فہرست
* عرض ناشر
پہال حصّہ خداشناسى
* پہال سبق خدا كى منبع پيدائشے
* دوسرا سبق خدا كى بہترين تخليق پاني
* تيسرا سبق سيب كا درخت خداشناسى كا سبق ديتا ہے
* چوتھا سبق نباتات كے سبز پتّے
* پانچواں سبق تجربے كى روش خداشناسى كا سبق ديتى ہے
* چھٹا سبق ﷲ كے آثار اور عالمتيں
* ساتوں سبق خدائے عالم و قادر
* آٹھواں سبق خدا جسم نہيں ركھتا
* نواں سبق كيا خدا غير مرئي ہے
* دسواں سبق موحدين كے پيشوا
حصّہ دوم معاد
* پہال سبق كيا اچھائي اور برائي برابر ہيں
* دوسرا سبق پھول كى تالش
* تيسرا سبق جہاں آخرت
* چوتھا سبق مردے كيسے زنده ہوں گے
* پانچواں سبق كس طرح؟
حصّہ سوم نبوت
* پہال سبق صراط مستقيم
* دوسرا سبق كمال انسانى
* تيسرا سبق راہنما كيسا ہوا چاہيئے
* چوتھا سبق پيغمبر كو كيسا ہونا چاہيئے
* پانچواں سبق اجتناب گناه كا فلسفہ
* چھٹا سبق پيغمبر آگاه اور معصوم رہنما ہيں
* ساتواں سبق اسے كيسے پہچانتے اور اس سے كيا چاہتے ہيں
* آٹھواں سبق رسالت كى نشانياں
* نواں سبق نوجوان بت شكن
* دسواں سبق حضرت موسى )ع( خدا كے پيغمبر تھے
* گيارہواں سبق حضرت محمد)ص( قريش كے قافلے ہيں
* بارہواں سبق مظلوموں كى حمايت كا معاہده
* تيرہواں سبق پيغمبر اسالم)ص( كى بعثت
* چودہواں سبق اپنے رشتہ داروں كو اسالم كى دعوت
* پندرہواں سبق صبر اور استقامت
* سولہواں سبق دين اسالم كا تعارف
* سترہواں سبق مظلوموں كا دفاع
* اٹھارواں سبق خدا كے آخرى پيغمبر حضرت محمد)ص(
* انيسواں سبق قرآن ﷲ كا كالم ہے
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* بيسواں سبق قرآن پيغمبر اسالم)ص( كا دائمى معجزه ہے
* اكيسواں سبق ايك سبق آموز كہانى )دو بھائي(
* ايك ترتيبى كہاي_ ظالم حريص قادروں
چوتھا حصّہ امامت
* پہال سبق پيغمبر كا خليفہ اور جانشين كون ہوسكتا ہے
* دوسرا سبق پيغمبر كا جانشين امام معصوم ہوتا ہے
* تيسرا سبق عيد غدير
* چوتھا سبق شيعہ
* پانچواں سبق آٹھويں امام حضرت امام رضا)ع(
* چھٹا سبق اسراف كيوں؟
* ساتواں سبق نويں امام حضرت امام محمد تقى )ع( گورنر كے نام خط
* آٹھواں سبق گورنر كے نام خط
* نواں سبق دسويں امام حضرت امام على نقى عليہ السالم
* دسواں سبق نصيحت امام
* گيارہوان سبق گيارہويں امام حضرت امام حسن عسكرى )ع(
* بارہواں سبق امام حسن عسكرى )ع( كا خط
* تيرہوا سبق بارہويں امام حضرت حجّت امام زمان حضرت امام مہدى )ع(
* چودہواں سبق شيعہ كى پہچان
* پندرہواں سبق اسالم ميں رہبرى اور واليت
پانچواں حصّہ فروع دين
* پہال سبق باپ كا خط اور مباركبادى
* دوسرا سبق نجس چيزيں
* تيسرا سبق نماز كى اہميت
* چوتھا سبق نماز آيات
* پانچواں سبق قرآن كى دو سورتيں
* چھٹا سبق روزه ايك بہت بﮍى عبادت ہے
* ساتواں سبق اسالم ميں دفاع اور جہاد
* آٹھواں سبق امر بالمعروف و نہى عن المنكر
* نواں سبق زكات عمومى ضروريات كو پورا كرنے كے لئے ہوتى ہے
* دسواں سبق خمس دين كى تبليغ اور اس كے انتظار كرنے كا سرمايہ
* گيارہواں سبق حج كى پر عظمت عبادت
چھٹا حصّہ اخالق و آداب
* پہال سبق معاہده توڑا نہيں جاتا
* دوسرا سبق مذاق كى ممانعت
* تيسرا سبق گھر كے كاموں ميں مدد كرنا
* چوتھا سبق اپنے ماحول كو صاف ستھرا ركھيں
* پانچواں سبق جھوٹ كى سزا
* چھٹا سبق سﮍك سے كيسے گزريں
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نام كتاب تعليم دين  -ساده زبان ميں؛جلد دوم
تاليف آية ﷲ ابراہيم اميني
ترجمه شيخ الجامعہ موالنا الحاج اختر عباس صاحب
نظرثاني حجة االسالم موالنا نثار احمد صاحب
كتابت جعفرخان سلطانپور
ناشر انصاريان پبليكيشنز قم ايران
طبع صدر قم
تعداد سه ہزار
تاريخ  1414ھ

1
عرض ناشر
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كتاب تعليم دين ساده زبان ميں حوزه علميہ قم كى ايك بلند پايہ علمى شخصيت حضرت آية ﷲ ابراہيم امينى كى گرامى
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
پيمانہ كے حامل ہيں اس بناپر اعلى تعليم يافتہ اور پختہ عمر كے افراد بھى اسى سے استفاده كرسكتے ہيں_
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 حصّہ 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 بچّوں كے لئے قابل
1
فہم اور دلچسپ ہوں_
___ اصول عقائد كے بيان كے وقت فلسفيانہ موشگافيوں سے پرہيز كرتے ہوئے اتنا ساده استداللى طريقہ اختيار كيا گيا
ہے كہ 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
كہ وه از خود مطالب و مفاہيم سے آگاه ہوكر انھيں دل كى گہرائيوں سے قبول كريں اور ان كا ايمان استوار پائيدار
ہوجائے_
___ ہمارى درخواست پر حضرت حجة االسالم و المسلمين شيخ الجامعہ الحاج موالنا اختر عباس صاحب قبلہ دام ظلہ
نے ان چاروں كتابوں كا ترجمہ كيا_
ان كتابوں كو پہال ايڈيشن پاكستان ميں شائع ہوا تھا اور اب اصل متن مؤلف محترم كى نظر ثانى كے بعد اور اردو
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 ﷲ االعظم امام زمانہ عجل ﷲ 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
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والسالم ناشر محمد تقى انصاريان
2
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
شروع كرتا ہوں ﷲ كے نام سے جو رحمن و رحيم ہے
نام كتاب تعليم دين _ ساده زبان ميں
تاليف آية ﷲ ابراہيم اميني
ترجمہ شيخ الجامعہ موالنا الحاج اختر عباس صاحب
نظر ثانى حجة االسالم موالنا نثار احمد صاحب
كتابت جعفر خان سلطانپوري
ناشر انصاريان پبليكشنزقم ايران
طبع صدر قم
تعداد سہ ہزار
تاريخ  1414ھ

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
9
صہ ا ّول
ح ّ
خداشناسي

10
پہال سبق

خدا خالق كائنات
جب ميرے ابّا جان نے كھانے كا آخرى لقمہ كھايا تو كہا الحمد ﷲ رب العالمين_ ميں نے كہا :ابا جان الحمد ﷲ رب العلمين كا
كيا مطلب ہے كيوں آپ ہميشہ كھانا كھانے كے بعد يہ جملہ كہتے ہيں؟
ميرے ابا نے كہا :بيٹے ميں اس جملے سے خداوند عالم كا شكريہ ادا كرتا ہوں اور اس كى نعمتوں كا شكر بجاالتا ہوں وه خدا
جس نے تمام چيزوں كو پيدا كيا ہے اور پرورش كرتا ہے يہ تمام نعمتيں خدا نے ہميں دى ہيں جب ہم ان سے استفاده كرتے
ہيں تو ضرورى ہے كہ نعمتوں كے مالك كا شكريہ ادا كريں_
اسى غذا او ركھانے ميں ذرا غور كرو كہ خدا نے ہميں كتنى نعمتيں بخشى ہيں آنكھ سے غذا كو ديكھتے ہيں ،ہاتھ سے لقمہ
اٹھاتے ہيں اور منہ ميں ڈالتے ہيں
11
اور لبوں كے ذريعہ كو بند كرتے ہيں او رزبان كے ذريعہ لقمے كو منہ كے اندر پھيرتے ہيں اور دانتوں سے چباتے ہيں اور
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پھر اندر نگل ليتے ہيں ليكن يہى كام جو بظاہر ساده نظر آتے ہيں بہت دقيق اور حيرت انگيز ہيں_ انگليوں اور ہاتھوں كو كتنا
خوبصورت اور مناسب خلق كيا گيا ہے_ انگلياں خواہش كے مطابق كھلتى اور بند ہوجاتى ہيں اور جس قدر ضرورى ہوتا
ہے كھل جاتى ہيں ہاتھ كو جس طرح چاہيں پھير سكتے ہيں انگلياں ہمارى ضرورت كو پورا كرتى ہيں كبھى تم نے سوچا ہے
كہ اگر ہمارے ہاتھ اس طرح ہمارے اختيار ميں نہ ہوتے تو ہم كيا كرتے_
دانتوں كى تخليق كس قدر دلچسپ اور مشكل ہے_ آئينے ميں اپنے دانتوں كو ديكھوان ميں سے بعض تيز اور غذا كو چبانے
كے لئے ہيں اگر ہمارے دانت نہ ہوتے تو ہم كيسے غذا كھاتے اور اگرتمام دانت ايك ہى طرح كے ہوتے تو بھى غذا كو
صحيح طريقے سے نہيں چبا سكتے تھے_
بيٹا سب سے بﮍھ كر تعجب خيز لعاب دہن ہے لعاب غذا كو ہضم ہونے كے لئے الزمى ہے اسى لئے نوالہ جتنا چبايا جائے
جلدى اور بہتر ہضم ہوتا ہے اس كے عالوه لعاب لقمے كو تر كرتا ہے تا كہ آسانى سے گلے سے اتر سكے لعاب تين
چھوٹے غدوں سے ترشح كرتا ہے ان غ ّدوں كو لعابى غ ّده كہا جاتا ہے_ ديكھنے اگر ہمارا منہ خشك ہوتا تو ہم كيا كرتے كيا
غذا كھاسكتے تھے؟ كيا كالم كرسكتے تھے؟ ديكھو يہى لعاب دہن كتنى بﮍى نعمت ہے_ لعابى غ ّدے كتنے مفيد اور اہم كام
انجام ديتے ہيں اب بيٹے بتاؤ كس كو ہمارى فكر تھى اور كون جانتا تھا كہ ہمارا منہ تر ہونا چاہيے كون ہمارى فكر ميں تھا
اور جانتا تھا كہ غذا كے ہضم ہونے كيلئے اور بات كرنے كے لئے لعاب ضرورى ہے اسى لئے لعابى غ ّدے ہمارے منہ
12
ميں خلق كرديئےاس كو ہمارى فكر تھى اور جانتا تھا كہ ہم كو لب چاہيں؟ كسكو ہمارى فكر تھى اور جانتا تھا كہ ہميں ہاتھ
اور انگلياں در كار ہيں_ ميں باپ كى بات غور سے سن رہا تھا_ ميں نے جواب ديا ابا جان مجھے معلوم ہے كہ خدا كو
ہمارى فكر تھى وه ہمارى ضروريات سے باخبر تھا_ جس كى ہميں ضرورت تھى اس نے بناديا_ ميرے باپ نے كہا :شاباش
بيٹا تم نے درست كہا ہے ،لعابى غ ّدے خودبخود وجود ميں نہيں آئے دانت اور لب اور انگلياں خودبخود بغير حساب كئے پيدا
نہيں ہوئيں يہ تمام نظم و ترتيب اس بات كى دليل ہے كہ ان كى خلقت ايك دانا ذات سے وابستہ ہے اور پيدائشے كا سرچشمہ
اور منبع خدا ہے_ ميرے بيٹے :جب انسان ﷲ تعالى كى بخشش كو ديكھتا ہے تو بے اختيار اس كا خوبصورت نام ليتا ہے
اور اس كى ستائشے اور تعريف كرتا ہے اور اس كى نعمتوں كا شكريہ ادا كرتا ہے_ احمد جان الحمد ﷲ رب العلمين يعنى
تمام تعريفيں اس خدا كے ساتھ مخصوص ہيں جو سارى كائنات كا پروردگار ہے_
سوچو ا ور جواب دو
 ___(1احمد نے باپ سے كيا پوچھا؟
 ___(2احمد كا باپ كھانے كے بعد كيا كرتا تھا كس كا شكريہ ادا كرتا تھا؟
 ___(3كيا ﷲ كى نعمتوں كو شمار كرسكتے ہيں؟
 ___(4احمد كے باپ كن نعمتوں كا تذكره اپنے بيٹے كے سامنے كيا؟
 ___(5لعابى غدے پيدا كرنے كى غرض كيا ہے؟
13
 ___(6جب باپ نے احمد سے كہا ديكھو اور بتالؤ تو احمد سے كيا تو پوچھا تھا اور احمد نے اس كا كيا جواب ديا تھا؟
 ___(7يہ نظم اور ترتيب جو ہمارے بدن ميں ہے كس چيز كى دليل ہے
 ___(8الحمد ﷲ رب العلمين كا كيا مطلب ہے؟
 ___(9آپ غذا كے بعد كس طرح
تجزيہ كيجئے اور غور كيجئے
اپنى انگليوں كو بند كيجئے اور مٹھى بنايئےسى حالت ميں كہ جب انگلياں بند ہيں ايك ہاتھ ميں پنسل ليجئے اور لكھيئے؟
چمچہ اٹھايئےور غذا كھايئے
اگر ہم انگلياں نہ ركھتے ہوتے تو كس طرح لكھتے؟ كس طرح غذا كھاتے اگر انگلياں ہمارے ارادے كے ما تحت كھلتى اور
بند نہ ہوتيں تو ہم كيسے كام كرتے_
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اب آپ انگلياں كھوليئے اور پھر انہيں حركت نہ ديجئے اسى حالت ميں ان انگليوں سے پنسل اٹھايئےور اپنا نام لكھئے_
چمچہ اٹھايئےور اس سے غذا كھايئےكيا ايسا كرسكتے ہيں پس ہمارا خدا بہت عليم اور حكيم ہے كہ جس نے انگليوں كو
ہمارے اختيار ميں قرار ديا ہے تا كہ وه ہمارے ارادے اور خواہش پر كھليں
14
اور بند ہوں :سوائے ذات الہى كے كون اتنا عالم اور قادر ہے كہ انگليوں كو اس طرح بنائے_
تجزيہ كيجئے اور غور كيجئے
لبوں كو بغير حركت كے ركيھے اور پھر كالم كيجئے_ كيا ايسا كرسكتے ہيں كيا تم كلمات ادا كرسكتے ہيں؟ جب لبوں كو
كھولے ركھيں تو كيا خوراك چبا سكتے ہيں_ كيا خوراك آپ كے منہ سے نہيں گرجائے گي؟ ہم زبان سے كون سے كام انجام
ديتے ہيں بات كرتے ہيں غذا كا مزا چھكتے ہيں اور كيا؟ كيا غذا چباتے وقت زبان كو حركت نہ دينے پر قادر ہيں_ تجربہ
كيجئے_
زبان غذا كھانے كے وقت جارى كيا مدد كرتى ہے؟ اگر زبان نہ ركھتے تو كس طرح غذا كھاتے؟ كس طرح باتيں كرتے؟
كس نے سوائے ذات الہى كے جو دانا اور توانا ہے ہمارے لئے لب اور زبان خلق كى ہے_
تجربہ كيجئے اور فكر كيجئے
زبان كو منہ ميں پھيريئےپ كيا چيز محسوس كرتے ہيں؟
دانت  ...تالو  ...اور كيا ...
15
اب لعاب كو نگليئےور پھر اندر كے حصّہ ميں زبان پھيريئےكيا آپ كا پورا منہ خشك ہوتا ہے :يہ تازه لعاب كہاں سے پيدا
ہوگيا؟ كيا جانتے ہيں كہ اگر ايسا نہ ہو تو كيا ہوجائے گا_
آپ بات نہيں كرسكيں گے غذا نہيں كھاسكيں گے اور آپ كا منہ خشك ہوجائے گا_
كس ذات نے دانتوں كو آپ كے لئے پيش بينى كر كے خلق كيا ہے سوائے ذات الہى حكيم اور دانا كے كون يہ ہمارے لئے بنا
سكتا ہے_

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
16
دوسرا سبق
خدا كى بہترين تخليق_ پاني
جب پياسے ہوتے ہيں تو كيا كرتے ہيں_ پانى پيتے ہيں_ جى ہاں ہم سب پانى كے محتاج ہيں حيوانات جب پياسے ہوتے ہيں
تو كيا كرتے ہيں؟ پانى پيتے ہيں_ جى ہاں حيوانات بھى پانى كے محتاج ہيں_ كيا نباتات بھى پياسے ہوتے ہيں_ جى ہاں
نباتات بھى پياسے ہوتے ہيں وه بھى پانى كے محتاج ہيں ليكن وه ہمارى طرح پانى نہيں پيتے بلكہ پانى كو اپنى جﮍوں كے
ذريعہ زمين سے حاصل كرتے ہيں_
اگر نباتات كو پانى نہ پہنچے تو خشك ہوجائيں گے_
اگر حيوانات پانى نہ پئيں تو پياس سے مرجائيں گے_
اگر پانى نہ ہو تو ہم بھى پياس سے مرجائيں گے_
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اگر پانى نہ ہو تو گندم اور جو پيدا نہ ہوں گے اور اس وقت ہمارے
17
پاس روٹى نہ ہوگى كہ كھاسكيں :اگر پانى نہ ہو تو تمام حيوانات مرجائيں گے تو پھر ہمارے پاس نہ گوشت ہوگا اور نہ دودھ
نہ پنير اور نہ دہى ہوگا كہ انہيں كھا سكيں_ ليكن خدا بہت مہربان ہے ميٹھا اور مزے دار پانى پيدا كيا ہے اور ہمارے اختيار
ميں ركھا ہے تا كہ پى سكيں اور اپنے آپ كو اس سے صاف كرسكيں اور اس سے كاشت كارى كرسكيں_ اس كو حيوانات
پئيں اور ہمارے لئے دودھ اور گوشت مہيا كريں_ خدا ہم كو دوست ركھتا ہے اسى لئے مزے دار اور ميٹھا پانى اوردوسرى
سيكﮍوں نعمتيں ہمارے لئے پيدا كى ہيں ہم بھى مہربان خدا كو دوست ركھتے ہيں اور اس كى نعمتوں كا شكريہ ادا كرتے ہيں
اور ان كو خدا كے حكم كے مطابق صرف كرتے ہيں_
تجربہ كر كے غور كيجئے
تھوڑا سا نمك گالس ميں ڈاليئے تو پانى نمكين ہوجائے گا كيا اسے پياس دور كرنے كے لئے پى سكتے ہيں_ نہيں _ نمكين
پانى سے پياس ميں اضافہ ہوتا ہے_ نمكين پانى كا شتكارى كے لئے بھى اچھا نہيں ہے_
جى ہاں_ اگر تمام پانى نمكين اور كﮍوے ہوتے تو ہم كيا كرتے؟ روٹى نہ ہوتى دودھ اور گوشت و پنير نہ ہوتا اس وقت كيا
كرتے؟
اگر تمام پانى زمين ميں چال جائے اور ختم ہوجائے تو ہم كيا كريں گے كس طرح زندگى گذاريں گے؟ كيا پھر بھى زنده ره
سكيں گے؟ پس خدا بہت مہربان ہے كہ جس نے مزے دار پانى پيدا كيا اور ہمارے اختيار ميں ديا_
18
اگر نباتات كو پانى نہ ملے تو خشك ہوجائيں_ اگر حيوانات پانى نہ پئيں تو پياس سے مرجائيں_ اگر پانى نہ ہو تو ہم بھى
پياس سے مرجائيں_ خدا بہت مہربان ہے كہ جس نے ميٹھا اور مزے دار پانى پيدا كيا اور ہمارے اختيار ميں دے ديا تا كہ ہم
پئيں اور اپنے آپ كو اس سے دھوئيں اور اس سے كھيتى باڑى كريں حيوانات پئيں اور ہمارے لئے دودھ اور گوشت مہيّا
كريں_
سوچئے اور خالى جگہيں پر كيجئے
 ___(1اگر پاني___ تو اس وقت___ روٹى نہ ہوگى اگر پانى نہ___ تو ہمارے پاس___ ميوے ___اگر پانى ___نہ ہو تو
اس وقت ہم گوشت دودھ اور پنير نہ ركھتے ہوں گے ___خدا ہم كو دوست ركھتا ہے اور دوسرى سيكﮍوں نعمتيں ہمارے
لئے ___ہم بھى مہربان خدا___ اور اس كى نعمتوں ___اور ان كو ___صرف كرتے ہيں_

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
19
تيسرا سبق

سيب كا درخت خداشناسى كا سبق ديتا ہے
سيب مفيد اور خوش ذائقہ ميوه ہے شايد آپ نے بھى يہ عمده ميوه كھايا ہو سيب ميں بہت سے وٹامن ہيں ہمارا جسم ان كا
محتاج ہے خدا نے سيب كا درخت پيدا كيا تا كہ ہمارى ضروريات كو پورا كرے سيب كے درخت پر پھل لگنے كے لئے ان
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چند چيزوں كى ضرورت ہوتى ہے_
 ___ (1پاني
 ___(2معدنى اجزاء جو مٹى ميں موجود ہيں
 ___(3كاربن ڈائي آكسائيڈ جو ہوا ميں موجود ہے_
 ___(4روشنائي اور طاقت جو سورج ميں ہے_
سيب كے درخت كى جٹريں پانى اور معدنى اجزاء زمين سے ليتى ہيں سيب كے درخت كا جسم اور اس كى شاخيں بہت
باريك رگوں سے
20
پانى او رمعدنى اجزاء كو اوپر لے جاتى ہيں اور پتوں تك پہنچاتى ہيں كاربن ڈائي آكسائيڈ پتّوں كے باريك سوراخوں سے
پتوں كے اندر جاتى ہے سورج كى روشنى بھى پتّوں پر پﮍتى ہے_ پتّے سورج كى روشنى كى مدد سے پانى اور معدنى
اجزاء اور كاربن ڈائي آكسائيڈ سے بہت خوش ذائقہ شربت تيار كرتے ہيں اور اس خوش ذائقہ شربت كو بہت باريك رگوں
سے درخت كے تمام جسم ميں پھيال ديتے ہيں_ سيب كا درخت اس شربت كى كچھ مقدار تو خود ہضم كر كے بﮍھتا جاتا ہے
اور باقى كو خوبصورت اور خوش ذائقہ ميوے كى شكل ميں باہر نكلتا ہے ہم اس مزے دار پھل كو كھا كر لذت حاصل كرتے
ہيں خوش ذائقہ ہونے كے عالوه يہ خوبصورت ميوے ہمارے بدن ميں طاقت پيدا كرتے ہيں_ خدائے عليم و قدير نے اس نظم
اور ترتيب كو درخت كى خلقت ميں قرار ديا ہے تا كہ ہمارے لئے سيب بنائے اور ہم خوش ذائقہ ميوے سے استفاده كرسكيں
تا كہ ہميشہ آزاد اور سعادت مند زندگى گذاريں_
فكر كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1سيب كا درخت سيب كے بنانے ميں كن چيزوں كا محتاج ہے
 ___(2پانى اور معدنى اجزاء كس طرح پتوں ميں جاتے ہيں
 ___(3كاربن ڈائي آكسائيڈ اور آكسيجن كہاں موجود ہے اور كس طرح پتوں ميں داخل ہوتى ہے_
 ___(4پتّے كس طاقت كے ذريعہ سيب بناتے ہيں؟
21
 ___(5كس ذات نے يہ ارتباط اور نظم اور ترتيب سيب كے درخت ميں ايجاد كيا ہے تا كہ سيب كا درخت ہمارے لئے سيب
كا پھل بنائے_
 ___(6اگر زندگى ميں ہميشہ سعادت مند اور آزاد رہنا چاہيں تو كس كے فرمان كى پيروى كريں_
 ___(7ﷲ كى نعتوں كو كس طرح اور كس راستے ميں خرچ كريں_

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
22
چوتھا سبق

نباتات كے سبز پتے يا خداشناسى كى عمده كتابيں
ہم سب كو غذا كى ضرورت ہے بغير غذا كے زنده نہيں ره سكتے درخت اور نباتات ہمارے لئے غذا تيار كرتے ہيں تا كہ
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كام كرسكيں درختوں كے سبز پتّے غذا بنانے كے چھوٹے چھوٹے كارخانے ہيں جو كام ميں مشغول ہيں اور ہمارے لئے غذا
بناتے ہيں_ نباتات اور درخت بھى سيب كے درخت كى طرح پانى اور معدنى اجزاء جٹروں كے ذريعے زمين سے ليتے ہيں
اور چھوٹى ناليوں كے ذريعے پتوں تك پہنچاتے ہيں كاربن ڈائي آكسائڈ ہوا ہيں موجود پتوں كے بہت باريك سوراخوں سے
داخل ہوتى ہے سورج كى روشنى اور شعاعيں )انرجي( بھى پتوں پر پﮍتى ہيں اس وقت سبز پتّوں واال كارخانہ اپنا كام شروع
كرديتا ہے اور سورج كى روشنى كى مدد سے غذا بناتا ہے نباتات اپنى ضرورت سے زياده غذا بناتے ہيں البتہ كچھ مقدار
خود ہضم كرليتے ہيں تا كہ زنده ره سكيں اور
23
زائد مقدار كو ہمارے ليئے ذخيره كرليتے ہيں_ گائے بھيﮍ بكرياں بھى غذا كى محتاج ہيں وه دانے اور سبز گھاس كھاتى ہيں
اور ہميں دودھ مكھن دہى گوشت اور پنير ديتى ہيں مرغياں بھى دانہ كھاتى ہيں اور ہمارے لئے گوشت اور انڈے بناتى ہيں_
تمام حيوانات اور جانور غذا كے محتاج ہيں_
ان تمام كى غذا سبز نباتات كے ذريعے بنتى ہے_ كوئي انسان او رحيوان نباتات كے بغير اپنى غذا تيار نہيں كرسكتا_ بلكہ
تمام نباتات كے محتاج ہيں_ انسان نباتات اور حيوانات كا محتاج ہے اور حيوانات نباتات كے محتاج ہيں اور نباتات غذا تيار
كرنے ميں پانى مٹى اور ہوا اور سورج كى روشنى كے محتاج ہيں_
اب ديكھيں كہ كس ذات نے سورج كو اس طرح پيدا كيا ہے كہ وه دنيا پر چمكے اور روشنى اور طاقت )انرجي( دے تا كہ
نباتات ہمارے لئے غذا تيار كرسكيں؟ كس ذات نے درختوں اور نباتات كو اس نظم اور ترتيب اور ارتباط سے پيدا كيا اور
خوبصورت سبز پتّوں كو غذا بنانے كى طاقت عنايت فرمائي ہے_
وه دانا اور توانا ذات خدا ہے كہ جو تمام چيزوں كا عالم ہے اور ہر كام پر قدرت ركھتا ہے_
وه عالم اور توانا ذات ہميں دوست ركھتى ہے كہ ہمارى تمام ضروريات كو پيش بينى كرتے ہوئے پيدا كرديا ہے_ ہم بھى
اسے دوست ركھتى ہيں اس كى نعمتوں كا شكريہ ادا كرتے ہيں اس كے فرمان كو مانتے اور اس پر عمل كرتے ہيں_ خدا
سے بہتر كون ہے جو ہمارى زندگى كے لئے راہنما ہوسكتا ہے؟
24
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1روٹى كس چيز سے بناتے ہيں
 ___(2گندم كا پودا گندم اگانے ميں كس چيز كا محتاج ہے_
 ___(3اگر سورج كى روشنى گندم كے پودے پر نہ پﮍے تو كيا گندم وجود ميں آسكتا ہے_
 ___(4اگر سبز پتے گندم كا پودا اور دوسرى غذا نہ بنائيں تو كيا ہم غذا حاصل كرسكتے ہيں
 ___(5كس ذات نے ہمارى ضروريات كى پيش بينى كى ہے اور جہاں كو اس نظم و ارتباط سے خلق كيا ہے؟
 ___(6ہمارا فريضہ ان نعمتوں كے مقابل كيا ہے؟
تجربہ اور تحقيق كيجئے
بﮍے سبز پتّے ہوا كو بھى صاف كرنے كا كام كرتے ہيں :جانتے ہو كس طرح
مشق
 ___(1سبق كو ايك دفعہ بلند آواز سے پﮍھيں_
 ___(2اس سبق ميں كئي اور سوال بنائيں اور ان كے جواب اپنے دوست سے پوچھيں
 ___(3سبق كا خالصہ بيان كريں اور اس سبق كى غرض و غايت كو بھى بيان كر يں
 ___(4اوپر كے سوالوں كا جواب خوبصورت خط سے اپنى كاپى ميں لكھيں
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آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
25
پانچواں سبق
تجربے كى روش خداشناسى كا سبق ديتى ہے
جب ميں گھر آئي تو ميرى ماں نے كہا مريم آج عصر كے وقت كون سا سبق پﮍھا ہے؟ ميں نے علم حياتات ''بيالوجي'' اور
بحث نظام ہاضمہ كا سبق پﮍھا ہے استاد نے پوچھا جانتى ہو كہ غذا كى نالى كيا ہے :معده كہاں ہے؟ آنتوں كا كيا كام ہے_
غذا كس طرح ہضم ہوتى ہے؟ شاگرد اس كا جو جواب دے رہے تھے وه درست نہ تھا استاد نے كہا ان سوالوں كے متعلق
تحقيق كرو ان كا صحيح اور كامل جواب ياد كرو اور كل اپنے دوستوں سے بيان كرنا ميں حياتيات كى كتاب الئي تا كہ آپ
كى مدد سے ان سوالوں كے متعلق تحقيق كروں ميرى ا ّمى بھى اپنى الئبريرى سے ايك كتاب الئيں جس ميں مختلف اور بہت
زياده شكليں موجود تھيں ايك شكل مجھے دكھالئي اور كہا اس تھيلى كو ديكھ رہى ہو ہم جب غذا كھاتے ہيں تو غذا اس
تحصيلى ميں جاتى ہے اس كا نام معده ہے
26
كيا بتال سكتى ہو كہ غذا كسے راستے سے معده ميں جاتى ہے؟
ميں نے شكل كو ديكھا اور كہا يقينا اس نالى كے ذريعہ جاتى ہوگى ماں نے كہا ہاں بالكل ٹھيك ہے اس كا نام غذا كى نالى ہے
يہ نالى حلق كو معده سے مالتى ہے_
ايك اور نالى حلق كو پھيپھﮍوں سے مالتى ہے جب ہم سانس ليتے ہيں تو ہو اس نالى سے پھيھپﮍوں ميں جاتى ہے_ ا س كا
نام جانتى ہو ميں نے شكل كو ديكھا اور كہا يہ ہوا كى نالى ہے_ ميرى ا ّمى نے كہا يہ نالى غذا كے گذرنے كے لئے ہے اور
يہ نالى ہوا كے گذرنے كے لئے ہے_ ميں نے كہا كہ اگر غذا ہوا كى نالى سے جائے تو كيا ہوگا؟ ا ّمى نے كہا غذا كو اس
نالى سے نہيں جانا چاہتے ورنہ ہوا كے جانے كا راستہ بند ہوجائے گا اور ہمارا دم گھٹ جائے گا_ ميں نے كہا پس كس لئے
ميرا دم ابھى تك نہيں گھٹا مجھے تو علم نہ تھا كہ غذا كو اس نالى سے نہ نگلوں ا ّمى نے كہا :بيٹي :غذا نگلنا بہت عمده ہے
اس شكل كوديكھو_ ديكھو حلق ميں چار راستے ہيں ايك راستہ ناك كى طرف اور ايك راستہ منہ كى طرف اور ايك راستہ
پھيھﮍوں كى طرف اور ايك راستہ معده كى طرف_
جب ہم غذا كو نگلنا چاہتے ہيں تو صرف غذا والى نالى كھلتى ہے اسى لئے حلق ميں دو دروازے ہمارى ضرورت كے لئے
حلق كئے گئے ہيں پس ايك دروازه ہوا كى نالى كو بند كرتا ہے اور دوسرا دروازه ناك والى نالى كو بند كرتا ہے ہوا كا
دروازه كہالتا ہے اور وه دروازه جو ناك كى نالى كو بند كرتا ہے اسے چھوٹى زبان كہا جاتا ہے ہميں ان دونوں دروازوں كى
ضرورت ہے اگر يہ
27
نہ ہوں تو پہلے لقمے كے نگلتے وقت گھٹ كر مرجائيں_ ميں نے كہا_ كيا خوب :ميں بھى ايك دوازه ہوا واال دوسرى
چھوٹى زبان ركھتى ہوں ورنہ گھٹ كر مرجاتي_
ا ّمى نے كہا مريم جان :كيا تو يہ خيال كرتى ہے كہ چھوٹى زبان اور دوسرا دروازه خودبخود بے صرف و غرض وجود ميں
آگئے ہيں ميں نے كہا :نہيں چونكہ ان كى غرض و غايت بالكل واضح اور معلوم ہے :ايك ناك كے راستے كو بند كرتى ہے
اور دوسرا پھيھپﮍوں كو جانے والى نالى كو ان كے كام اور غرض معين اور معلوم ہيں بغير علّت كے وجود ميں نہيں آئے
واضح ہے كہ كس ذات عالم نے ان كو ہمارے لئے خلق كيا ہے_ ا ّمى نے كہا_ شاباش_ بالكل ٹھيك كہا تو نے :جس نے ہم كو
پيدا كيا ہے ہمارى ضروريات كو جانتا تھا اور تمام چيزوں كو جانتا ہے اسے علم تھا كہ ہميناس دروازے كى ضرورت ہے
چونكہ ہم كو سانس بھى لينا ہے اور غذا بھى كہانا ہے وه جانتا تھا كہ غذا كو ہوا كى نالى ميں نہيں جانا چاہيئے اسى غرض
كے ماتحت ہوا كا دروازه خلق كرديا ہے_ جب تك لقمے نگلتے رہيں گے ہوا كى نالى كا دروازه بند رہے گا اور غذا اس ميں
نہيں جائے گي_ ہميں پيدا كرنے واال خدا عالم اور قادر ہے اسے ہمارى تمام ضروريات كا علم تھا اسى لئے ان كو ہمارى
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ضرورت كے تحت خلق كيا_ مثالً معده كى ديوار ميں ہزاروں غ ّدے خلق فرمائے ہيں تا كہ مخصوص لعاب پيدا ہوكر غذا پر
28
پﮍے تا كہ غذا ہضم ہو اور مائع ميں تبديل ہوجائے_ ہمارے لئے آنتيں خلق فرمائي ہيں تا كہ مائع شده غذا معده سے آنتوں
ميں داخل ہو اور وہاں ہضم او رجذب ہو صفراوى پتا اور تلى كو خلق فرمايا ہے تا كہ مخصوص لعاب غذا پر پﮍے تا كہ غذا
مكمل طور پر ہضم ہوجائے_ جب غذا پورى طرح ہضم ہوجائے تو ضرورى مواد كو آنتوں كى ديوار سے جذب كرتا ہے
اور خون ميں داخل ہوجاتا ہے اور تمام بدن تك پہنچتا رہتا ہے_ پيارى مريم_ ايك منظم كارخانہ جو نظام ہضم كہالتا ہے
خودبخود بغير علت اور فائده ہے كے وجود ميں نہيں آيا بلكہ مہربان اور دانا خدا نے ہمارے لئے ہمارى ضرورت كے تحت
اسے خلق كيا ہے_ غذا كھانے سے طاقت اور انرجى بنتى ہے اور پھر ہم زنده ره سكتے ہيں_ خداوند عالم كى مہربانى سے
ہميں توانائي حاصل ہوتى ہے جس كى بدولت ہم زنده ہيں اور ديگر امور انجام ديتے ہيں_ ہم بھى اس كے شكر كے لئے اس
طاقت كو اس كى اطاعت ميں صرف كرتے ہيں اس كے فرمان اور احكام كو قبول كرتے ہيں او رگناه و نافرمانى اور برے
اخالق سے دور رہتے ہيں تا كہ خدا ہم سے خوش ہو اور دنيا و آخرت ميں بہت اعلى اور بہترين نعمتيں عنايت فرمائے_
يہ شكل اس عظيم كارخانے كى ہے جو منظم اور مرتبط غذا كے ہضم كے لئے بنايا گيا ہے اور نظام ہضم كہالتا ہے_
مہربان خدا نے ہمارى ضرورت كے تحت اسے خلق كيا_
كيا سوائے خدا عليم و قادر كے كوئي اتنا بﮍا كارخانہ ہمارے لئے بنا سكتا ہے؟
غور كريں اور جواب ديں
 ___(1ہوا كى نالى كے لئے دروازه بنانے كى غرض كيا ہے؟
29
 ___(2چھوٹى زبان كے خلق كرنے كى غرض كيا ہے؟
 ___(3اگر يہ دروازے نہ ہوں تو ہم كيسے غذا كھاسكتے ہيں؟
 ___(4كيا يہ دروازے خودبخود بے غرض و غايت كے وجود ميں آئے ہيں  ...اور كيوں؟
 ___(5ہمارا نظام ہضم كن چيزوں سے بنا ہے؟
 ___(6ہمارے بدن ميں غذا كس طرح ہضم ہوتى ہے؟
 ___(7كيا نظام ہضم بے ربط اور بے غرض ہے؟
 ___(8كيا ہم نے اس منظّم و مرتبط كارخانہ كو بنايا ہے؟
 ___(9نظام ہضم كے منظم اور مرتبط ہونے سے كيا نتيجہ ليتے ہيں؟
 ___(10ﷲ تعالى كى اعلى اور عمده نعمتوں سے نوازے جائيں تو كيا كريں؟
 ___(11كيا آپ جانتے ہيں كہ غذا كے نگلنے كے وقت منہ كا راستہ كس طرح بند ہوجاتا ہے؟
ان سوالوں اور اس كے جوابوں كو خوبصورت خط كے ساتھ اپنى كاپى ميں لكھيں

