


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

 
 

 فہرست

  * عرض ناشر
  

  خالق كائنات (خدا) كے بارے ميں 
  كائنات ميں نظم و ربط 1* سبق 
  كائنات پر ايك نگاه 2* سبق 
  ہر موجود كى علت ہوتى ہے 3* سبق 
  بڑے آبشار كا سرچشمہ 4* سبق 
  خداشناسى كى دو دليليں 5* سبق 
  خدا كى تالش 6* سبق 
  زمين اور آسمان كا خالق 7* سبق 

  
  جہان آخرت (قيامت) كے بارے ميں 

  ن حساب كا دن ہےقيامت كا د 8* سبق 
  قيامت كے ترازو 9* سبق 
  جنّت اور اہل جنّت دوزخ اور اہل دوزخ 10* سبق 
  قيامت كا خوف ... 11* سبق 

  
  نبوت كے بارے ميں

  تمام پيغمبروں كا ايك راستہ ايك مقصد 12* سبق 
  پيغمبروں كا الہى تصور كائنات 13* سبق 
  پيغمبروں كى خصوصيات 14* سبق 

  
  پيغمبر اسالم (ص) اور آپ(ص) كے بارے ميں

  ايمان و استقامت 15* سبق 
  اقتصادى پابندي 16* سبق 
  استقامت اور كاميابي 17* سبق 
  انسانوں كى نجات كے لئے كوشش 18* سبق 
  پيغمبر اكرم كى بيعت 19* سبق 
  مشركوں كا مكر و فريب 20 * سبق

  )1پيغمبر خدا (ص) كى ہجرت ( 21* سبق 
  )2پيغمبر خدا (ص) كى ہجرت ( 22* سبق 
  بابركت پيسہ 23* سبق 
  باہمى تعاون 24* سبق 
 ہمت مردان 25* سبق 
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  نام كتاب : آموزش دين (جلد چھارم)

  تاليف : آية هللا ابراہيم اميني
  ترجمه : شيخ الجامعہ موالنا اختر عباس صاحب
  نظرثاني : حجة االسالم موالنا نثار احمد صاحب

  ناشر : انصاريان پبليكيشنز قم امقدسه ايران
  تعداد : سه ہزار

  كتابت : جعفرخان سلطانپور 
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  عرض ناشر

ضرت آية هللا ابراہيم امينى كى گرامى كتاب تعليم دين ساده زبان ميں حوزه علميہ قم كى ايك بلند پايہ علمى شخصيت ح
  مايہ 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 
  پختہ عمر كے افراد بھى اسى سے استفاده كرسكتے ہيں_  پيمانہ كے حامل ہيں اس بناپر اعلى تعليم يافتہ اور

بچوں اور جوانوں كى مختلف ذہنى سطحوں كے پيش نظر اس سلسلہ كتب كو چارجلدوں ميں تيار كيا گيا ہے_ كتاب خدا 
اس سلسلہ كتب كى چوتھى جلد كے ايك حّصہ پر مشتمل ہے جسے كتاب كى ضخامت كے پيش نظر عليحده شائع كيا 

  _ 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 كہ يہ بّچوں كے لئے قابل 
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  فہم اور دلچسپ ہوں_ 
سے پرہيز كرتے ہوئے اتنا ساده استداللى طريقہ اختيار كيا گيا___ اصول عقائد كے بيان كے وقت فلسفيانہ موشگافيوں 
  ہے كہ نوعمر طلباء 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 
ى گہرائيوں سے قبول كريں اور ان كا ايمان استوار پائيدار كہ وه از خود مطالب و مفاہيم سے آگاه ہوكر انھيں دل ك

  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_ 
اصل متن مؤلف محترم كى نظر ثانى كے بعد اور اردو  ان كتابوں كو پہال ايڈيشن پاكستان ميں شائع ہوا تھا اور اب

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

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

 محمد تقى انصاريان  والسالم ناشر
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 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  باب اّول

  

  خالق كائنات ''خدا'' كے بارے ميں
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  كائنات ميں نظم اور ربط

ايك كتاب سامنے ركھئے وه ہزاروں حروف اور الفاظ اور جملوں سے ملكر بنى ہوگي، ان حروف اور الفاظ كا آپس ميں كيا 
تعلق ہوگا؟ كيا انھيں كسى تعلق كے بغير ايك دوسرے كے نزديك ركھا گيا ہے؟ يا كسى خاص ربط و تعلق سے انہيں ايك 

  دوسرے سے جوڑا گيا ہے ___؟ 
پڑھ چكيں گے تو تمام حروف اور الفاظ اور مختلف جملے اور كتاب كے مختلف حّصے آپس ميں جب آپ اس كتاب كو 

مربوط اور متناسب پائيں گے اور يہ سب ايك غرض كو پورا كر رہے ہوں گے اور يہ تمام حروف و كلمات ايك مخصوص 
  قام ركھتا ہوگا_ ترتيب كے ساتھ ايك دوسرے كے ساتھ مربوط ہوں گے اور ہر ايك اپنى جگہ ايك خاص م

اس طرح آپ كو معلوم ہوگا كہ ان حروف اور كلمات كا لكھنے واال عاقل اور با شعور انسان ہے اور اس كام كے انجام دينے
  سے پہلے وه اس سے آگاه تھا 
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ى قدرتاور ان حروف اور كلمات كو اس طرح منظم كرنے ميں اس كا ايك خاص مقصد تھا اور وه اس كام كے انجام دينے ك
  اور مہارت ركھتا تھا_ 

كيا آپ كے ذہن ميں يہ خيال آسكتا ہے كہ يہ كتاب خودبخود ايك حادثہ كے طور پر بغير كسى مقصد كے وجود ميں آگئي 
  ہوگي؟ 

كيا يہ تصور كيا جاسكتا ہے كہ ايك بے شعور ''موجود'' جيسے ہوا'' نے قلم كو كاغذ پر چاليا ہوگا اور اس قسم كى كتاب 
  الى ہوگي؟ لكھ ڈ

نہيں__ ہرگز آپ كے ذہن ميں يہ خيال نہيں آئے گا كہ يہ كتاب خودبخود اور بغير كسى مقصد كے وجود ميں آگئي ہوگي_ 
اور يہ نہيں سوچا جاسكتا كہ يہ كتاب كسى ايسے ذريعہ سے جو علم اور شعور نہ ركھتا ہو ايك حادثہ كے طور پر لكھى 

ہر موجود كسى مناسب علّت اور سبب سے وجود ميں آتا ہے اور اگر كوئي اس كے گئي ہوگي_ كيونكہ ہم جانتے ہيں كہ 
  برعكس كہے بھى تو آپ اس پر ہنسيں گے_ اور اس كى اس بات كو غير عاقالنہ كہيں گے_ 

  پس ايك كاب كے كلمات اور حروف ميں نظم و ضبط اور ربط و تعلق سے دو چيزيں سمجھ ميں آتى ہيں: 
ي مؤلف او رلكھنے واال عقل و علم اور مہارت و قدرت ركھتا ہوگا اور اس كام كے ذريعہ اس كا كوئي ايك يہ كہ اس كا كوئ

  نہ كوئي مقصد ہوگا_ 
اس طرح ہر منظم اور بامقصد چيز اپنے بنانے والے كى عقل، تدبير اور قدرت كو ظاہر كرے گي_ نيز اس چيز ميں پايا 

  نانے والے كى قدرت اور اس علم كے مقام كا اظہار ہوگي_ جانے واال نظم اور بناوت كى عمدگى اس كے ب
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يہ كائنات بھى ايك عظيم كتاب كى مانند ہے جو مختلف كلمات اور حروف اور جملوں پر مشتمل ہے اور اس جہان كا ہر 
ات اور موجود اور اس ميں پيش آنے واال ہر حادثہ اس كتاب كا ايك حرف يا كلمہ يا جملہ ہے_ اس جہان كے موجو د

حوادث، منتشر، بے ربط اور بے نظم ہيں بلكہ ايك كتاب كے حروف اور كلمات كى طرح منظم اور ايك دوسرے سے متصل 
  ہيں_ 

اس عالم كى ايك بڑى كتاب انسانى بدن كى ساخت كو ديكھئے جو اس كائنات كى كتاب كا ايك كلمہ ہے_ اس ميں سينكڑوں 
يہ تمام باعظمت نظام ايك چيز كو تشكيل دے رہے ہيں كہ جس كے تمام اجزاء آپس  نازك نظاموں كا مشاہده كيا جاسكتا ہے_

ميں مربوط ہيں اور ايك دوسرے كے مددگار ہيں اور دوسرے كى ضروريات كو پورا كر رہے ہيں_ انسانى بدن كے مختلف 
انى بدن كے تمام اعضاء پورے اجزاء اور نظام ايك عظيم كارخانہ كى مانند ہيں اور سب ايك دوسرے سے وابستہ ہيں_ انس

  نظم و ضبط سے كام كرتے ہيں تا كہ انسان اپنى زندگى كو جارى ركھ سكے_ 
انسان كا بدن تنہا اپنى زندگى باقى نہيں ركھ سكتا بلكہ وه دوسرے موجودات جيسے پاني، ہوا اور مختلف غذاؤں، درخت، 

ضرورت مند ہے_ ان كے بغير زندگى نہيں بسر كرسكتا اور نباتات، حيوانات اور زمين كے فطرى سرچشموں كا محتاج اور 
پھر يہ تمام چيزيں سورج كى روشني، دن، رات كى منظم حركت اور گرمى و سردى كے موسم سے ربط ركھتى ہيں اس 
طرح يہ سارى چيزيں ايك ايسى حقيقى وحدت كو تشكيل ديتى ہيں كہ گويا ايك كامل نظم اور ضبط انكے درميان كار فرما 

  ے_ ہ
  كائنات كى اس عظيم كتاب كو غور سے ديكھئے اور اس كے حسين و جميل كلمات 
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  پر نگاه ڈالئے اس كے ہر ايك كلمہ ميں گہرا نظم و ضبط پائيں گے_ 
  كيا ديكھيں گے____؟ 

نہيں آيا  آپ اچھى طرج جان ليں گے كہ خلقت كا اتنا بڑا مجموعہ بغير كسى غرض اور مقصد كے اتفاقى طور پر وجود ميں
ہے_ بے شعور ماده اور طبيعت اس قسم كے گہرے اور بامقصد نظام كو وجود ميں نہيں السكتا_ ايسى ضخيم اور پر معنى 

  كتاب ماده كى تاليف نہيں ہوسكتي____؟ 
اس جہان اور اس كے نظم و ضبط كو جان لينے كے بعد اس كا حقيقى سبب آپ كى سمجھ ميں آجائے گا اور آپ جان ليں 

كہ اس جہان كا كوئي پيدا كرنے واال ہے جو عالم اور قادر ہے_ جس نے اپنے علم اور تدبير سے اس جہان كو كسى  گے
خاص غرض اور مقصد كے لئے خلق كيا ہے اور اسے چالرہا ہے_ لہذا آپ جس طرف نگاه ڈاليں گے اور جس مخلوق كا 

  ظاہر ہوں گے_ مطالعہ كريں گے خالق جہان كے علم اور قدرت كے آثار آپ پر 
خلقت عالم كا مشاہده اور مطالعہ خداشناسى كے طريقوں ميں سے ايك بہترين طريقہ ہے جسے برہان نظم كا نام ديا گيا 

ہے_ قرآن مجيد كى بہت سى آيات ميں تاكيد كى گئي ہے كہ زمين، آسمان، سورج اور ستارے، حيوانات، نباتات، دن اور 
جود ميں پائے جانے والے عجائبات مختلف شكليں اور رنگ اور مختلف زبانوں كے رات كى منظم گردش اور انسان كے و

وجود ميں آنے كے متعلق غور و فكر كرو تا كہ خالق جہان كى معرفت حاصل كرسكو_ اور اس كى عظمت و قدرت كو معلوم
  كرسكو_ 

  ُم '' و من ايتہ َخلُق السَّموات َو ااَلرض َو اختاَلُف اَلسنَتُكم َو اَلَوانكُ 
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  انَّ في ذلَك اَلى ت: للعلميَن''_ 
  '' 22آيت  30''سوره روم 

  هللا تعالى كے علم اور قدرت كى نشانيوں 
ميں سے زمين اور آسمان كى خلقت اور تمہارى مختلف زبانوں اور مشكلوں كاہونا ہے اور يہ سوچنے والوں كے لئے بہت 

  زياده نشانياں ہيں'' 

  سوچيے اور جواب ديجئے
  _ ايك كتاب كے حروف اور الفاظ كے آپس ميں ربط كو ديكھ آپ كيا سمجھتے ہيں: 1
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  _ اس سبق ميں كائنات كو كس چيز سے تشبيہ دى گئي ہے؟ اور تشبيہ دينے كا كيا مقصد ہے؟ 2
  _ خلقت جہان ميں نظم و ضبط اور ارتباط كى كوئي مثال ديجئے 3
اور ارتباط پر غور كرنے سے ہم كيا سمجھتے ہيں؟ اور خالق جہان كى _ اس كائنات ميں پائے جانے و الے نظم و ضبط 4

  كون سى صفت كو اس سے معلوم كرسكتے ہو؟ 
  _ برہان نظم كسے كہا جانا ہے؟ اس دليل كا خالصہ كيا ہے 5
  _ قرآن مجيد كى آيات ميں خالق كائنات كے پہچاننے كے لئے 6
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  كن چيزوں ميں غور كرنے كے لئے كہا گيا ہے؟ 
 _ برہان نظم كى كوئي مثال آپ پہلے پڑھ چكے ہيں؟ اگر ہاں تو اسے بيان كيجئے؟ 7

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  كائنات پر ايك نگاه

ديہات ميں صبح كى لطيف اور فرحت بخش ہوا چل رہى ہے_ اس زنده دل بوڑھے كو ديكھئے كہ صبح كى دودھيا روشنى 
  ميں اوپر نيچے ہو رہا ہے، كس ذوق و شوق اور چابكدستى سے گندم كى كٹائي كر رہا ہے_ 

بھى اس كى مدد كو پہنچ چكے ہيں_ اس كى گنگنانے كى لے كو سينے يہ دن اور رات، چاند كى روشنى يا هللا اس كے بيٹھے
ان ميں سے كچھ باپ كى مدد كر رہے ہيں اور ايك جالنے كے لئے خشك لكڑياں اكٹھى كر رہا ہے_ شايد كہ باپ اور بھائي 

  بہنوں كے لئے چائے بنانا چاہتا ہے تا كہ سب مل كر ناشتہ كريں_ 
مہربان اور مہمان نواز ہيں اور آپ كى اچھى طرح خاطر كيا آپ ان كے مہمان بننا پسند كريں گے؟ ظاہر ہے كہ يہ لوگ 

  مدارات كريں گے_ 
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اس بچے كے نزديك بيٹھيئےتھوڑى دير صبر كيجئے اور ديكھئے كہ كس طرح سورج ان پہاڑوں كے پيچھے سے آہستہ 
طلوع ہر كر پہاڑوں  آہستہ طلوع ہوتا ہے اور كس خوبصورتى سے كھيتوں اور كھليانوں پر نور بكھيرتا ہے_ سچ مچ سورج

  اور ميدانوں كو كيسى خوبصورتى اور پاكيزگى بخشتا ہے_ 
غور كيجئے كہ اگر سورج طلوع نہ ہوتا اور ہميشہ رات اور تاريكى ہوتى تو ہم كيا كرتے____؟ كبھى سوچا ہے كہ سورج 

  يہ سارى روشنى اور توانائي كسطرح فراہم كرتا ہے____؟ 
  ہے____؟  كيا آپ كو سورج كا حجم معلوم

سورج كا حجم زمين سے دس الكھ گنا زياده ہے_ يعنى سورج اگر ايك خالى كّره ہو تو ہمارى زمين كے برابر دس الكھ 
  ہے_  6000زمينيں اس كے اندر سماجائيں_ اس بڑے آتشى كّره كا درجہ حرارت 

ود كيوں زمين اور اس پر موجود كيا آپ جانتے ہيں كہ سورج اتنى شديد گرمى اور اتنے زياده درجہ حرارت كے باوج
  چيزوں كو جال نہيں ڈالتا؟ 

اس كا جواب يہ ہے كہ سورج، زمين سے ايك مناسب اور مقرر فاصلہ (ڈيڑھ كروڑ كلوميٹر) پر ہے_ اور اس كى روشنى 
  اور توانائي صرف ضرورت كے مطابق كره زمين پر پہنچتى ہے_ 

  فاصلہ اگر اس مقدار ميں نہ ہوتا تو كيا ہوتا____؟ كبھى آپ نے سوچا كہ سورج اور زمين كا درميانى 
  اگر سورج اور زمين كا فاصلہ موجوده فاصلہ سے كم ہوتا مثالً اگر نصف ہوتا تو كيا ہوتا____؟ 
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  ہاں زمين پر كوئي جاندار باقى نہ رہتا اور سورج كى تمازت تمام بناتات حيوانات اور انسانوں كو جال ڈالتي_ 
  اور زمين كا فاصلہ موجوده فاصلہ سے زياده ہوتا مثالً موجوده فاصلے سے دوگنا ہوتا تو كيا ہوتا____؟  اور اگر سورج

اس صورت ميں روشنى اور حرارت ضرورت كے مطابق زمين پر نہ پہنچتى اور تمام چيزيں سرد اور مرده ہوجاتيں_ تمام 
  پانى برف ہوجاتا، كہيں زندگى كا نام و نشان نہ ملتا_ 

  رہے كہ زمين اور سورج كا يہ فاصلہ وسيع علم و آگاہى او رگہرے حساب و كتاب كے ساتھ معين كيا گيا ہے_  واضح
گندم كى خوشنما بالياں، سورج كى روشنى اور حرارت سے ہى اتنى بڑى ہوئي ہيں_ سورج ہى كى حرارت كے سبب يہ تمام 

طرح طرح كى اجناس پيدا كرتے ہيں_ مختلف غذائيں جنہيں  بناتات اور درخت نشو و نما پاكر ہمارے لئے پھل اور دوسرى
ہم استعمال كرتے ہيں سورج كى توانائي ہى سے باليدگى حاصل كرتى ہيں، در حقيقت يہ سورج ہى كى توانائي (انرجي) ہے 

  كہ جو نباتات اور ديگر تمام غذاؤں ميں ذخيره ہوتى ہے اور ہم اس سے طاقت و قوت حاصل كرتے ہيں_ 
ت نباتات كى ذخيره شده توانائي سے فائده اٹھاتے ہيں اور ہم حيوانات كے ذريعہ بھى اس توانائي سے فيض ياب ہوتے حيوانا
  ہيں_ 

مثالً حيوان گھاس چرتے ہيں اور ہميں دودھ ديتے ہيں اور ہم گوشت اور دودھ سے بنى ہوئي دوسرى غذاؤں سے استفاده 
  بع ہے_ كرتے ہيں_ مختصر يہ كہ سورج توانائي كا من
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يہ سورج ہى كى توانائي ہے جو اس لكڑى ميں موجود ہے اور اب يہ ان محنت كش باپ بيٹوں كے مہمانوں كے لئے چائے 
  كا پانى ابال رہى ہے_ 

اے ان باپ بيٹوں كے معزز مہمانو آپ خورشيد كى پر شكوه اور حسين صورت سے اور اس كے اور زمين كے درميان 
والے گہرے حساب و كتاب سے اور نباتات و حيوانات اور انسانوں كے اس كى روشنى اور توانائي فاصلہ ميں پائے جانے 

  سے فائده اٹھانے سے كيا سمجھتے ہيں____؟ 
آپ كائنات كى مختلف اشياء كے درميان پائے جانے والے حيرت انگيز ارتباط اور ہم آہنگى سے كيا نتيجہ اخذ كرتے ہيں؟ 

ير منظم اور بے ربط اشياء كا مجموعہ ہے يا ايك مكمل طور پر ہم آہنگ اور مربوط اشياء كا اور كيا يہ كائنات ايك غ
  مجموعہ ہے____؟ 

  يقينا آپ جواب ديں گے كہ: 
ہم كائنات كو ايك بہت بڑے اور مكمل طور پر ہم آہنگ اشياء كے مجموعہ كے طور پر ديكھتے ہيں او رہم خود بھى اس كا 

  ايك حصہ ہيں_ 
  ہم آہنگ اور بڑے مجموعہ كو ديكھ كر آپ كے دل ميں كيا خيال آتا ہے___؟ اس عظيم، 

  يہ نظم اور حساب جو اس عظيم جہان كے تمام اجزاء ميں پايا جاتا ہے كس چيز كسى نشاندہى كرتا ہے___؟ 
ل و ناتواں موجود كيا اس سوال كا يہ غير عاقالنہ جواب ديا جاسكتا ہے كہ اس عظيم كائنات كا خالق كوئي نادان اور جاہ

  ہے___؟ 
  ہمارا بيدار ضمير اور عقل سليم يہ جواب كبھى پسند نہيں كرے گى بلكہ كہے گي 
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كہ يہ عظيم نظم و ضبط اور اشياء عالم كے درميان ہم آہنگى اس كے بنانے والے كى عظمت اور قدرت اور علم كى عالمت 
بنايا ہے او رخالق ہر ايك مخلوق كى ضروريات سے اپنے علم  ہے كہ جن كى وجہ سے اس نے موجودات عالم كو اس طرح

اور بصيرت كى بنا پر پہلے سے آگاه تھا اس لئے اس نے كائنات كى ہر چيز كى ضروريات كو پورا كيا ہے اور ہر ايك كے 
  لئے ايك مقصد اور اس تك پہنچنے كا راستہ معين كيا ہے_ 

  وه خالق عالم اور قادر كون ہے___؟ 
توانا اور قادر خدا ہے كہ جس نے يہ تمام نعمتيں ہمارے لئے پيدا كى ہيں اور ہمارے اختيار ميں دے دى ہيں_ سورج  وه عالم

اور چاند اور زمين كو ہمارے لئے مسخر كرديا ہے تا كہ كوشش اورمحنت سے زمين كو آباد كريں او رعلم و دانش حاصل 
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اپنے پروردگار اور خالق كى عظمت كى نشانيوں كو ديكھيں اور ان كر كے اس دنيا كے عجائبات سے پرده اٹھاديں اور 
  نشانيوں سے اس كى بے انتہا قدرت اور كمال كا نظاره كريں اور اس سے راز و نياز اور مناجات كريں_ 

  كيونكہ 
ے پروردگار سے ''انسان خدا سے راز و نياز اور مناجات كے وقت ہى اپنے اعلى اور صحيح مقام پر ہوتا ہے_ اگر انسان اپن

  دعا اور مناجات نہ كرے تو ايسى زندگى كس كام كى ہوگي؟ 
  اور ايسا انسان كتنا بے قيمت ہوگا_'' 

دن اور رات كى پيدائشے كو ديكھئے اور صبح و شام ، دن ورات كے پيدا كرنے والے سےمناجات كيجئے _ كيا آپ جانتے 
  ہيثں كہ زمين كى حركت سے دن 
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تے ہيں_ زمين ايك دن اور رات ميں اپنے محور كے گرد گردش كرتى ہے_ زمين كا وه آدھا حّصہ جو اور رات پيدا ہو
  سورج كے سامنے ہوتا ہے وه دن كہالتا ہے اور دوسرا حّصہ تاريك اور رات ہوتا ہے_ 

يكے بعد زمين كى اسى محورى گردش سے گويا دن، رات ميں اور رات دن ميں داخل ہوجاتى ہے اور دن و رات مستقل 
ديگرے ايك ترتيب سے آتے جاتے رہتے ہيں_ دن ميں سورج كى گرمى او رحرارت سے نباتات اور درخت نشو و نما پاتے 

ہيں اور دن ہى ميں انسان كام كاج اور محنت و مشقت كرتے ہيں اور پر سكون رات ميں آرام كر كے اور مناجات بجاالكر 
ر دوسرے دن كے لئے كام كاج اور عبادت الہى كے لئے خود كو تيار كرتےاگلے دن كے لئے نئي قوت حاصل كرتے ہيں او

  ہيں_ 
كيا آپ جانتے ہيں كہ جب آپ دن بھر كى محنت و مشقت اور عبادت و رياضت كے بعد رات كو مناجات بجاالكر پر سكون 

ور ربط و ہم آہنگى كے كچھ ميٹھى نيند كے مزے لے رہے ہوتے ہيں تو خالق كائنات كا يہ مربوط نظام اپنے نظم و ضبط ا
  اور تماشے دكھا رہا ہوتا ہے_ 

جى ہاں سورج سے حاصل كرده روشنى اور توانائي سے چاند ہميں نہ صرف ٹھنڈى اور فرحت بخش چاندنى سے نوازتا ہے 
روانوں بلكہ اسى چاندنى سے سمندر ميں مّد و جزر يعنى جوار بھاٹا آتا ہے_ تپتے ہوئے صحراؤں كى ريت ٹھنڈى ہوكر كا

  كے لئے آغوش مادر بن جاتى ہے_ 
يقين جايئےھيتوں ميں سبز ياں نمو پاتى ہيں_ بلكہ اگر آپ ككڑى كے كھيت ميں كسى نوزائيده ككڑى پر نظر ٹكا كر بيٹھ 

  جايئےو ديكھيئے گا كہ اسى چھٹكى ہوئي 
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  چاندنى ميں آناً فاناً ككڑى جست لگا كر بڑھ جاتى ہے_ 
يساں برستا ہے جس سے سيپى ميں ہوتي_ بانس ميں بنسلوچن، كيلے ميں كافور او سانپ ميں زہر مہره اسى رات ميں ابر ن

  پيدا ہوتا ہے_ 
  كبھى آپ نے سوچا ہے كہ اگر زمين اس طرح منظم اور ايك خاص حساب سے حركت ميں نہ ہوتى تو كيا ہوتا___؟ 

كا سماں ہوتا اور اس قدر سردى ہوتى كہ برف جمى زمين كے بعض حّصے ہميشہ تاريكى ميں ڈوبے رہتے_ ہميشہ رات 
  رہتي_ اور بعض حّصوں ميں ہميشہ دن اور روشنى او رجھلسا دينے والى گرمى ہوتي_ 

  دن اور رات كى پيدائشے بھى خالق كائنات كى قدرت، عظمت، علم، دانائي اور توانائي كى واضح نشانى ہے_ 
  چاہيں گے___؟  كيا آپ اس محنت كش بوڑھے سے چند سوال كرنا

صبر كيجئے، جب وه ناشتہ كرنے كے لئے آپ كے پاس بيٹھے تو اس سے سوال كيجئے گا اور پوچھئے گا كہ گندم كے 
خوشنما خوشوں كے مشاہدے اور ان لہلہاتے كھيتوں اور حسين و جميل فلك بوس پہاڑوں اور دل كش مرغزاروں كو ديكھ كر

  آپ كيا محسوس كرتے ہيں___؟ 
  پوچھئے گا كہ دن او ررات كى گردش اور آفتاب كے طلوع و غروب سے آپ كيا سمجھتے ہيں____؟  اور اس سے

اور سوال كيجئے گا كہ سورج اور چاند كے كام اور ان ميں پائے جانے والے نظم و ضبط كے مشاہدے سے آپ نے كيا 
  كس نے پيدا كيا ہے___؟  نتيجہ اخذ كيا ہے؟ كيا آپ جانتے ہيں كہ سورج كا نور اور چاند كى روشنى كو
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پھر اس كى باتوں كو غور سے سينئے گا اور ديكھيئے گا كہ وه آپ كو كتنا عمده اور ساده جواب ديتا ہے اور مالحظہ 

فرمايئےا كہ وه اس جہان كو ديكھ كر اس كے خالق كے عالم و قادر ہونے اور اس كے عظمت و قدرت واال ہونے كا كس 
اور كس ايمان و خلوص اور دل كى گہرائيوں سے اپنے خالق كے حضور مناجات كرتا ہے اس كى  طرح نتيجہ نكالتا ہے

  آواز كو خوب كان لگا كر سينئے گا كہ وه اس شعر كو گنگنا كر كتنا عمده جواب ديتا ہے: 
ن توحيد اس نور اين شب و روز و اين طلوع و غروب بر وجود خدا دليل خوب نظم در كار ماه و خورشيد است نظم عالم نشا

  خورشيد و روشنائي ماه باشد از جانب تو يا هللا 
  يا هللا 

  
  آيت قرآن 

  '' و من اى تہ خلق الّسموت و االرض و ما بّث فيہما من دآبّة'' 
  هللا تعالى كى قدرت كى نشانيوں ميں سے (ايك) زمين اور آسمان كى خلقت او رجوان ميں حركت كرنے والے ہيں'' 

  ) 29ة (سوره شورى آي
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  سوچئے اور جواب ديجئے

  ) ___ سورج كے كّره كا حجم زمين كے حجم سے كتنا زياده ہے؟ سورج كى سطح كا درجہ حرارت كتنا ہے؟ 1
  )___ سورج كى اتنى حرارت او رگرمى كے باوجود كره زمين كيوں نہيں جلتا؟ سورج زمين سے كتنے فاصلے پر ہے؟ 2
نا فاصلہ نہ ہوتا تو كيا ہوتا؟ مثالً اگر آدھا فاصلہ ہوتا تو كيا ہوتا؟ او راگر دوگنا فاصلہ ہوتا )___ اگر سورج كا زمين سے ات3

  تو كيا ہوتا؟ 
  وضاحت كيجئے؟ 

  ) ___ سورج كا زمين سے او رموجودات زمين سے ارتباط كيا بتاتا ہے؟ 4
ہده كس طرح خالق عظيم اور دانا و توانا )___ كائنات ميں پائے جانے والے گہرے حساب و كتاب اور نظم و ضبط كا مشا5

  كى طرف راہنمائي كرتا ہے؟ 
  )___ ايك انسان كى بہترين اور بلند پايہ حالت كس وقت ہوتى ہے؟ 6
)___ زمين كى طبعى حركت كو بيان كيجئے اور اس حركت كا نتيجہ انسانوں كيلئے كيا ہوتا ہے بيان كيجئے اور وضاحت 7

  طبعى حركت نہ ہوتى تو كيا ہوتا؟ كيجئے كہ اگر زمين كى يہ 
 )___ اس سبق ميں بيان كى گئي آيت قرآن كو زبانى ترجمہ كے ساتھ ياد كيجئے؟ 8

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  ہر موجود كى علّت ہوتى ہے

درخت كے پتّے آہستہ آہستہ حركت كر رہے ہيں_ اگر سوال كيا جائے كہ درخت كے پتّے كيوں حركت كر رہے ہيں اور 
  پتّوں كے حركت كرنے كا سبب كيا ہے؟ 

  تو جواب ہوگا: 
ہوا پتّوں كو حركت ديتى ہے_ پتّوں كے حركت كرنے كا سبب ''ہوا'' ہے اگر ہوا نہ چلے تو پتّوں كى حركت بھى ك جائے_ 
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بالفاظ ديگر ہوا كا وجود پتّوں كے حركت كرنے كى ''علّت'' ہے_ لہذا ہم كہہ سكتے ہيں كہ پتّوں كى حركت ''معمولي'' ہے 
  اور ہوا ''علّت'' ہے_ 

  ہا جاتا ہے جو ''علّت'' كے ذريعہ سے وجود ميں آئے _ اسى لئے اسے معلول كہا جاتا ہے_ ''معمول'' اسے ك
  آپ كے سامنے درخت سے ايك سرخ سيب زمين پرگرتا ہے_ آپ جھك 
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  كر اسے زمين سے اٹھا كر سونگھتے ہيں اور سوال كرتے ہيں كہ: 
  يہ سيب درخت سے كيوں گرا؟ اس كے گرنے كى علّت كيا تھي؟ 

  مين كى كشش ثقل، سيب كو اپنى طرف كھينچى ہے_ سيب كے گرنے كى ''علّت'' كشش ثقل ہے_ ز
يہاں اس سلسلہ ميں دو چيزيں ہيں_ ايك ''سيب كا گرنا'' اور دوسرا ''زمين كى كشش ثقل''_ كشش ثقل ''علّت'' ہوگى اور سيب 

  كا گرنا ''معلول'' ہوگا_ 
پر گرمى محسوس كرتے ہيں اور پوچھتے ہيں كہ ديوار كيوں گرم ہوگئي ہے؟  اگر ديوار سے ٹيك لگائيں تو آپ اپنى پشت

  ديوار كے گرم ہونے كى علّت كيا ہے؟ 
آپ كا دوست كہتا ہے كہ مجھے علم نہيں_ آپ اٹھ كر كمرے سے باہر جاتے ہيں اور ديكھتے ہيں كہ ديوار كے پيچھے ايك 

  جاتے ہيں كہ ديوار كے گرم ہونے كى ''علّت'' يہ آگ تھي_  بڑى سياه ديگ كے نيچے آگ جل رہى ہے_ آپ فوراً سمجھ
يہاں بھى دو چيزيں موجود ہيں جو ايك دوسرے سے واسطہ ركھتى ہيں_ ايك ديوار كى گرمى اور دوسرے آگ كا وجود_ 

آگ كا ديوار كى گرمى آگ كى وجہ سے ہے_ يعنى اگر آگ نہ ہوتى تو ديوار گرم نہ ہوتي_ اسى لئے ہم كہہ سكتے ہيں كہ 
وجود ''علّت'' ہے اور ديوار كى گرمى اس كا ''معلول'' ہے_ علّت اور معلول كے درميان مكمل رابطہ پاياجاتا ہے جب تك 

  علّت نہ ہوگى معلول وجود ميں نہيں آئے گا_ معلول ہميشہ علّت كے ذريعہ وجود ميں آتا ہے_ 
او رجانتا ہے كہ كائنات ميں پائي جانے والى مختلف انسان اپنى زندگى كے آغاز سے ہى اس روشن حقيقت سے واقف ہے 

  چيزوں كا ايك دوسرے سے ايك خاص تعلق ہوتا ہے___؟ 
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  اور ____ كائنات كى يہ موجودات اپنے وجود و زندگى كے لئے ايك دوسرے كى محتاج ہيں_ 

  چند مثاليں اور تجربات
  اپنا ہاتھ بڑھا كر كوئي چيز اٹھايئے 

  آپ كا كام ہے اور آپ اس كام كى علّت ہيں_ اگر آپ نہ ہوتے تو يہ كام انجام نہيں پاسكتا تھا_ ہاتھ كو بڑھانا 
  اسى طرح نگاه اٹھا كر اپنے دوست كى جانب ديكھئے 

يہ ديكھنا وه كام ہے جو آپ انجام دے رہے ہيں_ بالفاظ ديگر آپ ديكھنے كى علّت ہيں_ يہ كام يعنى ديكھنا آپ سے تعلق 
ر اس كام كے لئے آپ كا ہونا ضرورى ہے_ اگرآپ نہ ہوں تو ديكھنے كا يہ عمل انجام نہيں پاسكتا لہذا آپ ركھتا ہے او

''علّت'' ہيں اور آپ كا كيا ہوا كام ''معلول''_ اس طرح يہ بھى ظاہر ہوگيا كہ ''معلول'' كا وجود ''علت'' كا محتاج ہے اور بغير 
  علّت كے معلول وجود ميں نہيں آسكتا_ 

  اپنے دوست كى بات سنتے ہيں_ آپ 
يہ سننا آپ كا كام ہے اور آپ كے وجود سے تعلق ركھتا ہے اگر آپ كا وجود نہ ہو تو آپ اپنے دوست كى بات نہيں سن 

  سكتے_ 
  آپ اپنے دوست سے محبت كرتے ہيں_ 

  يہ محبت كرنا بھى آپ كے وجود كا محتاج ہے_ كيونكہ اگر آپ نہ ہوں 
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  ہيں كرسكتے____ كيا ايسا نہيں ہے___؟ تو آپ محبت بھى ن
  آپ كائنات ميں پائي جانے والى بہت سى چيزوں كا علم ركھتے ہيں_ 

آپ كا يہ علم و دانش آپ كے وجود سے وابستہ ہے_ اگر آپ نہ ہوں تو وه علم و دانش كہ جو آپ كے وجود كا معلول ہے وه 
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ارادے كے ساتھ ايك خاص وابستگى كو محسوس كرتے ہيں اور اچھىبھى نہ ہوتا_ آپ اپنے اور اپنے علم و محبت اور اپنے 
طرح جانتے ہيں كہ كس طرح آپ كے علم اور محبت اور ارادے كا وجود آپ كے وجود كے ساتھ مربوط اور آپ كے وجود 

  كا محتاج ہے_ 
ے ہيں، جانتے ہيں اراده آپ حركت كرتے ہيں، كوئي چيز لكھتے ہيں، راستہ چلتے ہيں، بات كرتے ہيں، سوچتے ہيں، سمجھت

كرتے ہيں، محبت كرتے ہيں_ يہ سب آپ كے كام ہيں اور آپ ان كے وجود كى علّت ہيں اور انہيں وجود ميں التے ہيں_ اور 
اگر آپ نہ ہوتے تو يہ كام بھى وجود ميں نہ آتے_ ان كاموں كا موجود ہونا آپ كے وجود محتاج ہے اور اسے يوں بھى كہا 

تمام كام ''معلول'' ہيں اور آپ ان كى ''علّت'' ہيں_ وه خاص ربط جو ان كاموں كا آپ كے وجود كے ساتھ جاسكتا ہے كہ يہ 
  برقرار ہے اسے علّت كہا جاتا ہے_ 

انسان علّت كے مفہوم كو اچھى طرج جانتا ہے _ وه ابتداء زندگى سے ہى اس سے آشنا ہے_ اور اس سے واسطہ ركھتا 
  ئے پانى تالش كرتا ہے اور بھوك مٹانے كے لئے غذا ڈھونڈتا ہے_ ہے_ مثالً پياس بجھانے كے ل

  كيا آپ، جانتے ہيں يہ كيوں ہوتا ہے___؟ 
يہ اس لئے ہوتا ہے كہ وه جانتا ہے كہ پياس بجھانے كى علّت پانى ہے، وه بھوك ختم كرنے كى علّت غذا كو سمجھتا ہے_ 

  كيوں سردى كے 
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اس لئے كہ آگ كو گرمى كى علّت جانتا ہے اگر كوئي آواز سنتا ہے تو اس كى علّت كى وقت آگ كے نزديك پناه ليتا ہے_ 
  جستجو كرتا ہے____ كيوں؟ 

اس لئے كہ ہر موجود علّت كا محتاج ہے (انسان)_ بجلى جالنے كے لئے بٹن دباتا ہے، بيمارى دور كرنے كے لئے دوا 
  بولتا ہے_  حاصل كرتا ہے_ اپنى بات كو دوسروں تك پہنچانے كے لئے

قانون علّت، ايك عالمگير او ركلى قانون ہے اور تمام انسان اس كے مفہوم سے آگاه ہيں اور اسے محسوس كرتے ہيں_ تمام 
لوگ اسے قبول كرتے ہيں اور زندگى كو اس پر استوار كرتے ہيں_ تمام لوگ اسے قبول كرتے ہيں اور زندگى كو اس پر 

كو نہ سمجھتا اور اس پر يقين نہ ركھتا تو اس كے لئے زندگى گزارنا ممكن نہ ہوتا اور  استوار كرتے ہيں_ اگر انسان علّت
  كسى كام كى انجام دہى كے لئے اقدام نہ كرپاتا_ 

  انسان نے قانوں علّت كى حقيقت كو تسليم كيا ہے، اسى لئے ہر موجود كے لئے اس كى علّت كى جستجو كرتا ہے_ 
  كا سبب كيا ہے؟  كيوں كہتا ہے كہ پتّوں كى حركت
  كيوں سيب درخت سے گرتا ہے؟ 

اسى قانون علّت كى بنياد پر انسان مختلف قسم كى پيش گوئياں، كرتا ہے كيونكہ وه قانون علّت كو قبول كرتا ہے اسى لئے ہر 
سے  علّت كے نتيجہ اميں ايك خاص موجود و معلول كى توقع ركھتا ہے_ سورج سے روشني، آگ سے گرمي، پانى اور غذا

  بھوك اور پياس كے دور كرنے كى اميد ركھتا ہے_ 
قانون علّت ''جيسے كہ آپ كو علم ہوچكا ہے'' يہ بتاتا ہے كہ ہر موجود كا كسى دوسرى چيز سے ربط ہے اور وه اسكا محتاج

  ہے كہ جسے علت كا نام ديا جاتا ہے مثالً ديوار كا گرم ہونا ايك 
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ے گرمى ديوار كے پيچھے سے جالئے ہوئي آگ سے حاصل كى تھى ہميشہ معلول كا وجود نئي چيز كا وجود تھا كہ جس اپن
  علّت كے وجود ظاہر ہوتا ہے اور علت كا محتاج ہوتا ليكن علت كو معلول كى احتياج نہيں ہوتي 

  
  سوال : 

اور آسمان اور سورج اوراب ہم سوال اٹھاتے ہيں كہ اس كائنات اور جو كچھ اس ميں موجود ہے اس كى علّت كيا ہے؟ زمين 
ستاروں كے وجود كا سرچشمہ كيا ہے___؟ يہ كائنات بھى ايك وجود ہے اور دوسرے چھوٹے بڑے موجودات كى طرح 

كسى چيز سے وابستہ اوراپنے وجود كے لئے محتاج ہے ___ يہ كس سے وابستہ اور كس كى محتاج ہے؟ اس كے وجود 
بے نياز وجود ہے كہ جس نے اس محتاج كائنات كووجود بخشا ہے ؟ اس جہان كى علّت كيا ہے؟ وه كون سا غير محتاج و 

  كے وجود كى علّت كيا ہے؟ 
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انسان كى عقل اور وجدان كہ جس نے قانون علّيت كو ايك ضابطہ اور فارمولے كے طور پر قبول كر ليا ہے جو قادر اور 
ا ہے اور اس كى عظمت و قدرت تمام جہان پر سايہ توانا ہے _ جس نے اسے اپنى قدرت سے پيدا كيا ہے اور اسے چالرہ

  فگن ہے_ 
يہ كائنات اسى سے وابستہ اور اسى كى محتاج ہے_ اس جہان كا سرچشمہ اور علّت وہى ہے_ وه اس كائنات كا قادر و توانا 

  اور بے نياز خالق ہے___ وه خدا قادر مطلق ہے ہستى دينے واال خدا ہے جو جہان كو 
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ود كا نور عطا كرتا ہے_ اور ہر لحظہ اس كى ضروريات كو پورا كرتا ہے وه عالم اور قادر ہے_ اس نے يہ ہستى اور وج
كائنات خلق كى _ اس ميں نظم و ضبط و ہم آہنگى كو وجود بخشا اور اسے چالرہا ہے _ يہ وه ذات ہے جو ہر لحظہ ہمارے 

  چشمے سے سيراب كرتى ہے وجود كى ضروريات كو پورا كرتى ہے اور اپنے لطف و كرم كے 
 ہم اس كے بندے اور محتاج ہيں اور اس كى قدرت اور عظمت كے سامنے سرتسليم خم كئے ہوئے اس كے فرمانبردار ہيں_ 
اس كى بے اتنہا اور مسلسل نعمتوں كا شكريہ ادا كرتے ہيں، اور اس كے فرامين اور راہنمائي كواپنى زندگى كے لئے مشعل 

  راه قرار ديتے ہيں_ 
  

  آيت قرآن 
  اّن هللا يمسك الّسموت واالرض ان تزواله و لئن زالتا ان امسكہما من احد من بعده'' 

   41_ آيت 35سوره فاطر 
'' يقينا خدا ہے كہ جس ن زمين اور اسمان كو بر قرار ركھا ہے تا كہ نابود نہ ہوجائے اور خدائے تعالى كے عالوه كوئي بھى 

  ''  نہيں جواسے نابودى سے بچا سكے
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  سوچيے اور جواب ديجيے

  _ علّت اور معلول كے درميان كيا تعلق ہے؟ ان مينسے كون دوسرے سے وابستہ اور اس كا محتاج ہوتا ہے___؟ 1
  )___ معلول كسكے وجود كا نتيجہ ہے؟ كيا يہ ممكن ہے كہ كوئي موجود بغير علّت كے وجود ميں آسكے___؟ 2
  '' كا ذكر ہوا ہے، ان كے ساتھ ان كى علّت تحرير كريں___؟ )___ اس سبق ميں جن ''معلولوں3
)___ علت اور معلول كے درميان ربط كو كيا نام ديا جاتا ہے؟كيا يہ ممكن ہے كہ كوئي انسان قانون علّيت كے مفہوم كو نہ 4

  جانتا ہو، اور اس كا اسے يقين نہ ہو___؟ اس كى وضاحت كيجئے ___؟ 
  ى ضابطہ ہے؟ وضاحت سے بيان كيجئے___؟ )___ قانون علّيت ايك كلّ 5
 )___ انسان جب ''كيوں، كا لفظ استعمال كرتا ہے تو اس سے كيا سمجھا جاتا ہے___؟ 6

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  بڑے آبشار كا سرچشمہ

درختوں سے گھرے ہوئے فلك بوس پہاڑى دّرے سے اس بلند اور خوشنما آبشار كا نظار ه كيجئے_ آہا كيسا حسين منظر 
  ہے_ 

كاش كسى چھٹى كے دن دوستوں كے ساتھ مل كر اس بلند اور خوشنما آبشار كو ديكھنے كے لئے وہالں جاتے اور بيد كے 
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درختوں كے سائے ميں ''جو اس ندى كے كنارے پر موجود ہيں'' بيٹھ كر اس دل فرب نظارے كو ديكھتے ، صاف ٹھندى اور 
شفاف پانى ميں نہاكر تھكان دور كرتے اور روح كو تازگى فرحت بخش ہوا سے لطف اندوز ہوتے_ آبشار كے صاف و 

  بخشتے_ 
  سچ آبشار كا يہ زور و شور سے جھاگ اڑاتے نيچے گرنا كتنا خوبصورت، روح پر ور اور قابل ديد ہے_ 

  جب اسے دور سے ديكھتے ہيں تو ايك بلند وباال چاندى كے ستون كى طر ح 
  
28   

دھا كھڑا ہے_ ليكن جب اس كے نزديك پہنچتے ہيں تو تندوتيزپانى كابہاؤ نظر نظر آتا ہے كہ جو مضبوطى كے ساتھ سي
آتاہے جوتيزى اورجوش سے شور مچاتا،جھاگ اڑاتا اور موجيں مارتا ہوا نيچے گر رہا ہے_ اورہر لمحہ پانى پہاڑ كى بلندى

  بہنے لگتا ہے_ سے تيزى كے ساتھ نيچے ندى كے ہموار بستر پر گر كر انگڑائي ليتا ہوا آگے كى طرف 
اس وقت يہ معلوم ہوتا ہے كہ وه سفيد اور بلند ستون جو دور سے سيدھا كھڑا ہوا دكھائي دے رہا تھا وه ايك لمحہ كے لئے 

بھى ٹھہرا ہوا نہيں ہے، بلكہ حركت ميں ہے اور ہر لمحہ پانى كا ايك نيار يال اس آبشار سے گرتا ہے، گوياہر ہرلمحہ ايك نيا 
  آتاہے_  آبشار وجود ميں

آبشار كى يہ روانى اورہرآن نئے وجود سے آپ كے ذہن مينايك سوال پيدا ہوسكتا ہے كہ اس آبشار كاسرچشمہ كہاں ہے___؟
  اس آبشاار كے وجود مينآنے كى علّت كون سا سرچشمہ ہے___؟ 

يہ آبشار بھى كہ جومسلسل بہہ  كيونكہ ہم جانتے ہيں كہ ہر موجود كے لئے كسى نہ كسى علّت كا ہونا ضروريہ ہے_لہذا يقينا
رہا ہے اور ہر لمحہ ايك نئے وجود كى صورت ميں ظاہر ہو رہا ہے اس كے لئے بھى علّت و سرچشمہ كا وجود ضرورى 

  ہے_ ليكن ہم نہيں جانتے كہ يہ سرچشمہ اورعلّت كيا ہے اوركہانہے_ 
 والى موجودات پرنظرڈاليں توكياديكھينگے___؟ اس واضح مثال كو سامنے ركھتے ہوئے اس كائنات اور اس مينپائي جانے 

  كيا يہ ايك ايسامجموعہ ہے جوايك جگہ ٹھہرااوركھڑاہواہے___؟ 
  ياپھر ايسامجموعہ ہے جو مسلسل گردش ميں ہے اور چل رہا ہے___؟ 

  سورج كے نكلنے كو ديكھيئےور اس كے شفق رنگ غروب ہونے پرنظر 
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ن ہوجاتا ہے_ اور اس كا ہر لمحہ نيا پيدا ہوتا ہے اور ساعت بہ ساعت گزرتا ہے_ڈالئے___ سورج كے نكلنے سے دن روش
غروب كے وقت دن ختم ہوجاتا ہے اور رات نمودار ہوتى ہے_ رات بھى ايك لحظہ كے لئے نہيں ركتى اور مسلسل گردش 

موسموں كو ديكھئے_ سردى  ميں رہتى ہے_ يہاں تك كہ طلوع آفتاب تك پہنچ جاتى ہے گرمي، سردي، بہار اور خزال كے
كى نيند ميں سوئے ہوئے پيڑ اور پودے بہار كى خوشگوار ہوا سے بيدار ہوتے ہيں_ كو نپليں پھوٹنے لگتى ہيں پھر شگوفے 

  اپنى بہار دكھاتے ہوئے اوربتدريج سفر طے كرتے ہوئے خوش رنگ پھولوں اورلذيذ پھلونميں تبديل ہوجاتے ہيں_ 
نچتي_درخت اپنے سرسبز وشاداب پتوں سے محروم ہوجات ہيں، زرد اورپمرده پتّے درختوں كى بہارجاتى ہے اورخزاں آپہ

  ٹہنيوں سے زمين پرر گرپڑتے ہيں_ آج كى آمد سے گزرى ہوئي كل كا نشان تك باقى نہيں رہتا_ 
زديك آيئےورقريب موسم سرما كى آمد، گرمى اورجہاد كوبھالديتى ہے_ پس سارى چيزيں حركت اورتغير ميں ہيں_ذرا اور ن

سے ديكھئے كيا يہ عالم رنگ و بو ايك ساكت اورٹھہرا ہوامجموعہ نظر آتاہے___؟ يا ايك بلند آبشار كى طرح مسلسل متغير 
  اورہرلمحہ حركت پذير كارخانہ قدرت___؟ 

اور گردش ميں  دورترين كہكشاں سے لے كر يہ چھوٹاسا ذّره جو آپ كے نزديك پڑا ہے تمام كے تمام ايك حيران كن تغير
ہيں اوراپنى مسلسل حركت كوجارى ركھتے ہوئے عجيب و غريب اورنئي صورتيں پيدا كر رہے ہيں_ سورج، چاند، ستارے،

