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 فہرست

  عرض ناشر
  پيش لفظ

  
  پہال حّصہ خداشناسي

  پہال سبق: مچھلى
  دوسرا سبق: پانى ميں مچھلى كادم كيوں نہيں گھٹتا

  تيسرا سبق: داؤد اور سعيد سر كوگئے
  چوتھا سبق: خوبصورت نو مولودبّچہ
  پانچواں سبق : چرا واہى نے درس ديا

  چھٹا سبق: ہوشيار لڑكا
  ساتواں سبق: اس كى نعمتيں

  يںآٹھواں سبق: هللا كى نعمت
  نواں سبق: عليم اور قادر خدا

  دسواں سبق : ميرا بہترين دوست
  

  دوسرا حصہ معاد يعنى قيامت
  ہال سبق: بطخيں كب واپس لوٹيں گىپ

  دوسرا سبق: دو قسم كے لوگ
  تيسرا سبق: معاد يا جہان آخرت

  چوتھا سبق: رّد عمل
  پانچواں سبق: آخرت كى زندگى

  چھٹا سبق: آخرت ميں بہتر مستقبل
  

  تيسرا حّصہ : نبّوت
  هللا نے پيغمبر بھيجے ہيںپہال سبق: 

  دوسرا سبق: انسانوں كے معلم
  تيسرا سبق: خدا كے عظيم پيغمبر ابراہيم (ع)

  چوتھا سبق: لوگوں كا رہبر اور استاد
  پانچواں سبق: پيغمبر لوگوں كے رہبر ہوتے ہيں

  چھٹا سبق : اولوالعزم پيغمبر
  ساتواں سبق: حضرت محمد مصطفى (ص) كا بچپن

  آٹھواں سبق: آخرى نبى حضرت محمد (ص)
  نواں سبق: پيغمبر كا بّچوں كے ساتھ سلوك

  دسواں سبق: امين
  اسالمگيارہواں سبق: دين 

  بارہواں سبق قرآن هللا كا پيغام ہے
  قرآن فارسى نظم

  تيرہواں سبق باغ جل گيا
  ق اصحاب فيلچودھواں سب

  پندرہواں سبق دين كيا ہے
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  سولہواں سبق دين اسالم
  

  چوتھا حصہ امامت
  پہال سبق: امام

  دوسرا سبق: امام دين كا رہبر اور پيغمبر(ص) كا جانشين ہوتا ہے
  تيسرا سبق: باره امام

  پہلے امام
  پہال سبق: حضرت على (ع)

  دوسرا سبق: يتيم نوازى
  تيسرا سبق: حضرت على (ع) بچوں كو دوست ركھتے تھے

  خاوتچوتھا سبق: كام اور س
  دوسر ے امام

  پہال سبق: حضرت امام حسن (ع)
  دوسرا سبق: خوش اخالق اور درگذرى

  امام حسن(ع) كے مہمانتيسرا سبق: 
  تيسرے امام

  پہال سبق: حضرت امام حسين (ع)
  دوسرا سبق : آزادى اور شہادت

  تيسرا سبق: دستگيرى اور مدد كرنا
  چوتھے امام

  پہال سبق: حضرت زين العابدين (ع)
  دوسرا سبق: هللا سے راز و نياز

  پانچويں امام
  پہال سبق: حضرت محمد باقر(ع)
  دوسرا سبق: امام سے سيكھيں

  چھٹے امام
  پہال سبق: حضرت جعفر صادق (ع)
  دوسرا سبق: ذخيره اندوزى كى مذمت

  ساتويں امام
  ع)پہال سبق: حضرت موسى كاظم (

  دوسرا سبق: ہدايت امام
  پانچواں حّصہ فروع دين

  پہال سبق: پاكيزگى
  رہيں دوسرا سبق: ہميشہ پاكيزه

  تيسرا سبق: وضوئ
  چوتھا سبق: نماز پڑھيں

  پانچواں سبق: نماز آخرت كيلئے بہترين توشہ ہے
  چھٹا سبق: طريقہ نماز

  ساتواں سبق: نماز پرشكوه
  آٹھواں سبق: روزه

  نواں سبق: ايك بے نظير دولہا
  

  چھٹا حّصہ: اخالق و آداب
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  پہال سبق: والدين سے نيكى كرو
  دوسرا سبق: استاد كا مرتبہ

  تيسرا سبق: اسالم ميں مساوات
  چوتھا سبق: بوڑھوں كى مدد

  پانچواں سبق: حيوانات پر رحم كرو
  چھٹا سبق: مزدور كى حمايت
  آداب ساتواں سبق: كھانا كھانے كے

  آٹھواں سبق: حفظان صحت كا ايك اہم دستور
  نواں سبق: سالم محبت بڑھاتا ہے
  دسواں سبق: ايك باادب مسلمان بّچہ

  گيارہواں سبق: مال حرام
  بارہواں سبق: كا م كى بروقت انجام دہى

 تيرہواں سبق: مہربان بہن اور پشيمان بھائي 

 

 

  

   جلد اول-ساده زبان ميں -تعليم دين  نام کتاب : 

  آية هللا ابراھيم امينیتاليف : 

  ترجمه :شيخ الجامعه موالنا الحاج اختر عباس صاحب
  نظرثانی : حجة االسالم موالنا نثار احمد صاحب

  کتابت : جعفرخان سلطانپوری
  ناشر : انصاريان پبليکيشنز قم ايران

  طبع : صدر قم
  تعداد : سه ھزار

  ھ 1414تاريخ : 
  
2   

  عرض ناشر

ن ميں حوزه علميہ قم كى ايك بلند پايہ علمى شخصيت حضرت آية هللا ابراہيم امينى كى گران مايہ كتاب تعليم دين ساده زبا
  تاليفات ميں سے ايك سلسلہ ''آموزش دين در زبان ساده كا اردو ترجمہ ہے _ 

اس كتاب كو خصوصيت كے ساتھ بچوں اور نوجوانوں كے لئے تحرير كيا گيا ہے _ ليكن اس كے مطالب اعلى علمى 
  پيمانہ كے حامل ہيں اس بناپر اعلى تعليم يافتہ اور پختہ عمر كے افراد بھى اس سے استفاده كر سكتے ہيں _ 

بچوں اور جوانوں كى مختلف ذہنى سطحوں كے پيش نظر اس سلسلہ كتب كو چار جلدوں ميں تيار كيا گيا ہے _ كتاب ہذا 
ے كتاب كى ضخامت كے پيش نظر عليحده شائع كيا اس سلسلہ كتب كى چوتھى جلد كے ايك حّصہ پر مشتمل ہے جس

  جارہا ہے _ 
  اس سلسلہ كتب كى امتيازى خصوصيات درج ذيل ہے _ 

_كتاب كے مضامين گوكہ اعلى مطالب پر مشتمل ہيں ليكن انھيں دل نشين پيرائے اور ساده زبان ميں پيش كيا گيا ہے تا 

    

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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  كہ يہ بّچوں كے لئے قابل 
  
3   

   فہم اور دلچسپ ہوں _
_اصول عقائد كے بيان كے وقت فلسفيانہ موشگافيوں سے پرہيز كرتے ہوئے اتنا ساده استداللى طريقہ اختيار كيا گيا ہے 

  كہ نو عمر طلبا اسے آسانى سے سمجھ سكتے ہيں _ 
_مطالب و معانى كے بيان كے وقت يہ كوشش كى گئي ہے كہ پڑھنے والوں كى فطرت خداجوئي بيدار كى جائے تا كہ وه

  از خود مطالب و مفاہيم سے آگاه ہوكر انھيں دل كى گہرائيوں سے قبول كريں اور ان كا ايمان استوار پائيدار ہوجائے _ 
_ہمارى درخواست پر حضرت حجة االسالم و المسلمين شيخ الجامعہ الحاج موالنا اختر عباس صاحب قبلہ دام ظلہ نے ان 

  چاروں كتابوں كا ترجمہ كيا _ 
ا پہال ايڈيشن پاكستان ميں شائع ہواتھا اور اب اصل متن مؤلف محترم كى نظر ثانى كے بعد اور اردو ترجمہ ان كتابوں ك

حجة االسالم جناب موالنا نثار احمد ہندى كى نظر ثانى اور بازنويسى كے بعد دوباره شائع كيا جارہاہے اپنى اس ناچيز 
  تعالى فرجہ الشريف كى خدمت ميں ہديہ كرتا ہوں _ سعى كو حضرت بقية هللا االعظم امام زمانہ عجل هللا 

  _ ہمارى دلى آرزو ہے كہ قارئين گرامى كتاب سے متعلق اپنى آراء اور قيمتى مشوروں سے مطلع فرمائيں _ 
  

   محمد تقى انصاريانوالسالم ناشر 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  پيش لفظ
ركھا گيا ہے '' آموزش دين '' نامى كتاب كا اردو ترجمہ ہے _ جو معارف  يہ كتاب جس كا نام تعليم دين ساده زبان ميں

اسالمى كے مبتدى طلبا كے لئے تدوين اور ترتيب دى گئي ہے _ اس كتاب كے پڑھنے سے اصول عقائد كے ايك كامل 
كسى استاد باب اور اخالق و آداب اور احكام اسالمى كے ضرورى حّصہ سے واقفيت حاصل كى جا سكتى ہے _ اس ميں 

كى بھى ضرورت نہيں رہتى _ اس كتاب كو خود آموز بھى كہا جا سكتا ہے _ اگر چہ يہ كتاب ساده زبان ميں معارف 
اسالمى كے مبتدى طلبا كے لئے تدوين اور ترتيب دى گئي ہے ليكن اس كے مطالب بہت گہرے اور بلند پايہ ہيں كہ اس 

  ستفيد ہوسكتے ہيں يہ كتاب چھ حصوں پر مشتمل ہے _ سے بڑے اور زياده استعداد ركھنے والے بھى م
پہال حّصہ خداشناسى _ دوسرا حّصہ معاد_ تيسرا حّصہ نبوت _ چوتھا حّصہ امامت پانچواں حّصہ احكام اور فروع دين 

عام  اور چھٹا حّصہ اخالق اور آداب كے بارے ميں ہے اس كے ابتدائي حّصہ ميں عقائد كا ايك پورا باب نہايت ساده اور
فہم ہے اور كچھ مطالب اخالق و آداب اور ضرورى احكام كے بارے ميں ہيں_ اس كے حّصہ ميں بھى اصول عقائد اور 

  معارف اسالمى بيان كئے گئے ہيں ليكن طرز بيان ذرا 
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ہر مسلمان كےاونچى سطح پر ركھا گيا ہے ديگر وه اسالمى احكام اور اخالق و آداب بھى بيان كئے گئے ہيں جن كا جاننا 
لئے ضرورى ہے _ گويا اس كتاب كے دونوں حصوں كے مطالب ايك دوسرے سے مربوط اور جڑے ہوئے ہيں _ 

  جيسے ايك بدن كے اعضاء اور جوارح ہر طرح ہم آہنگ اور جڑے ہوئے ہوتے ہيں _ 
  اس كتاب ميں مندرجہ ذيل امور كا لحاظ ركھا گيا ہے : 

پر ساده انداز ميں بيان كيا گيا ہے تا كہ تمام لوگوں كے لئے موجب توجہ اور عام_ كتاب كے مطالب كو قصہ كے طور 1
  فہم ہوں اور ان كے اذہان ميں بہتر طريقے سے اثر انداز ہوكر ان كے ايمان كے لئے موجب تقويت نہيں _ 

س طرح بيان كئے _ عقائد كا بيان استداللى طور سے كيا گيا ہے اور اس كے دالئل ساده اور مضبوط طريقے سے ا2
  گئے ہيں كہ جسكو ہر چھوٹا اور بڑا سمجھ سكے _ 

  _ اس ميں فلسفيانہ اور علم كالم كے مشكل طرز كے دالئل سے اجتناب كيا گيا ہے _ 3
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_ هللا تعالى اور اس كے صفات كے اثبات كے لئے قرآنى طرز استداللى كو اپنا يا گيا ہے _ يعنى جہان عالم اور نفوس 4
مطالعے كو محور بنايا گيا ہے كہ جسے در حقيقت برہان نظم اور پيدائشے جہان كى غرض كے مشاہده سے انسانيہ كے 

  تعبير كيا جا سكتا ہے _ 
_ مطالب كے بيان كرنے ميں كوشش كى گئي ہے كہ پڑھنے والے كى جستجو اور خدا كى فطرت كو اجاگر كيا جائے 5

ر نور ايمان پيدا ہوجائے كہ اس قسم كا ايمان مضبوط اور مستحكم اور تا كہ وه ان مطالب كو سمجھ سكے اور اس كے اند
  پائيدار ہوتا ہے _ 

  _ اخالق اور آداب كے بيان كرنے ميں بھى يہى كوشش كى گئي ہے كہ پڑھنے 6
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والے كى اس فطرت كو بيدار كيا جائے جو اچھائي كى طرف ميالن ركھتى ہے اور كمال كو حاصل كرنے كى خواہشمند 
  ہوتى ہے تا كہ اچھے اور برى صفات كا خود مشاہده كرتے ہوئے تكميل كے راستے كو پالے اور اس كو اپنائے 

_ ہر سبق كے آخر ميں اس سبق كا خالصہ اور ضرورى مطالب كو سوال اور جواب كى صورت ميں بيان كيا گيا ہے تا7
كھے اور پڑھے اور اپنى كوشش اور سعى سے اسےكہ پڑھنے واال ان كے جوابات دينے كے لئے دوباره اس سبق كو دي

  حل كرے 
آخر ميں يہ بتالنا ضرورى ہے كہ يہ كتاب اگر چہ نئي اور حيرت انگيز ہے ليكن يہ كوئي نئي تاليف نہيں بلكہ وہى كتاب 

' كى خواہشہے كہ جس كا نام آموزش دين تھا جسے پانچ جلدوں ميں چھاپا جا چكا ہے ليكن اب اسے'' انصاريان پيبليشرز'
پر انہيں مطالب كو اس طرز بيان كے ساتھ تبديل كركے منظم كرديا گيا ہے _ اور يہ بتالنا بھى ضرورى ہے كہ اس كے 
پہلے اور دوسرے حّصہ ميں مسئلہ عدل اور ديگر فروعات دين سے بحث اس لئے انہيں كى گئي كہ اس كا سمجھنا اكثر 

 يہ مطالب اس كتاب كے تيسرے اور چوتھے حّصہ ميں بيان كئے جائيں گے پڑھنے والوں كے لئے مشكل تھا _ انشاء هللا
  _ اميد ہے كہ يہ كاوش بارگاه خدا ميں مقبول اور پڑھنے والوں كے لئے فائده مند اور قابل توجہ قرار پائے 

  
  ابراہيم اميني

  قم _ حوزه علميہ
 شمسي  1361بہمن ماه سنہ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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   پہال حّصہ

  خداشناسي
  
  
14   

  پہال سبق

  

  مچھلي 1
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  كيا آپ كے گھر ميں مچھلى ہے ؟ 
  كيا آپ مچھلى كو پسند كرتے ہيں؟ 
  مچھلى كہاں زندگى گزارتى ہے؟ 

  كيا آپ جانتے ہيں كہ مچھلى كس ذريعہ سے پانى ميں تيرتى ہے؟ 
  اگر مچھلى كے پر نہ ہوں تو كيا وه پانى ميں تير سكے گى ؟ 

  كيا مچھلى نے اپنے لئے پر خود بنا لے ہيں؟ 
نہيں مچھلى نے اپنے پر خود نہيں بنالے اور نہ ہى كسى انسان نے اس كے پر بنائے ہيں بلكہ خداوند قادر و مہربان جانتا تھا 

  لئے اسے پر عطا كئے تا كہ وه پانى ميں تير سكے  كہ اس خوبصورت حيوان كے لئے پر ضرور ى ہيں اس
گھر ميں كسى برتن ميں مچھلى ڈالٹے اور اپنے دوست كے ساتھ مل كر ديكھئے اور ديكھئے كہ مچھلى كس طرح سانس ليتى 

ہے ؟ كس طرح تيرتى ہے ؟ كس طرح پانى ميں اوپر نيچے جاتے ہيں؟ كس وقت اپنى دم ہال تى ہے ؟ اس وقت اپنے دوست 
  ے پوچھئے _ كہ مچھلى كو كس نے پيدا كيا ہے _ س
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  دوسرا سبق

  پانى ميں مچھلى كا دم كيوں نہيں گھٹتا

ايك دن احمد بچوں كے ساتھ گر ميں كھيل رہا تھا_ اس كى ماں نے كہا _ بيٹا احمد ہوشيار حوض كے نزديك نہ جانا _ ڈرتى 
كے حسن كو نہيں ديكھا تھا كہ وه حوض ميں گر كر مرگيا تھا؟ احمد ہوں كہ تم حوض ميں نہ گرپڑو كيا تم نے ہمسائے كے لڑ

نے كہا اماں جان ہم اگر حوض ميں گر جائيں تو مرجاتے ہيں _ اور مچھلياں پانى كے نيچے رہتے ہوئے كيوں نہيں مرجاتيں؟ 
لينا ضرورى ہے تا كہ وه ديكھئے وه پانى ميں كتنا عمده تير رہے ہيں ؟ اس كى ماں نے جواب ديا _ انسان كے لئے سانس 

زنده ره سكے _ اسى لئے ہم پانى كے نيچے زنده نہيں ره سكتے ليكن مچھلى كے اندر ايك ايسى چيز ہے كہ جس كے ذريعے 
پانى ميں سانس لے سكتى ہے اور جو تھوڑى بہت ہوا پانى كے اندر موجود ہے اس سے استفاده كرتى رہتى ہے_ اسى لئے وه 

  سكتي  پانى كے اندر زنده ره

  كون مچھلى كيلئے فكركررہا تھا
احمد نے ماں سے پوچھا: اماں جان كون مچھلى كے لئے ايسا فكر كررہا تھا _ مچھلى از خود تو نہيں جانتى تھى كہ كہاں اسے

  زنده رہنا چاہي ے اور كون سي 
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  چيز اس كے لئے ضرورى ہے _ 
ربان مچھلى كے لئے فكر كررہا تھا _ هللا تعالى جانتا تھا كہ اس خوبصورتاس كى ماں نے جواب ديا : بيٹا خدائے عليم اور مہ

جانور كو پانى كے اندر زندگى گزارنا ہے _ اس لئے اس نے مچھلى كے اندر ايسا وسيلہ ركھ ديا كہ جس كے ذريعہ سے وه 
  سانس لے سكے مچھلى پانى ميں آبى پھپيھڑوں كے ذريعہ سانس ليتى ہے _ 

  سواالت
  د كى ماں كو كس چيز كا خوف تھا؟ _ احم1
  _ ہمسائے كے لڑكے كا كيا نام تھا؟ 2
  _ وه كيوں ڈوب گيا ؟ 3
  _ كيا وه تيرنا جانتا تھا؟ 4
  _ كيا انسان پانى ميں زنده ره سكتا ہے؟ 5
  _ پانى ميں مچھلى كيوں نہيں مرتي؟ 6
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  _ كون سى ذات مچھلى كے فكر ميں تھي؟ 7
  ؟  _ كسى نے مچھلى كو پيدا كيا8

  درج ذيل جملے مكمل كيجئے
هللا _ جانتا _ كہ اس خوبصورت جانور كو پانى كے اندر زندگى گزارنى ہے اس كے لئے _ كہ جس كے ذريعے وه وہاں 

 سانس لے سكے 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  تيسرا سبق

  داؤد اور سعيد سير كو گئے 3

داؤد اور سعيد باپ كے ساتھ باغ ميں سير كرنے گئے _ باغ بہت خوبصورت تھا درخت سرسبز اور بلند تھے _ رنگارنگ 
عمده پھول تھے _ باغ كے وسط ميں ايك نہر گزرتى تھى كہ جس ميں بطخيں تير رہى تھيں _ بطخيں بہت آرام سے پانى ميں 

پكڑكركھارہى تھيں _ اچانك سعيد نے ايك چڑيا ديكھى كہ جس كے پر تر ہو تير رہى تھيں وه پانى ميں اپنا سرڈبوكركوئي چيز 
  چكے تھے اور وه نہيں اڑ سكتى تھى اس نے داؤد سے كہا: 

بھائي جان ديكھئے : اس بيچارى چڑيا كہ پر پھيگ چكے ہيں اور وه نہيں اڑ سكتى داؤد نے ايك نگاه چڑيا پر او دوسرى نگاه 
كہا كہ بطخوں كے پر كيوں نہيں بھيگتے كتنى آرام سے پانى ميں تير رہى ہيں اور جب پانى بطخوں پر ڈالى اور تعجب سے 

سے باہر آتى ہيں تو اس كے پر اس طرح خشك ہوتے ہيں _ جيسے وه پانى ميں گئي ہى نہيں _ سعيد نے ايك نظر بطخوں پر 
ہے ؟ بہتر يہى ہے كہ يہ بات اپنے والد سے ڈالى اور كہا آپ سچ كہہ رہے ہيں _ ليكن مجھے يہ علم نہيں كہ ايسا كيوں 

  پوچھيں كہ بطخوں كے پر كيوں نہيں بھيگتے اور چھڑيوں كے پر كيوں بھيگ جاتے ہيں 

  بطخوں كے پر كيوں نہيں بھيگتے
 سعيد اور داود ڈرتے ہوئے والد كے پاس گئے اور ان سے كہا _ ابا جان آيئےطخوں كو پانى ميں تيرتے ديكھئے كہ ان كے پر

  بالكل نہيں بھيگتے _ ابا جان بطخوں كے پر كيوں 
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نہيں بھيگتے ؟ يہ سب نہر كے كنارے آئے _ والد نے كہا: شاباش ابھى سے ان چيزوں كو سمجھنے كى فكر ميں ہو انسان كو 
تا ہے _ چاہيئے كہ وه جس چيز كو ديكھے اس ميں غور و فكر كرے اور جسے نہيں جانتا وه اس سے پوچھے كہ جواسے جان

  تا كہ يہ بھى اس سے آگاه ہوجائے _ 

  خوبصورت بطخوں كو خدا نے پيدا كيا ہے
چونكہ بطخوں كے پر چكنے ہوتے ہيں اس لئے پانى كا ان پر اثر نہيں ہوتا ہے اگر بطخوں كے پر چكنے نہ ہوتے تو پانى ميں

  ہوا ميں اڑسكتى _  بھيگ جاتے اور بھارى ہوجاتے اور مرغابى پانى ميں نہ تير سكتى اور نہ
سعيد نہ كہا: ابا جان يہ حكمت كس ذات كى تھي؟ بطخيں خود تو نہيں جانتى تھيں كہ كس طرح اور كس ذريعے سے وه اپنے 

پروں كو چكنا بنائيں _ باپ نے جواب ديا : عالم اور مہربان خدا كہ جس نے تمام چيزوں كو پيدا كيا ہے _ وه جانتا تھا كہ 
تيرنا ہے انہيں اس طرح پيدا كيا كہ ان كے پر ہميشہ چكنے رہيں تا كہ وه آسانى كے ساتھ پانى ميں  بطخوں كو پانى ميں
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  تيرسكيں _ اور ہواميں اڑسكيں _ 

  سواالت
  _ سعيد اور داؤد باغ ميں كس لئے گئے تھے؟ 1
  _ انہوں نے باغ ميں كيا ديكھا؟ 2

  
19   
  ہيں سكتى تھي؟ _ نہر كے كنارے چڑيا كيوں گرى پڑى تھى اور اڑن3
  _ سعيد كو كس چيز سے تعجب ہوا؟ 4
  _ انسان كو جب كسى چيز كا علم نہ ہو تو كيا كرے ؟ 5
  _ سوال كرنے كا كيا فائده ہے ؟ 6
  _ جب كسى چيز كو نہ جانے تو كس سے پوچھے؟ 7
  _ اگر بطخ كے پر چكنے نہ ہوتے تو كيا ہوتا؟ 8
  چكنا ہونا چاہيئے؟ _ كيا بطخيں جانتى تھيں كہ اس كے پروں كو 9

  _ كس نے بطخ كو اس طرح پيدا كيا ہے كہ اس كے پر ہميشہ كيلئے چكنے ہوتے ہيں؟ 10
  _ ان چيزوں كو كس نے پيدا كيا ہے ؟ 11

  يہ جملے مكمل كيجئے
  _ خوبصورت بطخوں كو ... ... ... ... كسے پيدا كيا ہے 1
  كر ميں ہو _ شاباش ابھى سے تم ... ... ... ... كے سمجھنے كى ف2
  _ ہم جن چيزوں كو ديكھتے ہيں اس ميں ... ... ... ... كريں 3
  _ اور جسے نہيں جانتے وه اس سے ... ... ... ... ... جو اسے جانتا ہے 4
  _ چونكہ بطخوں كے پر ... ... ... ... ... ... ... پانى كو وہاں تك نہيں پہونچنے ديتے 5
  ... ... ... ... ... ... جاتے _ اگر بطخوں كے پر چكنے نہ ہوتے تو 6
_ هللا تعالى كى ... ... ... ... ... ... مہربان ذات كہ جسے تمام چيزوں كو پيد اكيا ہے ... ... ... ... كہ بطخوں كو ... ... ميں 7

  تيرنا ہے انہيں ... ... ... ... كہ انكے پر ہميشہ چكنے رہيں 
  ... ... اور ہوا ميں ... ... ... سكے _ تاكہ وه آسانى ... ... ... پانى ميں ... 8
  _ هللا تعالى كى ... ... ... ... ... مہربان ذات ... ... ... ... ... ... بطخوں كى فكر ميں بھى تھي 9
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  چوتھاسبق

  خوبصورت نو مولود بچہ 4

لود بھائي سے بہت محبت تھى _ ايكزہرا كا ايك بھائي پيدا ہوا جس كا نام مجيد تھا _ زہرا بہت خوش تھى اور اسے اپنے نو مو
دن اپنے بھائي كے گہوارے كے پاس كھڑى ہوئي اسے ديكھ رہى تھى تھوڑى دير بعد اپنى ماں سے كہنے لگى اماں جان مجيد 

كب بڑا ہوگا تا كہ وه مجھ سے كھيل سكے : ميں اپنے بھائي كو بہت چاہتى ہوں اس كى ماں نے كہا: پيارى زہرا صبركرو _ 
 مجيد بڑا ہوگا اور تم آپس ميں كھيلوگى اچانك مجيد جاگ اٹھا اور اپنى نحيف آواز سے رونا شروع كرديا _ زہرا بے انشاء هللا

تاب ہوكر ماں سے كہنے لگى : اماں جان مجيد كيوں رورہا ہے _ اس كى ماں نے جواب ديا _ شايد يہ بھوكا ہے _ زہرا دوڑى
ں ڈالنے لگى : جلدى سے ماں نے كہا پيارى زہرا مجيد مٹھائي نہيں كھا سكتا _ اور تھوڑى سى مٹھائي لے كر اس كے منھ مي

كيا تمہيں نہيں معلوم كہ اس كے دانت نہيں ہيں خبردار كوئي چيز اس كے منہ ميں نہ ڈالنا _ كيونكہ ہوسكتا ہے كہ وه گلے ميں
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سى ہے _ ماں نے كہا: بيٹي مجيد كى غذا دودھپھنس جائے اور اس كا دم گھٹ جائے _ زہرا نے پوچھا پھر مجيد كى غذا كون 
ہے _ وه دودھ پى كر يسر ہو تا ہے _ ماں اٹھى اور اس نے نو مولود كو دامن ميں لے كر اپنے پستان اس كے منہ ميں دے 
كو ديئے مجيد نے ماں كے پستان منہ ميں لے كر اپنے نازك لبوں سے انہيں چومنا شروع كرديا _ زہرا نے تھوڑى دير مجيد 

  اور ماں كو ديكھا: اور پھر تعجب سے بولى اماں جان 
  
21   

كيا آپ كے پستانوں ميں اسے سے پہلے بھى دودھ تھا ؟ ماں نے كہا : نہيں ان ميں پہلے دودھ نہ تھا : ليكن جس دن سے مجيد 
جيد كے لئے دودھ بناتى ہيں نے دنيا ميں قدم ركھا ہے ميرے پستانوں ميں دودھ بھر گيا ہے _ زہرا بولى اماں جان آپ كيسے م

ماں نے كہا كہ دودھ كا بن جانا ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے ميں غذا كھاتى ہوں : غذا سے دودھ بن جاتا ہے _ زہرا بولى كہ آپ 
اس سے پہلے بھى تو غذا كھاتى تھيں تو اس وقت يہ دودھ كيوں نہيں بنتا تھا؟ ماں نے جواب ديا صحيح ہے : ميں اس سے 

ى غذا كى فكر تھي_ خدا جانتا تھا كہ جب بچہ دنيا ميں آتا ہے تو اسے غذا كى ضرورت ہوتى ہے _ اور خدا يہ بھىپہلے بھى ہ
جانتا تھا كہ مجيد كے دانت نہيں ہيں اور وه ہمارى طرح غذا نہيں كھا سكتا اسى لئے خدا نے اس كى ماں كے پستانوں كو دودھ