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
30
چھٹا سبق
خدا كى قدرت كے آثار اور اس كى عالمتيں
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جب ميں صبح اسكول پہنچا تو بچّے ميرے ارد گرد اكٹھے ہوگئے گويا كہ انہيں كل رات كے حادثے كا علم تھا گھنٹى بجى
اور ہم كالس ميں جا بيٹھے استاد كالس ميں آئے ميں نے اپنے آنسو صاف كئے اور كھﮍا ہوگيا ليكن ميرى آنكھيں اشك آلود
تھيں لﮍكوں نے كل رات كے متعلق جتنا انہيں علم تھا استاد كو بتاليا جب ميرے بھائي احمد كو ہسپتال لے جا رہے تھے تو
اس كا ہاتھ اور منہ سياه ہوگيا تھا شاگردوں نے پوچھا كہ كيوں احمد كا ہاتھ اور منہ سياه تھا_ سانس كا گھٹنا كيا ہے؟ كيوں
احمد كے بھائي كا دم گھٹتا ہے كيا وه ٹھيك ہوجائے گا؟ اس كا كس طرح عالج كريں گے؟ استاد نے كہا بچّوں جب تم ان
سوالوں كا جواب چاہتے ہو تو ضرورى ہے كہ خون كى حركت اور تنفس كا درس جلدى شروع كرديا جائے كل حياتيات كا
علم ايك دوسرے كى مدد سے شروع
31
كريں گے تم ميں سے كون ہے جو كل اى بكرے كا دل اور پھيھپﮍا اسكول الئے دو طالب علموں نے وعده كيا كہ ہم كسى
بكرے كا دل اور پھيھپﮍا اسكول الئيں گے دوسرے دن بكرے كا دل اور پھيھپﮍا اسكول لے آئے استاد نے چھرى سے دل كو
چيرا اور اس كے مختلف حصّے شاگردوں كو دكھالئے اور دل و پھيھپﮍے كا كام طالب علموں كو بتاليا تمام طالب علم دل
اور پھيھپﮍے كے عمل سے آگاه ہوئے اور اپنے سوالوں كے جوابات سمجھے پھر استاد نے اس درس كا خالصہ اس طرح
لكھا اور شاگردوں كے سامنے ركھا
نظام تنفس اور دوران خون
اس درس سے ہم اپنے جسم كے بعض حاالت سے باخبر ہوجائيں گے اور بدن كے كارخانے كى غرض و غايت اور ارتباط
كو اچھى طرح جان ليں گے اور قدرت خدا كے آثار كا مشاہده كرنے سے خدا كو پہنچانيں گے_
آپ كو علم ہے كہ خون بدن كى رگوں ميں ہميشہ گردش ميں رہتا ہے كيا آپ خون كى گردش كے فوائد كو بھى جانتے ہيں؟
خون بدن كے تمام خليوں كے پہلو سے گزرتا ہے اور انھيں غذا و آكسيجن ديتا ہے_ خون كے كاموں ميں سے ايك اہم كام
بدن كے تمام خليوں ميں آكسيجن كو پہنچانا ہے خليوں ميں آكسيجن نہ پہنچے تو ہمارى موت فوراً ہوجائے_ بدن ميں حرارت
اور انرجي
32
آكسيجن كے ذريعہ سے پورى ہوتى ہے آكسيجن كو پہنچانے ميں سرخ خليے حصّہ دار ہيں سرخ خليے جو خون ميں تيرتے
ہيں اور بدن ميں پھرتے رہتے ہيں وه بدن كے تمام خليوں كو آكسيجن پہنچاتے رہتے ہيں_
ليكن آپ كو علم ہے كہ خون خودبخود حركت نہيں كرتا بلكہ ايك طاقتور پمپ اس كام كو انجام ديتا ہے طاقت ور پمپ جو
برابر يہ كام كرتا ہے اور خون كو تمام بدن ميں گردش ديتا ہے كيا اس طاقتور پمپ كو پہچانتے ہيں اس كا نام جانتے ہيں كہ
سرخ خليے كہ جن كے ساتھ آكسيجن ہوتا ہے دل كى دھﮍكن سے بدن كى بﮍى شريان ميں وارد ہوتے ہيں يہ شريان بدن ميں
جگہ جگہ تقسيم ہوجاتى ہے اور ہر شاخ پھر چھوٹى شاخوں ميں تبديل ہوجاتى ہے ان تمام ميں سے باريك تر قسم كى رگيں
كيلپرى كہالتى ہيں_
خون كيلپرى سے خليوں كے پہلو ميں سے گزرتا ہے سرخ خليے جو شاداب ہيں اپنے ساتھ آكسيجن ركھتے ہيں اور خليوں
كو ديتے ہيں اور خليوں كو سالم و زنده ركھتے ہيں اور كاربن ڈائي اكسائڈ جو ايك ہوا كى زہريلى قسم ہے اس سے لے ليتے
ہيں سرخ خليے اس ہوا كے لينے سے آدھے سياه ہو جاتے ہيں اور اگر چند منٹ ايسے رہيں تو تمام مرجائيں گے جسكے
نتيجے ميں ہمارى موت بھى واقع ہوجائے گى خليوں كو آكسيجن كى ضرورت ہوتى ہے تا كہ دوباره سرخ اور شاداب
ہوجائيں اور اپنے كام كو پھر سے شروع كرسكيں ليكن كہاں سے آكسيجن ليں؟ اور كس طرح اپنا كام دوباره شروع كريں
اور دل كى طرف لوٹيں ان نيم سياه خليوں كا دل كى طرف لوٹنا دوسرى رگوں كا محتاج ہے تا كہ نيم سياه خليے ان رگوں
كے ذريعہ دل كى طرف لوٹ سكيں_
33
خداوند عالم اس ضرورت كو جانتا تھا لہذا دوسرى رگيں خليوں كو دل كى طرف لوٹانے كے لئے ہمارے بدن ميں بنائي ہيں_
تعجب ہے كہ ان رگوں ميں دروازے بھى بنے ہيں جو خون كى حركت كو صرف دل كى طرف ممكن قرار ديتے ہيں دل
گندے خون اور :سفيد خليوں كو ان سياه رگوں كے ذريعہ اپنى طرف كھينچتا ہے سياه اور گنہ خون دل كے پاس پہنچ كركيا
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تازه اور شاداب خون كے ساتھ مخلوط ہوجاتا ہے؟ نہيں_ مخلوط نہيں ہوتا كيونكہ خالق دانا نے دل كے وسط ميں ايك قسم كى
مضبوط ديوار بنائي ہے تا كہ تازه خون اس گندے اور سياه خون سے مخلوط ہوسكے اور ہر ايك اپنى مخصوص جگہ پر
رہے اب جب كہ نيم سياه خليے دل كے پاس پہنچ جاتے ہيں اب دل ميں بھى آكسيجن كى ضرورت ہے اور يہ چاہتے ہيں كہ
اپنے آپ كو آزاد ہوا ميں پہنجائيں اور آزاد ہوا سے آكسيجن حاصل كريں خالق بزرگ اور دانا نے دل سے ايك راستہ
پھيھپﮍوں كى طرف بنايا ہے تا كہ خليے اس راستے سے آزاد ہوا ہيں اپنے آپ كو پہنچائيں اور آزاد ہوا سے جو پھيھپﮍوں
ميں سے ،استفاده كريں دل اپنى ايك دھﮍكن سے سياه خون اور سفيد خليوں كو اس راستے سے پھيھپﮍے تك پہنچا ديتا ہے وه
آكسيجن ليتے ہيں اور كاربن ڈائي آكسائڈ كو خارج كرديتے ہيں_ كيا آپ كو علم ہے كہ سرخ خليوں كى تعداد خون ميں كتنى
زياده ہے؟ كيا خليوں كى تعداد كے مطابق پھيھپﮍوں ميں ہوا كى مقدار ان تمام كے لئے كا فى ہے؟ كيا يہ تمام آزاد ہوا كے
نزديك آسكتے ہيں كہ آكسيجن لے ليں اور كاربن ڈائي آكسائڈ خارج كرديں_
جى ہاں اہمارے بزرگ اور دانا خالق نے جو ہمارى تمام ضروريات
34
سے باخبر تھا الكھول ہوائي كيسوں كے ذريعہ پھيھپﮍوں ميں ہمارے لئے پيش گوئي كى تھى اور خلق فرما ديا تھا يہ تھيلياں
ہر سانس لينے سے تازه ہوا سے بھر جاتى ہيں اور وہى خليے تازه ہوا سے نزديك ہوتے ہيں آكسيجن لے ليتے ہيں اور دل
كى طرف لوٹ جاتے ہيں اور اپنا كام پھر سے شروع كرديتے ہيں بدن كے خليے جو آكسيجن كے انتظار ميں ہوتے ہيں
آكسيجن حاصل كرتے ہيں اور بدن كى حرارت اور انرجى كو پورا كرديتے ہيں_ كون ذات ہے سوائے خدائے مہربان اور
دانا كے جو خليوں كى تعداد كو جانتى ہو؟ اور ان كى ضروريات كو پورا كرنے كے لئے الكھوں ہوائي كيسوں كو پھيھپﮍوں
ميں خلق كيا ہے_ نظام تنفس اور نظام دوران خون آپس ميں مربوط اور ہم آہنگ ہيں اور يہ ايك ہى غرض و غايت كے ساتھ
وجود ميں آئے ہيں كيا يہ دقيق اور منظم كارخانہ خودبخود بغير كسى غرض و غايت كے پيدا ہوا ہے_ كيا بے شعور اور
نادان ماده اس قسم كا كارخانہ جو دقيق اور با مقصد ہے پيدا كرسكتا ہے؟ كون ہے سوائے ذات الہى حكيم اور قادر كے جو
اس قسم كا دقيق اور عمده كارخانہ وجود ميں السكے؟ ہم تنفس اور خون كى گردش كے اس عظيم منظم كارخانے كے
ديكھنے اور مشاہدے سے پيدا كرنے والے خدا كى عظمت كو سمجھ سكتے ہيں اور اس كى بے شمار نعمتوں سے زياده
واقف ہوسكتے ہيں_
اس كو بہتر پہچانتے ہيں اور اس كى بہتر عبادت اور شكر ادا كرتے ہيں:
بہت غور سے ان سوالوں كا جواب ديجئے
 ___(1خون كى گردش بدن ميں كيا فائده ركھتى ہے؟
35
 ___(2سرخ خليے بدن ميں كيا فائده ديتے ہيں؟
 ___(3خون كس ذريعے سے بدن ميں حركت كرتا ہے؟
 ___(4جب سرخ خليے نيم سياه ہوجاتے ہيں تو كس راستے سے دل كى طرف لوٹ آتے ہيں؟
 ___(5كيا گنده اور سياه خون دل ميں تازه خون سے مخلوط ہوجاتا ہے؟
 ___(6خليے كہاں سے آكسيجن ليتے ہيں؟
 ___(7كياتمام خليے پھيھپﮍوں كى تازه ہوا سے استفاده كرسكتے ہيں؟ اور كس طرح؟
 ___(8اگر خليوں كو آكسيجن نہ ملے تو كيا ہوگا_
 ___(9اگر سرخ خليوں كا دل كى طرف لوٹ آنے كا راستہ نہ ہو تو كيا ہوگا ...؟ خليے كس راستے سے دل كى طرف لوٹ
جاتے ہيں؟
 ___(10آكسيجن كس طرح پھيھپﮍوں ميں داخل ہوتى ہے؟
 ___(11اگر پھيھپﮍے اور سانس لينے كا نظام نہ ہوتا تو كيسے صاف ہوا كرتا؟
 ___(12اگر ہوا ميں آكسيجن نہ ہوتى تو كيا ہوتا خليے كہاں سے آكسيجن ليتے اور كس طرح زنده رہتے_
 ___(13كيا خون كى گردش اور نظام تنفس اس ارتباط اور نظم كے ساتھ خودبخود وجود ميں آيا ہے؟
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 ___(14يہ ہم آہنگى اور دقيق ربط جو بدن كے كارخانہ ميں وجود ہے
36
اس سے كيا سمجھتے ہيں؟
 ___(15ﷲ تعالى كى ان تمام نعمتوں كے مقابل جو اس نے ہميں عنايت كى ہيں ہمارى ذمہ دارى كيا ہے؟
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ساتواں سبق
عالم و قادر خدا
سبزياں اور نباتات ہمارے لے بہت مفيد اور كارآمد ہيں اپنى ضرورت سے زائد غذا بناتى ہيں اور ہمارے لئے ذخيره كرليتى
ہيں_ درختوں ميں سے سب آم گالب ،مالٹے ضرورت سے زائد ہمارے لئے ميوه بناتے ہيں گاجر آلو اور پياز كے پودے
اضافى غذا كو اپنى جﮍوں ميں ذخيره كرتے ہيں_
جى ہاں اگر نباتات كے سبز پتے نہ ہوتے تو كس طرح غذا بناتے اور اگر سبز پتوں ميں باريك سوراخ نہ ہوتے تو ہوا كہاں
سے داخل ہوتى ليكن مہربان خدا نے نباتات ميں سبز پتے خلق كئے اور پتوں ميں چھوٹے چھوٹے خانے اور سوراخ بنائے_
تا كہ سبز پتّے غذا بناسكيں اور اگر نباتات اپنى ضرورت كے لئے غذا بناتے تو ہم كيا كھاتے؟ حيوانات كيا كھاتے
38
ليكن احسان كرنے والے خدا ے نباتات كو اس طرح خلق كيا ہے كہ وه اپنے مصرف سے زياده غذا بناسكيں اور اگر سوراخ
كى روشنى نباتات تك نہ پہنچى تو پودے كس طاقت سے غذا درست كرسكتے تھے؟ ليكن خدائے عليم اور قدير نے سوراخ
كو ايسا پيدا كيا ہے كہ اس كى روشنى ضرورت كے مطابق نباتات تك پہنچ سكے تا كہ پتے سورج كى روشنى اور توانائي
كى مدد سے غذا حاصل كرسكيں پس خدا تمام چيزوں كو جانتا ہے اور اس پر قادر ہے اسے علم تھا كہ ہميں غذا كى
ضرورت ہے اورہم خود نہيں بناسكتے اسى لئے نباتات كے سبز پتّے خلق كئے اور ان ميں سوراخ ركھے تا كہ ہمارے لئے
غذاسازى كا كارخانہ بن سكے_
اسے علم تھا كہ ہى چھوٹا كارخانہ سورج كى روشنى اور توانائي كا محتاج ہے لہذا سورج كو اس طرح خلق كيا كہ سورج
كى توانائي اور روشنى جس قدر پتّوں كے لئے ضرورى ہے اس چھوٹے كارخانے تك پہنچ سكے اگر خدا قادر نہ ہوتا تو ان
كو نہ بناپاتا جو ہمارے لئے ضرورى تھيں_
اگر خدا بخشش كرنے واال اور مہربان نہ ہوتا تو يہ تمام نعمتيں ہميں عطا نہ كرتا پس معلوم ہوا كہ خدا عالم ہے ،خدا قادر
ہے ،خدا رحمان يعنى بخشنے واال ہے''
خدا رحيم يعنى مہربان ہے:
اس سبق كے متعلق آپ خود سوال بنائيں
(1
39
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(3
اور مشقيں بھى آپ خود بتالئيں
(1
(2
(3
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آٹھواں سبق
خدا جسم نہيں ركھتا
كيا آپ جانتے ہيں جسم كيا ہے؟
كتاب ،قلم ،ميز ،پتھر ،درخت ،زمين ،سورج ،اور وه چيزيں جو ان كى طرح ہوں اور جگہ گھيرتى ہوں انہيں جسم كہا جاتا
ہے يہاں تك كہ ہوا بھى جسم ہے اور جسم كو ماده بھى كہاجاتا ہے ہر جسم مكان كا محتاج يعنى ايك جگہ چاہتا ہے كہ جس
ميں مستقر ہو كيونكہ بغير مكان كے جسم وجود ميں نہيں آسكتا_ ہر جسم ايك وقت ميں ايك مكان سے زياده ميں نہيں ہوتا جب
وه ايك مكان ميں ہو گا تو اسى وقت دوسرے مكان ميں نہيں ہوگا ہم جب مدرسہ ميں ہوتے ہيں توگھر ميں نہيں ہوتے اور جب
گھر ميں ہوتے ہيں تو مدرسہ ميں نہيں ہوتے اور جب مدرسہ ميں ہوتے ہيں تو وه كام جو گھر ميں ہو رہے ہوتے ہيں
41
انہيں نہيں ديكھ سكتے اور جب گھر ميں ہوتے ہيں تو وه كام جو مدرسہ ميں ہو رہے ہوتے ہيں انہيں نہيں ديكھ سكتے جسم
كو آنكھ سے ديكھا جاسكتا ہے اور ہاتھ سے چھواجا سكتا ہے وه چيزيں جو آنكھ سے ديكھتے ہيں يا دوسرے كسى عضو سے
مس كرتے ہيں تمام كے تمام جسم اور جسمانى ہيں يہاں تك ہوا اور روشنى بھي؟
اب ان دو سوالوں كے متعلق فكر كريں_
كيا خدا جسم ركھتا ہے؟
كيا خدا كو آنكھ سے ديكھ سكتے ہيں؟
چونكہ خدا ہر چيز سے بے نياز ہے اور اس كى قدرت او ردانائي كى كوئي انتہا نہيں اور كسى چيز اور كسى شخص كا
محتاج نہيں _ پس خدا كا جسم نہيں ہے كيونكہ اگر جسم ہوتا تو مكان كا محتاج ہوتا اور چونكہ خدا كسى كا محتاج نہيں ہے
كيونكہ اس نے خود مكان خلق كيا ہے لہذا جسم نہيں ركھتا كيونكہ خدا اگر جسم ركھتا ہوتا تو يہاں ہوتا اور وہاں نہ ہوتا اور
پھر جو چيزيں وہاں ہوتيں انہيں خلق نہ كرسكتا اور نہ ديكھتا_ خدا جسم نہيں ركھتا اور نہ ہى ايك مخصوص جگہ پر مستقر
ہے تا كہ دوسرى جگہيں اس سے خالى ہوں ہر ايك شخص اور ہر ايك چيز كو اس نے پيدا كيا ہے خدا يہاں وہاں يہ مكان وه
مكان نہيں ركھتا اس كے سامنے تمام مكان برابر ہيں تمام كے ساتھ ہے او رتمام جگہوں سے مطلع ہے خدا چونكہ جسم نہيں
ركھتا لہذا مكان نہيں ركھتا نہ زمين ميں نہ آسمان ميں خدا چونكہ جسم نہيں ہے آنكھوں سے نہيں ديكھا جاسكتا اور ہاتھوں
سے نہيں چھواجا سكتا خدا يہاں كے نور سے بھى نہيں چوں كہ يہ نور جسمانى ہيں اور مكان كے محتاج ہيں ليكن خدا محتاج
نہيں اس نے مكان كو پيدا كيا ہے اس نے آنكھ اور ہاتھ كو خلق كيا ہے اس نے نور كو پيدا كيا ہے
42
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ﷲ كى بے پاياں قدرت ہر چيز كا احاطہ كئے ہوئے ہے وه تمام چيزوں اور تمام لوگوں سے باخبر ہے _
''فكر كيجئے اور جواب ديجئے''
 ___(1جو تمہارے اطراف ميں اجسام ہيں انہيں شمار كرو؟
 ___(2ميز جسم ہے يہ كس چيز كى محتاج ہے كيا يہ ممكن ہے كہ يہ كسى مكان ميں نہ ہو؟
 ___(3كرسى جسم ہے كيا ہوسكتا ہے كہ ايك وقت ميں دو مكان ميں ہو؟
 _ __(4كوئي ايسا جسم جانتے ہو كہ مكان كا محتاج نہ ہو؟ اور كيوں؟
 ___(5كيا خدا جسم ركھتا ہے؟ كيا خدا مكان كا محتاج ہے؟
 ___(6كيا خدا كو آنكھ سے ديكھا جاسكتا ہے؟
يہ سوال اور ان كے جواب خوبصورت خط سے اپنى كاپى ميں لكھيں
مشقيں
 ___(1اس سبق كو ايك دفعہ بلند آواز سے پﮍھيں
 ___(2سبق كو اپنے دوستوں سے بيان كريں
 ___(3اس درس كا خالصہ لكھيں اور دوستوں كو پﮍھ كر سنائيں
 ___(4كئي اور سوال بھى بنائيں اور ان كے جواب دوستوں سے پوچھيں
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نواں سبق
كيا خدا غير مرئي ہے
محمود نقاشى كر رہا تھا اس نے كتنا خوبصورت كبوتر بنايا كيا محمود عقل و فہم ركھتا ہے؟ كيا آپ اس كى عقل و فہم كو
ديكھ سكتے ہيں_ كيا كہہ سكتے ہيں كہ جب محمود كى عقل اور فہم كو نہيں ديكھ پائے لہذا وه عقل اور فہم ہى نہيں ركھتا؟
الزما ً جواب ديں گے كہ عقل اور فہم آنكھ سے نہيں ديكھى جاسكتى ليكن اس كى عالمتيں اور نشانياں آنكھ سے ديكھ رہے ہيں
ان ہى عالمات اور آثار كے ديكھنے سے درك كرتے ہيں كہ وه عقل اور فہم ركھتا ہے_ جى ہاں يہ آپ كا جواب بالكل درست
ہے عقل اور فہم كو آنكھ سے نہيں ديكھا جاتا كيوں كہ عقل اور فہم جسم نہيں ہے كہ آنكھ سے ديكھا جائے آنكھ اور دوسرے
حواس صرف جسم كے آثار اور نشانيوں كو درك كرسكتے ہيں_ بہت سى چيزيں
44
ايسى موجود ہيں كہ جنھيں آنكھ سے نہيں ديكھ سكتے ليكن ان كو آثار سے ديكھ ليتے ہيں اور ان كے وجود كا علم حاصل
كرليتے ہيں خدا بھى چونكہ جسم نہيں ہے لہذا آنكھ سے نہيں ديكھا جاسكتا اور دوسرے حواس سے بھى درك نہيں كيا جاسكتا
ليكن اس جہان پر عظمت كى خلقت جو خود اس كى قدرت كے آثار اور عالئم ميں سے ہے اس سے اس كے وجود كا علم
حاصل كيا جاسكتا ہے كہ اس عظيم جہان كا خالق او رانتظام كرنے واال موجود ہے_
فكر كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1اپنے دوست كوديكھيں كہ وه كيا ديكھ رہا ہے؟
 ___(2كيا اس كى عقل اور فہم كو آنكھ سے ديكھ سكتے ہيں؟
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 ___(3كس طرح جانتے ہيں كہ وه عقل و فہم ركھتا ہے؟
___(4كيا يہ كہہ سكتے ہيں كہ چونكہ اسكى عقل اور فہم كو نہيں ديكھ سكتے لہذا وه عقل و فہم نہيں ركھتا؟
 ___(5ہمارے ظاہرى حواس كس چيز كو درك كرسكتے ہيں؟
 ___(6كيا خدا كو آنكھ سے ديكھا جاسكتا ہے
 ___(7كيا خدا كو دوسرے كسى حواس سے محسوس كيا جاسكتا ہے اور كيا بتال سكتے ہيں كہ ايسا كيوں ہے؟
 ___(8كيا اب بھى كوئي يہ كہہ سكتا ہے كہ چوں كہ خدا نہيں ديكھا جاسكتا لہذا موجود نہيں ہے؟
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دسواں سبق
موحّدين كے پيشوا حضرت ابراہيم )ع(
حضرت ابراہيم )ع( عليہ السالم كے زمانے ميں لوگ نادان اور جاہل تھے پہلے پيغمبروں كے دستور كو بھالچكے تھے
خداپرستى كے طور طريقے نہيں جانتے خدا كى پرستش كى جگہ بت پرستى كرتے تھے يعنى پتھر يا لكﮍى سونا يا چاندى
كے مجسمے انسانى يا حيوانى شكل ميں بناتے تھے اور ان بے زبان اور عاجز بتوں كے سامنے سجده كرتے تھے اور ان
كے سامنے زمين پر گرپﮍتے اور ان كے لئے نذر و نياز مانتے اور قربانى ديا كرتے تھے بعض لوگ سورج كى پرستش
كرتے تھے اور بعض لوگ چاند يا ستاروں كى پرستش كرتے تھے_ جاہلوں كا ايك گروه اس زمانہ مينطاقتور اور ظالموں
كى پرستش كرتا تھا اور ان كى اطاعت واجب و الزم سمجھتا تھا اور بغير سوچے سمجھے ظالموں كے دستور پر عمل كرتا
تھا اپنے آپ كو ذليل كر كے ان كے سامنے زمين پر گرتے تھے اور ان
46
كے لئے بندگى كا اظہار كرتے تھے ﷲ تعالى نے حضرت ابراہيم )ع( كو چنا اور انھيں زندگى كا صحيح راستہ بتاليا اور
حكم ديا كہ لوگوں كى تبليغ كريں اور انھيں خداپرستى كے طور طريقے بتالئيں_
حضرت ابراہيم )ع( نے لوگوں سے فرمايا كہ بتوں ميں كونسى قدرت ہے كہ تم ان سے محبت كرتے ہو اور ان كى پرستش
كرتے ہو يہ مجسمے كيا كرسكتے ہيں يہ نہ تو ديكھتے ہيں نہ سنتے ہيں يہ نہ تو تمہيں كوئي فائده پہنچا سكتے ہيں اور نہ ہى
تمہيں ضرر پہنچانے پر قدرت ركھتے ہيں_ تم كيوں اپنے اپ كو ان كے سامنے ذليل كرتے ہو؟ تم كيوں ان كے سامنے
زمين پر گرتے ہو؟ كيوں ان كى عبادت و اطاعت كرتے ہو؟ جو لوگ حضرت ابراہيم )ع( كى گفتگو سنتے اور اس كے
متعلق فكر نہ كرتے تھے وه آپ كے جواب ميں كہتے كہ ہمارے آباؤ اجداد بت پرست تھے ہمارے دوست اور رفقاء بھى بت
پرست تھے اور ہم اپنے گزرے ہوئے آباؤ اجداد كى پيروى كريں گے اور ان كے دين پر باقى رہيں گے_
حضرت ابراہيم عليہ السالم فرماتے تھے كہ تمہارے آباؤ اجداد نے اشتباه كيا كہ وه بت پرست بنے كيا تم ميں عقل و شعور
نہيں؟ كيا تم خود كچھ نہيں سمجھتے؟ كيا ديكھ نہيں رہے ہو كہ ان بتوں سے كچھ بھى تو نہيں ہوسكتا_ كس لئے تم اپنے آپ
كو طاقتوروں اور ظالموں كے سامنے ذليل كرتے ہو وه بھى تمہارى طرح ﷲ كى مخلوق ہيں_
لوگو ميں ﷲ كا پيغمبر ہوں اور اس كى طرف سے آ زادى اور سعادتمند ى كا پيغام اليا ہوں_ ميرى بات سنو تا كہ دنيا اور
آخرت ميں سعادت
47
مند بن جاؤ :لوگو تمہارا پروردگار اور مالك وه ہے كہ جس نے تم كو پيدا كيا ہے ،زمين اور آسمان كو پيدا كيا ہے ،كائنات
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اور اس ميں رہنے والوں كے لئے انتظام كرتا ہے تمام قدرت اس كى طرف سے ہے دنيا كا نظام چالنا كسى كے سپرد نہيں
كيا اور اس كے چالنے ميں كس سے مدد نہيں لى وه ايك ہے اور قادر مطلق ہے_ ميں ان بتوں سے جن كى تم پرستش كرتے
ہو بيزار ہوں اور ان كو دوست نہيں ركھتا اور ان كى اطاعت نہيں كرتا
خدا كو دوست ركھتا ہوں اور صرف اس كى پرستش كرتا ہوں كيوں كہ خدا نے مجھے پيدا كيا ہے_
بيمارى سے شفا اور زندگى اور موت دنيا اور آخرت سب اس كے ہاتھ ميں ہے_
ميں اميدوار ہوں كہ قيامت كے دن بھى خداوند عالم مجھ پر مہربان ہوگا اور مجھ پر رحم كرے گا_
لوگو ايك خدا كى پرستش كرو كيوں كہ تمام قدرت خدا سے ہے ،خدا ہے اور ہميشہ رہے گا تمہارى مدد كرنے واال صرف
خدا ہے تمہارا راہنما خدا كا پيغام ہے اسى كى طرف توجہ كرو اور صرف اسى كى پرستش كرو پرستش صرف ذات خدا
كے ساتھ مخصوص ہے اس كے سواء اور كوئي الئق اطاعت اور پرستش نہيں ہے_
48
غور كريں اور جواب ديں
 ___(1حضرت ابراہيم )ع( كے زمانے ميں جاہل لوگ كن چيزوں اور كن لوگوں كى پرستش كرتے تھے؟ اور كن لوگوں
كى اطاعت كو ضرورى سمجھتے تھے؟
 ___(2ﷲ تعالى نے حضرت ابراہيم )ع( كو كيا فرمان ديا؟
 ___(3حضرت ابراہيم )ع( نے لوگوں سے كيا فرمايا اور كس طرح وضاحت كى كہ بت قابل پرستش نہيں ہيں؟
 ___(4كيا لوگ حضرت ابراہيم )ع( كى گفتگو پرغور كرتے تھے؟ اور آپ سے كيا كہتے تھے؟
 ___(5لوگوں نے حضرت ابراہيم )ع( كو كيا جواب ديا تھا وه ٹھيك تھا يا غلط اور كيوں؟
 ___(6كيا يہ جائز ہے كہ ايك انسان دوسرے كے سامنے بندگى كا اظہار كرے؟
 ___(7آپ نے بت پرست ديكھا ہے؟
 ___(8حضرت ابراہيم )ع( كى توحيد پر كيا دليل تھى كيوں صرف خدا كو دوست ركھتے تھے اور صرف اسى كى پرستش
كرتے تھے؟
 ___(9سوائے خدا كے اور كوئي كيوں قابل پرستش اور اطاعت نہيں؟
 ___(10كيا جو كسى ظالم كى اطاعت كرتا ہے وه موحّد ہے؟
 ___(11كس كو موحّد كہتے ہيں موحّد آدمى كى اميد كس سے ہوتى ہے؟
49
 ___(12اس سبق سے ايك اور سوال بنائيں اوراپنے دوست سے كہيں كہ وه اس كا جواب دے_
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صہ دوم معاد
 50ح ّ
51
پہال سبق
كيا اچھائي اور برائي برابر ہيں
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آپ اچھے اور برے كے معنى سمجھتے ہيں اچھے اور برے انسان ميں فرق كرسكتے ہيں جو انسان عدل چاہنے واال سچا،
نيك كردار ،صحيح با ادب ،اور امين ہوا سے اچھا انسان شمار كرتے ہيں ،ليكن بد اخالق ،جھوٹا ،بدكردار ،ظالم بے ادب
خائن انسان كو برا انسان سمجھتے ہيں كيا آپ كے نزديك برے اور اچھے انسان مساوى اور برابر ہيں_ كيا آپ اور تمام لوگ
اچھے انسانوں كو دوست ركھتے ہيں اور برے آدميوں سے بيزار ہيں خدا بھى اچھے كردار والے آدميوں كو دوست ركھتا
ہے اور برے انسانوں سے وه بيزار ہے اسى لئے ﷲ تعالى نے پيغمبر)ص( بھيجے ہيں تا كہ اچھے كاموں كى دعوت ديں
اور برے كاموں سے روكيں
اب ان سوالوں كے جواب ديں_
52
كيا اچھے لوگوں كے لئے كوئي جزا ہوگى اور برے لوگ اپنے اعمال بد كى سزا پائيں گے؟
كيا اچھے اور برے لوگ اس جہاں ميں اپنے اعمال كى پورى اور كامل جزا اور سزا پاليتے ہيں؟
پس اچھے اور برے كہاں ايك دوسرے سے جدا ہوں گے اور كہاں اپنے اعمال كا پورا اور كامل نتيجہ ديكھ سكيں گے؟
اس دنيا كے بعد ايك اور دنيا ہے جسے آخرت كہا جاتا ہے كہ جہاں اچھے اور برے لوگ ايك دوسرے سے جدا ہوں گے اور
اپنے اعمال كا ثمره پائيں گے اگر آخرت نہ ہو تو اچھے لوگ كس اميد ميں اچھا كام كريں اور كس لئے گناه اور برائي سے
دور ہيں_ اگر آخرت نہ ہو تو پيغمبروں كى دعوت بے مقصد اور بيہوده ہوگى اچھائي اور برائي كے كوئي معنى نہ ہوں گے
اگر آخرت ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمارى زندگى بے نتيجہ اور ہمارى خلقت بھى بے معنى ہوگي_ كيا عليم و قادر خدا نے ا
س لئے ہميں پيدا كيا ہے كہ چند دن اس دنيا ميں زنده رہيں؟ يعنى كھائيں پئيں ،پہنيں ،سوئيں اور پھر مرجائيں اور اس كے
بعد كچھ بھى نہيں يہ تو ايك بے نتيجہ اور بے معنى كام ہے اور ﷲ تعالى بے معنى اور بے فائده كام انجام نہيں ديتا_ ﷲ
تعالى قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے ''ہم نے تمہيں عبث خلق نہيں كيا ہم نے تم كو پيدا كيا ہے تا كہ اس دنيا ميں زندگى
گزار و اچھے كام انجام دو اور الئق و كامل بن جاؤ اس كے بعد ہم تم كو اس دنيا سے ايك دوسرى دنيا كى طرف لے جائيں
گے تا كہ اس دنيا ميں اپنے كاموں كا كامل نتيجہ پاؤ''
آخرت ميں اچھے بروں سے جدا ہوجائيں گے جو لوگ نيك كام
53
انجام ديتے رہے اور دين دار تھے وه بہشت ميں جائيں گے اور خوشى كى زندگى بسر كريں گے ﷲ ان سے راضى ہے اور
وه بھى اپنى اچھى زندگى اور ﷲ كى بے پاياں نعمتوں سے خوشنود اور راضى ہيں بے دين اور بد كردار لوگ دوزخ ميں
جائيں گے اور اپنے برے كاموں كى سزا پائيں گے ﷲ ان پر ناراض ہے اور وه دردناك عذاب كى زندگى بسر كريں گے اور
ان كے لئے بہت سخت زندگى ہوگي
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1كون لوگ اچھے ہيں او ركون لوگ برے ،ان صفات كو شمار كيجئے
 ___(2كيا برے اور اچھے لوگ آپ كے نزديك مساوى ہيں؟
 ___(3كيا برے اور اچھے لوگ خدا كى نزديك برابر ہيں؟
 ___(4پيغمبر)ص( لوگوں كو كن كاموں كى طرف دعوت ديتے ہيں اور كن كاموں سے روكتے ہيں؟
 ___(5كيا لوگ اس دنيا ميں اپنے اعمال كى كامل جزاء پاتے ہيں؟
 ___(6كہاں اپنے اعمال كا كامل نتيجہ ديكھيں گے؟
 ___(7اگر آخرت نہ ہو تو اچھائي اور برائي كا كوئي معقول اور درست معنى ہوگا
 ___(8اگر آخرت نہ ہو تو ہمارى زندگى كا كيا فائده ہوگا؟
 ___(9جب ہم سمجھ گئے كہ اس دنيا كے عالوه ايك اور دنيا ہے تو ہم كس طرح زندگى گزاريں؟
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دوسرا سبق
پھول كى تالش
ہمارے خاندان كے كچھ لوگ مرى كے اطراف ميں ايك ديہات ميں رہتے ہيں وه ديہات بہت خوبصورت ہے وہاں كى آب و
ہوا معتدل ہے اس كے نزديك ايك پہاڑ ہے كہ جس كا دامن سرخ اور زرد پھولوں سے بھرا ہوا ہے_
ايك دن ميرے رشتہ دار بچّے ميرے چچا كے گھر بيٹھے تھے عيد االضحى كا دن تھا_ ہم چاہتے تھے كہ كمرے كو پھولوں
سے سجائيں ميرے والد نے مجھ سے كہا كہ چليں پھول ڈھونڈ الئيں اور اس كام ميں ايك دوسرے كا مقابلہ كريں_
ميں نے پوچھا كس طرح؟
والد نے كہا كہ تم تمام كے تمام پہاڑ كے دامن ميں جاؤ وہاں بہت
55
زياده پھول موجود ہيں پھول توڑو اور لوٹ آؤ ليكن خيال كرنا كہ پھولوں كى جﮍوں كو ضرر نہ پہنچے مقابلہ كا وقت ايك
گھنٹہ ہے تمام اس مقابلہ ميں شريك ہو جاؤ پھول توڑو اور لوٹ آو جو زياده پھول الئے گا وه زياده انعام پائے گا تمام بچّے
مقابلہ ميں شريك ہونے كے لئے آماده ہوگئے_
صبح كو ٹھيك سات بجے مقابلہ شروع ہوا كچھ بچے تو اس ديہات كے اطراف ميں ہى ره گئے اور كہنے لگے كہ راستہ
دور ہے اور ہم تھك جائيں گے تم بھى يہيں رك جاؤ اور ہم ہميں مل كر كھيليں ليكن ہم نے ان كى باتوں پر كان نہ دھرا اور
چلے گئے راستے ميں دوڑتے اور ايك دوسرے سے آگے نكلتے تھے تا كہ پھولوں تك جلدى پہنچ جائيں راستہ دشوار آگيا
بعض بچّے ٹھہر گئے آگے نہ بﮍھے او ركہنے لگے كہ ہم يہيں سے پھول توڑيں گے_
ميں ميرا بھائي اور چچا كا بيٹا سب سے پہلے پہاڑ كے دامن ميں پہنچ گئے كتنى بہترين اور خوبصورت جگہ تھى زرد اور
سرخ پھولوں سے بھرى پﮍى تھي_ ہم تينوں نے فيصلہ كيا كہ ايك دوسرے كى مدد كريں اور اكھٹے پھول توڑيں ميں اور
چچا كا لﮍكا پھول توڑنے تھے اور اپنے بھائي كے دامن ميں ڈال ديتے تھے اس كا دامن پھولوں سے بھر گيا گھﮍى ديكھى
تو مقابلہ كا وقت ختم ہونے كے قريب تھا گھر كى طرف لوٹے دوسرے بچّے بھى لوٹ آئے تھے اور جانتے تھے كہ انہيں
بہترين انعام ملے گا اور جو تھوڑے پھول توڑ الئے تھے خوش نہ تھے كيوں كہ جانتے تھے كہ مقابلہ ميں بہتر مقام نہيں
لے سكيں گے اور بہترين انعام حاصل نہيں كرسكيں گے اور جو خالى ہاتھ لوٹ آئے تھے شرمسار اور سرجھكائے ہوئے
تھے والد كے پاس پہنچے جس نے جتنے پھول توڑے
56
تھے انہيں دے ديئے اور انعام ليا ليكن جنہوں نے سستى كى تھى اور والد كے فرمان پر عمل نہيں كيا تھا انہوں نے انعام
حاصل نہيں كيا بلكہ شرمسار تھے ان سے والد صاحب بھى خوش نہيں ہوئے اور ان كى كوئي پرواه نہ كى وه سرجھكائے
اپنے آپ كو كہہ رہے تھے كاش ہم بھى كوشش كرتے كاش دوباره مقابلہ شروع ہو ليكن مقابلہ ختم ہوچكا تھا
جزاء كا دن
مقابلہ كے ختم ہوجانے كے بعد ہمارے والد نے ہم سے گفتگو كرنا شروع كى او ركہا '' ميرے عزيز اور پيارے بچّو مقابلہ
كے انعقاد كے لئے ميرا نظريہ كچھ اور تھا ميں اس سے تمہيں سمجھنا چاہتا تھا كہ يہ جہان مقابلہ كا جہان ہے_ ہم تمام اس
جہان ميں مقابلہ كرنے آئے ہيں اور قيامت كے دن اس كا انعام اور جازء حاصل كريں گے ہمارا مقابلہ نيك كاموں اور اچھے
اعمال ميں ہے_ اچھے اور برے كام كى جزاء اور سزا ہے اچھے اور برے لوگ ﷲ كے نزديك برابر نہيں _ ہمارى خلقت
اور كام و كوشش كرنا بے معنى اور بے فائده نہيں لوگوں كا ايك گروه ﷲ تعالى كے فرمان كا مطيع اور فرمانبردار ہے نيك
كاموں كا بجاالنے ميں كوشش كرتا ہے وه ہميشہ ﷲ كى ياد ميں ہے اچھے اور صالح لوگوں سے دوستى كرتا ہے ان كى

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

راہنمائي ميں بہت زياده اچھے
57
كام انجام ديتا ہے نيك كاموں ميں سبقت لے جاتا ہے اپنے دوستوں اور ہمسايوں كى مدد كرتا ہے مظلوموں كى حمايت كرتا
ہے
يہ لوگ آخرت ميں بہترين انعام اور جزاء پائيں گے خدا ان سے خوش ہوگا اور وه بھى خدا سے انعام لے كر خوش ہوں گے
سب سے پہلے بہشت ميں جائيں گے اور بہشت كے بہترين باغ ميں اپنے دوستوں كے ساتھ خوش و خرّم زندگى بسر كرين
گے ہميشہ ﷲ تعالى كى تازه نعمتوں اور اس كى پاك محبت سے مستفيد ہوں گے ،اور لذت اٹھائيں گے_ ايك اور گروه اس
جہان ميں اچھے كام انجام ديتا ہے وه اچھے كاموں ميں مدد بھى كرتا ہے اور ﷲ كو ياد بھى كرتا ہے ليكن پہلے گروه كى
طرح كوشش نہيں كرتا اور سبقت لے جانے كے درپے نہيں ہوتا يہ بھى قيامت كے دن انعام او رجزاء پائيں گے اور بہشت
ميں جائيں گے ليكن ان كا انعام او رجزاء پہلے گروه كى طرح نہيں ہوگا_ تيسرا گروه ظالم اور بے دنيوں كا ہے وه ﷲ اور
اس كے پيغمبر)ص( كے فرمان كو قبول نہيں كرتا اور اس پر عمل نہيں كرتا_ وه خدا كو بھول گيا ہے ،اچھے كام انجام نہيں
ديتا ،گناه گار اور بداخالق ،اور بدكردار ہے لوگوں پر ظلم كرتا ہے اور يہ گروه خالى ہاتھ آخرت ميں سامنے آئے گا اچھے
كام اپنے ساتھ نہيں الئے گا اپنے برے افعال اور ناپسنديده اعمال سے شرمنده ہوگا_
جب اچھے لوگ انعام پائيں گے تو يہ افسوس كرے گا اور پشيمان ہوگا اور كہے گا_ كاش دنيا ميں پھر بھيجا جائے تا كہ وه
نيك كام بجاالئے ليكن افسوس كہ دوباره لوٹ جانا ممكن نہيں ہوگا اس گروه كے لوگ جہنم ميں جائيں گے اور اپنے برے
كاموں كى سزا پائيں گے_
58
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1كيا ہمارى خلقت و كوشش بغير كسى غرض اور غايت كے ہے اور كيا ہم ان كاموں اور كوششوں سے كوئي نتيجہ
بھى ليں گے؟
 ___(2يہ جہان مقابلہ كى جگہ ہے ،سے كيا مراد ہے؟
 ___(3متوجہ اور آگاه انسان اس دنيا ميں كن كاموں كى تالش ميں اور كن كاموں ميں مقابلہ كر رہا ہے؟
 ___(4كون لوگ آخرت ميں بہترين انعام پائيں گے؟
 ___(5ان لوگوں نے دنيا ميں كيا كيا ہے؟
 ___(6ان كے اعمال اور كردار كيسے تھے ،ان كے دوست كيسے تھے كن كاموں ميں مقابلہ كرتے تھے؟
 ___(7آپ كى رفتار اور آپ كا كردار كيسے ہے ،آپ كے دوستوں كا كردار كيسا ہے ،كن كاموں ميں ايك دوسرے سے
آگے بﮍھنے كى كوشش كرتے ہيں اگر آپ كا كوئي دوست آپكو كسى ناپسنديده كام كى دعوت دے تو پھر بھى اس سے دوستى
ركھتے ہيں؟
 ___(8كون لوگ قيامت كے دن شرمنده ہوں گے كيوں افسوس كريں گے يہ لوگ اس دنيا ميں كيسا كردار تھے ہيں؟
 ___(9دوسرے گروه كا انعام اور جزاء كا پہلے گروه كے انعام اور جزائ
59
سے كيا فرق ہے اور كيوں؟
ان سوالوں كے جواب خوش خط لكھيں
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تيسرا سبق
جہان آخرت عالم برزخ اور قيامت
مرنے كے بعد فنا نہيں ہوتے بلكہ اس جہان سے دوسرى دنيا كى طرف جاتے ہيں كہ جس كا نام جہان آخرت ہے ،آخرت
سے پہلے عالم برزخ ہے اور اس كے بعد قيامت ہے عالم برزخ ايك دنيا ہے جو دنيا و آخرت كے درميان ميں واقع
ہے_خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے كہ ان كے سامنے بزرخ ہے قيامت تك'' اور ايك جگہ فرماتا ہے ''گمان نہ
كرو كہ وه لوگ جو ﷲ كے راستے ميں قتل ہوجاتے ہيں وه مرگئے ہيں بلكہ وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار سے روزى
پاتے ہيں'' خداوند عالم نے ہميں پيغمبر)ص( اسالم كے ذريعہ خبر دى ہے كہ جب انسان مرجاتا ہے اور دنيا كو ترك كرتا
ہے_ اور برزخ
61
ميں جاتا ہے تو عالم برزخ ميں اس سے سوال كيا جاتا ہے كہ كتنے خدا كا عقيده ركھتے ہو_ كس كے فرمان كے مطيع تھے
خدا كے يا غير خدا كے ،تيرا پيغمبر كون ہے ،تيرا دن كيا ہے ،تيرا رہبر و امام كون ہے ،جس نے دنيا ميں خداپرستى او
رديندارى اور با ايمان زندگى گزارى ہوگى وه آسانى سے جواب دے گا اور اس كا ايمان ظاہر ہوجائے گا اس مختصر سوال
و جواب كے بعد برزخ ميں آرام سے اور خوشى سے قيامت تك زندگى گزاريں گے اور عمده نعمتيں جو بہشتى نعمتوں كا
نمونہ ہوں گى اسے دى جائيگى ليكن وه لوگ جو خدا اور اس كے پيغمبر)ص( كو قبول نہ كرتے تھے اور اس كے فرمان
كے مطيع نہ تھے بے دين اور ظالم تھے برزخ ميں بھى خدا اور اس كے پيغمبر)ص( كا اقرار نہيں كريں گے ان كا كفر اور
ان كے بے دينى ظاہر ہوگى اس قسم كے لوگ برزخ ميں سختى اور عذاب ميں مبتال ہوں گے برزخ كا عذاب ان كے لئے
جہنّم كے عذاب كا نمونہ ہوگا_ برزخ ميں انسان كى حقيقت ظاہر ہوجائے گى اور اس كا ايمان اور كفر واضح ہوجائے گا جو
شخص دنيا ميں خدا و قيامت كے دن پيغمبروں)ص( پر واقعا ً ايمان ركھتا تھا اور نيكوكار تھا برزخ ميں اس كا ايمان ظاہر
ہوجائے گا_ وه صحيح اور صاف صاف جواب دے گا ليكن جو شخص واقعى ايمان نہيں ركھتا تھا اور ظالم و بدكار تھا برزخ
ميں اس كا كفر ظاہر ہوجائے گا اور وه صحيح جواب نہيں دے سكے گا_
گناه گار انسان جہنم كے عذاب كا نمونہ برزخ ميں ديكھے گا اور اس كے اعمال كى سزا يہيں سے شروع ہوجائے گى پيغمبر
اسالم حضرت محمد ابن عبدﷲ صل ﷲ عليہ و آلہ و سلم فرماتے ہيں كہ جو لوگ گھر مين بداخالقى كرتے ہيں برزخ ميں
عذاب ميں مبتال ہوں گے حضرت على عليہ السالم نے فرمايا كہ
62
جو لوگ خچل خورى كرتے ہيں اور جو لوگ شراب سے پرہيز نہيں كرتے برزخ ميں عذاب ميں مبتال ہوں گے_
برزخ ميں سوال و جواب
برزخ ميں سوال و جواب حقيقى ہوگا جو لوگ برزخ ميں جائيں گے ان سے حقيقتا ً سوال ہوگا وه يقينا ان سوال كا جواب ديں
گے ليكن برزخ كا سوال و جواب دنيا كے سوال و جواب كى طرح نہيں_ جو لوگ برزخ ميں ہيں سوال كو سنتے ہيں اور
جواب ديتے ہيں ليكن اس كان اور زبان سے نہيں جس كے ذريعہ دنيا ميں سنتے اور جواب ديتے تھے بلكہ برزخى زبان اور
كان سے ،ضرورى نہيں كو بولنا اور سنتا ہميشہ انہى لبوں ،زبان اور انہى كانوں سے ہو_ مثالً آپ خواب ميں اپنے دوست
سے كالم كرتے ہيں اس كى باتيں سنتے ہيں اور اس سے گفتگو كرتے ہيں كيا اسى كان اور زبان سے؟ يقينا نہيں_ كبھى
خواب ميں كسى ايسى جگہ جاتے ہيں كہ جہاں كبھى نہ گئے تھے ليكن بيدار ہونے كے بعد وہاں جائيں تو سمجھ جائيں گے
كہ خواب ميں اس جگہ كو ديكھا تھا خواب ميں كس جسم كے ساتھ ادھر ادھر جاتے ہيں خواب ميں كس آنكھ سے ديكھتے ہيں
اور كس كان سے سنتے ہيں كيا اسى كان اور آنكھ سے؟ كيا اسى جسم سے ،يقينا نہيں كيوں كہ يہ جسم بستر پر پﮍا آرام
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كر رہا ہے اور آنكھيں بند كى ہوئي ہيں_
اس قسم كے خواب ممكن ہے كہ آپ نے ديكھے ہوں يا آپ كے كسى دوست نے ديكھے ہوں ،برزخ كى دنيا واقعى اور حقيقى
دنيا ہے اور اس ميں سوال و جواب بھى حقيقى ہيں_ ہم نے خواب كو بطور مثال ذكر كيا ہے_
غور كيجئے او رجواب ديجئے
 ___(1آيا ہمارى محنت اور كام بے فائده ہيں ہم اپنى كوشش كا نتيجہ كہاں ديكھيں گے؟
 ___(2آخرت سے پہلے كس دنيا ميں جائيں گے؟
 ___(3خدا نے برزخ كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
 ___(4جو شخص دنيا ميں خدا اور پيغمبروں پر واقعى ايمان ركھتا ہے برزخ ميں كيسى زندگى گذارے گا؟ اس دنيا كے
سوالوں كا كس طرح جواب دے گا؟
 ___(5برزخ ميں انسان سے كيا پوچھا جائے گا؟
 ___(6برزخ ميں كن لوگوں كا ايمان ظاہر ہوگا؟
 ___(7كفر ا ور برائي كسكى ظاہر ہوگي؟
 ___(8آيا آخرت ميں جھوٹ بوال جاسكتا ہے؟ اور كيوں؟
 ___(9كون سے لوگ برزخ ميں عذاب ميں مبتال ہوں گے؟
 ___(10آيا برزخ كا سوال اور جواب اسى دنياوى زبان اور كان سے ہوگا؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
64
چوتھا سبق
مردے كيسے زنده ہونگے
حضرت ابراہيم عليہ السالم ﷲ كے پيغمبر)ص( تھے وه آخرت اور قيامت كے دن پر ايمان ركھتے تھے انہيں علم تھا كہ
آخرت ميں مردے زنده ہوں گے اور حساب و كتاب كے لئے حاضر ہوں گے ليكن اس غرض كے لئے كہ ان كا يقين كامل
ہوجائے ﷲ تعالى سے درخواست كى كہ مردوں كا زنده كرنا انہيں دكھالئے انہوں نے خدا سے كہا معبود تو كس طرح
مردوں كو زنده كرتا ہے ﷲ نے ان سے كہا كيا تم مردوں كو زنده ہونے پر ايما نہيں ركھتے حضرت ابراہيم عليہ السالم نے
جواب ديا كہ خدا يا ايمان ركھتا ہوں ليكن چاہتا ہوں كہ ميرا دل اطمينان حاصل كرے ،ﷲ تعالى نے حضرت ابراہيم عليہ
السالم كى درخواست قبول كرلى اور حكم ديا كہ چار پرندے انتخاب كرو اور انكو ذبح كرو اور ان كو ٹكﮍے ٹكﮍے كردو اور
انہيں اچھى طرح كوٹ دو پھر انكو
65
قيمہ شده گوشت اور پروں اور ہڈيوں كو كئي حصّوں ميں تقسيم كردو اور ہر ايك حصّہ كو پہاڑ پر ركھ دو اسكے بعد پہاڑ
كے وسط ميں كھﮍے ہوجاؤ اور ہر ايك پرندے كو اس كے نام كے ساتھ پكارو و ه ﷲ كے حكم سے تيرے حكم پر زنده ہوں
گے اور تيرى طرف ڈورے آئيں گے اور تم جان لوگے كہ ﷲ تعالى عالم و قادر ہے ،حضرت ابراہيم عليہ السالم نے ﷲ
تعالى كے اس حكم پر عمل كيا چار پرندے لئے ايك كبوتر دوسرا كوّا تيسرا مرغ اور چوتھا مور تھا ،ان كو ذبح كيا اور
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ٹكﮍے ٹكﮍے كر كے انہيں كوٹ كو قيمہ بناديا اور آپس ميں مالديا پھر ان كاگوشت تقسيم كر كے ہر ايك حصّہ كو پہاڑ پر
ركھا اور اس پہاڑ كے وسط ميں كھﮍے ہوكر پہاڑ كى طرف ديكھا اور بلند آواز سے مور كو باليا اور كہا اے مور ہمارى
طرف آؤ :مور كے ٹكﮍے پہاڑ سے آنحضرت كى طرف آئے اور آپس ميں ملتے گئے اور مور كى گردن ،سر ،پاؤں اور اس
كے پرو ہينبن گئے اور مور زنده ہوگيا ،اپنے پروں كو ہاليا اور حضرت ابراہيم كے سامنے چلنے لگا اسى طرح كبوتر،
كوّا ،اور مرغ بھى زنده ہوگئے حضرت ابراہيم عليہ السالم نے مرده پرندوں كا اپنے اپنے جسم كے ساتھ زنده ہونا اپنى
آنكھوں سے ديكھا_
آپ)ع( كا ايمان اور يقين كامل تر ہوگيا اور ﷲ تعالى كى قدرت كا مشاہده كيا اور آپ كا دل مطمئن ہوگيا اور آپ نے سمجھ ليا
كہ قيامت كے دن مردے كس طرح زنده ہوں گے_
66
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1حضرت ابراہيم )ع( نے ﷲ تعالى سے كونسى درخواست كى تھي
 ___(2اس درخواست كى غرض كياتھي؟
 ___(3ﷲ تعالى نے حضرت ابراہيم )ع( كى درخواست كا كيا جواب ديا؟ اور انہيں كيا حكم ديا؟
 ___(4حضرت ابراہيم )ع( نے ﷲ تعالى كے فرمان پر كس طرح عمل كيا؟
 ___(5كس طرح پرندوں كو زنده كيا؟
 ___(6كس ذات نے پرندوں كے زنده كرنے كى قدرت حضرت ابراہيم )ع( كو دى تھي؟
 ___(7حضرت ابراہيم )ع( نے اس تجربہ سے كيا نتيجہ ليا؟
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67
پانچواں سبق
كس طرح
آپ كس طرح كام كو ياد كرتے ہيں؟ اور كس طرح كام كرنے كے عادى بنتے ہيں؟ ايك كام كا بار بار كرنا آپ كى جان اور
روح پر كيا اثر كرتا ہے ،جب ايك كام كو بار بار انجام ديں تو وه آپ كى روح پر كيا اثر كرتا ہے آہستہ آہستہ آپ اس كے
عادى ہوجاتے ہيں اور پھر اس كام كو ٹھيك بجاالسكتے ہيں مثال جب كچھ لكھتے ہيں تو يہ لكھنا آپ پر اثرانداز ہوتا ہے اگر
لكھنے ميں ذرا محنت كريں صاف اور اچھى طرح لكھيں تو يہ محنت كرنا آپ كى روح پر اثرانداز ہوگا كہ جس كے نتيجہ
ميں آپ كا خط خوشنما اور خوبصورت ہوجائے گا ليكن اگر لكھنے ميں محنت نہ كريں تو يہ بے اعتنائي بر اثر چھوڑے گى
جس كے نتيجے ميں آپ كاخط بدنما ہو جائے گا ہم جتنے كام كرتے ہيں وه بھى اسى طرح ہمارى روح پر اثرانداز
68
ہوتے ہيں اچھے كام اچھے اثر اور برے كام برا اثر چھوڑتے ہيں_
ہمارى زندگى كے كام
جب ہم اچھے كام كرتے ہيں تو وه ہمارى روح پر اثرانداز ہوتے ہيں اور ہميں پاك اور نورانى كردتے ہيں ہم نيك كام بجاالنے
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سے ہميشہ ﷲ تعالى كى طرف متوجہ ہوتے ہيں اور ﷲ تعالى سے انس و محبت كرتے ہيں اور نيك كام بجاالنے كے انجام
سے ّ
لذت اٹھاتے ہيں صحيح عقيده ہے اور ہميں نورانى اور خوش رو كرديتا ہے_ برے كردار اور ناپسنديده اطوار بھى
انسان پر اثر چھوڑتے ہيں انسان كى روح كى پليد اور مرده كرديتے ہيں پليد روح خدا كى ياد سے غافل ہوا كرتى ہے وه
برے كاموں كى عادى ہونے كى وجہ سے سياه اور مرده ہوجاتى ہے اور انسان كو ترقى سے روك ديتى ہے ہمارى خلقت
بيكار نہيں ہے اور ہمارے كام بھى بيہوده اور بے فائده نہيں ہيں ہمارے تمام كام خواه اچھے ہوں يا برے ہم پر اثر انداز ہوتے
ہيں اور يہ اثر باقى رہتا ہے ہم اپنے تمام كاموں كے اثرات آخرت ميں ديكھيں گے بہشت اور اس كى عمده نعمتيں صحيح
عقيده ركھنے اور اچھے كاموں كے كرنے سے ملتي
69
ہيں اور جہنّم اور اس كے سخت عذاب باطل عقيده اور ناپسنديده كاموں كے نتيجے ميں ہمارے تمام كام خواه اچھے ہوں يا
برے ہوں ہمارى زندگى كے حساب ميں لكھے جاتے ہيں اور وه ہميشہ باقى رہتے ہيں ممكن ہے كہ ہم اپنے كاموں سے غافل
ہوجائيں ليكن وه ہرگز فنا نہيں ہوتے اور تمام كے تمام علم خدا ميں محفوظ ہيں آخرت ميں ہم جب كہ غفلت كے پردے ہت
چكے ہوں گے اپنے كاموں كا مشاہده كريں گے_
خدا قرآن ميں فرماتا ہے_ كہ جب انسان كو حساب كے لئے اليا جائے گا اور وه نامہ اعمال كو ديكھے گا اور اپنے اعمال كا
مشاہده كرے گا تو تعجب سے كہے گا يہ كيسا نامہ اعمال ہے كہ جس ميں ميرے تمام كام درج ہيں كس طرح ميرا كوئي بھى
كام قلم سے نہيں چھوٹا_ ﷲ تعالى كى طرف سے خطاب ہوگا تيرے كام دنيا ميں تيرے ساتھ تھے ليكن تو ان سے غافل تھا
اب جب كہ تيرى روح بينا ہوئي ہے تو تو اس كو ديكھ رہا ہے ''دوسرى جگہ ارشاد الہى ہوتا ہے''
جو شخص اچھے كام انجام ديتا ہے قيامت كے دن اسے ديكھے گا'' اور جو شخص برے كام انجام ديتا ہے معده ان كو قيامت
كے دن مشاہده كرے گا_
اب جب كہ معلوم ہوگيا ہمارے تمام كام خواه اچھے يا برے فنا نہيں ہوتے بلكہ وه تمام كے تمام ہمارى زندگى كے نامہ اعمال
ميں درج ہوجاتے ہيں اور آخرت ميں ان كا كامل نتيجہ ہميں ملے گا تو كيا ہميں اپنے اخالق اور كردار سے بے پرواه ہونا
چاہيئے؟
70
كيا ہمارى عقل نہيں كہتي؟ كہ خداوند عالم كى اطاعت كريں اور اس كے فرمان او رحكم پر عمل كريں؟
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1اچھے كام اور اچھا اخالق ہمارى روح پر كيا اثر چھوڑتے ہيں؟
 ___(2برے كام اور برے اخالق كيا اثر چھوڑتے ہيں؟
 ___(3كيا ہمارے برے اور اچھے كام فنا ہوجاتے ہيں؟
 ___(4كن چيزوں كے ذريعہ سعادت اور كمال حاصل ہوتا ہے؟
 ___(5بہشت كى نعمتيں كن چيزوں سے ملتى ہيں؟
 ___(6جہنم كا عذاب كن چيزوں سے ملتا ہے؟
 ___(7ہمارے كام كہاں درج كئے جاتے ہيں؟
 ___(8كيا ہم اپنے كاموں كو ديكھ سكيں گے؟
 ___(9خداوند عالم ہمارے اعمال كے بارے ميں كيا فرماتا ہے؟
 ___(10اب جب كہ سمجھ ليا ہے كہ ہمارے تمام كام محفوظ كر لئے جاتے ہيں تو ہميں كون سے كام انجام ديتے چاہيئےور
كسى طرح زندگى بسر كرنى چاہيئے
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صہ سوم
 71ح ّ
نب ّوت

