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  حرف اول
رنمودار ہوتاہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب ہوتی جب آفتاب عالم تاب افق پ

ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ ونکھار پيدا کرليتی ہيں 
ور عرب کی سنگالخ واديوں تاريکياں کا فور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے د

ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کاسورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت کے 
  اعتبار سے فيض اٹھايا۔

اسالم کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ و آلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے 
و آگہی کی پياسی اس دنيا کو چشمہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کی تمام الہی پيغامات ايک کر آئے اور علم 

برس کے  ٢٣ايک عقيده اور ايک ايک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 
پر حکمران ايران و روم کی  مختصر عر صے ميں ہی اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا

قديم تہذيبيں اسالمی قدروں کے سامنے ماندپڑگئيں ، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر 
حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی 

تے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام ہے روبرو ہونے کی توانائی کھودي
  اديان و مذاہب اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔

اگر چہ رسول اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم او ر ان کے 
سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کے  پيرووں نے خود کو طوفانی خطرات
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بے توجہی اورناقدری کے سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کاشکار ہوکراپنی عمومی افاديت کو عام کرنے 
م السالم نے سے محروم کردئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہ

اپنا چشمہ فيض جاری رکھا اورچوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے 
اسالم کو تقديم کئے جنھوں نے بيرونی افکارو نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد 

م کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم پر اپنی حق آگيں تحريروں اور تقريروں سے مکتب اسال
کے شکوک و شبہات کا ازالہ کياہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا 

سالم کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و قرآن او رمکتب اہل بيت عليہ السالم کی طرف اٹھی او رگڑی ہوئی ہيں، دشمنان ا
اس فکر و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسالم سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا 
رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين و بے تاب ہيں، يہ زمانہ عملی اور فکری 

شاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھا کر انسانی عقل و شعور مقابلے کازمانہ ہے اورجو مکتب بھی تبليغ او رنشر و ا
  کو جذب کرنے والے افکار و نظريات دنياتک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بيت کو نسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت
رميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم کے پيرووں کے د

اٹھاياہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر اندازسے اپنا فريضہ ادا کرے، تا کہ موجود دنيا ئے بشريت جو 
عنويت سے سرشار اسالم کے اس قرآن و عترت کے صاف وشفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و م

مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 
و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوت ۖ و رسالت کی جاوداں ميراث 

ا تک پہنچادی جائے تو اخالق وانسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں اپنے صحيح خدو خال ميں دني
خواراں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی 

  ۔دعوتوں کے ذريعہ امام عصر (عج) کيعالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققيں ومصنفيں کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفيں و 

مترجميں کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی 
انقدر کتاب ''بچوں اورنوجوانوں کے ساتھ نبی اکرم ۖ سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل مولف محمد علی چنارانی کی گر

کا حسن سلوک '' کو فاضل جليل موالنا سيد قلبی حسين رضوی نے اردو زبان ميں اپنے ترجمہ سے آراستہ کياہے جس 
کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيناور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں او 

يں کا بھی صميم قلب سے شکر يہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی رمعاون
  عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔

  
  والسالم مع االکرام 
  مدير امور ثقافت،

  م مجمع جہانی اہل بيت عليہم السال

  پيش لفظ
آج کل کی دنيا ميں بچونکی تربيت،سماج کاايک بنيادی ترين مسئلہ اور بشريت کی سعادت کا اہم ترين عامل شمار ہوتی 
ہے۔اس لئے دانشوروں نے بچوں کے نفسيات اور تربيت کے بارے ميں کافی مطالعہ اورتحقيق کی ہے اوراس موضوع

  پر بہت سی کتابيں بھی تاليف کی ہيں۔
طرح بڑے ممالک ميں،بچوں کے جسم وروح کی صحيح تربيت کی غرض سے وسيع پيمانے پرانجمنيں بنائی گئی  اسی

  ہيناور بچوں کی علمی اور عملی لحاظ سے نگرانی کی جارہی ہے۔
ليکن چوده سو سال قبل،جب بشريت جہل و نادانی کے اندھيرے مينبھٹک رہی تھی،اس وقت پيغمبر اسالم ۖنے بچوں کی 

  منزلت اور تربيت کوخاص اہميت دی، اور اس سلسلہ ميں اپنے پيرئوں کوضروری ہدايات ديں۔قدر و
اگرچہ آج دانشور اور ماہرين بچوں کی پيدائش کے بعد ان کی تربيت کو اہميت ديتے ہيں،ليکن اسالم نے ازدواجی 

وں کے جسم وروح کی زندگی کے بنيادی اصول،شريک حيات کے خصوصيات،نسل کی پاکيزگی،دودھ پالنے اور بچ
  تربيت کے سلسلہ ميں لوگوں کی ذمہ داريوں کو قدم بہ قدم بيان کيا ہے۔
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اگر آج دنيا کے دانشوروں نے بچوں کی تربيت کے سلسلہ ميں بہت سے نفسياتی اور تربيتی مسائل کو دقيق انداز ميں 
يں ان نکات کو مذہبی روايات کی صورت اپنی علمی کتابوں ميں درج کيا ہے،تواسالم کے پيشوائوں نے بہت پہلے ہی م
  ميں بيان کر ديا تھا اور خود بھی اپنی زندگی ميں اس کوعملی جامہ پہنا يا ہے۔

  اس کتاب ميں ہمارا مقصددو بنيادی اصولونپر استوار ہے:
قدس اسالم اول يہ کہ تمام مسلمان،بالخصوص نوجوان اور طلبہ،کہ جو معاشره کی بڑی تعداد کو تشکيل ديتے ہيں،دين م

کے منصوبوں اور دستورات کی ہمہ گيری اور اس آسمانی دين کے عملی اقدار سے آگاه ہو جائيناور قوی و مضبوط 
  ايمان واعتقاد سے اس کی پيروی کريں اور دشمنوں کے فريب ميں نہ آئيں۔

سے آگاه ہو جائينتاکہ اس اہمدوسرے يہ کہ والدين اپنے بچوں کی تربيت کے سلسلہ ميناپنی مذہبی اور قومی ذمہ داريوں 
اورسنگين ذمہ داری کو بہتر صورت ميں انجام دے سکيں۔کيونکہ بہت سے اجتماعی مشکالت اور اخالقی برائياناپنی 

  ذمہ داريوں سے ناواقفيت کی بنا پر ہی وجود ميں آتی ہيں۔
اپنے بچوں کی جسمانی و روحانی  اس لئے ہم نے يہ فيصلہ کياکہ ان لو گوں کے لئے ايک عملی نمونہ پيش کرينکہ جو

لحاظ سے صحيح تر بيت کرنا چاہتے ہيں۔مسلمانوں کے لئے بہترين نمونہ پيغمبر اسالم حضرت محمدمصطفے ۖاور 
آپ ۖکے حقيقی جانشين ہينکہ ہم اپنی زندگی کے تمام مراحل مينانھيناطمينان بخش نمونہ قرار ديں اوران کی پيروی کر 

وں کی پيروی واطاعت ميں کسی قسم کی قباحت نہيں ہے، کيونکہ ان شخصيتوں کوخداوند متعال ينچنانچہ ان کامل انسان
  نے ہر برائی سے پاک قرار ديا ہے اوران کی اطاعت کہينبھی اور کبھی بھی

مشکل پيدا نہيں کرسکتی ہے۔دعا ہے کہ بشريت آگاه ہو جائے اورحقيقی پيشوائوں کی پيروی کرے ،جھوٹے اور 
  وں کی اطاعت نہ کريں تاکہ اس طرح وه دنياوآخرت کی سعادت سے ہمکنار ہو جائے۔ شيطانی نمون

  يہ کتاب دوحصوں پر مشتمل ہے:
  ۔پيغمبر اسالم ۖکا بچوں کے ساتھ سلوک، اس ميں پانچ فصليں ہيناور ہر فصل چند موضوعات پر مشتمل ہے۔١
  يناور ہرفصل چند عناوين پرمشتمل ہے۔پيغمبر اسالم ۖ کانوجوانوں کے ساتھ سلوک،اس ميں چار فصليں ہ٢

  آخر پر مينان تمام حضرات کا شکريہ ادا کرتا ہوں،جنہوں نے اس کتاب کی تاليف ميں ميری مدد فر مائی۔ 
 مؤلف

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  پہال حصہ:

  بچوں کے ساتھ
  پيغمبر اسالم ۖکا سلوک

  بچوں کے ساتھ پيار ومحبت سے پيش آنا پيغمبر اکرم ۖکے نماياں خصوصيات ميں سے تھا۔

  پہلی فصل:
  تر بيت

  اپنے بچوں کااحترام کرواوران کے ساتھ ادب سے پيش آؤ۔ 

  ( پيغمبر اکرم ۖ)
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  تربيت کی اہميت

بچہ پيدائش کے بعداپنے خاندان سے جدا ہونے اور دوسروں کے ساتھ مشترک زندگی گزارنے تک تربيت کے دودور سے 
  گزرتا ہے:

دور مينبچہ کے اندر براه راست تر بيت حاصل ۔بچپنے کا دور،يہ دورايک سال کی عمرسے سات سال تک ہوتا ہے۔اس ١
  کرنے کی صالحيت نہيں ہوتی ،کيونکہ وه اس دور ميں اپنی دنيا سے بے خبر ہوتا ہے۔

۔سات سے چوده سال کی عمر تک کا دور۔اس دور ميں عقل تدريجاً بڑ ھتی ہے اور فکری فعاليتوں کے لئے آماده ہوتی ٢
  ر تعليم حاصل کرسکتا ہے۔ہے۔اس دور ميں انسان سيکھ سکتا ہے او

پہلے دور ميں تربيت،براه راست نہيں ہونی چاہئے اور ہر گز اس کو کسی چيز سے روکنے اور کسی چيز کے حکم دينے 
ميں سختی نہيں کر نا چاہئے بلکہ بچہ اپنے ماحول سے تربيت پاتا اور ادب سيکھتا ہے اس طرح اس کے وجود ميں اخالق 

ر وه اپنے ماحول کے بارے ميں اچھی ياد داشتيں اور مناسب طرز عمل کو اپنے ذہن ميں محفوظ کی پہلی بنياد پڑتی ہے او
  کرليتا ہے۔

دوسرے دور ميں بھی بچے کو آزادنہيں چھوڑنا چاہئے اور اس کی غلطيوں سے چشم پوشی نہيں کرنی چاہئے، بلکہ اس کو 
سے زياده کھيل کود وغيره ميں وقت ضائع کرنے سے اس کی بے ادبيوں سے روکنا چاہئے، اسے نظم وضبط سکھانا اورحد

  )١روکنا چاہئے،عبادت اور نيک کاموں کی طرف اسے رغبت دالنا چاہئے۔(
افسوس کہ اکثر لوگ يہ نہيں جانتے ہيں کہ اپنے بچوں کی تربيت کب سے شروع کريں۔بعض والدين يہ تصور کرتے ہيں کہ 

جانی چاہئے اور بعض تربيت کا آغازتين سال کی عمر ہی سے کر ديتے بچو ں کی تربيت چھ سال تمام ہونے کے بعدکی 
  ہيں۔

فيصد صفات اچھے اور برے صفات٧٥ليکن يہ خيال غلط ہے،کيونکہ جب بچے کی عمرتين سال مکمل ہوتی ہے تو اس ميں 
  پيدا ہو جاتے ہيں۔

نی چاہئے،ليکن بعض دوسرے ماہرين بعض ماہرين نفسيات کا يہ خيال ہے کہ بچے کی تربيت پيدائش سے ہی شروع کی جا
کسی حد تک احتياط کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ بچے کی تر بيت پيدائش کے بعد دوسرے مہينے کی پہلی تاريخ سے ہی 

  ہوناچاہئے ۔ليکن ''شکا گو''يونيور سٹی ميناس موضوع پردقيق تحقيق کرنے کے بعد ماہرين اس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ:
فيصد اور ستره سال کی  ٣٠فيصد،آٹھ سال کی عمر ميں٥٠ے کی فکری سطح چار سال کی عمرميں''ايک صحيح وسالم بچ

سال  ٣اور٢فيصد سوجھ بوجھ کی صالحيت رکھتاہے،اسی طرح٥٠فيصد مکمل ہوتی ہے۔لہذا ہر چار سالہ بچہ ٢٠عمر ميں
  کے درميان 

لی تبديليوں سے کئی گنا زياده اوراہم ہوتی سال کے درميان رونما ہونے وا ٩اور٨بچے ميں رونماہونے والی تبديلياں 
  )''٢ہيں۔(

  بچے کی تربيت کہاں سے شروع کريں؟
تعليم وتربيت کو مفيدبنانے کے لئے ضروری ہے کہ آج کل کے تصور کے برخالف مذکوره مدت سے پہلے ہی بچے کی 

ی مسائل اور پھر ايک سال کی عمر تربيت اس کی پيدائش کے ابتدائی ہفتوں سے ہی شروع کرنا چاہئے ،پہلے صرف جسمان
  سے نفسياتی مسائل کی طرف توجہ کی جانی چاہئے۔

يہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ بچے کے لئے وقت کی اہميت يکساں نہيں ہوتی،کيونکہ ايک سال کی عمر مينايک دن کی مدت،تيس 
ر نفسياتی حوادث کے لحاظ سے چھسال کی عمر مينايک دن کی مدت سے کئی گنا طوالنی ہوتی ہے۔شايد يہ مدت جسمانی او

گنا زياده ہو۔لہذا بچپن کے اس گرانقدر دور سے پھر پورا فائده اٹھانے ميں غفلت نہيں کرنی چاہئے۔اس بات کا قوی احتمال 
  )٣ہے کہ بچے کی ابتدائی چھ سال کی عمر کے دوران زندگی کے قواعد وضوابط کے نفاذ کانتيجہ يقينی ہے۔(

  ماتے ہيں:اسی لئے حضرت علی فر
  )''٤''من لم يتعلّم فی الّصغر لم يتقّدم فی الکبر۔(

  ''جوبچپن ميں کچھ نہ سيکھے وه بڑا ہو کرآگے نہيں بڑھ سکتا ۔''
..............  

  ٧٨۔٧٧۔''باتربيت مکتبی آشنا شويم''،ص١
   ٧٧۔''روانشناسی کودک''،ص٢
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   ١١٨۔''راه و رسم زندگی''،ص٣
  ٦٩٧۔غرر الحکم،ص٤

دور زندگی کے صحيح طور طريقے سيکھنے کا بہترين وقت ہو تا ہے۔کيونکہ اس زمانے ميں بچے ميں تقليد  لہذا بچپن کا
اور حفظ کی توا نائی بہت قوی ہوتی ہے۔اس دور ميں بچہ اپنے معاشره کے افراد کے حرکات وسکنات اور ان کے چال چلن 

  ند،اپنے ذہن ميں کھينچ ليتاہے۔کو پوری توجہ کے ساتھ ديکھتا ہے اور ان کا عکس،کيمرے کے مان
اس لئے،بچے کے جسم کی نشو ونما اور تکامل کے ساتھ اس کی روح کی بھی صحيح راستے کی طرف ہدايت ہونی چاہئے 

تاکہ اس ميں نيک اور شائستہ صفات پيدا ہو جائيں۔ کيونکہ جن بچوں کی بچپن ميں صحيح طريقے سے تربيت نہيں ہوتی 
  بعد اخالقی تبديلی کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہے،ان ميں بڑے ہو نے کے

خوش قسمت اورکامياب وه لوگ ہيں،جو ابتدائے زندگی سے ہی صحيح وسالم تربيت کے ساتھ نشو ونما پاتے ہيناور نماياں 
  اورگرانقدر صفات ان کی زندگی کا جزوال ينفک بن جاتے ہيں۔
ی ہے،جس کی حالت کو ايک باغبان صحيح طريقہ کار کے بعض ماہرين نفسيات نے بچے کوايک ننھے پودے سے تشبيہ د

تحت بدل سکتاہے۔ليکن جو لوگ ايک پرانے درخت کے مانند گندے اور نا پسندماحول ميں پلے بڑھتے ہيں،ان کی اصالح 
کرنا بہت دشوار ہوتا ہے،اور جو شخص ايسے افراد کے کردارو طرز عمل کو بدلنا چاہے گا،اسے بہت سی مشکالت کا 

  )٥اکر ناپڑے گا۔(سامن
..............  

  ٢٢٤و٢٢٣۔''کودک ازنظر وراثت وتر بيت''،ص ٥

  

  پيغمبر اکرم ۖ لو گوں کے لئے نمونہ عمل ہيں
  خدا وند متعال قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:

  )٢١اسوة حسنة)(احزابهللا (لقد کان لکم فی رسول ا
  وگ ان کے وجودمبارک سے مستفيد ہو سکتے ہو۔''''بيشک رسول خدا ۖ تمہارے لئے بہترين نمونہ ہيں،لہذا تم ل

پيغمبر اسالم ۖ پوری تاريخ ميں بشريت کے لئے سب سے بڑے نمونہ عمل تھے،کيونکہ آپ ۖ اپنے بيان کے ذريعہ لوگوں کے 
  مربّی وراہنما ہونے سے پہلے اپنی سيرت اور طرز عمل سے بہترين مربّی اور رہبر تھے،

کسی خاص زمانہ،کسی خاص نسل ،کسی خاص قوم،کسی خاص مذہب اورکسی خاص  پيغمبر اسالم ۖ کی شخصيت صرف
  عالقہ کے لئے نمو نہ نہيں تھی،بلکہ آپ ۖ عالمی اورابدی لحاظ سے تمام لوگوں اورتمام ادوار کے لئے نمونہ تھے۔

سلوک اور طرز عمل کو  ہم يہاں پرمعتبر اسناد وشواہد کی روشنی ميں بچوناور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اسالم ۖ کے حسن
  بيان کر رہے ہيں۔

  بچے کو اہميت دينا
دور حاضر ميں بچوں کوبہت اہميت دی جارہی ہے۔خاندانوں اور معا شروں کے بچوں کی شخصيت کے احترام پرحکومت 

ہ آج کی اور قوم کافی توجہ دے رہی ہے۔اس کے باوجود پيغمبر اسالم ۖ بچوں کی تربيت پرجتنی توجہ ديتے تھے،اتنی توج
  دنيا بھی نہيں دے پا رہی ہے ۔

اگرچہ،کبھی کبھی تہذيب و ترقی يافتہ ممالک کے زمامدار اور حکمران يتيم خانوناور نرسريوں ميں جاکرايک دو گھنٹے 
بچوں کے ساتھ گزار تے ہيناور ان ميں سے بعض تو بچوں کو گود مينليکرتصويرينکھنچاتے ہيناور ويڈيوفلم بناتے ہيں ،ان 

ارے مينمقا الت بھی لکھتے ہيں اور اس طرح بچوں کے تئيں اپنے احترام کولو گوں پر ظاہر کر تے ہيں،ليکن آج تک کے ب
کوچہ و بازار ميں کسی شخص نے بھی پيغمبر اسالم ۖ کے مانندنہايت سادگی کے ساتھ بچوں کو گود ميں لے کرپيار نہيں کيا 

بچوں،سے خاص محبت فرماتے تھے۔اس سلسلہ مينآنحضرتۖ  کے بارے  ۔اس طرح پيغمبر اکرم ۖاپنے اور غيروں کے تمام
  ميں لکھا گيا ہے کہ:

  )''٦''والتّلطف بالصبيان من عادةالّرسول(
  ''بچوں سے پيار ومحبت کرنا پيغمبر اسالم ۖکی عادت تھی ''
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ه بھی بچوں کی اہميت کے شيعوں کے ائمہ اطہار عليہم السالم دوسرے دينی پيشوائوں نے بھی اسی پر عمل کيا ہے اور و
  قائل تھے۔ذيل مينہم چند نمونے پيش کر رہے ہيں:

  ۔بچے سے سوال کرنا١
حضرت علی عليہ السالم ہميشہ لوگوں کے سامنے اپنے بچوں سے علمی سواالت کر تے تھے اور بعض اوقات لوگوں کے 

  سواالت کا جواب بھی انھيں سے دلوا تے تھے۔
ايک دن حضرت علی عليہ السالم نے اپنے فرزندامام حسن عليہ السالم اور امام حسين عليہ السالم سے چند موضوعات کے 

  بارے مينکچھ سواالت کئے چنانچہ ان ميں سے ہر ايک 
نے مختصر لفظوں ميں حکيمانہ جواب دئے۔اس کے بعدحضرت علی عليہ السالم نے مجلس ميں موجودحارث اعور نامی 

  شخص سے مخاطب ہو کر فرمايا:ايک 
  )٧ايسی حکيمانہ باتيں اپنے بچوں کو سيکھاؤ ،کيونکہ اس سے ان کی عقل وفکر ميں استحکام وباليدگی پيدا ہوتی ہے ۔(

اس طرح حضرت علی عليہ السالم نے ان کا بہترين انداز ميں احترام کيا اور ان کے وجود ميں ان کی شخصيت کو اجاگر کيا
  دی پيدا کی ۔اور خود اعتما

..............  

  ٣٧ص٨،البداية ج٣٥٠،ص٣٥۔بحاراالنور ج٧
  ٣٦٦،ص٣۔المحجةالبيضا ج٦

 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  ۔حسن معاشرت٢
بچے ميں شخصيت پيدا کرنے کاايک بنيادی سبب اس کے ساتھ اچھا برتاؤبھی ہے۔رسول خدا ۖ نے مختصرلفظوں ميں فرمايا 

  اور اپنے پيروئونکوآشکار طور پر اسے نافذ کرنے کاحکم ديا ہے:
  )''٨''اپنے فرزندوں کا احترا م کرواور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پيش آؤ (

لہذاجو لوگ اپنے بچوں کی با عزت وبا حيثيت شخص بنانا چاہتے ہيں ،انھينچاہئے کہ اپنے بچونکواچھی تعليم وتر بيت کے 
نا پسنداور برے طرز عمل سے اپنے ساتھ رہنمائی کريں۔ اور برے، ناپسند اور توہين آميز سلوک سے پر ہيز کر ينکيو نکہ 

  بچوں کی ہر گز صحيح تربيت نہيں کی جا سکتی ۔
..............  

  ٤٤،ح٩٥ص ١٠٤۔بحاراالنوار ج٨

  

  ۔وعده پورا کرنا٣
وعده پورا کرنا ان عوامل سے ايک ہے کہ جن کے ذريعہ بچے ميں اعتماد پيدا کيا جاسکتا ہے اور يہ ان کی شخصيت کے 

فی موثرہے۔ائمہ اطہار عليہم السالم نے بچوں سے وعده وفائی کرنے کے سلسلہ ميں بہت تاکيد کی ہے اس نشو ونما ميں کا
  سلسلہ ميں ہم ائمہ معصومين کے چند اقول پيش کرتے ہيں:
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  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:
  ''جائزنہيں ہے کہ انسان سنجيدگی سے يا مذاق ميں جھوٹ بولے۔

  )''٩شخص اپنے بچے سے وعده کرلے اور اسے پورا نہ کرے(جائز نہيں ہے کہ کوئی 
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں کہ رسول خدا ۖ نے فرما يا:

''اگر تم ميں سے کسی نے اپنے بچے سے کوئی وعده کيا ہے۔تو اسے پورا کرنا چاہئے اور اپنے وعده کی خالف ورزی 
  )''١٠نہيں کرنی چاہئے۔(

بوں ميں ائمہ اطہار عليہم السالم سے والدين کے وعده وفائی کے بارے مينبے شمار روايتيں نقل شيعوں کی احاديث کی کتا
  ہوئی ہيں،ليکن ہم اختصار کے پيش نظر يہاں پر انھينذکر کر نے سے چشم پوشی کرتے ہيں۔

  ۔بچے کو مشکالت سے آگاه کرنا۔٤
  الک سبب يہ بھی ہے اپنے بچوں، خاص کر بيٹوں کو شخصيت اور حيثيت واالبنانے کا م

..............  

  ٢٥٢،امالی صدوق ص٢٩٥،ص٧٢۔بحار االنور،ج٩
  طبع قديم١٢٦،ص٥،وسائل الشيعہ ج٦٢٦،ص٢۔مستدرک الوسائل،ج١٠

کہ انھيں مشکالت سے آگاه کيا جائے تاکہ وه مستقبل مينمشکالت سے مقا بلہ کرسکيں،کيونکہ بچوں کو عملی طور پر يہ 
ز کو حاصل کرنے کے لئے کوشش و زحمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر کوئی بچہ مشکالت سمجھنا چاہئے کہ ہر چي

اور سختيوں سے آگاه نہ ہو تووه مستقبل ميں زندگی کے گوناگوں مشکالت کے مقابلہ ميں گھبرا جائے گا۔يہ حقيقت ہمارے 
  ائمہ اطہار عليھم السالم کی روايات ميں بھی بيان ہوئی ہے۔

  ظم عليہ السالم نے فرمايا:حضرت امام موسی کا
ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌''بہتر ہے کہ بچہ بچپنے ميں زندگی ميں پيش آنے والی سختيوناور مشکالت سے دو چارہو،جوکہ حقيقت مينزندگی کا 

  )''١١کفاره ہے،تاکہ جوانی اور بوڑھاپے ميں صبروبرد باری سے کام لے ۔(
رنا بچے کی ناراضگی کا سبب نہينبنناچاہئے۔يعنی بچے يہ ياد دہانی کرا دينا ضروری ہے کہ،بچوں کو مشکالت سے آشناک

کے ذمہ کئے جانے والے کام اس کی توانائی اور طاقت سے زياده نہيں ہونے چاہئيں،اس لئے بچے کی طاقت و توانائی کومد
  نظر رکھنا ضروری ہے۔

  رسول خدا ۖ نے اس سلسلہ ميندرج ذيل چار نکات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے:
  اپنی طاقت بھر جو کام انجام ديا ہے اسے قبول کرنا۔ ۔بچہ نے١
  ۔جو کام بچے کی طاقت سے باہر ہو بلکہ اس کے لئے نا قا بل برداشت ہو اس کام کا اس سے مطالبہ نہ کرنا۔٢
  ۔بچے کوگناه اور سر کشی پر مجبور نہ کرنا۔٣

..............  

   ١٢٦،ص٥۔وسائل الشيعہ ج١١

  )١٢اس کے سامنے فضول اور احمقانہ کام انجام نہ دينا۔(۔اس سے جھوٹ نہ بولنااور ٤
  دوسری ر وايتوں ميں يوں نقل ہوا ہے:

''جب رسول خدا ۖ سات سال کے تھے،ايک دن اپنی دايہ(حليمہء سعديہ)سے پو چھا:ميرے بھائی کہاں ہيں؟(چونکہ آپ ۖحليمہ 
وں نے جواب ميں کہا:پيارے بيٹے!وه بھيڑبکرياں سعديہ کے گھر ميں تھے،اس لئے ان کے بيٹوں کو بھائی کہتے تھے)انہ

چرانے گئے ہيں،جو خداوند متعال نے ہميں آپ ۖ کی بر کت سے عطا کی ہيں۔آۖپنے کہا:اما جان آپ نے ميرے ساتھ انصاف 
  نہيں کيا ! ماں نے پو چھا:کيوں؟ 

 )''١٣ئی بيا بان ميں تپتی دھوپ ميں ہوں۔(جواب ميں کہا:کيايہ مناسب ہے کہ ميں خيمہ ميں بيٹھ کر دودھ پيوں اور ميرے بھا

  ۔بچے کے کام کی قدر کر نا٥
رسول خدا ۖ نے بچوں کی تربيت و پرورش اور انھيں اہميت دينے کے بارے ميناپنے پيروئوں کو جوحکم د يا ہے، پہلے اس 



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

 
 

  کرتے تھے۔پر خود عمل کيا ہے۔پيغمبر اکرم ۖ کی ايک سيرت يہ بھی تھی کہ آپ ۖبچوں کے کام کی قدر 
  عمرو بن حريث نے يوں روايت کی ہے:

  ''ايک دن رسول خدا ۖ عبدهللا ابن جعفرا بن ابيطالب کے نزديک سے 
..............  

  ٥٠،ص ٦۔اصول کافی،ج١٢
   ٣٧٦،ص١٥۔بحار االنوار،ج١١٣

عنايت  گزرے۔جبکہ وه بچے تھے ،آنحضرت ۖ نے ان کے حق ميں يہ دعا کی:خدا وندا! اس کی تجارت ميں برکت
  )''١٤فرما۔(

  ۔بچوں کی تعظيم کے لئے کھڑا ہونا٦
رسول اکرم ۖکی يہ بھی سيرت تھی کہ کبھی آۖپ اپنے بچوں کی تعظيم کے لئے نماز کے سجده کو طول ديتے تھے يا لوگوں 

طرح  کے بچوں کی تعظيم کے لئے نماز کو جلدی تمام کرتے تھے اور ہر حال ميں بچوں کا احترام کرتے تھے اور اس
  عملی طور پرلوگوں کو بچوں کی تعظيم کرنے کا درس ديتے تھے۔

ايک دن پيغمبر اکرم ۖبيٹھے تھے کہ امام حسن عليہ السالم اور امام حسين عليہ السالم داخل ہوئے۔آنحضرت ۖ ان کے احترام 
ں پاتے تھے،اس لئےميناپنی جگہ سے اٹھ کرانتظار ميں کھڑے رہے۔چونکہ دونونبچے اس وقت صحيح طريقے سے چل نہي

آنے ميں کچھ دير ہوئی۔لہذا پيغمبر اسالم ۖ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کيا ۔دونوں بچوں کو گود ميں لے ليا اور دوش 
مبارک پر سوار کر کے چلے اور فر مايا کہ ميرے پيارے بيٹو!تمہاری کتنی اچھی سواری ہے اور تم کتنے اچھے سوار 

  ) ؟!''١٥ہو۔(
  )١٦ت زہرا سالم هللا عليہا کی تعظيم کے لئے بھی کھڑے ہوتے تھے۔(آنحضرت ۖحضر

..............  