سالم غذا كھا سكے _ پيارى زہرا دودھ ايك مكمل غذا ہے جس ميں بچے كے بدن كى سے بھرديا ہے تا كہ ناتواں بچہ بہتر اور 
تمام ضروريات موجود ہيں _ اور بچہ آسانى سے اسے ہضم بھى كر سكتا ہے _ زہرا نے كہا اماں جان ہمارا خدا كتنا مہربان 

ى ہاں بيٹا خدا ہى تو ہے جس نے بچہ كو پيدا اور جاننے واال ہے _ اگر دودھ نہ ہوتا تو چھوٹا بچہ كيا كھاتا _ ماں نے كہا ج
كيا ہے اور اسے غذا ديتا ہے _ خدائے مہربان ہى صحيح اور سالم دودھ بچے كے لئے بناتا ہے _ خداوند عالم كو بچے كى 

  كمزورى كا علم تھا اسى لئے اسنے بچہ كى محبت ماں كے دل ميں ڈالى تا كہ وه اس كى نگہداشت اور پرورش كرے 
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داوند عالم نے كمزور اور بے زبان بچے كو يہ سكھايا ہے كہ جب وه بھوكا ہو تو وه رونا شروع كردے تا كہ ماں اس كى خ

  مدد كرے_ 

  سوچ كران سوالوں كا جواب ديجئے
  _ جب زہرا نے مجيد كو ديكھا تھا تو اس نے اپنى ماں سے كيا كہا؟ 1
  كى دليل ديجئے؟ _ كيا زہرا اپنے بھائي سے محبت كرتى تھي؟ اس 2
  _ كيا دودھ كا بنانا ماں كى قدرت ميں ہے _ اوركيوں؟ 3
  _ يہ بات تمہيں كہاں سے معلوم ہوئي كہ خداوند عالم كو مجيد كے مستقبل كا علم تھا ؟ 4
  _ كيسے علم ہوا ہے كہ خداوند : عالم اور مہربان ہے ؟ 5
  _ اگر دودھ نہ ہوتا تو نو مولود بچے كيا كھاتے ؟ 6
  گر ماں كو بچے سے محبت نہ ہوتى تو كيا ہوتا ؟ _ ا7
  _ كس نے بچے كى محبت ماں كے دل ميں ڈالى ہے ؟ 8
  _ اگر بچہ بھوك كے وقت نہ روتا تو كيا ہوتا ؟ 9

  _ اگر بچہ چو سنا نہ جانتا تو ماں اسے كيسے دودھ ديتى ؟ 10
 _ رونا اور چوسنا كس نے بچہ كى فطرت ميں ركھا ہے ؟ 11

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  پانچو سبق

  چروا ہے نے درس ديا 5

اكبر اور حسين چھٹى كے دن على آباد نامى گاؤں ميں گئے _ علے آباد بہت خوبصورت اور آباد گاؤں ہے اس ميں بڑے بڑے 
باغ اور سبز كھيت ہيں گائے اور بھيڑوں كے گلے آبادى كے اطراف ميں چرر ہے تھے _ بكريوں اوربھيڑوں كے بچے اپنى 

ان كا تماشا ديكھ كر لطف اندوز ہورہے تھے _ اچانك اكبر كى نگاه ايك  ماؤں كے ساتھ كھيل كودرہے تھے _ اكبر اور حسين
خوبصورت بھيڑ پر پڑى جس نے ابھى بچہ جنا تھا اور وه اسے چاٹ رہى تھى _ اكبر نے چروا ہے سے كہا كہ يہ بھيڑ كيوں 

كھتى ہے اور اسے صاف اپنے بچے كو چاٹ رہى ہے ؟ چروا ہے نے كہا : اس بھيڑنے ابھى بچہ جنا ہے _ بچے كو دوست ر
كرنا چاہتى ہے _ بچہ صاف ستھرا ہوگيا اور ماں كے تھنوں كى طرف لپكا _ تھن كو منہ ميں ليا اور دودھ پينا شروع كرديا _ 
اكبر نے حسين سے كہا: اس بچے كو ديكھو ابھى دنيا ميں آيا ہے ليكن فوراماں كے تھن معلوم كرلئے ہيں ... اسے كہاں سے 

ہ تھنوں ميں دودھ ہے اور تھين ماں كے پيٹ كے نيچے ہے ؟ كس نے اسے يہ بتاليا ہے _ اس چوٹے بچے نے معلوم ہوگيا ك
  اس فہم اور دانائي كو كس سے سيكھا ہے ؟ 

چرواہا اكبر اور حسين كى يہ گفتگو سن رہا تھا _ اس نے كہا : پيارے بچو هللا تعالى جو مہربان اور عليم ہے اس نے ايسى 
چے كو عطا كردى ہے يہ بچہ بھوكا ہے اور علم ہے كہ ماں كے تھنوں ميں دودھ ہے اور وه ماں كے پيٹ سمجھ چھوٹے ب
  كے نيچے ہيں 
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اور وه بھى جانتا ہے اسكے عالوه اور غذا اس كے لئے اچھى نہيں ہے _ يہ تمام چيزيں هللا تعالى نے اسے سكھائي ہيں اگر 
ہے كہ يہ مرجائے حسين نہ كہا: اچھا ہے كہ دودھ اس كے گلے ميں نہيں پھنستا ور  بچے كو ان چيزوں كا علم نہ ہو تو ممكن

نا يہ مرجاتا _ چرواہے نے كہا : پيارے بچو هللا بہت دانا اور بہت مہربان ہے ... اس نے تھنوں ميں بڑا سوراخ نہيں ركھاتا كہ 
كے سرپر كئي ايك چھوٹے چھوٹے سوراخ ہيں كہ اس سے زياده دودھ نہ نكل آئے اور بچے كے گلے ميں پھنس جائے تھنوں 

بچے كو چوسنے سے اس سے دودھ باہر آتا ہے _ اس كے عالوه تھنوں كے سرے كو اس طرح بنا ديا گيا ہے كہ بچہ بہت 
  آسانى سے اس كو منہ ميں لے كر دودھ پى ليتا ہے _ 

  سوچ كر جواب ديجئے
  ا ہے ؟ _ تم نے جب بچہ پيدا ہوتا ديكھا تو وه كيا كرت1
  _ اگر بچہ كو علم نہ ہوتا كہ دودھ كے تھن كہاں ہيں تو كيا ہوتا؟ 2
  _ اگر بچہ سنا نہ چانتا تو كيا ہوتا؟ 3
  _ جب بچہ بھوكا ہوتا ہے تو كيا كرتا ہے ؟ 4
  _ كس نے يہ ہوش اور دانانى بھيڑ كے بچے كو عنايت كى ہے ؟ 5
  كيا تم نے كبھى اسے بوتل سے دودھ پاليا ہے؟  _ آيا تم نے كبھى بھيڑ كے بچے كو بغل ميں ليا ہے6
  _ اگر تھنوں كا سوراخ بڑا ہوتا تو كيا ہوتا؟ 7
  _ چروا ہے نے اكبر اور حسين كو كون سا درس ديا ؟ 8
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  چھٹا سبق

  ہوشيار لڑكا6

  حسن تيسرى جماعت ميں پڑھتا تھا وه بہت ہوشيار اور چاالك تھا _ 
اہتا تھا اور ہر چيز ميں غور و فكر كرتا تھا _ اگر اسے كوئي چيز سمجھ نہ آتى تو پوچھا وه اپنا سبق اچھى طرح سمجھنا چ

كرتا تھا ايك دن استاد كالس ميں كہہ رہا تھا كہ ہمارے بدن كے لئے مختلف اقسام كى غذا كى ضرورت ہوتى ہے _ غذا ہمارى 
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ہر ايك غذا كى عليحده خاصيت ہوتى ہے _ ہم كو دوڑ بھوك كو دور كرنے كے عالوه ہمارے بدن كو بھى فائده پہنچاتى ہے _ 
نے اور كھيلنے كو دنے كے لئے طاقت كى ضرورت ہوتى ہے _ بدن كى طاقت ہميں گرم ركھنے كے ساتھ ہميں كام كرنے 

اور كھيلنے كى طاقت بھى پہنچاتى ہے _ بعض غذائيں ہميں طاقت ہم پہنچاتى ہيں جيسے آلو _ چاول_ مٹھاس_ روغن_ 
_ سيب _ كشمش _ بادام و غيره ہر آدمى كو ان چيزوں كى ضرورت ہوتى ہے ليكن جو لوگ زياده كام كرتے ہيں انہيں كھجور 

ان كى زياده ضرورت ہوتى ہے _ بعض غذائيں بدن كے بڑا ہونے اور طاقت پيدا كرنے كے لئے بہت ضرورى ہيں _ جيسے 
اجزاء كا بھى محتاج ہے _پھل فروٹ اور سبزيوں ميں وٹامن ہوتى گوشت _ انڈا _ دودھ و غيره ہمارا بدن وٹامن اور معدنى 

ہے _ گوشت _ دودھ _ جگر _ انڈے اور دوسرى بعض سبزيوں ميں معدنى اجزا ہوتے ہيں _ ہمارے بدن كو سالم رہنے اور 
   غور كرنے كے لئے بہت سى چيزوں كى ضرورت ہے اور جن چيزوں كى بھى اسے ضرورت ہوتى ہے وه تمام كى تمام
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مختلف غذاؤں ميں پائي جاتى ہيں _ ہميں مختلف قسم كے ميوے اور غذائيں كھانى چاہيئےا كہ پڑھ سكيں اور صحيح و سالم ره 
سكيں _ حسن نے استاد سے اجازت ليتے ہوئے كہا: ميرا خيال تھا كہ غذا صرف بھوك كو ختم كرتى ہے _ ليكن اب سمجھ ميں

المتى ميں بھى مختلف غذاؤں كى ضرورت ہوتى ہے _ اب ميں متوجہ ہوا كہ ہميں بہت سى آيا كہ ہمارے بدن كى طاقت اور س
چيزوں كى ضرورت ہوتى ہے _ استاد نے كہا كہ يہ ہمارى خوش بختى ہے كہ جن چيزوں كى ہمارے بدن كو ضرورت ہوتى 

گيہوں _ چنے _ دليں _ بادام يہ  ہے وه اس دنيا ميں موجود ہيں _ مختلف قسم كے ميوے _ مختلف قسم كى سبزياں _ چاول _
تمام چيزيں موجود ہيں _ درخت ہم كو ميوے ديتے ہيں _ حيوانات ہميں دودھ اور گوشت ديتے ہيں _ بچو كون ذات ہے جو 

ہمارے لئے ان چيزوں كو فراہم كرتى ہے _ اور ہمارى تمام ضروريات سے واقف ہے _ جن چيزوں كى ہميں ضرورت تھى 
 ا ہے _ تمام شاگردوں نے بيك آواز كہا _ خدا خداخدا _ استاد كہنے لگا _ ہاں _ وہى خدا دانا اور قادر ہے اسے پہلے پيدا كردي

  سواالت
  _ جب ہميں كوئي چيز سمجھ نہ آئے تو كيا كريں اور كس سے پوچھيں؟ 1
  _ آج تم نے صبح كيا غذا كھائي تھى كيا اس غذا كے فوائد بتالسكتے ہو؟ 2
  نہ كھائيں تو كيا حالت ہوجائے گى ... اور كيوں؟  _اگر كچھ دن غذا3
  _ تم اپنے بدن كى ضروريات كو گنوا سكتے ہو؟ 4
  _ اپنے بدن كى ضروريات كو كس طرح پورا كروگے ؟ 5
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  _ حيوان اور سبزياں ہمارے كس كام آتى ہيں؟ 6
  _ كون سى ذات ہمارے ان چيزوں كو فراہم كرتى ہے ؟ 7
 ذّمے كون سى خدمت انجام دينى الزم قرار دى گئي ہے؟  _ اس عالم ميں ہمارے8

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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   ساتواں سبق

  اس كى نعمتيں 7

  ہم منہ ركھتے ہيں كہ جس سے غذا كھاتے ہيں اور اس سے باتيں كرتے ہيں ... 
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  ہم ہاتھ ركھتے ہيں كہ جس سے غذا اٹھاتے ہيں اور كام كرتے ہيں 
  ہم آنكھ ركھتے ہيں كہ جس سے ديكھتے ہيں 

  ہم كان ركھتے ہيں كہ جس سے سنتے ہيں 
  ہم پاؤں ركھتے ہيں كہ جس سے چلتے اور دوڑتے اور كھيلتے ہيں آيا تمہيں علم ہے كہ ... 

  كون سى ذات ہے كہ جو ہمارى تمام ضروريات كو جانتى تھى اور انكو ہمارے لئے ضرورت جانتے ہوئے خلق كيا ہے 
ى اس نے ہميں عنايت كى ہے اب ان تمام نعمتوں كے عوض ہمارا فرض كيا جو چيز بھى ہمارى زندگى كے لئے ضرورى تھ

  ہے ؟ 

  مہربان خدا
خدا ہميں دوست ركھتا ہے _ اس نے ہميں پيدا كيا ہے اور يہ تمام نعمتيں ہميں عنايت كى ہيں _ آنكھ دى ہے تا كہ ہم ديكھ سكيں 

  سكيں اور غذا كا مزا چكھ سكيں _ پاؤں _ كان ديئےيں تا كہ ہم سن سكيں _ زبان دى ہے تا كہ ہم بول 
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ديئےيں تا كہ چل سكيں _ ہاتھ ديئےيں تا كہ كام كرسكيں اور دوسروں كى مدد كرسكيں عقل دى ہے تا كہ اچھائي او ر برائي 
  كو سمجھ سكيں _ اگر ہم آنكھ _ كان _ زبان _ ہاتھ پاؤں اور عقل نہ ركھتے تو كس طرح زندگى بسر كرسكتے تھے ؟؟ 

  سواالت
  _ آنكھ سے كيا كام ليتے ہيں؟ 1
  _ كان سے كياكام ليتے ہيں؟ 2
  _ زبان سے كيا كام ليتے ہيں؟ 3
  _ ہاتھ سے كيا كام ليتے ہيں؟ 4
  _ پاؤں سے كيا كام ليتے ہيں؟ 5
  _ عقل سے كيا كام ليتے ہيں؟ 6
  _ يہ تمام نعمتيں كس نے ہميں دى ہيں؟ 7
  _ كياخدا ہميں دوست ركھتا ہے ؟ 8
  _ كہاں سے معلوم ہوا ہے كہ خدا ہميں دوست ركھتا ہے ؟ 9

  _ اگر آنكھ نہ ہوتى تو كيا ہوتا ؟ 10
  _ اگر كان نہ ہوتے تو كيا ہوتا ؟ 11
  _ اگر زبان نہ ہوتى تو كيا ہوتا ؟ 12
  _ اگر ہاتھ نہ ہوتا تو كيا ہوتا؟ 13
  _ اگر پاؤں نہ ہوتے تو كيا ہوتا ؟ 14
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  تو كيا ہوتا؟ _اگر عقل نہ ہوتى 15

  ان جملوں كو مكمل كيجئے
  _ خدا ہميں ... ... ركھتا ہے اسنے ہميں پيدا كيا ہے اور ... ... كى ہيں 1
  _ زبان دى ہے تا كہ ... ... سكيں اور غذا كا مزا چكھ سكيں 2
  _ ہاتھ ديئےيں تا كہ ... ... اور دوسروں كي ... ... كرسكيں 3
  جھ سكيں _ عقل دى ہے تا كہ ... ... سم4
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   آٹھواں سبق

  هللا كى نعمتيں 8

خدا مہربان ہے اس نے ہميں بہت كى نعمتيں دى ہيں _ ہوا پيدا كى تا كہ سانس لے سكيں _ پانى پيدا كيا تا كہ اسے پيئں اور 
ذائيں بنائيں _ اپنے آپ كو دھوئيں _ درخت اور جڑى بوٹياں پيدا كيں _تا كہ ميھٹے اور خوش ذائقہ ميوے كھائيں اور عمده غ

اگر ہوا پانى درخت نہ ہوتے تو ہم كيسے زنده رہتے _ خدا ہم پر بہت مہربان ہے كہ جس نے ہميں يہ نعمتيں فائده حاصل 
كرنے كے لئے عنايت كيں _ ہم بھى شفيق اور مہربان خدا سے محبت كرتے ہيں اور اس كا شكر ادا كرتے ہيں _ خدا ہم پر 

اور ترقى چاہتا ہے _ ہم بھى هللا تعالى كے دستور كى پيروى كرتے ہيں تا كہ ہميشہ كے لئے  مہربان ہے اور ہمارى اچھائي
  سعادت مند زندگى بسر كرتے رہيں _ 

  سواالت
  _ كس طرح ہميں معلوم ہوا ہے كہ خدا ہم پر مہربان ہے ؟ 1
  _ خدا كا شكر كيوں ادا كريں؟ 2
  _ هللا تعالى كى پانچ نعمتوں كا نام بتايئے 3
  _ اگر سعادتمند ہونا چاہيں تو كس كے دستور پر عمل كريں؟ 4
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  مندرجہ ذيل جملوں كو مكمل كيجئے

  _ خدا ... ... ہے اس نے ہميں بہت ... ... ... دى ہيں 1
  _ ہوا پيدا كى تا ... ... ... ... پانى پيدا كيا تا 2
  _ ہم بھى شفيق اور مہربان خدا ... ... ... 3
  بان اور ہمارى ... ... ... چاہتا ہے _ خدا ہم پر مہر4
 _ ہم بھى هللا تعالى كے ... ... ... كرتے ہيں تا كہ ... ... ... زندگى بسر كرتے ہيں 5

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  نواں سبق

  عليم اور قادر خدا 9

  ہمارا جسم مختلف قسم كى غذاؤں كا محتاج ہے_ اگر مختلف غذائيں نہ ہو تيں تو ہم كيا كرتے؟ 
  بدن كى سالمتى كے لئے كچھ مقدار پانى پيتے ہيں اگر پانى نہ ہوتا تو ہم كيا كرتے ؟ 

  اگر منہ نہ ہوتا : كہ جس سے پانى پيتے ہيں : تو كيا كرتے ؟ 
اگر دانت نہ ہوتے : كہ جس سے غذائيں چباتے ہيں تو كيا كرتے ؟ ليكن خوش بختى سے ہمارى زندگى كى تمام وسائل اور 

ى سبزياں ضروريات اس دنيا ميں موجود ہيں _ مختلف قسم كے ميوے كہ جن كى ضرورت ہے موجو د ہيں _ مختلف قسم ك
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كہ جن كى ضرورت ہے موجود ہيں _ پياسے ہوتے ہيں تو پانى موجود ہے _ منہ موجود ہے كہ جس سے غذا كھاتے ہيں _ 
ہاتھ ہيں كہ جس سے غذا اٹھا كر منہ ميں ركھتے ہيں _ معده اور آنتيں موجود ہيں جو غذا كو ہضم كرتى ہيں _ آنكھيں ہيں جس

نتے ہيں _ زبان ركھتے ہيں جس سے بولتے اور غذا كامزاليتے ہيں _ جو چيز بھى سے ديكھتے ہيں _ كان ہيں جس سے س
  ہمارى سالمتى اور رشد كے لئے ضرورى تھى اس دنيا ميں موجود ہے _ 

ان روابط اور ترتيب اور نظم سے جو ہمارے اور دوسرے جہاں ميں موجودات كے ساتھ برقرار ہے اس سے ہم سمجھتے ہيں 
  كہ ... 

  الم اور قادر ہے كہ جس نے ہميں خلق كيا ہے اور وه ذات ہمارى فكر كوئي ذات ع
  
34   

ميں پہلے سے تھے اور ہمارى تمام ضروريات كو جانتى تھى اور وه ذات خداوند عالم كى ہے كہ جو دانا اور توانا ہے اگر دانا
گر توانا اور قادر نہ ہوتا تو ان چيزوں كو اور عالم نہ ہوتا تو اسے معلوم نہ ہوتا كہ ہميں كن چيزوں كى ضرورت ہے _ اور ا

كہ جن كى ہميں ضرورت تھى پيدا نہيں كر سكتا تھا _ اب ہم سمجھے كہ خدا عالم ہے يعنى دانا ہے اور خدا قادر ہے يعنى توانا
  ہے _ 

  نظم و ترتيب
استفاده كرتے ہيں _ پس  سورج نكلتا ہے گھاس اگتى ہے _ حيوانات گھاس كھاتے ہيں اور ہم انكے دودھ اور گوشت سے

  سورج _گھاس _ حيوان اور انسان كے درميان ايك ربط ہے 
  اگر سورج نہ نكلتے تو كيا ہوگا؟ 

  اگر گھاس نہ اگے تو كيا ہوگا؟ 
  اگر حيوانات نہ ہوں تو كيا ہوگا؟ 

  يہ ربط جو ہمارے اور دنيا كے دوسرے موجودات كے درميان ہے اس سے كيا سمجھتے ہيں: 
  ت ہمارى ضروريات كو جانتى تھى اور ان كو ہمارے لئے خلق كيا ہے _ كون سى ذا

  كيا وه ذات عالم و قادر ہے 
  
35   

  كيسے جانا كہ وه دانا اور توانا ہے؟ 
  اگر وه دانا نہ ہوتا تو اسے معلوم نہ ہوتا كہ ... 
  اگر توانا اور قادر نہ ہوتا تو وه قدرت نہ ... ... 

  اور توانا بھى اور وه ذات خدا كى ہے :  جى ہاں: وه ذات دانا بھى ہے
  وه مہربان ہے اور عطا كرنے واال ہے 

  ہم بھى اسے بہت دوست ركھتے ہيں اور اس كے حكم اور فرمان كو مانتے ہيں تا كہ ہميشہ زندگى با سعادت بسر كرسكيں_ 
  
36   

  دسواں سبق

  ميرا بہترين دوست 10

  اس عنوان سے فارسى نظم پيش خدمت ہے 

  الہا دوست مى دارم ترا بار
  اى با جان و دل من آشنا

  
  اى خداى بے شريك و بے قرين 
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  درميان دوستانم بہترين
  

  نام زيبائے ترا دارم بہ لب 
  شكر مى گويم ترا ہر روز و شب

  
  آفريدى آسمانہا را چہ خوب 
  اختران و كہكشانہا را چہ خوب

  
  آفريدى شب چراغ ماہتاب 
  از تو گرما بخش ماشد آفتاب

  
  آفريدى بس شگوفان و قشنگ 
  بوتہ ہا گلہا بہ صدہا شكل و رنگ

  
  از برايم آفريدى رايگان 
  ہم پدر ہم مادرى بس مہربان

  
  اين زبان و چشم و گوش و پا و دست 
  دارم از لطف تو ہر نعمت كہ ہست

  
  مہربانااے خدائے خوب من! 
  داده اى تو اين ہمہ نعمت بہ من

  
  پس تو ہم بسيار دارى دوستم 
  اى خدا اے مہربانتر دوستم

  
  دادگر يارتوانائي مني؟؟ 
  بہترين ہمراه داناى مني

  
  اى كہ ہستى برتر از افكار من
  آشناتر كن مرابا خويشتن

  
  (حسان)

 حبيب هللا چايچيان 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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       دوسرا حّصہ
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  معاد ''يعني'' قيامت

  

  پہال سبق

  بطخيں كب واپس لوٹيں گي

داؤد اور سعيد اپنے باپ كے ساتھ باغ ميں گئے _ سردى كا زمانہ تھا درختوں كے پتے خشك اور بے جان ہو كر زمين پر 
گرے پڑے تھے _ باپ نے كہا پيارے بيٹو درختوں كو ديكھو يہ سرسبز نہيں ہيں _ ان كے سرسبز پتے تمام خشك ہوچكے ہيں 

بصورت بطخيں بھى يہاں سے چلى گئي ہيں _ داؤد نے پوچھا _ ابا جان كيا_ اور بے جان ہوكرزمين پر گر پڑے ہيں _ وه خو
بطخيں اب پھر يہاں نہيں آئيں گى ہم بطخوں كو نہيں ديكھ سكيں گے باپ نے جواب ديا كيوں نہيں جب بہار كا موسم آئے گا 

لوٹ آئيں گى _ سعيد نے پوچھا ابا اور خدا اس باغ كو دوباره شاداب كرے گا اوريہ سرسبز ہوجائے گا تو بطخيں بھى دوباره 
جان : ہم بھى جب مرجائيں گے تو خدا ہميں دوباره زنده كرے گا ؟ باپ نے كہا_ جى ہاں_ ہم بھى مرنے كے بعد دوباره زنده 

  ہوں گے اور اپنے كئے كا نتيجہ ديكھيں گے _ نيك لوگ جنت ميں اور برے لوگ جہنم ميں جائيں گے _ 

  سواالت
  يد باپ كے ساتھ كس موسم باغ مينگئے ؟ _ داؤد اور سع1
  _كيا سردى كے موسم ميں باغ سرسبز اور شاداب تھا؟ 2
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  _ درختوں كے پتے كس موسم ميں بے جان ہوكر گر پڑتے ہيں؟ 3
  _ باپ نے درختوں كے بارے ميں داؤد اور سعيد سے كيا كہا؟ 4
  _ اس باغ سے بطخيں كيوں چلى گئي تھيں؟ 5
  ميں سرسبز ہوتا ہے ؟ _ باغ كس موسم 6
  _ كيا بطخيں دوباره واپس لوٹ آئيں گى ؟ 7
  _ كون سى ذات باغ كو دوباره سرسبز و شاداب كرتى ہے؟ 8
  _ جب ہم مرجائيں گے تو دوباره كون زنده كرے گا؟ 9

  _ جب خدا ہميں دوباره زنده كرے گا تو ہم كہاں جائيں گے ؟ 10

  ان جملوں كو مكمل كيجئے
  مانہ تھا درختوں كے ... ہو كر زمين پر گر پڑے تھے _ سردى كا ز1
  _ ان كے سرسبز ... ... گر چكے ہيں 2
  _ جب بہار كا ... ... ... آئے گا تو وه اس باغ كو ... ... ... كرے گا 3
  _ باپ نے كہا جى ہاں ہم بھى ... ... ... ہوں گے اوراپنے كئے كا نتيجہ ديكھيں گے 4
  ے لوگ ... ... ... جائيں گے _ نيك لوگ ... ...اور بر5

  
40   

  دوسرا سبق

  دو قسم كے لوگ

_ بعض لوگ خدا كو دوست ركھتے ہيں اور ديندار ہيں _ سچ بولتے ہيں اچھے كام بجاالتے ہيں _ لوگوں كے ساتھ مہربانى 1
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ں _ خدا ان كو كرتے ہيں ضعيفوں كى مدد كرتے ہيں _ كسى كو آزار نہيں پہونچاتے _ ظالموں كے ساتھ دشمنى كرتے ہي
  دوست ركھتا ہے 

_ بعض لوگ بے دين اور جھوٹے ہوتے ہيں _ لوگوں كو آزار پہونچاتے ہيں _ برے كام انجام ديتے ہيں_ لوگوں كو مال 2
  زبردستى چھيں ليتے ہيں مظلوموں اور بيچاروں كى مدد نہيں كرتے 

  خدا ان كو دوست نہيں ركھتا 
  
41   

  تيسرا سبق

  معاد يا جہان آخرت

  وگ دو قسم كے ہيں _ ايك گروه ديندار اور نيكوكاروں كا ہى اور دوسرا بے دين اور بدكاروں كا ہے ل
كيا نيكوكار لوگ اور بدكار لوگ هللا كے نزديك برابر ہيں اور اپنے كاموں كى سزا نہ پائيں گے ؟ نہيں ايسا ہرگز نہ ہوگا _ هللا 

وگ مساوى نہيں ہيں _ ہاں _ خدا ئے قادر مطلق نے ايك اور دنيا خلق كى تعالى فرماتا ہے _ خدا كے نزديك برے اور اچھے ل
ہے _ جسے '' جہان آخرت'' كہا جاتا ہے _ جب انسان مرجائے گا تو وه اس جہاں ميں منتقل كرديا جائے گا اگر ہم نيك بنے 

زا ملے گى اور بہشت ميں جائيں اور ہم نے هللا تعالى كے فرمان اور دستور پر عمل كيا تو آخرت ميں ہميں اس كى اچھى ج
گے اور خوشى اور آرام سے زندگى وہاں بسر كريں گے اور اگر ہم برے بنے اور ہمنے هللا تعالى كى نافرمانى كى اور اس 

  كے احكام پر عمل نہ كيا تو برے كاموں كى سزا پائيں گے اور آخرت ميں سخت زندگى بسر كريں گے 

  سواالت
  لوگ هللا كے نزديك مساوى ہيں ؟  _ كيا نيك لوگ اور برے1
  _ خدا ہمارے كاموں كى سزا كہاں دے گا؟ 2
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  _ نيك لوگ آخرت ميں كيسى زندگى بسر كريں گے ؟ 3
  _ برے لوگ كيسى زندگى بسر كريں گے ؟ 4
  _ جو لوگ نيك كام كرتے ہيں انہينخدا كيسا اجر دے گا؟ 5
  اتا ہے اس كى سزا كيا ہوگي؟ _ جو برا كام كرتا ہے اورلوگوں كو آزار پہونچ6
  _ اگر ہم هللا تعالى كے تمام دستور كے مطابق عمل كريں تو آخرت ميں ہمارى كيا كيفيت ہوگي؟ 7
  _ كون سے لوگ بہشت ميں جائيں گے؟ 8
  _ جہنم كن لوگوں كا ٹھكانا ہے ؟ 9