72
پہال سبق
صراط مستقيم
اگر زندگى ميں كامياب ہونا چاہيں تو كون سا راستہ اختيار كريں گے؟ دونوں جہانوں ميں سعادت مند ہونے كے لئے كون سا
منصوبہ آپ كے پاس موجود ہے؟ كيا آپ نے اس كے متعلق فكر كى ہے؟ اگر آپ چاہتے ہيں كہ كامل اور اچھا انسان بن
جائيں تو كيا آپ كے پاس ہے؟
كيا آپ دوسروں كو ديكھ رہے ہيں جو راستہ انہوں نے اختيار كيا ہے آپ بھى اسى پر چليں گے؟
جو پروگرام انہوں نے منتخب كيا ہے آپ بھى وہى انتخاب كريں گے؟
كيا راست كے انتخاب اورمقصود زندگى كے متعلق فكر نہيں كرتے كيا درست پروگرام كے انتخاب مينكبھى نہيں سوچتے؟
73
شايد آپ كہيں كہ ميں خود اچھا پروگرام بنا سكتا ہو كيا آپ اس جہان اور آخرت كى تمام ضروريات سے باخبر ہيں يا بے
خبر؟ تو پھر كس طرح اچھا اور مكمل آپ خود بناسكتے ہيں؟
آپ شايد يہ كہيں كہ اہل عقل اور دانشور اور علماء ميرے لئے زندگى كا پروگرام مہيّا كرسكتے ہيں ليكن كيا يہ حضرات آپ
كى دنيا اور آخرت كى احتياجات سے مطلع ہيں كيا يہ لوگ آخرت سے باخبر ہيں؟
پس كون ذات انسان كے كامل اور سعادت مند ہونے كاپروگرام بناسكتى ہے؟
انسان؟ يا انسان كا خالق؟ البتہ انسان كا خالق كيوں كہ اس نے انسان كوپيدا كياہے وه خلقت كے اسرار سے آگاه ہے صرف
وہى انسان كى دنيا اور آخرت ميں زندگى كے شرائط سے باخبر ہے اسى لئے صرف وہى انسان كى زندگى كے باكمال اور
سعادتمند ہونے كا پروگرام منظّم كرنے كا اہل ہے پس سعادت اور كمال كا بہترين پروگرام وہى ہوگا جو ﷲ تعالى نے منظم
كيا ہو اور اسے اپنے پيغمبروں كے ذريعے انسان تك پہنچاتا ہو كيا آپ نے كبھى سوچا ہے؟ كہ زندگى كے لئے كونسا راستہ
انتخاب كريں گے؟
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1كيا آپ خود دنيا اور آخرت كے لئے پروگرام بناسكتے ہيں
74
اور كيوں وضاحت كيجئے؟
 ___(2كيا كوئي دوسرا ايسا كرسكتا ہے اور كيوں؟
 ___(3پس ايسا كون كرسكتا ہے اور كيوں؟
 ___(4خداوند عالم نے انسان كى سعادت كا پروگرام كس كے ذريعہ بھيجا ہے؟
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 ___(5اگر چاہيں كہ دنيا اور آخرت مينكامياب اور سعادتمند ہوں تو كس پروگرام كا انتخاب كريں اور كيوں؟
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75
دوسرا سبق
كمال انسان
جب گيہوں كے دانے كو زمين ميں ڈاليں اور اسے پانى ديں تو اس ميں كيا تبديلى آتى ہے؟ كون سا راستہ اختيار كرتا ہے؟
كيا كوئي خاص ہدف اور غرض اس كے سامنے ہے اور كس مقصد كو حاصل كرنا چاہتا ہے گيہوں كا دانا ابتداء ہى سے ايك
معين ہدف كى طرف حركت شروع كرديتا ہے اس مقصد اور غرض تك پہنچنے كے لئے بﮍھتا ہے يعنى ابتداء ميں گيہوں كا
دانہ زمين ميں جﮍيں پھيالتا ہے پھرتنا ،اور پھر سبز ہوجاتا ہے او ربتدريج بﮍا ہونے لگتا ہے اور خوش نكالتا ہے گيہوں كا
ايك دانہ كئي خوشے بناتا ہے اور پھر يہى خوشے انبار بن جاتے ہيں اور اس انبار سے ہزاروں انسان استفاده كرتے ہيں تمام
نباتات گيہوں كے دانے كى طرح كمال كا راستہ طے كرتے ہيں اور معين اور معلوم غرض و غائت
76
جو ہر ايك كے لئے معين ہوئي ہے كى طرف حركت كرتے ہيں آپ اگر سيب كا دانہ كاشت كريں اور اسے پانى ديں اس كى
ابتداء ہى سے آپكو معلوم ہوجائے گا كہ چھوٹا دانہ ايك معين غرض و ہدف ركھتا ہے اور اسى كى طرف حركت شروع كرتا
ہے اور اپنے كمال كو پہنچتا ہے يعنى چھوٹا دانہ جﮍيں پھيالتا ہے تنا اور شاخ نباتا ہے سبز ہوتا ہے اور بﮍا ہوتا جاتا ہے ہر
دن پہلے دن سے زياده كمال كى طرف ہوتا ہے باآلخر اس ميں شگوفہ پھوٹتا ہے اور يہ خوبصورت شگوفہ سيب بن جاتا ہے
اسى ترتيب سے وه چھوٹا دانہ تكميل كو پہنچتا ہے اور اپنى حركت اور كوشش كے نتيجے كو انسان كے اختيار ميں دے ديتا
ہے ﷲ تعالى جو عالم اور قادر ہے اور جس نے تمام چيزوں كو پيدا كيا ہے اور تكامل كا راستہ بھى انھيں وديت كرديا ہے
اور اس كے پہنچنے تك وسائل اور اسباب بھى ان كے لئے فراہم كرديئے ہيں مثالً دوسرے پودے گيہوں اور سيب كے دانے
كى طرح اپنے كمال كے لئے پاني ،مٹي ،ہوا ،اور روشنى كے محتاج ہيں ﷲ تعالى نے پاني ،مٹي ،روشنى اور ہوا ،ان كے
لئے پيدا كردى ہے تا كہ پودے ان سے استفاده كريں اور مكمل ہوكر مقصد كو پاليں_
انسان كو بھى اپنے مقصد خلقت كوحاصل كرنا چاہيے كس طرح اور كس كے ماتحت؟
كون جانتا ہے كہ انسان كا جسم اور روح كن چيزوں كے محتاج ہيں اور كس طرح كمال حاصل كريں گي ،البتہ صرف خدا
جانتا ہے كيوں كہ تنہا وہى ذات ہے جو انسان كى خلقت كے اسرار سے آگاه ہے اور وہى ذات
77
ہے جو آخرت ميں انسان كى ضرورت سے باخبر ہے اسى لئے خالق اور مالك نے تمام دنيا كى چيزوں كو اكمل بنايا ہے اور
انسانيت كى معراج كے لئے پروگرام بنائے ہيں اور پيغمبروں كے وسيلے اور ذريعہ سے انسان تك پہنچائے ہيں_ آخرى اور
اہم ترين پروگرام آخرى پيغمبر جو حضرت محمد صل ﷲ عليہ و آلہ و سلم ہيں كے وسيلے سے تمام لوگوں كے لئے بھيجا
ہے اس پروگرام كا نام تكامل دين اسالم ہے
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1تھوڑا سا گيہوں كسى برتن ميں ڈاليں اور اسے پانى ديں ديكھيں گيہوں كا يہ دانہ كس طرح اپنے لئے راستہ معين
كرليتا ہے او ركس غرض كى طرف حركت كرتا ہے؟
 ___(2سيب اور تمام پودے اور نباتات كے لئے غرض اور ہدف ہے ،اس جملے كے كيا معنى ہيں؟
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 ___(3نباتات كو كامل ہونے كے لئے كن كن چيزوں كى ضرورت ہے؟
 ___(4انسان كى معراج كا پروگرام كون بنا سكتا ہے؟ اور كيوں
 ___(5خدا نے انسان كى معراج كا پروگرام كنكے وسيلے ان تك پہنچايا ہے
 ___(6آخرى اور مكمل ترين پروگرام ہمارے لئے كون اليا ہے؟
 ___(7اس آخرى پروگرام كا كيا نام ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
78
تيسرا سبق
راہنما كيسا ہونا چاہيئے
جو بچّہ اپنا گھر بھول گيا ہو اسے كسكے سپرد كريں گے كون اس كى راہنمائي كر سكتا ہے اور اسے اس كے گھر پہنچا
سكتا ہے؟ كيا وه آدمى جو امين نہ ہو اس پر اعتماد كر كے بچّے كو اس كے سپرد كريں گے اور كيوں؟ اس كو جو اس كے
گھر كو نہيں جانتا يا راستوں سے بھٹك جاتا ہے اسكى رہنمائي كے لئے انتخاب كريں گے؟ اور كيوں پس راہنما كو چاہئے كہ
راستے كو ٹھيك جانتا ہو نيك اور امين ہو اور غلط راہنمائي نہ كرتا ہو پيغمبر وه انسان ہوتا ہے جو امين اور نيك ہوتا ہے ﷲ
تعالى نے اسے لوگوں كى راہنمائي كے لئے چنا ہے اور اسے دنيا اور آخرت كى زندگى كا راستہ بتاليا ہے اور انسانوں كى
رہبرى اس كے سپرد كى ہے_
79
چوتھا سبق
پيغمبر كو كيسا ہونا چاہيے
جب آپ كسى دوست كى طرف پيغام بھيجنا چاہتے ہوں تو يہ پيغام كس كے سپرد كرتے ہيں اس كے سپرد كرتے ہيں جو آپ
كے دوست تك پہنچا دے يا جھوٹے اور غلط آدمى كو پيغام پہنچانے كے لئے منتخب كرتے ہيں يا كمزور حافظى اور غلطى
كرنے والے كو ان ميں سے كس كو پيغام پہنچاتے كے لئے انتخاب كرتے ہيں؟
جى ہاں پيغام پہنچانے كے لئے سچّا اور صحيح آدمى ہونا چاہيئے تا كہ پيغام كو بھول نہ جائے اسكے سننے اور پہنچانے
ميں غلطى نہ كرے خدا بھى اپنا پيغام پہنچانے كے لئے سچّے اور صحيح آدمى كو چنتا ہے اور اس كو پيغام ديتا ہے پيغمبر
خدا كے پيغام كو صحيح حاصل كرتا ہے اور اس پيغام كو لوگوں تك پہنچاتا ہے _
80
پانچواں سبق
اجتناب گناه كا فلسفہ
ميلے كچيلے كپﮍوں كو ايك طشت ميندھويا ہو تو كون ہے جو اس ميلے پانى كو پيئے گا؟ اگر وہى پانى كسى اندھے يا بے
خبر انسان كو ديں تو ممكن ہے كہ وه اسے پى لے_ ليكن آنكھوں واال اور انسان كيسے  ...جو شخص اس كى گندگى اور
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خرابى كوديكھ رہا ہو اور اس كے باخبر اثرات كو جانتا ہو ايسے پانى كو ديكھ تو كيا اسے پيئے گا؟ جى ہاں ہر وه شخص جو
بينا اور آگاه ہو وه كوئي گندى اور خراب چيز سے اپنے آپ كو آلوده نہيں كرے گا بلكہ اس سے نفرت اور بيزارى كرے گا
اسى طرح پيغمبر بھى گناه سے نفرت كرتے تھے وه گناه كے بجاالنے پر قدرت ركھتے تھے ليكن كبھى گناه نہيں كيا كيونكہ
وه گناه كى پليدى اور برائي كو ديكھ رہے تھے يہ اطالع اور آگاہى ان كو خداوند عالم نے عطا فرمائي تھي_
81
چھٹا سبق
پيغمبر آگاه اورمعصوم راہنما ہيں
خداوند عالم نے اپنا پيغام پہنچانے كے لئے ايسے انسان كا انتخاب كيا جو امين ہيں انہيں دين كا كامل نمونہ قرار ديا ہے تا كہ
ان كا كردار اور گفتار لوگوں كو خدا كى طرف راہنمائي كرے پيغمبر انسانوں ميں بہترين اور كامل ترين فرد ہوتا ہے علم و
اخالق اور كردار ميں تمام مردوں سے افضل ہوتا ہے خدا اس كى تربيت كرتا ہے اور پھر اس كا انتخاب كرتا ہے تا كہ
لوگوں كا پيشوا اور نمونہ ہو_ پيغمبر دنيا اور آخرت كى سعادت كے راستے اچھى طرح جانتا ہے يعنى ﷲ تعالى نے اسے
جو بتاليا ہے پيغمبر خود ان راستوں پر چلتا ہے اور لوگوں كو ان راستوں پرچلنے كى راہنمائي اور اس كى طرف دعوت
ديتا ہے پيغمبر خدا كو اچھى طرح پہنچانتا ہے اور اسے بہت دوست ركھتا ہے ،دنيا اور آخرت جہنم اور بہشت سے پورى
طرح آگاه ہوتا ہے
82
اچھے اور برے اخالق كو اچھى طرح پہنچانتا ہے وه گناه كى پليدى اور بدنمائي كو ديكھتا ہے اور يہ جانتا ہے كہ گناه انسان
كى روح كو آلوده اور كثيف كرديتا ہے_ ﷲ تعالى جو عالم اور قادر ہے اس نے يہ علم پيغمبر كے اختيار ميں ديا ہے پيغمبر
اس آگاہى اور علم سے گناه كى گندگى اور بدنمائي كا مشاہده كرتا ہے اور جانتا ہے كہ خدا گناه گار انسان كو دوست نہيں
ركھتا اور اس سے ناراض ہوتا ہے اسى لئے پيغمبر ہرگز گناه نہيں كرتا بلكہ گناه سے نفرت كرتا ہے_
پيغمبر خدا كے پيغام كو بغير كسى كمى و بيشى كے لوگوں تك پہنچاتا ہے اور اس سے غلطى اور نسيان نہيں ہوتا_ اور
چونكہ گناه اور غلطى نہيں كرتا لوگ بھى اس پر اعتماد كرتے ہيں اور اس كے كردار اور گفتار كو نمونہ قرار ديتے ہيں_
ايسے ہى انسان كو معصوم كہتے ہيں اور ﷲ تعالى كے تمام پيغمبر معصوم ہوتے ہيں يعنى گناه نہيں كرتے اور ان سے
غلطى اورنسيان نہيں ہوتا وه نيك اور امين ہوتے ہيں_
پيغمبر لوگوں ميں سے عالم اور معصوم ہوتے ہيں ﷲ كے پيغام كو پہنچاتے ہيں اور ان كى راہنمائي كرتے ہيں اور ﷲ كى
طرف اور دائمى سعادت كى طرف راہنمائي كرتے ہيں_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1راہنما كے لئے كون سى حفاظت صفات ہونى چاہئيں؟
83
 ___(2خدا كسے ،انسان كى راہنمائي كے لئے انتخاب كرتا ہے؟
 ___(3خداوند عالم كيسے انسانوں كو پيغام پہنچانے كے لئے انتخاب كرتا ہے؟
 ___(5پيغمبر كيوں گناه سے آلوده نہيں ہوتے اور گناہوں سے دور رہتے ہيں؟
 ___(6يہ فہم اور فراست پيغمبروں كو كس نے عطا كى ہے؟
 ___(7يہ علم و فراست كيسے پيغمبروں كے لئے عصمت كا موجب ہوجاتى ہے؟
 ___(8دين كا كامل نمونہ كا كيا مطلب ہے؟
 ___(9دين كا كامل نمونہ كون انسان ہے؟
 ___(10جو شخص گناه سے آلوده ہوجاتا ہے كيا وه دين كا كامل نمونہ ہوسكتا ہے؟
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 ___(11كب پيغمبر گفتار اور رفتار ميں لوگوں كے لئے كامل نمونہ بن سكتا ہے؟
 ___(12اگر پيغمبر غلطى اور نسيان كرتا ہو تو كيالوگ اس پر پورا اعتماد كرسكتے ہيں؟
 ___(13معصوم كيسے كہتے ہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
84
ساتواں سبق
اسے كيسے پہنچانتے ہيں اور اس سے كيا چاہتے ہيں
آپ كے دوست محمود كا بيگ آپ كے گھر ميں ہے ايك شخص كہتا ہے كہ ميں محمود كى طرف سے آيا ہوں اور اس نے
مجھے بھيجا ہے تا كہ اس كا بيگ آپ سے لے لوں اگر آپ اس انسان كو نہ جانتے ہوں تو اس صورت ميں آپ كيا كريں گے
فوراً اعتماد كر كے اسے بيگ دے ديں گے؟ يا اسے كيسے پہچانيں گے؟ كيا معلوم كريں گے كہ واقعا ً اس كو محمود نے آپ
كے پاس بھيجا ہے كيا اس كے پہچاننے كے لئے آپ اس سے خاص عالمت كا مطالبہ نہيں كريں گے؟
يقينا آپ اس سے كہيں گے كہ نشانى بتال دو اور بيگ لے جاؤ وه اگر نشانى بتالئے اور مثالً كہے كہ محمود نے كہا تھا كہ
ميرا بيگ مہمان خانے والے كمره ميں پﮍا ہے اور اس كے اندر ايك حساب كى كتاب ہے اور دوسرى دينى علوم كى كتاب
ايك اس ميں آبى رنگ كاپن ہے اور ايك سرخ رنگ كى پنسل اور گھﮍي
85
ہے اگر اس كى يہ نشانياں اور عالمتيں درست ہوئيں تو آپ اسے كيا سمجھيں گے اور كيا كريں گے؟
اگر اس كى نشانياں ٹھيك ہوئيں تو آپ سمجھيں گے كہ واقعى اسے محمود نے بھيجا ہے اور يہ اس كا معتمد ہے آپ بھى اس
پر عمل كريں گے اور اس كا بيگ اسے دے ديں گے اس مثال پر توجہ كرنے كے بعد آپ كہہ سكتے ہيں كہ پيغمبر كو
كيسے پہچانا جائے پيغمبر بھى خدا كا بھيجا ہوا ہوتا ہے اپنے تعرف كے لئے ﷲ تعالى كى طرف سے مخصوص نشانياں اور
عالمتيں التا ہے تا كہ لوگ اسے پہچان جائيں اور اس كى دعوت كو قبول كرليں اگر پيغمبر ﷲ تعالى كى طرف سے خاص
عالمتيں نہ الئيں تو لوگ اسے كيسے پہچانيں گے ؟ كس طرح جانيں گے كہ واقعہ خدا كا پيغمبر اور اسى كا بھيجا ہوا ہے
اگر خدا مخصوص عالمتيں جو معجزے كے نام سے موسوم ہيں پيغمبروں كے اختيار ميں نہ دے تو لوگ اسے كس طرح
پہچانيں گے؟ اور كس طرح سمجھيں گے كہ ان كا خدا كے ساتھ خاص ربط ہے؟ اور كس طرح ان پر اعتماد كرسكيں گے
كس طرح ان كى دعوت كو قبول كرليں گے؟ پيغمبرى كى مخصوص عالمت اور نشانى كا نام معجزه ہے يعنى ايسا كام انجام
دينا كہ جس كے بجاالنے سے عام لوگ عاجز ہوں اور اسے نہ كرسكيں_ وه كام خدا اور اس كے مخصوص بھيجے ہوئے
انسان كے سوا اور كوئي اس طرح انجام نہ دے سكے جب دعوى كرے كہ ميں خدا كا پيغمبر ہوں اور خدا سے خاص ربط
ركھتا ہوں اور پھر معجزه بھى لے آيا ہوں تو حق طلب انسان سمجھ جائے گا كہ وه واقعى پيغمبر اور خدا كا بھيجا ہوا ہے
اور خدا سے خاص ربط ركھتا ہے امين ہے اور ﷲ كا مورد اعتماد ہے حق طلب
86
لوگ بھى اس پر اعتماد كريں گے اور اس كى دعوت اور حكم كو قبول كرليں گے اور كہيں گے چونكہ يہ وه كام كرتا ةے
جو صرف خدا كرسكتا ہے يعنى اس كے پاس معجزه ہے لہذا وقعى پيغمبر ہے اور خدا كے ساتھ خاص ربط ركھتا ہے آگاه
اور حق طلب لوگ پيغمبروں كو معجزه كى وجہ سے پہچانتے ہيں اور سمجھ ليتے ہيں كہ يہ خدا كے بھيجے ہوئے ہيں_
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87
آٹھواں سبق
رسالت كى نشانياں
آپ پﮍھ چكے ہوں گے كہ پيغمبروں كے معجزات كيسے ہوتے ہيں اور يہ بھى جانتے ہوں گے كہ حضرت موسى عليہ
السالم اپنے ہاتھ كو گريبان ميں لے جاتے اور جب اسے باہر نكالتے تو وه ايك خوبصورت ستارے كى طرح چمكتا تھا_
حضرت موسى عليہ السالم كا عصى ﷲ كے حكم سے ايك زبردست سانپ بن جاتا اور اسى عصا نے ﷲ كے حكم سے دريا
كے پانى كو اسى طرح چيرديا كہ اس كى زمين ظاہر ہوگئي_
خداوند عالم نے ان كا اور ديگر كئي ايك معجزات كا ذكر قرآن ميں كيا ہے_ حضرت عيسى عليہ السالم كے متعلق فرمايا ہے
كہ مادر زاد اندھوں كو ﷲ كے حكم سے بغير كوئي دواء استعمال كئے شفا دے ديتے تھے_
مردوں كو ﷲ كے حكم سے زنده كرتے تھے مٹى سے پرندے
88
كى صورت بناتے اور ﷲ تعالى كے اذن سے اس ميں پھونك مارتے تو اس ميں روح آجاتى تھى او روه پرنده ہوجاتا تھا ،اور
اڑجاتا تھا_
حضرت عيسى عليہ السالم اسرار سے واقف تھے مثال جس شخص نے گھر ميں كوئي چيز كھائي ہو يا اس نے گھر ميں
كوئي چيز چھيا كر ركھى ہو تو آپ اس كى خبر ديتے تھے آپ جب گہوارے ميں تھے تو لوگوں سے باتيں كرتے تھے نمرود
كى جالئي ہوئي آگ ﷲ كے اذن اور حكم سے حضرت ابراہيم عليہ السالم كے لئے سرد ہوگئي اور آپ سالم رہے اور كوئي
خراش آپ كو نہ پہنچى ہمارے پيغمبر عليہ السالم كے بھى بے شمار معجزے تھے آپ كے معجزات ميں سے سب سے بﮍا
معجزه قرآن كريم ہے آگے چل كر پيغمبر اسالم)ص( كے معجزات كے بارے ميں بيان كيا جائے گا_
اب ہم يہ بتالنا چاہتے ہيں كہ معجزه كس طرح اور كس كى قدرت سے انجام پاتا ہے_
ﷲ تعالى اپنى بے پناه قدرت سے جو كام انجام ديتا چاہئے بجاال سكتا ہے خدا كے سواء كون ہے جو خشك لكﮍى كو سانپ
بنادے_ خدا كے سوا كون ہے جو ايك اشارے سے دريا چيردے_ خدا كے سواء كون ہے جو مادر زاد اندھے كو شفا دے دے
اور وه بينا ہوجائے_ خدا كے سوا كون ہے جو ايك بے جان مجسمہ كو زنده كردے اور اس كو پر و بال آنكھ اور كان عطا
كردے خدا كے سوا كون ہے جو غيب سے مطلع ہوسكتا ہے پيغمبر اس قدرت اور طاقت كے ذريعے جو ﷲ تعالى نے انہيں
عنايت فرمائي ہے ا تعالى كے اذن سے ايسے كام انجام ديتے ہيں تا كہ حق طلب لوگ ان امور كے
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ديكھنے اور مشاہده كرنے سے سمجھ جائيں كہ ان تعلق اور خاص ربط خدا سے ہے اور اسى كے چنے ہوئے ہيں اور اسى
كى طرف سے پيغام الئے ہيں_ اس قسم كے كاموں كو معجزه كہاجاتا ہے معجزه ايسا كام ہے كہ جسے خدا كے عالوه يا اس
كے خاص بھيجے ہوئے بندوں كے عالوه كوئي بھى انجام نہيں دے سكتا جب خدا كسى كو پيغمبر بنا كر بھيجتا ہے تو كوئي
نشانى اور معجزه اسے دے ديتا ہے تا كہ اس كے ذريعہ پہچانا جائے اگر پيغمبر ﷲ تعالى كى طرف سے واضح نشانى نہ
الئيں تو لوگ انہيں كس طرح پہچانيں اور كس طرح جانيں كہ واقعى يہ خدا كا پيغمبر ہے_
سواالت
 ___(1كيا پيغمبر كے پہچاننے كے لئے كسى خاص نشانى كى ضرورت ہے اور كيوں؟
 ___(2پيغمبر كى نشانى كا كيا نام ہے؟
 ___(3حق طلب لوگ كس ذريعہ سے پيغمبر كو پہچانتے ہيں؟
 ___(4معجزه كسے كہا جاتا ہے؟
 ___(5مشاہده معجزه كے بعد كس طرح سمجھا جاتا ہے كہ اس كے النے والے ﷲ تعالى كے پيغمبر ہيں؟
 ___(6معجزه كس كى قدرت سے انجام پاتا ہے؟
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 ___(7پيغمبروں كو يہ قدرت كون عنايت كرتا ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
90
نواں سبق
نوجوان بت شكن
حضرت ابراہيم عليہ السالم جس دن كے انتظار ميں تھے وه دن آپہنچا كلہاڑ اٹھا كر بت خانہ كى طرف روانہ ہوئے اور
مصمم اراده كرليا كہ تمام بتوں كو توڑ ڈاليں گے_ حضرت ابراہيم عليہ السالم كو معلوم تھا كہ يہ كام بہت خطرناك ہے اور
انہيں علم تھا اگر انہيں بت توڑنے ديكھ ليں يا بت توڑنے كى آواز سن ليں تو اس وقت لوگ ان پر ہجوم كريں گے اور انہيں
ختم كرديں گے ليكن حضرت ابراہيم عليہ السالم وقت شناس تھے اور جانتے تھے كہ كون سا وقت بت توڑنے كے لئے
منتخب كريں لہذا جس دن شہر كے تمام لوگ عيد مانے كے لئے بيابان ميں جانے لگے تو انہوں نے چاہا كہ حضرت ابراہيم
عليہ السالم كو بھى اپنے ساتھ لے جائيں ليكن آپ ان كے ساتھ نہ گئے اور كہا كہ ميں مريض ہوں لہذا شہر ہى ميں رہوں گا_
91
جب تمام لوگ بيابان كى طرف جاچكے تو حضرت ابراہيم )ع( ايك تيز كلھاڑے كو لے كر بت خانہ كى طرف گئے اور آہستہ
سے اس ميں داخل ہوئے وہاں كوئي بھى موجود نہ تھا بت اور چھوٹے بﮍے مختلف اشكال كے مجسمے بت خانہ ميں ركھے
ہوئے تھے جاہل لوگوں نے ان كے سامنے غذا ركھى ہوئي تھى تا كہ بتوں كى نذر كى ہوئي غذا با بركت ہوجائے اور جب
وه بيابان سے واپس آئيں تو اس غذا كو كھائيں تا كہ بيمار نہ ہوں_
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے ايك نگاه بتوں پر ڈالى اور جاہل لوگوں كى اس حالت پر افسوس كيا اور اپنے آپ سے كہا كہ
يہ لوگ كس قدر نادان ہيں كہ پتھر اور لكﮍى سے بت بناتے ہيں اور پھر جنہيں انہوں نے خود بنايا ہے اس كى پرستش
كرتے ہيں اس كے بعد آپ نے بتوں كى طرف نگاه كى او رفرمايا كہ كيوں غذا نہيں كھاتے؟ كيوں كالم نہيں كرتے؟ يہ جملہ
كہا اور طاقتور ہاتھ سے كلہاڑ اٹھايا اور بتوں كى طرف گئے اور جلدى جلدى بتوں كو زمين پر گرانا شروع كيا صرف ايك
بﮍے بت كو باقى رہنے ديا اور كلہاڑے كو اس كے كندھے پر ڈال كر بت خانہ سے باہر نكل آئے غروب آفتاب كے قريب
لوگ بيابان سے واپس آئے اور بت خانے كى طرف گئے پہلے تو وحشت زده مبہوت اور متحير كھﮍے بتوں كو ديكھتے
رہے اس كے بعد بے اختيار چيخے روئے اور اشك بہائے اور ايك دوسرے سے پوچھتے كہ كس نے ان بتوں كو توڑا ہے؟
كس نے اتنا بﮍا گناه كيا ہے؟ بت غضب ناك ہوں گے اور ہمارى زندگى بد نصيبى سے ہم كنار كرديں گے بت خانہ كے
بچارى نے يہ تمام رپورٹ نمرود تك پہنچائي نمرود غضب
92
ناك ہوا اور حكم ديا كہ اس واقعہ كى تحقيق كى جائے اور مجرم كو پكﮍا جائے  ...حكومت كے عملے نے تحقيق و تفتيش كى
او رخبر دى كہ ايك نوجوان جس كا نام ابراہيم ہے ايك زمانے سے بتوں كى بے حرمتى كى جسارت كرتا رہا ہے ممكن ہے
كہ يہ بھى اسى نے كيا ہوا اور وہى مجرم او رگناه گار ہو نمرود نے حكم ديا كہ اسے پكﮍا جائے جناب ابراہيم عليہ السالم
پكﮍ كر نمرود كى عدالت ميں الئے گئے
حضرت ابراہيم )ع( نمرود كى عدالت ميں
عدالت لگائي گئي حج اور دوسرے اركان اپنى اپنى جگہ پر بيٹھے اور حضرت ابراہيم عليہ السالم كو عدالت ميں اليا گيا_
جج اٹھا اور كہا كہ ہم سب كو معلوم ہے كہ تہوار كے دن بﮍے بت خانہ كے بت توڑ ديئےئے ہيں اس وقت حضرت ابراہيم
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عليہ السالم كى طرف متوجہ ہوكر كہا اے ابراہيم )ع( تمہيں اس واقعہ كے متعلق كيا علم ہے حضرت ابراہيم عليہ السالم نے
ايك گہرى نگاه اس كى طرف كى او ركہا كہ يہ سوال مجھ سے كيوں كر رہے ہو_ جج نے كہا كہ ميں يہ كس سے پوچھوں
ابراہيم عليہ السالم نے بﮍے ٹھنڈے انداز ميں فرمايا كہ بتوں سے پوچھو؟ جج نے تعجب سے كہا كہ بتوں سے پوچھوں؟
ٹوٹے ہوئے بت تو جواب نہيں ديتے؟ ابراہيم عليہ السالم نے جج كى بات كو سنا اور تھوڑى دير كے بعد كہا كہ ديكھو كہ
بتوں كو كس چيز سے توڑا گيا ہے
93
جج كو غصّہ آيااوراپنى جگہ سے اٹھا اور غصّہ كے عالم ميں كہا كہ بتوں كو كلہاڑے سے توڑا گيا ہے ليكن اس كا كيا فائده
ہم تو چاہتے ہيں كہ معلوم كريں كہ بتوں كو كسنے توڑاغ ہے حضرت ابراہيم عليہ السالم نے آرام و سكون سے فرمايا كہ
سمجھنا چاہتے ہو كہ كسنے بتوں كو كلہاڑے سے توڑا ہے ديكھو كہ كلہاڑا كس كے ہاتھ ميں ہے او ركس كے كندھے پر
ہے؟ جج نے كہا كہ كلہاڑا تو برے بت كے كندھے پر ہے حضرت ابراہيم عليہ السالم نے بات كو كاٹتے ہوئے فرمايا كہ جتنا
جلدى ہوسكے بﮍے بت كو عدالت ميں حاضر كرو كيونكہ وه خود تو ٹوٹا نہيں ہے جج غصّہ ميں آكر كہنے لگا اے ابراہيم
كيا كہہ رہے ہو كتنے نادان ہو؟ بت تو بات نہيں كرتے نہ ہى كوئي چيز سنتے ہيں؟ پتھر سے تو كوئي تحقيق نہيں كى
جاسكتى _
حضرت ابراہيم عليہ السالم اس نتيجے كے منتظر تھے_ كہا كہ تم نے اعتراف كرليا ہے كہ بت بات نہيں كرتے اور نہ كوئي
چيز سنتے ہيں پس كيوں ايسے نادان اور كمزور بتوں كى پرستش كرتے ہو؟ جج كے پاس حضرت ابراہيم عليہ السالم كى
اس بات كا كوئي جواب نہ تھا تھوڑا سا صبر كيا اور كہا كہ اب ان باتوں كا وقت نہيں بہرحال بت توڑے گئے ہيں اور ہم
تمہيں اس كا مجرم سمجھتے ہيں كيونكہ تم اس سے پہلے بھى بتوں كى بے حرمتى كى جسارت كرتے رہتے تھے لہذا تمہارا
مجرم ہونا عدالت كے لئے ثابت ہے؟ سزا كے لئے تيار ہوجاؤ_
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے ايك پر اسرار نگاه جج كى طرف ڈالى اور فرمايا كہ تم ميرے خالف كوئي دليل نہيں ركھتے
ميں بھى تمہارى سزا سے
94
خوف زده نہيں ہوں_ خدائے قدير ميرا محافظ ہے ميرى نگاه ميں جس نے بھى بت توڑے ہيں وه تمہارا خير خواه تھا اور اس
نے اچھا كام انجام ديا ہے وه چاہتاتھا كہ تمہيں سمجھائے كہ بت اس الئق نہيں كہ ان كى پرستش كى جائے اور ميں بھى
تمہيں واضح طور پر كہہ رہا ہوں كہ ميں بت پرست نہيں ہوں اور بتوں كے ساتھ عقيده نہيں ركھتا اور بت پرستى كو اچھا
كام نہيں جانتا ميں ايك خدا كى پرستش كرتا ہوں وه ايك خدا جو مہربان ہے اور جس نے زمين اور آسمان اور تمام جہان اور
اس ميں موجود ہر چيز كو خلق كيا ہے اور وہى اسے منظم كرتا ہے تمام كام اس كے ہاتھ ميں ہيں_ خدا كے سواء كوئي بھى
پرستش كے الئق نہيں ہيں اس كے حكم كو مانتا ہوں اور صرف اس كى عبادت كرتا ہوں حضرت ابراہيم عليہ السالم كى
گفتگو بعض سا معين پر اثر انداز ہوئي انہوں نے كہا كہ حق حضرت ابراہيم )ع( كے ساتھ ہے ہم ضاللت و گمراہى ميں
تھے_ اس طرح حضرت ابراہيم )ع( نے ايك عام مجلس ميں لوگوں كے سامنے اپنا مدعى بيان كيا_ جج باوجود يكہ حضرت
ابراہيم عليہ السالم كے خالف كوئي دليل نہيں ركھتا تھآ اس نے ابراہيم عليہ السالم كے خالف حكم ديا كہ ابراہيم )ع( نے
ہمارے بتوں كى بے حرمتى كى ہے اور بتوں كو توڑا ہے بتوں كو توڑنے كے جرم ميں انہيں آگ ميں ڈاليں گے اور ان كو
جالديں گے تا كہ راكھ ہوجائيں اور ان كا اور ان كے ہاتھوں كا كہ جنہوں نے بت توڑے ہيں نشان تك باقى نہ رہے اس نے
يہ فيصلہ لكھا اور اس پر دستخط كئے اور اس حكم كے اجراء كو شہر كے بﮍے بچارى كے سپرد كرديا_
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حضرت ابراہيم )ع( اور اتش نمرود
شہر كے بﮍے بچارى نے نمرود كى عدالت كے جج كا حكم پﮍھا اور كہا كہ ابراہيم )ع( نے ہمارے بتوں كى بے حرمتى كى
ہے بتوں كو توڑا ہے اسے بتوں كے توڑنے كے جرم ميں آگ ميں ڈاليں گے اور جال ديں گے اس نے حضرت ابراہيم عليہ
السالم كى طرف منہ موڑا اور كہا ہم تھوڑى دير بعد تمہيں بتوں كے توڑنے كے جرم ميں آگ ميں ڈاليں گے اس آخرى وقت
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ميں اگر كوئي وصيت ہو تو كہو حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اپنے نورانى چہرے كے ساتھ بہت ہى سكون و آرام سے بلند
آواز ميں فرمايا_
لوگو ميرى نصيحت اور وصيت يہ ہے كہ ايك خدا پر ايمان الؤ اور بت پرستى چھوڑوو_ ظالموں اور طاقتوروں كى اطاعت
نہ كرو صرف خدا كى پرستش كرو اس كے فرمان كو قبول كرو بﮍے بچارى نے حضرت ابراہيم )ع( كى بات كاٹ دى اور
بہت غصّہ كے عالم ميں كہنے لگا_
اے ابراہيم تم اب بھى ان باتوں سے دست بردار نہيں ہوتے ابھى تم جالديئے جاؤگے_ اس كے بعد حكم ديا كہ حضرت ابراہيم
عليہ السالم كو آگ ميں پھينك دو
حضرت ابراہيم عليہ السالم كو آگ ميں پھينك ديا گيا جاہلوں نے
96
نعره لگايا بت زنده باد_ ابراہيم )ع( بت شكن مرده باد_ حضرت ابراہيم )ع( كہ جن كا دل عشق الہى سے پرتھا آسمان اور
زمين كے وسط ميں دعا كرتے تھے اور فرماتے تھے اے ميرے واحد پروردگار_ اے مہربان پروردگار اے ميرى پناه ،اے
وه ذات كہ جس كا كوئي فرزند نہيں اور تو كسى كا فرزند نہيں ،اے بے مثل خدا ميں فتح اور كامرانى كے لئے تجھ سے مدد
چاہتا ہوں_
حضرت ابراہيم عليہ السالم اس طريقہ سے آگ ميں ڈالے گئے اور بﮍے بچارى نے لوگوں سے كہا اے بابل كے شہريوں
ديكھا ہم نے كس طرح حضرت ابراہيم)ع( كو جالديا تمہيں معلوم ہونا چاہيئے كہ بت محترم اور ہر ايك كو بتوں كى پرستش
كرنى چاہيئے اور نمرود كے حكم كى اطاعت كرنى چاہيئے_
اب نمرود كے حكم سے آگ كے بلند شعلے ابراہيم عليہ السالم كو راكھ كرديں گے ليكن اسے علم نہ تھا كہ ﷲ نے حضرت
ابراہيم عليہ السالم كى مدد كى اور نمرود كى آگ ﷲ كے حكم سے حضرت ابراہيم )ع( پر ٹھنڈى ہوگئي اور ان كے لئے
سالمتى كا گہواره بن گئي كافى وقت گذر گيا لوگوں نے حيرت كے عالم ميں ايك طرف اشاره كيا اور كہا كہ حضرت ابراہيم
)ع( آگ ميں چل پھر رہے ہيں انہيں آگ نے نہيں جاليا_ ابراہيم عليہ السالم زنده باد بﮍا بچارى متحيّر ادھر ادھر دوڑتا تھا
اور فرياد كرتا تھا اور نمرود بھى غصّہ اور تعجب سے فرياد كرتا تھا اور زمين پر پاؤں مارتا تھا_
حضرت ابراہيم )ع( جن كا دل ايمان سے پرتھا آہستہ آہستہ نيم جلي
97
لكﮍيوں اور آگ كے معمولى شعلوں پر پاؤں ركھتے ہوئے باہر آرہے تھے لوگ تعجب اور وحشت كے عالم ميں آپ كى
طرف دوڑے اور آپ كو ديكھنے لگے حضرت ابراہيم عليہ السالم كافى دير چپ كھﮍے رہے اس كے بعد ہاتھ اٹھا كر ان كى
طرف اشاره كيا اور فرمايا تم نے ﷲ تعالى كى قدرت كوديكھا اور اس كے ارادے كامشاہده كيا اب سمجھ لو كہ كوئي بھى ﷲ
تعالى كى قدرت سے مقابلہ نہيں كرسكتا كوئي بھى اراده سوائے ذات الہى كے ارادے كے غالب اور فتح ياب نہيں ہوسكتا
ضعيف اور نادان بتوں كى عبادت سے ہاتھ اٹھا لو بت نہ پوجو ،صرف خدائے وحده ،ال شريك كى عبادت كرو''
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1حضرت ابراہيم )ع( لوگوں كے ساتھ بيابان كيوں نہ گئے تھے؟
 ___(2بتوں كو كيوں توڑا تھا اور بﮍے بت كو سالم كيوں رہنے ديا تھا؟
 ___(3حضرت ابراہيم )ع( نے كسطرح ثابت كيا تھا كہ بت قابل پرستش نہيں ہيں؟
 ___(4حضرت ابراہيم )ع( نے نمرود كى عدالت ميں كس طرح بت پرستوں كو مغلوب كيا؟
 ___(5حضرت ابراہيم )ع( كى آخرى بات نمرود كى عدالت ميں كيا تھي؟
 ___(6حضرت ابراہيم )ع( كى نصيحت كيا تھي؟
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 ___(7حضرت ابراہيم )ع( كے بت توڑنے اور عدالت ميں گفتگو كرنے كى كيا غرض تھى اور اس سے كيا نتيجہ ليا؟
 ___(8حضرت ابراہيم )ع( كو آگ ميں انہوں نے كيوں ڈاال اور كيا وه اپنى غرض كو پہنچے؟
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 ___(9جب حضرت ابراہيم )ع( كو آگ ميں پھينكا گيا تو آپ نے ﷲ تعالى سے كيا كہا؟
 ___(10جب آپ آگ سے باہر نكلے تو لوگوں سے كيا پوچھا اور ا ن سے كيا فرمايا؟
 ___(11كيا صرف حضرت ابراہيم )ع( كا مقصد تھا كہ نمرود اور بت پرستى كا مقابلہ كريں؟ يا ہر آگاه ا نسان كا يہى مقصد
حيات ہے؟
 ___(12كيا آپ بھى حضرت ابراہيم )ع( كى طرح بت پرستى كے ساتھ مقابلہ كرتے ہيں؟
 ___(13كيا ہمارے زمانے ميں بت پرستوں كا وجود ہے اور كس طرح؟
 ___(14حضرت ابراہيم )ع( كى داستاں سے كيا درس آپ نے حاصل كيا ہے؟ اور كس طرح آپ اسے عملى طور سے انجام
ديں گے اور اس بزرگ پيغمبر كے كردار پر كيسے عمل كريں گے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
99
دسواں سبق
حضرت موسى )ع( خدا كے پيغمبر تھے
پہلے زمانے ميں ايك ظالم انسان مصر پر حكومت كرتاتھا كہ جسے فرعون كہا جاتا ہے فرعون ايك خودپسند اور مغرور
انسان تھا لوگوں سے جھوٹ كہتا تھا كہ ميں تمہارا بﮍا خدا اورپروردگار ہوں تمہارى زندگى اورموت ميرے ہاتھ ميں ہے
مصر كى وسيع زمين اور يہ نہريں سب ميرى ہيں تم بيغر سوچے سمجھے اور بيغر چوں و چرا كئے ميرى اطاعت كرو_
مصر كے نادان لوگ اس كے محكوم تھے اور اس كے حكم كو بغير چوں و چرا كے قبول كرتے تھے اور اس كے سامنے
زمين پر گرتے تھے صرف حضرت يعقوب عليہ السالم كى اوالد جو مصر ميں رہتى تھى او رخداپرست تھى فرعون كے
سامنے زمين پر نہيں گرتى تھى يعنى اسے سجده نہيں كرتى تھى اسى لئے فرعون انہيں بہت سخت كاموں پر مامور كرتا اور
يعقوب كى اوالد
100
مجبور تھى كہ بغير كوئي مزدورى لئے فرعون اور فرعونيوں كے لئے زراع كريں ،كام كريں ان كے بہترين محل بنائيں
ليكن اس تمام محنت اور كام كرنے كے باوجود بھى فرعون ان پر رحم نہيں كيا كرتا تھا ان كے ہاتھ پاؤں كاٹتا اور پھانسى پر
لٹكاتا تھا ايسے زمانے ميں خداوند عالم نے حضرت موسى )ع( كو پيغمبرى كے لئے چنا_ خداوند عالم حضرت موسى عليہ
السالم كے ساتھ كالم كرتاتھا اور جناب موسى )ع( ﷲ تعالى كا كالم سنتے تھے اے موسى )ع( ميننے تمہيں لوگوں ميں سے
پيغام پہنچانے كے لئے چنا ہے ميرى بات كو سنو ميں تيرا پروردگار ہوں ،ميرے سوا كوئي اور خدا نہيں ،نماز پﮍھو اور
مجھے اپنى نماز ميں ياد كرو اس كے بعد ﷲ تعالى نے جب حضرت موسى عليہ السالم سے پوچھا يہ كيا ہے جو تو نے ہاتھ
ميں لے ركھا ہے_
حضرت موسى عليہ السالم نے جواب ميں كہا يہ ميرا عصا ہے جب تھك جاتا ہوں اس كا سہارا لے كر آرام كرتا ہوں بھيﮍ
بكريوں كو ہاكتا ہوں اور دوسرے فوائد بھى ميرے اس ميں موجود ہيں ﷲ تعالى نے حكم ديا كہ اسے اپنے ہاتھ سے پھينكو
حضرت موسى نے اپنے عصا كو زمين پر ڈاال بہت زياده تعجب سے ديكھا كہ عصا ايك بپھرا ہوا سانپ بن گيا ہے اور منہ
كھول ركھا ہے اور آگے بﮍھ رہا ہے حضرت موسى عليہ السالم ڈرے ﷲ كا حكم ہوا كہ اسے پكﮍو اور نہ ڈرو ہم اسے اپنى
پہلى حالت ميں لوٹا ديں گے اور پھر يہ عصا بن جائے گا حضرت موسى عليہ السالم نے اپنا ہاتھ آگے بﮍھايا اور اسے پكﮍا
وه دوباره بن گيا خداوند عالم نے حكم ديا اے موسى )ع( اپنے ہاتھ كو اپنے گريبان
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101
ميں ڈالو_ حضرت موسى عليہ السالم نے اپنا ہاتھ گريبان ميں ڈاال اور جب اسے باہر نكاال تو آپ كا ہاتھ ايك انڈے كى طرح
سفيد تھا اور چمك رہا تھا ﷲ تعالى كى طرف سے حكم ہوا كہ اے موسى ان دو نشانيوں او رگمراہوں سے )يعنى ان دو
معجزوں كے ساتھ( فرعون كى طرف جاؤ اور اسے دعوت دو كيوں كہ وه بہت مغرور اور سركش ہوگيا ہے پہلے اسے
نرمى اور مالئمت كے ساتھ دعوت دنيا شايد نصيحت قبول كرلے يا ہمارے عذاب سے ڈرجائے اگر كوئي نشانى يا معجزه
طلب كرے تو اپنے عصا كو زمين پر ڈالو اور اپنے ہاتھ كو گريبان ميں ڈال كر اسے دكھالؤ_
حضرت موسى )ع( فرعون كے قصر ميں
فرعون اور اہليان مصر قصر ميں بيٹھے ہوئے تھے كہ حضرت موسى )ع( وارد ہوئے فرعون جناب موسى عليہ السالم كو
پہلے سے پہچانتا تھا ان كى طرف تھوڑى دير متوجہ رہا پھر پوچھا كہ تم موسى )ع( ہو_ حضرت موسى عليہ السالم نے
فرمايا ہاں :ميں موسى ہوں ميں خدا كى طرف سے آيا ہوں تا كہ تمہيں ہدايت خواہى اور سركشى كو ترك كرو ﷲ تعالى كے
فرمان كى اطاعت كرو تا كہ سعادتمند بن جاؤ ﷲ تعالى نے مجھے حكم ديا ہے كہ بنى اسرائيل كو ذلّت و خوارى سے نجاد
دالؤں_
102
فرعون نے غصّہ اور تكبّر سے كہا اے موسى آخر تمہارا خدا كون ہے حضرت موسى عليہ السالم نے فرمايا كہ ميرا خدا وه
ہے كہ جس نے زمين اور آسمان كوپيدا كيا ہے تجھے اور تيرے باپ دادا كو پيدا كيا ہے تمام موجودات كو پيدا كيا ہے وہى
سب كو روزى دينے واال اور ہدايت كرنے واال ہے فرعون حضرت موسى )ع( كى بات كو اچھى طرح سمجھتا تھا اپنے آپ
كو نادانى ميں ڈاال بجائے اس كے كہ حضرت موسى عليہ السالم كو جواب ديتا قصر ميں بيٹھے لوگوں كى طرف رخ كر كے
كہا_
كيا مصر كى بﮍى سلطنت ميرى نہيں ،كيا ميں تمہارا پروردگار نہيں ہوں كيا تمہارى زندگى اورموت ميرے ہاتھ ميں نہيں كيا
ميں تمہيں روزى دينے واال نہيں ہوں اپنے سواء تمہارے لئے ميں كوئي پروردگار نہيں جانتا ہميں حضرت موسى كے خدا
كى كيا ضرورت ہے؟