  ٢٨٦،ص٩۔مجمع الزوائد،ج١٤
   ٣٨٨،ص٣،مناقب ابن شہرآشوب ج٥١ح٢٨٥،ص٤٣۔بحاراالنورج١٥
  ٤٨ص٣۔السيرةالحلبيہ ج١٦

  

  ۔بچوں کے مستقبل کا خيال رکھنا٧
بچوں اور بھتيجونکو اپنے پاس بالکر فرمايا:تم آج معاشره کے بچے  ايک دن حضرت امام حسن مجتبی عليہ السالم نے اپنے

ہو ليکن مستقبل مينمعاشره کی بڑی شخصيت ہوگے،لہذاعلم حاصل کرنے کی کوشش کرو،تم ميں سے جو بھی علمی مطالب 
ت ان سے کو حفظ نہ کر سکے،وه انھيں لکھ ڈالے اوراپنی تحريروں کو اپنے گھرميں محفوظ رکھے تاکہ ضرورت کے وق

  )١٧استفاده کرے۔(
اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبی عليہ السالم بچوں کے مستقبل کو ملحوظ رکھتے تھے اور بچوں کے والدين 

کواس حقيقت سے آگاه فرماتے تھے۔اس لئے دين کے پيشوا بچوں کے مستقبل کے بارے ميں خاص توجہ رکھتے 
  تھے۔چنانچہ ايک حديث ميں آيا ہے:

نصار ميں سے ايک شخص چند بچوں کوچھوڑ کر دنيا سے اٹھا۔اس کے پاس تھوڑا سا سرمايہ تھاکہ جسے اس نے اپنی ''ا
عمر کے آخری دنوں ميں عبادت اور خدا کی خوشنودی کے لئے خرچ کر ديا۔جبکہ اسی زمانے ميں اس کے بچے تنگ 

الم ۖ کی خدمت ميں نقل کيا گيا۔آنحضرۖتنے سوال دستی کی وجہ سے دوسروں سے مدد طلب کرتے تھے۔يہ ماجرا پيغمبر اس
کيا:تم نے اس شخص کے جنازه کو کيا کيا؟کہا گياکہ اسے ہم نے دفن کرديا۔آنحضرت ۖ نے فرمايا:اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا

نے بچوں تواسے مسلما نوں کے قبرستان ميں دفن کرنے کی اجازت نہ ديتا!!کيونکہ اس نے اپنی دولت کوضائع کرديا اور اپ
  )١٨کودوسروں کا محتاج بنا کرچھوڑ ديا ۔(

..............  
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   ٢٢،ح٢٥،ص٤٣۔بحاراالنوارج١٧
  ٣١۔قرب اال سناد،ص١٨

  

  ۔دينی احکام کی تعليم دينا٨
ہے،اگر چہ ممکن ہے بچہ نماز کے بارگاه خدا مينبچے کی عبادت،دعااور حمدوثنا کی تمرين سے اس کا باطن روشن ہوتا 

الفاظ کے معنی نہ سمجھتاہو ،ليکن خدا وند متعال کی طرف توجہ،راز ونياز،پروردگار عالم سے مدد کی درخواست،دعا اور 
بارگاه الٰہی سے التجا کو وه بچپنے سی ہی سمجھتا ہے اور اپنے دل کوخدا وند متعال اور اس کی ال محدودرحمت سے مطٔمن

ے اور اپنے اندرايک پناه گاه کا احساس کرتا ہے اور مشکالت وحوادث کے وقت اپنے دل کو تسکين ديتا ہے،چنانچہ بنا تا ہ
  خدا وند متعال فرماتا ہے:

  )٢٨تطٔمن القلوب)(رعدهللال بذکراهللا(لذين آمنوا وتطٔمن قلو بھم بذکرا 
  مينان حاصل ٍ◌ٍ◌''يہ وه لوگ ہينجو ايمان الئے ہيں اور ان کے دلوں کوياد خدا سے اط

  ہو تا ہے اور آگاه ہو جائوکہ اطمينان ياد خدا سے ہی حاصل ہو تا ہے۔''
بچوں کوابتداء سے ہی مئومن اور خدا پرست بنانے کی تربيت کے لئے ضروری ہے کہ ان کے جسم وروح ايمان کے لحاظ 

کی طرف متوجہ کريں اور انھيں خدا  سے يکساں ہوں ۔اسی لئے اسالم نے والدين پرذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے بچوں کوخدا
  پرستی اور دين کی تعليم ديں اور دوسری طرف حکم ديا ہے کہ بچوں کو نماز اور عبادت کی مشق کرائيں۔

معاويہ ابن وہب نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے دريافت کياکہ ہم بچہ کو کس عمر ميں نماز پڑھنے کے لئے کہيں؟ آپ 
  سال کی عمر مينانھيں نماز نے فر مايا:چھ سے سات 

  )١٩پڑھنے کے لئے آماده کرنا چاہئے۔(
  )''٢٠رسول خدا ۖ نے ايک حديث ميں فرما يا:''اپنے بچوں کوسات سال کی عمر ميننمازپڑھنے کا حکم دو۔(

ميں امام محمدباقرعليہ السالم نے ايک دوسری روايت ميں بچوں کی عمر کے مختلف دور ميں اعتقادی تر بيت کے سلسلہ 
  والدين کی ذمہ داريوں کو اس طرح بيان فر ما يا ہے:

''تين سال کی عمر ميں بچہ کو کلمہ ال الہ اال هللا سکھا ئيں،چار سال کی عمر ميں محمدرسول هللا سکھائيں،پانچ سال کی عمر 
ے مکمل طور پر ميناسے قبلہ کی طرف رخ کرنا سکھا ئيں اور اسے حکم ديں کہ سجده ميں جائے،چھ سال کی عمر ميناس

  )''٢١رکوع و سجود سکھا ئيں اور سات سال کی عمر مينمنہ ہاتھ دھونا(وضو)اور نماز پڑھنا سکھا ئيں۔(
والدين اور مربّی کومعلوم ہوناچاہئے کہ مذہب ان کا سب سے بڑا معاون ومدد گار ہے،کيونکہ ايمان ايک روشن چراغ کے 

ر ضميروں کو بيدار کرتا ہے اورجہاں کہيں انحراف ہوگا اسے آسانی کے مانند ہے جو تاريک راہوں کو روشن کرتا ہے او
  ساتھ اس انحراف وکجروی سے بچاکر حقيقت وسعادت کی طرف رہنمائی کرے گا ۔

..............  

   ٣،ص٢۔وسائل الشيعہ ج١٩
  ١٧١،ص١۔مستدرک الوسائل ج٢٠
   ١١٥۔مکارم االخالق،طبرسی،ص٢١

  

  بچے ميں صحيح تربيت کے آثار
  چوں کی صحيح تربيت ان ميناستقالل اور خود اعتمادی کا سبب بنتی ہے اوران کا احترام ب

انھيں با حيثيت انسان بنا تا ہے،کيونکہ جو بچہ ابتداء سے اپنی قدر ومنزلت کو پہچانتا ہے وه بڑا ہوکراپنے اندر احساس 
اوراس کا دل ايک صاف وخالی زمين کے مانند ہے کہ کمتری کاشکار نہينہو تا ۔چنانچہ اسالمی روايتوں ميں آيا ہے کہ بچہ 

  )٢٢جوبھی بيج اس ميں بويا جائے گا اسے قبول کر کے اس کی پرورش کرتی ہے۔(
مثال کے طور پرحضرت علی عليہ السالم کی شخصيت رسول خدا ۖ کی آغوش ميں تربيت پانے کے نتيجہ ميں رشد و کمال 

ح کے اعتبار سے عام بچہ نہيں تھے،بلکہ ان کے وجود مبارک ميں مخصوص تک پہنچی۔اگرچہ علی عليہ السالم جسم ورو
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قابليتيں موجود تھيں، ليکن ان کے بارے ميں پيغمبر اسالم ۖ کی خصو صی نگرا نيوناور توجہ سے چشم پوشی نہيں کی 
  جاسکتی ۔

امام حسين عليہ السالم کی تر بچے کی صحيح تربيت کا ايک نتيجہ يہ ہے کہ وه شجاع اوربہادر بنتا ہے۔اس چيز کوحضرت 
  بيت ميں بخوبی مشاہده کيا جاسکتا ہے۔

  ابن شہاب کہتا ہے:
''ايک مرتبہ جمعہ کے دن خليفہ دوم منبرپر تھے۔حضرت امام حسين عليہ السالم بچہ تھے مسجد ميں داخل ہوئے اور کہا:اے

منبر آپ کے جدامجد کا ہے، بھتيجے !ذرا  عمر!ميرے باپ کے منبر سے نيچے اترو!عمر نے روتے ہو ئے کہا:سچ کہا،يہ
ٹھہرو !! امام حسين عليہ السالم عمر کا دامن پکڑے ہوئے کہتے رہے کہ ميرے جد کے منبر سے اتر و،عمر مجبور ہو کر 

اپنی گفتگو روک کر منبر سے اتر آئے اور نماز پڑھنے ميں مشغول ہو گئے۔نماز کے بعد کسی کوبھيجا تاکہ امام حسين عليہ 
  سالم کو بالکر ال ئے۔جوں ہی امام حسين عليہ السالم تشريف الئے،عمر نے پوچھا:بھتيجے! ميرے ساتھ اس طرح ال

  گفتگو کرنے کاآپ سے کس نے کہا تھا؟
..............  

  ٩٠٣،ص٣١۔نہج البالغہ،فيض،خط نمبر٢٢

يہی جملہ تين بار دہرايا،جبکہ امام حسين امام حسين عليہ السالم نے فر ما يا:مجھے کسی نے يہ حکم نہينديا ہے۔اورآپ نے 
  )٢٣عليہ السالم اس وقت بالغ بھی نہيں ہوئے تھے۔(

حضرت امام محمد تقی عليہ السالم کی زندگی کے حاالت کے بارے ميں نقل کيا گيا ہے کہ امام رضا عليہ السالم کی رحلت 
ہ مينايک ايسی جگہ پر پہنچا جہاں چند بچے کھيل کے بعد،خليفہ وقت ،مامون بغداد آيا۔ايک دن شکار کے لئے نکال راست

رہے تھے۔امام رضا عليہ السالم کے فرزند امام محمد تقی عليہ السالم ، کہ جن کی عمراس وقت تقريباً گياره سال تھی ، ان 
تقی بچوں کے درميان کھڑے تھے۔جوں ہی مامون اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے تو سب بچے بھاگ گئے۔ ليکن امام محمد 
عليہ السالم وہيں کھڑے رہے۔جب خليفہ نزديک پہنچا حضرت پر ايکنظر ڈالی اورآپ کا نورانی چہره ديکھتا ہی ره گيا۔ 

  اورآپ سے سوال کيا کہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کيوننہيں بھاگے؟
ہ کے لئے راستہ چھوڑ کر بھاگتا امام محمدتقی عليہ السالم نے فوراًجواب ديا:اے خليفہ! راستہ اتنا تنگ نہيں تھا کہ ميں خليف

۔ميں نے کوئی گناه نہيں کيا ہے کہ ميں سزا کے ڈر سے بھاگتا۔ميں خليفہ کے بارے ميں حسن ظن رکھتا ہوں اور تصور 
! مامون آپ  ١کرتا ہوں کہ وه بے گناہوں کو کوئی ضرر نہيں پہنچائے گا۔اسی لئے ميں اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور نہيں بھاگا

اور محکم جواب اور آپ کے پر کشش چہره سے حيرت زده ره گيا اور کہنے لگا آپ کانام کيا ہے؟امام نے  کے منطقی
  )٢٤جواب ديا:محمد۔پوچھا:کس کے بيٹے ہو؟ آپ نے فر مايا:علی بن موسی رضا عليہ السالم کا۔(

..............  

  ٧٩٩،ص٣۔تاريخ المدينة المنوره ج٢٣
  ١٨٧،ص ٤غمہ ج،کشف ال٩١،ص٥٠۔بحار اال نور ج٢٤

  
 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 
  

  دوسری فصل:
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  محبت
  بچوں سے پيار کرو اور ان کے ساتھ مہر بانی اور ہمدردی سے پيش آجائو۔ 

  ( پيغمبر اکرم ۖ)

  

  بچوں سے پيار

جس طرح بچہ غذا اور آب وہوا کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح وه پيارمحبت کا بھی محتاج ہوتا ہے۔بچے کی روح وجان کے 
  لئے پيار محبت بہترين روحانی غذا ہے۔يہی وجہ ہے کہ بچہ چومنے اور گود ميں لينے سے خوش ہو تا ہے۔

محبت سے سرشار اور ان کے چشمہء محبت سے اس لئے جو بچہ ابتداء سے ہی کافی حد تک اپنے والدين کے پيار و
  سيراب رہتا ہے،اس کی روح شادرہتی ہے۔

ائمہ دين کی روايتونميں بچے سے محبت کرنے کو مختلف طريقوں سے بيان کيا گيا ہے اور اس کی تاکيد کی گئی ہے۔ہم ان 
  ميں سے بعض کاذکر کرتے ہيں:

  ياں بيان کرتے ہوئےرسول خدا ۖ نے خطبہء شعبانيہ ميں لوگوں کی ذمہ دار
  )''٢٥فر مايا:''اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے بچوں سے ہمدردی اور محبت ومہربانی سے پيش آئو(

  آنحضرت ۖ نے ايک دوسری حديث ميں فر مايا:
''جو شخص مسلمانوں کے بچوں سے رحمدلی اور محبت سے پيش نہ آئے اور بڑوں کا احترام نہ کرے،وه ہم ميں سے نہيں 

  )''٢٦ے۔(ہ
  ايک اور روايت ميں فر مايا:

  )''٢٧''بچوں سے پيار کرو اور ان کے ساتھ ہمدردی اور نرمی سے پيش آئو۔(
  حضرت علی عليہ السالم نے شہادت کے موقع يہ وصيت کی:

  )''٢٨ٍ◌ٍ◌''اپنے خاندان ميں بچوں سے محبت اور بڑوں کا احترام کرو۔(
  سے يہ فرما يا: آپ نے ايک دوسری روايت ميں اپنے پيرو ئوں

''بچے کو بڑوں کا کردار اختيار کرنا چاہئے اور بڑوں کو بچوں کے ساتھ شفقت سے پيش آناچاہئے ،ايسا نہ ہو کہ بچوں کے 
  )''٢٩ساتھ زمانہ جا ہليت کے ظالموں کا جيسا سلوک کريں۔(

  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فر مايا:
  )''٣٠ہے اس پر خدا وند متعال کی خاص رحمت اور عنايت ہوگی۔(''جو شخص اپنے بچے سے زياده محبت کرتا 

..............  

  ١٢٦،ص٥،وسائل الشيعہ ج٣٥٦،ص٩٦،بحار االنوار ج٢٩٥،ص ١۔عيون اخبار الرضاج٢٥
  ٣٦٥،ص٣،المحجةالبيضاء ج٣٤،ص١۔مجموعہ ورام ج٢٦
  ٩٣ص ١٠٤ارج،بح٤٩،ص٦،فروع کافی ج٣١١،ص٣،من اليحضره الفقيہ ج١٢٦،ص٥۔وسائل الشيعہ ج٢٧
   ١٢٩،امالی مفيد،ص٢٠٣،ص٤٢۔بحار االنور ج٢٨
  ٥٣١۔نہج البالغہ فيض،ص٢٩
   ١١٥۔مکارم االخالق طبرسی،ص٣٠

  پيغمبر اکرم ۖ کا بچوں سے پيار

  حضرت علی عليہ السالم فر ماتے ہيں:
ٹا تے تھے اورکبھی مجھے ''ميں بچہ ہی تھا،پيغمبر اکرم ۖ مجھے اپنی آغوش ميں بٹھاتے تھے اور اپنے سينہء مبارک پر ل

اپنے بسترميں سالتے تھے اور شفقت کے ساتھ اپنے چہرے کو ميرے چہرے سے مالتے تھے اور مجھے اپنی خوشبوسے 
  )٣١معطر فرماتے تھے۔(

  جی ہاں،بچہ شفقت کا محتاج ہوتاہے،اس کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہئے۔
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  )''٣٢پيارکی نظروں سے ہميشہ خوش رکھنا چاہئے ۔(اور اس کومحبت بھری نگاه سے ديکھنا چاہئے اور اسے 
پيغمبر اسالم ۖ بچوں پر اتنا مہربان تھے ،کہ نقل کيا گيا ہے کہ جب آۖپ ہجرت فرماکر طائف پہنچے تو وہاں کے بچوں نے 

سے دور  آپ ۖ کو پتھر مارنا شروع کيا ليکن آپ نے انھيں نہيں روکا،بلکہ حضرت علی عليہ السالم نے بچوں کو آنحضرت ۖ
  )٣٣کيا۔(

..............  

  ٤٠٦۔نہج البالغہ ،مال فتح هللا،ص٣١
  ١١٥ص١،تفسير قمی ج٦٧و٥٢ص٢٠۔بحاراالنوارج٣٣ ١١٣،مکارم االخالق،ص٦٢٦،ص٢۔مستدرک الوسائل ج٣٢

رسول خدا ۖجب انصار کے بچوں کو ديکھتے تھے تو ان کے سروں پر دست شفقت پھيرتے تھے اور انھيں سالم کرکے دعا 
  )٣٤يتے تھے۔(د

  انس بن مالک کہتے ہيں:
  )''٣٥'' پيغمبر اکرم ۖ سے زياده ميں نے کسی کو اپنے خاندان والوں سے محبت کرتے نہيں ديکھا۔(

  )٣٦آپ ۖہر روزصبح اپنے بيٹوں اور نواسوں کے سر پر دست شفقت پھيرتے تھے(
  )٣٧ے تھا۔(بچوں سے پيار ومحبت اور شفقت کرنا پيغمبر اکرمۖ  کی خصوصيات ميں س

ايک دن پيغمبر ۖ اپنے اصحاب کے ساتھ ايک جگہ سے گزر ے جہانچند بچے کھيل رہے تھے۔پيغمبر اکرم ۖ ان بچوں ميں 
سے ايک کے پاس بيٹھے اور اس کے ماتھے کو چوما اور اس سے شفقت کے ساتھ پيش آئے۔آۖپ سے جب اس کا سبب 

ہ يہ بچہ ميرے فرزند حسين عليہ السالم کے ساتھ کھيل رہا تھا اور حسين پوچھاگيا،تو آۖپ نے فرمايا:ميں نے ايک دن ديکھا ک
عليہ السالم کے پائوں کے نيچے سے خاک اٹھاکراپنے چہره پر مل رہاتھا۔چونکہ يہ بچہ حسين عليہ السالم کودوست رکھتا 

سين عليہ السالم کے ہے اس لئے ميں بھی اسے دوست رکھتا ہوں۔جبرئيل نے مجھے خبردی ہے کہ يہ بچہ کربال مينح
  )٣٨اصحاب ميں سے ہوگا۔(

..............  

   ١١٥،ص١۔شرف النبی،خرگوشی ج٣٤
  ٦١٢ص٤،السيراةالنبويہ،ابن کثيرج٥٢٥،ص ٣۔سيره دحالن،حاشيہ سيره حلبيہ ج٣٥
   ٦١،عدةالداعی ص٩٩،ص٤۔بحاراالنورج٣٦
   ٣٦٦،ص٣۔المجحةالبيضاج٣٧
  ٣٦ح٢٤٢ص٤٤۔بحاراالنوارج٣٨

  صادق عليہ السالم نے فر مايا:حضرت امام جعفر 
''موسی ابن عمران نے اپنی مناجات مينخدا وند متعال سے سوال کيا:پرور دگاِر!تيرے نزديک کو ن سا عمل بہتر ہے؟وحی 

ہوئی:بچونسے پيار کرناميرے نزديک تمام اعمال سے برتر ہے،کيونکہ بچے ذاتی طور پرخدا پرست ہوتے ہيں اور مجھے 
  )''٣٩ر کوئی بچہ مر جاتا ہے تو ميں اسے اپنی رحمت سے بہشت ميں داخل کرتا ہوں۔(محبت کرتے ہيں ۔اگ

مگر بچوں سے بہت زياده محبت بھی نہيں کرنی چاہئے،کيونکہ اس کے نقصا نات ہيں۔اسی لئے اسالمی روايات ميں بچوں 
  کے ساتھ بہت زياده محبت کرنے کا منع کياگيا ہے۔

  امام حسين عليھما السالم سے پياررسول اکرم ۖ کا امام حسن اور 
رسول خدا ۖ اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسين عليھماالسالم سے بہت محبت کرتے تھے۔يہ حقيقت بہت سی کتابوں ميں 

  بيان ہوئی ہے،اس سلسلہ مينچند نمونے ہم ذيل ميں پيش کرتے ہيں:
  روايت کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا:اہل سنّت کی کتابوں مين نقل ہوا ہے کہ عبدهللا ا بن عمر سے 

  )''٤٠''امام حسن اورامام حسين عليھما السالم،دنيا ميں ميرے خوشبودار پھول ہيں۔(
..............  

   ١٠٥و٩٧،ص١٠٤۔بحار االنوار،ج٣٩
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  اہل سنت کے منابع سے نقل کرکے٥٩٥،ص١٠۔احقاق الحق ج٤٠

  انس بن مالک سے نقل کيا گيا ہے کہ
چھا گياکہ آۖپ اپنے اہل بيت ميں سے کس کو زياده چاہتے ہيں؟رسول خدا ۖ نے جواب ميں فر ماياکہ ميں ''رسول خدا ۖ سے پو

  )''٤١حسن اور امام حسين عليھما(عليہ السالم) کو دوسروں سے زياده دوست رکھتا ہوں۔(
  ايک اور روايت ميں سعيدا بن راشد کہتا ہے:
م) رسول خدا ۖ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔آۖپ نے انھيں گود ميں اٹھايا '' امام حسن اور امام حسين عليھما( عليہ السال

  )''٤٢اورفرمايا:يہ دنيا ميں ميرے دو خوشبو دار پھول ہيں۔(
  امام حسن مجتبی عليہ السالم نے فر مايا:

جو ٍ◌ٍ◌''رسول خدا ۖ نے مجھ سے فر مايا:اے ميرے فرزند! تم حقيقت ميں ميرے لخت جگر ہو،خوش نصيب ہے وه شخص 
  )''٤٣تم سے اور تمہاری اوالد سے محبت کرے اور وائے ہو اس شخص پر جو تم کو قتل کرے۔(

  رسول خدا ۖ امام حسين عليہ السالم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آۖپ ان کا رونا برداشت نہيں کرپاتے تھے۔
  يزيدا بن ابی زياد کہتا ہے:

  ور فاطمہ زہراسالم هللا ''رسول خدا ۖ عائشہ کے گھر سے باہر تشريف الئے۔ا
عليہاکے گھر سے گزرے امام حسين عليہ السالم کے رونے کی آواز سنی،توآۖپ نے فاطمہ سالم هللا عليہاسے فر مايا: کيا تم 

  )''٤٤نہيں جانتی ہو کہ مجھے حسين( عليہ السالم) کے رونے سے تکليف ہوتی ہے؟!(
..............  

  ابع سے نقل کرکےمختلف من٦٥٥،ص ١٠۔احقاق الحق،ج ٤١
  بے شمارمنابع سے نقل کرکے ٦٢٣و ٦٢١،٦١٩، ٦٠٩،ص١٠۔احقاق الحق ج٤٢
  ٣١٦،ص١١۔ملحقات احقاق الحق ج٤٣
  ٣١٤تا ٣١١،ص١١۔ملحقات احقاق الحق ج٤٤

 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  بچوں کے حق ميں پيغمبر اسالم ۖ کی دعا
بچوں سے متعلق پيغمبر اسالم ۖ يہ معمول تھاکہ مسلمان اپنے بچوں کو آۖپ کی خدمت ميں التے تھے اور آۖپ سے ان کے حق

  ميں دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے۔
  جمره بنت عبدهللا سے روايت ہے کہ ايک بيٹی نے کہا:

''ميرا باپ مجھے پيغمبر خدا ۖ کی خدمت ميں لے گيا اور آۖپ سے درخواست کی کہ ميرے حق ميں دعا کريں۔پيغمبر خدا ۖ نے 
  )''٤٥مجھے اپنی آغوش ميں بٹھا کرميرے سر پر دست شفقت رکھا اور ميرے لئے دعا فر مائی۔(

  کرنا بچوں سے شفقت
  عباس بن عبدالمطلب کی بيوی،ام الفضل،جو امام حسين عليہ السالم کی دايہ تھی،کہتی ہے:

  ''ايک دن رسول خدا ۖ نے امام حسين عليہ السالم،جو اس وقت شير خوار بچہ 
  تھے،کو مجھ سے لے کر اپنی آغوش ميں بٹھايا، بچے نے پيغمبر اکرم ۖ کے لباس 

..............  
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  ٢٦٦،ص ٩ئد،ج۔مجمع الزوا٤٥

کو تر کر ديا۔ميں نے جلدی سے بچے کو آنحضرت ۖسے لے ليا نتيجہ ميں بچہ رونے لگا ۔آنحضرت ۖنے مجھ سے فر مايا:ام 
الفضل!آہستہ!ميرے لباس کو پانی پاک کر سکتا ہے،ليکن ميرے فرزند حسين عليہ السالم کے دل سے اس رنج و تکليف کے 

  )؟''٤٦غبار کو کونسی چيز دور کرسکتی ہے(
منقول ہے کہ جب کسی بچے کودعا يا نام رکھنے کے لئے رسول خدا ۖ کی خدمت ميں التے تھے۔توآپ ۖاس بچہ کے رشتہ 

داروں کے احترام ميں ہاتھ پھيال کربچے کو آغوش ميں ليتے تھے۔کبھی ايسا اتفاق بھی ہوتا تھا کہ بچہ آپ ۖکے دامن کو ترکر
ے تھے تاکہ اسے پيشاب کرنے سے روک ديں۔رسول خدا ۖانھيں منع کرتے ہوئے فر ماتے ديتا تھا،موجود افراد بچے کو ڈانٹت

تھے:''سختی کے ساتھ بچے کو پيشاب کرنے سے نہ روکنا''،اس کے بعد بچے کو آزاد چھوڑ تے تھے تاکہ پيشاب کرکے 
  فارغ ہو جائے۔

شی سے اپنے فرزند کو آنحضرت ۖسے ليتے جب دعا ونام گزاری کی رسم ختم ہو جاتی،توبچے کے رشتہ دار نہايت ہی خو
اور بچے کے پيشاب کرنے کی وجہ سے آۖپ ذرا بھی ناراض نہيں ہوتے تھے۔ بچے کے رشتہ داروں کے جانے کے بعد 

  )٤٧پيغمبر اکرم ۖ اپنا لباس دھو ليتے تھے۔(
..............  

  ١٧٦،ھدية االحباب ،ص١٢،اللہوف ابن طاوس ،ص١٠٤،ص ٨٠۔بحاراالنور،ج٤٦
  ٢٤٠،ص٦،بحار االنور ج ١٥،مکارم االخالق ص٢١١۔معانی االخبار،ص٤٧

  پيغمبر اکرم ۖ کا بچوں کو تحفہ دينا

  پيغمبر اسالم ۖ کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ايک اور نمو نہ يہ تھاکہ آپ ۖ ان کو تحفے ديتے تھے۔
  عائشہ کہتی ہيں:

ں بنی ہوئی سونے کی ايک انگوٹھی تحفہ کے طورپر بھيجی ''حبشہ کے بادشاه نجاشی نے رسول خدا ۖ کے لئے حبشہ مي
۔رسول خدا ۖ نے امامہ بنت ابی العاص(جو پيغمبر اکرم ۖ کی ربيبہ تھی)کو بال کر فرمايا:بيٹی!اس تحفہ سے اپنے آپ کو زينت 

  )''٤٨دو۔(
  ايک دوسری حديث ميں عائشہ کہتی ہيں:

کے طور پر اليا گيا رسول خدا ۖ کی تمام بيوياں ايک جگہ جمع ہوگئی  ''پيغمبر خدا ۖ کے لئے ايک سونے کا گلو بند تحفہ
تھيں۔امامہ بنت ابی العاص،جو ايک چھوٹی بچی تھی،گھر کے ايک کونے مينکھيل رہی تھی۔رسول خدا ۖ نے اس گلو بند 

س سے بہتر گلوبند کودکھا کر ہم سے پوچھا:تمہيں يہ کيسالگ رہا ہے ؟ہم سب نے اس پر نظر ڈال کر کہا:ہم نے آج تک ا
  نہيں ديکھا ہے۔

رسول خدا ۖ نے فر مايا:اسے مجھے ديدو ۔عائشہ کہتی ہيں:ميری آنکھوں ميں تاريکی چھاگئی ۔ميں ڈر گئی کہينآپ ۖ اسے 
کسی دوسری بيوی کی گردن ميں نہ ڈال ديں۔ اوردوسری بيويوں نے بھی ايسا ہی تصور کيا۔ہم سب خاموش تھے،اسی اثنا 

 )''٤٩ل خدا ۖ کے پاس آگئی اور آپ ۖنے گلو بند کو اس کی گردن ميں ڈال ديا پھر وہاں سے تشريف لے گئے۔(ميں امامہ رسو
  بعض روايتوں ميناس طرح نقل ہوا کہ ايک عرب نے پيغمبر اکرم ۖکی خدمت ميں آکر کہا:

..............  

  ١٣٠٣،ص ٢۔سنن ابن ماجہ،ج ٤٨
  ٢٥٤،ص٩۔مجمع الزوائد،ج٤٩

!ميں ہرن کے ايک بچہ کوشکار کر کے اليا ہوں تاکہ تحفہ کے طور پر آۖپ کی خدمت ميں پيش کروں اور ''اے رسول خدا ۖ
  آپ ۖاسے اپنے فرزند امام حسن اور امام حسين عليہماالسالم کو ديديں۔

کو آنحضرت ۖ نے تحفہ کو قبول کر کے شکاری کے لئے دعا کی ۔اس کے بعد اس ہرن کے بچے کوامام حسن عليہ السالم 
امام حسن عليہ السالم اس ہرن کے بچہ کو لے کر اپنی والده حضرت ماطمہ زہرائ٭ کی خدمت ميں آئے۔لہذا امام حسن …ديا



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

 
 

  )''٥٠عليہ السالم بہت خوش تھے اور اس ہرن کے بچہ سے کھيل رہے تھے۔(

  شہيدوں کے بچونکے ساتھ پيغمبر اسالم ۖ کاسلوک
  بشيرا بن عقريہ ا بن جہنی کہتا ہے:

'ميں نے جنگ احدکے دن رسول خدا ۖ سے پو چھا کہ ميرے والد کس طرح شہيد ہوئے؟ آۖپنے فرمايا :''وه خدا کی راه ميں '
شہيد ہوئے،ان پر خدا کی رحمت ہو ۔ميں رونے لگا۔پيغمبر اکرم ۖ نے مجھے اپنے نزديک بالکر ميرے سر پر دست شفقت 

 )''٥١…(:کيا تمہيں پسند نہينہے کہ ميں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں؟ پھير ا اور مجھے اپنے مرکب پر سوار کرکے فرمايا
ہجری کو جنگ موتہ واقع ہوئی۔اس جنگ ميں لشکر اسالم کے تين کمانڈر ،زيدا بن حارثہ،جعفرا بن ابيطالب  ٨جمادی االو ل 

  اور عبدهللا ا بن رواحہ شہيد ہوئے ۔
..............  

  ٣١٢،ص٤٣۔بحاراالنوار،ج٥٠
  ١٦١،ص٨الزوائد ج ۔مجمع ٥١

)رسول خدا ۖ اور مسلمان ترانہ پڑھتے ہوئے اس لشکر کے استقبال کے لئے نکلے۔پيغمبر ٥٢يہ لشکر واپس مدينہ پلٹا(
  اسالم ۖمرکب پر سوار تھے اور فرمارہے تھے:

يا گيا ۔پيغمبر اسالم ۖ ''بچوں کو مرکبوں پر سوار کرو اور جعفر کے بيٹے کومجھے دو !عبيدهللا ا بن جعفرابن ابی طالب کو ال
  )''٥٣نے اسے اپنے سامنے مرکب پر بٹھايا۔(

  ابن ہشام لکھتا ہے : جعفر کی بيوی ،اسماء بنت عميس کہتی ہے:
''جس دن جعفر جنگ موتہ ميں شہيد ہوئے اس دن،پيغمبر اکرم ۖ ہمارے گھر تشريف الئے ۔اور ميں اسی وقت گھر کے کام 

کر فارغ ہو ئی تھی آۖپنے مجھ سے فرمايا: جعفر کے بچوں کو ميرے پاس الئو !ميں ان کو کاج صفائی اور بچوں کونہال دھال
آنحضرت ۖکی خدمت ميں لے گئی، آۖپنے بچوں کو اپنی آغوش ميں بٹھاکرپيار کيا جبکہ آپ ۖکی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے 

  تھے۔
!ميرے مانباپ آۖپ پر فدا! آۖپ کيوں  رو رہے ہيں؟کيا جعفر اور ان کے ساتھيوں کے بارے ميں نے سوال کيا :اے رسول خدا ۖ

  )''٥٤…(ميں آپ ۖکو کوئی خبر ملی ہے ؟ آپ ۖنے فرمايا :جی ہاں ،وه آج شہيد ہو گئے 
  بيشک،لوگوں کے بچے بھی رسول خدا ۖ کی اس پدرانہ شفقت سے محروم نہيں 

  تھے۔ منقول ہے کہ:
ور بعض کو اپنی پشت اور کندھوں پر بٹھاتے تھے (اور اپنے اصحاب ''رسول خدا ۖ بعض بچوں کو اپنی گود ميں ليتے تھے ا

سے فرماتے تھے:کہ بچوں کو گود ميں لے لو ،انھيں اپنے کندھوں پر سوار کرو) بچے اس سے خوش ہوتے تھے اور 
ہوکران خوشی سے پھولے نہيں سماتے تھے اور ان دلچسپ يادوں کو کبھی نہيں بھولتے تھے،بلکہ کچھ مدت کے بعد اکٹھا 

باتونکو ايک دوسرے کے سامنے بيان کرتے تھے اور فخر ومباہات کے ساتھ کوئی يہ کہتا تھا کہ پيغمبر اکرم ۖ نے مجھے 
گود ميں ليا اور تجھے اپنی پشت پر سوارکيا۔دوسرا کہتا تھاکہ پيغمبر اکرم ۖ اپنے اصحاب کو حکم ديتے تھے کہ تمہيں اپنی 

  )''٥٥پشت پر سوار کريں۔(
..............  