  ان جملوں كو مكمل كيجئے
  ... ہے _ لوگ دو قسم كے ہيں ايك ... ... ... ہے اور ... 1
  _ كيا نيكوكار اور بدكار لوگ هللا كے ... ... ... ہيں 2
  _ خدائے قادر مطلق نے ايك ... ... ... كہا جاتا ہے 3
  _ اگر ہم نيك بنے اور هللا تعالى كے فرمان اور دستور پر عمل كيا تو آخرت ... ... ... ملے گي 4
 اس كے احكام پر عمل نہ كيا تو ... ... ... گے _ اگر ہم برے بنے اور هللا تعالى كى نافرمانى كى اور 5
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 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  چوتھا سبق

  رّد عمل

مسعود نے پہاڑے كے سامنے چيخ كر كہا اچھا اچھا _ مسعود كى آواز پہاڑ سے ٹكرائي اور لوٹ آئي اور جب وه آواز لوٹى 
تو گويا پہاڑ بھى كہہ رہا تھا _ اچھا _ اچھا ہمارے تمام كام اسى طرح واپس لوٹتے ہيں _ اور ال محالہ ہمارى طرف ہى واپس 

و ہمارى طرف اچھے كام لوئيں گے اور اگر ہم نے برے كام كئے تو ہمارى طرف برےلوٹتے ہيں اگر ہم نے اچھے كام كئے ت
  كام لوٹيں گے _ اس كو اردو كے محاورے ميں استعمال كريں تو يوں ہوگا _ جيسا كروگے ويسا پاؤگے 

  تمام كاموں كے اپنى طرف لوٹ آنے كو ہم آخرت ميں ديكھيں گے 
  
44   

  پانچواں سبق

  آخرت كى زندگي

  ميں ہم زنده ہوجائيں گے  آخرت
سعيده كى عمر نوسال كى تھى تيسرى كالس ميں پڑھتى تھى بہت ہوشيار لڑكى تھى وه ہميشہ سوال كرتى اور جواب چاہتى 

تھى _ ايك دن ماں سے پوچھنے لگى _ اماں جان يہ كيا ہوا صبح ہوتى ہے ناشتہ كرتے ہيں _ باپ كام پر چلے جاتے ہيں _ 
ہوں _ آپ رات تك كام كرنے ميں مشغول ہوجاتى ہيں _ باپ گھر واپس آجاتے ہيں _ رات كا كھانا  ميں مدرسہ چلى جاتى

كھاتے ہيں _ اور دستر خوان لپيٹ كر اس كے بعدسوجاتے ہيں _ كل پھر اسى طرح _ اور پر سوں بھى اسى طرح_ بلكہ 
س لئے بڑے ہوتے ہيں _ لڑكياں عورت بن جاتى پورى عمر اسى طرح : يہ كس لئے اور اس كا فائده كيا ہے؟ امان جان؟ ہم ك

ہيں _ لڑكے مرد ہوجاتے ہيں ؟ اور بعد ميں بوڑھے ہوجاتے ہيں اور ہمارى زندگى ختم ہوجاتى ہے _ يہ تمام كام اس لئے 
  كرتے ہيں تا كہ ہم مرجائيں _ جيسے ہمارى دادى مرگئي ہيں _ 

  يہ بے فائده اور بے نتيجہ زندگي 
يده ہمارى زندگى اور ہمارے كام بغير نتيجہ كے نہيں ہيں _ ہم مرجانے سے بالكل فنا نہيں ہوجاتے اور ماں نے كہا بيٹى سع

  ہمارى زندگى ختم نہيں ہوتى بلكہ اس دنيا سے دوسرى دنيا كى طرف جاتے ہيں اور وہاں 
  
45   

اچھے كام كرنے والے لوگ بہشت ميں  اپنے كاموں كا نتيجہ پاتے ہيں _ سعيده بيٹى ہم آخرت ميں ہميشہ ہميشہ زنده رہيں گے
جائيں گے اور بہت راحت و آرام كى زندگى بسركريں گے _ اور گنہكار جہنم ميں جائيں گے _ اور عذاب اور سختى ميں 

  رہيں گے _ 
ہل آخرت كى نعمتيں اور لذتيں دنيا كى لذتوں اور نعمتوں سے بہتر اور برتر ہيں ان ميں كوئي عيب اور نقص نہيں ہوگا _ ا

بہشت ہميشہ هللا تعالى كى خاص توجہ اور محبت كا مركز رہتے ہيں _ خدا انہينہميشہ تازه نعمتوں سے نوازتا ہے اہل بہشت هللا
  تعالى كى تازه نعمتوں اور اس كى پاك محبت سے مستفيد ہوتے ہيں اور ان نعمتوں اور محبت سے خوش و خرم رہتے ہيں _ 

  سوچ كر جواب ديجئے
  س چيز كو بے فائده اور بے نتيجہ سمجھتى تھى او ركيوں؟ _ سعيده ك1
  _ اس كى ماں نے اسے كيا جواب ديا؟ 2
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_ كيا ہم مرجانے سے فنا ہوجاتے ہيں اگر مرنے سے ہم فنا ہوجاتے ہوں تو پھر ہمارے كاموں اور كوششوں كا كيا نتيجہ 3
  ہوگا؟ 

  _ اپنے كاموں كا پورا نتيجہ كس دنيا ميں ديكھيں گے ؟ 4
  _ نيك لوگ آخرت ميں كيسے رہيں گے اور گناه كار كيسے رہيں گے ؟ 5
  _ '' دنيا آخرت كى كھيتى ہے '' سے كيا مراد ہے ؟ 6

  
46   

  چھٹا سبق

  آخرت ميں بہتر مستقبل

اس جہان كے عالوه ايك جہان اور ہے جسے جہان آخرت كہا جاتا ہے _ خدانے ہميں جہان آخرت كے لئے پيدا كيا ہے _ جب 
مرتے ہيں تو فنا نہيں بلكہ اس جہان سے جہان آخرت كى طرف چلے جاتى ہيں ہم صرف كھا نے پينے سونے كے لئے اس ہم 

جہاں ميں نہيں آئے بلكہ ہم يہاں اس لئے آئے ہيں تا كہ خداوند عالم كى عبادت اور پرستش كريں _ اچھے اور مناسب كام انجام 
هللا كى ان نعمتوں سے جو هللا نے ہمارے لئے پيدا كى ہيں _ زياده سے زياده فائده ديں تا كہ كامل ہوجائيں اور جہان آخرت ميں

  اٹھا سكيں _ 
  جو كام بھى ہم اس دنيا انجام ديتے ہيں اس كا نتيجہ آخرت ميں ديكھيں گے _ 

ن زندگى شروع اگر ہم نے خدا كى عبادت كى اور نيك كام كرنے والے قرار پائے تو ہمارا مستقبل روشن ہو گا اور بہتري
كرينگے اور اگر ہم نے خدا كے فرمان كى پيروى نہ كى اور برے كام انجام ديئے تو آخرت ميں بدبخت قرار پائيں گے اور 

  اپنے كئے كى سزاپائيں گے اور سختى اور عذاب ميں زندگى بسر كريں گے 
  
47   

  سوچ كر جواب ديجئے

  لئے ہميں كيا كام انجام دينے چاہيئے ؟ _ اس جہاں ميں ہمارا فرض كيا ہے _ كامل بنے كے 1
  _ هللا كى بڑى اور اعلى نعمتيں كس جہان ميں ہيں ؟ 2
  _ روشن مستقبل كن لوگوں كے لئے ہے ؟ 3
  _ آخرت ميں سخت عذاب كن لوگوں كے لئے ہے ؟ 4
اموں كى تعليم ديتے _ كيا تمہيں معلوم ہے كہ كون سے كام اچھے اور مناسب ہيں اور كوں لوگ ہميں اچھے اور مناسب ك5

 ہيں ؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول

 

48   
   تيسرا حّصہ

  نبوت
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49   

  پہال سبق

  هللا نے پيغمبڑ بھيجے ہيں

خدا چونكہ بندوں پر مہربان ہے اور چاہتا ہے كہ اس كے بند ے اس دنيا ميں اچھى اور آرام ده زندگى بسر كريں اور آخرت 
ميں خوش بخت اور سعادتمند ہوں وه دستور جوان كى دنيا اور آخرت كے لئے فائده مند ہيں _ پيغمبروں كے ذريعہ ان تك پہنچا

وتى ہے اسى لئے خدا نے انہيں لوگوں كى رہنمائي كيلئےچنا_ پيغمبر لوگوں كو نيك ئے چونكہ پيغمبروں كى شخصيت عظيم ہ
كام اور خدائے مہربان كى پرستش كى طرف راہنمائي كرتے تھے _ پيغمبر ظالموں كے دشمن تھے اور كوشش كرتے تھے 

  كہ لوگوں كے درميان مساوات و برابرى قائم كريں _ 

  سواالت
  لئے پيغمبر بھيجا ہے ؟ _ خدانے كيوں لوگوں كے 1
  _ پيغمبر خدا سے كيا چيز ليكرآئے؟ 2
  _ پيغمبر كيا كرتے تھے؟ 3
  _ پيغمبر كس قسم كے لوگ ہوتے تھے؟ 4
  _ اگر ہم پيغمبروں كے دستور كے مطابق عمل كريں تو كيا ہوگا؟ 5

  
50   

  دوسرا سبق

  انسانوں كے معلّم

نش سے لوگوں كے ساتھ _ اور ہميشہ ان كى تعليم و تربيت ميں كوشاں رہے _ پيغمبرانسانوں كے معلّم ہوتے ہيں _ ابتداء آفري
وه بنى نوع انسان كو معاشرتى زندگى اور زندگى كے اچھے اصولوں كى تعليم ديتے رہے _ مہربان خدا اور اس كى نعمتوں 

رہے _ پيغمبر ايك ہمدرد اور  كو لوگوں كو بتالتے تھے اور آخرت اور اس جہاں كى عمده نعمتوں كا تذكره لوگوں سے كرتے
مخلص استاد كے مانند ہوتے تھے جو انسانوں كى تربيت كرتے تھے_ هللا كى پرستش كا راستہ انہيں بتالتے تھے پيغمبر نيكى 
اور اچھائي كا منبع تھے وه نيك اور برے اخالق كى وضاحت كرتے تھے_ مدد اور مہربانى خيرخواہى اور انسان دوستى كى 

يج كرتے تھے تمام انسانوں ميں پہلے دور كے انسان بے لوث اور ساده لوح تھے پيغمبروں نے ان كى رہنمائي كےان ميں ترو
لئے بہت كوشش كى اور بہت زحمت اور تكليفيں برداشت كيں پيغمبروں كى محنت و كوشش اور رہنمائي كے نتيجے ميں 

   انسانوں نے بتدريج ترقى كى اور اچھے اخالق سے واقف ہوئے _

  سوچ كر جواب ديجئے
  _ زندگى كے اصول اور بہتر زندگى بسر كرنے كا درس انسانوں كو كس نے ديا ؟ 1

  
51   
  _ پيغمبر لوگوں كون سے تعليم ديتے تھے؟ 2
  _ پيغمبروں نے كن لوگوں كے لئے سب سے زياده محنت اور كوشش كى ؟ 3
 واج ديا ؟ _ پيغمبروں نے كس قسم كے لوگوں كے درميان كن چيزوں كا ر4
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 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول

 

52   

  تيسرا سبق

  خدا كے عظيم پيغمبر ابراہيم عليہ السالم

كيا آپ جانتے ہيں كہ حضرت ابراہيم عليہ السالم كے زمانے ميں لوگوں كا كيا دين تھا اور وه كس طرح زندگى گزارتے تھے_
انہوں نے گذشتہ پيغمبروں كى تعليم كو فراموش كرديا تھا وه نہيں جانتے تھے كہ اس دنيا ميں كس طرح زندگى گذار كر 

قانون اور نظم و ضبط سے ناواقف تھے اور خدا كى پرستش كے طريقے نہيں آخرت ميں سعادت مند ہوسكتے ہيں وه صحيح 
جانتے تھے _ چونكہ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے اسلئے اس نے حضرت ابراہيم عليہ السالم كو اپنى پيغمبرى كے لئے 

  منتخب فرمايا تا كہ لوگوں كو نيكى اور هللا تعالى كى عبادت كى طرف راہنمائي فرمائيں 
كو علم تھا كہ لوگ تشخيص نہيں كر سكتے كہ كون سے كام آخرت كے لئے فائده مند اور كون سے كام نقصان ده ہيں _  خدا

خدا جانتا تھا كہ لوگوں كے لئے راہنما اور استاد ضرورى ہے اسى لئے جناب ابراہيم عليہ السالم كو چنا اور انہيں عبادت اور 
ابراہيم عليہ السالم كو بتالتا تھا كہ كون سے كام لوگوں كى دنيا اور آخرت كے خدا پرستى كے طريقہ بتائے _ خدا حضرت 
  لئے بہتر ہيں اور كون سے كام مضر ہيں _ 

  حضرت ابراہيم عليہ السالم بھى هللا تعالى كے پيغام اور احكام كو لوگوں تك پہنچاتے اور ان كى رہنمائي فرماتے تھے _ 
  پيغمبر اور لوگوں كے استاد اور معلّم تھے _ حضرت ابراہيم عليہ السالم خدا كے 

  
53   

  سوچ كر جواب ديجئے

  _ پيغمبروں كو كون منتخب كرتا ہے ؟ 1
  _ پہلے انسانوں كا كردار كيا تھا؟ 2
  _ كون سے حضرات زندگى كا بہتر راستہ بتاتے ہيں؟ 3
  مضر ہيں ؟  _ كيا لوگ خود سمجھ سكتے ہيں كہ كون سے كام آخرت كے لئے بہتر اور كون سے4
  _ حضرت ابراہيم (ع) لوگوں كو كيا تعليم ديتے تھے ؟ 5
  _ حضرت ابراہيم (ع) كا پيغام اور احكام كس كى طرف سے تھے؟ 6

  
54   

  چوتھا سبق

  لوگوں كا رہبر اور استاد

دين كے تمام پيغمبر لوگوں كا رہبر اور استاد ہوتا ہے _ رہبرى كے لئے جس چيز كى ضرورت ہوتى ہے _ اسے جانتا ہے _ 
احكام جانتا ہے _ اچھے اور برے سب كاموں سے واقف ہوتا ہے _ وه جانتا ہے كہ كون سے احكام آخرت كى سعادت كا 

موجب ہوتے ہيں اور كون سے كام آخرت كى بدبختى كا سبب بنتے ہيں _ پيغمبر خدا كو بہتر جانتا ہے _ آخرت اور بہشت اور
برے اخالق سے پورى طرح با خبر ہوتا ہے _ علم اور دانش ميں تمام لوگوں كا سردار جہنم سے آگاه ہوتا ہے _ اچھے اور 

ں كى 1ہوتا ہے اس كے اس مرتبہ كو كوئي نہيں پہنچانتا _ خداوند عالم تمام علوم پيغمبر كو عنايت فرما ديتا ہے تا كہ وه لوگو
معلم اور استاد ہوتا ہے _ اسلئے اسے دنيا اور اچھے طريقے سے رہبرى كر سكے _چونكہ پيغمبررہبر كامل اور لوگوں كا 
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  آخرت كى سعادت كا علم ہونا چاہيے تا كہ سعادت كى طرف لوگوں كى رہبرى كر سكے _ 

  سوچ كر جواب ديجئے
  _ لوگوں كا رہبر اور استاد كون ہے اور ان كو كون سى چيزيں بتالتا ہے ؟ 1

  
55   
  م ميں اس كا ہم مرتبہ ہوسكتا ہے؟ _ پيغمبر كا علم كيسا ہوتا ہے كيا كوئي عل2
  _ پيغمبر كا علوم سے كون نواز تا ہے ؟ 3
  _ رہبر كامل كون ہوتا ہے؟ 4

  
56   

  پانچوان سبق

  پيغمبر لوگوں كے رہبر ہوتے ہيں

ہنمائيحضرت ابراہيم عليہ السالم اور تمام پيغمبران خدا انسان تھے _ اور اانہيں ميں زندگى گذار تے تھے خدا كے حكم اور را
مطابق لوگوں كى سعادت اور ترقى ميں كوشاں رہتے تھے _ پيغمبر ابتدائے آفرينش سے لوگوں كے ساتھ ہوتے تھے اور 

انہيں زندگى بہترين را ستے بتا تے تھے _ خدا شناسى آخرت اور اچھے كاموں كے بارے ميں لوگوں سے گفتگو كرتے تھے 
تھے اور مظلوموں كى حمايت كرتے تھے اور كوشش كرتے تھے كہ لوگوں  _ بے دينى اور ظلم كے ساتھ مقابلہ كيا كرتے

كے درميان محبت اور مساوات كو بر قرار ركھيں پيغمبروں نے ہزاروں سال كوشش كى كہ عبادت كے طريقے خدا شناسى 
ت سے استفاده اور اچھى زندگى بسر كرنا لوگوں پر واضح كريں _آج پيغمبروں اور ان كے پيرو كاروں كى محنت اور مشق

  كررہے ہيں _ اس لئے ان كے شكر گزار ہيں اور ان پر درود وسالم بھيجتے ہيں اور كہتے ہيں ; 
  ... ...هللا كے تمام پيغمبروں پر ہمارا سالم 

  ... ... هللا كے بڑ ے پيغمبر جناب ابراہيم پر ہمارا سالم 
 ... ... جناب ابراہيم كے پيرو كاروں پر ہمارا سالم 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول

 

57   

  چھٹا سبق

  اولوا لعزم پيغمبر

  هللا تعالى نے لوگوں كى راہنمائي كے لئے بہت زياده پيغمبر بھيجے ہيں كہ ان ميں سب سے بڑ ے پيغمبر پانچ ہيں 
  ____ حضرت نوح عليہ السالم 

  ____ حضرت ابراہيم عليہ السالم 
  ____ حضرت موسى عليہ السالم 
  ____ حضرت عيسى عليہ السالم 

  ____ حضرت محمد صلى هللا عليہ وآلہ وسلم 
جناب موسى عليہ السالم كے ماننے والوں كو يہودى كہا جاتا ہے اور جناب عيسى عليہ السالم كے ماننے والوں كو مسيحى يا
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  و مسلمان كہا جاتا ہے عيسائي كہا جاتا ہے اور جناب محمڈ كے ماننے والوں ك
  تمام پيغمبر خدا كى طرف سے آئے ہيں اور ہم ان سب كا احترام كرتے ہيں 

ليكن تمام پيغمبروں سے بزرگ و برتر آخرى پيغمبر جناب محمد مصطفى (ص) ہيں آپ كے بعد كوئي اور پيغمبر نہيں آئے 
  گا _ 

  
58   

  سواالت

  ؟  _ بڑے پيغمبركتنے ہيں اور ان كے نام كيا ہيں1
  _ يہودى كسے كہا جاتا ہے ؟ 2
  _ مسيحى يا عيسائي كسے كہا جاتا ہے ؟ 3
  _ جناب محمد مصطفى (ص) كے ماننے والوں كو كيا كہا جاتا ہے ؟ 4
  _ سب سے بڑ ے اور بہتر هللا كے پيغمبروں كون ہيں ؟ 5

  ان جملوں كو مكمل كيجئے
  رتے ہيں _ تمام پيغمبر ... ... آئے ہيں اور ہم ان ... ... ك1
  _ ليكن جناب محمد مصطفى (ص) تمام پيغمبروں سے ... ... و ...ہيں 2
  _ آپ كے بعد ... نہيں آئے گا 3

  
59   

  ساتواں سبق

  حضرت محمد مصطفے (ص) كا بچپن

اب آمنہ جناب محمد صلى هللا عليہ وآلہ مكہّ ميں پيدا ہوئے _ آپ كے والد جناب عبد هللا عليہ السالم تھے اور والده ماجده جن
تھيں _ بچين ہى سے آپ نيك اور صحيح انسان تھے دستر خوان پر با ادب بيھٹتے تھے_ اپنى غذا كھا تے اور دوسرے بچوں

كے ہاتھ سے ان غذا نہيں چھينتے تھے _ غذا كھا تے وقت بسم هللا كہتے تھے _ بچوں كو آزار نہ ديتے تھے بلكہ ان سے 
  وز زنبيل خرما سے پر كر كے بچوں كے در ميان تقسيم كرتے تھے _ اچھا سلوك اور محبت كرتے تھے _ ہر ر

  سواالت
  _ جناب محمد مصطفى كس شہر ميں پيدا ہوئے ؟ 1
  _ غذا كھا تے وقت كيا كہتے تھے اور كس طرح بيٹھتے تھے ؟ 2
  _ دوسرے بچوں كے ساتھ كيسا سلوك كرتے تھے ؟ 3
  _ تمہارا دوسروں كے ساتھ كيسا سلوك ہے ؟ 4
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  آٹھواں سبق

  آخرى نبى حضرت محمد مصطفے (ص)

آپ كے والد كا نام جناب عبدهللا اور والده كانام آمنہ تھا _ عام الفيل ميں ستره ربيع االّول كو مكہّ ميں پيدا ہوئے _ آپ كى 
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كى _ جب آپ چھ  پيدائشے سے قبل ہى آپ كے والد جناب عبدهللا كا انتقال ہو گيا _ جناب آمنہ نے آپكى چھ سال تك پرورش
سال كے ہوئے تو آپ كى والده كا انتقال ہو گيا _ والده كے فوت ہونے كے بعد آپ كے دادا جناب عبدالمطلب نے آپ كى _ 

جناب عبد المطلب آپ سے بہت زياده محبت كرتے تھے اور آپ پر بہت مہربان تھے پيغمبر اسالم كے مستقبل كا آپ كو علم 
سے آپ نے سن ركھا تھا كہ مكہّ سے ايك پيغمبر مبعوث ہو گا _ جناب عبد المطلب عربوں كے  تھا عيسائي اور يہودى علماء

سردار تھے _ كعبہ كے نزديك آپ كے لئے مخصوص جگہ تھى كہ جس پراور كوئي نہيں بيٹھ سكتا تھا _ صرف پيغمبر 
بيٹھنے سے كبھى كوئي منع كرتا تو  اسالم اس مخصوص جگہ پراپنے دادا كے پہلو ميں بيٹھا كرتے تھے _ اگر آپ كو وہاں

جناب عبد المطلب فرماتے كہ ميرے بيٹے كو آنے دو _ بخدا اس كے چہرے پر بزرگى كے آثار موجود ہيں _ ميں ديكھ 
رہاہوں كہ ايك دن محمڈ تم سب كا سردار ہو گا _ جناب عبدالمطلب پيغمبر اسالم كو اپنے نزديك بٹھا تے اور اپنے دست 

سر پر پھير تے تھے چونكہ حضوڑ كے مستقبل سے آگاه تھے اسلئے انہيں كے ساتھ غذا تناول كرتے تھے شفقت كو آپ كے
  اور اپنے سے كبھى آپ كو جدا نہيں كرتے تھے _ 
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  پيغمبر اسالم كا بچپن

ڈ غذا كھا تے وقت پيغمبر اسالم بچپنے ميں بھى با ادب تھے _ آپ كے چچا جناب ابو طالب عليہ السالم فرما تے ہيں كہ محم
بسم هللا كہتے تھے اور غذا كے بعد الحمد فرماتے _ ميں نے محمڈ كونہ تو جھوٹ بولتے ديكھا اور نہ ہى برا اور نارو ا 

  كام كرتے ديكھا _ آپ(ص) او نچى آواز سے نہيں ہنستے تھے بلكہ مسكراتے تھے _ 

  جواب ديجئے
  اور كس دن پيدا ہوئے ؟ _ پيغمبر اسالم (ص) كس سال اور كس مہينہ 1
  _ آپ كى والده آور آپ كے والدكا كيا نام تھا ؟ 2
  _ جناب عبدالمطلب كا پيغمبر اسالم (ص) سے كيارشتہ تھا اور آپ كے متعلق وه كيا فرما تے تھے ؟ 3
  _ يہودى اور عيسائي علماء كيا كہا كرتے تھے؟ 4
 لق آپ كے چچا كيا فرمايا كرتے تھے ؟ _ بچپن ميں آپ (ص) كا كردار كيسا تھا اور آپ كے متع5

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  نواں سبق

  پيغمبر (ص) كا بچّوں كے ساتھ سلوك

پيغمبر(ص) اسالم بّچوں سے بہت زياده محبت كرتے تھے اور ان كا احترام كرتے تھے يہاں تك كہ آپ ان كو سالم كرتے 
تھے _ آپ(ص) مسلمانوں سے كہتے تھے كہ بچوں كا احترام كيا كرو اور ان سے محبت كيا كرو اور جو بچوں سے محبت 

  نہ كرے وه مسلمان نہيں ہے _ 
ميں نے رسول (ص) كے ساتھ نماز پڑھى اور آپ كے ساتھ گھر تك گيا تو ميں نے ديكھا كہ بچے  ايك مسلمان كہتا ہے كہ

گروه در گروه آپ كا استقبال كرنے كے لئے دوڑ كر آرہے تھے _ آپ نے انہيں پيار كيا اور اپنا دست مبارك ان كے سر اور 
  چہرے پرپھيرا 

  سواالت:
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  تھا؟ _ پيغمبر اسالم(ص) كے والد كا نام كيا 1
  _ آپ كى والده كا كيا نام تھا؟ 2
  _ بچوں كو كيوں سالم كيا كرتے تھے؟ 3
  _ اپنے اصحاب سے بچوں كے متعلق كيا فرماتے تھے؟ 4
  _ بّچے كيوں آپ(ص) كے استقبال كيلئے دوڑ پڑتے تھے؟ 5
  _ كيا تم اپنے دوستوں كو سالم كرتے ہو؟ 6
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  دسواں سبق

  امين

وگ خانہ كعبہ كو از سر نو بنارہے تھے _ تمام لوگ خانہ كعبہ بنانے ميں ايك دوسرے كى مدد ايك زمانے ميں مكہ كے ل
كررہے تھے _ جب كعبہ كى ديوار ايك خاص اونچائي تك پہنچى كہ جہان حجر اسود ركھا جانا تھا'' حجر اسود ايك محترم 

كو صرف وہى اس كى بناپر ركھے اوراس كام  پتھر ہے'' مّكہ كے سرداروں ميں سے ہر ايك كى خواہش يہ تھى كہ اس پتھر
سے اپنے آپ اور اپنے قبيلے كى سربلندى كا موجب بنے _ اسى وجہ سے ان كے درميان جھگڑا شروع ہوا _ ہر ايك يہى 
كہتا تھا كہ صرف ميں حجر اسود كو اس كى جگہ نصب كروں گا ان كا اختالف بہت بڑھ گيا تھا اور ايك خطرناك موڑ تك 

تھا قريب تھا كہ ان كے درميان جنگ شروع ہوجائے _ جنگ كے لئے تيار بھى ہوچكے تھے اسے اثناء ميں ايك داناپہنچ گيا 
اور خيرخواه آدمى نے كہا _ لوگو جنگ اوراختالف سے بچو كيونكہ جنگ شہر اور گھروں كو ويران كرديتى ہے _ اور 

ام نہ لو اور كوئي معقول حل تالش كرو_ مّكہ كے سردار اختالف لوگوں كو متفرق اور بدبخت كرديتا ہے _ جہالت سے ك
كہنے لگے كيا كريں _ اس دانا آدمى نے كہا تم اپنے درميان ميں سے ايك ايسے آدمى كا انتخاب كرلو جو تمہارے اختالف 

يں سے ہو _ پھر كو دور كردے _ سب نے كہا يہ ہميں قبول ہے يہ مفيد مشوره ہے _ ليكن ہر قبيلہ كہتا تھا كہ وه قاضى ہم م
بھى اختالف اور نزاع برطرف نہ ہوا _ اسى خيرخواه اور دانا آدمى نے كہا _ جب تم قاضى كے انتخاب ميں بھى اتفاق نہيں 

  كرپائے تو سب سے پہال شخص جو 
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اس مسجد كے دروازے سے اندر آئے اسے قاضى مان لو _ سب نے كہا يہ ہميں قبول ہے تمام كى آنكھيں مسجد كے 
دروازے پر لگى ہوئي تھيں اور دل دھڑك رہے تھے كہ كون پہلے اس مسجد سے اندر آتا ہے اور فيصلہ كس قبيلے كے حق

ميں ہوتا ہے ؟ ايك جوان اندر داخل ہوا _ سب ميں خوشى كى اميد دوڑگئي اور سب نے بيك زبان كہا بہت اچھا ہو كہ محمد 
_ منصف اور صحيح فيصلہ دينے واال ہے اس كا فيصلہ ہم سب كو قبول(ص) ہى آيا ہے _ محمد (ص) امين محمد(ص) امين 