حضرت موسى عليہ السالم نے بﮍے اطمينان سے كہا اے لوگو تم اس دنيا كے بعد ايك اور دنيا كى طرف جاؤ گے وہاں ايك
اوردنيا كى طرف جاؤ گے وہاں ايك اور زندگى ہے تمہيں چاہيے كہ ايسے كام كرو كہ جس سے آخرت ميں بھى سعادتمند
رہو ﷲ تعالى كے عالوه آخرت اور اس دنيا كى بدبختى اور سعادت كے اسباب كو كوئي نہيں جانتا وه دنيا اور آخرت كا پيدا
كرنے واال ہے ميں اسى كى طرف سے آيا ہوں اور اسى كا پيغام اليا ہوں ،ميں ﷲ كا رسول ہوں ميں اسى لئے آيا ہوں تا كہ
تمہيں زندگى كا بہترين دستور دوں اور تم دنيا وآخرت ميں اچھى زندگى بسر كرو اور سعادتمند ہوجاؤ_
فرعون نے بے اعتنائي او رتكبّر سے كہا_ كياتم اپنى پيغمبرى پر كوئي
103
گواه بھى ركھتے ہو كوئي معجزه ہے تمہارے پاس؟
حضرت موسى عليہ السالم نے فرمايا ہاں اس وقت آپ نے اپنا عصا فرعون كے سامنے ڈاال فرعون اور فرعونيوں نے
اچانك اپنے سامنے ايك بپھرا ہوا سانپ ديكھا كہ ان كى طرف آرہا ہے فرياد كرنے لگے حضرت موسى عليہ السالم جھكے
اور اس بپھرے ہوئے سانپ كو پكﮍ ليا اور وه دوباره عصا ہوگيا حضرت موسى عليہ السالم سے انہوں نے مہلت مانگي_
آخرى فيصلہ
حضرت موسى عليہ السالم بہت كوشش كے باوجود فرعون اور فرعونيوں كے ايمان النے سے نا اميد ہوگئے اور ﷲ كے
حكم سے آخرى فيصلہ كيا كہ جيسے بھى ہو بنى اسرائيل كو فرعون اور فرعونيوں كے ظلم و ستم سے نجات دالئيں اور پھر
بنى اسرائيل كو خفيہ طور پر حكم ديا كہ اپنے اموال كو جمع كريں اور بھاگ جائيں بنى اسرائيل ايك تاريك رات ميں حضرت
موسى )ع( كے ساتھ مصر سے بھاگ گئے صبح اس كى خبر فرعون كو ملى وه غضبناك ہوا اور ايك بہت بﮍا لشكر بنى
اسرائيل كے پيچھے بھيجا تا كہ انہيں گرفتار كر كے تمام كو قتل اور نيست و نابود كردے بنى اسرائيل نے حضرت موسى
عليہ السالم كے حكم سے ايك راستہ اختيار كيا اور جلدى سے آگے بﮍھنے لگے چلتے چلتے دريا تك پہنچ گئے جب انہوں
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نے راستہ بند
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ديكھا كہ آگے دريا ہے اور پيچھے فرعون كا لشكر ،تو بہت پريشان ہوئے اور حضرت موسى عليہ السالم پر اعتراض كرنے
لگے ہميں كيوں اس دن كے لئے لے آئے ہو كيوں ہميں مصر سے باہر نكاال ہے ابھى فرعون كا لشكر پہنچ جائے گا او
رہميں قتل كردے گا چوں كہ حضرت موسى كو ﷲ تعالى كے حكم پر مكمل يقين تھا اس لئے فرمايا ہميں كوئي قتل نہيں كرے
گا خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارى رہنمائي كرے گا اور نجات دے گا_
فرعون كا لشكر بہت نزديك پہنچ گيا تھا ﷲ تعالى نے حضرت موسى عليہ السالم پر وحى كى كہ اے موسى )ع( اپنے عصا
كو دريا پر مارو حضرت موسى عليہ السالم نے ﷲ تعالى كے حكم سے اپنا عصا بلند كيا اور پانى پر مارا ﷲ كے حكم سے
پانى دو پاٹ ہوگيا اور دريا كى تہہ ظاہر ہوگئي بنى اسرائيل خوشى خوشى دريا ميں داخل ہوگئے اور اس كى تھوڑى دير بعد
فرعون اور اس كا لشكر بھى آپہنچا بہت زياده تعجب سے ديكھا كہ اوالد يعفوب زمين پر جا رہى ہے تھوڑى دير دريا كے
كنارے ٹھہرے اور اس عجيب منظر كو ديكھتے رہے پھر وه بھى دريا ميں داخل ہوگئے_
جب بنى اسرائيل كا آخرى فرد دريا سے نكل رہا تھا تو فرعون كى فوج دريا ميں داخل ہوچكى تھى دونوں طرف كا پانى بہت
مہيب آواز سے ايك دوسرے پر پﮍا اور فرعون اور اس كے پيروكار دريا ميں ڈوب گئے اور دريا نے ﷲ تعالى كے فرمان
كے مطابق تمام سركشى اور ظلم كا خاتمہ كرديا وه اپنے پروردگار كى طرف لوٹ گئے تا كہ آخرت ميں اپنے ظلم و ستم كى
سزا پائيں اور اپنے برے اعمال كى وجہ سے عذاب مينمبتال كر
105
ديئےائيں ''ظالموں كا انجام يہى ہوتا ہے''
حضرت موسى )ع( اور تمام پيغمبر خدا كى طر ف سے آئے ہيں تا كہ لوگوں كو خدائے وحده ،الشريك كى طرف دعوت ديں
اور آخرت سے آگاه كريں پيغمبر لوگوں كى آزادى اور عدالت كو برقرار ركھنے كى كوشش كرتے ہيں اور ظلم و ستم كا
مقابلہ كرتے ہيں_
سواالت
 ___(1حضرت موسى )ع( كا آخرى فيصلہ كيا تھا؟
 ___(2اوالد يعقوب نے كيوں حضرت موسى )ع( پر اعتراض كيا تھا اور كيا كہا تھا؟ اور كيا ان كا اعتراض درست تھا؟
 ___(3كيا حضرت موسى )ع( بھى اوالد يعقوب كى طرح پريشان ہوئے تھے؟
 ___(4حضرت موسى )ع( نے اوالد يعقوب )ع( كے اعتراض كے جواب ميں كيا كہا تھا؟
 ___(5سمندر كس كے ارادے اور كس كى قدرت سے دوپاٹ ہوگيا تھا اور كس كے حكم اور قدرت سے دوباره مل گيا تھا
دنيا كا مالك اور اس كا انتظام كس كے ہاتھ ميں ہے؟
 ___(6فرعون اور اس كے پيروكار كس كى طرف گئے اور آخرت ميں كس طرح زندگى بسر كريں گے؟
106
 ___(7حضرت موسى عليہ السالم اور دوسرے پيغمبروں كى غرض اور ہدف كيا تھا؟
 ___(8اس غرض او رہدف پر آپ كس طرح عمل كريں گے؟
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گيارہواں سبق
پيغمبر اسالم )ص( قريش كے قافلے ميں
حضرت محمدمصطفى )ص( آٹھ سال كے بچّے ہى تھے كہ آپ)ص( كے دادا جناب عبدالمطلب )ع( دنيا سے رخصت ہوگئے
جناب عبدالمطلب نے اپنى وفات كے وقت اپنے بيٹے جناب ابوطالب )ع( سے وصيت كى كہ پيغمبر اسالم)ص( كى حفاظت
اور حمايت كريں اور ان سے كہا كہ محمد)ص( يتيم ہے يہ اپنے ماں باپ كى نعمت سے محروم ہے اسے تمہراے سپرد كرتا
ہوں تا كہ تم اس كى خوب حفاظت اور حمايت كرو اس كا مستقبل روشن ہے اور يہ بہت بﮍے مقام پر پہنچے گا_
حضرت ابوطالب )ع( نے اپنے باپ كى وصيت كو قبول كيا اور پيغمبر اسالم)ص( كى سرپرستى اپنے ذمہ لے لى اور
مہربان باپ كى طرح آپ)ص( كى حفاظت كرتے رہے_ پيغمبر اسالم )ص( تقريبا ً باره سال كے تھے كہ
108
اپنے چچا جناب ابوطالب )ع( كے ساتھ قريش كے تجارتى قافلہ كے ساتھ شام كا سفر كيا يہ سفر باره سال كے لﮍكے جناب
مصطفى )ص( كے لئے بہت مشكل اور دشوار تھا ليكن قدرتى مناظر پہاڑوں اور بيابانوں كا ديكھنا راستے كى سختى اور
سفر كى تھكان كو كم كر رہا تھا آپ)ص( كے لئے وسيع بيابانوں اور اونچے اونچے شہروں اور ديہاتوں كا ديكھنا لذت بخش
تھا_
كاروان بصره شہر كے نزديك پہنچا وہاں قديم زمانے سے ايك عبادت گاه بنائي گئي تھى اور ہميشہ عيسائي علماء ميں سے
كوئي ايك عالم اس عبادت گاه ميں عبادت ميں مشغول رہتا تھا كيوں كہ حضرت عيسى اور دوسرے سابقہ انبياء نے آخرى
پيغمبر )ص( كے آنے اور ان كى مخصوص عالمتوں اور نشانيوں كى خبر دى تھى اس عبادتگاه كا نام دير تھا اس زمانے
ميں بحيرانا مى پادرى اس دير ميں رہتا تھا اور اس ميں عبادت كرتا تھا_
جب قريش كا قافلہ دور سے كھائي ديا تو بحيرا دير سے باہر آيا اور ايك تعجب انگيز چيز ديكھى قافلے نے آرام كرنے كے
لئے اپنا سامان وہاں اتارا كا رواں والوں نے ادھر ادھر آگ جالئي اور كھانا پكانے ميں مشغول ہوگئے بحيرا بﮍى دقيق نگاه
سے كاروان كے افراد كو ديكھ رہا تھا_ تعجب انگيز چيز نے اس كى توجّہ كو مكمل جذب كرليا تھا_ سابقہ روش كے خالف
كہ وه كبھى بھى كسى قافلے كى پرواه نہيں كرتا تھا اس دفعہ قافلہ والوں كى دعوت كى جب قافلے والے دير ميں داخل ہو
رہے تھے تو وه ہر ايك كو خوش آمديد كہہ رہا تھا اور غور سے ہر ايك كے چہرے كو ديكھتا تھا كہ گويا كسى گم شده كى
تالش ميں ہے اچانك بلند آواز سے كہا بيٹا آگے آو تا كہ ميں
109
تجھے اچھى طرح ديكھ سكوں ،آگے آؤ آگے آؤ ،چھوٹے بچے نے اس كى توجّہ كو اپنى طرف مبذول كرليا اسے اپنے
سامنے كھﮍا كيا اور جھكا اپنا ہاتھ اس كے كندھے پر ركھا اور كافى دير تك نزديك سے آپ)ص( كے چہرے كو ديكھتا رہا،
آپ)ص( كا نام پوچھا تو كہا گيا ،محمد)ص( كافى دير خاموش كھﮍا رہا اور ترچھى آنكھوں سے آپ)ص( كو بار بار ديكھتا
رہا اس كے بعد بہت احترا سے جناب محمد مصطفى )ص( كے سامنے بيٹھا اور آپ كا ہاتھ پكﮍا اور كئي ايك سوال كئے
اچھى طرح تحقيق اور جستجو كى آپ)ص( كے چچا سے بات كى اور دوسروں سے بھى كئي ايك سوال كئے ،اس نے اپنى
گمشده چيز كو حاصل كرليا تھا وه بہت خوش دكھائي ديتا تھا
ابوطالب )ع( كى طرف متوجہ ہوا اور كہا يہ بچّہ روشن مستقبل ركھتا ہے اور بہت بﮍے رتبے پر پہنچے گا يہ بچّہ وہى
پيغمبر )ص( ہے جس كى سابقہ انبياء نے آنے كى خبر دى ہے ميں نے كتابوں ميں اس كى نشانياں پﮍھى ہيں اور يہ ﷲ كا
آخرى پيغمبر ہے بہت جلد پيغمبرى كے لئے مبعوث ہوگا اور اس كا دين تمام عالم پر پھيل جائے گا اس بچّے كى قدر كرنا
اور اس كى حفاظت اور نگہداشت ميں احتياط كرنا_
قافلہ والوں نے آرام كرنے كے بعد اپنے اسباب كو باندھا اور وه چل پﮍے بحيرا دير كے باہر كھﮍا تھا اور جناب محمد
مصطفى )ص( كو ديكھ رہا تھا اور اشك بہا رہا تھا تھوڑى دير بعد قافلہ آنكھوں سے غائب ہوگيا بحيرا اپنے كمرے ميں واپس
لوٹا اور اكيلے بيٹھے غور و فكر ميں ڈوب گيا_
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سواالت
 ___(1جناب ابوطالب )ع( كا حضرت محمد مصطفى )ص( سے كيا رشتہ تھا اور جناب عبدالمطلب )ع( كے بعد كون سى
ذمہ دارى انہوں نے سنبھالى تھي؟
 ___(2جناب عبدالمطلب)ع( نے وفات كے وقت اپنے بيٹے ابوطالب )ع( سے كيا كہا؟ اور ان سے كيا وصيت كي؟
 _ __(3بحيرا كس كا منتظر تھا؟ كس شخص كو ديكھنا چاہتا تھا؟ كہاں سے وه آپ)ص( كو پہچانتا تھا؟
 ___(4بحيرا نے قافلے كى كيوں دعوت كي؟
 ___(5بحيرا پيغمبر اسالم)ص( كو كيوں دوست ركھتا تھا جب وه تنہا ہوا تو كيا فكر كر رہا تھا؟
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مظلوموں كى حمايت كا معاہده
ايك دن قريش كے سردار مسجد الحرام ميں اكٹھے تھے اتنے ميں ايك آدمى مسجد ميں داخل ہوا اور فرياد كى اے لوگو اے
جوانو ،اے سردارو ،تمام چپ ہوگئے تا كہ اس مسافر كى بات كو اچھى طرح سن سكيں اس نے كہا_ اے م ّكہ كے لوگو كياتم
ميں كوئي جواں مرد نہيں؟ كيوں ميرى فرياد كو كوئي بھى نہيں آتا؟ كيوں كوئي ميرى مدد نہيں كرتا_
ميں دور سے تمہارے شہر مين جنس اليا ہوں تا كہ اسے فروخت كر كے اس كے پيسے سے اپنے خاندان كى زندگى كے
وسائل اور خوراك مہيّا كروں ميرى اوالد ميرے انتظار ميں ہے تا كہ ان كے لئے لباس اور خوراك لے جاؤں كل تمہارے
سرداروں ميں سے ايك كى اوالد نے مجھ سے نجس خريدى ميں نے جنس اس كے گھر لے جا كر اس كى تحويل ميں دي
112
جب جنس كے پيسے كا مطالبہ كيا تو اس نے جواب ديا چپ رہو اور بات نہ كرو_
ميں اس شہر كے سرداورں ميں سے ہوں اگر تو چاہتا ہے كہ اس شہر ميں آمد و رفت ركھے اور امن سے رہے تو مجھ سے
اس كے پيسے نہ لے ميں نے جب اصرار كيا تو اس نے مجھے گالياں ديں اور مارا پيٹا كيا يہ درست ہے كہ طاقتور
كمزورں كا حق پائمال كرے_ كيا يہ درست ہے كہ ايك طاقتور آدمى ميرى محنت كى حاصل كرده كمائي كو لے لے اور
ميرى اوالد كو بھوكا ركھے ميرى فرياد رسى كوئي نہيں كرتا؟
كسى ميں جرات نہ تھى كہ اس مسافر كى مدد كرسكے كيونكہ طاقتور اسے بھى مارتے پيٹے تھے اور اس زمانے ميں م ّكہ
كسى حكومت كے ماتحت بھى نہ تھا بلكہ ہر ايك اپنے قبيلے كى حمايت اور دفاع كيا كرتا تھا لہذا مسافروں كى حفاظت كرنے
واال كوئي نہ تھا ظالم اور طاقتور ان پر ظلم كرتے اور ان كے حق كو پامال كيا كرتے تھے_
اس قريش كے اجتماع ميں سے پيغمبر اسالم )ص( كے چچا زبير اٹھے اور اس مظلوم كى بات كى حمايت كى اور كہا كہ
ہميں مظلوموں كے لئے كوئي فكر كرنى چاہيئے اور ان كى مدد كے لئے كھﮍا ہونا چاہيے ہر آدمى اس حالت سے بيزار ہے
اور چاہتا ہے كہ كمزور اور بے سہارا لوگوں كى مدد كرے آج عصر كے وقت عبدﷲ كے گھر اكھٹے ہوں_
اس دن وقت عصر لوگوں كا ايك گروه جو انصاف پسند اور سمجھدار تھے عبدﷲ كے گھر اكٹھے ہوگئے انہوں نے
طاقتوروں كے ظلم كے
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بارے ميں بات چيت كى او رظلم و ستم كے روكنے كے لئے ايك معاہده طے كيا تا كہ ايك دوسرے كى مدد سے كمزور اور
بے سہارا لوگوں كى حمايت كريں معاہده لكھا گيا اور تمام نے دستخط كئے اس كے بعد تمام كے تمام اس طاقتور سردار كے
گھر گئے اور اس سے اس مسافر كى جنس كى قيمت وصول كى اور اسے دے دى وه آدمى خوشحال ہوگيا اور اپنے اہل و
عيال كے لئے لباس اور خوراك خريدى اور اپنے گھر واپس لوٹ گيا ہمارے پيغمبر اسالم)ص( ان افراد ميں سے ايك موثر
اور فعال ركن تھے كہ جنہوں نے وه معاہده طے كياتھا اور آخر عمر تك اس معاہدے كے وفادار رہے پيغمبر اسالم )ص( اس
معاہدے كى تعريف كيا كرتے تھے اور فرمايا كرتے تھے كہ ميں نے مظلوموں كى حمايت كے معاہدے ميں شركت كى تھى
اور جب تك زنده ہوں گا اس كا وفادار رہوں گے بہت قيمتى اور روزنى معاہده تھا ميں اسے بہت دوست ركھتا ہوں اور اس
معاہده كى اہميت كو مال و زر سے زياده قيمتى جانتا ہوں اور اس معاہدے كو وسيع و عريض ميدان سے پر قيمتى اونٹوں
كے عوض بھى توڑنے كے لئے تيار نہيں ہوں ہمارے پيغمبر اس وقت بيس سال كے جوان تھے اور ابھى تك اعالن رسالت
نہيں كيا تھا_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1مظلوموں كى حمايت كا معاہده كس كى تحريك پر تشكيل پايا
 ___(2اس سردار زاده نے كون سا ظلم كيا تھا جنس كے فروخت
114
كرنے والے نے اپنا روپيہ وصول كرنے كے لئے كيا طريقہ اختيار كيا؟
 ___(3طاقت كا كيا مطلب ہے اگر كوئي آپ پر ظلم كرے تو آپ كيا كريں گے كوئي مثال ياد ہو تو بيان كريں؟
 ___(4كبھى آپ نے كسى مظلوم كى حمايت كى ہے؟
 ___(5ہمارے پيغمبر اسالم)ص( كى عمر اس وقت كتنى تھى اور اس معاہدے كے متعلق كيا فرمايا كرتے تھے؟
 ___(6اگر كسى بچّے پر ظلم ہوتے ديكھيں تو آپ كيا كريں گے اور كس طرح اس كى مدد كريں گے؟
 ___(7اگر ديكھيں كہ بچّے كسى حيوان كو تكليف دے رہے ہيں تو كيا كريں گے اور اس حيوان كى كس طرح مدد كريں
گے؟
 ___(9اس واقعہ سے كيا درس ملتا ہے ہم پيغمبر اسالم )ص( كى كس طرح پيروى كريں؟
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تيرہواں سبق
پيغمبر اسالم )ص( كى بعثت
شہر م ّكہ كے نزديك ايك بلند اور خوبصورت پہاڑ ہے جس كا نام حراء ہے حراء ميں ايك چھوٹا غار ہے جو اس بلند پہاڑ كى
چوٹى پر واقع ہے_
پيغمبر اسالم)ص( اعالن رسالت سے قبل كبھى كبھى اس غار ميں جاتے تھے اور اس پر سكون جگہ پر خلوت ميں عبادت
اور غور و فكر كيا كرتے تھے رات كو غار كے نزديك ايك چٹان پر كھﮍے ہوجاتے اور بہت دير تك م ّكہ كے صاف آسمان
اور خوبصورت ستاروں كے جھر مٹ كو ديكھتے رہتے اور ان مخلوقات كى عظمت و جاللت كا تماشا كيا كرتے اس كے
بعد غار ميں جاتے اور اس وسيع كائنات كے خالق كے ساتھ راز و نياز كيا كرتے تھے اور كہتے تھے پروردگارا اس وسيع
كائنات اور سورج اور خوبصورت ستاروں كو تونے بالوجہ پيدا نہيں كيا ان كى خلقت سے كسى غرض و غايت
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كو نظر ميں ركھا ہے_
ايك دن بہت سہانا سحرى كا وقت تھا پيغمبر اسالم )ص( اس غار ميں عبادت كر رہے تھے كہ پيغمبر كى عظمت كو اپنے
تمام كمال كے ساتھ مشاہده كيا ﷲ كا فرشتہ جبرائيل آپ)ص( كى خدمت مينحاضر ہوئے اور كہا
اے محمد)ص( آپ)ص( ﷲ كے پيغمبر )ص( ہيں ميرے ﷲ نے حكم ديا ہے كہ لوگوں كو شرك اور بت پرستى اور ذلت و
خوارى سے نجات ديں اور ان كو آزادى اور خداپرستى كى عظمت او رتوحيد كى دعوت ديں اے محمد)ص( آپ)ص( خدا
كے پيغمبر ہيں لوگوں كودين اسالم كى طرف بالئيں_
حضرت محمد مصطفى )ص( نے جناب جبرائيل كو ديكھا او رجو ﷲ تعالى كى طرف سے پيغام آيا تھا اسے قبول كيا_
اس كے بعد ايمان سے لبريز دل كے ساتھ كو ه حراء سے نيچے اترے او راپنے گھر روانہ ہوئے آپ كى شفيق اور مہربان
بيوى جناب خديجہ )ص( خنده پيشانى سے آپ)ص( كے نورانى اور ہ ّشاش ب ّشاش چہرے كو ديكھ كر خوشحال ہوگئيں
حضرت محمد مصطفى )ص( خدا كے پيغمبر ہوچكے تھے اپنى رفيقہ حيات سے فرمايا
ميں كوه حراء پر تھا وہاں خدا كا عظيم فرشتہ جبرائيل كو ديكھا ہے كہ وه آسمانى صدا ميں مجھ سے كہہ رہے تھے اے
محمد)ص( تو ﷲ كا پيغمبر ہے ﷲ نے تجھے حكم ديا ہے كہ لوگوں كو شرك اور بت پرستى اور ذلت و خوارى سے نجات
دے اوران كو آزادى اور يگانہ پرستى اور توحيد كى دعوت دے_
117
جناب خديجہ سالم ﷲ عليہا نے اپنے سچے اور امين شوہر سے كہا مجھے اس سے پہلے علم تھا كہ آپ)ص( ﷲ تعالى كے
پيغمبر ہيں اور ميں اس عظيم دن كے انتظار ميں تھى حضرت عيسى عليہ السالم نے آپ)ص( كى پيغمبرى كى بشارت دى
ہے ٹھيك ہے ﷲ تعالى نے آپ كے ذ ّمہ بہت اہم ذ ّمہ دارى دى ہے ميں ﷲ تعالى كى وحدانيت كى گواہى ديتى ہوں اور
آپ)ص( كى پيغمبرى پر ايمان التى ہوں اور تمام حاالت ميں آپ)ص( كى مددگار اور حامى رہوں گي
حضرت على )ع( جو ايك ذہين نوجوان تھے انہوں نے پيغمبر اسالم)ص( كى پيغمبرى پر ايمان كا اظہار كيا اور يہ پہلے
شخص تھے كہ جنہوں نے اسالم اور ايمان كا اظہار كيا_ ايك م ّدت تك مسلمانوں كى تعداد ان تين افراد سے زياده نہ تھى ليكن
ان تينوں افراد نے جو بلند ہ ّمت اور آہنى ارادے كے مالك تھے پورے بت پرستى اور بے دينى كے ماحول سے مقابلہ كيا
ابتدائي دور ميں صرف يہى تينوں افراد نماز كے لئے كھﮍے ہوتے اور لوگوں كى حيرت زده آنكھوں كے سامنے خدائے
وحده ال شريك سے گفتگو اور راز و نياز كيا كرتے تھے_
ايك شخص كہتا ہے كہ ايك دن ميں مسجد الحرام ميں بيٹھا تھا ميں نے ديكھا كہ ايك خوبصورت انسان مسجد ميں وارد ہوا اس
نے آسمان كى طرف نگاه كى اور كھﮍا ہوگيا ايك نوجوان اس كے دائيں طرف كھﮍا ہوگيا اور اس كے بعد ايك عورت آئي
اور اس كى پشت پر كھﮍى ہوگئي كچھ دير كھﮍے رہے اور كچھ كلمات كہتے
118
رہے اس كے بعد جھكے اور پھر كھﮍے ہوگئے اور پھر بيٹھ گئے اور اپنے سرزمين كى طرف نيچے كئے رہے ميں نے
بہت تعجب كيا اور اپنے پہلو ميں بيٹھے ہوئے شخص سے پوچھا ،عباس ،يہ كون ہيں؟ اور كيا كر رہے ہيں_
عباس نے كہا كہ وه خوبصورت انسان جو آگے كھﮍا ہے محمد)ص( ميرے بھائي كا لﮍكا ہے وه عورت خديجہ )ص( اس كى
باوفا بيوى ہے اور وه نوجوان على )ع( ہيں جو ميرے دوسرے بھائي كا لﮍكا ہے محمد)ص( كہتا ہے كہ خدا نے اسے
پيغمبرى كے لئے چنا ہے يہ عورت اور وه نوجوان اس پر ايمان لے آئے ہيں اور اس كے دين كو قبول كرليا ہے ان تين
آدميوں كے عالوه اس كے دين پر اور كوئي نہيں ہے محمد كہتا ہے كہ دين اسالم تمام جہان كے لوگوں كے لئے ہے اور
بہت جلدى لوگ اس دين كو قبول كرليں گے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوجائيں گے ہمارے پيغمبر اسالم)ص( ستائس
رجب كو پيغمبرى كے لئے مبعوث ہوئے اس دن كو مبعث كا دن كہا جاتا ہے ہمارے پيغمبر اسالم)ص( كى عمر اس وقت
چاليس سال كى تھي_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1ہمارے پيغمبر اسالم)ص( مبعوث ہونے سے پہلے عبادت اورغور و فكر كے لئے كہاں جايا كرتے تھے؟ اور كن
چيزوں كو ديكھا كرتے تھے اور خدا سے كيا كہا كرتے تھے؟
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 ___(2كبھى آپ نے ستاروں سے پرے آسمان كو ديكھا ہے اور پھر كيا غور فكر كيا ہے؟
 ___(3جو فرشتہ پيغمبر اسالم)ص( كے لئے پيغام اليا تھا اس كا كيا نام تھا؟
 ___(4پيغمبر اسالم )ص( كس حالت ميں حراء پہاڑى سے نيچے اترے اور اپنى رفيقہ حيات جناب خديجہ سے كيا كہا؟
 ___(5آپ )ص( كى بيوى نے آپ )ص( كى بات سننے كے بعد كيا كہا؟
 ___(6پيغمبر اسالم )ص( كس عمر ميں پيغمبرى كے لئے چنے گئے تھے_
 ___(7مبعث كا دن كا نسا دن ہے كيا آپ نے اس عظيم دن كو كبھى جشن منايا ہے اس كى مناسب سے كسى جشن ميں
شريك ہوئے ہيں؟
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اپنے رشتہ داروں كو اسالم كى دعوت
جب پيغمبر اسالم )ص( حضرت محمد بن عبدﷲ صل ﷲ عليہ و آلہ وسلم پيغمبرى كے لئے مبعوث ہوئے تو تين سال تك
مخفى طور سے دين اسالم كى دعوت ديتے رہے آپ اطراف مكہ مسجدالحرام كے گوشہ و كنار ميں بعض لوگوں سے اسالم
كى گفتگو فرماتے اور انہيں دين اسالم سمجھاتے اور اس كى تبليغ كرتے رہتے تھے جہاں بھى كسى الئق اور سمجھ دار
آدمى كو ديكھتے اس كے سامنے اپنى پيغمبرى كا اظہار كرتے اور اسے بت پرستى اور ظلم و ستم كرنے سے روكتے اور
ظالموں كے ظلم و ستم كى برائي ان سے بيان كرتے آپ محروم اور پسمانده لوگوں كے لئے دلسوزى اور چاره جوئي كرتے
آپ لوگوں سے فرماتے تھے_
ميں خدا كا آخرى پيغمبر ہوں مجھے ﷲ تعالى نے حكم ديا ہے كہ
121
تمہارى راہنمائي كروں اور اس ناگوار حاالت سے تمہيں نجات دلواؤں اور تمہيں آزادى اور خداپرستى اور توحيد كى طرف
دعوت دوں اور تمہارى رہبرى كروں تم اس عظيم مقصد ميں ميرى مدد كرو،
پيغمبر اسالم)ص( كياس تين سال كى كوشش سے مكہ كے لوگوں ميں سے بعض لوگوں نے دين اسالم كو قبول كيا اور مخفى
طور سے مسلمان ہوگئے اس كے بعد ﷲ تعالى سے آپ)ص( كو حكم مال كہ اب آپ اپنے نزديكى رشتہ داروں كو دين اسالم
كى دعوت ديں پيغمبر اسالم )ص( نے ﷲ تعالى كے اس فرمان كے مطابق اپنے قريبى رشتہ داروں كو جو تقريبا ً چاليس ادمى
تھے اپنے گھر بااليا اس معين دن ميں تمام مہمان آپ)ص( كے گھر آئے_
آنحضرت )ص( نے خنده پيشانى سے انہيں خوش آمديد كہا اور بہت محبت سے ان كى پذيرائي كى كھانا كھانے كے بعد
پيغمبر اسالم )ص( چاہتے تھے كہ كوئي بات كريں ليكن ابولہب نے مہلت نہ دى اور لوگوں سے كہا ہوشيار رہنا كہيں
محمد)ص( تمہيں فريب نے دے دے يہ كہا اور اپنى جگہ سے اٹھ كھﮍا ہوا تمام لوگ بھى كھﮍے ہوگئے اور اس سے مجلس
كا شيرازه بكھر گيا جب مہمان آپ)ص( كے گھر سے باہر نكلے تو ايك دوسرے كو كہہ رہے تھے ديكھا محمد)ص( نے كس
طرح ہمارى مہمان نوازى كى بہت عجيب تھا كہ تھوڑى خوراك بنائي تھى ليكن اس معمولى غذا سے ہم تمام سير ہوگئے
واقعى كتنا بہترين اور خوش مزه كھانا بنايا تھا ايك كہتا كہ كيسے اس معمولى خوراك سے ہم تمام سير ہو گئے دوسرا ابولہب
سے غصّے كے عالم ميں كہتا كہ كيوں تم نے مجلس كا شيرازه بكھير ديا كيوں تو نے محمد)ص( كى بات نہ سننے دى اور
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كيوں غذا كھانے كے
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فوراً بعد اٹھ كھﮍے ہوئے اور حضرت محمد)ص( كے گھر سے باہر نكل آئے_
دوسرے دن پيغمبر اسالم )ص( نے حضرت على )ع( سے فرمايا كہ اس دن مجھے بات كرنے كا موقع نہيں ديا گيا تا كہ ميں
ﷲ كا پيغام سناؤں تم دوباره غذا بناؤ اور تمام رشتہ داروں كو مہمانى كے لئے بالؤ شايد ﷲ كا پيغام ان تك پہنچا سكوں اور
آزادى و سعادت مندى كى طرف ان كى رہبرى كرسكوں_ مہمانى كا دوسرا دن آپہنچا مہمان پہنچ گئے پيغمبر اسالم )ص( نے
پہلے دن كى طرح انھيں مہربانى اور محبت سے خوش آمديد كہا اور خوش روئي سے ان كى پذيرائي كى كھانا كھانے كے
بعد پيغمبر اسالم)ص( نے مہمانوں سے اصرار كے ساتھ تقاضہ كيا كہ بيٹھے رہيں اور ميرى بات كو سنيں ايك گروه آرام
سے بيٹھ رہا ليكن دوسرا گروه )جيسے ابولہب و غيره( نے شور و غل شروع كرديا پيغمبر اسالم )ص( نے ان سے فرمايا
توجہ كرو ﷲ تعالى كى طرف سے ميں ﷲ كا آخرى پيغمبر ہوں ﷲ تعالى كى طرف سے تمہارے اور پورى دنيا كے لئے
پيغام اليا ہوں آزادى كا پيغام سعادتمندى كا پيغام  ،اے ميرے رشتہ دارو تم آخرت ميں اچھے كاموں كے عوض جزاء پاؤگے
اور برے كاموں كے عوض سزا پاؤ گے خوبصورت بہشت نيك لوگوں كے لئے ہميشہ كے لئے ہے اور برے لوگوں كے
لئے ابدى جہنّم كا عذاب ہے اے ميرے رشتہ داروں ميں دنيا اور آخرت كى تمام خوبيوں كو تمہارے لئے اليا ہوں كوئي بھى
اس سے بہتر پيغام تمہارے لئے نہيں اليا كون ہے كہ ميرى اس راستے مينمدد كرے تا كہ ميرا بھائي  ،وصي ،وزير اور
ميرا جانشين و خليفہ قرار پائے_
123
تمام مہمان چپ بيٹھے تھے كسى نے بھى اس آسمانى دعوت كو جواب نہيں ديا :صرف حضرت على )ع( كہ جن كى عمر
تقريبا ً چوده سال كى تھى اٹھے اور كہا اے خدا كے رسول)ص(  :ميں حاضر ہوں كہ آپ)ص( كى نصرت و مدد كروں_
پيغمبر اسالم )ص( نے محبت كے انداز ميں حضرت على عليہ السالم كو ديكھا اور پھر اپنى گفتگو كو دوباره حاضرين كے
لئے دہرايا اور آخر ميں دوباره پوچھا كون ميرے اس كام ميں مدد كرنے كے لئے تيار ہے تا كہ ميرا بھائي اور وزير اور
وصى او رجانشين اور خليفہ ہو؟ اس دفعہ بھى پيغمبر اسالم )ص( كى آسمانى دعوت كا كسى نے جواب نہيں ديا تمام چپ
بيٹھے رہے_
حضرت على عليہ السالم نے اس سكوت كوتوڑتے ہوئے محكم ارادے اور جذبے بھرے انداز ميں كہا يا رسول ﷲ ميں
حاضر ہوں كہ آپ)ص( كى مدد كروں ميں حاضر ہوں كہ آپ)ص( كى اعانت كروں پيغمبر اسالم )ص( نے محبت بھرى نگاه
اس فداكار نوجوان پر ڈالى اور اپنى بات كا تيسرى بار پھر تكرار كيا اور كہا_ اے ميرے رشتہ دارو ميں دنيا اور آخرت كى
تمام بھالئياں تمہارے لئے اليا ہوں مجھے محكم ہوا ہے كہ تمہيں خداپرستى اور توحيد كى دعوت دوں كون ہے كہ اس كام
ميں ميرى مدد كرے تا كہ وه ميرا بھائي اور وزير ،وصي ،اور جانشين و خليفہ ہو اس دفعہ بھى تمام خاموش تھے فقط
حضرت على عليہ السالم ان كے درميان سے اٹھے اور محكم ارادے سے كہا يا رسول ﷲ)ص( ميں حاضر ہوں كہ آپ)ص(
كى مدد كروں ميں آپ)ص( كے تمام كاموں ميں مدد كروں گا اس وقت مہمانوں كى حيرت زدگى كے عالم ميں پيغمبر اسالم
)ص( نے حضرت على عليہ السالم كا ہاتھ پكﮍا
124
اور ان كے مدد كے معاہده اور پيمان كو قبول فرمايا اور مہمانوں ميں اعالن كيا_ كہ يہ نوجوان ميرا بھائي ميرا وزير ميرا
وصى اور ميرا خليفہ ہے اس كى بات كو سنو اور اس پر عمل كرو بہت سے مہمان ناراض ہوئے وه وہاں سے اٹھے اور
پيغمبر اسالم)ص( كى باتوں كا مزاق اڑانے لگے اور ابوطالب )ع( سے كہنے لگے كہ آج سے على عليہ السالم تمہارا حاكم
ہوگيا ہے_ محمد)ص( نے حكم ديا ہے كہ تم اپنے بيٹے كى باتوں كو سنوں اور اس پر عمل كرو اور اس كى پيروى كرو_
سواالت
 ___(1پيغمبر اسالم)ص( لوگوں كو ابتداء ميں اسالم كے لئے كيسے مدعو كرتے تھے اور كتنے عرصہ تك ايسا كرتے
رہے؟
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 ___(2پيغمبر اسالم)ص( لوگوں كو كس غرض اور ہدف كى طرف دعوت ديتے تھے اور ان سے كيا چاہتے تھے؟
 ___(3تين سال كے بعد ﷲ تعالى كا آپ)ص( كو كيا حكم مال؟
 ___(4پيغمبر اسالم )ص( نے حكم كى تعميل كے لئے كيا كيا ؟
 ___(5جب مہمان گھر سے باہر نكلتے تھے تو ايك دوسرے سے كيا كہتے تھے نيز انہوں نے ابولہب سے كيا كہا؟
 ___(6دوسرے دن كى مجلس ميں پيغمبر )ص( نے اپنے رشتہ داروں سے كيا فرمايا تھا اور ان سے كس چيز كا مطالبہ كيا
تھا ؟
125
 ___(7كس نے پيغمبر اسالم)ص( كى دعو كا مثبت جواب ديا اور كيا كہا؟
 ___(8پيغمبر اسالم )ص( نے حضرت على )ع( كا تعارف كس عنوان سے كرايا؟
 ___(9مہمانوں نے حضرت رسول )ص( كى بات كا كيا مطلب سمجھا اور اسے جناب ابوطالب )ع( سے كس انداز ميں كہنا
شروع كيا؟
اپنے دوستوں كو باليئےه واقعہ كو سنايئےور اس موضوع پر ان سے گفتگو كيجئے تا كہ اس پيغام كے پہنچانے ميں آپ اپنى
ذمہ دارى كو ادا كرسكيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
126
پندرہواں سبق
صبر و استقامت
ابتدائے اسالم ميں مسلمانوں كى تعداد بہت كم تھى اور جو تھے بھى ان كى اكثريت فقير ،كا ركن اور مزدور قسم كے لوگوں
كى تھى ليكن ﷲ اور اس كے پيغمبر)ص( پر صحيح اور پختہ ايمان الچكے تھے_ ﷲ پر ايمان كو قيمتى سرمايہ جانتے تھے
دين اسالم كى عظمت كے قائل تھے اور اس عظيم دين اسالم كى حفاظت كے لئے كوشش كرتے تھے اور اسالم كى ترقى
كے لئے جان كى قربانى تك پيش كرديتے اور استقامت دكھالتے تھے وه صحيح بامراد ،مستقل مزاج اور فدا ہونے والے
انسان تھے_
م ّكہ كے طاقتور اور بت پرست نئے نئے مسلمان ہونے والوں كا مذاق اڑاتے اور گالياں ديتے اور ناروا كلمات كہتے تھے ان
كو بہت سخت كاموں پر لگاتے اور انہيں تكليفيں پہنچاتے تا كہ دين اسالم
127
سے دست بردار اور كافر ہوجائيں_ لوہے كى زره ان كے بدن پر پہناتے اور پہاڑ اور ميدان كے درميان تپتے سورج كے
سامنے كھﮍا كئے ركھتے زره گرم ہوجاتى اور ان كے جسم كو جال ڈالتى پھر ان كو اسى حالت ميں پتھروں اور گرم ريت پر
گھيسٹتے اور كہتے كہ دين اسالم كو چھوڑ دو اور محمد)ص( كو ناروا اور ناسزا كلمات كہو تا كہ ہم تمہيں ايسے شكنجہ
ميں نہ ڈاليں ليكن وه فداكار مسلمان تھے لہذا وه سخت شكنجوں كو برداشت كرتے تھے اور ﷲ پر ايمان اور حضرت
محمد)ص( كى پيروى سے دست بردار نہ ہوتے تھے اور ﷲ پر ايمان اور حضرت محمد)ص( كى پيروى سے دست بردار نہ
ہوتے تھے انہوں نے اتنا صبر اور استقامت كا ثبوت ديا كہ م ّكہ كے بہانہ باز بت پرست تھك گئے اور اپنى كمزورى اور
پريشانى كا اظہار كيا ان بہادر مسلمانوں كا ايمان اور ان كى استقامت تھى كہ جس نے اسالم كو نابود ہونے سے محفوظ ركھا
ع ّمار ايسے ہى بہادر مسلمانوں ميں ايك تھے ظالم بت پرست انہيں اور ان كے باپ ياسر اور ان كى ماں سميّہ كو پكﮍ كر
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شہر سے باہر لے جاتے اور گرم و جال دينے والى ريت پر م ّكہ كے اطراف ميں دوپہر كے وقت مختلف اذيتيں ديتے ع ّمار
كى ماں كہ جس پر ہمارے بہت درود و سالم ہوں پہلى عورت ہيں جو اسالم كے راستے ميں شہيد ہوئيں جب پيغمبر)ص( ان
كى دردناك اذيتوں سے مطلع ہوتے اور ان فداكار مسلمانوں كا دفاع نہ كرسكتے تھے تو ان كى حوصلہ افزائي كرتے اور
فرماتے كہ صبر و استقامت سے كام لو اپنے ايمان اور عقيده كو محفوظ ركھو كيونكہ سب كو آخرت ہى كى طرف لوٹنا ہے
اور تمہارے لئے ﷲ كا وعده بہشت بريں ہے يہ تمہيں معلوم ہونا چاہيئے آخر كار تم ہى كامياب
128
ہوگے بالل بھى ان بہادر اور فداكار مسلمانوں ميں سے ايك تھے وه دين اسالم كو اپى جان سے زياده عزيز سمجھتے تھے
ظالم انسان انھيں دوپہر كے وقت جلتى دھوپ ميں ريت پر لٹاتے اور بہت بﮍا پتھر ان كے سينے پر ركھ ديتے تھے اور ان
سے مطالبہ كرتے تھے كہ وه دين اسالم سے پھر جائيں اور خدا و پيغمبر اسالم )ص( كو ناسزا كلمات كہيں اور بتوں كى
عظمت بيان كريں ليكن وه بجائے اس كے كہ اسالم كا انكار كرتے اور بتوں كى تعريف كرتے ہميشہ يہى كہتے تھے ،احد،
احد ،يعنى ايك خدا ،ايك خدا ،صمد ،صمد ،يعنى بے نياز اور محتاجوں كى پناه گاه خدا_
اسالم كے فدائيوں نے تكليفيں اٹھائيں اور مصيبتيں برداشت كيں اور اس طرح دين اسالم كى حفاظت كى اور اسے ہم تك
پہنچايا_ اب دين اسالم كے راستے ميں ہمارى فداكارى اور جہاد كاوقت ہے ديكھيں كس طرح ہم اتنى بﮍى ذمہ دارى سے
عہده براء ہوتے ہيں_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1وه مسلمانوں جو صحيح ايمان الئے تھے ان كى صفات كيسى تھيں؟
 ___(2بت پرست مسلمانوں كو كيوں تكليفيں اور اذيتيں پہنچاتے تھے؟
129
 ___(3صبر كا كيا مطلب ہے ان سچّے مسلمانوں كا دين كے راستے ميں صبر كس طرح تھا؟
 ___(4اسالم ميں پہلے شہدى كا نام كيا ہے اور وه كس طرح شہيد ہوا؟
 ___(4ہمارے پيغمبر)ص( نے ان فداكار مسلمانوں سے كيا فرمايا اور ان كى كيسے دلجوئي كي؟
 ___(5بالل كون تھے بت پرست ان سے كيا چاہتے تھے اور وه جواب ميں كيا كہتے تھے؟
 ___(7دين اسالم كو صحيح مسلمانوں نے كس طرح حفاظت كي؟
 ___(8اسالم كے قوانين كى حفاظت اور اس كے دفاع كے بارے ميں ہمارى كيا ذ ّمہ دارى ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
130
سولہواں سبق
دين اسالم كا تعارف
ابتدائے اسالم ميں مسلمانوں كى تعداد بہت تھوڑى تھى م ّكہ كے بت پرست ان مسلمانوں سے دشمنى اور مخالفت كرتے تھے
اور انھيں تكليف پہنچاتے تھے مسلمانوں كے پاس چونكہ قدرت اور طاقت نہ تھى وه ان بت پرستوں كا مقابلہ نہيں كرسكتے
تھے انہونيہى بہتر سمجھا كہ حبشہ كى طرف ہجرت كرجائيں تا كہ ملك ميں دين اسالم پر آزادانہ عمل كرسكيں اسى نظريہ
كے تحت گروه در گروه كشتى پر سوار ہوتے اور مخفى طور پر حبشہ كى طرف ہجرت كرجاتے_
حبشہ كا بادشاه نجّاشى تھا )نجّاشى حبشہ كے چند ايك بادشاہوں كا لقب تھا( يہ عيسائي تھا مسلمانوں كے وہاں پہنچنے سے
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باخبر ہوا تو ان كو مہربانى اور خوش اخالقى سے پناه دي_ جب م ّكہ كے بت پرستوں كو
131
مسلمانوں كے ہجرت كرجانے كى اطالع ملى تو بہت ناراض اور غضبناك ہوئے دو آدميوں كو بہت قيمتى تحائف دے كر
حبشہ روانہ كيا تا كہ مسلمانوں كو وہاں سے پكﮍ كر م ّكہ واپس لے آئيں_ وه دو آدمى حبشہ آئے اور نجاشى كے پاس گئے
اور اس كى تعظيم بجاالئے اور اسے تحائف پيش كئے نجّاشى نے پوچھا كہاں سے آئے ہو اور كيا كام ہے انہوں نے كہا كہ
ہم آپ كے ديدار كے لئے شہر م ّكہ سے آئے ہيں ہمارے نادان جوانوں ميں سے ايك تعداد ہمارے دين سے خارج ہوگئي ہے
اور ہمارے بتوں كى پرستش سے ہاتھ اٹھايا ہے يہ آپ كے ملك ميں بھاگ كر آگئے ہينم ّكہ كے اشراف اور سردار آپ سے
تقاضہ كرتے ہيں كہ ان كو پكﮍ كر ہمارے حوالے كرديں تا كہ ان كو ہم اپنے شہر لے جائيں اور انہيں سزا و تنبيہ كريں،
نجّاشى نے ان دونوں سے كہا كہ مجھے تحقيق كرنى ہوگى اس كے بعد نجّاشى نے مسلمانوں كو اپنے محل ميں دعوت دى
اور عيسائي علماء كے سامنے ان سے سواالت كئے نجّاشى نے مسلمانوں سے پوچھا كہ تمہارا اس سے پہلے كيا دين تھا اب
تمہارا كيا دين ہے كيوں ہمارے ملك ميں ہجرت كى ہے جناب جعفر ابن ابى طالب )ع( نے جو ايك فداكار او رمومن جو ان
تھے جواب ديا كہ ہمارے شہر ميں طاقت ور كمزوروں پر ظلم كرتے ہيں وہاں كے لوگ بت پرست ہيں مردار گوشت كھاتے
ہيں برے اور ناپسنديده كام انجام ديتے ہيں اپنوں كے ساتھ باوفا اور مہربان نہيں ہيں_ ہمسايوں كو تكليف ديتے ہيں ان حاالت
ميں ﷲ تعالى نے ہمارے لئے ايك پيغمبر جو ہمارے در ميان سچائي اور امانت ميں مشہور ہے بھيجا ہے وه ہمارے لئے
132
ﷲ تعالى كى طرف سے دين اسالم اليا ہے ،دين اسالم  ...اس وقت نجّاشى نے اپنى جگہ س حركت اور تھوڑاسا آگے بﮍھا تا
كہ غور سے سنے كہ دين اسالم كيا ہے اور كيا كہتا ہے_
جناب جعفر تھوڑى دير كے لئے چپ ہوگئے اور ايك نگاه عيسائي علماء كى طرف كى اور كہا كہ دين اسالم ہميں كہتا ہے كہ
بت پرستى نہ كرو اور ايك خدا كى عبادت كرو اور صرف اسى كے حكم كو قبول كرو دين اسالم ہميں كہتا ہے :سچّے بنو_
امانت دار بنو وفادار ہوجاؤ رشتہ داروں كے ساتھ مہربانى كرو_ ہمسايوں سے اچھائي كرو_ كسى كا رشتہ داروں كے ساتھ