  ٣٨١،ص٢۔سيرئہ ابن ہشام ج٥٢
  ٦٩،ص٣،السيرةالحلبية ج ١٩٦،ص ١٥،صحيح مسلم ج ٣٣٤،ص١۔مسند احمد حنبل ج٥٣
  ۔(ترجمہ) ٢٥٢ص  ٢۔سيرئہ ابن ہشام ،ج٥٤
  ٣٦٦،ص٣۔المحجة البيضاج٥٥

  

  پيغمبر اسالم ۖکا نماز کی حالت ميناپنے بچوں سے حسن سلوک

  شداد بن ہاد کہتا ہے:
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ايک دن نماز ظہر يا عصرپڑھ رہے تھے اور آپ کے بيٹوں حسن عليہ السالم وحسين عليہ السالم ميں سے کوئی''رسول خدا ۖ
ايک آپ کے ساتھ تھا ۔آۖپ نمازيوں کی صفوں کے آگے کھڑے ہوگئے اور اس بچے کو اپنے دائيں طرف بٹھاديا۔ اس کے 

  بعدآپ ۖسجده ميں گئے اور سجده کو طول ديا۔
  نقل کرتا ہے: راوی اپنے باپ سے

  ميں نے لو گوں کے درميان سجده سے سر اٹھايا،ديکھا کہ رسول خدا ۖابھی سجده 
ميں ہيں اور وه بچہ پيغمبر اکرم ۖ کی پشت پر سوار ہے ،ميں دوباره سجده ميں چالگيا ۔جب نماز ختم ہوئی ،لوگوں نے عرض 

!آج جو نماز آپ ۖنے پڑھی اس ميں ايک سجده  بہت طوالنی کيا کہ دوسری نمازوں مينآپ نے اتنا کی کہ اے رسول خدا ۖ
طوالنی سجده نہيں کيا ، کيا اس سلسلہ مينآۖپ کے پاس کوئی حکم آيا ہے يا کوئی وحی نازل ہوئی ہے ؟آپ ۖنے جواب ميں فر 

ھا،اس لئے ميں نےمايا :ايسا کچھ نہيں تھا ،بلکہ ميرا فرزند ميری پشت پر سوار ہوگيا تھا ،ميں اسے ناراض نہيں کرنا چاہتا ت
  )''٥٦اسے آزاد چھوڑديا کہ جو چاہے کرے۔(

  ايک دوسری حديث مينابوبکر سے منقول ہے:
''ميں نے حسن اور حسين عليھما السالم کو ديکھا کہ رسول خدا ۖحالت نماز ميں ہيں اور يہ اُچھل کرآپ کی پشت پر سوار 

تھے تاکہ آپ ۖکھڑے ہوجائيناور اپنی کمر سيدھی کرليناور ہورہے ہيں،رسول خدا ۖدونوں بچوں کو ہاتھ سے پکڑ لے رہے 
بچے آسانی کے ساتھ زمين پر اترجائيں۔نماز کو ختم کرنے کے بعد آنحضرۖت دونونبچوں کو آغوش ميں لے کر ان کے 

  )''٥٧سرونپردست شفقت پھيرتے ہوئے فرماتے تھے:يہ ميرے دونوں بيٹے خوشبودارپھول حسن و حسين ہيں۔(
ميں آيا ہے کہ بچہ خوشبودار پھول ہے اور ميرے خوشبودار پھول حسن وحسين عليھما السالم ہيں ايک روايت دوسری حديث

  ميں اس طرح نقل ہوا ہے:
  ''ايک دن پيغمبر اکرم ۖمسلمانوں کی ايک جماعت کے ساتھ ايک جگہ نماز 

تھے،آۖپکی پشت پر سوار ہوکر اپنے  پڑھ رہے تھے،جب آنحضرت ۖسجده ميں جاتے تھے توحسين عليہ السالم ،جو کہ بچہ
پائونکو ہالتے ہوئے ''ہے ہے ''کرتے تھے۔جب پيغمبر اکرم ۖسجده سے سر اٹھانا چاہتے تھے،تو امام حسين عليہ السالم کو 

ہاتھ سے پکڑ کرزمين پر بٹھاتے تھے ،يہ کام نماز کے ختم ہونے تک جاری رہتاتھا۔ايک يہودی اس ماجرے کو ديکھ رہاتھا 
ے نماز کے بعد رسول خدا ۖکی خدمت ميں عرض کی :آپ ۖاپنے بچوں سے ايسا برتائو کر رہے ہيں کہ ہم ہر گز ايسا ۔اس ن

نہيں کرتے۔رسول خدا ۖنے فرمايا:اگر تم لوگ خدا اور اس کے رسول ۖپر ايمان رکھتے تو اپنے بچوں سے شفقت کرتے 
  )٥٨اس قدر متاثر کيا کہ اس نے اسالم قبول کرليا۔( ۔پيغمبر اسالم ۖ کی بچوں کے ساتھ مہر ومحبت نے يہودی کو

 رسول خدا ۖدوسروں کے بچوں کا بھی احترام کرتے تھے اور آۖپ ان کے نفسياتی جذبات کابھی پورا پورا خيال رکھتے تھے۔
..............  

  ٦٩٣،ص٣،مستدرک احمدحنبل ج١٦٥،ص٣۔مستدرک حاکم ج٥٦
  ٥٠ص١١وج٦١٥،ص١٠،ملحقاق احقاق الحق ج٢٥،ص٢يدج،االرشادمف١٣٠۔مقتل الحسين خوارزمی،ص٥٧
  ٢٩٦تا٢٩٤،ص٤٣۔بحار االنورج٥٨

  
 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 
  

  تيسری فصل:
  بّچوں کا بوسہ لينا
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  ''بچے خوشبودار پھول ہيں۔'' 

  پيغمبر اکرم ۖ 

کے حسن سلو ک ميں سے ان کا بوسہ لينا بھی ہے۔اس سلوک کا اثر يہ ہے کہ والدين اور اوالد بچوں کے ساتھ رسول خدا ۖ
کے درميان گہری محبت پيدا ہوتی ہے اور دوسرے يہ کہ بچے کی محبت کی پياس کوبجھانے کا يہ بہترين طريقہ ہے 

چے کے اندر بھی پيار محبت کے جذبےاوربوسہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے سے محبت رکھتے ہيں نيز يہی بوسہ ب
کو زنده رکھنے کا سبب بنتا ہے اور بچہ اپنے والدين کے دل ميں اپنے تئين رکھنے والی محبت سے آگاه ہوجاتا ہے اور اس 

  کے اندرايک نيا جذبہ پيدا ہوجاتا ہے۔
حبت کاا ظہار کرتے تھے۔اس کے دو قابل توجہ بات يہ ہے کہ پيغمبر اسالم ۖاکثر اوقات لوگوں کے سامنے اپنے بچوں سے م

  فائدے تھے:
  اول يہ کہ لوگوں کے سامنے بچوں کا احترام کرنے سے ان کی شخصيت بنتی ہے۔

  دوسرے يہ کہ رسول خدا ۖاس سلوک سے لوگوں کوبچوں کی تربيت کا طريقہ سکھاتے تھے۔
  اسالم ميناپنے بچے کا بوسہ لينے کی بہت تاکيد کی گئی ہے۔

  نے فرمايا:پيغمبر اکرم ۖ 
''جو شخص اپنے بچے کا بوسہ ليتاہے،خدا وند متعال اس کے حق ميں ايک نيکی لکھتا ہے اور جو شخص اپنے بچے کو 

  )''٥٩خوش کرتا ہے ،خدا وند متعال قيامت کے دن اس کو خوش کرے گا۔(
  عائشہ کہتی ہيں:

ہ ليتے ہيں؟ميں نے کبھی کسی بچے کا بوسہ نہيں ''ايک شخص رسول خدا ۖکی خدمت ميں آگيا اور کہا :کيا آپ ۖبچوں کا بوس
  )''٦٠ليا ہے۔رسول خدا ۖ نے فرمايا :ميں کيا کروں کہ خدا وند متعال نے تيرے دل سے اپنی رحمت کو نکا ل ليا ہے؟(

  ايک دوسری روايت ميں آيا ہے کہ
بوسہ نہيں لياہے!جيسے ہی يہ  ''ايک شخص رسول خدا ۖکی خدمت ميں حاضر ہوا اور کہا:ميں نے آج تک کسی بھی بچے کا

  )''٦١شخص گيا پيغمبر ۖ نے فرمايا :ميری نظر ميں يہ شخص جہنّمی ہے۔(
  ايک اور روايت ميں آيا ہے:

''رسول خدا ۖ نے حسن وحسين عليھما السالم کا بوسہ ليا۔اقرع ا بن حابس نے کہا:ميرے دس فرزند ہيں اور ميں نے کبھی ان 
  نہيں  ميں سے کسی ايک کا بھی بوسہ

  )؟!٦٢ليا ہے!رسول خدا ۖ نے فر مايا :ميں کيا کروں کہ خدا وند متعال نے تجھ سے رحمت چھين لی ہے (
  علی عليہ السالم نے فرمايا:

  )''٦٣''اپنے بچوں کا بوسہ لياکرو ،کيونکہ تمھيں ہر بوسہ کے عوض(جنت کا) ايک درجہ ملے گا۔(
  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا:

نے بچونکا زياده بوسہ لياکرو ،کيونکہ ہر بوسہ کے مقا عوض ميں خدا وند متعال تمھيں (جنت ميں) ايک درجہ عنايت ''اپ
  )''٦٤فرمائے گا۔(

  ابن عباس کہتے ہيں :
ن ''ميں پيغمبر اکرم ۖ کی خدمت ميں تھاآپ ۖکے بائيں زانو پر آپ ۖ کے بيٹے ابراھيم عليہ السالم اور دائيں زانو پر امام حسي

  )'' ٦٥عليہ السالم بيٹھے تھے۔آنحضرت ۖکبھی ابراھيم عليہ السالم کا اور کبھی امام حسين عليہ السالم کا بوسہ ليتے تھے ۔(
..............  

  ١١٣،ص٣٣،بحاراالنوارج١١٣،مکارم االخالق،ص٤٩،ص٦۔کافی ج٥٩
   ٩ص ٨۔صحيح بخاری ج٦٠
  ٥٠ص ٦فی ج،کا ٢٠٢،ص١٥،وسائل الشيعہ ج٩٩ص ١٠٤۔بحار االنوارج٦١
   ٩٣،ص ١٠٤۔بحاراالنوار ج٦٢
  ١٢٦،ص ١٥۔ وسائل الشيعہ ج٦٣
  ١٢٦،ص ١٥۔وسائل الشيعہ ج٦٤
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  ٢٣٤ص٣،مناقب ابن شہر آشوب ج ١٥٣،ص ٢٢وج ١٦١،ص ٤٣۔بحار االنوار ج٦٥

  بچوں کے ساتھ انصاف کرنا

بچوں کے درميان عدل وانصاف  ايک اہم نکتہ جسے والدين کو اپنے بچوں کے بارے ميں ملحوظ رکھنا چاہئے يہ ہے کہ وه
  سے کام ليں ۔کيونکہ بچوں کو ابتداء سے ہی عدل 

وانصاف کا مزه چکھنا چاہئے تاکہ اس کی خوبی کو محسوس کريناور اس سے آشنا ہوجائيں اور اسے اپنی زندگی اور 
کہ بچوں کی زندگی معاشره کے لئے ضروری سمجھيں اور بے انصافی ،ظلم اورہر طرح کے امتيازسے پرہيز کريں۔کيون

  ميں کوئی چيز چھوٹی نہيں ہوتی،لہذاعدل وانصاف کے نفاذ ميں چھوٹی سے چھوٹی چيز کا خيال رکھنا ضروری ہے۔
  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:

''پيغمبر اسالم ۖنے ايک ايسے شخص کو ديکھا کہ جس کے دو بچے تھے ،اس نے ايک کا بوسہ ليا اور دوسرے کا بوسہ 
  ليا ۔آنحضرت ۖ نے فرمايا:تم نے کيوں ان کے درميان عدل وانصاف سے کام نہيں ليا ۔''نہيں 

  ابی سعيد خدری کہتے ہيں :
''ايک دن رسول خدا ۖ اپنی بيٹی فاطمہ٭ کے گھر تشريف لے گئے۔علی عليہ السالم بسترپر محو آرام تھے،حسن اور حسين 

  عليھما السالم بھی ان کے پاس تھے ۔انہوں
مانگا ،رسول خدا ۖ ان کے لئے پانی الئے۔حسين عليہ السالم آگے بڑھے،پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا :تمہارے بھائی  نے پانی

حسن( عليہ السالم) نے تم سے پہلے پانی مانگا ہے۔فاطمہ ٭ نے فر ما يا :کيا آپ ۖحسن عليہ السالم سے زياده محبت رکھتے 
ابر ہيں کوئی بھی ايک دوسرے سے برتر نہيں ہے ''ليکن عدل وانصاف ہيں؟آنحضرت ۖنے فرمايا :ميرے نزديک دونوں بر

  )''٦٦سے کام لينا ضروری ہے ۔ہر ايک کو اپنی نوبت پر پانی پينا چاہئے(
  انس کہتے ہيں:

ی ''ايک شخص پيغمبر اکرم ۖ کے پاس بيٹھا تھا ۔اس کا بيٹا آگيا ۔باپ نے اسے چوم کر اپنے زانو پر بيٹھاليا ۔اس کے بعد اس ک
بيٹی آگئی ۔(بوسہ لئے بغير)اسے اپنے پاس بٹھا ليا۔پيغمبر اکرم ۖنے فر مايا :تم نے کيوں ان کے درميان عدل وانصاف سے 

  ) ٦٧کام نہيں ليا ؟(
  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:

دل وانصاف ''اپنے بچوں کے درميان اسی طرح عدل وانصاف سے کام لو ،جس طرح تم خود چاہتے ہو کہ تمھارے ساتھ ع
  )''٦٨کيا جائے۔(

  پيغمبر اسالم ۖ کا حضرت فاطمہ زہراکو بوسہ دينا
پيغمبر اسالم ۖاپنی بيٹی حضرت فاطمہ زہراعليہا اسالم سے بہت محبت کر تے تھے، باوجوديکہ حضرت فاطمہ کی شادی ہو 

  چکی تھی اور بچے بھی ہو چکے تھے ،آنحضرت ۖ ان کا بوسہ ليتے تھے۔
  کہتے ہيں: ابان ا بن تغلب

  )''٦٩''پيغمبر اسال م ۖاپنی بيٹی فاطمہ ٭کو بہت بوسہ ديتے تھے۔(
  امام باقر عليہ السالم اور امام صادق عليہ السالم نے فر مايا:

''پيغمبر اکرم ۖرات کو سونے سے پہلے فاطمہ٭کو بوسہ ديتے تھے اور اپنے چہرے کو ان کے سينہ پر رکھ کر ان کے لئے 
  '')٧٠دعا کرتے تھے۔(
  عائشہ کہتی ہيں:

''ايک دن رسول خدا ۖنے فاطمہ٭کے گلے کا بوسہ ليا۔ميں نے آنحضرۖت سے کہا :اے رسول خدۖا فاطمہ ٭کے ساتھ آپ 
جيسابرتائو کررہے ہينايسا دوسروں کے ساتھ نہں کرتے؟پيغمبر ۖنے فرمايا:اے عائشہ !جب مجھے بہشت کا شوق ہوتا ہے 

  )''٧١ہوں۔(توميں فاطمہ٭کے گلے کا بوسہ ليتا
..............  

   ١٧١،ص٩۔مجمع الزوائدج٦٦
   ١١٣،مکارم االخالق،ص ١٥٨،ص ٨۔مجمع الزوائدج ٦٧
   ١٦،ح ٩٢،ص ١٠٤۔بحار االنوار،ج٦٨
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   ١٤٢،ص٨۔بحار االنوار ،ج٦٩
   ٥٥تا ٤٢،ص  ٤٣۔بحاراالنوارج٧٠
  ٢٦٠،ينابيع المودة،ص ٣٦۔ذخائر العقبی ،ص٧١

  لينا چاہئے؟کس عمر کے بعد بچے کابوسہ نہيں 

اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ بچوں کو کس عمر کے بعد نہيں چومنا چاہئے؟اس سوال کے جواب کے لئے ہميں ائمہ دين کی 
  احاديث کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

اسالم نے بچوں کی تربيت کے سلسلے ميں چھ سے دس سال تک کی عمر پر خاص توجہ دی ہے اور اپنے پيرئوں کو 
يندی ہيناور لوگوں کی جسمی اور روحی حالت کے مطابق قوانين اٰلہی بنائے گئے ہيں۔اس طرح عملی طريقے ضروری ہدايت

  سے بچوں کے جنسی رجحانات کوکنٹرول کيا ہے تاکہ ان ميں اخالقی برائيانپيدا نہ ہوں۔
ے دور رکھتا ہے اوروالديناس لئے ،اسالم چھ سال سے زياده عمر کے بچوں کو جنسی ميالنات کو ابھار نے والی ہر چيز س

  کو ہدايت ديتا ہے کہ اپنے بچوں کے جنسی رجحات کو قابو ميں رکھنے کے لئے مناسب ماحول فراہم کريں۔
  رسول خدا ۖ نے فرمايا:

  ''چھ سال کی لڑکی کا کوئی مرد بوسہ نہ لے اوراسی طرح عورتيں بھی چھ سات سال کی 
  )''٧٢ريں۔(عمر کے بعد کسی لڑکے کو چومنے سے پرہيز ک

  پيغمبر اسالم ۖکا امام حسن اورامام حسين عليھما السالم کو چومنا
پيغمبر اکرم ۖ اپنی بيٹی فاطمہ زہرائ٭کا بوسہ لينے کے عالوه ان کے بيٹوں امام حسن اور امام حسين عليھما السالم سے بھی 

  محبت کرتے تھے اور ان کا بوسہ ليتے تھے۔
  ابو ہريره کہتے ہيں:

اکرم ۖ ہميشہ حسن و حسين عليھما السالم کابوسہ ليتے تھے۔انصار ميں سے عينہ نے کہا:ميرے دس بچے ہيں،اور  ''پيغمبر
ميں نے کبھی ان ميں سے کسی ايک کا بوسہ نہيں لياہے۔آنحضرت ۖنے فر مايا :''جورحم نہيں کرتا اس پر رحم نہيں کيا جائے

  )''٧٣گا ۔(
  سلمان فارسی کہتے ہيں:

ا ۖ کی خدمت ميں حاضر ہوا،ديکھا کہ آپ ۖ حسين عليہ السالم کو اپنے زانو پر بٹھا کر کبھی ان کی پيشانی اور ''مينرسول خد
  )٧٤کبھی ان کے ہونٹونکا بوسہ لے رہے ہيں(

  ابن ابی الدنيا کہتے ہيں :
ن عليہ السالم کے لبوں ''زيدا بن ارقم نے جب عبيدهللا ابن زياد کی مجلس ميں ديکھا کہ وه فاسق ايک چھڑی سے امام حسي

  سے بے ادبی کر رہا ہے تو انہوں نے 
  عبيدهللا ابن زياد سے مخاطب ہو کر کہا:

چھڑی کو ہٹا لو!خدا کی قسم ميں نے بارہا پيغمبر اکرم ۖکوان دونونلبونکا بوسہ ليتے ہوئے ديکھا ہے ۔ يہ جملہ کہنے کے 
ہميشہ رالئے،اگرتم بوڑھے نہ ہوتے اورتمہاری عقل زائل نہ ہو  بعدزيدرونے لگے، ابن زياد نے کہا :خدا تيری آنکھوں کو

  )''٧٥گئی ہوتی تو ميں ابھی تمہاری گردن مار دينے کا حکم دے ديتا۔(
  زمخشری کہتاہے:

''رسول خدا ۖنے حسن عليہ السالم کو آغوش ميں لے کر ان کا بوسہ ليا ۔اس کے بعد انھيں اپنے زانو پر بٹھاليا اور فرمايا :ميں
ے اپنے حلم ،صبر اورہيبت کو انھيں بخشا اس کے بعد حسين عليہ السالم کو آغوش ميں لے کر ان کا بوسہ ليا اور انھيں ن

  )٧٦بائيں زانو پر بٹھا کر فرمايا :ميں نے اپنی شجاعت اورجودو کرم کو انھيں بخشا(
..............  

  ١١٥۔مکارم االخالق،ص٧٢
  ٣٤رد،بخاری ص،االدب المف١٧٠،ص٣۔مستدرک حاکم ج٧٣
  ٧،کفايةاالثرص  ٧٦،ص٢،الخصال ج ١٥٢،کمال الدين وتمام النعمةص٢٤١،ص٣٦۔بحاراالنوارج ٧٤
  ٧٤٦،ص ١٠،احقاق الحق ج ١٩٦۔الصواعق المحرقہ ص٧٥
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  ٥١٣۔ربيع االبرار ،ص٧٦

  
 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  چوتھی فصل:
  بچو ں کے ساتھ کھيلنا

  جس شخص کے يہانکوئی بچہ ہو،اُسے اس بچہ کے ساتھ بچوں جيسا سلوک کرنا چاہئے۔ 

  ( پيغمبر اکرم ۖ)

بچوں کی شخصيت کوسنوار نے کے لئے مئوثر طريقہ بڑوں کاان کے ساتھ کھيلنا ہے۔ کيونکہ بچے ايک طرف تو اپنے اندر
جسمانی کمزوری کا احسا س کرتے ہيں اور دوسری طرف بڑوں کے اندر موجود طاقت کا مشاہده کرتے ہينتو فطری طور 

سبب بنتا ہے کہ وه بڑوں کے طريقہ کار پر عمل کريں اور خود  پر ان کو رشد وکمال سے جو عشق ہو تا ہے وه اس امر کا
  کو ان کا جيسا بنا کر دکھائيں۔

جب والدين بچے بن کر ان کے ساتھ کھيل کود ميں شريک ہوتے ہيں ،تو يقينا بچہ مسرور اور خوش ہوتاہے اور جذ بات ميں 
  آکر محسوس کرتا ہے کہ اس کے بچگا نہ کام کافی اہميت رکھتے ہيں۔

اس لئے آج کل کے تربيتی پرو گراموں ميں بڑوں کا بچوں کے ساتھ کھيلنا ايک قابل قدر امر سمجھا جاتا ہے اور علم نفسيات
  کے ماہرين اس طريقہ کار کو والدين کی ذمہ داری جانتے ہيں۔

  )''اپنی کتاب والدين کے لئے چند اسباق''ميں لکھتا ہے:T.H.MORRISٹی،ايچ،موريس(
ے رفيق اور دوست بن جائو،ان کے ساتھ کھيلو،ان کو کہا نياں سناؤ۔اور ان کے ساتھ دوستانہ اور مخلصا نہ ''اپنے بچوں ک

گفتگو کرو۔بالخصوص والدين کو چاہئے کہ وه بچوں کے ساتھ بچہ بن جا ئيں اور ان سے ايسی بات کريں کہ وه ان کی بات 
  )'' ٧٧کو سمجھ سکيں۔(

  ايک اور ماہر نفسيات لکھتا ہے:
'باپ کے لئے ضروری ہے کہ وه اپنے بچوں کے تفريحی پروگراموں ميں شرکت کرے۔يہ حسن تفاہم ضروری ہے۔ليکن '

بچوں کی زندگی سے مربوط زمان ومکان اور موسم مختلف ہوتے ہيں۔جو باپ اپنے بچوں کے کھيل کود ميں شرکت کرتا 
کے ساتھ بچہ بننا، چاہے کم مدت کے لئے ہی ہو ہے، بيشک وه مختصر مدت کے لئے ايسا کرتا ہے،ليکن اس کا بچوں 

  )٧٨بچوں کی نظر ميں اس کی اتنی اہميت ہے کہ اس کو بہر حال اس کے لئے وقت نکالنا چاہئے خواه کم ہی ہو ۔(
..............  

  ٤٥۔''ماوفرزندان،''ص٧٧
  ٢٢۔ماو فرزندان،ص٧٨

  بچوں کے کھيلنے کی فطرت

  يں قراردی ہيں،ان ميں سے ايک ان کی کھيل کود خدا وند متعال نے جو جبلّتينبچوں م
سے دلچسپی بھی ہے۔وه دوڑ تا ہے،اچھل کود کرتا ہے اور کبھی اپنے کھلونوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور ان کو اُلٹ 
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ے پُلٹ کرنے ميں لذت محسوس کرتا ہے۔اگر چہ اس کی يہ حرکتينابتداء ميں فضول دکھائی ديتی ہيں،ليکن حقيقت ميں يہ بچ
کے جسم وروح کے کمال کا سبب بنتی ہيں ،اس کے نتيجہ ميں بچے کا بدن مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے اندرغور وفکر 
اور تخليق کی قوت بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندرموجود پوشيده توانائياں آشکار ہوجاتی ہيں۔شايد اسالمی روايات ميں بچوں 

  بھی تھی۔ کے کھيل کود کو اہميت دينے کی ايک وجہ يہ
  بچے کا کھيلنا،اس کے اراده کی آزادی اور قوت تخليق کو زنده کرنے کی مشق ہے،کيونکہ

جب بچہ کھلونوں سے ايک عمارت بنانے ميں مشغول ہوتا ہے ،اس کی فکر ايک انجينئر کے مانند کام کرتی ہے اور وه اپنی
ے دوران کسی مشکل سے دو چار ہوتا ہے تو اس کا کاميابيوں سے لذت محسوس کرتا ہے۔جب وه اس کام کو انجام دينے ک

 حل تالش کر تا ہے ،نتيجہ ميں يہ تمام کام اس کی فکر کی نشو ونمااور اس کی شخصيت کو بنانے مينکافی مؤثر ہو تے ہيں۔
  رسول خدا ۖ نے فرمايا:

  )''٧٩''جس شخص کے يہاں کوئی بچہ ہواسے اس بچہ کے ساتھ بچوں جيسا سلوک کرنا چاہئے۔(
  نيزفرمايا:

''اس باپ پر خدا کی رحمت ہوجو نيکی اور کار خير ميناپنے بچے کی مدد کرتاہے۔ اس کے ساتھ نيکی کرے اور ايک بچے 
  کے مانند اس کادوست بن جائے اور اسے دانشور اور باادب 

  )''٨٠بنائے۔(
  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:

  )''٨١وه کھيلتا رہے۔(''اپنے بچے کو سات سال تک آزاد چھوڑدو تاکہ 
  امام جعفر صادق عليہ السال م نے فرمايا:

''بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی سات سال کے دوران کھيلتا ہے۔دوسرے سات سال کے دوران علم سيکھنے ميں لگتا ہے اور 
  )''٨٢تيسرے سات سال کے دوران حالل وحرام(دينی احکام) سيکھتا ہے۔(

  ايا:حضرت علی عليہ السالم نے فر م
  ''جس شخص کے يہاں کوئی بچہ ہو اسے اس کی تربيت ميں اس کے ساتھ بچے جيسا 

  )٨٣بر تائو کرنا چاہئے۔(

  پيغمبر اسالم ۖکا بچوں کے ساتھ کھيلنا
رسول اکرم ۖاپنے بچوں،امام حسن و امام حسين عليھماالسالم کے ساتھ کھيلتے تھے۔اس سلسلہ ميں بہت سی روايتيں نقل کی 

  م يہاں ان ميں سے چند روايتيں بيان کرتے ہيں:منقول ہے کہگئی ہيں،ہ
''پيغمبر اکرم ۖہر روز صبح اپنے بچوں اور ان کی اوالد کے سروں پر دست شفقت پھيرتے تھے اور حسين عليہ السال م کے 

  )''٨٤ساتھ کھيلتے تھے۔(
  يعلی ا بن مّره کہتا ہے:

آنحضرت ۖکے ہمراه تھے، ہم نے ديکھا کہ امام حسن عليہ السالم کوچہ ''رسول خدا ۖکی( ايک دن کہيں )دعوت تھی ،ہم بھی 
ميں کھيل رہے ہيں۔پيغمبر اکرم ۖنے بھی انھيں ديکھا ،اور آپ ۖ لوگوں کے سامنے دوڑتے ہوئے امام حسن عليہ السالم کی 

ح رسول خدا ۖکو ہنساتاتھا،يہاں طرف گئے اور ہاتھ بڑھا کر انھيں پکڑ نا چاہا۔ليکن بچہ ادھراُدھر بھاگ رہا تھا اور اس طر
تک کہ رسول خدا ۖنے بچے کو پکڑ ليا اور اپنے ايک ہاتھ کو امام حسن عليہ السالم کی ٹھوڑی پر اور دوسرے ہاتھ کوان 
کے سر پر رکھ کر اپنے چہرے کو ان کے چہرے سے مالکرچومتے ہوئے فرمايا:حسن مجھ سے ہے اور ميں اس سے 

  )''٨٥دا وند متعال اس کو دوست رکھے گا۔(ہوں،جو اسے دوست رکھے گاخ
  ليکن بہت سی روايات ميننقل ہوا ہے کہ يہ واقعہ حسين عليہ السالم کے بارے ميں ہے۔

  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا:
رہے  ''ايک دن امام حسين عليہ السالم پيغمبر اکرم ۖکی آغوش ميں تھے ،آنحضرت ۖ ان کے ساتھ کھيل رہے تھے اور ہنس

تھے ۔عائشہ نے کہا :اے رسول خدا! ۖ!آپ ۖاس بچے کے ساتھ کتنا کھيلتے ہيں ؟! رسول خدا ۖنے جواب ميں فرمايا:افسوس ہے
  تم پر!ميں کيوں اس سے پيار نہ کرونجبکہ وه ميرے دل کا ميوه 

  )''٨٦اور ميرا نور چشم ہے۔(
  جبيرا بن عبدهللا کا کہنا ہے:

  )''٨٧چوں سے کھيلتے تھے اور انھيناپنے پاس بٹھاتے تھے۔(''رسول خدا ۖاپنے اصحاب کے ب



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

 
 

  انس ابن مالک کاکہنا ہے:
''پيغمبر اکرم ۖلوگوں ميں سب سے زياده خوش اخالق تھے۔ميرا ايک چھوٹا بھائی تھا،اس سے دودھ چھڑايا گيا تھا ،ميں اس 

ے تو فرماتے تھے:تمہارا دودھ چھڑا نے کو پال رہا تھا ،اس کی کنيت ابو عمير تھی۔آنحضرت ۖجب بھی اسے ديکھتے تھ
  )''٨٨سے تمھينکيسی مصيبت آ گئی ہے؟آپ ۖخود بھی اس کے ساتھ کھيلتے تھے۔(

  ايک حديث ميں نقل ہوا ہے:
''پيغمبر اکرم ۖ،عباس کے بيٹوں،عبدهللا،عبيدهللا اور کثير يا قشم کو اپنے پاس بالتے تھے،وه چھوٹے تھے اور کھيلتے تھے۔ان 

  فرماتے تھے:سے آنحضرت ۖ
جو تم ميں سے پہلے اور جلدی ميرے پاس پہنچے گااس کو ميں انعام دوں گا ۔بچے مقابلہ کی صورت ميں آپ ۖکی طرف دوڑ

)!! اور کبھی ان کو اپنے پيچھے مرکب پر سوار ٨٩تے تھے ۔رسول خدا ۖ انھيں آغوش ميں لے کر ان کا بوسہ ليتے تھے(
  کرتے 

  )!!٩٠دست شفقت پھيرتے تھے( تھے،ان ميں سے بعض کے سر پر
..............  