ہے ... حضرت محمد (ص) وارد ہوئے انہوں نے اپنے اختالف كى كہانى انہيں سنائي: آپ نے تھوڑا ساتامل كيا پھر فرمايا 
؟ اور كس طرح _ حضرت كہ اس كام ميں تمام مّكہ كے سرداروں كو شريك ہونا چاہيے لوگوں نے پوچھا كيا ايسا ہوسكتا ہے

نے فرمايا كہ ہر قبيلے كا سردار يہاں حاضر ہو تمام سردار آپ كے پاس آئے _ آنحضرت (ص) نے اپنى عبا بچھائي پھر آپ 
نے فرمايا تمام سردار عبا كے كناروں كو پكڑيں اور حجر اسود كو لے چليں _ تمام سردار نے حجر اسود اٹھايا اور اسے 

آئے اس وقت آپ نے حجر اسود كو اٹھايا اور اسے اس كى جگہ نصب كرديا_ مّكہ كے تمام  اسكى مخصوص جگہ تك لے
  لوگ آپ كى اس حكمت عملى سے راضى اور خوش ہوگئے _ آپ كے اس فيصلے پر شاباش اور آفرين كہنے لگے _ 

ن اور صحيح كام انجام ديتے ہمارے پيغمبر(ص) اس وقت جوان تھے اور ابھى اعالن رسالت نہيں فرمايا تھا ليكن اس قدر امي
  تھے كہ آپ كا نام محمد(ص) امين پڑچكا تھا _ 

لوگ آپ پر اعتماد كرتے تھے اور قيمتى چيزيں آپ كے پاس امانت ركھتے تھے اور آپ ان كے امانتوں كى حفاظت كرتے 
  ى طرف تھے آپ صحيح و سالم انہيں واپس لوٹا ديتے تھے _ سبھى لوگ اپنے اختالف دور كرنے ميں آپ ك
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  رجوع كيا كرتے تھے اور آپ كے فيصلے كو قبول كرتے تھے _ 
  پيغمبر(ص) امين اور راست بازپر 

  بہت زياده درود و سالم ہو 

  جواب ديجئے
  _ ہمارے پيغمبر (ص) جوانى ميں كس نام سے مشہور ہوگئے تھے اوركيوں ؟ 1
  يا كہا؟ _ جب آپ(ص) مسجد كے دروازے سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ك2
  _ تم دوستونميں سے كون سا آدمى امانت كى زياده حفاظت كرتا ہے؟ 3
  _ تم دوستوں ميں سے كون سا آدمى زياده اعتماد كے الئق ہے ؟ 4
  _ آيا تمہارے دوست تم پر اعتماد كرتے ہيں اور كيا تمہارے فيصلے كو قبول كرتے ہيں؟ 5
 رتے ہو؟ _ كيا تم امانت دارى ميں آنحضرت(ص) كى پيروى ك6

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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   گيارہواں سبق

  دين اسالم آسمانى ادياں ميں سب سے بہتر اور آخرى دين ہے

دين اسالم بہترين اور كامل ترين دين ہے _ خدائے مہربان نے حضرت محمد صلى هللا عليہ و آلہ سلم كے وسيلے سے 
ہمارے لئے دين اسالم بھيجا تا كہ ہم هللا كى پرستش كريں اور ہميں زندگى كے بہترين طريقے بتالئے ہيں _ خداوند عالم 

سى اور دين كو اپنے لئے انتخاب كرے تو وه اس سے قبول نہ كيا جائے گا فرماتا ہے جو دين اسالم كو قبول نہ كرے بلكہ ك
  اور آخرت ميں بيچاره اور نقصان ميں رہے گا دين اسالم ہميں بتالتا ہے كہ: 

  ____ كس طرح خدا كو پہچانيں 
  ____ ماں باپ سے كيسا سلوك كريں 

  جائيں_ ____ كون سے كام انجام ديں كہ دنيا اور آخرت ميں سعادت مند ہو
  دين اسالم ہميں بتالتا ہے كہ: 

  ____ كون سے كام حالل ہيں كہ جنكو ہم انجام دے سكتے ہيں 
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  ____ اور كون سے حرام ہيں جو ہميں انجام نہيں دينے چاہئيں 
  

  مسلمان كون ہے : 
  _ مسلمان وه ہے جو خدائے وحده ال شريك اور آخرت پر ايمان ركھتا ہو 1
  كو آخرى پيغمبر مانتا ہو _ حضرت محمد (ص) 2
  _ تمام كاموں ميں هللا اور محمد (ص) كے دستور كو تسليم كرتا ہو 3
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   بارہواں سبق

  قرآن هللا كا پيغام ہے

قرآن ميں خدا كا پيغام اوراس كے قوانين ہيں قرآن كو خدانے پيغمبر اسالم (ص) كے واسطے سے ہمارے لئے اور تمام جہاں
زل كيا ہے مسلمان كو چاہيے كہ وه قرآن پڑھنا سيكھے اور اس كے معانى كو سمجھے اور دوسروں كے لوگوں كے لئے نا

  كو بتاللے اور زندگى كے صحيح راستے كو قرآن سے سيكھے 
  قرآن مسلمانوں كو زندگى كا بہترين اصول بتالتا ہے _ خداشناسى اوراس كى عبادت كے راستے بتالتا ہے 

مام كاموں ميں قرآن كى پيروى كريں اور اس آسمانى كتاب سے زندگى كا درس ليں جو قرآن كا مسلمانوں كو چاہيے كہ وه ت
پيرو كار ہوگا وه اس دنيا ميں بھى با عزت اور آزاد زندگى بسر كرے گا اور آخرت ميں بھى اور بہترين زندگى گذارے گا 

كو ياد كرے اور دوسروں كو يادالئے _ نيز فرمايا  ہمارے پيغمبر(ص) نے فرمايا ہے : تم ميں بہترين انسان وه ہے جو قرآن
  جو شخص قرآن پر عمل كرے گا بہشت ميں جائے گا اور جو قرآن سے روگردانى كرے گا جہنم ميں جائے گا 

  جواب ديجئے
  _ دين اسالم كسے كہتے ہيں اور دين اسال م ہميں كيا سكھايا ہے ؟ 1
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  _ آخرت مينكون نقصان ميں ہوگا؟ 2
  ن كاموں كو حالل كہتے ہيں اور كن كاموں كو حرام كہتے ہيں ؟ _ ك3
  _ مسلمان كون ہے اور مسلمان كس چيز كے سامنے سر تسليم خم كرتا ہے ؟ 4
  _ قرآن كس كا كالم ہے ؟ 5
  _ تم نے قرآن سيكھنے كيلئے كون سا پروگرام بنايا ہے؟ 6
  _ جو شخص قرآن پر عمل كرے وه كيسے زندگى بسر كرے گا ؟ 7
  _ لوگوں ميں سے بہترين لوگ كون ہيں؟ 8
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  قرآن

  فارسى نظم

  قرآن كہ كتاب آسمانى است 
  روشن گر راه زندگانى است

  
  قرآن كہ نشان دہد ره راست 

  برنامہ زندگانى ماست
  

  خير دو جہان براى انسان 
  حاصل شود از عمل بہ قرآن

  
  فرموده پيغمبر: اى مسلمان: 
  ہر كس كہ عمل كند بہ قرآن

  
  قرآن ہمہ جا مقابل اوست 
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  گلزار بہشت ،منزل اوست
  

  اّما بہ جنہم است ، جايش 
  آنكس كہ نكرد اعتنايش

  
  اين است كتابى دينى ما 
  برنامہ جاودانى ما ... ...:

  
  ماييم ہمہ مطيع قرآن
  ماييم نگاہدارش از جان

  

 حبيب هللا چايچيان 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  تيرہواں سبق

  باغ جل گيا ... اور كيوں جال؟

چند بھائي ايك جگھ بيٹھے ہوے آپس ميں گفتگو كررہے تھے كہ كل صبح سويرے باغ جائيں گے تا كہ باغ سے ميوے الئيں 
اور اس ميں كسى كو كچھ بھى نہ ديں _ ان بھائيوں ميں ايك بھائي جو نيك تھا كہنے لگا : بھائيو هللا كے حكم كو نہ بھولو اور 

نے لگا _ پھر تم بول اٹھے اگر پھر تم بولو گے تو تمہينماريں گے _ تم كيوں ان محتاجوں كى مدد كرو_ دوسرا بھائي كہ
كاموں ميں دخل ديتے ہو؟ جب سب بھائي سوگئے تو آسمان سے يك بجلى چمكى اور آسمانى بجلى نے تمام ميوے اور 

يوه چنيں اور آواز بلند درختوں كو جال كر خاك كرديا _ جب صبح ہوئي اور وه جاگے تو كہنے لگے كہ جلدى كروچل كر م
نہ كرو كہ كہيں كوئي خبر دار ہوجائے _ وه جب باغ تك پہنچے تو ايك كہنے لگا عجيب بات ہے يہ باغ ہمارا تو نہيں لگتا _ 
دوسرے نے كہا نہيں يہى ہمارا باغ ہے _ اس نيك آدمى نے كہا ميں نے نہيں كہا تھا كہ خدا كو نہ بھولو اوراس كے دستور 

  _ يہ تمہارى سزا ہے اور آخرت كا عذاب تمہارے لئے اس سے سخت تر ہے _ پر عمل كرو 
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  چودھواں سبق

  اصحاب فيل

قديم زمانے سے كعبہ عبادت گاه رہا ہے _ لوگ دور اور نزديك سے عبادت اور كعبہ كى زيارت كے لئے آيا كرتے تھے _ 
عيسائي تھا اسے حسد الحق ہوا اور اس نے حسد كى وجہ سے  مّكہ محترم اور آباد شہر رہا ہے يمن كا حاكم ابرہہ نامى ايك

ايك بہت عمده معبد يمن ميں بنانے كا حكم ديا _ اس كے دروديوار كو سونے اور چاندى اور بہت قيمتى پتھروں سے بنايا گيا 
الئے گئے _ اور بہت قيمتى فرش اس ميں بچھائے گئے _ بہت زيبا پردے اسے پر لٹكائے گئے خوبصورت چراغ اس ميں ج

 
   



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

 
 

اس كے بعد اس نے اعالن كيا كہ يہ معبد سب سے بڑا اور خوبصورت ہے اس كى زيارت كا ثواب سب سے زياده ہے _ اب 
تمام لوگوں كو اس كى زيارت كو آنا چاہيئے اب كسى كو حق نہيں پہنچتا كہ وه مكہ كى زيارت كے لئے جائے ليكن لوگوں 

ور لوگ اس كے بنائے ہوئے معبد كى طرف متوجہ نہ ہوئے بلكہ اس كى بے حرمتى ميں ان باتوں كا كوئي خاص اثر نہ ہو ا
بھى كى ابرہہ اس كى وجہ سے برانگيختہ ہوا اور كہنے لگا كہ جب تك كعبہ موجود ہے ہمارے معبد كى زيارت كو كوئي 

در گروه پھر لوگ ہمارے معبد  نہيں آئے گا ضرورى ہے كہ خانہ كعبہ كو گراديا جائے تا كہ لوگ نااميد ہوجائيں اور گروه
  كى طرف آنے لگيں _ لوگوں نے اس سے كہا كہ تم لوگوں كے دين اور عقيده سے سروكار 
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نہ ركھو _ خانہ كعبہ هللا تعالى كے حكم سے جناب ابراہيم عليہ السالم كے دست مبارك سے بنا ہے _ لوگوں كو اس كى 
ن لوگوں كى نصيحت ابرہہ كہ دل پر اثر انداز نہ ہوئي _ ابرہہ نے كہا كہ ميرا عبادت اور زيارت كيلئے آزاد رہنے دو _ ليك

معبد بڑا اور اچھا ہے لوگوں كو چاہيے كہ وه يہاں عبادت كے لئے آئيں اسے سوائے خانہ كعبہ كے خراب كرنے كے اور 
ہاتھيوں پر سوار ہوا اور خود ابرہہ بھى  كوئي چاره نظر نہيں آتا تھا _ ايك بہت بڑا لشكر تيا ركيا _ لشكر كا ايك حّصہ جنگى

ايك جنگى ہاتھى پر سوار ہوا اور مّكہ كى طرف روانہ ہوا _ لوگوں كے ايك گروه نے خانہ كعبہ كے دفاع كى كوشش كى 
رليكن ابرہہ كى فوج سے شكست كھا گئے _ مّكہ والوں نے ديكھا كہ وه ابرہہ كى فوج كا مقابلہ نہيں كر سكتے لہذا پہاڑوں او
بيابانوں كى طرف فرار كرگئے جب ابرہہ كى فوج مّكہ كے نزديك پہنچى تو ابرہہ كا ہاتھى زمين پر ليٹ گيا انتہائي كوشش 

كے بعد بھى ہاتھى زمين سے نہ اٹھا _ اسى حالت ميں بہت زياده پرندے آسمان پر ظاہر ہوئے مكہ كى فضا ان سے سياه 
گرم پتھر چونچ ميں اور دو پتھر پنجے ميں لے ركھے تھے _ پرندوں كا يہ ٹڈى ہوگئي _ ہر ايك پرندے لئے ايك بھارى اور 

دل آہستہ آہستہ ابرہہ كى فوج كے اوپر آپہنچا اور ايك دفعہ سب نے ابرہہ كى فوچ پر حملہ كرديا _ اور ان كو سنگساركرنا 
وج سے صرف ايك آدمى زنده بچا شروع كرديا _ ابرہہ كى فوج كو شكست ہوئي اور وه سب كے سب ہالك ہوگئے _ تمام ف

اور اس نے اپنے آپ كو بہت جلدى نجاشى بادشاه تك پہنچايا اور فوج كے تباه ہونے كى داستان اسے سنائي _ نجاشى نے 
تعجب سے كہا يہ كيسے پرندے تھے _ كہ انہوں نے تمام فوج كو ہالك كرديا _ اسى حالت ميں ان پرندوں ميں سے ايك پرنده

  شخص نے نجاشى سے كہا كہ اس قسم كے پرندے تھے وه پرنده نزديك ظاہرہوا _ اس 
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آيا اور اس شخص كے سر كے اوپر اپنى چونچ كا پتھر گراديا ان ظالموں كا يہ آخرى فرد بھى نجاشى كے سامنے زمين پر 
نے چاہا كہ خانہ كعبہ ہميشہ كے  گرا اور ہال ك ہوگيا _ ابرہہ خدا پرستى اور توحيد كے ساتھ مقابلہ كرنا چاہتا تھا ليكن خدا

لئے باقى رہے اور پيغمبر وہاں سے توحيد كى آواز سارى دنيا كے كانوں تك پہنچائيں ابرہہ اور اس كى فوج اپنى سزا كو 
  پہنچے اور وه دنيا كے لئے عبرت قرار پائے _ 

ہ اتنا مشہور ہوا كہ اس سال كا نام عام خداوند عالم نے اصحاب فيل كا قّصہ ايك چھوٹے سورے ميں بيان فرمايا ہے يہ قصّ 
  الفيل ركھا گيا _ ہمارے پيغمبر محمد صلى هللا عليہ و آلہ بھى اسى سال متولد ہوئے تھے _ 

  جواب ديجئے
  _ ابرہہ كا كون سا مذہب تھا اور وه خانہ كعبہ كو كيوں ويران كرنا چاہتا تھا؟ 1
  و لوگوں نے اسے كيا كہا؟ _ جب ابرہہ مكہ كى طرف حركت كرنا چاہتا تھا ت2
  _ ہم مسلمانوں كا قبلہ خانہ كعبہ كس نے بنايا اور كس كے حكم سے بنايا؟ 3
  _ حبشہ كے بادشاه كا كيا نام تھا اور اس كے ايك فوجى پر كيا گذري؟ 4
  _ ہمارے پيغمبر (ص) كس سال متولد ہوئے ؟ 5
  _ قرآن سے سوره فيل نكال كر پڑھئے؟ 6
  رت حاصل ہوتى ہے اسے اپنے دوستوں كو بيان كيجئے ؟ _ اس قصہ سے جو عب7
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  پندرہواں سبق

  دين كيا ہے؟

مہربان و حكيم او رعليم خدا نے ہمارى سعادت كے لئے دستور بھيجے ہيں _ اور يہ دستور پيغمبر (ص) اسالم ہمارے لئے 
  قے ہميں بتالئے ہيں: الئے ہيں _ پيغمبر اسالم(ص) نے خداشناسى كے راستے اور اچھى زندگى كے طري

  پيغمبروں نے ہميں بتايا : 
  كہ اپنے دوستوں سے كس قسم كا سلوك كريں _

  ماں باپ كا كس طرح احترام كريں _
  اپنے استاد كا كس طرح شكريہ ادا كريں _

  
  

  پيغمبروں نے ہميں بتايا كہ : 
  اپنے محبوب خدا سے كيسے گفتگو كريں _

  سے راضى ہوجائے اپنى اخروى زندگى كے لئے كيا چيزيں ضرورى ہيں _ كون سے كام انجام ديں كہ هللا ہم 
  

  دين كيا ہے : 
  وه دستور ... ... جو پيغمبر (ص) ہمارى زندگى كيلئے 
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  الئے ہيں اسے دين كہا جاتا ہے _ 
  

  دين دار كون ہے : 
ل كرتا ہو اسے ديندار كہا جاتا ہے خدا جو شخص خدا اور آخرت پر ايمان ركھتا ہو اور پيغمبروں كے دستور و احكام پر عم

ديندار لوگوں كو دوست ركھتا ہے اور انہيں اچھى جزا ديتا ہے ديندار لوگ اس دنيا ميں بھى اچھى زندگى بسر كرتے ہيں اور
  آخرت ميں بھى خوش بخت ہوں گے _ 

  سواالت
  _ هللا كا اپنے دستور كو بھيجنا كس لئے ہوتا ہے ؟ 1
  ضرات ہمارے لئے التے ہيں؟ _ يہ دستور كون ح2
  _ پيغمبروں نے ہميں كيا كيا بتايا ہے؟ 3
  _ دين كسے كہتے ہيں؟ 4
  _ كس شخص كو ديندار كہا جاتا ہے ؟ 5
  _ ديندار لوگ اس دنيا ميں اور آخرت ميں كس طرح كى زندگى بسر كرتے تھے؟ 6
 _ خداوند عالم ديندار لوگوں كے ساتھ كس طرح پيش آتا ہے ؟ 7

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  سولہواں سبق

  دين اسالم بہترين زندگى كيلئے بہترين دين ہے

ہمارے پيغمبر حضرت محمد مصطفى صلى هللا عليہ و آلہ _ لوگوں سے فرمايا كرتے تھے كہ ميں دنيا اور آخرت كى تمام 
  بھالئي تمہارے لئے اليا ہوں _ خدا نے مجھے حكم ديا ہے كہ دنيا كے تمام لوگوں كو دين اسالم كى طرف بالؤں _ 

  دين اسالم كيا ہے؟ 
فى هللا كے حكم سے الئے ہيں اسے '' دين اسالم'' كہا جاتا ہے _ دين اسالم بہترين اور وه تمام دستور جو محمد (ص) مصط

  كامل ترين دين ہے _ 
  مسلمان كون ہے ؟ 

  مسلمان وه ہے جو تمام كاموں كو پيغمبر اسالم(ص) كے الئے ہوئے الہى حكم كے مطابق بجا الئے 
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  ہمارى دينى كتاب كا كيا نام ہے
ب كا نام قرآن ہے _ قرآن زندگى كا وه الئحہ عمل ہے جسے هللا نے ہمارے لئے بھيجا ہے _ ہم مسلمان قرآن ہمارى دينى كتا

  كااحترام كرتے ہيں يعنى اس كے دستور پر عمل كرتے ہيں _ 
  قرآن هللا كى آخرى آسمانى كتاب ہے 

  سواالت
  _ پيغمبر اسالم (ص) لوگوں سے كيا فرمايا كرتے تھے؟ 1
  پيغمبر اسالم (ص) كو كيا حكم ديا تھا؟ _ هللا نے 2
  _ كيا دين اسالم دنيا كے بعض لوگوں كے لئے ہے؟ 3
  _ دين اسالم كسے كہا جاتا ہے؟ 4
  _ دين اسالم كس طرح كا دين ہے؟ 5
  _ مسلمان كون ہے؟ 6
  _ ہم مسلمانوں كى كتاب كا كيا نام ہے؟ 7
  _ ہم كس طرح قرآن كا احترام كرتے ہيں؟ 8

  كمل كيجئےيہ جملے م
  _ دين اسالم تمام لوگوں ... ... ... ہے 1
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  _ وه دستور كہ جسے حضرت محمد (ص) الئے ہيں ... ... كہتے ہيں 2
  _ قرآن ... ... ہے اور زندگى كا ... ... ... ہے 3
  _ مسلمان وه ہے جو تمام كام ... ... ... ... سے لے 4
 ہيں اور كوشش كرتے ہيں كہ هللا ... ... ... پر عمل كريں _ ہم مسلمان قرآن ... ... ... احترام كرتے 5
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   چوتھا حّصہ 80

  امامت
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  پہال سبق

  امام

پيغمبر خدا كى طرف سے آتے ہيں تا كہ لوگوں كى رہبرى كريں اور هللا كے دستور و احكام كو لوگوں تك پہنچائيں _ چونكہ 
پيغمبر ہميشہ لوگوں كے درميان نہيں رہے _ لہذا ان كے لئے ضرورى تھا كہ وه اپنے بعد اپنے جانشين مقرر كريں جو 

ستور كى حفاظت كرے اور اسے لوگوں تك پہنچاتا رہے _ جو شخص هللا لوگوں كى رہبرى كرے اور دين كے احكام اور د
كى طرف سے لوگوں كى رہبرى كے لئے منتخب كيا جائے اسے '' امام'' كہا جاتا ہے _ امام لوگوں كا رہبر اور دين كا 

  محافظ ہوتا ہے 

  سواالت
  _ امام كسے كہتے ہيں؟ 1
  _ امام كيا كرتا ہے؟ 2
  ہوتا ہے؟ _ امام كس كا جانشين 3
  _ ہميں امام كى ضرورت كيوں ہے ؟ 4
 _ امام كو كون منتخب كرتا ہے؟ 5
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  دوسرا سبق

  امام دين كا رہبر اور پيغمبر (ص) كا جانشين ہوتا ہے

امام دين كا رہبر اور پيغمبر (ص) كاجانشين ہوتا ہے _ پيغمبر كے بعد اس كے كام انجام ديتا ہے امام لوگوں كا پيشوا ہوتا ہے
_ امام دين كے قانون اور اس كے دستور كا عالم ہوتا ہے _ اسے لوگوں تك پہنچاتا ہے _ امام بھى پيغمبر (ص) كى طرح 

ور كو جانتا ہے جو ايك رہبر كے لئے ضرورى ہيں _ اسكو خدا كى مكمل معرفت ہوتى ہےكامل رہبر ہوتا ہے اور ان تمام ام
وه دين كے حالل و حرام اور _ برى اور اچھے اخالق كو جانتا ہے _ قيامت اور جنّت و جہنم كے حاالت سے آگاه ہوتا ہے _

م لوگوں سے باالتر ہوتا ہے _ كوئي بھى اس هللا تعالى كى پرستش اور نجات كے راستوں كو جانتا ہے علم و دانش ميں تما
كے مرتبے كو نہيں پہنچتا اگر امام جاہل ہو يا بعض احكام الہى كو نہ جانتا ہو تو وه نہ تو ايك كامل رہبر بن سكتا ہے اور نہ 

  ہيں _ ہى پيغمبر كے كاموں كا ذمہ دار بن سكتا ہے خداوند عالم نے پيغمبر كے ذريعہ تمام علوم امام كو عطا كئے 
  امام دين كا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے 

  امام پيغمبر (ص) كا جانشين ہوتا ہے اور پيغمبر (ص) كے بعد پيغمبر(ص) كے تمام كام انجام ديتا ہے _ 
  
83   

 
   



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

 
 

  تيسرا سبق

  باره امام

  ہمارے پيغمبر كے بعد باره امام ہيں جو ايك دوسرے كے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے 
  امام ____ حضرت على عليہ السالم ____ پہلے 1
  ____ دوسرے امام ____ حضرت حسن عليہ السالم 2
  ____ تيسرے امام ____ حضرت حسين عليہ السالم 3
  ____چوتھے امام ____ حضرت زين العابدين عليہ السالم 4
  ____ پانچويں امام ____ حضرت محمد باقر عليہ السالم 5
  صادق عليہ السالم ____ چھٹے امام ____ حضرت جعفر 6
  ____ ساتويں امام ____ حضرت موسى كاظم عليہ السالم 7
  ____آٹھويں امام ____ حضرت على رضا عليہ السالم 8
  ____ نويں امام ____ حضرت محمد تقى عليہ السالم 9

  ____ دسويں امام ____ حضرت على نقى عليہ السالم 10
  ليہ السالم ____ گيارہويں امام ____ حضرت حسن عسكرى ع11
  ____ بارہويں امام ____ حضرت حجت عليہ السالم 12
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  پہالسبق 

  
  پہلے امام 

  حضرت على عليہ السالم

پہلے امام حضرت على عليہ السالم ہيں _ ہمارے پيغمبر نے حكم خدا كے تحت اپنے بعد حضرت على عليہ السالم كو لوگوں 
'' كو شہر مكہ ميں خانہ كعبہ ميں پيدا ہوئے _ 13(ع) رجب كى تيره '' كا امام اور پيشوا معين فرماياہے _ حضرت على

آپ(ص) كے والد كا نام ابوطالب '' عليہ السالم'' اور والده كا نام فاطمہ بنت اسد ہے _ حضرت على عليہ السالم پيغمبر(ص) 
_ پيغمبر كے زير نگرانى آپ كى  اسالم كے چچازاد بھائي ہيں _ بچپن ميں پيغمبر كے گھر ميں آئے اور وہيں پرورش پائي

تربيت ہوئي _ اور زندگى كے آداب كو آپ سے سيكھا _ حضرت على عليہ السالم عقلمند اور ہوشيار فرزند تھے _ پيغمبر 
اسالم (ص) كے فرمان كو اچھى طرح سمجھتے تھے _ اور اس پر عمل كرتے تھے _ كبھى جھوٹ نے بولتے تھے _ گالياں

ب اور شيرين كالم تھے _ لوگوں كا احترام كرتے تھے _ پاكيزه اور صحيح انسان تھے _ پيغمبر كے نہيں ديتے تھے _ مؤد
كاموں ميں مدد كرتے تھے_ بہادر اور قوى جوان تھے _ بچوں كے دوست اور ان پر مہربان تھے _ ان كو آزار نہيں 

ے _ پيغمبر اسالم سال ميں ايك مہينہ كوه پہنچاتے تھے _ ليكن كسى كو بھى جرات نہ ہوتى كہ آپ كو كوئي اذيت دے سك
حراء پر جاتے تھے اور وہاں عبادت كرتے تھے حضرت على (ع) ان دنوں آپ كے لئے پانى اور غذا لے جاتے _ حضرت 
على (ع) فرمايا كرتے تھے كہ ميں كوه حراء ميں پيغمبر (ص) كے ساتھ رہتا تھا اور پيغمبرى كى عالمتيں آپ ميں ديكھا تھا 

  ت على عليہ السالم پہلے مرد تھے جنہوں نے اسالم كا اظہار كيا _آپ كى عمر _ حضر
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اس وقت تقريبا دس سال تھى ليكن اس قدر سمجھ دار اور زود فہم تھے كہ اچھائي اور برائي كو پورى طرح پہچان ليتے تھے
  ن ہوئے ہيں _ آپ جانتے تھے كہ پيغمبراسالم(ص) سچ كہتے ہيں اور خدا كى طرف سے پيغمبر معيّ 
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  جواب ديجئے
  _ ہمارے پہلے امام كا كيا نام ہے كس نے انہيں امامت كيلئے معين كيا ہے؟ 1
  _ حضرت على (ص) كس شہر ميں متولد ہوئے اور كس مہينے اور كس دن پيدا ہوئے ؟ 2
  _ آپ كے والد اور والده كا كيا نام تھا اور پيغمبر كے ساتھ آپ كا كيا رشتہ تھا؟ 3
  پ كيسے جوان تھے_ كيا بچوں كو اذيت ديتے تھے؟ _ آ4
  _ حضرت على (ص) كى كس نے تربيت كى اور آپ نے كس عمر ميں اظہاراسالم كيا ؟ 5
  _ پہال مسلمان مرد كون تھا؟ 6
  _ تمہارى تربيت كرنے واال كون ہے ؟ 7
 _ كيا تم حضرت على (ع) كے صحيح پيروكارہو؟ 8

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  دوسرا سبق 

  يتيم نوازي

ايك دن حضرت على عليہ السالم نے ايك عورت كو ديكھا كہ وه پانى كى مشك كندھے پر اٹھائے گھر جارہى ہے _ عورت 
تك چكى تھى _ حضرت على (ع) كو اس عورت پر رحم آيا اور اس سے مشك لے لى _ تا كہ اسے گھر تك پہنچا ديں _ آپ 