مہربانى كرو_ ہمسايوں سے اچھائي نہ كرو ،كسى كو گالياں نہ دو ،لغو اور بيہوده كالم نہ كرو ،يتيم كا مال ظلم سے نہ كھاؤ
نماز پﮍھو ،اور اپنے مال كا كچھ حصّہ اچھے كاموں ميں خرچ كرو نجاشى اور عيسائي علماء خوب غور سے سن رہے
تھے اور آپ كى گفتگو سے ّ
لذت حاصل كر رہے تھے ليكن وه دو آدمى غصّے سے اپنے ہونٹوں كو چبا رہے تھے اور
غصّے كے عالم ميں مسلمانوں كو ديكھ رہے تھے_
جناب جعفر نے اپنى گفتگو كو جارى ركھتے ہوئے كہا_ اے حبشہ كے بادشاه دين اسالم كو حضرت محمد)ص( ﷲ كى
طرف سے الئے ہيں ہم نے اسے قبول كيا ہے اور خدا و اس كے پيغمبر)ص( پر ايمان الئے ہيں اور مسلمان ہوگئے ہيں م ّكہ
كے بت پرست اس سے ناراض ہوئے اور جتنا ہوسكتا تھا انہوں نے ہميں تكليف پہنچائي اور اذيتيں ديں_ ہم مجبور ہوئے كہ
اپنے شہر سے ہجرت كر كے اس ملك ميں پناه ليں تا
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كہ ﷲ تعالى كى عبادت كرسكيں اور اپنے مذہب كے اعمال اور عبادات كو آزادنہ طور پر بجاالسكيں_
نجاشى حضرت جعفر كى گفتگو سن كر خوش ہوا اور كہا كہ تمہارے پيغمبر)ص( كے كالم اور جناب عيسى عليہ السالم كے
كالم كا سرچشمہ ايك ہے دونوں ﷲ كے كالم ہيں تم اس ملك ميں آزاد ہو تو اپنے دين كے اعمال كو اور عبادت كو آزادانہ
طور سے انجام دے سكتے ہو اور دين اسالم پر باقى رہو واقعى كتنا اچھا دين ہے_
اس كے بعد ان دو بت پرستوں كو آوازدى اور كہا كہ ميں رشوت نہيں ليتا جو چيزيں تم الئے تھے انھيں اٹھا لو اور جلدى
يہاں سے چلے جاؤ_
يقين جانو كہ ميں مسلمانوں كو تمہارے حوالہ نہيں كروں گا جتنا جلدى ہو م ّكہ لوٹ جاؤ_
وه دو آدمى تحائف كو ليكر شرمنده باہر نكلے اور م ّكہ كى طرف چلے گئے_
سواالت
 ___(1ہجرت كے كيا معنى ہيں مسلمانوں نے كيوں ہجرت كي_
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 ___(2حبشہ كے بادشاه كيا دين تھا اور مسلمانوں كو كيوں واپس نہ كيا؟
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 ___(3جعفر كون تھے انہوں نے عيسائي علماء كے سامنے پيغمبر)ص( اور دين اسالم كے متعلق كيا گفتگو كي؟
 ___(4اگر آپ سے دين اسالم اور پيغمبر)ص( كے بارے ميں سوال كيا جائے تو كيا جواب ديں گے؟ اسالم اور پيغمبر)ص(
كا كيسے تعارف كروائيں گے؟
 ___(5نجّاشى نے جناب جعفر كى گفتگو سننے كے بعد كيا كہا_ بت پرستوں كے ساتھ كيا سلوك كيا اور كيا ان كے تحائف
كو قبول كرليا_ اور كيوں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
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سترہواں سبق
مظلوم كا دفاع
ايك بوڑھا آدمى كسى بيابان ميں رہتا تھا اونٹوں كى پرورش اور نگہبانى كرتا تھا اونٹوں كو شہروں ميں لے جا كر بيجتا اور
اس سے اپنے گھر بار اور بچّوں كى ضروريات خريدتا تھا ايك دفعہ اونٹوں كو ليكر مكہ گيا_ لوگ اس كے اردگرد جمع
تھے اور اونٹوں كى قيمت كے متعلق گفتگو كر رہے تھے اچانك ابوجہل آيا اور دوسروں كى پرواه كئے بغير اس بوڑھے
آدمى سے كہا كہ اونٹ صرف مجھے فروخت كرنا صرف مجھے سمجھ گئے دوسروں نے جب ابوجہل كى سخت لہجے ميں
بات سنى تو سب وہاں سے چلے گئے اور اسے اس بوڑھے اونٹ فروش كے ساتھ تنہا چھوڑ ديا ابوجہل نے كہا كہ اونٹ
ميرے گھر لے آؤ اس بوڑھے آدمى نے اس كے حكم كى تعميل كى اور اونٹ اس كے گھر پہنچا ديئےور روپيہ كا تقاضہ كيا
ابوجہل نے بلند آواز سے
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كہا كون سا روپيہ ميں اس شہر كا سردار ہوں اگر چاہتے ہو پھر م ّكہ آؤ اور اونٹ فروخت كرو تو پھر تمہيں چاہيے كہ
اونٹوں كا روپيہ مجھ سے نہ لو سمجھ گئے بوڑھے آدمى نے كہا كہ يہى اونٹ ميرا سارا سرمايہ ہے ميں نے اس كى
پرورش اور حفاظت ميں بہت مصيبتيں اٹھائي ہيں اس سرمايہ سے چاہتا تھا كہ اپنے اور اپنے گھر والوں كے لئے روزى
مہيّا كروں اس لئے تمہيں زيب نہيں ديتا كہ ميں خالى ہاتھ لوٹ جاؤں اور تمام زندگى اور كام سے ره جاؤں چونكہ ابوجہل
ايك ظالم اورخودپسند آدمى تھا بجائے اس كے كہ اس كا حق ادا كرتا غضبناك ہو كر كہا كہ تم نے وه نہيں سنا جو ميں نے
كہا ہے بہت جلدى يہاں سے دفع ہوجاؤ ورنہ كوڑوں سے تيرا جواب دوں گا سمجھ گئے اس بوڑھے آدمى نے ديكھا كہ اگر
تھوڑى دير اور بيٹھتا ہوں تو ممكن ہے كہ مار بھى كھاؤں مجبور ہوكر وه اس ظالم بے رحم كے گھر سے اٹھ كر چال گيا
راستے ميں اپنے واقعہ كو چند گزرنے والوں سے بيان كيا اور ان سے مدد مانگى ليكن كوئي بھى اس كى مدد كرنے كو تيار
نہ ہوا بلكہ وه جواب ديتے كہ ابوجہل ہمارا شہرى ہے وه قريش ميں سے طاقت ور آدمى ہے جو چاہتا ہے كرتا ہے اسے
كوئي بھى روك نہيں سكتا وه بوڑھا آدمى گلى كوچہ ميں سرگردان جارہا تھا كہ مسجد الحرام تك پہنچ گيا وہاں قريش كى
عمومى مجلس ميں ابوجہل كى شكايت كى دو آدميوں نے از راه مذاق اس بوڑھے آدمى سے كہا اس آدمى كو ديكھو_ يہ
محمد)ص( ہے اس نے كہنا شروع كيا ہے كہ ميں خدا كا آخرى پيغمبر ہوں وه ابوجہل كا دوست ہے وه تيرا حق ابوجہل سے
لے سكتا ہے جاؤ اس كے پاس وه جھوٹ
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بول رہے تھے ہمارے پيغمبر)ص( ابوجہل كے دوست نہ تھے بلكہ اس كے اور اس كے كاموں كے دشمن تھے خدا نے
حضرت محمد)ص( كو پيغمبرى كے لئے چنا تھا تا كہ وه ظالموں كے دشمن رہيں اور ان كے ساتھ مقابلہ كريں اور بہادر
نيك لوگوں كى مدد سے ظالموں اور خودپسندوں كو ختم كريں خدا نے حضرت محمد)ص( كو لوگوں كى رہبرى كے لئے
بھيجا تھا تا كہ اجتماع ميں عدل اور انصاف كو برقرار ركھيں اور لوگ آزادانہ خدا كى پرستش كريں وه جھوٹ بول رہے
تھے ليكن بوڑھا مظلوم انسان ان كى باتوں كو صحيح خيال كر رہا تھا وه سمجھتا تھا كہ واقعى حضرت محمد)ص( ابوجہل
كے دوست ہيں لہذا وه بوڑھا آدمى حضرت محمد)ص( كے پاس آيا تا كہ آپ)ص( سے مدد كرنے كى درخواست كرے جو
لوگ قريش كى عمومى مجلس ميں بيٹھے ہوے تھے ہنس رہے تھے اور مذاق كر رہے تھے اور كہتے تھے كون ہے جو
ابوجہل سے بات كرسكتا ہے وه قريش كا طاقتور انسان ہے كسى ميں جرات نہينكہ اس كى مخالفت كرے ابوجہل محمد)ص(
كو بھى مارے گا اور وه شرمنده واپس لوٹيں گے وه بوڑھا آدمى حضرت محمد)ص( كے پاس پہنچا اور اپنى سرگزست بيان
كى اور آپ سے مدد چاہى حضرت محمد)ص( نے اس كى شكايت كو غور سے سنا اور فرمايا كہ ميرے ساتھ آو وه بوڑھا
آدمى پيغمبر اسالم)ص( كے ساتھ ابوجہل كے گھر پہنچا كچھ آڈمى تھوڑے فاصلے پر ان كے پيچھے ہولئے تا كہ ديكھيں كہ
اس كا نتيجہ كيا ہوتا ہے ابوجہل كے گھر پہنچے اونٹوں كى آواز اوبجہل كے گھر سے سنائي دے رہى تھى پيغمبر اسالم
)ص( نے دروازه كھٹكھٹايا ابوجہل نے سخت لہجے ميں كہا كہ
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كون ہے دروازه كھولو محمد)ص( ہوں :بوڑھے آدمى نے جب ابوجہل كى سخت آواز سنى تو چند قدم پيچھے ہٹ كر عليحده
كھﮍا ہوگيا ابوجہل نے دروازه كھوال_ حضرت محمد صل ﷲ عليہ و آلہ و سلم نے ايك جائزه ليا اور پھر تيز نگاه سے اسے
ديكھا اور سخت غصّے كى حالت ميں فرمايا اے ابوجہل كيوں كيوں كھﮍے ہو جلدى كرو اس كے پيسے دو ابوجہل گھر گيا
جو لوگ دور كھﮍے تھے انہوں نے گمان كيا كہ ابوجہل اندر گيا ہے تا كہ چابك يا تلوار اٹھاالئے گا ليكن ان كى اميد كے
برعكس وه پريشان حالت ميں گھر سے باہر آيا اور لرزتے ہاتھ سے اشرفيوں كى ايك تھيلى بوڑھے آدمى كو دے دى بوڑھے
آدمى نے وه تھيلى لے لي_ پيغمبر اسالم)ص( نے اس سے فرمايا كہ تھيلى كو كھولو اور روپيہ گن كر ديكھو كہيں كم نہ ہوں
اس بوڑھے آدمى نے روپيہ گنا اور كہا كہ پورے ہيں اس نے پيغمبر اسالم)ص( كا شكريہ ادا كيا جو لوگ دور سے اس
واقعہ كا مشاہده كر رہے تھے انہوں نے تعجب كيا اس كے بعد جب ابوجہل كو ديكھا تو اسے مالمت كى اور كہا كہ
محمد)ص( سے ڈرگيا تھا كتنا ڈرپوك ہے تو ابوجہل نے جواب ميں كہا وه جب ميرے گھر آئے اور غصّے سے مجھے ديكھ
كر روپيہ دينے كے لئے كہا تو اس قدر خوف اور اضطراب مجھ پر طارى ہوا كہ ميں مجبور ہوگيا كہ ان كے حكم پر عمل
كروں اور اونٹوں كى قيمت ادا كروں اگر تم ميرى جگہ ہوتے تو اس كے سوا كوئي چاره تمہارے لئے بھى نہ ہوتا_
اس دن كے بعد جب بھى ابوجہل اور اشراف م ّكہ اكٹھے مل كر
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بيٹھتے اور حضرت محمد)ص( اور آپ كے اصحاب كے متعلق گفتگو كرتے تو كہتے كہ محمد)ص( كے پيروكاروں كو
اتنى تكليفيں ديں گے وه محمد)ص( كو تنہا چھوڑدينگے اور دين اسالم سے دست پردار ہوجائيں گے محمد)ص( كو اتنا تنگ
كريں گے كہ پھر وه ہم سے مقابلہ نہ كرسكيں گے اور كمزوروں كا حق ہم سے وصول نہ كرسكيں گے آپ كى سمجھے ہيں
كيا تكليف دينے اور اذيتيں پہنچانے سے سچے مسلمانوں نے دين اسالم كو چھوڑ ديا تھا؟
كيا آپ سمجھتے ہيں كہ پيغمبر اسالم)ص( نے ان سے مقابلہ كرنا چھوڑ ديا تھا كہ آپ سمجھتے ہيں كہ پھر پيغمبر
اسالم)ص( نے مظلوموں كى مدد نہيں كي ...؟
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1كياہمارے پيغمبر)ص( ابوجہل كے دوست تھے خدا نے آپ)ص( كو كس غرض كے لئے پيغمبرى كے لئے چنا تھا؟
 ___(2لوگوں نے اس بوڑھے آدمى كى مدد كيوں نہ كي؟
 ___(3جب وه آدمى لوگوں سے مدد مانگتا تھا تو اس كو كيا جواب ملتا تھا اور كيا ان كا جواب درست تھا اور اگر درست
نہيں تھا تو كيوں؟
 ___(4اگر كوئي تم سے مدد طلب كرے تو اسے كيا جواب دوگے؟
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 ___(5تم نے آج تك كسى مظلوم كى مدد كى ہے اور كسى طرح بيان كيجئے؟
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 ___(6ہمارے پيغمبر)ص( ابوجہل سے كيسے پيش آئے اور اس سے كيا فرمايا؟
 ___(7پيغمبر اسالم)ص( كے اس كردار سے آپ كيا درس ليتے ہيں اور كس طرح پيغمبر)ص( كے اس كردار كى آپ
پيرورى كريں گے؟
 ___(8بت پرستوں نے كيوں مسلمانوں كو اذيتيں پہنچانے كا اراده كيا تھا؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
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اٹھارہواں سبق
خدا كا آخرى پيغمبر حضرت محمد)ص(
ﷲ تعالى نے جب سے محمد مصطفى )ص( كو پيغمبرى كے لئے چنا ہے انہيں اپنا آخرى پيغمبر قرار ديا ہے ہمارے پيغمبر
گرامى قدر نے اس ابتدائي دعوت كے وقت سے ﷲ تعالى كے حكم سے خود كو آخرى نبى ہونے كا اعالن كرديا تھا يعنى
اعالن كيا تھا كہ ميں ﷲ كا آخرى پيغمبر ہوں ميرے بعد كوئي پيغمبر نہيں آئے گا تمام وه لوگ جو ابتداء اسالم ميں
آنحضرت)ص( پر ايمان الئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے جانتے تھے كہ آپ خدا كے آخرى پيغمبر ہيں قرآن كريم نے بھى
جو ﷲ كا كالم اور پيغمبر اسالم)ص( كا دائمى معجزه ہے_
حضرت محمد مصطفى )ص( كو آخرى پيغمبر بتاليا ہے قرآن فرماتا ہے كہ محمد)ص( رسول خدا اور خاتم النبين ہيں لہذا
جو مسلمان ہيں اور قرآن كو ﷲ كى كتاب مانتے ہيں حضرت محمد)ص( كو ﷲ كا آخرى پيغمبر تسليم كرتے ہيں_
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ہمارا يہ ايمان ہے كہ اسالم كا آئين اتنا دقيق اور كامل ہے كہ حق طلب انسانوں كو ہميشہ اور ہر وقت سعادت اور كمال تك
پہنچاتا ہے وه خدا جو تمام انسانوں كى ضروريات كو تمام زبانوں ميں جانتا تھا قرآن كے تربيتى پروگرام كو اس طرح دقيق
اور كامل و منظّم كيا ہے كہ انسان كے كمال كى ضروريات مہيّا كردى ہيں اسى لئے جتنا بھى انسان ترقى كرجائے اور اس
كے علم و كمال ميں زيادتى ہوجائے پھر بھى قرآن كا جو ﷲ كا كالم اور اس كى طرف سے ہدايت ہے اسى طرح محتاج ہے
جس طرح ﷲ كى دوسرى مخلوقات جيسے پاني ،سورج ،ہوا ،و غيره ہميشہ او رہر حالت ميں محتاج ہيں_
انسان كى اسالمى تربيت كا آئين قرآن ميں ہے اور قرآن آسمانى كتابوں كى آخرى كتاب ہے اور دين اسالم كى ہميشہ رہنے
والى كتاب ہے كہ جس كى خداوند عالم نے فداكار مسلمانوں كى مدد سے محافظت كى ہے اور ہم تك پہنچايا ہے يہ عظيم
كتاب انسان كى تربيت كا كامل ترين آئين ہے اسى لئے ﷲ تعالى نے دين اسالم كو آخرى آسمانى دين اور ہمارے پيغمبر)ص(
كو آخرى پيغام لے آنے واال بتاليا ہے_
ان مطالب كو ديكھتے ہوئے مندرجہ ذيل جملے مكمل كيجئے
 ___(1ﷲ تعالى نے جب سے حضرت محمد)ص( كو پيغمبرى كے لئے چنا ہے انھيں___ ديا ہے
143
 ___(2ہمارے پيغمبر گرامى قدر نے اس كا ابتدائي___ اعالن كرديا تھا_
 ___(3قرآن كريم نے بھى جو ﷲ كا كالم اور پيغمبر كا دائمى معجزه ____ بتاليا ہے_
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 ___(4لہذا ہم جو مسلمان ہيں___ شمار كرتے ہيں
نيچے ديئےوئے سوالوں كو پﮍھئے اور اس درست كے مطالب كو توجہ سے پﮍھنے كے بعد ان كا جواب ديجئے_
 ___(1كيا كوئي ايسى كتاب ہے كہ جو رہنمائي اور ہدايت كا تمام انسانوں كے لئے تمام زبانوں ميں آئين ركھتى ہو؟ اور كس
طرح؟ اس كا جواب ہاں ميں ہوگا؟ كيوں_
خدا جو تمام انسانوں كى تمام زبانوں ميں ضروريات كو جانتا ہے قرآن كو____؟
 ___(2كيا لوگ ہميشہ كے لئے قرآن كى راہنمائي اور ہدايت كے محتاج ہيں؟
جواب ہاں ميں ہے كيوں كہ قرآن كے ہم اسى طرح ____؟
 ___(3پيغمبر گرامى قدر)ص( نے ابتدائے اسالم سے اپنے آپ كو كس طرح پہنچوايا_
144
جواب :خود كو آخرى پيغمبر ہونا بتالتے تھے اور فرماتے تھے كہ ميں ﷲ كا آخرى پيغمبر ہوں ميرے____
 ___(4ﷲ تعالى نے دين اسالم كو آخرى دين اور پيغمبر گرامى قدر كو آخرى پيغمبر كيوں بتاليا ؟
جواب :كيوں كہ قرآن دين اسالم كى ہميشہ رہنے والى كتاب ہے_
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انيسواں سبق
قرآن ﷲ كا كالم ہے
اگر آپ بھى وہاں ہوتے تو ديكھتے كہ ايك دانشمند خانہ كعبہ كے نزديك كھﮍا تھا اور تھوڑى سى روئي ہاتھ ميں لے كر كان
ميں دے رہا تھا اور پھر اسے دباتا تھا وه م ّكہ ميں نو وارد تھا اس كے دوست اس كى مالقات كے ليئے گئے اور م ّكہ كى
تازه خبر ناراضگى اور اضطراب كے ساتھ اسے بتائي گئي تھى اور اس سے كہا كہ محمد)ص( امين كو پہچانتے ہو؟
وه كہتا ہے كہ ميں ﷲ كا پيغمبر ہوں اور ﷲ تعالى كى طرف سے پيغام اليا ہوں محمد)ص( كہتا ہے كہ بتوں ميں تو كوئي
قدرت ہى نہيں كہ جنہيں تم پوجتے ہو بتوں كى پرستش كو چھوڑ دو اور ظالموں كے سامنے نہ جھكو اور عاجزى كا اظہار
نہ كرو وه كہتا ہے كہ تم اپنے آپ كو دوسروں كے اختيار ميں قرار نہ دو صاحب قدرت اور ظالم لوگ تم پر كوئي فضيلت
نہيں ركھتے آنكھ بند
146
كر كے ان كى اطاعت كيوں كرتے ہو اور كيوں كى غير معقول باتوں كو سنتے اور مانتے ہو_
يہى وجہ ہے كہ اب غالم ہمارے حكم كو نہيں مانتے اور ہمارى اطاعت نہيں كرتے اور كہتے ہيں كہ ہم مسلمان ہوگئے ہيں
اور حضرت محمد)ص( كے پيروكار ہيں اور ظلم و ستم كے سامنے نہيں جھكيں گے_
اے عقلمند اور دانشمند انسان تم ہرگز اس سے بات نہ كرنا اور اس كى گفتگو نہ سننا ہميں ڈر ہے كہ تجھے بھى گمراه نہ
كردے يہ روئي لو اور اپنے كانوں ميں ڈال لو اور اس كے بعد مسجد الحرام ميں جانا_ ازدى قبيلہ كے اس عالم اور دانشمند
نے روئي لى اور خانہ كعبہ كى زيارت كے لئے مسجد الحرام كى طرف چل پﮍا خانہ كعبہ كے نزديك پہنچا و روئي اپنے
كانوں ميں ركھى اور طواف كرنے ميں مشغول ہوگيا وه كہتا ہے كہ طواف كى حالت ميں محمد)ص( امين كو ديكھا كہ كچھ
پﮍھ رہے ہيں ان كے لبوں كى حركت كو ميں ديكھ رہا تھا ليكن ان كى آواز كو نہيں سن رہا تھا ميں ان كے ذرا نزديك ہوا آپ
كے پاك اور زيبا چہرے كو ديكھا آپ جو كچھ پﮍھ رہے تھے اس كى بھنبھناہٹ ميرے كان تك پہنچى ميں آپ كا مجذوب
ہوگيا كہ كيوں محمد)ص( كى باتوں كو نہ سنوں كتنا اچھا ہے كہ روئي كو كانوں سے نكال دوں اور آپ كى باتوں كو سنوں
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اگر ٹھيك ہوئيں قبول كرلوں گا اور اگر ٹھيك نہ ہوئيں تو چھوڑدوں گا ميں نے روئي كانوں سے نكالى جو كچھ محمد)ص(
پﮍھ رہے تھے كان دھرے عمده كلمات او رخوش آواز كو سننے سے متزلزل ہوا جو كچھ پﮍھ رہے تھے
147
وه كالم ختم ہوگيا آپ اپنى جگہ سے اٹھے اور مسجدالحرام سے باہر نكل پﮍے ميں بھى آپ كے ساتھ مسجد الحرام سے باہر
آيا راستے ميں آپ)ص( سے بات كى يہاں تك كہ آپ)ص( كے گھر پہنچ گيا گھر كے اندر آيا آپ كا ايك ساده كمره تھا وہاں
بيٹھ كر گفتگو ميں مشغول ہوا ميں نے كہا اے محمد)ص( ميں نے ان كلمات كى جو آپ)ص( پﮍھ رہے تھے بھنبھناہٹ تو
سنى تھى ليكن ميرا دل چاہتا تھا كہ اس ميں سے كچھ حصّہ ميرے سامنے پﮍھيں واقعى كتنا اچھا كالم آپ پﮍھ رہے تھے
محمد)ص( امين نے جو ميرى بات كو غور سے سن رہے تھے مسكرائے اور كہا وه كالم ميرا نہ تھا بلكہ ميرے خدا كا ہے
تم بت پرست مجھے اچھى طرح جانتے ہو كہ ميں نے چاليس سال تم ميں گزارے ہيں اور ميں امانت دارى اور سچائي ميں
معروف تھا تم سب جانتے ہو كہ ميں نے كسى سے درس نہيں پﮍھا اب اس قسم كے زيبا كلمات اور پر معنى كالم تمہارے
لئے اليا ہوں كيا وه علماء اور دانشمند جنہوں نے سالہا سال درس پﮍھا ہے اس قسم كا كالم السكتے ہيں؟ كيا تم خود اس قسم
كا كالم بنا سكتے ہو اگر تھوڑا سا غور كرو تو سمجھ جاؤگے كہ يہ كالم ميرا نہيں ہے بلكہ ميرے خدا كا ہے كہ جس نے
مجھے پيغمبرى كے لئے چنا ہے يہ عمده اور پر مطلب كالم ﷲ كا پيغام ہے اور ميں صرف اس پيغام كا النے واال ہوں
تمہارے اور تمام انسانوں كے لئے يہ آزادى كا پيغام ہے اور سعادت كو خوشخبرى ہے اب تم ﷲ كے پيغام كو سنو
محمد)ص( امين نے ان ہى عمده اور پر مطلب كلمات ميں سے كچھ ميرے لئے پﮍھے عجيب كالم تھا ميں نے اس قسم كا
كالم ہرگز نہيں سنا تھا تھوڑا سا ميں
148
نے فكر كى اور ميں سمجھا كہ اس كالم كو محمد)ص( نے نہيں گﮍھا اور كوئي بھى انسان اس قسم كا عمده اور پر مغز كالم
نہيں كہہ سكتا ميں نے يقين كے ساتھ سمجھا كہ حضرت محمد)ص( خدا كے پيغمبر)ص( ہيں ميں ان پر ايمان اليا ہوں
اوردين اسالم كو قبول كرليا اور ﷲ تعالى كے فرمان كو تسليم كرليا_
جانتے ہو كہ جب مسلمان ہوگيا تو ميرے دوستوں نے مجھ سے كيا كہا اور مجھ سے كيا پوچھا اور مجھ سے كيا سلوك كيا_
149
بيسواں سبق
قرآن پيغمبر اسالم)ص( كا دائمى معجزه ہے
ہمارے پيغمبر)ص( كا دائمى معجزه قرآن ہے سمجھ دار انسان قرآنى آيات كو سنكر يہ سمجھ سكتا ہے كہ قرآن كى آيات خود
پيغمبر اسالم )ص( كا كالم نہيں بلكہ ﷲ كا كالم ہے سمجھدار اور حق طلب لوگ قرآن كے سننے اور اس كى آيات ميں غور
كرنے سے يہ سمجھ ليتے ہيں كہ قرآن ﷲ كا كالم ہے حضرت محمد)ص( ﷲ تعالى سے ايك خاص ربط كى وجہ سے اس
قسم كا عمده اور پر مغز كالم الئے ہيں خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے اگر اس قرآن ميں جو ہم نے اپنے بنده پر نازل كيا
ہے تمہيں شك ہو يعنى يہ گمان ہو كہ يہ ﷲ كا نہيں ہے اور ايك معمولى انسان كا كالم ہے تو اس قسم كا ايك سوره قرآن كى
سورتوں كى طرح بناالؤ ايك اور جگہ خدا قرآن ميں فرماتا ہے اگر تمام مخلوق كٹھى ہوجائے اور ايك دوسرے كى مدد كرے
كہ قرآن جيسي
150
كوئي كتاب بنائيں تو ہرگز ايسا نہيں كرسكيں گى كيونكہ كوئي بھى مخلوق كتنى ہى ترقى كرجائے پھر بھى ہے تو اس كى
مخلوق كہ جسے ان مخصوص كاموں كى قدرت نہيں ہوسكتى كہ انھيں ﷲ تعالى انجام ديتا ہے اسى لئے آج تك كوئي بھى
قرآن كى مانند كوئي كتاب نہيں السكا اور نہ ہى آئنده السكے گا اب جب كہ اتنا بﮍا معجزه پيغمبر خدا حضرت محمد)ص( كا
ہمارے پاس ہے ہميں اس كى قدر و منزلت پہچاننى چاہيئے اور اس كى قدر كرنى چاہيے اسے پﮍھيں اور اس كے مطالب
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سے آشنا ہوں اور اس كى راہنمائي كو قبول كريں اور اس آسمانى كتاب كو اپنى زندگى كا راہنما قرار ديں تا كہ دنيا اور
آخرت ميں سعادتمند زندگى بسر كرسكيں_
سواالت
 ___(1وه دانشمند انسان كيوں اپنے كان ميں روئي ڈالتا تھا اس كے دوستوں نے اسے كيا كہا تھا؟
 ___(2اپنے آپ سے اس نے كيا كہا كہ جس كے بعد اس نے اپنے كانوں سے روئي نكال ڈالي؟
 ___(3وه آدمى كيوں پيغمبر اسالم)ص( كے ساتھ چل پﮍا؟
 ___(4پيغمبر اسالم )ص( نے اسے اپنے گھر كيا فرمايا كس طرح اس كے سامنے وضاحت كى كہ قرآن خدا كا كالم ہے؟
 ___(5اس آدمى نے كيسے سمجھا كہ قرآن ﷲ كا كالم ہے اس كے
151
متعلق اس نے كيا فكر كي؟
 ___(6جب اس نے جان ليا كہ قرآن ﷲ كا كالم ہے تو اس نے كيا كيا؟
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1قرآن پيغمبر كا دائمى معجزه ہے اس كا كيا مطلب ہے؟
 ___(2حق طلب لوگوں نے قرآن كى آيات ميں فكر كرنے سے كيا سمجھا؟
 ___(3انہوں نے كس طرح سمجھا كہ قرآن كا النے واال خدا كا پيغمبر ہے؟
 ___(4خداوند عالم قرآن كے معجزه ہونے ميں كيا فرماتا ہے؟
 ___(5خدا كس طرح واضح كرتا ہے كہ قرآن ﷲ كا كالم ہے؟
 ___(6كيا لوگ قرآن جيسى كتاب بناسكتے ہيں؟
 ___(7قرآن كى قدر كرنے سے كيا مراد ہے قرآن كا كس طرح احترام كريں؟
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سبق آموز كہانى دو بھائي
ايك نيك اور مہربان دوسرا مغرور ،خودپسند اور بدكردار ايك دولت مند انسان دنيا سے انتقال كر گيا اس كى وافر دولت اس
كے دو لﮍكوں كو ملى ان ميں سے ايك دين دار اور عاقل جوان تھا وه دانا اور عاقبت انديش تھا دنيا كو آخرت كى كھيتى
سمجھتا تھا اپنى دولت سے آخرت كے لئے فائده حاصل كرتا اپنے مال كے واجب حقوق ديا كرتا اور فقيروں اور غريبوں كى
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مدد كرتا ان كو سرمايہ اور كام مہيّا كيا كرتا تھا اپنے رشتہ داروں اور عزيزوں كى اپنى دولت سے مدد كرتا نيك كاموں ميں
سبقت ليجاتا مسجد بناتا_
اسپتال او رمدرسہ بناتا طالب علموں كو تحصيل علم كے لئے مال ديتا اور علماء كى زندگى كے مصارف برداشت كرتا تھا
اور كہتا تھا كہ ميں يہ كام ﷲ تعالى كى رضا اور خوشنودى كے لئے انجام ديتا ہوں يہ كام ميرے آخرت كے لئے
153
ذخيره ہيں دوسرا لﮍكا نادان اور حريص تھا جو كچھ ہوتا تھا اس كو اپنے لئے ہى ركھتا باغ اور كھيتى بناتا بہترين مكان بناتا
ليكن اپنے نادار رشتہ داروں كى كبھى دعوت نہ كرتا اور ان سے ميل جول نہ ركھتا اپنے مال كے واجب حقيق ادا نہ كرتا_
غريبوں كے سالم كا جواب نہ ديتا نيك كاموں ميں شريك نہ ہوتا اور كہتا كہ مجھے كام ہے ميرے پاس وقت نہيں ہے اس
مغرور انسان كے دو بہت بﮍے باغ تھے جو خرمہ اور انگور اور دوسرے ميوے دار درختوں سے پرتھے پانى كى نہريں
اس كے باغ كے كنارے سے گزرتى تھيں_
ان باغوں كے درميان بﮍى سرسبز كيھتى تھى كہ جس ميں مختلف قسم كى سبزياں بوئي ہوئي تھيں جب يہ دولت مند بھائي
اپنے دوسرے بھائي كے ساتھ اپنے باغ ميں جاتا تو سر سبز ميروے سے لدے ہوئے بلند درختوں كو ديكھ كر خوش ہوتا
اونچى آواز ميں ہنستا اور اپنے نيك بھائي كا مذاق اڑاتا اور كہتا كہ تو غلطى كرتا ہے كہ اپنى دولت دوسروں كو دے ديتا ہے
ليكن ميں اپنى دولت كسى كوم نہيں ديتا جس كے نتيجے ميں ان باغات اور زياده دولت كا مالك ہوں واقعى كتنا بﮍا يہ باغ اور
كتنى زياده دولت :كيا كہنا ميں ہميشہ اچھى زندگى گزارتا ہوں يہ دولت تو ختم ہونے والى نہيں جو ميرے پاس ہے_
مجھے گمان نہيں كہ قيامت بھى ہے اور جہان آخرت بھي اور اگر قيامت ہو بھى تو بھى خدا مجھے اس سے بہتر دے گا اس
كا نيك بھائي اسے كہتا كہ آخرت كى نعمتيں كسى كو مفت نہيں ملتيں چاہيئے كہ اعمال صالحہ
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اور كار خير بجاالئے تا كہ آخرت ميں استفاده كر كے نجات پاسكو زياده دولت نے تجھے خدا سے غافل كرديا ہے ميرے
بھائي تكبّر نہ كر غريبوں كے سالم كا جواب دياكر فقيروں كى دستگيرى كيا كر اتنى بﮍى دولت سے آخرت كے لئے فائده
اٹھا نيك كاموں ميں شريك ہوا كر يہ نہ كہا كہ ميرے پاس وقت نہيں ہے نہيں كرسكتا :مجھے كام ہے :گناه اور مستى نہ كيا
كر ﷲ كے غضب سے ڈر ممكن ہے خدا كوئي عذاب بھيجے اور يہ تمام دولت اور نعمت تجھ سے لے لے اس وقت پشيمان
ہوگا ليكن اس وقت كى پشيمانى فائده مند نہ ہوگي_
ليكن اس كا وه مغرور بھائي اس غافل اور نيك بھائي كى نصيحت نہ سنتا اور اپنے ناروا كاموں ميں مشغول رہتا ايك دن وه
مغرور شخص اپنے باغ ميں گيا جب وہاں پہنچا تو بہت دير ساكت كھﮍا رہا اور گھور گھور كرديكھتا رہا ايك چيخ مارى اور
گر پﮍا جى ہاں خدا كا عذاب نازل ہوچكا تھا اور باغ كو ويران كر گيا تھا باغ كى ديواريں گرچكى تھيں انچے درخت اور اس
كى شاخيں اور ميوے جل چكے تھے اور ...
جب ہوش ميں آيا تو گريہ و زارى كى اور افسوس كيا اوركہنے لگا كاش كہ ميں اپنے بھائي كى باتوں كو سنتا :كاش ميں اپنى
دولت خدا كى راه ميں خرچ كرتا كاش كہ ميں نيك كاموں ميں شريك ہوتا اور واجب حقوق ادا كرتا ميرے ہاتھ سے دولت نكل
گئي اب نہ دنيا ميں ميرے پاس كوئي چيز ہے اور نہ آخرت ميں يہ ہے اس دولت كا انجام جو خدا كى راه ميں اور اسكے نيك
بندوں پر خرچ نہ ہو يہ سب ميرے تكبّر اور نادانى كا نتيجہ ہے_
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ايك تربيتى كہاني ظالم حريص قارون
قارون حضرت موسى عليہ السالم كے رشتہ داروں ميں سے تھا اور بظاہر اس نے آپ كا دين بھى قبول كرليا تھا نماز پﮍھتا
تھا تورات پﮍھتا ليكن ريا كار اور كمزور عقيده كا انسان تھا مكمل ايمان نہيں ركھتا تھا چاہتا تھا كہ لوگ اس سے خوش فہمى
ركھيں تا كہ انہيں فريب دے سكے قارون فصلوں كو پيشگى سستا خريد ليتا اور بعد ميں انہيں مہنگے داموں پر فروخت كرتا
تھا معامالت ميں كم تولتا دھوگا اور بے انصافى كرتا سود كھاتا اور جتنا ہوسكتا تھا لوگوں پر ظلم كيا كرتا اسى قسم كے
كاموں سے بہت زياده دولت اكٹھى كرلى تھى اور اسے ہر چيز سے زياده عزيز ركھتا تھا قارون خدا پرست نہ تھا بلكہ دولت
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پرست تھا اپنى دولت عيش و عشرت ميں خرچ كرتا تھا بہت عمده محل بنايا اور ان كے در و ديوار كو سونے اور مختلف
156
ّ
ّ
قسم كے جواہرات سے مزيّن كيا حتى كہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں كو سونے اور جواہرات سے مزين كيا قارون كے پاس
سينكﮍوں غالم اور كنيزيں تھيں اور ان كے ساتھ برا سلوك كرتا اور انہيں مجبور كرتا كہ اس كے سامنے زمين پر گرپﮍيں
اور اس كے پاؤں كو بوسہ ديں_
بعض عقلمند مومن اسے نصيحت كرتے اور كہتے كہ اسے قارون يہ تمام باغ اور ثروت كس لئے يہ سب دولت اور مال كس
لئے ذخيره كر ركھا ہے؟ كيوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا كا كيا جواب دو گے؟ لوگوں كا حق كيوں پامال كرتا ہے؟
غريبوں او رناداروں كى كيوں مدد نہيں كرتا؟ نيك كاموں ميں كيوں قدم نہيں اٹھاتا؟ قارون غرور و تكبّر ميں جواب ديتا كہ
كسى كو ان باتوں كا حق نہيں پہنچتا ميں اپنى دولت خرچ كرتا ہوں؟ مومن اسے وعظ كرتے اور كہتے كہ اتنى بﮍى دولت
حالل سے اكٹھى نہيں ہوتى اگر تو نے بے انصافى نہ كى ہوتى اگر تونے سود نہ كھايا ہوتا تو اتنا بﮍا سرمايہ نہ ركھتا بلكہ
تو بھى دوسروں كى طرح ہوتا اور ان سے كوئي خاص فرق نہ ركھتا_
قارون جواب ميں كہتا نہيں ميں دوسروں كى طرح نہيں ميں چاالك اور محنتى ہوں ميں نے كام كيا ہے او ردولت مند ہوا ہوں
دوسرے بھى جائيں كام كريں زحمت اٹھائيں تا كہ وه بھى دولت مند ہوجائيں ميں كس لئے غريبوں كى مدد كروں ليكن مومن
اس كى راہنمائي كے لئے پھر بھى كہتے كہ تم لوگوں كے حقوق ادا نہيں كرتے جب ہى اتنے دولت مند ہوئے ہو اگر تم
مزدوروں كے حق ديتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے
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اور وه اتنے فقير اور خالى ہاتھ نہ ہوتے اب بھى اگر چاہتے ہو كہ سعادتمند اور عاقبت بخير ہوجاؤ تو اپنى دولت كو مخلوق
خدا كى آسائشے اور ترقى ميں خرچ كرو دولت كا انبار لگالينا اچھا نہيں دولت كو ان راستوں ميں كہ جسے خداپسند كرتا ہے
خرچ كرو ليكن قارون مومنين كا مذاق اڑاتا اور ان كى باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائي سے انہيں كہتا كہ بے فائده
مجھے نصيحت نہ كرو ميں تم سے بہتر ہوں اور ﷲ پر زياده ايمان ركھتا ہوں جاؤ اپنا كام كرو اور اپنى فكر كرو
خوشبختى اور سعادت كس چيز ميں ہے
ايك دن قارون نے بہت عمده لباس پہنا اور بہت عمده گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نكال بہت زياده نوكر چاكر
بھى اس كے ساتھ باہر آئے لوگ قارون كى عظمت و شكوه كو ديكھنے كے لئے راستے ميں كھﮍے تھے اور اس قدر سونے
او رجواہرا كے ديكھنے پر حسرت كر رہے تھے بعض نادان اس كے سامنے جھكتے اور زمين پر گرپﮍتے اور كہتے كتنا
خوش نصيب ہے قارون كتنى ثروت كا مالك اور كتنى سعادت ركھتا ہے خوش حال قارون كتنى اچھى زندگى گزارتا ہے كتنا
سعادتمند اور خوشبخت ہے كاش ہم بھى قارون كى طرح ہوتے؟
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ليكن سمجھدار مومنين كا دل ان لوگوں كى حالت پر جلتا وه انہيں سمجھاتے اور كہتے كہ سعادت اور خوش بختى زياده دولت
ميں نہيں ہوا كرتى كيوں اس كے سامنے زمين پر گرپﮍتے ہو؟ ايك ظالم انسان كا اتنا احترام كيوں كرتے ہو وه احترام كے
الئق نہيں :اس نے يہ سارى دولت گراں فروشى اور بے انصافى سے كمائي ہے وه سعادتمند نہيں سعادتمند وه انسان ہے جو
خدا پر واقعى ايمان ركھتا ہو اور ﷲ كى مخلوق كى مدد كرتا ہو اور لوگوں كے حقوق سے تجاوز نہ كرتا ہو ايك دن ﷲ تعالى
كى طرف سے حضرت موسى )ع( كو حكم ہوا كہ دولت مندوں سے كہو كہ وه زكاة ديں_
حضرت موسى عليہ السالم نے ﷲ كا حكم دولت مندوں كو سنايا اور قارون كو بھى اطالع دى كہ دوسروں كى طرح اپنے مال
كى زكوة دے اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے ميں حضرت موسى )ع( سے كہا زكوة كيا ہے كس دليل سے
اپنى دولت دوسروں كو دوں وه بھى جائيں اور كام كريں اور محنت كريں تا كہ دولت كماليں_
حضرت موسى عليہ السالم نے فرمايا زكوة يعنى اتنى بﮍى دولت كا ايك حصّہ غريبوں اور ناداروں كو دے تا كہ وه بھى
زندگى گذارسكيں چونكہ تم شہر ميں رہتے ہو اور معاشرے كى فرد ہو اور ان كى مدد سے اتنى كثير دولت اكٹھى كى ہے اگر
وه تيرى مدد نہ كرتے تو تو ہرگز اتنى دولت نہيں كماسكتا تھا مثال اگر تو بيابان كے وسط ميں تنہا زندگى بسر كرتا تو ہرگز
اتنا بﮍا محل نہ بنا سكتا اور باغ آباد نہ كرسكتا يہ دولت جو تونے حاصل كى ہے
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ان لوگوں كى مدد سے حاصل كى ہے پس تيرى دولت كا كچھ حصّہ بھى انہيں نہيں دے رہا بلكہ ان كے اپنے حق اور مال كو
زكات كے نام سے انہيں واپس كر رہا ہے_
ليكن قارون نے موسى عليہ السالم كى دليل كى طرف توجہ نہ كى اور كہا اے موسى )ع( يہ كيسى بات ہے كہ تم كہہ رہے ہو
زكات كيا ہے ہم نے برا كام كيا كہ تم پر ايمان لے آئے ہيں كيا ہم نے گناه كيا ہے كہ نماز پﮍھتے ہيں اب آپ كو خراج بھى
ديں_
حضرت موسى عليہ السالم نے قارون كى تندروى كو برداشت كيا اور نرمى سے اسے كہا كہ اے قارون زكات كوئي ميں
اپنے لئے تولے نہيں رہا ہوں بلكہ اجتماعى خدمات اور غريبوں كى مدد كے لئے چاہتا ہوں يہ ﷲ كاحكم ہے كہ مالدار
غريبوں اور ناداروں كا حق ادا كريں يعنى زكوة ديں تا كہ وه بھى محتاج اور فقير نہ رہيں اگر تو واقعى خدا پر ايمان ركھتا
اور مجھے خدا كا پيغمبر مانتا ہے تو پھر ﷲ كے حكم كے سامنے سرتسليم خم كردے اگر نماز پﮍھتا ہے تو زكوت بھى دے
كيونكہ نماز بغير زكات كے فائده مند نہيں ہے تورات كا پﮍھنا سمجھنے اور عمل كرنے كے لئے ہے ليكن قارون حضرت
موسى عليہ السالم اور مومنين كى نصيحت اور موعظہ كى كوئي پرواه نہ كى بلكہ اس كے عالوه مومنين كواذيّت بھى
پہنچانے لگا اور حضرت موسى عليہ السالم كے ساتھ دشمنى كرنے لگا يہاں تك تہمت لگانے سے بھى دريغ نہيں كرتا تھا
حضرت موسى عليہ السالم قارون كى گستاخى اور سخت دلى سے بہت ناراض ہوئے اور آپ كا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے
درخواست
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كى كہ اس حريص اور ظالم انسان كو اس كے اعمال كى سزا دے_
حضرت موسى )ع( كى دعا قبول ہوئي
ﷲ كے حكم سے زمين لرزى اور ايك شديد زلزلہ آيا اور ايك لحظہ ميں قارون كا محل ويران اور زمين بوس ہوگيا اور قارون
كو قصر سميت زمين نگل گئي اور اس حريص كے ظلم كا خاتمہ كرديا قارون خالى ہاتھ آخرت كى طرف روانہ ہواتا كہ وه
اپنے برے كاموں كى سزا كو ديكھے اور اسے عذاب ديا جائے كہ آخرت كا عذاب سخت اور دائمى ہے اس وقت وه لوگ جو
قارون كو سعادتمند سمجھتے تھے اور اس كى دولت كى آرزو كرتے تھے اپنى غلطى كى طرف متوجہ ہوئے اور توبہ كى
اور كہا كتنى برى عاقبت اور برا انجام ہے يہ قارون نے اپنے مال كو ہاتھ سے نہ ديا اور خالى ہاتھ اور گناه گار آخرت كى
طرف روانہ ہوا تا كہ اپنے كئے كا عذاب چكھے اب ہم نے سمجھا كہ تنہا مال اور دولت كسى كو خوش بخت نہيں كرتى بلكہ
خوش بختى خدا پر ايمان اور ﷲ كے احكام پر عمل كرنے ميں ہے_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1قارون نے دولت كس طريقہ سے اكٹھى كى تھي؟
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 ___(2قارون اپنى دولت كو كہاں خرچ كرتا تھا؟
 ___(3مومن اس سے كيا كہتے تھے اور كس طرح اسے نصيحت كرتے تھے؟
 ___(4زكات سے كيا مراد ہے كس دليل كى بنا پر اپنى دولت دوسروں كو دى جائے حضرت موسى )ع( نے قارون كے دو
سوالوں كا كيا جواب ديا تھا؟
 ___(5كس دليل سے مال كا كچھ حصّہ فقراء سے تعلق ركھتا ہے؟
 ___(6جب نادان لوگوں نے قارون كا ظاہرى جاه و جالل ديكھا تو كيا كہتے تھے اور كيا آرزو كرتے تھے؟
 ___(7حضرت موسى )ع( زكات كو كن جگہوں پر خرچ كرتے تھے؟
 ___(8كيا قارون واقعا ً سعادتمند تھا اور اس كا انجام كيا ہوا؟
 ___(9اپنے ظلم كى كامل سزا كہاں پائے گا؟
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 ___(10جو لوگ اسے سعادتمند سمجھتے تھے وه اپنى غلطى سے كيسے مطلع ہوئے اور انہوں نے كيا كہا؟
اس داستان كو اپنے خاندان كے افراد كے سامنے بيان كيجئے اور اس كے متعلق بحث اور گفتگو كيجئے_