  ٤٥٤١٣،کنز العمال،خ٣١٢،ص٣،من اليحضره الفقيہ ج٢٠٣،ص١٥۔وسائل الشيعہ ج٧٩
   ٦٢٦ص٢۔مستدرک الوسائل ج٨٠
   ٤٧،ص٦۔کافی ج ٨١
  ٤٧،ص ٦۔کافی ج ٨٢
  ١٢٦،ص ٥۔وسائل الشيعہ ج٨٣
  ٢٨٥،ص ٤٣،بحاراالنوار،ج٦٥٨،رحمت عالميان،ص١٥ ٢۔سنن النبی،ص٨٤
   ٣٠٦،ص ٤٣۔بحار االنوار ج٨٥
  ١١١،ص١۔حياة الحيوان ج ٦٨۔کامل الزياره،ص٢٦٠،ص ٤٤۔بحار االنوار،ج ٨٦
  ٣٤٠،ص ١۔نہاية المسئوول فی رواية الرسول،ج١٠٢۔شرف النبی خرگوشی ،ص٨٧
  تر جمہ دامغانی،نقل ازصحيح مسلم۔ ١٥٤۔دالئل النبوة بيہقی ،ص٥٥و ٣٧،ص ٨۔صحيح بخاری ،ج٨٨
  ٢٨٥ص ٩۔مجمع الزوائد الرسول ج٢١٠،ص٥۔اسدالغابہ ج ٣٤٠،ص٣ية ج۔السيرةالحلب٨٩
  ٣٣٧،ص١۔مسند احمد ج٢٨٥،ص ٩۔مجمع الزوائد ج٩٠

  

  بچوں کو سوار کرنا۔

پيغمبر اسالم کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ايک اور نمونہ يہ تھاکہ آپ ۖ انھيں کبھی اپنی سواری پر اپنے پيچھے اور 
تھے ۔نفسياتی طور پر پيغمبر اسالم ۖکا يہ طرز عمل بچوں کے لئے انتہائی دلچسپ تھا ۔کيونکہ وه کبھی اپنے سا منے بٹھاتے 

 پيغمبر اکرم ۖکے اس برتائو کو اپنے لئے ايک بڑا فخر سمجھتے تھے اور يہ ان کے لئے ايک ناقابل فراموش واقعہ ہوتا تھا ۔
ھوں پر اور کبھی اپنی پشت پر سوار کرتے تھے اور دوسروںقابل غور بات يہ ہے کہ آنحضرت ۖکبھی اپنے بچونکواپنے کند

  کے بچوں کو اپنے سواری پر بٹھاتے تھے ۔ان ميں سے کچھ نمونے ہم اس فصل ميں ذکر کريں گے۔
جيسا کہ ہم نے بيان کيا کہ پيغمبر اسالۖم اپنے بچوں کو اپنی پشت مبارک پر سوار کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھيلتے تھے 

  ہ ميں بہت سی روايتيں نقل کی گئی ہيں۔۔اس سلسل
  پيغمبر اکرم ۖکے عظيم صحابی،جابر کہتے ہيں:

  ''ميں پيغمبر اسالم ۖکی خدمت ميں حاضرہوا،اس وقت حسن وحسين 
عليھما السالم آنحضرت ۖکی پشت مبارک پر سوار تھے ،آپ ۖاپنے ہاتھوں اور پائوں سے چل رہے تھے اور فرمارہے تھے 

  )''٩١يااچھی سواری ہے اور تم کيا اچھے سوار ہو۔(:تمھاری سواری ک
  ابن مسعود کا کہنا ہے کہ

''پيغمبر اسالم ۖ،حسن وحسين عليھما السالم کو اپنی پشت پر سوار کرکے لے جارہے تھے،جبکہ حسن عليہ السالم کو دائيں 
ے تھے:تمھاری سواری کيا اچھی طرف اور حسين عليہ السالم کو بائيں طرف سوار کئے ہوئے تھے ۔آپ ۖچلتے ہوئے فرمات

  )''٩٢سواری ہے اور تم بھی کتنے اچھے سوار ہو۔تمھارے والد تم دونوں سے بہتر ہيں۔ (
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  پيغمبر اسالم ۖکا لوگوں کے بچوں کو اپنی سواری پر سوار کرنا
کرتے تھے اور پيغمبر اسالم ۖجيسا برتائو اپنے بچوں سے کرتے تھے ويسا ہی برتائو اپنے اصحاب کے بچوں سے بھی 

  انھيناپنی سواری پر سوار کرتے تھے ۔اس سلسلہ ميں ہم چند روايتيں ذکر کرتے ہيں :
  عبدهللا ابن جعفرا بن ابيطالب کہتے ہيں:

''ايک دن رسول خدا ۖنے مجھے اپنے مرکب پر اپنے پيچھے سوار کيا اور ميرے لئے ايک حديث بيان فر مائی ،جسے ميں 
  )''٩٣ا۔(کسی سے بيان نہيں کروں گ

مروی ہے کہ جب کبھی رسول خدا ۖسفر سے لوٹتے ہوئے راستہ ميں بچوں کو ديکھتے تو حکم فر ماتے تھے کہ انھيں اٹھا 
لو ۔ان ميں سے بعض بچوں کو اپنے مرکب پراپنے سامنے اور بعض کو اپنے پيچھے سوار کرتے تھے ۔کچھ مدت گزرنے 

  دا ۖنے مجھے اپنے سامنے سوار کيا ليکن تجھے پيچھے سوار کے بعد وه بچے ايک دوسرے سے کہتے تھے:رسول خ
کيا!!اور دوسرے کہتے تھے:رسول خدا ۖنے اپنے اصحاب کو حکم ديا کہ تجھے آۖپ کے مرکب پر آپ ۖکے پيچھے سوار 

  )''٩٤کريں۔(
  فضيل بن يسار کہتا ہے :ميں نے امام باقر عليہ السالم کويہ فرماتے ہوئے سنا:

ی کام کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلے ۔فضيل بن عباس کو ديکھا توفرمايا:اس بچے کو ميرے مرکب پر ''پيغمبر اکرم ۖکس
  ميرے پيچھے سوار کرو ۔اس بچے کو 

  )''٩٥پيغمبر اکرم ۖکے پيچھے مرکب پر سوار کيا گيا اور آپ ۖاس بچے کا خيال رکھے ہوئے تھے۔(
  عبدهللا بن جعفر کہتے ہيں:
ثم اور عبيدهللا کے ہمراه تھا اور ہم کھيل رہے تھے ۔رسول خدا ۖ ہمارے پاس سے گزرے اور فرمايا ''ميں عباس کے بيٹوں،ق

کے آگے بٹھا ديا۔اس کے بعد هللا ۖ:اس بچے(عبدهللا ابن جعفر)کو اٹھا کر سوار کر دو ۔اصحاب نے اسے اٹھا کر رسول ا
  )''٩٦…(پيچھے سوار کيا گيا آپ ۖنے فرمايا :اس بچے(قثم)کو اٹھا لو۔اسے بھی اٹھا کرآنحضرۖت کے

پيغمبر اسالم ۖکے اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر سوار کرنے کی چند صورتيں نقل کی گئی ہينکہ ہم ان کو ذيل ميں بيان 
  کرتے ہيں:

۔دونوں(حسن وحسين عليھما السالم)کو اپنے کندھوں پر اس طرح سوار کرتے تھے کہ دونوں ايک دوسرے کے روبرو ١
  ہوں۔
  کو اپنے کندھوں پر ايک دوسرے کی طرف پشت کرکے سوار کرتے تھے۔ ۔دونوں٢
۔ايک کو اپنے دائيں کندھے پر آگے کی طرف رخ کرکے اور دوسرے کو اپنے بائيں کندھے پر پيچھے کی طرف رخ کر ٣

  )٩٧کے سوار فرماتے تھے۔(
..............  

 ٩۔مجمع الزوائد ،ج١٦٦،ص٣۔مستدرک حاکم ج٢٢٩،ص٢ی ج۔سنن نسائ ٢٨٥،ص ٤٣۔بحار االنوار ج ٧١٤،ص ١٠۔احقاق الحق ج٩١
  ١٨٢،ص
  ٢٨٦،ص ٤٣۔بحار االنوارج٩٢
  ١٩٧،ص ١٥،صحيح مسلم ج٣٣٥،ص١۔مسند احمد حنبل ج٩٣
   ٣٦٦،ص٣۔المجحة البيضا ج٩٤
  ٢٨٧،ص ٢۔امالی صدوق ج١٣٥،ص٧٧۔بحاراالنوار،ج٩٥
  ٣٣٧،ص١،مسند احمدج ٢٧٥،ص ٩۔مجمع الزوائدج٩٦
 ٢٨٥،ص٤٣۔بحار االنورج ٣٨٧،ص٣ج ۔مناقب ابن شہرآشوب٩٧

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 
  

  پانچويں فصل:
  بّچوں کو کھالنا اور پالنا
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  پيغمبر اسالم ۖکے بارے منقول ہے :
  آنحضرت ۖچھو ٹوں اور بڑوں کوسالم کرتے تھے۔

  
بچو ں کی تربيت اورپرورش کے سلسلہ مينايک اہم اور سنگين ذمہ داری يہ ہے کہ ان کے درميان عدل وانصاف برقرار 

رکھا جائے۔اس لئے جن والدين کے يہاں کئی بچے ہيں،انھيں اپنے برتائو اور سلوک ميں تمام بچوں کے ساتھ عدل وانصاف 
يں تمام بچوں کو يکساں سمجھنا چاہئے تاکہ ان ميں سے بعض احساس اور مساوات کے ساتھ پيش آنا چاہئے اوراپنے عمل م

کمتری کا شکار نہ ہوں۔پيغمبر اکرم ۖ نے اپنے بچوں کے ساتھ ايسا ہی کيا ہے ۔اسی سلسلہ ميں اپنے بچوں کو پانی ديتے وقت
  عدالت کی رعايت فرمانابھی اس سلسلہ ميں نقل کيا گيا ہے۔

  ا:حضرت علی عليہ السالم نے فرماي
''رسول خدا ۖہمارے گھر تشريف الئے ،ميناورحسن و حسين عليھما السالم ايک لحاف مينسوئے ہوئے تھے۔حسن نے پانی 

مانگاتورسول خدا ۖگئے اور ايک برتن ميں پانی لے کر آئے۔اسی اثنا ء ميں حسين عليہ السالم بھی بيدار ہوئے اور پانی مانگا 
  نہيں ديا۔۔ليکن رسول خداۖ نے پہلے انھيں پانی 

  فاطمہ٭نے فرمايا :
''اے رسول خدا ! ۖکياآپ حسن کو حسين سے زياده دوست رکھتے ہيں؟رسول خدا ۖنے فرمايا:حسن نے حسين سے پہلے پانی 

  )!!''٩٨مانگا تھا ۔قيامت کے دن ميں،تم،حسن وحسين اور يہ جو سوئے ہوئے ہيں(علی عليہ السالم)ايک ہی جگہ ہوں(
و خود کھانا کھالتے تھے ۔آپ ۖکا يہ سلوک اس بات کی دليل ہے کہ آپ ۖاپنے بچوں کے مزاج سے رسول خدا ۖاپنے بچوں ک

  خوب واقف تھے۔
  سلمان فارسی کہتے ہيں:

''ميں رسول خداۖ کے گھر ميں داخل ہوا۔حسن وحسين عليھما السالم آپ ۖکے پاس کھانا کھا رہے تھے۔آنحضرت ۖکبھی ايک 
منہ ميں اور کبھی امام حسين عليہ السالم کے منہ ميں ڈالتے تھے۔جب بچے کھاناکھاچکے لقمہ امام حسن عليہ السالم کے 

توآنحضرۖتنے امام حسن عليہ السالم کواپنے کندھے پراور امام حسين عليہ السالم کوزانو پر بٹھا ليا۔اس کے بعد ميری طرف 
ميں عرض کی :اے رسول خدا ۖ کيسے ممکن ہے  متوجہ ہوکر فرمايا:اے سلمان! کيا تم انھيندوست رکھتے ہو؟ميں نے جواب

 )''٩٩کہ ميں انھيں دوست نہ رکھوں جبکہ اپنی آنکھوں سے ديکھ رہاہوں کہ آپ ۖ کے نزديک ان کی کيا قدر ومنزلت ہے؟!(
..............  

  ١٦٩،ص٩۔مجمع الزوائد ج٩٨
  ٧۔کفا ية االثرص١٤٣،ح٣٠٤،ص ٣٦۔بحاراالنوار ج٩٩

  بچّوں کو سالم کرنا

خدا ۖ کے نيک کردار ميں سے ايک بچوں کو سالم کرنا بھی ہے ۔کيونکہ بچے باوجود يکہ کہ عمر کے لحاظ سے رسول 
چھوٹے ہوتے ہيں اور کھيل کود کو پسند کرتے ہيں اور ذمہ داريوں سے دور بھاگتے ہيں ليکن اچھی طرح سمجھتے ہيں اور

  محبت کو محسو س کرتے ہيں۔
نظر اور جاہل افراد کے نظريہ کے برعکس ہے،جو بچوں کے احترام کے قائل نہيں ہيں  رسول خدا ۖکا يہ سلوک بعض تنگ

اور اُنہينحقير سمجھتے ہيں۔ليکن مکتب اسالم ميں اس کی سخت تاکيد کی گئی ہے کہ بچے بھی اسی سلوک اور احترام کے 
ں معاشرے کے ماحول ميں داخل کرنے حقدار ہينجس کے بڑے ہيں۔بيشک،پيغمبر اسالمۖ بچوں کا احترام کرتے تھے اور انھي

  کی کوشش کرتے تھے۔
پيغمبر اسالم ۖکے بچوں کو سالم کرنے کے سلسلہ ميں بے شمار روايتيں نقل ہوئی ہيں،ان ميں سے چند ايک کو ہم ذيل ميں 

  بيان کرتے ہيں:
  انس ا بن مالک کہتے ہيں:

چھوٹے بچوں سے مالقات ہوئی،آپ ۖنے انھيں سالم  ''حضرت محمد مصطفٰے ۖ کہيں تشريف لے جارہے تھے۔راستہ ميں چند
  )''١٠٠کيا اور کھانا کھاليا۔(

  ايک دوسری حديث ميں کہتے ہيں:
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  )۔''١٠١''پيغمبر اسالم ۖ ہمارے يہاں تشريف الئے،ہم بچے تھے،آپ ۖنے ہم کو سالم کيا(
  امام محمد باقر عليہ السالم سے روايت ہے کہ رسول خدا ۖ نے فرمايا:

  )''١٠٢زيں ايسی ہيں،جنہينميں مرتے دم تک ترک نہيں کروں گا،ان ميں سے ايک بچوں کو سالم کرنا ہے ۔(''پانچ چي
  ايک اور حديث ميں نقل ہوا ہے:

)اور سالم کرنے ميں دوسروں حتٰی بچوں پر بھی سبقت حاصل ١٠٣''پيغمبر اکرم ۖچھوٹے اور بڑوں کوسالم کرتے تھے۔(
  )١٠٥،پہلے آپ ۖ سالم کرتے تھے اور ہاتھ مالتے تھے۔( )جس کو بھی ديکھتے١٠٤کرتے تھے،(

  آپ ۖنے دوسری حديث ميں فرمايا:
''ميں بچوں کو سالم کرنے کے سلسلہ ميں حساس ہونتاکہ يہ طريقہ ميرے بعد مسلمانوں ميں سنّت کی صورت ميں باقی رہے

  )۔''١٠٦اور وه اس پر عمل کريں(
..............  

   ٢٢٩،ص٦۔بحاراالنوار ج٣١و١٤۔مکارم االخالق،ص١٠٠
  ٢٢٢٠،ص٢۔سنن ابن ماجہ ج١٠١
۔علل الشرائع ١٣٠،ص١۔الخصال ج ٣٣٥۔اعيون اخبار الرضا عليہ السالم ص٤٤۔امالی صدوق،ص٩٦،ص٢۔مستدرک الوسائل ج١٠٢
  ٦٦٣،ص ١٦۔بحار االنوار ج٥٤ص

   ٦٩،ص٢۔مستدرک الوسائل ج١٠٣
  ٢،ح٢١٥۔رحمت عالميان،ص١٠٤
  ۔٢٣ص١۔مکارم اخالق ج ٣٤١،ص ١ية الرسول ج۔عفايةالمسئوول فی روا١٠٥
  ٢٠٩،ص٣۔وسائل الشيعہ ج١٠٦

  کيا پيغمبر اسالم ۖبچوں کی سرزنش کرتے تھے؟

  کيا رسول خدا ۖبچوں کی تربيت کے لئے ان کی سرزنش اور پٹائی کرتے تھے يا نہيں؟
  آنحضرت ۖکی سيرت کے سلسلہ ميں گہری تحقيق کے بعد معلوم ہو تا ہے کہ آپ ۖبچوں

کی تر بيت کے لئے کبھی اُنہينمارتے نہيں تھے۔اگر چہ ڈانٹنا پھٹکار نا ضروری ہے،کيونکہ بہت کم ايسے بچے پائے جاتے 
ہيں جن کی تربيت کے دوران ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تنبيہ نہ کی گئی ہو ۔ليکن ہماری بحث کا موضوع يہ ہے کہ کيا 

  بچے کو مارا پيٹا جاسکتا ہے يا نہيں؟
می روايتوناور دينی پيشوائوں کی سيرت کی تحقيق سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی پٹائی نہيں کر ناچاہئے۔دور حاضر اسال

ميں،علم سکھانے اورتربيت کر نے کے لئے بھی بچوں کی پٹائی کرنا اور ادب سکھانے کے لئے ان کو جسمانی اذيت ياسزا 
ے تمام ممالک ميں بچوں کی پٹائی کرنااور انھيں جسمانی اذيت پہنچانا ممنوع دينامناسب نہينسمجھا جاتا ہے اور تقريباً دنياک

  قرار ديا گيا ہے۔
ليکن کچھ جاہل اور بے خبرافراداسالم کے پيشوائوں کی سيرت سے غفلت کی وجہ سے بچوں کی پٹائی سے روکنے والی 

خص سے اپنے بيٹے کے خالف شکايت روايتوں پر توجہ نہيں کرتے ۔حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم نے ايک ش
  کرنے پرواضح طور پر فرمايا:

''اپنے بيٹے کی پٹائی نہ کرنااور اسے ادب سکھا نے کے لئے ناراضگی اور غصہ کا اظہار کرنا،ليکن خيال رکھناکہ غصہ 
  )''١٠٧زياده دير کے لئے نہ ہو اور حتی االمکان اس کے ساتھ نر می سے پيش آنا۔(

صرف بچوں کوجسمانی اذيت نہيں ديتے تھے،بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی ايسا کر تا تھا تو آۖپ اس کی سخت پيغمبر اسالم ۖنہ 
  مخالفت کرتے تھے اورشديد اعتراض کرتے تھے۔ تاريخ ميں اس سلسلہ ميں چند نمونے درج ہيں:

  ابو مسعود انصاری کہتے ہيں:
ے پيچھے سے ايک آواز سنی،کوئی کہہ رہا ہے:ابو سعيد!خدا وند ''ميرا ايک غالم تھا،ميں اس کی پٹائی کر رہاتھاکہ ميں ن

متعال نے تجھے اس پر قدرت بخشی ہے(اسے تيرا غالم بنايا ہے)ميں نے مڑ کرجب ديکھا تو رسول خدا ۖتھے۔ميں نے 
کام نہ کرتے  رسول خدا ۖ کی خد مت ميں عرض کی ،ميں نے اسے خدا کی راه مينآزاد کيا۔پيغمبر اکرم ۖنے فرمايا:اگر تم يہ

  )''١٠٨تو تجھے آگ کے شعلے اپنی لپيٹ ميں ليتے۔(
  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا:

''رسول خدا ۖکا قبيلہء بنی فہد کے ايک شخص سے سامنا ہوا،جو اپنے غالم کی پٹائی کررہاتھااور وه غالم فرياد کرتے ہوئے 
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فرياد پر کوئی توجہ نہيں کررہا تھا۔جيسے ہی اس غالم کی نظر رسول خدا کی پناه اور مدد چاہتاتھا۔ليکن وه شخص اس کی 
  خدا ۖپر پڑی تو کہا :ان سے مدد مانگ لونگا،مالک نے پٹائی کرنے سے ہاتھ کھينچ ليا۔

  رسول خدا ۖنے اس کے آقاسے کہا :
يغمبر ۖنے فرمايا:اسے''خدا سے ڈرواور اسے نہ مارو اور اسے خدا کے لئے بخش دو،ليکن اس شخص نے اسے نہيں بخشا۔پ

  محمد ۖکے لئے بخش دوجبکہ خدا وند متعال کے لئے بخشنا محمد ۖ کے لئے بخشنے سے بہتر ہے ۔''
  اس شخص نے کہا:

  ميں نے اس غالم کوخداکی راه ميں آزاد کيا۔پيغمبر اکرم ۖنے فرمايا:اس خدا 
جہنم کی آگ تجھے اپنے لپيٹ ميں لے  کی قسم جس نے مجھے رسالت پرمبعوث کيا ،اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو

  )''١٠٩ليتی۔(
تاريخ کے مطالعہ سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا ۖخالف ورزی کرنے والے بچوں کو بھی جسمانی اذيت کے ذريعہ 

  سزا نہينديتے تھے اور ان کے ساتھ بھی محبت اور حسن اخالق سے پيش آتے تھے۔
کر اسالم آماده ہواتوان کے درميان چند بچے بھی دکھائی ديئے جو شوق وولولہ تاريخ ميں ہے کہ جب جنگ احد کے لئے لش

کے ساتھ رضاکارانہ طور پرميدان جنگ ميں جانے کے لئے آماده تھے۔رسول خدا ۖ کو ان پر رحم آيا اور انھيں لوٹا ديا ۔ان 
اگيا کہ وه ايک زبردست تير انداز ہے کے درميان رافع ابن خديج نام کا ايک بچہ بھی تھا ۔آنحضرت ۖکی خدمت ميں عرض کي

  ،اس لئے پيغمبر اکرم ۖنے اسے لشکراسالم کے ساتھ جانے کی اجازت ديدی ۔
ايک اور بچے نے روتے ہوئے دعوٰی کيا کہ وه رافع سے بھی زياده قوی ہے اس لئے پيغمبر اکرم ۖنے ان سے کہا:آپس ميں 

 )١١٠د پيغمبر اکرم ۖنے انھينميدان جنگ ميں جانے کی اجازت ديدی۔(ُکشتی لڑو ،ُکشتی مينرافع نے شکست کھائی اس کے بع
لہذا،جسمانی سزا کو تربيت کے لئے موثر عامل قرار دينے کے طور پر اختيار نہيں کرنا چاہئے۔چنانچہ اگر يہ طريقہ لمبی 

اثر بھی باقی نہيں مدت تک جاری رکھا جائے تو بچے کی حيثيت پر کاری ضرب لگنے کا سبب بنتا ہے اور سر زنش کا 
 رہتا اور بچہ اسے ايک معمولی چيز خيال کر تا ہے، اس سے پرہيز نہيں کرتا اور شرم وحيا کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔

  حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:
يت پاتے ''عقلمند انسان ادب و تربيت سے نصيحت قبول کرتا ہے۔صرف مويشی اور حيوانات ہيں جو تازيانوں سے تر ب

  )''١١١ہيں۔(
اس لئے جسمانی سر زنش سے پر ہيز کرنا اس قدر اہم ہے ،کہ حکم ہوا ہے کہ نا بالغ اگر جرم کے مرتکب بھی ہو جائيں ان 

  )١١٢پر حد جاری کرنا جائز نہيں ہے بلکہ ان کی اصال ح کے لئے سزا دی جائے۔(
اريخ ميں کہيں يہ نہيں پاتے ہيں کہ انھيں اپنے بچوں کی تر اس لئے ہم پيغمبر اسالم ۖاور دين کے دوسرے پيشوا ئوں کی ت

بيت کے مقدس کام ميں پٹائی کرنے کی ضرورت پڑی ہو ۔وه اپنے بچوں کے ساتھ ايک مہر بان اور ہمدرد دوست،ايک 
 محبوب پيشوا،اورايک غمگساررہنما کی حيثيت سے برتائو کرتے تھے۔اور ان کے بچپن کے دوران ان کے ساتھ کھيلتے
تھے اور بڑے ہو کر ان کے دوست اور ہمدم رہتے تھے۔ان کا يہ طريقہ ان کے پيرو ئوں کے لئے مختلف زمانوں اور 

جگہوں پر راہنما ہو سکتا ہے کيونکہ اسالم ودين کے دستو رات کسی خاص زمان ومکان يا فرقہ وگروه سے مخصوص نہيں
  ہوتے ہيں۔ ہوتے ،بلکہ ہر وقت اور ہر جگہ اور پوری بشريت کے لئے

..............  

  ٦١۔عدةالداعی ص ٧٤،ح ٩٩ص  ١٠٤۔بحار االنوار ج ١٠٧
  ١٢،ح١٤٢،ص ٧٤۔بحار االنوار ج١٠٨
   ١٥،ح١٤٣،ص٧٤۔بحار االنوار،ج ١٠٩
  ٢٢٤،ص١۔اسالم وتر بيت کود کان ج١١٠
  ٨١،ح١٠،ص ١۔شرح غررالحکم ج١١١
  ٢٢٣،ص٣۔مستدرک الوسائل ج١١٢
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 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  دوسراحصہ:

   پيغمبر اسالم ۖ کا جوانونکے ساتھ سلوک
  جوانی خدا وند متعال کی ايک گرانقدر نعمت اورانسانی زندگی کی سعادت کا بڑاسر مايہ ہے۔ 

  پہلی فصل:
  جوانی کی طاقت

  ميں تمہينوصيت کرتاہوں کہ نوجوانوں اور جوانوں کے ساتھ نيکی کرو۔ 

  ( پيغمبر اکرۖم)

پہلے حصہ مينمختصر طور پر آپ ،پيغمبر اسالم ۖ کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے آگاه ہوئے۔اب ہم دوسرے حصہ ميں 
مسلمانوں کی رہنمائی ہو سکے پيغمبر اسالم ۖ کے جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کو پيش کرتے ہيں،تاکہ معاشرے اور 

،کيونکہ ايک ملک کا سب سے بڑا سر مايہ اس ملک کے انسان ہوتے ہيناور ہرملک کی سب سے اہم انسانی طاقت اس ملک 
کے جوان ہی ہو تے ہيں ۔کيونکہ يہ جوانی کی طاقت ہی ہے جو زندگی کی مشکالت پر قابو پاسکتی ہے اور دشوار وناہموار 

ی ہے ۔اگر کھيتياں سر سبز اورلہلہاتی ہيناور بڑی صنعتوں کی مشينيں چل رہی ہيں ،اگر زمين کے راستوں کو طے کرسکت
اندر موجود کانيں زمين کی گہرائيوں سے نکال کر باہر الئی جاتی ہيں،اگر فلک بوس عمارتيں تعمير کی جاتی ہيں،اگر شہر 

بارونق بنا يا جاتا ہے،اگر ملک کی سرحدوں کودشمنوں  آباد کئے جاتے ہيں اور ملک کی اقتصادی بينادوں کو مستحکم اور
کے حملوں سے محفوظ رکھاجاتا ہے اور ملک ميں امن و امان بر قرارکيا جاتا ہے،تو يہ سب جوان نسل کی گرانقدر کو 

  ششوں کا نتيجہ ہے،کيونکہ جوانوں کی يہ انتھک طاقت تمام ملتوں اورقوموں کی اميد کا سبب ہوتی ہے۔
انی کے دن پہنچتے ہی بچپن کا دور ختم ہو جاتا ہے اور انسان شخصی ذمہ داريونکی دنيامينقدم رکھتا ہے اور اسی لئے جو

اجتماعی و عمومی فرائض انجام دينے کابيڑا اٹھا ليتاہے اس لئے آج کی دنيا ميں جوا نوں کو خاص اہميت دی جاتی ہے، جس
  ی واخالقی جيسے تمام مسائل ميں نماياں کردار ادا کرتے ہيں۔کی وجہ سے نو جوان،سياسی ، اجتماعی ،اقتصادی،صنعت

دين مقدس اسالم نے بھی چوده سو سال قبل اپنے جامع،روح افزا اور سعادت بخش منصوبوں کے پيش نظر جوان نسل پر 
ينکرسکاايک ايسی خاص توجہ کی ہے کہ آج تک کوئی معا شره،کوئی تہذيب،کوئی دين اور کوئی مکتب اس کی مثال پيش نہ

۔اسالم نے جوانوں کو مادی، معنوی، نفسياتی،تر بيتی، اخالقی،اجتماعی،دنيوی و اخروی،غرض کہ ہر لحاظ سے زير نظر 
  رکھا ہے،جبکہ دوسرے مذاہب اور تہذبيوں ميں جوانوں کے صرف بعض مسا ئل پر توجہ دی جا تی ہے۔

  جوانی کی قدر وقيمت
ميں جوانوں کا موضوع اور ان کی قدر وقيمت تمام ملتوں اور اقوام کی زبان پر ہے  جيسا کہ ہم نے ذکر کيا کہ آج کی دنيا

اور ہر جگہ نسل جوان کا چرچا ہے ۔اس لئے محقيقن،مفکرين اور مصنفين نے ان کے بارے ميں گونا گون علمی بحثيں کی 
  ہيں۔

ومنزلت سے بلند تر کر ديا ہے اور کچھ  ان ميں سے بعض افراد نے تند روی سے کام لے کرجوا نوں کو اپنے شائستہ مقام
لو گوں نے تفريط سے دو چار ہوکرنا پختگی اور علمی وعملی نا تجربہ کاری کے سبب جوانوں کو ان کے اصلی مقام سے 

  گرا ديا ہے ۔ايک تيسرا گروه بھی ہے جس نے اس سلسلہ ميں درميانی راستہ اختيار کيا ہے۔
ند متعال کی ايک گرانقدر نعمت اور انسانی زندگی کی سعا دت کا عظيم سر مايہ جا نا دين کے پيشوائوں نے جوانی کو خدا و