كہا كہ ميرا شوہر ملك كى حفاظت كے لئے سرحد پرگيا نے راستے ميں اس عورت كے حاالت دريافت كئے _ عورت نے 
ہوا تھا اور وہاں قتل ہوگيا _ چند يتيم چھوڑ گيا ہے اور ان كے لئے مصارف نہيں ہيں _ ميں مجبور ہوں كہ كام كروں _ 
رات حضرت على عليہ السالم اس واقعہ سے بہت غمگين ہوئے _ اس عورت سے خداحافظ كہا اور اپنے گھر لوٹ آئے تمام 

غم وغّصہ ميں كائي _ حضرت على عليہ السالم نے صبح سويرے ايك زنبيل آٹے اور گوشت و خرما سے پركى اور اٹھا كر 
اس عورت كے گھر كى طرف روانہ ہوئے _ دروازه كھٹكٹايا اس كى اجازت سے گھر ميں داخل ہوئے بچے بھوكے تھے ان

ميں بچوں كو بہالتا ہوں _ حضرت على عليہ السالم بّچوں كو بہالتے  كى ماں سے فرمايا كہ تم اٹا گوندھو اور روٹى پكاؤ
رہے اور پيار كرتے رہے _ جب غذا تيار ہوگئي تو گوشت اور خرما لے كر بچوں كو كھالتے اور فرماتے اے ميرے پيارے

ش حال ہوگئے _ بچو مجھے معاف كردو كہ مجھے تمہارى خبر نہ ہو سكى _ بچوں نے سير ہوكر كھانا كھايا اور وه خو
  حضرت على عليہ السالم نے ان كو خداحافظ كہا اور باہر 
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  نكل آئے _ اس كے بعد آپ وقتا ًفوقتاًان كے گھر جاتے اور ان كے لئے غذا لے جاتے تھے _ 

  سواالت
  _ حضرت على (ع) نے عورت سے كيوں مشك لے لى ؟ 1
  سے تھك گيا ہے تو كيا كروگے ؟  _ اگر تم كسى دوست كو ديكھوكہ كسى چيز كيلئے جانے2
  _ وه عورت بّچوں كا خرچ كہاں سے پورا كرتى تھي؟ اس كا شوہر كہاں قتل ہوا تھا؟ 3
  _ حضرت على (ع) كيوں غمگين ہوئے ؟ 4
  _ حضرت على (ع) كون سى چيز ان بچوں كيلئے لے گئے تھے؟ 5
  وگے ؟ _ جب تم كسى كے گھر يا كمرے ميں داخل ہونا چاہو گے تو كيا كر6
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  _ آٹا كس نے گوندھا؟ بّچوں كو كس نے بہاليا؟ 7
  _ يتيموں كے منہ كس نے لقمے ديئے 8
  _ يتيم بچوں كے ساتھ كيسا سلوك كرنا چاہيتے؟ 9

  _ كيا تم يتيم بچوں كے ديكھنے كے لئے جاتے ہو ، اور كيا انكيلئے ہديہ كے كر جاتے ہو؟ 10

  يہ جملہ مكمل كيجئے
  بچون كو ... اور ... كرتے رہے _ حضرت على (ع) نے 1
  _ جب غذا تيار ہوگئي تو گوشت اور خرما ليكر ... ميں ديتے 2
  _ اور فرماتے ... مجھے معاف كردو كہ ... ... ... نہ ہوسكي 3
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  تيسرا سبق

  حضرت على (ع) بچون كو دوست ركھتے تھے

بالخصوص يتيم بچوں پر بہت زياده مہربان حضرت على (ع) تمام بچوں كودوست ركھتے اوران سے محبت كرتے تھے 
تھے اپنے گھر ان كى دعوت كرتے اور انہيں منھائي اور شہد ديتے تھے آپ (ع) يتيم بچوں سے اس قدر پيار كرتے تھے كہ 

  آپ (ص) كے ايك صحابى كہتے ہيں كہ كاش ميں يتيم بچہ ہوتا _ تا كہ حضرت على (ع) مجھ پر نوازشيں كرتے _ 

  سواالت
  ضرت على (ع) كا رويّہ بچوں كے ساتھ كيسا تھا؟ _ ح1
  _ يتيم بچوں كے ساتھ كيسا سلوك كرتے تھے؟ 2
  _ كيا تم نے آج تك كسى يتيم بّچے كو اپنے گھر دعوت دى ہے ؟ 3
 _ وه صحابى كيوں كہتا تھا كہ كاش ميں يتيم ہوتا ؟ 4

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  چوتھا سبق

  كام او رسخاوت

حضرت على عليہ السالم محنتى اور خوش سليقہ انسان تھے _ زراعت اور باغ لگانے ميں كوشاں رہتے تھے آپ نے كئي 
كھيت اور باغ آباد كئے اور سب كو راه خدا ميں خرچ كرديا _ آپ نے كچھ زمين مدينہ كے اطراف ميں خريدى تا كہ اسے 

د كرنے كے لئے كنواں كھودنے كيلئے ايك مناسب جگہ تجويز كى آباد كريں حضرت على عليہ السالم نے اس زمين كے آبا
اور خدا پر توكل كرتے ہوئے كنواں كھودنے ميں مشغول ہوگئے _ كئي دن گذر گئے ليكن پانى تك نہ پہونچے _ مالى كہتا 

رہے ليكن پانى ہے كہ ايك دن حضرت على عليہ السالم نے كلنگ اٹھايا اور كنويں كے اندر گئے كانى دير تك كوشش كرتے 
نہ نكال_ تھك كر كنوئيں سے باہر آئے _ پيشانى كا پسينہ ہاتھ سے صاف كيا اور كچھ دير آرام كرنے كے بعد دوباره كنويں 

ميں جا كھر كھودنے ميں مشغول ہوگئے آپ اس طرح كلنگ مارتے تھے كہ آپ كى سانس كى آواز باہر تك سنائي ديتى تھى 
ے _ آپ نے ايك زبردست ضرب لگائي جس سے زمين ميں شگاف پڑگيا اور پانى جوش ماركر پھر بھى پانى تك نہ پہنچ پائ
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نكل آيا _ حضرت على (ع) جلدى سے كنوئيں سے باہر آئے بہت عجيب ساكنواں كھداتھا _ لوگ اسے ديكھنے اكٹھے ہوگئے 
خوش سليقہ انسان ہيں _ دوسرا كہتا على (ع) ہر ايك كوئي نہ كوئي بات كہتا تھا_ ايك كہتا تھا على عليہ السالم ايك محنتى اور

اور ان كى اوالد ثروت مند ہيں _ كوئي حسد كرتا تھا _ حضرت على عليہ السالم نے مالى سے فرمايا ذرا قلم اور كاغذلے 
  آؤ_ مالى قلم اور كاغذ لے آيا _ حضرت على عليہ السالم ايك كنارے پر بيٹھ 
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  گئے اور يوں تحرير فرمايا: 
م هللا الرحمن الرحيم ميں نے اس كنوئيں اور اس كے اطراف كى زمين كو وقف كرديا ہے كہ جس كى آمدنى كو ان بس

  مصارف ميں خرچ كيا جائے 
  _ بے نوا اور درمانده انسانوں پر 1
  _ ان حضرات پر جو مسافرت ميں تہى دست ہوگئے ہيں 2
  _ يتيم لڑكوں اور لڑكيوں كى شادى پر 3
  پر جو فقير ہوں _ ان بيماروں 4
  _ ايسے نيك كاموں پر كہ جن افاديت عمومى ہو 5

  اس كنويں كو هللا كى رضاء اور آخرت كے ثواب كے لئے وقف كرتا ہوں _ تا كہ جہنم كى آگ سے نجات پا سكوں 
  

  دستخط 
  علي(ع) ابن ابى طالب (ع) 

  جواب ديجئے
  آمدنى كو كس كام كے لئے وقف قرار ديا ؟  _ حضر ت على (ع) نے كنويں اور اس كے اطراف كى زمين كى1
  _ كئي ايسے كام كہ جن كى افاديت عمومى ہو بتاليئے 2
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  _ ايسے نيك كام جو تمہارے دوستوں كيلئے فائده مند ہوں اور تم اسے بجاال سكتے ہوں شمار كيجئے ؟ 3
  _ حضرت على (ع) نے كس كنويں كو كيوں وقف كيا تھا؟ 4
  نجام ديتے ہو كہ جن كى وجہ سے جہنم كى آگ سے چھٹكارا حال كر سكو؟ _ تم كون سے كام ا5
  _ اس واقعہ سے جو درس ملتا ہے وه اپنے دوستوں كو بتالؤ؟ 6
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  پہال سبق

  

  دوسرے امام حضرت امام حسن عليہ السالم

ہيں اور والده ماجده دختر  دوسرے امام حضرت امام حسن عليہ السالم ہيں _ آپ(ع) كے والد ماجد حضرت على عليہ السالم
پيغمبر (ع) خدا حضرت فاطمہ زہرا (ع) ہيں _ پندره رمضان المبارك تيسرى ہجرى مدينہ منوره ميں آپ(ع) متولد ہوئے _ 
جناب رسول (ص) خدا امام حسن عليہ السالم كو بہت دوست ركھتے تھے اور ان كا احترام كرتے تھے آپ امام حسن عليہ 

تھے اور فرماتے تھے كہ ميں حسن (ع) كو دوست ركھتا ہوں _ اور اس كے دوست كو بھى دوست  السالم كو بوسہ ليتے
ركھتا ہوں _ نيز فرماتے تھے كہ حسن (ع) اور حسين(ع) جوانان جنت كے سردار ہيں _ امام حسن (ع) بہت عالم و متقى 

ھتے تھے اور ان كى مدد كرتے تھے _ تھے نماز اور عبادت ميں مشغول رہتے تھے_ غريبوں اور بے نواؤں كو دوست رك
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خدا نے حضرت على عليہ السالم كے بعد حضرت امام حسن عليہ السالم كولوگوں كے لئے امام معيّن فرمايا_ امام حسن عليہ 
رتا تھا السالم كے زمانے ميں معاويہ شام كا حاكم تھا _ معاويہ ايك اچھا انسان نہ تھا وه لوگوں كا امام بننا چاہتا تھا وه كہا ك

كہ ميں پيغمبر كا خليفہ اور جانشين ہوں _ احكام اسالمى كو پامال كرتا تھا اور امام حسن عليہ السالم كى مخالفت كرتا تھا _ 
حضرت على عليہ السالم اور اما م حسن عليہ السالم پر تبرا كرواتا تھا _ حضرت على عليہ السالم كے دوستوں اور شيعوں 

ان ميں سے بہتوں كو اسنے قيد ركھا تھا اور كئي ايك كو قتل كرديا تھا _ امام حسن عليہ السالم سے دشمنى كرتا تھا اور 
  اٹھائيس صفر پچاس 
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  ہجرى ميں زہر شہيد كرديئےئے _ آپ كے جسم مبارك كو جنت البقيع ميں دفن كيا گيا _ 

  جواب ديجئے
  دا ہوئے ؟ _ حضرت امام حسن (ع) كس سال اور كس مہينے اور كس دن پي1
  _ آپ كے والد ماجد اور والد ه ماجده كا كيا نام تھا؟ 2
  _ پيغمبر اسالم (ص) نے امام حسن (ع) كے حق ميں كيا فرمايا؟ 3
  _ آپ غريبوں كے ساتھ كيسا سلوك كرتے تھے؟ 4
  _ كس نے امام حسن (ع) كو امامت كے لئے معيّن كيا اور كسكے حكم سے معيّن كيا ؟ 5
  انسان تھا؟  _ معاويہ كيسا6
  _ امام حسن(ع) نے كس دن شہادت پائي؟ 7
 _ آپ كے جسم مبارك كو كہاں دفن كيا گيا ؟ 8

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  خوش اخالقى درگذري

ايك دن شام سے ايك آدمى آيا اس نے امام حسن عليہ السالم كو گلى ميں ديكھا _ اور پہچان گيا ليكن نہ يہ كہ آپ(ع) كو سالم 
كيا بلكہ گالياں دينا شروع كرديا اور جتنا اس سے ہوسكتا تھا آپ (ع) كى شان ميں اس نے گستاخى كى امام حسن عليہ السالم 

بر كيا يہاں تك كہ وه شامى خاموش ہوگيا _ اس وقت امام حسن عليہ السالم نے اس كو سالم نے اس كوئي جواب نہ ديا اور ص
كيا اور خنده پيشانى سے اس كى احوال پرسى كى اور فرمايا كہ ميرا گمان ہے كہ تم مسافر ہوا ور ہمارے حاالت سے بے 

_ جو كچھ تم نے ميرے باپ(ع) كے حق ميں خبر ہو _ معاويہ كے پروپيگنڈے نے تجھے غلط فہمى ميں مبتال كر ركھا ہے 
كہا ہے وه ٹھيك نہيں ہے چونكہ تيرى نيت برى نہيں ہے اور تجھے دھوكا ديا گيا ہے لہذا ميں نے تجھے معاف كرديا _ اگر 
تجھے كسى چيز كى ضرورت ہو تو ميں تجھے دے دوں گا _ اگر محتاج ہو تو ميں تيرى احتياج كو پورا كرنے كو تيارہوں 

اگر پناه چاہتے ہو تو ميں پناه دينے كو تيار ہوں _ ميں تم سے درخواست كرتا ہوں ، كہ ميرے گھر آؤ اور ميرے مہمان اور 
رہو _ جب اس مردنے آپ(ع) كا يہ اخالق اور اپنى زيادتى ديكھى تو اپنى گفتگو پر نادم ہوا اور روكر كہنے لگا _ خدا بہتر 

ا قرار دے _ اے رسول (ص) خدا كے فرزند خدا كى قسم اب تك ميرا خيال تھا كہ جانتا ہے كہ كس شخص كو امام اور پيشو
  آپ(ع) اور آپ(ع) كے باپ بدترين انسان ہيں ليكن اب ميں سمجھا ہوں كہ آپ 
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روئے زمين پر تمام لوگوں سے بہتر ہيں اس كے بعد اس نے اپنا سامان امام حسن عليہ السالم كے گھر اتارا اور آپ كا  95

  ہوا_ بہت وقت نہيں گذراتھا كہ وه اما م حسن عليہ السالم كا پيروكار اور وفادار شيعہ بن گيا : جانتے ہو كيوں؟  مہمان

  جواب ديجئے
  _ وه مرد اپنى گفتار سے كيوں شرمند ه ہوا ...؟ 1
  _ جب كوئي نادانى كى وجہ سے تمہيں برا كہے تو تم كيا جواب دوگے؟ 2
  ب ہے كس وقت معاف كردينا چاہيئے ؟ _ معاف كردينے كا كيا مطل3
  _ اپنے دوستوں ميں سے كسى دوست كے معاف كردينے كا نمونہ پيش كرو؟ 4
  _ اس واقعہ سے جو درس ملتا ہے اسے بيان كرو؟ 5
  _ اس واقعہ كا خالصہ لكھو اور دوستوں كے لئے بيان كرو؟ 6
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  امام حسن عليہ السالم كے مہمان

حسن عليہ السالم فقيروں سے محبت كرتے تھے اور ان پر مہربان رہتے تھے _ ايك روز آب گذررہے تھے كہ  حضرت امام
آپ نے ديكھا كئي فقير زمين پر بيٹھے كھانا كھارہے ہيں _ ان كے پاس روٹيوں كے چند خشك ٹكڑے تھے_ انہوں نے جب 

دعوت دى امام حسن عليہ السالم گھوڑے سے اترے اور ان امام حسن عليہ السالم كو ديكھا تو آپ كو اپنے ساتھ كھانے كى 
كے ساتھ زمين پر بيٹھ گئے _ اس كے بعد آپ (ع) نے فرمايا كہ ميں نے تمہارى دعوت قبول كرلى ہے _ اب ميرى خواہش 

عليہ ہے كہ تم سب ميرے مہمان بنو اور ميرے گھر آؤ_ انہوں نے امام حسن عليہ السالم كى دعوت قبول كى _ امام حسن 
السالم گھر تشريف لے گئے اور خدمت گاروں سے فرمايا ميرے كچھ محترم مہمان آرہے ہيں ان كے لئے بہت اچھى غذا 

  مہيا كرو_ وه مہمان آپ كے گھر آئے اور امام حسن عليہ السالم نے احترام سے ان كا خير مقدم كيا _ 

  سواالت
  _ امام حسن (ع) كے مہمان كون تھے 1
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  حسن (ع) نے ان كيلئے كيسى غذا مہيا كي؟ _ امام 2
  _ امام حسن (ع) فقيروں اور محتاجوں كے ساتھ كيسا سلوك كرتے تھے؟ 3
  _ آپ كا فقراء اور محتاجوں كے ساتھ كيسا رويہ تھا؟ 4
  _ اس واقعہ سے كيا نتيجہ نكلتا ہے ؟ 5
 _ہم كس طرح امام حسن (ع) كى پيروى كريں؟ 6

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  پہال سبق

  

  تيسرے امام حضرت امام حسين عليہ السالم

امام حسين عليہ السالم امام حسن عليہ السالم كے چھوٹے بھائي ہيں _ آپ كے والد حضرت على عليہ السالم اور والده جناب 
فاطمة الزہرا(ع) پيغمبر اسالم(ص) كى دختر ہيں _ آپ (ع) چوتھى ہجرى تين شعبان كو مدينہ ميں متولد ہوئے _ امام حسن 

مامت كے منصب پر فائز ہوئے _ پيغمبر اسالم(ص) اما م حسين(ع) سے بہت محبت عليہ السالم كے بعد آپ(ع) رہبرى اور ا
كرتے تھے آپ ان كا بوسہ ليتے تھے اور فرماتے تھے_ كہ حسين(ع) مجھ سے ہے اور ميں حسين (ع) سے ہوں _ جو 

انسان تھے _  شخص حسين(ع) كو دوست ركھتا ہے خدا اسے دوست ركھتا ہے _ امام حسين عليہ السالم عالم اور متقى
غريبوں ، مسكينوں اور يتيم بچوں كى خبرگيرى كرتے تھے وه بہت بہادر اور طاقتور تھے _ ذلّت كے سامنے نہيں جھكتے 

  تھے _ ظالموں سے مقابلہ كرتے تھے سچے اور اچھے انسان تھے _ منافقت اور چاپلوسى كو برا سمجھتے تھے _ 
  امام حسين (ع) فرماتے تھے: 

  يں شہادت كو نيك بختى اور ظالموں كے ساتھ زنده رہنے كو ذلّت و بدبختى سمجھتا ہوں _ ميں راه خدا م
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  آزادى اور شہادت

امام حسين عليہ الالم صاحب ايمان اور پيكر عمل تھے _ رات كو خدا سے مناجات كرتے تھے اور دن كو كاروبار اور 
اداروں كى فكر ميں رہتے تھے اور ان سے ميل ميالپ ركھتے تھے اور ان كى لوگوں كى راہنمائي فرماتے تھے _ ہميشہ ن

دلجوئي كرتے تھے _ لوگوں سے فرماتے تھے كہ غريبوں كے ساتھ بيٹھنے سے پرہيز نہ كيا كرو كيونكہ خداوند متكبروں 
سامان كندھے پر اٹھا كرنا كو دوست نہيں ركھتا جہاں تك ہوتا تھا غريبوں كى مدد كرتے تھے _ تاريك رات ميں كھانے كا 

داروں كے گھر لے جاتے تھے _ امام حسين عليہ السالم كوشش كرتے تھے كہ غربت اور عدم مساوات كو ختم كرديں اور 
عدل و مساوات كو قائم كريں ، لوگوں كو خدا سے آشنا كريں _ امام حسين عليہ السالم كے زمانے ميں ظالم يزيد شام كى 

د جوٹے طريقے سے اپنے آپ كو پيغمبر(ص) كا خليفہ اور جانشين بتالتا تھا _ ملك كى آمدنى شراب حكومت پر بيٹھا _ يزي
نوشى اور قمار بازى اور عياشى پر خرچ كرتا تھا_ بيت المال كى دولت اور ناداروں كے مال كو اپنى حكومت كے مستحكم 

تھا جب يزيد تخت پر بيٹھا تو اس نے خواہش كى كہ امام كرنے پر خرچ كرتا تھا _ قرآن اور اسالم كے دستور كو پامال كرتا 
حسين عليہ السالم اس كى امامت اور واليت كو تسليم كركے اس كى بيعت كريں _ ليكن امام حسين (ع) چونكہ اپنے آپ كو 

ليہ اسالم كا صحيح ولى اور رہبر سمجھتے تھے اس لئے آپ ايك ظالم كى رہبرى كو كيسے تسليم كرتے _ امام حسين ع
  السالم نے اس 

100   
امر كى وضاحت شروع كردى اور لوگوں كو خبردار كيا اور فرمايا: كہ كيا نہيں ديكھ رہے ہو كہ حق پامال ہو رہا ہے اور 

باطل اور ظلم غلبہ پارہا ہے _ اس حالت ميں مومن كو چاہيے كہ وه شہادت كے لئے تيار ہوجائے _ هللا كى راه ميں شہادت 
كرنا فتح اور كامرانى ہے اور ظالموں كے ساتھ زندگى بسر كرنا سوائے ذلّت اور خوارى كے اور كچھ نہيں اور جان قربان 

  ہے 
اس دوران كوفہ كے لوگوں نے جو معاويہ اور يزيد كے ظلم سے تنگ تھے امام حسين عليہ السالم كو كوفہ آنے كى دعوت 

كر چكے تھے لہذا ان كى دعوت كو قبول كيا اور كوفہ كى طرف دى چونكہ امام حسين عليہ السالم مقابلہ كا عزم بالجزم 
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روانہ ہوئے _ ليكن يزيد كے سپاہيوں نے كوفہ كے نزديك آپ (ع) اور آپ(ع) كے با وفا ساتھيوں كا راستہ بندكرديا تا كہ آپ 
  كو گرفتار كركے يزيدكے پاس لے جائيں ليكن امام حسين عليہ السالم نے فرمايا: 

رسوائي كو قبول نہيں كروں گا _ موت كو ذلت سے بہتر سمجھتا ہوں اور اپنى شہادت تك اسالم اور  ميں ہرگز ذلت و
مسلمانون كا دفاع كروں گا _ يزيد كى فوج نے امام حسين عليہ السالم اور آپ كے اصحاب كا كربال ميں محاصره كرليا _ 

كرتے ہوئے ہزاروں كے مقابلے ميں جنگ كى اور آخر  امام (ع) اور آپ (ع) كے وفادار صحابيوں نے پائيدارى كا مظاہره
كار سب كے سب روز عاشوره شہيد ہوگئے _ امام حسين(ع) بھى شھيد ہوگئے _ مگر جبر و استبداد كو تسليم نہيں كيا اور 

باطل كے سامنے نہيں جھكے اسالم اور مسلمانوں كا دفاع كيا اپنے پاك خون سے اسالم اور قرآن كو خطرے سے نجات 
دالئي اور اس سے مسلمانوں كو آزادى اور ديندارى كا درس ديا _ اب اسالم كى حفاظت اور دفاع كى ذمہ دارى ہم پر عائد 

  ہوتى ہے _ ہميں غور كرنا چاہيے كہ ہم كس 
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  طرح اس ذمہ دارى سے عہده برآہوسكتے ہيں _ 

  سواالت
  فرماتے تھے؟  _ امام حسين (ع) غريبوں كے ساتھ بيٹھنے كے متعلق كيا1
  _ امام حسين (ع) كس مقصد كو حاصل كرنے كى كوشش كرتے رہے؟ 2
  _ يزيد اسالمى مملكت كے خزانے كو كہاں خرچ كرہا تھا؟ 3
  _ يزيد كا امام حسين (ع) سے كيا مطالبہ تھا؟ 4
  _ كيا امام حسين (ع) نے يزيد كامطالبہ مان ليا تھا؟ 5
  ا ہے؟ _ مومن كس وقت شہادت كيلئے تيار ہوت6
  _ امام حسين(ع) اور آپ كے اصحاب كى نگاه ميں كاميابى كيا تھى اور ذلّت و خوارى كيا تھي؟ 7
  _ يزيد كى فوج نے امام حسين (ع) كا راستہ كيوں بند كرديا تھا؟ 8
  _ كيا امام حسين(ع) نے يزيد كى خالفت كو تسليم كرليا تھا؟ 9

  كو كس طرح آزادى كا درس ديا ؟  _ امام حسين (ع) نے ہميں اور تمام انسانوں10
  _ امام حسين (ع) اور آپ كے اصحاب نے اسالم كو كيسے خطرے سے نجات دلوائي ؟ 11
  _ اب جب كہ دين اور قرآن كى حفاظت كى ذمہ دارى ہم پر عائد ہوتى ہے تو ہمارا فرض كيا ہے ؟ 12
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  دستگيرى اور مدد كرنا

بہ ميں سے ايك عمر رسيده صحابى بيمار ہوگيا _ امام حسين(ع) اس كى عيادت كے لئے گئے پيغمبر(ص) اسالم كے صحا
ديكھا كہ وه بہت غمگين ہے اور بہت بے چينى سے گريہ و زارى كررہا ہے امام حسين عليہ السالم كو اس پر ترس آيا آپ 

ردوں _ اس بيمار نے كہا كہ ميں لوگوں كا نے پوچھا بھائي كيوں غمگين ہو مجھے وجہ بتاؤ تا كہ ميں تيرے غم كو دور ك
بہت مقروض ہوں اور ميرے پاس كچھ بھى نہيں كہ قرض ادا كر سكوں ميں اس لئے روتا ہوں كہ قرض كے بوجھ تلے دبا 
رہوا ہوں _ امام حسين عليہ السالم نے فرمايا بھائي غم نہ كرو ميں ضامن بنتا ہوں كہ تيرا قرضہ ادا كروں گا اس مسلمان بيما

نے كہا ميرا دل چاہتا ہے كہ مرتے وقت كسى كا مقروض نہ رہوں _ مجھے خوف ہے كہ قبل اس كے كہ آپ (ص) ميرا 
قرضہ ادا فرمائيں مجھے موت آجائے اور ميں مقروض ہى مرجاؤں _ امام حسين عليہ السالم نے فرمايا بے چين نہ ہو 

ں گا _ امام حسين عليہ السالم نے اس كو خدا حافظ كہا _ اور مجھے اميد ہے كہ تيرے مرنے سے پہلے تيرا قرضہ ادا كردو
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وہاں سے باہر چلے آئے اور فوراً روپيہ مہيا كركے اس كا قرضہ ادا كيا اور اسے اطالع دى كہ خوشحال ہو جا كہ تيرا 
_ ہمارى پيغمبر قرضہ ادا كرديا گيا ہے _ وه بيمار خوشحال ہوگيا اور خدا بھى اس مدد اور دستگيرى سے بہت خوش ہوا 

(ص) نے فرمايا ہے كہ جو شخص كسى مومن كو خوشحال كرتا ہے گويا اس نے مجھے خوشحال كيا _ اور جو مجھے 
  خوش كرتا ہے وه هللا كى خوشنودى حاصل كرتا ہے _ 
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  جواب ديجئے

  _ كيا تم بيمار دوست كى عيادت كيلئے جاتے ہو؟ 1
  پوچھا؟ اس بيمار نے جواب ميں كيا كہا؟ _ امام حسين(ع) نے اس بيمار سے كيا 2
  _ امام حسين(ع) نے اس بيمار كى بے چينى كو كس طرح دور كيا ؟ 3
  _ آيا تم كسى كے مقروض ہوكيا اچھا نہيں كہ اپنے قرض كو جلدى ادا كردو؟ 4
  _ كيا آج تم نے كسى مسلمان كو خوش كيا ہے؟ اور كس طرح؟ 5
 خوش كرنے كے متعلق كيا فرماياہے؟  _ ہمارے پيغمبر(ص) نے كسى مومن كو6

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  پہال سبق

  چوتھے امام حضرت امام زين العابدين (ع)

آپ (ع) كا نام علي(ع) عليہ السالم ، اور لقب سجاد ہے _آپ اڑتيس ہجرى پندره جمادى الثانى كو مدينہ منوره ميں پيدا ہوئے 
_ آپ كے والد امام حسين عليہ السالم اور والده ماجده شہر بانو تھيں _ امام حسين عليہ السالم نے آپ كو هللا كے حكم كے 

عين فرمايا _ امام سجاد عليہ السالم كربال ميں موجود تھے ليكن عاشوره كے دن بيمار تھے مطابق اپنے بعد امامت كے لئے م
اس لئے آپ (ع) يزيد كى فوج سے جنگ نہيں كر سكتے تھے اسى وجہ سے آپ شہيد نہيں ہوئے _ كربال سے آپ(ع) كو 

خطبہ ديا اور اپنے والد كے مشن كو  نبي(ع) زاديوں كے ساتھ گرفتار كركے كوفہ اور شام لے جايا گيا _ جہاں آپ(ع) نے
لوگوں كے سامنے بيان فرمايا اور ظالم يزيد كو ذليل و رسواكيا _ امام سجاد(ع) عليہ السالم كو يہ بات بہت پسند تھى كہ يتيم 
بچے اور نابينا اور غريب لوگ آپ(ع) كے مہمان ہوں _ بہت سے غريب گھرانوں كو خوراك اور پوشاك ديا كرتے تھے _ 