  پاني، مٹي، دن،رات،سال، مہينے، بادل، ہوا، بارش 
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آپس ميں مربوط ايكسب ايك بلند آبشار كى طرح حركت كرنے ميں مشغول ہيں_ تمام ايك زنجير كے مختلف حلقوں كى طرح 
  ہدف اور مقصد كے حصول كے لئے كوشاں ہيں_ 

ہر لمحہ موجودات كا وجود ميں آنا اورتغيّر وحركت ميں رہنا ذہن ميں ايك سوال پيدا كرتا ہے اوروه يہ كہ اس كائنات كے 
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چشمہ كون ہے؟ اس بلندآبشار اوراس ميں موجودات كا سرچشمہ كون ہے___؟ اس آبشار كے وجود مينالنے كى علّت كا سر
  كا كيا جواب ديا جاسكتا ہے___؟ 

كيا يہ كہاجاسكتا ہے كہ اس وسيع كائنات كے مختلف موجودات جو آپس ميں مربوط اور ايك بلند آبشار كى طرح ہيں بغير 
  كسى علّت كے وجود ميں آئے ہيں 

ہے اس جواب كوہرگز پسندنہيں كرے انسانى فطرت كہ جو معمولى سى چيز كے وجود ميں آنے كے لئے بھى علّت كى قائل 
گى بلكہ وه ضروربالضروراس جہان ہستى كے موجودات كے لئے كوئي نہ كوئي علّت معلوم كرنا چاہے گى اوراس بلند 

وباالآبشار كے لئے بھى طاقتور سرچشمہ كى جستجو كرے گي_ ايسى علّت كى كہ جواس كائنات كى تمام چھوٹى بڑى 
جس نے اپنے بے انتہا علم و قدرت كے ذريعہ اس عجيب و غريب نظام اورايك دوسرے سے موجودات كا سرچشمہ ہو اور 

  مربوط اورايك مقصد كى جانب گامزن موجودات پيدا كياہوااوران كو چالرہاہو_ 
انسان كى فطرت مينجوعلّت كى جستجو ركھى گئي ہے وه بغير كسى ہچكچاہٹ كے اقرار كرے ى كہ اس جہان كے وجود 

ورہر آن ايك نئي چيز وجود ميں الرہاہے) كى علّت ايك عظيم، طاقتور اوربے نيازخالق ہے جس نے اپنے بے (جومسلسل ا
  پناه علماورقدرت و توانائي سے اسى جہان اوراس ميں جانے والے تمام موجودات 
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وه خالق اس ہستى اور  كوپيدا كياہے اور ا ن كى ايك معيّن و معلوم ہدف اورغرض كى طرف رہنمائي وہدايت كر رہاہے_
وجود كے بلند آبشار كاسرچشمہ ہے اوراپنے علم وتدبير سے اسے رواندوانركھے ہوئے ہے_ اس جہان كا ہر ايك وجود 

اورہر ايك ذّره اپنے وجود ميں اس كامحتاج ہے ليكن وه ان ميں سے كسى كامحتاج نہيں ہے اور كوئي بھى چيز اسكى مانند 
  اورمثل نہيں ہے_ 

ت كى متالشى عقل اچھى طرح جانتى اورمحسوس كرتى ہے كہ كائنات اوراس كے تمام موجودات ايك بلند اور سبب وعلّ 
خوبصورتن آبشار كے مانند ہيں كہ جو خود سے كچھ بھى نہيں بلكہ ہرہرقطره اورہرہر ذّره كاسرچشمہ قدرت كاايك المحدود 

  مركز ہے_ 
اپنے وجود كارنگ ليتے ہيں_ اسى ذات كے نور اورروشنى سے يہ  تمام موجودات اسى ذات كے معلول ہيں اوراسى سے

  روشن اورظاہر ہوتے ہيں_ 
يہى علّت كى متالشى انسانى عقل اسے دعوت ديتى ہے كہ اس المحدود قدرت كے مركز كو پہچانے اور اس سے زياده سے 

  رف لوٹنا ہے_ زياده واقف ہو كيونكہ تمام اچھائي اورخوبى اسى سے ہے اور انسان كو اسى كى ط
اگر انسان غور كرے اور كائنات كى تمام موجودات كا اچھى طرح مطالعہ كرے تو صاف طورسے مشاہده كرے گا كہ تمام 

كائنات اورجوكچھ اس مينہے صرف ايك وجود اوربے پناه قدرت وحيات پرتكيہ كئے ہوئے ہے اور اسى كى مہرومحبت كے 
_ اسى فكر و بصيرت كے سايہ ميں انسان كاقلب ہرچيز سے بے نياز سرچشمہ سے وجود اورحيات حاصل كر رہا ہے

ہوكرصاف اورصرف اس ذات سے پيوستہ ہوجاتا ہے اوراسكى عظمت وكبريائي كے عالوه كسى اور كے سامنے اس كا 
  سرنہيں جھكتا، كيونكہ وه جانتا ہے كہ دوسروں كے پاس جو كچھ بھى ہے سب اسى ذات كا عطا كياہواہے، 
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امخلوقات خدا نے لگا ہيں پھير كر وه اپنال دل صرف اسى سے لگاليتا ہے جو علم و قدرت، رحمت و خلقت كا سرچشمہ لہذ

ہے اوراپنے آپ كوعظيم خالق كائنات اورپروردگار عالم كى حكومت و سرپرستى ميں دے ديتا ہے_ سوائے اس كى رضا 
  كسى اوركى قدرت كونہيں مانتا_ كے كسى دوسرے كى رضال نہيں چاہتا،سوائے اس كى قدرت كے 

اولياء اورانبياء خدا كى رہنمائي ورہبرى ميں خدا كے احكامات كوتسليم كے ان پر عمل كرتا ہے_ اپنے پاكيزه اخالق اور نيك 
اعمال كے ساتھ اس كے تقرب اور محبت كے راستے پر چلتا ہے اور اس طرح انسانيت كے كمال كے آخرى درجہ تك پہنچ 

 قيقى كمال اور دنيا و آخرت كى سعادت كو حاصل كرليتا ہے كہ جس كى عظمت اور زيبائي ناقابل تعريف ہے_ جاتا ہے_ ح
  

  آيت قرآن 
  ''انى هللا شّك فاطر الّسموت واالرض'' 

  ) 10_آيت 14( سوره ابراہيم 
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  كيا خدا ميں بھى شك كيا جاسكتا ہے؟ وه ہے كہ جس نے زمين اورآسمانوں كو پيدا كياہے 

  چيے اورجواب ديجئےسو
  ) ___آبشار كس طرح وجود ميں آتاہے؟ كيايہ ايك ثابت اور غير 1
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  متحرك وجود ہے يا ايك متغير ومتحرك وجود ہے؟ 
  ) اگر آبشار كے ہرلحظہ نئے وجود كوديكھا جائے توذہن ميں كياسوال ابھرتاہے؟ 2
ظر آتا ہے؟كيا وه ايك ثابت اور ساكت مجموعہ ہے؟ ياايك ) جب كائنات اوراسكے موجودات كوديكھا جائے تو اس ميں كيان3

  متغير اورحركت كرنے واالمجموعہ؟ وضاحت كيجئے؟ 
  ) اس كائنات كے ہميشہ متحرك اورمتغير ہونے كى كوئي مثال بيان كيجئے؟ 4
  ) جب كائنات ميں تغير اور نيا وجود ديكھيں تو اس سے دذہن ميں كيا سوال اٹھتا ہے؟ 5
  ہا جاسكتا ہے كہ اس وسيع كائنات كے موجودات بغير علّت كے وجود ميں آئے ہيں؟ اگر نہيں توكيوں؟ ) كيا يہ ك6
) انسان كى علّت كى متالشى فطرت اس عجيب نظام اورموجودات كے آپس ميں ارتباط اورباہدف ہونے سے كياسوچے گي؟7
  ) اس وجوداوربلند ہستى كے آبشار كا سرچشمہ كون ہے؟ 8
  ت كو پالينے كا نتيجہ كہ ''اس كائنات كا سرچشمہ خدا ہے'' كيا ہے؟ ) اس حقيق9

) كيوں ايك خداشناس اور خداپرست انسان خدا كے آگے سرتسليم خم كرديتا ہے اوراس كى حكومت و سرپرستى كو قبول 10
 كرليتا ہے؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  خداشناسى كى دودليليں

دليل اس عمده اور واضح بيان كوكہاجاتا ہے جس سے كسى بات كو ثابت كيا جائے اور اس سے متعلق نا واقفيت اور شك كو 
   دور كيا جائے_ نيز اس قسم كے بيان كواصطالح ميں ''برہان'' كہا جاتا ہے_

ہم اب تك خداشناسى كے لئے دو دليلوں سے واقف ہيں كہ جن مينسے ايك كو ''دليل نظم'' اوردوسرے كو ''دليل علّيت'' كہا 
  جاتا ہے_ لہذا اب ہم ان دونوں دليلوں پر تحقيق و جستجو اوران كا آپس مينتقابلى تجزيہ كرتے ہيں_ 

  )دليل نظم1
  ميں اوراس كتاب كے سابقہ حصوں  خداشناسى كے بحثيں جو اس كتاب كى ابتداء
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  ميں آپ نے پڑھى ہينتمام اسى دليل نظم كى بنيادپرتحريركى گئي ہيں_ 
  مثالً گزشتہ كتاب ميں جب ہم اپنے بدن كے نظاموں مينسے ايك كے متعلق مطالعہ كر رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا كہ: 

اس پراچھى طرح غور و فكر كيجئے اورخون كى گردش كے اس نظام ميں جس حيرت انگيز نفاست سے كام ليا گيا ہے 
  سلسلہ ميں گرده اورمثانہ كے در ميان پائے جانے والے گہرے ارتباط اورنظم و ضبط پر فكر انگيز نگاه ڈالئے_ 

  آپ كيا ديكھتے ہيں___؟ 
  كيا ايك با مقصد اورمنظم مجموعہ___؟ 
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  ياايك بے مقصد اورغير منظم مجموعہ___؟ 
  فيس اہم عضواور اس حساس مجموعہ كے مشاہده سے آپ كے ذہن ميں كيا خيال آتاہے___؟ اس نہايت ن

اس كى تخليق ميں پائے جانے والے باريك حساب وكتاب اوراس كى ساخت ميں جس تناسب و ارتباط اورہم آہنگى سے كام ليا
  گيا ہے اس سے آپ كيا سمجھتے ہيں؟ 
گہرا اورمنظم نظام (اور ہمارے بدن كے دوسرے نظام) خودبخود اوربغير كسى  آيا آپ كواس بات كا يقين نہيں ہوتا كہ يہ

  حساب و كتاب كے وجود ميں نہيں آئے گا___؟ 
آيا ممكن ہے كوئي عقل و شعور ركھنے واال انسان يہ بات تسليم كرے كہ ساكت و بے شعور طبيعت (ماّده) نے يہ حيرت 

  انگيز نظام پيدا كيا ہے؟ ہرگز نہيں___؟ 
  كہ ہر عقل و باشعور انسان يہ اقرار كرے گا كہ ايك دانا اور توانا بل
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ہستى اس كى خالق وبنانے والى ہے اور اس كے بنانے ميں اسى كا كوئي مقصد وہدف ہے_ اس بنياد پرعقل وفہم ركھنے 
جود پر مزيد مضبوط ہوجاتا والے ہر انسان كا ايمان ان حيرت انگيز چيزوں كے مشاہده سے ايك عظيم خال عالم وقادر كے و
  ہے اوراس كى شان وشوكت،قدرت اور المحدود نعمتوں كے آگے اس كا سرتسليم خم ہوجاتاہے_ 

خداشناسى كے متعلق جس دليل كا آپ نے مندرجہ باال سطورميں مطالعہ كيا اسے دليل نظم كہاجاتا ہے_ يعنى كائنات ميں 
ذّره ميں نظم و ہم آہنگي، گہرے حساب اور درست تناسب كے مشاہده  پائے جانے والے موجودات كوديكھ كراوران كے ہر

سے نتيجہ اخذكياجاتا ہے_ كہ اس منظم اور مربوط نظام كى خالق اورپيدا كرنے والى اكى ايسى عالم وقادرہستى ہے جس نے
اہل اورناتواں ہوتا تو اس اپنے علم اورقدرت سے ايسا عجيب وغريب نظم و ربط پيدا كيا ہے_ كيونكہ اگراس نظام كاخالق، ج

  كے كام كا نتيجہ سوائے بے نظمى اور بے ربطى و بے حسابى اور بے مقصدى كے اور كچھ نہ ہوتا_ 
  دليل نظم كو مختصراً يونبيان كيا جاسكتا ہے كہ: 

دانا وتوانا كا كام عالم خلقت مكمل نظم وترتيب اور ہم آہنگى و ارتباط مبنى ہے اور ہر نظم وترتيب اورہم آہنگى وتناسب ايك 
  ہوتا ہے_ پس يہ جہان بھى ايك داناو توانا خالق كى مخلوق ہوگا_ 

اس دليل يعنى دليل نظم ميں پہلے اجزاء كائنات ميں پائے جانے والے نظم وہم آہنگى اور حساب و كتاب وتناسب پرتوجہ كى 
  نا كا محتاج ہے'' يہ نتيجہ اخذ كرتے ہينكہ جاتى ہے اورپھر اس اصول پريقين كے ساتھ كہ ''نظم وتناسب كسى عالم ودا
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  كائنات ميں يہ جو عظيم نظم و ہم آہنگى قائم ہے اس كى خالق ايك دانا وتواناہستى ہے_ 

  ) دليل علّيت2
اس سے پہلے دو سبق جن كا آپ نے مطالعہ كيا وه دونوندليل علّيت كى بنيادى پرتحرير كئے گئے ہيں_ دليل علّيت ميں 

كے اجزا كے درميان پائے جانے والے نظم و ہم آہنگى كامطالعہ نہيں كيا جاتا بلكہ موجودات كى ذات وہستى پر نگاه  كائنات
  ڈالى جاتى ہے_ 

  اوروه خاص احتياج جو ہر موجود علّيت كے سلسلہ ميں ركھتا سے اس كا مطالعہ كيا جاتا ہے_ 
  ھتا ہے ہم بحث كو اس طرح پيش كرتے ہيں: قانون علّيت كى بنياد پر كہ جس پرانسان مضبوط يقين رك

'' ہر موجود جو وجود ميں آتا ہے اس كا وجود خود اپنا نہيں ہوتا، بلكہ وه كسى دوسرى چيز سے وابستہ اور اس كامحتاج ہوتا
  ہے كہ جسے ''علّت'' كہا جاتا ہے_ 

ت ضرور ہے_ اس كائنات كے موجودات يہ كائنات بھى جو مختلف موجودات كا مجموعہ ہے، الزماً اس كى بھى كوئي علّ 
كوئي نہ كوئي سرچشمہ ركھتے ہيں، ايك عظيم طاقتور اور بے نياز خالق ركھتے ہيں، وہى اس بلند آبشار ہستى كا سرچشمہ 
اور علّت ہے_ اس ہستى كا ہر ايك قطره، ہر ايك ذّره اور ہر ايك وجود اپنى پيدائشے ميں اس كا محتاج ہے ليكن وه كسى كا 

  ج اور كسى كا ہم مثل نہيں_ محتا
  اگر انسان خوب غوركرے تو وه واضح طور پرمشاہده كرے گا كہ تمام 
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مخلوقات كائنات ايك ہستى اور ايك المحدود قوت پر تكيہ كئے ہوئے ہيں اور اس كى محبت و رحمت اور عطا كے سرچشمہ 
  سے اپنا وجود اورہستى قائم ركھے ہوئے ہيں_ 

س موضوع پرگفتگو ہوتى ہے كہ ہر موجود اپنے وجود كيلئے كسى سے وابستہ اور اس كا محتاج ہے_ اس دليل علّيت ميں ا
كا وجود خود اس سے نہيں بلكہ ايك علّت كا محتاج ہے اور كائنات اور اس ميں پايا جانے واال سب كچھ (جو تمام كے تمام 

المحدود ہستى سے كسب فيض كرتے ہيں_ اس المحدود موجود و مخلوق ہيں) المحالہ قدرت كے ايك عظيم مركز اور ايك 
  قدرت كو خدا كہتے ہيں_ 

دونوں دليليں يعنى دليل نظم اوردليل علّيت اس لئے ہيں كہ يہ انسان پاك فطرت اور بيدار عقل سے حقائق كا مطالعہ كرے اور
  خداوند عالم كى ذات پر اپنے ايمان كومحكم اورمضبوط بنائے_ 

اورآگاه فطرت، اپنے عظيم خالق و قادر پر اس طرح يقين ركھتى ہے اوريہ موضوع اس كے لئے اتنا  ليكن انسان كى پاك
واضح و روشن ہے كہ اس كے لئے معمولى سى دليل و برہان كى بھى ضرورت نہيں_ يہ پاك فطرت اوريہ آگاه انسان تمام 

پرتكيہ كرنے واالديكھتا ہے_ اور تمام مصائب موجودات كائنات كو هللا تعالى كى قدرت اوراس كے ناقابل شكست ارادے 
اورسختيوں ميں اسى سے پناه كا طلب گار ہوتا ہے_ كبھى بھى نااميد اورمايوس نہينہوتا_ كيونكہ وه جانتا ہے كہ كوئي كتنا 

  ہى طاقتورہوتا ہے_ 
  يہ پاك فطرت اورآگاه انسان سوائے خداوند عالم كے كسى دوسرے 
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اورسوائے هللا تعالى كے فرمان اوراس كى حكومت و واليت كے كسى كے فرمان وحكم كو قبول نہيں  كے سامنے نہيں جھكتا
  كرتا اور اپنى دنياوى زندگى كو عّزت اوركاميابى كے ساتھ آخرت كى دائمى سعادت كى زندگى تك پہنچاديتا ہے_ 

  
  آيت قرآن 

  ''ربّكم رّب الّسموت و االرض الّذى فطرہّن'' 
   56_ آيت 21سوره انبياء 

  ''تمہارا رب ہے وه جوزمين اور آسمان كا رب ہے كہ جس نے انہيں پيدا كيا_'' 

  سوچيئے اور جواب ديجئے
  ) ___دليل و برہان كى تعريف بتايئے 1
  )___ آپ اسوقت تك خداشناسى كے بارے ميں كتنے دالئل سے واقف ہيں؟ 2
  كا خالصہ بيان كيجئے؟  )___ ''دليل نظم'' كو كس طرح بيان كيا جاتا ہے؟ اس3
  ) ___ ''دليل علّيت'' كوكس طرح بيان كيا جاتاہے؟ 4
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  )___ خداشناسى كے لئے دالئل كى ضرورت كيوں ہوتى ہے؟ 5
  )___ كياپاك فطرت خداشناسى كے لئے دليل وبرہان كى محتاج ہے؟ 6
لوگ خدا كے عالوه كسى اوركے سامنے  )___ پاك فطرت انسان خداشناسى كے متعلق كيا خياالت ركھتے ہيں كياايسے7

 سرتسليم خم كرتے ہيں؟ كيونصرف فرامين الہى كوقبول كرتے ہيں؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  خدا كى تالش

جہانتك تاريخ بتاتى ہے اورزمين كى كھدائي اورآثار قديمہ كى تحقيقات سے معلوم ہوتا ہے، گزشتہ دور كے انسان حتّى كہ 
قبل از تاريخ كے انسان بھى خدا سے آشنا اورواقف تھے اور اس عظيم ذات كا احترام كرتے اور اس كى عبادت بجاالتے 

  نجام ديتے تھے_ تھے اوراس ذات كى خوشى كى خاطر بعض مراسم ا
ليكن اب سوال يہ پيدا ہوتاہے كہ انسان ابتدا مينخدا كى طر ف كيسے متوجہ ہوا___؟ كون سے عوامل اور اسباب تھے جنھوں
نے انسان كو خداپرستى كى فكر ميں ڈاال؟ كون سے عوامل نے اس كى رہنمائي كى كہ وه خالق كائنات كى جستجو اور تالش 

اس كى بنياد كيا تھي___؟ اصوالً كون سے عوامل اوراسباب اس بات كا باعث ہوئے كہ انسان كرے___؟ اس فكر مقصد اور
  خدا اور اس كى پرستش كى طرف متوجہ ہوا اور اس كے بارے ميں سوچنے لگا___؟ 
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كا ہے كہ معمولى سے غور و فكر كے بعد اس سوال كا جواب معلوم كيا جاسكتا ہے، جيسے كہ تيسرے سبق ميں بيان كياجاچ
انسان فطرتاً معلول كى علّت و سبب كى تالش وجستجو كرتا ہے_ انسان ابتدا ہى سے اس مسئلہ سے آگاه ہے كہ ہر موجود 
اپنے وجود كے لئے كسى نہ كسى علّت كا محتاج ہے_ اسى بناپر وه موجود كى علّت و سبب كا متالشى نظر آتا ہے_ اگر 

كيونكہ غذاكوبھوك دوركرنے كى علّت و سبب سمجھتا تھا_ اگر پياسا ہوتا توپياس  بھوكا ہوتا ہے توغذا كى تالش كرتا ہے
دوركرنے كے لئے پانى كى تالش ميں نكلتا، كيونكہ پانى كو پياس كے دوركرنے كى علّت جانتا تھا اگركسى آواز كوديوار 

علّت معلوم كرنے كے درپے ہوجاتا كے پيچھے سے سنتاتواسے يقين ہوجاتا كہ آواز كى كوئي نہ كوئي علّت ہے اوراسكى 
__ اوراگربيمارہوتا تواپنى بيمارى كوكسى سبب وعلّت كا نتيجہ جانتا اوراس كے عالج كى فكر كرنے لگتا ہے سردى كودور 

  كرنے كے لئے آگ كى پناه ڈھونڈ تا كيونكہ گرمى كو سردى دوركرنے كى علّت جانتا_ 
طينت ميں موجود ہے اور ہر انسان ہميشہ اس تالش و جستجو مينرہتا ہے كہ علّت كى تالش و جستجو ،ہر انسان كى خلقت و

موجودات كى علّت سے آگاہى حاصل كرے ہر موجود كے متعلق كہ وه كيوں ہے اوراس كى علّت كياہے اس كے سامنے 
ب حاصل واضح ہوجائے اورہميشہ كوشش كرتا ہے كہ اس علّت وسبب كى تالش وجستجوكا درست اورقابل اطمينان جوا

  كرے_ اور جب تك اس كا صحيح جواب نہ پالے اسے آرام نہيں آتا_ 
  انسان ذاتاً علّت كى تالش كرنے واال موجود ہے اور وه اپنى اس فطرت وطبيعت كوفراموش نہيں كرسكتا_ 
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ندگى گزاررہا تھا تمام انسان، بشموں دوراّول كے انسان بھى اس فطرت و طينت كے حامل تھا_ يہ انسان اس كائنات ميں ز
اورروزمّره كى زندگى ميں اسے مختلف حيرت انگيز حوادث وواقعات سے واسطہ پڑتا تھا_ دن رات كا پے درپے اورتسلسل

كے ساتھ ظہور، سردى و گرمي، سورج چاند اورستارونكى منظم حركت، عجيب وغريب حيوانات اورنباتات، بلند و باال 
كاجارى ہونا، ان تمام كواپنى آنكھوں سے ديكھ رہا تھا اور اس فكر اورسوچ ميں ڈوب  پہاڑوں،وسيع وعريض درياؤں اورپانى

  جاتا تھا كہ اس جہاں كى علّت كون ہے؟ اوراس كووجود ميں النے واالكون ہے؟ 
  المحالہ يہ منظم كائنات اپنى علّت ركھتى ہے اورخالق دانا اور توانا نے اسے پيدا كيا ہے اوروہى اسے چالرہا ہے_ 

اس طرح سے دور اّول كے انسان هللا تعالى سے واقف ہوئے اور انہوننے اس كے وجود كااعتراف كيا اوراس كى عظمت 
  اور قدرت كے سامنے خشوع و خضوع كيا_ 

كچھ عرصہ گزرنے كے بعد ايك گروه انحراف كا شكار ہوا اور جھوٹے معبود دل كى پرستش ميں مشغول ہوگيا اور آہستہ 
  ، خورشيد پرستي، چاند پرستي، آتش پرستي، ستاره پرستى بھى لوگوں مينپيداہوگئي_ آہستہ بت پرستي

جھوٹے معبودوں كا پيدا ہوجانا خود اس بات كى دليل ہے كہ انسان اپنى فطرت ميں موجود، علّت كى تالش كے عنصر كيا 
س نے بعض امورميں غلطى واشتباه كيا بناپر يہ بات جانتا تھا كہ اس كائنات كى بقا كے لئے ايك علّت ضرورى ہے ليكن ا

  اورجھوٹے معبودوں كو خالق حقيقى اوركائنات كى علّت جانا اور ان كي 
  
44   

  پرستش ميں مشغول ہوگيا_ 
مختصر يہ كہ انسان اس فطرت (علّت كى تالش) كى وجہ سے جواس كى سرشت ميں ركھى گئي ہے تمام موجودات كے لئے
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ذريعہ سے خالق كائنات كہ جوكائنات كى محتاج موجودات كى حقيقى علّت ہے سے واقف علّت تالش كر رہا تھا اوراسى
  اورمطلع ہوا، اس كے وجود كوتسليم كيا اوراس كى عبادت اورپرستش شروع كردى _ 

  
  آيت قرآن 

  ''و لئن سالتہم ّمن خلق الّسموت واالرض ليقولّن خلقہّن العزيز العليم'' 
مان كوكس نے خلق كيا ہے توجواب ديں گے كہ انھيں عزيز اورعليم نے خلق كيا ہے اگران سے پوچھوكہ زمين اورآس

  ) 9_ آيت42(سوره زخرف 

  سوچيے اورجواب ديجئے
  )___ كون سے اموراورعوامل نے انسان كوخداپرستى كى فكر مينڈاال ہے؟ 1
  ق كوئي مثال ديجئے؟ )___ علّت كى تالش ياعلّت جوئي سے كيا مراد ہے؟ انسان كى علّت جوئي سے متعل2
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  )___ ہر موجود كے سلسلہ ميں ''كيوں اوركس علّت سے''_ انسان كے سامنے واضح ہونے سے آپ كيا سمجھتے ہيں؟ 3
 ___ جھوٹے معبودوں كاپيدا ہونا كس بات كى دليل ہے؟ 4

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  زمين اور آسمان كا خالق

اپنى عمركے گزرہے ہوئے دور كاتصور كرتاہوں، اپنے بچپن كوذہن مينالتا ہوں،گوكہ اپنے شيرخوارگى كے زمانے 
كوتوپرده ذہن پر نہيں الپاتا ليكن اپنے اس دور كے معصوم چہرے كواپنى ماں كى آغوش مينديكھ سكتاہوں__ اپنى بہن كے 

  ئي ہے ديكھتا ہوں_ چہرے كو جومجھ سے چھوٹى ہے اورحال ہى ميں دنيا مينآ
وه اپنى خوبصورت ننّھى منّى آنكھيں كھولتى ہے،جيسے آسمان سے ابرب كا پرده ہتا رہى ہے_ ہونے ہولے اپنے نازك 

  بسونپرمسكراہٹ بكھيرتى ہے اپنى چھوٹى چھوٹى انگليوں سے چيزيں پكڑ كراپنے منہ كے قريب لے جاتى ہے_ 
  كہ___: ميں گھنٹوں اس كے پاس بيٹھا سوچاكرتاہوں 

مانكے پيٹ ميں اسى طرح كس نے تيرى پرورش كى ہے؟ وه كيسا بہترين مصّور ہے كتنا زبردست مجسمہ ساز ہے اوروه 
  كتنى اچھى طرح جانتا 
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  ہے كہ تجھے كن كن چيزوں كى ضرورت ہے، نہ صرف يہ بلكہ اس نے تيرى يہ تمام ضروريات پورى بھى كى ہيں_ 
خوبصورت آنكھيں، طرح طرح كى آواز ميں سننے كے لئے كان، اپنى ضروريات پورى  اس كائنات كے نظارے كے لئے

  كرنے كے لئے ہاتھ اورچلنے پھرنے كے لئے پير عطافرمائے_ 
  تيرى محبت كوماں كے دل مينجگہ دى اوراس نے تيرى اچھى طرح تربيت كي___ 

  سچ بتا تيرا پروردگار كون ہے___؟ 
بّچہ تھا_ اس سے پہلے اپنے وجود كى كوئي شكل توكيا نشان بھى نہ ركھتا تھا، ايك قدرت مينبھى تيرى طرح ايك نوزائيده 

 منہ مصّور نے مجھے يہ شكل و صورت اور رنگ وروپ عطا كيا اورايك طاقت ور وجود نے مجھے اس طرح بنايا ہے_ 
  پھر ميں بھى كيوں نہ پوچھوں كہ ميرا پروردگاركون ہے___؟ 
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وال اپنے آپ سے كرتے ہيں_ اپنے وجود كى ضروريات پرنظر ڈالتے ہيں_ اپنے بچپن،شيرخوارگىتمام انسان اس طرح كاس
كازمانہ اور اس سے بھى پہلے جب كہ وه اپنى مانكے پيٹ ميں تھے، تصور ميں التے ہيں_ اپنى ضروريات اور ان كى 

  تكميل كومحسوس كرتے ہيں اور اس حقيقت كوپاليتے ہيں كہ 
تور وجود نے انھيں خلق كيا ہے اور ان كى اس طريقہ سے پرورش كى ہے_ اورخود سے پوچھتے ايك بے نياز اورطاق

  ہينكہ: 
  ہمارا پروردگار كون ہے؟ 

  ان كى پاك فطرت،ان كى اپنے بزرگ پروردگار كى طرف رہنماتى كرتي 
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   ہے اور ان كا واضح ادارك انھيں اس ذات كى ستائشے اور عبادت كى طرف راغب كرتا ہے_
ہميشہ سے اور ہر دور ميں انسان اپنے پروردگار (بے نياز اور قادرمطلق) سے آشنا تھے اور صرف اسى كى پرستش كرتے
تھے_ البتہ كبھى غلطى اور گمراہى كا شكار ہوجاتے اور بے جان بتوں، ناتواں مجسموں اور سورج چاند اورستاروں كو اپنا 

  يشانيوں اوربدبختيوں كا سبب يہى غلطى و گمراہى تھي_ پروردگار سمجھتے لگتے تھے، ان كى تمام پر
اسى گمراہى كى وجہ سے وه ہر قسم كى ذلّت كو برداشت كرليتے تھے اور ہر قسم كے ظلم و ستم سہہ ليتے تھے_ جہالت 

  اور گمراہى كے گہرے غار ميں گرپڑتے تھے اور تاريكيوں كے اسير ہوجاتے تھے_ 
ى پرورش كا وعده كيا ہے انھيں يوں ہى نہيں چھوڑ ديتا تھا_ انھينبيدار اور آگاه كرنے كے ليكن مہربان خدا كہ جس نے ان ك

  لئے پيغمبر بھيج ديتا تھا تا كہ ان كو اپنے پيغامات كے ذريعہ شرك كى تاريكيوں اورانحراف سے نجات دالسكے_ 
ئيں اور شرك اوربت پرستى سے (جو پيغمبر ان كوبيدار كرنے كى كوشش كرتے تا كہ خداپرستى اور توحيد كى طرف بال

  تمام مشكالت اور پريشانيوں كا سبب ہے) مقابلہ كريں_ 
حضرت ابراہيم عليہ السالم خدا كے بڑے پيغمبروں ميں سے ايك ہيں كہ جنھيں خداوند عالم نے لوگوں كى نجات اورہدايت 

عقلوں كے چراغ كو روشن كريں_ ان كے دلوں كو  كے واسطے بھيجا تھا تا كہ اپنى قوم كو بيدار اور آگاه كريں اور ان كى
  اپنے پروردگار كے عشق اوراميد سے لبريز كرديں_ نيكيوں اوراچھائيوں كى ان كوتعليم 
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  ديں اور برائيوں سے انھيں روكيں_ 
ھے_ اس زمانے ميں اكثر لوگ بت پرست تھے_ لكڑى اور پتّھر سے مجسمے بناتے تھے اور ان كے سامنے سجده كرتے ت

  يا سورج،چاند اور ستاروں كى پرستش كرتے تھے_ 
خداوند عالم نے ان لوگو كى ہدايت اورنجات حضرت ابراہيم عليہ السالم كے ذّمے ڈال دى اور آپ كو دورجوانى ميں اپنى قوم

اس كے  كے پاس بھيجا ليكن چونكہ وه لوگ بت پرستى ميں برى طرح مبتال تھے اس لئے ان كى رہنمائي بہت شكل تھي_
  باوجود حضرت ابراہيم عليہ السالم نے هللا تعالى كے حكم سے ان لوگوں كى ہدايت كے لئے كمر ہّمت باندھي_ 

آپ وقتاً فوقتاً ان كى عبادت گاه ميں جاتے اورجب موقع ملتا ان سے گفتگو كرتے_ خوش اخالقى اورمہربانى كے ساتھ خالق 
ہے) كے متعلق ان سے تبادلہ خياالت اوربحث و مباحثہ كرتے واضح اورروشن كائنات (جو پورى دنيا كا خالق و پروردگار 

  دليلوں كے ذريعہ لوگوں كوخداشناسى كى طرف راغب كرتے_ 
آپ(ع) جانتے تھے كہ لوگوں كو شرك اور ذلّت اور ظلم سے نجات دالنے كے لئے پہلے مرحلہ ميں ان كى عقل اور فكر 

  خوابيده عقلوں كوبيدار كرنے كى كوشش كرتے تھے_  كوبيدار كيا جائے_ لہذا آپ(ع) ان كى
  جب آپ(ع) بت پرستوں كوديكھتے كہ بتوں كے سامنے سجدے ميں گرے ہوئے ہيں توان سے پوچھتے: 

كيا انہيں پوجتے ہو كہ جن كہ تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنايا ہے؟ يعنى تمہارے ہاتھ كا بنايا ہوا يہ بت تو خود تمہارى مخلوق 
  ه كيسے تمہارا پروردگار ہے پھر و
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  اور خالق ہوسكتا ہے؟ 
وه مجسمہ كہ جسے ميں خود بناؤں كيسے ميرا پروردگار ہوسكتا ہے؟ ايك مرتبہ آّپ ستاره پرستوں كے عبادت خانے كے 
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قريب سے گزرے، ديكھا كہ ايك جماعت اپنى آنكھيں آسمان كى طرف لگائے انتظار ميں بيٹھى ہے_ آپ(ع) نے ان سے 
  چھا_ كس كے انتظار ميں بيٹھے ہوئے ہو_ پو

  انھوں نے كہا كہ رات كے انتظار ميں، تا كہ ہمارا خدا طلوع ہو اور ہم اس كى عبادت اور پرستش كريں_ 
غروب آفتاب كا وقت تھا،حضرت ابراہيم عليہ السالم بھى ان كے پہلو ميں انتظار كرنے بيٹھ گئے، يہاں تك كہ تاريكى چھاگئي

ت ستاره زہره افق سے نمودار ہوا_ ستاره پرست سجدے ميں گر گئے اور ايك خاص قسم كى عبادت اور ديگر اور خوبصور
  رسوم ادا كرنے لگے_ 

حضرت ابراہيم عليہ السالم نے زہره ستارے كى بلندي، خوبصورتى اورروشنى كو ديكھا اور كہا: كيا يہ ميرا پروردگار ہے؟ 
ستہ غروب ہوئے لگا_ اور افق كے نزديك ہوتے ہى مكمل طور پرغروب ہوكر عبادت اس گفتگو كے دوران ستاره آہستہ آہ

  كرنے والوں كى نگاہوں سے اوجھل ہوگيا_ 
  حضرت ابراہيم (ع) نے فرمايا كہ: 
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كس طر ح اس ستارے كو جوغروب ہوگيا ہے اپنا پروردگار سمجھتے ہو؟ كيونكہ اس ستاره كى حركت اوراس كاطلوع و 
خوداپنى زبان حال سے كہہ رہا ہے كہ ميں ايك قادر مطلق پروردگار كے فرمان كے ماتحت ہوں جومجھے غروب ہونا 

  حركت ميں التا ہے اور طلوع و غروب ہونا ميرے مقدر ميں لكھ ديا گيا ہے_ 
اس لئے كہ  نہيں ... مينكسى ايسى چيز كو جو غروب ہوتى اور پستى كى طر ف جاتى ہے اپنا پروردگار نہيں مان سكتا ...

  ايسى محتاج اور نيازمند چيز ميرا پروردگار نہيں ہوسكتي_ 
ستاره پرستوں نے حضرت ابراہيم عليہ السالم كى يہ گفتگو سنى اور گہرى فكر وتذبذب مينڈوب گئے_ وه حضرت ابراہيم 

  عليہ السالم كى دليل كا كوئي جواب نہ دے سكے_ 
  براہيم عليہ السالم نے فرمايا كہ كيايہ ميرا پروردگار ہے؟ خوبصورت اور چمكدار چاند طلوع ہوا_ حضرت ا

چاندپرستوں نے آپ(ص) سے يہ سوال سنا تو آپ(ع) سے بحث شروع كردي_ ليكن چند گھنٹے گزرنے كے بعد چاند بھى 
  ڈوب گيا_ 

اور اس ميں بھى تغير  نہيں ... نہيں، يہ بھى ميراپروردگار نہيں ہے_ يہ بھى نكلتا اور ڈوبتا ہے_ يہ بھى حركت كرتا ہے
  رونما ہوتا ہے اور زمان 

  و مكان كا محتاج ہے ... يہ موجود ميرا پروردگار نہيں ہوسكتا_ كيونكہ يہ خود محتاج اورنيازمند ہے_ 
  چاندپرستوں نے جب يہ بات سنى تو سوچنے لگے كيونكہ ان كے پاس 
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  جواب نہيں تھا_  بھى حضرت ابراہيم عليہ السالم كى اس واضح دليل كا كوئي
  چاند سے بھى زياده روشن اوربڑا سورج طلوع ہوا_ حضرت ابراہيم (ع) نے سوال كيا: كيا يہ ميرا پروردگار ہے؟ 

  ليكن سورج بھى مغارب مينپہونچا اور غروب ہوگيا_ 
  د ہے_ نہيں ... سورج بى ميرا پروردگار نہيں ہے يہ خود حركت اور تغير ميں ہے_ يہ خود محتاج اور نيازمن

  حضرت ابراہيم عليہ السالم اس وقت مشركوں كے درميان سے اٹھے اورفرمايا: 
ميں ان چيزوں سے كہ جن كى تم پرستش كرتے ہو بيزار ہوں اور ان كى پرستش نہيں كرتا ہوں_ يہ سورج اور چاند اور يہ 

ہوں كہ جس نے آسمان اور زمين  ستارے تمام كے تمام كسى دوسرے كے پيدا كئے ہوئے ہيں مں اس ذات كى طرف ديكھتا
كوپيدا كيا_ وہى ميرا پروردگار ہے_ وہى عبادت وپرستش كے الئق ہے منتہا وہى وه ذات ہے جو اس كائنات پرحاكم ہے 

  اسى پر ايمان الؤ اوراپنے ايمان كوظلم وستم سے آلوده نہ كرو تا كہ امن او ر ہدايت كا راستہ پاؤ_ 
  
53   

  توضيح اور تحقيق

 تعالى كى طرف سے دليل تھى جو حضرت ابراہيم عليہ اسالم كو تعليم كى گئي تا كہ وه اپنى قوم كى بيدار اور آگاه كر يہ هللا
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سكيں اور انہيں موحوم تصورات اور غلط عقائد سے نجات دال سكيں _ يہ دليل تمام انسانوں كى اس فطرت پر مبنى ہے 
  ت ضرورى ہے اور ہر مخلوق كا كوئي خالق ہے_ جسكے تحت وه جانتے ہيں كہ ہر موجود كے لئے عل

اس فطرت كى بنا پر حضرت ابراہيم عليہ السالم ى قوم اس سلسلہ مينكسى شك و شبہ كا شكار نہ تھى كہ وه كسى دوسرى 
 ذات كى پرورده اور مخلوق ہيں اور ايك قادر و توانا ہاتھ ہے جوان كى اس طرح پرورش كر رہا ہے اور در حقيقت ايك خالق

  پرروردگار موجود ہے_ 
ليكن وه اپنے اس پروردگار كى پہچان كے سلسلے ميں لغزش كا شكار ہوگئے تھے _ايك گروه بتوں كى پرستش كرتا تھا اور 

  دورسرا گروه سورج كو پوجتا تھا، ايك گروه چاند اور بعض ستاروں كو اپنا پروردگار سمجھتا تھا_ 
والوں سے ان كى سوئي ہوئي دعقلوں مو جھنجھوڑتے اور انھيں آگاه كرتے تھے حضرت ابراہيم عليہ السالم اپنے مختصر س

  تا كہ وه بيدار ہوجائيں اور شرك كى بدنمائي كو ديكھ كر توحيد اور خداپرستى كى طرف آجائيں_ 
ن كے حضرت ابراہيم عليہ السالم ان كے درميان بيٹھتے تھے اور ان سے محبت اور مہربانى سے گفتگو كرتے تھے اور ا
  ساتھ بحث و مباحثہ كے دوران ان باتوں كو ترجيح ديتے تھے جو فطرت سے ہم آہنگ اور ان كے لئے قابل قبول ہوا 
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كرتى تھيں _ اور كوشش كرتے تھے كہ ان كے تاريك ذہنوں روشنى كا ايك دريچہ كھول ديں _ اور انہيں بتاتے تھے كہ جن 
ق اور اپنے كے لئے كس دوسرے كے محتاج ہيں_ وه كبھى طلوع ہوتے ہيں چيزوں كى تم پرستش كرتے ہو وه خود مخلو

  اور كبھى غروب _ اور مجبور ہيں كہ اپنے وجود كے لئے كسى بے نياز سرچشمہ پر تكيہ كريں_ 
اور وہى بے نياز سرچشمہ ہے كہ جس نے انھين پيدا كيا ہے وہى زمين اور آسمان كا خالق ہے اور وہى تمہارا پروردگار 

ى ہے_ ميں حق پسنديده اور حنيف ہوں، مين اسى ذات كى طرف متوجہ ہوں اور وہى زمين اور آسمانوں كا خالق ہے اور بھ
اس كا كسى كو شريك قرار نہيں ديتا_ اس كے سوا كى حكومت اور واليت كو قبول نہيں كرتا اور اس كے سوا كسى اور كى 

  عبادت و اطاعت نہيں كرتا 
راہيم عليہ السالم كے ان كلمات كو قرآن مجيد ميں بيان كيا ہے اور تمام حق پسند اور حنيف انسانوںخداوندعالم نے حضرت اب

سے چاہا ہے كہ آپ كى اقتدار كريں اور حضرت ابراہيم عليہ السالم يك طرح تمام چيزوں سے دل خالى كريں اور زمين اور 
  سے مانوس اور آشنا ہوجائيں_ آسمان كے خالق سے وابستہ ہو جائيں، اسے محبت كريں اور اس 

  
  آيت قرآني 

  انّى وّجہت وجہى للّذى فطر الّسموت و االرض حنيفا ّو ما انا من المشركين'' 
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ميننے اپنا رخ اس ذات كى طرف كرليا ہے جس نے زمين اور آسمانوں كوپيداكياہے مينحق پسند ہوں،مشركين مينسے 
  نہينہوں'' 

  '' 79آيت  6''سوره انعام 

  سوچيئےور جواب ديجيے
  )___ ہم اپنى ضروريات سے كس طرح بہتر طريقہ سے واقف ہوسكتے ہيں؟ اوراس واقفيت كا كيا نتيجہ نكلے گا؟ 1
)___ حضرت ابراہيم (ع) بت پرستوں كى خوابيده عقل كو بيدار كرنے كيلئے كيافرماتے تھے؟ اوركس طرح ان سے 2

  ے؟ گفتگو كرتے تھے؟ اوركس طرح دليل ديتے تھ
  ) آپ نے ستاره پرستوں سے كياكہا اوركس طرح ستارے كے غروب ہوجانے سے بے نياز خالق كيلئے دليل الئے؟ 3
  )___ چاند پرستوں سے كياكہا اور ان كيلئے واضح دليل كس طرح بيان كي؟ 4
  ) ___ سورج پرستوں سے كيا كہا اور جب مشركوں كے درميان سے اٹھے توان سے كيا كہا؟ 5
  ضرت ابراہيم (ع) كى گفتگوكيا چيز بيانكرتى ہے_ برہان نظم اوربرہان علّيت كى وضاحت كيجيئے؟ )___ ح6
  ) ___ حنيف كسے كہتے ہيں؟ خداتعالى مومن انسان سے كياچاہتاہے؟ 7
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اوران سے كس شخص كى اقتدا چاہتا ہے اوركس طرح؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  باب دوم

  

  جہان آخرت (قيامت ) كے بارے ميں
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  قيامت كادن حساب كادن ہے

  هللا كے نام سے جو بے انتہا مہربان اوررحم كرنے واالہے_ 
يہ لوگ كس چيزكے بارے ميں پوچھ كچھ كر رہے ہيں؟ كيا اس بڑى خبر كے بارے ميں جس كے متعلق يہ چوميگوئياں 

  كرنے ميں لگے ہوئے ہيں؟ ہرگز نہيں، عنقريب انھيں معلومہوجائے گا: ہرگز نہيں،عنقريب انھيں معلوم ہوجائے گا_ 
كوميخوں كيطرح گاڑديا اورتمھيں جوڑوں كى شكل ميں  كيا يہ حقيقت نہينكہ ہم نے زمين كوفرش بنايا اور پہاڑوں

پيداكيا،اورنيند كوتمہارے لئے آرام كا ذريعہ بنايا اور رات كوپرده پوش اور دن كوروزى كمانے كا وقت بنايا، اور تمہارے 
سائي تا كہ اس اوپر سات مضبوط آسمان قائم كئے اورايك نہايت روشن اورگرم چراغ پيداكيا اوربادلوں سے لگاتار بارش بر

  كے ذريعہ سے غلّہ سبزى اورگھنے باغ آگائيں_ 
  بے شك فيصلہ كادن ايك مقرر وقت ہے، جس روزصورمينپھونك 
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ماردى جائے گي، تم فوج در فوج نكل آؤگے اورآسمان كھول دياجائے گا حتى كہ وه دروازے ہى دروازے بن كر ره جائے گا
  ه سراب ہوجائيں گے_ اور پہاڑ چالئے جائينگے يہانتك كہ و

درحقيقت جہنم ايك گھاٹ ہے، سركشوں كاٹھكانا، جس ميں وه مدتونپڑے رہينگے، اس كے اندر كسى ٹھنڈك اورپينے ے قابل 
كسى چيز كا مزه وه نہ چكھيں گے اگر كچھ ملے گاتو وه بس گرم پانى اورزخموں كا گنده پاني_ وه كسى حساب وه كتاب كى 

مارى آيات كوانہوننے بالكل جھٹالديا تھا اورحال يہ تھا كہ ہم نے ہر چيز گن گن كر لكھ ركھى توقع نہ ركھتے تھے اورہ
  تھي_ 

) سوره نبا كى چند آيا ت كا ترجمہ ہے_ان آيات ميں 78مندرجہ باال عبارت جو آپ نے پڑھى قرآن كر يم كے اٹھتّرويں (
لقت ،دن اور رات،پانى اور بارش،غلّہ گھاس پھوس اور خداوند عالم نے زمين و آسمان كى خلقت ،انسان اور جہان كى خ

درختوں كا ذكر فرمايا ہے_ اور اس نكتہ پر باربار زور ديا ہے كہ اگر تم غور كرو تو تمہيں معلوم ہوگا كہ يہ سب ہمارى 
  بنائي ہوئي ہيں اور ہم نے انھيں ايك خاص مقصد كے لئے خلق كيا ہے_ 

ہے كہ قيامت اور حساب و كتاب كا دن نزديك ہے_ ہم نے انسان اور جہان كو بے مقصد  اور پھر خدا تاكيد كرتے ہوئے كہتا
خلق نہيں كيا ہے_ فيصلے كا دن عنقريب آنے واال ہے_ اس دن پورا پورا حساب ليا جائے گا_ اچھے اور برے لوگ جدا جدا

ك عذاب ميں مبتال ہوں گے كيونكہ انہوں ہوجائيں گے اور وه لوگ جو اس دن پر ايمان نہيں ركھتے تھے وه سخت اور دردنا
  نے اس روز حساب كو بھالديا تھا_ 
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ليكن متقين كہ جو ہميشہ روز حساب كوياد ركھتے تھے اور اس دن كے خوف سے گناہوں سے دوررہتے تھے اب وه 
  آسائشےوں اور آرام كے ساتھ ہميشہ ہميشہ كے لئے جنّت ميں رہينگے_ 

جيد كى دوسرى بہت سى آيات اور پيغمبر اكرم(ص) اور آئمہ عليہم السالم كے فرامين سے پتہ اس كے عالوه بھى قر آن م
چلتا ہے كہ قيامت كے روز لوگوں كے اعمال كا نہايت توجہ كے ساتھ اور بالكل ٹھيك حساب ہوگا اور ہر انسان كى قدر و 

كتاب كس طرح ليا جائے گا اور اس وقت كيا  قيمت اس كى نيكيوں اور برائيوں كے لحاظ سے متعين كى جائے گي_ حساب و
كيفيت ہوگي، يہ باتيں بھى حضور اكرم(ص) كى بعض احاديث ميں بيان ہوئي ہيں_ ان ميں سے بعض احاديث كى جانب ہم 

  اشاره كرتے ہيں_ 
  پيغمبر اكرم(ص) نے فرمايا ہے: 

يا جائے گا_ اپنى عمر كس طرح گزاري؟ قيامت كے روز انسان كے قدم اٹھانے سے پہلے چار چيزوں كے متعلق سوال ك
اپنے جسم كوكس كام ميں استعمال كيا؟ مال كيسے كمايا اور كہاں خرچ كيا؟ اور خدا كے پيغمبر(ص) اور اہل بيت سے 

  دوستى كے بارے ميں پوچھا جائے گا ايك اور مقام پر پيغمبر(ص) اكرم فرماتے ہيں كہ: 
اب كے لئے پيش كيا جائے گا كہ جس نے دنيام يں بہت سے اچھے كام اور قيامت كے روز ايك ايسے شخص كو حساب و كت