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
صہ
 162چوتھا ح ّ
امامت

163
پہال سبق
پيغمبر كا خليفہ اور جانشين كون ہوسكتا ہے
ہوائي جہاز پر مسافر سوار ہوچكے تھے ليكن ابھى ہوائي جہاز كا پائلٹ نہيں آيا تھا اور وه آبھى نہيں سكا تھا كسى آدمى كو
اس كى جگہ اليا جائے گا كہ جو مسافر وں كو ان كى منزل تك پہنچادے كيا انہيں مسافروں ميں سے كسى ايك كوا ہوائي
جہاز ميں كسى كام كرنے والے كو كسى راه گير كو آيا اسے جو ہوائي جہاز چالنے ميں مہارت اور آگاہى نہ ركھتا ہو ہوئاى
جہا زجالنے كے لئے اس پائلٹ كى جگہ بھيج ديا جائے گا؟ كيا اس پر مسافر اعتماد كرسكيں گے اور كيا وه ہوائي جہاز
اڑاسكے گا كون آدمى ايك پائلٹ كا جانشين ہوسكتا ہے؟ يقينا وه آدمى جو ہوائي جہاز چالنے ميں مہارت ركھتا ہو اور اس فن
ميں كافى معلومات اور آگاہى ركھتا ہو اور خود پائلٹ ہو اس مثال كو ديكھتے ہوئے آپ يہ كہہ سكتے
164
ہيں كہ كو آدمى پيغمبر)ص( كا جانشين او رخليفہ ہوسكتا ہے؟
پيغمبر)ص( كا جانشين كيسا ہونا چاہيئے
آيا وه آدمى جو لوگوں كى ہدايت اہليّت اور اس كے متعلق كامل علم نہ ركھتا ہو وه پيغمبر كا جانشين ہوسكتا ہے آيا وه آدمى
جو دين اسالم كے قوانين نہ جانتا ہو اور ان ميں غلطياں كرتا اور گناه كرتا ہو پيغمبر اسالم)ص( كا جانشين اور خليفہ ہوسكتا
ہے اور اس منصب كے الئق ہوسكتا ہے_
كون بہتر جانتا ہے كہ پيغمبر اسالم )ص( كى جانشينى كے لئے كون الئق اور سزاوار ہے خدا بہتر جانتا ہے يا لوگ يقينا خدا
بہتر جانتا ہے لہذا خدا ہى پيغمبر اسالم)ص( كى جانشينى كے لئے كسى الئق انسان كو معين كرتا ہے اور پيغمبر)ص( كو
حك4م ديتا ہے كہ علم الہى كو جو اس كو ديا گيا ہے اسے بھى آگاه كرے پيغمبر)ص( بھى ﷲ كے حكم پر علم الہى كو جو
اس كو ديا گيا ہے اسے بھى آگاه كرے پيغمبر)ص( بھى ﷲ كے حكم پر عمل كرتا ہے اور اس كا اپنى جانشينى كے لئے
اعالن كرتا ہے پيغمبر)ص( كے جانشين كوامام كہا جاتا ہے_
165
دوسرا سبق
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پيغمبر كا جانشين امام معصوم ہوتا ہے
پيغمبر ﷲ كے حكم سے ايك ايسے انسان كو جو امين اور معصوم ہوتا ہے اپنى جانشينى كے لئے چنتا ہے تا كہ وه اس كا
خليفہ ہو اور اس كے كاموں كو انجام دے امام ايك امين اور معصوم انسان ہوتا ہے كہ جسے خدا لوگوں كى رہبرى كے لئے
انتخاب كرتا ہے اور ﷲ كے فرمان اور حكم سے پيغمبر اسے لوگوں كو بتالتا اور اعالن كرتا ہے تا كہ وه اپنے كردار اور
گفتار سے لوگوں كى ﷲ تعالى كى طرف راہنمائي او رہدايت كرے اور لوگ اپنى زندگى ميں اسے اپنے لئے نمونہ قرار ديں
اور اس كى پيروى كريں پيغمبر)ص( ﷲ تعالى كے حكم سے اپنے علم اور آگاہى كو اس كے اختيار ميں قرار ديتا ہے تا كہ
لوگوں كى راہنمائي اور رہبرى كرسكے امام دين كے قانون اور دستور كو جانتا ہے يعنى خدا اور پيغمبر اسے اس كى تعليم
ديتے ہيں اور پھر وه
166
اسے لوگوں تك پہنچاتا ہے امام پيغمبر كى طرح دين كا كامل نمونہ ہوتا ہے اور دين كے پورے احكا اور دستور پر عمل كرتا
ہے_
امام پيغمبر)ص( كى طرح نگاه كى نجاست اور قباحت كو ديكھتا ہے اور اسى علم و آگاہى كى وجہ سے ہرگز گناه نہيں كرتا
بلكہ گناه سے دور رہتا ہے امام پيغمبر كى طرح نگاه اور غلطى نہيں كرتا لوگ اس پر اعتماد كرتے ہيں اور اس كے اقوال
اور اعمال كى پيروى كرتے ہيں_
باره امام )ع( تمام كے تمام معصوم ہيں يعنى گناه نہيں كرتے كامل طور پر امين اور صحيح انسان ہيں دين اسالم كے احكام
اور قوانين كو ٹھيك اور كامل لوگوں تك پہنچاتے ہيں يعنى اس ميں غلطى اور نسيان نہيں كرتے_
سواالت
___(1كون آدمى پيغمبر كا جانشين ہوسكتا ہے؟
 ___(2كيا گناه اور خطا كار آدمى مسلمانوں كا امام ہوسكتا ہے اور كيوں؟
 ___(3دين كا كامل نمونہ ہونے كا كيا مطلب ہے؟
 ___(4امام گناہوں سے كيوں دور رہتا ہے؟
 ___(5علم اور آگاہى امام كو كون د يتا ہے؟
 ___(6معصوم ہونے سے كيا مراد ہے؟
 ___(7امام پر ﷲ كى كيا ذمہ ارى عائد ہوتى ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
167
تيسرا سبق
عيد غدير
پيغمبر اسالم)ص( اپنى زندگى كے آخرى سال حج بجاالنے كے لئے تشريف لے گئے اور مسلمانوں كو بھى دعوت دى كہ وه
بھى اس سال حج ميں شريك ہوں اس كى بناپر مسلمانوں نے جو بھى حج كے لئے آسكتے تھے پيغمبر كے اس فرمان كو
قبول كيا اور تھوڑى مدت ميں مسلمانوں كى كافى تعداد مكہ كى طرف روانہ ہوگئي وہاں حج كى باعظمت عبادت ميں شركت
كى اور حج كے پورے اعمال پيغمبر اكرم)ص( سے ياد كئے_
جب حج اور خانہ كعبہ كى زيارت كے اعمال ختم ہوگئے تو قافلے واپس لوٹنے كے لئے تيارى كر كے چل پﮍے پيغمبر
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اسالم)ص( نے بھى قافلوں كے ساتھ مدينہ كى طرف حركت كى اونٹوں كى گھنٹيوں كى آواز نے ميدانوں كى خاموشى كو
توڑ ديا تھا موسم بہت گرم تھا اور صحرا آگ برسا
168
رہا تھا كہ راستے ميں پيغمبر اسالم)ص( پر ﷲ تعالى كى طرف سے وحى نازل ہوئي اور يہ پيغام ﷲ تعالى كى طرف سے
پيغمبر اسالم )ص( كے لئے آيا_
اے پيغمبر)ص( وه پيغام جو ﷲ تعالى كى طرف سے آپ كى طرف اتارا جاچكا ہے لوگوں تك پہنچا ديجئے اگر اسم ميں
كوتاہى كى تو آپ)ص( نے كار رسالت ہى انجام نہيں ي_ ﷲ آپ)ص( كو دشمنوں سے محفوظ ركھے گا اور كافر اپنے
مقصد تك نہيں پہنچيں گے پيغمبر اسالم)ص( وہيں پر فوراً اتر گئے تا كہ ﷲ تعالى كے اس حكم پر عمل كريں مسلمانوں كى
ايك تعداد كو آواز دى اور فرمايا كہ جتنے قافلے آگے جاچكے ہيں ان كى خبر كرو كہ وه واپس لوٹ آئيں اور وه قافلے جو
پيچھے ره گئے ہيں اور ابھى يہاں نہيں پہنچے انہيں كہو كہ جلد وه يہاں پہنچ جائيں يہ لوگ تيز رفتار اونٹوں پر سوار ہوئے
اور تيزى سے ان قافلوں كو جو آگے چلے گئے تھے جا ملے اور انہيں آواز دى ٹھہرو ٹھہرو ،واپس لوٹ آؤ ،قافلے والوں
نے اونٹوں كى مہاريں كھينچيں اور اونٹوں كى گھنٹياں خاموش ہوگئيں برابر پوچھ رہے تھے كيوں ٹھہريں ،كيا خبر ہے ،اس
گرمى كے عالم ميں كيوں ركيں؟ اور واپس لوٹ آئيں''
اونٹ سوار كہتے كہ پيغمبر)ص( نے فرمايا ہے لوٹ آؤ غدير كے نزديك ميرے پاس اكھٹے ہوجاؤ قافلے واپس لوٹ آئے
غدير كے قريب اپنے سامان كو اتارا اور جو قافلے ابھى تك نہيں پہنچے تھے وه بھى پہنچ گئے اس طرح ہزاروں مسلمان جو
حج سے واپس آرہے تھے اٹھاره ذى الحجہ كو جمع ہوگئے ظہر كى نماز انہوں نے پيغمبر اسالم)ص( كے ساتھ پﮍھى
169
اس كھے بعد اونٹوں كے پاالنوں سے منبر بنايا گيا پيغمبر اسالم)ص( اس منبر پر گئے تا كہ ﷲ تعالى كے فرمان كو انجام
ديں او روه اہم پيغام لوگوں تك پہنچاديں تمام لوگ چپ اور منتظر بيٹھے تھے كہ پيغمبر اسالم)ص( كا پيغام سنيں اور ديكھيں
كہ وه اہم پيغام كيا ہے؟
پيغمبر اسالم)ص( نے چند مفيد كلمات كے بعد آسمانى آواز ميں جو سب تك پہنچ رہى تھى لوگوں سے پوچھا لوگو تمہارا
پيشوا اور حاكم كون ہے؟ تمہارا رہبر اور صاحب اختيار كون ہے؟ كيا ميں تمہارا رہبر اور پيشوا نہيں ہوں كيا ميں تمہارا
رہبر اور صاحب اختيار نہيں ہوں سب نے كہا يا رسول ﷲ :آپ ہمارے رہبر اور صاحب اختيار ہيں آپ)ص( ہمارے پيشوا
ہيں اس كے بعد پيغمبر اكرم)ص( نے حضرت على )ع( كو آواز دى اور اپنے پہلو ميں بيٹھايا اور ان كا ہاتھ پكﮍا اور انہيں
بلند كيا اور لوگوں كو دكھاليا اور بلند آواز ميں فرمايا كہ ''جس كا ميں پيشوا اور صاحب اختيار ہوں ميرے بعد على ''عليہ
السالم'' اس كے پيشوا اور صاحب اختيار ہيں_ اے لوگو اے مسلمانو ميرے بعد تمہارے على )ع( پيشوا اور رہبر ہيں اس كے
بعد اپنے ہاتھ آسمان كى طرف بلند كئے اور فرمايا پروردگار على )ع( كے دوستوں سے دوستى ركھ اور على )ع( كے
دشمنوں سے دشمن ركھ ،پروردگار على )ع( كے دوستوں سے دوستى ركھ اور على )ع( كے بدخواہوں كو ذليل و خوار كر
''
اس كے بعد آپ)ص( منبر سے نيچے اترے اپنى پيشانى سے پسينے كو صاف كيا اور ايك آه بھرى اور تھوڑى دير آرام سے
ٹھہرے
170
اور اس كے بعد مسلمانوں كو حكم ديا كہ ميرے بھائي اور جانشين على )ع( كے ہاتھ پر بيعت كريں او راس منصب الہى كى
انھيں مبارك باد ديں وه پيشوا اور اميرالمومنين ہيں_
مسلمان گروه در گروه آئے اور حضرت على )ع( سے ہاتھ مال كر ان كو مومنين كے منصب رہبرى كى مبارك باد دى اور
آپ كو اميرالمومنين )ع( كہہ كر پكارا اس لحاظ سے حضرت على عليہ السالم اٹھاره ذى الحجہ كو رہبرى اور امامت كے
لئے چند گئے رہبرى اور امامت كا مقام دين اسالم كا جزء ہے رہبر اور امام كے معيّن كردينے سے دين اسالم كامل طور
جاودانى ہوگيا ہے ہم ہر سال اس مبارك دن كو عيد مناتے ہيں اور حضرت على عليہ السالم كى امامت اور پيشوائي پر خوش
ہوتے ہيں اور حضرت على عليہ السالم كو مسلمانوں كا رہبر اور امام سمجھتے ہيں اور كوشش كرتے ہيں كہ آپ كى گفتار
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اور كردار كى پيروى كريں_
سواالت
 ___(1بيعت كا كيا مطلب ہے مسلمانوں نے حضرت على )ع( كى كيوں بيعت كى تھى اور كيوں آپ)ع( كو مبارك باد دى
تھي؟
 _ __(2ہمارے پيغمبر )ص( نے حضرت على )ع( كو لوگوں كے لئے امام معين كرنے سے پہلے ان سے كيا پوچھا تھا اور
ان سوالوں كا حضرت على )ع( كے تعارف اور تعيّن سے كيا تعلق تھا؟
171
 ___(3وه اہم پيغام كيا تھا كہ جس كے پہنچانے كے لئے ﷲ تعالى نے اپنے پيغمبر كو حكم ديا؟
 ___(4پيغمبر اسالم)ص( نے ﷲ كى وحى سننے كے بعد كيا كيا اور مسلمانوں سے كيا فرمايا؟
 ___(5پيغمبر اسالم)ص( نے حضرت على )ع( كا لوگوں سے كس طرح تعارف كرايا اور آپ)ع( كے حق ميں كيا فرمايا ؟
 ___(6غدير كى عيد كون سے دن ہوتى ہے اس عيد كے جشن ميں ہم كيا كرتے ہيں اور كس چيز كى كوشش كرتے ہيں اس
سال غدير كى عيد كس موسم ميں آئے گى اور كس مہينے ميں_ ياد ركھئے گا اس دن جشن بنائيں اور اپنے دوستوں كو اس
جشن ميں دعوت ديں_
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چوتھا سبق
شيعہ
حضرت على عليہ السالم پہلے مسلمان ہيں اور بعد پيغمبر اسالم)ص( سب سے افضل ہيں پيغمبر اسالم)ص( كے فرمان كو
اچھى طرح سنتے تھے اور پيغمبر)ص( كے احكامات كے كامل مطيع تھے ہر جگہ پيغمبر)ص( كى مدد اور اعانت كرتے
تھے ديندارى ميں كوشش اور جہاد كرتے تھے_
پيغمبر كے زمانے ميں ايك گروه حضرت على عليہ السالم كا دوست تھا حضرت على عليہ السالم كے ساتھ اسالم كى پيش
رفت ميں كوشش اور جہاد كرتا تھا يہ گروه تمام حاالت ميں حضرت على عليہ السالم كى گفتار ،رفتار اور اخالق ميں پيروى
كيا كرتا تھا يہ حضرت على عليہ السالم كى طرح پيغمبر اسالم)ص( كى اطاعت كرتا تھا پيغمبر اسالم)ص( حضرت على
عليہ السالم اور اس ممتاز گروه كے بارے ميں فرمايا كرتے تھے كہ اے على )ع( آپ)ع( اور
173
آپ )ع( كے شيعہ روئے زمين پر بہترين انسان ہين اور جب حضرت على )ع( كو اپنے دوستوں كے ساتھ ديكھتے تو ان كى
طرف اشاره كر كے فرماتے كہ يہ نوجوان اور اس كے شيعہ نجات پائے ہوئے ہيں پيغمبر اكرم)ص( اس ممتاز گروه كہ جو
مكمل ايمان لے آيا تھا شيعہ كے نام سے پكارتے تھے اسى دن سے جو مسلمان رفتار ،گفتار اور كردار ميں ممتاز تھے اور
ديندارى ميں حضرت على عليہ السالم كى پيروى كرتے تھے شيعہ كہالتے تھے يعنى پيروكار_
پيغمبر اسالم)ص( كى وفات كے بعد مسلمانوں كا وه ممتاز گروه جو واقعى ايمان الياتھا اور پيغمبر اسالم)ص( كے فرمان كا
مطيع تھا انہوں نے مكمل طور پر پيغمبر كے فرمان پر عمل كيا اور حضرت على عليہ السالم كو پيشوائي اور رہبرى اور
امامت كے لئے قبول كيا اور ان كى مدد اور حمايت كى البتہ مسلمانوں كے ايك گروه نے پيغمبر اسالم)ص( كے فرمان كو
قبول نہ كيا اور حضرت ابوبكر كو پيغمبر اسالم)ص( كا جانشين شمار كيا اور اس كے بعد حضرت عمر كو دوسرا اور
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حضرت عثمان كو تيسرا خليفہ اور حضرت على عليہ السالم كو چوتھا خليفہ جانا اس گروه كو اہلسنّت كہا جاتا ہے يہ دونوں
گروه مسلمان ہيں خدا اور پيغمبر اكرم)ص( اور قرآن كو قبول كرتے ہيں اور ايك دوسرے سے محيت اور مہربانى كرتے ہيں
اور قرآن كى تعليم اور پيغمبر اسالم)ص( نے فرمايا ہے عقيده ركھتے ہيں كہ پيغمبر اسالم)ص( كے بعد يكے بعد ديگرے
باره امام اور رہبر ہيں پہلے امام حضرت على عليہ السالم ہيں اور بارہويں امام حضرت مہدى عليہ السالم ہيں
174
كيونكہ پيغمبر اسالم)ص( كے حكم كے مطابق آپ كے خليفہ اورجانشين باره ہوں گے_
مذہب شيعہ كو جعفرى مذہب بھى كہاجاتا ہے_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1شيعہ كہا كيا مطلب ہے شيعہ اسالم اور دين دارى ميں كسكى پيروى كرتے ہيں؟
 ___(2مسلمانوں كے كس ممتاز گروه كا نام شيعہ ہے اور پيغمبر)ص( نے ان كے م تعلق كيا فرمايا ہے؟
 __(3پيغمبر اسالم)ص( كى وفات كے بعد كن لوگوں نے پيغمبر)ص( كى تعليمات پر عمل كيا اور كس طرح؟
 ___(4مسلمانوں كے دوسرے گروه كو كيا كہاجاتا ہے وه پيغمبر اكرم)ص( كى وفات كے بعد كس كو ان كا جانشين مانتے
ہيں؟
 ___(5يہ دونوں گروه آپس ميں كيسے تعلقات ركھتے ہيں اور كن مسائل كى شناخت ميں ايك دوسرے كى مدد كرتے ہيں
 ___(6ہمارا عقيده پيغمبر)ص( كے جانشينوں كے متعلق كيا ہے؟ ايران كا رسمى مذہب كو ن سا ہے_
اس قسم كے دوسرے سوال بنايئےور ان كے جواب دوستوں سے پوچھئے_

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
175
پانچواں سبق
آٹھويں امام حضرت امام رضا عليہ السالم
امام رضا عليہ السالم ايك سواڑ تاليس ہجرى گياره ذيعقده مدينہ منوره ميں متولد ہوئے آپ كے والد حضرت امام موسى كاظم
عليہ السالم تھے اور آپ)ع( كا نام على )ع( ہے اور رضا كے لقب سے معروف ہوئے اور آپ)ع( كى والده ماجده كا نام
نجمہ تھا_
حضرت موسى عليہ السالم نے ﷲ كے حكم اور پيغمبر اسالم)ص( كى وصيت كے مطابق اپنے بعد آپ كو لوگوں كا امام
معيّن كيا اور اس سے لوگوں كو آگاه كيا امام رضا عليہ السالم كا علم دوسرے اماموں كى طرح آسمانى اور الہى تھا اسى لئے
تمام لوگوں كے علم پر آپ)ع( كے علم كو برترى حاصل تھى طالبان علم اور علماء اور دانشمند آپ)ع( سے علم حاصل
كرنے كے لئے آپ )ع( كى خدمت ميں آتے اور علوم سے بہره مند ہوتے تھے
176
عيسائي اور يہودى اور دوسرے اديان كے علماء آپ )ع( كے پاس آتے اور امام عليہ السالم ان سے گفتگو اور بحث و مباحثہ
كيا كرتے اور ان مشكل سوالوں كا جواب ديا كرتے تھے اور ان كى راہنمائي اور ہدايت فرمايا كرتے كبھى ايسا نہيں ہوا كہ
آپ )ع( نے كسى كے سوالوں كا جواب نہ ديا ہو يا جواب صحيح نہ ديا ہو آپ )ع( كو ﷲ تعالى كے ديئے ہوئے كثير علم
وجہ سے عالم آل محمد)ص( كہا جاتا تھا آپ كے بہت سے قيمتى ارشادات ہمارے لئے آج بھى مشعل راه ہيں_
امام رضا عليہ السالم كى امامت كے زمانے ميں مامون مسلمانوں كا حاكم اور خليفہ تھا اور چونكہ وه لوگوں كو امام رضا
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عليہ السالم سے دور ركھنا چاہتا تھا امام كو جو مدينہ منوره ميں زندگى بسر كرتے تھے شہر طوس ميں بلوايا اور امام عليہ
السالم كے سامنے ولى عہد اور خالقت كے عہدے كى پيش كش كى ليكن امام رضا عليہ السالم نے جو مامون كے مكر و
فريب اور منافقت سے آگاه تھے مامون كى اس پيش كش كو قبول نہ كيا مامون نے بہت زياده اصرار كيا امام رضا عليہ
السالم چاہتے تھے كہ ولى عہدى كو قبول نہ كريں ليكن مامون كے بہت زياده اصرار كے بعد آپ )ع( نے بظاہر ولى عہدى
كو قبول كرليا ليكن شرطر لگادى كہ آپ )ع( حكومت كے كسى كام ميں دخل نہيں ديں گے باآلخر مامون نے جو امام كى
شخصيت سے سخت خائف تھا اور آپ )ع( كى صالحيتوں كى وجہ سے خطرے كا احساس ركھتا تھا آپ كو زہر دے كر
شہيد كرديا_
177
حضرت امام رضا عليہ السالم نے صفر كى آخرى تاريخ كو  203ھ ميں طوس ميں شہادت پائي اور آپ )ع( كے جسم مبارك
كو اسى شہر كے نزديك كہ جو آج مشہد مقدس كے نام سے مشہور ہے_ دفن كرديا گيا آپ )ع( كى قبر مبارك آج كے دور
ميں سارے مسلمانوں كے لئے زيارت گاه ہے_
178
چھٹا سبق
اسراف كيوں؟
امام رضا عليہ السالم نے ديكھا كہ ايك آدھا كھايا ہوا پھل زمين پر پﮍا ہے آپ )ع( كے خادموں ميں سے كسى نے پھل كا
كچھ حصّہ كھايا تھا اور باقى كو زمين پر پھينك ديا تھا حضرت امام رضا عليہ السالم اس سے ناراض ہوئے اور اس كے
خادم كو باليا اور اس سے فرمايا كہ كيوں اسراف كرتے ہو؟ ﷲ كى نعمت كے ساتھ كيوں بے پروا ہى كرتے ہو كيا تمہيں
علم نہيں كہ ﷲ اسراف كرنے والے انسان كو دوست نہيں ركھتا كيا تم نہيں جانتے خدا اسراف كرنے والے انسان كودوست
نہيں ركھتا كيا تم نہيں جانتے خدا اسراف كرنے والے كو سخت سزا دے گا اگر تمہيں كسى چيز كى حاجت نہيں تو اسے
ضائع نہ كرو اور فضول خرچ نہ كرو بلكہ وه ان كو دے دو جو اس كے محتاج ہيں_
امام رضا عليہ السالم كے فرمان سے آپ كيا سمجھتے ہيں كہ خدا
179
كيوں اسراف كرنے والوں كو دوست نہيں ركھتا___؟
____ اور كيوں اسراف نہ كرنا برا ناپسنديده فعل ہے___؟
ان دو سوالوں كے جواب دينے كے لئے يہ سوچئے كہ ايك سيب كو تيار ہونے كے لئے كتنى قوت اورتوانائي خرچ ہوتى ہے
اور كتنے كام انجام پاتے ہيں تب جاكر ايك سيب بنتا ہے مثال سوچئے كہ سيب كے پودے كوپﮍھنے كے لئے سورج كى كتنى
توانائي ضرورى ہے كتنى مقدار ميں پاني ،ہوا معدنى اجزاء خرچ ہوں گے اور كتنے لوگ محنت كريں گے تب جاكر سيب كا
ايك دانہ آپ كے ہاتھ تك پہنچے گا سوچئے اس قدر كام او رتوانائي كى قيمتى ہے___؟ جب سيب كا كچھ حصّہ پھينك ديتے
ہيں يا كسى اور ﷲ كى نعمتوں ميں سے كسى نعمت كو بيجا خرچ كرتے ہيں تو در حقيقت اس تمام توانائي اور محنت كو
ضائع كرتے ہيں اور اس كے عالوه ايك دوسرے انسان كو بھى خدا كى نعمتوں سے محروم كرتے ہيں اور اس كے حق كو
ضائع كرتے ہيں كيا اسراف كرنا ﷲ كى نعمتوں كى حرمت كى منافى نہيں___؟
كيا اسراف كرنا ﷲ كى ناشكرى نہيں ہے___؟
كيوں ﷲ كى نعمتوں كو معمولى شمار كرتے ہيں اور ان كو بيجا خرچ كرتے ہيں___؟
كيا آپ راضى ہيں كہ ايك بچّہ بھوكا سوئے اور آپ اپنى غذا سے تھوڑى مقدار ضائع كرديں يا نيم ميوه كو بغير كھائے گندگى
ميں ڈال ديں___؟
180
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كيا آپ راضى ہيں كہ بچّہ جس كے پاس كاغذ اور قلم ہے تحصيل علم سے محروم رہے اور آپ اپنى كاپياں اور كاغذ بال وجہ
پھاڑ ڈاليں يا انھيں لكھے بغير ہى ضائع كرديں___؟
كيا يہ درست ہے كہ آپ ضرورت سے زياده بجلى صرف كريں اور دوسرے بقدر ضرورت بجلى اور روشنى نہ ركھتے ہوں
حاالنكہ خدا نے پانى سورج مٹى ہوا اور دوسرى نعمتيں تمام انسانوں كے لئے پيدا كى ہيں اور ہر انسان كو حق پہنچتا ہے كہ
ﷲ كى ان نعمتوں سے استفاده كرے____؟
اب جب كہ آپ سمجھ چكے ہيں كہ اسراف كرنا گناه ہے اور بہت برا اور ناپسنديده كام ہے تو اس كے بعد اسراف مت كيجئے
اب جب كہ آپ جان چكے ہيں كہ خداوند عالم اسراف كرنے والوں كودوست نہيں ركھتا اور سخت سزا ديتا ہے تو اس كے
بعد كسى چيز كو فضول اور بيجا خرچ نہ كريں ،كسى چيز كو ضائع نہ كريں اور اعتدال كے ساتھ خرچ كريں اس طريقے
سے وه روپيہ جو فضول اور بے فائده چيزوں پر خرچ كرتے ہيں بچا كر اپنے دوستوں كے لئے تحفے خريد سكتے ہيں يا
اپنے ہمسايوں اور واقف كاروں كى اس سے مدد كرسكتے ہيں جس كے نتيجہ ميں خدا آپ كے اس كام سے خوش ہوگا اور
آپ كو اچھى جزاء عنايت كرے گا اور لوگ بھى آپ كو زياده دوست ركھيں گے اور آپ كى زياده مدد كريں گے
181
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1امام رضا )ع( اور دوسرے ائمہ كا علم كيسا ہوتا ہے اور كيوں تمام لوگوں كے علم پر برترى ركھتا ہے؟
 ___(2عالم آل محمد)ص( كسے كہا جاتا تھا اور كيوں ؟
 ___(3امام رضا )ع( خلفاء عباسى كے كس خليفہ كے ہم عصر تھے؟
 ___(4مامون نے كيوں امام رضا )ع( كو طوس بلوايا اور امام )ع( سے كيا پيش كش كي؟
 ___(5امام رضا )ع( نے ولى عہدى كو كس شرط پر قبول كيا اور كيوں؟
 ___(6ماموں نے امام )ع( كو كيوں شہيد كيا؟
 ___(7امام رضا )ع( كى شہادت كس سال او ركس دن ہوئي؟
 ___(8اسراف سے كيا مراد ہے امام رضا )ع( نے اسراف كے متعلق كيا فرمايا؟
 ___(9اسراف كيوں نہ كريں اعتدال برتنے سے كون سے كام انجام دے سكتے ہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
182
ساتواں سبق
نويں امام ''حضرت امام محمد تقى عليہ السالم
ہمارے نويں امام حضرت امام محمد تقى عليہ السالم حضرت امام رضا عليہ السالم كے فرزند ہيں آپ )ع( ايك سوپچا نوے
 195ہجرى ماه رمضان ميں مدينہ منوره ميں متولد ہوئے آپ )ع( كے والد حضرت امام رضا عليہ السالم نے ﷲ كے حكم
سے اور پيغمبر اسالم )ص( كى وصيت كے تحت آپ )ع( كو اپنے بعد لوگوں كا امام معيّن فرمايا اس سے لوگوں كو آگاه كيا
امام محمد تقى عليہ السالم امام جواد كے نام سے بھى مشہور ہيں آپ )ع( بچپن ہى سے ﷲ تعالى كے ساتھ خصوصى ربط
ركھتے تھے اور اسى سن ميں لوگوں كى دينى مشكالت كو حل كرتے تھے اور ان كى راہنمائي اور رہبرى فرماتے تھے
بہت بﮍے بﮍے علماء آپ )ع( كى خدمت ميں آتے اور بہت سخت اور مشكل دينى اور عملى مسائل آپ )ع( سے پوچھتے امام
جواد عليہ السالم ان كے تمام مشكل
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سوالوں كا آسانى كے ساتھ جواب ديتے تھے بعض لوگ جو آپ )ع( كے ﷲ كے ساتھ خاص تعلق سے مطلع نہ تھے آپ )ع(
كے علمى پايہ سے تعجب كرتے اور كہتے تھے كہ اس كمسن ب ّچے نے كہاں سے اتنا زياده علم حاصل كرليا ہے اس بچے
كا علم كيسے تمام بزرگ علماء كے علم پر برترى حاصل كرگيا ہے انہيں علم نہ تھا كہ امام كو علم كسى سے پﮍھ كر حاصل
نہيں ہوا كرتا بلكہ امام )ع( كا علم ﷲ كى طرف سے آسمانى ہوا كرتا ہے انہيں علم نہيں تھا كہ خدا جس كى روح كو چاہے
اپنے سے مرتبط كرديتا ہے خواه بچہ ہو يا بﮍا اور اسے تمام لوگوں سے زياده علم دے ديتا ہے امام محمد تقى عليہ السالم
بچپن ہى سے بہترين صفات انسانى كے مالك تھے
تقي يعنى زياده پرہيزگار تھے
جواد :يعنى زياده سخاوت اور عطاء كرنے والے تھے مطلع اور روشن فكر تھے اور لوگوں كے لئے تحصيل علم كى كوشش
كرتے تھے_
معتصم عباسى ظالم خليفہ تھا اور آپ )ع( كى روشن فكرى كو اپنى قوت كے خاتمے كا سبب جانتا تھا لوگوں كے بيدار
ہوجانے اور حقائق سے مطلع ہوجانے سے ڈرتا تھا اور امام جواد عليہ السالم كى سخاوت تقوى اور پرہيزگارى سے خائف
تھا اسى لئے حضرت امام جواد كو شہر مدينہ سے اپنے دارالخالفہ بغداد باليا اور چند مہينوں كے بعد شہيد كرديا_
امام جواد عليہ السالم كى عمر شہادت كے وقت پچيس سال سے زياده نہ تھى آپكے جسم مبارك كو بغداد شہر كے نزديك جو
آج كاظمين كے نام سے مشہور ہے آپ كے جد مبارك حضرت موسى عليہ السالم
184
كے پہلو ميندفن كياگيا_
آپ )ع( كى ذات پر سالم اور درود ہو''
185
آٹھواں سبق
گورنر كے نام خط
حج كى باعظمت عبادت كو ميں امام جواد عليہ السالم كے ساتھ بجااليا اور جب حج كے اعمال اور مناسك ختم ہوگئے تو ميں
الوداع كے لئے امام )ع( عالى مقام كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كى كہ حكومت نے مجھ پر بہت زياده ٹيكس ديا ہے
ميں اس كى ادائے گى كى طاقت نہيں ركھتا آپ سے خواہاں ہوں كہ ايك خط آپ )ع( شہر كے حاكم كے نام لكھ ديجئے اور
سفارش فرمايئےه وه مجھ سے نرمى اور خوش اسلوبى سے پيش آئے ميں نے عرض كى كہ ہمارے شہر كا حاكم آپ )ع(
كے دوستوں اور شيعوں سے ہے_ يقينا آپ )ع( كى سفارش اس پر اثر كرے گى امام جواد عليہ السالم نے كاغذ اور قلم ليا
اور اس مضمون كا خط لكھا_
بسم ﷲ الرحمن الرحيم سالم ہو تو پر اور ﷲ كے الئق بندوں
186
پراے سيستان كے حاكم قدرت اور حكومت ﷲ كى طرف سے ايك امانت ہے جو تيرے اختيار ميں دى گئي ہے تا كہ تو خدا
كے بندوں كا خدمت گزار ہو تو اس قدرت اور توانائي سے اپنے دينى بھائيوں كى مدد كر جو چيز تيرے لئے تنہا باقى رہے
گى وه تيرى نيكى اور مدد ہوگى جو تو اپنے بھائيوں اور ہم مذہبوں كے لئے كرے گا____ ياد ركھو كہ خدا قيامت كے دن تم
سے تمام كاموں كا حساب لے گا اور معمولى كام بھى ﷲ سے مخفى نہيں ہے
محمد بن على الجواد )ع(
ميں نے آپ )ع( سے خط ليا اور خداحافظ كہتے ہوئے اپنے شہر كى طرف لوٹ آيا اس پر عظمت خط كى اطالع پہلے ہى
سے اس حاكم كو ہوچكى تھى وه ميرے استقبال كے لئے آيا اور ميں نے وه خط اسے ديا اس نے خط ليا اور اسے چوما اور
كھوال اور غور سے پﮍھا ميرے معاملہ ميں اس نے تحقيق كى جس طرح ميں چاہتا تھا اس نے ميرے ساتھ نيكى اور نرمى
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برتى اس كے بعد اس نے تمام لوگوں سے عدل اور انصاف برتنا شروع كرديا_
غو ركيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1حضرت محمد تقى )ع( كس سال اور كس مہينے ميں پيدا ہوئے؟
 ___(2لوگوں كو كس بات پر تعجب ہوتا تھا اور كيا كہتے تھے؟
187
 ___(3وه كس چيز سے مطلع نہ تھے كہ اس طرح كا تعجب كرتے تھے؟
 ___(4تقى اور جواد كے معنى بيان كيجئے؟
 ___(5معتصم خليفہ نے حضرت جواد )ع( كو بغداد كيوں باليا؟
 ___(6حضرت امام محمد تقى )ع( نے كس عمر ميں وفات پائي؟
 ___(7آپ )ع( كے جسم مبارك كو كہاں دفن كيا گيا؟
 ___(8امام جواد )ع( نے سيستان كے حاكم كو كيا لكھا اور كس طرح آپ )ع( نے اسے نصيحت كي؟
 ___(9حاكم نے امام )ع( كے خط كے احترام ميں كيا كيا؟
 ___(10آپ نے امام )ع( كے خط سے كيا سبق ليا ہے اور اس واقعہ سے كيا درس ليا ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
188
نواں سبق
دسويں امام حضرت امام على نقى عليہ السالم
حضرت امام على نقى عليہ السالم امام محمدتقى عليہ السالم كے فرزند ہيں پندره ذى الحجہ دو سو باره ہجرى مينمدينہ كے
نزديك ايك ديہات ميں متولد ہوئے حضرت امام على نقى عليہ السالم نے ﷲ كے حكم اور پيغمبر )ص( كى وصيت كے مطابق
آپ )ع( كو اپنى شہادت كے بعد لوگوں كے لئے امام اور رہبر معيّن كيا امام على نقى عليہ السالم امام ہادى )ع( كے نام سے
بھى مشہور تھے اپنے والد كى طرح آپ )ع( بھى بچپن ہى سے خداوند عالم كے ساتھ خاص تعلق ركھتے تھے آپ )ع( كم
عمر ہونے كے باوجود منصب امامت پر فائز ہوئے اور لوگوں كو اس مقام سے راہنمائي اور رہبرى فرماتے تھے_
امام على نقى عليہ السالم اسى چھوٹى عمر سے ايك ايسے انسان
189
تھے جو لوگوں كے لئے نمونہ تھے ہر قسم كے عيب اور نقص سے پاك تھے اور آپ )ع( انسانى صفات حسنہ سے مزيّن
تھے اسى لئے آپ )ع( كو نقى يعنى پاك او رہادى يعنى ہدايت كرنے واال بھى كہاجاتا ہے امام على نقى )ع( محنت اور بہت
كوشش سے لوگوں كى ہدايت اوررہنمائي فرماتے تھے اور زندگى كے احكام انہيں بتاليا كرتے لوگ بھى آپ )ع( سے بہت
زياده محبت كيا كرتے تھے اور آپ )ع( كى رہنمائي اور علم و بينش سے استفاده كيا كرتے تھے متوكل عباسى ظالم اور
خونخوار خليفہ تھا وه امام على نقى عليہ السالم سے حسد كرتا تھا اور امام عليہ السالم كى قدرت اور مقبوليت سے خائف تھا
اسى لئے آپ )ع( كو مدينہ منوره سے سامره شہر كى طرف بلوايا اور ايك فوجى مركز ميں آپ )ع( كو نظر بند كرديا امام
على نقى عليہ السالم نے اس دنيا ميں بياليس سال عمر گزارى اور اس مدت ميں ظالم عبّاسى خليفہ كا ظلم و ستم آپ )ع( پر
ہميشہ رہا اور آپ )ع( اس كے ظلم و ستم كا مقابلہ كرتے رہے آخر كار تيسرى رجب دوسو چوّن ہجرى كو سامره ميں شہيد
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كرديئےئے آپ كے جسم مبارك كو اسى شہر سامره ميں دفن كرديا گيا_
190
دسواں سبق
نصيحت امام )ع(
متوكل شراب خوار و ظالم حاكم تھادين اسالم اور قرآن كے قوانين پر عمل نہيں كيا كرتا اپنے اقتدار اور خالقت كى حفاظت
كے لئے ہر قسم كا ظلم كا ارتكاب كرتا تھا لوگوں كى بہت زياده عقيدت جو امام على نقى عليہ السالم سے تھى اس سے وه
رنج و تكليف ميں رہتا اور امام )ع( پاك كے نفوذ اور قدرت سے ڈرتا رہتا تھا ايك دفعہ آدھى رات كو اپنے خوبصورت تخت
پر بيٹھا تھا اور اپنے ہم نشينوں كے ساتھ مستى اور عيش و نوش ميں مشغول تھا گانے والے اس كے لئے شعر پﮍھ رہے
تھے اور آالت غنا سے خاص راگ بجا رہے تھے اس كے محل كى ديواريں طالئي چراغوں سے مزيّن تھيں اور محل كے
اردگرد مسلح افراد كو پہره پر لگا ركھا تھا اچانك مستى كے عالم ميں سوچا كہ كيا ممكن ہے كہ يہ تمام قدرت اور با عظمت
زندگى ميرے
191
ہاتھ سے لے لى جائے؟
آيا كوئي ايسا آدمى موجود ہے كہ يہ تمام عيش و نوش اور زيبا زندگى كو ميرے ہاتھ سے لے لے پھر اپنے آپ كو خود ہى
جواب ديا كہ ہاں حضرت امام على نقى عليہ السالم كو حبشے شيعہ اپنا امام مانتے ہيں وه ايك ہے جو ايسا كرسكتا ہے كيونكہ
لوگ اسے بہت زياده دوست ركھتے ہيں اس فكر سے پريشان ہوا اور چيخا كہ فوراً على بن محمد)ص( كو گرفتار كر كے
يہاں لے آؤ ايك گروه جو اس كے حكم كے اجراء كے لئے معيّن تھا يعنى وه لوگ جنہوں نے اپنى آزادى اور انسانيت كو
فراموش كر ركھا تھا امام على بن محمد عليہ السالم كے گھر ہجوم كر كرے آئے اور انہوں نے ديكھا كہ امام على نقى )ع(
رو بقبلہ بيٹھے آسمانى زمزمہ كے ساتھ قرآن پﮍھ رہے ہيں آپ كو انہوں نے گرفتار كيا اور اس كے قصر ميں لے گئے امام
ہادى عليہ السالم قصر ميں آہستہ سے داخل ہوئے اس وقت آپ كے چہره مبارك سے نور پھوٹ رہا تھا اور اپ آرام و سكون
سے بسم ﷲ الرحمن الرحيم پﮍھ رہے تھے متوكل نے خون آلود نگاہوں سے غصّے كے عالم ميں امام ہادى عليہ السالم كے
چہره مبارك پر نگاه ڈالى اور اس سابقہ فكر كا امام عليہ السالم كے متعلق اعاده كيا اور گويا چاہتا تھا كہ اسى وقت امام عليہ
السالم كو قتل كردے مگر اس نے سوچا كہ امام عليہ السالم كو خاص مہمانوں اور ہم نشينوں كى آنكھوں ميں معمولى قرار
دے لہذا بے ادبى سے كہا اے على بن محمد )ص( ہمارى مجلس كو گرماؤ اور ہمارے لئے كچھ شعر پرہو ہم چاہتے ہيں كہ
تمہارى شعر خوانى كى آواز سے خوش اور شادمان ہوں_
192
امام ہادى عليہ السالم ساكت رہے اور كچھ جواب نہ ديا متوكل نے دوباره مذاق اور مسخره كے لہجے ميں كہا كہ اے على
)ع( بن محمد)ص( ہمارى مجلس كو گرم كرو اور ہمارے لئے اشعار پﮍھو امام على نقى عليہ السالم نے اپنا سر نيچے كيا
اور متوكل كى بے حياء آنكھوں كى طرف نہيں ديكھا اور خاموش رہے متوكل نے كہ جس ميں مستى اور غصّہ آپس ميں
ملے ہوئے تھے بے ادبى اور بے شرمى سے پھر اسى سابقہ جملے كى تكرار كى اور آخر ميں كہا كہ الزمى طور پر آپ
)ع( ہمارے لئے پﮍھيں اس وقت امام عليہ السالم نے ايك تند نگاه اس ظالم ناپاك مست كے چہرے پر ڈالى اور فرمايا اب جب
كہ ميں مجبور ہوں كہ شعر پﮍھوں تو سن اس كے بعد آپ )ع( نے عربى كے چند اشعار پﮍھے كہ بعض شعروں كا ترجمہ
يہ ہے_
كتنے اقتدار كے مالكوں نے اس جہان ميں اپنى راحت كے لئے پہاڑوں يا ميدانوں كے دامن ميں محل تعمير كيئے اور تمام
كو آراستہ اور مزين كيا اور قصر كے اطراف ميں اپنى جان كے خطرے كے پيش نظر مسلح محافظ اور نگہبان قرار ديئے
تا كہ يہ تمام اسباب انہيں موت كے پنيجے سے بچا سكيں ليكن انہيں موت نے اچانك گھيرليا ان پليد انسانوں كا گريبان پكﮍا
انہيں ذلت و خوارى سے ان كے محلوں سے باہر نكاال اور وه اپنے اعمال كے ساتھ يہاں سے آخرت كى منزل كى طرف
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چلے گئے ان كے ناز پرورده جسم آنكھوں
193
سے اوجھل خاك ميں چلے گئے ليكن ان كى روح
عالم برزخ ميں عذاب ميں مبتال ہوگئي_
اسى مضمون كے اشعار امام عليہ السالم نے اور بھى پﮍھے تمام مہمان خاموش بيٹھے تھے اور ان اشعار كے سننے سے
لرز رہے تھے متوكل بھى باوجود سنگ دل اور بے رحمى كے ديوانوں كى طرح كھﮍا ہوگيا تھا اور لرز رہا تھا_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1امام على نقى )ع( كس سال اور كس مہينے اور كس دن متولد ہوئے ؟
 ___(2آپ )ع( كو كس نے امامت كے لئے معين كيا اور كس كے حكم سے؟
 ___(3نقى اور ہادى كے كيا معنى ہيں؟
 ___(4آپ )ع( كو متوكل نے كيوں سامره بلوايا؟
 ___(5سامره ميں متوكل آپ )ع( سے كيسا سلوك كرتا تھا؟
 ___(6امام على نقى )ع( كس سال شہيد ہوئے آپ )ع( كے جسم مبارك كو كہاں دفن كيا گيا؟
 ___(7متوكل كس قسم كا حاكم تھا؟
 ___(8متوكمل امام ہادى )ع( سے كيوں دشمنى ركھتا تھا اور اس كو كس چيز كا ڈر تھا؟
 ___(9متوكل نے امام ہادى عليہ السالم سے كس چيز كا
194
تقاضا كيا تھا؟ اور اس سے اس كى غرض كيا تھي؟
 ___(10امام على نقى عليہ السالم نے اشعار كے ذريعہ اس سے كيا كہا؟
 ___(11امام عليہ السالم كے اس كردار سے كيا سبق حاصل كرنا چاہيئے؟
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گيارہواں سبق
گيارہوں امام حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم
حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم آٹھ ربيع الثانى دوسو تبّيس ہجرى ميں مدينہ منوره ميں متولد ہوئے آپ )ع( كے والد
امام على نقى عليہ السالم نے ﷲ كے حكم اور پيغمبر اسالم )ص( كى وصيّت كے تحت آپ )ع( كو اپنے بعد كے لئے لوگوں
كا امام اور پيشوا معيّن كيا امام حسن عسكرى عليہ السالم بھى اپنے آباؤ اجداد كى طرح لوگوں كى رہنمائي اور تربيت كرتے
تھے اور ان كو توحيد اور ﷲ كى اطاعت كى طرف ہدايت فرمايا كرتے تھے اور شرك اور ظالموں كى اطاعت سے روكتے
تھے عباسى ظالم خلفاء امام عليہ السالم كى تربيت كے طريقے كو اپنى خواہشات كے خالف سمجھتے تھے لوگوں كى آگاہى
اور بيدارى سے خوف زده تھے اسى لئے امام عليہ السالم كے سا تھ دشمنى ركھتے تھے اور آپ كو مختلف قسم كے آزار
ديا كرتے تھے_ حق
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پسند لوگوں كو آپ سے نہ ملنے ديتے تھے اور آپ كے علم و فضل اور گراں بہا راہنمائي سے آزادنہ طريقے سے استفاده
كرنے ديتے تھے اور باآلخر آپ كو ظالم عباسى خليفہ اپنے باپ كى طرح آپ كو سامره لے گيا اور وہاں قيد كرديا اس نے
آپ )ع( كو تكليف دينے كے لئے بدخصلت اور سخت قسم كے لوگ معين كر ركھتے تھے ليكن امام عسكرى عليہ السالم نے
اپنے اچھے اخالق سے ايسے افراد كى بھى تربيت كردى تھى اور ان ميں سے بعض مومن اورمہربان انسان بن گئے تھے
چونكہ امام عليہ السالم كو ايك فوجى مركز ميں نظر بند كر ركھا تھا اسى لئے آپ كے نام حسن كے ساتھ عسكرى كا اضافہ
كرديا گيا كيوں كہ عسكر كے مغنى لشكر كے ہيں_
حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم اس مدت ميں كہ جب لوگوں كى نگاه سے غائب تھے اور شيعوں كى آپ )ع( سے
مالقات ممنوع قرار دى گئي تھى ان لوگوں كو فراموش نہيں كرتے تھے بلكہ ان كے لئے خطوط لكھا كرتے تھے اور ان كى
ذمہ دارياں انہيں ياد دالتے تھے_
حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم اپنى تمام عمر لوگوں كو ﷲ تعالى كى طرف ہدايت فرماتے رہے اور توحيد پرستى
كى طرف دعوت ديتے رہے اور لوگوں كو ظالم كى اطاعت سے روكتے رہے اور آخر كار خونخوار عباسى خلفاء كے ساتھ
دشمنى كے نتيجے ميں اٹھائيس سال كى عمر ميں شہادت كے بلند مرتبہ تك پہنچے آپ كى شہادت آٹھ ربيع االول دوسو ساٹھ
ہجرى ميں سامره كے شہر ميں واقع ہوئي اور آپ )ع( كے جسم مبارك كو آپ )ع( كے والد ماجد كے پہلو ميں سپرد خاك
كرديا گيا بہت زياده سالم ہوں آپ )ع( پر اور راه خدا كے شہيدوں پر_
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بارہواں سبق
امام حسن عسكرى )ع( كا خط
حضرت امام حسن عسكرى عليہ السالم نے قم ميں على بن حسين قمى )ع( كو جو ايك عالم تھے اس طرح كا ايك خط لكھا:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم اے ہمارے مورد اعتماد عالم فقيہ عالى مقام اے على بن حسين قمى خداوند عالم تجھے نيك كاموں ميں
توفيق دے اور تيرے اوالد كو نيك اور الئق بنائے تقوى اور پرہيزگارى كو مت چوڑنا نماز اول وقت بﮍھا كرو اور اپنے مال
كى زكاة ديا كرو كيوں كہ جو اپنے مال كى زكاة ادا نہ كرے اس كى نماز قبول نہيں ہوتى دوسروں كى لغزش اور برائي كو
معاف كرديا كہ جب غصّہ آئے تو اپنا غصّہ پى جايا كرو اپنے رشتہ داروں اور
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قرابتداروں پر احسان كيا كرو اور خوش اخالقى سے پيش آيا كرو اپنے دينى بھائيوں سے ہمدردى كيا كرو ہر حالت ميں
لوگوں كے حوائج پورا كرنے كى كوشش كيا كرو لوگوں كى نادانى اور ناشكرى پر صبر كيا كرو احكام دين اور قوانين قرآن
كے سمجھنے كى كوشش كيا كرو كاموں ميں اس كے انجام كو سوچا كرو زندگى ميں كبھى بھى قرآن كے دستور سے نہ ہٹنا
لوگوں كے ساتھ اچھى طرح پيش آيا كرو اور خوش اخالقى اختيار كرو لوگوں كو اچھے كاموں كا حكم ديا كرو اور برے اور
ناشائستہ كاموں سے روكا كرو اپنے آپ كا گناه اور برے كاموں ميں ملوث نہ كيا كرو تجہد كى نماز كو منت چوڑنا كيونكہ
ہمارے پيغمبر اكرم )ص( حضرت على )ع( سے فرمايا كرتے تھے_
اے على )ع( كبھى تہجد كى نماز ترك نہ كرنا اے على بن حسين قمى جو شخص بھى تہجد كى نماز سے الپواہى كرے وه
اچھے مسلمانوں ميں سے نہيں ہے خود تہجد كى نماز كو ترك نہ كرو اور ہمارے شيعوں كو بھى كہنا كہ وه اس پر عمل
كريں دين كے دستور پر عمل كرنے ميں صبر كرو اور اميد سے پورى كاميابى كے لئے كوشش كرنا ہمارے شيعہ موجوده
دنيا كے حاالت سے ناخوش ہيں اور پورى كاميابى كے لئے كوشش كرتے ہيں تا كہ ميرا فرزند مہدى )عج( كہ جس
199
كے ظہور كى پيغمبر اسالم )ص( نے خوش خبرى دى ہے ظاہر ہوجائے اور دنيا كو الئق مومنين اور پاك شيعوں كى مدد
سے عدل و انصاف سے پر كردے آگاه رہو كہ باآلخر الئق اور پرہيزگار لوگ ہى كامياب ہوں گے تم پراور تمام شيعوں پر
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سالم ہو_
حسن بن على )ع(
سواالت
 ___(1امام حسن عسكرى )ع( كس سال اور كس مہينے اور كس دن پيدا ہوئے ہيں؟
 ___(2عباسى خليفہ نے كس لئے آپ )ع( كو سامره شہر ميں نظر بند كرديا تھا؟
 ___(3امام )ع( كى رفتار و گفتار نے حكومت كے عملے پر كيا اثر چھوڑا تھا؟
 ___(4عسكر كے كيا معنى ہيں اور گيارہونامام )ع( كو كيوں عسكرى )ع( كہا جاتا ہے؟
 ___(5امام حسن عسكرى )ع( كى شہادت كہاں واقع ہوئي او ركس سال اور كس مہينے ميں؟
 ___(6حضرت امام حسن عسكرى )ع( نے جو خط على بن حسين ق ّمى كو لكھا تھا اس ميں نماز اور زكاة كے متعلق كيا لكھا
تھا؟
200
 ___(7امام )ع( نے رشتہ داروں كے ساتھ كيسے سلوك كا حكم ديا ہے؟ اور آپ اپنے رشتہ داروں سے كيسا سلوك كرتے
ہيں؟
 ___(8امام حسن عسكرى )ع( نے اپنے فرزند حضرت مہدى عج كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
 ___(9تہجد كى نماز كے پﮍھنے كا طريقہ كسى اہل علم سے پوچھئے
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تيرہواں سبق
بارہويں امام حضرت حجت امام زمانہ حضرت مہدى )عج(
امام زمانہ )ع( پندره شعبان دوسو بچپن ہجرى سامره شہر ميں متولد ہوئے آپ )ع( كى والده ماجده كا نام نرجس خاتون تھا
اور آپ )ع( كے والد امام حسن عسكرى عليہ السالم تھے آپ )ع( كے والد نے پيغمبر اسالم)ص( كے نام پر آپ )ع( كا نام
محمد )ص( ركھا_
بارہويں امام مہدى )ع(  ،قائم ،امام زمانہ )عج( كے نام سے مشہور ہيں پيغمبر اكرم )ص( بارہويں امام )ع( كے متعلق اس
طرح فرمايا ہے:
امام حسين )ع( كا نواں فرزند ميرے ہم نام ہوگا اس كا لقب مہدى ہے اس كے آنے كى ميں مسلمانوں كو خوشخبرى سناتا
ہوں:
ہمارے تمام ائمہ )ع( نے امام مہدى )ع( كے آنے كا مده اور خوشخبري
202
دى ہے اور فرمايا ہے :كہ
امام حسن عسكر ي)عليہ السالم( كا فرزند مہدى )ع( ہے كہ جس كے ظہور اور فتح كى تمہيں خوشخبردى ديتے ہيں
ہمارا امام مہدى )ع( بہت طويل زمانہ تك نظروں سے غائب رہے گا ايك بہت طويل غيبت كے بعد خدا اسے ظاہر كرے گا
اور وه دنيا كو عدل و انصاف سے پر كردے گا:
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امام زمانہ پيدائشے كے وقت سے ہى ظالموں كى نگاہوں سے غائب تھے خدا و پيغمبر اسالم )ص( كے حكم سے عليحده
زندگى بسر كرتے تھے صرف بعض دوستو كے سامنے جو با اعتماد تھے ظاہر ہوتے تھے اور ان سے گفتگو كرتے تھے
حضرت امام حسن عسكرى )ع( نے ﷲ تعالى كے حكم اور پيغمبر اكرم )ص( كى وصيّت كے تحت آپ )ع( كو اپنے بعد كے
لئے لوگوں كا امام معيّن فرمايا:
امام زمانہ )ع( اپنے والد كے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے اور بچپن سے ہى اس خاص ارتباط سے جو وه خدا سے
ركھتے اور ﷲ نے انہيں علم عنايت فرمايا تھا ،لوگوں كى رہنمائي اور فرائض امامت كو انجام ديا كرتے تھے ﷲ نے اپنى
بے پناه قدرت سے آپ )ع( كو ايك طويل عمر عنايت فرمائي ہے اور آپ )ع( كو حكم دے ديا ہے كہ غيبت اور پردے ميں
زندگى گزاريں اور پاك دلوں كى ﷲ كى طرف رہنمائي فرمائيں اب حضرت حجت امام زمانہ )عج( نظروں سے غائب اور
پوشيده ہيں ليكن لوگوں كے درميان آمد و رفت كرتے ہيں اور لوگوں كى مدد كرتے ہيں اور اجتماعات ميں بغير اس كے كہ
كوئي آپ )ع( كو پہچان سكے شركت
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فرماتے ہيں اس لحاظ سے آپ )ع( پر جو ﷲ نے ذمہ دارى ڈال ركھى ہے اسے انجام ديتے ہيں اور لوگوں كو فيض پہنچاتے
ہيں اور لوگ بھى اسى طرح جس طرح سورج ميں آجانے كے باوجود اس سے فيض اٹھاتے ہيں آپ )ع( كے وجود گرامى
سے با وجوديكہ آپ غيبت ميں ہيں فائده اٹھاتے ہيں_
غيبت اور امام زمانہ )ع( كا ظہور
امام زمانہ )ع( كى غيبت اس وقت تك باقى رہے گى جب تك دنيا كے حاالت حق كى حكومت قبول كرنے كے لئے تيار نہ
ہوں اور عالمى اسالمى حكومت كى تاسيس كے لئے مقدمات فراہم نہ ہوجائيں جب اہل دنيا كثرت مصائب اور ظلم و ستم سے
تھك جائيں گے اور امام زمانہ )ع( كا ظہور خداوند عالم سے تہہ دل سے چاہيں گے اور آپ )ع( كے ظہور كے مقدمات اور
اسباب فراہم كرديں گے اس وقت امام زمانہ )ع( ﷲ كے حكم سے ظاہر ہوں گے اور آپ )ع( اس قوت اور طاقت كے سبب
سے جو ﷲ نے آپ كو دے ركھى ہے ظلم كا خاتمہ كرديں گے اور امن و امان واقعى كو توحيد كے نظريہ كى اساس پر دنيا
ميں رائج كريں گے ہم شيعہ ايسے پر عظمت دن كے انتظار ميں ہيں اور اس كى ياد ميں جو در حقيقت ايك امام اور رہبر
كامل
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كى ياد ہے اپنے رشد اور تكامل كے ساتھ تمام عالم كے لئے كوشش كرتے ہيں اور حق پذير دل سے امام مہدى )ع( كے
سعادت بخش ديدار كے متمنّى ہيں اور ايك بہت بﮍے الہى ہدف ميں كوشاں ہيں اپنى اور عام انسانوں كى اصالح كى كوشش
كرتے ہيں اور آپ كے ظہور اور فتح كے مقدمات فراہم كر ر ہے ہيں_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1بارہويں امام حضرت مہدى )ع( كس مہينے متولد ہوئے؟
 ___(2پيغمبر اسالم )ص( نے بارہويں امام )ع( كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
 ___(3ہمارے دوسرے ائمہ نے امام مہدى )ع( كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
 ___(4امام زمانہ )ع( كس كے حكم سے غائب ہوئے ہيں؟
 ___(5اب لوگ امام زمانہ )ع( كے وجود سے كس طرح مستفيد ہو رہے ہيں؟
 ___(6امام زمانہ كى غيبت كب تك رہے گي؟
 ___(7جب امام زمانہ )ع( ﷲ كے حكم سے ظاہر ہوں گے تو كيا كام انجام ديں گے؟
 ___(8ہم شيعہ كس دن كے انتظار ميں ہيں امام زمانہ )ع( كے ظہور كے مقدمات كيسے فراہم كرسكتے ہيں؟
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چودہواں سبق
شيعہ كى پہچان
امام محمد باقر عليہ السالم نے اپنے اصحاب ميں سے ايك جابر نامى صحابى سے يہ فرمايا اے جابر كيا صرف اتنا ہى كافى
ہے كہ كوئي كہہ دے كہ ميں شيعہ ہوں اور اہل بيت )ع( پيغمبر )ص( اور ائمہ )ع( كو دوست ركھتا ہوں صرف يہ دعوى
كافى نہيں ہے خدا كى قسم شيعہ وه ہے جو پرہيزگار ہو اور ﷲ كے فرمان كى مكمل اطاعت كرتا ہو اس كے خالف كوئي
دوسرا كام نہيں كرتا اگر چہ كہتا رہے كہ ميں على عليہ السالم كو دوست ركھتا ہوں اور اپنے آپ كو شيعہ سمجھے اے جابر
ہمارے شيعہ ان نشانيوں سے پہچانے جاتے ہيں سچے امين با وفا ہميشہ ﷲ كى ياد ميں ہوں نماز پﮍھيں روزه ركھيں قرآن
پﮍھيں ماں باپ سے نيكى كريں ہمسايوں كى مدد كريں يتيموں كى خبر گرى كريں اور ان كى دلجوئي كريں لوگوں كے بارے
ميں سوائے اچھائي
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كے اور كچھ نہ كہيں لوگوں كے مورد اعتماد اور امين ہوں_
جابر نے جو امام )ع( كے كالم كو بﮍے غور سے سن رہے تھے تعجب كيا اور كہا :اے فرزند پيغمبر خدا )ص( مسلمانوں
ميں اس قسم كى صفات كے بہت تھوڑے لوگ ہم ديكھتے ہيں امام )ع( محمد باقر عليہ السالم نے اپنى گفتگو جارى ركھى
اور فرمايا شايد خيال كرو كہ شيعہ ہونے كے لئے صرف ہمارى دوستى كا ا ّدعا ہى كافى ہے نہيں اس طرح نہيں ہے جو يہ
كہتا ہے كہ ميں على عليہ السالم كو دوست ركھتا ہوں ليكن عمل ميں ان كى پيروى نہيں كرتا وه على )ع( كا شيعہ نہيں ہے
بلكہ اگر كوئي كہے كہ ميں پيغمبر )ص( كو دوست ركھتا ہوں اور آپ )ص( كى پيروى نہ كرے تو اس كا يہ ا ّدعا اسے كوئي
فائده نہ دے گا حاالنكہ پيغمبر )ص( على )ع( سے بہتر ہيں اے جابر ہمارے دوست اور ہمارے شيعہ ﷲ كے فرمان كے
مطيع ہوتے ہيں جو شخص ﷲ كے فرمان پر عمل نہيں كرتا اس نے ہم سے دشمنى كى ہے تمہيں پرہيزگار ہونا چاہيئے اور
آخرت كى بہترين نعمتوں كے حاصل كرنے اورآخرت كے ثواب كو پانے كے لئے اچھے اور نيك كام انجام دينے چاہيے
سب سے بہتر اوربا ع ّزت انسان ﷲ كے نزديك وه ہے جو زياده پرہيزگار ہو_
غور كيجئے اور جواب ديجئے  ___(1شيعہ كو كيسا ہونا چاہيئے وه كن عالمتوں اور نشانيوں سے پہچانا جاتا ہے؟
 ___(2كيا صرف ا ّدعا كرنا كہ على عليہ السالم كو دوست
207
ركھتا ہوں شيعہ ہونے كے كئے كافى ہے؟
 ___(3ﷲ كے نزديك سب سے بہتر اور با عزت انسان كون سا ہے؟
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پندرہواں سبق
اسالم ميں رہبري اور واليت
اسالم كے ابدى اصولوں ميں رہبرى اور واليت داخل ہے امت اسالمى كا رہبر اور ولى اور حاكم ہونا ايك الہى منصب ہے
خداوند عالم الئق اور شائستہ انسانوں كو اس مقام اور منصب كے لئے معيّن كر كے لوگوں كو بتاليا اور اعالن كرتا ہے
پيغمبر )ص( كے زمانے ميں امت اسالمى كا رہبر اور ولى خود پيغمبر )ص( كى ذات گرامى تھى اور آپ )ص( ہميشہ اس
منصب كى ذمہ داريوں كو انجام ديتے تھے دين كے قوانين اور دستور كو خداوند عالم سے دريافت كرتے تھے اور لوگوں
كو بتاليا كرتے تھے آپ )ص( كو ﷲ كى طرف سے حكم تھا كہ سالم كے سياسى اور اجتماعى قوانين او راحكام مسلمانوں
ميں نافذ اور جارى كريں اور ﷲ كى رہبرى سے امت كو كمال تك پہنچائيں امور سياسى اور اجتماعى كى اسالمى معاشرے
ميں بجا
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آوارى پيغمبر اسالم )ص( كے ہاتھ ميں تھى دفاع اور جہاد كا حكم خود آپ )ص( ديا كرتے تھے اور فوج كے افسر اور امير
آپ )ص( خود مقرر كيا كرتے تھے اور اس ميں خداوند عالم نے آپ)ص( كو كامل اختيار دے ركھا تھا آپ )ص( كے
فيصلے كو لوگوں كے فيصلے پر تقدم حاصل تھا كيوں كہ آپ )ص( لوگوں كے فيصلے پر تقدم سے پورى طرح آگاه تھے
اور آپ )ص( لوگوں كى سعادت اور آزادى كى طرف رہبرى كرتے تھے رہبرى اور واليت سے يہى مراد ہے اور اس كا
يہى معنى ہے خداوند عالم نے يہ مقام اپنے پيغمبر)ص( كے سپرد كيا ہے جيسے خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے كہ
پيغمبر )ص( كو حق پہنچتا ہے كہ تمہارے كاموں كے بارے ميں مصمم فيصلہ كريں اس كا اراده اور تصميم تہارے اپنے
ارادے اور تصميم پر مقدم ہے اور تمہيں الزما پيغمبر كى اطاعت كرنا ہوگى رہبرى اور واليت صرف پيغمبر )ص( كے
زمانہ كے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلكہ ضرورى ہے كہ لوگ ہر زمانے ميں ﷲ كى طرف سے كوئي رہبر اور ولى ركھتے
ہوں اسى لئے پيغمبر اكرم )ص( نے حضرت على عليہ السالم كے حق ميں لوگوں كو بتاليا كہ ان كے بعد وه تمہارے ولى
اور رہبر ہوں گے اور غدير كے عظيم اجتماع ميں مسلمانوں كو فرمايا كہ جس نے ميرى واليت اور رہبرى كو قبول كيا ہے
اسے چاہيئے كہ حضرت على عليہ السالم كى رہبرى اور واليت كو قبول كرے اس ترتيب سے حضرت على عليہ السالم خدا
كے حكم اور پيغمبر اسالم )ص( كے اعالن سے لوگوں كے رہبر اور امام اور خليفہ ہوئے حضرت على عليہ السالم نے بھى
امت كو رہبر بتائے بغير نہيں چھوڑا بلكہ خدا كے حكم اور پيغمبر اسالم )ص( كے دستور
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كے مطابق امام حسن عليہ السالم كو رہبرى كے لئے منتخب كرگئے تھے اور لوگوں ميں بھى اعالن كرديا تھا اسى ترتيب
سے ہر ايك امام نے اپنے بعد آنے والے امام كى رہبرى كو بيان فرمايا اور اس سے لوگوں كو باخبر كيا يہاں تك كہ نوبت
بارہويں امام )ع( تك آپہنچى آپ )ع( خدا كے حكم سے غائب ہوگئے بارہويں امام )ع( كى غيبت كے زمانے ميں امت اسالمى
كى رہبرى اور راہنمائي ،فقيہ عادل ،كے كندھے پر ڈالى گئي ہے_
رہبر فقيہ اسالم شناس پرہيزگار ہونا چاہيئے لوگوں كے سياسى اور اجتماعى امور اور دوسرى ضروريات سے آگاه اور
واقف ہو:
مسلمانوں كو ايسے آدمى كا علم ہوجايا كرتا ہے اور اسے رہبرمان ليتے ہيں اور اس كى اطاعت كرتے ہيں اس قسم كے رہبر
كے وجود سے مسلمان ظالوں كے ظلم و ستم سے رہائي پاليتے ہيں جيسے كہ آج كل زمانے ميں ايران كے شيعوں نے ايك
ايسے رہبر كو مان كر موقع ديا ہے كہ وه احكام اسالمى كو رائج كرے اور ايران كے مسلمانوں كو بلكہ تمام دنيا كے
مسلمانوں كو طاغوتيوں كے ظلم سے نجات دلوائے_
سواالت
 ___(1امت اسالمى كى رہبرى اور واليت پيغمبر اسالم )ص( كے زمانے ميں كس كے كندھے پر تھي؟
 ___(2كون سے كام پيغمبر )ص( خود انجام ديا كرتے تھے؟
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 ___(3خداوند عالم نے پيغمبر كى واليت كے بارے ميں قرآن ميں كيا فرمايا ہے؟
 ___(4پيغمبر اسالم )ص( نے اپنے بعد كس شخص كو امت اسالمى كى رہبرى كے لئے معيّن كيا تھا؟
 ___(5جب آپ )ص( اس كا اعالن كر رہے تھے تو كيا فرمايا تھا؟
 ___(6بارہويں امام )ع( كے غيبت كے زمانے ميں امت اسالمى كى رہبرى اور واليت كس كے ذ ّمہ ہوتى ہے؟
 ___(7رہبر اور ولى مسلمين كو كن صفات كا حامل ہوچاہيئے؟
 ___(8مسلمان ظلم و ستم سے كس طرح رہائي پاسكتے ہيں؟
 ___(9امت اسالمى كى تمام افواج كا حاكم اور فرمانبردار كون ہوتا ہے؟
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پہال سبق
باپ كا خط اور مبارك بادي بيٹا محسن اور بيٹى فاطمہ:
ميں خوش ہوں كہ تم نے بچپن كا زمانہ ختم كرليا ہے اور جوانى كے زمانے ميں داخل ہوگئے ہو جب تم چھوٹے تھے تو
ميں تمہارى نگہداشت كرتا تھا اور تمہارے كاموں اور كردار كى زياده سرپرستى كرتاتھا نماز كے وقت تمہيں نماز ياد دالتا
اور درس كے وقت كام اور محنت كرنے كى تلقين كرتا تھا ليكن اب تم خود ذمہّ دار ہو بيٹا اب تم بﮍے ہوگئے ہو اور تمہارے
پندره سال پورے ہوچكے ہيں بيٹى تمہارے بھى نوسال مكمل ہوچكے ہيں اور اب تم كامالً رشيده ہوچكى ہو اب جب تم اس سن
اور رشد كو پہنچ چكے ہو تو خداوند عالم نے تمہيں بالغ قرار ديا ہے اور تمہارى طرف خاص توجّہ فرماتا ہے اور تمہيں ايك
مكلف اور ذ ّمہ دار انسان
214
سمجھتا ہے اور تمہارے لئے خاص فرض اور ذمہ دارى معيّن كى ہے اب تمہارى زندگى بچپن سے جوانى اور قوت كى
طرف پہنچ چكى ہے قدرت اور طاقت ہميشہ ذمہ دارى بھى ہمراه ركھتى ہے احكام دين اور قوانين شريعت تمہارى ذمہ دارى
اور فرض كو معيّن كرتے ہيں تم اپنے تمام كاموں كو ان اسالم قوانين كے مطابق بجاالؤ اور ان پر ٹھيك ٹھيك عمل كرو تم پر
واجب ہے كہ نماز صحيح اور وقت پر پﮍھو
خبردار ہو كہ ايك ركعت نماز بھى ترك نہ كرو ورنہ گناه گار ہوجاؤ گے واجب ہے كہ اگر ماه مبارك كے روزے تمہارے
لئے مضر نہ ہوں تو انہيں ركھو اگر تم نے بغير شرعى عذر كے روزه نہ ركھا تو تم نے نافرمانى اور گناه كيا ہے اب تم اس
عمر ميں يہ كرسكتے ہو كہ دينى عبادات اور اچھے كام بجاال كر ايك اچھے انسان كے مقام اور مرتبے تك پہنچ جاؤ اور
اخداوند عالم سے اس اور محبت كرو چونكہ ميں سفر ميں ہوں تمہيں ابتدائے بلوغت ميں مبارك بادى پيش نہيں كرسكا اسى
لئے يہ خط لكھا ہے اورمبارك باد كے ساتھ تمہارے لئے دو عدد كتابيں بھى طور تحفہ روانہ كى ہيں _
تمہيں دوست ركھنے واال:
تمہارا والد
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دوسرا سبق
نجس چيزيں
جانتے ہيں ہم بيمار كيوں ہوتے ہيں؟
بہت سى بيمارياں جيسے سل يا بچّوں پر فالج كا گرنا و غيره يہ چھوٹے چھوٹے جراثيموں سے پيدا ہوتى ہيں اور ان جراثيم
كا مركز گندى جگہ ہوا كرتا ہے جہاں يہ پيدا ہوتے اور افزائشے نسل پاتے ہيں يہ جراثيم اپنى زندگى كى جگہ تو مفيد كام
انجام ديتے ہيں ليكن اگر يہ انسان كے بدن پر منتقل ہوجائيں تو اسے نقصان پہنچاتے ہيں اور بيمار كرديتے ہيں اب شايد آپ
بتالسكيں كہ ہم كيوں بيمار ہوجاتے ہيں اور ان بيماريوں كو روكنے كے لئے كون سے كام پہلے حفظ ما تقدم كے طور پر
انجام دينے چاہيئيں سب سے بہترين راستہ بيماريوں كو روكنے كا صفائي اور پاكيزگى كا خيال ركھنا اگر ہم چاہيں كہ بيمار
نہ ہوں تو ضرورى ہے كہ كثافت اور گندگى كو اپنے سے دور
216
ركھيں اور اپنى كے ماحول كو ہميشہ پاكيزه ركھيں كيا آپ نجس چيزوں اور ان چيزوں كو جن ميں جراثيم ہوا كرتے ہيں
پہچانتے ہيں؟ كيا جانتے ہيں كہ انسان اور حرام گوشت حيوان كا پائخانہ اور گوبر نقصان ده جراثيم كے اجتماع كامركز
ہيں___؟ كيا جانتے ہيں حرام گوشت حيوان كا پيشاب كثيف اور زہرآلوده ہوتا ہے___؟ كيا جانتے ہيں كہ جب خون بدن سے
باہر نكلتا ہے تو اس پربہت زياده جراثيم حملہ آور ہوتے ہيں___؟ كيا جانتے ہيں كہ وه جراثيم جو كتے اور سور كے جسم
ميں ہوتے ہيں وه انسان كے جسم كى سالمتى اور جان كے لئے بہت نقصان ده ہيں___؟ كيا جانتے ہيں كہ مردار اور
حيوانات كى الشيں جراثيم كى پرورش كا مركز اور اس كے بﮍھنے اور افزائشے نسل كى جگہ ہوا كرتى ہيں اسالم كے
قوانى بنانے واال ان سارى چيزوں كو جانتا تھا اسى وجہ سے اور بعض دوسرى وجوہات سے ان چيزوں اور دوسرى بعض
چيزوں كو نجس بتاليا ہے اور مسلمانوں كو حكم ديا ہے كہ اپنے آپ كو اور اپنے ماحول كو ان چيزوں سے پاك ركھين اور
يہ قاعده كلى ہے كہ مسلمان مرد ہر اس چيز سے كہ جو جان اور جسم كے لئے بيمارى كا موجب ہو عقل اور فہم كو آلوده
اور نجس كرديتى ہو اس سے دورى اختيار كرتا ہے وه بعض چيزيں كہ جو اسالم ميں نجس بتالئي گئي ہيں يہ ہيں_
 ___(1انسان كاپيشاب اور پائخانہ اور حرام گوشت حيوان كا پيشاب اور پائخانہ_
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 ___(2جس حيوان كا خون دہار مار كر نكلتا ہو اس كا خون اور مردار_
 ___(3كتّا اور سور_
 ___(4شراب اور جوكى شراب اور ہر وه مائع جو نشہ آور ہو ايك مسلمان كا بدن اور لباس اور زندگى كا ماحول ان چيزوں
سے پاك ہونا چاہيے_ كيا جانتے ہيں كہ ان چيزوں سے بدن اور لباس يا كوئي اور چيز نجس ہوجائے تو اسے پاك كرنے كا
طريقہ كيا ہے___؟
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1ايك مسلمان كن چيزوں سے دورى اور اجتناب كرتا ہے؟
 ___(2بيماريوں سے حفظ ما تقدم كے طور پر كيا كرنا چاہيے
 ___(3جو چيزيں اسالم ميں نجس ہيں انھيں بيان كيجئے
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تيسرا سبق
نماز كى اہميت
نماز دين كا ستون ہے اور بہترين عبادت نماز ہے نماز پﮍھنے واال ﷲ كو بہت زياده دوست ركھتا ہے اورنماز ميں مہربان
خدا سے راز و نياز او رگفتگو كرتا ہے اور ﷲ كى بے حساب نعمتوں كا شكريہ ادا كرتا ہے_ خدا بھى نماز پﮍھنے والوں كو
اور بالخصوص بچّوں كو بہت زياده دوست ركھتا ہے اور ان كو بہت اچھى اور بہترين جزاء ديتا ہے ہر مسلمان نماز سے
محبت كرتا ہے نماز پﮍھنے اور خدا سے باتيں كرنے كو دوست ركھتا ہے اور اسے بﮍا شمار كرتا ہے_ منتظر رہتا ہے كہ
نماز كا وقت ہو اور خدا كے ساتھ نماز مينحاجات اور راز و نياز كرے جب نماز كا وقت ہوجاتا ہے تو سارے كام چھوڑديتا
ہے اور اپنے آپ كو ہر قسم كى نجاست سے پاك كرتا ہے اور وضو كرتا ہے پاك
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لباس پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے اور اوّل وقت ميں نماز ميں مشغول ہو جاتا ہے اپنے آپ كوتمام فكروں سے آزاد كرتا ہے اور
صرف اپنے خالق سے مانوس ہوجاتا ہے اور اس سے محبت كرتا ہے ادب سے ﷲ كے سامنے كھﮍا ہوجاتا ہے تكبير كہتا
ہے اور خدا كو بزرگى اور عظمت سے ياد كرتا ہے سوره الحمد اور دوسرى ايك سوره كو صحيح پﮍھتا ہے اور كامل ركوع
اور سجود بجاالتا ہے نماز كے تمام اعمال كو آرام اور سكون سے بجاالتا ہے اور نماز كے ختم كرنے ميں جلد بازى سے
كام نہيں ليتا ايك دن ہمارے پيغمبر اسالم )ص( مسجد ميں داخل ہوئے ايك آدمى كو ديكھا كہ بہت جلدى ميں نماز پﮍھ رہا ہے
ركوع اور سجدے كو كامل بجا نہيں التا اور نماز كے اعمال كو آرام سے بجا نہيں التا آپ نے تعجب كيااور فرمايا كہ يہ
آدمى نماز نہيں پﮍھ رہا بلكہ ايك مرغ ہے جو اپنى چونچ زمين پر مار رہا ہے سيدھا ٹيرھا ہوتا ہے خدا كى قسم اگر اس قسم
كى نماز كے ساتھ اس دنيا سے جائے تو مسلمان بن كر نہيں جائے گا اور آخرت ميں عذاب ميں مبتال ہوگا:
بہتر ہے كہ نماز پﮍھنے كے لئے مسجد ميں جائيں اور اپنى نماز جماعت كے ساتھ بجاالئيں_
نماز كے چند مسئلے
 ___(1مرد پر واجب ہے كہ مغرب اور عشاء اور صبح كى پہلي
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دو ركعت ميں الحمد اور سوره كو بلند آواز سے پﮍھے_
 ___(2نماز پﮍھنے والے كا لباس اور بدن پاك ہونا ضرورى ہے_
 ___(3ايسى جگہ نماز پﮍھنا كہ جہاں اس كا مالك راضى نہ ہويا ايسے لباس ميں نماز پﮍھنا كہ جس كا مالك راضى نہ ہو
حرام اور باطل ہے_
 ___(4سفر ميں چار ركعت نماز دو ركعت ہوجاتى ہے يعنى صبح كى طرح دو ركعت نماز پﮍھى جائے كيسا سفر ہو اور
كتنا سفر ہو كتنے دن كا سفر ہو ان كا جواب توضيح المسائل ميں ديكھئے_
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چوتھا سبق
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نماز آيات
جب سورج يا چاند گرہن لگے تو ايك مسلمان كو اس سے قيامت كے دن كى ياد آجاتى ہے اس قوت كى ياد ميں كہ جس وقت
تمام جہان زير و زبر ہوجائے گا اور سورج اور چاند كا چہره تاريك ہوجائے گا اور مردے جزاء اور سزا كے لئے زنده
محشور ہوں گے سورج يا چاند گرہن يا زلزلہ كے آنے سے ايك زنده دل مسلمان قدرت خدا كى نشانيوں ميں سے ايك نشانى
ديكھتا ہے اور گويا خلقت نظام كى عالمت كا مشاہده كرتا ہے اور اس كا دل ﷲ كى عظمت سے لرزجاتا ہے اور خدائے بے
نياز كى طرف احتياج كا احساس كرتا ہے اور ﷲ كے حكم كے تحت نماز آيات كے لئے كھﮍا ہوجاتا ہے اور مہربان خدا سے
راز و نياز كرتا ہے اور اپنے پريشان اور بے آرام دل كو اطمينان ديتا ہے كيونكہ
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خدا كى ياد پريشان دل كو آرام ديتى ہے اور تاريك دلوں كو روشنى كا مده سناتى ہے لہذا اس سے اس كا دل آرام حاصل
كرليتا ہے اور مشكالت كے مقابلے او رحوادث كے حفظ ما تقدم كے لئے بہتر سوچتا ہے اور زندگى كے ٹھيك راستے كو
پاليتا ہے_
نماز آيات كا پﮍھنا جب سورج يا چاند گرہن لگے يا زلزلہ آئے ہر مسلمان پر واجب ہے نماز آيات كس طرح پﮍھيں نماز آيات
صبح كى نماز كى طرح دو ركعت ہوتى ہے صرف فرق يہ ہے كہ ہر ايك ركعت ميں پانچ ركوع ہوتے ہيں اور ہر ايك ركوع
كے لئے ركوع سے پہلے سورة الحمد اور كوئي ايك سوره پﮍھنا ہوتا ہے اور پانچويں ركوع كے بعد كھﮍے ہوكر سجدے
ميں چالجائے اور اس كے بعد دوسرى ركعت پہلى ركعت كى طرح بجاالئے اور دو سجدوں كے بعد تشہد اور سالم پﮍھے
اور نماز كو ختم كرے_
نماز آيات كو دوسرے طريقے سے بھى پﮍھا جاسكتا ہے اس كى تركيب اور باقى مسائل كو توضيح المسائل مينديكھئے
سواالت
 ___(1سورج گرہن يا چاند گرہن كے وقت انسان كو كونسى چيز ياد آتى ہے؟
 ___(2نماز آيات كس طرح پﮍھى جائے؟
 ___(3نماز آيات كا پﮍھنا كيا فائده ديتا ہے؟
 ___(4كس وقت نماز آيات واجب ہوتى ہے؟
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پانچواں سبق
قرآن كى دو سورتيں
قرآن كى چند حصّوں مينتقسم كيا گيا ہے اور ہر حصّہ كو سوره كہا جاتا ہے اور وه بسم ﷲ الرحمن الرحيم سے شروع ہوتى
ہے اور پھر ہر سوره كو چند حصّوں ميں تقسيم كرديا گيا ہے كہ جس كے ہر ح ّ
صے كو آيت كہاجاتا ہے سوره الحمد اور
سوره توحيد كا ترجمہ ياد كيجئے اور نماز ميں اس كے ترجمے كى طرف توجہ كيجئے بہتر يہى ہے كہ قرآن مجيد كى كوئي
چھوٹا سوره ياد كيجئے كہ جسے سوره الحمد كے بعد نماز ميں پﮍھا كيجئے
_بسم ﷲ الرحمن الرحيم
شروع كرتا ہوں خدا كے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے

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

الحمد رب العالمين
الرّحمن ال ّرحيم
تمام تعريفيں ﷲ كے لئے ہيں جو تمام جہانوں كا پالنے واال ہے جو بہت مہربان اور رحم واال ہے
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مالك يوم ال ّدين ايّاك نعبد و ايّاك نستعين
روز جزا كا مالك ہے ہم تيرى ہى عبادت كرتے ہيں اور تجھ ہى سے مدد چاہتے ہيں
اہدنا الصّراط المستقيم صراط الّذين انعمت عليہم
تو ہميں سيدھے راستے پر قائم كرھ ان لوگوں كے راستہ پر كہ جن پر تو نے اپنى نعمتيں نازل كي
غير المغضوب عليہم و ال الضّالين
ہيں نہ كہ ان لوگوں كے راستے پر كہ جن پر تيرا عذاب نازل ہوا اور نہ گمراه لوگوں كے راستہ كي
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
شروع كرتا ہوں ﷲ كے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
قل ہو ﷲ احد ﷲ الصّمد لم يلد و
كہہ ديجئے كہ ﷲ ايك ہے ﷲ )ہر شى سے( بے نياز ہے نہ اس نے كسى كو جنا
لم يولد و لم يكن لّہ كفوا احد
اور نہ ہى اسے كسى نے جنا اور كوئي اس كا ہمسر نہيں
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چھٹا سبق
روزه ايك بہت بﮍى عبادت ہے
روزه ركھنا اسالم كى عبادتوں ميں سے ايك بہت بﮍى عبادت ہے خدا روزه ركھنے والوں كو دوست ركھتا ہے اور انہيں
بہترين جزا اور انعام ديا جائے گا ہر مسلمان كو چاہيئے كہ وه روزه ركھے يعنى صبح صادق سے لے كر مغرب تك كھانے
پينے اور دوسرى چيزوں سے كہ جس سے روزه باطل ہوجاتا ہے اجتناب كرے جب ہم روزه ركھنا چاہيں تو پہلے نيت كريں
يعنى اراده كريں كہ ہم ﷲ كى رضا اور خوشنودى كے لئے روزه ركھتے ہيں خداوند عالم نے روزه واجب كيا ہے تا كہ
مسلمان خدا كى ياد ميں ہوں اور خدا كو بہتر پہنچانيں اور اپنى خواہشوں پر غالب آئيں آخرت كو زياده ياد كريں اور اچھے
كاموں كے بجاالنے كے لئے آماده ہوں تا كہ اپنے اچھے كاموں كو آخرت كے لئے ذخيره كريں بھوك اور پياس كا مزه
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ليں اور غريبوں اور بھوكوں كى فكر كريں اور ان كى مدد كريں اور صحت اور سالمتى سے زياده بہره ور ہوں ...
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے فرمايا كہ جو صرف كھانا اور پينا چھوڑدے تو وه روزه دار نہيں ہوجاتا يعنى
روزه كے لئے صرف اتنا كافى نہيں ہے بلكہ تم روزه دار تب ہوگئے جب كہ تمہازے كان اور زبان بھى روزه دار ہوں يعنى
حرام كام انجام نہ ديں تمہارے ہاتھ پاؤں اور بدن كے تمام اعضاء بھى روزه دار ہوں يعنى برے كام انجام نہ ديں تا كہ تمہارا
روزه قبول ہو_ تم تب روزه دار ہوگے جب كہ دوسرے دنوں سے بہتر اور خوش خلق ہو زبان كو بيكار اور فضول باتوں
سے روكو جھوٹ نہ بولو كسى كا مذاق نہ اڑاؤ اور آپس ميں دشمنى او رجھگﮍا نہ كرو ،حسد نہ كرو ،كسى كى عيب جوئي
اور بدگوئي نہ كرو ،اپنے نوكروں اور خادموں پر ہميشہ كى نسبت زياده مہربانى كرو ،اور ان سے تھوڑا كام لوجو لﮍكے
اور لﮍكياں بلوغ اور رشد كى عمر كى پہنچ گئے ہوں اور ان ك لئے روزه ركھنا شرعا ً كسى دوسرى وجہ سے ممنوع نہ ہو
تو ان پر واجب ہے كہ وه ماه رمضان المبارك كا روزه ركھيں چھوٹے بچّے بھى سحرى كے كھانے ميں اپنے گھر والوں
كے ساتھ شركت كريں سحرى كھاكيں اور ظہر تك يا اس وقت تك كہ جہاں تك ان سے ہوسكتا ہے كوئي چيز نہ كھائيں پئيں

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

تو اس طرح وه بھى روزه دار وں كے ساتھ ثواب اور انعام الہى ميں شريك ہوجائيں گے جو شخص شرعى عذر كے عالوه
روزه نہ ركھے گناه گار ہے اور اس كے بعد اس كي
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قضا بھى بجاالئے اور ہر دن كے گناه كے تدارك كے لئے توبہ كرے اور ہر دن كے روزے كے لئے جو نہيں ركھا ساٹھ
روزے ركھے يا ساتھ فقيروں كو كھانا كھالئے
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1روزه ركھنے كى غرض كيا ہے جب روزه ركھنا چاہيں تو كيا نيت كريں؟
 ___(2جب ہم روزه دار ہوتے ہيں تو كن كاموں كے لئے آمادگى ظاہر كرتے ہيں اور كيوں؟
 ___(3روزه دار انسان كيسے بھوكوں اور پياسوں كے بارے ميں سوچتا ہے؟
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ساتواں سبق
اسالم ميں دفاع اور جہاد
ہر مسلمان كے بہترين اور اہم ترين فرائض ميں سے ايك جہاد ہے جو مومن جہاد كرتا ہے وه اخروى درجات اور ﷲ كى
مغفرت اور خاص رحمت الہى سے نوازا جاتا ہے مجاہد مومن ميدان جہاد ميں جاكر اپنى جان اور مال كو ﷲ كى جاودانى
بہشت كى قيمت پر فروخت كرتا ہے اور يقينا يہ معاملہ فائده مند اور توفيق آميز ہے اور اس كے لئے ﷲ تعالى كى رضا ہر
انعام اور جزاء سے زياده قيمتى ہے_
پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا جو لوگ ﷲ كے راستے ميں بندگان خدا كى آزادى كے لئے قيام اور جہاد كرتے ہيں قيامت كے
دن بہشت كے اس دروازے سے داخل ہوں گے كہ جس كا نام ''باب مجاہدين ہے اور يہ دروازه صرف مجاہد مومن كے لئے
كھوال جائے گا اور وه
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نہايت شان و شوكت سے ہتھيار كندھے پر اٹھائے ہوئے سب كى آنكھوں كے سامنے اور تمام اہل جنّت سے پہلے بہشت ميں
داخل ہوگا اور ﷲ كے مقرّب فرشتے اس پر سالم كريں گے اور اسے خوش آمديد كہيں گے اور دوسرے لوگ اس كے مرتبہ
و مقام پر رشك كريں گے اور جو بھى خدا كى راه ميں جہاد اور جنگ كو چھوڑ دے گا_
خداوند عالم اس كے جسم كو ذلت و خوارى كا لباس پہنائے گا وه اپنا دين چھوڑ بيٹھتا ہے او رآخرت ميں دردناك عذاب ميں
ہوگا خدا امت اسالمى كو ہتھياروں كے قبضے اور ان كى سواريوں كى با رعب آواز سے بے نياز كرتا ہے اور انہيں ع ّزت
عطا فرماتا ہے؟
ّ
جو مومن مجاہد جہاد كے لئے منظم صفوف اور نبيان مرصوص بن كرجاتے ہيں انہيں چاہيئے كہ وه جنگ اور جہاد كے
ميدان ميں خداوند عالم كى حدود كا خيال كريں جو دشمن ان كے مقابل ميں لﮍائي كے لئے آيا ہے اس سے پہلے توبہ كا
مطالبہ نہ مانيں اور ﷲ كى حكومت اور واليت قبول نہ كريں تو پھر ہر مومن امام معصوم )ع( كى اجازت سے يا اسالمى
رہبر كہ جس كى رہبرى از روئے اسالم صحيح اور درست ہو ،كى اجازت سے ان سے جنگ كرے اور
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متكبر و طاغوت كو سرنگوں كرے اور ﷲ كے بندوں كو اپنى پورى طاقت و قوت سے غير خدا كى بندگى سے آزاد كرائے
اور اس راستے ميں مرنے يا مرجانے سے نہ دڑے جيسا كہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے فرمايا ہے كہ شہادت كى
موت بہترين موت ہے اور يہ خدا كى راه ميں ماراجاتا ہے  ،خدا كى قسم جس كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے كہ اگر
ميدان جنگ ميں دشمن كے ہزاروار سے ماراجاؤں يہ مرنا ميرے لئے زياده خوشگوار ہے اس سے كہ اپنے بستر پر مروں،
وه جہاد كہ ظلم اور ستم ك بند سے رہائي ديتا ہے امام عليہ السالم كے اذن اور اجازت كے ساتھ يا مسلمانوں كے حقيقى رہبر
اور نائب امام كى اجازت كے ساتھ مربوط ہے اور يہ ان كا فرض ہے جو طاقت اور قدرت ركھتے ہوں ليكن اگر اسالمى
سرزمين اور مسلمانوں كى ع ّزت اور شرف اورناموس پر كوئي حملہ كرے تو پھر تمام پر خواه مرد ہو يا عورت واجب ہے
كہ جو كچھ اپنے اختيار ميں ركھتے ہيں لے كر قيام كريں اور اپنى سرزمين اور ع ّزت و ناموس اور عظمت اسالم سے
پورى طاقت سے دفاع كريں اس مقدس فرض كے بجاالنے ميں مرد بھى قيام كريں اور عورتيں بھى قيام كريں لﮍكے بھى
دشمن كے سرپر آگ كے گولے برسائيں اور لﮍكياں بھي_ ہر ايك كو چاہيئےه ہتھيا ر اٹھائيں اور حملہ آور كو اپنى مقدس
سرزمين سے باہر نكال پھينكيں اور اگر لو ہے كہ ہتھيار موجود نہ ہوں تو پھر لكﮍى اور پتھر بلكہ دانتوں اور پنجوں سے
بھى حملہ آور دشمن پر ہجوم كريں اور اپنى جانيں قربان كرديں اور پورى قدرت كے ساتھ جنگ كريں اور شہادت كے مرتبہ
كو
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حاصل كرليں اور آنے والى نسلوں كے لئے ع ّزت اور شرف كو وارثت ميں چھوڑ جائيں اس مقدس جہاد ميں جو دفاع كہالتا
ہے امام )ع( كے اذن كا انتظار نہيں كرنا چاہيئے اوروقت كو ضائع نہ كريں كيونكہ يہ جہاد مقدس اتنا ضرورى اور حتمى
ہے كہ اس ميں امام )ع( اور رہبر كى اجازت كى ضرورت نہيں ہوا كرتى مملكت اسالمى كى سرزمين كا دفاع كرنا اتنا
ضرورى ہے كہ اسالم نے اس كى ذمہ دارى ہر فرد پر واجب قرار دے دى ہے_
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1مجاہد مومن ميدان جنگ ميں جاكر اپنى جان و مال كو كس كے مقابلہ ميں فروخت كرتا ہے اور اس معاملے كا نتيجہ
كيا ہوتا ہے؟
 ___(2مومن مجاہد كس طرح بہشت ميں وارد ہوگا؟
 ___(3ان لوگوں كا انجام كيا ہوتا ہے جو خدا كى راه ميں جہاد كو ترك كرديتے ہيں؟
 ___(4ﷲ امت اسالمى كو كس راستے سے ع ّزت اور شرف اور بے نيازى تك پہنچاتا ہے؟
 ___(5جو مومن مجاہد جنگ كے لئے وارد ميدان ہوتے ہيں وه دشمنوں كے ساتھ ابتداء ميں كيا سلوك كرتے ہيں؟
 ___(6اميرالمومنين عليہ السالم نے شہادت كے بارے
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ميں كيا فرمايا ہے؟
 ___(7جہاد كس كے حكم سے كيا جاتا ہے؟
 ___(8دفاع كا كيا مطلب ہے ،اسالمى سرزمين اور اسالمى شرف و ع ّزت كے حفظ كيلئے مسلمانوں كا فريضہ كيا ہے؟
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امربالمعروف و نہى عن المنكر
گرميوں ك موسم ميں ايك دن ہوا بہت گرم تھى حضرت على عليہ السالم تھكے مادے پسينہ بہاتے گھر تشريف الئے آپ )ع(
ن رون كى آواز سنى آپ )ع( ٹھہر گئے اور ہر طرف نگاه كى كسى كو نہ ديكھا چند قدم آگ بﮍھے ايك جوان عورت كوچہ
كى دوسرى طرف سے ظاہر ہوئي بيچارى دوڑ رہى تھى اور رو رہى تھى اور آنسو بہا رہى تھى ہانپتے ہوء اس نے اپنے آپ
كو حضرت اميرالمومنين عليہ السالم تك پہنچايا اپنے آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف كيا چاہتى تھى كہ بات كرے ليكن نہ
كرسكى اس كا چہره پھر آنسؤوں سے ڈوب گيا اميرالمومنين عليہ السالم نے اس سے رون كى وجہ پوچھى عورت نے ڈوبتى
ہوئي آواز ميں رو كر كہا كہ ميرے شوہر نے مجھ پر ظلم كيا ہے اور مجھے گھر سے باہر نكال ديا ہے اور مجھے مارنا
چاہتا ہے يا اميرالمومنين )ع(
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آپ )ع( ميرى فرياد كو پہنچيں كہ آپ )ع( كے سوا ميرا كوئي مددگار نہيں ہے_
اميرالمومنين عليہ السالم بہت تھكے ہوئے تھے آپ )ع( نے فرمايا تھوڑا صبر كرو ہوا ٹھنڈى ہوجائے اس وقت ميں تيرے
ساتھ جاؤں گا اور تيرے شوہر سے بات كروں گا اب دن بہت زياده گرم ہے اور ميں بھى تھكا ہوا ہوں بہتر يہى ہے كہ تھوڑا
صبر كرو
عورت نے جو ابھى تك رو رہى تھى كہا يا اميرالمومنين )ع( ڈرتى ہوں گہ اگر مينگھر دير سے گئي تو ميرا شوہر اور
غضبناك ہوگا اور پھر معاملہ زياده بگﮍجائے گا_
حضرت اميرالمومنين )ع( نے چند لمحے سوچا اور فرمايا نہيں :قسم بخدا امربالمعروف اور نہى عن المنكر ميں كوتاہى نہيں
كروں گا مجھے چاہئے كہ اس مظلوم كى مدد كروں اس كے بعد آپ )ع( اس عورت كے ساتھ اس كے گھر كو روانہ ہوگئے
اور اس عورت كے گھر كے قريب پہنچے عورت نے اپناگھر دكھاليا اور تھوڑى دور ٹھہرگئي كيوں كہ آگے جانے سے
ڈرتى تھى اميرالمومنين عليہ السالم نزديك گئي اور دروازه كھٹكھٹايا اورسالم كيا ايك طاقتور اور غضبناك جوان نے دروازه
كھوال
حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے اس كے اپنى بيوى سے اختالف كى تحقيق كى اور پھر بہت نرمى اور اخالق سے
فرمايا اے جوان كيوں اپنى بيوى كو اذيت ديتے ہو اور كيوں اسے گھر سے باہر نكال ديا ہے؟ خدا سے ڈر اور اپنى بيوى كو
آزار نہ پہنچا ميں تم سے درخواست كرتا ہوں كہ اپنى بيوى كے ساتھ مہربان ره اور اسے نہ مارا كر اور اگر اس نے تجھے
تكليف
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دى ہے تو معاف كردے عورت گلى كے اس طرف كھﮍى حضرت اميرالمومنين عليہ السالم كى گفتگو سن رہى تھى اور اميد
ركھتى تھى كہ اس كا شوہر اميرالمومنين عليہ السالم كى نصيحت قبول كرلے گا اور اپنى برى عادت كو چھوڑ د گا ليكن وه
جوان جو اميرالمومنين عليہ السالم كو نہيں پہچانتا تھا كہن لگا كہ آپ بيوى ميرى گھريلو زندگى ميں دخل ديتے ہيں ميں اگر
چاہوں تو اسے قتل كردوں آپ سے كوئي واسطہ اور ربط نہيں_ ابھى اس كو آگ ميں ڈالوں گا ديكھتا ہوں كہ تو كيا كرلے
گا_ جب وه بلند آواز سے يہ كہہ رہا تھا تو اميرالمومنين عليہ السالم نے اپنا سر نيچے كر ركھا تھا اور آہستہ آہستہ ال الہ اال
ﷲ پﮍھ رہے تھے وه جوان چيختا اور كہتا رہا كہ اس كا آپ سے كوئي واسطہ نہيں ابھى اسے جالكر ركھ دوں گا چاہتا تھا
كہ اپنى بيوى پر حملہ كرے كہ حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے اس پر وه راستہ بند كر ديا اس كا ہاتھ پكﮍا اور دوباره
اسے سمجھايا اور نصيحت كى ليكن وه جوان اپنى ضد سے باز نہ آيا گستاخى كرتے ہوئے چاہتا تھا كہ اس عورت پر حملہ
كرے اور شايد واقعى چاہتاتھا كہ اسے آگ ميں جال دے حضرت اميرالمومنين عليہ السالم كو غصّہ آيا اور فوراً اپنى تلوار
ميان سے نكالى اور اس جوان كے سر پرتان دى تلوار كى چمك اس جوان كى آنكھوں پر پﮍى تو اس كا بدن لرزنے لگا
حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے غضب ناك نگاه اس جوا پر ڈالى اور فرمايا كہ ميں تم سے اخالق سے كہہ رہا ہوں
اورتمہيں نيك كام كى طرف بال رہا ہوں اور برے كام كى سزا سے ڈرا رہا ہوں ليكن تم ہو كہ بالوجہ شور مچا رہے ہو اور
بے ادبى اور گستاخي
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كر رہے ہو ميں تمہيں اس عورت پر ظلم كرنے دوں گا؟ اپنے ظلم و ستم سے توبہ كرو اور خدا سے ڈرو اور بے سہارا
بيوى كو اذيت نہ دو ورنہ ميں تجھے تيرے برے كام كى سزادوں گا اسى حالت ميں حضرت اميرالمومنين عليہ السالم كے
اصحاب ميں سے چند صحابہ وہاں پہنچ گئے اور آپ كو سالم كيا اس بيچارے جوان كا رنگ اڑا ہوا تھا اور تلوار كے نيچے
كانپ رہا تھا اس نے اس وقت آپ )ع( كو پہچانا اپنے كام سے پشيمان ہوا معافى مانگى اور توبہ كي_
حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے اپنى تلوار ميان ميں ركھى اور اس عورت سے فرمايا اپنے گھر جا اور شوہر كے ساتھ
زياده موافقت اوراحترام سے زندگى بسر كراے عورت تو بھى اپنے شوہر سے مہربان اور مخلص ره اور اسے غضبناك نہ
كر
امربالمعروف اورنہى عن المنكر اسالم كے اہم واجبات ميں سے ايك اجتماعى فرض اور ذ ّمہ دارى ہے اسالم مسلمانوں كو
حكم ديتا ہے كہ خود نيك كام كريں اوردوسروں كو بھى نيك كام كى طرف بالئيں اسالم حكم ديتا ہے كہ مسلمان گناه اور برائي
سے دور رہيں اور دوسروں كو بھى برائي سے دور ركھيں خداوند عالم قرآن ميں فرماتا ہے كہ تم بہترين ملّت ہو كيوں كہ
اچھائي كا حكم ديتے ہو اور برائيوں سے روكتے ہو اور ﷲ پر واقعى ايمان ركھتے ہو
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سواالت
 ___(1امربالمعروف كا مطلب بتائے
 ___(2نہى عن المنكر كا مطلب بيان كيجئے
 ___(3اگر كسى بچے كو اذيت كرتے ديكھيں تو كيا كريں گے؟ آپ كا فرض كيا ہے
 ___(4اگر كوئي مظلوم آپ سے مدد مانگے تو اسے كس طرح جواب دينگے؟
 ___(5حضرت اميرالمومنين عليہ السالم نے اس جوا كو كيسے امربالمعروف كيا؟
 ___(6اس عورت كو كس طرح امربالمعروف كيا؟
 ____(7خداوند عالم نے قرآن ميں امر بالمعروف اور نہى عن المنكر كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
 ___(8آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں كو كيسے امربالمعروف اور نہى عن المنكر كريں گے اگر ہوسكے تو كوئي مثال
ديجئے؟
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نواں سبق
زكاة عمومى ضرورتوں كو پورى كرنے كيلئے ہوتى ہے
دين اسالم نے اجتماعى ضروريات كو پورا كرنے كے لئے ايك سرمائے كا انتظام كيا ہے كہ جسے زكاة كہا جاتا ہے زكاة
مالى واجبات ميں سے ايك واجب ہے پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا ہے كہ ﷲ نے فقراء كى ضروريات كے مطابق سرمايہ
داروں كے مال ميں ايك حق قرار ديے ديا ہے كہ اگر وه ادا كريں تو اجتماعى ضروريات پورى ہوسكتى ہيں اگر كوئي لوگوں
ميں بھوكا يا ننگا ديكھا جائے تو يہ اس وجہ سے ہوگا كہ سرمايہ دار اپنے اموال كے واجب حقوق ادا نہيں كرتے جو سرمايہ
دار اپنے مال كى زكاة نہ دے قيامت كے دن اس بازپرس ہوگى اور بہت دردناك عذاب ميں مبتال ہوگا_
حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا جو سرمايہ دار اپنے
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مال كى زكاة نہ دے نہ وه مومن ہے اور نہ مسلمان
زكاة كون حضرات ديں
 ___(1جو لوگ زراعت اور باغبانى كرنے سے فصل پيدا كرتے ہيں جيسے گندم ،جو ،خرما ،كشمش ،اوران كى پيدا اور
ايك خاص نصاب تك بھى ہوجاتى ہو تو انہيں ايك مقدار زكاة كے عنوان سے دينى ہوگا_
 ___(2جو لوگ اپنے سرمايہ كہ حيوانات كى پرورش اورنگہداشت پر خرچ كرتے ہيں جيسے بھہيﮍ ،بكرياں ،گائے ،اونٹ،
پالتے ہيں اور ان كى تعداد بھى ايك مخصوص حد تك ہوجائے تو انہيں بھى اس سے زكاة كے عنوان سے كچھ تعداد دينى
ہوگي_
 ___(3جو لوگ سونے چاندى كى ايك خاص مقدار جمع ركھتے ہيں كہ جسے خرچ نہيں كرتے اگر ان كا جمع شده يہ مال
سال بھر پﮍا رہے تو اس ميں بھى ايك معيّن مقدار زكاة كے عنوان سے ديتى ہوگى كتنى مقدار زكاة ادا كى جائے گندم اور جو
كى كتنى زكاة ہوتى ہے اور كيسے جواب ہوتى ہے_ بھيہﮍ بكريوں ،گائے  ،اونٹ و غيره كى زكاة ميں كيا شرائط ہيں او
ركتنى زكاة واجب ہے يہ تمام باتيں آئنده كتابوں ميں بيان كريں گے ) اور بہتر يہ ہے كہ آدمى اپنے مجتہد كى كتاب توضيح
المسائل سے ديكھے اور عمل كرے(
240
زكاة كو كہاں خرچ كريں
زكاة مسلمانوں كے اجتماعى كاموں پر خرچ كى جائے جيسے زكاة كے روپيہ سے ہسپتال بنايا جائے اور اس كے مصارف
ميں خرچ كى جائے اور غريب بيماروں كا عالج كيا جائے تا كہ وه تندرست ہوجائيں اور غريبوں كى زندگى كے لوازمات
مہيّا كئے جائيں ،جہالت كودور كرنے كے لئے تعليمى اداے بنائے جائيں اور عمده وسائل مہيّا كر كے لوگوں كو دين اور علم
سے روشناس كيا جائے زكاة سے عمده باغ اور پارك بنائے جاسكتے ہيں كہ جہاں لوگ اور بچّے جاكر كھيليں كو ديں اور
عمده الئبريرياں علمى اور دينى كتابوں كے مطالعے كے لئے بنائي جائيں ،زكاة سے شہروناورديہات ميں پانى ٹنكياں بنائي
جاسكتى ہيں تا كہ ہر ايك گھر ميں بہتر اور عمده پانى مہيا ہوسكے زكاة سے دينى اور علمى كتابيں مہيّا كركے سستى قيمت
پر لوگوں كو شہروں اور ديہات مينمہيّا كى جائيں زكاة سے بﮍى بﮍى مسجديں بنائي جائيں تا كہ تمام لوگ مسجد ميں جائيں
اور نماز جماعت كے ساتھ پﮍھيں اور قرآن اور دين ہاں سيكھيں زكاة سے غريب طبقے كے لﮍكوں اور لﮍكيوں كى شادى
كرائي جاسكتى ہے اور انہيں مكان اور ديگر لوازمات زندگى خريد كرديئےاسكتے ہيں زكاة سے مسلمانوں كے تمام اجتماعى
امور انجام ديئے جاسكتے ہيں اس وقت كوئي آدمى غريب ،بھوكا مقروض
241
و غيره باقى نہ رہے گا تمام صحيح و سالم طاقتور با ايمان ديندار اور آرام سے زندگى بسر كريں گے اور ﷲ كى عبادت
كريں گے اور اپنى آخرت كے لئے اعمال صالح بجاالسكيں گے تا كہ اس دنيا ميں ﷲ كى بہترين نعمتوں سے اور پروردگار
كى بہت زياده محبت سے استفاه كرسكيں )اچھا انجام تو صرف نيك لوگوں كے لئے ہے(
242
دسواں سبق
خمس
دين كى تبليغ اور اس كيلئے زمين ہموار كرنے كا سرمايہ
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خداوند عالم نے ہر مسلمان پرواجب قرار ديا ہے كہ وه دين كى تبليغ ميں كوشش كرے اور دوسرے انسانوں كو ﷲ كے
فرامين اور آخرت سے آگاه كرے اور اپنى جان اور مال سے اس راستے ميں مدد كرے يعنى خود دين كى تبليغ ميں كوشش
كرے اور اپنى آمدنى كا خمس بھى دے_
خمس كيا ہے؟ اور كس طرح ديا جائے
جس مسلمان نے تجارت از راعت كانوں صنعت و غيره سے جو منفعت حاصل كى ہو يا نوكرى يا مزدورى و غيره سے
معاوضہ ليا ہو تو
243
اسے پہلے تو اپنى زندگى كے لوازمات سال بھى كے لئے حاصل كرلينے كا حق ہے او راگر كوئي چيز اس سے زائد ہو يا
بچ جائے تو اسے اس كا خمس دينا چاہيئے يعنى  1/5حصہ ادا كرے_
خمس كسے ديا جائے
خمس حاكم شرع عادل مجتہد  ،كو دينا چاہيئے اور حاكم شرع اس مال كو لوگوں كو خدا اور دين خدا سے آگاه كرنے ميں
اورمملكت اسالمى كے دفاع ميں خرچ كرے گا لوگوں كى مشكالت دينى اور ان كے جوابات دينے كے لئے اہل علم كى
تربيت كرے گا اور علماء كو شہروں اورديہاتوں اوردوسرے ممالك ميں بھيجے گا تا كہ لوگوں كو حقائق اسالمى سے
روشناس كرائيں :عادل مجتہد خمس كے مال سے مفيد دينى كتابيں خريدے يا چھاپے گا اور مفت يا سستى قيمت پر لوگوں
ميں تقسيم كردے گا اخبار اور دينى اور علمى ماہنامہ شائع كرائے گا_
نوجوان اور بچّوں كى دينى تعليم و تربيت پر خرچ كرے گا اور ان كے لئے مفت كالسيں جارى كرے گا اور علماء كى بھى
ان علوم كى تدرس كے لئے تربيت كرے گا يعنى دينى مدارس قائم كرے گا تا كہ اس سے علماء اوردانشمند پيدا كئے جائيں_
عادل مجتہد خمس سے نادا رسادات جو كام نہيں كرسكتے يا اپنے سال بھر كے مصارف كو پورا نہيں كرسكتے ان كو زندگى
بسر كرنے كے لئے بھى دے گا عادل مجتہد خمس اور زكاة سے ملّت
244
اسالميہ كى تمام ضروريات پورا كرے گا اور اسالمى مملكت كا پورا انتظام كرے گا اور صحيح اسالمى طرز پر چالئے گا_
سواالت
 ___(1معاشره كى عام ضروريات كيا ہوتى ہيں اور انہيں كس سرمايہ سے پورا كيا جائے گا؟
 ___(2ہمارے پيغمبر)ص( نے فقراء كى ضروريات كو پورا كرنے كے لئے كيا فرمايا ہے؟
 ___(3كون لوگ زكاة ادا كريں اور آپ كن حضرات كو پہچانتے ہيں جو زكاة ديتے ہيں اور زكاة كو كس جگہ اور كس
طرح خرچ كرتے ہيں؟
 ___(4زكاة كو كن جگہوں پر خرچ كيا جائے اگر تمام سرمايہ دار اس فريضہ پر عمل شروع كرديں اور اپنے مال كے
واجب حقوق ادا كريں تو پھر لوگ كس طرح كى زندگى بسر كريں گے؟
 ___(5خمس كيا ہے كس طرح ديا جائے اور كسے ديا جائے
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گيارہواں سبق
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حج كى پر عظمت عبادت
ميں نے اپنے ماں باپ كے ساتھ حج بجاالنے كے لئے سعودى عرب كا سفر كيا كتنا بہترين اور پر كيف سفر تھا اے كاش آپ
بھى اس سفر ميں ہوتے اور حج كے اعمال اور مناسك كو نزديك سے ديكھتے جب ہم ميقات پہنچے تو اپنے خوبصورت اور
مختلف رنگوں والے لباس كو اتار ديا اور ساده و سفيد لباس جو احرام كہالتا ہے پہنا_
جب ہم نے احرام باندھ ليا توميرے باپ نے كہا بيٹا اب تم محرم ہو كيا تمہيں علم ہے كہ احرام كى حالت ميں ﷲ كى ياد ميں
زياده رہنا چاہيے كيا جانتے ہو كہ احرام كى حالت ميں جھوٹ نہ بوليں اور نہ ہى قسم كھائيں اور نہ ہى حيوانات كو آزار ديں
اور نہ كسى سے جنگ و جدال اور لﮍائي كريں اور جتنا ہوسكے اپنى خواہشات پر قابو ركھيں اور آئنده بھى اسى طرح رہيں
246
بيٹا_ خانہ خدا كا حج ايك بہت بﮍى عبادت ہے اور تربيت كرنے كا ايك بہت بﮍا مدرسہ ہے اس مدرسہ ميں ہم سادگى اور
مساوات اور عاجزى اور عزت نفس كى مشق كرتے ہيں ہم نے احرام كا ساده لباس پہنا اور دوسرے حاجيوں كى طرح لبّيك
كہتے ہوئے م ّكہ كى طرف روانہ ہوگئے ہزاروں آدمى مختلف نسلوں كے ساده اور پاك لباس پہنے ہوئے تھے تمام ايك سطح
اور مساوات اور برابرى كے لباس ميں لبيك كہتے ہوئے م ّكہ كى طرف روانہ تھے ہم م ّكہ معظّمہ پہنچے اور بہت اشتياق
اور شوق سے طواق كے لئے مسجد الحرام ميں گئے كتنا باعظمت اور خوش نما تھا خانہ كعبہ ايك عظيم اجتماع جو انسان
كو قيامت كے دن يا دالتا تھا اور ذات الہى كى عظمت سامنے آتى تھى خانہ كعبہ كے اردگر چگر لگا كر طواف كر رہا تھا
اس كے بعد ہم نے حج كے دوسرے اعمال اورمناسك اہل علم كى رہبرى ميں انجام ديئے حج كى پر عظمت عبادت ہمارے
لئے دوسرے فوائد كى حامل بھى تھى ميرے والد ان ايام ميں مختلف ممالك كے لوگوں سے گفتگو كرتے رہے اور ان كے
اخالق اور آداب اور ان كے سياسى اور اقتصادى اور فرہنگى حاالت سے آگاه ہونے كے بعد مجھ سے اور ميرى والده اور
دوسرے دوستوں اورواقف كاروں سے بيان كرتے تھے اس لحاظ سے ہم دوسرے اسالمى ممالك كے مسلمانوں كے حاالت
سے مطلع ہوئے اورمفيد اطالعات سے آگاه ہوئے_
ہر مسلمان پر واجب ہے كہ اگر استطاعت ركھتا ہو تو ايك
247
مرتبہ زندگى ميں خانہ كعبہ كى زيارت كو جائے اور حج كے مراسم اور اعمال بجاالئے اور حج ميں شريك ہو اور پختہ
ايمان اورنورانى قلب كے ساتھ واپس لوٹ آئے امام جعفر صادق )ع( نے فرمايا ہے كہ جو شخص واجب حج كو بغير كسى
عذرشرعى كے ترك كردے وه دنيا سے مسلمان نہيں اٹھے گا اور قيامت كے دن غير مسلم كى صف مينمحشور ہوگا
غور كيجئے اور جواب ديجئے
 ___(1جو شخص احرام باندھ ليتا ہے تو اس كا كيا فريضہ ہوجاتا ہے اور اسے كن كاموں سے اجتناب كرنا چاہيئے؟
 ___(2حج كى عبادت بجاالنے ميں كون سے درسوں كى مشق كرنا چاہيئے؟
 ___(3ہم حج كے اعمال بجاالتے وقت كس كى ياد ميں ہوتے ہيں؟
 ___(4حج كے كيا فائدے ہيں؟
 ___(5حج كن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟
 ___(6امام جعفر صادق )ع( نے حج كے بارے ميں كيا فرمايا ہے؟
چند اصطالحات كى وضاحت
ميقات :وه جگہ ہے جہاں سے احرام باندھ جاتا ہے
248
احرام باندھنا :اپنے سابقہ كپﮍوں كى جگہ سفيد ساده لباس پہننا اور ﷲ كى اطاعت كرنا_
محرم :اسے كہتے ہيں جو احرام باندھ چكا ہو
لبّيك كہنا :يعنى ﷲ كى دعوت كو قبول كرنا اور خاص عبادت كا احرام باندھتے وقت پﮍھنا
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طواف :خانہ كعبہ كے اردگرد سات چكر لگانا
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 249چھٹا ح ّ
اخالق و آداب