  ہے اور اس مو ضوع کے بارے ميں مختلف عبارتوں ميں مسلمانوں کوياد دہانی کرائی ہے۔
  رسول خدا ۖ نے فر ما يا:
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ان کا دل نرم اور فضيلت کوقبول  ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌''ميں تمھيں وصيت کرتا ہوں کہ نوجوانوں اور جوانوں کے ساتھ نيکی کرو،کيونکہ
کرنے واال ہو تا ہے۔خدا وند متعال نے مجھے رسالت پر مبعوث کيا کہ لوگوں کو رحمت الٰہی کی بشارت دوں اور انھيں خدا 
کے عذاب سے ڈرا ؤں۔جوا نوں نے ميری بات کو قبول کر کے ميری بيعت کی ليکن بوڑھوں نے ميری دعوت کو قبول نہ 

  )''١١٣مخالف کی ۔( کرتے ہوئے ميری
  علی عليہ السالم نے فر مايا:

''دو چيزيں ايسی ہيں جن کی قدر وقيمت کوئی نہيں جانتا،مگر وه شخص جس نے ان کو کھوديا :ان ميں سے ايک جوانی ہے 
  )''١١٤اور دوسری تند رستی۔(

ام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت جب محمد ابن عبدهللا ابن حسن نے قيام کيا اورلوگوں سے اپنے لئے بيعت لے لی توام
ميں آکر ان سے بيعت لينے کی درخواست کی ليکن امام نے قبول نہ کرتے ہوئے انھينچند نصيحتيں کيں،ان ميں سے ايک 

  جوانوں کے بارے ميں نصيحت بھی تھی ۔امام عليہ السالم نے يہ فرمايا:
  )''١١٥دوری اختيار کرنی چاہئے۔(''تمھيں جوانوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہئے اور بوڑھوں سے 

امام جعفر صادق عليہ السالم کی يہ نصيحت بذات خود جوانوں کی قدر وقيمت اور اہميت واضح کرتی ہے اور خدا وند متعال 
  کی اس بڑی نعمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔اسی لئے رسول خدا ۖ ابو ذر سے فرماتے ہيں:

قدر کرو،اوران ميں سے ايک جوانی بھی ہے کہ بڑھا پے سے پہلے اس کی ''پانچ چيزوں کو کھو دينے سے پہلے ان کی 
  )''١١٦…(قدر کرو

  جوانوں کو اہميت دينا
اسالم کے سچے پيشوائوں نے قديم زمانے سے، اپنے گرانقدر بيا نات سے جوا نو ں کی پاک روح اور ان کی اخالقی 

جوان نسل کو تر بيت کرنے کے سلسلہ مينمربيوں کے اس وانسانی اصولونکی پابندی کی نصيحت اور تاکيد کی ہے اور 
  گرانقدر سرمايہ سے استفاده کرنے کی تا کيدکی ہے۔

امام جعفر صادق عليہ السالم کے ايک صحابی ''ابی جعفر احول'' نے ايک مدت تک شيعہ مذہب کی تبليغ اور اہل بيت اطہار 
ام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں حاضر ہوے۔امام عليہ عليہم السالم کی فکر کی تعليم وتربيت کی۔ايک دن وه ام

السالم نے ان سے پوچھا:تم نے اہل بيت عليہم السالم کی روش کو قبول کرنے اور شيعہ عقائد کو قبول کرنے کے سلسلہ ميں
  بصره کے لوگوں کو کيسا پا يا؟

کی تعليمات کو قبول کيا ۔امام نے فر مايا :تم جوان اس نے عرض کی :ان ميں سے بہت کم لوگوں نے اہل بيت عليہم السالم 
نسل ميں تبليغ کر نا اور اپنی صالحيتوں کو ان کی ہدايت ميں صرف کرنا،کيونکہ جوان جلدی حق کو قبول کرتے ہيں اورہر 

  )١١٧خير ونيکی کی طرف فوراًما ئل ہو تے ہيں۔(
سوال کيا کہ حضرت يعقوب عليہ السالم نے(حضرت يوسف اسماعيل بن فضل ہاشمی نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے 

کو کنويں ميں ڈالنے کے بعد يوسف کے بھائيوں نے اپنے باپ کے پاس آکر عفو وبخشش کی درخواست کی) اپنے بيٹوں کی 
عفو وبخشش کی درخواست کو منظور کرنے ميں کيوں تاخير کی ،جبکہ حضرت يوسف عليہ السالم نے اپنے بھائيوں کو 

  بخش ديا اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کی ؟ فورا
امام جعفرصادق عليہ السالم نے جواب ميں فرمايا!''اس لئے کہ جوان کا دل بوڑھے کی نسبت حق کو جلدی قبول 

  )''١١٨کرتاہے۔(
رتی مذکوره دو روايتوں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ جوان نسل فضيلتوں کو پسند کرتی ہے اور خوبيوں کو جلدی قبول ک

ہے اور فطری طور پر بہادری ،شجاعت،سچائی،اچھائی وعده وفائی، امانت داری ،خود اعتمادی،لوگوں کی خدمت خلق،جان 
نثاری اور اس طرح کی دوسری صفتوں کی طرف رجحان اور دلچسپی رکھتی ہے اور پست اور بُرے اخالق سے متنفر 

  ہوتی ہے۔

  چندنکات 
ی ايک گرانبہااور گرانقدر شی ہے۔جو لوگ اپنے لئے سعادت اور خوشبختی کے دين کے پيشوائوں کی نظر ميں،جوان

خواہشمند ہيناور اس گرانقدرطاقت سے استفاده کرنا چاہتے ہيں،انھيں درج ذيل چند نکات کی طرف خاص توجہ رکھنی 
  چاہئے!

  ۔جوانی کا دور،انسانی زندگی کا ايک بہترين ،گرانقدر اور مفيد دور ہے۔١
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  طاقت سے استفاده کرنے کے سلسلہ ميں سعی وکوشش کرنا، کاميابی کی بنيادی شرط ہے۔۔جوانی کی ٢
۔ہر انسان کی خوشبختی اور بد بختی کی داغ بيل اس کی جوانی کے دوران پڑتی ہے،کيونکہ جو انسان ان فرصتوں سے ٣

زندگی کے لئے خوشبختی ضروری استفاده کرے،وه کامياب ہو سکتاہے اور صالحيتوں سے استفاده کرکے اپنی پوری 
  )١١٩حاصل کر سکتا ہے۔(

  قيامت کے دن جوانی کے بارے ميں سوال کيا جائے گا۔
  رسول خدا ۖنے فر مايا:

  ''قيامت کے دن کوئی بنده مندرجہ ذيل سواالت کا جواب دئے بغيرايک قدم بھی آگے نہيں بڑھ سکے گا:
  ۔اس نے اپنی عمر کس کام ميں صرف کی ؟١
  جوانی کس طرح اورکہاں گزاری ؟۔اس نے اپنی ٢

پيغمبر اسالم ۖکے اس ارشاد سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسالم نے جوانی کی طاقتونکو کس قدر اہميت دی اور توجہ دی 
  ہے،کيونکہ اس گرانقدر سرمايہ کو ضائع کرنے کے سلسلہ ميں قيامت کے دن خاص طور پر سوال کيا جائے گا۔

نی صفات کے مالک جوانونکی قدر ومنزلت، پھولوں کی ايک شاخ کی مانند ہے جو عطر جی ہاں،اخالقی اقدار اور انسا
وخوشبو سے لبريز ہے،تازگی کے عالوه ،اس کی فطری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی معطر ہے۔ليکن اگر جوانی الٰہی

  اقدارکی مالک نہ ہو،تو اس کی مثال کانٹوں کی سی ہے جن سے ہرگزکوئی محبت نہيں کرتا۔
  رسول خدا ۖنے فرمايا:

''با ايمان شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنی طاقت سے اپنے لئے استفاده کرے اور دنيا سے اپنی آخرت کے لئے، جوانی 
  )١٢٠سے بڑھاپے سے پہلے اور زندگی سے موت سے پہلے استفاده کرے۔(

  آنحضرت ۖنے مزيد فرمايا:
ہوکر فرياد کر تا ہے کہ سعی وکوشش کرواور کمال وسعادت تک ''فرشتہ الٰہی،ہر شب بيس سالہ جوانوں سے مخاطب 

  )''١٢١پہنچنے کے لئے کو شش کرو۔(
اس لئے،جوانی کا دور،انفرادی مسئوليت ،بيداری،ہوش ميں آنے اور عمل وکوشش کا دور ہے اور جو لوگ اس الٰہی طاقت 

  سے استفاده نہيں کريں گے،انھيں سر زنش کی جائے گی۔
  رماتا ہے :خدا وند متعال ف

  )٣٧(ولم نعّمرکم مايتذّکر فيہ من تذّکر)(فاطر
  تو کيا ہم نے تمھيں اتنی عمر نہيں دی تھی کہ جس ميں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے؟''''…

  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا:
ے ہيناور اپنی جوانی سے کوئی فائده ''يہ آيت ان غافل جوانونکی سرزنش و مالمت کے لئے ہے جو اٹھاره سال کے ہو گئ

  )١٢٢نہيں اٹھايا۔(
..............  

   ٣٢٠۔''باتر بيت مکتبی آشنا شويم''،ص١١١٣
  ١٨٣،ص٤۔شرح غرر الحکم ج١١٤
   ١٦٣،ص٢۔کافی ج ١١٥
  ١١٣،ص١۔الحضال ج١٨٠،ص٨١،ج٧٥،ص٧٧۔بحا راالنوار ج١١٦
   ٩٣۔روضہ کافی،ص١١٧
  ٢٤٢،ص٢۔سفينہ البحار،ماده قلب ج١١٨
   ٧١ص ١۔''گفتار فلسفی،جوان''ج١١٩
  ٣٠ص ٤۔وسائل الشيعہ ج ١٢٠
  ٣٥٣،ص٢۔مستدرک الوسائل ج١٢١
  ۔مذکوره آيت کے ذيل ہيں،تفسير البرہان١٢٢
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 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  دوسری فصل:
  نوجوانوں ميں مذہب کی طرف رجحان کا زمانہ

''اگر نوجوان عقيده کے ساتھ قرآن مجيد کی تالوت کرے،تو قرآن مجيد اس کے گوشت وخون مينمل جائے گااور اس کے بدن
  کے تمام اعضاء پر اثراندازہو گا۔''

  امام جعفر صادق عليہ السالم
  

دوسرے فطری مذہب اور دين سے لگاؤانسان کے فطری رجحانات ميں سے ايک ہے،جو بالغ ہونے کے ساتھ جوانوں ميں 
  ميال نات کے مانند پيدا ہوتا ہے اور نتيجہ ميں انھيں اس سلسلہ ميں سعی وکوشش کرنے پر ابھارتا ہے۔

فطری طور پر جوان مذہبی مسائل کو سمجھنے اور انھيں درک کرنے کی کافی دلچسپی رکھتے ہيں ۔اسی لئے وه دين سے 
يں،يہ بہت سی عظيم شخصيتوں اور تربيت کے ماہرين کا نظريہ مربوط بيانات کو انتہائی دلچسپی اور رغبت سے سنتے ہ

  ہے۔جان بی کايزل کہتا ہے:
  )''١٢٣''اب تک کئے جا نے والے تجربات کے مطابق ،کلی طور پر مذہبی عقيده باره سال کی عمر ميں شروع ہوتا ہے۔(

فطری طور پر نوجوانی کے آغاز ميں ،انسان اکثرماہر دانشور اس بات کے قائل ہيں کہ تقريباً باره سال کی عمر ميں ،يعنی 
کے اندر ايک اور رجحان پيداہوتا ہے اور يہ وہی مذہب سے اس کا عشق ومحبت ہے ۔يہ ميالن انسان کے دوسرے فطری 
ميالنات اور دلچسپيوں کے ساتھ ترقی کرتا ہے اورمسلسل بڑھتا جا رہا ہے يہاں تک کہ سولہ سال کی عمر ميں اپنے کمال 

چتا ہے ،اس کے نتيجہ ميں نوجوان دوسروں کی برائيوں اور بد اخالقيوں سے رنجيده ہوتے ہيں اور دوسروں کی پہن١تک 
گندی باتوں اور انحرا فات پر افسوس کرتے ہيں اور پوری دنيا ميں اخالقی فضائل کے پھيلنے کی مسلسل آرزو کرتے ہيں 

  ر حقيقی اقدار کی راه ميں قدم بڑھا ئيں۔اور سعی وکوشش کرتے ہيں ،کہ دنيا کے تمام لوگ صحيح او

  نوجوانوں ميں دينی تعليمات کے اثرات
  دينی تعليم اور ايمانی واخالقی صفات کی تربيت نوجوانوں ميں دو بڑے اثرات پيدا کرنے کا سبب بنتے ہيں:

 ہ پو رے ہوتے ہيں ۔۔جوانوں کے دينی اور مذہبی جذبات،جو ان کے فطری خواہشات ميں سے ايک ہے،وه اسی کے ذريع١
۔مذہب و عقيده کی طاقت ،نوجوانوں کے دوسرے فطری اور جبلّتی رجحانات قابو رکھتی ہے اور ان کو انتہا پسندی اور سر٢

  کشی سے روکتی ہے ۔جس کے نتيجہ ميں وه ناکامی ،پستی اور بد بختی سے محفوظ رہے ہيں ۔
کے ايک بنيادی اصول،يعنی تربيتی ،ايمانی اور منصوبوں کو جوانوں قابل ذکربات يہ ہے کہ اسالم نے نسل جوان کی تربيت 

  کی فطری خواہشات اورتقاضوں کے مطابق پيش کيا ہے ۔
اس لئے،جب نوجوانوں کے وجودميں مذہبی رجحانات پيداہوتے ہيں تو ان ميں احکام اور دينی مسائل سيکھنے کا شوق پيدا 

ورا پورافائده اٹھاتے ہيناور ان کے سامنے دين کا تعميری منصوبہ پيش کرتے ہو تا ہے ۔يہاں پر مذہبی قائدين فرصت سے پ
ہيں اور نوجوانوں کو قرآن مجيد،مذہبی احکام ،بندگی کے طريقے، برائيوں سے روکنے اور نيک کام انجام دينے کی تعليم 

  وتر بيت دے کر انھيں ذمہ دار بناتے ہيں۔
  امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا: 

'' اگر قرآن مجيد کی تالوت کرنے واال ايک با ايمان جوان ہو، تو قرآ ن مجيد اس کے گوشت و خون ميں مل کر اس کے بدن 
  )''١٢٤کے تمام اعضاء پر اثر ڈالتا ہے (

  اما م عليہ السالم نے ايک دوسری حديث مينفرمايا:
ت سال ميں دين و مذہب سے مر بوط حالل و حرام ''لڑکا سات سال تک کھيلتا ہے ،سات سال تک لکھنا سيکھتا ہے اور سا

  )١٢٥سيکھتا ہے ۔(
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  امام باقر عليہ السالم نے فر مايا: 
'' اگر ہم کسی ايسے شيعہ جوان کو ديکھيں گے جو مذہبی مسائل اور احکام کو نہيں سيکھتا ہے اور اس فريضہ کی خالف 

  )''١٢٦ورزی کرتا ہے، تو ہم اسے سزاديں گے(
ان گرانقدراخالقی و انسانی صفات کی تربيت حاصل کرنا چاہتے ہيں اور نماياں معنوی شخصيت کے مالکاس لئے جو نوجو

بننا چاہتے ہيں ، عام اور بحرانی حاالت ميں اپنے نفسانی خواہشات پر مسلط ہونا چاہتے ہيں اور اپنی عمر پاکدامنی اور 
ہی دين و مذہب اور دينی عقائد کو دل و جان سے سيکھنا چاہئے سچائی ميں گزار نا چاہتے ہيں، انھيں جوانی کی ابتداء سے 

تاکہ عملی منصوبوں کو منظم کرکے دين کے احکام کی پيروی سے اپنے روحی عہد و پيمان کو خدا وند متعال سے مضبوط
  کريں اور ہر حال ميں خدا کی ياد ميں رہيں۔ 

..............  

  ٤١۔''شاد کامی''،ص١١٢٣
  ١٢٠،ص ٢، ج  ۔وسائل الشيعہ١٢٤
  ٤٧، ص ٦۔ کافی ، ج ١٢٥
  ، ماده شبب٦٨٠، ص ١۔ سفينہ البحار ، ج ١٢٦

  نوجوانوں کے مذہبی جذبات کو اہميت نہ دينے کا نتيجہ

نوجوانونکے جذبات کو اہميت نہ دينا اور بے اعتنايی برتناقوانين فطرت اور خلقت کی سنت کے خالف ہے۔ خلقت کے قوانين
مانی کرنے والے سزا سے نہيں بچ سکتے ۔ کيونکہ يہ نافرمانياں اور سرکشياں تمام دنيا ميں اور دستورات کی نا فر

نوجوانوں کے لئے روزافزوں خود خواہی اور بے راه روی کا سبب بنتی ہيں۔اس لئے حاصل شده اعداد وشمار کے مطابق 
روز بڑھتے جارہے ہيں ۔يہ جرائم ،چوری مغربی ممالک اور مذہب و عقائد سے عاری ممالک ميں نوجوانوں ميں جرائم ہر 

،قانون شکنی ،علم ودانش کی طرف بے اعتنائی ،منشيات کی لت ،بے حيائی اور مختلف قسم کی برائياں ،ايمان سے عاری 
تربيت اور خلقت کے قانون کی نافرمانی کا نتيجہ ہيں، کيونکہ گناه اورگندی باتيں بے دينی کا نتيجہ ہيں، جس نے جوانوں 

  ان کے سر پرستوں کی زندگی کو مکّدر اورناگوار بنا ديا ہے اور معاشرے کو شديد طور پر معطل کرکے رکھدياہے۔اور 
اس لئے ،آج کی دنيا کے ترقی يافتہ ممالک ميں نوجوانوں کا موضوع معاشره کی بڑی مشکالت کی فہرست ميں قرار پايا 

  سلہ کے چندراه حل کے نمونے ذيل ميں پيش کئے جاتے ہيں:ہے اور دانشوروں کی فکروں کو مشغول کر رکھاہے ۔اس سل
جرائم کو روکنے اور مجرموں کو کنٹرول کرنے کے سلسلہ ميں اقوام متحده کی تيسری کانفرنس''استکہلم''ميں منعقد 

 ہوئی۔اس ميں ايک ہزار ججوں،ماہرين سماجيات اور پليس کے اہل کاروں نے شرکت کی ۔ايک ہفتہ کے بعد يہ کانفرنس
اختتام کو پہنچی۔اس کانفرنس ميں دنيا کے تمام ممالک سے درخواست کی گئی ہے کہ جوانوں کے جرائم کے خالف قدم 
  اٹھائيں اور ان جرائم کو روکنے کے لئے ضروری اقدا مات کريں کيونکہ دنيا جوانوں کے ان جرائم سے تنگ آچکی ہے۔

ء کی اپنی ساالنہ ١٩٩١ائم کا سد باب کرنے والی کميٹی نے کنيڈا کے جرائم کو روکنے کی نيشنل کونسل بچوں کے جر
  رپورٹ ميں يہ لکھا ہے:

ء ميں کنيڈا ميں باره الکھ بچے غربت اور مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان ميں سے پانچ الکھ بچوں کی ١٩٩١''
ں کے جرائم کا سبب والدين کی ان عمر سات سال سے کم تھی اور زياده جرائم ان ہی بچوں ميں پائے جاتے تھے ۔ان بچو

  سے الپروائی اور ٹيلی ويزن اور فليموں کے تشّدد آميز پرو گرام تھے۔''
نا چاقی پائی جا نے والے گھرانوں ميں پرورش پانے والے بچوں ميں خود کشی کا احتمال دوسرے گھرانوں کی نسبت سات 

ناه زياده جنسی خواہشات ميں مبتال ہوتے ہيناور مشاہده کيا گيا گناه زياده ہو تاہے۔يہ بچے اپنی عمر کے بچوں سے چوبيس گ
  فيصدی جرائم پيشہ بچے ايسے ہی خاندانوں ميں پيدا ہوئے ہيں۔ ٧٦ہے کہ امريکہ ميں 

فيصدوه قاتل تھے کہ جنہوں نے اپنے  ٦٣گياره سے بيس سال کی عمر کے بچوں کے ہاتھوں قتل کئے گئے باپ ميں سے 
  ی کرتے ہوئے ديکھا تھا!!باپ کو ماں کی پٹائ

  ء کی اپنی ساالنہ رپورٹ ميں يہ لکھا ہے :١٩٩٣کنيڈا کی خواتين کی منزلت سے مربوط قومی مشاورتی کونسل نے 
فيصدی کنيڈائی عورتيں اپنی زندگی ميں زنائے  ٢٥منٹ ميں ايک عورت زنابالجبر کا شکار ہوتی ہے اور  ١٧کنيڈا ميں ہر 

فيصدی مرد شادی شده ہو تے ٥٠ورکنيڈا کے معاشره ميں عورتوں کی عصمت دری کرنے والے بالجبرکی شکار ہوتی ہيں ا
  ہيں اور محترم شمار 
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..............  

  ١١٧ ٦٥۔روز نامہ اطالعات ۔شماره :١

فيصد  ٨٠فيصدی يہ واقعات دن دہاڑے ہو تے ہيں، عصمت دری کا شکار ہونے والی ٤٩ہوتے ہيں ۔عصمت دری کے
  سال تک ہے۔ ٢٤سال سے  ١٤ عورتوں کی عمر

فيصدی لڑ کيوں کے ساتھ طالب علموں نے زنا بالجبر کيا ہے  ٢٦ئ٨ء ميں کنيڈا کی يونيور سٹيوں اور کالجوں ميں ١٩٩٣
  فيصدی لڑ کيوں کے ساتھ نشہ کی حالت ميں زنا بالجبر انجام پايا ہے ۔  ١٣ئ٦،اور ان ميں سے 

سال کی عمر تک عصمت دری  ١٨چھ لڑ کوں ميں سے ايک لڑ کے کی ہر تين عورتوں ميں سے ايک عورت کی اورہر 
  فيصدی جوان ہيں!! ٩٨کی جاتی ہے اور اس جرم کے مرتکب

فيصد بچے اپنے باپ کے توسط سے عصمت دری کے شکار ہوتے  ٨٠دس سال سے کم عمر لڑکيوں اور لڑ کوں ميں سے 
  روز بروز بڑھتے جارہے ہيں۔ ہيں اور اسی صورت ميں باپ اور بيٹی کے درميان جنسی روابط

فيصدی مجرم ،نوجوان ہيں کہ انہوں نے اپنے اعترافات ميں کہا ہے کہ  ٨٠قابل توجہ بات يہ ہے کہ زندانوں ميں موجود 
  )١١٧٦٥''بچپن ميں اپنے باپ يا دوسرے مردونکے ذريعہ جنسی ہوس رانی کا شکار ہوئے ہيں۔''(روزنامہ اطالعات شمار:

کيا ہے وه ان ہزار ہا جرائم ميں سے ايک نمونہ تھا جواس سلسلہ ميں روز ناموں ،کتا بوں اور رسالوں  جو کچھ ہم نے بيان
ميں لکھے جاتے ہيں ۔اس کی وجہ سے انسان بے شماربيماريوں ميں مبتال ہورہاہے اور آج يہ انسانی معاشرے کی ايک 

ريوں کا عالج صرف دين و مذہب اور دستورات اسالم ہے بنيادی مشکل ہے ۔ يہاں پر يہ کہنا چاہئے ،کہ تمام روحانی بيما
  ،ليکن اکثر لوگ اس عالج سے محروم ہيں۔

  پيغمبر اسالم ۖاور نوجوان نسل
نوجوان،اپنے ضمير اور اخالق کے الہام سے اپنی فطرت وطينت کی بنياد پر، حقيقت،تقدس،پاکيزگی اور سچائی کا عاشق و 

اور نيکی کی نسبت مخصوص حساسيت رکھتا ہے ،اس سے لذت محسوس کرتا ہے اور دلداده ہے۔اس لحاظ سے ايمان داری 
خوش ہو تا ہے اور ہميشہ پاکيزگی اور الٰہی اقدار کی فکر ميں رہتا ہے اور سعی وکوشش کرتا ہے کہ اس کا قول و فعل 

  اچھائی اور حقيقی قدروں پر استوار ہو ۔
وس کرتا ہے اور لوگوں کے برے اور نا پاک برتائو سے رنجيده ہو تا نوجوان ،نہ صرف دوسروں کی برائی پر اظہار افس

ہے ،بلکہ وه ہميشہ اس فکر ميں رہتا ہے کہ ايک ايسی توا نائی اور اقتدار کو حاصل کرے،جس سے پليديوں کو دور اور 
  آلود گيوں کاازالہ کر سکے۔

اور آۖپ کو حکم مال کہ لوگوں کو آشکارا طور پر اسالمجب رسول خدا ۖ نے شہر مکہ ميں اپنی دعوت کا کھلم کھال اعالن کيا 
قبول کرنے کی دعوت دينتوسب سے پہلے آپ ۖکے گر ويده ہونے والے نوجوان تھے۔قابل ذکر بات يہ ہے کہ نوجوانوں کا يہ 

  گروه مکہ کے معروف قبيلہ قريش کے اعلٰی طبقہ اور دولت مند خاندانوں کے لڑکے لڑ کياں تھيں۔ 
اط جوانوں نے ،جو پسمانده عرب قوم کی افسوس ناک حالت سے تنگ آچکے تھے اور پتھروں اور لکڑيوں کے بيشک،با نش

بتوں کی پرستش اور زمانہ جاہليت کے فرسوده توہمات پر مبنی رسم ورواج سے احساس کمتری کے شکار تھے،جب پيغمبر
  ی فرياد سنی ،تو دل وجان سے آپ ۖکی دعوت کو قبول کيا۔اسالم ۖ کی روح افزا،ولولہ انگيز اور انسا نوں کو نجات دينے وال

پيغمبر اسالم ۖکے گرانقدر بيانات تمام طبقات کے لئے موثر تھے،ليکن جوانوں کا طبقہ دوسرے طبقات کی نسبت زياده 
شمار  دلچسپی کا اظہار کرتا تھا،کيونکہ آنحضرت ۖ کے بيانات ان کے اندرونی افکار کے جواب اور ان کی روحانی غذا

  ہوتے تھے۔
جب آنحضرۖت کے خصوصی نمائنده مصعب بن عمير،قرآن مجيدکی تعليم دينے اوراسالمی ودينی معارف کی نشر واشاعت 

کے لئے مدينہ آئے توجوانوں نے بڑوں کی نسبت ان کی دعوت کو زياده قبول کيا اور دينی احکام کو سيکھنے کے لئے 
ميں اسعد بن زراه کے گھر ميں سکونت پذير تھے اور دن ميں قبائل خزرج کے  زياده دلچسپی کا اظہار کيا۔ مصعب مدينہ

  )١٢٧اجتماع ميں جاتے تھے اور انھيں دين اسالم کی دعوت ديتے تھے اوراکثر جوان ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔(
  جيسا کہ ہم نے ذکر کيا ،پيغمبر اسالم ۖکے گرانقدر بيانات نے جوانوں ميں 

..............  
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  ٦٨۔ اعالم الورٰی، ص ١٢٧

  

  جاہالنہ افکار کے ساتھ جوانونکا مقابلہ
ايک بڑی تبديلی پيدا کی کہ جوان ہر وقت اور ہر جگہ اپنے مذہبی عقائد وافکار کا دفاع کرتے تھے اور جاہالنہ افکار کا 

  مقابلہ کرتے تھے۔
کی عمر ميں مسلمان ہوئے تھے ۔وه ہجرت سے  سعد ابن مالک ،صدر اسالم کے ايک جوشيلے نوجوان تھے ۔جو ستره سال

پہلے مشکل حاالت ميں ،دوسرے نوجوانوں کے ساتھ ہر جگہ دين مقدس اسالم سے اپنی وفاداری اور جاہالنہ افکار کے 
خالف اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ان کا يہ کام اس امر کا سبب بنا کہ مشرکين نے انھيں اذيت وآزار دينا شروع کيا 

ے جوان کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے دن کو پہاڑوں کے دّروں کے درميان نماز پڑھتے تھے تاکہ قريش ۔دوسر
  کے کفاّرانھيں نہ ديکھ سکيں۔

ايک دن مشرکين کے ايک گروه نے ،چند جوا نوں کو نماز کی حالت مينمشاہده کيا۔انہوں نے جوانوں کی سر زنش کرنا 
  يں کی۔شروع کی اور ان کے عقائدکی توہ

سعدابن مالک نے مشرکين کی باتوں سے مشتعل ہو کر اونٹ کی ايک ہڈی سے مشرکين ميں سے ايک کا سر پھوڑديا اور 
  اس شخص کے سرسے خون جاری ہوا۔ يہ پہال خون تھا جو اسالم کے دفاع ميں زمين پر گرا۔

يں مہربان تھا۔ جب ميں نے اسالم قبول کيا ، سعد کہتا ہيں کہ: مجھے اپنی والده سے انتہائی محبت تھی اور ميں ان کے تئ
ميری ماں اس امر سے آگاه ہوئی۔ انہوں نے ايک دن مجھ سے کہا : بيٹا! يہ کو ن سادين ہے جسے تونے قبول کيا ہے؟ اسے 
چھوڑ کر تجھے بت پرستی کو جاری رکھنا پڑے گا، ورنہ ميں بھوک ہڑتال کروں گی يہاں تک کہ مرجاؤں۔ اور مجھے سر 

  کر نے لگيں۔ زنش
سعد اپنی ماں سے انتہائی محبت کرتا تھا اس لئے اس نے نہايت ادب و احترام سے کہا: ميں اپنے دين سے دست بردار نہيں 
ہو سکتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کھاناپينانہ چھوڑئيے! ليکن اس کی ماں نے اس کی بات پر توجہ نہ کی

ينکھايا ۔ اس کی ماں خيال کرتی تھی کہ اس کا بيٹا دين سے دست بردار ہوجائے گا۔ليکن سعد نے بلکہ ايک دن رات کھا نا نہ
اپنی ماں سے انتہائی محبت رکھنے کے با وجود اس سے کہا: خدا کی قسم!اگر تيرے بدن ميں ايک ہزار جانيں بھی ہو تيں 

ے دين سے دست بردار نہ ہو تا ! جب اس کی ماں اور و ه سب ايک ايک کرکے تيرے بدن سے نکل جاتيں، پھر بھی ميں اپن
نے ديکھا کہ اس کا بيٹا اپنے دين کو دل و جان سے قبول کر چکاہے، تو اس نے بھوک ہڑتال ختم کر کے کھانا کھا ليا 

  )۔١٢٨(
ا ، بت بيشک ، سعد نے جاہليت کے افکار سے مقابلہ کيا اور دوسرے جوانوں نے بھی اس کا ساتھ ديا اور بتوں کو توڑدي

خاتونکو کھنڈرات ميں تبديل کيا اور ظلم و ستم کو جڑسے اکھا ڑ پھينکااور ايمان، علم ، تقوی اور اخالقی قدروں کے 
اصولوں پر ايک نئے معاشره کی بنياد ڈالی اور پسمانده ترين ملتوں کو کمال اورمعنوی اقدار کے بلندترين درجات تک 

  پہنچايا۔
..............  