  بے شمار نيكياں انجام دى ہوں گي_ اسے اميد 
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ہوگى كہ ان نيك كاموں كى وجہ سے وه خدا كے عذاب سے محفوظ رہے گا اور منتظر ہوگا كہ فرشتے اس جنّت كى جانب 
ہوں گے جن كا اس شخص نے حق غصب كيا ہوگا اور وه اپنے حق كا  لے جائيں_ عين اسى وقت چند ايسے انسان نمودار

مطالبہ كرينگ اور انصاف چاہيں گے ليكن قيامت كے روز اس ظالم و غاصب شخص كے پاس كچھ بھى نہ ہوگا كہ ان 
طالبان حق كا حق ادا كرسكے آخر كار فرشتے اس شخص كى نيكيوں ميں سے كچھ نيكياں لے كر ان طالبان حق مظلوم 
انسانوں كے حّصہ ميں ڈال ديں گے تا كہ وه اپنے مطالبہ سے دستبردار ہوكر راضى ہوجائيں ممكن ہے اس شخص كے 

سامنے كچھ اور طالبان حق اپنا مطالبہ لے كر آئيں اور ان كى تعداد اتنى بڑھ جامے كہ اس شخص كى نيكياں ہى ختم 
وں اوربرائيوں كواس غاصب شخص كے نامہ اعمال ہوجائيں، اس صورت ميں فرشتے حق طلب كرنے والوں كے گناہ

مينڈال ديں گ اور اس طرح يہ انسان كہ جس نے دنيامينلوگونپر ظلم كياہے اوران كے حقوق كو غصب كياہے نہ صرف تمام 
بوجھ  نيكياں اور اچھائياں كہ جنھيں اس نے دنيا ميں انجام ديا تھا اپنے ہاتھ سے كھو بيٹھے گا بلكہ دوسروں كے گناہوں كا

  بھى اٹھائے گا اب وه ہوگا اور برائيوں كا بھارى بوجھ_ 
  پيغمبر اكرم(ص) ايك اور جگہ فرماتے ہيں: 
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  اگر كوئي كسى پر ظلم كرتے ہوئے تازيانہ لگائے تو قيامت كے دن اس سے يقينا قصاص ليا جائے گا_'' 
  قصاص كے واسطے پيش كرديا اور فرمايا: خود آپ(ع) نے اپنى عمر كے آخربى دنونمينلوگونكے سامنے اپنے كو 

خداكى قسم دنيا ميں قصاص دنياآخرت ميں قصاص دينے سے بہت زياده سہل اور آسان ہے_ دنيا ميں قصاص كو رائج كرو 
  تا كہ آخرت كے قصاص سے محفوظ رہو_ 

  آپ(ص) ہى نے فرمايا كہ: 
وسرے پرزيادتى كرنے والے اورايسے ميانبيوى قيامت كے دن سب سے پہلے جوايك دوسرے پردعوى كريں گے وه ايك د

ہونگے جن ميں كبھى بھى نہ بنتى ہوگي_ مرد هللا تعالى سے اپنى بيوى كى زيادتيوں كى شكايت كرے گا اور كہے گا كہ 
خداوندا يہ عورت بالوجہ ميرى برائي كيا كرتى تھى اور خواه مخواه مجھ ميں عيب نكاال كرتى تھى اور مجھے اذيت اور 

ليف ديتى تھى اوراس نے ميرا گھر ميں رہنادو بھر كرديا تھا عورت اس موقع پرانالزامات كوردكرے گى ليكن فرشتے اس تك
كى زبان پر مہر لگاديں گے تاكہ وه خاموش رہے،اس عورت كے اعضاء اور جوارح، ہاتھ اور پاؤں بات كرنے لگيں گے 

  پنے شوہر پركى تھيں_ اوركبھى اس كے برعكس بيوي اور عورت كى ان زيادتيوں كوبيان كرينگے جوا س نے ا
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اپنے شوہر كى زيادتيونكى شكايت كرے گى اوركہے گى كہ اس نے ميراجينا دشوار كردياتھا_ بغير كسى وجہ سے كے گھر 

ح اس ميں چيخ وپكار كياكرتا تھا اوراس نے گھر كواپنے غّصہ كى آگ سے جہنم مينتبديل كردياتھا_ مردكے اعضااورجوار
  كے خالف گوہى ديں گے اور عورت كى بات كى تصديق كرينگے_'' 

پيغمبراسالم(ص) جودونوں جہانوں كيلئے رحمت اورانسانوں كے نجات دہنده تھے پسندنہينفرماتے ت كہ كوئي انسان اپن آپ 
سند انسانوں كوآخرت كے عذاب اورقيامت كے حساب كى سختى ميں گرفتار كرے_ لہذا آپ(ص) نے تمام مومن اورحق پ

  كوخطاب كرتے ہوئے فرماياكہ: 
خدا اس بنده پر اپنى رحمت نازل كرے جو موت كے آنے سے پہلے اس آدمى كا حق اداكردے جس كاحق اس كى گردن پر 
ہو، كيونكہ قيامت كے دن انسان كے پاس كسى قسم كا مال و دولت نہ ہوگا كہ وه اپنے حق كے طلب گاروں كا حق اس كے 

رے_ روز قيامت صرف انسان كے اچھے اور برے اعمال اس كے ساتھ ہوں گے اورحق داروں كے حق طلب ذريعہ ادا ك
كرنے كى صورت ميں اس كے اچھے اعمال كم كر كے طلب گاروں كے حّصہ ميں ڈال ديئے جائيں گے اور اگر اس كے 

  ئے پاس كوئي اچھا عمل نہ ہوگا تو طلب گاروں كے برے اعمال اس كے حساب ميں ڈال دي
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  جائينگے_'' 
يقينا اس روز ہم بھى اپنے پروردگار كے سامنے جواب ده ہوں گے اس عظيم دن كے لئے جس دن تمام طاقت و قدرت 

صرف ذات الہى كے ہاتھ ميں ہوگى اور اسى كا حكم چلے گا اور كسى كو اس كى اجازت كے بغير بات كرنے كى طاقت نہ 
كے كوئي اوربات كى بھى نہ جاسكے گي_ ضرورى ہے كہ اس دن كے لئے زاد  ہوگى اورپھر سوائے حق اور صحيح بات

  راه جمع كريں اور بہترين زادراه تقوى ہے_ 
  پيغمبر اكرم (ص) كے فرمان كے مطابق: 

پہلى چيز جس كے متعلق روز قيامت سوال ہوگا وه نماز ہوگى بہترين چيز جسے انسان اپنے ساتھ لے جائے گاوه اچھا 
  ق ہوگا_'' اورنيك اخال

ہمارے لئے بہتر يہ ہے كہ اس سے پہلے كہ ہم سے روز قيامت سوال كيا جائے اوردنيا ميں كئے جانے والے اعمار وافعال 
  كا حساب طلب كياجائے ہم خود ہى اپنے اعمال و اخالق پرنگاه ڈاليں اوراپنا محاسبہ كريں_ 

  پيغمبر اكرم(ص) كا ارشاد ہے كہ: 
قبل اس كے كہ ان كا حساب كيا جائے_ اور اپنے اعمال كا وزن كروقبل اس كے كہ ان كاوزن اپنے اعمال كاحساب كرو 

  كياجائے_'' 
  

  آيت قرآن 
  '' اّن الّذين يصلّون عن سبيل هللا لہم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب'' 
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كہ انہوں نے قيامت كے دن كو وه لوگ جو هللا كے راستے سے گمراه ہوگئے ہيں يقينا ان كے لئے سخت عذاب ہوگاكيون
  بھالديا ہے_'' 

  ) 26''سوره ص آيت 

  سوچيے اورجواب ديجئے
  )___ خداوند عالم نے سوره نباء ميں جہان كے بامقصد ہونے كے ساتھ كن موضوعات كو ياد داليا ہے؟ 1
جس كاذكر اس درس  )___ خداوند عالم نے اس سوره مينكن مسائل كاذكرفرمايا ہے (صرف سوره كے اس حّصے مينكہ2

  مينكياگيا ہے؟) 
  )___ قيامت كے دن كوكيوں'' روز فصل اور روز جدائي'' كہاجاتا ہے؟ 3
  )___ سوره نباء ميں ظلم اورزياديتونكرنے والونكے بارے ميں كيا بيان ہوا ہے؟ 4
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كياجائے گا_ وه چار  )___ پيغمبر اكرم (ص) كا فرمان ہے كہ انسان سے قيامت كے دن چار چيزوں كے بارے ميں سوال5
  چيزيں كون سى ہيں؟ 

  )___اگر كوئي دنيا ميں كسى پر ظلم كرے اوركسى كا مال اورحق غصب 6
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  كرے تو اس سے قيامت كے دن صاحبان حق اپنا حق كس طر ح وصول كرينگے؟ 
  )___ پيغمبر اكرم(ص) نے دوسرے لوگوں كے حقوق كے متعلق كيا سفارش كي؟ 7
پرزيادتى كرنے والے مياں بيوى كس طرح انصاف چاہيں گے اوراگر اپنى زيادتيونكا انكار كرينگے )___ ايك دوسرے 8

  توكون ان كے اعمال كى گواہى دے گا؟ 
)___ سب سے پہلى چيز جس كا قيامت كے دن سوال ہوگا كيا ہے؟ بہترين چيز جو قيامت كے دن ہمارے كام آئے گي، كيا 9

  ہے؟ 
وكتاب كے بارے ميں پيغمبر اكرم(ص) كى ايك حديث بيان كريں اور اس كى وضاحت بھى )___ قيامت كے دن حساب 10

  كريں؟ 
 )___ قيامت كے دن كيلئے بہترين توشا اور زاد راه كياہے؟ 11

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  قيامت كے ترازو

موت كے وقت انسان كے سامنے يہ دنيا ختم ہوجاتى ہے اور اس كے سامنے آخرت كى دنيا كے دروازے كھل جاتے ہيں_ 
عمل كا زمانہ ختم ہوجاتا ہے اورحساب و كتاب اورجزا و سزا كازمانہ قريب ہوجاتاہے اور انسان دنيا سے آخرت كى طرف 

و قيمت ہوگى اور دنياپرستى كاشكار ہوگا تو اس كے لئے دنياكو چھوڑنا منتقل ہوجاتاہے اگر انسان كى نظر ميں دنيا كى قدر 
سخت مشكل و ناگوار ہوگا_ اور اگر اس كى نظر ميں خدا كى خوشنودى ہر چيز سے زياده قيمتى ہوگى تووه مكمل ذوق و 

  شوق كے ساتھ اس سفر كے لئے تيارہوگا_ 
  اياہے كہ: امام على رضا عليہ السالم نے جانكنى كے بارے ميں فرم

  ''كافر كے لئے موت كالمحہ نہايت سخت ہوگا_ گويا كہ ايك ادہا مسلسل اسے ڈس رہا ہے اوربچھوا سے بار بار اپنازہر 
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  آلود ڈنك مار رہا ہے ... اوراس سے بھى زياده اذيت ناك_'' 
  آپ(ص) سے سوال كيا گيا كہ: 

تكليف اس سے بھى زياده سخت ہوگى كہ اس كے بدن كو آرى  كہاجاتا ہے كہ كافروں كے لئے اس دنيا سے جدا ہونے كى
سے ٹكڑے ٹكڑے كيا جائے يا قينچى سے اس كى بوٹى بوٹى جدا كى جائے يا اس پربہت بھارى پتھر مارا جائے يا لوہے كى 

  سالخيں اس كى آنكھوں مينڈالى جائيں يا چّكى ميں اسے پيس ديا جائے 
   امام رضا عليہ السالم نے فرمايا كہ:

ہاں ايسا ہى ہے ليكن تمام كافروں كے لئے نہيں بلكہ ان ميں سے بعض كے لئے جو ظالم اور زياده گناه گارہوں گے اورپھر 
يہ عذاب تو فقط آغاز ہوگا_ اس سے سخت اور سخت ترين عذاب تو اسے برزخ اور قيامت ميں جھيلنا پڑے گا_ اس كے 

ئے ہوں گے اور اس كے احكام و فرامين كو مانتے ہوں گے اورہميشہ برعكس مومن جو خداپرست اورخدا سے دل لگائے ہو
آخرت كويادكرتے ہوں گے اور لوگونكے ساتھ صرف عدل و انصاف كا سلوك كرتے ہونگے وه بہت آسانى سے اس دنيا سے
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اسى طرح گزرجائيں گے كہ گويا پھول سونگھتے ہوئے اپنى جان جان آفرين كے سپرد كر رہے ہيں_ ان كا يہ سفر آخرت 
  بزرخ اور اس كے بعد روز قيامت تك جارى رہے گا اور آخرت قيامت كے دن 
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  كہ جس دن حساب وكتاب ہوا اوراعمال تو لے جائيں گے اس دن ان كے اعمال كا بھى ٹھيك ٹھيك حساب كيا جائے گا_ 

  قيامت كے ترازو
  : خداوند عالم قرآن مجيد مينقيامت كے دن كے بارے ميں فرماتا ہے

  ''پھر ديكھو وه موت كى جانكنى حق لے كر آپہنچي، يہ وہى چيز ہے جس سے توبھاگتاتھا_'' 
  ''اس چيز كى طرف سے تو غفلت مينتھا، ہم نے وه پرده ہٹادياجوتيرے آگے پڑاہواتھا اورآج تيرى نگاه خوب تيز ہے_'' 

  پرذره برابر ظلم نہ ہوگا_'' قيامت كے روز ہم ٹھيك ٹھيك تولنے والے ترازوركھ دينگے پھر كسى شخص 
  ) 47_ سوره انبياء آيت 19(سوره ق آيت 

آپ سوچتے ہوں گے كہ عدالت كاترازو كيا چيز ہے؟ سوچتے ہونگے كہ قيامت كے ترازو سے كيامراد ہے؟ اوريہ اعمال 
سے توليں كے وزن اوراس كى قدر و قيمت كا كس طرح تعين كريں گے؟ عمل بے وزن اوربے قيمت ہونے كوكس ترازو 

  گے؟ 
  ميزان كے معنى ترازو اوراس ذريعہ كے ہيں جس سے كسى چيز كوتواليا 
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  ناپاجاتا ہے_ 
ہر چيز كو ايك مخصوص پيمانے سے ناپاجاتا ہے_ مثالً سونے كے زيورات كے وزن كے لئے ايك حساس اورچھوٹا ترازو 

ے لئے جو تربوزوں سے بھبرا ہوا ہو ايك بڑے كانٹے استعمال كياجاتا ہے_ اسى طرح ايك بڑے ٹرك كاوزن معلوم كرنے ك
كو استعمال كيا جاتا ہے_ جسم كى حرارت اور نجار معلوم كرنے كے لئے تھرماميٹر اوركسى چيز كى بلندى يا طول و 

  عرض معلوم كرنے كے لئے ميٹر سے استفاده كيا جاتا ہے_ 
قسمونكے ہوتے ہيں_ جسم كى حرارت معلوم كرنے واال  پس آپ نے ديكھا كہ ميزان اورترازو مختلف شكلوں اور مختلف

تھرماميٹر اورٹرك كا وزن كرنے والے كانٹے كے درميان كتنا فرق ہے_ ليكن اسكے باوجود يہ پيمائشے كرنے كاذريعہ 
  كہالتے ہيں_ 

  گے؟ اگرہم آپ كى كالس مينمصورى كا مقابلہ منعقد كروائيں تو اس ميں بہترين تصوير كا چناؤ كيسے كريں 
  اگركچھ لوگوں كى طاقت كا موازنہ كريں كہ ان ميں سے كون زياده طاقتور ہے تو كيسے معلوم كريں گے؟ 

اوراسى طرح ايك مجاہد كى بہادرى معلوم كرنے كا آپ كے پاس كيا پيمانہ ہے؟ اس قسم كے مواقع پر''ميزان اورترازو' ' وه 
ك تحرير كى خوبصورتى اور اس كے حسن كوپركھنے كے لئے ايك نمونہ ہوتاہے جودنيامينپہلے سے موجودہو_ مثالً اي

بڑے استاد كى تحرير سے اس كا موازنہ كياجائے گا_ اور اسى لحاظ سے اس كامعيار معين كيا جائے گا_ پس اس صورت 
  ميں ترازو اور ميزان استاد كى لكھي 
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  ہوئي تحرير قرار پائے گي_ 
كاتعين كرنے كے لئے امتحان منعقد كيا جاتا ہے اور كالس كے سب سے ذہين طالب ايك كالس كے طالب علموں كى قابليت 

  علم كو دوسروں كے لئے ميزان قرار ديا جاتا ہے_ 
آپ نے ديكھا ہوگا كہ كبھى كبھى آپ كے استاد پورى كالس كو ايك سوال حل كرنے كے لئے ديتے ہيں اورپھر اس كى 

الب علموں نے سوال غلط حل كيا ہے تو ان سے كہتے ہينكہ فالں طالب علم چيكنگ كے دوران جب ديكھتے ہينكہ اكثر ط
  كوديكھو، اس نے سوال بالكل درست طور پرحل كيا ہے، جاؤ اوراس كى كاپى سے اپناسوال مالؤ_ 

قرآن مجيد كے مطالعہ سے بھى يہى معلوم ہوتا ہے كہ قيامت كے روز بندوں كے حساب وكتاب كے لئے خداوند عالم ايسے 
ميزان اورترازو معين كرے گا جن كے ذ ريعہ بندوں كے اعمال كا وزن كيا جائے گا تا كہ انسان اپنے اعمال كے وزن اوران

  كى قدروقيمت كے مطابق اپنى جزا كوپاكسيں_ 
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  اس بارے ميں خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ: 
گے، پھر كسى شخص پر ذّره برابر ظلم نہ ہوگا جس نے رائي كے ''قيامت كے دن ہم ٹھيك ٹھيك تولنے والے ترازو رك ھ دين

  دانے كے برابر بھى عمل انجام ديا ہوگا وه ہم سامنے لے آئيں گے اورحساب لگانے كے لئے ہم كافى ہيں_'' 
  ) 47_ آيت 21( سوره انبياء 

  '' اس دن پيمائشے اور وزن حق كے مطابق ہوگا جس شخص 
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بھارى ہوگا نجات پاجائے گا اور جنكا پلڑا ہلكا ہوگاوه نقصان اور خساره ميں ہينرہيں گے كيونكہ انہوںكا پلڑا نيك اعمال سے 
  نے ہمارى آيت پرظلم كيا ہے، اور جہنم ميں ہميشہ كے لئے رہيں گے_ 

گى ميں مشاہده البتہ يہ بات ذہن نشين رہے كہ قيامت كا ترازو ان ترازؤوں سے مختلف ہے جن كا ہم اپنى روزمّره مادى زند
كرتے ہيں_ قيامت كے دن كے ترازو كى نوعيت مختلف ہوگي_ اس ترازو كے ذريعہ لوگوں كے عقائد و افكار اور اخالق و 

رفتار كو ناپا جاسكے گا_ عقائد كو پركھنے كا پيمانہ ''حق'' ہوگا اور''حق'' سے موازنہ كر كے ہى عقائد كوپر كھا جاسكے 
  گا_ 

فعار كا پيمانہ صالح لوگ ہوں گے_ انبياء ائمہ خدا كے منتخب بندوں اور اولياء هللا كے اعمال كے انسانوں كے اعمال و ا
ذريعہ انسانوں كے اعمال كا موازنہ كيا جائے گا_ جتنا كسى كا عمل ان كے عمل سے مشابہت ركھتا ہوگا اتناہى وزنى 

جائيں وه وزنى اور قيمتى ہيں اور جو اعمال غير خدا اورباقيمت ہوگا_ جواعمال خدا اور اس كى رضا كے لئے انجام ديئے 
كے لئے اور غفلت ميں انجام ديئے جائيں وه بے وزن وبے قيمت ہوتے ہيں، اگر چہ ان كى ظاہرى صورت اچھى اورنيك ہى 

  كيوں نہ ہووه قيامت كے دن نيك اوراچھے اعمال ميں شمار نہيں كئے جائيں گے_ 
وه حاصل كرسكے گا جس كے نيك اعمال كا پلڑا بھارى ہوگا_ اور جس كے نيك اعمال كا  لہذا جنّت اورخداوند عالم كاقرب

  پلڑا بھارى نہ ہوگا وه نجات نہ پاسكے گا اوروه ضر ور بالضرور جہنّم ميں جاء گا اور آگ كى تہہ ميں پڑے گا_ 
  قرآن مجيد كا ايك سوره جسے قارعہ كہا جاتا ہے اس كے ترجمے پرغور 
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  كيجئے: 
خدا كے نام سے جوبڑا مہربان اورنہايت رحم كرنے واال ہے_ ''تو ڑ دينے والي، توڑ دينے والى كيا ہے، كيا جانتے ہوكہ 

توڑنے والى كيا ہے_ وه دن كہ جب لوگ بكھرے ہوئے پروانوں كى مانند اورپہاڑ دھنكى ہوئي روئي كى ريزه ريزه ہوجائيں 
وه اچھى اورخوشحال زندگى ميں داخل ہوگا اور جس كے اعمال كا پلڑا ہلكا ہوگاگے، پھر جس كے اعمال كا پلڑا بھارى ہوگا 

  اس كاٹھكانا جہنّم ہوگا اور تمہيں كيا جانتے ہو كہ جہنّم كيا چيز ہے_ بھڑ كتنى ہوئي آگ: 
نسان اپنے قيامت كے دن انسانى اعمال كا وزن كيا جائے گا اوراس كے پوشيده اعمال ظاہر و آشكار ہوجائيں گے_ اس دن ا

  تمام اعمال اورحركات كا مشاہده كرے گا_ هللا تعالى فرماتا ہے كہ: 
  اس دن انسانوں كو اس كا سب اگال پچھال كيا ہوا بتاديا جائے گا_ بلكہ انسان خود ہى اپنى آپ كواچھى طرح جانتا ہے'' 

پنے تمام اعمال س آگاه ہوجاء گا اور ان كےقيامت كے دن انسان كانامہ عمل اتنا واضح اورروشن ہوگا كہ وه اس كو ديكھ كرا
  درست ہونے كا اعتراف كرے گا اور ميزان اتنا ٹھيك ٹھيك ہوگا كہ انسان سے كہاجائے گا كہ خود اپنا حساب كرے 

  قيامت كے دن انسان سے كہاجاء گا كہ: 
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  اپنے نامہ عمل كوپڑھ، آج توخود اپنا حساب كرنے كے لئے كافى ہے'' 
دن باطنى اعمال اورپوشيده حقائق اس طرح واضح ہوں گے كہ كوئي بھى ان كا انكار نہ كرسكے گا_ اور قيامت كے 

  اگركوئي انكار كرنا چاہے گا تو اس كے منہ پر مہر لگادى جائے گى تا كہ اس كے اعضاء وجوارح گواہى دے سكيں_ 
  خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں فرمايا ہے_ 

ان كے منہ پر مہر لگاديں گے اور ان كے اعضاء و جوارح، ہاتھ، پاؤں باتيں كريں گے اور اپنے  اس دن يعنى قيامت كے دن
  كردار كى گواہى ميں فرماتا ہے_ 
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يہ ہمارى كتاب ہے كہ جو حق كے مطابق تمہارے خالف گواہى دے رہى ہے_ قيامت كا دن حساب و ميزان كا دنہے_ حق 
  لوگوں كى ظالموں اور بدكاروں سے مكمل جدائي كا دن ہے_'' اور عدل ادلہ جزا و سزا كا دن ہے_ نيك 

پس كتنا اچھا ہو كہ ہم اپنے آپ كواس عظيم دن كے لئے تيار كريں اور ايسے اعمال انجام ديں كہ اس دن جن كے ديكھنے 
  سے شرمندگى نہ ہو_ 

  
  آيت قرآن 
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  كان مثقال حبّة من خردل اتينا بہا و كفى بنا حاسبين_''  '' و نضع الموازين القسط ليوم القى مة فال تظلم نفس شيئا و ان
   47_ آيت 21سوره انبياء 

قيامت كے دن ہم ٹھيك ٹھيك تولنے والے ترازوركھ ديں گے پھر كسى شخص پر ذره برابر ظلم نہ ہوگا_ جس نے رائي كے 
  ہم كافى ہيں''  برابر بھى عمل انجام ديا ہوگا وه ہم سامنے لے آئيں گے_ اور حساب كرنے كے لئے

  سوچيے اورجواب ديجئے
)___ دنيا سے آخرت كے سفر ميں كون جان ليوا اور سخت شكل محسوس كرے گا اور كون ذوق و شوق سے اس كو طے 1

  كرے گا؟ 
)___ امام رضا عليہ السالم كے مطابق ظالم اوركافر دنيا سے رخصت كے وقت كيا محسوس كريں گے اور مومن و 2

  قع پر كيا محسوس كريں گے؟ خداپرست اس مو
  )___ قيامت كے دن كون لوگ نجات پانے والے اور كون لوگ نقصان و خساره كا شكار ہوں گے؟ (آپ كى كتاب 3
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  ميں اس بارے ميں جو ذكر ہوا ہے اس كى رو سے جواب ديں؟) 
اليئےه قيامت كے دن ترازو كون كى )___ اس سبق ميں ترازو كى جو قسميں بيان ہوئي ہيں انہيں شمار كيجئے اور يہ بت4

  چيز ہوگي؟ انسان كے اعمال كو كس سے تو الجائے گا ...؟ 
  )___ عمل كے بھارى يا بے وزن ہونے كا قيامت كے دن كيا سيار ہوگا؟ 5
)___ سور ه قارعہ كى آيات كى رو سے كون لوگ قيامت كے دن اچھى زندگى ميں داخل ہوں گے اور كون لوگ ہاويہ اور 6
  اب ميں ڈالے جائيں گے؟ عذ
 )___ قيامت كے دن مشكالت اور شرمندگى سے بچنے كے لئے ہميں كون سے اعمال انجام دينا چاہيئے؟ 7

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  جنّت اوراہل جنّت; دوزخ اور اہل دوزخ

  جناب ابوذر غفارى سے كسى نے سوال كيا كہ ہمارے لئے مرنا كيوں تكليف ده ہوتا ہے___؟ 
  حضرت ابوذر نے جواب ديا: 

'' اس لئے كہ تم نے اپنى دنيا كو آباد كيا ہے اور آخرت كو خراب و ويران كيا ہے_ اس دنيا ميں اپنى خواہشات نفس كى 
پيروى كى ہے اور گناہوں ميں مبتال رہے ہو اور جو كچھ تمہارے پاس تھا اسى دنيا ميں خرچ كرديا ہے اور آخرت كے لئے 

لئے تمہارے لئے ايك آباد مكان سے خراب و ويران مكان كى طرف منتقل ہونا  كوئي توشہ و زاد راه روانہ نہيں كيا_ اسى
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  تكليف ده ہوتا ہے_ 
  اس نے پھر سوال كيا كہ ا بوذر ہمارى حالت آخرت كے جہان مينداخل ہوتے وقت كيسى ہوگي؟ 
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  جناب ابوذر نے فرمايا: 
طرح ہوں گے جو طويل مّدت اپنے گھر بار سے لوگ دوقسم كے ہوتے ہيں_ نيك اور برے _ نيك لوگ، ان لوگوں كى 

اوراپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے دور ہوں اوراب وه اپنے گھر پہنچنے والے ہوں اور اپنے رشتہ داروں كا ديدار 
كرنے والے ہوں تو انھيں كتنى خوشى اور مسّرت محسوس ہوگي؟ وه كتنے خوشحال خوشنود ہوں گے؟ نيك لوگ اس طرح 

خدا كے نزديك اور اس كى خوبصورت بہشت ميں داخل ہوں گے_ مالئكہ و پيغمبران و اولياء خدا ان كا استقابل اپنے مہربان 
كريں گے اور وه بہشت كى ختم ہونے والى نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے ليكن گناہگار اور برے اعمال كے مرتكب اس 

وگيا ہو اور جب اسے گرفتار كے اليا جائے اور اس كے مجرم اور باغى ى طرح ہو گے جو اپن گناہو كے خوف سے فرار ہ
  جرائم كى سزا سنائي جائے تو اس كى كيا حالت ہوگي؟ 

اعمال بد انجام دينے واال اپنے آپ كو اپنے اعمال ميں گرفتار ديكھ رہا ہوگا تمام گناہگارو كى يہى حالت ہوگي، وه خود كو 
ہوں گے_ وه ديكھ رہے ہو گے كہ اب وه اس پروردگار كے سامنے  خدا كے غيظ و غضب اور عذاب ميں مبتال ديكھ رہے

كھڑے ہيں جو بدلہ لينے واال ہے_ جس كے فرامين و احكامات كى انہوں نے خالف ورزى كى ہے_ ان پر پانى پانى كردينے
جہنّم ميں لے والى شرمندگى طارى ہوگى اور وه اپنے آپ كوعذاب كامستحق ديكھ رہے ہوں گے اورباآلخر ان كوكھينچ كر 

  جايا جائے گا_'' 
  اس شخص نے پھر سوال كيا_ اے ابوذر بتايئےه ہمارى حالت 

  
78   

  خداوند عالم كے سامنے كيسى ہوگي؟ جنّتى ہوں گے يا جہنّمي؟ 
  حضرت ابوذر نے فرمايا كہ: 

يا فرماتے ہے اور تمہارى كيا اپنے اعمال كو هللا تعالى كى كتاب كے سامن ركھو اورديكھو كہ خدائے تعالى قرآن مجيد ميں ك
  حالت ہے_ خدائے تعالى قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ نيك اور صالح جنّتى ہوں گے اور فاسق و فاجر جہنّمي''_ 

  ابوذر نے فرمايا: 
  هللا تعالى كى رحمت نيك لوگوں سے زياده قريب ہے''_ 

  گا_ جنّت ميں يا جہنّم ميں_  آخرت ميں انسان المحالہ ان دو مقامات ميں سے ايك ميں قيام كرے

  جنّت
جنّت نيك اور ديندار اور خداپرست لوگوں كى رہائشے اور مكان ہے، پيغمبروں اور ان كے پيروكاروں كے ہميشہ رہنے كى 

  چگہ ہے_ 
ہے،بہترين اور خوبصورت ترين مقام ہے جسے مہربان خالق نے اپنے نيك بندوں كے لئے بنايا ہے_ نہايت وسيع اور كشاده 

زمين ماور آسمان كى وسعتونكے مساوى بلكہ ان سے بھى وسيع و عريض ہے، روشن و پرنور ہے_ غرض انسان اس كى 
  تعريف سے عاجز ہے_ 

  اسے بہشت بھى كہتے ہيں_ قرآن اسے جنت سے تعبير كرتا ہے 
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  ''جنّت'' يعنى سر سبز و شاداب درختوں سے بھرا ہوا باغ 
رختوں كے نيچے صاف اور شفاف اورٹھنڈے پانى كى نہريں جارى ہوں گي_ ان كى شاخوں پرجنت كے سر سبز و شاداب د

  رنگ برنگ اور مزے دار پھل لٹكے ہوئے ہوں گے اور معطر ہوا كے جھونكوں سے جھوم رہے ہوں گے_ 
كے لئے حاضر جنّت ميں كسى قسم كى برائي اور نقص كا وجود نہ ہوگا_ نيك لوگ وہاں جس چيز كى تمنّا كريں گے ان 

كردى جائے گي_ جب كسى پھل كى خواہش كريں گے تو مدرختوں كى خوبصورت ٹہنياں ہواكے چلنے سے حركت كريں 
  گى اور اس نيك بندے كے نزديك پہنچ كر پھل اس كے ہاتھوں پر ركھ ديں گي_ 
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پر عمده اور بہترين فرش  جنّت ميں مومنين كے لئے نہايت عايشان اور آسائشےوں سے پر، محل بنائے گئے ہوں گے، ان
بچھے ہوئے ہوں گے مومنين بہترين اور خوش رنگ لباس زيب تن كئے ہوئے، آرامده مندوں پر پيغمبروں، ائمہ اطہار، 

  شہداء اور دوسرے جنتيوں سے محو گفتگو ہوں گے_ 
  پيغمبر (ص) فرماتے ہيں كہ: 

خوبصورت محل بنا رہے ہيں_ كبھى تيزى سے اور زياده ميں نے جنّت ميں ديكھا كہ فرشتے جواہرات اور انيٹوں سے ايك 
كام كرنے لگتے اور كبھى كام چھوڑ كر بيٹھ جاتے ہيں مسں نے ان سے پوچھا: كيا كام كر رہے ہو؟ كيوں كبھى كام كرنا 

  چھوڑ ديتے ہو؟ انہوں نے جواب ديا كہ ہم يہ 
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ر بناتے بناتے رك كيوں جاتے ہو_ فرشتوں نے جواب ديا محل ايك مومن كے لئے بنا رہے ہيں_ آپ(ص) نے سوال كيا: پھ
كيونكہ محل بناتے ميں استعمال ہونے واال سامان ختم ہوجاتا ہے_ آپ(ص) نے پوچھا: محل بنانے كا سامان كيا ہے؟ فرشتوں 

ہے اس محل كوبنانے كا نے كہا يہ سامان هللا اكبر ال الہ اال هللا ہے جو ان جواہرات اور سونے كى دانيٹوں ميں تبديل ہوجاتا 
سامان، هللا تعالى كا ذكر اور وه نيك اعمال ہيں جو خود مومن دنيا سے ہمارے لئے روانہ كرتا ہے جب تك مومن كار خير اور
هللا تعالى كى ياد ميں مشغول رہے، ہم تك سامان پہنچتا رہتا ہے اور اگر مومن غافل ہوجائے اور كار خير انجام نہ ديے تو ہم 

  ان نہيں پہنچتا اور ہم بھى مجبوراً كام ر وك ديتے ہيں_'' تك سام
جنّت ميں نعمتيں ہمارے دنياوى اعمال سے بنائي جاتى ہيں اور جنّت كى بعض نعمتيں اتنى خوبصورت ہينكہ كبھى آنكھ نے 

خيال بھى كسى كے ان جيسى خوبصورتى كو نہ ديكھا ہوگا ان كے دل پسند اور صاف كوكسى كان نے نہ سنا ہوگا بلكہ ان كا 
ذہن ميں نہيں آسكتا_ مختصر يہ كہ جنت كى نعمتيں ہمارى فكروں سے بھى زياده بلند و باال ہيں_ اور بہشت كى تعريف و 

توصيف ميں جو كچھ بھى بيان كيا گيا ہے وه ہمارى ذہنى سطح كے مطابق بيان كيا گيا ہے_ ورنہ بہشت كى عظمت اور اس 
  ئي ناقابل بيان ہے_ كى حقيقى خوبصورتى اور زيبا
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ليكن خدا نے بيان كے لئے كہ بہشت رہنے كے لئے كتنى عمده جگہ ہے اس كى كچھ صفات كو ہمارى زبان اور ہمارى ذہنى 
  سطح كے مطابق بيان كيا ہے اور فرمايا ہے كہ : 

ہى ہيں اس كے پھل ہميشہ متقين كے لئے جس جنّت كا وعده كيا گيا ہے اس كى شان يہ ہے كہ اس كے نيچے نہريں بہہ ر
رہنے والے ہيں اور اس كا سايہ الزوال ہے يہ تو انجام ہے متقى لوگوں كا ليكن كافروں كا انجام يہ ہے كہ ان كے لئے دوزخ 

  كى آگ ہے_'' 
  ) 35_ آيت 13(سوره رعد 

  بہشت ميں جس چيز كى خواہش كروگے تيار ہوگى اور جو چاہو گے وه موجود ہوگا_'' 
  ) 35_ آيت 41ت (سوره فصلّ 

''ان مومن مردوں اور عورتوں سے خدا كا وعده ہے كہ انھيں ايسے باغ دے گا جن كے نيچے نہريں بہتى ہوں گى اور وه ان 
ميں ہميشہ ہيں گے_ ان سدا بہار باغوں ميں ان كے لئے پاكيزه قيام گا ہيں ہوں گى اور سب سے بڑھ كريہ كہ هللا كى 

  يہى سب سے بڑى كاميابى ہے_  خوشنودى انھيں حاصل ہوگى اور
  ) 72آيت  9(سوره توبہ 

جنت ميں تمام رہنے والے لوگ ايك مرتبے اور ايك درجے كے نہيں ہيں بلكہ اپنے ايمان اور خلوص اور اعمال صالح كى 
  مقدار كے لحاظ سے ان كے مر اتب ميں فرق ہوگا بہشت ميں موت، غم، بيماري، فكر، مصيبت كا كوئي 
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ہوگا_ بلكہ جنّتى افراد ہميشہ خداوند عالم كے لطف و عنايات كے زير سايہ ہوں گے اور ہميشہ خدا كى ظاہرى اور  وجود نہ
باطنى نعمتوں سے بہره مند ہوں گے اور سب سے زياده يہ كہ هللا تعالى ان سے راضى ہوگا اور وه بھى هللا اور اس كے 

  الطاف اور عنايات سے راضى ہوں گے_ 
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  دوزخ
  ظالموں اور بدكاروں كاٹھكا نہ ہے اور مشركوں اور منافقوں كى قيام گاه ہے_  دوزخ

دوزخى نہايت سخت اور بہت دردناك زندگى سے دوچار ہوں گے ان كے برے اعمال اور اور كفر و نفاق، عذاب اور سخت 
گے_ آگ كا لباس ان كے  سزا كى صورت ميں تبديل ہوكر ان كے لئے ظاہر ہوں گے اور انھيں درد و رنج پہنچاتے رہيں

جسم پر اور گلے ميں طوق، ہاتھ اور پاؤں ميں زنجير پہنائي جائے گي_ آتش دوزخ كے شعلے ان كے جسم سے اٹھ رہے 
ہوں گے ان كے گوشت اور ہڈيوں كو جال رہے ہوں گے_ ساتھ ہى ساتھ ان كے باطن ميں قلب و روح ميں بھى نفوذ كر رہے 

  ہوں گے_ 
اور پينا، گندا، بدبودار، غليظ اور جالدينے واال ہوگا جو پيپ سے بدتر ہوگا_ جس كى بدبو مردار سے زياده جہنّميوں كا كھانا 

  ہوگي_ 
جہنّم كا عذاب جو كفر و نفاق ظلم و ستم اور برے اعمال كا نتيجہ ہے اتنا سخت اور دردناك ہے كہ جس كا ہم تصّور بھى 

  نہيں كرسكتے_ اس دردناك 
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  خداوند عالم اس بيان كى صورت ميں ہميں يوں دكھاتا ہے كہ :  عذاب كى جھلك
ہم نے ظالموں كے لئے ايك آگ تيار كر ركھى ہے جس كى لپٹيں انھيں گھيرے ميں لئے ہوئے ہوں گى وہاں گر وه پانى 

الے گا بدترين مانگيں گے تو ايسے پانى سے ان كى تواضع كى جائے گى جو تيل كى تلچھٹ جيسا ہوگا اور ان كا منہ بھون ڈ
  پينے كى چيز اور بدترين رہائشے گاه _'' 

  ) 29آيت  18(سوره كہف 
جن لوگوں نے ہمارى آيات كو ماننے سے انكار كرديا انھيں يقينا ہم آگ ميں ڈاليں گے اور جب ان كے بدن كى كھال گل 

يں_ يقينا هللا بڑا قادر اور حكيم جائے گى تو اس كى جگہ دوسرى كھال پيدا كرديں گے تا كہ وه خوب عذالب كا مزا چكھ
  ہے_'' 

  ) 55_ آيت 4(سوره نساء 
''دردناك سزا كى خبر دو انھيں جو سونا اور چاندى جمع كر كے ركھتے ہيں اور انھيں خدا كى راه ميں خرچ نہيں كرتے ايك 

ى پيشانيوں اور پہلوؤں دن آئے گا كہ اسى سونے چاندى سے جہنّم كى آگ دہكائي جائے گى اور پھر اسى سے ان لوگوں ك
  اور پيٹھوں كو داغا جائے گا_ يہ ہے وه خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع كيا تھا، لواب اپنى اس دولت 
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  كا مزا چكھو جسے تم نے ذخيره كيا تھا_'' 
  ) 35آيت  9(سوره توبہ 

وگا؟ آخرت ميں ہمارا ٹھكانا كہاں ہوگا؟ جنّت يا يقينا آپ كا دل بھى چاہتا ہوگا كہ معلوم كريں كہ روز قيامت ہمارا انجام كيا ہ
  جہنّم؟ 

  اگر ہم غور سے پيغمبر اكرم(ص) كے اس قول كا جائزه ليں تو شايد اندازه ہوجائے كہ ہمارا انجام كيا ہوگا؟ 
  پيغمبر اكرم(ص) نے فرمايا ہے: 

برداشت كرے گا وه بہشت ميں داخل  بہشت مصائب اور آالم ميں پوشيده ہے جو شخص دنيا كى مشكالت اور رنج و الم كو
ہوگا_ اور جہنّم لّذت و شہوت اور ہوس رانى ميں پوشيده ہے، جو شخص شہوت اورہوس رانى ميں مبتال ہوگا وه جہنّم ميں 

  جائے گا_ 
  

  آيت قرآن 
  عقبى الكفرين النّار'' مثل الجنّة الّتى وعد المتّقون تجرى من تحتہا االنہر اكلہا دائم و ظلّہا تلك عقبى الّذين اتّقوى و 
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  ساسالہ استعمال كرتے ہيں؟ اور كيوں فرشتے كام چھوڑ كر بيٹھ جاتے ہيں؟ 
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  ) ___دوزخ كن كاٹھكا نہ ہے اور جہنم كا عذاب كس چيز كانتيجہ ہوا ہے؟ 7
  ) ___قرآن مجيد كى آيات سے استفاده كرتے ہوئے جہنّم كے عذاب كى كوئي مثال بيان كيجئے؟ 8
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  قيوں كے لئے جس جنّت كا وعده كيا گيا ہے اس كى شان يہ ہے كہ اس كے نيچے نہريں بہہ رہى ہيں_ مت

اس كے پھل ہميشہ رہنے والے ہيں اور اس كا سايہ الزوال ہے_ يہ تو انجام ہے متقى لوگوں كا_ ليكن كافروں كا انجام يہ ہے
  كہ ان كے لئے دوزخ كى آگ ہے_'' 

  ) 35آيت  13(سوره رعد 

  سوچيے اور جواب ديجيے
نے اپنے كالم ميں نيك لوگوں كوكن لوگوں سے تشبيہ دى ہے اور گناه گاروں اور برے لوگوں كوكن -)___ حضرت ابوذر1

  سے؟ 
  )___ حضرت ابوذر كے قول كى روشنى مينبتا يئےه هللا تعالى كے نزديك ہمارى حالت كيا ہوگي؟ 2
  اب ابوذر نے اس سوال كا كيا جواب ديا تھا،اوراس جواب سے كيا مقصد تھا؟ ) ___هللا تعالى كى رحمت كہاں گئي؟ جن3
  ) ___اس سبق كو ملحوظ ركھتے ہوئے بہشت كى تعريف كيجئے؟ 4
  ) ___بہشت كى نعمتوں ميں سے كون سى چيز سب سے برتر اور باالتر ہے؟ 5
 ) ___جنّت ميں مومنين كا مكان بنانے كے لئے مالئكہ كون 6

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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   قيامت كا خوف

  خدا كے شائستہ بندوں كى ايك صفت
  خدا كے شائستہ بندوں كے متعلق حضرت على (ع) فرماتے ہيں كہ: 

خداوند عالم نے اپنى ياد كو دلوں كے منور ہونے كا سبب قرار ديا ہے ياد خدا دلوں كوسماعت بخشتى ہے، خدا كى ياد تاريك 
و مرده اور افسرده دلوں كوروشن، بينا اور زنده كرتى ہے، خدا كى ياد سركش اور گنہكار دلوں كو خدا كى بندگى اور اس 

  ہے_  كے حضور سجده ريز ہوجانے كا سبق ديتى
ہر دور ميں خدا كے ايسے منتخب بندے ہوتے ہيں جو خدا كى ياد ميں مشغول رہتے ہيں اور اس سے مناجات كرتے ہيں اور 

  دل كى گہرائيوں سے اس سے راز و نياز كرتے ہيں_ 
  جاتے ہيں_ خدا كى ياد سے ان كى دلوں ميں بيدارى اور آگاہى كا نور چمكتا ہے_ ان كى آنكھ، كان اوردل اس سے منور ہو
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خدا كے يہ منتخب بندے لوگوں كو ''ايام هللا'' كى ياد دالتے ہيں اور اس كے ارفع و اعلى مقام سے ڈراتے ہيں_ يہ باخبر رہنما
بھولے بھنكے ہوؤں كو ہدايت ديتے اور رہنمائي كرتے ہيں_ جو بھى ميانہ روى اور صحيح راستہ اختيار كرے اس كى 

اور اسے نجات كى خوش خبرى ديتے ہيں_ جوكجروى اختيار كرے اس كى مذّمت كرتے ہيں اور  حوصلہ افزائي كرتے ہيں
  ہالكت و تباہى سے ڈراتے ہيں_ 

  يہ الئق احترام اور ياد خدا ميں مشغول رہنے والے بندے اندھيروں كا اجاال اور گم كرده راہوں كے رہنما ہوتے ہيں_ 
ى محبت كى جگہ هللا كى ياد كو اپنے دل ميں جگہ دى ہے_ دنياوى كام كاج جى ہاں اس قسم كے شائستہ لوگوں نے دنيا ك

  اورتجارت انہيں ياد خدا سے غافل نہيں كرتے_ 
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وه اس عمده سامان سفر سے اپنى زندگى كا سفر طے كرتے ہيں اور راه طے كرتے وقت غفلت ميں ڈوبے ہوئے انسانوں كو 
لوگوں كو عدل و انصاف كا حكم ديتے ہيں اور خود بھى عدل و انصاف كے بيدار كرتے اور انہيں گناہوں سے روكتے ہيں_ 

مطابق سلوك كرتے ہيں_ لوگوں كو برے كاموں اورمنكرات سے منع كرتے ہيں اور خود بھى برے كاموں كى طرف ہاتھ 
  نہيں بڑھاتے_ 

ء دنيا كا مشاہده كر رہے ہيں_ گويا وه راه دنيا طے كر كے آخرت تك پہنچ چكے ہيناوروہاں سكونت اختيار كر كے ماورا
قيامت كے وعدے انكے لئے ثابت ہوچكے،وه لوگوں كے لئے ان حقائق پر سے پرده ہٹاتے ہيں اورقيامت وبرزخ كے حاالت 

  كو لوگوں كے لئے بيان كرتے ہيں_ 
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ديكھ پاتيں اور جن اس طرح كہ جيسے اس عالم كى جن چيزوں كا مشاہده وه كر رہے ہيں لوگوں كى نگاہيں انھيں نہيں 
  صداؤں كويہ سنتے ہيں لوگ نہيں سن پاتے_ 

  اے كاش 
تم اپنے ذہن ميں ان كے بلند مرتبہ اورروحانيت كو ديكھ پكاتے اور ان كے مقام محمود كا مشاہده كر تے_ گويا انہوں نے 

بڑى كوتاہيوں اور خطاؤں  اپنے اعمال ناموں كو اپنے سامنے كھول ركھا ہے_ اوراپنے نفس كے (محاسبہ ميں) اورچھوٹى
  پر نظر ركھے ہوئے ہيں_ 

خدا كے عذاب كے خوف سے آه و فغان اور گريہ و زارى كر رہے ہيں_ اپنى خطاؤں كا اقرار كرتے ہوئے ندامت 
  اورپشيمانى كا اظہار كر رہے ہيں اور اپنے رب سے عفو و بخشش كے طلبگار ہيں_ 

جائے تو يہ ہدايت كے پرچم اور روشنى پھيالنے والے چراغ نظر آئيں گے كہ اگر ان منتخب بندگان خدا كو غور سے ديكھا 
جن كے ارد گرد هللا كى رحمت كے فرشتوں نے احاط كر ركھا ہے، آسمان كے دروازے ان پركھلے ہوئے ہيں اورفرشتے 

  آرام واطمينان سے ان پر نازل ہوتے ہيں_ 
_ اس امن كے مقام ہينكہ جہاں خدا ان سے آگاه، ان كى سعى ان كے لئے امن و كرامت كے مقامات تيار كئے گئے ہيں

  وكوشش سے راضى اور ان كى راه و رسم سے خوش ہے_ 
يہ بندے اپنى مناجات كے ذريعہ نسيم رحمت اورپروردگار عالم كى بخشش كو جوش ميں التے ہيں_ ان كے دل هللا تعالى كے

  فضل و كرم كے 
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  گى كے سامنے خاضع اور خاكسار ہوتے ہيں_ گرويده اور هللا كى عظمت و بزر
آخرت كے عذاب كے خوف سے ان كے دل زخمى اور شكستہ ہيں اور خوف خدا كے سبب كيے جانے والے طويل گريہ 

  سے ان كى آنكھيں آزرده اور خستہ ہوچكى ہيں ... 
  (نہج البالغہ سے ايك اقتباس) 

بندوں ميں سے ہيں خدا كے صالح اور شائستہ بندوں كے اس طرح  اميرالمومنين عليہ السالم كہ جو خود خدا كے شائستہ
قيامت سے خوفزده ہونے كى صفت كا تذكرتے ہيں_ كتنا اچھا ہو كہ حضرت على (ع) كے قول كے ساتھ ساتھ ان كے عمل 

  ميں بھى خدا كے شائستہ بندوں كى نشانيوں كو ديكھيں_ 
مناجات كى كيفيت ان كى آه و زاري، پر سوز نالوں اور قيامت كے  امام(ع) كے دو نہايت نزديكى اصحاب سے امام(ع) كى

  خوف كے متعلق سنيں_ 
  حبّہ عرفى اور نوف بكالى كہتے ہيں: 

ايك دن ہم داراالمارة كے صحن ميں سوئے ہوئے تھے كہ آدھى رات كو ايك دردناك آواز نے ہميں بيدار كرديا_ يہ ہمارے 
آپ نے ايك ديوار سے نيك لگائي تھي_ پھر آہستہ آہستہ قدم بہ قدم چلنے لگے_ ستاروں موال اميرالمومنين (ع) كى آواز تھي_

سے پر آسمان كوديكھتے اور تھوڑى دير ٹھہرجاتے اور اچانك رونے كى آواز بلند كرتے اور آنسو بہاتے اور پر درد 
  ودلگدار لہجے ميں ان آيات كى تالوت فرماتے تھے: 

