۔ جھوٹے نعرے اور دہوکہ کے ذريعے
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کی آزادی وحقوق کے نام پر عورتوں پر ظلم و ستم کر رہے ہيں۔ مختلف ممالک ميں خصوصاً  ڈيموکريسی اور خواتين
يورپی ممالک ميں عورت کو اپنا سرمايہ اور مال و دولت کی خريد وفروخت کيلئے پبلسٹی کا وسيلہ قرار ديتے ہيں۔ سوپر 

ے کہ زياده سے زياده لوگوں اور خريداروں کو مارکٹوں دفتروں، بينکوں ، دکانوں ، ميں عورتوں کو اسی لئے رکھا جاتا ہ
اپنی طرف مائل کرسے۔ اور اسی طرح شہوت رانی ، فحشا اور فلموں ميں ال کر زياده سے زياده روپيہ کمانے کا وسيلہ بنايا 

نمونے  ہے۔ اس طرح خاندان جو ہر انسان کی تشخص برقرار رکھنے کا ايک شرافت مندانہ وسيلہ تھا، درہم برہم کرديا ۔يہاں
  کے طور پر کچھ نام نہادترقی يافتہ اور متمدن ممالک کا تذکره کريں گے:

  روس 
 اعداد وشمار کے مطابق روس ميں پچاس فی صدناجائز بچے پيدا ہوتے ہيں۔ عورتيں اپنے بچوں سے نفرت کرنے لگتی ہيں۔

  ع کے اعداد وشمار کے مطابق ساٹھ ہزارعورتيں شراب کا نشہ کرتی ہيں۔١٩٨٠
  ع کے اعداد وشمار کے مطابق ساالنہ تين الکھ سے پانچ الکھ خواتين جنسی تجاوزات کا شکار ہوتی ہيں۔١٩٩٠

  امريکہ
کچھ سال پہلے کے اعداد وشمار کے مطابق امريکہ ميں تين الکھ لڑکياں جو اٹھاره سال سے کم عمر والی ہيں اور ہر تيسری

ی مالپ کی وجہ سے مختلف بيماريوں ميں مبتال ہوکر ہزاروں عورتيں اور عورت ، تجاوز کا شکار ہوتی ہے۔اور ناجائزجنس
 7-مرد ہر سال لقمٔہ اجل بن رہے ہيں۔اس کے عالوه چند سالوں کے دوران اٹھاره ملين بچے کو سقط کرکے قتل کردئے گئے

  انگلستان
مر والی ہيں ،حمل گراديتی ہيں ۔ ايک انگلستان نے اعالن کيا کہ ہر ہفتہ پچاس حاملہ لڑکياں جو چوده سال سے کمتر ع

  اعالميہ کے مطابق ہر تيسری شوہر دار خاتون اجنبی مرد کيساتھ دوستی قائم کی ہوئی ہوتی ہے۔

  جاپان
جاپان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو پانچ الکھ فاحشہ عوروں کی وجہ سے بہت ساری مشکالت کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے۔

   8-ش دی ہے کہ ساالنہ دنيا کی اّسی ملين خواتين نہ چاہتے ہوئے حاملہ ہوتی ہيںاقوام متحده نے گزار

  تھائلينڈ
ع ميں ايک گزارش دی تھی کہ جس کے مطابق داللوں کے ذريعے تھائلينڈ کی فقير ١٩٨٥ہفتہ وار مجلہ اشپيگل يکم جوالئی 

حقيقت فاحشہ گری کيلئے ايک ہزار مارک ميں ديہاتوں سے دوشيزه جوان لڑکيوں کی ظاہرا خدمت گزاری کيلئے ليکن در
فروخت ہوتی ہيں ۔ جو بنکاک اور ہانکونگ،جاپان اور جرمن کے نائٹ کلب ميں الئی جاتی ہيں ۔ بنکاک پوليس کے ايک 

اعداد وشمار کے مطابق تھائلينڈ سے سولہ ہزار عورتيں اور لڑکياں دوسرے ممالک ميں صادر ہوتی ہيں۔ان ميں سے مغربی 
ميں تين ہزار درآمد ہوتی ہيں۔ جہاں پر قانونی طور پر ايجنسياں پائی جاتی ہيں جن کا کام فاحشہ عورتوں اور لڑکيوں  جرمنی

کو ملک ميں وارد کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ان ايجنسيوں کے ہاں رجوع کرتی ہيں اور لڑکيوں يا عورتوں کو خريدنے کے 
روشی کرکے مالک کيلئے پيسہ جمع کرے۔ اور مالک کا اقتصاد بحال ہوجائے۔بعد انہيں بازاروں ميں بہيجتے ہيں، تاکہ بدن ف

  مغربی جرمنی
صرف مغربی جرمنی ميں دوہزار کمپنياں موجود ہيں جو عورتوں اور لڑکيوں کو خريداروں کيلئے فراہم کرتی ہيں ۔ اور 

اور لڑکياں تيار رکھتی ہيں۔ ہر مہينہ ميں تين ہزار کے قريب عوتوں اور لڑکيوں کا پانچ ہزار سے باره ہزار تک عورتيں 
   9-معاملہ ہوتا ہے

افسوس کا مقام ہے کہ آج بھی آزادی کے نام سے عورتوں کی يہ درد ناک حالت باقی ہے اور خود عورتيں بھی اسے آزادی 
  سمجھ کر بہت خوش ہيں۔

کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہماری ماں بہنوں اور بيٹيوں کو اپنی چادر اور  Iنب خدا تعالی سے يہی دعا ہے کہ جناب زي
  پردے کی حفاظت کرنے کی توفيق اور باپ بيٹوں اور بھائيوں کو غيرت ناموس عطا فرما۔
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