  ٢٩٠، ص ٢ابہ ، ج ۔ اسد الغ١٢٨

  
 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک



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

 
 

 

  

  تيسری فصل:
  مملکت کے امور ميں جوانوں سے استفاده 

'' عقلمندجوان اپنی ناپائدار جوانی سے استفاده کرتا ہے اور اپنے اعمال کو نيکی ميں تبديل کرتا ہے اور علم ودانش حاصل 
  کرنے ميں سعی و کوشش کرتا ہے۔''

  ( حضرت علی عليہ السالم)

کرنے کے موضوع پر ترقی يافتہ ممالک ميں، نسل جوان کے احترام و شائستگی اور ان کی عظيم توانائيوں سے استفاده 
مکمل طور پر توجہ کی جاتی ہے اور مختلف امور سے متعلق اہم اور حساس ملکی عہدے انھيں سونپے جاتے ہيں اور الئق 

  جوانوں سے قوم و ملت کے فائده کے لئے استفاده کيا جاتا ہے۔
کی تھی اور اپنے چھوٹے  پيغمبر اسالم ۖ نے بھی آج سے چوده سو سال پہلے اس اجتماعی مسئلہ کی طرف خاص توجہ

اورنئے ملک ميں حساس اور اہم ملکی امور ميں جوانوں سے استفاده کرتے تھے۔ مختلف مواقع پر ملک کے اہم عہدے 
  شائستہ اور قابل جوانوں کو سو پنتے تھے اور اپنے قول و فعل کے ذريعہ کھلم کھال ان کی حمايت فرماتے تھے۔

ک ماحول ميں يہ کام آسانی کے ساتھ قابل قبول نہيں تھا۔ کيونکہ سن رسيده لوگ، جہل و نادانی اور تعصب سے بھرے اي
جوانوں کی بات ماننے اور ان کی پيروی کرنے کے لئے آماده نہيں تھے۔ جب پيغمبر اسالمۖ کسی جوان کو منتخب کرکے 

  اسے ايک اہم اور بڑے 
ہوتے تھے اور آنحضرت ۖ سے کھل کر شکوه کرتے تھے۔ عہده پر فائز کرتے تھے، تو بوڑھے اور سن رسيده افراد ناراض 

  )١٢٩اس حقيقت کو پہلی دعوت ذو العشيره ميں بخوبی مالحظہ کيا جاسکتا ہے ۔(
رسول خدا ۖ اپنی اس تحريک کو استحکام بخشنے کے لئے مسلسل تاکيد کرتے تھے اورنامناسب، تعصب بھرے اور جاہالنہ 

آخر کار اپنے حکيمانہ بيانات اور بے شمارنصيحتوں سے لوگوں کو مطمئن کرتے افکار کاڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے اور 
تھے يا انھيں خاموشی اختيار کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ اس کے عالوه لوگوں کے سامنے منبر سے اپنے بيانات کے 

کے اونچے اور اہم  ذريعہ جوانوں کی تعريف کرتے تھے اور ان کی حمايت کا اعالن کرتے تھے اور اس طرح انھيں ملک
  عہدوں پر فائز کرتے تھے۔

يہ بيان کر ديناضروری ہے کہ جوانوں کو کسی عہده کے لئے منتخب کرنے کی بنيادی شرط ان کی صالحيت اور شائستگی 
ہے۔ آنحضرت ۖ کے بيانات کی تحقيق سے يہ حقيقت بخوبی واضح ہوجاتی ہے۔کہ جن جوانوں کو پيغمبر اسالم ۖ نے منتحب 

ملکت کے اہم عہدوں پرفائز کيا تھا، وه عقل ، فکر ، ہوشياری، ايمان ، اخالق اور حکمت عملی کے لحاظ سے کرکے م
  شائستہ اور الئق تھے۔

اب ہم ايسے جوانوں کے چند نمونے پيش کرتے ہيں، جنھيں پيغمبر اسالم ۖنے ملک کے اجرائی عہدوں پر فائز کيا تھا، تا کہ 
  وئی غلطی سرزد نہ جوانوں کے حق کی تعيين ميں ک

۔ شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد ، ج١١١، ص ١۔ مسند احمد ، ج ٤٠، ص ٢۔ الکامل ، ج ٦٢، ص ٢۔ تاريخ طبری ج ١١٢٩
  ٢١٠، ص ٣

ہواور ہم اپنے بے جافيصلوں سے افراط و تفريط کے شکار نہ ہوں اور خود جوان او رعوام بھی اس سلسلہ ميں غلطی کا 
  نکہ جوانوں کو انتخاب کرنے کا قابل قدر معيار ، ايمان اور معنوی اقدار ہے۔شکار نہ ہو ں، کيو

  علی ابن ابيطالب عليہ اسالم
نوجوانوں ميں سے ايک شخصيت جو ابتداء سے آخر تک رسول خد ا ۖ کی خدمت ميں فرائض انجام ديتی رہی وه حضرت 

حاضر تھے اوررسول خدا ۖ کے محبوب تھے اور اسالم کے آغاز علی عليہ السالم ہيں۔ آپ تمام ميدانوں ميں فّعال طريقہ سے 
  سے ايک جان نثار سپاہی شمار ہوتے تھے۔

علی عليہ السالم، حضرت ابوطالب کے بيٹے اور سب سے بڑے اور مشہور قبيلہ قريش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والده
رم اور عظيم خاتون تھيں۔ اس لحاظ سے علی عليہ السالم فاطمہ بنت اسدابن عبد مناف تھيں۔ وه خاندان بنی ہاشم کی ايک محت

  )١٣٠پہلے بچہ تھے جو مانباپ دونوں کی جانب سے ہاشمی تھے ۔(
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علی عليہ السالم معجزانہ طور پرخانہ کعبہ ميں پيدا ہو ئے۔اور يہ فضيلت کسی اور کو حاصل نہيں ہوئی ۔ آپ والدت کے بعد
  )١٣١عد آپ کی والده آپ کو گود مينلئے ہو ئے کعبہ سے باہر آئيں۔(تين دن تک کعبہ کے اندر رہے ۔ اس کے ب

حضرت علی عليہ السالم کے والد حضرت ابوطالب نے اسالم کے بحرانی حاالت ميں پيغمبر اسالم ۖ کا دفاع کيا ، جب کہ تمام
  لوگ آنحضرت ۖ کے خالف متحد ہو چکے تھے۔ 

..............  

  ٦، ص ١، شرح نہج البالغہ حديدی، ج ٦٨، ص ٣٥حار االنوار ج ب٧٦، ص ١۔ تاريخ انبياء ج ١١٣٠
  ٢٢، ص ٦، الغدير ، ج ٢٦٠۔ کفايہ المطالب، ص٤٨٣، ص ٣۔ مستدرک حا کم، ج ١٣١

يہاں تک کہ بعثت کے دسويں سال حضرت ابوطالب اور آنحضرت کی شريک حيات حضرت خديجہ اس دنيا سے رحلت کر 
سال کی عمر سے آپ ۖ کی سرپرستی  ٨رکھا گيا ۔ حضرت ابوطالب نے پيغمبر اسالم کی  گئيں۔ اس سال کانام ''عام الحزن''

سال تھی اور آۖپاسی وقت  ٦اپنے ذمہ لے لی تھی۔ حضرت ابوطالب کی وفات کے وقت حضرت علی عليہ السالم کی عمر 
کی سرپرستی ميں پرورش پائیعلی عليہ السالم کو اپنے گھر لے آئے۔ چنانچہ حضرت علی نے آنحضرت ۖ کے گھر ميں آۖپ 

  )١٣٢۔(
جبرئيل امين کے غار حرا ميں نازل ہونے اور پيغمبر اسالم ۖ کے رسالت پر مبعوث ہونے کے بعد جب آنحضرت ۖ ۖ گھر 

تشريف الئے اور وحی کے متعلق حضرت علی عليہ السالم کو اطالع دی تو علی عليہ السالم ، جو کہ اس وقت نو سال کے 
  )١٣٣اکر م ۖ کی دعوت کو قبول کيا لہذاآۖپمردوں ميں پہلے مسلمان ہيں۔( تھے، نے پيغمبر

پيغمبر اسالم ۖ نے رسالت پر مبعوث ہونے کے بعد تين سال تک اپنی دعوت کو آشکار نہيں کی۔ تيسرے سال خدا کے حکم 
ے رشتہ داروں سے کريں۔ سے آنحضرت ۖ مامور ہوئے تا کہ اپنی دعوت کو آشکار فرمائيں اور اس دعوت کا آغاز ميں اپن

اس لئے آنحضرت ۖ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور کھانا کھالنے کے بعد فرمايا: اے عبد المطلب کے بيٹو! خدواند 
  متعال نے مجھے عام لوگوں اور بالخصوص تم لوگوں کی رہبری کے 

  لئے بھيجا ہے اور فرماتاہے:
..............  

  ١٨٣تا  ٦٨، ص ٣٥۔ بحار االنوار ، ج ٣٣٠، ص ٧الغدير، ج  ۔٤٤، ص ١۔ اصول کافی، ج ١٣٢
  ١٥٣، ص ٢۔احقاق الحق، ج ٢٦٢، ص ٣٨۔ بحار االنوار ، ج ٢٢٦،ص ٣۔ الغدير،ج ٢١٢، ص ٢۔ تاريخ طبری، ج ١١٣٣

  (و انذر عشيرتک القربين)
  )١٣٤''اور پيغمبر! آپ اپنے قريبی رشتہ داروں کو ڈرايئے''(

ار اس مطلب کو دہرايا، ليکن علی عليہ السالم کے عالوه کسی نے پيغمبر اکرم ۖ کی آواز پر لبيک نہ پيغمبر اسالم ۖ نے تين ب
سال کے تھے۔ رسول خدا ۖ نے فرمايا: اے علی! تم ہی ميرے بھائی ،  ١٣کہا، جبکہ اس وقت علی عليہ السالم صرف 

  )١٣٥جانشين، وارث اور وزير ہو۔(

  کی جان نثاری بستر رسول ۖ پر علی عليہ السالم
بعثت کے تيرھويں سال قريش کے سرداروں نے ايک سازش کے تحت پيغمبر اسالم ۖ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنايا ۔ اس کام 
کے لئے ہر قبيلہ سے ايک شخص کاانتخاب کيا، تاکہ رات کے وقت آنحضرۖت پر حملہ کرکے آۖپ کو شہيد کرڈاليں ۔ رسول 

  خدا ۖ نے علی عليہ ال
  اپنے بستر ا پر سونے کو کہا تاکہ دشمن يہ نہ سمجھ سکيں کہ پيغمبر اسالم ۖ ہجرت کر گئے ۔ السالم سے

سال تھی، آپ نے رسول خدا ۖ کی خواہش کو دل سے قبول کيا اور آنحضرت ۖ  ٢٣حضرت علی عليہ السالم کی عمر اس وقت 
غارثور ميں تشريف گئے۔اس رات کے  کے بستر پر سو گئے۔ رسول خدا ۖ شہر سے باہر نکل کر مکہ کے نزديک واقع

آخری حصہ ميں چاليس افراد نے رسول خدا ۖکے گھر پر حملہ کيا اور رسول خدۖا کے بسترپر علی عليہ السالم کو پايا 
  ) ١٣٦۔(

..............  
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  ١١٢، تفسير فرات ، ص ٢١٤۔ شعرائ١٣٤
٣٩٧، ص ٦، کنزالعمال ، ج ١٨٠،ص ٢بن شہر آشوب ، ج ، مناقب ا٢٤٤، ص ٣٨، بحار االنوار، ج ٤٤٩، ص ٦۔ احقاق الحق ج ١٣٥
  ٢٦، ص ٢۔ سيره حلبيہ ج ٦٠، ص ١٩۔ بحار االنوار ج ٤٧٩، ص ٦و ج  ٢٦، ص ٣۔ احقاق الحق، ج ١٣٦

  

  جنگ بدر
ہجری ميں کفارمکہ کے سرداروں اور اسالم کے سپاہيوں ٢تاريخ اسالم مينحق وباطل کا پہال معر کہ جنگ بدر تھا ۔يہ جنگ 

فرسخ دور اور بحر االحمر سے چھ کلو ميٹر کے فاصلے  ٢٨ے درميان بدر نامی جگہ پر واقع ہوئی۔بدر کا مقام مدينہ سے ک
پر واقع ہے۔کفّارکا لشکر ايک ہزار سے زائد افراد پر مشتمل تھا اور سب کے سب جنگی ساز وسامان سے مسلح تھے ۔ليکن 

ميں لشکر کفّارکے تين نامور پہلوان عتبہ،اس کا بھائی شيبہ اوراس کا سپاہی تھے ۔اس جنگ ٣١٣رسول خدا ۖکی فوج صرف 
سال ٢٥بيٹا وليد ،علی عليہ السالم، جناب حمزه اورجناب عبيده کے ہاتھوں قتل ہوئے۔اس جنگ ميں علی عليہ السالم کی عمر 

  )١٣٧تھی۔(

  جنگ احد 
نظم اور مسلح کر کے مختلف قبيلوں سے تين ہزار جنگ بدر کے ايک سال بعد،مشرکين نے اپنی فوج کو نئے سرے سے م

جنگجو ابو سفيان کی سرکردگی مينروانہ کئے اور تمام جنگی سازوسامان سے ليس ہو کر اس فوج نے مدينہ سے ايک فرسخ
کی دوری پر کوه احد کے دامن ميں پڑائو ڈاال۔رسول خدا ۖنے سات سو سپا ہيونپرمشتمل ايک فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ 

کيا۔آنحضرت ۖ نے عبد هللا ابن جبير کی سر کرد گی مينپچاس تيراندازوں کو لشکر اسالم کے پيچھے ايک پہاڑ کے دره پر 
  مامور کيا اور حکم دياکہ اس جگہ کو کسی بھی حالت ميں نہ چھوڑيں۔

طلحہ، عبد هللا ابن ابی جميلہ  لشکر کفّارسے ، طلحہ ا بن ابی طلحہ، ابو سعيد ا بن طلحہ، حرث ا بن ابی طلحہ، ابوعزيز ا بن
  او رارطات ابن سر جيل نامی کئی پہلوان با لترتيب ميدان کارزار ميں 

..............  

  ٦٢، ص ١۔ ارشادمفيد ، ج ٨٠، ص  ٤١۔ بحار االنوار ، ج ٣٥٢، ص ٨۔ احقاق الحق، ج ١٣٧

ئے گئے۔ اسالم کے سپاہی جنگ کی ابتدا ء ميںسالہ نوجوان حضرت علی عليہ السالم کے ہاتھوں قتل ک ٢٦آئے اور يہ سب، 
فتحياب ہو ئے۔ ليکن تيراندازوں کے دره کو چھوڑنے کی وجہ سے خالدا بن وليد کی سرکردگی ميں دشمن کے سواروں نے 
مسلمانوں پر حملہ کر ديا اور انھيں شکست ديدی۔ اس جنگ ميں ستر مسلمان شہيد ہوئے، جن ميں حضرت حمزه بھی تھے۔ 

زخم  ٩٠اہيوں ، من جملہ علی نے رسول خدا کا مشکل سے دفاع کيا۔ علی عليہ السالم کے بدن پر اس جنگ ميں بعض سپ
آئے، اسی جنگ ميں يہ آسمانی آواز سنی گئی'' الفتی اال علی ال سيف اال ذولفقار'':''علی عليہ السالم کے عالوه کوئی جوان 

  )''۔١٣٨نہيں اور ذوالفقار کے عالوه کوئی تلوار نہيں (

  جنگ خندق(احزاب)
ہجری ميں مشرکين مکہ نے مدينہ ميں بچے کچھے يہوديوں اور دوسرے قبائل کی مدد سے ايک ہزار سپاہيوں پر  ٥شوال 

) سالہ نامور ٨٠مشتمل ايک فوج تشکيل دی اور مسلمانوں کو نابود کرنے کا منصوبہ بنايا۔ اس جنگ ميں لشکر کفّارکا اسی (
ں زخمی ہواتھا لہذا اس کے دل ميں مسلمانوں کے متعلق کينہ تھا اورپہلوان عمروا بن عبدود بھی شريک تھا۔ وه جنگ بدر مي

اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک رسول خدا ۖ اور مسلمانوں سے انتقام نہينلوں گا اس وقت تک اپنے بدن پر تيل کی مالش 
  نہيں کرونگا!!

کئے ہوئے اپنے عہد وپيمان کو توڑ کر  مدينہ ميں داخل ہونے کے بعد يہوديوں کے قبيلہء بنی قريضہ نے ،رسول خدا ۖسے
  کفار کی مدد کرنے کا فيصلہ کر ليا!مسلمانوں 

..............  

، ٣، تاريخ طبری ، ج ٣٠۔ تذکرة الخواص، ص ٤٠١، ص ٣۔ شرح نہج البالغہ ابن ابی الحديد، ج ٣٥٩، ص ٨۔ احقاق الحق، ج ١٣٨
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  ٣٧ص 

دن  ٢٨خندق کھودی تاکہ دشمن شہر ميں داخل نہ ہوسکيں۔مسلمان نے سلمان فارسی کے مشورے پر مدينہ کے اطراف مين
تک محاصره ميں رہے ،يہاں تک کہ کفار کا پہلوان عمروا بن عبدود نے خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کو مقابلہ کی 

ن عبدود ايک دعوت دی ۔علی عليہ السالم کے عالوه کوئی شخص اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تيار نہيں ہوا کيونکہ عمرو ب
زبر دست پہلوان تھا ۔علی عليہ السالم ميدان ميں تشريف الئے۔جب علی عليہ السالم کاعمرو ابن عبدود سے مقا بلہ ہوا تو 

  رسول خدا ۖنے فرمايا:آج کل ايمان کل کفر کے مقا بلہ ميں ہے۔''
ر کے رسول خدۖا کے سامنے ڈال اس مقابلہ ميں حضرت علی نے دشمن کو ہالک کر ديا اور اس کے سر کو تن سے جدا ک

  ديا ۔رسول خدۖا نے فر مايا:''بيشک خندق ميں علی کی ضربت جن وانس کی عبادت سے افضل ہے۔''
سالہ جوان ٢٧علی عليہ السالم نے جس وقت يہ گرانقدرخدمت اسالم اور مسلمانوں کے حق ميں انجام دی،اس وقت آپ 

السالم کی سرکر دگی ميں ايک لشکر کو لے کر بنی قريضہ کے يہو تھے۔اس جنگ کے بعدرسول خدا ۖ،حضرت علی عليہ 
ديونکی طرف روانہ ہو ئے۔يہوديوں کے سر دارحی ابن اخطب کے مارے جانے کے بعدشہر مدينہ کے باشندے يہو ديوں 

کے خطره سے مکمل طور پر محفوظ ہوئے اوريہوديوں کا مال ومنال اور ان کی عورتينمسلمانوں کے قبضہ ميں 
  ) ١٣٩يں۔(آگئ

..............  

  ٤٥۔مقتل الحسين خوارزمی ص ١٩،ص١٣۔تاريخ بغداد ج٣٢ص٣،مستدرک حاکم ج  ٣٧٨،ص٨۔احقاق الحق ج١٣٩

  

  علی عليہ السالم کے ہاتھوں خيبر کی فتح
  ہجری ميں خيبر کے يہوديوں نے ايک منصوبہ بنايا۔انہوں نے مدينہ کے ٧

پرواقع خيبر کے سات قلعوں ميں سے بعض کو جنگی اسلحوں سے بھر ديا ۔ان  شمال مغرب ميں دو سو کلو ميٹر کے فاصلہ
قلعوں ميں چوده ہزار يہودی رہائش پذير تھے۔رسول خدا ۖچوده سو پيدل سپاہيوں اور دوسوشہسوا روں کے ساتھ خيبر کی 

  ۔طرف روانہ ہوئے اور لشکر کا پرچم علی عليہ السالم کو ديا جواس وقت تيس سال کے جوان تھے
اس جنگ ميں عمر اور ابو بکر نے شکست کھائی ۔يہاں تک کہ رسول خدا ۖکے حکم سے علی عليہ السالم ميدان جنگ ميں 
آئے اور يہوديوں کے نامور پہلوان مرحب پربجلی کی طرح ٹوٹ پڑے اور ايک کاری ضرب سے اس کا کام تمام کيا۔اس 

خيبر کے آہنی دروازه کواکھاڑ کر سپر کے مانند ہاتھ ميں اٹھا ليا۔اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کيا اور علی عليہ السالم نے
جنگ ميں يہوديوں کے تين پہلوان مرحب،حارث اور ياسر علی عليہ السالم کے ہاتھوں قتل ہوئے اور خيبر فتح ہوا۔جنگ کے

  )١٤٠خاتمہ پر چاليس آدميوں کی مدد سے در خيبرکو دوباره اپنی جگہ پر نصب کيا گيا۔(
..............  

  ٣٧ص ٣۔مستدرک الصحيحين ج ١١٤،ص١۔ارشاد مفيد ج٢٨٣،ص ٥۔کنز العمال ج٤٢٠،ص ٥۔احقاق الحق ج١٤٠

  
 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک
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  فتح مکہ
باره ہزار افراد کے ہمراه مکہ ميں ھ کو مکہ،پيغمبر اسالم ۖکے ہاتھوں جنگ و خونريزی کے بغير فتح ہوا۔پيغمبر اسالم ٨ۖ

داخل ہوئے اور خانہ کعبہ ميں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈاال۔اس کے بعد علی عليہ السالم کو حکم ديا کہ آۖپکے دوش مبارک 
پرقدم رکھ کرکعبہ کی ديوار پرچڑھيں اور بتوں کو توڑ يں۔علی عليہ السالم نے اطاعت کی ،بتوں کو توڑ نے کے بعدديوار 

  ے نيچے آئے۔ پيغمبر اکرم ۖنے پوچھا:آۖپنے اتر تے وقت س
کيوں ميرے شانوں پر قدم نہ رکھے؟ علی عليہ السالم نے عرض کی:اوپر چڑھتے وقت آۖپ نے حکم فر مايا اور ميں اوپر 

  چڑھا،ليکن اتر تے وقت نہيں 
تھی، خدا کا شکر ہے کچھ نہيں فرماياکہ کيا کروں،اسی لئے چھالنگ لگاکراترا اور اس سے بے ادبی مقصود نہيں 

  )۔١٤١ہو(
جی ہاں ، اسالم کا يہ عظيم پہلوان ،ہر اس کارزار ميں حاضر ہوتا تھا جہاں پر دشمن اورکفار اسالم اور مسلمانوں کو نابود 
 کرنے کے لئے آتے تھے، اور وه ان کے مقابلہ ميں دل و جان سے اسالم و مسلمين کا دفاع کرتا تھا۔ اس طرح اس دالور

  پہلوان کو ايسے فخر و مباہات نصيب ہوئے کہ دوسرے ان سے محروم رہے۔

  جعفرا بن ابيطالب
جعفرا بن ابيطالب ، پيغمبر اسالم ۖ کے صحابی اور حضرت علی عليہ السالم کے بھائی ہيں، جو آپ سے دس سال بڑے تھے۔

ے نام سے مشہور ہيں، کيونکہ انہوں نے ايک وه ايک دالور پہلوان اور اولين مسلمانوں ميں سے تھے۔ وه جعفر طيار ک
جنگ ميں اپنے دونوں بازو قربان کئے اور رسول خدا ۖ نے ان کے بارے ميں فرماياکہ خدواند متعال نے ان کے دوبازؤں 

  ) ہوئے۔ ١٤٢کے عوض انھيں بہشت ميں دو پر عطا کئے ہيں۔ اسی لئے جعفر طيار کے نام سے مشہور (
  ہجری ميں  ٥ار سے کافی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے پيغمبر اسالم ۖ جعفر طي

دوسرے مسلمانوں کے ہمراه حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر مہاجرين کے گروه کے ترجمان کی حيثيت سے منتخب 
ہجری تک حبشہ ہيں رہے اور اس  ٧سالہ جوان تھے۔ ہجرت کر کے جانے والے مسلمان  ٢٤ہوئے، جبکہ اس وقت صرف 

مدينہ لوٹے۔ حبشہ سے مسلمانوں کی واپسی عين اس وقت ہوئی جب پيغمبر اسالم ۖ خيبر فتح کر کے مدينہ  کے بعد واپس
  واپس لو ٹے ۔

پيغمبر اکر ۖم نے جوں ہی انھيں ديکھا، اپنے چچا زاد بھائی کے احترام ميں اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے، اپنی باہوں کو ان 
وما اور رونے لگے۔ اس کے بعد فرمايا :ميں نہيں جانتا کہ ميں کس چيز کی کی گردن ميں ڈاال اور ان کے ما تھے کو چ

  خوشی مناؤ ں،جعفر کے 
  )۔١٤٣آنے کی يا فتح خيبر کی (

ہجری ميں، يعنی حبشہ سے لوٹنے کے ايک سال بعد، جعفر طيار، رسول خدا ۖ کے حکم سے ، روميوں سے جنگ کرنے  ٨
شکر کے سپہ ساالر کی حيثيت سے اردن کی طرف روانہ ہوئے۔ اسالم کے کے لئے تين ہزار جنگجوؤں پر مشتمل ايک ل

  سپاہی مدينہ سے روانہ ہو کر اردن کی سرزمين ميں''موتہ'' کی جگہ پر روميوں سے نبرد آزماہوئے۔
اس جنگ ميں بہادری کے ساتھ لڑنے کے بعد جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے، اس کے بعد انہوں نے پرچم اسالم کو اپنے 

) زخم لگے ہوئے ٧٠نے سے لگا ليا ، يہاں تک کہ شہيد ہوگئے، ان کو اس حالت ميں دفن کيا گيا کہ ، بدن پر ستر (سي
  ) ۔١٤٤تھے(

  جب رسول خدا ۖ کو جعفر کی شہادت کی خبر ملی توآۖپ نے روتے ہوئے فرمايا: جعفر جيسے 
  شخص کے لئے ضرور رونا چاہئے۔

..............  

  ٣١٨، ص ١۔ االصابہ ، ج ١٠٢، ص ٣۔ اسد الغابہ ، ج ٤٢٩، ص ٢۔ سيره ابن ہشام ج ٦٨٢، ص ٨۔احقاق الحق، ج ١٤١
  ٣، مقاتل الطالبين،ص ٢٠٥، ص ١، صفة الصفوه،ج ٢٣٧، ص١، االصابہ، ج ١٢٥، ص ٢۔ االعالم زرکلی ، ج ١٤٢
  ١٢٥، ص ٤بن سعد ، ج ، طبقات ا١١٤، ص ١۔ حلينہ االولياء ، ج ٢١٢، ص ١۔ االستيعاب فی ھامش االصابہ، ج ١٤٣
  ١٢٥، ص ٣، االعالم زرکلی، ج ٢١٩، ص ٥، معجم البلدان ، ج ٧٨٦، ص ٢، سيره حلبيہ، ج ٢٣٩، ص ١۔ االصابہ ، ج ١٤٤

  مصعب ابن عمير
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مصعب ا بن عمير تاريخ اسالم کے ايک دالور جوان اور نماياں فرد شمار ہوتے ہيں۔ وه ايک انتہائی خوبصورت ، با حيا، 
دالور جوان تھے۔ ان کے ماں باپ ان سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ وه مکہ ميں ايک محترم شخصيت شمار  باہمت اور

  )۔١٤٥ہوتے تھے اور عمده لباس پہنتے تھے اور اچھی زندگی گزارتے تھے(
رآن مصعب ا بن عمير، رسول خدۖا کے بيانات کے دلداده ہوچکے تھے انہوں نے رسول خدا ۖ کے پاس نشت برخاست اور ق

مجيد کی تالوت سننے کے نتيجہ ميں مخلصانہ طور پر اسالم کو قبول کرليا۔ اس وقت مکہ ميں اسالم قبول کرنا سب سے بڑا 
  جرم شمار 

ہوتا تھا۔ اس لئے اس کا اظہار بہت مشکل تھااور بہت سے لوگ اپنے اسالم کو مخفی رکھتے تھے،ان ميں سے ايک مصعب 
ے ماں باپ کو معلوم ہوا اور انہوں نے انھينگھر ميں قيد کر ليا۔ليکن وه بھاگ نکلے اور ابن عمير تھے، يہاں تک کہ ان ک

  دوسرے مسلمانوں کے ہمراه حبشہ چلے گئے اور ايک مدت کے بعد اپنے ساتھيوں کے ہمراه واپس مکہ لوٹے۔
کر رسول خدا ۖسے مالقات کی اورعقبہء اولٰی ميں ايک چاندنی رات مينمدينہ کی اہم شخصيتوں ميں سے باره افراد نے مکہ آ

مسلمان ہوگئے ۔جب يہ گروه واپس مدينہ لوٹنا چاہتا تھا توان ميں سے دو افراد ،اسعد ابن زراره وزکوان ابن عبد قيس نے 
  رسول خدا ۖسے درخواست کی ،کہ کسی کو اپنے نمائندے کے طور پر ہمارے ساتھ مدينہ بھيجديں 

..............  

  ٢٤٨، ص ٧لی ، ج ۔ االعالم زرک١٤٥

  )١٤٦تاکہ وه لوگوں کو قرآن سکھائے اور انھيں اسالم کی طرف دعوت دے۔(
چونکہ پيغمبر اسالم ۖکو ايک سنہرا موقع مال تھا،اس لئے آۖپ کو چاہئے تھا کہ ايک ايسے نما ينده کو روانہ کريں جو عالمانہ 

ل کرليں لہذااس نمايندکوہر لحاظ سے شائستہ اور طرز سے لوگوں کو اسالم کی طرف دعوت دے،تاکہ وه اسالم کو قبو
  تجربہ کار ہو نا چاہئے تھا۔

اس زمانہ ميں،مدينہ،جزيرةالعرب کے اہم شہروں مينشمار ہوتا تھا اس ميں اوس وخزرج نامی دو مشہور اوربڑے قبيلے 
  ے تھے۔رہتے تھے اور ايک دوسرے سے دشمنی اورکينہ رکھتے تھے اور سالہا سال سے آپس ميں لڑ رہ

پيغمبر اسالم ۖنے تمام مسلمانوں اور اصحاب ميں سے مصعب ابن عمير کو اس کام کے لئے مدينہ روانہ کيا اور فر مايا 
  :''اسعد ابن زراره کے ہمراه مدينہ چلے جاؤ۔''

مصعب، جواچھی طرح قرآن مجيدسيکھ چکے تھے،جوانی کے جوش وجذبہ کے ساتھ مدينہ پہنچے اور خلوص نيت کے 
تبليغ کے لئے سعی وکوشش کرنے لگے۔وه مدينہ ميں قبيلہء خزرج کے ايک سردار اسعد کے گھر ميں ساکن ہوئے اور ساتھ

اپنے ميز بان کے ہمراه قبيلہء اوس کے سر براه سعد ابن معاذ کے گھر گئے اور انھيں اسالم کی دعوت دی اور وه مسلمان 
مسلمان ہوئے۔دال ور جوان مصعب نے مدينہ کے اپنے سفر ميں ہوگئے۔ اسی طرح اسيد بن ُحضيربھی مصعب کے ذريعہ 

اپنی ذمہ داری اچھی طرح انجام دی ۔وه پہلے شخص تھے جنہوننے مدينہ ميں نماز جمعہ وجماعت قائم کی اور نمايانافتخار 
  )١٤٧حاصل کيا۔(

  مصعب کی مئوثر فعاليت اورکا مياب تبليغ کے نتيجہ ميں پيغمبر اسالم ۖ کے لئے 
..............  