اور دن و رات كى منظم گردش ميں عقلمندوں كے لئے واضح نشانياں موجود ہيں، وه عقلمند كہ يقينا زمين و آسمان كى خلقت 
  جو خدا كو ہر حال ميں ياد كرتے ہيں چاہے بيٹھے 
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  چاہے كھڑے اور چاہے پہلو پر بستہ ہيں ليٹے ہوئے ہوں زمين و آسمان كى خلقت پر غور و خوض كرتے ہيں_ 
ارخانہ كو بے كار و بے مقصد خلق نہيں كيا ہے تو عيب سے پاك ہے بس تو ہم كو آگ كے اے پروردگار تو نے اس عظيم ك

  عذاب سے بچا 
پروردگار يقينا جس كو تونے آگ ميں داخل كرديا ضرور اسے رسوا كرديا اور ظالموں كا كوئي مددگار نہيں اے ہمارے رب 

ان الؤ، پس ہم ايمان لے آئے_ اے ہمارے رب پس بخش دے ہم نے سنا ہے كہ ايك منادى ندا كرتا تھا ايمان كے لئے كہ ايم
  ہمارے گناہوں كو اور دور كردے 

  ہم سے ہمارى بديوں كو اور ہميں نيكيوں كے ساتھ موت دے_ 
اسے پروردگار جو كچھ تونے اپنے رسولوں كے ذريعہ سے ہم سے وعده كيا ہے ہميں عطا كر اور ہم كو روز قيامت رسوا 

  عده خالفى نہيں كرتا_'' نہ كرنا_ يقينا توو
  ) 194تا  19_ آيت 3(سوره آل عمران 

اميرالمومنين عليہ السالم بار بار ان آيات كى تالوت كر رہے ہے تھے اشك بہاتے تھے اور ہاتھ آسمان كى طرف اٹھا كر 
  مناجات اورراز و نياز كرتے تھے حبّہ كہتا ہے: 
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  ہا تھا كہ آپ(ع) ميرے بستر كے نزديك آئے اور فرمايا: ميں حيرت زده اپنے موال كى حالت كو ديكھ ر
  ''حبّہ سوئے ہوئے ہو يا جاگ رہے ہو؟'' 

  ميں نے عرض كى : 
موال،اے اميرالمومنين عليہ السالم جاگ رہا ہوں جب آپ(ع) ، خدا كے خوف سے اس قدر لرزاں اور نالہ كناں ہيں تو افسوس 

  ہم بے چاروں كى حالت پر: 
  ليہ السالم كچھ دير سرجھكا كر روتے رہے پھر فرمايا: اميرالمومنين ع

اے حبّہ ايك دن سب خدا كے سامنے اپنا حساب دينے كے لئے كھڑے كئے جائيں گے_ خدا اپنے بندوں كے اعمال سے 
باخبر ہے اور كوئي چيز اس سے چھپى ہوئي نہيں ہے_ وه ہمارى شہ رگ سے بھى زياده ہم سے نزديك ہے اور كوئي چيز 

  رے اور خدا كے درميان حائل نہيں ہوسكتى اس كے بعد نوف كے بستر كے پاس گئے اور فرمايا: ہما
  اے نوف سو رہے ہو يا جاگ رہے ہو؟ 

  نوف جو كہ اميرالمومنين (ع) كى حالت كو ديكھ كر رو رہے تھے بولے: 
  ں_'' ''يا على (ع) جاگ رہا ہوں اور آپ كى اس روحانى حالت كو ديكھ كر گريہ كر رہا ہو

  اميرالمومنين (ع) نے فرمايا: 
اے نوف اگر آج خوف خدا سے اشك بہاؤ گے تو قيامت ميں تمہارى آنكھيں روشن ہوں گى _ تمہارى آنكھوں سے گرا ہوا 

  آنسو كا ہر قطره آتش جہنّم كو 
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ہشت ميں اس كا درجہ بجھادے گا_ جو انسان هللا كے خوف سے ڈرے، گريہ كرے اور اس كى دوستى خدا كے لئے ہو تو ب
  سب سے بلند و باال ہوگا_ 

اے نوف جو شخص خدا كو دوست ركھتا ہو اور جسے بھى دوست ركھتا ہو خدا كے لئے ہو، كبھى بھى خدا كى دوستى پر 
كسى اور كى دوستى كو ترجيح نہيں دے گا جو شخص جس سے بھى دشمنى ركھتا ہو خدا كيلئے ہو اس دشمنى سے خير و 

  وه كچھ اور نہ پہنچے گا_ خوبى كے عال
اے نوف جس وقت تم اپنى دوستى اور دشمنى ميں اس درجہ پر پہنچو كمال ايمان پر پہنچو گے_ خدا سے ڈوركہ ميں تمہيں 
نصيحت كر رہا ہوں'' يہ كہہ كہ امام (ع) ہم سے دور چلے گئے_ اور خدا سے مناجات شروع كردى اشك بہاتے جاتے تھے 

  ا كى تالوت كرتے تھے_ اور آہستہ آہستہ اس دع
پروردگار اے كاش مجھے علم ہوتاكہ جس وقت ميں تجھ سے غافل ہوں تو مجھ سے ناراض ہوتا ہے اور منھ پھير ليتا ہے يا 
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پھر بھى مجھ پہ لطف و كرم ركھتا ہے؟ اے كاش مجھے علم ہوتا كہ ميرى طويل نيند، سستى و كوتاہى كے سبب ميرى حالت 
  تيرے نزديك كيسى ہے 

س رات اميرالمومنين (ع) تمام رات جاگتے رہے اور اپنے خالق سے ر از و نياز كرتے رہے_ بے قرارى كے عالم ميں ا
  چہل قدمى كرتے تھے_ 

اميرالمومنين (ع) يوں ہى راتوں كو بيدار رہتے، مناجات كرتے اور خوئف خدا اور قيامت كے حساب و كتاب كا ذكر كر كے 
  رويا كرتے تھے_ 
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  رآن آيت ق
  '' ربّنا ما خلقت ہذا باطال سبحنك فقنا عذاب النّار'' 

پروردگار تو نے اس جہان اور زمين و آسمان كو باطل پيدا نہيں كيا ہے تيرى ذات پاك و پاكيزه ہے پس ہميں جہنّم كى آگ 
  سے محفوظ ركھ_'' 

  ) 191آيت  3(سوره آل عمران 

  سوچيے اور جواب ديجيے
) نے اپنے اس خطبہ ميں هللا كے نيك اور صالح بندوں كى بہت سى صافت بيان كى ہيں_ آپ ان ميں ) ___اميرالمومنين (ع1

  سے دو صفات كو بيان كريں؟ 
  ) ___يہ صالح بندے كس راه كى تعريف اور كس كى مذمت كرتے ہيں؟ 2
  )___ ان كا ڈر اور خوف كس چيز سے ہے؟ ان كا طويل گريہ كس خوف كے نتيجہ ميں ہے؟ 3
  __اميرالمومنين (ع) نے جن آيات كى تالوت كى ان كا ترجمہ كيجئے؟ ) _4
  )___ ان آيات ميں كن باتوں كا تذكره ہے كہ جس كے سبب 5
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  اميرالمومنين (ع) كى يہ حالت ہوگئي تھي؟ 
كيا جواب ديا؟ ) ___جب اميرالمومنين (ع) نے حبّہ سے دريافت كيا كہ سو رہے ہو يا جاگ رہے ہو تو حبّہ نے آپ (ع) كو 6

  آپ (ع) نے قيامت كے دن كے بارے ميں حبّہ سے كيا فرمايا؟ 
  )___اميرالمومنين (ع) نے نوف سے قيامت كى ياد اور خوف خدا سے رونے كے متعلق كيا فرمايا؟ 7
المتيں بيان )___ اميرالمومنين (ع) نے ايمان كامل ركھنے والے انسان كى كيا تعريف كي؟ كامل ايمان ہونے كے لئے كيا ع8

 كيں؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  باب سوم

  

  نبوت كے بارے ميں
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  تمام پيغمبروں كا ايك راستہ ايك مقصد

  شايد آپ نے بہار كے موسم ميں بادام كے خوش رنگ شگوفے كوديكھا ہوگا كيا آپ نے ديكھا ہے؟ 
  آيا كبھى سوچا ہے كہ 

بادام كا جو بيج رمين ميں بويا جاتا ہے يہ بيج، پھول كى خوبصورت شكل؟، اختيار كرنے تك كس قدر طويل، پر پيچ اور 
  كٹھن راستہ كرتا ہے_ 

كتنى سعى و كوشش كر كے يہ راستہ طے كرتا ہے تا كہ نشو و نما پاسكے اور اس خوبصورت لباس سے اپنے آپ كو راستہ
  كرے 

  ہے كہ اس طويل راستہ كو طے كرنے ميں اسكى راہنمائي كون كرتا ہے_  آيا آپ نے كبھى سوچا
  ہم نے توحيد كى بحث ميں اس بات كا ذكر كيا ہے كہ 
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جسطرح خلقت كى ابتدا خداوند كريم سے ہے اسى طرح ان كے وجود كا باقى رہنا، پر وان چڑھنا اور نشو و نما بھى خدا كى 
  ذات سے وابستہ ہے_ 

ه كون ہے جو بادام كے بيج كى مانند ايك مخصوص راه كو طے كر رہے ہيں اور اس راه ميں صرف خدا كى خدا كے عالو
  ہدايت ان كے شامل حال ہے اور اس تكميل كى راه ميں ان كا ہدايت كرنے واال پروردگار عالم ہے_ 

ور رشد و كمال تك پہنچنا و خداہى كى ذات ہے كہ جس نے ہر ايك كى سرشت اور فطرت ميں حركت راه كو تالش كرنا ا
ديعيت كيا ہے اور يہ ايك عمومى ہدايت ہے اس عمومى ہدايت ميں انسان كى حالت و كيفيت كيسى ہوتى ہے _ انسان دوسرے 

تمام موجودات سے ايك واضح فرق ركھتا ہے _ اور يہ فرق ، فكر ، ارادے و اختيار كى قدرت اور طاقت ،، كا ہوتا ہے _ 
ر و اختيار اور انتخاب جيسى قدرت سے بہره مند نہيں ہيں _ خداوند كريم نے يہ عظيم اور قيمتى نعمت دوسرے موجودات فك

انسان كو عطا كى ہے يہ بات واضح اور روشن ہے كہ انسان كو بھى دوسرے موجودات كى طرح عمومى ہدايت سے 
اسكو رشد و ارتقاء كے مراحل طے كرنے ميں  سرفراز ہونا چاہيئے ليكن يہ ہدايت بادام كے بيج كى طرح جبرى نہيں ہے كہ

كوئي اختيار حاصل نہيں انسان كو خدا نے فكر و انتخاب كى قوتوں كے ساتھ خلق كيا ہے لہذا ضرورى ہے كہ اسے خير و 
شر كے راستے بتائيں جائيں اور اگال جہان جو كہ اس كے سامنے آنے واال ہے اس كى آنكھوں كے سامنے واضح كرديا 

  كہ وه جائے تا 
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  غور و فكر كے ساتھ اپنى راه كا انتخاب كرسكے 
انسان كو خير و شر كا راستہ بتانے اور دكھانے والے اور آئنده كے حاالت سے آگاه كرنے والے پيغمبر ہيں هللا تعالى نے 

ر چشمہ سے جارى پيغمبروں كو انسان كى ہدايت لئے بھيجا ہے خداوند عالم نے سعادت بخش فرامين كو جو ايك حقيقى س
ہوتے ہيں وحى كے ذريعہ پيغمبروں كے اختيار ميں قرارديا ہے پيغمبروں كى ماموريت ايك ايسى ماموريت ہے كہ جس ميں 

تمام كے تمام پيغمبرو متحد اور ايك جيسا ہدف ركھتے ہيں يعنى كبھى بشارت و خوشخبرى دے كراور كبھى دڑ اودھمكاكر 
  لئے بيان كريں اور انہيں خدا كے فرامين كى اطاعت كى دعوت ديں _ معارف و احكام خدا كو لوگوں كي

  تين بنيادى اصول
تاريخ بشريت ميں ہزاروں پيغمبر خداوند عالم كى جانب سے مبعوث كئے گئے ان ميں سے كچھ دين اور شريعت لے كر آئے

ت محمد(ص) كى مانند كہ ان حضرت نوح (ع) ، حضرت ابراہيم (ع) ، حضرت موسى (ع) ، حضرت عيسى (ع) اور حضر
  تمام پاك و پاكيزه ہستيوں پر ہمارا سالم ہو ان تمام پيغمبروں كو ''اولوالعزم'' پيغمبر كہاجاتا ہے_ 

باقى پيغمبران الہى كسى خاص دين و شريعت كے نہيں تھے بلكہ انكا كام اولوالعزم انبياء كے دين و شريعت كى ترويج كرنا 
يئے كہ تمام پيغمبروں كے دين كى حقيقت و اصول ايك ہى ميں اور وه سب كے سب ايك ہدف كى تھا ليكن يہ جان لينا چاہ
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  طرف انسانوں كو دعوت ديتے ہيں_ سب ايك ہى پروگرام پر 
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  عمل كرتے رہے ہيں_ 

  تمام آسمانى آديان ان تين بنيادى اصولوں پر استوار ہيں_ 
  پر ايمان_ _''توحيد''  اّول: __ خدائے واحد و خالق كى شناخت اور اس

  دوم: __معاد و آخرت اور انسان كے جاودانہ مستقبل پر ايمان__ ''معاد'' 
  سوم: __ پيغمبروں اور ان كے ايك راه و ہدف پر ايمان__ ''نبوت'' 

ے پيغمبر ان گرامى ان تين بنيادى اصولوں كى طرف انسانوں كو دعوت ديتے تھے اور ان سے خدا كى ہدايت پر كان دھرن
  كى آرزو كيا كرتے تھے_ 

وه چاہتے تھے كہ لوگ ان كى باتيں سنين اور ان پر غور و فكر كريں اور خدائے عليم و قدير كے احكام كے سامنے سر 
  تسليم خم كرديں اور زندگى گزرانے كا سليقہ صرف اور صرف خدا كى رضا كے مطابق اپنائيں_ 

اتم (ص) تك انسانوں كو اسى حقيقت كى طرف دعوت دى ہے پيغمبروں تمام پيغمبروں نے اول سے آخر تك، آدم(ع) سے خ
نے اس راه و روش كو جسے خداوند متعال نے انسانوں كى زندگى كيلئے پسند كيا ہے ''دين خدا'' كا نام ديا ہے اور يقين 

  وہانى كرائي ہے كہ دين خدا ايك سے زياده نہيں_ 

  تمام پيغمبر ايك دوسرے كى تائيد كرتے تھے
تمام پيغمبروں كى دعوت كے اصول و كليات ميں معمولى سا بھى اختالف نہيں پايا جاتا ہرآنے واال پيغمبر اپنے سے پہلے 
پيغمبروں كو عزت و احترام سے ياد كيا كرتا تھا ان كى دعوت اور طريقہ كار كى تائيد كرتا اور بعد ميں آنے والے پيغمبر 

  كي 
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ا اپنى امت كو تاكيد كے ساتھ حكم ديتا تھا كہ بعد ميں آنے والے پيغمبر پر ايمان الئيں، اس كى خوشخبرى اور بشارت ديتا تھ

  دعوت كو قبول كريں اور اس كى تائيد كريں_ 
  خداوند عالم قرآن كريم ميں بطور ياد دہانى فرماتا ہے_ 

ل تمہارے بعد آئے تو تم پر الزم ہے كہجب ہم پيغمبروں كو كتاب و حكمت ديتے تھے تو تاكيد كرتے تھے كہ جب ہمارا رسو
اس پر ايمان النا اور اس كى مدد و نصرت كرنا قرآن كريم پيغمبروں پر اور ان كے ايك ہدف و راستے پر ايمان كے متعلق 

  اس طرح فرما رہا ہے_ 
ن الئے جو ہمارے لئے كہدو ہم خدا پر ايمان الئے اور ہر اس چيز پر جو ہمارى طرف نازل كى گئي ان تمام احكام پر ايما

نازل كئے گئے وه جو ابراہيم عليہ السالم و اسماعيل (ع) و اسحاق (ع) و يعقوب (ع) اور ان كے نواسوں پر بھيجا ہے اور وه
جو موسى (ع) و عيسى (ع) اور دوسروں پيغمبروں پر نازل فرمايا ہے تمام پر ايمان ركھتے ہيں اور ان ميں كسى فرق و 

ں اور ہم سب خدا كے سامنے تسليم ہيں اور جو كوئي دين اسالم كے عالوه كسى اور دين كو اختيار كرے تفاوت كے قائل نہي
  گا اسے قبول نہيں كيا جائے گا اور وه آخرت ميں نقصان والوں ميں ہوگا 

  '' 84''سوره آل عمران آيت 
مبروں كى سيرت هللا كے سامنے جھك جانا ہى اسالم يعنى خدا كے دين اور احكام كے سامنے جھك جانا تسليم ہوجانا تمام پيغ

  تھى تمام پيغمبر اس معنى كے 
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اعتبار سے مسلم تھے ہر چند كہ اسالم ايك مخصوص معنى كے لحاظ سے اس دين كو كہا جاتا ہے جو جناب رسول خدا(ص)

  ، خداوند عالم كى طرف سے الئے ہيں_ 
  خدا سے تقاضہ كر رہے ہيں_ حضرت ابراہيم (ع) دعا و مناجات كے وقت اس طرح 

ائے پروردگار مجھے اور ميرے فرزند اسماعيل كو مسلم قرار دے اور ميرى نسل سے ايك امت كو وجود ميں ال جو تيرے 
سامنے سرا پا تسليم ہو ہمارى عبادت ہميں دكھا دے اور ہمارى توبہ كو قبول فرما كہ توبہ قبول كرنے واال اور مہربان ہے_ 
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يرى ذّريت اور اوالد ميں سے ايك رسول مبعوث فرما كہ جو تيرى آيات كو ان كے لئے پڑھے اور كتاب او اے پروردگار م
  رحكمت كى انہيں تعليم دے اور ان كا تزكيہ كرے اور رشد دے كہ تو عزيز و حكيم ہے_ 

نيا ميں منتخب كيا كون ہے جو حضرت ابراہيم (ع) كے دين سے روگردانى كرے؟ مگر وه جو كہ كم عقل ہو ہم نے اسے د
ہے اور يقينا آخرت ميں وه صالحين ميں شامل ہوگا_ ياد كرو كہ اس كے رب نے اس سے فرمايا اسالم لے آ_ وه بوال ميں 

پروردگار عالم كے سامنے اسالم اليا اور اس نكتہ كى ابراہيم (ع) نے اپنے فرزند اور يعقوب (ع) سے سفارش كى اور 
  فرمايا 

  دين تمہارے لئے منتخب كيا ہے خدائے تعالى نے يہ 
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  موت تك اس دين كو ترك نہ كرنا ايسا نہ ہو كہ مرجاؤ اور مسلمان نہ ہو_ 

كيا تم اس وقت حاضر تھے جب يعقوب (ع) موت كے وقت اپنے بيٹے كو وصيت كر رہے تھے؟ اس وقت جب انہوں نے 
  جواب ديا_ اپنے فرزند سے پوچھا: ميرے بعد كس كى پرستش كروگے انہوں نے 

آپ كے خدا اور آپ كے باپ دادا ابراہيم (ع) و اسماعيل (ع) كے خدا كى جو وحده ال شريك ہے اور ہم تمام اس كے ماننے 
  والے اور اس كے سامنے تسليم ہوجانے والے ہيں_ 

ليم فرما رہے آپ نے مالحظہ كيا كہ خدا پيغمبروں كو ايك اور صرف ايك ہدف كى جو صرف هللا كے سامنے جھكنا ہے، تع
ہے اور جو بھى اس راستہ سے روگردانى كرے اسے بے عقل اور نادان شمار كرتا ہے اس سلسلہ ميں ان آيات كى طرف 

  توجہ فرمائيں جو ايك دوسرے پيغمبر كے لئے نازل كى گئيں_ 
ل كى طرف بھيجا حضرت خدا نے اسے كتاب و حكمت اور تورات و انجيل كى تعليم دى اور اس كو بعنوان پيغمبر بنى اسرائي

عيسى (ع) نے ان سے كہا: ميں واضح اور روشن نشانيوں كے ساتھ اپنے پروردگار كى طرف سے تمہارے پاس آيا ہوں ميں
مٹى سے تمہارے سامنے پرندے كا مجسمہ بناتا ہوں اور اس ميں پھونكتا ہوں اور وه بے جان مجسمہ خدا كے اذن سے پرنده 

  مبروص  ہوجاتا ہے_ ميں جذامى اور
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كو شفا ديتا ہوں ميں مردوں كو خدا كے اذن سے زنده كرتا ہوں اور جو كچھ تم كھاتے ہو اور گھر ميں ذخيره كرتے ہو خبر 

  ديتا ہوں ان تمام باتوں ميں واضح نشانى ہے اگر تم پاك دل اور مومن ہو_ 
ى تصديق كرتا ہوں بعض چيزيں جو تم پر حرام ميں تورات پر ايمان ركھتا ہوں جو مجھے سے پہلے نازل ہوئي اور اس ك

تھيں ان كے حالل ہونے كا اعالن كرتا ہوں ميں پروردگار كى طرف سے تمہارے سامنے واضح عالمت اور نشانى اليا ہوں 
تقوى اختيار كرو اور ميرى اطاعت كرو او جان لو كہ ميرا اور تمہارا پروردگار خدا ہے اس كى اطاعت كرو كہ يہى راستہ 

  يدھا راستہ ہے_ س
ليكن جب عيسى (ع) نے محسوس كيا كہ لوگ ان كى بات كو تسليم نہيں كر رہے ہيں اور ان پر ايمان نہيں ال رہے ہيں تو 

  فرمايا 
خدا كى راه ميں ميرے دوست اور مددگار كون ہيں؟ حواريوں نے كہا ہم خدا كے دوست ہيں ہم خدا پر ايمان الئے ہيں او 

ب مسلمان ہيں پروردگار ہم اس پر جو تو نے نازل كيا ہے ايمان الئے ہيں اور اس رسول كى پيروى كرتےرگواه رہنا كہ ہم س
  ہيں_ ہمارا شمار گواہوں ميں كرنا_ 

  انبياء خدا ايك مدرسہ كے معلم كى طرح ہيں جو ايك دوسرے كے بعد 
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دعوت ديتے ہرے اور اپنے اسى رہنما اصول اور  مبعوث ہوئے اور بالعموم انسانوں كو خدا كے سامنے تسليم ہوجانے كى

  ايك راستہ كو رشد و ارتق ديتے رہے اور دين خدا كى تعليم ديتے رہے_ 
خدا كا دين ايك سے زياده نہيں اور يہى صراط مستقيم ہے اور انبياء كا ہدف بھى ايك سے زياده نہيں_ آسمانى اديان اور 

  ہيں_ پيغمبروں كے درميان كسى قسم كا اختالف ن
ممكن ہے كہ مختلف اديان كے فرعى احكام ہيں اختالف پايا جاتا ہو اور يہ اختالف زمانے اور لوگوں كى صالحتيوں اور 
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حاالت زمانہ كے اختالف كى بنا پر ضرورى ہے كيونكہ تمام زمانوں ميں لوگوں كے فہم و ادراك كى صالحيت ايك جيسى 
ے لوگوں كے فہم و ادراك كے مطابق ان سے گفتگو كرتے تھے اور بتدريج معارفنہيں ہوتى لہذا تمام پيغمبر اپنے زمانے ك

دين ميں ان كے فہم و ادراك ميں اضافہ كرتے رہے يہاں تك كہ آخرى آسمانى پيغمبر(ص) محمد مصطفى صلى هللا عليہ و آلہ
ہدايت كے لئے مبعوث ہوئے كہ و سلم تك نوبت آپہنچى آپ(ص) ايسے گہرے اور وسيع معارف اور احكام لے كر لوگوں كى 

  جن كى مثال پہلے اديان ميں نہيں ملتي_ 
يہ دين اپنى وسعت، عظيم معارف اور تمام احكام كے سبب انسانوں كے تفكر و تحقيق كى راہوں كو كھولتا چالگيا اس لئے 

  اس كا خداوند متعال كى طرف سے آخرى اور بہترين دين كے عنوان سے اعالن كرديا گيا_ 
ند كريم دين اسالم كے حدود و ابعاد اور اپنے سے پہلے اديان كے ساتھ اس كے ارتباط كو اس طرح بيان فرما رہے خداو

  ہے_ 
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  آيت قرآن 

 '' شرع لكم ّمن الّدين ما وّصى بہ نوحا ّو الّذى اوحينا اليك و ما وّصينا بہ ابرہيم و موسى و عيسى ان اقيموا الّدين و ال تتفّرقوا
  فيہ'' 

  '' 13''سوره شورى آيت 
اس نے دين كا وہى طريقہ قرار ديا جس كى نوح(ع) كو وصيت كى تھى اور اے رسول اسى كى تيرى طرف وحى كى اور 

  اسى كا حكم ہم نے ابراہيم (ع) اور موسى (ع) اور عيسى (ع) كو ديا تھا كہ دين كو قائم ركھو اور اس ميں تفرقہ نہ ڈالو'' 

  ےسوچئے اور جواب ديجئ
  )___ عمومى ہدايت سے كيا مراد ہے؟ موجودات كے لئے عمومى ہدايت كس طرح ہوتى ہے_ 1
  )___ انسان كس اعتبار سے دوسرى موجودات سے مختلف ہے؟ 2
) ___ بادام كے بيج سے عمده درخت كى صورت اختيار كرتے تك كى ہدايت كيسى ہدايت ہے؟ آيا يہ جبرى ہدايت ہے؟ يا 3

  انتخاب و 
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  تيار كے ساتھ؟ وضاحت كيجئے اخ
)___ اگر انسان ميں فكر و انتخاب كى صالحيت نہ ہوتى تو اس كى ہدايت كيسى ہوتي؟ ابھى جو انسان فكر و انتخاب كى 4

  صالحيت ركھتا ہے اس كى ہدايت كا طريقہ كا كيا ہے؟ 
  كرنے والے افراد كون ہيں؟ )___ انسان كو اچھائي، برائي بتانے والے اور آئنده آنے والے خطرات سے آگاه 5
  )___ خداوند عالم نے پيغمبروں كو كس لئے مامور كيا ہے؟ 6
  ) ___ اولوالعزم پيغمبر كون ہيں اور ان كى خصوصيت كيا ہے؟ 7
  )___ وه كون سے تين بنيادى اصول ہيں كہ تمام پيغمبر جن پر ايمان النے كے لئے تمام انسانوں كو دعوت ديتے تھے؟ 8
  خدا سے كيا مراد ہے؟ )___ دين 9

  )___ قرآن كريم نے تمام پيغمبروں كے ايك راه و ہدف كے متعلق كيا كہا ہے؟ 10
 ) ___ خداوند عالم كن افراد كو ''غير عاقل اور سفيہ'' كے نام سے متعارف كراتا ہے ؟ 11

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم

 108    
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  پيغمبروں كا الہى تصور كائنات

  دنيا كے متعلق ان كا نظريہ كيا ہے__؟ 
  انسان كس طرح كا موجود ہے__؟ 

ان سوالوں كے جواب ميں دو نظريے واضح طور پر دكھائي ديتے ہيں_ ايك خدائي اور الہى نظريہ اور دوسرا مادى اور 
  دہرى نظريہ_ پہلے كو الہى تصور كائنات دوسرے كو مادى تصّور كائنات كے نام سے تعبير كيا جاتا ہے_ 

  مادى تصّور كائنات
  ود ہے_ ايسا موجود اس نظريہ كے مطابق كائنات ايك مستقبل وج

  
109   

  ہے جس كے وجود ميں آنے ميں شعور و اراده كارفرما نہيں_ 
اس نظريہ كے مطابق جہان ايسا مجموعہ ہے كہ جو كوئي خاص مقصد يا ہدف نہيں ركھتا يہ جہان عناصر مادى سے تشكيل 

بے ہدف اور بے فائده ہيں_ كائنات  ہوا ہے كہ جن كى كوئي غرض و ہدف نہيں_ كائنات كے تمام كے تمام اجزاء و عناصر
كے اس عظيم مجموعہ كا ايك حصہ انسان ہے جو ايك بے مقصد موجود ہے جو نابودى كى طرف جارہا ہے_ اس كے كام 

  بے مقصد ہيں اور اس كى انتہا نااميدي، ياس و حسرت ، تاريكى اور نيستى و عدم ہے_ 
و ملولى نہيں وه ايك بے انتہا تاريك وحشت ناك اور بے اميد دنيا ميں  انسام كے لئے كوئي پناه گاه اور كوئي اس كا ملجا

  زندگى گذار رہا ہے_ 
ماّدى تصّور كائنات كے مطابق انسان كى زندگى بے قيمت اور بے معنى ہے كوئي ايسى ذا نہيں جس كے سامنے انسان 

وك و عمل كو سمجھتا اور جانتا ہوتا كہ اسے جوابده ہو_ كوئي ايسا عالم اور برتر وجود نہيں جو انسان كے اچھے برے سل
سزا يا جزاء دے سكے_ انسان كے اعمال كى قدر و قيمت اور انسان كے اچھے اور برے كردار كا كوئي معيار موجود نہيں 

  ہے_ 

  الہى تصّور كائنات
  بستہ جانا جاتا ہے_ اس نظريے كے مطابق كائنات ايك مستقبل وجود نہيں ركھتى بلكہ اسے ايك مخلوق او ركسى سے وا

  اس نظريہ كے مطابق كائنات ايك ايسى مخلوق ہے كہ جسے بہت 
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  گہرے حساب_ خاص نظم و ضبط اور خاص ہم آہنگى كے ساتھ كسى خاص_ مقصد اور ہدف كے لئے خلق كيا گيا ہے_ 

لم اور قدرت ہميشہ اس كائنات كے يہ كائنات ايك قدرت مند خالق كى قدرت كے باعث قائم ہے اور اس كا اراده اور اس كا ع
  مددگار محافظ اور نگہبان ہيں_ 

اسى الہى نظريے كے مطابق اس كائنات كى كوئي بھى چيز بے فائده اور بے غرض و مقصد نہيں ہے_ اس كائنات كے 
بڑھتا موجودات ميں انسان ايك خاص فضيلت و اہميت ركھتا ہے_ اس كا ہدف سب سے باال ہے جس كى طرف وه تمام عمر 

  رہتا ہے_ 
انسان كا انجام نا اميدى و ياس نہيں ہے_ بلكہ اميد شوق اور موجود رہنا ہے انسان ايسا وجود ہے جسے فنا نہيں، بلكہ وه اس 

  فانى اور راه گزر جہان سے ايك دوسرے جہان كى طرف سفر كر جائے گا جو باقى اور ہميشہ رہنے واال ہے_ 
پنے پروردگار مطلق اور اپنے خالق رحمن و رحيم كے سامنے جوابده ہے_ انسان اپنے اس الہى نظريے كے مطابق انسان ا

خدا كے سامنے مكمل جوابدہى كا ذمہ دار ہے كيونكہ خداوند عالم نے اسے خلق فرمايا اور اسے اختيار عنايت فرمايا ہے اور
  اسے مكلف اور ذمہ دار بنايا ہے_ 

ہے جو خبير و بصير ہے اور اس كے اعمال كا حاضر و ناظر ہے_ جو اچھے  الہى نظريے كے مطابق انسان كا ايك خالق
  برے كا تعين كرتا ہے اور صالح افراد كو جزا اور برے اور شرير كو سزا ديتا ہے_ 
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  پيغمبروں كا الہى تصّور كائنات

  پيغمبروں كا نظريہ كائنات و انسان كے بارے ميں وہى ہے جو خدا كا نظريہ ہے_ 

  نات كے بارے ميںكائ
تمام پيغمبر اس كائنات كو اس كى تمام موجودات كو محتاج اور مربوط جانتے ہيں_ ان تمام موجودات كو خداوند عالم كى 

عظمت كى نشانياں اور عالمتيں شمار كرتے ہيں_ تمام پيغمبر اور ان كے پيروكار اس بات پر يقين ركھتے ہيں كہ خدائے 
الق ہے اور تما خوبياں اسى كى طرف سے ہيں_ كائنات كو چالنا اور باقى ركھنا اس كے ہاتھ رحمن و رحيم اس كائنا كا خ

  ميں ہے_ كائنات لغو اور بيكار كھيل نہيں كہ جو كسى خاص ہدف اور غرض كے لئے پيدا نہ كى گئي ہو_ 

  انسان اور سعادت انسان كے بارے ميں
ظر ركھتے ہيں، اسے ايك ايسا محترم، بلند و باال اور ممتاز موجود جانتےتمام پيغمبر انسان كے بارے ہيں ايك خاص فكر و ن

ہيں كہ جو دو پہلو ركھتا ہے_ اس كا جسم خاك سے بنايا گيا ہے اور روح و جان هللا تعالى كے خاص حكم اور عالم ربوبيت 
  سے خلق كى گئي ہے_ اسى وجہ سے يہ ايك برتر اور ہميشہ 
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ہ جو هللا تعالى كى امانت قبول كرنے واال اور اس كى جانب سے مكلّف اور اس كے سامنے جوابده رہنے واال موجود ہے ك
  ہوتا ہے_ 

اس نظريہ كے مطابق انسان كى سعادت واقعى اور ارتقا هللا كى معرفت اور اس كے ارادے كى معرفت اور اس كے ارادے 
نكہ تمام قدرت اور خوبى اسى ذات كى جانب سے ہے_كے تحت چلنا اور اس كى رضا كے مطابق عمل كرنے ميں ہے_ كيو

  اسى كى طرف توجہ كرنا انسان كى تمام خوبيوں اور كماالت انسانى كى طرف متوجہ رہنا ہے_ 
تمام پيغمبروں كى پہلى دعوت هللا تعالى كى عبادت، اس كى وحدانيت كا اقرار اور اس سے ہر قسم كے شرك كى نفى كرنا 

انسان كى شرافت و اہميت كى بنياد خدا كى عبادت اور اس كى وحدانيت كے اقرار كو قرار ديتے ہيں  تھي_ هللا كے پيغمبر،
اور تمام بدبختيوں كى جڑ، خدا كو بھولنے اور اس كى ياد سے روگرانى كو قرار ديتے ہيں_ غير خدا سے لگاؤ كو تمام 

   تباہيوں، برائيوں اور بدبختيوں كى جڑ اور بنياد شمار كرتے ہيں_

  انسان كے مستقبل (معاد) كے بارے ميں
پيغمبروں كى نگاه ميں انسان كا مستقبل ايك كامل، روشن اور اميدبخش و خوبصورت مستقبل ہے_ پيغمبروں كا يہ عقيده ہے 

كہ صالح اور مومن انسان كا مستقبل درخشاں اور روشن ہے_ وه اس كائنات سے ايك دوسرے وسيع اور برتر جہان كى 
  ے گا اور وہاں اپنے تمام اعمال كا نتيجہ ديكھے گا_ طرف جائ
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تمام پيغمبر انسان، كائنات اور سعادت انسان اور اس كے مستقبل كے لئے ايك واضح اور برحق نظريہ ركھتے تھے اور خود
  بھى اس بلند و برحق نظريہ پر كامل ايمان ركھتے تھے_ 

  پيغمبروں كى دعوت كى بنياد
عوت كى اساس و بنياد اسى مخصوص تصّور كائنات پر مبنى تھي_ وه خود بھى اپنے دين و شريعت كو اسى پيغمبروں كى د

  اساس پر استوار كرتے تھے_ 
  حضرت نوح كى اپنى قوم سے پہلى گفتگو يہ تھى كہ ... 

  خدا كے سوا كسى كى پرستش نہ كرنا كہ مجھے ايك پر درد عذاب كے دن كا تم پر خوف ہے'' 
  (ع) كا اپنى قوم سے پہال كالم يہ تھا ... جناب ہود

  اے ميرى قوم خدا كى پرستش كرو كہ تمہارا اس كے سوا كوئي اور معبود نہيں ہے_ 
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  حضرت صالح پيغمبر كى بھى اپنى قوم سے اسى قسم كى گفتگو تھي_ آپ نے فرمايا: 
ہے وه ذات ہے كہ جس نے تمہيں زمين سے اے ميرى قوم خدا كى عبادت كرو كہ تمہارا اس كے سواكوئي اور معبود نہيں 

پيدا كيا اور تمہيں حكم ديا كہ زمين كو آباد كرو اس سے درخواست كرو كہ تمہيں بخش دے اور اسى كى طرف رجوع كرو 
  اس سے توبہ كرو_ ہاں ميرا رب 

  
114   

آغاز پر لوگوں سے اس بہت قريب اور اجابت (جواب دينے واال) كرنے واال ہے_ حضرت شعيب(ع) نے اپنى رسالت كے 
  طرح خطاب كيا_ 

اے ميرى قوم خدا كى پرستش كرو كہ تمہارا سوائے اس كے اور كوئي خدا نہيں او ركبھى وزن و پيمائشے ميں كمى نہ كرو 
  كہ ميں تمہارى بھالئي كا خواہاں ہوں اور تم پر قيامت كے عذاب سے ڈرتا ہوں_ 

بناؤ او رلوگوں كى چيزوں كو معمولى شمار نہ كرو اور زمين ميں ہرگز اے ميرى قوم وزن و پيمائشے كو پورے عدل سے 
  فساد برپا نہ كرو_'' 

خداوند عالم نے حضرت موسى (ع) كى رسالت كے بارے ميں يوں فرمايا ہم نے موسى كو واضح اور محكم دالئل اور آيات 
كو تسليم كئے ہوئے تھے ليكن فرعون  دے كر فرعون اور اس كے گروه كى طرف بھيجا_ فرعون كے پيروكار اس كے امر

كا امر ہدايت كرنے اور رشد دينے واال نہ تھا_ فرعون قيامت كے دن آگے آگے اپنى قوم كو جہنّم ميں وارد كرے گا جو 
براٹھكانا اور مكان ہے اس دنيا ميں اپنے اوپر لعنت او رنفرين ليں گے اور آخرت ميں بھى يہ كتنا برا ذخيره ہے ان آيات كے 

  ساتھ ہى قرآن ميں اس طرح سے آيات ہے ... ايك دن آنے واال ہے كہ كوئي شخص اس دن اپنے 
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پروردگار كى اجازت كے بغير بات نہ كرسكے گا_ اس دن ايك گروه بدبخت اور شقى ہوگا اور ايك گروه خوش بخت اور 

ے اپنا دل لگا ركھا تھا اور خدا كى ياد اپنے سعادت مند، وه جو بدبخت اور شقى ہوں گے انہوں نے خدا كے سوا دوسروں س
دل سے نكال چكے تھے غير خدا كى عبادت كرتے تھے وه آگ ميں گريں گے جو بہت شعلہ ور، بلند قد اور رعب دار ہوگى 

يہ لوگ اس آگ ميں ہميشہ رہيں گے جب تك كہ زمين و آسمان قائم ہيں مگر سوائے اس كے كہ تيرا پروردگار كچھ اور 
ور جو كچھ تيرا خدا چاہتا ہے اسے يقينا آخر تك پہنچا كر رہتا ہے ليكن وه لوگ جو خدائے واحد پر ايمان النے اور چاہے ا

عمل صالح انجام دينے كى وجہ سے سعادت مند ہوئے ہيں بہشت ميں داخل ہوں گے اور اس ميں جب تك زمين و آسمان قائم 
  كچھ اور چاہے البتہ خدا كى يہ عنايت اختتام پذير نہيں_  ہيں زندگى گزاريں گے مگر يہ كہ خدا اس كے عالوه

اگر تمام پيغمبروں كى دعوت پر غور كريں تو نظر آتا ہے كہ تمام پيغمبروں كى دعوت ميں اپنى نبوت كے اثبات اور بيان 
  كے عالوه دو ركن، دو اصل اور دو اساس موجود ہيں_ 

  پہال: خدائے واحد كى پرستش و عبادت: توحيد_ 
  وسرا: انسان كا مستقبل سعادت يا شقاوت: معاد ... د
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ان دو بنيادى اصولوں پر ايمان النا، انبياء عليہم السالم كى دعوت كى بنياد و اساس ہے_ پيغمبر دليل و برہان اور معجزات و 
  بينات كے ذريعہ پہلے انسانوں كو ان دو اصولوں پر ايمان النے كى دعوت ديتے تھے_ 

اسرار و عجائب ميں غور و فكر كى ترغيب دال كر انسانوں كو ان دو اصولوں پر عقيده ركھنے كى دعوت ديتے  كائنات كے
تھے_ انسان ميں جو خداپرستى اور خداپرستى كى فطرت موجود ہے انبياء اسے بيدار كرتے تھے تا كہ وه خدا كى وحدانيت 

كے ذريعے سے اس كى قدرت كے آثار اور اس كى عظمت كا  كو مان ليں اور اس كى پرستش كريں اور اپنے الہى نظر يے
كائنات كے ہرگوشہ ميں مشاہده كريں انسان كى خلقت كى غرض و غايت كو سمجھ سكيں اور موت كے بعد كى دنيا سے 

  واقف ہوجائيں اور اپنى آئنده كى زندگى ميں بدبختى اور خوش بختى سے متعلق ہوچيں_ 
كے عقائد كى اصالح كرتے تھے كيونكہ اسى پر لوگوں كے اعمال، رفتار و كردار كا دار و  ابتداء ميں تمام پيغمبر لوگوں

  مدار ہے_ ابتدا ميں لوگوں كو ان دو اصولوں (توحيد اور معاد) كى طرف دعوت ديتے تھے_ 
عقيده اور جہان  اس كے بعد احكام، قوانين و دساتير آسمانى كو ان كے سامنے پيش كرتے تھے_ كيونكہ ہر انسان كا ايمان،
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  بينى اس كے اعمال اخالق او رافكار كا سرچشمہ ہوا كرتے ہيں_ 
ہر انسان اس طرح عمل كرتا ہے جس طرح وه عقيده ركھتا ہے ہر آدمى كا كردار و رفتار ويسا ہى ہوتا ہے جيسا اس كا ايمان

  دہنده ہوتے ہيں و عقيده ہوتا ہے ہر انسان كے اعمال و اخالق اس كے ايمان و اعتقاد كے نشان 
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صحيح اور برحق ايمان و عقيده عمل صالح التا ہے اور نيكوكارى كا شگوفہ بنتا ہے اور برا عقيده نادرستي، تباہى اور 

ستمگرى كا نتيجہ ديتا ہے_ اس بنا پر ضرورى ہے كہ لوگوں كى اصالح كے لئے پہلے ان كے عقائد اور تصور كائنات كے
  ے_ راستے سے داخل ہوا جائ

  پيغمبروں كا يہى طريقہ تھا_ 
هللا تعالى پر ايمان اور قيامت كے دن كے عقيدے كو لوگوں كے دل ميں قوى كرتے تھے تا كہ لوگ سوائے خدا كے كسى 

  اور كى پرستش نہ كريں اور اس كى اطاعت كے سوا كسى اور كى اطاعت نہ كريں_ 

  پيغمبروں كا ہدف
خدائے واحد پر ايمان النا، اس كا تقرب حاصل كرنا، دلوں كو اس كى ياد سے زنده كرنا اور  تمام پيغمبروں اور انبياء كا ہدف

اپنى روح كو خدا كے عشق و محبت سے خوش و شاد ركھنا ہوتا ہے اور تمام احكام دين، اجتماعى و سياسى قوانين يہاں تك 
  ميت كے باوجود دوسرے درجے پر آتے ہيں_ كہ عدل و انصاف كا معاشرے ميں برقرار ركھنا اپنى تمام ترضرورت و اہ

پيغمبر، انسان كى سعادت كو هللا تعالى پر ايمان النے ميں جانتے ہيں اور چاہتے ہيں كہ لوگوں كے اعمال و حركات هللا كى 
رضا اور اس كے تقّرب كے حاصل كرنے كے لئے ہوں_ كائنات كے آباد كرنے ميں كوشش كريں_ خدا كے لئے مخلوق 

  دمت كريں اور انہيں فائده پہنچائيں _ خدا كى خ
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خدا كے لئے ظالموں سے جنگ كريں_ خدا كے لئے عدل و انصاف كو پھالئيں اور مظلوموں اور محروموں كى مدد كريں_ 

يہاں تك كہ اپنے سونے اور كھانے پينے كو بھى خدا اور اس كى رضا كے لئے قرار ديں اور خدا كے سوا كسى كى بھى 
  كريں اور اگر وه ايسا كريں تو سعادتمند ہوجائيں گے_  پرستش نہ

  
  آيت قرآن 

  '' ان اّل تعبدوا ااّل هللا انّى اخاف عليكم عذاب يوم اليم'' 
  ) 26خدا كے سوا كسى كى پرستش نہ كرو كہ ميں تم پر اس دن كے دردناك عذاب سے ڈرتا ہوں (سوره ہود آيت 

  سوچئے اور جواب ديجئے
ر يے كے مطابق انسان كا مستقبل كيا ہے؟ كيا اس نظريے ميں انسان جوابده و ذمہ دار سمجھا جاتا ہے؟ آيا ) ___ مادى نظ1

اس نظريے ميں اعمال انسانى كے لئے كوئي معيار موجود ہے كہ جس سے اس كے اچھے اور برے اعمال كو معين كيا 
  جاسكے؟ 

  ود سمجھا جاتا ہے؟ )___ ماّدى تصّور كائنات ميں كائنات كو كس قسم كا موج2
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  ) ___ پيغمبروں كا نظريہ انسان كے متعلق كيا ہے؟ اور وه اسے كس قسم كا موجود تصور كرتے ہيں؟ 3
  )___ پيغمبروں كا تبليغ كے سلسلہ ميں پہال كالم كيا ہوتا تھا؟ 4
  )___ پيغمبروں كى نگاه ميں انسان كى شرافت كى بنياد كيا ہے؟ 5

  نياد كيا ہے؟ اور كيوں؟ تمام بدبختيوں كى ب
  )___ پيغمبروں كى نظر ميں صالح اور مومن انسان كا مستقبل كيا ہے؟ 6
  )___ تمام پيغمبروں كى دعوت اور تبليغ كا محور اور اساس كون سے اصول ہيں مثال ديجئے؟ 7
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  )___ پيغمبروں كى نگاه ميں لوگوں كى اصالح كس راستے سے ضرورى ہے؟ 8
 مقصد و ہدف كيا ہے؟ اور وه اس عالى ہدف تك پہنچنے كے لئے لوگوں سے كيا چاہتے تھے؟ )___ پيغمبروں كا 9

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  پيغمبروں كى خصوصيات

خدا كے پيغمبر الئق اور شائستہ انسان تھے كہ جنہيں اس نے انسانوں ميں منتخب كيا يہ صاحب لياقت اور صالح افراد بہت 
  سى خصوصيات كے حامل تھے ان ميں سے بعض كو يہاں بيان كيا جاتا ہے_ 

  خدا سے وحى كے ذريعہ ارتباط
پيغمبر(ص) خدا كے كالم اور پيغام كو سنتے تھے اور انہيں اچھى طرح سمجھتے تھے دين كے معارف اور حقائق، ہدايات 

  اور هللا كى گفتگ ان كے پاك دلوں پر وحى كى صورت ميں نازل ہوتى تھي_ 
  فوظ وه خدا كى وحى كو اچھى طرح سمجھتے تھے اور اسے اپنے پاس مح
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ركھتے تھے پھر بغير كمى و زيادتى كے لوگوں كيلئے بيان كرتے تھے بعض پيغمبر اس فرشتہ الہى كا مشاہده بھى كرتے 
  تھے جو هللا كا پيغام پہنچانے كے لئے مامور تھے جبكہ بعض صرف اس كى آواز سنتے تھے_ 

رے انسانوں كى طرح تھے غذا كھاتے تھے، باتيں يہ بات تو آپ كو معلوم ہے كہ پيغمبر جسم و جان كے لحاظ سے دوس
كرتے تھے، لوگوں كے درميان آمد و رفت ركھتے تھے، عام انسانوں كى مانند حواس كى مدد سے چيزوں كو ديكھتے تھے،

  آوازوں كو سنتے تھے_ 
كہيں زياده بلند ليكن روحانى اور معنوى طور سے حقائق كو سمجھنے اور معارف دين كے سلسلہ ميں عالم انسانوں سے 

  درجے پر ہوتے تھے _ 
ان كا باطن اتنا پاكيزه ہوتا تھا كہ وه اپنے خدا سے رابطہ پيدا كرسكتے تھے اور عالم غيب كے حقائق اور معارف كو دريافت
كرسكتے تھے اور اپنى چشم بصيرت سے جہان كى حقيقت اور باطن كا مشاہده كرتے تھے_ هللا تعالى كے فرشتہ كو ديكھتے

  تھے اس كى آواز كو دل و جان سے سنتے تھے ليكن دوسرے انسان اس قسم كى طاقت اور استعداد نہيں ركھتے_ 
پيغمبر اس قسم كى لياقت و قدرت ركھتے تھے كہ دين كے معارف اور حقائق كو جو هللا تعالى كى جانب سے ان كے پاك و 

رانى كرتے ہوئے بغير كسى كمى و زيادتى كے لوگوں تك نورانى قلب پر نازل ہوتے ہيں سمجھ سكيں ان كى حفاظت و نگ
  پہنچا سكيں_ 

اس قسم كے ربط كو دين كى لغت اور اصطالح ميں ''وحي'' كہاجاتا ہے بہتر ہے كہ اس بات كو بھى جان ليں كہ وحى كا 
  عمل تين طرح سے انجام 
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  پاتاہے_ 
  بر پر نازل ہو اور صرف اس كى آواز سن سكيں_ پہال يہ كہ فرشتہ الہى خدا كے پيغام كو لے كر قلب پيغم

  دوسرا يہ كہ پيغمبر، فرشتے كى آواز سننے كے ساتھ ساتھ اس كا مشاہده بھى كرتے ہيں_ 
  تيسرا يہ كہ پيغمبر بغير كسى واسطے كے حقائق دين كو خداوند عالم سے حاصل كرتے ہيں_ 

  ) گناه اور غلطيوں سے پاك كرنا2
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اه اور برائيوں سے پاك ہوتے ہيں اور يہ عصمت و پاكيزگى ان كے اس علم و معرفت كے سبب ہوتى پيغمبر ہر قسم كے گن
  ہے كہ جو خداوند عالم نے انہيں عطا كيا ہے_ 

چونكہ پيغمبر برائيوں اور پليدگى كو واضح طور پر سمجھتے تھے اس لئے كبھى بھى اپنے آپ كو گناه اور معصيت سے 
  آلوده نہيں كرتے تھے_ 

  غمبر اپنى گفتار ميں سچے اور كردار و عمل ميں كامل انسان تھے_ پي
وحى كو سمجھنے اور بيان كرنے ميں بھى خطاؤں سے پاك تھے يعنى هللا كے پيغام كو صحيح ___ اور مكمل طور پر 