رت سجاد عليہ السالم هللا تعالى كى اتنى عبادت كيا كرتے تھے كہ آپ (ع) كو زين العابدين يعنى عبادت گذاروں كى زينتحض
'' محرم پچانوے ہجرى25'' سال زنده رہے اور پچيس''57اور سجاد يعنى بہت زياده سجده كرنے والے كا نام ديا گيا _ ستاون''

  _ آپ كے جسم مبارك كو جنت البقيع ميں دفن كيا گيا _ كو مدينہ منوره ميں شہيد كرديئےئے 
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  جواب ديجئے

  _ ہمارے چوتھے امام كا كيا نام ہے آپ(ع) كے والداور والده كا كيا نام ہے ؟ 1
  _ والد كى شہادت كے بعد انكے مشن كو كس طرح عياں فرماتے تھے؟ 2
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  ان دو ناموں سے كيوں يادكيا جاتا تھا؟  _ زين العابدين اور سجاّد كے معنى بتالؤ اور آپ(ع) كو3
  _ آپ كى عمر مبارك كتنى تھى كس دن اور كس سال آپ(ع) نے وفات پائي ؟ 4
  _ آپ كو كہاں دفن كيا گيا ؟ 5
  _ تم اس وقت تك چار اماموں كے حاالت زندگى پڑھ چكے ہوانكے نام ترتيب وار بيان كرو؟ 6
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  دوسرا سبق

  

  هللا سے راز و نياز

ك آدمى كہتا ہے كہ ميں خانہ كعبہ كا طواف كررہا تھا كہ ايك خوبصورت جوان كو ديكھا كہ خانہ كعبہ كے پردے سے لپٹا اي
  ہوا رورہا ہے اور اپنے خالق سے راز و نياز كى باتيں كررہا ہے _ اور كہہ رہا ہے _ 

ہر ہوچكے ہيں ليكن اے سارى دنيا كے پروردگار تمام آنكھيں سوچكى ہيں سورج غروب ہوچكا ہے _ ستارے آسمان پر ظا
مالك تو ہميشہ زنده اور پاينده ہے_ اور جہاں اور جہان ميں رہنے والوں كے لئے انتظام كررہاہے _ پرودگار: بادشاہوں نے 
اپنے محلوں كے دروازے مضبوطى سے بندكرلئے ہيں اور اس پر پہره دار بٹھاديئے ہيں ليكن تيرے گھر كا دروازه ہميشہ 

  لوگوں كے لئے كھال ہوا ہے اور تو بيماروں كى شفا اور مظلوموں كى مدد كے لئے حاضر و آماده ہے _  تمام
اے خدائے مہربان اور تمام جہانوں كے محبوب يہ ناتوان اور كمزور بنده رات كى تاريكى ميں تيرى چوكھٹ پر حاضر ہوا 

  ہے شايد تو اس پر نگاه كرم فرمائے _ 
ات ميں بيچاروں كى فريادرسى كرتا ہے _ اے خدا گرفتار لوگوں كو قيد و بند سے نجات ديتا ہے _ ائے خدا تو اندھيرى ر

اے خدا تو اپنے بندوں كى سختى اور دشوارى ميں مدد كرتا ہے _ اے خدا تو درندوں كو شفاء ديتا ہے _ پروردگار: تيرے 
ذات ہے كہ جسے نيند نہيں آتى اور جہاں اور مہمان تيرے گھر كے اطراف ميں سوچكے ہيں ليكن اے قادر صرف تيرى 

  جہاں ميں رہنے والوں كے لئے انتظام كرتا ہے : پروردگار: 
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ميں آج رات تيرے گھر آيا ہوں اور تجھے پكارتا ہوں كيوں كہ تو نے خود فرمايا ہے كہ مجھے ہى پكارو خدايا تجھے اس 

پروردگار اگر تيرے گھر نہ آئيں تو كس كے گھر جائيں اور كس  محترم گھر كى قسم ميرى روتى آنكھوں پر رحم فرما _
  سے اميدوابستہ كريں _ 

وه آدمى كہتا ہے كہ '' اس آدمى كى يہ گفتگو جو اپنے خدا سے وجد كى حالت ميں كررہا تھا مجھے بہت پسند آئي ميں اس 
حضرت سجاد ہيں كہ جو اس طرح سے مناجات كے نزديك گيا كہ ديكھوں وه كون ہے _ ميں نے ديكھا كہ امام زين العابدين 

 كر رہے ہيں'': 
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  پانچويں امام حضرت امام محمد باقر عليہ السالم

) ہجرى تيسرى صفر كو مدينہ منوره ميں پيدا ہوئے آپ كے والد امام زين العابدين (ع) 57امام محمد باقر عليہ السالم ستاون(
اور والده ماجده فاطمہ دختر امام حسن عليہ السالم تھيں امام زين العابدين(ع) نے هللا تعالى كے حكم سے اور پيغمبر كى 

مد باقر عليہ السالم كو لوگوں كا امام و پيشوا معيّن كيا حضرت امام محمد باقر عليہ وصيت كے مطابق اپنے بعد امام مح
السالم دوسرے اماموں كى طرح علم و دانش ميں بے نظير تھے بڑے بڑے علماء اور دانشمند آپ(ع) كے علم سے استفاده 

السالم لوگوں كو دين كے احكام كى تعليم كرتے تھے اور اپنى علمى مشكالت آپ سے بيان كرتے تھے _ امام محمد باقر عليہ 
ديتے تھے اور ان كو زندگى كے آداب بتالتے تھے _ لوگوں كى تعليم و تربيت اورراہنمائي ميں بہت كوشش فرماتے تھے 

  آپ نے اپنى زندگى ميں ہزاروں احاديث اور علمى مطالب لوگوں كو بتالئے جو آج ہم تك پہنچ چكے ہيں _ 
  ا زياده تھا كہ آپ (ع) كو باقر العلوم كہا جاتا تھا ، يعنى مختلف علوم كو بيان كرنے واال _ آپ كا علم و فضل اتن

'' سات ذى الحجہ كو مدينہ منوره ميں 114'' سال زنده رہے اور ايك سو چوده ہجري'' 57امام محمد باقر عليہ السالم ستاون '' 
  شہيد كرديئےئے 
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  امام حسن عليہ السالم اور امام زين العابدين (ع) كے پہلو ميں دفن كيا گيا _  آپ (ع) كے جسد مبارك كو بقيع ميں
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  دوسرا سبق

  امام(ع) سے سيكھيں

ايك مرد جو اپنے آپ كو زاہد اور تارك دنيا سمجھتا تھا كہتا تھا كہ ميں ايك دن كھيتوں اور باغ سے گذر رہا تھا _ گرمى كا 
تھا _ ہوا بہت گرم تھى ميں نے ايك قومى آدمى كو ديكھا كہ وه زراعت كے كام ميں  زمانہ تھا _ سورج تيزى سے چمك رہا

مشغول ہے اس سے پسينہ ٹپك رہا ميں نے سوچا يہ كون انسان ہے جو اس گرمى ميں دنيا كى طلب ميں كوشش كررہا _ كون
_ ميں اس كے نزديك گيا ليكن وه  ہے جو اس قدر دنيا كے ماں كا طلب گار ہے اور خود كو تكليف ميں مبتال كرركھا ہے

اپنے كام ميں مشغول رہا _ مجھے يہ ديكھ كر بيحد تعجب ہوا كہ وه امام باقر عليہ السالم ہيں يہ شريف انسان دنيا كا مال 
حاصل كرنے كے لئے كيوں اپنے آپ كو اتنى زحمت دے رہے ہيں _ كيوں دنيا كے پيچھے پڑے ہوئے ہيں _ ضرورى ہے 

كروں اور اس روش سے اسے روكوں _ زياده نزديك ہوا اور سالم كيا _ امام عليہ السالم كى سانس پھولى كہ اسے نصيحت 
ہوئي تھى اسى حالت ميں آپ نے سالم كا جواب ديا _ اور اپنى پيشانى سے پسينہ صاف كيا _ ميں نے كہا كہ كيا يہ آپ (ع) 

كو زحمت ميں ڈاليں _ كيا درست ہے كہ اس گرمى ميں مال  كى شايان شان ہے كہ اس گرمى ميندنيا كى طلب ميں اپنى آپ
دنيا حاصل كرنے كے لئے كوشش كريں _ اگر آپ (ع) كى موت اس حالت ميں ہوجائے تو خدا كو كيا جواب ديں گے ؟ امام 

كى اطاعت محمد باقر عليہ السالم نے ميرى طرف ايك نگاه كى اور فرمايا اگر ميرى موت اس حالت ميں آجائے تو ميں هللا 
  اور 
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اس كى عبادت ميں دنيا سے جاؤں گا _ ميں نے سخت تعجب سے كہا كہ كيا اس حالت ميں موت اطاعت خدا ہوگي؟ امام(ع) 
نے بہت با ادب لہجے اور نرم انداز ميں فرمايا _ ہاں اطاعت خدا ميں _ كيا تم سمجھتے ہو كہ هللا كى اطاعت فقط نماز و 

ہيں _ ميں صاحب عيال ہوں زندگى كے لئے مصارف چاہئيں _ ضرورى ہے كہ كام كروں اور محنتروزه ہے نہيں _ ايسا ن
كروں تا كہ لوگوں كا محتاج نہ بنوں اور اپنى زندگى كو خود چال سكوں اور غريبوں كى مدد كر سكوں اگر كام نہيں كروں گا

كوں گا اگر گناه كى حالت ميں دنيا سے جاؤں تو هللا تو ميرے پاس پيسہ نہ ہوگا اور پھر اچھے كاموں ميں شركت نہيں كر س
  تعالى كے نزديك شرمسار ہوں گا ليكن اب ميں هللا كى اطاعت اور بندگى كى حالت ميں ہوں؟ 

خداوند عالم نے حكم ديا ہے كہ اپنى زندگى كا بوجھ دوسروں پرمت ڈالو_ اور حالل روزى كمانے كے لئے كوشش كرو _ 
  كوشش خداوند عالم كى اطاعت ہے نہ دنيا پرستى '' اور نہ دنيا كى محبّت ''  لہذا يہ كام اور ميرى
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وه آدمى كہتا ہے كہ '' ميں اپنى پر نادم ہواور امام عليہ السالم سے معذرت طلب كى اور عرض كيا كہ مجھے معاف 
تاج نظر آيا _ آپ (ع) نے كرديجئے ميں چاہتا تھا كہ آپ كو نصيحت كروں _ ليكن ميں خود نصيحت اور راہنمائي كا مح

  مجھے نصيحت كى ہے اور ميرى راہنمائي فرمائي ہے _ اس كے بعد ندامت سے سر جھكائے وہاں سے چل پڑا_ 
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  جواب ديجئے

  _ امام محمد باقر (ع) كس سال كى دن او ركہاں پيدا ہوئے؟ 1
  _ آپ (ع) كے والد اور والده كا كيا نام تھا؟ 2
  امت كيلئے معين فرمايا؟ _ كس نے آپ(ع) كو ام3
  _ باقر العلوم كا كيا مطلب ہے آپ كو يہ لقب كيوں ديا گيا ؟ 4
  _ امام محمد باقر (ع) كتنے سال زنده رہے اور كس سال اور كس دن وفات پائي اور كہاں دفن ہوئے ؟ 5
  _ وه آدمى جو خود كو زاہد اور تارك دنيا سمجھتا تھا اسے دوسرے پر كيوں شبہ ہوا؟ 6
امام (ع) كى تعليم كيسى ہوتى ہے اور امام كا علم و فضل كيسا ہوتا ہے ؟ كيا كوئي دوسرا آدمى امام(ع) كو تعليم دے سكتا _7

  ہے ؟ 
_ امام محمد باقر(ع) كس لئے كام كرتے تھے اور ہمہ وقت كوشاں رہتے تھے _ هللا تعالى كا زندگى بسر كرنے كے لئے 8

  كيا حكم ہے ؟ 
  نے كے لئے كام كرنا كيا ہے ؟ _ حالل روزى كما9

_ اس واقعہ سے اور امام كے فرمان سے ہميں كيا سبق ملتا ہے ہم امام (ع) كے اخالق اور كردار كى كس طرح پيروى 10
 كريں ؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  پہال سبق

  چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق (ع)

'' ربيع االول كو پيدا ہوئے _ آپ(ع) كے والد گرامى امام محمد 17'' ہجرى ستره''83امام جعفر صادق عليہ السالم تراسى ''
باقر عليہ السالم اور والد ماجده فاطمہ تھيں _ امام محمد باقر عليہ السالم نے هللا كے حكم اور پيغمبر اسالم كى وصيت كے 

الم كو لوگوں كا امام و پيشوا معيّن كيا اور لوگوں كو آپ (ع) سے متعارف كرايا _ امام مطابق امام جعفر صادق عليہ الس
جعفر صادق عليہ السالم كو دين كى تبليغ اور احكام قرآنى كے بيان كرنے كا زياده موقع مال تھا كيونكہ آپ(ع) كے زمانے 

ت كم مزاحمت كى تھى _ امام جعفر صادق عليہ كے حاكم جنگوں ميں مشغول تھے اور انہوں نے امام (ع) كى راه ميں بہ
السالم نے اس سے فائده اٹھا يا _ دين كى تعليم اوراسالم كى اشاعت ميں بہت زياده كوشاں ہوئے _ لوگوں كو اسالم كے اعلى 

علوم  اخالق اور عقائد سے آشنا كيا اور بہت سے شاگردوں كى تربيت كى _ امام جعفر صادق عليہ السالم كے شاگرد مختلف
  ميں آپ(ع) سے درس ليتے تھے آپ (ع) كے شاگرد چار ہزار تھے __ انہوں نے بہت گراں مايہ كتابيں تحرير كيں ہيں _ 

آپ(ع) نے مسلمان ، شيعہ اور حقيقى شيعہ كى عالمتيں بيان فرمائي ہيں اسى لئے مذہب شيعہ كو مذہب جعفرى بھى كہا جاتا 
'' شوال كو مدينہ ميں 25'' سال زنده رہے اور ايك سو اڑتاليس ہجرى پچيس '' 65ٹھ ''ہے _ امام جعفر صادق عليہ السالم پيس

  شہيد 
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ہوئے آپ (ع) كے جسم مبارك كو بقيع ميں امام محمد باقر عليہ السالم كے پہلو ميں دفن كيا گيا _ هللا تعالى كا آپ(ع) پر 
  ہميشہ سالم ہو _ 
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  دوسرا سبق

  

  ذّمتذخيره اندوزى كى م

پہلے زمانے ميں ہر گھر ميں تنور ہوتا تھا اور چكى بھى ہوتى تھى ہر آڈمى روٹى كيلئے گندم مہيا كرتا اور اسے گھرالتا تھا 
اور عورتيں گندم چكى ميں پيس كرروٹى پكاتى تھيں جو مالدار ہوتے ده سال كے مصرف كے لئے گندم خريد كر گھر ميں 

كم ہوگيا جسكے نيتجہ ميں اسكى قيمت بہت بڑھ گئي _ لوگوں كو ڈر ہوا كہ كہيں گندم ذخيره كرليتے تھے _ ايك سال گندم 
ناياب نہ ہوجائے اور بھوكار ہنا پڑے جس كے پاس جتنے گيہوں تھے اسے محفوظ كرليا اور جن كے پاس گندم نہ تھے اس 

بور تھے كہ اپنى ضرورت نے بھى سال بھر كے مصرف كے لئے مہنگے خريد كر ذخيره كر لئے _ صرف غريب لوگ مج
كے گندم ہر روز خريد تے اور اگر انہيں گندم نہ ملتے تو بھوكے ره جاتے _ امام جعفر صادق عليہ السالم كے خادم كہتے 

ہيں كہ امام جعفر صادق عليہ السالم كو گندم كى كميابى كا علم ہوچكا تھا _ آپ نے مجھے باليا اور مجھ سے پوچھا'' كيا اس 
گندم موجود ہے'' ميں خوش تھا كہ ايسے سال كے لئے ميں نے كافى گندم خريد ركھا تھا اوراما م جعفر صادق  سال گھر ميں

عليہ السالم كے خانوادے كو بھوك سے نجات دلوادى ہے _ ميں منتظر تھا كہ امام مجھے شاباش كہيں گے اور سوچ رہا تھا 
تم نے كتنا اچھا كيا _ گندم كو محفوظ ركھنا اور اگر ہوسكتے تو  كہ امام جعفر صادق عليہ السالم مجھ سے فرمائيں گے كہ

اور گندم خريد لينا _ ليكن ميرى اميد كے خالف امام صادق عليہ السالم نے فرمايا: گندم كو گندم كے بازار ميں لے جاؤ اور 
  بيچ دو _ ميں نے تعجب كيا اور پريشانى ميں عرض كيا ، كيا گندم كو فروخت 
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  ؟ مدينہ ميں گندم ناياب ہے اگر اسے فروخت كرڈاال تو پھر مہيّا نہيں كر سكوں گا اور اس وقت بھوكا رہنا ہوگا كردوں
ليكن امام عليہ السالم نے مصمم ارادے سے دوباره فرمايا: وہى كرو جو ميں نے كہا ہے _ جتنى جلدى ہو سكے گندم كو 

گيا اور بہت سستى قيمت ميں لوگوں كے ہاتھ فروخت كرڈالے جب گھر لوگوں كے اختيار ميں دے دو _ ميں گندم بازار لے 
واپس آكر امام عليہ السالم كو اطالع دى تو امام عليہ السالم بہت خوش ہوئے اور فرمايا كہ آج سے ہمارے گھر كے لئے 

د ہوا تو ہم روٹى روٹى آدھى گندم كى اور آدھى جوكى ہر روز بازار سے خريداكرو_ اگر گندم اور جو بازار ميں موجو
پكائيں گے اور اگر موجود نہ ہوا تو غريب لوگوں كى طرح جو گندم ذخيره نہيں كر سكتے زندگى گذاريں گے _ ايسے زمانہ 

ميں ہميں زيب نہيں ديتا كہ مسلمانوں كى خوراك كو گھرميں ذخيره كرليں _ ميں يہ كر سكتا تھا كہ اپنے خاندان كے لئے 
ليكن يہ كام ميں نے نہيں كيا _ آج سے گھر كے لئے روٹى ہر روز مہيّا كريں گے تا كہ ہمارا  پورے سال كا مصرف كرلوں

  كردار فقيروں كے لئے مدد كا باعث ہو اور زندگى بسر كرنے ميں هللا تعالى كے فرمان كى اطاعت بھى ہوجائے _ 

  جواب ديجئے
  _ شيعہ مذہب كو كيوں مذہب جعفرى كہا جاتا ہے ؟ 1
  جعفر صادق (ع) كے كتنے شاگر د تھے اور انہوں نے كيا يادگار يں چھوڑى ہيں؟ _ اما م 2
  _ امام جعفر صادق (ع) نے كتنے سال عمر پائي اور اپنے والد كے سامنے كتنے سال زنده رہے ؟ 3
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  _ امام عليہ السالم كو دين اسالم كى تبليغ كے لئے كس وجہ سے زياده آزادى حاصل ہوئي تھي؟ 4
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  ب امام (ع) كے والد كا انتقال ہوا تو امام جعفر صادق (ع) كى كتنى عمر تھي؟ _ ج5
  _ امام صادق عليہ السالم كو كہاں دفن كيا گيا _ آپ (ع) كے پہلو ميں تين امام اور بھى ہيں ان كے نام بتايئے 6
  ندم كو بيچ ڈالے؟ _ امام جعفر صادق عليہ السالم نے اپنے خادم سے كيا فرمايا اور كيوں حكم ديا كہ گ7
_ امام (ع) كے اس كردار كى ہم كيسے پيروى كر سكتے ہيں _ تنگدستى كے عالم ميں مسلمانوں كى كس طرح مدد 8

 كرسكتے ہيں؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  پہال سبق

  

  ساتويں امام حضرت امام موسى كاظم عليہ السالم

ھ كو پيدا ہوئے _ آپ (ع) كے والد كا نام امام جعفر صادق (ع) اور والده كا  128صفر المظفر سنہ  7امام موسى كاظم (ع) 
نام حميده تھا _ امام جعفر صادق (ع) نے هللا تعالى كے حكم اور پيغمبر (ص) كى وصيت كے مطابق اپنے بعد امام موسى 

  ين كيا اور لوگوں كو اس سے آگاه فرمايا كاظم (ع) كو لوگوں كا امام اور پيشوا مع
امام موسى كاظم (ع) عالم اور متقى انسان تھے آپ (ع) كا علم و فضل آسمانى اور هللا كى طرف سے تھا آپ (ع) كى عبادت 

اشت اور زہد اتنا تھا كہ آپ(ع) كو عبد صالح يعنى نيك بنده كہا جاتا تھا _ آپ (ع) بہت صابر و شاكر تھے _ مصائب كو برد
كرتے تھے اور لوگوں كى غلطيوں كو درگزر كرديتے تھے اگر كوئي شخص جہالت كى وجہ سے آپ(ع) سے ايسى 

ناشائستہ حركت كرتا جو غصہ كا موجب ہوتا تھا _ تو آپ (ع) غصہ كوپى جاتے تھے اور محبت و مہربانى سے اس كى 
انے واال'' كہا جاتا تھا _ حضرت امام موسى كاظم (ع) رہنمائي فرماتے تھے _ اسى لئے آپ(ع) كو كاظم ''يعنى غّصہ پى ج

پچيس سال اس دنيا ميں زنده رہے اور اپنى امامت كے زمانے كو صبر و شكر كے ساتھ گزارديا آپ(ع) لوگوں كى دستگيرى 
پ (ع) ھ كو بغداد ميں شہيد كرديئےئے _ خدا اور فرشتوں كا آ 183رجب سنہ  5اور راہنمائي فرماتے ميں مشغول رہے _ 

  پر ہميشہ سالم اور درود ہو _ 
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   دوسرا سبق

  ہدايت امام

ايك فقير و نادار شخص كاشتكارى كرتا تھا _ جب بھى امام موسى كاظم عليہ السالم كو ديكھتا آپ (ع) سے گستاخى كرتا اور 
ا _ امام موسى كاظم عليہ السالم برابر انكو گالياں ديتا تھا ہر روز امام عليہ السالم اور آپ (ع) كے دوستوں كو تنگ كرتا تھ

اپنا غصہ پى جاتے تھے _ اور اس كى اذيت اور گاليوں كا جواب نہ ديتے تھے_ ليكن آپ (ع) كے دوست اس شخص كى بے
ادبى اور گستاخى سے سخت آزرده خاطر ہوتے _ ايك دن جب اس آدمى نے حسب معمول اپنى زبان بدگوئي كے لئے كھولى 

لسالم كے دوستوں نے اراده كرليا كہ اسے سزا دينگے اور اتنا ماريں گے مرجائے تا كہ اس كى بدزبانى ہميشہ تو امام عليہ ا
كے لئے بند ہوجائے اور اس دنيا ميں بھى اپنے كئے كا نتيجہ بھگت جائے امام موسى كاظم عليہ السالم كو ان كے ارادے كا 

كرديا _ اور فرمايا اے ميرے دوستو صبركروميں خود اسے ادب سكھاؤںعلم ہو گيا _ آپ (ع) نے انہيں ايسا كرنے سے منع 
گا _ چنددن گذر گئے اور اس شخص كى ناشائستہ حركت ميں فرق نہ آيا امام عليہ السالم كے اصحاب اسكے اس رويہ سے 
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اتے تھے بہت ناراض تھے ليكن جب وه ارادے كرتے كہ اسے خاموش كريں تو آپ (ع) انہيں روك ديتے تھے اور فرم
دوستو صبر كرو: ميں خود اسے نصيحت كروں گا _ ايك دن امام موسى كاظم عليہ السالم نے پوچھا كہ وه آدمى كہاں ہے _ 
دوستوں نے كہا _ شہر كے باہر اپنى زمين پر زراعت كرنے ميں مشغول ہے _ امام موسى كاظم عليہ السالم سوار ہوئے اور

  اس كى طرف چلے 
  تے ديكھا تو اپنے بيلچے كو زمين ميں گاڑكرہاتھ كمر پر ركھ كر كھڑا اس نے جب امام كو آ
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ہوگيا _ وه اپنى زبان بدگوئي كے لئے كھولنا چاہتا تھا كہ امام عليہ السالم اترے اور اس كى طرف بڑھے ، مہربانى سے 
تو نہيں گے رہو _ تمہارى زمين  سالم كيا اور نہايت نرمى سے ہنس كر اس سے گفتگو شروع كى _ آپ (ع) نے كہا تم تھك

كتنى سرسبز و شاداب ہے _ اس سے كتنى آمدنى ہوتى ہے _ اور كاشت كرنے پر كتنا خرچ ہوتا ہے _ وه امام عليہ السالم 
كى تہذيب اور خوش اخالقى سے تعجب ميں پڑگيا اور كہنے لگا ايك سو طالئي سّكہ : امام عليہ السالم نے پوچھا كہ تم كو 

ى پيدا وار سے كس قدر آمدنى كى توقع ہے _ اس نے سوچ كركہا: دو سو طالئي سّكے _ امام (ع) نے ايك تھيلى اس زمين ك
نكالى اور اس كودى اور فرمايا كہ تجھے اس سے بھى زياده آمدنى ہوگى جب اس مرد نے اپنے برے كردار اور اذيت اور 

ر لرزتى ہوئي آواز ميں كہا : كہ ميں برا انسان تھا اور آپ كو آزاركے مقابلے ميں يہ اخالق ديكھا تو بہت شرمنده ہوا او
تكليف ديتا تھا _ ليكن آپ (ع) بلند پايہ اور بزرگ انسان كے فرزند ہيں _ آپ (ع) نے مجھ سے اچھائي كى ہے اور ميرى مدد

  فرمائي ہے _ ميں گذارش كرتا ہوں كہ : 
م كے بعد اس كو خدا حافظ كہا اور مدينہ كى طرف پلٹ آئے اس آپ مجھے معاف كريں _ امام عليہ السالم نے مختصر كال

كے بعد جب بھى وه مرد امام عليہ السالم كو ديكھتا تھا با ادب سالم كرتا تھا امام (ع) اور آپ كے دوستوں كا احترام كرتا اور 
باادب اور مہربان ہوگيا ہے _ شايد كہتا تھا : كہ خدا بہتر جانتا ہے كہ كس طرح آزار اور گالياں دينے واال انسان اس قدر 

  انہيں يہ علم ہى نہ تھا كہ امام عليہ السالم نے اس كى كس طرح تربيت كى تھي 
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  ان سوالوں اور ان كے جوابات كو اپنى كاپيوں ميں لكھو: 

  _ كاظم (ع) كے كيا معنى ہيں _ حضرت امام موسى (ع) كو كيون كاظم كہا جاتا ہے ؟ 1
  اظم (ع) كس دن كس مہينے اور كس سال پيدا ہوئے ؟ _ امام موسى ك2
  _ آپ كے والد اور والده كا كيا نام تھا؟ 3
  _ آپ كا كوئي اور لقب تھا اور وه كيوں آپ كو ديا گيا ؟ 4
  _ امام (ع) نے اس كاشتكارى كى كس طرح تربيت كي؟ 5
  م عليہ السالم نے انہيں كيا فرمايا؟ _ امام (ع) كے دوست اس مرد كى كس طرح تربيت كرنا چاہتے تھے اور اما6
  _ وه آدمى امام(ع) كے حق ميں كيا كہا كرتا تھا؟ 7
  _ جب آپ (ع) سے كوئي برائي كرتا تھا تو آپ اس سے كيا سلوك كرتے تھے؟ 8
  _ اگر كوئي جہالت كى وجہ سے تم سے بد سلوكى كرے تو تم اس كى كس طرح تربيت كروگے ؟ 9

 ے تو كيا اپنا غصہ پى جاتے ہو؟ _ جب تم كو غّصہ آتا ہ10

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  پہال سبق

  پاكيزگي

ہمارے پيغمبر حضرت محمد مصطفى (ص) نے ايك آدمى كو ديكھا كہاس كا سر اور چہره گردو غبار سے اٹا ہوا ہے بال 
ميلے كچيلے ہيں ہاتھ منہ دھويا نہيں ہے اور لباس گنداہے پيغمبر اسالم اس سے ناراض ہوئے اور فرمايا: كہ ايسى زندگى 

دين كا جزو ہے _ مسلمان كو ہميشہ صاف و ستھرارہنا چاہيئے اور هللا كى  كيوں گذارتے ہو كيا تمہيں علم نہيں كہ پاكيزگى
  نعمتوں سے استفاده كرنا چاہئے _ 