  ١٠٦،ص ١۔حلية االولياء ج١٤٦
  ١٠٦،ص١حلية االولياء ج ٤٠،ص٣۔االصابة ج٨٢،ص٣۔طبقات ابن سعدج١٤٧

شہر مدينہ مينآنے کے مواقع فراہم ہوئے اور وہاں کے لوگ دل کھول کر پيغمبر اسالم ۖاور آۖپکے پيرئوں کا استقبال کرنے 
،تقوٰی،فضليت اور علم و بصيرت سے انجام پايا،کيونکہ اسی کی وجہ کے لئے تيار ہوگئے ۔يہ کام مصعب کی دور انديشی 

سے مدينہ کے زن ومرد ،پير وجوان ،قبائل کے سردار اورعام لوگوں نے ان کی باتوں کو مان کر ان سے قرآن مجيد سيکھا 
رکے آپس ميں بھائی اوردين اسالم کو قبول کيا اوراپنے دلوں سے ايک دوسرے کے خالف موجود ديرينہ دشمنيوں کو دور ک

  بھائی بن گئے اور پورے خلوص دل سے نماز جمعہ و جماعت ميں شرکت کرتے تھے۔
پيغمبر خدا ۖکے مدينہ ميں داخل ہونے کے بعد ،مصعب نے بدر اور احد کی جنگوں ميں شرکت کی۔جنگ احد ميں انہوں نے 

ميں شہيد ہوئے اور پيغمبر اسالم ۖ کے چچا  پيغمبر ۖکے علمدار کی حيثيت سے ذمہ داری نبھائی اور آخر کاراس جنگ
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  )١٤٨حضرت حمزه کے پہلو ميں سپرد خاک ہوئے۔(

  مکہ کے گور نر،عتاب ابن اسيد
ہجری ميں کسی خونريزی کے بغيراسالم کے سپاہيوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنين کا واقعہ  ٨مکہ 

  ی مکہ کو ترک پيش آيا ۔رسول خدا ۖاور آۖپ کے ساتھ
  کر کے محاذ جنگ کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے۔

  دوسری طرف رسول هللا ۖکے لئے ضروری تھا کہ کفار کے قبضہ سے آزاد ہونے والے 
شہر مکہ کا انتظام و انصرام سنھبالنے کے لئے کسی الئق اور باصال حيت شخص کو گورنر کے عہده پرمنتخب کرينتاکہ وه 

  کريں اور دشمنوں کی طرف سے ہو نے والی کسی نا مناسب حرکت کا جواب دے ۔لوگوں کے مسائل کو حل 
پيغمبر اسالم ۖنے تمام مسلمانوں ميں سے ايک اکيس سالہ نوجوان ،عتاب ابن اسيدکو اس اہم عہده کے لئے منتخب فر مايا اور 

فتح ہونے کے بعدوہاں پر نماز  انھيں لوگوں کو نماز جماعت پڑھانے کاحکم ديا۔وه پہلے امير تھے،جنہوں نے مکہ کے
  )١٤٩جماعت قائم کی۔(

  رسول خدا ۖنے اپنے منتخب گور نر سے مخاطب ہوکر فرمايا:
''کيا تم جانتے ہو کہ ميں نے تمہيں کس عہده پر منتخب کيا ہے اور کس قوم کی فرمانروائی تمہيں سونپی ہے ؟ميں نے تمہيں 

قرر کيا ہے ۔ميں اگر مسلمانوں ميں کسی کو تم سے ز ياده الئق اور شائستہ حرم خدا اور مکہ معظمہ کے باشندوں کا امير م
پاتا، تو'' يقينا يہ عہده اسی کے سپرد کر تا ۔'' جس دن رسول خدا ۖکی طرف سے عتاب مکہ کے گورنر مقرر ہوئے ،ان کی 

  )١٥٠)سال تھی۔(٢١عمر اکيس(
مقرر کرنا،عرب کے بزرگوں اور مکہ کے سر داروں کے لئے پيغمبراسالم ۖ کااس نوجوان کو اس عظيم اور اہم عہده پر 

ناراضگی کا سبب بنا۔نتيجہ ميں انہوں نے شکوه اور اعتراض کرنے کے لئے زبان کھولی اور کہا :رسول خدا ۖہميں ہميشہ 
مانروا مقررحقير اور پست رکھنا چاہتے ہيں ،لہذا ہم سن رسيده عربوں اور مکہ کے سرداروں پر ايک نوجوان کوامير اورفر

  کياہے۔
يہ باتيں رسول خدا ۖتک پہنچ گئيں۔اس لئے آۖپنے مکہ کے باشندوں کے نام ايک مفصل خط مرقوم فرمايا اور اس خط ميں 

عتاب کی صالحيتوں اور قابليتوں کا ذکر کيا اور تاکيد فرمائی کہ لوگوں پر فرض ہے کہ اس کے حکم کی پيروی کريں اور 
  يں۔اس کے دستورات پر عمل کر

  اس خط کے آخر پر آنحضرت ۖنے لوگوں کے بے محل اعتراضات کا مختصرلفظون ميں اس طرح جواب ديا:
''تم ميں سے کسی کو حق نہيں ہے کہ عتاب کے نوجوان ہونے کی بنياد پر اعتراض کرے،کيونکہ انسان کی برتری اور قدر 

ی قدر ومنزلت کا معيار،اس کی فضيلت اور معنوی ومنزلت کا معيار اس کی عمر نہيں ہے،بلکہ اس کے بر عکس انسان ک
  ) ١٥١کمال ہے(

پيغمبر اسالم ۖکی رحلت کے بعد ،عتاب،خليفہ اول ابو بکر کی طرف سے بھی مکہ کے گور نر بر قرار رہے، يہاں تک کہ 
  )١٥٢ہجری ميناس دنيا سے چل بسے۔( ٢٣

کے لئے اصراراور بزرگوں اور عمر رسيده لوگوں کے  چنانچہ رسول خدا ۖکا عتاب ابن اسيد کے عہده کو استحکام بخشنے
اس سلسلہ ميں ناراض ہونے پر آپ کا توجہ دينا اور ان کے اعتراضات کا جواب دينا ،اسالم کے گرانقدر مکتب کے 

منصوبوں يعنی الئق و شائستہ نوجوانوں کی حمايت کرنے کی دليل ہے ۔رسول خدا ۖنے عتاب کی کھلم کھال اور زبر دست 
  يت کرکے نہ صرف اپنے پيرؤنکو اس حما

حقيقت کی طرف متوجہ کيا کہ بيوقوفيوناور جاہالنہ تعصبات کو چھوڑنا چاہئے،بلکہ انھيں اس قسم کے غير اسالمی طرز 
  تفکر سے مقا بلہ کرنا چاہئے ۔اور اگر شائستہ اور الئق نوجوان موجود 

فاده کرنا چاہئے اور نسل جوان کی فائده بخش صالحيتوں سےہوں تو مملکت کے بعض اہم کاموں کے سلسلہ ميں ان سے است
  ملک وملت کے حق ميں فائده اٹھانا چاہئے۔

..............  

  ٤٠٥،ص٦۔بحار االنوار ج  ١٢٥،ص١۔صفة الصفوه ج٣٦٩، ص٤۔اسد الغابہ ج  ٢٩٤،ص٢۔سيرةابن ہشام ج ١٤٨
  ١٢٠،ص٣يہ ج۔سيره حلب٢٦،ص ١۔شذرات الذہب ج٣٨٠،ص١۔تاريخ اسالم ذھبی ج ١٤٩
  ٢٠٠،ص٤۔االعالم زرکلی ج ٣٥٨ص ٣۔اسد الغابہ ج ١٥٠
   ٣٧٨۔ناسخ التواريخ،حاالت پيامبر ۖص١٥١
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  ٤٥١،ص ٢۔االصابہ ج٢٠٠ص ٤۔االعالم زرکلی،ج١٥٢

  

  معاذ ابن جبل
ول معاذ ابن جبل ابن عمر وانصاری ،قبيلہء خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی کنيت ابو عبد الرحمان تھی ۔وه رس

خدا ۖکے ايک مشہور صحابی تھے۔وه عقل سليم،خوبصورتی، جو دو اور حسن اخالق کے مالک تھے ۔وه اٹھاره سال کی عمر
  )١٥٣ميں مسلمان ہوئے تھے اور پيغمبر اکرم ۖکے زمانے ميں تمام جنگوں ميں شريک تھے۔(

اسالمی سيکھنا شروع کيا اور اپنی فطری استعدادمعاذ نے پيغمبر اسالم ۖکی تر بيت ميں مکتب الٰہی سے علم ودانش اور علوم 
اور سعی وکوشش کے نتيجہ ميں چند برسوں کے اندر اسالمی معارف ميں کافی مہارت حاصل کی۔ اور پيغمبر اکرم ۖکے 

  نماياں اور نامور صحابيوں ميں شمار ہوئے ۔
ی کہ اس شہر ميں ايک الئق اور شائستہسال کے تھے ۔اس وقت ضرورت اس بات کی تھ ٢٦معاذا بن جبل ،فتح مکہ کے دن 

شخص کو ذمہ داری سونپی جائے تاکہ وه عبادات اور معامالت سے متعلق اسالم کے احکام اور دستو رات لوگوں کو 
  )١٥٤سکھائے۔(

اس لئے معاذ کو مکہ کے علمی امور اور دينی احکام سکھانے کے لئے منتخب کيا گيا ،حقيقت ميں انھيں اس شہر کے ثقا 
  تی امور کا رئيس مقرر کيا گيا ۔ف

جنگ تبوک کے بعد رسول خدا ۖنے معاذ کو يمن بھيجديا تا کہ وہاں پر قضاوت اورحکومت کی ذمہ داريوں کو نبھائيں ۔پيغمبر
  اسالم ۖنے يمن کے لوگوں کے نام ايک خط ميں يہ مرقوم فر مايا:
  ھيجا ہے''ٍ◌ٍ◌''ميں نے بہترين افراد ميں سے ايک کو تم لوگوں کی طرف ب

پيغمبر اکرم ۖنے معاذ کو حکم ديا کہ فوجيوں کو ٹرنينگ ديں،لوگوں کو قرآن مجيد اور شرعی احکام سکھائيں اور زکٰوة جمع 
  )١٥٥کر کے مدينہ بھيجيں تاکہ مسلمانوں پر خرچ کی جائے۔(

ۖ◌نے اس سے سوال کيا :معاذ !اگر(دو گروہوں يا فريقوں جب رسول خدا ۖاس جوان کو يمن بھيجنا چاہتے تھے اس وقت آِپۖ
ميں )لڑائی چھڑ جائے تو تم کيسے فيصلہ کروگے ؟معاذ نے عرض کی :خدا کی کتاب ميں جو کچھ ہے ،اسی کے مطابق 

  فيصلہ کروں گا ۔
آنحضرت ۖنے فرمايا:اگر اس کا حکم قرآن مجيد ميں نہ ہو تو کيا کرو گے؟معاذ نے کہا :اس صورت ميں پيغمبر ۖکی سيرت 

عمل کروں گا !پيغمبر اکرم ۖنے پوچھا :اگر ميری روش اور سيرت ميں بھی اس کا حکم نہ مال تو اس صورت  کے مطابق
ميں کيا کرو گے ؟معاذ نے کہا :اس صورت ميں اپنی صالح ديدکے مطا بق حکم کروں گا۔يہاں پر رسول خدا ۖنے ان کے 

کو اس بات سے خوش کر ديا ہے کہ جس سے انبياء خوش  ۖسينہ پر ہاتھ رکھ کر فر مايا :خدا کا شکر ہے کہ تم نے پيغمبر
  )!١٥٦ہوتے ہيں (

ہجری ميں پيغمبر اسالم ۖنے رحلت فرمائی ،تو اس وقت معاذ يمن ميں تھے پہلے خليفہ ابو بکر نے بھی معاذ کو  ١١جب 
  اپنے عہدے پر برقرار رکھا ۔اس کے بعد وه 

..............  

  ،القسم الثانی  ١٢٠،ص ٣ابن سعد ج۔طبقات ٣٧٦،ص ٤۔اسد الغابہ ج١٥٣
  ١٢٠،ص ٣۔سيره حلبيہ ج١٥٤

   ٢٢٨ص ١۔حلية االولياء ج١٥٥ً◌ً◌ً◌ً◌ 
  ٣٥٧ص٢ُ۔االصا بة ج١٥٦

ہجری ميں انہوں نے ١٨) کے مقام پر ١٥٧عمر کی خالفت کے زمانہ ميں شام چلے گئے اور سر زمين اُردن ميں عمواس(
  )١٥٨ں وفات پائی۔(سال کی عمر ميں طاعون کی بيماری مي ٣٤،يا٢٨،٣٢

معاذ کی لياقت وشائستگی کے نکات ميں سے ايک نکتہ يہ تھا کہ وه اس جوانی کی عمر ميں اور پيغمبر اسالم ۖکی حيات کے 
دوران مستقبل مينہونے والے مجتہدوں کے طرز عمل پر فتوٰی ديتے تھے اور دينی احکام کو قرآن مجيد ،سنت اور عقل سے

اسالم ميں اس دال ور نوجوان کی فطانت اور لياقت کو ثابت کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے استنباط کرتے تھے ۔صدر 
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  )١٥٩۔(

  اسامہ ابن زيد
اسامہ ا بن زيد عرب نسل کے شامی عيسائی تھے ۔ان کی کنيت ابو محمد تھی وه رسول خدا ۖکے ايک جليل القدر صحابی 

ھے ۔پيغمبر اسالم ان سے انتہائی محبت کرتے تھے ۔وه ايک ہوشيار تھے۔وه مکہ ميں ہجرت سے سات سال پہلے پيدا ہوئے ت
  )١٦٠،شائستہ اور با استعداد نوجوان تھے۔(

اسامہ کے والد ،زيد،روميوں کے ساتھ جنگ ميں سر زمين ''موتہ''ميں جعفر ابن بيطالب کی شہادت کے بعد دوسرے کمانڈر 
  کی حيثيت سے شہيد ہوئے تھے ۔اس لئے

ہجری کو پہلی بار وبا پھيلی جس ١٨ين ميں بيت المقدس کے نزديک ايک عالقہ ہے کہ اس عالقہ ميں ۔عمو اس فلسط١٥٧
کے نتيجہ مينبہت سے مسلمان اور پيغمبر اکرم ۖکے صحابی لقمہ اجل ہوگئے ۔يہ بيماری خون ميں ايک جراثيم داخل ہونے 

   ١٥٧،ص ٤يتی ہے معجم البلدان جکی وجہ سے پھيلتی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر انسان کو ہالک کر د
ا پيغمبر اسالم ۖنے فيصلہ کيا کہ اسامہ ،جن کی عمر اٹھاره سال سے زياده نہيں تھی ،کو روميوں سے جنگ کے سلسلہ ميں 

لشکر اسالم کا سپہ ساالر مقرر فرماکر اس سر زمين کی طرف روانہ کريں۔جبکہ اسالمی لشکر کے تمام بڑے بڑے افسر 
کے سپہ ساالراور مھاجر وانصار کے تمام سردار اور عربوں کی نامور شخصيتں اس عظيم فوج ميں  اور اسالمی فوج

شريک تھيں۔رسول اکرم ۖاس لشکرکا معائنہ کرنے کے لئے مدينہ سے باہر تشريف الئے۔آۖپ نے ديکھا کہ مسلمانوں کی تمام 
  )١٦١بڑی بڑی شخصيتں جنگ کے لئے تيار ہيں۔(

  ے ايک اٹھا ره سالہ نوجوان کو کمانڈر کی حيثيت سے منتخب کرناپيغمبر اسالم کی طرف س
بہت سے افراد کے لئے تعجب اور حيرت کا سبب بنا اور پيغمبر اسالم ۖکے اس طرز عمل کی وجہ سے وه ايک دوسرے کی 

ه کرتے طرف حيرت سے ديکھنے لگے ۔نتيجہ ميں پيغمبر اسالم ۖ کے بعض صحابيوں نے فوری طور پر رد عمل کا مظاہر
ہوئے اپنی اندرونی کيفيت کو آشکار کيا اور جو کچھ دل ميں تھا اسے زبان پر جاری کيا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا:يہ 

  نوجوان،تجربہ کار اور پہلے اسالم قبول کرنے والے مہاجرين پر کيسے سپہ ساالرمقرر کيا گيا ؟
وئے ۔لہذا منبر پر تشريف لے گئے اور خدا وند متعال رسول خدا ۖ،بعض افسروں کی طرف سے طعنے سن کربہت رنجيده ہ

  کی حمد و ثناء کے بعد فر مايا :لوگو!اسامہ کی سپہ ساالری کے بارے ميں بعض لوگوں سے يہ کيسی باتيں سن رہاہوں؟
تم لوگ جو آج طعنے دے رہے ہو،يہ طعنے نئے نہيں ہيں ۔جب ميں نے چند سال پہلے اسامہ کے باپ زيد کو جنگ موتہ 

  ميں سپہ ساالر مقرر کيا تو تم لوگوں نے اس وقت بھی طعنہ 
  زنی کی تھی۔

..............  

  ١٩٥،ص١صفة الصفوة ج ٣٠١،ص ٢۔غاية النھاية ج٣١٠،ص ٩۔مجمع الزوائد ج١٥٨
  ۔االستيعاب در حاشيہ االصابة،مادئہ ''معاذ'' ١٢٠،ص٣۔طبقات ج ١٥٩
  ٢٩،ص ١۔االصابہ ج٢٩١،ص١۔االعالم زرکلی ج ١٦٠
  ٦٤،ص١۔اسعد الغابہ ج٥٠،ص٢١۔بحار االنوار ج٤٢،ص ٤۔طبقات ج١٦١

خدا کی قسم کل زيد ابن حارثہ سپہ ساالری کے لئے الئق تھے،اور آج ان کے بيٹے اسامہ اس کام کے لئے شائستہ ہيں ،تم 
کی اس تاکيد اور ) الئق اور شائستہ نوجوانوں کی حمايت ميں پيغمبر اسالم ١٦٢ۖسب کو ان کی اطا عت کرنی چاہئے ۔(

اصرار نے مسلمانوں کے افکار پر گہرا اثر ڈاال ،اور جو لوگ جوان نسل کے بارے ميں غلط فہمی ميں مبتال تھے انہوں نے 
رفتہ رفتہ اپنی غلط فہميوں کا اعتراف کيا ۔ايک اٹھاره سالہ نوجوان کو سپہ ساالر کے عہدے پر منتخب کرنا دنيا کی فوجی 

  ہے۔تاريخ ميں کم نظير 

  اسامہ کی بر طرفی
بيشک،اسامہ کی سپہ ساالری کا موضوع اور پيغمبر اسالم ۖکی يہ تاکيد اور اصرار کہ سب لوگ اسامہ کے پرچم تلے جمع ہو

جائيں ،تاريخ اسالم کے دلچسپ اور مشہور واقعات ميں سے ہے۔اُس وقت پيغمبر اسالم ۖبيمار تھے اور اپنی زندگی کے 
ہے تھے۔اسی حالت ميں جب ابو بکر اور عمر پيغمبر اکرم ۖکے سراہنے پہنچے اور پيغمبر ۖ نے آخری لمحات سے گزر ر

انھيں ديکھتے ہی ناراضگی مينفر مايا:اسامہ کے لشکر ميں چلے جاؤ!چلے جاؤ!چلے جاؤ!خدا !لعنت کرے ان لوگوں پرجو 
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  )١٦٣جنگی آماد گی رکھنے کے باوجود اسا مہ کے لشکر ميں شامل نہ ہو ۔(
يغمبر اسالم ۖکی رحلت کے بعد،اسا مہ مدينہ سے باہر اپنے لشکر کی چھاونی ميں منتظر رہے تاکہ ان کا فريضہ معين پ

  ہوجائے؟جب ابو بکر بر سر اقتدار آگئے ،تو انہوں نے 
..............  

  ٨١،ص٢۔اسد الغابہ ج٥٠،ص ٢١۔بحار االنوار ،ج١٦٢
  ٣٩١ص ٢ن عساکر ج ۔تہذيب تاريخ اب ٤٢،ص ٢۔طبقات ابن اسد ج١٦٣

اسامہ کو اسی طرف روانہ ہونے کا حکم ديا جس طرف انھيں پيغمبر ۖنے روانہ ہونے کا حکم دياتھا۔اسامہ شام کی طرف 
  بڑھے،ليکن جب شام پہنچے ،تو ابوبکر نے انھينبر طرف کر کے يزيد ابن ابی سفيان کو ان کی جگہ پر مقرر کيا۔

تو مدينہ آکر مسجد النبی ۖ کے دروازے پر کھڑے ہوکر فرياد کی:اے مسلمانو!تعجب جب يہ جوان سپہ ساالربر طرف ہوئے ،
کی بات ہے ،جس شخص کا فرمانروا کل رسول خدا ۖنے مجھے بنايا تھا وه آج مجھ پر حکم چال رہا ہے اور مجھے سپہ 

  ) ١٦٤ساالری کے عہدے سے بر طرف کر رہا ہے ۔(
رہے اورمعاويہ کی حکومت کے دوران ''ُجرف''نامی ايک جگہ پر وفات  ھ تک مدينہ ميں زنده٥٤اس کے بعد اسامہ 

  )١٦٥پائی(
  ان تاريخی نمونوں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اسالم کے الٰہی مکتب ميں جوانوں کی کتنی قدر ومنزلت تھی۔

..............  

  ١٤٥۔اعالم الوری ص١٦٤
  ٢٩،ص١۔االصابہ ج٢٩١،ص١۔االعالم زرکلی ج١٦٥

  
 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  چوتھی فصل
  جوانوں کے خصوصيات

  ''اگر جوانی مينکوئی شخص زاہدو عابد بن جائے تو مستقبل ميں اس کے معنوی درجات دسيوں گنا بڑ ھ جائيں گے۔'' 

  ( حضرت علی عليہ السالم)

حقيقت ميں انسان اپنی پوری زندگی کے دوران دوسروں کی ہدايت وراہنمائی اورنصيحت کا محتاج ہو تاہے۔ حتی کہ عمر 
رسيد ه افراد کہ جن کی عقل کامل ہوچکی ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے دوران تجربات بھی حاصل کرچکے ہوتے ہيں، وه 

ں اور دوسروں کی وعظ و نصيحت کے محتاج ہوتے ہيں، جوانوں کی بھی ہميشہ گمراہی اور انحراف کے دہانے پر ہوتے ہي
بات ہی نہيں، جو ہر وقت عقل و فکر کی ناپختگی کی وجہ سے مشکالت سے دوچار ہوتے ہيں۔ اسی لئے جوان دوسروں کی

  کيجئے:راہنمائی اور ہدايت کے زياده محتاج ہوتے ہيں۔ اس دعوی کو ثابت کرنے کے لئے مندرجہ ذيل روايت پر غور 
محمد ابن مسلم زہری اپنے زمانہ کا ايک عظيم شخص اور دانشوروعقلمند تھا۔ دولت اورمقام کی اللچ نے اسے فضيلت و 

  پاکی کے راستہ سے منحرف کرديا تھااور بوڑھا پے ميں وه بدبخت اورذليل و رسوا ہوا۔
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يحت کی غرض سے اس کے نام ايک خط اس زمانہ کے نفسياتی طبيب يعنی حضرت امام سجاد نے ہدايت اور وعظ و نص
لکھا اور اس کے ذيل ميں ايک چھوٹے سے جملہ ميں عقل کی ناپختگی کی وجہ سے جوانوں کو درپيش خطرا ت سے آگاه 

  کيا :
ٍ◌ٍ◌''جب دنيا پرستی تم جيسے سن رسيده ،تعليم يافتہ اور موت سے قريب لوگوں کو ايسی ذلت وپستی ميں ڈال سکتی ہے 

فسانی خوا ہشات سے کيسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ؟کہ جو ايک طرف سے تو ابھی جوانی کے دور سےتوايک نوجوان ن
گزر رہا ہے اور دوسری طرف علم ودانش سے بھی خالی ہے اور اس کے عالوه اس کی فکر کمزور اور عقل ناپختہ 

  )''١٦٦ومنحرف ہے۔(
  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:

  )'' ١٦٧عذر قابل قبول ہے ،کيونکہ اس کا علم ودانش محدود اور نا پختہ ہو تا ہے۔('' جوان کی نادانی کا 
اس لئے نا پختگی اور نادانی جوا نوں کے خصو صيات ميں سے ايک ہے کہ تربيت کے وقت اس کا خاص خيال رکھنا 

کھا ہے اور سب سے زياده جوانوںچاہئے ۔يہی وجہ ہے کہ خدا وند متعال نے اپنے تمام بندوں کے لئے توبہ کا راستہ کھال ر
کو توبہ کرنے کی تاکيد فرمائی ہے کيونکہ ممکن ہے جوانی کی جہالت اور جنون ان کی بہت سی غلطيوں اور خطائوں کا 

  سبب ہوں اور نجات کا تنہا راستہ توبہ ،خدا کی طرف راغب ہو نا اور دينی احکام کی پيروی کرنا ہے۔
ميں مستقل مزاج نہيں ہوتے اور ان کی رائے ہميشہ بدلتی رہتی ہے ۔ان کا رجحان ہميشہ جوان گوناگوں مسائل کے انتخاب 

بدلتا رہتا ہے اور ہر لمحہ مختلف خطرات سے دوچار ہوتے رہتے ہيں ۔اس لئے دشمن بھی جوانوں کی اس کمزوری سے 
  ہميشہ فائدے اٹھاتے ہيں۔

ک اور سر گرمی ہے کہ اگر ان سے صحيح استفاده نہ کياجوانوں کے دوسرے خصوصيات ،ان کی طاقت،توانائی،نشاط،تحر
جائے تو وه ايسی بہت سی غلطيوں کے شکار ہو سکتے ہيں کہ جن کی تالفی ناممکن ہے ۔اس لئے جوانوں کی اس طاقت 

  اور توانائی کو علم،تجربہ اور فکر سے ہم آہنگ کيا جانا چاہئے تاکہ مطلوب اور قابل قدر نتيجہ حاصل ہو سکے۔
  عليہ السالم فرماتے ہيں: علی

  )''١٦٨''ميں عمر رسيده لوگوں کی واضح اور روشن فکر کو جوانوں کی طاقت اور توانائی سے زياده پسند کرتا ہوں۔(
..............  

  ٢٧٧۔تحف العقول ص١٦٦
  ٣٧٢۔غرر الحکم ص١٦٧
  ١١١٤۔ نہج البالغہ ، فيض ص ١٦٨

  

  مومن جوانوں کی نشانياں
کی احاديث کی تحقيق سے ثابت ہوا ہے کہ مومن جوانوں کی کچھ خصوصيات اور نشانياں ہيں۔ہم يہاں پر  تاريخ اورائمہ دين

  ان ميں سے بعض کی طرف اختصار کے ساتھ اشاره کرتے ہيں :

  ۔دينی احکام سے آگاہی١
  بنيادی اور اہم ترين علم،جو ايک جوان کو حاصل کرنا چاہئے،دين کی آگاہی ہے ، 

نا آگاه جوان اپنی جوانی کو برباد کرتے ہيں۔ دين کے احکام کا فہم و ادراک جوانوں کی سعادت و خوشبختی  کيونکہ دين سے
  کی ضمانت ہے۔

  امام محمد باقر فرماتے ہيں:
''اگر ميں شيعوں کے کسی جوان کو پاؤں کہ جو دينی احکام نہيں سيکھتا ہے اور دين کے بارے ميں آگاہی نہيں رکھتا ہے ، 

  )١٦٩سے سزا دوں گا''(تو ميں ا
  حضرت امام موسی کاظم عليہ السالم فرماتے ہيں:

''اگر ميں کسی ايسے شيعہ جوان کو پاؤں کہ جو دين سيکھنے کی کوشش نہيں کرتاہے تو ميں اسے بيس کو ڑے ماروں 
  )١٧٠گا''(



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

 
 

  ۔ قرآن مجيد سے آشنائی٢
انی معجزه اور ايک گرانقدر کتاب ہے کہ جس ميں انسان کی ہدايتچونکہ قرآن مجيد خداوند متعال کا کالم ، رسول خدۖا کا الف

کا پيغام اور الہی معارف موجود ہيں ، اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن مجيد اور اس کے علوم سے آشنائی حاصل 
  کرے اور اس مقدس کتاب کے ساتھ انس و محبت رکھے ۔ چنانچہ اس مضمون کی ايک روايت بيان ہوئی ہے:

ب بچہ جوانی کے دور ميں قرآن مجيد سے آشنا ہوتا ہے اور اسے بار بارپڑھتا ہے ، تواسے قرآن مجيد سے زياده معنويت ج
حاصل ہوتی ہے، گويا اس کے گوشت و خون کے ساتھ قرآن مجيد مل جاتاہے اور اس کے وجود کے تمام اعضاء پر اثر 

  )١٧١اندازہوتا ہے۔(
..............  

  ٢١٤، ص ١ار ، ج ۔ بحار االنو١٦٩
  ٦٨٠، ص ١۔ سفينہ البحار، ج ١٧٠
  ٤٧، ص ٦۔ کافی ، ج ١٧١

  

  ۔ ائمہ اطہار عليہم السالم کے ارشادات سے آشنايی٣
جوانوں کو شيعوں کے ائمہ اطہار اور دينی پيشوا ؤں کے ارشادات سے آشنا ہونا چايئے، تا کہ اپنے پاک دلوں کو ان 

  ريں ۔ ايک حديث ميں يوں بيان ہوا ہے:گرانقدر اور قيمتی گوہر سے منور ک
''جوانوں کو اپنے دل دينی پيشواؤں کی احاديث سے نورانی کرنا چاہئے اپنی زبان اور بيان کو ان سے لطافت بخشنا اور 

  )١٧٢اپنے کانوں کو ان کے احاديث سننے سے شائستہ بنانا چاہئے''(

  ۔ علم سيکھنا ٤
  فرماتے ہيں:حضرت علی عليہ السالم ايک حديث ميں 

''تجرباتی علوم جو انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہيناو رمعاشرے کے ليئے بھی مفيد ہو تے ہيں اور دوسرے 
ادبی وانسانی علوم، جن ميں سے ہر ايک کسی نہ کسی صورت ميں معاشرے کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہيں ، 

  )١٧٣جوانوں کو ان سب کو سيکھنا چاہئے''(

  ۔ عبادات کا بجا النا٥
شائستہ جوانوں کے خصوصيات ميں سے ايک خصوصيت يہ ہے کہ خداوند متعال کی عبادت اور پرستش کا خيال رکھيناور 
اس کے ذريعہ اپنی روح کے زنگ کو دور کريں اور خدا کی عبادت و پرستش کے سايہ ميں پروان چڑھيں ۔ چنانچہ نقل کيا 

  گيا ہے: 
..............  

   ٤٧، ص ٦۔ کافی ، ج ١٧٢
  ٨١٧، حکمت نمبر ٢٠۔ شرح نہج البالغہ، ابن ابی الحديد، ص ١٧٣

''اگر جوانی کے دور ميں کوئی شخص زاہد و عابد بن جائے تو مستقبل ميں اس کے معنوی درجات دسيوں گناه بڑھ جائيں 
  )١٧٤گے ''(

  ۔ توبہ کرنا٦
مو من جوانوں کی ايک اور خصوصيت يہ ہے کہ اسے اپنی غلطيوں اور خطائوں سے توبہ کرنا چاہئے ، کيونکہ جوانوں 

ميں تغير و تبدل ہو تا رہتا ہے ، کبھی معنوی ذہنيت کے مالک ہوتے ہيں او رکبھی جاہالنہ کام انجام ديتے ہيں۔ اس لحاظ سے 
يں تو کوئی مبالغہ نہيں ہے۔ اس لئے کہ،با عقيده جوان ہميشہ توبہ کر تا رہتا ہے ۔ اگر ہم جوانی کو زندگی کا ناپايدار دور کہ

  يہ طريقہ اسے تباہی اور بدبختی سے نجادت ديتا ہے۔
  پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں:
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ت ''خداوندمتعال کے نزديک محبوب ترين شخص وه جوان ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور بارگاه الہی ميں مغفر
  )١٧٥کی دعا کرتا ہے''(

  ۔ کوشش و جانفشانی٧
جوانی کا دور، جو اٹھاره سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، يہی انسان کے کام کرنے اور سعی وکو شش کا دور ہوتا ہے او 

ے ر کاموں کی انجام دہی ميں اپنے نشاط و تحرک سے استفاده کرتا ہے اور اگر سستی و کاہلی سے کام ليتا ہے تو اس ک
  وجود ميں بيہودگی جڑپکڑ ليتی ہے ۔ ايک روايت ميں اس طرح نقل ہوا ہے:

  ''اگر اس (جوان ) نے اپنی جوانی کے دوران ( جب کہ وه بے انتہا جسمانی اور 
معنوی توانائيوں کا مالک ہوتا ہے)اپنی نفسانی خواہشات سے مقابلہ نہيں کيا ہے تووه بڑھا پے ميں اپنی ذہنيت کو کيسے 

سکتا ہے؟ اسے اپنی توانائيوں کو بيہوده صرف کرنے سے پرہيز کرنا چاہئے ۔ کيونکہ اگر اس نے ايسا نہ کيا تو بڑھاسنوار 
  )١٧٦پے ميں اس کے لئے مشکل ہے کہ اپنی اصالح کے لئے کوئی کام انجام دے سکے ''(

..............  