  سمجھتے اور پھر اسے اسى صحيح اور مكمل صورت ميں لوگوں تك پہنچاتے تھے_ 
  كسى قسم كى كوئي خطا غلطى اور انحراف  لوگوں كى ہدايت و رہبرى ميں
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  نہيں كرتے تھے___ اور خداوند عالم كى ذات ان تمام مراحل اور حاالت ميں ان كى محافظ اور مددگار ہوتى تھي_ 

  ) خدا كى راه ميں پائيدارى اور استقامت3
اتنا واضح ہوتا تھا كہ جس ميں وه معمولى شكپيغمبر ايمان اور يقين سے سرشار ہوتے تھے اور ان كى ذمہ ارياں اور مقصد 

  اور تردد كا بھى شكار نہ ہوتے تھے خدا اور جہان آخرت پر انہيں دل كى گہرائيوں سے يقين تھا_ 
وه اپنى ذمہ داريوں سے مكمل طور پر آگاه تھے اور هللا تعالى كى رسالت اور اپنے فرائض كى انجام ہى ميں ثابت قدم تھے 

  ے تھے اور اس ميں انہيں كوئي شك و شبہ نہ تھا_ حق كو پہچان چك
خدا كى بے پاياں قدرت پر تكيہ كرتے تھے اور دوسرى كسى طاقت سے خوفزده نہيں ہوتے تھے اپنے فرائض و ذمہ داريوں

  كو مكمل طور پر كما حقہ انجام ديتے تھے اور اپنے حاميوں اور دوستوں كى كمى سے خوفزده نہيں ہوتے تھے_ 
ى طرف سے پيدا كى جانے والى شديد مشكالت ان كے مصمم ارادے اور فوالدى عزم ميں معمولى سا بھى خلل پيدا دشمنو ك

  نہيں كرپاتى تھيں اور آپ حضرات مشكالت دور كرنے ميں پائيدارى اور استقامت سے كوشش كرتے تھے_ 
  ے ہيں_ ذيل ميں ہم بعض پيغمبروں كى سعى و كوشش كے كچھ نمونوں كى طرف اشاره كرت
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  حضرت ابراہيم (ع) كى استقامت

اس عظيم پيغمبر نے تن تنہا بت پرستى اور شرك كا مقابلہ كيا اپنے دور كے ظالم ترين اور طاقتور انسان نمرود كے سامنے 
  ڈٹ گئے اس كى عظيم طاقت سے نہ ڈرے اور پورى قوت سے اس سے كہا _ 

  گا'' خدا كى قسم تمہارے بتوں كو توڑ پھڑ ڈالوں 
اور پھر تن تنہا بتوں كے توڑنے كے لئے اٹھ كھڑے ہوئے چھوٹے اور بڑے بت كدے كے بتوں كو توڑ كر زمين پر ڈھير 

  كرديا_ 
جب نمرود كے دربار ميں آپ كو جالئے جانے كا حكم مال تو ذرا سى بھى كمزورى اور پشيمانى كا اظہار نہ كيا اور اپنے 

  ور ثابت قدم رہے_ صحيح عقيدے كے دفاع ميں مستحكم ا
يہاں تك كہ اس لمحہ بھى كہ جب آپ كو آگ ميں ڈاال جارہا تھا معمولى كمزورى اور ناتوانى كا اظہار نہ كيا اور سوائے خدا 

  كے كسى سے مدد طلب نہ كى آپ(ع) اس وقت بھى صرف هللا كے لطف و كرم پر ايمان ركھے ہوئے تھے_ 
ر كو چھوڑ ديا اور دوسرى سر زمين كى طرف ہجرت كى اپنى بيوى اور بچے اپنے مقصد كى تكميل كے لئے اپنے گھر با

  كو خشك و بے آب وادى ميں تنہا چھوڑ گئے حضرت ابراہيم (ع) كى استقامت اس حد تك تھى كہ ... 
  قرآن انہيں ايك امت بتا رہا ہے اور ان كى اس طرح عمده تعريف كرتا ہے كہ: 

  اور مكمل طور پر خدا كے فرمانبردار تھے  حضرت ابراہيم (ع) تنہا ايك امت تھے
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  حضرت موسى (ع) و حضرت عيسى (ع) كى استقامت

حضرت موسى (ع) اپنے بھائي ہارون كے ساتھ اونى لباس پہنے اور ہاتھ ميں عصا لئے فرعون كے محل ميں داخل ہوئے 
  اور بغير كسى وحشت و اضطراب كے اس ظالم طاقتور سے فرمايا_ 

تعالى كى طرف سے رسول ہوں اور بجز حق اور كچھ نہيں بولتا_ هللا تعالى كى طرف سے واضح اور روشن دالئل ميں هللا 
  اور گوہياں اليا ہوں بنى اسرائيل كو ميرے ساتھ روانہ كردے_ 

   105، 104سوره اعراف آيت 
پيكار ہوگئے اور پورى حضرت موسى (ع) بنى اسرائيل كو فرعون كے چنگل سے نجات دالنے كے لئے اس سے بر سر 

  استقامت سے ظالم فرعون كا خاتمہ كيا اور اس كے ظالم مددگاروں كو بھى ہالك كرديا_ 
حضرت موسى (ع) نے ان مشكالت اور دشواريوں كے وقت جبكہ كسى طرف سے كوئي معمولى سى بھى اميد نظر نہيں 

كر رہا تھآ اور ان كى عورتوں كو لونڈى بنارہا تھا اپنے آرہى تھى اور پھر فرعون پورى قساوت سے بنى اسرائيل كا قتل عام 
  ماننے والوں سے يوں فرمايا_ 

هللا تعالى سے مدد طلب كرو، صابر و محكم و مضبوط بنو اور جان لو كہ زمين هللا كى ہے جسے چاہے اسے دے گا اور جان
  لو كہ پرہيزگاروں كى كاميابى يقينى ہے_ 

  '' 128_ آيت7''سوره اعراف 
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حضرت موسى (ع) كى قوم كا گويا صبر و حوصلہ ختم ہوچكا تھا آپ سے انہوں نے كہا: اے موسى (ع) تمہارے پيغمبرى 

كے لئے مبعوث ہونے اور رسالت كے لئے چنے جانے سے پہلے بھى ہم فرعون كے ظلم و ستم كے سبب اذيتيں اٹھا رہے 
  تھے وہى مصائب اب بھى ہم پر باقى ہيں_ 

  ع) خدا كى فتح و نصرت پر اعتماد و ايمان ركھتے ہوئے فرماتے تھے_ حضرت موسى (
خداوند عالم جلدى ہى تمہارے دشمنوں كو ہالك كردے گا اور تمہيں ان كا جانشين قرار دے گا تا كہ تمہارے كردار و عمل كا 

  جائزه لے سكے'' 
   129، آيت 7سوره اعراف

ہ پر اتر آئے اور ايك شہر سے دوسرے شہر اور ايك مقام سے دوسرے حضرت عيسى (ع) بھى اپنے دشمنوں كے ساتھ مقابل
مقام پر ہجرت كرتے رہے جہاں بھى گئے لوگوں كو خداوند عالم كا پيغام سنايا اور لوگوں كو ظالم و جابر حكمران كے 

نسى كا پھندا سامنے جھكنے سے روكا يہاں تك كہ آپ كے وجود كو دشمن برداشت نہ كرسكے اور آپ كے قتل كے لئے پھا
  بنايا گيا ليكن آپ كو پا نہ سكے تا كہ قتل كريں_ خداوند عالم نے انہيں آسمان پر اپنے خاص بندوں كا مقام عنايت كيا ہے_ 

  حضرت محمد مصطفى (ع) كى استقامت
  حضرت محمد مصطفى (ع) نے بھى يكہ و تنہا شرك و بت پرستى سے مقابلہ كيا 
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سے آخرى وقت تك كوشش كرتے رہے اور التعداد مشكالت اور دشواريوں كے باوجود پائيدارى  اور پختہ و محكم ارادے
  اور استقامت كا مظاہره كرتے رہے اور معمولى سى كمزورى اور تردد كا بھى اظہار نہ كيا_ 

تعالى كى طرف سے اپنى كھلى دعوت كے پہلے مرحلے ميں اپنے رشتہ داروں سے فرمايا ميں اهللا كا پيغمبر ہوں اور هللا 
مامور ہوں كہ تمہيں گمراہى اور ضاللت سے نجات دالؤں اور دنيا و آخرت كى خوش بختى اور سعادت تك پہنچاؤں جو 

  شخص بھى مرى مدد كا اعالن كرے گا اور اس عظيم كام ميں ميرى نصرت كرے گا وہى ميرا وزير اور وصى ہوگا_ 
كو تين مرتبہ دہرايا اور كسى نے سوائے على ابن ابى طالب (ع) كے اس جيسا كہ آپ كو علم ہے كہ آپ(ع) نے اس بات 

دعوت اور پكار كو قبول نہ كيا پيغمبر اسالم(ص) نے پورے يقين كے ساتھ حضرت على (ع) كو اپنا وزير اور وصى چن 
  ليا_ 

  ايك دن حضرت ابوطالب (ع) نے پيغمبر (ص) سے كہا كہ: 
ر كہہ رہے تھے كہ تيرا بھتيجا محمد(ص) ہمارے بتوں كى توہين كرتا ہے اور قريش كے سردار ميرے پاس آئے تھے او
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ہميں اور ہمارے باپ دادا كو جو بت پرست تھے گمراه كہتا ہے اب ہم ان باتوں كو برداشت نہيں كرسكتے انہوں نے مجھ 
  كرو''  سے خواہش كى ہے كہ تم كو سمجھاؤں تا كہ اس كے بعد تم بتوں اور بت پرستوں پر تنقيد نہ

  حضرت رسول خدا(ص) اپنے مقصد پر كامل ايمان ركھتے تھے اور اپني 
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  الہى ذمہ داريوں كى ادائيگى كے لئے ثابت قدم تھے لہذا اپنے چچا سے فرمايا: 

چچا جان: ميں اس راه سے ہرگز نہ ہٹوں گا اور لوگوں كو خداپرستى اور توحيد كى دعوت دينا نہيں چھوڑوں گا ميں اپنى 
  رسالت كے پيغام كو پہنچانے ميں كوتاہى نہيں كرسكتا ميں اپنى كاميابى تك اس كام كو انجام ديتا رہوں گا_ 

  ايك دفعہ اور قريش كے سردار، جناب ابوطالب كے پاس آئے اور كہا: 
ہمارى زندگى  اے ابوطالب(ع) تم ہمارے قبيلہ كے بزرگ ہو تمہارا احترام ہمارے اوپر الزم ہے ليكن تمہارے بھتيجے نے

اجيرن كردى ہے_ اگر اسے اس كام كے بجاالنے پر فقر و محتاجى نے مجبور كيا ہے اور وه مال و دولت چاہتا ہے تو ہم 
حاضر ہيں كہ بہت زياده مال اس كے حوالہ كريں اور اگر اسے جاه و جالل اور مقام كى تمنّا ہے تو ہم حاضر ہيں كہ اسے 

  ليں_ اپنا سردار اور حاكم تسليم كر
  مختصراً يہ كہ ہم حاضر ہيں جو بھى وه چاہتا ہے اسے ديں تا كہ وه ان باتوں سے دستبردار ہوجائے_ 

جناب ابوطالب (ع) نے حضرت رسول خدا(ص) سے جو اس موقع پر موجود تھے كہا كہ اے بھتيجے تم نے سن ليا كہ يہ 
  كيا كہہ رہے ہيں؟ 

  پيغمبر(ص) نے فرمايا: 
  اگر يہ ميرے دائيں ہاتھ پر سورج  چچا جان خدا كى قسم
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  اور بائيں ہاتھ پر چاند ركھ ديں تب بھى ميں ہرگز اپنى دعوت سے دستبردار نہيں ہوں گا_ 
  چچا جان ميں ان سے صرف ايك چيز كى خواہش كرتا ہوں كہ يہ لوگ '' ال الہ ااّل هللا'' كہيں اور نجات پاجائيں_ 

مام مراحل ميں ان تمام مشكالت اور دشمنوں كى يلغا اور سختيوں كے مقابلے ميں عزم وپيغمبر اسالم(ص) اپنى دعوت كے ت
استقالل كے ساتھ ڈٹے رہے_ آپ نے اپنے كردار و عمل سے تمام مسلمانوں اور خداپرستوں كو صبر و استقامت كا درس 

  ديا_ 
  

  آيت قرآن 
  فمن كان يرجوا لقاء ربّہ فليعمل عمال صالحا ّو ال يشرك بعباده ربّہ احدا'' '' قل انّما انا بشر مثلكم يوحى الّي انّما الہكم الہ واحد 

  ''سوره كہف آيت آخر'' 
كہدو كہ ميں تمہارى طرح كا بشر ہوں مجھ پر وحى ہوتى ہے تمہارا خدا ايك ہے جو شخص بھى اپنے پروردگار كے ديدار 

  كو بھى پروردگار كى عبادت ميں شريك قرار نہ دے _  كا اميدوار ہوا سے چاہيئے كہ وه عمل صالح انجاك دے اور كسى
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  سوچئے اور جواب ديجئے

  )___ وحى كسے كہتے ہيں؟ 1
  )___ كيا پيغمبر جسم و روح كے لحاظ سے دوسرے انسانوں كى طرح تھے؟ 2
  )___ پيغمبر وحى كے حاصل كرنے اور پہنچانے ميں معصوم تھے اس جملہ كا مطلب بتايئے 3
  درس ميں پيغمبروں كى جو خصوصيات بيان كى گئي ہيں انہيں بيان كيجئے؟ )___ اس 4
  )___ پيغمبروں كا اپنے ہدف پر ايمان و استقامت كا كوئي نمونہ بيان كريں؟ 5
)___ حضرت موسى (ع) كے زمانہ ميں طاغوت ( ظالم حكمران) كون تھا حضرت موسى (ع) كيسے اس كے ساتھ اس 6

  كے محل ميں داخل ہوئے_ 
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  )___ حضرت موسى (ع) نے اپنے جاننے والوں كو خدا پر اعتماد اور صبر و استقامت كے بارے ميں كيا فرمايا ؟ 7
 )___ پيغمبر اسالم (ص) نے كفار كو جو آپ كو صلح كى دعوت ديتے تھے كيا جواب ديا؟ 8

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  باب چہارم

  

  پيغمبر اسالم (ص) اور آپ(ص) كے اصحاب كے بارے ميں
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  ايمان و استقامت

عّمار كا خاندان (گھرانہ) قرآنى آيات اور پيغمبر (ص) كى دل نشيں گفتار سن كر اور آپ كے كردار كو ديكھتے ہى پيغمبر 
  اسالم(ص) كى نبوت اور دعوت بر حق پر ايمان لے آيا تھا اور دعوت اسالم كے ابتدائي مراحل ميں مسلمان ہوچكا تھا 

ين ميں شمار ہوتا تھا جب اسے عّمار كے خاندان كے مسلمان ہوجانے كى ابوجہل، جو كہ مّكہ كے بار سوخ اور مستكبر
  اطالع ملى تو وه بہت غضبناك ہوا اور جب عمار كو ديكھا تو انہيں بہت مالمت اور سرزنش كى اور ان سے كہا كہ 

  ميں نے سنا ہے كہ تم بت پرستى كو ترك كر كے مسلمان ہوگئے ہو؟'' 
  عّمار نے جواب ديا '' 

  ں نے، ميرے ماں باپ اور بھائيوں نے ہاں مي
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حضرت محمد مصطفى صلى هللا عليہ و آلہ و سلم كى گفتگو سني_ ان آيات ميں جو وه خدا كى طرف سے الئے ہيں، غور كيا

  ان كى دعوت كو حق جانا اور اسے قبول كرليا ہے_ 
اور سرداروں كى اجازت كے بغير محمد(ص) كے دين ابوجہل نے چاّلكر كہا: تمہيں كيا حق پہنچتا ہے كہ مّكہ كے بزرگوں 

كو قبول كر لو تم عقل اور فكر سے عارى ہو تمہيں چاہيئے كہ بزرگوں اور سرداروں كے تابع بنو وه تم سے بہتر سمجھتے 
  اور جانتے ہيں ... 

م نے تمہيں اندھا كرديا ہم مزدور اور محنتى لوگ بھى عقل و شعور ركھتے ہيں اور تم سے بہتر سمجھتے ہيں مال اور مقا
ہے كہ اتنے واضح حق كو نہيں ديكھ رہے ہو ليكن ہم نے اچھى طرح جان ليا ہے كہ محمد(ص) خدا كے پيغمبر(ص) ہيں اور
وه هللا تعالى كے بھيجے ہوئے رسول ہيں اور ہمارى ہدايت اور نجات كے لئے آئے ہيں خدا اور اس كا پيغمبر ہمارى بھالئي 

  ر پر سمجھتا ہيں، ہمارا ہمدرد تو پيغمبر(ص) ہے تم مالدار اور ظالم لوگ نہيں_ كو تم سے بہتر طو
تم پہلے كى طرح ہم سے بے گارلينا چاہتے ہو اور ہمارے ہاتھ كى محنت ہڑپ كرنا چاہتے ہو ليكن اب وه زمانہ گيا خداوند 

  اور غارتگروں سے نجات دالئے عالم نے ہمارے لئے دل سوز اور مہربان رہبر بھيجا ہے تا كہ تم جيسے ظالموں 
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اور دنيا و آخرت كى عزت اور سعادت تك پہنچائے ہم نے اس كى رہبرى كو قبول كرليا ہے اور تمام وجود سے اس كے 

  مطيع ہيں اور ہم ہى كامياب رہيں گے_ 
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مارنا شروع كرديا_ ابوجہل كو اس قسم كے جواب كى توقع نہيں تھى اس لئے سخت غّصے ميں آيا اور جناب عّمار كو 
ابوجہل كے غالموں نے بھى اس كى مدد شروع كردى اور ڈنڈوں اور كوڈوں سے مار مار كر عّمار كے جسم كو نيال كرديا_

  جناب عّمار اس حالت ميں بھى خدا كو ياد كرتے اور هللا اكبر كہتے رہے_ 
كے كوئي عزيز و اقارب بھى نہيں تھے كہ جن كى جناب عّمار كا گھرانہ ايك غريب اور مستضعف گھرانا تھا بلكہ ميں آپ 

مدد و حمايت حاصل كرتے اسى وجہ سے قريش كے سرداروں اور مّكہ كے متكبرو نے پّكا اراده كرليا تھا كہ اس گھرانے 
  كے بے يار و مددگار افراد كو اتنى ايذا پہنچائيں كہ وه اسالم سے دستبردار ہوجائيں يا جان سے جائيں_ 

اروں نے انہيں ڈرانا، دھمكانہ، مارنا، پيٹنا، اور برا بھال كہناشروع كرديا_ عمار كے والد ياسر اور والده قريش كے سرد
''سميہ'' كو وقتاً فوقتاً مارا پيٹا كرتے تھے اور ان سے چاہتے تھے كہ وه دين اسالم سے دستبردار ہوجائيں اور پيغمبر 

) اسالم(ص) كو برا بھال كہيں اور گالياں ديں (نع   وذ با
  مگر كيا عمار جيسے لوگ پيغمبر خدا كو گالياں دے سكتے تھے؟ اور كيا ايمان سے دستبردار ہوسكتے تھے؟ 

  آيئےپ كو بتائيں كہ اس وقت جب ان پر كوڑے برسائے 
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  جاتے تھے تو وه كيا كہتے تھے وه كہتے تھے، 

سى نے ہميں حق كا راستہ دكھايا ہے ہم تمہارے ظلم و ايذا كس طرح ممكن ہے كہ ہم هللا كے راستے كو چھوڑ ديں جب كہ ا
 و سختى پر صبر كريں گے خدا ہمارے صبر و استقامت كو ديكھ رہا ہے اور وه صبر كرنے والوں كو بہترين جزا دے گا_'' 

  آيت''  16آيت سوره نحل  14''سوره ابراہيم 
  ں سميہ اور بھائي عبدهللا سے كہا كہ: ابوجہل ان كے قريب آيا اور عمار اور ان كے والد ياسر، ما

  اسالم سے دستبرد ار ہوجاؤ اور محمد(ص) كو برا بھال كہو اور گالياں دو ورنہ تم اسى جگہ ختم كرديئے جاؤگے_ 
ابوجہل كے حكم پر وحشى اور بھيڑ يا صفت انسانوں نے اس ايماندار اور بے يار و مددگار گھرانہ پر حملہ كرديا اور تا 

مكوں اور التوں سے انہيں مارنا شروع كرديا اتنا مارا كہ ان كا بدن لہو لہان ہوگيا اور وه نڈھال و بے ہوش ہوكر زيانوں، 
زمين پر گرپڑے ليكن اس كے باوجود جب انہيں ہوش آيا تو ''هللا اكبر'' كا كلمہ ان كى زبان پر جارى تھا اور زخمى و خون 

  آلود چہرے سے كہہ رہے تھے_ 
  الہ اال هللا و اشہد ان محمد رسول هللا اشہد ان ال 

  پھر ان كے ہاتھ اور پاؤں كو باندھ ديا گيا اور ان كے بدن 
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تپتے ہوے پتھروں اور گرم ريت پر ڈال كر ان كے سنيوں پر بڑے اور بھارى پتھر ركھ دئے گئے ان پياروں كے بدن گرم 

رہے تھے ليكن ان كى تكبير اور شہادت كى آواز اسى طرح  ريت اور حجاز كى جلتى دھوپ ميں جل رہے تھے، پگھلے جا
  سنى جارہى تھي: 

تم سے جتنا ہوسكتا ہے ہميں آزار و تكليف پہنچاؤ ہم نے هللا تعالى كا راستہ دالئل سے پاليا ہے اور اپنے پروردگار پر ايمان 
ك پہنچ نہيں سكتے صرف ہمارے بدن كو لے آئے ہيں اور كبھى بھى اس راستے سے پيچھے نہيں ہٹيں گے تم ہمارے ايمان ت

ايذا پہنچا سكتے ہو ہم خدا پر ايمان لے آئے ہيں تا كہ وه گناہوں كو بخش دے اور ہميں آخرت كے بلند درجات ميں جگہ 
  عنايت فرمائے اور آخرت كا اجر و ثواب ہميشہ رہنے واال ہے_ 
فائز ہوگئے اور مسلمانوں كو اپنے صبر و استقامت سے  عّمار كے وال اسى ظلم و تشدد كے سبب شہادت كے بلند مرتبہ پر

  ديندارى اور صبر كا درس دے گئے_ 
سميّہ سے جو اپنے شوہر كى شہادت كو ديكھ رہى تھيں كہا گيا كہ محمد(ص) كو برا بھال كہو اور گالياں دو سميّہ نے جواب 

  ديا: 
  ے ہيں اور آپ كى رہبرى كو قبول كرليا ہے ہم نے اپنا راستہ پاليا ہے اور حضرت محمد(ص) پر ايمان لے آئ
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  ہم ہرگز اپنے مقصد سے دستبردار نہيں ہوں گے 



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

 
 

ابوجہل نے جو اس بزرگ خاتوں كے منہ توڑ جواب سے ناچار ہوگيا تھا اور غّصہ كى شّدت ميں پيچ و تاب كھا رہا تھا اپنے
پر گر گئيں اور اسى حالت ميں ''هللا اكبر، ال الہ اال هللا نيزے كو اس طرح اسالم كى اس بزرگ خاتون پر مارا كہ وه زمين 

كہتے ہوئے خالق حقيقى سے جامليں اور شہادت كے بلند مرتبہ پر فائز ہوگئيں، سميّہ اسالم كى پہلى خاتون ہيں جو اسالم كے
  راستے ميں شہادت كے درجے پر فائز ہوئيں_ 

بگا ہے آپ كو ايذا پہنچائي جاتى تھى برسوں تكليفيں و ايذائيں سہنے كے عّمار كے ماں باپ شہد ہوگئے ليكن پھر بھى گا ہے 
بعد وه مدينہ كى طرف ہجرت كر گئے وہاں ره كر مجاہدين اسالم كى صفوں ميں شامل ہوكر دشمنوں سے جنگ كرتے 

تھے آپ كے ساتھ  تھے_ پيغمبر خدا(ص) كى وفات كے بعد جناب عّمار اميرالمومنين (ع) كے باوفا دوستوں ميں شمار ہوتے
  جنگ ميں شريك ہوتے تھے يہاں تك كہ صفنين كى جنگ ميں بہادرى كے ساتھ لڑتے ہوئے شہاد ت پر فائز ہوگئے_ 

بے شمار درود و سالم ہو آپ پر اور آپ كے ماں باپ پر اور اسالم كے تمام شہداء پر كہ جو خدائے واحد پر ايمان كے 
ور ذلت و خوادرى كو قبلو نہ كيا اور جاہليت كے طور طريقوں كى طرف نہ پلٹے راستے ميں پائيدار اور ثابت قدم رہے ا

اور ظلم و ستم كے سامنے سرتسليم خم نہ كيا اور ظالموں كى حكومت اور واليت پر خدا كى حكومت اور واليت كو ترجيح 
  دي_ 
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  آيت قرآن 
  ن'' '' و لنصبرّن على ما اذيتمونا و على هللا فليتوّكل المتوّكلو

   14سوره ابراہيم آيت 
پيغمبروں اور مومنين نے متكبرين سے يوں كہا كہ ہراس اذيت پر جو تم ہم پر روا ركھتے ہو صبر كريں گے اور توكل 

  كرنے والوں كو خدا ہى پر توكل كرنا چاہيئے_ 

  سوچئے اور جواب ديجئے
تھے؟ اور آج كل متكبرين مسلمانوں كو كس طرح تكليف)___ متكبرين، اسالم كے آغاز ميں مسلمانوں كو كيوں اذيت ديتے 1

  پہنچا رہے تھے؟ 
)___ عمار اور ان كے والدين متكبرين كے تازيانوں كے باوجود هللا كے ذكر كے عالوه اپنے صبر و استقامت كے متعلق 2

  كيا كہا كرتے تھے؟ اور اب ہمارا فريضہ متكبرين جہان كے بارے ميں كيا ہے؟ 
ر (ص) ياسر اور سميّہ كے گھرانے كو ديكھتے تھے توان سے كيا سفارش كيا كرتے تھے اور كيا )___ جب پيغمب3

  خوشبخرى ديتے 
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تھے اور پيغمبر كى سفارش پورى امت اسالم كے لئے كيا ہے اس كے متعلق علم حاصل كرنے كے لئے مراجع دين كى 

  طرف رجوع كريں 
  دگى كے آخرى لمحات ميں كيا كہتى تھيں؟ )___ سميّہ كس طرح شہيد ہوئيں؟ اپنى زن4
)___ سميہ جب اپنے شوہر كو شہيد ہوتے ديكھ رہى تھيں تو كفّار نے اس سے كيا مطالبہ كيا تھا؟ اور انہوں نے جواب ميں5

ا كيا كہا مسلمانوں كا جواب ان مشكالت كے مقابل جو آج كل مشرق و مغرب والے امت اسالمى پر وارد كر رہے ہيں كيا ہون
  چاہيئے_ 

  )___ اسالم كے سبب متكبرين كو كيا نقصان پہنچتا تا ہے كہ وه اس كى مخالفت كرتے ہيں؟ 6
)___ عّمار كے ماں باپ جيسے مومنين نے كس كى حكومت كو قبول كيا ہے؟ اور ظالم انہيں كس كى حكومت كى طرف 7

  بالتے ہيں؟ 
(ص) كى وفات كے بعد كن كے انصار ميں داخل ہوئے؟ پھر )___ عّمار نے مّكہ سے كس طرف ہجرت كى ؟ پيغمبر خدا8

 كہاں شہيد ہوئے كيا آپ جانتے ہيں كہ پيغمبر(ص) نے عمار كے قاتلوں كے متعلق كيا فرمايا ہے؟ 
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 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  اقتصادى پابندي

بت پرستوں كى شديد مخالفت كے باوجود اسالم مسلسل پھيل رہا تھا اور روز بروز مسلمانوں كى تعداد اور اسالم كى طاقت 
ميں اضافہ ہو رہا تھا بت پرست اور روڈيرے اپنے جاه و جالل اور منافع كو خطره ميں ديكھ رہے تھے وه اسالم كى پيش 

اور كسى ظلم و خباثت كے ارتكاب سے نہيں روكتے تھے كمزور اور  رفت روكنے كے لئے اپنى پورى كوشش كرتے تھے
محروم مسلمانوں كو تكليف پہنچاتے، ان كى توہين كرتے اور ان كا مذاق اڑاے تھے تا كہ مسلمانوں پيغمبر اسالم(ص) كى 

اتنا قوى اور محكم تھا كہ وهمدد سے دستبردار ہوجائيں اور اسالم كو چھوڑديں_ ليكن ان مسلمانوں كا خدا اور اسالم پر ايمان 
ہر قسم كے آزار اور تكليف اور محروميت كو برداشت كرتے_ ليكن پيغمبر اسالم (ص) كى مدد سے دستبردار نہ ہوتے تھے 

  اور 
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  اسالم كو نہ چھوڑتے تھے_ 

ہ طور پر حبشہ كى طرف جب اذيتيں اور تكليفيں حد سے بڑھ گئيں تو پيغمبر اسالم(ص) نے مسلمانوں كے ايك گروه كو خفي
ہجرت كرجانے كى اجازت دے دى مسلمانوں نے گھر بار چھوڑا اور اپنے ايمان كى حفاظت كى خاطر حبشہ ہجرت كر گئے
اور انہوں نے عيسائيوں كے ايك گروه كو دين اسالم كى طرف راغب كيا اور اس طريقہ سے انہوں نے عيسائيوں سے اسالم 

ينے والے مسلمانوں نے اپنى گفتار و كردار سے اسالم كى حيات بخش تعليمات كو حبشہ ميں كا تعارف كرايا اور قربانى د
  پھياليا_ 

  مشركوں كا اراده اور حضرت ابوطالب (ع)
بت پرستوں اور وڈيروں نے يہ جان ليا تھا كہ اسالم كا پھيل جانا اب يقينى ہے اسى لئے انہوں نے خطرے كا احساس كرليا 

س كے تدارك كے لئے صالح و مشوره كرنے ايك جگہ اكٹھا ہوئے اور مختلف تجاويز كے متعلق تبادلہ تھا اور پھر وه ا
  خيال اور بحث و مباحثہ كرنے لگے_ 

ان ميں سے ايك گروه كى تجويز تھى كہ رسول خدا(ص) كو قتل كردينے سے يہ مسئلہ حل ہوجائے گا ليكن دوسرے گروه 
ليكن باآلخر نتيجہ كے طور پر رسول خدا(ص) كے قتل كى تجويز كو اكثريت نے  كے لوگوں كا اس سے مختلف نظريہ تھا

  قبول كرليا اور قتل كردينے كا مصمم اراده كرليا يہ فيصلہ بہت ہى خطرناك تھا_ 
  آنحضرت(ص) كے چچا حضرت ابوطالب (ع) كو اس سازش كا علم ہوگيا 

  
142   

  سے كہا:  آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں كو اكٹھا كيا اور ان
كيا تم نے سنا ہے كہ قريش كے سرداروں نے محمد(ص) كے بارے ميں كيا فيصلہ كرليا ہے؟ كيا جانتے ہو كہ كون سى 

تجويزان كے جلسے ميں منظور كرلى گئي ہے؟ جانتے ہو كہ انہوں نے پكا اراده كرليا ہے كہ محمد(ص) كو قتل كرديں؟ تم 
ركھتے ہو؟ مجھ سے جہاں تك ہوسكا محمد(ص) كا دفاع كروں گا تم كيا اقدام  ان كے اس ارادے كے مقابلے ميں كيا رائے

كروگے؟ محمد(ص) تمہارى عزت و شرف كا سرمايہ ہے ميں تم سے خواہش كرتا ہوں كہ پورى قوت سے اپنى عزت و 
  شراقت كا دفاع كرو مجھے بتاؤ كہ محمد(ص) كے دفاع كے لئے كيا كروگے ؟ 

حاضر ہيں كہ محمد(ص) كا دفاع اور ان كى حمايت كريں ليكن ہم اپنى كم تعداد كے سبب كس سب نے جواب ديا كہ ہم سب 
  طرح دشمن كى عظيم طاقت كا مقابلہ كرسكتے ہيں_ 

  جناب ابوطالب(ص) نے كہا 
ہمارى ذمہ دارى ہے كہ محمد(ص) كا دفاع كريں اور دشمن كى كثرت اور اپنى قلت سے نہ گھرائيں اور صبر و استقامت 
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ر اتحاد سے ان پر غلبہ حاصل كريں بہتر ہوگا كہ ہم اپنى طاقت كو ايك جگہ جمع كريں پھر ہم سب كے سب مرد و عورت او
  چھوٹے بڑے، محمد(ص) كے اردگرد جمع رہيں 
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  اور دشمن سے ان كى حفاظت اور نگہداشت كريں_ 

  رسول خدا(ص) كى حفاظت اور نگہداري
سخت اور مشكل تھى ليكن پھر بھى تما افراد نے اسے قبول كرليا تھوڑاسا مال و اسباب  جناب ابوطالب كى تجويز گو بہت

  اٹھايا اور مّكہ ميں پہاڑ كے ايك دّرے ميں منتقل ہوگئے تا كہ حضرت محمد(ص) كى بہتر طور پر حفاظت كرسكيں_ 
و پيمان كيا كہ اپنے خون كے آخرى  تقريباً چاليس جنگجو مردوں نے اس دّره ميں كہ جس كا نام شعب ابى طالب تھا، عہد

  قطرے تك جناب محمد(ص) كى حمايت و حفاظت كريں گے اور عورتوں نے بھى اسى قسم كا معاہده كيا_ 
طاقتور جوان دن رات اس دّرے كے چاروں طرف پہرا ديتے تھے دن ميں پہاڑ كى گرم اور جھلسا دينے والى چوٹيوں پر 

خدا(ص) كے بہادر چچا جناب حمزه اور على ابن ابى طالب (ع) تلواريں نكالے پہرےگشت كرتے تھے اور رات ميں پيغمبر 
دارى كرتے تھے اور خود جناب ابوطالب (ع) بھى توجہ ديتے تھے اور رات كو كئي مرتبہ پيغمبر اسالم(ص) كى جگہ كو 

نہ كرديں اور ان كے سونے تبديل كرديتے تھے اور كسى دوسرے كو ان كے بستر پر سالديتے تھے كہ كہيں دشمن حملہ 
  كى جگہ كو معلوم كرليں اور آپ(ص) پر حملہ كر كے آپ كو قتل نہ كرديں_ 

مّكہ كے بت پرستوں نے جب پيغمبر(ص) كے مددگاروں كى اس بہادرى و جانفشانى كو ديكھا تو انہوں نے كئي وجوه كى 
  بحث و مباحثہ اور مشورے سے ايك بناپر پيغمبر(ص) كے قتل كا اراده ترك كرديا اور اپنى محفلوں ميں 
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اور اراده كرليا كہ شعب ابى طالب (ع) كے رہنے والوں سے روابط ختم كرديں اور ان كا اقتصادى بائيكاٹ كرديں تا كہ 
رسول خدا(ص) كے حامى و ناصر تھك جائيں، تنگ آجائيں اور آپ كى مدد سے دستبردار ہوجائيں اور آپ كو تنہا چھوڑديں 

  كو اپنے آگے گھٹنے ٹيكنے پر مجبور كرديں_  يا اين

  اقتصادى بائيكات كا معاہده
  ان كى خاص انجمن ميں جو ظالمانہ بائيكاٹ كا مضمون تيار كيا گيا اور اس پر سب نے دستخط كئے اس كا متن يہ تھا: 

فت كرے اور ان كى مدد ) ___ آج كے بعد كوئي حق نہيں ركھتا كہ محمد(ص) اور ان كے مددگاروں كے پاس آمد و ر1
  كرے_ 

  )___ كوئي آدمى حق نہيں ركھتا كہ كوئي چيز ان كے پاس فروخت كرے يا كوئي چيز ان سے خريدے_ 2
  )___ كوئي بھى شخص ان سے شادى نہ كرے_ 3
  ں_ )___ اس معاہده پر دستخط كرنے والے افراد پابند ہوں گے كہ ان كو مورد اجراء قرار ديں اور ان كے پابند رہي4
)___ دستخط كرنے والے پابندہوں گے كہ اس معاہده پر عمل كريں اور جستجو ميں رہيں كہ كوئي بھى اس كى خالف 5

ورزى نہ كرے يہ معاہده قطعى اور اس پر عمل كرنا ضرورى ہوگا اور كوئي بھى اس ميں رّد و بدل كا حق نہيں ركھتا يہ 
  معاہده 
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  ه لوگ محمد(ص) كو ہمارى تحويل ميں نہ دے ديں_ اس وقت تك معتبر رہے گا جب تك و
اس ترتيب سے اس ظالمانہ معاہده كو لكھا گيا اور اسے ايك مضبوط صندوق ميں بند كر كے اندر ركھ ديا گيا اور اس كا 

  دروازه مضبوطى سے بند كرديا گيا اور اس معاہده كے تمام شقوں كى اطالع تمام افراد كو دے دى گئي_ 
ب (ع) نے اپنے رشتہ داورں كو شعب كے ايك گوشے ميں اكٹھا كيا اور ان كو قريش كے سرداروں كے اس حضرت ابوطال

  معاہدے كى اطالع دى اور فرمايا 
تم جانتے ہو كہ قريش كے سرداروں نے كيا اراده كيا ہے؟ انہوں نے اراده كرليا ہے كہ ہمار ا پورى طرح بائيكاٹ كريں اور 
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ور كريں وه چاہتے ہيں كہ ہم پر اتنا دباؤ ڈاليں كہ ہم محمد(ص) كى مدد سے دستبردار ہوجائيں ہميں اقتصادى طور پر محص
  تو اے ميرے عزيزو اس ظالمانہ ارادے اور معاہدے كے مقابل كيا كروگے؟'' 

  سب نے مل كر جواب ديا: 
تنہا نہيں چھوڑديں گے اور اپنے  ہم يہ تمام سختياں، رنج، بھوك، اور دباؤ برداشت كريں گے ليكن محمد(ص) كو كبھى بھى

  خون كے آخرى قطرے تك ان كى حفاظت كريں گے_'' 
  جناب ابوطالب (ع) نے ان تمام افراد كا شكريہ ادا كيا اور كہا كہ خود ميں 
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  بھى جب تك ميرے بدن ميں جان ہے محمد(ص) كى حمايت كرتا رہوں گا_ 

  اقتصادى بائيكاٹ
يا اور لوگوں كا شعب ابى طالب سے ہر قسم كا رابطہ ختم ہوگيا كسى كو حق نہيں تھا كہ شعب اقتصادى بائيكاٹ شروع ہوگ

  ميں رہنے والوں سے آمد و رفت اور خريد و فروخت كرے_ 
قريش كے سرداروں نے ايك گروه لوگوں كى آمد و رفت پر نگاه ركھنے كے لئے معين كرديا_ وه نگرانى كرتے تھے كہ 

خل نہ ہو، كوئي بھى چيز ان كے ہاتھ فروخت نہ كرے جو بھى اس بائيكاٹ كے معاہدے كى خالف كوئي شخص شعب ميں دا
  ورزى كرتا اس كامال ضبط كرليتے تھے_ 

شعب ميں محصور ہونے والے افراد نے بائيكاٹ كا مقابلہ كرنے كے لئے اپنى زندگى كى ضرورت اور كھانے پينے ميں 
كردى تھوڑى غذا كھاتے اور كم سے كم غذا اور پانى پر قناعت كرتے اور ايك پہلے كى نسبت ميانہ روى برتنا_ شروع 

دوسرے سے ہمدردى اور تعاون كرتے تھے جو كچھ ان كے پاس تھا ايك دوسرے كے اختيار ميں قرار ديتے تھے جوانوں 
وں اور سن رسيده افراد كو دے ميں طاقت اور صبر كا ماّده زياده تھا وه اپنى معمولى غذا بھى نہ كھاتے تھے بلكہ انہيں بچّ 

  ديتے تھے_ 
شعب ميں كسى قسم كى آمد و رفت نہ ہوتى تھي_ خوراك كا ذخيره آہستہ آہستہ خرچ ہو رہا تھا اور شعب ميں رہنے والونپر 

  بالخصوص بّچوں پر بھوك 
  

147   
طرج چھپ كر رات ميں شہر زياده شّدت سے اثرانداز ہو رہى تھى صرف كبھى كبھار بعض جانباز اور دلير افرد پورى 

جاتے اور ہزارہا مصيبتوں كے بعد كچھ خوراك حاصل كرتے اور واپس شعب ميں لوٹ جاتے، كبھى بنى ہاشم كے ہمدرد 
رشتہ دار اپنے اونٹ پر خوراك الدتے اور آدھى رات كے وقت شعب كے نزديك جا كر اسے چھوڑ آتے اور دّره كى طرف 

  بڑھا ديتے تھے_ 
اور محصور لوگ سال ميں فقط دو مرتبہ حرام مہينوں ميں شعب سے باہر نكل سكتے تھے كيونكہ مشرك شعب مين محبوس 

  ان مہينوں ميں اپنى پرانى رسم كے مطابق جنگ و جدال كو حرام جانتے تھے_ 
اتے ان ايام ميں پيغمبر(ص) ان لوگوں سے جو اطراف مّكہ سے حج و عمره ادا كرنے كے لئے آيا كرتے تھے گفتگو فرم

تھے ان كے سامنے قرآن كى تالوت كرتے اور انہيں خداوند عالم كى پرستش اور روز آخرت (قيامت) پر ايمان النے كى 
  دعوت ديتے_ 

ليكن مشركين ہر وقت آپ كى تبليغ كے كام ميں مداخلت كرتے اور لوگوں كو آپ كے اردگرد سے دور كرديا كرتے تھے آپ 
ے اور لوگوں سے كہتے تھے كہ محمد(ص) (معاذهللا) جھوٹ بولتا ہے آخرت (قيامت) كچھ كى باتوں كو قّصہ كہانى قرار ديت

  بھى نہيں ہے_ 
  قرآن كريم، پيغمبر(ص) سے مشركين كے سلوك اور اس كى سزا اور عاقبت كے متعلق يوں بيان كرتا ہے_ 

 وگوں كو ان كى باتوں كو سننے سے ''مشركين كہتے ہيں كہ پيغمبر(ص) كى باتيں پہلے زمانے كے قصے اور افسانے ہيں ل
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روكتے ہيں اور ان سے لوگوں كو دور كرديتے ہيں ايسے لوگ اپنے آپ كو ہالكت ميں ڈال رہے ہيں اور انہيں سمجھتے 

(اے رسول(ص) ) اگر تم انہيں ديكھتے (تو تعجب كرتے) جب وه جہنّم كے كنارے كھڑے ہوں گے اور كہيں گے كاش ہم 
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ے جاتے اور ہم هللا كى آيات كو نہ جھٹالتے اور مومنين كے گروه ميں داخل ہوجاتے اپنى جن برائيوں كو دنيا ميں لوٹائ
چھپاتے تھے وه ان كے سامنے ظاہر ہوجائيں گى اور اگر يہ دنيا ميں دوباره لوٹائے جائيں پھر بھى انہيں برے كاموں ميں 

ہتے ہيں كہ اس دنيا كى زندگى كے عالوه كوئي اور دنيا نہيں مشغول ہوجائيں گے كيونكہ يہ جھوٹ بولتے ہيں_ مشركين ك
ہے اور آخرت آنے والى نہيں ہے اور ہم دوباره نہيں اٹھائے جائيں گے (اے رسول(ص) ) اگر تم انہيں ديكھو (تو تعجب 

ق نہيں كروگے) جب يہ لوگ خداوند عالم كے سامنے كھڑے ہوں گے اور ان سے سوال كيا جائے كا كيا اب بھى آخرت ح
ہے؟ اس وقت جواب ديں گے_ كيوں نہيں پروردگار كى قسم يہ مكمل حق ہے ان سے كہا جائے گا كہ بس اب آخرت كى سزا 

  كا مزا چكھو جو كفر و انكار كى سزا ہے_'' 
شعب كے محصورين ان مہينوں ميں ہزار زحمت اور ارتباط كے ساتھ اپنے لئے غذا كى قليل سى مقار حاصل كرپاتے تھے 

  ر پيغمبر(ص) خدا اس او
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  مختصر سے وقت ميں اسى طرح لوگوں سے خطاب فرماتے تھے _ 

ايام حرام اسى طرح تيزى سے گزر جاتے تھے شعب كے رہنے والے مجبور ہوتے تھے كہ پيغمبر(ص) كى حفاظت كى 
وگ، رسول(ص) اور حق كے غرض سے پھر اس شديد گرم دّرے ميں لوٹ جائيں اور وہيں پناه ليں ان تمام مصائب پر يہ ل

  دفاع كى خاطر صبر كرتے تھے اور اس كى حفاظت كرتے تھے _ 
  

  آيت قرآن 
  '' اّن الّذين امنوا والّذين ہاجروا و جاہدوا فى سبيل هللا اولئك يرجون رحمت هللا و هللا غفور ّرحيم'' 

  '' 218/ آيت 2سوره بقره
ى ہے اور راه خدا ميں جہاد كيا ہے وه هللا كى رحمت كے اميدوار ہيں بہ تحقيق جو لوگ ايمان الئے او رجنہوں نے ہجرت ك

  اور هللا بخشنے واال اور رحيم ہے_ 

  سوچيئےور جواب ديجئے
  )___ مستكبرين، اسالم كى ترقى سے كيوں ڈرتے تھے؟ اور اسالم 1
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  كى دعوت كے پھيالؤ كو روكنے كے لئے كيا كرتے تھے؟ 
گروه نے حبشہ كى طرف ہجرت كيوں كى يہ اسالم كے فروغ، اس كى تبليغ اور اس كى وسعت )___ مسلمانوں كے ايك 2

  كے لئے كيا اقدام كرتے تھے؟ اور اسالم كى پيش رفت كے لئے كس چيز سے استفاده كرتے تھے؟ 
ى ہجرت كے )___ كيا ان لوگوں كو پہچانتے ہيں كہ جنہوں نے انقالب اسالمى كے پھيالؤ كے لئے ہجرت كى تھي، ان ك3

  سبب كو بيان كيجئے؟ اور ان كى خدمات كو بھى بيان كيجئے؟ 
)___ جب مشركين نے اسالم كى وسعت سے خطره محسوس كيا تو اسكے تدارك كيلئے كيا سوچا؟ اور انہوں نے كيا اراده 4

  كيا؟ 
  رشتہ داروں سے كيا كہا؟  )___ جب ابوطالب(ع) كو مشركين كے ارادے كى اطالع ملى تو انہوں نے كيا كيا؟ اور اپنے5
  )___ مشركين كا دوسرا اراده كيا تھا اور اس ظالمانہ معاہده كا مضمون كيا تھا؟ 6
  )___ اقتصادى بائيكاٹ كے بعد پيغمبر(ص) اور ان كے رشتہ داروں كى شعب ابى طالب ميں كيا حالت تھي؟ 7
  اہر نكل سكتے تھے؟ )___ كس وقت پيغمبر(ص) اور ان كے رشتہ دار شعب ابى طالب سے ب8
  )___ قرآن مجيد مشركين كى رسول (ص) خدا كے ساتھ گفتگو كے بارے ميں كيا فرماتا ہے؟ 9
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  ) ___ كفار مشركين آخرت ميں كيا آرزو كريں گے؟ كيا ان كى آرزو پورى ہوگي؟ 10
ے گا؟ اور يہ كيا جواب ديں گے؟ )___ مشركين كا آخرت كے بارے ميں كيا عقيده ہے؟ خدا قيامت كے دن دن سے كيا كہ11
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 اور كيا جواب سنيں گے؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  استقامت اور كاميابي

پيغمبر اسالم(ص) اور ان كے وفادار ساتھيوں نے شعب ابى طالب(ع) ميں تين سال بہت سختيوں اور تكليفيں اٹھائيں يہ 
انتہائي سخت اور صبر آزما عرصہ تھا دن كو حجاز كى گرمى او رچلچالتى ہوئي دھوپ اور رات كو دشمن كے اچانك جملہ 

غذا كى قلت اور بھوك پياس كى تكليفيں جان ليوا تھيں، بّچے بھوك پياس كا خوف بّچوں كے دلوں كو لرزاتى تھي_ پانى اور 
  كى شّدت سے تنگ آكر نالہ و فرياد كرتے اور اپنے ماں باپ سے خوراك طلب كرتے تھے_ 

گو ان تمام مصائب كا برداشت كرنا مشكل و دشوار تھا ليكن ان غيور اور بہادر جان نثاروں نے تمام مصائب كو برداشت كيا 
ور تيار نہ ہوئے كہ اپنى انسانى شرافت اور عزت سے دستبردار ہوجائيں اور رسول خدا(ص) كے دفاع سے ہاتھ اٹھائيں_ ا

  انہوں نے اتنے صبر و تحّمل كا مظاہره كيا كہ پيغمبر(ص) 
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دل پر آہستہ  كے دشمن ظلم كرتے كرتے تھك گئے بّچوں كى آه و بكا اور ان كى فرياد و فغان نے ان ميں سے بعض كے

  آہستہ اثر كرنا شروع كرديا اور وه اس برے طرز عمل پر پشيمان ہونے لگے_ 
كبھى وه ايك دوسرے سے پوچھتے كيا ہم انسان نہيں ہيں ؟ كيا ہم صلہ رحمى اور مرّوت و ہمدردى كى ايك رمق بھى باقى 

  نہيں رہي؟ 
  ہم نے كيوں اس ظالمانہ معاہده پر دستخط كئے؟ 

عيال تو بڑے آرام سے گھروں ميں سو رہے ہيں ليكن بنى ہاشم كے بّچے بھوك و پياس سے آه و بكار كر رہے ہمارے اہل و 
  ہيں اور انہيں آرام و سكون سے سونا تك نصيب نہيں_ 

  اس اقتصادى بائيكاٹ كا كيا فائده؟ 
كرسكے گا؟ ہرگز نہيں بلكہ اگر وه تمام  كيا يہ اقتصادى بائيكاٹ اور دباؤ ان بہادر جانبازوں كو سر تسليم خم كرنے پر آماده

  كے تمام بھوك كى شدت كے سبب موت كے نزديك بھى پہنچ جائيں تب بھى نہيں جھكيں گے _ 
مشركين كا ايك گروه جو نادم ہوچكا تھا كسى مناسب موقع كى تالش ميں تھا تا كہ اس ظالمانہ معاہدے كو ختم كرسكے اور 