  سواالت
  _ ہمارے پيغمبر (ص) اس آدمى كو ديكھ كر كيوں ناراض ہوئے ؟ 1
  _ آپ (ع) نے اس سے كيا فرمايا؟ 2
  _ تم اپنے لباس كو ديكھو كہ كيا صاف ستھرا ہے ؟ 3
  اتھوں كو ديكھو كيا صاف ہيں اور ناخن كيسے ہيں؟ _ اپنے ہ4
  _ تم اپنے دانتوں كو كتنى بار صاف كرتے ہو ؟ 5
  _ تمہارے سب سے صاف ستھرے دوست كا كيا نام ہے ؟ 5
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  دوسرا سبق

  

  ہميشہ پاكيزه رہيں

ے دور رہنا چاہيئے _ مثالً ہم سب جانتے ہيں كہ ناپاك اور گندى چيزيں ہمارى سالمتى كے لئے مضرہيں اور ہميں ان س
انسان كا پيشاب اور غالظت كثيف اور گندى ہوتى ہيں اسالم نے ان دونوں كو نجس اور ناپاك قرار ديا ہے اسالم كہتا ہے : كہ
اگر بدن يا لباس ان دو سے ملوث ہوجائے تو اسے پانى سے دھوئينتا كہ پاك ہوجائے _ نماز پڑھنے والے كا بدن يا لباس پاك 

چاہيے_ نجس غذا كا كھانا حرام اور گناه ہے _ اسالم كہتا ہے : كہ جب پائخانہ جاتے ہو تو اس طرح بيٹھو كہ پيشاب كا  ہونا
قطره بھى تمہارے لباس اور بدن پر نہ پڑسكے _ كيونكہ پيشاب كا قطره اگر چہ بہت ہى معمولى كيوں نہ ہو بدن اور لباس كو

نكلنے كى جگہ كو پانى سے دھونا چاہيتے يعنى دو يا تين دفعہ اس جگہ پانى ڈاليں تا  آلوده اور نجس كرديتا ہے _ پيشاب كے
كہ پاك ہوجائے _ پائخانہ كرنے كے بعد اس جگہ ( مقعد) كو پانى يا كاغذ يا تين عدد ڈھيلے سے دھوئيں دائيں ہاتھ سے پانى 

ھ كو پانى اور صابوں سے دھوئيں تا كہ اچھى طرح ڈاليں اور بائيں ہاتھ سے دھوئيں _ پائخانہ سے فارغ ہونے كے بعد ہات
پاك و پاكيزه ہوجائے _ قبلہ كى طرف منہ يا پيٹھ كر كے پيشاب كرنا حرام اور گناه ہے بيٹھ كر بيشاب كرنا چاہيئے _ ہمارے 

م پاكيزگىپيغمبر (ص) فرماتے ہيں كہ كھڑے ہوكر كنويں كے كنارے ، ميوه دار درخت كے نيچے پيشاب نہ كرو _ دين اسال
واال دين ہے اور پاكيزگى دين كا جزو ہے _ مسلمان بّچہ كوشش كرتا ہے كہ اپنے بدن اور لباس كو پاك ركھے اور خود 

  ہميشہ پاكيزه رہے _ 
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  تيسرا سبق
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  وضوئ

ك يا دو جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے نماز سے پہلے اس ترتيب سے وضوء كرنا چاہيئے پہلے دونوں ہاتھوں كو اي
دفعہ دھوئے _ پھر تين مرتبہ كلى كرے پھر تين مرتبہ ناك ميں پانى ڈالے اور صاف كرے _ پھر وضو كى نيت اس طرح 

  كرے _ : 
وضو كرتا ہوں _ يا كرتى ہوں_ واسطے دور ہونے حدث كے اور مباح ہونے نماز كے واجب قربةً الى هللا '' نيت كے فوراً 

  بعد اس ترتيب سے وضو كرے _ 
  _ منہ كو پيشانى كے بال سے ٹھوڑى تك اوپر سے نيچے كى طرف دھوئے _ 1
  _ دائيں ہاتھ كو كہنى سے انگليوں كے سرے تك اوپر سے نيچے تك دھوئے _ 2
  _ بائيں ہاتھ كو بھى كہنى سے انگليوں كے سرے تك اوپر سے نيچے تك دھوئے _ 3
  چے كى طرف مسح كرے _ _ دائيں ہاتھ كى ترى سے سركے اگلے حّصہ پر اوپر سے ني4
  _ دائيں ہاتھ كى ترى سے دائيں پاؤں كے اوپر انگليوں كے سرے سے پاؤں كى ابھرى ہوئي جگہ تك مسح كرے _ 5
  _ بائيں ہاتھ كى ترى سے بائيں پاؤں كے اوپر انگليوں كے سرے سے پاؤں كى ابھرى ہوئي جگہ تك مسح كرے _ 6

  ن سے پوچھ كہ كيا ميرا وضو درست ہے _ ماں باپ يا استاد كے سامنے وضو كرو اور ا
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  چوتھا سبق:

  

  نماز پڑھيں

ہم كو نماز پڑھنى چاہئے تا كہ اپنے مہربان خدا سے نماز ميں باتين كريں _ نماز دين كا ستون ہے _ ہمارے پيغمبر (ص) 
ميرے پيروكاروں ميں  فرماتے ہيں : جو شخص نماز كو سبك سمجھے اور اس كے بارے ميں سستى اور كوتاہى كرے وه

سے نہيں ہے _ اسالم ماں باپ كو حكم ديتا ہے كہ اپنى اوالد كو نماز سكھائيں اور سات سال كى عمر ميں انہيں نماز پڑھنے 
كى عادت ڈاليں اور اوالد كو ہميشہ نماز پڑھنے كى ياددہانى كرتے رہيں اور ان سے نماز پڑھنے كے لئے كہتے رہيں _ جو 

بالغ ہوچكے ہيں انہيں الزمى طور پر نماز پڑھنى چاہيے اور اگر نماز نہيں پڑھتے ہيں تو هللا كے نافرمان  لڑكے اور لڑكياں
  اور گناہگار ہوں گے 

  سواالت
  _ ہم نماز ميں كس سے كالم كرتے ہيں ؟ 1
  _ ہمارے پيغمبر (ص) نے ان لوگوں كے حق ميں جو نماز ميں سستى كرتے ہيں كيا فرمايا ہے ؟ 2
  ت سال كے بّچوں كے بارے ميں ماں باپ كا كيا وظيفہ ہے ؟ _ سا3
  _ كون تمہيں نماز سكھاتا ہے ؟ 4
 _ نماز دين كا ستون ہے كا كيا مطلب ہے ؟ 5

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  پانچواں سبق

  نماز آخرت كيلئے بہترين توشہ ہے

نماز بہترين عبادت ہے _ نماز ہميں خدا سے نزديك كرتى ہے اور آخرت كيلئے يہ بہترين توشہ ہے _ اگر صحيح نماز 
  پڑھيں تو ہم آخرت ميں خوش بخت اور سعادتمند ہوں گے _ 

حضرت محمد مصطفى (ص) فرماتے ہيں : ميں دنيا ميں نماز پڑھنے كو دوست ركھتا ہوں ، ميرے دل كى خوشى اور 
آنكھوں كى ٹھنڈك نماز ہے _ نيز آپ(ع) نے فرمايا نماز ايك پاكيزه چشمے كے مانند ہے كہ نمازى ہر روز پانچ دفعہ اپنے 

ے ساتھ ہم كالم ہوتے ہيں اور ہمارا دل اس كى طرف متوجہ ہوتا ہے _ آپ كو اس ميں دھوتا ہے _ ہم نماز ميں هللا تعالى ك
  جو شخص نماز نہيں پڑھتا خدا اور اس كا رسول (ص) اسے دوست نہيں ركھتا 

پيغمبر اسالم (ص) فرماتے تھے ميں واجب نماز نہ پڑھنے والے سے بيزار ہوں _ خدا نماز پڑھنے والوں كو دوست ركھتا 
  و جو بچپن سے نماز پڑھتا ہے زياده دوست ركھتا ہے _ ہے بالخصوص اس بّچے ك

  ہر مسلمان دن رات ميں پانچ وقت نماز پڑھے 
  _ نماز صبح دو ركعت 1
  _ نماز ظہر چار ركعت 2
  _ نماز عصر چار ركعت 3
  _ نماز مغرب تين ركعت 4
  _ نماز عشاء چار ركعت 5
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  جواب ديجئے

  رے ميں كيا فرمايا ہے ؟ _ حضرت محمد مصطفى (ص) نے نماز كے با1
  _ كيا كريں كہ آخرت ميں سعادتمند ہوں ؟ 2
  _ ہر مسلمان دن رات ميں كتنى دفعہ نماز پڑھتا ہے اور ہرايك كيلئے كتنى ركعت ہيں؟ 3
  _ جو شخص نماز نہيں پڑھتا اس كے لئے پيغمبر (ص) نے كيا فرما يا ہے ؟ 4
  دوست ركھتا ہے اور كيوں؟  _ كيا تم بھى انہيں ميں سے ہو كہ جسے خدا بہت6
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  چھٹا سبق

  

  طريقہ نماز

  اس ترتيب سے نماز پڑھيں 
_ قبلہ كى طرف منہ كركے كھڑے ہوں اور نيت كريں يعنى قصد كريں كہ كون نماز پڑھنا چاہتے ہيں _ مثالً قصد كريں كہ 1

  چار ركعت نماز ظہر هللا كا تقرب حاصل كرنے كے لئے پڑھتا ہوں _ 
  رنے كے بعد هللا اكبر كہيں اور اپنے ہاتھوں كو كانوں تك اوپر لے جائيں _ _ نيت ك2
  _ تكبير كہنے كے بعد سوره الحمد اس طرح پڑھيں 3
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ط بسم هللا الرحمن الرحيمى : الحمد  رّب العالمين _ الّرحمن الّرحمين _ مالك يوم الدين_ ايّاك نعبد و ايّاك نستعين_ اہدنا الّصرا
  اط الذين انعمت عليہم_ غير المغضوب عليہم و ال الّضالين_ المستقيم_ صر

  _ سوره الحمد پڑھنے كے بعد قرآن مجيد كا ايك پورا سوره پڑھيں مثالً سوره توحيد پڑھيں: 4
  بسم هللا الّرحمن الّرحيم _ قل ہو هللا احد _ ّهللا الصمد_ لم يلد و لم يولد _ و لم يكن لہ كفواً احد _ 

  كوع ميں جائيں اور اس قدر جھكيں كہ ہاتھ زانو تك پہنچ جائے اور اس وقت پڑھيں _ اس كے بعد ر5
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  سبحان ربّى العظيم و بحمده 

  _ اس كے بعد ركوع سر اٹھائيں اور سيدھے كھڑے ہو كر كہيں : 6
  سمع هللا لمن حمده 

ں اور دونوں ہاتھوں كى ہتھيلياں گھٹنے اور اس كے بعد سجدے ميں جائيں _ يعنى اپنى پيشانى مٹى يا پتھر يا لكڑى پر ركھي
  دونوں پاؤں كے انگوٹھے زمين پر ركھيں اور پڑھيں: 

  سبحان ربّى االعلى و بحمده 
  اس كے بعد سجدے سے سر اٹھاكر بيٹھ جائيں اور پڑھيں: 

  استغفر هللا ربّى و اتوب اليہ 
سجدے ميں پڑھا تھا اور اس كے بعد سجدے سے اٹھا  پھر دوباره پہلے كى طرح سجدے ميں جائيں اور وہى پڑھيں جو پہلے

  كر بيٹھ جائيں اس كے بعد پھر دوسرى ركعت پڑھنے كے لئے كھڑے ہوجائيں اور اٹھتے وقت يہ پڑھتے جائيں: 
  بحول هللا و قوتہ اقوم و اقعد 

  پہلى ركعت كى طرح پڑھيں_ 
پڑھيں _ يعنى دونوں ہاتھوں كو منہ كے سامنے اٹھا  _ دوسرى ركعت ميں سوره الحمد اور ايك سوره پڑھنے كے بعد قنوت7

  كر دعا پڑھيں اور مثالً يوں كہيں : 
  ربّنا اتنا فى الدنيا حسنةً و فى اآلخرة حسنةً وقنا عذاب الناّر _ 
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  اس كے بعد ركوع ميں جائيں اور اس كے بعد سجدے ميں جائيں اور انہيں پہلى ركعت كى طرح بجاالئيں 
  دے كر چكيں تو دو زانو بيٹھ جائيں اور تشہد پڑھيں : _ جب دو سج8

  الحمد  _ اشہد ان ال الہ االّ هللا وحده ال شريك لہ و اشہد اّن محمد اً عبده و رسولہ _ اللہم صّل على محمد و آل محمد 
مد كى جگہ تين _ تشہد سے فارغ ہونے كے بعد كھڑے ہوجائيں اور تيسرى ركعت بجاالئيں تيسرى ركعت ميں سوره الح9

  مرتبہ پڑھيں : 
  سبحان هللا و الحمد  و ال الہ اال هللا وهللا اكبر 

اس كے بعد دوسرى ركعت كى طرح ركوع اور سجود كريں اور اس كے بعد پھر چوتھى ركعت كے لئے كھڑے ہوجائيں اور
  اسے تيسرى ركعت كى طرح بجاالئيں _ 

  بيٹھ كر تشہد پڑھيں اور اس كے بعد يوں سالم پڑھيں:  _ چوتھى ركعت كے دو سجدے بجاالنے كے بعد10
  الّسالم عليك ايّہا النبى و رحمة هللا و بركاتہ 

  السالم علينا و على عباد هللا الصالحين 
  السالم عليكم ورحمة هللا و بركاتہ 

  يہاں ہمارى ظہر كى نمازتمام ہوگئي 
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  اوقات نماز

رج نكلتے تك ہے نماز ظہر اور عصر كا وقت زوال شمس سے آفتاب كے صبح كى نماز كا وقت صبح صادق سے سو
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  غروب ہونے تك ہے _ 
  مغرب اور عشاء كا وقت غروب شرعى شمس سے آدھى رات يعنى تقريباً سوا گياره بجے رات تك ہے _ 

  
  يادركھئے كہ 

صر كى يا عشاء كى نماز پڑھتا ہوں_ عصر اور عشاء كى نماز كو ظہر كى نماز كى طرح پڑھيں ليكن نيت كريں كہ مثالً ع1
 :...  
  _ مغرب كى نماز تين ركعت ہے تيسرى ركعت ميں تشہد اور سالم پڑھيں _ 2
 _ صبح كى نماز دو ركعت ہے دوسرى ركعت ميں تشہد كے بعد سالم پڑھيں _ 3

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  ساتواں سبق

  

  نماز پر شكوه _ نمازجمعہ

نماز ايمان كى اعلى ترين كو نپل اور روح انسانى كا اوج ہے _ جو نماز نہيں پڑھتا وه ايمان اور انسانيت كے بلند مقام سے 
بے بہره ہے _ نماز ميں قبلہ روكھڑے ہوتے ہيں اور خدائے مہربان كے ساتھ كالم كرتے ہيں _ پيغمبر اسالم(ص) نے نماز 

جد ميں جائيں اور اپنى نماز دوسرے نماز يوں كے ساتھ با جماعت ادا كريں تنہا نماز قائم كرنے كے لئے تاكيد كى ہے كہ مس
كى نسبت دريا اور قطره كى ہے اور ان كے ثواب اور اجر ميں بھى يہى نسبت ہے جو مسجد ميں با جماعت ادا كى جائے _ 

ے كہ جسے الزمى طور سے جماعت كے جو نمازيں جماعت كے ساتھ ادا كى جاتى ہيں _ ان ميں نماز جمعہ كا خاص مقام ہ
ساتھ مخصوص مراسم سے ادا كيا جاتا ہے _ كيا آپ نماز جمعہ كے مراسم جانتے ہيں ؟ كيا جانتے ہيں كہ كيوں امام جمعہ 

  ہتھيار ہاتھ ميں لے كر كھڑا ہوتا ہے ؟ 
  كيا آپ جانتے ہيں كہ امام جمعہ كو خطبوں ميں كن مطالب كو ذكر كرنا ہے ؟ 

ہتھيار ہاتھ ميں اس لئے ليتا ہے تا كہ اسالم كے داخلى اور خارجى دشمنوں كے خالف اعالن كرے كہ مسلمان كو  امام جمعہ
اسالمى سرزمين كے دفاع كے لئے ہميشہ آماده رہنا چاہيئے _ ہتھيار ہاتھ ميں لے كر ہر ساتويں دن مسلمانوں كو ياد دہانى 

الزمى طور پر جہاد اور مقابلہ كرنا ہوگا _ امام جمعہ ہتھيار ہاتھ ميں ليكركرائي جاتى ہے كہ نماز كے برپا كرنے كے الئے 
خطبہ پڑھتا ہے تا كہ اعالن كر ے كہ نماز اور جہاد ايك دوسرے سے جدا نہيں ہيں _ اور مسلمانوں كو ہميشہ ہاتھ ميں ہتھيار

  ركھنا چاہيئےور دشمن 
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ے _ جو امام جمعہ اسالمى معاشره كے ولى اور رہبر كى طرف سے كى معمولى سے معمولى حركت پر نگاه ركھنى چاہي

معيّن كيا جاتاہے وه ہاتھ ميں ہتھيار ليتا ہے اور لوگوں كى طرف منہ كركے دو خطبے ديتا ہے اور اجتماعى و سياسى 
اس كے  ضروريات سے لوگوں كو آگاه كرتا ہے اور ملك كے عمومى حاالت كى وضاحت كرنا ہے _ اجتماعى مشكالت اور

مفيد حل كے راستوں كى نشاندہى كرتا ہے _ لوگوں كو تقوى _ خداپرستى ايثار اور قربانى و فداكارى كى دعوت ديتا ہے اور
انہيں نصيحت كرتا ہے _ نماز يوں كو پرہيزگارى ، سچائي ، دوستى اورايك دوسرے كى مدد كرنے كى طرف رغبت دالتا 

و ضبط برادرى اور اتحاد كى تمرين اور مشق كرتے ہيں _ اور متحد ہوكر دشمن ہے _ لوگ نماز كى منظم صفوں ميں نظم 
كامقابلہ كرنے كا اظہار كرتے ہيں _ جب نماز جمعہ كے خطبے شروع ہوتے ہيں اور امام جمعہ تقرير كرنا شروع كرتا ہے 
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ناكر امام جمعہ كے خطبوں كو تو لوگوں پر ضرورى ہوجاتاہے كہ وه خامو ش اور آرام سے بيٹھيں اور نماز جيسى حالت ب
  غور سے نہيں _ 

  سواالت
  _ نماز جمعہ كى منظم صفيں كس بات كى نشاندہى كرتى ہيں؟ 1
  _ امام جمعہ خطبہ ديتے وقت ہاتھ ميں ہتھيار كيوں ليكر كھڑا ہوتا ہے ؟ 2
  _ امام جمعہ كو كون معيّن كرتا ہے ؟ 3
  كو بيان كرتا ہے ؟ _ امام جمعہ نماز جمعہ كے خطبے ميں كن مطالب 4
  _ نماز جمعہ كے خطبے ديئےانے كے وقت نماز يوں كا فرض كيا ہوتا ہے ؟ 5
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  آٹھواں سبق

  

  روزه

  اسالم كى بزرگ ترين عبادات ميں سے ايك روزه بھى ہے 
 مدد كرتا ہے  خدا روزا داروں كو دوست ركھتا ہے اور ان كو اچھى جزا ديتا ہے روزه انسان كى تندرستى اور سالمتى ميں

جو انسان بالغ ہوجاتا ہے اس پر ماه مرضان كا روزه ركھنا واجب ہوجاتا ہے اگرروزه ركھ سكتا ہو اور روزه نہ ركھے تو 
  اس نے گناه كيا ہے روزه دار كو سحرى سے ليكر مغرب تك كچھ نہيں كھانا چاہئے 

  ان جملوں كو مكمل كيجئے
  _ ... اسالم كى بزرگ ترين ...ہے 1
  ... خدا روزه داروں ... ہے  _2
  _ ... روزه انسان كى ... مدد كرتا ہے 3
  _ ... روزه دار كو ... نہيں كھانا چاہيئے 4
  _ ... اگر روزه ركھ سكتا ہو اور ... گناه كيا ہے 5
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  نواں سبق

  

  ايك بے نظير دولہا

ايمان اور عشق كے ساتھ اسالم و قرآن كى حفاظت اور ايك جوان بہادر اور ہدايت يافتہ تھا _ جنگوں ميں شريك ہوتا تھا _ 
پاسدارى كرتا تھا _ هللا كے راستے ميں شہادت كو اپنے لئے بڑا افتخار سمجھتا تھا كہ ميدان جنگ ميں شہيد ہوجانا اس كى 

ى كے دلى تمنا تھى _ يہ تھا حنظلہ جو چاہتا تھا كہ مدينہ كى اس لڑكى سے جو اس سے منسوب تھى شادى كرلے شاد
مقدمات مہيّا كرلئے گئے تھے _ تمام رشتہ داروں كو شادى كے جشن ميں مدعو كيا جا چكا تھا _ اسى دن پيغمبر اكرم (ص) 

  كو مطلع كيا گيا كہ دشمن كى فوج مدينہ كى طرف بڑھ رہى ہے اور شہر پر حملہ كرنے والى ہے _ 
اور جہاد كا اعالن فرمايا_ اسالم كے سپاہى مقابلہ اور جنگ پيغمبر (ص) نے يہ خبر بہادر اور مومن مسلمانوں كو بتالئي 

كے لئے تيار ہوگئے _ جوان محافظ اور پاسداروں نے محبت اور شوق كے جذبے سے ماں باپ كے ہاتھ چومے خداحافظ 



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

 
 

عره لگا كر كہا _ ماؤں نے اپنے كڑيل جوانوں كو جنگ كا لباس پہنايا اور ان كے لئے دعا كى _ چھوٹے بچے هللا اكبر كا ن
  اپنے باپ اور بھائيوں كو الوداع كررہے تھے _ 

اسالم كى جانباز فوج هللا اكبر كہتے ہوئے شہر سے ميدان احد كى طرف روانہ ہور ہى تھى _ اہل مدينہ اسالم كى بہادر فوج 
اور پريشانى و كو شہر كے باہر تك جاكر الوداع كہہ رہے تھے _ حنظلہ پيغمبر اسالم (ص) كى خدمت ميں حاضر ہوئے 

  شرمندگى كے عالم ميں عرض كيا _ يا رسول هللا (ص) ميں چاہتا ہوں كہ ميں بھى ميدان احد ميں حاضر ہوں اور جہاد 
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كروں ليكن ميرے ماں باپ اصرار كررہے ہيں كہ ميں آج رات مدينہ ره جاؤں _ كيا آپ مجھے اجازت ديتے ہيں كہ ميں آج 

اپنى شادى ميں شركت كرلوں اور كل ميں اسالمى فوج سے جا ملوں گا _ رسول خدا (ص) نے  رات مدينہ ميں ره جاؤں اور
اسے اجازت دے دى كہ وه مدينہ ميں ره جائے _ مدينہ خالى ہوچكا تھا _ حنظلہ كى شادى كا جشن شروع ہوا ليكن اس ميں 

توجہ جنگ كى طرف تھى وه كبھى اپنے آپ  بہت كم لوگ شريك ہوئے _ حنظلہ تمام رات بيقرار رہا كيونكہ اس كى تمام تر
سے كہتا كہ اے حنظلہ تو عروسى ميں بيٹھا ہوا ہے ليكن تيرے فوجى بھائي اور دوست ميدان جنگ ميں مورچے بنارہے ہيں 
وه شہادت كے راستے كى كوشش ميں ہيں وه هللا كا ديدار كريں گے اور بہشت ميں جائيں گے اور تو بستر پر آرام كررہا ہے 

شايد حنظلہ اس رات بالكل نہيں سوئے اور برابر اسى فكر ميں رہے حنظلہ كى بيوى نئي دلہن كى آنكھ لگ گئي _ اس نے _ 
خواب ميں ديكھا كہ گويا آسمان پھٹ گيا ہے _ اور حنظلہ آسمان كى طرف چال گيا ہے اور پھر آسمان كا شگاف بند ہوگيا ہے 

بستر سے اٹھے اورجنگى لباس پہنا اور ميدان احد كى طرف جانے كے لئے خواب سے بيدار ہوئي _ حنظلہ سحر سے پہلے 
تيار ہوئے دلہن نے پر نم آنكھوں سے اس كى طرف نگاه كى اور خواہش كى كہ وه اتنى جلدى ميدان جنگ ميں نہ جائے اور 

ے دوست ركھتا ہوں اور اسے تنہا نہ چھوڑے حنظلہ اپنے آنسو پونچھ كر كہنے لگے اے ميرى مہربان بيوى _ ميں بھى تجھ
چاہتا ہوں كہ تيرے ساتھ اچھى زندگى بسر كروں ليكن تجھے معلوم ہے كہ پيغمبر (ص) اسالم نے كل جہاد كا اعالن كيا تھا 

پيغمبر (ص) كے حكم كى اطاعت واجب ہے اور اسالمى مملكت كا دفاع ہر ايك مسلمان كا فرض ہے _ اسالم كے محافظ اور 
ميں صبح كے انتظار ميں قبلہ رخ بيٹھے ہيں تا كہ نماز ادا كريں اور دشمن پرحملہ كرديں ميں بھى انپاسدار اب ميدان جنگ 

  كى مدد كے لئے جلدى جانا چاہتا ہوں اے مہربان بيوي 
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ميں اميد كرتا ہوں كہ مسلمان فتح اور نصرت سے لوٹيں گے اور آزادى و عزت كى زندگى بسر كريں گے اگر ميں ماراگيا 

و ميں اپنى اميدوار آرزو كو پہنچا اور تجھے خدا كے سپرد كرتا ہوں كہ وه بہترين دوست اور ياور ہے _ دولہا اور دلہن نےت
ايك دوسرے كو خدا حافظ كہا اور دونوں كے پاك آنسو آپس ميں ملے اور وه ايك دوسرے سے جد ا ہوگئے _ حنظلہ نے 

نہ ہوے وه تنہا تيزى كے ساتھ كھجوروں كے درختوں اور پتھروں سے جنگى آالت اٹھائے اور ميدان احد كى طرف روا
گذرتے ہوے عين جنگ كے عروج كے وقت اپنے بھائيوں سے جاملے _ امير لشكر كے حكم كے مطابق جو ذمہ دارى ان 

كيا _  كے سپرد ہوئي اسے قبول كيا اور دشمن كى فوج پر حملہ آور ہوئے باوجوديكہ وه تھكے ہوئے دشمن پر سخت حملہ
چابكدستى اور پھر تى سے تلوار كا وار كرتے اور كڑكتے ہوئے بادل كى طرح حملہ آور ہوتے اور دشمنوں كو چيرتے 

ہوئے آگے بڑھ رہے تھے دشمن كے بہت سے آدميوں كو جنہم واصل كيا اور باآلخر تھك كر گرگئے اور زخموں كى تاب نہ
ں فرشتوں كو ديكھ رہا ہوں كو حنظلہ كے جسم پاك كو آسمان كى طرف لے ال كر شہيد ہوگئے پيغمبر (ص) نے فرمايا كہ مي

  جارہے ہيں اور غسل دے رہے ہيں _ يہ خبر اس كى بيوى كو مدينہ پہنچي 

  سواالت
  _ پيغمبر اسالم نے كس جنگ كے لئے اعالن جہاد كيا ؟ 1
   _ پيغمبر كے اعالن جہاد كے بعد اسالم كے پاسدار كس طرح آماده ہوگئے ؟2
  _ حنظلہ پريشانى كى حالت ميں پيغمبر (ص) (ص) كى خدمت ميں كيوں حاضر ہوئے اور كيا كہا؟ 3
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  حنظلہ عروسى كى رات اپنے آپ سے كيا كہا رہے تھے اور ان كے ذہن ميں كيسے سواالت آرہے تھے؟ 
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  _ دلہن نے خواب ميں كيا ديكھا؟ 5
  _ حنظلہ نے چلتے وقت اپنى بيوى سے كيا كہا؟ 6
  _ حنظلہ كى بيوى نے حنظلہ سے كيا خواہش ظاہر كي؟ 7
 _ پيغمبر (ص) اسالم نے حنظلہ كے بارے ميں كيا فرمايا؟ 8

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول

 

   چھٹا حّصہ 140

  اخالق و آداب
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  پہال سبق

  

  والدين سے نيكى كرو

ايك شخص نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے كہا كہ ميرا لڑكا اسماعيل مجھ سے بہت اچھائي سے پيش آتا ہے وه مطيع 
اور فرمانبردار لڑكا ہے _ ايسا كام كبھى نہيں كرتا جو مجھے گراں گذرے _ اپنے كاموں كو اچھى طرح انجام ديتا ہے امام 

اس سے پہلے بھى اسماعيل كو دوست ركھتا تھا ليكن اب اس سے بھى زياده جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا كہ ميں 
دوست ركھتا ہوں كيونكہ اب يہ معلوم ہوگيا كہ وه ماں باپ سے اچھا سلوك رواركھتا ہے ہمارے پيغمبر(ص) ان اچھے بچوں 