  ٣٨٥، ص ٢۔ مجمع البيان، ج ١٧٤
  ١٥٥مشکاة االنوار ، ص  ،١١٨، ص ٢۔ مجموعہ ورام ، ج ١٧٥
  ٦٤٥۔ غرر الحکم ، ص ٨٨٢، تفسير برہان، ص ٣٥٣، ص  ٢۔ مستدرک الوسايل، ج ١٧٦

 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  ۔ اپنے آپ کو سنوارنا٨
اسالم ميں زينت اورآراستگی کو خاص اہميت دی گئی ہے او ردينی پيشواؤں نے اس سلسلہ ميں بھی کچھ باتيں بيان کی ہينجو
انسان کی زندگی ميں اس چيز کی اہميت کی دليل ہے۔ يہ خصوصيت ، دوسروں کی نسبت ، جوانوں ميں زياده پايی جاتی ہے 

م کے رجحانات کو ممنوع قرارنہيں ديا ہے، بلکہ عملی طور پر ان کی تائيد کی اور ائمہ اطہار عليہم السالم نے بھی اس قس
  ہے ۔

  حضرت اما م جعفر صادق اپنے بالوں پر تيل لگاتے ہوئے فرماتے تھے:
  )١٧٧''خداوندا ! ميں تجھ سے زيبايی و زينت کی درخواست کرتا ہوں''(

  اما م جعفر صادق سے يہ بھی نقل ہو ا ہے:
خدا ۖ کے گھر آيا اور آپ ۖ سے مالقات کی درخواست کی۔ جب آۖپ اپنے گھر سے باہر نکل کر اس ''ايک شخص رسول 

  شخص سے ملنا چاہتے تھے،تو ايک آئينہ يا پانی کے برتن کے سامنے کھڑے ہوکر اپنے سر اور چہره کو آراستہ فرمايا۔
  ر آپ ۖ عائشہ نے يہ کام ديکھ کر تعجب کيا اور آنحضرت ۖ کے واپس تشريف النے پ

..............  

  ٥١۔ مکارم االخالق، ص ١٧٧

! آپ ۖ باہر نکلتے وقت کيوں پانی کے برتن کے سامنے کھڑے ہوگئے اور اپنے بال اور چہرے کو  سے پوچھا: يا رسول هللا ۖ
ان بھائی سے آراستہ کيا؟ آۖپ نے جواب ميں فرمايا: اے عائشہ ! خداوندمتعال دوست رکھتا ہے ، جب ايک مسلمان اپنے مسلم

  )١٧٨ملنے کے لئے جائے تو و ه اپنے آپ کو سنوار کے اس کے پاس جائے ''(
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اگر چہ اسالم نے ظاہری زيبايی اور لباس کو اہميت دی ہے ، ليکن معنوی قدروں اور روحانی زيبائيوں کو اسے نقصان نہيں 
اہری زيبايی اسی صورت ميں اچھی ہوتی ہے پہنچنا چاہئے، کيونکہ معنوی زيبايی درحقيقت وہی حقيقی زيبايی ہے او رظ

  جب باطنی خوبصورتی اور نيک اخالق کے ساتھ ہو۔ 

  جوانی کے آفات
اگر چہ جوانی خداوند متعال کی بڑی نعمتوں ميں سے ايک ہے، ليکن اسے بعض آفات کا خطره الحق ہو تا ہے، ان ميں سے

  چند آفتوں کی طرف ہم ذيل ميں اشاره کرتے ہيں:

  انی کی طاقت سے غفلت ۔ جو١
جوانی کی طاقت کو در پيش آفات ميں سے ايک اس طاقت سے صحيح طور پر استفاده نہ کرنا اوراس کا بيجا استعمال بھی 

  ہے۔ چنانچہ اسالمی روايات ميں اس امر کی طرف اشاره ہوا ہے:
  ''جس جوان نے اپنی فرصت کے او قات سے مناسب استفاده نہ کيا ہو، وه 

  )١٧٩ميں خداوند متعال کے احکام اوردستورات کی اطاعت کرنے کی توانائی سے محروم رہے گا''(بوڑھاپے 

  ۔ جوانی کی ناپائيداری ٢
  جوانی کی آفتوں ميں سے ايک آج کا کام کل پر چھوڑنا اور فرصت اور موقع کو کھودينا ہے۔

  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا:
اسی ناپائيدار جوانی سے جلد اور بہتر استفاده کرتا ہے اور اپنے نيک اعمال و برتاؤ کو بڑھا''عقلمند اور با شعور جوان اپنی 

  )١٨٠ور علم حاصل کرنے کی سعی و کوشش کرتا ہے ''(١واديتا ہے
..............  

  ١١٣۔ ''با تربيت مکتبی آشناشويم'' ، ص ١٧٨
  ٥٩، ص٢، تاريخ يعقوبی ، ج ١٣٥، ص ٢۔ کافی ، ج ١٧٩
  ٨٢البالغہ ، فيض، خطبہ نمبر  ۔ نہج١٨٠

  خطاکار جوانوں سے برتاؤ کا طريقہ

  جيسا کہ ہم نے ذکر کيا ہے کہ، پيغمبر اسالم ۖ جوانوں کے تئيں خاص احترام کے قائل تھے
ورہميشہ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی عّزت کرتے تھے۔ليکن گہری تحقيق کے بعد پيغمبر اسالم ۖکی سيرت ميں ١

ضوع ملتا ہے،جو قابل غور واہميت کا حامل ہے اور وه موضوع گناہگار اور خطا کار جوانوں سے آۖپ کے ايک اور مو
  برتائو کا طريقہ ہے ۔ہم اس کے چند نمونے ذيل ميں بيان کرتے ہيں:

  امامحمد باقر عليہ السالم نے فر مايا:
کے ساتھ( آپ ۖکے مرکب پر)سوار  ٍۖ◌ٍ◌''فضل ابن عباس ايک خوبصورت جوان تھے۔عيد قربان کے دن پيغمبر اکرم

تھے۔اسی اثناء مينقبيلہء خثعم کی ايک خوبصورت عورت اپنے بھائی کے ہمراه پيغمبر اسالم ۖسے احکام شرعی سے متعلق 
چند مسائل پوچھنے کے لئے آۖپکے پاس آئی۔اس عورت کا بھائی شرعی مسائل پوچھ رہاتھا اورفضل ابن عباس اس عورت کو

  ديکھ رہا تھا!
رسول خدا ۖنے فضل کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے رخ کواس عورت سے موڑ دياتاکہ اس پر نگاه نہ کر سکے۔ليکن اس جوان 

  نے دوسری طرف سے ديکھنا شروع کيا،يہاں تک کہ پيغمبر ۖنے اس طرف سے بھی اسے موڑ ديا۔
پکڑ کر فر مايا:''کيا تم نہيں جب رسول خدا ۖاس عرب کے سواالت کا جواب دے چکے ،توفضل ا بن عباس کے شانوں کو 

جانتے ہوکہ وقت گزرنے واال ہے ،اگر کوئی اپنی آنکھ اور زبان پر کنٹرول کرے،تو خداوند متعال اس کے اعمال نامہ 
  )!!١٨١مينايک قبول شده حج کا ثواب لکھتا ہے(

  ايک دوسری روايت ميں نقل ہوا ہے:
ہو کر)کہا:کيا آۖپ نے اپنے چچا زادبھائی کا رخ موڑ ديا؟رسول  ''پيغمبر اسالم ۖکے چچا،عباس نے(آنحضرۖت سے مخاطب

خدا ۖنے فرمايا:ميں نے ايک جوان عورت اور ايک جوان مرد کو ديکھا کہ گناه سے محفوظ نہيں تھے(اسی لئے يہ کام انجام 
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  )''١٨٢ديا)۔(
  منقول ہے:
..............  

   ٧٣۔فقہ الرضا،ص٣،ح٣٥١،ص٩۔بحار االنوارج ١٨١
   ٣٨٣م وتر بيت کودک ،ص۔اسال١٨٢

!مجھے زنا کرنے کی اجازت  ''ايک دن ايک جوان رسول خدا ۖکی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کی :اے رسول خدا ۖ
  ديجئے۔لوگ يہ سن کرمشتعل ہوئے اور بلند آواز ميناعتراض کيا ،ليکن رسول خدا ۖنے نرمی سے فر مايا:

اور آۖپکے روبرو بيٹھا۔پيغمبراسالم ۖنے محبت سے اس سے پوچھا:کيا تم يہ نزديک آئو۔وه جوان رسول خدا ۖکے نزديک گيا 
پسند کروگے کہ کوئی تيری مانسے ايساہی فعل انجام دے؟جوان نے کہا:آۖپپر قربان ہو جائوننہيں!آنحضرت ۖنے فرمايا:لوگ 

  بھی اسی طرح تيرے اس فعل پر راضی نہيں ہوں گے!
  وان کی بہن اور بيٹی کے بارے ميں کيا اور جوان نے اسی طرح جواب ديا۔اس کے بعد آنحضرۖت نے يہی سوال اس ج

اس کے بعدرسول خدا ۖنے اس جوان سے فر مايا :کيا تم پسند کروگے کہ لوگ تيری بہن سے يہی فعل انجام ديں؟اس نے 
  جواب ديا :نہيں۔رسول خدا ۖنے فر مايا:لوگ بھی ايسا ہی سو چتے ہيں۔اس کے بعد پيغمبر ۖنے 

  چھا:کيا تم پسند کروگے کہ کوئی تيری بيٹی کے ساتھ يہی فعل انجام دے؟ پو
  اس نے کہا:نہيں۔پيغمبر ۖنے فرمايا:اگر کوئی ان کی بيٹی سے ايسا فعل انجام دے تو لوگ بھی تيری طرح ناراض ہو نگے۔''

  نا ہاتھ رکھ کر فر مايا :اس جوان اور رسول خدا ۖکے در ميان گفتگو کے بعد آنحضرت ۖ نے اس جوان کے سينہ پر اپ
''پر ور دگارا!اس کے دل کوگناه سے پاک کر دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے اور اسے زنا سے محفوظ 

  )''١٨٣رکھ۔پيغمبراکرم ۖکے اس بر تائو کے نتيجہ ميں اس کے بعد اس جوان کی نظر ميں سب سے برا کام زنا تھا۔(
ئو ،مسلما نوں کے لئے بذات خود ايک بہترين مثال ہے ۔ليکن پيغمبر اکرم ۖکی اس پيغمبر اسالم ۖکا گناہگار جوان سے بر تا

  سيرت ميں ايک نکتہ قابل غور ہے کہ صحيح طريقے پر گناه کو روکنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ميں سے ہے۔

  جوانوں کو امام خمينی کی حکيما نہ نصيحتيں۔
مام خمينی نے مختلف مو قعوں پر جوانوں کے بارے ميں کچھ وعظ و نصيحتيں اسالمی جمہوريہ ايران کے بانی حضرت ا

  کی ہيں،ہم ذيل ميں ان ميں سے چند کی طرف اشاره کرتے ہيں:
''ہم ضروری سمجھتے ہيں کہ ہمارے جوان انسانی تر بيت،يعنی اسالمی تر بيت حاصل کريں ۔ان جوا نوں کو مستقبل ميں اس

اور اس مملکت کے امور کو انجام ديناچا ہئے۔ان کی صحيح تر بيت اور اصالح کی جانی مملکت کی حفاظت کرنا چاہئے 
  چاہئے۔

  اسالم نے جس قدرہمارے ان بچوناور جوانوں کی تربيت کے سلسلے مينکوشش کی ہے ،کسی اور چيز کی نہيں کی ہے۔''
  ''ميں جوان لڑکيوں اور لڑ کوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وه استقالل،آزادی 

  ورانسانی اقدار کو عيش وعشرت،بے راه روی ،مغربی ممالک اور وطن دشمن عناصر کیا
طرف سے قائم کئے گئے فحاشی کے اڈوں ميں جانے پر کسی قيمت پر تيار نہ ہوں۔جو ہمينلوٹنا چاہتے تھے،انہوں نے پوری

  اختيارات سلب کر ليں ۔'' تاريخ ميں اور گزشتہ پچاس سال سے زائد عرصہ ميں کوشش کی ہے کہ ہمارے جوانوں کے
''تم مسلما ن جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ سياسی ،اقتصادی،اجتماعی جيسے شعبوں ميں حقا ئق اسالم کی تحقيق کو مد نظر 

رکھتے ہوئے ،اس امتياز کو فراموش نہ کرو ،جس کی وجہ سے اسالم دوسرے تمام مکاتب فکرپر باال دستی رکھتا ہے 
چاہئے کہ،جس شخص ميں معنويت اور توحيد پر عقيده نہ ہو ،اس کے لئے ممکن نہيں ہے کہ وه  ۔ہمارے جوانوں کو جاننا

  امت کی فکر کرے۔''
''اے ميرے عزيز جوانو!ياس ونااميدی کو چھوڑدو،حق کامياب ہے۔اس مملکت کی،تم جوانوں کی صالحيتوں کے ذريعہ 

مارے ملک ميں دالور جوان اسالم کی خدمت کرتے ہيں!تم اصالح ہونی چاہئے ۔يہ کس قدر فخر ومباہات کا مقام ہے کہ ہ
  جوان،جو ميری اميد ہو ،اتحاد ويکجہتی قائم رکھو ۔''

''جوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ مغرب پرستوں کو غفلت کی نيند سے بيدار کريناور انسان دشمن حکومتوں کے الميوں اور 
  ظلم وجبر کوطشت ازبام کرکے رکھديں''
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انوں نے اپنی پوری قومی حيثيت کومغرب پر قر بان کر ديا ہے اور يہ ايک معنوی شکست تھی جو ہمارے''ہمارے بعض جو
لئے تمام ناکاميوں سے بدتر تھی۔ہمارے جوان يہ تصور نہ کريں کہ جو کچھ ہے وه صرف مغرب ميں ہے اور خود ان کے 

  پاس کچھ نہيں ہے !''
محفوظ ہيننفسانی خواہشات کو سنجيدگی کے ساتھ کچلنے کی سعی وکوشش  ''اس وقت جب تم جوان ہو اور جوانی کی طاقتيں

کرو۔توبہ کی بہار جوانی کے ايام ہے،اس دوران گناہوں کابوجھ ہلکا ،دل کی کدورت اور باطنی ظلمت کم اور توبہ کے 
  )''١٨٤شرائط سہل وآسان ہوتے ہيں۔(

يم رہبر فقيد اسالم حضرت امام خمينی کی ان پدرانہ انشاء هللا وه دن دور نہيں ہے جب مملکت اسالمی کے جوان،عظ
نصيحتوں پر عمل کرکے اسالمی انقالب کے عظيم بانی کی راه پر گامزن ہو ں گے اور اسالم اور ايران کے دشمنوں کونا 

  اميد کرديں گے۔ 
..............  

  ٦٣۔روش تبليغ،ص١٨٣
  ٢١٦ا۔کلمات قصار،پندہا وحکمتہای امام خمينی ،ص٨٤

  
 

 

 بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ پيغمبر اکرۖم کا سلوک

 

  

  منا بع
  .ھ١٤٠٨۔شوشتری،نور هللا،احقاق،قم،مکتبةالمر عشی،١
  .ش۔١٣٠٩۔بخاری،محّمد،االدب المفرد،بی جا،٢
  ۔مفيد،محّمد،االرشاد،ترجمہ رسولی محالتی،تہران،انتشارات علميہ،بی تا۔٣
  .ھ۔١٣٢٨۔نمری ،عبدالبر،االستيعاب،مصر،مکتبة المثنی،٤
  ۔ابن اثير ،علی،اسد ايغاية ،بيروت،دار احياء التراث العربی ،بی تا۔٥
  .ش۔١٣٧٠۔بھشتی ،احمد ،اسالم وتربيت کود کان،تبليغات اسالمی،٦
  .ھ۔١٣٨٨۔کلينی ،محّمد ،اصول کافی ،تہران ،دار الکتب االسالميہ،٧
  .ھ۔١٣٢٨االصابہ فی تميز الصحابہ،مصر،مطبعة السعادة،۔عسقالنی،ابن حجر،٨
  .ئ۔١٩٨٩۔زر کلّی،خير الّدين،االعالم،بيروت ،دار الماليين،٩
  .ھ۔١٣٣٨۔طبرسی ،فضل،اعالم الوری،تہران،مکتبةاالسالميہ،١٠
  .ھ۔١٤٠٣۔امين،محسن،اعيان الشيعہ،بيروت،دار التعارف للمطبوعات،١١
  .ش۔١٣٦٢ه ای،کتابخانہ اسالمی،۔صدوق،محّمد،اال مالی،ترجمہ کمر١٢
  .ھ۔١٤١٤۔طوسی،محّمد،امالی الطوسی ،قم ،دارا لثقا فہ،١٣
  .ش۔١٣٦٤۔مفيد ،محّمد،امالی،ترجمہء حسين استاد ولی،مشہد،بنياد پزوھشہای اسالمی،١٤
  .ئ۔١٩٤١۔مقريزی،احمد،امتاع االسماع،قاہره،١٥
  .ش۔١٣٦٦بير،۔مظلومی،رجبعلی،باتربيت مکتبی آشنا شويم،تہران،امير ک١٦
  .ھ۔١٤٠٣۔مجلسی،محّمدباقر،بحاراالنوار،بيروت،مئوسسةالوفائ،١٧
  .ھ۔١٤٠٨۔ابن کثير،ابوالفدائ،البداية والنہاية،بيروت،دار احياء التراث،١٨
  .ش۔١٣٦٤۔صدوق ،محّمد،ثواب االعمال،قم،منشورات رضی،١٩
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  .ھ۔١٤٠٩۔ذھبی ،محّمد،تاريخ اسالم ،بيروت،دارالکتاب العربی،٢٠
  ر بکری،تاريخ الخميس،قاہره،بی تا۔۔ديا٢١
  .ق۔١٤٠٨۔طبری،محّمد،تاريخ طبری،(تاريخ االمم والملوک) ، بيروت ، دارالکتب العلميہ، ٢٢
  .ھ۔١٤٠٢۔ابن شبہ،عمر،تاريخ المدينة المنورة،تحقيق فہيم محّمد شلتوت،مدينة،٢٣
  ۔يعقوبی،ابن واضح،تاريخ يعقوبی،بيروت،دار صادر،بی تا۔٢٤
  .ھ۔١٣٥٤ن،تحف العقول،ترجمہء غفاری ،تہران،اسالميہ،۔حرانی ،حس٢٥
  .ھ۔١٤٠١۔ابن جوزی ،عبد الرحمن،تذکرةالخواص،بيروت مئوسسة اہل البيت،٢٦
  ۔بحرانی،ہاشم،البرھان،تہران،آفتاب،بی تا۔٢٧
  ۔فرات،تفسير الفرات،نجف،حيدريہ،بی تا۔٢٨
  .ھ۔١٤٠١۔قمی،علی،تفسيرالقمی،تحقيق،جزائری،قم،مئوسسة اہل البيت،٢٩
  .ھ۔١٤٠٧۔ابو نعيم ،احمد،حلية االوليائ،بيروت ،دار الکتاب العربی،٣٠
  ۔دميری،محّمد،حياة الحيوان،قم،مئو سسةالرضی ،بی تا۔٣١
  ۔صدوق،محّمد،الخصال،ترجمہء فھری زنجانی،شيراز،انتشارات علمية اسالمية،بی تا۔٣٢
  .ش۔١٣٥٣د،۔فلسفی،محّمد تقی،در مکتب اہل البيت،خوزستان شرکت سيمان درو٣٣
  .ھ۔١٣٩٨۔ابو نعيم،احمد،حليةاالوليائ،بيروت،دار الکتاب العربی،٣٤
  .ھ۔١٣٨٧۔طبری،محب الّدين،ذخائر العقبی،کاظمين،دارالکتب العراقية،٣٥
  .ش۔١٣٦١۔مصر عہ،احمد،التکامل فی االسالم،ترجمہ اديب الری،تہران،دارالکتب االسالمية، ٣٦
  .ش۔١٣٥٦ء پرويزدبيری،اصفہان،تاييد،۔کارل آلکسيس،راه ورسم زندگی،ترجمہ٣٧
  .ھ۔١٤١٠۔زمخشری،محمود،ربيع االبرار،تحقيق سليم المنجی،قم،شريف رضی،٣٨
  ۔کمپانی،فضل هللا،رحمت عالميان،تہران،دار الکتب االسالميہ،بی تا٣٩
  .ش۔١٣٧٠۔مسلوب باالن،روان شناسی کودک بہ زبان ساده ،تہران،مشعل ،٤٠
  .ھ۔١٤٠٣ليغ ،قم،دفتر تبليغات،۔شيرازی ،بی آزاد ،روش تب٤١
  .ش۔١٣٥٠۔کلينی محّمد روضہء کافی،تر جمہء محالتی،تہران ،علميہ اسالميہ،٤٢
  .ھ۔١٤٠٥۔محالتی سيّد ہاشم ،زند گانی اميرالمئو منين،تھران،علميہ اسالميہ،٤٣
  ۔قمی، شيخ عباس ،سفينةالبحار،تہران،سنائی ،بی تا۔٤٤
  .ھ۔١٤ ١٣بيروت ،الرسالة،۔ذہبی ،محّمد ،سير اعالم النبالئ،٤٥
  ۔ابن ہشام ،عبد الملک ،السيرةالنبويہ ،بيروت ،دار احياء التراث،بی تا۔٤٦
  .ھ۔١٣٨٣۔ابن کثير ،اسماعيل ،السيرةالنبويہ ،بيروت ،دار احياء التراث،٤٧
  ۔حلبی،علی،،السيرةالحلبيہ،بيروت ،دار احياء التراث،بی تا۔٤٨
  يروت دار الفکر،بی تا۔۔ابی داود ،سليمان ،سنن ابی داود،ب٤٩
  .ھ۔١٤٠٣۔ابن ماجہ ،محّمد ،سنن ابن ماجہ ،بيروت ،دار الکتب العلميہ ،٥٠
  .ھ۔١٣٥٣۔طبا طبائی ،محّمدحسين ،سنن النبّی،تہران،اسالميہ،٥١
  .ھ۔١٣٤٨۔نسائی،احمد،سنن النسائی ،بيروت ،دار احياء التراث العربی،٥٢
  لتراث العربی،بی تا۔۔ابن عماد،شذرات الذھب ،بيروت ،داراحياء ا٥٣
  .ھ۔١٣٧٨۔ابن ابی الحديد،شرح نہج البالغہ ،تحقيق محّمد ابو الفضل ابراھيم،بيروت،دار احياء الکتب العر بيہ،٥٤
  .ش۔١٣٦١۔خر گوشی،شرف النبی،تصحيح محّمد روش ،تہران ،بابک،٥٥
  ۔بخاری ،محّمدصحيح البخاری ،بيروت،دارالمعرفة،بی تا۔٥٦
  رمذی ،(الجامع الصحيح)تحقيق احمد،محّمد شاکر ،مکتبہ االسالميہ،بی تا۔۔ترمذی، محّمد،سنن ت٥٧
  .ھ۔١٤٠٧۔مسلم،صحيح مسلم،بيروت ،دار الکتاب العربی،٥٨
  .ھ۔١٤٠٦۔ابن جوزی،عبد الرحمن ،صفة الصفوة ،بيروت،دار المعرفة،٥٩
  .ق۔١٣٨٥۔ابن حجر ،الصوا عق المحرقہ،قاہره ،مکتبة القاہره،٦٠
  .ھ۔١٣٨٠،طبقات الکبری ،بيروت ،دار احياء التراث العربی ،۔ابن سعد ،محّمد ٦١
  .ھ۔١٤٠٧۔حلی،ابن فہد ،عدةالداعی ،تصحيح موحدی قمی ،بی جا ،دار الکتب االسالميہ،٦٢
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  .ھ۔١٣٨٥۔صدوق محّمد،علل الشرايع،نجف،حيدريہ،٦٣
  .ھ۔١٤١٢فة االسالميہ، ۔يمانی،محّمد عبده ،علموا اوالدکم محبة آل بيت النبی ۖ،بيروت دار القبلة للثقا٦٤
  .ش۔١٣٦٣۔صدوق ،محّمد ،عيون اخبار الرضا ،مشہد ،٦٥
  .ھ۔١٤١٢۔ابن حبيب غاية النھاية ،بيروت،دار العرب االسالمی،٦٦
  .ھ۔١٣٦٧۔آمدی ،غرر الحکم ،تحقيق ،درايتی ،قم،مکتب االعالم االسالمی،٦٧
  ھ۔.١٣ ٨٧۔امينی ،عبدالحسين ،الغدير ،بيروت،دار الکتب العربی ،٦٨
  .ش۔ ١٣٦٢۔کلينی ،محّمد ،فروع کافی ،تہران،دارالکتب االسالميہ،٦٩
  .ھ۔١٤٠٦۔فقہ الرضا ،مشہد ،مئو سسة آل البيت،٧٠
  .ھ۔١٤ ١٣۔حميری ،عبدهللا ،قرب االسناد ،قم،مئو سسة آل البيت ،٧١
  . ش۔١٣٥٦۔ابن قولويہ،جعفر،کامل الزيارات ،تعليق ،امينی ،نجف،،مر تضويہ ،٧٢
  .ھ۔ ١٣٨٥،عّزالّدين ،الکامل فی التاريخ،بيروت ،دار صادر ،۔ابن اثير ٧٣
  .ش۔١٣٦٤۔اربلی ،عيسی، کشف الغمة فی معرفة االئمة ،قم ،نشر حوزه ،٧٤
  .ھ۔١٤٠١۔ابن خزاز، علی محّمد ،کفاية االثر فی النص علی االئمة االنثی عشر،تحقيق کمره ای ،قم، بيدار،٧٥
  .ش۔١٣٦٢مينی ،تہران ،دار احياء تراث اھل البيت ،۔گنجی، محّمد،کفاية الطالب ،تحقيق ا٧٦
  .ش۔١٣٧٤۔خمينی،روح هللا ،کلمات قصار ،پند ھا وحکمتہای امام خمينی مئو سسہء نشر آثار امام، تہران،٧٧
  .ھ۔١٤٠٥۔صدوق ،محّمد ،کمال الدين و تمام النعمة ،قم ،مدرسين ،٧٨
  .ھ۔١٤٠٥۔متقی ھندی ،کنزالعمال ،بيروت ،مئو سسة الرسالة ،٧٩
  .ش۔١٣٦٣۔فلسفی ،محّمد تقی ،کودک ازنظر وراثت وتربيت ،تہران،نشر معارف اسالمی،٨٠
  .ش۔١٣ ٦٤۔فلسفی، محّمدتقی،جوان،تہران،نشر معارف اسالمی،٨١
  .ش۔١٣٥٣۔گايزل جان،ما وفرزندان ما ،ترجمہء حسن اميری ،تہران ،ابن سينا،٨٢
  .ھ۔١٤٠٣۔طبرسی ،حسن،مجمع البيان ،قم،مکتبہ المرعشی،٨٣
  . ھ۔١٤٠٧۔ھيثمی۔علی،مجمع الزوائد ،بيروت ،دارالکتب ،٨٤
  ۔ابی فراس ،ورام،مجموعہ ورام،(تنبيہ الخواطر)،قم،مکتبة الفقيہ،بی تا۔٨٥
  .ش۔١٣٨٣۔کاشانی،فيض،المحجة البيضائ،قم،مدرسين،٨٦
  .ھ۔١٤٠٧۔ابن عساکر ،علی،مختصر تاريخ دمشق ،بيروت ،دار احياء التراث العربی،٨٧
  .ھ۔١٤٠٩م نيشابوری ،المستدرک علی الصحيحن،بيروت ،دار المعرفہ،۔حاک٨٨
  .ھ۔١٤٠٧۔نوری،حسين،مستدرک الوسائل ،قم،مئو سسةآل البيت،٨٩
  .ھ۔١٤١٢۔ابن حنبل ،احمد ،المسند ،بيروت،داراحياء التراث،٩٠
  ۔حمزاوی ،مشکوة االنوار ،مصر،بی تا،٩١
  .ھ۔١٣٧٩مدرسين،۔صدوق، محّمد،معانی االخبار،تحقيق ،غفاری ،قم،٩٢
  ۔حموی،ياقوت،معجم البلدان،بيروت ،دار صادر،بی تا۔٩٣
  .ھ،۔١٤٠٥۔ابو الفرج اصفہانی،مقاتل الطالبيين،قم،منشورات رضی،٩٤
  .ش۔١٣٦٧۔خوارزمی،مقتل الحسين،تحقيق سماوی،قم،المفيد،٩٥
  .ش۔١٣٦٥۔طبرسی،فضل،مکارم االخالق،تر جمہء مير باقری،تہران،فراھانی،٩٦
  .ھ۔١٤٠٦وس، علی، الملھوف علی اہل الطفوف، قم، منشورات الرضی، ۔ابن طاو٩٧
  ۔ابن شہر آشوب، محمد، مناقب آل ابی طالب، قم ، بصيرتی، بی تا۔٩٨
  .ھ۔١٤٠٦۔ صدوق، محمد، من ال يحضرالفقيہ، بيروت، اعلمی للمطبوعات، ٩٩
  ۔ ذہبی،محمد، ميزان االعتدال، بيروت، دارالمعرفہ، بی تا۔١٠٠
  .ھ۔١٤٠٤ری، محمد، ميزان الحکمہ، قم ، مکتبہ االعالم االسالمی، ۔ ری شہ١٠١
  . ش ۔١٣٦٢۔ طباطبائی، محمد حسين، الميزان، تہران، دارالکتب االسالمی، ١٠٢
  .ھ۔١٣٩٨۔ سپہر، علی خان، ناسخ التواريخ، تہران، اسالميہ، ١٠٣
  ۔ راوندی، محمد ، نوادر راوندی، قم، موسسہ دارالکتب ، بی تا۔١٠٤
۔ کازرونی، نہايہ المسؤول فی روايہ السؤول ، ترجمہ ابرقوہی، تہران، انتشارات علمی و فرہنگی، ارشاد اسالمی، ١٠٥
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  .ش۔١٣٦٦
  .ھ۔١٣٦٥۔ فيض االسالم، علی نقی ، نہج البالغہ،بی جا، ١٠٦
  .ھ۔١٤٠٣۔ حر عاملی، وسائل الشيعہ، بيروت، داراحياء التراث العربی، ١٠٧
  .ھ۔١٣٦٣يہ االحباب، تہران، اميرکبير، ۔ قمی، شيخ عباس، ہد١٠٨
 .ھ۔١٣٨٥۔ قندوزی ، سليمان، ينابيع الموده، قم ، محمدی، ١٠٩

 

 