250
پہال سبق
معاہده توڑا نہيں جاتا
گرمى كے موسوم ميں ايك دن ہمارے پيغمبر حضرت محمد مصطفى )ع( دھوپ ميں ايك پتھر پر بيٹھے ہوئے تھے دن بہت
گرم تھا دھوپ پيغمبر اسالم )ع( كے سر اور چہره مبارك پر پﮍ رہى تھى پيغمبر اسالم )ص( كى پيشانى سے پسينہ ٹپك رہا
تھا گرمى كى ش ّدت سے كبھى اپنى جگہ سے اٹھتے اور پھر بيٹھ جاتے اور ايك جانب نگاه كرتے كہ گويا كسى كے انتظار
ميں بيٹھے ہيں پيغمبر اسالم )ص( كے اصحاب كا ايك گروه اس نظارے كو دور سے بيٹھ كر ديكھ رہا تھا وه جلدى سے آئے
تا كہ ديكھيں كہ كيا وجہ ہے سامنے آئے سالم كيا اور كہا يا رسول ﷲ )ص( اس گرمى كے عالم ميں آپ )ص( كيوں دھوپ
ميں بيٹھے ہوئے ہيں رسول خدا )ص( نے فرمايا صبح كے وقت جب ہوا ٹھنڈى تھى تو ميں نے ايك شخص
251
كے ساتھ وعده كيا كہ ميں اس كا انتظار كروں گا وه يہاں آجائے_ اب بہت دير ہوگئي ہے اور ميں يہاں اس كى انتظار ميں
بيٹھا ہوا ہوں_ انہوں نے كہا كہ يہاں دھوپ ہے آور آپ كو تكليف ہو رہى ہے_ وہاں سايہ كے نيچے چل كر بيٹھے اور اس
كا انتظار كيجئے پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا كہ ميں نے اس آدمى سے يہاں كا وعده كيا ہے ميں وعده خالفى نہيں كرتا
اور اپنے پيمان كو نہيں توڑنا جب تك وه نہ آئے ميں يہاں سے نہيں ہٹوں گا_
ہمارے پيغمبر اسالم )ص( عہد و پيمان كو بہت اہميت ديتے تھے اور پيمان كو توڑنا بہت بﮍا گناه سمجھتے تھے اورہميشہ
فرمايا كرتے تھے كہ جو شخص عہد و پيمان كى وفا نہ كرے ديندار نہيں ہے اور يہ بھى فرمايا ہے كہ مسلمان اور مومن
انسان ہميشہ اپنے عہد و پيمان كا وفادار ہوتا ہے اور كبھى اپنے پيمان كو نہيں توڑنا اور يہ بھى فرماتے تھے كہ جو انسان
سچّا امانتدار اورخوش اخالق ہو اور اپنے عہد و پيمان كى وفاكرے تو آخرت ميں مجھ سے زياده نزديك ہوگا قرآن بھى تمام
مسلمانوں كوحكم ديتا ہے كہ اپنے عہد و پيمان كى وفا كريں كيوں كہ قيامت كے دن عہداور وفاكے بارے ميں سوال وجواب
ہوگا_
سواالت
___(1كون سے افراد قيامت كے دن پيغمبر اسالم )ص( كے نزديك ہوں گے؟
252
 ___(2خداوندنے قرآن مجيد مينعہد وپيمان كى وفا كے بارے ميں كيا فرمايا ہے؟
 ____(3كى ديندار انسان اپنے عہد كوتوڑتاہے؟ پيغمبر اسالم )ص( نے اس كے بارے ميں كيا فرماياہے؟
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 ___(4آپ كے دوستوں ميں سے كون زياده بہتراپنے پيمان پر وفادار رہتا ہے؟
 ___(5كيا آپ اپنے پيمان كى وفادارى كرتے ہيں؟ آپ كے دوست آپ كے متعلق كيا كہتے ہيں؟
 ___(6وعده خالفى كا كيا مطلب ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
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دوسراسبق
مذاق كى ممانعت
اگر آپ سے كوئي مذاق كرتے تو آپ كى كيا حالت ہوجاتى ہے كيا ناراض ہوجاتے ہيں؟
اگر آپ درس پﮍھتے وقت كوئي غلطى كريں اور دوسرے آپ كا مذاق اڑائيں اورآپ كى نقل اتاريں تو كياآپ ناراض ہوتے
ہيں كياآپ كويہ بﮍا لگتا ہے كيااسے ايك بے ادب انسان شمار كرتے ہيں دوسرے بھى آپ كى طرح مذاق اڑائے جانے پرنار
اض ہوتے ہيں اورتمسخر ومذاق اڑانے والے كو دوست نہينركھتے اورخدا بھى مذاق اڑانے والے كودوست نہيں ركھتا اور
اسے سخت سزا ديتا ہے خداوند عالم قرآن مجيد ميں انسانوں كو مذاق اڑانے اورمسخره كرنے سے منع كرتا ہے اورفرماتا
ہے_
254
اے انسانو جو خدا اور روز قيامت پر ايمان ركھتے ہو خبردار تم ميں سے كوئي دوسرے كامذاق نہ اڑائے كيوں كہ ممكنہ ے
كہ اپنے سے بہتر كامذاق اڑا رہا ہو ايك دوسرے كوبرا نہ كہو اور ايك دوسرے كو برے اوربھدے ناموں سے نہ بالؤ ايك
مسلمان كے لئے برا ہے كہ وه كسى كى توہين كرے اور اسے معمولى شمار كرے پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا ہے جو
شخص كسى مسلمان كا تمسخر يا مذاق اڑائے اوراس كى توہين كرے يا اسے معمولى سمجھ كرتكليف دے تو اس كا يہ فعل
ايسا ہى ہے جيسے اسنے مجھ سے جنگ كى ہو_
سواالت
 ___(1خداوند عالم قرآن ميں تمسخر كرنے والے كے متعلق كيافرماتا ہے اورمسلمانوں كوكس اوركس طرح روكاہے؟
 ___(2ہمارے پيغمبر)ص( نے ايك مسلمان كے تمسخر كرنے كے بارے ميں كيا فرمايا ہے؟
 ___(3تمہارے دوستوں ميں كون ايسا ہے جو كسى كامذاق نہيں اڑاتا؟
 ___(4كياتم نے آج تك كسى كا مذاق اڑاياہے؟ كس كى توہين كى ہے؟ كيا تمہيں علم نہ تھا كہ مذاق اڑانا گناه ہے؟
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تيسرا سبق
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گھر كے كاموں ميں مدد كرنا
ميرا نام محمود ہے فرحت و زيبا ميرى دوبہنيں ہيں فرحت زيبا سے چھوٹى ہے دونوں مدرسہ ميں پﮍھتى ہيں ہمارے گھر
ميں كل چھ افراد ہيں ہم نے گھر كے كام كو آپس ميں تقسيم كرليا ہے خريد وفروخت اورگھر سے باہركے كام ميرے
والدكرتے ہيں اورميں بھى ان كى ان كاموں ميں مدد كرتا ہوں روٹى خريدتا ہوں دودھ خريدتا ہوں ،سبزى اورپھل خريدتا
ہوں_ فرحت اورزيبا گھر كے اندرونى كاموں ميں ميرى والده كى مدد كرتى ہيں اورگھر كو صاف و ستھرا اور منظّم ركھنے
ميں ان كى مدد كرتى ہيں ان ميں سے بعض كام فرحت نے اور بعض دوسرے كام زيبا نے اپنے ذ ّمہ ركھے ہيں ہمارے گھر
ميں ہر ايك كے ذ ّمہ ايك كام ہے كہ جسے وه اپنا فريضہ جانتا ہے اور اسے انجام ديتا
256
اور اسے كبھى ياد دالنا بھى نہيں پﮍتا ہم گھر كے تمام كاموں ميں ايك دوسرے كى مدد كرتے ہيں صرف ہمارا چھوٹا بھائي
كہ جو دس مہينے كاہے كوئي كام انجام نہيں ديتا ميرى ا ّمى كہتى ہيں كہ رضا سوائے رونے ،دودھ پينے سونے اورہنسنے
كے اوركوئي كام نہيں كرتا جب بﮍا ہوگا تواس كے لئے بھى كوئي كام معيّن كرديا جائے گا ميرے والدكا يہ عقيده ہے كہ گھر
كے تمام افراد كوكوئي نہ كوئي كام قبول كرنا چاہيئے اور ہميشہ اسے انجام دے كيونكہ گھر ميں كام كرنا زندگى گزارنے
كادرس لينا اورتجربہ كرنا ہوتا ہے جو كام نہيں كرتا وه كچھ بھى حاصل نہيں كرسكتا_
پيغمبر اكرم)ص( نے فرمايا ہے كہ خدا اس آدمى كوجواپنے بوجھ كوكسى دوسرے پرڈالتاہے پسندنہينكرتا اسے اپنى رحمت
سے دور ركھتا ہے بہترين مسلمان وه ہے جو گھر كے كاموں ميں مدد كرے اور مہربان ہو _
ہمارے گھر كے افراد اپنے كاموں كے انجام دينے كے عالوه دوسرے افراد كى بھى مدد كرتے ہيں مثالً ميں ايك دن عصر
كے وقت گھر ميں آيا تو ديكھا كہ ميرے ابّاگھر كے صحن ميں جھاڑودے رہے ہيں ميں نے كہا ابّا جان آپ كيوں جھاڑودے
رہے ہيں ابّانے كہا كہ تم نہيں ديكھتے كہ تمہارى ماں كے پاس بہت كام ہيں ہميں چاہيئےه اس كى مدد كريں ہم حضرت على
عليہ السالم كے شيعہ ہيں ہم ديندارى ميں آپ كى پيروى كرتے ہيں_
ہمارے امام اور پيشوا حضرت على عليہ السالم اپنے گھر كے كاموں ميں حضرت زہرا )س( كى مدد كرتے تھے يہاں تك كہ
گھر ميں
257
جھاڑو ديتے تھے ہاں يہ بھى بتالدوں كہ ہمارے گھر كبھى بھى كوئي جھگﮍا اورشور و غل نہيں ہوتا اگر ميرے اور ميرى
بہن كے درميان كوئي اختالف ہوجائے توہم اسے ہنسى خوشى اورمہربانى سے حل كرليتے ہيں اور اگر ہم اسے حل نہ
كرسكيں تو ماں كے سامنے جاتے ہيں ياصبر كرتے ہيں تا كہ ابّا آجائيں اورہمارے درميان فيصلہ كريں_
ميرے ابّا رات كوجلدى گھر آجاتے ہيں ہمارے درس كے متعلق بات چيت كرتے ہيں اورہمارى كاپيوں كو ديكھتے ہيں اور
ہمارى راہنمائي كرتے ميں جب ہمارے اورا ّمى كے كام ختم ہوجاتے ہيں توہم سب چھوٹى سى الئبريرى ميں جو گھر ميں بنا
ركھى ہے چلے جاتے ہيں اور اچھى كتابوں كا جو ہمارے ابّونے ہمارے لئے خريد ركھى ہيں مطالعہ كرتے ہيں ميرا چھوٹا
بھائي رضا بھى ا ّمى كے ساتھ الئبريرى ميں آتا ہے اورا ّمى كے دامن ميں بيٹھا رہتا ہے بجائے اس كے كہ مطالعہ كرے
كبھى ا ّمى كى كتاب كوپھاڑ ڈالتا ہے ميں ﷲ كا شكر ادا كرتا ہوں كہ ميرے مانباپ بھائي بہن ايسے اچھے ہيں اورميں كوشش
كرتا ہوں كہ اپنے فرائض كو اچھى طرح بجاالؤں اورگھر كے كاموں ميں زياده مدد كروں
ميرے استاد نے ميرے اس مضمون كى كاپى پر يہ نوٹ لكھا
محمود بيٹا تم نے بہت اچھا اورساده لكھا ہے تمہارا مضمون سب سے اچھا ہے تم مقابلہ ميں پہلے نمبر پر ہوجب ميں نے
تمہارا مضمون پﮍھا تو بہت خوش ہوا اورﷲ تعالى كا شكرا دا كيا كہ اس طرح كا اچھا طالب علم بھى ہمارے مدرسہ ميں
موجودہے_ تمہيں خدا كا شكر كرنا
258
چاہيئے ك اس طرح كے سمجھدار ماں باپ ركھتے ہو كتنا اچھا ہے كہ تمام لوگ اور گھر كے افراد تمہارى طرح ہوں ايك
دوسرے كے يار ومددگارہوں اورتمام لﮍكے تمہارى طرح مہربان ،فداكار اور محنتى ہوں_
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سوچئے اورجواب ديجئے
 ___(1ہمارے پيغمبر )ص( نے گھر ميں كام كرنے كے بارے مينكيا فرماياہے
 ___(2جو شخص اپنے بوجھ كودوسروں پر ڈالتا ہے اس كے بارے مينكيا فرمايا ہے؟
 ___(3آپ دوسروں كى مدد زياده كرتے ہيں يا دوسروں سے اپنے لئے زياده مددمانگتے ہيں؟
 ___(4كيا آپ اپنے بہن بھائي سے اختالف كرتے ہيں اوراپنے اختالف كوكس طر ح حل كرتے ہيں_
 ___(5كياآپ اپنے اختالف كو حل كرنے كے لئے كوئي بہتر حل پيداكر سكتے ہيں اوروه كون سا ہے؟
 ___(6كيا آپ كے گھر ميں كاموں كوتقسيم كيا گيا ہے اورآپ كے ذ ّمہ كون سا كام ہے؟
 ___(7كيا آپ كے گھر ميں الئبريرى ہے اوركون آپ كے لئے كتابيں انتخاب كر كے التاہے؟
 ___(8استاد نے محمود كے مضمون كى كاپى پركيانوٹ لكھا
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تھا اور كيونلكھا كہ وه خدا كا شكر ادا كرے؟
 ___(9فداكارى كا مطلب كيا ہے اپنے دوستوں مينسے كسى ايك كى فداكارى كا تذكره كيجئے؟
 ___(10آپ بھى محمود كى طرح اپنے روز كے كاموں كولكھا كيجئے اوراپنى مدد كوجو گھر ميں انجام ديتے ہيں اسے
بيان كيجئے_
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چوتھا سبق
اپنے ماحول كوصاف ستھراركھيں
مينحسن آبادگيا تھا ميں نے اس گاؤں كے گلى كوچے ديكھ كر بہت تعجب كياچچازادبھائي سے كہا تمہارے گاؤں ميں
تبديليانہوئي ہينسچ كہہ رہے ہوكئي سال ہوگئے ہيں كہ تم تمہارے گاؤنميں نہيں آئے پہلے ہمارے گاؤں كى حالت اچھى نہ
تھى تمام كوچے كثيف تھے اور گندگى سے بھرے ہوئے تھے ليكن چارسال ہوئے ہينكہ ہمارے گاؤں كى حالت ہے بالكل بدل
گئي ہے چارسال پہلے ايك عالم دين ہمارے گاؤں ميں تشريف الئے اورلوگوں كى ہدايت اور راہنمائي مينمشغول ہوگئے دو
تين مہينے كے بعد جب لوگوں سے واقفيت پيدا كرلى تو ايك رات لوگوں سے اس گاؤں كى حالت كے متعلق بہت اچھى گفتگو
كے دوران فرمايااے لوگو دين اسالم ايك پاكيزگي
261
اورصفائي واال دين ہے لباس ،جسم ،گھر ،كوچے،حمام ،مسجد اور دوسرى تمام جگہوں كو صاف ہونا چاہيے ميرے بھائيو
اور جوانو كيا يہ صحيح ہے كہ تمہارى زندگى كا يہ ماحول اس طرح كثيف اورگندگى سے بھرا ہوكيا تمہيں خبر نہيں كہ
ہمارے پيغمبر اكرم)ص( نے فرمايا كہ كوڑاكركٹ اورگھر كى گندگى اپنے گھروں كے دروازے كے سامنے نہ ڈاال كرو
كيونكہ گندگى ايك ايسى مخفى مخلوق كى جو انسان كو ضرر پہنچاتى ہے مركز ہوتى ہے كيوں اپنى ناليوں اوركوچوں
كوكثيف كرتے ہو گندا پانى اورگندى ہوا تمہيں بيمار كردے گى يہ پانى اور ہوا تم سب سے تعلق ركھتى ہے تم سب كو حق
ہے كہ پاك اور پاكيزه پانى اورصاف ہوا سے استفاده كرو اور تندرست اوراچھى زندگى بسر كرو كسى كوحق نہيں كہ پانى
اورہوا كو گندا كرے پانى اورہوا كو گندا اور كثيف كرنا ايك بہت بﮍا ظلم ہے اورخدا ظالموں كو دوست نہيں ركھتا اورانہيں
اس كى سزا ديتا ہے اے گاؤں كے رہنے والو ميں نے تمہارے گاؤں كوصاف ستھرا ركھنے كاپروگرام بنايا ہے ميرى
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مددكرو تا كہ حسن آباد كوصاف ستھرا پاك وپاكيزه بناديں اس گاؤں والوننے اس عالم كى پيش كش كو قبو ل كرليا اوراعانت
كاوعده كيا دوسرے دن صبح كوہم سب اپنے گھروں سے نكل پﮍے وه عالم ہم سے بھى زياده كام كرنے كے لئے تيار تھے ہم
تمام آپس ميں مل كر كام كرنے لگے اورگليوں كوخوبصاف ستھرا كيا عالم دين نے ہمارا شكريہ ادا كيا اورہم نے ان كى
راہنمائي كا شكريہ ادا كيا اس كے بعد گاؤں والوننے ايك
262
عہد وپيمان كيا كہ اپنے گھر كى گندگى اوردوسرى خراب چيزوں كوكوچے يا نالى ميں نہينڈاليں گے بلكہ اكٹھا كركے ہرروز
گاؤں سے باہر لے جائيں گے اوراس كوگﮍھے مينڈال كر اس پر مٹى ڈال ديں گے اورايك مدت كے بعد اسى سے كھاد كاكام
ليں گے ايك اور رات اس عالم دين نے درخت لگانے كے متعلق ہم سے گفتگو كى اوركہا كہ زراعت كرنا اور درخت لگانا
بہت عمده اورقيمتى كام ہے اسالم نے اس كے بارے مينبہت زياده تاكيد كى ہے_ درخت ہوا كو صاف اورپاك ركھتے ہيں
اورميوے اور سايہ ديتے ہيں اور دوسرے بھى اس كے فوائدہيں_ ہمارے پيغمبر اكرم حضرت محمد مصطفى )ص( نے
فرمايا ہے كہ اگر كوئي پودا تمہارے ہاتھ ميں ہوكہ اس پودے كو زمين ميں كاشت كرنا چاہتے ہو اور ادہر موت تمہيں
آپہنچے تواپنے كام سے ہاتھ نہ اٹھانا يہاں تك كہ اس پودے كو زمين ميں گاڑدو كيونكہ ﷲ زمين كے آباد كرنے اوردرخت
اگانے والے كو دوست ركھتا ہے جوشخص كوئي درخت اگانے والے كو دوست ركھتا ہے جو شخص كوئي درخت لگائے
اوروه ميوه دينے لگے تو خداوندعالم اس كے ميوے كے برابر اسے انعام اور جزا دے گا لہذا كتنا اچھا ہے كہ ہم اس نہر
كے اطراف ميں درخت لگاديں تا كہ تمہارا گاؤں بھى خوبصورت ہوجائے اگر تم مددكرنے كا وعده كروتوكل سے كام شروع
كرديں ديہات كے سبھى لوگوننے اس پراتفاق كيا اور بعض نيك لوگوں نے پودے مفت فراہم كرديئےوسرے دن صبح ہم نے
يہ كام شروع كردياديہات والوں نے بہت خوشى خوشى ان پودوں كولگاديااس عالم نے سب كو اور
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بالخصوص بچّوں اورنوجوانوں كو تاكيد كى كہ ان درختونكى حفاظت كريں اورديكھتے رہيں اورفرمايا كہ يہ درخت تم سب
كے ہيں كس كو حق نہيں پہنچتا كہ اس عمومى درخت كو كووئي گزند پہنچائے ہوشيار رہنا كہ كوئي اس كى شاخيں نہ كاٹے
كہ يہ گناه بھى ہے ،ہوشيار رہنا كہ حيوانات ان درختوں كوضرر نہ پہنچائيں جب سے ہم نے يہ سمجھا ہے كہ ہمارے پيغمبر
)ص( شجر كارى كو پسند فرماتے ہينجس كے نتيجے ميں ہمارا گاؤں سرسبز اورميوے دارباغوں سے پر ہوچكا ہے اس عالم
كى رہنمائي اورلوگوں كى مدد سے اب حمام بھى صاف وستھرا ہوگيا ہے اورمسجد پاك و پاكيزه ہے ايك اچھى الئبريرى
اورايك ڈسنپسرى تمام لوازمات كے ساتھ يہاں موجودہے اوراس گاؤں كے چھوٹے بﮍے لﮍكے لﮍكياں پﮍھے لكھے صاف و
ستھرے ہينجب ميرے چچازاد بھائي كى بات يہاں تك پہنچى تو ميننے كہا كہ ميں اس عالم دين اورتم كو اور تمام گاؤں ميں
رہنے والوں كو آفرين اور شاباش كہتا ہوں اے كاش تمام ديہات كے لوگ اور دوسرے شہروں كے لوگ بھى تم سے ديندارى
اور اچھى زندگى بسر كرنے كا درس ليتے_
سواالت
 ___(1آپ اپنے گھر كى كثافت اور گندگى كو كيا كرتے ہيں؟
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 ___(2جو شخص اپنے گھر كى گندگى نالى وغيره ميں ڈالے تو اسے كيا كہتے ہيں اوراس كى كس طرح رہنمائي كريں
گے؟
 ___(3جو شخص اپنے گھر كى گندگى كوچے يا سﮍك پر ڈالتا ہے تو اسے كيا كہتے ہيں پيغمبر اسالم)ص( كى كونسى
فرمائشے اس كے سامنے بيان كريں گے؟
 ___(4سﮍك گلى كوچوں اور اپنے رہنے كى جگہ كو صاف ركھنے كيلئے كون سے كام انجام دينے چاہيں؟
 ___(5ہمارے پيغمبر اسالم)ص( نے شجركارى كے متعلق كيا فرمايا ہے؟
 ___(6آپ درخت لگانے كے لئے كيا كوشش كرسكتے ہيں؟
 ___(7آپ عمومى درختوں كى حفاظت اور نگاه دى كس طرح كرتے ہيں؟
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 ___(8اب تك آپ نے كتنے درخت لگائے ہيں؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
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پانچواں سبق
جھوٹ كى سزا
ہم نے ايك دن سير كا پروگرام بنايا اورہر ايك اپنے ساتھ كچھ خوراك لے آيا ادہر كالس كى گنھٹى بجى سب خوش خوش
ہنستے كھيلتے كالس ميں گئے منتظر تھے كہ استاد كالس ميں آئيں اور سير كو جانے كے پروگرام كو بتالئيں_ سوچ رہے
تھے كہ آج كتنا اچھا دن ہوگا ايك موٹر سير كے لئے كرائے پر لے ركھى تھى وه بھى آگئي اور مدرسہ كے دروازے كے
سامنے كھﮍى ہوگئي كالس كے مانيٹر صاحب آج غير حاضر تھے ہم جماعت لﮍكيوں ميں سے ايك لﮍكا كہ جس كا نام حسن
مانيٹر تھا استاد كى ميز كے سامنے گيا اور كہا لﮍكو  ...لﮍكو ،ميں اب مانيٹر كى جگہ ہوں جب استاد آئيں گے تو ميں كہوں
گا كھﮍے ہوجاؤ تو تمام منظم طريقے سے كھﮍے ہوجانا اور ياد ركھنا جو منظم طريقے سے
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كھﮍا نہ ہوگا اسے استاد سير كو نہيں لے جائيں گے تمام لﮍكے چپ بيٹھے ہوئے تھے كہ اچانك حسن نے كہا كھﮍے ہوجاؤ
تمام لﮍكے مؤ ّدب اور منظّم طريقہ سے كھﮍے ہوگئے كالس كا دروازه كھال ايك لﮍكا جو آج دير سے آيا تھا وه اندر داخل
ہوا_ حسن بلند آواز سے ہنسا اور اس كے كہا لﮍكو ميں نے مذاق كيا ہے بيٹھ جاؤ تھوڑا سا وقت گزر ا تھا تمام لﮍكے استاد
كے آنے كا انتظار كر رہے تھے حسن نے كالس كے دروازے پر نگاه كى اور چپ كھﮍا ہوگيا اور اس كے بعد بلند آواز
سے كہا كھﮍے ہوجاؤ تمام لﮍكے كھﮍے ہوگئے كالس كا دروازه آرام سے كھال_ تيسرى كالس كے ايك لﮍكے نے جو اپنے
بھائي كا بستہ اليا تھا كہ اسے يہاں دے جائے اس نے بھائي سے كہا كہ كيوں اپنا بستہ آج ساتھ نہيں الئے تھے؟بھائي نے
جواب ديا كہ آج سير كو جانا تھا بستہ كى ضرورت نہيں تھى اس دفعہ ہم پھر بيٹھ گئے ليكن بہت ناراض ہوئے حسن پہلے تو
تھوڑاسا ہنسا ليكن بعد ميں كہا لﮍكو مجھے معاف كرنا ميں نے غلطى كى تھى تم بيٹھ جاؤ ميں باہر جاتا ہوں تا كہ ديكھوں كہ
آج استاد كيوں نہيں آئے حسن چالگيا اور تھوڑى دير كے بعد واپس لوٹ آيا اور كہنے لگا لﮍكو سنو سنو استاد نے كہا ہے كہ
آج سير كو نہيں جائيں گے لﮍكوں كا شور بلند ہوا آپ نہيں سمجھ سكتے كہ لﮍكے كتنے ناراض ہوئے اسى اسى حالت ميں
كالس كا دروازه كھال حسن نے كالس كے دروازے كى طرف ديكھا اور اپنے آپ كو سنبھاال اور كہا كھﮍے ہوجاؤ
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كھﮍے ہوجاؤ كوئي بھى نہ اٹھا سب نے كہا حسن جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ كہہ رہے ہے ليكن اس دفعہ استاد كالس ميں
داخل ہوچكا تھا اور كالس كے دروازے كے پيچھے حسن كى گفتگو كو سن چكا تھا اس سے كہا كہ كس نے آپ كو كہا ہے
كہ آج سير كو نہيں جائيں گے كيوں ميرى طرف جھوٹ كى نسبت دى ہے حسن اپنا سر نيچے كئے ہوئے تھا اس نے كوئي
جواب نہيں ديا استاد نے كہا لﮍكو سب مدرسہ كے صحن ميں چلے جاؤ اور قطار بناؤ تا كہ موٹر پر سوار ہوں ہم بہت خوش
ہوئے مدرسے كے صحن ميں گئے اور قطار بنائي اور اپنى اپنى بارى پر موٹر ميں سوار ہوگئے_ ليكن جب حسن موٹر پر
سوار ہونا چاہتا تھا تو استاد نے اسے كہا___تم ہمارے ساتھ سير كو نہيں جاسكتے ہم جھوٹے طالب علم كو ساتھ نہيں لے
جاسكتے حسن نے رونا شروع كرديا استاد كا ہاتھ پكﮍا اور كہا كہ ميں نے غلطى كى ہے مجھے معاف كرديں اور بہت زياده
اصرار كيا استاد نے كہا اے حسن ميں تمہارے اس چلن سے بہت ناراض ہوں بہتر يہى ہے كہ ہمارے ساتھ سير كولے جائيں
تو اس وقت ميں تمہيں اپنے ساتھ سير كو لے جاؤں گا كيونكہ تمام لﮍكے حسن كى دروغ گوئي سے ناراض ہوچكے تھے
استاد سے انہوں نے كچھ نہ كہا اور كسى بچّے نے بھى استاد سے اس چيز كى درخواست نہ بلكہ بعض آہستہ سے كہہ رہے

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

تھے كہ ہم نہيں _چاہتے كہ حسن ہمارے ساتھ سير كو جائے
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استاد بھى موٹر پر سوار ہوگئے موٹر بچّوں كى مسرّت آميز آواز ميں مدرسے سے دور نكل گئي چوتھى كالس كے لﮍكوں
ميں سے صرف حسن مدرسہ ميں ره گيا چونكہ جھوٹ بولتا تھا ا سى لئے اپنى ع ّزت اور احترام كو كھو بيٹھا اور سير سے
بھى محروم ہوگيا يہ تو تھا اس دنيا كا نتيجہ ليكن آخرت ميں جھوٹوں كى سزا سخت اور دائمى ہے_
ہمارے پيغمبر )ص( نے فرمايا مسلمان اورايمان دار شخص كبھى جھوٹ نہيں بولتا_
امام سجّاد )ع( نے فرمايا ہے جھوٹ سے بچو خواه وه چھوٹا ہو يا بﮍا خواه مذاق ميں ہو يا بالكل حقيقت ہو_
حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے جھوٹ ايمان كو برباد اور ويران كرديتا ہے_
سواالت
 ___(1لﮍكوں نے تمام واقعات ميں حسن كى بات كوسچ سمجھا اور كيوں؟
 ___(2كيا لوگ جھوٹے كى بات پراعتماد كرتے ہيں اور كيوں؟
 ___(3كيا بتال سكتے ہيں كہ طالب علم جو سير كو گئے تھے كتنے تھے اور حسن كے ساتھ كتنے دوست تھے؟
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 ___(4آيا كوئي آدمى جھوٹے كے ساتھ دوستى كرتا ہے اور كيوں؟
 ___(5آپ كى نگاه ميناگر حسن كو سير پر لے جاتے تو بہتر نہ ہوتا اور كيوں؟
 ___(6اگر كوئي مزاح ميں بھى جھوٹ بولتے تو اس كى كس طرح رہنمائي كريں گے اور اس سے كيا كہيں گے؟
 ___(7كيا مزاح ميں جھوٹ بولنا برا اور گناه ہے اور كيوں ؟
 ___(8آپ كى نگاه ميں حسن كيوں جھوٹ بولتا تھا؟
 ___(9جھوٹ ايمان كو ويران كرديتا ہے_ كا كيا مطلب ہے؟

آموزش دين'' بہ زبان ساده ''حصہ دوم
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چھٹا سبق
سﮍك سے كيسے گزريں
مدرسے ميں چھٹى ہوئي لﮍكے كى طرف روانہ ہوگئے پيدل چلنے كى جگہ پر بہت بھيﮍ تھى جواد نے اپنے دوست رضا
سے كہا كتنى بھيہﮍ ہے يہاں تو چلنا بہت مشكل ہے آؤ سﮍك كے كنارے چليں رضا نے كہا سﮍك موٹروں كے آنے جانے كى
جگہ ہے پيدل چلنے والوں كے لئے نہيں سﮍك پر چلنا خطرناك ہوتا ہے اور رائيوروں كے لئے بھى مشكل پيدا ہوجاتى ہے
ﷲ اس كو دوست نہيں ركھتا جو دوسروں كے لئے مشكالت پيدا كريں جواد نے كہا يہ تم كيا كہہ رہے ہو يہاں اس بھير ميں
تو نہيں چال سكتا خدا حافظ ميں چال يعنى سﮍك كے ساتھ چلنے كے لئے يہ كہا اور رضا سے على حده ہوگيا اور جلدى سے
سﮍك كے كنارے تيزى سے دوڑ نے لگا جواد
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سچ كہہ رہا تھا كہ فٹ پاتھ پر پيدل چلنے والوں كى بھيﮍ تھى وه تو اتنى جلدى سے نہيں چل سكتا ہے وه چاہتا تھا كہ گھر
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جلدى پہنچ جائے_ رضا نے جب ديكھا كہ اس كا دوست بہت جلدى ميں اس سے دور نكل گيا ہے تو اس نے سوچا كہ وه بھى
سﮍك پر چالجائے اور جواد سے پيچھے نہ ره جائے ليكن اسے ياد آيا كہ اس نے تو خود جواد سے كہا تھا كہ خدا پسند نہيں
كرتا كہ دوسروں كے لئے مشكالت پيدا كى جائيں اور سﮍك پر چلنا خطرناك ہے اور ڈرائيوروں كے لئے مشكالت اور
زحمت پيدا ہوجاتى ہے_ اسى سوچ ميں تھا كہ بريك كى ايك مہيب آواز سنائي دى لوگ موٹر كى طرف دوڑے ليكن تھوڑى
سى دير بعد اس موٹر نے حركت كى اور چلى گئي لوگ كہہ رہے تھے كہ خطرناك ايكسيڈنٹ تھا شايد كوئي مرگيا ہوگا ﷲ
كرے كہ ہسپتال تك جائے زنده رہے رضا نے لوگوں كى يہ باتيں سنيں اور چند منٹ كے بعد گھر پہنچ گيا تھوڑا سا وقت
گزرا تھا گويا ايك گھنٹہ_ جواد كى ماں رضا كے گھرآئي اور رضا سے پوچھا كہ جواد كو تو نہيں ديكھا تھا ابھى تك وه نہيں
آيا رضا نے كہا كہ جواد كہہ رہا تھا كہ مجھے كچھ كام ہے ميں چاہتا ہوں كہ گھر جلدى جاؤں مجھ سے الگ ہوگيا اور جلدى
ميں سﮍك پر دوڑنے لگا اسے ايكسيڈنٹ ياد آيا تو كہا اوه :شايد جواد كا ايكسيڈنٹ ہوا ہے جواد كى ماں نے كہا ايكسيڈنٹ؟ تو
پھر ميرا لﮍكا اب كہاں ہے؟ جواد نے كہا كہ ميں نے كچھ نہيں ديكھا صرف سنا تھا كہ لوگ كہہ رہے تھے كہ ہسپتال لے
گئے ہيں_ جواد كى ماں ہسپتال دوڑى گئي اور پوچھا كہ
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ميرے بيٹے جواد كو يہاں الئے ہو كہا گيا كہ تمہارے لﮍك كو دوگھنٹے پہلے يہاں الئے تھے آؤ اس كو ديكھو جواد كى ماں
نے اسے ديكھا جواد تھا ليكن خونى چہرے كے ساتھ بستر پر ليٹا ہوا تھا_ دو دن كے بعد رضا اپنى ماں كے ساتھ اس كى
عيادت كے لئے گيا جواد بستر پر سويا ہوا تھا اسے پلستر كيا گيا تھا اور اس كا تمام جسم درد كر رہا تھا ايك مہينے كے بعد
بيسا كھى كى مدد سے مدرسہ گيا اور كالس ميں شريك ہوا استاد اور تمام ہم كالس لﮍكے اسے ديكھ كر خوش ہوئے اور اس
حادثہ كے متعلق سوال كيا_
استاد نے كالس كے لﮍكوں كے سامنے اسكى وضاحت كى اور كہا كہ اس قسم كے حادثات سے بچنے كے لئے ٹريفك كے
قواعد اور قوانين كى پابندى كى جائے كيونكہ ٹرفيك كے قوانين تمام دنيا ميں خطرات كو كم كرنے كے لئے بنائے گئے ہيں
جواد چاہتا تھا اكہ گھر جلدى پہنچ جائے ليكن ٹريفك كے قوانين كى خالف ورزى كرنے كى وجہ سے ہر روز كى نسبت وه
دير سے گھر پہنچا حاالنكہ اگر پيدل چلنے والى جگہ سے جاتا تو اس سے بہت زياده جلدى گھر پہنچ جاتا آپ جب بھى سﮍك
كى دوسرى طرف جانا چاہيں تووہاں سے جائيں جہاں سفيد خطوط بنائے گئے ہيں ياچوك كے نزديك احتياط سے دوسرى طر
ف جائيں سﮍك پر دوڑ كرنہ جائيں اوركبھى بھى سﮍك كے وسط ميں نہ چليں_
پيغمبر اسالم )ص( نے فرمايا ہے كہ راستے كے وسط ميں جانا
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سوار لوگوں كے لئے ہے سوار انسان پيدل چلنے والوں پرتقدم كاحق ركھتا ہے_
سواالت
 ___(1حق تقدم كا كيا مطلب ہے كن لوگوں كو راستہ چلتے وقت تقدم كا حق ہے ہمارے پيغمبر )ص( نے اس كے متعلق كيا
فرمايا ہے پيدل چلنے والوں كا حق سﮍك پر كس طرف ہے؟
 ___(2جواد كا ايكسيڈنٹ كيوں ہوا اوررضانے اس سے كيا كہا تھا اگر رضا كى بات كومان ليتا توگھر كيسے پہنچ جاتا_
 ___(3جب كسى سﮍك كو عبور كرنا چاہيں تو كس طرح اور كہاں سے عبور كريں گے؟
___(4اس قسم كے حادثہ سے بچنے كے لئے كس قسم كى احتياط كى ضرورت ہے؟
 ___(5ٹريفك كے بعض قوانين جو آپ جانتے ہيں بيان كريں؟
 ___(6جب جواد اپنى كالس ميں گيا تو استاد نے كس موضوع كو وضاحت سے بيان كيا؟
 ___(7كيا تم پہلے سے ٹريفك كے قوانين كى پابندى كرتے
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تھے؟ اور اب كيسے؟ ان كى پابندى كى كوشش كريں
ہم آپ كو مبارك باد ديتے ہيں كہ آپ نے يہ كتاب پﮍھى ہے اور سمجھى ہے انشاء ﷲ آپ اپنى زندگى ميں اس پر عمل كريں
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گے كتنا اچھا ہے كہ آپ اپنے مخلص دوستوں كو بھى كہيں اس كتاب كو حاصل كر كے پﮍھيں اور اس كى مشقوں كو حل
كريں اور انہيں اچھى طرح ياد كريں اور جن كو ياد كرليا ہے اسے اپنى زندگى كے لئے آئين قرار ديں اور اس پر عمل
كريں_
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