  سے جو ماں باپ سے بھالئي كرتے تھے _ محبت كرتے تھے اور ان كا احترام كرتے تھے 
  ند عالم قرآن ميں فرماتا ہے '' '' خداو

  '' اپنے ماں باپ سے نيكى كرو'' 

  سواالت
  _ امام جعفر صاد ق (ع) نے اسماعيل كے باپ سے كيا كہا؟ 1
  _ اسماعيل كا عمل كيسا تھا؟ 2
  _ گھر ميں تمہارا عمل كيسا ہے كن كاموں ميں تم اپنے ماں باپ كى مدد كرتے ہو؟ 3
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  دوسرا سبق

  مرتبہاستاد كا 

ہمارے پيغمبر حضرت محمدمصطفى (ص) فرماتے ہيں : ميں لوگوں كامعلّم اور استاد ہوں _ او ر انكو ديندارى كا درس ديتا 
  ہوں _ 
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  حضرت على (ع) نے فرمايا : كہ باپ اور استاد كے احترام كے لئے كھڑے ہوجاؤ _ 
سے حقوق ہيں : پہال حق شاگرد كو استاد كا زياده  چوتھے امام حضرت سجاد (ع) نے فرمايا ہے : استاد كے شاگرد پر بہت

احترام كرنا _ دوسرا : اچھى باتوں كى طرف متوجہ ہونا _ تيسرا : اپنى نگاه ہميشہ استاد پر ركھنا _ چوتھا : درس ياد 
  ركھنے كے لئے اپنے حواس جمع ركھنا _ پانچواں : كالس ميں اس كے درس كى قدر اور شكريہ ادا كرنا _ 

(ع) كے اس فرمان كى پيروى كرتے ہيں _ اور اپنے استاد كو دوست ركھتے ہيں اور انكا احترام كرتے ہيں _ اور ہم آپ 
  جانتے ہيں كہ وه ماں باپ كى طرح ہم پر بہت زياده حق ركھتے ہيں _ 

  سواالت
  _ لكھنا پڑھنا كس نے تمہيں سكھاليا؟ 1
   _ جن چيزوں كو تم نہيں جانتے كس سے ياد كرتے ہو؟2
  _ انسانوں كے بزرگ ترين استاد كوں ہيں؟ 3
  _ ہمارے پہلے امام (ع) نے باپ اور استاد كے حق ميں كيا فرمايا؟ 4
 _ ہمارے چوتھے امام(ع) نے استاد كے حقوق كے بارے ميں كيا فرمايا؟ 5
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  تيسرا سبق

  

  اسالم ميں مساوات

ايك آدمى كہتا ہے كہ ميں نے حضرت امام رضا عليہ السالم كو ديكھا كہ آپ (ع) ايك دستر خوان پر اپنے خادموں اور سياه 
غالموں كے ساتھ بيٹھ كر كھانا كھارہے تھے ميں نے كہا: كاش: آپ (ع) خادموں اور غالموں كے لئے عليحده دستر خوان 

بيٹھ كر كھانا كھائيں _ امام رضا عليہ السالم نے مجھ سے فرمايا_ چپ رہو  بچھاتے _ مناسب نہيں كہ آپ (ع) ان كے ساتھ
ميں كيوں ان كے لئے عليحده دستر خوان بچھاؤں؟ ہمارا خدا ايك ہے ہم سب كے باپ حضرت آدم عليہ السالم اور ہم سب كى 

م كى وجہ سے ہوتى ہے _ جب ميں ماں حضرت حّوا ، عليہا السالم ہيں _ ہر ايك كى اچھائي اور برائي اور جزا اس كے كا
  ان سياه غالموں اور خادموں كے ساتھ كوئي فرق روا نہيں ركھتا توان كيلئے عليحده دستر خواه كيوں بچھاؤں 

  سواالت
  _ امام رضا عليہ السالم كن لوگوں كے ساتھ كھا ناكھارہے تھے ؟ 1
  _ اس آدمى نے امام رضا عليہ السالم سے كيا كہا؟ 2
  ا عليہ السالم نے اسے كيا جواب ديا ؟ _ امام رض3
  _ تم كس سے كہوگے كہ چپ رہو اور كيوں؟ 4
  _ ہر ايك كى اچھائي اور برائي كا تعلق كس چيز سے ہے ؟ 5
  _ امام رضا عليہ السالم كے اس كردار كى كس طرح پيروى كريں گے ؟ 6
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  چوتھا سبق

  

  بوڑھوں كى مدد

ميں مناجات اورعبادت ميں مشغول تھے ايك بوڑھے آدمى كو ديكھا كہ جس كا عصا گم  ايك دن امام موسى كاظم (ع) مسجد
ہوچكا تھا جس كى وجہ وه اپنى جگہ سے نہيں اٹھ سكتا تھا آپ(ع) كا دل اس مرد كى حالت پر مغموم ہوا با وجوديكہ آپ (ع) 

ں ديا اور اس كے بعد عبادت ميں مشغولعبادت ميں مشغول تھے ليكن اس كے عصا كو اٹھا كر اس بوڑھے آدمى كے ہاتھ مي
ہوگئے _ پيغمبر اسالم (ص) نے فرمايا ہے كہ زياده عمر والوں اور بوڑھوں كا احترام كرو _ آپ (ع) فرماتے ہيں : كہ 

  بوڑھوں كا احترام كرو جس نے ان كا احترام كيا ہوگيا اس نے خدا كا احترام كيا _ 

  سواالت
  يوں نہيں اٹھ سكتا تھا؟ _ بوڑھا آدمى اپنى جگہ سے ك1
  _ امام موسى كاظم (ع) نے اس بوڑھے آدمى كى كس طرح مدد كى ؟ 2
  _ پيغمبر (ص) بوڑھوں كے متعلق كيا فرماتے ہيں؟ 3
  _ كيا تم نے كبھى كسى بوڑھے مرد يا عورت كى مدد كى ہے ؟ 4
  _ بوڑھوں كے احترام سے كس كا احترام ہوتا ہے ؟ 5
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  پانچواں سبق

  

  وانات پر رحم كروحي

ايك دن امام حسن عليہ السالم كھانا كھارہے تھے آپ(ع) كے سامنے ايك كتا كھڑا ديكھ رہا تھا _ امام حسن عليہ السالم ايك 
لقمہ اپنے منہ ميں ركھتے اور دوسرا اس كتّے كے سامنے ڈال ديتے كتّا اسے كھاتا اور شكريہ ادا كرنے كے لئے اپنى دم 

رتا پھر اپنا سر ادھر كرتا اور آپ (ص) كو ديكھنے لگتا _ امام حسن عليہ السالم پھر لقمہ اس كے سامنے ہال تا او رغرغر ك
ڈال ديتے ايك آدمى وہاں سے گذررہا تھا _ وه آپ (ع) كے پاس آيا اور عرض كيا كہ يہ اچھا نہيں كہ يہ كتّا آپ(ع) كے 

ا _ اگر آپ اجازت دينتو ميں اسے يہاں سے بھگا دوں _ امام حسنسامنے كھڑا ہے اور آپ كو آرام سے كھانا نہيں كھانے ديت
عليہ السالم نے فرمايا _ نہيں نہيں _ اس بے زبان حيوان كو خدا نے پيدا كيا ہے _ اور خدا اسے دوست ركھتا ہے يہ بھوكا 

دوں وه بھوكا ہے اور  ہے ميں خدا سے ڈرتا ہوں كہ ميں اسكى نعمت كھاؤں اور اس حيوان كو جو اسكى مخلوق ہے كچھ نہ
  مجھے ديكھ رہا ہے _ 

  سواالت
  _ امام حسن (ع) اس كتے كو كس طرح غذا دے رہے تھے؟ 1
  _ كيا تم نے كبھى كسى حيوان كو غذا دى ہے؟ 2
  _ وه كتا كس طرح شكريہ ادا كررہا تھا؟ 3
 _ وه آدمى كتے كو كيوں ہٹا نا چاہتا تھا؟ 4
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  چھٹا سبق

  

  مزدور كى حمايت

چند آدمى امام صادق (ع) كے باغ ميں كام كررہے تھے _ معاہده يہ تھا كہ وه عصر تك كام كريں گے _ جب انكا كام ختم 
ہوچكا _ امام جعفر صادق (ع) نے خادم سے فرمايا كہ ان مزدوروں نے صبح سے عصر تك محنت كى ہے مزدورى حاصل 

كھنے كے لئے ان كى مزدورى ميں تاخير كرنا صحيح نہيں ہے _كرنے كے لئے اور پسينہ بہايا ہے اپنى عزت كو محفوظ ر
جلدى كرو پسينہ خشك ہونے سے پہلے ان كى مزدورى ادا كرو_ پيغمبر اسالم (ص) نے فرمايا ہے كہ: كام كرنے والے ك 

  حق اس كا پسينہ خشك ہونے سے پہلے ادا كيا كرو 

  سواالت
  _ كاريگروں كا حق كس وقت ديا جائے؟ 1
  صادق (ع) نے مزدوروں كے متعلق كيا فرمايا ہے ؟  _ امام2
  _ ہمارے عظيم پيغمبر(ص) نے كارى گروں كے متعلق كيا فرمايا ہے؟ 3
  _ كاريگرى كس طرح حمايت كى جائے ؟ 4
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  ساتواں سبق

  

  كھانا كھانے كے آداب

كريں تو خوش بخت ہوجائيں گے يہاں  اسالم نے ہميں زندگى بسر كرنے كے لئے ايك دستور ديا ہے كہ اگر ہم اس پر عمل
  تك كہ كھانے اور پينے كے آداب بھى ہمارے لئے بيان كئے ہيں _ اسالم كہتا ہے كہ : 

_ كھانا كھانے سے پہلے پاك پانى سے اپنے ہاتھ دھوؤ كيونكہ ہوسكتا ہے كہ تمہارے ہاتھ ميلے ہوں اور ان ميں جراثيم ہوں1
  يں اور وه بيمارى كا باعث بن جائيں _ اور وه تمہارے جسم ميں داخل ہوجائ

  _ كھانا هللا كے نام سے شروع كرو اور بسم هللا پڑھو 2
_ چوٹھے نوالے بناكر منہ ميں ڈالو اور آہستہ چباؤ كيونكہ غذا جتنى چبائي جائے بہتر اور جلدى ہضم ہوتى ہے اور انسان 3

  كى سالمتى ميں مددگار ہوتى ہے _ 
  ى غذا كھاؤ اور دوسروں كے سامنے كى غذا كى طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ_ _ ہميشہ اپنے سامنے وال4
  _ شكم سير ہونے سے قبل كھانا كھانا چھوڑدو اور زياده نہ كھاؤ: 5
  _ كھانا كھانے كے بعد هللا كا شكر اداكرو_ يعنى كہو الحمد  رب العالمين_ 6
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  سواالت

  _ كھانا كھانے سے پہلے ہاتھ كيوں دھوئيں ؟ 1
  _ كھانا كھانے سے قبل بسم هللا كيوں پڑھيں؟ 2
  _ كھانا كھانے كے بعد خدا كا كيوں شكر كريں؟ 3
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  آٹھواں سبق

  

  حفظان صحت كا ايك مہم دستور

ايك عيسائي طبيب نے امام صادق (ع) سے پوچھا كہ كيا آپ(ع) كے قرآن اور آپ(ع) كے پيغمبر (ص) كے دستور ميں 
وارد ہوئي ہے _ امام جعفر صادق (ع) نے فرمايا ہاں _ قرآن كا ارشاد ہے كہ كھاؤ اور پيو ليكن صحت كے متعلق كوئي چيز

كھانے پينے ميں زياده جلدى نہ كرو اور ہمارے پيغمبر (ص) نے فرمايا ہے كہ : تمام بيماريوں كى جڑ زياده كھانا ہوتا ہے 
  بيب اٹھ كھڑا ہوا اور كہنے لگا : اور كم كھانا اور پرہيز كرنا ہر درد كى دوا ہے _ عيسائي ط

  آپ (ع) كے قرآن نے كتنا بہتر اور كامل دستور صحت كيلئے پيش كيا ہے _ 
  ''خدا فرماتا ہے كھاؤ اور پيو ليكن اسراف نہ كرو'' 

  سواالت
  _ عيسائي طبيب نے امام جعفر صادق (ع) سے كيا پوچھا؟ 1
   _ امام جعفر صادق (ع) نے اس كا كيا جواب ديا ؟2
  _ حفظان صحت كا ايك ايسا دستور جو قرآن ميں موجود ہے بيان كرو ؟ 3
  _ پيغمبر (ص) كا ايك دستور بھى بيان كرو؟ 4
  _ پيٹ بھر كے كھانے كا كيا نتيجہ ہوتا ہے ؟ 5
  _ عيسائي طبيب نے امام جعفر صادق (ع) سے گفتگو كرنے كے بعد كيا كہا؟ 6
 ہم كيسے پيروى كريں؟  _ امام جعفر صادق (ع) كے اس دستور كى7
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  نواں سبق

  

  سالم محبت بڑھاتا ہے

ہمارے پيغمبر حضرت محمد مصطفى (ص) اپنے صحابہ كے ساتھ بيٹھے ہوئے محو گفتگو تھے كہ ايك آدمى اجازت لئے 
بغير آيا اور سالم بھى نہيں كيا _پيغمبر(ص) نے اس سے فرمايا كہ سالم كيوں نہيں كيا : اور كيوں اجازت نہيں لي؟ واپس 
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سالم كرنے كے متعلق يہ بھى فرمايا ہے كہ : مسلمانو تم بہشت ميں جاؤ اور اجازت لے كر آؤ اور سالم كرو آپ (ص) نے 
نہيں جاؤ گے جب تك ايك دوسرے سے نيكى سے پيش نہيں آؤگے اور اس وقت تك آپس ميں مہربان نہيں بن سكتے ہو جب 

آواز سے دو _ جو تك كہ ايك دوسرے كو ديكھ كر سالم نہ كرو_ ہميشہ بلند آواز سے سالم كرو اور سالم كا جواب بھى بلند 
  شخص پہلے سالم كرتا ہے هللا تعالى اسے زياده اور بہترين اجر عنايت فرماتا ہے اور اسے بہت دوست ركھتا ہے 

  ''ہميشہ پہلے سالم كرو اور پھر باتيں كرو'' 
  

151   

  دسواں سبق

  

  ايك باادب مسلمان بچہ

كو اچھى طرح سيكھے اوران پر عمل كرے وه دوسروں كو ناصر با ادب اور اچھا لڑكا ہے كوشش كرتا ہے كہ اسالمى آداب
گرم جوشى سے سالم كرتا ہے يعنى كہتا ہے السالم عليكم _ جو شخص اسے سالم كرتا ہے اسے خنده پيشانى سے جواب 
ديتا ہے اور كہتا ہے و عليكم السالم جب بھى اپنے دوستوں كو ديكھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے _ گرم جوشى سے مصافحہ 

تا ہے اور ان سے احوال پرسى كرتا ہے _ اور جب اس سے كوئي احوال پرسى كرتا ہے تو اس كے جواب ميں كہتا ہے : كر
الحمد  بخير ہوں _ جب گھر آتا ہے ماں باپ اور تمام اہل خانہ كو سالم كرتا ہے اور جب گھر سے باہر جاتا ہے تو خدا 

كا شكريہ ادا كرتا ہے يعنى كہتا ہے كہ ميں آپ كا شكريہ ادا كرتا ہوں  حافظ كہتا ہے _ جو بھى اس سے نيكى كرتا ہے اس
اور اگر ممكن ہوتا ہے تو اس كا بدلہ ديتا ہے _ جب كسى محفل ميں جاتا ہے تو دلنشين آواز سے سالم كرتا ہے اور جہاں 

ہے _ دوسروں كے سامنے پاؤں بھى جگہ ہوتى ہے بيٹھ جاتا ہے كسى كے سامنے نہ اپنى ناك صاف كرتا ہے اور نہ تھوكتا 
پھيالكر نہيں بيٹھتا _ دوسروں كى گفتگو كے درميان بات كاٹ كر كالم نہيں كرتا زياده باتيں نہيں كرتا بغير كسى وجہ كے 
دادو فرياد نہيں كرتا ہميشہ آہستہ اور باادب بات كرتا ہے _ چھينكتے وقت ناك اور منہ كے آگے رومال ركھتا ہے اور اس 

لحمد  كہتا ہے _ چونكہ ناصر كا كردار اچھا ہے لہذا خدا اسے دوست ركھتا ہے اور اسے نيك جزادے گا _ كے بعد ا
  شريف اور نيك افراد اسے دوست ركھتے ہيں اور اس كا احترام كرتے ہيں _ 

  
152   

  جواب ديجئے

  س نے كون سى غلطى كى تھي؟ _ پيغمبر اسالم (ص) نے اس مرد سے كيا فرمايا جو بغير اجازت كے آيا تھا اور ا1
  _ كس طرح سال م كرنا چاہيے اور كس طرح جواب دينا چاہيئے ؟ 2
  _ تمہارے دوستوں ميں سے كون سے پہلے سالم كرتا ہے ؟ 3
  _ جب تم كسى كمرے ميں داخل ہونا چاہتے ہو تو كيا كرتے ہو؟ 4
  جواب ديتا ہے ؟  _ كس كو خدا زياده دوست ركھتا ہے اسے جو سالم كرتا ہے يا اسے جو5
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  مال حرام
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ايك دن ہمارے پيغمبر حضرت محمد (ص) مصطفى نے فرمايا كہ بعض لوگ دنيا ميں بہت عجيب كام بجاالتے ہيں مثالً نماز 
پڑھتے ہيں روزه ركھتے ہيں _ رات كو عبادت كرتے ہيں ليكن جب يہى لوگ قيامت كے دن حساب كے لئے حاضر ہوں گے

ان كے يہ كام بالكل قبول نہيں ہوں گے اور ان كى سارى عبادت رائيگان اور باطل ہوگى اور هللا تعالى كى طرف سے حكم تو
ہوگا كہ انہيں ضرور جہنم ميں ڈاال جائے _ لوگ اس حكم سے تعجب كريں گے _ سلمان فارسى نے پوچھا كہ يا رسول هللا 

ركھتے رہے صدقہ ديتے رہے حج كرتے رہے پھر بھى جہنم ميں جائيں (ص) يہ لوگ با وجوديكہ نماز پڑھتے رہے روزه 
  گے ؟ 

حضرت محمد مصطفى صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا ہاں اس عبادت كے باوجوديہ لوگ جہنم ميں جائيں گے _ سلمان 
كام باطل ہوجائيں گے؟ فارسى نے دوباره تعجب سے پوچھا كہ انہوں نے كون سا كام انجام ديا ہے كہ ان كے تمام نيك 

حضرت محمد مصطفى صلى هللا عليہ و آلہ و سلم نے فرمايا چونكہ يہ لوگ حرام مال كھانے سے پرہيز نہيں كرتے تھے اور
حرام روزى كماتے تھے _ اسى وجہ سے خدا ان كى عبادت كو قبول نہيں كرے گا اور ضرور جنہم ميں ڈالے گا _ جو 

  وند عالم اس كے اچھے كام اورعبادت كو قبول نہيں كرتا _ شخص بھى حرام مل كھاتا ہے خدا
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  _ جو شخص چورى كرتا يا جو اكھيلتا ہے كيا خدا اس كے كاموں كو قبول كرے گے ؟ 1
  _ كون سے كام انسان عبادت كو باطل كرديتے ہيں؟ 2
  تم كيا كرو گے ؟  _ اگر مدرسہ ميں كوئي قلم يا كاپى يا كوئي بھى چيز تمہيں ملے تو3
 _ كوئي امانت تمہارے پاس ہے كيا بہتر نہيں كہ اسے اس كے مالك كو جلدواپس كردو_ 4

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ اول
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  بارہوں سبق

  

  كام كى بروقت انجام دہي

حميد معمول كے خالف آج جلدى گھر آگيا تھا وه بہت خوش تھا باپ نے اس سے پوچھا : حميد آج كيوں جلدى آگئے ہو؟ ہر 
روز تم دير سے آتے تھے_ حميد نے كہا: ابا جان بس ميں سوار ہونے والوں كى قطار بہت لمبى تھى مجھے كام تھا اور تھكا

ى سے قطار مينسب سے آگے جاكر كھڑا ہوگيا اور سب سے پہلے سوارہوگيا اور ہوا بھى تھا صبر نہيں كر سكتا تھا _ چاالك
گھر آگيا _ اب ميرے پاس بہت وقت ہے _ كھيل بھى سكتا ہوں اور مدرسہ كا كام بھى انجام دے سكتا ہوں _ باپ نے كہا بيٹے

لئے تمہيں اپنى بارى پر بس ميں  تم نے اچھا كام نہيں كيا : چونكہ دوسرے لڑكے بھى گھر جاكر كام كرنا چاہتے تھے اس
سوار ہونا چاہيئے تھا اور اس شخص كى بارى نہيں يعنى چاہيئےھى جو بھى قطار ميں پہلے كھڑا ہوگيا _ اسے سب سے 

پہلے سوار ہونے كا حق ہوتا ہے _ تو نے اس كا حق ضائع كيا ہے _ حميد نے آہستہ سے كہا: ميں صبر نہيں كرسكتا تھا _ 
جلدى سوار ہوگيا _ انسان كو چاالك ہونا چاہيئے _ باپ نے حميد كى بات ان سنى كردى _ چند دن كے بعد چاالكى كى اور 

روٹى لينے كے لئے روٹى والے كى دكان پر گيا_ وہاں بہت بھيڑنہ تھى صرف تھوڑے سے آدمى حميد سے پہلے كھڑے 
اور كھڑے ہوگئے _ ہر ايك آتا سالم كرتا اور  تھے ان ميں سے ايك دو آدميوں نے روٹى لى اور چلے گئے اور آدمى آئے

روٹى لے كر چال جاتا _ دوسرا جاتااور كہتا اے روٹى بيچنے والے خوش رہو سالم ہو تم پر اور روٹى ليتا اور چال جاتا _ 
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  كافى وقت گذرگيا _ سب آتے اورروٹى ليكر چلے جاتے 
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ا وه كہتے كہ اب تو ہمارى بارى آگئي ہے كوئي بھى ان كى باتوں ليكن حميد اور كئي دوسرے بّچے ابھى كھڑے تھے _ جتن

پر كان نہ دھرتا _ حميد غّصہ ميں آگيا اور بلند آواز سے كہنے لگا: اے روٹى والے ميرى بارى پہلے تھى وه گذر گئي ہے 
مچاتے ہو _ تھوڑا  _مجھے روٹى كيوں نہيں ديتے _ روٹى واال سامنے آيا اور سخت لہجے ميں كہنے لگا: بچے كيوں شور

صبر كرو ، تحمل ركھنا چاہيئے حميد پھر كھڑا رہا ليكن قريب تھا كہ رونا شروع كردے _ باآلخر بہت ديركے بعد اس نے 
دور روٹياں ليں اور گھر واپس لوٹا _ باپ گھر كے سامنے اس كا منتظر تھا پوچھا كہ كيوں دير كى _ حميد نے رو كر كہا: 

ليكر جارہے تھے ليكن ميں كہتا رہا كہ اب ميرى بارى ہے كسى نے ميرى بات نہ سنى _ باپ نے سب آرہے تھے اور روٹى 
كہا : بہت اچھا: انہوں نے چاالكى سے تيرى بارى لے لى جيسى تم نے چاالكى كى تھى اور جلدى بس ميں سوار ہوگئے تھے

ب تمہيں پتہ چال كہ ايسا كام چاالكى نہيں ہے اب تم كيا تم نے خود نہيں كہا تھا كہ انسان كو چاالك ہونا چاہيئے _ ليكن ا
سمجھے كہ يہ كام ظلم ہے _ يہ دوسروں كے حق كو ضائع كرنا ہے بيٹا چاالكى يہ ہے كہ نہ تم كسى كى بارى لو اور نہ 

ھنا كسى كو اپنى بارى ظلم سے لينے دو _ ايك مسلمان انسان كو تمام حاالت ميں دوسروں كے حق اور بارى كا خيال رك
چاہيئے پيارے حميد : دوسروں كے حق كا احترام كرو _ اگرتمہيں پسند نہيں ہے كہ دوسرے تمہارى بارى ليں تو تم بھى 

كسى كى بارى نہ لو _ جو بھى كسى كى بارى ليتا ہے وه ظلم ہے اور خدا ظالموں كا دشمن ہے او رانہيں سزادے گا _ 
حسن (ع) سے فرمايا تھا: كہ بيٹا جو چيز اپنے لئے پسند كرتے ہو دوسروں حضرت امير المؤمنين (ع) نے اپنے فرزند امام 

  كے لئے بھى وہى پسند كرو اور جو چيز اپنے لئے پسند نہيں كرتے دوسروں كے لئے بھى پسند نہ كرو _ 
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  آيا ہو _ آپ بھى اس واقعہ كے متعلق كچھ لكھ سكتے ہيں ، شايد يہ واقعہ كبھى تمہيں بھى پيش 
_ اس واقعہ كى وضاحت كيجئے اور بارى كى رعايت كرنے كے فوائد بيان كيجئے _ اور اس كى رعايت نہ كرنے كے 

  مضر اثرات كو بيان كيجئے _ 
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  تيرہوں سبق

  

  مہربان بہن اور پشيمان بھائي

وك گھر ميں بالكل اچھا نہ تھا _ اور زہرا بھى مدرسہ ميں داخل ہوئي تھى _ سعيد تيسرے درجہ ميں پڑھتا تھا سعيد كا سل
ہميشہ اپنى بہن زہرا كے ساتھ لڑتا تھا _ سعيد خود كہتا ہے كہ ميں اپنى بہن سے حسد كيا كرتا تھا _ زہرا جب اسكول سے 
ر واپس آتى اور استاد سے حاصل كرده اچھے نمبر ماں كو دكھاتى تو ميں كڑھ جاتا اور اپنى بہن كى كاپى پھاڑ ڈالتا تھا اگ

والد ميرے اور زہرا كے لئے جوتے خريدتے تو بھى ميرادل چاہتا كہ زہرا كے جوتے پر انے ہوں اور ميرے نئے _ ايك دن 
والد نے ميرے لئے جراب كا جوڑا خريدا اور زہرا كے لئے سركاپھول _ مجھے يادہے كہ ميں نے اس قدر شور مچايا ، 

كہتا تھا كہ ميں بھى سركاپھول چاہتا ہوں _ ماں نے مجھے بہت سمجھايا كہ يہ رويا اور دل گير ہوا كہ بيمار پڑگيا _ ميں يہى
پھول تمہارے لئے مناسب نہيں مگر ميں نے ايك نے سنى اور رونے لگا _ آخر زہرا نے مجھے وه پھول دے ديا اور كہا 

ند نہيں آرہى تھى _ آہستہ پيارے سعيد مت روؤ آؤ اور يہ پھول لے لو _ سب سوگئے ليكن مجھے ناراضگى كى وجہ سے ني
آہستہ اٹھا مطالعہ كے لئے چراغ جاليا_ كتاب كو ہاتھ ميں ليا اور ورق الٹنے لگا _ كتاب ميں ايك جگہ لكھا تھا : كہ حاسد 

انسان اس دنيا ميں بھى رنج و غم مبتال رہتا ہے اور آخرت ميں بھى عذاب ميں مبتال ہوگا حاسد اپنا بھى نقصان كرتا ہے اور 
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روں كا بھى نقصان كرتا ہے _ جب بچے بہت چھوٹے ہوں تو ممكن ہے كہ وه حسد كريں ليكن جب بڑے ہوجاتے ہيں تو دوس
  سمجھ جاتے ہيں كہ مہربانى خير خواہى بہت ہى مفيد ہے _ ميں نے تھوڑى دير 
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ار ہوگئي _ وه ميرے سرہانے آئيسوچا اور اپنے كئے پر شرمنده ہوا اوررونا شروع كرديا _ رونے كى آواز سن كر زہرا بيد
اور كہا : پيارے سعيد كيوں روتے ہو _ ميرے آنسو پونچھنے لگى _ ميرى پيشانى پر بوسہ ديا ميرے لئے پانى الئي اور كہا 
بھيا كيوں روتے ہوكيا تكليف ہے؟ كل ماں كے ساتھ ڈاكٹر كے پاس لے جائيں گے _ زہرا كو علم نہ تھا كہ مجھے حسد اور 

  نے بيمار كرركھا ہے _  دل گيرى
صبح مدرسہ گيا تمام دن سست رہا اور فكرمند رہا _ عصر كے وقت جب مدرسہ سے لوٹ رہا تھا تو ايك سفيد بٹوا اور 

سركاپھول زہرا كے لئے خريدا اور اسے بطور تحفہ ديا _ ماں بہت خوش ہوئي _ اس دن سے ميرى حالت بالكل ٹھيك ہے 
يا ہوارہتا تھا _ اب سرخ اور سفيد ہوگيا _ اب ميں اور زہرا آپس ميں بہت مہربان تھے اور پہلے ميرا چہره زرداور مرجھا

  بڑى خوشى محسوس كرتے تھے _ 
  حضرت على عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ حاسد ہميشہ غمناك اور غمگين رہتا ہے 
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