  و اقتصادى محاصرے سے نجات دالسكے_ حضرت محمد(ص) اور ان كے اصحاب ك
  ليكن قريش كے سردار اب بھى مصر تھے كہ دباؤ اور بائيكاٹ كو جارى ركھا جائے_ 
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  ابوطالب (ع) مشركين كے مجمع ميں

رسول اكرم (ص) نے حضرت ابوطالب(ع) سے كوئي بات كہى اور خواہش ظاہر كى كہ اس كو مشركين تك پہنچاديں_ 
  ) اپنے چند عزيزوں كے ساتھ مسجدالحرام كى طرف روانہ ہوئے اور سيدھے مجلس قريش ميں آئے_ حضرت ابوطالب(ع

قريش كے سردار حضرت ابوطالب (ع) كو وہاں آتا ديكھ كر حيران ہوئے اور سوچنے لگے كہ شايد ابوطالب (ع) اقتصادى 
  (ص) كو ہمارے حوالے كرديں_ بائيكاٹ اور اس كى سختيوں سے تنگ آگئے ہيں اور اس لئے آئے ہيں كہ محمد

سب كے سب بہت خوش ہوئے اور ابوطالب(ع) كو نہايت احترام سے صدر مجلس ميں بٹھايا اور خوش آمديد كہا: اور كہنے 
لگے اے ابوطالب (ع) تم ہمارے قبيلے كے سردار تھے اور ہو، ہم نہيں چاہتے تھے كہ تمہارى تھوڑى سى بھى بے حرمتى 
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بھتيجے كے رويے نے اس قسم كا ماحول پيدا كرديا_ كيا تم كو ياد ہے كہ ہم محمد(ص) كے سامنے  ہو ليكن افسوس تمہارے
درگزر كرنے اور صلح كرنے پر آماده تھے اور اس نے ہميں كيا جواب ديا تھا؟ تم سے ہم نے خواہش كى تھى كہ 

تم نے اسے قبول نہ كيا اور اپنے رشتہ محمد(ص) كى حمايت سے دستبردار ہوجاؤ تا كہ ہم محمد(ص) كو قتل كرسكيں ليكن 
  داروں اور قبيلے كو اپنى مدد كيلئے باليا اور محمد(ص) كى حفاظت او رنگرانى كرنا شروع كردي_ كيا قطع رابطہ اور 
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ل اقتصادى بائيكاٹ كے عالوه ہمارے پاس اور كوئي صورت باقى رہى تھي؟ ہميں يہ علم ہے كہ يہ مدت تم پر اور تمہارے اہ
و عيال پر بہت سخت گزرى اور تمہيں سخت و دشوارى كا سامنا كرنا پڑا ليكن اب ہم خوش ہيں كہ تم اب ہمارے پاس آگئے 

ہو اگر تم اس سے پہلے آجاتے تو تمھيں اور تمہارے اہل و عيال اور شتہ داروں كو يہ تكاليف اور مصائب نہ ديكھنے 
  پڑتے_ 

  ے اور حاضرين كا گہرى نظر سے جائزه لے رہے تھے آپ (ع) نے فرمايا: جناب ابوطالب (ع) اس وقت تك خاموش تھ
كيا تم يہ سمجھتے ہو كہ اقتصادى بائيكاٹ كى سختى اور دباؤ سے تنگ آگيا ہوں؟ كيا تم يہ سمجھ رہے ہو كہ ميں اپنے مقصد

ہو گيا ہے؟ اطمينان ركھو تك پہنچنے كے راستے پر چلنے سے تھك گيا ہوں اور اب مجھے دشوارياں برداشت كرنا مشكل 
كہ معاملہ ايسا نہيں ہے اور جب تك ميں زنده ہوں محمد(ص) اور ان كى روش كى حمايت كرتا رہوں گا ان كے عظيم ہدف 

كے حصول كے لئے سعى و كوشش سے كبھى نہ تھكوں گا ميں اور ميرے جوان ايك مضبوط پہاڑ كى مانند ان تمام مشكالت 
  جان لو كہ ہم يقينا كامياب ہوں گے كيونكہ صبر و استقامت كا نتيجہ كاميابى ہوا كرتا ہے  كے سامنے ڈٹے رہيں گے اور
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ميں نے محمد(ص) كى حمايت سے ہاتھ نہيں كھينچا اور نہ اس اور نہ اس لئے تمہارے پاس آيا ہوں كہ محمد(ص) كو 
  آيا ہوں''  تمہارے سپرد كردوں بلكہ ميں محمد(ص) كا ايك پيغام تمہارے لئے لے كر

  پيغمبر خدا(ص) كا پيغام
يہ پيغام تمہارے عہدنامہ سے متعلق ہے تم پہلے عہدنامہ والے صندوق كو الؤ اور اس مجمع كے سامنے ركھو تا كہ ميں 

  محمد(ص) كا پيغام تم تك پہنچاؤں'' 
  وه صندوق لے آئے_ 

ہ هللا تعالى كا پيغام محمد(ص) كے پاس لے كر آيا كرتا جناب ابوطالب (ع) نے گفتگو كو جارى ركھا اور فرمايا كہ: جو فرشت
ہے اب اس نے يہ پيغام ديا ہے كہ تمہارے عہد نامہ كى تحرير كو ديمك چاٹ گئي ہے اب صرف اس كا تھوڑا حّصہ باقى ره 

الى كى طرف سے گيا ہے صندوق كھولو اور عہدنامہ كو ديكھو اگر ان كا پيغام صحيح ہوگا تو ثابت ہوجائے گا كہ وه هللا تع
پيغمبر(ص) بنا كر بھيجے گئے ہيں اور محمد(ص) خدا كى طرف (جو تمام چيزوں كا علم ركھتا ہے) پيغام حاصل كرتے ہيں 

اور واقعاً وحى كا فرشتہ ان كے لئے خبر التا ہے صندوق كھولو، اور محمد(ص) كى بات كى صداقت كو ديكھو اگر 
  محمد(ص) كى بات 
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م پانى سركشى اور ظلم و ستم سے باز آجاؤ اور ان كى نبوت و خدا كى وحدانيت پر ايمان لے آؤ تا كہ دنيا و صحيح ہوئي تو ت
آخرت ميں فالح پاؤ اور اگر ان كى بات صحيح نہ ہوئي تو ميں بغير كسى قيد و شرط كے محمد(ص) كو تمہارے سپرد 

  كردوں گا، تا كہ جس طرح چاہو ان سے سلوك كرو'' 
نے كہا: يہ كيسے ممكن ہے كہ محمد(ص) نے صندوق كے اندر ديكھ ليا ہو، يقينا يہ بات غلط ہے_ جلدى سے بعض افراد 

مہر توڑو اور اسے كھولو تا كہ ان كے دعوے كا غلط ہونا سب پر ظاہر ہوجائے انہوں نے صندوق كھوال او رعہد نامہ كو 
مك چاٹ چكى ہے اور صرف تھوڑا سا حّصہ باقى ره گيا ہے_ باہر نكاال بڑے تعجب سے ديكھا كہ عہد نامہ كى تحرير كو دي

  جناب ابوطالب (ع) بہت خوش نظر آرہے تھے آپ نے ان لوگوں سے كہا: 
اب جبكہ تم نے محمد(ص) كى صداقت كو جان ليا تو ان كى دشمنى اور سركشى سے باز آجاؤ اور هللا كى وحدانيت رسول 

  پر ايمان لے آؤ تا كہ دنيا و آخرت كى فالح پاؤ'' (ص) كى پيغمبرى اور روز جزا كى حقانيت 
  بعض افراد بہت غّصے ميں آگئے اور ايك گروه سوچ و بچار ميں غرق ہوگيا اسى وقت كچھ لوگ اٹھے اور كہا: 
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  تم پہلے دن سے ہى اس عہد نامہ كے مخالف تھے 
  انہوں نے عہدنامہ كا باقى حصہ جو ديمك كے كھانے سے بچ گيا تھا 
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  ريش كے ہاتھ سے لے ليا اور وہيں پھاڑ ديا اور فوراً جناب ابوطالب (ع) كے ساتھ شعب كى طرف روانہ ہوگئے_ ق
  اور يوں رسول خدا(ص) كى زندگى ميں دعوت اسالم كے لئے ايك نئے دور كا آغاز ہوا_ 

  
  آيت قرآن 

  '' انّہ من يّتّق و يصبر فاّن هللا ال يضيع اجر المحسنين'' 
  ى اختيار كرے اور صبر كرے تو هللا تعالى نيكيوں كے اجر كو ہرگز ضائع نہيں كرتا'' جو شخص تقو

  '' 90سوره يوسف آيت 

  سوچئے اور جواب ديجئے
)___ پيغمبر اسالم(ص) اور آپ كے اعزاء و اقارب كتنى مدت شعب ميں محصور رہے؟ يہ مّدت ان پر كسى گزرى ان 1

  كے لئے برداشت كرتے رہے؟ تمام سختيوں كو وه كس مقصد اور غرض 
  )___ قريش كے سرداروں نے جناب ابوطالب (ع) كو ديكھ 2
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  كركيا سوچا؟ انہوں نے كس لئے صدر مجلس ميں جگہ دي___؟ 
  )___ جناب ابوطالب (ع) نے جوانوں كے صبر و استقامت كى كس طرح تعريف كي؟ 3
  سے پہلے كيا سوچا تھا؟ )___ مشركين نے پيغام كے سننے اور صندوق كے كھولنے 4
 )___ ابوطالب (ع) كى مالقات اور پيغام كا كيا نتيجہ نكال___؟ 5

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  انسانوں كى نجات كيلئے كوشش

بعثت كے دسويں سال اقتصادى بائيكات ختم ہوگيا پيغمبر(ص) خدا اور آپ(ص) كے باوفا ساتھى تين سال تك صبر و استقامت 
سے صعوبتوں كو برداشت كرنے كے بعد شعب كے قيدخانہ سے آزاد ہوئے اور اپنے گھروں كى طرف گئے_ خداوند متعال

سعى و كوشش كريں اور صبر و استقامت كا مظاہر كريں تو خدا ان كى نے ان سے وعده كيا تھا كہ اگر وه خدا كى راه ميں 
  مدد كرے گا اور خدا نے اپنا كيا ہوا وعہ پورا كيا_ 

حضرت ابوطالب(ع) كہ جنہوں نے رسول خدا(ص) كى حفاظت كى ذمہ دارى كو قبول كيا تھا، كفار كى طاقت اور كثرت 
  (ص) خدا كا دفاع كيا_ سے نہ گھبرائے اور آپ نے پورى قوت كے ساتھ رسول

  آخر كار خدا كى نصرت آپہنچى اور انہيں اس جہاد ميں كاميابى نصيب 
  

161   
ہوئي اور ان كے احترام، سماجى مرتبے اور عظمت ميں اضافہ ہوگيا بنى ہاشم اپنى اس كاميابى پر بہت خوش ہوئے اور تمام 

   تكاليف اور سختيوں كے بعد دوباره اپنى زندگى كا آغاز كيا_
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بت پرست اور قريش كے سردار اپنى شكست پر بہت پيچ و تاب كھارہے تھے ليكن ان حاالت ميں بے بس تھے لہذا كسى 
مناسب موقع كا انتظار كرنے لگے ان حاالت ميں پيغمبر اسالم(ص) كو تبليغ دين كا نہايت نادر موقع ہاتھ آيا وه بہت خوش 

االت سے فائده اٹھاتے ہوئے نہايت آزادى سے اپنے الہى پيام كو تھے كہ اس طرح اپنے چچا كے سماجى رتبہ اور ح
  پہنچانے ميں كاميابى حاصل كرسكتے ہيں اس لئے آپ(ص) بہت زياده لگن سے تبليغ ميں مشغول ہوگئے_ 

  آپ(ص) نے لوگوں سے كہا 
  اے لوگو 

آنكھ اور كان عنايت فرمائے؟  وه كون ہے جو زمين و آسمان سے تمہارے لئے روزى پہنچاتا ہے؟ كون ہے جس نے تمھيں
كون ہے جس كے ارادے سے جہان خلق ہوا اور اس كا نظام چل رہا ہے؟ لوگو تمہارے اس جہان كا پيدا كرنے واال خدا ہے 

وہى تمہارى اور اس جہان كى پرورش كرتا ہے اور روزى ديتا ہے وه تمہارا حقيقى پروردگار ہے پس كيوں اس كا شريك 
  س كے عالوه كسى اور كي قرار ديتے ہو اور ا
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اطاعت كرتے ہو؟ صرف خدا كى پرستش كرو اور صرف اسى كى اطالعت كرو كہ يہى صحيح راستہ ہے اور حق كا ايك 
  ہى راستہ ہے اور اس كے سوا سب گمراہى ہے_ پس جان لو كہ كسى طرف جارہے ہو؟ اے لوگو 

ہيں بہترين جزا عنايت فرماتا ہے اور زياده اور بہتر بھى ديتا ہے جو لوگ نيكى اور حق كا راستہ اختيار كرتے ہيں خدا ان
نيكوں كے چہرے پر كبھى ذلّت و خوارى كى گرد نہيں بيٹھتي، ايسے لوگ جتنى ہيں اور ہميشہ اس ميں رہيں گے ليكن وه 

  لوگ جو برائي اور گناه كا راستہ اختيار كرتے ہيں انہيں سخت سزا دى جائے گي'' 
يہ حاالت اور آزادنہ تبليغ و گفتگو كا سلسلہ زياده مدت تك برقرار نہ ره سكا_ ابھى اقتصادى بائيكاٹ كو ختم  ليكن افسوس كہ

ہوئے نو ماه بھى نہ گزرے تھے كہ حضرت محمد(ص) كے چچا حضرت ابوطالب (ع) وفات پاگئے اور يوں رسول 
  م ہوگئے_ خدا(ص) اپنے بہت بڑے مددگار، مہربان و ہمدرد اور جانثار سے محرو

مشركين اس بات سے خوش ہوئے اور پھر مخالفتوں كا سلسلہ شروع كرديا ابھى زياده وقت نہ گزار تھا كہ حضرت 
  محمد(ص) كى زوجہ محترمہ جناب خديجہ كہ جنہوں نے صداقت و وفادارى كے ساتھ حضرت محمد(ص) كے ساتھ 
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ھا اسے تبليغ دين اور اسالم كى مدد پر خرچ كرديا تھا وفات ايك طويل عرصہ گزارا تھا اور جو كچھ بھى ان كے پاس ت
  پاگئيں_ 

اس حساس موقع پر ان دو حادثات كا واقع ہونا پيغمبر خدا(ص) كے لئے انتہائي تكليف ده اور رنج و غم كا باعث تھا آپ نے 
  اس سال كا نام غم و اندوه كا سال يعنى عام الحزن ركھا_ 

بعد بنى ہاشم نا اتفاقى كا شكار ہوگئے، اپنے اتحاد كى طاقت كو ہاتھوں سے كھو بيٹھے  حضرت ابوطالب(ع) كى وفات كے
  اور اس كے بعد وه پہلے كى طرح رسول خدا(ص) كى حمايت نہ كرسكے'' 

كفار و مشركين نے جو ايسے ہى كسى موقع كى تالش ميں تھے رسول خدا(ص) كو تكليف اور ايذا پہنچانے كا سلسلہ پھر 
  ا اور آپ كے كاموں ميں مداخلت كرنے لگے_ شروع كردي

كوچہ و بازار ميں پيغمبر اسالم(ص) كا مذاق اڑاتے اور آپ(ص) كو آزادانہ طور پر قرآن كى آيات كو لوگوں كے سامنے 
  پڑھنے نہ ديتے اور نہ ہى لوگوں سے بات چيت كرنے ديتے اور آپ كو ڈراتے دھمكاتے_ 

ھى كبھار آپ كے سر مبارك پر كوڑا كركٹ ڈال ديتے اور آپ خاك آلوده ہوكر گھر واپسآخر كار نوبت يہاں تك آپہنچى كہ كب
آتے آپ كى كم عمر صاحبزادى جناب فاطمہ (ص) آپ(ص) كے استقبال كے لئے آگے بڑھتيں_ آپ(ص) كو اس حال ميں 

تيار دوپڑتيں ليكن ديكھ كر ان كا دل دكھتا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ كے سرمنہ كو صاف كرتيں اور بے اخ
  رسول(ص) خدا فاطمہ (ع) سے نہايت شفقت كے ساتھ 
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  فرماتے'' 
  ميرى پيارى بيٹي پريشان نہ ہو، خدا كى راه ميں ان مصائب كا برداشت كرنا بہت آسان ہے'' 
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تہ و باال  اس طرح جناب ابوطالب (ع) اور حضرت خديجہ كى وفات سے پيغمبر اسالم(ص) كى اندرونى اور بيرونى زندگى
ہوكر ره گئي كيوں كہ آپ اپنے سب سے بڑے حامى و مددگار اور جانباز سے جو قريش كے قبيلے كا سردار تھا محروم 

ہوگئے اس لئے آپ كو اس معاشرے اور اجتماع ميں آزادى اور سكون حاصل نہ رہا ہر وقت آپ كى جان خطرے ميں رہتى 
، دوست و مددگار اور غم گسار بيوى سے خالى ہوچكا تھا جب آپ ان مصائب تھى آپ كا گھر بھى ايك جان نثار و وفا شعار

اور تكاليف كو جو باہردى جاتى تھيں برداشت كرتے ہوئے گھر واپس لوٹتے تو اپنى بيوى اور ہمسر كا كشاده اور مسكراتا 
قبال كے لئے آتى اور اپنى چہره نہ ديكھ پاتے بلكہ چھوٹى سى بّچى كے روتے ہوئے چہرے پر نگاه پڑتي، وه آپ كے است

  والده كے پوچھتى اور سوال كرتي'' 
  بابا ماں كہاں ہيں؟ 

رسول خدا(ص) اپنى بيٹى كا چہره چومتے اسے پيار كرتے اور اس كے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں كے قطروں كو 
  صاف كرتے اور فرماتے: 

  پاك فرشتے ان كى مہمان نوازى كر رہے ہيں  بيٹى رؤومت، تمہارى ماں بہشت ميں گئي ہيں اور وہاں جنّت كے
اس قسم كے حاالت ميں پيغمبر اسالم(ص) نے كس طرح اپنى رسالت كے كام كو انجام ديا؟ آيا ممكن تھا كہ حضرت ابوطالب 

  (ع) جيسا كوئي اور شخص تالش 
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  كريں كہ جو ان كى تبليغ اور دعوت كى حمايت كرے؟ 

  ار كے بغير اپنى دعوت اور لوگوں كى ہدايت كا اہم فريضہ انجام دے سكتے تھے؟ كيا اس قسم كے حامى اور مددگ

  طائف كا سفر
جب پيغمبر اسالم(ص) پر وه وقت آيا كہ آپ مكہ كے لوگوں كى حمايت اور ان كے ايمان النے سے مايوس ہوگئے تو 

سالم كى دعوت ديں اس اميد كے ساتھ كہ وه ) كا سفر كريں اور وہاں كے لوگوں كو دين ا1آپ(ص) نے اراده كيا كہ طائف (
  اسالم كو قبول كرليں گے اور قريش كے سرداروں كے مقابلہ ميں ان كى حمايت كريں گے_ 

پيغمبر(ص) خدا نے اپنى بيٹى فاطمہ(ص) كو اپنے عزيزوں ميں سے ايك كے سپرد كيا اور تھوڑى سى خوراك اور پانى لے 
ور بندگان خدا كو ظلم و ستم، شرك و پليدى اور گناه سے نجات دالنے اور انہيں هللا كىكر خفيہ طور پر مكہ سے باہر نكلے ا

  اطاعت اور بندگى كى طرف دعوت دينے كى غرض سے طائف كا رخ كيا_ 
  مّكہ اور طائف كا درميانى راستہ نہايت دشوار گزار اور كٹھن 

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

باره فرسخ كے فاصلہ پر واقع ہے اور ثقيف قبيلہ جو قريش كا سب سے بڑا قبيلہ تھا وہاں ) طائف ايك ٹھنڈا شہر ہے جو مّكہ سے 1
  سكونت پذير رہا ہے

166   
  تھا آپ خستہ حال ليكن ايمان كامل اور بھر پور اميد كے ساتھ شہر ميں داخل ہوئے وہاں آپ بالكل اجنبى اور ناآشنا تھے_ 

ر آپ كے دين كے متعلق تھوڑا بہت سن ركھا تھا ليكن لوگوں نے آپ كو نزديك اگر چہ طائف كے اكثر لوگوننے آپ كا نام او
  سے نہيں ديكھا تھا اور وه آپ كو نہيں پہچانتے تھے_ 

آپ شہر ميں داخل ہوئے اور گلى كو چوں كا رخ كيا كہ شايد كوئي شناسا مل جائے ليكن آپ كو كوئي شناسا نظر نہين آيا كہ 
كے گھروں تك رہنمائي كرے اور آپ(ص) سے آپ كى مدد كے متعلق دريافت كرے كہ جو شہر كے رؤسا اور بزرگوں 

  آپ(ص) اس شہر ميں كيوں تشريف الئے ہيں؟ 
  آخر كار كوئي صورت آشنا نہ پا كر رسول (ص) خدا نے خود اپنى پہچان كروائي اور اپنے سفر كے مقصد كو بيان كيا: 

ميں هللا كى طرف سے تمہارى ہدايت و نجات كا پيغام اليا ہوں تم لوگ شرك و ميں محمد بن عبدهللا، هللا كا رسول(ص) ہوں، 
بت پرستى اور ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا لو اور خدا كى اطاعت كرو اور تقوى اختيار كرو اور ميرى پيروى كرو تا كہ تمہيں 

تمہيں قيامت كے دن حاضر ہونے سے دنيا و آخرت كى پاكيزه زندگى اور دائمى و نيك زندگى كى طرف راہنمائي كروں ميں 
  ڈراتا ہوں اور آخرت كے عذاب سے خوف دالتا ہوں ڈرو اس وقت سے جب كام تمام ہوجائے اور تم كافر و مشرك 
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دنيا سے چلے جاؤ كہ پھر قيامت كے دن حسرت و عذاب ميں گرفتار ہوگے ميرى دعوت كو قبول كرلو تا كہ دنيا و آخرت 
  اور ميرى آسمانى دعوت كى حمايت كرو تا كہ ميں تمام لوگوں كو دين اسالم كى طرف بال سكوں'' ميں فالح پاؤ ميرى 

ليكن قبيلہ ثقيف كے سرداروں كے دل ظلم و ستم كى وجہ سے سخت اور تاريك ہوچكے تھے انہوں نے آپ كى آسمانى ندا كو
ص) خدا بہت زياده ملول ہونے كہ يہ لوگ كيوں اپنى قبول نہ كيا بلكہ آپ(ص) كے ساتھ بے جا اور ناروا سلوك كيا_ رسول (

گمراہى پر اصرار كر رہے ہيں؟ كيوں بتوں كى عبادت كرتے ہيں؟ كيوں ايسى چيزوں كى عبادت كرتے ہيں جو نہ سنتى ہيں 
  اور نہ ديكھتى ہيں اور نہ ہى وه ان كو كچھ دے سكتى ہيں؟ 
نايت كيا ہے پيروى نہيں كرتے؟ كيوں خدا كى وحدانيت كا اقرار كيوں لوگ ميرے نور پيغمبر(ص) كى جو هللا نے مجھے ع

  نہيں كرتے؟ 
  كيوں اپنى برائيوں اور ظلم پر باقى رہنا چاہتے ہيں؟ 

  كيوں يہ لوگ اپنے ان برے اعمال سے دنيا و آخرت كى ذلت و خوارى ميں اپنے آپ كو گرفتار كرنا چاہتے ہيں؟ ...؟ 
ہوگئے اور مجبور ہوكر ان كے گھر سے باہر نكل آئے اور دوسرے لوگوں كودعوت  رسول (ص) خدا افسرده اور بے قرار

دينا شروع كرديں_ تقريباً ايك مہينہ تك آپ(ص) نے اس شہر ميں قيام كيا اور لوگوں سے جو كوچہ و بازار سے گزرتے 
  تھے گفتگو اور آخرت كى دنيا____ ميں انسانى اعمال كي 
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ى غرض و غايت اور صحيح راه و رسم كے بارے ميں لوگوں كو بتايا اور انہيں خداپرستى اور خدا قدر و قيمت اور زندگى ك
دوستى اور هللا كى اطاعت كى طرف دعوت دى اور آخرت كے عذاب سے ڈرايا_ ليكن آپ(ص) كے وعظ و نصيحت اور 

دلوں ميں كہ جو بہت زياده آلوده نہيں تبليغ نے ان كے تاريك دلوں پر كوئي زياده اثر نہ كيا گو كہ ان ميں سے بعض كے 
  ہوئے تھے ايك نور سا چمك اٹھا تھا اور آہستہ آہستہ تاريكى اور برائي چھٹتى چلى گئي_ 

ليكن مستكبرين اور سردار كہ جو اپنى قدرت اور منافع كو خطرے ميں ديكھ رہے تھے انہوں نے تدريجاً خطرے كا احساس 
سانوں كو ابھارا كہ وه جناب رسول(ص) خدا كى راه ميں زحمتيں اور روكاوٹيں پيدا كريں كرليا اور بعض نادان اور كمينے ان

  آپ(ص) كا مذاق اڑائيں اور آپ كى گفتگو كے درميان شور و غل مچائيں اور انہيں ناسزا كہيں اور پتھر ماريں_ 
انسانوں اور دھوكہ ميں آئے ہوئےآخر كار ايك دن جب آپ(ص) لوگوں كے درميان تقرير فرما رہے تھے كہ اوباش قسم كے 

نادانوں نے كہ جنہيں مستكبرين نے بھڑكايا تھا آپ كے گرد گھيرا ڈاال اور آپ كو پتھر مارنے شروع كردئے اور كہنے لگے
  كہ ہمارے شہر سے نكل جاؤ_ 

  طائف سے خروج
اب بھى آپ(ص) كا پيچھا كر رہے  پيغمبر اسالم(ص) نے مجبور ہوكر شہر سے باہر كا رخ كيا_ بے وقوف اور نادان لوگ

  تھے اور پتھر مار رہے تھے آپ(ص) 
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كا جسم مبارك برى طرح زخمى ہوچكا تھا اور آپ(ص) كے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا آپ(ص) تھكے ماندے خون آلود جسم

  اور غم و اندوه كے ساتھ طائف سے نكل گئے_ 
اور اجنبى ہوتے ہوئے اس شہر ميں داخل ہوئے تھے جو ظلم كے اسير  آپ(ص) ان لوگوں كى ہدايت اور نجات كے لئے تنہا

تھے اور اب زخمى اور خستہ بدن كے ساتھ اس شہر سے باہر جا رہے تھے باآلخر طائف كے احمق اور كمين لوگوں نے 
ف واپس لوٹآپ(ص) پر پتھر برسانا بند كئے اور آپ(ص) كا پيچھا چھوڑ كر اپنے ظلم اور تاريكى سے مغلوب شہر كى طر

  گئے_ 
پيغمبر(ص) جو زخموں سے چور تھے اور تھكن كى وجہ سے مزيد چلنے كى طاقت نہيں ركھتے تھے ايك ايسے درخت 
كے سايہ ميں بيٹھ گئے جس كى شاخيں ايك باغ كى ديوار سے باہر نكلى ہوئي تھيں اور اپنے خدا سے يوں مناجات كرنے 

انى اورناتوان لوگوں كے ظلم و ستم كو تيرے سامنے بيان كرتا ہوں اے مہربان لگے اے پروردگار ميں اپنى كمزورى و ناتو
خدا اور اے مستصعفين كے پروردگار مجھے كس كے آسرے پر چھوڑا ہے؟ كيا مجھے بيگانوں كے لئے چھوڑديا ہے؟ تا 
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  ائے؟ كہ وه اپنے سخت اور كرخت چہرے سے مجھے ديكھيں؟ كيا تجھے پسند ہے كہ دشمن مجھ پر مسلط ہوج
  خدايا ميں ان تمام مصائب كو تيرے لئے اور تيرے بندوں كى خاطر برداشت كر رہا ہوں_ 
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باغ كا مالك آپ(ص) كى يہ حالت دور سے ديكھ رہا تھا اس كا دل پيغمبر اسالم(ص) كى اس حالت پر دكھا انگور سے بھرى 
  ر اسالم(ص) كو دے آئے_ ايك ٹوكرى غالم كے حوالہ كى جس كا نام ''عداس'' تھا كہ پيغمب

عداس نے ٹوكرى كو اٹھايا اور پيغمبر(ص) خدا كے نزديك اليا_ پيغمبر(ص) كا تھكا ہوا نورانى چہره، زخمى جسم، اور 
خون ميں آلوده پاؤں اس كے لئے تعجب خيز تھے_ اس نے انگوروں كى ٹوكرى پيغمبر(ص) كى خدمت ميں پيش كى اور 

  ادب سے بوال: 
  انگوروں ميں سے كھا ليجئے'' شوق فرمايئےان 

  اور خود ايك طرف جاكر كھڑا ہوكيا اور حيرت سے هللا كے پيغمبر كى جانب ديكھنے لگا_ 
رسول خدا(ص) نے كہ جو بھوك و پياس سے نڈھال تھے ايك خوشہ انگور كا اٹھايا اس كے صاف شفاف دانوں پر نظر ڈالنا 

  شروع كرديا_ 
  سے رسول خدا(ص) كى مہمانى كى گئي آپ(ص) كا خشك گالتر ہوگيا''  كتنى بر محل اور موقع كى مناسبت

عداس جو بڑى توجہ سے رسول خدا(ص) كى طرف ديكھ رہا تھا جب اس نے_ بسم هللا الرحمن الرحيم كا كلمہ رسول (ص) 
  خدا سے سنا تو سخت تعجب ہوا اور پوچھا: 

  ے؟ اس كلمہ سے كيا مراد ہے؟ اس كلمہ كو آپ نے كس سے سيكھا ہ
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  رسول خدا(ص) نے عداس كى صورت كو محبت آميزنگاه سے ديكھا اور پھر اس سے پوچھا: 

  تم كہاں كے رہنے والے ہو؟ تمہارا كيا دين ہے؟ 
  اس نے جواب ديا_ 

  نينوا كا رہنے واال ہوں اور مسيحى دين ركھتا ہوں'' 
  اچھا نينوا كے ہو جو هللا كے نيك بندے يونس (ع) كا شہر ہے_ 

  يونس جو متى كے فرزند ہيں'' 
  عداس كى حيرانى ميں اور اضافہ ہوا اور پوچھا كہ: 

آپ(ص) يونس (ع) كو كس طرح جانتے ہيں؟ اور ان كے باپ كا نام كس طرح معلوم ہے؟ خدا(ص) كى قسم جب ميں نينوا 
آپ(ص) ان كو كس طرح  سے باہر نكال تو اس وقت دس لوگ بھى نہيں تھے جو جناب يونس (ع) كے باپ كو جانتے ہوں

پہچانتے ہيں؟ اور كس طرح ان كے باپ كا نام جانتے ہيں؟ اس خطّے كے لوگ جاہل ہيں اور آپ(ص) نے يونس (ع) كے 
  باپ كا نام كس سے معلوم كيا ہے_ 

  رسول خدا(ص) نے فرمايا: 
جھے حكم ديا ہے كہ اپنے تمام كاموں يونس ميرا بھائي اور خدا كا پيغمبر(ص) تھا اور ميں بھى خدا كا پيغمبر ہوں خدا نے م

  كا آغاز اس كے نام اور اس مقدس كلمہ ''بسم هللا الرحمن الرحيم'' سے كروں جانتے ہو كس لئے؟ 
عداس كہ جس كا دل روشن اور حق كو قبول كرنے پر راغب تھا بہت خوش ہوا اور پيغمبر خدا(ص) كى دعوت اور آپ(ص)

  كى پيغمبرى كے 
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ے سواالت كئے پيغمبر اسالم(ص) باوجود اسكے كہ بہت تھكے ہوئے تھے اس كے تمام سواالت كا بہت صبر متعلق بہت س

و حوصلہ سے جواب ديتے رہے_ عداس كى گفتگو پيغمبر اسالم(ص) كے ساتھ كئي گھنٹوں تك جارى رہى اور آخر كار 
  ) پر ايمان لے آيا اور مسلمان ہوگيا_ پيغمبر اسالم(ص) كى رسالت كى دعوت كى حقيقت اس پر واضح ہوگئي وه آپ(ص

پيغمبر اسالم(ص) بھى اس كے اسالم النے سے بہت خوش ہوئے اور اس بات پر هللا كا شكر ادا كيا كہ اس سفر ميں ايك 
  محروم اور ستم رسيده انسان كى ہدايت كى _ 
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كہ جسكے رہنے والے مشركين آپ(ص) نے عداس كو خداحافظ كہا اور مّكہ كى طرف روانہ ہوگئے اس مّكہ كى جانب 
تلواريں نكالے آپ(ص) كے انتظار ميں بيٹھے ہوئے تھے راستہ بہت سخت اور دشوار تھا_ ليكن هللا كى طرف سے ذمہ 

دارى اور ماموريت اور سول (ص) خدا كا ہدف زياده اہم تھا آپ(ص) نے چلنا شروع كيا آپ(ص) كے پاك و پاكيزه خون كے
ور خدا كے بندوں كى ہدايت كى راه ميں_ استقامت كو راستے كے سخت پتھروں پر نقش كى قطرے آپ كے ايمان راسخ ا

  صورت ميں چھوڑ رہے تھے_ 
  

  آيت قرآن 
  ''لقد جاء كم رسول ّمن انفسكم عزيز عليہ ما عنتّم حريص 
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  عليكم بالمؤمنين رء وف ّرحيم'' 
  '' 128سوره توبہ آيت 

ہے تمہارى پريشانى اور رنج اس پر سخت ہے وه تمہارى ہدايت كے لئے حريص و  تم ميں سے رسول ہدايت كے لئے آيا
  دلسوز ہے اور مومنين پر مہربان اور رحيم ہے'' 

  سوچئے اور جواب ديجئے
  )___ پيغمبر خدا(ص) اپنى تبليغ و گفتگو ميں لوگوں كو كن اصولوں كى طرف دعوت ديتے تھے؟ 1
  پيغمبر اسالم(ص) كى تبليغ اور دعوت پر كيا اثر ڈاال؟  )___ حضرت ابوطالب (ع) كى وفات نے2
)___ پيغمبر(ص) نے طائف كا سفر كس غرض سے كيا تھا؟ كتنى مّدت طائف ميں رہے اور اس مّدت ميں آپ(ص) كى 3

  تبليغ كا كيا پروگرام تھا؟ 
  كيوں؟  )___ شہر كے بزرگوں اور سرداروں نے كس طرح پيغمبر(ص) كى تبليغ كى مزاحمت كي؟ اور4
  )___ رسول خدا(ص) نے طائف كے شہر سے نكلنے كے بعد هللا سے كيسى مناجات كى اور خدا سے كيا كہا؟ 5
  )___ اس حالت ميں كس نے آپ(ص) كى مہمان نوازى كي؟ 6
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  )___ عداس نے كس چيز كے سبب تعجب كيا؟ اور رسول (ص) سے كيا سوال كيا؟ 7
  ب ميں اضافہ ہوا؟ ) كس چيز كو سن كر عداس كے تعج8
 )___ عداس كس طرح مسلمان ہوا پيغمبر اسالم(ص) عداس كے مسلمان ہونے سے كيوں خوش ہوئے؟ 9

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  پيغمبر اكرم(ص) كى بيعت

حج كے ايام ميں بہترين اور مناسب موقع تھا كہ پيغمبر اسالم(ص) مشركين كے كسى دباؤ كے بغير لوگوں سے گفتگو 
كرسكيں اور انہيں اسالم كے بارے ميں غور و فكر كى دعوت دے سكيں اور اسالم و ايمان كے نور كو لوگوں كے دلوں ميں 

  روشن كرسكيں_ 
يلہ كے چھ آدميوں سے گفتگو كر رہے تھے اپنے دل نشين اور آسمانى آہنگ ميں اس مرتبہ پيغمبر اسالم (ص) خزرج قب

لوگوں كے لئے قرآن مجيد كى ان آيات كى تالوت فرما رہے تھے جو خداپرستى كى تائيد اور شرك و بت پرستى كى نفى كے

 
   



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

 
 

  بارے ميں تھيں اور بعض آيات عقل و دل كو بيدار كرنے كے بارے ميں تھيں_ 
  سے چند ايك بطور نمونہ يہاں تحرير كى جاتى ہيں جن  ان آيات ميں
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  كا تعلق سوره نحل سے ہے'' 
خدا آسمان سے بارش برساتا ہے اور مرده كو زنده كرنا ہے، البتہ اس ميں واضح اور روشن نشانى ہے اس گروه كے لئے 

ہئے_ خون اور گوبر كے درميان سے جو بات سننے كے لئے حاضر ہو تمہيں چوپايوں كى خلقت سے عبرت حاصل كرنا چا
پاكيزه اور خوش مزه دودھ تمہيں پالتے ہيں كھجور اور انگور كے درخت كے پھولوں كو ديكھو كہ جس سے شراب بناتے 
ہو اور اس سے پاك و پاكيزه روزى حاصل كرتے ہو اس ميں عقلمندوں كے لئے واضح عالمت موجود ہے تيرے خدا نے 

ہے كہ وه پہاڑوں او ردرختوں ميں گھر بنائيں اور تمام ميوے كھائيں اور تيرے هللا كے راستے شہد كى مّكھى كو وحى كى 
كو تواضع سے طے كريں اور ديكھو كہ ہم كس طرح شہد كى مكھى سے اس طرح كا مزيدار شربت مختلف رنگوں ميں باہر 

واضح نشانى موجود ہے خدا ہى ہے جسالتے ہيں كہ جس ميں لوگوں كے لئے شفا ہے اور اس ميں سوچنے والوں كے لئے 
نے تمہيں خلق كيا اور وہى ہے جو تمہيں موت دے گا تم ميں سے كچھ لوگ ضعيفى اور بڑھا پے كى عمر كو پہنچ جائيں 

  گے كہ كچھ بھى نہيں سمجھ پائيں گے البتہ خدا عليم و قدير ہے ... 
  پس كيوں غير خدا كى پرستش كرتے ہيں وه چيزيں كہ 
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  كے ہاتھ ميں زمين و آسمان كى روزى نہيں ہے، كچھ نہيں اور نہ ہى ان كے ذمہ كوئي كام ہے ... جن 

قرآن مجيد كى آيات كے معنى اور پيغمبر(ص) كى حكيمانہ اور دل نشين اور محبت بھرى گفتگو نے ان لوگوں پر بہت اچھا 
يہوديوں سے سن ركھا تھا كہ حضرت موسى (ع) نے اپنى  اثر كيا اور انہيں اسالم كا گرويده بناديا اس كے عالوه انہوں نے

آسمان كتاب ميں خبر دى ہے كہ ايك پيغمبر مكہ سے اٹھے گا جو وحدانيت او رتوحيد پرستى كى ترويج كرے گا_ غرض 
نئي پيغمبر خدا(ص) كى اس تمہيدى گفتگو ان كى روح پرور باتيں سن كر اور ان كا محبت بھرا انداز ديكھ كر ان ميں ايك 

  روح پيدا ہوئي اور انہوں نے اسى مجلس ميں اسالم قبول كرليا، 
  جب وه لوگ پيغمبر(ص) سے جدا ہونے لگے تو كہنے لگے كہ: 

ايك طويل عرصہ سے ہمارے اور اس قبيلے كے درميان جنگ جارى ہے اميد ہے كہ خداوند عالم آپ(ص) كے مذہب اور 
ب ہم اپنے شہر يثرب كى طرف لوٹ كرجائيں گے تو آپ كے آسمانى ديندين كے وسيلے سے اس جنگ كا خاتمہ كردے گا ا

  اسالم كو لوگوں سے بيان كريں گے_ 
يثرب كے لوگوں نے تھوڑا بہت حضرت محّمد اور آپ كے دين كے متعلق ادھر ادھر سے سن ركھا تھا ليكن ان چھ افراد كى

كردى اور اسالم كے لئے حاالت سازگار بنادئے اور يوں تبليغ نے اسالم كى نشر و اشاعت كے لئے ايك مناسب فضا پيدا 
  كافى تعداد ميں لوگ 
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  اسالم كى طرف مائل ہوگئے اور بعضوں نے اسالم قبول بھى كرليا_ 
تھوڑا ہى عرصہ گزرا تھا كہ يثرب كے مشہور افراد ميں سے باره آدمى مّكہ آئے تا كہ اپنے اسالم كو پيغمبر(ص) كے 

  اور اسالم كيلئے اپنى خدمات وقف كرديں_ سامنے پيش كريں 
ان افراد كى پيغمبر(ص) سے مالقات اتنى آسان نہ تھى كيونكہ مّكہ كى حكنومت بت پرستوں اور طاقتوروں كے زور پر چل 
رہى تھى اور شہر مّكہ كے رعب و دبده اور ظلمت و تاريكى كا شہر تھا آخر ان لوگوں سے مالقات كے لئے ايسى جگہ كا 

اب كيا گيا جو شہر سے باہر، پہاڑ كے دامن ميں اور مشركوں كى نظروں سے دور تھى يہ مالقات آدھى رات كو عقبہ انتخ
  نامى جگہ پر ركھى گئي_ 

  عقبہ كا معاہده
آدھى رات كے وقت چاند كى معمولى روشنى ميں نہايت خفيہ طور پر سعد ابن زره، عباده ابن صامت اور دوسرے دس آدمى 

يچھے پر پيچ راستے سے گزرتے ہوئے پيغمبر اسالم(ص) كى خدمت ميں حاضر ہوئے تھوڑے سے مسلمان بھى پہاڑ كے پ
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  مّكہ سے پيغمبر(ص) كے ساتھ آئے _
تمام گفتگو بہت رازدارى كے ساتھ اور خفيہ طور پر ہوئي اور سپيدى صبح سے پہلے جلسہ برخاست ہوگيا اور ان تمام كے 

اط كے ساتھ اپنى اپنى راه لي_ اور خوش بختى سے مّكہ كے مشركوں ميں سے كسى كو بھى تمام حضرات نے انتہائي احتي
  اس جلسہ كى خبر نہ ہوئي_ 
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مدينہ ميں مسلمانوں نے ان باره افراد سے پوچھا كہ رسول خدا(ص) سے مالقات كيسى رہي___؟ ان سے كيا كہا اور كيا 
  معاہده ہوا___؟ 

  انہوں نے جواب ميں كہا كہ: 
ہم نے خدا كے رسول (ص) سے معاہده كيا ہے كہ خدا كا كوئي شريك قرار نہ ديں گے، چورى نہ كريں گے نہ زنا 

اورفحشاء كا ارتكاب كريں گے، اپنى اوالد كو قتل نہ كريں گے ايك دوسرے پر تہمت نہيں لگائيں گے نيك كاموں ميں رسول 
  يں گے'' خدا(ص) كى مدد كريں گے اور آپ كى نافرمانى نہيں كر

  مدينہ ميں تبليغ اسالم
ايك مّدت كے بعد انہوں نے پيغمبر اكرم(ص) كو خط لكھا كہ ايك ايسا آدمى ہمارى طرف روانہ كيجئے جو ہميں اسالم كى 

  تعليم دے اور قرآن مجيد كے معارف سے آگاه و آشنا كرے_ 
جيد كو عمده طريقہ سے اور خوش الحانى كےپيغمبر(ص) نے ايك جوان مصعب نامى ان كى طرف روانہ كيا مصعب قرآن م

ساتھ قرات كيا كرتا تھا اور بہت عمده اور دل نشين گفتگو كرتا تھا دن ميں مدينہ كے ايك كنويں كے نزديك درخت كے سائے 
  ميں كھڑا ہوجاتا اور بہت اچھى آواز كے ساتھ قرآن پڑھتا، 
  آن لوگ اس كے اردگرد حلقہ بناليتے اور وه ٹھہرٹھہر كر قر
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كى تالوت كرتا جب كوئي دل قبول كرنے كے لئے تيار ہوجاتا تو اس سے گفتگو كرتا اور دين اسالم كى اعلى تعلميات كو اس
  كے لئے بيان كرتا: 

جن حق پرست اور حق كو قبول كرنے والے لوگوں كے دل نرم ہوجاتے تو وه اس كى باتوں كو توّجہ سے سنتے اور اسالم 
  كر ايمان لے آتے تھے'' كے گرويده ہو 

اسالم كى طرف اس طرح مائل ہونے كى خبر سن كر مدينہ كے بعض قبائل كے سردار سخت ناراض ہوئے اور ان ميں سے 
ايك مصعب كو مدينہ سے باہر نكالنے كے لئے بڑى تيزى كے ساتھ اس كى طرف بڑھا اور اس كے نزديك پہنچ كر غصہ 

باہر كھينچ كر چاليا كہ: اسالم كى تبليغ كرنے سے رك جا اور ہمارے شہر سے باہر  كے عالم ميں اپنى تلوار كو نيام سے
  چال جا ورنہ ...؟ 

  مصعب نے اس كے اس سخت لہجہ كے باوجود نہايت نرمى اور محبت سے كہا: 
وه غير معقول كيا ممكن ہے كہ ہم تھوڑى دير كے لئے يہيں بيٹھ جائيں اور آپس ميں گفتگو كريں؟ ميرى باتوں كو سنو اگر 

اور غلط نظر آئيں تو ميں ان كى تبليغ سے دستبردار ہوجاؤں گا اور اس راستے سے كہ جس سے آيا ہوں واپس چالجاؤں گا 
 ''...  

  تم سچ كہہ رہے ہو، مجھے پہلے تمہارى بات كو سننا چاہئے،تمہارى دعوت كو سننا چاہيئے اس كے بعد كوئي 
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  فيصلہ كرنا چاہئے'' 

ر نے اپنى شمشير كو نيام ميں ركھا اور مصعب كے قريب بيٹھ گيا_ مصعب نے قرآن مجيد كى چند منتخب آيا ت اس سردا
  اس كے سامنے تالوت كيں'' 

اے كاش كہ تاريخ نے ہمارے لئے ان آيات كو تحرير كيا ہوتا جو اس حساس لمحہ ميں مصعب نے تالوت كيں_ ليكن خدا كا 
ے ہم ان آيات كے مانند دوسرى آيات كو سمجھنے كى كوشش كريں جو تقريباً وہى معنى شكر ہے كہ قرآن ہمارے سامنے ہ

  ركھتى ہيں جن ميں خدا نے مشركين كو خبردار كيا اور انہيں اسالم كى دعوت دى ہے''___ ديكھيں اور سوچيں'' 
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  آيا جو خلق كرنے واال ہے خلق نہ كرنے والے كے برابر ہے بس تم كيوں نہيں سوچتے؟ 
تم هللا كى نعمتوں كو شمار كرنا چاہا ہو تو نہ كرسگو گے البتہ خدا بخشنے واال اور مہربان ہے اور خدا ان چيزوں كو  اگر

  جنہيں تم چھپاتے ہو اور انہيں جنہيں ظاہر كرتے ہو تمام كا علم ركھتا ہے، 
ھى خلق نہيں كرسكتے بلكہ خود كسى يہ بت كہ جنہيں خدا كے مقابل پرستش كرتے ہو اور ان سے مانگتے ہو يہ كوئي چيز ب

  كے بنائے ہوئے ہيں'' 
  تمہارا خدا ايك ہے وه لوگ جو آخرت پر ايمان نہيں التے ان كے دل برے اور سركش و متكبّر ہيں'' 

خدا اس سے جو تم چھپ كر انجام ديتے ہو آگاه ہے اور اس سے كہ جسے عالنيہ بجاالتے ہو آگاه ہے اور خدا متكبّرين كو 
  بھى دوست نہيں ركھتا كبھى 
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قرآن كے نورانى حقائق اور آيات كى جاذبيت و زيبائي اور مصعب كے حوصلے اور اخالق و استقامت نے اس شخص ميں 
تغير اور تبديلى پيدا كردي، اس كى سوئي ہوئي روح كو بيدار كرديا اور اس كى سركش اور متكبّر عداوت سرنگوں ہوگئيں 

اطمينان حاصل ہوا كہ وه جاننے اور ماننے كے لئے آماده ہوگيا تب اس نے انتہائي تحمل اور اور اسے ايسا سكون و 
  بردبارى سے كچھ سواالت ادب سے كئے پھر پوچھا: 

  اسالم كس طرح قبول كيا جاتا ہے؟ اس دين كے قبول كرنے كے آداب و رسوم كيا ہيں؟ 
  مصعب نے جواب ديا: 

وحدانيت اور محمد(ص) كى رسالت كى گواہى دى جائے، كپڑوں اور جسم كو پانى سے كوئي مشكل كام نہيں، صرف هللا كى 
  دھوكر پاك كيا جائے اور خدا كے بندوں سے انس و محبت كى راه كھول دى جائے اور نماز پڑھى جائے_ 

  عقبہ ميں دوسرا معاہده
را امر الہى كو تسليم كر رہا تھا وه لوگ بہتمدينہ كے لوگ دين اسالم كى حقانيت دريافت كر رہے تھے اور ايك كے بعد دوس

ذوق و شوق سے دين اسالم كو قبول كر رہے تھے_ انتظار كر رہے تھے كہ حج كے دن آپہنچيں اور وه سفر كريں اور 
  پيغمبر(ص) كے ديدار كے لئے جائيں اور اپنى مدد اور خدمت 
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  كرنے كا اعالن كريں'' 
لہ مدينہ سے مّكہ كى طرف روانہ ہوا اس قافلہ ميں ستّر كے قريب مسلمان بھى موجود تھے_ آخر كار پانچ سو آدميوں كا قاف

ان سب كا پروگرام پيغمبر اكرم(ص) سے مالقات كرنے كا بھى تھا وه چاہتے تھے كہ اس مالقات ميں پيغمبر(ص) سے 
  رسمى طور سے بيعت كريں اور آپ(ص) كى مدد كا اعالن كريں'' 

  دھى رات كو منى ميں ايك پہاڑى كے دامن ميں مالقات كرنے كا وقت معين كيا گيا، / ذى الحجہ كى آ13
وه وقت آپہنچا اور مسلمان چھپ چھپ كر ايك، ايك، دو، دو، كر كے اس عقبہ كى طرف چل دئے اور وہاں مشركوں كى 

  سوئي ہوئي آنكھوں سے دور جمع ہوكر پيغمبر(ص) كے گرد حلقہ ڈال ديا، 
(ص) سے خواہش كى كہ آپ(ص) كچھ خطاب فرمائيں، پيغمبر(ص) نے قرآن مجيد كى كچھ آيات كا انتخاب انہوں نے پيغمبر

كر كے ان كے سامنے تالوت كى اور اسكى تشريح بيان كى اور فرمايا، هللا سے مدد طلب كرو اور صبر و استقامت كو اپنا 
ہے اس كے بعد پيغمبر(ص) نے اپنى خواہش كاا ظہار كيا اورشيوه بناؤ اور يہ جان لو كہ نيك انجام متقيوں كے لئے ہوا كرتا 

  فرمايا: 
  كيا تم پسند كرتے ہو كہ ميں مدينہ كى طرف ہجرت كروں اور تمہارے ساتھ زندگى بسر كروں؟'' 

  سبھى نے پيغمبر(ص) كى اس خواہش پر اپنى رضامندى كا اظہار كيا اور نہايت اشتياق سے ايك بوال 
  صداقت كے ساتھ آپ(ص) سے عہد  خدا كى قسم ميں پورى
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كرتا ہوں كہ آپ(ص) كے دفاع ميں اپنى جان كى بازى لگادوں گا اور جو كچھ زبان سے كہہ رہا ہوں وہى ميرے دل ميں بھى
  ہے'' 



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

 
 

  دوسرے نے كہا: 
 ھى كروں گا: ميں آپ(ص) كى بيعت كرتا ہوں كہ جس طرح اپنے اہل و عيال اور اوالد كى حفاظت كرتا ہوں، آپ(ص) كى ب

  تيسرے نے كہا: 
ہم جنگ اور لڑائي كے فرزند ہيں اور جنگ كے سخت ميدان كے لئے تربيت حاصل كى ہے اور جان كى حد تك پيغمبر 

  خدا(ص) كى خدمت اور دفاع كے لئے حاضر ہيں'' 
يكن وه يہ بھول چكے تھےيہ پورا اجتماع، شوق اور محبت سے لبريز تھا اور ان ميں سے ہر ايك نے اپنے دل كى بات كہى ل

  وه مّكہ ميں اور مشركوں كى ايك خطرناك حكومت كے درميان بيٹھے ہوئے ہيں، 
پيغمبر اكرم(ص) كے چچا نے جو آپ(ص) كا ہاتھ پكڑے ہوئے تھے بہت دہيمى آواز ميں جو كہ مشكل سے سنى جا رہى 

  تھيں كہا: 
  ي آدمى تعينات نہ كيا ہو ...'' مطمئن رہو، آہستہ بولو، كہيں مشركوں نے ہمارے اوپر كوئ

  اس كے بعد يہ جلسہ ختم ہوا اور لوگوں نے فرداً فرداً پيغمبر(ص) كے ہاتھ پر بيعت كي، عہد كيا اور خداحافظ كہا: 
  ابھى دن كى سفيدى بھى نمودار نہيں ہوئي تھى كہ تمام لوگ وہاں سے عليحده عليحده روانہ ہوگئے'' 
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معلوم ہوا كر مّكہ كے مشركوں كو اس جلسے كى خبر مل چكى ہے اور اہل مدينہ كى ليكن افسوس، دوسرے دن 
پيغمبري(ص) سے بيعت اور بہت كى گفتگو كا كافى حد تك انہيں علم ہوچكا ہے مشركين ميں اضطراب اور خوف پھيل گيا 

ں مضبوط مركز بناليا تو كيا اور انہوں نے سوچا كہ اگر محمد(ص) اور دوسرے مسلمان مّكہ سے مدينہ چلے گئے اور وہا
  ہوگا؟ 

لہذا وه سب دالندوه ميں اكٹھے ہوئے اور بہت زياده سختى كرنے كا فيصلہ كيا اور اسالم كى جڑيں كاٹنے اور مسلمانوں كو 
  ختم كرنے كے لئے كسى عمده طريقہ كو سوچنے لگے_ 

  آيت قرآن
  يہم و ال ہم يحزنون'' '' اّن الّذين قالوا ربّنا هللا ثّم استقاموا فال خوف عل

  /'' 13سوره احقاف آيت 
البتہ جن لوگوں نے اقرار كيا كہ ہمارا رب خدا ہے اور پھر اس پر محكم رہے تو نہ ان پر خوف ہوگا ورنہ ہى وه محزون 

  ہوں گے'' 

  سوچئے اور جواب ديجئے
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 خداوند عالم نے كن چيزوں كو اپنى قدرت كي_ )___ سوره نحل كى جن آيات كا ترجمہ اس سبق ميں بيان ہوا ہے، ان ميں 1
واضح نشانياں بتايا ہے؟ اور ان نشانيوں كے ذكر كرنے سے كيا نتيجہ اخذ كيا ہے؟ يہ نشانياں دين اسالم كے اصولوں ميں 

  سے كس اصل كو بيان كرتى ہيں _ 
سالم قبول كيا تھا يہوديوں سے كيا )___ قبيلہ خرزج كے ان چھ آدميوں نے كہ جنہوں نے پيغمبر اسالم(ص) كے سامنے ا2

  سن ركھا تھا؟ اور يہوديوں كى وه خبر كس اصول كو بيان كرتى ہے؟ 
  ) ___ جب يہ لوگ پيغمبر اسالم(ص) سے جدا ہو رہے تھے تو كس مسئلہ كے بارے ميں اميد كا اظہار كر رہے تھے؟ 3
ا؟ اور اس ميں كيا خصوصيات موجود تھيں؟ اس )___ پيغمبر(ص) نے كس آدمى كو مدينہ كى طرف تبليغ كے لئے بھيج4

  كى تبليغ كا كيا طريقہ تھا؟ اور دين اسالم كو قبول كرنے كے لئے وه كون سى چيزيں بيان كرتا تھا؟ 
 )___ دوسرے معاہده كا وقت كيا تھا؟ اس ميں كتنے افراد نے پيغمبر(ص) كا ديدار كيا؟ اور كيا كہا اور كيا سنا ؟ 5
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 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  مشركوں كا مكر و فريب

جب مشركوں كو اس خفيہ اجالس كى اطالع ہوئي تو انہوں نے مسلمانوں پر آزار و تكليف پہنچانے ميں اضافہ كرديا مسلمان 
جو مصائب و مشكالت كى بناپر بہت زياده دباؤ ميں تھے انہوں نے پيغمبر(ص) سے سوال كيا كہ كيا ان مصائب پر صبر 

  كريں؟ يا كوئي اور راستہ اس كے لئے سوچيں؟ 
سول خدا(ص) نے انہيں حكم ديا كہ بالكل خفيہ طور پر مشركوں كى آنكھوں سے چھپ كر مدينہ كى طرف كہ جسے اس ر

زمانے ميں يثرب كہا جاتا تھا اور بعد ميں اس كا نام پيغمبر(ص) اسالم كے احترام ميں ''مدينة الرسول'' ركھا گيا ہجرت كر 
  جائيں اور آپ(ص) نے انہيں خوشخبرى دى كہ: 

  لوگ اس رنج و غم اور ظلم پر جوان پر روا ركھا گيا ہے صبر كر كے ہجرت كرجائيں گے تو خداوند  جو
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بزرگ ان كے لئے دنيا ميں ايك عمده اور قيمتى جگہ عطا كرے گا البتہ ان كا آخرت ميں اجر بہت بہتر اور باالتر ہوگا يہ 

اور پائيدار اور استقامت ركھتا ہو اور خداوند عالم پر توكل  عظيم اجر اس شخص كو نصيب ہوگا كہ جو مشكالت ميں صابر
كرے البتہ خدا تم پر جو مشكالت ميں صبر وه حوصلہ ركھتے ہو او رهللا تعالى كى راه ميں ہجرت اور جہات كرتے ہو بہت 

  ہى مہربان اور بخشنے واال ہے'' 
  ليكن ہجرت كس طرح ممكن ہے؟ 

  گزارى ہو اور اس سے مانوس ہوں كس طرح چلے جائيں؟  اس شہر سے كہ جس ميں بہت طويل مدت
 كيسے ہوسكتا ہے كہ گھر بار كو چھوڑ كر يك و تنہا ايك ايسے شہر كى طرف چلے جائيں جو ہمارے لئے بالكل اجنبى ہے؟ 

  كس طرح چھوٹے بّچوں كو اتنے طويل اور سخت سفر ميں ہمراه لے جايا جائے_ 
واقف نہيں زندگى گزارى جائے؟ نہ كسب اور نہ كوئي كام ... نہ كوئي آمدنى اور نہاور كس طرح اس شہر ميں كہ جس سے 

  ہى گھر ... يہ 
يہ تمام مشكالت ان كى آنكھوں ميں پھر گئيں_ ليكن هللا كا وعده اور خدا پر توكل اور خدا كے راستے ميں صبر ان تمام 

  مشكالت اور سختيوں كو آسان كرديتا تھا_ 
  پر اعتماد اور خدا كى مدد سے ان فداكار مسلمانوں لہذا خدا كے وعدے 
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  نے مدينہ كى طرف ہجرت كا آغاز كيا'' 
مشركوں كو جب اس كى اطالع ملى تو اس وقت تك كافى زياده مسلمانوں مدينہ ہجرت كرچكے تھے_ لہذا دوسرے مسلمانوں 

جب نگرانى كرنے والے غفلت اور نيند  كى ہجرت كرتے تھے بالخصوص رات كے وقت اور وه بھى آدھى رات كے وقت
ميں ہوتے تھے تو وه عام راستوں سے ہٹ كر سخت اور دشوار گزار راستہ كے ذريعہ پہاڑوں كے نشيب و فراز عبور كر 

  كے زخمى پيروں اور جھلسے ہوئے چہروں كے ساتھ مدينہ پہنچتے تھے'' 
اور اضافہ كرديا وه ڈرتے تھے كہ مسلمان مدينہ ميں ايك  اس قسم كى ہجرت اور استقامت و ايثار نے كفّار كى وحشت ميں

مضبوط مركز بنا كر ان پر حملہ نہ كرديں_ لہذا فوراً انہوں نے مٹينگ طلب كى تا كہ صالح و مشورے اور سوچ بچار سے 
  اس خطرے كے تدارك كے لئے كہ جس كا ان كو خيال تك نہ تھا خوب غور و خوض كريں_ 

  نے گفتگو كى ابتداء ان الفاظ سے كي:  اس اجالس ميں ايك مشرك
'' ہم سوچتے تھے كہ محمد(ص) كى آواز كو اپنے شہر ميں خاموش كرديں گے ليكن اب خطره بہت سخت ہوگيا ہے مدينہ 

  كے بہت سے لوگوں نے اسالم قبول كرليا ہے اور محمد(ص) سے عہد و پيمان باندھ ليا ہے جانتے ہوكيا 
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علوم ہے كہ چند روز قبل عقبہ ميں ايك اجالس ہوا ہے؟ كيا جانتے ہو كہ اكثر مسلمان مدينہ كى طرف ہوا ہے؟ كيا تمہيں م

چلے گئے ہيں اور وہاں كے مسلمانوں سے مل گئے ہيں؟ جانتے ہو كہ اگر محمد(ص) مدينہ كو اپنا مركز بنانے ميں كامياب 
لے كہ حاالت ہمارے قابو سے باہر ہوجائيں اس كا عالج ہوگئے تو كتنا بڑا خطره ہمارے لئے پيدا ہوجائے گا؟ اس سے پہ

سوچا جائے_ اگر اس خطرے كے تدارك كے لئے جلدہى كوئي اقدام نہ اٹھايا گيا اور كوئي قطعى فيصلہ نہ كيا گيا تو باقى 
  مانده فرصت بھى ہاتھ سے نكل جائے گى اور بہت جلد محمد(ص) بھى مدينہ ميں اپنے ساتھيوں سے جامليں گے_ 

جانتے ہو اس كا عالج كيا ہے؟ صرف اور صرف محمد(ص) كا قتل_ اب ہمارے پاس صرف يہى ايك راستہ باقى ہے_ ايك 
بہادر آدمى كو اس كام پر مامور كيا جائے كہ وه چھپ كر محمد(ص) كو قتل كردے اور اگر بنى ہاشم محمد(ص) كے خون كا

  ہے اطمينان و سكون سے زندگى بسر كرنے كي''  مطالبہ كريں تو خون بہا ادا كرديا جائے يہى ايك راه
  ايك بوڑھا آدمى جو ابھى ابھى اجالس ميں شامل ہوا تھا اس نے كہا: 
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نہيں يہ طريقہ صحيح نہيں ہے كيونكہ بنى ہاشم يقينا خونبہا لينے پر راضى نہيں ہوں كے جس طرح بھى ہوگا وه قاتل كو پتہ 
مكن ہے كہ تم ميں سے كوئي اس كام كو رضاكارانہ طور پر انجام دے كيا كوئي تيارلگا كر اسے قتل كرديں گے كس طرح م

  ہے؟ 
  كسى نے جواب نہ ديا، 

  دوسرے نے كہا: 
كيسا رہے گا كہ اگر محمد (ص) كو پكڑ كر قيد كرديں؟ كسى كو ان سے ملنے نہ ديں اس طرح لوگوں سے ان كا رابطہ 

  ى دعوت كو بھول جائيں گے'' منقطع ہوجائے گا اور لوگ ان كو اور ان ك
  اس بوڑھے نے كہا: 

نہيں: يہ اسكيم بھى قابل عمل نہيں ہے، كيا بنى ہاشم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بيٹھے رہيں گے اور تم آسانى كے ساتھ محمد(ص) كو
  ں گے'' گرفتار كرلوگے؟ اور اگر بالفرض ان كو پكڑ بھى لو تو بنى ہاشم تم سے جنگ كريں گے اور انہيں آزاد كرالي

  ايك اور آدمى بوال: 
محمد(ص) كو اغوا كر كے ايك دور دراز مقام پر چھوڑ آئيں انہيں خفيہ طريقے سے گرفتار كر كے ايك سركش اونٹ پر بٹھا
كر ان كے پاؤں اونٹ كى پيٹھ كے نيچے مضبوطى سے باندھ ديں اور اس اونٹ كو كسى دور دراز مقام پر چھوڑ آئيں تا كہ 

ك و پياس سے محمد(ص) ہالك ہوجائيں_ اور اس صورت ميں قبائل ميں سے انہيں كوئي بچا بھى لے تو وه بيابان كى بھو
  مجبوراً اپنى دعوت 
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سے دستبردار ہوجائيں گے كيونكہ اس حالت ميں انہيں كون پہنچانے گا اور كون ان كى باتوں اور ان كى دعوت پر كان 
  عيف مرد'' دھرے گا يہ ايك بہترين طريقہ ہے اے ض

وه بوڑھا تھوڑى دير خاموش رہا جلسہ ميں بيٹھے ہوئے لوگ اسے ديكھ رہے تھے كہ ديكھيں اب وه كيا كہتا ہے_ كچھ 
  توقف كے بعد اس نے سكوت كو توڑا اور گفتگو شروع كي: 

رسكوں گے، دوسرے يہ كہ نہيں ... ... يہ كام بھى قابل عمل نہيں ہے_ اول تو يہ كہ تم اتنى آسانى سے محمد كو گرفتار نہ ك
تم نہيں جانتے كہ اگر انہيں بيابان ميں چھوڑ آؤ اور وه كسى قبيلے ميں چلے جائيں تو پھر كيا ہوگا؟ اپنى عمده اور دلنشين 

گفتگو سے كہ جسے وه قرآن كہتے ہيں اس قبيلے كے لوگوں كو اپنى طرف بالئيں گے اور يوں تمہارے ساتھ جنگ كرنے 
  ارے بتوں اور رسم و رواج سے لڑنے اور تمہارا مقابلہ كرنے كے لئے ايك مضبوط مركز پاليں گے'' اور تم سے اور تمہ

  عجيب بوڑھا ہے؟ جو كچھ كہتے ہيں ان كى مخالفت كرتا ہے؟ 
  اے ضعيف مرد تم بتاؤ تمہارى تجويز كيا ہے؟ 

كہتا ہے تھوڑى دير سوچنے كے بعد وه بوڑھا كچھ دير تك اور خاموش رہا، سب اس كى طرف ديكھ رہے تھے كہ وه كيا 
  دھيمى آواز ميں بوال، جانتے ہو كہ اس كا قابل عمل عالج كيا ہے؟ 

  عالج يہ ہے كہ ہر ايك قبيلے سے ايك آدمى منتخب كرو اور انہيں اس بات پر مامور كرو ه وه سب 



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

 
 

  
193   

تر پر ٹكڑے ٹكڑے كرديں اس طرح مل كر رات كى تاريكى ميں محمد(ص) پر حملہ كرديں اور محمد(ص) كو ان كے بس
سے بنى ہاشم بھى قاتل كو نہ پہچان سكيں گے اور نہ ہى ايك ساتھ سب سے جنگ كرسكيں كے لہذا وه خونبہا لے كر خاموش

اور راضى ہوجائيں گے اجالس ميں شامل لوگوں نے بحث و گفتگو كے بعد اسى طريقہ كار كى تائيد كى اور اس كو انجام 
  رليا ليكن خداوند عالم كى ذات ان كى باتوں اور ان كے برے ارادوں سے غافل نہ تھي_ دينے كا اراده ك

  خداوند عالم فرماتا ہے: 
ہرگز گمان مت كرو كہ خدا ظالموں كے كردار سے غافل ہے نہيں: ان كے اعمال كى تمات تر سزا كو اس دن تك كہ جس دن

كرنے سے رك جائيں گى ٹال ديا ہے اس دن يہ جلدى (دوڑتے سخت عذاب سے آنكھيں بند اور خيره ہوں گى اور گردش 
ہوئے) اور سرجھكائے حاضر ہوں گے لوگوں كو اس دن سے ڈراؤ كہ جسكا عذاب ان كو گھيرے گا اور ظالم كہيں گے كہ 

 پروردگار ہمارى موت كو كچھ دن كے لئے ٹال دے تا كہ ہم تيرى دعوت كو قبول كرليں اور تيرے پيغمبروں كى پيروى
  كريں كيا تم ہى نہيں تھے كہ قسم كھاتے تھے كہ ہم پر موت اور زوال نہيں آئے گا؟'' 
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  آيت قرآن 
  '' و مكروا و مكر هللا و هللا خير الماكرين'' 

   54سوره آل عمران آيت 
  انہوں نے مكر و فريب كيا اور هللا نے ان كا جواب ديا اور هللا بہترين نقشہ كشى كرنے واال ہے_ 

  سوچئے او رجواب ديجئے
) ___ جب مسلمانوں نے پيغمبر(ص) سے مصائب اور سختيوں كى روك تھام كا تقاضہ كيا تو انہوں نے كيا جواب ديا؟ اور1

  خداوند عالم كى جانب سے كون سى خوشخبرى دي؟ 
  )___ ہجرت كى مشكالت كيا تھيں؟ اور مسلمان كس طرح ان مشكالت پر غالب آتے تھے؟ 2
  لمان كس طرح ہجرت كر كے مدينہ پہنچا كرتے تھے؟ )___ مس3
  )___ مسلمانوں كى ہجرت اور استقامت و ايثار نے كفار پر كى اثر ڈاال؟ 4
  )___ كفّار نے كس مسئلہ كے بارے ميں اجالس منعقد كى اور كس بات پر ان كا اتفاق ہوا تھا؟ 5
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د ميں كيا فرماتا ہے؟ اور ظالم اپنے پروردگار سے كيا كہيں گے )___ خداوند عالم ظالموں كى سزا كے متعلق قرآن مجي6
 اور كيا خواہش كريں گے اور خدا انہيں كى جواب دے گا؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  )1پيغمبر(ص) خدا كى ہجرت (

هللا تعالى كفّار كے منحوس ارادوں سے آگاه تھا اس نے كفّار كے حيلے سے پيغمبر(ص) كو آگہ كرديا اور ان كے برے 
  ارادے كو پيغمبر(ص) كے سامنے ظاہر كرديا_ 

خداوند عالم نے پيغمبر(ص) كو خبر دى كہ مشركوں نے تمہارے قتل پر كمر باندھ ركھى ہے لہذا نہايت خاموشى كے ساتھ 
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چھپ كر اس شہر سے مدينہ كى جانب ہجرت كر جاؤ كہ يہ ہجرت، دين اسالم كى بنياد كو مضبوط بنانے اور محروم لوگوں 
  كو ان ظالموں سے نجات دالنے كا موجب ہوگي_ 

هللا كى رضا اور مخلوق خدا كى ہدايت كے لئے اپنے اپنے گھر بار كى محبت كو پس پشت ڈال كر ہجرت كرجاؤ كيونكہ تم 
هللا تعالى اپنى راه ميں جہاد كرنے والوں او رمہاجرين كى مدد كرتا ہے، ان كى حمايت كرتا ہے اور انھيں سعادت و كاميابى 

  رت و جہاد اور ايثار وقربانى سے وابستہ رہا كا راستہ بتاتا ہے_ هللا كا دين ہميشہ ہج
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  ہے اور ہميشہ رہے گا_ 

  پيغمبر خدا(ص) نے هللا كے حكم سے ہجرت كا پّكا اراده كرليا_ 
ليكن ہجرت اور يہ اراده نہايت پر خطر تھا_ پيغمبر(ص) اور ان كا گھر مكّمل طور پر دشمنوں كى توجہ كا مركز بنا ہوا تھا_

معمولى سى عالمت اور گھر ميں ہونے والى غير معمولى حركات و سكنات پيغمبر(ص) كے ارادے كو ظاہر  آمد و رفت كى
  كرديتيں اور آپ(ص) كى ہجرت كے پروگرام كو خطرے ميں ڈال سكتى تھيں_ 

لہ كفّار نے آپ(ص) كے گھر اور سونے اور بيٹھنے كى جگہ تك كے متعلق مكمل معلومات حاصل كرلى تھيں تا كہ اس حم
 كى كاميابى كى تكميل ميں كہ جس كو انجام ديتے كے طريقے اور وقت كا تعين ہوچكا تھا كوئي ركاوٹ كھڑى نہ ہوسكے_ 

رات كے وقت پيغمبر(ص) كى آمد و رفت كے معموالت سے يہ لوگ آگاه تھے، يہاں تك كہ دروازے كے سوراخ اور ديوار 
  ہوں سے اوجھل نہ تھي_ كے اوپر سے پيغمبر كے سونے كى جگہ تك ان كى نگا

  يہاں تك كہ شب ہجرت آپہنچي_ 
پيغمبر نے ہجرت كے موضوع پر حضرت على (ع) سے كہ جنہوں نے ابتداء بعثت سے ہى آپ(ص) كى مدد و نصرت كا 

  پيمان باندھ ركھا تھا مشوره كيا اور پوچھا: 
  اے على (ع) كيا تم خدا كے اس حكم كى تعميل ميں ميرى مدد كرو گے؟ 

  سول هللا(ص) ميں كس طرح سے آپ(ص) كى مدد كروں؟'' يا ر
  حضرت على (ع) نے كہا: 

  كام بہت مشكل ہے_ چاليس كے قريب مشرك چاہتے ہيں كہ 
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رات كے وقت سب مل كر مجھ پر حملہ كرديں اور مجھے بستر ہى پر ٹكڑے ٹكڑے كرديں_ خدا نے مجھے ان كے اس 

و يہ ميرے 6جانے كا حكم ديا ہے_ ليكن اگر ميں رات كے وقت مّكہ چھوڑدوں ت ارادے سے آگاه كرديا ہے او رہجرت كر
بستر كو خالى پا كر اس طرف متوجہ ہوجائيں گے اور ميرا پيچھا كريں گے اور مجھے تالش كر كے اپنا كام انجام ديں گے 

رات سوجائے_ اس طرح اب اس كے تدارك كى ايك ہى صورت ہے اور وه يہ كہ ميرى جگہ كوئي اور بستر پر آج كى 
مشركين يہ گمان كريں گے كہ ميں اپنے بستر پر موجود ہوں_ اے على (ع) كيا تم تيار ہو كہ آج كى رات ميرے بستر پر 

سوجاؤ اگر چہ يہ كام بہت خطرناك ہے كيونكہ چاليس مشركين تلواريں سونتے ہوئے آدھى رات كے وقت گھر پر حملہ آور 
  ميرى جگہ تمہيں ٹكڑے ٹكڑے كرديں؟'' ہوں گے اور عين ممكن ہے كہ 

  حضرت محمد(ص) كا يہ بيان سن كر على (ع) نے سوال كيا كيا اس صورت ميں آپ(ص) محفوظ رہيں گے؟ 
ہاں ميں محفوظ رہوں گا اور اگر اس طرح تم نے ميرى مدد كى تو خدا كے فضل سے ميں كامياب ہوجاؤں گا'' حضرت 

  محمد(ص) نے جواب ديا_ 
  ) نے فرمايا: حضرت على (ع

  ہاں ميں ضرور آپ كى مدد كروں گا: 
  حضرت على (ع) كا يہ محكم اور قطعى جواب ايسا تھا كہ جس كى نظر تاريخ اسالم ميں نہيں الئي جاسكتي_ 

  ہاں يہ جذبہ ايثار و قربانى ہى تھا جو اس بات كى بنياد بنا كہ 
  

199   
دا كى حفاظت كے لئے اپنى جان كى بازى لگانے پر آماده ہوئے اور حضرت على ابن ابى طالب(ع) ، راه خدا اور پيغمبر خ
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  اس عہد و پيمان پر استقامت و پائيدارى كا مظاہره كيا جو آپ(ع) نے پيغمبر خدا(ص) سے كر ركھا تھا_ 
ہاں، على (ع) اپنى جان كو خطرے ميں ڈال رہے تھے تا كہ پيغمبر(ص) خدا كى جان سالمت ره سكے_ اور آپ(ص) هللا 
كے دين كى تبليغ كرتے رہيں_ لوگوں كو خداپرستى كى دعوت ديتے رہيں اور ظلم و ستم اور فسق و فجور كو جڑسميت 

  اكھاڑ پھينكيں_ 
يوں حضرت محمد(ص) نے اپنى عظيم الّشان ہجرت كا آغاز فرمايا_ ايك مناسب و موزوں وقت پر مكہ سے مدينہ كے لئے 

  نكل كھڑے ہوئے_ 
كين كو شدت سے انتظار تھا مشركين آہستہ آہستہ پيغمبر(ص) كے گھر كے نزديك جمع ہوئے اور اس رات كہ جس كا مشر

ابھى رات كا زياده حّصہ نہيں گزارا تھا كہ چاليس طاقتور اور جنگجو آدميوں نے تلواريں نيام سے نكال كر پيغمبر(ص) كے 
  گھر كا محاصره كرليا_ 

كے اندر ديكھا رات كى دھيمى روشنى ميں انھيں نظر آيا كہ محمد(ص)  دروازے كے سوراخ اور ديوار كے اوپر سے گھر
معمول كے مطابق سبز رنگ كى چادر اپنے اوپر ڈالے كبھى اس پہلو كبھى اس پہلو كروٹيں بدل رہے ہيں وه مطمئن ہوگئے 

  كہ آپ(ص) گھر ميں موجود ہيں اور ان كا منصوبہ كاميابى سے ہمكنار ہونے واال ہے_ 
  كچھ نے چاہا كہ آدھى رات كے وقت گھر پر حملہ ان ميں سے 
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كرديں اور محمد(ص) كو ٹكڑے ٹكڑے كرديں_ ليكن بعض نے كہا كہ گھر ميں عورتيں اور بچے بھى سوئے ہوئے ہيں يہ 
انصاف نہيں كہ رات كى تاريكى ميں انہيں پريشان كيا جائے پورا گھر ہمارے محاصره ميں ہے_ محمد(ص) بھى بستر پر 

وئے ہوئے اور ان كے لئے كوئي فرار كا راستہ بھى نہيں ہے تو كيوں جلد بازى دكھائيں_ __؟ بہتر ہے صبر كريں اور س
  صح كے وقت حملہ كريں تا كہ سب ديكھ ليں كہ مختلف قبيلوں كے افراد اس قتل ميں شريك ہيں_ 

كوئي گھر سے باہر نہ نكلنے پائے_ سحر  انہوں نے صبح تك صبر كيا بعض وہيں پر سوگئے اور بعض پہره ديتے رہے كہ
كے وقت تلواريں برہنہ كئے دروازے او رديوار پھاند كر گھر ميں داخل ہوئے اور پيغمبر (ص) خدا كے حجرے كے پاس 

  آكر جمع ہوگئے_ 
حضرت على عليہ السالم كى رعب دار آواز سن كر اور ان كے غضب ناك چہرے كو ديكھ كر وه بے اختيار مبہوت اور 

  حيران و پريشان ہوكر اپنى اپنى جگہ رك گئے_ اور پوچھا: 
  محمد(ص) كہاں ہيں؟ 

  كيا انہيں ميرے سپرد كيا تھا؟ حضرت على (ع) نے غيظ و غضب كے عالم ميں جواب ديا_ 
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 مشركين اپنے پروگرام كى ناكامى اور دن رات كى محنت كے ضائع ہوجانے پر سخت مايوس ہوئے اور فوراً ہى حضرت

  محمد(ص) كى تالش ميں نكل كھڑے ہوئے_ 
انہوں نے خيال كيا كہ يا تو محمد(ص) مّكہ ميں چھپے ہوئے ہيں يا پھر مدينہ كى طرف چلے گئے ہيں دونوں صورتوں ميں 

  انھيں تالش كيا جاسكتا ہے اور گرفتار كر كے قتل كيا جاسكتا ہے_ 
ے باہر نكلنے كے راستوں كو كنٹرول ميں لے ليں_ ان لوگوں كو جومختلف گروہوں كو مّكہ كى طرف روانہ كيا تا كہ مّكہ س

پيروں كے نشان پہنچاننے ميں مہارت ركھتے تھے حكم ديا كہ محمد(ص) كے قدموں كے نشانات كے ذريعہ اس راستے كو 
ر كرے گا يا دريافت كريں جہاں سے وه گزر گئے ہيں_ اس كے عالوه عام اعالن كرديا گيا كہ جو بھى محمد(ص) كو گرفتا

  سو اونٹ انعام ميں دئے جائيں گے_  110ان كى پناه گاه كے متعلق بتائے گا اسے ايك 
لوگوں كى بڑى تعداد انعام كے اللچ ميں حضرت محمد(ص) كو تالش كرنے كے لئے نكل كھڑى ہوئي_ سب نے بہت تالش 

  يں نظر آئي گئے_ كيا، تمام جگہوں كو ديكھا باآلخر حضرت محمد(ص) كے پيرونكے نشانات انہ
پيغمبر(ص) كے پيروں كے نشانات كو جو مٹي، ريت اور پتھروں پر بن گئے تھے پہچان ليا گيا اور ان كى وساطت وه 

  غارتك پہنچ گئے اور آپس ميں كہنے لگے_ 
  يقينا محمد(ص) اس غار ميں چھپے ہوئے ہيں_ 

  تھے  جناب رسول(ص) خدا اور ابوبكر ان كى آوازوں كو غار ميں سن رہے
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او رانہيں ديكھ رہے تھے، ليكن مكڑى كے جالے نے جو غار كے مہ پر بنا ہوا تھا اور جس پر ايك كبوتر انڈوں پر بيٹھا ہوا 
  تھا ان كو غار كے اندر جانے سے روك ديا انہوں نے كہا: 

 ٹوٹا ہوا ہوتا اور كبوتر كا كيسے ممكن ہے كہ كوئي غار ميں داخل ہو؟ اگر كوئي غار ميں داخل ہوتا تو مكڑى كا جاال
  گھونسلہ نيچے گرجاتا اور اس كے انڈے ٹوٹ چكے ہوتے_ 

ليكن انہيں يہ علم نہيں تھا كہ تمام زمين اور آسمان كے موجودات هللا كى فوج ہيں، اس كا لشكر ہيں، اور چونكہ خداوند عليم و
ا ہے_ خصوصاً ان بندوں كى جو اس كى راه ميں جہاد وحكيم ہے_ وه اس قسم كے لشكر كو بھيج كر اپنے بندوں كى مدد كرت

ہجرت اور كوشش كرتے ہيں اور مشركوں كے مكر و فريب سے خوف نہيں كھاتے اور اپنى تمام كوشش كو هللا كى رضا 
جوئي ميں اور اس كے احكام كے نفاذ كے لئے مشغول رہتے ہيں مكڑى و كبوتر او رخارك خاشاك تمام كے تمام خدا كى 

ہيں، نظر آنے والى اور نظر نہ آنے والي_ اور پيغمبران فوجوں كى پناه ميں غار كى تہہ ميں ابوبكر كے ساتھ بيٹھے فوج 
  ہوئے تھے اور بہت آرام سے باہر ديكھ رہے تھے اور ابوبكر كو تسلّى دے رہے تھے اور فرما رہے تھے_ 

  كرے گا_  ڈور نہيں، خدا ہمارے ساتھ ہے اور مشركوں كے شر كو ہم سے دور
  كفّار نے كافى دير تك آپ(ص) كو تالش كيا اور آخر كار مايوس ہوكر واپس لوٹ گئے_ 
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ہم نے پہلے سے اپنے بندوں اور رسولوں سے وعده كر ركھا ہے اور تاكيد كى ہے كہ ہمارا لشكر ہى كامياب ہوگا سالم ہو 
  لقرآن) تمام پيغمبروں پر اور حمد و سپاس تمام جہانوں كے لئے'' (ا

اور يوں خداوند عالم نے اپنے پيغمبر(ص) كى مدد فرمائي اور كافروں كے وقار كو ختم اور نيچا ركر دكھايا اور اپنے كلمے
كو باوقار و باالتر كرديا كيونكہ خدا ہميشہ كامياب اور حكيم ہے اور كافروں كا مكر اسى طرح ختم ہوجاتا ہے اگر چہ ان كا 

  ى زيادتى سے پہاڑوں كو ہى كيوں نہ گرادينے واال ہو_ مكر و فريب اپنى قدرت ك
ہم نے ديكھا كہ هللا تعالى نے اپنے پيغمبر(ص) كى كس طرح مددد كى اور يہ بھى ديكھا كہ خدا كے كيسے لشكر پوشيده ہيں_

ى راه ميں ہجرت پس كتنا اچھا ہے كہ ہم بھى اس كى مدد پر اعتماد كريں، اس پر توكل كريں اور اپنى جان و مال سے اس ك
و جہاد كريں كہ يہ طريقہ زندگى كا بہترين اور نيك ترين طريقہ ہے سب سے بہتر ہجرت گناه سے ہجرت كرنا ہے اور سب 
سے بڑا جہاد اپنى خواہشات اور شہوت سے جہاد كرنا ہے اور جو بھى خدا كى راه ميں جہاد كرے خدا اس كے لئے كاميابى 

  س كا انہيں علم بھى نہيں ہوتا_ كے ايسے راستے كھول ديتا ہے ج
خدا كے خالص بندے جو خدا پر توكل كرتے ہيں اس سے صبر و ثابت قدمى طلب كريں تو جان ليں كہ كاميابى اسى ذات كى 
طرف سے ہوتى ہے اور تمام قدرت اسى كے ہاتھ ميں ہے_ خداوند عالم اس قسم كے بندوں كے لئے اپنا لشكر روانہ كرتا ہے

  عدے كو پورا كرے اور يقينا خدا تا كہ اپنے و
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  وعده خالفى نہيں كرتا_ 

كون جانتا تھا كہ خدا اپنے پيغمبر كى مكڑى كے باريك جالے اور ايك كبوتر سے مدد كرے گا؟ پيغمبر(ص) نے لطف 
ر مجھے خداوندى پر اعتماد كرتے ہوئے ہجرت كے لئے قدم اٹھايا اور كبھى نہ سوچا كہ لوگ مجھے تالش كريں گے او

ڈھونڈ نكاليں گے تم پھر كيا ہوگا؟ وه هللا كى نصرت كے وعدے پر ايمان و اطمينان ركھتے تھے اور اسى كى مدد سے ہجرت
كى طرف اپنا قدم بڑھايا خدا نے بھى آپ كى مدد كى اور يہ خدا كا پكا وعده ہے كہ اس كے دين كى مدد كرنے والے كى وه 

  خود مدد كرتا ہے_ 
  

  آيت قرآن 
  و جنود الّسموت و االرض و كان هللا عزيزاً حكيماً''  ''

  زمين و آسمان كا تمام لشكر هللا كا ہے اور هللا عزيز و حكيم ہے'' 
  ) 7آيت  48(سوره فتح 
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  سوچئے اور جواب ديجيے
ے كيا پوچھا؟ )___ پيغمبر(ص) خدا نے اپنى ہجرت كا ذكر كس كے سامنے كيا؟ اور كيا فرمايا؟ انہوں نے پيغمبر(ص) س1

  اور آخر ميں كيا جواب ديا؟ 
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  ) ___جب كفّار پرہنہ تلواروں كے ساتھ پيغمبر(ص) كے گھر پر جمع ہوئے تو كيا ديكھا؟ اور كيا سنا؟ 2
  )___ پيغمبر(ص) كو تالش كرنے كے لئے كيا تدبير كي؟ كتنا انعام مقّرر كيا گيا؟ 3
  نشان تالش كئے اور غار تك جا پہنچے تو كيا ديكھا؟ )___ جس وقت پيغمبر(ص) خدا كے پيروں كے 4
  )___ پيغمبر(ص) اور ابوبكر كو غار سے باہر كيا نظر آيا ؟ پيغمبر(ص) ابوبكر سے كيا فرما رہے تھے؟ 5
  )___ خدا كا لشكر كيا چيزيں ہيں؟ اور خدا اپنے مہاجر اور مجاہد بندوں كى اس لشكر سے كس طرح مدد كرتا ہے؟ 6
  سے بہترين ہجرت كون سى ہے اور سب سے بہترين جہاد كيا ہے؟ )___ سب 7
)___ خداوند عالم نے اپنے نہ نظر آنے والے لشكر سے جو كفّار كى آنكھوں ميں معمولى معلوم ہوتا تھا اس ہجرت ميں 8

 كس طرح مدد كى ؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  )2پيغمبر خدا كى ہجرت (

پيغمبر صلى هللا عليہ و آلہ و سلّم مسلسل تين دن تك غار ثور ميں مقيم رہے آپ(ص) كا دل خدا كى ياد سے مطمئن اور خدا پر
توكل و اعتماد سے پر اميد و روشن تھا آپ(ص) موقع كى تالش ميں تھے كہ حكم كى تعميل كرتے ہوئے اپنے سفر ہجرت 

  ں_ كو دوباره شروع كريں او رمدينہ پہنچ جائي
اس ہجرت كے عظيم الشان اثرات اور تنائج كسى كے وہم و گمان ميں بھى نہيں تھے اور اس ہجرت كا عظيم اور پر وقار 

مستقبل كسى ذہن ميں نہ تھا_ كوئي سوچ بھى نہ سكتا تھا كہ يہ ہجرت تاريخ ميں تمام حق پسند اور حق كے متالشى انسانوں 
  ؤ كے لئے ہجرت اختيار كرنے كا سبق دے گي_ كو اپنى تحريك كى بقا اور اس كے پھيال

  اس وقت مّكہ كى تمام بدبخت طاقتيں چاہتى تھيں كہ راستے 
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ميں ہجرت كرنے والے كو تالش كر كے ٹكڑے ٹكڑے كرديں ليكن مرضى الہى تھى كہ يہ راہيان عشق خيريت كے ساتھ 

ياد ڈاليں اور اس مسجد سے اٹھنے والى صدائيں بندگان خدا اپنے اس سفر كو طے كريں اور مدينہ پہنچ كر پہلى مسجد كى بن
كو عبادت و تقوى اور خدا كى مدد كے لئے جہاد اور ہجرت كے لئے بالئيں اور ____ يقينا هللا اپنے حكم كے نافذ كرنے او 

  راپنے ارادے كو پورا كرنے پر قادر ہے_ 
ى او ردشمني، ان كى طاقت و قدرت اور آپ كى تالش ميں كبھى كبھى آپ(ص) كے ہم سفر اور سا تھي، مشركوں كى سنگدل

ان كى كوششوں اور بعض اوقات غار كے نزديك ہى سے آنے والى ان مشركوں كے قدموں كى آوازوں اور چيخ و پكار سے 
خوف و اضطراب كا شكار ہوجاتے تھے_ ايسے ميں پيغمبر(ص) ان كى ہمت بندھاتے اور دل جوئي كرتے تھے اور 

  ے_ فرماتے تھ
  خوف نہ كرو، غم نہ كھاؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے'' 

غار ثور مّكہ كے جنوب ميں واقع ہے جبكہ مدينہ كا راستہ مّكہ كے شمال ميں ہے لہذا مشركين زياده تر آپ كو شمال ہى كى 
ار حضرت جانب تالش كر رہے تھے جنوب كى سمت ان كا دھياں زياده نہ تھا_ اس بناپر آپ(ص) كے ازلى باوفا اور مددگ
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على (ع) رات كى تاريكى ميں جب مشركين كى آنكھيں نيند ميں ڈوب جاتيں، آپ(ص) كے لئے كھانا اور پانى لے جاتے 
مكڑى كے تانے ہوئے جالے كے پيچھے سے آپ(ص) كى خدمت ميں كھانا پانى پيش كرتے اور آپ(ص) كو مّكہ حاالت اور

  مشركوں كے ارادوں سے آگاه كرتے 
  

208   
  ى ابوبكر كے فرزند عبدهللا بھى غار ميں كھانا اور پانى لے كر آتے تھے_ كبھى كبھ

ايك رات پيغمبر(ص) نے حضرت على (ع) سے فرمايا كہ لوگوں كى جو امانتيں ميرے پاس موجود تھيں انھيں ان كے 
بيٹى فاطمہ (ع) اور مالكوں تك پہنچا دو اور دو اونٹ ہمارے لئے لے آؤ كہ ہم مدينہ كى طرف روانہ ہوں اور تم ميرى 

  دوسرى عورتوں كو ساتھ لے كر ہم سے آملنا_ 
آپ كى يہ بات سن كر ابوبكر نے كہا كہ ميں نے اونٹ تيار كر ركھے ہيں پيغمبر(ص) نے ان اونٹوں كو منگوانا اس شرط 

  كے ساتھ قبول كيا كہ ابوبكر ان كى ا جرت لے ليں_ 
حد سے زياده اعتماد تھا_ انہوں نے اپنى بہت سى قيمتى چيزيں آپ(ص) كے ہم جانتے ہيں كہ لوگوں كو پيغمبر اكرم(ص) پر

  پاس بطور امانت ركھى تھيں تا كہ وه محفوظ رہيں_ اسى اعتماد كى بناپر آپ كو امين كا لقب ديا گيا تھا_ 
م و قوانين ميں شامل ہےيہ جاننا بھى ضرورى ہے كہ ''امانت'' اور اس كى حفاظت اور مالكوں تك لوٹا دينا اسالم كے ان احكا

جن كى بہت زياده تاكيد كى گئي ہے_ يہاں تك كہ امانت ميں خيانت كرنا گناه كبيره ميں شمار ہوتا ہے_ مومن ہرگز امانت ميں
  خيانت نہيں كرتا اور بات كرنے ميں جھوٹ نہيں بولتا اور جو وعده كرتا ہے اس كى خالف ورزى نہيں كرتا_ 

ھيرا چھاگيا تو نحيف و كمزور جسم كے تين اونٹ تھوڑے سے پانى اور غذا كے ساتھ غار كے چوتھى رات، جب مكمل اند
  دہانے كے قريب تيار كھڑے تھے، ان كے ساتھ راستہ جاننے واال ايك شخص بھى تھا_ 

  خدا كا آخرى اور عظيم پيغمبر(ص) اپنے پروردگار كے حكم سے ايك عظيم 
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/ سال تك شديد محنت و كوشش كرنے كے بعد اب 13_اہل مّكہ كو بيدار كرنے كے لئے ہجرت كے لئے آماده و تيار ہے__

اپنا شہر اور اپنا گھر چھوڑنے كے لئے تيار ہے___ اپنے آپ كو سفر كى صعوبتوں اور مشكالت ميں ڈالنے كے لئے تيار 
تيار ہے___ صحرا و ہے___ اس شہر كو كہ جو ظل و شرك اور بت پرستى كى غالظتوں سے پر ہے ترك كرنے كو 

  پہاڑوں كى طرف راه پيما ہونے كو تيار ہے_ ليكن خداوند عالم آپ(ص) سے واضح الفاظ ميں وعده كرتا ہے_ 
  وہى ذات جس نے تم پر قرآن نازل كيا اور اس كى پيروى تم پر فرض كردى تمہيں اس شہر ميں واپس الئے گا'' 

  لوٹ كر آؤ گے اور توحيد كے گھر سے بتوں كو توڑ پھينكو گے_ اس جانے كا انجام لوٹ كرآنا ہے تم اس شہر ميں 
پيغمبر اسالم(ص) نہايت آہستگى كے ساتھ غار كى تاريكى سے باہر آگئے اونٹوں پر سوار ہوئے اور مدينہ كى طرف اپنے 

دّروں اور سفر كا آغاز كرديا رات كو سفر كرتے اور ستاروں كى چمك سے راستہ معلوم كرتے اور دن ميں پہاڑوں كے 
پتّھروں كے سائے ميں پناه ليتے اور آرام كيا كرتے اور رات كو پھر سفر پر چل پڑتے اور راه خدا ميں سراپا تسليم ہوتے 

  ہوئے ذوق و اميد سے راستہ طے كرنے لگتے_ 
دورى  غيرمانوس راستے سے تيزى كے ساتھ گزرتے تھے_ يہ ايك طويل و خطرناك اور دشوار سفر تھا_ ليكن راستے كى

  كو خدا سے اميد 
  

210   
نزديك كرديتى تھى اور راه كى سختى كو ''هللا كے حسن و ثواب كے اعتماد'' نے آ سان كرديا تھا اور سفر كے خطروں كا بدل

  ''هللا تعالى '' كا فتح و نصرت كا وعده تھا'' 
آپ(ص) نے ديكھا كہ كفار كا ايك سوار  سفر كے دوران ايك روز جبكہ آپ ايك بڑے پتھر كے سايہ ميں آرام فرما رہے تھے

تيزى كے ساتھ آپ(ص) كى جانب آرہا ہے_ اگر يہ سوار نزديك آجاتا اور آپ(ص) كا راستہ روك ليتا تو دوسرے كفار بھى 
پہنچ جاتے اور آپ(ص) كى ہجرت ناكام ہوجاتى ليكن پيغمبر(ص) خدا كو اپنے پروردگار كے لطف و كرم پر كامل يقين تھا_

  نے اپنے ہاتھ دعا كے لئے اٹھائے اور فرمايا_ آپ(ص) 
اے خدا اے رحمن جو بندوں پر عنايت كرتا ہے اے رحيم جو مومنوں پر مہربانى كرتا ہے تيرے سوا كسى كى تعريف نہيں 
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كرتے كيونكہ تو ہى حمد و ثنا كے الئق ہے اور حمد و ثنا تيرے لئے ہى مخصوص ہے تيرے سوا كسى كو اپنا رب نہيں 
ا كيونكہ تو ہى ميرا پروردگار ہے صرف تو ہى ميرا معبود ہے_ اے ميرے مددگار ميرى مدد كر كہ ميں نے تيرى طرفجانت

  ہجرت كى ہے اور ہميں اس كافر دشمن كے شر سے محفوظ ركھ اور توہى ہر ايك كام پر قادر ہے_ 
چانك اپنى لگام سوار كے ہاتھوں سے چھڑائي فوراً ہى پيغمبر(ص) كى دعا قبول ہوئي اور سوار كے تيز رفتار گھوڑے نے ا

  اور دونوں پچھلے پيروں 
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كے بل كھڑا ہوگيا اور چّكر لگا كر جھٹكے كے ساتھ سوار كو زمين پر گراديا اور ايك طرف كھڑا ہوگيا_ سوار اٹھا اور 

وڑے نے پھر اسى طرح سے سخت تكليف اور غّصہ كے عالم ميں دوباره گھوڑے پر سوار ہوا_ چند قدم چلنے كے بعد گھ
  زمين پر گراديا_ 

غرض دو تين مرتبہ ايسا ہى ہوا تو سوار سمجھ گيا كہ گھوڑے كى اس ناراض كى گيا وجہ ہے_ سوار نے اپنے ارادے كو 
  بدال و معذرت خواہى كے لئے خدمت پيغمبر(ص) ميں حاضر ہوا اور معافى چاہي_ 

ھے حقيقت كا علم ہوگيا ہے جلدى سے واپس لوٹ جا اور ہمارے تعاقبرسول خدا(ص) نے اس سے فرمايا كہ اب جب كہ تج
  ميں جو بھى اس طرف آرہا ہے اسے واپس لوٹا دے_ 

كافر واپس چالجاتا ہے اور پيغمبر(ص) خدا تيز رفتارى سے مدينہ كى جانب چل پڑتے ہيں يہاں تك كہ آپ(ص) مدينہ كے 
  نزديك پہنچ گئے_ 

ر، عورت مرد، بّچے بوڑھے سب كے سب آپ(ص) كے شوق ديدار ميں منتظر نگاہوں كے مسلمانان مدينہ، انصار و مہاج
  ساتھ بيرون مدينہ آپ(ص) كے استقبال كے لئے موجود تھے_ 

يكايك ان لوگوں نے دور سے رسول خدا(ص) كو آتے ہوئے ديكھا اور عالم شوق ميں بے اختيار صدائے تكبير بلند كرتے 
ے ہوئے آپ(ص) كى سمت دوڑے _ رسول خدا(ص) مدينہ سے نزديك ايك قبانامى ديہات ہوئے اور صلوات و سالم بھيجت

  ميں قيام پذير ہوئے تا كہ حضرت على (ع) اور ان كے ہمراہى بھى پہنچ جائيں _ 
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سبق ہجرت پيغمبر اكرم (ص) اتنا عظيم اور اہم واقعہ ہے كہ اسالمى تاريخ كى ابتداء سى سے ہوئي_ ہجرت كے ذريعہ ہميں 

ديا گيا كہ ہر زمانہ كے لوگ پيغمبر(ص) كى اس سيرت پر عمل كريں اور ہميشہ اپنا رخ خدا كى جانب اور اپنے قدم ہجرت 
  كى راه ميں اٹھانے كے لئے تيار ہيں_ اور مسلسل كہيں كہ ... 

مان لے آؤ پروردگار ہم ايمان پروردگار ہم نے ايمان كى ندا دينے والے كى پكار كو سنا_ وه كہہ رہا تھا كہ پروردگار پر اي
لے آئے ہمارے گناہوں كو معاف كردے، ہمارى خطاؤں كى پرده پوشى كر اور ہميں نيك اور صالح لوگوں كے ساتھ اس دنيا 
سے اٹھا_ خدايا: جو كچھ تو نے اپنے پيغمبروں سے وعده كيا ہے ہميں عنايت فرما اور ہميں قيامت كے دن ذليل و خوار نہ 

  بھى وعده خالفى نہيں كرتا_ كرنا كہ تو ك
  اس طرح اپنے پروردگار سے راز و نياز كريں اور اس سے يوں جواب سنيں كہ: 

خداوند عالم نے تمہارى دعا كو قبول كرليا كہ ميں ہرگز تمہارے (خواه مردہوں يا عورت) كسى عمل كو ضائع اور بغير اجر 
ر بار كو چھوڑ ديا ہے، خدا كى راه ميں تكاليف اور اذيتوں كے نہ چھوڑوں گا جن لوگوں نے ہجرت كى ہے اور اپنے گھ

  سے دوچار ہوئے ہيں اور 
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هللا تعالى كے راستے مينجنگ و جہاد كيا ہے يہاں تك كہ وه قتل ہوجائيں، خدا ان كى خطاؤں اور گناہوں كو چھپائے گا اور 

نہريں جارى ہيں داخل كرے گا_ يہ هللا كا ثواب  انہيں بخش دے گا اور اس بہشت ميں كہ جس كے گھنے درختوں كے نيچے
و تحفہ ہے اور يقينا اچھا ثواب تو هللا ہى كے پاس ہے_ خبردار كافروں كے چند دن تمہارے شہر ميں آمد ور فت تمہيں 

جگہ ہے دھوكے ميں مبتال نہ كردے يہ تھوڑے دن كچھ فائده ديكھيں گے پھر ان كا مقام و ٹھكانہ جہنم ميں ہوگا جو بہت برى
ليكن وه لوگ كہ جنہوں نے هللا تعالى كى ذات سے تقوى اختيار كيا ان كے لئے وسيع و كشاده بہشت ہے كہ جس كے درختوں

او رباغوں كے نيچے پانى سے بھرى نہريں جارى ہيں_ وه اس پر امن اور خوبصورت جگہ ميں زندگى بسر كيں گے يہ 
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  البتہ وه جو هللا كے نزديك ہے ابرار لوگوں كے لئے وه بہت ہى بہتر ہے_ ہديہ ہے ان كے لئے خداوند عالم كى طرف سے 
ابرار و نيك لوگ هللا تعالى كى عوت كو دل و جان سے سنتے ہيں اور هللا كى راه ميں ہجرت كرتے ہيں زمين كى فضا كو 

  ہاد بہت وسيع پاتے ہيں اور ابرار تو ہميشہ ہجرت ميں زندگى بسر كرتے ہيں_ ظلم و ستم او رج
  

214   
كى زمين سے عدل و علم كى سرزمين كى طرف او ربدى سے نيكى كى طرف اور برائي سے اچھائيوں كى طرف ہميشہ 

  ہجرت كرتے ہيں_ حقيقت ميں مہاجر وه ہے جو برائيوں سے ہجرت كر كے اور انھيں ترك كرے_ 
  

  آيت قرآن 
انزل هللا سكينتہ عليہ و ايّده بجنود لّم تروہا و جعل كلمة الّذين كفروا ''اذ ہما فى الغار اذ يقول لصاحبہ ال تحزن اّن هللا معنا ف

  الّسفلى و كلمة هللا ہى العليا و هللا 
جب وه دو غار ميں تھے اور وه اپنے ساتھى سے كہہ رہے تھغ كہ رنج و مالل نہ كرو هللا ہمارے ساتھ ہے_ هللا نے اس پر 

كى ايسے لشكروں سے مدد كى كہ تم انھيں ديكھ نہيں سكتے اور هللا نے كافروں  اطمينان اور سكون قلب نازل فرمايا اور اس
  كا بوں نيچا كرديا اور هللا كابوں تو اونچا ہى ہے هللا زبردست اور دانا و بينا ہے''_ 

  ) 40( سوره توبہ آيت 
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  سوچئے اور جواب ديجئے

  )___ پيغمبر خدا(ص) كتنے دن غارثور ميں پوشيده رہے؟ 1
)___ جب پيغمبر(ص) كے ساتھى كافروں كى آواز سن كر خوفزده ہوئے تو پيغمبر(ص) نے كن الفاظ ميں انھيں تسلّى دي؟ 2
  )___ آپ(ص) كے غار ميں پوشيده رہنے كے دوران كون لوگ آپ(ص) كے لئے غذا اور پانى لے كر آتے تھے؟ 3
  ں اسالم كا كيا حكم ہے؟ )___ امانت اور اسے اس كے مالكوں كو لوٹا نے كے سلسلہ مي4
 )___ چند سوال خود سے بناؤ؟ 5

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  بابركت پيسہ

خداوند عالم نے پيغمبر(ص) كو مبعوث كيا تا كہ لوگوں كو صحيح اور درست زندگى گزارنے كے اصول اور طريقے بتائيں 
اور انہيں فردى اور اجتماعى زندگى كے صحيح اصول اور طريقوں سے روشناس كرائيں پيغمبر(ص) كى سيرت اور سنّت، 

  انوں كے لئے بہترين راہنما ہے_ زندگى كے لئے بہترين سبق ہے اور آپ(ص) كى گفتگو انس
مندرجہ ذيل سطور ميں ہم ايك واقعہ نقل كرتے ہيں_ جس ميں آپ ديكھيں گے كہ رسول خدا(ص) كس طرح معاشرے ميں 

 زندگى گزارتے ہيں تھے آپ(ص) كيسا لباس زيب تن كرتے تھے اور كس طرح آپ حاجت مندوں كى مدد كو پہنچتے تھے: 
  پرانا اور بوسيده ہوچكا تھا آپ(ص)  جناب رسول خدا(ص) كا لباس

  
217   

  نے كچھ پيسے حضرت على عليہ السالم كو دئے اور فرمايا كہ بازار جاؤ اور ميرے لئے ايك قميص لے آؤ 
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  حضرت على عليہ ا لسالم اس واقعہ كو يوں بيان كرتے ہيں كہ: 
م تھے ايك قميص خريدى اور الكر ميں نے پيغمبر(ص) سے پيسے لئے اور بازار سے ان پيسوں كى جو باره درہ

پيغمبر(ص) كى خدمت ميں پيش كردى پيغمبر(ص) نے قميص لى اور اسے تھوڑى دير ديكھا پھر فرمايا: ميرى خواہش ہے 
  كہ اس سے سستى قميص پہنوں كيا بيچنے واال اس قميص كو واپس لے لے گا؟ 

  ' پتہ نہيں ميں جاتا ہوں اور اس سے اس بارے ميں بات كرتا ہوں'
  ميں نے جواب ديا اور پيغمبر(ص) سے قميص لى اور بيچنے والے كے پاس گيا اور اس سے كہا: 

ميں نے يہ قميص پيغمبر(ص) كے لئے خريدى تھى ليكن پيغمبر(ص) چاہتے ہيں كہ اس سے سستا لباس پہنيں كيا تم اس 
  قميص كو واپس لے سكتے ہو؟'' 

كردئے ميں نے اس كا شكريہ ادا كيا اور رسول خدا(ص) كى خدمت ميں  بيچنے والے نے وه قميص اور باره درہم واپس
  حاضر ہوا، رسول خدا(ص) نے فرمايا: 
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  بہتر يہ ہے كہ ہم دونوں اكٹھے بازار چليں او ركوئي سستا لباس تالش كريں، 
ل خدا(ص) اس كے ہم دونوں بازار كى طرف چل ديئے راستے ميں ايك لڑكى گلى كے كنارے بيٹھى رو رہى تھي_ رسو

  نزديك گئے اور پوچھا ''پيارى بيٹي'' كيا ہوا ہے؟ كيوں پريشان ہو؟ 
  كيوں رو رہى ہو؟ 

  وه چھوٹى بّچى پيغمبر خدا(ص) كو پہچانتى تھى اس نے اپنى آنكھوں سے آنسو صاف كئے اور بولي: 
كہ ان سے سودا خريدوں ليكن وه پيسے  يا رسول هللا(ص) ميں ايك گھر كى كنيز او رخدمتگار ہوں مجھے چار درہم ديئےئے

مجھ سے كہيں گم ہوگئے ہيں، اگر خالى ہاتھ گئي تو وه پوچھيں گے اور مجھے ماريں گے_ كچھ سمجھ ميں نہيں آرہا كہ كيا 
  كروں؟ گھر جانے كى ہمت نہيں ہو رہى ...'' 

  پيغمبر خدا(ص) نے نہايت مہربانى اور شفقت سے اسے تسلّى دى اور فرمايا: 
  ٹى افسوس نہ كرو، يہ چار درہم لو اور سودا لے كر گھر لوٹ جاؤ'' بي

اس لڑكى نے وه درہم لئے اور خوش خوش وہاں سے چلى گئي ہم بھى بازار كى طرف روانہ ہوگئے پيغمبر(ص) نے ايك 
  ساده لباس چار درہم ميں 
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  خريدا وہيں پہنا اور خدا كا شكر ادا كيا'' 
 يہ جان ليں كہ جب پيغمبر(ص) نيا لباس پہنتے تھے تو كيا دعا فرماتے تھے آپ(ص) فرماتے تھے_ كيا ہى اچھا ہوا گر آپ 

هللا كا شكر ہے كہ اس نے يہ لباس مجھے عنايت فرمايا تا كہ اس كے ذريعے ميں اپنے بدن كو ڈھانپ سكوں خدايا اس لباس 
  ور عافيت سے ركھ'' كو ميرے لئے خيرو بركت كا لباس قرار دے اور مجھے اس ميں سالم ا

ہمارے پيغمبر گرامى كبھى هللا تعالى كى ياد سے غافل نہيں ہوا كرتے تھے اپنے آپ كو اس كا بنده سمجھے تھے اور ہميشہ 
  اس كے بے شمار الطائف اور نعمتوں پر شكر ادا كرتے تھے_ 

  حضرت على عليہ السالم فرماتے ہيں كہ: 
كھا جو ايك پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے لوگوں سے مدد كا طالب ہے اور كہہ رہا ہے جب ہم گھر واپس آئے تو ايك آدمى كو دي

كہ جو بھى ميرے جسم كو لباس كے ذريعہ ڈھانپے گا خدا اسے بہشتى لباس پہنائے گا_ پيغمبر(ص) اس كے نزديك گئے، 
كو دے ديا اور فرمايا كہ اسے  ابھى كچھ دير پہلے جو لباس آپ(ص) نے خريدا تھا اسے اپنے جسم سے اتارا اور اس مرد

  پہن لو، آپ(ص) نے كچھ دير اس س اور باتيں كيں، وه آدمى بہت خوش ہوا اور پيغمبر(ص) كا شكريہ ادا كرنے لگا'' 
  پيغمبر(ص) نے فرمايا: 
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گا لباس  جو مسلمان هللا كى رضا كى خاطر كسى مسلمان كو لباس دے گا تو جب تك وه لباس اس مسلمان كے جسم پر رہے
  دينے واال خدا كى ضمانت و حفاظت اور خير و بركت ہيں رہے گا_ 
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ہم دوباره بازار آئے اور چار در ہم ميں ايك اور قميص خريدى پيغمبر(ص) نے اسے پہنا اور پھر اسى طرح هللا كا شكر ادا 
لڑكى جسے ہم نے پہلے چار درہم كيا اور گھر كى طرف واپس آنے لگے راستہ ميں ہميں يہ ديكھ كر بہت تعجب ہوا كہ وه 

  ديے تھے وه ابھى تك گلى كے كنارے بيٹھى ہوئي ہے پيغمبر(ص) اس كے نزديك گئے اور پوچھا: 
  گھر كيوں نہيں گئي؟ كيا كچھ خريدا نہيں؟'' 

  لڑكى نے جواب ديا: 
ى ہوں كہ گھر والے مجھے ماريں يا رسول هللا كيوں نہيں چيزيں تو ميں نے خريد لى ہيں ليكن بہت دير ہوگئي ہے ، ميں ڈرت

  گے اور كہيں گے كہ اتنى دير كيوں كي؟'' 
  پيغمبر(ص) نے فرمايا'' 

ڈرو نہيں، ميں تمہارے ساتھ چل كر تمہارى سفارش كرتا ہوں لڑكى خوش ہوگئي اور گھر كا پتہ بتانے كے لئے ہمارے آگے 
بآواز بلند گھر كے مالك كو سالم كيا كسى نے جوابآگے چلنے لگى جب ہم گھر كے دروازے پر پہنچے تو پيغمبر(ص) نے 

  نہ ديا، دوباره سالم كيا پھر بھى كوئي جواب نہ پايا _ 
  پيغمبر(ص) ہميشہ پسند كرتے تھے كہ مسلمانوں كو سالم كريں، 
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وك و رفتار كے جس كے پاس سے گزرتے اسے سالم كرتے خواه وه فقير ہو يا امير، چھوٹا ہو يا بڑا آپ(ص) نہايت عمده سل
مالك تھے آپ(ص) كے لبوں پر ہميشہ ہلكى ہلكى مسكراہٹ كھيلتى رہتى اورآپ(ص) زور سے قہقہہ لگا كرنہيں ہنستے 

تھے، ہميشہ انكسارى سے پيش آتے تھے ليكن اس انكسارى ميں احساس كمترى كا ذره برابر شائبہ تك نہ ہوتا تھا آپ(ص) 
رتے تھے نرم دل اور رقيق القلب تھے، تمام مسلمانوں سے محبت كرنے والے سخى تھے ليكن ہرگز فضول خروچى نہيں ك

  اور ان پر مہربان تھے، 
  اسى تواضح و انكسارى كے پيش نظر آپ(ص) نے تيسرى مرتبہ سالم كيا كسى نے گھر كے اندر سے جواب ديا، 

  السالم عليكم يا رسول هللا(ص) 
  اور فوراً دروازه كھول ديا_ 

  فرمايا:  رسول خدا(ص) نے
  ميں نے اس سے پہلے دو مرتبہ سالم كيا تھا ليكن تم نے كوئي جواب نہيں ديا، كيا ميرى آواز كو نہيں سن رہے تھے؟ 

  صاحب خانہ نے دست بستہ عرض كيا: 
 كيوں نہيں يا رسول هللا(ص) ليكن آپ(ص) كى دلكش آواز اور سالم كرنا ميرے دل كو اس قدر بھايا كہ بے اختيار ميرا جى

  آپ(ص) كى من موہنى آواز كو دوباره سننے كے لئے مچل گيا'' 
  پيغمبر خدا(ص) نے فرمايا: 

  يہ لڑكى تاخير سے گھر لوٹى ہے ليكن يہ بے قصور ہے، ميں اس لئے آيا 
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  ہوں كہ اس كى سفارش كروں، تم اسے معاف كردو'' 

  صاحب خانہ كہا، 
  ى كے سبب ميں نے اس لڑكى كو معاف كيا اور راه خدا ميں آزاد كيا، يا رسول(ص) هللا آپ(ص) كى بابركت تشريف آور

  پيغمبر خدا(ص) بہت خوش ہوئے، صاحب خانہ كا شكريہ ادا كيا اور ساتھ ہى ساتھ خداوند عالم كا بھى شكر ادا كيا_ 
  واپسى ميں آپ(ص) نے مجھ سے فرمايا: 

  دميوں كو لباس پہنايا اور ايك كنيز كو آ زاد كرديا'' يا على (ع) يہ باره درہم كتنے بابركت تھے جنہوں نے دو آ
سچ ہے، اگر پيغمبر(ص) نے اس قيمتى لباس كو پہن ليا ہوتا تو كس طرح ممكن تھا كہ ان كى مدد ہوسكى تھى پيغمبر(ص) 

ده مدد كرنے والے) كے بارے ميں كتنا اچھا كہا گيا ہے كہ وه ''خفيف المؤونہ و كثير المعونہ'' (كمتر مدد لينے والے اور زيا
  البتہ ہر مسلمان كو چاہيئےه وه آپ(ص) كى پيروى اختيار كر كے ايسا ہى ہوجائے_ 

  
  آيت قرآن 



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

 
 

  ''امنوا با و رسولہ و انفقوا مّما جعلكم مستخلفين فيہ فالّذين امنوا منكم و انفقوا لہم اجر كبير'' 
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و خدا نے بطور امانت تمہارے اختيار ميں قرار ديا ہے خرچ كرو خدا اور اس كے رسول (ص) پر ايمان الؤ اور اس سے ج

  تم ميں سے جو لوگ ايمان لے آئے اور خرچ كرتے ہيں ان كے لئے بہت بڑا اجر ہوگا_ 
  '' 7''سوره مائده آيت 

  سوچئے اور جواب ديجئے
ر(ص) نے اس سے كيا پوچھا؟ ) ___وه چھوٹى بّچى جو پيغمبر اكرم(ص) كو راستے ميں ملى كيوں رو رہى تھي؟ پيغمب1

  اس نے آپ(ص) كو كيا جواب ديا؟ 
)___ جب پيغمبر(ص) نيا لباس پہنتے تھے تو كس طرح اور كن الفاظ ميں هللا كا شكر ادا كرتے تھے؟ اور خدا سے كيا 2

  طلب كرتے تھے؟ 
  فرمايا ہے؟ ) ___پيغمبر(ص) نے ايك مسلمان كو رضائے الہى كى خاطر لباس پہننے كا كيا ثواب بيان 3
  ) ___پيغمبر(ص) نے واپس لوٹنے پر اس لڑكى كس حالت ميں ديكھا؟ اور اس سے كيا گفتگو كي؟ 4
)___ رسول (ص) كى سيرت لوگوں كو سالم كرنے اور ان سے ميل مالپ ميں كيسى تھي؟ كيا تم بھى كوشش كرو گے كہ 5

  رسول (ص) كى طرح لوگوں سے شفقت اور مہربانى سے پيش آؤ؟ 
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  )___ رسول خدا(ص) كے بارے ميں كہا گيا كہ وه خفيف الموؤنہ اور كثير المعونہ'' تھے اس كى وضاحت كيجئے؟ 6
 )___ پيغمبر خدا(ص) كى صفات ميں سے دس صفات كو بيان كيجئے؟ 7

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  باہمى تعاون

جو شخص بھى اپنے آپ كودوسروں سے برتر سمجھے اور اپنے بوجھ كو دوسروں پر ڈالے، خدا كے غيظ و غضب كا 
  شكار ہوگا'' 

  لعنت اور نفرين ہو اس پر كہ جو اپنى زندگى كا بوجھ دوسرے كے كندھے پر ڈالتا ہے، 
يہ دونوں اقوال رسول گرامى (ص) كے ہيں_ آپ(ص) مسلمانوں كو تعليم ديتے ہيں كہ سستى اور تن پرورى سے پرہيز 

د ركھيں اور اپنى دنيا كو پاك و كريں او رمحنت و كوشش سے اپنى روزى اپنے ہاتھ سے كمائيں خدا كے لطف و كرم كى امي
  پاكيزه اور آباد بنائيں'' 

  نہ صرف يہ كہ اپنے بوجھ كو دوسروں پر نہ ڈاليں بلكہ دوسرے مسلمانوں 
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كے بوجھ كو بھى بانٹيں او راپنى مدد كا ہاتھ ان كى طرف بڑھائيں اور جان ليں كہ خداوند عالم نيكى كرنے والوں كو پسند 

  كے اجر كو ضائع نہيں كرتا: كرتا ہے اور ان 
  جانتے ہيں، رسول خدا(ص) نے اس نيك خصلت كى لوگوں كو كس طرح تعليم دي____؟ 

  كيا صرف اپنى گفتگو سے____؟ 
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نہيں ... بلكہ گفتار سے زياده اپنے رفتار و عمل سے آپ(ص) نے اچھى باتوں كى تعليم دى كيونكہ پيغمبراكرم(ص) جو كچھ 
ل ايمان ركھتے تھے اور اس سے پہلے كہ لوگوں كو كسى كام كى دعوت ديں، خود اس پر ايمان اورفرماتے تھے اس پر كام

  بصيرت سے عمل كرتے تھے_ 
لوگ بھى چونكہ آپ(ص) كى صداقت اور ايمان كو نہ صرف آپ كے قول ميں بلكہ آپ كے اعمال و افعال بھى ديكھ رہے 

ام سے عقيدت كا اظہار كرتے اور آپ(ص) كى پيروى كرتے ہوتے تھے لہذا آپ(ص) سے اور آپ(ص) كے خدائي پيغ
  تھے، 

اس بات كو اچھى طرح سمجھنے كے لئے بہتر يہ ہے كہ ہم آپ(ص) كے ساتھ ايك سفر پر چليں اور آپ(ص) كے سلوك و 
رفتار اور عادات و اطوار كو بالخصوص لوگوں كى مدد اور ان سے مدد و تعاون كے سلسلے ميں آپ(ص) كى روش كو 

  ريب سے ديكھيں_ ق
پيغمبر(ص) سفر پر جانے كے لئے تيار ہيں آپ(ص) نے كنگھي، مسواك، اور مختصر سا سامان سفر اٹھايا، اور اپنے ہم 

  سفروں اور ساتھيوں كو بھي 
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ہدايت كر رہے ہيں كہ وه سب بھى اپنا سامان سفر اور ضرورت كى چيزيں ساتھ لے ليں تا كہ سفر ميں دوسروں كے لئے 

  زحمت كا باعث نہ بنيں_ 
تمام تيارياں مكمل ہونے كے بعد آپ(ص) نے گھر سے نكلتے ہوئے اپنے اہل و عيال او ردوستوں كو نہايت گرم جوشى سے 

خداحافظ كہا جب قافلہ روانگى كے لئے حركت ميں آيا تو آپ نہايت خضوع و خشوع كے ساتھ خداوند متعال سے يوں 
  مخاطب ہوئے_ 

و عنايت سے سفر كر رہا ہوں اور تيرى ذات كى طرف متوجہ ہوں اور تيرى رحمت پر اعتماد كرتا ہوں_ خدايا تيرى رضا 
خدايا اس سفر ميں تمام اميد و اطمينان تيرے لطف سے وابسطہ ہے تو ميرى حاجات كو برال جس چيز كو تو ميرے لئے پسند

بہتر جانتا ہے خدايا: پرہيز گارى اور تقوى كو ميرے  كرتا ہے اسى كى توفيق عنايت فرما كہ تو ميرى مصلحت كو مجھ سے
راستے كا سامان قرار دے او رمجھے اپنى رحمت و مغفرت كا مستحق قرار دے اور جس طرف بھى جاؤں مجھے نيكى اور 

  اچھائي كى طرف متوجہ كردے'' 
زور و ضعيف اور پيچھے اس سفر ميں بھى دوسرے سفروں كى طرح آپ(ص) كاروان كے آخر ميں چل رہے تھے تا كہ كم

  ره جانے والوں كى خبرگيرى كرتے رہيں_ 
  راستے ميں ايك جگہ كھانا كھانے اور سستانے كے لئے 
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يہ قافلہ ٹھہرا پيغمبر اكرم(ص) كے فرمان اور خواہش كے مطابق اونٹوں سے سامان اتار كر انہيں بيابان ميں چھوڑ ديا گيا 
  پيٹ بھرليں_  تا كہ وه بھى گھاس پھونس سے اپنا

قافلہ كا ہر آدمى كسى نہ كسى كام ميں مشغول ہوگيا ايك گروه پانى لينے چال گيا، كچھ لوگوں نے دنبہ ذبح كيا اور اس كى 
كھال اتارنے ميں مشغول ہوگئے_ ايك دو آدمى انٹوں كى حفاظت كرنے لگے اسى دوران پيغمبر(ص) نے فرمايا كہ ميں آگ 

  كھى لكڑياں اكٹھى كر كے التا ہوں_  جالنے كے لئے بيابان سے سو
  اصحاب نے كہا: 

  يا رسول هللا(ص) آپ (ص) تھكے ہوئے ہيں آرام كريں ہم خود سب كام انجام دے ليں گے؟'' 
  آپ كا كيا خيال ہے؟ 

آيا رسول خدا(ص) نے اصحاب كى اس پيش كش كو قبول كرليا ہو گا اور اپنى تھكاوٹ دور كرنے كے لئے آ رام كى غرض 
  ليٹ گئے ہوں گے؟  سے

اس سلسلہ ميں كيا جواب ہے آپ كا؟ خدا اس بات كو پسند نہيں كرتا كہ كوئي اپنے آپ كو دوسروں سے برتر سمجھے اور 
  اپنے كام كى زحمت كو ان كى گردن پر ڈالے 

  يہ تھا پيغمبر اكرم(ص) كا جواب : 
  تم بھى ميرى طرح سفر سے تھكے ہوئے ہو جس طرح 
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انے ميں تمہارے ساتھ شريك ہوں گا كام كرنے ميں بھى مجھے تمہارا شريك ہونا چاہيئےه اسالمى طريقہ نہيں ہےميں غذا كھ
  كہ ميں آرام كروں ا ور تم لوگ كام كرو نہيں ايسا نہيں ہوگا ميں بھى تمہارى طرح كوئي كام انجام دوں گا'' 

كرديں_ اس طرح تمام لوگوں نے مل جل كر اور باہمى آپ(ص) اٹھے اور جالنے كے لئے سوكھى لكڑياں جمع كرنا شروع 
  تعاون سے كھانا تيار كيا ا ور نہايت مہر و محبت كے ساتھ اكٹھے بيٹھ كر تناول كيا_ 

پيغمبر اسالم(ص) باوجود اس مقام او رخدائي منصب اور اجتماعى حيثيت كے ايك عام مسلمان كى طرح زندگى بسر كرتے 
اس بھى دوسرے عام مسلمانوں كى طرح تھا بلكہ بسا اوقات ان سے بھى زياده معمولى قيمت تھے آپ(ص) كى خوراك اور لب

كا ہوا كرتا تھا اپنے ذاتى كاموں كو اكثر اوقات خود ہى انجام ديتے تھے اپنى جوتى اور لباس كو پيوند لگاتے تھے گھر كے 
تھے اور كبھى كبھى خودد كھانا تيار كرتے تھے:  كاموں ميں مدد فرمايا كرتے تھے مشكيزه كے ذريعہ گھر ميں پانى التے

بّچوں كى نگہداشت و پرورش ميں مدد كيا كرتے تھے_ گھر كا دروازه كبھى خود آكر كھولتے تھے گندم اور جو كا آتا 
  پيسنے اور روٹى پكانے ميں مدد كيا كرتے تھے، حيوانات كا دودھ دوہتے تھے، انہيں پانى پالتے اور چاره ڈالتے تھے، 

كشاده روٹى سے لوگوں سے پيش آتے تھے اور خنده پيشانى كے ساتھ لوگوں سے گفتگو كرتے تھے، كوشش كرتے تھے كہ
  ہر ايك كو يہاں تك كہ بّچوں كو بھى سالم كريں اور فرمايا كرتے تھے كہ: 
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سنّت قرار پائے اور مسلمان بّچوں كو ميں بّچوں كو سالم كرتا ہوں تا كہ بّچوں كا احترام او رعّزت ميرى امت كى ايك اچھى 
  سالم كريں اور ان كا احترام كريں، 

آپ(ص) بد مزاج اور بد زبان نہيں تھے اگر آپ كے سامنے كوئي كسى كى برائي كرتا تو آپ(ص) ناراض ہوجاتے اور 
د كو پہنچتے تھے_ فرماتے كہ رك جاؤ، كوئي اور بات كرو سب مسلمانوں كے لئے مہربان اور ہمدرد تھے اور ان كى مد

  اور اپنے كام دوسروں پر ڈالنے سے پرہيز كرتے تھے، 
ايك دن مسلمانوں كى ايك جماعت جو سفر سے لوٹ كر آئي تھى آپ(ص) كى خدمت ميں حاضر ہوئي اور اپنے ساتھيوں ميں 

  سے ايك كى تعريف كرنے لگي_ 
ي تكليف اور ايذ انہيں پہنچائي جب ہم راستے ہيں كہيں يہ لوگ كہنے لگے وه كتنا ديندار اور متّقى ہے اس نے كسى كو كوئ

قيام كرتے تو وه فوراً پانى تالش كر كے وضو كرتا اور نماز ميں مشغول ہوجاتا اسے سوائے نماز اور دعا كے كسى كام 
  سے سروكار نہ تھا، 

  پيغمبر اكرم(ص) نے دريافت كہا: 
ون كرتا تھا؟ اس كے اونٹ كا سامان كون اتارتا تھا؟ كون اس كے اگر اس كى سفر ميں يہ عادت تھى تو اس كے كام كاج ك

  لئے غذا اور پانى التا تھا؟ كون اس كے لئے كھانا پكاتا تھا؟ اور چلتے وقت كون اس كے اونٹ پر سامان الدتا تھا؟'' 
  يا رسول(ص) هللا ان تمام كاموں كو ہم فخريہ طور پر انجام ديتے 
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  ب ديا، تھے'' ان لوگوں نے جوا
  رسول خدا(ص) نے ارشاد فرمايا: 

يقينا تم اس سے بہتر ہو او رهللا كے نزديك بلند درجہ ركھتے ہو يہ ٹھيك نہيں كہ ايك مسلمان اپنے كام كا بوجھ دوسروں كى 
گردن پر ڈالے اور خود اپنے خيال ميں عبادت كرنا شروع كردے نماز و دعا اپنى جگہ بہترين عبادت ہيں ليكن سعى و 

  كوشش بھى ايك بہت بڑى عبادت ہے اور خداتعالى كى مخلوق كى خدمت كرنا بھى بڑى عبادت ہے'' 
  اب آپ سوچئے كہ: 

  آپ كس طرح هللا كى مخلوق كى خدمت كرتے ہيں؟ كن كاموں ميں ان كے ساتھ مدد و تعاون كرتے ہيں؟ 
ام ديں گے اوردوسروں كے كاندھوں پر بوجھ نہيں كيا آپ كا پّكا اراده ہے كہ اپنے مدرسے اور گھر كے كاموں كو خود انج

  ڈاليں گے؟ 
  كيا آپ كوشش كرتے ہيں كہ ماں باپ اور دوسرے افراد كا بوجھ اٹھائيں اور خود كسى پر بوجھ نہ بنيں؟ 
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  آيت قرآن 

  تّقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان'' ''و تعاونوا على البّر و ال
  نيك كاموں اور تقوى ميں ايك دوسرے سے تعاون كرو اور ظلم و گناه ميں كسى سے تعاون نہ كرو'' 

  سوچئے اور جواب ديجئے
)___ عام طور پر پيغمبر(ص) كون سى چيزيں سفر ميں اپنے ہمراه لے جاتے تھے؟ كيا آپ بتاسكتے ہيں كہ ان تمام 1
  يزوں كا سفر ميں ساتھ لے جانا رسول خدا(ص) كى كن صفات كى نشان دہى كرتا ہے___؟ چ
  ) ___ پيغمبر(ص) سفر كرتے وقت اپنے اصحاب كو كيا تاكيد كيا كرتے تھے اور كيوں؟ 2
؟ )___ رسول خدا(ص) كى عادت اور سيرت، سفر كرنے سے پہلے اپنى قوم، دوستوں اور اہل بيت (ع) كے ساتھ كيا تھي3

  پيغمبر(ص) كى يہ سيرت ہميں كيا درس ديتى ہے؟ 
  ) قافلہ كى روانگى كے وقت رسول خدا(ص) كون سى دعا پڑھا كرتے تھے؟ آپ(ص) كى دعا كے الفاظ بتايئے 4
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  ) عام طور پر پيغمبر(ص) قافلے كے كس حصہ ميں چال كرتے تھے؟ 5
  تعلق كيا حكم ديا كرتے تھے؟ ) درميان راه قيام كے وقت، رسول خدا(ص) جانوروں كے م6
) خدا كے رسول (ص) نے غذا كى تيارى كے لئے كونسا كام اپنے ذّمہ ليا؟ اس وقت اصحاب نے آپ(ص) سے كيا كہا؟ آپ7

  نے ان كے جواب ميں كيا فرمايا؟ 
  ) پيغمبر(ص) بّچوں كے ساتھ كيسا سلوك كيا كرتے تھے؟ 8
  جاتى تو آپ كيا فرماتے تھے؟  ) اگر پيغمبر(ص) كے سامنے كسى كى برائي كى9

) پيغمبر(ص) نے ان لوگوں سے كہ جو اپنے ہمسفر كى تعريف كر رہے تھے كيا پوچھا تھا؟ اور ان سے ان كے ہمسفر 10
 كے بارے ميں كيا فرمايا تھا؟ 

 

 آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ چہارم
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  ہّمت مرداں مدد خدا

اسالمى لغت ميں ''سوال'' كے دو معنى بيان كئے جاتے ہيں ايك معنى پوچھنے كے ہيں_ يعنى نہ جاننے واال كسى جاننے 
والے سے سوال كرتا ہے، تا كہ اس طرح وه اپنے علم ميں اضافہ كرسكے اس لحاظ سے سوال كرنا بہت اچھا اور پسنديده 

نے والوں سے سوال كرے تا كہ اس كے علم و آگاہى ميں اضافہ فعل ہے_ جو شخص نہيں جانتا اسے چاہئے كہ وه جان
  ہوجائے دين اسالم كے پيشواؤں كے كالم ميں ملتا ہے كہ علم و دانش كے بند دروازوں كى چابى ''سوال'' كرنا ہے'' 

سوال كے دوسرے معنى كسى سے مدد طلب كرنے اور بالمعاوضہ كوئي چيز مانگنے كے ہيں ان معنوں ميں كسى سے 
  سوال كرنا اسالمى نقطہ نگاه سے بہت ہى برا اور ناپسنديده عمل ہے_ 
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  ايك شخص نے پيغمبر(ص) سے پوچھا كہ: 
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يا رسول هللا(ص) مجھے كوئي ايسا عمل بتايئےه مجھے اس كے بجاالنے كے بعد يقين ہوجائے كہ ميں اہل جنّت ميں سے 
  ہوں'' 

متعلق فرمايا كہ اگر تم چاہتے ہو كہ آخرت ميں جنتيوں كے زمرے ميں  پيغمبر(ص) نے اس كے جواب ميں تين چيزوں كے
  شامل ہوجاؤ تو ان تين چيزوں كى ہميشہ پابندى كرو: 

  )___ بالوجہ غصہ نہ كرو 1
  )___ كبھى لوگوں سے سوال نہ كرو 2
  )___ لوگوں كے لئے وہى چيز پسند كرو جو اپنے لئے كرتے ہو_ 3

  نيز پيغمبر(ص) نے فرمايا: 
و شخص ايك دو دن كى روزى ركھنے كے باوجود لوگوں سے سوال كرے تو خداوند عالم اسے قيامت كے دن برے ج

  چہرے سے محشور كرے گا'' 
پيغمبر(ص) خدا مسلمانوں كى غيرت و شرافت انسانى كے اتنے قائل تھے كہ آپ كو پسند نہ تھا كہ كوئي مسلمان اپنى عزت 

رسوا كرے اور بغير ضرورت اور الچارى كے سوال كے لئے لب كشائي كرے اور  و آبرو كو اس كے اور اس كے سامنے
  خدا كے سوا اور كسى سے حاجت طلب كرے_ 

آپ(ص) فرمايا كرتے تھے كہ مومن كو حق نہيں پہنچتا كہ وه اپنے آپ كو ذليل كرتا پھرے حاالنكہ آپ(ص) ضرورت كے 
  ا كرتے تھے ليكن پسند نہيں كرتے كہ مومن وقت محتاجوں اور ضرورت مندوں كى مدد و نصرت بھى كي
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اپنى عّزت و شرافت اور آبرو كو كسى كے سامنے رسوا كرے يہاں تك كہ خود پيغمبر(ص) كے سامنے بھى اظہار حاجت 
  اور نيازمندى كرے اور آپ(ص) تاكيد فرماتے تھے كہ: 

ور اپنے دل كے راز كو فقط اپنے خدا سے كہے ہر وه شخص جو بے نيازى كا مظاہره كرے اور كسى سے سوال نہ كرے ا
تو خدا اسے بے نياز كردے گا ليكن جو شخص بالوجہ اس سے اور اس سے سوال كرے اور اپنى عّزت نفس كو مجروح 

  كرے، خداوند عالم بھى اس كے لئے فقر و نيازمندى كے دروازے كھول ديتا ہے'' 
ص) كى انسان ساز اور عّزت آفرين سنّت كو اچھى طرح سمجھنے كے اس مطلب كو بہتر طور پر سمجھنے اور پيغمبر خدا(

  لئے يہ واقعہ مالحظہ فرمايئےور اس ميں حضرت رسول خدا(ص) كے اس شخص سے برتاؤ پر توّجہ ديجئے_ 
ايك شخص مّدت سے بے كار تھا اور بے كارى نے اسے فقير و تہى دست كرديا تھا اس كے سامنے فقر سے نجات اور 

ورى كرنے كے تمام راستے بند ہوچكے تھے اور اس كا كوئي عالج دكھائي نہ ديتا تھا ايك دن اس شخص نے ضروريات پ
  اس مسئلہ كو اپنى بيوى كے سامنے بيان كيا اور اس سے مشوره طلب كيا، 

اؤ اور اپنىاس كى بيوى نے كہا كہ رسو ل خدا(ص) ايك مہربان اور كريم و سخى انسان ہيں بہتر ہے كہ ان كى خدمت ميں ج
  حالت كو بيان كرو اور ان سے مدد طلب كرو_ 
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اس شخص كو يہ تجويز پسند آئي وه اٹھا اور رسول(ص) كى خدمت ميں حاضر ہوا، سالم كيا اور شرم كے مارے ايك كونے 
  ميں بيٹھ گيا_ 

ھ گئے اس سے پہلے كہ وه رسول اكرم(ص) نے اس كے چہرے پر نگاه ڈالى اور ايك ہى نگاه ميں تمام معاملے كو سمج
شخص اپنى مصيبت اور تنگدستى كے متعلق كچھ كہتا اور سوال كے لئے لب كشائي كرتا پيغمبر(ص) نے گفتگو كے لئے 

  اپنے لب كھولے اور وہاں موجود افراد سے ان الفاظ ميں خطاب فرمايا: 
ہاتھ مخلوق كے سامنے نہ پھيالئے اور كام ميں ہم ہر سائل كى مدد كريں گے ليكن اگر وه بے نيازى اختيار كرے اور اپنا 

  زياده محنت و كوشش كرے تو خدا اس كى احتياج كو پورا كرے گا_ 
خدا كے رسول(ص) كى مختصر و پر معنى گفتگو اس محتاج انسان كے دل پر اثر كر گئي_ آپ كے مقصد كو اس شخص 

ھر لوٹ آيا_ بيوى جو اس كے انتظار ميں تھى اس نے ماجرانے سمجھ ليا اپنى جگہ سے اٹھا آپ كو خداحافظ كہا اور اپنے گ
  دريافت كيا_ 

  مرد نے جواب ديا كہ: 
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ميں رسول خدا(ص) كى خدمت ميں گيا تھا اس سے پہلے كہ كچھ كہتا، رسول (ص) نے فرمايا كہ جو شخص چاہے ہم اس 
نہ پھيالئے تو خدا اس كى احتياج كو دور  كى مدد كريں گے ليكن اگر بے نيازى اختيار كے اور اپنا ہاتھ كسى كے سامنے

  كردے گا ميں سوچتا ہوں كہ آپ(ص) كى نظر ميري 
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حالت پر تھى اسى لئے ميں نے كچھ نہ كہا اور گھر واپس لوٹ آيا ہوں لہذا پيغمبر(ص) كے ارشاد كے مطابق ہميں خود ہى 

  كوئي عالج سوچنا چاہئے_ 
ى ميں كاٹے اور غور و فكر كرتا رہا ليكن تمام سوچ بچار كے باوجود كوئي مناسب اس نے ايك دودن مزيد مشكل اور پريشان

كام اور كوئي ايسا عالج جو اسكے بند دروازے كو كھول ديتا اس كے ذہن ميں يہ آيا مجبوراً اس نے دوباره اراده كيا كہ 
  طلب كرے_  پيغمبر(ص) خدا كى خدمت ميں جائے اور اپنى حالت كو بيان كرے اور آپ سے امداد

دوباره خدمت رسول(ص) ميں پہنچا، سالم كيا اور شرمسارى كے ساتھ آپ(ص) كے سامنے بيٹھ گيا منتظر تھا كہ موقع ملے 
اور اپنے مقصد كو پيغمبر(ص) كے سامنے بيان كرے ليكن رسول (ص) خدا جن كے نزديك ايك انسان كى عّزت و آبرو كى 

يا كہ وه اپنے آپ كو شرمنده كرے اور پيغمبر(ص) كے سامنے اپنى حاجت كا بہت قيمت تھي، آپ(ص) نے اسے موقع نہ د
  اظہار كرے اس سے پہلے كہ وه اس بات كے لئے لب كشائي كرے آپ(ص) نے دوباره وہى جملہ دہرايا: 

اپنے كام  ہم ہر سائل كى مدد كريں گے ليكن اگر وه بے نيازى اختيار كرے اور اپنا ہاتھ مخلوق كے سامنے درازنہ كرے اور
  ميں زياده محنت و كوشش كرے تو خدا اس كى ضروريات پورى كردے گا_ 

پيغمبر خدا(ص) كى گفتگو نے اس شخص كے ايمان قلبى كو راسخ و قوى كرديا اور عزت نفس، آبرو اور شرافت كى اہميت 
  كو اس كے سامنے واضح 
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لوٹ آيا جہاں اس كى بيوى فقر و فاقہ سے عاجز، رسول(ص)  كرديا اس نے سوال كرنے كا اراده ترك كرديا اور گھر واپس
خدا كى طرف سے مدد كے انتظار ميں بيٹھى تھي_ شوہر نے پيغمبر(ص) سے مالقات كى تفصيل كو بيوى كے سامنے بيان 

نہوں نے كيا اور دونوں ايك بار پھر فقر و فاقہ كے تدارك كى فكر كرنے لگے مگر نتيجہ وہى ڈھاك كے تين پات آخر كار ا
  پكا اراده كرليا كہ رسول(ص) خدا كى خدمت ميں جائيں اور ہر حال ميں اپنے مقصد كو بيان كريں اور مدد طلب كريں_ 

اب تيسرى دفعہ وه پيغمبر(ص) كى خدمت ميں شرف ياب ہوا وه قطعى فيصلہ كرچكا تھا كہ اپنے رنج و مصيبت اور پريشانى
گا اور آپ(ص) سے مدد طلب كرے گا ليكن جو نہى اس كى نگاه  كو آپ(ص) كے سامنے تفصيل سے بيان كرے

پيغمبر(ص) كے چہره مبارك پر پڑى اس كے تمام وجود كو شرم و حيا نے گھيرليا اور كافى دير تك آرام سے ايك گوشہ ميں 
يقين و اميد كے  بيٹھا رہا اور سورچ رہا تھا كہ كيا كہے_ اسى دوران رسول(ص) خدا كى عّزت آفرين كالم كو سنا، آپ(ص)

لہجے ميں فرما رہے تھے: جو شخص مدد طلب كريگا ہم اس كى مدد كريں گے ليكن اگر وه زياده محنت كرے تو خدا اس 
كى ضرورت و حاجت كو دور كردے گا_ وه اپنى جگہ سے اٹھا اور محبت آميز نگاه رسول(ص) چہرے پر ڈالى گويا وه 

آبرو كى حفاظت كو ہر چيز پر فوقيت ديتے ہيں اور آپ نہيں چاہتے كہ  محسوس كرچكا تھا كہ رسول(ص) اس كى عزت و
  وه اپنى عّزت و آبرو كو اس آسانى كے ساتھ كھو بيٹھے اس نے رسول كو خداحافظ كہا اور گھر واپس لوٹ آيا_ 

س كى خدا كے رسول(ص) كى باتوں نے اس كے دل سے سستي، شك و شبہ اور نااميدى كو پورى طرح دور كرديا اور ا
  جگہ طاقت اور يقين نے لے لي 
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اور هللا پر اعتماد كے ساتھ اس نے پكا اراده كرليا كہ وه سخت محنت و كوشش كرے گا اور ہر حال ميں كوئي نہ كوئي كام 
  شروع كرے گا اور اس طرح اپنى محتاج اور بے سر و سامانى كو دور كرنے كى كوشش كرے گا_ 

ں ليكن عزم و اميد سے لبريز دل كے ساتھ گھر ميں داخل ہوا اور اپنى بيوى كے سامنے پورا قصہ ايك بار پھر وه خالى ہاتھو
  اور اپنا فيصلہ بيان كيا_ 

دوسرے دن صبح ہى صبح وه گھر سے نكال اور صحرا كى جانب چل پڑا صبح سے شام تك سخت محنت اور مستقل مزاجى 
كاندھے پر اٹھا كر شہر كى جانب چل ديا لكڑيوں كو بيچ كر تھوڑى سى غذا كے ساتھ لكڑيوں كا ايك ڈھير اكٹھا كيا اور اسے 
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كا انتظام كيا اور خوش و خرم گھر كى طرف روانہ ہوا اس كى بيوى جو اس كے انتظار ميں بيٹھى ہوئي تھى اس كے استقبال
ر خدا پر اعتماد كے پھل كى كے لئے خوش خوشى دوڑى ہوئي آئي دونوں نے ساتھ بيٹھ كر كھانا كھايا اور محنت كوشش او

  لّذت كو چكھا'' 
دوسرے دن بھى صبح ہى صبح پكے ارادے كے ساتھ صحرا كى طرف روانہ ہوا اور خوب تالش و كوشش كے بعد لكڑيوں 

  كا ايك ڈھير اكٹھا كرليا_ كندھے پر ڈآال اور شہر كى طرف چل پڑايوں يہ شخص ايك مّدت تك اسى طرح كام كرتا رہا_ 
ہ كچھ رقم جمع كر كے اس نے لكڑى كاٹنے كے لئے ايك كلہاڑى اور سامان اٹھانے كے لئے ايك جانور خريد ليا آہستہ آہست

اس كاكام دن بدن بہتر ہوتا چال گيا يہاں تك كہ اپنے مال كے ايك حّصہ سے غريبوں اور سكينوں كى مدد كرنے لگا وه لّذت 
  اور خوشى جو اسے اپنى كوشش اور 
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  ے حاصل ہوئي تھى دوسروں سے اس كا تذكره كرتا اور انہيں بھى محنت كرنے كى طرف راغب كرتا، كام كرنے س
ايك دن اس كى رسول (ص) خدا سے مالقات ہوئي اسے وه سختيوں كے دن اور پيغمبر(ص) كى وه حوصلہ افزا گفتگو ياد 

  ہنے لگا: آگئي كہ كس طرح خدا كے رسول(ص) نے اس كى عزت و آبرو كى حفاظت كى تھي، ك
  يا رسول(ص) خدا ميرا كام بہت اچھا چل رہا ہے_ اور ميرے حاالت زندگى بھى اچھے ہوگئے ہيں'' 

  رسول خدا(ص) مسكراے اور فرمايا: 
ميں نے نہيں كہا تھا كہ جو بے نيازى كا اظہار كرے خدا اسے محتاجى سے نجات ديتا ہے_ يہ هللا كا وعده ہے اور اس كا 

  لبتہ اس كے ساتھ ا جر و ثواب اور نيك انجام بھى عطا فرماتا ہے_ وعده سچا ہوتا ہے ا
آپ نے ديكھا كہ پيغمبر(ص) كى نگاه ميں انسان كى عّزت و شرافت كى كتنى قدر و قيمت ہے اور آپ(ص) سوال كرنا كتنا 

  ناپسند فرماتے تھے؟ 
ص وه كام جس كے ذريعہ كوئي چيز پيدا كى كام اور كام كرنے واال اسالم كى نظر ميں ايك خاص اہميت ركھتا ہے بالخصو

  جائے ان كى اتنى قدر و قيمت ہے كہ عبادت ميں بلكہ بہترين عبادات ميں شمار ہوتے ہيں_ 
  پيغمبر (ص) اكرم نے فرمايا ہے كہ: 

  عبادات كے ستّر اجزاء ہيں اور ان ميں سب سے بہترين كام كرنا ہے وه كام كہ جس سے حالل روزي 
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  ' حاصل ہو'

امام محمد(ص) باقر عليہ السالم فرماتے ہيں كہ جو شخص كام كرے اور محنت كرے تا كہ لوگوں سے سوال نہ كرنا پڑے 
اور اپنے خاندان كے اخراجاتن ميں وسعت دے سكے اور اپنے ہمسايوں كى مدد كرے جب وه آخرت ميں محشور ہوگا تو اس

  ، كا چہره چودہويں رات كے چاند كى طرح چمكتا ہوگا
  امام جعفر صادق (ع) نے فرمايا: 

  جو شخص اپنے خاندان كے لئے روزى حاصل كرتا ہے وه اس شخص كى طرح ہے جو هللا كى راه ميں جہاد كرتا ہے'' 
  

  آيت قرآن 
  فاذا قضيت الّصلوة فانتشروا فى االرض وابتغوا من فضل هللا'' 
  ضل كى تالش كرو'' جب نماز ختم ہوجائے تو زمين ميں پھيل جاؤ اور هللا كے ف
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  سوچئے اور جواب ديجئے

  
  )___ سوال كرنے سے كيا مراد ہے؟ ان دونوں معنى كو جو سبق ميں بيان كئے گئے ہيں تحرير كيجئے؟ 1
  )___ علم كے بند دروازے كى چابى كيا ہے؟ وضاحت كيجئے كہ كس طرح؟ 2
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  ا جس نے كہا تھا كہ اسے كچھ كام سكھائيں؟ )___ پيغمبر(ص) نے اس مرد كى درخواست كے جواب ميں كيا كہ3
)___ جس شخص كے پاس ايك دودن كى روزى موجود ہو اس كے باوجود لوگوں سے سوال كرتا پھرے قيامت ميں كس 4

  طرح محشور ہوگا؟ 
  )___ پيغمبر(ص) نے اس مرد سے كيا فرمايا جو آپ(ص) سے سوال كرنے آيا تھا؟ 5
  فتگو نے كس طرح ا س مرد كو كام كرنے پر آماده كيا؟ )___ پيغمبر(ص) كى اميد افزا گ6
  )___ رسول اكرم(ص) كام كرنے اور حالل روزى كمانے كے بارے ميں كيا قول ہے؟ 7
  )___ امام محمد باقر (ع) كا قول محنت و كوشش كے متعلق كيا ہے؟ اس كے مفہوم كى وضاحت كيجئے؟ 8
 د كرنے والوں ميں شمار كيا ہے؟ )___ امام جعفر صادق (ع) نے كن افراد كو جہا9

 

 


